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ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ፡ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም
ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን፡ ሪፓብሊክ
ደቡብ ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራት ዞባ
ደቡባዊ ኣፍሪቃን፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ሎዛን - ስዊዘርላንድን ቦሎኛ - ኢጣልያን
ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ መደባት ህዝባዊ
ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ
ደቡብ
ሱዳን
ኣቶ
የውሃንስ
ተኽለሚካኤል፡ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት
ወጻኢ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ንያል
ዴንግ ንያል ተራኺቡ፡ ኣብ ምምዕባል
ክልተኣዊ ዝምድና ዘትዩ።
ሕውነታውን ታሪኻውን ዝምድና
ክልቲኡ ህዝብታት ዝያዳ ንምምዕባል፡
ክትግበሩ ኣብ ዘለዎም መደባት ኣተኲሮም
ከም እተመያየጡ ድማ ተፈሊጡ።
ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ነበርቲ
ኣንጎላ፡ ተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መዋእል፡ ሞሳ
መላእ ህዝቢ ኤርትራን ህያብ ናይ’ቶም
ንስለ ናጽነትን ፍትሕን በጃ ዝሓለፉ
ሰማእታትን ምዃኑ ብምግላጽ፡ ንመሰሰኒ
ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት ዝውዕል 6,565
ዶላር ኣበርኪቶም።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ
ደቡብ ኣፍሪቃን ሃገራት ዞባ ደቡባዊ
ኣፍሪቃን፡ ኣቶ ሳልሕ ዑመር፡

ከምኡ’ውን ኣቦ-መንበራት ማሕበረኮማት ኤርትራውያን ነበርቲ ኣንጎላ፡
ዛምብያን ዚምባብወን፡ ኣብ ልዕሊ
ኤርትራ ተስገዲዱ ዝጸንሐ እገዳ ምልዓሉ

- ውጽኢት ጽንዓትን መኸተን ህዝብን
መንግስትን ኤርትራ ብምዃኑ ዮሃናኦም
ገሊጾም።
ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ቦሎኛ -

ኢጣልያ፡ ብምኽንያት ምልዓል ናይ’ቲ
ዘይፍትሓዊ እገዳ ኣብ ዝወደቡዎ
ጽምብል፡ መኸተ ልምዓት ንምዕዋት
ቅሩብነቶም ኣረጋጊጾም።

ኮሚተ ምሕጋዝ ጽጉማት ስድራ
ስዉኣት ኣብ ሎዛን - ስዊዘርላንድ
ብወገኑ፡ ኣብ መዓላ ስድራ ስዉኣት
ዝውዕል 10 ሽሕ ዶላር ወፍዩ።

ማእከል - ኣብ ድሕነት ትራፊክ ዘተኰረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል፡ ምስ
ሃ.ማ.መ.ተ.ኤን ጨንፈር በዓል-መዚ
መጐዓዝያ ምድሪ ዞባ ማእከልን
ብምትሕብባር፡ ንመምርሒ ፍቓድ 2ይ
ደረጃ ንዝመሃሩ ዘለዉ ኣስታት 400
መንእሰያት፡ ኣብ ድሕነት ትራፊክ

ስ/ ኤቨን የዕብዮ

ዘተኰረ ኣስተምህሮ ወዲቡ።
ብ28 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ
ኣስተምህሮ፡ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ
ዞባ ማእከል ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ
ብርሃነ፡ ኣብ ሃገርና ብሓፈሻ፡ ኣብ ዞባና
ከኣ ብፍላይ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት

ተሽከርከርቲ ንምክልኻልን ንምግታእን፡
ተራ መንእሰያት ብሓፈሻ፡ መራሕቲ
መካይን ድማ ብፍላይ ክብ ክብል
ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ።
ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ኣብ መግለጺኡ፡
ቀዳምነት ዘይምሃብ፡ ኣልኮላዊ መስተ

ሰቲኻ መኪና ምዝዋር፡ መመርሒ
ፍቓድ ዘይብልካ ተሽከርካሪት ምምራሕ፡
መኪና እናመራሕካ ሞባይል ምጥቃም፡
ከምኡ’ውን ካብ ዝተፈቕደ ፍጥነት
ንላዕሊ ምንሃር፡ ካብ’ቶም ኣብ ሃገርና
ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ጠንቂ ሓደጋታት

ምዃኖም ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ምቊጽጻር
ሓደጋ ትራፊክ ንፖሊስ ጥራይ ዝግደፍ
ዘይምዃኑ ብምሕባር፡ መላእ ሕብረተሰብ
ብሓፈሻ፡ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ከኣ
ብፍላይ ሓላፍነት ወሲዶም ክነጥፉሉ
ኣዘኻኺሩ። ኣብያተ-ትምህርቲ ምምራሕ
መኪና ኸኣ፡ ኣብ ምዅስኳስ ንቕሓትን
ስነ-ምግባርን ሰልጠንቲ ኣተኲረን ክሰርሓ
ተላብዩ።
ሓላፊ
ጨንፈር
በዓል-መዚ
መጐዓዝያ ምድሪ ዞባ ማእከል ኣቶ በየነ
ተስፋማርያም ብወገኑ፡ እቲ ሰሚናር ኣብ
ምብራኽ ኣፍልጦ ናይ’ቶም ተመሃሮ
ዓቢ ኣገዳስነት ከምዘለዎ ብምግላጽ፡ ኣብ
ኩሉ ደረጃታት ንዝርከቡ መራሕቲ
ተሽከርከርቲ ክወሃብ መደብ ከም ዘሎ
ኣብሪሁ።
ካብ 2007 ክሳብ 2017 - ኣብ
ውሽጢ 10 ዓመታት፡ ኣብ ዞባ ማእከል
ኣስታት 30 ሽሕ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ
ከጋጥም እንከሎ፡ ልዕሊ 500 ህይወት
ከም ዝጠፍአን ልዕሊ 300 ሚሊዮን
ናቕፋ ዝግመት ከም ዝዓነወን ጸብጻብ
ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ይሕብር።
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ሃማደኤ ዞ/ጋሽ-ባርካ፡ ዕዉት ንጥፈታት
ከምዘሰላሰለ ሓቢሩ

ልዑል ብቕዓት ኤርትራውያን
ተቐዳደምቲ ዘጉልሐ ውድድር
ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኤርትራ ዘአንገደቶ “ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018” ዝተሰምየ
ውድድር ቅድድም ብሽክለታ፡ ብኣንጸባራቒ ዓወትን ጎብለልነትን ስፖርተኛታትና
ከምእተዛዘመ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ’ዚ ፈላሚ ዋንጫ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ፡
ዋላ እኳ እተን ክሳተፋ ዝግብአን ሃገራት ኩለን እንተዘይተረኽባ፡ ካብ መንጎ’ተን
ዝተወዳደራ ሃገራት፡ ኤርትራ 16 ወርቂ፡ 6 ብሩርን 5 ነሓስን መዳልያታት
ብምዕታር፡ ታሪኻውን ቅድሚ ሕጂ ዘይተበጽሐን ዓወት ተጐናጺፋ እያ።
ዘመናዊ ስፖርት፡ ካብ መላእ ዞባናን ኣህጉርናን ብተዛማዲ ኣብ ኤርትራ ዝነውሐ
ዕድመ ከምዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዝሓለፈ መበል
20 ክፍለዘመን እዩ ምስ ዝተፈላለየ ዓይነት ዘመናዊ ስፖርት ተላልዩ። በዚ ድማ፡
ስፖርት ኣካል ባህሊ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ኣለዎ።
ንታሪኽ እንተተወኪስና፡ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ እዋን መግዛእቲ ጀሚሮም፡
ብዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርት፡ ኣውራ ድማ ብቕድድም ብሽክለታ ኣብ ዝተፈላለየ
ዓለማዊ መድረኻት፡ ካብ ውድድራት ኦሎምፒክ ክሳብ’ቲ ዝሓየለ ውድድር ቱር
ዲ ፍራንስ ተሳቲፎም ብዘርኣዩዎ ብቕዓት ሓበን ኣፍሪቃውያን ንምዃን በቒዖም
እዮም።
ከም’ዚ ዓይነት መሰረት ዘለዎ ስፖርታዊ ንጥፈት ኤርትራ፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ
ኲናት፡ ን30 ዓመታት ዝኣክል ምዕባለኡ ተዓንቂጹ ነይሩ እዩ። ድሕሪ ናጽነት እውን
እንተኾነ፡ ምስ’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ ከቢድን በዳሂን ኩነታት፡ ቀዳምነታት
ሃገር ርዱእ ስለዝኾነ፡ ንምዕባለ ስፖርት ዓቢይ ወፍሪን ድርኺትን ተገይሩ ክበሃል
ኣይከኣልን። ይኹን እምበር፡ መንእሰያት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ’ዚ ውሁብ ኩነታት፡
ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ስፖርት፡ ብዝያዳ ከኣ ኣብ ቅድድም ብሽክለታን
ኣትለቲክስን ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ተሳቲፎም ተደጋጋሚን ኣንጸባራቒን
ዓወታት ክሓፍሱ ኣይጸገመሞን። ርግጽ እዩ፡ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ሃገርና፡
ብማዕረ ኣይሰጐመን። ብኹሉ መዳይ ኣብ’ቲ እንምነዮን እንዓግበሉን ደረጃ
ንምብጻሕ ገና ብዙሕ ጻዕርን ስራሕን ዝሓተና እዩ። የግዳስ ናይ ቅድምን ሕጂን
ቅያታት ኤርትራውያን ስፖርተኛታት፡ ንዕቝር ተኽእሎ መንእሰያትናን ትስፉው
መጻኢኦምን ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ።
ከምዝፍለጥ፡ ስፖርታዊ ንጥፈት፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ንመንእሰያት ብኣእምሮን ኣካልን
ኣብ ምህናጽ ዘበርክቶ ወሳኒ ግደ፡ ምዉቕ ኮማዊ ህይወት፡ ሓባራዊ ስነ-ኣእምሮን
ሃገራዊ ፍቕሪን ካብ ዘሐይሉ ኣገደስቲ ባእታታት ባህሊ ሓደ እዩ። ምስ ካልኦት
ሕብረተሰባት ኣብ ዝግበር ባህላዊ ምልውዋጣትን ርክባትን ድማ፡ ስፖርት መንነት
ህዝቢን ሃገርን ብምድማቕ፡ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘስፍሕ ኣገዳሲ ንጥፈት እዩ።
ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ዝተጐናጸፉዎ
ኣንጸባራቒ ዓወት ኮነ ቅድሚኡ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ውድድር ዘርኣዩዎ
ብቕዓት እምበኣር፡ ብማዕረ’ቲ ዝፈጥረልና ባህታን ሃገራዊ ሓበንን፡ ኣብ መንእሰያትና
ዘሎ ገዚፍ ዕቝር ዓቕሚ፡ ዘድሊ ወፍሪ ኣፍሲስና፡ ብዝሰፍሐን ዝለዓለን ደረጃ ናብ
ረብሓ ህዝቢን ሃገርን ክንቅይሮ ሓላፍነት ዘሰክመና እዩ። ክንዲ ዝኾነ፡ ኣብ ስፖርት
ዝነጥፉ ኣካላት መንግስቲ፡ ሕብረተሰብን ሃገራውያን ትካላትን፡ ከምኡ’ውን መላእ
ህዝቢ፡ መንእሰያትና በዚ ትስፉው ኣንፈት ተተባቢዖም ጻዕርታቶም ዝያዳ ከዕዝዙ
በብዓቕሞም ደራኺን ኣተባባዕን ተራ ክጻወቱ ትጽቢት ይግበር።

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ሃማደኤ ጨንፈር ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ደቂኣንስትዮ ማሕበራውን ቊጠባውን
ደረጃአን ንምብራኽን ተረባሕቲ መሰላተን
ንክኾናን፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ዕዉት ንጥፈታት
ከምዘሰላሰለ ሓቢሩ።
እቲ ጨንፈር ካብ 21 ክሳብ 23 ሕዳር
ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዘቃንዖ ገምጋም፡
ንጥፈታቱን ውጽኢቶምን ብዝርዝር
ኣቕሪቡን ብኣባላት ዘተ ተኻዪዱሉን።
ሓላፊት ሃማደኤ ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ የውሃንስ፡ ኣብ’ዚ

ዓመት’ዚ ምስ መሻርኽቲ ብምውህሃድ
ዝተኻየደ ንጥፈታት፡ ሳላ ውፉይ ተራን
ኣበርክቶን ኣባላት ዕዙዝ ምንባሩ ብምሕባር፡
ኣብ መጻኢ ዝሓየለ ስራሕ ንምዕማም እቲ
ትግሃት ብዝለዓለ ክቕጽል ተላብያ።
ኣብ ንጥፈታት ውዳበ ኣርባዕተ
ቦርድታት ከምዝቘማ ዝጠቐሰት ወይዘሮ
ይሕደጋ፡ ኣብ ኩለን ኣብያተ-ትምህርቲ
ውጽኢታዊ ኣስተምህሮታትን ጐስጓሳትን
ከምእተኻየደ፡ ኣብ ምድልዳል መሬት
መሰል ደቂ-ኣንስትዮ ንምርግጋጽ ኣተባባዒ

ሽዕብ - ምርጫታት
ኣመሓደርቲ ከባቢ ተኻዪዱ
ኣብ ሽድሽተ ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ
ዞባ ሽዕብ፡ ናይ ስራሕ ግዜኦም ዘእከሉ
ኣመሓደርቲ፡ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ
ዓድን ንምትካእ፡ ካብ 15 ክሳብ 23 ሕዳር
ምርጫታት ተኻዪዱ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣቡበከር
ኢብራሂም፡ ዕላማ’ቲ ምርጫ፡ ህዝቢ ኣብ
ቀረባኡ ስሉጥን ጽፉፍን ምምሕዳራዊ
ኣገልግሎት ንኽረክብ፡ ብቕዓት ዘለዎም
ኣመሓደርቲ ንምምራጽ ምዃኑ ጠቒሱ፡
ዝተመርጹ ኣመሓደርትን ኣካየድቲ
ስራሕን ንህዝቦምን ሃገሮምን ብትግሃትን

ተወፋይነትን ከገልግሉ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት
ገሊጹ።
ተመረጽቲ ብወገኖም፡ ነቲ ኣሚኑ
ዝመረጾም ህዝቢ ብትግሃት ከገልግሉዎን
ኣብ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ኣበርክቶኦም
ከዕዝዙን ቃል ብምእታው፡ ኣብ
ስራሖም ምትሕብባር ህዝቢ ከይፍለዮም
ተማሕጺኖም።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ፡ ልዕሊ 90
ሚእታዊት ኣብ ሕርሻ ዝተመርኰሰ
መነባብሮ ዝመርሕ፡ ኣስታት 45 ሽሕ
ተቐማጢ ኣሎ።

ንመርመር ኤች ኣይ ቪ፡
ኩነታትና ንፍለጥ!
ኤችኣይቪ/ኤይድስ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ዓለምና ህይወት ሚልዮናት ሰባት
ዝወሰድ ዘሎ ሕማም እዩ። እዚ ቫይረስ ካብ ዝተፈልጠሉ ግዜ ኣትሒዙ፡ ልዕሊ 70
ሚልዮን ሰባት ተለኺፎም፡ 35 ሚልዮን ህይወቶም ስኢኖም፡ ልዕሊ 9.4 ሚልዮን ድማ
ገና ኩነታቶም ዘይፈለጡ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም ይግምግም።
ኣብ ሃገርና መልከፍቲ ኤች ኣይ ቪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ። እዚ
ዋላ’ኳ ዘተባብዕ እንተኾነ፣ ኣብ ገለ-ገለ ጉጅለታት ሕብረተሰብና፡ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት
ስለዘሎ ዘዛንየና ነገር ኣይኮነን። ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ኩሎም ናይ ውሽጥን ደገን
መሻርኽቱ ብምትሕብባር፡ ነቲ ብዓለም ደረጃ ክብጻሕ ኣለዎ ተባሂሉ ብግዜ መቓን
ተሓንጺጹ ዘሎ ሸቶታት ንምዕዋት፡ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ይርከብ። እቲ ቀንዲ ስራሕ
ከየባተኽና ክንሰርሓሉ ዝግብኣና፡ ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ባህሪ ለውጢ ኣምጺእካ
ዝረአ ግብራዊ ውጽኢት ምምጻእ’ዩ።
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ እዋናዊ መሳርሒታት መመርመሪ ኤች ኣይ ቪ ብምትእትታው፡
ክሳብ ሕጂ 255 መመርመሪ ትካላት ኣብ መላእ ሃገር ዘርጊሑ ይርከብ። ኣብዘን
ትካላት ዓመታዊ ኣስታት 200.000 ዜጋታት ናይ ኤችኣይቪ መርመራ ይገብሩ።
ነቶም ኤችኣይቪ ኣብ ደሞም ዝተረኽቦም ድማ እኹል ምኽርን ሓበሬታን እናሃበ
መድሃኒቶም ንክጅምሩ፡ ክሳብ ዝራሓቐ ቦታታት ብምውራድ ኣብ ከባቢኦም እቲ
ዝግባእ ኣገልግሎት ክረኽቡ ኣብ ጻዕሪ ይርከብ። እቲ ብወገን ሕብረተሰብ ክማላእ
ዝድለ ዘሎ ጠለብ ድማ፡ ዝኾነ ዜጋ ኣብ ነብሱ ዘጠራጥሮ ነገር እንተሃልዩ፡ ኣብ ክንዲ
ወትሩ ብምጥርጣር ኣእምሮኡ ዝጎድእ፡ ኣብ ቀረብኡ ናብ ዝርከብ ኣገልግሎት ጥዕና
ከይዱ ኩነታቱ ክፈልጥ ተበግሶ ምውሳድ’ዩ፡፡
ብተወሳኺ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕን መገሻን ኣብ ውሽጢ ሃገርን
ካብ ሃገር ወጻእን ዝንቀሳቐሱ ዜጋታት፡ ብፍላይ ከኣ መንእሰያት ብዛዕባ ኤችኣይቪ፡
ኩሉ ዓይነት መከላኸሊ ሜላታት ክዝክሩን ከተግብሩን ኣተኩሮ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ።
ኣብ ሕብረተሰብና ተበጺሑ ዘሎ ንቕሓት ናይ ባህሪ ለውጥን ተግባርን ዓቂብና፡ ነቲ
ክንበጽሖ ዝጽበየና ዘሎ ዓለማዊ ሸቶ 2020 ዓ.ም (90% 90% 90%) - ማለት “እቲ
ቫይረስ ኣብ ነብሶም እናሃለወ ዘይፈልጡ 90% ኩነታቶም ክፈልጡ፡ ካብቶም እዚ
ሕማም ከም ዘለዎም ዝፈልጡ’ውን 90% መድሃኒት ክጅምሩ፡ ካብቶም መድሃኒት
ዝጀመሩ ድማ 90% እቲ ቫይረስ ኣብ ደሞም ንኸይረኣ” ነዐውት፡፡ እዚ ንመበል 30
ዓመቱ ዝዝከር ዘሎ መዓልቲ ኤይድስ፡ ሎሚ ዓመት “ንመርመር፡ ኤችኣይቪ ኩነታትና
ንፍለጥ” ብዝብል ቴማ’ዩ ዝዝከር ዘሎ። እዚ ድማ፡ ነቲ ኩነታትካ ከይፈለጥካ ምጽናሕ
ዘኸትሎ ሳዕቤን ንምብዳህ እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ድሕሪ ምልክታት ምርኣይን
ብጽኑዕ ምሕማሞምን እዮም መርመራ ኤችኣይቪ ዝገብሩ። መበገሲ ናይ’ዚ ድማ፡ ካብ
ከባቢና ክመጽኣና ዝኽእል ፍርሒ፡ “ኣድልዎን ተነጽሎን” እዩ።
እምበኣርከስ፡ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ፡ መርመራ ኤችኣይቪ ብምግባር ኩነታቱ ፈሊጡ፡
ቀጥታ መድሃኒት ጀሚሩ፡ ነብሱን ከባቢኡን ከድሕን ሚኒስትሪ ጥዕና ደጊሙ
የዘኻኽር።

ሚኒስትሪ ጥዕና
መዓልቲ ኤይድስ 1 ታሕሳስ 2018

ስራሕ ከምእተዓመ ኣረዲኣ። ስራሓት
ብዝለዓለ ናህሩ ንኽቕጽል፡ ኣብ’ቲ ዞባ
ተዘርጊሐን ዘለዋ ወከልቲ ማሕበር
ንጥፈታተን ከሐይላ ድማ ኣዘኻኺራ።
መርዓ ትሕቲ ዕድመን ካልእ ሃሳዪ
ልምድታትን ንምውጋድ ኣባላት ኣበርቲዐን
ክንቀሳቐሳ፡ ዝተዘርግሐ ልቓሕ ኣብ እዋኑ
ንኽምለስ እውን ኩለን ንኡሳን ዞባታት
ብዕቱብ ክሰርሓሉ ኣተሓሳሲባ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ፋይናንሳዊ
ምሕደራ፡ ምክትታልን ኣተሓሕዛን
ሰነዳትን ሕሳባትን፡ ንተሳተፍቲ ብክኢታት
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።

ሎሚ መደብ ERI-TV

ሰዓት
መደብ
09፡00
ኤሮቢክስ
09፡30
ሄሎ ቆልዑ
09፡10
ዶክመንታሪ
11:00
ፓኖራማ
12:30
ዜና ትግርኛ
12:50
ፍሉይ መደብ
13:30
ዜና ዓረብ
13:40
ሽንግርዋ
14:30 ተኸታታሊ ፊልም ጅሮም 32
15:05
ናትራን
17:05
ሳይዳ
17:45
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
18:45
ዳረት ቃና
20:00
ዜና ትግረ
20:10
ሸካት
21:00
ዜና ትግርኛ
21:25
ካብ ዞባታት
22:00
ዜና ዓረብ
22:10
መላምሕ
22:30
ዜና እንግሊዝ

ሰንበት
ሰዓት
09፡00
09፡30
11፡15
11፡45
12፡15
13፡15
14፡00
16፡30
17፡10
18፡55
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ፊዮሪና
ሄሎ ደባይዋ
ኣብዚ ሰሙን ‘ዚ
ሙ/ድራማ
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
ብቐጥታ
ፓኖራማ
ሞዛይክ
ፍሉይ መደብ
ማእገር
ህርመት
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም
መንቀብ 9
ዜና ትግርኛ
TECH INSIGHT
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሰኑይ
ሰዓት
መደብ
12:00
ደኩመንታሪ
12:30
ዜና ትግርኛ
12፡50
ዕላል ጥበባት
13፡30
ዜና ዓረብ
13:40
ሄራር
14:20 SPORT HIGHLIGHTS
15:50
ልዝብ መንእሰያት
16:35
ሙ/ድራማ
17:25
ደኩመንታሪ
18:10
ካብ ዞባታት
18:50
ደረት ቃና
20:00
ዜና ትግረ
20:10
ጩራ ጥዕና
21:00
ዜና ትግርኛ
21:25
መደብ ስፖርት
22:00
ዜና ዓረብ
22:10
መላምሕ
22:30
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኤርትራ

እንስሳ ዘቤት ብሓፈሻ ከብቲ ድማ
ብፍላይ - ብዝተፈላለዩ ሕማማት
ይጥቅዓ እየን። እቶም ዝኽሰቱ
ሕማማት ተመሓላለፍቲ ምስ ዝኾኑ
ድማ፡ እቲ ዘኸትሎ ጉድኣት ኣዝዩ
ዓቢ እዩ ዝኸውን። ከም ቀንዲ መዳይ
መከላኸሊ ዝተፈላለየ ሕማማት ዝሕሰብ
እምበኣር፡ ግቡእ ጽሬት ምዝውታርን
ጥሪትካ ኣብ ግዚኡ ምኽታብን እዩ።
ንሎሚ ብዛዕባ ሕማም ፍሮማይ ከብቲ
ክንትንክፍ ኢና። ኣብ ማእከላይ ቤት
ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ - መንእሰይ
ዮሃና ብርሃነ ዝሃበትና ሓበሬታ እዩ
ሕመረት ትሕዝቶና - እነሆ ድማ፦
ሕማም ፍሮማይ ከብቲ፡ ሓደ
ካብቶም ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ኮይኑ፡ ካብ እንስሳ ናብ እንስሳ
‘ካብሪኮፕስ’ ብዝተባህለ ብዓይኒ ዘይረአ
ደቂቕ ታህዋስያን ወይ ቫይረስ
ዝኽሰት ሕማም እዩ። ሕማም ፍሮማይ
ከብቲ ናብ ሰብ ኣይመሓላለፍን እዩ።
ቀንዲ ዘርእዮ ምልክታት - ብርቱዕ
ረስኒ፣ ኣብ ቆርበት ዝኽሰት ዕንፍሩር፡
ከምኡ እውን ጽክታት ይሓብጡ፡
ስሕት ኢልካ እውን ኣብ ዝራብዓትን
ምራኹትን ሞት ይኽሰት። እቲ
ሕማም ብማይ፡ ብመግቢ፡ ኩሊኮይድስ
ብዝተባህላ ጣንጡ እውን ይመሓላለፍ
እዩ።
በዚ ሕማም እዚ መብዛሕትኡ ግዜ
ዝጥቅዑ ከብቲ ኮይኖም፡ ከም በዓል
ሆለስቲን፡ ዘቡን ቡፋሎን ዝተባህሉ
ዓሌት ከብቲ ቀንዲ ተጠቃዕቲ
እዮም።
ሕማም ፍሮማይ ከብቲ፡ ንመጀመታ
ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ሃገረ ዚምባቡወ
እዩ ተራእዩ። ጸኒሑ ድማ ኣብ 1988፡
ኣብ ሓውሲ ምድረበዳ ዝኾና ሃገራት
ኣፍሪቃ፡ ኣብ ከም በዓል ግብጺ
ኣስፋሕፊሑ። ቀጺሉ፡ ኣብ 1989 ናብ
እስራኤልን ማለዥያን እናኣስፋሕፈሐ
መጺኡ።
ሕማም ፍሮማይ ከብቲ፡ ኣብ ሃገርና
ንመጀመርታ ግዜ፡ ኣብ 1998 ኣብ ዞባ

ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ተራእዩ።
ብከም’ዚ ድማ እቲ ተርእዮ ሕማም፡
ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ
ወርሒ ናብ መብዛሕትአን ዞባታት
ተዘርጊሑ። ብፍላይ እኳ ኣብ ዞባ
ማእከል ኣብ ዝርከባ ናይ ጸባ ከብቲ፡
ሓያል ዕንወት ኣውሪዱ። ኣብ
ሃገርና ሽሕ’ኳ ዝርጋሐ እዚ ሕማም
እንተተራእየ፡ ብዝተገብረ ክታበት
ተርእዮ ናይ’ቲ ሕማም እናጐደለ
እዩ መጺኡ። ሓሓሊፉ ግን ኣብ
ዝተፈላለዩ ቦታታት ይረአ ነይሩ። ኣብ
እዋን ክራማት 2017፡ ኣብ ሓሙሽተ
ዞባታት ሃገርና ሕማም ፍሮማይ ከብቲ
ተራእዩ ነይሩ። ንኣስታት 80,000
ከብቲ ብምኽታብ ድማ፡ እቲ ተርእዮ
እናጐደለ ክኸይድ ክኢሉ።
ሕማም ፍሮማይ ከብቲ ዘምጽኡ
ቫይረስ፡ ኣብ ቆርበት ኣብ ዘሎ ሕበጥ፡
ኣብ ምራቕ፡ ካብ ኣፍንጫ ኣብ
ዝወጽእ ጸረርታ ከምኡ እውን ኣብ
ዘርኢ ተባዕታይ ኣርሓ ይጸንሑ።
ብውሑድ ዓቐን እውን እቲ ቫይረስ
ኣብ ጸባ ይጸንሕ እዩ።
ተመሓላላፊ ሕማም ፍሮማይ ከብቲ፡
ኣብ ሓደ ከባቢ ምስ ዝርአ፡ እተን
ዝሓመማ ከብቲ ካብተን ጥዑያት እንተ
ዘይተፈልየን ከምኡ‘ውን ንምክልኻሉ
ክታበት እንተ ዘይተኻይዱ፡ ቀጻሊ
እናተላብዐ ናብ ምሉእ ሃገር ዳርጋ
ክበጽሕ ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ እውን
ንሓሙሽተ ዓመት ከይተራእየ ጸኒሑ፡
ጽኑዕ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ሜላታት
እንተ ዘይተገይሩሉ ኣብ ሓሙሽተ
ዓመት እንደገና ክቕልቀል ይኽእል።
50 ሚእታዊት ካብተን በዚ ሕማም
ዝተለኽፋ ከብቲ፡ ኣብ እዋኑ እንተ
ደኣ ኣስተብሂልናለን፡ ክፍወሳ ይኽእላ
እየን።
ብሓፈሻ ክረአ ኸሎ ግን፡ ኣስታት
10 ሚእታዊት ካብተን በዚ ሕማም
ዝተለኽፋ ከብቲ፡ ንሞት ይቃለዓ እየን።
እቲ ነዚ ሕማም ዘመሓላልፍ ቫይረስ፡
ካብ ኣርባዕተ ክሳብ 14 መዓልታት
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ሕማም ፍሮማይ ኣብ ከብቲ

ናይ ምጭጫሕ እዋናት ኣለውዎ።
እዚ ሕማም እዚ፡ መብዛሕትኡ
እዋን ኣብ ጊዜ ክራማት እዩ ዝርአ።
እተን ቀንዲ ኣመሓላለፍቲ ናይ’ዚ
ሕማም ከኣ ጣንጡ እየን። ኣብ ግዜ
ክረምቲ ጣንጡ ብብዝሒ ስለዝፉረያ፡
ምትሕልላፍን ምስፍሕፋሕን ሕማም
ፍሮማይ ከብቲ ይበዝሕ እዩ።
ካብ ዝሓመማ ከብቲ ናብ ጥዑያት
ብመንከስቲ ጣንጡ፡ ጽንጽያ ከምኡ
እውን ብቝርዲድ ይመሓላለፍ። በቲ
ሕማም ዝተጠቕዐ ብዕራይ፡ ኣብቲ
ናቱ ዘርኢ፡ እቲ ቫይረስ ስለዝጸንሕ፡
ነቲ ቫይረስ ናብተን ጥዑያት ከብቲ
ከመሓላልፎ ይኽእል። ብዘይካ እዚ፡
ብቀጥታዊ ምትንኻፍ፡ ካብ ዝሓመመት
ከብቲ፡ ካብ ቆርበት ዝወጽእ ቁስሊ፡
ምራቕ፡ ከምኡ እውን ብምስትንፋስ
ናብተን ጥዑያት ይመሓላለፍ።
ብመመገቢን መስተዪን ኣቑሑት፡
ከምኡ’ውን መደቀሲ ቦታታት፡ እቲ
ቫይረስ ካብተን ሕሙማት ናብተን
ጥዑያት ይመሓላለፍ።

ምልክታት ሕማም ፍሮማይ ከብቲ
- በዚ ሕማም ዝተለኽፈት ከብቲ፡ ኣብ

መጀመርታ እተርእዮ ምልክት፡ ጸጕሪ
ይእሽዅ፡ ረስኒ ኣካላት (ልዕሊ 41ºC)
ይበጽሕ። ዓይኖም ይሓብጥን ይነብዕን።
ካብ’ዚ ብምቕጻል ድማ ኣብ ምሉእ
ኣካላት ናይታ ዝሓመመት ከብቲ፡ ካብ
0.5 ክሳብ 5.0 ሰ.ሜ ስፍሓት ዘለዎ፡
ኣብ ውሽጢ ቆርበት ዕንፍሩር ይገብር።
መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዕንፍሩር ኣብ
ከባቢ ርእሲ፡ ቆፎ ከብድን ሳንቡእን፡
ኣብ ክሳድ፡ ጡብ፡ ብልዕቲን እግርን
ይረአ። ብዘይካ እዚ፡ ማይ ዝመልኦ
ሕበጥ፡ ኣብ ከባቢ ክሳድን እግርን
ይስትብሃል። ምስ እግሪ ዝተተሓሓዘ
ድማ፡ ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ኣካላት
ምሕንካስ ይመጽእ። ናይ ምስትንፋስ
ጸገም እውን፡ ሓደ ካብቶም ምልክታት
እዩ። ካብ ኣፍንጫ ጸረርታ ይነዝዕ፡
ጸኒሑ’ውን ናብ ሕፍስ ዝበለ ጸረርታ
ይቕየር። ናይ ምብላዕን ምስታይን
ሸውሃት ናይታ ከብቲ ይንኪ፣ ምስ
እዚ ዝተተሓሐዘ ከኣ ዕብራን ይርአ።
ምብርዓን የስዕብ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ
ምጉዳል ምህርቲ ጸባ ይኽሰት።
ንሕማም ፍሮማይ ከብቲ ዝመስሉ
ተመሓላለፍቲ ሕማማት፡ ከም በዓል
ደርማቶፊሎሲስ፡ ዙዕ፡ ከምኡ’ውን
መንከስቲ ጽንጽያን ናይ ቆርበት
ሓሰኻን ንምፍላይ፡ ብላባራቶሪ
ምርግጋጽ የድሊ። ሕማም ፍሮማይ
ከብቲ ንምርግጋጽ፡ ካብ ዝሓመመት
ከብቲ ቅምሶ ካብ ቆርበት ዝወጽእ
ቁስሊ፡ ካብ ምራቕ፡ ካብ ኣብ
ኣፍንጫ ዝወጽእ ጸረርታ ከምኡ’ውን
ደም ብምውሳድ፡ ኣብ ላባራቶሪ
ብምምርማር ነቲ ሕማም ከነነጽሮ
ንኽእል። ሕማም ፍሮማይ ከብቲ፡
ድሕሪ መልከፍቲ እቲ እንስሳ ኣብ
ውሽጢ 21 መዓልታት፡ ኣብ ደም
ናይ’ቲ ግዳይ ክርከብ ይከኣል። ኣብ
ዘርኢ ናይቲ ዝተለኽፈ እንስሳ ግን
ክሳብ 42 ዝገብር ዘይክኽሰት ይኽእል
እዩ።
ንሕማም
ፍሮማይ
ከብቲ
ንምክልኻል፡ መጀመርታ ነተን
ዝሓመማ ከብቲ ካብተን ጥዑያት
ከብቲ ክንፈልየን ይግባእ። ብምቕጻል
ምንቅስቕስ ካብን ናብን ዝሓመማ
እንስሳ ምእጋድ። እዚ ድማ ነቲ

ምልባዕ ሕማም ይንክዮ እዩ። ጣንጡ
እተን ቀንዲ ነቲ ቫይረስ ዘመሓላልፋ
ስለዝኾና፡ ዝፋረያሉ ቦታታት፡ ማለት
ዕቋር ማይ፡ ጎዳጉዲ ምድፋን ኣገዳሲ
እዩ። ነተን ዝሞታ እንስሳ ድማ ብግቡእ
ምቕባር ወይ ምቅጻል የድሊ። እቲ
ቀንዲ ምኽንያት ናይ ምቅጻል፡ እቲ
ቫይረስ ኣብ ቆርበት ናይ ዝሞተት
እንስሳ ንነዊሕ ኣዋርሕ ይጸንሕ
እሞ - ነቲ ከባቢ ይብክሎ ስለዝኾነ
እዩ። ዝተበከለ ቦታ፡ ከም መመገቢ፡
መስተዪ፡ መደቀሲ ጥሪት፡ ብጸረ-ነፍሳት
ተጠቒምካ ምምካን ናይ ግድን የድሊ።
በዚ ሕማም እዚ ዝተጠቕዐ ከባቢታት
ክታበት ብምክያድ፡ እቲ ሕማም ከም
ዘይስፋሕፋሕ ብምግባር፡ ነቲ ሕማም
ንምቁጽጻር ይከኣል እዩ። ነተን
ዝሓመማ ኸኣ፡ ብተወሳኺ ሕማም
ከይጥቅዓ መታን፡ ኣንቲባዮቲክስ ሂብካ
ክትፍውሰን ይግባእ።
ብዓለም ደረጃ ምስፍሕፋሕ እዚ
ሕማም ምስ እንርኢ፡ ካብ 2012
ኣትሒዙ እዚ ሕማም ካብ ኣፍሪቃ፡
ናብ ማእከላይ ምብራቕ፡ ደቡባውን
ምብራቓውን ክፋላት ኤውሮጳ
ኣስፋሕፊሑ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ፡
ካብተን በዚ ሕማም ዝተጠቕዓ ሃገራት
ኤውሮጳ፡ ግሪኽን ቡልጋርያን ክጥቀሳ
ይኽእላ። ካብተን ነዚ ሕማም ብግቡእ
ተኸላኺለን ኣድማዒ ዕዮ ዘሰላስላ ዘለዋ
ሃገራት ድማ፡ ኣውስትራልያ ብቐዳምነት
ትጥቀስ። ኣውስትራልያ ብዓለም ደረጃ
ካብተን ብብዝሒ ጸባን ውጽኢት ጸባን
ዘፍርያ ሃገራት እያ። ኣብ ሓረስቶትን
ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይታ ሃገር
ተደኲነን ዝርከባ ናይ እንስሳ ክሊኒካትን
ብዘሎ ሓያል ጥንቃቐን ንቕሓትን፡
እዚ ሕማም እዚ ኣብታ ሃገር ዘውረዶ
ሳዕቤን ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል።
ኣብ ሃገርና እውን፡ እዚ ሕማም
ተኸሲቱ፡
ንምክልኻሉ
ብዙሕ
ወጻኢታት ሓቲቱ ከም ዝነበረ ንኹልና
ብሩህ እዩ። ዝበዝሐ ካብ ህዝብና ኣብ
ሕርሻን መጓሰን ዝነባበር ከም ምዃኑ
መጠን፡ ኣብ እትዋት ዓቢ ሃስያ ከኸትል
ስለዝኽእል፡ ቅድሚ ዝኣገረ ጥሪትና
ብምኽታብን፡ ዘድሊ ጥንቃቐታት
ብምዝውታርን ክንከላኸሎ ይግባእ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኤርትራ
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ŊǎāĔňǆŘƄƌǌĆǄƤ
ŚĉñęŗƙƎŶǞĉę"
ƢôǉǆĄĉñėŶġôƶƜŲȲƄŊǢƯƷ
ƄƌǌĆǄƤ Śĉñęŕǆ ƭŇ ƄŅęƎśÍǂ
űǆĕƨȳŊȣ÷ǆǎćƄŋǆŶŚĉñęŕǆ
ÿǤƳƶƜűƶŕȞ÷ôǁȓýȡŚƆŴǌôƢ
ǁĔǎƄųŶȲ Ŵǆ ŶňŊ ùĉǋ ŶƖǻĖ
ǆǎęƖųŶ űǆĕȳ ǎāĖƂ ĉġ ǦƵ
Ŋȣ÷ǆƄŊƌùƄǆǉĔǜĉġŅȑāƊȲ
ŴŕǆȑƯĖƆŴƢĜƛƊƱƯǦŊƧȓƃŚ
ƎĔƎŊƄƛƃõųȳ
ŕĄïėǆƄŊƶűŅęƌõƶǄǌ
ƶĉġǶƌƶűŅĔƭǆűŚŚĉñęŗ"
 ŶƗõ ƭǆűŚ Śĉñęŗ ŊćƯĔ
ǆęƆǇŶ ƆǦǉĜõ ġô ƶűŅęƊÍƓ
ćƆƉ÷ǆƧȓƃŚƆŶŕűŅĔųȲƶǄǌǦŴ
ƄŊĭȓĖŶġűȣùǶŚŶƆƶŶŊùűǆĔȳ
ƄŊğƥƖƉĄǆĬȎùƌ"
 ŶŚĉñęŗ Ɖĉ Śĉñęŗ ƎľŅú
ƶǙĄęƊ ƄŊ ğƥÍǂȳ Ŋȣ÷ǆ ƉƄ
ĉġÍśĉ ĉğǆ ƶűŅĕ Ąćñęŕǆ
ƆŴŕÿǤǡƶƊŶ ƶǄǌ  ƌŊƄśĉ ǉǡȣ
ƆŴĔƖŊƊŶÍǁŚĉñęŕǆŊƭƢŚƎƴƱĉ
Ǝƃôȳ

ƌùƆƭǆűŚāƎĉŴƖ"
ƌùƆƭǆűŚāƎĉŴűǆĕƆŶǎǂȲ
ŶƭǆǦŴƶǄǌƎġāŅųƶƖƄôāƎĉŴ
ġųÍǂȳƄŊÍŗƆƥŶƄŊƭƧǋāƎĉŴ
ġų ƶęƆǇ ƶűŅęƊ ĉƯňø řƎŷúǛ
ǆĉġǶų ġô ƶűŅĔȲ ŊƂƂ ŕȎùǁÍǁ
ƎƉŘŕú Ǝƃôȳ ŊƱǆƌÍƳ ƆƳ ƭƧǋ
ƄŊ ïǡęŴ ÿǎĩ ŊĉŶňĕ ŕĉğǻ
ȞǸĕôǆȳ
ŊÿȞħƆŗŚĉñęŗƉĄǆűǆĕ"
ƆŗŚĉñęŗȑƯĮűǆĕƨȳĤƧƭŕ
ƭĄŚ ƄŊ ĉŶňŊŶ ĉȓŴƯŶ ƃŴ
ƄāöȣŴǇȳ Ŋȣ÷ǆ ƄŊÍŗ ŕǦňėƤ
ĤűƗȲ ĉġ āąćŚ űƤā ǦƵ ƃƙ
ŚƢġǎȳŅŗƶŕĄïęƌǇƭƧǋŊǦŊĖ
ƎŚĜęÿõŶƉŕĔǤǦȔŶġôƱôƌȲƶǄǌ
ȑƯĖŶƄŕƊĚŶƶÿŚŚÍǂȳ
ŶƆǦĔĄǡǎƙŊƴƯňƄġŴŶŴ
ÿȞħƤĄŊęîƆŶŕŚñŅŴ"

 ƄġŴŶŴ ŊÿȞħ ƄŊ Ǝùŕ Ɔǂ
ƶƛȞùȳȎňġų 3ULPDU\'HQWLWLRQ 
ƉĉƂÍƧŶ ĬƥĆ
3HUPDQHQW
'HQWLWLRQ ƶŅïùÍǂȳƆŗȎňġųƶŅïùȲ
ƌŊĩǊĩŕƢęþƎğŊƭĜęŕĜôġŕ
ƭĄŚ ƶƯǎĄƇĉ ñȑŴŚŶ ĴùƫŶ
ƄŊïǡėƤĄùĬĻȞŕŴ
ƶęƉŊƏǆŲȲƆŗƄġŴŶȲƌŊĩǊĩŕ
ƶĔƖŊƌǇƧȓƃŚƉĄǆŚǦĉǦĊ
ƭĄŚǙĆĕƎǧęȣǆǞĉęÍĊŊĹƥĆ
 ƶŕȎŅƗƨŶ ƶƭǡŊƊõŶÍǂȳ ƄġŴŶƆŴŕŕƎƁǆĄȓƆȳ
ĉƛŶǄŖ ĉġÍŗ ƱƌǁǎƊƨ ȑƯĖŶ
ƆŗĉƎŶƙŶƄġŴŶƌŊĄƄġÍǂ
ǉǡȡŚŶ ŕǉĆĕȲ Ŵǆ ǋǦĖ űǻŇ
ƶǞĉę"
ƉĉȓƆĉƟűǆĞĉŚƆĉćŶűǆĕųȳ
ĉƎŶƙŶƄġŴŶƌŊǦƵñȑŶűŚÍǂ
ĊǄāƎĉŴġųŊƖĄǆ
ƎǞĉęƱôƨȳŊĄĜĔŖƄġŴŶŶĉŊ÷Ư
ĄĖȓƌǇ"
ǻėǆƶǶıĉǥęƌÍǂƶāĜŊȳƄġŴŶ
ÿĮǆÿǆĩƄŊÍŗĄǙĄęŘƭƧǋ ǦŴȲƌŊƂÿöȟŶȓňĹȲŶǉǡȣƭȓĆ
ĄïŶǎġűŚ Ŋȣ÷ǆ ƉƄ ƅǆĚŷŗƌù ǡȓŶȲƶŕĄǹǶűĄǦŇŶƛŶĉǡŊƆĊ
ƃŶǛŵĖŶǦ ƎĄęȓÍǁ ƶŊñǦ űǆĔȳ ƄŊƄƌ÷ŚŴƆƗùĄƄƴŶƛŶĔƎŊ
ƄŊÍŗ ƆƥŶÍŗ ǦŴȲ ƆƳ ƭƧǋ ġô ǆāǦƱŴÍǂȳ
ƱǆűŅĔȲĊǄāƎĉŴġųĄĖȎȳ
ÿǉĜŊǻƫǆƄġŴŶŶƛñùƨ

0mΎ Ύp 0mΎ¤T[Ύ
Êì0 Ύ`Ύ6º̃Ö̅
â¤k0ΎÊ.¹Ύ-

ƆŗĜŊƶĜęĂƢǆƄęŕȠħùƄġŴŶ ƄŊġȬęŚŊȣ÷ǆƉƄƄŊƊƯĢ
ŶňñęǄƤƄġŴŶŴƎŚƎƇƄǆƎƆùŶÍǂȳ ƆǦĖƆűǻȣÍǁȳƎğŊƳĬĔňƆƥŶćôŚ
 ƎŶǋ ĜŊ ƶƄƖô ĜŊ ƄġŴŲ
ňñęǄƤƄġŴŶƶĄġùƨġǁôŶȳ
ƎğŊƶĉęưġƄǁĶĔȓƊƨŶȳ
ƢŚĕ ŊȓĘŚ ƎāƶÍǂ Ʊôƨȳ ƄġŴŶŴ
ĉġ ĄǦŇ ŊĹǻŘ ġô ƶŕƄğĜę
ƄŊĤĩǊĩŕƢęþƆŴĄȏ
ĄƄġǋƙŕĄęƬƙ"
ƆŴƛŶĉǡŊ ŊǦņƆ ƉűȓęǇ ǆǦňƆȳ ƊűŘŚǻƯŴƄġŴŷĉƶƉŘŕõ
 Ĝÿľ  āǛ ǉƄ ğùğǆ ĜąŴ
ŕĔȣ ĄĔȣ ĄǦŇ ƄŊ ƄġŴŶŴ ĉġ ǁǤǻąƙǏ"
ĬĖņ
ƶȎŶāȲŊĉȣėǆňƎŕęǄǻǷāġô
 Ƅôƣ ƎŚŊù Ʊǎȣę ƄǆƏűŶȳ
ƆĊƄŊāȓŷŚƉôƙƃǁȎƤƪƌ"
ƶƖƧŶ ƄġŴŶŴ ŊĹöõ ƎŊ÷ƯŶ ƌŊ
ƶŅƶā ĤôùŚűŚ ćôŚ ğƯŉŴŖ ƄŊ
ǶľĆ Ƣȑƃ ƏǆŲ ƎġǉǎŶ ǁǡǎǎȳ
ǦĉŚƱǆĉƆŘƧƏǆŲÍǂƶġĉƭųȳǡô  ƆƢ ƌŊ Ŵǆ āȓŷŚ ǦƵŴ ƌŊ
ƶŅƶā ĜŊ ġŲ ĉġ ÿĄĄ ǻėǆÍǂ
ǎćĉġƢȑƃŘŚƱŕƄğġĚƄúȳƆŗ ƆĉŅǆŕǆ ġęľ ƄŇùŴ ƃŴ ĄȐŴƌ
ƋƉŴƖŷƶǞĉęȳƆƳǎćȲƄŊǡƶƂ
ĤôùŚűŚŊƭŇƂƎƧǡǎƱôƨÍǂȳƆŗ ƱôŴ Ĝÿľ
ƶǡŅĚĉƎŶƙŶƄġŴŶŊĄėƖŇŊƲïŶ
ƢȑƃŘŚ ƶŅïù ƉƄ ƶǤűŶ ƄǆƏűŶȳ
ŊƴƯňÿǌęƌŊƄùƭùŴȲĄĜĔŚ
ŶƶĄÿ÷ôȣ ƄġŕĉñĚƄƤ ÿŅĘŘŘŚ
ĉġñǆƢŚŴƶŕƄğĜęġôƶƜűȲƥǤ ȓŲƯÿǌęƆŶŘǆÍǂŚŊù"
ĉƎŚŘùŶ ƄŊ ǦŊĖ ĉƧƭùŶ
ƯǌǤƆŶǡŊĔõÍƧŶƎƖƧŶƄǆǦňƆŶȳ
ƄǡǌĞÍǂȳ
ĜƄŶǻŶļĹŶƎŶƎŶŶƄġŴŶŴƎȣƢĜõ  ȓŲƯ ÿǌę ŶĉĉġėŚ ÿǎāǎ
ƄŊ ƱǆƎƆù ǉĔǜ ĉġ ŅȑāŴ ƶǄǌ ĉȓŶŴƯ ǁǎöȳ ƄŊ ęƆĞƂ ǎć
įŶƴġųƎġĉƭƌȎųýƶǦĉġ
ƢȑƃŘŚ ƱġƯŅùŴ ĉƟŲ ĉȣ÷ǻ ĉŚƆĉćŶ Ƌñõ Ƅôƨȳ ĉŚƆĉćŶ
ƶŊôƌƢǆƆŗļŶƴĉġƶǡǎȞƌ
ĄĜĔŚ ƭŶǋ ÿǌęÍǂȳ Ɖĉ ŕƢğƘ
ƄǡǌĞÍǂȳ
ƉĉƶÿƢƙǎǂƶĺȎę"
ÿňėƤ ėƃ Ǝñõ ƉƄ ƄǡǌĞÍǂȳ ŴŊ
 ŊƄŶȑĕÍǂȳ ƥ÷ÍƓ Ɔŗ įŶƴ
Ŋȣ÷ǆƢôǋŶŀùƫƎǡŊĕúĉ ÿǌę ĉġ ġǡęƌ Ɔŗ ȣľĖ ĄĄöĝ
ƆŶŕĶĔȎ Ɔŗ ġų ǦŴ ŕȞƤĝ ćôŚ ƶǦňƆƎŶƎŶƉĄǆƎƖƧŶƄôƨ"
ƭŶŇņŴŊȣĔƶŅȓāƎƖƧŶƄôƨȳ
ƄǆƏűŶȳǦǎŶŴŊāƎĉŴġųƎŚƉǆǎ
ƢôǋŶǉĲĉƄŊǡƴǆƗŶƄŊŉŚ
ǡôƌŊŴǆĄȑƃĄǉňŚƌ"
ƄôƌȳƢǆƎŚāƉĉÍǄƢǆƎŚġǉǎÍǄȳ
Śĉñęŗ ŶȓĘŚ ƄġŴŷĉ Ɖǆŕÿôõ
ƆŶŕƱǆƏǆŲƶƖȣƁğƯŉŶÍǂƶñùƨȳ
ƎƉŘŕõƄôƨĉȳĄƭùŘƤƶĉǡņƨ ƄŊÍƳĬĔňƆƥŶĉġĄğęāŕǆ
ŊÿȐĕ ƶƜű ĜŊ ġŲ ǆƗŶ ƊęĉŖ
ƭǆűŚ ĄǦŇ ĉȣŘĩ ǁǎöȳ Ŋȣ÷ǆ Ǝùŕ ĄȓŴƯŘƤ ȓýȡŚ ƉľęŊ
ĉġ ƱĹŶƶƨ ƢǆÍƧŶ ƶƜű ƱǆŶņę
ĩƏėƤĄǦŇŘŚîŊƌŶŉŚŚĉñęŗ ŕǌùǁƄôƗȳ
ĉùƎŘŚĉġƶġĉưȲŕĹ÷ǸȟŴŊ
ƱǆĉġǌǏĉȳ ĉƛŶǄŖ ƄŊ ƄŊǄŕ
ƄŊĉŶŘǆƱŕƏėÍǁŶ
āƎĉŴ Ĝų ĄȐƂ ƎĉęĄę ǻėǆÍǂ
Śĉñęśĉ ĉġ ŕĄǡņ ƄġŴŷĉ
ƆŘÿŶŗƄŊāćĉȓǦƯ %HOOÍV
Ʊôƨȳ
Ʊȓęǂõ ňǆŘ ƱǆƎñõ ǆƛƆùÍǂȳ
SDOV\  ƆŕŕƊę ƏǆŴȲ ƆŘ ƌùƁǆŗ
Ŋȣ÷ǆƌŊƎöƯǎĄĩǊĩŕƭĄŚ
ƶŅƶāƆƥŶƄġŴŶŴĉġ
ǎć Ȏň ǡĄù ƄŊ ƆƥŶ ĄŊǹāŗ
ƱĹƶŶƢŴǻėǆƃŴŴŊāƎĉŴġų ƱôƣĴùƫȲǦņƆĉƎŚŘùƎǦŅĔúĉ
ƶƢïŊ ĄǉŶƱƳ /RFDO DQVWKHVLD 
ǆǦňƆȳ űƳ ƱǆĉŚǦňę ƶŕĄƴŅô
ƆŶƖǆǎ
ƶñùƨȓùƥƆŚĉùƉŚÍǄȳ
ƄįƧć űňĖ ƄġŴŶ ƄƖŗõ űśĉ
 ƆƳ ÿǉ ƌŊÍŗ ȎǡćŚÍǂȳ ƶƜű
ƄŊÍƱŶƶǶĹġƌǁŶǢǌǄŚ
Ĵùƫ ĄƥƆúĉ ŅġŴŷĉ ƆŴŕĩĺĔĕ
ĜŊƄŊűȣġƢƉȣĩǊĩŕƢęþŴŊ
ƉŕŕƊęƶǉĔƖƌĉƛŶǄŚƆŶŘǆÍǂ"
ŶƛűŊĕĉȣėǎÍǂȳ
Ŋƭù ĊǄ āƎĉŴ ġų ƉǆǊ ƊűŘŚ
 ƶŅƶā āćĉ ȓǦƯ ƶÿƷ ĜŊȲ
ǻƯŴƄġŴŲƎȞùǻŶƉĔǤǦȓŶƄôƨȳ
ŴŊƌùƆāśŘŚƎŶĜǦęǏƎŕę
ŴŊùĉǌƤǄŶƢǆňñ÷ƤǄŶȞƢġŗÍǂ
ƌŊÿĆĉƌāƎĉŴŕƖ÷ƘùƌǻƯŴ ƌùƆŚűǻȞõƭƧǋƄúǏ"
ƶƖǆǎȳ ġôƳ Ɔŗ ƶǻĬąõ
ŕĄėȐġôƶƜűĉŚǦňĕƄǡǌĞÍǂȳ
ƭǆűŚ ƄȡƧġ ŊġűȣùǶŘƤ Ąǡǋ
ĉęǦǤȓÍǂȳ ƆŘ ƌùƁǆŗ ǎć ƶǄǌ
ƄŊ Ʒň ĜĈŴƤ Ĭǆā ňāĖ ƱǤǻĉ
ƏǆŲȲ ƄŊŗ ƉňŇ ƎāƉą ŶƶĄȏ
ĄǉŶƱƳ ĉġ ǡŅęƌúĉ ĬùǸȟ
ƄǆĜęÿúĉŶȳƉĉƂƶƜűõĉƛŶǄŚ
ȎňǡĄùƌŊĉġŘǆÍǂŶƶŊùǦĉŘŚ
ŶĉęǦǤȓÍǁȳǎĚÍƓƆŗŶǎȠÿğŊ
ƄǌöŴǇ ƄôŴȳ ǌęǤ Ĝôġŕ Ƣęþ
ƉǆǎŴ ƄôŴȳ ŊāǛ ĩǊĩŕ Ƣęþ
ƄŇõŕĖȟŴÍúȳ
ƆŶŘǆÍǂƎǡŊęƱôƨ"

ƌùƆƉ
 ŊĊǄ āƎĉŴ ġų ŊŴǆ ǎāĔ
ĉĔļŚĉñęŗƋľȓùĄǉŊƄúųȳ
ıǎĆĉƶƴƶĉŴƎŚŊúƆŚǉö
ƆŶŕú
 ŊĄǙĄęŘ ƌŊ ǦƵ ĴùƯűŕǆ
ƄŚþƷĉ ŶĄǡǋ ƭƢŚ ƱŚÿƲų
ƎņėŚƢôǉǆȲƄŋǆĄĉñęĄÿĖ
Ƣùǉ ġ÷ĠȲ Ƅǉǆ Ąĉñę ƄġĄĔŚ
ïǆôȲ Ɗúĉ Ƅāƥŕǆ ĄĉñėűǆŶ
ĄćñęŕǆŶȲƉĉƂÍƧŶŊŴȑŶƱĉïĔų
ñƶŇŶĄŶǦġŗŶƉĄġǦŶƆǉöȳƄŊ
ĄƢǌƆŘ ǎć ƄŊ ĊŶǧ āȓŷŚŴ
űƳ įô ĄǶǆľ ƋǡŊę ƱȣĬǉŚôǆ
ƎŊęŗ Ŋƭùŗ ŉŕǆ ığűŚ Ŋęïű
ŊùŇƁĄġǦŴȳ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኤርትራ

ና
ዜ
ነ

ታ
ን
ት

ኣንገሶም ዮሴፍ

ዩክረይን ምስ ሩስያ፡ ዝሓለፈ ቅንያት
ኣብ ማያዊ ክፋል ባሕሪ ኣዞቭ ሓድሽ
ምስሕሓብ ኣበጊሰን ኣለዋ። ኣብ መንጎ
ጸሊም ባሕርን ባሕሪ ኣዞቭን ኣብ
ዝርከብ ከርች ተባሂሉ ዝፍለጥ መጻብቦ፡
ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያን
ዩክረይንን ሓድሽ ምስሕሓብ ተፈጢሩ
ኣሎ። ዩክረይን፡ ድሕሪ እተን ብሩስያ
ዝተታሕዛ ሰለስተ መራኽብን ኣብ
ልዕሊ ኣባላታ ዝወረደ መቑሰልትን፡ ነቲ
ጉዳይ ብወተሃደራዊ ሕጊ ክትፈትሖ
ምዃና’ያ ክትገልጽ ቀንያ። እዘን ሰለስተ
መራኽብ ኣብ ገማግም ማያት እቲ
ኣከራኻሪ ዝኾነ ዞባ ክረምያ ክንቀሳቐሳ
ስለዝተረኽባ ግዳይ ሩስያ ከም ዝዀና
ከኣ ጸብጻባት የረድኡ። ሩስያ፡ እተን
ወተሃደራውያን መራኽብ ነቲ ክሊ
ማይ ብምጥሓሰን ተቖጢዓ ናብኣተን
ስለዝተኮሰት፡ እቲ ስጕምቲ ነቲ ኩነታት
ኣብ ጥርዚ ከብጽሖ ክኢሉ። ይኹን
ደኣ’ምበር፡ ዩክረይን ነዚ ናይ ሩስያ
ስጕምቲ ቅሉዕ ናይ ዓመጽ ተግባር
ምዃኑ’ያ ትኸስስ ዘላ። ሞስኮ ብወገና፡
እተን መራኽብ ኣብ ዘይሕጋዊ ማያዊ
ክፋል ከምዝኣተዋ ትሕብር። ኣብዚ
ማያዊ ክፋል ዝረአ ግሁድ ምስሕሓብ
ናይዘን ሃገራት ከኣ፡ ዛዕባ ማዕከናት ዜና
ዓለም ኮይኑ ይርከብ።
ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት
ዝጸንሐን ዘሎን ዝምድና ብኸመይ
ክሽሕክር ክኢሉ ዝብል ሕቶ ክለዓል
ይኽእል’ዩ። ድሕሪ ምብትታን ሕብረት
ሶቭየት ናጽነታ ክትወስድ ዝኸኣለት
ዩክረይን፡ ካብ ሽዑ ጀሚራ ምስ ሩስያ
ክትሰማማዕ ኣይከኣለትን። ምኽንያቱ፡
እታ ሃገር ምስ ምዕራባዊ ቀጽሪ
ብምውጋና፡ ካብ ጽባሕ ናጽነታ ኣትሒዛ
በታ ሃገር ከም ስግኣት ክትጥመት
ጀሚራ። ኣብ 2014 ከኣ እቲ ብሩስያ
ዝድገፍ ዝነበረ መራሒ’ታ ሃገር ካብ
ስልጣን ብምእላዩ፡ ሓድሽ ሲናርዮታት
ክገሃደላ ጀሚሩ። መንግስቲ ዩክረይን
ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ንምጽንባር
ዘቕርቦ ዝነበረ ጠለባት ከኣ፡ እታ ሃገር ኣብ
ዕግርግርን ግጭትን ክትሽመም ገይሩዋ
እዩ። ብቐንዱ’ውን ብሩስያ ዝድገፉ
ዝነበሩ ተቓወምቲ፡ ንስልጣን ናይዚ
ሕጂ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ፕረዚደንት
ፕሮሸንኮ ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቱ
ገይሮሞ እዮም። ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ
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ሩስያን ዩክረይንን ስለምንታይ’የን ዘይሰማምዓ?
ምብራቓዊ ክፋል’ታ ሃገር ዝረአ ዘሎ
ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ኩነታት ውጽኢት
ናይዚ እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ፡ ክልቲአን
ሃገራት ዝሓለፈ ጉዳያተን ተንጠልጢሉ
እንከሎ፡ እዚ ሓድሽ ምፍጣጥ ናብ ካልእ
ዘይተደልየ ኲናት ከየእትወን ስግኣት
ብዙሓት ወገናት ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ፡
በቲ ሓደ ሸነኽ ሕብረት ምስ ኤውሮጳ
ዝደልዩ፡ በቲ ካልእ ከኣ ብሩስያ ዝድገፉ
ነታ ሃገር ኣብ ክልተ ከምትግማዕ ገይሮማ
ኣለዉ።
ዝሓለፈ ሰኑይ፡ ፕረዚደንት ዩክረይን
ፐትሮ ፕሮሸንኮ ንባይቶ ሃገሩ ብምእካብ፡
ከም ግብረ-መልሲ ናይቲ ብሩስያ
ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ 30
መዓልቲ ወተሃደራዊ ሕጊ ከጽድቕ’ዩ
ኣዚዙ። እዚ ውሳነ’ዚ፡ ነቲ ኣብ ወርሒ
ሚያዝያ ናይ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከምዘይጸልዎ ድማ
ይሕብር። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መንጎ
ክልቲአን ሃገራት ዝተኸስተ ረጽሚ፡ ነቲ
ንነዊሕ ዓመታት ተተፋኒነናሉ ዝጸንሓ
ካልእ ጉዳይ ክርቢት ክሽርጥጠሉ
ከምዝኽእል ይንገር።
እዚ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ግጭት ክልተ
ሃገራት ብኸመይ ክኽሰት ክኢሉ ዝብል
ሕቶ ክለዓል ኣገዳሲ እዩ። ዩክረይን
ክልተ ወተሃደራውያን መራኽብ ናብ
‘ማሪፖል’ ትበሃል ኣብ ባሕሪ ኣዞቭ
እትርከብ ወደብ ሰዲዳ። ዩክረይን ናብዛ
ወደብ ክትበጽሕ ብመጻብቦ ከርች
ኣቢላ’ያ ትሓልፍ። እዚ መጻብቦ’ዚ፡
ኣብቲ ሩስያ እትቆጻጸሮ ዞባ ክረምያ
እዩ ዝርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ፡ በቲ
ከባቢ ዝካየድ ምንቅስቓስ መራኽብ
ዩክረይን ነታ ሃገር ዘሐጉሳ ኣይነበረን።
በዚ ምኽንያት ከኣ፡ መራኽብ ሩስያ
ንወተሃደራውያን መራኽብ’ታ ሃገር
ከምዝኸተረአን እያ ትኸስስ። ብኻልእ
ሸነኽ፡ ሩስያ ነታ ሃገር ናብ ማያዊ ግዝኣታ
ጥሒሳ ከምዝኣተወት’ያ ትጠቅስ።
በዚ ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ’ተን ናብ
ማያዊ ክፋላ ዝጽጋዓ ዝነበራ መራኽብ
ብሄሊኮፕተራት እተሰነየ ታህዲድ
ኣካዪዳ። ነቲ ንባሕሪ ኣዞቭ ዘራኽብ
መጻብቦ ብምሕናቕ ከኣ፡ ኣብ ልዕሊተን
መራኽብ ተዅሲ ክትከፍት ክኢላ።
ኬይቭ ድማ ተቐላጢፋ መራኽባ
ኣብቲ መጻብቦ ተዓጽየን ተዅሲ
ከምዝተኸፍተለን ከሲሳ። ሞስኮ’ውን
ነቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከምዝወዓለቶ
ተኣሚና። በቲ ዝተፈጥረ ግጭት ሓያሎ
ኣባላት ናይተን መራኽብ ዝዀኑ
ዩክሬናውያን ወተሃደራት ክማረኹ
እንከለዉ፡ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ድማ

ቆሲሎም።
ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ነዚ ናይ ሩስያ
ተግባር ኮኒነንኦ ኣለዋ። ባይቶ ጸጥታ
ሕቡራት ሃገራት ነቲ ግጭት ንምህዳእ
ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ፡ ዝበዝሑ
ወከልቲ ናይተን 15 ሃገራት ምስ ላዕለዎት
ሰበ-ስልጣን ሩስያ ከይተሰማምዑ እቲ
ኣኼባ ከምዝተበተነ ይሕበር። ስለዚ፡ እቲ
ኲናት ምስቲ ኣባሉ ንምዃን ድሌት ዘለዋ
ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን
ሩስያን ክኸውን ከምዝኽእል ምንጭታት
የረድኡ።
ምኽንያቱ፡
ኣባላት’ቲ
ወተሃደራዊ ኪዳን፡ ዝኾነት ኣባል ሃገር
ምስ እትጥቃዕ ሓባራዊ ግብረ መልሲ
ክህባሉ ዝብል ስምምዕ ስለ ዘለወን።
ድሕሪ 2010 ዩክረይን ናብቲ ኪዳን
ክትጽንበር ብዘርኣየቶ ድሌት፡ ካብቲ
ኪዳን ብዙሕ ደገፍ ክግበረላ ጸኒሑ እዩ።
በዚ ምኽንያት ከይኮነ ኣይተርፍን ኣብ
ምብራቕ ኤውሮጳ ሓድሽ ኲናት ክውላዕ
ከምዝኽእል ግሁድ እናኾነ ይመጽእ
ኣሎ።
ሩስያ፡ መራኽብ ዩክረይን ኣብ ማያዊ
ግዝኣታ ሕጊ ጥሒሰን ክኣትዋ ዝኸኣላ፡
ሳሕቲ ነቲ ቦታ ስለ እትዓጽዎ ምዃና
ትገልጽ። ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ጸሊም
ባሕሪ፡ ነጻ ናይ መራኽብ ምንቅስቓስ
ዝካየደሉ መስመር እዩ። ብዘይ ብኡ’ውን
ኣብ 2003 ክልቲአን ሃገራት ነቲ
ከርች ዝበሃል መጻብቦን ባሕሪ ኣዞቭን
ብሓባር ክጥቀማሉ ተሰማሚዐን ምንባረን
ዝርሳዕ ኣይኮነን። ክሳብ ዝሓለፈ ቀረባ
ሳምንታት’ውን መራኽብ ዩክረይን በቲ
መጻብቦ ክሓልፋ ጸኒሐን እየን። በዚ ድማ
እዚ ሩስያ ዝወሰደቶ ሓድሽ ስጕምቲ ነታ
ሃገር ሓያል ቁጠዐ ከምዝፈጠረላ ይንገር።
ኬይቭ፡ ተግባራት ሩስያ ዘይርትዓዊን
ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ምዃኑ’ያ
ትኸስስ ዘላ።
ስለዝኾነ፡ ኣብ ኣዞቭን ጸሊም ባሕሪን
ዝጐሃሃር ዘሎ ሓድሽ ናይ ግጭት ኩነት፡
ነዘን ክልተ ሃገራት ናብ ዘይተደልየ
ኲናት ከምርሐን ይኽእል እዩ። እዚ
ተፈጢሩ ዘሎ ክስተት ሚዛናዊ መልክዕ
ኲናት ክሕዝ ከምዝኽእል’ውን ይንገር።
ምኽንያቱ፡ ዩክረይን ብወተሃደራዊ ኪዳን
ሰሜን ኣትላንቲክን ሃገራት ምዕራብን
ሓያል ሓገዝ ክትረክብ ስለ እትኽእል።
ስለዚ፡ ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር ጽልዋአን
ንምስራጽ ምስ ሩስያ ኣብ ሓድሽ ዝሑል
ኲናት ክጽመዳ ከምዝኽእላ ተንተንቲ
ፖለቲካ የረድኡ። ኣብ ልዕሊ ሩስያ
ካልእ ተሪር ቁጠባዊ ማዕቀብ ከሕልፋ
ከምዝኽእላ’ውን ይሕበር። የግዳስ፡
ኣቐዲመን እዘን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩስያ

ተሪር ማዕቀብ’ኳ ኣሕሊፈን እንተ ነበራ፡
ንተግባራታ ገና ክዕንቅጾ ኣይከኣለን
ዘሎ። ሩስያ ነቲ ክሳብ ሕጂ ኣከራኻሪ
ኮይኑ ዘሎ ዞባ ክረምያ ክትቆጻጸር
እንከላ ኸኣ ብጩቕ ኢላ እተዛረበታ
ሃገር ኣይነበረትን። ስለዚ፡ ነታ ሃገር
ንምንብርካኽ ክብላ ንኬይቭ ብዙሕ
ደገፋት ክገብራላ ከምዝኽእላ ንጹር
እዩ። ድሮ’ውን ተወሳኺ ወተሃደራዊ
ስልጠናታት ንምሃብ ኣባላት ኔቶ
ዝኾና ሃገራት ኣብታ ሃገር ምእታው
ጀሚረን ኣለዋ። ቅድሚ እዚ ክስተት’ዚ፡
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነታ ሃገር
ኣጽዋር ክህባ ምዃኑ’ዩ ዝዛረብ ነይሩ።
ኣቐዲሙ’ውን ምምሕዳር ዋሺንግተን
ነታ ሃገር ልዑል ወተሃደራዊ ጕንዖ ክህባ
ከምዝጸንሐ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡
ኣመሪካ ንሩስያ ብናይ ውክልና ኲናት
ንምውጋእ ኩሉ ግዜ ምስ ሓለነት እያ።
ስለዚ፡ ናይ ዩክረይን ግዝኣታዊ ሓድነት
ንኸይትንከፍን፡ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ
ወጥሪ ናብ ኲናት ንኸይሰጋገር ሚዛኑ
ምሕላውን ዝብል ጉዳይ ኣካታዒ
ኣርእስቲ ኮይኑ ይርከብ።
ይኹን ደኣ’ምበር፡ ኣብ መንጎ እዘን
ክልተ ሃገራት ሓያል ጎንጺ ክኽሰት
ይኽእል እዩ። ሩስያ ነቲ ኣብ ጸሊም
ባሕርን ባሕሪ ኣዞቭን ብባሕረኛታት
ዩክረይን ንዝግበር ማያዊ ምንቅስቓስ
ብትዅረት’ያ እትከታተሎ ዘላ።
እዚ ኩነታት፡ ዩክረይን ኣብ ማያት
ባሕሪ ክረምያ ኣትያ ዓሳ ክትገፍፍ
ካብ እትጅምር ንደሓር ዝረአ ዘሎ
ምዃኑ’ውን ይግለጽ። ሞስኮ ብወገና፡
ነቲ እትገብሮ ዘላ ቁጽጽር ንጸጥታዊ
ውሕስነት ዝዓለመ ምዃኑ’ያ ትገልጽ።
ዩክረይን ብወገና፡ ሩስያ ነቲ ካብ ዝኾነት
ሃገር ነጻ ዝኾነ ባሕሪ ኣዞቭ ብምቁጽጻር፡
ንቁጠባኣ ንምድኻም እትገብሮ ዘላ
ምዃኑ’ያ እትወቅስ። በዚ ምኽንያት
ከኣ፡ ነተን ምስ ካልእ ማያት ዘራኽባ
ወደባት ብምቁጽጻር ንቁጠባኣ ክትሃሲ
እትገብሮ ውዲት ምዃኑ ብተደጋጋሚ
ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። በዚ ዝተቖጠዐት
ዩክረይን፡ ንሰራዊታ ኣብ ተጠንቀቕ
ክጸንሕ ኣዚዛ ኣላ።
ፕረዚደንት ፕሮሸንኮ፡ ወተሃደራዊ
ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ) ኣብ
ልዕሊ ሩስያ እገዳ ከጽንዕን ሰራዊት ናብ
ባሕሪ ኣዞቭ ክልእኽን ሕቶ ኣቕሪቡ
ኣሎ። ኣብ ማያት መጻብቦ ከርች ኣብ
መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያን ዩክረይንን
ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ፡ ብርክት ዝበሉ
ወተሃደራት ዩክረይን ከም እተማረኹ
ይፍለጥ። እዚ ምምራኽ ወተሃደራት
ዩክረይን ዝፈጠሮ ቁጠዐ ከኣ፡ ናብ
ወተሃደራዊ ረጽሚ ከምርሕ ኣብ ጥርዚ
በጺሑ ከምዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ

የረድኡ። ብዙሓት ሃገራት ነዚ ከይባራዕ
ተሰጊኡ ዘሎ ምስሕሓብ ብሽምግልና
ንምህዳኡ ጻዕርታት የካይዳ ኣለዋ። ቱርኪ፡
ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ኣብ መንጎ እዘን
ተቐናቐንቲ ሃገራት ኣትያ ክትሽምግል
ትሓትት ኣላ።
ኔቶ ደገፉ ንዩክሬን ንምግላጽ፡ ሩስያ
ዝማረኸቶም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ
ዩክረይን ክትፍኑ ሓቲቱ ኣሎ። ፕረዚደንት
ዩክረይን ፕሮሸንኮ ኣብ 2019 ኣብ
ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሃገሩ ደገፍ
ንምርካብ፡ ምስ ሩስያ ነገር ከምዝጻሕተረ
ፕረዚደንት ፑቲን ምግላጹ ምንጭታት
የረድኡ። ነቲ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ
ምርጫ ከይከስሮ ብዝብል ስግኣት፡ ነቲ
ኩነታት የነሃህሮ ከምዘሎ ዘመልክቱ
ፖለቲከኛታት’ውን ኣለዉ። ምኽንያቱ፡
እዚ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ምርጫ ምስ
ዝስረዝ፡ ብዙሕ ክረብሓሉ ይኽእል
እዩ። ፕሮሸንኮ፡ ካብ ህዝቢ ብዝተወስደ
ገምጋም መሰረት፡ ኣዝዩ ትሑት ህዝባዊ
ደገፍ ከምዘለዎ’ዩ ዝንገር። ኣብቲ ወጥሪ
ዝረኣየሉ ከባቢ’ውን ህጹጽ ወተሃደራዊ
ምሕደራ ብምእዋጁ ናይዚ ጭቡጥ
መርትዖ እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ እዚ ተፈጢሩ
ዘሎ ምስሕሓብ ባዕሉ ዘበገሶ’ዩ ዝብሉ
ተንተንቲ ፖለቲካ ውሑዳት ኣይኮኑን።
ኔቶ፡ ነቲ ዩክረይን ዘቕርበቶ ሕቶ
እወታዊ ምላሽ ከይሃበ ፖለቲካውን
ግብራውን ሓገዛት ክህባ ተመባጺዑ
ኣሎ። የግዳስ ብዩክረይን ካልእ ተወሳኺ
እገዳ ክግበር ንዝቐረበ ሕቶ፡ ሓያሎ
ሃገራት ምዕራብ ክሰማምዓሉ ከምዘይከኣላ
ተፈሊጡ። ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብቲ
ጉዳይ ንሰለስተ መዓልቲ ተኻቲዑ ኣብ
ዝጭበጥ ውሳነ ክበጽሕ ኣይከኣለን።
ኣባላት’ቲ ሕብረት ዝኾና ፖላንድ
ሓድሽ እገዳ ክግበር ክትጽውዕ እንከላ፡
ፈረንሳን ጀርመንን ድማ ነቲ ወጥሪ
ዘህድእ ስጉምቲ ክውሰድ ከምዘለዎ
እየን ዝገልጻ። መራሒ ኣመሪካ ዶናልድ
ትራምፕ፡ ኣብ ኣኼባ ጂ-20 ምስ ሩስያዊ
መዘናኡ ፕርዚደንት ፑቲን ክራኸብ ዝነበሮ
መደብ ሰሪዙዎ ኣሎ። ኣባላት ናይዚ ጉጅለ
ዝኾና ሃገራት፡ ኩለን ድጉል ቅርሕንቲ
ሒዘን እየን ናብዚ ኣኼባ ዝኣትዋ ዘለዋ።
ትራምፕን ፑቲንን ከኣ ኣብኡ ተራኺቦም
ብምልዛብ፡ ነዚ ጉዳይ ከይፈትሕዎ ኣብ
ሓድሽ ረጽሚ ኣትዮም ከምዘለዉ
ማዕከናት ዜና ዘጋውሓኦ ዘለዋ ሓቂ
እዩ። በዚ ድማ እቲ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም
ኣሰንባዲ ዜና ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ፡ ብዝርርብ
ክፍታሕ ዝነበሮ ተስፋታት ክሃፍፍ
ክኢሉ ኣሎ። ሩስያን ዩክረይንን ክሳብ
ዘይተሰማምዓ፡ ክፍጠር ዝኽእል ወጥሪ፡
ናብ ካልእ ዘይተደልየ ኲናት ከምርሐን
ይኽእል እዩ ዝብል መደምደምታ ክትህብ
ዘድፍር ይመስል።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኤርትራ

ፍኖት
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ኦምሓጀር “ዓዲ ኹሉ”

ዓብደልቃድር ኣሕመድ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ስእሊ - ኣቤል በረኸት

ብሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ዶብ
ኤርትራ፡ ናይ መወዳእታ ሓውሲ
ከተማ እያ። ሎሚ ደኣ ብሰንኪ ገዛእቲ
ዝወልዑዎ ውግእ፡ ሩፍታ ስኢና ስማ
እናሃሰሰ መጺኡ እምበር፡ ብሕርሻን
ንግድን ጽቡቕ ተፈላጥነት ዝረኸበትሉ
እዋናት ኣሕሊፋ እያ። ኦምሓጀር - እታ
ቆላዊት ናይ ሕርሻን ጥሪትን ቦታ።
ነበርታ፡ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝተመስረተት
ዓዲ ምዃና እዮም ዘዘንትዉ። ኣተሃናንጻ
ናይ’ቶም ኣሰሮም ዘይጠፍኡ ገለ ገለ
ኣባይቲ
እውን፡ ንቕዲ
ህንጻ መግዛእቲ ጥልያን እዩ ዝሕብር።
ካብ 1920 ዓ.ም. ኣትሒዞም ናብ’ቲ
ቦታ ዝመጽኡ ዜጋታት፡ ጥልያን ከም
ዝጸንሖምን ከም ሰራሕተኛታትን
ወተሃደራትን ኰይኖም ምስኡ ከም
ዝሰርሑን እዮም ዘዕልሉ። እዞም ኣብ
ጕብዝናኦም ንመግዛእቲ ጥልያን
ዘርከቡሉ ዜጋታት፡ ክሳብ ቀረባ እዋን
ኣሰሮም ኣይጠፍአን ዝነበረ። መግዛእቲ
ጥልያን፡ ኣብ መዳይ ሕርሻን ጥሪትን
ኣተኵሮ ካብ ዝገበረለን ቦታታት ኤርትራ
ሓንቲ፡ እዛ ብሃብታምን ሰፊሕን መሬትን፡
ከምኡ እውን ብሃብቲ ማያ እትፍለጥ
ኦምሓጀር ምዃና የዘንትዉ።
ምስ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን
እተራኽብ ኦምሓጀር፡ ካብ ጥንቲ
ኣትሒዙ፡ ምስ መዳውብታ ዝዀነት
ሕሞራ፡ ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዋ እያ።
ሕርሻን ጕስነትን እንክለዓል ድማ፡
ካብ’ቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ቦታታት
ኤርትራ እያ። ቅድሚ 10ታት ዓመታት፡
ኣብ ንግዲ እውን ከም ቀንዲ መራኸቢትን
መሰጋገሪትን ናይ ንግዲ ኣቝሑ ነይራ
ይበሃል።
ብላዕልን ብታሕትን ማይ ኣይፍለያን።
ስለ ዝዀነ ድማ ቀጠልያ ሕብሪ
ዘይረኣየሉ እዋን የብላን። ኣብ ገለ እዋን
ብርቱዕ ጸሓይ ዝረኣያ እንተ ዀነ’ኳ፡
ክሊማኣ ተፈታዊ ምዃኑ እዮም ነበርታን
በጻሕታን ዝምስክሩ። ምስ’ቲ ምቹእ
ኩነታት ኣየር፡ ግዳማ እውን ከም ቤት
እዩ። ኣብ ግዜ ቀትሪ፡ ብሕልፊ ድማ ኣብ
ግዜ ምሸት፡ ኣብ ጽላላትን በረንዳታትን
ተኣኪቦም ሻሂ፡ ቡን ወይ ካልእ ልስሉስ
መስተ እናወሰዱ ዘዕልሉ ሰባት፡ ገለ
ክፋል ካብ ግርማኣ እዮም። ናይ በረንዳ

ሸቐጣሽቕጥ ከኣ ኣመና ልሙድ እዩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ እትርከብ ኦምሓጀር፡
ንኤርትራ ዘጠቓልል ሰለስተ ምድራዊ
ወደባት ዝወነነት ምድሪ ክትበሃል ይከኣል።
ኢትዮጵያ (ሕሞራ)፡ ኤርትራ፡ ከምኡ’ውን
ሱዳን። ዛንታ ኣነባብራ ህዝቢ ኦምሓጀር፡
ምስ ንግዲ እውን ዝተኣሳሰር እንተ ዀነ’ኳ፡
ብዝያዳ ግን መጓሰን ሕርሻን እዩ ዝዕብልል።
ምድራን ኣትክልታን፡ ክንዲ ኹሉ ድማ
ሩባታታን ማያን፡ ናይ ርሑቕን ቀረባን
ሰበኽ ሳግም ንኽዓጉዋ ካብ ዘወናውኖም
እዩ። ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም፡
ካበ’የ ቦታታት ተከዘ ባርካ፡ ናብ’ታ ቆላዊት
ዓዲ ዝፈስሱ ጓሶት፡ መናሃርያ እንስሳታት
ንኽትከውን ኣብቂዖማ እዮም። ብህላወ
ናይ’ቲ ሰፊሕ ሩባ ተከዘን ለምለም መሬታን
ዝሃረሩ፡ ሑምራን ዝተባህሉ ቀቢላ ሱዳን፡
ኢትዮጵያውያን፡ የመናውያን፡ ሶማላውያን
እውን፡ ንብዙሕነት ብሄራታ መሊሶም
ሕብሪ ዝወሰኹ እዮም። ብሱዳን ኣቢሎም
ዝሳገሙ ሃውሳ ዝተባህሉ ካብ ቀቢላ
ናይጀርያውያን ከይተረፉ፡ ብምብራቕ
ኦምሓጀር ኣብ ዝርከብ ቋጨሮ ዝተባህለ
ቦታ ናይ በይኖም ቦታ ሒዞም፡ ተኻፈልቲ
ሽሻያ ኰይኖም ይቕመጡ ነበሩ።
እዛ ምድራዊት ወደብ፡ ኩልምላ
ጕራማይለ እያ። ብተቐመጥታ፡ ብጥሪታ፡
ብመዳውብታ፡ ብፍርያታ. . . ዘሕበርበረት
መሶብ። ዓበይቲ ዓዲ፡ ፈለማ ነዚ ከባቢ
ዝዳህሰሱ ብሄረ ሕዳርብ ምዃኖም
እንከዕልሉ፡ ብድሕሪኦም ዝሰዓቡ ብሄረ
ኩናማ ምዃኖምን፡ ክልተኦም ብሄራት፡
ኣብ ግዜ ጥልያን ይኹን ቅድመኡ፡
እንስሳታት ሒዞም ዝተንቀሳቐሱ ቀዳሞት
ሰፈርቲ ምዃኖም የዘንትዉ። ኩሉ ኣስማት
ቦታታት፡ ካብ ቋንቋ ሕዳርብ ዝመንጨወ
ምዃኑ እውን ይንገር።
ከም’ቲ ተፈታዊት ዕምበባ ኣናህብ
ዝዓጉጕዋ፡ ነቶም በብእዋኑ ዘማዕደዉዋ
ሕብረተሰባት፡ ብምቹእነታን ልምላመኣን
እናሰሓበት ነባሮ መሬታ ገይራቶም።
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ’ታ ንእሽቶይ ዓዲ፡
ሸሞንተ ብሄራት ኤርትራ ተሳንዮምን
ሸቂሎምን ይነብሩ ኣለዉ። ስለ ዝዀነ እዩ
ድማ “ዓዲ ኹሉ” እናበሉ ዝጽውዑዋ።
ኣብ ፈለማ ብጕስነት ናይ ዝናበሩ ኣህዛብ
ሰፈር እንተ ነበረት’ኳ፡ ቀስ ብቐስ ሕርሻዊ
ዕዮ እናዓመረ ብምኻዱ፡ ናይ ኣእካል፡

ሩባ ተከዘ

ኣሕምልቲ፡ ፍረታት እቶታ ብርኩት
እናኾነ ከይዱ። ብሕልፊ ካብ ሓምሳታት
ንደሓር፡ ስራሓት ሕርሻ እናሰፍሐን ብኡኡ
ዝመሓደሩ ነበርቲ እናበርከቱን ከይዶም።
በሃግቲ ናይ’ቲ ዝሃብካዮ ዝቕበል ሰፊሕ
መሬት፡ መጓሰን ሕርሻን ኣጣሚሮም
ንኽዓዩ ምቹእ ኰይኑሎም።
ኩላቶም ናብ’ዛ ዓዲ ዝተንቀሳቐሱ
ኣህዛብ፡ ጥሪቶም ከብዲ ምላሽ ጸጊበንን
ብማይ ረውየንን ሓዘግዘግ ክብላ ምስ
ተዓዘቡ፡ ካብ’ቲ ሰናይ ዘጽናሓሎም ቦታ
ክርሕቁ ኣይደለዩን። ካብ ርሑቕን ካብ
ቀረባን ዝሳገሙ ኣህዛብ ኣብኣ ምስፋሮም፡
ዓዲ ጸባን ስጋን ክትከውን ሓጊዙዋ።
ክጫኽውር ዝበለ ሰብ ድራሩ ከም
ዘይስእን ድማ፡ ሰፊሕ መሬታን ዘይጽንቀቕ
ማያን ይምስክር።
ኣብ ኦምሓጀር፡ ናብ ክራማት ሰማይ
ጥራይ ምቍማት የለን። ዓቕምን ክእለትን
እንተ ተረኺቡ ምድራ፡ ዘይነጽፍ ምንጪ
ማይ እዩ። ክሰርሕ ዝደለየ ሰብ፡ ብቐረባ
ኣብ ገማግም ሩባ ሰቲት ኣሕምልቲ
ኣልሚዑ፡ እቶት እናሓፈሰ መነባብሮኡ
ክመርሕ ይኽእል። እንተ ወሓደ ኸኣ፡
ናብ’ቲ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ሩባ ተከዘ
ውርድ ኢሉ ማይ እናጓረተ፡ ዝኣኽሎ
ናብራ ክመርሕ ኣይጽገምን።
ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተኣከበን፡ ካብ
ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝዀነ ሕቡር ህዝባ፡
ኣብ ኣቀባብላ ጋሻ እውን ኣመና ንኡድ
እዩ። “ካበይ መጺኡ፡ ወዲ መን እዩ?”
ዝብል ሕቶ ልሙድ ኣይኰነን። ሰላምን
ፍቕርን ንዝደሊ ጻዕራም፡ ሓንጎፋይ ኢሉ
ይቕበል። ከም’ቲ ሕብራዊነቱ፡ ሕብሪ
እንተተወሰኾ፡ መሊሱ እዩ ዝግርም።

ንጋሻን ጽጉምን ካብ ዘለዎ የማቕል። ልዕሊ
ኩሉ ድማ፡ ግዜኡ ኣብ ጻዕርን ሓኮትኮትን
ከሕልፎ ካብ ጥንቲ እዩ ተለማሚዱዎ።
ኦምሓጀር፡ ሰፈር ጥሪት፡ ሰፈር ኣእካል፡
ሰፈር ኣሕምልቲ፡ ሰፈር ፍረታት፡ ሰፈር
ኣግራብ፡ ሰፈር እንስሳታት መሮር፡ ኮታ
ሰፈር ኩሉ ንናብራ ሰብ ዝምችእ እያ።
ሓንሳብ ዝኣተዋ ሰብ፡ ብተፈጥሮኣዊ ጽባቐ
ከዲና ‘ከም ዘይወጽእ እያ ትገብሮ’ እዮም
ዝብሉ፡ ዋላ’ቶም ብዋዛዋዛ ምስ ኣተዉ
ኣብኣ ኣጣጢሖም ዝተረፉ ተቐማጦኣ።
ከም’ቲ በብዓይነቶም ህዝብታት
ዝብህጉዋ፡ ተፈጥሮ ምስ ኩሉ ግርማኡ፡
ርዑ ጠቕሊሉ ኣብኣ ዝዓሰለ እዩ
ዝመስል። ደሃይ ሩባ ተከዘ (ሰቲት)፡
ንተቐማጦኣ ፈጺሙ ኣየጸምዎምን።
ዲጋ ባደሚት ተረፍ ጽጋቡ እናጉሰዐ፡
ብትሕዝቶኡ ክረውዩ ይጽበዮም። እዚ
ዲጋ ክሳብ ዝኣኽሎ ኣሳፊሑ፡ ኣብ
እዋን ጸሓይ ብነጸብራቕ በለቕለቕታ
ምልኣቱ እንክግጽቦም፡ ኣብ ወጅሂ
ዋናታቱ ብሩህ ተስፋ ይሰፍን። እተን ሳላ
ሰላም እናሰሰና ዝመጽኣ ዘለዋ ጥሪቶም፡
ቃሕ ክብለን ኣብ ዲጋ ባደሚት፡ ከምኡ
እንተ ዀነ ድማ፡ ዋላ ብዘይጓሳአን ናብ
ሩባ ተከዘ ውርድ ኢለን ጽምአን
ኣርውየን ይምለሳ። እቶም ኣብ’ቲ ሩባ
ከም ቃሕታኦም ዝሕምብጡ ሓራግጽ
ደሓን እንተ ሂቦመን ከኣ፡ ምቖት
እንክቐልወን ኣካላተን ኣጥልል የብላ።
ወጋሕታናይ’ታተፈጥሮዝተመሓዘዋ
ሓውሲ ከተማ፡ ጫቝጫቝታ ናይ
ዝተፈላለያ ኣዕዋፍን ዋሕዚ ወይ
ዛራ ናይ’ቲ ሩባን ኣወሃሂዱ ዝሰርሖ
ሙዚቃን፡ ብመንፈስ ጸይሩ ናብ ንጽህና
ተፈጥሮ እዩ ዝወስድ። ሩባ ተከዘ ኣብ
እዋን ምሸት ይኹን ለይቲ፡ ደሃይ ካብ
ምግባር ኣየዕርፍን። ዝጠርነፈ ጠርኒፉ
እንክሃፍፍ፡ ሰለይ እናበለ እንክሳግም፡
እንሓንሳብ ከኣ “መጻእኩኹም” እናበለ
እንክጭድር፡ ካብ እግሪ ዓዲ ደሃዩ
ተሓቢኡ ኣይፈልጥን። መናብርቱ፡
ካብ ነዊሕ ተመኩሮን ሌላን ዝተበገሰ፡
ሓይሊ ዋሕዙ እንታይ ከም ዝብል
ብደሃዩ እዮም ዘለልዩዎ። ዳርጋ
መዓልታዊ ካብ ዕላሎም ኣይፍለን።
መዛርብቶም እዩ - መተዓልልቶም
እውን። “ተከዘ ከኣ. . .” እናበሉ፡
ንኹነታቱ የዕልሉሉ።
ብብዝሒ ጋባ፡ ኒም፡ መቒዕ፡
ክትሪ፡ መቐር ጻዕዳ፡ ቀይሕ ጫዓ፡
ክትሪት ዝኣመሰሉ መበቆላውያንን
ዘይመበቆላውያንን ኣግራብ፡ ምስ
ሕርሻዊ ፍርያት ተደሪቦም መገረሚኣ
ይዀኑ። ብሕልፊ ገማግም ሩባታታ፡

ብኣግራብ ዝተተኽተኹ እዮም።
ሓረስቶት ናይ’ዛ ተፈጥሮ ዝዓደላ ዓዲ፡
“ኣብ ኦምሓጀር ዘይበቍል ተኽሊ የለን”
ክሳብ ምባል እዮም ዝበጽሑ። መሬታ
ንማንጉስ፡ ዘይትቡን፡ ኣራንሺ፡ ለሚን፡
ቡንን ዝኣመሰሉን ፍረታት፡ ጸዕሪ እንተ
ተሓዊሱዎም ሓዘግዘግ እዩ ዘብሎም።

. . .ይቕጽል
ኣዘንተውቲ፡- ሳልሕ ኣሕመድ
ፋሉል፡ ባህራን ገብረማርያም፡ መሓመድ
ማሕሙድ ጃብር፡ መብራህቶም ጠዓመ

ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ፋሉል

ኣቶ ባህራን ገብረማርያም

ኣቶ መብራህቶም ጠዓመ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኤርትራ

ልቢ-ወለድ
ጆሜ/ደጀን ተኽለ
ካልኣይ ክፋል
ታቦር፡ ብስንባደ ነታ ኣብ መላእ
ኣካሉ ኣብ ሳሎን ተጠምጢማ
ዝነበረት ኤልሳቤጥ ፍንጽግ ኣቢሉ
ብድድ በለ። “ኣይኰንኩን፡ ኣብ
ገዛ’የ ዘለኹ። ተለቪዥን ኢኺ
ሰሚዕኪ፡” ብምባል ሪሞት ኣልዒሉ
ድምጺ ተለቪዥን ዓው ኣበለ ንዓኣ
ከእምን።
ሶፋንያ፡ ድምጻ ኣበርኽ ኣቢላ፡
“ህጻን ኣይኰንኩን ዘይከውን
ኣይትዛረብ። ብዝዀነ፡ ኣብ ኤርፖርት
ኣለኹ ምጻኒ፡” በለት ኣብ ውሽጣ
ዝነበረ ናፍቖትን ሓጐስን ክበንን
እናተፈለጣ።
ኩሉ ነገር ሕውስውስ ኢሉዎ፡
ድሕሪ ወርሒ ኢኺ’ኮ ክመጽእ
ኢልክኒ
ነይርኪ፡”
ብምባል
ንጥርጣሪኣ ዘራጉድ ቃል ከይተፈለጦ
ኣምሎቘ።
“ኣነ ደኣ ከም ቀደምካ ልብኻ
ምሳይ ዘላ መሲሉኒ ሰርፕራይዝ
ክገብረካ ሓሲበ’ምበር፡ ከምዚ ገይርካ
ተቐይርካ ትጸንሓኒ ኢለ ዘይገመትኩ፡
” ክትብሎ ዝሓሰበት ኣቋሪጻ ኣዕሚቛ
ኣስተንፈሰት። “ንነብሰይ ስለዝኣምና
ንዓኻ’ውን ኣይጠርጠርኩን። እንተ
ሕጂ ግን፡ እቲ ምስጢር መዓልቱ
ዝኣኸለ ይመስል ኣሎ። ኣቦታትና
ክምስሉ ‘ዘይተፈስወ ኣይጨኑን’ዩ’
እዮም ዝብሉ። ኣብ እዝነይ ዝበጽሐ
ወረ ብዓይነይ ክርእዮን ብኢደይ
ክድህስሶን’የ ዝመስል ዘለኹ”
ብምባል ቁልቁል ኣፋ ስምዒታ
ደርጕሓቶ።
እንታይ ኢሉ ከም ዝምልስን
እንታይ ከም ዝገብርን ሕርብት
ኢሉዎ? ኣብ ክፍሊ ሳሎን የማን
ጸጋም ዕንይንይ በለ። ማዕጾ ከፊቱ
ናብ ካንሸሎ ብምውጻእ፡ “ፍቕረይ
እንቋዕ ብደሓን መጻኺ? ልበይ
ብናፍቖትኪ ተዋሊኣ እያ ነይራ።
ኣምላኽ ጥዑም ጸሎተይ ሰሚዑ
እንቋዕ ኣሚነይ ብሰላም ኣምጽኣለይ።
ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ደቒቕ መጻኹ
ፍቕረይ፡” በለ መላእ ኣካላቱ ብፍርሂ
ተዋሒጡ።
“ቅድም ክትብሎ ዝግብኣካ
ብድሕሪት ኣምጺኻዮ እምበኣር።
ብዘይ ልብኻ ትዛረብ ከም ዘለኻ
ተረዲኡኒ ኣሎ። ከም ዝመጻኹ
ንዝዀነ ሰብ ኣይትንገር ኢኻ ዘሳልጦ
ጉዳይ ስለዘለኒ። በል ኣይትደንጉየኒ፡”
በለት ውሽጣ ተረቢሹ።
ህውኽ ኢሉ፡ “ሕራይ” ብምባል
ተሌፎን ካብ እዝኑ ኣልዩ ብምዕጻው
ብሸበድበድ ናብ ሳሎን ብምእታው፡
“ያላ ንዒ ውጺ!” በላ ብታህዲድ ነታ
ንልዕሊ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን
ዝኣክል ከም ዓርኩ ዝሓዛ ኤልሳቤጥ፡
ከም ትኪ ኣሰር ዘይብላ ብንን ኢላ
ክትጠፍኣሉ ብምምናይ።
ኤልሳቤጥ፡ ኩነታቱ ገሪሙዋ
ካብቲ ተጋዲማትሉ ዝነበረት ሳሎን
ፕጃምኣ እክብ ኣቢላ ብምትንሳእ፡
“ፍቕረይ ደሓን ዲኻ? እንታይ ኢኻ
ኴንካ?” ብምባል ናብቲ ዝነበሮ ቀሪባ

ኢዳ ኣብ እንግድዓኡ ብምስቃል
ሕስይስይ በለት።
ኢዳ ስሒቡ ጸግ ብምባል፡ “ንስኺ
ከኣ ኣርኪብኪ፡፡ መጺአ ትብለኒ
ኣላ። ስለዚ፡ ካብዛ ቤት ሰላሕ ኢልኪ
ውጺ። ድሕሪ ደጊም ኣነን ንስኽን
ከም ዘይንፋለጥ ንኹን፡” ብምባል
ናብ መደቀሲ ክፍሊ ብምእታው
ክዳውንታ ሒዙላ ብምምጻእ፡
“ብቕልጡፍ ካብዚ ተሰወሪ!” በላ
ሓውሲ ትእዛዝ ገይሩ፤ ድሙቕ
ፍሽኽትኡ ንእለት ተሰዊሩ፡ ገፈል
ከም ዝኣተወን ኣዒንቱ ደም ሰሪበን
ይረኣያ።
***
ክልቲአን መሓዙት ዘልዓልኦ
ኣርእስቲ ካልእ ሰብ ከይሰምዐን
ዝሰግኣ ክመስላ ብሕት ዝበለ ቦታ
ብምምራጽ ኮፍ መበሊአን ሓዛ።
ጽዮን፡ “መሓዛይ ኣብ ሓሳብኪ
ዝሰማማዕ’ኳ
እንተዀንኩ፡
ክትርድእዮ ዘለኪ ጉዳይ ግን ኣለኪ፡
” ብምባል በቲ ሓደ ወገን ንሓሳባ
ከም ትቃወም’ውን ገለጸት።
ልሄም፡ “ከመይ ማለትኪ’ዩ፡
ኣበሃህላኺ ኣይተረድኣንን፡” ብምባል
ክተብርሃላ ከም ትደሊ ክትሕብር
ዝደለየት ክትመስል ኣዒንታ ሰም
ኣበት።
ዝኣዘዘቶ ጽማቝ እናመዓጐት፡
“ሶፋንያ መሓዛና ሕልማ ዓቢ’ዩ
ነይሩ፡ ሰብኣይ’ያ ዘይረኸበት’ምበር፡
” ብምባል ክትሓስብ ዝደለየት
ክትመስል ንካልኢታት ዝን በለት።
ጸጒሪ ርእሳ እናፈተለት፡ “ትሕቲ
ሰብኣይ ክትርአ ባህጊ ኣይነበራን።
ስለዚ ድማ’ያ፡ ንሕና ናብ ናይ
መጸባበቒ ቦታ ኣእጋርና ክስጉም
እንከሎ፡ ንሳ ግን ወትሩ ነብሳ
ብትምህርቲ ከተማዕብል ላዕልን
ታሕትን ትብል ዝነበረት። ነቲ
ዝነበራ ሕልሚ ክዉን ገይራ
ድማ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ነስመራ
ምምጻኣ’ዩ። ብዛዕባ በዓል-ቤታ
ዝገብሮ ዝነበረ ተግባራት ንድሕሪት
ገዲፍና፡ ከም መሓዙታ ሓደ ሓሳብ
ሒዝና ክንጸንሓ ድማ’የ ደለየ ዘለኹ፡
” ብምባል መልሳ ክትሰምዕ ኣተኲራ
ጠመተታ።
“ንሕምቶዶ ሕቶ’ ይብሉ ኣቦታትና
ክምስሉ። እዚ ደኣ እንታይ ሕቶ
ኣድልይዎ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ጐደና
ከም መርድእ ዝተጠቅዐ ቃልዕ
ምስጢር እንድዩ። ብቐደሙ ሓዳር
ገዲፍካዶ ትምህርቲ ይምረጽ።
እንተሒሹዋስ ካብኣ ምስ ዝሕሻን
ዘይሕሻን ክዘውር ይውዕል ኣሎ፡”
ብምባል ስምዒታ ብዘይ ሕብእብእ
ገለጸት።
“መሓዛይ ከም ጸማም ሓንቲ ደርፊ
ኣይትድረፊ፡ ኣብ ህይወታ ጣልቃ
ምእታው ዘገድሰና ኣይኰነን። ከም
ሰብ ግን ኪዳን ክቡር እዩ። ስለዚ
ድማ’ዩ፡ ኪዳን ብኣብራሃምን ሳራን
ዝምሰል። ንሕና ድማ፡ ንፍልልያቶም
ኣጽቢብና ዝመስረቱዎ ሓዳር ኣብ
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ቀለቤት ኪዳን
ጫፍ ደረቱ በጺሑ ብውላድ
ክማሙቕ’ዩ ባህግና። ብግዝያዊ
ዝዀነ ሽግር ሓዳሮም ነበረ’ያ ነበረ
ክኸውን ባህጊ የብለይን። ዝበደለ
ይቕረ ብምሕታት፡ ዝተበደለ ድማ፡
ሕድገት ብምግባር ምዉቕ ሓዳር
ክምስርቱ’ዩ ባህገይ። ስለዚ፡ ንሕና
ኣብ ሓዳሮም ጣልቃ ከይኣተና
ባዕሎም ክውስኑን ክረዳድኡን
ንግደፎም፡” በለት ኩሑላት ኣዒንታ
እናስለምለመት።
ዝቐደማ ሰሓቕ ክትክልክል

በዓል ቤተን ብዘረባ በዓልቲ
ቤቶም ክሳብ ንብዓት ዝስዕሮም
ሰሓቑ፡ “በሊ እዚ ቈልዓ ከይሰምዓኪ
መስሓቕ ከይገብረኪ፡” በሉ መሊሶም
እናተነኽነኹ።
“ክሉ እንታይ ኰይነ’የ መስሓቕ
ዝዀንኩ። ዘይከማኹም፡ ምስ
ጓለይ ኣብ ገዝኣ እንከላ ብስእሊ
እናተረኣኣና ኢና ኣዕልል ኣቢልና፡
” በላ ኣነ ይሓይሽ ዘስምዕ ኣጣምታ
እናጠመታ።
“እንታይ ከም ዝበልኪ እምበርዶ

እናፈተነት፡ “ቪላ ምሉእ ኣዋልድ
መሊኡዎ እናሓደረ፡ ንሕና ንጹህ’ዩ
ኢልና ክንጣበቐሉ ኢኺ ትደልዪ
ዘለኺ። ሰብ ባዕሉ’ዩ ንነብሱ
ዝከላኸለላ፡” ብምባል ነቲ ሓሳብ ከም
ዘይትድግፎ ገለጸት።
“እዚ ትብልዮ ዘለኺ ሓቂ’ዩ። ንሕና
ካብ ንታቦር ንላዕሊ ንመሓዛና ኢና
ንሓሊ። ሓዳር መሓዛና ከይብተን
ድማ’ዩ ቀዳማይ ፍርሐይ፡” በለት።
“ቀደም ኣብ ሕጽኖቱ ዝተበተነ
ሓዳር ደኣ ሎሚ እንታይ ክትፈርሕሉ
ኢኺ፡” ብምባል ኣብ ውሽጣ ዓቢጣቶ
ዝነበረት ሓሳብ ቶግ ኣበለቶ።
***
ኣቶ ኣልኣዛር፡ ዝተቐድሓሎም
ቡን እናመዓጕ፡ “ከም ርግቢት ገዛና
ኣትዩ፡ ንዘይንፈልጦ ነገር ከምንዕጠቕ
ገይሩና ኣሎ፡” በሉ ዝተጨማደደ
ቆርበት ገጾም እስር ኣቢሎም።
ወ/ሮ መቕደስ፡ “እቲ ዝዀነ
ኰይኑ፡ እቲ ዘገድስ ጓልና ከመይ
ገይርና ካብ ኣፍ ሓራግጽ ነውጽኣ
እዩ እቲ ሕቶ። ‘መባእስታኻ ለባም
ይግበረልካ’ ይብሉ ነይሮም ኣቦታትና፡
ከምዚኦም ንፍቕሪ ዘይፈልጡ ስድራ
ምስ ረኸቡ ይዀኑ፡” ብምባል፡ ርእሰን
ብምንቕናቕ ፈኸርአን ኣስመዓ።
“ሕጂ
ንድሕሪት
ዘምልስ
የብልናን። እዛ ቈልዓ ስረና እንተ
ዘየፍቲሓትና። ንሕና ወሲንና ኢና።
ብትዕቢት ንዝተሰርነቐ ሰብ ተዛሪብካዮ
ኣይተዛሪብካዮ ኩሉ ሓደ’ዩ፡” ብምባል
ርእሶም ኣቕንዕ ኣበሉ።
ዝጠፍአ ሓዊ ከጕህራ መሽረፈት
ኣልዒለን እናምበድበዳ፡ “ኩሉ ጠባይ
ናይ’ዚ በዓለገ ሓንቲ ከየጉደልኩ
ኣዕሊለያ’የ፡ ምስ እስራኤል ኣብቲ
እንዳ ኢንተርነት ኬድና በቲ ኦሞ ድዩ
ዋላ ገለ ዝብሉዎ. . .” በላ ኣፍልበን
ነፊሐን ኩርዓት እናተሰምዐን።

ኣስተብሂልክሉ ኢኺ? ኢሞ ክትብሊ
ኦሞ እኳ ኢኺ ኢልኪ፡” ብምባል
ሕጂ’ውን ሰሓቕ ፈነውዎ።
“ላግጺ ገዲፍኩምንዶ ቁም-ነገር
ተዛረቡ። እቲ በዚ ዝውዳእ ንሕና
ንወድእ፡” ብምባል ቆላሕተአን
ናብ ዝፈልሐት ጀበንአን ብምግባር
ካብቲ ተሰኽቲታቶ ዝነበረት ፋርኔሎ
ኣውረደኣ።
***
ካብ ንእስነቶም ብሓደ ዝዓበዩን
ንከባቢ ሰላሳን ሓሙሽተን ዓመት
ምሕዝነቶምን ዕርክነቶምን ዘይበተኹን
ዝተሓላለዩ ኣዕሩኽ’ዮም። እዚ ክልተ
ዓመት ግን፡ ታቦር ዓርኮም ግዚኡ
ምስ ካልኦት ከሕልፍን ካብ ጐድኖም
ገለ ኣመኽንዩ ክርሕቕን ጀሚሩ
ነበረ። ኣካይድኡ ሕማቕ ከም ዘሎ
ካብ ትዕዝብቶምን ብፈለጥቶም ካብ
ዝሰምዕዎን ይነግሩዎ ነበሩ። ብሓባር
ኮይኖም ዘሕለፉዎ ምቁር ህይወትን
ሓዳሩን ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ
ደጋጊሞም’ኳ
እንተመኸሩዎ
ንቓላቶም ዝሰምዕ እዝንን ልቦናን
ግን ኣይነበሮን። ብኣንጻሩ እኳ
ደኣ፡ ስራሕ’ዩ ቢዚ ገይሩኒ እናበለ
ብምኽኒት’ዩ ንዘረብኦም ዝሓልፎ
ነይሩ። ድምጺ እቲ ዝኣተውዎ ባር
ልዕሊ መጠን ዓው ኢሉ ብምንባሩ፡
ዓው ኢሎም ክዛረቡ ምስጢር
ዘረብኦም ከይስማዕ ዝሰግኡ ክመስሉ
ኣብ እዝኖም ቅርብ ኢሎም ይዘራረቡ
ነበሩ።
ንፍታሌም፡
ኣብ
ቅድሚኡ
ዝነበረት ቢራ ዝመልአት ብኬሪ
ኣልዒሉ እናመዓጐ፡ “ቃል ኪዳን
ቀሊል ኣይኰነን። ሰብ ሰብ ዘብሎ
ተግባራት እንተ ዘይፈጺሙ ካብ
እንስሳ ዝፈሊ የብሉን። ኣቦታትና
ክምስሉ ‘ልቢ ጐበዝ ኣብ ደረቱ’
ይብሉ፡ ንቕድሚኡን ዘየመዛዝንን

ጐበዝ ምስ ረኣዩ እዮም። ኣነ ኣብ
ቃለይ’የ ዝጸንዕ። ንስለ ዕርክነት
ድማ ኣይኰንኩን ዓሪኸሉ። ኣብ
ነሓድሕድና ክንጋገ እንከለና ዓገብ
ክንብሃሃልን ኣብ ሓቂ ተደጋጊፍና
ክንዓብን ዝብል ዕርክነታዊ ሓላፍነት
ኣለኒ፡” ብምባል ድምጹ ኣበርኽ
ኣቢሉ ተዛረበ።
ገላትያ፡ ክሓስብ ዝደለየ ክመስል
የማነ ጸጋም ርእሱ ብምንቅስቓስ፡
“ቃል-ኪዳን ደኣ ንሱ ጥራይዶ
ኰይኑ ክሕልዎ ደሊኻ። ደሓር ከኣ
ንሳ’ምበር፡ ንሱ ጠንጢኑዋ ኣይከደን።
ሰብኣይ ደኣ’ሞ እንታይ ደሊኻ፡
” ብምባል ንሓሳቡ ከም ዝቃወሞ
ገለጸ።
“ስማዕ ገላትያ! እዚ ሰብ ሰብኣይ
እንድዩ ዝብል ናይ ዓያሹ ብሂል
ኣይትድገም። ቃል-ኪዳን ንኽልቲኦም
ተጻመድቲ ንምሕላው ብማዕረ እዩ
ዝብጸሖም። መገሽኣ ከኣ ብናይ
ክልቲኦም ስምምዕ ዝተገብረ እዩ።
እዚ ሕጂ ዘርእዮ ዘሎ ዓበድበድ ግን
ጽባሕ ንግሆ ለኪምዎ ከም ዝጠፍእ
ፍለጥ ኢኻ። ‘ኣይበለንዶ’ ክትብለኒ
ኢኻ፡” በለ ብስምዒት።
“ዕብዳን ደኣ ብኡዶ ተጀሚሩ
ኰይኑ ኢልካዮ ኢኻ። እንታይ ኢኻ
ከተዛርበና ደሊኻ? ሰበይቲ ኣብ ገዛ
ትሕዝቶ ኣይተጕድለላ’ምበር፡ ካልእ
ጸገም ዘለዎ ኣይኰነን፡” ብምባል ኣብ
ሓሳቡ ደረቐ።
“እዋእ! ኣንታ እንታይ ኢኻ ትብል
ዘለኻ። ብልብኻ ዲኻ?”ብምባል
ኣተኲሩ ጠመቶ። ትሕዝቶ ብዘይ
ፍቕሪ ዋጋ ዘለዎ ኣይኰነን። ከብድኻ
ኣጽጊቡ ውሽጥኻ ዘሕርር’ሞ እንታይ
ክዓብሰልካ እዩ። ምንባር ብኸብዲ
ኣይኰነን ዝልካዕ፡” ብምባል ዓቕሉ
ዝጸንቀቐ ክመስል ኢዱ ጸግ ኣበለ።
“ብዝዀነ ኣካይዳ ዓርክና ንዕኡ
ጥራይ ዝምልከት ዕማም ኣይኰነን፡
ንዓና’ውን ይምልከተና እዩ፡” ብምባል
ሓላፍነትና ንግበር ብዘስምዕ ቃና
ጠመቶ።
“ሃብታም ብጁባኡ’ምበር፡ ብርእሱ
ከም ዘይሓስብ ትፈልጥ ኢኻ።
ብዓቢኡ ንሰን’ኳ ሓዳር ከም ዘለዎ
እናፈለጣ ዝሃላ ዘለዋ ደኣ’ሞ፡ እንታይ
ኢና ክንብሎ? ደሓር ከኣ በዚ ጉዳይ
ክንደይ ግዜ ተዛሪብካዮ ኢኻ፡ ክሰምዓካ
ግን ኣይከኣለን፡” በለ ነቲ ሓላፍነት
ካብ ነብሱ ከውርድ ብምሕላን።
“ኣታ ወዲ! እንታይ’ዩ ወሪዱካ
ስሬኻ ትፈትሕ ዘለኻ። ሓቀኛ ዓርኪ
ኣይሕለልን’ዩ። ምስ ወደቕካ ዘይኰነ
ዝጓየ፡ ንኸይትወድቕ ወትሩ ብንቑሕ
መንፈስ ዝሕሉ’ዩ። ምስ ወደቐ ምስኡ
እንተቖዘምና ዋጋ ዘለዎ ኣይኰነን።
ነዞም ናብ ውድቀት ዝመርሑ
ዝኽተሎም ዘለዉ መንገድታት ጽባሕ
ንግሆ ዝዕንቅፉዎ ምዃኖም ከነረድኦን
ናብ ቅኑዕ መስመር ክንመልሶን
ንበገስ፡ ክንዕወት ድማ ኢና፡” ብምባል
ብርእሰ-ተኣማንነት ተዛረበ።
ርእሱ ብምድናን፡ “ኣብ ዕብዳን
ዘሎ ሰብ፡ እቲ ቅኑዕ ኣየናይ ምዃኑ
ንምፍላይ ይጽገም እዩ፡” ብምባል
ርእሱ ኣቕንዐ።
ይቕጽል.

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኤርትራ

ተርሙማ

ዘቢብ ዘቢባ

ሃብቶም ኢዮብ

ቊጽሪ

ንሎሚ ባህርያት ሓደ ቊጽሪ ዝገልጻ ትሕዝቶታት’የን
ቀሪበናልና ዘለዋ። ብምስትውዓል ነንብበን። ብድሕርዚ
ተመሳሳሊ ነገራት ክንረክብ ከለና ንኽንርድኦ
ይሕግዘና።
1) መስደም ቊጽሪ 1089!
እዚ ቚጽሪ’ዚ ኣገራሚ ዝዀነ ባህርያት ኣለዎ።
ምኽንያቱ፥
- ሓደ ብሰለስተ ቚጽርታት ዝቘመ ቊጽሪ ንሓዝ
- ኣብ መንጎ እቲ ቀዳማይን ሳልሳይን ቊጽርታት
ናይ 2 ወይ ልዕሊኡ ፍልልይ ክህልዎ ኣለዎ።
- ነቶም ቊጽርታት ገማጢልና ንጽሓፎም
- ካብቲ ዝዓበየ እቲ ዝነኣሰ ነጒድል
- ነቲ ዝረኽብናዮ ቊጽሪ ገምጢልና ንጽሓፎ።
- ገምጢልና ምስ ጸሓፍናዮ ምስቲ ግምጣሉ ወይ
ድማ ኣጒዲልና ዝረኸብናዮ ቊጽሪ ንደምሮ
- እቲ ዝመጻልና ቚጽሪ ግድን 1089 ኢዩ።
- ብኸምዚ ኣገባብ ዋላ ቊጽርታት ቀያይርና እንተ
ፈተንና ውጽኢትና 1089 ይኸውን። ስለዚ ኸኣ’ዩ
መስደመም ቊጽሪ ዝበሃል
ንኣብነት፥ 237 ንውሰድ።
- እዚ ቊጽሪ ብሰለስተ ቊጽርታት ዝቘመ’ዩ።
እቶም ቊጽርታት 2፡ 3፡ 7 ኢዮም
- ኣብ መንጎ እቲ ቀዳማይን ሳልሳይን ቊጽርታት
ዘሎ ፍልልይ ካብ 2 ንላዕሊ’ዩ። እቲ ቀዳማይ ቊጽሪ 2
ክኸውን ከሎ እቲ ሳልሳይ ድማ 7 ኢዩ።
- ነቶም ን 237 ዘቘሙ ቊጽርታት ገማጢልና
ንጽሓፎም። ስለዚ 732 ንረክብ።
- ካብቲ ዝዓበየ ነቲ ዝነኣሰ ነጒድል። እቲ ዝዓበየ
732 ኢዩ። ዝነኣሰ ድማ 237።
732 − 237 = 495
- ነቲ ዝረኸብናዮ ቊጽሪ ገምጢልና ንጽሓፎ። 594
ድማ ይመጻልና
- ን594 ምስ ግምጣሉ ንደምሮ። ውጽኢትና ግድን
1089 ክኸውን የድሊ። ካልእ ቊጽሪ እንተ መጺኡልና
ተጋጊና ከም ዘለና ክንፈልጥ የድልየና።
495 + 594 = 1089
ካልእ ኣገራሚ ባህሪ ናይዚ ቊጽሪ’ውን ኣሎ።
- ካብ ሓደ ክሳዕ 9 ዘለዉ ቊጽርታት ምስ ቊጽሪ
1089 እንተ ኣርቢሕናዮም እቲ ዝመጽእ ውጽኢት
ግምጣል ናይ ሓድሕዶም ይኸውን። ንኣብነት 1 x
1089 = 1089 ኢዩ። 9 x 1089 = ነስተብህል እቲ
1089 ምስ 9 ክራባሕ እንከሎ እንረኽቦ ውጽኢት

1 ታሕሳስ 2018 - ገጽ 8

ግምጣል ምስ 1 ኣርቢሕና እንረኽቦ’ዩ። 1089 ምስ
እንግምጥሎ 9801 ይኸውን። ከምኡ ድማ 1089
ብ ቊጽሪ 2 ምስ ኣርባሕና እንረኽቦ ቊጽሪ እንተ
ገምጢልናዮ ምስቲ ብቊጽሪ 8 ኣርቢሕና እንረኽቦ
ማዕረ’ዩ።
1 × 1089 = 1089 ↔ 9 × 1089 = 9801
2 × 1089 = 2178 ↔ 8 × 1089 = 8712
3 × 1089 = 3267 ↔ 7 × 1089 = 7623
4 × 1089 = 4356 ↔ 6 × 1089 = 6534
5 × 1089 = 5445 ↔ 5 × 1089 = 5445
- እዚ ቊጽሪ ካልእ ኣገራሚ ባህሪ’ውን ንዕዘበሉ
ኢና። ካብ 1 ክሳዕ 9 ምስ ዘለዉ ቊጽርታት ምስ
እነርብሖ ኣብቲ እንረኽቦ ውጽኢት ቀዳማይ ቊጽሪ
ከምቲ ን1089 ዘርብሕ ቊጽሪ’ዩ። ምስ 3 እንተ
ኣርቢሕናዮ እቲ ቀዳማይ ቊጽሪ ናይቲ ዝመጽእ
ውጽኢት 3 ኢዩ። ምስ ኣርባዕተ ምስ እንረብሖ ድማ
ኣብ ውጽኢትና እቲ ቀዳማይ ቊጽሪ 4 ይኸውን።
እስከ ነስተብህል፡
1 × 1089 = 1089
2 × 1089 = 2178
3 × 1089 = 3267
4 × 1089 = 4356
5 × 1089 = 5445
6 × 1089 = 6534
7 × 1089 = 7623
8 × 1089 = 8712
9 × 1089 = 9801
- ካልእ ክንግንዘቦ እንኽእል ነገር’ውን ኣሎ።
ንቊጽሪ 1089 ምስ ካብ 1 ክሳዕ 9 ዘለዉ ቊጽርታት
ምስ እነርብሖ እቶም መጀመርያ ቊጽርታት ናይቶም
ዝመጽኡልና ቊጽርታት ብቕደም ተኸተል 1, 2,
3 እናበሉ ክሳዕ 9 እዮም። እቶም ን1089 ምስ
ኣርባሕና ኣብ ዘለዉ ቊጽርታት ጫፍ (ወይ ድማ
ራብዓይ) ዝስርዑ ድማ ካብ 9 ክሳዕ 1 ኢዮም።
እዚኦም ግምጣል ናይቶም ቀዳሞት ቊጽርታት
እዮም። ንኣብነት 2 x 2178 ከምኡ ድማ 3 x
1089 = 3267 ኢዩ። ቀዳማይ ቊጽሪታት ናይቶም
ውጽኢትና 2 ከምኡ ድማ 3 ኢዮም። እቶም ራብዓይ
ድማ 8 ከምኡ ድማ 7 እዮም።
- ካልእከ እንታይ ክንዕዘብ ንኽእል።

ዘቢብ ኣብ ገዛኣ ዀይና ሓዀት ትብል። ኣብ
ዓራታ መርፍእ፡ ላማ፡ ወረቓቕቲ፡ ቊርጽራጽ ናይ
ባኮ ዛሕ ኢሉ ይርአ። ዘቢብ መሓዝኣ መጺኣ ሰላም
በለታ። ኣዐርየን ሰላምታ ኸይተጸጋገባ እንከለዋ ዘቢባ
ሃንደበት፥
“ጽንሕኒ መጻኹ” ኢላ ናብ ክሽነ ኸደት። መቐስ
ሒዛ ድማ ተመልሰት።
‘መቐስ ከተምጽኢ ዲኺ ኬድኪ ጸኒሕኪ?” በለታ
ዘቢብ።
“እወ” ምስ በለት ዘቢባ “ሕጂ’ውን መጻኹ”
ብምባል ካብታ ዝነበርኣ ገዛ ወጸት።
“ደንጉየ ምሽ?” በለት ዘቢባ።
“እንታይ ኢኺ እትው ውጽእ ትብሊ ዘለኺ?
እንታይ ኢኺ ኸ ትገብሪ ዘለኺ?” ሓተተት ዘቢባ
ናብቲ ኣብ ናይ መሓዝኣ ዓራት ዛሕ ዛሕ ኢሉ ዝነበረ
ነገራት ብኢዳ እናኣመልከተት።
“ነፋሪት እንድየ ክሰርሕ ደልየ”
“እሞ ኮፍ ኢልኪ ዘይትሰርሒ?”
“እቲ ገሊኡ ዘድልየኒ ንብረት እናሰራሕኩ ምሽ
ይዝክሮ ሽዑ ከምጽኦ እወጽእ”
“እሞ ከምዚ እናኣተኺ እናወጻእኪ ደኣ ከመይ
ገይርኪ ስራሕኪ ክትውድኢ ኢኺ?”
“ኣበሃህላኺ እስከ ንገርኒ”
“ቅድም እቲ ዘድልየኪ ነገራት እንታይ እንታይ
ምዃኑ ኮፍ ኢልኪ ሕሰቢ። ሽዑ ንኹሉ ኣብ
ቅድሜኺ ገይርኪ ስራሕኪ ትጅምሪ። ብድሕሪኡ
ቀሲንኪ ትሰርሒ። እምበር ከምዚ ትገብርዮ ዘለኺ ገለ
ነገር ክተምጽኢ ትኸዲ፡ እንተ ዘይጸኒሑኪ ክትደልይዮ
ትድንጒዪ፡ ተመሊስኪ ምስራሕ ትጅምሪ። ሓንጎልኪ
ቀሲኑ ኣይሰርሕን’ዩ። ስለዚ ዘድልየኪ ነገር ንቕድም
ቀርቢ። ተረዳዲእናዶ?”
“ሓቅኺ ኣለኺ መሓዛይ። ዝበዝሕ ካብቲ ዘድልየኒ
ቀሪበዮ ኢየ ዘለኹ። ሕጂ እንታይ ተሪፉኒ ከም ዘሎ
ክሓስብ’ሞ ጥርንፍ ኣቢለ የምጽኦ”
“እወ! ከምኡ ግበሪ”
ብድሕርዚ ዘቢባ እንታይ ንብረት ተሪፉዋ ከም
ዘሎ ሓሰበት። ንኸተምጽኦ ድማ ኸደት። በቲ ሓደ
ወገን ዘቢብ ነቲ ፋሕ ፋሕ ኢሉ ዝነበረ ንብረት
ትጠራንፎ።
“እቲ ሓደ ዓይነት ንብረት ብሓደ ሸነኽ ክገብሮ
ኣለኒ” በለታ ንነብሳ። መሓዝኣ ምስ መጸት ከኣ፥
“እዚ ንብረት ፋሕ ኢሉ’ዩ ጸኒሑ። ፋሕ ኢሉ፡ ምስ
ብዙሕ ነገራት ተሓዊሱ ስለ ዘሎ ሃሰው ክትብልዮ

ጽውጽዋይ

ሓደ እዋን ሓንቲ ወኻርያ ብኣጋጣሚ ናብ ጉድጓድ
ኣተወት። ክትወጽእ ፈቲና ግና ኣይከኣለትን። ተስፋ
ቈሪጻ ስቕ ኢላ እንከላ ሓንቲ ጤል መጽኣት። እታ
ጤል ወኻርያ ማይ ክትሰቲ ዝኣተወት መሲሉዋ፥
“እቲ ማይ ጥዑምዶ?” ኢላ ሓተተታ
ንወኻርያ።
“ኣብ ዓለም ምሉእ ከምዚ ማይዚ ዝጥዕም’ኳ
ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን” መለሰት ወኻርያ።
“ጤል ሓብተይ ንዒ ፈትንዮ”
ጤል ሆየ ሓቂ መሲሉዋ ድርግዲም ኢላ
ኣተወት። ምሒር ጸሚኣ ስለ ዝነበረት ተቐዳዲማ
ናብ ምስታይ ኣተወት። ነዚ ዘስተብሃለት ወኻርያ
ተቐላጢፋ ቅድም ኣብ ሕቖ ደሓር ድማ ኣብ
ነዊሕ ቀርኒ ናይ ጠል ረጊጻ ነጢራ ካብቲ ጉድጓድ
ወጽአት። ወኻርያ ምስ ወጸት ጤል ኣብ ሓደጋ ከም
ዝወደቐት ፈለጠት።
“ወኻርያ ሓብተይ ርድእኒ” ኢላ ጤል ለመነት።
“ኣቲ ዓሻ ኣቐዲምኪ ዘይትሓስቢ” ብምባል
ወኻርያ መለሰት።

ከጸግመኪ እዩ”
“እሞ እንታይ ይሓይሽ ትብሊ?” ተወከሰት ዘቢባ።
“ጥርንፍ ይበል እብል ኣለኹ” ምስ በለት “ከመይ
ዓይነት ነፋሪት ኢኺኸ ኽትሰርሒ ትሓስቢ ዘለኺ?”
ዘቢባ ከመይ ዓይነት ነፋሪት ክትሰርሕ ከም እትደሊ
ንመሓዝኣ ኽትገልጽ ነዊሕ ተዛረበት። ኣብ መንጎ
ኽትዝክር “እ. . . . “ ዝብል ወታእታእ ተብዝሕ
ነይራ።
“ስምዒ ዘቢባ” ጀመረት ዘቢብ። “ነዚ ኹሉ
ዝበልክኒ ዘዘኪርኪ ክትሰርሒ ኣይጥዑምን’ዩ። ደሓር
ከኣ ዘይኣመልኪ ‘እ. . . . ‘ እናበልኪ ሰጋእጋእ
ኣብዚሕኪ። ኣሰራርሓኺ ኣመሓይሺ”
“እሞ እንታይ ክገብር?”
“እንታይ ዓይነት ነፋሪት ክትሰርሒ ከም ዝደለኺ
ፈሊጥኪ ኣለኺ። ሕጂ ነታ ዝደለኽያ ነፋሪት ብርሳስ
ኣብ ወረቐት ሰኣልያ። ብድሕሪኡ ነታ ስእሊ እናረኣኺ
ክትስእሊ ክምችኣኪ ኢዩ።”
“ሓቅኺ” ዘቢባ ንመሓዝኣ ኰለፈታ። “ሓንቲ
ሓሳብ መጺኣትኒ”
“እንታይ ዓይነት ሓሳብ?”
“እዚ ጠርኒፍክዮ ዘለኺ ኣምጽእዮ። ነቲ ሓደ
ዓይነት ዘይኰንና ብሓደ ንገብሮ፡ ቅድም እታ ነፋሪት
ብኸመይ ክሰርሓ ከም ዘለኒ ጽቡቕ ገይረ ክሓስብ’የ።
ሽዑ ነቶም ዘድልዩኒ ንብረት ከከም ኣድላይነቶም
ንሰርዖም”
“ኣበሃህላኺ ኣይተረድኣንን”
“እቶም ንቕድም ዘድልዩኒ ኣብ ጥቓይ እገብሮም።
እቶም ብኻልኣይ ደረጃ ዘድልዩ ብድሕሪኦም። እቶም
ኣብ መወዳእታ ዝጥቀመሎም ድማ ካባይ ፍንትት
የብሎም። ብኸምዚ ገይረ ክሰርዖም ኣለኒ።”
“ጽቡቕ እምበር። ከምኣ ምግባር ትሓይሽ!”
በቲ ሓቢረን ዝገበርኦ ምርድዳእ ስለ እተሓጐሳ
ተሓቛቘፋ።
“ቅድም ስእሊ ናይታ ዝደለኹዋ ነፋሪት ከዳሉ ምሽ
ነጊርክኒ?” በለት ዘቢባ።
“እወ”
“እንታይ ዘኪረ መስለኪ፡ ገምቲ?”
“እንድዒ ንገርኒ”
“ምሽ እዞም ኢንጅነራት ገዛ ክሰርሑ ከለዉ ስእሊ
ናይታ ገዛ ንቕድም’ዮም ዘዳልውዎ?”
“እንታይ ኢኺ ክትብሊ ደሊኺ?”
“ዓቢ ነገራት ክትሰርሕ እንተ ዀይንካስ ኣቐዲምካ
ኽትዳሎ ኣለካ ማለት’ዩ”
“እዚ ደኣ እንታይ ሕቶ ደሊኽሉ”
“እሞ ንሕና’ውን ብዓቕምናስ ኢንጅነራት ኴንና
ማለት’ዩ”
“ሓቅኺ! ሓቅኺ!” በለት ዘቢብ እናሰሓቐት።
ብድሕርዚ ውራይ ስርሐን ናብ ምግባር ኣተዋ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኮፓ ሊበርታደሮስ ናብ በርናቡ ተሰጋጊሩ
ልዑል ኣቓልቦ ዘለዎን ብኤልክላሲኮ
ላቲን ኣመሪካ ዝጽዋዕን ግጥም ክለባት
ቦካ ጁንየርስን ሪቨር ፕሌትን፡ ናይ
ካልኣይ እግሪ ፍጻመ ንጥፈታቱ ናብ
ከተማ ማድሪድ እስጳኛ ኣብ ዝተደኮነ
ስታድዩም በርናቡ ከምዝተሰጋገረ

ተሓቢሩ።
ደገፍቲ ሪቨር ፕሌት ኣብ ልዕሊ
ተጻወትቲ ቦካ ጁንየርስ ኣብ ዝሓዘት
ኣውቶቡስ ብዘካየዱዎ መጥቃዕቲ፡
ናብ ካልእ መዓልቲ ክመሓላለፍ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ዝተቐሰበ ካልኣይ እግሪ ግጥም እዘን
ጋንታታት፡ ሰንበት 9 ታሕሳስ ካብ
10፡30 ጀሚሩ ኣብ ከተማ ማድሪድ
ስታድዩም በርናቡ ክካየድ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈጸመ
ንጥፈታት፡ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ትምህርቲ መጥቃዕቲ፡ ናይ ቅድም ተጻዋታይ
ዞባ ማእከል፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክለባት ማን ሲቲ፡ ማን ዩናይትድን
ኣብ ኤርትራ ከምኡ’ውን ሃገራዊ ኮሜተ ጁቬንቱስን ዝነበረ ካርሎስ ተቨዝ
ፓራ ኦሎምፒክ ኤርትራ ክካየድ እዩ። ዝርከቡዎም ሓያለ ተጻወትቲ ቦካ
ብመሰረት ካብ ኣወሃሃዲት ኮሚተ ጁንየርስ ብስብርባር መስትያት
ናይዚ በዓል ዝተረኽበ ሓበሬታ፡ ሎሚ ናይታ ኣውቶቡስ ከምዝተሃሰዩን
ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ውድድር ፖሊስ ድማ ንናዕበኛታት ንምብታን
ጉያ፡ ኵዕሶ እግሪ፡ ሰኪዔት፡ ባይታ ተኒስ፡ ክሳብ ዘንብዕ ጋዝ ከምዝተጠቕሙን
ብሽክለታን ካልእን ዘጠቓለለ ምርኢትን እቶም ተጻወትቲ እውን ብተመሳሳሊ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን - 3 ክበዓል እዩ።
ግዳይ ከምዝኾኑ ይፍለጥ።
እዚ
“ሱታፌ
ስንኩላን
ኣብ
ስፖርት
ጸወታታትን ክእንገድ እዩ።
ታሕሳስ - ሎሚ ቀዳም ኣብ ስታድዩም
በዚ ፍጻመ ኣዝያ ዝጐሃየት
ኣስመራ ብዝካየዱ ስፖርታዊ ንጥፈታት ይሓይል!” ብዝብል ቴማ ዝካየድ ስፖርታዊ
ክለብ
ቦካ፡ ኣብ ቀዳማይ እግሪ
እንታይ ከ ይስማዕ ኣሎ?
ንዝተመዝገበ ናይ 2ብ2 ውጽኢት
+ ሓላዊ ልዳት ማን ዩናይትድ ዴቪድ ኣድርየን ራባት ኣብ ራዳር ጁቬ ኣትዩ። እዚ ተሓቢሩ። እዚ ኣከፋፋሊ፡ ዝመጽእ ጥሪ ናብ
ምርኩስ ብምግባር፡ ‘ብውጽኢት
ደ ሂያ፡ ምስ ክለቡ ዘለዎ ውዕል ከናውሕ ወዲ 23 ዓመት ኣባል ክለብ ፒኤስጂ ኮይኑ፡ በርናቡ ክሰጋገር ዘካየዶ ስምምዕ እንተደኣ
ፎርፋይት’ ዋንጫ ሊበርታደሮስ
ይሕተት ኣሎ። እዚ ክሳብ 2020 ኣብ ሜዳ ብዘርእዮ ዘሎ ዝነኣድ ምንቅስቓስ ቀልቢ ብጭቡጥ ተረጋጊጹ፡ መቕጻዕቲ ክስዕቦ
ክወሃባ ምሕታታ ይግለጽ። እንተኾነ፡
ኦልድትራፎርድ ናይ ምጽናሕ ውዕል ዘለዎ ሓያለ ክለባት ስሒቡ ይርከብ። ብተደጋጋሚ ከምዝኽእል ይንገር። ምንጪ - ጎል
ኣካያዲ ናይቲ ውድድር ኮንመቦል
ተጻዋታይ፡ ዕምሪ ኣሰልጣኒ ሆሴ ሞሪኖ ኣብ ንዌልሳዊ ተጻዋታይ ኣሮን ራምሲ ዘጣየቐት
+ ኤሲ ሚላን ንእስጳኛዊ ኣከፋፋሊ
ግጥም ካልኣይ እግሪ ካብ ከተማ ቦነስ
ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ምዕዛብ ውዕሉ ጁቬ፡ ኣንፈታ ናብ ኣድርየን ምግባራ ኣብ ክለብ ቸልሲ ሴስክ ፋብሬጋስ ከተፈርም
ኣይረስ ናብ ካልእ ሃገር ክሰጋገርን
ናይ ምንዋሕ ባህጊ ከምዘለዎ ኣረዲኡ። ልዕሊ ራምሲ ዘለዋ ተገዳስነት ከምዘብቅዐ ምንቅስቓስ ምጅማራ ተሓቢሩ። ምንጪ ክልቲአን ክለባት ድማ ማዕረ ብዝሒ
ወዲ 28 ዓመት እስጳኛዊ ደቪድ ደሂያ፡ ዘነጽር ምዃኑ ሓያለ ተንተንቲ ይሕብሩ። ካልቾመርካቶ
ተዓዛቢ ናብ ስታድዩም ከእትዋን እዩ
ኣብ 2011 እዩ ካብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ምንጪ - ደይሊ መይል
+ ማን ዩናይትድ፡ ንኣይቮርያዊ
ወሲኑ።
ናብ ማን ዩናይትድ ተሰጋጊሩ። ምንጪ + እስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ማን ሲቲ ተኸላኻሊኣ ኤሪክ በይሊ ኣብ ዝመጽእ
ብተወሳኺ፡ ሪቨር ፕሌት 312,734
ሚረር
ብራሂም ዲያዝ፡ ናብ ሪያል ማድሪድ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ ናብ ዕዳጋ
ፓውንድ መቕጻዕቲ ክትከፍል
+ ብጸጋማይ እግሩ ዝያዳ ኵዕሶ ዝመልኽ ክሰጋገር ኣፈናዊ ስምምዕ ምክያዱ ከተቕርቦ ከምእትኽእል ተገሊጹ። ምንጪ ተበይኑላ ይርከብ።
ማንቸስተር ኢቭኒን
ኮፓ ሊበርታደሮስ ኣብ ኣህጉር
ብዘይካ’ዚ . . .
+ ቸልሲ፡ ቁጽሪ ናይቶም ብመልክዕ
ኤውሮጳ
ምስ ዝካየድ ውድድር
+ ጽባሕ ኣብ ዝካየድ ግጥም
+ ኣጥቃዒ ክለብ ማን ዩናይትድ ልቓሕ ናብ ካልእ ክለብ ዘሰጋገረቶም
ደርቢ ክለባት ኣርሰናልን ቶተንሃምን፡ ኣሌክሲ ሳንቸዝ፡ ብሰንኪ ምጭብባጥ ተጻወትቲ ክትንኪ ማሕበር ኵዕሶ እግሪ ዓዲ ሻምፕዮንስ ሊግ ከምዝወዳደር
ይንገር።
ኣርሰናል፡ ጉዳይ ምስላፍ ተጻዋታያ ጭዋዳ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ካብ ጸወታ እንግሊዝ ኣፍሊጡ። ምንጪ - ታይምስ
** ** **
ኣሌክሳንደር ላካዘት ከምዘተሓሳሰባ ክርሕቕ ከምዝኽእል ኣሰልጣኒኡ
ተሓቢሩ። ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ሞሪኖ ኣፍሊጡ። እዚ ወዲ 29 ዓመት
ፖርትስማውዝ ኣብ ዝተዓወተትሉ ቺለያዊ፡ ሎሚ ሕክምናዊ መርመራ
ግጥም፡ ምጭብባጥ ጭዋዳ ዝገጠሞ ከካይድ መደብ ከምዝተታሕዘሉን
ላካዘት፡ ሎሚ ሕክምናዊ ውጽኢቱ ብግምት ሞሪኖ ድማ ማህሰይቱ ተሪር
ክረአ ምዃኑ እታ ክለብ ብተወሳኺ ምዃኑን ክንዮ 10 መዓልታት ክኸይድ
ትገልጽ። ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ተኽእሎ ከምዘለዎን ተገሊጹ። ማን
ዝተኻየደ ግጥም ዩሮፓ ሊግ፡ ኣርሰናል ዩናይትድ ምስ ክሪስታል ፓላስ ማዕረ
ብዘይ ምኩራት ተጻወትቲ ንቮርስክላ ኣብ ዝተፈላለየትሉ ግጥም ማህሰይቲ
ፖልታቫ 3ብ0 ምስዓራ ይፍለጥ። ዝገጠሞ ቪክቶር ሊንደሎፍ፡ ክሳብ ቅነ
እዛ ለንደናዊት ጋንታ ዋላ’ኳ ንሓያለ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ካብ ጸወታ
ተጻወትታ ኣብዚ ኣንጻር ቶተንሃም ክበኵር ከምዝኽእል ይግመት። ሳንቸዝ፡
እተካይዶ ጸወታ እንተዕረፈቶም፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ንማንቸስተር
ሕጂ እውን ምስላፍ መሱት ኦዚል ዩናይትድ ሰለስተ ሸታቶታት ጥራይ እዩ
ምስ ቀዳሞት 11 ኣብ ምልክት ሕቶ ኣበርኪቱ።
ምህላዉ ይግለጽ። ብወገን ቶተንሃም፡
ትማሊ ረቡዕ ኣንጻር ኢንተር ሚላን
+ ሊቨርፑልን ኤቨርተንን ዘካይዳኦ
ክስለፍ ዘይከኣለ ተኸላኻላይ ፎይዝ፡ ግጥም ደርቢ መርሲ ሳይድ እውን
ጽባሕ ንዝካየድ ግጥም ድልዊ ምህላዉ እቲ ካልእ ተጠማቲ ጸወታ ናይ ጽባሕ
ይንገር። ብተወሳኺ፡ ኣብ ማህሰይቲ ሰንበት እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሜዳ
ዝወርሐ ቨርቶገን እውን ድሕሪ ዝተባረረ ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ጆርዳን
መስከረም ንፈለማ ግዚኡ ናብ ጸወታ ሀንደርሰን፡ ጽባሕ ኣብ ሜዳ ዝኾነ እጃም
ንኣስታት 15 ዓመት ማልያ ክለብ ወድዪ ዝተጻወተላ ቁጽሪ 10 ማልያ
ዝምለሰሉ ግጥም ክኸውን ከምዝኽእል ኣይክህልዎን እዩ። ብተወሳኺ፡ ኣሰልጣኒ ኣስመራ ቢራ ዝወደየ እዩ። ኣብ ናይ
ክለብ ኣስመራ ቢራ ኣብ ወግዓዊ
ይግመት። ብዘይካ’ዚ፡ ብሰንኪ ቅርጸት ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ፡ ኣንጻር ፒኤስጂ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ግዚኡ ክሳብ መዝነት
ጽምብል ምፍራም ዳግም ከምዝተረከባ
ኣንጻር ኢንተር ሚላን ምሉእ ጸወታ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ሓለቓ ጋንታ ዝበጽሐ እዚ ህቡብ
ተሓቢሩ።
ክስለፍ ዘይከኣለ ክርስትያን ኤሪክሰን፡ ኤውሮጳ ገለ ተጻወትቱ ማህሰይቲ ተጻዋታይ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሰልጣኒ
ኣብቲ ናይ ምፍራም ስነ-ስርዓት፡
ጽባሕ ምስ ቀዳሞት 11 ናይ ምስላፍ ከምዝገጠሞን ሎሚ ድማ ሕክምናዊ ክለብ ኣስመራ ቢራ ኮይኑ ክሰርሕ
ኣካየድቲ ናይታ ክለብ ኣቦ መንበር
ዕድል ክረክብ ልዑል ግምት ኣሎ። መርመራ ከምዘካይዱን ይግለጽ። ይኹን ክታሙ ብምንባር ድሮ መስርዑ ሒዙ
ኢሳያስ ነጋሽ፡ ቴድሮስ ዓለምጾ፡ ጆሜትራ
ኣብ ሸውዓተ ግጥማት ፕሪመር ሊግ እምበር እቲ ኣሰልጣኒ ዝርዝር ኣስማት ኣብ ልምምድ ይርከብ - ሚካኤል ሃብተ
ሚካኤል ስዩምን ሳምሶም ሰለሙንን
እንግሊዝ ኣንጻር ኣርሰናል ሸውዓተ ናይቶም ዝተሃሰዩ ተጻወትቲ ኣይገለጸን። (ፓቸ)።
ተረኺቦም ነይሮም።
ሸቶታት ዘቝጸረ ተጻዋታይ ቶተንሃም እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ንፈለማ ግዚኡ
ብመሰረት ወግዓዊ መግለጺ ክለብ
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣስመራ ቢራ
ሃሪ ኬን፡ ጽባሕ ተጠማቲ ተጻዋታይ ናይ መርሲ ሳይድ ጸወታኡ ዘካይድ ኣስመራ ቢራ፡ ንነዊሕ ዓመታት ምስ
ንናይ ቅድም ኣሰልጣኒኣ ሙሴ ብርሃነ
ከምዝኸውን ይግመት። ኣርሰናል፡ ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ማርኮ ሲልቫ ክለብ ኣስመራ ቢራን ሃገራዊት ጋንታ
ናይ ምስጋና ምስክር ወረቐትን ናይ
ኣብ ዝሓለፈ 18 ጸወታታት ስዕረት ኩሎም ተጻወትቱ ነዚ ናይ ጽባሕ ግጥም ኤርትራን ዝተሰለፈ ሚካኤል ሃብተ
ድራር እንግዶትን ብምግባር ከምዘፋነወቶ
ኣየመዝገበትን።
ድሉዋት ምህላዎም ሓቢሩ ኣሎ።
ንመዘከርታን ክብርን ነታ ቅድሚ ሕጂ ካብታ ክለብ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር።

ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን . . .

ፓቸ

ምስ ኣስመራ ቢራ ወዲኡ

1 ታሕሳስ 2018 - ገጽ 9
መደብ ጸወታ
ሎሚ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ክሪስታል ፓላስ - በርንለይ 6፡00
ሃደርስፊልድ - ብራይተንኣልብየን 6፡00
ሌስተር ሲቲ - ዋትፎርድ 6፡00
ማን ሲቲ - ቦርንማውዝ 6፡00
ኒውካስል - ዌስት ሃም 6፡00
ሳውዝሃምፕተን - ማን ዩናይትድ 8፡30
ላ’ሊጋ
ሴልታ ቪጎ - ሄስካ 3፡00
ሪያል ቫላዶሊድ - ሌጋንስ 6፡15
ገታፈ - ኤስጳኞል 8፡30
ሪያል ማድሪድ - ቫለንስያ 10፡45
ሰረ’ኣ
ስፓል - ኢምፖሊ 5፡00
ፊዮረንቲና - ጁቬንቱስ 8፡00
ሳምፕዶርያ - ቦሎኛ 10፡30

ጽባሕ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ቸልሲ - ፉልሃም 3፡00
ኣርሰናል - ቶተንሃም 5፡05
ሊቨርፑል - ኤቨርተን 7፡15
ላ’ሊጋ
ሪያል ቤትስ - ሪያል ሶሴዳድ 2፡00
ጂሮና - ኣትለቲኮ ማድሪድ 6፡15
ባርሴሎና - ቪያሪያል 8፡30
ዲፖርቲቮ ኣላቨስ - ሰቪያ 10፡45
ሰረ’ኣ
ሚላን - ፓርማ 2፡30
ሳሱሎ - ኡዲነዝ 5፡00
ቶሪኖ - ጀኖኣ 5፡00
ሮማ - ኢንተር 10፡30

ውድድር ብሽክለታ
ከተማ ከረን ተዛዚሙ
“ኩሉ ሰብ ኩነታቱ ይፍለጥ” ብዝብል
ቴማ ብሃገር ደረጃ ኣብ ከተማ ከረን
ንዝኽበር ዘሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤይድስ
ምኽንያት ብምግባር ዝተሰርዐ ናይ ኣርባዕተ
ሰናብቲ ውድድር ብሽክለታ ዝሓለፈ ሰሙን
ተዛዚሙ።
በዚ መሰረት ኣብ ውድድር ማውንተይን
ባይክ፡ መሓረዝጊ ተስፋጼን ብ21 ነጥቢ
ክዕወት እንከሎ፡ እዮብ ጋይም ብ16፡ ሓበን
ፍትዊ ብትሸዓተ፡ ዋዲክ ራካ ብሓሙሽተ፡
ኣማኑኤል እዮብ (ብመዓልቲ ተበሊጹ)
ከምኡ ድማ ኣቤል ተስፋብርሃን ከኣ ካብ
ካልኣይ ክሳብ ሻዱሻይ ወጺኦም።
ትሑት ቁጽሪ ተሳተፍቲ ደቂ ኣንስትዮ
ኣብ ዝተራእየሉ ውድድር፡ ቅሳነት ሃይለ
ብ33 ነጥቢ ዕውትቲ ኮይና። ስኒት ሓድሽ፡
ኢለን ገብረህይወትን ደሊና ዘርእማርያምን
ከኣ ንዝተረፈ ደረጃታት መልኣኦ።
ኣብ ውድድር ዳ ኮርሶ፡ ዳህላክ
ወልደትንሳኤ ብ19 ነጥቢ ክዕወት እንከሎ፡
ሮቤል የውሃንስ ብ16፡ ዓድል ሓምድ ብ13፡
ሳሙኤል ገብረየሱስ ብ12፡ ወልደገርግሽ
የጊን ብ11 ከምኡ ድማ ዮናስ በረኸት
ብሰለስተ ነጥቢ ክሳብ ሻዱሻይ ንዘሎ ተርታ
መልኡዎ።
ኣብ ውድድር ኣትለቲክስ ክሊ ዕድመ
12-13 ደቂ ኣንስትዮ 100 ሜትሮ፡
ሪታ ጎይትኦም፡ ሳሚት ኪዳነን ራሄል
ተስፋብርሃንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ
ብምውጻእ ክዕወታ እንከለዋ፡ ኣብ ተመሳሳሊ
ክሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ናሆም
ማእከለ፡ ኣቤል መሓሪን ሲራክ እሸቱን
ተመሳሳሊ ደረጃ ሒዞም።
ካብ ዕድመ 14-15 ኣብ 400 ሜ
ደቂ ኣንስትዮ ሉና ኣማኑኤል፡ ፌሩዝ
ተስፋኣለምን ንያት ሃብተን ቀዳሞት ሰለስተ
ኮይነን። ብደቂ ተባዕትዮ ኣቤል ፍትዊ፡
ናትናኤል ንጉሰን ዳንኤል ፍራይን ካብ
ቀዳሞይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም።
ካብ ክሊ ዕድመ 16-17 ደቂ ተባዕትዮ
400 ሜትሮ፡ ሴም ኣሰፋው፡ እዮብ ግርማይን
ተመስገን ተኽለን ዕዉታት ኮይኖም።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኤርትራ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ወ/ሮ ኤልሳ ተስፋማርያም ተኽለሃይማኖት፡ ኣደና ወ/ሮ
ለተብርሃን ተወልደመድህን ሓያሉ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 6
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ል
እምነት ኣማኑኤ
ሰ
ደ
ታ
ም
ሄ
ቤተል
ሊድያ ስልጣን

ወ/ሮ ገነት ተኸስተ ደብረጽዮን፡ ሓማተይ ወ/ሮ ግደይ
ኣብርሃ ለማ ብህይወት እንከላ፡ ብዕለት 19/02/2014 ቁ/
መዝ/46/2014 ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ረጅስትራር
ኣብ 403.92 ዝተደኮነ ገዛውቲ፡ ንብጽሒታ ለበዋ
ስለዝገደፈትልና፡ ናብ ስምና ይጽደቐልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ወ/ሮ ኣብርሀት ሃይሉ ሓጎስ፡ ወደይ ገብሪሂወት ደሞዝ
ኣማኑኤል ስለዝሞተ፡ ኣብኡ መዋቲ ስለዝኾነ፡ ኣይወለደን
ስለዚ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዳኒኤል ዳዊት ተኽለ፡ ወላድየይ ዳዊት ተኽለ ሰጊድ
ስለዝሞተ፡ ኣነ በይነይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሚኪኤል ገብረስላሴ ተወልደብርሃን፡ ኣቦና ገብረስላሴ
ተወልደብሃን ስለዝሞተ፡ ናይ ትካል ኣብ መደበር ዝርከብ
ግብሪ ዝኽፈል ስለዘሎና፡ ኩልና ወረስቲ ዝምልከተና
ስለዝኾነ፡ 1. ግደይ ገብረስላሴ 2. ኣለም ገብረስላሴ
3. ዮሴፍ ገብረስላሴ 4. ዘውዲ ገብረስላሴ 5. ካሕሳይ
ገብረስላሴ ኣድራሽኦም ብንጹር ስለዘይፈልጦ፡ ይጸውዑለይ
ስለዝበሉ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪልኩም፡ ን17/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም ግና ኣብዘየለኹምሉ
ክረአ ምዃኑ ቤ/ፍ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ወ/ሮ ቢዘን ጎይትኦም ዑቕባሚካኤል፡ ወላዲትና ወ/ሮ
ጻዕደ ገብረቃል ኤልሳ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ኣልማዝ ሰለሙን በራኺ፡ ወላዲተይ ኣብርሃጽዮን ኪዳነ
ነጸርኣብ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ብስራት. . .!!!
እንቋዕ ኣብቅዓና ኣብቅዓኣኩም ዓመት 2018 ሰላም ዝኾነትልና። ሰላማ መሊኡ ናብታ
ትስፍውቲ 2019 “ዓመተ ራህዋን ብልጽግናን” ተስግረና እናበልና፡ ትካልና ቅሰን ሓ.ዝ.ብ.ማ
ንኹሉ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀ ትካላትን ንምሕጋዝን ንምልላይን፡ ብዝሓሰረ
ብልቓሕን ካብ ሓደ - ሰለስተ ኣዋርሕ ካብ ደሞዝ ዝኽፈል ሃላኽትን ንመነባብሮ ከምኡ ውን
ቀወምቲ ንብረት ገዛን ቤት ጽሕፈትን ዝውዕሉ መሽጣ ዳግም ከም ዝጀመርና፡ ንኹሉኹም
ናይ ቀደምን ሓደስትን ፍትዋት ዓማዊልና ብሓጐስ ነበስር።
መኽሰብና ዕግበት ዓማዊልና እዩ’ሞ፡ ምጽኡና ብጽሑና ነዚ ቅዱስ ዓላማ ተሓባቢርና
ንስራሕ።
ኣድራሻና፦ 1. ኣስመራ ኣብ ናይ ቀደም ቦታና ድሕሪ ኣምባሳደር ሆቴል።
ቴለፎን 127674፡ 114954፡ 119032፡ 07422272፡ 07656806
2. ተሰነይ ኣብቲ ሓድሽ ህንጻና ጸጋይ ሆቴል (ራጃ ማውሪ) ጥቓ እንዳ
ኣውቶብስ። ቴሌፎን 721282፡ 07271308፡ 07234605፡ 07345611
ምርኣይ ምእማን ስለዝኾነ፡ ብጽሑና ከነሐጉሰኩም።

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ከሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ተኽለብርሃን ገብረሃዋርያት
ተኸስስቲ 1. ኣቶ ኢያሱ ሃብተማርያም ገብረሚካኤል
2. ወ/ሮ ገርግሽ ገብርኣብ ወልደሚካኤል፡ ንተኸሰስቲ
መጸዋዕታ ከብጽሓሎም ናብ መንበሪ ገዝኦም ከይደ ክረኽቦም
ስለዘይክኣልኩ፡ ቅዳሕ ክሲ ምስ መጽዋዕታ ቤት ፍርዲ
ከብጽሓሎም ስለዘይኽእል ይጸውዕለይ ስለዝበላ፡ ተኸሰስቲ
ተጸዊዖም፡ ን26/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ
ቁ.35 ይቕረቡ። ተኸስስቲ እንተዘይቀሪቦም ኣብዘየለውሉ
ጉዳዮም ቤ/ፍ ክርእዮን መስርሕ ዳንነት ክቕጽልን ምዃኑ
የፍልጥ።
1.ሳሚኤል ዓንደ ኣብርሃ 2. ሮቤል ዓንደ ኣብርሃ
ብወኪሎም፡ በይሉል ዓንደማርያም ኣቢሎም፡ ሳሚኤል
ዓንደ ኣብርሃ ከምኡ ውን ሮቤል ዓንደ ኣብርሃ ምባል
ተሪፋ፡ ሳሚኤል ዓንደማርያም ኣብርሃ ከምኡ’ውን ሮቤል
ዓንደማርያም ኣብርሃ ተባሂሉ ይተኣረመልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 7ይ
መጋባእያ ቁ.44 ይቕረብ።
ራህዋ ኢብራሂም ዓሊበኺት፡ ስም ኣባሓጎይ ራህዋ
ኢብራሂም ዓሊበኺት ምባል ተሪፋ፡ ራህዋ ኢብራሂም
ዓሊበኺታይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52
ይቕረብ።

ኣብ መንጎ ከሳሲት ሳምያ ስዒድ ጀማልን ተኸሳሲ ኣቶ
ነባይ ኢያሱን ዘሎ ናይ ኣቦነት ጉዳይ፡ ተኸሳሲ ተጸዊዑ
ን12/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ/ 3ይ መጋባእያ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ኣብዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣቶ ዑቕባሚካኤል መሓሪ ደበነይ ብወኪሎም ኣቶ ሃብተ
ዑቕባሚካኤል መሓሪ ኣቢሎም፡ ስም ስውእ መንግስ ጎጃማይ
መሓሪ ምባል ተሪፋ፡ መንግስ ዑቕባሚካኤል መሓሪ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/12/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52 ይቕረብ።
ወ/ሮ ሓረጉ ምዘሎ ተስፋማርያም፡ ተጸዋዒ ዶ/ር
ወልደጋብር ተስፋማርያም ሃ/ሚካኤል ኣብ ልዕሌኻ ናይ
ውክልና ምስራዝ ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን12/12/18 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 5ይ መጋባእያ ቁ.39 ቅረብ። ምስ ዘይትቐርብ
ጉዳይካ ተራእዩ ክውሰን ምዃኑ ንሕብር።
ዮርሳሌም ኣብርሃም ተስፋማርያም ምባል ተሪፋ፡ ዮርሳሌም
ኣማኑኤል ኣባይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ ን12/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41
ይቕረብ።
ኣቶ ባህታ ወልደማርያም ወልደሚካኤል፡ ስም ኣደይ
ምስጋና ግርማይ ምባል ተሪፋ፡ ምስጉን ዑቕበ ጨርሕጨን
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.35
ይቕረብ።

ወ/ሮ ብርኽቲ ተድላ፡ ደቀይ ስብሃቱ ማእዛ ገብረ
ስለዝተሰውአ፡ ከምኡ ውን ክብሮም ማእዛ ገብረ ስለዝሞተ፡
ክልቲኦም ደቀይ ውላድ ስለዘይገደፋ፡ ኣቦኦም ውን ብህይወት
ስለዘየለ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ፌቨን ሰለሙን ኣብርሃ ምስ ተኸሳሲ ኣቶ ቢንያም
ስምኦን ቦኽረ ብሕጊ ተመርዒና ሰብ ሓዳር ኢና። እንተኾነ
ተኸሳሲ ንልዕሊ 10 ዓመት ንወጻኢ ሃገር ምስ ከደ ፈጺሙ
ደሃይ ኣይገበረለይን ይጸውዓለይ ስለዝበለት፣ ተኸሳሲ ኣቶ
ቢንያም ስምኦን ቦኽረ ናይ ሓዳር ክሲ ተመስሪትልካ
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን24/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብኩም ጉዳዩ ተራእዩ ቤ/ፍ
ክውስን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ ጸጸራት
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ሓወሻ
ኣቶ መሓሪ ዓንደማርያም፡ ተጸዋዒት በዓልቲ-ቤተይ
ወ/ሮ ነብያት ሰለሙን ክሲ ኣቕሪበላ ስለዘለኹ፡ ትጸውዓለይ
ስለዝበሉ፣ ተጸዋዒት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪላ፡
ን15/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ክትመውሊዕ
ከሳሲት ወ/ሮ ብስራት ዘሚኪኤል ነጋሽ፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ብንያም ፍስሓጽዮን ጉዳይ ሰብኣይን ሰበይትን ክሲ
ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፣ ተኸሳሲ ባዕልኻ ወይ ሕጋዊ
ወኪልካ፡ ን20/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ኣብዘየለካሉ ውሳነ ክወሃቦ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዜን
ኣኽበረት ተኽልዝጊ ዑቕባገብርኤል፡ በዓል-ቤተይ
መርሃዊ በረኸተኣብ ነባሪ ሃገር ሱዳን ካብ 2017 ክሳብ
ሎሚ ምስ 2 ደቀይ ደሃይ ስለዘይገብረለይ፡ ብፍትሕ ክንፈላለ
ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ዓዲ ተከሌዛን
ወ/ሮ ኣብርሃጼን ተስፋሂወት ወልደጋብር ምባል ተሪፋ፡
ኣብርሃጼን ተስፋሂወት ዑቕባጋብር ከምኡውን ስም ኣደይ
ሕርይቲ ጋርዛ ሰጊድ ምባል ተሪፋ፡ ሕርይቲ ጋይም
ሰጊድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ በርበረ
ወ/ሮ ልዋም ጸሃየ ተኽልዝጊ፡ ኣደና ወ/ሮ ጽገ ጋይም
ጊላማርያም ስለዝሞተት፡ ኣቦና ኣቶ ጸሃየ ተኽልዝጊ ኣስፋሃ
ናይ መጻምዲ መሰሉ ይተሓለወሉ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ
ድማ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ሓሙሽተ
ወ/ሮ ጽገወይኒ ክብርኣብ፡ በዓል-ቤተይ ኪዳነ ወልደገርግሽ
ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ በዝሓንስ
ወ/ሮ ዛይድ ገብረታትዮስ ተስፋዝጊ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ስዮም ሕደጎ ካሕሳይ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ደቀይ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ወ/ሮ ኣብረሀት ሃይለ ቀሺ ዑቑባሚካኤል፡ ስም ትሕቲ
ዕድመ ወደይ ምስጋና ኣረፋይነ ገብረስላሴ ምባል ተሪፋ፡
ምስግና ገብረመስቀል በራኺ ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/12/18 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል
መጋባእያ ይቕረብ።

ደቀምሓረ
በይሉል ዓብደላ ዓሊ ምባል ተሪፋ፡ ጀሚላ ዓብደላ
ዓሊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን14/12/18 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ወ/ሮ ምላሹ ተኽለ ሓንጣል፡ በዓል-ቤተይ ኢንስፔክተር
ደባሳይ ስለሙን ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወይ፡ 10 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ት ለተንጉስ ደበሳይ ኣበዶም ምባል ተሪፋ፡ ሄለን
ገብረሃዋርያት ኣበዶም ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣበባ ጉዕላይ ካሕሳይ፡ ወላዲትና ዝፋን ገብረሃንስ መሓሪ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወይኒ ተወልደ ገብረዝግኣብሄር፡ በዓል-ቤተይ ወልድኣብ
ሃይለ ካሕሳይ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 10 ደቀይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ጆርጆ ሃይለ ባህታ +5፡ ወላዲና ኣቶ ሃይለ ባህታ
ሃብቶም ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ቁሸት
ኣቶ እምሃ ርእሶም ወለደገርግሽ፡ ሓፍተይ መብራት
ርእሶም ወልደገርግሽ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ እምበይቶ
ወ/ሮ ገነት በርሀ ገብረእግዚኣብሄር፡ ኣቦና በርሀ
ገብረእግዚኣብሄር ገብራት ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሊባን
ቴድሮስ ክፍለ ተስፋገርግሽ፡ ተኸሳሲት በዓልቲ-ቤተይ
ወ/ሮ ለቱ ተኽልማርያም ገብረኪዳን ካብዚ ሃገር ስለዝወጸት፡
ተጸዊዓ ቃልኪዳን ይውረደለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን29/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ገብራይ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማዕረባ
ወ/ሮ ፍዮሪ ጸጋሃንስ ገብረማርያም፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ ማጆር
ፍሊጶስ ገብረማርያም ን6 ዓመት ደሃይ ስለዘይገበረለይ፡
ተጸዊዑ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ቀሪቡ መልሲ ክህበኒ፡
፡ ወይ ድማ ነዚ ምስዘይፍጽም ጉዳየይ ናብ ዘመድ ሽማግለ
ተመሪሑ ስነ-ስርዓት ፍትሕ ክግበረለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን30/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ፎርቶ ምራራ
ወ/ሮ ሃይማኖት ሓጎስ ተስፉ፡ በዓል-ቤተይ ለገሰ መስፍን
ግደይ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 7 ደቀይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ ሰውራ
ንጽህት ደብረጼን በየነ፡ በዓል-ቤተይ ጉዑሽ ሃይለ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 10
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኤርትራ
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TOTAL

COUNTERFEIT PRODUCT NOTICE !!
Recently there has been an abundance of imitation of TOTAL lubricant on the market. TOTAL
cannot and will not be liable of any damage caused by the use of said fake products.
TOTAL has confirmed utilization of such lubricants will definitely damage the vehicles.
To this effect TOTAL Eritrea has introduced anti-counterfeit label on all TOTAL lubricants in the
market.
We strongly advice our customer to check the authenticity of the lubricants in the market.

ኩባንያ ቶታል ነቲ ንናቱ ምስሊ ዝመሳሰል ዘሎ ዝተተምየነ ዘይቲ ንምፍላይ እዚ ዝስዕብ
ጥንቃቐታት ክንገብር ነትሓሳስብ።
 ክታም ሓቀኛን ዘይተተምየነን ዘይተሰንዐን መዐሸጊ ዘይቲ ኩባንያ ቶታል (ስእሊ ታሕቲ
ርአ) ዘለዎ እዩ።
 ንብሉጽ ተጠቃምነትን ውሕስነትን ኣተዓሻሽጋ መኽደን ዘይቲ ኣስተብህልሉ።
 ሓቀኛ ዘይቲ ቶታል ትሕቲ መኽደን ዕሹግ ምዃኑ ኣረጋግጹ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.79

ኤርትራ
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ኣብ መንጎ ክልተ ኮርያታት መስመር ባቡር ምድሪ ተኸፊቱ
ሃይለ ዳኒኤል

መራሕቲ ሃገራት ‘ጂ-20’ ርክብ የካዪዱ

መራሕቲ ናይ’ተን ብ‘ጂ-20’ ዝፍለጣ
ሃገራት፡ ጉባኤ ንምክያድ ናብ ኣርጀንቲና
ከም ዘምርሑ ተገሊጹ። እዚ ዝኸውን
ዘሎ፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ መንጎ ኣመሪካን
ሩስያን ብሰንኪ ጉዳይ ዩክረይን ዝተራእየ
ውጥረትን ኣመሪካ ምስ ቻይና ጀሚራቶ
ዘላ ንግዳዊ ኲናትን እዩ።
በዚ ከኣ ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ
ትራምፕ ምስ ሩስያዊ መዘናኡ ቭላድሚር
ፑቲን ከካይዶ ወጢኑዎ ዝነበረ ርክብ፡
ብሰንኪ ምትሓዝ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ
ዩክረይን ብሩስያ ከም ዝሰረዞ ይፍለጥ።
ብምትሓዝ ናይ’ተን መራኽብ ድማ፡ 24
ባሕረኛታት ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ምህላዎም ይሕበር።
ኣብ ጉባኤ ‘ጂ-20’፡ ፕረዚደንት
ትራምፕን ቻይናዊ መዘናኡ ሺ ዢንፒንግን፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን
ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ታሪፍ

ክዘራረቡን ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበጽሑን
ተስፋ ተነቢሩሎም ኣሎ።
ካልእ ኣብ’ዚ ጉባኤ፡ ዛዕባ ክሊማዊ
ለውጢ እውን ክለዓል ከምዝዀነ እዩ
ዝግለጽ። ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ
ፕረስ፡ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኤማኑዌል
ማክሮን ዝተዛረቦ ጠቒሳ ኣብ ዝዘርግሓቶ
ዜና፡ እቲ ፕረዚደንት ምስ ሃገራት ደቡብ
ኣመሪካ ክኣትዎ ወጢኑዎ ዘሎ ስምምዕ
ንግዲ፡ ፕረዚደንታዊ ሕጹይ ብራዚል ጃየር
ቦልሶናሮ ካብ ስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ምስ
ዘንሳሕብ፡ ክስርዞ ምዃኑ እዩ ዘጠንቅቕ።
ብዘይካ’ዚ፡ ወራሲ-ዓራት ስዑዲ ዓረብ
መሓመድ ቢን ሳልማን እውን ኣብ’ቲ
ጉባኤ ክሳተፍ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ጉባኤ ‘ጂ-20’ ንመራሕቲ ናይ’ተን
ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ 19 ሃገራትን
ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዘራኽብ መድረኽ
ምዃኑ ይፍለጥ።

ተወሳኺ . . .
ዝሓለፈ ሰኑይ መደበር ተለቪዥን ቢቢሲ፡ ሓንቲ ተዋሳኢት ከም ቀሺ ኰይና ኣብ
መኣዲ ዘተ ከም እትሳተፍ ብምግባሩ፡ ካብ ብዙሓት ተኸታተልቲ ተቓውሞታት
ይመጽኦ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ደይሊ-መይል ኣብ ገጻታ ኣስፊራ።
እታ ሊን ሃይተር ዝስማ ተዋሳኢት፡ ኣብ’ቲ ዝተፈነወ ኣብ ምውጻእ ብሪጣንያ ካብ
ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘተኰረ ዘተ፡ ከም ደጋፊት ቀዳመይቲ ሚኒስተር’ታ ሃገር ተሬዛ
መይ ኰይና እያ ቀሪባ።
እንተዀነ፡ ሊን ናይ ብሓቂ ቀሺ ምዃና፡ ናብ’ቲ ብቢቢሲ ዝቐረበ መደብ ሓሳባ
ንኸተቕርብ ከም እተጸውዐትን በቲ መደበር ቴለቪዥን ድማ ዝዀነ ገንዘባዊ ክፍሊት
ከም ዘይተቐበለትን እያ ትገልጽ።
ጋዜጠኛታት ደይሊ-መይል ምስ መሓዙታን ጐረባብታን ኣብ ዘካየዱዎ ርክብ፡
ክልተ ኣንጻራዊ መልስታት እዮም ረኺቦም። ንሱ ከኣ መሓዙታ፡ “እወ ቀሺ እያ።
እንተዘይትኸውን ደኣ ከመይ ገይራ ኣብ ሃገራዊ ቴለቪዥን ናይ ቀሺ ክዳን ገይራ
ቀሪባ፡” ክብላ እንከለዋ፡ ጐረባብታ ግን ብኣንጻሩ፡ “እወ ሊን ተዋሳኢት ምዃና ንፈልጥ
ኢና። ቀሺ ከም ዝዀነት ግን ንመጀመርያ እዋን ብመንገዲ መስኮት ቴለቪዥን ኢና
ፈሊጥና፡” ብምባል ጥርጣረታቶም ይገልጹ።
ሊን ከም እትሕብሮ፡ ኣብ ኣመሪካ ካብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን እያ ቅሽነት ተቐቢላ።
ንእምነታ ድማ ካብ’ቲ እትነብረሉ ዓዲ ብመንገዲ ኢንተርነት ከም እትከታተሎ
ወሲኻ ትነግር። ንሳ፡ ካብ’ቲ
እትኽተሎ ቤተ-ክርስትያን
ቀሽነት ከም እተቐበለት
ዝገልጽ ምስክር ወረቐት
ከም ዘለዋ እያ ትገልጽ።
እንተዀነ፡
ንሊንን
ቢቢሲን መዛረቢ ኣርእስቲ
ማሕበራዊ
መድያታት
ናይ’ዚ ሰሙን ኰይኖም
ካብ ምቕናይ ኣየድሓኖምን
ንብለኩም።
ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ሂወት

ዕለት
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ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት
ንመጀመርያ እዋን ባቡር ምድሪ ካብ ደቡብ
ኮርያ ናብ ሰሜን ኮርያ ከም ዝተጐዓዘት
ተሓቢሩ።
እታ ካብ ደቡብ ኮርያ ዝተበገሰት
ክኢላታት ዝጸዓነት ባቡር፡ ኣብ ሰሜን ኮርያ
ዝርከብ ዝኣረገ ትሕተ-ቕርጺ መንገዲ
ባቡር’ታ ሃገር ንምዕዛብን ብኸመይ መንገዲ
ክህነጽ ይኽእል መጽናዕቲ ንምግባርን
ተላኢኻ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ።
ክልቲአን ኮርያታት ኣብ መንጎአን ዝጸንሐ
ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ንምድንፋዕ፡ ካብ
ዝሓለፈ ዓመት ጀሚረን ክጽዕታ ምጽንሐን
ኣይርሳዕን። በዚ ከይኰነ ኣይተርፍን፡
ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ነቲ እወታዊ
ለውጢ ብሃንቀውታ ዝጽበዩ ዘለዉ። እዚ
ምኽፋት መንገዲ ባቡር ምድሪ፡ ነቲ ርክባት
ዝያዳ ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃኑ እዮም
ተንተንቲ ዝገልጹ።
ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ’ዚ ዓመት’ዚ፡
መራሕቲ ክልቲአን ኮርያታት ኣብ
ዘካየዱዎ ታሪኻዊ ርክብ፡ መራሒ ሰሜን
ኮርያ ኪም ጆንግ-ኡን፡ ሃገሩ ንዘለዋ ዝኣረገ
ትሕተ-ቕርጺ ባቡር ምድሪ ንኸተመሓይሾ፡
ካብ ደቡብ ኮርያ ሓገዝ ከም ዝሓተተ እዩ
ዝሕበር። ብዙሓት ምስ’ታ ሃገር ቅርበት
ዘለዎም ተንተንቲ ከም ዝገልጹዎ፡ ትሕተ-

ቕርጺ ባቡር ምድሪ ሰሜን ኮርያ ኣዝዩ
ዝኣረገን ዝበዝሕ ድማ ኣብ መጀመርያ
መበል 20 ክፍለ ዘመን ተሰሪሑ ክሳብ ሕጂ
ኣብ ስራሕ ዘሎን እዩ።
እቶም ካብ ደቡብ ኮርያ ዝተበገሱ
ክኢላታት፡ ዶብ ድሕሪ ምስጋሮም ብኻልእ
ናይ ሰሜን ኮርያ ባቡር ናብ’ታ ሃገር ከም
ዝቐጸሉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም
28 ዝብዝሖም ክኢላታት፡ ኣብ ዝመጽእ
ዘሎ 18 መዓልታት፡ ነቲ ንኣስታት 1200
ኪሎሜትር ዝዝርጋሕ ትሕተ-ቕርጺ ባቡር
ንምጽናዕ ተበጊሶም ምህላዎም እዩ ዝንገር።
ሚኒስተር ሕብረት ኮርያታት ቾ ምያንግግዮን፡ እቲ ናይ ባቡር ምድሪ ፕሮጀክት
ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ
ፍልልይ ኣብ ምጽባብ ዝሕግዝን፡ ኣብ

ሓውሲ ደሴት ኮርያ ድማ ብሩህ መጻኢ
ዝፈጥርን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ዋላ’ኳ ኣብ
መንጎ ክልቲአን ኮርያታት እወታዊ
ገስጋስ ስምምዕ ሰላም እንተተራእየ፡ ኣብ
መንጎ ሰሜን ኮርያን ኣመሪካን ዝተጀመረ
ዝርርብ ግን፡ ገና ኣብ መዓልቦ ከይበጽሐ
ተንጠልጢሉ ከም ዘሎ’ዩ ዝፍለጥ። እዚ
ከኣ ብቐንዱ ድሕሪ’ቲ ክልቲአን ሃገራት
ኣብ ሲንጋፖር ዝበጽሓኦ ስምምዕ ምዕናው
ንዩክለሳዊ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ስለ
ዘይተተግበረ ምዃኑ ይንገር።
ኣመሪካ፡ ነቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ሰሜን
ኮርያ ከተካይዶ ጀሚራ ዘላ ዳህሳስ ባቡር
ምድሪ ደገፋ ከም ዝገለጸት እዩ ዝሕበር
ዘሎ።

‘2018’ እታ ዝወዓየት ዓመት ክትከውን እያ ተባሂሉ
2018፡ ብደረጃ ዓለም ብዋዒ ኣብ
ራብዓይ ደረጃ ከም እትስራዕ፡ እዚ ድማ
ምቖት ዓለምና እናወሰኸ ይኸይድ ምህላዉ
ዘርኢ ምዃኑ ውድብ ሜቲዮሮሎጂ
ዓለም ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ
መጽናዕታዊ ጽሑፍ ሓቢሩ።
እቲ ውድብ ከም ዝገለጾ፡ ካብ ዝሓለፋ
22 ዓመታት፡ እተን 20 ዝወዓያ ነይረን።
እዚ ማለት፡ እዘን ዝሓለፋ ኣርባዕተ
ዓመታት (2015፡ 2016፡ 2017ን 2018ን)

ብተኸታታሊ እተን ዝሞቓ ዓመታት
ኰይነን ኣለዋ።
ዋና ጸሓፊ ውድብ ሜቲዮሮሎጂ ዓለም
ፔተሪ ታላስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ
መግለጺ፡ መጠን ምቖት ዓለምና እናወሰኸ
ይኸይድ ብምህላዉ፡ ኣብ ዝሓጸረ እዋን
ለውጢ እንተዘይተገይሩ ዝበኣሰ ሳዕቤን
ከምጽእ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ንሱ ወሲኹ
ከም ዝሕብሮ፡ እቶም ቀዳሞት ንክሊማዊ
ለውጢ ምሉእ ብምሉእ ክንርድኦ

ዝኸኣልናን እቶም ናይ መወዳእታ ገለ
ነገር ብዛዕባኡ ክንገብር ዘሎናን ወለዶ
ምዃንና እዩ ዘተሓሳስብ።
ኣብ’ቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም
ዝገልጾ፡ ክብረ-ወሰን ሒዙ ዘሎ ምውሳኽ
መጠን ጋዛት ሓምላይ-ገዛ፣ ኣብ
መወዳእታ ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዘመን
(2100)፡ መጠን ምቖት ዓለምና ካብ 3-5
ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክውስኽ እዩ። እዚ ከኣ
ንቐጻልነት ህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከም
ዝዀነ እዩ ዝግለጽ።
ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጢ ንምዝርራብ ካብ
ኣስታት 200 ሃገራት ዝተዋጽኡ ወከልቲ፡
ነቲ ኣብ ፓሪስ ዝተበጽሐ እምነ-ምዕራፍ
ስምምዕ ንምሕዳስን ዝያዳ ንምህናጽን፡
ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ፖላንድ ክራኸቡ
ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣብ 2015፡
195 ሃገራት ዝፈረማሉ ስምምዕ ምንካይ
በከልቲ ጋዛት፡ ካብ 2020 ኣትሒዙ ኣብ
ግብሪ ዝውዕል ከም ዝዀነ ይፍለጥ።

ኢንዶነዥያ - ልዕሊ ሚእቲ እሱራት ሃዲሞም
ኣብ ኢንዶነዥያ፡ 90 እሱራት ኣብ
እዋን ጸሎት ከም ዝሃደሙ ፖሊስ’ታ ሃገር
ሓቢሩ።
ሚኒስትሪ ፍትሒ’ታ ሃገር ትማሊ ኣብ
ዘውጽኦ መግለጺ፡ ገለ ካብ’ቶም ብቕድሚ
ትማሊ ዝጸሎቝ እሱራት ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ከምዘእተወ ይገልጽ። ኣፈኛ’ቲ
ሚኒስትሪ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ካብ 726 እሱራት 113 ክሃድሙ እንከለዉ፡
ካብ’ዚኦም 23 ድሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ከም ዝኣተዉን ነቶም ዝተረፉ ኣብ ቁጽጽር
ንምእታው ኣበርቲዖም ይሰርሑ ምህላዎምን
ኣረዲኡ።
ፖሊስ ከም ዝሓበሮ፡ እቲ ኣብ ላምባሮ
ዝተባህለ ቤት ማእሰርቲ ዘጋጠመ ምህዳም፡
እቶም እሱራት ናይ ምሸት ስግዳኖም
ንኸካይዱ ካብ ሸላታቶም ምስ ኣውጽኡዎም

እዩ ተኸሲቱ።
እቶም እሱራት ንሓለውቲ ብምስናፍ፡ ነቲ
ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ትሪኮላታን መጋረዲን
ብዝተፈላለዩ መሳርሒታት ብምብታኽ ከም
ዝሃደሙ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ’ቶም
ሓለውቲ እሱራት ዝጥቀስ መጕዳእቲ ከም
ዘይወረደ’ውን ኣፈኛ ፖሊስ ይሕብር።

ጎደና
ጎደና ብድሆ ቁ.1 ጥቓ ደሴት ሰማእታት

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ነቶም እሱራት ንምሓዝ ኣብ ብዙሓት
ቦታታት’ታ ሃገር ኬላታት ተገይሩ ከም ዘሎ
ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይ’ዚ ሒዝናዮ
ዘሎና ዓመት፡ ኣብ ዞባ ራዩ ካብ ዝርከብ ቤት
ማእሰርቲ ልዕሊ 400 እሱራት ኣብ እዋን
ጸሎት ከም ዝሃደሙ እዩ ዝንገር።
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