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ኣህጉራዊ ቅነ ጸረ-ባክተርያ፡ ኣብ መላእ ሃገር ክካየድ’ዩ

ኣቶ ኢያሱ ባህታ

ኣህጉራዊ ቅነ ጸረ-ባክተርያ፡ ውሕስነትን
ቀጻልነትን ተጠቃምነት መድሃኒት ጸረባክተርያ (ኣንቲባዮቲክስ) ዘረጋግጽ

ንቕሓት ኣብ ህዝቢ ንምስራጽ
ብዝዓለሙ መደባት፡ ብውህደት
ሚኒስትሪታት ጥዕናን ሕርሻን
ካብ 12 ክሳብ 18 ሕዳር ኣብ
መላእ ሃገር ክካየድ’ዩ።
እቲ ቕነ፡ “መድሃኒት ጸረባክተርያ - ብቫይረስ ንዝስዕቡ
ሕማማት ኣይፍውስን”፡ “ንኣኻ
ዝተኣዘዘ መድሃኒት ጸረ-ባክተርያ
ንኻልኦት ኣይተካፍል”፡ “ጸረባክተርያ መድሃኒት ንኹሎም
ሕማማት ዝፍውስ ኣይኮነን”
ብዝብል መልእኽትታት ተሰንዩ
ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ’ሎ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና
ዳይረክተር ጨንፈር ምቊጽጻር
መድሃኒትን መግብን ኣቶ
ኢያሱ ባህታ ንኤሪና ኣብ
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እዚ ንቕሓት ህዝብና
ኣብ ውሑስ ተጠቃምነት ጸረ-ባክተርያ
መድሃኒት ንምዕባይ ዝዓለመ ናይ ጎስጓስ

መደብ፡ ኣብ ትካላት ጥዕና፡ ኣብያተትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን ብመገዲ መራኸቢ
ብዙሓንን ማሕበር ፋርማሲ ኤርትራን
ክካየድ ምዃኑ ኣብሪሁ።
ብልምዲ ‘ፈውሲ ረኽሲ’ ኢልና
እንጽውዖም መድሃኒታት፡ ብትእዛዝን
መምርሒታትን በዓል ሞያ ጥዕና ጥራይ
ክውሰዱ ዝተማሕጸነ ኣቶ ኢያሱ፡
ሚኒስትሪ ጥዕና - ካብ 2019 ጀሚሩ፡
ሰብ-ሞያ ጥዕና ይኹኑ ሞያውያን
ፋርማሲ በብደረጅኦም ክእዝዝዎ ዝግባእ
ዓይነት መድሃኒት ዘነጽር መምርሒ ኣብ
ተግባር ከውዕል ምዃኑ ሓቢሩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ጥዕና
እንስሳታትን ብቚልን ኣቶ ኣፈወርቂ
ምሕረትኣብ ብወገኑ፡ ሓረስቶት ንጥሪቶም
ካብ ሕማም ንምክልኻል፡ ከምኡ’ውን
ንምስባሕን ንምፍዋስን ኢሎም፡ ብፍኑው
ጸረ-ነፍሳት መድሃኒታት ዓዲጎም ክጥቀሙ
ከምዝረኣዩ፡ እዚ ከኣ ተጻውሮ ባክተርያ
ንመድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ከምዘስዕብ

ኣብ ዞባ ማእከል - ንኡስ ዞባ
ጋላ-ነፍሒ፡ መሬት ጤሳ ተዓዲሉ
ኣብ ዞባ ማእከል - ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ፡ 201 ደቂ-ኣንስትዮ ንዝርከብኦም
520 ዘድሊ ቅጥዒታት ዘማልኡ ዜጋታት፡
ብ1 ሕዳር መሬት ጤሳ ተዓዲሉ።
እቲ መስርሕ ዕደላ፡ ኣብ ዓድታት
ላጔን፡ ዓደ-ርዓዳ፡ ዓደ-ምዘማትን
እምበይቶን ንካልኣይ ግዜ፡ ኣብ ዓዲባዃዃይ ድማ ንፈለማ ግዜ ከምእተኻየደ
ተፈሊጡ።

ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ
ዞባ ጋላ-ነፍሒ ኣቶ መሓሪ ዮውሃንስ፡
ነቶም መሬት ጤሳ ዝተዓደሉ ዜጋታት
ብዛዕባ’ቲ መስርሕን መዓላ ዝተዓደለ
መሬትን ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡
ኣባላት ጨንፈር ሚኒስትሪ መሬት፡ ማይን
ኣከባብን ዞባ ማእከል፡ ኣብ ምጽፋፍ ናይቲ
መስርሕ ንዘካየድዎ ዕማም ሞጒሱ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ መሬት፡

ማይን ኣከባብን ዞባ ማእከል ኣቶ መኮነን
ማኢል ብግደኡ፡ እቶም መሬት ዝተዓደሉ፡
መብዛሕትኦም - ኣቐዲሙ ኣብ ዝተኻየደ
መስርሕ ዕደላ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት
ከይወሰዱ ዝጸንሑ ምዃኖም ኣረዲኡ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ፡ ዛጊት
ን2,459 ግቡእ ቅጥዕታት ዘማልኡ
ዜጋታት መሬት ጤሳ ከምእተዓደለ፡
ሰነዳት’ቲ ምምሕዳር የነጽሩ።

ብምግላጽ፡ ጸረ-ነፍሳት መድሃኒት
ኣብ ኣትክልቲ’ውን ናይ
መወዳእታ ምርጫ ክኸውን
ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ኣብ 1928 ዝተማህዘን ካብ
1943 ብባክተርያ ንዝስዕቡ
ሕማማት ይኹኑ ረኽስታት
ንምፍዋስ ብሰፊሑ ኣብ
ተጠቃምነት ዝወዓለን ጸረባክተርያ መድሃኒት፡ ሓደ
ካብ’ቶም ኣገደስቲ ዓይነታት
መድሃኒት ኮይኑ፡ ብግቡእ
ምስ እትጥቀመሉ፡ ኣብ ሰብ፡
እንስሳታትን
ኣትክልትን
ንዘጋጥም ረኽሲ ብኣድማዕነት
ዝፍውስ፡ ብኣንጻሩ ምስ ዝኸውን
ግና ከቢድ ጥዕናዊ ጸገማት
ከምዘስዕብ’ዩ ዝግለጽ።
ዘይውሑስ ተጠቃምነት ጸረ-ባክተርያ
መድሃኒታት፡ ተጻውሮ ባክተርያ ነቲ
መድሃኒት ዘስዕብ ስለዝኾነ፡ ኣብ’ዚ

ኣቶ ኣፈወርቂ ምሕረትኣብ

እዋን’ዚ ካብ ቀንዲ ጥዕናዊ ስግኣት
ዓለምና ኮይኑ ከምዘሎ፡ ሞያውያን ናይቲ
ዓውዲ ይገልጹ።

ኣዶብሓ - ተሳታፍነት
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ትምህርቲ ተሞጒሱ
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ - ንኡስ
ዞባ ኣዶብሓ፡ ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብ ትምህርቲ ኣተባባዒ ምህላዉ፡ ሓላፊ
ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ
መምህር ኣቡበከር ዓሊ ሓቢሩ።
ኣብ ዝበዝሓ ምምሕዳራት ከባቢ፡
ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ መባእታ
50 ሚእታዊት፡ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ድማ
48 ሚእታዊት ከምዘሎ ዝገለጸ መምህር
ኣቡበከር፡ ኣብ ዓሬርብ ምስ ሰበኽ ሳግማዊ
መነባብሮ፡ ወቕቲ ትምህርቲ ካብ ወርሒ
ሰነ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ ከምዝካየድ
ኣረዲኡ።

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሃገር መደብ
ትምህርቲ ንዓበይቲ ንምጅማር ይስራሓሉ
ከምዘሎ፡
ኣብ
ዓመተ-ትምህርቲ
2017/2018 ውጽኢት መርመራ 8ይ
ክፍሊ 80 ሚእታዊት ምንባሩ እውን
ሓቢሩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ፡ 2 መዋእለህጻናት፡ 5 ናይ መባእታን ሓንቲ ናይ
ማእከላይን ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን
10 ነቝጣታት ትምህርቲ ንዓበይቲ
ከምዘለዋ፡ ዘይምጥርናፍ ዓድታትን
ጸገም መጐዓዝያን ድማ፡ እቶም ቀንዲ
ብድሆታት ምዃኖም ገሊጹ።

ሓበሬታ
ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ንታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸቲሉ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዝተኸስተ
ፍጻመታትን ምዕባለታትን ዘተኰረ ቀዳማይ ክፋል ቃለ-መሕትት፡
ሎሚ ቀዳም 3 ሕዳር ሰዓት 8፡00 ምሸት፡ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ
ሃገር ከካይድ ምዃኑ ንሕብር።
ስ/ ናዝሬት በይን

ሚኒስትሪ ዜና

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ. 55
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ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ምህርቲ ጥሪት ንምዕባይ ዝሕግዝ ስልጠና ተዋሂቡ

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ካብ 16 ንኡስ
ዞባታት ንዝተዋጽኡ ኣባላት ሚኒስትሪ
ሕርሻ፡ ምህርቲ ጸባ፡ ስጋ፡ መዓርን
እንቋቚሖን ንምዕባይ ዝሕግዝ ስልጠና፡
ካብ 22 ክሳብ 31 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ
ተሰነይ ተዋሂቡ።
ነቲ ስልጠና ዝሃበ፡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ
ሕርሻ ዞባ ጋሽ-ባርካ ሓላፊ ክፍሊ ሃብቲ

እንስሳ ዶክተር ተኽለዝጊ ተኪኤ፡ ዕላማ’ቲ
ስልጠና፡ ኣፍልጦ ናይቶም ኣብ’ቲ ጽላት
ዝነጥፉ ሞያውያን ብምብራኽ፡ ዓይነትን
መጠንን ምህርቲ ሓረስቶት ክብ ንምባል
ምዃኑ ገሊጹ።
ነዚ ንምርግጋጽ ድማ፡ እቶም ዝሰልጠኑ
ኣባላት ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ኣስታት
500 ሓረስቶት ከሰልጥኑ ምዃኖም

ኣፍሊጡ።
ልዕሊ 60 ሚእታዊት ጥሪት ሃገርና
ኣብ’ቲ ዞባ ከምዝርከባ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ
ድማ ኣስታት ሓደ ሚልዮን ጥሪት
ከምእተኸትባ፡ እዚ ምስ’ቲ ዝግበረለን ስሩዕ
ጥዕናዊ ምክትታል ተደሚሩ፡ ኣብ ጽቡቕ
ኩነታት ከምዝርከባ፡ ዶክተር ተኽለዝጊ
ብተወሳኺ ሓቢሩ።

ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ዞባ፡ ምስ
ናይ ስራሕ መሻርኽቱ ብምውህሃድ፡
ንተገልገልቲ ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ ጸባ
ንምቕራብ፡ ኣብ ተሰነይን ኣቑርደትን
ዘመናዊ መአከብን መዝሓልን ጸባ ማሽናት
ተተኺለን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣገልግሎት
ክጅምራ ምዃነን ጠቒሱ ድማ፡ ኣብ ጎልጅ፡
ሃይኮታን ባረንቱን ተመሳሳሊ ማሽናት

ነበርቲ ሮራ-ሓባብ፡ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ቅሩብነቶም ይገልጹ
ነበርቲ ሮራ-ሓባብ፡ ኣብ ከባቢኦም
ዝሰላሰል መደባት ልምዓት ብኣድማዕነት
ንምትግባር፡ ተሳትፎኦም ንምዕዛዝ ከም
ወትሩ ቅሩባት ምዃኖም፡ ምስ ኣመሓዳሪ
ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣቶ ያቆብ እድሪስ ኣብ
ዝገበርዎ ርክብ ገሊጾም።
ምስ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ባቕላ ኣብ
ዝገበሮ ርክብ፡ ኣቶ ያቆብ፡ በብመድረኹ
ክህነጽ ዝጸንሐ ኣገልግሎታት ብሓፈሻ፡
ኣገልግሎት ጥዕና ድማ ብፍላይ፡ ኣብ
ንቕሓትን መነባብሮን ህዝቢ ኣምጺእዎ

ንዘሎ ለውጢ ብምጥቃስ፡ ንምምዕባሉ
ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ተሳታፍነት ኮም ወሳኒ
ከምዝኾነ ኣገንዚቡ።
ኣብ’ቲ ከባቢ ዘሎ ጸገም ጽሩይ ዝስተ
ማይን ዘይጥጡሕ ጽርግያን፡ መሰረታዊ
ፍታሕ ክሳብ ዝረክብ፡ ግዝያዊ ፍታሕ
ንምትእትታው ጻዕሪታት ይካየድ ከምዘሎ
ዝገለጸ ኣቶ ያቆብ፡ ህዝቢ ጸጋታት ከባቢኡ
ብግቡእ ንኽጥቀመሉ ዝወስዶ ዘሎ
ተበግሶታት ከሐይል ኣዘኻኺሩ።
ኣብ መዳይ ሕርሻ፡ ሓረስቶት ኣብ’ቲ

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

ከባቢ ንዘሎ ምቹእ ክሊማ ተጠቒሞም፡
ዝሓሽ ኣታዊ ክረኽቡሉ ዝኽእሉ ጀራዲን
ቡንን ቱፋሕን ከልምዑ መደብ ከምዘሎ፡
ድሮ’ውን ዘድሊ ቀረብ ፈልሲ ንምድላው
ተጀሚሩ ምህላዉ ብምሕባር፡ ሓረስቶት

ምድላዋቶም ከጻፍፉ ኣተሓሳሲቡ።
ነበርቲ፡ ዝስተ ማይ ዓቢ ቈላሕታ
ክወሃቦ፡ መስመር ናቕፋ - ላባ ዓመት መጸ
ብውሕጅ ስለዝበላሾ፡ ነባሪ ፍታሕ ክናደየሉ
ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ዓዲ-ቐይሕ፡ ኣብ ምግታእ
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተኰረ
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ፡ ወነንትን
ሰራሕተኛታትን
ትካላት
ወሃብቲ
ኣገልግሎት፡ ከምኡ’ውን ነበርቲ ዝተሳተፍዎ፡
ኣብ ምክልኻልን ምግታእን ተመሓላለፍቲ
ሕማማት ዘተኰረ ኣስተምህሮ ብ28 ጥቅምቲ
ተዋሂቡ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ
ሓላፊ ፕሮጀክት ምቁጽጻር ኤች.ኣይ.ቪ./
ኤይድስን ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ካልኦት
ሕማማትን ኣቶ ኣሰፋው ገብረሚካኤል፡ ነቶም
ሕማማት ንምቊጽጻር ክካየድ ብዝጸንሐ
ጻዕሪ ናብ’ቲ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዶም
ከምዘለዉ ብምጥቃስ፡ ደግሲ ከየጋጥምን

ዝለዓለ ውጽኢት ንምምዝጋብን፡ ኩሉ ዜጋ
ብንቕሓት ክንቀሳቐስ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ ዞባ ደቡብ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ
ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ብግደኣ፡
ወነንትን ሰራሕተኛታት ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት፡ ንዓማዊል ብፍሕሽው ገጽ
ክቕበሉን ጽሬት ከዘውትሩን መኺራ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ
ድሕነትን ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ዕዮ ኣቶ
ተስፋማርያም ገብረሂወት ድማ፡ ኣብ ሕጊ
ዕዮን ተግባራውነቱን፡ ከምኡ’ውን ግቡኣትን
መሰላትን ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን
ኣተኲሩ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።

ኣብ ገለብን ኣስማጥን፡ ምርጫታት
ኣመሓደርቲ ከባቢ ተኻዪዱ
ኣብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ
ገለብን 8 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ
ኣስማጥን፡ ካብ 10 ክሳብ 29 ጥቅምቲ
ምርጫታት ኣመሓደርቲ፡ ኣካየድቲ
ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ተኻዪዱ።
እቲ ምርጫታት፡ ትሽዓተ ዓመታት
ብተወፋይነት ከገልግሉ ንዝጸንሑ
ብሓደስቲ ንምትካእ ከምእተኻየደ፡
ተሳትፎን ተወዳዳርነትን ደቂ-ኣንስትዮ

ድማ ዕዙዝ ምንባሩ፡ ወከልቲ ኤሪና
ሓቢሮም።
ኣመሓደርቲ ናይ’ተን ንኡሳን ዞባታት
ኣብ ዘስመዕዎ ቃል፡ ኣብ እዋን ምርጫ
ብወገን ኣድመጽቲ ንዝተራእየ ልዑል
ንቕሓት ብምምጓስ፡ ሓደስቲ ተመረጽቲ
ንዝመረጾም ህዝቢ ብዘይተጉላባነት
ከገልግሉ፡ ህዝቢ ድማ ኣብ ኩሉ
ንጥፈታቶም ክተሓባበሮም ተላብዮም።

ንምትካል መደብ ከምዘሎ ኣብሪሁ።
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 1 ሚልዮን ከብቲ፡
3 ሚልዮን ጤለ-በጊዕ፡ 350 ሽሕ ኣግማል፡
150 ሽሕ ኣእዱግ፡ ኣስታት 500 ሽሕ
ደርሁን ኣስታት 2 ሽሕ ዕስለ ንህብን
ከምዘለዉ፡ ሰነዳት ቤት-ጽሕፈት ጨንፈር
ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ዞባ የመልክት።

ሕብረተ-ሰብ፡ ኣብ ልዕሊ
ስንኩላን ዘለዎ ክብሪ ዓቂቡ
ናብ ወለዶታት ከሰጋግሮ
መዘኻኸሪ ቀሪቡ
ሕብረተ-ሰብ፡ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን
ብሓፈሻ ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት
ድማ ብፍላይ ዘለዎ ክብሪ ብምዕቃብ ናብ
ወለዶታት ከሰጋግሮ፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ
መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ኣብቲ ብምኽንያት ብሩራዊ እዮቤልዩ
ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት
ስንኩላን ኲናት ኤርትራ ብ31 ጥቅምቲ
ዝተኻየደ ጽምብል፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ብርጋደር ጀነራል ተኽለ
ልብሱ፡ ሓርበኛታት ስንኩላን ኣፍረይቲ
ክኾኑ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዘተባብዕ ውጽኢት
ይርከቦ ከምዘሎ ጠቒሱ፡ ምምሕዳር ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጎኒ ማሕበርን
ኣባላቱን ብምዃን ሕቶኦም ንምምላስ
ዘለዎ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ።
ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት
ስንኩላን ኲናት ኤርትራ መምህር
ገብረብርሃን እያሱ ብወገኑ፡ ስንኩላን ኲናት
ነብሶም ንክኽእሉ፡ ማሕበር ኣብ ዝተፈላለየ
ንግዳዊ፡ ሕርሻውን ካልእን ንጥፈታት
ተዋፊሮም ንኽሰርሑ፡ ከምኡ’ውን
ጸገማቶም ኣብ ምፍታሕ ዓቕሙ ዘፍቅዶ
ጻዕሪ ከምዘካይድ ብምሕባር፡ ሕብረተ-ሰብን
ካልኦት መሻርኽትን ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ
ተላብዩ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ኣብ ህዝባዊ
ኣገልግሎታት ንስንኩላን ኣተኲሮ
ክግበረሎም፡ ኣብ ሕርሻ ዝዋፈሩ ስንኩላን
ፍሉይ ቈላሕታ ክወሃቦም፡ ውዳበ ስንኩላን
ኣብ ገጠራት ድማ ብዕቱብ ክስራሓሉ
ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ. 55

ኤርትራ
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ጠንቅታት ተርእዮ ምድግጋም ምልዓል ስራ ኣብ ከብቲ

ኣቶ ዮናስ ሃይለ

ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ሓረስቶት ኣርባሕቲ
ከብቲ ኣሸጊሩ ዘሎ ጉዳይ፡ ግዝያዊ ጸገም
ፍርያምነት እዩ። ተርእዮ ስራ ትደጋግም
ላም ድማ ሓደ ካብኡ እዩ። ስራ ትደጋግም
ላም እትብሃል - ኣብ ሱሩዕ ኩነታት
ጽግያትን ምልዓል ስራን ዘላ፡ ኣብ ውሽጣዊ
ኣካላት ፍርያምነታ ተፈጥሮኣዊ ኣበር
ዘይብላ፡ ብውሑዱ፡ ሓደ ግዜ ዝወለደትን
ዕድሚኣ ትሕቲ 10 ዓመት ዝዀነትን እያ።
ብዘይካ እዚ፡ ምልኦ ንኽትሕዝ ብፍርያምነቱ
ዝተረጋገጸ ኣርሓ፡ ይኹን ዘመናዊ ሜላ
ምድቓል ንሰለስተ ግዜን ልዕሊኡን
ተደጋጋሚ ምውሳብ ዘድልያ እያ። ነዝን
ካልእ ምስ ጸገማት ፍርያምነት ዝተሓሓዝ
ዛዕባታትን ንኸብርሃልና፡ ንኣቶ ዮናስ ሃይለ፡
ክኢላ ዘመናዊ ሜላ ምድቓል እንስሳ
ተወኪስናዮ ኣለና።
ሓንቲ ላም ምስቲ ንመግባ፡ ተደጋጋሚ
መዳቐሊኣ፡ ሕክምናኣ፡ ምሕደራኣን ቀጻሊ
እትሓቶ ወጻኢታትን፡ ንሓረስታይ ከቢድ
ክሳራ ተውርድን ብዘይቀጥታዊ መገዲ
ወጻኢታት ሓረስቶት ብምዕባይ፡ ዋጋ ጸባን
ውጽኢቱን ከም ዝንህር ትገብርን። ገለ
ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ተርእዮ ምድግጋም
ምልዓል ስራ ኣብ ከብቲ እዞም ዝስዕቡ
እዮም።
• ናይ ኣፍልጦ ሕጽረት፡ ሓረስታይ ኣብ
ቀንዲን ወሰንትን ምልክታት ምልዓል ስራን
ስዓታት ምድቓልን ዘይምሕላው፡ ኣመና
ምቕልጣፍ ወይ ምድንጓይ።
• ክቱር ዕብራን ወይ ሕጽረት ኣገደስቲን
ወሰንትን መኣዛታት መግቢ፡ ቫይታሚናትን
ማዕድናትን ዘይምርካብ።
• ረኽስን ዝተፈላለዩ ሕማማትን ውሽጣዊ
ኣካላት መፍረ ናይታ ላም።
• ካብ ተባዕታይ ኣርሓ ብባህርያዊ
ምውሳብ ዝመሓላለፉ ዝተፈላለዩ ሕማማት
ስርዓተ መፍረ።
• ሞት ድቂ፡ ኣብ መበል 15 ክሳብ 45
መዓልታት ምልኦ።
• ምዝባዕ ሆርሞናት ፍርያምነት ኣብ
ኣካላት ላም። ንኣብነት ብሰንኪ ምምጋብ
ልዑል ትሕዝቶ ኢስትሮጅን ሆርሞን
ዘለዎም መግብታት።
• ንምድቓል፡ ጸገም ፍርያምነት ዘለዎ
ኣርሓ ምጥቃም።
• መድሃኒታት ይኹኑ፡ ሰብ ሰርሖ
ሆርሞናት ፍርያምነት፡ ብዘይ ኣገባብን
ኣፍልጦን ክኢላታት ምጥቃም።
ምሕደራ ተርእዮ ስራ እትደጋግም ላም
• ንምድቓል እንጥቀመሉ ኣርሓ፡ ብቕዓት
ፍርያምነቱን ጥዕንኡን ቀጻሊ ምግምጋም።
• ምልክታት ምልዓል ስራ ብግቡእ
ምርዳእ። ስራ ዘልዓለት ላም፡ ስራ ከይሓልፋ፡

ብመዝገብ ዝተሰንየ መዓልታዊ ትዕዝብቲ
ምክያድ።
• ዝተፈላለዩ ረኽስን ሕማማትን
ውሽጣዊ ኣካላት ፍርያምነት ላም፡ ኣብ
ግዚኡ ምፍዋስ።
• ናይ ምህርቲ ሕልባ ጸቕጢ ንምጉዳል፡
ነተን ብርኩት ምህርቲ ጸባ ዝህባ ከብቲ፡
ተወሳኺ ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ
መግቢ መዓልታዊ ምሃብ።
• ኣመጋግባ ከብትኻ ምግምጋም፡ ግቡእ
ምሕደራ መግብን ኣመጋግባን ምዝውታር።
ከብቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝሰበበ መግቢ
ቀጻሊ ዘይምምጋብ። ምኽንያቱ ዝሰበበ
መግቢ ኢስትሮጅን ሆርሞን ብምምንጫው
ኣብ ኣካላት ላም ምዝባዕ ሆርሞናት ስለ
ዘኸትል።
• ኣብ መገሃጫን ቀጠልያ መግብን
ዝተመርኮሰ ኣገባብ ኣመጋግባ ምኽታል።
ምኽንያቱ፡ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኣእካልን
ውጽኢት ኣእካልን ዝተመርኮሰ ዓይነት
ኣመጋግባ ምዝውታር ንብቕዓት ፍርያምነት
ስለ ዘጉድል።
• ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ይኹን ሰብ
ሰርሖ ሆርሞናት ፍርያምነት፡ ብሓገዝን
መምርሕን ዝምልከቶ ክኢላ ወይ ሓኪም
እንስሳ ጥራይ ምጥቃም።
ሸቶ ምሕደራ ፍርያምነት
ብቑዕ ጥዕናን ምሕደራን ፍርያምነት
ከብቱ ዘረጋገጸ ኣርባሒ ከብቲ፡ ኣብ ሓጺር
ይኹን ነዊሕ መደባት ሕርሻኡ ክዕወት
ኣይጽገምን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ንጥፈት
ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ፡ ፍርያምነት
ብቐጥታን ብተዘዋዋሪን ምስ እቶት ምህርቲ
ጸባን ምራኽን ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ። ቀንዲ
ሸቶ ምሕደራ ፍርያምነት፡ ብመዝገብ ዝተሰነየ
ብቑዕ ምሕደራ ኣብ ኣመጋግባ፡ ጥዕናን
ምድቓልን ናይ ጸባ ከብቲ ምዝውታር
እዩ። ብዘይካ እዚ ዓቕሚ ፍርያምነት ናይ
ጸባ ከብቲ ክብ ብምባል፡ እቶታውነት ጸባን
ውጽኢቱን ምዕባይ። ምሕደራ ፍርያምነት
ብዝግባእ ዘተግብር ዕዉት ኣርባሒ ከብቲ፡
ብዝተፈላለየ ጠንቅታት ብቕዓት ፍርያምነት
ዝጎደለ፡ ዝመኸናን ትሑት ምህርቲ ጸባ
ዘለወንን ከብቲ፡ ኣብ ልክዕ ግዜ ከም ዝውገና
ብምግባር ካብ ክሳራታት ይድሕን። ከምኡ
‘ውን ብመውስቦ ዝምሓላለፉ ብቕዓት
ፍርያምነት ዘጉዱሉ ሕማማት ብምቁጽጻር፡
ቁጽሪ ዝውለዱ ምራኹት የዕቢ። ቀጻልነትን
ምትኽኻእን መፍረ ከብቲ የውሕስ። ንክንክን
ሕክምና ጸገማት ፍርያምነት ዝወጽእ ገንዘብ

የወግድ። ወጻኢታት ኣብ መግቢ፡ ምሕደራ፡
መተካእታ ብሰንኪ መኻንነት ምውጋነን
ዘይተርፈን ከብቲ ብምውጋድ፡ ቁጠባዊ
እቶት ሓረስታይ ክብ የብል። ኣብ መዝገብ
ዝተሞርኮሰ ኣገባብ ምሕደራ ፍርያምነት
እዞም ዝስዕቡ ዕላማታት ኣለውዎ።
 ላም ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት ምራኽ
ክትህበና፡ ማለት ኣብ መንጎ ተኸታታሊ
ወሊድ ዘሎ ፍልልይ 365 መዓልታት
ከይሓልፍ።
 ላም ድሕሪ ምውላዳ ስራ ኣልዒላ
ንኽትዳቐል ዘድልያ ግዜ ካብ 65 መዓልታት
ከይሓልፍ።
 ኣብ መንጎ ወሊድን እንደገና ምልኦን
ዘሎ ፍልልይ ካብ 85 መዓልታት ከይሓልፍ።
ከምኡ’ውን ላም ብናይ መጀመርያ ምድቓል
ምልኦ ክትሕዝ ምናልባት እንተ ዳጊማ
ድማ፡ ካብ ካልኣይ ግዜ ከይትሓልፍ።
 ምልክታት ምልዓል ስራ ናይ ምልላይ
ብቕዓት ሓረስታይ ናብ ልዕሊ 80% ክብ
ብምባል፡ 96% ዝተዳቐላ ላማውቲ ኣብ
ምልኦ ክህልዋ።
ኣገደስቲ ረቛሒታት ንዕዉት ምሕደራ
ፍርያምነት
ኣብ ናይ ጸባ ከብቲ ዘጋጥም ጸገም
ፍርያምነት ንምውጋድን መኽሰብ
ሓረስቶትን እቶታውነት ጸባ ንምድንፋዕን
ሓረስታይ ብቑጽሪ ዘይኮነስ ብዓይነት፡ ብቑዓት
ዓቕሚ ፍርያምነተንን እቶት ምህርቲ ጸበአንን
ዝተረጋገጻ ምሩጻት ከብቲ ብምውናን ኣብ
መዝገብ ዝተሞርኮሰ መዓልታዊ ትዕዝብትን
ምሕደራ ፍርያምነትን ከዘውትር ኣለዎ።
ቀንዲ ምኽንያት ምጕዳል ብቕዓት ወሊድን
ፍርያምነትን ጉድለት ሓረስታይ ንምልላይ
ምልዓል ስራ እዩ። ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ከም
ዝሕብርዎ፡ 50% ካብ ኣጋጣሚታት ምልዓል
ስራ ብሓረስቶት ከይተለለየ ይሓልፍ።
ጸገም ምልላይ ምልዓል ስራ ኣብ ከብቲ
ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዎ። ኩነታት ላም፡
ከም ሓጺር ዑደት ጽግያት ምህላው፡ ናይ
ምህርቲ (ሕልባ) ጸቕጢ ምህላው፡ ምልዓል
ስራ ኣብ ግዜ ለይቲ፡ ከምኡ’ውን ጉድለት
ሓረስታይ፡ ከም ግዜ ሂብካ ብመዝገብ
ዝተሰነየ ግብእ ትዕዝብቲ ዘይምግባርን
ሕጽረት ኣፍልጦ ምልክታት ምልዓል ስራን
ክጥቀሱ ይከኣል። እምነ ኩርናዕ ዕዉት ናይ
ምድቓል ፕሮግራምን ብቕዓት ፍርያምነት
ክብ ንምባልን ተኽእሎ ምልላይ ምልዓል
ስራ እዩ። ላም ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት
ምራኽ ከምኡ’ውን፡ ብርኩት ምህርቲ ጸባ

ክትህበና መታን፡ ኣብ መንጎ ተኸታታሊ
ወሊድ ዘሎ ፍልልይ 365 መዓልታት
ኣይሕለፍ። ሓረስታይ ንምልክታት ምልዓል
ስራ ብግቡእ ክፈልጦን ብመዝገብ ዝተሰነየ
ትዕዝብቲ ንምክያድ ድማ ኣንጊሁ ቅድሚ
ምሕላብ ምጅማሩ ኣብ ግዜ ቀትሪ ድማ
ኣብ ስዓታት ምሳሕ፡ ከምኡ’ውን ናይ ምሸት
ቅድሚ ምድቃሱ ነተን ኣብ ቅንያት ምልዓል
ስራ ክህልዋ ዝኽእላ ከብቲ፡ ማለት ዝኣኸላ
ኣረውሕ፡ ኣቐዲመን ዝወለዳን ተዳቒለን
ምልኦ ምሓዘን ዘየረጋገጻ ከብቱ እኹል ግዜ
ሂቡ ክከታተለን ኣለዎ። ብሰንኪ ጉድለት
ግቡእ ምሕደራ፡ ኣፍልጦ ትዕዝብትን
ምርዳእ ምልዓል ስራን ዝወርድ ክሳራታት
ንምውጋድ፡ ኣፍልጦኡን ምክትታሉን ኣብ
ምልክታት ምልዓል ስራ ከዕቢ ኣለዎ።
ስለዚ ላም ዝወለደትሉ ዕለት፡ ስራ ከተልዕል
እንጽበየሉ ዕለት፡ ተዳቒላ ድማ ምልኦ እንተ
ዘይሒዛ እንደገና ምልክታት ምልዓል ስራ
ከተርእየሉ ትኽእል ግዜ ወዘተ. . . ብግቡእ
ተመዝጊቡ ንመዓልታዊ ምሕደራ ሕርሻ
ከብቲ መወከሲ ክኸውን ይግብኦ። ብፍላይ
ድማ ናይ ስራ ምልዓል ምልክተን ብስቕታ
ዝተሰነየ፡ ኣብ ግዜ ለይቲ ስራ ዘልዕላ፡ ሓጺር
ዑደት ጽግያት ዘለወን ከብቲ ብምልላይ፡
ንኹሉ ምልክታት ምልዓል ስራ ኣብ ግምት
ብምእታው ብመዝገብ ዝተሰነየ ዕቱብ
ምክትታል ክገብረለን ኣለዎ። ምስ ሓካይም
እንስሳ ወይ ክኢላታት ምድቓል እንስሳ
ብምልዛብ ድማ ጥዕና ኣካላት ፍርያምነት
ከብቱ ብዕቱብ ክከታተል ይግብኦ።
ኣንስተይቲ ምራኽ ናይ ጽባሕ ተካኢት
ላም ስለ ዝኾነት፡ ውልድ ምስ በለት ክሳብ
ትጕብዝ ሃብታም መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ
እኹል መግቢ መዓልታዊ ክትምገብ ኣለዋ።
ብፍላይ ድማ ክሳብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ
ዕድሚኣ ብግቡእ ዘይተመገበት ኣርሒ፡
ንምሉእ ዕድሚኣ ዝጸንሕ ሕዱር ጸገም
ፍርያምነት ከም እተማዕብል ይፍለጥ።
ብሰንኪ ዕጉት ሕርሲ ዝስዕብ መኻንነት
ንምውጋድ ድማ፡ ስራ ኣብ ዘልዓለትሉ
ዘይኮነስ፡ ኣብ ግቡእ ዕድመ (14-15 ኣዋርሕ)
ምስ እኹል ክብደት ኣካላት፡ ማለት ኣስታት
65% ክብደት እኽልቲ ላም ምስ በጽሐት
ክትዋሰብ ይግብኣ።
ሓረስቶት ነቶም ኣርሓ ክውንኑሉ
ኣብ ዘይክእሉሉ ኣጋጣሚን ንኣድማዒ
ውጽኢት ምድቓልን፡ ሓረስቶት ዘመናዊ
ሜላ ምድቓል ብምዝውታር ከብቶም
ከዳቕሉ ዝበለጸ እዩ። ዘመናዊ ሜላ

ምድቓል ኣብ ርእሲ’ቲ ዝህቦ ብሉጽ ዓሌት
ጸባ ትህብ ላም ናይ ምትእትታው ጥቕሚ፡
ብባህርያዊ ምድቓል ካብ ተባዕታይ ኣርሓ
ዝመሓላለፉ ዝተፈላለዩ ንጥዕና ሰብን
እንስሳን ሓደገኛታት ሕማማትን ረኽስታትን
ብምውጋድ፡ ብሓፈሻ ጥዕና ላም፡ ብፍላይ
ድማ ጥዕና ማህጸን ብምሕላው ጸገማት
ፍርያምነት የወግድ። ድሕሪ ምድቓል
ድማ ሓረስታይ ላሙ ምልኦ ምሓዛን
ዘይምሓዛን ኣብ መዝገብ ዝተመርኮሰ
ትዕዝብቲ ከካይድ ኣለዎ። ዋላ’ኳ ሓንቲ
ላም ድሕሪ ምድቓላ ኣብ ዝቕጽል 18
ክሳብ 21 መዓልታት እንደገና ስራ እንተ
ዘይኣልዒላ መላእ ምዃና ዘመልክት
እንተኾነ፡ ገለ ገለ ኣሓ ተዳቒለን ምልኦ
ዘይሓዛ ክነሰን፡ ኣብ መበል 21 መዓልቲ ስራ
ዘይከልዕላ ወይ ድማ ምልክታት ምልዓል
ስራ ዘይከርእያና ይኽእላ እየን። በንጻር’ዚ፡
ብመሰረት ዝተኻየዱ መጽናዕትታት
ሸውዓተ ሚእታዊት ካብ ኣሓ፡ ኣብተን ናይ
መጀመርያ 3 ኣዋርሕ ምልኦ፡ መላኣት
ክነሰን ናይ ሓሶት ምልክታት ምልዓል
ስራ ከርእያና ይኽእላ እየን። ብጌጋ ስራ
ኣልዒላ ኢልካ መላእ ላም ምድቓል
ድማ፡ ምንጻል ስለ ዘስዕብ፡ ካብ ክሳራታት
ንምድሓን ከምኡ’ውን ተዳቒለን ምልኦ
ዘይሓዛ ግቡእ ትዕዝብቲ ብምግባር እንደገና
ንምድቓል፡ ሓረስታይ ድሕሪ ምድቓል ካብ
45 መዓልታት ክሳብ ሰለስተ ኣዋርሕ ዘሎ
ግዜ፡ ንዝምልከቶ ክኢላ ብምሕባር መርመራ
ምርግጋጽ ምልኦ ክገብረላ ይግብኦ።
ከምኡ’ውን ላም ድሕሪ ምውላዳ ኣብ
ልክዕ ግዜኣ ንቐጻሊ ምድቓል ድልውቲ
ምእንቲ ክትከውን፡ ቅድምን ድሕርን ሕርሲ
ፍሉይ ክንክን ክትረክብ ኣለዋ። ግቡእ
ክንክን ኣመጋግባ ዘይረኸበት መላእ ላም፡
ምልኦ ክንጸልን ቅድሚ ወሊድን ድሕሪኡን
ዝተፈላለየ ጸገማት ጥዕና ተርኢ። ብተወሳኺ
ድማ ጸገም ጥዕና ዘለዎ ድኹም ምራኽ
ትወልድ። ግዳይ ዝተፈላለዩ ምስ ፍርያምነት
ዝተሓሓዙ ጸገማት ክትከውን ትኽእል።
ኣብ ግዜ ምውላድ ድማ፡ ማህጸን ተነቃፊ
ብምዃኑን ናብ ብከላ ስለ ዝቃላዕን ረኽሲ
ማህጸንን ብሰንኩ ዝስዕብ ጸገም ፍርያምነት
ንምውጋድ፡ እትወልደሉ ቦታ ጽሩይ፡ ህዱእን
ፍልይ ዝበለን ክኸውን ኣለዎ።
እቶት ሓረስቶት ንምዕባይ፡ ከምኡ‘ውን
ጸባን ውጽኢቱን ናብ ተጠቃሚ ህዝቢ
ብርትዓዊ ዋጋ ንምብጻሕ፡ እንኮ ኣማራጺ
ምኽዕባት ምህርቲ ጸባ ብተዓጻጻፊ መጠን
እዩ። እቶታውነት ንምድንፋዕ ድማ፡ ጎኒ ጎኒ
ህርኩትነት፡ ኣብ ኣፍልጦ ዘመናዊ ኣገባባት
ዝተሞርኮሰ ብመዝገብ ዝተደገፈ ምሕደራ
ኣብ መግቢ፡ ጥዕና፡ ምድቓል፡ ፍርያምነት
ከምኡ’ውን ወጻኢታትን ኣታዊታትን
ንጥፈት ሕርሻ ምኽታል ኣገዳሲ እዩ። እዚ
ድማ፡ ንሓረስታይ ብቐሊሉ ብቕዓት ምህርቲ
ነፍስ ወከፍ ላምን ኩሉ ዝገብሮ ንጥፈታትን
ክግምገምን ኣድላዪ ስጉምቲ ብምውሳድ
ድማ፡ ካብ ክሳራታት ክድሕን የኽእሎ።
ሓረስቶት ካብ ልምዳዊ ኣገባባት ምርባሕ
ከብቲ ብምውጻእ፡ ምስ ክኢላታት ብምልዛብ
ናይ ጸባ ከብቶም ብዘመናዊ ኣገባባት ናይ
ምምሕዳር ብቕዓት ምዕባይ ይጽናሓለይ
ዘየድልዮ ጉዳይ እዩ፡፡

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ. 55

ኤርትራ
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ȠȢ
  k
ÇΎºŁΎk.Ύk¤ñØ¹Ύĳ0ØpΎ`Ύ[.¹ΎôùnpΎÊØßΎú  ΎÅΎº̃ÖłΎ
ôùnpΎk¤îΎ¢`mΎÊ Á Ύ¤6`ΎÊÜOOΎ¤ıΎ[.¹Ύ`.ΎÊÖΎ·6Ύk.Ύ
ÚĢ·pΎłΎ`ΎÁ Ύ¢`ΎÊ¢ÕÝΎùß¹ΎČĮnpΎß0÷ΎÃ Ύ̴̯͊Ύ`ôÞΎk0pΎ
»`6ÚnpΎÚ¢ÕÝłΎŁΎ`ĳÚΎáΎ`̃kΎ Ã\pΎô.pŁΎ3^pΎ`ΎôÊ Ύ¥Ú Ύ
ÅáÛ ΎČĮnpΎ ΎΎÃß÷Ύp 0pΎÕ¢ÚÝłΎÅáÕ¢ΎÁÚpΎ`+pΎ`ΎÊkĮ ÖΎ
»`6ÚpΎ 8Ύ+®ŁΎpÊỄ!Ύ`ΎôÈ®Ύ`ΎÊÜ ®ÛΎ3ÁpΎÚĤ¢łΎ ÇΎÁÚpΎČĮpΎ
`ĳÚΎáΎ`ôÞΎ»`6ÚpΎÊ¢ÕÝΎČĮnpΎ`Ύô Ύô.pΎĳ-FΎ¢`ΎÊ0̃¼ΎC Ύ
ºΎÚô[+łΎ`Ύô0ΎÇ ΎÊ8 ΎČĮnpΎÅ38 Ύĳ0ØpΎ Ã^Ύ¤80 Ύ
ğ̃ÖłΎîͣ¼ΎÚTĤΎłΎ Ύ`pΎÚ̃ÇŁΎ`̃ÇΎC+^ΎºΎkÈÇΎ`Ύ8.Ύ
p`ô8ΎÅΎßÃ1Ύ»`6ÚpΎ¤ćH8ΎÚłΎÈΎ`ñ˷Ύ6Ύ-Ύñ˷Ύ7Ύ
3+ΎÊk3¾pΎ»`6ÚpΎ`ΎÊÛ ΎôÜ8mΎ[.¹ΎČĮnpΎÅk¥+pΎØłΎΎ
 [0Ύ 8̃ÈΎ8.ΎÅ ΎÜ`ΎÊ ΎC-`Ύ ŃΎ3ÚΎ^`ł
ÔŊĄǙĄęŘƎŚ÷ôǂŴȸ

ƄŊƶŕȞ÷ôǁƊęŴƯŴǆƭôĉƔŶƌ
ĉġÍƷĉĬǋĉŴƶǶĹġŴǇĉƶŕƄğĜĕ
 ŶāŴ ƃŶǞ ğąƅù ĄÿĖŶ
ŶǻȞŘŚƉŕƌǆǎŚƛƆùȳ
ƃŶǞąĠĜĄĔŶŶŅïùȳƄŊÿĉô
ÔŅõŴŊġėāƊĉƎŶĉôġȲ
 ŊƭƧǋ Əĉȫǂŕę ĉñŶǎġŴ
ŕĄĖľŴȳ āǛ ǎć ƄŊ ŶǷȣ ƆśĉŴŊǡȑŚƦŊğǆŚƊĉƶƄŚƣ
ÿŅĘŘŘŚŊƖĄǆǆƄŚƣȸ
ĄŶǦġŘƤ ġėā ŶęƉŊȳ ĄćñęŚŶ
ŴǆĬĔňƄƯĕƛŶǎćƃŴȳ
ƶƜűƶĩǁǻŶƶƌĔŶǡƴȲĄƋŴȲŴǆ
ÔƄǙćĉėƆƴġėāƉĄǆƆǂȸ ŚƌùǡƴǆƗŶŶǦƵƂƶƌĔǡƴ JXHVW
ŶƛŚƴƱĉƉƎŶǉǆƆƥŶƢĞǌŚùƊĉȸ KRXVH ƱôƨĜŊŴŊŚƌùŴĄȐƂƊõ
ƎƢȓƆƶǉùǇÿŅĘŘƎñŅŴǆƛƆùȳ
 ŕĄïĚ ÿąħǆ ƭĄŚ ƉôŴȲ
ŊǎāĖÍƳ ƄŊ ǡȑŚŴ ƎƢȓƆ Ȏǡĉ
Śĉñęŗ ĉġ ƢǌƆŴ ƆŶŘǆ ƎŶǡŊę
ǁŊõŶȳƆŗƶƢȓƆÿŅĘŘƶęƶėƤ
Ɖĉ ƆŶƛƆù ŶÿġŊ űǆęŴȳ ŊĹöõ
ÿŅĘŘƶÿƱŊġƆöƶŕĜűǁÍǂƎƖƧŶ
ƄŊāŊĔŕĜŊŴôƧǸƉĉȓƆƶƛƆù
Ʊôƨȳ ĉƛŶǄŖ ŕǶĬĉŗ ĉõƆ
ƯćĉƎŶÿġŊǙĆęŴȳƄŊĄƢǌƆŚƂ
ġƆöŴǆŗŶŊĔŚƎñùƨĉġôƱôƨȳ
ǎćƄŊƴÿğŊƢǋľŴȳŶƖűćƯŊ÷
ŚƌùŴǎćƄŊűȣĞƢƉȣĉƯňøŘŚ
ǎćƉňŇƭĄŚƢĞǌŚùŴȳùƯöÍŗ
ŊľùǷȣôƧǻŘŚǁƌǆǎȳ
ƄŊĉĉƯň÷ƱǻȡƆŴǇȎƭŚȲāǤƤŚŶ
ÔűƳƄŊǌƯĚŊĚƉĘǞƶƢȓƆ
ƎƧŶűŘƤŚŶ ƄŊ ĉǦňė ƱñôƛŴǇ
ÿŅĘŘŘŚŊƴƯňƶĩǁǻǆƗŶ
ȎƭŚ ǆŅƶāȳ ŊÿȞħ ǦŊėƤŚ
ƎğŊ ƆŚƖƧŶ ƉňŇ ƭĄŚŶ ȞĔļŶ ƶƌĔŶŊĔŚƎęƃƶǉöĜŊƆŶŘǆ
ĄġęāÍǂƎƛŕùƱôƨȸ
ƢĞǌŚùŴƄ÷ȳ
ÔŊƴƯňÍƴġėāƊĉÿȞħƤġƆö
ƎŚñņŴȸ
Ɔƴ ÌǌƯĚ ŊĚƍĔǞÍ ƃùŴ ĜĆŴǄ
ƱôŴ ƦŊğǆŚ ŶƶŕȞ÷ôǂ ŶǦǌƤ
ŶǻȞŘŚ ƆŕǡùǦù ƦŊğǆŚÍǄȳ ƄŊ
ĉħǻŶ ĉƎėǆŶ Ŵǆ ĄŶŅĖ ǡƴȲ
ĉħǻŶ ĉƎėǆŶ ŶŚƌù ƶƖƧŶ ǡƴȲ
ĉħǻŶ ĉƎėǆŶ ĄƋŴ ƌŊ Śƌ÷Ś
Ǝėǆ ĄƋŴŶ ƌùƇŚŶ ƶƄĄĜõ
ŶǻȞŘŚŊĹöõĄŶǡǋƄŊĉġùğù
ƆŕǡùǦù ġėā ƆǄȳ ŶƄŊűŚȲ ÿǉ
ĄƋŴ ƎĤǆǻ ƶǉö ĄŶǦġŘƤ
Śƌù ǆƗŶ ƧùĬĜŊȲ ŊĄŶǡǋ Ɔƴ
ƦŊğǆŚŴŴŊƶŕȞ÷ôǂƭǉǦŗƱǎö
ÿŅĘŘƉĉƶŅȓāǆǡŊęȳƶƜűűŘ
ĄƋŴ ƶǉôǁ ĜŊ ǎć ŊĄŶǡǋ Ɔƴ
ƦŊğǆŚ ǎøŘŖŶ ƭľąŶ Ǝǡùȓ
ǆƛƆùȳƎĜććƯÍƧŶǆƛƆùƆǂȳ

 ƥ÷ ÿŶŗ ƱǎùǇ űǡę ǁôŶȳ
ƄƶǂĬöùĄġęāƆǂƶƛŕùȳƄŊ
Ŵǆ ƃŶŕęűŚ ƄǡùǦúŚ Ʊôƨ ŋŘ
ŊĉƆŘƧȲŅƳƶġƯŊƄǎėħȲZZZ
GDHUREURNHUDJHFRPƎĔƛňǆƛƆùȳ
ŊƱǆƌÍƳ Ņśĉ ƄŊ ÌȞǆġņƎÍŶ
ÌǛĄǆùŶÍ ƱƧȎƄŴǇĉ ǡȑŚ ŊĹöõ
ĜŊƎĔƛňǆƛƆùȳűƴƦŊğǆŚƃùŴ
ƱćƯŅùŴǄȲ ÌƄŶǎĚǆǎ ƄȫöƍĩŶÍ
Ƅ÷ŚŴȳƆƴƄȫöƍĩŶŊŴȑŴŊƊõ
ŕǶįĆ ŕƱęǣÿ Ƅ÷ȳ ƄŊƳ ĬĔň
ƆƥŶǎćŴŊƶŕȞ÷ôǄŴǆƃŶŕęűŚ
ƄǡùǦúŘŚ ƶñň Śƌ÷Ś ƎŶƶęǦÿ
ƃŴȳ ƌŊƂ ƶƜű ǦǊġ ŊŴȑ ƎƢġǌ
ǆƛƆùƆǂȳ
ÔƆƴƄŶǎĚǆǎƄȫöƍĩŶƶŅùƊć
ƆŶŘǆÍǂǻľćȸ

 Ɔƴ ƄȫöƍĩŶ ĉġö ŴǆŘ
ÔƦŊğǆŚƎŶŊùƉôŴƆŶŘǆ
ƦŊğǆŚŴ ƶÿƱŚ ƆǄȳ űƴ ƄȫöƍĩŶ
ćôŚÍǂȸŕėƆƳƦŊğǆŚŶŊúƱôŴȲ ƄŊĊňǆùŴƆŶŕǎƄȓƬŶŴǄŊĹöõ
ƄŊÿǉāŊĔŕĜŊƉƆŶŘǆÍǂȸ
ĉġŘƦŊğǆŚŕėƛŅŴȳƆƴƄȫöƍĩŶ
ƦŊğǆŚƎŶŊùƉôŴŊƎƃ÷ŘŚ ƆŶŕ ǎƄ Ƅ÷ŚŴ ƏǆŴ Ƅǎėħ ŴǆŘ
Əĉȫǂŕę ƶĉƯŊù ƄŊ Əĉȫǂŕę ƦŊğǆŚ ƱǆÿƶŴ ƃùŴ ƄǆŶĩǡęŶȳ
ƶȎƭŶ ƄȫöƍĩŶ ĢȣŚƦę VRIWZDUH  űŘƄȫöƍĩŶĉġƉȞŚŴǄňƯ÷ĉġŘ
ƎŶŊú ǆƉƄùÍǂȳ ŊÿȞħ ƎęƁ Ɖú ƦŊğǆŚ ŕėƛŅŴȳ ŊǎāĖƂ Ʊú
ǦŴ ŕǶįćǆŶ ƄǡùǤ÷ǆŶ ŊĹöõ ÿǎĩǆƗŶƶűŅĔŶŊĔŚƄúƃ÷ňƯ÷
ƎĔǌǎƆõƶƛƆõĄėƖŇ ǎùǎù  ŚűǦĔŴȳƌŊŗŴǆƃŶŕęűŚƄǡùǦúŚ
ƎŶŊúÍƧŶ ŶƛƆùȳ Ɖĉ ƄŊűŚ Ŵǆ ŶĔƛŅõ ŋŘ ĉġ ƢȑƆŴ ǎć Ɗúĉ
ǉǡÿǉÌ%RRNLQJFRPÍƶŅïùòř÷Ś
Ɔśĉ ƎŶęƆǇĉ ƶȎŴāŴ ĉƯňôŘŚ
ƎŚāƱõƆŚƛƆùƭŇƦŊğǆŚƄúȳ
ƭĮňŚùŴŚȎŶāȳƄŊęƆĞÍƳǎćŅƴ
ŊĄŶǡǋÍƳ ƦŊğǆŚ ƄŊ ǉġ ƶŅôƌ
ƄȫöƍĩŶƆŶŕǎƄŕǶĻĉŴƥ÷ƄŊ
ƄŊ ƶŕȞ÷ôǁ ƊęŴƯ ƭôĉ ƶęƉņ
ŚýŚŊľƭŚŴǆƃŶŕęűŚƄǡùǦúŚ
òř÷Ś Ǝȣö ƎŚāƶ ŚƛƆùȳ ƄŊ
ĄƭùŗŊĄŶǡǋƆƳƭŇŚƌùƉňŇ ƱôƨŋŘȲŊĹöõűŘƦŊğǆŚƎŶƉȣŘ
ĆùǇŶŕǶĬĉŗòř÷ŚǆāƲȳ ƄǆƎŶȓǡĉŶƃŴȳ
Ɔƴ ŴŚŴ ƦŊğǆŚ ǎć ŊŕĄğğö

ÔÿǉŕǶįćǆŴŊǡȓŴǆŘ

ˆڧڃۙڥ٥שڤ٭
ئٷٯוזؙتܖڤחڪ
ټڗ٧ۜۿغڬۂٗפוי
ס٧ˇܗڥ
ŎÓŷďÅġƔŷȮůĔèƏĤ
ƦŊğǆŚĉġƄŕƢƆŶŘǆƭǆűŚ
ĉęȁŘŚǁǤǻĊȸ
ƄŊŘƦŊğǆŚĉġƄŕƢȲĄŶŅĖ
ǡƴȲ ǡƴ ŶŚƌùȲ ĄƋŴȲ ƶŊù ĉęȁ
ǆĔƎŊȳƄŊƶĄĔȔĄùǧĉƆŶŕǶƤĺ
ǎć ƶƌĔ Ƣǆ ƶĩǁǻ ƶŊù ĉęȁ
ǆĔƎŊȳ ƄŊ ĉęȃƂ ŶƄŊűŚ ƄŊŘ
ƶƌĔ ĄƋŴ ƆŶŕ ǶƤĺ ǎć ƶęƶę
ŴǆŕŶ ƎƌĔǄ ŕĹĖŅŶ Ʊôƥ ĄƌǆŶ
ĉġġƆôŶŶƥǤƁŶŶŊƶęƶęǆĄȓƇȳ
ƄŊƊõŶǻȞŘŚŕĄğğöÍǂȳƌŊŕŶ
ƎƌĔǄ ŕĹĖŅŶ Ʊôƥ ÿŶŗ ĄƋŴ ǉġ
ƆŶŕƃ÷śȲƄŊŘŋŘƎƌĔƶŊùùǫĉ
Ŋĉǻƥľ ĉõƆ Ƅǎėħƙ ƎŚĜǉõ
ƆŚƛù Ưǎù ǆƢïŅƌȳ ŅƳ ǎć
űŘ ĄƋŴ ŶƶǉôƙǄ ƆƥŶ ƎŚÿƶƄ
ŚƛƆùćôŚÍǂȳƆƳĄġęāƄŊƊõ
ŶǻȞŘŘŚÿǉÍǂȳŊÿȞħƄǎėħŴǆ
ƥŴŘŚ ŶŊĔŚŶ ǉôǆŚŶ ŊƦŊğǆŚŴ
ŴňŴŊĉĉȑƆƆŗĄġęāǆƌǁǎȳ

ŶñŊȳ
ÔÿǉƭĆùƱǎùǇƭǆűŚŶŊĔŚ
ƄŊŗƦŊğǆŚƆŶŕġƃŲƌùƆ
ƄćėȐÿĞŊƊĉõǏŚƜŲȸ
ƆƢÿĞŊŴõƃŴȳƆŗĜŊƱǎùǇ
ƭǆűŚŶŊĔŚĉġƶġƆŶĉõƆıǻƯŘŖŶ
ǎøŘŖŶŴŊƦŊğǆŚŴǆùƆƏȳŶāŴ
ǎćŕĹŇùŴŊĄŶǡǋǡȑŚŴűƧȓƇȳ
ǎøŖ ƱćùƆ ƭǆűŚ ǡƴ ǆƗŶ ĄƋŴ
ĉġƶĄȓƆǎćĬǌĉűŚǆƢïŋȳ
ÔƌŊŗŊƲāŶƛĩǁǻƄŊ
ǡȑŚƊĉƶƢȓƁȲŶÿŶŗŊƲÿŚĜňŚ
ƆŶŕǉùǇćŊƖĄǆŚȞ÷ùǆƨĉȸ

ŶġǎėƂňƯõǡƴĔƘņƎǡƶƄúĉƢǆ
ƎƌĔǁúĉǆƛƆùȳ

ƄŊƊõŶǻȞŘŚŚƌùŴƆŗȞôć
ÔƄŊāŊĔŕĜŊƉŕĉȓƇƆŚƛƆù
ƶĄȓƁȲ Ĭǋą ƄǡùǦúŚ ǆĔƎŊȳ
ôƧǸƖƉĄǆŚęƆǆƨȸ
ƌŊśĉ ŊƲÿŚ ǉôǆŗ űŗ Ĭǌćǆ
ǎøŘŖƶǡôȎƃŴĬǌĉűŚŶñŊȳŶƯƂ
ŊƲāôƧǸƉŕĉȓƆŕġȡǡǆęŴ
ǎćĉġÍŗĤǄǸƉűĔǌǎƇŶȣŚŶȳƆƳ
ƄôŴȳ ƄŊ ƶƜű Ŵǆ ƃŶŕęűŚ Ʊôƨ
ĄġęāÍƳ ƎĜùǻ ƆŶŕ ƱǆƎƃõ ŴŊ
ŋŘ ƉŕǦùǦù ġô ƆŚƛƆù ŶŊƲā
Ɖĉ ŕƢğƘÍƧŶ ƄŊ ǡȓ Ɔƴ ƶľȓùƭĆùŶĜǦęȳ
ƎȡùāŊĔŕĜŊŴćôŚƄŊƶƜűƷň
ƦŊğǆŚŴȲŕǶĬĉŗǦņƆƄǶļľćŶ
ġôƆŕǡùǦùÿǉƌŊŊùȁŘŚŴǆÍƴ
ÔȣõǆűŚŴǆƴġėāƆŶŘǆÍǂ
āǦŘŚ Ɔƴ ƦŊğǆŚ ĄŘŶ Ǝƛŕõ
ġėāƆǂȳƉĉŕƢğƘÍƧŶƭǌǤǆĉġ
ƃùƊĉŚÿġņȸ
ƶāǦƷĉ Ąĉęþ JXLGOLQHV  ǡǆęŴ
ŊƲā ĉęȁŘŚȲ ŊƲā Əôù ƉǆŅôȲ
 ƄŊ ňǆŘ Ǝġęÿúĉ ƶȎŶüȲ
ƄôŴȳƄŊĄƢǌƆŘǎćŊƴƯňŚƌùŴ
ǦƳƂƉǁǻȞƁƱǎùǇġôƶĔƎŊƌŊÍŗ
ŊĄŶǡǋ ƧùįƧǄŶ ǉ÷úÍǂȳ ƄŊƳ
Ʊ÷ö ÿŅĘŘ ƶÿĿȞ ƄŊ ÌDERXW XVÍ
ŕƢğƘ ƧȓƃŘƧűŘ ƶĉġƎę Ɔǂȳ
ǎć ŊƲā ȎǡćŚ ǁǤǻĉ űǆĕȳ Ɔƴ
ŕǶļöõƄúȳ
ƆŗŕǶįćǆŶǻȞŘŖŊĹöùƉƌǆǎ
ŴŚŴƦŊğǆŚǎćƄŊƳÍǂȣõǆűŘȳ
ÔŴŚƊĉŕėƆŶŘǆƆǂƎƖƧŶȸ āǤƧűŚ ƶôŅĜŚȲ ıùǷȣŶ ȓȟȣŶ ƄŊƴġėāƄȣùǻƂƉŊƶāƄôƨȳ
ƄćġǄƂƖƆŶŘǆƃƗĉƎŚĔŊýȸ
ÔƱǤǶĄƊĉŊǎòŘŚȸ
ƄǡùǦúŚ ƎŚñŊ ŕġȡÍƧŶ ǡǆęŴ
ŴŚŴŕėȲƆŗĄġęāĄĤǹǆƗŶ ƄôŴȳ Ɗúĉ Ɔśĉ ŊĄŶǡǋ Ɔƴ
ŴǆŊÿĮƄƶǂŊƲāŊǎòŘŚÍǂ
Ǝėǆ ŊľùǷȣ ƎƣŶ Ɖĉ ƶƖƧŶ ƦŊğǆŚ ƶƌǁǊ ŶǦǌƤ ŶǻȞŘŚ ƄǤǸąŴȳ Ɔŗ ĬǌćǆȲ ñƶŊŴ ƄŊ
ŶǡŊęȳƉĉŕƢğƘÍƧŶĤǄǸȲǎøŘŚ āǤƧűŚ ƶôŅĝÍǇĉȳ ćôŚ āǤƤ ƉĉƳƇĉƭǆűŘŚĉƯňôƱĉȓƇŶǻȞŘŚ
ŕǶĬĉŗ ƎġāŊ Ɖĉ Ʊôƨ ƉűƆĉŶ ƶƜűǎô÷ÍǂȳƌùƆȣõǆƄŊĉġ÷ǻ ƄȣùǻƂ ƶŕƢĜű ƏǆŲ ŊĉȓŶýÍǂȳ
ŶȣŚŶȳ ǦŴ ŶƶƜű ĤǄǸ ÌŶŊĔŚƌ ĉġǦǤę ƄġćŚ Ŵǆŗ ŶŊĔŚ ňƯùŴ ĄŊƴāŚƂƌŊāŊĔŕĜŊŴŊƶôĄǏ
ŊƎŶǎÍƳĩǼȲÍƃùŴƄǆűǡǎǎŶȳƄŊ ŊŴȑƃŴűƌǆǏȳƆƳǎćƌŊŗƶȎŶü ƎƖǆǎġôƶǉöȲƄŊôƧǸƱúȓňĹ
ĄƢǌƆŘƆŗŶŊĔŚŶŊĔŖġôƶƜűȳ ùĉǌƤ Ƅƌǆǌ ƶŕȞùǁŶ ƧȓƃŘƧŶ ƄǁĜŕŊñôõŶÍǂȳġôƳÌƆŶŘǆǡǉĜƊĉ
Ɔŗ Ĭǌćǆ ĔŊÿŴ āŊĔŕĜŊŴ ƌŊƳ ƏǆŲ ǆġĄƭŴȳ Ɖĉ ŕƢğƘÍƧŶ Ɔƴ ŚǉƛąȲÍƶŊõƄǆŕğƆŲŶȳ
ƱǤǻĊƱúƱǆāǤƤĄġęÿŚȲǎƙĉ ƦŊğǆŚŴŶŕǶįĆŊƄęňƯŕĶŶĶŘŚ
ÔŴǆĄȑƃĄǉňŚƊĉȸ
ǢùŅŚŶ ƎğėǡŶƱŊŶ ŶĉǦùǤù Ɔǂȳ ƉĉƶęƆǄŚǡŊęȳƶƜűĜŊŊƶǶƭĊ
ǦŴƉĉŚƌùĬȑùűŚŴƉűƧāġƆŶŕ ĶŶĶ ćôŚ ŊŚǦężȲ ƭĔŊȲ ƆŶǦöƶȲ
 ŊƲā ÿğŊ ƆŶǎǂ ƱôŴ ƌŊŗ
ƠŶŴ ĄǶŴƤ ƆśŚ ǁǉöȳ ġôƳ ƌŊ ƉĉƂÍƧŶ Ƅĉÿęż ƎǻĬĉ ǆƛƆùȳ ŊƲā ǦŴ ƄŊÍƳ ĬĔň ƆƥŶ ƎűƧȓƄ
ƶűŅĔ Ƅƶǂ Ƨýǎ ƶƜű ĆƆŘƤŚ ƌùƆƆŗƎġėÿõƶȎŶüĄŶǡǎŘŚ ŕǌöŴƱôŴȲŊĄŶǡǋƦŊğǆŚŴĜňŚ
ƌŊŗĄġęāŴŊŚƌùŴƄŘƤŶǡŊęȲ ƄŊƧĝŴŚĜňŚÍǂȎųýȳƆƴġėāǦŶ Ǝȣö òř÷Ś Ɖĉ ƶāƲ ŶĉǦňęÍǂȳ
ƄŊǡöƂƆƥŴŚƉƄŊŴȑƄǡùǦúŚ ƄŊĉõƆƭôĉƱúƅęŚėƤƎŚĬĄ÷ ŴǆÍŗġėāŕƢǋƂƄúȳǎõƥŚ
ǆƛƆùȳ ŶƄŊűŚ ƄŊ Ƣȑƃ Ʊú ĜŊ ƄŊƶƜŶŴõǎćŊĄŶǡǋƦŊğǆŚŴ
ƎŶƶęǦÿƃŴȳ
ÔƉŕĄġǦŲƯǎùƎñŅƊĉȸ
ƌŊÍŘƶǉĹĹŚƎğŊƆŘƶƭŅǁŚ
ŶǻȞŘŚŴ ŊƗõ Ąǌǆ ƌŊ ǧǎŶŴ
ƱǆŕȞùǂƢôǎŴƢĚȓǡĘǌŕġȡǆȲ
Ƅś ĜĄĔ ƎȣôǁĝġȲ  ƉĉƂÍƧŶ
ȣĔƢǆųǇĠȣƌŊùŇűĄġǦŶȳƄŊ
ĄƢǌƆŘ ǎć Ɗúĉ űśĉ ƄǟƗĉ
ƶŅõŴŶƶÿǡƲŴŶƉűĄġǦŷĉŶǉöȳ
ÔġôŗƎņęǦƵƗĉŶ
ĉľõùűŚƊĉŶƌŊùŇűĄġǦŶȳ
ĆƌƅùŅęì ƢǋŅęì
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ኣንገሶም ዮሴፍ

ኣብ መንጎ ኣመሪካን ሩስያን ዘሎ
ምትፍናን እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ። ኣማኻሪ
ሃገራዊ ጸጥታ ኣመሪካ ጆን ቦልቶን ዝሓለፈ
ቅንያት ኣብ ሩስያ ኣብ ዝገበሮ ዑደት፡ ምስ
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር ተራኺቡ፡ ብዛዕባ
ዝጸንሐ ውዕል ምውጋድ ፈተነ ተወንጨፍቲ
ማእከላይ ርሕቀትን ኑክሌሳዊ ኣጽዋርን
ኣመልኪቱ ከምእተዘራረበ ይፍለጥ። ሩስያ
ብቐጻሊ ነዚ ክልቲአን ሃገራት ከየፍርያኦ
እተሰማምዓሉ ኣጽዋር ብሕቡእ ከተማዕብል
ከምዝጸንሐት’ያ ዋሺንግተን ትወቕሳ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም መልሰ
- ግብሪ ናይቲ ብሩስያ ከምእተጣሕሰ
ዝገልጾ ውዕል፡ ንሃገሩ ካብ ውዕል ምውጋድ
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከምዘውጸኣ ኣፍሊጡ። በዚ
ድማ ኣብ መንጎ እዘን ሓያላን ሃገራት ሓድሽ
ምትፍናን ክፍጠር ከምዝኸኣለ ይግለጽ ኣሎ።
ሞስኮ ብወገና ብኣዋጅ ትራምፕ ኣዝያ
ከምዝጐሃየት ብምግላጽ፡ ብወገና እውን ነቲ
ኣብ 1987 ዝተኸተመ ውዕል ከይትስርዞ’ዩ
ዘስግእ። ኣፈኛ ቤተ መንግስቲ ክረምሊን፡
ምውጻእ ኣመሪካ ካብቲ ውዕል ንዓለም
ናብ ሓደገኛ ኩነት ከምርሓ ከምዝኽእል
ኣጠንቂቑ። ዋሺንግተን ነዚ ሓደገኛ ስጉምቲ
ምውሳዳ፡ ሩስያ’ውን ነቲ ሚዛን ንምሕላው
መልሰ-ግብሪ ክትህበሉ ከምእትኽእል ይንገር።
ስለዝኾነ ኣብ ዓለማዊ ስርዓት ክስዕብ ዝኽእል
ዘይምርግጋእን ሻቕሎትን ዛዕባ ማዕከናት ዜና
ክኸውን ግድን እዩ።
እዘን ሓያላን ሃገራት ነዊሕን ማእከላይን
ርሕቀት ዝበርር ሚሳይል ከየፍርያን ሓድሽ
ፈተነ ከይገብራን ኣብ 80’ታት ሓያሎ
ስምምዕ ከቲመን ነይረን። እቲ ስምምዕ ድማ
ነቲ ኣብ መንጎአን ተኸሲቱ ዝነበረ ሓያል
ውድድር ኣጽዋር ብመጠኑ ከህድኦ ክኢሉ
ነይሩ። ሞስኮ ነዚ ብትራምፕ ዝተወሰነ
ምጥሓስ ውዕል ብፍጹም ከምዘይትቕበሎ’ያ
ትገልጽ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ኣመሪካ ነዚ
እተቕርቦ ዘላ ጥርዓናት ጭብጢ ክተቕርብ
ብዘይ ምኽኣላ ምዃኑ ሩስያውያን ይገልጹ።
ኣመሪካ፡ ሩስያ ብሕቡእ ንሓሙሽተ ዓመታት
ውጉድ ኣጽዋር ክተማዕብል ከምዝጸንሐት’ያ
ትኸስስ። ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ኣመሪካ እታ
ሃገር ብስቱር ብዙሕ ውጉዝ ኣጽዋር ኣብ
ገለርያታት ከዚናቶ ከምዘላ እዮም ዝኸሱ።
እንተዀነ ኣመሪካ፡ ነዚ ሩስያ ጥሒሳቶ ዝበለቶ
ተግባራት ዝድርዕ ጭብጢ ኣይዘርገሐትን።
በዚ ድማ ክሲ ኣመሪካ ብብዙሓት ተቐባልነት
ኣይረኸበን። ሩስያ ብወገና ነዚ ብኣመሪካ
ቀሪቡላ ዘሎ ክሲ ብምንጻግ፡ ብኣንጻሩ
ኣመሪካ ኣብ ሮማንያ ብርክት ዝበለ ማእከላይ
ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ከዚና ከምዘላ
ትኸስስ።
ኣቐዲሙ፡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ
ኣመሪካ ጆን ቦልቶን ምስ ሩስያዊ መዘናኡ
ኒኮላይ ፓትሩሸቭ ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን፡
ብዙሕ ዛዕባታት ከም ዘልዓሉ ይገልጽ።
ገለ ካብኡ ንምጥቃስ፡ ብዛዕባ ምቍጽጻር
ስትራተጂያውያን ኣጽዋር እዩ። ንጉዳይ
ሶርያ፡ ኢራንን ሰሜን ኮርያን፡ ከምኡ’ውን
ኲናት ኣንጻር ግብረ-ሽበራን ኣመልኪቶም
እውን ከምእተዘራረቡ ይጥቀስ። ባይቶ
ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ
ኣመሪካን ሩስያን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ
ወጥሪ ብቕልጡፍ ክፍታሕ እዩ ዝጽውዕ
ዘሎ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስትራተጅያውን
ጸጥታውን ጉዳያት ዝያዳ ኣተኲረን ክዛተያ
ድማ ወሲኹ ይሕብር። ምኽንያቱ እዚ ናይ
ዝሑል ኲናት ስምዒታት ዳግም ይጐሃሃር
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ኣመሪካን ሩስያን ዳግም ናብ ዝሑል-ኲናት. . .?
ብምህላዉ ሓድሽ ናይ ቀጽርታት ፖለቲካ
ከየስዕብ ስግኣት ኣሎ።
ኣፈኛ ሓይልታት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ
(ኔቶ)፡ ብተደጋጋሚ ሩስያ እተማዕብሎ ዘላ
9ኤም729 ዝዓይነቱ ማእከላይ ርሕቀት
ዝውንጨፍ ኑክሌሳዊ ሚሳይል ቀንዲ
ስግኣት ምዃኑ ሓቢራ ኣላ። ሩስያ
ሚሳይላት ብምፍራይ ነቲ ኣብ 80’ታታ
ዝተኸተመ ውዕል ከምዝጠሓሰቶ፡ ኣባላት
ናይቲ ኪዳን ክፈልጣ ከምዘለወን ተገንዝብ።
ብዛዕባ ናይ ትራምፕ ውሳነ ኣመልኪታ ግን
ዝኾነ መግለጺ ዘይምሃባ ንሓያሎ ማሕበረሰብ ዓለም ከየስደመመ ኣይተረፈን። እቲ
መራሒ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝሓዞ ጭብጢ፡
ንሃገሩ ካብቲ ስምምዕ ክትወጽእ ምውሳኑ
ብብዙሓት ውድባት’ዩ ዝውቀስ ዘሎ። ይኹን
ደኣ እምበር ኣባላት ናይቲ ኪዳን ካብ ኣመሪካ
ዝረኽባኦ ዘለዋ ጽላል ክኸስራኦ ኣይደልያን
እየን። በዚ ምኽንያት ከይኰነ ኣይተርፍን
ብድፉኑ ኣብ ጎኒ ኣመሪካ ክውግና ዝረኣያ
ዘለዋ። ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ፡ ዶናልድ
ትራምፕ ዝወሰዶ ስጉምቲ፡ ኣብ ሃገሩን
ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ከስዕቦ ዝኽእል
ኣሉታዊ ጽልዋ ዓቢ ስለዝዀነ ዳግመ ግምት
ክገብረሉ ተማሕጺኑ። ሩስያ ነቲ ስምምዕ
ጠሊማ ምባል ጥራይ ዘይኮነ፡ ምምሕዳር
ትራምፕ፡ ኣመሪካ ካብቲ ስምምዕ ብምውጻኣ
ጥራይ ክስዕብ ንዝኽእል ሓደጋታት ብኣጋኡ
ክግምግሞ እቲ ሕብረት ጸዊዑ። ብቐንዱ ኣብ
መንጎ ክልቲአን ሓያላን ሃገራት ውድድር
ኣጽዋር ዳግም ምስዝለዓዓል፡ ኣብተን
መሓዙት ኣመሪካ ዝዀና ሃገራት ኣባላት
ኔቶን ምብራቕ ኤውሮጳን ክገሃድ ዝኽእል
ጸጥታዊ ስግኣት ኣሎ። በዚ ምኽንያት እቲ
ኣብ ዝሑል ኲናት ዝተኸስተ ዘይውሑስ
ጸጥታዊ ኩነታት ዳግም ንምሉእ ዓለም’ውን
ስግኣት ዝፈጥር እዩ። ብዓቢኡ እቲ ኣብ
መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተበጺሑ ዝነበረ
ስምምዕ፡ ንልዕሊ ሰለስተ ዕቑድ ንጸጥታ
ኤውሮጳ ንምውሓስ እምነ ኩርናዕ ከምዝነበረ
ይግለጽ። ኣብዚ እዋን’ዚ ክኽሰት ዝኽእል
ሓድሽ ቅድድም ኣጽዋር፡ ነዘን ክልተ ሃገራት
ይኹን ንዓለም ከርብሕ ስለዘይክእል ክውገድ
እዮም ብዙሓት ፖለቲከኛታት ዝጽውዑ።
ኣመሪካን ሩስያን ብ1987 ዝኸተማኦ
ውዕል ምውጋድ ምዕቡል ሚሳይልን
ኑክሌሳዊ ኣጽዋርን፡ ኣብ ዓለም ንግዚኡ
እፎይታ ፈጢሩ ምንባሩ ይጥቀስ። እቲ ኣብ
መንጎ ፕረዚደንት ኣመሪካ ነበር ሮናልድ
ሬገንን ሩስያዊ መዘናኡ ሚኻኤል ጎርባቾቭን
ኣብ ዋሺንግቶን ዝተኸተመ ስምምዕ፡ ኣብ
ዓለም ሓድሽ ተስፋ ሰላም ኣስሪጹ ነይሩ።
ክልቲአ ሃገራት ካብ ኣፈፌት ኲናት
ወጺአን ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ምኽኣለን
ድማ ብሓያሎ ወገናት ተመጒሰን እየን።
እንተዀነ ትራምፕ ነቲ ንሓያሎ ዓመታት

ጸኒዑ ዝጸንሐ ውዕል ሕጂ ክጥሕሶ ምውሳኑ፡
ብሓያሎ ፖለቲከኛታት የውቅሶ ኣሎ።
ብህይወት ዘሎ መራሒ ሕብረት ሶቭየት
ነበር ሚኻኤል ጎርባቾቭ ንውሳነ ትራምፕ
“ዘይሓላፍነታውን ዘይተሓሰበሉን” ብምባል
ወቒሱዎ። እቲ ስምምዕ ድሕሪ ምኽታሙ፡
ሩስያ ነቲ ካብ ኣመሪካ ክመጻ ዝኽእል
መጥቃዕቲ ንምምካት ኣብ ሓያሎ ሃገራት
ከምዝተኸለቶ እትገልጾ ስትራተጅያውያን
ኣጽዋር ነቒላቶ። በዚ ድማ ኣብ ምርግጋእ
ዓለም ዝዓበየ ተራ ተጻዊታ። ክልቲአን ሃገራት
ኣብ ኤውሮጳ ተኺለናኦ ዝነበራ ኑክሌሳዊ
ኣጽዋር፡ ምሉእ ብምሉእ ከምዝኣለያኦ
እውን ይፍለጥ። ጎርባቾቭ፡ ውሳነ ትራምፕ
ሰላምን ጸጥታን ዓለም ክዝረግ ዝዕድም
ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ። ንሱ ምስ ኣገልግሎት
ዜና ኢንተርፋክስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡
“ስምምዕ ዋሺንግቶን ንኽልቲአን ሃገራት
ብኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከይጣፍኣን ንዓለም
ከይልክማን ዘድሓነ እዩ። ትራምፕ ግን እዚ
ኣይተረደኦን” ብምባል ወቒሱ። እቲ ምስ
ሬገን ዝገበሮ ታሪኻዊ ስምምዕ ኣብ ዝዀነ
እዋን ክጠሓስ ከምዘይግባእ ድማ ጸቒጡ
ኣስሚሩሉ። ምኽንያቱ ንድሕነት ዜጋታት
ክልቲአን ሃገራት ዘረጋገጸን ንኣህጉራዊ ሰላም
ዘውሕስን ዝዓበየ ሓድጊ ምዃኑ’ዩ ዘምልክት።
ኩሎም እቶም ኑክሌራዊ ኣጽዋር ካብ
ምፍራይን ምዕጣቕን ዝኽልክሉ ስምምዓት
ክዕቀቡ ከምዘለዎም ድማ እዩ ዘረድእ። እዞም
ስምምዓት ምስ ዘይዕቀቡ ኣብዛ እንነብረላ
ፕላኔት ህይወት ክትሰርር ከምዘይትኽእል
ጎርባቾቭ የጠንቅቕ።
ውሳነ ትራምፕ ካብ ኣባላት ባይቶ ኣመሪካ
ሓያል ነቐፌታ ክወርዶ ጀሚሩ ኣሎ። ካብዚ
ታሪኻዊ ዝኾነ ስምምዕ ምውጻእ ዝዓበየ ጌጋ
ምዃኑ ብዙሓት ሪፓብሊካውያን ኣባላት
ባይቶ ከይተረፉ እዮም ዝወቕሱ። እቲ
ስምምዕ ነተን ክልተ ሓያላን ሃገራት፡ ኣብ

እዋን ዝሑል ኲናት ካብ ኑክሌሳዊ ኲናት
ከምዘድሓነ ይግለጽ። የግዳስ ካብ ቅድሚ
ኣርባዕተ ዓመት ጀሚራ፡ ሩስያ ነዚ እተወገደ
ኣጽዋር ከተፍሪ ከምዝጸንሐት ጥርጠራታት
ከምዘለዋ እትገልጽ ኣመሪካ፡ ብወገና ነቲ
ስምምዕ ክትስርዞ ምውሳና ዓለም ኣብ
ስግኣት ቅድድም ኣጽዋር ወዲቓ ኣላ።
ነዘን ሓያላን ሃገራት ዘየቃዱ ምኽንያት
ብቐንዱ እንታይ’ዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል
ግድን እዩ። ክልቲአን ሃገራት ንነዊሕ እዋን
ንሓድሕደን ክጠማመታን ክተሓላለዋን
ጸኒሐ እየን። ብሩስያ ተሰሪሑ ከምዘሎ
ዝንገረሉ ሓድሽ ሚሳይል፡ ክንደይ ርሕቀት
ይሽፍን ዝብል ሕቶ ኣለዓዒሉ ይርከብ።
እዚ ንብዙሓት ኣብ ቅድድም-ኣጽዋር
ዘለዋ ሃገራት ዘሰሓሕብ ጉዳይ ምዃኑ’ውን
ብዙሓት ዝሰማምዑሉ ነጥቢ እዩ። እቲ
ዝዓበየ ስግኣት ኣመሪካ ግና ንሱ ኣይኮነን።
ዋሺንግቶን ብዙሕ እትሻቐለሉ ጉዳይ
ቻይና እዩ። ቻይና ብዝሒ ዘለዎ ኑክሌሳዊ
ኣጽዋር ኣብ ምፍራይ ከምእትርከብ
ኣመሪካውያን ተንተንቲ
ይገልጹ።
ቻይና ኣብቲ ስምምዕ ስለዘየላ፡ ከም
ድላያ ስትራተጂያውያን ኣጽዋር ክተፍሪ
ኣኽኢሉዋ ኣሎ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ።
ኣብዚ ሓድሽ ናይ ኣጽዋር ቅድድም፡ ቻይና
ዝዓበየት ሓይሊ ኰይና ከይትቕልቀል
ንዋሺንግተን ዘሻቕል ዘሎ ጉዳይ እዩ።
ኣብ ዞባ ፓሲፊክ ኤስያ፡ ቤይጂን ዝበዝሐ
ኣጽዋር ዘለዋ ሃገር ምዃና ይንገር። ነተን
ቀንዲ መሓዙት ኣመሪካ ዝኾና ሃገራት
ናይቲ ዞባ፡ ንምጥቃዕ ዘኽእላ ነዊሕን
ማእከላይን ተወንጫፊ ሚሳይላት ወኒና
ኣላ። ቀንዲ ዕላማ ቻይና ኪኾና ዝኽእላ
ድማ ጃፓን፡ ታይዋንን ኣብ ጉዋም ዘሎ
ወተሃደራዊ መዓስከር ኣመሪካን ምጥቃስ
ይከኣል።
ቻይና ኣብ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ

ምውጋድ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ብዘይምህላዋ
ዝቕይዳ ኣካል የለን። ኣመሪካ ነዚ ናይ
ቻይና ኣካይዳ ንምጽራር ሓድሽ ፖሊሲታት
ትሕንጽጽ ከምዘላ’ዩ ዝንገር። በዚ ድማ
ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ናይ ኣየርን ባሕርን ሓይሊ
ክተዋፍር ጸኒሓን ኣላን። ኣመሪካ ነዚ ምስ
ሩስያ ዝነበራ ውዕል ከምዘፍረሰቶ እትገልጽ
ዘላ፡ ንቻይናን ሩስያን ኣብ ሓድሽ ውዕል
ንምጽማደን ተባሂሉ ዝተሃንደሰ ውጥን
ክኸውን ከምዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ
የረድኡ። ንሞስኮ ነቲ ውዕል ንምሕዳስ
ናይ ዓመት ዕድል ሂባታ ኣላ። ከምኡ’ውን
ንቤይጂን ናብቲ ውዕል ክትኣቱ ናይ
ዓመት ቈጸራ ሂባታ ከምዘላ ምንጭታት
የረድኡ። እዚ ምስ ዘይከውን ከኣ ምስታ
ሃገር እንተወሓደ ነቲ ናይ ማእከላይ ርሕቀት
ተወንጫፊ ሚሳይላት ምጥቃም ዝኽልክል
ውዕል ክትክትም ከምእትኽእል ይጥቀስ።
በዚ ድማ እቲ ስምምዕ ክሰርር ከምዝኽእል
ይንገር። እዚ ምስ ዘይትግበር ግና ሩስያን
ቻይናን ክፈጥራኦ ዝኽእላ ክልተኣዊ ዝምድና
ናብ ኣመሪካ ዘነጻጸረ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ስለዚ በዚ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ
ምውጋድ ምፍራይን ምፍታንን ማእከላይ
ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይል፡ እዘን ክልተ
ሃገራት ናብቲ ኣመሪካ እተቕርቦ ዘላ ሓድሽ
ናይ ውዕል ጠለባት ይምለሳዶ ዝብል ሕቶ
ግዜ ዝምልሶ ክኸውን እዩ።
ብኣንጻሩ፡ ምውጻእ ኣመሪካ ካብ ውዕል
ምውጋድ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር፡ ንሩስያ
ኣቘጢዑ፡ ንኽልቲአን ሃገራት ናብ ጥርዚ
ምትፍናን ከጥሕለን ከምዝኽእል ይንገር።
ኣብ 70’ታት፡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት
ኲናት ከይውላዕን ሳልሳይ ኲናት ዓለም
ከይባራዕን ተሰጊኡ ምንባሩ መዛግብቲ ታሪኽ
ይጠቕሱ። ሕጂ’ውን ናይዘን ክልተ ሃገራት
ጉዳይ ህጹጽ ፍታሕ እንተዘይተረኺቡሉ፡
እቲ ቕድሚ ሓምሳ ዓመት ተኸሲቱ ዝነበረ
ስግኣት ከይቅልቀል ስግኣት ከምዘለዎም
ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ። ኣብ ብዙሕ
ዞባታት ኣብ መንጎ ጽልዋ ክህልወን ዝደልያ
ሃገራት ዘሎ ግጭትን ምትፍናንን ከኣ ነዚ
ኩነታት ከቀላጥፎ ከምዝኽእል ይዝረብ።
ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን፡ ኢራንን
እስራኤልን ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት ምስዝድረቦ፡
ምትፍናን ኣመሪካን ሩስያን ብቕልጡፍ ናብ
ዝለዓለ ጠርዚ ክድይብ ከምዝኽእል ብዙሓት
ተንተንቲ ይሰማምዑ። ኣብ ሶርያ ዝረአ ዘሎ
ምትእትታው ናይዘን ክልተ ሃገራት ንባዕሉ
ኣሰካፊ ኩነት ፈጢሩ ምህላዉ እዮም እቶም
ተንተንቲ ዘረድኡ። በዘን ክልተ ሓያላን
ሃገራት ዝውሰድ ስጉምቲ፡ ኣብአን ጥራይ
ተሓጺሩ ዝተርፍ ብዘይምዃኑ ድማ ዓለም
ኣብ ሓድሽ መድረኽ ስግኣት ወዲቓ ከምዘላ
ዝሕብሩ ኣለዉ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ፍኖት
ዓብደልቃድር ኣሕመድ

መንእሰይ ግሬስ መሓሪ፡ ካብ
ኤርትራውያን ስድራ-ቤት ኣብ ሃገረካናዳ እያ ተወሊዳ። ኣብኡ ዓብያ
ተማሂራ - ኣብ ከተማ ቶሮንቶ። ኣብ
ምዉቕ ኤርትራዊ ባህሊ ዘኽብር ስድራቤት ብምዕባያን፡ ወለዳ ንኤርትራውነታ
ኣኽቢራ ከም እተዓቢ ብዝገበሩዎ ጻዕርን
ድማ፡ ኣብቲ ክንዲ ሰብ ዝኣኸለትሉ
ዕድመኣ ናብ ሃገራ ክትጥምት ከምዘኽኣላ
ትገልጽ።
“ወለደይ፡ ኤርትራ 9 ብሄራት
እትውንን ንእሽቶ ሃገር’ኳ እንተኾነት፡ ዓቢ
ታሪኽ ዘለዋ ሃገር ምዃናን፡ ብዙሕነትን
ጽባቐን ባህልታት እትውንን፡ ኣዝዩ ንቑሕ
መንፈስ ዘለዎ ህዝቢ ከምዘለዋን እናነገሩኒ
ስለዝዓበኹ፡ ከሎ ገና ብሃገረይን ህዝበይን
ሕብንቲ እየ” ትብል።
መንእሰይ ግሬስ መሓሪ፡ ኣብ ዓበይቲ
ከተማታት ሕ.መ.ኣ ኒውዮርክን ሎስኣንጀለስን እውን እናተዘዋወረት ዕላዊት
ናይ ፋሽን ቅዲ ኣቕራቢት - ማለት
ፋሽን ሞዴል እያ። ንሳ፣ ድሕሪቲ ኣብ
ሃገራ ዝገበረቶ ምብጻሕ፡ ‘ንህዝበይ ገለ
ክገብር ኣሎኒ፣’ ዝብል ድሌት ኣብ ልባ
ከምዝሰፈረ እያ ትሕብር።
“ንኤርትራ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን፡
ዝግበረለይ ኣቀባብላን ዝወሃበኒ ፍሕሹው
ገጽን ኣዝዩ’ዩ ዘሐጕሰኒ። ኣብተን
ንኣሽቱ ዓድታት ሃገርና ክዛወር ከለኹ፡
ኣብ ገሊአን ናይ ኤለክትሪክ ዝርግሐ
ከምዘየለ ብዘስተውዓልኩ፡ ብዓቕመይ
ክገብሮ ዝኽእል ንምግባር እናሓሰብኩ፡
እቶም ኣዝዮም ግዱሳት ሰባት ድማ
ነዚ ሕጂ ኣንቂለዮ ዘለኹ ፕሮጀክት
ጸሓይ ንኽሓስብ ብውሽጠይ ድርኺት
ፈጢሮምለይ።” ብምባል’ያ ነቲ ናይ
ጸሓያዊ ጸዓት ሓገዝ ሓሳብ ብኸመይ
ከምዘንቀለቶ ትሕብር።
እቲ ዝተበገሰ ሰናይ ሓሳብ ናብ ትግባረ
ንምምዕባሉ ናቱ መስርሕ ስለዘለዎ፣
መንእሰይ ግሬስ መሓሪ ነቲ ዝወጠነቶ
ሓሳብ ብኣድማዕነት ንምትግባሩ ዘኽእላ
ኣገባብ’ያ ተኸቲላ። ምስ ምምሕዳር ዞባ
ደቡብ ብምርድዳእ ከኣ ካብኡ ናብኡ
እቲ ናይ ጸሓያዊ ጸዓት ተጠቒምካ
ኣገልግሎት መብራህቲ ናይ ምዝርጋሕ
ሓሳብ ኣበይን ብኸመይን እንተኾነ
ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብምርድዳእ ናብ

ግብራዊ ተበግሶ ተሰጋገረት። ብመሰረት‘ቲ
ብመገዲ ዞባ ዝተበጽሐ ምርድዳእ ከኣ፡
እታ ናይ ጸሓያዊ ጸዓት ፕሮጀክት ክትከለላ
ዝተመርጸት ዓዲ ኣብ ዞባ ደቡብ ተደኲና
እትርከብ መዓያ እትበሃል ዓዲ’ያ።
እታ ዓዲ፣ ብሳላ’ቲ ዘለዋ ኣቀማምጣን
ጂኦግራፊካዊ ቦትኣን፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ
ቃልሲ፡ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ
ዝነበሩ ተጋደልቲ ከም መዋፈሪቶም
ይጥቀሙላ ምንባሮም ኣብቲ ዓዲ ይትረኽ
እዩ። እነሀ ድማ እቲ ናይ ምትካል መደብ
ንዓዲ መዓያ ክወሃብ ስለዝተወሰነ፡ ንምትካሉ
‘ላክዌቭ ሶሉሽንስ’ ሓላፍነት ተቐቢሉ
ድሕሪ ናይ ገለ ኣዋርሕ ዕቱብ ስራሕ
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ተግቢርዎ ይርከብ።

ኣቐዲሙ በዓል መዚ ኤለክትሪክ
ዞባ ደቡብ፡ ነቲ ኣብ ዓዲ መዓያ
ዝተዓደለ ንብረት፡ ከምዝመጾ ንምዕዳሉ
ኣይመረጸን። ምስ ኣነባበርቲ መዓያ
ብምርድዳእ፡ ንቐጻልነትን ንምክትታልን
ምእንቲ ክጠቅም፡ ነዚ ዝስዕብ ቅጥዕታት
ብምውጻእ’ዩ ከምዝዕደል ገይሩ። ገለ ካብቲ
ዘውጸኦ ቅጥዕታት፦
1ይ - ንመጸገንን ንምክትታልን ናይቲ
ንብረት ዝውዕል ነፍሲ-ወከፍ ወዲ ዓዲ
ወርሓዊ 50 ናቕፋ እናዋጽአ ኣብ ባንክ
ክውህለል።
2ይ - ዝኾነ ወዲ ዓዲ ካብቲ ዓዲ ለቒቑ
እንተወጸ ወይ ድማ ናቱ ጀነረተር መሳሊ
ንብረት እንተኣጥረየ እዚ ሶላር ንዓዲ
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‘ፕሮጀክት ጸሓይ’

“ኣዴታት ብዙሕ ተሓጊዘን
ብምርኣየይ ተሓቢነ” መንእሰይ ግሬስ መሓሪ
የረክቦ።
3ይ - እዚ ንብረት’ዚ፡ ንኻልእ ሰብ
ምሻጥ ይኹን ምልዋጥ ኣይፍቀድን፡
ዝብል ይርከቦ።
ብመሰረት ሓበሬታ ላክዌቭ ሶሉሽንስ፡
እቲ ብወይዘሪት ግሬስ መሓሪ ዝውነን
ፕሮጀክት፡ ዝኣከቦ ብጸሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ
ናይ መብራህቲ ኣገልግሎት ኮይኑ፣
ብሄብኮስ ዝፍለጥ ናይ ኣባይቲ መብራህቲ
ምስ ሸሓኒኡ፡ ገመዳቱን ባተሪኡን
ዘጠቓለለ እዩ። እዚ ከኣ እንተወሓደ፡
ንመጐዓዓዚን ካልእን ዋጋታት ኣውጺእካ፡
ንሓንቲ ስድራ ብሕሳብ 3 ሽሕ ናቕፋ
ዝበጽሕ ንብረት ምዃኑ እዮም እቶም
ዝምልከቶም ዝሕብሩ። ይኹን’ምበር

ካብ ነበርቲ ዓዲ መዓያ ዝተሓተተ ዋጋ
ከምዘይነበረ ተቐማጦ እታ ዓዲ ይገልጹ።
ነዚ ብመንእሰይ ግሬስ መሓሪ
ዝተወስደ ሰናይ ተግባር ንምግላጽ ሓደ
ካብ ተቐማጦ’ታ ዓዲ ዝኾኑ መርጌታ
ኣለም ተወልደመድህን፦
“እግዚኣብሄር ስለ ዝፈቐዶን መንግስትና
ስለዝፈተዎን፡ እዚ ሓገዝ ተቐቢልና። እዚ
ዓዲ ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ርሒቑ
ዝጸንሐ ብምዃኑ፡ ነዚ ጸገምና ርእዩ እነሆ
መብራህቲ ተዋሂቡና ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ
ኣብ ገዛና ተመን ይኹን ዕንቅርቢት
እንተነኸሰና ኣይንርእዮን ኔርና። ኣብሪህና
እንጀራ ክንስንክተሉ፡ ተማሃሮ ከጽንዑሉ
ክንጥቀመሉ ኢና። ነዛ ጓልና ግሬስ መሓሪ

ከኣ ብልቢ ነመስግና፣” ክብሉ ከለዉ፦
ሸኽ መሓመድ-ኑር ጣሃ ብወገኖም “ኣብ ጸልማት ኣብ ሕማቕ ኢና ጸኒሕና።
ብርሃን ድማ ንኹሉ ክጠቕመና እዩ። እዚ
ኸኣ ዋላ ሓንቲ ዝኸፈልናሉ የብልናን፡ ብናጻ
እዩ ተዋሂቡና። በዚ ድማ ንመንግስትናን
ነታ ነዚ ሓገዝ ዝወፈየትልና ጓልናን ኣዚና
ነመስግን፣” ብምባል ዝተሰመዖም ሓጎስን
ዝፈጠረሎም ባህታን ይገልጹ።
ላክዌቭ ሶሉሽንስ፡ ነዚ ብመንእሰይ
ግሬስ መሓሪ ዝተወስደ ተበግሶ ብቐረባ
ብምክትታል፡ እቲ ምስ ኩነታት ሃገርና
ዝኸይድ ብጸሓያዊ መመንጨዊ ዝሰርሕ
ናይ ሄብኮስ መብራህቲ ብምቕራብን
ብምትካልን ስራሓት ዛዚሙዎስ፡ ድሮ
እውን ዓዲ መዓያ ተጠቃሚት ጸሓያዊ
ጸዓት ክትከውን በቒዓ ኣላ።
እዚ መሳርሒታት ጸሓያዊ ጸዓት’ዚ
ኣብ መዓያ ምትካሉ፡ ዝያዳ ኹሉ
ዘሐጐሶምን ዝሓገዞምን እንተለዉ፡
ተመሃሮን መማህራንን ዓዲ መዓያ እዮም
ክበሃል ይከኣል። ምኽንያቱ፡ ብፍላይ
ተመሃሮ መዓያ፡ ጉስነት እናተኸታተሉ
እዮም ዝመሃሩ። ድሕሪ ትምህርቶም
ብቐጥታ ጤለ-በጊዕን ከብትን ኰብኲቦም
ናብ መሮር እዮም ዝወፍሩ። ዓራርቦ ምስ
ተመልሱ ድማ ብስእነት መብራህቲ ኣመት
ትምህርቲ ከይገበሩ እያ መሬት ክትዓርቦም
ጸኒሓ። ሕጂ ግና ኣይከምኡን።
ተመሃራይ 4ይ ክፍሊ፡ ዓወት ተስፋይ
ሰዓት 8፡00 ናይ ምሸት ከጽንዕ እዩ ጸኒሑና።
ንሱ ንዝሓደሮ ባህታ እንኪገልጽ፦
“ቅድሚ ሕጂ ብጋዝን ላምፓዲናን
ጌርና ከነጽንዕ ንፍትን ኔርና፡ ሕጂ ግና
መብራህቲ ስለዝረኸብና፡ ኣብ ጉስነት
ውዒልና፡ ለይቲ ከም ልብና ክሳብ ሰዓት
10፡00 ናይ ለይቲ ከነጽንዕ ስለዝኸኣልና፡
ኣዚና ተሓጒስና ኣሎና “ይብል።
ርእሰ-መምህር ቤት ትምህርቲ መዓያ
መምህር መድሃኔ እውን “ተማሃሮና ብምኽንያት መብራህቲ
ኣዝዮም ኪሸገሩ ከምዝጸንሑ ንፈልጥ
ኢና። ገለ ተመሃሮ ብዝተፈላለየ
መሳርሒታት ይፍትኑ እኳ እንተነበሩ፡
ብምሉእ ከጽንዑ ይኽእሉ ስለዘይነበሩ
ገምጋም ናይ ደረጃኦም ኣዝዩ ታሕቲ
እዩ ጸኒሑ። እቲ ዓሚ ኣብ 80.1 ዝነበረ
ገምጋም፡ ሕጂ ግና ገምጋም ደረጃ
(ኣቨረጅ) ተመሃሮና ኣብዚ ሓጺር ጊዜ፡
ናብ 89.9 ምድያቡ ንዓና ንመማህራን
ኣዝዩ ኣሐጒሱና ኣሎ።” ብምባል፡ ንስለ’ቲ
ብመንእሰይ ግሬስ መሓሪን ምምሕዳር
ዞባ ደቡብን ዝተወስደ ተበግሶ ምስጋናኡ
ይገልጽ።
ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ግሬስ
መሓሪኸ እንታይ ትብል?
“እቶም ተመሃሮ፡ ኣብ ትሕቲ’ቲ
ዝረኸብዎ መብራህቲ ኮፍ ኢሎም
ከንብቡን ከጽንዑን ምስ ረኣኹ፡ ካልእ
ካብዚ ዝዓቢ ሓሳብ ክሓስብ ከምዘሎኒ
ኣስተውዒለ፣” ብምባል’ያ ነቲ ዝፈጠረላ
ሓጎስ ክትገልጾ ፈቲና።
ድሕሪ ተመሃሮ’ታ ዓዲ ኣዴታት መዓያ
እየን ረቢሐን። ነቲ ቀትሪ ዘይወደአኦ ዕዮ
ለይቲ’ውን ሓዊሰን ክሰርሐኦ ስለዝበቕዓ።
ነዚ ኣመልኪተን ወ/ሮ ፋጥና ሽፋን ወ/ሮ
ህይወት ሃብተን ኣብ ዝሃበኦ ርእይቶታት፡
“ኣብ ጸልማት ዋላ ሓንቲ ክንሰርሕ
ንኽእል ኣይነበርናን። ሕጂ ግና እቲ
ቀትሪ ዘይወዳእናዮ፡ ክዳን ምሕጻብ፡

መግቢ ምድላው፡ ስፈ ምስፋይ ካልእ
ንጥፈታትናን መብራህቲ ስለዝረኸብና፡
ደስ ኢሉና ንሰርሕን ቤትና ነመሓድርን
ኣሎና። ንዓና እሞ ኸኣ እዚ መጺኡና ዘሎ
መብራህቲ ኣዝዩ እዩ ሓጊዙና፣”ይብላ።
ኣመሓደርትን መማህራንን መዓያ’ውን
ብወገኖም ጸብጻባትና ክንጽሕፍን፡ ናይ
ትምህርትና ምድላዋት ክንገብርን ብዙሕ
ተሓጊዝና እዮም ዝብሉ።
ነበርቲ መዓያ ተሰማሚዖም ዘጽደቕዎን
ተመሊሱ ነታ ዓዲ ዘገልግልን፡ ካብ ነፍሲወከፍ ነባሪ ኣብ ወርሒ 50 ናቕፋ
ከውጽእ ዝኣተውዎ ውዕል መሰረት፣
‘ኮሚቴ ሶላር’ ተባሂሎም ዝተመዘዙ
ደቂ’ታ ዓዲ ኣለዉ። ንሳቶም ብዛዕባ
መጻኢ መደባቶም ክሕብሩ ከለዉ፦
“ነበርቲ መዓያ፡ በዚ ዝረኸቡዎ
ጸጋ ተደፋፊኦም ንኻልእ ጽቡቕ ነገር
ንምግባር ትምኒት ኣሕዲሮም ኣለዉ።
ኣብዚ ካብ በጻሕናስ፡ ሕጂ ድማ ምስ
ሃገርናን ዓለምናን ክንራኸብሲ፡ በዚ ናይ
ሄብኮስ መሳርሒታት ጸዓት ዝሰርሓ
ቴሌቪዥናት ከነእቱ ንደሊ ኣሎና፡”
ክብሉ ዝሃብዎ ሰናይ ምኽሪ ከኣ ከም
ዝግበረሎም እናተኣማመኑ እዮም።
ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ግሬስ
መሓሪኸ እንታይ ትብል?
“እቶም ተመሃሮ፡ ኣብ ትሕቲ’ቲ
ዝረኸቡዎ፡ መብራህቲ ኮፍ ኢሎም
ከንብቡን ከጽንዑን ምስ ረኣኹ፡
ካልእ ካብዚ ዝዓቢ ሓሳብ ክሓስብ
ከምዘሎኒ ኣስተውዒለ፣” ብምባል’ያ ነቲ
ዝፈጠረላ ሓጎስ ክትገልጾ ፈቲና። ካብቲ
እትቕመጠሉ ሃገር ኮይና ብዝለኣኸትልና
ሓጺር ዕላል ኣቢላ፡“እቶም ነበርቲ’ታ ዓዲ ብዘለዎም
ንእሽቶ ነገር ዓጊቦም ዝነብሩ ብምዃኖም
ምስ ተረደኣኒ እየ ክስዕቦም ወሲነ። ኣነ
ኣብዚ ዘለኽዎ ደረጃ ብኻልኦት ተሓጊዘ
ከምዝበጻሕክዎ መጠን፡ ናተይ ሓገዝ
ንዝደልዩ ምሕጋዝ ድማ ክገብሮ ጥራይ
ዘሎኒ ዕማም’ዩ። እዚ ፕሮጀክት ኣብ
መዓያ ምስ ተተኽለ፡ ተመሃሮ ተጠቒሞም፡
ኣዴታት ድማ ኣብ ዕዮ ገዛ ብዙሕ
ተሓጊዘን ብምርኣየይ ሕብንቲ እየ።
ንኹሎም መዛኑይ ድማ፡ ‘ሓላፍነታውያን
ንኹን፡ ብልቢ ፍቕርና ንግለጽ ክብሎም
እደሊ፣” ብምባል’ያ ምኽራ ለጊሳ።
እወ! እቲ ጽቡቕ ዝዘርአ እዩ ጽቡቕ
ዝዓጽድ። ንኻልኦት’ውን ጽቡቕ ኣብነት
ዝኸውን።
ኢሳቕ መሓሪ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ልቢ-ወለድ
ሻዱሻይ ክፋል
እቲ ሃንደበት ነታ መራር ጸሓይ
ክውል ኣቢሉ ጽዕን ኢሉ ዝነበረ
ደበና፡ ነተን ክዛወራ ኢለን ካብ
ገዛውተን ዕዳጋ ሓሙስ ንኸተማ
ዝነቐላ መሓዙት ዕግት ኣበለን።
ነታ ካብ ርሑቕ ዝረኣየኣ ኣንጻር
መንገደን ትሕንበብ ዝነበረት ታክሲ፡
‘ታክሲ! ታክሲ!’ ኢለን ብምድሃይ
ምልክት ብምግባር ደው ኣበልኣ።
ነቲ ኣብ ቅድሚአን ደው ዝበለ በዓል
ታክሲ ንኤክስፖ ኩንትራት ዋጋ
ተሰማሚዐን ተሰቕላ። እቲ ዝኣተዋኦ
ባር ዮስካ ኣቐዲሙ ሓሳበን ተረዲኡ
ንዓአን ክጽበ ዝጸንሐ ክመስል
ዝሕልሕልን ጽምውን ኢሉ እዩ
ጸኒሑወን።
ሊባኖስ፡ “መሓዛይ ፍቕሪ ድዩ
ጠላም እቶም ብፍቕሪ ዝምሕሉ
ሰባት’ኮ ምርዳእ ኣብዩኒ ኣሎ።
ምልእቲ ለይቲ ብዛዕባ’ዚ ደርጋፍ
ሆሬብ ክሓስብ ሰለም ከየበልኩ’የ
ሓዲረ። ባባ ከኣ ከምዚ ትፈልጥዮ
ካብኡ ይገድድ። እንተፈሊጡ’ሞ
ክቐትለኒ ድዩ ገለ’ዩ፡ እንድዒ!
ፈሪሀሉ ኣለኹ መሓዛይ፡” ብምባል
ስግኣታ ገለጸት። “እዚ ኣብ ከብደይ
ዘሎ ከኣ፡ ክዛረበኒ እዩ ሓዲሩ።
ኣቤት ህይወት! ከም ብሌን ዓይኑ
ዝከናኸነካ ዝነበረ ሰብዶ ከምዚ ገይሩ
ይጠልመካ’ዩ?” ብምባል መልሲ ካብ
መሓዝኣ ተጸበየት።
ዴቦራ፡ “ኣይረድ!” በለት ህውኽ
ኢላ። “ኣወዳት ከም ናትና ዓለም
የብሎምን። ዝረኸበቶም ሄዋን’ያ
ልቦም ትጠውዮም። እዚ ድማ
ብሆሬብ ኣይተጀመረን። ክውስኑ
ከለው ህውኽ ኢሎም ስለዝውስኑ እዩ
እቲ ጸገም። ብዛዕባ ጽባሕን መጻእን
ዘሕፍሮም ተግባር ይፍጽሙ ከም
ዘለዉ ኣይሓስቡን እዮም። ንሎሚ
ኣብ ሎሚ ከም ዝሰለጦም’ዮም
ዝነብሩ። እቲ ኰይኑ እቲ፡ መሓዛይ
ንስኺ ነብስኺ ኣይትህሰዪ። ጽባሕ
ንግሆ ልቢ ኣዕብዩ ተደፊኡ ይቕረ
በልለይ ከም ዝብለኪ ርግጸኛ እየ።
ብዛዕባ ገዛእ ርእስኽን እዚ ዕሸልን
ጥራይ ሕሰቢ፡ ካልእ ኩሉ ንጽባሕ
ንግደፎ ባዕላ ትጽሮ፡” በለት
ከተጸናንዓ ብምሕሳብ።
“ጽባሕ ዲኺ ዝበልኪ!” በለት
ብኣግርሞት ከንፈራ እናረምጠጠት።
“ኣብ ኢደይ ዘላ ሎሚ ጽቡቕ
ዘይፈደየትንስ፡ ብዛዕባ’ታ ዘይሓዝኩዋ
ጽባሕ ተስፋ ክገብር ትጽበይኒ።
ተጸሊልኪ ዲኺ!?” በለት ክሳዳ
ንላዕሊ ኣንቃዕሪራ እቲ ዘረባ ቅጭ
ዘምጽኣላ ክትመስል።
ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ቢራ ዝሓዘ
ቢኬሪ ኣልዒላ እናምዓጐት፡ “ሓዊ
ንሞቕሎ ዋላ ዘጕሃርካ ኣጕህረሉ
ዘቐንዝዎ ኣይኰነን። እዚ ናትኪ
ሽግር ድማ ምስዚ ይመሳሰል እዩ።”
ዘረባ መሓዝኣ ቁርጽ ኣቢላ፡ እንታይ
ኢኺ ኴንኪ ዘይኣመልኪ ትዛረቢ

ደወል ወጋሕታ

ዘለኺ። በጃኺ! ዘለንኒ ጭንቀት
ይኣኽለኒ። እንተኽኢልኪ ኣዘናግዕኒ፡
” ብምባል ገጻ እስር ፍትሕ ኣበለት፡
ጽዒኑዋ ዘሎ ከቢድ ጾር ክትግምቶ
ዘይምኽኣላ ከም ዘዀረያ ክትሕብር
ዝደለየት ክትመስል ኣቓልቦኣ ናብ

ብርሃን ናይ ጐደና መብራህቲ
ተሓጊዛ ስምዒቱ ከተንብብ ዝደለየት
ክትመስል ኣተኲራ ናብ ገጹ
ጠመተት። “ኣብ ልዕለይ ዘለካ ፍቕሪ
ከም ቀደሙ ከም ዘሎ ኣሚነ ክቕጽል
ባህጊ እንተለካ፡ ናብዚ ኩሉ ሽግር
ዘውደቐትና ጐርዞ ብሓባር ክንረኽባ
ፍቓደኛ ኩን። ብድሕሪ’ዚ ፍቕርና
ናብ ዝነበሮ ክምለስ ጸገም ዘለዎ
ኣይኰነን፡” ብምባል ሕርኽርኽ ክብላ

ካልእ ገበረት።
ኩራ መሓዝኣ ቆብ ስለዘበለቶ፡
“ስምዕኒ’ሞ
መሓዛይ
ንዓኺ
ዝጠቅም እየ ዝዛረብ። እንተ ጐሃኺ
ንስኺ’ምበር፡ እቲ ናብዚ ጓሂ እዚ
ዝደርበየኪ ሰብ ዝነድድ ኣይኰነን።
ስለዚ፡ ንዝወረደኪ ሽግር ህድእ
ኢልኪ ብምውሓጥን መፍትሒ
ብምንዳይን ንነብስኺ ከተረጋግእያ
እንተዘይክኢልኪ
ትህሰዪ’ምበር፡
ኣይትኸስብን ኢኺ። እዚ ወርሒ
ብጓሂ ተባሒትኪ ኢኺ ቀኒኺ።
ስለዚ፡ እቲ ፈለማ ዘገድስ ኩነታት
ጥዕናኺ ስለዝዀነ ሕክምና ክንከይድ
ኢና፡” በለት፡፡
***
ምሉእ መዓልቲ ኣብ ሓሳብ
ጥሒሉ ውዒሉ እዩ ጸሓይ ኣብ
ምዕራባ ካብ ቤቱ ገዛ ባንዳ ወጺኡ
ናብ ማይ ተመናይ ገዛ ኣፍቃሪቱ
ዝነቐለ ሆሬብ።
ኣብ ኣፍደገ ገዛኹም ኣለኹ ዝብል
መልእኽቲ ብሞባይሉ ስለዝጸሓፈላ
ስምዒታ እናተፈራረቐ’ያ ጓሂኣ
ቀቢራ ንደገ ዝወጸት ቲምናት።
ብቁንጅንኣን ትሕትናኣን ልቡ
ዝሰለበት፡ ኣብ ራዳር ፍቕሩ ዘውደቓ
ጐርዞ፡ ከምተን ቅድሚኣ ዝሓለፋ
ጐራዙ ጽልኢ ኣብ መንጎኦም ዳስ
ተኺሉ ከምዚ ኢሎም ማዕዶ ማዕዶ
ክንረአአ ኢና ዝብል ግምት ፈጺሙ
ኣይነበሮን። “ፍቕረይ፡ ህይወት ንዓይ
ብድሕረኺ ከባድ እያ። ከማኺ ኣብዛ
ዓለም ክረክብ ዝኽእል ኣይኰንኩን”
በለ ናብኣ ገጹ ክቐርብ ኣእጋሩ
ብምስጓም።
ዘው ዝበለ ጸጒሪ ርእሳ ንድሕሪት
እንመለሰት፡
“ፍቕረይ
ዲኻ
ዝበልካኒ?” ብምባል በቲ ሃሳስ

ንዝቐነየ ነገር መዕረፊ ክትረኽበሉ
እትኽእል ጉዳይ እንኮ ንሱ ምዃኑ
ኣስሚራትሉ እያ።
ከም ሓያል ድምጺ በርቅን
ነጐዳን ዝሰምዐ ልቡ ምሸት በለት
ንእለት። ክሰምዖ ዘይደሊ ሕቶ እዩ
ዱብ ኢሉዎ። ብፍርሂ ተዋሒጡ
እንታይ ከም ዝምልስ ጠፍኦ።
“እ.እ.እ. . .” ንሓሶቱ ክትምስክር
ዝደለየት ክትመስል መልሓሱ ባእ
ባእ በለት።
“ከተራኽበናፍቓደኛኣይኰንካን?”
ብምባል ደጊማ ሓተተቶ።
ዝተረበሸ ስምዒቱ ብምህዳእ፡
“ጸግም ዘለዎ ኣይኰነን። ኣብ
ዝጠዓመኪ መዓልቲ ንገርኒ ደዊልና
ክንረኽባ ንኽእል ኢና፡” ብምባል
ርእሰ-ተኣማንነቱ ክብ ኣቢሉ ንግዚኡ
ክሓባብላ ፈተነ።
***
ሶፋር፡ ብሰንኪ ጥልመት ፍቕሪ
ካብ ስራሕ ሓሚመ ብምባል
ንሳልስቲ ዕረፍቲ ሓቲታ ኣብ ዓራት
ተዀርምያ ትውዕልን ትሓድርን
ነበረት። ነታ ድምጺ ዝገበረት
ሞባይላ ሆሬብ ክዀነላ እናተመነየት
ቅልጥፍ ኢላ ረኣየታ። ስምዒት
ውሽጣ ክቕየር እናተፈለጣ፡ “ሄለው
መሓዛይ፡” በለት።
ሚልካና፡ “መሓዛይ ከመይ
ኣርፊድኪ? ኣብ ዓራት ዲኺ
ዘለኺ ዋላስ ተበራቢርኪ? ብምባል
ሓተተት።
ነዊሕ ጸጒሪ ርእሳ እናፈተለት፡
“መሓዛይ ልበይ ኣብ ባሕሪ
ከም ዝተሸርበት መርፍእ ጠፊኣ
እናሃለወት ከመይ ኢለ ካብ ዓራት
ክወርድ፡ ተረሚሰ እንድየ፡” ብምባል
ዘላቶ ቃንዛ ንመሓዝኣ ገለጸት።
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ካብቲ ትሰርሓሉ ክፍሊ ንደገ
ብምውጻእ፡ “መሓዛይ ሎሚ ንግሆ
ኣብ ስራሕ ጉድ ሰሚዐን ርእየን
ኣለኹ፡” በለታ።
“እንታይ ጉድ ደኣ ኢኺ
ርኢኺ?” በለት ገለ ዜና ክትሰምዕ
ህንጡይነታ ሰማይ ዓሪጉ።
“ይገርመኪ እዩ! ኣብ ስራሕ
ክልተ መሓዙት መጺአን ከዕልላ’የ
ሰሚዐየን። እዚ ስዲ ንዓኺ ጥራይ
ኣይኰነን ተጻዊቱልኪ ዘሎ። ካባኺ
ንላዕሊ ሽግርን ኣደራዕን ዘውረደለን
ደቀንስትዮ’ውን ኣለዋ፡” ኢላ ዘረብኣ
ከይወድአት።
“ከመይ
ማለትኪ’ዩ
ኣይተረድኣንን?” በለት ካብ ዝነበረቶ
ዓራት ክትወርድ እናፈተነት።
“ካብ ሆሬብ ናይ ሓሙሽተ ወርሒ
ጥንሲ ዘለዋን ዓርኩ ዝነበረትን
ንሱ ግን ዘይኣመነላ፡ ኣብ ሕክምና
ኩነታት ጥዕናኣ ክትፈልጥ መጺኣ
ነይራ። ኩሉ ዕላለን ስለዝሰማዕክዎ
ኣነ’ውን ስለዝመርመርክዋን ኩነታታ
ብደቂቕ ንኽፈልጥ ኣይተጸገምኩን።
ሕጂ ንሱ ምስኣ የለን። እቲ
ሓድሽ ዓመት ትዝክርዮ እንዲኺ
ኣነ ብስራሕ ክገይሽ ስለዝዀንኩ
ብሓንሳብ ኣይነምስን ኢና ምስ
መሓዛኺ ኣምስዪ ክብለኪ። ኣብዛ
ዕለት፡ ክፍኣት እተመንጩ ልቡ ናይ
ፍቕሪ መገሻ ስለዝነበሮ እዩ። እዛ
ዝጠነሰት ኣብ ሓድሽ ዓመት ምስ
ካልእ ጓል ክዘናጋዕ ከም ዝረኸበቶን
ብሰንኩ’ውን ከም ዘይጠዓማን እያ
እናንጸርጸረት ነጊራትኒ፡” በለት።
“እዋእ! እንታይ ትብሊ ኣለኺ?
ናይ ብሓቂ ዲኺ? እሞ እዚ
ኹሉ ሞባይል ምዕጻውን ክገይሽ’የ
ምባልን’ሲ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ
ክፉእ ተግባራት ንምፍጻም እዩ ነይሩ።
‘ዘይተነግረ’ምበር፡ ዘይተገብረስ የለን’
ክብሉ ኣቦታትናስ’ባ ሓቆም እዮም፡
” በለት ርእሳ ክዘራ ስለዝጀመረ
ተመሊሳ ኣብ ዓራት ኮፍ እናበለት።
“እንተ ትርእይያ ገጻ ማዳ ንማዳ
እያ ኰይና። ተሌፎን ተለዋዊጥና
ስለዘለና ክንድውለላ ኢና፡” ኢላ
ዘረብኣ ከይወድአት ሞባይል ሕሳብ
ወዲኣ ተቛረጸት፡፡
***
ሊባኖስ፡ ኣብ ናይ ብሕቲ ክፍላ
ኣብ ከቢድ ሓሳብ ጥሒላ እንከላ
እያ ሞባይላ ድምጺ ኣስሚዓ። ስም
ደዋሊ ምስ ተዓዘበት መሊሳ ኣብ
ሓሳብ ተሸመት። ‘እንታይ ሓሲቡ
ደኣ ሎሚ ደዊሉ? መን ትጋገ ኣለኻ
ዝብሎ ረኺቡ?’ ኢላ ኣብ ሓሳብ
ተሸሚማ እንከላ ደዊላ ወድአትን
እንደገና ደገመትን። ‘ክቕበሎዶ
ዋላስ ስቕ ክብል?’ ብምባል ሓሳባ
ተፈራረቐ። ካብ ናይ ወላዲኣ ቆየቛ
ክትድሕን ብምህቃን ንተግባሩ
ብምርሳዕ፡ “ሄሎው” በለት ስሙ
ከይጠቐሰት።
ሆሬብ፡ ‘ኣይትቕበለንን እያ’
ብምባል ተስፋ ቆሪጹ ከም ዘይጸንሐ
ድምጻ ምስ ሰምዐ ዓወት ከም
ዝጨበጠ ንእለት ብታሕጓስ ፍንጭሕ
በለ። ድምጹ ኣህድእ ኣቢሉ፡ “ሄለው
ሊባኖስ ዓባይ ሰብ ከመይ ቀኒኺ?
ይቕረታ ግበርለይ ደሃይ ኣጥፊአ”

ብምባል ዘረብኣ ንኸይሰምዕ ኣእዛኑ
ይዓጹ ከም ዘይነበረ፡ ሎሚ ግን
ብኣንጻሩ መልሳ ክሰምዕ ኣእዛኑ
ከፈተ።
እህህህ በለት ብተግባሩ ተገሪማ።
“ደሃይ ዘይኰንካ ሓቅን ፍቕርን ኢኻ
ኣጥፊእካ፡” ብምባል ሓጺር መልሲ
መለሰት።
ዝሓሰቦ ዕላማ ከተግብር እንተዀይኑ፡
ብቐዳምነት ናብ ሓሳባ ምውዳቕ ከም
ዘድልዮ ኣቐዲሙ ሓሲቡዎ ዝመጸ
እዩ። “እወ ልብኺ ከም ዝጐዳእክዎ
እርደኣኒ እዩ። ሕጂ ግን፡ ጽቡቕ
ገይሩ ተረዲኡኒ። ስለዚ፡ ካባኺ
ወጻኢ ህይወት ከም ዘይብለይ ምስ
ፈለጥኩ፡ ካባኺ ምፍላይ ኣዝዩ ከቢድ
ምዃኑ በሪሁለይ። ናይ ዘጥፋእክዎ
ዋጋ ክኸፍል ከም ዘለኒ ድማ ጽቡቕ
ገይሩ ተረዲኡኒ’ዩ” ብምባል ህድእ
ኢሉ ከእምና ተቓለሰ።
“በዚ ትብለኒ ዘለኻ ርግጸኛ
ክኸውን ኣይክእልን’የ። ምኽንያቱ፡
ትማሊ ፔረድ ደው ኢሉኒ ምስ
በልኩዃ፡ ሕክምና’ሞ ቸክ ዘይትገብሪ
ኢልካ ባዕልኻ ከም ዘይደፋፋእካኒ፡
ጠኒሰ ምስ በልኩኻ ግን ኣብ ጥራይ
ጐልጐል ኢኻ ደርቢኻኒ ተዓዚርካ።
ብሰንክኻ ማይ ገዲፈ ደም’የ ነቢዐ።
ህላወይ ብዘይካ ምንባዕ ድማ
ትርጉም ዘይብሉ ኰይኑ፡” በለት
ዝብላ ክትስምዕ ተሃዊኻ።
“ኣነ’ውን ዘቕሓርኩዋ ልብኺ
ክፍውስ ስለዝደለኹ’የ ካብ ልቢ
ይቕረ ክትብልለይ ዝደሊ ዘለኹ።
ፍቕርኺ ንጥልመተይ ስዒሩዎ
እዩ። ማዕረ ክንደይ ብኽፉእ
ተግባረይ ተጣዒሰ ነብሰይ ጸሊአ
ኣለኹ ክነግረኪ ኣይክእልን’የ። ዋጋ
ጥልመት ከቢድ ምዃኑ ሕጂ ድቃስ
ምስ ሰኣንኩ’የ ተሰቊሩኒ፡” ከምስል
ሕንቕንቕ በለ።
ዘረባ መሓዝኣ ዘኪራ ብውሻጣ
ሰሓቐት፡ ‘ከም ከውሒ ልቡ ተሪሩ
ከም ዘየንብዓንስ ከምዚ ኢሉ
ንዝልምነኒ’ዩ፡’ በለት ብውሽጣ ከብዳ
እናዳህሰሰት። “ዝኣመንኩዎ ፍቕሪ
ጽቡቕ ስለዘይፈደየኒ፡ ልበይ ኣውዲቐ
ንቓላትካ ክኣምኖም ኣይክእልን’የ።
ምስ’ታ ኣብ ሓድሽ ዓመት ምሳኻ
ዝነበረት ጓል ኣራኽበኒ፡ ዘለና ርክብ
ድማ ትነግራ፡” ብምባል ዘይሓሰቦ
ድቦላ ሓሳብ ደርበየትሉ።
ብምግራም ‘መን ደኣ መኺሩወን
እዘን ኣዋልድ ሓደ መዝሙረን?’
ብምባል ብውሽጡ ንነብሱ ሓተታ።
“ናቱ ጸገም ዘለዎ ኣይኰነን። ጥራይ
ኣነን ንስኽን ተራኺብና ጽልእና
ብፍቕሪ ንስዓሮ፡፡ ንዓኣ ከኣ ብሓንሳብ
ኰይንና ንድውለላ’ሞ እቲ ዝዀነ
ነገር ነረድኣ፡” በለ ንምርካባ’ምበር፡
ንምእማናን
ንምትላላን
ከም
ዘይእግሞ ብምእማን። “ጥራይ
መዓስ’ዩ ዝጥዕመኪ ክድውለልኪ?”
በላ፡ ብመንገዳ ኣቢሉ ምስ ቲምናት
ዝዕረቐሉ ብልሓት ኣብ ምፍጣር
ምትላልን ረቂቕ ብልሓት ከም
ዘድልዮ ክግምት ኣይተጸገመን።
“ኣብ ዝጠዓመካ ደውለለይ፡”
ብምባል መለሰት።
ይቕጽል ...

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ. 55

ኤርትራ

ተርሙማ
ሃብቶም ኢዮብ

ዘቢብ ዘቢባ

ዘቢብ ተጸሊኡዋ ቐንዩ። ዘቢባ
ድማ ብገለ ምኽንያት ደሃይ
መሓዝኣ ከይፈለጠት ቀንያ።
ድሒራ ግን ቀዳም መዓልቲ ደሃይ
መሓዝኣ ንምግባር ነቐለት። ኣብ
እንዳ መሓዝኣ ምስ በጽሐት ዘቢብ
ሓውሲ ኵርይ ስለዝበለት ቀልጢፋ
ሰላም ኣይበለትን።
“እንታይ ደኣ ዝሒልኪ?” በለታ
ዘቢባ።
“ከመይ ከምዝቐነኹ ደሃይ
ኣይትገብርን?” መለሰት ዘቢብ።
“እሂ?”
“ኣይተጸሊኡኒ እንድዩ ቐንዩ”
“እሞ ዘይፈለጥኩ፡” በለት ዘቢባ።
“ኣይትሓዝለይ በሊ”
“ደሓን” በለት ዘቢብ።
“ግና ንስኺ’ውንኮ ደሃየይ
ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ቊጽሪ
ሓንቲ ሕቶ’ያ ቐሪባትልና ዘላ።
ትሕዝቶኣ ኸኣ ሓደ ቊጽሪ ሓዙለይ
ዝብል’ዩ። ሓንሳእ እሞ ተጠንቂቕና
ንከታተላ ብድሕሪኡ ተመሳሰልቲ
ሕቶታት ክንሰርሕ ክንክእል ኢና።
1) ቊጽሪ ሓዙለይ፦
- ካብ 1 ክሳዕ 100 ካብ ዘለዉ
ቊጽርታት ሓደ ሓዙለይ
- ክንድኡ ወስኹሉ
- ሕጂ ድማ 15 ወስኹሉ
- ነዚ ቊጽሪ ብ 3 ኣርብሕዎ
- ነዚ ብ3 ኣርቢሕኩም ዝረኸብኩሞ
ቚጽሪ 33 ደምሩሉ
- ነዚ ድማ ብ 6 ምቐሉዎ
- እቲ ፈለማ ዝሓሰብኩሞ ቚጽሪ
ኣጒድሉሉ
- ኣብ መወዳእታ መልሲ 13
እንተዘይመጺእልኩም ተጋጊኹም
ኣለኹም።
ኣሰራርሓ፦ ንኣብነት እቲ ፈለማ
ዝሓሰብኩሞ ቊጽሪ 2 ነይሩ ንበሎ።
- 2 ኣብ መንጎ 1ን 100ን ካብ

ኣይገበርክን ቀኒኺ። ኣነ ከመይ
ቀንየዶ ፈሊጥኪ ኢኺ?”
“ኣይፈለጥኩን”
“ኣቲ ዘቢብ እሞ ኣነስ
ደይ ከምታ ናትኪ’የ ገይረ።
ክትኵርዪ ኣይግበኣኪን’ዩ። እቲ
ሰብ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ
ከይፈለጥና ተቐዳዲምና ፍርዲ
ክንህብ የብልናን። ሓቀይዶ?”
“እወ ሓቅኺ መሓዛይ፡” በለት
ዘቢብ ሕንከት እናተሰምዓ።
ብድሕርዚ ተሰዓዒመን ካብቲ
ዝነበርኦ ካንሸሎ ናብ ውሽጢ
ገዛ ኣተዋ። ኣብቲ ውሽጢ ማዕጾ
ዓጽየን የዕልላ ብምንባረን እንታይ
ይብላ
ከምዝነበራ
እንትርፎ
ክግምት እንታይ ከምዝበላ ክፈልጥ
ኣይከኣልኩን።

ካብ ዝሓለፈኽፋል፥
ንኽነብር ዘድልየኒ ብዙሕ ነገራት
ተሪፉኒ ነበረ። ተቐዳዲመ ገዛይ
ኣግፋሕኩዋ። ቀስ ብቐስ ድማ ብእምኒ
ገዛ ሰራሕኩ። ዝብላዕ ነገር ዘቐምጠሉ፡
ኮፍ ዝብለሉ ሰድያ የድልየኒ ስለዝነበረ
በብሓደ ሰራሕኩዎ። እዚ ኹሉ
ዘድልየኒ ነገራት ንኽሰርሕ ዝህወኸሉ
ኣብነት የለን። ቀስ ብቐስ ግን ክዕወት
ምዃነይ እኣምን ነበርኩ። ዝዀነት
ነገር ንምስራሕ ግን ዕንጸይቲ የድልየኒ
ነይሩ። ስለዚ ኸኣ መዓልታዊ ገረብ
ክቘርጽ ኣለኒ።
ብርሃን ስለዘይነበረኒ ብእዋኑ’የ ናብ
መደቀሲ ዓራተይ ዝድይብ ዝነበርኩ።
ኲሉ ግዜ ግን ሽጉጥ ኣይገድፍን’የ።
ንምንታይ?
ሻምናይክፋል፦
ኣብቲ ጫካ ንበይነይ ብምንባረይ፡
ግዳይ ኣራዊት መሮር ወይ ሸፋቱ
ባሕሪን ከይከውን ሽጉጥ ካብ
ነብሰይ እፈሊ ኣይነበርኩን። ብርሃን
ስለዘይነበረኒ ቀልጢፈ ገዛይ ክኣቱ
እግደድ ኣብ ርእሲ ምንባረይ ከንብብ
ኰነ ኽጽሕፍ ኣይከኣልኩን።
ኵነታት ኣየር ናይታ ደሴት
እንሓንሳእ ኣዝዩ ሕማቕ’ዩ ዝኸውን
ዝነበረ። ብርቱዕ ዝናብን ንህቦብላዊ
ንፋስን ይለዓል። ብፍላይ ሓደ ሓደ
ግዜ ካብ ገዛይ ምውጻእ ክሳዕ ዝስእን
ማይ ክሃርም ይቕኒ። ብድሕሪኡ
እንስሳ ሃዲነ ወይ ፍረታት፡ ኣቚጽልቲ
ኽበልዕን በረኻ እወፍር። እታ ደሴት
ካብቲ ዝገመትኩዋ ንላዕሊ ዓባይ’ያ
ነይራ። ኣብ ገሊኡ ሰጥ ዝበለ ቀላጥ
ጐልጎል ኣብ ገሊኡ ኸኣ ነዛ ደኒንካ
ንኽትንቀሳቐስ’ኳ ዘሸግር ጽዑቕ
ኣግራብ ይርከብ። ኣብቲ ኣግራብ
ብዙሕ ንመግቢ ዝዀነኒ ሱርን
ፍረታትን እረክብ ነበርኩ፡ ኣብ ገለ
እዋናት ሓሚመ ነይረ’የ። ድሕሪ
ቊሩብ እዋን ግን ሓውየ ነታ ደሴት
ጽቡቕ ገይረ ንኽፈልጣ ዘወር ክብል
እግደድ ነበርኩ። ዳሕራይስ ካብ ገዛይ
እምብዛ እርሕቕ ስለዝነበርኩ ኣብቲ
ጫካ ክሓድር ግድን ይዀነኒ። ከምዚ
እንበልኩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛይ

ቊጽሪ
ዘለዉ ቊጽርታት’ዩ።
- ክንድኡ ምስ እንውስኸሉ 2 +
2=4
- ሕጂ ድማ 15 ንደምረሉ። 4 +
15= 19
- ነዚ ብ3 ምስ እነርብሖ 19 x
3 = 57
- ነዚ 33 ምስ እድምረሉ 57 +

33 = 90
- ን 90 ብ 6 ምስ እንመቕሎ 90
÷ 6 = 15
- ነዚ እቲ ፈለማ ዝሓስብናዮ ቊጽሪ
ነጒድለሉ። እቲ ፈለማ ዝሓሰብናዮ
ቊጽሪ 2 እዩ። ስለዚ ካብ 15 ግድን
2 ነጒድል።
15 – 2 = 13
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ሮቢንሰን ክሩሶ
ደራሲ ዳንኤል ዴፎ
ሻብዓይ ክፋል

እሓድር፡ መሊሰ ኸኣ ናብ በረኻይ
ከይደ ሳልስቲ እገብር።
ኣብ ርእሲ እቲ ዝነበረኒ ጽምዋ
ክነብር ብርቱዕ ቃልሲ የሕልፍ
ነበርኩ። መግበይ ዘብስለሉ ዕትሮ
የድልየኒ ነይሩ። እንተዀነ ዘይስበር
ተሪር ዕትሮ ንኽሰርሕ ብዙሕ ሳዕ
ፈቲነ ኣይኰነለይን። ኣብ መወዳእታ
ግን ነታ ዕትሮ ሰሪሐ ቀስ ገይረ
ኣብ ሓዊ ኣንበርኩዋ። ሓመዳዊ
ዝነበረ ሕብራ ናብ ጸሊም ተቐዪሩ።
ሓዊ ምስ ሃረማ ኸኣ ድልድልቲ
ዀይናትለይ። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ
ንእሽቶ ሳንጣ ረኺበስ ምስጢራ
ንምፍላጥ ኣልዓልኩዋ። ኣብ ውሽጣ
ኸኣ እንትርፎ ሒደት ዕፉን ካልእ
ኣይነበረን። ንሰን’ኳ ናብ መሬት
ፈሲሰን። ብሕርቃን ዝኣክል ከኣ
ነታ ሳንጣ’ውን ደርቢየያ ኸድኩ።
ወርሓቱ ኸኣ ወርሒ ሰነ ነበረ።
ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ እንተረኣኹ
እተን ዝፈሰሳ እኽሊ ዕፉን ኰይነን
በቚለን ረኣኹወን። ከምዚ ኢለ ኸኣ
ናይ መጀመርታ ግራተይ ዘራእኩ።
ኣብታ ደሴት መበል ዓስራይ ወርሐይ
ረጊጸ ነበርኩ፤ ኣብዚ እዋን’ዚ።
ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዝህልወሉ ደቂሰ
ከለኹ ገዛይ ይፈርስ’ሞ ይጸቕጠኒ፡ ካብ
ሞት ንዋራ የምልጥ። እንደገና ኸኣ
ብዙሕ ኣግራብ ቈሪጸ ገዛይ ክሰርሕ
ኣለኒ። እምብዛ ኣድካሚ ስራሕ’ዩ
ዘዝፈረሰ ኸተዕሪ። ከምዚ ኢለ ኣብታ
ደሴት ዓመታት ተቐመጥኩ።
ኣብ መበል ራብዓይ ዓመተይ
ጃልባ ሰሪሐ ካብታ ደሴት ክወጽእ
ወሲነ። ኣብ ገዛይ ኰይነ ኸኣ ኣዝያ
ዓባይ ጃልባ ሰራሕኩ። እንተዀነ
ኣቐዲመ ክሓስቦ ዝነበረኒ ነገር
ረሲዐ። እታ ጃልባ ብገዘፍቲ ኣጒናድ
ስለዝሰራሕኩዋ ካብቲ መሬት ናብቲ
ባሕሪ ስሒበ ክወስዳ ኣይክእልን’የ።
ድሕሪ ክልተ ዓመታት ካልእ ጃልባ
ሰሪሐ። እዛ ጃልባ እዚኣ እምብዛ
ንእሽቶ ብምንባራ ንነዊሕ ጉዕዞ
እትኸውን ኣይነበረትን። ብድሕርዚ
ዓመት ወይ ክልተ ዓመት ኣቢለ ምስ
ጸናሕኩ ኣብ ካልእ ሸነኽ ናይታ ደሴት
ሓንቲ ገዛን ሓንቲ ጃልባን ሰራሕኩ።
ክዳነይ ካብ ቈርበት ናይ ዝተፈላለዩ
ዝሞቱ እንስሳታት’የ ዝሰርሕ ነይረ።
ድሕሪ ግዜ ኣብ ቀጽሪ ገዛይ ኣጣል

በረኻ ከፋሪ ከኣልኩ። ካብአን ጸባ’የ
ዝጥቀም ዝነበርኩ።
ኣብታ ደሴት ካብ ዝቕመጥ
ዓስርተው ሓሙሽተ ዓመታት ምስ
ገበርኩ፡ ሓደ መዓልቲ፡ ኣዝዩ ዘገረመኒ
ነገር ረኣኹ። ርጋጽ ኣሰር ናይ
ሰብ! እታ ርጋጽ ሓንቲ ጥራይ’ያ
ዝነበረት።
ከባብየይ
ኣቋሚተ፡
ጸዊዐ መልሲ ዝበሃል ምስ ሰኣንኩ፡
ብርቱዕ ፍርሂ ተሰመዓኒ። ‘ከምዞም
ሰብ እናቐተሉ ዝነብሩ ሸፋቱ’ኳ
ይኸውን። ንዓይዶ ይደልየኒ ይህሉ?
እንተረኺቡኒ ይቐትለኒዶ ይኸውን?
እንበልኩ ብዙሕ ሓሰብኩ። ስለዚ ኸኣ
ተቐላጢፈ ናብ ሰፈረይ ተመልስኩ።
ካብ ገዛይ ከይወጻኹ ሰለስተ መዓልቲ
ገይረ። ካብታ ቀጽሪ ገዛይ ከኣ’ሞ
ዓመት ከይወጻኹ ተቐሚጠ። ሽጉጠይ
እንስሳታት ቀቲለ ንኽምገበላ’የ
ዝጥቀመላ ነይረ። ሕጂ ግን እቲ ሰብ
ድምጺ ሽጉጠይ ሰሚዑ ንኸይመጻኒ
ኣይተጠቐምኩላን። ድሕሪ ዓመት
ግን ዳግም ኣብታ ደሴት ዘወር ክብል
ጀመርኩ። ሓደ መዓልቲ ቊርጽራጽ
ኣካላት ወዲሰብ ስለዝረኣኹ ብስንባደ
ኣብ ዝነበርኩዎ ሃለዋተይ ኣጥፋእኩ።
ውኖይ ምስ ፈለጥኩ ኣብታ ቦታ
እቲኣ ሳልሰይቲ ገዛ ሰራሕኩ። እታ
ገዛ ኣብ በዓቲ ዀይና ማንም ሰብ
ክረኽባ ዘይክእል ምስጢራዊት
ቦታ’ያ።
ዕስራን ሓሙሽተን ዓመተይ ኣብ
ዝመላእኩሉ ግዜ ሓደ ዓቢ ነገር
ረኣኹ። እቲ ዝረኣኹዎ ንላዕሊ ገጹ
ዝኸይድ ትኪ! ‘ትኪ እሞ ድማ ኣብዛ
ደሴተይ ደኣ ካበይ ዝመጸ’ዩ?’ ኢለ
ሓሰብኩ። ምስጢር ንምፍላጥ ድማ
ናብ ሓደ ጐቦ ደየብኩ። ኣብ ጐልጐል
ኮይኖም ኣብ ዙርያ ሓዊ ዝኸበቡ
ሰባት ረኣኹ። ‘ሰባት! ብሂወት ዘለዉ
ሰባት!’ ክኣምን ኣይከኣልኩን። እቶም
ሰባት፡ በሊዖም ሳዕሲዖም ምስ ወድኡ
ጀላብኦም ተሰቒሎም ካብታ ደሴት
ተመርቀፉ። ተሓቢአ ክከታተሎም
ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ከዱ ናብቲ
ደንደስ ባሕሪ ከድኩ። ኣብኡ ኸኣ
ሓደስቲ ዝተቐትሉ ሰባት ረኣኹ። ካብ
ናይ ዝዀነ እዋን ንላዕሊ ድማ ፍርሒ
ተሰመዓኒ። ‘ሎሚ ነዚኦም ተመሊሶም
ምስ መጽኡ ኸኣ ንዓይ …’
ይቕጽል. . . . .
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ኣርሰናል ምስ ሊቨርፑል
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ተስፋኣለም ገብረዮሃንስ (ኲባ)

ማንቸስተር ሲቲ ናብ
ርብዒ ፍጻመ ሰጊራ

ብቕድሚ ትማሊ ሓሙስ ባሕቲ ሕዳር
2018
ክለባት እንግሊዝ መቐጸልታ
ግጥማት ዋንጫ ካራባኦ ኣካዪደን ነይረን።
ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዙር 16 ናይቲ
ውድድር ምስ ፉልሃም እያ ገጢማ።
ኣብቲ ኣብ ስታድዩም ኢትሓድ ዝተኻየደ
ጸወታ፡ ኣሰልጣኒ ማን.ሲቲ ፐፕ ጓርድዮላ፡
ንከም ደቪድ ሲልቫ፡ ፈርናንዲኖ፡ ኣጉየሮን
ሓላው ልዳት ኤደርሰንን ዕረፍቲ ክህቦም’ዩ
ተራእዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ ግጥም
ብጸወታን ውጽኢትን ዓብላልነት ሲቲ እዩ
ተሰላሲሉ። ኣብ መበል 18 ደቒቕ ናይ
ጸወታ ክፍለ ግዜ፡ ማን.ሲቲ ካብ ብራሂም
ዲያዝ፡ ብዝረኸበታ ሸቶ፡ ነቲ ግጥም 1ብ0
መሪሓ ናብ ዕረፍቲ ኣምረሓቶ። ኣብ
ካልኣይ እብረ፡ እቲ ጸወታ ሕጂ እውን
ብዓብላልነት ሲቲ እዩ ቀጺሉ። መንእሰይ
ዲያዝ ኣብ መበል 65 ደቒቕ ንዕኡን
ንጋንታኡን ካልኣይቲ ሸቶ ብምምዝጋቡ
ድማ ማን.ሲቲ ኣብ ልዕሊ ፉልሃም 2ብ0
ተዓዊታ። ማቸስተር ሲቲ በዚ ዓወት ተሰንያ
ናብ ዝቕጽል መድረኽ ናይዚ ውድድር
ሰጊራ ኣላ። ኣብ ዝስዕብ ዙር ከኣ ካብ
መንጎ ሌስተር ሲቲ ምስ ሳውዝሃምፕተን
ምስ ዝረትዐት ክለብ ክትገጥም ምዃና
ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዛ ግጥም ካብ
መጉዳእቱ ተመሊሱ ካልኣይ ጸወታኡ

ዘካየደ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ኬቨን
ደ ብራይን ዳግም ተጎዲኡ ምህላዉ ደይሊ
መይል ሓቢራ። በዚ ከኣ ዝመጽእ ሰሙን
ኣብ ግጥም ደርቢ ማንቸስተር ናይ ምስላፉ
ጉዳይ ብኣግኡ ኣዛራቢ ኮይኑ ይርከብ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ዕጫ ግጥማት
ርብዒ ፍጻመ ዋንጫ ካራባኦ ወዲቑ ኣሎ።
በዚ መሰረት፡ ኣርሰናል ምስ ቶተንሃም፡
ቸልሲ ምስ በርንማውዝ፡ ካብ ሌስተር/
ሳውዝሃምፕተን ዝሰዓረት ምስ ማን.ሲቲ
ከምኡ ድማ ሚድልስበሮ ምስ ቡርቶን
ክገጥማ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ።

“ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ
ኣዋርሕ ከመይ ይጻወቱ ነይሮም ኣየገድስን’ዩ.
. . ንኹለን ክለባት ኣስጋእቲ እዮም፡” እዚ
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ፡ ሎሚ
ቀዳም ምስ ኣርሰናል ንዘካይድዎ ግጥም
ኣመልኪቱ፡ ተጻወትቱ ብሕሉፍ ደረጃ
መጋጥምቶም ንኸይዛነዩ ዘሕለፎ መልእኽቲ
እዩ።
ስታድዩም ኢማረትስ፡ ሎሚ ካብ ሰዓት 8፡
30 ድ/ቐ ኣትሒዙ ንግጥም ኣርሰናል ምስ
ሊቨርፑል ከአንግድ እዩ። እዘን ጋንታታት
ኣብ ሰሌዳ ክለባት ፕሪመር ሊግ እግንሊዝ
እዚ ዓመተ ስፖርት፡ ራብዓይቲን ካልኣይቲን
ኣለዋ።
ሊቨርፑል ካብ 10 ግጥማት 26 ነጥቢ፡
16 ጸብለልታ ሸቶን ብምውህላል መራሒት
ብዘላ ማንቸስተር ሲቲ ብሸቶ ተበሊጻ’ያ
ካልኣይ ደረጃ ዘላ። ኣርሰናል ብግደኣ ካብ
ተመሳሳሊ ብዝሒ ጸወታታት 22 ነጥቢን
11 ጸብለልታ ሸቶን ብምውህላል እያ
ራብዓይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ።
ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኡናይ ኤምረ
ኣብ ምጅማር ውድድር ፕሪመር ሊግ እዚ
ዓመተ ስፖርት ብተኸታታሊ ብክለባት
ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ተረቲዑ እዩ።
ይኹን እምበር፡ ካብቲ እዋን’ቲ ንደሓር
ኣርሰናል ብመሪሕነቱ ኣብ ዘካየደቶ
ግጥማት ኣብ ኩሉ ማለት 11 ተኸታታሊ

“ካብ መሳልል ቀዳሞት ኣርባዕተ
ርሒቕካ እንከለኻ ብዛዕባ ምዕታር
ዋንጫ ክትዛረብ የብልካን፡” ሞሪኖ

መደብ ጸወታ
ሎሚ ቀዳም
ፕሪመር ሊግ
በርንማውዝ ምስ ማን.ዩናይትድ ሰዓት 3፡30
አቨርቶን ምስ ብራይተን ሰዓት 6፡00
ካርዲፍ ምስ ሌስተር ሰዓት 6፡00
ዌስትሃም ምስ በንለይ ሰዓት 6፡00
ኒውካስል ምስ ዋትፎርድ ሰዓት 6፡00
ኣርሰናል ምስ ሊቨርፑል ሰዓት 8፡30
ላ ሊጋ
ለጋነስ ምስ ኣት.ማድሪድ ሰዓት 3፡00
ሪ.ማድሪድ ምስ ቫላዶሊድ ሰዓት 6፡15
ቫለንሽያ ምስ ጂሮና ሰዓት 8፡30
ራዮ ቫለካኖ ምስ ባርሰሎና ሰዓት 10፡45
ሰሪ ኣ
ኢንተር ምስ ጂኖኣ ሰዓት 5፡00
ፊዮረንቲና ምስ ሮማ ሰዓት 8፡00
ጁቬንቱስ ምስ ካግሊያሪ ሰዓት 10፡30

ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ሎሚ ቀዳም
ኣብ መበል 11 ሰሙን ፕሪመር ሊግ፡ ናብ
በርንማውዝ ተጓዒዛ ክትገጥም እያ። እዛ
ክለብ ኣብ መሳልል ፕሪመር ሊግ ሻምናይ
ደረጃ እያ ዘላ። መራሒት ካብ ዘላ ጓል
ከተማኣን ቀንዲ መቐናቕንታን ማን.ሲቲ
ከኣ ብትሸዓተ ነጥቢ ድሒራ ትርከብ።
ኣሰልጣኒኣ ሞሪኖ፡ ዝያዳ ዘተሓሳስቦ ዘሎ
ጉዳይ ምዕታር ጽዋእ ዘይኮነስ፡ ምስ ቀዳሞት
ኣርባዕተ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ነጥቢ ፍልልይ
ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ስለዚ ድማ’ዩ ኣብቲ
ትማሊ ዓርቢ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለጺ
“ካብ ደረጃ ቀዳሞት ኣርባዕተ ወጺእካ
እንተሊኻ ብዛዕባ ምውሳድ ዋንጫ ክትዛረብ
የብልካን” ዝበለ። ሞሪኖ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ

ምስ ዘላ ኣርሰናል ዘሎ ናይ ሓሙሽተ ነጥቢ
ፍልልይ ዝያዳ ከም ዘገድሶ እዩ ዝዛረብ።
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ንጋንታኡ
ምስ ቀዳሞት ኣርባዕተ ተሰሪዓ ክርእያ
ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሞሪኖ፡ “ኣብ ደረጃ
ቀዳሞት ኣርባዕተ እንተደኣለኻ (ክንህልዎ
ኢና ኢለ ዝሓስቦ) ናብ ዝለዓለ ከተማዕዱ
ባህርያዊ እዩ። ብድሕሪኡ ንዝተነጽፈልካ
ናይ ነጥቢ ፍልልይ ከተጽብብ ትሕልን።
ኣብ ምዝዛም ቀዳማይ ዙርያ ማለት፡
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ
ዝሓሸ ደረጃ ክንህሉ ኢና፡” ከኣ ይብል።
ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ግጥም ምስ
በርንማውዝ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ግጥም
ደርቢ ከተማ ማንችስተር ክትጽመድ እያ።

ዓወታት ኣመዝጊባ ኣላ። በዚ ከኣ እዩ
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ፡ ተጻወትቱ
ንኣርሰናል ትሑት ግምት ከይህቡዋ
ዘጠንቅቕ ዘሎ። ንሱ ነዚ ዝገለጸ፡ ትማሊ
ዓርቢ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ።
ክሎፕ፡ “ንሳኣቶም (ኣርሰናል) ድሕሪ በዳሂ
ኣጀማምራ ኣብዚ እዋን’ዚ መሳጢ ጉዕዞ
ዓወት ኣብ ምምዝጋብ’ዮም ዝርከቡ። ናይ
ሎሚ ጸወታ ብዘይ መጠን ኣገዳሲ ግጥም
ክኸውን እዩ። ኣርሰናላውያን ኣዝዮም
ዝተወደቡ እዮም። ንጹር ዝኾነ መደብ
ኣለዎም። ብፍላይ ብመልሰ መጥቃዕቲ
ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም። ዘለዎም
ቅልጣፈ ዘገርም እዩ። ብሓጺሩ ከቢድ
ጸወታ እዩ፡” ብምባል ንርዝነት ናይ ሎሚ
ግጥም ገሊጽዎ። ክሎፕ ኣስዒቡ “ኣርሰናል
ኣብ ሓያሎ ከበድቲ ግጥማት ሰሓቢ
ኣጸዋውታ እዮም ኣርእዮም። ብዘይካ’ቲ
ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ዘካየድዎ ክዕወቱሉ
ዝነበሮም ግጥም ገዲፍካ ድማ፡ ኣብ ኩሉ
ተዓዊቶም እዮም። ቅድሚ ክልተ ሰለስተ
ኣዋርሕ ከመይ ይጻወቱ ነይሮም ብዘየገድስ
ኣብዚ ግዜ’ዚ ንኹሉ ኣስጋእቲ እዮም፡’
ኢሉ።
ጉዕዞ ተኸታታሊ ዓወታት ክለብ ኣርሰናል
ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ክሪስታል ፓላስ
2ብ2 ድሕሪ ምፍልላያ ደው ኢሉ ኣሎ።
እንተኾነ እቲ ኣብታ ክለብ ተፈጢሩ ዘሎ
ናይ ምንቕቓሕ መንፈስ ገና ከም ዘይሃፈፈ
እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቶም 11 ተኸታተልቲ
ዓወታት፡ ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ኣብታ ክለብ
ዝተበጽሑ እዮም። እዚ ድማ ኣብታ ክለብ
ናይ ዝተኣታተወ ለውጢ ምልክት ገይርካ
ክውሰድ ይከኣል። “ከም ዝመስለኒ ኤምረ
ኣብዛ ክለብ ቀልጢፉ እዩ ተወሃሂዱ።”
ዝበለ ማርክ ሳንደል ዝተባህለ ንዝሐለፈ
20 ዓመታት ናይ ዓመት ምሉእ መእተዊ
ትኬት ስታድዩም ብምዕዳግ ንኣርሰናል
ዝደገፋ እዩ። “ኣብ መንጎ እዞም ኣሰልጠንቲ
ዘሎ ናይ ምስግጋር እዋን ኣዝዩ ልሙጽ
እዩ ዘሎ። ነዛ ክለብን ደገፍታን ከኣ ፍሉይ
ተመኩሮ እዩ ዝመስለኒ፡” ብምባል ብህሉው
ኩነታት ናይታ ዝድግፋ ክለቡ ኣርሰናል
ዝስመዖ ገሊጹ።
ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣርሰናል
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ዝሓሸ ኣቃውማ
እያ ትርከብ። ብዘይካ’ቲ 11 ተኸታታሊ
ዓወትታት ምምዝጋባ፡ ኣብ ኩሉ ውድድራት
ኣብ 13 ጸወታታት ዛጊት ኣይተሳዕረትን።
ቀንዲ ሕመረት እዚ ዓወታት ጀርመናዊ
ኣከፋፋሊ መሱት ኦዚል ምዃኑ እዩ ወዲ
ጋንታኡ ላውረንት ኮሽሊኒ ዝገልጽ።
መሱት ኦዚል፡ ኣብ ግጥም ኣንጻር ሌስተር
ንኣርሰናል ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ምምራሑ
ይዝከር። ንሱ፡ ኣብታ ግጥም ማዕረ እትገብር
ሸቶ ኣብ ርእሲ ምምዝጋቡ፡ ንዝሰዓባ ክልተ
ሸቶታት ኦባሚያንግን በለሪንን’ውን ሃንዲሱ
እዩ። ኮሽሊኒ ትማሊ ዓርቢ ንህልው ኣቃውማ
ኦዚል ኣመልኪቱ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ
ርእይቶ፡ “መሱት ኣብ ጽቡቕ ቁመናኡ
እንተደአ ሃልዩ ፈጺምካ ክትቆጻጸሮ፡ ክትሕዞ
ኣይትኽእልን ኢኻ። በዚ ከኣ ኢና ንዕወት
ዘለና። ንሱ ፍጹም እጹብ ድንቂ ክእለት
ዘለዎ ሒደት ዝመዳርግቱ ተጻዋታይ እዩ፡”
ብምባል ንኦዚል ገሊጽዎ።
ሊቨርፑል፡ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት
ንደሓር ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ ፈጺማ
ኣይተሳዕረትን። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት

እውን እንተኾነ፡ ኣብቲ ዝበለጸ ዝበሃል
ኣቃውማኣ እያ ዘላ። ብመሰረት ሓበሬታ
ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ፡ ኣከፋፈልቲ ጆርዳን
ሀንደርሰንን ናቢ ከይታን ብሰንኪ ምጭብባጥ
ጭዋዳታት ንግጥም ኣንጻር ኣርሰናል
ድሉዋት ዘይምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ።
ክሎፕ ብተወሳኺ፡ ተጠማቲ ተጻዋታዩ ሞ
ሳላሕ ኣብ ግንቦ ኢዱ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎ
ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር እዚ
መጉዳእቲ ካብዚ ሎሚ ዝካየድ ጸወታ
ከምዘየብኵሮ “ብዙሕ ከቢድ መጉዳእቲ
ኣይኮነን፡” ብምባል ኣነጺሩ ኣሎ።
እዘን ክለባት ሎሚ ንሓድሕደን
ዝፈታተናሉ ግጥም ከካይዳ እየን። በዓል
ውዕለት ሊቨርፑል ምዃኑ ዝግለጽ ምስራዊ
ሞ ሳላሕ፡ ምስ ሰነጋላዊ ሳድዮ ማነን
ብራዚላዊ ፈርሚኖን ንመስመር ምክልኻል
ኣርሰናል ብዘለዎም ቅልጣፈን ውህደትን
ክፍትንዎ እዮም። መሱት ኦዚል ዝቕልሶ
ኦባምያንግ (ብሸውዓተ ሸቶታት ምስ ሃዛርድ
ናይ ቸልሲ ንውድድር ኮኾብ ኣመዝጋቢ
ሽቶ ፕሪመር ሊግ ዝመርሕ ዘሎ እዩ) ዝርከቦ
መስመር ምክፍፋል ምጥቃዕ ኣርሰናል
ብግደኡ፡ በቲ ቪርጂል ቫን ዳይክ ዝኣልዮ
መስመር ምክልኻልን ሓላው ልዳት ኣሊሶን
በከርን ሊቨርፑል ክፍተሽ ትጽቢት ኣሎ።
ኦዚል ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ውድድር
ፕሪመር ሊግ ካብ ዝተሰለፈለን ሸሞንተ
ግጥማት ሰለስተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ።
ሳድዮ ማነ፡ ሞ ሳላሕን ፈርሚኖን ነፍሲ
ወከፎም ሓሙሽተ ሸቶታት ኣመዝጊቦም
ኣለዉ። እዚ ዳሕረዋይ ጸብጻባት ተጻወትቲ
እዚ ተዓዘብቲ ንናይ ሎሚ ግጥም ብኣንክሮ
ክከታተልዎ ቀሲቡ ኣሎ።
የርገን ክሎፕን ኡናይ ኤምረን ኣብ
መድረኽ ፕሪመር ሊግ ንፈለማ ግዜኦም
እዮም ክገጥሙ። ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ
መዛዘሚ ግጥም ዩሮፓ ሊግ ናይ ኤምረ
ሰቪያ ኣብ ልዕሊ ናይ ክሎፕ ሊቨርፑል
ተዓዊታ ምንባራ ይግለጽ።

ብሸቶ ዝመርሑ
ዘለው ተጻወትቲ
ፕሪመር ሊግ
ክለብ ብዝሒ ሸቶ
ኣርሰናል 7
ቸልሲ
7
ማን.ሲቲ 6
ሊቨርፑል 6
ብራይተን 6
ቶተንሃም 5
ላ ሊጋ
ደረጃ ስም
ክለብ ብዝሒ ሸቶ
1. ክርስትያን ስቱዋይኒ ጂሮና
8
2. ኢያጎ ኣስፓስ
ሰልታቪጎ 8
3. ሊዮነል መሲ
ባርሰሎና
7
4. ልዊስ ስዋረዝ
ባርሰሎና
7
5. ኣንድረ ሲልቫ
ሰቪያ
7
6. ሮጀር ማርቲ
ለቫንተ
6
ሰሪ ኣ
ደረጃ ስም
ክለብ ብዝሒ ሸቶ
1. ክራይዝሶፍት ፒያተክ ጀኖኣ
9
2. ክርስትያኖ ሮናልዶ ጁቬንቱስ
7
3. ቺሮ ኢሞቢለ
ላዝዮ
6
4. ሎረንዞ ኢንሲኘ ናፖሊ
6
ደረጃ ስም
1. ኦባምያንግ
2. ኤዲን ሃዛርድ
3. ኩን ኣጉየሮ
4. ሳድዮ ማነ
5. ግሌን ሙረይ
6. ሃሪ ኬን

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ. 55

ኤርትራ
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ከረን
ኣድም ዓብደላ መሓመድ ምባል ተሪፉ፡ መሓመድኣድም
ዓብደላ መሓመድኣድም ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ዓብደላ መሓመድ ኣድም ምባል ተሪፉ፡ ዓብደላ
መሓመድኣድም እድሪስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

እምነት ኣማኑኤል
ቤተልሄም ታደሰ ሊድያ ስልጣን

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳዕሮጳውሎስ
ኣቶ ወልዳይ ተላ ተስፋልደት፡ ሓፍትና ለታይ ጊለ
መብራህቱ ስለዝሞተት፡ ውሉስ ስለዘይብላን ወለድና ውን
ኣቐዲሞም ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዮርዳኖስ ሚኪኤል ፍትዊ፡ በዓል-ቤተይ ኣብራሃም
ዳዊት ሃይለ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 2 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሕምብርቲ
ወ/ሮ ወይኒ ገብረገርግሽ ባህታ፡ ወለድና ገብረገርግሽ
ባህታን ነገሰት ኣባይ ሳሲኖስን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 7
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን1/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
ኣቶ ዘርኣይ ገብረዮውሃንስ ዑቑባገርግሽ፡ ኣደይ ርግበ
ወለገርግሽ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ክትመውሊዕ
ገብረሂወት ገረህላሴ መብራህቱ፡ ኣደይ መቀረት ቀ/
ባሓይ ኪዳኑ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሃዘጋ
ጽገ እስቲፋኖስ መንግስትኣብ፡ በዓል-ቤተይ ኣብርሃለይ
ሰለሙን ገብረንኪኤል ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣብርሄት ዑቕባጋብር ኢሳቕ ምባል ተሪፉ፡ ኣብርሄት
ሰረቐ ኢሳቕ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኢዮርሳሌም ዓጽማይ መብራህቱ፡ በዓል-ቤተይ
ወልዲት ሃብተ ሰረቀ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ብርክቲ ሙሕጹን ሓጎስ፡ በዓል-ቤተይ እስቲፋኖስ
ወልድህላሰ በይን ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ክብሮም ዘርኣይ ወልድኣብን ኣልማዝ ረድኢ ተኸስተን
ጓልና ሄለን ክብሮም ዘርኣይ ወልድኣብ ስለዝተሰውአት፡
ንሕና ወለዳ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጅሮም ጸገዝኣብ ወልዳይ፡ በዓል-ቤተይ መዘንግዕ
መሓሪ ገብረገርግሽ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዜን
ሰናይት ወልደሃንስ ተስፋልደት፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ሰመረ ገብረገርግሽ ተስፋማርያም ካብ 2010 ዓ/ም ክሳብ
2018 ዓ/ም ቃልኪዳን ከየውረደ ስለዝጠለመኒ፡ ፍትሕ
ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ሽማግለ
ኣቶ ኣብርሃም ዘርኤን ወ/ሮ ንግስቲ ፍስሓጽየንን
ጓልና ቀድሽ ኣብርሃም ስለዝሞተ፡ ንሕና ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 01,03
ወ/ሮ ኣረጋሽ ገብረማርያም በየነ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ቦኽረጼን ተኽለ ስብሃቱ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ኤፍሬም ረዳ መብራህቱ፡ ወለደይ ረዳ መብራህቱ
ብርሃነን ኣማረሽ ወልደማርያም ኣሕፈሮምን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 3 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ
ወ/ሮ ሃንሱ ኣልኣሚን ኣንሰራ፡ ወደይ ተጋዳላይ መንግስቱ
ኣልነቢይ ስብሃቱ ስለዝተሰውአ፡ ውላድ ይኹን ሓዳር
ስለዘይብሉ፡ ኣነ ወራሲቱ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ

ርግኣት ካሕሳይ ዑቃብ ምባል ተሪፉ፡ ርግኣት ካሕሳይ
ሃብተ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዓዲ ቀይሕ
ለምለም ገብረየሱስ መዓሾ፡ ስም ትሕቲ ዕድመ ጓለይ
ራህዋ ከሰተ ሓድሽ ምባል ተሪፉ፡ መርሃዊት ከሰተ ሓድሽ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
መሓመድ ሮመዳን ማሕሙድ ዑጥባን ምባል ተሪፉ፡
ሮመዳን ማሕሙድ ዑጥባን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ክፍላይ ደስታ፡ ስም ጓለይ ቀዳዊት ክፍላይ ደስታ
ምባል ተሪፉ፡ዲያና ክፍላይ ደስታ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ሰንዓፈ
ኣዝመራ ወረደ የማነ ምባል ተሪፉ፡ ኣዝመራ ወረደብርሃን
የማነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ
1.ወ/ሮ ለተብርሃን ክብርኣብ ኪዳነ 2.ወ/ሮ ጽገ ዘገርግሽ
ገብሪሄት፡ ሓትኖና ወ/ሮ ገብሪኤል ኣልጋራኚ ብዕለት
29/1/2004 ዓ/ም ኣብ ከተማ ድባርዋ ምም/02 ገዛ ላምዛ
ከባቢ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ 630 ሜ/ት ኣብ ውሽጡ ሓደ
ዓቢን ንእሽቶን ክፍሊ ገዛ ክሽነ ዘለዎ፡ ብመንደቕ ዝተኸለለ
ብውህብቶ ሓትነና ዝገበረትልና ሕጋዊ ውህብቶ ኣብ ግብሪ
ይውዓለልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ገብረእግዚኣብሄር መንግስትኣብ ይሕደጎ ምባል ተሪፉ፡
ቢንያም መንግስትኣብ ይሕደጎ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።

ሰለሙን ተኽሉ ተኽለማርያም፡ ወላዲተይ ድሮም
በላይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ሓደ ውላዳ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ በለጠሽ ዑቕባዝጊ፡ ስም ትሕቲ ዕድመ ጓለይ ስዉእ
ወደይ ሄለን ዮውሃንስ መብራህቶም ምባል ተሪፉ፡ ሄለን
በረኸት ቴድሮስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን15/11/18 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ከሳሲት መርሃዊት ጸጋይ ምስ ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ
ምስግና ካሕሱ ኪዳነ ኣብ 2005 ተመርዒና 1 ቆልዓ
ወሊድና። እንተኾነ እዚ በዓል-ቤተይ ን5 ዓመት ኣብ
ባዶ ገዛ ስለዝገደፈኒ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ቀሪቡ
ናብ ቤተዘመድ ሽማግለ ክምርሓለይ ስለዝበለት፡ ተኸሳሲ
ን15/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ደቀምሓረ

ዞባ ዓንሰባ ዓዲ ተከሌዛን
ወ/ሮ ወዘነት ወልዱ ወልደገርግሽ፡ ሓወይ ዓንደገርግሽ
ወልዱ ወልደገርግሽ ናይ ኣእምሮ ሕሙም ስለዝኾነ፡
ሕሙም እዩ ተባሂሉ ክውሰነለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን14/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ጸጋይ ሓጎስ ከተማ፡ ስም ኣደይ ኣበራሽ መሸሻ ክፍለ
ምባል ተሪፉ፡ ኣበራሽ መሸሻ ከፍታ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ
ንኸፈልቲ ግብሪ ቴለቪዥን
ኩሉኹም ወነንቲ ቴለቪዥን! ናይ ዝቐደመ ይኹን ናይ 2018 ግብሪ ቴለቪዥን
ዘይከፈልኩም፡ ናብ ጥቓኹም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቀሪብኩም ግብሪ ቴለቪዥን
ክትከፍሉ ኣጥቢቕና ንሕብር።
መኽፈሊ ቦታታት፦
ኣብ ኣስመራ - ኣብ 13 ንኡሳን ዞባታት
ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት - ጨንፈር ማርኬቲንግ ጥቓ
ሃገራዊ ባንክ ኤርትራ
ዞባ
ዞባ
ዞባ
ዞባ

ደቡብ - ኣብ ከተማታት መንደፈራ፡ ደቀምሓረ፡ ድባርዋ
ዓንሰባ - ኣብ ከተማታት ከረን፡ ሓጋዝ፡ ዓዲ ተከሌዛን
ጋሽ ባርካ - ኣብ ከተማታት ባረንቱ፡ ተሰነይ፡ ኣቑርደት
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ - ኣብ ከተማ ምጽዋዕ

ዕዳኡ ዝኸፈለ ብሩህ ገጹ!!!
ሚኒስትሪ ዜና

201038

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ. 55

ኤርትራ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ
ወ/ሮ ናዝሬት ስዩም በላይ፡ በዓል-ቤተይ ጠዓመ ከፈለ
ጸጋይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
8 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣበባ ጸጋይ እስቲፋኖስ፡ በዓል-ቤተይ ተስፋማርያም
ኣልኣዛር ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሓሬን
ትብለጽ ኣስጎዶም ዑቕበ፡ በዓል-ቤተይ ተጋዳላይ እዮብ
ዓብለሎም ዘርኡ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ወ/ሮ ሰንበቱ ተኽለ ጓዕዳድ፡ በዓል-ቤተይ መንግስትኣብ
ኣብርሃ ወ/ሚካኤል ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ቅሳነት ወልደዮውሃንስ ፍቓዱ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ዓለምብርሃን የዕብዮ ወልደገብሪኤል ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1 ጓልና ድማ
ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን16/11/18 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ወ/ሮ ትርሓስ በርሀ መዓሾ፡ በዓል-ቤተይ ሃብተማርያም
ደሰይ ባህታ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 7 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ጸሮና
ወ/ሮ ፍቓዱ በርሀ ተስፋጋብር፡ ወላዲትና ኣሸፋሽ
ሓደራ ኣድሓኖም ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ሰንዓፈ
ኤልሳ ብርሃነ ተኪኤ፡ ወላዲና ብርሃነ ተኪኤ ጓንጉል
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ነብሪ
ወ/ሮ ጸጋ ረዘነ ዑቕባስላሴ፡ በዓል-ቤተይ ተኽለ መንገሻ
ሃብተ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
9 ደቁ ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረትወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣውህነ
ወ/ሮ ዓይኖም ሓጎስ ገብረየሱስ ምስ ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ
ኣቶ ዑቕባይ በርሀ ኣብርሃ ብሕጋዊ መዳይ ተዋሲብና 1
ቆልዓ ወሊድና። እንተኾነ ግን ካባይ ካብ ዝፍለ ኣስታት 6
ዓመት ስለዝገበረ፡ ክኣልየኒ ስለዘይከኣለ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓርበረቡዕ
ወ/ሮ ሓሊማ ሰይድ ሳፍ፡ በዓል-ቤተይ ዓብዱ ዑመር
እድሪስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ

ወ/ሮ ኣስመረት ንዋዩ ብርሃነ፡ ወለድና ባሻይ ንዋዩ ብርሃነ
ገብረጻድቕን ወ/ሮ ሙሉ ገብረትንሳኤ ተስፋማርያምን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቢንያም ወልደሚካኤል ተስፋጽዮን ምባል ተሪፉ፡ ቢንያም
ፍቕረማርያም ዳምጤ ኣረጋ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ት/ዕድመ ድሌት ተስፋዝጊ ገብረሂወት ብሞግዚቱ ወ/ሮ
ጽገ መስፍን ተላ ኣቢሉ፡ ኣደይ ሂወት ሃይለ ገብረእግዚኣብሄር
ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን19/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ሃይለኣብ ተስፋማርያም ኢማም፡ ወላዲ ኣቦና
ተስፋማርያም ኢማም ስለዝሞተ፡ ኣደና ይሕደጋ ብእምነት
ዓንደጽዮን ውን ኣቐድም ኣቢላ ስለዝሞተት፡ ንሕና 7 ደቁ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን17/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ
ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኩዶዝብኦ
ኤልሳ ኪዳነ ክፍላይ፡ ወለድና ኪዳነ ክፍላይን ጉዖይ
ተስፋጽዮንን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን23/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘየለ ቤ/ፍ ውሳነ
ክህብ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ ቀይሕ
ወ/ሮ ዘውዲ ገብረየሱስ በይን፡ በዓል-ቤተይ ስምኦን ስብሃቱ
ክፍለ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
5 ደቁ ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን22/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዘናብ የውሃንስ ባይሩ፡
ተስፋጋብር ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቁ ድማ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ይቕረብ።

በዓል-ቤተይ ሰልጠነ ሃንስ
ናይ መጻምዲ መሰለይ
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ን19/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ ብሌን ኮማ

ኣቶ ኣልኣዛር ተስፋጽዮን፡ ኣቶ ተስፋልደት ዘርኣይ ኣነ
ዋሕና ናቱ ብምዃነይ ንሱ ስለዘይተረኽበ፡ ንብረት ገዛ
ቤ/ፍ ንዓይ ኣረኪቦሙኒ። ኣቶ ተስፋልደት ዘርኣይ ንኣስታት
3 ዓመት ስለዝጠፍአ ይተኣወጀለይ ስለዝበሉ፣ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን19/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪብኩም ጉዳይ ተራእዩ ኣብ ዘየለኻዮ ክውሰን
ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኮና
ኣቶ እስማዒል ሳልሕ ባዱመን ወ/ሮ ዱራ ባቦ ኤርሳይን
ውላድና እናቴ ማሬታ እስማዒል ስለዝሞተት፡ ጓልና ሶራ
(ድንግል) ስለዝኾነት ውላድ ወይ መጻምዲ የብላን። ስለዚ
ንሕና ወለዳ ወረስታ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ኣፍዓበት
ኣኽበረት መድሃኔ ገበይ፡ ናብ ሱዳን ዝኸደት ሓፍተይ
ገብረኤላ መድሃኔ ገበይ ዝተባህለት ክሳብ ሎሚ ደሃይ
የብልናን ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is looking applicants for the following
position:Position: Inventory Analyst
Department: FITS
Section: Supply
Number Required :( 01)
Primary Purpose
o
Monitor and manage inventory in terms of New Stock items (ANSI),
stock levels, and stock taking of all supply items.
Main Functions
1.
Inventory Management
o
Receive and process Application for New Stock Item (ANSI)
applications.
o

Obtain authorisations for ANSI.

o
Create item card and record all relevant information paying attention
to item descriptions, Minimum and Maximum levels and Critical items
category.
o

Process requisition for the Purchasing officer.

o

Monitor stock levels, especially Fast Moving items.

o
Plan and process Stock Re-Orders according to standards and
procedures.
o

Ensure counting of items is according to standard procedures.

o

Liaise with end users concerning item status.

2.

Administration

o

Process and file documents according to standard procedures.

o

Accurately capture information to ERP System.

3.

Safety

o

Participate in daily ‘Toolbox’ / safety meetings.

Knowledge, Experience And Skills
Qualifications:
o Grade 12
Knowledge and Experience:
o Previous warehouse / Material Control experience an advantage.
Technical Skills
Behavioural Skills
Computer Literacy (MS Office – Client Service & Document Usage
Intermediate, Excel)
skills
Computer skills to operate Navision
Dynamics software
Attention to detail, Planning, Evaluation & Interpersonal skills
Analysis and problem solving.
Inventory management concepts, Communication (English & local
Numeracy & Housekeeping Skills
language)
General Information and other requirements:
Place of Work:
Salary:
Type of Contract:

Bisha.
As per Company salary scale.
Indefinite

Additional requirement for Nationals:
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide
evidence of release paper from the Ministry of Defense.
Present clearance paper from current/last employer.
Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials,
a copy of your National Identity Card etc.).
Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates
for an interview.
Application documents will not be returned to sender.
All applications should be sent through the post office.
Deadline for application: 10 days from the day of publication in the
Newspaper.
Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens Employment permit Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ. 55

ኤርትራ
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ፕረዚደንት ኩባ ሩስያ ኣትዩ
ሃይለ ዳኒኤል

ጉግል፡ ሰራሕተኛታቱ ኣድማ ኣካዪዶም

ኣብ ኩለን ክፍለ ዓለማት ኣብ ዝነጥፋ
ጨናፍር ኩባንያ ጉግል ዝሰርሑ ኣማኢት
ዝቑጽሮም ሰራሕተኛታት፡ ምስ ዝሙት ወይ
ዘይእሩም ጠባይ ብዝተሓሓዝ ተቓውሞኦም
ንምግላጽ፡ ብሓሙስ ኣብያተ-ጽሕፈቶም
ገዲፎም ከም ዝወጽኡ ተሓቢሩ።
እቶም ሰራሕተኛታት፡ ነቲ ብደቂ-ተባዕትዮ
ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝወርድ ዘሎ
ጾታዊ ኣድልዎ ንምቅዋም፡ ነቲ ስጉምቲ ከም
ዝወሰዱ እዮም ዝጠቕሱ።
ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመት ጥራይ
ኣብ ዓበይቲ ዋኒናት፡ ፖለቲካን ምዝንጋዕን
(ተዋሳእቲ፡ ደረፍቲን፡ ወዘተ.) ግኑን ስም
ዘለወን ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ሓለፍተን
ንዝወረደን ጾታዊ ዓመጽ ብዓውታ
ክዛረባሉ ከም ዝጀመራ ኣይርሳዕን። በዚ
ከይኰነ ኣይተርፍን ኣብቲ ብሲሊኮን-ቫሊ
ዝፍለጥ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት
ዝርከባሉ ቦታ ዝሰርሓ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ነቲ
ብደቂ-ተባዕትዮ ዝተዓብለለ ዋኒን ክቃወማኦ
ዝጅምራ ዘለዋ።
እቶም ብቕድሚ ትማሊ ኦፊሳቶም
ራሕሪሖም ናብ ደገ ዝወጽኡ ሰራሕተኛታት
ጉግል፡ “ኣብ ሰፈረይ ዘየለኹሉ ምኽንያት፡
ምስ ካልኦት መሳርሕተይ ንጾታዊ ኣድልዎ፡
ብልሽውና፡ ዋሕዲ ግሉጽነትን ብግቡእ
ዘይሰርሕ ዘሎ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ንምቅዋም
እየ፡” ዝብል ጽሑፍ ኣብ ጣውላታቶም

ገዲፎም ከም ዝወጽኡ ተፈሊጡ።
እዚ በቶም ሰራሕተኛታት ዝተኻየደ
ኣድማ፡ መሃዚ ኣንድሮይድ ሶፍትዌር ዝዀነ
ኣንዲ ሩቢን ዝፈጸሞም ጾታዊ ዓመጻትን
ካልእን ኣብ ኒው-ዮርክ ታይምስ ብዝርዝር
ድሕሪ ምቅላዑ ኣብ ሰሙኑ እዩ።
ኣብቲ ዝወጸ ጽሑፍ፡ እቲ መሃዚ ኣብ
2014 ካብ ጉግል ብሰንኪ’ዚ ጭብጢ
ዝተረኸቦ ጉዳይ ክፋኖ እንከሎ፡ ውዕል
ንምቁራጽ 90 ሚልዮን ዶላር ከም
እተኸፍሎ ዝገልጽ እዩ።
እንተዀነ፡ ኣንዲ ነቲ ጉዳይ ከም ዘይወዓሎ
እዩ ዝገልጽ። ኣብቲ ኒው-ዮርክ ታይምስ
ዘውጽኣቶ ጽሑፍ፡ ብዘይካ ናይ ኣንዲ፡ ጉድ
ናይ ካልኦት ኣብቲ ኩባንያ ኣብ ላዕለዋይ
ጽፍሒ ሓላፍነት ዝነበሩ ሰባት እውን
ኣውጺኣ እያ።
ኣካያዲ ስራሕ ኩባንያ ጉግል ሱንዳር
ፒቻይ ዝሓለፈ ሰሉስ ናብ ኩሎም
ሰራሕተኛታቱ ኣብ ዝሰደዶ ናይ ኢ-መይል
መልእኽቲ፡ ንኹሎም ሰራሕተኛታቱ
ይቕረታ ከም ዝሓተተ እዩ ዝሕበር።
ነቲ ዘሎ ጸገማት ሓቢሩ ምስኦም ኰይኑ
ክፈትሖ ድሉው ምህላዉ እውን ወሲኹ
ገሊጹሎም። ፒቻይ ናይ ጾታዊ ኣድልዎ
ክሲታት ዝቐረበሎም 13 ገዳይም ኣካየድቲ
ስራሕ ዝርከቡዎም 48 ሰራሕተኛታት ከም
ዝሰጐገ ኣፍሊጡ ኣሎ።

ተወሳኺ . . .
ኣብዚ ሰሙን’ዚ ሓደ ዘገርም ፍርዲ ብቤት-ፍርዲ ዓዲ እንግሊዝ ተዋሂቡ።
እቲ ቤት-ፍርዲ፡ ነቲ ካብ 2014 ኣትሒዙ ናብ ቤት-ፍርዲ ክመላለስ ዝጸንሐ ወዲ 68
ዓመት ግራሃም ሞራንት ዝስሙ ሰብኣይ፡ 10 ዓመታት ንኽእሰር እዩ ፈሪድዎ።
እቲ ጉዳይ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፦
በዓልቲ ቤቱ ንግራሃም ብብርቱዕ ቃንዛ፡ ጸቕጢን ጭንቀትን ትሳቐ ነበረት። እንተዀነ፡
እዚ ኩሉ እናሃለዋ ንሓንሳእ’ውን ትኹን ህይወታ ከተጥፍእ ሓሲባ ኣይትፈልጥን።
ግን፡ ብ30 ሕዳር 2014 ኣብ ውሽጢ ማኪናኣ ኣብ ጐድና ድማ ንእሽቶይ ናይ
በንዚን ጀነረተር ተወሊዓ እንከላ ሞይታ ተረኺባ። ኣብ ጥቓኣ’ውን፡ “በጃኹም ዳግም
ኣይተበራብሩኒ” ዝብል ጽሑፍ ነበራ።
እቲ ቀንዲ ነብሰ-ቅትለት ንኽትፍጽም ዝደፋፍኣ ሰብኣያ ምንባሩ ድማ ብትሒም
ትሒም ክጋዋሕ ጀመረ። ኣብ መወዳእታኡ ከኣ፡ ብቤት-ፍርዲ ክሲ ቀረበሉ። ከም
ዘይወዓሎን ብፍጹም ከምኡ ከም ዘይገበረን ከኣ ተኸራኸረ። ቤት-ፍርዲ መርትዖ ኣብ
ርእሲ መርትዖ ድሕሪ ምቕራቡ ግን፡ ግራሃም ነቲ ጉዳይ ከም ዝወዓሎ ኣመነ።
እቲ ግራሃም ዝኣመነሉ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፦ ሰበይቱ ብዝነበራ ሕማም ክትሓዊ ስለ
ዘይትኽእል፡ ነብሳ ንኸተጥፍእ መኺሩዋ። ንሱ ነዚ እከይ ምኽሪ ዝለገሰሉ ምኽንያት፡
ብቐንዱ ነቲ ካብ ትካል መድሕን እትቕበሎ ናይ 1.4 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ንኽወስድ
ኢሉ ምዃኑ ይሕብር። ንሰበይቱ እውን እቲ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከውዕሎ ምዃኑ
ኣቐዲሙ ከም ዝነገራ ንቤት-ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ።

ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ዳሉል

ዕለት
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መራሒ ኩባ ፕረዚደንት ሚጐዌልካነል፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ መንጎ ሃገሩን ሩስያን
ዘሎ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ንኽዘራረብ
ናብ ሞስኮ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ።
እቲ ወዲ 57 ዓመት መራሒ ምስ
ሩስያዊ መዘንኡ ቭላድሚር ፑቲን
ትማሊ ዓርቢ ከም እተራኸበ እውን
ተፈሊጡ ኣሎ። ፕረዚደንት ሚጐዌል
ኣብዚ ንመጀመርያ እዋን ዝገብሮ ዘሎ
ምብጻሕ፡ ናብ ሃገራት ቻይና፡ ሰሜን
ኮርያ፡ ቬትናምን ላኦስን’ውን ክበጽሕ
ምዃኑ እዩ ዝሕበር።
ዝሓለፈ ሓሙስ ካብ ክረምሊን
ዝወጸ መግለጺ ከም ዘነጽሮ፡ ክልቲኦም
መራሕቲ ብዛዕባ ስትራተጂያዊ ሽርክና
ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሒታትን፡ ኣብዚ
ሕጂ እዋን ኣብ ዓለምና ዘሎ ኣህጉራዊን
ዞባዊን ምዕባለታትን ተዘራሪቦም።
ኣብ እዋን ዝሑል ኲናት ሞስኮን
ሃቫናን መሻርክቲ ከም ዝነበራ፡ ክሳብ
ውድቀት ሕብረት-ሶቭየት ከኣ ኩባ
ካብታ ኮምዩኒስታዊት መሻርኽታ ናይ
ሚልዮናት ዶላር ሓገዝ ትረክብ ምንባራ

ኣይርሳዕን።
ናብ ኩባ ኣብ 2000ን 2014ን ዑደት
ዝገበረ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን፡
ሩስያ ምስታ ሃገር ዝነበራ ሽርክና ዳግም
ንምብርባሩ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ
እዩ። በዚ ከይኰነ ኣይተርፍን ዝሓለፈ
ሰሉስ ሰብ መዚ ሩስያ ኣብ ምህናጽን
ምሕዳስን ናይ ጸዓትን ሓጺንን ትካላት
ዝውዕል ናይ ኣስታት 260 ሚልዮን
ዶላር ውዕል ዝኸተሙ።
ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ንኩባ

ክመርሕ ኣብ ስልጣን ዝደየበ ሚጉዌል
ዲያዝ-ካነል፡ ድሕሪ’ቲ ሰውራዊ ቃልሲ
ብምክያድ ኣብ 1959 ስልጣን ዝጨበጠ
ፊደል ካስትሮን ንዕኡ ዝተክአ ሓዉ
ራውል ካስትሮን፡ ካብቲ ስድራ ወጻኢ
ንኩባ ዝመርሓ ቀዳማይ ፕረዚደንት
ክኸውን ክኢሉ እዩ።
ብመሰረት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ
ኩባ፡ ሚጉዌል ንእግረ መንገዱ ናብ
ሓደ ሓደ ከተማታት ምዕራብ ኤውሮጳ
ከላግስ እዩ።

“ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ጸላም እትወጽኣሉ እዋን
ቀሪቡ’ዩ”ፕረዚደንት ራማፎዛ

ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰይሪል
ራማፎዛ፡ ሃገሩ ካብቲ ፕረዚደንት-ነበር
ጃኮብ ዙማ ኣእትዩዋ ዝጸንሐ “ናይ ጸላም
እዋን” እትወጽኣሉ ግዜ ከም ዝተቓረበ
ሓቢሩ።
እቲ ፕረዚደንት ከም ዝሓበሮ፡ ሃገሩ ኣብ
ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ብልሽውናን

ምጥፍፋእን ተሓሚሳ ምጽንሓ፡ እዚ ድማ
ዘይሓዊ ሕማም ኰይኑዋ ምጽንሑ እዩ።
ንሱ ወሲኹ ከም ዝገለጾ፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ
እዋን መሪሕነት ዙማ ተፈጺሙ ዝበሃል
ኩሉ ብልሽውና ኣብ ቅድሚ ቤት-ፍርዲ
ቀሪቡ ቃሉ ክህብ ድሉው ምህላዉ እውን
ኣፍሊጡ።

ራማፎዛ፡ ዙማ ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ
እዋን ከም ምክትሉ ኰይኑ ከም ዘገልገለ
ኣይርሳዕን።
ፕረዚደንት-ነበር ጃኮብ ዙማ፡ ኣብ
ስልጣን ኣብ ዝጸንሓለን ትሽዓተ ዓመታት፡
ዝተፈላለዩ ናይ ብልሽውና ክሲታት
ይቐርበሉ ምንባሩ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ
ብሃገራዊ ዕዳ ክሳብ ዓንቀራ ዝመልኣትሉ
እዋን ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ንሱ፡ ብ1999
ኣብ ንዝተበጽሐ ስምምዕ ዕድጊ ኣጽዋር፡
ምጥፍፋእ ገይርካ ተባሂሉ ዝሓለፈ ወርሒ
ሚያዝያ ብቤት-ፍርዲ ዳቡብ ኣፍሪቃ
ከምእተኸሰሰ ይዝከር።
ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ስርዓት ኣፓርታይድ
ናጻ ካብ እትወጽእ ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ
ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ሃገራዊ ኮንግረስ
ኣፍሪቃ (ANC)፡ ኣብ ህዝቢ ዝነበሮ
ተቐባልነት እናኣንቈልቆለ ይመጽእ ምህላዉ
እዮም ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ዝገልጹ።

ተጠቀምቲ ፈይስ-ቡክ ውልቀ-ኣድራሻታቶም ተሰሪቑ
ሰርሰርቲ፡ ናይ ልዕሊ 120 ሚልዮን
ተጠቀምቲ
ፈይስ-ቡክ
ውልቃዊ
መልእኽቲታት ከም ዝወሰዱ ሓቢሮም።
እዚ ክፍለጥ ዝኸኣለ፡ እቶም ሰርሰርቲ ነቲ
ዝሰረቕዎ መልእኽቲታት ንኽሸጥዎ ዋጋ
ኣውጺኦም ናብ ዕዳጋ ድሕሪ ምውራዶም
እዩ። እንተዀነ፡ እቲ መልእኽቲታት ናይ
ዓማዊሉ ካብኡ ከም ዘይተሰርቀ ኩባንያ
ፈይስ-ቡክ ሓቢሩ።
እቲ ኩባንያ ወሲኹ፡ ካልኦት ዓማዊሉ
በቲ ዘጋጠመ ስርቂ ምእንቲ ከይጥቅዑ፡
ኣብ ጸጥታዊ ኣካላቱ ስጉምቲታት ከም
ዝወሰደ ገሊጹ።
ብዝተፈላለዩ ኣካላት ይግለጽ ከም
ዘሎ፡ ክሳብ ሕጂ ናይ መልእኽትታት
81 ሽሕ ተጠቀምቲ ፈይስ-ቡክ ተሰሪቑ
ኣሎ። ዝበዝሑ ካብቶም ዝተሰርቁ ውልቀኣድራሻታት፡ ኣብ ዩክረይንን ሩስያን ናይ

ዝቕመጡ ተጠቀምቲ ምዃኑ እዩ ዝሕበር።
ብተወሳኺ፡ ኣብ ብሪጣንያ፡ ኣመሪካ፡
ብራዚልን ካልኦት ሃገራትን ዝቕመጡ
ሰባት ውልቀ-ኣድራሻታቶም ተሰሪቑ
ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ።
እቶም ሰርሰርቲ፡ ንሓደ ውልቀ-ኣድራሻ

ጎደና
ጎደና ሓርነት ቁ.158፡ ፊት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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(ኣካውንት) ብ10 ሳንቲም ንኽሽየጥ
ከወዓውዑ ምቕናዮም እዩ ዝሕበር።
ፈይስ-ቡክ፡ ነቶም ሰርሰርቲ ንምሓዝ
ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ናይ ኢንተርነት
ጸጥታ ትካላት ብምትሕብባር ይሰርሕ
ምህላዉ ሓቢሩ ኣሎ።
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