መበል 28 ዓመት ቁ.135			
ገጽ- 3
ባይቶ ዞባ
ማእከልን...

ገጽ- 5

ሰሉስ 5 ለካቲት 2019 		
ገጽ- 6

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ- 8

ገጽ- 9

ድምጺ ቀዲሓ
ናብ ዘረባ …

ትሪኰላታ ሰሰብ

ጸድፊ
ይፈጥር’ሞ ...

ቀይሕ ባሕሪን
ኣስመራ ...

ሃገራዊ ማሕበር መሃንድሳት ስነ-ቀመም ዓውደ-ዘተ ወዲቡ
ሃገራዊ ማሕበር መሃንድሳት ስነቀመም፡ ‘‘ተራ ቀመማዊ ምህንድስና
ኣብ ዳግመ-ህንጸት ሃገር’’ ኣብ ዝብል
ዛዕባ - ብ2 ለካቲት ኣብ ኣስመራ
ዓውደ-ዘተ ኣቃኒዑ።
ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣቶ ኣብርሃም
የውሃንስ፡ ኣብ ዓለም ምስ ገስጋስ
ኢንዱስትሪያዊ ምዕባለ፡ ዓውዲ
መሃንድስነት ስነ-ቀመም ሕልፊ
ካልእ እዋን ኣድላይን ኣገዳስን ኮይኑ
ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ ኣብ ሃገርና እውን
እቶም ብቑጽርን ብቕዓትን ዝጥቀሱ
ምሩቓት መሃንድሳት ስነ-ቀመም፡ ኣብ
ምምላእ ጠለባት ትካላት ተራኦም
ይጻወቱ ከምዘለዉ ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ትካላት፡
ሞያውያን ቀመማዊ ምህንድስናን
ካልኦትን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ፡
መሰረታዊ ኣምራት መሃንድስነት
ስነ-ቀመም፡ ናይ ስራሕ ተመኵሮ
ኣብዚ ዓውዲ፡ መስርሕ ምክያድ

ስ/
ኣ
ብ
ረ
ሃ
ም
በ
የ
ነ

መጽናዕትን ክማልኡ ዝግብኦም
ረቛሒታትን፡ ከምኡ’ውን ካብ ጉልዒ
ብዛዕባ ዝተሰርሐ ነዳዲ ዝተዳለወ
መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቡን ዘተ

ተኻዪዱሉን።
ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ ነዊሕ
ዓመታት ናይ ስራሕ ተመኵሮ
ከምዘለዎ ዝጠቐሰ ኣካያዲ ስራሕ ትካል

ዕደና ኣስመራ - ሚስተር ኤድዋርድ
ሞንሰይ ድማ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ
ዝርከባ ናይ ዕደና ቦታታት፡ ንውሕስነት
ኣከባቢ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓላፍነታዊ

ስራሕ ምዕዛቡ ብምሕባር፡ ማሕበር
ዝተፈላለየ መደባት እናሰርዐ ዓቕሚን ተመኵሮን ኣባላቱ ከበርኽ
ኣዘኻኺሩ።

ማሕበር ኣብያተ-መጻሕፍትን ሓበሬታን ኤርትራ ስልጠና ወዲቡ
ማሕበር
ኣብያተ-መጻሕፍትን
ሓበሬታን ኤርትራ፡ ካብ ዝተፈላለያ
መንግስታውያን ትካላት ንዝተዋጽኡ
ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ዓውደ-ፍልጠት
ቤት-ንባብ፡ መዛግብን ስነዳን ዘተኰረ
ስልጠና ወዲቡ።
እቶም ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ
ኣብ ኣስመራ ዝተዋህበ ስልጠና
ዝተሳተፉ ትሽዓተ ደቂ-ኣንስትዮ
ዝርከባኦም 15 ሰራሕተኛታት፡ ካብ
ሚኒስትሪታት ሕርሻ፡ ቱሪዝምን
ትምህርቲን፡ ከምኡ’ውን ካብ ሃማደአ፡
ሃኮሰአን ካልኦትን ዝተዋጽኡ እዮም።
ብ2 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ናይ
ምዝዛም ስነ-ስርዓት፡ ኣብ ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ዋና ዳይረክተር ምምዕባል
ዓቕሚ-ሰብ ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም፡
ኣብ መዳይ ሓበሬታ ብግቡእ
ክትዋሳእ ዘይምኽኣል ካብ ገስጋስ
ምዕባለ ምትራፍ ምዃኑ ጠቒሱ፡
ኣብ’ዚ ዓውዲ’ዚ ስልጠና ምውዳብ
ኣገዳሲን እዋናውን ከምዝኾነ ገሊጹ።
ፕረዚደንት ማሕበር ኣቶ ክፍሎም
ሚካኤል ብወገኑ፡ ኣብ’ዚ ዓለምና

ብሓበሬታ ኣዕለቕሊቓትሉ ዘላ
መዋእል፡ ካብ ብኩል ሓበሬታታት
ንምግልጋል፡ ብዲጂታላዊ ስርዓተ
ምሕደራ ሓበሬታ ዝሰልጠኑ፡ ብስነ-

ምግባር ምዝርጋሕን ምዕቃብን
ሓበሬታ ዝተመልመሉን ሚዛኑ
ዝሓለወ ሓበሬታ ኣብ ምቕራብ
እጃሞም
ዘበርክቱን
ዜጋታት

ብመጠንን ብዓቕምን ምምዕባል፡
ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ብምሕባር፡
ዕላማ ናይቲ ስልጠና ኣብዚ መቓን’ዚ
ከምዝኾነ ሓቢሩ።

ማሕበር
ኣብያተ-መጻሕፍትን
ሓበሬታን ኤርትራ፡ ብዝተወደበ
መልክዕ ንሰራሕተኛታት ከሰልጥን
እዚ ናይ ፈለማ እዋን እዩ።

ስ/
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ሓዳስ

ኤርትራ
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ንጽምብል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ምድላዋት ተጻፊፉ
ጽምብል መበል 29 ዓመት ዝኽሪ
ስርሒት ፈንቅል፡ “ፈንቅል፡ ትእምርቲ
ረዚን ታሪኽ” ብዝብል ቴማ፡ ካብ 8
ክሳብ 10 ለካቲት ክካየድ እዩ።
ነዚ ዓቢ ጽምብል ንምድማቕ፡

ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ባጽዕ
- ኣብ ምጽራይን ምሽላምን ከተማ፡
ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ድማ
ዘድሊ ቀረባት ኣብ ምውሓስ
ከካይዱዎ ዝጸንሑ ንጥፈታት

ሓጋዝ - ምርጫታት ኣመሓደርቲ
ከባቢ ተኻዪዱ
ኣብ 15 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ
ሓጋዝ፡ ካብ 10 ክሳብ 31 ጥሪ ምርጫታት
ኣመሓደርቲ ከባቢ፡ ኣካየድቲ ስራሕን
ኣነባበርቲ ዓድን ተሰላሲሉ።
ኣብቲ መስርሕ፡ 30 ኣመሓደርትን
ኣካየድቲ ስራሕን፡ ከምኡ’ውን 202
ኣነባበርቲ ዓድታት ከምእተመርጹ
ተፈሊጡ።
ነቲ ምርጫታት ዘድሊ ንቕሓት
ንምድላብ፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018

ሰፊሕ ጐስጓሳት ከምእተኻየደ ዝሓበረት
ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ
ኣምና ሓጅ፡ ከም ኣካል ናይቲ ነበርቲ
መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ንምርካብ ዝካየድ ጻዕሪ፡ 15 ዓድታት ጎልያን
ሸንጌንን ኣብ ሓሽሻይ ከምእተጠርነፋ
ገሊጻ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ኣብ 15
ምምሕዳራት ከባቢ ዝጥርነፍ፡ ልዕሊ 56
ሽሕ ነባሪ ኣሎ።

ከምዘጻፈፉ፡ ኣደ-መንበር ኣወሃሃዲ
ሽማግለ በዓላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ወ/ሮ ዜነብ ዑመር ገሊጻ።
ብመሰረት’ቲ መደብ፡ ነበርቲ ሰለስተ
ምምሕዳራት ከባቢ ከተማ ባጽዕ፡
ኮማዊ ዳሳት ብምስራሕ ኣጋይሾም
ንምቕባል ምድላዋቶም ኣጻፊፎም
ከምዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ።
ብዘይካ’ዚ፡
ዓመት
መጸ
ብምኽንያት’ቲ ታሪኻዊ ዕለት
ዝካየድ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ካብ
ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብውዕዉዕ
መንፈስ ይካየድ ከምዘሎ፡ ወኪል
ኤሪና ሓቢሩ።
ወ/ሮ ዜነብ ዑመር፡ ንነጋድያን
ዘድሊ ኣገልግሎት መጐዓዝያ
ንምውሓስ እውን ይስራሓሉ
ከምዘሎ ገሊጻ።

ስነ-ጥበበኛ ግርማይ ሰሎሞን ዓሪፎም

ገዲም ተጋዳሊት ዑቕባ ሃብተ ተሰዊኣ
ገዲም ተጋዳሊት ዑቕባ ሃብተ
ዘርእማርያም፡ ብዝሓደራ ሕማም
ኣብ ውሽጢ ሃገር ሕክምናዊ
ክንክን ክግበረላ ድሕሪ ምጽናሕ፡
ብ3 ለካቲት ኣብ መበል 60 ዓመት
ዕድመኣ ተሰዊኣ።
ካብ 1975 ከም ሓፋሽ ውድባት
ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ
ብተወፋይነት ክትቃለስ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ
1976 ናብ መሳርዕ ናይ’ቲ ውድብ
ዝተጸንበረት ገዲም ተጋዳሊት
ዑቕባ፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ
ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ብዝተፈላለየ
ጽፍሒታት ሓላፍነት፡ ክሳብ ብደረጃ
መራሒት ሓይሊ ኣጋር ከቢድ ብረት፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ፡ ኣብ ጨንፈር ሕግን
ስርዓትን ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ከም ኢንስፐክተር ኮይና ንህዝባን ሃገራን ብተወፋይነት
ዘገልገለት ሓርበኛ እያ።
ተጋዳሊት ዑቕባ ሃብተ፡ ኣደ ክልተ ደቂ እያ። ስነ-ስርዓት ቀብራ፡ ትማሊ ሰኑይ
4 ለካቲት 2019፡ ሰዓት 4፡00 ድ.ቐ፡ ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ
ተፈጺሙ።
ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳሊት ዑቕባ ሃብተ ዝተሰመዖ
መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤታ፡ መሳርሕታን መቓልስታን ጽንዓት ይምነ።

በሃር ስነ-ጥበበኛ ግርማይ ሰሎሞን
በራኺ፡ ብዝሓደሮም ሕማም ብ3
ለካቲት ኣብ መበል 87 ዓመት
ዕድመኦም ዓሪፎም።
ኣብ ስራሓት ስነ-ጥበብ ሃገርና
ልዕሊ 70 ዓመት ዝነጠፉ ስነጥበበኛ ግርማይ ሰሎሞን፡ ኣብ
ምምዕባል ሃገራዊ ስነ-ጥበብ ጽኑዕ
እምነ-መሰረት ካብ ዘንበሩ ስነጥበባውያን ሓደ እዮም።
በሃር ስነ-ጥበበኛ ግርማይ ሰለሙን
ኣቦ ክልተ ደቂ እዮም።
ስነ-ስርዓት ቀብሮም፡ ሎሚ ሰሉስ
5 ለካቲት ኣብ መካነ-መቓብር
ሓዝሓዝ ክፍጸም እዩ።
ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ፡ ብዕረፍቲ ስነ-ጥበበኛ ግርማይ ሰለሞን ዝተሰመዖ መሪር
ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቶምን ማሕበረሰብ ስነ-ጥበብን ጽንዓት ይምነ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV

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)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ሊድያ ስልጣን

ሰዓት
12:00
12:30
12፡50
13፡30
13:45
14:45
16:25
17:00
17፡35
19፡30
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ዶክተራት
Sport Highlights
ዶክመንታሪ
መደብ ስፖርት
ናትራን
ሄሎው ቆልዑ
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግርኛ
ተኸታታሊት ፊልም መርዓኻ የርእየኒ(7)
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

ዓንሰባ - 268 ጽጉማት
ናይ ጸባ ኣጣል ተዓዲሎም
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ብጥሪት ዝተጣየሱ
ጽጉማት፡ ኣብ መነባብሮኦም ምምሕያሽ
ከምዘርኣዩ ገሊጾም።
ተጠቀምቲ ናይቲ ብደቂ-ኣንስትዮ
ንዝምራሓ ስድራ-ቤታት ቀዳምነት ዝሃበ
ናይ ምጥያስ መደብ - 268 ኮይኖም፡
93 ሚእታዊት ካብኣቶም ደቂ-ኣንስትዮ
ምዃነን፡ ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ
ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት
ጸባን ስጋን ኣቶ ጸጋዝኣብ እምባየ፡ በቲ
ኣብ ትሽዓተ ንኡሳን ዞባታት ዝተተግበረ
መደብ፡ ብድምር 1340 ናይ ጸባ ኣጣል
ከምእተዓደላ፡ ሳላ’ቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህቦም
ንኣታሓሕዛአንን ክንክነንን ዝምልከት
ኣስተምህሮ ድማ ጽቡቕ ውጽኢት
ከምዝሃባ ሓቢሩ።
እቶም ሓገዝ ዝተገብረሎም ዜጋታት፡
ካብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ፡ ቤት-ጽሕፈት
ህግደፍ፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ባይቶን
ሃማደኤን ብዝቘመት ኮሚተ ዝተለለዩ
ምዃኖም ድማ ገሊጹ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ካብ 2015 ጀሚሩ
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓመልማሎ፡ ገለብ፡
ዒላ-በርዕድ፡ ሃበሮን ዓዲ-ተከሌዛንን ን181
ሓረስቶት ናይ ጸባ ከብቲ ከምዝዓደለ፡
ሰነዳት ናይ’ቲ ሚኒስትሪ የነጽሩ።

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

ሓዳስ

ኤርትራ
ደበሳይ ወልዱ

ባይቶ ዞባ ማእከል “ስሙር ስጉሚ ሰላም
ንዝበረኸ ዕብየት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡
መበል 18 ስሩዕ ኣኼባኡ - ኣመሓዳሪ
ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን
ኣውልያይ፡ ኣቦ--መንበር ህግደፍ ዞባ ማእከል
ኣቶ ዮሱፍ ሳይቕ፡ ፈጸምቲ ኣካላት ዞባ፡
ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ከባቢታትን፡
ወከልቲ ህዝባውያን ማሕበራትን ሓለፍቲ
ፖሊስን ጸጥታን፡ ዕድመ ዝተገብረሎም
ኣጋይሽ ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ብ30 ጥሪ
2019 ኣብ ኣደራሽ ዞባ ማእከል ከምዘቃንዐ
ዝዝከር’ዩ።
ባይቶ ኣብ ኣኼባኡ፡ ኣብ ህሉው
ኩነታት ሃገር ብሓፈሻ ንዞባና ኣብ
ዝምልከቱ ጉዳያት ድማ ብፍላይ ዓሚቚ
ዘተን ክትዕን እዩ ኣካዪዱ።
ባይቶ፡ ብሳላ’ቲ ኣብ ሓዲድ ቅኑዕ
መስመር ዝረገጸ ጻዕርን ጽንዓትን ህዝብን
መንግስትን ኤርትራ - ንዝተረኽበ
ሰላምን ንሱ ዝፈጠሮ ትስፉው ሃዋሁውን
ብምምጓስ፡ ነቲ ስኑ ነኺሱ ዓለም ጌጋታታ
ከም እትፍትሽ ብምግባር ዘይፍትሓዊ
ውሳነኣ ከም እትቕይር ዝገበረ ህዝቢን
መንግስትን ኤርትራ ዮሃናኡ ገሊጹ።
ኣቦ-መንበር ባይቶ ኣቶ ኣብርሃም ሰመረ፡
ዓመተ-2018 ምስ ጐረቤትና ኢትዮጵያ
ዕርቀ-ሰላም እተበሰረላን፡ ህዝቢ ንዘላቒ
ሰላምን ናይ ሓባር ምዕባለን ዘቋመተላን
ዓመት ምንባራ ብምዝኽኻር፡ ባይቶ
ዞባ ንዝያዳ ሓላፍነት ድሉው ከምዘሎ
ኣረጋጊጹ።
ተሳተፍቲ፡ ብሽማግለታት - ቁጠባዊ
ልምዓት፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ባህልን
ልምድን፡ ሕግን ስርዓትን ንዝቐረቡ ጸብጻባት
ድሕሪ ምስማዕ፡ ዕቱብ ዘተ ኣካይዶሙሉ።
ገለ ካብ’ቲ ብኣትኵሮ ዝተዘርበሉን ብለበዋ
ሓሊፉ ዘሎን ንምጥቃስ - ጉዳይ ታሪፍ
ኤለክትሪሲቲ፡ ካርድ ተንቀሳቓሲ ቴለፎን፡
ክራይ ገዛ፡ ማይን መጐዓዝያን ይርከቡዎ።
እዚ ጽሑፍ - ኣብ ጸብጻብ ሽማግለ
ቁጠባዊ ልምዓት ካብ ዝቐረበ ትሕዝቶ
- ናይ ገለ መዳዩ ጽማቚን፡ ባይቶ ኣብ
መደምደምታ ኣኼባኡ ዘሕለፎ ለበዋታትን
ከቕርብ እዩ።
= ህዝቢ፡ ከም ውጽኢት ናይ’ቲ
ምስ ኢትዮጵያ ሰፊኑ ዘሎ ሰላም፡ ኣብ
መዓልታዊ መነባብሮኡ ዘገድሱዎ
መሰረታውያን ነገራት ምጡን ሩፍታ
ክረክብ ክኢሉ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። እዚ
ምጡን ሩፍታ እዚ ግን፡ ማዕረ-ማዕሪኡ
ስክፍታታት ኣለዉ እዮም። ኣብ ጽሬት፡
ብቕዓትን ዓይነትን ናይቲ ሃለኽቲ፣
ብፍላይ ከኣ ኣብቶም ዓይነታት መግቢ
ግቡእ ምቁጽጻር ክግበር ግቡእ እዩ።
ንግዳዊ ንጥፈታት ሕጋውነት ንምልባሱ
ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ክቀላጠፍን፡ ኩሉ
ንግዳዊ ምልውዋጥ ብዘተኣማምን መንገዲ
ክትግበርን፡ እዋኑ ዝጠልቦ ሕቶ እዩ።
= ቀረብ ባኒ፡ ዋላ እኳ እኹል እዩ
እንተ ዘይተባህለ - መንግስቲ ክገብሮ
ብዝጸንሐ ድጎማ ናብ ህዝቢ ይበጽሕ ኣሎ
እዩ። ባኒ ኣብ ሂወት ከተመኛ ዘለዎ ተራ
ኣዝዩ ልዑል ብምዃኑ፣ ናብተን ብዝሒ
ተኻረይቲ ዘለዉወን ኣብ ከባቢ ኣስመራ
ዝርከባ ዓድታት ክባጻሕ ብዘይምኽኣሉ፡
ኣብ ነበርቲ ጸገም ኣሎ። ስለ’ዚ፡ እዚ
ጠለብ’ዚ ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ቀረብ
ክውሰኽ።
= ቀረብ ጋዝ፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ
ወርሒ እንተ ነውሐ ድማ ኣብ ክልተ
ወርሒ ይበጽሕ ስለዝነበረ ተረጋጊኡ
ነይሩ። ካብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንድሓር ግን፡
ኣብ መብዛሕትኡ መዐደሊ ነቝጣታት
ኣብ ሰለስተ ወርሒ ይዕደል ስለዘሎ
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ባይቶ ዞባ ማእከልን ውጽኢት ኣኼባኡን

ተጠቃሚ ይሽገር ኣሎ። ብፍላይ ኣብ
ገለ ከባቢታት ልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሕ ስለ
ዝቕጽል እቲ ዝፈጥሮ ጸቕጢ ዓቢ እዩ።
ዳርጋ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ገጠር
ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣይተዓደለን። ኣብ
ርእሲ እዚ ዘይንቡር ንውሓት ግዜ ዋሕዲ
መዓደሊ ጋዝ ብምህላዉ ተወሳኺ ጸቕጢ
እዩ። ስለ’ዚ ልክዕ ከምቲ ካልእ ከባቢታት
ብስሩዕ ዝመጽኣሉን ተወሳኺ መዓደሊ
ጋዝ ዝኽፈተሉን ኩነታት ክፍጥር።
ጐድኒ-ጐድኒ እዚ፡ ላምባ ወርሓዊ ክዕደል
ጸኒሑ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናብ ክልተ
ኣዋርሕ ተናዊሑ ኣሎ። እቲ ዝዕደል
እውን 5 ሊትሮ ጥራሕ ብምዃኑ ርኡይ
ዋሕዲ ኣለዎ። ብፍላይ እቶም ዕትሮ
ጋዝ ዘይጥቀሙ 10 ሊትሮ ክኾነሎም
ቀጻሊ ሕቶን ጠለብን ኣሎ። ኣብ ዋጋኡ
እውን እቲ ዝተሓተ ኣታዊ ዘለዎ ክፋል
ሕብረተሰብ ዝጥቀመሉ ስለዝኾነ ጠመተ
ዘድልዮ እዩ።
= ኣብ ዞባና ዝጸንሐ ዝዓበየ ጸገም
ኤለክትሪክ ምስ ምትካል ዓበይቲ
ጀነሬተራት ሕርጊጎ ተፈቲሑ እዩ
ክበሃል ይከኣል። ሓደ ሓደ ናይ ቴክኒክ
ጸገማት ዝፈጥሮ ምቁራጻት ገዲፍካ። እቲ
ዘይተፈትሐ ዋሕዲ ናይ ግዳም መብራህቲ
እዩ። እዚ ድማ ንብዙሕ ጽዩፍ ተግባራት
ዝዕድምን፣ ጸላም ከደኖ ንዝፍጸም ዘይስነምግባራዊ ተርእዮታት ዘተባብዕን ስለዝኾነ
ልዑል ኣድህቦን ተበግሶን ዘድልዮ እዩ።
ካልእ እውን - ምስ ምኽፋል
ዝተኣሳሰር ጸገም ኣሎ። ኣብዚ እዋን’ዚ
ህዝቢ ክፍሊት ንኸይደራረቦ እሞ ልዕሊ
ዓቕሙ ከይኮኖ፡ ወርሓዊ እናኸደ ናይ
ምኽፋል ባህሊ የዕብዩ ኣሎ። እንተኾነ፡
ብሰንኪ ሕጽረት ካሸራት ከይከፈለ ይምለስ
ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ጉድለት እዚ ድማ
ኣደዳ ዕዳን መቕጻዕትን ይኸውን ኣሎ።
እቲ ጉድለት ናይቲ ትካል ምዃኑ ርዱእ
ክነሱ ስለምንታይ መቕጻዕቲ? ክብሪ ታሪፍ
እውን ርትዓዊ ኣይኮነን - ምስ ኣታዊ/
ደሞዝ ስድራ ፍጹም ዘይመጣጠን ቢል
እዩ ዝመጽእ ዘሎ። እዚ ጉዳይ’ዚ ብዕቱብ
ተጠሚቱ ቅልጡፍ ፍታሕ የድልዮ
ኣሎ።
= ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ቀንዲ
ጎደናታት ተጀሚሩ ዘሎ መሰረታዊ ናይ
ጽገና ስርሓት ተስፋ ዝህብን፡ ናብ ኩሉ እቲ
ዘኽፍአ ጽርግያታት ንምፍዋስ ክቕጽል
ዝግብኦን እዩ። ብዘይካ ጽርግያታት፡
ምሕዳስ ካብ ዘድልዮም ግዜ ንላዕሊ
ዘሕለፉ ህንጻታት ከተማና’ውን ብዙሓት
እዮም።
ሴማፎሮታት ኣስመራ ኣገልግሎት
ካብ ዘቋርጹ ዓመታት ተቖጺሩ፣ ጻዕቂ
ተሽከርከርቲ እሞ ድማ ዝኣረገ ጽርግያ
ኣብ ዘለዎ ከተማ ብዘይ ሴማፎሮ ሳዕቤኑ
እዚ ንርዮ ዘለና ሓደጋታት እዩ። እቲ
ንመስመር ማይን ካልእን ተባሂሉ ዝኰዓት
ጽርግያ ኣብ እዋኑ ብግቡእ ስለ ዘይድፈንን
ዘይዕረን ምልክት ስለዘይግበሮን፡ ኣብ ሰብን

ንብረትን ዝወርድ ሓደጋታት ኣብ ምግዳድ
ተራኡ ይጻወት ኣሎ። ኣብዚ መዳይ እዚ
ውህደት ስራሕ ናይ ዝምልከተን ኣካላት
የድሊ።
ካልእ ጠንቂ ሓደጋታት፡ ሰብ ብሽክለታ
እዮም፣ ኣብዚ እዋን እዚ መብራህቲ ዘለዋ
ብሽክለታ ዳርጋ የላን። መለለይ ቁጽሪ
እውን ከምኡ። ብሽክለታታት ቁጽሪ ሰሌዳ
ከም ዝህልወን ተጀሚሩ ዝነበረ መደብ
ክቕጽል ኣለዎ። ኣገዳስነት ቁጽሪ ሰሌዳ
ምህላዉ ኣዝዩ ርዱእ ኣብ ርእሲ ምዃኑ
ንዞባ እውን ምንጪ ኣታዊ ምኾነ።
=ኤሪ-ቴል ኣገልግሎቱ ንምስፋሕ ዘካየዶ
ጸዕሪ ዝንኣድ እኳ እንተኾነ፣ ጠለብ ቀወምቲ
ናይ መስመር ተሌፎናት ግን ክማላእ
ኣይከኣለን። እተን ኣብ ጎደናትት ዝተተኽላ
ናይ ህዝቢ ተሌፎናት እውን ይሰርሓ
ኣለዋ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን። ካብ ሲም
ካርድ ጀሚርካ ዘሎ ዋጋታት’ውን ርትዓዊ
ኣይኮነን፣ ልዕሊ ዓቕሚ ተጠቃሚ እዩ።
ህዝቢ ከከም ዓቕሙ ዝጥቀመሉ ትሕቲ
110 ዝዋጋኡ ካርድታት’ውን ክተኣታቶ
ግቡእ’ዩ። ስለ’ዚ ኤሪ-ቴል ዋጋታቱ ከሊሱ
ምትዕርራይ ክገብር ይግባእ።
= መንግስቲ፡ ቀጻሊ ናህሪ ዋጋታት
ክራይ ኣባይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጥሮ
ጸቕጢ ንምቅላል ሓድሽ ሕጊ ኣካራይን
ተኻራይን ኣውጺኡ ይሰርሕ ከምዘሎ
ይፍለጥ። እዚ መስርሕ እዚ ብጽቡቕ
እኳ ይሰላሰል እንተሎ፣ ኣብ ሞንጎ
ብዙሓት ሰባት ግን ጸገማት ፈጢሩ ኣሎ።
እዚ ብሕጊ ተማእዚዝካ ካብ ዘይምኻድ
ዝብገስ ጸገም ኮይኑ፣ ብኻልእ ምኽንያት
ተጎልቢቡ ዝቐርብ ዘሎ እዩ። ንኣብነት
ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ገዛ ንዝተቐመጡ
ስድራ-ቤታት ጓለይ ወይ ወደይ ካብ
ደገ ይመጹ ኣለዉ፣ ደቀይ ከመርዕወሉ
እየ፡ ክጽግኖ………ወዘተ እናተባህለ ኮማዊ ቤት ፍርዲ በዚ ጉዳይ እዚ እዩ
ኣዕለቕሊቑ።
እቲ ኣብኡ ዝወሃብ ውሳነታት እውን ነቲ
ጽጉም ተኻራያይ ዝሕግዝ ኣይኮነን። ዝበዝሕ
ሰብ ካብቲ ዝነበሮ ገዛ ክወጽእ ይግደድ

ኣሎ። ኣብዚ መዳይ እዚ ሕልና ናይቲ ህዝቢ
ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ፡ ገለ ኣገባብ (መካኒዝም)
የድልዮ። ብዘይካ እዚ ኣብቲ ብመንግስቲ
ዝውነን ኣባይቲ ዘሎ ትካላት ዝተወሰነ ዋጋ
ክራይ ልዑል ብምዃኑ ብዙሓት ተኻረይቲ
ተሸጊሮም ከም ዘለዉ ይገልጹ። ዳግመ
ግምት ክግበረሉ ድማ ይጠልቡ።
ለበዋታት1.
መንግስቲ፡ ህዝቢ ኣብ ናይ
ልምዓት ቦታታት ከይዱ ክሰርሕን
መነባብሮኡ ከመሓይሽን ኣውጺኡዎ
ዘሎ መደብ ጽቡቕ ኮይኑ፡ ኣብ ዝሓለፈ
ዓመታት ንዝነበረ ተመሳሳሊ መደባት
ብግቡእ ተገምጊሙ፡ ኩሉ መዳያዊ
ብቑዕ ምድላዋት ክግበር፡ ህዝቢ ድማ ነቲ
ተጣጢሑሉ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድልን
ባይታን ብግቡእ ክጥቀመሉ፣
2.
ብእርጋን ኣኽፊኡ ዘሎ
ጽርግያታትና ንምጽጋን ዝተጀመረ ስራሕ
ብሰፊሑ ክቕጽል፣
3.
ምእኩል ዕድጊ ኣብ ኣሰራርሓ
ኣብያተ-ጽሕፈትን ትካላት መንግስትን
ፈጢሩዎ ዘሎ ጸገምን ምጉታት ስራሕን
ተገምጊሙ እቲ ኣገባብ ዝመሓየሸሉ
ኩነታት ክፍጠር፣
4. ህዝቢ ብሕጽረት መጐዓዝያ ይሽገር
ስለዘሎ ቅልጡፍ ፍታሕ ክግበር። ብዘይካ’ዚ
ኣብ ኣስመራ ብቑዕ መዋፈሪ ኣውቶቡሳት
ብዘይምህላዉ ህዝቢ ንጸሓይ፡ ንፋስን ደሮናን
ይቃላዕ ብምህላዉ ስራሑ ክቀላጠፍ፣
5.
ህዝቢ እዋናዊ ሓበሬታ ይረክብ
ስለዘየለ ኣብ ቤላ-ቤለው ክአቱ ይግደድ
አሎ። ስለ’ዚ እዋናዊን ጭቡጥን ሓበሬታ
ዝረኽበሉ ኩነታት ክፍጠር፣
6.
ዓቢ ናይ ወጸኢ ሽርፊ ከምጽእን
ኣብ ዕብየት ቁጠባ ሃገር እጃሙ ከበርክትን
ዝግብኦ ቆርበት፡ ፈቐዶኡ ይድርበን፡ ጠንቂ
ምዕባስ ፋኛቱራታትን ምርባሕ ኣኽላባትን
ኮይኑ ኣሎ። ብዛዕባ’ዚ ብተደጋጋሚ ተዘሪቡ’ኳ
እንተኾነ ፍታሕ ኣይተረኽበን። ስለ’ዚ
ንምምስርሑ ዘድሊ ኬሚካል ዝኣትወሉ
መንገዲ ክናደ፣
7.
ዋጋ ሃልኪ ኤለትሪክን ካርድ

ሞባይልን፡ ልዕሊ ዓቕሚ ህዝቢ ይኸውን
ስለዘሎ ዋጋታቱ ተኸሊሱ ክመዓራረ፣
8.
ድኳን ሕድሪ ኣብ ባይታ
ንዘሎ ዕዳጋ ኣብ ግምት ኣእትዩ ኣብ
ዋጋታቱ ለውጢ ክገብርን ዓይነታት ቀረቡ
ክውስኽን፣
9.
ቀረብ ጋዝን ላምባን፡ ዝርጋሐኡን
ዋጋታቱን ክመሓየሽ፣
10. ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ፍቓድ
መስርሕ ህንጻ ደው ብምባሉ ኣብ ህዝቢ
ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም መንበሪ ኣባይቲ
ብተደጋጋሚ ዝተዘርበሉ ጉዳይ ስለዝኾነ
ቅልጡፍ ፍታሕ የድልዮ ኣሎ ።
11. ጽሬት ዞባናን ከተማናን
ንምርግጋጽ እቲ ጨንፈር እኹል ናውቲ
ጽሬት ከምዝዓጥቕ ክግበር። ህዝቢ ድማ
ብመንገዲ ምምሕዳራቱ ጽሬት ከባቢኡ
ንምውሓስ ውዳበኡ ከሐይልን ውልቀተበግሶ ክወስድን፣
12. ብቕዓት ትምህርቲ ንምርግጋጽ
ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት ተዋሂቡዎ
ንመምሃራን ዝወሃብ ስነ-ምምህርናዊ
ስልጠናታት ክሕይል፡ ሕጽረታት ኣብያተ

ትምህርቲ ተጸኒዑ ከምዝማላእ ክግበር።
13. ሓደጋ ባርዕ ኣብ ዘጋጥመሉ
እዋን ዝርአ ዘሎ ሕጽረት መጥፋእቲ ሓዊ
ቅልጡፍ መፍትሒ ክናደ፣
14. ኮማዊ ኣብያተ-ፍርዲ ንህዝቢ
ክህቦ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ብልጫታቱ ኣብ
ቦታኡ ኮይኑ፡ ሕጽረታት ስለዝነበሮ ነዞም
ተመሪጾም ዘለዉ ሓደስቲ ሽማግለታት ዕርቂ
ብቑዕ ሞያዊ ስልጠና ክወሃብ፣
15. ኣብ ዞባና መርዓ ትሕቲ ዕድመ
ይደግስ ኣሎ። እዚ ተግባር’ዚ ኣብተን
ብኣካልን ኣእምሮን ንዓቕሚ ሄዋን ዘይበጽሓ
ደቅና ዘስዕቦ ሃስያን በሰላን ከቢድ ስለዝኾነ፡
ምምሕዳር ንኡሳን ዞባታትን ከባቢታትን
ከምኡ’ውን መራሕቲ ሃይማኖት ብዕቱብ
ክሰርሑሉ ባይቶ ዞባ ማእከል ለበዋኡ
የመሓላልፍ።
ህዝባዊ ርክባት ባይቶ ዞባ ማእከል

ሓዳስ

ኤርትራ

መቸም ሎሚ ዕዳጋታት ሰፊሑ፡
ሳላ ሰላምን ሰናይ ጕርብትናን ዋጋታት
ሃለኽትን ዘይሃለኽትን ኣቝሑ ብዓቢ
መጠን ጎዲሉ፡ ብተዛማዲ ዕዳጋታትና
ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣሎ ክበሃል ይከኣል።
ንሕና እቶም ተጠቀምቲ ድማ፡ እንተ ዀነ
ካብ ዘለዎ ዋጋ መሊሱ ክሓስረልና፡ እንተ
ወሓደ ድማ በዚ ዘለዎ ክቕጽለልና እዩ
ትምኒትና። እቲ ትሑት ደሞዝ ዝወስድ
ዜጋ፡ ብደመወዙ ክነብር ዝኽእለሉ ኩነታት
ክፍጠር ስለ እንጽበ።
ምስፋሕ ዕዳጋታትን ምሕሳር ዋጋታትን
ከም ጽቡቕን ንህዝቢ ዝሕግዝን እወታ
ወሲደ፡ ነቲ ምስ ምስፋሕ ዕዳጋታትን
ምልውዋጥ ሸቐጥን ዝመጽእ ዘሎ፡ ሕጊ
ዘይተኸተለ ወይ ድማ ቀይዲ ዘይብሉ
ኣካይዳ ግን ክእረም ከም ዘለዎ ከዘኻኽር
እደሊ። ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋንን ኩነትን፡
ጥዕና ብቐዳምነት ከም ዝስራዕ ካብ ኩላትና
ዝተሰወረ ኣይኰነን። ስለ ዝዀነ እዩ ድማ
“ካብ ሓሚምካ ሕክምና፡ ተኸላኺልካ
ጥዕና” ዝበሃል። እቲ ኤርትራ ኣድናቖት
ረኺባትሉ ዘላ ምዕዋት ሽቶታት ሚለንየም
እውን፡ ብቐንዱ ጥዕናናን ጥዕና ኣከባቢናን
ንምሕላው ዝትግበር መደብ እምበር፡ ኣብ
ዝተወሰኑ ንጥፈታት ጥራይ ዝድረት
ኣይኰነን።
ጥዕና፡ ዓይነ-ምድሪ ሰሪሕካ ካብ ቀልቀል
ናጻ ዝዀነ ኣከባቢ ብምፍጣር፡ ወይ እውን
መድሃኒትን ክታበትን ብምዕዳል ጥራይ
ኣይኰነን ውሑስ ዝኸውን። ጥዕና፡ ኣብ
ገዛእ-ነብስናን ኣከባቢናን ብእንገብሮ
ኩለንትናዊ ተገዳስነትን ክንክንን እዩ
ምሉእ ብምሉእ ክወሓስ ዝኽእል። ኣከባቢ
ንሓድሕዱ ተጸላላዊ፡ ከምኡ’ውን ሓያሎ
ሕማማት ተመሓላለፍትን ክሳብ ለበዳ
ከስዕቡ ዝኽእሉን ብምዃኖም፡ ውሕስነት
ኣከባቢ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት ብዝግበር ናይ
ጽሬት ዕዮ እዩ ክረጋገጽ ዝኽእል።
ቀንዲ መጽሓፊየይ፡ ምስ ምኽፋት ዶብ

ጽሬት ሓደስቲ ዕዳጋታት ጠመተ የድልዮ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተቐልቀለ
ምልውዋጥ ናይ ሸቐጥ ኣቕሑን ሓድሽ
ዕዳጋን ዝረአ ዘሎ፡ ብኣጋ ክእረም ዘለዎ
ተርእዮ ንምእማት እዩ። ኣብ ከባቢ’ዞም
ሓደስቲ ዕዳጋታት ንጥዕና ዘይምችእ
ኩነታት ይረአ ኣሎ። ብኣብነት ንምዝራብ፡
ኣብ ጥቓ ስታድዩም ኣስመራ ኣብ
ዘሎ ዕዳጋ እንተ ርኢና፡ ቀዳማይ - ኣብ
ኣቀማምጣ ወይ ኣሰራርዓ ናይ ሸቐጥ
ንብረት ዘሎ ኩነታት ዘተሓሳስብ እዩ። ሓደ
ሸቃጣይ ኣብ ዝዝርግሖ ንብረት፡ ንመግቢ
ዘገልግሉን ንመግቢ ዘየገልግሉን፡ ገሊኣቶም
እውን ተጓዳእቲ ክዀኑ ዝኽእሉ፡ ኣብ
ሓደ ቦታ ሰሪዑዎም ምርኣይ ልሙድ
እዩ። ሊሊ፡ ፓስታ፡ ዓደስ፡ ሳሙና፡ ኦሞ. .
. ካልኦትን፡ ኮታ ኣብ’ቲ ቦታ ካብ ዘለዉ
ንብረት፡ ተሓዋዊሶም ክዝርግሑ ይረኣዩ።
እቲ ሰብ ብቐጥታ ንመግቢ ዝጥቀመሉ
ሃለኽቲ፡ ንበይኑን ብጽሬትን ክተሓዝ ከም
ዝግባእ፡ ነቶም ነባራት ዕዳጋታት ተዓዚብና
ክንርዳእ ኣየጸግመናን። ዝበዝሑ ካብ’ቶም
ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ገዳይም ዕዳጋታት፡
ናይ መግቢን ካልእ ነገራትን ኣቀማምጣ
ዝተፈላለየን ጽፉፍን እዩ። እዚ ኣብ’ዚ ዕዳጋ
ዘሎ ግን፡ ገና ክትርእዮ ከለኻ ስኽፍታ
ዝፈጥር እዩ።
ካልኣይ - እቲ ዕዳጋ ተደኲኑሉ ዝርከብ
ከባቢ፡ ግዕዙይ ምዃኑ እዩ። ብጐሓፍን
ቀልቀል ሰብን ዝተኸበበን ካብ ጐሓፍ
ርሕቀት ዘይብሉን ብምዃኑ፡ ንሕማም ናይ
ምቅላዕ ተኽእሎ ዓቢ ይኸውን። ብሕልፊ
ብወገን ጽርግያ ኣቢልካ ናብ’ቲ ዕዳጋ
ክትኣቱ ከለኻ፡ ጐሓፍን ሕማቕ ሽታን እዩ
ዝቕበለካ። ብሓፈሻ እዚ ቦታ ኣብ ማእከል
ሕማም ከስዕብ ዝኽእል ጐሓፋት እዩ
ዘሎ።
እቲ ዝኸፍአ፡ እቶም ካብ ቀደም

ኣትሒዞም ነቲ ከባቢ ንኸገልግሉ
ዝተዳለዉ ክልተ ባጎኒታት ጐሓፍ፡ ኣካል
ናይ’ቲ ብቴንዳን ፕላስቲክን ዝተሰርሐ
ድኳናት ክመስሉ፡ ምስ’ቲ ዕዳጋ ተሓዊሶም
እዮም። ጐሓፍ ሒዝካ እንተ ኸድካ፡ ኣብ
ውሽጢ’ቲ ዕዳጋ ኣናዲኻ እምበር፡ ብቐሊሉ
ክትርእዮም እውን ኣይከኣልን። ዝበኣሰ ኸኣ፡
ባጎኒታት ጐሓፍ ክሳብ ኣፎም ተሰፊሮም
ናብ ምድሪ እናፈሰሰ፡ ቀልጢፎም ዘይለዓሉ
ምዃኖም እዩ። እንደገና፡ ኣብ ርእሲ-ርእሲ
ጐሓፍ እናተወሰኸ፡ ካብ ባጎኒታት ዝፈሰሰ
ጐሓፍ ነቲ ከባቢ መሊኡዎ ይርከብ። ንፋስ
ከኣ፡ እናልዓለ ናብ ኩሉ ይዘርዎ። ብሰሪ
እዞም ባጎኒታት ናብ’ቲ ዕዳጋ ዘለዎም
ቅርበት፡ ንመግቢ ዘገልግሉ ይኹኑ ካልኦት
ኣቕሑ ብቐጥታ ከም ዝጽለዉ ርዱእ
እዩ። ብሓፈሻ ኩነታት ናይ’ቲ ከባቢ፡ ምስ
ውሕስነት ጥዕና ዘይሳነ እዩ።
ስለ’ዚ ኸኣ፡ ጽሬት ከተማ ዝከታተል
ኣካል ምምሕዳር ከተማ፡ ሚኒስትሪ ጥዕና፡
ሚኒስትሪ ማይ መሬትን ኣከባቢን (ክፍሊ

ዕቱብ ኣቓልቦ ዝሰኣነ ማሕበራዊ ጕዳይ
ሃገርና ኤርትራ፡ ኣብ ኣገደስቲ ጕዳያት
ማሕበራዊ ንጥፈታትን ኣገልግሎታትን
ደሓን ዝዀነ ዓወታት ተመዝግብ ከም
ዘላ፡ መስክሩለይ ዘየድልዮ ሓቂ እዩ።
ብፍላይ ድማ ኣብ’ቲ ምሕድግ ዝበለ
ገጠራት ዝነብር ህዝቢ ተቛዳሲ ማሕበራዊ
አገልግሎታት (ጥዕና፡ ትምህርቲ. . .)
ንክኸውን፡ ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ፡ ኣዝዩ
ዝምስገን እዩ።
እቲ ሕጂ ከም ኣርእስቲ ክዛረበሉ ደልየ
ዘለኹ ጕዳይ ግን፡ ብዛዕባ ርሑቕ ገጠራት
ዘይኰነ፡ ኣብ ሕምብርቲ ከተማታትና
ዝረአ ዘሎ፡ ኣብ ጥዕና ህዝቢ ከቢድ ሃስያ
ዘምጽእ ጉዳይ ፍኑውን ቅጥዒ ዝሰኣነን
ምትካኽ ሽጋራ እዩ።
ኣብ ብዙሓት ሃገራት (ጎረቤትና
ኢትዮጵያ ወሲኽካ) ምትካኽ ሽጋራ
ኣብ ህዝባዊ ቦታታት፡ ማለት መዘናግዒ
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ማእከላት፡ ባራት. . . ብጽኑዕ ዝተኸልከለ
እዩ። ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከም
ዝሕብሩዎ፡ ሽጋራ ኣብ ጥዕና ወድሰብ ዘስዕቦ ሃስያ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ
ብቐዳምነት ዝጥቀስ ሳዕቤን ድማ፡ እቲ
ዘየላቡ ቀታሊ መንሽሮ ሳምቡእ እዩ።
ኣብ’ተን ዝማዕበላ ሃገራት፡ ብጽዑቕ
ጎስጓስን ገታኢ ስጕምትታትን ምትካኽ
ሽጋራ እናነከየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ
ዝንገር። ብኣንጻሩ ኣብ ምምዕባል ኣብ
ዝርከባ ሃገራት ግን፡ ብሰሪ ጕድለት
ኣፍልጦን ንቕሓትን ህዝቢ፡ እናወሰኸ
ይመጽእ ኣሎ። ስለ ዝዀነ ድማ
ፋብሪካታት ሽጋራ፡ ዕዳጋ ንክረኽባ
ናብ’ተን ዘይማዕበላ ሃገራት (ሳልሳይ
ዓለም) ይግዕዛ ኣለዋ።
ኣብ ሃገርና ኤርትራ እንተ ዀነ’ውን፡
መጽናዕትታት ዘድልዮ’ኳ እንተ ዀነ፡ ከም

ትዕዝብተይ ሓያሎ ኣትከኽቲ (ትሕቲ
ዕድመ ከይተረፉ) ከም ዘለዉ ርጉጽ
እዩ። እዚ ጕዳይ ከም’ዚ እናዀነ ግን፡
ብዘይካ ሕልፍ-ሕልፍ ኢሉ ብኽኢላታት
ጥዕና ዝወሃብ ኣስተምህሮታት፡ ካልእ
ገታኢ ስጕምቲ ክውሰድ ኣይተራእየን።
እቲ ዝኸፍአ ድማ፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት
(መዘናግዒ ማእከላትን ባራትን) ስለ
ዘይተኸልከለ፡ ኣብ’ዞም ቦታታት ዝኣቱ
ኩሉ ሰብን ኣሳሰይትን ልኡማት ኣትከኽቲ
(Passive smokers) ኰይኖም ስለ ዘለዉ፡
ኣይብኢዶም ኣይብእግሮም ንጹሃት ሰባት
ይልከሙ ምህላዎም እዩ። እዚ ድማ ዕሽሽ
ኢልካ ዘይሕለፍን ህጹጽ ገታኢ ስጕምቲ
ዘድልዮን ጕዳይ ጥዕና ህዝቢ ምዃኑ
ንኹሉ ብሩህ ኰይኑ ይስመዓኒ።
ስለ ዝዀነ ድማ፡ ክብደት ናይ’ዚ ጉዳይ
ብኣድህቦ ተራእዩ፡ ሚኒስትሪ ጥዕናን
ካልኦት ዝምልከቶም መንግስታውያን
ጽላታትን፡ ዝተጸንዐ ገታኢ ስጕምትታት
ከተኣታትዉን
ከም’ተን
ካልኦት
ሃገራት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ምትካኽ
ሽጋራ ዝኽልክል ሕግታት ከውጽኡን፡
ይጽናሓለይ ዘይበሃሎ ህጹጽ ጉዳይ ጥዕና
ህዝቢ ስለ ዝዀነ፡ ብዘይውዓል ሕደር
ስጕምቲ ክወስዱ ኣጥቢቐ እምሕጸን።

መሓሪ ኣብራንዮስ ካብ ኣስመራ

ኣከባቢ) ነዚ ንኣከባቢ ዝድውንን ንጥዕና
ዘይሰማማዕን ኩነታት ብዕቱብ ርእዮም
ኣራሚ ስጕምቲ ክወስዱ ሓላፍነቶም
ምዃኑ አዘኻኽር። ካብ’ቶም ኣብኡ ዘለዉ

ነጋዶን ተጠቀምትን ኣትሒዙ፡ ኩሉ ብጥዕና
ህዝቢ ዝግደስ ዘበለ ድማ፡ ንጽሬት ናይ’ዚ
ከባቢ ኣእጃሙ ክገብር እጽውዕ።

መርሃዊ ካብ ኣስመራ

ቅድሚ ምዝራብ ምርግጋጽ ይምረጽ
ነቲ ብዛዕባ ፕሮግራም ምሽታዊ
ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ቢሻ ባረንቱ፡
ኣብ 25 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም. ኣብ ጋዜጣ
ሓዳስ ኤርትራ፡ ዓምዲ መድረኽ ርእይቶ
መበል 28 ቍጽሪ 99 “ቤት ትምህርቲ
ቢሻ ክፍሊትን ሰዓታት ትምህርትን
ይመሓየሽ” ብዝብል ኣርእስቲ ንዝወጽአ
ጽሑፍ መልሲ ክህብ።
ለኣኺ ርእይቶ፡ ስም ቤት ትምህርትና
ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብምልላይካ፡
ኣሎ ዝበልካዮ ጸገማት ምሕባርካን ዝጽላእ
ኣይኰነን። እንተ ዀነ ግን፡ ምሉእ
ሓበሬታ ንምርካብ እንተ ትሓትት ነይርካ፡
ቤት ትምህርቲ ቢሻ፡ ብግቡእ ተቐቢሉ፡
ንርእይቶኻ ተኣማኒ ዝገብሮ ጭብጥታት
ንኽህበካ ድሉው ምዀነ እብል።
ወይ’ውን ርእይቶኻ ብቕኑዕ ሓበሬታ
ተሓጊዙ ንኽለኣኽ ዝከኣሎ ምገበረ
እምበር፡ ንርእይቶኻ ኣይምተቓወመን።
ብዝዀነ፡ ናብ’ቲ ተላዒሉ ዘሎ ቀንዲ
ኣርእስቲ ክኣቱ። ኣብ’ቲ ደብዳበ፡
ክፍሊትን ሰዓታት ትምህርትን እዩ ከም
ቀንዲ ኣርእስቲ ተላዒሉ ዝርከብ። ብዛዕባ
ሰዓታት ምሸታዊ ትምህርቲ፡ ከም ኩላተን
ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ብመደብ ምሸታዊ
ትምህርቲ ዘምህራ ኣብያተ ትምህርቲ ስለ
ዝዀነ፡ ዘሰክፍ የብልናን። ምኽንያቱ፡ ምስ
ተመሃሮ፡ መምህራንን ካልኦት መሻርኽትን
ተረዳዲእና ዝወሰንናዮ ስለ ዝዀነ።
ንምብራህ ዝኣክል ግን፡ መብዛሕትኦም
ኣብ ምሸታዊ ትምህርቲ ዘለዉ ተመሃሮና፡
ብስራሕ ጽሙዳትን ሓላፍነት ስድራ-ቤት
ዝተሰከሙን ብምዃኖም፡ ኣብ’ቲ ናይ ቀትሪ
እዋን ኣብ ውልቃዊ ዋኒኖም ጽሙዳት
እዮም። ነቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ፍልጠት
ኣብ ምቕሳም ንኽጥቀሙሉ ኸኣ፡ እቲ
ዕድል ስለ ዝተኸፍተ ይመሃሩ ኣለዉ።
እዚ መደብ ምሸታዊ ትምህርቲ፡ ንሕና
ካብ እንፈልጦ፡ ሓሙሽተ ዓመት ኣቝጺሩ
ይርከብ። እዚ ማለት፡ እቶም ሕጂ ኣብ
ምክትታትል ናይ’ዚ መደብ ዘለና ካብ
ዘርከብናሉ እምበር፡ እቲ መደብ ካብኡ
ዝያዳ ግዜ ከም ዝተኻየደ ሰነዳት ቤት

ትምህርቲ ይሕብር።
ብተወሳኺ፡ ክፍሊት እዚ ቤት ትምህርቲ
ከም’ቲ ኣብ ጽሑፍ ሰፊሩ ዘሎ ኣይኰነን።
ብወገንና እቲ ዝኽፈል ውሑድ እዩ’ኳ
እንተ ዘይበልና፡ ፍትሓዊ እዩ ዝብል
ርእይቶ ኣለና። ቅድሚ ሕጂ እውን
‘ክፍሊት በዚሑና’ ዝብል ሕቶ ቀሪቡልና
ስለ ዘይፈልጥ፡ ኣብ ጋዜጣ ተጻሒፉ
ምስ ረኣና ገሪሙና። ምኽንያቱ፡ ከም’ቲ
ንዝረድእ ገዲፍካ ንዝሰምዕ ዝተባህለ
ኰይኑ ረኺብናዮ።
ኣብ መዳይ ጸጥታ እንተ ርኢና፡ ንነዊሕ
ዓመታት ብዘይቀጽሪ ስለ ዝሰራሕና፡
መንገዲ ጎስዮም ናብ’ቲ ቤት ትምህርቲ
ዝእለዩ ብዙሓት ሰባት የጋጥሙና ነይሮም
እዮም። ቤት ትምህርቲ ምዃኑን ኣብ
ስራሕ ከም ዘለናን ክንሕብሮም ከለና
ግን፡ ተኣልዮም ናብ ዘምጸኦም ይኸዱ
ነይሮም። ስለ’ዚ ኸኣ፡ ንምምሃርን
ምስትምሃርን ዝዕንቅፍ ኰነ ንተመሃሮ
ዝጻባእ ክስተት ኣጋጢሙና ኣይፈልጥን።
ምናልባት ጸሓፊ ብውልቁ ጸገም እንተ
ኣጋጢሙዎ’ውን፡ ምስ ቤት ትምህርቲ
እንተ ዝዘራረብ ዝፍተሓሉ ስጕምቲ
ክውሰድ ምተኻኣለ እብል። ሕጂ እሞ
ኸኣ ብቐጽሪ ተኸቢብና ብመዳይ ጸጥታ
ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ንርከብ ኣለና።
እቲ ጽሑፍ ቅድሚ 2016 ዝተጻሕፈ
ከይከውን እውን የጠራጥር እዩ።
እቶም ኣብ’ዚ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ፡
ኤርትራዊ መንነት፡ ካብ ዝነብሩሉ
ምምሕዳር ከባቢ ነባርነት ዘምጽኡ፡
ንደረጃ ክፍሊ ኣብ ዝምልከት እውን
ሰርቲፊኬት (ባጀላ) ዘቕረቡ፡ ብውሕስነት
መንነትን ነባርነትን ዘለዎም ነበርቲ ከተማ
ባረንቱ ዝኣትዉ ስለ ዝዀኑ፡ መንነቶም
ወይ እንታይነቶም ዘይፍለጡ ተመሃሮ
የብልናን።
ስለ’ዚ፡ ካብ ቅንዕና ተበጊስካ ምትእርራም
ጽቡቕ እንተ ዀነ’ኳ፡ ቅድሚ ምንቃፍ
ጭቡጥ ሓበሬታ ምውህላል ይግባእ።

ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን
ደረጃ ቢሻ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማህደር ጀጋኑ

ትሪኰላታ ሰሰብ
ካብ ዛንታታት ተመኩሮ ገድሊ - ቅጺ 4

ሺሃብ ኣርኣያ

ግርማይ ተኽለ (ጓዕዳድ)

ዕለት 19 ግንቦት 1991 ሰዓት
11፡00 ኰነ። ኣቢቦ ሓይሉ መሪሑ
ኲናት ካብ ዝገጥም ሓደ ሰዓት
ሓሊፉ ነበረ። “ተባዕታይ ኲናት’ዩ!”
ይብል ንሱ፡ ተባዕታይ ኲናት’ዩ
ገጢሙዎም። “ትሪኰላታ ሰሰብ”
ክብተኽ ነይሩዎ። ካብ’ቲ ፈንጂ
ንላዕሊ እቲ ኣሻዅ በለስ’ዩ ምሕላፍ
ከሊኡዎም። ኣርፒጂ ተኰሱሉ’ሞ፡
ጋህ ኢሉ ከኣ ተኸፍተ። እንተዀነ
ንጕያ ዝሓልኽ ኣብ መሬት
ዝተዘርአ ነቶጕቲ ነይሩ። ገለኦም
ነነጢሮም ሓለፉ። ገለኦም ከኣ
ረጊጾሞ ምስ ውጉኣትን ስዉኣትን
ተጸንበሩ። ኣቢቦ ካብ’ቶም ዝነጠሩዎ
ኰይኑ ሓለፈ። ንሰሰብ ምሉእ
ብምሉእ ተቘጻጸሩዋ። ደብዳብ
ጸላኢ ግን ኣዝዩ በርቲዑ ነበረ።
ሰሰብ ነዛ ደው መበሊ ሰኣኑላ።
ብዘይካ’ቲ ዝህውኾም ዝነበረ
ደብዳብ ከቢድ ብረት ግን፡ እቲ
ኲናት ንግዜኡ ህድእ ኢሉ ነበረ።
ኣቢቦ ንእሽቶ ትንፋስ ድሕሪ
ምርካቡ ደሃይ ብጾቱ ክፈልጥ
ነይሩዎ። ን‘ሰመረ ክሻፋ’ ኲናት
ቅድሚ ምጅማሩ ምስ ረኣዮ’ዩ።
ኣብርሃጽዮን ግን ኣብ ጥቓኡ
ኰይና ክትዋጋእ ስለዝወዓለት ካብ
ከባቢኡ ኣይተፈልየትን።
ኣብርሃጽዮን ስዉኣት ክትቀብር
ተመዘዘት። መብዛሕትኦም ብነታጕ
ዝተሃርሙ እዮም። ገጾም ነዲዱ
ንኸተለልዮም ኣጸገማ። ብጾታ
ከተለሊ ብዘይምኽኣላ ኣመና
ተበሳጭያ ሓንሳእ ኮፍ በለት።
ኣብ እግሮም፡ ኣብ ኢዶም ዝዀነ
ምልክት ክትረክብ ሃሰው በለት።
ንሰመረ (ክሻፋ) ብሰዓቱ ኣለለየቶ።
ንፍዮሪ ሰይቲ ክሻፋ’ውን ኣለለየታ።
ሰብኣይን ሰበይትን ጥቓን ጥቓን
ወዲቖም ጸንሑዋ። ፍዮሪ ኪዳነ፡
ተወጊኣ ሃለዋታ ኣጥፊኣ’ያ ዝነበረት።
ናብ ሕክምና ምስ ተላእከት ኣብ
ሰንዓፈ ተሰወአት። ኣብርሃጽዮን
ንብዙሓት ስዉኣት ከተለልዮም
ስለዘጸገማ፡ቍጽሮም’ምበርኣስማቶም
ከተቕርብ ከምዘይትኽእል ንሓለፍታ
ነገረቶም።
ኣቢቦ መስዋእቲ ክሻፋ ሽዑንሽዑ
እዩ ሰሚዑ። ከም’ታ ዝበላ ኣብ ዓዱ
ዝግብ ከይበጽሐ ተሰዊኡ። ኣቢቦ
ገሪሙዎ፡ ከም’ዛ ባዕሉ ዝቐተሎ
ኰይኑ ተሰሚዑዎ ክሳብ ዝነብዕ
ኰነ። ኣቢቦ፡ መስዋእቲ ተጋደልቲ
ቅቡል ወሲዱዎ’ዩ። ኣብ’ቲ ኲናት
ክተሓጋገዙ ዝመጸ ህዝቢ’ውን ነቲ
መስዋእቲ ተጸንቢሮሞ ምስ ረኣየ
ዝያዳ ኣጕሃዮ። እቲ ህዝቢ ባዕሉ
ከምዝቐብሮም ከኣ ተገብረ። ዝርዝር
ኣስማቶም ግን ኣቢቦ ብኽብሪ
መዝገቦ።

20 ግንቦት፡ ክፍለ-ሰራዊት
52 ምስ ጸላኢ ኣብ ምምልላስ
ተዂሲ’ዩ ውዒሉ። ምሸት ግን እቲ
መጥቃዕቲ ቀጺሉ። ክፍለ-ሰራዊት
85 ብጸጋም፡ ክልተ ቦጦሎንታት
ናይ ክፍለ-ሰራዊት 96 ከኣ ብየማን፡
ብኣሃዱታት መካናይዝድ ተሓጊዘን
ንጸላኢ ናብ ደቀምሓረ ገጹ ክደፍእኦ
ወዓላ። ንዝያዳ መጥቃዕቲ መንጠሪ
ባይታ ዝኸውን ሓያለ ቦታታት ከኣ
ተቘጻጺረን ሓደራ።
ኣቢቦ ንትሪኰላታ ሰሰብ ብህይወት
ሰገራ። እንተዀነ ኣብ ቅድመኦም፡
ኣብ ተረተር ቀይሕ ኮር ተሪር ውግእ
ተቐበሎም። ብወገን ዓላ ታንክታት
ይተኣኻኸባ ነበራ። ግርማይ
እምባየ (ተገኘ) ዝተባህለ መራሕ
ሓይሊ’ውን ኣብ ጐድኒ በዓል ኣቢቦ
ኰይኑ ይዋጋእ ነበረ። ወዲ-ስእለ
ከኣ ንስዉእ ‘ሰመረ ክሻፋ’ ተኪኡ
ሓይሉ ሒዙ ኣብ’ቲ መጥቃዕቲ
ጐድኒ
ጐድኖም
ይምርሽ።
ብምሉኦም ምኩራት መራሕቲ
ሓይልታት’ዮም።
ተባዓትን ተዋዘይትን
ከኣ። ተገኘ’ውን
ሽዑ ንኣቢቦ ሓንሳብ
ምስተራኸቡ፡
ጭርቃን
ሰው
ኣበለሉ።
“ ኣ ስ መ ራ
ዘይትፈልጣ ደኣ
ሕጂ መን ክመርሓካ
እዩ…
ኣቢቦ?”
በሎ።
“ንእተዋ ጥራይ
እምበር
ዋላ
ከማኻ ወደ’ስመራ
እንተዘይኰንኩ
ጎደናታታ ኣማእዝየ ይፈልጦ እየ
ደሓን… ተገኘ ጽልልቲ!” ኢሉ
ብጭርቃን መለሰሉ። ኣብ ርሱን
ኲናት’ውን ይዅን እንተተራኺቦም
ባህርያቶም ከምኡ’ዩ ዝነበረ።
መራሕቲ ሓይልታት ዕቋርን
ወዲ-ዘጉን፡
ሰሰብን
ከባቢኣን
ሰጊሮም፡ ኣብ ኣፈልባ ዝነበረ ጸላኢ
ደምሲሶም፡ 21 ግንቦት ኣብ ኣፍደገ
ደቀምሓረ ይደራገሙ ነበሩ። በቲ
ካልእ ወገን ከበደ ዓንደማርያም
ዝመርሓ ሓይሊ’ውን ብየማኖም
ትፋጋፎግ ነበረት። መሕለፊ መገዲ
ግን ኣይረኸበትን። ዘይተጸበይዎ ሽሾ
ሰራዊት ጸላኢ ካብ ሩባ ማይስሑል
- ካብ ደቀምሓረ ናብ ዓላ መውረዲ
ዘሎ ሰናጭሮ - ተተቲዑ ናብኣቶም
ኣበለ። እታ ሓይሊ ንድሕሪት ጋእ
በለት። ክሕለፍ ዝከኣል ኣይነበረን።
ወዲ-ዓንደማርያም ካልእ ብልሓት
መሃዘ። ራድዮኡ ዓጽዩ በቲ ሓለፍቲ
ዝኣዘዙዎ ዘይኰነስ፡ ብምትዕጽጻፍ
በቲ ንዓኡ ዝጥዕሞ ተመዅልዩ
ክኣቱ ወሰነ። ብቕጽበት ከኣ

ከምኡ ገበረ። በዓል ዕቋር’ውን ኣብ
ጐድኑ ተሰሊፎም ምስኡ ሓበሩ።
ብድሕሪት ተጠውዮም ከኣ ጸላኢ
ናብ ቀይሕኮር ኣቢሉ ከምዝጸድፍ
ገበሩዎ።
በዓል
ኣቢቦ’ውን
ብቀይሕኮር ጸኒሖም ጨልገምዎ’ሞ
ጸላኢ ዓቕሉ ጸበቦ።
ሓይሊ በዓል ዕቋር ናብ ብሎኮ
ደቀምሓረ ሰጐመት። ሓይሊ ወዲዓንደማርያም’ውን ንየማን ዘሎ
በረኽቲ ቦታታት ተቘጻጸረት። ኣብዚ

ግዜ’ዚ ኸኣ ምስ ጸላኢ ተሓዋወስ
ኰነ። ኢድ ብኢድ ተሓናነቑ።
ወዲ-ዓንደማርያም ዓጽዩዋ ዝነበረ
ራድዩኡ ከፈታ’ሞ፡ ምስ ሓለፍቱ
ርክብ ጀመረ። ኣብ’ቲ በረኽቲ
ታባታት ኢድ ብኢድ ይተሓናነቕ
ከምዘሎ ሓበረ።
በዓል ዕቋር ኣብ ብሎኮ
ደቀምሓረ ምስ በጽሑ፡ ዘይገመቱዎ
እልቢ ዘይብሉ ሰራዊት ጸላኢ
ዓገቶም። ቀልጢፎም ከኣ ሓገዝ
መካናይዝድ ሓተቱ። መካናይዝድ
ኣይደንጎዩን ደበኽ በሉ። ሓንቲ
ብጸይቲ’ያ
መሪሓቶም፡
ካብ
ኦራል ዝዓይነታ መኪና ዘሊላ
ወረደት። እንታይ ዓይነት ሓገዝ
ከምዘድሊ ተወከሰቶም። ክልቲኦም
መራሕቲ ሓይልታት ቀልጢፎም
ተመያዪጦም፡ ናይ ረሻሽ ሓገዝ ከም
ዘድልዮም ሓበሩዋ። ነቲ ተተቲዑ
ምሕላፍ ዝኸልኦም ሰራዊት ጸላኢ
ክልተ ረሻሽ መደበትሉ። ሽዑ
ብተመልከተለይ ከም ምቕታልካ
ኰነ። ጸላኢ ተሳዒሩ ናብ ምዕራባዊ

ሸነኽ ጎቦታት ደቀምሓረ ሃደመ።
ሓይልታት ከኣ እግሪ እግሩ
ሰዓባኦ።
ደማዊ ኲናት ቀይሕ ኮር ድሕሪ
ነዊሕ ክርክር ብዓወት ተጋደልቲ
ተዛዘመ። በዓል ኣቢቦ ናይ ቀይሕኮርን
ከባቢኡን ዕማሞም ወዲኦም፡ ናብ
ጎቦታት ደቂናዞ ኣንቃዕረሩ። ዳርጋ
ብምሉኡ ኣሃዱታት ክፍለ-ሰራዊት
52 ንደቀምሓረን ከባቢኣን ሓሊፉ፡
ናብ’ቲ ዝበረኸ ጎቦታት ደየበ።
ካብኡ ኣንፈቱ ናብ
ኣስመራ ኣቕነዐ።
መሬት ጽልምት
ምስ በለ ሓይሊ
በዓል ዕቋር ኣብ
ደቂናዞ
ተሪር
ኲናት
ገጠማ።
መስዋእቲ ብሉጻት
ዝኸፈሉላ ኲናትያ።
ብየማነ ጸጋሞም
ዝመጻ ኣሃዱታት
ሓ ጊ ዘ ና ኦ ም
ግን
ቀልጢፎም
ፈትሑዋ።
ኣብ
ዓደርዓዳ እውን
ተመሳሳሊ ኵነታት
ገጠሞም። ኣብዚ ቦታ’ዚ ረሻሽ’ዩ
ምቕራብ ከሊኡዎም። ምስ’ቲ
ኣብኡ ዝጸንሖም ጸላኢ’ውን ኢድ
ብኢድ ገጠሙ። እታ ግጥም ሓጻር
ትዅን’ምበር ናብ ጭርጭር ዓበደ
ተለዊጣ ነይራ። ጸኒሖም ግን ነቲ
ዝህውኾም ዝነበረ ረሻሽ ብፋጎት
ደፊኖም መዐገሲ ገይሮሙሉ።
ኣብ ከባቢ ዓዲሓውሻ ዝተረረ
ውግእ ክህልዎም ከምዝኽእል ኣብ
ግምት ኣእትዮም ጕዕዞኦም ቀጸሉ።
ዕለት 24 ግንቦት ከባቢ ሰዓት 7፡
00 ንጉሆ፡ ኣቢቦ ዓስራይ ርእሱ
ፊተውራሪ መስርዕ ኰይኑ፡ ቀቅድሚ
ኣሃዱ ክሓልፍ ትእዛዝ ተዋህቦ።
እዛ ተልእኾ’ዚኣ ፈታኒት ነበረት።
ካብ ኣሃዱ ተፈንቲትካ ቅድሚት
ብምሕላፍ፡ ጸላኢ ኣበይ ከምዝነጠበ
ምንዳይ’ዩ እቲ ዕማም። ንኣሃዱኻ በጃ
ኴንካ ተሰዊእካ ተድሕና ማለት እዩ።
ኣቢቦ ራድዮ ርክብን ወተሃደራዊ
መነጽርን ሒዙ ምስ ብጾቱ ተበገሰ።
ተስፋማርያም ሃይለ (ወዲ-ኣመሪካ)
ሃንደበት፡ “ዕልል ደኣ ዘይትብሊ

ኣብርሃጽዮን!” በላ ናብኣ እናጠመተ።
ኣብርሃጽዮን ተዋጋኢት ጥራሕ
ዘይኰነትስ፡ ኣብ ማእከል ውግእ’ውን
ትዕልል’ያ ዝነበረት። ጸላኢ ክሳዕ
ዝርዕድዕልልታትድርጕሖ።“እንታይ
ረኺበ ደኣ’የ ዕልል ዝብል?” በለት
መንጎ መንጎ እናሓሰበት። “ኣስመራ
ኣቲና፡ እንታይዶ ተሪፉና እዩ? እዚኮ
ዓዲ-ሓውሻ’ዩ!” ምስ በላ ክትእምን
ኣይከለትን፡ ግን ኣይዓለለትን። ክልተ
ሓሳባት ተፈራረቓ። ኣብ ከናለ
ብጅምላ ዝቐበረቶም ብጾታ በቲ ሓደ፡
ኣስመራ ምቕራቦም ከኣ በቲ ካልእ።
ሽዑስ ጎሮሮኣ’ውን ንዕልልታ ድሉው
ኣይነበረን። “በለን! ኣርክበን!” ብዝብል
ተደጋጋሚ ቃላት ጎሮሮኣ ላሕቲቱ’ዩ
ነይሩ። ኵሎም እቶም ብራድዮ
ክራኸቡ ዝቐነዩ ካብ ዝለዓሉ ክሳብ
ዝተሓቱ ሓለፍቲ፡ ካብ 19 ግንቦት
ጀሚሮም፡ ከየቋረጹ ለይቲን መዓልቲን
ንሽዱሽተ መዓልታት ዓንገረር ክብሉ
ጎረሮኦም ተዓጽዩ ነበረ። ኣቢቦ
ዝመርሓ ፊተውራሪ መስርዕ፡ ዝዀነ
መሰናኽል ምእንቲ ከይገጥማ፡ ብረታ
ኣዐሚራ ራድዮ ርክብ ከፊታ፡ ኣብ
ከባቢ ኩርባ-እምበይቶ በጺሓ ነበረት።
ዝዀነ ኣሰር ናይ ጸላኢ ኣይረኸበትን።
ኩርባ እምበይቶ ጽምጽም ክብል
ጸንሖም። ንኹርባ እምበይቶ ሕልፍ
ምስ በሉ፡ በዓል ኣቢቦ ናብ ኣሃዱኦም
ክምለሱ ተሓበሮም’ሞ፡ ኣብ ዝባና
ደዪቦም ተኾየጡ። ኣቢቦ ወተሃደራዊ
መነጸሩ ኣስተኻኺሉ ናብ ጎዳይፍ
ኣማዕደወ። ተወር ዝብል ዝዀነ
ፍጡር ግን ኣይረኣየን። “እዚኣ’ያ
እዛ ኣስመራ? እምበርዶ ሰብ ኣለዋ?”
ክብል ድማ ኣስተንተነ።
ምሉእ ኣሃዱ ክፍለ-ሰራዊት 52
ኣብ ኩርባ-እምበይቶ ተኣኻኸበ።
ተገኘ ድሮ ኣብ በዓል ኣቢቦ በጺሑ
ጭርቃን ጀመረ።
“ኢልናካ’ኳ ኢና…! ተመለስ
ተባሂልካዶ
ሓቀይ?
ንስኻኸ
ቍሩብ ኣይትሓስብን ዲኻ. . .
ቍሩብ ኣይትሓስብን? ንደቀስመራ
መሪሕካዮምሲ ያኢ ኣስመራ
ክትኣቱ!” በሎ እናሰሓቐ።
“መሪሐካስ ኣትየ’ንካ ኣለኹ…
ተገኘ ጽልልቲ!” መለሰ፡ ንሱ’ውን
ካብኡ ዝሰንፍ ኣይኰነን።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.135

ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ንፉዕ መራሕ መኪና ዲኻ/ኺ?

መጽናዕትታት ከም ዝሕብሩዎ፡ ሓደጋ መኪና፡
ጾታ፡ ዕድመ፡ ደረጃ ትምህርቲ ወዘተ. ኣይውስኖን’ዩ።
ይኹን’ምበር፡ ኣረኣእያን ልቦናን ናይ ሓደ መራሕ
መኪና፡ ኣብ ምንካይን ምብዛሕን ሓደጋታት መኪና
ልዑል እጃም ኣለዎ።
ንነብስኻ ከመይ ዝበልካ መራሒ መኪና ምዃንካ
ንምፍላጥ፡ ነዘን ዝስዕባ ሕቶታት - ‘ኩሉ ግዜ’፡
‘ሳሕቲ’፡ ‘ፈጺመ’ - እናበልካ ክትምልሰን ፈተን።
ሕቶታት
1. መኪና ክትመርሕ እንከለኻ ናይቲ እተዘውትሮ
ፍጥነት ዳኛ ‘ኣነ’የ’ ኢልካዶ ትሓስብ ዋላስ ካልኦት
- ንኣብነት ፖሊስ ትራፊክ - ክቆጻጸረካ ትጽበ?
2. ደው ኣብ ዘይበሃሎ ቦታ፡ ‘ዘይ ንቑሩብ ደቓይቕ’የ
ደው ክብል፡’ ኢልካ ነቲ ሕጊ ትጥሕሶዶ?
3. ሰብ ይኹን መካይን የለዋን ኢልካ ሕጊ
ትራፊክ ትጥሕስዶ?
4. ኣብ መስቀላዊ መንገዲ፡ (ቀዳምነት ናትካ
ኣብ ዘይኰነሉ) እቶም ካልኦት መራሕቲ
መካይን ‘ከሕልፉኒ’ዮም’ ኢልካ ብናህሪ ክትሰግር
ትፍትንዶ?
5. ብድሕሬኻ ዝጸንሐት መኪና ምስ ሓለፈትካ
‘ንምንታይ ተቐዲመ’ ኢልካ ብምትህልላኽ ምስኣ
ትቀዳደምዶ?
6. ‘ሕጊ ትራፊክ ጥሒሰ ኣይተተሓዝኩን’ ኢልካ
ትጀሃርዶ?
7. ሓደጋ ኣጋጢሙ ወይ ጽርግያ ተበላሽዩ ደው
ምስ እትብል፡ ከም ዘይጉዳይካ ትርእዮዶ?

8. ‘ንኻልኦት መካይን ቀዳምነት ምሃብ
ኣይግባእን’ዩ’ ኢልካዶ ትኣምን?
9. ‘ኣነ ፍጹም’የ ኣይጋገን’የ፡ ጌጋ ዝፍጽሙ
ካልኦት ሰባት’ዮም’ ትብልዶ?
10. ኣብ መንገዲ ኣጋር ዝጸንሑኻ ሰባት
ክእለዩልካ ሓይልኻ ናብ ጥሩምባዶ ተዛዙ?
11. ብለይቲ፡ ኣብ ጕዕዞ ነዊሕ መብራህቲ
ተጠቒምካ ክንስኻ፡ ካልኦት ሓጺር መብራህቲ
ክጥቀሙዶ ትጽበ?
12. ብቕድሜኻ ነዊሕ መብራህቲ ዝወልዐ በዓል
መኪና ምስ ዘጋጥመካ፡ ከም ግብረ-መልሲ ነዊሕ
መብራህቲዶ ትውልዕ?
13. ብናህሪ ስለ ዝተጐዓዝካ ናይ ባህታ ስምዒት
ይሓድረካዶ?
ኣወሃህባ ነጥቢ
ነተን ‘ኩሉ ግዜ’ ኢልካ መልስኻ ዘንበርካለን
ሕቶታት 4 ነጥቢ፡ ነተን ‘ሳሕቲ’ ኢልካ ዝመለስካየን
ሕቶታት 2 ነጥቢ፡ ነተን ‘ፈጺመ’ ኢልካ ዝመለስካየን
ሕቶታት ድማ 1 ነጥቢ ሃበን።
ድምር ናይ ዝረኸብካዮ ነጥቢ ካብ 36 ንላዕሊ
እንተዀይኑ ኣዘዋውራኻ፡ ሕማቕ ከም ዘለኻ
ኣይትዘንግዕ። ንኸተመሓይሽ ድማ ጸዓር።
እንተዘይኰይኑ.... ውህሉል ነጥብኻ ካብ 36
ንታሕቲ እንተ ኾይኑ ግና፡ ንፉዕ መራሕ መኪና
ኢኻ’ሞ ቀጽሎ።

ምንጪ፡- ‘ሃው ቱ ድራይቭ ሴፍሊ ኤንድ
ኣቮይድ ኣክሲደንት’

ኣየገርምንዶ?
ኣብ 2007 ወ/ሮ ዳና ካምፕቤል ዝተባህለት ሰበይቲ፡ ኣርኒም ራምዳስ ዝተባህለ ሰብኣያ ቴለቪዥን ከጥፍእን
መስመር ቴለፎን ክበትኽን ምስ ኣስተውዓለትሉ፡ ዘይትፈልጦ ጣቋ ከምዘለዎ ክትጥርጥሮ ጀመረት። ጥርጣረኣ
እናበረኸ ምስ ከደ ከኣ፡ ብዛዕባ ዕድጊ ገዛ ዝገልጽ ሓድሽ ካርተሊና ረኣየትሉ። ይኹን’ምበር፡ ወ/ሮ ካምፕቤል፡
ሰብኣያ ናይ 10.2 ሚልዮን ዶላር ሎተሪ ምዕዋቱ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ‘ጐግል’ ክሳብ እትረክብ ክንድዚ
ዝኣክል ምስጢር ከም ዝሓብኣላ ኣፍልጦ ኣይነበራን። ድሕሪ ዘካየደቶ ተፍትሽ ግን፡ 17 ሰራሕተኛታት መንገዲ
ኣየር 10.2 ሚልዮን ዶላር ከም እተዓወቱ ዝገልጽ ሓበሬታ ካብ ፍሎሪዳ ክትርዳእ በቕዐት። ሰብኣያ ከኣ ሓደ
ካብቶም ተዓዋቲ’ዩ ነይሩ። እዞም 17 ዕዉታት መሳርሕቲ ቅድሚ ግብሪ ምኽፋሎም ነፍሲ-ወከፎም ኣስታት
600,000 በጺሑዎም። ኣቶ
ራምዳስ እምበኣር ድሕሪ’ቲ
ዜና፡ ዓመታዊ ዕረፍቲ
ሓቲቱ ካብ ስርሑ ከብኩር’ዩ
ተራእዩ። ብድሕሪኡ’ውን
ኣይተመልሰን። ሰበይቱ ነዚ
ምስ ፈለጠት፡ ካብቲ ገንዘብ
ፍርቂ ክትምቀል ክሲ መስሪታ
መጸዋዕታ’ኳ እንተሰደደትሉ፡
እቶም መጸዋዕታ ሒዞም
ዝተላእኩ ሰባት ግን፡ ንራምዳስ
ክረኽቡዎ ኣይከኣሉን። ኣቤት
ስስዐ! ኣየገርምንዶ?

ንትኹል
1.
ካብ ናይ ቈርበት ሕማም
3. መጸውዒና
4. ዘይምጽራይ፡ ምርሳሕ፡ ምብልሻው
5. ዙረት
6. ካብ ውቅያኖስ ዝንእስ ማያዊ ኣካል
8. ኣኼባ፡ ጉባኤ፡ ርክብ
9. ሰላም፡ ህድኣት
11. ዓቕምኻ ዘፍቅዶ ምግባር
13. ኣንጻር የማን
15. በብዓይነቱ ቀለም
17. ካብ ኣካላት እግርና
18. ኣብ ክንዲ ካልእ ክንፍርም እንከለና እንጽሕፋ
ቃል
20. ካብ ብሄራትና
21. ማዕጾ፡ ኣፍደገ
22. ሕሩጫዊ ዘርኢ ኣእዋም፡ በኾኻዊ ዘርኢ ገረብ
24. ጥር፡ ዝል
26. ወረ፡ ዝርርብ
28. ኣብ ገበር ጶስጣ ዝጸሓፍ
29. በዓልቲ ቤቱ ንወዲ
30. ሸቶ (ኣብ ኵዕሶ)
31. ጒቦ
32. ኣብ ክሳድ ዝእሰር
33. ኣብ ገዛ ዝንስነስ ሳዕሪ
34. ዓቐበት፡ ኮረብታ፡ ኵርባ
36. ካብ ናይ ጸባ ውጽኢታት
38. ንደቂ ተባዕትዮ ይእተዉ፡ ንደቂ ኣንስትዮ
_____
40. ድንን
41. ትበልዕ ኣላ። (ክንዲ ስም)
43. ዝሞተ ሰብ፡ ሂወቱ ዝሓለፈት ሰብ
ንጋድም
2. ዝማርኽ፡ ደስ ዘብል
5. ስም ጓል ኣንስተይቲ
7. ውላድ ድሙ
10. ጠለመ
12. ቅድሚ መርዓ ዝግበር ጽምብል
14. ኣሸጋሪ፡ በጽባጺ፡ ሃዋኺ
15. ናይ ንግዲ ምልክት
16. መስርዕ
17. ኣንጻር ኲናት
19. ዓሌት ድሙ ዝዀነ እንስሳ
21. ሸፈጥ፡ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ምጥቃም
23. ደስታ፡ ባህታ፡ ታሕጓስ
25. መግቢ እንስሳ ዝዀነ
27. ግዚኡ ዘይኣኸለ፡ ብሕጂ ተጸበ
29. ኣብ ኢድና እንለብሶ መከላኸሊ
32. ከብቲ፡ ጥሪት፡ እንስሳ ዘቤት
33. ነስነስ ኣበለ፡ ኣወጣወጠ
35. ብልጽግና፡ ርካብ
37. ቻው ብእንግሊዝኛ
39. መደዳ፡ ረድፊ፡ መስርዕ
40. ዓወት፡ ኣሳልጦ፡ ፍጥነት
42. ዓለባ እትሰርሕ እንስሳ
44. እውን፡ ድማ
45. ኣብ ማይ ዝርከብ እንስሳ
46. ብምሉኡ፡ ብጠቕላላ፡ ብዅሉ
47. መዲና መንእሰያት ዝዀነት ቦታ
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ደብዳበ ፍቕሪ
ጸድፊ ይፈጥር’ሞ
መደያይቦ ከኣ ...

ዝያዳይ፡ ህዋሳት ኣካላተይ ስምካ እንተሰሚዖም
ብባህታ እዮም ዝሰራሰሩ። ኣብ ልበይ
ዝተኸልካዮ ሓወልቲ ፍቕሪ፡ ካብ ጽባሕ ናብ
ጽባሕ ብሓጐስን ደስታን ንኽሰግር ኣኽኢሉኒ
ኣሎ። ንዓይ ምሉእ ኢኻ። ሕንቃቐኻ ካብቲ
ወለደይ ዝምጥዉለይ ዝነበሩ ፍቕሪ ንኢሱኒ
ኣይፈልጥን እዩ።
ህይወት ከቢዳትኒ። ብጥልመት ሕርር ኢለ።
ሞት ክትወስደኒ ምስ መሪር ንብዓት ኣብ
ዝልምነሉ ዝነበርኩ ህሞት፡ ከም መልኣኽ በዓል
ኣኽናፍ ካብቲ ጸላም ብምኡዝን ትሑትን
ቃላትካ ልበይ ኣረስሪስካ ኣውጺኻኒ። ክትእብደኒ
ኣይሰልከኻን። ከም ህጻን ሓቚፍካ ንሕርቃነይ
ከተንፍስ፡ ሰላም ክዓስለኒ ብህድኣት መንፈሳዊ
ቃላት እናሓወስካ ርግኣት ፈጢርካለይ።
እታ ናይ ጥልመት ምሸት፡ ጎይታ ብዕላማ
ንዓኻ ንኽረክብ ደኣ ሓርዩዋ ከይከውን’ምበር፡
ቅድሜኻ ዝነበረ ኣፍቃርየይ ኣይኰነንዶ
ክጠልመኒ ብድሕረይ’ኳ እኽሊ ዝበልዕ፡
ማይ ዝሰቲ ኰይኑ ይስምዓኒ ኣይነበረን። ኣብ
ልዕሊኡ ምሉእ እምነት ስለ ዝነበረኒ ድማ’የ፡ ነቲ
ንምፍልላይ ዘቕረቦ ሕቶ ክቕበሎ ዝኸበደኒ።
ህይወት ከምቲ ንሓስባ ከባድ ከም ዘይኮነት
ኣማን ብኣማን ካባኻ ተማሂረ’የ። ውድቀት
እናኽደፍኣኒ መናድቕ ሓይለይ ከበርትዕ
ደኣ’ምበር፡ ናብ መሳልል ምስትምሳል
ወዲቐ ውሕጅ ተስፋ ኣልቦ መውደቕየይ
ኣብ ዘይፍለጥ ገፊዑ ከይድርብየኒ፡ ወትሩ
ክነቅሕን ድሉውነተይ ከረጋግጽን ከም ዘለኒ
ኣስተውዒለ’የ።
እታ ምሸት እቲኣ ኣብ ዝኽሪ ኣእምሮይ
ክልተ ዓበይቲ ክስተታት እያ ሰኒዳ። እቲ
ቀዳማይ ካብቲ ናተይ ዝብሎ ዘይገመትኩዎ
ጥልመት ክወድቀኒ እንከሎ፡ እቲ ካልአይ ከኣ
ካብቲ ጸልማት ዘውጽእ ጥዑምን ሕያዋይን ሰብ
ርእያ። ‘ከምቲ ጸድፊ ይፈጥር’ሞ መደያይቦ
ከኣ ይገብረሉ’ ዝተባህለ ኣብ ቅዱስ ቃል።
ቀዳውየይ ኴንካ ኸኣ፡ እንሆ ኣብ መርዓን
ሓዳርን በጺሕና ንህይወት ብሓጐስ ንነብራ
ኣለና።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ğĉĢŶǇïŶġ
Ɔġėƅù ĄĖā ŕė ƉĉƶŕȑƢŕ
ŊƲÿŚĄȑāȣŗƱƧƎƆƨÿĮÍǂȳ
ĄŶƆĜǄŚ Ɔġėƅù ƄŊ ȑŶĂŚ
ïǡėƤƄǡùǦúŚƆśĉȣùǆƶŅô
ŕƎųƌƤƶĉňôƉĉƱôƨĉƶŕôôǂŶ
ƄƆĉĚƄƤ Ŋľƭśĉ ƱŶȎňęĺŶ
ƶĉñęȲ ƶƉŘŕùŶ Ï7DO3RLWÐ
ƶŅïù ïǡėƤ Śƌù ƎŚĉġęŚ
ĉƛƄ÷ÍǂĉġǸęƭƢŘȳ

ƭĉǋ ĤňŊ ƄŊ Ŵǆ  ǻĖ
 ƄǡǌĞ ƴƯň ƄùƬ÷ űǆėȳ
ŶćāŅĔĭǶňƤ ƯŊǁŚ ïǡęŴ
Ƣğų ƴƯň  ĉñƷŶ ĜŶƭŶȳ Ɔŗ
ŊƃŶǛűėŚĆƌƅùŅęìŶĆƌƅù
ƄǌĉŶ ƶŕȑāȞ ȓýȣȲ ĉñƷŶ
ĜŶƭŶ ġôĉŶŘǆ ǁǡǎĜŴŶ Ǝƛŕú
ƶǦňƆġűȣùǶŘƤƄǡňŊŶƱǹĄĔ
űǆĕȳ ǎęƘŚ ȓýȞǆÍƧŶ ƄŊ
ïǡęŴ ĉñƷŶ ĜŶƭŶ ŕǾňǸ ȣĔ
ƎñŅŴ ĊǄƧǄŶŶ ǢǊğŚŶ ƆƳ
ƭƧǋŊƛŚƯŶùƶŊŶÿǤƳÿğŊ
ƆŶŕƄȞùȞùŴŊĉňùÍǂȳ
ȣùǶŚȲ ĜŊȲ ŕƎŷôǛȲ ňñęǄƤ
ïŊŗȴ ƭǆűŖŶ ŊƶýŶ ŊƱǁǡǎġ
ƄŊƊôŶïǡėŚƄúȳűƷĉȎǤŘŚ
ŴŊ ĭǶňƤ ƄȣėǆűŚ ĉľǄę ǦŶ
ǡƳȣ Ĕłþ ȣùùǆ ñƶŊŘŚ ƄŊ
ćāŅĔĭǶňƤ ĉƯňôŴ ƏǆŲ Ƅúȳ
ĉġǸęȣùùǆĭǶňƤƄȣėǆűŚŶ
ĉĉāǄĩ ĄűňŊĚŶ ƆƊŊ ǎĉę
ƧȓƃŚŊľƭŚāŊĔŕĜŊŶĉñƷŶ
ĜŶƭŶÍǂȳƆƳƖƄƴŶŘƆŕŶŊĺǶň
ƄŊƶÿĤǉĔǜƱôƥïǡėŚǻėǆ
ƄǆƏűŶȳ ƄŊ ǡô ïǡėŚ ƄȣĖį
ƉǆŕĔȞŶŶǦǌƤćƭ÷ȲŶƄȣėǆűŚ
ƯǇȲ ŶĉŶƌǆ ǎƛűŚ ŕė Ʊôƨĉ
ĉñƷŘŚ ǆľùĬõ Ƅôƣȳ Ŋȣ÷ǆ
ƉƄ ƄŊ ǎǞŘ÷Ƥ ĉñƷŘŚȳ ƄŊ
ĕƥŶǌȲ ƍŶǄȲ ǉņŊ ƄȣĖį Ʊú
ĉŶĭùĶù ćïƶŗ ĄŶƆĜǄŚŶ
ĉñƶƇĉŊƶïŋĉŊùȁƶǎùŊƨ
ƱôƣȡǆŴŶğƤƭľĉŶƄŊƯŊǁŚ
ïǡĚĉƎȑƢŚƨǙĆĚĉƱôƣŕėŶ
ÿǉ ĄęƄǄƂÍǂȳ ƆƳ ĔŊÿŘŚÍƳ
ƎƣŶ ƎƖƧŶ ǦŶ ŊƱǆƌ ŊľƭŚ
ƧùĬ ƵǤŘŚ ïǡėƤ ŕŅǦĢ
ĄŶǦġŘŚÍƧŶ Ĭöù ŕė ǆȑƢŚ
ǁôŶȳ ŶƄŊűŚȶ ƄŊ ƍŶǄ Ɖŕć
ŴǆĚŇƱúÏ,KXEÐƶŅïùćƆƉù
ŕƎŷúǞǄƤ ŉŕȞŕű ƶȑƢś Ʊú
ŕė ÿǉ ƄŊűŚ Ɔǂȳ ƆƳ Śƌù
ƄŊ ĉñƷŘŚ Ŋȣ÷ǆ ǎǞŘ÷Ƥ
ĉñƷŘŚŊƶȑƢśƱúŕėŊƲÿŚ
ƄȣĖįƧǄŶ ĄŶƆĜǄŚ ǆǻĬĉõ
ƄôƣǻėǆƱǆƏűȲĉġŴǆƄĈĖƌ
ÏĞùƉŶŐöÐƉĄƭėęǆƨŊĉȣŘŶ
ÏĞùƉŶ ğŐŴÐ ƆŴŅõ ǆȓƧƯƨ
Ƅôƣȳ Ɔŗ Ŋùȁ Ŵǆ Ï, KXEÐ
ŊĺǶňƤƭľĆġǎėŉśĉȲĊňǆù
ǆƗŶŘŊøŚƢǆƏĉȨŕęƎāƲ
ŶƱǆƎƆõ ĄŶƆĜǄŚ Ưǎù ƶȞǻę
ĉƟŲÍǂȳ ƆƳ ǎć ǎùǁŚ Ʊôƨĉ
ĄŶƆĜǄŚ ƄŊÍŗ ćƆƉù ƆŴƖǊ
ȞŕűŘŚ ĉñƶƇĉ ƉƌǆǊ ňǆŘ
ǆȞǻĔúĉ ĉñ÷ƣÍǂȳ ĕƥŶǌÍƧŶ
ĉŶıġļġ ĄƌǆŶŶ Ċśę ğǆƎùŶ
ȣŘā ƱĉȓƆ ƧùįƤ ŕŅǦĢ
Ǝùŕ ĄŶƆĜǄŚ ȓņľ ŕġȡÍǂ
îŊƥȳ ƆƳ ŴǆÍƷĉ ĄŶƆĜǄŚ
ĉñƷƄŊǢƯƷŘƎġŘŚŶ
Ċŕę ğǆƎ÷ŚŶ ÿǉǤ ŶƖǆȣȎĉ
ƄǡùǦúŚîŋĉȳĉñƷƆƷĉƎùŕ
ĄŶƆĜǄŚ ƄŊ  ÿǉ ĆùǇŶ
Ǐ÷ę ƶŅȓā ƄŘƤ ĔƘŋĉȳ
ĄęƄǄ ŊľƭŚ ƶïņ ƄǡùǦúŚ
ǎćŕęƆǇŚėȠƌƤÿǉǤŘŚƄŊ
Ɖŕć ƋǤö Ƅƶǂ Ĭųĝȳ ĕƥŶǌ
ŕĄƊĚ ïǡėŚ ęýľ ĉŊėľ
ƅġǄ ƄŊ ǦĉŚ ŊĉƆŘƧŶ Ưĺę
ƭľĆ ƵǤŘŘ ŕǡŶƳňŶ ŚȓŇŘ
ƌŊĉñƷŶĜŶƭŶƄŶȎňĖļƄ÷ȳƌŊ
ĄȡęľƭĉǙĆėƱŅǡĜś
ƆġŚėŕǛ ĉƯňǆ ƭľĆ ĄïƶűŚ

ƵǤŘŚŶƄŊȣùǶŚƶġĔŚĭǶň ǦŶƴŅ ƱǎùǇĉ ĉƟŲ Ʊęƃ ÿǉ
ĉñŴȓŶƶǡùȓňñǣƄŊŴǆ ƄŊűŚÍǂȳ ĆųġŚĖ āęħ ĉġ
ŕùƆƛƂƄŕƄğĞĕĄǧǧƄǎÿűŚ
ŷŚïǡėƤňǺęƄƄġȠėśƄ÷ȳ
ŶƖŕġȡāȣā ƶŕȑƢś ŕė ƖƄ
ŊƙùƆ ƊęŴƯ ïǡėŚ ƄȣĖį ñǄƧ ƄŊűŚ ŶǦǉ ĄŶǦġŗ ƄŊ
ƌŊ ƄŊ ĉñƷŶ ĜŶƭŶ ƄŊ Śƌ÷Ś ĉǎėƛŶ ĉľȑùŶ ĉñƷŶ ĜŶƭŶ
ƧïŊŗ ƄǡùǦúŚ ƶÿĤ Ưǎù ƏǆŲǆġĄƭųȳ
ƄôƢŶ ƶŊù ĭǶňƤ Ȟöǻ Ƅúȳ
ƆƳƖƄĄŶǦġŘƤėƆǆŶŕŅǢĢŶ ŊƙùƆ ƄŅïñ÷ ĉñƷŶ ĜŶƭŶ
ïǡėŚ ƄȣĖį ƄŊ ǦĉŚ ǁƆŗƙ ƶǎôƧȓƃŚƎñŅŴƌŊĄŶǦġŗȲ
ĉõƆ ŊĉõƆ ƶŶȎǦ ƄŅïñ÷ ĄïƶŗȲĜŴƯŗƭŇŚȓŇŚÍǂƱôŴȳ
ƄǆĄġôŶŶȳƄŊïǡęŴƖȸŊŘĖƙƤ ƄŊ ƄęƆġÍŗ Ɖĉ ġŶĮ ǶĻĜǇ
ÿĮ ĉñƷŶ ĜŶƭŶ ùƯö ƄǡùǦúŚ ƱôƗŶǉǡȣŶǎęƘŚŶĄŶǦġŘƤ
ĉïŊ ƎƭŇ ƶƛƆù ĭǶňƤ ĜĔŚ Śƌ÷ŚÍǂȳ Ɖĉ ƢęĮ ƢƋôǇ ƱôƗ
ƏǆŲÍǂ ƶġĄƭųȳ ƄŋŘŚŴ ƄŊ ǎć ƧùįƤ ƎƆôŚŶ ȣùǶŚŶ
ĈƌųƌƤƯǇŘŚƶűŅĚĉƢųġėāŶ ĄïƶŚŶ ĜŴƯŚŶÍǂȳ ƉĉÍŗ ġŶıŶ
ŊľƭŚŶ ÿǉ ňǆŘÍǂȳ ǎāĖƂ ƢęıŶ ŶǹƯĆ ŴŊėŶ ĭǶňƤ
Ŋȣ÷ǆ ƄŊ ƆƥŶ ŊĔŘƤ įùĞ ƯŊǁŚŶ ÿǡƶŗ ƎƜŲ ƧāùűŚ
ƱǎùǇĉȲ
ĉñƷŶ
ƄŊ ŕƎųƌƧŶ ĄƌųƌƧŶ ƯǇŘŚ ƄǶļľć
ȞǶėŘŚ űǆĚĉ ƆƓ ƆŶŕƱǆŅùŴ ĜŶƭŶÍƧŶ ȣĔ ƎęƉŋĉ ǎęƘŚ
ƄƶǇĉƭŅǆŚŶŊƲÿŚŶŴǆĜŶƭ ĄŶǦġŚŶ ŕŅǦĢ ĄïƶŚŶ ĜŴƯŚŶ
ġęÿŚ ŕƙǆǏĉ ƆǇĉȳ āǛÍƧŶ ǁǎùǇĉćôŕǆƆǁȳ
ƶŅƶýƄŊȞġŗŐ÷ŚŴŕĹùĮúĉ ƄŊ ŕĄƊĚ ƉĉƶŕėƆǁ ĄïƳ
ǎƄ ƆŴǶȣƂÍĉŅę ĄïƶŚŶ ƄŕÿğġňÍǂ ŶƯŊǁŚ ĉñƷŶ ĜŶƭŶ
ĜŴƯŚŶ
ĄŶƆĜǄŚ
ƄôƣŴȳ ŴŊȃŊǸƶľǆĚȳƆƳćôŚƆƱŶ
ŶƖćŴ ƌŊ ŚýŚ ǉĔǜ ĄűňŊĚ úĆ ŊĺǶňƤ ƭľĉŶ ġűƋűŘƤ
ƎƢȓƆ ƶįôġ ŶƱú āŊĔŕĜŊȲ ǦġǤĜŶ ƄŊ ƶôƭô ǉĔǜ ŅȐüŶ
ŶƄȣėǆűŚŶ ĉĉāǄĩ ĄűňŊĚŶ ƱôƥïǡėŚȲĉġǸęƭƢŕŶƧāõù
ƶāǦƲ ĉñƷŘŚŶ ĜŶƭŘŚŶ ƄŕÿāƱƁŶÍǂȳƃŶŕęűŚŴŊƱôƨ
ƄĄŴÍǇĉ Ʊǡǎġƨȳ ĉƛŶǄŖ ƄŊ ǉĔǜ ęĬŚ ƎŅȓā ĄŶǦġŘƤ
ĉñƷŶ ĜŶƭŶ ùƯö ŕƎųƌƤ ęĬŚȲ ĉƎŚŘùŶǉǡȣŶĬǌĉűŚÍǂƶġėƯȳ
ƄŊƄȣėǆűŚŶĉĉāǄĩĄűňŊĚŶ ƃŶŕęűŚ ƎŚĄïƶ Ɖ÷ Ĭǌćǆ
ƱôƨȓùƥÍǂƶǶľĄŴȳƎğŊāǛ ćƯ÷ƄŶŶǻȞŘŚĉƎùƙùŶȎǻŘŶ
ƶȞùǼĉĉñƷŘŚÍƓƆŶŕƱǆïôƣų űǆĕȳúĆǦŶŶƢűŶŖîŊƨƱú
ŊƲÿŚŴǆĜŶƭƯǇŘŚǦŶęƃŴ ĭǶňƧŶ ňñ÷ƧŶ ÿǆöȲ ĉñƷŶ
ƄôŴȳ ŶƄŊűŚȶ Ąǧǧ ƄǎÿűŚ ĜŶƭŶ ŶƯŊǁŚ ïǡėƤ ÿǆö Ʊôƨ
ŊĤȞű Ƅįö÷ś Ʊ÷ ĩǦęŶ ƄŕƊĚ ŕėƱŶȎňęľÍǂȳĆųġŚĖĉƎùƙù
ŕǶįĆƎȡùāŊĔŕĜŊŶĄïƶŚŶ āņėŚ ĄŶǦġŘŚ ƄĈĖƌ ȑć
ĜŴƯŚŶćƭ÷ĉñƶƇĉƢǆĜŶƯƇĉ ƱƌǁǏ ĉęĉėŚȲ ƋűƧ ǎāűŚ

ïǡę ĭǶňƤ ĔŊÿÍƧŶ ƎęƉŋ
ƉĉƶƛƆù ġôƶƄĄűȲ ŶĉęĉęŶ
ĉƯňôŶ 5 '  ƶĉǉŊ Ȟǉė÷Ƥ
ňǙŚĄŶǦġŗƄĈĖƌƶŅƶüƎȡõ
ŴŊĆĉƎùƙùƉĉƶĹŶƯǆǦŅę
Ƅúȳ
ƄŊ Ɖĉ ïǡęŴ ƶƄĄĜô ŚýŚ
ĭǶňƤ ƭľĆ ƱôƢŶ ïǡėŚ
ĄŶǦġŗ ŕƎŶƌƤȲ ĉĉāǌėƤȲ
ȡǆŴğƤ ƭľą ƄƢïîǊ ĄĖā
ŕė ƎȑƢŚ ƎƧŶűŚŴ ǆľġŅŴÍǂȳ
ƆƳ ǎć ŊǙƌÍŗ ŊāŘƤ Ǝȡù
ƶŅñù ŶĉñƷŶ ĜŶƭŶ ƶƖƧŶ
Ɗõ ĄǌǄƤ ƭľĆ ƱǆŊõ ĉƟŲ
ƙùƆ Ŋǎò ŶĉǦŘƆÍƧŶ ƎāǦƶ
ǆƛƆùÍǂȳƉĉĄĜùƥŶűŚȲȣļǎ
ŕǶįĉűŚƶƄĄĜõƄƶǇĉĔĬľŗ
ǦŶ Ƅǡǉġŗ ƄĉėŚ ŊƱǆ ŊƲā
ÿęǧȓǧȓ ŶĉĉƯňúĉ ǆāǦƶÍǂȳ
ƱǁĶęȓġùǶŴȲƧǊŊƄǤǹĆŘŚ
ŶĉȣùȡùÿğňŚȲĄïƶŚŶĜŴƯŚŶ
ŊǎòŘŚïǡĚĉŶŚƌ÷ŚŶƎƯƱņŶ
ƉġŕŊñõŶ ňǆŘ ĉȣǹęȲ ƌùƆ
Ĕłþ ŚȓŇŚŴ ƄŊ ĄŶǦġŗ
űƴǆǉõĉƛŶǄŚÍǂȳƆƳćôŚȣĔ
ĉñƷŶ ĜŶƭŶ Ǣǌǆ Ŋùþ ƄƆĉĚ
ƵǤŘŚ ǻėǆ ƄǆƏűŶȳ ƌŊƂ
ŊƱǆȣô Ŵǆ ĉƧǌņŶ ĉĉƆƴŲŶ
ǢǌǆÍƧŶÍǂȳŕĄƊĚïǡĔƆġėƅù
ÿǉ ƄŊűŚ ĄŶǦġŘƤ ǎęƘŚ
ŶĉñƷŶ ĜŶƭŶÍǂȳ ïǡĔ Ɔġėƅù
ƄŊƧĩǸƭĄŚƯǎĆƄÿŶŗ
ƌŊ ǧňùù ƢŕïǉėƤ ŕƎŷúǛ
ƭôĉŴ ƎŚƉƧŶ ƱŊıƭ ĄŶǦġŘƤ
ƄŕƎĚŶ ƶïűȎś ïǡėƤ ňñùŶÍǂȳ
 ƌŊ ĄŶƆĜǄŘ ŊŕĄƊĚ
ïǡėƤ ƄǡùǦúŚ ƶÿôȟ ĉƟŷĉ
ŶǧŊôùűŚ ƢŕïǉėƤ ŕƎŷôǛ

ƄŊ ïǡęŴ ƌŊ ƆƥŶ ĄǦƴƆŗ
ƶǙĄĔ Śĉñęŗ ŕǦňę ƃǎ ƄŊ
ƄġĄė ȬǆŶŚ Ȥę Ȳ ƄŊ ƆƥŶ
ŊĔŘƤ įùĞ ŉŚĉñęŗ ƤŴȲ
ȎųüŶƄŊŚāŗĆųġŚĖŚĉñęŗ
ŊƲÿŚ Ŵǆ ŕƎųƎ ƄŊǄŕ ĉñęŗ
ŕĄġĖŕŶȳ ŊĹŶǊŶ ŊƄƧęƂŶ
ćĊġƄŊğƥȲāǛǎćƄŊƭǋïú
Ʊú ĊǄƤ ćƆƉù Ƅļùŋ ĄŶǦġŗ
ŶĜŊƄƤ ȎǤ ƱŊęñÍǂȳ Ņŗ ƙùƆ
Ĥűƛǎć÷ƯôƥǆŚƌ÷ŚŚĉñęŗ
ïǡęŴ ŴŊ ćƆƉ÷Ś ĉęĉęŶ
ĉƯňôŶƎĜǤǡėǡŴŊƲāƭľĉŶ
ǦƵŶƉĉƶÿŚŚƱǶėǻęƄǆƏűŶȳ
ġôÍƳƄŊïǡęŴƱúŴǆŕƎųƌƧŶ
ĄƌųƌƧŶ ĜŶƭŘŚ ňñöȲ ŴŊ
ïǡėƤ ÿǆö ƶľǆę ïǡėƤ Śƌù
ĉĉġėŚǁǎùǁŴƄúȳŶƄŊűŚƭǋ
ïúƱúïǡėƤȫĚǙƎŚŊǙƌƆŗ
ŴǆġùǶŴćƆƉùƄŊĉñƷŶĜŶƭŶ
ƱŕƊę ïǡėƤ ćƆƉù ƆŶŕƢĞƗ
ƶǄǌ ƄǎćƬ ƎƖƧŶ ǆƛƆùÍǂȳ
Ɖĉ ÿĮÍƧŶ ĉǎŶȡƯ ĉñƷŶ
ĜŶƭŶƶƄĄġôïǡėƤŕŅǦĢÿǄù
ǎęƘŚŶ ĉƎŚŘùŶ ĄŶǦġŗÍǂ
ŴŊ ĬȑùűŚ Ʊôƨ ïǡėƤ ĔŊÿ
ƶľǆĚȳ ƄŊ ïǡęŴ ŕġȡ ƱġŶľȲ
ƄŊƆƥŶŊĔŘƤļùĞǆƗŶƄŊ
ĉƛňę ùƂ÷ƧűŚ ƄŊ ƢŕïǉėƤ
ƯǇŘŚŴ Ŋȣ÷ǆ ƄȓƥėŚŴ ŊƲā
Ŵǆ ĜŶƭ ƯǇŘŚ ŕėƆǇĉÍǇĉȳ
ƆƳ ǎć ŊǙƌ ƭľĆ ĄïƶŚŶ
ĜŴƯŚŶ ƵǤŘŚŴ ĉǦïǊȲ ĉñƷŶ
ĜŶƭŶ ƱǎùǇ ïǡėƤ ƄļùŋÍƧŶ
ǆƆĉŚÍǂȳ ĉƛŶǄŖ Ɖĉŗ ƃŶǛ
Ćƌƅù Ņęì Ƣǋ Ņęì  ƶǡôȔȲ
ŊĺǶňƯƣŘŚƎŶƉƧŶŶñŶǷǆűŚ
ĉñƷŶ ĜŶƭŶ ĄŶƆĜǄŚŴ Ɖĉ
ïǡėƤ ƎŊĖ ƎŶïŶȔ ƄôŴȳ ĉñƷŶ
ĜŶƭŶƉĉïǡėƤƎŊĖƎñűȓǎć
ĄïƶŚŶĜŴƯŚŶƱĜġŶŘŕƱŊùŶ
ïǡėƤ Śƌù ĉñ÷Ƨ ĄŕƌƆŘ
ƱǆŊõƄćėȐÍǂȳ
ĄïƶŚŶĜŴƯŚŶĄŶƆĜǄŚŴÍƧŶ
ƉĉÍŗ ƃŶǛ Ćƌƅù Ƅǌĉ ƶŅú
Ɗõ ĄǌǄƤ ĔŊÿŘŚ ƎęƉŋ
ƎŚ÷ŅġƨŶ ƎŚǦŶƱŊƨŶ ƶǦňƆ
ÿĮ Ƅúȳ ŊľƭŚ ĊǄȲ ĄƭùŘƤ
ŶǻȞŘŚ ġǎėŉŚȲ ŊŚĉñęŗ
ŊĹȑö űŊġƙ ĉƯňǆȲ ĉƛƯňŚ
ǡŶƱŊȲ
ƄŅęƎś
āŊĔŕĜŊȲ
ñƶňƧŶ
ȬôŗƌƧŶ
ġùǹŶ
ƄǁŴǆÍǂ ƄĄŴ Ʊǡǎġȸ ñŶǷǂűŚŶ
ŕŅǦĢŶ ƄŊ ĉñƷŶ ĜŶƭŶ Ʊôƨĉ
ĄŶƆĜǄŚŴ ǦǎŶ Ǝĉùġƨĉ
ƱôƨĉāśŘŚÍǇĉȳĉƛŶǄŖġű
ȣùǶŘƤ ęƛŅŚ ǆƗŶ ćāŅėƤ
ƭƢŚȲ ƄŊ ĄƢǌƆŘ ȣĔ ƆĉűŚŶ
ĉęȁŶÍǂȳŊÿȞħƂŶĉñƷŶĜŶƭŶ
ġŶĮƜǆŲǎęƘŚƶȞǻĔõȲŘŕ
ƱŊúŶ ǻęƳ ƱŊȓĂŶȲ ƢęįƤ
ñŶǷǂűŚ ĄïƶŚŶ ĜŴƯŚŶ ĉġ
ĄŶǦġŘƤ Ƅļùŋ ƱƥġŊ ïǡėƤ
ŚƌùĉġƶñõƆǂȳ
***
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ኣንገሶም ዮሴፍ

ድምጺ ቀዲሓ ናብ ዘረባ
ትቕይር መሳርሒት…?

ቭላስትሚል ጉላር እተባህለ ሰብ፡
ብሰንኪ ናይ ጎረሮ ካንሰር፡ መብጣሕቲ
ምስ ተገብረሉ ክዛረብ ኣይከኣለን።
በዚ ድማ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ዝኾነ
ዘረባ ከድምጽ ኣይክእልን ነይሩ። ኣብ
ዩኒቨርስቲ ቼክ ሪፓብሊክ፡ ብዝተማህዘት
ናይ ድምጺ መሳርሒት ግን ዳግማይ
ሓድሽ ተስፋ ክረክብ ክኢሉ።
እዛ ኣብ ጎረሮ እትልቀብ መሳርሒት፡
ነቲ ናይ ኣየር ምንቅስቓስ ብምቍጽጻር፡
ድምጺ ከም ዝስማዕ ከም እትገብር እዩ
ድማ ዝንገር ዘሎ። እዛ መሳርሒት፡
ነቶም ብሰንኪ መብጣሕቲ ላንቃ
ክዛረቡ ዘይክእሉ ተባሂላ እተሰርሐት
ምዃና ይሕበር። ናይ’ዛ መሳርሒት
ግዝፊ፡ ክንዲ ሳንቲም ከምዝኸውን
ድማ ይሕበር። በዚ ድማ ብሕማም
ጎረሮ ካንሰር ንዝሳቐዩ ሰባት ልዑል
ተስፋ ትህብ ኮይና ኣላ።
ብምትሕግጋዝ ክኢላታት ክልተ
ዩኒቨርስታት
ቼክ
ሪፓብሊክ
እተሰርሐት ምህዞ፡ ኣስታት ክልተ
ዓመት ከምዝወሰደት ይግለጽ። እዛ
ሓዳስ ውጽኢት ቴክኖሎጂ፡ ናይ
ተጠቃሚ ድምጺ ብምቕዳሕ፡ ብሰብ
ሰረሖ ድምጺ ከም ዝዘራረብ እትገብር
እያ።
እቲ ዝተቐድሐ ድምጺ፡
ብሞባይል፡ ላፕቶፕ፡ ወይ’ውን ብኻልእ
መሳርሒታት ክስማዕ ከም ዝከኣል ድማ
ይሕበር። ተገልገልቲ ናይ’ዛ መሳርሒት
ዝኾኑ፡ ልዕሊ 10 ሽሕ ቃላት ብምስናድ፡
ንኽኢላታት ናይ’ታ መሳርሒት
ብምሃብ፡ ነቲ ሰብ-ሰርሖ ድምጺ
ክረኽቡ ይኽእሉ። ስለ’ዚ፡ ነቲ ድምጺ
ንምቅንባር ብዙሕ ቃላት ከምዘድልዮም
ይሕበር። ብድሕሪ’ዚ፡ በታ ኣብ ጎረሮ
እትጠብቕ መሳርሒት፡ ተገልገልቲ
ብቐሊሉ ክዘራረቡ ይኽእሉ።
ዝዓበየ ብድሆ ንተሓከምቲ ናይ’ዛ
መሳርሒት፡
ድምጺ
ንምቕዳሕ
ዘለዎም ሕጽረት ግዜን ጸዓትን ኣህላኺ
ብምዃኑ እዩ። የግዳስ ብሰንኪ’ቲ
ሕማም ክዛረቡ ዘይክእሉ ተሓከምቲ፡
ድልየታቶም
ንኽገልጹ
ይኹን
ጸገማቶም ንኸቃልሉ፡ ዘይንዓቕ ኣበርክቶ
ከምዘለዋ ተመራመርቲ ናይ’ቲ ዓውዲ
ይሕብሩ።
ብሰንኪ ካንሰር ጎረሮ፡ ብምልሕታት
ድምጽን ካልእ ሳዕቤንን ብዙሓት ሰባት
ይሳቐዩ እዮም። ድምጾም ዘይባህርያዊ

ክመስል ከኣ ንቡር እዩ። መሃዝቲ ናይ’ዛ
መሳርሒት፡ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ምዕቡል
መሳርሒታት ብምውሳኽ ከዕብዩዋ
መደብ ከምዘሎ ይሕብሩ። ንእሽተይ
ኣብ ሓንጎል እትጠብቕ መሳርሒት
ብምውሳኽ፡ ቃላት ናብ ዘረባ ዝቕይር
መትንታት
ከቀላጥፉ
ምዃኖም
ወሲኾም ይገልጹ። እዛ መሳርሒት፡
ከም ውጥኖም፡ ብቕልጡፍ ናብ ዘረባ
እትቕይር ክትከውን እዩ ትጽቢቶም።
ስለዝኾነ በዛ ኣብ ጎረሮ ኣትጠብቕ
መሳርሒት፡ ግዳይ መንሽሮ ናይ ጎረሮ
ዝኾኑ ተሓከምቲ ክዛረቡ ከምዝኽእሉ
ክኢላታት ናይ’ቲ ዓውዲ የረድኡ።

ሰብ-ኣልቦ ሳብ-ማሪን….?
ተመራመርቲ ቻይና፡ ቀዳመይቲ
ብሮቦት እትሰርሕ ትሕተ-ማያዊት
መርከብ ሰሪሖም። እዛ ምህዞ፡ ኣብ
ትሕቲ ማያት ኣብ ዝግበር መጽናዕቲ
ዓቢ ግደ ክህልዋ ከም ዝኽእልን
ንኽኢላታት ሜትሮሎጂ ዓቢ ሓገዝ
ከም እትህብን እዩ እምነት ተነቢሩላ
ዘሎ። እዛ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት
ኣብ ፈተነ ዝጸንሐት ትሕተ-ማያዊት
መርከብ፡ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ግብሪ
ክትውዕል ድልውቲ ኮይና ከምዘላ
ይሕበር።
ዝሓለፈ እዋን ክኢላታት ስነህዋ፡ ኣብ ውሽጢ ማያት ንዝረአ
ኩነታት፡ ኣብ ዓበይቲ መራኽብ ወይ
ነፈርቲ ኮይኖም እዮም መጽናዕቲ
ከካይዱ ጸኒሖም። ነቲ ሰለስተ ሲሶ
ዝኸውን ማያዊ ክፋል ብግቡእ
ከጽንዑዎ ይጽገሙ ምንባሮም ድማ
ይሕበር። ብዘይብኡ’ውን፡ እቲ ኣብ
ማያዊ ኣካላት ዝካየድ መጽናዕቲ፡
ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣሸጋሪ
ኰይኑ ከም ዝጸንሐ እዩ ዝግለጽ።
በዛ ሓዳስ ምህዞ ግን፡ ኣብ ትሕቲ
ማያዊ ኣካላት ዝፍጠር ኩነታት ኣየር
ብዝለዓለ ክጽናዕ ተስፋ ተነቢሩ ኣሎ።
እዛ ብሮቦት እትሰርሕ ሓዳስ
ምህዞ፡ “ሰብ-ኣልቦ ሳብማሪን” ዝብል
ሽም ተዋሂቡዋ ኣሎ። ሕማቕ
ኩነታት ኣየር ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን፡
ኣብ ማያት እናንሳፈፈት፡ ብዛዕባ
ውቅያኖሳትን ኩነታት ኣየርን ኣገዳሲ

ሓበሬታ ንኽትእክብ ብቕዓት ከም
ዝህልዋ ኰይና ከም እተሰርሐት
እውን ይግለጽ። እዛ ንእሽቶ ሰብኣልቦ መርከብ ብእትህቦ ድምጺ፡ ኣብ
ትሕትን ልዕልን ማያት ንዝረአ ኩነታት
ኣየር ክትስንድ ሰፊሕ ተኽእሎታት
ኣሎ። ብዘይካ’ዚ እዛ መሳርሒት፡ ክሳብ
8 ኪሎ ሜተር ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ
ዝረአ ኩነታት ኣየር’ውን ክትቆጻጸር
ትኽእል።
ሰብ-ኣልቦ ትሕተ-ማያዊት መርከብ
እትህቦ ሓበሬታ፡ ኣብ ማያዊ
ሜትሮሎጂካዊ ኩነታት ምስናድ
ልዑል ተራ ክትጻወት ከምትኽእል
እምነት ተነቢሩላ ኣሎ። ኣብ ማያዊ
ክፋል ዝፍጠር ድምጺ ብምእካብ፡
ትንቢት ኩነታት ኣየር ናይ ምሕባር
ተኽእሎታት ከተስፍሕ’ውን ትጽቢት
መሃዝታን ተመራመርትን ኰይኑ

ኤለክትሮኒካዊ ከኒና….?
ካብ ሓያሎ ማእከል ምርምራት
ዝተኣከቡ ክኢላታት ጥዕና፡ ዘይወሓጥ
መድሃኒት (ካፕሱል) ሰሪሖም። እዚ
ዓይነት መድሃኒት ብስልኪ ኣልቦ
ቴክኖሎጂ ቁጽጽር ከምዝግበረላ ድማ
ይሕበር። እዛ ካፕሱል ቅያር ናይ’ቲ
ዝወሓጥ መድሃኒት ኮይና፡ ኣብ ህዋሳት
ተሓከምቲ ተገጢማ ብኻልእ መሳርሒ
ብስልኪ ኣልቦ መሳርሒ ኩነታት ናይ
ሕሙም ተመሓላልፍ። ብዘይካ’ዚ
እውን፡ ዝተዋህባ መምርሒ ብግቡእ
ተመሓላልፍ። እዛ ስልኪ ኣልቦ
(ዘይተወሓጥ) መድሃኒት፡ ብዲጅታላዊ
ቴክኖሎጂ እተሰነዐት ኮይና፡ ዝተፈላለየ
ሕማማት ንምፍዋስ ተባሂላ ከም
ዝተሰርሐት ይሕበር። ብቀንዱ
ድማ ኣብቲ ንነዊሕ እዋን ዝውሰድ
መድሃኒት ከም መተካእታ ኮይና
ከተገልግል ተስፋ ተነቢሩላ ኣሎ።
ብዘይካ’ዚ ንረኽሲ ናይ ምግንዛብ
ክእለት፡ ብዘይምቕባል ባህሪ ዝመጽእ
ሕማም (ኣለርጂ) እቲ ሕማም ምስ
ሓወየ ድማ ነቲ ኣብ ኣካላት ወዲሰብ ክተርፍ ዝግበኦ ዘየድሊ ነገራት
ነጻ ከምዝኸውን ናይ ምግባር ልዑል
ተኽእሎ ኣለዋ። በዚ መስርሕ፡ ናይ
ምክትታልን ክንክንን ምንባይ ዓቕሚ
ክህልወና ይሕግዝ። በዚ ቴክኖሎጂካዊ
መምርሒ፡ ናይ መድሃኒት ፍወሳን

ልዕሊ ዓቐን ንዝኾነ ፈውሲ ምጕዳልን
ክረጋገጽ ይከኣል። ኣብ መንጎ ሓኪምን
ተሓካምን ቀጻሊ ርክብ ከምዝህሉ ኣብ
ምግባር እውን ትሰርሕ።
እዛ ብዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ
እትምእዘን መድሃኒት፡ ብቐጥታ
ዘይትወሓጥ ብምዃና፡ ኣብ ጥዕና ደቂሰባት ክህልዋ ዝኽእል ተራ ብቐሊሉ
ዝግመት ኣይኮነን። ነቲ ኣብ ውሽጢ
ሕሙም ልዕሊ ዓቐን ዝኸውን
መድሃኒት፡ ብርኡይ ከም እተጕድል

እዩ ዝንገር። ምኽንያቱ፡ ኣብ ሕሙማት
ብፍላይ እቲ ንነዊሕ እዋን ዝውሰድ
መድሃኒት፡ ጎናዊ ሳዕቤናት ብምኽታል
ካልእ ሕማማት ከስዕብ ጸኒሑ እዩ።
ኣውራ፡ ንተሰከምቲ ኤች ኣይ ቪ
ቫይረስ፡ ዓሶን ካልእ ንነዊሕ እዋን
መድሃኒት ዘድልዮም ሕማማትን፡ በዛ
ሓዳስ ኤሌክትሮኒካዊት መድሃኒት
ክሕገዙ ተስፋ ብዙሓት እዩ።
ነዚ መጽናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት፡
እዛ ኤለክትሮኒካዊት ካፕሱል ኣቐዲማ

ኣሎ። በዚ ምኽንያት፡ ኣብ ማያትን
ገማግም ባሕርን ዝፍጠር ኩነታት ኣየር
ብቐሊሉ ንምቍጽጻር ዓቢ ተኽእሎ
ዘሎ ይመስል። ድሮ’ውን ክኢላታት
ሜትሮሎጂ ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ስራሕ
ንከውዕሉዋ ድሉውነቶም ኣረጋጊጾም
ኣለዉ።
ነቲ ኣብ ምዕራብ ፓሲፊክ ዝኽሰት
ብርቱዕ ህቦብላ ናይ መጽናዕቲ ፈተነ
ንምክያድ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ መዓልታት
ክብገሱ ምዃኖም ድማ ይሕበር። እታ
መሳርሒት፡ ምዕቡል ዝኾነ መሳርሒ
ተገጢሙላ ከምዘሎ እዩ እቲ ሓበሬታ
ዘነጽር።
ካብ ማያት ብዝብገስ ሓያል ህቦብላን
ካልእን ክወርድ ዝጸንሐ ባህርያዊ
ሓደጋታት ኣብ ምቕናስ ግደ ክህልዋ ከም
ዝኽእል ስለ ዝተኣምነላ ከኣ፡ ብማሕበረሰብ ዓለም ኣድናቖት ረኺባ ኣላ።

እውን ንምልክታት ናይ ዝኾነ
ሕማም ከተለሊ ከምትኽእል የነጽሩ።
ብድሕሪ’ኡ ድማ ቅልጡፍ ፍወሳ
ባዕላ ተካይድ። ነቲ ሕማም ቀልጢፋ
ብምልላይ ጸረ-ነፍሳት ዝኾነ መድሃኒት
ትህብ። እቶም ክኢላታት፡ ካልእ
ምዕቡል ዝኾነ መሳርሒታት ክገጥሙላ
ምዃኖም’ውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ
ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ኣብ መዓላ
ክትውዕል ምዃና ከኣ ብርግጸኛነት
ይሕብሩ። ድሮ እውን፡ ምቖት ኣካላት
ዘነጽራ መሳርሒታት ተፈቲነን ንዕዳጋ
ድሉዋት ከም ዝኾና ይግለጽ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.135

ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምኽንያት
ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል
ካብ 8 ክሳብ 10 ለካቲት “ፈንቅልትእምርቲ ረዚን ታሪኽ” ብዝብል ቴማ
ንዝካየድ መበል 29 ዓመት ዝኽሪ
ስርሒት ፈንቅል ንምድማቕ ቅድድም

ብሽክለታን ግጥም ኵዕሶ መርበብ ገማግም
ባሕሪን ኣብ ከተማ ባጽዕ ይካየድ ምህላዉ
ተሓቢሩ።
ውድድር ብሽክለታ ሰለስተ መድረኻት

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ብሰንበት ኣብ ስታድዩም ኣስመራ
ኣብ ዝተኻየደ ፈላሚ ግጥማት
ውድድር ሻምፕዮና ዓመተ ስፖርት
2018/19 ሱፐር
ዲቪዥን ‘ኤ’
ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ቀይሕ
ባሕሪን ኣስመራ ቢራን 1ብ1 ክፈላለያ
እንከለዋ፡
ኣልታሕሪርን ኩባንያ
ሰምበልን ከኣ ሸቶ ከየቑጸራ ካብ ሜዳ
ወጺአን።
ሓያል ተወዳዳርነት ክህልወን
ትጽቢት ክግበረን ዝቐነየ ዓበይቲን
ተወዳደርቲን ጋንታታት ቀይሕ
ባሕርን ኣስመራ ቢራን፡ ብሓፈሻ
ጽቡቕ ጸወታ ከርእያ ክኢለን እየን።
ኣብቲ ሰዓት 4፡00 ዝፈለመ ግጥም፡
ኣስመራ ቢራ ኣብ’ዚ ዓመት እዚ ነጥበ
መቐይሮ ክኾኑዋ ንዝኣመነትሎም
ሓደስቲ ተጻወትቲ ሃኒባል ግርማይ
(ሓላዊ ልዳት)ን ኣጥቃዒ ኣማኒኤል
ደምሴን ሒዛ እያ ናብ ሜዳ ወሪዳ።
ቀይሕባሕሪ ጸወታ ምስ ተጀመረ
ብኣከፋፋሊኣ ዓብለሎም ተኽለዝጊ
ካብ ማእከል ጽብቕቲ ፈተነ እኳ

ቀይሕ ባሕሪን ኣስመራ ቢራን ነጥቢ ተማቒለን
እንተኣካየደት ካብ ኢድ ሃኒባል
ክትሓልፍ ግና ኣይከኣለትን።
ጽቡቕ ምንቅስቓስ እተርኢ ዝነበረት
ኣስመራ ቢራ ናብ ልዳት ቀይሕ
ባሕሪ ብምጽጋዕ ብቢንያም ስናሽ
ፈተነ ኣካየደት።
ብመንጽሩ፡ ኣጥቃዒ ቀይሕ ባሕሪ
ሙባረክ ከሊፋ ንተዓዛቢ ሓፍ ኮፍ
ዘበለት ፈተነ ኣካየደ። ልዕሊ ወርወር
ድማ ወጸት።
ኣስመራ ቢራ ናብ ልዳት ቀይሕባሕሪ
ኣብ ዝተጸገዐትሉ መበል 24 ደቒቕ
ናይቲ ግጥም፡ ይከኣሎ ሕድሮም
ንውጽኢት ናይቲ ጸወታ እትቕይር
ሸቶ ኣመዝገበ።
ቀይሕባሕሪ ንዝተመዝገበታ ሸቶ
ንምሕዋይ ብተደጋጋሚ ፈተነታት
ተካይድ እኳ እንተነበረት፡ ማዕረ
ትገብር ሸቶ ከየመዝገበት እያ ናብ

ዜና
+ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ
ሺንጂ ካጋዋ፡ ካብ ቦሩስያ ዶርትመንድ
ናብ በሺክታሽ ተሰጋጊሩ ኣብ ዘካየዶ
ፈላሚ ጸወታኡ ክልተ ሸቶታት
ብምምዝጋቡ ኣቓልቦ መራኸቢ ብዙሃን
ስሒቡ። በሺክታሽ ንኣንታልያስፖር
4ብ2 ኣብ ዝመርሓትሉ ህሞት መበል
81 ደቒቕ ናብ ሜዳ ተቐዪሩ ዝኣተወ
ካጋዋ፡ ኣብ ውሽጢ 20 ካልኢት ፈላሚ
ሸቶ ብምምዝጋቡን ጸኒሑ ድማ ካልኣይቲ
ብምምዝጋቡ ክለቡ 6ብ2 ክትዕወት
ኣኽኢሉዋ።
+ ገለ ኣካል ናይታ ንተጻዋታይ
ካርዲፍ ኤሚልያኒ ሳላ ዝሓዘት ነፋሪት
ኣብ ከባቢ ‘ደሴታት ቻነል’ ኣብ ዝርከብ
ባሕሪ ወዲቑ ከምእተረኽበ ተሓቢሩ።
ንሳምንቲ ክካየድ ዝጸንሐ መስርሕ
ምድላይ እዛ ደሃያ ዝተሳእነ ነፋሪት፡
ልዑል ሻቕሎት ፈጢሩ ቀንዩ እዩ።
በዚ ድማ ሳላን መራሒ ናይታ ነፋሪት
ዴቪድን ምማቶም ምርግጋጹ ቢቢሲ
ትማሊ ኣነጺሩ። ሳላ፡ ካብ ክለብ ናንተስ
ብ15 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ካርዲፍ
ሲቲ ድሕሪ ምስግጋሩ፡ ብ21 ጥሪ እዩ
ደቂ ጋንታኡ ንዝነበሩ ድሕሪ ምፍናዉ
በታ ነፋሪት ካብ ፈረንሳ ናብ ካርዲፍ ኣብ

ዕረፍቲ ኣምሪሓ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡
ኣብ መበል 47 ደቒቕ፡ ኣጥቃዒ
ኣስመራ ቢራ ኣማኑኤል ደምሴ ካብ
ማእከል ሜዳ ንኽልተ ተጻወትቲ
ቀይሕ ባሕሪ ኣታሊሉ ዘካየዳ ፈተነ
ብቐዳምነት ተጠቃሲት ነበረት።
ቀይሕባሕሪ ምስ ኣስመራ ቢራ
ንምምዕርራይ ብተደጋጋሚ ንልዳት
ኣስመራ ቢራ ኳሕኩሐት።
ኣብ መበል 49 ደቒቕ ሙባረክ
ከሊፋ ንተጻወትቲ ፈናጢሱ ዝፈተና
ሓላዊ ልዳት ከድሕና ኣይከኣለን።
ይኹን እምበር ተኸላኻሊ ዘካርያስ
ጸጋይ መስመር ከይሰገረት ስለ
ዘውጸኣ ንጋንታኡ መድሕን ኮና።
ይኹን እምበር፡ መሪሕነት ቢራ ልዕሊ
60 ደቒቕ ክቕጽል ኣይከኣለን። ኣብ
መበል 60 ደቒቕ ምሩጽ ሃብቶም

ብሓጺሩ

ዝምለሰሉ ዝነበረ እዋን ‘እቲ ምስጢራዊ
ሓደጋ’ ኣጓኒፉ።
+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ፡ ማን
ዩናይትድ ንሌስተር ሲቲ ማርኮስ ራሽፎርድ
ብዘቑጸራ እንኮ ሸቶ ናይቲ ግጥም 1ብ0
ተዓዊታ። በዚ ድማ ማን ዩናይትድ ካብ
25 ጸወታታት 48 ነጥቢ ብምውህላል
ናብ ሓሙሻይ ደረጃ ክትድይብ ክኢላ
ኣላ። እዚ ውጽኢት፡ ንግዝያዊ ኣሰልጣኒ
ማን ዩናይትድ ሶልሻየር 10 ናይ
ዘይተሰዓርነት ግጥም ኮይኑ ተመዝጊቡሉ
ኣሎ። ኣብ ካልእ ጸወታታት ናይቲ ዕለት፡
ማን ሲቲ ንኣርሰናል 3ብ1 ኣሰኒፋታ።
ኣብቲ ሰርጆ ኣጉዌሮ ሃትሪክ ዝሰርሓሉ
ግጥም፡ ኮሸንሊ ንኣርሰናል ካብ ስዕረት
ዘይተድሕን ኵዕሶ ኣብ ሰኪዔት ማን
ሲቲ ኣቐሚጡ። ኣጕዌሮ ንመበል 14
ግዚኡ እዩ ሃትሪክ ዘመዝግብ ዘሎ። ካብዚ
እቲ 10 ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ዘመዝገቦ እዩ።
+ ባርሴሎና፡ ካብ ሊዮነል መሲ
ብዝረኸበተን ክልተ ሸቶታት ምስ
ቫለንስያ ማዕረ ተፈላልያ። ኣብቲ ናይ
ላ’ሊጋ ጸወታ፡ ቫለንስያ ካብ ጋሜሮን

ፓረጆን ብዝረኸበትን ሸቶታት እያ
2ብ0 መሪሓ ነይራ። መሲ፡ ዋላ’ኳ
ንክለቡ ነጥቢ ክትማቐል እንተኣኽኣላ፡
ኣብቲ ግጥም ብዘገጠሞ ማህሰይቲ
ጽባሕ ንዝካየድ ግጥም ኤልክላሲኮ ኮፓ
ደል ረይ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ናይ
ምስላፉ ተኽእሎ ኣብ ምልክት ሕቶ
ኣትዩ። እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሪያል
ማድሪድ ንኣላቨስ 3ብ0 ዝሰዓረትሉ
ግጥም ብቕድሚ ትማሊ ተኻዪዱ ነይሩ።
በንዘማ፡ መንእሰይ ተጻዋታይ ቪንሸስ
ጁንየር ከምኡ ድማ ማሪያኖ ንሪያል
ማድሪድ ሸቶታት ብምብርካት ብገፊሕ
ክትዕወት ኣብቂዖማ እዮም።

ንጋንታኡ ማዕረ እትገብራ ሸቶ
ኣመዝገበ። ድሕሪኡ ኣብ ዝሰዓበ
ደቓይቕ፡ ብኽልቲአን ጋንታታት
ሓያል ፈተነታት እዩ ተኻዪዱ።
ክሰልጠን ግና ኣይከኣለን። ጸወታ
1ብ1 ተፈጸመ።
ኣቐዲመን ኣብቲ ዕለት’ቲ ጸወታአን
ዘሰላሰላ ጋንታታት ኣልታሕሪርን
ኩባንያ ሰምበልን እየን ነይረን። እዚ
ጸወታ ጽቡቕ ተወዳዳርነት ነበሮ።
ኩባንያ ሰምበል
ቅድሚ ዕረፍቲ
ዝኸሰረታ ፍጹም ቅላዕ ድማ እታ
ተጠቃሲት ነይራ።
ጸወታ ድማ
ብዘይ ሸቶ 0ብ0 እዩ ተዛዚሙ።
ውድድር ሻምፕዮና ዝመጽእ
ሰንበት ክቕጽል እዩ። ኣኽርያ ምስ
ፐራዲዞ፡
ኣዱሊስ ምስ ገዛባንዳ
ከምኡ ድማ ደንደን ምስ ሰገን
ኮንስትራክሽን ብዘካይዳኦ ግጥም።

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ኤፍ ኤ ካፕ
ብረንትፎርድ - ባርነት 10፡45
ኒውፖርት - ሚድልስብሮ 10፡45
ኪውፒኣር - ፖርትስማውዝ 10፡45
ዎልቭስ - ሽረውስበሪ ታውን 10፡45

ዘጠቓልልን ሰለስተ ዲቪዥናት ዝሳተፋኦ
ዘለዋን እዩ። ኣብቲ ውድድር ናይ ከተማ
ባጽዕን ጊንዳዕን ተቐዳደምቲ ብኽልቲኡ
ጾታ ይሳተፉ ምህላዎም ዝበጽሓና ሓበሬታ
የረድእ።
እዚ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክሳብ 10
ለካቲት ክቕጽል እዩ።

ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ
ትምህርቲ ዞባ ማእከል . . .
ስፖርታዊ ንጥፈታት ጨንፈር ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝሓለፈ ቀዳመ
ሰንበት ቀጺሉ ነይሩ።
ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ማውንቴን
ባይክ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ
ዞባ ማእከል ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከባቢ
መቓብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተኻየደሉ
ውድድር፡ ካብ ክሊ ዕድመ 14-15 ደቂ
ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ፡ 30 ኪሜ እዮም
ሸፊኖም። ኣብ ፍጻመ ድማ ኢሉድ
ክፍሎም ካብ ቤት ትምህርቲ ኢብራሂም
ሱልጣን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ፡
ሰናይ ሕሩይ ቤት ትምህርቲ ሓላይ፡
በይሉል የዕብዮ ካብ ቤት ትምህርቲ
ቀይሕባሕሪ፡ ናቪል ተኽለ፡ ራእሚ ፈረጅ
ከምኡ ድማ ሳይሞን ዳኒኤል (ሰለስቲኦም
ካብ ቤት ትምህርቲ ባርካ) ክሳብ ሻዱሻይ
ወጺኦም።
20 ኪ.ሜ ካብ ዝሸፈና ደቂ ኣንስትዮ
ተቐዳደምቲ፡ ሚለና ያፌት ካብ ቤት
ትምህርቲ ኢብራሂም ሱልጣን ተዓዊታ።
ካልኣይቲ ቤተልሄም ፍጹምብርሃን - ጻዕዳ
ክርስትያን፡ ሳልሰይቲ ቅሳነት ወልደሚካኤል
ጻዕዳ ክርስትያን፡ ራብዓይቲ ሜላት ገብሩ ሓላይ፡ ሓሙሸይቲ ዲያና ረዘነ - ማይነፍሒ
ከምኡ ድማ ሻዱሸይቲ ልኡላ ሃብቶም ጻዕዳ ክርስትያን ኮይነን።
ኣብ ክሊ ዕድመ 16ን ልዕሊኡን ደቂ
ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ 50 ኪ.ሜ እዮም
ሸፊኖም። ቀዳማይ፡ ቢንያም በረኸት
- ኣስመራ ሓፈሻዊ፥ ካልኣይ፡ ሳይሞን
ሚኪኤል - ሓላይ፥ ሳልሳይ፡ ሳሚ ጀማል
- ልምዓት፥ ራብዓይ፡ ቴድሮስ ዳኒኤል ሰማእታት፥ ሓሙሻይ፡ መዋእል ብርሃነ ባርካ፥ ሻዱሻይ፡ ያፌት ሙልጌታ - ርእሲ
ዓዲ ብምዃን ተዓዊቶም።
ካልኣይ መድረኽ ውድድር ብሽክለታ
ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል ብናይ በረኻ ውድድር
ክቕጽል እዩ።

ስፖርታዊ ንጥፈታት እዚ ምብራቕ ተጀሚሩ

ስፖርታዊ ውድድራት ኣባላት
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣሃዱ
እዚ ምብራቕ ተጀሚሩ።
ስፖርታዊ ቅነ እዚ ምብራቕ
ብቐዳም ሓለቓ ስታፍ እዚ ምብራቕ
ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃም ዓንዶም፡
ኣመሓዳሪ ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ ኣምባሳደር
መሓመድ ስዒድ ማንታይ፡ ኣዘዝቲ
ሰራዊት፡ ብርክት ዝበለ ህዝብን
+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን
ውድድር ሊግ 1 ፈረንሳ፡ ፒኤስጂ ዋላ’ኳ ኣብ ዝተሳተፉሉ ኣብ ከተማ ዓሰብ
ብሊዮን ፈላሚ ስዕረት ናይዚ ዓመት ብድምቀት ፈሊሙ።
እንተኣመዝገበት፡ ሕጂ እውን መሪሕነት
ኣብቲ ኣጋጣሚ ስታፍ ጎጓስን
ናይቲ ውድድር ሒዛ ትቕጽል ኣላ። ሓበሬታን እዚ ምብራቕ ካፕቴን
ደምበለ፡ ኣብ መበል 33 ደቒቕ ነታ በረኸትኣብ ኤልያስ ኣብ ዘስመዖ
ተጻዋታይ ፒኤስጂ ዲማርያ ኣብ ሻውዓይ ቃል፡ እቲ ስፖርታዊ ቅነ ንመበል
ደቒቕ ዘቑጸራ ሸቶ ከመዓራርያ እንከሎ፡ 14 ግዚኡ ይካየድ ምህላዉ
ነቢል ፈኪር ድማ ኣብ መበል 49 ደቒቕ ብምሕባር፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት
ንዝተወሃበቶ ፍጹም ቅላዕ ብምምዝጋቡ ስፖርታዊ ቅነ ብኽልቲኡ ጾታ
ውድድራት ኵዑሶ እግሪ፡ ኵዕሶ
እያ ሊዮን 2ብ1 ተዓዊታ።
መርበብ፡ ኣትለቲክስ፡ ምሕንባስን

ጨመተ ቶኽስን ኣብ መንጎ ሸሞንተ
ጋንታታት ንኣስታት ክልተ ወርሒ
ከምዝቕጽል ኣፍሊጡ።
ንሱ ኣስዒቡ፡ ባህላውን ስፖርታውን
መደባት ካብ ሓርነታዊ ቃልሲ
ኣትሒዞም ብሰራዊት ዝውቱራት
ምንባሮምን ኣብዚ ግዜ’ዚ ድማ
ኣባላት
ሓይልታት
ምክልኻል
ከም ኣካል ዕለታዊ ንጥፈታቶም
ወሲዶም ከም ዘሰላስሉዎም ጠቒሱ፡
ዲሲፕሊን ኣብ ምኹስኳስ፡ ኣካላዊ
ድልዳለን መንፈስ ተወዳዳርነትን
ኣብ ምሕያልን ኣሃዱኣዊ ፍቕርን
ስምዒትን ከም ዘሕድርን ሓቢሩ።
ካፕቴን በረኸትኣብ ኣብ መወዳእታ፡
ኩለን ኣሃዱታት እዚ ምብራቕን
ኣካላት ምምሕዳር ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪን
ኣብ ስፖርታዊን ባህላውን መደባት
እዚ ምብራቕ ዝገብሩዎ ዘለዉ
ኣበርክቶ ቀሊል ስለ ዘይኮነ፡ ብዝለዓለ
ክቕጽሉዎ ተማሕጺኑ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.135
ን22/3/19 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይግባይ
ቁ/50 ይቕረብ። ኣብ ዝተባህለ ዕለት ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ምስ ዘይቀርብ ግን ጉዳዩ
ንሱ ኣብ ዘይብሉ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛ ባንዳ
- እምነት
ሰ
ደ
ታ
ቤተልሄም

ዞባ ማእከል ኣስመራ
መሓመድ ዓብዱ ኑር ሑሴን ብወኪሉ ታደሰ
ክንፈ ገብረ ኣቢሉ፡ መሓመድ ዓብዱ ኑር ሑሴን
ምባል ተሪፉ፡ መሓመድ ዓብዱ ኑርሑሴን
ማዕሩፍ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣

ኣማኑኤል

ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
3ይ መጋባእያ ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ይ/በሃሊ ኣቶ ጁዘፐ ካሬላ ፍሊፓን
መ/ወሃቢ ወ/ነፍ/ኣሕመድ ስዒድ ዓብዱ፡ ኣቶ
ዓብደርሒም ኣሕመድ ስዒድን ዘሎ ናይ ገዛ
ምልቃቕ ክርክር፡ መ/ወሃቢ ጉዳይ ብይግባይ
ይረአ ስለዘሎ ሕጋዊ መከላኸሊ መልሱ ሒዙ፡

Invitation for Bids
Date: 31/01/2019 ofIFB
Loan/Financing No: 2100150032395,200155028969
IFB No: 06.2/02/ICB/ADF/DRSLP-II/YT/L1/2019
IFB No: 06.2/02/ICB/ADF/DRSLP-II/YT/L1/2019
1. This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement
Notice (GPN) for this Project that appeared in United Nations
Development Business online (UNDB online) No.AfDB510-07/15
dated30 July 2015, and on the African Development Bank’s Internet
Website (www.afdb.org).
2. The Government of the State of Eritrea (GoSE) receivedafinancingfrom
the African Development Bank (ADF)in various currencies towards
the cost of Drought Resilience and Sustainable Livelihoods
Programme-II Eritrea Programme. It is intended that part of the
proceeds of this loan/financing will be applied to eligible payments
under the contract forAgricultural Tools andLot 1: Milk Processing
Equipment
3. The Ministry of Agriculture (MoA) now invites sealed Bids
from eligible Bidders for the supply of the above mentionedgoods
(hereinafter called “the Goods”). International Competitive Bidding
will be conducted in accordance with the Bank’s Rules and Procedures
for Procurement of Goods and Works.
4. Interested eligible bidders may obtain further information from and
inspect the bidding documents at the office of PSMU–MoA, Sawa
Street, P.O. Box 1048 Tel. 002911189266/ 002911180699, email:
yacobtesfom@gmail.com.
5. A complete set of Bidding Documents may be received by interested
bidders upon the submission of a written application to the said
Executing Agency.
6. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General
Conditions of Contract are the provisions of the Bank’s Standard
Bidding Document for Procurement of Goods.
7. Bids must be delivered to the above office on or before 14:30 pm
local time on 19th March 2019 and must be accompanied by a security
of USD 14,200.00 for Agricultural Tools and USD12,000.00 for
Milk Processing Equipment. Bids shall remain valid for 120 days
after the deadline for bid submission prescribed above.
8. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who
choose to attend at 15:00 pm hours local time on 19th March 2019,
at the offices of Ministry of Agriculture of the State of Eritrea,
Procurement and Supplies Management Unit, Sawa Street, P.O.
Box :1048,Tel. 002911189266/ 002911180699, yacobtesfom@gmail.
com.
9. The Ministry of Agriculture reserves the right to accept or reject this
bid fully or in part if it finds any option better than this IFB without
needing to justify the grounds for it doing so and compensation which
the bidder may incurred in preparing its bid.
Ministry of Agriculture

ወ/ሮ ትርሓስ ኪዳነ ኣስፍሃ፡ ወደይ ቅዱስ
ወልዱ ሕሩይ ብሓደጋ መኪና ስለዝሞተ፡ ካብ
እንሹራንስ ንዝወሃብ ካሕሳ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሽከቲ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ኣስማይት ኤልያስ
መስመርን ተኸሳሲት ወ/ሮ ሄለን ሙሉጌታ
ዮውሃንስን ብዘሎ ውዕል ናይ መሸጣ መኪና
ገዛ ሰሌዳ ቁጽሪ ER-1-B8123 ቁጽሪ ቻሲ
WVWZZZ16ZEW644113 ዝኾነት ናብ
ስም ከሳሲት ክመሓላለፈላ ክሲ መስሪታ፡
ተኸሳሲት ግን ፍሉጥ ኣድራሻ የብላን ስለዝበላ፡
ን28/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ
ንሳ ኣብ ዘይብሉ ውሳነ ክህብ ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ወ/ት ዳናይት ዘካርያስ ብርሃነ፡ ዓባይና ወ/ሮ
ግደይ ኣብርሃ ለማ ስለዝሞተት፡ ንኣቦና ስዉእ
ዘካርያስ ተኪእና ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይን
1 ኣሞናን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ
ደቀምሓረ

ኣቶ ሃብተማርያም ደሞዝ ገብረመድህን፡ ወደይ
ኣቶ ክብሮም ሃብተማርያም ደሞዝ ስለዝሞተ፡
ኣይተመርዓወን ከምኡ ውን ኣይወለደን ስለዚ
ወረስቲ ኣነን ኣደኡ ወ/ሮ ክብራ ገብረመድህን
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን1/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ደግሞሜት
ወ/ሮ ኩሉብርሃን ገብረስላሴ ሃይለ፡ ተጸዋዒ
በዓል-ቤተይ ብርሃነ መሓሪ ወልደ ካብ ዝጠፍእ 5
ዓመት ስለዝገበረ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን19/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ማይ ዕዳጋ
ወ/ሮ ኣለማሽ ዳዊት ጎፋር፡ ሓፍተይ ለተኪዳን
ዳዊት ጎፋር ስለዝሞተት፡ ኣነን በዓል-ቤት
መዋቲት ኣቶ ተስፋገርግስ ክፍሉ ዑ/ሚካኤልን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተል፡ ን19/2/19 ይቕረብ።

ኣቶ ደስበለ ይሓይሽ ገብረእግዚኣብሄር፡
ስም ኣደይ ፌቴን ኣድሓኖም ተስፋማርያም
ምባል ተሪፋ፡ ፌቴን ኣድሓኖም ሓጎስ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን4/3/19 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ድባርዋ
ለተብርሃን ኪዳነ ተስፋጼን ምባል ተሪፉ፡
ኢትዮጵያ ኪዳነ ተስፋጽዮን ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/2/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባጽዕ
ምምሕዳር 02
ሰዓረ ዑቕባዝጊ ገብረትንሳኤ፡ ወላዲተይ
መዓሾ ርእሶም ገብረወልዲ ስለዝሞተት፡ ኣነ
ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ትዕበ ዑቕበ ሃይለ፡ ኣቦይ ዑቕበ ሃይለ
ሞሳዝጊ ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን21/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ዕለት 29/12/2018 ኣብ ዝተኻየደ መበል 17 ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሰብ ብርኪ
ኤሪትራኮ፡ ኣስማቶም ኣብ ታሕቲ ተመልኪቱ ዘሎ ዳይረክተራት ቦርድ ኮይኖም፡
ንኽልተ ዓመት ከገልግሉ ከም ዝተመርጹ ንኣፍልጦ ህዝቢ ንሕብር።
ኣቶ
ኣቶ
ኣቶ
ኣቶ
ኣቶ

ኢብራሂም ረዘነ ካሳ
ሳሙኤል ተኸስተ ያረድ
ሃይለሚካኤል ተወልደ ግደ
ሚካኤል ገ/ዋህድ ካሕሳይ
ዑቕባይ በረኸት ተስፋጽዮን

ኣቦ መንበር
ጸሓፊ
ኣባል
ኣባል
ኣባል

ኤሪትራኮ ትራንስፖርት ብርኪ ማሕበር

ምልክታ
ወረስቲ ኣቦና ነፍ/ኪዳነ ይስሓቕ በራኺ ዝኾንና፡ ነቲ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ
ጎዳይፍ ፕሎት - ፓርሰል - ዝርከብ ገዛ፡ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ዋንነቱ ብቁ.ምስክር
ወረቐት 117517 መወከሲ ቁ.132387 ብስም ወረስቲ ነፍ/ቀሺ ይስሓቕ በራኺ
ሰለሙን ዝተረጋገጸሉ፡ ብመሰስምምዕ ምቅሊት ካብ’ዚ ክፋሉ ብጽሒት ኪዳነ
ይስሓቕ በራኺ ብውርስን ምቅሊትን ከነመሓላልፎ ስለዝኾንና፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ኖታዮን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ኢሳይያስ ኪዳነ

ምልክታ
ብስም ኣብርሃ ጐይትኦም ኣርኣያ፡ ኣብ ዓዲ ሰግዶ ብመወከሲ ቁጽሪ 120 ቁጽሪ
ምስክር ወረቐት 001065 ፕሎት 4 ፓርሰል M ንመንበሪ መዓላ ዝተዓደልክዎ
ምስክር ወረቐት ስለ ዝጠፍኣኒ፡ ዝረኸበ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ
ስልኪ 07480052 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግን መተካእትኡ ንዝምልከቶ ኣካል
ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

ሓዳስ

ኤርትራ

ም ል ክ ታ
ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐ ግዝያዊ ሰሌዳ (ER,PR) ብሓድሽ ክትካእ (ክቕየር)
ስለዝኾነ፡ ኩልኹም በዚ ናይ ቅድም ግዚያዊ ሰሌዳ መካይንኩም ተንቐሳቕሱ
ዘለኹም፡ ካብ ዕለት 12/02/19 - 26/02/2019 ናብ ማ/ቤ/ጽ በ/መዚ/መጓ/
ምድሪ ክትቀርቡ ንሕብር። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ናብ በዓል መዚ መጓዓዝያ
ምድሪ ዘይቀረበ ግዚያዊ ሰሌዳ ዝጥቀም ተገልጋሊ፡ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ብግዝያዊ
ሰሌዳ ክንቀሳቐስ ከምዘይክእል ነፍልጥ።
ሚ/ሪ/መጓ/መራኸቢታትን
በ/መዚ/መጓ/ምድሪ

VACANCY ANNOUNCEMENT
VA/06/2019
The United Nations Development Programme (UNDP) office in
Asmara invites qualified applicants (Eritrean) for the following vacant
post: -Post title: 		
Finance Associate
Condition of employment: ICS-6
Supervisor:		
Operations Manager and direct supervisor
Organizational Context
Under the guidance and supervision of the Operations Manager and
direct supervisor, the Finance Associate ensures effective execution of
financial services and processes in CO and transparent utilization of
financial resources. The Finance Associate promotes a client-oriented
approach consistent with UNDP rules and regulations.
The Finance Associate can supervise clerical and support staff of the
Finance Unit. The Finance Associate works in close collaboration
with the operations, programme and projects’ staff in the CO and with
UNDP HQs staff for resolving finance-related issues and information
exchange.
Duties and Responsibilities
Summary of Key Functions:
•
•
•
•
•

Ensures implementation of operational and financial
management strategies, adapts processes and procedures.
Ensures administration of budgets and functioning of the
optimal cost-recovery system
Provides accounting and administrative support to the Finance
Unit and performs Global payroll functions.
Ensures proper CO cash management functioning
Ensures facilitation of knowledge building and knowledge
sharing

MINIMUM QUALIFICATIONS
•

•
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Education: Secondary Education, with specialized certification in
Accounting and Finance. University Degree in Finance, Business
or Public Administration desirable, but it is not a requirement.
Part-qualified accountants from an internationally recognized
institute of accountancy will have a distinct advantage. UNDP
Accountancy & Finance Test required
Experience: 6 years of progressively responsible finance and
accounting experience is required. Experience in the usage of
computers and office software packages (MS Word, Excel, etc)
and advance knowledge of spreadsheet and database packages,
experience in handling of web-based management systems and
ERP financials, preferably PeopleSoft. Knowledge of IPSAS and/
or IFRS required.

Language requirements: Fluency in oral and written English;
knowledge of other official UN languages is an advantage.
Other Information: For more details, please collect the Terms of
Reference from the UNDP Reception Desk. Interested applicants
should submit duly filled P11 form (available at the UNDP
Reception Desk, UN Office in Asmara) and a detailed CV with
supporting documents. Copy of document indicating exemption
from/completion of national service should be sent to UNDP
Reception Desk, UN offices, Asmara, Eritrea.
UNDP will contact those who are considered potential candidates.
Closing date for the application is 10 days from the date of
announcement.
“UNDP is an equal opportunity employer which strives to achieve
overall balance in its staffing patterns”.

VACANCY ANNOUNCEMENT
VA/04/2019
The United Nations Development Programme (UNDP) office in
Asmara invites qualified applicants (Eritrean) for the following
vacant post:
Post title: 			
Senior Driver
Condition of employment: Fixed Term at ICS 3 Level
Duty Station:			
Asmara
Organizational Context
Under the overall guidance and supervision of the Operation Manager
and the direct supervisor Administrative Associate, the Driver
provides reliable and safe driving services to UNDP RR and other
high-ranking UN officials and visitors ensuring highest standards of
discretion and integrity, sense of responsibility, excellent knowledge
of protocol and security issues. The Driver also demonstrates a clientoriented approach, courtesy, tact and ability to work with people of
different national and cultural backgrounds.
Upon request of the supervisor, the Driver can be also required to
provide driving services to the operations and programme staff in
the CO, Consultants and Experts and UN staff on mission.
Summary of key functions:
•

•

•

•
•

Ensures provision of reliable and safe driving services by a)
driving office vehicles for the transport of UNDP RR, other
high-ranking officials and visitors and delivery and collection
of mail, documents and other items, and b) meeting official
personnel and visitors at the airport including visa and
customs formalities arrangement when required.
Ensures cost-savings through proper use of vehicle through
accurate maintenance of daily vehicle logs, provision of
inputs to preparation of the vehicle maintenance plans and
reports.
Ensures proper day-to-day maintenance of the assigned
vehicle through timely minor repairs, arrangements for
major repairs, timely changes of oil, check of tires, brakes,
car washing, etc.
Ensures availability of all the required documents/supplies
including vehicle insurance, vehicle logs, office directory,
map of the city/country, first aid kit, necessary spare parts.
Ensures that all immediate actions required by rules and
regulations are taken in case of involvement in accidents.

MINIMUM QUALIFICATIONS
Education: Secondary Education. Valid Driver’s license.
Experience: 3 years’ work experience as a driver; safe driving
record; knowledge of driving rules and regulations and skills in
minor vehicle repair.
Language requirements: Fluency in English (spoken and written).
and national language of the duty station.
Other considerations: For more details please collect the Terms of
Reference from the UNDP Reception Desk. Interested applicants
should submit duly filled P11 form (available at the UNDP Reception
Desk, UN Office in Asmara) and a detailed CV with supporting
documents. Copy of document indicating exemption from/
completion of national service should be sent to UNDP Reception
Desk, P.O. Box 5366, and UN offices, Asmara, Eritrea.
UNDP will contact those who are considered Potential candidates.
Closing date for the application is 10 days from the date of
announcement.
“UNDP is an equal opportunity employer which strives to
achieve overall balance in its staffing patterns”

ምልክታ
ወ/ሮ ነብያት መሓሪ በኺት ዝተፈቕደለን ናይ ኤሌክትሮኒክስ ንግዳዊ ትካለን፡
“በገና ኤለክትሮኒክስ” (BEGENA ELECTRONICS) ተባሂሉ ክስየመለን
ስለዝሓተታ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣ ንግዲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቬነዝዌላ፡ ሓደጋ ኲናት ሓድሕድ የንጸላልዋ

ተስፋኣለም የማነ

ግብጺ - 50 ሙምያ ዝሓዘ
መቓብራት ተረኺቡ

ተመራመርቲ ስነ-ጥንቲ ግብጺ፡
ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ካብ 30
-305 ዓመታት ኣብ ዝነበረ እዋን ከም
ዝተደኰነ ዝተነግረሉ፡ ኣብ ውሽጡ
50 ሙምያ ዝሓዘ መቓብራት ከም
ዝረኸቡ ሓቢሮም።
እቲ 12 ናይ ቆልዑ ዝርከቦ
ሙምያታት፡ ካብ ካይሮ ንደቡብ ሸነኽ
ኣብ ዝርከብ ሚንያ ዝተባህለ ከባቢ’ዩ
9 ሜትሮ ዕምቆት ኣብ ዘለዎ ኣርባዕተ
መቓብራት ተረኺቡ። ገለኡ ብሊኖ

(ካብ ጽሕጊ እንጣጢዕ ዝተሰርሐ ዓለባ)
ተገኒዙ ክጸንሕ ከሎ፡ እቲ ዝተረፈ ከኣ
ካብ እምኒ ተፈልፊሉ ኣብ ዝተሰርሐ
ሳንዱቕ ኣትዩ ከም ዝጸንሐ ጸብጻብ
ቢ.ቢ.ሲ የመልክት። እቶም ሙምያ
መንነቶም’ኳ ክፍለጥ እንተ ዘይክኣለ፡
ኣብቲ እዋን ኣገዳሲ ጽፍሒታት
ዝነበሮም ሰበ-ስልጣን ክኾኑ ከም
ዝኽእሉ፡ እቶም ተመራመርቲ ስነኩዕታ ሓቢሮም።

ኢራን ሓድሽ ሚሳይል
ኣማዕቢላ
ኢራን፡
ንስርዓተ-ምክልኻል
ሚሳይል ኣመሪካን እስራኤልን
ጥሒሱ ዒላማኡ ክሃርም ዝኽእል
ዝተራቐቐ ክሩዝ ሚሳይል ከም
ዘማዕበለት ገሊጻ።
እቲ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል
40 ዓመት ሰውራ ኢራን፡ ዝሓለፈ
ቀዳም ንምርኢት ዝቐረበ ‘ሆቪዘህ’
ዝተሰምየ ካብ መሬት ናብ መሬት
ዝውንጨፍ ሚሳይል፡ ንልዕሊ 1,350
ኪሎ ሜተር ተጓዒዙ ዒላማኡ
ብልክዕ ክሃርም ብቕዓት ከም ዘለዎ፡
ወተሃደራውያን ሰብ-መዚ’ታ ሃገር

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ሓማሴን

ሓቢሮም።
‘ደብካ ፋይል’ ዝተባህለ መርበብ
ሓበሬታ እስራኤል ብወገኑ፡ እቲ
ሚሳይል ኣዝዩ ትሒቱ ስለ ዝጐዓዝ፡
ብራዳራት እስራኤል ይዅን
ኣመሪካ ኪኽሸፍ ዘለዎ ተኽእሎ
ዜሮ ምዃኑ፡ ንወተሃደራውያን ሰብመዚ እስራኤል ብምጥቃስ ሓቢሩ።
በዚ ድማ ብራዳራት ከይተፈልጠ
ንእስራኤልን ኣብቲ ዞባ ንዝርከብ
ወተሃደራዊ ዒላማታት ኣመሪካን
ክወቅዕ ከም ዝኽእል እቲ መርበብ
ሓበሬታ ኣጠንቂቑ።

ፕረዚደንት ቬነዝዌላ ኒኮላስ ማዱሮ፡
ሃገሩ ሓደጋ ኲናት ሓድሕድ የንጸላልዋ
ከም ዘሎ ብምግላጽ፡ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል
ሓደጋ ክዓግቶ ከም ዘይክእል ኣጠንቂቑ።
ንሱ ነዚ መጠንቀቕታ’ዚ ዝሃበ፡ ዝሓለፈ
ሰንበት ምስ ኣብ እስጳኛ ዝመደበራ
ቴለቪዥን ‘ሳልቫዶስ’ ኣብ ዝገበሮ ቃለምሕትት እዩ። እቲ ፕረዚደንት ኣስዒቡ፡
“ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ
ወተሃደራዊ ጣልቃ ክኣቱ እንተ ወሲኑ፡
ኣእዳዉ ብደም ኣጨቅዩ ካብ ስልጣኑ
ክወርድ ክግደድ እዩ። እቲ ኣብ ኲናት
ቬትናም ንኣመሪካ ዘጋጠማ ዘሕፍር ስዕረት
ከኣ፡ ኣብ ቬነዝዌላ ክድገም እዩ፡” ክብል
ኣጠንቂቑ። ኣቐዲሙ ፕረዚደንት ዶናልድ
ትራምፕ ንቴለቪዥን ሲ.ቢ.ኤስ ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ፡ ፖለቲካዊ ቅልውላው ቬነዝዌላ
ንምፍታሕ፡ ኣመሪካ ወተሃደራዊ ጣልቃ
ክትኣቱ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ስጳኛ፡ ብሪጣንያ፡
ጀርመን ፈረንሳን ነቲ ንገዛእ-ርእሱ
“ፕረዚደንት መሰጋገሪ መንግስቲ” ኢሉ
ኣጠሚቑዋ ዘሎ ጁዋን ጉዋይዶ ዝተባህለ

ተቓዋሚ ፖለቲከኛ ትማሊ ሰኑይ ብወግዒ
ኣፍልጦ ሂበንኦ። እተን ሃገራት ነዚ ውሳነ’ዚ
ዝወሰዳ፡ ፕረዚደንት ማዱሮ ኣብ ውሽጢ
8 መዓልቲ ሓድሽ ፕረዚደንታዊ ምርጫ
ከካይድ ዝሃብኦ ዕድል ዝሓለፈ ሰንበት
ድሕሪ ምብቅዑ እዩ። ፈረንሳ’ውን፡ እቲ
ወዲ 35 ዓመት ፖለቲከኛ ካብ ሎሚ
ንድሓር ኣብታ ሃገር ፕረዚደንታዊ ምርጫ
ከካይድ መሰል ከም ዘለዎ ገሊጻ ኣላ።
መራሒ ሃገራዊ ባይቶ ቬነዝዌላ
ምዃኑ ዝንገረሉ ጁዋን ጉዋይዶ፡ ነቶም

ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም ዘለዉ
ኣስታት ሰለስተ ሚልዮን ዝግመቱ ዜጋታት
ቬነዝዌላ ንምሕጋዝ፡ ካብ ደገፍቱ ዝዀና
ሃገራት ረድኤት ክልምን ምዃኑ ኣፍሊጡ
ኣሎ። እንተዀነ ፕረዚደንት ማዱሮ ኣብ
ዝሃቦ ምላሽ፡ “ንሕና ቬነዝዌላውያን ለማኖ
ኰይንና ኣይንፈልጥን” ብምባል ነጺጉዎ።
ዋላ’ኳ ኣዛዚ ሓይሊ-ኣየር’ታ ሃገር ዝነበረ
ጀነራል ፍራንሲስኮ ያነዝ ንጁዋን ጉዋይዶ
ደገፉ እንተገለጸ፡ ብምሉኡ ሰራዊት ግን ኣብ
ጐድኒ ማዱሮ ከም ዘሎ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።

ባሃማስ - ዜጋታት ሀይቲ ዝሓዘት ጃልባ ጥሒላ
ዜጋታት ሀይቲ ምዃኖም ዝተነግረሎም
ሓያለ ሰባት ኣሳፊራ ዝነበረት ጃልባ፡
ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ገማግም ባሕሪ ባሃማስ
ብምጥሓላ ብውሕዱ 28 ሰባት ከም ዝሞቱ
ተገሊጹ።
ወተሃደራውያን ሰብ-መዚ ባሃማስ
ብሰንበት ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ ኣባላት
ሓይሊ ባሕሪ’ታ ሃገር ምስ ሓይሊ ባሕሪ
ኣመሪካ እናተሓጋገዙ ንክልተ መዓልታት
ብዘካየዱዎ ናይ ምድሓን ስርሒታት፡ ን17
ሰባት ብህይወት ከድሕኑ ከለዉ፡ ሬሳ ናይ
28 ግዳያት ድማ ክረኽቡ ከም ዝኸኣሉ
ኣመልኪቶም።
ኢምባሲ ኣመሪካ ኣብ ሀይቲ
ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እታ ጀልባ፡
ብዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ተታሊሎም
ናብ ኣመሪካ ዘምርሑ ዝነበሩ መንእሰያት
ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምጥቃስ፡ “ዘይሕጋዊ

ስደትን ዘይሕጋዊ ጉዕዞን መወዳእታኡ
ብትራጀዲ እዩ ዝዛዘም፡” ክብል ገሊጹ።
ሀይቲ ብዘለዋ መጠኑ ዝሓለፈ ድኽነት፡
ዜጋታታ ውቅያኖስ ሰንጢቖም ናብ
ኣመሪካ ክስደዱ ብተደጋጋሚ ከም ዝረኣዩ
ጸብጻባት የመልክቱ። ብፍላይ ኣብ 2010

ከቢድ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ
ዘጋጥማ ንደሓር፡ ኣስታት 60 ሽሕ ዜጋታታ
ናብ ኣመሪካ ከም ዝተሰደዱን፡ ብመሰረት
ሓድሽ ፖሊሲ ምምሕዳር ትራምፕ ናብ
ዓዶም ናይ ምምላስ ሓደጋ የንጸላልዎም
ምህላዉን ይሕበር።

ኣመሪካ፡ ኣብ ዒራቕ ኰይና ንኢራን
ክትከታተላ ከም እትደሊ ኣፍሊጣ
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ሃገሩ
ንኢራን ብቐረባ ክትከታተላ ስለ እትደሊ፡ ኣብ
ዒራቕ ተሪፎም ዘለዉ ወተሃደራታ ከተውጽኦም
መደብ ከም ዘይብላ ኣፍሊጡ።
እቲ ፕረዚደንት ነዚ ዝገለጸ፡ ምስ ኣብታ
ሃገር ዝመደበራ ቴለቪዥን ሲ.ቢ.ኤስ ብሰንበት
ኣብ ዝገበሮ ቃለ-ምሕትት እዩ። ንሱ ኣብ
ሓበሬታኡ፡ ኣመሪካ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል
ዒራቕ ብዙሕ ወጻኢታት ዝገበረትሉን ‘ኣደናቒ’
ዝበሎን ወተሃደራዊ መዓስከር ደኲና ከም ዘላ
ድሕሪ ምጥቃስ፡ ንወተሃደራዊ ንጥፈታት ኢራን
ብደቂቕ ኣብ ምክትታል እቲ መዓስከር ዓቢይ
ተራ ክህሉዎ ምዃኑ ገሊጹ። “ኢራን ኣብ ዓለም
ቀዳመይቲ ኣሸባሪት ሃገር እያ፡” ዝበለ ትራምፕ፡
ኣብቲ ዞባ ብእትኣጕዶ ዘላ ህውከት፡ ረብሓታት
ኣመሪካ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ
ከሲሱ። እንተዀነ ቀዳማይ ሚኒስተር ዒራቕ
ባርሓም ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ፡ ፕረዚደንት
ትራምፕ፡ ወተሃደራቱ ንኢራን ንምክትታል ኣብ

ዒራቕ ክጸንሑ ካብ መንግስቲ ዒራቕ ፍቓድ
ከም ዘይሓተተ ብምግላጽ፡ ነቲ ዝሃቦ ሓበሬታ
ነጺጉዎ። “ኣብ ዒራቕ ተሪፎም ዘለዉ ወተሃደራት
ኣመሪካ፡ ኣሸበርቲ ሓይልታት ንምቅላስ ደኣ’ምበር
ንጐረባብቲ ሃገራት ንምስላይ ኣይኰኑን፡” ክብል
ድማ ኣብሪሁ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ብዘይካ’ዚ፡ ኣመሪካ
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ኣብ ኲናት ኣፍጋኒስታን ዘባኸነቶ መጠን
ባጀት፡ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ተሰሚዑ ዘይፈልጥ
ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ፡ እዚ ብኽነት’ዚ ከብቅዕ
እዋኑ ዝኣኸለ ከም ዝመስል ኣረዲኡ። ወከልቲ
ጣሊባንን ኣመሪካን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቀጠር
ዘካየዱዎ ዝርርብ ሰላም፡ ተስፋ ዝህብ ውጽኢት
ከም ዝተረኽቦ ክግለጽ ምቕናዩ ይዝከር።
ቁ.ስልኪ
120205

