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ቴለፎናት ካብ
ዓይኒ. . .

ደሴት ሸኽ-ስዒድ...

ዓስቢ ጥልመት

ኣገዳስነት ጂኦግራፍያዊ
ኣቃውማ . . .

ስልጠና ኣትለቲክስ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ንምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ ኣዘራሪቡ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ንምክትል
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሪፓብሊክ ኢጣልያ
ኤማንዌላ ደል ረን ምስኣ ዝመጹ ኣውፈርትን፡
ትማሊ 5 ታሕሳስ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ
ደንደን ኣዘራሪቡ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡
መንግስቲ
ኢጣልያን
ኢጣልያውያን
ኣውፈርትን፡ ኣብ ኤርትራን ሃገራት ዞባ ቀርኒ
ኣፍሪቃን ንዘሎ ዓበይቲ ዕድላት ተጠቒሞም፡
ኣብ ትሕተ-ቅርጺ፡ ሕርሻ፡ ሃብቲ ዓሳ፡ ምስናዕን
ካልኦት ጽላታትን ዓበይቲ ወፍርታት ክገብሩ
ዓዲሙ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣስዒቡ፡ እዚ ዕድመ’ዚ
ሓድሽ ዘይኮነ፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ ኢጣልያ
ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበራ ታሪኻዊ ተራ
ምዃኑ ኣገንዚቡ።
ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኤማንዌላ ደል ረ ብወገና፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ንኢጣልያን ኢጣልያውያን ኣውፈርትን
ዝስሕብ ዓበይቲ ዕድላት ወፍሪ ምህላዉ ሃገራ
ከምእትግንዘብ ብምጥቃስ፡ ኣብ’ዚ ዞባ ዝግበር
ወፍሪ ንህዝብታት ናይ’ቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነ፡
እንተላይ ንህዝቢ ኢጣልያ እውን ዓቢ ረብሓ
ከምዘለዎ ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ።
እዚ ተካይዶ ዘላ ምብጻሕ፡ ደድሕሪ ዑደት
ቀዳማይ ሚኒስተር ሪፓብሊክ ኢጣልያ ጁዘፐ
ኮንተ ይስዕብ ከምዘሎ ዝጠቐሰት ምክትል
ሚኒስተር ኤማንዌላ፡ እዚ ነቲ ኢጣልያ
ኣብ ኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻን
ኣሕዲራቶ ዘላ ተገዳስነት ዘጒልሕ ምዃኑ
ኣብሪሃ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ሪፓብሊክ ኢጣልያ
ጁዘፐ ኮንተ፡ ብ12 ጥቅምቲ ኣብ ኤርትራ ናይ

ስ/
ታ
እ
ዛ
ዝ
ኣ
ብ
ር
ሃ

ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ምብጻሕ ብምፍጻም፡
ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ
ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናን ሽርክነታዊ
ምትሕብባርን ከምዝዘተየ ይዝከር።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ነቶም ዕድላት
ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ንምድህሳስ ዝመጹ
ኢጣልያውያን ኣውፈርቲ፡ ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት፡
ቀዳምነታት ኤርትራ ኣብ መዳይ ወፍሪ፡
ከምኡ’ውን ንወፍሪ ዘተባብዑ ባእታታት
ዘነጽር መብርሂ ተዋሂቡ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን

ሳልሕ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ሰላምን
ምትሕግጋዝን ሓድሽ መዋእል ተኣትዩ ከምዘሎ
ጠቒሱ፡ እዚ ክስተት’ዚ፡ ሓባራውን ምዕሩይን
ረብሓ ንዘለዎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ባብ ዘርሑ
ከምዝኸውን ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ።
ምክትል ሚኒስተር ኤማንዌላ ደል ረ ብግደኣ፡
ብወገን ሃገራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ካልኦት
ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንዘሎ ተገዳስነት
ብምግላጽ፡ እዚ ብርክት ዝበሉ ኢጣልያውያን
ሰብ-ዋኒን ኣብ ኤርትራ ዘካይዱዎ ዘለዉ
ምብጻሕ፡ ናቱ መርኣያ ምዃኑ ኣገንዚባ።

ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሪፓብሊክ
ኢጣልያ ኤማኑዌላ ደል ረ ኣቐዲማ - ብ4
ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምምራቕ
ናይ’ቲ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ሃገራዊ መወከሲ
ሆስፒታል ኦሮታ ዝተደኰነ ‘ሃገራዊ ማእከል
ሕክምና ልቢ’ ተሳቲፋ።
እቲ ኣብ’ቲ ዕለት ዝተመረቐ ሃገራዊ ማእከል
ሕክምና ልቢ፡ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ጥዕና፡
ኢጣልያዊ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበርን
ውድብ ጥዕና ዓለምን፡ ዘድልዮ መሳርሒታት
ዓጢቑ እዩ ንስራሕ ተበጊሱ ዘሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ

6 ታሕሳስ
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ጎልጅ - ማሕበረ-ቊጠባዊ ኩነታት ሓ.ስ.ኲ ንምምሕያሽ ይስራሓሉ
ማሕበረ-ቊጠባዊ ኩነታት ሓርበኛታት
ስንኩላን ኲናት (ሓ.ስ.ኲ) ንምምሕያሽ፡
ብዕቱብ ይስራሓሉ ከምዘሎ፡ ብ1 ታሕሳስ
ኣብ ሓውሲ ከተማ ጎልጅ ኣብ ዝተኻየደ
ስነ-ስርዓት ምምራቕ ማእከል ስንኩላን
ተገሊጹ።
ኣብ’ቲ ወከልቲ ሓርበኛታት ስንኩላን
ኲናት ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካን ላዕለዎት
ሓለፍቲ ዞባን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ፡
ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ኣቶ ሽምወለ
ወልደገርግሽ፡ ኣብ ዝሓለፋ ዓመታት
ኣብ’ቲ ዞባ ማሕበረ-ቁጠባዊ ኩነታት
ሓርበኛታት ስንኩላን ንምምሕያሽ ብዛዕባ
ዝተኻየደ ንጥፈታት መብርሂ ሂቡ።
ኣብ’ቲ ዞባ 500 ደቂ-ኣንስትዮ
ዝርከባኦም ኣብ ማሕበር ዝተጠርነፉ
3,400 ስንኩላን ኲናት ከምዘለዉ ጠቒሱ፡
ማሕበር ብጉጅለን ውልቂን ዝመሓደራ፡
ምንጪ ቁጠባዊ እቶት ስንኩላን ዘውሕሳ
ትካላት ንምስሳን፡ 45.5 ሚልዮን ናቕፋ
ብመልክዕ ልቓሕ ወፍሪ ከምዝገበረ ድማ
ሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ዕለት፡ ንትካላት ስንኩላን ኣብ
ዝተመደበ 2360 ትርብዒት ሜተር

ስ/
ኣ
ካ
ል
መ
ብ
ራ
ህ
ቱ

ኣብ ዝስፍሓቱ መሬት፡ ቀጽሪን ክልተ
ክፍልታትን ዘጠቓልል ሓድሽ ህንጻ
ተመሪቑ።
ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት

ስንኩላን ኲናት ኤርትራ መምህር
ገብረብርሃን ኢያሱ፡ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን
ኣካሎም ዝጐደሉ ስንኩላን፡ ቅሱን ህይወት
ንኽመርሑ ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም፡

ተራን ኣበርክቶን ህዝቢ ክዓዝዝ ጸዊዑ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ኣቶ ደሴ
ዘርእማርያምን ዋና ዳይረክተር ክፍሊ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ

ፍራንኮ ኩባባን ድማ፡ ሓርበኛታት ስንኩላን
ኲናት ብኹሉ መዳያት ዝሓሸ ባይታን
ዕድልን ንክረኽቡ፡ ናይ ምምሕዳራት
ሓገዝ ከምዘይፍለዮም ኣረጋጊጾም።

ዓዲ-ቐይሕ - ንፈተነ ዝተዘርአ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ኣተባቢዑ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ ምምሕዳራት ከባቢ ሓይነባ፡ ተዀንዳዕን
መንደፈራን ዝተፈተነ ‘ኤልክትራ’ን
‘ባንባ’ን ዝተባህለ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ፡
ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምዝርከብን፡

ጽቡቕ እቶት ክሓፍሱ ትጽቢት
ከምዘለዎምን፡ ኣብ ግራውቶም
ዝፈተኑዎ ኣብነታውያን ሓረስቶት
ሓቢሮም።
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ክኢላ ኣሕምልትን

ፍረታትን ኣቶ መንግስተኣብ ኣርኣያ
እውን፡ እቲ ካብ ኣየርላንድ ዝመጸ
ዘርኢ ድንሽ፡ መሬት ስለ ዝተሰማምዖን
ግቡእ ክንክን ስለዝተገበሩሉን፡ ኣብ
ደረጃ ምእታው በጺሑ ከምዘሎ

ገሊጹ።
ኣቶ መንግስተኣብ፡ ዘርኢ ‘ኤልክትራ’
ኣብ ዞባ ደቡብ - ኣብ ንኡሳን ዞባታት
ዓዲ-ቐይሕ፡ ሰንዓፈ፡ ሰገነይቲ፡ ደቀምሓረ፡
መንደፈራን
ድባርዋን፣
‘ባንባ’

ኣብ ዓዲ-ዃላን ደቀምሓረን፡ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብኣወንታ ተገምጊሙ
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓዲ-ዃላን
ደቀምሓረን ዝሰላሰል ዘሎ መደብ
ትምህርቲ ንዓበይቲ - ዝያዳ ንኸድምዕ፡
ደግሲ መሃይምነት ከየጋጥም ብዕቱብ
ክስራሓሉ ከምዘድሊ ተገሊጹ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓድዃላ፡ ሓላፊ
ምክትታል ትምህርቲ ንዓበይቲ መምህር
ብርሃነ ደብረጼን፡ ኩነታት ትምህርቲ
ንዓበይቲ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ
ኣኼባ፡ እቲ መደብ ጽቡቕ ውጽኢት
ይርከቦ ከምዘሎን ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ
17 ነቝጣታት 842 ደቂ-ኣንስትዮ

ይሳተፋ ከምዘለዋን ብምሕባር፡ ደግሲ
መሃይምነት ንምክልኻል ምትሕግጋዝ
ምምሕዳራትን ሃገራውያን ማሕበራትን
ክዓዝዝ ተላብዩ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር
ተስፋይ ስብሃቱ እውን፡ ተመዝጊቡ
ዘሎ ዓወት ንምዕቃብን ኪኖኡ
ንምኻድን ዝሕግዙ ንጥፈታት ብዝለዓለ
ክድፋኣሎም ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ
ኣቶ ዓንደመስቀል ኣድሓኖም፡ ደቂ-

ኣንስትዮ ኣብ ተሳተፍነት ከይተሓጽራ
ተወዳደርቲ ንምዃን ጻዕርታተን ከሐይላ
ኣዘኻኺሩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ብተመሳሳሊ፡
ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ መሃይምነት ናይ ምጥፋእ
መደብ፡ ኣቐዲሞም ኣብ ዝተማህሩ እውን
ናይ ምርሳዕ ደግሲ ከይክሰት ሓያል ጻዕሪ
ከምዘድሊ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ።
ኣብ’ቲ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተሳተፉዎ
ገምጋም፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ መደብ
ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ 8 ምምሕዳራት
ከባቢ ኣብ ዝተኸፍታ 9 ነቚጣታት

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

ከምእተሰላሰለ፡ ካብ 1ይ ክሳብ 3ይ ዓመት
ካብ ዝተመዝገባ 251 ደቂ-ኣንስትዮ እተን 83 ሚእታዊት ትምህርተን ብዓወት
ከምዝዛዘማ፡ ሱፐርቫይዘር ትምህርቲ
ንዓበይቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር
ኣብርሃም ያቆብ ሓቢሩ።
ሓላፊት ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡
መምህር ርግበ ክፍለ ብወገና፡ መሃይምነት
ንምጥፋእ ዝተወሃሃደ ጻዕሪ ሚኒስትሪ
ትምህርትን ምምሕዳራትን ከምዘድሊ
ኣገንዚባ።

ሰዓት

መደብ

12:00
12:30
12፡50
13፡30
13:45
14:30
15:10
15:55
16:35
18:45
19:25
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
TECH INSIGHT
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ሄራር/ሸካት
ደኩመንታሪ
ልዝብ መንእሰያት
ናትራን
ሳይዳ
ፊዮሪና
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን (49)
ዜና ትግርኛ
ምኽሪ ሞያውያን ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

ድማ ኣብ ዞባታት ደቡብ፡ ማእከልን
ዓንሰባን ንፈተነ ተዘርጊሑ ከምዘሎ
ብምሕባር፡ ሓረስቶት ብክኢላታት
ሕርሻ ንዝወሃቦም ሓበሬታ ኣብ ግብሪ
ከውዕሉዎ ተላብዩ።
እቶም ሓረስቶት ብወገኖም፡ እቲ
ምሩጽ ዘርኢ ንሕማማት ዘለዎ
ተጻዋርነት ልዑል ስለዝኾነን ኣብ
ሓጺር ግዜ ስለዝኣቱን ብልጫ
ከምዘለዎ ገሊጾም።

በሪኽ - ፖሊስ
ምስ ህዝቢ
ዘትዩ
ፖሊስ ንኡስ ዞባ በሪኽ፡ ኣብ ምዅስኳስ
ክብርታትን ምውጋድ ነውርታትን - ብ2
ታሕሳስ ምስ ወለዲ ዘተ ኣካዪዱ።
መንእሰያት፡ ክብሪታት ሕብረተሰቦም
ብግቡእ ወሪሶም ካብ ነውርታት ምስ
ዝርሕቁ፡ ካብ ዘይስነ-ምግባራዊ ጽልዋታት
ሓራ ክኾኑ ከምዝኽእሉ፡ ኣዛዚ ፖሊስ
ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ምክትል ተለንተ
ሃብተማርያም ብርሃነ ኣረዲኡ።
ኣብ’ዚ ዝዛዘም ዘሎ ዓመት ብዛዕባ
ዝተመዝገቡ ገበናትን በደላትን ብኣሃዛት
ዝተሰነየ መብርሂ ዝሃበ ምክትል ተለንተ
ሃብተማርያም፡ ዝበዝሑ ካብቶም
ፍጻመታት፡
ብግቡእ
ምክትታል
ሕብረተሰብ ክውገዱ ዝኽእሉ ምንባሮም
ኣብሪሁ።
ዳይረክተር ቤት-ትምህርቲ 2ይ ደረጃ
ጻዕዳ ክርስትያን - መምህር ከሰተ ምስግና
በቲ ኣጋጣሚ፡ መስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን ብዘይ ጥቡቕ ዝምድና
መማህራንን ወለድን ኣድማዕነት ክህልዎ
ስለዘይክእል፡ ምክትታል ወለዲ ክዓዝዝ
ተላብዩ።
ወለዲ ብወገኖም፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ
መጺኦም ደቆም ንምክትታል ባይታ
ክጣጥሓሎም፡ ናብ ኮለጃት ብዛዕባ
ዝሰጋገሩ ተመሃሮን ውጽኢቶምን
ብቐጻሊ ክግለጽን ገምጋም ክግበርን
ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ሓዳስ

ኤርትራ

6 ታሕሳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.83
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ሃይለ ዳኒኤል

ቴለፎናት ካብ
ዓይኒ-ምድሪ . . .

ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን በላሕ ቴለፎን
ወይ ስማርት-ፎን ዘይብሉ ሰብ ዳርጋ
ውሑድ’ዩ እንተተባህለ ምግናን
ኣይኰነን። ሎሚ እዘን ቴለፎናት ካብ
ሃለው መበሊ ሓሊፈን ንኢንተርነት
ወይ መሕለፊ ግዜ ገይም ኰይነን
ኣለዋ። በዚ ከይኰነ ኣይተርፍን ነፍሲወከፍ ሰብ ኣብ ዝኸድካዮ ክጠዋውቕ
ዝጸንሓካ።
እንተዀነ፡ እዞም ምሉእ መዓልቲ
ኣብ ሞባይልና ተተኺልና እንውዕል፡
ክሳብ ክንደይ ርስሓት ከም
ዝስከማ እንተንፈልጥ ኣብ እንዳ
ጐሓፍ ከነእትወን ከም ዘይንጸልእ
ኣይጠራጠርን።
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሮም
ተመራመርቲ ብዘካየዱዎ መጽናዕቲ፡
ሓንቲ ሞባይል ካብ ናይ ዓይኒ-ምድሪ
ኮፍ መበሊ ብሽውዓተ ዕጽፊ ዝረስሓ
ምዃነን’ዩ ገሊጹ። እታ ሞባይል ካብ
ቆርበት እተሰርሐ መትሓዚ ምስ
ዝህልዋ ድማ ልዕሊ’ተን ናይ ፕላስቲክ
መትሓዚ ዘለወን ሞባይላት ዝያዳ
ባክተርያ ከም እትስከም እቲ መጽናዕቲ
ወሲኹ ይሕብር።
እቲ መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ፡ ክልተ

ካብ ሓምሽተ ኣብ ቤት-ጽሕፈት
ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሞባይሎም
ናብ ዓይኒ-ምድሪ ሒዞመን ከም
ዝኣትዉ እዩ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ኣብ ኮፍ መበሊ
ናይ ዓይኒ-ምድሪ ዘለዉ ባክተርያታት
ቍጽሪ ምስቶም ሞባይላቶም ናብ
ሽቓቕ ሒዞመን ዝኣትዉ ክነጻጸር
እንከሎ፡ ብልዕሊ ሽወዓተ ዕጽፊ ዝለዓለ
ቍጽሪ ባክተርያ ከም ዘለወን እዮም
ከረጋግጹ ክኢሎም።
ኣቐዲሞም ኣብ 2011፡ ኣብ ለንደን
ዝመደበሮም ተመራመርቲ ብዘካየዱዎ
መጽናዕቲ መሰረት ድማ፡ ሓንቲ ካብ
ሽድሽተ ሞባይላት ናይ ከስዐ ሓሳኹን
ካልኦትን ዘመሓላልፉ ባክተርያታት
ከም እትስከም’ዩ ሓቢሩ ነይሩ።
እቶም ተመራመርቲ ከም ዝገልጹዎ፡
ሞባይል ቴለፎናትና ናብ ሽቓቕ
ሒዝናየን ካብ ምእታው ክንቁጠብ
ከም ዘሎናን ሒዝናየን እንተ ኣቲና
ድማ ምስ ወጻእና ብግቡእ ኣገባብ
ከነጽርየን ከም ዝግበኣና እዮም
ዝመኽሩ። ምኽንያቱ ጠንቂ ናይ
ዝተፈላለዩ ተጓዳእቲ ባክተርያ
መተሓላለፍቲ ክዀና ስለ ዝኽእላ።
ምንጪ፦ dailymail.com

ሓጸርቲ ዜናታት ሳይ-ቴክ . . .
# ጸሊም ጕድጓድ (black hole) ከምቲ ክበሃሎ ዝጸንሐ ከቢብ ናይ
ዶናት ቅርጺ ዘለዎ ዘይኰነ፡ ልክዕ ከም ናይ ዓይኒ ማይ ወይ ፈልፋሊ ቅርጺ
ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ሓቢሮም።
# ኣብ መንጎ ግዝፊ ሓንጎልን ተገንዝቦኣዊ ትግባረን ምትሕሓዝ ከም ዘሎ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣምስተርዳም ዝመደበሮም ተመራመርቲ ገሊጾም።
# ተመራመርቲ ንሓራምዝ ብቐሊሉ ክትከታተሎም ዘኽእል መንገዲ
ከም ዘማዕበሉ ሓቢሮም። እቶም ተመራመርቲ ከም ዝገልጹዎ፡ ሓራምዝ
ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ እዋን ዝፈጥሩዎ ፍሉይ ምንብድባድ ናይ ድምጺ
ብቐሊሉ ክትከታተሎም ከም እትኽእል እዩ።
# ኣብ ጃፓን ዝመደበሩ መደበር ተለቪዥን ኤን.ኤች.ከይ ካብ ዝሓለፈ
ቀዳም ኣትሒዙ ናይ 8K ንጻረ ዘለዎ ስእሊ ከመሓላልፍ ዝኽእል ሓድሽ
ቻነል ከም ዝኸፈተ ሓቢሩ። እዚ ከኣ እቲ መደበር ቴለቪዥን ናይ
መጀመርያ ናይ 8K ስእሊ ብመንገዲ ሳተላይት ናብ ተዓዘብቲ ዘብጽሐ
ትካል ክኸውን ኣኽኢሉዎ ኣሎ።

“ቅድሚ በዓል ልደት ናብ ህዋ
ክንበጽሕ ኢና”ሪቻርድ ብራንሰን
መስራቲ እቲ ምስ ስፐይስ-ኤክስን
ካልኦት ብውልቂ ዝውነኑ ናይ ጠፈር
ትካላትን ዝወዳደር ትካል ‘ቨርጂን
ጋላክቲክ’ ዝዀነ ሪቻርድ ብራንሰን፡
ቅድሚ በዓል ልደት ፈረንጂ ኣብ ዘሎ
እዋን ጠፈርተኛታት ናብ ህዋ ክሰድድ
ምዃኑ ሓቢሩ።
እቲ ቢልዮነር ንጋዜጠኛታት ኣብ
ዝሃቦ መግለጺ፡ እቲ ትካል ካብ ነዊሕ
እዋን ኣትሒዙ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ
ተጐዓዝቲ ናብ ህዋ ናይ ምብጻሕ
ፕሮጀክት ኣብ ጥቓ ምዝዛም ከም
ዝበጽሐ’ዩ ኣነጺሩ። እንተዀነ፡ እቲ ናብ
ህዋ ዝግበር መገሻ ውሕስነት ምእንቲ
ክህልዎ እቲ ጕዕዞ መጀመርያ ብዘይ
ዝዀነ ሰብ ብኣብረርቲ ጥራይ ክካየድ
ምዃኑ ሪቻርድ ወሲኹ ይሕብር።
ንሱ ከም ዝገልጾ፡ ንባዕሉ ኣብታ
ናይ መጀመርያ ናብ ህዋ እትበርር
መንኮርኮር ተሰቒሉ ሓደ ካብቶም
ቀዳሞት ነቲ ጕዕዞ ዘካየዱ ክኸውን
ከም ዝደሊ’ኳ እንተሓበረ፡ እቲ ናይ
መጀመርያ በረራ ግን ኣዝዩ ሓደገኛ
ብምዃኑ እቲ ፈተነ ምስ ተወድአ

ምስቶም ቀዳሞት ገያሾ ክኸውን ከም
ዝመደበ ኣረዲኡ።
እታ ‘ስፐይስ-ሺፕ ቱ’ ዝብል ስም
ተዋሂቡዋ ዘሎ ብሮኬት እትሓንን
መንኮርኮር፡ ካብ መንገብገብ ካልእ
ዓባይ በራሪት ክትውንጨፍ ምዃና’ዩ
ተሓቢሩ ዘሎ። እታ መንኮርኮር
ኣብ ትሑት ብራኸ ተፈቲና ዕዉት
ውጽኢት ከም ዘመዝገበት ድማ
ሪቻርድ ብራንስን ይሕብር።
እታ ሓናኒት መንኮርኮር ንጠፈር ናይ
መሬት ፈንጢሳ ናብ ህዋ ንኽትበጽሕ፡
ኣብ ሰዓት ናይ ኣስታት 3,700 ኪሎ
ሜትር ሕምባበ ክትከይድ ኣለዋ። እዚ
ድማ ካብታ ዓባይ ነፋሪት ምስ ተፈለየት
ኣብ ውሽጢ ሽሞንተ ካልኢታት ጥራይ
ከም እትበጽሖ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ
ከኣ ነቶም ነታ መንኮርኮር ንምፍታን
ዝዳለዉ ዘለዉ ኣብረርቲ፡ በረራኦም
ዝያዳ ሓደገኛ ዝገብሮ እዩ።
ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት፡ እቲ
ትካል ልክዕ ነታ መንኮርኮር እትመሳሰል
ካልእ በራሪት ኣካል ብምድላው ነቲ
ፈተነታት ከካይዶ ምጽንሑ፡ ኣብ

ወርሒ ሓምለ ናይዚ ዓመት ድማ
እታ ንፈተነ ዝተዳለወት መንኮርኮር
ዝለዓለ ብራኸ ዝበጽሓቶ ኣስታት 50
ኪሎ ሜትር ካብ መሬት ምዃኑ እዩ
ዝሕበር። እንተ ዀነ፡ ዕላማ ናይቲ ትካል
ግን እቲ እታ ተሳፈርቲ ሒዛ ናብ ህዋ
እትውንጨፍ ሮኬት እትበጽሖ ጥርዚ
ብራኸ ናብ ልዕሊ 80 ኪሎ ሜትር
ንምብጻሕ እዩ።
ትካል ቨርጂን ጋላክቲክ እዚ
ወጢኑዎ ዘሎ ጕዕዞ ኣብዚ ዝበሎ ግዜ
ክፍጽሞ እንተኽኢሉ፡ ነቶም ኣብዚ
ዓውዲ ቀንዲ መወዳድርቱ ኰይኖም
ዘለዉ ብወናኒ ኩባንያ ኣማዞን ጀፍ
ቤዞስ ዝመሓደር ‘ብሉ-ኦሪጅንን’ ኢላን
ማስክ ዝውንኖ ትካል ስፐይስ-ኤክስን
ቀዲሙ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ እዩ
ማለት እዩ።
እንተ ዀነ፡ ብዙሓት ተንተንቲ ከም
ዝሕብሩዎ፡ እቲ ብሪቻርድ ብራንሰን
ዝተዋህበ ናይ ግዜ መቓን ንኽትግበር
ዘለዎ ዕድል ጸቢብ ምዃኑ እዩ።
ምኽንያቱ እቲ ኣብ 2004 በቲ በዓል
ጸጋ ዝተመስረተ ትካል፡ ጕዕዞ ናብ ጠፈር
ኣብ 2007 ክጅምር ምዃኑ ገሊጹ እኳ
እንተነበረ ክሳብ ሕጂ ግን ናብ ህዋ
ሮኬት ክውንጭፍ ኣይከኣለን ጸኒሑ
ኣሎ። ኣብ ርእሲ’ዚ ሪቻርድ ብቐሊሉ
ክብጽሑ ዘይክእሉ ናይ ግዜ መቓናት
ዘውጽእ ብምዃኑ ነቲ ቅድሚ ልደት
ናብ ህዋ መንኮርኮር ክውንጭፍ ምዃኑ
ዝሃቦ መግለጺ ተኣማኒ ከም ዘይገብሮ
እዩ ዝሕበር።
ትካል ቨርጅን ጋላክቲክ ልዕሊ 600
ተጐዓዝቲ ተኻፈልቲ ናይቲ ናብ ህዋ
ዝግበር ጕዕዞ ንክዀኑ ልዕሊ ክልተ ሚእቲ
ሽሕ ዶላር ብምኽፋል ብሃንቀውታ
ይጽበዩ ምህላዎም እዩ ዝንገር።
ምንጪ፦ cnn.com

ኣልኮላዊ መስተን ስነ-ኣእምሮን ምስ ጅር ምትሕሓዝ ኣለዎም ተባሂሉ
ምስ ኣልኮላዊ መስተ ምትሕሓዝ
ዘለዎ ፍሉይ ጅር (gene)፡ ምስ ምዝንባል
ስነ-ኣእምሮን ምጥቃም ካልኦት
ዓይነታት ዕጸ-ፋርስን ምትሕሓዝ ከም
ዘለዎ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መጽሔት
‘ነቸር ኔውሮሳየንስ’ ኣብ ዘውጸኦ
መጽናዕታዊ ጽሑፍ ተገሊጹ።
እቲ ኣብ ልዕሊ ሓምሳ ሽሕ ሰባት
ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ኣብ መንጎ
ምትካኽ ሽጋራን ካልኦት ዓይነታት
ዕጸ-ፋርስን ምስ ምዝንባል ስነ-ኣእምሮ
ከም ጭንቀትን ካልኦትን ናይ ጅር
ምትሕሓዝ ከም ዘሎ እዮም እቶም
ኣብ ዩኒቨርሲቲ የል ዝመደበሮም
ተመራመርቲ ዝሕብሩ።
ሓደ ካብቶም ነቲ ምርምር
ዝመርሑ ተመራመርቲ ዝዀነ ጆኤል
ገለርንተር፡ “ብዝሒ እቶም ንመጽናዕቲ

ዝሓጸናዮም ሰባት እናወሰኸ ብዝኸደ፡
እቲ ናብ ኣልኮላዊ መስተ ዝደፋፍኦም
ጅር ንምፍላጥ ዝያዳ ንኸነለልዮ
ኣኽኢሉና፡” ድሕሪ ምባል፡ “እዚ ከኣ
ናብ ካልኦት ነውጺታት ብኸመይ ከም
ዝወስዶም እውን ክንፈልጥ ክኢልና
ኢና፡” ይብል።

እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም
ዘነጽሮ፡ ዝያዳ ናብ ኣልኮላዊ መስተ
ዝጽግዑ ሰባት፡ እቲ ጠንቂ ብሰንኪ
ዝተፈላለዩ ጅራት ምዃኑ እዩ። እቶም
ተመራመርቲ ነዚ ዝበጽሑዎ ርኽበት
ፍታሕ ንምርካብ ሃሰው ይብሉ
ምህላዎም እዮም ዝሕብሩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

6 ታሕሳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.83

2018 - ገጽ 4

ጸጋታት ባሕሪ
መሓሪ ተስፉ
ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንኣስታት 1350
ኪሜ ዝዝርጋሕ ብባህርያዊ ጸጋታት
ሃብታም ዝኾነ ባሕሪ እዩ። ብጀካ`ቲ
ዘለዎ ስፍሓት እተን ኣብ ማእከሉ
ዝርከባ ደሴታት’ውን ተወሳኺ ግርማ
ይድርዓሉ። እዘን ልዕሊ 360 ዝኾና
ደሴታት ኣበጋግሰአንን ኣመሰራርተአንን
ዝተፈላለየ ምዃኑ ክኢላታት ናይዚ
ዓውዲ የረድኡ። ገሊአን ብሰንኪ
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝፍጠር ምንሽርታት
ማለት ገለ ክፋል ምድሪ ካብተን ክፍሊ
ዓለማት ተፈንጪለን ደሴታት ዝኾና
ኮይነን፣ በቲ ዘለወን ክፍሊ ዓለማዊ
ኣርከን ግን ምስ መሬት ዝተላገባ ወይ
ኣብኡ ዝተሰረታ’የን። እተን ዝተረፋ
ድማ ምስ መሬት ዝኾነ ርክብ ዘይብለን
እየን። ገለ ካብ’ቲ ብዙሕ፣ እዘን ከምዚአን
ዓይነት ደሴታት ካብ መዓምቝ ባሕሪ
ክሳብ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ዝገንፈለ
እሳተ ጎመራ ዝቖማያ እየን። ገለ’ውን
ኣብ መንጎ ክልተ ቀጸላታት ባይታ
ባሕሪ ዝፍጠር ረጽሚ ክሳብ ዓበይቲ
ጎቦታት ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ከምዘሎ
ይፍለጥ።
በዚ ኣገባብ ዝተፈጥራ ደሴታት ከኣ
እቲ ዝውንንኦ ዓይነት መሬት ምንቅስቓስ
ማዕበላት፡ ኣብቲ ማይ ዝርከቡ ትሕዝቶ
ማዕድናትን ካልኦት ተፈጥሮኣውያን
ባህርያትን ዝህልዎ ህይወታዊ ብዙሕነት
ይፈላለያ።
ኤርትራ ብኣዝዩ ሰሓቢ ዝኾነ ባህላዊ
ተፈጥሮኣዊ ውርሻታት ዝተዓደለት
ሃገር እያ። ብሩህ መጻኢ ሃገርና ኣብ
ምሕደራን ሜላ ኣጠቓቕማ ጸጋታትናን
ክምርኮስ ግድን’ዩ። በዚ ምኽንያት ድማ
እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዳግም ዝሕደሱን
ዘይሕደሱን ተፈጥሮኣውን ውርሻውን
ጸጋታት ኣለሊኻ ብምዕሩይ ንረብሓሉን
ከምኡ`ውን ንመጻኢ ወለዶታት
ኣተኲሩን ዝሰርሕ ዘሎ።
ባሕርን ባሕራዊ ኣከባብን ቀይሕ
ባሕሪ ሃገርና ብደስ ዘብል ስርዓተመሕድሮ ህይወታውያን ከም ስርሓት
ዓሳ፡ ስፍራታት ዕንባባ ባሕሪ፡ ምንጪ
ህይወታዊ ብዙሑነት ዝኾነ ገረብ ሾራ፡
ሳዕሪ ባሕርን ጻህያይ ባሕሪን ዝልለ ኣከባቢ
እዩ። ብኻልእ ወገን እቲ ኣብ መንጎ
ዝለዓለን ዝተሓተን ምልኣት ባሕርን ኣብ
ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝርከቡ ቦታታት
ዝተፈላለዩ ዓሌታት ህይወታውያን
ባሕርን መሬትን ዝርከቡዎ ብምዃኑ
ቁጠባዊ ኣገዳስነቱ ኣዝዩ ልዑል እዩ።
ብኻልእ ወገን ከም ህላወን ዝርግሐን
ህንዳዊ ውቅያኖስን “ሞንሱን” ዝተባህሉ
ዓይነት ንፋስን ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ
ካብ ሰሜናዊ ክፋል ዝሓሸ ምቅይያር
ማያት ይርአ። ከም ውጽኢት ናይ`ዚ
ክስተት ከኣ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ
ባሕሪ ኤርትራ ዝሓሸ ህላወ መኣዛታትን
ዝለዓለ ፍርያምነትን ስለ ዘለዎ ዝበዝሑ
ቁጽሪ ህይወታውያን ይርከቡዎ።
ብተወሳኺ ገለ ዓሌታት ካብ ህንዳዊ
ውቅያኖስ ብምግፋዕ ኣብ ደቡባዊ ክፋል
ባሕርና ቀዋሚ ሰፈራታት ከምዘማዕብሉ
ይእመን። ይኹን እምበር ኣብ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ ብተዛማዲ ትሑት ምቖት
ማይን ዝለዓለ እኩብ ድበትን ብምህላዉ

ደሴት ሸኽ-ስዒድ (ሓምላይ ደሴት)
ድኹም ምዕባለ ዕንባባታት ባሕርን
ዝወሓዱ ምስኡ ዝዛመዱ ህይወታውያን
ባሕሪን ይርከቡ።
ሓምላይ ደሴት፡ ሓንቲ ካብተን ኣስታት
360 ደሴታት ኤርትራ ኮይና፣ ኣስታት
1ኪ.ሜ ካብ ገምገም ባሕሪ ጥዋለት
- ከተማ ምጽዋዕ ተደኲና ትርከብ።
ኣሰያይማ ናይ’ዛ ደሴት ከኣ ከምቲ ኣፈታሪኽ ዝሕብሮ፡ ኣማኒ ምስልምና ዝነበረ
“ስዒድ” ዝተባህለ ሸኽ፡ ማለት ነቲ
ኣብ’ታ ደሴት ተደኲኑ ዝርከብ ታሪኻዊ
ጥንታዊ መስጊድ ዝሃነጸ ሰብ፡ ዝነቐለ
ምዃኑ ይንገር። ደሴት ሸኽ-ስዒድ
ብኹሉ ወገናታ ብማይ ዝተኸበት
ብምዃና እቲ እንኮ መጐዓዝያ ንምብጻሕ
ናብ’ዛ ደሴት ጃልባ ብምጥቃም እዩ።
እዛ ደሴት እዚኣ ብኹሉ ወገናታ ሰጣሕ
ጎላጉል ዝዓብለሎ ብምዃኑ ዝለዓለ
ብራኸኣ ኣስታት 1ሜ. ካብ ጽፍሒ
ባሕሪ ጥራይ’ዩ። ዕሙር ኣግራብ ሾራ
ድማ ነቲ መበቆላዊ ሰፈር ናይታ ደሴት
ሸፊኑዎ ይርከብ። ዝሰፍሐ ክፋል ናይ’ዛ
ደሴት ኣብ መንጎ ዝለዓለን ዝተሓተን
ምልኣት ባሕሪ ዝርከብ ቦታ ክኸውን
ከሎ፡ ስፍሓታ ድማ ኣስታት 12 ሄክታር
ኣቢሉ ይበጽሕ። ካብዛ ደሴት ቍሩብ
ንምብራቓዊ ሸነኽ ባሕሪ እናረሓቕካ
ምስ እትኸይድ ዕምቆት ባሕሪ ብዘገምታ
እናወሰኸ ዝኸይድ ኮይኑ ብእኩባት
ዕምባባታት ባሕርን ዓሳታት ባሕርን
ኣዝዩ ሃብታም ስፍራ’ዩ።
ኩነታት ኣየር ናይ’ዛ ደሴት ምስ
እንዕዘብ ከም ናይ ከተማ ምጽዋዕ
ዝመሳሰል ኮይኑ፡ ኣብ እዋን ሓጋይ ኣዝዩ
ልዑል ምቖት ክኽሰት እንከሎ፡ ኣብ
እዋን ክራማት ድማ ብተዛማዲ ካብቲ
ዝነበረ ትሕት ዝበለ ምቖት ይምዝገብ።
ደሴት ሸኽ ስዒድ ሓንቲ ካብተን
መዕረፊ ኣሰር ዕምበባታት ባሕሪ ኮይና
ብዘገምታዊ ምዕባለ ዝተመስረተት’ያ።
እዚ ማለት ድማ ምንቅስቓስ ማዕበል
ባሕሪ ብምቅይያር ዘፍታ ወይ ድበት
በብመድረኹ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል
ናይ’ዛ ደሴት ብምእካብ ዝተመስረተ’ዩ።
ቀንዲ ምንጪ ዝስተ ጽሩይ ማይ
ቀዳሞት ነበርቲ ናይ’ዛ ደሴት ካብ
ዝናብ ዝርከብ ምንባሩ ይንገር። እዚ
ማለት ኣብ ከባቢ ውሽጢ ባጽዕ ዝርከብ
መስጊድ ሰሓባ ማይ ዝእክብ ባህላዊ
ገንኢ ብምህናጽ ማይ ኣብ ዝሃርመሉ
እዋን ተዋህሊሉ ኣብ’ቲ ገንኢ ብምኽዛን
በብቝሩብ ይጥቀሙሉ ምንባሮም ኣፈታሪኽ ይሕብር።
ደብባዊ ምዕራብ ክፋል’ዛ ደሴት
ሸኽ ስዒድ ብጨው ዝጻወሩ ኣትክልቲ
ዝተሸፈነ ኮይኑ፡ ኣስታት 8 ዓሌታት
ጨው ዝጻወሩ ኣትክልቲ ባሕሪ
ይርከቡዎ። ሳሊኮርኒያ፡ ሱወዳ፡ ዛይጎፋለም
ዝኣመሰሉ ድማ ከም ኣብነት ክጥቀሱ
ይኽእሉ። ህላወ ናይዞም ጨዋምነት
ዝጻወሩ ኣትክልቲ ኣብ’ዛ ደሴት፡ ብሰንኪ
ማዕበል ባሕሪ ካብ ዝፍጠር ፍግረመረት ኣብ ምክልኻል ዓቢ እጃም
የበርክቱ። ብሰንኪ’ቲ ኣብ መጀመርያ
2005 ንቱሪዝማዊ ንጥፈታት ተባሂሉ
ዝተገብረ ዘይተጸንዐ ምድኳን ዳሳት

ዝሃጎጉ ሃሎፋይት ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ
ጽባቐ ናይ’ታ ደሴት ክድውኖ ተራእዩ።
እዚ ብስነ-ህይወታዊ ብዙሕነቱ ሃብታም
ዝኾነ ስፍራ፣ ኣብ 2005 ብሚኒስትሪ
ሃብቲ ባሕሪ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም
ዝሕብሮ፡ ኣስታት 34 ዓሌታት ኣዕዋፍ
ባሕሪ ካብኣተን እተን 21 ዓሌታት
ሳገምቲ ምዃነን ተለልየን ኣለዋ።
ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡባዊ ምብራቕን
ክፋል ናይ’ዛ ደሴት ንመፋረዪ
‘’ሃውክስቢል’’ ዝተባህለት ጎብየ ባሕሪ
ኣዝዩ ምቹእ ስፍራ እዩ። ኣብ’ዚ ሕጂ
እዋን ብሰንኪ ጻዕቂ ምንቅስቓስ ደቂ
ሰባት፡ ብዝሒ ናይዘን ኣዕዋፍን ጎብየ
ባሕሪን እናኣቆልቆለ ይኸይድ ምህላዉ
ተመራመርቲ ናይዚ ዓውዲ ይሕብሩ።
እቲ ቀንዲ ኣብ መንጎ ዝለዓለን
ዝተሓተን ምልኣት ባሕሪ ዝርከብ
ክፋል’ዛ ደሴት፣ ኣብ ምብራቓዊ፡
ሰሜናዊ ምብራቕን ደቡባዊ ወገንን
ተዘርጊሑ ይርከብ። ሰሜናውን
ምብራቓውን ወገን ናይ’ዛ ደሴት ድማ
ብኣዝዩ ዕሙር ገረብ ሾራ ተሸፊኑ
ይርከብ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ዕሙር ገረብ
ሾራ ድማ ብቑጽሮም ኣዝዮም ብዙሓት
ዘይዓጻማት ህይወታውያን ባሕሪ ስለ
ዝርከቡ ንዝተፈላለዩ እንስሳታት ባሕሪ
ብፍላይ ድማ ንኣዕዋፍ ባሕሪ ከም መግቢ
ኮይኑ የገልግል። እዚ ቦታ’ዚ ኣስታት 3
ዓሌታት ሳዕሪ ባሕሪ ዝርከቡዎ ኮይኑ፡
ንዝተፈላለዩ እንስሳታት ባሕሪ ብፍላይ
ድማ ንጎብየ ባሕሪ ከም ምንጪ መግቢ
ኮይኑ የገልግል። ብተወሳኺ እዚ ቦታ’ዚ
ብጻህያይ ባሕሪ ኣዝዩ ሃብታም ቦታ
ምዃኑ ይፍለጥ።
ብተዛማዲ ዝዓሞቐ ክፋል ባሕሪ’ዛ
ደሴት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዝርከብ
ቦታ እዩ። እዚ ቦታ’ዚ ብእኩባት
ዕንበባታት ባሕሪን ዓጻማትን ዘይዓጻማትን
እንስሳታት ባሕርን ኣዝዩ ሃብታም
ቦታዩ። ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ፡ እዚ
ቦታ ብዝተፈላለዩ ዓሳታት ዝሃብተመ
ስፍራ’ዩ። ብተወሳኺ እቶም እኩባት
ዕንበባታት ባሕሪ ኣብቲ ካብ ክልተ ክሳዕ
ኣርባዕተ ሜትሮ ዘለዎ ዕምቈት ባሕሪ
ተዘርጊሖም ይርከቡ። ካብ’ዚ ኣቐዲሙ
ዝተጠቕሰ ዕምቈት ንታሕቲ ዝርከብ
ቦታ ድማ ሑጻን ጭቃን ዝዓብለሎ
ቦታታት ይርከብ።
ኩሎም በጻሕቲ ናይ’ዛ መስሕብ
ቱሪዙም ዝኾነት ደሴት ካብ ከተማ ባጽዕ
ተበጊሶም ብጃልባ ይነግዱዋ። ኣብ’ቲ
ሑጻዊ ክፋል ዝኾነ መሬት ናይዛ ደሴት
ዝካየድ ንጥፈት መብዝሕትኡ ግዜ
ካብ ባሕሪ ምስ ወጹ ከም መዕረፍን
መዘናግዕን ከምኡ’ውን መጽለዊ ነብሶም
ይጥቀሙሉ። ብተወሳኺ ኣብዚ ቦታ’ዚ
ነቲ ደስ ዘብል ጽባቐ ናይ’ታ ደሴት ከም
ገረብ ሾራን ሃሎፋይትን ብኣድናቖት
ይዕዘቡ። ኣብ’ቲ ማያዊ ኣካል ከኣ ከም
ምሕምባስን ጥልቃ ባሕርን ዝኣመሰለ
ስፖርታዊ
ንጥፈታት
የካይዱ።
ብተወሳኺ ኣብ`ዚ ቦታ፡ ኣብ መጀመርያ
2005 ገለ መጽለሊ ዳሳት ብሃገራዊ

ኣብ ደሴት ሸኽ ስዒድ ዝርከቡ ኣግራብ ሾራ

ጨው ዝጻወሩ ዓይነት ኣትክልቲ ሓምላይ ደሴት

ጥንታዊ መስጊድ ደሴት ሸኽ ስዒድ

ኮርፖረሽን ዓሳ ተሰሪሐን ኣገልግሎት
ይህባ ምንባረን ይፍለጥ። ኣብ’ዚ ማያዊ
ክፋል ናይ’ዛ ደሴት ብሰዳፋ ዝዓይነተን
ጀላቡ ገፈፍቲ ዓሳ ንዕለታዊ ናብራኦም
ንምጥዋር ንጥፈታቶም ከካይዱ
ይርኣዩ። ብሰንኪ’ቲ ኣብ’ዚ ቦታ’ዚ
ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምብራስ ገረብ ሾራን
ሃሎፋይትን ቱሪዝማዊ ስሕበት ናይ’ዛ
ደሴት እናነከየ ከይከይድ ዓቢ ስግኣት
ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
ብምኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ሓያል ምቁጽጻር
ይግበረሉ ኣሎ።
ደሴት ሸኽ ስዒድ ብባህላዊ ውርሻ
ኣዝያ ሃብታም እያ። ኣብ’ዛ ደሴት
ኣሰራት ዝተሰባበሩ ወተሃደራዊ
ኣጽዋር ይርኣዩ። እዚ ድማ ኣብ ግዜ
መግዛእቲ ጥልያን ዝነበረ ኣብ ትሕቲ
ባይታ ዝርከብ ስፍራ መዐሸጊ ጀላቡ
ወተሃደራዊ ንጥፈታት ገለ ካብ’ቶም
ኣደነቕቲ ስፍራታት እዮም። እቲ ዝበለጸ
መስሕብ ቱሪዝም ዝኾነ ትሕዝቶ’ዛ

ደሴት ከኣ ብሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ
ዝርከብ ኣብ`ዚ መስጊድ ኣብ ግዜ
መግዛእቲ ቱርኪ ማለት ኣብ መንጎ
16ን 19ን ክፍለ-ዘመን እቲ ቀንዲ ናይ
መግዛእቲ ቱርኪ ዕብለላ ኣብ ዞባና
ዝነበረሉ እዋን ዝተደኮነ መስጊድ’ዩ።
‘’ሸኽ-ስዒድ’’ ዝተባህለ ካብ የመን ዝመጸ
ሸኽ ኣብዛ ደሴት ይነብር ከም ዝነበረን
ኣብ’ቲ ቦታ ሞይቱ ከም ዝተቐብረን
ይንገር። ኣፋዊ ታሪኽ ከም ዝሕብሮ፡
ኣብ ቀደም እዋን ህጻናት ምስ ተወልዱ
ድሕሪ ቝሩብ መዓልታት ናብ’ዛ ደሴት
ብምውሳድ ጽጉሮም ይላጽይዎም ከም
ዝነበሩ ይንገር።
ደሴት ሸኽ-ስዒድ እምበኣር፡ ምስ ዘለዋ
ሃብታም ስነ-ህይወታዊ ብዙሕነት፡ ሃብታም
ታሪኻውን ባህላውን ውርሻታትን
ጸጋታትን ብሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ከም
ሕዛእቲ ባሕሪ ክትከውን ንምሕደራውን
ምክትታልን ዘገልግል ንድፊ ብምድላው
ንትግባረ ትጽበኣ ኣላ።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
ጸጋብርሃን ጐይትኦም

ካብ ሃገረ ሆላንድ ምስ ዝመጸ ዮናስ
ዝበሃል ጐረቤተይ ሻሂ ንምስታይ ናብ
‘ቤት-መግቢ ጊባቦ’ ኣቲና። እዛ መዘናግዒት
ንእትውንኖ ፍሉይ ግርማ በብወገንና
ኣድነቕና። ብኸመይ ነቲ ዕላል ከም
ዝጀመርናዮ ኣይተረደኣንን። እንተዀነ፡
ዕላልና ናብ ፍቕርን ሓዳርን ኣበለ።
ርእይቶናን ሓሳብናን ድማ ተለዋወጥና።
ከምቲ “ንዘረባ ዘረባ የምጽኦ፡ ንሓመድ
ድጕሪ የውጽኦ” ዝብል ምስላ ኣቦዋት፡
ዕላልና መሊሱ ዓመቘ።
“መዓስ ኢኻ ሓዳር ገይርካ?” ሓተተኒ
ናባይ ኣተኲሩ እናጠመተ።
“ሕጂ ደኣ ሓዳር ካብ ዝገብር ሓደ
ዓመት ኣቚጺረ ኣለኹ።” መለስኩሉ
ዓይኒ ዓይኑ እናረኣኹ።
“ፍቕሪ ዘለዎ ሓዳር ይግበረልካ፡” ርእሱ
እናነቕነቐ መለሰለይ።
“ንስኻኸ ሓዳር ኣለካዶ?” ብወገነይ
እውን ሓተትኩዎ።
“ናተይ ገዲፍካ ተዛረብ። ናተይ ህይወት
እተመሳቐለ ህይወት እዩ።” ኣዕሚቚ
ኣስተንፈሰ።
“ከመይ ማለት!?” እናተገረምኩ ሕቶይ
ቀጸልኩ።
“ከመይ? ይብል ለባም ድዮም ዝበሉ
ለባማት ወለዲ። ናተይ ህይወት ስቕ
ኢልካ እዩ። እንተዀነ ግን፡ መምሃሪ
ክኸውን ብምባል ንዝዀነ ሰብ እየ ዘዕልሎ፡
” ዘረብኡ ኣቋሪጹ ካብቲ ኣብ ጣውላ
ዝነበረ ኮካ መዓጐ።
“ሕራይ
ቀጽል፡”
ንኽዛረብ
ኣተባባዕኩዎ።
“ከምቲ ዝሓለፈ ዘዕለልኩኻ ናብ ሃገረ
ሆላንድ ብባሕሪ እየ ኣትየ። ሓደ ዓመት
ምስ ተቐመጥኩ ድማ፡ ኣጋጣሚ ምስ
ሓንቲ ጓል ገዛውተይ ዝነበረት እራኸብ።
መቸም ኣብ ስደት እትፈልጦ ሰብ ምርካብ
ኣመና’ዩ ዘሐጕሰካ። ምስዛ ጓል ጽቡቕ
ተቐራሪብና። እዛ ጓል ኣብ ህይወተይ ካብ
ዘጓነፋኒ ደቂ-ኣንስትዮ ፍልይ ዝበለት እያ።
ከይተረድኣኒ ድማ፡ ኣብ ፍቕሪ ወዲቐ።
ስለ ዝተረዳዳእና ድማ፡ ጽቡቕ ቀጺልና።”
ርእሱ እናነቕነቐ ትም በለ።
“እሞ ፍቕርኹም ከመይ ቀጺሉ?”
ሓተትኩ ኣነ’ውን ካብቲ ዝኣዘዝኩዎ
መስተ እናመዓጕኩ።
“ፍቕርና ጽቡቕ ከይዱ። ካብቲ
ዝገርመካ ኣዝያ ኣማኒት ሰብ እያ። ድሕሪ
ናይ ዓመት ፍቕሪ ድማ ካብቲ ዝነበረቶ
ገዛ ቀይራ ብሓባር ክንነብር ጀሚርና።”
ተራእያቶ ግዲ ኰይና ፍሽኽ በለ።
“እዋእ!” ብምባል ተገሪመ ሓተትኩዎ።
ምስዚ ናይ ዓድና ባህሊ ስለዝተፈለየኒ
ከይተረዳኣኒ ዝበልኩዎ እዩ።
“ሓቅኻ ኣለኻ ከምዚ ክንገብር
ኣይነበረናን። ምስቲ ናይቲ ዓዲ ባህሊ
ግን ደሓን እዩ። ካልኣይ ድማ፡ ካብ
ፍቕሪ ዝዓቢ መርዓ የለን። ዝበዝሐ ግዜ
ድሕሪ ፍቕሪ እዩ መርዓ ዝስዕብ። ክልቴና
ኣዚና ስለዝተፋቐርና ድማ፡ ብዛዕባ መርዓ
ፈጺምና ኣይሓሰብናና። ኣብ ዝጥዕመና
ክንምርዖ ወዲእና ነይርና ኢና።”
“ስማ ኣይነገርካንን። መን እዩ ስማ?”
ስም ኣፍቃሪቱ ክፈልጥ ደለኹ።
“ስማ ወይኒ እዩ። ናይ ብሓቂ ጥዕምቲ
ወይኒ፡” ኣድነቓ።
“ሕራይ ብድሕሪኡኸ እንታይ ሰዓበ?”
“ኣብቲ ዓዲ ቅድመይ ስለ ዝኣተወት

ኣብ ሓደ ስራሕ ኣእትያትኒ። ኩሉ
ህይወተይ ክምቅር ጀመረ። ናይ ህይወት
መቐረት ካብ ወይኒ እየ ረኺበዮ። ምስ
ወይኒ ዘሎ ለውሃት ክገልጸልካ ኣይክእልን
እየ። ካብ ኩሉ ዝገረመኒ እንታይ ገይራ
መስለካ፡” ርእሱ የማነ ጸጋም ነቕነቐ።
“ሕራይ ቀጽል እንታይ ገይራ?”
ክቕጽለለይ ተሃንጠኹ።
“ኣብ ሃገረ ኬንያ ኣርባዕተ ዓመት
ዝገበረት ሓብተይ ነይራ። ናብቲ
ዝነበርኩዎ ዓዲ ኣእትየያ. . . .” በለ
ክምስታ ሓዊሱ።
ኣነ’ውን
ክምስታ
መለስኩሉ።
“ብድሕሪኡኸ?” በልኩዎ ነቲ ኩነታት
ክፈልጥ ኣመና ተረቢጸ።
ክምስታኡ ንእለት ጠፊኡ፡ “ሓብተይ
ናብቲ ዓዲ ድሕሪ ምእታዋ ኩሉ ነገር
ተቐያይሩ፡” ብምባል ርእሱ ኣድኒኑ ኣብ
ሓሳብ ጠሓለ።
“እንታይ ተረኺቡ!?” ምኽንያት
ክፈልጥ ደለኹ።
“ወይኒ ካባይ ብኽልተ ወይ ሰለስተ
ዓመት ትዓቢ እያ። እዚ ድማ ጽቡቕ
ገይረ እፈልጦ እየ። እንተዀነ ሓብተይ
ስለ እትፈልጣ ‘እዚኣ ምሳኻ ትኸይድ
ኣይኰነትን፡ ዓባይ እያ’ ዝብል ዘረባ
ኣምጺኣ። በዚ ድማ፡ ፍቕሪ ዝመልኣ
ቤትና ተዘሪጋ፡ ሰይጣን ናብ ቤትና
ክኣቱ ጀሚሩ። ኣነ፡ እንታይ ከምዝኾንኩ
ኣይርድኣንን እዩ። ገለ ዝጐደላ ኰይኑ
ተሰሚዑኒ። ዘረባ ሓብተይ ክጸልወኒ
ተፈለጠኒ።”
“ኣይተፍቅራን ዲኻ?” ብምግራም
ሓተትኩዎ።
“ኣዝየ እምበር የፍቅራ። እንተዀነ
ግን፡ ሓብተይ ረቢሻትኒ። ‘ጓል ከም
ዝሰኣንካ እዚኣ ክንዲ ኣዴኻ እትኸውን
ክትምርዓው’ እናበለት ሞኽ ኣበለትኒ።
ብድሕሪ እዚ፡ ኣነ’ውን ኣብ ውሽጠይ እዚ
ክብሎ ዘይክእል ሓሳብ እናመጸ ክርብሸኒ
ጀመረ።” በለ ገጹ እስር ኣቢሉ።
“ኣብ መወዳእትኡኸ ኣብ ምንታይ
ውሳነ በጺሕካ?”
“ሓብተይ ኣብ ሱዳን እትፈልጣ ጓል
ኣላልያትኒ። ምስዛ ጓል ድማ፡ ናይ ማዕዶ
ፍቕሪ ጀሚርና።” ሓፊሩ ግዲ ኰይኑ ስቕ
በለ።
“ምስ ዘይትፈልጣ ሰብ ብተሌፎን
ፍቕሪ ጀሚርካ። ኣብ ውሽጥኻ ጥቕሚ
እምበር ፍቕሪ ኣይነበረን ማለት እዩ”
ደፊረ ሓተትኩዎ።
“እንድዒ፡ ንዓይ እውን ይገርመኒ እዩ።
እንታይ ከምዝዀንኩ ኣዝየ እየ ዝግረም።
እዛ ኣብ ሱዳን ዝነበረት ሄለን እዩ ስማ።
ብዕድመ ንእሽቶ እያ። መልክዓ እውን
ደሓን እዩ። ብኢንተርነትን ብተሌፎንን
እናተራኸብና ድማ ዳርጋ ሽዱሽተ ወርሒ
ገይርና። ወይኒ ከይፈለጠት፡ ናብቲ ዓዲ
ከእትዋ ፕሮሰስ ጀሚረላ።”
“ከመይ ገይሩ ነብስኻ ገይሩልካ?”
ዝደፈረ ኰይኑ ተሰመዓኒ።
“ከመይ ገይሩለይ ኣይርደኣንን እዩ።
ንምንታይ ደልየያ እውን ኣይርደኣንን
እዩ። ካብ ወይኒ ንላዕሊ ከተፍቅረንን
ክትሕብሕበንን ትኽእል ጓል ኣይነበረትን።
እንተዀነ ግን፡ ዘረባ ሓብተይ ድቃስ ስለ
ዝኸልኣኒ እዩ ከምዚ ወሲነ። ሓደ ሓደ
ግዜ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ ምርድኡ
ይኣብየኒ እዩ።”
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ዓስቢ ጥልመት
“እሞ ሰሊጡዋዶ?”
“እወ ድሕሪ ናይ ዓመት ሌላና ሰሊጡዋ
እትመጽኣሉ ግዜ ቀሪቡ።”
“ንወይኒኸ ነጊርካያዶ?”
“ንወይኒ ኣዝየ እየ በዲለያ። ሄለን ናብቲ
ዓዲ ክትኣቱ ክልተ መዓልቲ ክተርፋ ከሎ
ነጊረያ፡” ዝተሰከፈ መሰለ።
“እሞ እንታይ ደኣ በለት?” ግብረ
መልሲ ናይ ወይኒ ክፈልጥ ደለኹ።
“ምስ ነገርኩዋ ነብሳ ስሒታ ወዲቓ።
ዝተሰመዓኒ ጣዕሳ እዚ ክብለካ ኣይክእልን
እየ። ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ድማ
ተበራቢራ።”
ንወይኒ ደንገጽኩላ። “ሄለንከ ብዛዕባ
ወይኒ ትፈልጥ ድያ?”
“እዋእ! ፈጺማ ኣይትፈልጥን እያ።
ንሄለን ዋላ ሓንቲ ዝነገርኩዋ ነገር
ኣይነበረን። ኣቐዲምካ ምንጋር ጸገም
ዝፈጥር መሲሉኒ ትም ኢለ።”
“ብድሕሪኡኸ እንታይ ሰዓበ? ምስ
ሄለንከ ተሳኒኹምዶ?” ኩነታት ሄለን
ክፈልጥ ተሃንጠኹ።
“ኩሉ ጽቡቕ ኰይኑለይ። ምስ ሄለን
ድማ ደስ ዘብል ግዜ ከነሕልፍ ጀሚርና።
ካብ ኩሉ ሓብተይ መሓዛኣ ስለዝዀነት
ፈትያታ። ኣነ’ውን ኣይጸላእኩዋን። ድሕሪ
ሽዱሽተ ወርሒ ግን፡ ዘይሓሰብኩዎ
ኵነታት ተፈጢሩ፡” መንከሱ ተደጊፉ
ክሓስብ ጀመረ።
ሕማቕ ነገር ከም ዝተፈጥረ ገመትኩ።
“ከመይ ማለት ኣይተረድኣንን?” ብምባል
ኣስፊሑ ክገልጸለይ ደለኹ።
“ሓደ መዓልቲ ካብ ስራሕ ምስ
ተመለስኩ፡ ሓደ ደብዳበ ኣብ ጣውላይ
ጸኒሑኒ?” ናይ ሕርቃን ክምስታ ኣርኣየ።
ወይ ንነብሱ ወይ ድማ ንሄለን ዝነዓቓ
ይመስል።
“እንታይ ዝብል ጽሑፍ ደኣ ኣብ
ጣውላኻ ጸኒሑካ?” ብህንጡይነት
ተወከስኩዎ።
ከይተዛረበ ኢዱ ናብ ጁባ ናይ ጃኬቱ
ሰደደ። ማሕፉዳኡ ድማ ኣውጽአ። ካብ
ማሕፍዳኡ ወረቐት ኣውጺኡ፡ “እዚኣ
እያ እታ ወረቐት” ኢሉ ናባይ ኣበላ።
ተቐቢለ ከንብባ ጀመርኩ።
እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይንበብ፦
“ናብ ዝኸበርካ ዮናስ። መጀመርታ
ሰላምታ ተቐበል። እዛ ደብዳበ ምስ
ረኸብካያ ከም እትስንብድ ይርድኣኒ እዩ።
እንተዀነ ግን፡ ካብ ከምዚ ኢለ ምንባር
ካባኻ ምርሓቕ ወሲነ ኣለኹ። ዮናስ
ሓወይ ኣባኻ ዘለኒ ኣኽብሮት ዓቢ ምዃኑ
ክገልጸልካ እፈቱ። እንተዀነ፡ ከምቲ
ዝተጸበኹኻ ኣይጸናሕካንን። ልዕሊ ኩሉ
ቅኑዕ ኣይኰንካን። ኣብዚ ዓዲ ምስ ወይኒ
ጽቡቕ ዝምድና ከምዝነበረካ ዋላ ሓንቲ
ኣይነገርካንን። እዚ እቲ ኣነ ዝበጻሕኩዎ
እዩ። እምበር ካልእ ዝተሓብአ ከምዝህሉ
ርግጸኛ እየ። ስለዚ ኣይትቀየመኒ።
ብኸምዚ ክፈለየካ ኣይነበረንን። ብኸመይ
ከምዝዛረበካ ከቢዱኑ እየ ከምዚ ገይረ።
ይቕረታ። ደጊም፡ ኣነን ንስኻን ኣሕዋት
ኢና። ናይቲ ኩሉ ዝገበርካለይ ወጻኢታት
ኢደይ ምስ መልአ ክኽሕሰካ ምዃነይ
ቃል እኣቱ። ኣብ ሂወትካ ሰላምን ቅሳነትን
እምነየልካ። ካብ ሓብትኻ ሄለን!!”
በቲ ኩነታት ኣዝየ ተገሪመ። ቃል
ከየምለቚኩ ድማ፡ ናብ ዮናስ ጠመትኩ።
ዮናስ ስንባደይ ግዲ ፈሊጡዎ፡ ነታ ወረቐት
ቀስ ኣቢሉ ካብ ኢደይ ወሰዳ።
“ኣዚኻ ከምዝተገረምካ ይርድኣኒ
እዩ። ኣነ’ውን ኣብ መጀመርታ ኣዝየ

ጒህየ እየ። ግን ኣቦታት ‘ኢድ ሸናሒት
ጸናሒት’ ድዮም ዝብሉ፡ እዚ ኢደይ እዩ።
ኣነ`ውን ልክዕ ከምዚኣ እየ ገይረ። ንወይኒ
ከምዝበደልኩዋ ድማ፡ ጽቡቕ ገይሩ
ተረዲኡኒ። በዚ ድማ ተማሂረ።”
“እሞ ብድሕሪኡ ተራኺብኩም
ትፈልጡዶ?”
“ሄለን ኣነ እየ ንዓኣ ክመስል
ዘይከኣልኩ’ምበር፡ ሓቂ ይሓይሽ ለባም
እያ። ደዊላ ይቕረ ሓቲታትኒ። ኣነ’ውን
ምስ ግዜ ኩሉ ገዲፈላ። ይቕረ ምባል
ንነብስና እዩ።”
“ወይኒኸ እንታይ ኰነት?” ብዛዕባ
ወይኒ ክፈልጥ ደለኹ።
“ወይኒ እሞ ካባይ ዝሓሸ ረኺባ። ሓደ፡
ኩሉ ዛንታኣ ዝፈልጥ ሰብ ኣብ ዝሓጸረ
ግዜ ተመርዕዩዋ ሓዳር ገይራ ኣላ። ካብቲ
ዝገርመካ፡ ኣብ ዓመታ ክልተ ማንታ
ተገላጊላ፣ ኣዝዩ ሕጒስ ህይወት ተሕልፍ
ኣላ። እንተ ኣነ ግን፡ ክሳብ ሕጂ ከርተት
ይብል ኣለኹ። ከምዚ እትርእየኒ ሕጂ
ሰብ ኰይነ ኣለኹ። ኣብቲ መጀመርታ
ግን፡ ኣብ ዓዘቕቲ`የ ኣትየ ነይረ። ናይ
መስተ ኰይነ ነይረ። ሕጂ ግን፡ ናብ
ንቡር ህይወት ተመሊሰ ኣለኹ። ኩሉ
ግዜ ሕማቕ ዝገብር ይንዋሕ ይሕጸር

መቕጻዕቱ ይረክብ እዩ። ኣነ፡ መቕጻዕተይ
ተቐቢለ እየ።”
“ካብዚ ህይወትካ እንታይ ንመሃር?”
“ህይወት ትምህርቲ እያ። ዘይውዳእ
ትምህርቲ ኣለዋ። እቲ ለባም ካብ ናይ
ካልኦት ጌጋ እዩ ዝመሃር። እቲ ዓሻ ከምዚ
ከማይ ድማ፡ ካብ ጌጋኡ ይመሃር። ስለዚ፡
ህይወት በቲ እትነብሮ ጽቡቕ ነገር እዩ
ዝምዘን። ኣብ ህይወት ጥንቁቓት ዕጉሳት
ክንከውን ኣለና። ብፍላይ ፍቕሪ ናይ
ውልቂ ስለዝዀነ፡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከነእትዎ
የብልናን። ኣብ ልብኻ ባዕልኻ’ምበር፡
ብኻልኦት ፍቕሪ ክትዘርእ ኣይከኣልን
እዩ። ፍቕሪ ድማ፡ ዕድመ ኣይፈልን እዩ።
ንልብና ዝዃሕኰሐ ከነርሕዎ ኣለና።
ምስ እንጋገ ድማ ጌጋና ኣሪምና ንመጻኢ
ክንሓስብ ይግባእ። ኣነ ኩሉ ህይወተይ
ተበላሽዩ ነይሩ። ሃዲአ ሳላ ዝሓሰብኩ፡ ሕጂ
ንሰብ ክምዕድ በቒዐ ኣለኹ፡” ብምባል
ዛንታኡ ዛዚሙ። ኣነ’ውን ካብ ሓውና
ተማሂረ። ኩልና ድማ ካብዚ ክንመሃር
ይግባእ። ክንደይ ፍቕሪ ኰን’ዩ ብኸምዚ
ቀምሲሉ ዝርከብ!? ኣብ ፍቕሪ ጽንዓት
ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ፍቕሪ ኩሉ
ስለዘሎ።

መም/ያቆብ መርሃዊ

ካብ 6ይ ገጽ ዝቐጸለ

ምስዮት ምስ ትንሳኤ...
ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣነጺሩ። ካብ ግራት ግጥማ
እናቘንጨለ ድማ ሓሓሊፉ ንተዓዘብቲ
ኣዘናጊዑ። ገለ ካብ መእተዊ ክፋል እታ
ግጥሚ ንምዝኽኻር፡
ኣድሃ
ኣድሃ ንበረልና ንበር (2)
ሃገር ክትውስኽ ተኣምር
ዓለም ጸገማታ ክትምርምር
ኣድሃ ንበር።
ብኣዕጽምቲ ደም ነዲቕካዮ ዕርዲ
ብረሃጽ ደም ሃኒጽካዮ ዘውዲ
ሽም ንህብና ንበረላ ዓዲ
ታቦት ጽንዓት ቀላሲ ትውልዲ።
ቀጺሉ እቲ ኣብ መድረኽ ናይ ምውዛይ
ባህሪ ዘዘውትር ገጣሚ በረኸት ኣማረ፡
ነታ ተፈታዊት ግጥሚ “ማመት”ን፡ ክልተ
ማሰን’ዩ ኣከታቲሉ ተረርር. . . ኣቢሉ
ኣቕሪቡ። ካብቲ ተቐዲሑ ዘይውዳእ ስነጥበብ ዛራ ያታና ዝዀነ ማሰ ብምቕራቡ
ከኣ፡ ንሓይሉ ሓይሊ ዝድርዕ ሞራል ተሰንዩ
ካብ መድረኽ ተፋንዩ።
ንዕኡ ስዒቡ ገብረሂወት ጸሃየ፡ “ዕንዝራ”
እትብል ግጥሚ ኣቕሪቡ። ንሱ፡ ነቲ
ቃላት ዘሪኡ፡ ትንፋስን ስጋን ዘቖመን
ንዓለም ዝቐየረን `መምህር ሂወት` ዝዀነ
ገጣሚ እተዘኻኽር መሳጢት ግጥሚ

ብዘለዎ ተውህቦን መሳጢ ኣቀራርባን’ዩ
ኣብ መድረኽ ኣሳዕሲዑዋ። ኣብ ኣሰር
ኣሰሩ “ኤርትራዊ’የ” እትብል ግጥሚ
ህጻን ናኤብ ደበሳይ ምስ ቀረበት፡ “ዓቅኖ
ዕምርኻ” እትብል ግጥሚ ስነ-ጥበበኛ
ኣወል ስዒድ ድማ ለጊባ መኢኣ። ሰላም
ጣዕምን መቐረትን’ኳ እንተለዋ፡ ከይተዛነኻ
ንመንእሰይ እተሰክሞ ሓላፍነት ቀሊል ከም
ዘይኰነ፡ ትእንፍት ግጥሚ’ዩ ኣቕሪቡ። እዛ
ግጥሚ፡ ሰላምን መንእሰይን ታሪኽ ምስራሕ
ዘይኰነስ ታሪኽ ምግዳፍ’ዩ ዝብል ትሕዝቶ
ዝሓዘለት’ያ ነይራ።
ኣብ መወዳእታ፡ እታ ብሓይሊ ትሕዝቶ
ግጥምታታ እትልለ መንእሰይ ገጣሚት ሜሪ
መሓሪ’ያ “ከመይ ትዀኒ” እትብል ብልጽቲ፡
ሓጻርን ገላጺትን ግጥማ፡ ነቲ ህጡር ምሸት
ወፍያታ። በቲ ጥዑም ኣናብባኣ ድማ፡
ናብ እዝኒ ተዓዘብቲ ከም ጥዕምቲ ማክያቶ
ጋቢዛቶም። እቲ ብራህዋ ተኽለማርያም
እናተኣለየ ብደርፊ ዝፈለመ እንግዶት ትንሳኤ
መኣዲ ስነ-ጥበባት ዝናር ድማ፡ ኣማስያኡ
ድሕሪ ክልተ ሰዓትን ፈረቓን ብምርኢት
ያታዊት ጕጅለ ባህሊ ዞባ ማእከል ”ኣሚና”
ብእትብል ንምድልላይን ሕምብጢጥ ፍቕርን
ጎራዙን ጓሶት በረኻን እትገልጽ ጥዕምቲ
ደርፊ፡ ሽሻይ ምስዮት መጋረጃኡ ዓጽዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

6 ታሕሳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.83

ባህልን
ስነ-ጥበብን
ኣብርሃም ዘርአ
ቀዳም 1 ታሕሳስ፡ ከባቢ ሰዓት 4 ናይ
ምሸት ብዙሓት ሰባት ከም ለመምታ ጋሻ
ውሕጅ ናብቲ ገፊሕ ቀጽሪ ሃዋኪል ክኣትዉ
ይርኣዩ ነይሮም። ጸኒሖም’ውን ካልኦት ቀስ
ብቐስ ይደግሙ ይስልሱ። እቲ ዋሕዚ ከኣ፡
ይቕጽል። እዚ ኔው ነጀው ምንቅስቓስ
ናይዞም ሰባት ከምቲ ንቡር ከም ዘይኰነ ግን፡
ርዱእ ዝነበረ ይመስል። ብግዳም ኰይኖም
ንዝዕዘቡ ዝነበሩ ሰባት ከኣ፡ ገለ መደብ ከም
ዘሎስ ብሃሳሰ ለባም ገሚቶሞ’ዮም። ከም
ዋህራር መሸላ ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመ

ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም

ዝርከቡ ኣንጻር ጾታ መንእሰያት፡ በብጉጅለ
ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም፡ ኣብቲ ንትርኢት
ዓይኒ ሰሓቢ ዝዀነ መናፈሻ፡ ጉጅም ክብሉ
ምስ ርኣዩ’ሞ ህንጡይነቶም ክዓርግ ግዜ
ኣይወሰደን።
ብፍላይ ገለ ፍሉጣት ሰባት፡ ተዋሳእቲ፡
ድምጻውያን፡ ሙዚቀኛታት፡ ጸሓፍቲ
በብሓደ ክኣትዉ ምስ ርኣዩ፡ ነቲ ደበንገረ
ግምቶም ባዕሎም መዕለቢ ክገብሩሉ
ኣይተጸገሙን። ንኸረጋግጹ በብሓደ፡ ስርሖም
ገዲፎም ናብ ዘይሓሰቡዎ ብምጭላድ፡
ናብቶም እኩባት ሰባትን ምሉእ ዙርያ ናይቲ
ከባቢን ከቋምቱ ተገደዱ። ብማዕዶ ድማ
ኣዳራሽ ሃዋኪል ተሰሊሙ፡ መሳርሒ ሙዚቃ
ኣብ ቅድሚት ተጻዊዱ፡ ንሓደ ክቡር ጋሻ
ዝጽበ ዝተኣስረ ሪቫን፡ ከምኡ’ውን “ዝናር
ጥበባት ማእከል” ዝብል ዓቢ ጽሑፍ ነጸላ፡
ብግቡእ ዝተዳለወ ሰድያታት ምስ ረኣዩ፡
ኣማን ብኣማን ዝገመቱዎ ሰሚሩሎም’ዩ።
ልኡኾም ገደፎም ድማ፡ ነቲ ዝስዕብ መሶብ
ጥበባዊ ምርኢት ብሃረርታ ንምዕዛብ፡
ምስ ሰቦም ትጽቢት ተተሓሕዙዎ። እወ
ንምርኢት እታ “ኣሃዱ” ኢላ ትፍልም ዘላ
ዝናር መኣዲ ስነ-ጥበብ ዞባ ማእከል።
እዚ መደብ’ዚ ንስነ-ጥበባውያን ሃገርና ዓቢ
ተስፋ ዘስንቕ ደወል ብስራት ብምንባሩ፡ ከም
ብሓድሽ መንፈሶም ብዝኽሪ ክሕደስን ገጾም
ክኹላዕን ናይቲ ምሸት ምስክር’ዩ። ኣብቲ
ናይ ምትእኽኻብ ዝኽሪ ድማ፡ ንድሕሪት
ተመሊሶም ንውዕሎ ቀደም መኣዲ ስነጥበባት ክጸውዩ ኣኽኢሉዎም’ዩ።
መድረኽ መኣዲ ስነ-ጥበብ፡ ሰባት
ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ወጺኦም ፍርያቶም
ብምቕራብ ዝሕረዩሉን መዓርግ ዘውህብን
ፈታኒ መድረኽ’ዩ። በዚ ማይጮሎት ጥበብ
ተሓጺቡ ኣስካላ ዝደየበ ስነ-ጥበባዊ ድማ፡
ፍርያቱ ናብ ህዝቢ ኣብ ዘቕርበሉ ግዜ፡
ዘሸቝርር ኣይህልዎን። ብቐንዱ እዚ ከምዚ
ዓይነት መደብ፡ ንብሉጻት ስነ-ጥበባውያን
ንምልላይ ዝካየድ ወፍሪ ስለዝዀነ፡ ሓይልኻ
ተርእየሉ ማራቶን’ዩ። እዚ ብኽፍሊ ባህልን
ስፖርትን ዞባ ማእከል ዝተወደበ ዓቢ
መድረኽ ማእከል ጥበባት ድማ፡ ንኸምኡ

ዝዓለመ’ዩ።
በዅሪ ምስዮት መኣዲ ስነ-ጥበብ ዝናር
ዞባ ማእከል፡ ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ድንጕይ
ኢሉ’ኳ እንተጀመረ፡ እቲ ጽምኣትን ፍቕርን
ስነ-ጥበብ ዝነበሮ’ሞ፡ ካብ ሰዓት 4 ናይ ምሸት
ክተኣኻኸብ ዘምሰየ ተዓዛቢ ናይቲ ምሸት፡
ንምጅማር እቲ መደብ ብትዕግስቲ’ዩ ዝጽበዮ
ነይሩ። እቲ ብኣላይነትን ምውህሃድን ስነጥበባውያን ዘመንፈስ ሃይለ፡ መለስ ንጉሰ፡
ተስፋይ ዑቕባይ፡ በረቐ ገብረሂወት፡
መሓሪ ዑቕባሚካኤል (ጠዊል) እናተቐለሰ
ዝተወሃሃደ መደብ ድማ፡ ሓለፍቲ ንኡሳን
ዞባታት ዞባ ማእከል፡ ሓለፍቲ ጨናፍር ዞባ
ማእከል፡ ዓበይትን ንኣሽቱን ስነ-ጥበባውያን፡
ስፖርታውያን፡ ናይ ክብሪ ዕዱማት
ኣጋይሽ ኣብ ዝተረኽብሉ’ዩ፡ ልክዕ ሰዓት
5፡30 ድ.ቐ ፈሊሙ። ንኽብሪ ናይቲ
መደብ ድማ፡ ብባርኾት ኮምሽነር ኮምሸን
ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳድር
ዘመደ ተኽለ ብምቑራጽ ሪቫን ብወግዒ
ተኸፊቱ። እዚ ቅብኣ፡ ያታዊ ትልሂትን
ሙዚቃን፡ ሕሩያት ግጥምታት ሓቚፉ
ዝተበገሰ ናይ ጥበብ ምሸት፡ ፈለማ
ኣምባሳደር ዝርከቦም ኩሎም ተሳተፍቲ፡ ነቲ
ዝተዳለወ ሕብራዊ ትሕዝቶ ቅብኣታት
እናተዘዋወሩ ኣስተማቒሮም።
እዞም ስእልታት ብገዳይምን ንኣሽቱ
መንእሰያት ቀባእቲ ዝተዳለዉ ኰይኖም፡
ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ብዓሰርተ
ክልተ ሰባት’ዩ ንምርኢት ቀሪቡ። እዞም
ስእልታት ንብዝሑነት ብሄራትና፡ ጽባቐ
ከባቢና፡ ጽባቐ ትሕተ ቅርጺ (ኣርት-ዴኮ)
ከተማታትናን፡ ንማሕበራዊ ሂወት ህዝብና
ዘንጻባርቑ’ዮም ነይሮም። ብፍላይ እታ
ብኣርቲስት ኣድሓኖም ገብረዝግኣብሄር
ዝተሳእለት “ሰፍኢ ሒዛ ተዝሩ ሰበይቲ”
መሳጥነት ዘትረፈት ቅብኣ ብምንባራ፡ ብዙሕ
ሰብ ከድንቓ ተራእዩ’ዩ። እዚ፡ ሰብኣይ፡
ብሰንኪ ሸቕሊ፡ ብመገሻን ብኩነታት ሃገርን
ኣብ ገዛ ኣብ ዘይህልወሉ እዋን፡ ኤርትራዊት
ጓል ኣንስተይቲ ከይተጻዕደት ንዘጋጥማ
ብድሆታት ብሓቦን ዓቕልን ክንዲ ሰብኣይን
ሰበይትን ኰይና፡ ንዝተዋጽኣቶም ዓመታት
ትነግር ቅብኣ’ያ።
ናይቲ ዕለት ኣስተማቐርቲ ቅብኣ፡
በቦታኦም ምስ ሓዙ፡ መደብ ብቐጥታ
ብዝኽረ ሰማእታት’ዩ ተጀሚሩ። ብድሕሪ’ዚ
ንሓፈሻዊ ተበግሶ ዕላማ ዝናር ጥበባት ማእከል
ኣመልኪቱ ቃሉ ንኸስምዕ ዝተዓደመ ሓላፊ
ባህልን ፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ
ኣስመሮም’ዩ። ኣቶ እንድርያስ፡ ኣብ ዘስመዖ
ቃል፡ ቀንዲ ዕላማ’ዚ መደብ፡ ሕሉፍ ስነጥበባዊ ስርሓት ንምስናድን ሓድሽ ናይ
ጥበብ ባይታ ምፍጣርን ምዃኑ ጠቒሱ፡
ስነ-ጥበብ ማዕከን ውህሉል ዝኽሪ ሕብረተ
ሰብ ብምዃኑ፡ ታሪኻዊ ትሕዝቶኡ ብኣሃዝ
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ምስዮት ምስ ትንሳኤ ‘መኣዲ ስነ-ጥበብ ዝናር’
ክስፈር ዘይክእል፡ ኣብ ኣእምሮ ዝውቀር
መግለጺ ጦብላሕታን ዝኽርን ረቂቕ
ጥበብን ከምዝዀነ ሓቢሩ። ክብርታትን
ባህልን
ሕብረተ-ሰብ
ብምዅስኳስ፡
ንወለዶታት ዝሰጋገር መግለጺ መንነት፡
ባህሊ፡ ትምህርትን ቁጠባን ምዃኑ ድማ
ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ፡ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን
ስነ-ጥበባዊ ስርሓት፡ ኣብ ፖለቲካን ባህልን
ሓደ ሕብረተሰብ ዝጻወቶ ተራ ቀሊል
ከምዘይኰነ ብምሕባር፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብ
ዝፈጥሮ ድርኺትን ምንቕቓሕን’ውን
ሓያል መሳርሒ ከምዝዀነ ኣብሪሁ። ካብ
መበሃሃልን መጸምበልን ሓሊፉ፡ ንትርጕም
ኤርትራዊ ንዓለም ዘረድአ ቋንቋ ምዃኑ፡
ሙዚቀኛታት፡ ጸሓፍትን ቀባእትን ድማ
ኣማእዘንቲ ሕመረት ስልጣነ ከምዝዀኑ
ኣመልኪቱ። ኣብ መወዳእታ ኣቶ
እንድርያስ፡ “እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መድረኽ፡
ብግጥሚ ይኹን ብቕብኣ ንኤርትራዊ
ባህሊ፡ ጽንዓትን ጅግንነትን ዝግለጽ ኰይኑ፡
ብክኢላታት’ዚ ዓውዲ ኣብ ከክልተ
ወርሒ ተገምጊሙ ዝሰናዳእ’ዩ። ኣብ’ቲ
መድረኽ ዝቐረቡ ሰለስተ ስነ-ጥበበኛታት
ድማ ክሓልፉ’ዮም። እቶም ዝሓለፉ ከኣ
ኣብ መወዳእታ 2019 ንሓድሕዶም
ተወዳዲሮም ንሽልማት ዝናር ጥበባት
ማእከል ክበቕዑ’ዮም” ክብል ገሊጹ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ናብ ዝተዳለወ ሽሻይ
ጥበባት’ዩ ብቐጥታ ተሰጋጊሩ። ከም
መኽፈትን ቁርሲ ቡንን ድማ ”ብመኒዓ”
ትብል ደርፊ፡ ብያታዊት ትልሂትን ሙዚቃን
ዞባ ማእከል ተፋዊኑ። እዛ ንድንግል
ጽባቐ ጣዕሚ ያታዊ ባህሊ ትሕዝቶ
ህርመታት ሕብረተሰብና እትገልጽ ደርፊ፡
ንሓደ ጸብደል፡ ኣርሓ ጎራዙትን ኣጕባዝ
ዓዲ ዘማእከለትን ዝወከለትን ደርፊ’ያ።
ካብ መዓንጥኦም ንላዕሊ ብምንፍርፋር
ብኣውርስ እናተላሃዩ፦
“መኮነን’የ መኮነን’የ
ክርእያኻ መጺአን’የ”
እናበሉ ከም ብተይ ንመድረኽ ሃዋኪል
ብዝላ ክዕንድሩሉ ተራእዮም። ምስ
ዝተጠቐሙሉ ኣልባሳትን ስልማትን ድማ፡
ንሓይሎምን ወኒ ስምዒቶምን ዘንጸባረቐ’ዩ
ነይሩ። ብዘርእዩዎ ዝነበሩ ፍሽኽታን
ርእሰ ምትእምማንን ዝዓብለሎ ትልሂትን
ምንቅሳቓሳትን ከኣ፡ ንሰብ ቀደም ንደቓይቕ
ብዝኽሪ መሊሶም።
ቀጺላ ዝሰዓበት እንተ ነይራ “እዛ
መሬት” ዘርእስታ ብሜሪ ደባሳይ ዝቐረበት
ግጥሚ’ያ። ሃገር ንዝሓቘፎቶን እትውንኖን
ጸጋ ባሕሪ ታሪኽ እትትንትን ታሪኻዊት
ግጥሚ ድማ’ያ። እምባታትን ጎላጉልን
ኤርትራ ንዝሓቘፉዎ ቅርሲ ታሪኽ እንተ
ዝሕተቱ “እንታይ ኰን ምበሉ”፡ ብዝብል
ትሕዝቶ ዝወቀበት ድማ’ያ።
ካብኡ ቀጺላ፡ “ሃዳዳ” እትብል ግጥሚ
ብቛንቋ ትግረ’ያ ብፋጥማ መሓመድኑር
ቀሪባ። እዛ ግጥሚ ሌጣ ኣብ ርእሲ ምዃና፡

ኣንባቢታ ብህድኣትን ቀስታን’ያ ተዋጺኣታ።
ንዓኣ ተኸቲሉ ገጣሚ ማቴዎስ ኣብርሃ
(ባርያ)፡ “ስጋኺ ነብሰይ” እትብል ግጥሚ’ዩ
ብሓያል ትሕዞ ተገዲሙ ኣቕሪቡዋ።
ወዲ-ሰብ ብተስፋ ንጽባሕ ከም ዝነብር፡
ሩፍታ ንምርካብ ኣብ ሂወቱ ንዘጋጥሙዎ
ብድሆታት፡ ሕሰማትን መሰናኽላትን
ብተጻዋርነት ከም ዝሰግሮ ዘጕልሐት ስራሕ
ድማ’ያ ነይራ።
እግሪ እግሩ ገጣሚት ኣሴል ዳዊት፡
“ካብቲ ዘየለ ከምቲ ዘየለ” ዘርእስታ ግጥሚ
ንተዓዘብቲ ኣጋቢዛ። እታ ግጥሚ፡ ኣብ
መንጎ ምህላውን ዘይምህላውን፡ ንሓዲድ
ጕዕዞ ምንባርን ነቲ ዘየለ ከምቲ ዘሎ ጌርካ
ምንባርን ከም ዝከኣል እትገልጽ ኰይና፡ በቲ
ብመድረኽ ዝተመኰረ ጎረሮኣ ኣቕሪባታ።
ካዕበት ትሕዝቶ መደብ ጥበባት ዝናር
እናዛረየ እንከሎ ከኣ፡ “ሽም ንህቢ” ብዝብል
ኣብ ርእሱ ዝተወቕረት ሓያል ግጥሚ ሒዙ
ዝተቐልቀለ ገጣሚ ኣቶብርሃን ኣስመላሽ’ዩ።
ንሱ፡ “ነዚ ስጋን መንፈስን ዝለበሰ፡ እዝኒ
ዝውክሎ ስራሕ፡ ብቐልቢ ልብኹም
ክትሰምዑኒ እትስፎ” ዝብል መቕድም
ኣምሪሑ’ዩ ነቲ መድረኽ ብጥበብ ሓሪሱዎ።
እዚ ገጣሚ ንዘርኢ ግጥሚ ብዝግባእ ቋጺሩ
ዝወፈረ ስነ’ጥበበኛ‘ዩ። ኣብ ርእሲ ሓይሊ
ቃላት ግጥሙ፡ ብዘለዎ ፍሉይ ተውህቦ
ናይ ክብን ለጠቕታን ኣናብባ ግጥሙ
ንተዓዘብቲ ብስምዒት ከም ዘስተንትኑን ከም
ዝሽመሙን ዝገበረ’ዩ። ኣብዚ ናይ ጥበብ
ምስዮትን ኣጋጣምን ዝተራእየ ፍሉይ
ክስተት እንተነይሩ፡ ብስምዒት ዝኣክል ኣብ
ድቕድቕ ጥበብ ዓለም ኣትዩ ነቢዑ ከንብዕ
ዝኸኣለ ስነ-ጥበባዊ ምዃኑ’ዩ።
ኣብቲ ዕለት፡ መለሳ ንክኸውን ካብ`ቲ
ባሕሪ ወግዒታትና ዝዀነ ኣውሎን
መልቀስን፡ ብዘለዎ ክእለት፡ ኣውሎ ንኽብል
ዝተዓደመ ማሰኛ መንእሰይ ኣስመሮም
ሕድራይ’ዩ። ንሱ፡ ንጽንዓትን ጅግንነትን፡
ንልምዓትን መኸተን ደቀንስትዮ ኤርትራ
እትገልጽ ማሰ’ዩ ኣቕሪቡ።
ስነ-ጥበብ ልዕሊ መድፍዕ ዝሕረ ኣጽዋር’ዩ።
ስለዚ እዛ ስማ ከም ዝሕብሮ ማእከል ጥበባት

ዝናር ድማ፡ ዝናር ጥበብ ዓጢቓ ተበጊሳ
ዘላ ዓባይ መስሓሊት መኣዲ‘ያ። እዚ
ቅርዓት’ዚ ጥበብ ዝውረሶ ባይቶ ብምዃኑ፡
ገዲም ስነ-ጥበበኛ በሃር ድምጻዊ በረኸት
መንግስተኣብ፡ ምስታ ብዙሕ ቅኒታት
ዝደረሰት ክራሩ ተሓንጊጡ፡ ነታ ”መለይ”
ትብል ናይ 1970ታት ደርፉ’ዩ ኣቕሪቡ።
ቀመም ናይቲ ምሸት ዝነበሩ ጉጅለ ያታዊ
ትልሂትን ሙዚቃን ዞባ ማእከል እንተዀኑ፡
“ኣብ ኣሰርካ ኣለና” ብዘስምዕ ብምሉእ
መሳርሒታት ዕጥቆም ብምውህሃድ’ዮም፡
ንሱ ከይፈለጠ ነታ ደርፊ ብኽብሪ
ዓጂቦሞ። ጣዕምን መቐረትን ናይቲ መደብ
ኣብ ዝጐሃረሉ፡ ኣጋጣሚ “ግጥሚሲ ካብቲ
ዝሓየለ ዓውዲ ናይ ስነ-ጥበብ እናተባህለ’ዩ
ዝግለጽ። ካብዚ ናይ ግጥሚ ፕሪፎርማንስ
ድማ እቲ ካልእ መሰነይታኡ’ዩ ዝኸውን።
ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቲ ሰብ ከተቕርበሉ
ከኣ እቲ ሰብ ሃርሞናይዝ እዩ ዝኸውን።
ሓደ ፍሊፕ ዳንተ ዝብሃል ገጣሚ፡ ‘ግጥሚ
ትፈትውዶ’ ተባሂሉ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ
ተሓተተ’ሞ፡ ገለ ሰብ ግጥሚ ዝፈቱ ገለ ድማ
ዘይፈቱ ስለዝነበረ፡ ንሱ ከኣ፡ ‘እቶም ግጥሚ
ትጸልኡ ሰኣን ግጥሚ፡ ኣፍቃሪት ትስእኑ
ይግበርኩም፡ ምስ ሞትኩም ድማ፡ መልቀስ
ዝገብረልኩም ኣይትርከቡ’ በሎም ይብሃል”
ብምባል ብዋዛ ናብ “ወሓዚት” እትብል
ግጥሙ ዝሰገረ ገጣሚ መለሰ ንጉሰ’ዩ።
እዛ ብልጽቲ ግጥሚ ንሓይሊ መጥቃዕትን
ነጎዳን ናይ ፍቕሪ ብልቢ ንዘፍቀረ ጎበዝ
ዝወከለት’ያ።
መስርዕ መደባት ተር ከም ዓተር
እናተጓዕዘ እንከሎ “ኣነን ግጥምን ሕቖን
ከብድን ኢና። ግጥሚ ንዓይ ሓደጋ’ዩ።
በሉ ክትሰምዑ ካብ ተቐረብኩምስ፡ ንዓይን
ነዚ ገርናው ግጥመይን ስሞዑዎ” ብምባል
“ነይረ ጥራይ’የ” እትብል ኣርእስቲ ግጥሙ
ሒዙ ኣብ ቅድሚ ተዓዘብቲ ዝቖመ ገጣምን
ተዋስኣይን ፍስሃየ ወርቅነህ’ዩ። ንሂወት
ንእስነት፡ ትማሊ ምስ ህሉው እናዛነቐ ድማ፡
ንትማሊ እተናፍቕን እተዘኻኽርን ግጥሚ
ኣቕሪቡ። ሕጂ’ውን ብቋንቋ ሳሆ “ዕዮ”
እትብል ግጥሚ ብኣባል ጉጅለ ፍዮሪና
ሻይማ ምስ ቀረበ፡ ዓቢ ስነ-ጥበበኛ ሰለሙን
ድራር’ዩ ናብ መድረኽ ተዓዲሙ። ኣብቲ
ኣጋጣሚ ሰለሙን ድራር ነታ “ኣድሃ”
ትብል ደርፋዊት ግጥሙ ንተዓዘብቲ
ከብርሃሎም’ዩ ተሓቲቱ። ንሱ ከኣ ኣብ
ከመይ ኩነታት፡ ግዜን ቦታን፡ ንመን ከም
ዝተደርፈትን ዝተገጥመትን፡ ንታሪኻዊ
ኣመጻጽኣኣ ማለት ድሕረ ባይታኣ
ኣመልኪቱ ብዝርዝር ንተዓዘብቲ ኣብሪሁ።
ብሓፈሻ ኣብ ከመይ ስምዒት፡ ኩነተ-ኣእምሮ፡
ኣቃውማ፡ ብኸመይ ከም ዝተበጋገሰት
ድቕቕ ዝበለ ትንተናዊ ዕዮጥበብ እዛ ስራሕ
ናብ 5ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ

ሃገራት
መነባብሮ
ዜጋታተን
ንምውሓስን ዋሕዚ ቁጠባዊ ዕብየት
ንምጥጣሕን፡ ብቐጻሊ ኣብ ዝተፈላለየ
መዳይ ዘይሕለል ጻዕሪ የካይዳ እየን።
እቲ ጻዕሪ ውጽኢታዊ ንክኸውን፡ ድርዒ
ዝዀኑ ኣገደስቲ ረቛሒታት ኣለዉ።
እቲ ምንታይ፡ እተን ሃገራት ሰብኣውን
ንዋታውን ዓቕሚ ብምውፋር ዝሰርዕኦ
ውጥን፡ ኣብ ዝተወሰነሉ ገደብ ግዜ
ንኽፍጸም፡ ጂኦግራፍያዊ ኣቃውማ
ሓደ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ።
ኣብ ዕብየት ሓንቲ ሃገር፡ ክሊማዊ
ኲነታት፡ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ፡ ኣቃውማ
መሬትን
ከባብያዊ
ርግኣትን
ካብ’ቶም
ብቐዳምነት
ዝጥቀሱ
ጸለውቲ ጂኦግራፍያዊ ረቛሒታት
እዮም። ከም ውጽኢቱ፡ ገለ ሃገራት
ተደራራቢ ትዕድልቲ ስለ ዝውንና፡
ግቡእ ምሕደራ ብምኽታል ኣኣብ
ጽባሕ ብልጽግና ከመዝግባ ይረኣያ።
ብኣንጻሩ፡ ካልኦት ሃገራት ብሰንኪ
ዘይምቹእ ጂኦግራፍያዊ ኣቃውማ፡
ኣደዳ ዘየናሕሲ ባህርያዊ ሓደጋ ክዀና
ይቕሰባ። እዞም ኣገደስቲ ረቛሒታት
ኣብ ዕብየት ሃገር ዘለዎም እወታውን
ኣሉታውን ተራ ምስ እንምልከት፡1. ክሊማዊ ኲነታት፡- ኣብ ሓደ ከባቢ
ዝህሉ ኵነታት ክሊማ፡ ኣብ ዕብየት
ወይ ዝሕታለ እቲ ከባቢ ልዑል ተራ
ኣለዎ። ኣብ ምቹእ ቦታ ዝነብሩ ህዝቢ፡
ብዘይ ጻዕርን ምብኻን ኵለንትናዊ
ጸዓትን ጥጡሕ ህይወት ይመርሑ።
ካልኦት፡ ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ቀጻሊ
ክሊማዊ ኲነታት፡ ግዳይ ዝተፈላለየ
ማሕበራውን ቁጠባውን ብድሆታት
ይዀኑ። ጽልዋ ክሊማ፡ ብመንጽር
ዝተፈላለየ ኣርእስታት ይስዕብ፥
ሀ. ዝናብ፡- ኣዝዩ ብዙሕ ወይ
ውሑድ መጠን ዝናብ እንተሎ፡
ኣብ ሕርሻ፡ ትሕተ-ቕርጺን ካልእ
ንጥፈታትን ዘስዕቦ ሃስያ ንምግንዛብ፡
እቲ ተርእዮ ዘጋጥመን ሃገራት ህያው
ምስክር ክውሰዳ ይኽእላ። ንኣብነት፡
ጽዑቕ ዝናብ ኣብ ዘለዎ ቦታ፡
ሕርሻዊ ንጥፈታትን ኢንዱስትራዊ
ስርሓትን ንምስልሳል ኣዝዩ ኣጸጋሚ
እዩ። ምኽንያቱ፡ ብሰንኪ ዝኽሰት
ዕልቕልቕ ዝተሃንጸ ክፈርስን ዝተዘርአ
ከይዓዀዀ ዓቢ ዕንቅፋት ክወርዶን
ቀጻሊ ብመራኸቢ ብዙሓን እንከታተሎ
ዘለና ተርእዮ እዩ።
ብመንጽሩ ኣብ ውሑድ መጠን
ዝናብ ዝርከበሉ ከባቢታት፡ ሕርሻዊ
ንጥፈታት ብኣዝዩ ድሩት ዓቐንን
ዘይቀዋሚ ኣገባብን ይካየድ። ከም
ሳዕቤኑ፡ ነበርቲ ንጥሜትን ደርቅን ሰለ
ዝጥቅዑ፡ ንሞትን ቅዝፈትን ይቃልዑ።
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ኣገዳስነት ጂኦግራፍያዊ ኣቃውማ
ኣብ ዕብየት ሃገር

ስለዚ፡ መጠን ውሑድ ዝናብ፡ ኣብ
ሰፊሕ ከባቢታት ዓለምና፡ ከም ዓቢ
ብድሆ ገና ይቕጽል ኣሎ። እንተዀነ፡
ነበርቲ በቲ ማሕንቖታት ከይተዓግቱ፡
ዕለታዊ
ህይወቶም
ንምምራሕ
ኣብ ቃልሲ ብምጽማድ ቀጻልነት
ውሕስነቶም ኣብ ምጥጣሕ ይርከቡ።
ማእከላይ መጠን ዝናብ ኣብ
ዘለወሉ ቦታ፡ ንዂሉ ንጥፈታት ኣዝዩ
ምቹእ እዩ። ከም ውጽኢቱ፡ ተቐማጦ
ብዝረኽቡዎ ርቡሕ ምህርቲ፡ ዕለታዊ
መነባብሮኦም ብዘይ ጸገም ክነብሩ
ይሕግዞም። ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ
ሓደ ዓመት ክልተ እዋን ምህርቲ
ክሕፈስ ስለ ዝከኣል፡ ክንዮ ምዕጋብ
ከባብያዊ ዕዳጋ ንሰደድ’ውን ከማዕዱ
ሓጊዙዎ ይርከብ።
ለ. ተመሓላላፊ ሕማም፡ - ተላበድቲ
ሕማማት ኣብ ልዑል ሙቐትን
ራሕስን ዘለዎም ቦታታት ብሰፊሑ
የጋጥሙ። ብሰንኮም ዝኽሰቱ ጥዕናዊ
ሃስያ ዜጋታት ኣብ ኵሉ መዳይ
ንኸይሳተፉ ይዕንቅጾም። እቲ ዕንቅፋት
ተደራራቢ ተጽዕኖ ሰለ ዝፈጥር፡
ንዕብየት ንድሕሪት ብምጉታት
ዘይሃስስ በሰላ ክገድፍ ይኽእል። እቲ
ተርእዮ ኣብ’ተን ብቑጠባ ዘይሰጎማ
ሃገራት ብተደጋጋሚ ይረአ። ስለዚ፡
ክሊማዊ ኵነታት ጥዕናዊ ኣገልግሎት
ከይግስግስ ዓቢ ብድሆ ብምፍጣር፡
ኣብ ሓደ ዓንኬል ክዛውን ቀሲቡዎ
ይርከብ።
ሐ. ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ፡- ንቑጠባዊ
ዕብየት ብኣሉታ ክጸሉ ይኽእል።
ንኣብነት፡ ኣብ ውሱን ከባቢ ናይ
ሓንቲ ሃገር ምንቅጥቃጥ መሬት እንተ
ኣጋጢሙ፡ ንመሰረታዊ ቀረብን ትሕተ-

ቕርጽን ብኸቢድ ይሃሲ። እቲ ዘጋጥም
ሓደጋ ዘኸትሎ ዕንወት፡ ካብን ናብን
ቦታ ዝተፈላለየ ተጽዕኖ ኣለዎ። እቲ
ምንታይ፡ ሓንቲ ሃገር ደረጃ ቁጠባዊ
ዕብየታን ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን
እትጥቀመሉ ስትራተጂያዊ ምሕደራን፡
ኣብ ምቁጽጻር እቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ
ወሳኒ ተራ ኣለዎ። ስለዚ፡ ኣብ ምዕቡላት
ሃገራት ውሑድ ሃስያ ከውርድ
እንከሎ፡ ገና ኣብ ምዕባለ ኣብ ዝርከባ
ሃገራት ግን ፈኲስ ሓደጋ ኣብ ሰብን
ንዋትን ዘኸትሎ ሃስያ ዘይሃስስ በሰላ
ይሓድግ። ስለዚ፡ ኣብ ርእሲ ዘለዎ
መወሰኽታ፡ ነተን ዘይሰጎማ ሃገራት
ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕብየተን
ከቢድ ዕንወት የውርድ።
2. ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ፡- ኣብ
ስትራተጂያዊ ቦታ ዝተደኰና ሃገራት፡
ልዑል ኣተኵሮ ንግዳዊ ንጥፈታት
ኣለወን። ነዚ ብምግንዛብ ካብ ጥንቲ
ጥቅምቲ
ንግዳውያን ወደባት
ብምሓዝን ብምውራርን፡ ኣብ መንጎ
ዓበይቲ ግዝኣታት ጥምጥም ይካየድ
ነይሩ። ስለዚ፡ ኣገዳስነት ማያዊ ኣካል
ኣብ ቁጠባዊ ረብሓታት ልዑል ስለ
ዝዀነ’ዩ፡ ነቲ ስትራተጂካዊ ከባቢ
ንምጉባጡ ሓያል ቃልሲ ዝካየድ
ዝነበረ። ከምኡ’ውን፡ ብሳላ ኣገልግሎት
ማያዊ መጐዓዝያ፡ ህዝብታት ብቐሊሉ
ክራኸቡ ስለ ዝኸኣሉ፡ ዝርግሐን
ተፈላጥነትን ዝተፈላለዩ ነገራት ክዓቢ
ክኢሉ እዩ። ካልእ፡ ወደብ ምንጪ
ዘይተኣደነ ኣታዊታት እዩ። እቲ
ምንታይ፡ ብመገዲ መራኽብ ዝርከብ
ግብርን ብቱሪዝማዊ ንጥፈታትን
ሃገራት ዓመታዊ ብዙሕ መኽሰብ ኣብ
ምግሓጥ ይርከባ።
ኣብ’ዚ እዋን፡ ሃገረ ቻይና ብመገዲ
ሰለስተ ዓበይቲ ንግዳውያን ወደባት
በብዓይነቱ ንጥፈታት ኣብ ምክያድ
ትርከብ። እተን ወደባት ዝተጻዕነ
ዓበይቲ ንብረት፡ ካብን ናብን
ንምስግጋር ጥራይ ዘይኰና ዝነጥፋ፡
እንተላይ ኣብ’ቲ ከባቢ ንዝምስረት
ኢንዱስትሪታት ኣብ ምስጓም ልዑል
ኣስተዋጽኦ ኣለወን። ጎድኒ-ጐድኑ
እውን እተን ወደባት፡ ንዜጋታት እቲ
ከባቢ ሰፊሕ ናይ ሽቕለት ባይታ ፈጢረን
ስለ ዝርከባ፡ ኵነታት መነባብሮን ናይ
ስራሕ ልምድን ብሰፊሑ ይረኣየለን።
ስለዚ፡ እታ ሃገር ብእትውንነን ዓበይቲ
ወደባት፡ ንግዳዊ ንጥፈታት ዓለምና
ኣብ ምዕባላል ሓጊዘንኣ ኣለዋ።
ብኣንጻሩ፡ እተን ማያዊ ኣካል

ዘይውንና ሃገራት፡ ካልእ ዓይነት
መጐዓዝያ
ክጥቀማ
ይግደዳ።
ከምኡ’ውን፡ ነቲ ናይ ማያዊ ኣካል
ጉዕዞ ተወሳኺ ግብሪ ንምኽፋል
ብዙሕ ባጀት ይስልዓ። ገለ ሃገራት
ድማ፡ ማያዊ ክፋል ዘይምውናነን
ከይኣኽለን፡ ብኣጻድፍ ዝተኸበበ
ዘይጥጡሕ ኣቃውማ መሬት ስለ
ዝውንና፡ ኣብ ቁጠባዊ ገስጋሰን
ድርብ ተጽዕኖ ይፈጥረለን። ስለዚ፡
ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ኣብ ቁጠባዊ
ልምዓት፡ ዝርግሐ ከተማታት፡ ናይ
ስራሕ ባይታን ዕብየት ትሕተ-ቕርጺን
ኣገዳሲ ተራ ይጻወት።
3.ተፈጥሮኣዊ ጸጋ፡ሃገራት
ብትሕዝቶን ዓቐንን ይፈላለ ደኣ’ምበር፡
ኣብ ከርሰን በብዓይነቱ ተፈጥሮኣዊ
ሃብቲ ሓቚፈን ይርከባ። እቲ ትዕድልቲ
ብዘይ ሚዛናዊ ኣገባብ ኣበየ ቦታኡ
ተዘርጊሑ ኣሎ። ስለዚ፡ እቲ ትሕዝቶ
ኣብ ሓደ ቦታ ካብ’ቲ ካልእ ሕልፊ
ወይ ዝዛየደ ዓቐን እንተ ሃልዩዎ፡
እሞ እቲ ውሽጣዊ ሃብቲ ኣብ መላእ
ዓለም ኣገዳሲ ቀረብ እንተ ዀይኑ፡
ብርግጽ ወነንቱ ሃገራት ኣዝዩ ልዑል
መጠን ገንዘብ ኣብ ካዝንአን ከእትዋ

ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ እዩ። ንኣብነት፡
ንፋስ፡ ጸሓይን ምልኣት ባሕርን ምስ
እንምልከት፡ ብዘይ ዝዀነ ጸዓት
ብቐጻሊ ክንውንኖም ዝተዓደሉና
ሃብቲ እዮም።
ገለ ሃገራት ኣዝዩ ክቡርን ልዑል
ተጠላብነትን ዘለዎ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ
ተዓዲለን ከብቅዓ፡ ገና ካብ ዓዘቕቲ
ድኽነት ፍሕት ከይበላ ይቕጽላ ኣለዋ።
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ እኹል
ተመኵሮ ወይ ክእለት ዘይምህላው፡
ምዕቡል
መሳርሒ
ቴክኖሎጂ
ዘይምውናንን ግቡእ ኣጠቓቕማ እቲ
ተፈጥሮኣዊ ጸጋ ዘይምምዕባልን ነቲ
ሃብቲ ከባኽነኦ ይረኣያ። ብቐዳምነት
ነዞም ነጥብታት ብምርግጋጽ ዕብየት
ክረጋገጽ ይከኣል። ስለዚ፡ ተፈጥሮኣዊ
ሃብቲ ኣብ ዕብየትን ዝሕታለን ሃገራት
ኣገዳሲ ረቛሒ እዩ።
4. ከባብያዊ ርግኣት፡- ኣብ ኵለመዳያዊ ዕብየት ከባብያዊ ርጉእነት
ብቐዳምነት ክጥቀስ ይከኣል። ንኣብነት፡
ባንግላድሽን ፊሊፒንስን ብቐጻሊ
ብዝተፈላለየ ባህርያዊ ሓደጋ ዝተናወጻ
እየን። ብሰንኪ፡ ዝኽሰት ኣዕናዊ
ተርእዮ ህይወት ሰብ ይጠፍእ፡ ትሕተ-

ይሕግዝ። ንኣብነት፡ ስዑዲ ዓረብ ብሳላ
እትውንኖ ተፈጥሮኣዊ ዘይቲ ነዳዲ፡
ቁጠባዊ ዕብየት ከተረጋግጽ ክኢላ
እያ። ከምኡ’ውን፡ ኣብ ከርሳ ተዘሪኡ
ብዝርከብ ማዕድን ኣልማዝን ወርቅን፡
ደቡብ ኣፍሪቃ ቅልጡፍ ስጒሚ
ኣመዝጊባ ትርከብ።
ተፈጥሮኣዊ ጸጋ ዝሕደስ፡ ዘይሕደስን
ዘየቋርጽን ተባሂሉ ኣብ ሰለስተ
ይኽፈል። እቲ ቐዳማይ፡ ከም ሃብቲ
ማያዊ ክፋል ዝዀነ ዓሳን ጸጋ መሬት
ኣግራብን ዘጠቓልል እዩ። ነዚኦም
ግቡእ ምሕደራን ክንክንን እንተ
ተገይሩሎም፡ ኣኣብ ጽባሕ ብብዝሕን
ዓይነትን እናወሰኹ፡ ኣብ ዕለታዊ
መነባብሮ ደቂ-ሰብ ልዑል ኣበርክቶ
ይህልዎም። ንኣብነት፡ ኣብ ቁጠባዊ
ዕብየት ደቡብ ኣመሪካ ዱር ኣማዞን
ልዑል እጃም ኣለዎ።
ካልኣይ፡ ዘይሕደስ ጸጋ ኰይኑ፡
ሓንሳእ ኣብ መዓላ እንተውዒሉ፡ ከም
እንደገና ክምስራሕ ኣይክእልን። ስለዚ፡
ኣብ ዝጕሕጓሓሉ እዋን ካብኡ ዝርከብ
ኣታዊ ኣብ መሰረታውያን ጠለባት
ብምውዓል፡ ነባሪ ፍታሕ ኣብ ምንጋስ
ከተኵሩ ይግባእ።
ሳልሳይ፡ ዘየቋርጽ ወይ ዘይጽንቀቕ

ቕርጺ ይዓኑ፡ ሕጽረትን ምቁራጽን
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይረአ። ከም
ሳዕቤኑ፡ ቁጠባዊ ቀውሲ ብተደጋጋሚ
የጋጥም። ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ’ተን
ሃገራት ክካየድ ዝግባእ ናይ ውሽጥን
ደገን ወፍርታት፡ ከይምዕብል ብኣሉታ
ዝጸሉ እዩ።
ኣብ’ዚ እዋን ቁጠባዊ ዕብየት፡
ብንግዳዊ ንጥፈታት ብመገዲ ፍርያትን
ኣገልግሎትን ብሰፊሕ ይካየድ ኣሎ።
እቲ ንግዳዊ ንጥፈታት፡ ዓበይቲ ወፍሪ
ብምእንጋድ፡ ናብ ጎደና ምዕባለ ክጽንበር
ይከኣል። ስለዚ፡ ነዚ ብምትግባር
ናብ ዓወት ንኽበጽሕ ብዙሕ ባጀት
ክስላዕ ኣለዎ። እንተዀነ፡ ብሰንኪ
ጂኦግራፍያዊ ኣቃውማ ንዝኽሰት
ሕጸረታት ኣብ ምፍዋስ ዝውዕል
እንተ ዀይኑ፡ ብርግጽ ቁጠባዊ ገስጋስ
ንኸይስጉም ዕንቅፋት ይፈጥር።
ጂኦግራፍያዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ባህላውን
ካልኦት መዳያትን፡ ኣብ ዕብየት ሓንቲ
ሃገር ሰንሰለታዊ ኣስተዋጽኦ ኣለዎም።
ሓደ ጽላት ገዛእ ርእሱ ክኽእል ስለ
ዝግብኦ፡ ብኻልእ ክትካእ ኣይግባእን።
ስለዚ፡ ኵለንትናዊ ምዕባለ ንምርግጋጽ፡
ብዘይ ዕሽሽታ ብማዕረ ክስረሓሎም
ይግባእ።

ሓዳስ

ኤርትራ

6 ታሕሳስ
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ƆŗƄǡǌĞȳűƳĉù÷ǆǦŶƆŗƶƭŅǁ
ŊǎòƆǂȳŴŊƂŶĉŊȑāƉƄǦǎŶ
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ÏƱǆŕĄęĄĔñǆƢŚƌŊĉŶňęȲƱǆĉŶňęǆĉĔȓȳÐ

ȣùġȣŴǦŶƆŶŘǆƆǂ"

įùŊļõƎŚęǧĉƆŶƉúȣùġȣŴ
3KLORVRSK\ ȣľĖǻŅŊƆǂȳȣùġȣŴ
ȣùǶŚ ƆŶŘǆ Ɔǂ" ĜŊ ƆŶŘǆ ƉĉƱǆƏŲĉĉġƙęƱǎùǇƄǆĄġùŶȳ ïĔęŘȲ ǎøŚȲ ȣŚƢŚ ǻŅŊȴ ùƎƯ
ƎȞùǻ ǆƛƆù" ŊƖĄǆƉ ƎȞùǻ ƆƳ Ɔŗ ƶƭŅǁ ŚėǙǋ Ŵǆ ñǆƢŚ ŶĉƟŶŴŊǻŅŊƱŊȓāĄŶǡǋŶƆŗ
ǆƛƆù"
ĉƟŲƱġŕŊñùƎŶǉǆƏŶǆƖƧŶ" ǢƯƷŶňƯõŶƆǂȳ
ĜŊƉǆƢôǉȲƉǆŕÿǧĜȴƄŊŘŊŶȡġ
ĜŊŊƖĄǆƎűŊęƄôƨ"
ǻŅŊùŋŴƆǄǻŅŊűŗĜŴǆƌŊŗ
ŚùúȲŊƶŴŊŚĩŅŊȲűĬǆűĬǆŚŊù
ĜňŚƉĄǆŊƶƄĄĜôġęƭŚŊÿǉ ǧǞƂ ĉġ ǎƛűŖȴ ȓņľ ƉǆŕƴĔŅȲ ƆƉǆȲ űŗ ıŲƯ ƌŊŗ ǥǤ ŶƛŶȞö
ƎűŊĕǆƛƆõ"
ĜŴǆƉǆǡŅĔȲŶĜŅǆŖŶǉĭŶƉǁüǧĜ ŕƛƆôŴǎŶĮȎǤƆǄȳǻŅŊǎĉę
ƧȓƃŚ ƄġŕŶŚŷŚȲ ŊùþŶ ĉñĚŶ
ĜŊ ŅöāȲ ÿğŇȲ ŕĄėćĖ ƆŶġğ ƢƱŕ ÿöȟ ƃùŴ ŶǢî ƆŶŕŵęŴ
ƆǄ ƎŶŊ÷ ŶƛƆùȳ ŅƳ ǎć ÿǉ
Ɔǂȳ ƢŚĕ ǆÿŚŚȲ ǆĄėĄęȳ Ɔŗ ƆĉŅƄę ŶāĜŊ ŊƴƯň ŚęǢĉ
ıęŶȁȣŴǆȣùǶŚƎŚƉƧŶŚŅıƯȳ
āś ŊĖľ  ĄùĞ ǦŶ ŊāȣŶŗ ĉǎėƤ ȑŶĂŖŶ ƉǆǎƂŶȲ Ƅįȁȃ
ǦŶǎćȣùǆƶŅôŚǡȓȣùǶŚƆǄȳ
Ɔǂȳ ġôƳ ƌŊ ĉāŘŚȲ ĉāğŊ Ɖś űǡėŚŶ ġęƬŘŖŶ ȃėġ ƉǆÿĜŅ
ƆƢǻŅŊȣùǶŚƆǄȳƆƳȣùǶŚÍƳ
ƄǁƪęȣŶĉġǸėŚñǆƢŚŶƄǎćġ ƆŶŕÿöȟÍǂƆŗƶǄǌƊõƌùƆŊƴƯň
ǦŶƎȃŅǻƢǆǎćŊğǆŶġƎŊȑā
ŊƭŇƂŶĄǉĉǉĉŘƉĉƱǆŊúĉȲĜŊ ĄƥŗƉǢñǁŴƶǦŊƇ
ƱǆƉƄùȲƉĉĄŅǡĞƄĉęŕƢĞǊÍƧŶ
ƱùƯúĉāśŘŚÍƧŶǉĔŚǁŊúĉŶȳ
ÿǉĄŶƆĜǆƆĉŅƄęȲǡŴƄŊŶƂġ ƄŊŉŕȞŕűƎĔǤǡȓƶƉƄùƄǆƏűŶȳ
ƶŅƶü ĜŊ ĉġ ƭŅǁȲ Ŵǆ ĉŶňę ƯǎĆƂŶñǆƢŖǡôŚęǢĉƎĔƛŅ÷Ŷ
ǻŅŊ ƄŊ ǦŊĖ ƆǄ ƆŚĜęāȳ
ƯǎĆƂŶ ĉǎėƤ ȑŶĂŖŶ ƄŊ ĉùƄŚñǆƢŚƶñŊǻŅŊŴŊėƉôö
ƄŊ
ÿğŊȲ ƄŊ ȣùǶŚ ƉűôùǄÍƧŶ
ĉȓŶįĺ Ɔǂ ŊƴƯň ñǆƢŚ ƄƯĆĺ ĉġ ƶƛƆùŶȲ ƎŊ ƶŅô ƭŇǆ ȎǤ
ƄǆƉƄùŶȳ ǻŅŊ ŕǎ÷Ŷ ęǦƄŚŶ
ƶÿġŊŶ ùŋŴ ƱƥñùùŶȳ ƉĄǆĞȲ ƢųŲƄúƃùŴƎŶƴĔŊŶƛƆùƃŴȳ
ƶĄùƇȲĆƴŲƶÿôƢƱüǢġñǆƢŚ
Ŵǆ ŶƆġűŚŶ ŴŊėŶ ǢǄ ǢǄȲ ƒŷ ƉĄǆĞƆƳƆŗĄȣŚāĉġǸęŕǎ÷
ŶƛŶűŊę ƆŕƛƆôŴ ȣŷŚ ƏǆŴ ƄŊ
ĄƭùŘƤ ƎġŕŘŚ ƭĆĺ ŶƖǆÿġŊ ƶŶǞęŅŋ ñǆƢŚ ŊĉƟŲ ŊƱǆ ƆƳ
ñǆƢŚƆǄƆŚĜęāȳ
ÿöƜĉ þƱĊ ġôƶȎŶýȳ Ǧǎ÷ŚŶ ǻŅŊÍƳ ǦŶ ƆŶŕïŊŕĄȲ ƆŶŕŕćñĔȲ
ȣùġȣŴ ǎć ŴŊ ǻŅŊ ƱŊȓā
ĉĔŚŶ ñǆƢŚ ŊƲā ĉġ ĄïĚȲ ƶŴ ƆŶŕǻĔǁŶ ƌùƆ ƭǆűŚ ǉǤƤ
ƭƢŘŚƆŶŕŕǧŴȎȞŶĉõƆűŚǾŇǷ
ĄŶǡǋ ƏǆŲ ǆęƉŊȳ ĉȣùğȣ
ĉȔŘŚ ǡƴƆ ñǆƢŖ ŕĹùĮùƨȲ
ŊűȎ÷ ŕǡųƲȲ ƄŊ ƧĩǸ ğŶǊľ Ɔǂ ƎŶŊù ƄǆŶƛƆùŶȳ ñǆƢŚ ŊƭŶǉęƆĝ ĉġ ǡƴƆ ęƆġƙ ƶǦŅę
ŕĜĆĕȲ ƄŊ Ǣǎǫǎ ŊÿĄǉ Ɔĉų ÿȑę ġôƶƜűŚ ƆĉŅƄęȲ ĄŶƆĜǆ ĉęĉęȲÿğŊŶƄġŕŶŚŷŚŶƆǂȳƆƳ
ƎȓĬǻ ĉƟŲ ĉġ ƄğŕŊïô ǦŶȲ ǻŅŊ ñǆƢŚ ŊŕúƂ ŶƖġŕŊñù ǦŶ ġľ ƃùƌ ƄŊ ÿğŊ ĉñƧŘŚ
ƉĄǆƎűŊęƉĉƱôƨƉǁôôǁȲĉùƄŚ ƎǉŴǩƶƜűƭŶįȐĉƛŶǄŚƎñùƨ ćôŚƄǆƏűŶȳĉȣùğȣćôŚęƆġƙ
ƶñŊ Ĉ÷ ñǆƢŚ ŊƖĄǆ Ɖāùȣ ƄǆǦňƆŶȳ ŶƱāùȤ ñǆƢŚ ąĹŚ ƎğƯƶƱĔƌƄŊƯŶǉėÿğňŚĉƗǌǎ
ƉǁġŕŊïôȲǉǎāĖƶűȞĜƎǧǃƱāôȤ ƎñŋŶŊƂǎćŶƱǆŕęȣĊŚġŶǎƧ ćôŚÍƧŶƄǆƏűŶȳıǎĉŶùƯùŶƊõ
ƢęįƤ ƆƥŶ ñǆƢŖ ƉǹƯĢ ǆęƁȳ ƏǆŲ ƎŶȎŶāŶ ƆĉŅƄęȲ ǻùĬŚ ĉȣùğȣıǻƬȲƄǡňŊȲƶÿƱĉġŚŶŘŶ
ÌĉġǸę ñǆƢŚ ŊŶƂĜǆ ƎÿġŅõ ĉġǸėŚñǆƢŚƎęǌƆƎȣŚŶƄǡǌĞ ƆǂȳȑƯĖǆÿŚŚȲĈ÷ǆÿŚŚȲŶňŊ
ǆÿŚŚȳƆƳġôƶƜűŊȣ÷ǆŶǙĄęŗ
űŅĔųÍƆŴŅôƭľĆƄġŕŶŚŷŚƏǆŲ ƏǆŲǆęƉŊȳ
ƶŅöÍƧŶ ƣýǎ ƄǆƏűŶȳ ȃėĩ ĉùƄŚƱôƨñǆƢŚƊ÷ŚŴƆŶïęȤ ŕġȡ Ʊĺęȓ ĄĞõ ƎęƁ ǆƛƄù
ŊƴƯňƧùįƤñǆƢśĉǆƗŶñǆƢŚ ƆǂȳĉùƄŚƱôƨƱƯǦŊñǆƢŚĉġ ƆĉŅęƆĉŊƴƉŇǎƄǆƏűŶȳ
ŊƭňǄƉǆÿĜņȲƉĉƶïŋĉƯǎĄƇĉ ęƗŊȲ ĉíę ƢƱŕ ĉƟŶ ƱŕƄğġę
ȣùġȣŴŶǡƴƆęƆġƙƌŊĉĉęćę
ȎŶĮĿĉ ƶÿùȟÍƧŶ ƣýǌŚ ȃėĩǁŊõŶȳÿǉĜŊŊǡƴƆñǆƢŖ

ĢıėǼġ

sȢÇȢ

ô Ύ¢`Ύô+

mΎHnpΎĳTĆƌƅùŅęì ƢǋŅęì

ƉôƙŶȲ ƏƉǆŶ ƶŅïù ÿĩĩ ƎŚƢġǎ
ƉôƙŶŕĄğğùűŚƉĉƱôƨƎƃ÷ŘŚ
Ŵǆŗ ƭƧǋ ǆāŊĕȳ ƌŊŗ ĬŶǋ
ƱĄğġúĉ ƎùŗƇĉ ŊĜŶƋ ȣľėƤ
ġĉƬŚ ƶűƶƯ ƅŶƴǆĉȲ ŊĜŶƋ
ƏƉǆŶÍƧŶ ǆűƶƯÍǂ  Ŷÿǉ Ǝȡù Ŵǆ
ƄƆĉĚ ƶȎùƣ ġôƶƜŲȳ ƎùŗƇĉ
ŶÌǂȤęǄÍƶŅïùƅŶƴǆĉƱƧȓƆƎȡù
ƄƆĉĚǁǻıƫȳƄŊȣľėƤġĉƬŚ
ƄŊȣľĖÿǉĜŊƎŚƢǎľ ƎŚƢǎľƉôƙȲƌŊƄƆĉĚŴǂȤęǄ
ƶęƉŋĉ ƶŕȞ÷ôǂ ƍĆƌ÷Ś ǆűƶƫȳ
ǉļǆľǻėǆƆƗ÷ŚƆǁŶȳ
ŅƷĉƉĆƌŚƄŊÿǉƆƥŶƎğŊ
ƄŊ ÿǉ ĜŊ ȓņľ ƶƜű ŕĄġǼ
Ǝȡ÷ŚƄƆĉĚǆŚŶƉȣȳ
ƉŕāǎęȲ ƄęňƯŕ ǉļǆľ ƄƶǁŶ
ƆƗ÷ŚƆǁŶȳŴǆŊÿĮĄğǸƔŶƌ  ġƆö Ŵǆ ŕȣıĚ ĉęƄǆȲ ƌŊ
ƎŚƢȓƆȲ Ɔŗ ƆŚƴĔŋ ǻėǆ ƱǆƏű ƶŕȞ÷ôǂįŶƴŘŚǁǎāŶȳ
ȣľĖ Ŷȏñ Ɔǂȳ ȣľĖ įŶƴ Ɔǂȳ
ȣľĖĉĭęƆǂȳƏŘȣľĖƊõƆǂȳ
ŊĜŶƋȣľĖƱǆŅėŅęƎȡùƄƌ÷ŚŴ
ǁôŶȳ ŊĜŶƋ ȣľĖ ƱǆȣŕŶ ƭǆűŚ
ñǆƢŚǁôŶȳŊĜŶƋȣľėƤġĉƬŘŚ
ƄňŴŶƄŊƶŕȞ÷ôǂƭøŚƆŶġğŘŚȲ
ƶŕȞ÷ôǂŕȞǻĚƄƤƎġŕŘŚǁǤǻą
ƆǇĉȳŶúĆƆĉŅƄęǡôƌŊƄǡĔĉŗ
ÿıŘŚƢġƎŶŊôƊĉȳ

ƱǡǎġȲ ŊƖĄǆ ŚŊúÍƧŶ Ƅƶǂ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǂ ĄȓŴƯŚŘŚ Ɖĉ
ƢğųÍǂȳ Ƅƌ÷Ƥ ĶŶĶȲ ƎŚƴĔŊ Ɖôƙ ƶŕǡùȎȲ ŚȞŚƨ ĜŊ ƄŊ ǻļƙ
ƆŕƧȓƇ įŴ ƉĉƂÍƧŶ ƎùǹȞŶ Ǝñõ Ɖú ƌŊ ƶŕȞ÷ôǂ āććŚŶ
ŊęŚƪŶŴǆƄƱėęňƙƄƶǂƢğųÍǂȳ ĩǦėŚŶŚǎāŶƃƙȳŊŕƢğƘÍƧŶ
 ÿǆö ȣľėƤ ġĉƬŚȲ ĉġ Ǝƃ÷ŘŚŴǆŗƭƧǋƉĉƶāŊęƨȲ
Ŵǆ ŕȣıĚ ĜŊ ġƆö ĉęƄǆÍƧŶ
ƏƉǆŶƶŅïùÿĩĩǆĄğĜùȳ
ŊƲā ŕėÍǂ Ʊôƨȳ Ǝƃ÷ŘŚ Ŵǆŗ
ƄŊ ȣľėƤ ġĉƬŚ ƎŚǻāù

Ɔǂ ƶŊǡġȳ ŊƴƯň Ŵǆ ǡƴƆ ęƆġƙ
ÿğňŚ ŊĉāŘŚ Ɔǂ ƶȣùĉȳ ŶŴǆ
ƌùƇŚÿğňŚŊĉĉęćęȲŊƴƯňƭôĉȲ
āŊĔŕĜŊȲ ŘĖƛȲ ƌùƇŚ ƶÿôȣƨ
ŕĄƎĚŊĉġŚŶŘŶƎŶȞ÷ĜȣŶƛƆùȳ
ƉĉƳƄŊƆŶǡŊĔõƆƥŶǎćƌùƇŚ
ƄĹǋĊĉƄŊƶŅȓāƨĄġĄęÿğňŚ
ŶėƖŊȳŶġėÿśĉűŶŊŊȲŶĉęĉĚȲ
űġŕŶŚŷȳ űŗ ƶŅȓāƨ ĄġĄę
ŊĉŶȓŶňę ǎć ŊƶŅôȎȲ ŊƶȎƭĹȲ
ŊƶƭĊĹ ƭĹŶ ƎŶÿġŊ ŶƛƆùȳ
ęýľƎŶŅȓāǎćĬöùǆƖƧŶȳ
ƄŊƶÿȎĔǦƵ
ȣùġȣŴ ƱǆŶȎù Ƅƌù ĜŊƄƧűŚ
ƆǂȳŊƴƯňñǆƢŚƌŶŋŘƄƄŊƭôĉŶȲ
ƎŚǡŊĚ ƱôƌŶ ƱǆŊùƌŶȲ ƆŶŘǆ
ƎŚȞùǻ ƄôƌŶ ǁŊùƌŶ ŊƖĄǆ
ŚȞùǻŶȲƄŊŋŘƙƄŚǂƶƜűƌùƆ
ƎȞ÷ĜȞùƌ ƄǆƉƄùŶȳ ćôŚ ŊƴƯň
ǡƴƆęƆġƙƌùƆƎÿġŅùƌƄǆƎƆùŶ
ƆǂȳġôƳǎćȲȣùġȣŴƱǆŶȎùƄƌù
ĜŊƄƧűŚ Ɔǂ ŶŊùȳ ƆƳ ġôƶƜű
ƉƄȲŊƖĄǆƎŚȞ÷ĜȣƄôƌƎŚĄïę
ǦǎűŘƤ Ɔǂ ƎŶŊù ŶƛƆùȳ ùƎƯ
ƆǂȣùġȣŴŴŖƎƃ÷ŘŚȲĜŊĊǄŶ
ĄĉñėŶŶ Ƅôƣƨȳ ŊĄĜĔŖ ǦŶ
ƎƆôŚȲĊǄƢǆŊŚĉñęŗƎŚȃŊǼ
ƆŚƛƆù ƭƧǉ ȣùǶŚ ġôƱǆƏű Ɔŗ
ȔęŊĹŶǊŶňƯõűŗƶȞ÷ĜȣƶǦǉȣ
Ɔǂȳ

ȣùġȣŴŊęŚƬƶŕĄęĄĔñǆƢŚ
ƎŚűŊę ǁƛƆùȳ ȣùġȣŴ ŶŴǆ
ĄƢǌƆŘ ƄǎćğƤ ÿĮ ŶĉęƌŊ
ĝęűĬ÷ƤāśŘŚǁ÷ƯùȳȣõǻƢǆ
ƧĝŶĄŶǡǋǻŅŊƄǁġŕĉñęŶȲƆƓ
ǉƄ űŗ ǎĚ ƶŕŅȓü ǉĔǜ ȣùǶŚ
ǆŊǎñŶ ǆÿŚŚŶȳ ŊȣùġȣŴ ŶǡƴƆ
ñǆƢŚŴ ŶĉęĉęȲ ŶŘĖƛ ŶĉęĉęȲ
ŶñǆƢŚƌùƇŚƉćŴĜňŚŶĉęĉęȳ
ƆƳ ƄŊ ĉǦňę ƶāǦƲŴ ƎŶĄïĚĉ
ƆŶƛƆùǻŅňŚǎćġęƭŕŚĉñęŗ
ȣùġȣŴǁĺąȳ
ȣùġȣŴƭƧǉƧǦƆƆǂȳƆŶǻĬĄõ
ƄȓƥęǎćęŚƬƆǂȳȎ÷ƆŖƯĩűŚȲ
ǎŶĭęŴȲ ȡŴŗƎűŚ ƆǇĉȳ ƴƯňƂȲ
ŶĜŊćƆƉùƶǡŊĔƊõƆǂȳȣùġȣŴ
ƱǆŚŶƎȤ ǁùŋŶ Ɗõ ŶĜŊ ƶŚŶƎȣ
Ǣǌǆ ȣùġȣŴ ǆŚŶƎȤ Ɔǂȳ ĜŊ
ƆŶŘǆƎȞùǻǆƛƆùŶƄǆƎƆùŶ"ĜŊ
ƆŶŘǆ Ɔǂ" ŊƖĄǆ ƎűŊę ǆƛƆù"
ƆŶŘǆƎŚġȤǆƛƆù"űƷĉāśŘŚ
ƎŶÿġŅúĉƄŊƆŶǞĉĔõƆƥŶǎć
ƄŊƭƧǋȣùġȣŴŕȎĉŇęŴƉĉƱôŴ
ƉĉƶŕŅĜęŴƎŶÿġŋŶƛƆùƃŴȳ

ǻęƱǻŅŊƎŊȑāǆƉƄùǏ"ƆƳ
ƶƉƄùƄǆĄġùŶȳǦŶŴŊƂǡȓŴƌŊ
ĉǭƭƶ Ɖś ƉűĶęȓ ƄǆǦňƆŶȳ Ɔŗ
ƆŶƖǏ ǭƯƷ ǎć ȣùġȣŴ ǆƖƧŶ
ćôŚ Ɔǂȳ ŊȣùȣġŴ ƱǆŕĄęĄĔ
ñǆƢŚ ƌŊ ĉŶňę ƱǆĉŶňę ǆÿǆĩ
űƳŶĉŊȑāƱƛƆôŴƶŕȞ÷ôǁňñö ƆŶŕŅùŴÍƧŶ ƌŊ ÿĮ ƶĔÿľŴ
ƢǆĄġĄėŚȣùġȣŴƄúȳĉƯėňƤ ƄǆŶĄġùŶȳ
ȣùġȣŴƆŗƭŊ÷öƏǆŲĄŊƴāŚŴ
ġôƳƆĉŅƄęƉĉĄŶƆĜǄŚĄǶŶ
ƆŶȞùǼƆǂȳƄŊĉŊėļƤŶȣĬƎŇ
ñǆƢŚŴŶƉǆǎƂŶƎŶĉęĉęŚýƴŚ
ƭôĉŴ ǡųŲ ƶāĜŅõȲ ƄŊ ıǋ ŴŊė
ƃŴȳűŶŊŊǎćȳĄÿƲŚĢľėǼġȲ
ƄñƴŊ ŴǆŕŶ ĉŊėļƧǄŶ ïǡėŚ
ƏŶȠĤġȲņǎïȲƌŶŚȲųŝȲıǊġśćġ
űȎŊėĺƶęƁŶĉŊėļƤȣùġȣŴǎć
ƄƒŴġȲ ġȨŷƴȲ Ćù ƢƱŕ ŶƗŶȳ
ƄúȳƌùƇŚŊƲÿŚıęŶȁȡŚƢǆ
Ŷğśĉ ƶŅȓāƨȲ ƶŅùƨ ȣùġȣŴŶ
ĄġĄėŚ ȣùġȣŴÍƧŶ Ƅôƣȳ ÿǉ
ǻŅŊñǆƢŚŶŶāĜŅõȲŶĄęĉĚĉġ
ĜŊŶƛȞ÷ĜȣƄǁŴǆĄġĄęȣùġȣŴ
ñǆƢŚŴűğŶǇȳŴŚŴıǋŴŊėǎć
Ǝƛŕù Ƅôƨ ǦŶ ƉŶȃűĹõ ƱôŴ
ŶÿŶȓȓȳŊŚŊƭŚǎćŶŶŅĚȳ
ƄǆƏűŶȳ Ɔŗ ƶǄǌ ƄǡǌĞȲ ĉȣùğȣ
ĄƢƉĞȶ 7KH /LWWOH %RRN RI
ćôŚ ŊęŚƬ ƎŚűŊę ƎŚĄėĄę
3KLORVRSK\
ĉƛƄùćôŚƆǂȳ

 ŊƱǆƌ ǉĮĜňŚ ƌùƇŚ ƅŶƴǆĉŴŊƄƆĉĚȲćñȎŶȲƉĉƂÍƧŶ
ƆŶġğŘŚÍƧŶŶűƤāƶľȓùƶĉǎŴ ȣĔűŊĞ ǆűƶƯȳ Ɔŗ ĄȓŴƯŗ Ɖĉ
ƶāŊĚȲ ƆƳ ĉėľÍƳ ŶļŶƴ ęƆĞ
ƎĉġęŖǆƛƆõƆǇĉȳ
ǌęǢ Ɗõ ĜŊ ŊƴƯň ȣľęŶ ŊęƂǆ ƉĉƱǭǎúŶ ƄŊ ƧĩǸ
ĉāƶűŚŶ ƎÿġŊ ƆŶƉúȲ ǉĮĜňŚ ƄęňƯŕ ĜƭŘŚ ƉǻȣƇ ƉĉƶƛƆùŶ
Ɔśĉ ƆŶƏ ŶűƤā ƶľȓù ƶĉǎŴ ǁĔǎƆȳ Ɔśĉ ŕĄėĄęŗ ıǎĆ
ƶĉġęŖƏǆŲƎġĉưĉǆƛƆùȳƆŗ ŴŊ ƶŕȞ÷ôǂ ĄǎïųŘŚ ƎŚǻĬĉ
ÏùņŕĜǆĕȲùňŕĜǆėÐƶŊù ÿĮǦŴƌŊƳƶŕȞùǁÍǂȳƉĉŊƭù ĉǢǄǆȲ ŶŕȣıĚ ĜŊ ĉāĶȣ ƶǄǌ
ƄŅïñ÷ŶġôƱĔňǻėǆƶŅïùƄǆƏűŶȳ ǎŇȲ ġƥŶŶ ƌùƇŚŶ ƎğŊ ĄƢǌƆŘ ƉĉƱęŊāǆĄƛĕȳ
ƶŕȞ÷ôǂ ĄȓŴƯŚŘŚ Ɖĉ ŴǆñǆƢŚǭƯƶƇĉȣľėƤƶĉǎŴ ŕĄğğöǉĔǜŕǶćŚűŚƱôƨĉ
ĜňŚ ƶǄǌ ĬȑùűŚ Ʊôƨ ȣľėƤ
ƱĔǤǡȓƨȲ ùŇ ĉġňę ƶŊù Ƅĉę ƎĉġęŖǆƛƆõȳ
Ŷġô ƱĔň ǻėǆ ƶŅïù ƄǆƏűŶȳ ȣĺėŚűŶāǎāǏĉƎǶćĄŖ ĉāƶűŚƎĉġęŖǆƛƆõȳ
ƭƧǋȲ ÿǉ āąĉ ıǎĆ ƉųŴ Əű
ƌùƆ ĄǎïųŚ ĉƧğǊȲ ŊƱȣıĚ
ĜŊ ƎȣŕŶ Ɖĉ Ʊôƨ ǆĄƛĕȳ ƄŊ
ƶŕȞ÷ôǂ āąćŚ Ŋƶŕƙǁǉ ŊƲā
ĄȓŴƯŚŘŚȲ ġƆö Ŵǆ ŕȣıĚ ĜŊ
ĉęƄǆ Ŵǆ įŶƴ ȞƧĞ ĉƟŲ
ŕĔǤǣȏƄúȳ

ƎŶǇÍŗ ƶȞǻĚ ġĉƬŘƤ ǢǎƄŚȲ
ƄŊ ùŇŶ ƄȣùŊŶ ŊęŖƯ įŶƴ
Ɖĉ ƶȞǻę Ɔŗ ĄȓŴƯŗ ǆāŊęȳ
ȣŚāȲǻùĄŚȲƌŊƄƶƙŕȣıĚĜŊ
ŊƄƌù ĉȣù÷ǆŶ ƌùƆŶ Ŵǆ ŊÿĮ
ƄŊùŇƄƌ÷ƤǢǎƄŚƉĉƱƧęǎ
ƆŗƶŕƙǁǉĄȓŴƯŗƢĞƗǁŊęñȳ
ƭĆńġĉƬŘƤïġǄȲŶƄƆĉĚŴǧǌƆŗ
ƍĆƌ÷ŚƉĉƶĜǎǎǆǡŊĚȳƆśĉ
ǩǌƆŗ ƍĆƌ÷Ś ǎć ŶùŇ ŊęƂǆ
ǁǎƎĉƥȳ ŊŕƢğƘȲ ƄŊ ƄȣùŊŴ
ŶűƤāƆƥŶƶľȓùįŶƴǆȞǻęȳŴǆ
āȓĔŚŚŶȡġȎǡćŚÍƧŶǁġƯŊȳƆƳ
ƭǆűŚāćĉƆƳÌĉùƎŘŚƶŕĜŊĔ
ùŇÍŕňîõǆȓƥƯȳƆƳƭǆűŚŕęƆǇ
ƌŊǉĮŕňƯŚǇƶǄǌƄŊǉĮƄŶġŚǇ
ƉĉƶęƁƆŗĄȓŴƯŗƢĞƗǁĔǎƆȳ

ƉôƣȲñęĄŚùŋĉǆĄƭėĔȳ
ƌŊ ƄƶǇĉ Ʊǡęą ƄŊ ȣľĖ
ƶŕĄęƏĝ ĄȓƯŚŘŚȲ ȣĺėŚ ƄŊ
ÿǎāǏĉƱęƆǆƨĉȓù÷ƧŶƄƌ÷Ƥ
ôƧǻŶÍǂȳ ƄŊ ƭĆń ȣľĖ ƶęƉņ
ȣĺėŚȲűŶāǎāǏĉŶĜôġŕǉļǆľ
ƶƄƎùƆŶŕŕǶćĆśĉñęĄŚùŋĉ
ǆĄƭėĔȳƆƳćôŚǎćŴǆÿǉƇĉ
ñęĄŚùŇƴǆǊƆŶŕűǆĕȲŴŊŶņę
ǆĉôġćôŚƆǂȳ
ŶŚȞŚƨĜŊĉāĶȣȲƉĉȞƧĞ
ƶŕȞ÷ôǂįŶƴŘŚȳ
ŶÿǉƄƳƙŚȞŚƨĜŊƎŚÿńȤ
ƉôƙƶŕȞ÷ôǂĉėļŚŴŊƶŕȞ÷ôǂ
ƄƌùƌǆűƶƫȳÿǉƌŊśĉĉėļŚ
ǎć Ɔŗ Ŵǆ ȣľĖ òęĊŶ ŕňîõ
ƶȓƥƯÌƇƎĞśĞŶÍƶŅïùĉėľÍǂȳƆƳ

ƄŊćāŅėƧŶġűƄƆĉĚƄŶǢǌǄŚ
ƱŕƏĕĄȓŴƯŚŘƉĉƶāŊęƨȲƄŊ
ÿǉāŊĔŕĜŊƆśĉŕĄğğöǉĔǜ
ŕǶćŚűŚ Ʊôƨĉ ĜňŚ ƶǄǌ ƄŊ
ȣľėƤ ƶĉǎŴ ƯƣŘŚ ĉƟŷĉÍǂ
ƶǡùȓȳĜňŚÍƧŶŊŕȞǻęƇĉŅśĉ
ƄŊ Ŵśĉ ǉĔǜ ŕǶćŚűŚ Ʊôƣ
ĜňŚƆǇĉƶĉĜǷȳŊƙùƆƄƱėęň
ĉġśĉ ƄŊ āŊĔŕĜŋĉ ŕĄğğö
ǉĔǜŕňïǦűŚƱôƨĉƆǇĉƶȞŚƣȳ
ŶƄŊűŚ Ǝùŕ ƄŊ ȣľėƤ ƶĉǎŴ
ƱôƣĜňŚȲƶŕȞ÷ôǁŕǶ÷ŊűŚƱôƨ
Ƅƌ÷Ƥ ƄįƧć Ʊôƨĉ ƆŶŕƜǆŷĉȲ
ÿǉ Ąƭùŗ Ɔŗ ÿǉ ƢǡŶ űśĉ
ƶƖĜĚĉ Ŵǆ ƄƌùƤ ƄĶƣć ƯǦŅŚ
ƎĔƛŋĉƎŊùƎǤǡƢǆÍƧŶƆĉűŖ
ƉǭǎùǆƛƆùƆǂȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ቅንጥብጣብ
+ ፖል ፖግባ ኣብ ራዳር ጁቬንቱስ
ዳግም ምእታዉ ተሓቢሩ። ምስ
ዓላሚኡ ሞሪኖ ከምዘይተሰማምዐ ዝንገር
ፖግባ፡ ኣብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ ናይ
ምጽንሑ ተኽእሎ ኣብ ምልክት ሕቶ
ምህላዉ ይግለጽ። ምንጪ - ሜትሮ
+ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኪልያን ምባፐ፡
ቅድሚ ናብዛ ሕጂ ዝጻወተላ ዘሎ
ክለብ ፒኤስጂ ምስግጋሩ ኣብ ዓይኒ
ኣርሰናል ኣትዩ ምንባሩን፡ ተደጋጋሚ
ጻውዒት ከምዝተገብረሉን ተኣሚኑ።
ብተወሳኺ እዚ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ፡
ንጻውዒት ኣርሰናል ነጺጉ ናብ ፒኤስጂ
ከምዝተሰጋገረ ኣረዲኡ። ምንጪ ፍራንስ ፉትቦል
+ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ክለብ
ሊቨርፑል ፋቢኖ፡ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት
መስኮት ምስግጋር ተጻወትቲ ናብ
ካልእ ክለብ ናይ ምስግጋር ባህጊ
ከምዘይብሉ ኣፍሊጡ። እዚ ተጻዋታይ
ብክለብ ፒኤስጂ ከምዝህደን ይንገር።
ምንጪ - ፎርፎርቱ

ኣሎ። ምንጪ - ቶክ ስፖርት

+ ኣርሰናል፡ ንወዲ 23 ዓመት ናይ
ክንፊ ተጻዋታይ ኒኮላስ ፐፐ ንምፍራም
ምስ ክለባት ባየር ሙኒክን ባርሴሎናን
ቅልስ ከምዝህልዋ ተሓቢሩ። እዚ ወዲ
23 ዓመት ኣይቮርያዊ፡ ምስ ክለቡ
ሊል ዝነኣድ ናይ ምጽዋት ግዜ የሕልፍ

ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮሚተ
ኦሎምፒክ ኤርትራ ዝተኻየደ ናይ
መዛዘሚ ስነ-ስርዓት፡ ነቲ ስልጠና
ካብ ዝሃቡ ኢንስትራክተራት ዓለማዊ
ማሕበር ኣትሌቲክስ (i.a.a.f) ሚስተር
ቻርለስ ሙኪቢ ኣብ ዘቕረቦ ሓጺር
ጸብጻብ፡ ሰልጠንቲ ኣብቲ ዝተዋህበ
መደብ ዝነበሮም ተገዳስነትን ኣተኩሮን
ዝነኣድ ምንባሩ ብምግላጽ፡ ኣብቲ

ህቡብ በልጁማዊ ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ ኤደን ሃዛርድ፡ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ዝጸንሖን
ዘለዎን ጽልዋ ዕዙዝ ምዃኑ ይፍለጥ። ይኹን እምበር እዚ ሃንዳሲ ጸወታ፡ ኣብ ራዳር ክለብ ሪያል
ማድሪድ ድሕሪ ምእታዉ ምስ ክለቡ ቸልሲ ዘለዎ ውዕል ካብ ምንዋሕ ተዓቂቡ ይርከብ።
ብተደጋጋሚ ጻውዒታ ዘቕረበት ክለብ ቸልሲ ድማ እነሆ ዝለዓለ ተኸፋሊኣ ክትገብሮ
ብምውሳን ወግዓዊ ዝርርብ ምጅማራ ኣሰልጣኒኣ ማውሪዝዮ ሳሪ ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ምስ ክለቡ ዘለዎ ውዕል ዘብቅዕ ሃዛርድ፡ ትርር ዝበለ
መልእኽቲ እውን በጺሕዎ ይርከብ። “ውዕል ብቕልጡፍ ምስ ዘይትፍርም፡ ካልእ ኣማራጺታት
ከነናዲ ኢና” ዝብል።
ዛጊት፡ ቸልሲ ብዛዕባ እቲ ዝቐረበትሉ መጠን ገንዘብ ብወግዒ ኣይትሓብር እምበር (ክሳብ
ትማሊ ምሸት ምዃኑ እዩ) ከም ደይሊ መይል ዝኣመሰላ ጋዜጣታት ግና፡ ንመቕርብ እታ
ክለብ ዝበለኦም ሰባት ብምጥቃስ ክሳብ 300,000 ፓውንድ ሰሙናዊ ክትከፍሎ ምውጣና
የረድኣ። እዚ እንተ ደኣ ግብራዊ ኮይኑ፡ ሃዛርድ ኣብ ታሪኽ ክለብ ቸልሲ ዝለዓለ መሃያ ዝወስድ
ተጻዋታይ ክገብሮ እዩ።
ትማሊ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ሓጺር ቃለ መሕትት ዘካየደ ሳሪ፡ “ሃዛርድ ኣገዳሲ ተጻዋታይ እዩ።
እዚ ግና ብምሉእ ልቡ ምሳና ክጻወት ምስ ዝደሊ ጥራይ እዩ። ኣብ ነፍስ ወከፍ ክልተ ሰሙን
ብዛዕባ መጻኢኡ ተዘራሪብና። ጭቡጥ መልሲ ክህበና ግና ኣይከኣለን” ኢሉ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ብሰሉስ፡ ቸልሲ ንተጻዋታያ ሴሳር ኣዝፒሊኵታ ንኣርባዕተ ዓመታት
ምስኣ ክጸንሕ ተሰማሚዓ ኣላ። ሰሙናዊ ድማ 150,000 ፓንውድ ክወስድ ክታሙ ኣንቢሩ
ኣሎ።
ብተወሳኺ፡ ዴቪድ ሉዊስን ሴስክ ፋብሬጋስን እውን ምስ ናይ ሃዛርድ ብዝመሳሰል ጉዳይ
ምስታ ክለብ ኣብ ዝርርብ ከምዘለዉ ይሕበር። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ናይ
ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣበርክቶኦም ዘብቅዕ እዞም ተጻወትቲ፡ ካብታ ክለብ ናይ ነዊሕ እዋን
ውዕል ክኽትሙ ክሕተቱ ንእከለዉ፡ ንሳቶም ግና ንሓጺር እዋን ጥራይ ማልያኣ ክወድዩ
ከምዝብህጉ ይሕብሩ።

ማልያ ማራዶና ናብ ጨረታ ወሪዳ
ኮኾብ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ ዓለም ዝነበረ
ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና፡ ምስ ክለብ ናፖሊ
ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝወደያ ቁጽሪ 10
ማልያ ናብ ጨረታ ምውራዳ
ተሓቢሩ።
ኣብ ታሪኻ፡ ኣብ 1986/87
ጥራይ ዋንጫ ሰረ’ኣ ዘልዓለት
ናፖሊ፡ ነታ ናይ ማራዶና ማልያ፡
13 ታሕሳስ ኣብ ቶሪኖ ኣብ
ዝቃናዕ ‘ፉትቦል ሜሞራቢልያ’
ኣብ ዝተጸውዐ ናይ መዘከርታ
ስነ-ስርዓት እያ ናብ ጨረታ
ከተውርዳ። እዛ ቅድሚ 31
ዓመታት ብማራዶና ዝተወድየት

ብክልሰ-ሓሳብን
ግብርን
ተሰንዩ
ዝተዋህበ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ
ኣሰልጣንነት
ስልጠና
ዝተሳተፉ
24 ኣባላት ነቲ መደብ ብዝግባእ
ከምዝዛዘሙዎ ሓቢሩ።
ወኪል ሰልጠንቲ ብግደኡ፡ ዝቐሰሙዎ
ሞያ ንቐጻሊ ኣብቲ ዓውዲ ውጽኢታዊ
ኣበርክቶ ክህልዎም ዝድርኽ ምንባሩ
ገሊጹ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ መደብ፡ ሰልጠንቲ
ዝተዳለወሎም ወረቐት ምስክር ካብ
ኢድ ምክትል ፕረዚደንት ሃገራዊ ኮሚቴ
ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣቶ መሓሪ መብራህቱን
ምክትል ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን
ኣትለቲክስ ኤርትራ ኣቶ ወልደየሱስ
ኤሊዛን ክቕበሉ እንከለዉ፡ ነቲ ዝቐሰሙዎ
መባእታዊ ሞያ ኣሰልጣንነት ብግብራዊ
ስራሕ ዝያዳ ብምምዕባል ብደረጃ ሃገር
ተካእቲ ኣትለታት ብብዝሕን ዓይነትን
ንምፍራይ ኣብ ዝካየድ ዕማም ተራኦም
ከዕዝዙ ከምዝግባእ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ ነቲ ስልጠና ዝሃቡ
ኢንስትራክተራት ያፍ ሚስተር ቻርለስ
ሙኪቢን ኣቶ ኣድማሱ ሳጂን ብሃገራዊ
ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኤርትራን ሰልጠንቲን
ዝተበርከተሎም ናይ ክብሪ ህያባት
ተቐቢሎም።

መደብ ጸወታ
ሎሚ

ኤደን ሃዛርድ . . .

+ ኤሲ ሚላን፡ ንፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ
ክለብ ቸልሲ - ባካዮኮ ብቐዋምነት
ከተሰጋግሮ ከምእትደሊ ኣነጺራ።
እዚ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ፡ ካብ
ዝሓለፈ ክረምቲ ኣትሒዙ ምስ ሚላን
ኣብ ምጽዋት ይርከብ። ምንጪ ካልቾ መርካቶ
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ስልጠና ኣትለቲክስ ተዛዚሙ

+ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል
ዝነበረ ኣልሓጂ ድዩፍ፡ ምስ ክለብ
ሊቨርፑል ምጽዋቱ ኣዝዩ ከምዘጠዓሶ
ኣፍሊጡ። እዚ ወዲ 37 ዓመት
ተጻዋታይ ነበር፡ “ካብ ሊቨርፑል
ንማንቸስተር ዩናይትድ እንተዝመርጽ፡
ክሳብ
መወዳእታ
ህይወተይ
ምተሓጎስኩ” ክብል ተዛሪቡ። ምንጪ
- ቴለግራፍ

+ ኣብ መጉዳእቲ ዝርከብ ኣጥቃዒ
ክለብ ኣርሰናል ዳኒ ወልበክ፡ ዝመጽእ
ክረምቲ ብናጻ ናይ ምስግጋር ተኽእሎ
ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ከምዝኽእል
ተሓቢሩ። ምንጪ - ታይምስ

+ ኣሰልጣኒ ክለብ ሞናኮ ቴሪ ሀንሪ፡
ንኢጣልያዊ ኣጥቃዒ ክለብ ዋትፎርድ
ናይ ምዕዳግ ባህጊ ከምዘለዎ ተገሊጹ።
እዚ ወዲ 29 ዓመት ኣጥቃዒ፡ ኣብዚ
ሕጂ እዋን ብክለቡ ዋትፎርድ ተደላዪ
ከምዘየለ ይንገር። ምንጪ - ሚረር

ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኤርትራ
ምስ ኦሎምፒክ ሶሊዳሪቲን ማእከል
መሰልጠኒ
ኣትለቲክስ
ኣፍሪቃን
ብምውህሃድ ካብ 20 ሕዳር ክሳብ 1
ታሕሳስ 2018 ንመማህራን ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ኣብ ኣስመራ ክህቦ ዝጸንሐ
ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ኣሰልጣንነት
ስልጠና
(Level-1
Athletics
Coaching course) ምዝዛሙ ህዝባዊ
ርክባት ኮምሽን ባህልን ስፖርትን
ኤርትራ ድሒሩ ኣብ ዝለኣኸልና
ጸብጻብ ኣፍሊጡ።

+ ክሪስታል ፓላስን ኒውካስልን
ንጁንየር ፊርፖ ካብ ሪያል ቤትስ
ንምዕዳግ ኣብ ውድድር ምእታወን
ተሓቢሩ። እዚ ወዲ 22 ዓመት
ተጻዋታይ፡ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ
እስጳኛ ትሕቲ 21 ዓመት እዩ።
ምንጪ - ሚረር

+ ናይ ቅድም ኣጥቃዒ ክለብ ኤልኤ
ጋላክሲን ሃገራዊት ጋንታ ሽወደንን
ዝላታን ኢብራሂሞቪች፡ ናብ ክለብ
ኤሲ ሚላን ክምለስ ዝርርብ ምጅማሩ
ተሓቢሩ። ምንጪ ጎል

+ ማን ሲቲ፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ ንጃክ
ክላርክ ከተጣይቐሉ ከምእትኽእል
ተገሚቱ። እዚ ወዲ 18 ዓመት
ተጻዋታይ ክለብ ሊድስ፡ ኣብ ናይ
ክንፊ መስመር ይጻወት። ምንጪ ኤክስፕረስ

6 ታሕሳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.83

ማልያ፡ ናይ መበገሲ ዋጋኣ ብንጹር
ኣይተሓበረን።
ናፖሊ ዘውዲ ሰረ’ኣ ክትደፍእ፡ ማራዶና

10 ሸቶታት ምብርካቱ ይፍለጥ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብቲ ናይ ጨረታ
ስነ-ስርዓት፡ ሊዮነል መሲ ዝሓለፈ ዓመተ
ስፖርት ዝወደያ ማልያ፡ ከምኡ
እውን ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳን
27 ግንቦት 2006 ኣንጻር
ሜክሲኮ ኣብ ዝባኑ ዝነበረት
ማልያ እውን ጨረታ ክካየደለን
እዩ።
ናይ መሲ ማልያ ክሳብ
1,000 ዩሮ መበገሲ ዋጋ
ክስልዓላ እንከሎ ናይ ዚዳን ከኣ
እንተወሓደ 3,500 ዩሮ ዋጋ
ከተውጽእ ትጽቢት ኣሎ።

ኮፓ ደል ረይ እስጳኛ
ለቫንተ - ሉጎ 2፡00
ሪያል ማድሪድ - መሊላ 6፡15
ኤባር - ስፖርቲን ኪኽዕን 10፡30
ሄስካ - ኣትለቲክ ክለብ 10፡30
ሪያል ቤትስ - ሬሲን ሳንታደር 10፡45

ብዘይካ’ዚ . . .
+ ኣከፋፋሊ እስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና
ዝኾነ ራፊና፡ ኣብ ብርኩ ድሕሪ ዘካየዶ
መብጣሕቲ ንኣስታት ሽዱሽተ ሳምንቲ
ካብ ጸወታ ከምዝርሕቕ ተሓቢሩ። ድሕሪ
2015 ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ሳልሳይ
መብጣሕቲ ዘካይድ ዘሎ ራፊና፡ ኣብ
2017 ንኣስታት ሽውዓተ ኣዋርሕ ካብ
ጸወታ ክርሕቕ ተገዲዱ ነይሩ። ወዲ 25
ዓመት ራፊና፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ
ሓሙሽተ ጸወታታት ላ’ሊጋ ከምኡ ድማ
ክልተ ግዜ ኣብ ግጥማት ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ተሰሊፉ።
+ ሳውዝሃምፕተን፡ ንናይ ቅድም
ኣሰልጣኒ ክለብ ሌፕዚግ ራልፍ ሃሰንሃትል
ምቑጻራ ኣፍሊጣ። እዚ ወዲ 51 ዓመት
ኦስትርያዊ፡ ንኽልተ ዓመትን መንፈቕን
ንሳውዝሃምፕተን ክኣሊ ክታሙ ኣንቢሩ
ኣሎ። ሃሰንሃትል፡ ቅድሚ ዓሚ ኣብ ዝተኻየደ
ውድድር ቡንደስ ሊጋ ካልኣይ ደረጃ
ክትሕዝ ዘኽኣለ ኣሰልጣኒ እዩ። ዝሓለፈ
ዓመተ ስፖርት እውን ሌፕዚግ ሻዱሻይ
ተርታ ክትሕዝ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ምግባሩ፡
ግን ከኣ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ምስታ
ክለብ ንዝጸንሖ ውዕል ከናውሕ ፍቓደኛ
ብዘይምንባሩ ክወጽእ ከምዝኸኣለ ይሕበር።
ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ውድድር ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ እትርከብ ሳውዝሃምፕተን፡
ብሰኑይ ንማርክ ሃዪስ ምብራራ ይዝከር።
+ ተጻወትቲ ቦካ ጁንየርስ፡ ኣብ ከተማ
ማድሪድ ምስ ሪቨር ፕሌት ንዝህልዎም
ግጥም ፍጻመ ኮፓ ሊበርታደሮስ ትማሊ
ናብ እስጳኛ ተበጊሶም። ብደገፍቶም
ድማ ድሙቕ ናይ መፋነዊ ስነስርዓት
ተገይሩሎም።

ሓዳስ

ኤርትራ

6 ታሕሳስ 2018 -

መበል 28 ዓመት ቁ.83
ኮይነ፡ ከምኡ ውን ናይ ሓወቦይ ነፍ/ ኣበራ በላይ ተተካኢ
ሰለሙን ኣበራ ድማ ናይ ኣባሓጎኡ ጥራይ ወራሲ ኮይኑ፡
ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስ ንበረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ስምኦን ተስፋሂወት፡ ብፍ/በ/መሰል
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ተስፋሚካኤል ናይ ኣፈጻጸም ክሲ ቀሪቡልካ
ስለዘሎ፡ ን8/1/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41
ይቕረብ።
ወ/ት ሰላማዊት መሓሪ ወልደትንሳኤ ምባል ተሪፋ፡ ሰላም
መሓሪ ወልደትንሳኤ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/12/18 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ
ቁ.52 ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሳባ መለስ ኣርዓዶምን ተኸሰስቲ
ወረ/ነፍ ግደይ ዓንደሚካኤል 1. ኣቶ ሚካኤል ተ/ኣለም ገ/
ማርያም 2. ወ/ሮ ይሕደጋ ተ/ኣለም ገ/ማርያም 3. ሶፍያ
ተ/ኣለም ገ/ማርያም 4. ወ/ሮ ኣስቴር ተ/ኣለም ገ/ማርያምን
ብዘሎ ናይ ሲቪል ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ ኣስቴር
ተ/ኣለም ገ/ማርያም ብኣድራሽኣ ስለዘይተረኽበት፡ ተጸዊዓ
ን19/12/18 ኣብ ላ/ቤ/ፍ ኣስመራ ንግዲ መጋባእያ ቁ.40
ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ ጉዳይ ኣብ ዘየለወትሉ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ዮናስ ተኽላይ ገብረሚካኤልን
ተኸሰስቲ ኣቶ ኢድሪስ ዓብደላ ኣሕመድ፡ ወ/ሮ ዛህራ
በርሀ ሑሰን፡ ወ/ሮ ደሃብ ዓሊ ሲዒድን ብዘሎ ናይ ስም
ምትሕልላፍ ክርክር፡ ወ/ሮ ዛህራ በርሀ ሑሰን ን26/12/18
ኣብ ላ/ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.29 ትቕረብ። ምስዘይትቐርብ
ጉዳይ ንሳ ኣብ ዘየላትሉ ዝረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ወ/ሮ ንግስቲ ሰለሙን ብወኪላ ወ/ሮ ብስራት ሰለሙን
ኣቢላ፡ በዓል-ቤተይ ኣማኑኤል ንጉሰ ሓጎስ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣብ ሞንጎ ከሳሲ ኣቶ ፊልሞን ሃብተኣብ ዑቕባሚካኤልን
ተኸሳሲት ወ/ሮ ሓረጉ ፍስሃየ ተስፋጋብርን ዘሎ ናይ
ውዕል መሽጣ መኪና፡ ዓይነታ ቶዮታ ኮሮላ ቁ/ሰሌዳ
ER-1-C-1510 ተኸሳሲት ንከሳሲ ብዋጋ 65,000
ናቕፋ ምስ ሽጠጠሉ፡ ስም ከየመሓላለፈት ስለዝጠፍኣት፡
ብኣድራሽኡ’ውን ስለዘይተረኽበት፣ ተኸሳሲት ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪልኪ፡ ን18/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።
እንተዘይቀሪብኪ ጉዳይኪ ኣብ ዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ
ነፍልጥ።
ወ/ሮ ሙሉ ተስፋሚካኤል ዘወልዳይ፡ በዓል-ቤተይ
ተኽለኣብ ነጋሽ ገብረታትዮስ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ የማነ ኣበበ ተፈሪ፡ ወላዲና ጀነራል ኣበበ ተፈሪን
ወላዲቱ ዓባይና ወ/ሮ ኣስካሉ ማርያም የማነን ስለዝሞቱ፡
ናይ ኣቦና ወረስቲ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይን ከምኡ’ውን
ኣቦና ሓደ ወዳ ንዓባይና ስለዝኾነ፡ ንኣቦና ተኪእና ናይ
ዓባይና ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ዮቤል ሙልጌታ ሓጎስ ብወኪላ ተኸስተ ኣብርሃ ኣቢላ፡
ኣቦይ ሙልጌታ ሓጎስ መዘንግዕ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ሰለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ-ባንዳ
ወ/ሮ ማክዳ ሳህለ ገብረእየሱስ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ቴድሮስ ሓድጉ ኣርኣያ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ በረኸት ሓድጉ ኣርኣያ፡ ኣቦና ሓድጉ ኣርኣያን
ኣደና ወ/ሮ ርግበ ወልዳይን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ልኡላ ባህልቢ ገብረሚካኤል፡ ኣደና ወ/ሮ ኣልጋነሽ
ትዃቦ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል
ወ/ሮ ስላስ ትኳቦ ተስፋሚካኤል፡ በዓል-ቤተይ ኣለሙ
ሃይሉ ገብረእግዝኣብሄር ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ኣቶ ፍጹምብርሃን ኣለም ስምኦን፡ ወላዲትና ወ/ሮ ሙሉ
ሓጎስ ተሰማ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዕዳጋሓሙስ
ኣቶ ብርሃነ መንግስቱ ደስታ፡ ወላዲትና ወ/ሮ ታበቱ ጸጋይ
መዓሾ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ኤፍሬም ወልደገብርኤል ገብርኣብ፡ ወለደይ ኣቶ
ወልደገብርኤል ገብርኣብን ወ/ሮ ኣኽበረት ገብረሂወትን
ብዕለት 27/11/2014 ብቁ/መ 24/2014 ኣብ ቤት
ፍርዲ ዞባ ደቀምሓረ ኣብ ቅድሚ ረጅስትራልን ብቑዓት
መሰኻኽርን ኣብ ደቀምሓረ ዝርከብ ብምርሒት ቁጽሪ
መዝገብ 2537 D0671 ዞን 2 ሎታ 13 ፓርቸላ B
ዝተደኮነ፡ ኣብ 375 ት/ሜ ዝተደኮነ ብናይ ሓባር ገንዘብ
ዝስርሕዋ ናይ ሓባር ንብረቶም ብውህብቶ ስለዝሃቡኒ፡ ካብቲ
ዝሃቡኒ ቀንዲ ክፍልታት ክልተ ክፍሊ ክሽነ፡ ዓይኒምድሪ፡
ስም ንብረተይ ኮይኑ ክምዝገበለይ ስለዝበሉ፣ ነዚ ውህብቶ
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ጋዴን
ኣቶ ተስፋይ ገብረኪዳን ቀሺ ወለገብሪኤል፡ ሓፍትና
ማና ገብረኪዳን ስለዝሞተት፡ ኣይወለደትን፡ ወለድና
ድማ ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ በርበረ
ዘርእማርያም ገብረስላሴ፡ ኣደና ህድኣት ንጉሰ ማናን
ኣቦና ገብረስላሴ ካሕሳይ መድህንን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 7
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሽማይነሽ ተኽለሚካኤልን
ተኸሳሲ ኣቶ ምሕረትኣብ ተኪኤ ገብረን ዝቐረበልና
ሲቪላዊ ክሲ፡ ጉዳይ መሽጣ መኪና ዓይነታ ሚስትቡሽ
ሰሌዳ ቁ.ER-1-14074 ብዋጋ 80,000.00 ናቕፋ
ዝተዓደገት። ተኸሳሲ ኣብ ኣድራሽኡ ስለዘይተረኽቡ፣
ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሎም፡ ን28/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ቤ/ፍ ኣብዘየለውሉ ውሳነ ክህብ
ምዃኑ የፍልጥ።
ዘመደ ገብረሂወት ዘሚካኤል ብወኪሉ ወ/ሮ ኣረጋሽ
ኣስፍሃ ስብሃቱ ኣቢሉ፡ ሓፍተይ ለምለም ገብሪሂወት
ዘሚካኤል ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ህልዋት 5 መወቲ፡ 19
ተተካእቲ ደቆምን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሃንሱ ይስሓቕ ስለሙን፡ ኣደይ ኣበራሽ ባህታ ተኪኤ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ መብራት ጊለ ደባስ፡ ኣቦና ጊለ ደባስ ባህታ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 4 ህልዋት ኣሕዋተይ፡ 1 መዋቲ፡ 1
ስውእ፡ ምስ 3 ተተካእቶም ደቆምን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/1/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 02
ሄለን ነጋ በላይ፡ ኣቦሓጎይ በላይ እንግዳን ዓባየይ ዘውዲ
ምራጭን ስለዝሞቱ፡ ናይ ኣቦይ ነፍ/ ነጋ በላይ ተካኢት

ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
ንግሆ ካብ 8፡00 - 12፡00 ቅ/ቀትሪ
ምሸት ድማ ካብ 2፡00 - 6፡00 ድ/ቀትሪ
ብቁ.ስልኪ 110179 ደውሉ።
ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፡ E-mail፦bidhonational@gmail.com
ስቕታ ጎዳኢ ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!

ወ/ሮ ምሕረት ዑቕባገርግሽ ስብሃትልኣብ፡ ኣቦይ ዑቕባገርግሽ
ስብሃትልኣብን ኣደይ በላይነሽ ወልደጋብር ካሕሳይን ስለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ኣቑርደት
ወ/ሮ ኣምና ዑመር ኣቡበከር፡ መሓመድ ጅምዕ ዑስማን
ኣቡበከር ስለዝተሰውአ፡ ሞግዚት ምዃነይን ኣነ ምስ 5
ደቀይ ወረስቲ ምዃንናን ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን25/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ መስከረም
ወ/ሮ ጽርሃ ጸጋይ ኣብርሃም፡ በዓል-ቤተይ ተኽለማርያም
ገብረንጉስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ ሰውራ
ኣቶ ሴም ተስፋጋብር በርሀ፡ ወለድና ተስፋጋብር በርሀ
ወልደሚካኤልን ኣድሓነት ገብርኣብን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 4
ኣሕዋተይ ናይ ኣቦናን ኣደናን ናይ ኣቦና መዋርስትና ድማ
ምስ 6ይ ሓውና በረኸት ተስፋጋብር በርሀ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ኣፍዓበት
ኣምና ዑመር መሓመድ ምባል ተሪፋ፡ ኣምና ሑመድ
ዑመር መሓመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዝርከቡ ናይ ሕጊ እሱራት
ካብ 01/01/2019 - 31/12/2019 ብጨረታ ኣወዳዲሩ ኣሕምልቲ ክዕድግ ስለዝደለየ
ሕጋውያን ነጋዶ ይዕድም።
ተጫረትቲ፦
1. ዝርዝር ሓበሬታ መምርሒ ጨረታን ዘቕርቡ ዓይነት ኣሕምልቲን ኣብ ናይ ስራሕ
ሰዓታት ናብ ማ/ቤ/ጽ ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ኤርትራ ቁጽሪ 11 እናመጻእኩም
ክትወስዱ ትኽእሉ።
2. ሰነዳት መምርሒ ጨረታ ዘይምለስ ናቕፋ 50,00 ብምኽፋል ተገዚኡ ክውሰድ
ይከኣል።
3. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን10
መዓልታት ክፉት ኮይኑ ጸኒሑ፡ ኣብ መበል 10 መዓልቲ ሰዓት 6፡00 ድ/ቀ ናይ ጨረታ
ሳንዱቕ ይዕጾ። ንጽባሒቱ ንግሆ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም
ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ኤርትራ ሓዝሓዝ
ይኽፈት።
4. ጨረታ ኣብ ዝኽፈተሉ ሰዓት ተጫራቲ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ምስ ዘይርከብ ግን
ዘቕርቦ ወፈያ ኣይክፈትን።
5. ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ኤርትራ፡ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኸቡ በዚ ጨረታ’ዚ
ኣይግደድን።
ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ኤርትራ

ምልክታ
ብስም ኤልሳ ጸጋይ ዑቕባዝጊ ዝተመዝገበ፡ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00039359 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል
ን/ዞባ ቲራቮሎ ጎደና ዋርሳይ ቁ.ገዛ 17/19 ዝርከብ ናይ ቤት መግቢ ትካለይ፡ ንወ/ሮ ኤለን ጸጋይ
ዝግታ ካብ ዕለት 03/05/2018 ክሳብ ዕለት 03/05/2020 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፡ ዝቃወም ምስ ዝህሉ፡
እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ
ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ
ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።

ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ ናብ ሃገራዊ
ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን ደውሉ።

ኣቶ ብእምነት ጠዓመ ተድላ፡ ሓፍትና ሂወት ጠዓመ
ተድላ ስለሞተት፡ ስለዘይወለደት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ ጨረታ

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ ማእከል
ከሳሲት ደሃብ ዑስማን ኣድም፡ ተኸሳሲ ነስረዲን
መሓመድ ዳውሽ ኣብ ቤ/ፍ ሸሪዓ ዞ/ማ ክሲ ቀሪቡልካ
ስለዘሎ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን27/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ቤ/ፍ ነቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለኻሉ
ክርእዮን ውሳነ ክህበሉን ምዃኑ ነፍልጥ።

ደግራልብአ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኦምሓጀር

ወ/ት ጽገሬዳ ኤልያስ ብርሃነ፡ ኣቦና ኤልያስ ብርሃነ
ዓንዱ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ነት ኣማኑኤል
ም
እ
ሰ
ደ
ታ
ቤተልሄም
ሊድያ ስልጣን
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ኤልሳ ጸጋይ ዑቕባዝጊ

ምልክታ ንወነንቲ ብርኪ ኤሪትራኮ
መበል 17 ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ወነንቲ ብርኪ ኤሪትራኮ 15
ታሕሳስ 2018 ሰዓት 08፡30 ቅ/ቀ ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ቤት
ምኽሪ ንግዲ ኤርትራ ክካየድ እዩ። ኣብ’ዚ ዕለት ምልኣት ጉባኤ
እንተዘይተረኺቡ፡ ኣኼባ 29 ታሕሳስ 2018 ኣብ ዝተጠቕሰ
ሰዓትን ቦታን ብዝተረኽበ ብዝሒ ተሳተፍቲ ክቕጽል ስለዝኾነ፡
ኩልኹም ወነንት ብርኪ ወይ ሕጋውያን ወኪላት ኣብ ኣኼባ
ክትርከቡ ብኽብሪ ንዕድም።
መደብ ኣኼባን ናይ 2017 ኦዲት ሪፖርትን ካብ ቤ/ጽ
ፋይናንስን ምምሕዳርን ትካልና ምውሳድ ይከኣል።
ዳይረክተራት ቦርድ ኤሪትራኮ ትራንስፖርት

ሓዳስ

ኤርትራ

6 ታሕሳስ 2018 -

መበል 28 ዓመት ቁ.83
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Knowledge and Experience
5+ years relevant experience

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following positions for
Bisha site project.
Position- Maintenace Crew Leader
Department – Engineering Services & OC
Number required - One (01)
Contract Type - Indefinite
PRIMARY PURPOSE
• Supervise the department, who maintain and repair “Mine Village; Pumps;
Boreholes; Process Plant Water Line” equipment on the Mine.
TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE PERFORMANCE AREAS
Planning
• Assists with the planning of maintenance and repairs of all allocated
Equipment.
•

Makes use of “Planned Maintenance Schedule”. (Planned Task Document
Observation).

•

Tracks the use of maintenance and repair parts and orders accordingly.

Implementation of the Plan
• Identify the highest priority for each week and focus on completing relevant
tasks.
•

Ensures good housekeeping.

•

Ensures maintenance and repairs of Maintenance Equipment are carried out in
an efficient and effective way in order to minimize downtime, possibly effecting
production. (Boiler making/welding; Plumbing; Mason work; painting work;
tiling work; carpenter work)

•

Performs regular inspections in order to detect potential problems before they
cause breakdowns.

•

Controls downtime by ensuring the best techniques are being used to repair
breakdowns.

•

Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including leading
Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate PPE.
Report any safety issues/incidents.

•

Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other
rules and standards as directed. Identifies any hazards in the work place.

•

Maintains equipment; parts and supply stocks by carrying out regular stock
takes and ordering replacements as required.

•

Hand on approach is essential.

Writing Reports & Data Control
• Compile daily & weekly progress reports for the department. (Action
Tracker).
Supervise team
• Provide technical support/motivation for the team, by supervising various
activities.
•

Provide training for the team (especially safety standards and procedures);
schedules technical training.

•

Conducts daily “Tool Box” meetings with the team.

•

Manages time and attendance.

Unique Requirements / Other Information
• Candidate employment age 45 years maximum
•

Candidate must be physically medically fit

•

Candidate must be Mechanically Qualified

•

Plumbing, fitting, masonry and construction experience

•

Must be able to work outside exposed to Heat ,wind and dusty environments

•

Must be able to work at Heights

•

Must have a Eritrean Driver’s License minimum Code 2

Qualifications
Grade 12 for locals (Technical School)
Technical College Mechanical Diploma

Technical Skills.
Computer Literacy (MS Office Intermediate)
Attention to detail
Analytical skill
Mechanical & Maintenance
experience
Problem solving skill
Supervisory experience

Behavioral skills
Communication – (English)
Integrity and Assertiveness
Interpersonal Relations and Self-motivation
Integrity and High level of accuracy
Prioritizing skills & multi-skilling
Ability to work towards strict deadlines

General Information and other requirements:
Place of Work:
Salary: 		

Bisha.
As per Company salary scale.

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.

ምልክታ ጨረታ
ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓስከራቱ ዝርከባ ካፈተርያታቱ፡ ክሳብ ወርሒ
12/2019 ንዘሎ ግዜ ኩሉ ዓይነት ናይ መግቢ ሃለኽቲ ማለት ኣሕምልትን ፍረታታትን
ሽሮን በርበረን ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም፦
1. ናይ ዓመተ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ።
2. ናይ 2017 ግብሪ ዝኸፈለሉ ሰነድ።
3. መግለጺ ዝምላእ ቅጥዕን 50,00 (ሓምሳ ናቕፋ) ዘይምለስ ብምኽፋል ካብ ቤት/ጽ/
ዕድጊ ሓ/ባሕሪ ኣስመራ እዚ ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ
ዕለት ክወስዱ ይከኣል።
4. መኽበሪ ጨረታ 250,000 (ክልተ ሚእትን ሓምሳን ሽሕ ናቕፋ) ቸክ ይተሓዝ።
5. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን10 ናይ
ስራሕ መዓልታት ክፉት ይኸውን።
6. ተጫራታይ ንዘቕርቦ ዝርዝር ዋጋ ኣብ ቤ/ጽ ዕድጊ ሓ/ባሕሪ ኣስመራ ብዝተዓሸገ
ፖስታ ኣብ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ።
7. ጨረታ ድሕሪ ምዕጻው ቀጻሊ ኣብ ዘሎ ናይ ስራሕ መዓልቲ ተጫራቲ ወይ
ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዘለውሉ ኣብ ቤ/ጽ ሓ/ባሕሪ (ባጽዕ) ገደም ሰዓት 9፡00 ቅ/ቀትሪ
ጨረታ ይኽፈት።
ሚኒ/ምኽልካል ሓ/ባሕሪ ኤርትራ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ንጨረታ ብምሉእ ወይ
ክፉሉ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ስልኪ ቁጽሪ 120482 ወይ 541303 ይደውሉ።

ምልክታ
ብስም መንግስተኣብ ተኽለጽዮን ዝተመዝገበ፡ ኣብ ከተማ ድባርዋ ብመወከሲ ቁጽሪ 6090103
DS000033 ናይ ዝተመርሓለይ መሬት ምስክር ወረቐት ስለዝጠፍኣኒ፡ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ
ዝብል እንተልዩ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ብቁጽሪ ቴለፎን 07162151 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ
መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ ይሕብር።
ወኪል ኣቶ ተኽለሃይማኖት ዘርኣይ

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ስነ-ኪነት ማይ-ሓባር ዝኸውን ስጋ ካብ
ወርሒ ጥሪ 2019 ክሳብ ታሕሳስ 2019 ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
- ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ናይ መንነት ፎቶ ኮፒን የቕርብ።
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ን10 (ዓሰርተ) መዓልታት
ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።
- ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላቶም
ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
- መኽበሪ ጨረታ 50,000.00 (ሓምሳ ሽሕ) ናቕፋ ዝተረጋገጸ ቸክ (CPO) ይተሓዝ።
- ተወሳኺ መግለጽን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ሚ/ትምህርቲ ቤት ጽሕፈት ቁጽሪ 20
ወይ ብቴሌፎን 200593 ተወከሱ።
- ሚ/ትምህርቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ፈረንሳ - ተቓውሞ ‘ብጫ ማልያ’ ቀጺሉ
ታደሰ ተኽለ

ካብ ማህጸን ናይ ዝሞተት
ኣደ ጥዕይቲ ናጽላ ተወሊዳ

ኣብ ከተማ ሳኦ ፓውሎ - ብራዚል፡
ካብ መዋቲት ብልግሲ ኣብ ዝተረኽበ
ማህጸን ዝተጠንሰት ናይ መጀመርታ
ናጽላ፡ ጥዕይቲ ኰይና ትማሊ ረቡዕ
ከም እተወልደት ተሓቢሩ። ጓል 32
ዓመት ኣደ እታ ናጽላ ብዘይ ማህጸን ስለ
ዝተፈጥረት፡ ካብ ብሃንደበታዊ ሕማም
ዝሞተት ሰበይቲ ዝተረኽበ ማህጸን ምስ
ተተኽለላ ክትወልድ ከምዝኸኣለት
ተፈሊጡ። ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝተፈላለያ
ኣደታት ብልግሲ ዝተሰጋገረ 39 ማህጸን፡
ብህይወት ካብ ዝርከባ ለገስቲ ዝተዋህበ
ከም ዝዀነን፡ ብኡ ሓያሎ ቈልዑ ከም

እትወልዱን ይፍለጥ።
ካብ ዝሞታ ለገስቲ ኣብ ዝተረኽበ ማህጸን
ዝተፈተነ 11 ጥንሲ፡ ብዘይካ እዛ ትማሊ
ዝተወልደት ኩሉ ከም ዝበርዓነ ጸብጻባት
የረድኡ። እዛ ትማሊ ዝተወልደት ናጽላ
ፍልይቲ ዝገብራ እውን፡ ካብ ዝሞተት
ለጋሲት ኣብ ዝተረኽበ ማህጸን ንሓያሎ
ኣዋርሕ ክትዓቢ ብምኽኣላ እዩ።
ካብ ኣደ ብዝተወስደ እንቋቝሖ ካብ
ማህጸን ወጻኢ ዝተዳቐቐት ድቂ ናብቲ
ሓድሽ ማህጸን ተተኺላ ምስ ጸንሐት
ከም ንቡር ዓብያ ድማ ክትውለድ ከም
ዝኸኣለት ተሓቢሩ።

ምቅሕሓር ኮሶቮን ሰርቢያን
ብኢሱ
ባይቶ ኮሶቮ፡ ኣብታ ግዝኣት ስሩዕ
ወተሃደራዊ ሓይሊ ክምስርት ዘኽእል
እማመ ክዘራረበሉ ቈጸራ ኣብ ዝሓዘሉ
ግዜ፡ ሰርቢያ ንመደባት ኮሶቮ ንምዕጋት
ደገፍ ሩስያን ቻይናን ትሓትት ምህላዋ
ተሓቢሩ።
ኣብ 2008 ካብ ሰርቢያ ዝተፈንጨለት
ቋንቋ ኣልባን ብዝዛረቡ ናይ ምስልምና
ድሕረ ባይታ ዘለዎም ዓሌት ዝተዓብለለት
ኮሶቮ፡ ብሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ኣፍልጦ
እኳ እንተረኽበት፡ ሰርቢያ፡ ሩስያን ቻይናን
ግን ከም ሃገር ከም ዘይቅበለኣ ጸብጻባት
ይሕብሩ።
ባይቶ ኮሶቮ ኣብ ክፍላ ታሕሳስ
ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ፡ ነቲ ሓይሊ ጸጥታ
ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰራዊት ምልሻ ናብ
ስሩዕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከም ዝቕይሮ
ይግመት። ኮሶቮ ምዱብ ሓይሊ
ምክልኻል እንድሕር መስሪታ፡ እቲ ከባቢ

ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ሲቪል

ናብ ሕንፍሽፍሽ ክኣቱ ከም ዝኽእል እታ
“ናይ ምክልኻል መሰል ኣለኒ” እትብል
ሰርቢያ ኣጠንቂቓ ኣላ።
ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት፡ ኮሶቮ
ኣባል ዓለም-ለኸ ፖሊስ (ኢንተርፖል)
ክትከውን ክትጽዕር ምስ ቀነየት፡ ሰርቢያ
እናተቓወመት ከም ዝዀለፈታ፡ ኮሶቮ ድማ
ከም ግብረ-መልሲ ናይ’ዚ ኣብ ልዕሊ ናይ
ሰርቢያ ሸቐጣት ሚእቲ ሚእታዊት ግብሪ
ከም ዝሰለዐት ምንጭታት ይሕብሩ።
ኣብ 2008 ብወተሃደራዊ ሓገዝ ኔቶን
ምዕራባውያንን ናጽነታ ዝኣወጀት ኮሶቮ፡
ምስ ሰርቢያ ብዙሕ ዘሰሓሓብ ጉዳያት
ኣለዋ። ምምስራት ሓይሊ ምክልኻል
ኮሶቮ፡ ኣብታ ግዝኣት ንዝነብሩ ሰርባውያን
ስግኣት ከምዝዀነ እያ ሰርቢያ እትገልጽ።
ካብ ናይ ቀደም ዩጎስላቪያ ቅድሚ ኮሶቮ
ዝተፈንጨላ ሽዱሽተ ሃገራት ከም ዘለዋ
ይፍለጥ።

ብሰንኪ ምውሳኽ ዋጋ ነዳዲ ኣብ
ዝሓለፈ ክፍላ ሕዳር ኣብ ከተማታት
ፈረንሳ ዝጀመረ ናይ ተቓውሞ
ሰልፍታት፡ ክሳብ ትማሊ ረቡዕ ክሃድእ
ከምዘይከኣለን ናብ ካልኦት ከባቢታት
እናለሓመ ከምዝኸደን ተሓቢሩ።
ካብ 1968 ንነጀው ኣብ ፈረንሳ
ካብ ዝተኻየዱ ህዝባዊ ተቓውሞታት
እቲ ዝበርተዐ ከም ዝዀነ ዝንገረሉ እዚ
ተቓውሞ’ዚ፡ ብኣማኢት ሚልዮናት ዩሮ
ዝቝጸር ክሳራታት ከም ዘሎ ምንጭታት
ይሕብሩ።
እቲ ‘ተቓውሞ ብጫ ማልያ’
እናተባህለ ዝጽዋዕን፡ ወነንቲ ታክሲ
ዝወድይዎ ናይ ላዕሊ ብጫ ድቢዛ ከም
መለለዪ ተዋሂቡዎ ዘሎን ተቓውሞ፡
መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ወሲኹዎ
ዝነበረ ዋጋ ናብ ናይ ቀደሙ ክመልስ
ከም ዝገደዶ ተፈሊጡ ኣሎ። እንተዀነ
ግና፡ ጠለባት ተቓወምቲ ካልእ ሕቶታት

እናወሰኸ ይቕጽል ከምዘሎ ጸብጻባት
ይሕብሩ።
ብቐዳም ኣብ ዝነበረ ህውከት ጥራይ፡
ፖሊስ 12 ሽሕ ናይ ትኪ ቦምባታት ከም
ዝተኰሱን፡ ተቓወምቲ እውን ሓያሎ
ንብረት ከምዘዕነዉን ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብቲ ዕለት፡ ሓያሎ ኣብያተ መግብን
ድኳናትን ክዓኑ እንከሎ፡ ኣስታት 100
መካይን ድማ ብህዝቢ ከምዝተቓጸላ

ይፍለጥ። ኣብ ምልእቲ’ታ ሃገር ኣስታት
2 ሽሕ ናይ ተቓውሞ ናዕብታት ከም
እተኻየደ እውን ሓበሬታታት ኣሎ።
ድሕሪ ምርግጋእ ዋጋ ነዳዲ፡ እቲ
ተቓውሞ ናብ ካልእ ጠለባት ከም
ዝሰገረን ብሓፈሻ መነባባሮ ዜጋታት
ፈረንሳ ክመሓየሽ ዝብል ጭርሖታት
የልዕሉ ከምዘለዉን ጸብጻባት ዜና
የመልክቱ።

ኢራን፡ ንመጻብቦ ሆርሙዝ ክትዓጹ . . .
ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሩሓኒ፡
ኣመሪካ ናይ ኢራን ነዳዲ ከይሓልፍ
እንድሕር ከልኪላ፡ ኢራን እውን
ንመጻብቦ ሆርሙዝ ብምዕጻው መስመር
ንግዲ ዓለም ኣብ ሓደጋ ከተውድቖ
ከምእትኽእል ኣጠንቂቑ።
ሩሓኒ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቕታ
ዝህብ ዘሎ ንመጀመርታኡ ግዜ
ከምዘይኰነን፡ መራሒ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ
ኢራን እገዳ ከም ዘሕልፍ ምስ ሓበረ
እውን ተመሳሳሊ መጠንቅቕታ ኣስሚዑ
ምንባሩን ምንጭታት የመልክቱ።
ዶናልድ ትራምፕ፡ ካብ ኢራን ዝሽየጥ
ነዳዲ ዓዳጊ ከምዘይረክብ ፈኪሩ እኳ
እንተነበረ፡ ሓያሎ ኣማራጺ ንዘይብለን
ሃገራት ግና ግዝያዊ ፍቓድ ስለ ዝሃበ፡
እተን ሃገራት ዛጊት ናይ ኢራን ነዳዲ
የእትዋ ምህላወን ይፍለጥ።

እቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ
ዓረብን ኢራንን ዝርከብ ጸቢብ መሕለፍ
መራኽብ፡ ዓለም-ለኻዊ መስመር ባሕሪ
ከም ዝዀነን ኢራን ከም ዘይትውንኖን
ዝገልጹ ሰበ-ስልጣን ኣመሪካ፡ ነቲ ናይ
ሩሓኒ መጠቀቕታ ነጺጎምዎ ኣለዉ።

እቲ መጻብቦ፡ ካብ ማእከላይ
ምብራቕ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝሽየጥ
ነዳዲ ዝሓልፈሉን፡ ብሓፈሻ ሓደ ሲሶ
ካብ ነዳዲ ዘይቲ ዓለም ናብ ዕዳጋ
ዝለኣኸሉ መንገዲ ምዃኑን ምንጭታት
ይሕብሩ።

ግብጺ ሕማም ወይቦ ንምጥፋእ መደብ ኣበጊሳ
ግብጺ፡ ንጸላም ከብዲ ዘጥቅዕ ብ‘ዓይነት
ሲ’ ዝፍለጥ ሕማም ወይቦ ንምጥፋእ
ብዘለዋ መደብ መሰረት፡ ናይቲ ሕማም
ተሸከምቲ ዝዀኑ ሰባት ናይ ምልላይ
መርመራታት ከም ዝጀመረት ተሓቢሩ።
ብመሰረት ኣገልግሎት ጥዕና እታ ሃገር
ኣውጺኡዎ ዘሎ መደባት፡ ክሳብ 2022 እታ
ሃገር ነቲ ሕማም ከተጥፍኦ ከም እትኽእል
ተገሚቱ ኣሎ። እቲ መርመራታት ኣብ
ኣስታት 50 ሚልዮን ህዝቢ ምስ ተኻየደ፡
ነቲ ቫይረስ ከጥፍእ ዝኽእል ስጉምትታት
ብምውሳድ ነቲ ሕማም ነበረያ-ነበረ
ክትገብሮ ከምእትኽእል ክኢላታት ምስሪ
ይኣምኑ።
ብመሰረት ዓለም-ለኻውያን ትካላት፡
ኣብ ግብጺ ብሰንኪ እዚ ናይ ጸላም ከብዲ
ሕማም’ዚ ዓመታዊ 40 ሽሕ ሰባት ከም
ዝሞቱን፡ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ’ታ
ሃገር ድማ 4.4 ሚእታዊት ተሸካሚ እቲ
ቫይረስ ከም ዝዀነን ይግመት። ግብጺ፡
ብዘይካ መርመራ ናይ’ዚ ብሰሞያ
ሕክምና ‘ሄፓታይቲስ ሲ’ እናተባህለ
ዝጽዋዕ ዓይነት ወይቦ፡ ናይ ካልኦት
ሕማማት’ውን መርመራ ጀሚራ ከምዘላ
ጸብጻባት የረድኡ። ኣብዚ ክሳብ ሚያዝያ

ዝቕጽል ሃገር-ለኸ መርመራ፡ ሽኮርያን
ጸቕጢ ደምን ዘለዎም ሰባት ንምፍላጥ
እውን መጽናዕቲ ከም ዝግበር ተፈሊጡ
ኣሎ።
ዓይነት ሲ ወይቦ ዘስዕብ ቫይረስ ብኣጋ
እንድሕር ተለልዩ፡ ብሕክምናዊ ክንክን
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ከም ዝኽእል ይፍለጥ።
ኣብታ ሃገር ኣብዚ ቕንያት እዚ ዝተኻየደ
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