መበል 26 ዓመት ቁ.266
ገጽ 3

ስነ-ስርዓት መመረቕታ
ተማሃሮ
...

ገጽ 4

ገጽ 5

ንግዜና ንመስልዶ፧

ፕላስቲክ - መንሽሮ
ባሕሪታትን ውቅያኖሳትን

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8

ገጽ 9

ብከላ ኣየር
ብኸመይ ንከላኸሎ?

ሃገራዊ ኮሚተ
ኦሎምፒክ ...

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ኣኼባኡ ኣካዪዱ
መደባት፡ ኣብ ሃገራዊ ቊጠባዊ
ፖሊሲ ዝምርኰሱ ከም
ምዃኖም መጠን፡ ኣብ መንጎ
ኣታዊታትን ወጻኢታትን ዘሎ
ጋግ ምጽባብ፡ ኣተኣኻኽባ
ግብርን ቀረጽን ምስፋሕ፡
ኣብ ካልኦት ምንጪታት
ኣታዊታት
ጥቡቕ
ምቊጽጻር ምግባር፡ ምኽላስ
ናይቶም ኣቐዲሞም ዝወጹ
ኣዋጃትን መምርሒታትን
ብዝምልከት ድሕሪ ምዝታይ፡
በብእዋኑ ዝወጹ ፖሊሲታት
ንቚጠባዊ ዕቤት ዝድርኹ
ክኾኑ ይስራሓሉ ከምዘሎ
ተመልኪቱ።
ብዘይካ’ዚ፡
ፊስካላዊ
ኣታዊታት ንምዕባይ ኣብ’ቲ
ሚኒስትሪ ክካየድ ዝጸንሐ
ጻዕርታት፡
ንልምዓታዊ
መደባት ከይተንከፈ ወጻኢታት ንምንካይ
ዝተወስደ ስጉምትታት ገና ብሕጂ ዝውሰድ
መስርሓትን ጽቡቕ ኣንፈት ከምዘርኣየ፡

ነዚ ንምዕባይ ዝተታሕዙ መደባት’ውን
ከምዘለዉ በሪሁ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣታዊታት መንግስቲ ንምዕባይ
ዝንደቕ ሰረት ንምስፋሕ፡ ብቕዓት ዓቕሚ

ሰብን መሳለጥያን ብምልኣት
ንምርግጋጽ መደብ ተታሒዙ
ከምዘሎ፡ ወጻኢታት ናይ ምቊጽጻር
መስርሕ ብቐጻሊ ይስራሓሉ ከምዘሎ፡
ከምኡ’ውን ኣብ ዑደት ዘሎ ናቕፋ
ኣብ ዘይሕጋዊ መዓላ ከይውዕል፡
ባንካዊ ኣሰራርሓ ንምዕባይ ብቐጻሊ
ዝስራሓሉ ዘሎ ዕማም ምዃኑ
ተነጺሩ።
ካቢነ ሚኒስተራት፡ ኣብ’ዚ ጽላት’ዚ
ብፍላይ ንቕሓት ህዝቢ ክዓቢን
ሓላፍነታዊ ኣሰራርሓ ክኽተልን
ብምልባው፡ ትውጊታት ባንካዊ
ኣሰራርሓ ክኽተሉ፡ ንጥፈታት ባንኪ
ድማ ደረጃ ብደረጃ ክምዕብል
ከምዝግባእ ብሰፊሑ ዘትይሉ።
ብተወሳኺ ካቢነ፡ ኣብ ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ዝህሉ ቅርጻዊ ክለሳ
ሓፈሻውን ላዕለዋይን ትምህርትን፡
ውጽኢት ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና 2017ን
ተመልኪቱ።
ኣብዚ ጽላት’ዚ ካቢነ፡ ተሳትፎ ዜጋታት
ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ውጽኢት ሃገራዊ

መርመራን ምዘናን ድሕሪ ምርኣይ፡
ሰብኣዊ ዓቕሚ ናይቲ ሚኒስትሪ ንምሕያል፡
ምዕሩይን ብቑዕን ኣገልግሎት ትምህርቲ
ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ድሕሪ
ምስማዕ፡ ኣብ ቀጻሊ ኣብ’ዚ ጽላት’ዚ ሞያዊ
ስልጠና ብስፍሓት ክቕጽል፡ ብቕዓት
ተማሃሮን መምህራንን ክረጋገጽ፡ ትምህርቲ
ምስ’ቲ ሒዝናዮ ዘለና ስትራተጂ ልምዓት
ከምዝዛመድ ብዕምቈት ዘትዩሉ።
ብዘይካ’ዚ ካቢነ ሚኒስተራት፡ ኣብ ቅድመትምህርቲ፡ መባእታን ማእከላይን ደረጃ፡ ኣብ
ሞያውን ቴክኒካውን ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን
ኣወዳድባ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝጸንሐ
ኣተሓሕዛ ንምኽላስ ኣብ ዘሎ መደባት
ብሰፊሑ ዘትዩ።
ኣብ ኩለን ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ካብ
ዝተሓተ ክሳብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ
ዝርከቡ መምህራንን ተማሃሮን፡ ዘለዎም
ብልጫታትን ድኽመታትን ብዝግባእ
ተጸኒዑ ክቐርብ ድማ ተላብዩ።
ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ መወዳእታ፡
ኣብ እዋናውያን ዞባውን ኣህጉራውን
ምዕባለታት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ክብርታትን
ኣተሓሕዛን መንግስቲ ኤርትራ ዘተኰረ፡
ብፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝቐረበ
ሓበሬታ ድሕሪ ምስማዕን ኣብኡ ምዝታይን፡
ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባኡ ዛዚሙ።

ስ/ታእዛዝ ኣብርሃ

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፡ ትማሊ 7
ሓምለ፡ ኣብ ኣዳራሽ ህንጻ ሃገር ኣኼባኡ
ኣካዪዱ።
ካቢነ ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ርክቡ
ብቐዳምነት ዝተመልከቶ፡ ብሚኒስትሪ ዞባዊ
ምምሕዳራት ዝተታሕዙ መስርሕ ክለሳ ኣብ
ዞባታት ክካየዱ ዝጸንሑን ዝካየዱ ዘለዉን
ፕሮጀክትታት ልምዓት’ዩ።
ኣብ’ቲ ብሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት
ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ካቢነ፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ ርብዒ
ዘመን፡ ጥሙር ዘላቒ ዕቤት ንምርግጋጽን
ኩሎም ኣብ’ዛ ሃገር ዝውጠኑ መደባት
ጥምረትን ተማላላእነትን ክህልዎምን፡
ኣፍራይነት ብዓይነት፡ ዓቐንን ብናይ ግዜ
መቓንን ክሰላሰል፡ ኣብ ኩለን ዞባታት
ልምዓት ዝትግበሩ ፕሮጀክትታት ድማ
ከከም ቀዳምነቶም ተለልዮም ክስራሓሎም
መታን፡ ጥርናፈን ምውህሃድን ልምዓታዊ
መደባት ክህሉ ጸቒጡ ኣስሚሩሉ።
ካቢነ ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ኩለን ልምዓታዊ
ዞባታት ዝትግበሩ ስራሓት፡ ኣብ ንጹር
መጽናዕቲ ዝተመርኰሱን ባህሊ ዓያይነትን
ኣፍራይነትን ዝድርኹን ክኾኑ ብስፍሓት
ተመያዪጥሉ።
ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ቀጺሉ
ዝዘተየሉ ዛዕባ፡ ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ
ዝተታሕዙ መስርሕ ምትዕርራይ ፊስካላውን
ገንዘባውን ጉዳያት’ዩ። መንግስቲ ዝውጥኖም

ቀዳም 8 ሓምለ 2017

ነበርቲ ኩብኩብ “ብምጥርናፍና
ረቢሕና” ይብሉ
ነበርቲ ኩብኩብ - ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡
ካብ 1992 ጀሚሮም ሳላ ዝተጠርነፉ፡
ኣብ ልምዓት ሕርሻ ክነጥፉ ከምዝበቕዑ፡
እዚ ድማ ናይ መነባብሮ ርግኣት ከም
ዝፈጠረሎም ገሊጾም።
እቶም ዜጋታት፡ እቲ ከባቢ ብትሕዝቶ
ትሕተ-ባይታዊ ማይ ሃብታም ምዃኑን፡
ዘካይድዎ ዘለዉ ልምዓት ጀራዲን ኣብ
ህይወቶምን ምዕባለ ከባቢኦምን ዘተባብዕ
ተራ ይጻወት ከምዘሎን ሓቢሮም።

ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ
ዑስማን መሓመድ-ስዒድ ድማ፡ እቲ ከባቢ
ታሪኻዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቅርስታት እውን
ስለዝውንን፡ ብመዳይ ቱሪዝም ተጠማቲ
ምዃኑ ኣረዲኡ።
ኣብ ቀንዲ መስመር ኣፍዓበት ናቕፋ እትርከብ ኩብኩብ፡ ልዕሊ 4 ሽሕ
ተቐማጦ ኣለዉዋ። ካብ ከተማ ኣፍዓበት
ድማ ንሸነኽ ሰሜን 15 ኪሎ-ሜትር
ርሒቓ ትርከብ።

ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ዝተፈላለየ መደባት
ኣሰላሲሎም
ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት፡ ኣብ’ዚ
ቅንያት’ዚ እውን፡ ንውዳቤታቶም ዘሐይልን
ምስ ሃገሮምን ጸጋታታን ዘላሊን መደባት
ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም።
ብኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጃፓን
ዝተወደበ፡ ብጃፓናዊ ሰኣላይ ቶሞኣኪ ናካኖ
ዝተሳእለ - ስምዒታት ናጽነትን ዝኽርታት
ረፈረንደምን ዝገልጽ ከምኡ’ውን ምስ ስነህንጻዊ ጽባቐ ከተማ ኣስመራ ዘላሊ ስእላዊ
ምርኢት፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት

ጃፓን ይቐርብ ኣሎ።
እቲ ካብ 24 ግንቦት ዝጀመረን ክሳብ 28
ሓምለ ዝቕጽልን ናይ ፎቶግራፍ ምርኢት፡
ዛጊት ኣብ ከተማታት - ታካናዋ፡ ሺባውራን
ኦዳዋራን ዝተራእየ ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ
ዝቕጽል መዓልታት ድማ ኣብ ከተማታት
ኦይሶንን ሃኮኒን ክቐርብ ምዃኑ ተፈሊጡ።
ጃፓናዊ ሰኣሊ ቶሞኣኪ ናካኖ፡ ናብ
ኤርትራ ልዕሊ 20 ግዜ ብምምልላስ፡
ኣብ ባህልን ልምድን ህዝቢ ዝተመርኰሱ

ብርክት ዝበሉ ኣሳኣል ዝሰኣለ’ዩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ውዳበ መንእሰያት
ህግደፍ ኣብ ቐጠር፡ ጥርናፈኡ ንምሕያልን
ጉባኤ ንምክያድ ምድላዋቱ ንምጽፋፍን
ዝዓለመ ኣኼባ፡ ብ3 ሓምለ ኣቃኒዑ።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቐጠር ኣቶ
ዓሊ ኢብራሂም፡ ዕላማ ምቛም ምንቅስቓስ
መንእሰያት ህግደፍ፡ መንእሰያት ብሃገራዊ
ክብርታት ተዀስኲሶም ክምልመሉን
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.266

ኤርትራ

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ደቀምሓረ - ማሕበር ወለንታውያን
ለገስቲ ደም ቈይሙ
ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ ልግሲ ደም
ብሓፈሻ፡ ወለንታዊ ልግሲ ደም ድማ
ብፍላይ ንምስሳን - ክካየድ ብዝጸንሐ
ንጥፈታት፡ ብ29 ሰነ ጨንፈር ማሕበር
ወለንታውያን ለገስቲ ደም ቈይሙ።
ኣብ’ቲ ነበርቲ ደቀምሓረ፡ ወከልቲ
ጨናፍር ሚኒስትሪታትን ኣባላት ማሕበር
ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ደቡብን
ዝተረኽቡሉ ስነ-ስርዓት፡ ንኣገዳስነት ልግሲ
ደም ዝምልከት ኣስተምህሮ ብሰብ-ሞያ
ተዋሂቡ።
ዋና ጸሓፊ ማሕበር ወለንታውያን
ለገስቲ ደም ዞባ ደቡብ፡ ኣቶ ተኣምራት
ከሰተ፡ ምምስራት ማሕበር ካብ ደረጃ ዞባ
ናብ ደረጃ ንኡስ ዞባ ምዝርግሑ፡ መርኣያ
ናይ’ቲ እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ንቕሓት
ሕብረተ-ሰብ ኣብ ልግሲ ደም ምዃኑ

ብምሕባር፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ዝርከባ
ትካላት መንግስቲ፡ ንዕቤት’ቲ ዝተመስረተ
ጨንፈር ምትሕብባረን ከዕዝዛ ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡
ዶክተር ባርነባስ ባህታ፡ ኣገዳስነት ደም ኣብ
ምድሓን ህይወት ድሕሪ ምብራህ፡ ኩሉ
ኣባል ሕብረተ-ሰብ ብዝትካእ ደም ሂወት
ውጹዓት ወገናቱ ንምድሓን እጃሙ
ከበርክትን፡ ኣባል ማሕበር ወለንታውያን
ለገስቲ ደም ክኸውንን ጸዊዑ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ
ኣቶ ስዩም ገብረእየሱስ፡ እቲ ዝቘመ
ጨንፈር፡ ነቲ ድሮ እናሰረጸ ዝመጽእ
ዘሎ ባህሊ ልግሲ ደም ንምድራዕ
ክሰርሕ ብምዝኽኻር፡ ምምሕዳር ንኡስ
ዞባ ኣብ ንጥፈታቱ ኣድላዪ ምድግጋፍ
ከምዝገብረሉ ኣረጋጊጹ።
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ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ዝተፈላለየ...

ሃገራዊ ረብሓታት ከውሕሱን ከምዝኾነ
ብምጥቃስ፡ ኣባላት’ቲ ውዳበ ነዚ ተገንዚቦም

“ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ኣድማዒ ውጽኢቱ ይርአ ኣሎ”
ተመረቕቲ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ

ብዝሓየለ ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ።
ብኻልእ ወገን፡ ኤርትራውያን ነበርቲ
እስራኤል፡ ብምኽንያት ዕለተ-ናጽነት፡
ንጥምረቶምን ምስ ሃገሮም ዘለዎም
ምትእስሳርን ዘንጸባርቕ ድሙቕ ጽምብል
ኣካዪዶም።
እቲ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ዜጋታት
ዝተሳተፍዎ በዓል፡ ብዓይነቱን ኣወዳድባኡን
ፍሉይ ምንባሩ፡ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ቈንስል ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኣቶ
ሰለሙን ክንፈ፡ ራኢ ህዝብን መንግስትን
ኤርትራ ብልጽግትን ስልጥንትን ሃገር
ምውናን ምዃኑ ጠቒሱ፡ ነዚ ራኢ’ዚ
ንምስማር ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከበርክት
ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።
እቲ ጽምብል፡ ገዳይም ስነ-ጥበባውያን
ብዘቕረብዎ ህዝባዊ ጓይላ ከም ዝደመቐ
ተፈሊጡ።

ነበርቲ ዓዲ’ግባይ ሓድሽ
ጽርግያ ሰሪሖም

ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ወፍሪ፡
መርኣያ ስልጡንን ንመጻኢ ዝጥምትን
ኣተሓሳስባ ምዃኑ፡ ብ6 ሓምለ ኣብ
ዝተኻየደ 10ይ ስነ-ስርዓት መመረቕታ
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ
ዝተመረቑ ተመሃሮ ገሊጾም።
እቶም ተመረቕቲ ንኤሪና ኣብ
ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ መንግስቲ - ሰፊሕ
ዝርጋሐ ዘለዎ ናጻ ኣቕርቦት ትምህርቲ
ንምርግጋጽ፡ ካብ ቀንዲ ቀዳምነታቱ
ገይሩ ክሰርሓሉ ምዕዛብ፡ ጒሉሕ
ኣብነት ናይ’ቲ ኣብ መጻኢ ዝገብሮ
ዘሎ ወፍሪን ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ
ማሕበራዊ ፍትሒን ምዃኑ ጠቒሶም፡
ሕብረተሰብ እውን ኣብ ኣገዳስነት

ትምህርቲ ኣጥርይዎ ንዘሎ ርድኢት
ዓቂቡ፡ ብዝበለጸ ከደንፍዖ ከምዝግባእ
ኣስሚሮምሉ።
ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ዝግበር
ወፍሪ ዘላቒ መኽሰብ ዝርከቦ ምዃኑ
ብምሕባር ከኣ፡ መንግስቲ ኤርትራ
ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰቡ ዝገብሮ ዘሎ
ወፍሪ፡ ድሮ ኣድማዒ ውጽኢቱ ኣብ
ባይታ ይርአ ከምዘሎ ገሊጾም።
በጺሖምዎ ዘለው ደረጃ፡ ድምር ጻዕሪ
ወፍሪ መንግስቲ፡ ሓልዮት ስድራቤትን
መማህራንን ምዃኑ ብምግላጽ ድማ፡
ብዝተመረቑሉ ዓውድታት ዓጸፋ
ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም።
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ፡

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ሱልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ብሓሙስ 6 ሓምለ፡ 1463 ተመሃሮ
ብማስትሬት፡ ዲፕሎማን ዲግሪን
ከምዘመረቐ ይዝከር።

ነበርቲ ዓዲ’ግባይ - ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡
ዝነበሮም ጸገም መጓዓዝያ ንምፍታሕ፡
ጉልበቶምን ገንዘቦምን ኣወሃሂዶም፡ ካብ
ዓዶም ናብ ቃቕብዳ ዝኣቱ ሓድሽ ናይ
ሓመድ ጽርግያ ጸሪጎም።
ኣመሓዳሪ ዓዲ’ግባይ ኣቶ ጸጋይ
ሰርጻይን ነቲ ስራሕ ዝተኸታተለ መምህር
ገብረሂወት ገብረመድህንን፡ እቲ ስራሕ
መሃንድስ ብዝሓንጸጾ መሰረት ከም
ዘሰላሰልዎ ሓቢሮም።
ወሃብቲ ርእይቶ ብወገኖም፡ ምስራሕ

ናይ’ዚ ጽርግያ፡ ንነበርቲ ብሓፈሻ ንደቂኣንስትዮ ድማ ብፍላይ መስተርሆት
ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጾም።
እቶም ዜጋታት ወሲኾም፡ ኣብ ዓዶም
ዘሎ ሕጽረት ማይ ንምፍታሕ መደብ ከም
ዘለዎም ብምሕባር፡ ደገፍ ኣካላት መንግስቲ
ከይፍለዮም ተማሕጺኖም።
ካብ ድባርዋ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ፡
ኣስታት 13 ኪሎ-ሜተር ርሒቓ እትርከብ
ዓድ’ግባይ፡ ኣስታት 700 ተቐማጦ
ኣለውዋ።

ጨናፍር ሃማመተኤ ንጥፈታቶም ንምሕያል ዘትዮም
ጨናፍር ሃማመተኤ ዞባ ደቡብን፡
ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን፡
ንጥፈታቶም ንምሕያል ዝሕግዞም ርክባት
ኣካዪዶም።
ኣብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ ኣብ ዝተኻየደ
ወከልቲ ተመሃሮን ሰራሕተኛታት
መንግስትን ናይ 12 ንኡሳን ዞባታት
ዝተረኽቡሉ ኣኼባ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ
ንልዕሊ 1700 መንእሰያትን ተመሃሮን
ሞያዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ንቕሓት
ዘበርኽ ስልጠናታትን ከምእተዋህበን፡
ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ምዃኑን ተሓቢሩ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ደቡብ መንእሰይ

ግርማይ ገብሩ፡ ንቑሕ መንእሰይ ንምውዳብ
ዝካየድ ንጥፈታትን ንንፉዓት ተመሃሮ
ዝወሃብ ሽልማት ‘ዒንዳማሶ’ን ኣገዳሲ
ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ከምዘለዉ ገሊጹ።
ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት
ትምህርትን፡ ኣብ ኮሌጅ ኢንስቲትዩት
ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ
ድማ፡ ኣብ ንጥፈታት ማሕበር ብሓፈሻ፡
በብዓመቱ ኣብ ኮሌጃት ዝካየድ
ፈስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን
ቅነ-መንእሰያት ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ
ይከኣሎን ማእከል ሞያዊ ስልጠናታትን
ድማ ብፍላይ፡ ብዕምቈት ተዘትዩሉ።

ሓላፊ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ሃማመተኤ
ኣቶ ዑቕባይ በርሀ፡ ንኣገዳስነት ምህናጽ
ብቑዕ መንእሰይን ዘጋጥሙ ብድሆታትን
ዝምልከት መብርሂ ሂቡ።
ብኻልእ ወገን፡ ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ
ጊንዳዕ ብዝተፈላለየ ሞያታት ካብ 3 ክሳብ
6 ኣዋርሕ ዘሰልጠኖም 216 ተማሃሮ
ኣመሪቑ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር
ያሕያ ሓጂ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ መንእሰያት
ቅኑዕ ኣንፈት ሒዞም ክስጉሙን ካብ
ዘየድሊ ወልፍታት ርሒቖም ብሩህ
መጻኢኦም ከማዕድዉን ተላብዩ።

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.266

ኤርትራ

ነስረዲን ኣደምኑር
ንዓስራይ ግዜኡ ዝተኻየደ መመረቕታ
ተማሃሮ ኢኒስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ
- ኮለጅ ማይ-ነፍሒ፡ ከም ወትሩ ብዙሕ
ዝኽርታት ሓዲጉ፡ ኣብ 6 ሓምለ ብውዕዉዕ
ስነ-ስርዓት ተቓኒዑ። ተመረቕቲ ተማሃሮ፡
ብወለዶም፡ መማህራኖም፡ መቕርቦምን
ፈተውቶምን ተዓጂቦም፡ ብፍሕሹው
ገጽ፡ ወኻዕታን ዕልልታን ተሰንዮም፡ ዕለተ
ምረቓኦም ብድምቀት ጸምቢሎም። ብዝሒ
ተመራቓይ ኣብ ግምት ብምእታው፡
ዝተፈላለየ መልክዓት ጽምብል ተራእይዎ
ክብሃል ይከኣል።
ኢኒስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ፡ ካብ
ኣስመራ ውሑድ ኪሎ-ሜተራት ርሒቓ
እትርከብ ኮይና፡ ካብተን ኣብ ኤርትራ
ዘለዋ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፡ ብብዝሒ
ተማሃሮኣ ኣብ ቀዳማይ እትስራዕ ቤትትምህርቲ እያ። ሓንቲ ካብተን መንግስቲ
ዝርጋሐ ትምህርቲ ንምስፋሕ ኣብ
ዘካይዶ ዘሎ ሓያል ጻዕሪ፡ ከም ኣርኣያ
ዝጥመታ ኣብያተ-ትምህርቲ እውን እያ።
እዛ ቤት ትምህርቲ ብሰለስተ ኮለጃት
ዝቘመት ኮይና። ንሳተን ድማ፡ ኮለጅ ስነትምህርቲ (Education)፡ ኮለጅ ምህንድስና
(Engenering)፡ ከምኡ እውን ኮለጅ ስነፍልጠት (Science) እየን። ብሓፈሻ ብዲግሪ፡
ዲፕሎማን ናይ ርሕቀት ትምህርቲን (Tele.
Education)፡ ዘምህራ 23 ክፍልታት

ዳኒኤል ጃምቦ
ኣለውኣ። ሎሚ ዓመት ድማ ብጠቕላላ
ኣስታት 4,663 ተማሃሮ ኣብ ሕቚፎኣ
ነይሮም። ካብዚኦም እቶም 1309፡ ቀዳማይ
ዓመት ተማሃሮ ክኾኑ ከለዉ፡ 2,448
ብዲግሪ፡ 876 ብዲፕሎማ፡ እቶም ዝተረፉ
72 ድማ ናይ ድሕረ ምረቓ ተማሃሮ
እዮም። ካብዚኦም እቶም 60 - ቴለ
ኢዱከሽን፡ ካብ ናይ ወጻኢ ዩኒቨርስታት
ዝልኣኽ ትምህርታዊ ትሕዝቶታት
እናተኸታተሉ እዮም ዝማሃሩ።
ኣብ መዳይ ዓቕሚ ሰብ ናይ’ዛ ቤት
ትምህርቲ እንተ ርኢና፡ ብጠቕላላ 248
መማህራን ኣለውዋ። ካብዚኦም፡ እቶም
182 ደቂ ሃገር ክኾኑ ከለዉ፡ እቶም ዝተረፉ
66 ወጻእተኛታት እዮም። ካብቶም 182
ደቂ ሃገር መማህራን፡ እቶም 68 ምኩራት
መማህራን፡ እቶም ዝተረፉ 104 ድማ
ተሓጋገዝቲ መማህራን እዮም።
ኣብ’ዚ ዕለት፡ ኮለጅ ኢኒስትዩት
ቴክኖሎጂ ኤርትራ፡ 33 ብማስተርስ ዲግሪ፡
873 ብቐዳማይ ዲግሪ፡ 557 ብዲፕሎማ፡
ብጠቕላላ 1463 ተማሃሮ ኣመሪቑ።
ካብዚኦም እቶም 546 ተመረቕቲ ካብ
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ስነ-ስርዓት መመረቕታ ተማሃሮ
ኢኒስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ (ማይ-ነፍሒ)

ኮለጅ ስነ-ትምህርቲ ኮይኖም፡ 227 ብዲግሪ፡
319 ድማ ብዲፕሎማ እዮም ኔሮም። ካብ
ኮለጅ ምህንድስና ድማ 453 ተመረቕቲ
ኔሮም። ካብዚኦም እቶም 320 ብዲግሪ፡
133 ብዲፕሎማ የጠቓልሉ። ካብቶም 431
ካብ ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ዝተመረቑ ተማሃሮ፡
እቶም 326 ብዲግሪ፡ 105 ድማ ብዲፕሎማ።
ብተወሳኺ 33 ተመረቕቲ ብቴለ-ኢዱከሽንን
የጠቓልሉ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ነቲ ዕለት
ኣመልኪቱ ቃል ዘስመዐ፡ ፕሮፌሰር
ገብረሂወት መድሃኔ - ምክትል
ፕረዚደንት ኣካዳምያዊ ጉዳያት
ኢኒስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ
እዩ። “እንቋዕ ናብዚ 10ይ ጽምብል
መመረቕታ ቤት ትምህርትና ብዳሓን
መጻእኩም” ድሕሪ ምባል፡ ንተመረቕቲ
እታ ዕለትን ወለዲ ተመረቕትን ናይ
ዮሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ።
ቀጺሉ - “እዚ ቤት ትምህርቲ ብጽፈት
መሳለጥያኡን ኣመሃህራኡን ብዙሕ
ለውጢ እናኣምጸኣ ይኸይድ ኣሎ።
ናይዚ መርኣያ ድማ፡ ኣብዚ ዝመጽእ
ዘሎ ዓመተ ትምህርቲ፡ ኮለጅ ስነፍልጠት ናብ’ቲ ተዳልዩሉ ዘሎ ሓዲሽ
ህንጻ ክሰግር እዩ። ቤት ንባብ፡ ኣብያተጽሕፈት፡ መምሃሪ ክፍልታትን ቤተፈተነን ዘጠቓለለ ብቑዕ ትሕተ-ቕርጺ
ተዳልዩሉ ኣሎ።” ክብል ሓቢሩ።
እቲ ዝዓበየ ሕጽረት ናይ’ዚ ቤት
ትምህርቲ፡ ዋሕዲ ብቑዓት መምሃራን
ደቂ ሃገር ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር፡ ፕሮፌሰር
ገብረሂወት፡ ነዚ ከጋጥም ዝጸንሐ ብድሆ
ንምግጣምን ብቕዓት ዓቕሚ ሰብ ናይቲ ቤት
ትምህርቲ ንምሕያልን ኣብ ኮለጅ ስነ-ፍልጠት
ብሓሙሽተ ዓውድታት - ማለት፡ ባዮሎጂ፡
ከሚስትሪ፡ ቁጽሪ፡ ስታቲስቲክስን ፊዚክስን
ናይ ድሕረ-ምረቓ ትምህርታዊ ዕድላት
ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ገሊጹ። ብዘይካ’ዚ
ካብ መፋርቕ ዝመጽእ ዓመተ- ትምህርቲ
ጀሚሩ፡ ኣብ ኮለጅ ስነ- ትምህርቲ፡ ብሰለስተ
ዓውደ ትምህርቲ - ማለት፡ ስነ-ትምህርታዊ
ምሕደራ፡ ሳይኮሎጂ፡ ከምኡ እውን ቋንቋ
እንግሊዝ፡ ኣብ ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ድማ፡
ብጂኦ- ፊዚክስ ናይ ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ
ክጅምር ምዃኑ ሓቢሩ።
ብተወሳኺ ፕሮፌሰር ገብረሂወት፡ ካብቶም
ትምህርቶም ንምቕጻል ናብ ወጻኢ ሃገራት
ዝተላእኩ መምሃራን እዚ ቤት ትምህርቲ፡
ብርክት ዝበሉ ናብ ዓዶም ተመሊሶም
ብዝተማህርሉ ዓውድታት ፍልጠት
ንህዝቦምን ንሃገሮምን ከገልግሉ ስለ ዝጀመሩ፡
ብመጠኑ ወሰንቲ ሃጓፋት ንምሽፋን ከም
ዝተኻእለ ገሊጹ። ጉድኒ ጎድኒ ምምሃርን

ምስትምሃርን፡ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ናይ’ዚ
ቤት ትምህርቲ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከምዘሎ
ብምሕባር፡ ክሳብ ሕጂ፡ ሸሞንተ ካብ ኮለጅ
ስነ-ፍልጠት፡ 20 ኣባላት ክፍሊ ምህንድስናን
ንማዕርግ ዶክተሬት ክማሃሩን መጽናዕታዊ
ወረቓቕቲ ከዳልዉን ናብ ቻይና፡ ህንዲን
ታይላንድን ከም ዝተላእኩ ንተሳተፍቲ እቲ
ስነ-ስርዓት ምረቓ ኣብሪሁ።
ኣብ መወዳእታ ፕሮፌሰር ገብረሂወት
ንተመረቕትን ወለድን ኣብ ዘማሓላለፎ
መልእኽቲ፡ “ክቡራት ተመረቕቲ፡ ነዛ ዕለት
ፍልይቲ ዝገብራ - ንስኻትኩም፡ ፍረ ጻዕሪ
ናይ ህዝብን መንግስትን፡ ኣብቲ ዝሰላሰል
ዘሎ ገስጋስ ንልምዓት ኢኹም። ምረቓኹም
ኣብ ሂወትኩም ክባዓል ዝግበኦ እቲ ዝላዓለ
ነጥበ-መቐይሮ እዩ። ዋላ እኳ በቲ ትደልይዎ
ዓይነት ትምህርቲ ሰልጢንኩም ትወጹ
እንተ ሃለኹም፡ ትምህርቲ ዘየቋርጽ መስርሕ
ሂወት ምዃኑ ተገንዚብኩም፡ ነብስኹም
ኣብ ምምዕባልን ሓላፍነታውያን ዜጋታት
ንምዃንን ኣበርቲዕኩም ክትሰርሑ እላቦ”
ኢሉ።
ብድሕሪ እዚ ተማሃሮ፡ ብርእሳነመማህራኖም (ዲን ኮለጃት) ዝወሃቦም
ዝነበረ መምርሒታት እናተሰነዩ፡ ገመድ ናይ
ቆቢዖም ካብ የማን ንጸጋም ብምምሕልላፍ፡
ብወግዒ ምሩቓት ምዃኖም ተገሊጹሎም።
እቶም ካብ ከከፍሎም ዝላዓለ ነጥቢ
ዘመዝገቡ ተማሃሮ ድማ፡ ናይ ክብሪ ሽልማት
ካብ ኢድ ናይ’ቲ ዕለት ናይ ክብሪ ዕዱማት
ተቐቢሎም።
ኣብቲ ስነ-ስርዓት ቃል ዘስመዐ ሚኒስተር
ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም፡ “እዚ ቅንያት
እዚ፡ ምህርቲ ትምህርታዊ መስርሕና

መዋእል ጸጋይ

ዝሕፈሰሉ ወቕቲ እዩ። ኩለን ላዕለዎት
ትካላት ትምህርትን ማእከላት ሞያዊ
ስልጠናን በብወገነን ብዝተፈላለየ ዓውድታት
ፍልጠት፡ ንዓመታት ከሰልጥናኦም ዝጸንሓ
ሞያውያን የመርቓ ብምህላወን፡ ንመስርሕ
ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዘጐልብት ድርኺት
እዩ።” ድሕሪ ምባል፡ ኣብዚ በብእዋኑ
እናሰሰነ ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ ምፍራይ
ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ፡ ኣብ ‘ናጻ ትምህርቲ
ንኹሉ ዜጋ’ ዝብል መትከላዊ ፖሊሲ
መንግስቲ ኤርትራ ዝተሰረተ ምዃኑን
ልዑል ንዋታዊ ወፍሪ ዝግበረሉ ካብ
ቀንዲ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ምዃኑን
ኣረዲኡ። በዚ መሰረት፡ ሰፊሕ ዝርጋሐ
ዕድላት ናጻ ትምህርቲ ካብ ታሕተዋይ
ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃታት ትምህርቲ
ንኹሉ ዜጋ ኣብ ምርግጋጽ፡ ርኡይ ገስጋስ
ከም እተመዝገበ እውን ጠቒሱ። ኣብ
መወዳእታ ድማ ንተመረቕትን ወለዲ
ተመረቕትን ሰናይ ምንዮቱ ገሊጽሎም።
ኣብ መወዳእታ ንተመረቕቲ ተማሃሮ
ወኪሉ ቃል ዘስምዐ ተመራቓይ ሚልኪያስ
ዘርኣይ፡ ንብጾቱ ተመረቕቲ ዮሃና ድሕሪ
ምባል፡ ቀሲሞምዎ ብዘለዉ ትምህርቲ
ሃገሮምን ህዝቦምን ንምግልጋል ዘድሊ
ፍልጠት ከም ዝሰነቑ ብምግንዛብ፡ ኣብ
ዝመጽእ ጉዕዞ ሂወቶም ንመመኽነይታ
ዝኸውን ከንቱ ግዜ ክህልዎም ከምዘይኮነ
ኣረጋጊጹ። “እቲ ዘምሃረና ሃገርን
ሕብረተሰብን ካባና ማዕረ እቲ ዝመጠዉልና
ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነ፡ ልዕሊኡ ከም ዝጽበ
ክንግንዘብ ይግባእ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን
ትምህርቲ መፍትሒ ኹሉ ጸገማት ምዃኑ
ኩልና ንግንዘቦ ሓቂ እዩ። ስለ’ዚ ነዛ ኣብ
ምምዕባል እትርከብ ሃገርና ድርዒ ክንኮና
ኣብዚ ዕለት እዚ መብጽዓ ንኣቱ ኣለና፡
” ኢሉ።
ተመረቕቲ ተማሃሮ ምስ ወለዶም
ናይ ስእልን ናይ እንቋዕ ኣሐጐሰናን
መልእኽትታት ኣብ ምልውዋጥ
ተጸሚዶም ከለዉ፡ እታ ዕለት
ዝፈጠረትሎም ጦብላሕታን ንብሕጂ
እንታይ ይጽበዮም ከምዘሎን ተወኪስናዮም
ኔርና። ተመራቓይ መምህር ዳኒኤል
ጃምቦ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ንግዲ
ኣስመራ (ደንደን) ከም ዳይረክተር ኮይኑ
ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ፡ ብምሕደራ ትምህርቲ
ቀዳማይ ዲግሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ
ነይሩዎ። ኣብቲ ዕለት ድማ፡ ብምሕደራ
ኣህጉራዊ ንግዲ (international bussines
adminstration) ብማስተርስ ዲግሪ - ኣብ
ህንዲ ምስ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ብምልእኣኽ
ተማሂሩ ንምረቓ በቒዑ። ነዚ ረኺብዎ
ዘሎ ትምህርቲ ምስ ስርሑ ብምትእስሳር

እንታይ ረብሓ ክረኽበሉ ምዃኑ ክሕብር
ከሎ፡ “እናሰራሕኩ ይማሃር ስለ ዝነበርኩ፡
ቁሩብ ክብድ ይብል እዩ። ብዘይካ እዚ ኣብ
ነፍሲ-ወከፍ ሰሚስተር ፈተና ስለዝወሃበና
ዝነበረ፡ ብዕቱብ ከንጽንዕ ንግደድ ኔርና።
ብዘይካኡ እውን በዓል ሓዳር ስለዝኾንኩ፡
ስድራ ናይ ምእላይ ሓላፍነት ኣብ ዝባነይ
እዩ ኔሩ። በዚ ቀሲመዮ ዘለኹ ትምህርቲ፡
ነቲ ኣቐዲመ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ናይ ምሕደራ
ዕዮ፡ ፈሊጠዮን ተረዲኡንን ንዝያዳ ውጽኢት
እውን ክሕግዘኒ ምዃኑ ይኣምን። ነቲ ነዚ
ዕድል ዝሃበኒ መንግስትን ህዝብን ድማ ኣዝየ
የመስግን።”
ካብ ዲፓርትመንት ኮምፒተር ሳይንስ፡
ብኮምፒተር ኢንጂነሪን ዝተመረቐ ተማሃራይ
መዋእል ጸጋይ ብወገኑ፡ “ናብዚ ኮለጅ ክኣቱ
ከለኹ ኣርባዕተ ምሉእ ነጥቢ ሒዘ እየ መጺኣ
ካብ ሳዋ። ኣብዚ ምስ መጻእኩ ጻዕርታተይ
ብምሕያል፡ ናብቲ ዝደልዮ ዓውዲ ኮምፒተር
ኢንጂነሪን ክጽንበር በቒዐ። እዚ ተማሂረሉ
ዘለኹ ሞያ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ናይ
ህንጸት ሃገር ክትሰርሓሉ ዘኽእል ስለዝኾነ፡
ብትምህርተይ ኣዝየ ዕጉብ እየ። ኣብዚ እዋን
እዚ ድማ ብዝላዓለ ነጥቢ እየ ዝምረቕ
ዘለኹ። እዚ ትምህርቲ እዚ ነዛ ብቴክነሎጂን
ምህዞን ትውንጨፍ ዘላ ዓለምና ሓደስቲ

ሄለን እዮብ
ነገራት ወሲኸ፡ ሃገረይ ናብኡ ደረጃ ኣብ
እተርክበሉ ጉዕዞ፡ እጃመይ ከበርክት ድልው
ኣለኹ” ኢሉ።
ምስ ስንክልናኣ ናይ ማስተርስ ዲግሪ
ትምህርታ ዝተኸታተለት፡ ተመራቒት ሄለን
እዮብ፡ በቲ ዘለዋ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ
ጽገማት ከይ ተቘጽየት ኣብ ከምዚ ደረጃ
ምብጻሓ ‘ኣገናዕ’ ክትብሃል ይግባኣ።
ንዝሓለፈቶ መሰናኽላትን ዘካየደቶ ጻዕርታትን
ኣመልኪታ ከምዚ ዝስዕብ ትብል፦ “እዚ ሕጂ
በጺሐዮ ዘለኹ ዓወት፡ ብሳላ መማህራነይን
ቤተ-ሰበይን እዩ። ኣብዚ እዋን ማስተርስ
ዲግሪ ብኢንፎርመሽን ቴክኖሎጂ (IT)
እየ ዝምረቕ ዘለኹ። ከምዚ ናተይ ዓይነት
ብድሆ ንዘጋጥሞም ዜጋታት ብፍላይ ደቂኣንስትዮ ድማ ኣጆኽን በርትዓ እብለን። በዚ
ቀሲመዮ ዘለኹ ትምህርቲ፡ ንነብሰይ ኮይነ
ንሕብረተሰበይን ሃገረይን ኣበርክቶ ክገብር
በዓልቲ ምሉእ ተስፋ እየ።”
ተመረቕቲ እዛ ዕለት፡ ንዕለተ
መመረቕታኦም ክንዮ ፈንጠዝያን ሓጐስን
ብምቁማት፡ ክዓምዎ ዝግባእ ዕዮን ተሪፍዎም
ዘሎ ጉዕዞን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንዝለዓለ
ትምህርቲን ኣበርክቶን ድሉውነቶም ከሓይሉ
ይግባእ። ዮሃና! ንኩሉኹም ተመረቕቲ!!

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.266
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ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.266

ኤርትራ

ና
ዜ
ነ

ታ
ን
ት

ተስፍኣለም የማነ

ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣብ ከተማ
ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤትጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት፡ ንኣስታት
200 ሃገራት ዝወከሉ መራሕቲ፡
ሚኒስተራት፡
ዲፕሎማሰኛታትን
ክኢላታት ኣከባቢን ዝተሳተፉዎ ሓደ
ኣገዳሲ ዓውደ-መጽናዕቲ ተኣንጊዱ
ነይሩ። ኣብቲ ሕቡራት ሃገራት
ምስ መንግስታት ሽወደንን ፊጂን
ብምትሕብባር ካብ 5 ክሳብ 9 ሰነ
ዘካየዶ ኣብ ህሉው ኵነታት ብከላ
ባሕሪታትን ውቅያኖሳትን ዓለምና
ዘተኰረ ኣህጉራዊ ዓውደ-መጽናዕቲ፡
ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ - ኣንቶኒዮ
ጉተረዝ ንተሳተፍቲ ከምዚ ክብል
መተሓሳሰቢ ኣቕሪቡሎም ነይሩ፦
“ባሕሪታትን ውቅያኖሳትን ዓለምና
ሎሚ ልዕሊ ዝዀነ ካልእ ግዜ ኣብ
ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ።
ቀመማዊ ብከላ፡ ጉሓፍ፡ ጽዑቕ
ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳን ሳዕቤናት
ክሊማዊ ለውጥን እናተበራረዩ
ፈጺሞም ንህይወታውያን ናብ
ዘይምችኡ ይልውጥዎም ኣለዉ።
ሊቃውንቲ፡
ናብ
ባሕሪታትን
ውቅያኖሳትን ዝጽንበር ዘሎ ፕላስቲካዊ
ጓሓፋት ኣብ ዝመጽእ 2050 ብዓቐንን
ክብደትን ንዓሳታት ናይቲ ማያዊ
ኣካል ክዕብልሎም ምዃኑ የጠንቅቑና
ኣለዉ። ክሳብ ሽዑ ሓባራዊ ተበግሶ
እንተ ዘይወሲድና፡ ዓሳ ንምግፋፍ
ናብ ባሕሪ ዝደርበናዮ ሰኪዐታት ኣብ
ክንዲ ዓሳ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ሒዙልና
ክወጽእ እዩ።”
ኣብ 2016፡ “ሓድሽ ፕላስቲካዊ
ቁጠባ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ
ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ከም
ዘመልክቶ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት
ልዕሊ 8 ሚልዮን ቶን ዝትመን
ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ናብ ባሕሪታትን
ውቅያኖሳትን ይኣቱ ኣሎ። ዛጊት
ድማ ልዕሊ 150 ሚልዮን ቶን
ዝግመት ፕላስቲካት (5.25 ትሪልዮን
ፕላስቲካዊ ግዛዕ-ምዛዕ) ናብቲ ክልተ
ሲሶ ካብ ስፍሓት ዓለምና ዝሽፍን
ማያዊ ኣካል ተጓሒፉ ኣሎ። እዚ
ኵሉ ናብ ባይታ ወጺኡ እንተ
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ፕላስቲክ - መንሽሮ ባሕሪታትን ውቅያኖሳትን
ዝምዘን ነይሩ፡ ልዕሊ ክብደት 38
ሽሕ ሓራምዝ ኣፍሪቃ ምዀነ ነይሩ
- ብመሰረት ክኢላታት። እቲ ብከላ
በዚ ዘለዎ ናህሪ እንተ ቀጺሉ፡ ኣብ
ዝመጽእ 2025 ባሕሪታት ይኹኑ
ውቅያኖሳት ሓደ ሲሶ ፕላስቲክን
ሰለስተ ሲሶ ዓሳታትን ክሕዙ እዮም።
ኣብ 2050 ድማ መጠን ናይቲ
ፕላስቲካት ልዕሊ መጠን ናይቶም
ዓሳታት ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ።
እዚ ናብ ማያዊ ኣካል ዓለምና ዝጓሓፍ
ዘሎ ከም ቆራዕራዕ ናይ ማይን ኮካኮላን ዝኣመሰለ ፕላስቲካት’ዚ፡ ኣብ
ምምዝባዕ ስነ-ህይወታውያን ብዙሕነት
ዝጻወቶ ዘሎ ተራ ኣዝዩ ኣሻቓሊ
ከም ዝዀነ’ዮም ክኢላታት ዝገልጹ።
ዓመታዊ ኣስታት ሓደ ሚልዮን
ኣዕዋፍ ባሕሪ፡ ሚልዮናት ዓሳታትን
ከባቢ 100 ሽሕ ናይ ባሕሪ መጥበውቲ
እንስሳታትን ይቐትልን፡ ንደንደስ
ባሕሪ ናይ ሓያለ ደሴታትን ሃገራትን
ዓለምና የጋዕዝዮን ከምዘሎ ከኣ እቶም
ክኢላታት ወሲኾም የመልክቱ።

ካብቲ ቅድሚ ዘመነ ኢንዱስትሪ
ዝነበሮ መጠን ብ30% ወሲኹ ከም
ዘሎ፡ ከም ሻርክን ዓሳ ነባሪን ዝኣመሰሉ
ዓበይቲ ሃደንቲ ዓሳታት ድማ ብዝሖም
ብኣስታት 90% ኣንቆልቊሉ ምህላዉ
ሓያለ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ
የረድኡ።

ኣብ ዩኒቨርስቲ ገንት - በልጁም
ዝዓዩ ተመራመርቲ ብወገኖም፡
ዓሳታት ምምጋብ ዘዘውትሩ ሰባት
ዓመታዊ ክሳብ 11 ሽሕ ዝበጽሕ
ደቀቕቲ ድርቅምቃም ናይ ፕላስቲክ
ናብ ከስዐኦም ከም ዝኣቱ፡ ኣብዚ ቀረባ
ግዜ ኣብ ዘካየዱዎ መጽናዕቲ ከረጋግጹ
ክኢሎም። ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ዝርከብ
ዩኒቨርስቲ ፕለይማውዝ ብወገኑ፡ ኣብ
መላእ ብሪጣንያ ካብ ዝግፈፉ ዓሳታት
እቶም ሰለስተ ሲሶ ኣብ ከስዐኦም
ፕላስቲካት ከም ዝርከቦም ዝሕብር
ጸብጻብ ዝሓለፈ ዓመት ዘርጊሑ
ነይሩ። ብሰንኪ’ዚን ካልእን ድማ፡
ኣሲዳዊ ትሕዝቶ ውቅያኖሳት ዓለምና

ንምዃኑ እዞም ኣገልግሎቶም
ምስ ወድኡ ናብ ባሕሪታትናን
ውቅያኖሳትናን ዝጓሓፉ ዘለዉ
ፕላስቲካት ካበይ’ዮም ዝመጹ ዘለዉ?
መን’ዩኸ ዘፍርዮም ዘሎ?
መጽናዕቲታት ከም ዝሕብሩዎ፡
ብደረጃ ዓለም ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ደቒቕ
ሓደ ሚልዮን ፕላስቲካዊ ጥርሙዝ
(ቈራዕራዕ) ይሽየጥ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ
2016 ጥራይ 470 ቢልዮን ናይ ማይ
ቆራዕራዓት ኣብ ኢድ ተጠቀምቲ
ክኣቱ ክኢሉ። እዚ ቆራዕራዓት’ዚ
በብሓደ እናኣላገብካ እንተ ዝዝርጋሕ፡
ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ካብ መሬት ናብ
ፕላኔት ጸሓይ ዘሎ ርሕቀት ምሸፈኖ።

እቲ ዘገርም ከኣ፡ ካብዚ ኣገልግሎቱ
ወዲኡ ዝጓሓፍ ዘሎ ቆራዕራዓት
እቲ 7% ጥራይ’ዩ ተኣኪቡ ዳግማይ
ዝምስራሕ ዘሎ። ኣብ ዝመጽእ 2021፡
እቲ መጠን ናብ 583 ቢልዮን ክዓቢ
ምዃኑ’ውን ትንቢታት ኣሎ። ቀንዲ
ኣህለኽቲ ናይዚ ማይን ካልእ ልስሉስ
መስተን ሒዙ ናብ ዕዳጋታት ዝቐርብ
ዘሎ ቆራዕራዓት፡ ቻይና ዝመራሒተን
ሃገራት ፓሲፊክ ኤስያ ከም ዝዀና’ዩ
ዝግለጽ። ኣስታት 60% ካብቲ ናብ
ባሕሪታትን ውቅያኖሳትን ዝጓሓፍ ዘሎ
ፕላስቲካት፡ ካብ ቻይና፡ ኢንዶኔዥያ፡
ፍሊፕንስ፡ ቬትናምን ታይላንድን’ዩ
ዝብገስ። ህዝቢ ቻይና፡ ንሓደ ርብዒ
ናይቲ ብደረጃ ዓለም ናብ ዕዳጋ
ዝቐርብ ቆራዕራዓት ዓዲጉ የህልኾ።
ኣብ 2016 ጥራይ መብዛሕትኡ ዝስተ
ማይ ዝሓዘ 73.8 ቢልዮን ቆራዕርዓት
ኣህሊኹ። ታይላንድ ድማ፡ ነፍሲወከፍ ዜጋኣ ዓመታዊ ብገምጋም
40 ኪሎ-ግራም ቆራዕራዕ የህልኽ።
ዜጋታት ማለዥያ 35 ኪሎ-ግራም፡
ኢንዶኔዥያ ድማ ነፍሲ-ወከፎም 17
ኪሎ-ግራም የህልኹ። 10 ሃገራት
ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ፡ ኣብ 2013
ጥራይ ካብ ሰደድ ቆራዕርዓት ኣስታት
40 ቢልዮን ዶላር እቶት ክረኽባሉ
ክኢለን ነይረን።
ኣብ ኣመሪካ ዝመደበሩ ኣብ መፍረ
ልስሉስ መስተ ዝነጥፍ ኮካ-ኮላ፡ እቲ
ፕላስቲካዊ ጠራሙዝ (ቆራዕራዕ)
ብብዝሒ ዘፍሪ ቀዳማይ ኩባንያ እዩ።
እቲ ደርማስ ኩባንያ፡ ልስሉስ መስተ
ዝሓዘ ልዕሊ 100 ቢልዮን ቆራዕራዕ
ዓመታዊ የፍሪ። እዚ ንኽምሽምሽ
ኣማኢት ዓመታት ከም ዝወስደሉ
ዝንገረሉ ቆራዕራዓት፡ 100%
ዳግማይ ተመስሪሑ ኣብ ኣገልግሎት
ክውዕል ዝኽእል’ኳ እንተዀነ፡ እቶም
ኣብ ዓለም ብመፍረ ልስሉስ መስተ
ቀዳሞት ዝዀኑ ሽዱሽተ ኩባንያታት፡
ካብ ፍርያቶም 6.6% ጥራይ’ዮም
ኣብ ዳግማይ ዝተመስርሐ ቆራዕራዕ
ዓሺጎም ንዕዳጋ ዘቕርቡ። ከምቲ
ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ፡ ማይን ልስሉስ
መስተን ዝሓዙ ቆራዕራዓት፡ 100%
ዳግማይ ክምስርሑ ካብ ዘኽእሎም
ጥረ-ነገራት’ዮም ዝዳለዉ። ኰይኑ
ግና እቶም ኩባንያታት፡ መትሓዚ
ፍርያቶም ኣንጸባራቒን ሰሓቢን መታን
ክዀነሎም፡ ዳግማይ ዝተመስርሐ

ቆራዕራዓት ከም ዘይጠልቡዎ’ዩ
ዝንገረሎም።
ኣብቲ ኣህጉራዊ ዓውደ-መጽናዕቲ
ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ከም
ዝሕብሮ፡ ብደረጃ ዓለም ናብ
ባሕሪታትን ውቅያኖሳትን ካብ ዝጓሓፍ
ዘሎ ፕላስቲካት፡ እቲ 67% ብመገዲ
20 ዓበይቲ ኣፍላጋት ኣቢሉ’ዩ ዝኣቱ
ዘሎ። መብዛሕትኦም እዞም በከልቲ
ዝብሃሉ ኣፍላጋት ከኣ ኣብ ኤስያ
ይርከቡ። ናይ ቻይና ፈለግ ያንግዝ፡
ብዘኸትሎ ብከላ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ኣብ
ቀዳማይ ደረጃ ይስራዕ። ዓመታዊ 330
ሽሕ መትሪክ ቶን ዝግመት ፕላስቲክ
ናብ ባሕሪ ምብራቕ ቻይና የእቱ። ኣብ
ህንዲ ዝርከብ ፈለግ ጋንግስ ድማ ንዕኡ
ተኸቲሉ ኣማኢት ኣሽሓት ሜትሪክ
ቶን ፕላስቲክ ተሰኪሙ ናብ ህንዳዊ
ውቅያኖስ ይፈስስ።
ቻይና፡ ታይላንድ፡ ኢንዶኔዥያን
ፍሊፕንስን፡ ንመጠን ናይቲ ዘህልኻኦ
ዘለዋ ፕላስቲካት ክንክያኦን ኣብ
ባሕሪታተን ኣትዩ ንዘሎ ፕላስቲካዊ
ጓሓፋት ክጸርጋኦን ምዃነን ኣብቲ
ኣህጉራዊ ኮንፈረንስ ቃል ክኣትዋ ከለዋ፡
ካልኦት ሓያለ ሃገራት ድማ ተመሳሳሊ
ስጉምቲ ንምውሳድ ድሉውነተን
ኣረጋጊጸን። ሓንቲ ካብኣተን ምዕራብ
ኣፍሪቃዊት ጋቦን ኰይና፡ ካብ ዝዀነ
ንጥፈታት ፍጹም ሕሩም ዝዀነ
ካብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ማያዊ ሕዛእቲ
ንምኽላል መዲባ ከም ዘላ፡ መራሒኣ
ዓሊ ቦንጎ ኦንዲምባ ኣፍሊጡ። እታ
ዝነኣሰት ኣባል ሕቡራት ሃገራት
ዝዀነት (21 ትርብዒት ኪሎ-ሜተር
ስፍሓትን ኣስታት 10 ሽሕ ህዝቢን
ዘለዋ) ደሴት ነውሩ እዉን፡ ኣብ ማያዊ
ግዝኣታ ከሊላቶ ዝጸንሐት ሕዙእ
ቁጠባዊ ዞባ ብልዕሊ 15 ሽሕ ግዜ
ኣስፊሓቶ ከም ዘላ መራሒኣ ኣብቲ
ኮንፈረንስ ሓቢሩ። እዚ ይኹን’ምበር፡
እታ ብፕላስቲካዊ ጉሓፍ ሓንቲ ካብ
ቀንዲ በከልቲ ሃገራት ተባሂላ እትጥቀስ
ኣመሪካ፡ ካብ ኣህጉራዊ ክሊማዊ
ስምምዓት ፓሪስ ስሒባ ብምህላዋ፡
ጥዕና ባሕሪታትን ውቅያኖሳትን
ዓለምና ንምውሓስ ዝካየድ ኣህጉራዊ
ጻዕሪታት፡ ከምቲ ዝድለ ውጽኢት
ክርከቦ ከም ዘይክእል’ዮም ክኢላታት
ዘገንዝቡ።
***

ሓዳስ
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ገያሺት ልቢ
ብብንያም ፍስሃጽዮን

48 ክፋል
“እዚ ትብልዮ ጥራይ ድዩ እቲ
ምኽንያት ዋላስ ካልእ’ውን ኣለዎ?’’
ተወሳኺ ክትብሎ ትደሊ ከም ዝነበራ
ብምግንዛብ እስራኤል ሓተታ።
ካርመል
እናኽመስመሰት
ጠመተቶ።
“ተሰኪፍኪ ኢኺ’ምበር ብዙሓት
ሰባት፡ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ፍቕሪ
ጽኑዓት ከም ዘይኰኑ ይገልጽዎም’ዮም፡
’’ ብምባል ነብሱ ሓራ ገይሩ ኣዕለላ።
“ከም ዱማስ ፔረ ኣማኢት ህጻናት
ዝወልዱ ማለትካ ዲኻ?’’ ቀው ኢላ
ጠመተቶ። እስራኤል እናኽመስመሰ
ርእሱ ኣድነነ። “ሓቂ ይሓይሽ
ተሰኪፈ’ምበር እቲ ቀንዲ ምኽንያት
እዚ ክትብሎ ዝጸናሕካ’ዩ። ንዓና’ኳ
ኣበይ ረኺቦሙና፡ እንተዀነ ስነ
ጥበበኛታት ብሓፈሻ እሙናት ከም
ዘይኰኑ’ዩ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ። እዚ
ሓቂ ድዩ እስራኤል?’’
እስራኤል ከቢድ ሕቶ ስለ ዝገጠሞ
ሃንደራእ ኢሉ ክምልስ ኣይመረጸን።
ካልኢታት ድሕሪ ምሕሳብ፡ “ካብ ሰብ
ናብ ሰብ ዝፈላለ ኰይኑ’ዩ ዝስምዓኒ።
ኣዛብእ ጥራይ’ዮም ብስሱዕ ባህርያቶም
ክፈላለዩ ዘይክእሉ፡ ሰብ ግና ኣብ ባህሩ
ብዙሕ መፈላለዩ ኣለዎ። ንኣብነት
ኢጣልያዊ ካዛኖቫ ኣዝዩ ደቀንስትዮ
ዝፈቱ እንተነይሩ፡ ሸክስፒር ብሸሞንተ
ዓመት ምስ እትዓብዮ ኣኔ ሔታዋይ’ዩ
ናይ ሓዳር ህይወቱ ኣሕሊፍዎ። ኣብ
ህይወት በቶም ሓንሳብ ዘሰንበዱኻ
ጥራይ ትሓስብ እንተዄንካ፡ ልሕጺ
ተመን መሲሉ ጥራይ’ዩ ዝረኣየካ።
ስለዚ ኣዛዊርካ ምርኣይን ምሕሳብን
ኣገዳሲ ኰይኑ እስምዓኒ። እናሓለፈ
ደቀንስትዮ ዘበላሹ ሓደ ስነ ጥበበኛ
ስለ ዝረኣኻ፡ ኵሉ ናይ ጥበብ ሰብ
ኣብ ጓሓፍ ዝጸንሕ ገይርካ ክትግምቶ
የብልካን። ከምኡ እንተዄንካ ብሓቂ ዓሻ
ዘየስምየካ ኣይኰነን። ኣብ መወዳእታ
ኣሐፊሽካ ምዝራብ ጽቡቕ ኣይኰነን’የ
ክብለኪ ደልየ፡’’ ብምባል ኣብ ኣእምሮ
ካርመል ዝሰፈረ ንምስሊ ስነ ጥበበኛታት
ዝድውን
ኣተሓሳስባ
ክሓጽብ
ተቓለሰ። “ብኣርኣይኦምን ብስርሖምን
መምሃራን ኰይኖም ዝሓለፉን ዘለዉን
ስነ ጥበበኛታት ከም ዘለዉ እናዘከርካ
ፍርያት ጥበቦም እንተስተማቐርካ’ዩ
ዝሓይሽ። ንኽብሪ እዚኦም ድማ፡
ነቲ ሕማቕ ፈሊኻ ሕማቕ ምባሉ
ጥራይ’ዩ ክሓይሽ፡” ብምባል ኣብ
ስምዒት ኣትዩ መለሰ። ስነ ጥበበኛታት
ክጽረፉን ብውሑዳት ሕማቕ ዝገብሩ
ክዋኣረዱን ኣየኽእለሉን’ዩ።
“ንሱስ ሓቅኻ!’’ ዝበለት ካርመል፡
“እንታይ ደኣ ኴንካ ኰሪኻ?’’ ብምባል
ነቶም ሓንሳብ እንተ ተተኺሎም
ብርሃን ሓዚሎም ዘቕባሕብሑ ኣዒንታ
ገላበጠቶም።
“ኰርየ ኣይኰንኩን፡’’ በለ እስራኤል
ውሽጣዊ ስምዒቱ ክሓብእ ክምስ
እናበለ። “ዘዀሪ ድማ ኣይኰነን። እቲ
ጸገም እንታይ መስለኪ፡ ስነ ጥበበኛታት
ወትሩ ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ስለ ዘለዉ

ዝፍጽምዋ ንእሽተይ ትኹን ዓባይ ነገር
ክትራባሕ ግዜ ኣይወስደላን’ዩ። እቶም
ሕማቕ ዝገብሩ’ሞ ንግደፎም፡ እቶም
ኣበር ዘይብሎም’ውን ናይ ዘይወዓልዎ
ሓጥያት ክስከሙ ይግደዱ’ዮም። ኵስቶ
ከምዚ’ዩ፡ ኵስቶ ሰኽራም’ዩ ዝተባህሉ
ንጹሃን ስነ ጥበባኛታት ኣደኦም
ትቑጸሮም።”
“በል ይኣኽላ እዛ ዘረባ!’’ በለት
ካርመል ኣርእስቲ ዕላሎም ክቕየር
እናተተስፈወት።“ታሪኸይክትጽሕፈለይ
እንተዝሓተካ ምጸሓፍካለይዶ?’’ ዓይኒ
ዓይኑ እናጠመተት’ያ ዘይተጸበዮ ሕቶ
ሓቲታቶ።
“ታሪኸይ!’’ እስራኤል ናይ ካርመል
ኣበሃህላ ደጊሙ ክምስ ኢሉ ጠመታ።
ናይ ሓጐስ ከበሮ ክድስቕ ዝደፋፍኦ
ዘረባ’ዩ ዝሰምዕ ነይሩ። ታሪኻ ክጽሕፈላ
እንተዀይኑ መዓልታዊ ዝራኸቡሉ
ኣጋጣሚ ክፍጠር’ዩ። እዚ ድማ እቲ
ኣዝዩ ዝደልዮ ምስ ካርመል ክቀራረብ
መንገዲ ዝኸፍተሉ ኣጋጣሚ’ዩ
ክዀነሉ።
“እንታይ ዓይነት ታሪኽ?’’ ስምዒት
ውሽጡ ናይ ሓጐስ ዛራ የውሕዝ
ምንባሩ ክፍለጥ ኣይደለየን። ብዙሕ
ከም ዘይተገደሰ ህድእ ኢሉ’ዩ ሓቲትዋ።
‘ኣብ ዝደልዮ ክሳብ ዝበጽሕ ስምዒቱ
ዘይሓብእ ሰብ ዓሻ’ዩ’ በሃላይ’ዩ።
“ከመይ ዓይነት ታሪኽ ዲኻ ክትጽሕፍ
ትደሊ?”
***
ዛይድን ኖህን ኣተኵሮኦም ዝያዳ
ኣብ ተለቪዥን ገይሮም’ዮም ዘዕልሉ
ነይሮም። ስድራኦም ኣብታ ዝርካባ
ካልአይቲ ክፍሊ ደቂሶም ነበሩ። ዛይድ
ናይ ሓዋ ኵነታት የሻቕላ ብምንባሩ
ዕድል እንተረኺባ ቀሪባ ክተዕልሎ
ትደሊ’ያ። ካብታ ምሸት ዝበለጸት
ከዕልሉላ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ከም
ዘይነበረ ምስ ፈለጠት ድማ፡ “ንእስራኤል
ረኺብካዮዶ፡ ክትድውለሉ ወይ ክትከዶ
ሓቢረካ ነይረ፡’’ ብምባል ዕላል ኣበገሰት።
ኖህ ከም ዝሰልከዮ ገጹ ብኸብዲ ኢዱ
ደራሪዙ፡ “እወ ተራኺብና ነይርና፡’’
ብምባል ኣሕጺሩ መለሰላ። ብድሕሪኡ
ድማ ምንም ከይቀጸለ ኣዒንቱ ኣብ
ተለቪዥን ገይሩ ኣብ ስቕታ ተዓቑበ።
ዕላል ክቕጽል ትጽበ ዝነበረት ዛይድ፡
ኖህ ትም ምባሉ ኣሻቒልዋ ሰሰሪቓ
ክትጥምቶ ጀመረት። ካልኢታት ብዘይ
ፍረ ምስ ሓለፉ ግና፡ “ምስ ካርመል
ተራኺብና ነይርና። ሓደ መዓልቲ ከም
ሓወይ ተመሲልካ ዘይትላለያ።’’
ኖህ ዝሰምዖ ዘረባ ኣዒንቱ ከም ዘፍጥጥ
ገበሮ። ንእለት ግንፍል ክብል ዝረኣየቶ
ዛይድ ድማ፡ “ብኣካል ኣይትፈልጠካን’ያ
ኢለ እየ፡’’ ብምባል ንዝጀመረቶ ዕላል
ክተተዓራርዮ ፈተነት።
“እንታይ ኰይና ዘይትፈልጠኒ፡
ትፈልጠኒ’ያ!’’ ስምዒት ሓዊሱ ሓበራ።
ድፍረት ዘይረኸበት ዛይድ፡ ኣቐዲሙ
ንፍቕሪ ክሓታ’የ ኢልዋ ስለ ዝነበረ
ዘረባኡ ኣብ ተግባር ኣውዒልዎ
ከይከውን ተሰኪፋ ኣዒንታ ፈረይረይ

ኣበለቶም።
“ከመይ ትፈልጠኒ’ያ ማለት? .
. . ከምቲ ዝበልካኒ ገይርካ ዲኻ?’’
እናተሰከፈት ሓተተቶ።
“ከምኡ ደኣ ናይ ጀጋኑ እንድዩ!’’
ብምባል ኣብ ሓሳብ ተሸሚሙ ዝን
በለ። “ኣብ ማኪናኣ ደብዳበ ከስሉኽ
ክብል’ምበር ብሕብእቲ ካሜራ
ስኢላትኒ።
“እንታይ ኢኻ ትብል ኣንታ!’’
ስንባደኣ ገለጸት። እቲ ዝሓሰበቶ ስለ
ዘይኰነ ግና ብኸፊል ተረጋጊኣ’ያ።
“ከመይ ገይራ ደኣ ከምኡ ገይራ
ወደይ?’’
ኖህ፡ ንሕቶ ሓፍቱ ቀጥታዊ ምላሽ
ኣይሃበን። ኣብ ክንድኡ ምስኣ ኣብ
ምትራኽ’ዩ ኣትዩ። “ዘይ ንስኺ መን
ገይሩኒ። ደብዳበ እንተተብጽሕለይ
መዓስ ኣብ ከምዚ ምወደቕኩ።’’
“ኣንታ ንስኻ ሕሙም ዲኻ?’’ ዛይድ
መሊቕዋ ኣንጸርጸረት። “ኣነ ናትካ
ደብዳበ ከብጽሕ ኣይክእልን’የ።
ስለምንታይ ከም ዘይክእል
ድማ ሓቢረካ’የ። ኣነ
ካልእ ክሕግዘካ’የ

ተላልየያ።
ንስኻ ግና. . . .”
“ሕራይ
እቲ
ትሕግዝኒ ንገርኒ!’’
“እዛ ጓል ኣይትዀነካን’ያ!’’
ስምዒት ደፋፊእዋ ዝበለቶ’ዩ። ኖህ፡
እቲ ዘረባ ካብ መቐመጢኡ ሓፍ ኮፍ
ከም ዝብል ገበሮ። “ከም ዝረኣኽዋ
እንተዀይኑ ንሳ ላዕሊ ላዕሊ’ያ
እትጥምት። ንሕና ድማ ትሒትና
ዓቕምና እናረኣና ኢና እንኸይድ።
እዛ ጓል እዚኣ ኣብ ገዛና ኣትያ ምሳና
ክትሰማማዕ ኣይትኽእልን’ያ፡’’ በለቶ
ንዝመለቛ ዘረባ ኣንፈቱ እናለወጠት።
“እሞ ኣፍቂረያ እንድየ ዛይድ
ሓብተይ።’’
ዛይድ ከም ዝሓዘነት ቀው ኢላ
ንሓዋ ጠመተቶ። ዕድላን ዕድል
ሓዋን ኣሕዚንዋ ድማ ኣዒንታ
ንብዓት ቋጸሩ። “ኣንታ ኖህ ሓወይ፡
ኣነ’ውን ኣፍቂረ’የ መስለኒ። ግና
ዕድመይን ግዜይን ዘጥፍእ ኰይኑ ስለ
ዝረኸብክዎ ንስኻ’ውን ትፈልጥ ኢኻ
ነብሰይ ገዚአ ርሒቐዮ። ኣነ’ኳ ነብሰይ
ክገዝእ ዝኸኣልኩ ንስኻ ወዲ እንከለኻ
ኢድካ ክትህብ ኣንታ ኖህ!’’ ሓዘና
እናገለጸት ንሓዋ ክትምዕድ ፈተነት።
“እንታይ’ሞ ክብለኪ’የ ዛይድ
ሓብተይ፡’’ ድሕሪ ምባል ዝን ኢሉ
ግንባሩ ክደርዝ ጀመረ። “ናትኪ
ዝሓይሽ ኰይኑ ይስመዓኒ። ንስኺ

ምስ ኣፍቃሪኺ ዝነበረ ወዲ ነዊሕ
ተጓዒዝኪ ኵነታቱን ጠባዩን ፈሊጥክዮ
ኢኺ። የሕርቐኪ ስለ ዝነበረ ድማ
ናይ ምውሳን ሓይሊ ክትረኽቢ
ኣኽኢሉኪ’ዩ። ኣነ ግና ንካርመል
ሓንሳብ ጥራይ’የ ቀሪበ ርእየያ። ኣብ
ውሽጠይ ድማ ሰብ ዘይኰነት ካልእ
ፍጠረት ኰይና’ያ ተቐሚጣ ዘላ።
ብዘይካ ጽቡቓ ካልእ ዝረኣኹላ
ሕማቕ የብለይን። እዚ’ዩ እቲ ጸገም
ዛይድ ሓብተይ።’’
“ሕማቕ ዘይብሉ ሰብ የለን።
ኣምላኽ ይገድፈልና’ዩ እምበር ጨሪሹ
ዘይጋገ ሰብ ከም ዘየለ’ዩ መጽሓፍ
ቅዱስ ዝገልጸልና። ንስኻ፡ ሰብ ምዃና
እነግረካ ስለ ዘለኹ፡ ምሳይ ከይድካ
ተላለያ። ሽዑ ድማ ኢኻ ክትፈርዳ
ትኽእል።” ኖህ እቲ ዘረባ ርእሱ ከም
ዘድንን ገበሮ። ነዚ ዘስተብሃለት ዛይድ፡
“እንታይ’ዩ ዘፍርሓካ ዘሎ?’’
“ኣቐዲማ እንተዘይትፈልጠኒ ነይራ
ጽቡቕ ኣለኺ። ሕጂ ግና
ኣብ ካሜራኣ ስለ ዘለኹ
ክትገግየኒ ኣይኰነትን።’’
ክኸውን ከም ዘይክእል
ሓበራ።
“ ጽ ን

ኢልካ
እንተሰሚዕካኒ
ዘይከውን ነገር የለን።
ከምዛ ዘለኽያ እንከለኻ’ያ
ስኢላትካ ትኸውን፡ ሓቀይ ድየ?’’
ኖህ ርእሱ ብእወታ ብምንቕናቕ
ኣረጋገጸላ። “ጭሕምኻ ምሉእ
ብምሉእ ክትላጽዮ ኢኻ፡ እንተላይ
ናይ ከንፈርካ። ጸጉሪ ርእስኻ’ውን
ኣትሒትካ ክትላጽዮ እንተኽኢልካ
ክተላልየካ ዘሎ ኣጋጣሚ ጸቢብ’ዩ።
እዚ እንተዘየተኣማሚኑካ መንጸርን
ቆቡዕን ትወዲ፡’’ ብምባል ክተእምኖ
እናተተስፈወት ቀው ኢላ ጠመተቶ።
“ክሓስበሉ’የ፡’’
“ምሕሳብ ጥራይ ዘይኰነ እዘን
ዝበልኩኻ እንተገይርካ ናብቶም ነዊሕ
ዝፈልጡኻከይድካ’ውንፈተናክትገብር
ትኽእል ኢኻ። እንተኣላልዮሙኻ
ካርመል’ውን ክተላልየካ ስለ ትኽእል
ኣይንፍትኖን።’’
“ሕራይ ሓሲበ ክነግረኪ’የ።’’ እቲ
ኣርእስቲ ክዕጾ ደለዮ።
***
እስራኤል ከይመለሰ ነዊሕ ካልኢታት
ኣብ ስቕታ ድሕሪ ምዕቋቡ፡ “ከም
‘እንተዘይንፋለጥ’ ዓይነት ድርሰት!’’
ብምባል ምስ ካርመል ዝጀመሮ ዕላል
ቀጸሎ።
“እዋእ!’’ ሰንበደት። “ኣንታ
እስራኤል እንታይ ገበርኩኻ!” ኣእዳዋ
እናወናጨፈት መለሰት። “ኣነ ሓያል
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ጓል’የ ዝፈቱ። ሓይሊ ጓል ኣበይ ክኸውን
ኣለዎ ኢልካ እንተትሓተኒ፡ ነብሳ ኣብ
ምክልኻል ኢለ ምመለስኩልካ።
ኣብ ዛንታ ‘እንተዘይንፋለጥ’ ማርታ
ኣዝያ’ያ ተሕርቐኒ። ከምኣ ዓይነት
ኣዋልድ ኣለዋ እንተዀይነን ብሓቂ
ክውለዳ ዘይነበረን’የን። ፈለማ ፍትዊ
ክላለያ እንከሎ ብዛዕባ መልክዓ ዘለዎ
ኣድናቖቱ ከይበቐቐ ክዛረብ’ዩ ዝስማዕ።
ትዝክር እንተዄንካ ድማ፡ ማርታ ኣብ
ቤታ ምስ ከደት መልክዓ ክተረጋግጽ
ናብ መስትያት ክትመላለስ ኢና
ንርእያ። ኣነ ኣይትሓዘለይ ሽዑ’የ
‘እዛ ጓል ሓጹራ ተፍርስ ኣላ’ ኢለያ፡
ሓጹር ናይ ክብረታ ማለተይ’የ።
ጓል ኣድናቖት’ዩ ናብ መን ከማይ
ዝብል ስምዒት ዝወስዳን ኣብ ሓደጋ
ዘእትዋን። ኣበየነይቲ መጽሓፍካ ኢኻ
‘ክትበርር ዝኸኣለት ዓሻ ዑፍ፡ መሬት
ዘይምልከታ ይመስላ’ ዝበልካ? . . . .”
መልሲ እንተሃባ ጠመተቶ። እስራኤል
ግና ክትዛረብ እንከላ ቀው ኢሉ
ክትምታ ዕድል ረኺቡ ብምንባሩ
ብምልክዓ ተዓኒዱ ፈዚዙ ስለ ዝነበረ
ክምልስ ኣይመረጸን። እዚ ዘስተብሃለት
ካርመል ዘረባኣ ብምቕጻል፡ “ብዛዕባ
ቁንጅናኻ ስለ ዝተዛረበ ወይ ወዲ ስለ
ዘድነቐካ ዓለም ዝሰገደትልካ ክመስለካ
ኣለዎ ድዩ?. . .ማርታ ከምኡ’ያ ገይራ።
ዳግማይ ምስ ፍትዊ ክትራኸብ እሞ
እተን ዝበላ ክደግመላ ክትህንጠ ርኢናያ
ኢና። ድሕሪ ቃላት ናይ ፍትዊ ምስ
መሓዙታ ዝነበራ ዝምድና ከይተረፈ’ዩ
ክቕየር ዝጅምር። ኣብታ መጽሓፍ
ዝተጠቀምካላ፡ ‘ሰብኣይ ዝረኸበት
ዝመሰላ ዓሻ ጓል፡ ለባማት መሓዙታ
ሰብኣይ ከናድያ ትምዕድ’ ትብል
ኣገላልጻ ብልክዕ ንማርታ ትገጥም
ኰይና’የ ረኺበያ። ማርታ፡ ኣፍቃሪ ምስ
ረኸበት ምንባር ዝጀመረትን ከምቲ
ሰይጣን ንሄዋን፡ ‘ካብዛ ዝተኸልከለት
ዕጸ በለት እንተበሊዕኩም ኣዒንትኹም
ክኽፈታልኩም፡ ጽቡቕን ክፉእን
ክትፈልጡ፡ ከም ኣምላኽ ክትኰኑ
ኢኹም’ ዝበሎ፡ ምስጢር ናይ ዓለም
ግልጽልጽ ኢሉ ክረኣያ ዝጀመረ’ያ
እትመስል። ኣብ መወዳእታ ድማ
መንገዲ ዕሽነታ ከምቲ ንሄዋን ካብ
ዝተኸልከለ ዕጸ በለስ ምስ በልዐት
ንሞት ዝተቓልዐት፡ ማርታ ድማ
ክትሳቐን ትሕዞን ትጭብጦን ክጠፍኣ
ኢና እንርእያ። ፍትዊ ብዘይቁጠባ
ዝረኸቦ ፍቕራ ፍጊዕ ኢልዎ ክሃድም
ተዓዚብናዮ። ‘ዓሻ ጓል ቀትራ ምስ
ኣጸልመተት፡ ቅድሚ ደርሆ ነቆ
ወጋሕታ ትጽበ’ ከም ዝበልካዮ፡ ነብሳ
ምስ ኣራኸሰት ክትሓስብን ክትጠዓስን
ጀሚራ። ከምዚኣ ዓይነት ጓል ኣብ
ልብ ወለድ’ምበር ኣብ ሓቀኛ ህይወት
እንተዘይትህሉ’የ ዝምነ። ካልእ ንእግሪ
መንገደይ ክነቕፈካ ዝደሊ ሓንቲ ደስ
ዘይትብል ዝተጠቐምካላ ኣገላልጻ
ኣብታ መጽሓፍ ኣላ።”

ይቕጽል

ሓዳስ
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በሰላ መዋእል
ዓብደልቃድር ኣሕመድ

ኣቶሚክ ቦምብ ኣብ ዝተደርበየሉ
እዋን ካብ ከተማ ናጋሳኪ ኣስታት ክልተ
ኪሎሜተር ፍንትት ኢላ ኣብ እትርከብ
ስሚዮሺ እትበሃል ክፋል’ታ ከተማ እየ
ዝነበርኩ። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ኣብ ቤት
ቦስጣ ናይታ ከተማ ከም ደብዳበታት
ዘበጻጽሕ ቦስጠኛ ኮይነ ዝሰርሕ ወዲ
ዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመት መንእሰይ እየ
ነይረ። ኣብ’ታ ቦምባ ዝተደርበየትላ
ህሞት ከኣ ከም ወትሩ ድሮ ኣብ
ብሽክለታይ ተወጢሐ ኣብ ጎደናታት
እታ ከተማ እናዘርኩ ኣብ ምብጽጻሕ
ደብዳበታት እየ ተዋፊረ ነይረ። እቲ
ኣዝዩ ርሱንን ንሓጺንን እምንን ናይ
ምምካኽ ዓቕሚ ዝነበሮ ሓያል ሃፈጽታ
ብድሕረይ ክሃርመንን ብኡንብኡ እቲ
ብርቱዕ ሃፈጽታ ንፋስ ጸፊዑ ካብ ልዕሊ
ብሽክለታይ ከንጥረኒን ሓደ ኮነ’ሞ
መሬት ዓሊበ ደንዘዝኩ።እቲ ሽዑ
ዝተሰማዓኒ ምናልባት ብልክዕ ክገልጾ
እንተኾይነ ነታ መሬት ተጨቢጠ
‘ስለነብሲ..ስለዛ ክብርቲ ህይወት’ ኢለ
እየ ተማሕጺነያ።
እቲ ኣብ ኣእምሮይ ፈለማ ዝመጸኒ
ሓሳብ ‘እቲ ቦምባ ብዓቢኡ ኣብ ጥቓይ’ዩ
ወዲቑ ዘሎ ስለዚ ኣብ’ዛ ዝወደቕኩዋ
ቦታ ከለኹ ምማተይ ዘይተርፍ’ዩ’’
ዝብል ክኸወን እንከሎ፣በቲ ካልእ ከኣ
‘እንብለይ ከምዚ ኢለስ ኣይመውትን’የ’
ብዝብል ካብ ውሽጠይ ብዝነቐለ ሓያል
ድፍኢት ንነብሰይ ደረኽኩዋ። ኣብ
ከምዚ ተጋራጫዊ ሓሳብ ጥሒለ
ንኽንደይ ግዜ ኣብ ልዕሊ መሬት
ተሰጢሐ ከምዝጸናሕኩ ኣይዝከረንን።
ምናልባት’ውን ንገለ ካልኢት ክኸውን
ይኽእል። እቲ ዝዝከረኒ ኣብ መወዳእታ
ንርእሰይ ካብ’ቲ ዝተገንበወሉ መሬት
ከቕንዖ ከለኹ’የ…ተበራቢረ። ክሳደይ
ኣዚረ ከባቢየይ ጠሚተዮ። እቶም
ኣነ ኣብ ብሽኽለታይ ተወጢሐ በቲ
ጎደና እናሓለፍኩ ከለኹ ኣብ ርሱን
ጸወታኦም ተጸሚዶም ዝነበሩ ቆልዑ
ናይቲ ገዛውቲ፣ ኣብ ጎድኒ እቲ ኣነ
ዝወደቕኩሉ ጸግዒ ጽርጊያ ተበታቲኖም
ተዓዘብኩ። ልክዕ ከምቲ ኣነ ዝነደድኩዎ
እዮም መላእ ኣካላቶም ተቓጺሎም።

መሳኪን ህጻናት ከም ምስ ማርሻ-ፔዲ
ዝተላተማ እንቅርዖብ ተራጺሞም
ፋሕፋሕ ኢሎም ርኣኹዎም። ገጸይ
ጠውየ ንጎድነይ እንተረኣኹ ሓደ
ሰንጣቒቱ ኣስታት ሰላሳ ሳንቲሜተር
ዝኸውን ደንጎላ ኣብ ጥቓይ ተኾይጡ
ርእየ ተገረምኩ። ‘ ክንድዚ ዝኽውን
ደንጎላ ኣብ’ዚ ጽሩይ ጽርጊያ እንታይ
ክገብር’ዩ ዝዓለበ…ብርግጽ እቲ ነትጕ
ምስወርወሮ ንዓይ ስሒቱ እዩ ኣብ
ጎድነይ ዓሊቡ።መቸም ኣብ ልዕለይ
እንተዝዓልብ ዓንዲ ሕቖይ ምሓምሸሸኒ
ነይሩ።” በልኩ ምስ ነብሰይ።
ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ካብ’ቲ
ዝወደቕኩሉ ክትንስእ ከኣልኩ።
ሽዑ ከኣየ ንፈለማ ግዜ ኣብ
ጸጋማይ መሓውረይ ከምዝቖሰልኩ
ዘስተውዓልኩ። ካብ መንኩበይ ክሳብ
ጫፍ ጽፍረይ ዘሎ ቆርበተይ ተቐሊጡ
ከም ብላይ ጨርቂ ጠልጠል ኢሉ
ምስረኣኹዎ ሰንቢደ የማናይ ኢደይ ናብ
ዝባነይ ሰዲደ ሕቖይ እንተፈተሽኩ እቲ
ካብ ቤተይ እንክወፍር ለቢሰዮ ዝነበርኩ
ክዳን ተቐንጢጡ ጸንሓኒ። ነቲ ንሕቖይ
ዝዳህሰሰ ኢደይ መሊሰ እንተራኣኹዎ
ከኣ ጸሊም ግራሶ ሒዙ ደኣ ተመልሰኒ።
ኣብታ ሽዓ እዋን ብሸነኽ ሕቖይን
ጸጋማይ መሓውረይን ብሓያል ናይ
ቃጸሎ ነድሪ እኳ እንተተሳቐኹ እቲ
ፍጹም ትንግርቲ ዝኾነኒ ነገር ግን
እዚ ዝኣክል ከቢድ መቑሰልቲ ኣብ
ልዕሊ ኣካላተይ ኣጋጢሙ ከብቅዕ እኳ
ንማለቱ ቃንዛ ይኹን መድመይቲ
ዘይምኽሳቱ ነበረ።
“እዚ ድኣ ከመይ ማለት’ዩ?” ኢለ
ሓሲበ…ባዕለይ ከኣ ‘እዚ እቲ ጸርገንጥፈት ናይቲ ዝወረደ ነትጕ ኣቶሚክ
ቦምብ ዘስዓቦ ውጽኢት’ዩ ዝኸውን።”
ኢለ ደምደምኩ።
ድሕሪ ተንሲአ ደው ምባለይ
ባህሪያዊ ድፍኢት ኮይኑ እቲ ብቕጽበት
ዝተራእየኒ ነገር ናብ ውሑስ ቦታ
ገጸይ ምብራር እዩ ዝነበረ። ብዝክኣለኒ
ዓቕምን ቅልጣፈን ከኣ ናብ’ቲ
ኣቐዲመ ዝፈልጦ ካብ ደብዳብ ነፈርቲ
ንመዕቆቢ ተባሂሉ ዝተደኮነ ስፍራ

ገጸይ ኣምራሕኩ። ከምዘይ ብጻሕ የለን
ናብ’ቲ መዕቆቢ ቦታ በጺሐ ምስቶም
ከምናተይን ካብናተይ ዝገደደ ሃስያ
ዝወረዶም ግዳያት ተጸንበርኩ። ገሊኡ
ከም ቆጽሊ ዝረገፈ ገሊኡ ምስ መልኣከ
ሞት ዝፋጠጥ ፍጡር ብኩሉ ሸነኸይ
ዓሲሉኒ ብምንባሩ እቲ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ
ዝስማዓንን ዘስተንትኖን ዝነበርኩ ነገር
እንታይ ከምዝመስል ሕጂ ከብርሆ
የጸግመኒ። ካብ’ቲ ናይ ሽዑ ደብዛዝ
ስእሊ እቲ ዘይርሰዓኒ ግን ኣብ ከቢድ
ማዕሙቕ ቅዛነት ተሸሚመ ንክልተ
መዓልትን ለይትን ብዘይ መግብን
ማይን ተኾርሚየ ዘሕለፍኩዎ ግዜ
እዩ።
ካልእ!.... እቲ ዝነደደ ጸሊም
ቆርበተይ እናተቖራረጸ ክወድቕን
ምስቶም ብህይወት ዝነበርና ገለ ሰባት
ናብ’ቲ ኣብ ትሕቴና ዝነበረ ዝዓነወ
ገዛ እናኣንፋሓኹና ብምብጻሕ ካብ’ታ
ኣብኡ ዝነበረት ዒላ ማይ ምስታይና
ከኣ’ባ ትዝ ይብለኒ።
ኣብ ሳልስቱ፣ ካብ’ቲ ዝተዓቖብናሉ
መጽለሊ ዘናግፈና ኣጋጣሚ ተኸሲቱ፣
ገለ ኣባላት ህይወት ኣድሕን ነቶም
ብህይወት ዝሰረርና እናኣከቡ ናብ
ሕክምና ጓረቱና። ይኹን’ምበር
መብዛሕቶም እቶም ምሳይ ኣብ
መዕቆቢ ስፍራ ዘጻንሑኒ ግዳያት
ነዚ ዕድል’ዚ ኣየርከብሉን ..ዝበዝሑ
ሞይቶም። ይዝከረኒ’ወ ሓደ ካብቶም
ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ ግዳያት በቲ
ድኹምን ዝተሰባበረን ድምጹ ኣብ
ጉንዲ እዝነይ ከሕሾኽሹኽ።ንሱ፣“ ስመይ እገለ
ወዲ እገለ
እበሃል….ኣድራሻይ ከኣ ከምዚ
ዝበሃል ከባቢ እዩ።…ፍሉጥ’ዩ ኣነ
ክመውት እየ….እንተደኣ ንስኻ

ካብ’ዚ ሲኦልዚ ወጺእካ’ሞ ብህይወት
ቀጺልካ
ሓደራኻ…ንስድራይ
ብዛዕባይ ሓብሮም!...” ክብል’ዩ ነታ
ናይ መወዳእታ ቃል-ኑዛዜ ምስታ
ናይ መወዳእታ እስትንፋሱ ቀራቒሩ
ኣውጺኡዋ…ዓረፈ ድማ።
***
ኦሙራ ኣብ ዝበሃል ዞና ናይታ
ከተማ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሓይሊ
ባሕሪ ኣትየ ዓራት ሓዝኩ። ድሕሪ
ምቑሳለይ ንገለ መዓልታት ቃንዛ ይኹን
መድመይቲ ዘይረኣኹሉ ኣካላታይ
ድሕሪ ገለመዓልታት ኣብ ሆስፒታል
ምድቃሰይ ልዑል ረስኒ ብምቕዳም
ጀማመረኒ። ኣዝዩ ዘይጽወር ቃንዛ ምስ
መድመይቲ ከኣ ክሳብ ነብሰይ ዝጸልእ
ኣሳቐየኒ። መላእ ኣካላተይ ብኽቱር
ልዑል ረስኒ እናተለለወ ንጅማውተይ
ክጨባብጦ ስለዝጀመረ ቀስ ብቐስ
ፍጹም ምስቅስቓስ ሰኣንኩ። ብኣፈይ
ተደፊአ ክድቅስ ተገዲደ።ኣብ’ቲ ሽዑ
እዋን እታ ሓንቲ ብዓውታ ዝደጋግማ
ዝነበርኩ ቃል…” ኣቃብጹኒ…
ቅተሉኒ፣” ጥራይ እያ ነይራ።ዝሰምዓኒ
ዶክተር ይኹን ነርስ ግን ኣይነበረን።
ድሕሪ ዒስራን ሓደን መዓልታት
ገጸይ ንባይታ ተኺለ ድሕሪ
ምድቃሰይ ግን ብሳላ ጻዕርን ክንክንን
ተጻዋርነትን ናይቶም ርህሩሃት
ሓካይምን ተሓጋገዝቶም ነርሳትን
ዳግማይ ፍሕትሕት ክብል ጀመርኩ።
ብኡ መንጽር ከኣ እቲ ካብ ሞት
ናይ ምስራር ተስፋይ ኣብ ውሽጠይ
ክሰራሰር ጀመረ። ብዘለኒ ዓቕሚ ከኣ
ንምንባር ክቃለስ ከምዘለኒ ኣመንኩ።
ብኸምዚ ኩነታት ንኣስታት ክልተ
ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ’የ
ኣብ መወዳእታ ካብ’ታ ብገጸይ
ተደፊአ ተጎንቢየ ውዒለ ዝሓድረላ
ዝነበርኩ ዓራተይ ተንሲአ ነብሰይ
ክኢለ ብክልተ ኣእጋረይ ዳግማይ
ደው ክብል ዝበቓዕኩ። ናይቲ ንነዊሕ
እዋን ተደፊአ ዝደቀስኩዎ ግዲ ኮይኑ
ግን ኣካላተይ ቆሲሉ እቲ ቁስሊ’ውን
ናብ መሰንገለይ ኣስፋሕፊሑ ነበረ።
ክሳብ ኣጸቢቐ ዝመሓየሽ ከኣ ንክልተ
ተወሰኽቲ ዓመታት ኣብቲ ሆስፒታል
ክጸንሕ ነይሩኒ።
ኣብ መወዳእታስ ካብ ሆስፒታል
ወጺአ። ግን ከም ምሉእ ሰብ
ዳግማይ ናብ ስራሕ ዓለም ናይ
ምምላሰይ ተኽእሎ ኣጠራጠረኒ። ነዚ
ኣብ ኣካላተይ ዝተለጠፈ ንምርኣዩ
ዘሰቅቕ በሰላ ዝርኣየ ሰብ እንታይ
ክስመዖ’ዩ…ብኸመይ’የ ምስ ሰባት
ተሓዊሰ ክሰርሕ…” ዝብል ሓሳብ

ከጨንቐኒ እኳ እንተጀማመረ፣ ብዙሕ
ገጽ ከይሃብኩ በታ ዓቕመይ ወፊረ
ዝኣትወላ ስራሕ ከናዲ ጀሚረ።
እታ ናይ ቀደም ሞያይ ኣብ ቦታኣ
ስለዝነበረት ከምቲ ናይ ቀደም ንጡፍ
ኣበጻጻሒ ጶስጣ ኣይኮንኩን እንበር ነቲ
ስራሕ ዳግማይ ተመሊሰዮ።
እቲ ኣብ ሕቖይን መሓውረይን
ዝነበረ ቊስሊ ድግስ ምልስ እናበለ ምሳይ
ንኣስታት ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት
ቀጺሉ’ዩ።ስለዚ ብቐጻሊ ንሕክምና
ክመላለስ ግድን’ዩ ዝነበረ። ኣብ 1960
ናይ ቆርበት ምስግጋር መብጣሕቲ
ምስተኻየደለይ ድሓን ተመሓይሸ።
እቲ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ነድሪ ቆርበት
ግን ናብቲ ሆስፒታል ካብ ምምልላስ
ኣየብኮረንን። ድሕሪ ሓሙሽተ
ዓመት ነቲ ዝተኣከበ ናይ በሰላታት
ነድሪ ዝኣሊ ዳግማይ መብጣሕቲ
ተኻይዱለይ ነይሩ። እቲ ሽዑ ዶክተር
ዝበለኒ ኣይረሳዕኩዎን።ንሱ፣“ንኸምዚ ዝኣመሰለ መውጋእቲ
ወይ ማህረምቲ ንሓንሳብን ንሓዋሩን
ንምፍዋስ ዘኽእል ኣገባብ ገና ዘመናዊ
ስነ-ፍልጠት ሕክምና ኣይበጽሖን ዘሎ።
ስለዚ…” ክብል’ዩ ሓቢሩኒ።
ብወገነይ ክሳብ ክንደይ ግዜ
ዝኣክል እናተመላለስኩ ተኸታታሊ
መብጣሕትታት ከምዝገብር ወላ
ኣይፍለጥ ክሳብ ብህይወት ዘለኹ
ከምውሁብ ወሲደ፣ ነዚ በሰላ መዋእል
ከከም ኣመጻጽኣኡ ክምክቶ እዩ
ዘለኒ።
ሳይንሳዊ ምርምር ብዘመዝገቦ
ምዕባለታት
እነሀ
በብእዋኑ
ዘዝተራቐቐ ሚሳይላት ክመሃዝ ንዕዘብ
ኣለና።ይኹን’ምበር ንቃንዛን ሕማምን
ናይዞም ግዳያት ዝኾንና ሰባት ዝፍውስ
መድሃኒት ግን ገና…ኣይተረኽበን።
እነሀ ከኣ እቶም ግዳይ’ታ ናይዚ
ጨካን ሰብ ሰርሖ ኣራዊት ዝኾነ
ቦምባ ኣቶሚክ ዝኾንና ሰባት ሓደ
ድሕሪ ሓደ እናሰዓብና ካብ’ዛ ዓለም
ንሰናበት።
ኣቶሚክ ቦምብ ካብ ዝድርበ እነሀ
ብርክት ዝበለ ዕቑዳት ሓሊፉ። እቲ
ኣብ ልዕሊ ግዳያት ዝወረደ ዘሰቅቕ
ህልቂትን ራዕድን ግን እቲ ዝወረዶ
ጥራይ እዩ ዝፈልጦ። እስከ ንዝኽረይ
ብሓንቲ ምልእቲ ሓሳብ ከዕርግ፣“ኣንቱም ሰባት እስከ ነዛ ዓለም ደቂ ሰብ
ከም መጠን ደቂሰብ ዝነብሩላ ዓለም
ክንገብራ ንጽዓር!...ወዲአ’ለኹ!”

ብሚስተር
ዝተጻሕፈ

ሱሚተሩ

ታኒጉቺ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ኣቡበከር ዓ/ኣወል
ኣብ ዝሓለፈ፡ ብከላ ኣየር ስለምንታይን
ብኸመይን ይቐትል? ብዝብል ኣርእስቲ፡
ሓደ ጽሑፍ ወጺኡ ነይሩ። ኣብዚ ናይ
ሎሚ ጽሑፍና ድማ፡ ኣየርና ከይብከል
ክንገብሮ ዘለና ጥንቃቐታት ከነውስእ
ኢና።
ኣቐዲሙ ከም እተገልጸ፡ ንከባቢያዊ
ኣየርና ዝብክሉ ኢድና ዝተሓወሶም
ብዙሓት ተግባራት ኣለዉ። ንኣብነትምቅጻል ጓሓፍ፡ ናይ መካይን ትኪ፡
ዶሮናታት ህንጻን ሕርሻን፡ ብከሰል ዝሰርሓ
ባቡራትን ትካላትን፡ ትካላት ምፍራይ
ሕጡብ ወ.ዘ.ተ. ምጥቃስ ይከኣል።
ነዞም በከልቲ ኣየር፡ ብከላኦም ናብ
ዝተሓተ ደረጅኡ ምውራድ’ዩ እምበኣር
እቲ ዝድለ። ኣየር ከይብከል ክንብል
ጓሓፍ ክንኩምር፡ መካይን ደው ከነብል፡
ካብ ህንጻን ሕርሻን ክንበኩር፡ ባቡራትናን
ካልኦት ትኪ ዘውጻኣ ትካላትናን ከነደስክል፡
ዝከኣል ኣይኮነን።
ዝሓሸ ኣማራጺ ምንዳይ ግዳ ዝዓበየ ዕዮ
ገዛና ክኸውን ይግባእ። ጓሓፋትና ኣብ
ሂወታዊ ብዙሕነት ክበሃል ከሎ፡
ኩሎም ካብ ዝደቐቑ (ብዓይኒ ዘይረኣዩ)
ክሳብ እቶም ዝዓበዩ ኣብ ማይ ይኹን
ኣብ መሬት ዝነብሩ ፍጥረታትን ኣብ
መንጎኦም ዘሎ ዝምድናን ዝገልጽ
ኣምር’ዩ።
_ ብዓይኒ ዘይረኣዩ ፍጥረታት
- ከም ኣሜባ፡ ባክተሪያ፡ ቫይረስ ወ. ዘ.
ተ . . የጠቓልል።
- ብዓይኒ ዝረኣዩ ድማ፡
ኣትክልቲ፡ መጥበውቲ፡ ዓሳታት፡ ኣዕዋፍ፡
ለመምቲ፡ ሓሸራታት፡ ወ. ዘ. ተ።
ሂወታዊ ብዙሕነት፡ ብሰለስተ
ደረጃታት ተኸፋፊሉ ይምደብ።
ንሳቶም ድማ፦ ተወርሶኣዊ ብዙሕነት
(genetic diversity)፡ ዘርኣዊ/ዓሌታዊ

ብከላ ኣየር ብኸመይ ንከላኸሎ?

ጥቕምና እነውዕለሉ ብዙሕ ጥበባት ኣሎ።
ካብ ፈለማ ዘቤታዊ ጓሓፍ፡ በብዓይነቱ
ተፈልዩ ናብ መአከቢ ምስ ዝኸይድ፡
ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ናብ ዳግመ ምምስራሕ
(recycling)፡ መሽማሺ ወይ ሓቓቒ ጓሓፍ

ድማ ናብ እንዳ ዱኽዒ፡ ፈሳሲ ጓሓፍ
እውን ናብ ዳግመ ምጽራይ ብምውሳድ
ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ ዘይከኣል ኣይኮነን።
- ትኪ ተሽከርከርቲ ንምውሓድ ከኣ፡ ካብ
ነናይ ውልቅና መካይን ምጥቃም ህዝባዊ

መጓዓዝያ (ኣውቶቡስ፡ ታክሲ፡ ላምብረታን
ካሮሳን) ብምምሕያሽ፡ ብኣአን ምጥቃም።
ብተወሳኺ፡ ብብሽክለታታት ምጉዓዝ፡
ከምኡ’ውን ጥዕናዊ ረብሓኡ ብምግንዛብ፡
ብእግሪ ምንቅስቓስ ምዝውታር።

ሂወታዊ ብዙሕነት
ብዙሕነት (species diversity); ስርዓተኣከባቢያዊ ብዙሕነት (ecosystem
diversity)።
ብዘይካ’ዚ፡ ሂወታዊ ብዙሕነት፡
ብመሰረት ዝነብሩሉ ከባቢን ኣቀማምጣን
እውን ከፋፊልና ክንርእዮም ንኽእል
ኢና። ንሳቶም ከኣ፦
- መሬታዊ ሂወታዊ ብዙሕነት (terrestrial biodiversity)
- ሕርሻዊ ሂወታዊ ብዙሕነት (agricultural biodiversity)
- ባሕራዊ ሂወታዊ ብዙሕነት
- (coastal, marine & island
biodiversity) - እዚ ባሕሪ ገማግሙን
ደሴታቱን ደሚርና ማለት’ዩ።

ዝባን ሕጊ
ኣፍ ስለዘይብለይ ዲኻ ተጣቢቓ
ኣይትስዕረንን’ያ ኢልካ ትገናዘየለይ ዘለኻ?
እግሪ እግሪኻ ስለዘይጎዪ ዲኻ ጐጎሚድካኒ
ኣብ ጥቓይ ኴንካ ትስሕቀኒ ዘለኻ? ይዋእ
ኣንታ ዓሻ! ልሳነይ ድምጺ’ኳ እንተዘይብሉ
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ኪኖ ድምጽኻ ከም ዝስማዕ ኣይፈለጥካን።
መሓውረይ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ
ቅድመኻ ከም ዝስራዕ ኣየስተብሃልካን።
ስለዝፈትወካ ግዳ፡ ግደፍ ዝባን ሕጊ
ይብለካ’ለኹ።

ሂወታዊ ብዙሕነት እዚ ኮይኑ፡ ረብሓ
ሂወታዊ ብዙህነት’ከ እንታይ ይመስል
ምፍላጡ፡ ንምዕቃቡ ሓይሊ ስለዝኾነ
ንርኣዮ፦
ንመግቢ፡ ንመድሃኒት፡ ንምህብታም
ፍሪያምነት ሓመድ፡ ሚዛን ክሊማ
ንምሕላውን ንቱሪዝማዊ ስሕበትን
ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል።
ኩሎም ዓይነታት መግብና (ኣእካል፡
ጥረታት፡ ኣሕምልቲ፡ ፍረታት፡ ስጋ፡
ዓሳታት ወ.ዘ.ተ.) ምንጮም ሂወታዊ
ብዙሕነት’ዩ።
መድሃኒታት፡ ኩሎም ካብ ኣትክልቲን
እንስሳን ማዕድናትን ዝምንጭዉ ኣብ
ርእሲ ምዃኖም፡ ቅድሚ ኣብ ሰብ

ምፍታኖም ኣብ እንስሳታት ኢዮም
ዝፍተኑ።
ካብ ሂወታውያን ዝወድቕ ውጽኢት
እንስሳን ተኽሊን፡ በቶም ኣብ ሓመድ
ዝርከቡ ታህዋስያን (ባክተሪያ) ተዳቒቖም
ኣትክልቲ ክጥቀሙሎም ኣብ ዝኽእሉ
ቡኽባኽ (humus) ይልወጡ’ሞ
ትሕዝቶ ምሬት የሀብትሙ።
ኣትክልቲ፡ ብመስርሕ ቅማረብርሃን (photosynthesis) ንካርቦንዳይ-ኦክሳይድ ካብ ከባቢያዊ ኣየር
ብምስሓብ፡ ሚዛን ክሊማ ይሕልዉ።
ከምኡ’ውን ሽፋን መሬት ብምዃን
ፍግረ-መሬት ይከላኸሉ፡ ማይ ይዕቅቡን
ጽሬት ከባቢ የውሕሱን።

ብኣይ እናጸረኻ፡ ብኣይ እናሰረርካ፡ ብኣይ
እናረወኻ፡ ብኣይ እናብቆልካን እናዓጸድካን’ሲ
ኣብ ዓይነይ ትሸዪን! ኩባያ ዝኣኽለካ ገረወኛ
ትኽዕወኒ? ምስ ዘይመሳንይተይ፡ ምስ ዘይቲ
ምስ ናፍታ ትደባልቐኒ! ንተኽልኻ ንጐሮሮኻ’ባ
ሕሰብ ረኺብካ ከይትስእነኒ። ንዓይ ከይኣኽለካ
ንማሓዛይ ተኽሊ ጨፍጪፍካ ጨፍጪፍካ
ብሓይሊ ዶብ ተስግረኒ! ኣንታ ከመይ
ዝኣመሰሉኻ በምዑቱ ዝላገጽ በሃም ፍጥረት
ኢኻ! በል ልቦናኻ ካብ ዓወረ ዝባን ሕጊ
ይብለካ’ለኹ።
ሩሕ. . . ሩሕካ እኮ’የ ብኣፍንጫኻ፡
ብሳንቡእካ እናኣስተንፈስካ ትነብረኒ። ህይወትካ
እምበር’የ ንስጋኻ ሰሪዐ “ሰብ” ዘበልኩኻ! ኣንታ
ንኽትውዕል ኢልካ’ሲ መቐነዪኻ ተጥፍእ!
ብትኪን ደሮናን፡ ብጋዝን ካርቦንን፡ ብዒግታን
ቶጎጋን ትብክለኒ! ብጀካይ’ኮ ኣማራጺ
የብልካን። ኣነ ጸገም የብለይን። ካባኻ ዝረብሖ
ስለዘይብለይ። ኣድማስ ሰፊሕ’ዩ ንሱ ድማ’ዩ
ገዛይ። ወይልኻ ደኣ ንስኻ’ምበር። ምሳይ
ስኒት ሂወት’ዩ። ምሳይ ጽልኢ ከኣ ብኣንጻሩ።
እዚ ምስቋር እንተኣብዩካ ግና፡ ምእንቲ ደቅኻ
ኢለ ዝባን ሕጊ ክብለካ’የ።
መበቆልካ ኣነ’የ። ካባይ ተፈጢርካ ናባይ
ድማ ክትምለስ ኢኻ። ንስለይ ኣብ ልዕለይ
ኰይንካ ክትታኾስ፡ ክትዘጋገል ትውዕል
ኣለኻ። ትዝምረለይ፡ ትገጥመለይ፡ ትፍክረለይ
ትጭርሓለይ። ኣባይ ዘሪኣካ ኣባይ ተኺልካ፡
ካባይ ሓፊስካ ካባይ ትዕንገል። መሬት’የ ኣነ፡
ንዓኻ ክብል ዝተነጸፍኩ። ማዕድንን ጠልን
ሓቚፈ ቅርብቲ ግዓትካ ዝኾንኩ። ኣደኻ
ኣቦኻ ገዛኻ ቀብርኻ ኣነ’የ። እንታይ ደኣ
ወረደካ ቀብርኻ ጥራይ ክኸውን ትደፋፋኣኒ?

ብዘይፈልጦ ቀመማ ቀመም ተምክነኒ?
ሽፋነይ ቀንጢጥካ ኣደዳ ካምሲንን ብሕጓጐን
ትገብረኒ! ንዓ’ባ ኣእምሮኻ ኣስራሓዮ፡ ኣብ
ዝባነይ ኰይንካ ሰላም ሃበኒ፡ ኣብ ሕቕፈይ
ከቕስነካ። እምቢ እንበተልካ . . ዝባን ሕጊ!
ንሕና’ውን ስምዕታ ኣለና። ከማኻ
ሂወታውያን ኢና ናይ ምንባር መሰል
ዘለና። ንስኻ ግን ኣእምሮ ስለዘለካ፡ ካባና
ዝበለጽካ ኢኻ። ሕሩይ ኢኻ። ንኹላትና
ኣብ ረብሓኻ ከተውዕለና ዓቕምን ዕድልን
ኣለካ። ሓሪድካ ትበልዓና፡ ጽዒንካ ተኺደና፡
ተወጢሕካ ተጋልበና፡ ሓድሽ ፈውስኻ
መፈተኒ ትገብረና፡ ንክትዛነ’ኳ ቶኲስካ
ትሃድነና! ረብሓና ብዙሕ’ዩ። ካብ ዓሳ
ነባሪና ክሳብ ነቐዝና ንብላሽ ኣይተፈጠርናን።
ብዙሕነትና፡ ምልኣት ሂወት’ዩ። ንስኻ ግን
ነዚ ልዕለና እናፈለጥካ ብኣልማማ ተጽንተና
ኣለኻ። ዘዋጻኣካ ዶ ይመስለካ? እቲ ቅኑዕ
መልሲ ኣጸቢቕካ ትፈልጦ ኢኻ። ግና
ኣይትገብሮን ኢኻ። ዝባን ሕጊ. . . ዝባን
ሕጊ!
ቁጠዐና መሪር’ዩ። ክመረካ ግን
ኣይክእልን’ዩ። ምኽንያቱ፡ ኣይተርክበሉን
ኢኻ። ሕነና ሽሕ ዕጽፊ ናይ ዝተበደልናዮ
እዩ። ከምኡ’ዩ ሕግና። ሓንቲ ንዝሃረመና፡
ሽሕ ኢና ንሃርሞ። ሓንቲ ንዝሓብሓበና
ድማ፡ ሽሕ ነግዝሞ። ስለዚ ዝባን ሕጊ
ክንብለካ ከለና፡ ዝባን ሕግና እቲ ዘሰምብር
ሕግና፡ ዝባን እቲ ዘይትጻወሮ ሕነና ማለትና
ደኣ’ምበር፡ ዝባን እቲ ናትካ ሕጊ፡ እቲ ሓያል
ጠበቓ ኣቚምካ ክትረትዓና እትኽእለሉ
ሕጊ ከይመስለካ። ዝባን ሕጊ. . . ዝባን
ሕግና።

- ኣብ መስርሕ ህንጻን ሕርሻን ተበጺሑ
ዘሎ ምዕባለ እውን ኣዝዩ ዝተራቐቐን
መሓዛ ከባቢያዊ ኣየርን ስለዝኾነ፡ ብኣኡ
ምጥቃም ኣማራጺ ዘይብሉ ኣማራጺ’ዩ።
- ብከሰልን ሓፊስ ዘይቲን ዝሰርሓ
ትካላት’ውን ሎሚ ዝሓሸ ኣማራጺታት
ተረኺቡለን ኣሎ። ዕድመ ንኢዱስትርያዊ
ተክኖሎጂ! ተተካኢ ጸዓት (ጸሓያዊ፡ ንፋሳዊ፡
ማዕበላዊን ባዮጋዝን) ብዘይ ብከላ ኣብ
ጥቕሚ ዝውዕሉ ቅዱዋት ኣማራጺታት
ስለዝኾኑ፡ ብኣኣቶም ምጥቃም ኣብ
ድሕነት ኣከባቢ ዓቢ እጃም ምብርካት
ኢዩ።
- ኣብ ዘቤታዊ ዛዕባ ምስ እንርኢ ድማ፡
መጐጎ ኣድሓነት ምጥቃም ኣብ ድሕነት
ከባቢያዊ ኣየር ዘለዎ ተራ ዝናዓቕ
ኣይኮነን። ስለዚ፡ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ኣብ
ድሕነት ከባቢያዊ ኣየሩ እወታዊ ግደ
ከምዘለዎ ተገንዚቡ፡ ካብ ሕጂ እጃሙ
ከበርክት ሓላፍነቱ ይኸውን። እቲ
ምንታይ’ሲ ኣከባቢና ንሓደና ኣይትቐርቦ
ንሓደና ኣይትርሕቆ። ሕቶ ኣከባቢ፡ ሕቶ
ምንባርን ዘይምንባርን ናይ ነፍሲ-ወከፍና
ኢዩ።
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣትክልቲን
እንስሳታትን፡ ምስ ቅርጻ-ምድሪ፡ ክሊማ፡
ገማግም ባሕርን ተደማሚሮም ኣዝዮም
ተበሃግቲ፡ ሰሓብቲ በጻሕቲ ምዃኖም ከኣ
ምንጪ ኣታዊታት ቱሪዝም ኢዮም።
ስለዚ ሂወታዊ ብዙሕነት፡ ከም
ስሙ ብዙሓት ሂወታውያን ሓድሕድ
ብምጥቕቓም ጥዑይን ውሑስን
ሂወት ዘስተማቕሩሉ ባይታ ስለዝኾነ፡
ንረብሓና ኢልና ክንንከባኸቦ ግዴታና
ኢዩ። ኣይፋል እንተደኣ ኢልና ድማ
ብዘይካናን ደቅናን ደቂ-ደቅናን ካልእ
ዝጉዳእ የለን።

ሩባ ዓድና
ማይ መሊኡዎ ሳዕሪ . . . ጠሊ
ሸፊኑዎ ጸብሪ
ቀጠልያ ምድሪ . . . መዝሙረ
- ዋሪ
ኣረነ ዓለቕቲ . . . ቃንጥሻ
ኩዕንቲ
በረርቲ ለመምቲ . . . ሕዛእቲ
ዘራእቲ
ማይ ጃሕጃሕ . . . ጥሪት
እምሕ
ነብሰይ ማሕማሕ . . . ገረበይ
ስቡሕ
ኣዕዋፍ ይሰትያ . . . ኣሓ
ይሰትያ
ዓጋዜን ሰትያ . . . ወኻርያ’ውን
ሰትያ
ደርሆ ማይ ተሓጺባ . . .
ምጹጹላይ ጸጊባ
ሞሞናይ ዓንቢባ . . . ማያ ስንቃ
ረኺባ
ሩባ ዓድና፡ ኩሉ ዝርከባ . . .
ኩሉ ዝሕብሕባ
ንባዕላ ጸጊባ . . . ንኹሉ ኣጽጊባ
ሩባ ዓድና ገረብ ዝኸበባ . . .
ርስሓት ዘይርከባ
ማያ ጸባ ክዳና ዕንበባ . . . ንዓና
ኣጽጊባ ንውሽጢ ሰሪባ
ሩባ ዓድና፡ መትኒና መትኒ ደም .
. . ሕላገትና ሕላገት ሽም
ሩባ ዓድና
ኣዝካሪ

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.266

ኤርትራ

መደብ ጸወታ

ጽባሕ
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ኣስመራ ቢራ - ሲቲ ሰንተር
ቀይሕ ባሕሪ - ገዛ ባንዳ

ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
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ብሓጺሩ

መተሳከር . . .
ተኸላኻሊ ክለብ ኣርሰናል ፔኽ መተሳከር፡ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመተ-ስፖርት
2017/’18 ካብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ ከምዝፋኖ ኣፍሊጡ፣ እቲ ሓለቓ ጋንታ
ክለብ ኣርሰናል፡ ትማሊ ብመገዲ ትዊተር ከምዝሓበሮ፡ ጫማኡ ድሕሪ ምስቃል ኣብ
ኣካዳሚ ኵዕሶ እግሪ ኣርሰናል ክዕልም መደብ ከምዘለዎ ገሊጹ፣ ኣብ ነሓሰ 2011 ካብ
ቨርደን ብረመን ናብ ኣርሰናል ዝተሰጋገረ መተሳከር፡ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ማህሰይቲ
ካብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ክቦኩር ምግዳዱ ይፍለጥ፣ ኣብ ግንቦት ምስ ኣርሰናል ዋንጫ
ኤፍ ኤ ካፕ ዘልዓለ መተሳከር፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ክልተ ጸወታታት ጥራይ እዩ
ኣካይዱ - ብሰንኪ ማህሰይቲ፣ ወዲ 32 ዓመት መተሳከር፡ ኣብታ ብኣርሰን ቨንገር
እትእለ ለንደናዊት ክለብ ልዕሊ 200 ጸወታታት ኣካይዱ፣

ፔድሮ ኦቢያንግ . . .
ኣከፋፋሊ ክለብ ዌስት ሃም ፔድሮ ኦቢያንግ ንተወሰኽቲ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብታ
ክለብ ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ምኽታሙ ተሓቢሩ፣ እዚ ወዲ 25 ዓመት ናይ ክንፊ
ተጻዋታይ፡ ኣሰልጣኒ ስላቨን ቢሊች ኣብ 2015 ካብ ሳምፕዶርያ ናብ ዌስት ሃም ኣብ
ዝተሰጋገረሉ ካብ ዘፈረሞም ተጻወትቲ ብቐዳምነት ይጥቀስ፣ ናይ ቅድም ተጻዋታይ
ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ትሕቲ 21 ዓመት ዝነበረን ኣብ 46 ግጥማት ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ማልያ ዌስት ሃም ዝወደየን ፔድሮ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ካልኣይ ተጻዋታይ ውዕሉ
ኣብ ዌስትሃም ዘናውሐ ምዃኑ ይፍለጥ፣ ተኸላኻሊ ኣንጀሞ ኦግቦና እውን ንሓሙሽተ
ዓመታት ኣብ ዌስት ሃም ክጸንሕ ክታሙ ኣንቢሩ እዩ፣

ክሊቺ . . .

ከም ኣካል ናይቲ ብውሽጣዊ ዓቕሚ
ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ስፖርት ብቑጽርን
ዓይነትን ክብ ንምባል ዝካየድ ዘሎ ስራሓት፡
ሃገራዊ ኮሚተ ኦሎምፒክ ኤርትራ ምስ
ኦሎምፒክ ሶሊዳሪቲ ብምትሕብባር ካብ 3
ክሳብ 7 ሓምለ 2017 ስልጠና ምሕደራ

ሃገራዊ ኮሚተ ኦሎምፒክ ኤርትራ ስልጠና ምሕደራ
ስፖርት ደቀንስትዮ ሂቡ
ስፖርት ደቀንስትዮ ኣብ ኣስመራ ሂቡ፣
ኣብቲ ክሳብ 7 ሓምለ ዝተወሃበ ስልጠና
ካብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን፡ ኮሚተ

ኪተል ሃትሪክ ሰሪሑ
ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሻውዓይ
መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ፡ ጀርመናዊ
ተቐዳዳማይ ክለብ ኵክ ስቴፕ ማርሰል
ኪተል ንኖርወጅያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ
ዳይመንሽን ዳታ ቦሰን ሃገን ብክንዲ ናይ
‘ፈትሊ ፍልልይ’ ብምቕዳም ሳልሳይ ናይ
መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ፣
ኣብቲ ኪተል ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ
ንኽበጽሕ 5 ሰዓት፡ 3 ደቒቕን 18 ካልኢትን
ዝወሰደሉ ናይ 213 ኪሎሜተር ውድድር፡
ተቐዳደምቲ ዳርጋ ብሓባር እዮም ናብ
ቅጽበታዊ ውድድር ኣምሪሖም፣ ኪተል
ነቲ ኣቐዲሙ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሃገን
ብዓይኒ ንምፍላዩ ብዘጸግም ፍልልይ

ክዕወተሉ እንከሎ፡ ሚካኤል ማቲውስ
ካብ ጋንታ ሳንዌብ ድማ ሳልሳይ ኮይኑ፣
ኣብ ቅልስ ውህሉል ግዜ፡ ክሪስቶፈር
ፍሩም ካብ ጋንታ ስካይ ይመርሕ
ኣሎ፣ ወዲ ጋንታኡ ቶማስ ግረይንት
ብ12 ካልኢት ተቐዲሙ ካልኣይ ደረጃ
ክሕዝ እንከሎ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ
ክለብ ኣስታና - ፋብያን ኣሩ ድማ ናይ
14 ካልኢት ጋግ ካብ ፍሩም ማሕዲጉ
ሳልሳይ ይርከብ፣
ሻሙናይ መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ
ሎሚ ብናይ 187.5 ኪሎሜተር ውድድር
ክቕጽል እዩ፣
** ** **

እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ?
+ ኢንተር ሚላን ንኣጥቃዒ ክለብ
ኣርሰናል ኣሌክሲ ሳንቸዝ ኣብ ራዳራ
ምእታዋ ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ደይሊ
ሚረር
+ ስቶክ፡ ንፋብያን ደልፍ ከተፈርም ኣብ
ጥርዚ ምብጽሓ ተሓቢሩ፣ ምንጪ ስቶክ
ሰንቲነል
+ ኪውፒኣር ንወዲ 18 ዓመት ናይ ክንፊ
ተጻዋታያ ጆሽ ቦውለር ናብ ኤቨርተን ብ4
ሚልዮን ፓውንድ ክትሸጦ ምስምምዓ

እቲ ካልእ ገጽ
ስፖርታውያን

ተገሊጹ፣ ምንጪ - ለንደን ኢቭኒን
+ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንተ፡
ኣብ ዕድጊ ኣገደስቲ ተጻወትቲ ብምዝሓሉ
ምስ ወናኒ ናይታ ክለብ ከምዝተጓራፈጠ
ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ደይሊ ሚረር
+ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሮመሉ
ሉካኩ ካብ ኤቨርተን ብምዕዳጋ፡ ንሩኒ
ናብ ኤቨርተን ከምዘይተፋንዎ ኣፍሊጣ፣
ምንጪ - ሊቨርፑል ኢኮ
** ** **

ኦሎምፒክ ኤርትራ፡ ሃገራውያን ፈደረሽናት
ስፖርት፡ ዞባታት፡ ሚኒስትሪታት ትምህርትን
ምክልኻልን ዝተዋጽኣ 23 ደቀንስትዮ
ተሳቲፈን፣
እቲ ብክኢላ ምሕደራ ኣቶ ተኸስተ
ኣስገዶም ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና፡ ንመሰረታዊ
ኣምር ምሕደራ፡ ምሕደራ ስፖርትን
ግዜን፡ ምህናጽ ዝምድናታት ( Building
relationships)ን ካልእን ኣብ ዘተኮሩ
ኣርእስትታት ዝወሃብ ኮይኑ ኣብ ምዕዛዝ
ተራን ኣበርክቶን ስፖርት ደቀንስትዮ
ዓይነታዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ሓጋዚ ተራ
ክህልዎ ትጽቢት ይግበረሉ፣
ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ሓለፍቲ ሃገራዊ
ኮሚተ ኦሎምፒክ ኤርትራ ዝተረኽብሉ
ስልጠና ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን
ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ
ንሰልጠንቲ ወረቐት ምስክር ድሕሪ ምዕዳሉ
ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ እቲ ዝተዋህበ መደብ
ንዝጸንሐ ኣፍልጦን ዓቕምን ምሕደራ
ስፖርት ደቀንስትዮ ብሓደ ደረጃ ክብ
ዘብል ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ሰልጠንቲ ነቲ
ዝቐሰምኦ ሞያ ዝያዳ ኣብ ግብራዊ ስራሕ
ብምምዕባል ኣብ ምድራኽ ተሳታፍነት
ስፖርት ደቀንስትዮ ተራአን ክጻወታን
ንካልኦት ከመሓላልፋኦን ተላብዩ፣
ካብ ሰልጠንቲ በኺታ ኢድሪስን ሄለን
ኣልኣዛርን ኣብ ዝሃባኦ ርእይቶ፡ እቲ
ዝረኸባኦ ስልጠና ንዝጸንሐ ዓቕሚ ዘዕቢ
ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መጻኢ ተመሳሰልቲ
ስልጠናታት ብዝሰፍሐ ክድፋኣሉ መዘኻኸሪ
ምቕራበን ጸብጻብ ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን
ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣፍሊጡ፣
** ** **

ሮናልዶ፡ 310,000 ፓውንድ ካብ
ኢንስታግራም ረኺቡ
ህቡባት ሰባት ካብ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታታት
ዝረኽብዎ እቶት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዛራቢ እናኾነ
ይመጽእ ኣሎ፣
ሓደ ካብዚኦም ድማ ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ
ክርስትያኖ ሮናልዶ ኣብ ኢንስታግራም ብዝፈነዎ
ንውልቃዊ ህይወቱ ዝገልጽ ስእልታት ብዝረኸቦ
ሰዓብቲ 310,000 ፓውንድ እቶት ምርካቡ ተሓቢሩ፣
ወናም ድምጻዊት ሰሌና ጎመዝ ሓንቲ ስእሊ ኣብ
ኢንስታግራም ብምፍናዋ ልዕሊ 122 ሚልዮን ሰዓብቲ
ብምርካባ 425,000 ፓውንድ ናብ ካዝናኣ ብምእታዋ
ቀዳመይቲ ተሰሪዓ ኣላ፣ 100 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዉዋ
ኪም ካርዲሻን 387,000 ፓውንድ ክትወሃብ እንከላ፡
ሮናልዶ ድማ ኣብ ሓንቲ ስእሊ 104 ሚልዮን ሰዓብቲ
ብምርካቡ እዩ ነቲ መጠን ገንዘብ ተዋሂቡ፣ ዝሓለፈ
ወርሒ ማንታ ቈልዑ (ደቂ ምዃኖም እዮም) ሓቑፉ
ኣብ ኢንስታግራም ዝጠቅዓ ስእሊ ካብቲ ልዑል ሰዓብቲ
ክረክብ ዘኽኣልዎ ስእሊ ብቐዳምነት ትጥቀስ፣
** ** **

ናይ ቅድም ተኸላኻሊ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ጋኤል ክሊቺ ናብ ሩርካዊት ክለብ
ኢስታምቡል በሳክሼር ክሰጋገር ኣብ ጥርዚ ምብጽሑ ተሓቢሩ፣ እዚ ወዲ 31 ዓመት
ተጻዋታይ፡ ኣብ ሜዳ ኢትሓድ ዘጽንሖ ውዕል ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመተ ስፖርት
2016/’17 ብምብቅዑ እዩ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ዝተገደደ፣ ትማሊ ኣማስያኡ
ሕክምናዊ መርመራ ዘካየደ ክሊቺ፡ ክታሙ ናይ ምንባሩ ተኽእሎ ዕዙዝ ምህላዉ
መራኸቢ ብዙሃን ቱርኪ ይገልጻ፣ ኣብ 2011 ካብ ኣርሰናል ናብ ማንቸስተር ሲቲ
ዝተሰጋገረ ክሊቺ፡ ክልተ ግዜ ጽዋእ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ከምኡ ድማ ናይ ዋንጫ
ኢኤፍኤል ምስታ ማንቸስተራዊት ክለብ ምልዓሉ ይዝከር፣ ዛጊት፡ ክሊቺ ብዛዕባ እቲ
ዝተሰጋገረሉ መጠን ገንዘብ ብወግዒ ኣይተሓበር’ምበር፡ ማዕከናት ዜና ቱርኪ ግና 3
ሚልዮን ዩሮ ንዓመት እናተኸፈለ ክጻወት ምስምምዑን ንሰለስተ ዓመታት ከኣ ክታሙ
ከንብር ምዃኑን የጋውሓ ኣለዋ፣ ክሊቺ፡ እንተደኣ ክታሙ ኣንቢሩ፡ ኣብ ኣርሰናል ወዲ
ጋንታኡ ምስ ዝነበረ ኢማኑኤል ኣደባዮር ክራኸብ እዩ፣ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ክለብ
ኢስታምቡል ባሻክሼር ዝተሰጋገረ ኣደባዮር፡ እታ ክለብ ኣብ ውድድር ሱፐር ሊግ ቱርኪ
ካልኣይ ደረጃ ንኽትሕዝ ሽዱሽተ ሸቶታት ምብርካቱ ይንገር፣

ኢናቾ . . .
ሌስተር ሲቲ፡ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ተወሳኺ ምርጫ ንኽህልዋ፡ ንተጻዋታይ ክለብ
ማን ሲቲ - ኢናቾ ክትዕድግ ኣብ ጥርዚ ምብጽሓ ኣፍሊጣ፣ እዚ ወዲ 20 ዓመት
ናይጀርያዊ፡ ካብ 2015 ጀሚሩ እዩ ምስ ማን ሲቲ ክስለፍ ጀሚሩ፣ ንሱ ኣብ ዝተሰለፈለን
64 ጸወታታት 21 ሸቶታት ብስሙ ከመዝግብ ክኢሉ እዩ፣ ክሳብ 2021 ምስ ሲቲ ውዕል
ዘለዎ ኢናቾ፡ ሲቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንጋብሪኤል ጂሰስ ምስ ምፍራማ ኣገዳስነቱ
ባይታ ክዘብጥ ከምዝኸኣለ ይትንተን፣

ሰይዱ ማነ . . .
ብሰንኪ ኣብ ብርኩ ዝገጠሞ ከቢድ ማህሰይቲ ካብ ጸወታ ርሒቑ ዝጸንሐ ኣጥቃዒ
ክለብ ሊቨርፑል ሰይዱ ማነ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ናብ ጸወታ ክምለስ
ምዃኑ ክለቡ ኣፍሊጣ፣ ወዲ 25 ዓመት ማነ፡ ክለቡ ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን 3ብ1 ኣብ
ዝተዓወተትሉ ናይ ባሕቲ ሚያዝያ ግጥም እዩ ክሳብ መጥባሕቲ ዝበጽሕ መጉዳእቲ
ዝገጠሞ፣ ኣብ 2016 ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ውዕል ምስ ሊቨርፑል ዝኸተመ ማነ፡
ጋንታኡ ኣብ ቅድመ ጸወታታት ምጅመር ዓመተ ስፖርት ክጽመድ ምዃኑ ይንገር፣
እቲ ሰኔጋላዊ ተጻዋታይ ኣብተን ግጥማት ብቕዓቱ ክመዝን ድማ ዕድል ከምዝህልዎ
ክለቡ ትውስኽ፣ ኣብ ሰነ 2016 ካብ ሳውዝሃምፕተን ናብ ሊቨርፑል ዝተሰጋገረ ማነ፡
ኣብ 27 ጸወታታት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ 13 ሸቶታት ኣመዝጊቡ፣ ሊቨርፑል፡ ናይ
ዓመተ ስፖርት 2017/’18 ግጥማታ ኣብ ሜዳኣ ኣንጻር ዋትፎርድ (12 ነሓሰ) ብእተካይዶ
ግጥም ክትፍልም እያ፣

መሲ . . .
ብዘይምኽፋል ግብሪ ተኸሲሱ ዝጸንሐን ናብ ቤት ማሕቡስ ክወርድ ከምዝኽእል
ዝተነግረሉን ሊዮነል መሲ፡ መቕጻዕቱ ናብ ገንዘብ ተቐይሩ፡ 221,000 ፓውንድ ክኸፍል
ብቤት ፍርዲ እስጳኛ ተበይኑሉ፣ ብናይ ምስሊ መሰላት ካብ ዝረኸቦ 4.1 ሚልዮን ዩሮ
ግብሪ ብዘይምኽፋሉ ምስ ኣቡኡ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ መሲ፡ 21 ኣዋርሕ ኣብ ቤት
ማእሰርቲ ክጸንሕ እዩ ተወሲኑሉ ዝነበረ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ክሳብ 2021 ምስ ክለቡ
ባርሳ ክጸንሕ ዝተሰማምዐ መሲ ሰሙናዊ 500,000 ፓውንድ ክረክብ እዩ፣ ነዚ መቕጻዕቲ
ድማ ብናይ ሰለስተ መዓልቲ መሃያኡ ክሽፍኖ ክኽእል እዩ፣

ካቨንድሽ . . .
ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ብሰንኪ ዝገጠሞ መውደቕቲ ካብ
ጸወታ ዝተኣለየ ተቐዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ - ማርክ ካቨንድሽ፡ ኣብ ዝሓጸረ
እዋን ናብ ጸወታ ክምለስ ከምዝኽእል ክለቡ ኣፍሊጣ፣ ብብርኪ ኢድ ፒተር ሳጋን
ተደፊኡ ኣብ መሬት ዝተሰጥሐን ኣብ መንኩቡ ድማ ከቢድ ማክህሰይቲ ዝገጠሞን
ካቨንድሽ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት (ናይ ቅድድም ብሽክለታ) ናብ ጸወታ ክምለስ ትጽቢት
ኣሎ፣ ኣብ 2014 ኣብ ዝተኻየደ ቱር ደ ፍራንስ ከቢድ ማህሰይቲ ዝገጠሞ ካቨንድሽ፡
ኣብ ወርሒ መስከረም ናይቲ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዙር ብሪጣንያ ምስላፉ ይሕበር፣ እዚ
ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ መኽፈቲ መድረኽ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ 2017 መውደቕቲ
ዝገጠሞ ወዲ 37 ዓመት ኣሌዣንድሮ ቫልቨርደ ዕዉት መጥባሕቲ ከምዘካየደን ናብ ሃገሩ
እስጳኛ ከምዝተመልሰን ተሓቢሩ፣ ኣብ ካልእ ዜና ክለብ ዳይመንሽን ዳታ፡ ተቐዳዳማይ
ስቴፈን ኩሚንግስ ንተወሰኽቲ ክልተ ዓመታት ኣብታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ክጸንሕ
ምስምምዑ ተሓቢሩ፣ እዚ ወዲ 36 ዓመት ተቐዳዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታታት
ኣብታ ጋንታ ምጽንሑ ይዝከር፣ ካብ ሓያለ ክለባት ጻውዒት ክቐርበሉ ዝጸንሐን ዘሎን
ኩሚንግስ፡ ምስ ክለቡ ዳይመንሽን ዳታ ኣፈናዊ ስምምዕ ከምዝገበረን ናይ ቱር ደ
ፍራንስ ውድድሩ እናካየደ ነቲ ስምምዕ ክኽትመሉ ምዃኑ ይግለጽ፣

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.266

ኤርትራ

ወ/ሮ ተኣምራት ገብረስላሴ ወልደማርያም ስለዝሞተት፡
ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሰ
ታደ
ም
ሄ
ል
ቤተ ኤል
ኑ
ት
እንተሎ፡ ን25/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ዳዊ ነት ኣማ
ብ
ዳሃ
እም

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ሓዋ መሓምድታልክ ምባል ተሪፋ፡ ሓዋ መሓመድ
ኢብራሂም ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን1/8/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ተኸሳሲ ፍስሃጼን ገብረትንሳኤ ገ/ሚካኤል፡ ወ/ሮ
በላይነሽ ክብሮም ተስፋዝጊ ብጉዳይ ስም ምትሕልላፍ
ናይ መኪና ተከሲሱ ስለዘሎ፡ ን20/7/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ ኣብ ዘየለወሉ ውሳነ
ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ወረ/ነፍ/ኣቶ ተስፋይ ነማርያምን ወረ/ነፍ/
ወ/ሮ ትዕበ ተስፋይ ነማርያም ከሳሲ ኣማኑኤል ኣብርሃ
መሓሪ ኣብ ርእሲ ተኸስስቲ ምሕረትኣብ ተስፋይ
ነማርያምን ቢሆን ተስፋይ ነማርያምን ናይ ምቅሊት
ውርሲ ክሲ መስሪቱ ስለዘሎ፡ ን25/7/17 ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል መከላከሊ መልስኹም ሒዝኩም ኣብ
ቤ/ፍ ክትቀርቡ ንእዝዝ። ምስ ዘይትቐርቡ ግን መስርሕ
ድንነት ኣብ ዘይቀረብኩምሉ ቀጺሉ ጉዳይ ሓደ ውሳነ
ክረክብ ምዃኑ ነፍልጥ።
ጸሃይነሽ ተኽለማርያም ኣብርሃ ስም ወላዲየይ
ተኽለማርያም ኣብርሃ ምባል ተሪፋ ተኽለ ኣብርሃ
ምሑር ተባሂሉ ይትኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/7/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋብኣያ
ይቕረብ።
ከሳሲ ወራ/ነፍ ሮማን መንገሻ ካሕሱ፡ ወራሲ
ነፍ/ሄር ታቦቱ መንገሻ ካሕሱ ኣቶ ቶማስ ከበዶም
ንተኸስስቲ ወረ/ነፍ/ሄር ሮማን መንገሻ ወረ/ነፍ/ታቦቱ
መንገሻ ዝኾነ 1. ሳምሶም ኣስረስ ገብረእግዚኣብሂር
2. ሳሌም ኣስረስ ገብረእግዝኣብሄር 3. ኣይዳ ኣስረስ
ገረእግዚእብሄር 4.ናትናኤል ከበዶም ሃብተማርያም
ወረ/ነፍ/ሮማን መንገሻ ወረ/ነ/ሄር ኢያሱ መንገሻ 5.
ግርማይ ኢያሱ 6. ኣልማዝ ኢያሱ 7. ብንያም ኢያሱ
ወረ/ነፍ/ዘውዲ መንገሻ 8. በርሀ ስዩም 9. ሚኪኤል
ስዩም ወረ/ነፍ ስዮም መንገሻ 10. ኣለም ስዩም
11. ትብለጽ ስዩም 12. ኣስፋው ስዩም ኣድራሻኦም
ኣብ ወጻኢ ሃገር ስለዝኾነ፡ ተኸሳሲ ድማ ንንብረት
ነ/ሄር ሮማን መንገሻ ገዛ መጸገኒ ዘውጻእክዎ ገንዘብ
ይኽፈሉኒ ክብል ክሲ ስለዘቕረበ ተጸዊዖም ን27/7/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋብኣያ ባዕሎም ወይ ወኪሎም
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ኣብ ዘየለወሉ ከምዝርአ
ቤት ፍርዲ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዕዳጋሓሙስ
ወ/ሮ ቢዘን ብርሃነ ገብረሚካኤል፡ በዓልቤተይ
ኣቶ እምባየ ገብረዝጊ ተኽላይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቁ ናይ ኣብኦም
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም

ወ/ሮ ዛይድ ኣስፋው ተስፋጼን፡ በዓልቤተይ ኣቶ
በርሀ ኣርኣያ ጎይትኦም ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሰናይት ዑቕባይ ተኽለማርያም፡ ኣሕዋተይ 1.
ሙሴ ዑቕባይ ተኽለማርያም 2. ዳንኤል ዑቕባይ
ተኽለማርያም 3. ዳዊት ዑቕባይ ተኽለማርያም
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 4 ህልዋት ኣሕዋተይ 2 ተተካእቲን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ መስፍን ተካ ጸጋይ፡ ኣሕዋተይ ኣቶ ዳኒኤል
ተካ ጸጋይን ኣቶ ሙሉጌት ተካ ጸጋይ ስለዝተሰውአ፡
ኣይተመርዓውን ውላድውን ኣይገደፋን፡ ኣነ ምስ 5
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ መስፍን ተካ ጸጋይ፡ ወላዲና ኣቶ ተካ ጸጋይ
ትኩእ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ት ኢልሳ ዮሴፍ ዘርሁን፡ ሓፍተይ ወ/ሮ ዋጋየ
ዮሴፍ ዘርሁን ስለዝሞተት፡ ኣደኣ ወ/ሮ ኣፎምያ
ተኽለሚካኤል ንሕና ነቦና ነፍ/ ሰለሙን ዮሰፍ ተኪእና
ኣነ ምስ 1 ሓወይን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/7/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ ተኽለ ሓጎስ ፍቓዱ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ ተበርህ
ኪዳነ ገብረስላሰ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ምዕራፍ ኪዳነ ተወልደ፡
ተከሳሲ ኣቶ ብንያም ርእሶም ኣስፍሃ ዝቐረበልና ሲቪላዊ
ክሲ ተኸሳሲ ኣብ ኣድራሽኡ ስለዘይተረኸበ፡ ጉዳይ
ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኑ ተኸሳሲ ን29/7/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ጸሃይ ገብሩ በራኺ፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ክብርኣብ ራእሱ ተኽለ ዝቀረበልና ሲቪላዊ ክሲ
ጉዳይ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኑ ተኸሳሲ ኣብ ኣድራሽኡ
ስለዘይተረከበ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን29/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ወ/ሮ ሓረጉ በርሀ ደብረጽዮን፡ በዓልቤተይ ኣቶ ኣሮን
ወልደሚካኤል ዑቕባገብርኤል ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 4
ደቁ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ዮሴፍ ኣስፋሃ ካሕሳይ፡ ኣቦይ ቀኛ
ኣስፍሃ ካሕሳይ ብርሃነ ስለዝሞተ፡ ኣነ
ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ዝያዳ ኣብርሃም
ገብረእግዚኣእብሄር፡ ተኸሳሲ ኣቶ
ዘርእሰናይ ተስፋሚካኤል ባርያሚካኤል
ዘሎ ናይ ሓዳር ክርክር ትከሳሲ ኣቶ
ዘርእሰናይ ተስፋሚክኣኤል ብኣድራሻካ
ክትርከብ ስለዘይክኣልካ፡ እሞ ከኣ ናይ
ሓዳርን ቀለብ ቆልዓን ክሲ ተመስሪቱልካ
ስለዘሎ፡ ን31/7/17 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪልካ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ግን
ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣቶ ተስፋኣለም ኣስፋው፡ ኣደና ወ/ሮ
ለተሚካኤል ገብረሚካኤል ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሕጉሽ ካሕሳይ ረዳ፡ ወላዲተይ

ወ/ሮ ይርጋኣለም በርሀ በራኺ፡ ወላዲትና ወ/ሮ
ኣልጋነሽ ንጉሰ ገብረመድህን ስለዝሞተት፡ ኣነ 2
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሃብተ ጸጋይ ወልደሚካኤል፡ ኣትመት ዘርኣይን
ወ/ሮ እልፈ ወልደሚካኤል ሰጊድ ስለዝሞታ፣ ኣነ ምስ
4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ብርጭቆ ካሳ ኣርኣያ፡ በዓልቤተይ ኣቶ ታደሰ
በርሀ ገብረዝጊ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 3 ደቅናን ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ሰዓት 8፡00 ቅ/ቀ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣዜብ ተኪኤ፡ ወደይ ግርማይ ዓንደመስቀል
ስለዝተሰውአ፡ ውላድ ይኹን ሓዳር ስለዘይብሉ፡ ኣነ
ምስ በዓልቤተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ሰዓት
8፡00 ቅ/ቀ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ ጸጸራት
ከሳሲት ወ/ሮ ዊንታ ምሕረትኣብ በርሀ፡ ተኸሳሲ
በዓልቤተይ ኣቶ ሙሱጉን እንዳርገ ኣዛጌ ን2 ዓመት
ንወጻኢ ምስ ከደ ድሃይ ስለዘይገበረለይ ተጸዊዑ ናብ
ቤት ዘመድ ሽማግለ ይመራሓለይ ስለዝበላ፣ ን4/8/17
ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ጉዳይ ንሱ ኣብዘይብሉ ክርአ ምዃኑ
ነፍልጥ።
ከሳሲት ወ/ሮ ሰላማዊት ፍስሃየ ሃይለ፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ጸሃየ ኣርኣያ ጎይትኦም በዓልቤተይ ቅድሚ 10
ዓመት ካብ ሃገር ወጺኡ ኣበይ ከምዘሎ ስለዘይፈለጥኩ
ተጸዊዑ ጉዳየይ ናብ ቤተ ዘመድ ሽማግለ ይመራሓለይ
ስለዝበላ፣ን4/8/17 ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳይ ንሱ ኣብዘይብሉ
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተኣስመራ
ኣቶ ሙሴ የዕብዮ ገብረማርያም፡ ወላዲትና ወ/ሮ
ጊደይ ሃይለ ገብረስላሴ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 4 ህልዋት
ኣሕዋተይን 3 ተተካእቲ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጸሎት
1.ወ/ሮ ኣዝመራ ተስፋጋብር ሃብተጼን 2.ወ/ሮ ገነት
ተወልደ ግደ፡ ለበዋ ፈጻሚ ነፍ/ሄር ሕሩይ ተስፋጋብር
ሃብተጽዮን ብሂወት እንከሎ ንሓብቱ ወ/ሮ ኣዝመራ
ተስፋጋብር ሃብተጼንን በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ገነት ተወልደ
ግደን ኣብ ጸሎት ኣብ 250 ትርብዒት ሜተር ዝተደኮነ
ናይ ጤሳ ብጽሒተይ 6 መንበሪ ክፍሊ ምስ 1 ክሽነን
2 ሽቕቕን ዝተሰርሐ ብካንቸሎ ዝተኸበ ዘይንቀሳቐስ
ንብረትን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘሎ ካብ ዝዓበየ ክሳብ
ዝነኣሰ ኣቕሑት ናይ ገዛን ወረስቱ ክንከውን ብጽሑፍ
ተላብዩልና ስለዚ ብሕጊ ይጽደቀልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከባቢ 03 ከረን
ኣቶ ዳዊት ገብረኢየሱስ ጨዋይ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ
ኤልክ ወልደገርጊስ ሓስማ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 6
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከባቢ
02 ከረን
ከሳሲት ወ/ሮ ኣድያም ተኽለሰንበት ዘርኣይ፡ ተኸሳሲ
በዓልቤተይ ኣቶ ጎይትኦም መሓሪ ን6 ዓመት ዝኣክል
ድሃይ ካብዘይብሉ ተጸዊዑ ቃልኪዳን ፉሩስ ኮይኑ
ናይ ፍትሕ ሰነድ ክወሃበኒ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን22/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ሻም ኣሰናይ መሓመድኖር ብመንገዲ ሞግዚታ
ኣቢላ ስም ኣደይ ሳምያ በሽር ጻዕዳ ምባል ተሪፋ፡ ዓቤት
በሽር ጻዕዳ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን14/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲዃላ
ወ/ሮ ሙሉ ተስፋገርግስ መስፍን፡ በዓልቤተይ ኣቶ
ኣሸነፊ በርሀ ገብረመስቀል ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 7 ደቁ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጾሮና
ወ/ሮ ሃይማኖት ደስታ ገረማርያም፡ ምስ ኣቶ ፍስሃየ
ተኽሎም ኣብ ኮ/ቤት ፍርዲ ጾሮና ዝምልከቶ ጉዳይ
ትራእዩ ተከሳሲ ኣብዘይብሉ ተወሲኑ ነቲ ዝተወሰነለይ
ኣፈጻጸም ክግበረለይ ተኸሳሲ ይጸዋዓለይ ሰለዝበላ፣
ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ን28/7/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን ኣፈጻጸም ከነተግብር
ምዃንን ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ድባርዋ
ወ/ሮ ብርኽቲ ኣሚነ ገብረሚካኤል፡ በዓልቤተይ
ስብሃትልኣብ ክፍለማርያም ማሉ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 9 ደቁ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሰለሙን ኣድሓኖም ስለጽዮን፡ በዓልቤተይ ወ/ሮ
ሚዛን ወረደ ገብረሚካኤል ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 6 ደቃ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋብኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ወ/ሮ ኣስገደት ወልደሚካኤል፡ በዓልቤተይ ኣቶ ከሰተ
እምባየ ገብረሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቁ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

A Lecture on Traditional Chinese Medicine;
Acupuncture and Moxibustion
Host:
The Embassy of People’s Republic of China in Eritrea
Organizers: Confucius Institute at NCHE, Eritrea
The 10th Group of China Medical Team
Lecturer:
Prof. Yang Laifu (China Medical Team)
Venue:
Orotta Hospital Conference Hall
Date:
July 10, 2017
Time:
3:00-5:00 pm.

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.266

ኤርትራ

ገጀረትን ትራቮሎን

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ሞርጋንተ ፍራንኮ ፓስኳለ ምባል ተሪፋ፡ ፍራንኮ ሞርጋንተ ፓስኳለ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/7/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 1ይ መጋብኣያ ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ባንክ ኣባይትን ንግድን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ
ተስፋልደት መሓሪ+1 ዘሎ ናይ ሲቪል ክርክር ጉዳይ፦ ተኸስስቲ፦1.
ኣቶ ተስፋልደት መሓሪ 2 ወ/ሮ ኣኽበረት ሃይለ ብመጸዋዕታ ክቐርቡ
ስለዘይካኣሉ፡ ተጸዊዖም ኣብ ንግዲ መጋብኣያ ቁጽሪ 40 ሰዓት 8፡
00 ንዕለት 26/7/17 ኣብ ላዕለዋይ ቤ/ፍ ይቕረቡ። ኣብ ቆጸራ
እንተዘይቀሪቦም ጉዳዮም ኣብ ዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ ቤ/ፍ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ወ/ሮ ለተንኪኤል ዛይድ ደምሳስ፡ በዓልቤተይ ኣቶ ሰመረ ኣስራት
ሃብተሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 8
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ጴጥሮስ በርሀ ተስፋይ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ ጸጋ ሓጎስ ዑቕቡ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 11 የሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸሎም
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/817 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል
ኣቶ ኣማኑኤል ገብረየውሃንስ መሓሪ፡ ኣደና ሙሉ ወርቅነህ ገረዝጊሄር
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ደቂ
ሓፍተና መዋቲት ለተብርሃን ተስፋማርያም 4 ደቃ ጥፉኣት ምዃኖም
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ዞባ ማእከል ብሰ/መ/ቀ/MK2015C01C4 1455
ብዕለት 14/01/2016 ብዝሃቦ ውሳኔ መሰረት ጥፉኣት ምዃኖም ብሕጊ
ኣረጋገጺና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ ን25/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ሰዓት 8፡
00 ቅ/ቀ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይተመናይ
ፓራዲዞ ጸጸራት
ኣቶ ሓለፎም ኣርኣያ መንግስቱ፡ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ ሰምሃር ደበሳይ
ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና
ድማ ናይ ኣደኦም ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን7/8/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

Notice
The notice hereby is given to the public that the Board of China Civil Enginnerring
Construction Corporation has made a resolution to establish a branch of the comapany in
Eritrea. We hereby make a notice of Company Registration as follows :
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ከሳሲ ኢንጂ/ ማቴዎስ መብራህቱ ጊላጋብር፡ ተኸሳሲት በዓልቲ ቤተይ
ወ/ሮ ፍረቃልሲ ኢያሱ ዮውሃንስ ንዱባይ ምስ ከደት ስለዘይተመልሰት፡
ትጸዋዓለይ ስለዝበለ፣ ን7/8/17 ባዕላ ወይ ሕጋዊ ወኪላ ኣብ ቤ/ፍ
ትቕረብ።
ወ/ሮ ኣርያም ተኸስተ ካሕሳይ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ ለምለም ገብረታትዮስ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ለምለም ተ/ሚካኤል ዘርአሃይማኖት፡ በዓልቤተይ ኣቶ ተወልደ
ደባስ ሚኪኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ
9 ደቅና ድማ ናይ ኣብኦም ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛባንዳ
ወ/ሮ ለተብርሃን መንግስትኣብ ክፍለየሱስ፡ በዓልቤተይ ኣቶ ኣርኣያ
ባህታ ካሳ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 7
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣብ መንጎ ከሳሲ ትካል ቤት ዕዩ ሕብስቲ ኣቶ መሓሪ የማነ
ወልደሚካኤል፡ ተኸሳሲ ኣቶ ዮውሃንስ ጸጋይ ዝቐረበልና ሲቪላዊ
ክሲ ጉዳይ መሸጣ መኪና ኮይኑ መኪና ዓይነታ ቶዮታ ቁጽሪ ሰሌዳ
ER፡1-21274 ዝኾነት ሽያጢ ኣብ ኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይከኣለ፡
ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ን29/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪብኩም ቤ/ፍ ኣብ ዘየለወሉ ክርአ ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል ከተማ
ኣብ ሞንጎ ከሳሲ ናሆም ተኪኤ ረዘነን ተኸሳሲ ሄኖክ ኣፈወርቂ
ኣብርሃም ዘሎ ናይ ውዕል መሽጣ መኪና ክርክር ተኸሳሲ ንኸሳሲ
ዓይነታ BMW ቁ/ሰሌዳ ER1-21535 ዝኾነት መኪና ብዋጋ
50,000.00 (ሓምሳ ሽሕ) ናቕፋ ምስ ሸጠሉ ስም ከየመሓላለፈሉ
ስለዝጠፍአ፡ ተኸሳሲ ብኣድራሻኻ ክትርከብ ስለዘይክኣልካ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ
ኣብ ዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ንሕብር።
ወ/ሮ ርስታ ኖር ኣስፈዳይ፡ ወላዲትና ወ/ሮ ኣብርሀት ኣስፈዳይ
ብእምነት ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 7 ህልዋት ኣሕዋተይን 1 መዋቲ 4
ተተካእቲ ደቁን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

INVITATION FOR BID
The Embassy of the United States of America invites interested bidders who are either
exempt or have completed national service to purchase used items in a sealed-bid sale.
Children under 18 years of age are not allowed to attend.

Company Name : China Civil Engineering Construction Coprporation Eritrea Branch
Registered Capital of Mother Comapny : RMB 3 Billion ( USD 440 Million)
Authorized Representative in Eritrea : Mr. Li Shuaishuai
Scope of Bussiness : Consulting, surveying, designing and construction general
contracting of various projects, project general contracting
and project management bussiness ; undertaking
foreign fianancial-aid project design of the nation and
construction general contracting ; real estate develpment
and running ; real estate management ;import and export
bussiness ; undertaking the supply and sales of raw
materials,equipment and fittings for the above-mentioned
projects.

The Company

STATE OF ERITREA
MINistry of agriculture
NATIONAL AGRICULTURE PROGRAMME (NAP)

INVITATION FOR BIDS (IFB)
1

The Government of ERITREA has received a Grant from the International
Fund for Agricultural Development towards the cost of National Agricultural
Project(NAP) and it is intended that part of the proceeds of this Grant will be

GOODS FOR SALE: Household and office furniture; air conditioners; Computers,
generators, vehicles and many other electrical and non-electrical items.
LOCATION: Warehouse at Campovolo Digsa Street, behind Nakfa House building,
across the street from Bar Ginna.
DATES: July 13 & 14, 2017 from 9 a.m. through 11 a.m. and 2 p.m. through 4 p.m. Late
bids are not accepted.
ENTRANCE FEE: 50 Nakfa. Entrance tickets are required for bidding.
BIDDING PROCEDURES: One bid sheet will be distributed per each entrance ticket.
Bidders must submit their bid sheets with a 10% deposit for the total bid prices offered
by the close of the final day of the sale.
Sale is on an “as-is, where-is” basis. On July 17, 2017 starting from 5 p.m. the list of
winning bidders will be posted at the gate of the auction site.
Deposits will be refunded to non-winners at the auction site. If non-winners do not
collect their deposits within seven days starting from July 18, 2017, their deposit will be
forfeited and not returned to the bidder.
Winners must pay their bid amount by check, CPO or bank transfer to the US Embassy’s
account and customs duties to the customs office by July 31, 2017. Winners must also
arrange pick up of their merchandise by July 31, 2017.
Winners are obligated to buy all the lots they win. If they are not willing to buy the lots
they win and/or they do not pick up their merchandise, their deposits will be forfeited and
not returned. Those lots will then be offered to the next highest bidders. Unclaimed lots
will revert to the ownership of the US Embassy.
The Embassy of the United States of America reserves the right to reject any or all bids

applied to eligible payments under the contract for the :- Lot.1 Supply of Milk
Refrigerator and Milk Container Lot. 2 Supply of Rain Gauge and Lot.3 Supply
of Measuring Cylinder
2

The Eligible bidders should have a professional Certificate and renewed License
for the year of 2015/16 appropriate for this supply.

3

Bid shall be Valid for a Period of 120 days after Bid opening, and must be
accompanied

by a bid Security of 2% at any Eritrean Bank and delivered to

Procurement and Supplies Management Unit Office on or before 01/08/2017
local hours 14:30 PM and will be opened on the same date at 15:00 PM Local
hours in the presence of the Bidders or Bidders’ Representatives who wish to
attend.
4. Eligible bidders may bid for a complete lot. Bid for partial lot will be rejected as
nonresponsive.
5. A complete set of bidding documents may be collected by any interested Eligible
biddersfrom the address below.
Ministry of Agriculture, Procurement and Supply management Unit, Sawa Street,
Tel: 181077/76 Fax: 181415, P.O.Box:1048, Asmara, Eritrea.
6. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to
attend at 3:00 Pm Local Time hrs on 01/08 / 2017.
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

ምልክታ ጨረታ
ኤምባሲ አሜሪካ ዘገልገሉ ኣቑሑት ብጨረታ ክሸይጥ ስለዝደለየ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፈጸሙ
ወይ ዘይምልከቶም ግዱሳት ተጫረትቲ ክጫረቱ ይዕድም፣ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ክጫረቱ
ኣይፍቀደሎምን፣
ዝጫረት ኣቑሑት፡ ናይ ገዛን ቤት ጽሕፈትን ኣቑሑት፡ መካይን ጀነሬተራት፡ ኮምፒተራትን ካልኦት
ዝተፈላለዩ ኣቑሑትን
ቦታ፡ ካምፖቮሎ ድሕሪ ህንጻ ናቕፋ ሃውስ: ባር ጃና ሓሊፍካ ኣብ መንጎ ጎደና መረብን ጎደና ድግሳን
ዝርከብ መኻዚኖ
ዕለት፡ ሓምለ 13 ን14, 2017 ፡ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 11 ቅ.ቀ. ከምኡውን ካብ ሰዓት 2 ክሳብ 4
ድ.ቀ.፣ ካብዚ መዓልትን ሰዓታትን ወጻኢ ምጭራት ኣይፍቀድን፣
መእተዊ ዋጋ፡ 50 ናቕፋ ኮይኑ ብዘይ መእተዊ ቲኬት ምጭራት ኣይፍቀድን፣
ኣገባብ ጨረታ፡ መእተዊ ዋጋ ድሕሪ ምኽፋል ተጫረቲ ናይ ጨረታ ሰነድ ይቕበሉ፣ ተጫረቲ
ኣብ ውሽጢ እቲ ተጠቒሱ ዘሎ ናይ ጨረታ መዓልትታ ናይ ጨረታ ሰነድ መሊኦም ከረክቡ ከለዉ:
10 ሚእታዊት (10%) ናይቲ ዘቕረብዎ ጠቅላላ ዋጋታት ከትሕዙ ይግደዱ፣ ኩሉ ኣቕሑት ከምዘለዎን
ኣብዘለዎን ይሽየጥ::
17 ሓምለ 2017 ካብ ሰዓት 5 ድ.ቀ ጀሚሩ ዝርዝር ኣስማት ናይ ዕዉታት ተጫረቲ ኣብ ኣፍደገ ናይቲ
መጫረቲ ቦታ ክልጠፍ እዩ፣ ዘይዕዉታት ተጫረቲ ዘትሓዝዎ ገንዘብ ይምለሰሎም : ካብ 18 ሓምለ
2017 ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት ምስዘይወስዱ ግን ዘትሐዝዎ ገንዘብ ኣይምለሰሎምን፣
ዕዉታት ተጫረቲ ክሳብ 31 ሓምለ 2017 ናይ ጨረታ ዋጋ ብቸክ ወይ ብሲፒኦ ወይ ብትራንስፈር ናብ
ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናይ ባንኪ ሕሳብ ይኸፍሉ፣ ግቡእ ግብርን ቀረጽን ብምኽፋል ዝተዓወትሉ ንብረት
ክሳብ 31 ሓምለ 2017 ሰዓት 5 ድ.ቀ. ዘሎ መዓልታት ከልዕሉ ይግደዱ፣ ተጫረቲ ዝተዓወትሉ
ኩሉ ዕጫታት ክወስዱ ይግደዱ፡ ፍቓደኛታት ምስዘይኮኑ ወይውን ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዕለት ንብረቶም
ምስዘይወስዱ ግን ዘትሓዝዎ ገንዘብ ንኤምባሲ አሜሪካ ኣታዊ ይኸውን፣ ዘይተወስደ ንብረት ዋንነቱ ናይ
ኤምባሲ አሜሪካ ኮይኑ ነቲ ቀጺሉ ዘሎ ተዓዋቲ ክዕድጎ ይወሃብ፣ ኤምባሲ አሜሪካ ነዚ ጨረታ ብኸፊል
ወይ ብሙሉኡ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ፡፡

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.266

ኤርትራ

ስድራቤት
ስድራቤት
ሃብቶም ኢዮብ

ሲል

ደው ኢልና ሕቖና ንድሕሪት
ብምዕጻፍ፡ ብኣፍንጫና ጫማና ክንትንክፍ
ንኽእልዶ? ኣብ ትሕቲ ማይ ንኽልተ
ሰዓታት ከየስተንፈስና ክንጸንሕከ ይከኣለና
ዲዩ? ኣብ በረድ ዘለዎ ባሕሪ ይኹን
ውቅያኖስ ኣማኢት ሜትሮታት ንታሕቲ
ክንቈት ዝኽእል ሰብ ኣለናዶ? መልሲ
ናይዞም ሕቶታት ኣይፋል’ዩ። ምኽንያቱ
ንሕና ‘ሲል’ ስለዘይኰንና።
ሲል ኣብ ባሕሪ ዝነብር ዓሳታት ዝምገብ
መጥበዊ እንስሳ’ዩ። እዚ እንስሳ’ዚ ኣብ
ማይ ዝነብር’ኳ እንተዀነ፡ ከም ሰብ፡ ከልቢ
ካልኦትን መጥበዊ እዩ። ዝበዝሕ ክፋል
ህይወቱ ኣብ ማይ ኰይኑ ኣብ መሬት
ጽቡቕ ገይሩ ክረግጽ ወይ ክንቀሳቕስ
ይሽገር።

ግዝፊ ናይ ሲል፡ ካብ ግዝፊ ከልቢ ክሳብ
መዛወሪት ናይ ገዛ መኪና (ባሊላ) ይበጽሕ።
እዚ እንስሳ ኣብ ሰዓት 40 ኪሎ-ሜተር
ክሕንብስ ይኽእል። እዚ ማለት ድማ፡ ካብ
ኣስመራ ናብ ከረን ዘሎ ናይ ኣስታት 90
ኪሎ-ሜተር ብባሕሪ እንተዝኸውን ሲል ካብ
ኣስመራ ተበጊሱ ብኽልተ ሰዓትን ርብዕን
ከረን ይኣቱ። ሰዓት ሸሞንተ ተበጊሱ ሰዓተ
ዓሰርተን ርብዕን ከረኑ የዕርፍ ማለት’ዩ።
ሲላት ኣብ ከም ሰሜናውን ደቡባውን
ዋልታታት ዝኣመሰሉ በረዳውያን ቦታታት
ብብዝሒ ይቕመጡ። መብዛሕትኦም

ዓሳታት ዝምገቡ’ኳ እንተዀኑ፡ ኣዕዋፍን
ንኸምኦም ሲላትን ካልኦት ደቀቕቲ
ፍጡራትን እናተመገዱ ዝነብሩ ሲላት
እውን ኣለዉ።

ቊጽሪ
ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ቊጽሪ ብዛዕባ ምድማር’ዩ። ቅድሚ ሕጂ ብልምዲ
ተጠቒምናሉ እንፈልጥ ኣገባብ ሕጂ ብጥበብ እንገብረሉ ኣገባብ ድማ’ዩ።
1) ክልተ ዝኑቓት (ብኽልተ ብዘይተረፍ
ዝምቀሉ) እንተደሚርናዮም እቲ ዝመጽእ
ውጽኢት እውን ዝኑቕ’ዩ።
2) እቶም እንድምሮም ክልተ ቊጽርታት
ዘይዝኑቓት እንተዀይኖም እቲ ዝመጽእ
ውጽኢት ዝኑቕ ይኸውን።
3) ካብቶም እንድምሮም ቊጽርታት
ሓደ ዝኑቕ ሓደ ድማ ዘይዝኑቕ
እንተዀይኖም እቲ ዝመጽእ ውጽኢትና
ዘይዝኑቕ እዩ።
ቀዳማይ መረዳእታ፦
- ክልተ ቊጽርታት ንሓዝ። ንኣብነት
2ን 16ን ንውሰድ
- እዞም ቊጽርታት ንደምሮም። (2 +
16 =18)
- እቲ ውጽኢት 18 እዩ።
- 2ን 16ን ዝኑቓት ቊጽርታት’ዮም።
እቲ ናቶም ውጽኢት 18 እውን
ዝኑቕ’ዩ።
ካልኣይ መረዳእታ፦
- ክልተ ዘይዝኑቓት ቊጽርታት
ንውሰድ። 11ን 13ን
- ነዞም ቊጽርታት ንደምሮም፣ 11 +
13 = 24
- 11ን 13ን ዘይዝኑቓት’ዮም። እቲ
ውጽኢቶም 24 ግና ዝኑቕ’ዩ።
ሳልሳይ መረዳእታ፦
- ሓደ ዝኑቕ ሓደ ድማ ዘይዝኑቕ
ቊጽርታት ንሓዝ። 2ን 9ን
- ነዞም ቊጽርታት ንደምሮም 2 + 9
= 11
- 2 ዝኑቕ’ዩ። 9 ግን ዝኑቕ ኣይኰነን።
ድምር ናይዞም ክልተ ቊጽርታት 11

እውን ዝኑቕ ቊጽሪ ኣይኰነን። ስለዚ
ሓደ ዝኑቕ ሓደ ዘይዝኑቕ ቊጽርታት
ምስ ዝድመሩ እቲ ዝመጽእ ውጽኢት
ዘይዝኑቕ ቊጽሪ ይኸውን።
ምድማር ቊጽሪ ሓሙሽተ 1) ምድማር ቊጽሪ 5 ምስ ንጽል
ቊጽርታት፦
- ዝዀነ ቊጽሪ ምስ 5 ንደምር።
ንኣብነት 7 ንውሰድ።
- ነዚ ቊጽሪ ብመልክዕ 5ን እቲ ዝተረፈ
ቊጽሪን ንጽሓፎ።
7=5+2
- ሕጂ እቲ ዝሓሰብናዮ ምድማር
ንግበር። 7 + 5 = (5 + 2) + 5
(5 + 2) + 5 = 5 + 2 + 5
=5+5+2
= 12
2) ምድማር ቊጽሪ 5 ምስ ድርብ
ቊጽርታት፦
- ዝዀነ ድርብ፡ ማለት ብኽልተ
ቊጽርታት ዝቘመ ቊጽሪ ንውሰድ።
ንኣብነት 27 ምስ 53 ክንድምሮ ንድለ!
- 27 + 53 = ?
- 27 = 25 + 2 ከምኡ ድማ 53 =
55 – 2
- ስለዚ፡ 27 + 53 = (25 + 2) +
(55 – 2)
(25 + 2) + (55 – 2) = 25 + 2 +
55 - 2
25 + 2 + 55 - 2 = 25 + 55 +
2-2
25 + 55 + 2 – 2 = 25 + 55 + 0
= 25 + 55 = 80
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ዘቢብ ዘቢባ
ሎምቅነ ኣብ ዝተፈላለያ ኮለጃት
ዝተማህሩ ክምረቑ ቀንዮም። ኣብ’ቲ
መዓልቲ መመረቕታ ኸኣ ኣዝማድ፡
ኣዕሩኽ፡ ጐረባብቲ፡ ክበጽሑን ‘እንቋዕ
ኣሐጐሰካ’ ክብሉን ተዓዚብና ኣለና።
ዘቢብን ዘቢባን እውን ከም ሰበን ምስ
ወለደንን በይነን ናብ መመረቕታ ናይ
ዝፈልጥኦም ሰባት በጺሐን። ኣኣብ
ዝኸድኦ ኸኣ ምሕታት ኣይገድፋን።
ምኽንያቱ፡ “ዝሓትት ይፈልጥ” ዝብል
ብሂል ይኣምናሉን የተግብርኦን’የን።
ካብ ሓንቲ ዳስ ናይ ወዲ ገዛውተን ምስ
ወጽኣ ካብ ዝተበሃሃልኦ፦
“ስምዒ እንዶ ዘቢብ!” በለት ዘቢባ
ብዛዕባ’ቲ ኣቐዲመን ኣብቲ ዳስ ዝሰምዕኦ
ዕላል ክትጅምር ብምህንጣይ።
“ህ”
“ንሕናኸ መዓስ ኢና ከምዚኦም
እንኸውን?”
“እዋእ! ምስ ዓበና፡ ትምህርትና ምስ
ወዳእና እምበር መዓስ ድኣ ደሊኺ?”
“ስለ ዝዓበኻ፡ ክንድኦም ስለ ዝዀንካ
ጥራይዶ ከምኦም ይገብረካ ትብሊ?
ሕሰብሉ ድኣ መሓዝቺ?”
“ዘረባ ኣምጺእኪ ሕጂ! ነዚ ሕጂ
ዝበጻሕናዮ
ኩሎም
መዛንኡዶ
ተመሪቖም’ዮም? ኣነ ኣይመስለንን።
እቶም ቀደም ምስኡ ትምህርቲ ዝጀመሩ፡
ክንዳና ከሎ መማህርቱ ዝነበሩ ገሊኦም
ትምህርቲ ኣይወድኡን፡ ገሊኦም ነጥቢ
ኣይምጽኡን። ብዘይካ ክንድኦም ምዃን
ኣብ ትምህርቲ ኸኣ ምንፋዕ ኣገዳሲ’ዩ።”
ድሕሪ ምባላ ዘቢብ “ሕቶኺ ተረዲአ
መሊሰልኪ ክኸውን ተስፋ እገብር፡”
በለታ ነታ ጐድኒ ጐድና ኰይና ምስኣ
እትስጉም ዝነበረት ዘቢባ መሓዝኣ።
“ከመይ ገይርኪ? እንታይ እዋንኪ
ድኣ ሓሳበይ ተረዲእክዮ?” በለት ዘቢባ
ፍሽኽ እናበለት።
“እዋ……..ይ! ኣሽንኳይዶ ብዘረባ
ዝጀመርክዮ ኣብ ልብኺ ዘሎ ከማን
ክፈልጦ ኣየጸግመንን’ዩ። ‘ተማም’
ገይርናዶ ኣይኰንናን ‘ንገጣጠም’
መሓዛይ።”
“እወ ግርም ኣለኺ። ካብ ኩሉ እንታይ
ገሪሙኒዶ ኽነግረኪ?”
“ሕራይ ንገርኒ’ምበር እፈልጦ’የ።”
“ከመይ ገይርኪ ትፈልጥዮ?”
“ካብ ከመይ ገይረ ፈሊጠ፡ እቲ ደስ
ዝበለኪ ክነግረኪ ይሓይሽ።”
“ሕራይ ንገርኒ በሊ።”
“በብዓይነቱ ናይ ኢንጅነሪንግ ትምህርቲ፡
በብዓይነቶም ዶክተራት ከምዘሎ ዝነግረኪ
ዝነበረ’ዩ ደስ ኢሉኪ። ሓቀይ ድ’የ?”
“እወ ሓቅኺ! ሎሚ መዓልቲ ገለ
መፍለጢ ነገር በሊዕኪ ከይትዀኒ”
ተገረመት ዘቢባ።
“መፍለጢ ኣይኰንኩን በሊዐ።
ኣስተውዒለ’የ። ‘በብዓይነቶም ኢንጅነራት
ኣለዉ’ እናበለ ክዛረበና ከሎ ‘ማራ’
ተመሲጥኪ ኢኺ ትሰምዕዮ ነይርኪ።
ኣተኲርኪ ናብኡ ትርእዪ፡ ጽን ኢልኪ
ትሰምዒ፡ ነቶም የማነ ጸጋምኪ ዝነበርና
ፈጺምኪ ቊሊሕ ኣይበልክናን። በዚ
ኸኣ ልዑል ተገዳስነት ከም ዝነበረኪ
ንርዳእ። ካባይ ንላዕሊ ንስኺ ጽን ኢልኪ
ስለ ዝተኸታተልክዮ ጽቡቕ ገይርኪ
ድገምለይ”
“ፈለማ ኣብቲ ናይ መመረቕታ
መጽሓፍ ስእሊ ናይ ብዙሓት ክንርኢ
ከለና ዝተመረቕሉ ዓይነት ይነግረኒ
ነይሩ። እታ ‘ኢንጅነሪንግ’ እትብል ቃል
ምስ ተደጋገመትኒ። ‘ብዘይካ ናይ ገዛኸ

ካልእ ኢንጅነር ኣሎ ዲዩ?’ ኢለ ሓቲተዮ፡
” ምስ በለት ዘቢባ ናብ መሓዝኣ ቊሊሕ
በለት። ትከታተላ ከም ዘላ ምስ ፈለጠት
ከኣ ዘረብኣ ቐጸለት። “ብዙሕ ዓይነት እዩ
ዘሎ። ናይ ማሽናት ኢንጅነር ኣሎ፡ ናይ
ኤለክትሪክ ኣሎ፡ ናይ ኮምፒተር፡ ናይ
ማዕድን፡ ናይ ባሕሪ ብዙሕ ዓይነት’ዩ
ዘሎ’ እናበለ ጽቡቕ ገይሩ ነጊሩኒ። ካልእ
ከኣ እንታይ ኢሉኒ መስለኪ?”
“እንታይ ኢሉኪ?” ሓተተት ዘቢብ
ንኽትፈልጥ።
“ዶክተር ከማን ናይ ሕክምና ጥራይ
ኣይኰነን። እንታይ’ዩ ጓለይ ዝበለኒ
እ………..” ኣብ ኢዳ ዝነበረት ብፒሮ
ዝጸሓፈትላ ወረቐት ገንጺላ ከተንብብ
ጀመረት ዘቢባ። “ምሽ ዋላ በብዓይነቱ
ዓይነት ትምህርቲ ከሎ ገሊኦም ብዲፕሎም
ገሊኦም ብዲግሪ’ዮም ዝምረቑ?”
“እወ”
“ክትምረቕ ከለኻ ዘሎ ደረጃታት፡
” ዘቢባ ካብ ጽሑፍ’ያ ተንብብ ዘላ።
“ቅድም ብሰርትፍኬት ድሕሪኡ
ዲፕሎማ፡ ድሕሪኡ ዲግሪ፡ ዲግሪ
ምስ በልካ ማስተርስ ቀጺልካ ዶክተር፡
ብድሕሪኡ ኸኣ ፕሮፌሰር ይስዕብ። እዚ
መዓርግ ወይ መጸውዒ’ዩ፡” ካብ ጽሑፍ
ዘንበበቶ ምስ ወድአት “በቲ ዝበለንስ
ዋላ ናይ ቊጽሪ ዶክተር ከማን ኣሎ
ማለት’ዩ።”

“እዛ ናይ ዶክተር ትብልያ ዘለኺ ድኣ
መዓስ ነጊሩኪ ዘይሰማዕኩዎ?”
“ኣየቕለብክሉን ማለት’ዩ ኣምበር
ንሱስ ብፍላይ ንነኣሽቱ ተገዲሱ’ዩ ብዛዕባ
ትምህርቲ ዝነግር ነይሩ።”
“በቃ! ጠሪሾም ትምህርቲ ወዲኦም
ማለት ድዩ?” ሓድሽ ኣርእስቲ ከፈተት
ዘቢብ።
“እንታይ ክውድኡ ድኣ እንታይ ድየ
ክብለኪ ጸኢሐ?”
“እንታይ ኢልክኒ?”
“ማስተርስ እ………. ኣለዎም
ብሕጂ፡” ናብታ ኣብ ኢዳ ሒዛታ ዝነበረት
ወረቐት እናተመልከተት።
“ኣነስ በቲ ሓደ ወገን እዚ መመረቕታ
መጀመሪ ናይ ሓደ ነገር’የ ዝብሎ።
ምኽንያቱ ኣብ ኣዚለ ጸኒሕካ ጋውን
ገይርካ ትምረቕ ምሽ። ብድሕሪኡ
ቀዳማይ ክፍሊ ኢልካ ትጅምር። እዚኦም
ከኣ ሕጂ ተመሪቖም ኣለዉ። ብሕጂ ገለ
ነገር ክጅምሩ’ዮም።”
“ንስኺስ ብሓቂ ትኲርቲ ኢኺ።
ጽቡቕ ገይርኪ ከኣ ኣመሳሲልክዮ” ዘቢባ
ብዘረባ መሓዝኣ ተገሪማ’ያ።
እዚ እናበላ ከዕልላ ከይተረድአን ኣብ
ጥቓ ገዛ እንዳ ዘቢባ በጽሓ። ኣብኡ’ውን
ዕላለን ደው ኣይበለን። ኣብ መወዳእታ
ዘቢባ ንመሓዝኣ “ቻው” ኢላ ናብ
ገዝኣ ኣተወት። ዘቢብ ድማ ናብ ቤታ
ኣበለት።

እተመሳቐለ ቃላት
ነዛ እትስዕብ ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት ስርሕዋ። መልሲ ኣብ
ዝመጽእ ቀዳም ክወጽእ’ዩ።

ንትዂል ዝምላእ
1) ብርሃን ን__________ ምዕባለ
2) ናይ ውግእ ተሽከርካሪት
3) ቀዳመይቲ ዓመት ናይ ወርሒ
4) ዝሕረስ መሬት
8. ንቚጽ ዘይኰነ
10. ሓበሬታ፡ መፍለጢ
12. ድሕሪ ቐትሪ ዘሎ ግዜ
13. ኣፍሪቃዊ ጎቦ
16. ዝዓበየ እምባና
17. መትሓዚ ማይ
18. ኢድ ንኢድ ምልውዋጥ
20. ብልጭ፡ ማሕ
21. ማዕጾ ምስ ተዃሕኩሐ እንብሎ
22. ጠምት፡ ተዓዘብ

ንጋድም ዝምላእ
1) ዊንታ፡ ሃረርታ
3. ባህላዊ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ልብሲ
4. __________ ወርቂ እዩ።
5. ሓንቲ ካብ ኣዕዋፍ
6. ስም ጓል
7. ማይ እተመላልስ መኪና
9. ስቕ ምባል
11. መጸውዒና ዝዀነ
13. ንሰብኣይ ዝወሃብ ናይ ክብሪ ስም
14. ሓደ ካብ ክቡራት ማዕድናት ዝዀነ
15. ዓድግ፡ ግዛእ
16. ካብ ኲርኳሕ ንምክልኻል ኣብ
መንኩብና እንገብሮ ጨርቂ
17. ቅልጥፍቲ ነፋሪት
18. ግዜ ንምፍላጥ እንጥቀመላ
መሳርሒት
19. ናይ ኤርትራ ርእሰ ከተማ
21. ፍልጠት ዘቕስም
23. ህርኲት (ካብ ሓሳዂ)
24. ድርብ፡ ክልተ

ተማ. ኣብራር ሳልሕ
ቤ/ት ሳግም ተሰነይ

