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ዝርግሐ ኣንበጣ ምድረ-በዳ
ኣብ ኤርትራ

ቀዳም 9 መጋቢት 2019
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መጻኢ ቨነዝዌላ ኣብ ቀራና.
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ኣድህቦ ናብ ውሽጣዊ ...

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8

ዘቢብ ዘቢባ

ገጽ 9

ኣርሰናል Vs ማን. ዩናይትድ

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ብክብ ዝበለ መዓርግ ተዘኪራ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ - 8
መጋቢት፡ “ሰላም ውጽኢት ጽንዓትና፡
ልምዓት ፍረ ዕዮና!” ብዝብል ቴማ፡
ኣብ መላእ ሃገር ብኽብ ዝበለ መዓርግ
ተዘኪራ።
ኣብ ኣስመራ - ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ
ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ ፕረዚደንት ሃማደአ
ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ኣመሓዳሪ
ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን
ዑስማን ኣውልያይ፡ ሚኒስተራትን ካልኦት
ሰበ-ስልጣን መንግስትን፡ ከምኡ’ውን
ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ኣህጉራውያን
ውድባትን ተረኺቦም ነይሮም።
ኣደ-መንበር ሃማደኤ ዞባ ማእከል ወ/ሮ
ኣለም በላይ፡ ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት፡
ኩነተ ኣይሰላም-ኣይኲናት ኣኽቲሙ ናብ
ትስፉው መድረኽ ሰላም ኣብ እንሰጋገረሉ
ዘሎና እዋን ትበዓል ብምህላዋ ፍሉይነት
ከምዘለዋ፡ በቲ ካልእ ድማ ረዚን ሓላፍነት
ህንጸት ሃገር ከምእተሰክም ብምሕባር፡
ኣበርክቶ ደቂ-ኣንስትዮ ዝያዳ ክዓዝዝ
ኣዘኻኺራ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል
ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ፡ ደቂ-ኣንስትዮ
- ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ብግብሪ
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ረ
ኸ
ት
የ
ማ
ነ

ዘመስከራኦ ተሳትፎን ተወፋይነትን፡ ኣብዚ
ተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ እውን
ብዝለዓለ ከምዝደፍኣሉ ዘለዎ እምነት
ገሊጹ።
ኣወሃሃዲት ኣብያተ-ጽሕፈት ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ኤርትራ፡ ሚስ ሱዛን ንጎንጊ

ድማ፡ ቃልሲ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ
ንማዕርነትን ዝተጐናጸፋኦ ዓወታትን
ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ኣረጋጊጻ።
ብደረጃ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ሓልሓል ኣብ
ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ድማ፡ ኣደ-መንበር
ሃማደኤ ኣብ’ቲ ዞባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን፡

ደቂ-ኣንስትዮ ብቑዕ ሞያን ፍልጠትን
ዓጢቐን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ሃገር ዝድለ
ኣበርክቶ ንኽገብራ፡ ማሕበር ይሰርሓሉ
ከምዘሎ ገሊጻ።
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ እውን፡ ኣብ ሓውሲከተማ ፎርቶ-ሳዋ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ

ስነ-ስርዓት፡ ኣደ-መንበር ሃማደኤ ኣብ’ቲ ዞባ
ወይዘሮ ይሕደጋ ዮውሃንስ፡ እቲ ዘሐብን
ፖለቲካዊ ባህልና ብስራሕ ተደሪዑ፡
ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ መደባት
ልምዓት ኣብ ምዕዋት ተራኣ ዳግም
ከተጒልሕ ኣዘኻኺራ።

ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም
ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን፡ ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ፡ ዓባይ ብሪጣንያን
ኣውስትራልያን፡ ንጥፈታት ህዝባዊ
ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም።
ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱምን
ከባቢኣን፡ ብ1 መጋቢት፡ ኣፍልጦኦም ኣብ
ህሉው ኩነታት ሃገርን ዞባውን ኣህጉራውን
ጉዳያትን ዘዕቢ ሰሚናር ተዋሂቡዎም።
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ
ኣብ ሱዳን፡ ኣቶ ኢብራሂም እድሪስ፡
ኣብ ዞባና ንፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን
ቊጠባውን ዕብየት ዝድርኽ እወታዊ
ለውጥታት ይርአ ከምዘሎ፡ ኣብ’ዚ ድማ
ህዝቢ ኤርትራን መንግስቱን ዓቢ እጃም
ከምዘለዎም ገሊጹ።
ኣባላት ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር
ደቂኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዋሺንግተን
ዲሲን ኦሃዮን - ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ፡ ብ2 መጋቢት ዝኽሪ ኣህጉራዊ
መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ጸምቢለን።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ መልእኽቲ ሃማደኤ
ክንበብ እንከሎ፡ መሓዙት ማሕበራት
እውን ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣቕሪበን።
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብተመሳሳሊ፡ ካብ

11 ከተማታት ዝተኣኻኸባ ኤርትራውያን
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዝተሳተፋሉ፡ ዝኽሪ 8
መጋቢት - ብ3 መጋቢት ኣብ ከተማ
ለንደን ብድምቀት ተጸምቢላ።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ

ሱዳን

ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን፡ ኣቶ
እስቲፋኖስ ሃብተማርያም፡ ንዕዙዝ
ተሳታፍነትን ኣበርክቶን ኤርትራዊት ጓልኣንስተይቲ ኣብ ኩሉ መድረኻት ቃልሲን
ህንጸትን ሃገር ዘኪሩ።

ኣብ ከተማታት መልበርንን ፐርዝን
- ኣውስትራልያ ዝነብሩ ዜጋታት፡
ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂኣንስትዮ ኣብ ዘካየዱዎ ጽምብል ድማ፡
ጠቕላሊ ቈንስል ኤርትራ ኣብ’ታ ሃገር፡

ኣቶ መሓሪ ተኸስተ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ ተኣትዩ
ዘሎ ትስፉው መድረኽ ንምብጻሕ፡
ተወፋይነትን ተጻዋርነትን ዝመለለዪኡ
ኣበርክቶ ደቂ-ኣንስትዮ ጒሉሕ ምዃኑ
ኣረዲኡ።

ሓዳስ
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ሎሚ መደብ ERI-TV
ሃናጺን ንጡፍን ጽምዶ ንዞባዊ ርግኣትን ዕብየትን!
ብ3 መጋቢት 2019 ኣብ ኣስመራ
ዝተኻየደ ስሉሳዊ ርክብ መራሕቲ
ሃገራት
ኤርትራ፡
ኢትዮጵያን
ኬንያን፣ ከምኡ’ውን ንጽባሒቱ 4
መጋቢት፡ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራን
ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ደቡብ ሱዳን
ዝፈጸሙዎ ናይ ስራሕ ምብጻሕ፡ ሓደ
ካብ ዓበይቲ ፍጻመታት ናይዚ ሰሙን’ዚ
እዩ። እዚ ርክባት’ዚ መቐጸልታ ናይቲ
ኣቐዲሙ፡ ኣብ ኣስመራ፡ ኣዲስ-ኣበባ፡
ጅዳ፡ ጎንደር፡ ሞቓድሾ፡ ናይሮቢ ክካየድ
ዝጸንሐ ተኸታታሊ ርክባት ኮይኑ፣
ሃገራት’ዚ ዞባ፡ ሰላምን ጸጥታን ከባቢአን
ብምውሓስ፡ ብሽርክነትን ተመላላእነትን፡
ንዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት ባይታ
ክጸርጋ ወሲደንኦ ዘለዋ ሓድሽ ተበግሶ
ንምድልዳል ዝዓለመ እዩ።
ኣብ ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ከባቢ ናይ
ዓለምና ዝርከብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን
ቀይሕ-ባሕሪን፡ ብኣቀማምጣኡ ጥራይ
ዘይኮነ ብብዝሒ ህዝቡን ባህርያዊ
ጸጋታቱን፡ ንዕብየትን ምዕባለን ገዚፍ
ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎ ዞባ እኳ እንተኾነ፡
ብሰሪ ዘቤታዊን ዞባዊን ድኻማት፡
ከምኡ’ውን ነዚ ድኻም’ዚ ዝመዝመዘ
ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት፡
ንነዊሕ እዋን፡ ካብ ሽርክነት፡ ሓባራዊ
ዕብየትን
ልምዓትን
ተሓንኲሉ፡
ብፖለቲካዊን ቁጠባዊን ቅልውላዋት፡
ብኣዕናዊ ኲናት፡ ግጭታትን ሽበራዊ
መጥቃዕቲታትን ክሕመስ ዝጸንሐ ዞባ
እዩ።
ህዝብታት’ዚ ዞባ፡ ካብ ከምዚ ዓይነት
ዘይርጉእ ሃዋህው ወጺኦም፡ ኣብ ትሕቲ

ውሑስ ሰላምን ጸጥታን፡ ዘለዎም ዕቑር
ዓቕሚን ጸጋታትን እናተመላልኡ
ብውህደትን ኣድማዕነትን ክጥቀሙሉ
ዘኽእሎም ባይታ ንምፍጣር እምበኣር፡
ብቐዳምነት ብደረጃ ነፍሲ ወከፍ ሃገር፡
ውሽጣዊ ርግኣትን ስኽነትን ምርግጋጽ፣
ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ብሓባራዊ ጻዕሪን
ምድግጋፍን ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን
ብምውሓስ፡ ናብ ቁጠባዊ ምትሕብባር፡
ሽርክነትን ውህደትን ምቁማት፡ ቀዳምነት
ክስራዕ ዝግብኦ፡ መድረኻዊ ሓላፍነት
መንግስታት ዞባና እዩ።
ርግጽ’ዩ ቁጠባዊ ምትሕብባርን
ውህደትን ብሰናይ ድሌትን ትምኒትን
ጥራይ ብቐሊሉ ዝብጻሕ ኣይኮነን። ግዜን
ብዙሕ ረቛሒታትን ዝጠልብ፡ ደረጃ
ብደረጃ፡ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት
በበይኑ መልክዓት እናሓዘ፡ ብናይ ገዛእ
ርእሱ ዳይናሚክስ ዝምዕብል እዩ። ብናጻ
ወይ ዝተሓተ ቀረጽ ንግዳዊ ልውውጥ
ምትብባዕ፣ ናጽነት ምንቅስቓስ ሰባት
ዘውሕስ ቅጥዒታትን ሕጋጋትን
ምትእትታው፣ ቁጠባዊን ንግዳዊን
ፖሊሲታትን ሕጋጋትን ብምጥዕዓም፡
ሓባራዊ መደባት ልምዓትን ወፍርታትን
ብምትግባር ድማ፡ ናብቲ ኣብ ዝተፈላለየ
ክፋላት ዓለምና ተፈጢሩ ዝርከብ
ደረጃ ውህደትን ቁጠባዊ ምትእስሳርን
ምብጻሕ ይከኣል።
እዚ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ወሲደንኦ
ዘለዋ ተበግሶ፡ ኣብ ትሕቲ ዝተሓላላኸ
ፖለቲካዊ ኩነታትን ናይ ነዊሕ እዋን
ማህሰይቲን ድሕረትን ሕጂ ዝጀማምር
ዘሎ ብምዃኑ፡ ክህሉ ዝኽእል

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
ሊድያ ስልጣን

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተሌሄም ታደሰ
ሳራ ኣለም

ብድሆታታት ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን።
ምስናይ ክብደቱ ግን፡ ካብቲ ዝጸንሐ
ሕንኩር ሃውህው ወጺእካ ማእዝን
ምስትኽኻል መተካእታ ዘይብሉ
ምርጫ እዩ። ዞባና፡ ብዓቕልን ትዕግስቲን፡
ብሓባራዊ ጻዕሪን ሃናጺ ጽምዶን፡ ካብ
ዞባ ግጭትን ቅልውላውን ሽበራን ግድን
ናብ ዞባ ሰላምን ልምዓትን ምትሕብባርን
ክቕየር ክኽእል ኣለዎ። እዚ ንክኸውን፡
መንግስታት ዞባና፡ ሰፊሕ ኣጠማምታን
ሓባራዊ ኣመለኻኽታን ብምምዕባል፡
ንዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ብቅንዕናን
ብንጥፈትን ምስራሕ የድልዮም።
ከም ኣካል ናይዚ ተበግሶ’ዚ፡
እቲ ብዙሕ ኣበርክቶ፡ ብቕዓትን
ኣድማዕነትን ዘይጸንሖ ዞባዊ ውድብ
ኢጋድ ኣድላይነቱን ተራኡን ብዕቱብ
ምግምጋም ዘድልዮ እዩ። ኣድላይነቱን
ተራኡን እንተድኣ ተኣሚኑሉ ድማ፡
ዕላማታቱን ዕማማቱን ነጺሩ፡ ቅርጹን
ውዳበኡን ዳግም ተኸሊሱ፡ ስማዊ
ውድብ ዘይኮነ፡ ብግብሪ ኣብ ምውሓስ
ሰላምን ጸጥታን፡ ቁጠባዊ ውህደትን
ተመላላእነትን ዞባና ትርጉም ዘለዎ
ኣበርክቶ ክገብር ናብ ዝኽእለሉ ደረጃ
ክምዕብል ክኽእል ኣለዎ።
ሃገራዊ
ቻርተርና፡
ፖሊሲ
ዝምድናታት ወጻኢ ኤርትራ፡ ኣብ
ናጽነት፡
ምኽባር
ልኡላውነትን
ሃገራዊ ረብሓን ዝተመስረተ ናይ
ሰላምን ምትሕብባርን ፖሊሲ ምዃኑ
ብምጉላሕ፡ ኤርትራ ምእንቲ ሰላምን
ምርግጋእን ዞባናን ዓለምን ብዓቕማ
ኣበርክቶ ክትገብር፡ ምስ ኩሎም

መንግስታትን ሃገራትን፡ ኣብ ናጽነትን
ምዕሩይ ሽርክነትን ዝምስረት፡ ግዝኣታዊ
ሓድነትን ሃገራዊ ክብርን ዝሕሉ፡ ኩሉ
መዳያዊ ምትሕግጋዝ ንምምዕባል
ክትሰርሕ ከምዝግባእ ኣነጺሩ ኣስፊሩዎ
ኣሎ።
ነዚ ፖሊሲ’ዚ መሰረት ብምግባር፡
ኤርትራ ምስ ኩሉ’ቲ ዝሰገረቶ ከቢድ
ብድሆታትን ዲፕሎማሲያዊ ተነጽሎ
ንምስግዳድ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፋሕሰ
እልሞታትን፡ ነዚ ሰፊሕ ኣመለኻኽታ’ዚ
ንምስራጽ፡ ምስ ደለይቲ ሰላምን
ምዕባለን ብምትሕብባር፡ ዞባዊ ሰላም፡
ርግኣትን ጸጥታን ንምርግጋጽ፡ ቁጠባዊ
ምትሕብባርን ሽርክነትን ዜደንፍዕ
ባይታ ንምፍጣር፡ ብዓቕማ ክትጽዕረሉ
ጸኒሓ እያ። ምስቲ ኣብዚ እዋን’ዚ
ብደረጃ ዞባ ተቐልቂሉ ዘሎ ሓድሽ
ምዕራፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ህዝብታት
ዞባና እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ሰላምን
ፍትሒን ዝጠልብ ንቕሓትን ናብ
ሓባራዊ ዕብየትን ምዕባለን ዘቋምት
ባህጊን ተኣሳሲሩ ድማ፡ እዚ ካብ ቅድም
ኣትሒዛ ኤርትራ ክትብህጎን ብውሱን
ዓቕማ ክትጽዕረሉን ዝጸንሐት ቅኑዕን
ሰጓሚን ኣመለኻኽታ’ዚ፡ ተቐባልነቱ
እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ናይ ኩሎም
ደለይቲ ሰላምን ሓባራዊ ዕብየትን
ተገዳስነትን ተበግሶን እናደረኾ ብዝኸደ
መጠን ድማ፡ ውጽኢቱ ንህዝብታት
ዞባና ክሳብ ክንደይ ኣርባሒ ከምዝኸውን
ንምግማቱ ኣየጸገምን። ሃናጺን ንጡፍን
ጽምዶ - ንርግኣትን ዕብየትን ህዝብታት
ዞባና!

ኣፍዓበት - ውዳበ መንእሰያት ሰራሕተኛታት
ጉባኤ ኣቃኒዑ
ውዳበ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ኣብ
ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ “ውዳበና ንብልጽግና
ሃገር” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ 2ይ ጉባኤ
ኣቃኒዑ።
ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ፡
ኣብ ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት ናይ ዝተሰላሰለ
ንጥፈታት ጸብጻብ ክቐርብ እንከሎ፡ እቲ
ጨንፈር ሕጽረታት እኳ እንተነበሮ፡ ዝተወጠነ
መደባት ብግቡእ ከም እተተግበረ ተገሊጹ።

እቲ ጉባኤ፡ ሃዋህው ሰላም ኣብ ዝነፍሰሉን
ንልምዓት ብዝለዓለ ኣብ እንብገሰሉን እዋን
ይቃናዕ ብምህላዉ፡ ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም
ምዃኑ እውን ተዘሪቡሉ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ኣቶ
ኣሕመድ መሓመድ-ኖር ረጅብ፡ ጉባኤ
ዘሕለፎም ውሳነታት ኣብ ምትግባር፡
ምምሕዳር ንኡስ ዞባ እጃሙ ከበርክት
ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዜናን ‘ዩኔስኮ’ን
ናይ ስእሊ ስልጠና ተዋሂቡ
ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዜናን ትካል
ትምህርቲ፡ ስነ-ፍልጠትን ባህልን ሕ.ሃ. ‘ዩኔስኮ’ን ዝተወደበ ስልጠና ደረቕ ስእሊ፡
ካብ 4-7 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ተዋሂቡ።
እቲ 22 ኣባላት ሚኒስትሪ ዜናን
ሰራሕተኛታት ኣካላት ሕ.ሃ. ኣብ ኤርትራን
ዝተሳተፉዎ ትምህርቲ፡ ኣቀራርጻ ደረቕ
ስእሊ፡ ኣተኣላልያን ኣተዓቓቕባን ስእሊ፡
ኤዲቲንግን ሰኣልቲ ከማልኡዎም ዝግባእ
ስርዓታትን ዘጠቓለለ እዩ።
‘ሚድያ ቪዥን ግሩፕ’ ኣብ ዝተባህለ
ትካል፡ ሓላፊ ፎቶ-ግራፍ ሚስተር ጂሚ
ኣድሪኮ፡ ከም’ዚ ዓይነት ስልጠና ኣብ

ኤርትራ ክህብ ንመጀመርታ ግዜኡ
ምዃኑ ጠቒሱ፡ ሰልጠንቲ ንዘርኣዩዎ ንጡፍ
ተሳትፎን ተገዳስነትን ሞጒሱ።
ካብ ቤት-ጽሕፈት ዩኔስኮ ኣብ ዞባ
ምብራቕ ኣፍሪቃ - ሚስተር ጆን ቦስኮ
ድማ፡ ኣብዚ ዲጂታላዊ ኣሰራርሓ ሰፊሑሉ
ዘሎ እዋን፡ ደረቕ ስእሊ ተቐሪጹ ክሳብ ኣብ
መዓላ ዝውዕል ዝሓልፎ መስርሓት ምፍላጥ
ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ናይ መዛዘሚ ስነ-ስርዓት፡
ኣወሃሃዲት ትካላት ሕ.ሃ. ኣብ ኤርትራ፡ ሚስ
ሱዛን ንጎንጊ፡ ንሰልጠንቲ ወረቐት ምስክር
ዓዲላ።

09፡00
09፡30
09፡10
11:00
11:45
12:30
12:50
13:30
13:45
14:30
15:30
17:30
18:00
19:00
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

ኤሮቢክስ
ሄሎ ቆልዑ
ዶክመንታሪ
ዘተ ስፖርት
ፓኖራማ
ዜና ትግርኛ
ሕጊ ንዕብየትን ንስኒትን
ዜና ዓረብ
ፍሉይ መደብ
ተኸታታሊትፊልም መርዓኻ
የርእየኒ 12ይ ክፋል
መደብ ናትራን
ሳይዳ
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
ዳረት ቃና
ዜና ትግረ
ሄራር/ህድግ
ዜና ትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ዓረብ
ኢድኣት
ዜና እንግሊዝ

ሰንበት
ሰዓት
09፡00
10፡00
11፡45
11፡50
12፡15
13፡15
14፡00
16፡30
17፡00
18፡30
19፡00
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ፊዮሪና
ሄሎ ደባይዋ
ኣብዚ ሰሙን ‘ዚ
ሙ/ድራማ
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
ብቐጥታ
ፓኖርማ
ሞዛይክ
ፍሉይ መደብ
ማእገር
ሙ/ድራማ
ህርመት
ዜና ትግረ
ገለብ ደሐን
ዜና ትግርኛ
ኤረና=ገዳም ደብረ
ማንቆርዮስ
ዜና ዓረብ
ሕዋራት
ዜና እንግሊዝ

ሰኑይ
ሰዓት
መደብ
12:00
ደኩመንታሪ
12:30
ዜና ትግርኛ
12፡50
ዕላል ጥበባት
13፡30
ዜና ዓረብ
13:45
ሄራር
14:20 SPORT HIGHLIGHTS
15:15
ሙ/ድራማ
16:05
ልዝብ መንእሰያት
16:45
ደኩመንታሪ
17:25
ካብ ዞባታት
18:00
ፍሉይ መደብ
19:00
ደረት ቃና
20:00
ዜና ትግረ
20:10
ጩራ ጥዕና/ሕርሻን
ሃብቲ ባሕርን
21:00
ዜና ትግርኛ
21:25
መደብ ስፖርት
22:00
ዜና ዓረብ
22:10
መላምሕ
22:30
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.163

ኤርትራ
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ዳህላክ ነጋሲ
ሚኒስትሪ ሕርሻ ውሕስነት መግቢ
ንምርግጋጽ፡ ብቐጻሊ ዓበይቲ ወፍርታት
ኣካዪዱን ኣብ ምክይድ ይርከብን።
ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት እኹል ቀረብ
ንምውዳድ፡ ልዑል ሰብኣዊ ዓቕምን

ኣቶ ሕሩይ

ኣስገዶም

ንዋታዊ ቀረብን የድሊ። እቲ ዝዝራእ
ኣእካል፡ ኣሕምልቲን ፍረታትን ግቡእ
ክንክንን ምቁጻጽጻርን እናተኻየደሉ፡
ምእኵት ምህርቲ ንምኽዕባት ሓያል ጻዕሪ
ይሓትት። እንተዀነ፡ እቲ ሕርሻዊ ልምዓት
ብሰንኪ ዝተፈላለዩ እንስሳታት፡ ክሊማዊ
ለውጢን ካልእ ረቛሒታትን ንሓደጋ
ክቃላዕ ይኽእል እዩ። ኣንበጣ ምድረ-በዳ
ኣብ ምብራቓውን ምዕራባውን ጎላጉል
ኤርትራ፡ ኣብ ክልተ ወቕቲ ዝረኣይ
ሓደገኛ ባልዕ እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ዋና ዳይረክተር
ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሕሩይ
ኣስገዶም፡ ብዛዕባ ህሉው ኵነታት ኣንባጣ
ምድረ-በዳ ኣብ ሃገርና ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ፡ ኣብ ምብራቓዊ ጎላጉል ካብ ራስ
ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር፡ ኣስታት 47 ሽሕ
ትርብዒት ኪሎ ሜተር ንምፍራዮም ዝመቸአ
እዩ። ኣብ’ቲ ቦታ እቶም ኣንበጣ ዝራብሑሉ
ወርሓት ካብ መስከረም ክሳብ ግንቦት
እዩ። እንተዀነ፡ ብሰንኪ ምልውዋጥ ክሊማ
ንውሓት ግዜ ልዕሊ ትሽዓተ ወርሒ ዛይዱ
ከም ዝርከብ ገሊጹ። ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ
ምዕራባዊ ጎላጉል ኣብ ወቕቲ ክረምቲ ካብ
ሰነ ክሳብ መስከረም ብቐንዱ ይፋረዩ። ስለዚ፡
ኣብ’ቲ ክልተ ሰፊሕ ጎላጉል፡ ኣስታት 71
ሽሕ ትርብዒት ኪሎ ሜተር ንምርባሕ ኣንበጣ
ምድረ-በዳ ዝተቓልዐ ምዃኑ ኣረዲኡ።
ኤርትራ ብጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጠኣ
ብምፍራይ ኣንበጣ ምድረ-በዳ ከም ቅድመግንባር ትፍለጥ። ብዛይካ’ዚ፡ ብኻልኦት
መበገሲ ምርባሕ ዝዀና ሃገራት’ውን፡
ትውረር እያ። እቶም ኣንበጣ ዶብ ብዘይ
ምፍላይ፡ ኣብ ሓጺር እዋን ንሰፊሕ ሕርሻዊ
ቦታ ከም ዘጥቅዑ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ
ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሕሩይ ሓቢሩ።
ስለዚ፡ ነቶም ሓደገኛ ባልዕ ንምቁጽጻር ዝካየድ
ቀዳማይ ስትራተጂኣዊ ውጥን፡ ጉድኣት
ቅድሚ ምስዓቡ ንምክልኻል ልዑል ኣተኵሮ

ዝርግሐ ኣንበጣ ምድረ-በዳ ኣብ ኤርትራ
ይወሃቦ። ኣብ’ቲ ዝፈርዩሉ እዋንን ቦታን
ብኽኢላታት ዝቘማ ጋንታታት፡ ጥቡቕ
ናይ ምክትታል ስራሕ ከም ዘሰላስላ ወሲኹ
ኣብሪሁ።
ኣስዒቡ፡ እተን ጋንታታት መሰረታዊ
ዘድሊ መሳርሒታት ብምዕጣቕ፡ ብዛዕባ
ኵነታት ምጅማር ዝናብን ምብቋል ዘራእትን
መጽናዕቲ የካይዳ። ኣብ ሃገርና እቶም ኣንበጣ
ከይመጹ፡ ምምጽኦም ርጉጽ ስለ ዝዀነ ግድን
ቅድመ ምድላዋት ከም ዝጻፈፍ ሓቢሩ።
ብመሰረት ዝእከብ ሓበሬታ፡ ሰሙናዊ ጸብጻብ
ናብ ማእከላይ ቦታ ይቐርብ። ሓፈሻዊ ኵነታት
እቶም ኣንበጣ ምስ ተረጋገጸ፡ ወርሓዊ ምስ
ዞባውያንን ኣህጉራውያንን መሻርኽቲ ኣብ
ጽጹይ መጽናዕቲ ዝተሞርኮሰ መስርሕ
ሓበሬታ ምልውዋጥ ከም ዝካየድ ኣረዲኡ።
ብእኡ መንጽር፡ ክዕመም ንዝተሓንጸጸ ውጥን
ንምትግባር ባጀት ብምሕታት፡ ብዝዋደድ
ትሕዝቶ ኵሉ ንጥፈታት ምክልኻል ይካየድ።
ብተወሳኺ’ውን፡ ምስ ሚኒስትሪታትን
መሻርኽቲ ኣካላትን ብምውህሃድ፡ ቀጻሊ

ብኣግኡ ምክልኻል እዩ። ብተወሳኺ’ውን፡
እዚ ዳሕራዋይ ኣገባብ ምቁጽጻር፡ ንብዙሕ
ሰብኣውን ንዋታውን ጸዓት ዘቃልል እዩ”
ብምባል ኣቶ ሕሩይ ኣረዲኡ።
ምርባሕ ኣንበጣ ምድረ-በዳ ዝረኣየሉ ጎላጉል
ሰፊሕ ስለ ዝዀነ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ነቝጣ
ኮለላ ምክያድ ኣጸጋሚ እዩ። እታ ሓበሬታ
እትእክብ ብኢሎካስ እትፍለጥ መሳርሒት፡
ኣብ ኵሉ ቦታታት ምዝርግሓ ኣሸጋሪ እዩ።
ስለዚ፡ ኣብ’ቲ ቐንዲ መፋረይ ቦታታት ዝያዳ
ከም እተገልግል ዋና ዳይረክተር ክፍሊ
ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣፍሊጡ። ከምኡ’ውን፡
እቲ ጎላጉል ኣብ ሑጻ ዝተደኰነ ስለ ዝዀነ፡
እቶም ኣንበጣ ኣብ’ኡ ስለ ዝጸፍዩ ብቐሊሉ
ክርከቡ ኣይክእሉን። ብዛይካ’ዚ፡ ዓቐን ምቘት
እቲ ከባቢታት ልዑል ብምዃኑ፡ ንኽኢላታት
ኣብ ዕዮኦም ዕንቅፋት ይፈጥረሎም እዩ።
እንተዀነ፡ ነቲ ዕማም ንምዕዋት ክኢላታት
ሓረስቶት (ስካውት) ሓቢሮም ብምስታፍ፡
ንሳ’ቶም ዘቕርቡዎ ጸብጻብ’ውን ልዑል
ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። ብተወሳኺ’ውን፡ ምስ
ኣህጉራውያን ውድባትን ማሕበራትን

ዘየቋርጽ ውጥን ከም ዝዕመም ኣፍሊጡ።
“እቲ መጽናዕቲ ኣብ ውሽጢ ሰላሳን
ሽዱሽተን መዓልታት፡ ምስ ደረጃ ዕብየት
እቶም ኣንበጣ ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ።
እቲ ምንታይ፡ ምስ ነቝሑ ኣብ’ተን
ዝተጠቕሳ መዓልታት፡ ሓሙሽተ ደረጃታት
ዕብየት ኣለዎም። ስለዚ፡ ኣብ ደረጃ ምንፋር
ከይበጽሑ፡ ገና ኣብ ለመምታ እንከለዉ
መድሃኒት ጸረ-ባልዕ ይንጸገሎም። ቀልጢፎም
ክፋረዩ እንተ ጀሚሮም ከኣ፡ ብሓሙሻይ
ደረጃ ፈሊሙ ክሳብ ሳልሳይ ዘሎ መስርሕ
ምንጻግ ብጻዕቂ ይካየድ። ኣብ ቀዳማይን
ካልኣይን ደረጃ ካብ ኣካላቶም ብዝፈስስ
ፈሳሲ ተመሪሖም፡ ኣብ ሓደ ቅርዓት ክሳብ
ዝእከቡ ብምጽባይ ገና ከይዓኾኹ መድሃኒት
ብምንጻግ ከም ዝጠፍኡ ይግበር። ስለዚ፡
እቶም ኣንበጣ ጉድኣት ከየስዓቡ፡ ብቐዳምነት
ስጉምቲ ብምውሳድ ካብ ዘንጸላሉ ሓደጋ

ብዝካየድ ርክብን ብሳተላይት ዝተሰነደ
ሓበሬታ ብምውካስን እቲ ሰፊሕ ንጥፈታት
ከም ዝሰላሰል ገሊጹ።
ኣንበጣ ንምክልኻል ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡
ናይ ሓደ ወገን ጻዕሪ ንበይኑ ኣኻሊ ኣይኰነን።
ክንዲ ዝዀነ፡ ምስ ዝተፈላለያ ውድባት
ብሕብረት ምዕያይ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ፡ ኤርትራ
ዓሰርተ ሽዱሽተ ሃገራት ዝርከበኦ፡ ማሕበር
ምቁጽጻር ኣንበጣ ማእከላይ ዞባ ተጸንቢራ
እያ። ከምኡ’ውን፡ ኣብቲ ትሽዓተ ሃገራት
ዘካተተ ማሕበር ምቁጽጻር ኣንበጣ ምድረበዳ ምብራቕ ኣፍሪቃ እውን ብምስታፍ፡
ብሕብረት ኣብ ምቅላስ ከም እትርከብ ኣቶ
ሕሩይ ጠቒሱ። ብተወሳኺ’ውን፡ ምስ ካልኦት
ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት ብስሩዕ
ሓበሬታ ብምልውዋጥ፡ ኣድማዒ ውጽኢት
ንምርካብ ዘየቋርጽ ዕማም ከም ዝካየድ
ኣረዲኡ።
“ሎሚ ዓመት ኣብ ምብራቓዊ ጎላጉል፡ ካብ
ወርሒ መስከረም መስርሕ ኮለላ ፈሊሙ።
ኣብ ዝቐጸላ ኣርባዕተ ኣዋርሕ፡ ናይ ምቁጽጻር
ስጒምቲ ክውሰድ ጀሚሩ። ብመሰረት፡
ዝተኻየደ ጽዑቕ ስራሕን ጻዕርን፡ ኣንበጣ
ምድረ-በዳ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ከስፋሕፍሕ
ኣይከኣለን። ከምኡ’ውን፡ ካብ ሃገርና ነቒሉ
ንኻልእ ሃገር ከጥቅዕ ብዘይ ምኽኣሉ ኣብ
ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ ይርከብ። እዚ ኣዕጋቢ
ውጽኢት ክርከብ ዝተኻእለ፡ ብሳላ እቶም
ብዘይ ሕለል ተወፋይነት ብጋንታታት ዝቘሙ

መንእሰያት ክኢላታት ሰብ ሞያ እዩ። እቲ
ጎላጉል ብዘለዎ ባህርያዊ ትዕድልቲ፡ ብዙሕ
ብድሆታት እኳ እተሃለዎ፡ ካብ ወጋሕታ
ክሳብ ጸሓይ ዕራብ ብዘይ ምቁራጽ ብልዑል
ሓቦ ኵሉ ተሳታፋይ፡ እቲ ዓወት ክርከብ
ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ’ዛ ሒዝናያ ዘለና
ወርሒ’ውን፡ ገና መስርሕ ምቁጽጻር ክቕጽል
እዩ።’’ ክብል ኣቶ ሕሩይ ኣፍሊጡ።
ኣብ ማእከላይ ቦታ እውን ጎድኒ-ጎድኒ
ናይ ሕርሻዊ ቦታ፡ ኣንበጣ ምድረ-በዳ
ንምጥፋእ ጽዑቕ ዕማም ይካየድ እዩ።
ብመሰረት ሰሙናዊ ዝእከብ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ
ህሉው ኵነታት ሰፊሕ ኣኼባ ብላዕለዎት
ሓለፍቲ እቲ ሚኒስትሪ ብቐጻሊ ይእንገድ።
ከም ውጽኢቱ፡ በቶም ኣብ ምክልኻል
ዝተዋፈሩ ክኢላታት ዝቐርብ ጸብጻብ
ምርኵስ ብምግባር፡ ብሃገር ደረጃ ኣንበጣ
ምድረ-በዳ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለዉ
ክፍለጥ ከም ዝከኣል ኣቶ ሕሩይ ገሊጹ።
ብእኡ መንጽር፡ ኣድላዪ ውሳነ ብሓባራዊ
ርድኢት ይጸድቕ። ሎሚ ዓመት ኣብ
ምብራቓዊ ጎላጉል ብዝተኻየደ ሓያል ጻዕሪ፡
ምሉእ-ብምሉእ ዕዉት ስራሕ ክዕመም
ብምኽኣሉ፡ ዝዀነ ዘስግእ ክስተት የለን።
ብሓፈሻ፡ ኣስታት 27 ሽሕ ሄክታር መሬት፡
መድሃኒት ጸረ-ባልዕ ከም ዝተነጽገሉ ሓቢሩ።
ብተወሳኺ’ውን፡ ካብ ውሽጢ ሃገር ወጻኢ፡
ናብ ካልእ ቦታ ከስፋሕፍሑ ከም ዘይከኣሉ
ኣፍሊጡ።
ኣብ’ዚ እዋን ኣብ ሃገርና ኣንበጣ ምድረበዳ፡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ስለ ዝኣተዉ፡
ዝተረፈ ውሑድ ዕማም ምቕራም ጥራይ
እዩ። እንተዀነ፡ ካብ ካልኦት ሃገራት (ሱዳን፡
ሊብያን ስዑዲ ዓረብን) ኣብ እዋን ክራማት
ምዕራባዊ ቆላ ከይመጹ ስግኣት ስለ ዘሎ፡ ገና
መጽናዕቲ ብምክያድ ጥንቃቐ ከም ዝግበር
እቲ ዋና ዳይረክተር ኣረዲኡ። ኣብ’ቲ ቦታ
ካብ ወርሒ ሽዱሽተ ፈሊሙ ግቡእ ኮለላ
ብምክያድ፡ ዘድሊ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ
ወሲኹ ኣብሪሁ። ስለዚ፡ ኣብ ኤርትራ
ምክልኻልን ምቁጽጻርን እቶም ኣንበጣ
ዳርጋ ዓመት ምሉእ፡ ብዘይ ምቁራጽ ከም
ዝካየድ ሓቢሩ።
“ሓረስቶት ንሕርሻዊ ቦታኦም ዘጥቅዕ
ኣንበጣ፡
ብኸመይ
ይከላኸልዎምን
ይቈጸጻሩዎምን ዘብርህ ስልጠና ይወሃብ
እዩ። ብተወሳኺ’ውን፡ ንሳቶም ብዛዕባ
ዝኽሰት ሓድሽ ተርእዮ እቶም ኣንበጣ፡
ግቡእ ሓበሬታ ብቐጻሊ የመሓላልፉ እዮም።
ሓረስቶት ምስ’ተን ጋንታታት ሓቢሮም
ብምውህሃድ ኵሉ ንጥፈታት ይዓሙ።
እቶም ዳህሰስቲ ክኢላታት (ስካውት) ካብ

ማእከል እቶም ሕብረተ-ሰብ ዝወጹ ኰይኖም፡
ብሞያዊ ክእለቶም ዝያዳ ይምረጹን ብዛዕባ
እቶም ኣንበጣ’ውን ዓሚቚ ኣፍልጦ

ኣለዎምን። ስለዚ፡ ብዛይካ ብሚኒስትሪ ዝካየድ
ሰፊሕ ወፍሪ፡ ኣፍልጦ መላእ ሕብረተ-ሰብ
ንምዕባይ’ውን ካልእ ዝተፈላለየ ንጥፈታት
ይካየድ።” ብምባል ዋና ዳይረክተር ክፍሊ
ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ገሊጹ።
ኣስዒቡ፡ ኣብ መስርሕ ምክልኻልን
ምቁጽጻርን ዝተፈላለዩ ሕጽረታት የጋጥሙ
እዮም። ንኣብነት፡ ከም መጸገኒ ኣብ ኣገልግሎት
ዝውዕል መሳርሒታት፡ ዋሕዲ ማይን ካልእ
ሕጽረት ኣገደስቲ ቀረባትን ኣሎ። እንተዀነ፡
ብሳላ ልዑል ተወፋይነት ኵሉ ኣባል፡ ብዘይ
ምቁራጽ ዕዉት ስራሕ ይዕመም ኣሎ።
እቶም ነቲ ስራሕ ዘሰላስሉ መንእሰያት
ቅድሚ ኣብ’ቲ ዕማም ምውፋሮም፡ ግቡእ
ስልጠና ከም ዝቐስሙ’ውን ጠቒሱ።
ብተወሳኺ’ውን፡ ብዛዕባ እቶም ኣንበጣ
እኹል ኣፍልጦ ንኽህልዎም ናብ ካልኦት
ሃገራት ይለኣኹ’ዮም። ክኢላታት ካብ ወጻኢ
ሃገር ብምምጻእ እውን፡ ጥጡሕ ባይታ ከም
ዝፍጠረሎም ኣረዲኡ።
ኣንበጣ ምድረ-በዳ ዝፋረዩሉ ከባቢታት
ሰፊሕ ስለ ዝዀነ፡ ንምምካቶም ኣብ ኵሉ
ቦታታት ምብጻሕ ኣጸጋሚ እዩ። እንተዀነ፡
ነዚ ንምፍዋስ ኣብ መጻኢ ‘ብድሮን’ (ኣብ
ሰማይ እትሕንበብ ኤለትሪካዊ መሳርሒ)
ኮለላ ብምክያድ፡ ብመሰረት ዝርከብ ጸብጻብ
ኢሎካስ ብምጽዓን፡ ዝንጸገሉ ባይታ ንምፍጣር
መደብ ተታሒዙ ኣሎ። እቲ ኣገባብ
ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተፈተነ ስለዝዀነ፡
ኣድማዕነቱ ብምርግጋጽ ክተኣታቶ ውጥን
ከም ዘሎ ኣቶ ሕሩይ ሓቢሩ።
ኣብ ከበሳ ዝነብር ህዝቢ፡ ብዛዕባ ምፍራይ
ኣንበጣ እኹል ኣፍልጦ የብሉን። ስለዚ፡
ሃገርና ብምርባሕ ኣንበጣ ከም ቅድመ-ግንባር
ስለ እትፍለጥ፡ ህዝቢ ብዛዕባ እቶም ኣንበጣ
ኣፍልጦኡ ንምዕባይ ዝተፈላለየ ንጥፈታት
ክካየድ ከም ዝተጀመረ ኣቶ ሕሩይ ኣብሪሁ።
እቲ ውጥን ውጽኢታውነት ንኽህልዎ፡ ምስ
ሚኒስትሪ ዜና፡ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር፡
ሓረስቶትን ካልኦት ኣካላትን ብውህደት
ብምዕያይ፡ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ
ሓባራዊ ተሳትፎ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ።
ኣንበጣ ወይ ካልኦት ባልዓት፡ ዶብ
ብዘይ ምፍላይ ንዅሉ የጥቅዑ። ስለዚ፡
ምስ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን መሻርኽቲ
ብማዕረ ሓላፍነትን ሓባራዊ ጻዕሪን ብምዕያይ፡
ኣድማዒ ግብረ-መልሲ ክርከብ ይከኣል።
ኵለን መፍረይትን ተወረርትን ኣንበጣ
ዝዀና ሃገራት፡ ግብእ ጥንቃቐን ጥቡቕ
ዝምድናን እንተ መስሪተን፡ ብሰንኪ ኣንበጣ
ክስዕብ ዝኽእል ጉድኣት ኣዝዩ ውሑድ’ዩ
ዝኸውን።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.163
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Ƣǋ ĜŊ ŊŕȞǻĚƂ ǆƯŅ ǆűƄġ
Ŵŕǆ ƃõ ƶƧŶŷ  Śƌù ƎǡŊę Ɔǂ
ƶǉöȳƯǎĆƂĉõƆƄŊŚāŗĜŊ
ŕĿȐĕ ƎĜęā ƶǉö ĜŊ ƆŶŕïùǂ
ƌŊŗ ƶĜęÿõ Śƌù ćƆôǄ ƱǆŊõ
ÿôȡŘŚ ƶǦŅĔõ ǻėǆ Ɔǂ ƎƖƧŶ
ƶƛƆùȳ ƶŅƶā ĜŊ ŊȡǆŴŶğƤ ǎǂ
ƄƌǌĉǄƤ ƭľĆ ŕÿȐĕ ƄŊ Śāŗ
ƧùĬĜňŚŶ ĄŶǦġŚŶ ŕĿȐĕ Ɔǂ
ƶĜęāȳ ÿǉ ĄŶƆĜǆ ŶȞôć ƆƥŶ
ƄŊ ÿǉ Śƌù ŕĿȐĕ ġėā ƄŊ
ƶǞĉĔõ ƆƥŶȲ Ɗõ ĄğęāŖ ƉĉƂ
ƭǆűŚňñĖƱôƨƎĄġúňñęǄƤƆǂȳ
Ɔŗ ĜŊ ƆąŶŶ ıŲƯŶ ĉġ ƶƖƧŶȲ
Ɗõ ĜŊ ƉĉƂ ǆĄġúȲ ŊƄŶȑę ƆƳ
Ɔŗ ĄŶƆĜǆ ŕŶƏôżŶ ĜŊ ƱǆƄĉŶŶ
ĉġ ƶƖƧŶȲ Ɗõ ĜŊ ƄŶȑĕ ƶĜęā
ŕŶƏôżƉĉƶƜűƆǂƶÿġŊȳĉġǦƵ
ǦŶ Ɖĉŗ ƶŕȞ÷ôǁ ĄùƎƯŶ āŊęŶ
ƱôŴȲ ƄŊ ÿǉ Śƌù ƶŕȞ÷ôǁ ňñĖ
ƱôƨĉĜėāŕżŘŚƉĉƱôƧƎġĲĔƌ
ŊǦǋƆǂȳ

ĜňŚ ƄùƬùƌ ĉƶėŊ ùąǎ ŕęƆǇ
ƆǂȳÿǉÿǉƆƥŶŚĜĉưƯ÷÷ŚȲÿǉ
ȣǷęȲ ƄŊ ùƯö ƌùƆ ƉĉƂ ȣǷę
ƉĉƳ ƭǆűŚ ǦȣƬ Ǝȣȓĉ ǆŚĔȣÍĞȲ
ƎÿġŋƆƧŶƱȣęÿƌűǡėŚŕȞȐą
ƎŚŅïù ƉôƙȲ ŶĉƆćŲ ƄƳƙ ƃƙ
ŚȓǡĉȳƆƳǎćƄŊƶŕȞ÷ôǁŚƌ÷Ś
ƶŕȞ÷ôǁňñęǄŚƱôƨĉĜňŚƉĉƱôƧ
ŕĔǋƃƌȲƱǎöġűƄƆĉĚƄƨĉǎ÷ƥŚ
ǥęƌƎŚƄŖƉĉƱôƌƱűȓęƆǂȳ

ƶŅƶāĜŊŴǆĄǙĄęŘŕĄġǼ
êUVW LPSUHVVLRQ  ƄŊ ƶŊù Ƅĉę
ƄŕƊĕƆǂƶĜęāȳƄŊŗŴǆĄǙĄęǄ
ğĉŶŘŚƆŕęƆǇĉŶıġļġȲƄŊıǎĆ
Ƅġėþƙ Ċǧġ ŶĉęƌŊ ƶƯ÷ąƂ
ƏǆŲȲ  ƶǡŅęƌǇŶ ƱǆǡŅęƌǇŶ űǡėŚ
ƆŴǶĹġƌȲűŊġƙĜćǆĉġįùŊƲā
ĜŊƶǻĬĄõƶŅôǁĩǹėƏǆŲƄúȳ
ƶŅƶāƆƥŶȲƉĉƳƇĉƭǆűŚĜňŚƉĉ
ĩǢęŗƆŴÿǉĕƱŶŊƫƙƏǆŷĉƄŊŗ
ȞôćƄŊıǎĆÿôȣśĉŊƶĔƛŊƨ
ĊǧġŶÿǄôƆƥŶƉĉñęƊŚȲāƧġŶ
ŊƶƜűǶňǆŶňñęǄŚŶĜėāŕżŘŚ ÿ÷ǆŶƎāĜņƱȎǦĊĉƄǆƏűŶȳ
ŴǆŗŚƌùŊƱǁǡǎġȲƄŊÿǉŚƌùƄŊ
ǡôĜňŚǎćȲÿôȣśĉǆƗŶƌùƇŚ
ŚĺȎĔõ ƆƥŶ ƉĄǆ ƭǆűŚ Ĝėāŕż
ĜňŚ ƄŊ ùƯöƇĉ Ʊôƨĉ ƄĔƄƆǄ
ƎŚƉƧŶ Ɔǂ Ʊôƌȳ ƱŶŊŋĉ ǉƄ
ƉǁǡǉĢĉȲƄŊġęĂĉŕǣòĉƶĜęý
ƄǆĔƛņŶƆǇĉƆĉŅęȲƉĄǆƭǆűŚ
ƆǇĉȳÿǉƆƥŶÿŶŗùƫùŴǆġėā
Ĝėāŕż ĉġ ƆŚƖƧŶ ƃƙ ŊƗõ
ǎøŚŶŕǡǌġűŚŶƱôƥȲƆĊǎćĊğ
ĜŊȣŚƧŶƯƧŚŶƉĉŚƖƧŶƶāŊĕ
ƄŊ ƱǆŚĔƛŅõ ŶĉŶŘǆ ùƯõ Ɗõ
ŊęƎŚƶŅõĄȑāȣŗŕȑþȤĉƄŊ
Ĝėāŕż ŕǣï ŚĜęā ĄğęāŕǆȲ
ƃǎƄŶŅŊŗŅȐĂĉƆǇĉȳƆŶŕƜű
ÏƆŶŘǆǡǋĝƋƎŶǎÍƳŚïùƋÐƃô
ŴǆĉŶňŊùĉǋġôƱǆŊùŴȲġėāŴ
ĉġ ÿŕŚƎƥ ƶïŅŚų ĄùĞ ȞȐĄ
ǡǋȣŴ ƄŊ ġėā ƱǤǻąƙ ȎǡćŚŶ
ƄǆęġưŶ Ɔǁȳ Ïƃǉǆ ƶÿôȤ ƯǇ
Ņǉ÷ŚŶ ƄùƯùŴ ƎŶƴĔŊ Ȏÿǆ ŅĖĺ
ǆƯŅ ǆŶƄġ ŊƱǁǡǎġȲ ŊȓȞŚŶ Ɗõ
ƶƭęŅŴƧýǌŚƄǆƏŶŴŶȳ
ƄǎñŋǆŶîŅƎĜęĂƄôųƶŊùƆĉűŚ
ĜėāŕżŘŚ ŕƄƋŊƌ ƄŊ ŕƯùôõ ƄôųÐ ƃ÷ Ƅŕÿğġňǆ ĉõƆ ŊĉõƆ
ƆƥŶƄŊŋŘġėāƌƱǫŶȟƙƶŕȞôôǂ Ɖĉƶľǆę ǡǆėŚų ƆǄȳ Ǧǉ ÿĮ

طٗן؞܄٧ٗڥٕإۂص٪ڧפʵʵʷ
ŴŅǆƉǆǊ"ŕƢǋƂ"ƉĄǆƃõ"ȣľĖǏ
ǆƧǌƆ Ɔǂ" ƄïÕÕ ƆĊ ƆƳƄ ƆŘ
ĄŊƴāŚŴĄŝĉűƴƄęƆġŗĉġĔƄŴ ÿŶŗƭǆűŚȣľĖÍǄȳƄǁűǆŗ"ƆŶǎƬȳ
ȣľĖǉƄƌŊĄƭġÍǄƎùŕƢǆƭĜęŕ ƆġƉǡôƌùƆƭǆűŚƉŶȞŚĩȳ
ƶƜűŚ"ƃùŴŶƖƧŶƃŴȳŊęǦȓƆŘ
ŊƄŶȑęƆƳƎŶǶľĢƶȎŴāŴǎćÿǉ
ȣľĖÿŶŗÍǄȳƏǆŲǦŶƌŊƢïŇŴŊ Ƣ÷ǋ ŶƧõǊ ƶùǦĢ ȣľĖ ĄƢǌƆŘ
ƢïŇȴ ƌŊ ƊűŘŚ ŴŊ ƊűŘŚ ŊƲā ƱǆŊõ ƏǆŲ ŚĔƛŋȳ ŊƲÿŚ Ƣôǋ
ȣùùǆ ƃƙ ŚęƆǁ÷ȳ ŊűŊġŴ ƆŶǏ ÿǉ Ƣǆ ÿŶŗ ƌŊ ǉĲĉ Ĭǆǋ Ņŕƛ
ŶęƄǄȳ ŶƭęƎŴ Ƣǆ ĉÿƴŴ ŶÿƧŴȴ ĉġ ƶƜŷĉ ƆĊ ĄƘĚĉÍƧŶ ĉġ
ǧĔŉŚŴȴ Ŷƣ÷ǎŴȴ ƉĉƂÍƧŶ ŶƢ÷ǋŴ ƱǁġĉƯƨŕġȡĲĖȔĉňƯõǆȞùǻƎŊõ
ƆűęƆǄȣľĖÿǉǏŶŊ÷"ƄǆƏűŚÕŶ ƄǆŚęƆŶȳŊƲÿŚƭŅǆŗĉƖĚĉƖĚ
ĉƛŶǄŖ ŶęƁŶǏ ÿǉ ƭęƎƙ ƶűŅĔ ƆŶŕ ƄŊǂ ǦŶ ĄƉė ǆĉƉĚ ƃúĉ
Ŋǡô Ǣǌǆ ĉğƙ ĉġ ƶĜÿÿŊ ƆĊ ǆĉġõÍǇĉȳƏǆŲǦŶƄŊƣõǏĉĉġ
ƱǆĉġĉćƯƌ ŶŶƧā ƶŅô ǦƵ ĉġ ŅȓüŊƂƉǁĶĔȏƆŶŕġğƛėĉƏǆŲ
ƶȎŶāƆŗƶűŅĔƌĉŚāù÷ǆƆŴǧǉôŶ ƌŊƱôƨƎƄęǂȴƆŶŕġĜėĻƢǆĄƯǡęǡĖ
ƆŴŕĔÿÿľƌŶ ƃƙ ŚƖǆǎȳ ǧĔŉŚƌ ƏǆŲƌŊƶŕƄġĚƢǆƶŚƭľŅõŋŘ
ƆĊƛƄƥ÷ÍƧŶŊƄƶǂĬöùǢǌǆ ƎǉùǆƨƢǆƎǉùǆƥŚƯƱŊȳğāŗÍƧŶ
ŕƜėĔ ƆƳ Ɨõ ƄŊ ŉŚ ÿǎāǎƌ āćľŕǦňėŖƆŴȞôǷƄǆǡŊęŶǂƢǆ
ƆŖƧ ƧȓƆ ƎŚŊú ŚƧƯù ƶűŅęƌ ƄǆŚǡŊęŶÍǄƃúĉƎŶǋŊȏāƧõǏĉ
Ŋÿǉ Ąƭùŗ ǆǶȣƆȳ ƎŶǋ ǆľĔ ƎĉāõŶ ƎÿùȟŶ ŚƯƱŊȳ ƆƳ ƭǆűŚ
ĉŊñïùǎćƎùřƙŴǆŚƯŇŚĄŶȞġ ȣľĖÍƖ ǎƄ ƆŶŘǆÍǂ" ƉĉŘ ÿŶŗȳ
ƢĖĕƌƆŗÿǉǡôƆŴǡŅĔƭľąŶƄŊ Ƅǁűǆŗ ÿŶŗ" ƯŶǎƬ āǛÍƧŶ ƌùƆ
ùƯøƙƱôƨȎŊôùŘŶƉęƃƎȣŚŶƉú ƆŶŕïùǂÍġƉŶęƁȳ
ŶġƙǎćƌŊƂƉĉƱŚǆÿĉľŶƄŊƂ
ŊƙùƆ ƢǡŶ ĉġ ƆŶęƃ ǎć ĜňŚ
Ɖĉ ƱǆŚĉęƏġŶ Ɖŕęƃ ȣľĖ ǶȠƂ
ƌŊ ĄľęŊ ĄŶ ǆĹęŊ ŊƶŊù
ñùƛ ǆƯŊùùȳ ŅƳ ƉǁĶĔȎ ĉġǸę
Ƅĉę ŕĄĖĂĉ ƄŊ Ǝùŕ Ŋÿǉ ƭǆų
ÿǎāǎƌŶ ƄāöȞõ ƶŅùƌǇ űǡėŚŶ
ƶǻĉŚƨĉĬĔŊśĉƱǆĉƯĕǆƶĉǎŴ
űŶƶĄȎ ǆĹęŅųÍǂ ƶŅùƌǇ ĉƶėƧ
ŚƯƱŅúĉȳ
ǆƖƧŶȳƆƥƆƆĊƆŗƶűŅĔȣľĖǉƄ

ĆƋƅùƄǌĉ

ƅöǡŊĔ
ŕǦňę ǁƆǌƧƌ ƶÿôȤ ġėā ȣõǆŶ
ȓȟȣŶ ƎƖƧŶ Ƅôƨȳ ŊƲÿŚ ǎć
űƳƉĉŴǆîƢśĉƯ÷ćĜĖưĉƊõ
ƶǡŊęƨ ġĔÿŚ ŊȓȞŚŶ Ŋùƫù
ǻŶįĹŶƱĜ÷ġõïŊĔćŚĜėāŕżŘŚ
ƉĉƱôƧƄŊƶŕȞ÷ôǁŚƌ÷ŚŊǦŊĖ
ƶĔƄŴǇűǡęƆǂȳ
ŊĺȓĖ ǉƄ þǉŚ ǆƜŲ ƆĉŅęȲ
ĄŶȎĚęŚƌ÷ŚƶƜŲƌŊŅƭùǹȣÍĞ
ŅƭùƄȣƆŚŊúĉĜėāŕżŘŚȲƄŊ
ƶƜű Śƌù ƄǆŚġƆŷĉŶ ƃƙȳ Ŵǆ
ġėā ıǻƬ Ƣǆ MRE FULWHULD ŴǆƷĉ
ĜňŚƎŚȞùǻƄƶǂƄȎǤĆƆǂȳƆƷĉ
ƭǆűŚĜňŚȲǦƵƇĉƄŊƎŶǋƄŊġėā
ȲƄŊŅôƌŶôƎƭƌŶƢĔƄŊĉƆƌŊŶ
ƱǻȟƂ ƏǆŷĉȲ ŶƱǆȞùǻƨ ġėā
Ɖĉ ƶĜęāƨŶ ĉõƆ ŊĉõƆ Ŵśĉ
Ĕïȓ ƶȞĜĢ ƉĉƶƜűŶ ǡǆĚĉ Ŵǆ
ĉƶėŊƄĄùƱôƨĉƆǇĉȳƉĉƳƇĉ
ƭǆűŚ ĜňŚ ƄŊ ƉňŇƙ ƆŶŕïùǇĉ
Ɔŗ ġėā ǆāĄġ ǻėǆ ƱǆƏű ƄŊ
ĄŶǧ ĜėāŕżŘŚ ƱǆĉŚƆĉćŶŶ
ƱǆĉľğŶŶ ǆƛĜŚȳ Ɔŗ Ʊāƶűų
ŊƲÿŚ ĄŶƆĜǄŚ ƄŊ ƉĉƳ ƭǆűŚ
ŕǦňęŕȎĆǏĉƎŚĖƃƉôƙƆǂȳ
ƆŗƶƭŅǁȎǡĉǎćƉĉƳƇĉƭǆűŚ
ĜňŚ ŊŊƲÿŚ ÿôȣŗ ƶȣŕƧŶ
ƶąǧĝŶĉƟŲƆǂȳƆŗƄƶǂƶǡęĄų
ǎć Ŷÿǉ ĆƴŴƧŶ Ƅƶǂ ŅöāŶ
ÿ÷Ƞ ƆƧŶ ƉǉŴǦĕ ĉƖƄúĉ Ɔǂȳ
ƉĉƳ ƭǆűŚ ŕęƆǇ ǎć űŗ ıŲƯŶ
ñęƊŚŶĜėāŕżĊėõŊĉñğǆȲƄŊ
ĄƢǌƆŘ ġėā ƎŊǉùŶ ŴŊ ÿȞħƤ
ƯŶƢŚƶĄęāġǢĉŗƎƧĜǎƎŚĖƃ
ƉôƙƄƳƙƃƙƆŚǢîȳ
ƄŊǡôƆƥŴŚǦŶƆśĉƄŊ÷Ưôƥǆ

ƄŊÍƳ Ɖĉ ƄŊűŚ Ŵǆ ÿǉ ŊĹĔň
ƶȞùǼĜŊŘĖƛŶŚƭƱŊȳƆŗĜŊűƤāŶ
ƶŕÿ÷ôƖŶƭǆűŚġǎėŉŘƤĉġǸėŚ
ƭĮņȴ ƄŊ ǢƯƷ ñǆƢŚ ŶŅǆŲ ƎǢƭƶ
ǎāĖ ĉȓŴāȴ ÿŶŗ ĄǫƯƶŗ ñǆƢŚ
ŚƜűųÍǄƶŅ÷ǧęƷǆĔƎŊȳƆƴĜŊƄŊ
ĄǙĄęŘŊƗôŶŚŶƄȞįęȴĉġǸėŖŶ
ȎǡćŖŶĜĆƭĄƌȣùŗȎǡąŶĉġǸĕ
ŚƯıŊƢĔǜŶƆǄűǆėȳŶĝÍƧŶŊƢǡŲ
ƆŗƄúƶŊúȣľĖȴĉƎŶƙŶŶƄƛŊĚŚŶ
ƆŴĄǡŅıǎĆāǛƶűŅėǡôǡôȎǡćŚ
ŕÿňŇĕ ƄŊ ĉȣŘā ǆŕÿǤǡƴ űŅĔȳ
ǎāĖ ĭĕŊ ǦŶ Ɔƴ ǧęƷ ƆŶŕġ ĄŶǄ
ƆŶŕġƌùƆǶĆŘŊƶǶıĉŶƱǆǶıĉŶ
ƌŊĜƭŘŚƎğŊĄƭùŘŚƶľȓùƊėŶ
Ʊǆŕǉùǁ ĬŊǶęǶę ƶĄùƇ Ŵǆ ġǋ
ĲùƭǶňǆŶƉŕęƃŚǞĉęȳƌŊÍƳÿöȡ
ǎć Ǆƃ Ŷĝ ǫŴ ƏǆŲ űŕŶ ĄľęŅǆ
ƶŅôŕŶ ƄāƥŘŶ ĄÿƲŘŶ ƄƋň Ɔŗ
ƄĹǋćƢĔǜƶŕňñôŚõĉƯįŊĉġǸę
ėāĖÿƆŗŊƢǦƬƶŕűǦėŶǆƖƧŶÍǂ
ƃ÷ƶǶęǶĔśŶŶĄćľęŗƶƜŶƥį÷Ś
Ŋĉāƥġ ƎŚƱęƨ ŚǞĉęȳ ŶĝÍƧŶ
ŊƢǡŲ ǡô ǆïġǄ Ɔǂ ƶŅú űǡėŚ Ȟǆ
ƉŊùǙĄĔȳƆƥƆƄŊƳÍƖǎƄƆŶŘǆ
ŕĔƛŅ"ƆƳƭǆűŚŕęƆǇƄŊŊƲÿŚ
ĄȑĉǎŗÍǂ ƱǤǻĉȳ ǡô ƌŊÍƷĉ ƉĉƳ
ƱǤǶĊĉ ĜŊ ÿǌę ƆŶŕƜǆŷĉ ƆƳ
ƊõĄňùǆŗƃŴƶŕŅïïùƨǎƄƄŅǆ
Ņùǂ"ȣĺėŚƆŶŕƜǆŷĉǎćƆƳƗõ
ĄŊȓƭŘŚ ŴŅǆ ŕĔĞƫ" Ƅï ƆĊ
ƆƳƄ ƉĉŘ ŚƧǌƆ ȣľĖ ƆǄȳ ƆƥƆ
ȣľĖǏŚƣǌƆÍǄ"ƆŶǎƬȳƆĊƆŶŘǆ

ȓȣþġėāƶęƉņŊŕĄğğöĄġęā
ƶÿôȟ ƄġėāŗȲ űŗ Ǣǌǆ ŊƄǢƂ
ƶűĭýõ ƆƓ ƆŶŕƜŲȲ ƄŊŗ Śƌù
ŶƶǦŅę ŶǻȞŘŚ ŶĉƯƴŊȲ ƆŴȞôǷ
ƉĉƱǆȞùǷ ŊĉĉğùȲ ŶÿĜƧŚŶ
Ą÷ƌƯŚŶ ƉƁŶǦǊ ǆĔƄǂ ƆǇĉȳ
āćľŴǆƳƇĉĜňŚŊƄõŘƆŴȎùƧ
ŶŊƲā ĜŊ ƶùƎąŶ ĄŶƆĜǄŚ ƄŊ
ƎŶǋ ŊġęĂĉ ŊĄùÿĢĉ ƎȣŕƧ
ŴǆĉȣŘŶňñöġôƱġęȏŶƆǂȳƆŗ
ĉƛŶǄŚŶȏęƆǂȳćŶƌƉǁùƭõƄŊ
ƱǆĄƭùśĉ Ŵǆ ġėā ƯŉŚ ƎĔƛņ
ƶŕƭƱŅĜŊȲŕġȡĲĖȏŶġėāĤôù
Ŋĉňù ƄŊ ŅôƌŶ ôƎƭƌŶ ƎȓĄǎ
ƆĉŅęȲȓƬĕġęýŶĄŶȞƭŖŶƉĖƃ
ƶǉöƄƶǂƧýǎƆǂȳ

ƄǆűȎŊĲ ƭǆűŚ ƎŚġėĂ ǁŊùƌŶȳ
ÿ÷Ƞƙ ƶñŅƌ ƎŊĔŚŶ ƄŊ ùƯøƙ
ƱôƨƄĔƄƆǄŶŊƱǁǡǎġȲġėāƌĉõƆ
ƄǎñŋŕȞ÷ǻűŚŶƎğŊƶĔƎŊġėāƌ
ŊȓȞŚŶ ŊƄğùǼŶ ƌŊ ĉġùğùŶ
ƄŊǦƵƙƄŊŋŘġėāƌŊĉęƌŊŶ
ƎŚŋƊęǁŊùƌŶȳƄŊęƆĞƆƳƆƧŶȲ
ƎŚƴĔŊƄŊƱǎùǁƌƆƥŶęƆǆśƙƌŊ
ĉïŊ ƎŚĭǶŊ ǁŊùƌŶȳ ŊƴƯň Ŷġƙ
ƶĜėāƌǇġėāƄŊƶƶĔŅõƆƥŶƉĉ
ÿǉ ƭňġ Śĉ ŚŊù ƆŶŕƜŶƌȲ ĜňŚ
ƄŊ ùƯøƙ ŶƯĬŚ ƉāǎĕŶ Ŷġėāƌ
ƉƉħĉĥŶ Ưǎù ŚȞǻę ĉñ÷Ƨƌ
ƎġĲĔƌƎƛƆùƄôƨȳƱĔňƙıǷŊŶ
ŕĖęŶ ƆŶŕƜŶƌŶ ĄęŚưŶ ȃŊǻŶ
ƄĜųƙ ŚƴĔŊ ƆŶŕƜŶƌŶ ŊęǦȓ ƄŊ
ġėāƌ ƎŚƎŅęŶ ĄƴŲƙŶ ÿôȣŚƙŶ
ƌùƆ ǢǞô ĜėāŕżŘŚ ǢǞô
űƄŅęƎśƙ Ɖôùǆƨ ƉĉƶǞĉĕŶ
ŕȎôƧŚŶ ƆŶŘǆ ǆǡŊĕ ƉĉƱôƧ
ƱǶėǻęƄǆƏűŶȳ
ƱǆȞùǷŶ ƆǇĉȳ ƆƷĉ ƭǆűŚ ĜňŚ
ñęƊŚĜėāŕżƄŊƉňŇƇĉĉġƶñõ
ùƯöƊõƱĜƎȞųűǡęǦŶġűĉǦňę
ƄƶǇĉñęƊŘŚġėāŕżŘŚǆƜŲȳ ġėāćôŚZRUNHWKLFVǆǶȣƆĉñ÷Ƨ
ƄŊƉňŇƇĉƄƶǂñƊǆġėāŕżĉġ ƆǂȳƄŊĉŶįȣƶľǎĄŴǁôŶȳƄŊ
ƶñõǎćǦƵƇĉƄŊƯ÷ùŶïôƧôƧŶ ƶŕȞ÷ôǁ Śƌ÷Ś Ǣǌǆ ƎűĜùǻ ƄŊ
ƱǻȟƂƆǇĉȳ
ƆŶƖǉõƆƥŶȲƄŊĜėāŕżŘŚŴǆŗ
ŚƌùƆŶƯƱŋǢǎôŚȲĉõƆĄƭùŗƃŴ
ŊƶƜű ÿǉ ĄŶƆĜǆ ƉĄǆ ƭǆűŚ
ƎŶƴĔŅõƆŶƧƯȳƉĉƳƭǆűŚƄǤǹĆ
ĜėāŕżƎƖƧŶǆǦňƆȳęǦȓƆǂȲƢôǏ
ǦŶ ŶƧĩǻŴ ƎŶĖƃ Ɔǂ ƶľġŅŴȳ
úĆƭľöƉĉƄęƆġŗŕŘþƲƯąľ
ŶāŴÍƖƄŊŋŘġėāŴƉĄǆƃŴȳ
ƶŅô Śĉñęŗ ƆŶŕƱǆŕƥîŊƨȲ ƭľö
ĜƭŘŚġėāűƛŊęÍǏȲŶƆűǡùǦúĜŊ
ŊĹöõƉűǻęǇƆŶƛƆùĊǄƄǆƏűŶȳ
ŊȣľęŶŊƄƛŊĚŚŶűǡùǦúǏȴƆƳŶ
ƊõűǡęŊŘñƥƛŶïŘïŘŶƎŶŅȓĂ
ƌùƆŶŶűŊġŴƎŶÿŘƶǦŅƄŴāśƆǂȲ
ġôƆŶǉö ŊƲā ƆƥŶ ƱǆāǢğŚŶ
ƱǆıĝŴŚŶ ŶƖƧŶ ƄôŴȳ ƆŚĜęĂ
ĜŊƶƱęƇƆǂƶƭȓǎȲġęŴǆƱĖƆƌ
ġėā ŊƭľùŶ ŚƯǦġŚŶ ƶŕĜűǁ ĉġ ǹȣ ƎŚƭȓǎ ĉȓňǆ ǁƥñűŚ Ɔǂȳ
ƶƖƧŶƧƬõÿǋĕȑƯęƙŶƭƢŚƌŶ ŚñƋŚ ƱĖƆƌ ǎć ƭƢŚ ƎŚÿȣġ
ƱǆȣôǶõ ĉƛŶǄŚ ǁôŶȲȲ ƄŊ ęƆĞ ƉĉƱǆŚƛƆù ƎŶęǉƆ ǆǦŅƄŴȳ ġôƳ
ƆƳƆƧŶƆŚĜęĂġėāŶǦŅĚƆĉŅę ǉĮƅĔǆȑƯǌƉĉƄǄŘŚŴȑƯėćŚŶ
ıŲƭŶĤįúǉƄŶƗŶȳ

ǉƄƎŶŊù"

ƶƧǌƆŶŊƙùƆƉĉŚŚƎƆŶŶǆȞùǻ
ŊƶƜű ƆƳŘŚ ŊŕǉǤǤĆ ĉġ ƆŶŕƜŶƊȴ ŊƶǡŊĚ ƱôƗ ƯǦŊŗ Ɔǁȳ
ŕƭƱŊƊ Ɔǁ ȣľĖ ƭǆűŘŚ ƉĉƱôƧƥ ġôÍƳŊƄǆƄǆŚħĹöÿƳŶƋƎęƆǁƋ
ƉġŕŊñùƶǙĄęƊȳƌŊƳƊõǦŶƆŘ ƄǆǉùŶƆǁȳ
Śÿǆĩ ƶŅùƎƥ ƆŘ ŊƢ÷ǋ ŶƣùǊ
ƆƴƶęęŊƄŊĄŶǧęğġŶĄǉĉĜġŶ
ŚĉǼȣľĖƆǄȳƊõĜŊƉĉŗƢôǋ ƄƶǄ ĄğǸŚ ƏǆŴÍǁ ĔƘŅǄȳ ƄŊÍƳ
ǡǆĚĉŶƣõǏĉƱȣıęƨƆŶŕŕȡĻĕȴ ƆśĉġǎėŉŚŊĄǉĉĜġƎĉĜõƉôƣ
ƉĉŗƢôǋǡǆĚĉŶƣùǏĉƎȟƂƊõ ƆśĉǉĲĉǎćŊęğġÍǇĉŕĄĞúĉȳ
ƶÿǎǢŶ ŊƂ ŶƛǶȣƆ ƱǆƏűġ ǌǦĉ ƢôǋŶǥǤŘŚǉĲĉƎǎĉġĝƊõǦƵ
ŶƛŚŶġƆ ƱŕňŊƯƨŶ ƆŶŕŕǉǤǣȣŴŶ ĉġŕĔƛņƆǇĉȳűƳŶĉǦňęŊƲāǦƵ
Ċėù ƆŶŕŕƢïîŊŴŶ Ɔƴ ƄŊÍƴ ƭôĉ űŊĢĉ ǆïġǂŶ ǆĩǡĕŶÍǇĉȳ ŅƳ ǎć
ŶűŊėÿȑęǦƵǻƯĉŗŶǹƯğƱǆŊ÷Ŷ ƌŊĄƭùŗŴŊĄƭùŗƆŴǉĹĺćôŚ
Ɖĉ ŚƖƧŶ ęǦȎż  Ɔǁȳ űƴ ƎŊ÷ ƆŴƄĔǢƎğƯƆŘƶĊŖ÷ǦƵǆȓƯĕȳ
ƶȎŴāƊ ĄĄ÷ƆŘ ŚƜŴŶ ǡô ŕĉğǻ Ƣôǋ ĄƢǌƆŚƂ Ƣǋ ƆŶŕƢöǏĉ
ƉŕāǎĔùŴŚƛƆùÍǄƶŅùƎƥŶƆĉŅƄę ŊŅƭùŗŉŖǫùƆŶŕƢöǏĉŊŅƭùŉŘ
ƌŊÍƴ7RXFKLQJ ,QVSLULQJ6WRULHVŚŊù ƉĉƶŚƎƂƆŴȞôǷƎğŊÍŘƯôŚĊśĉ
ĉŶȀȓýȡŚƶĔƖŊƎƥȴŊĄùƎƯ űśĉȣŖƥśĉƶƜŲƧõǏĉƎāǦƲ
ƶęęŊƶĹĔŅŚȓāȣŗƉƌȣôƊĉȳƆŗ ƢŚĕ ĭĕňŚŶ āǢğŚŶ ƆǇĉȳ ǉĲĉ
ƶęęŊƄŊĊŶǧęğġŶĄǉĉĜġŶÍǂȴ
āćľ ŕĜĆƯƨĉ ƎęƆǂ ǎć ȣȏĉ
ƄǆǉùǂŶƆǇĉȳŊęǦȓƊ÷ŚŴŶƢôǎŴ
ęğġȴǆľĘŘ
Ɖĉ ęğġ ƏǆŶŴ ƄŊ űȣĞƢƉȣ ǥǤŴ
ĄǉĉĜġȴŶĉŶŘǆ"ƆŶŘǆÍǏŅǋùƋ
ƆŴƄāĹľŴǇĉƃŴƭŇŴȴƆŗĄƢǌƆŘ
ƃƘ"
űŚęȤƆŶŕïùǂǎćƶƛĖŘśĉǻėǆ
ęğġȴǆľĘŘĉƛŶǄŖŊĜŶƉǆŚñĜǃ Ɔǂȳ
ƄôƘȳ ǥǤ ƄŊ ƶȞȎĉƊõ ǦƵ ŶġƘ
  ġôƳ ƊùŴ ŅŊƢǡŶŴ ƥ÷Ɠ űȣġŴ
ƃƘ ŶǥǤǆ Śǎĉġġôǆȳ ŶǥǤǆ ƄŊ
ŶñĜ ƆŶŕƱǆƏűȴ āǎǡŚŶ ǡô ĭĕŊ
ƆŚǎĉġġõǦƵǦŶǡôƎȡùƄƌùƋƃƘ
ĄġƥƆŗŶƆŴƖȞùŴƄŊÿǎāǎŴƱú
ŕǢǎöȳƊõǦƵǎćƆŴǉĹľƋƃƘ
ȣľĖÿŶŗćôŚùƎƯƉĉƴŴǆƢôǋ
ŚƖǋƱôƘȳ
ŶǉĲĉ ƎŶǡŊėÍĊ ŶȞŚŶ Ŵǆ ÿȐę
ĄǉĉĜġȴ ÿĮÍǂȳ ǦŶ ŅƳ āćľ ƱǆƏűġĕȣŘƶĄùƇƱùƄôćƤƯǦŅŚ
ƄǆġĉƭųŶ Ɔǂȳ ęƃƘȴ ƄűƏ ŶġƘ ƄŊ ƎġĄƭŴÍǂȳ
ƶŕǤǡƛõŶƛāǦƱƋƆǁŕĜĖüȳƥ÷ÍƧŶ
űƳƆŴǡŅęƊÿǉĄƭùŗŶƱùƄôĉƉĉ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.163

ኤርትራ

ና
ዜ
ነ

ታ
ን
ት

ኣንገሶም ዮሴፍ

ዳግመ መግዛእቲ ሃገራት ላቲን
ኣመሪካን ወራር ቨነዝዌላን ንነዊሕ ግዜ
ኣካታዒ ኣርእስቲ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ።
ኣመሪካ፡ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ላቲን
ልዕልናኣ ካብ ትእውጅ ከኣ ውሑድ
ኣይገበረን። ዋይት ሃውስ፡ ንሃገራት ላቲን
ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ መግዛእቲ ንኸተእቱ
ካብ እትጽዕር ነዊሕ እዋን ከም ዘቝጸረ
እዮም ፖለቲካዊ ተንተንቲ ዝዛረቡ። ኣብ
ካልኣይ ዕቝድ ናይ 21 ክ.ዘ. ነቲ ዘበገሰቶ
ዳግም ናይ ምግዛእ ጥሙሕ ብተግባር
ከተንጸባርቖ ከም ዝጀመረትን ኣብ’ዘን
ሃገራት እትገብሮ ምትእትታው ግሁድ
እናዀነ ምምጽኡን ድማ ይገልጹ።
ነቲ ከባቢ ንምቍጽጻር ዝተኸተለቶ
ኣገባብን ስትራተጂያዊ ታክቲክን
ብኸመይ መንገዲ ኣተግቢራቶ? ዝብል
ሕቶ እንክለዓል፡ በትሪ ኣመሪካ ኣብ
እንግድዓ ቨነዝዌላ ካብ ዝወጣወጥ
ውሑድ ከም ዘይገበረ ክዝከር ይከኣል።
ኣብ’ታ ሃገር ናታ መንግስቲ ንኽትተክል
ኣብ ጥርዚ ከም ዝበጽሐት ይዝረብ ኣብ
ዘለወሉ እዋን፡ ቨነዝዌላ ኣብ መጻወድያ
ናይ’ዛ ጎብለል ሃገርዶ ትኣቱ ትኸውን
ዝብል ሕቶ ዛዕባ ማዕከናት ዜና ዓለም
ኮይኑ ይርከብ።
ነዚ ንምግምጋም፡ ታሪኽ ናይ 20 ክ.ዘ.
መግዛእትን ሓድሽ-መግዛእትን ሃገራት
ላቲን ምርኣይ ከገድስ እዩ። ኣብ’ቲ ዞባ
ዓብላሊትን ጸላዊትን ዝኾነት ኣመሪካ፡
ኣብ’ተን ሃገራት ዝተጠቕመትሉ
ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራዊን ማሕበረቁጠባውን ምትእትታው ምግላጽ ይከኣል።
ዋሺንግተን፡ ብወተሃደራዊ ወረራ ኣቢላ
እትደልዮ ኣገባብ ንግድን ዕድላት ወፍርን
ክትረክብ ኣይተጸገመትን። ብዘይካ’ዚ
ድማ ኣብ’ተን ሃገራት ብእትምልምሎ
ወተሃደራዊ ሓይሊ፡ ጽልዋ ኣሕዲራ እያ።
እዚ ድማ ኣህጉራውን ዓለማዊን ጽልዋኣ
ኣብ ምስፍሕፋሕ ዓቢ እጃም ነይሩዎ።
ነተን ኣብ’ቲ ዞባ ቀንዲ መቐናቕንታ
ዝነበራ ሃገራት ኤውሮጳ ክትብድህ ክኢላ
ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ትሕቲ ምጽወትኣ
ከምዝኣትዋ እውን ገይራ እያ።
የግዳስ ኣመሪካ፡ ነዘን ሃገራት ኣብ
ትሕቲ ዳግመ-መግዛእቲ ንምእታወን
ዝወሰደቶ ስጉምቲ ካልእ ነውጺ እዩ
ኣስዒቡ። ኣብ ገለ ሃገራት ላቲን ሓድሽ
ሃገራዊ ስምዒታት ቀስቂሱ። ብመግዛእቲ
ሃገራት ኤውሮጳ ላሕ ዝበላ ገለ ሃገራት
ላቲን፡ ዕላማ ኣመሪካ ንምብርዓን ቃልሲ
ኣበጊሰን። ኣመሪካ ብወገና፡ ነቲ እትኽተሎ
ዝነበረት ሓድሽ ስርዓተ-መግዛእቲ
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መጻኢ ቨነዝዌላ ኣብ ቀራና. . .

ንምጥምዛዝ፡ ንናይ ወጻኢ ፖሊሲ ምሉእ
ናጽነት ብምሃብ ናብ ንቡር ንምምላስ
ጻዕርታት ክትገብር ጀሚራ።
ኣመሪካ ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም
ዘመዝገበቶ ዓወት፡ ኣብ ምዕራባዊ ንፍቀክቢ ዳግም መግዛእታዊ ስርዓት ክትተክል
ኣኽኢሉዋ። ሃገራት ላቲን ኣመሪካ’ውን፡
ኣብ ኩሉ እታ ሃገር እተካይዶ ውዑይን
ዝሑልን ኲናት ኣብ ጎና ተሰሊፈን
እየን።
ዋሺንግተን ብመንገዲ እተን መሓዙታ
ዝኾና ሃገራት ንኹሉ ጽላታት ቁጠባ
ክትምዝምዞ ኣይተጸገመትን። ንዕዳጋታት
እተን ሃገራት ብምቁጽጻርን ሓድሽ
ናይ ንግዲ ሕብረት ብምፍጣርን፡ ኣብ
ትሕቲ መግዛእታ ከምዝቑረና ገይራተን።
እዚ ኩነት፡ ኣብ ስሳታት ሓድሽ ሃገራዊ
ስምዒት ማሕበርነት ዝሓዙ ምንቅስቓሳት
ከበጋግስ ግዜ ኣይወሰደን። ብሰውራ ኲባ
ምስ ጀመረ፡ ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት
ልሒሙ። ኣርጀንቲና፡ ቦሊቭያ፡ ፐሩ፡
ኢኳዶርን ቨነዝዌላን ካብ’ተን ዝጥቀሳ
ሃገራት እየን። እንተዀነ ኣመሪካ፡ ነቲ
ሓድሽ ተጻብኦ ንምድኻም ሓድሽ
ፖለቲካ ክትምህዝ ኣይተጸገመትን።
ስዉር ኲናት ብምኽፋት እውን
ክትሰርሓሉ ጸኒሓ። ካብ’ቲ ቀንዲ
ዝጥቀስ ነጥብታት፡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት
ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ፡ ወራርን
ኣብ ምርጫ ምትእትታው ምግባርን
እዩ። መብዛሕትአን ሃገራት ላቲን ከኣ
ምስ’ታ ሃገር ምሕዝነት ብምፍጣር፡ ኣብ
ልዕሊ’ተን ሃገራዊ ምንቅስቓስ ዘካይዳ
ዝነበራ ሃገራት ቁጠባዊ ምሕሳም ገይረን
ጸቕጢ ክፈጥራ ጀሚረን።
ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት ዳግመመግዛእቲ ክበራበር ክኢሉ ከምዝነበረ
ዝርሳዕ ኣይኮነን። ነተን ብወተሃደራዊ
ስርዓት ዝመሓደራ ሃገራት ደገፍ
ብምሃብን ሓድሽ ቁጠባዊ ዶክትሪን “ኒዮሊበራል” ብምትእትታውን፡ ባንክታትን
ኣውፈርትን ኣመሪካ ማሕፉዳኦም
ኣህጢሮም። ነዚ ኣገባብ ብግቡእ ስለ
ዝተጠቐመትሉ ድማ ኣብ’ተን ሃገራት
ኣብ ብዙሕ ጽላታት ለውጢ ክረአ
ጀሚሩ። ንውሑዳት ዘርብሕ ብምንባሩ
ግን፡ ሽቕለት ኣልቦነት ሰማይ ክዓርግ
መነባብሮ ህዝቢ ድማ ክጽንክር ግዜ
ኣይወሰደን።
ኣብ ምጅማር 21 ክ.ዘ. እቲ እናዓሞቐ
ዝኸይድ ዝነበረ ሓድሽ ኣገባብ መግዛእቲ፡
ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ስለ ዘምረሐ፡
ንዝምድና’ተን ሃገራት ሓድሽ መልክዕ
ኣትሒዙዎ ክበሃል ይከኣል። በቲ ኰነ
በዚ፡ ወተሃደራውን ቁጠባውን ጽልዋ
ዋሺንግተን ክሳብ ሕጂ መዕገቲ ክርከበሉ

ኣይተኻእለን።
ብሰሪ’ቲ ሰፊሕ ጽልዋ፡ ቀንዲ መሓዙት
ሃገራት ኣመሪካ ዝኾና ሃገራት ናይ’ቲ
ዞባ፡ ኣብ ትሕቲ ጽላላ ክዕቆባ ጀሚረን።
መራሕቲ ናይ’ዘን ሃገራት፡ ህዝቦም ዝጠልቦ
ምምሕዳር ዕሽሽ ብምባል፡ ዝምድናታቶም
ምስ’ታ ሃገር ከጠናኽሩ ጥራይ’ዮም
ሃነፍነፍ ክብሉ ተራእዮም። ዕዳጋታት
ክንዲ ምስፋሕ፡ ንግዳዊ ዝምድናታት
ምስ ካልኦት ሃገራት ክንዲ ምምስራት፡
ምስ’ታ ሃገር ጥራይ ክሕጸሩ ተገዲዶም።
ዋሺንግተን ከኣ፡ ነዚ ጉልባብ ተጠቒማ
ነቲ ሓድሽ ኣገባብ መግዛእቲ ክትሃንጽ
ኣይተጸገመትን ምባል ይቐልል።
ኣብ ገለ ሃገራት ዝሃንደሰቶም ዕልዋ
መንግስቲ ብዓወት ተዛዚሞም። ሆንዱራስን
ፓራጓይን ድማ ቀንዲ ግዳይ ናይ’ዚ
ውሕሉል ፕሮጀክት ኮይነን።
ኣመሪካ ገና ክትዕወተሉ ዘይከኣለት
ዝተንጠልጠለ ጉዳይ እንተሎ፡ ናይ ቨነዝዌላ
እዩ። ነታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር
ብሓድሽ ኣገባብ መግዛእቲ ንምንብርካኽ
ድማ ደቂሳ ትሓድረሉ ጉዳይ ከምዘይኮነ
ተንተንቲ ፖለቲካ ናይ’ቲ ዞባ የረድኡ።
ቨነዝዌላ፡ ብዝተፈላለዩ ስትራተጂያዊ
ረቛሒታት እንክረአ፡ ዕላማ ኣመሪካ
ኰይና ኣላ። ኣብ ትሕቲ መራሒኣ ነበር
ሁጎ ቻቨዝ ንዞባውን ግሎባውን ዕብለላ
ኣመሪካ ብትሪ ክትቃወም ምጽናሓ ድማ
ይፍለጥ። ካራካስ፡ ነተን ኣንጻር ስትራተጂ
ኣመሪካ ዝቃለሳ ዝነበራ ሃገራት ፊናንሳዊ
ሓገዛት ክትገብር ጀሚራ ነይራ እያ።
ብኻልእ ሸነኽ’ውን ማሕበራዊ ስነ-ሓሳብ
ብምትእትታው ናታ ኣጀንዳ ከተስርጽ
ሰሪሓ። እቲ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ዝበሃል
ኣምር ከኣ ብዝያዳ ምስ ኣመሪካ ከብድን
ሕቖን ክገብራ ከምዝኸኣለ ጸብጻባት
የረድኡ።
ቀንዲ ምንጪ ኣታዊኣ ዝኾነ ነዳዲ
ብመንግስቲ ከምዝውነን ምግባራ’ውን
ካልእ ዝዓበየ ብተንተንቲ ፖለቲካ ዝለዓል
ምስ ኣመሪካ ዘየሰማምዐን ነጥቢ እዩ። እንተ
ዀነ ግን፡ ዋላ’ኳ ዋሺንግተን ንመሓዙት
እታ ሃገር ኣብ መሳርዓ ከተሰልፈን
እንተኸኣለት፡ ነታ ሃገር ግን ክትቆጻጸራ
ኣይከኣለትን። ኣብ ልዕሊ መራሒኣ ነበር
ቻቨዝ ዝፈተነቶ ዕልዋ’ውን እንተኾነ
ክሰልጣ ኣይከኣለን።
‘ሳምንታት ዘፍቀደ ፖለቲካዊ ምትፍናን
መራሕቲ ቨነዝዌላ ናበይ ኣንፈት’ዩ?’ ዝብል
ሕቶ እዩ እምበኣር ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን
ኣካታዒ ኰይኑ ዘሎ። ዋሺንግተን ነቲ
ንነብሱ ከም መራሒ መሰጋገሪ መንግስቲ

ዝኣወጀ መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ
ቨነዝዌላ ጅዋን ጉዋይዶ ብኡ ንብኡ
ኣፍልጦ ሂባቶ ኣላ። እዚ ጥራይ ከይኣክል፡
ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ባጀት
ሰሊዓ በትረ-ስልጣን ከተጨብጦ ትጽዕር
ከምዘላ ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ። ነተን
ካብ ጎና ዘይፍለያ ሃገራት ኤውሮጳ’ውን፡
ነታ ሃገር ንዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ
ኣብ ምዅርናዕ ክሕግዛኣ ብዙሕ ጻዕሪ
ተካይድ ኣላ። ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ
መንግስቲ ብምእላይ፡ ንዓኣ ዝምእዘዝ
ሓድሽ ስርዓት ክትተክል ከምትኽእል
እውን ወረታት ይፍኖ እዩ።
እቲ ‘ፕረዚደንት እየ’ ዝብል ዘሎ ጁዋን
ጉዋይዶ፡ ደገፍ ንምርካብ ናብ ጎረባብቲ
ሃገራት ዙረት ከካይድ ቀንዩ። ማእከላይ
መንግስቲ ቨነዝዌላ ድማ፡ እቲ መራሒ
ናብ ሃገሩ ከይምለስ ክእዝዝ ጸኒሑ።
ጁዋን ጉዋይዶ፡ ካብ ቨነዝዌላ ከይወጽእ
ብላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ንዝተዋህበ
ውሳነ ጥሒሱ እዩ ናብ ጎረባብቲ
ሃገራት ተጓዒዙ። ኣመሪካ ድማ፡ ናብ
ሃገሩ ኣብ ዝተመልሰሉ፡ ብመንግስቲ
ቨነዝዌላ ኣብ ልዕለኡ ዝዀነ ስጉምቲ
ከይውሰድ ኣጠንቂቓ። ኮይኑ ድማ ኣብ
መዓርፎ ነፈርቲ ካራካስ ኣብ ዝኣተወሉ
እዋን፡ ብዲፕሎማሰኛታት ኣመሪካን
ኤውሮጳዊ ሕብረትን ድሙቕ ኣቀባብላ
ተገይሩሉ።
ብምትእትታው ኣመሪካ ዝተቖጠዐ
መንግስቲ ማዱሮ፡ ናብ’ታ ሃገር ዝቐነዐ
ተሪር መልሰ-ግብሪ ክህብ ከምዝኽእል
ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ።
መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ጉዋይዶ፡
ኣመሪካ ብእትርከበን 50 ሃገራት ከም
ግዝያዊ ፕረዚደንት ቨነዝዌላ ኣፍልጦ
ተዋሂቡዎ ከምዘሎ’ዮም ምንጭታት ዜና
ናይቲ ዞባ ዘረድኡ። መንግስቲ ኒኮላስ
ማዱሮ፡ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ማእሰርቲ
ስጉምቲ ምስዝወስድ፡ ቅልጡፍ መልሰግብሪ ከምዝገጥሞ ድማ ኣመሪካ
ኣጠንቂቓ ኣላ። ምክትል ፕረዚደንት
ኣመሪካ ማይክ ፐንስ፡ ኣብ ልዕሊኡ
ክግበር ንዝኽእል “ዝዀነ ናይ ፈኸራን
ምስርጣይን ተግባራት መልሰ-ግብሪ
ክንህበሉ ኢና” ክብል ኣፍሊጡ እዩ።
እቲ መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ
ዝመጽእ ቀዳም ብደረጃ ሃገር ዝሰፍሐ
ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ክካየድ ጻውዒት
ኣቕሪቡ ኣሎ። ብኻልእ ሸነኽ፡ ሩስያ፡
ቻይናን ኲባን ብዝርከበአን ሃገራት
ዝድገፍ ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ፡ ኣብ’ታ
ሃገር ሕጋዊ መራሒ ንሱ ጥራይ ምዃኑ

ብምምልካት፡ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ
ልዕለኡ ዕልዋ ይውጥና ከምዘለዋ ይኸስስ።
ቨነዝዌላ ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ
ዝጠሓለትሉ እዋን፡ ኣማኢት ኣሽሓት
ዝበጽሑ ዜጋታት’ታ ሃገር፡ ናብ ጎረባብቲ
ሃገራት ይሃድሙ ኣለዉ። ቁጠባ’ታ ሃገር፡
ብሰንኪ ሓያል ዝቕባበ ባጤራ ከቢድ ሃስያ
ከምዝወረዶ ድማ ጸብጻባት የመልክቱ።
ብዘይካ’ዚ ኣመሪካ፡ ኣብ’ታ ሃገር ረድኤት
ክህባ ዝጸንሓ ዘይመንግስታዊ ትካላት
ጠቕሊለን ንኽወጽኣ ኣዚዛ ኣላ። እዚ ድማ
ጉዋይዶ ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ ረድኤት
ኣብ ዝሓትተሉ እዋን፡ ባዕላ ክትምውሎ
ስለዝደለየት’ዩ ዝብሉ ኣለዉ። ድሮ’ውን
ኣብ መኻዚኖታት ኮሎምብያ ነታ ሃገር
ዝኸውን ረድኤት ትእክብ ከምዘላ
ምንጭታት ዜና የቃልሓ። እዚ ሕቡእ
ኣጀንዳ፡ ነቶም ቻቨዝ ንዘበገሶ ኣተሓሳስባ
ዝድግፉ ዜጋታት’ታ ሃገር ምውሓጥ
ኣብዩዎም ዘሎ እዩ።
ኣመሪካ፡ ድሮ ንጉዋይዶ ብኣማኢት
ኣሽሓት ዝግመቱ ዕጡቓት ሰራዊት
ብምስዳድ
ክትድግፎ ምዃና
ተመባጺዓትሉ ኣላ። የግዳስ ሰራዊት’ታ ሃገር
ኣብ ጎኒ ማዱሮ ብምዃን ንዝኾነ ዝመጽእ
ስግኣት ከበርዕን ድሉውነቱ ኣረጋጊጹ
ይርከብ። ኣብ ግዜ ቻቨዝ፡ ንቕዋም’ታ ሃገር
ዝምእዘዝ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን
ንምህናጽ ብዙሕ ተሰሪሑሉ’ዩ። ስለዝኾነ
ድማ፡ ወተሃደራውያን መኮንናት’ታ ሃገር፡
ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ካብ
ጽልዋ ኣመሪካ ነጻ ምዃኖም’ዩ ዝንገር።
ኣብ’ታ ሃገር ብወተሃራዊ መኮንናት
ክመጽእ ዝኽእል ዘይምትእምማንን
ዕልዋን ክህሉ ከምዘይክእል ድማ ብዙሓት
ተንተንቲ ዝገልጹዎ እዩ።
ጁዋን ጉዋይዶ - ማዱሮ ካብ ስልጣኑ
ክወርድ’ዩ ዝጽውዕ ዘሎ። መንግስቲ
ማዱሮ ኣብ’ታ ሃገር ዝኾነ ይኹን
ረድኤት ከይኣቱ ኣዚዙ ይርከብ። ምስ
ብራዚልን ኮሎምብያን ናብ ዘዋስን
ከባቢታት ሰራዊት ብምስዳድ እውን ክዕጾ
ኣዚዙ። እቲ ኩነታት ኮነ ተባሂሉ መንግስቲ
ንምዕላው ዝግበር ኣጀንዳ ኣመሪካ ምዃኑ
ድማ የረድእ።
ጁዋን ጉዋይዶ ብወገኑ፡ ሃገራት ዓለም
ኣብ ልዕሊ ማዱሮ ጸቕጢ ብምግባር
ስልጣኑ ከም ዘረክብ ክገብራኦ ይጠልብ
ኣሎ። ኣብ ቨነዝዌላ ‘መን ይዕወት’ ዝብል
ሕቶ ገዲፍካ፡ ጉዋይዶ እንታይ ዓይነት
ለውጢ ከምጽእ ይኽእል ዝብል ሕቶ
ግን ንብዙሓት ወገናት ግድል ኮይኑ
ይርከብ።

ሓዳስ
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ኤርትራ
ኣሴር ሰለሙን

ህጻናት እንከለና፡ እንታይ የሐጉሰናን
ይምስጠናን ከምዝነበረ ንዝክርዶ?
ምናልባት
ኣይንዝክሮን
ወይ
ሓሲብናሉ ኣይንፈልጥን ንኸውን።
ነቶም ሕጂ ህጻናት ዘለዉ ብምርኣይ
ግን፡ ኣብ ግዜ ህጻንነት ሓጎስን
ተምሳጥን ዝፈጥር እንታይ ምዃኑ
ንምፍላጥ ኣየጸግምን።
ህጻናት፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ-ሰርሖ
ነገራት ወይ ንዋት ዘለዎም ተገዳስነት
ትሑት እዩ። ንሓደ ህጻን፡ ሓንቲ
ጽብቕቲ መጻወቲት ከም ህያብ
እንተኣምጺእካሉ፡ ድሕሪ ሓደ ሰዓት
መንዩዋ ኣሎ። ካብ ግዳማዊ ጽባቐኣ
ንላዕሊ፡ ኣብ ውሽጣ እንታይ ከምዘሎ
ክፈልጥ ስለዝህንጠ ድማ፡ ከፊቱ
ውሽጣ ክርኢ፡ ከይሰበራ ኣይቀስንን
እዩ። ሰብ-ሰርሖ ንዋት ንህጻናት ብዙሕ
ኣይምስጦምን እዩ። ንሓደ ህጻን
ባምቡላ ከም ህያብ ከተምጽኣሉዶ
የሐጉሶ ወይስ ሓንቲ ጽብቕቲ ዑፍ?
እንተኢልና፡ ብርግጽ እታ ዑፍ
ዝያዳ ተሐጉሶ። ካብ ምስ መጻወቲ
መኪና ምውዓል፡ ምስ ሓደ ክንድኡ
ዝኸውን ህጻን ዕርክነት ፈጢሩ፡
ብሓመድን እምንን ክጻወት ዝያዳ
ሓጎስ ይፈጥረሉ። ንህጻናት፡ ካብ ሰብሰርሖ፡ ተፈጥሮኣዊ ነገራት እዩ ዝያዳ
ሓጎስን ተምሳጥን ዝፈጥረሎም።
ህጻናት ማይ ጨብረቕ ክብሉ፡
ወለዲን ኣሕዋትን “ማይ ኣይተሓዙ”
ክብሉ፡ ኣብ ስድራቤት ዘሎ ምርብራብ
ኩልና ንፈልጦ እዩ። ስለምንታይ
እዮም ግን ህጻናት ክሳብ ክንድኡ
ማይ ዝፈትዉ? ተፈጥሮኣዊ ኣቃውማ
ናይ ማይ፡ ማለት ኩነተ-ህላወ ፈሳሲ፡
ንህጻናት ኣዝዩ እዩ ዝገርሞም። ከም
ማይ ገይሩ፡ ዝድንጽዎምን ዝምስጦምን
ነገር የለን። ከም ሓደ ድሩቕ ነገር
ክድህስሱዎን ክጭብጡዎን ይደልዩ፡
ክጭብጥዎ ግን ኣይክእሉን። ቅርጺ
የብሉን፡ ሕብሪ የብሉን። ከም ድሩቕ
ነገር ንሓድሕዱ ኣዝዩ ዝተጣበቐ
ኣይኮነን። ብኣንጻሩ እውን ዝተበተታኸ
ኣይኮነን። ብርግጽ ድማ፡ ከምዚ ዓይነት
ኩነተ ህላወ፡ ፈላማ ንዝዕዘቦ ዘየገርም
ኣይኮነን። በዚ ተምሳጥን ምግራምን’ዚ
ድማ፡ ህጻናት ምሉእ መዓልቲ ማይ
ጨብረቕ ክብሉ እንተውዓሉ እውን
ኣይመንዉዎን እዮም።
ህጻናት፡ ባሕሪ ክርእዩ እንከለዉ
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ኣድህቦ ናብ ውሽጣዊ ብርሃን

ዝፈጥረሎም ተምሳጥን ምግራምን
ንምግማቱ ኣየጸግምን። ካብ ከተማ
ውጽእ ኢሎም፡ ኣብ በረኻ፡ ዓበይቲ
ጎቦታት፡ ዓሞቚቲ ስንጭሮታት፡
ነዋሕቲ ኣጻድፍ፡ ሰጥ ዝበለ ሰፊሕ
ጎልጎል፡ ወሓዚ ማይ፡ ዓበይቲ ኣግራብ፡
ልሙዕ ሳዕሪ ዘለዎ ሸኻታት፡ ክርእዩ
እንከለዉ ዝስምዖም ባህታን ሓጎስን
መዳርግቲ የብሉን። ኣብ እንስሳታት
ዘለዎም ፍቕሪ እሞ ኸኣ ሕሉፍ እዩ።
ብሓጺሩ ሰብ ኣብ ግዜ ህጻንነቱ ካብ
ብሰብ-ሰርሖ ነገራት ብተፈጥሮ እዩ
ዝምሰጥን ዝሕጎስን።
ኣብ ግዜ ብጽሕና ወይ ጉርዝውና፡
እቲ ኣብ እዋን ህጻንነት ዝነበረ ልዑል
ሓጎስ፡ ፍቕሪን ተምሳጥን ብተፈጥሮ፡
ቀልጢፉ እዩ ዝጠፍእ። እዋን ብጽሕና፡
ናይ ሓጎስን ተምሳጥን፡ ናይ ኣድናቖትን
ምግራምን ግዜ ሓሊፉ፡ ናይ ምውናንን
ምብሓትን ስምዒት፡ ናይ ቅንኢን
ውድድርን መንፈስ ዝፈታተነካ
እምብዛ ኣሸጋሪ ግዜ እዩ። ንእስነት፡
ኣብ ክንዲ ንውሽጣዊ ስምዒትካን
ባህግታትካን ጽን ምባል፡ ንኻልኦት
ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ብምርኣይ፡
ብመንፈስ ቅንኢን ውድድርን ካብ
ልባዊ ስምዒትካን ባህግኻን ወጺኻ ናብ
ነገራዊ ዓለም ንኽትሽፍት ዝድርኽ
ናይ ግድል እዋን እዩ። ንብዙሓት
መንእሰያት ምንጪ ሓጎስን ባህታን፡
ምውናን ንብረትን መልክዕ ሰብነትን
ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል እዩ።
ክንዲ ዝኾነ፡ ክቡር ዝዋጋኡ፡ ሓድሽ
ዝፋሽኑ ክዳውንቲን ጫማታትን
ክንለብስ፡ ምሒር ንብህግ። መልክዕና
ከነጸባብቕ ኣብ መስትያት ነዊሕ ግዜ
ነጥፍእ። ጽብቕቲ ሰዓት፡ መነጸር ዓይኒ፡
ኤለክትሮኒክስ ኣቑሑ፡ ከም ሞባይል
ቴለፎን፡ ካሜራ፡ ከምኡ’ውን ምዕርግቲ
ብሽክለታ ወይ ሞተር ብሽክለታ፡
እንተተረኺቡ እውን ዋላ መኪና
ቅድሚ ሰብና ወኒንና ክንፍሳሕ ንህንጠ።
ዓበይቲ ትካላት ንግዲን ኩባንያታትን
ዓለምና፡ ነዚ ኣብ መንእሰያት ደቂተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን ዘሎ ፍቕሪንዋይ እናመዝመዙ፡ ቀልቢ መንእሰያት
ብዝስሕብ መወዓውዒታት እናላገጹ
ዘይተኣደነ መኽሰብ እዮም ዝግሕጡ።
ህጻናት ብሕልሚ ብዙሕ ግዜ
እንስሳታት፡ ዕምባባታት፡ ተኽልታትን

ዝብላዕ ነገራትን ክርኣዮም እንከሎ፡
መንእሰያት ግን ወዲቑ ዝጸንሕ
ገንዘብ፡ ዝብህጉዎ ንብረት ብህያብ
ክመጾም ወይ ክዕድጉዎ እንከለዉ
ከምዝርኣዮም፡ ተመራመርቲ ስነ-ልቦና
ይገልጹ።
ኣብ እዋን ብጽሕና፡ ብዙሓት
መንእሰያት በዚ ዝተጠቕሰ፡ ናይ
ቅንኢን ውድድርን ስምዒት ተጠቒዖም፡
ኣብ ትምህርቲ ዝጸንሖም ስምዒትን
ተገዳስነትን እናውሓደ፡ ምስ ወለዶም፡
መተዓብይቶምን ኣሕዋቶምን ዝነበሮም
ፍቕሪ እናነከየ፡ ኣብ እንስሳታትን ካልእ
ተፈጥሮኣዊ ነገራትን ዝነበሮም ተምሳጥ
እናጎደለ፡ ብዘዕበድብድ ንዋታዊ
ፍቕሪ፡ ናይ ቅንኢን ውድድርን ግናይ
መንፈስ ይልከፉ። ንእስነት እምበኣር
ብሓደ ወገን ብርቱዕ ጉልበትን ብሩህ
ኣእምሮን እትውንነሉ ዘሐጉስ እዋን
ክኸውን እንከሎ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ
ድማ፡ ናይ ከቢድ ወጥሪን ፈተነን ግዜ
እዩ። ስምዒትካ ተቘጻጺርካ ናብቲ
ሓቀኛ ሓጎስን ባህታን ዝፈጥር ጉዳያት
ከይተተኵር ዝዕንቅጽ፡ ንኣንፈትካ
ካብቲ ቅኑዕ መኣዝን ዝጥምዝዝ፡
ኣቓልቦኻ ዝገዝዕ ብዙሕ ፈተነታት
ዝገጥመካ እዋን እዩ።
ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈታኒ እዋን፡
መንእሰያት ኣንፈትና ከይንስሕት፡
ርግእ ኢልና ብምሕሳብ ንስምዒትና
ብዕምቈት ምምርማር፡ ሓቀኛ ድሌትናን

ክንበጽሖ እንሕልን ሸቶን ምንጻር
የድልየና። መንፈስና ኣህዲእናን
ረጊእናን እንተ ደኣ ኣስተውዒልና፡ እቲ
መዳርግቲ ዘይብሉ ሓጎስን ተድላን
ዝፈጥር ሃብቲ፡ ኣብ ካልእ ዘይኮነ፡
ኣብ ውሽጢ ገዛእ ነብስና ከምዘሎ
ክንፈልጥ ኣይእግመናን እዩ። በዚ
ድማ፡ ኣብ ነብስና ልዑል ምትእምማን
ከነሕድር ንኽእል። ብርግጽ ከኣ፡
እዋናዊን ዝበለጸን ኣቑሑ ወይ ፍሉይ
ክዳውንቲን ጫማታትን ስለ ዝወነንካ፡
ካብ ካልኦት ሰባት ዝበለጽካ፡ ዝተሓጎስካ፡
ወይ ዝሃብተምካ ኣይገብረካን እዩ።
ልዕሊ ንዋትን ንብረትን ዝስራዕ፡
ባህታን ሓጎስን ዘጐናጽፍ በብዓይነቱ
ካልእ ሃብቲ ኣሎ።
“ፍልጠት” ሓደ ካብኣቶም እዩ።
ንኣብነት፡ ዝበለጸት ሞባይል ወኒንካ፡ ኣብ
ቅድሚ ሰብ ዓሰርተ ግዜ እናውጻእካ
ክትዛረብዶ የኹርዕ? ወይስ ቋንቋ
እንግሊዝ፡ ጣልያን፡ ዓረብ ወይ ቻይና
ጽቡቕ ጌርካ መሊኽካ፡ ሚልዮናት
ኣህዛብ ዝዛረቡዎ፡ ዝደርፉዎ፡ ዝዋዘዩዎ
ክትሰምዕ፡ ኣብ ካልእ ሃገር ምስ
እትገይሽ ብዘይገለ ጸገም ምስ ሰባት
ክትረዳዳእ? ፈጺሙ ክወዳደር ዝኽእል
ነገር ኣይኮነን። ካብ ሓንቲ ኣሽሓት
ደርፊታት እትሕዝ ኣይ-ፖድ ዝውንን
መንእሰይ፡ ካብ ቋንቋኡ ወጻኢ ካልእ
ተወሳኺ ቋንቋ ዝፈልጥ መንእሰይ
ይበልጽን ይህብትምን።
“ሞያ” እውን ካልእ ዓይነት ሃብቲ
እዩ። እስከ ባዕልና ነመዛዝኖ። ሓድሽ
ዝፋሽኑ ክዳን፡ ጫማን ቦርሳን ዝወነነት
ጎርዞዶ ትሓይሽ? ሞያ ስፌት ክዳንን
ምስራሕ ጫማታትን ዝመለኸት?
ጽብቕቲ መኪና ዝውንን መንእሰይዶ
ይበልጽ፡ ወይስ ሞያ መካኒክ መሊኹ
ሞተር ፈናጢሑ ዘዐሪ? ኮምፕዩተር
ኣብ ገዝኡ ኮፍ ዘበለዶ ይኾርዕ፡ ኣብ
ኮምፕዩተር ዝተፈላለየ ሶፍትዌራትን
ፕሮግራማትን ዘማዕብልን ዝፈጥርን።
ካልእ ብዙሕ ንብረትን ክእለትን
ኣነጻጺርና ከነወዳድር ንኽእል ኢና።
ብሓጺሩ ሞያ ምውናን ካብ ንብረት
ምውናን ንላዕሊ ኣዝዩ ዘሐጉስ፡
ርእሰ-ምትእምማን ዝፈጥር፡ ንሓዋሩ
ውሕስነት ብሩህ መጻኢ ዘረጋግጽ
እዩ። ንብረት ምውናን ዝፈጥሮ ሓጎስ

ግን ኣዝዩ ድሩት እዩ።
“ዝና፡ ጽቡቕ ስምን ጠባይን” እውን
ተወሳኺ ካልእ ሃብቲ እዩ። ካብ
ዝበለጸ ቴፕ፡ ዲቪዲን ካልእ መስምዒ
ሙዚቃን መርኣዪ ፊልምታትን ንዋት
ዝወነነ መንእሰይ፡ ዝና ዘጥረየ ደራፋይ፡
ተጻዋታይ ጊታር፡ ተዋሳኣይ፡ ደራሲ
ይበልጽ። እዚ ሞያታት’ዚ ዝያዳ
ዕግበት ይፈጥርን የሐጉስን። ካብ
ዘመናዊት ዲጂታል ካሜራ፡ ዝወነነ
መንእሰይ፡ ቅብኣን ስእልን ዘፍቅር
መንእሰይ ዝያዳ ሓጎስን ባህታን
የስተማቕር። ሰብ ካብ ኣለባብሳኡ
ንላዕሊ ብጠባዩ ይፍቶ። ንፉዕ፡ ሓቀኛ፡
ትጉህ፡ እሙን ዝብል መግለጺ ካብ
ዝኾነ ዓይነት ክዳን ይምረጽ። ብሉጽ
ጠባይ፡ ምስ ሰባት ፍቕሪ፡ ምርድዳእን
ዓሚቚ ዕርክነትን ስለ ዝፈጥረልካ፡ ኣብ
ህይወትካ ዘርሑዎ ዕድላት ኣመና
ሰፊሕ እዩ።
ካብዚ ኣብነታት’ዚ እንርድኦ፡ እቲ
ልዑል ሓጎስን ርእሰ-ምትእምማንን
ዝፈጥር፡ መጻኢኻ ዘውሕስ ዝዓበየ
ሃብቲ፡ ኣብ ንዋት ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ
ነብስና እዩ ዘሎ። ስለዚ መንእሰያት
ሃምናን ቀልብናን ናብቶም ኣብ ግዳም
እንርእዮም ዘብለጭልጩ ነገራት ኣብ
ክንዲ ምቕናዕ፡ ኣብ ውሽጥና ናብ ዘሎ
ብርሃን ንጠምት። ግዜና፡ ነቲ ባህርይ
ዝዓደለና ኣብ ውሽጥና ዘሎ በብዓይነቱ
ዕቑር ተኽእሎታት ኣብ ምምዕባልን
ምሕያልን ነውዕሎ።
ክንሰርሕ፡ ክንመራመርን ክንምህዝን
ዝተዋህበና ኣእምሮ፡ ኣብ ፍቕረንዋይ ጸሚድና ኣይነባኽኖ። ግዙእ
መውዓውዒታት ንግዳዊ ትካላት
እንኾነሉ ምኽንያት የለን። ብኽዳንን
ጫማን ፈጺምና ኣይንገደስ፡ ንብረት
ኣይሃልወና ማለት ኣይኮነን። እንታይ
ደኣ ህይወትና፡ ፍቕሪ ንዋይ ክቈጻጸሮ
ኣይነፍቅድ። ምስጢር ሓጎስን ባህታን
ንብረት ዘይኮነ፡ ካልእ ምዃኑ ሰፊሕ
መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ ንማለት
እዩ። እንሕዞ ንብረት፡ ናይ ህይወት
ዕላማና ንምውቃዕ ዝድግፈና እምበር
ካብ መስመር ዕላማና ኣውጺኡ
ዘሀውትተና ክኸውን ኣይግባእን።
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መበል 28 ዓመት ቁ.163

ኤርትራ

ልቢ-ወለድ

9 መጋቢት 2019 - ገጽ 7

ቃራና መንገዲ

ጆሜ/ደጀን ተኽለ
ሳልሳይ ክፋል
ኣቶ ሉቃስ፡ ክሓስቡ ዝደለ’ዩ
ክመስሉ ክሳዶም ንላዕሊ ኣንቃዕሪሮም
ንካልኢታት
ኣጽቀጡ፡
‘ለባም
ውላድ’ዩ ዘለኒ። ሓቅኻ! ሆሴእ ዓርከይ
ኣብ ገንዘበይ ተጻዊቱለይ እንድዩ።
ከምዚ ከማና ኣብ ፍቕርን ሕውነትን
ዝኣምን ሰብ ኣብ ንግዲ ሽርክነት
ዘድልዮ ኣይኰነን። እቶም ሰባት ከም
ናቱ ምሉእ እምነት ክሳብ ዘይወነኑ።
ከምዚ ናተይ ከይትጉሂ ኢለ’ውን እኮ
ዝሓባእኩልካ ምስጢር ኣሎ። ናተይ
ይኣክል እንታይ ገበርካ ንስኻ ትልከም’
በሉ ብውሽጦም። ቀይሕ ገጾም ትኪ
ከም ዝዓለቦ ጻዕዳ ዓለባ ንእለት ደበነ።
ካብ ዝገሹዎ ባሕሪ ሓሳባት ምልስ
ኢሎም፡ ገይሹ ከም ዝቐነየ ውላዶም
ናፍቖቶም ከውጽኡ ዝደለዩ ክመስሉ
ኣዒንቶም ናብ ውላዶም ተኸሉ። ‘እዚ
ምስጢር እንተነገርኩዎ ክበሳጮ’ዩ።
በቲ ሓደ ወገን ከኣ እንተነገርኩዎ
ይሓይሽ። ምኽንያቱ፡ ኣብዛ ምድሪ ዘሎ
ተንኰልን ሽርሕን ኣጽኒዑዎ ምጸንሐ’
በሉ ብውሽጦም እንታይ ከም ዝውስኑ
ሕርብት ኢሉዎም እናተረበሹ።
“ዓለም ክልተ ገጽ’ዩ ዘለዋ። ኣበየናይ
ገጽ ክትነብርን በየናይ መንገዲ
ክትጐዓዝን ድማ ምርጫ የድሊ።
ኣብዚ ምርጫ’ዚ እንተ ተዓዊትካ
ድማ፡ ምሉእ ዕምርኻ ኣብ ዓወትን
ሓጐስን ትነብር። እንተ ተጋጊኻ ድማ፡
ቀልጢፍካ ምርጫኻ ዳግመ ግምት
ክትገብረሉ እንተዘይክኢልካ፡ ጥዑም
ጥዑም ይጥዕመካ’ሞ ነቲ ውድቀትን
ኣካይድኡን ትለምዶን ትላበሶን።
ህይወትካ ምሉእ ድማ፡ ንዕኡ
ትመስልን ተገልግልን። ስለዚ’ዚ ወደይ!
ዓለም ብእምነትን ጥልመትን ዝተኸበት
ምዃና ኣሚንካ ተጐዓዝ። ንዝኣመኑኻ
ከይትጠልም፡ ንዝጠልሙኻ ድማ
ከይትረግም። እቲ ዝበለጸ ጽቡቕ ነገር
ብምግባር ብፍቕሪ ሰዓሮም፡” ብምባል
ኣዕሚቖም ኣስተንፈሱ። ዋላ’ኳ
ውላዶም ክንዲ ሰብ ከም ዝኣኸለ
እንተዘይሰሓቱ፡ ንግርህነቱ መዝሚዞም
ሰባት ከይጻወቱሉ ግን ዓቢ ስግኣት
ነይርዎም’ዩ።
ባህራን፡ ከም ቅዱስ ቃል ኣብ ልቡ
ተስፋ ዝሰዅዓሉ ምኽሪ ወላዲኡ ጽን
ኢሉ ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ህውኽ
ኢሉ ንኽዛረብ ኣፉ ኣይከፈተን።
“ባባ! ዘረባኻ ኣብ ደመይ ኣትዩኒ።
መንገዲ ሓቂ ኣትሒዝካ ስለ ዘዕበኻኒ
ካልእ መንገዲ ዝፈልጥ ኣይኰንኩን።
ክፈልጥ’ውን ኣይክእልን’የ። ኣብዚ
ቤት ዝተማሃርኩዎ ፍቕሪ ኣብ ዝዀነ
ዩኒቨርሲቲ ዘይርከብ’ዩ፡” ብምባል ናይ
ስክፍታ ርእሱ ኣድነነ።
ፋርዴስ፡ ዝፈለሐት ቡና እናቐበለት፡
“ባህራን ከም ዕድሚኡ ኣይኰነን።
ልቦንኡ፡ ኣተሓሳስብኡ፡ ለውሃቱ ዝወጾ
የብሉን። ጥራይ ቅልጥፍ ኢልኩም
ንዕኡ ትመስል ብርኽቲ ዘኽብራን
ተኽብሮን ኣምጽኡሉ፡ እዚ ግዜ
ሓያል’ዩ።” ብምባል ሰናይ ትምኒተን
ወስ ኣበላ።
ኣቶ ሉቃስ፡ ኣብ ልቦም ዝነበረት

ሓሳብ ስለዝሰምዑ ብሓጐስ ፍንጭሕ
በሉ። “ሓቅኺ! እዚ’ኳ ባህራን ወደይ
ወለዱ ተማእዚዙ ዝጐዓዝ ኰይኑ’ምበር፡
ደቂ ሎሚ ደኣ ንርእዮም እንዲና
ዘለና። ልዕሊ ፍቕሪ ጥልመት፡ ልዕሊ
ክብሪ ሕስረት ዝመርጹ’ዮም። ባህራን
ግን ነዚ ሰጊሩዎ። ብህጻኑ ሓላፍነት
ስድርኡ ተሰኪሙ ኣብ ትምህርቱ
ዕዉት፡ ኣብ ባህሪኡ ድማ ምስጉን
ኰይኑ ክወጽእ ኣይተጸገመን። ስለዚ፡
‘ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ደርጉሓሉ’
ይብሉ ኣቦታትና። ንሱ’ውን ኣብ ልቡ
ስለዘሎ ሓሳቡ እንተሰማዕና ይሓይሽ
መስለኒ፡” ብምባል ቆላሕትኦም ናብ
ውላዶም ኣበሉ። እቲ ኣብዛ ምድሪ
ዘሎ ዓመጽን ጥልመትን ሓደ መዓልቲ
ግዜ ፈልዮም ከዕልሉዎ ከም ዘለዎም
ብውሽጦም ደምደሙ። “በሉ ኣነ ናይ
ስራሕ ቆጸራ ኣላትኒ ክገድፈኩም’የ።
እዛ ዝበልናካ ኸኣ ፈጣሪ ኣብ ልብኻ
የሕድራ፡” ብምባል ንስድራ-ቤቶም
ተፋንዮም ካብ ቤቶም ወጹ።
***
ኣቶ ኤፍራጥስ፡ ኣብ ፍቕሪ
ዘይብሉ ብስስዐ ዝተባሕተ ሃብቲ ኢኻ
ተንሸራትት ዘለኻ። ህይወት፡ እልቢ
ዘይብሉ ገንዘብ ስለዝዀመርካ ኣይኰነን
ዕግበት ዝርከባ። ህይወት ብእምነትን
ቅንዕናን ኣብ እትነብሮ ናብራ’ዩ
ዘይውዳእ ጣዕማን ማሙቕ ቅሳነታን
ዝርከብ። ህይወት ዶብ ኣለዋ። ኣብቲ
ንሳ ዝሓንጸጸትልና ዶብ ክሳብ ንበጽሕ
ድማ፡ ንህይወትና ብቕሳነት’ምበር፡
ብሸቐልቀል ክንነብራ ኣይግበኣናን።
ዓርከይ ድማ፡ ካብዚ ሓዲድ’ዚ ምእላይ
ኣቢኻ። ህይወትካ ናብ ዘየቕስን መንገዲ
ኣቢልካ ብሃብታምካ ድኻ ገይርካያ።
ሰላምን ፍቕርን ኣብ ኢድካ እንከለዋ፡
ብሰንኪ ሰንኰፍ እምነትካ ምርካብ
ስኢንካየን። ስለምንታይ ትነብር ከም
ዘለኻ ክበርሃለይ ኣይከኣለን ዘሎ?”
ብምባል ኣብ ውሽጦም ዘሎ ስምዒት
ደርጉሑዎ።
ኣቶ ሆሴእ፡ ብዘረባ ዓርኮም ኣብ
ርእሶም ተሪር ነገር ከም ዝወቕዖም
ብቓንዛ ልልው በሉ። ብተግባሮም
ዝሓነኹ ክመስሉ ርእሶም የማነ ጸጋም
ኣንቀሳቐሱ። ብልክዕ እምነት ምስ
ኣጉደሉ፡ ዝነበሮም ቅሳነት ሃዲሙ
ኣብ ዘየርክቡዎ ዓዲ ርሒቑ ምምላስ
ከም ዝኣበዮም ኣይከሓዱን። ፍቕሪ
እናደለዩዋ፡ ዝእወዱዎ ገንዘብ ምምላስ
ግን፡ ዝባላዕ ሕማም ቈርበት ከም
ዝሓዞም ጸላዕላዕ’ዩ ዝብሎም። ካብዚ
ዕዳ’ዚ ብኻልእ መንገዲ’ምበር፡ ገንዘቦም
ከፊሎም ክገላገሉ ሓሳብ የብሎምን።
“ናተይ ከይኣክል ንዓኻ’ውን ዓርከይ
ለኪመካ። ከም ቃለይ እዚ ጉዳይ
ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ክዓጽዎ’የ፡
” በሉ ልቦምን ስምዒቶምን ነንበይኑ
እንከሎ።
“ዝሰኣንካዮ የብልካን። ብስስዐ ዝሞተ
መንፈስካ’ዩ ናይ ምድሪ ጥራይ እናሓሰበ
ካብዚ ዓዘቕቲ ንኸይትወጽእ ሓሊኹ
ሒዙካ ዘሎ። እዚ ግናይ ስምዒት ኣብ
ናይ ሬሳ ሳጹን ከይቀበርካዮ ድማ፡ እቲ

ናይ ብሓቂ ብኹለንትናኡ ዝዀርዓሉ
ዝነበርኩ ሆሴእ ዓርከይ ክትከውን
ኣይትኽእልን ኢኻ። ሰብ ሰብ ዘብሎ፡
ንእከይ ስዒሩ ኣብ መንገዲ ሓቂ ደው
ክብልን፡ ንጥልመት ቀቲሉ ንእምነት
ትንፋሱ ክህብ ድሉው ክኸውን
እንከሎ’ዩ። ዓርከይ ግን፡ ካብዚ ርሒቕካ
ኢኻ። ማለት እሙን ምዃን ፈጺምካ
ኣይደለኻያን። ስለዚ ኢኻ ድማ፡ ካብዚ
ህይወት’ዚ ክትወጽእ ዘይደለኻ። እምበር
ቀሊል ምዃኑስ ኣይጠፍኣካን’ዩ።
ኣይደለኻዮን። ዘይምድላይካ ድማ
ነዚ ኩሉ ሳዕቤን ወሊዱዎ፡” ብምባል
ነዊሕ ጸጒሪ ጭሕሞም ኣብ ምድራዝ
ተጸምዱ።
‘ከም ጸማም ሓንቲ ደርፉ’ ካልእ
ዘረባ ዘይብሉ’ምበር ኰይኑ።’ በሉ
ብውሽጦም። “እምነተይ ክመልስ’የ፡”
ብምባል ሓጺር ቃል ተዛሪቦም ካብቲ
ኣብ ጠረጴዛ ዝነበረ ቢራ ዝሓዘ ብኬሪ
ምዑግ ኣቢሎም ዓይኖም ዓመቱ። እዚ
ዘረባ ኣሰልክዩኒ ብዘስምዕ ኣጣምታ።
“ዘይናትካ ናትካ ክኸውን ትሓስብ
እንተለኻ
ክልክመካ
ጥራይ’ዩ
እምበር፡ ንዘለካ ዝውስኸልካ ገይርካ
ኣይትቚጸሮ። ንስኻ ብዘይ ገንዘብካ
ክትሕጐስ፡ በዓል ገንዘብ ብሰንኪ ጽኑዕ
እምነቱ ብጓሂ እናሓደረ፡ ገንዘብካ
ክስስነልካ
ኣይትጸበ።
ንዝብለካ
ኣቕልበሉ። ካብ ንሰብ ንላዕሊ ንፈጣሪኻ
ፍራህ። ‘እቲ ናይ መጀመርታ ጥበብ
ፍርሃት እግዚኣብሄር’ዩ’ እዚ ጥበብ`ዚ
ኣብ ልብኻ ክሳብ ዘይሰፈረ ድማ፡
ኣገልጋሊ ሰይጣን ኴንካ ከም ዘለኻ
ኣይትኽሓድ።
***
ኣቶ ሆሴእ፡ ዘረባ ዓርኮም ርእሶም
ክሳብ
ጭርውርው
ዝብሎም
ኣሕመሞም። እታ ሄልኩስ ዝዓይነታ
መኪንኦም ካብ ጽርግያ እልይ
ኣቢሎም ፍሬኖ ድሕሪ ምሓዝ፡ ‘ዋይ
ኣነ!’ ብምባል ግንባሮም ደጋጊሞም
ሃረሙ። ‘እዘን ገንዘብ እዚአን ዘበት
እንተመሊሰየን። እግሪ እግረይ እናኸዳ
ዘዋርዳኒ ካብ ኮና ኣነ’ውን ኣንጻረን’የ
ክጐዓዝ። ሓደ ዕርክነት ከለና ልዕለይ
ንዕኡ ሓልዩ ወትሩ ገንዘቡ ክመልሰሉ
ምሕሳቡ፡ ገለ ኣብ መንጎ ክልቲኦም
ዝተሰማምዑሉ ጉዳይ ኣሎ ማለት’ዩ
እምበር፡ ከምዚ ገይሩ ኣብ ዝረኸበኒ
ኣይምረበሸንን። ‘ተሓጓሚ እንከሎ
ተሓዚ ይጠርጥ’ ድዮም ዝበሉ

ኣቦታትና። ኣይገርምን! ሰብ ሎሚ ኣብ
ጥቕሙ ጥራይ’ምበር ዝጐዩ ኰይኑ፡’
ብምባል ገጾም ደረዙ። ‘ገንዘብ ዓመጽ
የበግስ እምበር ኣየብጽሕን። ለኪሙካ’ዩ
ዝኸይድ ድዩ ዝበለ። ኣነ ከኣ እዚ
ወዲ ከምዘን ዘረባ እንድዩ ምውሓጥ
ዝኣብየኒ ዘሎ። ስለምንታይ’ዩ ዝጓንየኒ
ዘሎ። ‘ዘይሕማምካ ረስኒ’ በሉ ብስምዒት
ብኣጻብዕቲ ኢዶም ስቴርሶ መኪናኦም
ብምህራም። ‘እዛ ጉዳይ ገለ መንገዲ
ፈጢረ ከደቅሳ እንተዘይክኢለ ንዓይ’ያ
ከተደቅሰኒ። ዘለኒ ክብሪ ክዕቅብ
እንተዀይነ፡ ንኤፍራጥስ ኣፉ ከዕጽዎ
ኣለኒ። ምኽንያቱ፡ ብዘይክኡ ነዛ ጉዳይ
ዝፈልጣ የለን።’ በሉ ኣብ ከቢድ ሓሳብ
ተሸሚሞም። ካብዛ ጉዳይ ከውጽኦም
ዝኽእል ብዙሓት ሓሳባት ኣብ ርእሶም
እናመጾም መኪንኦም ኣበጊሶም
ጉዕዞኦም ቀጸሉ።
***
ኣቶ ኤፍራጥስ፡ እታ ኣብ እዝኖም
ኣጸጊዖማ ዝነበሩ ሞባይሎም ብስንባደ
ዝኣክል ፈንዮም ገደፉዋ። ብኽልተ
ኢዶም ርእሶም ብምሓዝ ከም ዓንዲ
ደሪቖም ደው በሉ። እቲ ዝሰምዑዎ
ሓሶት ክኸውን ካብ ልቦም ጸሎት
ኣዕረጉ።
ወ/ሮ ኤልሳ፡ ካብ ክሽነ ንሳሎን
ክኣትዋ በዓል ቤተን ብደዎም ደሪቖም
ስለዝረኣያ፡ “ጐይታና ደሓን ዲኹም
ደኣ?” ኢለን ዘረብአን ከይወድኣ፡
ኖክያ ዝዓይነታ ሞባይሎም ኣብ ምድሪ
ቤት ወዲቓ ፍሕ ፋሕ ኢላ ተዓዘባ።
ድንን ኢለን ብምልዓል ነቲ ዝሞለቐ
ባትሪ ሞባይል ከግጥማ እናፈተና፡
“ደሓን ዲኹም? እንታይ ኣጋጢሙና
ድዩ?” በላ ነብሰ-ስግአን ብፍርሂ
ቅንጥጥ ኢሉ።
ኣዕሚቖም ድሕሪ ምስትንፋስ፡
“ሉቃስ ዓርከይ ሓደጋ መኪና
ኣጋጢሙዎ ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ
ደቂሱ ኣሎ ኢሉኒ ወዱ።” ብምባል
ኣጻብዕቲ ኢዶም ብሓይሊ ኣጋጨዉ።
“እንታይ ይበሃል ወደይ’ዚ። ንጥዑይ
ሰብ ዘይትኸውን ምድሪ፡” ክልተ
ኢዶም ኣብ ርእሶም ኣንበሩ።
በዓልቲ ቤቶም ስንብድ ኢለን፡
“እሞ ደሓን ድዮም? ኣብ ምንታይ’ዩ
ማህረምቶም?” ብምባል ሕቶ ኣብ
ርእሲ ሕቶ ደራረባሎም።
“እንታይ ፈሊጠ ኢልክኒ፡ ኣነ ደኣ
ምሳኺ እንድየ ዘለኹ። ብስንባደ

ዝኣክል እኳ እየ ዘረብኡ ከይወድአ
ሞባይለይ ፈንየያ፡” ብምባል ጸር ጸር
በሉ።
“ኣበይ እዮምከ ዘለዉ? በሉ ንዑናይ
ንብጻሕ፡ ሓወይ’ሞ ከጠፋፍእ፡” ብምባል
ናብ ክሽነ ተመሊሰን ተብተብ በላ።
ካብ ቤቶም ፓራዶዞ መኪናኦም
ብምልዓል ኣብ ኣፍደገ ሆስፒታል
ኦሮታ ኣቖምዋ። ምስቲ ኣብ ኣፍደገ
ክፍሊ ህጹጽ ሓደጋ ዝጸንሖም ወዲ
ዓርኮም ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ፡
“ኣብ ምንታይ’ዩ ማህረምቱ በሉ?”
ብህዱእ ቃና ካብ ልቦም ምሒር ጓሂ
ተሰሚዑዎም።
ባህራን፡ ጸረር ዝብል ዝነበረ ንብዓቱ
ደሪዙ፡ “ሃንደበት ከልቢ ዝጐየዮ
ህጻን ንጽርግያ ስለ ዝኣተወ፡ ካብኡ
ክሃድሙ ምስ ሓደ ናይ ጐደና ሽባኻ
ተጋጭዮም። ኣምላኽ የቕልሎ’ምበር፡
ኣደ ስኢነስ ኣቦ ከኣ ክስእን። እንታይ
ዓይነት መርገም’ዩ ጸኒሑኒ ገሪሙኒ
ኣሎ፡” ብምባል ሕንቕንቕ በለ።
ወ/ሮ ኤልሳ፡ “ኣጆኻ’ዚ ወደይ! ፈጣሪ
ንመን ኢሉዎ። ደሓር ከኣ ንሕናስ
ወለድኻ እንዲና። እንታይ ማለትካ
ኢኻ ከምኡ ገይርካ ተስተማስል፡”
ብምባል ኣብ ሕቑፈን ኣእተውኦ።
“ሓደ ስድራ’ምበር፡ ክልተ ስድራ
ኴንና ኣይንፈልጥን። ኣይክንከውንን
ድማ ኢና። ኣብ ከምዚ ፈታኒ ሰዓት
ምጽናዕ’ዩ ዘድሊ። ፈጣሪ ጽቡቕ’ምበር፡
ሕማቕ ኣይህበናን’ዩ። ሕማቕ ኣብ
ልዕሌና ክወርድ ከሎ ድማ ብምሕረቱ
ይፍውሰናን ካባና የርሕቐልናን፡” በላ፡
ብጓሂ ዝተቓጸለ ውሽጠን ንኣፈን
ልኽት ኣቢሉ ሓዞ።
ኣቶ ኤፍራጥስ፡ “እወ’ዚ ወደይ!
ከምዚ ኣዴኻ ክትብሎ ዝጸንሐት
ምትራር’ዩ ዘድሊ። ሽግርን ሓጐስን
መካይድትና እዮም። ጥራይ ሽግር
ክመጽእ እንከሎ ንኽእሎ ገይርካ
ሃበና ኢልካ ጸሎት ምግባርን ተመስገን
ምባልን’ዩ ዘድሊ። ጓሂ ጓሂ’ዩ ዝወልድ።
ጽቡቕ ንሕሰብ ጽቡቕ ክጸንሓና’ዚ
ወደይ ኣጆኻ! ከም ቀደምካ በርትዕ።
ኣነ፡ ኩነታቱ ነቶም ሓካይም ክሓቶም
ክኣቱ’የ። ንስኹም ኣብዚ ኮፍ ኢልኩም
ጽንሑኒ፡” ብምባል ንውሽጢ ህጹጽ
ክፍሊ ኣተዉ፡ ዓርኮም ደሓን ክጸንሖም
ብውሽጦም ጸሎት እናገበሩ።
ይቕጽል..

ሓዳስ
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ኤርትራ

ተርሙማ
ሃብቶም ኢዮብ

ህይወታውያን

ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ህይወታውያንን
ዘይህይወታውያንን ፍልልይ ከም ዘሎ
ርኢና። እቶም ህይወታውያን ዝበሃሉኸ በዓል
መነመን’ዮም? ንኹሎም ንፈልጦም ዲና? እዚ
ዝስዕብ ትሕዝቶ ሕቶታትና ክምልሸልና’ዩ።
ህይወታውያን ኣብ ክንደይ ይምቀሉ
(ይኽፈሉ)? ብዘይካ እንስሳታትን ኣትክልትን
ካልኦት ህይወት ዘለዎም ፍጡራት ኣለዉ
ዶ?
ሓደ ህይወታዊ ካብ ዘይህይወታውያን
ዝፈልዮ ረቛሒ፤ ኣካላት ህይወታውያን ብደቀቕቲ
ባእታታት ማለት ዋህዮታት ዝቖመ ስለ ዝዀነ
እዩ።
ህይወታውያን ብሓፈሻ ኣብ ሓሙሽተ እዮም
ዝምቀሉ። ንሳቶም ከኣ እንስሳታት፡ ኣትክልቲ፡
ፋንጋይ (ሰበባ ዓይነት)፡ ፕሮቲስታ ይበሃሉ። እዞም
ህይወታውያን እዚኣቶም ኩላቶም ኣካላቶም
ብዋህዮታት እተሃንጸ እዩ። እዞም ዋህዮታት
ተደማሚሮም ቲሹ የቑሙ። ቲሹታት ህዋስ፡
ህዋሳት ስርዓተ ኣካላት ስርዓተ ኣካላት ከኣ ኣካላት
የቑሙ።
ኣትክልቲ፥ ኣትክልቲ ክንብል እንከለና ዝተፈላለዩ
ዓይነት ኣቑጽልቲ፡ ዕንበባታት፡ ኣግራብ ማለት እዩ።
ኣትክልቲ መግቦም ባዕሎም የዳልዉ። ንኻልኦት
እንስሳታት ወይ ካልኦት ህይወታውያን ኣይበልዑን
እዮም። እቲ ኣትክልቲ መግቦም ዘዳልዉሉ
መስርሕ ቅማረ-ብርሃን ይበሃል።
እንስሳታት ፥ መብዛሕትኦም እንስሳታት
ኣካላቶም ብካብ ሓደ ንላዕሊ ዋህዮ ዝቖመ እዩ።
እቶም ዝበዝሑ እንስሳታት ኣብ ማያዊ ኣካል
ይነብሩ። እንስሳታት ንኻልኦት ህይወታውያን

ወሓዚት

ወሓዚት ንፍዕቲ
ብዙሕ መላሲት
መጽናዕታ ወዲኣ
ኩሉ ኣጻፋፊት
ትቕረብ ነታ
ዘይትተርፋ ፈተና
ብኣጋ ሓሳቢት ብምዃና
ልዕሊ ኹሎም መስተውዓሊት ተባሂላ
ካብ ክፍላ’ውን
ድሮ ትግመት ኣላ
ቀዳመይቲ ክትከውን
ወሓዚት እዛ መዘንግዒት
መዛኑኣ እናተጻወቱ
ንሳ መጽናዕቲ ትፈቱ
‘ኣታ እዚኣ
ከምኡ ዲያ’ ኣቢላ
ንኹሉ ተመሃራይ ኣገሪማ
ብልጽቲ ተባሂላ
ሽልማት ተሸሊማ
ወሓዚት ንፍዕቲ
ንኹሉ ዓይነት ትምህርቲ
ደፊናቶ ኣምጺኣቶ
ሚእቲ ካብ ሚእቲ
መም. ዮናስ ብርሃነ
BSKS ኣስመራ

እናበልዑ ደኣ እዮም ዝናበሩ እምበር መግቦም
ባዕሎም ኣየዳልዉን እዮም። ንኣብነት ጤል ቆጽለመጽሊ፡ ሳዕሪ ትበልዕ። ነብሪ ድማ ስጋ ይበልዕ።
ሞኔራታት፥ እዚኣቶም ደቀቕቲ ፍጡራት
እዮም። ኣካላቶም ብሓደ ዋህዮ ወይ ውሑዳት
ዋህዮታት ዝቖመ እዩ። እቶም ቀንዲ ሞኔራታት
ተባሂሎም ዝጽውዑ ፍጡራት ባክተርያ፡ ሰመያዊቀጠልያ ሰበባ እዮም።
ፕሮቲስታታት፥ እቶም ንፕሮስቲታ ብዝበለጸ
ዝውክሉ ህይወታውያን ፕሮተዝዋ፡ ኢግሌና
ይበሃሉ።
ፋንጋይ፥ እዚኣቶም እውን ከም እንስሳታት
መግቦም ባዕሎም ኣየዳልዉን እዮም። ኣብ
ከባቢኦም ካብ ዝርከቡ ነገራት እናመጸዩ
እዮም ዝምገቡ። ንኣብነት ማሽሩም (ቃንጥሻ)፡
ዪስት(ለቢቶ)

ቊጽሪ

ንሎሚ ኣብዛ ንኡስ ዓምዲ ናይ መዘኻኸሪ
ሕቶ ቚጽሪ ቀሪቡ ኣሎ።
ሕቶ
1. ሓደ ቁጽሪ ካብ 300000 ይዓቢ ካብ
320000 ግን ይንእስ። እቶም ነቲ ቁጽሪ ዘቑሙ
ቁጽርታት ካብ 1 ክሳብ 9 ይዝርግሑ። ዋላ ሓደ
ዝድገም ቁጽሪ ከኣ የብሎምን (ዝዀነ ቁጽሪ
ሓንሳብ ጥራይ ይጽሓፍ)። እቲ ኣብ ዓዲ ሚእቲ
ዝርከብ ቁጽሪ ርባሕ ናይቲ ኣብ ዓዲ ሚእቲ
ሽሕ ዝርከብ ቁጽሪ እዩ። ብዘይካዚ እቲ ኣብ
ዓዲ ሚእቲ ዝርከብ ቁጽሪ ርባሕ ናይ ዘይዛነቕ
(ንኽልተ ዘይምቀል) ቁጽሪ እዩ። ኣብ ዓዲ
ሽሕ ዘሎ ቁጽሪ ፍርቂ ናይቲ ኣብ ዓዲ ዓሰርተ
ዘሎ ቁጽሪ እዩ። ብዓሰርተ እውን ብዘይ ተረፍ

ይምቀል። ድምር ናይ ኣብ ዓዲ ዓሰርተን ኣብ
ዓዲ ሽሕን ዘለዉ ቁጽርታት ካብ ዓሰርተ ይንእስ።
እዚ ቁጽሪ ክንደይ እዩ? ብኸመይከ ትረኽቡዎ?
መልሲ ናይ ዝሓለፈ ክፋል
1.እቲ ቁጽሪ 312940 እዩ። ኣብ ዝሓለፈ
ቀዳም ዝቐረበ ሕቶ ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ዓዲ
ሚእቲ ሽሕ (ቀዳማይ ብጸጋም) ቁጽሪ 3 እዩ።
ምኽንያቱ እቲ እንደልዮ ዘለና ቁጽሪ ኣብ መንጎ
300000ን 310000ን ስለ ዝርከብ። ብተወሳኺ
ድሕሪ ሰለስተ ቀጺሉ ዝመጽእ ቁጽሪ (ኣብ ዓዲ
ዓሰርተ ሽሕ ዝርከብ) ሓደ ወይ ዜሮ እዩ። እቲ
ቁጽሪ ንዓሰርተ ብዘይተረፍ ዝመቅል ብምዃኑ
መወዳእትኡ ዜሮ ክኸውን ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ
ቁጽሪ ስለ ዘይድገም እቲ ድሕሪ ሰለስተ ዝስዕብ
ቁጽሪ ሓደ እዩ። ኣብ ዓዲ ሚእቲ ዘሎ ቁጽሪ
ርባሕ ናይ ኣብ ዓዲ ሚእቲ ሽሕ ዘሎ ቁጽሪ (3)
እዩ። ስለዚ ኸኣ 6 ወይ 9 ክኸውን ከም ዝኽእል
ንግምት። እንተዀነ እቲ ቁጽሪ ዘይዝኑቕ ስለ
ዝዀነ 9 ክንወስድ ንግደድ። ኣብ ዓዲ ሽሕ ዘሎ
ቁጽሪ ፍርቂ ናይቲ ኣብ ዓዲ ዓሰርተ ዘሎ ምዃኑ
ተነጊሩና እዩ። ዘይተጠቐምናሎም ቁጽርታት 2፡ 4፡
5፡ 6፡ 7 እዮም። ስለዚ እቶም ዘድልዩና ቁጽርታት
2ን 4ን ምዃኖም ንፈልጥ። ምኽንያቱ 4 ዕጽፊ
ናይ ክልተ ስለዝዀነ። ካብዚ ሓሳብ ብምብጋስ 2
ኣብ ዓዲ ሽሕ፡ 4 ከኣ ኣብ ዓዲ ዓሰርተ ነቐምጦም።
እቲ ቁጽሪ ድማ 312940 ይዀነልና።

እተን ክልተ ንፉዓት መሓዙት ዘቢብን
ዘቢባን ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ኣብ
ገዛውተን ዝሰምዕኦ ጉዳይ ናይ ሓደ
ተመሃራይ ኣዕሊለን ኣለዋ። ንሕናኸ
ነቲ ዝተበሃሃልኦ ብኸመይ ንርእዮ? ኣብ
ከባቢና ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚ ሰሚዕናዶ
ንኸውን?
`ኣቲ ዘቢባ ናይቲ ሰመረ ዝበሃል ወዲ
ቤት ትምህርትናዶ ሰሚዕኪ?` በለት ዘቢብ
ኢዳ ንሰላምታ እናሰደደት።
`ኣየናይ ሰመረ?`
`ኣቲ እቲ ኸማን ብድሕሪ ገዛኹም
ገዛኡ፡ ጽልም ዝበለ ወዲ`
`እውይ እወ! ፈሊጠዮ ኣለኹ።
እንታይዶ ዀይኑ`ዩ?` ብምባል ሓተተት
ዘቢባ ንመሓዛኣ መሪሓ ናብ ክሽነ ገጻ
እናኸደት። `ኣቲ እስከ ኮፍ በሊ` ድማ
በለት ዱኳ እናቐረበት ኣብቲ ክሽነ ምስ
በጽሓ።
`ኣእዳዉ ሓቢጡ ምጽሓፍ ስኢኑ`
`እንታይ ረኺቡዎ ጓለይ?`
`ኣዲኡ
ሃሪማቶ።
ዝሓደገትሉ
ኣይነበራን`
`ናይ መዓስ ጉዳይ ዲኺ ትዛረብኒ
ዘለኺ?`
`ናይ ብቐ. . .ዳማይ። ናይ ካልኣይ
ሰሚስተር መዓልቲ ወለዲ ምሽ ነይሩ?`
`እወ ነይሩ። ውጽኢትና ኸኣ ንወለድና
ተነጊሩዎም`
`ምስ ተነግሮም ገሊኦም ተሓጒሶም
ገሊኦም ከኣ ኣዝዮም ሓሪቖም። ከምኡ
ከም ዝኸውን ፍሉጥ እንድዩ ናይ ገለ ግና
ፍልይ ዝበለ`ዩ`
`እቲ ክትብልኒ ዝሓሰብኪ እንዶ ንገርኒ
መሓዛይ`
`ኣደኡ ንሰመረ ውጽኢት ምስ ፈለጠት
ብሓንቲ ዓይነት ትምህርቲ ከም ዝተረፈ
ምስ ፈለጠት ብሕርቃን ኩምትር ኢላ።
ገዛ ምስ መጸት ብበትሪ ገይራ ክትክት
ኣቢላቶ። ደሓር መዀስ ኣምጺኣ ኢድኢዱ ኢድ-ኢዱ ኣቚርይ ኣቢላቶ። ሽዑ
ኢዱ ሓቢጡ። ብፍላይ እታ ዝጽሕፈላ
ጸጋመይቲ ኢዱ ምስ ቀነየት ቈሲላ።
ጸጸኒሓ ስለ እትረክስ ምጽሓፍ ይስእን`
`ክሳዕ ከምኡ ዝኸውን ሃስያቶ? ተጋግያ፡
ዓቢ ጌጋ ኸማን!`
`እንታይ`ዩ ጌጋኣ?`
`ዋእ! ኣይተጋገየትን ዲኺ ክትብልኒ?`
ኣተኲራ ጠመተታ ንመሓዛኣ።
`ከምኡስ ኣይወጻንን`
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`እንታይ ደኣ ኽትብሊ ደሊኺ?`
`ኣነስ ናትኪ ሓሳብ እሞ ንሰምዕ ሽዑ
ኣነ ዘየስተብሃልኩሉ ነገር ካባኺ እፈልጥ።
ንስኺ ድማ ካባይ ገለ ትዕዝብቲ
ምወሰድኪ ኢለ`የ`
`ከምኡ እንተ ዄንኪ ሓቅኺ ኣለኺ።
ሰመረ ሕጂ ኣብ ትምህርቱ ጥራይ
ኣይኰነን ተሃስዩ ዘሎ። ዋላ ጥዕናኡ ጽቡቕ
የለን። ምኽንያቱ ቃንዛ ይብርትዖ’ዩ።
ብዘይካ ቃንዛ ኸኣ ‘ሕጂ እንተተጋግየ
ኸኣ ክቕጻዕ’የ’ ኢሉ ክደሃል ይኽእል’
‘እሞ እንታይ ክትገብር ነይሩዋ ኢልኪ
ትሓስቢ? ቈልዑስ ክንቅጻዕ የብልናን
ዝብል ሓሳብ ድዩ ዘለኪ?’
‘እታ ኣደ ንወዳ ቀስ ገይራ ከተረድኦ
ነይሩዋ። እቲ ፈለማ ሕርቃና ምቊጽጻር
ስለ ዝሰኣነት ተሃንዲዳ ትኸውን። ደሓርኮ
እቲ ሃስያ ወዳ ንዓኣ ከም ዝኸፍኣ
ፍሉጥ’ዩ። ክትሻቐል ግድን’ዩ ኣደ ስለ
ዝዀነት። ካብ ደሓር ምጥዓስ ግን
ኣቐዲምካ ምስውዓል’ዩ ዝበለጸ። ተጋግየ
ዲየ?’
‘ምግጋይሲ ኣይተጋገኽን። ማህረምቲ
ዋላ ሓንቲ ኣየዕርን’ዩ። ንሰብ ቀስ ገይርካ
ከተርድኦ’ዩ ዝበለጸ እምበር ብሓይሊ
ኣይከውንን’ዩ። ብግዲ ግበር ትብሎ
እንተዄንካ መመሊሱ’ዩ ኣንጻርካ
ዝኸይድ። እታ ቈልዑ ክቕጽዑ
ኣለዎምዶ የብሎምን ትብል ሓሳብ
ሰጊርክያ ኣለኺ መሓዝቺ’
‘ኣነስ ጓለይ ቈልዑዶ ገለዶ ከይበልካ
ዝበደለ መቕጻዕቱ ክወስድ የድሊ’ዩ።
ዓበይቲ ሕጂ እንተ ሰሪቖም ይእሰሩ።
መቕጻዕቲ ደኣ ኣይተርፍን’ዩ። ግና
ንዝጠቅምን ዘይጠቅምን ነገራት ክትብል

ክትቀጽዕ ኣይግባእን’ዩ’
‘ሓሳብኪ ጽቡቕ’ዩ። ኣነ ኸኣ እንታይ
ስክፍታ ኣለኒ ‘ሰብ ክብድል ከሎ ይቀጻዕ’
ዝበሃል እንተ ዀይኑ እቲ ዝቐጽዕ
ጠገለ ክስእን’ዩ። ሓሳበይ እንተ ሒዝክኒ
‘ይቀጻዕዶ ኣይቀጻዕ’ ትብል ሕቶ ሓንቲ
መልሲ እንተዝወሃባ ይሓይሽ’
‘እዚ’ሞ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ።
ምኽንያቱ ሰብ ስቕ ኢልካ እንተፈኒኻዮ
መመሊሱ ክሻድን’ዩ። ደሓር ኣረዲእካ
እውን ክሰምዕ ዘይክእል ክኸውን ዕድል
ኣሎ። ግቡእ መኣረምታ ክወሃብ ዘድሊ
እመስለኒ። እዚ ማህረምቲ ዝበሃል ግን
ኣይሰማምዓሉን’የ። መቕጻዕቲ ማህረምቲ
ዘይብሉ ይኹን’
‘ኦ! ናትኪ እንዶ ደኣ ገዲዱ። ሓደ
ሓደ ግዜስ ማህረምቲ እኳ ይሓይሽ።
ተሃሪምካ ስክፍታኻ ሽዓ ትውዳእ። እዚ
ጸርፊ ግን ድህል’ዩ ዘብለካ። ካብ ተሃሪምካ
ክትጽረፍ ከለኻ እንድዩ ሓንጎልካ ዝርበሽ፡
ቅሳነት ትስእን። ኣነ መቸም ካብ ጸርፊ
ማህረምቲ ይሓይሽ’
‘በቲ ሓደ ወገንሲ ሓቅኺ ኢኺ።
ካብዚ ሕጂ እንታይ ንርዳእ?’
‘እንታይ ኢኺ ክትብሊ ደሊኺ?’
‘እቲ መቕጻዕቲ፡ ማህረምቲ ይኹን
ጸርፊ ጐዳኢ ክኸውን የብሉን። እቲ
በደልን መቕጻዕትን ክመጣጠን ኣለዎ።
እሞ ኣርእስቲ እንተቐየርናዶ ይሓይሽ?’
‘ቅድም ንቚረስ። ናብ ክሽነ መምጽኢና
ክንቈርስዶ ኣይኰነን?’
‘በሊ ንቚረስ’
እዚ ድሕሪ ምብህሃለን ከኣ ጸጥ ኢለን
ብዘይዘረባ ቊርሰን በልዓ። ብድሕሪኡ
ናብ ካልእ ዋኒነን ከዳ።

መልሲ እተመሳቐለ ቓላት
ኣብ ዝሓለፈ ኽፋል ሕቶታት እተመሳቐለ ቃላት ቀሪቡ ነይሩ። እንሆ መልሲ ናይቲ ሽዑ ዝቐረበ ሕቶታት።
ኣዳላዊ መም. ዮናስ ብርሃነ
ካብ BSKS ኣስመራ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.163

ኤርትራ

ብቕድሚ ትማሊ፡ ውድድር ሻምፕዮና
ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ኵዕሶ እግሪ ዞባ
ማእከል ሰለስተ ጸወታታት ኣብ ዘአንገደሉ፡
ኣዱሊስ ኣብ ልዕሊ ፓራዲዞ 3ብ2
ብምዕዋት ሰለስተ ነጥቢ ክትሓፍስ እንከላ፡
ኣኽርያን ገዛባንዳን ከምኡ`ውን ሰገን
ኮንስትራክሽን ምስ ኩባንያ ሰምበል ድማ
ብተመሳሳሊ ብዘይ ሸቶ ተፈላልየን።

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ኤርትራ፡ ካብ 14 ክሳብ 20 መጋቢት
ኣብ ባህርዳር ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ
ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ
2019 ክትሳተፍ እያ።
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ
ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ዕድመን ትሕቲ ዕድመን
ናይ ክልቲኡ ጾታ ተቐዳደምቲ ብምሕቋፍ
ብኣሰልጠንቲ ሳምሶም ሰለሙንን ዮናስ
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ኣዱሊስ ተዓዊታ
ዋላ’ኳ ስዕረት እንተኣመዝገበት፡
ሓያል ተወዳዳርነት ብምርኣይ ንዓበይቲ
ጋንታታት ክትብድህ ዝቐነየት ፓራዲዞ
ትማሊ`ውን ንዓባይ ክለብ ኣዱሊስ
ክትፍትና እያ ተራእያ።
ፈለማ ንሸቶ ዝኾና ፈተነታት ዘካየደት

ኤርትራ

ናብ ውድድር ሻምፕዮን ኣፍሪቃ 2019 . . .
ዘካርያስን ክትምራሕ ምዃና ካብ ህዝባዊ
ርክባት ሃገራዊ ፈደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ
ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።
ክሳብ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዝርዝር እኳ

እንተዘይተፈልጠ፡ ብሳምሶም ሰለሙን ካብ ማሪቆስ፡ ዮርዳኖስ ርእሶምን ብርኽቲ ፍሰሃየን
ዝእለዩ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ካብ ደቂ ተባዕትዮ፣ ተመሪጾም ኣለዉ።
መርሃዊ ቅዱስ፡ ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር፡
ኣብዚ ናይ ባህርዳር ውድድራት ናይ
ሄኖክ ምሉብርሃን፡ ቢንያም ግርማይ፡ ሲራክ ውልቅን ናይ ጋንታን ናይ ግዜ ውድድራት
ተስፎም፡ መኽሰብ ደበሳይ፡ ሜሮን ተሾመ፡ ከምኡ’ውን ናይ ጽርግያ ውድድራት
እንታይ ከ ይስማዕ ኣሎ
ዳኒኤል ሃብተሚካኤል፡ ሚኪኤል ሃብቶም፡ ተሰሪዑ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራዊ ፈደሬሽን
ያቆብ ደበሳይ፡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡ ካብ
+ ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ - ኦሌ ብዙሃን ንመቕርቡ ብምጥቃስ የረድኣ።
ደቂ
ኣንስትዮ፡
ደሴት
ኪዳነ፡
ሞሳና
ደበሳይ፡
ቅድድም
ብሽክለታ ኢትዮጵያ ንዘለዎ
ጉናር ሶልሻየር መንበር ምዕላም ብቐዋምነት
+ ተጻዋታይ ማን ሲቲ ሰርጆ ኣጕዌሮ፡
ክርከብ ኣብ ጥርዚ ምብጽሑ ተሓቢሩ። ብሉጽ ተጻዋታይ ወርሒ ለካቲት ውድድር ኣድያም ተስፋኣለም፡ ዝናብ ፍጹም፡ ትዕግስቲ ሕጽረት ክኢላዊ ዓቕሚ ምሕደራ ቅድድም
ምስ ሓለፍቲ ማን ዩናይትድ ኣብ ጽዑቕ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ተባሂሉ ብማሕበር ገብረህይወት፡ ብስራት ገብረመስቀል ምስታ ብሽክለታ ንምሽፋን ብዘቕረቦ ዕድመ
መሰረት ክልተ ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ሃገራዊ
ዝርርብ ዝርከብ ሶልሻየር፡ ፍርቂ ናይቲ ኵዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ተሸሊሙ። ዝሓለፈ ጋንታ ተጠርኒፎም ኣለዉ።
ኣብ ትሕቲ ዮናስ ዘካርያስ ካብ ዝርከቡ ፈደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ሓላፊ ዳንነት
ሞሪኖ ዝኽፈሎ ዝነበረ መሃያ እናወሰደ ኣብ ወርሒ ሸውዓተ ሸቶታት ዘቑጸረ ኣጉዌሮ፡
መንእሰያት
ተቐዳደምቲ ድማ ካብ ደቂ ኤፍሬም ኣብረሃምን ሓላፊ ውድድርን ስነሜዳ ኦልድትራፎርድ ክጸንሕ ከምዝኽእል ነዚ ክብሪ’ዚ ንሻዱሻይ ግዚኡ ብምርካቡ ምስ
ተኣሚቱ። ጋዜጣ ሚረር፡ ሞሪኖ 15 ሚልዮን ጀራርድን ሃሪ ኬንን ተመዓራርዩ ይርከብ። ተባዕትዮ፣ መትከል ምስጉን፡ ገብረህይወት ስርዓትን መምህር ጸጋይ ሰመረኣብን ናብታ
ፓውንድ ይቕበል ምንባሩ ኣነጺራ።
ብተወሳኺ፡ ኣሰልጣኒኡ ፐፕ ጓርድዮላ፡ የውሃንስ፡ መሓሪ ተወልደ፡ ዩኤል ኣስመሮም፡ ሃገር ከምዘምርሑ ተፈሊጡ።
** ** **
+ ንኣሰልጣኒ ፍራንሲስኮ ዘፋነወት ሮማ፡ ኣብ ኣርባዕተ ጸወታታት ፕሪመር ሊግ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዳናይት ጸጋይ፡ ዳናይት
ንናይ ቅድም ዓላሚ ክለባት ቸልሲ፡ ሌስተርን እንግሊዝ ብምዕዋቱ ብሉጽ ኣሰልጣኒ ተባሂሉ
ፉልሃምን ክላውድዮ ራነሪ ምቑጻራ ትማሊ ተሸሊሙ።
ኣፍሊጣ። ወዲ 67 ዓመት ራነሪ፡ ቅድሚ
+ ኣሰልጣኒ ጁቬንቱስ ማሲሚሊያኖ ኣለግሪ፡
ትሸዓተ መዓልታት እዩ ካብ ፉልሃም ተባሪሩ። ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ኣብ
ካብ 2009 ክሳብ 2011 ንሮማ ዝዓለመ ራነሪ፡ ጁቬንቱስ ከምዝጸንሕ ኣነጺሩ። ይኹን እምበር
ኣብ ፉልሃም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ 17 ኣብ ክረምቲ ካብታ ክለብ ከምዝወጽእ ንጹር
ጸወታታት ኣብ ሰለስተ ጥራይ እዩ ተዓዊቱ። ሓበሬታ ከምዘይሃበ ደይሊ መይል ኣፍሊጣ።
ምንጪ - ስካይ ስፖርት
+ ማን ዩናይትድ፡ ንኣከፋፋሊ ክለብ ስፖርቲን
+ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ሊዝበን ብሩኖ ፈርናንደዝ ተጣይቐሉ ምህላዋ
ሞሪኖ፡ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሒዝናዮ ዘሎና ተገሊጹ። እዚ ወዲ 24 ዓመት ኣከፋፋሊ፡ ምስ
ዓመተ ስፖርት ናብ ሪያል ማድሪድ ክምለስ ቸልሲን ሊቨርፑልን ርክባት ኣካይዱ ምንባሩ
ከምዝኽእል ተኣሚቱ። ብዘይካ’ዚ፡ ናይ ይንገር። ምንጪ - ሜትሮ
ቅድም ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ - ዚነዲን
+ ኣልፍሬዶ ሞሬሎስ፡ ምስ ክለቡ ሬንጀርስ
ዚዳን እውን ናብ በርናቡ ክምለስ ከምዝኽእል ንዘለዎ ውዕል ምንውሑ ተሓቢሩ። በዚ
ይንገር ኣሎ። ኣቐዲሙ ኣብ ራዳር ክለብ መሰረት፡ እዚ ኣጥቃዒ፡ ክሳብ ዓመተ ስፖርት
ቸልሲ ጸኒሑ ከኣ ኣብ ዓይኒ ጁቬንቱስ 2022/23 ምስታ ስኮትላንዳዊት ክለብ ክጸንሕ
ዝኣተወ ዚዳን፡ ናብ በርናቡ ናይ ምምላሱ እዩ። ብክለባት ቦሩስያ ዶርትመንድን ሌስተር
ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ከምዝኾነ መራኸቢ ሲቲን ክድለ ዝጸንሐ ሞሬለስ፡ ኣብዚ ዓመተ
ዛጊት ተኻዪዱ ኣብ ዘሎ 29 ጸወታታት፡ 58 ከምኡ ድማ 57 ነጥቢ ኣዋህሊለን
መደብ ጸወታ
ስፖርት’ዚ 28 ሸቶታት ብምምዝጋብ ስሙ ራብዓይን ሓሙሻይን ተርታ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ሒዘን ኣለዋ። እዚ
ሎሚ
ክኹልዕ ክኢሉ ኣሎ።
ደረጃ፡ ዋላ’ኳ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ናብ ዝካየድ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
+ ስፖርቲን ዳይረክተር ክለብ ሮማ - ሞንቺ ኤውሮጳ ንምእታው ከም ህልዊ መወዳደሪ ነጥቢ እንተቐረበ፡ ንዓመታት ዝጸንሐን
ክሪስታል ፓላስ - ብራይተን 3፡30
መዝነቱ ከምዝሓደገ ኣፍሊጡ። እዚ ወዲ ቅርሕንቲን ህልኽን ግና ንዘካይዳኦ ግጥም ብኣጋኡ ተበሃጊ ክኸውን ይድርኾ - ጽባሕ
ካርዲፍ - ዌስት ሃም 6፡00
ሃደርስፊልድ - ቦርንማውዝ 6፡00
50 ዓመት ኣካያዲ ስራሕ፡ ጽባሕ ምብራር ኣብ ሜዳ ኢማራትስ ዝራኸባ ኣርሰናልን ማን ዩናይትድን።
ሌስተር ሲቲ - ፉልሃም 6፡00
ኣሰልጣኒ ፍራንሴስኮ መዝነቱ ምግዳፉ ካልእ
ኣንጻር ቶተንሃም ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ናይ ሰለስተ ጸወታታት መቕጻዕቲ ዝተበየነሉ
ኒውካስል - ኤቨርተን 6፡00
ሳውዝሃምፕተን - ቶተንሃም 6፡00
ሃጓፍ ኣብታ ጋንታ ክፈጥር ክኢሉ ኣሎ። ሮማ፡ ተጻዋታይ ኣርሰናል ሉዋስ ቶሬራ፡ ጽባሕ ኣይክስለፍን እዩ። ይኹን እምበር፡ ኣጥቃዒ
ማን ሲቲ - ዋትፎርድ 8፡30
ካብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣሌክሳንደር ላካዘት፡ ብሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ድሕሪ ምብኳሩ፡ ጽባሕ ገለ
ላ’ሊጋ
ብፖርቶ ምግላፋ ይፍለጥ።
እጃም ከምዝህልዎ ብምሕባሩ ጽቡቕ ዜና ንደገፍቲ ኣርሰናል ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ።
ዲፖርቲቮ ኣላቨስ - ኤባር 3፡00
ኣትለቲኮ ማድሪድ - ሌጋንስ 6፡15
ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ን10 ተጻወትታ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከሲራ ክንሳ ኣብ
መሲ . . .
ባርሴሎና - ራዮ ቫለካኖ 8፡30
ልዕሊ
ፒኤስጂ ድራማዊ ዝኾነ ዓወት ዘመዝገበት ማን ዩናይትድ፡ ተጻዋታያ ኣንቶኒ
ገታፈ - ሄስካ 10፡45
ኣርጀንቲናዊ
ሊዮነል
መሲ፡
ድሕሪ
ማርሻል ነዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ ድልዊ ምህላዉ ትሕብር። ኤሪክ በይሊ እውን ናይ
ሰረ’ኣ
ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ንመጀመርታ ምስላፉ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ዝገለጸት ማን ዩናይትድ፡ ማቲችን ሄሬራን ከኣ
ፓርማ - ጀኖዋ 8፡00
ኬቮ - ሚላን 10፡30
ግዜ ስሙ ኣብ ዝርዝር ተጻወትቲ ሃገራዊት ድሉዋት ምህላዎም እኳ እንተገለጸት፡ ንዝህልዎም እጃም ግና ኣየነጸረትን።
ጋንታ ኣርጀንቲና ሰፊሩ።
ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኻት መቕጻዕቲ ዘለዎ ፖል ፖግባ፡ ጽባሕ ንመስመር
ጽባሕ
እዚ ወዲ 31 ዓመት ኣጥቃዒ ባርሴሎና፡ ምክፍፋል ማን ዩናይትድ ክመርሕ ምዃኑ ብኣጋኡ ይንገር።
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ደንደን - ኣስመራ ቢራ
ጋንታኡ ኣብቲ ኣብ ሩስያ ኣብ ዝተኣንገደ
ብሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ዙር 16 ዩሮፓ ሊግ፡ ብሬንስ 3ብ1 ዘሰንብድ
ቀይሕባሕሪ - ኣልታሕሪር
ውድድር
ብፈረንሳ
ድሕሪ
ምርትዓ፡
ኣብ
ስዕረት ዝገጠማ ኣርሰናል፡ ዝተሓተ ሞራል ተጻወትቲ ሒዛ ናብዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ
ዝሰዓበ ሽዱሽተ ግጥማት ምሕዝነት ምብኳሩ ክትኣቱ ተገዲዳ ምህላዋ ይንገር። ይኹን እምበር፡ እቲ እተካይዶ ጸወታ ኣብ ሜዳኣ
ስታድዩም ኣስመራ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ይፍለጥ። ብተመሳሳሊ፡ ንኣከፋፋሊ ፒኤስጂ ብምዃኑ ዝሓሸ ውጽኢት ሒዛ ክትወጽእ ከምዘኽእላ ሓደ ሓደ ተንተንቲ ይዛረቡ።
ሊቨርፑል - በርንለይ 3፡00
ኣንኸል ዲ ማርያ ጻውዒት ዘቕረበት ብሓሙስ፡ ንፓፓስቶፖሎስ ኣብ መበል 41 ደቒቕ ብቐይሕ ካርድ ዝኸሰረት ኣርሰናል፡
ቸልሲ - ዎልቭስ 5፡05
ኣርሰናል - ማን ዩናይትድ 7፡30
ኣርጀንቲና፡ ኣብዚ ወርሒ’ዚ ምስ ቨነዝዌላን ተጻወትቲ ሬንስ - ቦሪጕድ፡ ሞንርያልን ሳርን ብዘቑጸርወን ሰለስተ ሸቶታት እያ 3ብ1
ላ’ሊጋ
ሞሮኮን ግጥማት ምሕዝነት ሰሪዓ ትርከብ። ተረቲዓ። ነታ ካብ ስዕረት ዘይተድሕና ግን ከኣ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ዝተመዝገበት
ሴልታ ቪጎ - ሪያል ቤትስ 2፡00
ኣሰልጣኒ ሊዮነል ስካሎኒ፡ ኣብ ውድድር ብምዃና ኣዝያ ኣገዳሲት ንእትገብራ ሸቶ ኣርሰናል፡ ኢዎቢ እዩ ኣብ ሳልሳይ ደቒቕ
ጂሮና - ቫለንስያ 6፡15
ለቫንተ - ቪያሪያል 8፡30
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ካብ ዝተጸምዱ ኣመዝጊቡዋ።
ሰቪያ - ሪያል ሶሴዳድ 8፡30
ኣርጀንቲናውያን ንኣርባዕተ መሪጹ ኣሎ።
ምስ ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ጽቡቕ ውጽኢት ተመዝግብ ዘላ ማን ዩናይትድ፡
ሪያል ቫላዶሊድ - ሪያል ማድሪድ
ተኸላኻሊ
ማን
ሲቲ
ኒኮላስ
ኦታመንዲ፡
ኣባል
10፡45
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናብ ሜዳ ኢማራትስ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደተን ክልተ ጸወታታት
ሰረ’ኣ
ቶተንሃም ያን ፎይዝ፡ ኣከፋፋሊ ዋትፎርድ (ኣብ ግጥም ፕሪመር ሊግን ካራባኦ ካፕን ምዃኑ እዩ) ብተመሳሳሊ 3ብ1 እያ
ሳምፕዶርያ - ኣታላንታ 5፡00
ሮቤርቶ ፐረይራ ከምኡ ድማ ተጻዋታይ ተዓዊታ።
ሳሱሎ - ናፖሊ 8፡00
ዌስት ሃም ማኑየል ላንዚኒ እዮም።
ፎዮረንቲና - ላዝዮ 10፡30
እዚ ግጥም’ዚ መበል 200 ናይ ሊግ ጸወታአን ኮይኑ ክምዝገብ እዩ።

ኣርሰናል Vs ማን. ዩናይትድ

ፓራዲዞ እያ። ኣዱሊስ ናብ ልዳት ፓራዲዞ
ኣብ ዘቕናዓትሉ፡ ኣጥቃዒኣ እስማዒል
ሱልጣን ኣብ ሻዱሻይ ደቒቕ ንዝተቐበላ
ኵዕሶ ምስ ሰኪዔት ብምውህሃዱ፡ ኣዱሊስ
መሪሕነት ሓዘት።
ጸኒሓ እውን ፓራዲዞ ዋላ’ኳ ናብ
ልዳት ኣዱሊስ እንተተጸግዐት፡ ኵዕሶ
ምስ ሰኪዔት ከተራኽብ ኣይከኣለትን።
ብኣንጻሩ፡ ብኣዱሊስ ኣብ መበል 35
ደቒቕ ንኻልኣይ ግዚኣ ልዳታ ተደፍረ።
ሳምሶም ገብረዋህድ ድማ ዋና ናይታ
ዝተመዝገበት ሸቶ ኾነ።
ኣዱሊስ ንዕረፍቲ ብናይ 2ብ0 መሪሕነት
ወጺኣ።
ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ግጥም’ዘን ጋንታታት
ተወዳዳርነቱ ሓይሉ ቀረበ። ብዝተመዝገባ
ክልተ ሸቶታት ተስፋ ከይቆረጸት ንጸወታ
ናብ ረብሓኣ ክትቅይር ፈተነት ፓራዲዞ፡
ኣብ መበል 48 ደቒቕ ብመገዲ ሳይሞን
ሓጎስ ብዘመዝገበታ ሸቶ ንውጽኢት
ናይቲ ጸወታ ናብ 2ብ1 ቀየረቶ። ፓራዲዞ
ምስ ኣዱሊስ ንምምዕርራይ ብተደጋጋሚ
ንመስመር ምክልኻል ኣዱሊስ ብምሕላፍ
ክትፍትን ተራኣየት። ኣብ መበል 51
ደቒቕ ሙሴ ርእሶም ብዘመዝገባ ሸቶ
ምስ ኣዱሊስ 2ብ2 ተመዓራረየት።
ኣዱሊስ ኣብ ሓያል ወጥሪ ኣተወት።
ብተደጋጋሚ ድማ ንቕድሚት ወረረት።
ሰለጣ ድማ። ኣብ 81 ደቒቕ፡ ኖሆም
ታደሰ ብዘቑጸራ ሸቶ፡ ኣዱሊስ 3ብ2
ተዓዊታ ክትወጽእ ከኣለት።
ኣቐዲመን ጸወታአን ዘካየዳ፡ ናይ
ሓደ ነጥቢ ፍልልይ ዘለወን ሰገን
ኮንስትራክሽንን ኩባንያ ሰምበልን እየን።
ሰገን ድሕሪ ቀይሕ ባሕርን ኣስመራ ቢራን
ሳልሰይቲ ተሰሪዓ ዝቐነየት፡ ብቕድሚ
ትማሊ ብሰምበል ተፈቲና እያ። ኩባንያ
ሰምበል ንተኸላኸልቲ ሰገን ጥሒሳ
መሪሕነት ከትሕዛኣ ዝኽእላ ፈተነታት
ኣካይዳ ነይራ። ብፍላይ ድሕሪ ዕረፍቲ፡
ዳኒኤል ተኽለማርያም ብርእሱ ዝገጨዋ
ኵዕሶ፡ መሰረት ምሕረተኣብን ዓወት
ተኪኤን ዝፈተኑወን ግን ከኣ ሓላዊ ልዳት
ሰገን ኤርሚያስ ዓንደሚካኤል ዘድሓናን
ፈተነታት ተጠቀስቲ ነይረን።
ኣብቲ ዕለት፡ ፈላሚ ጸወታ ዘካየዳ
ኣኽርያን ገዛባንዳ እየን ነይረን። ሸቶ
ከየቑጸራ ድማ እየን ካብ ሜዳ ክወጻ
ተራኣየን።
ግጥማት ሻምፕዮና ጽባሕ ሰንበት ካብ
ሰዓት ክልተ ጀሚረን ደንደን ምስ ኣስመራ
ቢራ ከምኡ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ምስ
ኣልታሕሪር ብዘካይዳኦ ግጥም ክቕጽል
እዩ።

ፈላይኒ . . .
ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለባት ኤቨርተንን
ማን ዩናይትድን ማርዋን ፈላይኒ፡ ካብ
ኣህጉራዊ ጸወታታት ጠቕሊሉ ከምዝተፋነወ
ኣፍሊጡ።
እዚ ወዲ 31 ዓመት በልጁማዊ ኣከፋፋሊ፡
ምስ ሃገራዊት ጋንታኡ 87 ጸወታታት
ኣካይዱ። ኣብ ክልተ ውድድራት ዋንጫ
ዓለም ከምኡ ድማ ውድድር ኦሎምፒክ
2008 ምስ በልጁም ዝተሳተፈ ፈላይኒ፡
ጋንታኡ ሩስያ ኣብ ዘአንገደቶ ውድድር
ዋንጫ ዓለም ሳልሳይ ተርታ ክትሕዝ ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ምግባሩ ይፍለጥ። “ምስ ሃገራዊት
ጋንታ በልጁም ጽቡቕ ናይ ጸወታ እዋን
ኣሕሊፈ። ሕጂ ድማ ንመንእሰያት ደቂ ዓደይ
ቦታ ክገድፍ ኣለኒ” ክብል ፈላይኒ ምኽንያት
መፋነዊኡ ኣብ ትዊተር ኣስፊሩ።
ኣብ ለካቲት 2007 ፈላሚ ጸወታኡ ምስ
በልጁም ዘካየደ ፈላይኒ፡ 18 ሸቶታት ነታ
ሃገራዊት ምብርካቱ ይፍለጥ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ዮሴፍ ሃይለማርያም

ኩባንያ ቶታል ኤርትራ፡ ካብ ሕዳር 2018 ጀሚሩ ናብ
መንእሰያት ኤርትራ ዝቐንዐ፡ ንዕዉታት ድማ ገንዘባዊ
ሽልማት፡ ስልጠናን ካልእ ሓገዛትን ዘውህብ ፕሮጀክት ኣበጊሱ
ኔሩ። እቲ ፕሮጀክት ‘Startupper of the Year by Total’
ዝብል ኰይኑ፡ መበገሲ ሓሳባት ዘለዎም’ሞ ሓሳባቶም ድማ
ናብ ቢዝነስ ክዓቢ ዝኽእል ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድመኦም
መንእሰያት ንኽወዳደሩ ዝዕድም’ዩ። እዚ ፕሮጀክት’ዚ ኣብ
ሃገርና ንፈለማ እዋን’ኳ እንተተኻየደ፡ ብዓለም ደረጃ ግና
ዓመታዊ’ዩ ዝካየድ። ክሳብ ሕጂ ከኣ፡ ብዙሓት ሃገራት ዓለም
ተጠቀምቲ ናይ’ዚ ገንዘባዊ ሽልማት ብምሃብ፡ መንእሰያት
ክምህዙን ክበላሓቱን ጸገማት ሕብረተሰቦም ከቃልሉን
ዘበራትዕን ዘነቓቕሕን መደብ ኰይነን ኣለዋ።
እዚ ዓለምለኻዊ ውድድር’ዚ ሎሚ ዓመት ካብ 55 ሃገራት
(37 ካብ ኣፍሪቃ) ዝተወከሉ ከባቢ 50 ሽሕ መንእሰያት’ዮም

ሚስተር ፍቕረት ይልዲዝ

ተሳቲፎሞ። ብመሰረት ቅጥዒ ናይቲ ውድድር ከኣ፡ ካብቶም
ንውድድር ዝቐርቡ ተሳተፍቲ፡ እቶም 15 ሽሕ ነቲ ዝቐረበ
መሕትት ናይ ውድድር ምሉእ ብምሉእ ዝመልኡ
ነይሮም። ካብኣቶም ድማ 825 ተወዳደርቲ ተመምዮም
ከምዝሓልፉ ገይሩ። ካብዚኣቶም እንደገና፡ ነፍሲ ወከፍ
ሃገር 15 ተወዳደርቲ ከተሳትፍን ብውሽጣዊ ደያኑ ክዳነዩን
ተፈቒዱላ። ካብ ነፍሲ-ወከፍ ሃገር ድማ ነቶም ሰለስተ
ዕዉታት ገንዘባዊ ሽልማት ተዋሂቡዎም። ካብኣቶም እንደገና፡
ብደረጃ ዞባ ኣዝዮም ብሉጻት ተዓወትቲ (grand winners)
ተመሪጾም፡ ተወሳኺ ሓገዛት ተገይሩሎም።
መንእሰይ ዳኒኤል ክፍላይ፡ ሰራሕተኛ ኩባንያ ቶታል
ኤርትራ’ዩ። ንሱ ነቲ ውድድር ኣብ ምውዳብን ኣብ ምስራዕን
ከምኡ’ውን ነቲ ንጥፈታት ኣብ ምክትታል ብሓላፍነት
ዝሰርሐን ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረን’ዩ። ንኣጀማምራ ናይቲ
ውድድር ከኣ ብኸምዚ የብርሆ።
“ኣብ ኤርትራ፡ እቲ ውድድር ክካየድ ምስ ተወሰነ፡ እቲ
ተወዳደርቲ ንምዕዳም ዝተዋህበ ግዜ፡ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገማት
ሓደ ሰሙን ዘይኣክል’ዩ ኔሩ። እዚ ኸኣ፡ ተወዳደርቲ ከይሰኣኑ
ዝብል ስክፍታ ከሕድረልና ግድነት ነበረ። ምኽንያቱ፡ ሓንቲ
ሃገር ነቲ ውድድር ከተካይዶ ክፍቀደላ እንተ ደኣ ኰይኑ፡
ካብ ሚእቲ ዘይውሕዱ ተወዳደርቲ ከተሳትፍ ስለ ዘለዋ።
ኣብ’ቲ ዝነበረ ሓጺር ግዜ ‘እቲ ዝድለ ቊጽሪ ተወዳደርቲ
ክንረክብ ንኽእል ኢና’ ብዝብል ኒሕ ሒዝና ግን ተበጊስና።
ነቲ ፕሮጀክት ድማ ብመንገዲ ኢንተርነት ዘርጊሕናዮን
ብማዕከናት ዜና ሃገር ናብ ህዝቢ ኣቃሊሕናዮን። ሓሳብ
ልብና ሰሚሩ ድማ፡ ኣብ’ቲ ሰሙን ዘይኣክል ግዜ፡ 104
ተወዳደርቲ መንእሰያት ንኽወዳደሩ ኣመልኪቶም። እዚ ነቲ
ዝነበረ ስክፍታ ዝቕንጥጥ ስለዝነበረ፡ ናብቲ ዝቕጽል ጕዕዞን
መስርሕን ናይ’ቲ ውድድር ክንሓልፍ ክኢልና።”
መንእሰይ ዳኒኤል ኣስዒቡ፡ “ዕላማ’ቲ ውድድር፡ ኣብ
ሃገርና ደረጃ መነባብሮ ሕብረተሰብ መታን ክመሓየሽ፡
ንህሉው ጸገማት ሕብረተሰብ ኣብ ምቅላል ኣበርክቶ ዘለዎም
ሓሳባትን ፕሮጀክትታትን ምሕጋዝ’ዩ። እቶም ዝቐርቡ
ሓሳባትን ፕሮጀክትታትን ድማ፡ ኣብ ከም ቀረብ ዕድል
ትምህርቲ፡ ምጕዳል ሞት ህጻናት፡ ቀረብ ህዝባዊ ጥዕና፡
ቀረብ ኤለክትሪክሲቲ ኣብ ገጠራት፡ ምሕያል ድሕነት
ጽርግያታት፡ መሓዛ ኣከባቢ ብዝዀኑ ጥረ ነገራት ተጠቒምካ
ኣባይቲ ምህናጽን ካልእን ዝብሉ ዘተኰሩ ክዀኑ ኣለዎም።
ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ንዅሉ መዳያዊ ቊጠባዊ ዕብየት
ሕብረተሰብ ሓፍ ዘብሉ ክዀኑ ይግባእ” ክብል ገሊጹ።
ኣብ’ቲ ውድድር ዝቐርብ ሓሳባትን ፕሮጀክትታትን በዘን
ዝስዕባ ሰለስተ ቀንዲ መምዘኒታት’ዩ ዝልካዕ። ቀዳማይ - ኣብ
ሕብረተሰብ ብዘለዎ ማሕበራዊ ጽልዋን ኣብ’ቲ ኮም ከምጽኦ
ዝኽእል ዘላቒ ምዕባለን ይምዘን (50% ነጥቢ ዝሓዘ)፣ ካልኣይ
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ኩባንያ ቶታል ኤርትራ መሃዝቲ መንእሰያት የተባብዕ
- ምህዞኣዊ ባህሪ ወይ ካብ’ቲ ዝሓለፈ ፍሉይነት ሃልዩዎ ኣብ
ምፍታሕ ጸገማት ሕብረተሰብ መሰረታዊ ለውጢ ዘምጽእ
ይኸውን (30% ነጥቢ ዝሓዘ)፣ ሳልሳይ ድማ - ተግባራውነቱን
ናብ ቢዝነስ ክዓቢ ዘለዎ ዓቕምን ዝተረጋገጸ ይኸውን (20%
ነጥቢ ዝሓዘ) ዝብሉ’ዮም።
እቶም ተወዳደርቲ፡ በዚ መልክዒ’ዚ እናተመምዩ፡ ኣብ
ፍጻመ 15 ተወዳደርቲ በጺሖም። እቶም 15 ተወዳደርቲ
ከኣ፡ ኣብ ቅድሚ’ቶም ካብ ዝተፈላለየ ኣካላት መንግስቲ
ዝተመርጹ ሰብ ሞያ ደያኑ እናተዳነዩ፡ ንፕሮጀክቶም
ዝምልከት ኣብ ኢምፐሪያል ሆቴል ብዘቕረቡዎ መግለጺ
(presentation)፡ ናብ ሰለስተ ዕዉታት ጸርዮም። ብ28 ለካቲት
2019 ድማ፡ ተወዳደርቲ፡ ዕዱማት ኣጋይሽን ቤተሰብን
ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ኣደራሽ
ሃኮሰኤ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ እቶም ሰለስተ ዕዉታት
ተፈሊጦም። ቀዳማይ ዮሴፍ መንግስትኣብ ምስ ብጻዩ
ምስጦፋ ኣድም፣ ካልኣይ፡ ስምኦን ዑቕባገርግስ ምስ ኣርባዕተ
ብጾቱ፣ ሳልሳይ፡ ኒያት ኪዳነ ምስ ብጸይታ ፌቨን ስዩም
ኰይኖም ተዓዊቶም። ቀዳማይ ዕዉት 217 ሽሕ ናቕፋ፡
ካልኣይ 130 ሽሕ ናቕፋ፣ ሳልሳይ ድማ 87 ሽሕ ናቕፋ
ተዋሂቡዎም። ብተወሳኺ፡ ንያት ኪዳነ ምስ ብጸይታ ፌቨን
ስዩም ናይ ‘ብልጽቲ ጓለንስተይቲ ኢንተርፕረነር’ ሽልማት
ወሲደን።
ዮሴፍ መንግስትኣብ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ዓዲ
ተከሌዛን ብሞያ ነርስ ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ’ዩ። ብዓውዲ
ነርሲንግ ድማ ብቐዳማይ ዲግሪ ዝተመረቐ’ዩ። ምስ ብጻዩ
ኢንጂ. ምስጦፋ ኣደም ብምዃን ከኣ፡ ‘ተንቀሳቓሲት
መዝሓሊት መድሃኒት ኢንሱሊን’ (portable insulin
refrigerator) እትብል ፕሮጀክት ኣቕሪቦም። እታ ዘቕረቡዋ
ሓሳብ ወይ ፕሮጀክት፡ ንመድሃኒት ሕማም ሽኮር (ኢንሱሊን)
ኣብ ምዕቃብ ብቕዓት ዘለዋ’ያ። ብመሰረት መምርሒ
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ሰለስተ ኣዕኑድ
ምክትታል ክገብሩ ይምከሩ። ሓደ ግቡእ ኣመጋግባ፡ ካልኣይ
ስሩዕ ምንቅስቓሳት፡ ሳልሳይ ግቡእ ኣተዓቓቕባ መድሃኒት
ዝብሉ’ዮም።
ዘቕረቡዋ ፕሮጀክቶም ድማ፡ ነቲ ሳልሳይ ዓንዲ ምክትታል
ሕማም ሽኮር ዘውሓሰት ሓሳብ’ያ። ንዝያዳ መብርሂ ድማ
ዮሴፍ መንግስትኣብ ከምዚ ይብል፡ “ብመርፍእ ዝዳሎ
መድሃኒት ኢንሱሊን፡ ኣብ ሃገርና ብናጻ ንሕሙማት
ዝወሃብ’ኳ እንተዀነ ኣዝዩ ክቡር’ዩ። ኣብ ኣዝዩ ዝሑል
ቦታ (ካብ 2-8 ዲግሪ ሰንቲግሬድ) ክቕመጥ ድማ ይግባእ።
ብሞያና፡ ንጥፈታት ሕክምና ክንገብር ናብ ገጠራት ኣብ
እንወጽኣሉ ግዜ (outreach) ግን፡ ጸገማት ከጋጥም ኢና
እንዕዘብ። ነቲ መድሃኒት ምስ ወሰዱዎ፡ ብሰንኪ ፍሪጅ
ዘይምህላው፡ ኣብ’ቲ ዝደለ ኣየቐምጡዎን። እቲ ዝገብሩዎ፡
ነቲ መድሃኒት ፕላስቲክ ጠቕሊሎም ኣብ ውሽጢ ዕትሮ ማይ
የእትውዎ፡ ብኽሻ ይጥቕልልዎን ኣብ ሑጻ ይቐብሩዎን።
እዚ ግን ዝተጸንዐ ስለዘይኰነ፡ ውሑስ ኣተዓቓቕባ መድሃኒት
ኢንሱሊን ኣይኰነን። ብተወሳኺ፡ እቶም ሕሙማት ኣብ
ዝንቀሳቐሱሉ ግዜ፡ ነቲ መድሃኒት ምስኦም ክወስዱዎ
ይግደዱ’ሞ፡ እቲ መድሃኒት ድማ ግድን ክዝሕል ስለ
ዘለዎ፡ ጸገምን ጸቕጥን’ዩ ዝፈጥረሎም። እዚ ዅሉ ጸገማት
ተደራሪቡ፡ ነቲ መድሃኒት ዝህቦ ኣገልግሎት የጕድሎ። ስለዚ፡
በዚ ምኽንያት ነዚ ሓሳብ’ዚ ከነበግስ ተገዲድና። ፕሮጀክትና
ከኣ፡ ነዚ ጸገማት’ዚ እትፈትሕ፡ ብሚዛን ዝፈዀሰት፡

ብዋጋ ከኣ ዝሓሰረት፡ ነቲ መድሃኒት ብቕዓቱ ከየጕደለት
ክትዕቅብ ዓቕሚ ዘለዋ’ያ። ንተገልገልቲ’ውን ኣርባሒት’ያ።
ፕሮጀክትና ብደያኑ ብልጽቲ ሓሳብ ተባሂላ ቀዳመይቲ
ክትሽለምን ብዓለም ደረጃ ንሃገር ወኪላ ምስተን ብሉጻት 10
ክትስራዕን ምኽኣላ ድማ ሓጐሰይ ክገልጽ እፈቱ። መበገሲና፡
ሕማም ሽኮር ንዘውርዶ ዘሎ ሃስያን ጸገማትን ንምፍታሕ
ክሳብ ዝዀነ ከኣ፡ ምዕዋትና ነቶም ተጠቀምቲ’ውን ሓጐስ
ዝፈጥር’ዩ። እዚ ዅሉ ተደማሚሩ ድማ፡ ንሞራልና ተወሳኺ
ሓይልን ሓላፍነትን ወሲኹሉ ኣሎ” ኢሉ።
ምስ ኣርባዕተ ብጾቱ ብኻልኣይ ደረጃ ዝተዓወተ ኢንጂ.
ስምኦን ዑቕባገርግስ’ውን ብኮምፕዩተር ምህንድስና
ብዲግሪ ተመሪቑ፡ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዓዲ ሃሎ፡
ከም ኣማዕባሊ ሶፍትዌር ዝሰርሕ ዘሎ’ዩ። ንሱን ብጾቱን፡
‘ተመሃሮ ኣብ ተጠቃምነት ኮምፕዩተር ከመይ ኣለዉ’ ዝብል
መጽናዕቲ’ዮም ኣቕሪቦም። እቲ መጽናዕቲ ከም መዛዘሚ
ናይ ኮለጅ ትምህርቶም (senior thesis) ዘበገሱዎ’ዩ ነይሩ።
ብዛዕባ’ቲ ውድድር ምስ ሰምዑ ከኣ፡ ኣብኡ ከቕርቡዎ
ወሲኖም። ሓፈሻዊ ሓሳቦም፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ
ናይ ኮምፕዩተር ሕጽረታት፡ ኮምፕዩተራት ብኸመይ
ይጥቀሙ፡ ዘሎ ኣጠቓቕማ ኮምፕዩተር እንታይ ይመስል
ወዘተ ዘጽንዐ ነይሩ። ነዚ ንምፍላጥ ከኣ፡ ኣብ ከተማን ኣብ
ርሑቕ ገጠራትን ዝርከቡ ኣብ ኣስታት 200 ተመሃሮን 50
መማህራንን መጽናዕቲ ኣካዪዶም። ተመሃሮ ኣብ ትምህርቲ
ክነፍዑ እንተ ደኣ ኰይኖም፡ ኣብ ኣጠቓቕማ ኮምፕዩተራት፡
ዋሕዲ ኮምፕዩተራት፡ ዋጋ ኮምፕዩተራት፡ ቀረብ ኤለክትሪክን
ካልእን፡ ክፍታሕ ዘለዎ ጸገማት ከምዘሎ’ውን ተገንዚቦም።
ስለዚ፡ ዋጋ ኮምፕዩተራት ከሕስሩን ኮምፕዩተራት ዘህልኸኦ
ጸዓት ከጕድሉን ተበጊሶም።
እታ ዝሰርሑዋ ኮምፕዩተር፡ ካብ ወዲ 6 ዓመት ክሳብ
ወዲ 70 ዓመት ብዘይ ጸገም ክጥቀሙላ ዝኽእሉ’ያ።
ኦፐረይቲን ሲስተም ናይታ ኮምፕዩተር ከኣ፡ ቋንቋታት
ትግርኛ፡ ትግረ፡ ዓረብ፡ ብሌንን እንግሊዝን ከም እትትርጕም
ጌሮም’ዮም ሰሪሖማ። ዋጋኣን እተህልኾ ጸዓትን’ውን ውሑድ
ከምዝኸውን ጌሮማ። ብፍላይ፡ እቲ እተህልኾ ጸዓት፡ ካብተን
ዝነበራ ኮምፕዩተራት ብ80% ኣጕድሎም ከምዝሰርሑዋ፡
ኢንጂ. ስምኦን ዑቕባገርግስ ይሕብር። እተህልኾ ጸዓት
20% ስለዝዀነ ከኣ፡ ዋላ በተን ኣብ ዝዀነ ገዛ ዘለዋ ብጫ
ሶላር ክትሰርሕ ከምእትኽእል ጌሮም ከምዝሃንደሱዋ ወሲኹ
ይገልጽ።
“እዛ ሃንዲስናያ ዘለና ኮምፕዩተር፡ ኣብቲ ኤለክትሪክ ዘይብሉ
ቦታታት ሃገርና ብብጫ ሶላር ቻርጅ ጌርካ ክትጥቀመላ
እተኽእል’ያ። ዋጋኣ’ውን ኣስታት 1 ሽሕ ናቕፋ ጥራይ’ዩ።
እዚ ከኣ፡ ኮምፕዩተራት ኣብ መላእ ሃገር ሸፈነ ክህልወን
ክሕግዝ’ዩ። ተመሃሮ’ውን ክመሃሩን ምስ ቴክኖሎጂ ክላለዩን
ዕድል ክፈጥር’ዩ። ኣብ ዓወት ምብጻሕና ድማ ብስም
ኵሎም ብጾተይ ሓጐሰይ እገልጽ” ኢሉ። እታ ኣቕሪቦማ
ዘለዉ ፕሮጀክት፡ ኣብ ባይታ ዝህልዋ ተግባራውነት፡ ኣዝዩ
ልዑል ምዃኑ፡ ናብ ትግባረ ከውርዱዋ ግን ቅሩብ መበገሲ
ከምዘድሊ ብምግላጽ ከኣ፡ ኣከባቢያዊ ጽልዋ’ውን ስለዘይብላ፡
ኣብ መጻኢ ብዙሕ ጠለብ ከም እትረክብ ሓቢሩ።
ሳልሳይ ደረጃ ዝተዓወታ ኒያት ኪዳነን ፌቨን ስዩምን
እውን ብ‘ማሪን ባዮሎጂን ፊሸሪን’ ቀዳማይ ዲግሪ ትምህርተን
ዝዛዘማ’የን። ዘቕረብኣ ፕሮጀክት ድማ ብዛዕባ ዲሳሊነሽን ‘ንጨዋም ማይ ናብ ጥዑይ ማይ ምቕያር’ ዝብል እዩ።

ዕዉታት
እንጂ. ስምኦን ዑቕባገርግስ

ዮሴፍ መንግስትኣብ

ፌቨን ስዩም

እዚ ማለት፡ ናይ ባሕሪ ማይ ኣጻሪኻ ህዝቢ ንኽሰትዮ
ድሉው ምግባር’ዩ። መበገሲ ፕሮጀክተን፡ ተመሃሮ ራብዓይ
ዓመት ኣብ ዝነበራሉ፡ መጽናዕታዊ ወረቐት ክገብራ ናብ
ደሴ ዝተባህለት ደሴት ከይደን ኣብኡ ሓደ ሰሙን ምስ
ጸንሓ፡ ዝስተ ማይን ኣካላተን ዝሕጸባሉ ማይን ምስ ሰኣና፡
ኣብ ሓንጐለን “ንጨዋም ማይ ናብ ዝስተ ምቕያር’ ዝብል
ሓሳብ’ዩ ቅጅል ኢሉወን። ካብ’ዚ ተበጊሰን ምስ ተቐማጦ
ናይቲ ደሴት ክዘራረባ ዕድል ረኺበን። ቀንዲ ሽግሮም
ጽሩይ ዝስተ ማይ ምዃኑ’ውን ነጊሮመን። ብዛዕባ’ዚ ናይ
‘ስታርትኣፐር’ ውድድር ምስ ሰምዓ ከኣ፡ ‘ገለ ፍታሕ
ዘይንገብር’ ዝብል ሓሳብ ኣንቂለን፡ ብኸመይ መንገዲ
ከተግብርኦ ይኽእላ፡ ኣብ ካልኦት ዓድታት ብኸመይ
ይትግበር፡ ክጥቀማሎም ዝኽእላ ጥረ ነገራትከ ኣየኖት’ዮም፣
ወዘተ ዝብል ሓጺር መጽናዕቲን ተፍትሽ ናይ ኢንተርነትን
ድማ ኣካይደን። ስራሓተን ብሉጽ ተባሂሉ ሳልሳይ ደረጃ

መንእሰይ ዳኒኤል ክፍላይ

ምሓዙ ከምዘሐጐሰን ጠቒሰን ከኣ፡ ንቐጻሊ ንኸዕብይኦ
ሞራል ከምዝፈጠረለን ገሊጸን።
መንእሰይ ዳኒኤል ክፍላይ፡ ነቲ ዝነበረ ውድድር
ኣመልኪቱ ኣጠቓላሊ ሓሳብ ክህብ ከሎ፡ ምስ’ቲ ዝነበረ ሓጺር
ግዜን ተመኩሮ ዘይምህላውን፡ መንእሰያት ከምዚ ዓይነት
ብሉጽ ስራሓት ዝሓዘ ፕሮጀክት ከቕርቡ ልዕሊ ትጽቢት
ኩባንያ ቶታል ኤርትራ ምንባሩ’ዩ ዝገልጽ። ኣብ ግብሪ ግና፡
ብዙሕ ብሉጽ ስራሓት ስለ ዘቕረቡ፡ መንእሰያትና ማዕረ
ክንደይ ዕቑር ዓቕሚ ከምዘለዎም ዘርኢ ውድድር ምንባሩ
ኣረዲኡ። ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ተሳትፎኣ፡ በታ ቀዳመይቲ
ዝወጽአት ፕሮጀክት ተወኪላ ብደረጃ ዓለም ምስቶም 10
ብሉጻት ሃገራት ምስማያ ከኣ፡ ነዚ ሓቂ’ዚ ዘጕልሕን ኣብ
ዝቕጽል ተመሳሳሊ ውድድራት፡ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም
ብሉጽ ሓሳባት ዘለዎም መንእሰያት ክርከቡ ከምዝኽእሉን
ኣብሪሁ። ስለዚ፡ ትካሎም፡ በዚ ሎሚ ዓመት ተወዳደርቲ
ዘቕረቡዎ ስራሓት ኣዝዩ ዕጉብ ከምዝዀነ ብምግላጽ፡
ኤርትራ ምስ ግዜ፡ ኣብ ደረጃ’ቶም ኣዝዮም ብሉጻት
ተዓወትቲ ዝበሃሉ (grand winners) ሽዱሽተ መንእሰያት
ክትኣቱ ምዃና ከምዘይጠራጠር መንእሰይ ዳኒኤል ክፍላይ
ወሲኹ ሓቢሩ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ነቲ ውድድር ዕዉት
ንክኸውን ንዝተሓባበሩዎም፡ ኮምሽን ባህልን ስፖርትን
ኤርትራ፡ ሃገራዊ ማሕበር ምትብባዕ ፈጠራውነት ኤርትራ፡
ንቑሕ ደበና ኢኖቬሽን ሰንተር፡ ኣባላት ኣይ.ቲ. (IT) ኩባንያ
ቶታል ኤርትራን ካልኦትን ኣመስጊኑ።
ማናጀር ኩባንያ ቶታል ኤርትራ ሚስተር ፍቕረት
ይልዲዝ ኣብ’ቲ ናይ መዕጸዊ ስነ-ስርዓት ኣብ ዘስመዖ ሓጺር
ቃል፡ “ሕጂ ክገልጾ ዘይክእል ሓጐስ’ዩ ተሰሚዑኒ ዘሎ።
ልዕሊ ኵሉ ድማ፡ ኤርትራ ምስቶም 10 ብሉጻት ሃገራት
ምስርዓ፡ ብዘይ መጠን ተሓጕሰ። ኣብ ፈለማ ውድድሮም
ከምዚ ዓይነት ብሉጽ ስራሓት ዘቕረቡ ከሎም ተወዳደርቲ
መንእሰያት ኤርትራ ድማ፡ ኣብ መጻኢ ብዙሕ ነገር
ክሰርሑ ከምዝኽእሉ ኣመስኪሮም ስለዘለዉ፡ ሽልማት
ከይተጸበዩ ጻዕሮም ከሐይሉ ተላብዩ። ኩባንያ ቶታል
ኤርትራ ድማ፡ ነዚ ጀሚሩዎ ዘሎ ውድድር ‘ስታርትኣፐር’
ብዝሓየለ ክቕጽሎ ምዃኑ ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ እቶም ዕዉታት፡ “ሓሳባት ናብ ግብሪ
ክበጽሑ ገንዘብ የድሊ። እዚ ብኩባንያ ቶታል ኤርትራ
ዝተፈጥረ ዕድል ከኣ፡ ንዓናን ነቶም ድሕረና ዘለዉ
መንእሰያትን፡ ሓሳባትና ክንገልጽ፡ ክንመራመር፡ ክንዓቢ
ዝፈጥረልና ፍናንን ናይ ስራሕ ባይታን ቀሊል ኣይኰነን።
እቲ ዝፈጥሮ ቅዱስ ናይ ውድድር መንፈስ’ውን ልዑል’ዩ።
ስለዚ፡ ብስም ኵሎም መንእሰያት ንኩባንያ ቶታል ኤርትራ
ነመስግን፣ ምትብባዕ ንዝገበሩልና ወለድናን ኣዕሩኽቱናን
ድማ እንቋዕ ሓጐሰና ክንብሎም ንደሊ” ኢሎም።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.163

ኤርትራ
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ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈቱ ዘሎ ካፈተርያ ከጫርቶ ስለ ዝደለየ፡ ግዱሳት ተጫረትቲ
ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልኡዎ ዘለዎም ነጥብታት፦
- ተጫራቲ፡ ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ፡
- መኽበሪ ጨረታ 5,000.00 ናቕፋ (ሓሙሽተ ሽሕ ናቕፋ)፡ ብቸክ ወይ ሲፒኦ ይተሓዝ

ል

ኤ
ሚካ

ገብረ
ል
ሉ

ይ
-በ
ል
ኤ

ኑ

ኣማ
ት
ነ
እም

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ንግስቲ ኣስፍሃ ዑቕባዝጊ ምባል ተሪፋ፡ ንግስቲ
ኣስፍሃ ዑቕባገርግስ ከምኡ’ውን ስም ኣደይ ሓጎስ
ክፍለ ምባል ተሪፋ፡ ሓጎሳ ክፍሉ ማህደረቃል
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/3/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52
ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ብርሃነመስቀል ንጉሰ ወ/
ገብርኤልን ተኸሳሲ ኣቶ ለኣከማርያም ኣባይን ብዘሎ
ናይ ሲቪል ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ለኣከማርያም
ኣባይ ብኣድራሽኡ ስለዘይተረኽበ፡ ተጸዊዑ ን19/3/19
ኣብ ላዕለዋይ ቤ/ፍ ኣስመራ ንግዲ መጋባእያ ቁ.40
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ ኣብ ዘየለወሉ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣብ መንጎ ከሳሲ ዘሚካኤል በረኸትኣብ ክፍለን
ተኸሳሲት ሰናይት በርሀ ካሕሳይን ዝቐረበልና
ሲቪላዊ ክሲ ጉዳይ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኑ፡
ተኸሳሲት ብኣድራሽኣ ስለዘይተረኸበት፣ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪልኪ፡ ን8/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።
እንተዘይቀሪብኪ ጉዳይኪ ኣብ ዘየለኽሉ ክውሰን
ምዃኑ ቤ/ፍ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ሰግዶ
ወ/ሮ ኣለም ሰመረ ክብርኣብ፡ ኣቦና ሰመረ ክብርኣብ
ሕድሩ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን2/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ምሕረትኣብ ጸጋይ ዮሴፍ፡ ወለድና ጸጋይ ዮሴፍ
ሃብተማርያምን ሓረጉ ሰለባ መድህንን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 3 ኣሕዋተይን 3 ተተካእቲ ደቂ ሓወይን ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን2/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 01
ወ/ሮ ሰኔት ተስፉ ኣልመዶም፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ባርካይ በሪህ መሓረዝጊ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 7 ደቀይን
ናይ ስዉእ ወድና 8 ተተካእቲ ደቁን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ገብረኣዶናይ ሰለሙን ወልዳይ ምባል ተሪፋ፡
ኣዶናይ ሰለሙን ወልዳይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/19 ኣብ ቤ/ፍ
4ይ መጋባእያ ይቕረብ።
ወልድኣብ ገብረኪዳን ስዮም ምባል ተሪፋ፡
ኤሌክሳንደር
ገብረሂወት
ፍቅረየስ
ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/19
ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ድባርዋ
ሂወት መንቆርዮስ ተወልደመድህን ምባል ተሪፋ፡
ሂወት ማርቆስ ተወልደመድህን ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/3/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዓዲዃላ
መሓሪ ኤፍሬም ብኣቡኡ ሓጎስ ንጉሰ ገብረማርያም

ኣቢሉ፡ መሓሪ ኤፍሬም ምባል ተሪፋ፡ ቢንያም ሓጎስ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን22/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ደቀምሓረ
ከሳሲት ወ/ሮ ትብለጽ ገብረእግዝኣብሄር፡ ተኸሳሲ
ኣቶ መሓረና ሰፈረኣድ ጎይትኦም ብኣድራሻኡ
መጸዋዕታ ቤ/ፍ ክበጽሖ ስለዘይተኻእለ፣ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን20/3/19 ኣብ ላ/ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ግን ቤ/ፍ ጉዳዩ ውሳነ ክህበሉ ምዃኑ
የፍልጥ።

ሓበሬታ
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት፡ ንዓሰርተ ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት
ይኸውን።
- ሳንዱቕ ጨረታ፡ ጽባሕ`ቲ ጨረታ ዝወደቐሉ ልክዕ ሰዓት 3፡00 ድ.ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን
ወከልቶም ኣብ ዝተረኽቡሉ ይኽፈት።
ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ቤት ጽሕፈት ማርኬቲንግ - ጥቓ ሃገራዊ ባንክ ኤርትራ ብምምጻእ
ቅጥዒ ክውሰድ ይከኣል። (ንዝያዳ ሓበሬታ ቴሌ 125020)
- ሚኒስትሪ ዜና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ’ዚ ኣይግደድን እዩ።
ሚኒስትሪ ዜና

ምልክታ ንተፈተንቲ ማትሪክ 2019

ዓዲ ቐይሕ
ጠዓመት ኣርኣያ እምባየ ምባል ተሪፋ፡ ሞሞና
ኣርኣያ እምባየ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ግደይ ተኽለ ዘውደ ምባል ተሪፋ፡ ኣለክሳንደር
ተኽለ ዘውደ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ወ/ሮ ዘነበሽ ገብሩ በርሀ፡ ወለድና ወ/ሮ ኣብረሀት
ገብረን ገብሩ በርሀ ካሕሳይን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 7
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/4/19 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ
ወ/ሮ ልዋም ቴድሮስ ዘርኣይ፡ ኣደና ወ/ሮ ፍዮሪ
ተስፋይ ኣለምሽት ስለዝተሰወአት፡ ኣነ ምስ 2
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ለተብርሃን ገብረእግዚኣብሄር ቀላቲ፡ በዓልቤተይ ጎይትኦም ኣርኣያ ሞባእ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን7/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ
ወ/ሮ ዛይድ ኣደም ዮውሃንስ፡ ሓፍተይ ወ/ሮ ንግስቲ
ዑቕባይ ኣብርሃ ብሂወት እንከላ ካብ ወላዲትና ነፍ/
ነጪ ተኽለኣብ ተስፋገርግሽ ብውርሲ ዝረኸብናዮ
ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ምምሕዳር መጻሉ ዝርከብ፡
ብምስክር ዋንነት 530379 ብመወከሲ ቁ.530677
ዝተመዝገበ፡ ኣብ ዞን 1፡ ፕሎት 7፡ ፓርሰል ‘C’
ዝኾነ፡ 4 ክፊሊ ገዛ ምስ 2 ሓገዝቲ ክፍልታት ምስ
ካንቸሎ ካብ ዘጠቓለለ ገዛ፡ እቲ ፍርቂ ብጽሒታ
ብህያብ ስለ ዝሃበትኒ፡ ውህብቶ ይጽደቐለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ማእከል ፈተና፡ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን፡ ናይ ሎምዘበን
ናይ ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና (ማትሪክ) ካብ 18-23 መጋቢት 2019
ክካየድ ምዃኑ ይሕብር።
መፈተኒ ቦታታት፦
- መዓልታዊ ተመሃሮ (Regular) ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ (ሳዋ)
- ተመሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ስነ-ኪነት (ዞባታት) ኣብ ዝመሃሩሉ ኣብያተ ትምህርቲ
- ተመሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ስነ-ኪነትን ኮማዊ ኮለጅ ትምህርቲ ኣስመራን (ዞባ
ማእከል) ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ (ኣስመራ)
- ኩሎም ናይ ምሸታውን ዳግማይን ተፈተንቲ፡ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፓ
ተወሳኺ ሓበሬታ
- ተፈተንቲ ናይ መፈተኒ ካርዶም (Admission Card) ካብቲ እተመዝገቡሉ ቤት
ትምህርቲ ክወስዱዎ ይኽእሉ። ብዘይ መፈተኒ ካርድ ድማ ክትፍተኑ ከምዘይትኽእሉ
ነዘኻኽር።
- ኣብ ኣስመራ እትፍተኑ ተመሃሮ፡ ንዕለት 15 መጋቢት 2019 ንፈተና ዝምልከት
ኣገዳሲ ሓበሬታ (Orientation) ክወሃብ ስለዝኾነ ኩሎም ተፈተንቲ ሰዓት 8፡00 ንግሆ
ኣብ ኤክስፖ ክትርከቡ ነተሓሳስብ።
- ኣብ ዞባታት እትፍተኑ ተመሃሮ ድማ ንዕለት 17 መጋቢት 2019 ሰዓት 9፡00
ንግሆ ኣብ እትፍተኑሉ ማእከል ክትርከቡ ነተሓሳስብ።
- ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ መምርሒታትን ኣገባባትን ፈተና ካብ’ቲ ዝተመዝገብኩሙሉ
ቤት ትምህርቲ ክትረኽቡ ከምእትኽእሉ ንሕብር።
- ንፈተና ዝምልከት ግቡእ ሓበሬታ ዘይተኸታተሉን ኣብ እዋን ፈተና ኣብ መፈተኒ
ነቑጣ ኣብ ሰዓቶም ንዘይተረኽቡን ተፈተንቲ፡ ማእከል ምዘናን ግምገማን ሓላፍነት
ከምዘይወስድ ኣጥቢቕና ንሕብር።
ማእከል ፈተና
ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን

ምልክታ ጨረታ ንዳይረክተራት ፊልም

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወቐርቲ
ወ/ሮ ምንያ ዑቕባሚካኤል ስብሃቱ፡ በዓልቤተይ ኪዳነ ተኽለ ሓይላት ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1 ጓልና ድማ ኣብ
ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት፡ ወራሲት ምዃና
ይረጋገጸላ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ጋዴን
ወ/ሮ ኣብርሃጽዮን ሃብተ ገረዝግሄር፡ በዓልቤተይ ተስፋንኪኤል ዓንዲኪኤል ቀሺ ገብረመድህን
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
5 ደቀይ ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረት፡ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሚኒስትሪ ዜና፡ ክሳብ 35 ክፋላት (ኤፕሶድ) ዘለዋ ፊልም ባዕሉ ስኢሉ ኤዲት ብምግባር ከፍሪ ስለዝደለየ፡
ነዛ ፊልም ክኣልያ ዝኽእል ዳይረክተር ኣወዳዲሩ - ንዕዉት ውዕል ክህብ ስለዝኾነ ግዱሳት ናይዚ ሞያ
ክወዳደሩ ይዕድም። ተወዳደርቲ ከጠቓልሉዎ ዝድለ ሞያን ምስኡ ዝኸይድ ሎጀስቲክስን፦
-

ዳይረክተር ባዕሉ (ተመኵሮኡን ቅድሚ ሕጂ ዝኣለየን ፊልምታትን)
ተሓጋጋዚ ዳይረክተር (ግድን ዘድልዮ እንተኾይኑ) ተመኵሮኡን ቅድሚ ሕጂ ዝኣለየን ፊልምታትን)
ተዋሳእቲ (ተመኵሮኦምን ቅድሚ ሕጂ ዝተዋስኡለን ፊልምታትን)
ምሉእ ኣልባሳትን (ዘድሊ እንተኾይኑ) ካልእ ሎጂስቲካዊ ነገራትን
መጐዓዝያን ተዋሳእትን
ዝዋስኡሉ ክፍሊ ወይ ቤት ጽሕፈት፡ ወዘተ

ናይዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሞያን ካልእን ዋጋ ብምልባስ ኣብ ፖስታ ብምዕሻግ፡ ኣብ ጨንፈር
ማርኬቲንግ ሚኒስትሪ ዜና ማእከል ከተማ ከተእትዉ ንዕድም። ንዝያዳ ሓበሬታ ብቑጽሪ ቴሌፎን 128058
ወይ 07184006 ተወከሱ።
ሚኒስትሪ ዜና

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.163

ኤርትራ
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ኣመሪካ - ላዕለዋይ ተሓጋጋዚ ትራምፕ ተፈሪዱ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቻይና - ፍርያት ሰደድ ነክዩ

ቻይና መጠን ናይቲ ንሰደድ እትልእኮ
ፍርያት ብ20.7 ሚእታዊት ከምዝነከየ
ንወግዓውያን ምንጭታት ብምጥቃስ
ሮይተርስ ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ንሰደድ ዝለኣኽ
ፍርያት ቻይና ምስ ናይ ዝሓለፈ ሰለስተ
ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ናይ ሎሚ ዓመት
ዝወሓደ ኰይኑ ክብረ ወሰን ሒዙ ኣሎ።
መጠን ናይቲ ካብ ወጻኢ ናብ ቻይና
ዝኣቱ ኣቚሑ እውን ምስ ናይ ዓሚ
ብምንጽጻር ብ5.2 ሚእታዊት ጐዲሉ
ምህላዉ’ዩ ተጠቒሱ ዘሎ።
ምንካይ ንግዳዊ ንጥፈታት ቻይና
ንሰፊሕ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ብኣሉታ

ከይጸልዎ ተሰጊኡ ከምዘሎን፡ ድሮ’ውን
ብርካውያን ዕዳታት ኤስያ ቅልጡፍ
ምንቁልቋል ኣርእየን ከምዘለዋን ይሕበር።
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ገዚፍ ክፋል ፍርያት
ቻይና ልዑል ታሪፍ ክትስልዕ እንከላ፡
ቻይና ብወገና ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ
ከምዝወሰደት ይፍለጥ። ክልቲአን ሃገራት
ኣልዒለናኦ ዘለዋ ንግዳዊ ዘይምቅዳው
ንቑጠባዊ ዕብየተን ብኣሉታ ከምዝጸሉ
እዮም ክኢላታት ዘጠንቅቑ።
ኣብዚ ዓመት’ዚ ዕብየት ቁጠባኣ ከይንኪ
ሰጊኣ ዘላ ቻይና፡ ዝሓለፈ መዓልታት 3
ቢልዮን ዶላር ቀረጽ ንምጉዳል ወጢና
ከምዘላ’ያ ኣብዚ ሰሙን ገሊጻ።

ብምጥፍፋእን ግብሪ መንግስቲ
ዘይምኽፋልን ተኸሲሱ ናብ ፍርዲ
ዝቐረበ ሓላፊ ጐስጓስ ምርጫ ፕረዚደንት
ትራምፕ ነበር ንኣርባዕተ ዓመት ክእሰር
ተፈሪዱ።
እቲ ፖል ማናፎርት ዝተባህለ ኣመሪካዊ
ፖለቲከኛ ካብ ስራሑ ወጻኢ ዝዀነ፡
ንፖለቲከኛታት ዩክሬን ምኽሪ ብምሃቡ
እውን ተኸሲሱ ኣሎ።
እቲ ወዲ 69 ዓመት ክሱስ፡ ሓላፊ
ጐስጓስ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ
ዝነበረሉ እዋን ብርክት ዝበለ ገንዘብ
ከምዘጠፋፈአ’ዩ
ተገሊጹ።
ዘካየዶ
ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ካብ ናይ 20 ዓመት
ክሳብ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ከፍርዶ
ዝኽእል ምዃኑ እዮም ኣኽበርቲ ሕጊ’ታ
ሃገር ክገልጹ ጸኒሖም። እቲ ጥዕናዊ ጸገም
ዘለዎ ክሱስ ፍርዱ ንምስማዕ ብዓረብያ
ተሓጊዙ ኣብ መጋባእያ ከምዝቐረበን፡
ፍርዱ ድሕሪ ምስማዕ ኣብ ገጹ ዝዀነ
ምልክት ከምዘየርኣየን ምንጭታት’ታ ሃገር
ሓቢሮም።
ኣቐዲሙ ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት
ጐስጓስ ብምእታዉ ገበኑ ከምዝተኣመነ

ዝተገልጸ ማናፎርት፡ ሕጂ’ውን ተወሳኺ
መቕጻዕቲ ክብየነሉ ከምዝኽእል’ዩ
ዝንገር።
ንሱ ሕጋዊ ኣሰራርሓታት ብተደጋጋሚ
ከምዝጠሓሰ ብምግላጽ ከምእተጣዕሰ’ዩ
ዝዛረብ። በቲ ዝፈጸሞ ገበናት ዝለዓለ
ፍርዲ ክፍረዶ ይኽእል ምንባሩ ድማ
ሓቢሩ። ወግዓዊ ይቕረታ ካብ ምሕታት
ግን ተቘጢቡ ኣሎ።
ኣብ እዋን ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ

ህንዲ ወተሃደራዊት መርከብ ሩስያ
(ሳብ-ማሪን) ብመልክዕ ክራይ ን10
ዓመት ንኽትጥቀመላ ዘኽእል ውዕል
ከምዝኸተመት ንምንጭታት’ቲ ከባቢ
ብምጥቃስ ፕረስ ቲቪ ሓቢሩ።
ሰብ-መዚ ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት
ኣብ ከተማ ኒው-ደልሂ ተራኺቦም፡ ነቲ
ውዕል ከምዝኸተሙሉ እቲ ሓበሬታ
ኣነጺሩ።
ብመሰረት’ቲ ውዕል፡ ህንዲ ብኑክሌሳዊ
ሓይሊ እትንቀሳቐስ ኣጥቃዒት መርከብ
ትሕተ ባሕሪ ሩስያ ( ኣኩላ 2) ንተወሳኺ
10 ዓመት ክትጥቀመላን ኤስ - 400
ዝተባህለ ምዕቡል ሚሳይል ጸረ ነፈርቲ
ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ሰላም

ምትእስሳር ዝነበሮም ሓያሎ ሰብ-ስልጣን
ብዝተፈላለየ ገበናት ክኽሰሱ ከምዝረኣዩ
ጸብጻባት ይሕብሩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተዓወተሉ
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣመሪካ፡ ናይ
ሩስያ ምትእትታው ከይህልዎ ንምጽራይ
ሓያሎ መርመራታት ይካየድ ምህላዉ
ይፍለጥ።

ቨነዝዌላ - መንግስቲ ንተቓወምቲ ብውዲት ይኸስስ

ህንዲ፡ ሳብ-ማሪን ሩስያ ትካረ
ሩስያ እውን ኣብ መወዳእታ ናይዚ
ዓመት’ዚ ክትውንኖን ትጽቢት
ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።
ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ መንጎ
ህንድን ሩስያን ናይ 5 ቢልዮን
ዶላር ውዕል መሸጣ ሚሳይል ኤስ400 ከምዝተኸተመን በብመድረኹ
ይሰላሰል ከምዘሎን’ዩ ዝጥቀስ።
ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ብምዃን
ሽዱሽተ ትካላት ኑክሌሳዊ ጸዓት
ክሰርሓ ከምእተሰማመዓ ብተወሳኺ
ይግለጽ።
ህንዲ ካብ ሩስያ ኣጽዋር ከይትገዝእ
ካብ ኣመሪካ ብተደጋጋሚ ንዝቐርበላ
መጠንቀቕታ ሸለል ብምባል እያ ነዚ ዓበይቲ
ውዕላት መሸጣ ኣጽዋር ትኽትመሉ ዘላ።
ኣቐዲማ ቻይና ካብ ሩስያ ዘመናዊ
ኣጽዋር ብምሽማታ ካብ ኣመሪካ ቁጠባዊ
እገዳታት ከምእተኻየደላን ይንገር። ኣመሪካ፡
ኣብ ልዕሊ ቱርኪ’ውን ተመሳሳሊ እገዳታት
ንምትግባር ተጠንቅቕ ከምዘላ’ዩ ዝሕበር።
ሩስያ እተፍርዮ ኤስ-400 ዝዓይነቱ
ዘመናዊ ሚሳይል፡ ኣንጻር ነፈርቲ ኲናትን
ካልኦት በረርቲ ኣካላትን ኣድማዒ
ስትራተጅያዊ ኣጽዋር ብምዃኑ ሓያሎ
ሃገራት ክሽምታኦ ከምዝሕልናን እንተዀነ
ብኣመሪካ ጸቕጢ ከምዝግበረለንን ይንገር።

ምርጫ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ጥቡቕ

ፕረዚደንት ቨነዝዌላ ኒኮላስ ማዱሮ፡
ሓይሊ ኤለክትሪክ’ታ ሃገር ብውዲት ደገፍቲ
ተቓወምቲ ሰልፊ’ታ ሃገር ተቛሪጹ ምህላዉ
ከሲሱ።
ሓያሎ ከተማታት ቨነዝዌላ ብዘይ ሓይሊ
ኤለክትሪክ ተሪፈን ብምህላወን፡ መነባብሮ
ዜጋታት’ታ ሃገር እናኸፍአ ይመጽእ ምህላዉ
ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
መንግስቲ
ቨነዝዌላ፡
ተቓወምቲ
ሓይልታት’ታ ሃገር ኣንጻር መንግስቲ ጸቕጢ

ንምፍጣር ዝዓለመ ውዲት የካይዱ ከምዘለዉ
ብምኽሳስ፡ ንገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከምዘቕርብ
ኣፍሊጡ።
ሓይሊ ኤለክትሪክ ቨነዝዌላ ብምቁራጹ፡ ርእሰ
ከተማ’ታ ሃገር ካራካስ ኣብ ድቕድቕ ጸልማት
ከምዝኣተወትን ዓበይቲ ትካላት ንጥፈታተን
ደው ከብላ ከምዝተገደዳን እዩ ዝግለጽ።
ብዘይካ’ዚ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ’ታ ሃገር ሓያሎ
በረራታት ተሰሪዙ ከምዘሎ ተሓቢሩ።

ብዛዕባ’ቲ ኩነታት ኣመልኪቱ፡ “ድሕሪ

ማዱሮ ሃገር ብርሃን ክትረክብ’ያ” ዝበለ
መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ቨነዝዌላ ጁዋን
ጉዋይዶ፡ መንግስቲ ማዱሮ ከመሓድር
ብቕዓት ከምዘይብሉ ገሊጹ።
ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ማይክ
ፖምፕዮ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ቨነዝዌላ
ኣመልኪቱ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ
ጽሑፍ፡ “መግቢ የለ፡ መድሃኒት የለ፡ ሕጂ
ኸኣ ኤለክትሪክ የለን። ዝቕጽል ማዱሮ
የለን” ክብል’ዩ ገሊጹ።
ፕረዚደንት ቨነዝዌላ ኒኮላስ ማዱሮ፡
መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ጁዋን ጉዋይዶ
ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ተሓባቢሩ ዕልዋ
ክገብር ይፍትን ከምዘሎ’ዩ ዝኸስስ።
ዝሓለፈ ጥሪ ንገዛእ ርእሱ “መሰጋገሪ
ፕረዚደንት” ኢሉ ዝሰየመ ጁዋን ጉዋይዶ
ከም መራሒ ሃገር ብ50 ሃገራት ኣፍልጦ
ከምዝተዋህቦ ምንጭታት ዜና ይሕብሩ።
ቨነዝዌላ ካብ ቅድሚ ሓያሎ ኣዋርሕ
ጀሚራ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው
ኣትያ ኣብ ዘላትሉ እዋን፡ ዛጊት ልዕሊ 3
ሚልዮን ዜጋታታ ናብ ስደት ከምዘምርሑ’ዩ
ዝጥቀስ።

ተወሳኺ

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ (8 መጋቢት)
ብደቀንስትዮ ጥራይ ብዝተመርሐት ነፋሪት፡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኦስሎ - ኖርወይ
ጕዕዞ ኣካዪዱ። ኣብታ ገያሾ ጽዒና ዝተበገሰት ነፋሪት፡ ኣብረርቲ፡ ቴክኒሻናት፡ ኣአንገድቲ፡
ኣባላት ድሕነትን ተቘጻጸርትን ብምሉአን ደቀንስትዮ እየን ነይረን። ነቲ ጕዕዞ ብዓወት
ከምዝዛዘመኦ ድማ ተፈሊጡ። “ሓይሊ ደቀንስትዮ ንምጕላሕ ኢና ነቲ በረራ ብደቀንስትዮ
ጥራይ ክሰላሰል ዝገበርናዮ” ብምባል ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ መንገዲ ኣየር ኣቶ
ተወልደ ገብረማርያም ገሊጹ። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብዚ በጺሑዎ ዘሎ ደረጃ ንኽበጽሕ፡
ተራ ደቀንስትዮ ዓቢ ምንባሩ እውን ኣረዲኡ። ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ፡ መንገዲ
ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ኰይኑ፡ ኣቐዲሙ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ
ንምጽምባል ደቀንስትዮ ጥራይ ዘሰላሰላኦ ናብ ባንኮክ፡ ኪጋሊ፡ ሌጎስን ቦነስ ኣይረስን
በረራታት ፈጺሙ’ዩ።
ኣስታት 16 ሽሕ ንጡፋት ሰራሕተኛታት ዘለዎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፡ ካብ ጠቕላላ
ሰራሕተኛታቱ 35 ሚእታዊት ደቀንስትዮ እየን።
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