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ገጽ 3
ውሁድ ኣገባብ ምክልኻል
...

ጽምብል ዝኽሪ መበል 28 ዓመት
ስርሒት ፈንቅል፡ “ፈንቅል፡ ብስራት
ሓርነት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ትማሊ
9 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ-ቐትሪ፡
ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድስዒድ ብወግዒ ከፊትዎ።
ናይ ትማሊ መደብ፡ ቅድድም
ብሽክለታ፡ ውድድር ምሕንባስ፡ ባዛር፡
ምርኢት ጉጅለታት ባህልን ቅዲ ክዳንን
ከም ዝነበረ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ሎሚ 10 ለካቲት ድማ፡ ኣብ ሰዓታት
ናይ ንግሆ - ምንባር ዕምባባ ኣብ ሓወልቲ
ሰማእታት፡ ውድድራት ስፖርት ባሕሪ፡
ኲዕሶ እግሪን ጉያ ፍርቂ ማራቶንን፡
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ድማ ህዝባዊ ሰልፊ፡ ወግዓዊ ጽምብል፡ ባህላዊ
ምርኢትን ለይታዊ ትልሂትን ዘጠቓልል
መደባት ተሰሪዑ ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ጽምብል ዝኽሪ መበል 28 ዓመት
ስርሒት ፈንቅል፡ ክሳብ ጽባሕ ሰንበት
11 ለካቲት ክቕጽል እዩ።
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ፡ ብ6 ለካቲት ኣብ ከተማ
ዓሰብ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ ንጥፈታት
2017 ብምግምጋም - ኣብ መደባት
2018ን ትግባረኡን ዘትዩ።
ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ወለንታዊ
መርመራ ናይ ዝገብሩ ዜጋታት
ቊጽሪ ብ42 ሚእታዊት ከምዝዓበየ፡
መጠን ምሕዋይ ካብ ‘ዓባይ ሰዓል’

ቀዳም 10 ለካቲት 2018

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 4

ገጽ 5

ገጽ 7

ገጽ 9

መርዓውትን ኣስመራን

ዝምድናታት ኮርያ ...

ካብ ዳያሪ ናይ’ቲ
...

መካይንን ሞተር ሳይክልንሲ
...

ጽምብል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብወግዒ ተኸፊቱ

ስ/ኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

ደ/ቀ/ባሕሪ - ጨ/ሚ/ጥዕና ኣብ መደባት 2018 ዘትዩ
95 ሚእታዊት ከምዝበጽሐ፡ ኣብ
ምክልኻል ስግረ-ዶባዊ ሕማማት ምስ
ኩሎም መሻርኽቲ ኣድማዒ ስራሕ
ከምእተዓመ በሪሁ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና
ኣብ’ቲ ዞባ፡ ኣቶ ኣሰፋው ገብረሚካኤል፡

ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓቕሚ-ሰብን
ንዋትን ዝተገብረ ዕብየት፡ ኣብ ዕለታዊ
ንጥፈታት ትካላት ጥዕና ዓቢ ኣበርክቶ
ከምዝነበሮ ጠቒሱ፡ ክሳብ ርሑቕ
ከባቢታት ዝዝርጋሕ ወፍሪ ክታበት ኣብ
ምዕዋት ንዝነበረ ተራ መሻርኽቲን ኮምን

ሞጒሱ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ
- ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ ማንታይ፡
ተረጋጊጹ ዘሎ ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ
ትካላት ጥዕና - ውጽኢት ጐስጓሳትን
ኣስተምህሮታትን ሞያውያንን ካልኦት

መሻርኽቲ ኣካላትን ምዃኑ ብምሕባር፡
ገና ዘይተጠርነፈ ህዝቢ ስለዘሎ፡
እናተንቀሳቐስካ ዝወሃብ ኣገልግሎትን
ትምህርትን ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ ገለ ንኡሳን ዞባታት
ዘሎ ሕጽረት ኣምቡላንሳት ፍታሕ
ክናደየሉ፡ ዓቕሚ ሞያውያን ክብ ንምባል
ስልጠናታት ክወሃብ ዝብሉን ካልኦትን
ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ኤርትራዊ-ሩስያዊ ‘ኣሌክሳንደር ፑሽኪን’ ዝኽሪ ተኻይድሉ
መበል 181 ዓመተ-ዝኽሪ ኤርትራዊሩስያዊ ገጣሚን ጸሓፊን ኣሌክሳንደር
ፑሽኪን፡ ትማሊ 9 ለካቲት ኣብ’ቲ ንዝኽሩ
ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝተተኽለ
ሓወልቲ ተባዒሉ።
ኣምባሳደር ፈደረሽን ሩስያ ኣብ
ኤርትራ ሚስተር ኣዚም ያራኽመዶቭ፡
ኣብ ዝምድናታት ደቂ-ሰብ፡ ፍልስፍና፡
ሂወት፡ ኣነባብራን ናጽነት ህዝብታትን
ኣተኲሩ ዝተጻሕፈ ግጥምታት ፑሽኪን፡
ኣብ መላእ ዓለም ተነባብን ኣብ ልቢታት
ዝሰርጽን ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር፡ ዓመተዝኽሪ ናይ’ዚ ድንቂ ገጣሚን መሰረት
ዘበናዊ ስነ-ጽሑፍ ሩስያን ዝኾነ ሰብ ኣብ
ኣስመራ ምብዓሉ - ሓበን ከምዝስምዖ
ገሊጹ። ንምዕባለ ንዝጠመተ ዝምድና
ሩስያን ኤርትራን ዘጒልሕ ምዃኑ እውን
ኣውኪኡ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ገለ ካብ ግጥምታት
ፑሽኪን ብቋንቋ ሩስያ፡ ከምኡ’ውን
ትርጉም ብቋንቋታት ትግርኛ፡ ፈረንሳ፡
ጀርመን፡ ቱርኪን እንግሊዝን ተነቢቡ።
ኣምባሳደር ሩስያ ሚስተር ኣዚም

ያራኽመዶቭን ኣቦ-መንበር ማሕበር
ኤርትራውያን ምሩቓት ዩኒቨርሲታት
ሕብረት-ሶቬትን ሩስያን ኣቶ ሰመረ
ሃብተን ድማ፡ ኣብ ሓወልቲ ፑሽኪን

ሕቋፍ ዕንባባ ኣንቢሮም፣
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን
መንግስቲ፡ ኣባላት ማሕበር ኤርትራውያን
ምሩቓት ዩኒቨርሲታት ሕብረት-ሶቬትን

ሩስያን፡ ሓለፍቲ ትካላት ሕቡራት ሃገራት
ኣብ ኤርትራ፡ ዲፕሎማሰኛታትን ዕድመ
ዝተገብረሎምን ተረኺቦም ነይሮም።
ሓረግ ኣሌክሳንደር ሰርገቪች ፑሽኪን፡

ስ/ሳልሕ ዓ/ቃድር

ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ካብ እትርከብ
ዓዲ-ሎጎ ኮይኑ፡ ኣቦኡ ሃኒባል ኣብ ታሪኽ
ሰራዊት ሩስያ ናይ ጀነራል ማዕርግ ዝነበሮ
እዩ።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.140

ኤርትራ

ኣዴታት፡ ኣብ ጋሕቴላይ ን’ጀጋኑ ልምዓት’
ኣተባቢዐን

ስ/ኢብራሂም ዑመር

ነበርቲ ዓዲ ጥልያን ዝኾና
ኤርትራውያን ኣዴታት፡ ብምኽንያት
ጽምብል መበል 28 ዓመት ዝኽሪ
ስርሒት ፈንቅል፡ ብ8 ለካቲት ኣብ
ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ - ኣብ ህንጸት ዲጋ
ጋሕቴላይ ተዋፊሮም ንዘለዉ ጀጋኑ
ልምዓት ኣተባቢዐን።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ዋና ኣካያዲ
ኩባንያ ቀይሕ ባሕሪ ሓፈሻዊ ህንጸትን
ልምዓትን ኣቶ መብራህቱ ማኢል፡
ህዝቢ ኤርትራ በብሸነኹ ኣብ ልምዓት
ንዝተዋፈሩ ሓርበኛታት ዝገብሮ ዘሎ
ምትብባዕ፡ ነቲ ሓያል ጻዕርን ተጻዋርነትን

ዝሓትት ዕማም ዝህቦ ጸዓት ብቐሊል
ከምዘይግመት ገሊጹ።
ኣዴታት ዓዲ-ጥልያን፡ ኣብ ቃልሲ
ምምጻእ ናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን
ብውፉይ ኣበርክቶአን ከምዝዝከራ
ዝጠቐሰ ኣቶ መብራህቱ፡ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ ኣብ ልምዓት ሃገር ንዝተዋፈሩ
ደቀን ንምትብባዕ ንዝወሰዳኦ ተበግሶ
ሞጒሱ።
እተን ኣዴታት ብግደአን፡ ኣብ
ዞባታት ልምዓት ዝሰላሰል ዘሎ
መደባት፡ ንመብጸዓ መንግስቲ ኣብ
ህንጸት ምዕብልትን ርህውትን ኤርትራ

ዝምስክር ምዃኑ ብምርግጋጽ፡ ነቶም
ንሃገርን ህዝብን ዘቐድሙ ጀጋኑ
ልምዓት ንኢደን።
ብኻልእ ወገን፡ ከም ኣካል ናይ'ቲ
ጽምብል ስርሒት ፈንቅል ንምምዕራግ
ክካየድ ዝቐነየ ንጥፈታት፡ ኣብ
ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ሰፊሕ ወፈራዊ
ጽሬት ተኻዪዱ።
እቲ ወፈራ፡ ኣብ ከባቢታት ጥዋለት፡
ውሽጢ ባጽዕ፡ ዕዳጋ፡ ኩትምያ፡ መናፈሻ
ግራር፡ ኣዲስ ኣለም፡ ኣማተረ፡ ላዕላይን
ታሕታይን ሕጥምሎን እምኩሉን
ከምእተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ኣልማዕቲ ጀራዲን ን/ዞ/ዓረዛ
ውዳበኦም የሐይሉ
ብማሕበር ተጠርኒፎም ኣብ ልምዓት
ጀራዲን ዝነጥፉ ዘለዉ ሓረስቶት ንኡስ ዞባ
ዓረዛ፡ ውዳበኦም ብምሕያል እቶታውነት
ኣሕምልትን ፍረታትን ንምድንፋዕ
ይሰርሑ ኣለዉ።
ነቲ ንጥፈታት ንምግምጋም ኣብ
ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣቶ
ዓንደመስቀል ትኳቦ፡ ዛጊት ብዝተፈላለየ
ምኽንያት ኣዕጋቢ ምህርቲ ናብ ህዝቢ
ከቕርቡ ከምዘይጸንሑ ብምሕባር፡ ዘለዎም

ሕጽረታትን ብድሆታትን ንምግጣም፡
ኣባላት ብትግሃት ክዓዩን ንዕብየት ማሕበሮም
ክጽዕቱን፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ እውን ብምኽሪን
ንዋትን ዝገብረሎም ደገፍ ከዕዝዝ ጸዊዑ።
ብማሕበር ክለምዕ ካብ ዝግብኦ ኣስታት
166 ሄክታር - ኣብ 2017 እቲ 125
ሄክታር ጥራይ ከምዝለምዐ ዝጠቐሰ ኣቶ
ዓንደመስቀል፡ ብኣኡ መንጽር እቶታውነት
ኣሕምልትን ፍረታትን ካብ’ቲ ናይ
ቅድሚኡ ዓመታት ከምዝነከየ ሓቢሩ።

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
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
በይሉል ገ/ሚካኤል
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ሕጽረት ምሩጽ ዘርኢን መማዕበሊ እቶትን፡
ከምኡ’ውን ምንቊልቋል ትሕተ-ባይታዊ
ማይ፡ ንንጥፈታቶም ብኣሉታ ካብ ዝጸልዉ
ዘለዉ ተርእዮታት ምዃኖም ድማ
ኣረዲኡ።
ኣብ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ
ንኡስ ዞባ፡ ክኢላ ልምዓት ኣሕምልትን
ፍረታትን መንእሰይ ዮውሃንስ ዮሴፍ፡
ኣልማዕቲ ዝወሃቦም ሞያዊ ምኽርን
ኣስተምህሮን ብግቡእ ምስ ዝሰርሑሉን
ተመኲሮታቶም ምስ ዝለዋወጡን፡
ጸገማቶም ክእለ ከምዝኽእል ኣገንዚቡ።
ኣብ 2001 ዝቘመ ማሕበር ኣልማዕቲ
ጀራዲን ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ 98 ኣባላት
ኣለውዎ።

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

09፡00
09፡40
10፡20
11፡00
11፡45
12:30
12፡50
13:30
13:40
14:30
16:30
17:30
18:30
19፡30
20:00
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

ሎሚ መደብ ERI-TV
መደብ

ኤሮቢክስ
ሄሎ ቆልዑ
ምኽሪ ሞያውያን
ዘተ ስፖርት
ፓኖራማ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ሽንግርዋ
ናትራን
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ
ሙ/ድራማ
ዳረት ቃና
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግርኛ
ዋልታ
ዜና ብዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ
INFOCUS

ሰንበት11/02/2018
ሰዓት

09፡00
09፡30
11፡15
11፡45
12፡15
13፡15
14፡00
16፡30
17፡10
18፡40
19፡20
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ

ፍዮሪና
ሄሎው ደባይዋ
ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ሙ/ድራማ
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ ብቐጥታ
ፓኖራማ
ሞዛይክ
ዶክሜንታሪ
ማእገር
DOC/FILM
ህርመት
ዜና ትግረ
ሸካት
ዜና ትግርኛ
tech insight
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ
INFOCUS

ሰኑይ12/02/2018
ሰዓት

12፡00
12፡30
12፡50
13፡30
13፡40
14፡20
15፡40
16፡25
17፡30
18፡20
19፡00
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ
ዶክሜንታሪ
ዜና ትግርኛ
ዕላል ጥበባት
ዜና ዓረብ
ፓኖራማ
sport highlights
ሸካት
N/Geographic
ዘተ ስፖርት
ሙ/ድራማ
ዳረት ቃና
ዜና ትግረ
ጉዳይ ኣብ ዘተ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ
AT A GLANCE

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.140

ኤርትራ
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ሕርሻን መግብን
ነስረዲን ኣደምኑር

ውሁድ ኣገባብ ምክልኻል ባልዓትን ሕማማትን ብቝሊ

ወ/ሮ ልኡላ መኮነን

ባልዓትን ሕማማትን ብቝሊ፡ ካብ ጥንቲ
ጀሚሮም ኣብ ምህርቲ ዘውርድዎ ጉድኣትን
ኣሉታዊ ሳዕቤንን መዘና የብሉን። ባልዓትን
ሕማማትን ብቝሊ ክንብል ከለና፡ ኣብ
ዘራእትን ውጽኢት ዘራእትን ኣብ ግራት
ወይ ኣብ መኽዘን ጉድኣት ዘውርዱ ነፍሳት
ወይ ህዋሳት እዮም። ንሳቶም ድማ ከም፡
ፋንገስ፡ ባክተርያ፡ ቫይረስ፡ ኔማቶድ፡ ሓሳኹ፡
ኣናጹ፡ ኣዕዋፍ፡ ጻህያይን ወዘተ ከጠቓልሉ
ይኽእሉ።
ነዝን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታን ንምርካብ
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክኢላታት ናይ’ዚ
ዓውዲ ዝኾኑ፡ ወ/ሮ ልኡላ መኮነንን ኣቶ
ቴድሮስ ስዩምን ተወኪስናዮም ኣለና።
ብኸምዚ ዝስዕብ ክቐርብ እዩ።
ነዞም ባልዓትን ሕማማትን ንምክልኻል
ሓረስቶት፡ ጸረ-ባልዕ መድሃኒታት ክጥቀሙ
ጸኒሖምን ይጥቀሙ ኣለዉን። ይኹን
እምበር፡ ቀመማት ጸረ-ባልዕ ኣብ ኣከባቢ፡
ጥዕና ወዲ ሰብን እንስሳታትን ዓቢ ሳዕቤን
ኣብ ርእሲ ምኽታሎም፡ ዘላቒ ፍታሕ’ውን
ከምጽኡ ኣይከኣሉን ዘለዉ። ስለዚ ብባልዓትን
ሕማማትን ዝጎድል ምህርቲ ንምንካይ፡
ውሑስ ኣከባቢ ንምውናን፡ ከምኡ እውን
ጥዕና ሰብን ጥሪትን ንምውሓስ፡ ውሁድ
ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት ምትግባር ኣገዳሲን
እዋናውን ኣማራጺ እዩ።
ውሁድ ሜላታት ኣገባብ ምክልኻል
ባልዓትን ሕማማትን ብቝሊ፡ ኣብ ኣከባቢ
ትሑት ኣሉታዊ ጽልዋ ወይ እውን ጐድናዊ
ሳዕቤን ዘይብሉ፡ ውሕሉል ሜላ እዩ። ብቐንዱ
ድማ ጸረ-ባልዕ ከም ናይ መጨረሻ ኣማራጺ
ጌርካ ምውሳድ፡ እቲ ቀዳማይ ኣማራጺ እዩ
ዝብል። ሓረስቶት ሃገርና ጸረ-ባልዕ ንምጥቃም
ካብ ዝጓየዩ፡ ካብ ፈለማ ግራውቶም ካብ
ምድላው ጀሚሮም፡ ክሳብ እቶት ምእካብ፡
ሜላ ውሁድ ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት
ንምትግባር፡ መደባት ከውጽኡን ንምስርሑ
ድልዋት ክኾኑን ኣለዎም። ከም ውጽኢቱ
ድማ፡ ንጸረ ባልዕ ዝግበር ወጻኢታት የጉድል።
ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሰብ፡ እንስሳን
ኣከባቢን ዝስዕብ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ጸረ-ባልዕ
ከጉድል ይኽእል። ብተወሳኺ ሓረስቶት
ጸረ-ባልዕ ምስ ዝጥቀሙ፡ ድሕሪ ክንደይ
መዓልታት እዮም ናብ ዕዳጋ ከውርድዎ
ዝግባእ ክፈልጡ፡ ንውሕስነት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ኢዩ። እዚ ሓበሬታ ኣብ ነፍሲወከፍ ንጥቀመሉ ናይ ጸረ-ባልዕ መትሓዚ
ተጻሒፉ እውን ይርከብ እዩ።
እዚ ውሁድ ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት፡
ኣብ ርእሲ እቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ረብሓታት፡
ዘላቒ ፍታሕ’ውን ከምጽእ ዓቢ ተኽእሎ
ኣለዎ። ዝተፈላለዩ ሕማማትን ባልዓትን
ብቝሊ በዞም ዝስዕቡ ውሁድ ኣገባባት

ንምክልኻል፡ ብንጽል ወይ ብጥርኑፍ ኣብ
ጥቕሚ ብምውዓል፡ ንምግታኦም ይክኣል።
ነዚ ንምግባር ስሩዕ ኮለላ (Scouting) ኣብ
ግራውቲ ምክያድ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ
ክውሰድ ይግባእ።
ኣገዳስነት ኮለላ፦
ኮለላ ኣብ ግራውቲ፡ እቲ ወትሩ ክትግበር
ዘለዎ ልሙድ ዕዮ ሓረስታይ እዩ። ዘራእቲ
ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎን እንታይ ዓይነት
ጸገማትን ገስጋስን የመዝግብ ከምዘሎ
ንምፍላጥ ይሕግዝ። ካብ ገለ ጥቕምታት
ኮለላ ንምጥቃስ።
 ህላውነት ባልዓትን ሕማማትን ንምፍላጥ
ይሕግዘና።
 ጠንቂ ሕማም ብምልላይ፡ ኣትክልትን
ዝምድና ባልዕን መዕቆብን ክንፈልጥ
ንኽእል።
 ደረጃ ዕብየት ተኽሊ ንምፍላጥን
ምልክታት ሕማም እቲ ተኽሊን ምልላይ።
 ወቕቲ ምቹእነት፡ ኩነታት ክሊማን
ንምርባሕ ባልዓት፡ ከም ዛዕዛዕታ፡ ኣሳሓይታ፡
ምልላይ። ክንደይ ሚእታዊት ካብቲ ዘራእቲ
ብሕማም ከም ዝተጠቕዐ ንምፍላጥን እንታይ
ስጉምቲ ክንወስድ ከም ዘለናን ይሕግዘና።
 ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ዝውሰዶ ደረት
(threshold level) ንምፍላጥ ይሕግዘና።
ቅድሚ ዝኾነ ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት
ምጥቃምና፡ ክትትል ብዝሒ ባልዓት፡ ኣብ
ዘራእቲ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ጻዕቂ ባልዓት
ኣብ ደረት እቲ ንምክልኻል ባልዕ ኢልና
እንገብሮ ወጻኢታት፣ ካብቲ ክንረኽቦ
እንሕልን ረብሓታት ምስ ዝዛይድ፡ ቁጠባዊ
ደረት ሓሊፉ፡ ናብ ሃስያ ይበጽሕ ኣሎ ማለት
እዩ። እዚ ተግባራዊ ስጉምቲ ንወስደሉ
መድረኽ፡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ፡ ከምኡ’ውን
ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ይፈላለ እዩ።
ሜላታት ውሁድ ኣገባብ ምክልኻል
ባልዓት፦
እቶም ኣብ ዘበናዊ ሕርሻ እንጥቀመሎም
ሜላታት ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ፡
ብዓቕምናን ምስ ደረጃ ቁጠባዊ ኩነታትና
ከነተግብሮም እንኽእልን ግን ድሩታት
እዮም። ኣስዒብና - ገለ ካብቶም ሜላታት
ውሁድ ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት ክንዝርዝር
ኢና።
ሕጋዊ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ብቝሊ
ወይ ውሸባ ፦
ሕማማት ብቝሊ ካብ ቦታ ናብ ቦታ፡ ወይ
ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ
ብምእታው፡ ኣብቲ ሓድሽ ዝኣተወሉ ቦታ
ወይ ሃገር ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ከውርድ
ይኽእል። ውሸባ ወይ ኳራንቲን ማለት ድማ፡

ዝኾነ ይኹን ንዘርኢ ወይ ንተኽሊ (ዘርኢ
ወይ እጓም… ወዘተ) ዝጠቕሙ፡ ከምኡ
እውን ሕርሻዊ ምህርቲ ወይ ውጽኢቱ
ካብን ናብን ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ፡ ካብ
ሕማም፡ ባልዕ፡ ጻህያይ… ወዘተ ናጻ ምዃኑ
ምርግጋጽን ምቁጽጻርን እዩ ዝዓበየ ዕማሙ።
ብማእከላይ ቦታ ናይ መንግስቲ ኣካላት
ወይ ነቲ ዕዮ ንምስላጥ ዝቖመ ኣካል ድማ
ይከታተሎ።
ምቅይያር ዘራእቲ፦
ምቅይያር ዘራእቲ፡ ሓደ ካብ ሜላታት
ውሁድ ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት ኮይኑ፡
ሂወታዊ ዑደት ባልዓት ንምስባር ይሕግዝ።
ብተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ዘርኢ ኣብ ሓደ
ግራት ምዝራእ፡ ሕማም ንምብዛሕ ዕድል
ስለዝህብ፡ ምቅይያር ዘርኢ ምዝውታር ኣዝዩ
ጠቓሚ እዩ። ምቅይያር ዘርኢ፡ ዝተወሰኑ
ዓሌት ብቝሊ ዘጥቅዑ ሕማማት (Narrow
host range) ንምክልኻል ንጥቀመሉ።
ብተወሳኺ እዚ ሜላ ትሕዝቶ ሓመድ
ስለ ዘደንፍዕ፡ ዘራእቲ ዘድሊ ጥረ ነገር ስለ
ዝረኽቡን ብቐሊሉ ብሕማም ኣይጥቅዑን
እዮም።
ቅኑዕ ምርሕሓቕ ብቝሊ፦
ዘራእቲ ብጻዕቂ ኣብ ዝዝራኣሉ ጊዜ፡
ልዑል ጠልን ምቘትን ስለ ዝፈጥር ሕማማት
ንምምዕባል ምቹእ ኩነታት ይፈጥር። ቅኑዕ
ምርሕሓቕ ብቝሊ ምጥቃም፡ ኣየር ከም
ድላዩ ስለ ዝመሓላለፍ ምቅልቓል ሕማማት
የጉድል።
ኣብ ግዚኡ ምጽሃይ፦
ጻህያይ ምንጪ ናይ ሕማም ስለዝኾነ፡
ኣብ እዋኑ ምጽሃይ ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ
ብግቡእ ዝተጻህየ ዘራእቲ፡ ዘድልዮ መግቢ
ስለዝረክብ፡ ሕማማት ናይ ምጽዋር ዓቕሚ
ኣለዎ።
ኣዕሚቝካ ምሕራስ፦
ኣዕሚቝካ ምሕራስ ንሕማማትን ሓሳኹን
ዘራእቲ ናብ ጸሓይ ብምቅላዕ ከም ዝሞቱ
ይገብር። ከምኡ እውን ከም ዝቕበሩ ናይ
ምግባር ዓቢ ተኽእሎ ኣሎዎ።
ጽሬት ግራት፦
ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቀሪም መዕቆቢ
ሕማማት ናይ ምዃን ተኽእሎኡ ዓቢ
ክኸውን ስለ ዝኽእል፡ ጽሬት ግራት ምሕላው
ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ’ውን መዕቆቢ ሕማማትን
ባልዓትን ዝኾኑ ጻህያይ ብኣጋ ምውጋድ
ይጽናሓለይ ዘየድልዮ ምዃኑ ክንርዳእ
ይግባእ።
ናይ ሕማማት ተጻዋርነት ዘለዎም ዘራእቲ
ምጥቃም፦
ናይ ሕማማት ተጻዋርነት ዘለዎም ዓሌት

ዘርኢ፡ ዓካር፡ እጓም፡ ኣደ-ገረብን ምጥቃም
ተመራጺ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ሕማም፡
ናጻ ዝኾነ ዘርኢ ምዝውታር። ንኣብነት፡ ካብ
ቫይረስ፡ ፋንጋስ፡ ባክተርያ፡ ኔማቶድን ናጻ
ዝኾኑ ዘርኢ፡ ዓካር፡ እጓም፡ ኣደ-ገረብ… ወዘተ
ምጥቃም።
ወቕቲ ዘርኢ ምሕላው፦
ዝተፈላለዩ ባልዓትን ሕማማትን ንኽምዕብሉ
ምቹእ ክሊማ የድልዮም። ስለዚ ባልዓትን
ሕማማትን ዝምዕብልሉ ወቕቲ ብምልላይ
ናይ ምዝራእ መስርሕ ምክያድ። እቲ
ብቝሊ ካብ ሕማማትን ባልዓትን ንኸምልጥ
ይሕግዝ። ንኣብነት ኣብ ጊዜ ኣስሓይታን
ዛዕዛዕታን ዝበዝሖ ወቕቲ፡ ብቐሊሉ ክጥቅዑ
ዝኽእሉ ዓይነት ዘራእቲ፡ ከም ድንሽ ይኹን
ኮሚደረ፡ ምዝራእ ተመራጺ ኣይኮነን።
ቀሪም ወይ ዝወደቐ ቆጽለ መጽሊ
ምውጋድ፦
ገለ ሕማማት ዘስዕቡ ደቀቕቲ ህዋሳት
ኣብ ቀሪም ወይ ቆጽለ-መጽሊ ተዓቝቦም
ጸኒሖም፡ ናብ ብቝሊ ብምስግጋር ጉድኣት
ስለ ዘውርዱ፡ ቀሪም ይኹን ዝወደቐ ቆጽለ
መጽሊ ብሓዊ ምቅጻል ወይ ኣብ ጉድጓድ
ምቕባር። ብዘይካ እዚ፡ መሬት ምቕዳር ወይ
ምሕዳር፡ ባልዓት ወይ ሕማማት መዕቆቢ
ሲኢኖም ንክሞቱን ክጠፍኡን ይሕግዝ እዩ።
ምዝናቕ ዘርኢ፦
ክዛነቕ ዝኽእል ዓይነት ብቝሊ፡ ምስቲ
ክዝራእ ተሓሲቡ ዘሎ ዓይነት ብቝሊ
ብጥንቃቐ መሪጽካ ምዝራእ። ምኽንያቱ ሓደ
ዓይነት ሕማም ንዝተፈላለዩ ዓይነት ብቝሊ
ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎኡ ትሑት ስለዝኾነ።
ንኣብነት ዕፉን ምስ ኣሕምልቲ። ከመኡ
እውን ገለ ኣዝርእቲ ተሰከምቲ ሕማም ዝኾኑ
ሓሳኹ፡ ናይ ምንጻግ ወይ ምግራድ ተኽእሎ
ስለ ዘለዎም መሪጽካ ምስ ካልእ ተኽሊ
ምዝርኦም።
ነቕሊ፦ቅድሚ ዘርኢ፡ ደጋጊምካ ምሕራስ።
ነቶም ሕማማት ዘስዕቡ ደቀቕቲ ህዋሳት ናብ
ዘይምቹእ ኩነታት ስለ ዘቃልዖም ብቐሊሉ
ክሞቱ ይኽእሉ። ብተወሳኺ፡ ብምድኳዕ
እኹል ማዕድን ዝረኸበ ተኽሊ ደልዲሉ ስለ
ዝዓቢ፡ ብቐሊሉ ብሕማም ኣይጥቃዕን እዩ።
ባህላዊ ጸረ-ባልዕ ምዝውታር፦
ኣመሓላለፍቲ ሕማማት ዝኾኑ ሓሳኹን
ኔማቶድን ንምክልኻል ይጠቕመና። ንኣብነት
ፍረ ተኽሊ ኒም ምጥቃም፡ ሓደ ካብቶም
ፍቱናት መከላኸሊታት ምዃኑ ብብዙሓት
ሓረስቶት ይእመነሉ። ብዘይካ እዚ ድማ፡ ብስነ
ህይወታዊ ምቁጽጻር ተጠቒምካ ባልዓትን
ሕማማትን ምቁጽጻር ይከኣል እዩ። ስነህይወታዊ ባልዕ ናይ ምቁጽጻር ተኽእሎ ስለ

ዘለዎም፡ ምትብባዕን ብጸረ-ባልዕ ከይጠፍኡ
ምጥንቃቕን የድሊ። ኣብ መወዳእታ፡ ጸረባልዕ ምጥቃም፡ ከም ናይ መጨረሻ ኣማራጺ
ክኸውን ይግባእ።
መጻወድያታት ሓሳኹን ሓሸራታትን
ምጥቃም፦
እዚ ሜላ እዚ፡ ፌርሞን ትራፕ፡ ተባሂሉ
ዝጽዋዕ ኮይኑ፡ ነቶም ባልዓት ክስሕብን
ኣጣቢቑ ብምሓዝ ክቐትሎምን ዝኽእል
ነገራት ብምውዳድ፡ ብዝሒ ዘለዎም ባልዓት
ከነወግድ ንኽእል። ብዘይካ እዚ፡ በዚ ሜላ እዚ
እንታይ ዓይነት ባልዓት ኣብ ግራትና ከም
ዘለዉ እውን ክንፈልጥ የኽእለና እዩ። ስለዚ
ድማ ነቲ ንምክልኻል እቶም ባልዓት ኣብ
እንወስዶ ስጉምትታት ክሕግዘና ይኽእል።
ቤት-ትምህርቲ ኣብ ግራት ሓረስቶት
(Farmers field school)፦
እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ፡ ዝተፈላለየ
ምርጫታት ውሁድ ኣገባብ ምክልኻል
ንምትግባርን ናብ ሓረስቶት ንምብጻሕን
ብመገዲ ቤት-ትምህርቲ - ኣብ ግራት
ሓረስቶት፡ ብቐሊሉ ክትግበር ይክኣል። ቤትትምህርቲ ኣብ ግራት ሓረስቶት ንዝተፈላለየ
ሕርሻዊ ቴክኖሎጂ፡ ብፍላይ ድማ ንውሁድ
ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት ንምዝታይ
ክንጥቀመሉ የኽእለና።
እዚ ሜላ እዚ ሓረስቶት ዘማእከለ ሜላ፡
ምልውዋጥ ፍልጠትን ተመክሮን እዩ። እዚ
ኣገባብ እዚ፡ ንመጀመሪያ እዋን ኣብ 1989
ኣብ ኢንዶነዥያ ተፈቲኑ። ብዙሓት ሃገራት
ድማ ከተግብራኦ ተራእየን። ንኣብነት ኬንያን
ሶርያን ነዚ ሜላ ብምርዓም ዕዉት ተመኲሮ
ዘለወን ሃገራት እየን። እዚ መስርሕ ምልውዋጥ
ሓበሬታን ተመኲሮን፡ ካብ ምድላው መሬት
ክሳብ ምእካብ ምህርቲ እዩ ዝቕጽል። ኣብ
ሓደ ከባቢ ንዝሓርሱ ሓረስቶት፡ ብጉጅለን
ብስሩዕን ጸገማቶም ብምዝታይ ናይ ሓባር
ዘላቒ ፍታሕ ዘናድዩሉን ዝውስንሉን ሜላ
እዩ።
መትከላት ቤት-ትምህርቲ ኣብ ግራት
ሓረስቶት፡ ኣሳታፊ፡ ኣብ ተግባር ዝተመርኮሰን
ሓረስታይ ዘማእከለን ዘይወግዓዊ ትምህርቲ
እዩ። 10-15 ሓረስቶት ድማ የጠቓልል ።
ሓደ ወይ ክልተ መራኸብቲ ወይ ኣሳለጥቲ
ሓረስቶት ክህልዉ ይግባእ። ብኦኦም
ኣቢሉ ድማ፡ ኣብ ግራት ሓረስቶት ብስሩዕ
ኣኼባ ይካየድ። እዚ መስርሕ ምልውዋጥ
ሓበሬታን ተሞኩሮን፡ ካብ ምድላው ግራት
ክሳብ ምህርቲ ምእካብ ይቕጽል። እዚ ሜላ
እዚ ድማ ንሓረስቶት፡ ልምዳውን ውሁድ
ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት ንምምይያጥን
ንምውድዳርን ይሕግዞም።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.140
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ƄȎŴŊ÷ Ąęƭ ƌŊ ňñö ŴŊ ňñöȲ
ƌŊ ïǡę ŴŊ ïǡę Ɖĉ ƶȞ÷ô ęǊƆ
ƆǂȳƱĄğġùƨĉűǡėŚŶƶȞ÷ùǆƨĉ
űǡėŚŶ ƉƄ Ƅôƣȳ ÿǉ ƌŊÍŗ ĬŶǋ
ƱĄğġúĉ ǎć ƄŊ Ąęƭ ȞŕƧŚŶ
ĄľęŊŶȲ
ƄƶǇĉ
ŕȞŕƧŚŶ
ŕŅïǦŚŶ űǡėŚŶ ġô Ʊǎùǂ Ɔǂȳ
ƄŊ ƄġĄė ƄŊ ƆƥŶ Ąęƭ ƶǦŅę
ƱúĉƶƥęŶġƆùŶŊȣõǆŕǡǌġűŚ
ƉĉƶƌǁǎŶȞùǻƃŴȳƌŊĄȡęľ
ǙĆĕôƧǻŘŚǆęƁƉĉƱú
Ɔśĉ ŊƭǆŶƗĉ Ƣǆ Ŋƭǆų ƌĈė
ƶėƄƗĉ ǎĚ ȓňĹ ĄęƫŚŶ ȓňĹ
ñŶȑŘŚ Ɖŕć ƄġĄėŶ ƎĜƄôƊĉ
ǙĆĕ Ƅúȳ Ɔśĉ ƱǆĔƄƗĉ ƉƄ
ǉÿŶ ŊāǛ ŚęƆǂȳ Ɔŗ ÿğŊ ǦŴ
ŶŊƲÿŚ ƶĜććƯ ƏǆŲ ǆġĄƭųȳ
ƄŊƆƥŶĄęƭƶĜƄõĜňŚȲűǡėŚŶ
ĄġƄö ŋŘŘŚŶ ŶĄęƭƧŗ ĬǌĊŚ
ĉęȃƇĉƆǇĉȳƄġĄėŕĄėȓűŘŶ
ƎŊėŶŊƭǆųĄęƭƧŗÍƧŶƆŴƢĜƖ
ǆƖǆǎ Ƅúȳ ĄęƭƧŚŶ ñŶȑŘŚ
ƄġĄėŶ ŊÿŶğŊ ƄŊ ƭǆų ƌĈė
ǆƄŚƣƄôƣȳ

ƎŊôŴƆǂȸűśĉƌĈėĉġÿƶŴƆǂ
ƯŶŅň ƶėƄǁŴ ŚŊõ ƉƄ Ƅȣėƴ ĉġ
ÿƶƊĉƉƄƯŶŅňĉŚƌùǆĔƄǁƊĉ
ǆŊôƊĉȳƄűÍƧŶƉćƙŚƊĉƆǁȲƆƳ
ÿğŊƄŊƆƥŶĉƶƥęƆǂƶėƄǁųȳ
ÌƯŶŅňŘŚŶ ÿĉ÷ǆ ŚęƃŚŶ ƶǉö
ƎĔĉŗǆĄęưȲÍƉƄǆŊùȳĉġƎŶǉǆ
ƄŊ ƌŶĤú ŶĜƄù ƶŊõų ÏȓņļŚ
ñŶȑŘŚƉôƣŴȲŶǎęȤƧȓƆƃùƌ
ęƃƙƱǆȓǡŊıęȐĄĘŚƆŶƉôŴġ
ƄŊƌŶĤúȸÐƆŴŅùƊǆƌŘƯȳ

āǛ Ǧęĉ ñŶȑŘŚ ƄġĄėȲ Ɖĉ
ƧĭňŚ ƯŶŅňŘŚ Əǆŷĉ ƎėƄǂŴ
ŕňïǦűŚ ƢĞƜĉ Ƅôƣȳ ƎĔĉŚŶ
ÿǤǆŶ ƱǆŊõȲ Ɗõ ǦƵ ĜÿŊŚŶ
ĄìűŶŚŶȳ ƌŊ űƤā ƄŚþƶŴ ƄŊ
ƆƥŶ Ąęƭ ŊĄƌǆŶ ŶƴƢĚĉŶ
ŶĜƄôúĉŶ űǆęŴ ƃŴȳ ƉĉÍƳ ƌŊ
ĄġƉĔĉƄŚþƱƶĔƄƛƨǦŴ
ƶűŅĔƄǆĄġôŶŶȳűǆĕƶŊùƆŶŕÍú
ƖƄ ïǁ ǁėǢǉôǆȳ űśĉ ƶȞŚƨĉ
ñŶȑŘŚ ƄġĄėȲ ƄŊ ĬǌĄ ĜŶŅŚ
ĉġĄęƭƧŗÿƤĜƎęƆǇĉƆŶƉôƗ
ƶȞǻĔôǆ ňñŘŶ ƶĄȓƂų ȓņļŚ
ĄęƫŚ ƄŊ ǩǉŴ ŊƆǦĚĉ ÿğňŚŶȲ āǛ ƄŊÍƳ űǣĔ ƶƧǎƇ
ƆŴŕƴƢĕȲ ƄŊ ƶĄĜǻƨĉ ƧĭňŚŶ ƄǆƏŶƊŶȳ
ŘĖƙƧǄŶŶ ñŶȑŘŚ ƆŴƖǊ ƎĜƄõ
ŊȲƄġĄėƄŊĄƶǡŊƭôćƤ
ĉęƄǆƉĉÍƳŶƭǆňñƶŊôųŶƛŶǉǆ
Ƨęħ 81(6&2  āȓǆŗ ƏǆŴ
ĜŊ ňñ ǆŊú ǆƖƧŶ ƎǦĉś
ŕĔŁÿƉĉƶűŅĔŚƊ÷ŚŴŊĄėƖŇ
ƄǆƎƆùŶȳ ŶƶƭŅƙõ ƉŕćŶ Ɖŕć
ŊƲÿŶ ïǡęŴ ƶŕƖŘŕùŴǇ Ɔǂȳ
ïǡęƌŶ ŊƛŊęŶ ÿŅŶŶ ƎŚğƄôõ
ƄŊÿĉôĉƶǦŊŗƏǆŴĉġ
ĉƛƄù ƎğŊ ƎŶǉǆ Ɖĉ ƱüǢġ
ŕňñôǎćƄŊĄƶǡŊƭôćƤƧęħ
ƄǆŶġāśŶȳ ƄŊ ïǡęƌŶ ƄƉňŇƙŶ
81(6&2  ĄęƭŚ ƏǆŴȳ ŅĖïŶ
ƶęƉŊ ȎǤŘŚ ŊƄƛŊĚŚŶ ŊȣľęŶ
ǉĆļŶȳĩƫŊƲāĜŊƉĉƶŕÿǧĜ
ƎŚǻĬĄõĉƛƄùƉƄƶƖȣôƌƥǤ
ƆȞùǻƆǁȳƆŗŶƭǆƶŕĜĉƭųÿǧġȲ
Ĭöù ƄǆƏűŶȳ ƄġĄė ƄŊ ƭôćƤ
ƄŊÍƳĬėĻĔƄǁƧȓƇŶƆǁȳŊƙùƆ
Ƨęħ 81(6&2  ƶƄŕƢŚõ ÿĉô
ƄǦȠü ŊĄƭùŖ ƎűǦĔƊĉȳ ƄġĄė
ƆǂȳƆƳƉƄƄŊęƆĞƆŗƶűŅė
ƄŊ ƭôĉ Ɖĉ ƭôćƤ Ƨęħ ZRUOG
ƎŊĖȲ ƎŊĖ ǆƧġƖ÷ȳ ǡŴ ĄęƭŚ
KHULWDJHVLWH ĉȣ÷ǹŊƲāĔŊÿŘŚ
ƆǄ Ʊ÷ȳ ĄęƭŚ ƉƄ ŕȞŘƤŚÍǄȳ
ƉĉƱôƨƄǆĜÿŚŶȳŊÿĉô
űŘƱƯŅŴǄÿŊŚŴĄęƭŚĉġƏűŚ
ƉƄŴǆƄġĄėȣùǆŗŘĖƙƤŚƯôŚ
ƉĄǆ ǋŴ ŶǻĉŘȸ ŚāǉĜŴȳ ƌŊ
ƆǄȳĄŝĉŊƴƯňāȎŶĄęƭŶƎùƭù
ƢǡŴ ŕƭƤŖ ƄŊ ĄǎĔƛ ƎġĬùġ
Ɖú ĄƴƢęŶ ĄġƄùŶ ĄüȎŶŶ Ɔŗ
ƉĄǆ ǋŴ Ŷāǧġȳ ƎŶǉǆ ĜŊ ƆǂƖ
ƶƌǁǎȓŶŊùŶƆŶǎǂƶĔƄǁƌȲŶƭǆ
ĉġƂ ƎĜƄù ƶǉöȳ ƎŶǉǆÍƢ ĉġ
ƉƄ ĩƫ ƶĄȓƄųȲ ÏŶƄġĄėġ ƉĄǆ
ñŶȑŘŚƄġĄėŶĜƄùƃŴȳāǛƖƄ
ǡǆęŴ ƃŴ Ɖĉ ĄęƭŚ ŴŊ ƱƶȎŅĹ
ĄęƭƧŗ ŊƶŕȞôôǁ ƊęŴƯ ƎĜƄõ
ŋŘŘŚ ƆŴƢĜǎŴ űƴƧėȸÐ ƶŊù
ƉôƣȓņľŶȓņľƎāƢĢǆĔƄǁƌȳ
ÿğŊ Ɔǂȳ ňƯôǆ ƉƄȲ ÏƆŗ ñŶȑŘŚ
ȓņľǎāĔňǆŘƎñùƨƶȎùƆĜŊ ŊȓņľŕğƃõƄŊƭôĉƶƴƢĚƱú
ƱúƏǆŲƄǆġĄƭŶŶȳƌŊƂƶŕŅǡĜƆǂ ǆƄƛ÷ǆƖƧŶƆǂȲÐŊĉňùĄǉƭƭĞ
ǆĄġôųȲǎāĔňǆŘ %DFN*URXQG  ǡŅęƊȳ
ƄğƆùŴǎćƎȓņľùŴŶǉöȳƎŶǉǆ
ĄęƭƧŗ ƄŊ ǩǉŴŘŚŶ ƧĭňŚ
ĬǶùǄƄńȓùŚŶƯŶŅňŘŚŶǉùǇĉ
ñŶȑŘŚŶƎĜƄõĉġĔƄƗǦŶȲāśǆ
ƄĩÿŚƱǁƧȓƂȳƁĔǡöƇĉĞƯŶŅň
ƶĄôĝôǆƏǆŲŕĜĆƫųȳƄŊƧĩǹ
Ƅ÷Ř ŚŅïù ƌŶĤú ƉǆŕĔȞ ǉùǇĉ
ŊĉƶƥęŶ ŊĉġƄùŶ ŶƄġĄė Ɖĉ
ƶĜƄõ÷ƄǆĜƄŲŶȳƉĉǡôƄŊƉňŇ
ĄęƭŚ ƄƴƤĚćȳ ǁƴƧęƥ Ƅôƣȳ
ǡƶƇĉ Ƣǆ ƄŊ ǡƶƇĉ ƯŶŅňŘŚ
ƉĉǦĉŕǆȲĉęƯűŚŚǞĉĚƆǄƱ÷ȳ
ƆŶŕŕĔƘņǎćƊõĜŊǆĜƄôôŶȳ
ĉġ ƄğƆù Ŵǆ ĄęƭƧŗ ƄŊ ƭôĉ
ÿĮ ƱĔňȲ ƉĉÍƳ ƄŊ Ąęƭ ƶęƆǇ
ŚƴƢę Ƅ÷ȳ Ɔŗ ŊƴƯň ƄġĄė ƄŊ
ñęȡŶŶĄġƄöƶƖƧŶĬǶùǄāŊĖ
ƢĔĹŚ Ʊú ƄğƆùŶ ĄǦôȐŘŚŶ
Ʊôƨĉ ƄǦėŊŶ ğƯęŶ ƯŶŅňŘŚŶ
ñǆƢŚƎôŊġŕėƆǂųȳƄġĄėȲĉġ
ÏŴǆŊÿĮǎǂƉĉƂñęȡŶƱôŴƥ÷
ĄęƫŚ ŚƴƢę Ƅ÷ȳ Ɔśĉ Ŋƭǆų
ŶĄęƭ ǻėǆ ƃŴ ŶǉùǇȸÐ ƆŴŅùƊ
ƌĈė ƶęƆǆƨ ǉƄ Ŵśĉ Ƅǡ÷ùȑ
ǆǶėǶęƆǁȳÿĬǆÍǁƖƄƎǶėǶęȲ
ƉǆñùƨĉƆĉŅęƄġĄėǌęǤĉõƆ
ƎŶǎƂ ňñǣ ƯŶŅňŘŚ ƆŶŕƶñùƢŴȲ
ĄƭùŗŶġƆöĉŢƆŗƏǆŴŚġĄƭųȳ
ƆŚĔȣ ƄŊ Ƅȣǉǡ ǡƴŴŶ Ŵǆ ġėā
ƆŗĉƛŶǄŚƉƄƱ÷śŊėƖŶƊűŘŚ
ŋŘŴŶȲ ƄŊ ĄǉĬĞŴ ƉǆŕĔȞ ƯŶŅň
ƄǁėŶƆǂȳƄŊŶǦòŶĉĤŚŶƶƧĜǎ
ĉŕƖùŴƆǁƶŊùȳƆƳŅǆűǆƶÿġŅõ
ġƆùŘŚŴŖŊùȁŘŚƎñùƨǦǎŶ
Ɔǂ ƶűǦĔƊĉ ƱôƗȳ ƄľĖŅ Ɔǁ ƉƄȲ
ƆǂȳƆƥŶĄęƭŴƉƄŶǦòŶĉĤŚŶ
ġô ƱǆǶƭĄŴ ŚŊõ ƉǆŚñùƣȳ
Ʊôƨ Ɔǂȳ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǁ Ƣľŗ ǎć
ƄŊƶǶƭĄŴƉĉƂƎŶǡŊęȳŶĄęƭ
ŶĄôğ ƶƖƧŶ ȓňĹ ƄôŴȳ Ɔśĉ
ǻėǆƱǆƏűŶŶƗõǦƵġƆŶŘǆǏǦǋ
ƧĭňŚ ñŶȑŘŚ ŶǦòȲ ĉĤŚȲ ƄŊ

ĜǦôôŚƱôƨĜćǆȲƄŊǦĄƶĔƄǁõ
ǦƵȲƄŊƶŴŊƶïęĄõƆƥŶƎĜƄõ
ƆŶƉôƣŶÿǄ÷ŚĄġŕćĹęŚġǻƯŴ
ǆƧġƛúĉÍǇĉȳ

ǉĮĢĉ ƶġƆõ ƎŶęƃ ƆȓŅ ƄôƗȳ
Ɖĉ ŶġĖ Ŋ÷Ưö ĉƆŶŗ ƎęƆǆƨÍƓ
ŴŊƎŶǉǆŅĖƛƱǆġĬõȳñŶȑŘŚŶ
ĄęƫŚŶ ƉğŶǂ ƶǡŊęƨ ȑƯĖ ƉƄ
ġƆùŘŚ Ĝűǎ ƆǇĉȳ űƷĉ ƄŊ ňƯùƙŚƊĉĉǦćŚƄǆŚġƆŶƨŶȳ
Ąęƭ ƆŶƢġǏĉ ƄğƆù ƉƄ ŊƛŊĖ ƆƷĉ Ǧęć Ɖŕć ƄġĄė ƶƜŲ
ƃŴ ŶāƷĉȲ ƆŘ Ąƭùŗ Ąęƭ ġô ġǁŘŚŶ ĩňƙŘŚŶ ƌùƇŚ ÿÿöȤĉ
ƱǆŚǎǡĉȳ ǡøƗĉ ƱĔň ƱǆŕāùȟȲ ƶęƉņƄǦėŊŶƉƄŶǡôƎȡùñŶȑŘŚ
Śǎǡĉ ĄƭùŗƖ Ƅ÷ ǎǄȸ ƎŚŊõ Ŋÿĉ÷ǆāŊĖƆŴĤȞŲǁȎŊĺȳűśĉ
ƃƗĉȳÏǁ÷ŶÐűŗĄęƭƄǆŶǉǦĊŶ ñŶȑŘŚŕŕǶƤƙƉĉƆŚęƆǇĉǎć
ćôŕǆ Ɔǁȳ ŶñŶȑŘŚ ƄġĄė ǆǡŊĕȳ ŶğśĉÍƧŶ ĉġ ĄęƭƧŚŶ
ĉġ ġƆö ĄęƭƧŗ ÿƤĝ ƎŶǉǆ ñŶȑŘŚŶ ǆĜƄõ Ƅôƣȳ ƄġĄė
ĜŊ ƉġŕćľĚĉ Ưǎù ĔƘņ Ɔǂȳ ƆŶŘǆǆǧǎ÷ȳÿǉÿǉǦƵǦŴűŗ
Ąŝĉ ƄŊ ġƆö ƥ÷ ǡȓŴ ƆŶǎǂ ȓňĹ ƶǎęƯ ǡô ƢġƖ÷ ǆĄȓƄųȳ
ƶāǎĜŴȲ ñŶȑŘŚ ƄġĄė ƉƄ űŗ Ɗ÷ŚŴ ŶȞùǼ ñŶȑƤ ĉŚƯęėǆ
ƉĉƂ ƆǇĉ ȎȎųĂĉ ƶāǎĝŴȳ ǡǋȣƌȲǡôƌŊÍŗƶĔƄǁųȲűƷĉƧĭňŚ
ǡøƗĉǉƄÏŚǌȞęƄôƙÐƃùƊĉ ñŶȑŘŚƌŊ÷ƯöƎğŊŘāŗȣǇĖŘŚ
ƉǆŚľǁąųÍĉŅęȲ Ƅűġ űƷĉ ñŶȑŘŚ ƎŶǻùǶúĉ ǆĜƄôųȳ ƄŊǁŚ ĉŴǌȲ
ƄġĄėȓņľǥęŴƄǆŶȞùǼĉŶƃŴ űśĉƏȣĄŅùŶĄŶǶùǶùŶňƷŘŚ
ƶŊùǡĉǤĉƄôųȳĉƛŶǄŖȲűŗƊõ Ʊôƨĉ ñŶȑŘŚ ƎŶǉǆ ĄȎŅĹúĉȳ
ǦƵŊƄƌùŶŊġƆùŶƶęƆǇñŶȑęƆǁ ƉĉÍŗ ƄŊ ĄǙĄęŘ ñęȡŶ ŶġƆö
ƶƢǌƆƎƨǆĄġôųÍĊƊõǦƵÿǎĩ ƶƖƧŶ ƯŶŅňŘŚ ƄôŴ ƶŅùƊƨ
ƶǡŊĕôǆűǡėŚǆĔƎŊȳĜŊƆŶŘǆ ƉƄƎŶǉǆňñĉŅôŴȳĉġÍŗĭĄŚ
ǆŊôų ƉǆŅùƊ ƉƄ Ɗõ ǦƵ Ɖĉ ġǁŘŚŶ ĩňƙŘŚŶ ŕÿƤĝ ƎŶǉǆ
ƄŊÿǎĩƉŕćƶƴƢęƱôƗĄĞô ĉȎŅĹȳ Ąŝĉ ĄęƭƧŗ ĉġÍŗ
ǆǻĉśĉȳŊƱǆƌĈėĬƧƃôġô ñŶȑŘŚ ƎĜƄõ Ɖôƣ ƎŶǉǆ ĄȎŅĻ
ƶǻĉśĉƆǁÍĉŅęȲğ÷ǦƵŊƭǆųƌĈė ÿğŊƱǆĄȎƌȳ
Ɖĉ ǎ÷Ǉĉ ƆŴƜŲ ƶęƆǂ ƆŴŅƶý
ƄŊňñùŴĄęƭŚŶĄęƭƧŶƎğŊ
ǆƖǊ Ƅôƣȳ ƆŕŶ ƌĈėŘŚÍƧŶ
ƎŶǉǆ ƎņėŚ Ɖĉ ƶƜŲ ƶǡùȓ
ŴŘŕŶÿǆöƄôƢŶǆĄġôųȳÌŊƄŴ
ŊƲā ƢǦƬ ƄôŴȳ ƆƷĉ ŊƛŊĖ
ƄŇùƌȓņľĔƁȲÍƆǁŶƶŊ÷ȳǌęǤ
ŶęƆǇĉ ĜŊ Ąƭùŗ ƌŊ ƶŕĤôć
ĩǊĩŕ Ƣęþ ƶƖƧŶ ǦŴ Ŋȣõǆ
ĄƌǆŶ ƢĖǏĉȲ ŶñŶȑŘŚ ƄġĄė
ƆǁŶƶęƆǄƱôƥȳĄęƭƧŚŶñŶȑŘŚ
ƎŊĖîŋĉƎĜƄõĉƛƄúĉȲĄęƄǄ
ƄġĄėŶ ƄǆŚȞ÷ùǆƨĉ ƶŊ÷ Ʊôƥ
ƄŊƄġĄėƱôƨĉƎŊĖƆǂȳƆśĉ
ƆǁŶ ƶĄġ÷ȳ ùƯö ĜƄùŗ ƉǎŶĹŶ
ĜƄùŗ ǎć űŗ ƄġĄė ƄŊ ĄƶǡŊ
ƃô ƄǆƏŶƊŶȳ ǦŴ ŶƙĈė ĜƄ÷ǆ
Ƨęħ ŶĉƆŘƧ ŊĄŶǦġŚŶ ñƶŊŶ
ǻėǆƄǆƏűŶƶƆƶƴȴŶğÍƧŶŚƆƶƷ
ƶŕǡŊĔ ȑƯĖ ŕĔǋƇĉȲ űŗ ƶŕĔƛŅ
ƆǄȳ ƉĄǆ ƶŊù ƆŶŕïùǂȲ ÏƉĄǆ
ƭƢŚƄġŕćĻĚĉƄŊƆƥŲƄŊĄƭ÷
ƶŊùôňĉÐǆŊúȳŶñŶȑŘŚƄġĄėȲ
ñƶŇ ŊŕǡǌġűŚ ƉęƆǆƨ ĉāğŋĉ
ŊƱǆƌĈėŕŶŅęƋƗȲŶǎāĖŚƢǆ
ŴƆǌǆǦŅƇĉƆǂȳ
ŶľǎĆŚ ǧŇǷȲ ŶȎǤĉ ŕĬǆųŲȲ
ŊƭǆŲ Ʊġŕćľę ƄǆǧűȞŶŶȳ ƌĈė ƶǄǌ ƎŊĖ ƶïŊƌǇ ƶǄǌ ǆñŅƌȲ
ƶÿƱǦŴȲǆǡŊĚƆǂȳƁĔƄŊȓęǦǄ Ɖĉ ƶŅïù ƆƳ ƶƧĜǎ Ʊú ƄğƆù

ŶĄȑƃ ŊƲā ǻľĆ ƎñŊ Ɔǂȳ
Ɔśĉ ĄęƭƧŗ ƶȞęǆƨĉ ĴùƫȲ
ƄŊ Ąęƭ ġǎęƇĉ ƶŕƢġǉ ƄğƆù
ƆŶƎęƆǂȲ Ĭȑö ƄŊ ƄƆĉĚƇĉ ƶƄŖ
ñŶȑŘŚƄġĄėƆǂȳĉġƂƄƴĆǏĉ
ŶĄȑƃ ƆŶŘǆ ƎǡŊĕ ǆƛƆõȲ āǛ
ƄŊÍƳƏǆŴƆŶŕǡĄŚŴǇƉǆűŶƆĢĉȳ
ƯǎĄ ƶïŋ ƎęƆǇ Ɔǂȳ ŶȎǤŘŚƌŶ
ƎŊęŘŚƌŶĉƛňęƎŊĖǆñŊǆŅïù
Ɔǂȳ ŊǦŊĖ ƎŶęƆǇ ƉôŴ ƉƄ ŊƲā
ǁüǢĜŴȳ ƉĉÍƳ ÌƢǆƱĖŚ ƅęŚėȲ
ƢǆƱĖŚ ƄȣĖįÍ ƆŴŅùƌ ƶƢïŊ
ġĉ ƶǉö ƆŶŕïùǂȲ ƌŊ āǛ ǙĆĕ
ÏĄęƭŚƄġĄėÐƆŴŅôŊƶǉôǇıǋ
ŊƲāǻŅŊƎĜęāǆƛƆùƆǂȳƉĉÍƳ
ƉćǆƌŊÿĉôŶǉÿęŊƲā
ƶŕƭƱŊƊĊ ƱôƊĉȲ Ąƭġ ĄęƭƧŗ
ǻėǆŚŊõŚñùƣƃƗĉȳƄűÍƧŶ
ƆŴÿĜŊƊƨƆǁȳƎŶǉǆŊƭǆųƌĈė
ƶÿùȣġűǻŅňƤġęÿŚïǡęŴƄúȳ
Ƅű ŊƛņėŚ ĄęƭƧŚŶ ĜƄùŚŶ
ŶñŶȑŘŚ ƄġĄė ƶƢïŊ Ʊú ƎŊĖ
ǡôǆŊùƄôƗȳŶġƙŚƊĉƉƄĉġ
ġűǻŅŊƄŕƄğĞęƊĉïǁƄȎŇľƊĉ
ŅùƨÍĉŅęȳ
ġƆöñŶȑŘŚƄġĄėŶĄęƭƧŚŶ
ĉġÍƳƄġĄėĔƘňśƱ÷ƄȣùǼȲƄŊ
ƄġĄė ƱôŴ ƎŊĖȲ ĄęƫŚ ǁęƆǂŴ
Ƅôƣȳ ŊĄęƭŚ ƄŇùŴ ŊƲā ƃŴ
ŶęƃȳǡôƌŊƂÍƓȣľĖȲĄĜĔŚġǎėȲ
ȣĔ ŕƌƆŗ ƢôǏ ǆĔƄǁŴȳ ñŶȑŘŚ
ƄġĄė ƉƄ ĉġ ĄęƫŚ ƎĜƄõ
ƎŶęƆǇĉŶ ŕğƃúĉ ƉűġŕćľĚĉŶ
ƉôŴ ƎŊĖ ǆƧġƗÍĉŅę ƆŶŘǆ
ǆǧǎúĉȸ ñŶȑŘŚ ƄġĄė ĉġÍŗ
ƶñŊƨ Ʊôƣ ƭŇ ƄǡùǦúŚ Ŋƭǆų
ŖĖƶĉ ƎĔƄǂ ƉôƣÍƧŶ Ĭöù ŕė
ƄǆƏűŶ Ʊôƨĉȳ ŶƄġĄė ŊƵǤŘŚ
ƱôƥƎŊĖƖƄĄĜĔŚƯŊǁŘŶȓňĹƄŶ
ƆǂȳƆŴƭŅǁƶƖǆǎƎŊĖȲȓňāȓņľ
ƎȞĖĄŝĉƱǆėƄǇƄǆñõŶȳęýġ
ǤćĔĞƪȎųüĊȳŶĄęƭƧŗÏęýġ
ǤćÐŶƄġĄėƉƄƯŅǁŚŶŊùȓǦŴŶȳ

ሓዳስ

ና
ዜ
ነ

ንታ

ት

መበል 27 ዓመት ቁ.140

ኤርትራ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ኣትሌታት ሰሜንን ደቡብን ኮርያ፡ ኣብ
ጽምብል መኽፈቲ ‘ኦሊምፒክ ሓጋይ’
ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ባንዴራ መሪሾም።
ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ብ9 ለካቲት ኣብ
ከተማ ‘ፕዮንግቻንግ’ ናይ ደቡብ ኮርያ
ዝተኸፍተ ውድድራት ኦሊምፒክ
ዝሳተፉ 22 ኣትሌታትን 400 ደገፍትን
ምልኣኻ ይፍለጥ። እታ ሃገር፡ ኣትሌታት፡
ደገፍትን ሰብ መዚን ዘጠቓለለ ጉጅለ
ናብቲ ደቡብ ኮርያ እተአንግዶ ዘላ
ውድድራት ስፖርት ምልኣኻ፡ ኣብቲ
ዞባ ሓድሽ ተስፋ ኣቐልቂሉ ይርከብ።
ኣህጉራዊ ውድድራት ስፖርት
ብመሰረቱ ንሰባት ዘዘናግዕ ጥራይ ዘይኰነ፡
ንምሕዝነት ሃገራት ዘደልድል ፍሉይ
ሓይሊ ዘለዎ መሳርሒ ዲፕሎማሲ እዩ።
ስለዚ ድማ’ዩ እቲ ሓደ ህዝቢ ክንሱ ኣብ
ክልተ መንግስቲ ተመቓቒሉ ዝርከብ
ህዝቢ ኮርያ፡ ፍልልያቱ ኣብ ውድድራት
ስፖርት ክፍውሶ ዝጽዕር ዘሎ።
ሰሜን ኮርያ፡ ከም መርኣያ ሰላማዊ
ተበግሶ ናብ ደቡብ ኮርያ ካብ ዝለኣኸቶም
ሰበ-ስልጣን፡ ጽምብላዊ መራሒ ሃገር
ምዃኑ ዝተገልጸ ኪም ዮን ናምን
“ኪም ዮ ጆንግ” ዝተባህለት ሓብቱ
ንመራሒ ሰሜን ኮርያን ይርከቡዎም።
ኣብ ጽምብል መኽፈቲ ውድድር
ኦሊምፒክ ንምስታፍ ድማ ኣብ ደቡብ
ኮርያ ይርከቡ።
እቲ ላዕለዋይ በዓል-ስልጣን፡ ኣብ
መኽፈቲ ናይቲ ክልቲአን ኮርያታት
ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ባንዴራ ዝሳተፋሉ
ውድድር ኦሊምፒክ ሓጋይ ክርከብን፡

ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ
ክጸንሕን ምዃኑ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ
ኣፍሊጡ።
ኪም ዮንግ ናም ኣቦ-መንበር ሃገራዊ
ባይቶ ኮይኑ፡ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ካልኦት
ሃገራት ኣብ ዝካየድ ጽምብላት ዝሳተፍን
ምስ መራሕቲ ሃገራት ዝራኸብን ልዑል
ጽፍሒ ዘለዎ በዓል ስልጣን ምዃኑ’ዩ
ዝግለጽ። ኣብ 10’ታት ዓመታት ናብ
ደቡብ ኮርያ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ
ዝለዓለ በዓል-ስልጣን ምዃኑ ድማ

10 ለካቲት 2018 - ገጽ 5

ዝምድናታት ኮርያ ብ’ስፖርታዊ ቅነ’ እንክመሓየሽ!
ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ ወዲ 90 ዓመት
ፖለቲከኛ ምስ ሰለስተ ተኸታተልቲ
መራሕቲ ሰሜን ኮርያ ዝሰርሐ ምኩር
ፖለቲከኛ ምዃኑ ይጥቀስ።
ሓብቱ ንመራሒ ሰሜን ኮርያ እውን፡
ኣብታ ሃገር ኣባል ፖለቲካዊ ቤት-ጽሕፈት
ምዃና’ዩ ዝንገረላ። “ኪም ዮ ጆንግ”
ኣብ መንግስቲ’ታ ሃገር ጸላዊ ቦታ ከም
ዘለዋ ድማ ይግለጽ። ኣብ ውሽጢ 60
ዓመት ኣብ መሬት ደቡብ ኮርያ እግራ
ዘንበረት ፈላሚት ኣባል ስድራ-ቤት
መራሕቲ ሰሜን ኮርያ ክትከውን በቒዓ
ኣላ። ኣብዚ እዋን’ዚ ምብጻሕ ናይ’ዛ
ላዕለወይቲ በዓልቲ-ስልጣን እምበኣር፡
ኣብ ዝምድና ክልቲአን ኮርያታት ከም
ነጥበ መቐይሮ ዝረአ ምዃኑ ጸብጻባት
የገንዝቡ።
ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃ ኢን፡
ነዚ ሎምዘበን ሃገሩ ተአንግዶ ዘላ ኣህጉራዊ
ስፖርታዊ ውድድር፡ “ኦሊምፒክ ሰላም”
ክብል ሰምዩዎ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሰሜንን
ደቡብን ተጀሚሩ ዘሎ ሰላማዊ ኣንፈት
ንቕድሚት ክግስግስ ምንዮቱ ምዃኑ
ድማ ይገልጽ። ኣብ ሃገሩ መጺኦም
ንዘለዉ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ሰሜን
ኮርያ - ኣብ ቤተ-መንግስቱ እንግዶት
ብምድላው፡ ምስኣቶም ክዘራረብ ምዃኑ
እውን ሓቢሩ ኣሎ።
ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ንነዊሕ እዋን
ኣብ ኲናት ዝተጸምዳ ሃገራት እየን።
1950’ታት ኣብ ታሪኽ’ተን ሃገራት
ጸሊም ነጥቢ ዘንበረ እዋን’ዩ። መዛግብቲ
ታሪኽ ከም ዝጠቕሱዎ፡ ኣብ መንጎ
ኮርያውያን ፖለቲከኛታት ዝተፈጥረ
ናይ ስነ-ሓሳብ (ኣይድዮሎጂ) ፍልልያት
እዩ ንኲናት ክልቲአን ሃገራት ዘባርዖ።
ድሕሪ ብዙሕ ምፍሳስ ደም እውን

ምባል ስምምዕ ጥራይ እዮም ከቲሞም።
እተን ሃገራት ዛጊት ኣጠቓላሊ ውዕል
ሰላም ዘይምኽታመን ድማ፡ ገና ኣብ
ኲናት ከም ዘለዋ ሃገራት እየን ዝቚጸራ።
ንኹነታት ደቡብን ሰሜንን ኮርያ መሊሱ
ዘጋድድ ዘሎ ዝዓበየ ነጥቢ፡ ምትእትታው
ግዳማውያን ሓይልታት ምዃኑ እዮም
ክኢላታት ዝጠቕሱ። ኣመሪካ ንደቡብ
ኮርያ ንምክልኻል ብዝብል ኣብታ ሃገር
ኣስታት 35 ሽሕ ሰራዊት ኣዋፊራ ከምዘላ
ይፍለጥ። ንሰሜን ኮርያውያን ከስግኦም
ድማ ግድን እዩ። መንግስቲ ሰሜን ኮርያ፡
ኣመሪካ ንሃገሩ ናይ ምውራር ሕልሚ ከም
ዘለዋ’ዩ ዝኸስስ። በዚ ድማ ወተሃደራዊ
ዓቕሚ’ታ ሃገር ክጉልብት ከም ዘለዎን
ዜጋታቱ ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሑ
ከም ዝግባእን ይመክር። ሰሜን ኮርያ ሓይላ
ካብ ምጉልባት ሓሊፋ - ካልእ ኣማራጺ
ከም ዘይብላ እዩ ደጋጊሙ ዘነጽር።
ኣመሪካ፡ ኣብ ልዕሊ ዒራቕን
ኣፍጋኒስታንን ብዘካየደቶ ወራር ከቢድ
ሰባውን ንዋታውን ክሳራታት ገጢሙዋ
እዩ። እቲ ዝዓበየ ክሳራ ግን፡ ኣመሪካ
ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝነበራ ምስሊ
ምድዋኑ ምዃኑ ክኢላታት ይሕብሩ።
መንግስቲ ኣመሪካ ኣብዚ እዋን’ዚ ፡
ብገዛእ ዜጋታቱ ከይተረፈ ከም ወራርን
ተጻባእን ከም ዝረአ ተንተንቲ የረድኡ።
ስለ’ዚ ስግኣት ሰሜን ኮርያ’ውን ካብ
ወድዓዊ ኩነታት ከም ዝብገስ’ዮም ሓያሎ
ተንተንቲ ዘገንዝቡ። የግዳስ፡ ምምሕዳር
ኣመሪካ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ዒራቕ
ወይ ኣፍጋኒስታን ዝወሰዶ ናይ ወራር
ስጉምቲ፡ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ክደግሞ
ከም ዘጸግሞ እዩ ዝግለጽ። በዚ ድማ፡
ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሃንደራእ ኢሉ
ወራር ክፍጽም ከም ዘይክእል ዝተፈላለዩ

እንተዀነ፡ ኮርያ ከም ሓንቲ ሃገር
ክትቀውም ኣይከኣለትን። ማርክሲስታዊ
ስነ-ሓሳብ ዝኽተሉ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ
ሃገር ክምስርቱ እንከለዉ፡ እቲ ርእሰማላዊ ስነ-ሓሳብ ዝኽተል ስርዓት ድማ
ንደቡባዊ ሸነኽ ተቖጻጸሮ። ኣብ 1953
ድማ ኮርያ ኣብ ክልተ ተመቒላ።
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዛጊት
ዝዀነ ውዕል ሰላም ከም ዘይተኸተመ
ሰነዳት ታሪኽ ይምስክሩ። ሓይልታት
ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ተዂሲ ደው ናይ

ምንጭታት ይሕብሩ። ኣመሪካ፡ ንሰሜን
ኮርያ ንምድኻም ዝሓዘቶ ሜላ ቁጠባዊ
እገዳታት ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ።
ድሕሪ’ቲ ካብ 1950 ክሳብ 1953
ዝተኻየደ ደማዊ ውግእ ኮርያ፡ ኣብ መንጎ
ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ዘሎ ውጡር
ኩነታት ዛጊት ኣይዘሓለን። እኳ ደኣ፡
ዝሓለፈ ዓመት እናለዓለ ክመጽእ ዝጸንሐ
ወጥሪ ናይቲ ዞባ ኣብ ድርኩኺት ውግእ
በጺሑ ነይሩ። ዓለም ድማ ናብ ዝኸፍአ
ዓዘቕቲ ውግእ ከይትጥሕል ተሰጊኡ።

ሓብቱ ንመራሒ ሰሜን ኮርያ
ኣመሪካን ብኣኣ ዝድገፋ ደቡብ
ኮርያን ጃፓንን፡ ንሰሜን ኮርያ
ኣብ ከበባ ንምእታዋ ወትሩ ኣብ
ጽዑቕ ስራሕ ተጸሚደን ከም ዘለዋ
ፒዮንግያንግ ትኸስስ። ንገዛእ ርእሳ ካብ
ወራር ንምክልኻል ድማ ወተሃደራዊ
ዓቕማ ንምጉልባት ትሰርሕ ምህላዋን፡
ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕ ክትከውን ከም
እተገደደትን ትገልጽ። ስትራተጂያውያን
ኣጽዋር ናይ ምውናን ጥሙሕ እውን
ካብዚ ከም ዝብገስ ተነጽር። እታ ሃገር
ሽዱሽተ ግዜ ዕዉት ፈተነ ኑክሌር ከም
ዘካየደት’ያ ትገልጽ። ብተወሳኺ ኣብ
ሓያሎ ክፋል ኣመሪካ ከጥቅዕ ዝኽእል
ሚሳይል ከም ዘለዋ እውን ተጠንቅቕ።
በቲ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ተደጋጋሚ
ፈተነታት ሚሳይልን ኑክሌርን ዝተቘጠዐ
ምምሕዳር ትራምፕ፡ ሃገሩ ካብ ናይ
ሰሜን ኮርያ ዝገዘፈ ወተሃደራዊ ዓቕሚ
ከም ዘለዋ ብምምልካት ነታ ሃገር ፍጹም
ክድምስሳ ከም ዝኽእል ዘፈራርሕ
መጠንቀቕታ ካብ ምስማዕ ዓዲ
ኣይወዓለን። መርከብ ውግእ ኣመሪካ
ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብምልኣኽ
እውን ነቲ ወጥሪ ዘጋድድ ስጉምቲ

ወሲዱ። ኣብ ስልጣን ዘሎ ምምሕዳር
ኣመሪካ፡ ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ
ህዉኽ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ዓለም
ዝኸፍአ ቅልውላው ከየስዕብ ብዙሓት
ወገናት እዮም ዝሰግኡ።
ብኣንጻሩ ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ
ኪም ጆንግ ኡን፡ ኣብ ፈለማ 2018 ካብ
ትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ዝዀነ መደረ
ኣስሚዑ። ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት
መልእኽቱ ዘይከም ካልእ እዋን፡ ጩራ
ሰላም ዝኸፍት መግለጺ ሂቡ። ሃገሩ ምስ

ደቡብ ኮርያ ሓድሽ ሰላማዊ ተበግሶ ከም
እትወስድ ሓቢሩ። ከም ቀዳማይ ተበግሶ
ድማ ናብ’ቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ
ውድድር ኦሊምፒክ ሓጋይ ዝሳተፉ
ኣትሌታትን ሰብ-መዝን ልኢኹ። ሃገሩ
ምስ ደቡብ ኮርያ ሰላማዊ ዘተ ከተካይድ
ከም እትደሊ እውን ኣገንዚቡ። ደቡብ
ኮርያ ብወገና ነዚ ተበግሶ ሓንጎፋይ ኢላ
እያ ዝተቐበለቶ።
በዚ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት
ንፈለማ ግዜ ብደረጃ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን
ክልቲአን ኮርያታት፡ ዝሓለፈ ወርሒ
ዝርርብ ኣካዪደን። ኣብቲ ርክብ ላዕለዎት
ሰበ-ስልጣን ሰሜንን ደቡብን ኮርያ፡ ኣብ
ዶባት ክልቲአን ሃገራት ተራኺቦም ሓያለ
ሰዓታት ዝወሰደ ዝርርብ ምክያዶም
ምንጭታት ዜና ሓቢሮም። ብመስረት’ቲ
ሓበሬታ፡ ኣብ መጻኢ ተወሳኺ ርክባት
ብምክያድ ዝሰፍሐ ዘተ ክካየድ ክልቲኦም
ወገናት ተሰማሚዖም። ብዘይካ’ዚ፡ ንልዕሊ
ክልተ ዓመት ተበቲኹ ዝጸንሐ መስመር
ርክባት ክልቲአን ሃገራት ክኽፈት ኣብ
ምርድዳእ ከም እተበጽሐ፡ ሰብ-መዚ
ደቡብ ኮርያ ገሊጾም።
በቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዝርርብ ሕጉሳት
ምዃኖም ዝጠቕሱ ደቡብ ኮርያውያን፡
ኣብቲ ከባቢ ኣንጸላልዩ ዘሎ ደበና ኲናት
ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝቕንጠጥ እቲ
ዝርርብ ክቕጽል ይምሕጸኑ። ብማዕከናት
ዜና’ታ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ፡
ዝበዝሑ ዜጋታት’ታ ሃገር ነዚ ኣብ
መንጎ ሃገሮምን ሰሜን ኮርያን ዝረአ
ዘሎ ሰላማዊ ኣንፈት ከም ዝድግፉዎ
ገሊጾም። ድሕሪ’ቲ ተበግሶ ቁጠባ ደቡብ
ኮርያ’ውን ብመጠኑ ክውስኽ ከም
ዝኸኣለ ምንጭታት ይሕብሩ።
ሰሜን ኮርያ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ
ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ዝያዳ
ምትእምማን ክፍጠር ዕድል ዝኸፍት
ምዃኑ ብሰፊሑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ
እዋን፡ ብኣንጻሩ እቲ ተበግሶ ሓቀኛ
ከምዘይኮነን ቀልጢፉ ከም ዝብርዕንን
ዝማጎቱ ግዳ ኣይተሳእኑን። ማዕከን ዜና
ኣመሪካ ሲ.ኤን.ኤን፡ ንፖለቲከኛታት
ናይ’ታ ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘመሓላለፎ
ሓበሬታ፡ ሰሜን ኮርያ እተርእዮ ዘላ ተበግሶ
- ግዜ ንምሽማት እተካይዶ ዘላ ሜላ
ምዃኑ ገሊጹ። ሰብ-መዚ ኣመሪካ እውን፡
ተበግሶ ሰሜን ኮርያ ካብቲ ተዋዲዱላ ዘሎ
ተወሳኺ እገዳታት ንምምላጥ ተካይዶ
ዘላ ፈተነ እዩ ብምባል፡ ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር
ተወሳኺ እገዳታት ካብ ምትግባር ከም
ዘይቁጠቡ ኣፍሊጦም።
ጉዳይ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ሱር
ዝሰደደን ዝተሓላለኸን ከም ምዃኑ
መጠን፡ ሃንደበታዊ ክመጽእ ዝኽእል
ሰላማዊ ፍታሕ ከምዘየለ ተንተንቲ
ይገልጹ። የግዳስ ጀሚረናኦ ዘለዋ ቅኑዕ
ኣንፈት፡ ንሚልዮናት ኣህዛብ ናይ’ቲ ከባቢ
ምንጪ ተስፋ ኰይኑ ምህላዉ ብዙሓት
ይሰማምዑ።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.140

ኤርትራ
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ካብ ዳያሪ ናይ’ቲ ግዳይ
( ቅድምን ድሕርን’ቲ መጥቃዕቲ፡ ብ ሚስተር ኣጺዮኪ ማጻው)

ዓብደልቃድር ኣሕመድ
4ይን መወዳእታን ክፋል
11 ነሓሰ፡ 1945
መሬት ምስ ወግሐ ንሬሳ ኦሚቶ
ኣብ ጎድኒ’ቶም ክልተ ኣሕዋቱ ኣብ
ባይታ ኣንበርኩዎ። ነዚ ንኽገብር
ዝተሓጋገዘኒ ጎረቤትና ሚስተር
ኪኖ’ውን በቲ ደብዳብ ክልተ ደቁን
ሰበይቱን ስኢኑ’ዩ።
ማህረምቲ በዓልቲ ቤተይ ዋላ’ኳ
ፈኲስ እንተመሰለ ንኣካላታ ኣዝዩ
ስለዘዳኸሞን እቲ ጸጸኒሑ ዘጋጥማ
ውጽኣት ተደሪብዎ ብምርኣየይ
ተስፋይ ክምህምን ተፈለጠኒ። እታ
ዝተረፈት ሓንቲ ጓልና ገና ኣብቲ
ገዲፈያ ዝመጻእኩዎ መዕቆቢ
ቍሱላት እያ ዝነበረት።
ኩነታት ኪዮኰ ስለዘስግኣኒ ገለ ሓገዝ
እንተረኸበት ናብ ጕጅለ ረድኤት
ክኸይድ ተበገስኩ። ኣብ ሕቖይ
ሓዚለያ ድማ ነዊሕ ተጓዓዝኩ። ኣብቲ
መጽለሊ መዓስከር ብርክት ዝበሉ
ህሱያት ጸንሑኒ። ነቲ ብዙሕ ሪጋ
ተጻዊረ ናብ ሕክምና ኣቕረብኩዋ።
እቶም ሓካይም ክንዮ መዐገሲ ቓንዛ
ካልእ ክገብሩላ ስለዘይከኣሉ ናብ ካልእ
ናጋዮ ዝበሃል ናይ ሕክምና መደበር
ንኽወስዳ ሓቢሮም ኣፋነዉኒ። እቲ
ዝብልዎ ዘለዉ መደበር ጥዕና ርሕቕ
ዝበለ ብምንባሩ፡ ኣብ ክንዲ ናብ
ሕክምና ምውሳድ ናብ ስድራኣ
ክወስዳ’ሞ ብሓብታን ኣቦኣን
እናተኣልየት ክትጸንሕ ዝብል ሓሳብ
መጽኣኒ። ንሽዑ ግን ናብቲ እነዕርፈሉ
መዕቆቢ ስፍራ ሒዘያ ተመለስኩ’ሞ
ናይ ሩዝ ገዓት ቀረብኩላ። ንሳ ግን
ናይ መግቢ ሸውሃታ ተዓጽዩ ብምንባሩ
‘ማይ ኣስትየኒ ክትብልያ ኣድሚጻ።
ክንዲ ማይ ውዑይ ሻሂ ምስረኸበት
ከኣ’ያ ኣብ ክንዲ ትበራበር ብዓሚቚ
ድቃስ ዝተዋሕጠት። ንሳ ምስ
ደቀሰትለይ ከኣ ምስ ገለ ካብ’ቶም
ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ ጎረባብትና ኰይነ
ስነ-ስርዓት ቀብሪ ደቀይ ኣብ ከባቢ’ቲ
ቃጽዖ ንምፍጻም ላዕሊን ታሕትን ኣብ
ምባል ተጸሚደ ወዓልኩ።
ሰለስተ ደቀይ ቀቢረ ናብ’ታ ተጎንቢያ

ዝነበረት ቺዮኮ ቀረብኩ። ዋላ’ኳ
ካብ ድቃሳ ተበራቢራ እንተጸንሐት
ኩነታታ ግን ፍጹም ኣይተማሓየሸን።
ብኩነታታ ክሻቐል ዝተዓዘበ ሓደ ካብ
ግዳያት ካብቲ ዝበልዖ ዝነበረ ገዓት ሩዝ
ንኽትበልዕ ጋበዛ። ንሳ ግን ኣብያ።
ምድረ-ሰማይ እናመሰየ ብዝኸደ
ቃንዛ ቺዮኮ’ውን መመሊሱ ክብእስ
ተራእየ። ዓይኒ ዓይነይ እናረኣየት
ናብ’ቲ ሓካይም ዝሓበሩና መደበር
ጥዕና ክወስዳ ጸጸኒሓ ክትምሕጸነኒ
ጀመረት። ብወገነይ ‘ናብቲ ሕክምና
ምውሳድዶ ይሓይሽ ወይስ ናብ
ስድራኣ’ ብዝብል ተጋራጫዊ ሓሳብ
ተቐርቂረ ስቕ ኢለ እሰምዓ ነበርኩ።
እታ ለይቲ’ቲኣ ሰለም ኣየበልኩን፡
ብኸምዚን ካልእ ዘየቕስን ሓሳባትን
እናተናወጽኩ… ከምዘይወግሕ የለን
ኣውጊሐያ።
*****
ኣብ መወዳእታስ ንቺዮኮ ናበይ
ክወስዳ ከምዘለኒ ወሲነ። ፈለማ ናብ’ቲ
ከም ግዜያዊ መሐከሚ ኰይኑ ዘገልግል
ዝነበረ ስራሕና ማለት ትካል ምድላው
መግቢ ወሲደ እቶም ኣብኡ ዘለዉ
ሓካይም ከምዝርእይዋ ክገብር’የ። እታ
ምንኣስ ኦሚቶ ዝዀነት ጓለይ’ውን
ኣብኡ ስለዘላ በቲ ድሃያ እገብር በቲ
ካልእ ከኣ ምስ ኣደኣ’ውን ክትራኸብ
ትኽእል’ ብምባል ድሮ ካብ ከባቢየይ
ሓንቲ ትድፋእ ዓረቢያ ኣዳልየ
ንበዓልቲ ቤተይ ተሰኪመ ኣወጢሐያ
ገና ነፈርቲ ጸላኢ ከይተንሰኣ ከለዋ
ብጊሓቱ ተበገስኩ።
ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብ’ቲ ዝሓሸ
ሕክምና ዝርከቦ ቦታ በጺሐ ንበዓልቲ
ቤተይ ካብ’ታ ዓረቢያ ኣውሪደ ናብ
ውሽጢ’ቲግዝያዊሕክምናኣእተኹዋ።
ሓካይም ትሕዝቶኦምን ዓቕሞምን
ዘፍቀዶ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ምስ
ገበሩላ ከኣ፡ ካብ’ቲ ዝነበረቶ ቁሩብ
ዝተመሓየሸት መሰለት። ንእሽቶይ
ገዓትሩዝ’ውን ቀመሰት። ኣብ ክንዲ
ማይ ውዑይ ሻሂ ምደለየት ነይራ…
ግን ብኣጋ ኣይተረኽበን።
ንገለ ሰዓታት ግን ደቂሳ።
ኣነ’ውን ናብታ ኣብ
ውሽጢ’ቲ ቀጽሪ ግዜያዊ
ሕክምና ኣብ ሓደ ኣዳራሽ
ዝነበረት ጓለይ ከይደ
ንኽሪኣ ዕድል ረኸብኩ።
ኩነታት
ሚቺኮ
ጓለይ’ውን ዳርጋ ከምቲ
ዝገደፍኩዎ እዩ ጸኒሑኒ።
እቲ ቁስሊ ኣይሓወየን እቲ
ቃንዛውን ኣይተዓገሰን።
ምምጻእ ወላዲታ ናብ’ቲ
ሕክምና ምስ ሓበርኩዋ
ድሃይ ኣደኣ ብምርካባ
ተሓጐሰት።
ድሕሪ ቀትሪ ናብ
በዓልቲ ቤተይ ተመሊሰ።

ዘይከምትጽቢተይ እታ ኩነታት
ጥዕናኣ
ተመሓይሹ
ክጸንሓኒ
ዝተጸበኹዋ ቺዮኮ መሊሳ ተዳኺማን
ብረስኒ ተቓጺላን ጸንሓትኒ። ልክዕ
ከምናይ ኦሚቶ ወደይ ከኣ ብኽቱር
ረስኒ ከተህተፍትፍ ጀማመረት። ኣብ
ኢዳ ንዝሓዘቶ ድንሽ እናርኣየት፡
“እዚ ንሂረቶ ክዀኖ’ዩ…ንዮኪቶ
ከኣ…” እናበለት ነቶም ዝሞቱ ደቅና
እናዘከረት ተዛረበት። እቲ ብርቱዕ
ረስኒ ንኣእምሮኣ ከምዝተንከፎ ግሉጽ
ነይሩ።
እዚ ኩነታት’ዚ ከኣ ብዝተኻእለ
መጠን ተቐላጢፈ ናብቲ ኣብ ሺዮራማ
ዝርከብ ገዛ ቤተሰባ (ስድረኣ) ከብጽሓ
ከምዘለኒ ዝድርኽ ነበረ። ንዓኣን ንጓላን
ካብቲ ግዜያዊ ሕክምና ኣውጺአ ናብ
ሺዮራማ ንምጉዕዓዝ ሕጂ’ውን ነታ
ተደፋኢት ዓረቢያ ኣዳለኹዋ።
ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኹ ግን ሓደ
ዘይተጸበኹዎ ሰብ ካብ መንጎቶም
እኩባት ሰባት ፍልይ ኢሉ ናባይ
ክመጽእ ረኣኹ። ኣቦኣ ንቺዮኮ።
ቅንጹብ ተሪርን ተባዕን ሰብኣይ እዩ..
ሓሞይ።
ድሃይን ኩነታትን ጓሉ ንምጥላል
እዩ ነዊሕ ተጓዒዙ ናብ’ቲ ዝነበርናዮ
መጺኡና። ፈለማ ንጓሉ ድሒሩ ንጓልጓሉ ረኣየ’ሞ ብዛዕባ’ቶም ካልኦት ደቅና
ሓተተ። እቲ ሓቂ ምስ ደርጓሕኵሉ
ከኣ..ብትብዓት ተቐበሎ።
ብድሕሪ’ዚ ጕዕዞ ናብ ገዛ ስድራ
በዓልቲ ቤተይ ኰነ። ኣብ መገዲ ዝነበረ
ኵሉ ጀራዲን ትካላት መንግስቲ፡
ኣብያተ ትምህርቲ ይኹን ኣብያተ
ሕክምና ከምዘይነበረ ኰይኑ ናብ
ሓመድ ተቐይሩ ነበረ። እታ ተራር
ጸሓይ ነቲ ብደብዳብን ጸርጉን
ዝተወለዐ መሬት ተወሳኺ ሙቐት
ብምውሳኽ ነቲ እንረግጾ መሬት
ናብ ረመጽ ቀየረቶ። ማይ ጽምእን
ጥምየትን ተጻዊርና ኣብ ኣጋ ጸሓይ
ምዕራባ ናብ’ታ ዝዓነወት ገዛ እንዳ
ሓሞይ በጻሕና።
ኣብ ሓንቲ ካብተን ዝፈራረሳ
ክፍሊታትከኣዝኣረገምንጻፍዘርጊሕና
ንቺዮኮን ሚቺኮን ኣረሓሒቕና
ኣደቀስናየን። ንሳተን’ውን ኣብርእሲ
ሕማመንን ቃንዛአንን ከቢድ ናይ

ጕዕዞ ድኻም ስለዝነበረን ዳርጋ
ኣይምዉታት ኣይስሩራት ኰይነን
ሃለዋተን ኣጥፊአን’የን ነይረን።
ነታ ኣብቲ ገዛ ዝጸንሓትና ሓብታ
ንበዓልቲ ቤተይ ምስአን ገዲፍና ከኣ
ኣነን ሓሞይን ንደገ ወጻእና። ኣብ
ጥቓ’ቲ ንመሕብኢ ተባሂሉ ዝተዃዕተ
መዕቆቢ ጕድጓድ ኮፍ በልና። ክልቴና
በብኣንፈትና ናብ ህልም ዝበለ ሓሳብን
ምስትንታንን ግዲ ተሸሚምና ኣብ
መንጎና ቃል ትበሃል ከይተለዋወጥና
ብዙሕ ደቃይቕ ኣሕለፍና።
ብወገነይ ካብቲ ተሸሚመዮ
ዝነበርኩ ሓሳብ ዝተበራበርኩ ድምጺ
ናይ ዓርኪ ወደይ ምስ ሰማዕኩ’ዩ
ዝነበረ።
“ካዙዎ-ናጋዉ..ዲኻ?” በልኩዎ።
ብኣወንታ ርእሱ እናነቕነቐ ቀረበኒ።
ብሞት ናይቲ ከምሓዉ ዝርእዮ
መተዓብይቱን መማህርቱን ዝነበረ
ኦሚቶ ወደይ ብልቢ ከምዝሓዘነ
ካብ’ቲ ዕቱብ ገጹ ኣንቢበዮ። ንሱ
ሓደ ካብቶም ሓደስቲ ዝተኸትቡ
ወተሃደራት’ዩ። ካብ ኣሃዱኡ’ዩ ድሃይ
ስድራን ዓድን ክገብር ናብታ ከተማ
ተቐልቂሉ።
ምስ ካዙዎ ቁሩብ ምስ ኣዕለልና፡
ካብ’ቲ ዝፈራረሰ ዑና ገለ ዝጠቅም
ንብረት እንተተርኽበ ብምባል ሃሰስ
ኣብ ምባል ኣተና። ኵሉ ተሰባቢሩ’ዩ
እቲ ዝተረፈ ከኣ ናብ ሓሙኽሽቲ
ተቐይሩ። ዝጠቅም ንብረት ገና
ከይረኸብና ብሸነኽ እቲ ዝዓነወ ክፍሊ
ዝተቐልቀለት ሓብታ ንበዓልቲ ቤተይ
ሓደ ዘሰንብድ ዘረባ ተዛሪባ ተመሊሳ
ናብ ውሽጢ’ቲ ገዛ ተመልሰት።
“ቺዮኮ ሓብተይ ተዳኺማ…
ኣፍ ኣርክቡ?” ኢላ’ያ እናበኸየት
ተመሊሳ። እናጎየና ሰዓብና’ያ።
ናብ በዓልቲ ቤተይ ቀሪበ። ካዕቦ
እናኣተንፈሰት ከተዕለብጥ ጸንሓትኒ።
እታ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይቲ ክፍሊ
ዝነበረት ጓለይ’ውን ቃንዛኣ ክትጻወር
እናጸዓረት ካብቲ ኮፍ ዝበለቶ ቅንዕ
ኢላ ናባና ገጽ ክትጥምት ረኣኹዋ።
ዓቕለይ ጸበበኒ።
‘‘ቺዮኮ…ድሓን
ዲኺ…?”
ሓተትኩዋ።
‘‘እንድዕለይ…ነቶም ዝሞቱ ደቀይ

ክስዕቦም’የ ግዲ!’’ ንትሑት ድምጻ
ሰሚዐ ሰንበድኩ።
‘‘ከምኡ ኣይትበሊ ..ሚቺኮ ጓልኪ..
ኣላ ኣነ ኣለኹ….ንዒ ሚቺኮ ናብ
ኣደኺ ቅረቢ..”ዝብሎ ምስ ጠፍኣኒ
ናብ ሚቺኮ ብምኻድ ሓፍ ኣቢለ ኣብ
ጎድኒ ወላዲታ ኣደቀስኩዋ። ኣደን
ጓልን ብቓንዛን ስቅያትን እናተቐልዋ
ብኣዒንተን ሓድሕድ ተጠማመታ…
እናነብዓ። ኣዒንተይ’ውን ንኽልቲአን
ንብዓተይ እናጋረደን ጠመታ።
“ቺዮኮ…መጺኣ
ኣላ
ኣብ
ጎድኒኺ..ኣላ..ኣዛርብያ…ገለ በልያ?”
ወሰኽኩ። ብዘይካ ካዕቦ ምስትንፋስ
መልሓሳ ኣይተንቀሳቐሰን። ልክዕ
ከምቲ ኦሚቶ ዝገበሮ ናይ ኢድካ
እናወጣወጥካ ሃተፍተፍ ምባልን
ምርባጽን እንተዘይኰይኑ ካልእ ልወጢ
ከየርኣየት ከኣ መሬት እናመሰየ ከደ።
ሚቺኮ ኩነታት ጥዕናኣ ረሲዓ
ብኩነታት ጥዕና ወላዲታ ተረበጸት።
ኣጸናኒዐን ኣተሃዳዲአን ናብ’ታ
እትድቅሰላ ምንጻፍ መለስኩዋ’ሞ፡
ናብታ ቅድሚ ዓሰርተ ሸሞንተ
ዓመታ ጓል 18 ዓመት ጎርዞ እንከላ
ዝተመርዓኹዋ በዓልቲ ቤተይ
ተመሊሰ ኣብ ጎድና ደቀስኩ።
ኣእዳወይ ናብ ረመጽ ዝተፍእ ግንባራ
ኣንበርኩዎ። ኢደይ መሊሰ…
ተተርኣስኩዎ እሞ ኣብ ጎድና ኰይነ
ኣብ ውሽጢ እቲ ግብ ዝበለ ጸልማት
ንድምጺ ኣተነፋፍሳኣ እናሰማዕኩ
ብትዝታ ሓሳብ ነቲ ዝሓለፍናዮ
ዕሙርን ዳግም ዘይምለስን ፍቕሪ
ስድራቤትና እናዘከርኩ ጓሂ ተጎልቢበ
ነዊሕ ሰዓታት ሃውተትኩ።
ካብ’ቲ ዝተዓዘርኩዎ ማዕበል ትዝታ
ዝተመለስኩ እቲ ኣብ ጎድኒ እዝነይ
ዝሰምዖ ዝነበርኩ ድምጺ ኣተነፋፍሳ
ቺዮኮ ክቋራረጽ ብምስትብሃለይ
ነበረ። ኢደይ ሰዲደ ኢዳ ሓዝኩዋ።
እቲ ረስኒ ክንዮ ምህዳእ ናብ
ዛሕሊ ገጹ ወሪዱ….እቲ መላእ
ኣካላ’ውን ከምኡ። ኣይጸንሐትን
ድምጺ እስትንፋሳ ኣቋሪጹ።…
እነሀት በዓልቲ’ቤተይ እውን ኣብ’ታ
ንመወዳእታ ግዜ ምስኣ ዝሓደርኩላ
ለይቲ ኣሰር ሰለስተ ደቃ ስዒባ ሓዲራ።
ኣነን ጓለይን ከኣ ተሪፍና።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.140
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ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.140

ኤርትራ

ተርሙማ
ሃብቶም ኢዮብ

ሙዚቀኛታት ከተማ ብረመን

(እቶም ፍጡራት ብጸልማት ኣብ
ጫካ ኣትዮም ኣለዉ። እንታይ
ከጋጥሞም’ዩ?) ዝብል ኣብ ዝሓለፈ
ኽፋል ኣንቢብና ነይርና፥ ካልኣይን
መወዳእታን ክፋል ይስዕብ።
እታ ኣድግን እቲ ኸልብን ኣብ
ትሕቲ ገረብ ኰይኖም። ድሙን
ደርሆን ግን ናብ ጨናፍር ናይ
ሓንቲ ገረብ ተሰቒሎም። ደርሆ
ካብቲ ጨናፍር ነፊሩ ናብ ጫፍ
ገረብ ከደ። ኣብኡ ዄንካ ምሕላው
ከም ዝሓይሽ ስለ ዝሓሰበ’ዩ
ንላዕሊ ገጹ ነፊሩ። ኣብ ጫፍ
ናይታ ገረብ ኰይኑ ድማ ናብ

ኩሉ መኣዝን ጠመተ። ኣማዕድዩ
ኸኣ ሓንቲ ብርሃና ብንፋስ የማነ
ጸጋም እተንበብል ቀንዴል ረኣየ።
ጭልምልም ዝብል ብርሃን ብምርኣዩ
ከኣ ንኣዕሩኽቱ ካብቲ ዝነብርዎ
ኣብ ናይ ቀረባ ርሕቀት ገዛ ከም
ዘሎ ሓበሮም። “ኣብዚ ከምዚ
ኢልና ብዘይዝዀነ ነገር ክንሓድር
ስለ ዘይንኽእል ናብታ ገዛ ንኺድ።
ገለ ሓሰር ወይ ሳዕሪ እተረኸብኩስ
ኣይፍለጥን’ዩ” በለ እቲ ኣድጊ።
“ሓቁ ምኻድ ክሓይሹ’ዩ። ተረፍ
መረፍ ስጋን ኣዕጽምትን ኣይሰኣንን
ይኸውን’ዩ” ተተስፈወ ከልቢ።

ደርሆ ካብ ዝነበሮ ወረደ።
ተተሓሒዞም ድማ ናብቲ ብርሃን
ዝረኣይሉ ኣንፈት ኣምርሑ። እቲ
ብርሃን እናቐረበ እናደመቀ ኣንቐረበ
እናደመቐ ኸይዱ። ኣብ መጠረሽታ
ድማ ኣብ ጥቓ እታ እንዳ ሰረቕቲ
ዝዀነት ገዛ በጽሑ።
እቲ ካብ ኣርባዕቲኦም ፍጡራት
ዝገዘፈ ኣድጊ ናብታ ገዛ ጽግዕ ኢሉ
ብመስኮት(ፍኒስትራ) ናብ ውሽጢ
ገጹ ጠመተ።
“እንታይ ትርኢ ኣለኻ?” ሓተቶ
ደርሆ።
“እንታይ ትርኢ ኣለኻ ዲኻ
ዝበልካ?” ጀመረ ኣድጊ። “ኣብ
ውሽጢ ሓንቲ ጣውላ መቐረቢት
መኣዲ ኣላ። ኣብ ልዕሊኣ ድማ
በብዓይነቱ ዝብላዕን ዝስተን ኣሎ።
ኣብ ዙርያ እታ ጣውላ ድማ
ተፈሲሆም ዝምገቡ ሸፋቱ ኸቢቦም
ይዘናግዑ ኣለዉ”
“ንሕና እንታይ ኴንና ከም ናቶም
ዘይንገብር?” በለ ኩኩናይ(ኣርሓ
ደርሆ)።
“ሓቅኻ’ወ ንሕና ኣብኡ ኽንህሉ
ነይሩና” በለ ኣድጊ።
እቶም እንስሳታት ንሓድሕዶም
ሕሹኽሹኽ ተበሃሂሎም። ድሕሪ
ብዙሕ ምይይጥ ከመይ ገይሮም
ነቶም ሸፋቱ ከም ዝሰጉዎም
ብልሓት ከምጽኡ ተሰማምዑ።
ስለዚ ኸኣ እቲ ኣድጊ ኣእዛኑ
ብመስኮት ናይቲ ገዛ ኣቐልቀለን።
ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኸኣ ከልቢ
ኣብ ልዕሊኡ ተሰቕለ። ኣብ ልዕሊ
ከልቢ ድሙ ትሰቒላ። ድርሆ ድማ
ኣብ ልዕሊ ድሙ ተዀደመ።

ዘቢብ ዘቢባ
ዝሓልፈ ሰሙን ዘቢብን ኣሚናን
ብሰንኪ ኣብ ናይ ፍርቂ ዓመት
ፈተና ሕማቕ ምስርሐን ሕማቕ
ከም
ዝተሰምዐን
ኣንቢብና
ነይርና። ኣሚነን ዓሊ ዝተባህለ
ወዲ ገዛውቱን ናብ ኣሚና ከም
ዝኸዱ’ውን ይዝከር። ሽዓ መዓልቲ
እቶም ተመሃሮ እንታይ እንታይ
ኰን ተበሃሂሎም ይዀኑ።
ኣነ ብወገነይ ንዘረባ ኣሚነን
ዓልን ኣይሰማዕኩዎን። ንዕላል
ዘቢብን ዘቢባን ግን ጽቡቕ ገይረ
ሰሚዐዮ እየ።
ዘቢባ ንመሓዛኣ እንታይ እናበለት
ዕላል ከም እትቕጽለላ ስለ ዝሓርበታ
ኣብ ሓሳብ ጠሓለት። ድሕሪ ሓያለ
ደቓይቕ ዘቢብ ኩነታት መሓዛኣ
ኣተሓሳሲብዋ፦
“ንዓኺ ድማ ለኪመኪ” በለት
ዘቢብ።
“ደሓን ዋላ ሓንቲ’ኮ ኣይኰንኩን”
መለሰት ዘቢባ።
“ከማይ እምበር ኣብ ሓሳብ
ጥሒልኪ፡”
“ብነብሰይ እንደኣለይ ክሓስብ
ጸኒሐ፡” ድሕሪ ምባላ ዘቢባ “ሓንቲ
ነገር ግን ክብለኪ ደልየ ነይረ”
“እንታይ’ዩ?” ሓተተት ዘቢብ።
“ብፍላይ ኣብ ስነ-ፍልጠት ምሽ
ሕማቕ ውጽኢት ኣምጺእኪ?”
መልሲ ከም ዝደልየት ካብ ቃና

ኣተሓትታኣ ትፍለጥ ዘቢባ።
“እወ ሓቅኺ” ኣሕጺራ መለሰት
ዘቢብ።
“እታ ዝያዳ እትምክሕላ ዓይነት
ትምህርቲ ኸኣ ንሳ’ያ ነይራ።
ሓቀይ እንድየ ዘቢብ?”
“ግርም ኣለኺ። እንታይ ኢኺ
ክትብሊ ደሊኺ?” ገጻ ኣብርህ
ኣቢላ ተዛረበት ዘቢብ።
“እንታይ ክብል ከም ዝደለኹ
ተረዲኡኪ ኣሎ”
“ከመይ
ገይርኪ
ደኣ
ፈሊጥክኒ?”
“ካብ ገጽኪ ርእየ ገሚተ። ነቲ
ክዛረበኪ ዝጸናሕኩ ጽን ኢልኪ ስለ
ዝሰማዕክኒ፡ ከይነገርኩኺ………”
ኢላ ዘረባኣ ከይወድአት ዘቢብ
ኮለፈታ።

“ንስነ-ፍልጠት ‘ይኽእላ እየ፡
ይመልካ’የ
እናበልኪ
ሸለል
ኢልክያ’ ክትብልኒ ከም ዝደለኺ
ፈሊጠዮ። በቲ ሓደ ሸነኽሲ
ሓቅኺ ኢኺ። ግን ደሓን ቀስ
ኢለ ኸኣ ክሓስበሉ። ከምኡ
ዓይነት መአረምታ ስለ ዝሃብክኒ
የቐንየለይ” ኣመስገነት ዘቢብ።
“ኣብ ፈተና ሕማቕ ውጽኢት
ከተመዝግብ ካብ ዝገብሩ ነገራት
ሓደ፡ ሸለልትነት ምዃኑ ጽቡቕ
ገይሩ በሪሁለይ ኣሎ፡” በለት ዘቢብ
ርእሳ እናነቕነቐት።
በሊ ንዕናይ ኣብቲ ካንሸሎና
ንጻወት” በለት ዘቢባ። ኣብ መሬት
ኣብ መንጎ ዕንባባታትን ሳዕርን
ብኣፍ-ልበን ደቂሰን ከኣ ብፍሽኽታ
ዕላል ተተሓሓዝኦ።
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ከምዚ ኢሎም ኣብ ርእሲ ርእሲ
ተሰቓቒሎም እንከለዉ ሙዚቃኦም
ክጻወቱ ጀመሩ። ኣድጊ “ሃሃሃሃሃሃ”
እንበለ ሃለለ። ከልቢ ነብሐ፡ ድሙ
“ኝያውውውው” በለት፡ ኩኲናይ
“ኲኲኲኲ….” እናበለ ነቀወ።
ብድሕርዚ በቲ ፍኒስትራ ዘሊሎም
ናብቲ ገዛ ኣተዉ። እቶም ሰረቐቲ
‘ሰይጣን መጺኡና’ ብምባል ብኽቱር
ፍርሒ በብዝጥዕሞም ካብቲ ገዛ
ወጺኦም ሃደሙ። ኣብ ጥቕኦም
ናብ ዝነበረ ጫካ ኸኣ ተበታተኑ።
እቶም ሰረቕቲ ምስ ወጽኡ
እቶም ኣርባዕተ እንስሳታት ኣብቲ
ጣውላ ኸቢቦም ‘ድሕሪ ሕጂ
ኣይክትበልዑን ኢኹም’ ከም
ዝተባህሉ ብህርፋን ነቲ ካብቶም
ሰረቕቲ ዝተረፈ በልዕዎ። በሊዖም
ምስ ጸገቡ ንነብሲ ወከፎም ኣብ
ዝጥዕም መደቀሲ ኸዱ። ኣድጊ ኣብ
እንዳ ሓሰር ደቀሰ። ከልቢ ብድሕሪ
ማዕጾ ዀነ። ድሙ ኣብ ጥቓ
መጐጎ ቦታ ኣጣጥሐት። ኲኲናይ
ድማ ኣብ ሰንቀ ተሰቕለ። ቀንዴል
ምስ ኣጥፍእዎ ጸጊቦም ብምንባሮም
ጽቡቕ ድቃስ ወሰዶም። እቶም
ፋሕ ብትን ኢሎም ዝነበሩ ሰረቕቲ
ተኣኻኺቦም። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኰነ
መብራህቲ ገዝኦም ጠፊኡ ምድረ
ሰማይ ጸጥ ከም ዝበለ ረኣዩ።
“ካብዞም ዘይጠቕሙ ፍጡራት
ፈሪሕና ክሳብ ክንድዚ ክንሃድም
ኣይነበረናን፡” በለ እቲ መራሒኦም።
ንሓደ ካብቶም ብጾቱ ኸኣ ኣብታ
ገዛ እንታይ ከም ዘሎ ርእዩ ኽመጽእ
ለኣኾ።
እቲ ልኡኽ ናብቲ ገዛ ኸደ።
ኩሉ ነገር ጸጥ ኢሉ ብምንባሩ
ኸኣ ሰላሕ ኢሉ ናብታ ገዛ ኣተወ።
ናብቲ ከባቢ መጎጎ ከደ። እተን
ጓህሪ ዝመስላ ኣዒንቲ ድሙ ሓዊ
ስለ ዝመሰልኦ ኽርቢት ኵልዕ
ብምባል ናብአን ቀረበ። እታ ድሙ
ግን ተዳልያ ስለ ዝጸንሐት ገጹ
ፋሕንጨረቶ። ብጐረርኡ ሓነቐቶ።
ወዮ ልኡኽ ሰንቢዱ ንግዳም
ክሃድም ክብል ከልቢ ኣብኡ ጸኒሑ
ካብ ሰለፉ ስጋ በጀለሉ። እናእወየ
ክወጽእ ኣንከሎ ኲኲናይ ነቀወ።
እቲ ኣብ ደንበ ዝነበረ ኣድጊ
ኸኣ ብሓበሬታ ኲኲናይ ተዳልዩ
ብምጽናሕ ንወዮ ሰብ ብሽንድሒት
ዘበጦ። እቲ ልኡኽ ናይቶም
ሰረቕቲ ደም ብደም ኰይኑ ናብ
ብጾቱ ተመልሰ። ነቲ መራሒኦም
ከኣ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞ ከምዚ
እንናለ ነገሮ። “ኣብቲ ጥቓ መጐጎ
እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ኣጽፋሩ
ኣብ ገጸይ ተኺሉ ብጐረሮይ
ሓኒቑኒ። ኣብቲ ኣፍደገ ሓደ ካራ
ዝሓዘ ሰብኣይ ካብዚ ሰለፈይ ስጋ
ሕርድ ኣቢሉ ወሲዱ። ኣብ ላዕሊ
ሓደ ፊስካ ገይሩ ዝሕብር ዳኛ
ኣለዎም። ንሱ ምስ ሓበሮ ሓደ
ኣራዊት ኣብ ደንበ ጸኒሑ ብዱላ
ገይሩ ዝገደፈለይ የብሉን፡” እናበለ
ብፍርሒ እናኣንቀጥቀጠ ነገሮም።
ስለዚ ኸኣ እቶም ሸፋቱ ናብታ ገዛ
ገጾም ከይጥምቱ ፈርሑ። እቶም
ኣርባዕተ ሙዚቀኛታት ከኣ ኣብኡ
ሓቢሮም ምንባር ፈተውዎ።

ቊጽሪ

ናይ ቊጽሪ ትሕዝቶ
ክልተ ሕቶታት ቀሪባ ኣላ።
መልሲ’ውን ተዋሂቡ ኣሎ።
እቲ ካብ ኣንበብቲ ዝድለ፡
ኣሰራርሓ’ዩ።
1) ኣብ መንጎ 1ን 100ን
ካብ ዘለዉ ቚጽርታት ሓደ
ቚጽሪ ሓዙለይ፥
- ነቲ ቚጽሪ ብኽልተ
ኣርብሕዎ።
ነቲ
ኣርቢሕኩም
ዝረኸብኩሞ ቚጽሪ 15
ደምሩሉ።
- 15 ድሕሪ ምድማርኩም
ብ3 ኣርብሑ
- ነቲ ብ3 ኣርቢሕኩም
ዝረኸብኩሞ መልሲ 33
ደምርሉ።
- ነቲ 33 ምስ ደመርኩም
ዝረኸብኩሞ ውጽኢት ን6
ምቐልዎ።
- ኣብ መወዳእታ ነቲ
ን6
ምስ
መቐልኩም
ዝመጻልኩም ቊጽሪ እቲ
ፈለማ ዝሓሰብኩሞ ቚጽሪ
ኣጉድሉሉ።
- መልስኹም 13 እንተ
ዘይኰይኑ
ተጋጊኹም
ኣለኹም
2) ሕጂ’ውን ካብ 1 ክሳብ
100 ካብ ዘለዉ ቚጽሪ ሓዙ
- ነቲ ቚጽሪ ክንድኡ
ወስኽሉ።
- ነቲ ዝተረኽበ ውጽኢት
ድማ ብ2 ኣርብሕዎ
- 12 ደምሩሉ
- ነቲ 12 ምስ ደመርኩም
ዝረኸብኩሞ መልሲ ብ2
ኣርብሕዎ።
- 16 ደምሩ
- ኣብ መወዳእታ ነቲ 16
ምስ ደመርኩም ዝመጻልኩም
ቊጽሪ ን8 መቒልኩም እቲ
ፈለማ ዝሓሰብኩሞ ቚጽሪ
ኣጉድሉሉ
- እቲ መልሲ 5 እዩ
ክኸውን ዘለዎ።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.140

ኤርትራ
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ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ናብ ሩዋንዳ ነቒላ
ካብ 13 ክሳብ 18 ለካቲት ኣብ ሩዋንዳ
ኣብ ዝካየድ መበል 14 ውድድር ዩሲኣይ
ኮንቲነንታል ሻምፕዮን ኣፍሪቃ እትሳተፍ
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ
ኤርትራ ናብ ሩዋንዳ ምንቃላ ተሓቢሩ፣
እዛ ብሓፈሻ 17 ተቐዳደምቲ ሒዛ ኣብ
ሩዋንዳ ኣብ ዝካየድ ውድድር እትሳተፍ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ጋንታ፡ ሸሞንተ ኣብ ውድድራት
ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ዝሳተፉ
ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ ከተሰልፍ
እያ፣ ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ 2016
ተስፎም ዑቕባምርያም፡ ሓደ ካብቶም
ተጠመትቲ ተቐዳደምቲ ናይዚ ውድድር
እዩ፣ ክልተ ግዜ ሻምፕዮን ኣፍሪቃ

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ኣትለቲክስ
ውድድር ‘ፈንቅል ፍርቂ ማራቶን’
ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ኣብ
ምጽዋዕ ክካየድ እዩ፣
ግጥም ገዳይም ክለባት
ኣዱሊስ - ኣልታሕሪር 2፡00
ኤልፓ - ቺፖሊኒ 4፡00
ሜዳ ካምፖ ቺቸሮ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ቶተንሃም - ኣርሰናል 3፡30
ኤቨርተን - ክሪስታል ፓላስ 6፡00
ስቶክ - ብራይተን 6፡00
ስዋንሲ - በርንለይ 6፡00
ዌስት ሃም - ዋትፎርድ 6፡00
ማን ሲቲ - ሌስተር ሲቲ 8፡30
ላ’ሊጋ
ቪያሪያል - ኣላቨስ 3፡00
ማላጋ - ኣትለቲኮ ማድሪድ 6፡15
ለጋንስ - ኤባር 8፡30
ሪያል ማድሪድ - ሪያል ሶሴዳድ
10፡45
ሰረ’ኣ
ናፖሊ - ላዝዮ 10፡45

ጽባሕ
ውድድር መኪናን ሞተርሳይክልን
ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 28

መካይንን ሞተር ሳይክልንሲ ተፈቲሸን፡ ዝስዕብ . . .
ብሓሙስ ተፍቲሽ ሞተረ መካይንን
ሞተር ሳይክልን ዘካየደ ሃገራዊ ፈደረሽን
ቅድድም መኪናን ሞተር ሳይክልን
ኤርትራ፡ ነቲ ጽባሕ ኣብ ምጽዋዕ ዝካየድ
ውድድር ‘ፈንቅል 2018’ ምድላዋቱ
ምጽፋፉ ይሕብር፣
ኣብዚ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር፡
ሎሚ ዓመት ዘይከም ካልእ እዋን ብዝሒ
ተቐዳደምቲ ዝተራእየሉ፡ ሓያለ ካብ
ውድድር ዝቦኾሩ ተቐዳደምቲ ድማ ናብ
ምውድዳር ዝተመልሱሉ ውድድር ኮይኑ
ንረኽቦ፣
ኣብ ሓጺር ናይ ምድላው እዋን ሓያለ
ተቐዳደምቲ ነዚ ውድድር መካይኖምን
ሞተር ሳይክሎምን ኣብ ገማግም ባሕሪ
ከሐንኑ ድልዋት ምዃኖም ድማ ተበሃግነት
ናይዚ ውድድር’ዚ ዘነጽር እዩ፣ ልዕሊ

ፈደረሽን መኪናን ሞተር ሳይክልን
ከካይድ እዩ፣
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ሃደርስፊልድ - ቦርንማውዝ 3፡00
ኒውካስል - ማን ዩናይትድ 5፡15
ሳውዝሃምፕተን - ሊቨርፑል 7፡30
ላ’ሊጋ
ሰቪያ - ጂሮና 2፡00
ባርሳ- ገታፈ 6፡15
ሴልታ ቪጎ - ኤስጳኞል 8፡30
ቫለንስያ - ለቫንተ 10፡45
ሰረ’ኣ
ኢንተር - ቦሎኛ 5፡00
ቶሪኖ - ኡዲነዝ 5፡00
ሮማ - ቤነቬንቶ 10፡45

ግጥም
ዛጊት 26 ጸወታታት ኣብ ዝተላዕሎ ግጥም
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ዓመተ ስፖርት
2017/’18፡ ዋላ’ኳ ዘለወን ናይ ነጥቢ ጋግ
ኣርባዕተ እንተሎ፡ ዝርከባኦ ደረጃ ተኸታታሊ
ብምህላዉ ዘካይዳኦ ግጥም ብኣጋኡ ኣቓልቦ
ረኺቡ ኣሎ፣ ልዕሊ ኹሉ ግና ኣብ ሰሜን
ለንደን ዝተደኮና ክለባት ብምዃነን፡ ዘካይዳኦ
ግጥም መቐጸልታ ናይቲ ንዓመታት ዝጸንሐ
ህልኸን ምዃኑ ኣየማትእን - ሎሚ ኣብ ሜዳ
ወምብለይ ግጥም ዘካይዳ ክለባት ቶተንሃምን
ኣርሰናልን፣
ንሉቃስ ሞራ ብ23 ሚልዮን ፓውንድ
ኣብ ሕቑፋ ዘእተወት ቶተንሃም፡ ኣብዚ
ግጥም እዚ ንመጀምርታ ግዚኡ ምስ ቀዳሞት
11 ከተሰልፎ ትጽቢት ኣሎ፣ ብተወሳኺ፡
ንኣዋርሕ ብመጉዳእቲ ካብ ጸወታ ዝረሓቑ
ከም ዊንክስን ሮስን ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ
ክለቦም ቶተንሃም ንኒውፖርት ካውንቲ ኣብ
ዝሰዓረትሉ ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ እጃሞም
ብምብርካቶም፡ ኣብዚ ኣንጻር ኣርሰናል ዝካየድ
ግጥም ተራ ክህልዎም ትጽቢት ኣሎ፣
ሓላዊ ልዳት ፒተር ቼክ፡ ምስላፉ ኣጠራጣሪ
ዝኾነ ተጻዋታይ ኣርሰናል እዩ፣ ዝሓለፈ
ሰሙን ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ኣብ ፈርሲ ዳንጋኡ ማህሰይቲ ዝገጠሞ ቼክ፡

ውድድራት ዝቦኾረ ኢሰያስ ኣየለ ዳግማይ
ኣብ 1600 ሲሲ ካታገሪ ዝተመልሰሉ፡ ሚዛን
ወልደሚካኤል እታ እንኮ ናይ 1600 ሲሲ
ተወዳዳሪት መኪና . . . ወዘተ

ቱር

ዱባይ

ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ራብዓይ መድረኽ ቱር ዱባይ፡ ኢጣልያዊ ሶኒ ኮልብረሊ ካብ
ባሕሬን መሪዳ ተዓዊቱ፣
ኣብቲ 172 ኪሎሜተር ዝሸፈነን ፈተንቲ ዓቐብ ዝነብሮን መድረኽ፡ ዴንማርካዊ
ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስታና ማግኑስ ኮርትን ቲም ሮሰን ካብ ሎቶ ጃምቦን ካልኣይን
ሳልሳይን ወጺኦም፣ ኣብዚ ተቐዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ማርክ ካቨንድሽ ድሕሪ
11 ካልኢት ና ዕዉት መበል 20 ተርታ ዝሓዘሉ ውድድር፡ መኽሰብ ደበሳይ መበል 50
(ብ2 ደቒቕን 38ካልኢትን ድሒሩ)፥ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ካብ ኮፊደስ መበል 60
(ብ5 ደቒቕን 52 ካልኢትን) ከምኡ ድማ ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር መበል 85 (7
ደቒቕን 41 ካልኢትን ድሒሩ) ተርታ ሒዞም፣
ብውህሉል ግዜ፡ ሕጂ እውን ቪቭያኒ ካብ ክለብ ኵክ ስቴፕ መሪሕነት ሒዙ ኣሎ፣
ሓሙሻይን ዛዛሚን መድረኽ ዙር ዱባይ ሎሚ 132 ኪሎሜተር ክሽፍን እዩ፣

ቅንጥብጣብ

ዓመት ስርሒት ፈንቅል፡ ሃገራዊ
ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ውድድር

ኹሉ ብቑጽሪ ብርክት ዝበሉ ሓደስቲ
ተቐዳደምቲ ንቐጻልነት ታሪኽ ቅድድም
መኪናን ሞተር ሳይክልን ኤርትራ
ንምርግጋጽ ድላዋት ምዃኖም ድማ በቲ
ኻልእ እቲ ተጠቃሲ ነጥቢ እዩ፣
ብሓፈሻ ሽዱሽተ ዓበይቲ ካታገሪ
መኪናን ውድድር ሰለስተ ካታገሪ ውድድር
ሞተር ሳይክልን እቲ ጽባሕ ንከተማ ምጽዋዕ
ናብ ሓደ ቅኒት ዝልውጥ ንጥፈታት ዝኽሪ
ስርሒት ፈንቅል ክኸውን እዩ፣
ልዕሊ 70 ተቐዳደምቲ ኣብ ዝሳተፉሉ
ናይ ሎሚ ዓመት ፈላሚ ውድድር
መኪናን ሞተር ሳይክልን፡ ሓያለ ክጥቀሱ
ዝኽሉ ነጥብታት እኳ እንተለዉ፡ ገዲምን
ምኩርን ተቐዳዳማይ ሞተር ሳይክል
ማውሮ ራፌቶ ናብ መወዳደሪ ጽርግያ
ምምላሱ፥ ብመቕጻዕቲ ኣብ ዝሓለፈ

+ ብቕድሚ ትማሊ ምሸት ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም ካልኣይ እግሪ ኮፓ ደ ረይ
እስጳኛ፡ ባርሴሎና ንቫለንስያ 2ብ0 ብምርታዕ
ብድምር ውጽኢት 3ብ0 ናብ ዝቕጽል
መድረኽ ሓሊፋ፣ ብ142 ሚልዮን ፓውንድ
ካብ ሊቨርፑል ናብ ባርሴሎና ዝተሰጋገረን
ብቕድሚ ትማሊ ድማ ሓሙሻይ ጸወታኡ
ምስታ ካታሎናዊት ክለብ ዘካየደን ፊሊፕ
ካውቲኖ፡ ኣብ መበል 49 ደቒቕ ብዘቑጸራ
ሸቶ ጾመ ልጓም ሸቶ ፈቲሑ፣ ራኪቲች
ነታ ካልኣይቲ ሸቶ ባርሴሎና ኣብ መበል
82 ደቒቕ ኣመዝጊቡ፣ በዚ ድማ ባርሴሎና
ዝስዕብ ናይ ፍጻመ ጸወታኣ ኣንጻር’ታ
ንለጋንስ ብድምር ውጽኢት 3ብ1 ዝሰዓረት
ሰቪያ ክኸውን እዩ፣ ንሓሙሻይ ግዚኣ ኣብ
ግጥም ፍጻመ ብተኸታታሊ ብምብጻሕ
ክብረወሰን ኮፓ ደል ረይ ሒዛ እትርከብ

ደርቢ

ሰሜን

ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ጸወታታት ተደጋጋሚ
ጉድለት ብምርኣዩ ብሓያለ ወገናት ክንቀፍ
ጸኒሑ እዩ፣ ብመንጽሩ፡ ወልበክ ነዚ ግጥም
ድልዊ ምህላዉ ይንገር፣ ብተመሳሳሊ እውን
ሞንርያል ምሕዋዩን ናይ ምስላፉ ተኽእሎ
ከኣ ርሒብ ምህላዉ ይትንተን፣
ኣብዚ ግጥም’ዚ፡ ኣርሰናል እንተደኣ
ተዓዊታ ምስ ቶተንሃም ዘለዋ ናይ ነጥቢ ጋግ
ናብ ሓደ ክጎድለላ እዩ፣ ብኣንጻሩ ቶተንሃም
እንተደኣ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ፡ ካብ ሓሙሻይ
ደረጃ ክትብርኽ ከኽእላ እዩ፣
ቶተንሃምን ኣርሰናልን፡ ኣብ 1993 ኣብ
ሜዳ ወምብለይ ድሕሪ ዝተኻየደ ግጥም ኤፍ
ኤ ካፕ ሎሚ ንመጀመርታ ግዚአን’የን ኣብቲ

ባርሴሎና፡ ኣብ ውድድር ላ’ሊጋ እውን
መግትኢ ኣይረኸበትን፣ ኣብ ውድድር
ላ’ሊጋ እስጳኛ፡ ካብ ባርሴሎና ብ25 ነጥቢ
ትሒታ ሻዱሻይ ተርታ ሒዛ ዘላ ሰቪያ፡ ኣብ
ውሽጢ ሰለስተ ዓመታት ሕጂ ንኻልኣይ
ግዚኣ እያ ኣብ ግጥም ፍጻመ ኮፓ ደ ረይ
ትበጽሕ ዘላ፣
+ ኣሰልጣኒ ክሪስታል ፓላስ ሮይ
ሁድሰን፡ ተጻዋታይ ክለቡ ዊልፍረድ
ዛሃ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ካብ ጸወታ
ዘእልዮ ናይ ብርኪ ማህሰይቲ ከምዝገጠሞ
ሓቢሩ፣ ክሪስታል ፓላስ ምስ ኒውካስል
ማዕረ ኣብ ዝተፈላለየትሉ ግጥም እቲ
ማህሰይቲ ዝገጠሞ ዛሃ፡ ዋላ’ኳ ን90 ደቓይቕ
እንተተጻወተ
ድሒሩ
ብዝተኻየደሉ
መርመራ ግና ንሳምንታት ካብ ጸወታ

ለንደን
ሜዳ ክራኸባ፣ ኣብቲ እዋን፡ ኣርሰናል፡ ቶኒ
ኣዳምስ ብዘቑጸራ እንኮ ሸቶ ናይቲ ግጥም
ፍርቂ ፍጻመ ምዕዋታ መዛግብቲ ይሕብሩ፣
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ፡ ማንቸስተር ሲቲ
ብ69 ነጥቢ ትመርሕ፣ ማን ዩናይትድ ብ56፡
ሊቨርፑል ብ51፡ ቸልሲ ብ50፡ ቶተንሃም
ብ49፡ ኣርሰናል ብ45፡ በርንለይ ብ36፡ ሌስተር
ሲቲ ብ35፡ ቦርንማውዝ ብ31 ከምኡ ድማ
ኤቨርተን ብ31 ነጥቢ ካብ ቀዳማይ ክሳብ
ዓስራይ ዝተሰርዓ ጋንታታት እየን፣ ስቶክ፡
ሃደርስፊልድን ዌስት ብሮምን እተን ኣብ
ታሕተዋይ ደረጃ ሰንጠረጅ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ዝርከባ ክለባት እየን፣

ዝኾነ እዚ ወዲ 26 ዓመት ተቐዳዳማይ፡
ሎሚ ዓመት እንተደኣ ነዚ ክብሪ’ዚ
ወሲዱ፡ ሃትሪክ ክሰርሕ እዩ፣ ብዘይካኡ፡
ምስ ክለቦም ዳይመንሽን ዳታ ኣብ ዙር
ዱባይ ተጸሚዶም ዝርከቡ መኽሰብ
ደበሳይን ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄርን
እውን ኣባላት ናይዛ ጋንታ እዮም፣ ኣብ
ክልተ ውድድራት ዙር ሩዋንዳ ካልኣይ
ዝወጸ መትከል እዮብ፡ ኣባል ክለብ ባይክ
ኤይድ ሜሮን ተሾመ፡ ሳይሞን ሙሴ፡
ሄኖክ ምሉእብርሃንን ኤልያስ ኣፈወርቂን
ንብዝሒ ናይዛ ጋንታ ናብ ሸሞንተ
ዘብጽሑ ስሑላት ደናጉ ተቐዳደምቲ
እዮም፣
ብወገን ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ ናይ ኤሊት፡
ወሓዚት ኪዳነ፡ ሞሳና ደበሳይ፡ ብስራት ገ/
መስቀልን ትዕግስቲ ገ/ሂወት ዝሳተፋ
ክኾና እንከለዋ፡ ደሴት ኪዳነ ድማ እታ
እንኮ ኣብ ውድድር ጁንየር እትሳተፍ
ተቐዳዳሚት እያ፣
ብተመሳሳሊ እዛ ብኣሰልጠንቲ ሳምሶም
ሰለሙንን ዮናስ ዘካርያስን እትእለ ጋንታ
ኣብ ውድድር ጁንየር ደቂ ተባዕትዮ
ቢንያም ግርማይ፡ ናታን መድሃኔ፡ ቶማስ
ጎይትኦምን ሃገር ዓንደማርያምን ክሳተፉ
እዮም፣

ከምዝርሕቕ ዓላሚኡ ይሕብር፣ ኣይቮርያዊ
ዛሃ፡ ኣብዚዓመተ ስፖርት’ዚ ብተመሳሳሊ
ማህሰይቲ ንሸሞንተ ጸወታታት ክቦኩር
ተገዲዱ እዩ፣ ይኹን እምበር፡ ዛሃ ነታ
ኣብ መበል 14 ደረጃ ውድድር ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ንእትርከብ ክለቡ ኣብተን
ዝተሰለፈን ጸወታታት ኣርባዕተ ሸቶታት
ከበርክተላ ክኢሉ እዩ፣ ኣቐዲማ ንባካሪ
ሳኮ ብሰንኪ ከቢድ ማህሰይቲ ነዚ ዓመተ
ስፖርት’ዚ ዝኸሰረት ክሪስታል ፓላስ፡ ናይ
ዛሃ ተወሲኽዎ ኣብ ምርጫ ተጻወትቲ
ሕጽረታት ከየጋጥማ ብኣጋኡ ይስጋእ፣
+ ንሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ኣብ 33
ጸወታታት 13 ሸቶታት ዘመዝገበ ማርዮ
ባሎተሊ፡ ድሕሪ 2014 ዳግማይ በታ
ሃገራዊት ጋንታ ጻውዒት ከምዝቐርበሉ
ተሓቢሩ፣ እዚ ወዲ 27 ዓመት ተጻዋታይ፡
ኣብ 17 ናይ ሊግ 1 ፈረንሳ ጸወታታት 13
ሸቶታት ኣመዝጊቡ ይርከብ፣ ብሓፈሻ
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ካብ ዝተሰለፈለን
25 ጸወታታት 19 ሸቶታት ዘቑጸረ ባሎተሊ፡
‘ብስለት የብልካን’ ተባሂሉ ካብ ሃገራዊት
ጋንታ ኢጣልያ ከምዝተፋነወ ይዝከር፣
+ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ሌስተር
ሲቲ ሪያድ ምሓረዝ ፡ ትማሊ ናብ ልምምድ
ከምዝተመለሰ ተሓቢሩ፣ እዚ ወዲ 26
ዓመት ኣልጀርያዊ ኮኾብ ተጻዋታይ፡
ናብ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ምስግጋር
ውጥኑ ብክለቡ ተቐባልነት ብምስኣኑ ምስ
ኣካየድቲ ክለቡ ዝነበሮ ርክብ ሓርፊፉ
ምቕናዩ ይፍለጥ፣ ብረቡዕ፡ ኣሰልጣኒ ክለብ
ሌስተር ሲቲ ክላውድ ፑዮል፡ ምሓረዝ ኣብ
ልምምድ ብምኳሩ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ
ኣብ ዝካየድ ግጥም ከምዘይስለፍ ሓቢሩ
ነይሩ፣ ዛጊት ፑዮል ምስላፍን ዘይምስላፍን
ምሓረዝ ዝኾነ ሓበሬታ የለን፣ እንተደኣ
ተሰሊፉ ግን ምሓረዝ ፈላሚ ጸወታኡ
ድሕሪ 20 ጥሪ ኣንጻር ማን ሲቲ ኮይኑ
ክምዝገበሉ እዩ፣
** ** **

ሃገራዊ
ውድድር ተኒስ
ባይታ ትሕቲ
ዕድመ ተዛዚሙ
ሃገራዊ ፈደረሽን ተኒስ ባይታ
ኤርትራ፡ ከካይዶ ዝጸንሐ ናይ ስለስተ
መዓልታት ውድድራት ትሕቲ ዕድመ
ብሓሙስ ኣብ ሜዳ ተኒስ ባይታ ቤትገርግሽ ብዝተኻየደ ንጥፈታት ዛዚሙ፣
ኣብቲ ሓለፍቲ ሃገራዊ ፈደረሽን
ቴኒስ ባይታ ኤርትራን ክኢላታት
ኣሰልጠንቲ’ቲ ዓውዲን ዝተረኽቡሉ
ሃገራዊ ውድድር ካብ ዞባታት ማእከል፡
ደቡብ፡ ዓንሰባ፡ ጋሽ-ባርካን ሰሜናዊ
ቀይሕ-ባሕርን ዝተዋጽኡ 20 ደቀንስትዮ
ዝርከባኦም 40 ተጻወትቲ ኣብ ዝተፈላለየ
ጉጅለታት ተኸፋፊሎም ኣብ ክሊታት
ዕድመ 13-14 ከምኡ’ውን 15-16
ዝተፈላለየ ውድድራት ኣካይዶም፣
በቲ ዝተረኽበ ውጽኢት ድማ ካብ
ክሊ ዕድመ 13-14 ደቀንስትዮ ናይ
ፍጻመ ግጥም ሜላት ሃብተ ንሰላም
ኣስመሮም 6ብ1፡ ካብ ደቂተባዕትዮ እሰይ
ገብርሂወት ንዮናታን ተስፋገርግስ 6ብ2
ብምርታዕ ዕዉታት ክኾኑ እንከለዉ፡
ካብ ክሊ ዕድመ 15-16 ተወዳደርቲ
ድማ ካብ ደቀንስትዮ ኣብ ዓውድታት
ባድሜንተንን ቅድድም ብሽክለታን’ውን
እትነጥፍ ሃብሮም ስፖርታዊት ቅሳነት
ሃይለ ናይ ዞባ ዓንሰባ ንሉልያ ዮውሃንስ
ናይ ዞባ ማእከል ካብ ናይ 3ብ0 ስዕረት
ኣርኪባ 6ብ5 ብምርታዕ ንዞባ ዓንሰባ
ኣጸዊዓ፣
ካብ ደቂተባዕትዮ ድማ ናኦድ
ሃብተማርያም ንፊደል መዋእል ብገፊሕ
6ብ1 ብምርታዕ ንሽልማት በቒዑ፣ ዞባ
ማእከል ድማ ኣብቲ ውድድር ካብ
ዝተሳተፋ ሓሙሽተ ዞባታት ብድምር
ውጽኢት ጸብለል ብምባል ተሸላሚት
ዓባይ ዋንጫ ምልዓሎም ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ
ኣፍሊጡ፣

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.140

ኤርትራ
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ሌዊ ፍስሃጽዮን ኣብ ሃገረ ስለዘየለ፡ ተጸዊዑ ን7/3/18 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ል
ማኑኤ
ኣ
ት
እምነ ን
ሰ
ታደ ያ ስልጣ
ም
2.ምልክያስ ተስፋማርያም ተኽለ 3.ማቴዎስ ተስፋማርያም
ሄ
ሊድ
ቤተል
ተኽለ 4.ሜሮን ተስፋማርያም ተኽለ 5.ያቄም ተስፋማርያም
ተኽለ ተጸዊዖም፡ ን7/3/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ኣብ ዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ዞባ ማእከል ኣስመራ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ ኤልሳቤጥ
ተወልደመድህን፡ ነፍ/ ሂወት ዮውሃንስ፡ ነፍ/ህድኣት
ዮውሃንስ፡ ሰናይት ፍስሃጽዮን +4 ብፍ/ሰ/ዕዳ ወረ/ነፍ
በረኸት ዮውሃንስ፡ ኣቢብ በረኸት +4 ዘከራኽር ዘሎ ጉዳይ
ኣብ ኣፈጻጸም ዝርከብ ኮይኑ፡ ወረ/ነፍ ህድኣት ዮውሃንስ፡

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወረ/ነፍ ተስፋማርያም ተኽለ ወ/ት
ዮርሳሌም ተስፋማርያምን ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ተስፋማርያም
ተኽለ ወ/ሮ እምባይነሽ ምስግና +4 ዘሎ ናይ ውርሻ
ምቅሊት ጉዳይ፡ ተኸሰስቲ 1.እምባይነሽ ምስግና መንግስቱ

ም ል ክ ታ

ጨ ረ ታ

ሬድሲ ቦትለርስ ሼር ካምፓኒ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ብጨረታ ክሽይጥ ስለዝደለየ
ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
ተ.ቁ.

ዓይነት ንብረት

መለክዒ

ብዝሒ

1.

መሸማዕ

2.

ጀሪካን

20 littl

543

3.

ፓሌት

-

60

12,000

4. ጨረታ ዝኽፈተሉ ካብታ ጋዜጣ ዝወጸትላ ዕለት ኣብ ዉሽጢ 5 መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ተጫረትቲ
ወይ ድማ ሕጋዊ ወኪሎም ኣብ ዘለዉሉ ሰዓት 10:00 ቅድሚ ቀትሪ ይኸዉን።
5. ንመኽፈቲ ጨረታ ዝምለስ 50,000.00 ( ሓምሳ ሽሕ ) ናቕፋ ትሕጃ ብC.P.O ከተምጽኡ
ንሕብር። ብቸክ ኣይንቕበልን ኢና።
6. ንብረት ክርእዩ ዝደልዩ ናብ ትካል ብምምጻእ ብመንገዲ ክፍሊ ዕድግን ንብረትን ክረአ
ይከኣል።
7. ንብረት ዝለዓለሉ ግዜ ካብቲ ጨረታ ዝተዓወተላ ዕለት ድሕሪ 6 መዓልቲ ይኸዉን።
8. ፋብሪካና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብምሉእ ኮነ ብኸፊል ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ
ዝተሓለወ እዩ።
ሬድ ሲ ቦትለርስ ሼር ካምፓኒ ( ኮካ-ኮላ )

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

ኣቶ ወረደ ኮረሪ ሚካኤል ምባል ተሪፉ፡ ወረደ መንግስቱ
ኮረሪ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን22/2/18 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ
ቁ/35 ይቕረብ።
ኣብ
መንጎ
ከሳሲ ኣቶ ተስፊት
ሃይለን
ተኸሳሲት
ትዕበ ንኣምንን ዘሎ
ናይ መኪና ውዕል
ስም
ምትሕልላፍ
ጉዳይ፡
ተኸሳሲት
ተጸዊዓ ን22/2/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባኣያ ትቕረብ።
እንተዘይቀሪባ
ኣብ
ዘየላትሉ
ክውሰን
ምዃኑ ነፍልጥ።
ወ/ሮ
ኣስገደች
ጸጋይ
ገ/ሚካኤል
ምባል ተሪፉ፡ ኣስገደት
ጸጋይ
ገ/ሚካኤል
ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/2/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ
መጋባኣያ
ቁ/38
ይቕረብ።
ሮማ ወልደኪዳን
ገብረዝጊ ምባል ተሪፉ፡
ሮማ እያሱ ሃይለ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/3/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።

ኣብ መንጎ ከሳሲት

ምልክታ
ብስም ስዕዲ ሓሰን ኣደም ዝተመዝገበ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00040370 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል
ንኡስ ዞባ ማ/ከተማ ጎደና 194-3 ቁ.ገዛ 07 ዝርከብ ናይ ቤት ቁርሲ ትካለይ፡ ንኣቶ ዓብደልረዛቕ
እድሪስ ኢብራሂም ካብ ዕለት 01/01/2018 ክሳብ ዕለት 31/12/2020 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም
ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ
ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ
ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ወ/ሮ ስዕዲ ሓሰን ኣደም
ሕ/ወኪል ዓሊ ሓሰን ዓብደልቃድር

SPN No 06.2/001/ST/2017
The State of Eritrea, Ministry of Agriculture
National Agricultural Project (NAP)
Agricultural Sector
Lot.1Supply of Veterinary Drugs, Lot.2 Supply of Vaccines and Lot.3 Supply
of Instrument
IFAD Grant No. 8107 ER
ICB No. 06.2/001/FP/ICB/NAP/IFAD/GRANT/DSF-8107-ER/AED/ST/2017
The state of Eritrea (SOE), Ministry of Agriculture (MOA) has received a grant from
the International Fund for Agricultural Development, (IFAD) toward the cost of the
National Agricultural Project, (NAP) and it intends to apply part of the proceeds toward
payments under the contract for Supply of Lot.1Supply of Veterinary Drugs, Lot.2
Supply of Vaccines and Lot.3 Supply of Instrument
Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding ICB as
specified in the IFAD’s Procurement guidelines. Bidders shall submit a bid security of
2% from the total amount of bid price.
Eligible bidders shall be quote the price or submit the bid offer for the complete lots,
quotation for partial lot shall be rejected as non responsive.
Eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding document
from the Procurement and supplies Management Unit of the MOA at the address below
during office hours Monday through Friday 07:00-12:00 and 14:00-18:00 Asmara local
time.
Bid shall be Valid for a Period of 120 days after Bid opening, and delivered to
Procurement and Supplies Management Unit Office on or before _26 March, 2018 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.
Procurement and supplies Management Unit (PSMU)
Ministry of Agriculture
P.O.BOX 1048, Tel: 00291-1-189266/00291-1-180699
Fax: 00291-1-181415
E-mail: yosief_berehe@yahoomail.com
Asmara, Eritrea
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

ጽገረዳ ገብራይ ወኪል ኢንጂ/ወልደሚካኤል ገብራይን
ተኸሳሲ የማነ ገብራይን ዘሎ ናይ ውህብቶ ምስራዝ
ጉዳይ፡ ተኸሳሲ ተጸዊዑ ን7/3/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባኣያ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ምልክታ ጨረታ
ንኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ኣገልግሎት ውዕል ፕሪንተራት፡ ፎቶ ኮፒ ሰርቪስ ንምግባር
ተጫረትቲ ይዕድም። ንመኽበር ጨረታ 50,000 (ሓምሳ ሽሕ) ናቕፋ ብC.P.O የትሕዝ። እዚ ጋዜጣ
ካብ ዝወጸሉ 10 መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ተጫረትቲ ወይ ተወከልቲ ኣብ ዘለውሉ ጨረታ
ይኽፈት። ንዝኾነ መምርሒ ኣብ ኣስመራ ዮኒቨርስቲ ዝርከብ ቤ/ጽሕፈት ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ
ስነ-ፍልጠት ቁ.259 ወይ ቁጽሪ ቴለፎን 08210905 ወይ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ ቤት ጽሕፈት ኮለጅ
ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት 650622 ክትውከሱ ትኽእሉ።
ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት

VACANCY ANNOUNCEMENT
Red Sea Bottlers Sh. Co. Invites qualified applicants for the following posts:
1. Position:

- Nurse

Education:

- Diploma from nursing school.

Skill:

- Ability to read and understand
doctor’s prescription,
- Ability to make preliminary clinical visits
and treatments of patients.

Experience:
Quantity:

- Minimum of 3 years as a nurse.
- Skill in interpersonal communication.
- 1

Age:

- 25 – 40 yrs

Salary:

- as per company scale.

Interested applicants are required to come and fill an application form and submit
their CV and supporting documents to Red Sea Bottlers Sh. Co., Human Resources
and Administration office, Tel 162540, within 8 days from the date of this
announcement.
Applicants must provide certificate of completion or exemption
service.

from national

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.140

CHINESE CLASSES TO THE PUBLIC
Confucius Institute at National Commission of Higher Education (CI-NCHE) is planning to offer more Chinese
courses for the public. The schedule is as follows:
Schedule for Chinese Language Courses of CI-NCHE
Level 1 (Class1) Tues. & Thur. 6:00pm-8:00pm
Level 2(Class3) Sat.& Sun. 4:00pm-6:00pm
Level 1(Class2) Sat. & Sun. 8:00am-10:00am
Level 3 (Class1) Sat. & Sun. 10:00am-12:00am
Level 1 (Class3) Sat. & Sun. 4:00pm-6:00pm
Level 3(Class 2) Sat.& Sun. 4:00pm-6:00pm
Level 2(Class1) Tues. & Thur. 6:00pm-8:00pm
Level 5 Sat.& Sun. 10:00am-12:00am
Level 2(Class2) Sat.& Sun. 8:00am-10:00am
Level 6 Sat.& Sun. 10:00am-12:00am
The tuition fee for all the courses is out of charge but 100NKF should be paid for your handout. More information
is available for you on working days at Room181, University of Asmara. CI-NCHE is expecting you to begin
the Chinese Journey with us together.
The schedule for registration:
Date: Feb. 17-18, 2018
Time: 9:00am-11:30 am, 2:30pm-5:30pm
Venue: Room 181(CI office), University of Asmara
The Duration of the Courses:Feb. 24th—May. 27th, 2018
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ከሰስቲ ወረ/ነፍ ሓጂ ኢብራሂም እኩድን ነፍ/እሙና ኣማንን
ኣቶ ስዒድ ኢብራሂም +5፡ ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ መሓመድቢን
መሓመድ ኣልዓጊል 1.ዘይነብ መሓመድቢን ኣልዓጊል
2.እሙልኬር መሓመድቢን ኣልዓጊል 3.ናስር መሓመድቢን
ኣልዓጊል 4.ኣሕመድ መሓመድቢን ኣልዓጊል 5.ዓብደላ
መሓመድቢን ኣልዓጊል 6.ነጃት መሓመድቢን ኣልዓጊል
7.ሳልሕ መሓመድቢን ኣልዓጊል 8.ኣፍራሕ መሓመድቢን
ኣልዓጊል 9.ኣልባሕሪያ ናጂ ኣልዋስ 10.ዘይነብ ሳልም
ኣልራሕማ 11.ኑር መሓመድቢን ኣልዓጊል 12.መሪየም
መሓመድቢን ኣልዓጊል 13.ዓብዱራሕማን መሓመድቢን
ኣልዓጊል 14.ብወኪል መሓመድናስር ዓብዱልሑሴን
ኣልዓጊል ኣብ ኣስመራ ከተማ ዞባ 1 ምም/03 ኣብ ጎደና
ዓዲ ዃላ ቁ/ገዛ 26 ሎታ 8 ስፍሓት 132.50 ናይ ገዛ ስም
ምትሕልላፍ ተኸሲስኩም ስለዘለኹም፡ ተኸሰስቲ ን6/3/18
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም ግን ኣብ ዘየለኹምሉ
ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ሰለሙን ተ/ብርሃን፡ ወላዲትና ንግስቲ ኣብርሃ ስለዝሞተት፡
ንክልቴና ኣሕዋት ዝተላበወትልና ማለት ክፍሎምን
ሰለሙንን ለበዋ ይጽደቐልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን7/3/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣበባ ሳሙኤል ኣባይ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ሙሴ
ኣዛዚ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
6 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/3/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ከሳሲት ወ/ሮ እልልታ ወልደስላሴ ዑቕባእንድርያስ፡
ተኸሳሲ ኣቶ መብራህቱ መስፍን ተኽለማርያም ናይ
ሰብኣይን ሰበይትን ጉዳይ ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ እሞ
ንጹር ኣድራሻ ስለዘይብልካ፣ ባዕልኻ ወይ ሕጋዊ ወኪልካ፡
ን28/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ግን ኣብ
ዘየለኻሉ ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጠካ።
ከሳሲት ወ/ሮ ሩት ሽሞንዲ ገብረእግዚኣብሄር፡
ተኸሳሲ
ኣቶ
ተድላ
ኣብርሃ
በየነ
ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ጉዳይ ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡
እሞ ንጹር ኣድራሻ ስለዘይብልካ፣ ባዕልኻ ወይ ሕጋዊ
ወኪልካ፡ ን22/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ግን ኣብ ዘየለኻሉ ጉዳይካ ክረአ ምዃኑ ነፍልጠካ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል
ኣቶ ዮናስ ተስፋጋብር፡ ሓፍትና ዮርዳኖስ ተስፋጋብር
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ፡ 3 ደቂ መዋቲ ሓውናን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/3/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሓጎስ ታደሰ ይግዛው፡ ወላድየይ ታደሰ ይግዛው
ሓጎስን ኣሞይ ለታይ ሓጎስን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሮዚና ረዳሁኝ ወልደገብርኤል፡ ወደይ ዮናስ ዮሴፍ
ገብረሚካኤል ስለዝሞተ፡ ኣይተመርዓወን ኣይወለደን ስለዚ
ኣነ ወላዲቱ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ወ/ሮ ኣለም ግርማይ ብርሃነ፡ ወላዲትና ገርግሽ ገብሩ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ብርኽቲ ገብረሚካኤል
ካሕሳይን ተኸሳሲ ኣቶ የማነ ጽገን ዘሎ ናይ ቃልኪዳን
ምህላው ክርክር፡ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብወኪሉ ን7/3/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን ኣብ ዘየለወሉ
ውሳነ ክወሃብ እዩ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣቶ በየነ ሃብተማርያም ገብረ፡ ኣደይ ኣብርሀት መንገሻ
ደረስ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/3/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ጽገሬዳ ሞባእ ተኽለ፡ በዓል ቤተይ ተስፋይ
ዘምሕረት ገብረመድህን ስለዝሞተ፡ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዘቢብ መንግስ ሰመረ፡ በዓል ቤተይ ዘካርያስ
ኣርኣያ ዓንደሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሰለማዊት ሃብቶም ተኽለሚካኤል፡ በዓል ቤተይ
ሳምኤል ብርሃነ ኣማሃየ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1 ወድና ድማ ወራሲ ምዃኑ
ይረጋገጸሉ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/3/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.140

ኤርትራ
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ሰሜን ኮርያ፡ ወተሃደራዊ ምርኢት ኣካይዳ
ሰሜን ኮርያ መበል 70 ዓመት ዝኽሪ
ምምስራት ሰራዊታ ንምጽምባል ዝሓለፈ
ሓሙስ ወተሃደራዊ ምርኢት ከም
ዘካየደት ተሓቢሩ።
እዚ ዝኸውን ዘሎ፡ ቅድሚ ሓደ
መዓልቲ ናይ’ቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ
ዝካየድ ዘሎ ኦሎምፒክ ሓጋይ ምኽፋቱ
እዩ። ኣብቲ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ከተማ
ፕዮንግያንግ እተኻየደ ናይ ኣጽዋርን
ወተሃደራዊ ሰልፊን ምርኢት፡ ኪም ጆንግኡንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን’ታ
ሃገርን ከም እተረኽቡ ተፈሊጡ ኣሎ።
ወኪል ኣገልግሎት ዜና ደቡብ ኮርያ
ዮንሃፕ ከም ዝሓበሮ፡ ኣብቲ ወተሃደራዊ
ምርኢት ብሃዋሶንግ-15ን ሃዋሶንግ14 ዝፍለጡ ናይ ነዊሕ ርሕቀት
ባለስቲክ ሚሳይላት ቀሪቦም ነይሮም።
እንተዀነ፡ ብዙሓት ተንተንቲ ፕለቲካ
ከም ዝተኸታተልዎ፡ እቲ እተኻየደ
ወተሃደራዊ ምርኢት ክንዲ’ቲ መበል
105 ዕለተ ልደት መስራቲ’ታ ሃገር
ኪም ኢል-ሳንግ ንምዝካር ኣብ ወርሒ
ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እተኻየደ
ሰልፊ ከም ዘይኰነ ኣመልኪቶም።

ሃይለ ዳኒኤል

ኣስትሮይድ ብጥቓ
መሬት ሓሊፉ

ትማሊ ዓርቢ ካብ 16 ክሳብ 40
ሜትሮ ግፍሒ ዘለዎ ኣስትሮይድ
ንመሬት ተጐዝጒዙዋ ከም ዝሓለፈ
ትካል ምርምር ጠፈር ኣመሪካ (ናሳ)
ሓቢሩ።
እቲ ብ2018-ሲቢ ዝፍለጥ ንእሽቶይ
ኣስትሮይድ፡
ኣብዚ
ሰሙን’ዚ
ካልኣይ ንፕላነትና ተጐዝጒዙዋ
ዝሓለፈ ኣስትሮይድ ከም ዝዀነ
እቲ ትካል ይገልጽ። ክንዲ’ዚ ትማሊ
ዝሓለፈ ኣስትሮይድ ዓቐን ዘለዎም
ኣስትሮይዳት፡ ዝበዝሕ ግዜ ናብ
ዓለምና ቀሪቦም ወይ ተጐዝጒዞም
ኣይሓልፉን እዮም። እንተሓለፉ ድማ
ኣብ ዓመት ሓንሳብ ወይ ክልተ ግዜ
ጥራይ እዮም። እቲ ኣስትሮይድ ካብ

መሬት 63 ሽሕ ኪሎ-ሜትር ርሒቑ
እዩ ሓሊፉ። በዚ መዐቀኒ ክንርእዮ
እንከለና እቲ ፍልልይ ኣዝዩ ዓቢ እኳ
እንተመሰለ፡ ብመለክዒ ህዋ ግን ኣዝዩ
ቀረባ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ።
ኣብ ሞንጎ መሬትን ወርሕን ዘሎ
ፍልልይ ኣስታት 390 ሽሕ ኪሎ-ሜትር
ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ብሰሉስ ንመሬት
ተጐዝጒዙዋ ዝሓለፈ ኣስትሮይድ ግን
ኣስታት 183 ሽሕ ኪሎ-ሜትር ርሒቑ
ከም ዝሓለፈ ናሳ ወሲኹ ይሕብር።
ብመሰረት እቲ ትካል ምርምር
ጠፈር፡ ዓለምና ንዝመጽእ 100
ዓመታት ብዝዀነ ኣስትሮይድ ናይ
ምህራም ሓደጋ ኣይከጋጥማን’ዩ።
፠፠፠፠፠፠

ተወሳኺ
ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጃኔሮ ዝነብሩ
ብራዚላውያን ምዕባይን ምንኣስን
ኣሕዋት እዮም። ቶኒ ሃልክ ሄራልዶን
ኣልቫሮ ኮናን ፐሬራን ይበሃሉ።
ነብሶም ምእንቲ ክገዝፍ ብምባል
ክልቲኦም ኣዝዩ ሓደገኛ ከሚካላት
ናብ ካላላቶም ብምውጋእ ድማ ነዚ
ከተግብሩ ጸኒሖም።
ነዚ ተግባር’ዚ ገና ኣብ ናይ ኩትትና
ዕድመኦም እንከለዉ እዮም ጀሚሮሞ።
ኮናን ንኣጀማምራኡ ክገልጽ እንከሎ፡
“ገና ወዲ 15 ዓመት እንከለኹ እየ
ነብሰይ ጠንካራ ክዀነለይ ዝብህግ
ነይረ። መዓልታዊ ናብ ጂምናዚየም
እናኣተኹ ይሰርሕ ነይረ። ኣብ ርእሲኡ
ድማ ፖቴናይ ቢ-12 ዝበሃል ከሚካል
ኣብ ቀላጽመይን ኣእጋረይን ክወስድ
ጀሚረ፡” ድሕሪ ምባል፡ ኣብ ውሽጢ
ሓጺር እዋን ቅልጡፍ ለውጢ ከም
ዘምጽአን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ንነብሱ
በቲ ሃሳዪ ባእታ ብዘይምቍራጽ
ተረኛ ፋርማሲ

ክጥቀመሉ ከም ዝጀመረን ይገልጽ።
ምንኣሱ ሓዉ ሃልክ ብወገኑ፡ እቲ
ኣብ ሓዉ ዝረኣዮ ለውጢ ስለ ዘተባብዖ፡
ካብ ወዲ 18 ዓመት ኣትሒዙ ክሳብ’ዚ
ሕጂ ሰዓት ይወስዶ ምህላዉ ይዛረብ።
ክልቲኦም ኣሕዋት መዓልታዊ ካብ
ኣርባዕተ ግዜ ንላዕሊ ከም ዝምገቡ
ይሕብሩ።

ዕለት

ኣብቲ ጽምብል መራሒ እታ ሃገር
ኪም ጆንግ-ኡን ኣብ ዘስምዖ መደረ፡ “እዚ
ምርኢት’ዚ፡ ሰሜን ኮርያ ብወተሃደራዊ
ዓቕሚ ማዕረ እተን ዓበይቲ ሃገራት ከም
እተሰርዐት ዘርኢ እዩ፡” ኢሉ።። ኣብቲ
ምርኢት 13 ሽሕ ወተሃደራትን ልዕሊ
50 ሽሕ ህዝቢን ከም እተሳተፈ እውን
ተፈሊጡ ኣሎ።
እዚ ወተሃደራዊ ምርኢት’ዚ ዝካየድ
ዘሎ፡ ክልቲአን ኮርያታት ኣብ ስነ-ስርዓት
መኽፈቲ ኣህጉራዊ ኦሎምፒክ ሓጋይ
ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ሰንደቕ-ዓላማ ሓቢረን
ክምርሻ ድሕሪ ምስምምዐን እዩ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብቲ ኣብ ደቡብ
ኮርያ ዝእንገድ ውድድር ኦሎምፒክ
ሓጋይ ንዝግበር ስነ-ስርዓት መኽፈቲ
ብኣካል ንምዕዛብ፡ ሓብቱ ንኪም ጆንግኡን ዝዀነት ኪም ዮ-ጆንግ ናብታ ሃገር
ከም ዝኣተወት ይሕበር ኣሎ። እዚ ድማ፡
ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐ
ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ከመሓይሾ ከም
ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ይገልጹ።
ብዘይካ’ዚ፡ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን
ጄ-ኢን ምስ ወኪል ኦሎምፒክ ሰሜን
ኮርያ ሎሚ ቀዳም ተራኺቡ ክዘራረብ
ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።

ሶርያ - ብሪጣንያውያን ኣባላት ዳዕሽ ኣብ ትሕቲ
ቍጽጽር ኣትዮም
ኣባላት ዕጡቕ ጕጅለ ዳዕሽ ከም
ዝዀኑ ዝተገልጹ ክልተ ደቂ ዓባይ
ብሪጣንያ፡ ብሶርያውያን ኩርዳውያን
ተቓለስቲ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ
ቍጽጽር ከም ዝወዓሉ ተሓቢሩ።
እቶም ኣለዛንዳ ኮተይን ኤል ሻፊ
ኤልሼኽን ዝተባህሉ መንእሰያት፡ ኣብ
ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ከካይድዎ ብዝጸንሑ
ኣሰቃቒ ተግባራት ክድለዩ ምጽንሖም
ተፈሊጡ። እዞም ኣቐዲሞም ምስ
ራብዓይ ርእሶም ብምዃን ካብ ከተማ
ለንደን ናብ ዳዕሽ ዝተጸንበሩ መንእሰያት፡
ብዝነበሮም እንግሊዛዊ ኣደማምጻ
ብስም’ቶም ኣብ 60ታት ፍሉጣት
ኣባላት ባንድ ዓባይ ብሪጣንያ ዝነበሩ
እዞም ኣብዚ ሕጂ እዋን ደቂ 50ን
49ን ዓመት ኰይኖም ዘለዉ ኣሕዋት፡
ክገዝፉ ወይ ዝያዳ ክዕንትሩ ኢሎም
ናብዚ ወልፊ ዝኣተዉሉ ምኽንያት፡
ኣብ 1970ታትን 1980ታትን
ዝነበረት ‘ኮናን ዘ ባርባርያን’ እትብል
ህብብቲ ፊልም ከም ቀንዲ ጠባይ
ኰይኑ ዝዋሳእ ኣርኖልድ ሽዋዚንገር
ይምስጦም ስለዝነበረን፡ ኣብ ግዜ
ንእስነቶም ብዝነበሮም ሚዛን ሰብነት

‘ዘ ቢትልስ’ ዝብል ሳጓ ከም ዝጸንሖም
እውን ይግለጽ።
እቶም ዝተረፉ ክልተ - መሓመድ
ዕጉባት ብዘይ ምንባሮምን ምዃኑ
ይገልጹ። እንተዀነ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ
እቶም ኣሕዋት ነቲ ዝወስድዎ ዝነበሩ
ዓቐን ከሚካል ብሓገዝ በዓል ሞያ
ሕክምና ከም ዘጉደልዎ ይነግሩ። እቲ
ቀንዲ ንኸጕዱሉ ዘገደዶም ምኽንያት፡
ቆርበቶም ካብዚ ተመጢጡዎ ዘሎ
ንላዕሊ ክምጠጥ ከም ዘይክእልን፡ ሃልክ
ድማ ጸቕጢ ደም ኣማዕቢሉ ምህላዉ
ብሰብ ሞያ ጥዕና ስለ ዝተነግሮም እዩ።
ኣንስቲ ክልቲኦም ኣሕዋት እውን
ኣብ ጥንካረኦም ነንበይኑ ኣረዳድኣ እዩ
ዘለወን። ሰይቲ ሃልክ ንሰብኣያ ክትድግፎ
እንከላ፡ ሰይቲ ኮናን ግን ብኣንጻሩ
ሰብኣያ ንጥንካረኡ ክውስኸሉ ከም
ዘይትድግፎ እያ እትገልጽ። ክልቲኦም
ሰብ ሓዳር ብድምር 10 ቈልዑ ከም
ዘለዉዎም’ዮም ዝሕብሩ።
ፖቴናይ ቢ-12፡ ከም ኣፍራስን
ካልኦትን ዝኣመሰሉ እንስሳታት
መፈወሲ ተባሂሉ ከም ዝፈሪ
ይፍለጥ።
ጎደና
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ኤምዋዚ ኣብ 2015 ኣብ ከተማ ራቓ
ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት
ክቕተል እንከሎ፡ ኣይን ዳቪስ ድማ ኣብ
ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ቱርካዊት ከተማ
ኢስታምቡል ተታሒዙ ከም ዝተኣስረ
ይዝከር። እቶም ተሪፎም ዝጸንሑ
ክልተ ድማ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት
ምድላይ ከም እተታሕዙ እዩ እቲ
ጸብጻብ ዝገልጽ።
ሶርያውያን ተቓለስቲ ነቶም ክልተ
ኣሸበርቲ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ
ወርሒ ጥሪ ናብ ኢድ ኣመሪካ
ኣረኪቦሞም ክዀኑ ከም ዝኽእሉ፡
ዳሕራይ ብመንገዲ ኣሰር ኣጻብዕን
ካልእ መለለዪ መስርሓትን መንነቶም
ተረጋጊጹ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን
ተፈሊጡ ኣሎ። እንተዀነ፡ ሰብ-ስልጣን
ኣመሪካ ንህላወ እቶም ዕጡቓት ክሳብ
ሕጂ ብምስጢር ሒዞሞ ብምጽንሖም፡
ኣብ ስድራቤት እቶም ዕጡቓት ቍጥዐ
ከም ዘለዓዓለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
እዞም ኣባላት ጕጅለ ዳዕሽ ዝዀኑ
ዕጡቓት፡ ንኣስታት 27 ሰባት ጅሆ
ሒዞም ክስይፉ እንከለዉ፡ ንኻልኦት
ብዙሓት ድማ ከም ዘሳቐዩ ሰበ-ስልጣን
ኣመሪካ ይሕብሩ።
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