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ሳንቸዝ፡ ንኽልተ ሰሙን
...

ጋሽ-ባርካ - ብቕዓት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተዘትዩሉ
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ብቕዓት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ውህደት
ኣሰራርሓ ክሕይል ከምዝግባእ፡ ዋና
ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ኣቶ ገብረስላሰ ነጋሽ ኣዘኻኺሩ።
ኣገልግሎታት ጥዕና፡ ትምህርቲ፡ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን፡ ከምኡ’ውን ኣገልግሎት
መጓዓዝያ ምድሪ ንምግምጋም፡ ብ5 ነሓሰ
ኣብ ባረንቱ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ፡ ብቕዓቱ
ዝሓለወ ኣገልግሎታት ንምሃብ ገና ሓያል
ስራሕ ስለዘድሊ፡ ኣብ’ተን ጽላታት ዝነጥፉ
ሓለፍትን ሞያውያንን ጻዕሮታቶም
ከዛይዱ ተላብዩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ብቕዓት ትምህርቲ
ንምሕያል፡
ጥዕናዊ
ኣገልግሎት
ንምምሕያሽ፡ ማሕበራዊ ድሕነት
ንምርግጋጽ፡ ከምኡ’ውን ኣገልግሎት
መጓዓዝያ ንምምሕያሽ
ዝተኻየዱ
ስርሓትን ውጽኢቶምን ዝምልከት
ጸብጻባት ቀሪቡን ተዘትዩሉን።
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደቀምሓረ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ተከሌዛን፡ ብኮማዊ መደብ
ምግራብ ልዕሊ 40 ሽሕ ፈልስታት
ይትከል ኣሎ።
እቲ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሕርሻ፡
በዓል-ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን
ምምሕዳር’ቲ ንኡስ ዞባን ዝተወደበ
ወፍሪ፡ ኣብ 5 ሄክታር ሕዙእ ቦታ፡

ስ/ኣካል መብራህቱ

ዓዲ-ተከለዛን - ልዕሊ 40 ሽሕ ፈልስታት
ይትከል ኣሎ
ንነፍሲ-ወከፍ ስድራ ዘሳትፍ ምዃኑ
ተገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር በዓል-ስልጣን
ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ዞባ

ዓንሰባ፡ ኣቶ ከሰተ ተስፋጽዮን፡ እቲ
መደብ መቐጸልታ ናይ’ቲ በብከባቢኡ
ብኮም ዝካየድ ናይ ምግራብ ንጥፈታት
ምዃኑ ብምሕባር፡ ጉዳይ ምክትታሉን

ሓለዋኡን ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሩ።
እዚ ብናይ ዋንነት መንፈስ ዝካየድ
ዘሎ መደብ፡ ኣብ ኣድማዕነቱ ዘጠራጥር
ከምዘይብሉ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር

ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ
ተስፋልደት ገብረብርሃን ድማ፡ ብውህደት
ህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ዕላማኡ
ከም ዝወቅዕ እምነቱ ገሊጹ።
ነበርቲ፡ ከባቢኦም ንምልማዕ ኣበርቲዖም
ከምዝሰርሑ ብምርግጋጽ፡ ነቲ መደብ
ንምዕዋት ምትሕብባር ሚኒስትሪ ሕርሻ
ከይፍለዮም ተማሕጺኖም።

ክረምታዊ ስልጠና፡ ኣብ ብቕዓት መማህራን ኣስተዋጽኦ ይገብር
ብቕዓት መማህራን ክብ ንምባል ኣብ
ክራማት ዝወሃብ ስልጠና፡ ኣብ ምሕያል
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብዙሕ
ረብሓታት ከምዘለዎ፡ ኣብ ኮሚኒቲ ኮለጅ
ትምህርቲ ኣስመራ ዝስልጥኑ ዘለዉ
መማህራን ገሊጾም።

ሰልጠንቲ ኣብ ሓበሬታኦም፡ እቲ መደብ
ኣብ ርእሲ’ቲ ዓቕሞም ንምብራኽን
ኣካዳሚያዊ ደረጃኦም ክብ ንምባልን
ዘለዎ ኣገዳስነት፡ ኣብ መንጎ መማህራን
ናይ ተመኲሮ ምልውዋጥ መድረኽ
ስለዝፈጥር፡ ዝያዳ ክድፋኣሉ ተላብዮም።

ዳይረክተር ናይቲ ኮሌጅ መምህር
ኣለም ገብረቃል፡ ኣብ’ዚ መደብ ዝሳተፉ
መማህራን፡ ኣብ ክልተ ናይ ክራማት እዋናት
ብዝወሃቦም ስልጠና፡ ብደረጃ ሰርቲፊኬትን
ዲፕሎማን ከምዝምረቑ፡ ክሳብ ናይ ዲግሪ
ማዕርግ ከምዝቕጽሉ ንምግባሮም ድማ፡

ምስ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ
ብውህደት ይስራሓሉ ከምዘሎ ገሊጹ።
ዛጊት በዚ መደብ፡ ኣብ መውዓሊ ህጻናት፡
መባእታን ማእከላይን ደረጃ ዝምህሩ
ኣስታት 6 ሽሕ መማህራን ሰልጢኖም
ከምዘለዉ ዝሓበረ መምህር ኣለም፡ እቲ

ስ/ሄኖክ መኮነን

ቀንዲ ዕላማ፡ ኣብ ስራሕ ዝተዋፈሩ
መማህራን ናይ ዕቤት ደረጃ ዕድላት
ከምዝረኽቡ ብምግባር፡ ነቲ ብሚኒስትሪ
ትምህርቲ ዝወጸ ዝኾነ መምህር ብውሑዱ
ናይ ዲፕሎም ደረጃ ንኽህልዎ ዝጠልብ
መደብ ንምዕዋት ምዃኑ ኣብሪሁ።
ጐድኒ ጐድኒ’ዚ፡ ዶክተር ሃይለ ንጉሰ
ዝተባህለ ካብ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ ዝመጸ ዜጋ፡ ንሻዱሻይ ዓመቱ
ንርእሳነ-መማህራን፡ ተቘጻጸርቲ መማህራን፡
ከምኡ’ውን ንመማህራን ኣብ ምሕደራ
ትምህርቲ ዘተኰረ ስልጠና ይህብ ኣሎ።
ብቚዕ ፍልጠት ዝዓጠቐ መምህር፡ ካብ
ቀንዲ ረቛሒታት ምዕባለ ሃገር ምዃኑ
ዝጠቐሰ ዶክተር ሃይለ፡ ዘለዎ ፍልጠት
ንዜጋታቱ ብምክፋል ኣብ ምዕባለ
ትምህርታዊ ጽላት ኣበርክቶ ንምግባር
ወትሩ ቅሩብ ምዃኑ ሓቢሩ።
ኮሚኒቲ ኮለጅ ትምህርቲ ኣስመራ፡
መማህራን ኣብ ምፍራይን ብቕዓቶም
ክብ ዘብሉሉ ባይታ ኣብ ምፍጣርን
ዝነጥፍ፡ ሓደ ካብ ላዕለዎት ናይ ትምህርቲ
ትካላት’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኢራፋይለ - ሕማም ዓሶ
ንምጥፋእ ጻዕሪታት ክሕይል ተሓቲቱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ - ምምሕዳር
ከባቢ ኢራፋይለ፡ ተመሓላለፍቲ
ሕማማት ብሓፈሻ፡ ዓሶ ድማ ብፍላይ

ባረንቱ - ብሓደጋ መኪና 6 ሰባት
ሞይቶም 19 ቈሲሎም
ብ8 ነሓሰ ኣብ መስመር ባረንቱ ኣቑርደት ኣብ ከባቢ ዓቐብ ባረንቱ
ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና፡ 6 ሰባት ከም
ዝሞቱን 19 ከም ዝቖሰሉን፡ ቤት-ጽሕፈት
ፖሊስ ዞባ ጋሽ-ባርካ ሓቢሩ።
ካብቶም ቊሱላት እቶም 5 ንዝለዓለ
ሕክምና ናብ ኣስመራ ክለኣኹ እንከለዉ፡

ካብ 7ይ ገጽ ዝቐጸለ

ዝተረፉ ኣብ ሆስፒታላት ከተማ ባረንቱ
ረድኤት ይግበረሎም ከምዘሎ ወኪል
ኤሪና ገሊጹ።
እታ ናይ ምግምጣል ሓደጋ ዘጋጠማ
ህዝቢ እተመላልስ ሚኒ-ባስ፡ 24 ገያሾ ጽዒና
ካብ ባረንቱ ናብ ኣቑርደት ኣብ እትጓዓዘሉ
ዝነበረት እዋን፡ ካብ ቀንዲ መስመር

ንታሕቲ 30 ሜትሮ ከም ዘንከራረወት፡
መርማሪ ሓደጋ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ክብሮም ሃብታይ ኣረዲኡ።
እታ ሚኒ-ባስ 20 ሰባት ክትጽዕን ዝግባኣ፡
4 ዝያዳ ኣሳፊራ ምንባራ እቲ ካብ ፖሊስ
ትራፊክ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
***

ኣድላይነት ምፍዋስ ...

• መደባዊ ዛላ
መደባዊ ዛላ (Bench terracing)
ካብቶም ንማይን ሓመድን ተባሂሎም ካብ
ዝህነጹ ስርሓት ሓደ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ
ኸኣ ቅርጺ መሬት ኣብ ግምት ዘእተወ
ኣብ ኣጻድፍ ቦታታት ዝህነጽ እዩ። ዕላማኡ
ንውሓትን ትሪ-ዕቃበን ጎቦታት ምጕዳል
እዩ። መደባዊ ዛላ ክትግበረሉ ዝድለየሉ

ምኽንያት ሓመድን ጠሊን ብምዕቃብ
ኣዝርእቲ ዘሪእካ እቶት ምዕባይ ክሳብ ዝዀነ፡
ሓረስቶት ኣብ ኣከባቢኦም ዝርከቡ ኣጸዳፍ
ብኸምዚ ዝጥቀስ ዘሎ ኣገባብ ናብ ሕርሻዊ
መዓላ ንምቕያር ክጽዕቱ ኣለዎም። ኣብዚ
ሓረስቶት ክፈልጥዎን ክበርህ ዝግብኦን
ግን፡ ብዙሓት ዓይነታት መደባዊ ዛላታት
ምህላዎም ምፍላጥ እዩ። ንምፍላጦም ምስ
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ክኢላታት ሕርሻ ብምምኻር ክትግበሩ
ዝኽእሉ እዮም።
መደባዊ ዛላ ኣብ ኣጻድፍ ቦታታት፡
(ትሪ-ዕቃበ ካብ 33 ሚእታዊት ዘይሓልፍ)፡
ዕምቈት ኣብ ዘለዎ ሓመድ ክስራሕ
ይምረጽ። መደባዊ ዛላ ንምስርሑ ብዙሕ
ጕልበት ዝሓትት ይኹን እምበር፡ ኣርባሒ
ግን እዩ።
• ዛላታት ናይ እምኒ ወይ እምኒ
ዛላታት ናይ እምኒ ወይ እምኒ (Stone/
soil bunds) ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኮንቱር
ተኸቲልካ ይስራሕ። ናህሪ ውሕጅ
ንምጕዳል፡ ፍግረ-መሬት ንምንካይን
ወሓዚ ማይ ድማ ብህድኣት ኣብ መሬት
ንኽስተ ዝሕግዝ ኣገባብ እዩ። በዚ መሰረት
ሓረስቶት ሃገርና ነዚ ኣገባብዚ ኣብ ግራት
መሬት ሕርሻኦም ክጥቀሙሉ ዝበለጸ እዩ።
እዚ ክበሃል እንከሎ ግን፡ መስርሕ ግቡእ
ዓይነትን ንድፍን ዝሓልፎ ዛላ ንምህናጽ፡
ምኽሪ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ኣገዳሲ
እዩ።
ብእምኒ ተረግሪጉ ዝስራሕ ዛላ፡ እምኒ
ብብዝሒ ኣብ ዝርከበሉ ቦታ ክህነጽ
ተመራጺ’ዩ። እምኒ ኣብ ዘይርከበሉ ቦታታት
ግን፡ እምኒ ዝተጎዝጎዘ ናይ ሓመድ ዛላ
ምህናጽ ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ። ብተዛማዲ
ኣዘራርባ ናይ እምኒ ዛላ ኣብ ምውጣኑን
ምስርሑን ዝቐለለ’ዩ።

መወከሲ፦ ሰነዳት ሚኒስትሪ ሕርሻን
ካልኦትን

ይቕጽል….

ንምክልኻልን ንምጥፋእን ሓባራዊ ጻዕሪ
ሕብረተሰብ ክሕይል፡ ሓላፊ ማእከል
ጥዕና - ነርስ ማሕሙድ ኢብራሂም
ጸዊዑ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ዝምልከቶም
ኣካላትን ህዝብን ብምትሕብባር፡ ነቲ
ሕማም ንምቊጽጻርን ናብ ዝተሓተ
ደረጃኡ ንምውራድን ብዘሰላስሎ ዘሎ
- ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ምክልኻል
ጠንቅታትን ዘተኰረ ዕማም፡ ዓበይቲ
ዓወታት ይምዝገብ ከምዘሎ፡ ምሉእ
ብምሉእ ንምጥፋኡ ግን እቲ ጻዕሪ

ክቕጽል ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ምውሓስ ከባቢያዊ ጽሬት፡ ሓደ
ካብቶም ውጽኢታውያን ሜላታት
ምክልኻል ዓሶ ምዃኑ ዝሓበረ፡
ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ
ኣቶ ማሕሙድ መሓመድ-ዓሊ፡
ነቲ ሕማም ኣብ ትሕቲ ቊጽጽር
ንምእታው፡ መምርሒታት ሚኒስትሪ
ጥዕና ንምትግባር ዘሎ ድልውነት
ኣረጋጊጹ።
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኢራፋይለ፡
ኣስታት 7 ሽሕ ስድራ-ቤታት ኣለዉ።

መልእኽቲ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና
ጸባ ጡብ ኣደ፡ እኹል መኣዛታት
ዘለዎ - ንህጻን ዝተዳለወ ህያብ ኢዩ።
ህጻን ምስ ተወልደ ከኣ ኣብ ውሽጢ
ፍርቂ ሰዓት ክጠቡ ኣለዎ። እቲ
ንመቕመሲ ተባሂሉ ዝወሃብ ዝኾነ
ነገር ነቲ ህጻን ዝኾነ ረብሓ ስለዘይብሉ፡
ፍጹም ክወሃብ ኣይግባእን።
እቲ ኣብ ፈለማ ንሰለስተ መዓልታት
ዝፈስስ - ሓፊስ ጸባ ጡብ ኣደ፡ ልግዐ
ኮይኑ፡ ነቲ ህጻን ሓይልን ሙቐትን
ዝህቦ፡ ኣካላቱ ዝሃንጾ፡ ካብ ዝተፈላለዩ
ሕማማት ዝከላኸለሉ ፈሳሲ ኢዩ።
ስለዝኾነ፡ እቲ ህጻን ክሳብ 6 ኣዋርሕ
ብዘይካ ጸባ ጡብ ኣደ ካልእ ዋላ ማይ
እውን ኣይወሃብን ኢዩ።
ምጥባው ነታ ኣደ’ውን ብዙሕ
ረብሓታት ኣለዎ።
- ማህጸን ብቕልጡፍ ናብ ንቡር

ቦታኡ ንኽምለስ ይሕግዝ
- ጸባ ጡብ ቀልጢፉ ንኽወርደላ
ይሕግዛ
- ካብ መንሽሮ ጡብን ማህደረ
እንቋቑሖን ይከላኸለላ
- ኣረሓሒቓ ንኽትወልድ እውን
ይሕግዛ።
ስለ’ዚ፡ ህጻናት ክሳብ 6 ኣዋርሕ
ዝመልኡ ዝኾነ ተወሳኺ - ብዘይካ
ጸባ ጡብ ኣደ ዋላ ማይ እውን
ኣይወሃብን ኢዩ። ድሕሪ 6 ኣዋርሕ
ግን፡ ናይ ግድን ተወሳኺ መግቢ
ከድልዮ ኢዩ። ተወሳኺ መግቢ
እናወሰደ እውን - ህጻን ክሳብ ክልተ
ዓመት ዝመልእ ክጠቡ ኣለዎ። እዚ
ከኣ፡ ንጥዕንኡን ንጥዕና ኣዲኡን
ሓጋዚ ኢዩ።

ሚኒስትሪ ጥዕና
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DOC/FILM
ማህደር
ፓናሮማ
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ተኸታታሊት ፊልም ዶንክ
ዜና ትግርኛ
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ዮሴፍ ሃይለማርያም

ንዓይነ ስዉራት እትሕግዝ ምዕብልቲ ካትም

ኣብ ሆንግኮንግ፡ ኣብ ኣጠቕቕማ
ምዕቡላት ተሌፎናት ንዓይነ-ስዉራን
ክትሕግዞም እትኽእል ምዕብልቲ ካትም
ከምዝተሰርሐት ተሓቢሩ።
እታ ኦሪ (Orii) ዝብል ስም ተዋሂቡዋ
ዘሎ ካትም፡ ‘ኦሪጋሚ ላብ’ ብዝተባህለ
ኣብ ሆንግኮንግ ዝመደበሩ ትካል
መፍረ ቴክኖሎጂ ዝተሰርሐት ኰይና፡
ኣብ ኣጻብዕ ኣመልካቲቶ ምስ እትኣቱ
ምዃና ተፈሊጡ።
መስራቲ ናይታ ትካል ሚስተር
ኬቨን ዎንግ፡ ነታ እታ ካትም ዝኣተወታ
ኣጻብዕቲ ኣብ እዝኒኻ ምስ ኣጸጋዕካያ፡
ብዘይ ዝዀነ ጸገም ጻውዒት ተሌፎን
ኣብ ምቕባል፡ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ

ኣብ ምጥቃምን ብሓገዝ ዲጂታላዊት
ተሌፎን ምስ ካልኦት ኣብ ምውሳእን
ክትሕግዝ ከምእትኽእል ኣረዲኡ።
እዛ ምዕብልቲ ቴክኖሎጂያዊት ምህዞ
እትህቦ ኣገልግሎት፡ ብመገዲ ዓጽሚ
ዝመሓላለፍ ኤለክትሪካዊ ማዕበል
ኣቢሉ ድምጺ ናብ እዝኒ ተጠቃማይ
ከምዝሰግር’ውን ተሓቢሩ።
እታ ካትም ኣብ ሆንግኮንግ ዝመደበሩ
ኣብ ምፍራይ ቴክኖሎጂ ዝነጥፍ ናይ
ውልቂ ትካል ዝተሃንደሰት ኰይና፡ ንዓኣ
ናይ ምምሃዝ ሓሳብ ድማ፡ ብዓይነ ስዉር
ፒተር ዎንግ (ንመስራቲ ናይታ ትካል
ሚስተር ኬቨን ዎንግ ኣቦኡ ምዃኑ’ዩ፡)
ከምዝቐረበ ተገሊጹ።

"ከም ዓይነ-ስዉር መጠን፡ ነቶም ኣብ
ስማትርት ተሌፎን ዝርከቡ መሐበሪ
ፕሮግራማት (icons) ንምንባብ፡ ኣብ
ሶፍትዌር’የ ዝምርኰስ። ሕጂ ከኣ
ጽቡቕ ገይረ ብስማርት ተሌፎን
ክግልግል እተኽእለኒ ምዕብልቲ ካምት
ብምምሃዛ ሕጉስ’የ” ይብል ዓይነ-ስዉር
ፒተር ዎንግ።
ነቲ በታ ካትም ዝመሓላለፍ
መልእኽቲ እቲ ተጠቃማይ ጥራይ
ከምዝሰምዖ ከኣ ወሲኹ ኣረዲኡ።
መስራቲ ናይታ ትካል ሚስተር ኬቨን
ዎንግ፡ እታ ካትም ለካቲት 2018 ናብ
ዕዳጋ ክትቀርብ ምዃና ሓቢሩ።
***

ስግኣት ድሕነት ‘ድሮናት’
ክድምሰሳ ይኽእላ’የን - ፔንታጎን
ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣመሪካ ፔንታጎን፡ ንድሕነት ኣቪየሽን ኣመሪካ
ኣብ ሓደጋ ዘእትዋ ወይ ካልእ ስግኣታት
ክፈጥራ ዝኽእላ ኣብ ሰማያት እታ ሃገር
ዝበራ ናይ ውልቅን ናይ ንግድን ሰብኣልቦ ነፈርቲ፡ ተሃሪመን ክወድቃ ‘ቀጠልያ
መብራህቲ’ ከምዝሃበ ተሓቢሩ።
ነቲ ኣብ ልዕሊ’ተን ንድሕነት ኣቪየሽን
ኣመሪካን ካልእን ሓደጋ ከውርዳ
ንዝኽእላ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ክውሰድ
ተወጢኑ ዘሎ ትእዛዝ ተግባራዊ ንምግባር፡
ናብ’ተን ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝርከባ
ልዕሊ 130 ወተሃደራዊ መደበራት
መምርሒ ተመሓላሊፉ ምህላዉ እቲ
ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡ።
ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ጥራይ፡
ቊጽሪ ናይተን ኣብ ሰማያት ኣመሪካ ዝበራ
ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ (ድሮንስ)፡ ብተዓጻጻፊ
ከምዝወሰኸን ብቕልጡፍ’ውን ይውስኽ
ከምዘሎን’ዩ ዝንገር። ዝመጽእ ዓመት
ኣስታት 600 ሽሕ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ
ኣብ ሰማያት ኣመሪካ ክበራ ምዃነን

ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ፡ ብሰንኪ
ሻቕሎት ናይ ጸጥታ፡ ዳርጋ ኵለን ሰብኣልቦ ነፈርቲ (ድሮንስ) ወተሃደራዊ
ንጥፈታት ኣመሪካ ኣብ ዝካየደሉ ልዕሊ
133 ቦታታት ከይበራ ከምዝተኣገዳ
ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ’ዚ ሕጂ ግዜ
ግን፡ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሻቕሎትን
ስግኣትን፡ ነቲ ስጕምቲ ካብ በረራ
ምእጋድ ሓሊፉ ናብ ስጕምቲ ምውሳድ
(ምዕናው) ክብጻሕ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ
የረድእ።
ኣብ ኣመሪካ ድሮናት ከም ባምቡላ
ህቡባት፣ ኣብ ሰባት’ውን ተፈታዊነት
ፈጢረን ከምዘለዋ ይግለጽ። ናይ ሬድዮ
ወይ ተሌቪዥን ሲግናል እናተቐበላን
እናሰደዳን’ውን ኣብ ምልዓል ስእሊ
ንግዳዊ ጥቕሚ ከምዘለወን ይንገር።
ብተወሳኺ፡ ከም ኣማዞን ዶት ኮምን
ኣልፋቤት ጉግልን ዝኣመሰላ ትካላት፡
ብመገዲ ኢንተርነት ንዝተኣዘዘ ኣቚሑ
ኣብ ዋናኡ ኣብ ምብጻሕ ድሮንስ
ከምዝጥቀሙ ይሕበር። ኣብ ምቁጽጻር

ጸብጻባት ይሕብሩ። ብሰንኪ’ቲ ኣብ’ታ
ሃገር ሳዕሪሩ ከምዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ደረት
ዘይብሉ ተጠቃምነት ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ፡
እታ ሃገር ጅሆ ተታሒዛ ከምዘላ ጸሓፊ
መጓዓዝያ ኣመሪካ ኣንቶኒ ፎክስ ገሊጹ።
እዚ ከኣ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኣመሪካን
ናይ ውልቂ ትካላትን፡ ሓደገኛታት
ወይ ተጻባእቲ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ናብ
ወተሃደራዊ መደበራት፡ መዓልቦ ነፈርቲን
ናይ ስፖርት ስታዲዩማትን ኣመና ክቐርባ
ይኽእላ’የን ዝብል ሻቕሎት ፈጢሩ
ከምዘሎ’ዩ ዝሕበር።
እቲ ብወተሃደራዊያን መደበራት
ኣንጻር ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ክውሰድ
ዝሓለፈ ወርሒ ተመሓላሊፉ ዘሎ ትእዛዝ፡
ዝተወሰነ ወይ ዝተነጸረ ስጕምቲታት
ኰይኑ፡ ነተን ስግኣት ዝፈጥራ ናይ
ውልቅን ናይ ንግድን ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ፡
ክዓንዋ ወይ ብህጹጽ ክእገዳ ዝብል
ከምዝርከቦ ወሃቢ ቃል ፔንታጎን ካፒተን
ጀፍ ደቪድ ገሊጹ።
"ምውሳኽ ቊጽሪ ናይ ውልቅን ናይ
ንግድን ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኣመሪካ፡
ኣብ መዳይ ድሕነትን ጸጥታን ሃገርና፡
ኣብ ድሕነት ኣቪየሽን ድሕነት ህዝብን
ንሻቕሎትና ሰማይ ኣዕሪጉዎ ኣሎ።”
ካፒተን ደቪድ ወሲኹ።

ኩነታት ዘራእቲ፡ ምክትታል ድልድላት፡
ኣብ ምሕጋዝ ኣባላት ፖሊስን ምጥፋእ
ባርዕ ጫካን፣ ከምኡ’ውን ኣብ ምስኣል
ናይ ፊልም ቪድዮን ናይ መርዓ ቪድዮን
እውን ከምዘገልግላ ይፍለጥ።
ብመሰረት ሓዲሽ ሕጊ ኣመሪካ፡ ናይ
ንግዲ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ክብደተን ክሳብ
25 ኪሎ ግራም ክኸውን፣ ኣብ ሓደ
ብዙሕ ጻዕቒ ህዝቢ ዘይብሉ ሰማይ 122
ሜትሮ በሪኸን ቅድምን ድሕሪን ጸሓይ
ምዕራባ ክበራን ዝጠልብ’ዩ። ብተወሳኺ፡
ነተን ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ምድሪ
ኰይኖም ዝቆጻጸሩወን ፓይሎታት፡
ኣብ ሰዓት ልዕሊ 160 ኪሎ ሜትር
ከየብርሩወንን ካብ’ቲ ናይ ዓይኖም
ደረት ትርኢት ንላዕሊ ክፍንውወን
ከምዘይብሎምን ይጽውዕ።
ኢንዳስትሪ ድሮንስ ከምዝሕብርዎ፡
ብሳላ’ቲ ክውስኽ ትጽቢት ዝገብሩሉ
ዘለዉ ተጠቃምነት ናይ ድሮንስ፡ 100
ሽሕ ዕድላት ስራሕ ኣብ ምፍጣር
ከምዝሕግዝ፣ እዚ ከኣ ኣብ 2025 ዓመተ
ምህረት ናይ 82 ቢልዮን ዶላር ቊጠባዊ
ንጥፈት ከምዘምጽእን’ዩ። ብዘይካ’ዚ፡
ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት፡ ኣስታት
1.6 ሚልዮን ናይ ንግዲ ድሮንስ ክህልዋ
ይጽቢት ይግበር።

ብሪጣንያ፡ መርበባዊ መጥቃዕቲ ክሳራ
ከየውርድ መጠንቀቕታ ቀሪቡ
ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዓዲ
እንግሊዝ፡ ካብ መርበባዊ መጥቃዕቲ
ርእሰን ክከላኸላ እንተዘይክኢለን፡
ብሰንኪኡ ናይ 17 ሚልዮን ፓውንድ
ክሳራ ክጋጥመን ምዃኑ መንግስቲ’ታ
ሃገር ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ኣጠንቂቑ።
እቲ ብሰንኪ መርባዊ መጥቃዕቲ ክገጥመን
ዝኽእል ናይ ገንዘብ ክሳራ ካብቲ ብዓለም
ደረጃ ብመርበባዊ መጥቃዕቲ ከጋጥም
ዝኽእል ተመሳሳሊ ተርእዮ፡ 4% ምዃኑ
እቲ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ። በዚ
መሰረት እተን ትካላት ካብቲ ክገጥመን
ዝኽእል ገንዘባዊ ክሳራ ንምድሓን ዘድሊ
ምድላዋትን ጽኑዕ ሓለዋን ክገብራ
መግለጺ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ብትሪ
ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብመገዲ ኢንተርነት
ዝግበር መጥቃዕቲ ልዕሊ ዅሉ ኣብ’ተን
ኣገደስቲ ዝበሃላ ትካላት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት - ማይ፡ ጸዓት፡ መጓዓዝያን
ጥዕናን ምዃኑ ዘነጸረ ቢቢሲ፡ እዘን ትካላት
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ግን ካብ ዝዀነ
ፈተነታት መጥቃዕቲ መርበብ ውሑሳት
ኰይነን ከምዘለዋ ሓቢሩ።

ትካላት ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ኣብ ማሕበራዊ
ኣገልግሎታትን ኣከባቢን ዕንወት ዘምጽእ
ዘሎ መርበባዊ ግብረሽበራዊ ተርእዮታት
ኣብ ምምካት ሓያል ስትራተጂ ሓንጺጸን
ክሰርሓ’ውን እቲ ሓበሬታ ጸዊዑ።
ሚኒስተር ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ዓዲ
እንግሊዝ ሚስተር ማት ሃንኮክ፡ ብሰንኪ
መርበባዊ መጥቃዕቲ ዝስዕብ ገንዘባዊ
ክሳራ እቲ ናይ መወዳእታ ምርጫ
ክኸውን ከምዘለዎ ብምሕባር፡ ቅድሚኡ
ግን ዘድሊ ቅድመ ምክልኻል ክግበር
ከምዘለዎ ኣረዲኡ።
እቶም መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ሰባት
ወይ ጉጅለ ኣብተን ውሑስ መከላኸሊ
ዘለወን ትካላት ዕዉት ፈተነ ከካይዱ’ኳ
እንተዘይክኣሉ ክሳብ ሕጂ ግን ዘይነዓቕ
ፈተነታት ይፍጽሙ ስለዘለዉ፡ ጥንቃቐ
ክግበር እቲ ሚኒስተር ወሲኹ መኺሩ።
“ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዓለም ካብ
መጥቃዕቲ መርበብ ይኹን ንኽትነብራ
እታውሕስቲንምችእትንሃገርክትከውን’ዩ
ድልየትና። ማዕረ ማዕረኡ’ውን ኣገደስቲ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘለዋን ንስግኣት
መርበባዊ መጥቃዕቲ ዝገትእ ትሕተ

ቅርጺ ዝወነነትን ክትከውን’ዩ” ዝወሰኸ
ሚስተር ማት፡ ትካላት ሃገሩ ሳዕቤናት
መርበባዊ ግብረሽበራ ተረዲኡወን
ኣድማዒ ሜላታት ክገብራ እዋኑ ዝጠልቦ
ምርጫ ምዃኑ ኣብሪሁ።
ኣብ መጀመርያ 2017፡ ኣብ መላእ ዓዲ
እንግሊዝን ስኮትላንድ ዝርከባ ኣገልግሎት
ዝህባ ትካላት ጥዕና፡ በቲ ሓያልን ማዕበላዊን
ምዃኑ ዝተገልጸ መርበባዊ መጥቃዕቲ
ብሕማቕ ከምዝተሃስያ’ዩ ዝሕበር። በዚ
ድማ፡ ኣብ ኣሰራርሓ እተን ሆስፒታላት
ድርበሻን ኣብ ናይ ሓካይም ቈጸራታት
ዘየድሊ ምዝንባዕን ከምዝፈጠረ ይግለጽ።
እቲ ስግኣታት መርበባዊ መጥቃዕቲ ግን
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይመጽእ
ብምህላዉ፡ ንምግታኡን ምክልኻሉን
ህጹጽ ስጕምቲ ክግበር ክኢላታት
ሕክምና’ታ ሃገር ይጽውዑ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ካብ ብሪጣናዊያን
ሰብ ዋኒን፡ ዳርጋ ፍርቆም (46%)፡ ኣብ
ስራሖም ብውሕዱ ሓደ መርበባዊ
መጥቃዕቲምብሳዕኔትዎርክከምዘጋጠሞም
ብመንግስቲ ዝተገብረ ቅየሳ ይሕብር።
እቲ ኣሃዝ ብፍላይ ኣብቶም ማእከሎትን
ዓበይቲን ኩባንያታት፡ እቲ
መርበባዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዓመት
ናብ ክልተ-ሰለስተ ክብ ከምዝበለ
እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ።
ዝበዝሕ ካብቲ ናብ’ዘን
ትካላት ዋኒን ዝመጽእ መርበባዊ
መጥቃዕቲ፡ ናብ ናይ ቤት
ጽሕፈት ጸጥታ ዝተላእከ
ኰይኑ፡ ከም ቫይረስ፡ ስፓይዌርን
ማልዌርን ዘጠቓለለ ናይ ሓሶት
ወይ ምትላል ኢመይል ወይ
መልእኽቲ ሓዘል ከምዝዀነ
ተነጺሩ ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ሓይልኣብ ዓንደሚካኤል
ዝበዝሓ ምዕቡላት ሃገራት ማለት
እተን 80% ዓለማዊ መሸጣ ዓሳ ናብ
ሃገረን ዘእትዋ፣ ልዕሊ’ቲ ንመሸጣ ዓሳ
ዝህብኦ ኣተኵሮ፣ ንጽሬት መግቢ ዓሳ
ልዑል ኣተኵሮ ሂበን ይሰርሓሉ።
ፍርቂ ናይቲ ንሰደድ ዝቐንዕ ዓሳ
ድማ ካብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ
ሃገራት ዝልኣኽ’ዩ። እዚ መስርሕ ምስ
ሕጽረታት ናይተን ሃገራትን ጠለባት
መዐቀኒታት ብቕዓት ዓሳን ንጽህናን
ናይተን ዝቕበላ ሃገራትን ብምዝማድ
ቀጻሊ ምዕባለታት ዘድልዮ’ዩ። መግቢ
ዓሳ ብባህሪኡ ካብ ካልኦት ዓይነት
መግብታት ኣዝዩ ተነቃፍን ንብከላ
ዝተቓልዐን ብምዃኑ ድሕነትን
ብቕዓትን ዓሳ ኣገዳስነቱ ዓቢ ይገብሮ።
ምኽንያቱ ምሕያል ኣፍልጦ ድሕነት
መግቢ ኣብ ምክልኻል ብመግቢ
ዝመሓላለፉ ሕማማት ዓቢ ኣስተዋጽኦ
ስለዝገብር። እቶም ብመግቢ ዝስዕቡ
ሕማማት ብባዮሎጂካዊ፡ ከሚካላዊ
ከምኡ’ውን ፊዚካላዊ መንገድታት
ክስዕቡ ይኽእሉ። ዝያዳ ንምግትኡ
ከነተግብሮም ዝግብኣና ኣገባባት ካብ
ባሕሪ ክሳብ ጭልፋ (Farm/sea to
Fork) ኮይኑ ኣብ ንጽህና፣ ጽሬትን
ኣተሓሕዛን፣ ከምኡ ከኣ ኣብ ግዚኡ
ምጥቃምን ኣብ ብቑዕ መትሓዚ
ምቕማጥን’ዮም። ሃስያ ናይዞም
ኣቐዲሞም ዝተገልጹ ጸገማት ድማ
ካብ ጥዕና ደቂ ሰባት ሓሊፉ ንዓለማዊ
ንግዲን ቱሪዝምን ብምዕናው ናይ
ቢሊዮናት ክሳራታት የስዕብ። ምንም’ኳ
ሓደ ሲሶ ካብ ምዕቡላት ሃገራት
ዓመታዊ ብመግቢ ዓሳ ዝስዕብ ሕማም
ዝጥቅዓ እንተኾና እቲ ሕማም ግን
ኣብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት
ዝያዳ ገኒኑ ይርአ ከምዘሎ ይፍለጥ።
ብመሰረት ጸብጻባት ውድባት ዓለማዊ
ጥዕናን መግብን ሕርሻን፣ ዓመታዊ
ኣስታት 2.2 ሚልዮን ህዝቢ ብፍላይ
ከኣ ህጻናት፣ ግዳይ ሞት ብመግብን
ማይን ዝሰዓቡ ሕማማት ኮይኖም
ይርከቡ።
ብዝኾነ መዳይ፣ ጉዳይ ውሕስነት
መግቢ ሕቶ ጥዕና ህዝብን ቁጠባዊ
ምዕባለን ብምዃኑ ዓቢ ቆላሕታ
ተገይርሉ ይስርሓሉ ኣሎ። ኣብ’ዚ
ክንግንዘቦ ዝግብኣና፣ ጸገማት ውሕስነት
መግቢ ኩሉ ግዜ፣ ምስ ጥዕናን
ቁጠባዊ ጉዳያትን ዝተኣሳሰር ስለዝኾነ
ጠመትኡ ክሳብ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ
ክንግንዘብ ይግባእ። ንኣብነት ኣብ
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ጥራይ
ዓመታዊ 72 ሚልዮን ህዝቢ ብመግቢ
ዝመሓላለፉ ሕማማት/ነፍሳት ክጥቅዑ
ከለው ንዕኦም ንምፍዋስ ከኣ ዓመታዊ
ኣስታት 350 ቢልዮን ዶላር ኣመሪካ
ይባኽን።
ብመግቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት
ወይ ምምራዝ መግቢ ክበሃል ከሎ
ዝተበከለ መግቢ ድሕሪ ምምጋብ
ዝኽሰት ሕማም ኮይኑ መግቢ ብዓይንና
ብዘይርኣዩ ደቀቕቲ ታህዋስያን
ወይ’ውን ንሶም ብዝፈጥርዎ መርዚ
ክምረዝ/ክብከል ከሎ ዝኽሰት ተርእዮ
እዩ። ዝበዝሑ ብመግቢ ዝስዕቡ
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ውሕስነት መግቢ ዓሳ (seafood safety)
ሕማማት ረኽሲ ዘስዕቡ ክኾኑ ከለዉ
ገለ ውሑዳት ከኣ ይምርዙ። ስለዚ
ብምምራዝ/ብምብካል መግቢ ዝስዕቡ
ሕማማት ዝተፈላለየ ምልክታት
ዘርእዩ’ኳ እንተኾኑ፣ እቶም ሓፈሻዊ
ምልክታት ግን እዞም ዝስዕቡ’ዮም።
. ቃንዛ ከብዲ
. ቀጨውጨው
. ውጽኣት ከምኡ’ውን ብርቱዕ ረስኒ
ክጥቀስ ይከኣል።
መስርሕ ምምራዝ/ምብካል መግቢ
ብሕጽር ዝበለ ኣገባብ ብኸምዚ ዝስዕብ
ይግለጽ፣
እቲ ቀንዲ ጠንቂ ነዞም ሕማማት
ኣሸጋሪ ይገብሮ፣ ህላውነት ናይቶም
ታህዋስያን መቐረት ኮነ ሽታ ናይቲ
መግቢ ዘይቅየር ምዃኑ’ዩ። እቶም
ቀንዲ ናብ’ዚ ምምራዝ መግቢ
ዝያዳ ዝተቓልዑ ኣካል ሕብረተሰብ
ድማ ንኣሽቱ ቆልዑ፣ ኣረጋውያን፣
ነብሰጾራት፣ ከምኡ’ውን ሕዱር
ሕማማት ዘለዎም ሰባት’ዮም። ንገለ
ካብቶም ቀንዲ ብምብካል መግቢ
ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ባክተርያ ከኣ
ሳልሞኔላ፣ ስታፋይሎኮካስ ኣውሬስ
ከምኡ’ውን ኢ.ኮላይ ክጥቀስ ይከኣል።
ንዝርዝሮም ዝምልከት ከኣ እዚ ስዒቡ
ዘሎ ንመልከት፦
ሳልሞኔላ (Salmonella)፣ እዚ ዓይነት
ባክተርያ ኣብ ቀልቀል ናይ ሰብን
እንስሳታትን ዝርከብ ኮይኑ ዓይኒ ምድሪ
ወይ ርስሓት ክንሕዝ ጸኒሕና ብግቡእ
ኣእዳውና ከይተሓጸብና ዓሳ ምስ
እንምስርሕ ሳልሞኔላ ኣብ ዝተመስርሐ
ዓሳ ክጸንሕ ይኽእል። እዚ ባክተርያ
ኣብ ዝሑል ቦታ ማለት ትሕቲ 5oc
ልኡም ኮይኑ ናይ ሕቕፎ ግዜኡ ድማ
ካብ 12-72 ሰዓታት ይበጽሕ። ረስኒ፣
ተምላስ፣ ተቕማጥ ከምኡ’ውን ቃንዛ
ከብዲ ካብቶም ቀንዲ ምልክታት
ናይዚ ባክተርያ’ዮም። ዋላ’ኳ ዝበዝሕ
እዋን ፍኹስ ዝበለ ሕማም ዘኸትል
እንተኾነ ሓደ ሓደ ግዜ ግን ክሳብ
ሞት ዘብጽሕ ከቢድ ሕማም የስዕብ።
በዚ ባክተርያ ዝስዕብ ሕማም ከኣ
‘’ሳልሞኔሎሲስ’’ ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ስታፋይሎኮካስ
ኣውሬስ
(Staphylococcus aureus)፣ እዚ
ዓይነት ባክተርያ ኣብ ቆርበት፣ ኣፍንጫ፣
ዓይኒ፣ ከፋት ቁስሊ ከምኡ’ውን ኣብ
ዘይመኸነ ጸባ ይርከብ። ቀንዲ ጠባይ
ናይዚ ዓይነት ባክተርያ ባዕሉ ወይ
ንሱ ብዘፍርዮ መርዚ ናብ ሰብነት ምስ
ዝኣቱ ሕማም የኸትል። ልክዕ ከም
ሳልሞኔላ ኣብ ዝሑል ቦታ (ትሕቲ
5oc) ልኡም ኮይኑ ናይ ሕቕፎ
ግዜኡ ከኣ ካብ 1-7 ሰዓታት ኣቢሉ
ይበጽሕ። ምንም’ኳ ብግቡእ ምውዓይ
መግቢ ክጠፍእ ዝኽእል እንተኾነ
ዝፈጠሮ መርዚ ምስ ዝህሉ ግን ብዋዒ
ክጠፍእ ዘይክእል ምዃኑ ምግንዛብ
የድሊ። ብርቱዕ ተምላስ፣ ቃንዛ ከብዲ፣
ምጉዳል ምቖት ሰብነት ሳሕቲ’ውን
ውጽኣት የኸትል።
ኢ.ኮላይ(E.coli)፣ እዚ ዓይነት
ባክተርያ ኣብ መዓናጡ ሰብን ካልኦት

እንስሳታትን ዝርከብ ኮይኑ ከም
መዐቀኒ ጽሬት(hygiene indicator)
ኮይኑ ከኣ የገልግል። እዚ ታህዋስ
ዛሕሊ ስለዝጻወርን ብውሑድ ቁጽሪ
ሕማም ከኸትል ዝኽእል ብምዃኑን
ካብ ካልኦት ባክተርያ ፍሉይ ዝገብሮ
ቀንዲ መለለዩኡ’ዩ። ‘’ኢ.ኮላይ
O157’’ ዝተባህለ ባክተርያ ባዕሉ ወይ
ንሱ ዝሰርሖ መርዚ ብርቱዕ ሕማም
የኸትል።
ሓደ ባክተርያ ኣብ መግቢ ምስ
ዝኣቱ፣ ኣብ ውሽጢ 12 ሰዓታት ቁጽሩ
ናብ 17 ሚልዮን ክባዛሕ ይኽእል።
እዚ ባክተርያ ናብዚ ብዝሒ ክበጽሕ
ዘድልይዎ ረቛሒታት ድማ ምቖት፣
ጠሊ፣ መኣዛዊ መግቢ፣ ኣየር(ኦክስጅን)
እዮም። ፍጡራት ንኽዓብዩን ክፋረዩን
ዝተወሰነ ዓቐን ዋዒ የድልዮም። መጠን
ዋዒ ዝያዳ ምስ ዝጎድል ወይ ምስ
ዝውስኽ ህላወኦም ቀስ-ብቐስ ይቕጽል
ወይ ጨሪሶም ይጠፍኡ። ዝበዝሑ
ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ባክተርያ ካብ
4oc ክሳዕ 60 oc ክፋረዩን ክዓብዩን
ይኽእሉ። ብፍላይ ካብ 20 oc ክሳዕ
45 oc ኣብ ዘሎ ዓቐን ዋዒ
ብቕልጡፍ ይዓብዩን ይራብሑን።
ካብ 4 oc ንታሕቲ ማለት ካብ 0 oc
ክሳዕ -7 oc ባክተርያ ብትሑት ደረጃ
ክራብሑ ከለዉ ኣብ -18 oc ግን
ጠሪሾም ይጠፍኡ። በቲ ሓደ ጫፍ
ማለት ኣብ ዋዒ ምስ እንርኢ ባክተርያ
ካብ 60 oc ንላዕሊ ይሞቱ። ኣብ ልዑል
ረስኒ ልዕሊ 70oc እዞም ሕማም ከስዕቡ
ዝኽእሉ ባክተርያ ይሞቱን ኣብ 100
oc ከኣ ጠሪሾም ይጠፍኡ። ብሕጽር
ዝበለ ምቖትን ባክተርያን ኣብዛ ትስዕብ
ስእሊ ተመልከት።
ኣብ ውሽጢ ህይወታውያን
ኦክስጅን ምስ ዕቑር መግቢ (ATP)
ውህደት ብምፍጣር፣ ሓይሊ ወይ
ጸዓት ይረኽቡ። ስለዚ መብዛሕትኦም
ባክተርያ ኣየር ወይ ኦክስጅን
ስለዘድልዮም፣ ኣየር ምስ ንኽልክሎም
ይሞቱ። ከምኡውን ምህፋፍ ማይ ወይ
ዲሃድረሽን እንተድኣሃልዩ፣ መስሕር
ምዕባይ ባክተርያ ይዝሕል ወይ ጠሪሾም
ይሞቱ። ብተወሳኺ ዕቋር ደም ዓሳ፣
መዓናጡን ተረፍ መረፍ ዓሳን ምቹእ
መግቢ ናይ ባክተርያ ከም ምዃኑ
ፈሊጥና ቀልጢፍና ካብ ንሰርሓሉ ቦታ
ክንኣልዮም ይግባእ።
ብኣጠቓላሊ ንድሕነት መግቢ
ወይ ውሕስነት ንምርግጋጽ ዝዓለመ
ፕሮግራማት ብዓለም ደረጃ እንድሕር
ርኢናዮ፣ ቅድሚ ኣስታት ኣርብዓ
ዓመታት ኣትሒዙ ተኣታትዩ ክስርሓሉ
ዝጸንሐን ምስ ግዜ ከኣ ትካል ወኪል
ምቁጽጻር መግቢ(Food Control
Agencies) ቆይሙ ይስርሓሉ ኣሎ።
እዚ ኸኣ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ገዛእ
ርእሳ መቆጻጸሪ ኣካል (regulatory
body) ብምቛም ይነጠፈሉ ከም ዘሎን
እዚ ኸኣ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ

ዓሳ ምጉሕጓሕ ናውቲ ከብዲ እንዳተገብረሉ (gutting)

ዓሳ ግቡእ ተፍትሽ እንዳተኻየደሉ

ዝዓለመ ምዃኑ ይፍለጥ። ምኽንያቱ
መግቢ ዓሳ ጠለባቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እንዳወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፣
ብኡ መንጽር ከኣ ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብ
ሃስያ ከየውርድ ስግኣታት ስለዘሎን
መግቢ ዓሳ ከኣ ብባህሪኡ ኣዝዩ ተነቃፍን
ተኣፋፍን ዓይነት መግቢ(commodity)
ስለዝኾነ ብቐሊሉ ናብ ባህርያውን ሰብ
ዝሰርሖ ሓደጋታትን ስለዝቃላዕ ፍሉይ
ይገብሮ።
ኣብ ሃገርና እንተ ርኢና’ውን፣
ንትግባረን ምቁጽጻርን ውሕስነቱ
ዘረጋገጸ መግቢ ዓሳ ብጨንፈር
ቁጽጽርን መርመራን ብቕዓት ዓሳ
(competent Authority) ክፍሊ
ኣገልግሎትን ምቁጽጻርን ሃብቲ ባሕሪ
ዝምእከል ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዓንኬላት
ንዝህሉ ንጥፈታት ማለት መመስርሒ
ዓሳ ትካላት፣ ዓሳ ዘቕርባ ጀላቡ፣ ፋብሪካ

በረድ ግቡእ ተፍትሽን ቁጽጽርን
ከምዝካየድ ከምኡውን ገፈፍቲ ዓሳን
ኣብ ምዝርጋሕን ምሻጥን ዓሳ ዝዋፈሩ
ኣካላትን ኣድላዪ ስልጠናታት ብምሃብን
ብመሰረት ቀጻሊ ዝግበር ተፍትሽን
ብቕዓት ዓሳ ላቦራቶሪ ብዝህቦ ውጽኢት
መርመራ የካይድ። እዚ ኸኣ ብመሰረት
ኣዋጅ 105/1998 ዓንቀጽ 25 ኣብ 1998
ዝወጸን ምስ ግዜ ምኽላስ ዝተገብረሎምን
ተሞርኲሱ ንጥፈታቱ የካይድ። ነዚ
ዝያዳ ንምድራዕ ከኣ፣ ተቖጻጸርቲ መግቢ
ሓለዋ ጥዕና ኤውሮጳዊ ሕብረት ብቐጻሊ
ካብ 2003 ክሳዕ መወዳእታ 2010 ናብ
ኤርትራ ብምምልላስ ዝገብርዎ ዝነበሩ
ምክትታልን ዝህብዎ ዝነበሩ ለበዋታትን
ምህርቲ ዓሳ ኣህጉራዊ ተቐባልነት
ከምዝረኸበ ይፍለጥ። እዚ ኸኣ ደረጅኡ
ካብ list II ናብ list I ከምዝድይብ
ተገይሩ።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ከይደቀስኩ ዝሓለምክዎ ባህጊ
ጸጋብርሃን ጐይትኦም
እቲ ፍጻመ ልክዕ ዓመቱ ኣቑጺሩ
ኣሎ። እዋኑ፡ ሄለን ኣብ ታኼላ ሓጐስ
ተሸሚማ ንዓለም ኣይትጽርኒ ዝበለትሉ
እዋን’ዩ። ኣብ እዋን ለይቲ ወትሩ
እትሓልሞ፡ ብቐትሩ ድማ እትብህጎ ናይ
ወትሩ ባህጋ፡ እዋኑ ኣኺሉ ናብ ናይ
መዛዘሚ ፍጻመ እናተቓረበ ይኸይድ
ብምንባሩ፡ ከም’ታ ወርሒ እቲኣ ገይራ
ብሓጐስ ዘሕለፈቶ ግዜ ውሑድ’ዩ።
እቲ ዘይጭበጥ ዝመስላ ዝነበረ ባህጊ
ክትውንኖ ብምቕራባ. . .።
ነቲ ናይ ሓጐስ ፍጻመ ኣብ ሎሚ
ኮይና ክትዝክሮ ከላ፡ ኩሉ ነገር
ይተሓዋወሳ’ሞ፡ ብሓሳብ ነታ ኣብ
ዝሓለፈ ዓመት ልክዕ ከምዛ እዋን
ክረምቲ፡ ብምስትንታን እናተሸቑረረት
ተዘንትዋ፡ ብሕልሚ ዝተሳለኻዮ ሓጐስ፡
ዓወቱ ጨቢጥካ ክሳብ ዘየስተማቐርካዮ
ግና ኩሉ ከንቱ’ዩ።
እታ ዕለት፡ ብልክዕ ካብ ኣእምሮኣ
ኣይሃሰሰትን፡ ወርሒ ነሓሰ ዕለት ኣርባዕተ
ዓመተ- 2016 ምዃና ጽቡቕ ገይራ’ያ
ትዝክራ። ክትርስዓ ትኽእል ዕለት
እውን ኣይኮነትን፡ ምኽንያቱ ‘ህይወተይ
ክትቅይረለይ ዝመጸት መዓልቲ’ያ’
እናበለት ብሓበን’ያ ትዝክራ። በቲ ንሳ
እትደልዮ መንገዲ ህይወታ ቀይራ ናብ
ሓጐስ’ኳ እንተዘየሰጋገረታ፡ ናብ ጥፍኣት
ግና ሸሚማታ’ያ. . ። ምስ ዳንኤል
ዝተላለየትላ ኣጋጣሚ ብምንባራ።
ሄለን፡ ኣብ ሓደ ጽምብል ናይ ቤተሰብ ምስ ከደት’ያ ምስ’ቲ ካብ ወጻኢ
ሃገር ዝመጸ ዳንኤል ተላልያ። ብስፖርት
ዝተሃንጸ ስሩዕ ኣካላቱ፡ ናብ ቅሒ ዝኸደ
ሕብሪ ገጹ፡ ንጣዕሚ ናብርኡ ከንጸባርቕ
ዝተቐረበ ክመስል ወላህላህ ይብል
ብምንባሩ፡ ናብኡ ቀሪባ ሕግብግብ
ክትብል ግዜ ኣይወሰደትን። ካብ ወጻኢ
ሃገር ከም ዝመጸ ምስ ፈለጠት ብፍላይ፡
ሰጢማ ብምቕራብ ኣብ ጐድኑ ኮይና፡
ምፍላይ ኣበየቶ። ንሳ እውን ብወገና፡
ቁሩብ ናብ ግጅፊ ዝኸደ ኣካላታ ገዲፍካ፡
ተባሃጊ መልክዕ ትውንን ብምዃና፡
ንዳንኤል ኪኖ ግዝያዊ ሌላ፡ ዕላሎም
ኣብ ካልእ እዋን ዝቕጽለሉ
መንገዲ
ብምፍጣር፡
ምስ ናይ መጻኢ
መደቦም’ዮም ተፈላልዮም.
. .። በዚ ምኽንያት’ያ ድማ
ነታ ዕለት፡ ከም ፍልይቲ መዓልቲ ኣብ
ህይወታ ትቖጽራ. . .።
በዛ ኣጋጣሚ ዝተፈጥረ ሌላ’ዩ
ድማ፡ ሄለንን ዳንኤልን ኣብ ሓጺር
እዋን ዕሙቕ ዝበለ ርክብ ብምፍጣር፡
ኣብ ናይ ክልተ ወርሒ ግዜ ፍቑራት
ብምዃን ክዘሩ ዝጀመሩ።
ሄለን፡ ነዚ ኣጋጣሚ ከም ጽቡቕ
ኣጋጣሚ ብምጥቃም፡ ነቲ ወትሩ
ኣብ ሓንጎላ እናመጸ ዘሸግራ ዝነበረ
ባህጊ ወጻኢ ሃገር፡ ብመንገዲ ዳንኤል
ናብ ተግባር ንምቕያር’ያ እምብኣር፡
ኣብ ዓንኬል ቁጽጽራ ብምእታው፡
ንክምርዓዉ ትደፋፍኦ ዝነበረት። ንሳ

ጓል ዕስራን ሸውዓተን ዓመት ክትከውን
ከላ፡ ዳንኤል ልክዕ ሓምሳ ዓመቱ ረጊጹ
ነበረ። ‘ፍቕሪ እንተሎ ዕድመ ወሳኒ
ኣይኮነን’ እናበለት ድማ፡ ልዑል ፍቕሪ
ከም ዘለዋ ንዳንኤል ከተርኢ ላዕልን
ታሕትን በለት። ዋላ’ኳ ዳንኤል ቅድሚ
ሕጂ ተመርዕዩ ክልተ ቖልዑ ወሊዱ
ዝተፋትሐ ይኹን፡ ናታ ባህጊ ከተርዊ
ጥራይ ትጓየ ብምንባራ፡ እዚ ኩሉ ንዓኣ
ጸገም ኣይነበሮን። ወትሩ ኣብ ጐድኑ
ብምዃን ድማ፡ ንልቡ ተቖጻጺራ
ክምርዓዉ ደጋጊማ ለሚና፡ ኣብ
መወዳእታ ሰለጣ። እዚ ኹሉ በቲ ንሳ
ትኣምነሉ መንገዲ ይኸይድ ከምዘሎ
ምስ ኣረጋገጸት፡ ብሓበን፡ ክትምርዖ
ምዃና ደረታ ነፊሓ ከተውሪ ጀመረት።
ወጻኢ ሃገር ናይ ምኻድ ባህጋ ኣብ
ቀረባ ግዜ ሰሚሩ፡ ኩሉ ሓሳባታ ኣብ’ቲ
ትኸዶ ሃገር እንታይ ከም እትገብርን
ንመነ-መን እናደወለት ጽቡቕ ከምዘላ
ክትሕብርን ክትንየትን ከም ዘለዋ
እውን ከተሰላስል ጀመረት። ብፍላይ
ምስ መሓዝኣ ጸጋ ዘዕለለቶ ክሳብ ሕጂ
ካብ ኣእምሮኣ ኣይሃሰሰን. . .።
“ኩሉ ዝተወድአ’ዩ ዝመስል ዘሎ. .
.” ጌና ኣብ’ቲ ዘተቛጸራሉ ቤት ሻሂ
ኣትየን ኮፍ ከይበላ ከለዋ፡ ሄለን ኩርዓት
ሓዊሳ መብርሂ ጀመረት። ጸጋ ናይ
ልቢ መሓዝኣ ብምዃና፡ ኩሉ ትገብሮ
ነገራት ብዘይ ሕብእብእ’ያ ትጸውያ።
“ናይ’ቲ መርዓኺ ማለት ድዩ?”
ጸጋ ኩሉ ዕላለን ብዛዕባ መርዓ ሄለን
ተቐይሩ ብምንባሩ፡ ንሱ’ዩ ዝኸውን
ዝብል ኣርእስቲ ግምት ሓዘት።
“መሓዛይ! ዘይንሱ ድኣ እንታይ
ከይህልወና። ብዝኾነ ክንምርዖ
ምዃንናን ስድራ ክሰድድ ምዃኑን
ተረዳዲእና ኣለና። ክልተ ረብሓ’ዩ
ዘለዎ ጻጋ መሓዛይ። በቲ ሓደ ዝብላዕ
ሰብ’ዩ - ማለት ሃብታም ሰብ’ዩ። ካልኣይ
ድማ ወጻኢ ሃገር ክኸይድ ሕልመይ
ምዃኑ ካብ ቀደም ትፈልጢ
ኢኺ. . .። ስለዚ ክልተ
ዕማም’የ ዝዓምም ዘለኹ.
. .” ብኹርዓት ነታ
ኣተኲራ ትጥምታ ዝነበረት
ጻጋ ክትምስጣ ፈተነት።
“ኣነ ግና ከም መሓዛይ ዝመኽረኪ ኪኖ ገንዘብን ወጻኢ ሃገርን፡ ኣብ መጻኢ
ህይወትኪ ኣብ እትምስርትዮ ሓዳር
እንተድሃብኪ ይሓይሽ’የ ዝብል። ኣብ
ረብሓ ዝተነድቀ ፍቕሪ ካብ መሰረቱ
ስለ ዝጽብቕ ኣብ ጠልጠል’ዩ ዘሎ።
ምስ ግዜ ዓነውነው ክብል ድማ ግዜ
ኣይወስደሉን’ዩ. . .” ንውሳነኣ ሓሲባ
ክትኣትዎ፡ ክትመኽራ ሃቀነት።
“ኣየ ጸጋ. . .” ብኣቃጫጭ ፍሽኽ
በለታ። “ፍቕሪ ሃብቲ እንተሎ ይመጽእ’ዩ፡
ካልኣይ ድማ ወጻኢ ክኸይድ ማራ’ዩ
ባህጊ ዘለኒ. . .እዛ ዕድል ድማ ሕጂ’ያ.
. .።”
“እሞ ኣብኡ ምስ ከድኪ፡ እቲ ፍቕሪ
ትረኽብዮ’ዶ?” ጸጋ ንዘረብኣ ኮሊፋ፡

ታ
ፍ
ሩ

ክትገንሓ ፈተነት።
“ሓደ ሰብ ዕላማ ክህልዎ ኣለዎ ናተይ ዕላማ ድማ ወጻኢ ሃገር ሰፊርካ፡
ጽቡቕ ናብራ ምምራሕ’ዩ። ክሳብ’ቲ
ንነዊሕ እዋን ዝተመነኽዎ ባህገይ
ዝሰመረ ድማ ንሓዳር ከም ተወሳኺ
ከስተማቕሮ ኣይጽግመንን’ዩ። ጥራይ
በዚ ዘለዎ ጽቡቕ ኣካይዳ ክዛዘመለይ
ጸሎት ግበርለይ. . .” ግብረ መልሲ
ክትሰምዕ፡ ዘረባ ኣቋሪጻ ዓይኒ ዓይኒ ጸጋ
ኣቋመተት።
“ንሱ’ሞ ኣምላኽ ንመን ኢልዎ ግና ኣብ ዓለም እቲ ሓቀኛ ምንባር ምስ
ዝኣመንካሉን ምስ እተፍቅሮን ኢዩ።
ካልኣይ ድማ ምንባር ኣብ
ኩሉ ሓደ’ዩ፡ ነብስና
ብ ኸ መ ይ
ነእምና’ዩ እቲ
ሕቶ። ኣብ
ወጻኢን ኣብ
ሃገርናን
ምንባር
ኩ ሉ
ሓደ’ዩ፡
ጥራይ

ኣብ’ቲ ሽዑ እዋን ዋጋ ኣይነበሮን እቲ
ዘረባ። ኣብ ሕጂ ግና ከም ጽሓይ ቀትሪ
ደሚቑ፡ ኩሉ ምኽሪ መሓዛ ናብ ሓቅን
ርትዕን ተቐይሩ. . .። ዘይተጨበጠ
ሕልሚ ሄለን ድማ ሓደ ዘይፍታሕ
ጉድ ወሊዱ።
*
*
*
ዝሓለፈ ዓመት ጓል ዕስራን ሸውዓተን
ዓመት ዝነበረት ሄለን፡ ሎሚ ሓደ ዓመት
ደሚራ ትርከብ። እዛ ኣብ ከባቢ ገዛ
ባንዳ ጥልያን ዝተወልደት መንእሰይ፡
ነቶም ኣርባዕተ ደቂ ዘፍረዩ እንዳ
ኣቶ ክብሮም ሳልሰይቶም’ያ። ስድርኣ
ርኹባትን ሰብ ሃብቲን ብምዃኖም፡ ካብ
ህጻንነታ ኣብ’ቲ ሰፊሕ ናይ ስድርኣ
ገዛ፡ ብሕንቃቐ’ያ ዓብያ። ኣብ
ትምህርታ እውን ንፍዕትን
ኣብነታዊትን ብምንባራ፡
ዳርጋ
ምስ’ቶም
ንፉዓት
ተማሃሮ
እናተሰርዐት’ያ ናይ
ካልኣይ ደረጃ
ትምህርታ፡
ኣ ብ

ዕድላትካ ብኸመይ ትጥቀመሉ’ዩ።
ንኣብነት ኣነ ኣብ’ዚ እናሰራሕኩ ጽቡቕ
ኣለኹ. . . በንጻሩ ንስኺ ባህግኺ ከተስምሪ
ኣብ ሓጺር ግዜ ምስ ዝተላለኽዮ ሰብ
ትምርዓዊ ኣለኺ። ንውሳነኺ ኣንዊሕኪ
ክትሓስብሉ’የ ዝምሕጸነኪ. . .” ስክፍታ
ሓዊሳ ሕጂ’ውን ገንሓታ።
“በዚስ ኣይትጠራጠሪ ሓሲበሉ’የ፡
ጥራይ ኣብ መርዓ መሓዛ ክትኮኒ
ተዳለዊ. . .” ዝተወድአ መደብ ምዃኑ
ኣብርሃትላ።
“ሓንቲ ግና ክላበወኪ ሄለነይ፡ ክሳብ
መርዓ ጠልቀፍቀፍ ከይትብሊ . .”
“እሂ!” ሄለን ሰንበደት።
“እንድዒ ጓለይ እዚ ቅልጥፍ ኢልካ
ትገብሮ ነገራት፡ መወዳእትኡ ሳዕቤን
ኣለዎ። ንስኺ ድማ ክትጥንቀቒ ኣለኪ.
. .” ዕትብ ኢላ ተዛረበታ።
“በሊ ከይትቕየምኒ እምበር፡ ኣነስ
መታን ክኣምነኒ ኢለ ውዒለዮ’የ።
ደጋጊሙ ምስ ለመነኒ ከይከስሮ ብምባል
ውዒለዮ. . .” እቲ ሓቂ ተናስሓትላ።
“ክኸውን ኣይነበሮን ሄለን፡ ግና
ዝፈሰሰ ስለ ዘይሕፈስ፡ ኣብ ፍታሕ
ጥራይ ነድህብ ሕጂ። ቀልጢፍኪ
ወድኣለይ በልዮ. . .ንሱ’ዩ እቲ ዝሓሸ
እምበር፡ ኣብ ዘይጭበጥ ሕልሚ
ተህተፍትፊ ከይትህልዊ’ዩ ፍርሐይ።
ባህጊ ወጻኢ ክትፍጽሚ ባህጊኺ
ከይዝረግ. . .ንእሽተይ ኢኺ ዘለኺ. .
.” ምስ ጸጋ መሓዝኣ ብዙሕ እዋን’ኳ
የዕሊለን እንተኾና፡ ከምዛ ናይ ሎሚ
ገይሩ ኣብ ልባ ቦታ ዝሓዘ የለን። ግና

ቤት ትምህርቲ ሰማእታት ብምዝዛም፡
ኣብ መበል ዕስራ ዙርያ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ንሳዋ ወፊራ። ናይ ዲፕሎማ
ነጥቢ ብምምጻእ ከኣ ናብ ኮለጅ
ዘእትዋ ነጥቢ ረኺባ። እንተኾነ ኣብ
ክንዲ ትምህርታ ተኸታቲላ ደረጅኣ
ምዕባይ፡ ኣንፈት ኣእምሮኣ ናብ ወጻኢ
ሃገር ምኻድ ዝብል ሓሳባት ክትል
ክትል ስለ ዝበላ፡ ‘ብኸመይ መንገዲ
ናብ ወጻኢ ሃገር ይኸይድ’ ዝብል
ሓሳባት ንኣእምሮኣ ኣናወጾ፡ ተማሃሪት
ካልኣይ ደረጃ መማህርታን መሓዝኣን
ዝነበረት’ሞ ድሒራ ናብ ወጻኢ ሃገር
ዝኸደት ሰብ፡ መዓልታዊ ዝተፈላለየ
ጽቡቕ ስእልታት እናሰደደት ብቕንኢ
ክትሕምሳ ምስ ጀመረት’ዩ ድማ፡ ኪኖ
ተራ ባህጊ፡ ኪዲ ኪዲ ዝብል መንፈስ
ንህይወታ ዝዘራረጎ። ጽልዋ መዘና
ዝብል ብሂል ድማ፡ ኣብ ሄለን ብግብሪ
ሰርሐ። እታ ኣብ ወጻኢ እትቕመጥ
መሓዝኣ፡ ነቲ ተሪር መንብሮ ናይ’ቲ
ትቕመጦ ሃገር እናሓብአት፡ ብጽባቐ
ዝተደርደረ ኣሳእል ብምግባር ልባ ኣብ
ምስላብ መሪሕ ተራ ተጻወተት። ባህግን
ናይ ምንባር ድልየትን ተደሚሩ፡ ሄለን
ብኸመይ ወጻኢ ሃገር ትኣቱ ጥራይ
ኮነ ሓሳባ። ኣብ መወዳእታ ድማ
ከም ኣማራጺ ብምውሳድ፡ ብስግረ
ዶብ ክትከይድ ብምውሳን፡ ድሌታ
ናብ ተግባር ንምቕያር ተበገሰት፡
ግና እዚ’ውን ቀሊል ግድል ኮይኑ
ኣይጸንሓን፡ ተታሒዛ ድኣ ተመልሰት።
ድሕሪ ናይ ስግረ ዶብ ፈተንኣ፡

ብምኽርን ማዕዳን ተፈንያ ብቐጥታ
ናብ ክፍልታት ሚኒስትሪ ምክልኻል
ብምምዳብ፡ ሃገራዊ ግቡኣ ንምፍጻም
ኣሃዱ ኢላ ክትሰርሕ ተወዝዐት።
እንተኾነ ሓንሳብ ዘንቀደ ልባ፡ ካልእ
ሰናይ ተበግሶ ክወስድ ተጸገመ። ኩሎም
ደቂ ኣሃዱኣ ዝግብኦም ዕማም ፈጺሞም
ነብሶም ኣቕሲኖም ህይወቶም ክመርሑ
ከለዉ፡ ሄለን ዝተመደበቶ ስራሕ ቀሲና
ካብ ምስራሕ ብምሕካል፡ ሸውሃት ባህጊ
ናይ ወጻኢ ሃገር ምኻድ ከተማልእ፡
ንነብሳ ካብ ቅሳነት ከም ትኹብልል
ገበረታ። ኣብ ከምዚ ዕረፍቲ ዘይህብ
ዘይቅሱን ህይወት እንከላ’ያ ድማ፡ ምስ
ዳንኤል ዝተላለየት። “ወጻኢ ሃገር
ጥራይ ይውሰደኒ እምበር፡ ዝገብሮ
ኣለኒ. .” ዝብል ብቐትሪ ከይደቀሰት
እትሓልሞ ባህጊ ክውን ክትገብሮ
ዝተበገሰት።
ሄለን፡ ምስ ዳንኤል ሓዳር ክትገብር
ድሕሪ ምስምማዓ፡ ኣብ ወጻኢ ሃገር
ኮይና እተሕልፎ ምቾት ዘለዎ ናብራ
ከተሰላስል ወጊሑ ዝዓርባ መንእሰይ
ተቐየረት። ሓዳራ ገይራ እትኸደሉ
እዋን ድማ ኣመና ጸበባ። ወለዳን
ኣሕዋታን ዘለዋ ጸጋ ክትጥቀመሉ’ኳ
እንተማዓድዋ፡ ሓንሳብ ዘንቀለ ልባ፡ ናብ
ድሕሪት ምምላስ ስለ ዝኣበየ፡ “ናብ
ድላያ ትግበር” ዝብል ዘረባ ተተክአ።
ንሳ’ውን ሓሳባ ኣብ መፈጸምታኡ
ከየብጽሐት ድሕር ትብል ሰብ
ኣይነበረትን። እንተኾነ፡ ምስ ግዜ ኩሉ
ብላሽ ኮይኑ፡ ዕድመ ንእስነታ ሒዙ’ዩ
ተዓዚሩ።
ምስ ዳንኤል፡ ናይ መርዓ መደብ
ምስ ወድኡ፡ ቅድሚ ዝኣገረ ናይ ደም
መርመራ ክገብሩ’ዮም ወሲኖም። ነቲ
ዘይስገር መርመራ ዓይኖም ዓሚቶም
ኣትዮምዎ። ናይ ክልቲኦም ውጽኢት
ድማ ተመሳሳሊ - ተሰከምቲ ኤች ኣይ
ቪ. . .። ድሕሪ’ዚ፡ ክልቲኦም ናብ
ምውንጅጃል’ዮም ኣምሪሖም፡ ‘ንስኺ’ባ
ለኪምክኒ፡ ንስኻ’ባ. . .።” ሄለን ብዝያዳ፡
ናይ ዘልኣለም ተስፍኣ ጸልመተ።
ሄለን ድሕሪ’ዚ ኩሉ፡ ባህጋ ከም ደበና
ብንፋስ ክዘራረግ ኣብ ቅድሚ ዓይና
ተቐጀላ። ናይ ቀትሪ ባህጋ፡ ሩፍታኣ
ዘጉ ዓጠምጠም ኣበሎ። ሰብ ንዘለዎ
ጸጋ ኣብ ክንዲ ዝጥቀመሉ፡ ኣብ
ዘየድሊ ባህጊ ሸንኮለል ብምባል፡ ነብሱ
ከም ዘዕርባ፡ እቲ ዘይጭበጥ ተስፍኣ
ምሂሩዋ። ሰብ ካብ ሰብን ካብ ወጻኢ
ሃገርን ዘይኮነ፡ ካብ ጻዕሩን ትምህርቱን
ሰብ ከም ዝኸውን ተሰወጣ’ሞ፡ ናይ
ወጻኢ ባህጋ - ካብ ነብሳ ሓግሒጋ
ኣውጽኣቶ። ግና ዘይወጽእ ሕማም. .
.።
ነዚ ኹሉ ዛንትኣ ክተዕልለኒ ከላ፡
ናይ መሓዝኣ ጸጋ ዘረባ ድሕሪ ግዜ
ኣብ ውሽጣ ተሰሪታ፡ ከም ተስተማቕራ
ኮነት፡ “ንዘይጭበጥ ባህጊ ህይወታ
ምኽፋል’ውን ኣሎ” ትብል ምኽሪ፡ ኣብ
ሕጂ ኮይና ከም ዝሰርሐት ሄለን ጽቡቕ
ገይራ ኣስተማቐረታ። ነቲ ከይደቀሰት
ዝሓለመቶ ባህጊ ድማ ኣብ መወዳእታ
ብኽሳራ ዛዘመቶ፡ ዘይጭበጥ ባህጊ
ንምጭባጥ ድማ፡ ዘልኣለማዊ ሩፍታኣ
ዘረገት።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ስነ-ጥበብ

ደራሲን ተልመዴንን

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ተልመዴን- ሎሚ ኸኣ መጺአካ
ኣለኹ በል። ህውተታኻ ምስማዕ ባህ
እናበለኒ ይኸይድ ኣሎ መስለኒ።
ደራሲ- ‘ምህውታት’ዶ ኢልካዮ?
‘ምሳኻ ምዕባድ’ እንተ ትብል
ምመሓረ።
ተልመዴን- እዛ ‘ዕብዳን’ እትብል
ቃል ብምድግጋም’ኳ ኣሰልኪኻኒ።
ሓንሳብ ክትርስዓ ኣይትኽእልን ዲኻ?
ደራሲ- ሓቅኻ እዚኣስ! . . . ከረድኣካ
ብዘይምኽኣለይ እየ’ኮ ዝደጋግመልካ
ዘለኹ። ወትሩ ትሰምዓ ስለ ዝዀነትስ
ከም እተሰልክየካ ፍሉጥ እዩ። ግን ከኣ፡
እቲ ንጉሆ ንጉሆ ሒዝካለይ ትመጽእ
ዘለኻ ዓለም ብዓለሙ ዝብሎ ተራ
ነገራት ከም ዘሰልከየኒኸ ትርደኣለይዶ
ትኸውን?
ተልመዴን- ንኣብነት?
ደራሲ - ካብ’ዛ ‘ዲነይ ጠሊዐላ’ዶ
ሓግየላ’ ዝበልካያ “ዛንታ”ኻ ገለ
ክፋልዶ ከንብበልካ።
ተልመዴን- እቲ ተራ ነገር እትብሎ
ዘለኻ ንገረኒ እየ ዝብለካ ዘለኹ። ባዕለይ
ዝደረስኩዎ ዛንታ ደኣ ንምንታይ
ከተንብበለይ?
ደራሲ- ከንብበልካ’ሞ ባዕልኻ
ክትነግረኒ. . . “ብርሃነ - ብምብራቓዊ
ወገን ናይ ገዝኡ ብዝነበረ ገፊሕ ጎደና
መጺኡ፡ ነታ ናብ ገዝኡ እተእሊ ቀጣን
መንገዲ ሓመድ ብምሓዝ ኣብ ኣፈፌት
ቀጽሪ ቤቱ በጽሐ። ተብተብ እናበለ ካብ
ጁባኡ መፍትሕ ኣውጺኡ ማዕጾ ቀጽሪ
ከፊቱ፡ ብውሽጢ ኣግጢሙ ብመፍትሕ
ዓጽይዎ ኣተወ። ድሕሪ ዓሰርተ
ስጉምቲ ኣብ ኣፈፌት ናይ ቤቱ ምስ
በጽሐ፡ ካብ የማናይ ጁባኡ ካብ ዓሰርተ
ዘይውሕድ ጥማር መፋትሕ ዝሓዘ
ሰንሰለት ብምውጻእ፡ በብሓደ እናጠመተ
መፍትሕ ቤቱ ረኸባ’ሞ፡ ናብ ቀዳድ
ናይ መፍትሕ ኣእትዩ ክልተ ግዜ ምስ
ጠወያ፡ ከም ዝተኸፍተት ኣረጋጊጹ
ልዓት ማዕጾ ሒዙ ኣርሓወ። ጃኬቱ
ኣውጺኡ ኣብ የማናይ ወገን ናይ ቤቱ፡
ኣብ’ቲ ሽጎማኖ ተንጠልጢሉሉ ዝነበረ
መስቀሊ ብምስቃል፡ ንጸጋሙ ተጠውዩ
ኣብ’ቲ ሰለስተ ሰብ ኮፍ ከብል ዝኽእል
ሳሎን፡ ኮፍ ኢሉ ኣእጋሩ ብምምስቓል፡
ብጸጋማይ ኢዱ ገይሩ ንገጹ ደረዞ. . .”
ኡፍፍፍፍ. . . ፡ ኩሉ ሓደ ስለ ዝዀነስ
ይኣኽለኒ መስለኒ።
ተልመዴን- ‘መሲልካ እንታይ
ኣምጻእካ’ ድዮም ዝብሉ መሰልቲ።
ኣንቢብካኸ እንታይ ኣምጻእካ?
ደራሲ- ንዓኻ እዩ’ኮ እቲ ሕቶ።
‘ጽሒፍካ እንታይ ኣምጻእካዶ’
ክብለካ።
ተልመዴን- ኣነ ደኣ ጽሒፈስ ዛንታ
ኣምጺአ። ዝዀነ ኰይኑ ግን፡ ጽላለኻ
ከይገደደካ ከሎ እቲ ፈለማ ዝበልካዮ
ኣሕጽር ኣቢልካ ክትነግረኒ ትኽእልዶ?

ደራሲ- ክነግረካ እኽእል እየ። ቅድም
ግን. . . ኣብ’ዛ ዘንበብኩልካ ጽሕፍትኻ፡
ብዛዕባ ብርሃነ ዘይገለጽካዮ ብዙሕ
ዝርዝራት ከም ዘሎ ክነግረካ. . .
ተልመዴን- ካብኡ ንላዕሊ እንታይ
ክብል ደሊኻ። በየን ከም ዝመጽአ፡
ከመይ ገይሩ ገዝኡ ከም ዝኣተወ. . .
ጽቡቕ ገይረ ገሊጸዮ ኣለኹ።
ደራሲ- ንሱስ ሓቅኻ! ግን ዝተረፈ
ብዙሕ ነገር ኣሎ። ከም ሕቶ ገይረ
ከቕርበልካ ይሓይሽ። ንኣብነት፡ ማዕጾ
ቤቱ ከፊቱ ምስ ኣተወ፡ መፋትሑ
ኣበይ ኣንቢሩዎ? ናብ ጁባኡ ድዩ
መሊሱዎ ወይስ ኣብ ገለ ኣቐሚጡዎ?
ካብ’ቲ ጃኬቱ ዝሰቐለሉ ክሳብ ሳሎንከ
ክንደይ ስጉምቲ ወሲዱሉ? ንጃኬቱኸ
ብየማናይ ኢዱ ድዩ ሰቒሉዎ ብጸጋማይ
ኢዱ? ወይ ድማ ብኽልተ ኢዱ? እታ
ቀጣን ናይ ሓመድ መንገዲ ካብ’ቲ
ዓቢ ጎደና ንየማኑ ድያ ነይራ ንጸጋሙ.
. .?
ተልመዴን- ኣንታ ሓወይ. . . ነብሲወከፍ ምንቅስቓሱ ክጽሕፍ እንተ
ዀይነ ድኣ ኣየናይ ወረቐት እዩ
ክኣኽለኒ?
ደራሲ- ውሑድ እኮ ኣይኰንካን
ገሊጽካ ዘለኻ። ግን ካብ ጀመርካዮስ
ምሉእ ዘይትገብሮ ንምባል እየ. . .
ተልመዴን- ኣዘራርባኻ ባህ ኣይበለንን
ዘሎ። ናብ ሃለውለው ገጽካ ትኸይድ
ኣለኻ መስለኒ. . .
ደራሲ- . . . ኣሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃ. . .
ሓቅኻ ኢኻ - ሃለውለው እንድየ
ከንብብ ጸኒሐ። ረሲዐልካ ኸኣ’ባ፡
ጁባኡኸ ብዘይካ መፋትሕ እንታይ
ሒዙ ነይሩ ይኸውን?
ተልመዴን- ዝነበረ ይንበሮ፡ ንዓይ
ዘገድሰኒ ገዝኡ ከፊቱ ምእታዉ እዩ።
ብዛዕባ ኣብ ጁባኡ ዝሓዞ ንብረት ንመን
የገድሶ?
ደራሲ- ብዛዕባ ብየማናይ ኢዱ ድዩ
ብጸጋማይ ኢዱ መፍትሕ ሒዙኸ
ንመን የገድሶ? ካብ ኣፈፌት ቀጽሪ
ገዝኡ ክሳብ ኣፈፌት ቤቱ ክንደይ
ስጉምቲ ከም ዝኸደ መን ይጭነቐሉ?
ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ብየማናይ ይኹን
ብጸጋማይ ኢዱ ገጹ ምድራዙኸ
ንኣንባቢ እንታይ ይዓብሰሉ?. . .
ተልመዴን- እንታይ ክጽሕፍ ደኣ
ትደልየኒ ኣለኻ? ቀንዲ ገጸ-ባህሪ ናይ’ቲ
ዛንታ ብርሃነ እዩ። ንምንቅስቓስ ብርሃነ
ጽቡቕ ገይረ እንተ ዘይገሊጸዮ ደኣ
እንታይ ከዘንቱ ብርዒን ወረቐትን ሒዘ.
. .?
ደራሲ- ብዛዕባ ንብርሃነን ምንቅስቓሱን
ምግላጽን ዘይምግላጽን ኣይኰንኩን
ዝዛረብ ዘለኹ። ንገጸ-ባህሪኻ ምስ
ኣንበበቲ ጽቡቕ ገይርካ ከተላልዮ
ምኽኣል ናይ ንፉዕ ደራሲ መለለዪ
እዩ። ምስ ዝዀነ ይኹን ኣገዳሲ

ፍጻመ ዘይተኣሳሰሩ ዝርዝራት ምብዛሕ
ግን ሃለውለው እዩ። ብኸም’ዚ ዝበለ
ሃለውለው፡ ብርሃነ ገና ገዝኡ ከይኣተወ
ከሎ፡ ብውሑዱ ሓደ መጽሓፍ
ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። “ማዕጾ
ክኽፈት ከሎ ከመይ ዝበለ ድምጺ
ገይሩ? ክንደይ ግዜ ሃመማ ካብ ኣካላቱ
‘ሰስ’ ኢሉ ኣልዩ? ዕምቘት ምስትንፋሱ
ከመይ ነይሩ? እቲ ተሰቒሉ ዝነበረ
ሽጎማኖ ሕብሩ እንታይ እዩ? ሳሎኑኸ
ብመንጸፍ ተጎልቢቡ ድዩ ነይሩ ወይስ
ኣይተጎልበበን? ብጸጋማይ ጫፍ ድዩ
ዋላስ ብየማናይ ጫፍ ናይ ሳሎን
ኮፍ ኢሉ?. . . መወዳእታ ዘይብሉ
ዝርዝራት. . .
ተልመዴን- እዚ ትብሎ ዘለኻ’ሞ
ክኸውን ዘይክእል እዩ። ኩሉ ነገር
ከመይ ኣቢልካ ክትገልጾ ትኽእል. . .
ደራሲ- ጽቡቕ መልሲ እዩ። ድሮ
ኩሉ ነገር ክትገልጽ ከም ዘይትኽእል
ተገንዚብካ ስለ ዘለኻ ሓደ ስጉምቲ
ንቕድሚት እዩ። ኩሉ ነገር ክትገልጽ
ከም ዘይትኽእል እንተ ተገንዚብካ?
እቲ ሕቶ ባዕሉ ክመጽኣልካ እዩ።
“ነየኖት ነገራት ክመርጽ ኣለኒ?” ዝብል
ሕቶ ማለተይ እየ. . .
ተልመዴን- ሕራይስከ. . . ብኸመይ
ክመርጽ ነይሩኒ? ኮለል ገዲፍካ ሕጽር
ዝበለ መልሲ ሃበኒ።
ደራሲ- ሕጂ እውን ናብ’ዛ ከንብበልካ
ዝጸናሕኩ ኣብነት እየ ክምለስ። ድሕሪቲ
ኩሉ ሃለውለው፡ ብርሃነ፡ ተመሲሑ ካብ
ገዝኡ ከም ዝወጽአን፡ ምስ ኣዕሩኽቱ
ተራኺቡ ከም ዘዕለለን ኢኻ ነጊርካ።
ምሸት ከኣ፡ ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ
ገዝኡ ኣትዩ ደቂሱ። እቲ ኩሉ ዝርዝር፡
ምስ ዝዀነ ይኹን ኣገዳሲ ትልሚ
ምትእስሳር የብሉን። ዕላማኻ ንኣንባቢ
ምድኻም እንተ ዀይኑ፡ ተዓዊትካ
ኣለኻ. . .
ተልመዴን- ኣንባቢ ከም ዝስዕቦ
ክገብር እምበር ከዳኽም ኢሉ ዝደርስ
ሰብ ኣሎ ድዩ? ምናልባት ናትካ ዕላማ
ንዓይ ንምድኻም እንተ ዀይኑ ግን
ኣይተዓወትካን ኣለኻ. . .
ደራሲ- ይትረፍዶ ምስ ኣገደስቲ
ፍጻመታት ምትእስሳር ዘይብሉ
ሃለውለው ክትጽሕፍ፡ ኣብ’ቲ ምስ
ፍጻመታት ዝተኣሳሰር እውን መራጺ
ክትከውን እዩ ዘለካ። ከም’ዚኣቶም
ዝኣመሰሉ ደቀቕቲን ኣገደስቲ ዘይኰኑን
ዝርዝራት ክበዝሑ ከለዉ፡ ነቲ ቀንዲ

ዛንታ ቦታ የጻብቡሉ። የህስሱዎ ሰሓብነቱ ከም ዝጎድል ይገብሩዎ።
ተልመዴን- ከመይ ማለትካ እዩ?
ደራሲ- ምሳኻ ብዙሕ ምዝራብ
የድክመኒ ስለ ዘሎስ ሓንቲ ጥቕሲ
ፈላጣትዶ ክነግረካ? ኣዕሙቕ ኣቢልካ
መርሚርካ እንታይ ትብል ከም ዘላ
ክትነግረኒ?
ተልመዴን- እሰምዓካ እምበር ናይ
ክንደይ ሃላዋት ጥቕሲ ዘይሰማዕና!
ደራሲ- “ኣብ ገንኢ ብዛዕባ ዘሎ ነብሲወከፍ ንጣብ ማይ ምግላጽ ኣየድልየካን
እዩ። ብዛዕባ ሓንቲ ንጣብ ጥራይ
ግለጽ - H2O - ኣንበብቲ ባዕላቶም
ክግንዘቡዎ እዮም”
ተልመዴን- ክክክክክክክክክ. . .
እንታይ ማለት ደኣሉ እዚኸ? ማይን
ገንኢን እንታይ ኣምጸኦም? ጥዑይ ነገር
ከም ዘይተምጽእ ደኣ ተረዲኡኒ ነይሩ
እንድዩ. . .
ደራሲ- ቅድሚ ምስትንዓቕካ
ኣዕሙቕ ኣቢልካ ኣስተውዕል። እቲ
ኣነን ንስኻን ክንበሃሃሎ ዝጸናሕና፡
ጽሙቕ ብዝበለ መንገዲ ኣብ’ዛ ጥቕሲ
ክትረኽቦ ኢኻ። ኣንበብቲ፡ ኣመት እንተ
ሂብካዮም ባዕሎም ዝትንትኑዎ ነገራት
ብዙሕ እዩ። ክርደኣካ እንተ ኽኢሉ፡
ብሓጺሩ፡ ጽሑፍ ዘናውሑ ገፈጥመፈጥ ኣይትምላእ እዩ ትርጉሙ።
ተልመዴን- ሎሚስ ሕሉፍ ሓሊፉካ

ንጽሑፈይ ገፈጥ-መፈጥ እምበኣር
ኢልካዮ? እእም. . .
ደራሲ- እዚ ክብል ከለኹ’ኮ ‘ዘየድልዩ’
ንምባል ደኣ’ምበር፡ ንምንቁሻሽ
ኣይኰንኩን. . .
ተልመዴን- ዝገደፍካለይ ዘይብልካ
- ሎምስ ኣነ ድየ ተጸሊለ ዘለኹ ዋላ
ንስኻ ጠፊኡኒ ኣሎ። ንስኻ ክትድህል
እምበር ክትምህር ኣይተፈጠርካን።
ደራሲ- ብዛዕባ ምምሃር’ሞ፡ ከመይ
ገይርካ ከም እትጽሕፍ ክምህረካ ዝኽእል
ሰብ የለን። ንስኻ ኢኻ “እንታይ ሜላ
እንተ ተጠቐምኩ ጽሑፈይ ክንበበለይ
ይኽእል ክትብል ዘለካ. . .
ተልመዴን- ክትምህር ዘይትኽእል
እንተ ዄንካ ደኣ ስለምታይ ተድክመኒ?
ብኣጋኡ “ባዕልኻ ተመሃር” ኢልካ
ዘይተፋንወኒ ዝነበርካ። እሞ ድማ
ሃለውለውን ጸርፊን. . .
ደራሲ- ርግእ ኢልካ ነዛ ጥቕሲ
ኣሰላስላ’ሞ፡ ገለ ነገር ክርደኣካ እዩ። ምስ
ተረደኣካ ተመለሰኒ ክንሳነ።
ተልመዴን- እንታይ ክገብር ክምለሰካ?
ዘየራገፍካዮ ጸርፊ ደዀን ሃልዩካ!
ደራሲ- ምጻእ ደኣ፡ ሓንቲ መዓልቲ
ንፉዕ ደራሲ ከም እትኸውን ይረኣየኒ
ስለ ዘሎስ ክኸስረካ ኣይደልን እየ።
ተልመዴን- ሓቅኻ ዲኻ’ታ? ብገፈጥመፈጥ ከኣ ንፉዕ ደራሲ ይኽወን’ዩ?.
..

ስግንጢር ጥቕስታት ጸሓፍቲ
“ኣብ ንፉዕ ጸሓፊ ዝፍተወኒ ነገር እንተ ሃልዩ፡ እንታይ በለ ኣይኰነን። እንታይ
ኣሕሸዅሸዀ ደኣ’ምበር” ሎጋን ፒርሳል ስሚዝ
“ብርዕና ኣብ ወረቐት ክንተክል ከለና፡ ንኽንሓስብ የተባብዓና። እዚ ንባዕሉ ብዛዕባ
ሂወት ኣዕሚቝና ከም እንሓስብ ብምግባር፡ ሚዛናዊነት ንኽንሕሉ ይሕግዘና”።
ኖርበት ኦላት
“ንኣጸሓሕፋ ኖቭል ዝመርሕ ሕጊ የለን። ነይሩ እውን ኣይፈልጥን። ብሕጂ
እውን ንሓዋሩ ኣይክህሉን እዩ” ዶሪስ ለሲንግ
“ዝዀነ ጸሓፊ ዝኸውን ሰብ፡ ኣብ 15 ዕድመኡ ሓያሎ ኖቭላት ክጽሕፍ
ዘኽእሎ እኹል ፍልጠት ኣለዎ” መይ ሳርቶን
“ሓደ ምስ ነብስኻ ናይ ምዝራብ ጥቕሚ፡ እንተ ወሓደ ዝሰምዓካ ሰብ ከም ዘሎ
ስለ እትፈልጥ እዩ” ፍራንክሊን ፒ. ጆንስ
“ኣነ፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ጻዕዳ ቈጽሊ ወረቐትን ምስ ረሳሕ ሓንጎልን እየ ምጽሓፍ
ዝጅምር” ፓትሪክ ደኒስ
“ዛንታ ክትነግር እንተ ደሊኻ፡ ገጸ-ባህርያት ፍጠር፡ ፍጻመታት መሃዝ - ንጽህናን
ሓያል ስምዒት ተምሳጥን ይሃልኻ - ካብኡ ንንየው፡ ከመይ ገይርካ ከም እትጽሕፎ
በዓለዲኡ ይፈልጥ” ሶመርሰት ማግሃም

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣድላይነት ምፍዋስ ማይ-ኮዖ
ምሕደራ ማይን ሓመድን

ዓንዶም ግርማይ
ራብዓይ ክፋል
ዝናብ ተጸቢኻ ንዝካየድ ሕርሻዊ
ንጥፈታት፡ ዝናብ ንባዕሉ ቀንዲ ምንጪ
ማይ’ዩ። ቀጻልነት ኣብ ዘለዎ እትዋት
ሕርሻ ንምፍጣር ምርግጋእ ሚዛን ማይኮዖን ውሕሉል ምሕደራ ማይን ኣዝዩ
ኣገዳሲ እዩ። እቲ ዝርከብ ዝናብ ዘይስሩዕን
ሃንደበታውን ምስ ዝኸውን፡ ኣብ
ንጥፈታት ሕርሻን እቶትን ዓቢ ሃስያ ስለ
ዘለዎ፡ ሓረስቶት ኣቐዲሞም ምድላዋት
ክገብርሉ ይግባእ። ሓረስቶት ንደርቅን
ዕልቕልቕን ንምፍዃስ ኣብ ክውንነት
ዝተመስረተ ውሁድ ዕቀባን ምሕደራን
ማይ የድልዮም።
ረብሓታት ንምዕባይ ዝተረኽበ ዝናብ
ኣብ ግራት (ብደረጃ ሓረስቶት) ከምኡ
እውን፡ ኣብ ማይ-ኮዖ (ብደረጃ ኮም)
ብውሕሉል ኣገባብ ክመሓደር ይኽእል።
ምሕደራ ማይ ኣብ ማይ-ኮዖታት እዞም
ዝስዕቡ ይርከብዎም፡• እኹል ምዝራቝ ንምትብባዕ ምዕቃብ
ማይ ኣብ ሕርሻዊ መሬት።
• ምእካብን ምውህላልን ካብ ዝናብ
ዝተረኽበ ዝያዳ ማይ።
• ብቐንዱ ንዝዓበየ ረብሓታት
ቅርዑዊ ኣከዛዝና ማይን ውሕሉል
ኣጠቓቕማኡን።
ኣብዚ መምርሒ ዘሎ ስርሓት ኣብ
ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብቐንዱ፡ ኣብ
ውሕሉል ኣተዓቓቕባን ኣጠቓቕማን
ውሱን ትሕዝቶ ማይ ኣብ ንቑጽ ቦታ፡
ውሁድ ሕርሻ-ኣግራብን መጋሃጫ
ቦታታት ዝዓለመ ስለ ዝዀነ፡ ሓረስቶት
ምስ ኵነታትን ባህሪ መሬትን ዝሰማማዕ
ሜላ ክመርጹ ይግባእ።
ገለ ኣገባባት’ውን ዘይምዕሩይ ሚዛን
ኣብ መንጎ ዝባኸነን ግቡእ ቀረብ
ማዕድናትን ንምምሕያሽ ዝዓለመ’ዩ።
እዚ ንምግባር ምምሕያሽ ሽፋን መሬት፡
ምቅይያር ዘርኢ፡ ምቕዳር መሬት ሕርሻ፡
ምውህራር ዘርኢ፡ ምድኳዕን ምውህሃድ
ሕርሻ-ኣግራብን ዝኣመሰሉ ሜላታት
የጠቓልል።
4.1.1 ምሕደራ ሓመድን ማይን ኣብ
ግራት ሓረስቶት
ንግቡእ ምሕደራ ማይን ሓመድን
እቶም ኣብ ግራት ሓረስቶት ዝካየዱ
ንጥፈታት እዮም። ኣብ ስርሓት ዕቃበ
ማይን ሓመድን እቶም ቀንዲ ኣገባባት

እዞም ዝስዕቡ እዮም፥
• ኮንቱር ተኸቲልካ ምሕራስ (Contour
farming)፦ ኣንጻር ፈሰስ ማይ ተኸቲልካ
ምሕራስ ብሓረስቶት ሃገርና ብልምዲ
ዝካየድ ኣገባብ ማሕረስ እዩ። ዕቃበ
ማይን ሓመድን መዕገቲ ዛላን ተኽሊ
ሓጹር ብምግባርን ክካየድ ይከኣል። እቲ
ቐዳማይ ስጒምቲ ኣብ ብኮንቱር ምሕራስ
ሓረስቶት ክኽተልዎ ዝግብኦም ሕንጻጽ
ምውሳን’ዩ። ኵሉ ቀጺሉ ዝመጽእ ናይ
ምዕቃብ ሓመድ ስራሓት ድማ ምስዚ
ሕንጻጽ ዝተዛመደ ይኸውን።
ኮንቱር ተኸቲልካ ዝስርሑ ስርሓት
ምዕቃብ ማይን ሓመድን ናህሪ ውሕጅ
ናብ ታሕተዋይ ማይ-ኮዖ ይንኪን
ንምዝራቝ ማይ ኣብ ሓመድ የተባብዕን።
በዚ ኸኣ ስሩዕ ምዝርጋሕ ማይ ኣብ
ግራውቲ የውሕስን ፍግረ-መሬት
የጉድልን።
• ናይ ሳዕሪ ቃጽዖ፦ ናይ ሳዕሪ
ቃጽዖ (Grass strips) ሳዕሪ ብመስመር
ብምትካል ወይ ሳዕሪ ከም ዝበቁል
ብምግባር፡ ናይ ምክልኻል ሜላ’ዩ። ብጻዕቂ
ምትካሉ ፍግረ-መሬት ኣብ ምክልኻል
ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር። ከከም’ቲ
ኵነታት ከባቢ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሳዕሪ
ነዚ መዓላ ክውዕሉ ይኽእሉ። ዝተዓጽደ
ሳዕሪ ኮንቱር ንመግቢ እንስሳ ከምኡ ድማ
ጠሊ ንምዕቃብ ንሽፋን መሬት ኰይኑ
የገልግል። ቨቲቨር ዝተባህለ ዓይነት ሳዕሪ
ንኣብነት፡ ኣብ ምክልኻል ፍግረ-መሬትን
ተጻዋርነት ደርቅን ካብቶም ተመረጽቲ
ዓይነታት ሳዕሪ እዩ። ሓረስቶት ድማ ነዚ
ዓይነት ሳዕሪ ክጥቀሙሎም ክተባብዑ
ይግብኦም። ሳዕሪ ቃጽዖ ድበት ናይ
ምእካብ ተኽእሎ ስለ ዘሎዎ ድማ፡ ኣብ
ሓጺር ግዜ መሬት ንምድልዳል ኣዝዩ
ሓጋዚ’ዩ።
ብመስመር ዝትከል ሳዕሪ፡ ንመግቢ
እንስሳን ሽፋን መሬትን ኣብ ዘድለየሉ
ቦታ ተመራጺ’ኳ እንተዀነ፡ ደርቂ ናይ
ምጽዋር ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ፡ ኣብ ኣዝዩ
ኣጻድፍን ደረቕ ቦታን ምትካል ምቹእ
ኣይኰነን።
• ተኽሊ ብመስመር ምትካል
ኮንቱር ተኸቲልካ ብመስመር ተኽሊ
ምትካል (Hedgerows) ኣካል ውሁድ
ሕርሻ-ኣግራብ (agro-forestry system)
እዩ። እዚ ድማ ኣዝርእቲ ምስ ቀወምቲ
ኣግራብ ወይ ቆጥቋጣት ምትካል

ግራትና ንዛሊ ማይና ንዓቅብ!

መደባዊ ዛላ ኣብ ጸዳፍ ቦታታት
ማለት’ዩ። ቀንዲ ዕላማ ኣግራብ ብመስመር
ምትካል፡ ብንፋስ ኣብ ልዕሊ መሬት
ንዝስዕብ ፍግረ-መሬት ምክልኻልን
ንዘራእቲ ሽፋን ብምግባር፡ ጠሊ መሬት
ምዕቃብን እዩ። ስለ ዝዀነ፡ ሓረስቶት ኣብ
መሬት ሕርሻ ብዙሕ መዓላ ዘሎዎም
ኣግራብ ንኽተኽሉ ወይ ናይ ምትካል
ልምዲ ከሕድሩ ክተባብዑ ኣሎዎም።
መሬት ካብ ዝዀነ ፍግረ መሬት በሎ
ካልኦት ሳዕቤናት ንምክልኻል፡ ህላወ ጽላል
ኣግራብ ወሳኒ እዩ። ንኣብነት፡ ናይትሮጂን
ከመንጭዉ ዝኽእሉ ኣግራብ ምትካል
ንገዛእ ርእሱ፡ ኣብ ምህብታም ሓመድ
ልዑል ተራ ስለ ዘሎዎ ተመራጺ’ዩ።
ንውጥንን ኣሰራርሓኡን ከምኡ’ውን፡ ኣብ
ሞንጎ ተኽሊ ክህሉ ዘሎዎ ርሕቀትን
ንምፍላጥ ግን ክኢላታት ሕርሻ ምውካስ
የድሊ።
ይኹን እምበር፡ ኮንቱር ተኸቲልካ
ኣትክልቲ ኰነ ፈልሲ ቀወምቲ ኣግራብ
ምትካል፡ መስርሕ መለሳ መሬት ኣብ
ሓጺር ግዜ ክካየድ ብምጽንሑ፡ ንምትግባሩ
ኣጸጋሚ ኰይኑ ጸኒሑ። ስርዓተ ዋንነት
መሬት ሕርሻ ኣብዚ ጒዳይ፡ ንነዊሕ
ዝጠመተ ወፍሪ ዘየተባብዕን ብኣውራኡ
ምስ ጽበት መሬት ድማ ዘይከይድ
ብምዃኑ እዩ።
• ውሁድ ሕርሻ-ኣግራብ:
ውሁድ ሕርሻ-ኣግራብ (Alley
cropping) ኣካል ስርዓት ኣግሮ ፎረስትሪ
(Agro-forestry system) እዩ። ንደቂ-ሰብ
መግቢ ዝኸውን ዘራእቲ ምስ ቀወምቲ
ኣግራብ ወይ ቆጥቋጣት ምትካል ድማ
የጠቓልል። ዕላማ ውሁድ ሕርሻ-ኣግራብ፡
ብዝናብ ዝስዕብ ፍግረ-መሬት ምክልኻልን

ኣግራብ ብኣኽሊሎም ናህሪ ዝናብ ነኪዮም
ማይ ጸረር እናበለ ብህድኣት ናብ መሬት
ከም ዝዘሩቝ ምግባርን እዩ።
ብኻልእ መዳይ እቶም ካብ ኣግራብ
ዝረግፉ ኣቑጽልትን ቅላጣትን ትሕዝቶ
ሓመድ ኣማዕቢሎም ብእኡ መጠን
መሬት ማይ ናይ ምሓዝ ዓቕሙ
ብምሕያል ኣብ ዑደት ማይ እጃሞም ስለ
ዘበርክቱ፡ ሓረስቶት ክሰርሕሉን ብቐጻሊ
ከዘውትርዎን ዝግባእ ሜላ እዩ። ውሁድ
ሕርሻ-ኣግራብ ኣብ ጽንኩር ናይ ደርቂ
እዋናት’ውን ከይተረፈ፡ ኣገዳሲ ባእታታት
ሓመድ ናይ ምምንጫው ባህሪ ስለ ዘለዎ፡
ኣብ ዘይስሩዕ ዝናብ ዝደኸየ ሓመድ
ተመራጺ ይኸውን። ንኣገባብ ትግባረኡ
ዝምልከት ምስ ክኢላታት ሕርሻ
ምምኽኻር የድሊ።
እዚ ኣገባብ’ዚ ንሓደ ዓይነት ዘርኢ ወይ
ምግራብ ምቹእ ኣብ ዘይኰነ ቦታ ብፍላይ
ተመራጺ እዩ። ብኣንጻርዚ፡ ውሁደ ሕርሻኣግራብ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብ ዝካየድ
መለሳ መሬት ንምትግባሩ ኣጸጋሚ እዩ።
ምኽንያቱ፡ ክብ ኢሉ ከም እተገልጸ፡
ስርዓተ ዋንነት መሬት ንነዊሕ ዝጠመተ
ወፍሪ ስለ ዘየተባብዕን ምስ ጽበት መሬት
ዘይከይድ ስለ ዝዀነን።
•
ምቅይያር ዘርኢ (Crop
rotation):
ምቅይያር ዘርኢ ኣብ ሐደ ግራት
ኣብ ዝተፈላለየ ዓመታት ዝተፈላለዩ
ዘራእቲ ምዝራእ ማለት’ዩ። ቀንዲ ዕላምኡ
ፍርያምነት ሓመድ ንምምሕያሽን ዳግመምምላስ ፍርያምነት ኣብ ሓመድ ርኡይ
ኣተዋጽኦ ኣለዎ። ኣብ ግዜ ቃድራ’ውን፡
ንመግሃጫ እንስሳ ጽቡቕ ዕድል ዝህብ
እዩ።
ትግባረ እዚ ዓይነት ኣገባብ እዚ፡ ካብ
ቦታ ናብ ቦታ ዝፈላለ’ኳ እንተዀነ፡
መብዛሕትኡ ግዜ ምቅይያር ዘርኢ ኣብ
ነፍሲ-ወከፍ ሰለስተ ዓመታት ድሕሪ
ምክያድ፡ መሬት ሕርሻ ንሓደ ዓመት
ክቓድር ምግዳፍ። ንኣብነት ኣብ ከበሳታት
ኤርትራ ምቅይያር ኣዝርእቲን ኣብ
ዓይነታት ጥረታትን ዝዝውተሩ ኣእካል
ኣለዉ። ጣፍ፡ ጻዕዳ እኽሊ (ስገም፡ ስርናይ፡
ሓንፈጽ) ድሕሪ ምዝራእ መስርሕ ቃድራ
ይስዕብ። ምቅይያር ዘርኢ ኣብ ውልቃዊ
ድሌትን ምርጫን ሓረስቶት ዝውሰን እኳ
እንተዀነ፡ ነገር ግን ኵነታት ፍርያምነት
ሓመድ ኣብ ምምእዛን ልዑል ኣስተዋጽኦ
ከም ዝገብር ምግንዛብ የድሊ።
እቲ ዓቢ ቍም-ነገር ምቅይያር ናይ

ዘርኢ ኣብ ሓደ ግራት፡ ምምጻይ ዝተወሰኑ
መኣዛታት ሓመድ ይከላኸልን ፍርያምነት
ሓመድ ይዕቅብን። እዚ ኣገባብ ማሕረስ
ብተወሳኺ ለበዳ ባልዓትን ጻህያይን ናይ
ምክልኻል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ሓረስቶት
ከስተብህሉሉ ይግባእ።
• ምውህራር ዘርኢ፦ ምውህራር
ዘርኢ (Inter-cropping) ዓመታዊ ኣብ
ሓደ ግራት ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ
ዓይነት ዘርኢ ምዝራእ ማለት’ዩ። ኣብ
ከበሳ ዘለዉ ሓረስቶት ሃገርና ንኣብነት፡
ጣፍ ምስ ሽንፋእ፡ ስገም ምስ ስርናይ፡ ዕፉን
ድማ ምስ ጥረታት ኣዋህሪሮም ክዘርኡ
ይረኣዩ። ቀንዲ ከምኡ ናይ መግበሪኦም
ዕላምኦም ድማ፡ ንብቋልያ ኣዝርእቲ ካብ
ዘይተደልዩ ባልዓት ምክልኻል፡ ኣብ እዋን
ደርቂ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ፡
እቶት ንምዕባይን ትሕዝቶ መኣዛታት
መግቢ ንምርግጋጽን እዩ።
መስርሕ ምውህራር ዘርኢ ብመስመር
ወይ ብምብታን ክካየድ ይኽእል።
ዕድመ ምሽዋት ኣእካልን ጠለብ ማይን
ዝደልዩ ኣእካል ብሓንሳብ ብምዝራእ፡ ኣብ
እቶት ምህርቲ ኣማራጺ ዕድል ዝፈጥር
እዩ። እዚ ማለት ካብቲ ሓደ ዝኸሰርካዮ
ምህርቲ ካብቲ ካልእ ክትረኽቦ ስለ
እትኽእል። ኣብ ዝተሓዋወሰ ዘራእቲ
ጥረታት ብምጥቃም፡ ኣገዳሲ መኣዛ
ሓመድ ንዝዀነ ናይትሮጅን ብምውሳኽ
ፍርያምነት መሬት ምምሕያሽ ይከኣል።
• ምሽፋን መሬት፦ ምሽፋን መሬት
(Mulching) ኣገባብ ኣብ መንጎ
ኣዝርእቲን ኣሕምልቲን ዘሎ መስመር
ዝተዓጽደ ሳዕሪ፡ ተረፈ-ምህርቲን ገፈጥመፈጥን ተጠቒምካ መሬት ሕርሻ
ምሽፋን እዩ። እዚ ኣብ ሓውሲ ድሩቕን
ጻህያይ ዝበዝሖ ቦታታትን ልሙድ እዩ።
ኣብ ምዕቃብ ጠሊ መሬትን ምዕጋት
ዕቤት ጻህያይን ኣብ ምግታእ ስለ ዝሕግዝ፡
ኣብ ኣቃውማ ሓመድ ዓቢ ኣበርክቶ
ኣለዎ። ኣቑጽልቲ ወይ ተረፍ-መረፍ
ኣትክልቲ ካብ ምስንጣቕ ሓመድ ስለ
ዝከላኸልን ንዝዓበየ ፍግረ-መሬት ስለ
ዘድሕንን ብሓረስቶት ክትግበር ይግባእ።
እዚ ኣገባብ ምዕቃብ ሓመድ ኵሉ
ግዜ፡ ኣብ ድሩት መጠን ዝናብ ዝዘንቦ
ኣከባቢ ጽቡቕ ውጽኢት ክህልዎ እንከሎ፡
ኣብ ጀቕጀቕ ቦታታት ግን፡ ተመራጺ
ኣይኰነን - ምኽንያቱ ማይ ብግቡእ ኣብ
ሓመድ ክስተ ስለ ዘለዎ።

ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

ን
ም
ቶ
ህልታ

ባ
ን
ታት

ህዝብ

ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት
ኣብ ዞባ ሚን ሕ/መ/ኣመሪካ ፍሉይ
ስማ ባክስፖርት ዝተባህለት ከተማ፡
ኣብ መፋርቕ 16 ክ.ዘ ተርእዮታት
ጥንቆላን ሕማቕ ተግባራትን ከስፋሕፍሕ
ብምጅማሩ፡ ኣማሓዳሪ’ታ ከተማ ዝነበረ
ኮሎኔል ባክ “ነዚ ተግባራት ዝፍጽሙ
ዘለዉ፡ እቶም ጸለምቲ ባራዩ እዮም”
ካብ ዝብል እምነት ነቒሉ፡ ከም’ዚ ክገብር
ዝጸንሐ ሰብ ብማሕነቕቲ ክፍረድ ምዃኑ
ኣዊጁ። ብናይ’ቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ
ድሑር ኣረኣእያ ጠንቋሊት ጸላምን
ኣጽፋራ ነዊሕን ጭሕሚ ዘለዋን’ያ
ይብሃል ብምንባሩ፡ እቶም ነታ ጠንቋሊት
ኣብ ምድላይ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት
ፖሊስ፡ ሓንቲ ሜሪ እትጽዋዕ ድኻ ጸላም
ሰበይቲ ረኸቡ። ኣጽፋራ ነዊሕ ብምንባሩን፡
ናይ ሰብኣይ ዝመስል ደቂቕ ጭሕሚ
ስለ ዝነበራን ድማ፡ ንሳ’ያ እታ ጠንቋሊት
ብምባል ናብ’ቲ ኣማሓዳሪ ወሰዱዋ።
ሜሪ ዋላ’ኳ ደጋጊማ ካብ ከም’ዚ
ዓይነት ተግባራት ናጻ ምዃናን፡ ፈለጥታ
ድማ ተመላላሲት ቤተ-ክርስትያን ምዃና
እንተሓበሩን፡ ነቲ ኣብ ከተማ ባክስፖርትን
ከባቢኣን ሳዕሪሩ ዝነበረን ኣብ ህዝቢ ራዕዲ
ዝፈጠረን ተግባራት ጥንቆላ ብምጥፋእ፡

ስም ክረክብ ዝሕልን ዝነበረ ኮሎኔል
ባክ ግን፡ ንምሕጽንታኣ እዝኒ ከይሃበን፡
ግቡእ ምጽራይ ከይገበረን ርእሳ ተቖሪጻ
ክትቅተል ፈረደ። ነቶም ንንጽህና’ታ
ሽማግለ ክምስክሩ ዝቐረቡ ባራዩ እውን፡
“ምስክርነት ባርያ ቅቡል ኣይኮነን”
ብምባል፡ መርኣያ ድፍረቶም ሰላሳ
ኵርማጅ ክህረሙ ብምእዛዝ፡ ንኣስራሒታ
ዝነበረት ጻዕዳ ገሲጹ ሰደዳ።
መዓልቲ ፍርዲ ሜሪ ምስ ኣኸለ፡
ብርክት ዝበለ ሰብ ተኣኪቡ። ሜሪ
ተቐይዳ ብምምጻእ፡ ተንበርኪኻ ርእሳ
ናብ’ቲ መሰየፊ ኣተወ። ሓደ ካህን ከናዝዛ
ምስ ቀረበ ድማ፡ ብትሑት ድምጺ፡
“ኣባ፡ ኣነ ንጽህቲ ሰብ’የ። ነዚ ብዓመጽ
ዝቐትለኒ ዘሎ ኣማሓዳሪ ድማ ረጊመዮ
ኣለኹ። ንጽህናይ ክትፈልጡ፡ ርጋጽ
የማነይቲ እግረይ ንዘልኣለም ካብ ልዕሊ
ማርሞ መቓብሩ ኣይክጠፍእን’ዩ። ካብ
ዘርኡ ዝተወልዱ ደቂ-ተባዕትዮ ድማ፡
ኣብ የማነይቲ ምዕጕርቶም ጸሊም ንጣብ
ሒዞም ክውለዱ እዮም” ብምባል፡ ዘረባኣ
ነቶም ህዝቢ ከስመዖም ተላበወቶ። እቲ
ካህን ንዘረባ ሜሪ ናብ’ቲ ህዝቢ ደገመ።
እቶም ብጽልኢ ጸለምቲ ዓዊሮም ዝነበሩ
ጸዓዱ ግን፡ ነዚ ብፋጻን ብድዐን’ዮም
ተቐቢሎምዎ።
ብዘረባ ሜሪ ተቖጢዑ ዝነበረ ኣማሓዳሪ፡
ነቲ ምኩር ሰያፊ ናይ “ፈጽም” ምልክት
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ምስ ሃቦ፡ ርእሲ ሜሪ ተቖሪጹ ኣብ ትሕቲ
እግሩ ክወድቕ’ኳ እንተነበረ ትጽቢቱ፡
እቲ ሰያፊ ግን ነዚ ክፍጽም ኣይከኣለን።
እታ ንዓመታት ኣራእስ ብዙሓት ሰባት
ዝሰየፈት ሴፍ ዘልዓለት ኢዱ፡ ሽዑ
ከተልዕላ ኣይከኣለትን። ኢድ’ቲ ሰያፊ
ናብ ዓንዲ እያ ተቐይራ ነይራ። ካብ’ታ
ጣውላ ምስ ወረደ ግን፡ ናብ ንቡር
ተመልሰት።
ሕርቃኑ ጥርዚ በጺሑ ዝነበረ ኣማሓዳሪ፡
ናብ’ታ ጣውላ ብምድያብ ነታ ሴፍ
ኣልዒሉ ንርእሲ ሜሪ ካብ ኣካላታ ፈለዮ።
ከም ዓቢ ጅግንነት ዝፈጸመ ድማ ደረቱ
ነፊሑ ወረደ።
ሜሪ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ተቐብረት።
ዛንታኣ ድማ ምስ ግዜ ተረሰዐ።
ድሕሪ 4 ዓመት እቲ ኣማሓዳሪ
ምስ ሞተ፡ ከም ለበዋኡ ደቁ ኣብ ልዕሊ
መቓብሩ ስሙ ዝተወቕሮ ጻዕዳ ማርሞ
ተኸሉሉ።
እቲ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዝተኸፍሎን
ንዝናን ሃብትን’ቲ ኣማሓዳሪ ዝገልጽ
ዝነበረን ማርሞ ግን፡ ንጽባሒቱ ሕብሩ
ክድወን ጀመረ። ሓላዊ’ቲ መቓብር
ንደቂ ኮሎኔል ባክ ሓበረ። እታ ስድራን

ነቲ ማርሞ ዝሰርሐ ክኢላን ኣብ’ቲ ቦታ
ተኣከቡ። እቲ ክኢላ ንደቂ ኮሎኔል ባክ
እቲ ጻዕዳ ማርሞ ንዘልኣለም ሕብሩ ክቕየር
ዘይከኣል ፍሉይ ዓይነት ምዃኑ ሓበሮም።
ካልእ ማርሞ ክተኽለሉ ኣዘዙዎ። ከምኡ
ድማ ገበረ። ንጽባሒቱ እውን እቲ ሓድሽ
ማርሞ ተደወነን ኣሰር ገዛፍ የማነይቲ
እግሪ ተሳእሎን። ደቂ ባክ ነቲ ክኢላ
ንኣሰር እቲ እግሪ ከጥፍእ ኣዘዙዎ። እቲ
ኣሰር ግን መሊሱ ደሚቑ።
ንብምሉእ ኣእማን’ቲ መቓብር
ብምእላይ፡ ካልእ ኣእማን ምስ ተኸሉሉ
እውን፡ እቲ ኣሰር ኣይሃሰሰን። ከተማ
ባክስፖርት ብዛዕባ መርገም ሜሪ ክትዛረብ
ጀመረት። ነዚ ዘራጕድ ኣብ’ቲ ዓመት
ዝተወልዱ ክልተ ካብ ደቂ-ደቂ እቲ
ኣማሓዳሪ ነበር፡ ኣብ ምዕጕርቶም ጸሊም
ነጥቢ ሒዞም ብምውላዶም መርገም
ሜሪ ርጉጽ ኮነ። እቲ ተርእዮታት ንነዊሕ
ምስ ቀጸለ፡ ደቂ ኮሎኔል ባክ ንስድራ ሜሪ
ይቕረታ ብምሕታት፡ ንውጽዕቲ ሜሪ
ምዕሩግ ጸሎተ-ፍትሓት ገበሩላ። እቲ
ዘገርም እዚ ምስ ተፈጸመ፡ ኣብ’ቲ ዝሰዓበ
ግዜ ዝተወልደ ህጻን ዝኾነ ምልክት
ከይሓዘ ወጺኡ። ኣሰር የማነይቲ እግሪ
ሜሪ ግን ክሳብ ሕጂ ካብ ልዕሊ ሓወልቲ
መቓብር ኮሎኔል ባክ ምእላይ ብምእባዩ፡
ንበጻሕቲ ዘገርም ዘይተፈትሐ ግድል
ኮይኑ ኣሎ።

ሓድሽ ህጻን ንምቕባል፡ ህዝብታት ዝተፈላለዩ ልምድን ባህልን ኣለዎም።
እቶም ዝካየዱ ጽምብላት፡ ነቲ ናጽላ
ካብ ዓይኒ ሰብን ርዅሳት መናፍስትን
ንምክልኻል ተባሂሎም፡ ካብ ማሪታዊ
እምነታት ዝነቐሉ ልምድታት’ዮም።
ኣብ ጃፓን፡ መዳሕንቲ ናይ’ቲ ናጽላን
ባህላዊ ክዳን ጃፓናውያን ዝተኸድነት
ባንቡላን ብሓባር፡ ኣብ ንእሽቶ ሕብራዊት
ሳንዱቕ የቐምጡ። “እቲ ናጽላ ቀጻሊ
ምስ ዝበኪ ጽቡቕ ጥዕና ክረክብ’ዩ” ካብ
ዝብል እምነት ድማ፡ ዝተፈላላዩ ሜላታት
ተጠቒሞም ኣምሪሩ ከም ዝበኪ ይገብሩ።
ኣብ 5 ወርሑ ከኣ፡ ኣብ’ቲ ብውድድር
“ሱሞ” ዝፍለጥ ዓመታዊ ኣብ ደብሪ
ሲሶጂ ዝካየድ ፌስቲቫል ናኪዙሞ
ብምስታፍ፡ ምስ መዛኑኡ የወዳድሩዎ።
ኣብ’ዚ ልዕሊ 400 ዓመታት ዝገበረ
ልምዲ፡ እቶም ወለዲ ኣቐዲሞም
ኣማልኽቲ ምሉእ ዕድመን ጥዕናን
ንደቆም ክህቡ ብምጽላይ፡ ነቶም ገዘፍቲ
ተቓለስቲ ሱሞ የረክቡዎም። እቶም

ኣጋጣሚዶ
ትብልዎ
ዴቪድ ቦይስ ዝተባህለ ወዲ 27 ዓመት
መንእሰይ፡ ሓደ ተመሳሳሊ ሕልሚ
ብተደጋጋሚ ሰሙን ምሉእ ሓለመ።
ኣብ’ቲ ሕልሚ፡ ዕለት 25 ግንቦት 1979
ሓንቲ ዲ.ሲ10 ዝዓይነታ ነፋሪታ ካብ
መዕርፎ ነፈርቲ ቺካጎ ምስ ነቐለት፡
ሃንደበት ብምሕምሻሻ 270 ገያሾኣ
ከም ዝሞቱ ብንጹር ይርኣዮ ነይሩ።
እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ ምልክት ናይ
መንገዲ ኣየር ኣመሪካ ብምንባሩ ድማ፡
ንጆን ባርከር ዝተባህለ ሓላፊ ፈደራላዊ
መጓዓዝያ ነፈርቲ ደዊሉ ነቲ ሕልሚ
ሓበሮ። እቲ ሓላፊ ግን፡ “ስለ ተገዳስነትካ
አመስግነካ። እንተኾነ ግን፡ እታ ትብላ
ዘለኻ ነፋሪት 275 ሰባት’ዮም ዝጻዓኑላ።
ካልእ እውን፡ ንተራ ሕልሚ ኣሚነ ነዚ
መገሻ ምስ ዝስርዞ፡ ካብ ስርሐይ ክባረር
ምዃነይ ክትርዳእ ኣለካ” ብምባል
ተፋነዎ።
ተኸታታሊ ምሕጽንታ ዴቪድ ሰማዒ
ኣይረኸበን። ኣብ’ቲ ዕለት ንግሆ ናብ’ቲ
መዕርፎ ነፈርቲ ብምኻድ፡ “ዝኾነ ተሳፋሪ
ኣብ’ታ ዲ.ሲ10 ዝስማ ነፋሪት ከይድይብ
ክትሕምሸሸ’ያ” ዝብል ጽሑፍ ሒዙ ደዉ
ኢሉ። ኣብ’ታ ነፋሪት ክገሹ ቦታ ሒዞም
ዝነበሩ ሰባት ግዲ ኣይገበሩሉን። ክልተ
ሽማግለታት ሰብ ሓዳር ግን፡ “ሕማቕ
ፋል’ዩ” ብምባል ናብ ቤቶም ተመልሱ።
ሓደ’ውን ብሰንኪ ሕማም ዝተረፈ
ተሳፋሪ ነይሩ። እታ ነፋሪት 272 ሰባት
ሒዛ ተበጊሳ። ካብ’ቲ መዕርፎ ነፈርቲ
ውጽእ ምስ በለት ንእለቱ ብምሕምሻሻ
ድማ፡ እንትርፎ ክልተ ህጻናት ኩሎም
ተሳፈርታ ሞቱ። ዴቪድ እውን ነቲ ኣብ
ሕልሙ ብተደጋጋሚ ዝርኣዮ ትራጀዲ
ብኣካል ተዓዘቦ።

ተቓለስቲ ድማ ነቶም ህጻናት ላዕሊን
ታሕትን ብምባልን፡ ኣፍራሒ ምልክታት
ብምርኣይን ከም ዝበኽዩ ይገብሩ። እቲ
ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝያዳ ዓው ኢሉ
ዝበኸየ ናጽላ ድማ፡ ፍሉይ ሽልማት
ይዋሃቦ።
ቻይናውያን ነታ ሓራስ ንበይና
ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ን40 መዓልታት
ይዓጽዉዋ። ካብ ቁሪን ንፋስን
ብምክልኻል ጸጽቡቑ ይምግቡዋ። ናብ
እንዳ ሃብታማት ብምኻድ ኣጭርቕቲ
ብምልማን፡ እቲ ህጻን ኣብ መጻኢ
ሃብታም ምእንቲ ክኸውን፡ ካብ’ቲ
ኣጭርቕቲ እታ ንመጀመርታ ግዜ
ዝኽደና ክዳን ይሰፍዩሉ።
ኣብ ማሌዥያ ሓራስን ውላዳን ፍሉይ

እቶም በጻሕቲ፡ ክዳንን ገንዘብን መጻወቲ
ህጻንን ዝኣመሰሉ ህያባት ብምምላእ
ንኣገልጋሊት’ታ ሓራስ ይህቡዋ። ድሕሪ
እተን ናይ ንጽህና 40 መዓልታት ሕሩድ
ብምድላው፡ ቤተ-ሰብን ጐረባብትን
ዝሳተፉዎ ስነ-ስርዓት ይካየድ።
ኣብ ብራዚል፡ ሓራስ - ነቶም
ክበጽሑዋ ዝመጹ ስም’ቲ ህጻን ዘለዎ
ናይ ምስጋና ካርተሊና ትህቦም።
ኣብ ትሪኒዳድ ዝተወልደ ናጽላ
ውጽእ ምስ በለ፡ ኣብ መጻኢ ሃብታም
ምእንቲ ክኸውን፡ ኣብ ኣእዳዉ ሰልዲ
ይኣስሩሉ። ሓራስ ድማ፡ ንገለ ክፋል’ታ
ዕትብቲ ከም እትበልዕ ይገብሩ።
ኣብ ብዙሕ ክፋላት ምዕራብ
ኣፍሪቃ፡ ሓራስን ውላዳን ኣብ መጻኢ

ክንክን’ዩ ዝካየደሎም። መዓልታዊ
ብልብጥ ዝበለ ማይን ዝወዓየ ሑጻን
ኣካላቶም ብምድራዝ፡ እቲ ዝሞተ
ቆርበት ከም ዝወድቕን ከም ዝስታረርን
ይገብሩ። ኩሉ ኣባል ስድራ ብሕንቃቐ
ስለ ዝሕዞም፡ ሓራስ ዝኾነ ስራሕ
ኣይትሰርሕን’ያ። እቲ ጾር ብምልኡ ናብ
እንግድዓ በዓል-ቤታ ይወድቕ።
ነበርቲ ህንዳዊ ዞባ ማሃራሽትራ፡
“ዝተወልዱ ህጻናት ርዅሳት መናፍስቲ
ሒዞም’ዮም ዝውለዱ” ዝብል ማሪታዊ
እምነት ስለ ዘለዎም፡ ነዞም መናፍስቲ
ንምብህራርን እቲ ናጽላ ኣብ መጻኢ
በሊሕን ተባዕን ምእንቲ ክኸውንን፡ ካብ
በሪኽ ቦታ ናብ ታሕቲ ይድርብዩዎ።
እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሰባት ድማ
ኣብ ጻዕዳ ነጸላ ይቕበሉዎ።
ኣብ ፓኪስታን፡ እታ ሓራስ ንበይና
ኣብ ሓድሽ ክፍሊ ወይ ዝተለቕለቐ
ክፍሊ ንኣርባዓ መዓልታት ትዕጾ።
እንትርፎ ሓንቲ እተገልግላ ሰበይቲ ካልእ
ሰብ ናብ’ታ ክፍሊ ክኣቱ ኣይፍቀዶን።

ድልዱል ፍቕሪ ምእንቲ ክህልዎም፡
እታ ሓራስ ካብ’ቲ ውላዳ ንመጀመርታ
ግዜ ዝተሓጽበሉ ሩካን ሰለስተ መዓጎ
ትሰቲ።
ናይጀርያውያን ዝተወልደ ናጽላ
ብሩህ መጻኢን ምሉእ ጥዕናን ምእንቲ
ክህልዎ፡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መግቢ
ኣብ ኣፉ የንብሩሉን ብኣፍንጫኡ
የሸትቱዎን። “ፈውሲ ዓይነት” ተባሂሉ፡
ኣብ መልሓሱ ማይን ዘይትን፡ ጨውን
በርበረ ጸሊምን ብምሕዋስ የልሕሱዎ።
ኣብ ጋና ነታ ዕትብቲ ስነ-ስርዓት
ሓመድ ድበ ይካየደላ። እታ ሓራስ ኣብ
ሆስፒታል ምስ እትገላገል ነታ ዕትብቲ
ምስኣ ብምምላእ፡ እቲ ናጽላ ዝሳተፎ ስነስርዓት ሓመድ ድበ ይፍጸመላ።
እዚ፡ ነታ ማንታ ናይ’ቲ ናጽላ ምዃና
ዝኣምኑላ ዕትብቲ ብምቕባር፡ ነቶም
ርዅሳት መናፍስቲ ኣደናጊሮም ነቲ
ናጽላ ከም ዘይትንክፉዎ ንምግባር ካብ
ዝብል ማሪታዊ እምነት ዝነቐለ እዩ።

ከምዚ’ውን ኣሎ
መንእሰያት ዝተፈላለያ ዞባታት ኣመሪካ፡ ዓመታዊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብምእካብ፡
ኣብ ኣደባባይ ታይምዝ ስኲር ሓደ ፍሉይ ውድድር የካይዱ። “ናይ መን ጫማ
ትጨኑ”። እዚ ሳእኒናን እግርናን ብጽሬት ምስ ዘይንሕዝ ክመጽእ ዝኽእል ሕማቕ
ሽታን ሕማምን ንምግላጽ ተባሂሉ፡ ቅድሚ 40 ዓመታት ዝጀመረ ውድድር፡ ምስ
ግዜ እናሰፍሐን ተቐባልነት እናረኸበን ብምምጽኡ ብዙሓት መንእሰያት ይሳተፉዎ
ኣለዉ።
ናይ ሎሚ ዓመት እታ ብምኩራትን ምሁራትን ኣባላት ዝቘመት ጉጅለ ደያኑ፡
“እዚ ጫማ ዓዲ ዘሕድግን ካብ ርሑቕ ዝሽትትን ጨና ስለ ዘለዎ መሪጽናዮ ኣለና”
ብምባል ንጫማ ነባሪ ኣላስካ ዝኾነ መንእሰይ ኮርነር’ያ መሪጻ።
እቲ መንእሰይ ብኸመይ ነዚ ሽታ ክፈጥሮ ክኢሉ ምስ ተሓተተ፡ “ስርሐይ ኢለ
ኣብ’ቲ ሓትነይ እትውንኖ ሕርሻ ሓሰማታት ንልዕሊ ወርሒ ብምስራሕ፡ ኣእጋረይን
ካልሰይን ከይተሓጸብኩ ስለ ዝተኸደንኩዎን ነዊሕ ጕዕዞ ስለ ዝኸድኩሉን ክዕወት
ክኢለ” ኢሉ። ኮርነር 2500 ዶላርን ዝተፈላለዩ ናይ ንጽህና ንብረትን፡ ክልተ ለይቲ
ኣብ’ቲ ምዕሩግ ሆቴል ኒውዮርክ ዘሕድር ናጻ ትኬት ምስ ኣገልግሎቱን ረኺቡ
ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.294
መደብ ጸወታ
ሎሚ
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ሲቲ ሰንተር - ኩባንያ ሰምበል
ገዛባንዳ - ሰገን ኮንስትራክሽን

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚረን
ኣብ ስታድዩም ኣስመራ

ነይማር፡ ፈላሚ ጸወታኡ . . .
ክብረወሰን ምስግጋር ተጻወትቲ ዓለም ብዝሓዘ
መጠን ገንዘብ ማልያ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ
ክወዲ ዝኸኣለ ነይማር፡ ብሰንኪ ናይ ስራሕ
ወረቓቕቱ ምድንጓይ ጽባሕ ሰንበት ፈላሚ ጸወታኡ
ናይ ምክያድ ተኽእሎኡ ፍርቂ ፍርቂ ምህላዉ
ተሓቢሩ፣
ብ222 ሚልዮን ዩሮ ንባርሴሎና ጠንጢኑ ኣብ
ፓሪስ ክጻወት ክታሙ ዘንበረ ነይማር፡ ካብ ፈደረሽን
ኵዕሶ እግሪ እስጳኛ ክረኽቦ ዝግብኦ ፍቓድ ቅልጡፍ
መልሲ ብዘይምርካቡ እዩ ጉዳዩ ጠልጠል ክብል
ዝተገደደ፣
እዚ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ፡ ወረቓቕቱ
ብምድንጓዪ ዝሓለፈ ቀዳም ክለቡ ፒኤስጂ ኣብ
ልዕሊ ኣሜንስ ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ክሳተፍ
ኣይከኣለን፣

ግረይን በርንለይን
ተፈላልዮም
ዋትፎርድ ንኣጥቃዒ ኣንድሬ ግረይ፡
ካብ ክለብ በርንለይ ምዕዳጋ ቢቢሲ
ትማሊ ምሸት ሓቢሩ፣
ብዋትፎርድ 18.5 ሚልዮን ፓውንድ
ዝተሰልዓሉ ግረይ፡ ምስ ክለቡ በርንለይ
ዘለዎ ውዕል ንኸብቅዕ 12 ኣዋርሕ
ተሪፍዎ እንከሎ እዩ ትማሊ ናብ
ዋትፎርድ ክሰጋገር ክታሙ ዘንበረ፣
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ኣብ ዝተኻየደ
ጸወታታት ኣብ 32 ግጥማት ንመስመር
ምጥቃዕ ጋንታኡ ምምርሑ ይፍለጥ፣
ግረይ ዋላ’ኳ ኣብቲ እዋን ኣብ ትዊተር
ኣጸያፊ ቃላት ወስ ብምባሉ ንኣርባዕተ
ጸወታታት እንተተቐጽዐ፡ ብሓፈሻ ኣብ
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ትሸዓተ ሸቶታት
ኣበርኪቱ፣
መበል 16 ደረጃ ናይቲ ውድድር
ሒዛ ዝፈጸመት በርንለይ፡ ነዚ ወዲ 26
ዓመት ተጻዋታይ ኣብ 2015 እያ ካብ
ብረንትፎርድ ብ9 ሚልዮን ፓውንድ
ዓዲጋቶ፣

ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዝቐጸለ ግጥም ሻምፕዮና
ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ኣኽርያ ምስ ዕዳጋ
ሓሙስ 2ብ2 ክትፈላለ እንከላ ኣልታሕሪር ድማ
ንገጀረት 1ብ0 ስዒራታ፣
ዕዳጋሓሙስ ኣብ መበል 16 ከምኡ ድማ
42 ደቓይቕ ብመገዲ ብንያም ጠዓመ
ብዘመዝገበተን ክልተ ሸቶታት ተሓጊዛ መሪሓ
ናብ ዕረፍቲ ኣቕኒዓ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ድማ
ኣኽርያ ተዋዳዳርነታ ኣሐይላ ብምእታው ኣብ
መበል 49 ደቒቕ ብመገዲ ናትናኤል ጸጋይ
ብዝረኸብታ ሸቶ ትንፋስ መለሰት፣ ጸኒሓ
እውን እታ ንውጽኢት ንምቕያር ዝጸዓረት
ኣኽርያ፡ ኣብ መበል 75 ደቒቕ እውን ብመገዲ
መሓመድ ኣሕመድ ብዘመዝገበታ ሸቶ 2ብ2
ተፈላለየት፣
ቀጺለን ዝገጠማ ጋንታታት ኣልታሕሪርን
ገጀረትን እየን፣ እዘን ጋንታታት ኣብ ቀዳማይ
እብረ ሸቶ ከየመዝገባ እየን ናብ ዕረፍቲ
ኣምሪሐን፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ ክልቲአን
ጋንታታት ካብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝሓሸ

ምንቅስቓስ እየን ኣርእየን፣ ኣልታሕሪር ኣብ
መበል 47ን ከምኡ ድማ 60ን ደቓይቕ
ብመገዲ ዮናታን ኣማኑኤልን ቶማስ ብርሃነን
ዘካየደተን ፈተነታት ይጥቀሳ፣
ብወገን ጋንታ ገጀረት እውን ሚለን በየነ
ዘካየዶ ፈተነ ዝነኣድ ነበረ፣ ይኹን እምበር፡
ገጀረት ኣብ መበል 67 ደቒቕ ተጻወታያ
መትከል ታረቀ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ኣንጻር
ጋንታኡ ብዝዘፈጸሞ በደል ብቐይሕ ካርድ
ካብ ሜዳ ተባሪሩ፣ ገጀረት፡ እዚ ከይኣኽላ፡ ኣብ
መበል 75 ደቒቕ እውን መሊሳ ተጻወታያ
ክትከስር ተራእያ፣ ሚለን በየነ ብኽልተ ብጫ
ካርድ ካብ ሜዳ ወጸ፣
ብትሸዓተ ተጻወትቲ ንዝተረፈ ግዚኣ
ዝተሳለየት ገጀረት፡ ጸወታ ኣብ ኣጋ ምዝዛሙ
ልዳታ ብኣልታሕሪር ተደፍረ፣ ኣብ መበል 87
ደቒቕ ኤፍሬም ዘርአ ካብ ወዲ ጋንታኡ ናሆም
ዋጋ ንዝረኸባ ኵዕሶ ብርእሱ ብምምዝጋብ
ኣልታሕሪር 1ብ0 ምዕዋታ ህዝባዊ ርክባት
ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ለተብርሃን
ወልደኣረጋይ ሓቢራ፣
** ** **

ሞሪኖ፡
‘ጉዳይ በይል’ ከምዘብቅዐ ኣነጺሩ

ምሓረዝን ሮማን . . .
ሌስተር ሲቲ ዘውዲ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ክትደፍእ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ዝነበሮ ሪያድ ምሓረዝ፡
ናብ ሮማ ክሰጋገር ኣብ ዝተቓረበሉ፡ እታ
ኢጣልያዊት ክለብ መተካእታኡ ዝኸውን ካልእ
ተጻዋታይ ብምንዳያ ንብዙሓት ሰባት ኣገሪማ፣
ኣብ ግጥም መዳለዊ ምጅማር ዓመተ ስፖርት
ምስ ክለቡ ሌስተር ሲቲ ዝተሳተፈ ምሓረዝ፡ ናብ
ካልእ ክለብ ክሰጋገር ከምዝብህግ ብተደጋጋሚ
ክገልጽ ጸኒሑ’ዩ፣ በዚ ድማ ኣብ ውድድር ሰረ’ኣ

ኢጣልያ እትነጥፍ ሮማ ነዚ ወዲ 26 ዓመት
ኣልጀርያዊ ብ30 ሚልዮን ዩሮ ክትውንኖ
ተቓሪባ ምንባራ ይንገር፣
ትማሊ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ኣማስያኡ ምላሽ
ዝሃበት ሮማ፡ ንናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ
ሌስተር ሲቲ ኣዝያ ከምእትደልዮ ብምግላጽ፡
ካልእ ምርጫታት እንተረኺባ እውን ነዚ ባህጊ
ከተወንዝፎ ከምእትኽእል ምሕባራ ቢቢሲ
ኣፍሊጡ፣

ሃል ሲቲ ንሰብ ላርሰን ኣፈሪማ
ሃል ሲቲ ንኣከፋፋሊ ሰብ ላርሰን ብናጻ ናይ ምስግጋር መስርሕ ንሓደ ዓመት ከምዘፈረመቶ
ኣፍሊጣ፣
እዚ ወዲ 32 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ሳንደርላንድ ክጻወት ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ዝሓለፈ
ሰነ ውዕሉ ዛዚሙ ዝተፋነወ፣ ላርሰን፡ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሽዱሽተ ዓመታት ጻንሖቱ ምስ
ሳንደርላንድ 203 ግጥማት ኣካይዱ፣
እዚ ሽወደናዊ ተጻዋታይ ኣቐዲሙ ምስ ክለባት ኣርሰናልን ቢርሚንግሃምን ምጽዋቱ
ይዝከር፣
ሃል ሲቲ ምስ ላርሰን ሻውዓይ ተጻዋታይ ኣብዚ ክረምቲ’ዚ ተፈርም ኣላ፣ እዛ ኣብ ውድድር
ሻምፕዮን ሺፕ እትርከብ ጋንታ ኣቐዲማ ንሄክቶር፡ ባርተን፡ ኣይና፡ ካምፕበል፡ ስተዋርትን
ማዙችን ኣብ ሕቑፋ ምእታዋ ይግለጽ፣

ሳንቸዝ፡ ንኽልተ ሰሙን ካብ ጸወታ ክርሕቕ’ዩ
ኣብ ክለቡ ኣርሰናል ናይ ምጽንሑ ተኽእሎ
ኣብ ምልክት ሕቶ ከምዝኣተወ ዝንገረሉ ዘሎ
ኣሌክሲስ ሳንቸዝ፡ ብሰንኪ ሕማም ንኽልተ
ሰሙን ካብ ጸወታ ከምዝርሕቕ መራኸቢ
ብዙሃን ዓዲ እንግሊዝ ሓቢረን፣
በዚ ድማ እዚ ኮኾብ ቺለያዊ ተጻዋታይ፡
ክለቡ ኣርሰናል ኣንጻር ሌስተር ሲቲን ስቶክን
ኣብ እተካይዶ ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ኣይክስለፍን እዩ፣
ብሰኑይ ኣብ ዝተኻየደ ልምምድ ክለብ
ኣርሰናል ዝተሳተፈን ኣብቲ እዋን ድማ
ኣብ ከብዱ ማህሰይቲ ዝገጠሞን ሳንቸዝ፡
ኣብዘን ጸወታታት ዘይምህላዉ ኣብ መስመር
ምጥቃዕ ኣርሰናል ሃጓፍ ከስዕብ ከምዝኽእል
ይግለጽ ኣሎ፣

ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ቀጺሉ

ብሓያለ ክለባት ይህደን ዘሎ ሳንቸዝ፡
ምስ ኣርሰናል ዘለዎ ውዕል ንኸብቅዕ ናይ
ኣዋርሕ እዋን ተሪፍዎ ኣሎ፣ ይኹን እምበር፡
ኣሰልጣኒኡ ኣርሰን ቨንገር ግና፡ ሳንቸዝ፡
ንተወሰኽቲ ዓመታት ኣብ ኣርሰናል ክጸንሕ
ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ውዕሉ
ከምዘናውሕ ዘለዎ እምንቶ ገሊጹ፣
ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ፒኤስጂ ንሳንቸዝ
ንምዕዳግ ዘካየድዎ መስርሕ ዝተሓተተ
ቨንገር፡ “ናስር ኣልኸሊፋ (ናይ ፒኤስጂ ኣቦ
መንበር ምዃኑ እዩ) ብዛዕባ’ዚ ተጻዋታይ ዝኾነ
ተበግሶ ኣየርኣየን፣ ናይዚ ምኽንያት ድማ
ኣብ ዕድጊ ነይማር ተጸሚዱ ብምጽንሑ
ክኸውን ይኽእል፣ ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳይ
ምባፐ እውን ፒኤስጂ ንጥፍቲ ምህላዋ

ብመገድኹም እሰምዖ ኣለኹ፣ ንሳንቸዝ ግና
ኣየጣየቐሉን” ክብል ተዛሪቡ፣
ጽባሕ ኣብ ዝካየድ ግጥም ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ፡ ቨንገር፡ ብዘይካ ሳንቸዝ ንመሱት
ኦዚል፡ ኣሮን ራምሲን ሙስታፊን እውን
ብሰንኪ ማህሰይቲ ናይ ምስላፉ ተኽእሎ
ኣጠራጣሪ ምህላዉ ይንገር ኣሎ፣
ብመንጽሩ፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት
ናይ ሻምፕዮን ክብራ ኪንዮ ምዕቃብ ኣብ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ናይ ምስራር
ተኽእሎኣ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዝነበረ
ሌስተር ሲቲ፡ ኣብዚ ናይ ጽባሕ ዓርቢ ጸወታኣ
ኣንጻር ኣርሰናል ብዓወት ከምእትፍልሞ እያ
ብመገዲ ዓላሚኣ ትገልጽ ዘላ፣
** ** **

ኣሰልጣኒ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሆሴ ሞሪኖ፡ ክለቡ ንተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ጋረዝ
በይል ናይ ምዕዳጋ ተኽእሎ ከምዘብቅዐ ትማሊ ሓቢሩ፣
ብቕድሚ ትማሊ፡ ማን ዩናይትድን ሪያል ማድሪድን ኣብ ዝተራኸባሉ ግጥም ሱፐር ካፕ
ዩዌፋ ማልያ ሪያል ማድሪድ ወድዩ ኣብ ሜዳ ዝተራእየ በይል፡ ናብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ
ክሰጋገር ብሞሪኖ ብተደጋጋሚ ምሕታቱ ይግለጽ፣ እቲ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ፡
ኣብቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ጸወታ ጋንታኡ ብሪያል ማድሪድ ድሕሪ ዝወረዳ ናይ 2ብ1
ስዕረት፡ ንበይል ናይ ምፍራም ዓቕሚ ማን ዩናይትድ ከምዘብቀዐን ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት
ድማ ኣብ ሪያል ማድሪድ ከምዝጸንሕን ኣረዲኡ፣
“እሙናት ምንጭታተይ ከምዝሓበሩኒ እቲ ተጻዋታይ ኣብ በርናቡ ክጸንሕ እዩ፣ ምኽንያቱ
ፕረዚደት ሪያል ማድሪድ ፍሎረቲኖ ፐረዝ እቲ ተጻዋታይ ኣብ መሸጣ ከምዘየለ ገሊጹሎም
እዩ” ክብል ንዘረባኡ ኣስሚሩሉ፣ ኣብ 2013 ካብ ቶተንሃም ናብ ሪያል ማድሪድ ብ85 ሚልዮን
ፓውንድ ብምስግጋሩ ክብረወሰን ክጭብጥ ክኢሉ ዝነበረ ጋረዝ በይል፡ ኣብ ሪያል ማድሪድ
ጽቡቕ ናይ ጸወታ ግዜ የሕልፍ ከምዘሎን ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ድማ መደብ ከምዘይብሉን
ኣረዲኡ፣
ብተወሳኺ፡ በይል፡ ኣብታ 12 ግዜ ሻምፕዮን ኤውሮጳ ክትከውን ዝኸኣለት ጋንታ ዝከኣሎ
ከምዘበርክትን ንዝኾነ ብድሆታት ክምክት ድማ ድልዊ ምህላዉን ገሊጹ፣ ዝሓለፈ ወርሒ
ጥቅምቲ፡ ክሳብ 2022 ኣብ በርናቡ ክጸንሕ ሓድሽ ስምምዕ ዘካየደ በይል፡ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር
ላ’ሊጋ እስጳኛ ኣብ 17 ጸወታታት ጥራይ እዩ ምስ ቀዳሞት 11 ክስለፍ ክኢሉ፣ በዚ ከኣ፡ እቲ
ተጻዋታይ ቶተንሃም ነበር ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ናብ ዝነጥፋ ጋንታታት ናይ
ምምላስ ተኽእሎ ከምዘለዎ ክንገር ጸኒሑ እዩ፣
ብኻልእ ወገን፡ ሞሪኖ ንበይል ናይ ምዕዳጉ ተኽእሎ ከምዘብቅዐ እኳ እንተሓበረ፡ ሪያል
ማድሪድ ንኣጥቃዒ ሞናኮ ኪልያን ምባፐ ብ160 ሚልዮን ፓውንድ ብምጥያቓ፡ በይል ኣብ
ማድሪድ ናይ ምጽንሑ ተኽእሎ ኣብ ምልክት ሕቶ ምእታዉ ዝሕብሩ ተንተንቲ እውን
ኣይተሳእኑን፣
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት፡ 24 ነጥቢ ካብ ሻምፕዮን ቸልሲ ድሒራ ንውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ዝፈጸመት ማን ዩናይትድ፡ ጽዋእ ዩሮፓ ሊግን ኢኤፍኤልን ምልዓላ ይፍለጥ፣
ኣብ ፈለማ ትሑት ውጽኢት ተመዝግብ ዝነበረትን ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ከኣ ሻዱሻይ ደረጃ ሒዛ ንጸወታኣ ዝፈጸመትን ማን ዩናይትድ፡ ጽባሕ ሰንበት ኣብ ሜዳኣ
ኦልድትራፎርድ ኣንጻር ዌስት ሃም ብእተካይዶ ግጥም ንውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ዓመተ ስፖርት 2017/’18 ክትምውሶ እያ፣
እዛ ማንቸስተራዊት ጋንታ፡ ዋላ’ኳ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ክትዕወት
እንተዘይከኣለት፡ ኣብ ጸወታታት ቅድመ መዳለዊ ምጅማር ዓመተ ስፖርት ብዘርኣየቶ ብቕዓት፡
ነዚ ዝስዕብ ዓመተ ስፖርት በዳሂት ኮይና ክትቀርብ ዘኽእላ ዓቕሚ ከምዘለዋ እዩ ኣሰልጣኒኣ
ሞሪኖ ዝገልጽ፣
“ኣሰልጣኒ ናይዞም ትጉሃት መንእሰያት ምዃነይ ኣዝየ እሕበን፣ ዋላ’ኳ ነዛ ጽዋእ ሱፐር
እንተሰኣንና፡ ዘሎና ብቕዓት ግና ኣዕጋቢ እዩ” ክብል ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ቸልሲ፡ ሪያል
ማድሪድ፡ ኢንተርን ፖርቶን ዝነበረ ሞሪኖ ተዛሪቡ፣

ሓዳስ

ኤርትራ

ማይዓይኒ

ሰ

ሄም
ተል ል
ቤ
ኤ
ማኑ
ዊት
ኣ
ዳ
ት
ዳሃብ እምነ

ዞባ ማእከል
ኣስመራ
ብፍ/ሰ/ዕዳ 1.ሳምሶም የማነ+7
ኣሕዋቱን ኣሓቱን 2. ተስፋገርግሽ
ገብረክርስቶስ 3. ዳኒኤል ክብርኣብ
ተኽለሚካኤል +6 ኣሕዋቱን ኣሓቱን
4 ከሰተ ኣርኣያ ሃይለ+5 ኣሕዋቱ
5. ግደይ ቦኽረጽዮን+1 ሓፍታ 6.
ኣድሓኖም ፍስሃ 7. ስብሓት ታደሰ
8. ሚኪኤል ሰመረኣብ+1 ሓው 9.
ተስፋጋብር ወልድኣብ+5 ኣሕዋቱን
ሓቱን 10. ክፍለጽዮን ሰለሙን
ገብረማርያም 11. ዳዊት ጸጋይ
እምባየ+1 ሓው 12. መሓሪ ተኽላይ
13 ሓይልኣብ ኤፍሬም 14. ብርሃነ
ገረዝጊሄር+1 ሓው 15. ኣስመረት
ተስፋይ+3 ኣሕዋታ 16. ሰለሙን
መዓሾ+7 ኣሕዋቱን ኣሓቱን 17.
እስቲፋኖስ ሓይልኣብ 18.ጽገ ገብረሃንስ
ተስፋሚካኤል ብመጸዋዕታ ክቐርቡ
ስለዘይከኣሉ፡ ን 3/10/17 ሰዓት 7፡
30 ናይ ንግሆ ኣብ ላዕለዋይ ቤት
ፍርዲ 1ይ መጋብኣያ ቁ.28 ክቐርቡ
እንተዘይቀሪቦም ድማ ጉዳዮም ኣብ
ዘየለውሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ከሳሲ ኣቶ በረኸት ኣሕፈሮም፡
ፍስሃየ ኣብ ርእሲ ተኸሳሲ ኣቶ
ኣፈወርቂ ብርሃነ ገብረኪዳን ብዛዕባ
ናይ ገዛ መኪና ቁ.ሴለዳ ኢ፡ኣር፡
1-ቢ-8253 ዓዲገ እንተኾነ ተኸሳሲ
ስም ከየመሓላለፈለይ ኣድራሽኡ
ስለዝጠፍኣኒ፡
መጺኡ
ውዕለይ
ክፍጽመለይ ኢሉ ክሲ ኣቕሪቡልካ
ስለዘሎ ንዕለት 20/10/17 ሰዓት 8፡00
ቅ.ቀ ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ መጋብኣያ
ሲቪል ቁ.39 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪልካ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ኣብ
ዘየለካሉ ጉዳዩ ተራእዩ ክውሰን ምዃኑ
ነፍልጥ።
ወሓዚት መልኣከ ተወልደ ምባል
ተሪፋ፡ ህዝባዊት መልአከ ተወልደ
ተባሂሉ ይትኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/9/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋብኣያ ይቕረብ።
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መበል 26 ዓመት ቁ.294

ታደ

ኣቶ ተስፉ ሃብተ ገብረሊባኖስ፡ ኣደና
ወ/ሮ ሓዳስ ገብረገርግስ ተኽለእየሱስ
ስለዝሞተት፡
ኣብ
ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረታ ኣነ ምስ 4
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/9/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሸሪዓ ዞባ ማእከል

ከሳሲት ወ/ሮ ስያማ ስሌማን
መሓመድ ተኸሳሲ ኣቶ ኣለኣሚን
ኢስማዒል ዓሊ በዓልቲ ቤትካ ክሲ
መስሪታትልካ ስለዘላ፡ ባዕልኻ ወይ ወይ
ብሕጋዊ ወኪልካ ን19/10/17 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብኩም ቤ/ፍ
ነቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለኹሙሉ ክርእዮን
ውሳነ ክህበሉን ምዃኑ ነፍልጥ።
ከሳሲት ታጀዲን ዓ/ዓዚዝ መሓመድ፡
ተኸሰስቲ ራሕማ ዓ/ዚዝ ቅድሚ
15 ዓመት 2. ስትልብናት ዓ/ዓዚ
ቅድሚ 10 ዓመት ደሃይ የብለናን
ስለዝበለት፣ ተኸሰስቲ ብኣካል ብሕጋዊ
ወኪልክን ን5/10/17 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረባ። እንተዘይቀሪብክን ቤት ፍርዲ
ኣብዘየለኽናሉ ውሳኔ ክህብ ሙዃኑ
ይሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ወ/ሮ ለምለም ጸጋይ ካሕሳይ፡
በዓልቤተይ ኣቶ ኢዮብ ገብረትንሳኤ
ገብራይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5
ደቀይ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/9/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ በረኸት ሃይለ ይትባረኽ፡
ወላዲተይ ወ/ሮ ሙሉ መንግስትኣብ
ተኽለገርግሽ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/9/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሃብተ ጸጋይ ሃይለኪኤል፡
ወላዲተይ ወ/ሮ ለተንጉስ ኣበራ ጎበዜ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ ሓንቲ ሓፍተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/9/17 ሰዓት
8፡00 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ከሳሲት ወ/ሮ ራሕማ ጣህር +5
ተኸስስቲ ወረ/ነፍ ፍስሃየ ባርያጋብር
1. ርግኣት ፍስሃየ 2. ትምኒት ፍስሃየ
3. ክብርኣብ ፍስሃየ+4 ካብ ገዛ ትካል
ምውጻእን ውህሉል ክራይ ምኻፋልን
ዝብል ክሲ ቀሪቡ ስለዘሎ፡ ተቃዋሚ
እንተሎ፡ ወይ ወረስቲ ወይ ወኪል
ን21/9/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቦም ኣብዘየለውሉ ውሳነ
ዝወሃብ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
በለዛ
ኣቶ ምሕረትኣብ ተስፋይ ወልደስላሰ፡
ኣደና ወ/ሮ ኣበባ ገብረመድህን
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/8/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይዕደጋ
ወ/ሮ ገነት ተስፋኣለም ደበሳይ፡
በዓልቤተይ ኣቶ ዮውሃንስ ሃብተሚካኤል
ገብረሚካኤል ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5
ደቀና ድማ ወረስቲ ናይ ኣብኦም
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/10/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይልሓም
ጅሮም ክፍለማርያም መዓሾ ምባል
ተሪፋ፡ ጅሮም ፍስሃየ ሓየሎም ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ 28/9/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ወ/ሮ ኣድሓነት ሃብተስላሴ እምባየ፡
ተጸዋዒ በዓልቤተይ ኣቶ ብርሃነ ታደሰ
ወልደማርያም ኣበይ ከምዘሎ ደሃይ
ስለዝይብለይ፡ ባዕሉ ወይ ድማ ብወኪሉ
ን28/9/17 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋብኣያ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ኣብ
ዘየለወሉ ነቲ ጉዳይ ክርኦ ምዃኑ
ነፍልጥ።
1.ወ/ሮ ኪሮስ ጽገ ገብረዝጊሄር
2.ኣቶ ዑቕቢት ጽገ ገብረዝጊኣብሄር
ናይ መዋቲ ኣብኦም ኣዲኦምን
ዝተዋህበ መንበሪ ገዛ ኣብ ሓዲሽ ዓዲ
መንደፈራ ዞን 4 መደብ 25 ቀጽዖኤን
ስፍሓት መሬት 112 ት/ሜ ዝኾነ
ንክልተና የሕዋት ብለበዋ መልክዕ
ስለ ዝተላበወልና ዝቃወም እንተሎ
ን28/9/17 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋብኣያ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይድማ
ወ/ሮ
ገነት
መጎስ
የዕብዮ፡
ኣደይ ጸሃይቱ ገብረማርያም ዘርኡ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ነቲ ኣብ
ከተማ ማይድማ ምም/ከባቢ ሓድሽ
ዓዲ ዝርከብ ገዛውቲ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ ን22/9/17 ሰዓት 9፡00 ናይ
ንግሆ ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ፍቕያጨቐምጣ
ወ/ሮ ግዜያ ወርቂ ሽመንዲ፡
በዓልቤተይ
ሃብተገርግሽ
መኮነን
የሕደጎ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 6
ደቀይ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/9/17

ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይምነ
ወ/ሮ ለተንሰአ መኮነን፡ በዓልቤተይ
ተስፋይ በርሀ ገብረዝጊ ስለዝተሰወአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ 7 ደቀይ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/9/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ
ኣሸብር
ጸጋይ
ገብረ፡
በዓልቲቤተይ ወ/ሮ መድሃኒት ካሕሳይ
በላይ ን3 ዓመት ድሃይ ስለዘይብላ፡
ብፍትሕ ክንፋላለ ናብ ዘመድ ሽማግለ
ይመረሓለይ ስለዝበሉ፣ ን17/10/17
ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ
ኣብዘየለትሉ ውሳነ ክህበሉ ምዃኑ
ቤ/ፍ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጨጓሮ ዓድሕስ
ወ/ሮ ኣስካሉ ኣስፉ ገብረየሱስ፡

በዓልቤተይ ኣቶ ክብርኣብ ብርሃነ
ወልደሩፋኤል
ስለዝሞተ፡
ኣብ
ዝንቀሳቐስን ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ኣነ ምስ 2 ደቀይ ወረስቲ
ምዃንና
ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/9/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ
መንደፈራ
ቅዱሳን ኣርኣያ ነጋሲ ምባል
ተሪፋ፡ ቅድስቲ ኣርኣያ ነጋሲ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/10/17 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ
መጋብኣያ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሊያ ሃይለ ጊላጋብር ተጸዋዒት
ወ/ሮ ሩታ ገብረክርስቶስ መረሰዕ ኣብ
ልዕሌኺ ናይ ውክልና ምስራዝ ምልክታ
ኣቕሪባ ስለዘላ ን5/10/17 ኣብ ቤ/ፍ
4ይ መጋብኣያ ብኣካል ወይ ብህጋዊ
ወኪል ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ ቤ/ፍ
ኣብ ዘየለኽሉ ውሳኔ ክህብ ከምዝክእል
ንሕብር።

ምልክታ
ብስም፥ መቀረት ሃይለ ሃብተማሪያም ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቃድ ዋኒን
ASL00035936 ዝኾነ ኣብ ዞባ፥ ማእከል ንኡስ ዞባ፥ ዕዳጋ ሓሙስ ጎደና፥
ዓዲሽማግለ ቁ/ገዛ 4 ዝርከብ ናይ ቤት ቁርሲ ትካለይ ንወ/ሮ ሆሳእና
ኣብርሃም ተኽለማርያም ካብ ዕለት፥29/07/2017 ክሳብ ዕለት፥28/07/2020
ኣካርየዮ ስለ ዘለኹ፡ ዝቃወም ኣካል ምስዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ
ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ስላሳ መዓልቲ ስልጣን ናብ ዘለዎ ቤት
ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ
እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
መቐረት ሃይለ ሃብተማርያም

ምልክታ
ነጋ ኣልኣዛር ተስፋሚካኤል ዝተባሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ገዛ ባንዳ
ጎደና ዓዲ ያቆብ ቁጽሪ ገዛ 66 ዝርከብ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 116356
መወከሲ ቁጽሪ 117158 ብስም ወላዲተይ ነፍ/የሹ ኣስፋ ዝተመዝገበ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ናብ ስም ወረስታ ዝኾና ደቃ ማለት ኣነ ኣመልካትን
ሓወይ ሓጎስ ኣልኣዛር ተስፋሚካኤል ከነመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ
ትእዛዝ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ (ሓደ ወርሒ) ናብ
ቤት/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ዞባ ማእከል ሒዙ ይቕረብ።
ነጋ ኣልኣዛር ተስፋሚካኤል

ምልክታ
ነጋ ኣልኣዛር ተስፋሚካኤል ዝተባሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ገዛ ባንዳ
ጎደና ዓዲ ያቆብ ቁጽሪ ገዛ 70 ዝርከብ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 103251
መወከሲ ቁጽሪ 117157 ብስም ወላዲየይ ነፍ/ሄር ኣልኣዛር ተስፋሚካኤል
ሳሙኤል ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ናብ ስም ወረስቱ ዝኾና ደቁ
ማለት ኣነ ኣመልካትን ሓወይ ሓጎስ ኣልኣዛር ተስፋሚካኤል ከነመሓላልፎ
ስለ ዝድለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ሕጊ ብዝእዝዞ መስረት ካብ ዝምልከቶ ቤት
ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
(ሓደ ወርሒ) ናብ ቤት/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ዞባ ማእከል ሒዙ ይቕረብ።
ነጋ ኣልኣዛር ተስፋሚካኤል

ምልክታ
ብስም፥ መድሃኒት ሚኪኤል ስዮም ዝተመዝገበ ቁ/ፍቓድ ዋኒን
ASL00038994 ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ጎደና
119-1 ቁ.ገዛ 6 ዝርከብ ናይ ድኳን ትካለይ ንወ/ሮ ደስታ ኣብርሃም በርሀ
ካብ ዕለት፥ 1/1/2017 ክሳብ ዕለት፥ 31/12/2018 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 መድሃኒት ሚካኤል ስዮም

ሓዳስ

ኤርትራ
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Notice

ብስራት ንኹልኹም ዓማዊል ዶልቸ ቪታ።
ዛኤር ሓ.ዝ.ብ.ማ. ከም ወትሩ ዓማዊሉ ንምሑጓስ

The shareholders of T.BAATAI & SONS PLC have conducted an
extra ordinary meeting on 25th day of July 2017 and unanimously resolved
that 1. Mr. Dawit Tesfagiorgis Baatai and 2. Mrs. Akberet Woldu Zerghaber
are appointed as a new managers to function their job jointly and severally
for unlimited period of time.
T.BAATAI & SONS PLC

ሰናይ ክራማት እናተመነየ
ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበረ ከበስረኩም ይፈቱ።

ምልክታ
ሳሚ ዓብደላ ዮሴፍ ዝተባህልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣባሻውል
ከባቢ ሓዲሽ ዓዲ ብቁ.ፓርሰል ASP00024215 ዚፕ ኮድ 1A132 ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ
ኖታሪ ዞባ ማእከል ብዕለት 26/1/2016 ብንብረት ቁ.መዝ 5235/2016 ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛ
ስለዝሽጥክዎ ናብ ስም ዓዳጊ ኣቶ ኣብርሃም ወልደዝጊ ማና ከመሓላልፎ ስለዝኾንኩ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝወጻእሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ
መስረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ
ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ዞባ ማእከል ይቕረብ።

30% ምጉዳል ዋጋ ኣብ ኩሉ ፍርያትናን ኣብ
ናይ ገዛ ኣጭርቕቲ (ዓለባ)
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
FOR CONSULTANCY SERVICES
RFP/002/2017 -C
The state of Eritrea has received a Grant from Global Fund to Fight HIV
AIDS, Malaria TB, and intends to apply a portion of this fund to eligible
payments under the below mentioned consultancy .

ሳሚ ዓብደላ ዮሴፍ

ምልክታ
ወልደኣብ ገብረክርስቶስ ዑቕባሚካኤል፡ ናይ ወላድየይ ነፍ/ገብረክርስቶስ ዑቕባሚካኤል ምስ
7 ኣሕዋተይ ወራሲት ምዃነይ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ብቁ/መዝ 2158/2008 ብዕለት
31/07/2008 ብዘረጋገጸለይ መሰረት፡ ካብ ወላዲየይ ነፍ/ገብረክርስቶስ ዑቕባሚካኤል ብውርሲ
ዝረከብኩዎ ኣብ ከተማ ኣስመራ ን/ዞባ ጸጸራት ቤት መካእ ‘ዞባ 5 ምም 02 ጎደና መ ነብር ቁ/
ገዛ 5 ዝርከብ ብኮሚሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 111019 መወከሲ ቁጽሪ 134922 ዋንነቱ
ዝተረጋገጸ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ብቁ.መዝ 2036/09 ብዕለት 27/10/09 ኣብ ዝወዓሎ
መጋብኣያ 143 ት/ሜ ዝተደኮነ ገዛ ብጽሒተይ ክኸውን ተወሲኑለይ። እዚ ብጽሒተይ ናብ
ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ምም ዞባ ማእከል
ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ ሃገራዊ ካዳስትራል ይቕረብ። እንተዘይኮይኑ ስም ዋንነት ናብ ስመይ
ከመሓላልፍ ምዃነይአፍልጥ።
ኣቶ ወልደኣብ ገብረክርስቶስ ዑቕባሚካኤል
ወኪል ወ/ሮ ሕብረት ነጋሽ

Now The Project Management unit of Ministry of Health seeks consultant
firms for the following assessment on:1. Utilization of Health Communication Materials for the Health
promotion program in Eritrea
2. Formative assessment of nomadic population on health topics of
Malaria /HIV Aids,TB and Vaccination.
For the third time we request for those interested bidders to submit their
technical and financial proposal before August 17, 2017.

ምልክታ
ለተብርሃን ገብረእግዚኣብሄር በርሀ ዝተባህልኩ ኣብ ኣስመራ ምምሕዳር ማእከል ከተማን ዕዳጋ
ሓሙስ ዝርከብ ገዛ ብስም ነ/ሄር ጽሃየ ካሳሁን ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር ብቁጽሪ 25329/26103
31443/22647 1፡007836 ቁጽሪ ምስክር ኣባይቲ 112053 መወከሲ ቁጽሪ 130093 ከምኡ’ውን
122167 መወከሲ 130050,130051 ብስሙ ዝተመዝገበ ብምቅሊት ዝበጽሓኒ ንብጺሒተይ
ዝምልከት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ነታዮ ዞባ ማእከል ይቕረብ።

Requirements:a) The consultant should be registered and having license 2016.
b) Should have at least Master’s degree in public health epidemiology
and preferably on communication and health promotion.
c) Should have the experience of conducting successful health promotion
related studies.

ለተብርሃን ገብረእግዚኣብሄር

ኣመና ሓገዝቲ መጻሕፍቲ
ንተመሃሮ 6ይ፡ 7ይ፡ 8ይ ክፍሊ
4 ዓይነት ትምህርቲ [ስነ-ቍጽሪ፡ እንግሊዝኛ: ሳይንስ፡ ማ/ትምህርቲ]

Please note that you can collect all documents in soft copies ( RFP,Terms
of reference) from the office - Project Managements Unit of Ministry of
Heath ,Asmara, Eritrea during office hours .
Tel: PMU/MOH - 291-1-122978/ 124360

ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ Essential (ኢሰንሺያል)
6ይ ክፍሊ

Essential
Grade 6

ምልክታ
ኣቶ ኢሰያስ የማነ ተስፋጼን ብመስረት ብዕለት 22/06/2017 ምስ ኣቶ ገብረሚካኤል
ሃይለ ደሞዝ ዝፈጸምክዎ ናይ ገዛ መሽጣ ውዕል እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምም/ንኡ/ዞባ
ኣባሻውል፣ዚፕ ኮድ ኣባሻውል /1A132 ዝርከብ ገዛይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ
ብንብረት ቁጽሪ መዝገብ 5351/2016 ብዕለት 23/12/2016 ብስመይ ዝተመዝገበ ንዓዳጊ
ስለ ዝሽጥኩሉ፡ በዚ መሰረት ስም ምትሕልላፍ ናብ ስም ዓዳጊ ክፍጽም ስለ ዝኾንኩ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ቤት ፍርዲ መአገዲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን
ቤት ጽሕፈት ካዳስትራልን ከቕርብ። ዝቃወም እንተዘይቀሪቡ ግን ሰነዳተይ ኣቕሪበ መስርሕ
ስም ምትሕልላፍ ክፍጽም ምዃነይ የመልክት።
ኣቶ ኢሰያስ የማነ ተስፋጼን







Mathematics
English
Science
S. Studies
8ይ ክፍሊ

Essential
Grade 8







Mathematics
English
Science
S. Studies

7ይ ክፍሊ

Essential
Grade 7







Mathematics
English
Science
S. Studies

ሰለስቲኤን መጻሕፍቲ፡
ኣብ ክፍሊ ዀነ ኣብ ገዛ፡
ብውልቂ ወይ ብጉጅለ፡
ዝደለኹምዎ ዓ/ትምህርቲ
ኽትመሃሩ፡ ከተጽንዑ፡
ክትውከሱን ክትፍተኑን
ኣዝየን ይሕግዛ!

ንዝያዳ ሓበሬታ፥
07142402/ 07461121

ሓዳስ

ኤርትራ

10 ነሓሰ 2017 - ገጽ 12

መበል 26 ዓመት ቁ.294

ወጥሪ ሰሜን ኮርያን ኣመሪካን ሓደገኛ ኣንፈት ይሕዝ
ተስፋኣለም የማነ

እስጳኛ፡ “ንስምምዕ ‘ብረግዚት’
ከኽብሮ እየ” ትብል
እስጳኛ፡ ደሴት ‘ጀበል-ጣሪቕ’ ኣካል
ልኡላዊ ግዝኣታ ምዃና ንምርግጋጽ
ክትብል፡ ንምውጻእ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት
ኤውሮጳ ክትዕንቅፎ ከም ዘይትመርጽ
ኣፍሊጣ።

መይ ነዚ ብዝምልከት ዝሓለፈ ሚያዝያ
ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ “ጀበል-ጣሪቕ ብመን
ትመሓደር?” ዝብል ዛዕባ ኣብ ስምምዕ
‘ብረግዚት’ ከም ዘይጠቓለል ኣነጺራ ነይራ።
እስጳኛ ውዒላ ሓዲራ ንጀበል-ጣሪቕ

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ’ታ ሃገር ኣልፎንሶ ዳስቲስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ጉዳይ
ጀበል-ጣሪቕ ነቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ
መጻኢ ክበጽሑዎ ዝኽእሉ ስምምዕ ጅሆ
ከይሕዞ ስግኣቶም ዝገልጹ ሓያለ ወገናት
ከም ዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ፡ እስጳኛ እታ
ኣካል ግዝኣት ብሪጣንያ ኰይና ዘላ ደሴት
ዳግማይ ክትምለሰላ፡ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊኣ
ስልጣን ክህሉዋ ዝጠልብ ጥርዓን ብምቕራብ፡
ነቲ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይተውድቖ
ኣረጋጊጹ። እስጳኛ ነታ ብኣኻውሕ ዝቘመት
ደሴት ኣብ 1713 ንብሪጣንያ ከተረክባ ከም
ዝተገደደት ዝጠቐሱ ክኢላታት ናይቲ
ሕብረት፡ ሕብረት ኤውሮጳ መስርሕ
‘ብረግዚት’ ንምቅልጣፍ ክብል ምስታ ሃገር
ንዝገብሮ ስምምዓት፡ እስጳኛ ናይ ድምጺ
ስልጣና ተጠቒማ ከይትዓግቶ’ዮም ስግኣቶም
ክገልጹ ጸኒሖም።
ቀዳመይቲ ሚንስተር ብሪጣንያ - ተሬዛ

ክትመልሳ ምዃና ዝሓበረ እቲ በዓልስልጣን፡ ኣብዚ እዋን ግን መስርሕ ምውጻእ
ብሪጣንያ ከይተዓናቐፍ ኢላ ነቲ ጉዳይ
ክትጸቕጠሉ ከም ዘይትመርጽ ኣረዲኡ።
ኣብ ክንዳኡ፡ ነበርቲ ጀበል-ጣሪቕ ምስ
እስጳኛ ምሕባር ከም ዘርብሖም ንምእማን
ኣበርቲዓ ክትሰርሕ ምዃና ሓቢሩ።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ እቶም ኣስታት
30 ሽሕ ዝግመቱ ነበርቲ ናይታ ደሴት፡
ንነብሶም ከም ዜጋታት ብሪጣንያ እዮም
ዝቘጽሩዋ። እታ ደሴት ብክልቲአን
ሃገራት ንኽትመሓደርን ዜጋታታ ድማ
ክልተ ዜግነት (ናይ እስጳኛን ብሪጣንያን)
ንኽህሉዎምን እማመ ቀሪቡ’ኳ እንተነበረ፡
99% ካብቶም ነበርቲ ነቲ እማመ ከም
ዝነጸጉዎ ይጥቀስ። ክልቲአን ሃገራት
ብጉዳይ’ታ ደሴት ክሰሓሓባ ከም ዝጸንሓ
ይፍለጥ።

ተወሳኺ
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ህንዲ ሓደ ዕሉል ሓርማዝ 15 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ፡ ብረት
ዝዓጠቑ ኣባላት ሓለዋ እንስሳ ዘገዳም’ቲ ከባቢ ብጥይት ንምቕታሉ ይደልዩዎ ከም ዘለዉ
ተገሊጹ።
ሰበ-ስልጣን ናይቲ ከባቢ ትማሊ ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ እቲ ሓርማዝ ዝሓለፈ መጋቢት
ኣብ ክፍለ-ሃገር ቢሃር 4 ሰባት ቀቲሉ ናብ ክፍለ-ሃገር ጃርክሃንድ ከም ዝሰገረ፡ ኣብኡ
ድማ ንኻልኦት 11 ሰባት ከም ዝቐተለ ኣረዲኦም። ብድሕሪ’ቲ ፍጻመ፡ ነበርቲ ናይቲ
ከባቢ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ወዲቖም ዕለታዊ ንጥፈታት ሕርሻኦም ብግቡእ ካብ ምክያድ
በዂሮም ከም ዘለዉ ድማ ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ካብ ጣሻታት እናወጸ ዘጥቅዕ
ሓደገኛ ሓርማዝ፡ ካብ ጉጅለኡ ዝተፈልየ ጥፋእ ምዃኑ’ውን ኣመልኪቶም። ኣብ ህንዲ፡
ቁጽሪ ናይቶም ዓመታዊ ብሓራምዝን ኣናብርን ዝቕተሉ ሰባት ብገምጋም 1,100 ከም
ዝበጽሕ ጸብጻባት’ታ ሃገር ይጠቕሱ። ኣብታ ሃገር ንሕርሻን ኢንዱስትሪን ተባሂሉ ኣብ
ልዕሊ መዕቘቢ’ቶም እንስሳ-ዘገዳም ዝዀነ ጣሻታት ዝፍጸም ዘሎ ሰፊሕ ብርሰት፡ እቶም
እንስሳታት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ጉድኣት ከውርዱ ምርኣይ ልሙድ ኰይኑ ከም ዘሎ እቶም
ጸብጻባት ወሲኾም የመልክቱ።

ሰሜን ኮርያ፡ ኣብ ዞባ ፓሲፊክ ንዝርከብ
‘ጉዋም’ ዝተባህለ ግዝኣት ኣመሪካ
ብሚሳይል ንምድብዳብ ትሓስበሉ ከም
ዘላ ኣፍሊጣ።
እታ ሃገር ነዚ ተፍልጥ ዘላ፡ “ኣመሪካ
ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጻ ንዝኽእል
ዝዀነ ወተሃደራዊ ስግኣታት፡ ብነበልባል
ሓዊን ነድሪን ክትምልሰሉ እያ፡” ክብል
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰሉስ
ድሕሪ ምግላጹ እዩ። ኣፈኛ ሰራዊት
ሰሜን ኮርያ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ሃገሩ - ነቲ ኣብቲ ግዝኣት ዝርከብ
መዓስከራት ሓይሊ-ኣየርን ባሕሪን
ኣመሪካ ብሚሳይል ንምድብዳብ፡ ደቂቕ
መጽናዕቲ ከተካይደሉ ምዃና ድሕሪ
ምምልካት፡ ነቲ ናይ ምጥቃዕ መደብ
ኣብ ዝዀነ እዋን ተግባራዊ ክትገብሮ
ምዃና ኣነጺሩ። እቲ ሰራዊት ኣብ
ዘውጽኦ ካልእ ተመሳሳሊ መግለጺ ድማ፡
ኣመሪካ ከም ኣመላ ንኲናት ዝትዅቱኽ
ወተሃደራዊ ተግባራት ክትፍጽም እንተ
ፈቲና፡ ቀዲሙ በርቃዊ መጥቃዕቲ
ክኸፍተላ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ።
ሰሜን ኮርያ፡ ናይ ነዊሕ ርሕቀት

ባለስቲክ ሚሳይል ዝሓለፈ ሰሙን
ንኻልኣይ ግዚኣ ድሕሪ ምውንጫፋ፡
ባይቶ ጸጥታ ተወሳኺ ማዕቀብ ኣጽኒዑ
ከም ዘሎ’ዩ ዝሕበር። በዚ ምኽንያት፡
ዓመታዊ ክትረኽቦ ዝጸንሐት ሰለስተ
ቢልዮን ዶላር ናይ ወጻኢ ሸርፊ፡ ብሓደ
ሲሶ ክንኪ ምዃኑ ክኢላታት የመልክቱ።
እታ ሃገር ዝሓለፈ 4 ሓምለ ዘካየደቶ፡
ናይ ነዊሕ ርሕቀት ባለስቲክ ሚሳይል

ፈተነ፡ ገዚፍ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ተሸኪሙ
ክሳብ ኣላስካ ክበጽሕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ
ኣብ ኣዋኑ ገሊጻ ነይራ።
ብመሰረት ጸብጻብ ፔንታጎን፡ ሰራዊት
ኣመሪካ ካብ ኣህጉር ናብ ኣህጉር
ዝውንጨፍ 806 ባለስቲክ ሚሳይል፡
ኑክሌሳዊ ቦምብ ዝሽከማ ሓያለ ነፈርቲ
ውግእ፡ ከምኡ ድማ 1,722 ኑክሌሳዊ
ኣጽዋር ዓጢቑ ኣሎ።

ቻይና - ምንቅጥቃጥ ምድሪ
ብዙሕ ህይወትን ንብረትን ኣጥፊኡ
ዝሓለፈ ሰሉስ ምሸት ኣብ ደቡባዊ
ምዕራብ ቻይና ብዘጋጠመ 6.5 ሬክተር
ስኬል ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ክሳብ
100 ዝበጽሑ ሰባት ሞይቶም ከይኰኑ
ዝብል ስግኣት ከምዘሎ ሰብ-መዚ’ታ ሃገር
ሓቢሮም።
ኣብቲ ፈለማ፡ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ
ብውሕዱ 19 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት
2147 ከም ዝቘሰሉን እዩ ሺንሁዋ ገሊጹ
ነይሩ። እንተዀነ፡ ደሃዮም ዝጠፍአ 6
በጻሕቲ ሃገር ዝርከቡዎም ሓያለ ሰባት
ብምህላዎም፡ ቁጽሪ ምዉታት ክሳብ
100 ክበጽሕ ከም ዝኽእል’ዩ ሃገራዊ
ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ’ታ ሃገር
ዘመልክት። ዛጊት 45 ሽሕ ነበርቲ
ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝግዕዙ ተገይሩ
ከምዘሎ ድማ ወሲኹ ይሕብር። እቲ
ምንቅጥቃጥ፡ ካብቲ መበገሲኡ ክሳብ
700 ኪሎ-ሜተር ርሒቑ ከም ዝተሰምዐ
እቶም ሰብ-መዚ ወሲኾም ሓቢሮም።

ኣብቲ ጎቦታት ዝበዝሖ ርሑቕ ከባቢታት
ናይ ዞባ ሲሹዋን ህዝቢ ብጻዕቂ ከም
ዝነብር ዝጠቐሰ እቲ ኮሚሽን፡ በቲ ሓደጋ
ልዕሊ 130 ሽሕ ኣባይቲ ዓንዩ ክኸውን
ከምዝኽእል እውን ኣሚቱ።
መንግስቲ ቻይና፡ ግዳያት ንምርዳእ
ልዕሊ 600 ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊን

ወተሃደራትን ናብቲ ቦታ ልኢኹ ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ 2008 እውን ኣብቲ
ከባቢ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣጋጢሙ ከም
ዝነበረ’ዩ ዝግለጽ። በቲ 8.0 ሬክተር
ስኬል ዝተመዝገበ ምንቅጥቃጥ፡ 87 ሽሕ
ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት
ይገልጹ።

ጣሊባን ሒዙዎም ዝቐነየ ኣማኢት
በርጌስ ለቒቑ
ዕጡቓት ጣሊባን፡ ጅሆ ሒዞምዎም
ንዝቐነዩ 235 ሰላማውያን ሰባት፡ ብሰሉስ
ናጻ ከም ዝለቐቑዎም ሰብ-መዚ’ታ ሃገር
ሓቢሮም።
እቶም ዕጡቓት፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ
ሰሜናዊ ክፋል’ታ ሃገር ንዝርከባ ሓያለ
ቁሸታት ድሕሪ ምጥቃዖም እዮም - ነቶም
ነበርቲ ጅሆ ሒዞምዎም ቀንዮም። ናጻ
ንምልቃቖም መራሕቲ ቀቢላታት ናይቲ
ከባቢ ምስ ጣሊባን ክዘራረቡ ከም ዝቐነዩ
ከኣ ይሕበር። ኰይኑ ግና፡ ዘይተለቁ ካልኦት
ኣስታት 100 ሰባት ከም ዘለዉ’ዩ ዝግለጽ
ዘሎ። ኣብቲ እንተላይ ዕጡቓት ዳዕሽ
ከም ዝተሳተፉዎ ዝተነግረሉ መጥቃዕቲ፡
ንካልኦት 50 ሰለማውያን ሰባት ብኣዝዩ
ዘስካሕክሕ ኣገባብ ከም ዝቐተሉዎም
እቶም ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ይኸሱ።
ዳርጋ ኵሎም’ቶም ዝተቐትሉ ነበርቲ
ተኸተልቲ እምነት ሺዓ ከም ዝዀኑ ድማ
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ሓቢሮም።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ሸውዓተ ወተሃደራት
መንግስቲን ብርክት ዝበሉ ዕጡቓትን ከም
ዝተቐትሉ እቶም ሰበ-ስልጣን ወሲኾም
ኣመልኪቶም። እንተዀነ ጣሊባን ኣብቲ
መጥቃዕቲ 28 ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ
መንግስቲ ከም ዝቐተለ፡ ኣብ ልዕሊ
ሰለማውያን ሰባት ዝፈጸሞ ቅትለት ግን

ከም ዘየለ ዝሕብር መግለጺ ሂብሉ።
ኣብ ኣፍጋኒስታን ክርአ ዝጸንሐ
ጐንጺታት ካብዘን ዝሓለፋ ሒደት ኣዋርሕ
ጀሚሩ ብኢሱ ከም ዘሎ’ዩ ዝሕበር።
ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ናይዚ ዓመት’ዚ
ጥራይ ልዕሊ 1,662 ሰለማውያን ሰባት
ከም ዝተቐትሉ፡ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት
ይጠቅስ።

