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‘ዛሕሊ’ ክቕጽል ስለዝኽእል ጥንቃቐ ክግበር ኣሃዱ ሜትዮሮሎጂ ኣዘኻኺሩ
ኣብ’ዚ ወቕቲ’ዚ ተኸሲቱ ዘሎ
ቀዝሒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር፡
ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት
ክቕጽል ስለዝኽእል - ዜጋታት
ጥንቃቐ ክገብሩ፡ ሓላፊ ኣሃዱ
ሜትዮሮሎጂ ኣቶ ኢሳቕ ፍስሃ
ኣዘኻኺሩ።
ናይ ኤርትራ ክሊማ፡ ክልተ
ኣብ ሰሜናዊ ቅናት ምድሪ፡
ክልተ ድማ ኣብ ደቡባዊ ቅናት
ምድሪ ብዝኽሰት ጸቕጢ
ኣየር ከምዝጽሎ ዘረድአ ኣቶ
ኢሳቕ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዝነፍሱ
ዘለዉ ንፋሳት መበገሲኦም ካብ
ሳይበርያን ምዕራብ ኤውሮጳን
ስለዝኾነ ዛሕሊ ጸይሮም ክመጹ
ንቡር ምዃኑ ብምሕባር፡ እዚ ካብ

ወርሒ መስከረም ዝጀመረ ዝሑል
ክሊማ ድማ ክሳብ ወርሒ መጋቢት
ክጸንሕ ከምዝኽእል ኣሚቱ።
ናይ ሎሚ ዓመት ቀውዒን
ሓጋይን፡ ካብ’ቲ ናይ ዝሓለፈ
ክልተ ዓመታት ዝበርትዐ ዛሕሊ
ዝተራእየሉ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ
ኢሳቕ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ
ታሕሳስ ክሳብ ኣሉታ 4 ዲግሪ
ሰንቲ-ግሬድ፡ ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና
ወርሒ ጥሪ ድማ ኣሉታ 2 ዲግሪ
ሰንቲ-ግሬድ ተመዝጊቡ ከምዘሎ
ኣረዲኡ።
ብፍላይ ኣብ ወርሒ ጥሪ
ቅልጡፍ ምቅይያር ዛሕልን
ሙቐትን ስለዝርአ፡ ኣብ ኣከዳድናን
ኣመጋግባን ጥንቃቐ ዘይምግባር

ነበርቲ ሓመልማሎ፡ ዕዉት ንጥፈታት ከባብያዊ
ጽርየት ኣካዪዶም
ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡ ካብ
2008 ኣትሒዞም ብዘካይድዎ ዘለዉ
ዘመተ ጽርየት ኣከባቢ፡ ኣብ ጥዕና
ደቆምን ከባቢኦምን ጽቡቕ ውጽኢት
ከምዝረኸቡሉ ገሊጾም።
እቶም ነበርቲ፡ ሳላ ዝተጠርነፉ
መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ከምእተዋደደሎም
ብምጥቃስ፡
ብዝወስድዎ ዘለዉ ተበግሶታት ምዕቃብ
ጽርየት ከባቢ ድማ ተርእዮ ሕማማት
ኣዝዩ ከምዝነከየ ገሊጾም።
ከም ውጽኢት ናይ’ቲ ኣብ ዝሓለፈ
10 ዓመታት ዘሰላሰልዎ ወፈራታት፡ ካብ
23 ዓድታት ኣብተን 20 ዓይኒ-ምድሪ
ከምእተኣታተወለን፡ እዚ ድማ 87
ሚእታዊት ከምዝሽፍን ተገሊጹ።

ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ
ዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን፡ ኣብ
ምምሕዳራት ከባቢን ዓድታትን ዝሮን፡
ኣጀርበብ፡ ዓዲ ሳንቃ፡ ድገምራድን
ደንግርጅባን ኣብ ዝገበሮ ኮለላ፡ ናይ ባህሪ
ለውጢ ክግንዘብ ከምዝኸኣለ ሓቢሩ።
ምስ ነበርቲ ኣብ ዝተገብረ ርክብ፡
ሓላፊት ማእከል ጥዕና’ቲ ንኡስ ዞባ
ሲስተር ለተሃንስ መንግስተኣብ፡ ተሃኒጹ
ዘሎ ዓይኒ-ምድሪ ብጽፈትን ክንክንን
ክተሓዝ ብምዝኽኻር፡ ኣብ ባይታ
ዝተጨበጠ መኽሰባት ንኽዕቀብ፡
ወፈራታት ጽርየት ብሰፊሑ ክስራሓሉ
መኺራ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ
ዓንሰባ ሓላፊ ኣሃዱ ኣከባብያዊ ጽርየት፡

ጸሮና - ስድራ ስዉኣት ‘ደጊም ካብ
ሃልኪ ድሒንና’ ይብሉ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና ዝርከቡ ስድራስዉኣት፡ ኣብ ቦታኦም ዝኽፈሎም ዘሎ
ደበስ፡ ካብ ብዙሕ ሃልኪ ከምዘድሓኖም
ገሊጾም።
ዝሓለፈ እዋን ናብ ደቀምሓረ
ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም፡ እዚ
ድማ ጉልበታውን ቊጣባውን ሃልኪ
ከምዝነበሮ ብምጥቃስ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
ግን፡ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን
ንኩነታቶም ኣብ ግምት ብምእታው

ፍታሕ ከምዝገበረሎም ሓቢሮም።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ዕዮን ሰብኣዊ
ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና ኣቶ
ተኽለ ዛይድ፡ እቲ ዝኽፈል ደበስ ኣብ
ሰሰለስተ ወርሒ ምዃኑ፡ ብዘይካኡ’ውን
ካብ ግዱሳት ዜጋታት ዝስደድ ሓገዝ
ከምዘሎ ብምሕባር፡ ምስ ዘለዎም ዕብየትን
ካልእ ሕጽረታትን፡ ናብ’ቲ ዘለውዎ ቦታ
ኬድካ ምኽፋሎም እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ
ከምዝኾነ ገሊጹ።

ኣቶ ብርሃነ ገብረኪዳን ብወገኑ፡ ኣብ
ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ዝሰላሰል ዘሎ ኮም
ዝመርሖ ንጥፈታት ኣከባብያዊ ጽርየት
ውጽኢታዊ ኮይኑ ከምዘሎ ብምሕባር፡
ምዕቃቡ ሓላፍነት መላእ ሕብረተሰብ
ምዃኑ ኣገንዚቡ።
ኣብ 9 ንኡሳን ዞባታት ዓንሰባ፡ ካብ
301 ዓድታት 224 ዓይኒ-ምድሪ
ከምዘተኣታተዋ፡ ጸብጻብ ኣሃዱ ኣከባብያዊ
ጽርየት ሚኒስትሪ ጥዕና ጨንፈር ዞባ
ዓንሰባ ይሕብር።

ንሕማም ከቃልዕ ከምዝኽእል እውን
ኣገንዚቡ።
ብመሰረት ኣብ ዝሓለፋ 45 ዓመታት
ዝተመዝገበ ሓበሬታ ሜትሮሎጂ፡ እቲ
ዝተሓተ መጠን ዛሕሊ ዝተመዝገበሉ
ዓመት ኣብ 1985 ኮይኑ፡ ኣሉታ 6.5
ዲግሪ ሰንቲ-ግሬድ ነይሩ።
እዚ ሎሚ ዓመት ተመዝጊቡ ዘሎ
ኣሉታ 3.8 ድማ፡ 5ይ ደረጃ ከምዝሕዝ

ተፈሊጡ ኣሎ።
ሓውሲ ትሮፒካዊ ክሊማን ኣርባዕተ
ወቕትታትን ኣብ ዘለዋ ኤርትራ፡ ወቕቲ
ሓጋይ - ካብ 22 ታሕሳስ ክሳብ 21
መጋቢት፡ ኣዝመራ - ካብ 22 መጋቢት
ክሳብ 20 ሰነ፡ ክረምቲ - ካብ 21 ሰነ
ክሳብ 22 መስከረም፡ ቀውዒ ድማ
ካብ 23 መስከረም ክሳብ 21 ታሕሳስ
ይዝርግሑ።

ሃ.ማ.ዓ-ስ.ኤ፡ መነባብሮ ኣባላቱ
ንምምሕያሽ ይሰርሕ
ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ-ስዉራን ኤርትራ
(ሃ.ማ.ዓ-ስ.ኤ)፡ ማሕበራውን ቊጠባውን
መነባብሮ ኣባላቱ ንምምሕያሽ ክግበር
ብዛዕባ ዘለዎ ንጥፈታትን ክህሉ ዘለዎ
ውህደትን ንምዝርራብ ዝዓለመ ርክብ፡
ብ4 ጥሪ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ኣካዪዱ።
ኣብ’ቲ ኣባላት ማሕበር፡ ኣመሓደርቲ
ከባቢን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን
ዝተረኽቡሉ ኣኼባ፡ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ
ማሕበር ዓይነ-ስዉራን ኤርትራ ኣቶ
ዳዊት ፍስሃየ፡ ኩነታት ኣባላት ብምጽናዕ፡
ንስራሕ መበገሲ ዝኸውን ገንዘባዊ ደገፍ
ንምግባር መደብ ስለዘሎ፡ ናይ’ቲ ዕድል
ተጠቀምቲ ዝኾኑ ዓይነ-ስዉራን፡ ምስ
ኣለይቶምን መቕርቦምን ብምትሕብባር፡
ቊጠባዊ ዓቕሞም ንምምሕያሽ ክጽዕቱ
ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊጹ።
ኣማኻሪ ማሕበር ኣቶ ገብረመስቀል
ፍስሃ ብወገኑ፡ ዓይነ-ስዉራን ብትምህርትን

ሞያን እንተሰጒሞም፡ ካብ ተጸባይነት
ተገላጊሎም ኣፍረይቲ ክኾኑ ከምዝኽእሉ
ብኣብነታት ኣሰንዩ ድሕሪ ምብራህ፡
ሕብረተሰብ
ብሓፈሻ
መቕርብ
ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ
ክተሓጋገዝዎም ተላብዩ።
ሓሓሊፎም ኣብ ሕብረተሰብ ዝረኣዩ
ንዓይነ-ስዉራን ከም ዘየፍርዩ ኣምሲልካ
ምቕራብ ክውገድ ዝግብኦ ግጉይ
መረዳእታ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ኣቶ
ገብረመስቀል፡ ዓይነ-ስዉራን ብስራሕ
ማሕበራዊ
ክብሮም
ከውሕሱን
መነባብሮኦም ከመሓይሹን ኣተባቢዑ።
ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ-ስዉራን ኤርትራ፡
ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ንኣባላቱ ዝህቦ ናይ ምኽሪ
ኣገልግሎት፡ ኣብ 2017 ዝጀመሮ ንስራሕ
መበገሲ ዝኸውን ገንዘብ ናይ ምቕራብ
ፕሮጀክት፡ ኣተባባዒ ውጽኢት ይርከቦ
ከምዘሎ ይግለጽ።

ቀዳማይ ገጽ ጽገና ጽርግያ ዓዲ ገብሩ ምለዛናይ ተዛዚሙ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡
ብተበግሶ ህዝቢ ዝሰላሰል ዘሎ
መስርሕ ምጽጋንን ምስፋሕን
ጽርግያታት፡ ኣብ ቀዳማይ ገጹ
- ካብ ዓዲ ገብሩ ናብ ምለዛናይ
ዝኣቱ ክፋል፡ ብዶዘር ብዝተሰነየ
ስራሕ ከምእተዛዘመ ተገሊጹ።
እቲ ስራሕ፡ ምግፋሕን
ምምድማድን
ጸበብቲ
ጽርግያታት፡ምህናጽቢንቶታት፡
ምሕጻር ጥውይዋይ ዝበዝሖ
መስመራት
ከምዘጠቓልል
ዝሓበረ ወኪል ኤሪና፡ ኣብ
ካልኣይ ገጽ፡ መስመር ደቂ
ሽሓይ - ደርሰነይ ንምጅማር

ምድላዋት ከምእተጻፈፈ፡ ንዝምልከቶም
ኣካላት ብምጥቃስ ገሊጹ።
ምምሕዳራት ከባቢ ጽላለ፡ መቐርካ፡
ደብሪ ዓድሃንስ፡ ደቂ ሽሓይ፡ ምለዛናይ፡
ዓዲ ንኣምን፡ ደቂ ዘርኡ፡ ደርሰነይን
ኣደናን ተጠቀምቲ ናይ’ቲ ብገጻት
ተኸፋፊሉ ዝዕመም ዘሎ ፕሮጀክት
ምዃነን ተፈሊጡ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ
ኣቶ ኢሳቕ ጥዑም፡ ጽርግያ መሰረት
ምዕባለ ስለዝኾነ፡ ህዝቢ ነቲ ጀሚርዎ
ዘሎ ቅዱስ ተበግሶ ኣብ መፈጸምታኡ
ንምብጻሕ ኣበርክቶኡ ከዕዝዝ
ኣዘኻኺሩ።
***

ሓዳስ

ኤርትራ
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ክሰዓብ ዝግብኦ ተበግሶ

ዓንዶም ግርማይ

ካልኣይን መወዳእታን ክፋልን
ነበርቲ ምምሕዳር ኣቦ-ኪሎማ
ጀሚሮሞ ዘለዉ ሓድሽ ኣገባብ
ኣተሓሕዛ ጕዳይ መርዓ፡ ክጥቀምሉ
ካብ ዝጅምሩ ድሮ ኣርባዕተ ዓመት
ኣቚጺሮም ኣለዉ። ኣቶ ዩሱፍ ዓሊ
መሓመድ፡ ኣቶ ዓብደላ ዓሊ ሔሮን ኣቶ
ዑመር ዓሊ መሓመድን ኣስተዋጽኦ
ናይ’ቲ ዝወሰድዎ ስጒምቲ ከብርሁልና
ካብ ዝተወከስናዮም ነበርቲ ኣቦ እዮም።
በቲ ክሰርሕሉ ካብ ዝጅምሩ ዓመታት
ኣቚጺሮምሉ ዘለዉ ኣተሓሕዛ፡ ንመርዓ
ተባሂሉ ዝወጽእ ወጻኢታት ሕቡናት
ምዃኖም ናይ ሓባር መረዳእታኦም
የነጽር።
ክሳብ ሕጂ ንባህሊ ብሄረ ዓፋር
ዓቂቦም ዝጓዓዙ ምዃኖም ዝገልጹ
እቶም ነበርቲ፡ ቅድሚ ዕለተ መርዓ
ምእኻሉ፡ ኣብ’ታ፡ “ኣል ባራካ” ማለት
ቅዱስ ቅርዓት ኢሎም ዝሰመይዎ ኣብ
ማእከል ዓዶም ዝርከብ ሰፊሕ ቅርዓት፡

ይሰርሑ። መርዓውቲ ድሕሪ መርዓኦም
ሳልስቲ ኣብኡ ጸኒሖም፡ ዝተረፈ ናይ
ሕጽኖት ግዜኦም ንምምላእ እቲ ጕዕዞ
ነናብ ቤቶም ይኸውን።
ነበርቲ ኣቦ ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ጒዳይ
ኣተሓሕዛ ሓዘንን ተስካርን እውን
እንተዀነ፡ ንሓዘንን ተስካርን እናተባህለ
ዝሕረድን ዝፈስስን ዝነበረ እኸለ-ማይ፡
ንቡንን ሽኮርን ተባሂሉ ዝጠፍእ ዝነበረ
ዘይተኣደነ ወጻኢታት ካብ ዓመተ
1998 ጀሚሮም፡ ብዘይካ ሰለስተ
መዓልታት ንሰን’ኳ፡ ምስ እምነት
ኣተሓሒዞም፡ “ናይ ቁርኣን” ተባሂለን
እንተ ዘይኰይኑ፡ ንሓዘን ኰነ ንተስካር
ተባሂሉ ዝግበር ወጻኢታት ደው ከም
ዘበልዎ መግለጺ’ቶም ዝተወከስናዮም
ኣካላት የነጽር።
ባህሊ፡ ዝዀነ ሕብረተሰብ ካብ
ዝልለለየሎም ረቛሒታት ሓደ እዩ።
እቲ ባህሊ ኣብ ሕብረተሰብ ዘብጽሖ
ጕድኣት ክሳብ ዘይሃለወ ድማ፡ ክዕቀብ

ሓዘንን ኣብ ብሄረ ዓፋር፡ እዚ ክጥቀስ
ዝጸንሐ ኣገባባት ተኸቲሉ እዩ ዝሓልፍ
ወይ ዝፍጸም። እዚ ኣገባብ’ዚ ኣብ
መጻኢን ዕድላትን ጓል ኣንስተይቲ
ጽልዋኡ ቀሊል ዘይኰነ ሳዕቤናት
ዘኸትል’ዩ። ዕድመ ፍርያምነት
ጓልንስተይቲ ከም ኵሉ ዝፈልጦ ድሩት
እዩ። ስለ ዝዀነ፡ ዝዀነት ጓልንስተይቲ
ዓቕሚ ሄዋን ኣብ ዝበጸሐትሉ ዕድላት
ናይ መርዓ ኣብ ዝተኸስተላ ቀልጢፋ
ክትምርዖ ዝበለጸ እዩ። እዚ ኣብ ብሄረ
ዓፋር ዘሎ ኣገባብ ባህላዊ ኣተሓሕዛ
ምስ ብዝሒ ዝሕተት ገዝሚ፡ ሕሩድ፡
ቅያራት ክዳውንቲ መርዓት፡ መሓዙት
መርዓትን ስድራ መርዓትን እናተባህለ
ብእንዳ-ወዲ ዝግበር ወጻኢታት፡ ወዲ
ከይሓዘ ንኸይምርዖ ዝቕይድ እዩ። እዚ
ጒዳይ ኣዕሚቚና እንተ ደኣ ሓሲብናሉ
ሃስያኡ ካብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ
ደቀንስትዮ ይዓዝዝ።
መልእኽቲ ዓበይቲ ዓዲ፡ ምምሕዳርን

ኣብ ግዜ መርዓ ደቃቶም ንነፍሲ ወከፍ
ተመርዓውቲ ዝዀኑ ሰረት ባህላዊ
መንነት’ቲ ብሄር ዘለዎም፡ ንሳልስቲ
መርዓውቲ ዝቕንይሎም ኣግነታት

ከም ዘለዎ ኣየዛርብን። ብኣንጻር’ዚ፡ ኣብ
ሕብረተሰብ ሃስያ ዘለዎን ዘውርድን
ምስ ዝኸውን ግን፡ ምኽላሱ ኣገዳሲ
ይኸውን። ኣገባባት ጒዳይ መርዓን

መራሕቲ ሃይማኖትን ነበርቲ ኣቦ፡
ንመላእ ሕብረተሰብ ዓፋር ድማ፡
ኣብ ጒዳያት መርዓን ሓዘንን ዝግበር
ወጻኢታት፡ ካብ ረብሓኡ ጕድኣቱ
ከም ዝዓቢ ግንዛበ ተወሲዱ፡ እንተዀነ
ብሓጺርን ብዝወሓደ መንገዲን፡ እንተ
ዘይኰይኑ ድማ፡ ንሶም ክኽተልዎ

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

ጀሚሮም ዘለዉ ኣገባብ
ክጥቀምሉ ዝጽውዕ እዩ።
ባህሊ፡ ሃይማኖትን ሕጊ
መንግስቲን፡
ሕብረተሰብ
ካብ’ቶም
ዝግልገሉሎም
(ዝመሓደሩሎም) ስርዓታትን
ኣገባባትን እዮም። ሕብረተሰብ
ድሑር ባህሊ ንምልዋጥን
ዝሓሸ
ካልእ
ባህላዊ
ለውጢ ንምምጻእ ወይ
ንምትእትታውን ኣብ ዝግበር
ጻዕርታት ድማ፡ ተራ ዓበይቲ
ዓዲ፡ መራሕቲ ሃይማኖትን
ምምሕዳራትን ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝሓለፋ ወርሓት
ነሓሰን መስከረምን መራሕቲ ሃይማኖት፡
ዓበይቲ ዓዲ፡ ካድረታት ዝተፈላለያ
ትካላት መንግስቲ ኣብ ዝተረኽብሉ
ክተርፍ ከም ዘለዎ ዝጠልብ ክልተ ግዜ
ኣኼባታት ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ’ቶም
ዝተኻየዱ ኣኼባታት፡ ተራ ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንካልያ፡ ኣብ
ተበግሶ ነበርቲ ምምሕዳር ኣቦ-ክሎማ
እንታይ ከም ዝመስል፡ ከብርሃልና
ንኣመሓዳሪ እቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዓብዱ
ዓሊ ተወኪስናዮ ነይርና። ንሱ ኣብ
መግለጺኡ፡ ዓቃባዊ ባህሊ ሕብረተሰብ
ዓፋር፡ ኣብ ጒዳይ መርዓ፡ ንመሰል
ደቀንስትዮ ዝሃሲ ምዃኑ’ዩ ገሊጹልና።
ነቲ ኵነታት ዝተገንዘባን ኣብ ኣንፊ
መርዓ ዝበጽሓ ደቀንስትዮ፡ ናይ
መርዓ መሰለን ክሕለወለን ዝጠልባ’ሞ፡
ናብ ቤት ጽሕፈቱን ቤት ጽሕፈት
ሃማደኤ’ቲ ዞባን ናይ ዝመላለሳ ቊጽሪ
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ይመጽእ
ምህላዉ ኣረዲኡ። ምምሕዳር ንኡስ
ዞባ ብግዲኡ፡ ምስ ቤት ጽሕፈት
ሃማድኤ’ቲ ዞባን ካልኦት መሻርኽቲ
ኣካላት መንግስቲን ብምውህሃድ፡
ንጻውዒት’ተን ንቕሓተን ኣበሪኸን
ለውጢ ክግበር ከም ዘለዎ ዝጠልባ
ደቀንስትዮ ተቐቢሎም ድሌታተን
ዝረኽባሉ ዕድላት ኣብ ምጥጣሕ
ይሰርሑ ምህላዎም ኣነጺሩ።
ኣቶ ዓብዱ ኣስዒቡ፡ ዝጸንሐን ዘሎን

ሎሚ ኣብ ERI-TV

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሰዓት

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

ኣገባብ ባህላዊ ጒዳይ መርዓ ኣብ ብሄረ
ዓፈር፡ ወጻኢታቱን ሃልኪታቱን ተራእዩ
ብምጡን ኣገባብ ክፍጸም ተራን
ኣበርክቶን ብዓበይቲ ዓዲ፡ መራሕቲ
ሃይማኖት፡ ሃማደኤ…፡ ዝግበር ኣብ
ዘሎ ሓያል ጐስጓሳት እጃሞም ከበርክቱ
ጸዊዑ። ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ብግዲኡ፡
እቲ ባህሊ ሃሳዪ ምዃኑ ኣዳዕዲዑ
ስለ ዝፈልጥ፡ ለውጢ ንኽግበር በዞም
ዝተጠቕሱ ኣካላት ንዝቐርብ ውሳነ
ብሓጐስ ተቐቢሉ ንትግባሪኡ ድሕር
ከም ዘይብል ኣረጋጊጹ። መስርሕ
ትግባረ ብኣቦ ተወሲዱ ዘሎ ኣርኣያ፡
ኣብ ውሱናት ዓዲታት ምምሕዳር
ከባቢታት ከይተደረተ ጽልዋኡ ዓብዩ፡
መሓውራቱ ናብ ብደረጃ ዞባ ዓሪጉ
ክርዓም፡ ምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ
ባሕሪ ድማ፡ ልዑል ቆላሕታ ሂቡ
ክሰርሓሉ ወፍሪ ዝደሊ እኳ እንተዀነ፡
ብቐንዱ ንቕሓት ሕብረተሰብ እቲ
እንኮ መጥመሪ ምዃኑ እዩ ዘረድእ።
ብነበርቲ ኣቦ ተወሲዱ ኣርባዕተ ዓመት
ኣቚጺሩ ንዘሎ ወጻኢታት ብምንካይ
ዝግበር ዘሎ ጒዳይ መርዓ ብምድናቕ፡
ከም ሞዴል ተወሲዱ ክስዓብ ድማ
ንመላእ ብሄር ዓፈር ጸዊዑ።
ኣስታት 40 ኪሎ ሜተር ንሸነኽ
ደቡባዊ ምብራቕ ካብ ከተማ ዓሰብ
ርሒቓ ተደኲና እትርከብ ምምሕዳር
ከባቢ ኣቦ - ኪሎማ፡ ብመጓሰ፡ ምግፋፍ
ዓሳን ንኣሽቱ ንጥፈታት ንግዲን ዝናበር
ልዕሊ ክልተ ሽሕ ትንፋስ ይነብርዋ።

መደብ

12፡00
ዶክሜንታሪ
12፡30
ዜና ትግርኛ
12፡55
ጉዳይ ኣብ ዘተ
13፡30
ዜና ዓረብ
13፡40
ሄራር
14፡20
ዘተ ስፖርት
15፡05
ፓኖራማ
15፡45
ሙ/ድራማ
16፡35
ልዝብ መንእሰያት
17፡15
ናትራን
19፡15
መደብ ህጻናት ፊዮሪና
20፡00
ዜና ትግረ
20፡10 ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን 4ይ ክፋል
21፡00
ዜና ትግርኛ
21፡25
ምኽሪ ሞያውያን (ብቐጥታ)
22፡00
ዜና ዓረብ
22፡10
ሙ/ድራማ
22፡30
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሃይለ ዳኒኤል

ወልፊ ገይም ከም . . .

ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ንወልፊ
‘ገይም’ (ኤለክትሮኒካዊ ጸወታ. . .) ምስ
ጸገማት ጥዕና ኣእምሮ ከምዝመደቦ
(ከምዝሰርዖ) መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ
ሓቢሩ።
እዚ ብወድብ ጥዕና ዓለም እተወስደ
ስጉምቲ፡ ናይ ፈለማ ከምዘይኰነ
ሓደ-ሓደ ሃገራት እውን ኣቐዲመን
ከም ቀንዲ ጥዕናዊ ጸገም ሰሪዐንኦ
ምጽንሐን ግዳ እቲ መርበብ ሓበሬታ
ወሲኹ ገሊጹ።
ድሮ እውን ብዙሓት ሃገራት፡
ንውሉፋት ገይም ኣገልግሎት
ሕክምና ዝህባ ክሊኒካት ደኲነን
ምህላወን ተፈሊጡ ኣሎ።
ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ነቲ ድሕሪ
1992 ዘውጽኦ መምርሒ መበል 11
ኣህጉራዊ ምደባ ሕማማት፡ ብምኩራት
ዶክተራትን ተመራመርትን እተኣከበ
ምልክታትን ኣፋፍኖትን ሕማማት
ምርኩስ ብምግባር ከም ዘውጽኦ
ወሲኹ ሓቢሩ።
ኣብቲ ንወልፊ ገይም ዝምልከት
ዘውጽኦ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ፡ ሓደ
ሰብ ወሉፍ ገይም ተባሂሉ ክስራዕ
እንተዀይኑ፡ ንልዕሊ 12 ኣዋርሕ
ብዘይ ምቁራጽ እተጻወተ ክኸውን
ኣለዎ ዝብል እዩ። እንተዀነ ምልክታት
ኣቐዲሙ ከርኢ ምስ ዝጅምር፡ ኣብ
ዝሓጸረ ግዜ ናብ ሓኪም ክቐርብ ከም
ዘለዎ ዝገልጽ ድማ እዩ።
ገለ ካብቶም ምልክታት፦
# ተጻውሮ ምንካይ (ንንውሕ ዝበለ
ግዜ ምጽዋት)
# ዝያዳ ግዜኻ ንገይም ምሃብ
# ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ
እናፈለጥካ ጸወታ ዘይምቁራጽ ወይ
ምቕጻል. . .
ሓደ ካብቶም ነቲ ውሳነ ብሓጐስ
እተቐበሉኣብ ናይቲን-ገይልሆስፒታል
ሎንደን ናይ ተክኖሎጂ ወልፍታት
ክኢላ ዝዀነ ዶ/ር ሪቻርድ ግርሃም፡
“ውድብ ጥዕና ዓለም ንወልፊ ገይም
ምስ ጥዕናዊ ጸገማት ምስርዑ፡ ክጠፍእ
ንዝጸንሐ ብርቂ ሓንጐል መንእሰያትን
ቈልዑን ዘድሕን ምዃኑ እየ ዝኣምን።
ብሰፊሑ ኣብ ሆስፒታላት ተኣኣታትዩ
ክርኢ ድማ ተስፋይ እዩ፡” ድሕሪ
ምባል፡ “’ነቶም ብዝሒ ምጽዋት
ገይም ወልፊ ኣይኰኑን’ ዝብሉ ድማ
እድንግጸሎም፡” ይውስኽ።

ንሱ ከም ዝሕብሮ፡ ኣብቲ ንሱ
ዝሰርሓሉ ሆስፒታል ዓመታዊ
ልዕሊ 50 ዝዀኑ ሓደስቲ ምስ
ወልፊ ገይም ምትሕሓዝ ዘለዎም
ጕዳያት ክርኢ ከምዝጸንሐ እዩ። እቲ
ዘርእዩዎ ምልክታት ድማ ድቃስ
ምስኣን፡ ምዕጻው ሸውሃት (መግቢ
ዘይምውሳድ)፡ ምንጻልን ትሑት
ውጽኢት ኣብ ትምህርትን እዩ።

ዶ/ር ሪቻርድ፡ “እዚ ወልፊ
ንኣተሓሳስባና ብምዕብላል ኣቓልቦና
ስሒቡ ኣብ ሓንጐልና ሃስያ ዘስዕብ
እዩ፡” ብምባል ይገልጾ።
እቲ ዶ/ር ነዚ ክብል ዝደፋፍኦ
ምኽንያት ብቐንዱ፡ ኣብ 2013
ኣብ ዝወጸ መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡
ዝበዝሑ ኣብ ምጽዋት ገይም ግዜኦም
ዘሕልፉ ዕድመኦም ካብ 8 ክሳብ
18 ምዃኑ ድሕሪ ምንባቡን ንሱ
ብዘካየዶ ተወሳኺ መጽናዕቲን ምዃኑ
ይገልጽ።
ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ድማ
ብብዝሒ ተጻወትቲ ገይም ዘለዉወን
- ከም በዓል ጃፓን፡ ደቡብ ኮርያን
ቻይናን ካብ ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት
ጀሚረን ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም
ተጻወትቲ ገይም ብእተፈላለዩ
መንገድታት ቁጽጽር ክገብራ
ምጽንሐን ይፍለጥ።

ምንጪ፥ bbcnews.com

መጠንቀቕታ ንኣእዛንና

ሙዚቃ ዓው ኣቢልካ ብመስምዒ
(headphones) ምስማዕ ንኣእዛንና ነባሪ
ጕድኣት ከም ዘውርድ ክግለጽ ጸኒሑ
ኣሎ፡ እንተዀነ ብዙሓት ሰባት ነዚ
መጠንቀቕታ ዕሽሽ ይብልዎ ምህላዎም
ሓደ ክኢላ ስነ-ድምጺ (audiologist)
ሓቢሩ።
እቲ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሓበረ ኣብ
ዩኒቨርሲቲ ላንጐን-ኒውዮርክ ተሓጋጋዚ

ካብ መስበርቲ እትከላኸል ቍልፊ ተሰሪሓ
ንዓበይቲ ሽማግለታት ወዲቖም ካብ
መስበርቲ ምሕኵልቲ ክትከላኸለሎም
እትኽእል ከም ቍልፊ እትዕጠቕ
መሳርሒት ተማሂዛ።
እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ መሪሕ ናይ
መኪና ተገጢሙ ኣብ ግዜ ሓደጋ
ብቕጽበት ተነፊሑ ናይ ርእስን ገጽን
ማህሰይቲ ካብ ምውራድ ዝከላኸል
ኣየር-ባግ እተባህለ መሳርሒ ዓይነት
ተክኖሎጂ ከም ዘለዎ እውን ተፈሊጡ
ኣሎ።
እዚ ሓድሽ ቍልፊ፡ ምስ ወደኻዮ እቲ
ኣየር-ባግ ብኽልቲኡ ወገን ምሕኵልትና
እዩ ዝቕመጥ፡ ኣብ እንወድቀሉ እዋን
ድማ ኣብ ልክዕ ህሞት ተነፊሑ ካብ
ማህሰይቲ ይከላኸል ማለት እዩ።
ነቲ ቍልፊ ዝሰርሐ ኣብ ከተማ
ደዮን ዝመደበሩ ሄሊት እተባህለ ትካል
ምዃኑ እውን ተፈሊጡ። እቲ ትካል
ከም ዝሕብሮ እዛ ንሱ ሰኒዑዋ ዘሎ
መሳርሒት ን90 ሚእታዊት ናይቲ
ጐንጺ ክትከላኸል ከም እትኽእል
እዩ።
ብመሰረት’ቲ ትካል፡ እታ መሳርሒት
ኣብ ውሽጢ 0.2 ካልኢት እቲ
ወድዩዋ ዘሎ ሰብ ይወድቕ ኣሎ ድዩ

ወይስ ኣይፋል ከተለሊ ከም እትኽእል
ይገልጽ። ሓደ ሰብ ንኽወድቕ 0.4
ካልኢታት ከም ዝወስደሉ ይፍለጥ።
እታ ቍልፊ ብዘይ ጸገም ክትውደ
እትኽእል ኰይና እያ ተሰሪሓ ዘላ።
እቲ ዝወድያ ሰብ ብዘይ ግቡእ ምስ
ዝኽደና ክሳብ ኣብ ግቡእ ቦታኣ ክሳብ
እትመጽእ ወይ እትውደ ‘ጢጥ’
ዝብል ድምጺ ተውጽእ። እዚ ድማ
ብግጉይ መንገዲ ተወድያ ኣብ ልዕሊ
ተጠቀምታ ሃስያ ከይተምጽእ ይከላኸል
ማለት’ዩ።
እዛ ኣስታት ሓደ ኪሎ ሚዛን
ዘለዋ ቍልፊ፡ ገና ኣብ ፈተነ እኳ
እንተሃለወት ሰራሕታ ከም ዝብልዎ፡
ካብቲ ንምሕኵልቲ መከላኸሊ ተባሂሉ
ዝዳሎ ጕዝጓዝ ብትሽዓተ ዕጽፊ ዝያዳ
ኣድማዕነት ከም ዘለዋ እዩ።
ትካል ሄሊት፡ “እዘን ብኽልቲኡ
ወገን ምሕኵልቲ ዘለዋ ኣየር-ባግ፡ ኣብ
ምቹእ ከባቢ እተቐመጣ እየን። ኣብ
ውሽጢ’ቲ ቍልፊ ተገጢሙ ዘሎ
ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ ድማ ናይ
ምውዳቕ ምልክታት ምስ ዝህውስ
ብቕጽበት ተነፊሑ ካብ ብርቱዕ
ማህሰይቲ ክከላኸል ይኽእል፡” ብምባል

ንጥቕሚ’ታ ቍልፊ ይገልጽ።
እዛ ቍልፊ ዋጋኣ 790 ዶላር ምዃኑ
እውን እቲ ኩባንያ ወሲኹ ይሕብር።
እንተዀነ፡ እቲ ነተን ክልተ ከረጺት
ዝነፍሕ ኣየር ዝቕመጠሉ ቦታ፡ ድሕሪ
ነፍሲ ወከፍ ምውዳቕ ግድን ዝቕየር
ብምዃኑ ዋጋኡ ድማ ክሳብ 50 ዶላር
ስለ ዝበጽሕ ብዙሓት ሽማግለታት ምስ
ዘለዎም ዓቕሚ ኣረኣኢኻ ጽቡቕ ዕዳጋ
ክህልዋ እዩ ክትብል ከም ዘየድፍር፡
ብዙሓት ተንተንቲ ይገልጹ።
ዝሓለፈ ዓመት እተኻየደ መጽናዕቲ
ከም ዝሕብሮ፡ መስበርቲ ናይ ምሕኵልቲ
ዘጋጠሞም ሽማግለታት ካብቶም
ዘየጋጠሞም መዛኑኦም ብሰለስተ ዕጽፊ
ቀልጢፎም ናይ ምማት ዕድል ከም
ዘለዎም እዩ።
ካልኦት ሽሞንተ እተፈላለዩ ኣብ
ልዕሊ 122 ሽሕ ሰባት እተኻየዱ
መጽናዕትታት መስበርቲ ምሕኵልቲ
ዘጋጠሞም ሽማግለታት ብ2.78 ግዜ
ኣብታ እትቕጽል ዓመት ናይ ምማት
ዕድል ኣለዎም ዝብል እዩ።
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ፕሮፌሰር ዊልያም ሻፒሮ፡ እቲ ሰበብ
ዝያዳ ኣብ መንእሰያት ከም ዝዛይድ
ወሲኹ ይሕብር።
ዶ/ር ሻፒሮ ከም ዝብሎ፡ ካብ ነፍሲወከፍ ሓሙሽተ ወርጠበኛታት ወይ
መንእሰያት ሓደ ብሰንኪ ልዑል ድምጺ
ናይ ምስማዕ ጸገም ከም ዘማዕብል እዩ።
ብዝዀነ ምኽንያት ኣብ እዝንና
ዝርከቡ ናይ ጸጕሪ ዋህዮታት ጕድኣት
ወይ ማህሰይቲ ምስ ዝወርዶም፡ ክሳዕ
ናብ ጽመት ከምርሕ ዝኽእል ጸገማት
ከስዕብ ከም ዝኽእል ይፍለጥ።
ውሽጣዊ ክፋል እዝንና ኮክለያ ወይ
ሓረውረዊት ብዝብል ስም ይፍለጥ።
እዚ ክፋል እዝንና ንድምጺ ብመልክዕ
ምንብድባድ ዝቕበሉ ልዕሊ 15 ሽሕ
ደቀቕቲ ጸጕሪ ኣብ መናድቑ ይርከቡ።
እዞም ደቀቕቲ ሃወስቲ ዋህዮታት ጸጕሪ፡
እቶም ቀንዲ ንናይ ድምጺ ምውዝዋዝ
ንኸነለሊ ዝሕግዙና ክፋል ናይ እዝንና
እዮም። እንተዀነ ኣዝዮም ተነቀፍቲ
እዮም። ከም ካልኦት ኣብ ነብስና ዝርከቡ
ዋህዮታት ዳግም ክፋረዩ ወይ ዳግም
ክጥጥዑ ስለ ዘይክእሉ ዝዀነ ማህሰይቲ
ኣብ ልዕሊኦም ምስ ዘጋጥም ንምሉእ
ዕድመና ንኸስሮም ኣለና ማለት እዩ።
ዶ/ር ሻፒሮ፡ “ናብ ብርቱዕ ድምጺ
ምቅላዕ ዝበዝሕ ብመንገዲ ኢር-ፎን እዩ
ዝመጽእ፡ ብፍላይ ድማ ልዕሊ ንቡር
ዓው ኣቢልካ ሙዚቃ ብምስማዕ። ኢርፎን ድማ ዝያዳ ካልኦት ናይ መስምዒ
ሙዚቃ መሳርሒታት እታ ናብ ኮክለየር
ዝቐረበት’ያ። ስለዚ እቲ እትሰምዓሉ
ዘሎኻ መሳርሒ ናብ እዝንኻ ዝያዳ
ብዝቐረበ ዝያዳ ንዋህዮታት ጸጕሪ
እዝንኻ ከም ምህሳይ ማለት ይኸውን
ኣሎ፡” ክብል ይዛረብ።
ንሱ ከም ዝብሎ፡ ሙዚቃ ንኽንሰምዕ
ኢር-ፎን ወይ ሄድ-ፎን ኣብ እንጥቀመሉ
እዋን መጠን ዓቐን ድምጺ ካብ 60
ሚእታዊት ዘይበዝሕ እንተ ገበርናዮ
ተመራጺ ምዃኑ ኣብ መዓልቲ ድማ
ካብ ሓደ ሰዓት ዘይበዝሕ ጥራይ
ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ሓቢሩ። እንተዀነ
ኣብ ብብዝሒ ካልእ ድምጺ ዝርከቦ
ቦታ ምስ እንህሉ፡ ብፍሉይ እተሰርሓ
ንባዕዳዊ ድምጺ ክቕንሳ ዘኽእለን
መሳርሒ እተገጥመን ሄድ-ፎናት (noise
cancelling headphones) ክ
ንጥቀም ይመክር።
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ጸጋታት ባሕሪ
ብርሃኑ ኤርምያስ
ሕርሻ ባሕሪ ማለት ምዕባይን
ምፍራይን ማያውያን እንስሳታት ኣብ
ባሕርን መሬትን ኢዩ። እዚ ዓይነት
ኣገባብ ምፍራይ ነቶም ንምንባርን ዕብየትን
ሂወታውያን ወሰንቲ ዝኾኑ ረቛሒታት
ኣብ ዝመቸአ ደረጃ እናዓቀብካ ተካይዶ
ውሁድ ቅኒት ናይ ተክኖሎጅን ስነፍልጠትን ዝሓትት ዓውደ ምህርቲ
ኢዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ኣብ ዝግበር
ዓይነት ሕርሻ ባሕሪ ማይን መሬትን
እቶም ቀንዲ ወሰንቲ ጸጋታት ኰይኖም
ኣብ ምብራኽ ምህርቲ ድማ ዓቢ ተራ
ይጻወቱ። ነዞም ወሰንቲ ዝኾኑ ጸጋታት
ኣብ ግምት ብምእታው፣ ንትሕዝቶን
ጠባያትን ናይዞም ባህርያውያን ጸጋታትን
መጓርንቲ መሳርሒታትን ዝሳነ ውሕሉል
ምሕደራ ክትጥቀም እቲ ቀዳማይ ናይ
ትግባረ ሕግን ምኽርን ኢዩ። ጸጋታት
ባሕሪ ኣብ መሬትን ባሕርን ንምፍራይ
ንሕግን ስርዓት ኣሰራርሓን ሕርሻ
ባሕሪ ብግቡእ ምትግባር ንዘላቒ ዕብየት
(sustainable development) ሕርሻ
ባሕሪ ዓቢ ተራ ኣለዎ። በዚ ምኽንያት
እዚ ድማ ፍርያት ሕርሻ ባሕሪ ሎሚ
ኣብ ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ዓላም እቶም
ቀንዲ ተሃረፍቲ መግቢ ወድሰብ ኰይኖም
ይርከቡ።
ፍርያት ሕርሻ ባሕሪ ካብቲ ዝደቐቐ
ክሳብ እቲ ዝዓበየ ማያዊ እንስሳ
የጠቓልል። ሎሚ ካብቶም ኣብ ባሕሪ
ዝርከቡ ማያውያን እንስሳታት ብሓገዝ
ተክኖሎጅን ስነፍልጠት ስነ-ሰረትን
(genetics) ተሓጊዙ ብሕርሻ ባሕሪ
ዘይፈርን ዘይዓብን ማያዊ እንስሳ የለን።
ኣትክልቲ ባሕሪ፣ ሰበባ ባሕሪ፣ ድሩዓትን
ዘይድሩዓትን ዓሳ እቶም ቀንዲ ፍርያት
ሕርሻ ባሕሪ እዮም። ኣብ መላእ ዓለም
ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ተክኖሎጅን ደረጃ
ጽዕቀትን (intensivity) እናፈረዩ ኣብ
ውሕስነት መግቢ ዓቢ ኣበርክቶ ይገብሩ
ኣለዉ። ብፍሉይ ኣገባብ ተወሃሂዱ
ዝተመስረሐ መግቢ ምምጋብ፣ ኣብ
ሕጹር ቦታ ምዕባይ፣ ካብ መድሃኒት ናጻ
ዝኾነ ዝነኣድ ደጋዊ ዕብየት፣ ትሑት
ጽልዋ ግሎባዊ ብከላን ክሊማዊ ለውጥን፣
ዘይምህላው በረዝቲ ከሚካላትን ከምኡ
ድማ ትሑት ዝኾነ መጠነ ኮለስትሮል ገለ
ካብቶም ኣደነቅቲ ባህርያት ፍርያት ሕርሻ
ባሕሪ ኢዮም። ፍርያት ሕርሻ ባሕሪ
ዝምገብ ሰብ ብፍሉይ ኣገባብ ዝተዳለወ
ሓጋዚ ሓበሬታ ናይቲ ፍርያት ማለት
ሽሙ፣ ዓይነቱ ዕድሚኡ፣ ትሕዝትኡ፣
ደረጃ ብቕዓቱ፣ ወዘተ ካብ ዕዳጋ ክገዝኦ
ከሎ ክፈልጦ ይኽእል።
ፍርያት ሕርሻ ባሕሪ ዝኾኑ ኣትክልቲ
ባሕሪ፣ ኣብ ጨዋምን ጥዑምን ማይ
ክዓብዩ ዝኽእሉ ካብ ዘስፋሕፍሑ ዓይነት
ኣትክልቲ ኢዮም። ከምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ
ሰነዳት እንረኽቦ፥ ካብ 0 መትሮ ክሳብ
6 መትሮ ቁመት ኣለዎም። ምፍራይን
ምዕባይን ኣትክልቲ ባሕሪ ብሰለስተ
ኣገባብ ክግበር ይከኣል፡ ንሶም ድማ
ምዝራእ ዘርኢ ከምኡ ድማ ምትካልን
ምእሳርን ልስሉስ ክፋል ሒለል ኢዮም።
ምስቲ ዘድልዮም ትሑት ወጻኢታት
ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ብጥሑን ከምኡ
ድማ ብሰላጣ ዓይነት ኣብ ዕዳጋታት

ፍርያት ሕርሻ ባሕሪ
ተዘርጊሖም ይርከቡ ። ብዘለዎም ናይ
ምስፍሕፋሕን ኣትሪርካ ሓመድ ናይ
ምሓዝን ጠባያት፣ ፍግረ መሬት ኣብ
ገማግም ባሕርን ደረቕ መሬትን ኣብ
ምክልኻል ዓቢ ተራ ስለዘለዎም ብ
ዓበይቲ ጽላታት ናይ ኣከባቢ ዓቢ ኣተኩሮ
ተዋሂብዎም ይርከብ።።
ውድብ መግቢ ዓለም ኣብ
ዘውጽእዎኦም ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት፣
ክሳብ ሕጂ ብብዙሕ ሚእታዊት ዝፈርዩ
ዘለዉ ኣትክልቲ ባሕሪ ዘርኢ (genus)
ሳሊኮርንያን ግራሲላርያን እዮም። እዞም
ዓይነት ኣትክልቲ፣ ኣብ ኩሉ ጽላታት
ኣዝዩ ገዚፍ ዝኾነ ኣበርክቶ ዘለዎም ልዕሊ
ኣርባዓ ዝኸውን ጥቕምታታ ኣለዎም።
ሎሚ ብፍሉይ ኣብ ኩሉ ላቦራቶሪ ከም
መዕበዪ ባእታ ናይ ባክተርያን ካልኦትን
ኮይኑ ዘገልግል ብኣዝዩ ልዑል ዝኾነ
ወጻኢታት እናሃብካ ዝሽመት ዘሎ ኣጋር
(Agar) ካብ ግራሲላርያ ኢዩ ዝዳሎ።
ዝርገሐ ናይዞም ዓይነት ኣትክልቲ
ኣብ ሃገርና ብትካል ምድላው መግቢ
ጥሑን ዓሳ ተማእኺሉ ኣብ ዝተገብረ
መጽናዕቲ ግራሲላርያ ኣብ ማያት
ቀይሕ ባሕሪ ከምዝርከብ ተረጋጊጹ።
ነቲ ዘይተኣደነ ጥቕሚ ኣብ ግምት
ብምእታው፣ ኣብ ዕብየቶም ዘተኰረ
መጽናዕቲ ክግበር ጸኒሑ ድሓን ዝኾነ
ዕብየት ድማ ተረኺቡሉ ይርከብ። ኣብ
ሓሊባይ ዝርከቡ ሳሊኮርንያ ብሲዋተር
ኢንተርናሽናል ከምኡ ድማ ብብለንጂ
ዝበሃል ትካል መፍረ ዓሳን ጨውን ኣብ
2000ዓ.ም ተኣታትዮም ጽቡቕ ዕብየት
ድማ የርእዩ ኣለዎ።
ሰበባ ባሕሪ ሓደ ካብቶም ዝጠንተዉ
ፍርያት ሕርሻ ባሕሪ ኢዩ። ብብዙሕ
ሚእታዊት ኣብ ጥዑም ማይ ዝፈሪ
ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ማይ ጸንበለል ናይ
ምባል ባህርያት ኣለዎ። ዝበዝሐ ግዜ
ምስ ባህርያዊ ፍርያምነት ናይ መራብሒ
መሳርሒታት ሕርሻ ባሕሪ ተደሚሩ
ንዝተወሰነ ግዜ ከም መግቢ ውላድ ዓሳ
ኮይኑ የገልግል። ነቲ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ
ዘድልዮ ውላድ ዓሳ ክሳብ ብክኢላ ስነ
መግቢ ተወሃሂዱ ዝተመስረሐ መግቢ
ዝበልዓሉ ደረጃ ዝበጽሕ፡ ኣብ ምብራኽ
ኣድለይቲ ዝኾኑ ማዕድናት ዓቢ ተራ
ይጻወት። ኣብ ብዙሕ ሃገራት ከምቲ ደረጃ
ምዕባለን ቁጠባዊ ዕብየትን ዘፍቅዶ፣ ሰበባ
ባሕሪ ብዝተፈላለዩ ፍርያት ከም ጥሑን፣
ንቑጽ፣ ከም መልክዕ ከኒናን ተመስሪሑ
ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ተዘርጊሑ ይርከብ።
ኣብ ሃገርና ኣብ ዓጊግ ዝበሃል ቦታ ብ
ዶክተር ጎርደን ሳቶን ኣባላት ሓይሊ
ባሕርን ኣርተምያ ዝበሃል ዓይነት ሰበባ
ባሕሪ ይጥቀሙ ከምዝነበሩ ምርምራዊ
ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ይሕብር።
እዚ ባስካ ከም መፋረዪ መሳርሒ
እናተጠቀሙ ዘካይድዎ ኣብ ዝነበሩ
ሕርሻ ባሕሪ ከም መግቢ ዝጥቀሙሉ
ዝነበሩ ሰበባ ባሕሪ፣ ፍሪኡ ካብ ካልኦት
ሃገራት ዝመጸ ኢዩ። ሎሚ ኣብ ዝበዝሓ
ሃገራት ኣዝዩ ሃብታም ናይ ማዕድናትን
ሓይልን ዝኾነ ስፓይሩሊና ዝበሃል ሰበባ
ባሕሪ እውን ኣሎ። ኣብ ጽላት ሕክምና
ብፍላይ ድማ ንተሰከምቲ አይድስ፣
ንሲዲፎር ዋህዮታት ንምብዛሕ ቀንዲ

መግቢ ኰይኑ ይርከብ ኣሎ።
ድሩዓትን ዘይድሩዓት ዓሳ እቶም
ቀንዲ ፍርያት ሕርሻ ባሕሪ ኢዮም።
ኣብ ታሪኽ ምዕባለ ሕርሻ ባሕሪ
ሓረስቶት ቻይና ኣብ 13 ክፍለ ዘመን
ብዘይድሩዓት ዓሳ ቲላፕያ ከምዝተፈለሙ
ኢዮም ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ዝሕብሩና።
እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ዕምቆት ብሓገዝ
ጥሙር ተክኖሎጂ ከም ዝደለኻዮ
ዓቐንን ብዝሕን ተፍርዮም ማያውያን
እንስሳ ኢዮም። ኣብ ዕዳጋታት ዓለም
ጥዕንኡ ዝሓለወ ብመኣዛታት ዝዘቕበበ
ከምኡ ድማ ንዝተፈላለዩ ጽልዋታት ናይ
ክሊማን ካልኦትን ተጻዋሪ ዓይነት ፍርያት
ክህሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ድሩዓትን
ዘይድሩዓትን ዓሳ ከምቶም ካልኦት
ፍርያት ሕርሻ ባሕሪ በቲ ኣርብሒ ዝኾነ
ዓይነት ፍርያት ክተመስረሖም ትኽእል።
ነቶም ኣብ ባሕሪ ዘለዉ ብወድሰብ ድማ
ኣዝዩ ልዑል ጠለብ ዘለዎምቲ ዓይነት
ዓሳ ብሕርሻ ባሕሪ ብምፍራይ ንዘሎ
ጠለብ ብሓባር ኣብ ምብርካት ክስረሓሉ
ጸኒሑን ኣሎን።
ፍርያት ሕርሻ ባሕሪ ነዊሕ ግዜ ምስ
ክሊማ ተኣሳሲሮም ንዝኸዱ ጸለውቲ
ረቛሒታት ናጻ ንምግባር ጽጹይ ዝኾነ
መጽናዕቲ ኣብ ዓይነት ዘርኢ ዓሳ ክግበር
ኣለዎ። ባህርያት ናይ ምሩጽ ዓይነት
ዓሳ ምስቲ ዝነደፍካዮ ውጥን ተሳንዩ
ጽቡቕ ዕብየት ዝጐናጸፍ ኮይኑ ዝኾነ
ተወሳኺ ወጻኢታት ዝሓትት ክኸውን
የብሉን። ንዕሙር ዕብየትን ምቁጽጻር
ሕማማትን ዒላማ ብምግባር ምስ መግቢ
ዓሳ ተወሃሂዶም ዝዳለዉ ከሚካላትን
ሆርሞናትን ብክኢላታት ስነ-ምግብና
ዝተዳለዉ ክኾኑ ይግባእ። እዞም ብኸምዚ
ኣገባብ ናይ ሕርሻ ባሕሪ ዝፈረዩ ዓይነት
ዓሳ ነቲ ብገዚፍ ወጻኢታት ካብ ባሕሪ
ተገፊፉ ናብ ዕድጋታት ዓለም ዝውሕዝ

ዘሎ ፍርያት ተኪእዎ ይርከብ። ሎሚ
ምስቲ እናወሓደ ዝኸይድ ዘሎ ብዝሕን
ትሕዝቶን ጸጋታት ባሕሪ፣ ምትእትታው
ሕርሻ ባሕሪ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት እቲ
እንኮ ኣማራጺ ኮይኑ ይርከብ።
ኣብዚ ዘለናሉ ክፍለ ዘመን፣ ገዚፍ
ዝኾነ ወፍሪ ብምግባር ዓቕሚ ሰበን
በቲ ዘድልዮ ዓይነት ትምህርቲ ሕርሻ
ባሕሪ ብምስልጣን ኣብ ውሕስነት
መግቢ ከምኡ ድማ ኣብ ምዕቃብ
ጸጋታት ባሕሪ ዓቢ ነጥቢ መቐይሮ
ዝገበራ ሃገራት ውሑዳት ኣይኮናን። ነዚ
ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ እሞ ኸኣ ዘይተበከለ

ገማግም ባሕርን ደስየታትን ከምኡ ድማ
ጽቡቕ ዕብየት ዓሳ ዝረኣየለን ዘሎ ልዕሊ
ሰብዓ ዝኾና ናይ ጥዑም ማይ ዲጋታትን
ራህያታትን ምቹእ ባይታ ንሕርሻ
ባሕሪ ክፈጥር ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ።
ስለዚ ነዚ ድሮ ተበጺሑ ዘሎ ዕብየትን
ምዕባለን ኣብ ውሕስነት መግብን ርእሰ
ምርኰሳን ድርብ ዕብየት ንምምዝጋብ
ምዕሩይ ዝርገሐ ዘለዎ ልምዓት ሕርሻ
ባሕሪ ብግብሪ ክጅምር ኣለዎ። ልምዓት
ሕርሻ ባሕሪ ንዝኾነ ኣባል ናይ ዝኾነ
ሕብረተሰብ ኣርባሒ ብምዃኑ ዝነኣድ
ዕብየት ንምጉንጻፍ ምትሕግጋዝ
መሻርኽቲ ናይ ዝተፈላለዩ ጽላታት
ኣገዳሲ ብምዃኑ ተገዲስና ክንብገሰሉ
ይግባእ።

ከም መግቢ ዓሳ ዘገልግል ዓይነት ሰበባ ባሕሪ ኣርተምያ

ኣብ ሕርሻ ባሕሪ ኤርትራ ዝፈሪ ዝነበረ ዓይነት ጋምበሪ

ምስ ሳሊኮርንያ ተወሃሂዶም ዝዳለዉ ዓይነት መግቢ

ኣብ ሓሊባይ ዝርከብ ልሙዕ ኣትክልቲ ባሕሪ ሳሊኮርንያ

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.114

ሩፍታ
ጸጋብርሃን ጐይትኦም

ኣጋጣሚ ዝፈጠሮ’ዩ ርክብና - ግና ከም
ዝሓለፈ ኣይነበረን። እታ መሃነና ጠፊእዋ
ዝነበረት ነብሳ፡ ምስኣ ኣይነበረትን።
ብኣንጻሩ ኩሉ ነበረ ከይኑ፡ ምስ ሓድሽ
ህይወት ተፋጢጣ ከላ እየ ረኺበያ።
ሰምሃር ሃይለ፡ ሎምን ቀደምን ዝፈልጣ
ሰብ፡ ክልተ ኣንጻር ገጻት ህይወት’ዩ
ዝዕዘበላ። እቲ ዝሓልፍ ዘይመስል ዝነበረ
ቃንዛኣ፡ ሎሚ ካብ ነብሳ ገሊሉ እንክዕዘብ፡
ፈላጢኣ ከመይ ዘይግረም። ቀይሕ
ሕብሪ ዘለዎ ገጻ ብማዳ ተዓብሊሉ
እንክትርእዮ፡ ምስሊ ቀደማ እናዘከርካ
ኢኻ ምስኣ ትሳቐ። ዘጋጠማ ሃንደበታዊ
ሓደጋ፡ ንኣእምሮኣ ገዚኡ፡ ዓዲ ውዒል
ምስ ገበራ፡ ብንእስነታን መጻኢኣን መን
ዘይሓመመ! መርዓን ሓዳርን ገይራ ከም
መሳቱኣ ከይትረአ፡ ካብ ኩሉ ዘትርፍ
ጸገም እንድዩ ኣጋጢምዋ፡ እታ ብጽቡቕ
ጠባያ እትልለ ሰምሃር. . .።
ቀዳም 30 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም.
ኣብ’ቲ ናይ ምስክር ወረቐትን
ዲፕሎማን ዝተዓደለሉ ድሙቕ
መመረቕታ ተመሃሮ ስማፕ ንምስታፍ
ጥራይ ኣይኰንኩን ናብ ቀጽሪ
ኤክስፖ ከይደ። ኣብ’ቲ መመረቕታ
ኣብ ዝቐረበ ስነ-ጥበባዊ ፍርያት፡ ከም
መራሒ መደብ ኰይነ፡ ንኽመርሕ
ኣቐዲሙ ብኣዳላዊት ኮሚተ ተሓቢሩኒ
ብምንባሩ፡ ክልተ ዕማም’ዩ ኣብ’ቲ ቦታ
ከምዝርከብ ገይሩኒ። ንኽሳተፍን መደብ
ክመርሕን። ኣብ ስራሕ ምምራሕ
መደብ ኣድሂበ እንከለኩ’ዩ ድማ ሰምሃር
ብማዕዶ ድሙቕ ፍሽኽታ ክትልግሰለይ
ዝተዓዘብኩ። ፈለማ ከለልያ’ኳ ተጸጊመ
እንተነበርኩ፡ ሰምሃር ምዃና ምስ ፈለጥኩ
ግና፡ ሓጐሰይ ክሳብ ምቊጽጻር ዝስእን’የ
ኰይነ። ብፍሽኽታ፡ ዕጽፊ ግብረ-መልሲ
ሂበያ። ሰምሃር - እታ ዘይትጽዓት ጓል
ኣንስተይቲ።
ድሕሪ’ዛ ርክብ፡ ብቐጥታ’የ ንሰምሃር
ንምርካብ ናብ ቤታ ዘምራሕኩ። እቲ
ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ንኽምስክር።
ምኽንያቱ ሰምሃር ኣብነት ናይ’ቲ
“ዘይወድቕ ሰብ የለን. . .ዳግማይ
ክትንስእ ግና ብልሓት የድሊ. . .” ዝብል
ብሂል ምስክር ብምዃና።
ምስ ሰማሃር ሃይለ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ ደብረጽዮን ቅድስቲ
ማርያም ተመሃሮ ዓስራይ ክፍሊ ከለና’ዩ
ሌላና። ሽዑ ተማሃሪት እንከላ፡ ካብ’ተን
ብጠባየን ይዅን መንፍዓተን ብኣብነት
ዝጥቀሳ ተመሃሮ’ያ ነይራ፡ መኽበሪት
መምሃራናን መማህርታን’ውን እያ
ነይራ። ምልክዕቲ ብምንባራ’ውን
ጠመትታ ብዙሓት ምንባሮም እዝክር።
እቲ ኩሉ ጽባቐኣ ግን ንሓጺር ግዜ
ጥራይ’ዩ ነይሩ። ምኽንያቱ፡ ገና ናይ
ዓስራይ ክፍሊ ትምህርትና ፍርቁ
ከይተጓዓዝናዩ፡ ሰምሃር ኣብ ትምህርቲ
ክትሓምቕን፡ ካብ ሰባት ክትርሕቕን
ጀሚራ። ናብ ርጕዲ ዝኸደ ነብሳ፡
ሃንደበት ሃደሽደሽ ክብልን፡ ቀይሕ ገጻ ማዳ
ክዝረኦን ሓደ ኰይኑ። ኣዘራርባኣ ፋሕ
ዝበለን መእሰሪ ዘይብሉን ምስ ኰነ፡ ናይ
ኣእምሮ ጸገም ከም ዝገበረት ክበርሃልና

ክኣለ። ኣብ’ቲ ሽዑ እዋን ናይ ሕሳብ
መምህርናን ምክትል ዳይሪክተር ናይ’ታ
ቤት ትምህርቲን ዝነበረ መምህር ሳምሶም
ትኳቦ፡ ኣብ ውሽጢ ተማሃሮ እናኣተወ
ጸገማት ተመሃሮኡ ኣብ ምፍታሕ
ይዋሳእ ብምንባሩ፡ ብተደጋጋሚ ምስኣ
ክደናገጽ ካብ ትዕዝብትና ኣይተኸወለን።
በዚ ምኽንያት ገለ ጸገማት ከም ዘጋጠማ
ክንርዳእ ኣይተጸገምናን። ምኽንያቱ፡
መምህር ሳምሶም ጸገማት ተማሃሮ
ክፈትሕ ላዕልን ታሕትን ክብል ስለ
እንፈልጦ። ኣብ’ታ ቤት ትምህርቲ
ማሕበራዊ ጸገም ዘጋጠሞ ተመሃራይ
እንተሎ፡ ፈለማ ናብ መምህር ሳምሶም
ዝኸይድ ብምዃኑ፡ ከም ወላዲ ኢና
ንርእዮ ዝነበርና። ሰምሃር ናብኡ ምቕራባ
ድማ፡ ምስ ኵነታት ደጋዊ ትዕዝብትና
ብምትእስሳር ገለ ከም ዘጋጠማ
ክኽወለና ኣይክኣለን። ካብ ዝፈራሕናዮ
ኣይወጻእናን - ሰምሃር እታ ብዙሓት
ጠመትታ፡ ብመንፍዓታ ትልለ ዝነበረት
ጓል ሄዋን፡ ሃንደበት ትምህርታ ኣቋሪጻ።
ጸኒሕና’ውን ናይ ኣእምሮ ጸገም ከም
ዝገበረት ሰሚዕና። ብልቢ ደንጊጽናላ።
ብሓቂ፡ ነቢዕናላ እውን። ኩሉ ተመሃራይ
ሓሚሙላ፡ እታ ኣብ ዝብጻሕ ክትበጽሕ
ትምኒት ዝነበራ ሰምሃር ሃይለ. . .።
ኣብ መመረቕታ ናይ ቤት ትምህርቲ
ስማፕ ድሙቕ ፍሽኽታ ለጊሳ ሰላም
ምስ በለትኒ’የ፡ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ብኣካል
ዝረኸብኩዋ። ከም’ቲ ዝገመትክዎ ዘይኰነ፡
ኣንጻር ግምተይ ኰይና ብምጽንሓ
ድማ ተገሪመ። ውሽጣ ፈቲሸ ኩነታታ
ክፈልጥ እንተዀይነ ግና ክረኽባ ነይሩኒ።
ንብዙሓት ሰባት ብምሕታት’የ ድማ፡
ናብ ቤታ ዘምራሕኩ። ሕሉፍ ብዘዘክር
ኣገባብ፡ ብሕጕስ መንፈስ ተቐቢላ፡
ጥዕምቲ ሕልበት ምሳሕ ጋበዘትኒ።
“ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ኣሰመራ’የ
ተወሊደ ዓብየ። ኣቦይ ገና ጓል ሸውዓተ
ዓመት ከለኹ ብሕማም ስለ ዝዓረፈ፡
ፍቕሪ ናይ ኣቦ ከየስተማቐርኩ’የ ዓብየ. .
.” ብምባል’ያ ዕላል ዝኸፈተትለይ።
“ኣደይ ኣብ ሓደ መዕረፊ ኣጋይሽ
ከም ናይ ጽርየት ሰራሕተኛ ተቖጺራ
እናሰርሐት’ያ ድማ፡ ንዓይ ንሓንቲ ጓላ
እና’ሐንቀቐት፡ ክንዲ ኣቦን ኣደን ኮይና
ትምህርተይ ከም ዝቕጽል ዝገበረትኒ።
ዋላ’ኳ ድኽነት እንተ ነበረና፡ ኣነ ግና
ዝጐደለኒ ዘይብለይ ብጽቡቕ’የ ዓብየን
ተማሂረን. . .”
“እሞ ንወላዲትኪ ትምህርቲ ብምንፋዕ
ክሒስክያ ትዀኒ?” ብተዘዋዋሪ መንገዲ፡
ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ መንፍዓት
ክግምግም ደለኹ።
“እወ!” ቅልጥፍ ኢላ መለሰትለይ።
“ክገርመካ! ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ
ሽልማት እናወስድኩ’የ ትምህርተይ
ዝከታተል ነይረ። ኣብ ሻምናይ ክፍሊ
ምስ በጻሕኩ ግና ክዝሕል ጀሚረ፡
ዘይጽወር ጸገም ኣጋጢሙኒ. . .” በሪሁ
ዝነበረ ገጻ ክድብን ግዜ ኣይወሰደን፡
ከቢድ ጸገም ከምዘጋጠማ፡ ልሳና ዘይኰነ
ገጻ መስከረለይ።
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ድሕሪት ኣይጠመትኩን. . .
“ጓል ዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመት ምስ
ኮንኩ፡ ኣደይ’ውን ኣሰር ኣቦይ ስዒባ፡ እዚ
ንዓይ ዘይጽወር’ዩ ነይሩ. . .” ስና ነኺሳ
ብትብዓት ኣድመጸት።
“ናብራ’ሞ ከመይ ገጢምክዮ?”
ኣትያቶ ካብ ዝነበረት ዝንታ ከገላግላ
ፈተንኩ።
“ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝቕመጥ ሓውቦይ፡
ዘድሊ ደገፍ ክገብረለይ ብምጅማሩ፡
ብሰንኪ ሓዘን ናይ ወላዲተይ ትምህርቲ
ኣቋሪጸ ብምንባረይ፡ ደጊመ ኣብ ሻምናይ
ክፍሊ ተመዝጊበ። ንኹሉ ዝኽትምና
ረሲዐ፡ ዳግማይ ናብ ትምህርቲ ዓለም

ሕማቕ ደቂሱ ስለ ዘይሓድር ግና፡ ብሕጊ
ተታሒዙ ዝግባእ ፍርዲ ወሲዱ፡ ንዓይ
ግና ዕድለይ ኣበላሽዩለይ. . . እዚ እቲ
ዘይጽወር’ዩ ነይሩ ንዓይ። ግና ንኹሉ
ጸይረ፡ ትምህርተይ ክቕጽል’የ ወሲነ. .
.”
“ንፍዕቲ!” ኣድናቖተይ ገለጽኩላ።
“ከመይ’ሞ ቀጺልኪ?”
“ኣይቀጸልኩን!” ሓጺርን ኣሰንባድን
መልሲ መለሰትለይ።
“እንተዘይተጋግየ፡ ንኹሉ ረሲዐ
ቀጺለዮ ዝበልክኒ መስለኒ?” ዘረባኣ
ተደናገረኒ።

ተመሊሰ፡ ምስጋና ይኹኖ ሓውቦይ፡
ኣብ ጎነይ ደው ስለ ዝበለ፡ ዳግማይ
ናብ መንፍዓት ትምህርተይ ተመሊሰ
ማለት’ዩ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ
ደረጃ ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም
ድማ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ተማሂረ።
ድሕሪ’ዚ ግና. . . በቃ. . .” ሕንቕንቕ
ስለ ዝበለት፡ ምዝራብ ተጸገመት።
“ሰምሃር!” ከጸናንዓ ፈተንኩ።
“ትምህርተይ ከቋርጽ ተገዲደ. . .”
ተጋዲላ ተዛረበት።
“እሂ እንታይ ተረኽበ?”
“ከም’ዚ ክብለካ ዝጸናሕኵ’ዩ. . .ድሕሪ
ሞት ወላዲተይ ሰለስተ ዓመት፡ ሓውቦይ
እናሓገዘኒ ትምህርተይ ቀጺለ፡ ኣብ ከምዚ
ሃዋሁ ከለዅ’ዩ ድማ ሓደጋ ዘጋጠመኒ፡
ኣብ ትጽቢተይ ዘይነበረ ሓደጋ. . .”
ንብዓታ ብጨርቂ ሓንሰሰቶ።
“ኣይተረድኣንን?” ናብ ዕላላ ክመልሳ
ደለኹ።
“ከም’ቲ ኣቦታት ዝብልዎ ‘ኣብ ርእሲ
ጕርንጉሪት መድዓት’ ድዩ ዝብሃል።
ኣነ ድማ ኣብ ርእሲ ጸገመይ ጸገም
ረኺበ። ሓደ ኣቤል ዝብሃል ወዲ
ደጋጊሙ ንፍቕሪ ይሓትተኒ ብምንባሩ፡
ኣነ ንሕማቕ ኣይሃብክዎን። ነብሰይ
ብትምህርቲ ከዐውታ’ዩ ነይሩ ባህገይ።
በዚ ምኽንያት ድማ ፍቕሪ ወዲ ፍቕሪ
ኣብ ርእሰይ ኣይነበረን። ኣቤል ግና ከም
ሕሱም’ዩ ዝልምነኒ ነይሩ። ብወገነይ
ከምዘይከውን ምስ ኣቕበጽክዎ፡ ሕማቕ
ሓሳብ ብምሕሳብ ሓደጋ ወዲቑኒ. .
.” ነታ ዕለት ግዲ ዘኪራ፡ ከም ሕሱም
ተነኽነኸት።
“ሃሪሙኪ’ድዩ?” ግምተይ ገለጽኩላ።
“ምህራም ምሓሸኒ. . .” ምስ ውሕጅ
ንብዓታ ተጋደለት። “ኣዳህሊሉ እምበር
ዓሚጹኒ. . . ሓጺር ሓሳብ ብምሕሳብ፡
ኣብ ልዕለይ ገበን ፈጺሙ። ብዓል

“ትዝክሮ እንተ ዀይንካ፡ ኣብ
ዓስራይ ክፍሊ ብሓንሳብ እናተመሃርና
ከለና እየ ኣቋሪጸ። ሽዑ እዋን ዘይኣነ
መሲለ ብሕሰም ድዋዕዋዕ ኢለ ነይረ።
መቋረጽየይ ምኽንያት ድማ ጭንቐት’ዩ.
. . እቲ ዘጋጠመኒ ሓደጋ’ኳ ተቐቢለዮ’የ
ነይረ። ድሕሪኡ ዘጋጠመ’የ ምጻሩ ስኢነ.
. .ዕድል ኣይሓገዘንን. . .”
“ከመይ?” ዘረባኣ ስለ ዝኾለፈት
ቅልጥፍ ኢለ ሓተትክዋ።
“ነብሰይ ኣረጋጊኣ’የ ትምህርተይ
ክቕጽል ፈቲነ፡ ዓለም ምሉእነት የብላን፡
ክገርመካ፡ ዘማኽሮ ሰብ ስለ ዘይነበረ ነቲ
ጸገም ንሓደ ካብ መምሃራና’የ ነጊረዮ።
ንሱ ድማ ኣብ ዓለም ከጋጥም ከም
ዝኽእል ኣእሚኑ፡ ልክዕ ከም ሓፍቱ’ዩ
ዝሕግዘኒ ነይሩ። ዘጋጠመ ጕዳይ ኣብ
ውሽጡ ሰቲሩ ኣብ ጎነይ ደው ኢሉ. .
.ግና ኣይተኻእለን፡ በታ ዘጋጠመት ፍጻመ
ጥራይ ጉዳየይ ኣይተዓጽወን፡ ጥንሲ
ስዒቡ. . .” ምስ ዕድላ ተጣርዐት።
“እዚ ምስ ኣጋጠመ ትምህርተይ
ከቋርጽ ተገዲደ። ጭንቀት ተሓዊስዎ
ናይ ኣእምሮ ጸገም ስለ ዝገበርኩ፡ ምስ
ባህገይ ትምህርቲ ከቋርጽ ተገዲደ. . .”
ጸገማ ንዓይ’ውን ዘይጽወር ኰነኒ።
“ሕራይ ቀጽሊ?” ስቕ ስለ ዝበለት
መንገዲ ከፈትኩላ።
“ንኣስታት ሓሙሽተ ዓመት፡ ኣብ
ትሕቲ ሰብ ወዲቐ። ነብሰይ ረሲዐ ልክዕ
ከም እንስሳ ተቐይረ። ሳላ ደገፍ ሰባት
ግና ምስ ግዜ ክሓውይ ክኢለ። ካብ’ዚ
እዋን ጀሚረ’የ ድማ ንዓለም ክሰዓረላ
ከም ዘይብለይ ኣሚነ ንህይወት ክስዕራ
ዝተበገስኩ -ፈጣሪ ድማ ሓጊዙኒ. . .”
“ይቕረታ ሰምሃር! ጥንሲ ኣጋጢሙ’ዶ
ኢልክኒ ነይርኪ?” ኣዘኻኸርክዋ።
“እወ! ዕድል ኣይሓገዘንን ናይ ኣእምሮ
ጸገም ምስ ገበርኩ፡ ውልድ ምስ በለ

ተጐዲኡኒ። ነብሰይ ዘይኣለኹ ውላድ
ክኣሊ ኣይተኻእለን። ውልድ ምስ በለ’ዩ
ተጐዲኡኒ. . .” ምስ ሕሉፋ እናማረረት
መለሰትለይ።
“ድሕሪ’ዚ ነብሰይ ኣረጋጊኣ፡ ካብ
ጽግዕተኛ ናይ ሰብ ክገላገል ብምውሳን፡
ሓደ ወናኒ ትካል ምምራሕ መኪና
ብዝፈጠረለይ ዕድል ስራሕ ጀሚረ።
እቲ ስራሕ ኣብ’ታ ትካል ዝምዝገቡ
ሓደስቲ ተማሃሮ፡ ፋይል ክኸፍቱ ከለዉ
ኣብ መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ማእከል፡
ፋይል ይኸፍተሎምን የሳልጠሎምን።
እዚ ስራሕ ምስ ጀመርኩ፡ ምስ ብዙሓት
ሰባት ክራኸብን ክላለን ዕድል ምስ
ፈጠረለይ፡ በዚ ባይታ ተሓጊዘ፡ ናይ
ብዙሓት ትካላት ኣሳላጢት ብምዃን
ነብሰይ ክኽእል ጀሚረ። ክገርመካ
ብዙሕ ገንዘብን ሰብን’ዩ ኣኽሲቡኒ።
ኣደይ ገዲፋታ ዝኸደት ገዛ ዋላ’ኳ ናይ
ክራይ ትዅን ከማዕብላ በቒዐ። ነብሰይ
ቀይረ ናብ ናይ ቀደም ሰምሃር ተመሊሰ።
ሰብ ወዲቑ ከም ዝትንስእ ንነብሰይ
ባዕለይ ምሂረያ. . .ነብሰይ ኣንፊዐ ሳላ
ዝሰራሕኩ። ካልኣይ ድማ ሕሉፈይ
ዝፈልጡ ሰባት ኣጆኺ ስለ ዝበሉኒ፡
ስራሕ ክሳብ ዝበዝሓኒ ኰይነ፡ ንኹሉ
ሰብ ብመንፍዓተይ ናባይ ከምዝስሓብ
ገይረዮ። በቃ ርእሰይ ክኢለ። ግና ሓደ
ነገር ጐዲሉኒ. . .”
“ኣይተረድኣንን?” ነፊዐ ክትብለኒ
ከምዘይጸንሐት፡ ‘ጐዲሉኒ’ ዝብል ኣፍራሲ
ቃል ኣሰንበደኒ።
“ናይ ትምህርቲ ባህገይ ከርዊ
ብዘይምኽእለይ ማለት’ዩ. . .” ባህጋ
ብዘይሕብእብእ ገለጸትለይ።
“ሕጂ ቀሲንኪ ብምህላውኪ፡ ባህግኺ
ዘይተርውዪ?” ሓሳበይ ገለጽኩላ።
“ባህገይ ድኣ! ተበጊሰሉ ተዓዊተሉ
ድማ. . .ኣብ ዓመተ 2013 ኣብ
ምሸታዊ ትምህርቲ ናይ ዓስራይ ክፍሊ
ትምህርተይ ብምጅማር፡ ኣብ 2015 ናይ
ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና
ብውልቀይ ብምስታፍ፡ ናይ ዲፕሎማ
ነጥቢ ኣምጺአ። እዚ ንዓይ ዓቢ ሞራል’ዩ።
በዚ ስቕ ኣይበልኩን፡ ጠለባት ስርሐይ
ይዓቢ ብምንባሩ፡ ትምህርተይ’ውን
ምስኡ ክሳነ ኣለዎ ብምባል፡ ኣብ ኮለጅ
ስማፕ ብዓውዲ ኣካውንቲን ብቐዳም
30 ታሕሳስ 2017 ብኸም’ቲ ዝርኣኻዮ
ኣገባብ ክምረቕ በቒዐ። ባህገይ ድማ
ብኸፊል ኣርውየ። ጸገመይ ቀንጢጠ፡
ብዓወት ክሰራሰር በቒዐ። ክገርመካ ሳላ
ንድሕሪት ዘይጠመትኩ ተዓዊተ። ደቂሰባት ጸገም ከጋጥመና ንቡር’ዩ፡ ስንና
ነኺስና እንተ ተበጊሳና ግና ተዓወትቲ
ኢና። ሰብ ንድሕሪት ክጥምት የብሉን።
እዚ ይኣኽለና - ሕጂ ቡን ከፍልሕ. .
.” ብምባል፡ ካብ’ቲ ኮፍ ኢላቶ ዝነበረት
ተንስአት። ብወገነይ ዝዀነ ግብረመልሲ ኣይሃብክዋን። ነታ “ድሕሪት
ኣይጠመትኩን” እትብል ቃላ ብውሽጠይ
የመላልሳ ነበርኩ። ብሓቂ ሰብ ንድሕሪት
እንተጠሚቱ፡ ድሕሪት ከም ዝምለስ
ይኣምን’ኳ እንተዀንኩ። ከም ሰምሃር
ንድሕሪት ከይጠመትካ፡ ናይ ቅድሚት
ራኢ እንተ ኣቋሚትካ ከም ትዕወት ግና፡
ህያው ምስክር ኰነለይ። ኣብ ልዕሊ’ታ
ንተደጋጋሚ ጸገማት ሰጊራ ዝተዓወተት
ሰምሃር ድማ ኣድናቖተይ ገለጽኩ።
***

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህልን
ስነጥበብን
ኣቡበከር ዓ/ኣወል

ሓደ ሰብ ንሓደ ነገር ይፈቱ፡
ስለምንታይ ነዚ ነገር ፈትዩዎ? ከመይ
ገይሩ ካብ’ዚ ኩሉ ነገራት ነዚ ነገር’ዚ
ፈትዩዎ? ኢሉ ዝግረም ድማ ካልእ
ሰብ ይህሉ። እቲ ፈታዋይ’ውን ብካልእ
ሰብ ዝፈትዎ ነገር ተገራማይ ወይ
ተደናቓይ ወይ ኣባጫዋይ ክኸውን
ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ንሕና ሰባት

ብባህርይና እቲ ንሕና ንፈትዎ ጥራይ
ክፍቶ ዝግበኦ፡ እቲ ንሕና ንጸልኦ ከኣ፡
ክጽላእ ዘለዎ ገይርና ኢና እንወስዶ።
(otherness) ኣነ፡ ኣነ’የ ካልእ ድማ
ካልእ’ዩ ኣይንብልን ኢና። ዓለም ከኣ
ኩላትናን በበይንና ስለዝዀንና እያ
ክንተኣኻኸብ ከለና ሕብራዊትን
ተፈታዊትን እትኸውን።
ነዚ መእተዊ ክገብር ዘገደደኒ፡
ናይ መድረኽን ፊልምን ሰብ ሞያ
( ስነ-ጥበባውያን) ከመይ ገይሮም
እዮም ብዙሕ ንዘይረብሑሉ ስራሕ
ዕድሚኦም ምሉእ ከርተት ዝብሉሉ?
ንዝብል ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ
ክትንትን ስለዝደለኹ እየ። ከም ቆለ
ኣሰሩ ኣብ ስነ-ጥበብ ዓለም ዘንብር
ምስጢር እንታይ’ዩ? ካልእ ድራር
ዕለትካ እተውሕሰሉ ስራሕ ንድሕሪት
ሰሪዕካ፡ ደድሕሪ ድራማን ፊልሚን
ትጎየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ?
ፍቕሪ ሞያ ፥ እዛ ዓለም
ብፍቕሪ’ያ እተሽከርክር ዝብል ብሂል
እንግሊዛውያን፡ ንእተፍቅሮ ገንዘብ
ክትረብሓሉ ዘይኮንካ፡ ከምእተፍቅሮ
ከተርእዮ ኢኻ ትስዋኣሉ። ንባህታ
ፍቑርካ ምድካም፡ ድኻም ኣይኮነን።
ዘፍቀረ፡ ንመኽሰብ ዘለዎ ርድኢት
ቀዪሩ፡ ብዙሕ እዩ ዝኸስብ። ፍቕሪ
ሞያ’ምበኣር
ንኹሉ
ሕቶታት
ዝምልሽን፡ ንዘፍቀርካዮ ነገር ብዘይ
ምስልቻው ብዘይ ገደብ ግዜን ተጊህካ
ከምትሰርሓሉ ይገብረካ። ሰብ ተዋሰኦን
ፊልምን ከኣ፡ ወርቂ ኣብዘይሓፍሱሉ
ሞያ ከርተት መበሊኦም ምኽንያት፡
ንሱ እቲ ፍቕሪ ሞያ እዩ።
ቀመማት ንፍቕሪ ሞያ፥
ንኸተፍቅር’ውን ምኽንያት ክህልወካ
ግድን’ዩ። ክትንትኖ
ኣይትኽኣል
ከኣ ምኽንያት ኣሎ። ሞያ ስነ-ጥበብ
ንኽፍቀሩ ዝገብሮም ምኽንያት ብዙሕ
እኳ እንተኾነ፡ ውሑድ ካብኡ እዚ
ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ
ካብኡ፡ ኣብ ዕዮ ናይ መድረኽ ተዋሰኦን
ፊልምን፡ ተዓዛቢ ዘይርእዮ ናይ ድሕሪ
መጋረጃ ህይወት እዩ።
ህይወት ድሕሪ መጋረጃ፡ ንባዕሉ

ካላኣይ ገጽ ናይ’ቲ ንተዓዛቢ ዝቐርብ
ናይ ቅድሚ መጋረጃ ጥበባዊ ስራሕ
እዩ። ናቱ መቐረትን ኣብ’ቲ ሞያ
ንኽትጥሕል ዝድርኽ ምቁር ነገር
እዩ። ኣብ ምድላው ዘሎ ሸበድበድ፡
ምስ ተዓዛቢ ገጽ ንገጽ ንምርኻብ
ዘለዎ ዲምዲምታ ልቢ፡ ንኸይትጋገ
ዘሎ ውሽጣዊ ፍርሂ፡ ኣደራሽ ብተዓዛቢ

ቕጽጽ ክብለልካ ዘሎ ሃንቀውታን
ዓሰርተ ግዜ ብጩራታት ናብ
ኣደራሽ ምቅልቓልን፡ ነንሓድሕድካ
ዘሎ ምትብባዕን ምውህሃብ ሞራልን፡
ተዋሲኡ ናብ ድሕሪ መጋረጃ ንዝመጸ
ተዋሳኣይ ዝወሃብ ሞራልን ምትብባዕን
ተደማሚሩ፡ ዘለዎ ህይወት ዘስተማቐሮ
ጥራይ እዩ ዝፈልጦ።
ናይ’ዚ ምስጢር ፍቕሪ መድረኽ
ተዋሰኦ ዝኾነ ተግባራት ድሕሪ
መጋረጃ ከካፍሉኒ፡ ንብዙሓት ገዳይምን
ሓደስትን ተዋሳእቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ
ኣዕሊለዮም ዘካፈሉኒ ተሞክሮታቶም፥
ጽቡቕ ኣብነት ህይወት ድሕሪ
መጋረጃ እዩ። ንሎሚ ገለ ካብ’ዚ ካብ
ኣእምሮ እዞም ስነ-ጥበባውያን ዘይሃስስ
ምቁር ዝኽሪ ወስ ክብል።
- ሓደ ኣዋን ናይ መድረኽ ተዋሰኦ
ኣብ ሲነማ ኣዝማራ ንምርኣይ፡ ተዳሊና
ህዝቢ ምእታው ጀሚሩ ፍርቂ ኣደራሽ
መሊኡ ከሎ፡ ሓንቲ መዋስእትና ምስ
ሓደ መዋስእትና ብናይ ፍቕሪ ነገር
ተኾራሪያ፡ ገዲፋትና ሞሊቛ ከይዳ።
ህዝቢ ድማ ጀምሩ እናበለ ፊስካ
ጀሚሩ። ደራሲ ዝገብሮ ጠፊኡዎ። ነታ
ዝሞለቘትና ጎዩ ኣብ መንገዲ ኣርኪቡ፡
ንኽትምለስ ኣብ ማእከል ጎደና ኣብ
ብርካ ተደፊኡ ለሚኑ መሊሱዋ።
ገና ኣእምሮኣ ሸፊቱ ስለዝነበረ፡
ኣብ መድረኽ ወጺኣ’ውን ጽቡቕ
ክትዋሳእ ኣይከኣለትን። ንኹሎም
መዋስእታ ድርብሽብሽ ኣቢላቶም።
ብምትዕጽጻፍ (improvisation) ነታ
ተዋሰኦ ከምዘይውዳእ የለን ወዲእናያ።
ሽዑ ሓደ ተዋዛያይ መሳርሕትና
“ ድሕሪ ሕጂ ምስዛ ሰብ’ዚኣ ዝኾነ
ደራሲ ከየዋሳኣኒ። ፖርሽነይ እናዘለለት
ከይተኸየፍኩ ኣውጺኣትኒ” ኢሉ
ኣስሒቑና። _ ክፍሎም ሓድጉ
- ረመጽ ዘርእስታ ናይ 90ታት
ተዋሰኦ፡ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ
ከነርእያ እንከለና ሓደጋ ኣጋጢሙና።
ተዋሳኢት ህድኣት ተስፋማርያም
ምሳይ እናተዋሰአት፡ ጸልማት ስለዝነበረ
ኣብ ማእከል እቲ መድረክ ሃጓፍ ነይሩ
ከይረኣየቶ ብኡኡ ኣትያ። ኣነ ድማ
ክትመጽኣኒ እጽበያ፡ ድንጒያትኒ። ሻቡ
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ድሕሪ መጋረጃ
ብርሑቕ ዝጥዕም ድምጺ ሰሚዐ። ነዊሕ
ተጸቢየያ ምስ ደንጎየትኒ፡ ብምልክት
መጋረጃ ከምዝዕጾ ገይረ። ህድኣት በቲ
ሃጓፍ ንውሽጢ ኣትያ ኣብኡ ኣብቲ
ጸልማትን መዓት ጋዕገልጠምን ዘለዎ
ትሕቲ ስቴጅ ኮይና ተእዊ ነይራ።
ተጓዪና ኣውጺእናያ። ገጻ ተላሕጺጻ፡
ሰንቢዳ ልባ እንቃዓ እናሃረመት ግን ስና
ነኺሳ ነታ ተዋሰኦ ወዲኣታ። _ጀማል
ሳልሕ
- ኣብ ሜዳ እንዳ መጓዓዝያ
እንከለና፡ በዓል ምጅማር ብረታዊ
ቃልሲ ባሕቲ መስከረም ንምብዓል፡
ኣዛዚ ኣሃዱና ባህሊ ከነዳሉ ኣዚዙና።
ደርፍታትን ድራማን። መንቋሕቋሕታ
ኣለኩም እንበሃል ተኣኪብና ልምምድ
ጀሚርና። ሓደ ካባና ድማ ንተዋሰኦ
እትኸውን ሓሳብ ኣቕሪቡ። እታ ሓሳብ
ፈለማ ኣጸቢቕና ዓቕምና ከይመዘንና
ብስምዒት ጥራይ ፈቲናያ ክንለማመዳ
ጀሚርና። ዛንታ ናይ’ታ ተዋሰኦ፡ ሓደ
ሃገራዊ ኣብ ወጻኢ ብረታዊ ቃልሲ
ንምሕጋዝ ካብ ኤርትራውያን ገንዘብ
ኣኪቡ ንሜዳ ዝሰድድ ዝነበረ’ሞ
ተጋጊዩ ገንዘብ ሓፋሽ በሊዑ ተጣዒሱ
ካብ ፓላሶ ዝጸድፍ ሰብ እተዘንቱ እያ
ነይራ። ብሃታሃታ ኣብ ውሽጢ ሰሙን
ሰሪሕናያ፡ ስዋ ተዳሊዩ፡ ኩላ ተጋዳላይ
ተኣኪባ ድራማ ጀሚርና። ኬድና ኬድና
ኣብ’ታ ካብ ፓላሶ ዝጸድፈላ በጺሕና።
እንታይ ንግበር? ዘይሓሰብናሉ ጸገም
ረኺብና። ብዘይ እታ ምጽዳፍ ከኣ እታ
ድራማ ትርጉም የብላን። ስለ’ዚ ሓደ
ነገር ክግበር ነይሩዎ። ብትእዛዝ ሓላፊና
ሓደ ኣብ’ታ ተዋሰኦ ግደ ዘይነበሮ
ደቂቕ ሰብ፡ መጋረጃ ዓጺና ልክዕ
ካብ ፓላሶ ከምዝጸድፍ ዘሎ ብልዕሊ

መጋረጃ ከምዝድርበ ገይርናዮ። ኣብ
መሬት ግን ፍርናሽ ኣንጺፍናሉ። ኩላ
ትርኢ ዝነበረት ተጋዳላይ ብስንባደ
ኣእዊያ። ምኽንያቱ ኣብ’ታ ተዋሰኦ
እቲ ዝጸድፍ ስለ ዝመውት እቲ
ብልዕሊ መጋረጃ ዝሰንደናዮ ብጻይና
ውን ምስ ወደቐ ኣይተንቀሳቐሰን።
ስለ’ዚ ናይ ብሓቂ ዝሞተ መሲሉ።
እታ ተዋሰኦ ምስ ተወደአት ክንላለ
ከለና ነቲ ጸዳፊ ልዑል ኣድናቖትን
ጣቕዒትን ተለጊሱሉ። ንሕና ብጸገምና
ዝገበርናዮ፡ ልቢ ተዓዘብቲ ተንኪፉ። _
ኣሰፋው ኣብርሃ
- ጭሕሚ ዘድሊዮ ተዋሳኣይ
ነይሩና። ናቱ ተፈጥሮኣዊ ጭሕሚ
የብሉን። ዝሰናዕናዮ ጭሕሚ ክነልግበሉ
ተገዲድና። ምርኢት ተጀሚሩ እዩ።
መተዓጻጸፊ ግዜ ኣይነበረናን። ስለ’ዚ
ብዘለና ነገራት ቅልጡፍ ምብልሓት
ክንበላሓት ነይሩና። ኣብ ቆርበት
ዝለገበ ጸጒሪ ነይሩና። ነቲ ኣርቲፊሻል
ጭሕሚ ግን ብምንታይ ኣብ ገጽ እቲ
ተዋሳኣይ ነልግቦ? ኣብ ቀረባና ዝነበረት

ሓንቲ ኣሚር ኮላ እያ። ስለዚ ነቲ
ኣርቲፊሻል ጭሕሚ ኣሚር ኮላ ለኺና
ኣብ ገጽ እቲ ተዋሳኣይ ኣልጊብናዮ።
መስኪናይ ተዋሳኣይ ኣብ መድረኽ
እናተዋሰአ እቲ ኣሚር ኮላ ከቃጽሎ
ጀሚሩ። ተራኡ ወዲኡ ናብ ድሕሪ
መጋረጃ ምስ መጽኣና ከኣ፡ ካልእ
ጸገም ስዒቡና። እቲ ሓያል ኣሚር ኮላ
ካብ ገጹ ከመይ ገይሩ ይልገስ! ወዲ
ብቓንዛ በርበረ መሲሉ ተሳቒዩ። ኣብ
መወዳኣታ ብኽንደይ ላምባን ገለመለን
ቀሊጥናሉ ዳርጋ ንመዓልታት ዝቐጸለ
ቃንዛ ኣሕሊፉ።
_ ኣልኣሚን
ዓሊሙዝ
እዚ ዝተገልጸ ካብ’ቲ ኣብ ድሕሪ
መጋረጃ ዘጋጥም ካብ ባሕሪ ብጭልፋ
እዩ። ምስ ሓለፈ ኮፍ ኢልካ ክትጸውየሉ
ዘለዎ መቐረት፡ እቶም ዘጋጠሞም
ገሊጾም ኣይጸግቡዎን’ዮም። እዚ
መድረኽ ናይ ኩላትና ስለዝኾነ ኣብ’ዚ
ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ብዙሕ ክበሃል ስለ
ዝኽእል፡ ክቡራት ስነ-ጥበባውያን ሃየ
ብርዕኹም ሰሓሉ።

ደሃይ ሕትመት
ዓርቢ 5 ጥሪ 2018 ዓ.ም. ሰዓት 6፡
00 ድሕሪ-ቐትሪ፡ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበር
ሞያውያን ሕርሻ፡ ብተስፋልደት
ኢሳቕ ዝተደርሰት “ደሃይ ውሽጢ”
እትብል፡ ኣብ 140 ገጻት፡ 100 እኩባት
ግጥምታት ዝሓቘፈት ሓዳስ መጽሓፍ፡
ፈተውቲ ስነ-ጥበብን ንባብን፡ ቤተ-ሰብ
ፈተውቲ ደራሲን ሓያሎ ዕዱማትን
ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ተመሪቓ።
ስነ-ጥበበኛ መለስ ንጉሰ፡ ኣብ’ታ
መጽሓፍ ተሓቚፎም ካብ ዝርከቡ
ግጥምታት
ሓዚለሞ
ዘለዉ
ትርጉምን ምክፍፋሎምን ንተሳተፍ’ቲ
መደብ ድሕሪ ምቕራብ፡ ጸሓፊ
ዝተጠቀመሎም ኣጸሓሕፋ፡ ሓደ ክፋል
ናይ ግጥሚ ማለት ‘ኦግዚመሮን’
ኮይኑ፡ በዚ ዓይነት ኣጸሓሕፋ ዝልለ
ገጣሚ ዊልያም ሸክስፒየር’ኳ እንተኾነ
ገለ ገለ ጸሓፍቲ’ውን ከም ዝጥቀምሉ
ብምብራህ፡ ጸሓፊ ልዑል ተዓዛብነት
ኣብ ህይወትን ዕምቆት ፍልጠት ኣብ
ግጥሚን ከም ዘለዎ ዘንጸባርቕ’ዩ ክብል
ኣስሚሩሉ።
ስነ-ጥበበኛ መለስ ኣስዒቡ፡ እዛ
መጽሓፍ ብሓፈሻ ሓይሊ ትዕዝብቲ፡
ፍልስፍናዊ ስነ-ሓሳብ፡ ውከላውነትን
ካልእን ቀመማት ግጥሚ ሓቚፋ
ከም ዘላ ብምብራህ፡ ኣብ’ታ መጽሓፍ
ንዘለዉ ጉድለታት፡ ጸሓፊ ኣብ ቀጻሊ

ስርሑ ኣለልዩ ክሰርሕ
ብምልባው፡ ኣብ ዕዮ
ጥበብ ሃገርና ኣበርኪትዎ
ዘሎ ስራሕ ኣተባባዒን
ብቐሊል ዘይጥመትን
ምዃኑ ኣብሪሁ።
ደራሲ
መጽሓፍ
ተስፋልደት
ኢሳቕ
ብወገኑ ኣብ ዘስመዖ
መደረ፡
‘ህይወት
ብቐንዳ
ግጥሚ’ያ፡
ዕድሚኣ
ምሉእ
ዘጋጠማ እናገጠመት
እትነብር
እንኮን
መዳርግቲ ዘይብላን
ክብርቲ ህያብ’ ክብል
ዘረብኡ
ብምፍላም፡
‘ብዙሕ መሰናኽላት
ድሕሪ ምሕላፍ ደሃይ
ውሽጠይ
ዝነነዎ
መጽሓፍ ምብኳረይ
ውጽኢት ናይ ደገፍተይ’ዩ።’ ብምባል
ንኹሎም ኣብ ስርሑ ልዑል ደገፍን
ምትብባዕን ንዝገበሩሉ ኣመስጊኑ።
ደራሲ መጽሓፍ ተስፋልደት ኢሳቕ
ቀጺሉ፡ ኣሉታውን ኣወንታውን ጎድኒ
መካይድቲ ኩሉ ፍጡር’ኳ እንተኾነ፡
ብፍሉይ ግና ወዲ-ሰብ መጻኢኡ
ንኸጸብቕ ፍሉይ ትዕድልቲ ዘለዎ

ፍጡር ብምዃኑ’ዩ ድንቂ ነገራት
ዝሰርሕ ዘሎ። “ደሃይ ውሽጢ”
እምበኣር ንሰብ ምስ ሓይሉን ኣበሩን
ብዓቕማ ክትርእዮ ፈቲና ኣላ ብምባል፡
ኣብ መጻኢ ዓቢ ስነ-ጥበባዊ ፍርያት
ከቕርብ ልዑል ድልየት ከምዘለዎ
ገሊጹ።
ያሲን ሳልሕ (ያኒ)
ኣ/ዜ/ኤርትራ

ሓዳስ

ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ

ብቑዕ ኣገልግሎት ጥዕና፡ ፈለማ
ክረጋገጹ ካብ ዘለዎም መሰረታውያን
ጠለባት ሓደ’ዩ። ኣብ’ዚ መዳይ ዕዉት
ሽቶ ንምምዝጋብ፡ ብቐጻሊ ልዑል መጠን
ባጀት ይስላዕ። ኣብ ሃገርና ኣብ ጽላት
ጥዕና፡ ምዕባለ ንምምዝጋብን ምዕሩይ
ኣገልግሎት ንዜጋታት ንምውዳድን ልዑል
ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ። ብቐዳምነት፡

ኣቶ ኢያሱ ባህታ
ሰብኣዊ ዓቕሚ ሰብ ንምምዕባል፡ ምዕቡል
መሳርሒታት ንምውናን፡ ዝርጋሒኡ ኣብ
ኲሉ ቦታታት ንምብጽሕ፡… ብንጡፍ
ዝሰርሓሎም ዕማማት’ዮም።
ብሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 2015 ዝወጸ
ንድፊ፡ ብዛዕባ ሃገራዊ ፖሊስ ንባህላዊ
ፍወሳ ንምትግባሩ ዝዓለመ ኣኼባ
ተኻይዱ። ኣብ’ቲ ሚኒስተር ኣሚና
ኑርሑሴንን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን
ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ፡ መጽናዕታዊ
ወረቐት ብዳይሬክተር ሃገራዊ ምሕደራ
መድሃኒትን መግብን ኣቶ ኢያሱ ባህታን
ካልኦት ክኢላታትን ዝተፈላለየ ጽሑፍት
ተዳልዩ ነይሩ።
ባህላዊ ፍወሳ ኣብ ስነ-ሓሳብ፡ እምነትን
ተመኲሮን ዝተመርኰሰ ኰይኑ፡ ብዕቑር
ፍልጠት፡ ሜላን ልምድን ናይ ውልቀሰባት ይካየድ። እቲ ልምዲ ንኣካላውን
ኣእምሮኣውን ሕማማት ንምፍዋስ
ይዝውተር። እቶም ክኢላታት ውልቀሰባት፡ ብሕብረተ-ሰብ ልዑል ተቐባልነት
ስለ ዘለዎም፡ ወላ’ውን ኣብ ምዕቡላት
ሃገራት ብዘይ ምቁራጽ ይስረሓሉ እዩ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኣገዳስነት ባህላዊ
ፍወሳ፡ ኣብ ምምዕባል መድሃኒትን ኣገባብ
ኣፈዋውሳኡን ብምግንዛብ ይሰርሓሉ
ኣሎ። ነዚ ንምዕያይ፡ ንኽኢላታት ባህላዊ
ፍወሳ ደገፍ ይህብን ንስነ-ሓሳብ ባህላዊ
ፍወሳ ኣብ ሃገራዊ ስርዓት ንምጥቃም
የዋሃህድን።
ብልምዲ ዝካየድ ባህላዊ ፍወሳ፡ ብቐጥታ
ንጥዕና ሰባት’ዩ ዝጸሉ። እቲ ንጥፈት ካብ
ስፍራ ናብ ስፍራ ዝተሓላለኸ ስለ ዝዀነ፡
ስሩዕ መምርሒ ክህልዎ ኣጸጋሚ’ዩ።
ኣገባብ ኣፈዋውሳ ኣበየ ቦታኡ ዝተፈላለየ
ክኸውን ድማ ይድርኽ። ስለዚ፡
ብመምርሕን ፖሊስን ተሳንዩ ክዝውተር
ሰለ ዘለዎ፡ ሓደ ኣሃዱ ከም ዝቐውም
ተገይሩ።
ኣሃዱ ባህላዊ ፍወሳ፡ ኣብ 2012 ኣብ
ትሕቲ ሃገራዊ ምሕደራ መድሃኒትን
መግቢን ተመስሪቱ። እቲ ኣሃዱ
መምርሒ ፖሊስ ብዛዕባ ባህላዊ ፍወሳ
ይሕንጽጽ፡ ንኽኢላታት ባህላዊ ፍወሳ
ይምዝግብ (ይጥርንፍ) ፡ ንድሕነት እቲ
ልምዲ ተሓታትነት ይወስድን ህዝባዊ
ሓበሬታን መርመራን ንምክያድ ሓላፍነት
ይስከምን። ምዕቡል ኣጠቓቕማ ባህላዊ
ፍወሳ፡ ኣብ ኲሉ ቦታታት ንምስራጽ
ብልዑል ጻዕሪ ይሰርሕ። ብተወሳኺ’ውን፡
ጥዕና ሰባት ንምዕቃብ፡ ሕማም ንምክልኻል፡
ምርምር ንምክያድን ንዝሰላሰል ፍወሳታት
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ምውህሃድ ባህላውን ዘበናውን ፍወሳ
ንምምሕያሽን ይነጥፍ።
ኣብ ፈለማ፡ እቲ ኣሃዱ ክትግብሮ
ሒዝዎ ዝተበገሰ ውጥን፡ ንዘበናውን
ባህላውን ፍወሳ ብምውህሃድ ውሑስ
ኣገልግሎት ጥዕና ንዜጋታት ንምቕራብ’ዩ።
ተልእኾኡ ንባህላዊ ፍወሳ ጥጡሕ ባይታ
ብምፍጣር፡ ኣብ ጥዕና ሕብረተ-ሰብ
ብቑዕ ኣገልግሎት ጥዕና ብምውዳድ፡
ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕብየት
ኣስተዋጽኦ ንምህላው’ዩ። ኣብ’ዚ እዋን
ንጥፈታት ኣሃዱ እትከታተል፡ ብሰለለተ
ፋርማሲስት ዝቖመት ጕጅለ ስርሓ ኣብ
ምስልሳል ትርከብ።
ንጥፈታት ባህላዊ ፍወሳ፡ ብባህሪኡ
ዝተፈላለየ ኣገባባት ይኽተል። ነቲ ዝውቱር
ልምዲ ኣብ ሓደ መኣዲ ብምእንጋድ፡
ውጽኢታዊ ዝዀነ ዓወታት ክምዝገብ
ተወጢኑ ከም ዝርከብ ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ
ተሓቢሩ። ነዚ ንምትግባር፡ ኣብ ወርሒ
ግንቦት ኮሚተ ምኽሪ ባህላዊ ፍወሳ
ተመስሪቱ። ዕላማኡ ምስ ባህላዊ ፍወሳ
ዝተሓሓዝ ውሳነ ንምውሳድ ዝሕግዝ
ሞያዊ ምኽሪ ንምልጋስ’ዩ። ካልእ፡ ምስ’ቲ
መዳይ ዝቋረን መጽናዕታዊ ዕዮታት
ኣብ ዝካየደሉ ምኽርን ምትሕብባርን
ንምሃብ’ዩ።
ቀንዲ ተልእኾ ኮሚተ ምኽሪ ባህላዊ
ፍወሳ - ምኽሪ፡ ቴክኒክን ምትሕብባርን
ንምብርካት’ዩ። እቲ ኮሚተ 20 ኣባላት
ዝጥርንፍ ኰይኑ፡ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና፡
ካልኦት ሓሙሽተ ሚኒስትርታት፡ ሓሙሽተ
ኣካዳምያውያን ትካላት፡ ውልቃውያን
ጽላታትን ክኢላታት ባህላዊ ፍወሳን
ሓቚፋ ትርከብ።
ዘመናዊ ፍወሳ ብደረጃን መምዘንን
ዝተቐየደ እዩ። ኣበርክቶ ባህላዊ ፍወሳ
ክዓቢ እንተዀይኑ’ውን፡ ካብኡ ብዘይፍለ
ደረጅኡ ዝሓለወ ክኸውን ስለ ዘለዎ፡
ብሃገራዊ ፖሊሲ ብዛዕባ ባህላዊ ፍወሳ
ንዝወጸ መደብ፡ ንምትግባሩ ብኣሃዱ
ደረጃታት ናይ ምስራዕ ውጥን ይስራሓሉ
ኣሎ።
ነዚ ንምዕያይ፡ ኣብ ሰለስተ ዞባታት እቲ
ልምዲ ዝዝውተረሉ ኣከባብ ናይ ስራሕ
ምብጻሕ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ተጠቒሱ።
ብመሰረት ዝተወስደ ትዕዝብቲ፡ ብልምዲ
ኣብ ኣካባቢ ዝግበር ንጥፈታት ንዝርዝራዊ
ቁጽጽርን ሓበሬታን ከም
ዝዕንቅጽ ክፍለጥ
ተኻኢሉ።
ስ ለ ዚ ፡
መምርሒ

ሰለ ዝፈጥረሎም ኣብ ጥዕና ተገልጋሊ
ከቢድ ሳዕቤን ከኸትሉ ይኽእሉ።
ጉድኣት ኣለሊኻ መፍትሒ ንምንዳይ፡
ጭቡጥ ዝዀነ ሓበሬታ ክምመ ይግባእ።
ወግዓውን ባህላውን ፍወሳ ተሳንዩ፡ ጽቡቕ
ኣገልግሎት ክህብ እንተዀይኑ፡ ግድን
መጽናዕቲ ክካየድን ዝተረኽበ ውጽኢት
ክምዝገብን ኣለዎ።
ምግምጋም ኣሉታውን እወታውን
ኣጠቓቕማ ባህላዊ ፍወሳ፡ ኣገዳስነቱ
ብምግንዛብ ኣሃዱ ባህላዊ ፍወሳ “ሓምላይ
ኣቃውማ” ዝብል ቅርጺ ብምቛም፡

ፍወሳ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ቀሊል ከም
ዘይኰነ ንምትንባህ እዩ።
ካልኣይ፡- ፈተነ፡ ትግባረን መኣዝንን
ባህላዊ ፍወሳ ብምርግጋጽ፡ ካብ መንግስታዊ
ኣካል ደገፍ ንምርካብ እዩ።
ሳልሳይ፡- ኣብ ሃገርና ተጠቃምነቱ
ልዑል ስለ ዝዀነ፡ ብምዕቡል ኣገባብ
ንምድንፋዑን ክስዕብ ንዝኽእል ሳዕቤን
ብኣግኡ ንምግታእን’ዩ።
ራብዓይ፡- ነቲ ዕማም ዘሰላስል መምርሒ፡
ሕጊን ስርዓትን ብምሕንጻጽ፡ ብቑዕን
ኣድማዕን ዕዮታት ንምስራሕ፡ … እዩ።

ንኽዓቢ፡ ኣፍልጦኦም ንምግምጋምን እኩብ
እማመ ኣብ ምምዕባል ስልጠና ንኽህሉን
ተዳልዩ። እቲ ስልጠና ኣብ ወርሒ ዓሰርተ
ሓደ፡ ንኣስታት 22 ውልቀ-ሰባት ኣብ ዞባ
ዓንሰባ ተዋሂቡ። ከም ውጽኢቱ፡ ኣብ
መንጎ ብልምዲ ዝሰርሑን እቲ ኣሃዱን
ናይ እምነት ድልድል ከም ዝመስረተ
ተገሊጹ። ከምኡ’ውን፡ ዝወሃብ ስልጠና
እኩብ እማመ ንምሕንጻጽ መሪሕነት ከም
ዘለዎ በሪሁ።
ባህላዊ ፍወሳ ብኽልተ ኣገባብ ይካየድ።
እቲ ቐዳማይ፡ ብዝተፈላለየ ኣትክልቲ

ሓበሬታ ዝመሓላለፈሉ ድልድል
ሃኒጹ ይርከብ። “ሓምላይ ኣቃውማ”
ንጹር ዳታ ንምምዝጋብ፡ ንተጠቀምቲ
መብርሂ ንምሃብ፡ ንኣጠቓቕማ መምርሒ
ንምውጻእን
ንዝካየድ
መጽናዕቲ
ንምቁጽጻርን ይሰርሕ።
ባህላዊ ፍወሳ፡ ብሳይንሳዊ መጽናዕቲ
ዝተሰነየ ኣይኰነን። ባህላውን ዘመናውን
ኣገባብ ኣፈዋውሳ ብምውህሃድ፡ ብቑዕ
ኣገልግሎት ጥዕና ንምውዳድ፡ ብልዑል
ጻዕሪ ዝስረሓሉ ዘሎ ንጥፈት እዩ። ከም
ዝፍለጥ፡ መሪሕ መርገጺ ሚኒስትሪ ጥዕና፡
ንኹሉ ዜጋ ዘገልግል ምዕሩይ ኣገልግሎት
ጥዕና፡ ብዝተመጣጠነ ዋጋ ክሳብ ጫፍ
ከባቢታት ሃገር ንምርግጋጽ’ዩ።
ባህላዊ ፍወሳ፡ ኣብ ሃገርና ካብ ነዊሕ
እዋን ዝጸንሐን ገና’ውን ዝቕጽል ዘሎ
ልምዲን’ዩ። ኣብ
ገለ ክፋል

ኣብ ሃገርና ምሕደራ ባህላዊ ፍወሳ
ምዕቡል ኣይኰነን። ነቲ ልምዲ ዘካይዱ ሰብሞያ’ውን ብተመኲሮን ሜላን ተመሪሖም
ደኣ’ምበር፡ እኹል ትምህርቲ የብሎምን።
ብዛዕባ ዝጥቀሙሉ ዓቐን መድሃኒትን
መሳርሕን ድሩት ኣፍልጦ’ዩ ዘለዎም።
ከም ውጽኢቱ፡ ንዝዕስብ ኣሉታዊ ሳዕቤን
ግምታዊ ሓሳብ ደኣ’ምበር፡ ጭብጣዊ
መርትዖ ኣየቕርቡን’ዮም።
ግጉይ ኣገባብ ባህላዊ ፍወሳ፡ ዘይሃስስ
ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጸገማት’ዩ
ዘኸትል። ኣብ ተገልገልቲ በሰላ
ንኸይገድፍ፡ ባህላዊ ፍወሳ ብሳይንሳዊ
መጽናዕቲ ዝተሰነየ ክኸውን ይግባእ። ኣብ
ጥዕና ክስዕብ ንዝኽእል ሃስያ ብምፍዋስ፡
ቀጻልነቱ ውሑስ ክኸውን ይኽእል።
ንኣብነት ምኽንሻብ ደቀንስትዮ፡ ሓደ ካብ
ግጉይ ባህላዊ ፍወሳ እዩ። ኣብ ብዙሓት
ዜጋታት ከኣ፡ ኣእምሮኣውን ኣካላውን
ስንክልና ብምውራድ፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብ
ከቢድ ሃስያ ከውርድ ይረአ’ዩ። ኣብ ሃገርና
ብዘይ ኣፍልጦ ወይ ፍቓድ ሕብረተ-ሰብ
ዝካየድ ፍወሳ፡ ዝኹንን ዓንቀጽ ሰፊሩ
ይርከብ።
ኣብ ሃገርና ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ባህላዊ
ፍወሳ ይካየድ። ገለ ካብኡ ንመስበርቲ
ኣዕጽምቲ፡ ማሕጐማ፡ ተኽላዊ ምጽላው
(ትራፒ)፡ ማያዊ-ፍወሳ፡ ምኽንሻብ ክልቲኡ
ጾታ፡ ምምዛው (ማሳጅ)፡ ምጭንዳሕ
ቆርበት ንመንከስቲ ተመንን ካልኦት
እንስሳታትን፡ መንፈሳዊ ፍወሳ፡ ሙቐታዊ
ምጽላው (ትራፒ)፡ ባህላዊ ሕርሲ፡ ምንቃል
ኣስናን፡ … የጠቓልል።
ብመሰረት ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ኣብ
ሃገርና ኣስታት ሰለስተ ሽሕን ትሽዓተ
ሚእትን ክኢላታት ባህላዊ ፍወሳ
ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ከምኡ’ውን፡
ዓሰርተ ሽዱሽተ ሰዓብቲ (modelist)
ይርከብዎም።
ባህላዊ ፍወሳ ንዘካይዱ ክኢላታት፡
ኣፈናዊ ስልጠና ተዋሂቡ ነይሩ። እቲ
ዝተዋህበ ትምህርቲ ጥቡቕ ርክብ
ንምምስራት፡ ንቕሓት ኣብ ኣጠቓቕማ

ዝዳሎ ኰይኑ፡ ካብ ኣቑጽልቲ፡ ገለ ክፋል
ኣካላት እንስሳ፡ ሓሳኹ፡ ማዕድንን ኣብ
ባሕሪ ካብ ዝርከብ ጥረ-ነገራትን ይዳሎ።
ካልኣይ፡ ብምጽላው (ትራፒ) ዝካየድ
ኰይኑ፡ ብመጥባሕቲ፡ ብዘይ መጥባሕትን
ብልዑል ሓይልን ዝወሃብ ፍወሳ’ዩ።
ብደረጃ ዓለም፡ 80% ካብ ጠቕላላ ህዝቢ
ኣፍሪቃ፡ ኤስያን ላቲን ኣመሪካን ንባህላዊ
ፍወሳ ከም ዝጥቀሙ ኣብ’ቲ ዕለት
ተገሊጹ።
ባህላዊ ፍወሳ ብዓለም ደረጃ ከስፋሕፍሕ
ዝደረኸ ነጥብታት - ልዑል ተቐባልነት፡
ምጡን ገንዘብ፡ ንምዝውታሩ ብቐሊሉ
ዝርከብ፡ ከም ካልኣይ ምርጫ ወይ
መለሳ ናይ ዘመናዊ ፍወሳ ስለዝዀነ’ዩ።
እቲ ፈውሲ ብኽልተ ዓቐን ይዳሎ።
ብንኡስ ዓቐን ኣብ ቤት ዝዳሎን ኣብ
ዓበይቲ ፋብሪካታት ብመልክዕ መድሃኒት
ዝቕረብን እዩ።
ብመሰረት ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት፡ ኣብ
ጥዕናዊ ጽላት ጭቡጥ ዓወት ክምዝገብ
ከም ዝኸኣለ ኣብ’ቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ
ሰፊሩ ነይሩ። ንኣብነት 60% ካብ
ህዝቢ ኤርትራ፡ ሓሙሽተ ኪ.ሜ ጥራይ
ብምጕዓዝ ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ
እንከለዉ፡ ዝተረፉ ከኣ ዓሰርተ ኪ.ሜ
ብምጉዓዝ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም
ዘለዉ ተገሊጽ።
ኣብ’ቲ ዝተዳለወ መደብ፡ እዋናውያን
ማሕንቖታት ተጠቒሶም ነይሮም። ሕጋዊ
ኣቃውማ ዘይምስርዑ፡ ስነ-ምግባራዊ
ኣገባባት ዘይምህላው፡ ተወሳኺ ቤተምርምር ዘይምምስራቱን ሕጽረት ባጀትን
ገለ ካብ’ቶም ዝተገልጹ ነጥብታት’ዮም።
ብኣሃዱ ባህላዊ ፍወሳ፡ ክትግበር
ተሓንጺጹ ዘሎ መደብ፥
ሀ. ኣብ’ቲ መዳይ ብሃገር ደረጃ ዳህሳስ
ክካየድ ተወጢኑ ኣሎ።
ለ. ኣብ ኲለን ዞባታት ንዝርከቡ
ክኢላታት ባህላዊ ፍወሳ ስልጠና ምሃብን
ርጉጽ ዝዀነ ማዕከን-ዳታ ብምምዕባል
“ሓምላይ ቅጥዒ” ንምርግጋጽን ዝብል
እዩ።

ሕብረተሰብ፡ ካብ
ወለዶ
ና
ብ
ወ ለ ዶ

ብምሕንጻጽ ጥቡቕ ዝምድና
ኣብ መንጎ ክኢላታትን እቲ ኣሃዱን ክህሉ
ከም ዘለዎ ነጺሩ።
ነቲ ልምዲ ዘካይዱ ሰባት፡ ክፍውስሉ
ኣብ ዘይክእሉ ኣጸጋሚ ኲነት፡ ሕልኽላኻት

እናተሰጋገረ
ይቕጽል
ኣ ሎ ።
ተጠቀምቲ
እ
ቲ
ኣገልግሎት
ብ ቐ ሊ ሉ
ስለ
ዝረኽብዎ፡
ብቐዳምነት’ዮም ዝስርዕዎ።
ወግዓዊ ፍወሳ ኣብ ንጡፍ ዕማም
እናሃለወ፡ ባህላዊ ፍወሳ ክስረሓሉ ዝተደልየ
ምኽንያት፥ ቀዳማይ፡- ኣበርክቶ ባህላዊ

ሓዳስ

ኤርትራ
ኣብርሃም ዘርአ

2ይን መወዳእታን ክፋል

መበል 27 ዓመት ቁ.114

ንህብን መዓርን ኣብ ኤርትራ

ንኣመዓባብላን ኣመጻጽኣን ዓይነታት
ንህቢ፡ ከምኡ’ውን ንደቂ ሰባት ዝህቦ
ጥቕሚታት ብዝምልከት፡ ኣብ ጨንፈር
ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ - ምስ ላዕለዋይ
ክኢላ ምርባሕ ንህቢን መፍረ ደርሁን
እንቋቚሖን ኣቶ ዛይድ ተኽለ ቀዳማይ
ክፋሉ ኣቐዲምና ኣቕሪብናልኩም
ነይርና። ንሎሚ ከኣ መቐጸልታኡ
ኣስዒብናልኩም ኣለና - ሰናይ ንባብ።
ብመሰረት ሓበሬታ ኣቶ ዛይድ ተኽለ፡
ጽጌናይን ጠቐራይን ዝበሃሉ ዓይነታት
ኣናህብ ዝሰማምዖም ኵነታት ኣየርን
ቦታን ኣለዎም። ክልተኦም ኣናህብ ኣብ
ወይነ-ደጋ ወይ ድማ ቆላዊ ኣብ ዝዀነ
ቦታታት ናይ ምንባር ባህሪ ኣለዎም።
ኣብ ዞባ ደቡብ - ኣብ ሩባታት ጻዕዳ
ቀላይ፡ እንዳ-ገርግሽ፡ ማይ-ኣልባ፡ ጾሮና፡
ሃዘሞ፡ ደቂ-ሌፋይ፡ ሃደምቲ፡ ማይ-ዓይኒ፡
ቀላይ-በዓቴት፡ ሰገነይቲ፡ ዓላ፡ ዓዲፈለስቲ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢ ዓረዛ
ዘሎ ቦታታት ንሶም ዝነብሩሉ ሰፈር
ከም ዝዀነ፡ ክኢላታት ምርባሕ ንህቢ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ካብ
ዘካየዶ ንኣሽቱ መጽናዕትታት ከረጋግጽ
ክኢሉ ኣሎ። ኣቶ ዛይድ ከም ዝሕብሮ፡
እዞም ንፈተነ ተባሂሎም ተታሒዞም
ዘለዉ ክልተ ዕስለ ጽጌናይ ካብ ጻዕዳቀላይ ዝመጹ እዮም። ፍሉይ ቈላሕታ
ዝደልዩ ዓይነት ንህቢ ድማ’ዮም። ኣብ
ከባቢኦም ዝንቀሳቐስ ነገር ምስ ዝዕዘቡ፡
ንጥፈታቶም ኣቋሪጾም ኣብ ዘለውዎ’ዮም
ዘስቅጡ። ብዛዕብኦም ኣፍልጦ እንተዘይ
ሃልዩካ፡ ደሊኻ ክትረኽቦም’ውን ኣጸጋሚ
እዩ። ክትረኽቦምን ክትሕዞምን እንተ
ዄንካ፡ ብዛዕባ ጠባዮምን ባህርያቶምን
እኹል ኣፍልጦ ወይ ሌላ ክጸንሓካ
ኣለዎ። ብሓፈሻ ግን፡ ሓረስቶትና ኣብዞም
ኣናህብ ዘለዎም መረዳእታ ትሑት
ከም ዝዀነ’ዩ ኣቶ ዛይድ ዘመልክት።
ምስዞም ኣናህብ ዘለዎም ሌላ ንምዕባይ
ግን ክኢላታት ምርባሕ ንህቢ ዞባ ደቡብ
ንኣርባሕቲ ንህቢ ኣስተምህሮታት ክህቡ
ጸኒሖም እዮም። ኣብ ቀጻሊ’ውን ነዚ
ዚያዳ ክደፍኡሉ’ዮም መዲቦም ዘለዉ።
ንህቢ ግቡእ ኣተሓሕዛን ክንክንን
እንተዘይ ተገይሩሉ፡ ጠንጢኑካ ክኸይድ
ይኽእል እዩ። ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ፡ ካብ
ዞባ ናብ ዞባ፡ ወይ’ውን ካብ ሃገር ናብ
ሃገር ክሳግም ድማ ይኽእል። ኣብ
ሃገርና፡ ንጥፈታት ምርባሕ ንህቢ ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሐ ኣብ ዝመጻሉ
ዘሎ እዋን፡ ማዕረ-ማዕረኡ’ውን ምስጋም
ወይ ምንቅስቓስ ናይ ዕስለታት ንህቢ
ይረአ እዩ። ካብ ካልኦት ሃገራት ሳጊሞም
ዝኣትዉና’ውን ኣለዉ። ሓደ ካብኣቶም፡

እዚ ‘ኤፕስ ፍሎረ’ ዝበሃል እዩ። እዚ
ንህቢ’ዚ፡ ኣብ በዓል ኣፍጋኒስታንን ኢራንን
ድሕሪ ምርባሑ፡ ቀስ እናበለ’ዩ ናብ በዓል
እስራኤል፡ ግብጺን ሱዳንን ተዘርጊሑ።
ቀጺሉ ድማ ማለት፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ
- ኣርባዕተ ዓመት ናብ ሃገርና ኣትዩ።
ግዝፉ ካብ ንእሽቶ ጽጌናይ ይዓቢ’ዩ።
ንሰብ ዘይጓዳእ ግን ከኣ ብቐሊል ከተንህቦ
ዘይትኽእል ዓይነት ንህቢ’ዩ። ሙቐት
ስለ ዝፈቱ፡ ኣብ ቆላታት ሃገርና እንተዘይ
ኰይኑ ናብ ከበሳታት ኣይድይብን
እዩ። ኣርባሕቲ ንህቢ ብዛዕባ’ዚ ንህቢ’ዚ
ዘለዎም ንቕሓት ክብ ኢሉ ስለ ዘሎ፡ ኣብ
ዝኸድዎ ቦታታት ብቐሊሉ ይረኽብዎ
ኣለዉ። እንተዀነ፡ እቶታውነት መዓር
ንምኽዕባት ክምዝመዙ ዝኽእሉ ስለ
ዘይኰኑ፡ ክረኽቡዎም ከለዉ ብዙሕ
ኣይግደሱሎምን እዮም። እዞም ኣናህብ፡
ኣብ ጨናፍር ኣግራብ፡ በዓቲታትን
ኣኻውሕን’ዮም ዝሰፍሩ። መዓር
ኣምዒሮም ተባሂሎም ሓንቲ ቅጫ
ጥራይ’ዮም ዝሰርሑ። ጸኒሖም ከኣ
ካልእ ይሰርሑ። ኤፕስ ፍሎረ፡ ዕንባባታት
እናተመገቡ ክነብሩን ኣብኡ እናዓለቡ
ንእግረ መንገዶም ክዋሰቡን ይኽእሉ።
ካብኦም ዝርከብ መዓርን ኣብ ምስሳን
ስነ-ብዝሑነት ዝህልዎም ተራን ኣዝዩ
ልዑል ብምዃኑ ድማ፡ ንኤርትራ ሃገርና
የገድሱዋ’ዮም።
እዞም ‘ኤፕስ መሊፈራ’ እንብሎም
ካልኦት ዓይነት ኣናህብ ድማ፡ ምስ
ሕብረተ-ሰብና ተላማሚዶም ዝጸንሑ
ኰይኖም፡ ኣብ ቆላዊ ቦታታት ንነዊሕ
ግዜ ክነብሩ ዘይክእሉ እዮም። ምኽንያቱ፡
ስነ-ፍጥረት ዓሌታት ኣናህብ ምስ
ምህብታምን ምውሓስን ስነ-ብዙሕነት
ናይ ዘራኣቲ ስለዝኸይድ። እዞም ኣብ
ሃገርና ናይ ነዊሕ ዓመታት ዕድመ
ዘለዎም እዮም። ዞባ ደቡብ ብዘለዎ
ጅኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ፡ ዝረኽቦ
መጠናዊ ዝናብን ዘለዎ ማእከላይ
ኩነታት ኣየርን፡ ኣብ ምርባሕ ንህቢ
ክህልዎ ዝኽእል ብልጫታት ብቐሊል

ከም ዘይግመት ርዱእ’ዩ።
ብመሰረት ኣቶ ዛይድ ተኽለ፡ ዞባ ደቡብ
ብዘለዎ ክሊማ፡ ንህቢ ንኸተራብሓሉ
ኣዝዩ ምቹእ እዩ። ብደረጃ ሃገር’ውን
ንንህቢ እቲ ዝበለጸ ዞባ ከም ዝዀነ’ዩ
ዝእመነሉ። ብምርባሕ ንህቢ ኣብ ኣፍሪቃ
ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሳ ሃገራት’ውን
ኤርትራ ሓንቲ እያ። ናይ ምርባሕ
ኣገባባተን ድኣ ይፋላለ ይኸውን’ምበር፡
እተን ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓሻ ዝበሃላ ሃገራት
ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልን እየን።
ብዓይኒ እቶትን ምምዕባል ስነ-ንህብን
ክርአ እንከሎ ግን፡ እታ ዝሓሸት ሃገርና
እያ። ከም ኬንያን ታንዛንያን ዝኣመሰላ
ሃገራት ኣፍሪቃ’ውን ብዙሓት ኣናህብ
እኳ ዝውንና እንተ ዀና፡ እቲ ዘለወን
ክሊማ ግን ንንህቢ ምቹእ ኣይኮነን።
መሬተን ዝናብ ብብዝሒ ስለ ዝረክብ፡
ነቶም ኣናህብ ኣይሰማምዖምን እዩ።
ምጸ-ምጸ (ጽገ) ናይቲ ዕንበባታት ማይ
እንተ ሃሪምዎን ጠሊ እንተ በዚሑዎን፡
ተሓጺቡ ምስ ውሑጅ ስለ ዝኸይድ፡
እቶም ኣናህብ ብቐሊሉ መዓር ከምዕሩ
ኣይክእሉን። በዚ ምኽንያት፡ እተን
ሃገራት ብብዝሒ ንህቢ እንከለወን
ውሑድ እቶት መዓር’የን ዝረኽባ።
በዚ ከኣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምርባሕ
ንህቢ እቲ ዝበለጸ ቦታ ኤርትራ’ዩ ክንብል
ንኽእል።
ቀደም ዘበን፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ጥራይ
ዘይኮነስ ብደረጃ ሃገር’ውን ብዙሓት
ኣናህብ ነይሮም እዮም። ብዝተፈላለየ
ምኽንያት ግን ጠፊኦም - ብመሰረት
ኣቶ ዛይድ። ንህቢ እንድሕር ዘይቀሲኑን
ከባቢኡ እንድሕር ዘይረጊኡን፡ ክቐውም
ኣይክእልን እዩ። ብዝዀነ ግን፡ ዞባ ደቡብ
ብንህቢ ኣዝዩ ሃብታም እዩ። ኣብቲ ዞባ፡
ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝፈልጦም
ክሳብ 16 ሽሕ ዝበጽሑ ቆፎታት ንህቢ
ኣለዉ። ካብዚኦም እቶም ኣስታት 5,500
ብዝተመሓየሸ ማለት፡ ብዘበናዊ ቆፎ
ዝራብሑ እዮም። ምስቲ ዳይናሚካዊ
ዝዀነ ምንቅስቓስ ናይ ንህቢ ግን፡ ኣብ

ክኢላታት መፍረ-ንህቢ ናይቲ ዞባ ኣብ
መዝገቦም ዘይሓዙዎም ብዙሓት ኣናህብ
ኣለዉ። ሓደ ክስሓት ዘይክእል ሓቂ
ግን ኣሎ። ባህርያዊ ጸጋታት ናይቲ ዞባ
እናተዳኸመ ይመጽእ ኣሎ። ኣግራብ
እናሰሓዉ ይኸዱ ኣለዉ። ልዑል
ተጠቃምነት ናይ ከሚካላት’ውን ኣሎ።
ከባቢያዊ ለውጥታት ክህሉ ከኣ ግድን’ዩ።
ኣብቲ ዞባ ኣብ ግዜ ቀውዒ ዕንባባታት
ዘይትርእየሉ ቦታ የለን። ዕንበባ ምስ
ረኣኻ፡ ቀዳማይ ኣብ ሓንጎልካ ዝመጸካ
ንህቢ ኣሎ’ዶ? ዝብል ሕቶ እዩ። ስለዚ
እቲ ዞባ፡ ሉዑል ዓያዪ ጉልበትን ከበግስ
ዝኽእል ብዝሒ ዕስለን ዘይተመዝመዘ
ቦታታትን ወሲኽካ ድርብ ጸጋታት
ኣለዎ። ዕዳጋታት ምህርቲ መዓር’ውን
ጸገም ከየጋጥሞ ስክፍታ የብሉን።
ኣብዚ እዋን’ዚ ንህቢ ዘይደሊ ኣካል
ሕብረተሰብ የለን። ንህቢ ኣብ መናባብሮ
ስድራ-ቤታት መቐይሮ ዝፈጥር ባእታ’ዩ
ኮይኑ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ እቲ ዞባ ዳርጋ
ዘይተተንከፈ ሕዛእቲ’ዩ ዘሎ ክበሃል
ይካኣል እዩ። ከም ዝፍለጥ፡ ንህቢ ምሩጽ
ቦታ ሃቡኒ ዝብል ኣይኮነን። ሓንሳብ ካብ
ገረብ ሓንሳብ ካብ መሬት ዘሎ ዃዂቶ
ጽገ እናማእረረ’ዩ ምህርቱ ኣፍርዩ
ዘረክበካ። ብኻልእ መዳይ፡ ንህቢ ኣዝዩ
ደቂቕ ፍጥረት’ዩ። ደቂቕ ክንሱ ነብሱ
ኣብ ምኽልኻል ግን እቲ ዝሓየለ’ዩ።
ብባህሪኡ ተጻባኢ ብዘይምዃኑ፡ ኣብ
ነብሱን ቆፎኡን ንዝፍጠር ዘይንቡር
ኩነታት ንምክልኻል ግን እቲ ዝበርትዐ
ፍጡር’ዩ። ክካላኸል ኢሉ’ዩ ዝናኸስ።
ምርባሕ ንህቢ ጾታ ይዅን ዕድመ
ክፈሊ ዘይክእል ጽላት እዩ። ሰብኣይ፡
ሰበይቲ፡ መንእሰይ፡ ወዲ ይዅን ጓል፡
ከምኡ’ውን ኣካላዊ ስንክልና ዘለዎ ሰብ
ከራብሕ ይኽእል’ዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ዞባ
ደቡብ እቶም ኣብ ምርባሕ ንህቢ ዝያዳ
ዝዋስኡ ኣብነታውያን ሰባት ስንኩላን
ኢዮም። ዝዀነ ሰብ ንህቢ ከርብሕ
ይኽእል’ዩ ክበሃል እንከሎ ግን፡ ብፍኑው
ዘይኮነ እቲ እተርባሓሉ ቦታ ኣቐዲምካ
ምንጻር ጽቡቕ’ዩ። ሓያል ኣመሓዳሪ
እንተ ረኺቡ፡ ኣብ ዝዀነ ኣንጎሎ ናይ
ከተማ ክነብር’ውን ይኽእል’ዩ። ንፉዕ
ጓሳ (ዋና) እንተረኺቡ፡ ካብኡ ዝርከብ
ጸጋታት ልዑል’ዩ። ይኹን ድኣ’ምበር፡
ንህቢ ከተራብሕ እንተ ኺዄንካ፡
ውሑስን ካብ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ህዝብን
ተሽከርከርትን ናጻ ክኸውንን ኣለዎ።
ዝዀነ ሰብ ከርብሖ ይኽእል’ዩ። ምስኡ
ግን ድሌትን ስነፍልጠታዊ መረዳእታን
ክህሉዎ፡ ከምኡ ድማ ናይ መንህብ ቦታ
ኣቐዲሙ ከዳሉ ኣለዎ። ብዝተረፈ ግን፡
ኣናህብ ኣብ ኣፍ-ደገ ናይ ነፍስ-ወከፍ
ገዛ’ዮም ዘለዉ። ክንዓቢ ከለና’ውን
ምሳና’ዮም ዝዓብዩ። ንያታውያን ኣናህብ
ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ዝዀነ ሰብ ከኣ
ከራብሖም ይኽእል’ዩ። ክንፈልጦ
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ዝግብኣና ግን፡ ኣዝዩ ንፉዕ ኣመሓዳሪ’ዩ
ዘድልዮም።
መዓር ናይ ምርጫ ሕቶ’ዩ። ዝበለጸ
መዓር ክንብሎ እንተ ዄንና ግን፡ እቲ
መሰረቱ ክንፈልጦ ጽቡቕ’ዩ። መዓር
ዝበዝሐ ባእታዊ ትሕዝቶኡ ናይ
ኣትክልቲ ሽኮር’ዩ። ግልኮስ፡ ፍርኩቶስ፡
ስኩሮስን ማልቶስን ዝበህሉ ዓይነታት
ሽኮር ድማ፡ እቶም ንህቢ ካብ ዕንበባታት
ኣምዒሩ ዝቕርበልና እዮም። መዓር
ዝበዝሕ ትሕዝቶኡ ሽኮር’ዩ፡ እዚ
ማለት፡ 80 ሚእታዊት ሽኮር ክኸውን
እንከሎ፡ 17.5 ሚእታዊት ማይ፡ እቲ
ዝተረፈ ድማ ማዕድናት፡ ቪታሚናት፡
ፕሮቲናት፡ ወዘተ። መዓር 80 ሚእታዊት
ዝተመጣጠነ
ሕብርታትን
ሒዙ
ክቐርብ ከሎ፡ ገሊኡ ግና ቀይሕ፡ ጻዕዳ፡
ሽሮወታይ፡ ኣራንሾኒ፡ ናብ ጸሊም ዝኸደ
ብሩር ዝመስል ሕብሪታት ኣለዎ።
ፍልልይ ናይዚ ሕብርታት ምንጩ ካብ
ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣግራብ እዩ። ኣብ
መዓር ዘሎ ኬምስትሪ፡ ኣብ ትሕዝቶ እቲ
ንህቢ ዝጥቀመለን ዕምበባታት ኣግራብ
ዝተመርኮሰ’ዩ። እዚ ማለት፡ ንህቢ ካብ
ብዙሕ ዓይነታት ኣግራብ ጽገ እንተ
ወሲዱ፡ ኣብቲ መዓር ብብዝሒ ኬምስትሪ
ኣሎ ማለት’ዩ። ስለዚ ዝዀነ ሰብ ቀይሕ
መዓር ወይ ጻዕዳ ክፈቱ ይኽእል።
ናይ ምርጫ ሕቶ’ዩ። ብኬምስትሪ
ክትፈላልዮም እንድሕር ዄንካ ከኣ፡
ናይ ላባራቶሪ መርመራ የድሊ እዩ።
ዝበዝሐ ማዕድን ካልሽዩም ዘለዎ እንተ
ዀይኑ፡ ናይ ኣየነይቲ ዓይነት ገረብ ከም
ዝዀነ ከተጽንዖ ኣለካ። ኣብ ግዜ ቀውዒ
ዘይትበቁል ቆጽሊ ወይ ዕንበባ ስለዘየላ፡
ሽዑ ዝሕፈስ ዝበዝሐ መዓር ቀይሕ
ሕብሪ ኣለዎ። በዚ ድማ ቀመማዊ
ትሕዝቶኡን ብዝሒ ናይቲ ንህቢን
ዝሓሸ እዩ ኢልና ክንድምድም ንኽእል
ማለት’ዩ። ኣብ ግዜ ኣዝመራ ዝሕፈስ
መዓር መብዝሕትኡ ናይ ቀላሚጦስ
ኰይኑ፡ ቅይሕ ዝበለ ወርቃዊ ብሩር
ሕብሪ ኣለዎ። ኣብ ቀላሚጦስ እንታይ
ኬምስትሪን ጸጋታትን ከም ዘሎ ከኣ፡
ብላባራቶሪ ጥራይ ኢኻ ትፈልጦ። ናይ
ቀላሚጦስ መዓር ብደረጃ ዓለም’ውን
ፍቱው’ዩ። እቲ መዓር ምሕፋሱን
ምቕጣኑን ኣብ ቆጽልን ዕንበባታትን’ዩ
ዝምርኮስ። ኣብ ዝኸድካ ኬድካ ግን
መዓር ናይ ምርጫ ሕቶ’ዩ።
ብመሰረት ኣብቲ ዞባ ክካየድ
ዝጸንሐ ጎስጓሳት፡ ብዝሒ ኣርባሕቲ ንህቢ
ብዓይነት እናበዝሑ ይመጹ ኣለዉ።
ቁሩብ ድኽም ዝበላ’ሞ ትኹረት
ዘድልየን ንኡሳን ዞባታት - ከም ማይምነ፡ ዓረዛ፡ ማይ-ዓይኒን ጾሮናን ዝኣመሰላ
እንተዘይ ኮይኑ፡ ከባቢ 6,600 ዝኾኑ
ብዘመናውን ያታውን ኣገባባት ዘራብሑ
ሓረስቶት ኣለዉ - ብመሰረት መግለጺ
ኣቶ ዛይድ ተኽለ። ኣብ መዛግብ
ጨንፈር ሕርሻ ምርባሕ ንህቢ ናይቲ ዞባ
ብደቂቕ ሰፊሮም ዘለዉ ድማ ኢዮም።
ኣብ ኦርኒክ ናይቲ ዞባ ዘይተመዝገቡ ኣብ
ፈቐዶ ዓድታት ፋሕ ዝበሉ ኣናህብ’ውን
መሊኦም ኢዮም። ብኣጠቓላሊ ግን፡ እቲ
ዞባ ብመዓር ኣዝዩ ሃብታም’ዩ። ንዞባ ጋሽባርካ ‘ሞሶብ ኣእካል’ እንተ ኢልናያ፡
ብእቶት መዓር ከኣ ንምብራቓዊ
ኣጻድፍ ‘መሶብ መዓር ኤርትራ’
ክንብሎ ንኽእል ኢና። ክሳብ’ዚ ቀረባ
እዋን ኣብቲ ዞባ ዝጸንሐ ኣገባብ ምርባሕ
ንህቢ ያታዊ’ኳ እንተኾነ፡ እቶታውነት
መዓር ንምድንፋዕ ካብ ሕጂ ንደሓር
ኣርባሕቲ ተጠርኒፎም ብዘመናዊ ኣገባብ
ከርብሑ ዘኽእሎም መቐይሮ ንምፍጣር
ዓቢ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ፡ ኣቶ
ዛይድ ተኽለ ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.114
ኣከፋፋሊ
ኣርሰናል
ፍራንሲስ
ኮኵሊን፡ ናብ ቫለንስያ ክሰጋገር ኣብ
ጥርዚ ምብጽሑ ክለቡ ኣፍሊጣ፣
ኣፈናዊ ስምምዕ ምስታ እስጳናዊት
ክለብ ዘካየደ ኮኵሊን፡ ፈለማ ነዚ ዓመተ
ስፖርት’ዚ ብመልክዕ ልቓሕ ምስኣ
ክጻወት ጸኒሑ ከኣ ብ10.5 ሚልዮን
ፓውንድ ጠቕሊሉ ክሰጋግር ተሰማሚዑ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር 2018 ተሰሪዑ

ኮኵሊን . . .
ምህላዉ ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ
ገሊጸን፣
ኣብ 2008 ገና ወዲ 17 ዓመት እንከሎ
ናብ ኣርሰናል ዝተጸምበረ ኮኵሊን፡ ምስ
ክለባት ሎሬንት፡ ፍሬበርግን ቻርልተንን
ብመልክዕ ልቃሕ ዝተጻወተ ኮይኑ ኣብ
ዓመተ ስፖርት 2014/’15 እዩ ምስታ
ናይ ኣርሰናል ዓባይ ጋንታ ክስለፍ
ዕድል ተዋሂቡ፣ ይኹን እምበር፡ ዛጊት
ምስታ ለንደናዊት ክለብ ኣብ ዘካየዶ
159 ጸወታታት ሓንሳብ እውን ንልዳት
ኣንጻር ጋንታኡ ደፊሩ ኣይፈልጥን፣

መደብ ጸወታ
ሎሚ

ኮፓ ደል ረይ
ለቫንተ - ኤስጳኞል 9፡30
ባርሳ - ሴልታቪጎ 11፡30

ዓመታዊ ካብ ዝካየዱ ሃገራውያን
ውድድራት
ፈደረሽን
ኣትሌቲክስ
ኤርትራ ሓደ ዝኾነ ሃገራዊ ውድድር
ጉያ መሮር (National Cross Country
Championship) ዝመጽእ ሰንበት 14
ጥሪ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ከባቢ
ዓድወግሪ-ዓድሓረ ክካየድ ምዃኑ ህዝባዊ
ርክባት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን
ኤርትራ ኣፍሊጡ፣
ኣብዚ ኣትለታት ኩለን ዞባታትን
ሚኒስትሪ ምክልኻልን ክፍትን ትጽቢት
ዝግበረሉ ውድድር፡ መደብ ትሕቲ 20
ዓመትን ልዕሊ ዕድመን ደቀንስትዮ

ኣትለታት ናይ 6ን10ን ኪሎ ሜትር
ከምኡ’ውን ልዕሊ 20 ዓመትን ልዕሊ
ዕድመ ደቂተባዕትዮ ኣትሌታት ናይ
8ን10ን ኪሎ-ሜትር ውድድር ከካይዱ
እዮም፡፡ ብዘይካ’ዚ ኣብቲ ረፋድ ናይ 8
ኪ/ሜ ሕውስዋስ ውድድር ምቅብባል
በትሪ ( Mixed Relay) እውን ክካየድ
መደብ ተሰሪዑ ኣሎ፣
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓዲ-ኣቤይቶ
(ዞባ ማእከል) ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ
ዓመታዊ ውድድር 2017 ኣብ ውድድር
ትሕቲ 20 ዓመት ካብ ደቀንስትዮ
ኣትሌት ኪዳኑ ተሾመ ካብ ማእከል፡ ካብ

ኣንድረ
ኣብ ውድድር መኪና - ዳካር ራሊ ዝተጸምደ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ክለባት
ቶተንሃምን ቸልሲን ኣንድሬ ቪላስ ቦኣስ፡
ኣብ ሕቖኡ ብዝገጠሞ ማህሰይቲ ካብቲ
ውድድር ትማሊ ምውጽኡ ተገሊጹ፣

+ ኣርሰናል ንኣጥቃዒ ክለብ ቦርዶ
ማልኮም ንምዕዳግ ምብሃጋ ተሓቢሩ፣
እዚ ወዲ 20 ዓመት ተጻዋታይ ኣስታት
45 ሚልዮን ፓውንድ ዝትመን ኮይኑ፡
ኣብ ቦርዶ ድማ ጽቡቕ ናይ ጸወታ እዋን
የሕልፍ ምህላዉ ተገሊጹ፣ ዛጊት ክለብ
ቦርዶ ኣብ ጉዳይ ናይዚ መንእሰይ’ዚ
ዝኾነ ምላሽ እኳ እንተዘይሃበት፡ ኣብ
ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ቦሩስያ ዶርትመንድ
ንዝቐረበላ ናይ 35 ሚልዮን ፓውንድ
ጨረታ ዕድጊ ማልኮም ምንጻጋ ግና
ይዝከር፣ ምንጪ - ደይሊ መይል
+ ሪያል ማድሪድ ንኤደን ሃዛርድ
ናይ ምዕዳግ መደባ ከምዘየወንዘፈቶ
ተሓቢሩ፣ እታ እስጳኛዊት ዓባይ ጋንታ፡
ንሃዛርድ ናብ ማድሪድ ንምግዓዝ ትማሊ
ኣማስያኡ ‘ኣገዳሲ’ ዝበለቶ ርክብ ምስ
ወከልቱ ምክያዳ ተገሊጹ፣ ወዲ 27
ዓመት ሃዛርድ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ስታንፎርድ
ብሪጅ ዘለዎ ጽልዋ ዕዙዝ እንተኾነ፡
ምስ ኣሰልጣኒኡ ኣንቶንዮ ኮንተ ግና
ከምዘይተቓደወ ይንገር፣ ምንጪ ሬድዮ ሞንተካርሎ
+ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ፡ ኣብ
ገስጋስ ማንቸስተር ሲቲ ዓቢ ኣስተዋጽኦ

ቪላስ-ቦኣስ

ቶዮታ ብዝዓይነታ መኪና ምስ ሩበን
ኣፋራይ ኣብቲ ናይ ዳካር ራሊ ጸወታ
ንኣርባዕተ መድረኻት ዝሓነነ ቦኣስ፡
ብሰንኪ ዝገጠሞ ሓደጋን ንሱ ዘስዓቦ
ማህሰይቲ ናይ ሕቖን እዩ ካብቲ ኣብ

ደቂተባዕትዮ ኣትሌት ፊልሞን ዓንደ
ካብ ደቡብ ዕዉታት ነይሮም፣
ኣብ ናይ ዓበይቲ ናይ 10 ኪ/ሜትር
ውድድራት ድማ ካብ ደቀንስትዮ
ኣትሌት
ናዝሬት
ወልዱ፡
ካብ
ደቂተባዕትዮ ድማ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት
ኣሮን ክፍለ ንመወዳድርቶም ጸብለል
ብምባል ንዓወት ክበቕዑ እንከለዉ፡
ብድምር ናይ ጋንታ ውጽኢት ድማ
ኣትለታት ዞባ ደቡብ ኣብ ሰለስተ
ደረጃታት ስሉሳዊ ዓወት ብምምዝጋብ
ተሸለምቲ ሰለስተ ዋናጩ ምዃኖም
ዝዝከር’ዩ፣

ተሃስዩ
ፔሩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈለማ ውድድሩ
ከቋርጽ ዝተገደደ፣
ወዲ 40 ዓመት ቦኣስ፡ ዝሓለፈ ሕዳር
ካብ ምዕላም ክለብ ሻንጋይ ኤስኣይፒጂ
ተፋንዩ ናብ ውድድር መኪና ምቕንዑ
ይንገር፣ ኣብዚ ናይ ዳካር ራሊ ውድድር፡
ቦኣስ፡ ካብ መራሒ ናይቲ ቅልስ ብ18
ደቓይቕን 50 ካልኢትን ድሒሩ
ውድድሩ ከሰላስል ክኢሉ እንተነበረ፡
ብሓፈሻ ዘርኣዮ ብቕዓት ምምራሕ
መኪና ግና ዝተባባዕ ምንባሩ ይግለጽ፣
ንመበል 40 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ
ውድድር መኪናን ሞተር ሳይክልን
ዳካር ራሊ፡ 14 መድረኻት የጠቓልል፣
ድሕሪ 2013 ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ፔሩ
ዝበጽሐ እዚ ውድድር’ዚ፡ ደቦቕቦቓ
ከምኡ እውን ሑጻ ብዝዓብለሎ ቅዲ
መሬት ዝካየድ ምስ ምዃኑ ኣዝዩ በዳሂ
ይገብሮ፣

እንታይከ
ኣብ ምግባር ዝርከብ ሪሃን ስተርሊን፡
ኣብታ ክለብ ንተወሰኽቲ ዓመታት
ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል በታ ክለብ
ከምዝቐረበሉ ተገሊጹ፣ እዚ ወዲ 23
ዓመት ናይ ክንፊ ተጻዋታይ፡ ብዘርእዮ
ዘሎ ድንቂ ብቕዓት፡ ክታሙ ንምንባር
ልዑል መሃያ ክሓትት ከምዝኽእል ሓደ
ሓደ ተንተንቲ የረድኡ፣ ምንጪ - ዘ
ጋርድያን
+ ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ንኣባል ክለብ
ፒ.ኤስ.ጂ ሉካስ ሞራ ንምዕዳግ ልኡኻ
ናብ ፓሪስ ምልኣኻ ተሓቢሩ፣ ኣቐዲማ
ኣብ ልዕሊ እዚ ብራዚላዊ ተጻዋታይ’ዚ
ዘለዋ ተገዳስነት ዝገለጸት ማን ዩናይትድ፡
መጠን ናይቲ ከተውጽኣሉ መዲባ ዘላ
ገንዘብ ከምዘይገለጸት መራኸቢ ብዙሃን
ገሊጸን፣ ምንጪ - ዘ ጋርድያን፣
+ ዝሓለፈ ክረምቲ፡ ካብ ባየር
ለቨርኩሰን ብ16 ሚልዮን ፓውንድ ናብ
ዌስት ሃም ዝተሰጋገረ ዣቬር ሀርናንደዝ፡
ኣብ ራዳር ክለብ ሎስ ኣንጀለስ ምእታዉ
ተገሊጹ፣ ምንጪ - ለንደን ኢቭኒን
+ ዌስት ብሮም፡ ኣብ ጉዳይ ናይቲ
ብክለባት ኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲን

ይስማዕ

ዝህደን ዘሎ ጆኒ ኢቫንስ ውሳነ ክትህብ
ከምዝተጸገመት ተገሊጹ፣ እዚ ወዲ 30
ዓመት ሓለቓ ጋንታ፡ ውሳነኡ ብእዋኑ
ከፍልጥ ብክለቡ ተሓቲቱ ምህላዉ
ይንገር፣ ምንጪ - ኤክስፕረስ
+ ኢንተር ሚላን፡ ንኣንድረ ሹልርለ
ብመልክዕ ልቓሕ ክትዕድግ ዕድል
ከምዝተዋህባ ተገሊጹ፣ እዚ ወዲ 27
ዓመት ጀርመናዊ ተጻዋታይ፡ ኣባል
ክለብ ቸልሲ ምንባሩ ይዝከር፣ ምንጪ
- ቶክስፖርት
+ ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ክለብ
ቸልሲ - ፍራንክ ላምፓርድ፡ ቸልሲ፡
ንሮስ ባርክለይ ብ15 ሚልዮን ፓውንድ
ምዕዳጋ ‘ዓቢ ዓወት’ ክብል ገሊጽዎ፣
ምንጪ - ስታር
+ ኣሰልጣኒ ናይታ ኣብ ውድድር
ላ’ሊጋ እስጳኛ ብባርሴሎና ናይ 16
ነጥቢ ጋግ ዝተነጽፈላ ሪያል ማድሪድ
ዝኾነ ዚነዲን ዚዳን፡ ክሳብ’ዚ ሒዝናዮ
ዘሎና ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ፡
ክለቡ ተጻዋታይ ናይ ምፍራም መደብ
ከምዘይብላ
ኣረዲኡ፣
ምንጪ
ሮይተርስ

ማንቸስተር ዩናይትድ . . .
ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ዝመጽእ 13 መጋቢት ኣንጻር ሰቪያ ኣብ ዝተሰርዓላ
ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንደገፍቲ መጋጥምታ
ክለብ ናይ ትኬት ወሰኽ ምክያዳ ተሓቢሩ፣
እቲ 89 ፓውንድ ዝበጽሐ ናይ መእተዊ ትኬት፡ ንሓያለ ደገፍቲ ናይታ እስጳኛዊት
ክለብ ቆጭቆጭ ከምዘበሎም ይሕብር፣ ብመንጽሩ፡ ዩናይትድ፡ ኣብ ግጥም ካልኣይ እግሪ
ነቶም ናብ ሰቪያ ተጓዒዞም ደገፎም ዝህቡ ደገፍታ እውን ድጎማ ክትገብረሎም ቃል
ምእታዋ ቢቢሲ ገሊጹ፣

ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ . . .
ናብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ዝበጽሐት እንግሊዝ፡ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ
ምስ ሃገራውያን ጋንታታት ናይጀርያን ኮስታሪካን ናይ መወዳእታ ጸወታ ምሕዝነት
ዋንጫ ዓለም 2018 ከምእተካይድ ትማሊ ኣፍሊጣ፣
18 ሰነ ምስ ቱኒዝያ ፈላሚ ናይ ምድብ ጸወታኣ እተካይድ ሃገራዊት ጋንታ
እንግሊዝ፡ 2 ሰነ ምስ ናይጀርያ ኣብ ዊምበልደን፡ 7 ሰነ ከኣ ምስ ኮስታሪካ ኣብ ሜድ
ሊድስ ዩናይትድ እያ ነቲ ግጥም ምሕዝነት ከተካይድ፣
ኣብ ምድብ ሸውዓተ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ዝተመደበት እንግሊዝ፡ ኣብቲ
ናይ ሩስያ ውድድር ብዘይካ ንቱኒዝያ፡ ንጎረቤት ኮስታሪካ ዝኾነት ፓናማ ከምኡ
ድማ ምስ በልጁም ኣብ ናይ ምድብ ጸወታታት ክትራኸብ እያ፣

ስቶክ . . .
ንኣሰልጣኒ ማርክ ሃዪስ ዘፋነወት ስቶክ፡ ትማሊ ንኦውስትሪያዊ ናይ የማናይ ክንፊ
ተጻዋታይ ሞሪዝ ባውር ምዕዳጋ ኣፍሊጣ፣
እዚ ወዲ 25 ዓመት ተኸላኻሊ፡ ካብ ክለብ ሩቢን ካዛን ዝተሰጋገረ ኮይኑ ንኣርባዕተ
ዓመትን መንፈቕን ድማ ኣብ ስቶክ ክጻወት ተሰማሚዑ ኣሎ፣ ትማሊ ክታሙ ዘንበረን
ኣስታት 5 ሚልዮን ፓውንድ ዝወጸሉን እዚ ተኸላኻሊ፡ ኣብ መስመር ምክልኻል ናይዛ ካብ
22 ጸወታታት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ 20 ነጥቢ ጥራይ ኣዋህሊላ እትርከብ ጋንታ ዝነኣድ
ምንቅስቓስ ከርኢ ትጽቢት ኣሎ፣
ብተወሳኺ፡ ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ግጥማት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ 47 ኮዓሳሱ
ብምዝራቑ ‘ዝማሕመሐ ልዳት’ ክትውንን ዝተቐሰበት ስቶክ፡ ንኻልኦት ተወሰኽቲ ተጻወትቲ
ንምዕዳግ እውን ትመጣጠር ምህላዋ ይግለጽ፣
ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተወለደን ምስ ክለብ ግራስሆፐር ዙሪክ ድማ ፈለማ ናይ ፕሮፈሽናል
ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ዘካየደን ሞሪዝ፡ ኣብ 2016 እዩ ናብ ሩቢን ካዛን ተሰጋጊሩ፣ ንሱ ኣብ 37
ጸወታታት ፕሪመር ሊግ ሩስያ ድማ እጃሙ ኣበርኪቱ፣

ኣሎ?
+ ኣጥቃዒ ማን ዩናይትድ - ዝላታን
ኢብራሂሞቪች፡ ኣብ መወዳእታ ናይዚ
ዓመተ ስፖርት’ዚ ካብታ እንግሊዛዊት
ክለብ ጠቕሊሉ ከምዝወጽእ ተሓቢሩ፣
ምንጪ - ያሆ ስፖርት
+ ንናይ ሞናኮ ኣጥቃዒ ቶማስ ሌማር
ንምዕዳግ ጸደፍደድ ዝብላ ዘለዋ ክለባት
ሊቨርፑልን ኣርሰናልን፡ እቲ ተጻዋታይ
ትሕቲ 90 ሚልዮን ፓውንድ ካብታ
ፈረንሳዊት ክለብ ምንቕ ከምዘይብል
ከምዝተሓበራ ተገሊጹ፣ ምንጪ ሚረር
+ ኣርሰናል፡ ንጃክ ዊልሸር ውዕሉ
ከተናውሓሉ ምዃና ሓቢራ፣ እዚ
ወዲ 26 ዓመት እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ፡
ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ጉዳይ ጻንሖት
ኣብ ሜዳ ኢማራትስ ክዝቲ መደብ እኳ
እንተተተሓዘሉ፡ ክለቡ ግና ኣቐዲማ
መሃያኡ ክንኪ ምዃኑ ከም ነጥቢ
ተቐምጥ፣ ምንጪ ሚረር
+ እስጳኛዊት ክለብ ሰቪያ - ንኣጥቃዒ
ክለብ ቸልሲ ባትሹዪ ብመልክዕ ልቓሕ
ከተሰጋግሮ ሓቲታ፣ ይኹን እምበር
ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንተ፡ እዚ

በልጁማዊ ተጻዋታይ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ክልተ
ጸወታታት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ጥራይ ይሰለፍ፡ ብብቕዓቱ ዕጉብ ምህላዉ
ኣረዲኡ፣ ምንጪ ኢኤስፒኤን
+ ናይ ቅድም ዓላሚ ክለብ ዋትፎርድ
ሳንቸዝ ፍሎረስ ንቦታ ማርክ ሃዩስ ተኪኡ
ንስቶክ ክዕልም በታ ክለብ ምሕጻዩ
ተሓቢሩ፣ እዚ ወዲ 52 ዓመት ኣሰልጣኒ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ክለብ ኤስጳኞል
ይሰርሕ ኣሎ፣ ብዘይካ’ዚ፡ ክሳብ 2019
ምስ ኤስጳኞል ዘጽንሕ ውዕል ዘለዎ
ፍሎረስ፡ ኣሰልጣኒ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ
ዝኾነ ማርቲን ኦኔል እውን ንቦታ ሃይውስ
ክትክኡ ግምት ምስ ዝተወሃቦም ዓለምቲ
ይስራዕ፣ ምንጪ - ቢቢሲ
+ ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ንወዲ 22
ዓመት ተጻዋታያ ጀምስ ዊልሰን ናብ
ሸፊልድ ዩናይትድ ብመልክዕ ልቓሕ
ምስግጋራ ኣፍሊጣ፣ ብሓፈሻ 20
ጸወታታት ምስ ማን ዩናይትድ ዘካየደ
ዊልሰን፡ ነዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመተ
ስፖርት እዩ ኣብታ ናብ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ክትሰጋገር
እትጽዕድ ዘላ ክጸንሕ፣
** ** **

ሓዳስ

ኤርትራ

11 ጥሪ 2018 - ገጽ 10

መበል 27 ዓመት ቁ.114
ነፍ/ወ/ሮ ለተሚካኤል ተወልደ ወልደገብርኤል፡ ወ/ሮ
ለተብርሃን ገብረማርያም ብርሃኑ ብዛዕባ ኣብ ምም/ከ/
ጸጸራት ቁ/ሎታ 125 ፓርቸላ ክፋል ኤል 2 ክፍሊ ገዛ፡ 1
ሓጋዚ ክፍሊ ገዛ ዝርከቦ ናይ ውዕል ውህብቶ ምፍራስ ክሲ
ኣብ ልዕሌኺ መስሪተን ስለዘለዋ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪል፡ ን1/2/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5 ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39
ቅረባ። እንተዘይቀሪብክን ጉዳይክን ኣብ ዘየለኽናሉ ተራእዩ
ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኤል

ኣማኑ
ት
ነ
እም
ሰ - ልጣን
ደ
ም ታ ድያ ስ
ሄ
ል
ሊ
ቤተ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ኣቶ ደበሳይ ኪዳነ ገብረእግዚኣብሄር ብጠበቕኡ ኣቢሉ፡
ወለደይ ነፍ/ኣቶ ኪዳነ ገብረእግዚኣብሄር ደሱን ነፍ/ወ/ሮ
ለተስላሴ ገብረሂወት ወልደገብርኤልን ብዕለት 12/1/1999
ብዛዕባ ኣብ ኣስመራ ከተማ ዞባ 8 ምም/04 ፍሉይ ስሙ
ኤዲ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ፡ ፕሎት 240 ፓርሰል 10Z

ዝርከብ ስፍሓቱ 180 ት/ሜ ዝኾነ፡ ኣብ ምም/ከ/ኣስመራ
ብ.መዝ.ቁ/140267-97 4 ቀንዲ ክፍልታት፡ 1ሳሎን፡ 2
ክሽነ፡ 2 ዓይኒ ምድሪ ተሰሪሕዎ ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ገዛ ብለበዋ ስለዝሃቡኒ እቲ ለበዋ ይጽደቐለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/1/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
5ይ ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39 ይቕረብ። እንተዘይቀሪብኩም
ጉዳይኩም ኣብ ዘየለኹምሉ ተራእዩ ሓደ መዕለቢ ክግበረሉ
ምዃኑ የፍልጥ።
ኤርምያስ ግርማይ በርሀ ምባል ተሪፉ፡ ኤርምያስ ዮሴፍ
በርሀ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን16/1/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ተኸሳሲት ወይ/ምላሹ ሃብተ ንጉሰ፡ ከሳሲት ወረ/

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
ወ/ሮ ኢለን ወልዱ ብኢዱ፡ በዓል ቤተይ መም/
ገብረሂወት ገብረስላሰ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም

ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/1/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ገብሪኤላ ተወልደ ገብረስላሴ፡ ኣቦይ ተወልደ
ገብረስላሴን ኣደይ ኣስመረት ተስፋንኪኤልን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ባል
ወ/ሮ ክብራ ገረዝግሄር ኪዳነ፡ በዓል ቤተይ ገረዝግሄር
ገረመስቀል ገረማርያም ሰለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጸምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/1/18
ይቕረብ።

ሓራጅ
ኣብ ሞንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ዓይኖም ሃብተማርያም ጠበቓ ኣቶ ተኽለብርሃን ሃይለን ብፍ/በ/ዕዳ
ወረ/ነፍ ኣቶ ሃብተማርያም ምስግና +3 ዘሎ ናይ ውርሻ ክርክር 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣብ
ኣስመራ ዞባ 06 ምም 04 ሓዝሓዝ ቁ.ገዛ 52 ጎደና 115-3 Zip 157 ድሕሪ መወዳእታ ፌርማታ
ኣውቶቡስ ዝርከብ ገዛ ብሓራጅ ተሸይጡ ንወረስቲ ክምቀል ብዝኣዘዞ መሰረት፡ እዚ ዝተጠቕሰ ገዛ
ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 54,131.16 (ሓምሳን ኣርባዕተን ሽሕን ሚእትን ሰላሳን ሓደን 16% ናቕፋ)
ስለዝተገመተ፡ ኣብቲ ንዕለት 16/02/2018 ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ 5
ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ቁ.62 ኣብ ዝተዳለወ ሳጹን ናይቲ ዝረቑሐ መጠን ገንዘብ ብዕሹግ ሰታሪት
የእቱ። ¼ ናይቲ ዝተዋህበ ግምት ገንዘብ ብስም ፈ/ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ወይ ድማ ናይ ባንክ
ተጠራቓሚ ሕሳብ ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 16/02/2018
ሰዓታት ሓራጅ፦ 3፡00 - 4፡00 ድ.ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላ/ቤ/ፍርዲ ቁ.27

ብምኽንያት በዓል ሓድሽ ዓመትን ልደትን ካብ ዕለት 25/12/2017 - 20/01/2018
ዝጸንሕ ኣብ ኩሎም ፍርያትና ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበርና ነበስር!

ተወሳኺ ሓበሬታ ክወስድ ዝደሊ ኣብ ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ.65 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺኡ
ክውከስ ይኽእል፡፡ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ የቕርብ መአገዲ እንተዘይ ኣምጺኡ
ሓራጅ ደው ኣይብልን።

ፍርያትና እንሸጠሉ ቦታ፡

ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ

ኣብ ኣስመራ፦ ኣብ ድኳን ትካል ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ
ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጁራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቓ ዕዳጋ
ብተወሳኺ ናይ ተምሃሮ ዩኒፎርም ስረ፡ ንዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዝደለኽሞ
ሕትመት ኣብ 100% ፍርያት ጡጥ ዝኾነ ማልያታትና፡ ንሆቴላት፡ ቤት መግብን
ካፊተርያታትን ካልኦትን ዘገልግሉ ዩኒፎርም ክዳውንትን ናይ ጣውላ ጨርቅን
ብዝደለኽሞ ዓይነትን ብዝመረጽክሞ ኣገባብን ብርትዓዊ ዋጋን ክነዳልወልኩም
ከምንኽእል ነበስር!
ምርኣይ ምእማን እዩሞ ምጹና! ብዓይነት ፍርያትና፡ ምቑሉል ኣገልግሎትናን ርትዓዊ
ዋጋን ክትዓግቡ ኢኹም!
ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመትን ልደትን!
ቁ.ተሌፎን- 182967/186405 ኣስመራ

ምልክታ ንኽፈልቲ ግብሪ
ንግዳዊ ንጥፈታት ብምክያድ ከምኡ’ውን ገዛውቲ ብምክራይ ኣታዊ ዝረኽቡ ሰባት ወይ ትካላት
ኣብ ዓመተ 2017 ዝረኸብዎ ቅኑዕ ኣታዊ ብምግላጽ ዓመታዊ ግብሪ መንግስቲ ዝኸፍልሉ እዋን ካብ
ጥሪ 2018 ጀሚሩ ምዃኑ ነዘኻኽር። ከፈልቲ ግብሪ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ብዘሎ ሰሌዳ ግዜ ግብሪ ኣብ
ትኸፍልሉ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ቀሪብኩም ዝግብኣኩም ግብሪ ክትከፍሉ ንሕብር።

ግብሪ ዝኽፈለሉ እዋን
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2018

1.ገዛውቲ ብምክራይ ኣታዊ ዝረኽቡ
2. ካብ ንግዳዊ ንጥፈት ኣታዊ ዝረኽቡ

2.1 ኣብ ደረጃ ‘ሐ” ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2018
2.2 ኣብ ደረጃ ‘ለ’ ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2018
2.3 ኣብ ደረጃ ‘ሀ’ ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ 2018

ኣብ’ዚ ዝተገልጸ ናይ ግዜ ደረት ኣታዊኻ ብምግላጽ ግብሪ ዘይምኽፋል ተወሳኺ መቕጻዕቲ
ዘስዕብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ቅኑዕ ኣታዊኻ ዘይምግላጽ ብሕጊ ዘሕትት ከምዝኾነ እናሓበርና፡ ከፈልቲ
ግብሪ ነዚ ተረዲእኩም በቲ ዝተመደበ ግዜ ኣታዊኹም ብግቡእ ኣፍሊጥኩም ግብሪ መንግስቲ
ክትከፍሉ ንሕብር።

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2018
ሚኒስትሪ ፋይናንስ
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር

ምልክታ ጨረታ
ምም/ሆቴላት መንግስቲ ንኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደራ፡ ኣብ ባጽዕ ዝርከባ ሆቴላት መንግስቲ (ገርግሱም
ቢች ሆቴል፡ ሬድ-ሲ ሆቴልን ሰንትራል ሆቴል ባጽዕን) ንሽዱሽተ ወርሒ ዝጸንሕ ቀረብ ስጋን ደርሆን
እንቋቑሖን ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዶን ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም
- ናይ 2017 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲድን ቅዳሕ መንነት ወረቐትን።
- መኽበር ጨረታ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቕፋ ብC.P.O የትሕዝ።
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን5 ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡
ሰነድ ጨረታ (መግለጽን ዝምላእ ቅጥዕን) ኣብ ኣስመራ ኣብ ደምበ ሰምበል (እንዳኮርያ) ዝርከብ ህንጻ
ሚኒስትሪ ቱሪዝም ቤ/ጽ ምም/ሆ/መንግስቲ ወይ ኣብ ባጽዕ ካብ ሰንትራል ሆቴል ባጽዕ ኣብ ናይ ስራሕ
ሰዓታት ዘይምለስ ናቕፋ 50.00 (ሓምሳ) ብምኽፋል ክውሰድ ይከኣል።
- ጨረታ ድሕሪ ምዕጻው ቀጺላ ኣብ ዘላ ናይ ስራሕ መዓልቲ፡ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ተሳተፍቲ ወይ
ወኪል (ውላድ፡ ወላዲ፡ በዓል/ቲ ቤ/ት) ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ሰንትራል ሆቴል ባጽዕ ይኽፈት።
- ምም/ሆ/መንግስቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ጨረታ ናይ ምስራዝ
መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ምም/ሆ/መንግስቲ

ምልክታ ጨረታ
ትካልና ቀይሕ ባሕሪ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንጸትን ልምዓትን ኣብ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ንዝርከብ
ምግብና ካብ ወርሒ 01/2018 ክሳብ 12/2018 ዘሎ ግዜ፡ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ኣጫሪቱ
ክገዝእ ስለዝደለየ ተጫረትቲ ይዕድም።
ዝድለ ብዝሒን ዓይነት
ተ/ቁ

ዓይነት

ብዝሒ

01

ሽጉርቲ

22 ኩንታል

02

ድንሽ

14 ኩንታል

03

በርበረ

250 ኪሎ

• ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ብተናጸል ይወዳደር
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎውም
1.ናይ 2017 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ
2.ናይ 2016 ግብሪ ዝኸፈልሉ ሰነድ
ተወሳኺ ሓበሬታ
- ሰነድ ጨረታ እዚ ምልክታ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጅሚሩ ክውሰድ ይከኣል።
- ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን5 (ሓሙሽተ) ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት
ይኸውን።
- ተጫራታይ ንዘቕርቦ ዋጋ ኣብ ቤ/ጽ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ ብዝተዓሸገ ፖስታ የቕርብ።
- ጨረታ ድሕሪ ምዕጻው ቀጺሉ ኣብ ዘሎ ናይ ስራሕ መዓልታት ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን
ወከልቶም ኣብ ዘለውሉ ኣብ ቤ/ጽ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ ልክዕ ሰዓት 9፡00 ቅድሚ ቀትሪ
ይኽፈት።
- ሓደ ተጫራቲ ኣብ ናይ ኣሕምልትን ፍረታትን ወይ ድማ ኣብ ናይ በርበረ ጥራይ ክወዳደር
ይኽእል።
- ተዓዋቲ ኣብ ሕሳብ ባንክ ናቕፋ 50,000 የትሕዝ።
- ትካልና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ
ዝተሓለወ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.114
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ምልክታ ጨረታ
ጨንፈር ሚኒ/ትም/ዞባ ማእከል ን8ይ ክፍሊ መልቀቒ ፈተና ዘድልዩ ስእልታት ክስእልን ከሕትምን
ስለዝደለየ ተጫረትቲ ይዕድም።

VACANCY ANNOUNCEMENT

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት፦
1. ተጫረትቲ ናይ 2016 ዓ/ም ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድን መንነት ፎቶ ኮፒ የቕርቡ።
2. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ተሓቲሙ ምስወጸ ንተኸታታሊ 10 መዓልታት ስራሕ ክፉት ኮይኑ፡
ንጽባሒቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ቁጽሪ
9 ይኽፈት።
3. መኽበሪ ጨረታ 10,000.00 ናቕፋ (ዓሰርተ ሽሕ) ዝተረጋገጸ (C.P.O) ኣቐዲሞም የትሕዙ።
4. ንመጫረቲ ወረቐት ወይ ፕሮፎርማ ዘይምለስ 50.00 (ሓምሳ ናቕፋ) ከፊልካ ካብ ቤት ጽሕፈት
ቁጽሪ 34 ይውሰድ።
5. ብዝሒ ተማህሮ 15055 (ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕን ሓምሳን ሓሙሽተን)።
6. ዓቐን ስእሊ 4 X 3 ኮይኑ ንመቑረጺ 5 ሰ/ሜ ምውሳኽ።
7. እቲ ዝቐርብ ስእሊ ብሶፍት ኮፒን ብሕትመትን ማለት ሃርድኮፒን 4 (ኣርባዕተ) ጉርዲን ስእልን
ምርካብ።
8. ዓይነት ወረቐት ማት (Mat) ይኸውን።
9. ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስእሊ ምሉእ ስምን መለለይ ቁጽርን ምጽሓፍ።
10. ዝወስዶ ግዜ ምጥቃስን ኣብ ውሽጢ ዞባ ማእከል ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ኮይኑ ብናቱ
መጎዓዓዚ ማለት መኪና።
11. ንነፍሲ ወከፍ ስእሊ ብዓቐን ምቑራጽ።
12. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ ትምህርቲ ዳታ ኣብ ኣድሚሺን ካርድን ሰርቲፍኬትን ብዲጂታል
ከምዝምላእን ዝሳነን (Link) ምግባር።
13. ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ካልእ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ’ዚ
ብምልኡ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

Bisha Mining Share Company PLC is inviting interested applicants for the position of.
1. HR Data Adminstrator(01)
Major Duties and responsibilities:•

Supervise activities of the data clerk.

•

Capture or update employee personal data, leave, rosters, emergency
contacts, employment contracts, disciplinary actions, terminations and
engagements, promotions, International employees’ timesheet transfers and
salary adjustments.

•

Maintain company organisation charts to reflect current structure at all
times.

ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ

•

Develop and maintain labour budget and forecast spreadsheet.

•

Assist with employee requests on leave balances.

•

Required to reconcile HR data with other business systems.

•

Adhoc reporting information as per requests received.

•

Prepare a daily activity report to HR Supervisor.

•

Compile and assist with HR Management reports in line with standard
operating procedures.

•

ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ምምሕዳር ን/ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ንዝርከብ ማእከል መናፈሲ (KERTA
P.L.C) ፍቓድ ስናክ ባር (Snack Bar) ዘለዎ በቲ ዘሎ ኣቑሑት ኣጫሪቱ ከካርዩ ስለዝደለየ እዚ
ዝስዕብ ረቛሒታት ዘማልኡ ተጫረትቲ ይዕድም።

Compile weekly terminations and engagements report for submission to
the camp administration.

1. ተወዳደርቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝቕመጥ/ትቕመጥ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ዘየለ/ላ ሃገራዊ
ግቡኡ ዘማልአ/ት ወይ ዘይምልከቶ/ታ ክኸውን ይግባእ።
2. ተወዳደርቲ ኣብ ማእከል መዘናግዒ ወይ ተመሳሳሊ ስራሕ ተመክሮ ዘለዎም እንተኾይኑ
ይምረጽ።
3. ተጫረትቲ ተመላሲ ዝኸውን መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 20,000.00 (ዕስራ ሽሕ) ብቸክ C.P.O
የትሕዝ።
4. ናይ ጨረታ ሰነድ ዝርዝር መግለጺ ካብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ቁ.39 ኣብ ስራሕ
ሰዓታት ክውሰድ ይከኣል።
5. እዚ ሰነድ ጨረታ ብዝተዓሸገ ሰታሪት ዝቐርብ ኮይኑ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል
ኣሃዱ ዕድጊ ክፍሊ ቁ.39 ኣብ ዕጽው ሳጹን ጨረታ ይኣቱ።
6. ተወሳኺ ሓበሬታ መብርሂ ወይ ብኣካል ነቲ ቦታ ንምርኣይ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ቤት ጽሕፈት
ምውካስን ኣብቲ ቦታ ብምኻድ ክርአን ይኽእል።
7. ሳጹን ጨረታ ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን10 መዓልታት ስራሕ
ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዘሎ መዓልቲ ስራሕ ልክዕ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ ወከልቶም ኣብ
ዝተረኽብሉ ይኽፈት።

•

Attend HR meetings to report on daily activities.

•

Filing of captured data documentation.

•

Filing of all employee related changes.

Qualifications

Diploma in Information
Computer Technology
(ICT)

Knowledge and Experience

3 – 5 Years experience in
Data Administration
2 Years Supervisory
level experience an
advantageous
Advanced MS Excel
experience

Technical Skills

Behavioural Skills

Computer Literacy (MS Office – Intermediate – Excel

Communication (English

-Advanced)

and local language)

Accuracy

Confidentiality

Attention to detail

Interpersonal relations

Knowledge of Policies, Procedures and Process

skill

Administrative skills

Supervisory skill

Analytical skill

Ability to meet deadlines

Report writing skill

Ability to perform under

Business writing skill

pressure

ምምሕዳር ዞባ ማእከል ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ጨረታ ብምልኡ ወይ ብኽፋሉ ክስርዝ መሰሉ ዝተሓለወ
እዩ።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ምልክታ
ብርሃነ ጣህር ስዒድ ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ምም/ን/ዞባ ኣባሻውል ፕሎት 12 R ቁ.ፓርሰል/ዞን
ASP00043145 ፓርሰል C ዚፕ ኮድ ኣባሻውል 1A134 ጎደና 134-13 ቁ.ገዛ 40 ዝርከብ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ካዳስተር ብስም ወላድየይ ነፍ/ጣህር ስዒድ ዘይኑ ብመለለዩ ቁ.ንብረት 1፡003887 ዝተመዝገበ
ገዛ፡ ብቤት ጽሕፈት ኮምሽን ኣባይቲ ናብ ስመይ ንኽመሓላለፈለይ ብዝተጻሕፈ ደብዳቤ መሰረት፡ ናብ
ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ካድስተርን
ይቕረብ።
ወኪል ፍጹም ተወልደ
ወ/ሮ መድህን ገብረትንሳኤ ኣባይ ዝተብሃልኩ፡ ነቲ ኣብ ኣስመራ ምም/ገዛ-ባንዳ ጎደና ዓወት ቁ.ገዛ
04 ዝርከብ፡ ኣብ ቤ/ጽ/ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 116549 መወከሲ ቁጽሪ 113456
ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ኦርጅናል ናይ ዋንነት ሰነድ ስለዝጠፍኣኒ፣ ረኺበዮ ወይ’ውን ብዕዳ ሒዘዮ
ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ ቴሌፎን 07367990 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግና መተካእትኡ ክሓትት
ምዃነይ የፍልጥ።
ወ/ሮ መድህን ገብረትንሳኤ ኣባይ
ወኪል ወ/ሮ ሳምራዊት መኮነን ብርሃነ
ወ/ነሄር ወ/ሮ በየና ወልደስላሰ ከም ዝኾንኩ ብቤት ፍርዲ ቁ/ሰነድ ውርሻ 931/92 ብዕለት 16/07/93
ከምኡ’ውን 16/11/93 ከም ዝተረጋገጸ ዝፍለጥ እዩ። በዚ ውርሲ መሰረት ካብ ወላዲተይ ዝረኸብክዎ
ቀዋሚ ንብረት ገዛ ኣብ ምም ን/ዞባ ገጀረት ከባቢ ሰታንታኦቶ ጎደና ነሲቡ ዘኣማኑኤል ዝርከብ ብናይ
ኮምሽን ምጽራይ ኣባይቲ ዋንነት ቁጽሪ 105891 መ/ቁ 1254957 ዋንነት ዝተመዝገበ፡ ካብ ስም ነ/ሄር
በየና ወልደስላሰ ናብ ስመይ ብርኽቲ ዮውሃንስ ዑቕባሚካኤል ከሰጋግር ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ካብ ዝምልከቶ ኣካል ወይ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ
ተቓውሞ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ምዃነይ ይሕብር።
ወ/ነሄር ወ/ሮ በየና ወልደስላሰ
ወ/ሮ ብርኽቲ ዮውሃንስ
ኣቶ ዳዊት ተኽለ ካሕሳይ ዝተፈቕደሎም ናይ ቤት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ንግዳዊ ትካሎም ‘ሰኒ
ቤት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና’ (SENI DRIVING SCHOOL) ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡
እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ
ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ንግዲ ስም
ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

Innovative thinking
Profile: Qualifications and Experience
General Information and other requirements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Place of Work:
Bisha site.
Type of contract:
Definite
Salary: 		
As per Company salary scale.
Additional requirement for Nationals:
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of release
paper from the Ministry of Defense.
Present clearance paper from current/last employer
Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials, a copy of
your National Identity Card etc.).
Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates for an
interview.
Application documents will not be returned back to sender and.
All applications should be sent through the post office
Deadline for application: 10 days from the day of publication in the Newspaper.
Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኤኳዶር፡ ንኣሳንጅ ምስ ብሪጣንያ ዘረዳድእ
ሸምጋሊ ትደሊ
ተስፋኣለም የማነ

ኩወይት፡ “ናይ ሓሶት ዜግነት ዝሓዙ
300 ሽሕ ዜጋታት ኣለውኒ” ትብል

ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኩወይት፡
ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዜግነት’ታ ሃገር
ከም ዝሓዙ ኣብ ልዕሊ ዝጠርጠሮም
ሓያለ ዜጋታቱ ናይ ምልቃም ስጕምቲ
ኣብ ዝወስደሉ ዘሎ እዋን፡ ካብቶም 1.3
ሚልዮን ዝግመቱ ዜጋታት ኩወይት
እቶም 300 ሽሕ ንዜግነቶም ብገንዘብ
ዝዓደጉዎ ዘይሕጋውያን ሰባት ምዃኖም፡
ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር ገሊጾም።
ሳፋ ኣል-ሓሽም ዝተባህለት ኣባል ባይቶ
ኩወይት ብረቡዕ ንጋዜጣታት’ታ ሃገር
ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ዝበዝሑ ካብቶም
ዘይተኣደነ ገንዘብ ከፊሎም ናይ ሓሶት
ዜግነት ኩወይት ሒዞም ዘለዉ ዜጋታት
ሶርያውያን ምዃኖም ሓቢራ። ንሰብ-መዚ
ኢሚግሬሽን ኩወይት ብላዕ ብምሃብ
ዜግነት ከም ዝረኸበን ከም ውጽኢቱ 24
ሽሕ ዲናር ካብ መንግስቲ ሓገዝ ከም
ዝተቐበለን ዝተኣመነ ሓደ ስዑዳዊ፡ ቤትፍርዲ - ንሸውዓተ ዓመት ክእሰር ዝሓለፈ

ሰሉስ ከም ዝበየነሉ ይግለጽ። እቲ
ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ኩወይት ኰይኑ
ዝጸንሐ ስዑዳዊ ማእሰርቱ ምስ
ዛዘመ፡ 48 ሽሕ ዲናር ተቐጺዑ ናብ
ዓዱ ክጥረዝ ምዃኑ’ውን እቲ ቤትፍርዲ ኣብቲ ዝሃቦ ብይን ኣነጺሩ
ኣሎ። እቲ ቤት-ፍርዲ ብዘይካ’ዚ፡
ኩወይታውያን ምዃኖም ዘርኢ
ናይ ሓሶት ሰነዳት ሒዞም ከም
ዝጸንሑ ዝገለጾም ካልኦት ሽዱሽተ
ሶርያውያን እውን ኣብቲ ዕለት
ንኣርባዕተ ዓመት ክእሰሩ በይኑሎም።
ብመሰረት’ቲ
ዝተዋህቦም
ብይን፡
ማእሰርቶም ምስ ዛዘሙን ዝተበየነሎም
ገንዘብ ምስ ከፈሉን ብኡ ንብኡ ካብታ
ሃገር ክባረሩ እዮም።
ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ኩወይት እንኮ ጓልኣንስተይቲ ምዃና ዝንገረላ ሳፋ ኣል-ሓሽም፡
ኩወይት ኣብ ርእሲ’ቲ ንዜጋታታ እትህቦ
ናጻ ኣገልግሎታት ጥዕናን ትምህርቲን፡
ናይ መንበሪ ገዛ ሓገዝ እናገበረት ግብሪን
ቀረጽን ዘይተኽፍል ሃገር ብምዃና፡
ብዙሓት ወጻእተኛታት ብዘይ ሕጋዊ
ኣገባብ ዜግነታ ክሕዙ ሃነፍነፍ ከም ዝብሉ
እያ እትገልጽ።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብ ኩወይት
ብጠቕላላ ኣስታት 3.6 ሚልዮን ህዝቢ
ይነብር። ካብ’ዚ እቲ ኣስታት 2.3 ሚልዮን
ካብ ልዕሊ 120 ሃገራት ዝመጸ ወጻእተኛ
እዩ።

‘ግረይስ ሙጋበ’ ናይ
‘ዶክትረይት’ መዓርጋ ኣጠራጢሩ
በዓልቲ-ቤት
ፕረዚደንት
ዚምባቡወ-ነበር ግረይስ ሙጋበ፡
ዘለዋ መዓርግ ‘ዶክትረይት’ ናይ
ሓሶት ከይከውን ንምጽራይ፡
ብወኪል ጸረ-ብልሽውና’ታ ሃገር
መርመራ ይካየደላ ኣሎ።
እቲ ወኪል ኣብ ልዕሊኣ
መርመራ ዘካይድ ዘሎ፡ እታ ጓል
52 ዓመት እመቤት ነቲ መዓርግ
ብኸመይ ከም ዝረኸበቶ ብግቡእ
ክጽናዕ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መማህራን
‘ዩኒቨርስቲ ዚምባብወ’ ድሕሪ ዝቐረበሉ
ምሕጽንታ እዩ። ብመሰረት ቢ.ቢ.ሲ፡
ዶክትረይት ንሓያለ ዓመታት ጽዒርካን
መጽናዕቲታት ኣቕሪብካን ዝርከብ ክቡር
መዓርግ’ኳ እንተዀነ፡ ግረይስ ሙጋበ
ግን ትምህርቲ ስነ-ማሕበረሰብ ንምጽናዕ
ኣብ 2014 ናብቲ ዩኒቨርስቲ ድሕሪ
ምእታዋ ክልተ ወርሒ ጸኒሓ እያ ነቲ
መዓርግ ረኺባቶ።
መማህራን ናይቲ ዩኒቨርስቲ፡ ግረይስ
ኣብቲ ዓመት’ቲ ብዶክትረይት ምምራቓ
ካብ ብማዕከናት ዜና ከም ሰቦም ክሳብ
ዝሰምዑዎ ዝዀነ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮም
ብምምልካት፡ እቲ ጉዳይ ኣደንጽዩዎም
ከም ዝነበረ ክገልጹ ቀንዮም።
ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ሰላም

ግረይስ ሙጋበ፡ እቲ መዓርግ ብዘይ
ሕጋዊ ኣገባብ ዝተዋህባ ምዃኑ እንተደኣ
ተረጋጊጹ፡ ብዝምልከቶ ኣካል ክቕንጠጥ
ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።

ኤኳደር፡ ኣብ ሎንደን ኣብ ዝርከብ
ኢምባሲኣ ተዓቚቡ ዝርከብ መስራቲ
መርበብ ሓበሬታ ‘ዊኪሊክስ’ ጁሊያን
ኣሳንጅ፡ ምስ ብሪጣንያ ዘለዎ ዘየሰማምዕ
ጉዳይ ብምርድዳእ ንምፍታሕ፡ ከም
መንጎኛ ኰይኑ ዝሰርሕ ሸምጋሊ ኣካል
ከተናዲ ምዃና ገሊጻ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ’ታ ሃገር
ማሪያ ፈርናንደ ኢስፒኖሳ ብሰሉስ
ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ኣሳንጅ ብኸምዚ
ዘለዎ ኣብቲ ኢምባሲ ንሓዋሩ ክነብር
ከም ዘይክእል ድሕሪ ምሕባር፡
ካብኡ ወጺኡ ናብ ኤኳዶር ዝግዕዘሉ
መገዲታት ንምጽራግ፡ ምስ መንግስቲ
ብሪጣንያ ዘረዳድኦ ሸምጋሊ ንምዕዳም
ሃገራ ትሓሰበሉ ከምዘላ ሓቢራ። እቲ
ንሽምግልና ዝዕደም ሳልሳይ ኣካል፡
ሃገር ወይ ፍሉጥ ሰብ ክኸውን ከም
ዝኽእል ከኣ እታ በዓልቲ-ስልጣን ወሲኻ
ኣረዲኣ።
ሄሊኮፕተር ኲናት ኣመሪካ፡ ንሓያለ
ንጹሃን ዒራቓውያን ብተመልከተለይ

እናደብደበት እንከላ ዘርኢ ናይ
ቪድዮ ስእሊ ኣብ 2010 ብምዝርግሑ
መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ዝዀነ
ኣውስትራልያዊ ጁሊያን ኣሳንጅ፡
ብዘቕረቦ ሕቶ ፖለቲካዊ ዕቝባ መሰረት
ካብ 2012 ኣትሒዙ’ዩ ኣብቲ ኢምባሲ
ተዓቚቡ ዝርከብ። ኣብኡ እንከሎ፡
ሽወደን ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮኣ
ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝፈጸመ ዘመልክት
ክሲታት መስሪታትሉ ነይራ። ድሒራ
ግን ሰሪዛቶ። እዚ ይዅን’ምበር፡ ኣሳንጅ
ካብቲ ኢምባሲ ምስ ዝወጽእ፡ ብሪጣንያ
ኣሕሊፋ ናብ ኣመሪካ ከይተረክቦ
ስግኣት ከም ዘለዎ’ዩ ዝገልጽ። ፖሊስ
ብሪጣንያ’ውን፡ ኣሳንጃ ካብ ቀጽሪ’ቲ
ኢምባሲ ምስ ዝወጽእ ብኡ ንብኡ
ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከውዕሎ ምዃኑ’ዩ
ዝሕብር።
ክኢላታት መርመራ ገበን ሕቡራት
ሃገራት፡ ኣሳንጅ ብሰንኪ ብሪጣንያ
ብገዛእ ርእሱ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ድሕሪ
ምምልካት፡ ካብቲ ኢምባሲ ወጺኡ ብናጻ

ፓኪስታን 100 ሚልዮን ገረብ ክትተክል ጀሚራ
መንግስቲ ፓኪስታን፡ ኣብታ ሃገር
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ንዝመጽእ
ዘሎ ክሊማዊ ስግኣታትን ዝርአ ዘሎ
ምንቁልቋል ምንጪ ማያትን ንምግታእ፡
ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ዝዛዘም 100 ሚልዮን ገረብ ናይ ምትካል መደብ
ኣበጊሱ።
ሰብ-መዚ’ታ ሃገር ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ እቲ ኣብ ዝመጽእ
2021 ዝዛዘም ሓምላይ መደብ፡ ኣስታት
3.6 ቢልዮን ሩፒስ ባጀት ተመዲቡሉ
ከም ዘሎ ገሊጾም። እቲ ኣብ መላእ
ከባቢታት ፓኪስታን ዝትከል ፈልሲ ገረብ

ምስ ጸደቐ፡ ኣብ ግዜ ክራማት ንዘጋጥም
ዘሎ ዕልቕልቕ ናይ ማይ፡ ብከላ ኣየርን
ምንጻፍ ምንጪ ማያትን ኣብ ምፍዋስ
ልዑል ተራ ክህሉዎ ትጽቢት ተነቢሩዎ
ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ እቶታውነት ሕርሻ’ታ
ሃገር ኣብ ምድንፋዕ ዕዙዝ ተራ ክህሉዎ
ምዃኑ እቶም ሰብ-መዚ ወሲኾም
ሓቢሮም።
ፓኪስታን፡ ካብ 2011 ክሳብ 2016
ኣብ ዝነበረ እዋን’ውን ኣብ ኣርባዕተ
ዞባታት ጥራይ ብውሕዱ 707 ሚልዮን
ገረብ ከም ዝተኸለት’ያ ትሕብር።
ብመሰረት ጸብጻባት መንግስቲ፡ ኣብታ

ሃገር ዓመታዊ 27 ሽሕ ሄክታር ጫካ
ይበርስ። በዚ ምኽንያት ኣብዚ እዋን
ካብ 5% ዘይሓልፍ ስፍሓት መሬታ’ዩ
ብኣግራብ ተሸፊኑ ዝርከብ። ፓኪስታን፡
ካብተን ብሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ
ይህሰያ ኣለዋ ተባሂለን ብቐደም ተኸተል
ተዘርዚረን ዘለዋ 135 ሃገራት፡ ኣብ
መበል ሻብዓይ’ያ ተሰሪዓ ትርከብ። ካብ
2010 ክሳብ 2016 ኣብ ዝነበረ እዋን
ዘጋጠማ ምስ ክሊማዊ ለውጢ ዝተኣሳሰር
ሓደጋታት፡ ናይ ኣስታት 27 ቢልዮን
ዶላር ቁጠባዊ ክሳራታት ኣስዒቡላ ብመሰረት’ቲ ጸብጻብ።

ኣመሪካ፡ ንጃፓን ጸረ-ባለስቲክ ሚሳይል ክትሸጠላ እያ
ኣመሪካ፡ ካብ ጃፓን ንዝቐረበላ ዋጋ
133.3 ሚልዮን ዶላር ጠለብ ዕድጊ
ጸረ-ባለስቲክ ሚሳይል ከም ዝተቐበለቶ
ኣፍሊጣ።
እዚ ዝግለጽ ዘሎ፡ ክልቲአን ኮርያታት
ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ
ወተሃደራዊ ምትፍናን ንምህዳእ፡ ብደረጃ
ሚኒስተራት ክልተኣዊ ዝርርብ ኣብ
ዘካይዳሉ ዘለዋ እዋን’ዩ። በዚ ድማ እቲ
ስጕምቲ ነቲ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ዝርርብ
ሰላም ብኣሉታ ከይጸልዎ ሓያለ ተንተንቲ
ፖለቲካ ናይ’ቲ ዞባ ስግኣቶም ይገልጹ።
ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ
ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ካብ

መሬትን ባሕሪን ክውንጨፍ ዝኽእል
‘SM-3 Block IIA’ ዝዓይነቱ ኣርባዕተ
ምዕቡል ጸረ-ባለስቲክ ሚሳይል፡ ጃፓን

ካሊፎርንያ - ብምህማም መሬት 13 ሰባት ሞይቶም
ኣብ ክፍለ-ሃገር ካሊፎርንያ ሕ.መ.ኣመሪካ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም
መሬት፡ ብውሕዱ 13 ሰባት ብጭቃ
ተደፊኖም ከም ዝሞቱ ሮይተርስ ሓቢሩ።
በቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ደቡባዊ ገማግም
ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ከተማ ሳንታ
ባርባራ ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ፡ ካልኦት
ብውሕዱ 24 ሰባት እውን ደሃዮም ጠፊኡ
ኣሎ። ኣባላት ህይወት ኣድሕን፡ ነቶም

ክንቀሳቐስን ናይ ዝተገፈፈ ሓርነቱ ካሕሳ
ክወሃቦን ኣብ 2016 ውሳነ ኣሕሊፉ
ነይሩ። እንተዀነ እቲ ውሳነ ብመንግስቲ
ብሪጣንያ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን።
እቲ መንግስቲ፡ ኣሳንጃ ካብቲ ኢምባሲ
ክወጽእ እንተ ዀይኑ ንቕድም ናብ
ሕጊ ክቐርብ ከም ዘለዎ’ዩ ዝምጉት።

ኣብ ስንጭሮታት ተዓጊቶም ከም ዘለዉ
ዝተገልጹ ኣስታት 300 ነበርቲ ንምድሓን፡
ብሄሊኮፕተራትን ኣኽላባትን ተሰንዮም
ስርሒታት የካይዱ ኣለዉ። እቲ ሓደጋ፡
ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ብሓደጋታት
ባርዕ ጫካ ዝተሃሞኸ ልሙዕ ናይ ሕርሻ
ከባቢታት ከም ዘጋጠመ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
እቲ ሓደጋ፡ ኣብ ልዕሊ ሓያለ ኣባይቲ፡
መካይንን ኣግራብን’ውን ከቢድ ዕንወት

ከም ዘኸተለን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ
ዝዓበየ ጽርግያ ከም ዝዓጸዎን እቲ ሓበሬታ
ኣመልኪቱ።
ሰብ-መዚ ናይቲ ከባቢ፡ ቀቅድሚ’ቲ
ሓደጋ ንኣስታት 7 ሽሕ ነበርቲ ኣባይቶም
ገዲፎም ናብ ውሑስ ቦታ ክግዕዙ ጥብቂ
ትእዛዝ ከመሓላልፉሎም ከለዉ፡ ንኻልኦት
23 ሽሕ ነበርቲ ድማ ተመሳሳሊ ስጕምቲ
ክወስዱ ተማሕጺኖሞም ነይሮም።

ካብ ሰሜን ኮርያ ንዘንጸላልዋ ዘሎ ሓደጋ
መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣብ ምግጣም
ኣገዳሲ ተራ ክህሉዎ ምዃኑ ገሊጹ።
እቲ ስጕምቲ፡ ኣብ ምውሓስ ሃገራዊ
ድሕነትን ረብሓታትን ኣመሪካ ዝህልዎ
ኣስተዋጽኦ’ውን ኣቃሊልካ ዝርአ ከም
ዘይኰነ እቲ ክፍሊ ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ
ጸረ-ባለስቲክ ሚሳይል፡ ኣብ ካልኢት 4.5
ኪሎ ሜተር እናተሓንበበ ክሳብ 700 ኪሎ
ሜተር ተጓዒዙ ዒላማኡ ክወቅዕ ዓቕሚ
ከም ዘለዎ’ዩ ዝንገረሉ።
ሰሜን ኮርያ ንፈተነ ክትውንጭፎ
ዝጸንሐት ናይ ማእከላይን ነዊሕን ርሕቀት
ባለስቲክ ሚሳይላት፡ ገለኡ ብክሊ-ኣየር
ጃፓን ከም ዝሓለፈ’ዩ ዝግለጽ።
** ** **
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