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ገጽ 9
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም
ብሽክለታ ሎሚ ናብ ጋቦን ከይዳ

ሓረስቶት ዞባ ማእከል፡ ኣብ ክቡራት ኣዝርእቲ ከተኵሩ ሚኒስተር ሕርሻ ኣዘኻኺሩ
ሓረስቶት ዞባ ማእከል፡ ዘለዎም
ጽበት መሬት ኣብ ግምት ብምእታው፡
ኣብ ክቡራት ኣዝርእቲ ከተኲሩ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ
ብ10 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ-ዘተ
ኣዘኻኺሩ።
ቀረብ ጸባን ስጋን፡ ኣሕምልትን
ፍረታትን እውን ካብ’ቲ ብቐዳምነት
ክጥምትዎ
ዘለዎም
ምዃኑን፡
ምዕቃብን ምድንፋዕን ባህርያዊ ሃብቲ
ብዝለዓለ ክሰርሑሉ ከምዝግባእን
ድማ ኣተሓሳሲቡ።
ዝሓለፈ ዓመት፡ ውሕስነት መግብን
ማይን ንሰብን እንስሳታትን ንምርግጋጽ
ከምኡ’ውን ካብ ያታዊ ናብ ዘበናዊ
ሕርሻ ንምስግጋር ብዙሕ ስራሕ
ከምእተዓመ ዝሓበረ ዋና ዳይርክተር
ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ናይ’ቲ ዞባ፡
ኣቶ የማነ ኣባይ ብወገኑ፡ ማይን
ሓመድን ንምዕቃብ ብህዝቢ ዝሰላሰሉ
ዘለዉ ንጥፈታት፡ ኣብ ዕብየት ሕርሻዊ
ምህርቲ ዓቢ ተራ ይጻወቱ ከምዘለዉ
ኣረዲኡ።

ስ/ ሮቤል መረስዕ

ኣብ ኣስታት 148 ሄክታር፡ ፍረታት
ለሚዑ ኣብ ምምላእ ቀረብ ዕዳጋታት
ኣስተዋጽኦ ይገብር ከምዘሎ፡ ምህርቲ
ጸባ ንምዕባይ ዕዉት ፈተነ መስርሕ
ምድቓል ከምእተኻየደ፡ መፍረ ንህቢን
ደርሁን ንምስሳን ዘተባብዕ ንጥፈታት

ከምእተሰላሰለ. . . ገለ ካብ’ቲ ኣብ
ዝቐረበ ጸብጻብ ዝበርሀ እዩ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር
ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ፡
ክለምዕ ዝኽእል መሬት ዞባ ብንጹር
ክፍለጥ፡ ብሞያውያን ዝወሃብ ምኽሪ

ብግቡእ ክስራሓሉ፡ ብድበት ናይ
ዝመልኣ ዲጋታት ጽጹይ መጽናዕቲ
ክቐርብ፡ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶም
ቀጻሊ ኰለላ እናገበሩ ካብ ባልዓትን
ሕማማትን ክከላኸሉ፡ ከምኡ’ውን
ምብራስ
ኣግራብ
ንምግታእ

ፖሊስ ኤርትራ ናይ 2017 ስራሓቱ ገምጊሙ
ፖሊስ ኤርትራ፡ ናይ 2017
ስራሓቱ - ብ9ን 10ን ጥሪ ኣብ ዘካየዶ
ኣኼባታት ገምጊሙ።
ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ
ጸጋይ፡ ኣብ ምክልኻልን መርመራን
ገበን፡ ምሕደራን ኣገልግሎታትን፡
ቊጽጽርን ኣገልግሎት ሕጊን፡ ውጥንን
መጽናዕትን፡ ኣብ ዜናዊን ጐስጓሳዊን
ንጥፈታት ናይ ዝተሰላሰሉ መደባት
ጸብጻብ ኣቕሪቡ።

ኣብ’ቲ ጸብጻብ፡ ኣብ ውሽጢ 12
ኣዋርሕ ኣስታት 14 ሽሕ ጥርዓናት
ገበናትን በደላትን ከምእተመዝገበ፡ እዚ
ከኣ ምስ ናይ 2016 ክነጻጸር እንከሎ
ብ13 ሚእታዊት ከምዝነከየ፡ ሕጊ
ኣብ ልዕሊ ዝጠሓሳ ልዕሊ 120 ሽሕ
ተሽከርከርቲ ክሲ ከምዝቐረበን ናይ
ልዕሊ 22 ሚልዮን ናቕፋ መቕጻዕቲ
ከምእተበየነን በሪሁ።
ኣብ ከተማታት 3400፡ ካብ ከተማ

ወጻኢ ድማ 1200 ሓደጋታት
ተኸሲቱ - ከም ሳዕቤኑ ከኣ 141 ሰባት
ሞይቶም፡ ልዕሊ 1840 ኣካላዊ ጉድኣት
ኣጋጢምዎም፡ ኣብ ልዕሊ ንብረት ድማ
ልዕሊ 71 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት
ዕንወት ወሪዱ።
“ምስ ህዝቢ ዝተኻየደ ሰፋሕቲ
ርክባት፡ ኣብ ምክልኻል ገበናትን
በደላትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ነይርዎ”
ዝበለ እቲ ጸብጻብ፡ 2530 ዜጋታት

ወዲቑ ንዝረኸብዎ ብጠቕላላ 3.5
ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ጥረ ገንዘብን
ንብረትን ናብ ፖሊስ ከም ዘረከብዎ
ገሊጹ። ፍርቂ ካብ’ዚ ናብ ዋናታቱ
ከም እተመልሰ ዝተረፈ ድማ ኣብ
መስርሕ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ ኣብ
መወዳእታ፡ ኣኣብ ዓውዶም ጸብለልታ
ንዘርኣዩ ኣብነታውያን ኣባላት ፖሊስ
ሽልማት ሂቡ።

ስ/ ህ/ር/ፖ/ኤርትራ

ምትእትታው ሞጐጎ ኣድሓነት
ብዝሰፍሐ ክቕጽል ኣዘኻኺሩ።

“መስርሕ መለሳ
መሬት ሕርሻ ቅድሚ
ክራማት ክጻፈፍ’ዩ”
ኣመሓዳሪ ን/ዞ/ሻምብቆ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ፡ ዝሓለፈ
ዓመት ዘይተሳለጠ መስርሕ መለሳ ናይ
ሕርሻ መሬት፡ ወቕቲ ክራማት ቅድሚ
ምእታዉ ክጻፈፍ ምዃኑ ተገሊጹ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተስፋይ
ባይራይ ምስ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ
ሻምብቆ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ እቲ ዕላማ ምዕሩይ ተጠቃምነት መሬት ብምርግጋጽ
ኣፍራይነት ክብ ንምባል ከምዝኾነ
ኣረዲኡ።
ዜጋታት ኣዋጅ መሬት ብዘፍቅዶ
መሰረት፡ ነቲ ዝውንንዎ መሬት ሕርሻ
ብግቡእ ክጥቀሙሉ ብምዝኽኻር ድማ፡
ንወለዶታት ኣብ ግምት ብዘእተወ ኣገባብ
ክከናኸንዎ ኣተሓሳሲቡ።
መስርሕ መለሳ መሬት ብግቡእ
ንምስልሳል፡ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ኣበርክቶ
ክገብር ከምዝግባእ ዘገንዘበ ኣቶ ተስፋይ፡
ሓረስቶት ምስቶም ዝምረጹ ኮሚተታት
ብትግሃት ክተሓባበሩ ተላብዩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኣዛዚ መደበር
ፖሊስ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ተለንተ ዮሴፍ
ብርሃነ፡ ህዝቢ ሰላምን ርግኣትን ከባቢኡ
ንምውሓስን ተርእዮ በደላትን ገበናትን
ንምግታእን፡ ምስ ፖሊስ ዘለዎ ዝምድናን
ምትሕብባርን ከሐይል ጸዊዑ።

ሓዳስ

ኤርትራ

12 ጥሪ 2018 - ገጽ 2

መበል 27 ዓመት ቁ.115

መዓልቦ ዘይረኸበ ግፍዕታት ካምቦድያ
ታደሰ ተኽለ
ኣብ ደቡብ ኤስያ ካብ ዝርከባ ሃገራት
ሓንቲ ኣብ ዝዀነት ካምቦድያ ኣብ ክፍላ
1970’ታት ንዝተፈጸመ ሰብኣዊ ግፍዒ
ዘጽንዕ መንግስታዊ ኣካል ተመስሪቱ ገበን
ንዝፈጸሙ ውልቀሰባት ብሕጊ ዝሓትት
ቤት ፍርዲ እውን ቈይሙ። ባይቶ
ናይታ ሃገር እውን ‘ግፍዒ ኣይተፈጸመን”
ኢሉ ንዝዛረብ ዜጋ ዝቐጽዕ ገበናዊ ሕጊ
ኣጽዲቑ ንሓያሎ ዓመታት መጋባእያ
ተኸፊቱ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። እቲ
መጋባእያ ንልዕሊ 10 ዓመት ተኸፊቱ
ኣብ ዝጸንሓሉ ግዜ ልዕሊ 300 ሚልዮን
ዶላር ወጻኢታት ተገይሩሉ። እዚ ኰይኑ
ግን ሰለስተ ሰባት ጥራይ ብማእሰርቲ
ክቕጽዑ ከም እተፈርዶም ምንጭታት’ታ
ሃገር የረድኡ።
ብዛዕባ’ቲ ተፈጺሙ ዝተባህለ ገበናት
ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝምስክሩ ዜጋታት
እናሃለዉ፡ እቲ መጋባእያ እናደኸመን
እናዘሓለን ከይዱ፤ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ
ምሉእ ብምሉእ ኣብቂዑ ክበሃል ይከኣል።
ነዚ ኩነታትብሰናይ ጎድኒ ዝርእይዎ ወገናት፡
‘ዝሓለፈ ከም መምሃሪ ተሞኵሮ ወሲድካ፡
ንቕድሚት ጥራይ ምግስጋስ ስለ ዝምረጽ፡
እኩብ ኣእምሮ ዜጋታት ሃገር ኣብ ሕሉፍ
ታሪኽ ክእሰር የብሉን’ ይብሉ። ስለዚ
እቲ መጋባእያ ክዕጾ ይመርጹ። ገሊኦም
ድማ ከም መምሃሪ ተሞኵሮ ክውሰድ
እንድሕር ኰይኑ ካልእ ተመሳሳሊ ግፍዒ
ምእንቲ ከይፍጸም ገበነኛታት ዝቕጽዑሉ
መጋባእያ ክቕጽል ከምዘለዎ ይማጐቱ።
ኣብ ስርዓት ናዚ ጀርመን ቅድሚ ሰብዓ
ዓመት ሰብኣዊ ግፍዒ ንዝፈጸሙ ሰባት
ክሳብ ሕጂ እናተኣርዩ ካብ ዝተሓብኡሉ
እናተሃድኑ ይቕጽዑ ከም ዘለዉ ከም
ኣብነት ይጠቕሱ።
ኣብቲ ኢንዶቻይና እናተባህለ ዝጽዋዕ
ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳ ዝነበረ ከባቢ
እትርከብ ካምቦዲያ ብ 1953 ናጽነታ ከም
ዝረኸበት ይፍለጥ። ናጻ ክትወጽእ እንከላ
ኖሮዶም ሲሃኑክ ዝተባህለ ንጉስ ናይታ
ሃገር ስልጣን ሒዙ። ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ
ዝነበረ ከባቢታት ኢንዶቻይና ንካምቦድያ፡

ላኦስን ቬትናምን ዘጠቓለለ’ዩ ዝነበረ።
ኣብ 1960’ታት ቬትናም ኣንጻር
ፈረንሳ፤ ድሒራ ኣንጻር እቲ ብኣመሪካ
ዝድገፍ ዝነበረ መንግስቲ ደቡብ ኣብ
ዘካየደቶ ውግእ፡ ሰራዊታ ኣብ ካምቦዲያ
ኣትዩ ከም ድላዩ ይንቃሳቐስ ነይሩ። ነፈርቲ
ውግእ ኣመሪካ’ውን ኣብ ካምቦዲያ ጽዕጹዕ
ደብዳብ የካይዳ ነበራ። ህዝቢ ካምቦዲያ
እውን ግዳይ ናይቲ መጥቃዕቲ ኰይኑ
ነይሩ።
ኣብ ካምቦድያ ብዝተተኽለ ንጉሳዊ
ስርዓት ከዕዘምዝም ዝጸንሐ ሰራዊት፡
ንጉስ ሲሃኑክ ኣብ 1970 ወግዓዊ ዑደት
ክፍጽም ናብ ቻይና ኣብ ዝገሸሉ ግዜ ዕልዋ
መንግስቲ ኣካይዱ ካብ ስልጣን ኣልጊስዎ።
ስልጣን ዝሓዙ ሓደስቲ መራሕቲ ድማ
ሰራዊት ቬትናም ካብ ካምቦዲያ ክወጽእ
ኣዚዞም። ወተሃደራት ቬትናም ንምጥቃዕ
ኣብ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ኣመሪካ
ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ
ካምቦዲያ ግዳይ ስለዝዀነ፡ ህዝቢ ኣንጻር
ቬትናምን ንጉስ ሲሃኑክን ተቓውሞታት
የስምዕ ነይሩ። ኣብ ካምቦዲያ ዝነበሩ
ሰራዊት ቬትናምን ቬትኮንግን ድማ ኣንጻር
እቲ ሓድሽ መንግስቲ መጥቃዕቲ ከፊቶም።
ብሓደ ወገን ንቬትናምን ንጉስ ሲሃኑክን
ዝድግፉ፤ ብኻልእ ወገን ድማ ነቲ ሓድሽ
መንግስቲ ዝድግፉ ኣብ ውግእ ሓድሕድ
ተጸምዱ። ሽዑ’ዩ እምበኣር ኸመር ሩዥ
እናተባህለ ዝጽዋዕ ኮሙኒስታዊ መምርሒ
ዝኽተል ውድብ ኣብታ ሃገር ዝተቐልቀለ።
ቀልጢፉ እውን እናሓየለ መጺኡ። ሰራዊት
ቬትናም ኣንጻር’ቲ ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ
መንግስቲ ካምቦድያ ውግእ ብምኽፋት
ሓራ ንዘውጸኦ መሬት ነዚ ውድብ የረክቦ
ነይሩ። ኣመሪካ ብወገና ንመንግስቲ
ካምቦዲያ ብምድጋፍ ብሰራዊት ደቡብ
ቬትናም እናተሰነየት ናብ ካምቦዲያ
ክትኣቱ ክኢላ። ሰራዊት ኣመሪካ ብቐሊሉ
ኣብ ዘይወጾ ጀቕጀቕ ድማ ተተኺሉ።
ከቢድ ክሳራታት’ውን ወሪዱዎ። ሰራዊት
ቬትናምን ቬትኮንግን ግና እናደልደሉ
ከይዶም።
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
በይሉል ገ/ሚካኤል
ሳምራዊት መለስ

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ሪፐብሊክ
ኸመር
(መንግስቲ
ካምቦዲያ) ሓድነት ስለ ዘይነበሮን ውሽጡ
ብሓድሕዳዊ ቅርሕንቲ ላሕሊሑ
ስለ ዝነበረ ሲቪላውን ወተሃደራውን
ምሕደራ’ታ ሃገር ዝመሽመሸ ነበረ።
ኮሚኒስታውያን
ዕጡቓት
ግና
እናበርትዑ ከይዶም ክሳብ ናይ ቬትናም
ሓገዝ ዘየድልዮም ኰኑ። ኣብቲ ውድብ
ንዝነበሩ ብቬትናም ዝተዓለሙ ካድራት
ኣልዮሞም። ዝበዝሕ መሬት ካምቦዲያ
እውን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክቈጻጸሩዎ
ክኢሎም። ካብ ሓደ ጥሪ 1975 ጀሚሮም
ናይ መወዳእታ 117 መዓልታት ዝወሰደ
ተኸታታሊ ውግእ ኣካይዶም ኣብ ወርሒ
ሚያዝያ ናብ ርእሲ ከተማ ፍኖም ፐን
ብዓወት መሪሾም። መራሕቲ ኸመር
ሩዥ - ፖልፖትን ኤንግ ሳሪን ነበሩ።
ብዝሓለፉ ስርዓታት ምሒር ዝተሳቐየ
ህዝቢ ድማ ንስርዓት ኸመር ሩጅ
ሓንጎፋይ ኢሉ ተቐበሎ። እቲ ስርዓት
ግን ካብ ካልእ ሃገር ዝተቐድሐ “ዓቢ
ዝላ ንቕድሚት” ዝብል ጭርሖ
ኣልዒሉ ተበገሰ። ዜሮ ዓመት ዝበሃል
ናብ ሓድሽ መዋእል ዘሰጋግር ዓውደ
ኣዋርሕ ከኣ ኣዊጁ። እቲ ስርዓት ነቲ
ብእልልታ ዝተቐበሎ ህዝቢ ከም ቀንዲ
ጸላኢ ክጥምቶ ግን ግዜ ኣይወሰደን።
ኣብ ከተማታት ዝነበረ ህዝቢ “ብናይ
ምዕራባውያን ኣተሓሳስባ ዝተበከለ ስለ
ዝዀነ” ተጓሕጒሑ ናብ ገጠር ብምውጻእ
ኣብ መንግስታዊ ሕርሻ ክዋፈር ተገብረ።
ዝለዓለ ትምህርቲ ከም ዘለዎ ዝተፈልጠ
ሰብ ‘ብምዕራባዊ’ ባህሊ ዝተበክለ ስለ
ዝዀነ ከም ቀንዲ ጸላኢ ሰውራ ይቝጸር
ከም ዝነበረ ታሪኽ እታ ሃገር ይምስክር።
ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ናይ ዓይኒ መነጸር ዝወደየ
ከም ምሁር ስለ ዝጥርጠር ግፍዕታት
ክወርዶ ተራእዩ። ኣብ መሪሕነት ዝደየበ
ፖልፖት ንዝዀነ ከም ስግኣት ዝጥምቶ
ሰብ ቀልጢፉ ይኣልዮ ነበረ።
ኣብ ውሽጢ ቍሩብ ዓመታት ኣስታት
ክልተ ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ኣብ
መዓስከራት ዝነበረ ስቓይ ከም ዝሞተ
ይግለጽ። ጨካናት ካድረታትን ኣዘዝቲ
ሰራዊትን ኻመር ሩጅ ኣብቲ ናይ
ሕርሻ ስራሕ ምእዛዝ ንዝኣበየ ዝመስል፡
ወይ ዝተጸለኦ ወይ ዝደኸመ ሰብ ከም
ተቓዋሚ እናጠመቱ ብዘይ ምሕረት
ክቕተል ይእዝዙ ነይሮም።
ኣብታ ሃገር ካብ ዝነበሩ ቬትናማዊ
መበቈል ዘለዎም ሰባት ዝበዝሑ ብግፋ
ናብ ‘ዓዶም’ ተሰጒጎም። ቍጽሮም ድማ
ካብ 300 ሽሕ ናብ ኣስታት 50 ሽሕ
ኣንቈልቊሉ። ደቂ እታ ዓዲ ዝዀኑ
ሃይማኖት ምስልምና ዝኽተሉ ‘ሻም
ሙስሊም’ ተባሂሎም ዝፍለጡ ማሕበረ
ሰብ’ውን ብዙሕ ግፍዒ ወሪዱዎም።
ፍርቆም ድማ ካብታ ሃገር ክጠፍኡ
ተገዲዶም። ናይ ምምህርና፡ ሕክምና
ወይ ሕጊ ሞያ ከምዘለዎ ዝተፈልጠ ሰብ

ዕምሩ ሓጺር ነይሩ። ኣደነቕቲ ጥንታውያን
ህንጻታት ከይተረፉ ክፈርሱ ተኣዚዙ። ካብ
ጥንታውያን ኣብያተ መቕደስ ቡድሃ እቲ
95 ሚእታዊት ፈሪሱ።
እቲ መንግስቲ ኣብ ገዛእ ህዝቡ ዘሕደሮ
ጽልኢ ከይኣክል ምስ ቬትናም ክጓራፈጥ
ጀሚሩ። ኣብ 16 ክፍለዘመን ኣብ ትሕቲ
ካምቦዲያ ምንባሩ ዝግለጽ ዓሌት ኸመር
ዝነብሩሉ ክፋል ቬትናም ሕቶ እጀታ
ኣልዒሉ። ውግእ እውን ተባሪዑ። ኣብ
1978 ሰራዊት ቬትናም ስዒሩ። ኣብ
ካምቦዲያ ብምእታው ድማ ሓድሽ
መንግስቲ ተኺሉ። ሰራዊት ቬትናም
ካብታ ሃገር ምውጻእ ስለ ዝኣበየ ግና
ኣፍልጦ ዝተዋህቦ መንግስቲ ክምስረት
ኣይተኻእለን። ሓድነት ህዝቢ ኸኣ
ኣብ ዝተፋናጨላ ፖለቲካዊ ሰልፍታት
ተበታቲኑ። ብቬትናም ዝተሰጐ ኸመር
ሩዥ ዝርከቦ ካልእ ሰለስተ ሰልፍታት
ዝሓቘፈ ፖለቲካዊ ግንባር እውን ኣብ
ወጻኢ ኰይኑ ካልእ ናይ ስደት መንግስቲ
መስሪቱ። ፖልፖት እውን ኣብ ጫካ
ኣትዩ ናይ ድብያ ውግእ እናኣካየደ ናብ
ስልጣን ናይ ምምላስ ፈተነታት ኣካየደ።
ኣብ 1985 ኣብ ካምቦድያ ሃን ሰን
ዝተባህለ ፖለቲከኛ ቀዳማይ ሚኒስተር
ኰይኑ ተመሪጹ። እታ ሃገር ብውግእ
ትሕመስ ስለ ዝነበረት፡ ብኣማኢት ኣሽሓት
ዝቝጸር ህዝቢ ናብ ስደት ውሒዙ።
ሰራዊት ቬትናም ድሕሪ 10 ዓመት ካብ
ካምቦድያ ወጺኡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃን
ሰን ድማ እታ ሃገር ካብ ስርዓት ማሕበርነት
(ሶሻሊዝም) ከምዝወጸት ኣፍሊጡ። ናይ
ወጻኢ ይኹን ናይ ውሽጢ ኣውፈርቲ
ርእሰማል ዓዲሙ። እታ ሃገር ከኣ ኣብ

ክንዲ ካምፑችያ ሃገረ ካምቦዲያ ተባሂላ
ተጸዊዓ። ቬትናም ምስ ወጸት ኣብ
ፓሪስ ብዝተገብረ ናይ ዕርቂ ጉባኤ
ሓያሎ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ተሳቲፎም
ነይሮም። ዘውዳዊ
መንግስቲ ከም
ብሓድሽ ተመስሪቱ ሲሃኑክ ናብ ዙፋኑ
ተመሊሱ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፖልፖት
ስርዓት ላዕለዎት ሰብ መዚ ዝነበሩ እውን
ብሲሃኑክ ምሕረት ተገይሩሎም ንጡፍ
ፖለቲካዊ ግደ ከበርክቱ ጀሚሮም።
ብኣሽሓት ዝቝጸር ናይ ኸመር ሩዥ
ተዋጋእቲ እውን ብምሕረት ካብ በረኻ
ኣትዮም። መራሒ ሰውራ ፖልፖት ድማ
ክሲ ተመስሪቱሉ እንከሎ ኣብ 1998 ኣብ
በረኻ ሞይቱ።
ድሕሪ እዚ ሓደ መንግስታዊ ዕልዋን
ስዒቡ ድማ ምርጫ ምስ ተራእየ እታ
ሃገር ኣብ ተዛማዲ ሰላም ትርከብ።
ካብ 2001 ኣትሒዛ ድማ ኣብ ስርዓት
ፖልፖት ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ምጽናዕ
ዝነጥፍ ሓደ ኮሚተ መስሪታ። መስርሕ
መጋባእያ ምእንቲ ክሳለጥ ለገስቲ ሃገራት
ናይ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር መብጸዓ ሂበን።
ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ናይ
ወጻእን ውሽጥን ሃገር ክኢላታት ሕጊ
ዝሓቘፈ ቤት ፍርዲ ተመስሪቱ ኣብ
2000 ስርሑ ጀሚሩ። ካብ 1975 ክሳብ
1979 ኣብ ዝነበረ ብፖልፖት ዝምራሕ
መግዛእቲ ኸመር ሩዥ ዝተፈጸመ ግፍዒ
ዝኽሕድ ፖለቲካዊ ሰልፊ የለን። ሕጂ ኣብ
መዝነት ዘለዉ ኣባላት እቲ ሰልፊ ዝነበሩ
እውን ሰብኣዊ በደልን ጃምላዊ ህልቂትን
ምፍጻሙ ይኣምኑ። እንተዀነ ክሳብ ሕጂ
ናብ ፍርዲ ዝቐረቡ “ብጻይ ቁጽሪ 2ን
ብጻይ ቁጽሪ 3’ እናተባህሉ ዝፍለጡ ክልተ
ኣባላት ላዕለዎት መሪሕነትን ሓደ ሳልሳይ
በዓል መዝን ምዃኖም ይፍለጥ።
ኣብቲ ህዝቢ ዝሃለቐሉ መዓስከራት
ተዃዒቱ ዝተፋሕረ ኣዕጽምቲን ሽክና
ርእስን ብኹምራ ንምርኢት ተዳልዩ
በጻሕቲ ይርእይዎ ኣለዉ። ብኣሽሓት
ዝቝጸር ናይ ዝተረሸኑ ሰባት ስእሊ
ዝተሰቕለሉ መናድቕን ካድረታት ኸመር
ሩዥ ዝጥቀሙሉ ናይ መሳቐዪን መስበሪ
ኣዕጽምቲ ናውትን ንመርኣያ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣብቲ ህልቂት ዝተሳተፉ ሓያሎ ሰባት
እውን ኣብዚ ግዜ ብህይወት ኣለዉ። ናብ
ፍርዲ ግና ኣይቀርቡን። ክትዕ ዝፈጥር
ኣርእስቲ እምበኣር ኣብዚ እዩ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
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12፡30
12፡50
13፡30
13፡40
15፡30
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18፡00
18፡40
19፡20
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
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22፡30

መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ዋልታ
ዜና ዓረብ
ሄሎ ድባይዋ
ብቐጥታ
ሙ/ድራማ
Doc/Film
ሽዕበት
ብምኽንያት በዓል ልደት ኣብ ሳዋ
ዝሕረት
ዜና ትግረ
ገለብ ደሓን
ብቐጥታ
ዜና ትግርኛ
ዕላል ጥበባት
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ
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ሱሌማን ዑስማን

ኣስናንና (OUR TEETH)

ኣስናንና መግቢ ንምግሃጽን ንምምንጫትን
ከምኡ’ውን ንምጥሓንን ንምሕያኽን
የገልግሉ። ኣስናንና እቶም ዝተረሩ ክፍሊ
ኣካላትና ኮይኖም ብተሪር ለማጽ ጻዕዳ ማለት
‘ኢናመል’ ዝተሸፈኑ ኢዮም።
መብዛሕትኡ እንበልዖ ዓይነት መግቢ ዕጹም
ስለዝኾነ፡ ናብ ከስዐና ክኣቱ ግድን ክዳቐቕ
ኣለዎ። እቲ ናይ መጀመርታ ምሕቃቕ
መግቢ ድማ ብኣስናንና ይካየድ። ብዘይካ
ምሕቃቕ መግቢ፡ ኣስናንና ነቶም ኣብ ከባቢ
ኣፍና ዝርከቡ ጭዋዳታት ገቲሩ ስለ ዝሕዞም
መልክዕ ናይ ገጽና ኣብ ምሕላው ልዑል
ጥቕሚ ኣለዎ።
ዓይነት ኣስናን
ሓደ ህጻን ክውለድ እንከሎ ብዘይ ስኒ ኢዩ
ዝውለድ። ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ድማ ናይ
ቅድሚት ኣስናን ከውጽእ ይጅምር። ምስ
ምውሳኽ ዕድመ ናይቲ ህጻን ድማ ብዝሖም
እናወሰኸ ይኸይድ - 20 ይበጽሕ። እዞም
ቀዳሞት ጉጅለ ኣስናን ስኒ-ቢተይ ተባሂሎም
ይጽውዑ። እቲ ህጻን ክሳብ 7 ዓመት ዕድመ
ዝመልእ ከኣ ይጸንሑ። ካብዚ ዕድመ’ዚ ንደሓር

ግና ብነበርቲ ኣስናን ክትክኡ ይጅምሩ። ነበርቲ
ኣስናን ብትሕቲ ስኒ-ቢተይ ተሰሪቶም ይርከቡ።
ብዝሖም ድማ 32 ኢዩ። ኩሎም ነበርቲ ኣስናን
ሓንሳብ ምስቦቖሉ ኣይትክኡን ኢዮም።
ኣስናንና በቲ ዘለዎም ዝተፈላለየ ቅርጺ፡
መግቢ ኣብ ምሕቃቕን ምምንጫትን
ዝተፈላለየ ስራሕ የካይዱ። ንሳቶም - ቆሎስኒ፡ ዓቃቢቶ፡ ቅድመ-ኮራርምትን ኮራርምትን
ተባሂሎም ይምቀሉ።
* ቆሎ-ስኒ(incisors)፦ ኣብ ቅድሚት
ዝርከቡ ኣስናን ኮይኖም፡ ሓደ ዓይነት ቅርጺ
ይውንኑ። ብቕድሚት ክርኣዩ ከለዉ ጸፊሕ
ቅርጺ ኣለዎም። ላዕለዋይ ጫፎም በሊሕ
ስለዝኾነ ንምግሃጽን ንምምንጫትን የገልግሉ።
ጠቕላላ ብዝሖም 8 እዩ።
* ዓቃቢቶ(canines)፦ ደድሕሪ ቆሎ-ስኒ
ተሰሪዖም ይርከቡ። ነዋሕቲ፡ ጫፎም ድማ
ውጥም ዝበለ ቅርጺ ዝሓዘ’ዩ። ስለዚ፡ ተረርቲ
ነገራት ብቐሊሉ ንምምንጫትን ንምቑራጽን
የገልግሉ። ጠቕላላ ብዝሖም 4 እዩ።
*
ቅድመ-ኮራርምቲ(pre-molars)፦
ደድሕሪ ዓቃቢቶ ተሰሪዖም ዝርከቡ ኣስናን

ቅድመ-በጺሕ (pre-mature)
ኣህጉራዊ መዓልቲ ቅድመ-በጺሕ ብ17
ሕዳር ከምዝተዘከረ ይፍለጥ። ኣብ ሃገርና
ሞት ናጽላታት ንምንካይ ሚኒስትሪ ጥዕና
ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ከምዝጸነሐን ጌና
ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ይንገር። በዚ ኣጋጣሚ፡
ሕብረተ-ሰብ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ናጽላታት ኣብ
ግቡእ ግዜኦም ንኽውለዱ፡ ኣብ ግዜ ጥንሲ
ዝግበር ክንክን ልዑል ኣገዳስነት ከምዘለዎ
ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ሓላፊ
ክፍሊ ክንክን ናጽላታት ዶክተር ዘሚኪኤል
ዑቕበ ገሊጹ።
• ናጽላ ዝበሃል ዕሸል ካብ ዝተወልደላ ግዜ
ክሳብ 28 መዓልታት ወይ 1 ወርሒ ዕድመ
ዘሎዎ ህጻን‘ዩ።
• ቅድመ-በጺሕ (pre-mature) ናጽላ
ዝበሃል ትሕቲ 259 መዓልታት ወይ ትሕቲ
37 ሰሙን ናይ ጥንሲ ግዜ ዝውለድ‘ዩ።
• ካብ 196 መዓልታት ወይ 28 ሰሙን
ካብ ናይ ጥንሲ ግዜ ንታሕቲ ዝሞተ ዕሸል
ድማ በርዒኑ (abortion) ንብሎ። ካብ‘ዚ
ንላዕሊ ጥንሲ ዝሞተ፡ ምዉት ዕሸል ወይ (still
birth) ንብሎ።
ናጽላታት ብኽብደት ሰብነቶም’ውን ኣብ
ሓሙሽተ ጉጅለ ይምቀሉ ኢዮም፦
* ንቡር ክብደት - ካብ 2.5 ክሳብ 4 ኪሎ
ግራም፡
* ልዑል ክብደት - ካብ 4 ኪሎ ግራም
ንላዕሊ፡
* ትሑት ክብደት - ካብ 1.5 ኪሎ ክሳብ
2.5 ኪሎ ግራም፡
* ኣዝዩ ትሑት ክብደት - ካብ 1 ኪሎ
ክሳብ 1.5 ኪሎ ግራም፡
* ሕሉፍ ትሑት ክብደት ድማ - ካብ 1
ኪሎ ግራም ንታሕቲ።

ናጽላታት ብናይ ጥንሲ ግዜን ክብደትን
- በጺሕ፡ ቅድመ-በጺሕን ድሕረ-በጺሕን
ተባሂሎም ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ይፍለዩ።
በጺሕ ዝበሃል ኣብ 280 መዓልታት ማለት
ኣብ 40 ሰሙናት ናይ ጥንሲ ግዜ ዝውለዱ፣
ቅድመ-በጺሕ ኣብ 37 ሰሙናትን ትሕቲኡን
ዝውለዱ ክኾኑ እንከለዉ፡ ድሕረ-በጺሕ
ዝበሃሉ ድማ፡ ካብ 42 ሰሙን ንላዕሊ ዝውለዱ
ኢዮም።
ቅድመ በጺሕ ናጽላታት ብናይ ጥንሲ ግዜ
ኣብ ሰለስተ ይኽፈሉ፦
• ጥቓ በጺሕ - ካብ 34 ሰሙን ክሳብ
37 ሰሙን፡
• ትሑት ቅድመ-በጺሕ ካብ 32 ሰሙን
ክሳብ 28 ሰሙን፡
• ኣዝዩ ትሑት ቅድመ በጺሕ ካብ 28
ሰሙን ንታሕቲ።
እዞም ናጽላታት’ዚኦም ብኽብደት
ሰብነቶም’ውን ኣብ ሰለስተ ጉጅለ ይምቀሉ።
• ትሑት ክብደት ሰብነት - ካብ 1.5 ክሳብ
2.5 ኪሎ ግራም፡
• ኣዝዩ ትሑት ክብደት ሰብነት - ካብ
1.5 ክሳብ 1 ኪሎ ግራም፡
• ሕሉፍ ትሑት ክብደት ሰብነት ድማ ትሕቲ 1 ኪሎ ግራም ተባሂሎም ይኽፈሉ።
ቅድመ በጺሕ ናጽላታት ምግልጋል ካብ
ዘቃልዑ ጠንቅታት ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ
ኢዮም። እቶም ቀንዲ ግና፦
=> ሓፈሻዊ ረኽሲ ብፍላይ ኣብ ስርዓተሽንትን ማህጸንን። እዚ ረኽሲ’ዚ ብስጋዊ ርክብ
ብዝመሓላለፉ ሕማማት ክኽሰት ይኽእል።
=> ኣብ ግዜ ጥንሲ ኣብታ ኣደ ብዝርአ
ጉድለት መኣዛዊ ኣመጋግባ።
=> ዘይንቡር ቅርጺ ማህጸንን ኣቀማምጣ

ኮይኖም፡ ኣብ ክልተ ወሰኖም ውጥም ዝበለ
ሓርፋፍ ቅርጺ ኣለዎም። ንምቑርጣምን
ንምጥሓንን ድማ የገልግሉ። ብዝሖም 8
እዩ።
* ኮራርምቲ(molars)፡- ደድሕሪ ቅድመኮራርምቲ ኣብ መወዳእታ ተሰሪዖም ይርከቡ።
ላዕላይ ወገኖም ጸፊሕን ዝተጨማደደን’ዩ።
ቀንዲ ኣገልግሎቶም መግቢ ኣጸቢቑ ተዳቒቚ
ንኽወሓጥ ድሉው ምግባር’ዩ። ጠቕላላ
ብዝሖም 12 እዩ።
ስለዚ ሓደ እኹል ሰብ 8 ቆሎ-ስኒ፡ 4
ዓቃቢቶ፡ 8 ቅድመ-ኮራርምቲ፡ 12 ኮራርምቲ፡
ብድምር 32 ኣስናን ኣለዎ።
ክንክን ኣስናን
ኣፍና ዋዕን ጠልን ስለዘለዎ፡ ጀርምታት
ንክፋረይሉ ምቹእ ቦታ እዩ። እዞም ጀርምታት
ኣብ መንጎ ኣስናንና ተቐርቂሩ ዝተርፍ
መግቢ ይምገቡ። ብብዝሒ ምስ ዝፋረዩ
ድማ ን’ኢናመል’ የንኩልዎ’ሞ ኣስናንና
ይቡኽቡኽ፡ ግርጻንና’ውን ይቘስል። ስለዚ
ድሕሪ ምምጋብና ኩሉ ግዜ ኣፍና ብማይ
ክንጉጽጉጾ፡ ብመወጽ ወይ ብራሽ ጌርና
ክንምውጾ (ከነጽርዮ) ይግባእ።
ኣስናንና ምእንቲ ጥዑያትን ድልዱላትን
ክኾኑ፡ መኣዛዊ መግቢ (ከም ጸባ፡ ኣሕምልትን
ፍረታትን) ክንምገብ ኣለና፡ በንጻሩ ሽኮራዊ
መግቢ (ከም ሽኮር፡ ብሽኮቲ፡ ካራሜላ ወዘተ)
ክንወስድ ኣይግባእን።
ኣስናንና ከነጽርዮም ከለና ኣብ ላዕለዋይ

ምንጋጋ ዘለዉ ንታሕቲ ገጽና ንመውጾም።
ኣብ ታሕተዋይ ምንጋጋ ዘለዉ ድማ
ንላዕሊ ገጽና ንመውጾም። ብሓጺሩ ኣስናንና
ክንምውጾም ከለና ናብቲ ዝዓብዩሉ ወገን
ገጽና ክንምውጾም ይግባእ።
ኣስናንና ክንምውጾም ከለና ግርጻንና
ከይጅላዕ ክንጥንቀቕ ኣለና። ምኽንያቱ
ግርጻንና ደም ቲፍቲፍ ይብል’ሞ ጀርምታት
ክወርዎ ዕድል ስለ ዝህብ።
ኣስናንና እንተቦኽቢኾም ብቕልጡፍ
ናብ ሕክምና ክንከይድ ይግባእ። ምኽንያቱ
ኣስናንና ተተሓሒዞም ስለዝርከቡ ሓንቲ
ስንና እንተሓሚማ ንካልኦት ክትልክም ስለ
እትኽእል።
ጥንቃቐታት ኣስናን
• ገለ ሰባት ኣስናንና ክጸርየልና ኢሎም
ብፈሓም ይፍሕፍሕዎ። እዚ ግን ጌጋ’ዩ፣
ምኽንያቱ ፈሓም ንኢናመል ይፍሕቖን
የሐርፍፎን እዩ። በዚ ድማ ስንና ክቡኽብኽ፡
ግርጻንና ድማ ክቖስል ይኽእል እዩ።
• ኣስናንና ነቕነቕ ምስ ዝብል ወይ ግርጻንና
ምስ ዝሓብጥ ክድልድል ኢልና ክንውቀጦ
ኣይግባእን። እኳ’ደኣ መደገፊ ስኒ ማለት
(brace) ክንኣስረሉ ይግባእ። እንተተወቂጥናዮ
ግን ጀርምታት ብቐሊሉ ንግርጻንና ክወርዎን
መፋረዪ ክገብርዎን ይኽእሉ እዮም።
• ዝሑል ነገር ምስ ሰተና ሽዑ ንሽዑ
ውዑይ ነገር ዘይምስታይ። ምኽንያቱ፡
ኣስናንና ዝሒሎም ጸኒሖም ቀልጢፎም ምስ

መዳሕንትን።
=> ቅድሚ ጥንሲ ዝነበረን ኣብ ግዜ ጥንሲ
ዝኽሰትን ዝተፈላለዩ ሕዱር ሕማማት።
=> ኣብ ሓደ ማህጸን ካብ ሓደ ንላዕሊ
ዕሸል ምህላው።
=> ትሑት ማሕበራዊን ቁጠባውን
መነባብሮ ዝፈጥሮ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ።
=> ብተወርሶ ወይ ብኻልእ መዳይ ኣብቲ
ዕሸል ብዝህሉ ስንክልናን ዘይንቡር ቅርጽን።
=> ኣብ ነፍሰጾራት ዝርአ ልምድታት
ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራን እዮም።
=> ዕድመ ጓለንስተይቲ ኣብ ግዜ ጥንሲ።
እዚ እታ ነፍሰ-ጾር ትሕቲ ዕድመ ወይ ልዕሊ
40 ዓመት ዕድመ ምስ ዝህልዋ እዚ ጸገም’ዚ
ከጋጥማ ይኽእል።
=> ምስ ጥንሲ ዘይከይድ ዘይንቡር
ኣከዳድና ኣብ ምንጻል ጥንሲ ልዑል ጽልዋ
ኣለዎም።
ሓንቲ ነፍሰጾር ጥዑይ ዕሸል ክትገላገል
ናብ ሕክምና ብምኻድ ግቡእ መርመራን
ምክትታልን ክትገብር ከም ዘለዋ’ዮም ሓካይም
ዘመልክቱ። እተን ኣዴታት ናብ ሕክምና
ኣብ ዝመላለሳሉ እዋን፡ ሓካይም ቅድመበጺሕ ዝወልዳ ኣዴታት ብቐሊሉ ከለልይወን
ይሕግዞም። እተን ኣብ ፍርያምነት ዝርከባ
ኣዴታት ድማ ብቐሊሉ ግቡእ ኣስተብህሎ
ክረኽባ ይኽእላ።
እቶም ኣብ ዝሓጸረ ናይ ጥንሲ ግዜ
ዝውለዱ ናጽላታት ኣዝዮም ተኣፈፍቲ
ብምዃኖምን ንሕማምን ሞትን ናይ ምቅላዕ
ተኽእሎ ስለዘለዎምን ልዑል ሕክምናዊ
ክንክን ኢዩ ዘድልዮም።
ቅድመ-በጺሕ ዝውለዱ ናጽላታት ኣብ
ሓጺር ግዜ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ብቐሊሉ
ክጥቅዑ ይኽእሉ።
• ተጻዋርነት ናይ ዛሕሊ ስለ ዘይብሎም
መሕረሲን መከናኸኒን ክፍሎም ብጥንቃቐ

ዝተዳለወ ክኸውን ይግባእ። ብግቡእ ክዳውንቲ
ክሽፈኑን ብጽሬት ክተሓዙን የድልዮም።
• ኣብ ዘይግዚኦም ዝውለዱ ናጽላታት
እኹል ኦክስጅን ናይ ምስሓብ ዓቕሞም
ዝተሓተ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ድኹም ስርዓተምስትንፋስ የርእዩ።
• እቶም ቅድመ-በጺሕ ዝውለዱ ናጽላታት
ብቐሊሉ መድመይቲ ናይ ሓንጎል የጋጥሞም
ኢዩ። ስለዚ ኣብ ሕክምና ብኽንክን ክጸንሑ
ኣዝዩ ተመራጺ ይገብሮ።
• ብዋሕዲ ሽኮር (ሃፖግላይሰሚያ)፡ ረኽሲ
ሰብነት(ሰፕሲስ)፡ ምምሽማሽ ናይ መዓናጡ
(NEC) ወዘተ ብዝኣመሰሉ ሕማማት ብቐሊሉ
ዝተጠቕዑ ኢዮም።
ቅድመ-በጺሕ ዝውለዱ ዕሸላት ግቡእ
ክንክን ረኺቦም ምስ ዝዓብዩ’ውን በዞም
ዝስዕቡ ሕማማት ናይ ምጥቃዕ ተኽእልኦም
ዝሰፍሐ ኢዩ፦
* ሕዱር ናይ ሳንቡእ ሕማም፡
* ኣካላዊን ስነ-ኣእምሮኣዊን ዝሕታለ፡
* ሕማም ሽኮር፡
* ልዑል ጸቕጢ ደም (ሃይፐርተንሽን)፡
* ዑረት ዓይኒ ወዘተ።
ናጽላታት ቅድመ-በጺሕ ምዃኖም
ንምልላይ ብዙሕ ምልክታት ከም ዘለዉ
ይገልጹ። ቅድመ-በጺሕ ናጽላታት ልሙጽን

ዝውዕዩ ክጉድኡ ስለዝኽእሉ።
• ተረርቲ ነገራት ብኣስናንና ዘይምስባር።
ኣስናንና እንተተሸሪፎም ግቡእ ስርሖም
ክፍጽሙ ኣይክእሉን እዮም።
• ብበላሕቲ ነገራት ማለት ከም እሾኽ፡
ግራጭ ወዘተ ኣስናንና ዘይምስቕሳቕ።
ግርጻንና ምስ ዝጉድኡ ጀርምታት ናብኡ
ብቐሊሉ ክኣትዉ ይኽእሉ።
ኣጎራርፋ ኣስናን
ኣስናንና ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቐሎም ይግባእ።
ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ምጉራፍ ዓቢ ጥንቃቐ
ክንገብር የድሊ። ገለ ንምርኣይ፡ ‘ስነይ ነቕነቕ ኢሉ’ ኢልና ኣብ ዘይግዚኡ
ብኢድና ኮነ ብመልሓስና ዘይምንቕስቓስ።
ግርጻንና ንኸይጅላዕ ጥንቃቐ ምግባር የድሊ።
ኣስናንና ኣጸቢቖም ነቕነቕ ምስ በሉ ብጽሩይ
ጨርቂ ጌርና ንደገ ንስሕቦም።
 ስኒ-ቢተይ ካብቲ ዝጎርፉሉ እዋን
ክድንጉዩ የብሎምን። ምኽንያቱ ነበርቲ ኣስናን
ደንጉዮም እንተድኣ ወጺኦም ቦታ ይጸቦም’ሞ
ካብ መስርዕ ወጺኦም ይቦቕሉ (ፍጮ
ማለት’ዩ)። ስለዚ ስኒ-ቢተይ ነቕነቕ ምስ በሉ
ቀልጢፎም ክጎርፉ ይግባእ።
 ኣስናንና ጎሪፎም ብነበርቲ ኣስናን ምስ
ተተክኡ ግቡእ መስርዖም ሒዞም ክዓብዩ
ይግባእ። ብኣጻብዕ ኮነ ብከንፈርና ንኣስናንና
ምድፋእ ካብ መስመሮም ከውጽኦም
ይኽእል እዩ። ዘይምግጥጣም ናይ ላዕለዋይን
ታሕተዋይን ምንጋጋ ድማ የኸትል።

ምንጪ።- ቴክስት-ቡክ
ጆን ኤፍሬም (ኒውስ-ሩም)
ረቂቕን ቆርበት ሰብነት ስለ ዘለዎም ብቐሊሉ
ንዛሕሊን ረኽሲን ዝተቓልዑ ኢዮም። ኣብ
ቆርበቶም ረቂቕን ፎኪስን ጸጉሪ (Lanugo)
ብብዝሒ ይርአ። ጡብ ናይ ቅድመ-በጺሕ
ናጽላ ልሙጽ ብምዃኑ ከተለልዮ ኣይከኣልን።
እቲ ናጽላ ኣብ ግዜኡ ምስ ዝውለድ ማለት
በጺሕ ምስ ዝኸውን ግና ኣብ ጡቡ ዕንኳር
ነገር ክትርኢ ኣይትሽገርን። ቅድመ-በጺሕ
ናጽላ ዕጹው ወይ ልጉብ ከበሮ ዓይኒ
ሃልይዎም ይውለዱ። ልምሉምን ተዓጻጻፊን
እዝኒ ድማ ይህልዎም።
ኣብ ሃገርና ምስ ሕሉፍ ተመኩሮ
ብምምዛን፡ ሚኒስትሪ ጥዕና ነፍሰጾራት ቅድመበጺሕ ናጽላ ንኸይገላገላ ክገብሮ ብዝጸንሐ
ሕክምናዊ ጎስጓስ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ
ጽቡቕ ደረጃ ከምዘለና ዶክተር ዘሚኪኤል
የመልክት። ተርእዮታት ቅድመ-በጺሕ
ንምውጋድ - ነብሰ-ጾራት ግቡእ ክንክን
ክገብራን ኣብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳን፣ ኣብ
ናጽላታት ዝዝውተር ሃሳዪ ልምድታት(ከም
ኲሕሊ፡ ምግርናብን ምኽላእ ዓንቀርን)
ከወግዳ፣ ንቅድመ-በጺሕ ናጽላታት ሕክምናዊ
ክንክን ኣብ ዝግበረሉ ቦታ፡ ጽሬት ከባቢ
ክሕሎ ኣገዳሲ ምዃኑ ዶክተር ዘሚኪኤል
የዘኻኽር።

ኣዜብ ብርሃነ (ኒውስ-ሩም)

ሓዳስ

ኤርትራ

ገርጊስ ፍቓድ ድራር
ንወለዶታት
ዝተንጠልጠለ
ሕንቅልሕንቅሊተይ ፎርቶ ከረን
“ኣፍታሕ ወ ሹፍ በኽተክ….ክፈት
ዕድልካ ፈትን” ዝብል ዳርጋ ዝበዝሐ
ንከረን ዝፈልጥ ሰብ ዝፈልጦን
ዝግረመሉን ግድል እዩ። ዕድልካ ፈትን
ዝብል ጽሑፍ ኣብ ማእከል ፎርቶ ከረን
ኣብ ዝርከብ ናይ ሓደ ገለርያ ኣፍደገ
ከም ታቤላ (ምልክት) ብቋንቋታት
ዓረብ፡ እንግሊዝን ትግርኛን ኣብ ሓጺን
ዝተጻሕፈ ኣወናዋንን ፈታንን ጻውዒት
እዩ።
ዕርዲ ፎርቶ ከረን ብቱርካውያን
ዝተመስረተ ብኢጣልያውያን ከኣ
ዝተመሓየሸ ኣደነቕቲ ገለርያታትን
ጐዳጕድን ዕርድታት ዘለዎ እዩ።
ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ’ውን
(ስርዓታት ሃጸይ ሃይለስላሰን ደርግን)
ከም ቀንዲ ማእከል መቆጻጸሪ ማእከል
ከተማ መጠን፡ ውሑድ ናይ ትሕተቅርጺ ወሰኽ ተገይርሉ እዩ። ኣብ
ፎርቶ ዀይንካ ንምልእቲ ከተማ ከረን
ብዙርያ፡ ብኹሉ መኣዝናት ማለት 360
ዲግሪ ክትርእያን ክትቆጻጸራን ትኽእል።
ስለ’ዚ ከኣ፡ ኣብ ኩላቶም ስርዓታት
መግዛእቲ፡ ከም ቀንድን ጽኑዕን ዕርዲ
ከተማ ዘገልግል ብምንባሩ፡ ደቀባት
ናጻ ኰይኖም ክበጽሕዎ ዝከኣል ቦታ
ኣይነበረን። ኤርትራውያን ዜጋታት
ደፊሮም እግሪ ከንብሩሉ ዝኸኣሉሉ
እዋናት፡ ከረን ኣብ 1977 ብተጋደልቲ
ህ/ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሓራ ኣብ
ዝወጽኣትሉን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራን
እዩ።
ዛንታ ግድል “ክፈት ዕድልካ ፈትን
!” ግን ንወለዶታት ዝቐጸለ ዳርጋ ኣፈታሪኻዊ መልክዕ ዝሓዘ መሳጢ ዕላል
እዩ። እቲ ሕንቅልሕንቅሊተይ ከከም
ኣዘንታዊኡን ዝሰምዖ ዛንታን ይፈላለ።
ንኣስታት ሓደ ክፍለ-ዘመን ዝቐጸለ ዛንታ
ስለ ዝዀነ ከኣ ኣብ ገሊኡ ዝተጋነነን
ዝተፈልየን ክኸውን ከሎ፡ እቲ ዝበዝሐ
ሰብ ዝፈልጦ ቀንዲ ዛንታ ግን ሓደ
እዩ - ኣብ ኣፍደገ ገለርያ ዝተዳለወ
ኣዋጣሪ፡ በዳሂ፡ ዕጫ ሹፍ ሓዘክ !
እዚ ብሰለስተ ቋንቋታት
ዝተዳለወ ጽሑፍ ብመን ኣብ ኣየናይ
መድረኽ ዝተገብረ ምዃኑ ዘረጋግጽ
ንጹር ሓበሬታ የለን። ገለገለ ሰብ ጸጋ
ዕድመ ካብ ግዜ መግዛእቲ ቱርኪ
ዝተወርሰን ዝነበረን እዩ ክብሉ ከለዉ፡
መብዛሕቶም ሰባት ዝሰማምዑሉ
ግን ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት
ዓለም ተስፋ ብዝቘረጹ ኢጣልያውያን
ወይ’ውን ብእንግሊዛውያን ዝተገብረ
እዩ ዝበሃል። እቲ ምስ ትግርኛን ዓረብን
ዘሎ ሳልሳይ ቋንቋ ከኣ ብፊደላት ላቲን
ዝተጻሕፈ ብምዃኑ፡ ዝተፈላለዩ ሰባት
ከከም ሓበሬታኦም ቱርኪ፡ ጣልያን፡
እንግሊዝ…እዩ ይብልዎ። እቲ
ዓረብ’ውን ምናልባት ንቱርኪ ስዒቦም
ዝመጽኡ ግብጻውያን ዝጸሓፍዎ
ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ።
ኣብ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም
ብሓፈሻ፡ ኣብ ኣፍሪቃ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ
ሰሜን ኣፍሪቃን ምብራቕ ኣፍሪቃን ካብ
ዝተኻየዱ ደማዊ ግጥማት ሓይልታት
ኪዳንን ኣክሲስን፡ እቲ ዛዛሚ፡ ዝመረረን
ናይ ኣዋርሕ ግዜ ዝወሰደን ኲናት
ኣብ ከረን ስለ ዝተኻየደ፡ ከተማ ከረን
ምስ ካልኣይ ኲናት ዓለም ዝተኣሳሰር
ብዙሕ ተዘክሮታትን ኣሰራትን ኣለዋ።
ብደቡባዊ ምዕራብ ጫፍ ናይ’ታ ከተማ
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‘ኣፍታሕ ሹፍ ሓዘክ! …… ዕድልካ ፈትን’ ግድል ፎርቶ ከረን

ዝርከብ መቓብር ሓይልታት ኪዳንን
ብሰሜናዊ ጫፍ ከተማ (መንገዲ ሳሕል)
ዝርከብ መቓብር ጣልያንን መስሕብ
በጻሕቲ ዝዀነ ዓበይቲ ታሪኻዊ ቦታታት
እዩ። ብዘይካ’ዚ እውን፡ ብወገን ሰራዊት
ፋሺሽቲ ጣልያን ናይ’ቲ ግንባር ኣዛዚ
ዝነበረ ጀነራል ኦርላንዶ ሎረንሲኒ
መኣዘዝን ዕርድን ዝነበረ፡ ንሱ ዝወደቐሉ
ቦታን መቓብሩን፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ማርያም ደዓሪት እታ ኣብ ጓንጓኣ ምስሊ
ማርያም ሒዛ እትርከብ ዓባይ ነባር
ገረብ ‘ድማ’ ዘሎ ዝተጀልዐ ኣሰር ቦምባ፡
ካብ’ቶም ጐሊሖም ዝጥቀሱ ኣሰራት
እዮም።
እቲ ናይ ገረብ ድማ፡ ንማርያም ደዓሪት
ዝምልከት ዛንታ፡ ኲናት ጻዕጺዑ ግንባር
ጥንቍለሓስ ክፈርስ ኣብ ዝተቓረበሉ
ናይ መጨረሻ ደቓይቕ፡ ካብ’ቲ ድፋዕ
ዝሃደሙ ኢጣልያውያን ወተሃደራት
(ኣዘዝቲ) ኣብ ጓንጓ’ታ ገረብ ኣብ ዝርከብ
በዓቲ ኣብ ዝነበረት ምስሊ ማርያም
ተዓቚቦም። ኣብኡ ምህላዎም ብስለያዊ
ሓበሬታ ዘረጋገጹ ወተሃደራት እንግሊዝ፡
ከቢድ ብረት ኣነጻጺሮም ዝተኰስዎ
ቦምባ፡ ነቶም ወተሃደራት ከይተንከፈ
ንጕንዲ’ታ ገረብ በሲዑ ስለ ዝወጽአ፡ እቲ
ኣሰር ኣብ’ታ ገረብ ነባሪ በሰላን ዘይርሳዕ
መዘከርታን ኰይኑ ክሳብ ሎሚ ሃህ
ኢሉ ብንጹር ይረአ። ስለ’ዚ ታቤላ ‘ሹፍ
ሓዘክ!. . .’ ከም ናይ መብዛሕትኦም
ግምት፡ ኢጣልያውያን ድሕሪ ስዕረቶም
ወይ’ውን እንግሊዛውያን ድሕሪ
ዓወቶም ዝሰቐልዎ ክኸውን ይኽእል።
ይኹን’ምበር፡ እዚ ብዝተፈላለየ ኣዘናትዋ
ንወለዶታት ዝቐጸለ ሕንቅልሕንቅሊተይ
ፎርቶ ከረን ዝደፍሮ ኣይረኸበን
ይበሃል። ምኽንያቱ ድሕሪ’ቲ ጽሑፍ
ምኽፋት ዘሎ ገለርያ ኣዝዩ ዘርዕድ እዩ።
ብቐንዱ’ውን ነታ ታቤላ ምስ ኣለኻ
እትረኽቦ ነገር፡ ብቕጽበት ዝፍንጀር
ተባራዒ ቦምባታት ወይ’ውን ካብ’ቲ
ገለርያ በሎኽ ኢሉ ዝወጽእ ገበል
(ኣሰለት)፡ ጋኔን….በቲ ኣወንታውን
ኣወናዋንን መዳዩ ከኣ ዝተኸዘነ ወርቂ
ወይ ሉል ክህልዎ ይኽእል ዝብል
ኣፈታሪኻዊ ግምት ቤላቤለው ኣሎ።
ኣብ ጊዜ ስርዓት ደርግ፡ ሓደ
ወተሃደር ኣብ ከተማ እንተኣዕገርጊሩ
ወይ ብወተሃደራዊ ስነ-ምግባር እንተ
ተኸሲሱ፡ ሓደ ካብ’ቲ ዝወሃቦ ወተሃደራዊ
ዲሲፕሊናዊ መቕጻዕቲ ንግንባር ናቕፋ
ምምዳብ እዩ። ኣብ ዓመተ 1979 ሓደ

ካብ’ቶም ኣባላት ሓለዋ ከባቢ ፎርቶ
ዝነበሩ ወተሃደራት ብጕድለት ዲሲፕሊን
ንግንባር ናቕፋ ተመዲቡ። በቲ ናይ ሽዑ
መረዳእታ ከኣ ንግንባር ናቕፋ ምኻድ
ናይ ሞት ቲኬትካ ከም ምቚራጽ እዩ
ዝሕሰብ ነይሩ። እቲ ብዲሲፕሊናዊ
መቕጻዕቲ ንግንባር ናቕፋ ዝተመደበ
ናይ ሰርጀንተ መዓርግ ዝነበሮ ወተሃደር
ምስ ኣዛዚ ቦጦሎኒኡ ዝነበረ ሻምበል
ብምርድዳእ “ሞተይ ንዘይተርፍ ኣብ
ክንዲ ንሳሕል ከይደ ዝመውት ነዛ
ዕጫ “ዕድልካ ፈትን - ሹፍ ሓዘክ!”
ፈቲነ ክመውት ኢሉ ወሲኑ - ነፍሰቅትለታዊ ውሳነ። ናብ ፎርቶ ካብ’ታ
ናይ ሳሕል ብዝሓሸ፡ ክልተ ምርጫ
ሒዙ’ዩ ክኣቱ። ንሓዲኣ፡ ሞት ወይ
ሃብቲ። ኣጋጣሚ ኰይኑ ወርቂ ረኺቡ
እንተ ሃብቲሙ ግን ምስ’ቲ ነዚ ዕድል
ዘፍቀደሉ ሓላፊ እቲ ምቅሊት ከመይ’ዩ
ክኸውን? ፍርቂ፣ ርብዒ፣ ሲሶ……
ብዝዀነ ክሰማምዑ ኣይከኣሉን። እቲ
ጉዳይ ከም’ቲ ጽውጽዋይ ዓድና “ሰብ
ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን ብዛዕባ ምግዛእ
ጤል ተኸራኺሮም ምስ ተገዝአት
ኣብ’ዚ ዓንዲ ክኣስራ’የ! ኣይትኣስራን…
ክኣስራ’የ … ኣይትኣስራን!” ብምብህሃል
ንዘይተገዝአት ጤል ተኸራኺሮም
ተባኢሶም ዝበሃል ዓይነት’ዩ ኰይኑ።
እቶም ወተሃደራት ኣብ ስምምዕን
ትግባረን ከይበጽሑ ከኣ እቲ ክርክሮም
በቲ ኣሃዱን ብላዕለዎት ሓለፍቶምን
ስለ ዝተሰምዐ፡ ሻምበልን ሰርጀንተን
ክልቲኦም ናብ ግንባር ናቕፋ ክኸዱ
ተቐጺዖም። ብድሕሪ’ዚ ፍጻመ’ዚ፡ እቲ
ጉዳይ ብጽኑዕ ዝሕሎን ዝተኸልከለን’ኳ
ኰይኑ እንተጸንሐ፡ በብእዋኑ ‘ወተሃደራት
ደርግ ክፍትኑላ ይህንደዱ ኣለዉ’
እናተባህለ ዕላላት ይንዛሕ ነይሩ። ክንዮ
ተላባዒ ወረን ቤላቤለውን ግን ብግብሪ
ዝተራእየ ነገር ኣይነበረን።
ወተሃደራት ሃይለስላሰን ደርግን ድሕሪ
ምእላዮም፡ ኣብ መድረኽ ናጽነት ድሕሪ
1991 እውን እቲ ዕላል መሊሱ ገኒኑ።
ምኽንያቱ ብኣንጻር’ቲ ዝነበረ ጽኑዕ ሓለዋ
ወተሃደራት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ግዜ ናጽነት
ዋላ ተራ ገባር’ውን ንፎርቶ ክድይብ
ዝከኣል እዩ ኰይኑ። ስለ’ዚ ምናልባት
ሓደ ደፋርን ቀባጽን እንተተረኺቡ
እዚ ንመዋእል ተንጠልጢሉ ዝጸንሐ
ኣህራፍን ኣወናዋንን ግድል ሓንሳብን
ንሓዋሩን ፍታሕ ክረክብ’ዩ ዝብል ግምት
ነይሩ። ነቲ ሕንቅልሕንቅሊተይ ዝያዳ

ከም ዘወናውንን ኣቓልቦ ከም ዝስሕብን
ዝገብሮ መራጐዲ ዕላላት እንተ ርኢና፡
ሓደ ሸኽ ኣብ ፎርቶ ዘይተኣደነ ሃብቲ
ከምዘሎ ብሕልሚ ተራእይዎ፡ ንሓንቲ
ካብ ደንካልያ ዝመጽአት ሰበይቲ..ካብ
ዛላምበሳ ዝመጽአ ሰበኣይ. . . ብዛዕባ’ቲ
ወርቂ ራእይ ተገሊጹሎም…. ዝብል
እዩ። ካልእ ዕላላት እውን ብዙሕ እዩ።
ግን ናይ ብሓቂ እዚ ዘህርፍ ወርቂ’ዚ
ነይሩዶ? ሕጂኸ ህሉው ድዩ?
ከም ናይ ዓይኒ ምስክር ብነብሰይ
ክጅምር! ኣብ መጀመርያ 1970ታት
ህጻን ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ፡ ሓደ ኣኮይ
ወተሃደር መራሕ መኪና ፖሊስ
ስለ ዝነበረ ምስ ወዲ ኣኮይን ሓደ
ወዲ ሻምበል ዝዀነ ዓርኩን ብማኪና
ፖሊስ ንፎርቶ ክድይብ ዕድል
ረኺበ። እቶም ኮተቴታት ብዛዕባ’ቲ
ጽሑፍ እናተደነቑ ከዕልሉን “ረኣያ..
እቲኣ እያ !” እናተበሃሃሉ ክጠቓቐሱ
ከለዉን ምስኣቶም ነይረ። ሽዑ ፊደላት
ዘይቈጸርኩ ብዛዕባ ጽሑፍ እንዶ
ዘይነበረኒ ተማሃራይ መውዓሊ-ህጻናት’ኳ
እነተነበርኩ፡ እቲ ንሶም ዝዛረቡሉ ዝነበሩ
ቦታን ጽሑፍን ግን ምስኦም ተጐዝጒዘ
ርእየዮ እየ። ብኽንደይ ቋንቋታትን
እንታይ ዓይነት ፊደላትን ተጻሒፉ ግን
ናይ ሽዑ ዓቕመይ ዝምልሶ ኣይነበረን።
ስለ’ዚ ምስክርነተይ ካብ ሃሳስ ዝኽሪ
ህጻንነት ዝሓልፍ ኣይኰነን።
ገለገለ ኣብ ዕድመ መፋርቕ ሱሳታት፡
ሰብዓታትን ልዕሊኡን ዝርከቡ ገዳይም
ደቂ ከረን፡ ነቲ ቦታን ጽሑፍን ብኣካል
ከም ዝበጽሕዎ ይምስክሩ። ይኹን’ምበር፡
ብማዕዶ እንተ ዘይኰይኑ ኣብ ጥቓኡ
ተወዝ ክትብል ዝፍቀድ ኣይነበረን።
ብግዜ መግዛእቲ ጣልያን፡ ኣብ ዝባን
ፎርቶ ዝተሃንጸት፡ በቲ ናይ ሽዑ ርእሰውጥን ከተማ (ማስተር ፕላን) ንምሉእ
ከተማ ከረን ማይ እትዕድል ባስካ ማይ
ኣላ። ስለ’ዚ ኣባላት ልምዓት ማይ ትኽ
ኢሎም ብማኪና ኣብ’ታ ባስካ ዘላቶ
በጺሖም ክምለሱ ይፍቀደሎም ነይሩ።
ኣብ ጊዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዋላ
እቶም ብመደብ ስራሕ ኣገልግሎት
ምዕዳል ማይን ኤለክትሪክን ናብ ፎርቶ
ክድይቡ ዝፍቀደሎም ሰባት ተፈቲሾም፡
ብኣባላት ሓለዋ ተሰንዮም እዮም
ዝኣትዉን ዝወጽኡን ነይሮም።
ዕላላት ዝተኸዘነ ወርቂ ከረን፡ ብፎርቶ
ጥራሕ ዘብቅዕ ኣይኰነን። ኣብ ከባቢ
ጥንቍለሓስ’ውን ብልክዕ ኣበይ ምዃኑ

ዘይተነጸረ ብኵንታላት ዝግመት
ወርቂ ተቐቢሩ ምህላዉ ይዝንቶ። በዚ
ምኽንያት’ዚ ዝተበገሱ፡ ሓበሬታ ኣሎና
ዝብሉ ሰባት ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት
ኵዕታ ኣካይዶም። እቲ ብቐረባ ዝዝከር፡
ድሕሪ ናጽነት ኣብ ቀዳማይ መፋርቕ
1990ታት ዝተኻየደ ጽዑቕ ወፍሪ
ኵዕታ ነይሩ። እቲ ናይ ምዅዓት መደብ
ብሓደ ናይ’ቲ ወርቂ ዝርከቦ ልክዕ ቦታ፣
ካርታን ሓበሬታን ኣሎኒ ዝብል ሰብ
ዝተመርሐ ኰይኑ፡ ንነዊሕ መዓልታት
እዩ ቀጺሉ። ብዙሓት ደቂ’ቲ ከባቢ፡
ከም ሚነዋለ ተዓሲቦም ሰሪሖም እዮም።
ብዘይካ’ቲ ብሰብኣዊ ጕልበት ዝተዓመመ
ስራሕ ምዅዓት፡ ናይ ማሺነሪ ደገፍ’ውን
ነይሩ። ይኹን’ምበር ልክዕነትን ሓቅነትን
ናይ’ቲ ሓበሬታ ኣጠራጣሪ እዩ።
ምኽንያቱ፡ ድሕሪ ኩሉ’ቲ ዝተኻየደ
ጻዕሪ፡ ቶናት፡ ኵንታላትን ኪሎታትን
ዘይኰነስ፡ ዋላ ሓንቲ ግራም ወርቂ’ውን
ኣይተረኽበን። ተቐቢሩ ዝጠፍአ ዝበሃል
ወርቂ ንምድላይን ንምርካብን ዝነበረ
ሃነፍነፍን ህንጡይነትን እምብዛ ዶቡ
ዝሰገረ እዩ። ካብ ትጽቢትን ተስፋን
ወጻኢ ዛጊት ኣብ ክውንነት ዝተጋህደ
ነገር የለን። ኣብ ድፋዓት ጥንቍለሓስ
ኣብ ዝተኻየደ ናይ መዛዘሚ ምርብራብ
ካልኣይ ኲናት ዓለም፡ ብወገን ሓይልታት
ኣክሲስ (ፋሺስት) ኣዛዚ ግንባር ከረን
ናይ ዝነበረ ህቡብ ጀነራል ሎረንሲኒ
መቓብርን ከባቢኡን’ውን ተዃዒቱ።
ዳግማይ ተሓዲሱ እዩ ተሃኒጹ። ኣብ
ወፈራ ምዅዓት ዳህሳስ ወርቂ ካብ
ዝተሳተፉ ሸቓሎ ኣቶ ኣድም ማሕሙድ
“ነቲ መደብ ዘተግብር ዝነበረ ሰብ
ርግጸኛ እዩ ዝመስል ነይሩ። እቲ ኩሉ
ጻዕሪ ግን ዋላ ሓንቲ ፍረ ከይተረኽቦ እዩ
ፈሺሉ። ገለ ጠራሙዝ ቪኖን ዝተፈላለየ
ዝመረተ ሓጻውንን ዓበይቲ ገንእታት
ነዳድን እንተ ዘይኰይኑ ዝረኸብናዮ
ወርቂ ኣይነበረን” ይብል።
ሕንቅልሕንቅሊተይ ወርቂ ከረን፡
ንወለዶታት ዝሰጋገር መሳጢ ግድል ካብ
ምዃን ሓሊፉ፡ ብግብሪ ዝተራእየ ነገር
የለን። እቲ ዛንታን ዕላላትን በብግዜኡ
መማቕርቲ ሓበሬታታት እናተወሰኾ
“ኣፍታሕ ዎ ሹፍ በኽተክ!” (ክፈት
ዕድልካ ፈትን) ዝብል መሳጢ ዕላል
ፎርቶን ኣብ ጥንቍለሓስ ተቐቢሩ
ዝበሃል ወርቂን ከም ናይ በዓል ‘ቬርሙዳ
ትርያንግል’ ዛጊት ፍታሕ ዘይረኸበ
ምስጢራዊ ጽውጽዋይ ይመስል።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣንክሮ
ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት

ህዝብታትን ባህልታቶምን
ግልባጥ ናይ ኣደማምጻ ቁጽሪ 17
ኣብ ላቲን፡ “ህይወተይ ኣብቂዓ’ያ” ዝብል
ትርጕም ስለ ዘለዎ፡ ኢጣልያውያን ከም
ምልክት ሕማቕ ፋል’ዮም ዝጥምትዎ።
ካብ’ዚ ኣተሓሳስባ ዝነቐለ ድማ፡ ካብ ዝዀነ
ምስ’ዚ ቁጽሪ ዝተኣሳሰር ነገር ክርሕቁ
ይፍትኑ። ካብ’ዚ ሓሊፉ’ውን መብዛሕቲኦም
ነበርቲ ደቡብ ኢጣልያ፡ ድምር ስሞምን ስም
ደቆምን ዓሰርተ ሸውዓተ ፊደል ከይከውን፡
ተጠንቂቖም’ዮም ስም ደቆም ዝመርጹ።
ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ገለ ሃገራት
ዓረብን፡ ሳእኒ ህጻን ኣብ ማኪናኻ ወይ’ውን
ኣብ ልዳት ገዛኻ ምንጥልጣል፡ ሽሻይ

ክገርመኩም
ስግለት ኮኾብ ወይ ድማ መናዝላዊ
ጭፍራ ኮኾብ (ሆሮስኮፕ)፡ ኣብ ጕዕዞ
ጸሓይ ዝምርኰሱ ክብታት ኰይኖም፡
ብዛዕባ’ቶም ኣብ ኮኾብ ቆጸራ ዝጥቀሱ
ከዋኽብቲ ስእልን ቦታን፡ ትዕዝብቶም
ዘርእዩ ጽሑፍ እዮም። ነፍሲ ወከፍ ስግለት
ኮኾብ፡ መለለይ ስም ኣለዎ። እዞም ኣስማት
ምስ እንስሳታትን ጽውጽዋያዊ ፍጡራትን
ዝተኣሳሰሩ ኰይኖም፡ ናብ 12 ሰግለት ወይ
ድማ መናዝላዊ ጭፍራ ኮኾብ ብምምዳብ
ነፍሲ ወከፎም ካብ’ቶም ካልኦት ዝፈልዮ
ፍሉይ ባህርን ምልክታትን ኣለዎ።
ጽልዋ ሰግለት ኮኾብ ቅድሚ ኣሽሓት
ዓመታት ጀሚሩ፡ ኣብ መንጎ ሰባት እናዓዘዘ
ይመጽእ ብምህላዉ፡ ዳርጋ ኩለን መራኸቢ
ብዙሃንን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ከም
መዓልታዊ መደበን ብምሓዝ፡ መዓልታዊን
ሰሙናዊን ወርሓዊን ከምኡ’ውን ዓመታዊ
ትንቢት ሰግለት ኮኾብ ይዝርግሓ። ኣብ
ከም ጃፓን ዝኣመሰላ ምዕቡላት ሃገራት
ከይተረፈ፡ ወነንቲ ትካላት ንሰራሕተኛታት
ብመሰረት ኣብ ሰግለት ኮኾቦም ዘሎ ባህሪ
ኣብ ስራሕ ይቘጽሩን፡ እቶም ንመርዓ
ዝሓስቡ ድማ ነቲ ምስ ናቶም ዝሰማማዕ
ሰግለት ኮኾብ ብምምራጽ ናይ ምምርዓው
ተበግሶታት ይወስዱ። እቲ ዘገርም እዞም
ኣብ ፍቕሪ ዘይኰነስ ኣብ ሰግለት ኮኾብ
ዝምርኰሱ ዝምድናታት፡ ዳርጋ ፍትሕ
ዘይርኣዮም ምዃኑ’ዩ።
ዝተወለድካሉ ዕለትን ወርሕን፡
ካብ’ዞም12 መናዝል ኣበይ ከም እትምደብ
ይሕብረካ’ዩ። እሞ፡ ንባህሪያትኩምን መጻኢ
ትንቢት ሰግለት ኮኾብኩምን ንምፍላጥ፡
ኣብ’ዞም ብተኸታታሊ እነቕርቦም 12
መናዝል ብምንባብ ክተፍልጡ ፈትኑ።

Capricorn (ወጠጦ)፡ ካብ 22 ሕዳር
ክሳብ 19 ጥሪ ዝተወልዱ
ካብ ባህሪያቱ፡ ኣመና ጥሙሕ ዘለዎን
ንዝደለዮ ብዙሕ ጻዕሪ ኣፍሲሱ ዝረክብ፡
በይኑ ምዃን ዝፈቱ ዘይማሕበራዊ’ዩ።
ብውሽጡ’ኳ ርህሩህን ሕያዋይን እንተዀነ፡
ነዚ ግን ከንጸባርቕ ኣይደልን’ዩ። ኣብ ግብሪ
ዝኣምን፡ ኣብ ዝወስዶም ውሳነታት ኣዝዩ
ጥንቁቕን እውን’ዩ። ብተወሳኺ ቀልጢፉ
ዝሓርቕን፡ ኩነታቱ ሃንደበት ዝቀያየርን፡
ናይ ምሕሳድ ባህሪ ዘለዎን፡ ዝሓሰቦ ምስ
ዘይሰምረሉ መማረሪ ዓይነት ሰብ’ዩ።
ናይ’ዚ ዓመት ትንቢት ወጠጦ፡
2018ዓ.ም፡ ዘይተኣደነ ዕድላት ሒዛትልካ
ትመጽእ ኣላ። ንምጭባጦም ግን ተበግሶ
ምውሳድ ከድልየካ’ዩ።
ኣብ ቀዳማይ ርብዒ’ዚ ዓመት፡ ገንዘባዊ

ዕብየት ከተመዝግብ ኢኻ። ኣብ መጋቢት
ከጋጥመካ ካብ ዝኽእል ዘይተደልየ
ወጻኢታት ግን፡ ኣዚኻ ጥንቁቕ ክትከውን
ኣለካ። ጸቕጢ ከጋጥመካ ዓቢ ተኽእሎታት
ኣሎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ፡ ምስ ገለ ካብ
ፈተውትኻ ክትገራጮ ተኽእሎታት ስለ
ዘሎ፡ ሕድገታት ክትገብር ድሉው ኩን።
ነቶም ከጋጥሙኻ ዝኽእሉ ናይ ስራሕ
ዕንቅፋታት፡ በቲ ኣብ ፍርቂ’ዚ ዓመት
እተጥርዮ ልዑል ርእሰ ምትእምማንን
ሰሓብነትን ክትሰግሮም ኢኻ። እቲ ንነዊሕ
እዋን ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ተጽዕኖ፡ ኣብ’ዚ
ዓመት ካብኡ ክትናገፍ ልዑል ተኽእሎ
ስለ ዘሎ፡ ውጽእ ኢልካ ምስ ሰባት
ክትሕወስ ኣለካ።
ኣብ መጀመርታ ካልኣይ ርብዒ’ዛ
ዓመት፡ ዕብየትካ ንምዕንቃፍ ብዙሓት
ዘስድዑ ፈተናታት ከጋጥሙኻ’ዮም።
ከይተገራህካ ብልቦና ክትሰግሮም ኣለካ።
ኣብ ግንቦት፡ ገለ ናይ ጥዕና ጸገማት
ከጋጥሙኻ ተኽእሎ ኣሎ። ብዙሕ
ግን
ኣይትሻቐለሎም።
ህይወትካ
ክልውጥ ተኽእሎ ዘለዎ ዓቢ መቐይሮ
ከጋጥመካ’ዩ። እዚ፡ መርዓ፡ ወይ ናብ ሓደ
ቅዱስ ቦታ ናይ ምንጋድ ዕድል ክኸውን
ይኽእል’ዩ። ንመንፈስካ ዘዕግብ ጽቡቕ
ማሕበራዊ ቅርርብ ክህልወካ’ዩ። ምስ
መባእስትኻ ድማ ክትዕረቕ ኢኻ። ናይ
መገሻ ወይ ሓዲሽ ስራሕ ናይ ምጅማር
መደብ እንተሃልዩካ ድማ፡ ኣብ’ዚ ግዜ
እንተዀነ ተመራጺ’ዩ።
ንግዜኡ እቶም ምስ መጻምድኻ
ወይ ናይ ቀረባ ቤተ-ሰብካ ዘጋጥሙኻ
ዘይምርድዳኣትን፡ ምስራዝ ውዱኣት ናይ
ስራሕ ውዕላትን፡ ጸቕጢ ክፈጥሩልካ’ዮም።
ብዝኣመንካዮ ሰብ ክትጥለም’ውን
ተኽእሎ ኣሎ።
ኣብ’ቲ ሳልሳይ ርብዒ’ዛ ዓመት ክሳብ
ነሓሰ፡ ከተስተውዕለሎም እንተኽኢልካ፡
ጽቡቓት ዕድላት ከጋጥሙኻ’ዮም። ካብ
9 መስከረም ፍረ ጻዕርኻ እትሓፍሰሉ
እዋን ክኸውን’ዩ።
መወዳእታ ኣዋርሕ’ዛ ዓመት፡ እተን
ዕድለኛታት ኣዋርሕካ ብምዃነን ብፍላይ
ኣብ ጥቅምቲ ዕድልካ እትፍትነሉ ውሳነ
ክትፍጽም ኣለካ። ውልቃዊ ዝምድናታትካ
ዝኹላዓሉ ክኸውን’ዩ። ምስ ምዝዛም’ዛ
ዓመት ድማ፡ ኣብ ህይወትካ ጸላዊ ዝዀነ
ውሳነ ክትወስድ ኢኻ።
ናይ’ዚ ዓመት ዕድለኛ ቁጽርታትካ፡ 9,
15, 16, 29, 33ን 40ን እዮም። ኣብ
ዝረኸብካዮ ኣጋጣሚ ፈትነሎም።
Aquarius (ሳርማ ማይ)፡ ካብ 20 ጥሪ
ክሳብ 18 ለካቲት ዝተወልዱ፡
ካብ ባህሪያቱ፡ ዝመሰሎ ዝዛረብ፡ ዕጉስን
ምእዙዝን ለዋህን’ዩ። በሊሕን ካልኦት
ምሕጋዝ ዝፈቱን ንኻልእ ይጥዓሞ
በሃሊን’ውን እዩ። ኣብ ተረርቲ እዋናት

ክስሕብ ይኽእል’ዩ ዝብል እምነት ኣሎ።
ደቀባት ኣውስትራልያ “ኣቦርጂንስ”፡ ሬሳ
ዝሞተ ወገኖም ኣብ’ታ ቕድስቲ’ያ ኢሎም
ዝኣምኑላ ዓባይ ገረብ ብምንጥልጣልን
ንሰሙን መመላእታ ድሕሪ ምዕጣንን፡
ነቲ ኣዕጽምቲ ብደቂቕ ሰባቢሮም ኣብ
ክሳዶምን ኣእዳዎምን ብማዕተብ ይኣስርዎ።
ነቲ ሽክና፡ ካብ ርኹሳት መናፍስቲ
ክከላኸለሎም ብምባል፡ ኣብ ልዳት ገዛኦም
የንጠልጥልዎ።
ኣብ ጓቲማላ ዝተገላገለት ኣደ ቅድሚ 40
መዓልቲ ካብ ገዝኣ ከይትወጽእ ትኽልከል።
ነቲ ዝተወልደ ህጻን ካብ ርኹሳት መናፍስቲ
ንምክልኻል ተባሂሉ ድማ፡ ኣብ የማነይቲ
ኢዱ ቀይሕ ፈትሊ ይእሰሮ።

ነበርቲ ደሴት ጃዋ፡ ጸሓይ በሪቓ እንከላ
ማይ ምስ ዝሃርም ‘ኣባሓጐታትና ብኣና
ዕጉባት’ዮም’ ዝብል እምነት ኣለዎም።
ኢስኪማውያን ኣራእሶም ብምንጓዕ
ሰላምታ ክለዋወጡ እንከለዉ፡ ሞንጎላውያን
ኣእጋሮም ብምግጫው ሰላም ይበሃሃሉ።
እቲ ሰላም ዝብልዎ ዘለዉ ሰብ ኣዝዮም
ዘኽብርዎ እንተዀይኖም ግና፡ የማነይቲ
እግሮም ሓፍ ብምባል ክሳብ ከባቢ መንከሱ
ከብጽሑዋ ይግደዱ።
ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኮንጎ ዝርከቡ ቀቢላታት
ስም ህጻን ኣብ ዝመርጹሉ እዋን፡ ነቲ ምስ
ልደቱ ዘጋጠመ ፍጻመ የተኣሳስርዎ። ኣብ
ክረምቲ ዝተወልደ ህጻን ንኣብነት ማይ፡
ዉሕጅ ዝብል ስም ይዋሃቦ።

መፋርቕ ሓምለ ሓሳብ ልብኻ ክሰምር
ክጅምር’ዩ። ዘይሓሰብካዮ ጽቡቕ ነገር
ድማ ከጋጥመካ’ዩ። ጻማ ምጽማምካ
እትሓፍሰሉ ኣዋርሕ ድማ ክኸውን’ዩ።
ካብ ምሕሻሽ ግን፡ ክትቁጠብ ኣለካ።
ምስ ምጅማር እቲ ሳልሳይ ርብዒ፡ ኣብ
ስራሕካ ርኡይ ለውጢ ከተመዝግብ ኢኻ።
እዚ ከም መልክዕ ሃንደበታዊ ዘይተጸበኻዮ
ገንዘብ’ውን ክኸውን ተኽእሎ ኣሎ።
ምስ ዓጽመ-ስጋኻ ጽቡቕ ምትእስሳርን
ምድግጋፍን ክህልወካ’ዩ። ስሓቕ እቲ
ዝበለጸ ፈውሲ ብምዃኑ፡ ዓው ኢልካ
ክትስሕቕ ፈትን ኢኻ። ምስ ምዝዛም እዛ
ዓመት፡ ሓለፍትኻ ኣብ ልዕሌኻ እምነት
ብምሕዳር፡ ሓላፍነት ከሰክሙኻ ተኽእሎ
ብምህላዉ፡ ተዳሊኻ ጽናሕ። ዝጥቀሱ
ናይ ጥዕና ጸገማት ከጋጥሙኻ ተኽእሎ
ስለ ዘየሎ፡ ብኩነታት ጥዕናኻ ኣይትሻቐል
ኢኻ።
ናይ’ዚ ዓመት ዕድለኛ ቁጽርታትካ 8,
10, 11, 29, 40ን 42ን እዮም። ኣብ
ዝረኸብካዮ ኣጋጣሚ ፈትነሎም።
Pisces (ዓሳ)፡ ካብ 19 ለካቲት ክሳብ 20
መጋቢት ዝተወልዱ፡

ዘለዉኻ ናይ ዝምድና ጸገማት
እትፈትሓሉ ወርሒ ሚያዝያ ብምዃኑ፡
ክትጥቀመሉ ፈትን። ብሓፈሻኡ ግና፡
ምስ ምጅማር እቲ ካልኣይ ርብዒ ነገራት
ህድእ እናበሉን እቲ ጸቕጢ እናፈዀሰን
ክኸይድ’ዩ። ምውሳን ዘድልዮ ነገር
እንተሃልዩካ ድማ፡ ኣብ’ዚ ግዜ እንተገበርካዮ
ተመራጺ’ዩ። ገንዘብዊን ንዋታዊን ደገፍ
እትረኽበሉ እዋን ብምዃኑ።
ካብ 27 ሰነ፡ ነቲ ከጋጥመካ ዝኽእል
ከብታን ለጠቕታን ህይወት ብዙሕ
ተገዳስነት ኣይትሃቦ። ምርጋእ ከድልየካ’ዩ።
ዝዀነ ውሳነ ካብ ምውስድ ድማ
ተቖጠብ።
ካብ መፋርቕ ሓምለ፡ ነገራት
እናተማሓየሹ ክኸዱ’ዮም። መላእ
ህይወትካ ድማ ብሓጐስ ክትጕባእ እያ።
ነቲ ሳልሳይ ርብዒ ኣብ እትኣትወሉ
እዋን፡ ማዕረ ክንደይ ዕድለኛ ምዃንካ
ዘአንፍቱ ነገራት ክትዕዘብ ኢኻ። ብፍላይ
ኣብ ጥቅምቲ። ኣብ ሕዳር ግና፡ ካብ’ቲ
ልሙድ ንላዕሊ ወጻኢታት ዝሓቱኻ
ነገራት ከጋጥሙኻ ተኽእሎ ኣሎ። ነዚ
ዝሕግዝ፡ ዘይሓሰብካዮ ምንጪ ኣታዊ
ክኽፈተልካ’ዩ። ክሳብ ምዝዛም እዛ ዓመት፡
እቲ ጽቡቕ ዕድል ስለ ዘይርሕቀካ፡ ክትዛነን
ክትዘናጋዕን ፈትን።
ናይ’ዚ ዓመት ዕድለኛ ቁጽርታትካ፡
5, 6, 11, 12, 20ን 31ን እዮም። ኣብ
ዝረኸብካዮ ኣጋጣሚ ፈትነሎም።

ኣብ ስዑዲ ዓረብ ካብ ዝርከባ
ቀቢላታት ጋሻ ምስ ዝመጽአን፡ ኣእዳዉ
ብጠስሚ ብምሕጻብ፡ ድዑል ይሓርዳሉ።
ንከባቢኦም ዘለዉ ብምዕዳም ድማ፡ እቲ
ጋሻ በሊዑ ክሳብ ዝውድእ ኩሎም ደው
ኢሎም የገልግሉዎ። ምስ ወደአ ድማ፡ ነቲ
ተረፍ በረኸት ኣለዎ ብምባል ይምገቡዎ።
እቲ ጋሻ ክሳብ’ታ ናብ ዓዱ ዝምለሰላ
እዋን ከም ምልክት ልግስን ኣኽብሮትን፡
መዓልታዊ ኣእዳዉ ብጠስሚ ብምሕጻብ
ሓደ ድዑል ይሓርዱሉ።

ግን፡ ሓያልን ኣርሒቑ ዝጥምትን
ነቓጽን’ዩ። ብተወሳኺ’ውን ትስፉውን
ተዋዛያይን እዩ።
ናይ’ዚ ዓመት ትንቢት ሳርማ ማይ፡
ኣብ’ዛ ዓመት፡ እቶም ኩሎም ሃንቀው
ዝበልካዮም ነገራት ከይትፍጽሞም ዓቢ
ተኽእሎ ኣሎ። እንተዀነ ግን፡ ካብ’ቶም
ውሑዳት ዓቢ መኽሰብ እትሓፍሰሉ
ተኽእሎ ኣሎ። ሎሚ እትጽዕሮ፡ ምስ
ምምጻእ 2019ዓ.ም ክትሓፍሶ ብምዃንካ፡
ኣይትታሓለል።
ኣብ’ቲ ቀዳማይ ርብዒ’ዛ ዓመት፡ ኣብ
ስራሕካ ዝላ እተመዝግበሉ ሓላፍነት
ክትስከም ኢኻ። ሓዲሽ ዓይነት ሞያ
እትፍትነሉ እዋን’ውን ክኸውን ተኽእሎ
ኣሎ። ኣብ ስራሕካ ለውጢ ትጽበ
እንተድኣ ሃሊኻ፡ ኣብ’ዚ ቀዳማይ ርብዒ
ከጋጥም ዓቢ ተኽእሎ ስለ ዘሎ፡ ተዳሊኻሉ
ጽናሕ። ንዝቐርቡልካ ዕድላት ቃልዓለም
ኣይትግበረሎም ኢኻ።
ኣብ ምጅማር ወርሒ መጋቢት፡
ናህሪ ዓወታትካ ክዝሕትልን ዕንቅፋት
ክደራረቡኻን ተኽእሎ ኣሎ። እንተዀነ
ግን፡ በዚ ክትስከፍ የብልካን። ነገራት
እናተማሓየሹ ክኸዱ ስለ ዝዀኑ። ኣብ’ዚ
እዋን፡ ዝዀነ ናይ ግዜን ገንዘብን ወፍሪ
ንዝሓትት ነገር ኣቓልቦ ክትህቦ ኣለካ።
ከጋጥመካ ካብ ዝኽእል ሃንደበታዊ
ሕርቃን ንምግልጋል፡ ኣብ ስራሕካ ጥራይ
ኣተኵር። የርክበሉ’የ ምባል ክሃስየካ’ዩ።
ህርኩት ኵን።
ካብ ሚያዝያ ጀሚርካ፡ ደድሕሪ’ቶም
ጸቕጢ ዝፈጥሩልካ ድልየታት ናብራ
ካብ ምጉያይ ከተዕርፍ ፈትን። ክትዛነ
ኣለካ። እቶም ዘለዉኻ ውልቃዊ
ዝምድናታት ኣብ ክንዲ ናብ ግርጭት
ንዕብየትካ ክትጥቀመሎም ኣለካ። ካብ
ግንቦት ጀሚርካ ኣገዳስነት ፈተውትኻን
ስድራኻን ክርድኣካ’ዩ።
ምስ ምዝዛም ካልኣይ ርብዒ’ዛ
ዓመት፡ ኣድህቦኻ ኣብ’ቶም ንዕብየትካ
ዘነጸርካዮም ነገራት ክትገብሮ ኣለካ።
ምምስጋን ድማ ክትለምድ ኣለካ። ኣብ

ካብ ባህሪያቱ፡ ለዋህን ዘይተጓዳእን
ይቕረ በሃልን’ዩ። ብብልሕን ልግስን’ውን
ይልለ። ወሳኒ ስለ ዘይኰነ ግን፡ ብኻልኦት
ይምራሕ። ንሽግራት ኣብ ክንዲ ምግጣም
ድማ፡ ምህዳም ዝመርጽ ዓይነት ሰብ’ዩ።
ናይ’ዚ ዓመት ትንቢት ዓሳ፡
እዛ ዓመት እንተመዝሚዝካያ፡ ብርግጽ
መባልዕትኻ ክትከውን’ያ። ዋላ’ኳ ኣብ
ምጅማራ ገለ መሰናኽላት እንተገጠሙኻ።
ኣብ ደረጃ ወሳንነትካን ቆራጽነትካን
ለውጢ
ከተመዝግብ
ብምዃንካ፡
ንዘይደለኻዮ “እምቢ” ናይ ምባል ባህሪ
ከተጥሪ ኢኻ።
ካብ መጋቢት ሓላፍነታት ክደራረቡኻ
ተኽእሎ ስለ ዘሎ፡ ከተንጸርጽር የብልካን።
ንጸቕጢ ናብራ ብህድኣት ክትገጥሞ
ኣለካ።

ኣጋጣሚዶ ትብልዎ
ሚለንይ ማርቲነዝ እትውንኖም
ዝነበረት ኣርባዕተ ኣባይቲ፡ ብኣርባዕተ
ኣዕነውቲ ህቦብላታት ምስ ተሓምሸሹ፡
እታ ዝቐርሰሰት ኣመሪካዊት ዝብል
ስያመ ወጺኡላ ኣሎ።
ንሳ፡ ኣብ 1965፡1985፡1998ዓ.ም
ኣባይታ ብህቦብላ ምስ ዓነዋ፡ ጸገማ
ዝተረደአ ሓደ መደበር ተለቭዥን፡ ካብ
ግዱሳት ብዝተዋጸአ ገንዘብ ልዕሊ 30
ሽሕ ዶላር ወጻኢታት ዝተገብሮ ምሉእ
ዘመናዊ ኣቑሑ ገዛ ዘለዎ መንበሪ
ሃኒጹላ። ኣብ 2005ዓ.ም ግን፡ እዚ ገዛ በቲ
ካትሪና ዝተጸወዐ ህቦብላ ምሉእ ብምሉእ
ዓንዩ። ሚለንይን ደቃን ከልባን ድማ
ንስክላ ደሓኑ። ድሕሪ’ዚ፡ ሚለንይ ኣብ
ተንቀሳቓሲት መኪና’ያ ክትነብር ወሲና።

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣከባቢ
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ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ብኣድህቦ ዝተዓዘበ ዝዀነ ይኹን
ሰብ ዘይስሕቶ ኵነት ኣሎ። ዓለምና
ትልወጥ እያ ዘላ። ምልክታት ናይ’ዚ
ለውጥታት፡ ንወዲ ሰብ ብዘይቀዱ
ክስተታት ይንጸባረቕ ኣሎ። ልዕሊ
ዝዀነ ይኹን እዋን ብዛዕባ ኣከባቢ
ዝዝረብ ዘሎ እውን ሕጂ እዩ። ንሕና
ሰባት፡ ዝያዳ ብመርትዖ ወይ እውን
ህሉው ብዝዀነ ነገር ስለ እንኣምን፡
ኣብ ዘይንኽሕደሉ ደረጃ በጺሕና
ኣለና።
መሬትና፡ ናትና ናይ ደቂ-ሰብ
ኣከባቢ እያ። ዋላ’ኳ ካብ ድምር
ብዝሒ እንስሳታት፡ ለመምቲ፡ ኣዕዋፍ
ዝወሓድና እንተ ዀንና፡ ብኣነባብራና፡
ንኹላ’ዛ ምድሪ ዓብሊልናያ ከም ዘለና
ግሁድ እዩ። ብኣተሓሳስባን ብግብሪን፡
ዝዓብለልና ፍጡራት ምዃንና ሕቶ
ዘድልዮ እውን ኣይኰነን።
ኩሉ እንነብረሉን መሳለጥያታት
እንፈጥረሉ ቦታ፡ እዚ እንነብረሉ ዘለና
ኣከባቢ እዩ። ምህዞን ንጥፈታትን ወዲ
ሰብ፡ ኣብ ውሽጢ ኣከባቢን ምስ ኣከባቢን
እዩ። ምስ ኣከባቢና እንገብሮ ርኽክብ፡
ኣባይቲን ካልእ ትሕተ-ቅርጽን ኣብ
ምህናጽ ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኰነን።
ኣገባብ ኣሰራርሓና /ኣተዓያይያና፡
ኣተሓሳባናን ግብርናን ኣብ ኣከባቢና
ዝህልዎ ጽልዋ፡ ፍልስፍናና፡ ጥበብና፡
ባህልና፡ ማሕበራዊ ቅርጽና፡ ቍጠባዊ
ንጥፈታትናን ስምብራቶምን፡ ካብ
ኣተሓሳስባና ዝነቅል
ባህርያትና.
. . ኣብ ኣከባቢና /ተፈጥሮ ነናይ
ገዛእ-ርእሶም ጽልዋ ወይ ስምብራት
ዝሓድጉ እዮም።
ኩሉ ናይ ምድርና ቴክኖሎጂያዊ
ፍርያት፡ ብኣና ዝተሰርሐ እዩ። ህሉው
ምስሊ ኣከባቢና ዝፈጠርና እውን
ባዕልና ኢና። እዚ ዘመልክቶ እንተ
ሃለወ፡ ኣከባቢና እንታይ ክመስል ከም
ዘለዎ ናይ ምውሳን ምርጫ ከም ዘለና
እዩ። ኣወንታዊን ተበሃጊን ኣከባቢ
ምፍጣር፡ ኣብ ኣተሓስባናን ግብርናን
እዩ ዘሎ። መርዛምን ኣዕናውን ኣከባቢ
ምፍጣር እውን ከምኡ። ምርጫ
ዓይነት ኣከባቢ እምበኣር ኣብ ኢድና
እዩ ዘሎ።
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ናይ ፕላስቲክ
ፍርያትን ሳዕቤናትን ኣብ ጕሉሕ ደረጃ

ዛዕባ ፕላስቲክ ዓለምና
እዩ በጺሑ ዘሎ። ንሕና ኤርትራውያን
ኣብ’ቲ ሓያሎ ሃገራት ዓለም በጺሐናኦ
ዘለዋ ኣስጋኢ ደረጃ እንተ ዘይሃለና’ኳ፡
እንተ ብቐጥታ እንተ ብተዘዋዋሪ ካብ
ጽልዋ ናይ’ዚ ሓደጋ ምሉእ ብምሉእ
ክንድሕን ንኽእል ኣይኰንናን።
መሬተን ብኩምራ ጐሓፍ፡ ብፍላይ
ድማ ፕላስቲክ እናተኸድነ ዝኸይድ
ዘሎ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ቅድሚ
ገለ ዓመታት ከም’ዚ ከማና እየን
ነይረን። ሽዑ ኣድህቦ ኣይገበራሉን።
ሎሚ ኣብ ፍቐዶ ከባቢ ተዀሚሩ
ኵጀታት ምስ ኣኸለ፡ ኣብ ማያተንን
ንቑጽ ምድሪን ምስ ተዘርአ፡ “ተሃዊኸን
ይደፍኣኦ፡ ተደቢረን ይሓፍሳኦ”
ኰይኑወን ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመት፡ ማለት ካብ
1950 ዓ.ም. ኣትሒዙ፡ ኣብ ዓለምና
ልዕሊ 9 ቢልየን ቶን ፕላስቲክ ከም
ዝፈረየ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ።
ብጽልዋ እንክጥመት፡ ኣብ ዓለምና 9
ቢልዮን ቶን ዝኣክል ነባሪ ጸገም ከም
ዘራገፈ ግዱሳትን ኣጽናዕትን ናይ’ዚ
ኵነት ይገልጹ። ፍርቂ ካብ’ዚ መጠን
ፕላስቲክ፡ ኣብ ዝሓለፈ 13 ዓመት
ጥራይ ዝፈረየ ብምዃኑ ድማ፡ ፍርያት
ፕላስቲክ ብናህሪ እናወሰኸ ብምቕጻሉ፡
ነቲ ኣብ ዓለምና ኣንጸላልዩ ዘሎ
ከቢድ ሓደጋ ብዝበኣሰ መልክዑ ከም
ዝዓርግ ገይሩዎ ኣሎ። ኣብ’ዚ መዳይ
መጽናዕቲ ዝገብሩ ምሁራት፡ መጠን
ጐሓፍ ፕላስቲክ ዓለምና፡ ንከተማ
ማንሃታን (ኣመሪካ) ልዕሊ ክልተ
ማይል ብዝድርዑ ብራኸ ክቐብራ
ከም ዝኽእል ይነግሩ። ንምልእቲ ሃገረ
ኣርጀንቲና ክቐብር ከም ዝኽእል
እውን ይውስኹ። ብቝጽሪ ህዝቢ
ዓለም እንክልክዕዎ ከኣ፡ ንነብሲ-ወከፍ
ሰብ ሓደ ቶን (ዓስረተ ኩንታል)
– (1000 ኪሎ) ፕላስቲክ፡ ከም
ዝበጽሖ ይገብሩ። እዚ መጠን ሓደ
ሰብ ንምቕባር ኣኺሉ ዝተርፍ እዩ።
ምድርና እምበኣር ነዚ እያ ተሰኪማ
ዘላ።
ጐሓፍ ዓለምና ካብ ፕላስቲክ ጥራይ
ኣይኰነን ዝምንጩ። ንዓለምና ዘሸገሩ

ካልኦት ብሕልፊ ናይ ቴክኖሎጂ
ውጽኢት ዝዀኑ ነገራት ማእለያ
የብሎምን። ኰይኑ ግን፡ ፕላስቲካዊ
ፍርያት ከም ካልኦት ፍርያታት
ብቐሊሉ ዝምሽምሽ፡ ዝዳቐቕ፡ ዝሓቅቕ.
. . ብዘይምዃኑ፡ ሰለስተ ርብዒ ናይ
ዝዀነ ይኹን ፍርያት ፕላስቲክ፡ ኣብ
ምድርና ከም ጐሓፍ ኰይኑ ይነብር
ምህላዉ እዩ። ካብ ንቑጽ ምድሪ ሓሊፉ፡
ኣብ ውቅያኖሳት፡ ባሕርታትን ካልኦት
ማያዊ ኣካላትን፡ መመሊሱ ብዝውስኽ
መጠን እናተዘርገሐ ምኻዱ፡ ዝያዳ
ስግኣት እናደመረ ይቕጽል ኣሎ።
ኢንዳስትሪያዊ ኢኮሎጂስት ሮናልድ
ገይር፡ “በዚ ህልው ናህሪ፡ ብርግጽ ናብ
‘ፕላስቲክ ፕላኔት’ ገጽና ኢና ንኸይድ
ዘለና፡ እዚ ድማ ኣድህቦ ክንገብረሉ
ዝግባእ ኵነት’ዩ” ክብል ንሓደገኛነት
ቀረባ መጻኢ ወዲ-ሰብ ይገልጾ።
ቅልጡፍ ፍርያት ፕላስቲክ ድሕሪ
ካልኣይ ኲናት ዓለም እዩ ጀሚሩ።
ዓለማት ካብ ምጕብባጥን ኲናትን ምስ
ወጽኣ፡ ቅድድም ንዕብለላ ኣብ ዝፈጠሮ
ዝሑል ኲናት ተሸሚመን። ቅልጡፍ
ዕብየት ቴክኖሎጂ ብዝፈጥሮ ፕላስቲካዊ
ፍርያት፡ ዓለም ዘይቅዱው ጾር ክትስከም
ጀሚራ። ሎሚ፡ እዚ ፍርያት’ዚ ኣብ ነብሲወከፍ ኵርናዕ ናይ ዓለምና ተዘርጊሑ
ኣሎ። ሰብ ኣብ ዝነብረሉ ጥራይ ዘይኰነ፡
ኣብ ውቅያኖሳት፡ ባሕርታት፡ ሩባታት፡
ካልኦት ማያዊ ኣካላት፡ ኣብ ጫካታት፡
ምድረበዳታት፡ በረኻታት. . . ፕላስቲክ
ዘይርከቦ ቦታ ይከሰስ ኰይኑ።
ፕላስቲክ፡ ዳርጋ ኣብ ዘይኣትዎ
ዓይነት ፍርያት ስለ ዘየለ፡ ክውስኽ
እምበር ክጐድል ኣይተራእየን። ከም
መሸፈኒ ዝተፈላለዩ ፍርያትን መትሓዚ
ወይ መገዓዓዚ ነገራትን፡ ፕላስቲካዊ
መዕቈሪታትን፡ መስርሒ ቱቦታትን
ካልኦት ናይ ህንጻ መሳርሒታትን፡
ኣካላት መካይንን ካልኦት ማሽናትን፡
ኣብ ክዳውንቲ፡ መሳርሒ ጽሕፈት፡
መሳለጥያ ውሽጢ ቤት . . . ብጻዕቂ
ኣብ ጥቕሚ ስለ ዘሎ፡ ምስናይ ከቢድ
ሓደጋኡ ብብዙሕ መጠን ምፍራይ
ቀጺሉ።
ብኣበሃህላ ጀና ጃምበክ ካብ
ዩኒቨርስቲ ጆርጅያ፡ ዓለምና ነዚ ጸገም
ክትገጥሞ ቅድሚ ምድላዋ ክሳብ
ክንደይ ዓቐን ፕላስቲክ ተወህሊሉ ከም
ዘሎ ክትፈልጥ ከም ዘለዋ እዩ። እዚ
ፍርያት፡ ኣብ ዓለምና ከም ዘንጸላሉ
ገይሩዎ ዘሎ ሓደጋ፡ ካብ’ቲ መብዛሕትና
እንግምቶ ዝዓበየ እዩ። ስለ ዝዀነ እዩ
ከኣ፡ ዋላ’ውን ርእስና እናተዃሕኳሕና
ክንርዳእ ዘይከኣልና ዘለና።
ኣብ’ዚ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት ካብ
ዝፈረየ ልዕሊ 9 ቢልየን ቶን ፕላስቲክ፡
ኣስታት 9 ሚእታዊት ጥራይ እዩ
ዳግማይ ተመስሪሑ (recycled) ኰይኑ
ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኸኣለ። እቲ
ዝተቓጸለ እውን 12 ሚእታዊ ጥራይ
እዩ። ገና ኸኣ 5.5 ቢልየን ቶን ኣብ
ልዕሊ ንቑጽ መሬትን ማያዊ ኣካላትን

ተዘርጊሑ ይርከብ።
ካብ’ተን ኣብ ዓለምና ዘለዋ ዓበይቲ
ኢንዳስትሪታት ብዝተረኽበ ሓበሬታ፡
ገይር፡ ጃምበክን ላቨንደር ሎውን፡
ፍርያትን ጐሓፍን ፕላስቲክ ብናህሪ
ይበዝሕ ከም ዘሎ እዮም ኣረጋጊጾም።
ኢንዱስትሪታት ዓለምና ኣብ 2015
ዓ.ም. 448 ሚልየን ቶን ከፍርያ ከለዋ፡
እዚ መጠን ካብ’ቲ ኣብ 1998 ዓ.ም.
ዝፈረየ መጠን ልዕሊ ዕጽፊ ከም ዝበዝሐ
እዮም ብመጽናዕቲ ኣረጋጊጾም።
ብንሁር ቍጠባዊ ዕብየት ትጓዓዝ ዘላ
ቻይና ዝበዝሐ መጠን ፕላስቲክ እተፍሪ
ክትከውን ከላ፡ ኤውሮጳን ሰሜን
ኣመሪካን ከኣ ይስዕበኣ።
ፍርያት ፕላስቲክ፡ ምስ ቁጠባዊ
ኩነታት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ፡ ፕላስቲክ
ንምጥፋእ ወይ ንምጕዳል ዝግበሩ
ርክባት፡ ካብ ኣመና ንኡስ ናይ ዳግመ
ምምስራሕን ምቅጻልን ስጉምትታት
ሓሊፉ፡ ንምጕዳል ናይ’ዚ ጸገም ተስፋ
ዝህብ ስምብራት ዘለዎ ስጉምቲ ናይ
ምውሳድ ድርኺት የለን። ሓያሎ
ክኢላታት፡ ፕላስቲክ ብሓፈሻ ድማ
ጐሓፍ ምቅጻል እውን ናይ ገዛእ-ርእሱ
ብከላ ዘስዕብ ምዃኑ ኣብ ምግላጽ እዮም
ዝርከቡ። እቶም ዳግማይ ተመስሪሖም
ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕሉ ዝተገብሩ
ኸኣ፡ መልክዕ ደኣ ይለውጡ እምበር
ገና ምሳና ከም ዘለዉ ይገልጹ።
35 ሚእታዊ ካብ ጠቕላላ ፍርያት
ፕላስቲክ፡ ንመተሓሓዚን መጠቕለሊን
ነገራት ዝውዕሉ ምዃኖምን፡ ኣፍረይቲ
ጥራይ ዘይኰኑ፡ ተጠቀምቲ እውን
ብኹለንትናኡ ስለ ዝመርጹዎን፡
ስምብራት ዘለዎ ስጕምቲ ንኸይውሰድ
ካብ ዝዓገቱ ሓደ እዩ። ኤርትራ እትርከበን
ሓያሎ ሃገራት፡ ከፊላዊ በይናዊ ስጉምቲ
ዝወሰዳ እንተ ዀና’ኳ፡ ምስ’ቲ ዓቢ ስእሊ
እንክነጻጸር ግን፡ ድሙቕ ተስፋ ዝረኣዮ
ኣይኰነን። ስቲቭ ሩሰል “ሰባት ፕላስቲክ
ክጥቀሙ ዝመርጹ፡ ንኣገልግሎት ምቹእ/
ብቑዕ፡ ሕሱርን ብምዃኑ እዩ፡ ስርሑ
ድማ ብግቡእ ይዓምም” ይብል።
ንቕሓት ሰባት ኣብ ምውጋን ጐሓፍ
ብፍላይ ድማ ምጕዳል ፕላስቲክ እናዓበየ
ይኸይድ እንተ ሃለወ’ኳ፡ ብዋጋ ይኹን
ብተጠቃምነት ንፕላስቲክ ክትክእ

ዝኽእል ነገር ክሳብ ዘይተረኽበ፡
ተጠቀምቱ
ይኹኑ
ኣፍረይቱ፡
ግብራዊ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ
ከም ዘዕጠጥዩ እዩ ተመስኪሩ ዘሎ።
ገይር “ዕብየት ፍርያት ፕላስቲክ ኣብ
ቅልጡፍን ኣስደማሚን ኩነት በጺሑ
እንተ ሃለወ’ኳ፡ ኣብ ቀረባ እዋን
ዝጐድል ኣይመስልን፡ ፕላስቲክ እንተ
ዘይህልወና እውን ኣብ ኣከባቢ እነስዕቦ
ጽልዋ ዝኸፍአ ምዀነ” እዩ ዝብል።
ፕላስቲክ ንምጕዳል ወይ ንምጥፋእ
ናይ ግድን መተካእታ ክርከብ ኣለዎ።
እዚ እንተ ዘይኰይኑ፡ ፕላስቲክ ዘሰላስሎ
ዕማም ምስ ተሳእነ፡ ወዲ-ሰብ ካልኦት
ጓሓፋት ኣብ ምቍጽጻር ወጀሃላይ
ከም ዝኸውን ይምጐት።
ፕላስቲክ፡ ከም ወረቐት፡ ጥርሙዝ፡
ኣሊሚንየም ብዝኣመሰሉ ነገራት ክትካእ
ከም ዝኽእል ንኢንዳስሪታት ወይ
ሃገራት ዓለምና ዝጠፍኦም ኣይኰነን።
ኰይኑ ግን፡ እዚ ንመተካእታ ክምረጹ
ዝኽእሉ፡ ብዙሕ ጽዓትን ወጻኢታትን
ዝሓትቱ ስለ ዝዀኑ፡ ብሰብ ዋኒን
ይኹን ብተጠቀምቲ ኣይምረጹን።
ፕሮፌሰር ቸልሲ ሮህማን ካብ
ዩኒቨርስቲ ቶሮንቶ “ሕጂ ሰባት
ፕላስቲክ ኣብ ነብሲ-ወከፍ ሽጕሽጕን
ነቓዕን ብዛዕባ ምህላዉ ይዛረቡ
ኣለዉ፡ ኣብ ገለ እዋን ግን ፕላስቲክ
እንድርብየሉ ቦታ ክንስእን ኢና”
ክትብል ንብዝሒን ናህሪ ዝርገሐን
ፕላስቲክ ትገልጾ።
እዚ ሓደጋ ኣብ ምሉእ ዓለም
ዘንጸላለወን ኩሉ ኣከባቢ ብዝተፈላለየ
መንገዲ ዝጸላሎን እንተ ዀነ’ኳ፡ ነናይ
ገዛእ-ርእስኻ እጃም ምግባር ዝህልዎ
ተራ ግን ቀሊል ኣይኰነን። ዝተወሰነ
ኣከባቢ ምዕቃብ፡ ኣብ’ቲ ሰፊሕ ኣከባቢ
ስምብራት ምንባር ስለ ዝዀነ፡ ዓለም
ኣብ ጣውላ ከቢባ ወፈራ ክሳብ
እትእውጅ ምጽባይ ንዝያዳ ሓደጋ
ምቅላዕ ካብ ምዃን ኣይሓልፍን።
ኣብ ሃገርና ድሮ እቲ ሰብ ብብዝሒ
ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ፌስታል ካብ
ዕዳጋን ተጠቃምነትን ምውጽኡ፡
ንዝስዕብ ኣሰንባሪ ስጉምቲ ኣመት
ዝህብ እዩ። በብውልቅና እንገብሮ
ጥንቃቐ ኸኣ ኣብ ሃገራዊ ትርኢት
ክንጸባረቕ ዝኽእል እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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“ጓልና ስንክልቲ ኣይኮነትን…”
ነጃት ኣድም
ዳኮታ ስካይ ብመጥባሕቲ ምስ
ተወልደት፡ እቶም ጁልያንን ሮብን
ዝበሃሉ ኣደኣን ኣቦኣን ብዙሕ
እዮም ሰንቢዶምን ሓዚኖምን።
ጁልያን ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ
ክፍሊ መደንዘዚ ምስ ወጸት፡
ዶክተር መጺኡ እቲ ክልቲኦም
ብልቦም ዝፈርሕዎ ዝነበሩ ጉዳይ
እዩ ነጊሩዎም - ጓሎም ዳውንሲንድሮም ከምዝኾነት።
“በዓል ቤተይ ሮብ፡ ነታ ካብ
ማህጸነይ ዝወጸት ውላደይ ከቐብለኒ
እንከሎ ደቂሳ’ኳ እንተነበረት፡ ነቲ
ቅርጺ ኣዒንታን እቲ ማዕጓር ገጻን
ብቐጥታ እየ ኣስተብሂለሉ፡” ክትብል
እያ፡ እታ ጓል 26 ዓመት ኣደ
ዝኾነት ጁልያን፡ ነቲ መሪር ህሞት
ትዝክር። ዋላ’ኳ ኣቐዲምና ፈሊጥና
እንተነበርና፡ እቲ በዓል ሞያ ነቲ ስም

እናሻዕ ክጠቕሶ እናኽሰምዕ ግና፡
ኣካላተይ ናብ ክልተ እዩ ዝግማዕ
ነይሩ፡” ክትብል ድማ ትውስኽ።
ከምቲ ንቡር ድሕሪ’ቲ ቈልዓ
ምውላድ ናብ ስድራ ዝለኣኽ ናይ
እንቋዕ ሓጉሰኩም መልእኽታት
ድማ፡ ነዛ ስድራ ናይ ንብዓትን
ትካዘን እዩ ቐዪሩዎ ነይሩ። “ኵሉ
ስድራ ክሳብ ኣዒንቱ ዝነትዓ እዩ
ነቢዑ” ክትብል ነቲ ዝነበረ ናይ ሓዘን
ህሞት ምስ ዘከረት ጁልያን፡ በዓል
ቤታ’ውን ነቲ ኣጋጣሚ ኣመልኪቱ፡
ኣልግብ ኣቢሉ፡ “በቃ ልክዕ ከምዚ
ሰብ ዝሞተ እዩ ናብ ጫቚጫቚታ
ተቐይሩ” ክብል ብወገኑ ተዘክሮኡ
የካፍል።
እዞም በቲ ኣጋጣሚ ኣመና
ዝሰንበዱ
መጻምድቲ፡
ከም
ኵሉ ዘይማዕበለ ኣእምሮ ዘለዎ

ህጻን ዝወልዱ ወለዲ፡ ናብ ሓደ
ሓድሽ ዘፍርሕን ዘደንጹን ዓለም
ዝኣተዉ ኮይኑ እዩ ተሰሚዑዎም።
ድሒሩ ብኣባላት’ታ ሆስፒታል
ብዛዕባ ዳውን-ሲንድሮም ዝገልጹ
ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን መጻሕፍትን
ተዋሂቡዎም። በተን ኣለይቲ
ሕሙማት (ነርሳት)’ውን፡ ስለምንታይ
ጓሎም ዳውን-ሲንድሮም ዘለዋ
ኮይና ከም ዝተወልደት፡ ብሰፊሕ
ተገልጸሎም።
ድሕሪ ሓደ መዓልቲ፡ ሓንቲ
ዳውን-ሲንድሮም ዝኾነት ቈልዓ
ዝውንኑ ስድራ፡ ንመጀመርያ ግዜ
ናብ ገዛ እንዳ ስድራ ሮብ መጺኦም
በጺሖሞም። “ንመጀመርያ ግዜ
‘እንቋዕ ሓጐሰኩም’ ዝብላ ቃላት
ዝሰማዕናላ ግዜ እያ ነይራ” ክትብል
እያ ጁልያን ነታ መዓልቲ እትገልጻ።
ስድራ ሮብ ካብ ነውጺ በብቕሩብ
ክወጹ ዝገበረት ኣጋጣሚት ድማ
ነበረት። በዚ ዝጀመረ ድማ ቀስ
ብቐስ ምስ ብዙሓት ስድራቤታት

እናተራኸቡ ብዙሕ ሓበሬታታት
ክረኽቡ ስለ ዝኸኣሉ፡ እቶም
ወለዲ ጠቕሊሎም ካብቲ ጓሂ ናጻ
ወጽኡ።
ጁልያንን ሮብን ኣብ መጀመርያ
ብዛዕባ’ቲ ጀነቲካዊ ምምዝባል ዋላ
ሓንቲ እንዶን ኣፍልጦን ዘይነበሮም፡
እታ ጽብቕትን ለማሽ ጸጉራን ጓሎም፡
ሓንቲ ካብቶም ካብ 700 ሰባት ዝያዳ
ክሮሞዞም (ንምምዕባል ኣእምሮን
ካልእ ኣካላትን ዝጸሉ ተርእዮ)
ሒዞም ዝውለዱ ምዃና ተማህሩ።
እዚ ጥራይ ዘይኮነ፡ እዚ ተርእዮ’ዚ፡
ካብቶም ንቀልባዊን ኣእምሮኣውን
ድስካለ ዘስዕብ ምዃኑን፡ ካልእ
ዝተፈላለዩ ጸገማት (ከም ሕማም
ልቢ፡ ናይ ምስማዕን ምርኣይን
ጸገማት፡ ሕማማት ምንፍርፋርን
ካልእን..) ዝኣመሰሉ ሕማማት‘ውን
ከም ዘስዕብ ኣቐዲሞም ብምፍላጥ
ንውሑስ መጻኢ ውላዶም ድሉዋት
ክኾኑ በቕዑ።
እቲ ወዲ 35 ኣቦ ዳኮታ ዝኾነ

ክንዮ ኣፍንጫ ኣርሒቕካ ምሕሳብ
ኣማኢት ዓመታት ዝገበረ ዛንታ
ምዃኑ’ዩ ዝንገረሉ። ኣብ ሓንቲ
ንእሽቶ ገጠር ናይ ዓዲ ጥልያን
ድማ፡ ሓደ ሃብታም ነጋዳይ ንሓደ
ድኻ ሓረስታይ ብዙሕ ገንዘብ
ይእውዶ ነበረ። እቲ ሓረስታይ ሓንቲ
ጽብቕቲ ጓል ነበረቶ። መልክዐኛ
ጥራይ ግን ኣይነበረትን። ለባምን
መስተውዓሊትን’ውን’ያ ዝነበረት።
እቲ ክፉእን ጨካንን ዝኾነ ሃብታም
ነጋዳይ፡ ብመልክዕ እታ ጓል ድኻ
ሓረስታይ ኣዝዩ ስለዝተወናወነ፡ ነቲ
ዕድል ተጠቒሙ ንምውናና ብዙሕ
ሃረፈ። ነቦኣ ከኣ፡ ነታ መልክዐኛ ጓሉ
ክምርዓዋ እንተደኣ ፈቒዱሉ፡ ኵሉ
ዘለዎ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዕዳ ገንዘብ
ክሓድገሉ ምዃኑ ክልተ ቅድመ
ኩነታት ኣቕረበሉ። ኣቦን ጓልን ከኣ
ብሕቶኡ ኣዝዮም ሰንበዱ።
እቲ ኣለቃሓይ፡ ኩነታት ኣቦን ጓልን
ምስ ተዓዘበ፡ ክስዕር ምዃኑ ምሉእ
ተኣማንነት ኣሕዲሩ፡ ኣብ ቅድሚ
ብዙሓት መሰኻኽር’ዩ፡ ነቲ ዘቕረቦ
ቅድመ-ኩነት ዘተግብር፡ ሓደ ጸወታ
ከጻውቶም ሓሳብ ዘቕረበ። እቲ ሓሳብ፡
ካብቲ ዝነበሩዎ ገምገም ባሕሪ ክልተ
ጻዕዳን ጸሊምን ጸጸር ከልዕል’ሞ፡ ኣብ
ሓደ ሳንጣ ብምእታው፡ እታ መልክዐኛ
ጓል ሓረስታይ ኣእዳዋ ብምእታው
ካብተን ኣእማን ብምውጻእ ዕጫኣ
ከተልዕል ነበረ። እንተደኣ ጸላም ጸጸር
ኣልዒላ፡ ዕዳ ኣቦኣ ተሰሪዙ ሰበይቱ
ክትከውን፡ እንተደኣ ጻዕዳ ጸጸር
ኣልዒላ ከኣ ንሳን ኣቦኣን ናጻ ክኾኑ፡
እንተደኣ ነዚ ጸወታ ተሓሲሞም ግን፡
ኣቦኣ ዕዳኡ ብዘይ ምኽፋሉ ኣብ ቤት
ማእሰርቲ ክሕበስ ዝብል ነይሩ።
እታ ኣዝያ መስተውዓሊት ዝነበረት
መልክዐኛ ጎርዞ፡ እቲ ነጋዳይ ካብቲ
መሬት ዘልዕለን ጸጸራት ጽቡቕ
ጌራ ምእንቲ ክትርእየን ኣቐዲማ’ያ

ተዳልያትሉ
ነይራ።
ከምቲ
ዝጠርጠረቶ ከኣ ጻዕዳን ጸሊምን
ጸጸር ዘይኮነስ፡ ክልተ ጸለምቲ ጸጸር
እዩ ኣልዒሉ ናብ ሳንጣኡ ኣእትዩዎ።
ዕጫኣ ከተልዕል ከኣ ኣጥቢቑ ሓተታ።
ንሕና ኣብ ቦታኣ ኔርና እንተንኸውን
እንታይ ምገበርና? ወይ ከኣ ምኽሪ
ክንህባ እንተንሕተት፡ እንታይ ኢልና
መማኸርናያ። ብርግጽ እቲ ጥንቁቕ
እንብሎ ትንተናና፡ ኣብ ሰለስተ
ተኽእሎታት ምወደቐ።
1. እታ ጓል ዕጫ ካብ ምልዓል
ክትቁጠብ፡
2. ኣብቲ ሳንጣ ጻዕዳን ጸሊምን
ዘይኮነ፡ ክልተ ጸለምቲ ጸጸራት
ከምዝነበራ ከተቃልዖ፡
3. ሓንቲ ካብተን ክልተ ጸለምቲ
ጸጸራት ኣልዒላ፡ ምእንቲ ድሕነት
ኣቦኣ መስዋእቲ ከፊላ ክትምርዓዎ፡
እዘን ልዕል ኢልና ዝዘርዘርናየን
ነጥብታት፡ ንዘለና ጎድናውን ስነሞጎታውን ኣተሓሳስባ ምርኩስ
ብምግባር
ክንህበን
እንኽእል
ነጥብታት’የን።
እታ
ለባምን

መስተውዓሊትን ጓል ዝገበረቶ’ስኪ
ንርአ።
ዋላ ሓንቲ ከም ዘይረኣየት ኮይናን
ኣብ ጥርጣረ ከይኣተወትን፡ ኣእዳዋ
ናብቲ ሳንጣ ልኢኻ፡ ሓንቲ ጸላም
ጸጸር ኣልዓለት’ሞ፡ ኢዳ ካብቲ
ሳንጣ ከተውጽኦ እንከላ፡ ነቲ ሕብሪ
ጸጸር ከይረኣየት፡ ከምዛ ከይፈለጠት
ዘጋጠማ ኣምሲላ፡ ነታ ጸጸር ንእለት
ሸተት ኣቢላ ኣውደቑታ። ወያ ጸጸር
ከኣ ምስ ኣሕዋታ ተሓዊሳ ጠፍአት።
ብድሕሪ’ዚ፡ “እውይ፡ ኣነስ እንታይ
ዓይነት ደርጋፍ’የ ጓለይ” ብምባል፡
ብሓሶት ልባ እናሞለቚት ስንባደኣ
ኣንጸባረቐት። ናብቲ፡ ሕልሙ በታ
በላሕን መስተውዓሊትን ምልክዕቲ
መንእሰይ ክበንን ዝጀመረ፡ ቀው
ኢሉ ብሕርቃን ዝጥምታ ዝነበረ፡
ክፉእን ዓማጽን ነጋዳይ፡ ፍሽኽ ኢላ
እናጠመተት ከኣ፡ “ደሓን ጸገም የለን፡
እታ ኣብ ውሽጢ ሳንጣ ዘላ ሕብሪ
ጸጸር ርኢና ጥራይ፡ ዘልዓልኩዋ ሕብሪ
ጸጸር ፈሊጥና፡ ዕድልና ክንፈልጥ
ንኽእል ኢና” በለቶ።

እታ ኣብ ውሽጢ ሳንጣ ተሪፋ
ዝነበረት ጸጸር ከኣ ጸላም ብምንባራ፡
እቲ ብዘይካ ንሳን ንሱን ዝፈልጡዎ
ክልተ ጸለምቲ ጸጸር ናብቲ ሳንጣኡ
ከም ዘእተወ፡ ማንም ስብ ስለ ዘይፈልጥ፡
ኵሉ’ቲ ንዕጫ’ታ ጎርዞን ኣቦኣን
ክርኢ ዝጽበ ዝነበረ ሰብ፡ ነታ ኣብ
ውሽጢ ሳንጣ ዘላ ጸላም ጸጸር ርእዩ፡
እታ ካብ ኢዳ ሸተት ኢላ ዝወደቐት
ጸጸር፡ ጻዕዳ እያ ኢሉ’ዩ ክሓስብ። በዚ
ከኣ ዋላ’ኳ እቲ ኣለቃሓይ ተንኮል
ኣሊሙ፡ ዓሚጹ ክረብሕ እንተፈተነ፡
ሳላ’ቲ ብልሕን ምስትውዓልን ካብ
ኣፍንጫኻ ኣርሕቕካ ምሕሳብን’ታ
ጓል ግን፡ ኣብ ኣዝዩ ከቢድን ፈታንን
እዋን ናብ ረብሓኣ ክትልውጥን
ካብቲ ዘይከኣል ዝመስል ጸገም
ክትናገፍን ርኢና። እዚ ዛንታ’ዚ ከኣ
ብሓፈሻ፡ ዋላ’ቶም ኣዝዮም ዝኸበዱ
ዘይፍትሑ ዝመስሉ ጸገማት መፍትሒ
ከምዘለዎምን፡ ንምፍታሖም ከኣ
ብፍሉይ ኣገባብን ክንዮ ኣፍንጫና
ኣርሒቕና ምሕሳብን ጥራይ
ከምዝድልየና ዘስተምህር እዩ።

ሮብ፡ ከም መቐጸልታ ናይቲ
ዝኽርታቱ፡ “ምስቲ ጁልያን በዓልቲ
ቤተይ ዘሕለፈቶ ብርቱዕ ሕማም
ሕርሲ፡ ጻዕርን ሕርስን ኣረኣኢኻ
ነቲ ተርእዮ ክትቅበሎ ከቢድ’ኳ
እንተነበረ፡ ድሒርናስ ሰብ’ምበር፡
ሕማም ከም ዘይወለድና ኢና
ተረዲእና። ብግቡእ ከነዕብያ ከም
ዘለና ተረዳዲእናን ተረጋጊእናን
ብሓጐስ ወሲንና” ይብል።
ጁልያን ብምቕጻል፡ ዝኾነ ሰብ ነዚ
ተርእዮ ‘ስንክልና’ ኢሉ ይጽውዖ
ብምንባሩ’ያ፡
ዝነበራ
ብዙሕ
ስክፍታታት ትዝርዝር። እንተኾነ
ግን፡ ኵሉ ምስ ፈተንካዮ ስለ
እትፈልጦ፡ ካብ ተመኵሮኣ ምስቲ
ዳኮታ ክትገብሮ ዝጽግማ ነገር ከም
ዘይነበረ ብምምስካር፡ ስንክልና ከም
ዘይኮነ’ያ ትገልጽ። “እታ ስንክልና
እትብል ቃል ክሰምዓ’ውን ኣይደልን
እየ” ክትብል ድማ ተስምር።
ስድራ ዳኮታ፡ ንጓሎም ንእንታይነታ
ምሉእ ብምሉእ ተቐቢሎም፡ ብዘይ
ሕብእብእን ብስርዓትን ስለ ዘዕበዩዋ፡
ከም ኵሉ ሰብ ናይ ቅድመትምህርታ ዛዚማስ ተማሃሪት ካልኣይ
ክፍሊ ክትከውን በቒዓ ትርከብ።
“ከም ወለዲ መጠን፡ ብፍላይ ነዞም
ደቂ ሕጕሳትን ፈቃራትን ኴንና
ክንቀርቦም ምስ እንኽእል ጥራይ
እዮም፡ ምሉኣት ሰባት ምዃኖም
ከምዝፈልጡን ከምዝነብሩን ንገብር”
ክትብል ከኣ ጁልያን ንኻልኦት ካብ
ተመኵሮኣ ትመክር።
ጁልያንን ሮብን ከም መጠቓለሊ
ዕላሎjም ካብ ተመኵሮኦም ንኻልእ
ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል’ዩ
ዝበልዎ ንገለ ካብ ብሁልን ሓቅታትን
ዳውን-ሲንድሮም
ጠቒሶም
ነይሮም’ሞ ይስዕብ፡- ብሁል፡- ዳውንሲንድሮም ዘለዎም ሰባት ሓጺር
ዕድመ ይነብሩ።
ሓቂ፡- ዕድመ ዳውን-ሲንድሮም
ዘለዎም ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት
ብምውድዳር፡ ኣብዚ ቀረባ እዋናት
ምስ ጊዜ እናወሰኸ ከምዝመጸ
ዝተፈላለዩ
መጽናዕትታት
ከረጋግጽዎ ጸኒሖም’ዮም።
ብሁል፡- መብዛሕቶም ዳውንሲንድሮም ዘለዎም ህጻናት፡ ካብ
ዓበይቲ ወለዲ እዮም ዝውለዱ።
ሓቂ፡- ኣብ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ
ዝተገብረ ሓድሽ መጽናዕቲ፡ እቶም
ዝበዝሑ ዳውን-ሲንድሮም ዘለዎም
ህጻናት ካብ ትሕቲ 35 ዓመት ዝኾና
ኣደታት ዝውለዱ ምዃኖም’ዩ።
እንተኾነ ግን ካብ ብዕድመ ዝደፈኣ
ኣደታት ዝውለዱ ህጻናት’ውን
እናበዝሑ ይመጹ ከምዘለዉ፡ እቲ
መጽናዕቲ ወሲኹ የረድእ።
ብሁል፡ዳውን-ሲንድሮም
ዘለዎም ቈልዑ ዝምድና ክምስርቱ
ኣይክእሉን እዮም።
ሓቂ፡- ብዙሓት እዚ ተርእዮ’ዚ
ዘለዎም ሰባት ዝምድና መስሪቶም
ዝተመርዓዉን ዝወለዱን ኣለዉ።
***

ሓዳስ
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መን’ዩ ቅኑዕ
ሃብቶም ኢዮብ
ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ፡ ክትዓት
ተላዒሎም መደምደምታ ከይረኸቡ
ዝዕጸዉ ኣለዉ። እቲ ምኽንያት ብቑዕ
ወይ ዘይብቑዕ ክኸውን ይኽእል።
‘ንዝረባ ዘረባ የምጽኦ ንሓመድ ድጒሪ
የውጽኦ’ ከም ዝበሃል፡ ምስ ሓደ
ብዕድመ ቊሩብ ብልቦና ግን ብዙሕ
ዝበልጸኒ ሰብ፡ ብዛዕባ ትምህርትን ፈተና
ተመሃሮ ኣብዚ ቅንያትን እናኣዕለልና
እንከለና፡ ‘መን’ዩ ቅኑዕ?’ ኣብ ዝብል
ዛዕባ ምስ በጻሕና፡ ምሉእ ምሸት
ክንካታዕ ኣምሰና። ዝነበረ ዕላልና፡
ብናይ ባግጊኒ ዝተባህለ ጸሓፊ ኣብ
‘ቶውት ኤክስፐርመንት’ እትብል

መጽሓፉ ዘስፈሮ ሓሳብ ደሪዐ ከቕርቦ
እየ። ሰናይ ንባብ፦
ሓደ ዕለት ካብ’ቲ እንፍተነሉ ዝነበርና
ክፍሊ እናወጻእና፡ ሓደ መማህርተይ“ፈተና ከመይ ጸኒሑ?” ክብል
ሓተተኒ።
“እንድዒ ወደይ!”
“እሂ?”
“ጽቡቕ
ዝሰራሕኩ
ኰይኑ
ኣይስመዓንን ዘሎ። እቲ ፈተና ከምዚ
ክኸውን ኣይተጸበኹዎን።”
“ሓቅኻ መንከ ተጸብይዎ፡” ድሕሪ
ምባሉ “እዝሲ መምህር ዲዩ ክበሃል
ከምዚ ዓይነት ፈተና ዘምጽእ? ደቂ

ኽላስና ሕጂ ክቕድሙና እዮም”
“እቲ ፈተና’ኮ ቊጽሪ ከይተረፈ
ከይተቐየረ ካብ ጥራዝና ከም ዘለዎ’ዩ
መጺኡ። ብርትዕ ዝበለ ከምጽእ’ዩ ኢለ
ስለ ዝፈራሕኩ እየ ነቲ ናይ ጥራዝ
ብዙሕ ከይተገደስኩ ላይብረርን ገለን
እናኸድኩ መጽሓፍቲ ክግንጽል
ቀንየ። እቲ ፈተናስ ከቢድ ኣይነበረን
ናተይ ሕመቕ’ዩ። ብሕመቐይ ከኣ
ደቂ ክላሰይ ክቕድሙኒ እዮም”
“ናትካ ሕመቕ ኣይኰነን በጃኻ።
መምህር ክሳብ ክንደይ ፈሊጥካዶ
ኣይኰነን ክፍትሸካ ዘለዎ? ንፉዕ
መምህር ከም ዘላታ ነታ ኣብ ጥራዝካ
ዘላ ሕቶ ኣየምጽኣን’ዩ። ከምኡ
ዝገብሩ እቶም ሕማቓት እዮም።
ሕቶኦም ከኣ እቲ ዝፈለጠ ዘይኰነ
እቲ ዝሸምደደ’ዩ ዝምልሶ”

ጸጋታትካ ትፈልጦዶ?
ኣበዋት ክምስሉ ‘ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ’ ይብሉ። እዚ ምስላ’ዚ ንብዙሓት ካባና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና
ዝገልጽ ኰይኑ ይስመዓካ። ጽቡቕ ነገር እንከለና ጸጋታትና ሰኣን ምስትብሃል ከይዓገብና ንነብር። ነዚ ዝገልጻ - ‘እቲ ነዳል
ከውሒ’ ምስ ‘እታ ዑፍ’ ኣርእስትታት ነንብበን፦

እታ ዑፍ
ሓንቲ ዑፍ ከመይ ኣቢላ ሰፍራኣ
ትሰርሕ ዝምህራ የለን። ከመይ ኣቢላ
ትነፍርን ኣብ ሰማይ ተንሳፍፍን’ውን
ዘሰልጥና የብላን። ይኹን ደኣ’ምበር
ኣዕዋፍ ንኣሸሓት ኪሎ ሜተራት
ከንሳፍፋ ይኽእላ። ብልዕሊ ባሕሪ’ውን
ከይተረፈ ክሓልፋ ይኽእላ። ቅድሚ
ምብራረን፡ ኲነታት ኣየር ከመይ ከምዘሎ
ዝሕብረን፡ ተለቪዥን ኰነ ጋዜጣ
የለን። ኣቐዲሙ በሪሩ ብምኻድ ደሃይ
ዘምጽኣለን’ውን የብለንን። ዛሕሊ ድዩ
ሙቐት ዘሎ፡ ኣብ ከባቢአን ዝሕበረን
መጽሓፍ የለን። ይኹን ደኣ’ምበር፡ እተን
ኣዕዋፍ ቅድሚ ምብራረን ነዚ ዂሉ
ንምርዳእ ዘኽእለን ፍልጠት ኣለወን።
ደቂ-ሰብ ነዚ ኲነታት’ዚ ክንገልጾ ከለና፡
ፍሉይ ተውህቦ ወይ ድማ “ገምሪ”

ኣለወን ንብሎ። እዚ ንነገራት ኣቐዲምካ
ናይ ምፍላጥ ሓይሊ፡ ንእንስሳታት
ከመይ ኣቢሎም ብህይወት ክቕጽሉ
ይኽእሉ ዝሕግዞም እዩ። ብሕጽር
ዝበለ ናይ ዓወት ተውህቦ ኣለዎም።
ሰባት’ውን እዚ ሓይሊ ኣለና። እኳ ደኣ
ካብ ናይ እንስሳታት ዝረቐቐን ዝበለጸን።
ተፈጥሮና ብሉጽ’ዩ። እንስሳታት
ሸቶኦም ክመርጹ ኣይክእሉን’ዮም፡ ምስ
ደቂ ሰብ ክወዳደሩ ከለዉ። ኩሉ’ቲ
ዝኸዱዎ ምስኦም ዝፍጠር’ዩ። እቲ
ናይ ዓወት ተውህቦኦም ድማ ኣብዚ
ይድረት። ወዲ ሰብ ግን ካብዚ ዝፍለ
ሓይሊ ኣለዎ። ኣቐዲምካ ናይ ምቕራጽ
ፈጠራዊ ዓቕሚ ኣለዎ። ንሓደ ነገር
ቅድሚ ምግጣሙ፡ ኣብ ኣእምሮኡ
ብፈጠራ ብምቕራጽ ክርእዮ ይኽእል።

በዚ መገዲ’ዚ ኣቢሉ ድማ ልዕሊ ዝዀነ
ካልእ ፍጡር ሓድሽ ነገር ክፈጥር
ይኽእል’ዩ። ክበጽሖ ዝደሊ ሸቶታት
ክሰርዕ ይኽእል። ነዚ ናይ ዓወት
ተውህቦ፡ ወዲ ሰብ ጥራይ’ዩ ምስቲ
ኣብ ኣእምሮኡ ዝቐረጾ ክበጽሖ ዝደሊ
ሸቶ ከተኣሳስሮ ዝኽእል። እዚ ናይ
ፈጠራ ተውህቦ፡ ንደረስቲ፡ መሃዝቲ ኰነ
ገጠምቲ ጥራይ ዝተዋህበ ኣይኰነን።
ስእለ-ኣእምሮ ኣብ ኩሉ እንሰርሖ
ነገር ምሳና ኣሎ። ኣብ መዋእል
ወዲ-ሰብ ዝተራእዩ ኩሎም ነዚ ሓቂ
ኣረጋጊጾሞ’ዮም - ስእለ ኣእምሮ።
‘ንዓለም ዝመርሓ ስእለ-ኣእምሮ’ዩ’
ይብል ናፖልዮን።
ስዒድ ሳልሕ
ምንጪ፡ ሳይኰሳይበርንቲክስ

እቲ ነዳል ከውሒ
ሓደ ከውሒ እናነደለ (እናጸረበ)
ናብርኡ ዝመርሕ ሰብኣይ ነበረ። እዚ
ሰብኣይ ብሞያኡ ሕጒስ ብዘይምንባሩ
ወርትግ የማርር። ስለዝዀነ ኸኣ ሓደ
መዓልቲ ብጥቓ ቤት ናይ ሓደ ሃብታም
እናሓለፈ እንከሎ ብዙሕ ንብረትን
ብዙሓት ሰባትን ተኣኪቦም ረኣየ። በቲ
ዝረኣዮ ኸኣ ቅንኢ ተሰምዖ። “እንታይ
ዝበልዎ ሃብቲ’ዩ በጃኻ’ በለ ብውሽጡ።
ከምኡ ሃብታም ክኸውን ከኣ ካብ ልቡ
ተመነየ። ብዘደንቕ ፍጥነት ትምኒቱ
ሰሚሩ ንእለታ ሃብታም ኰነ። ሓይሊ
ክስምዖ፡ ምቾት ከስተማቕርን ከኣለ።
ካብቶም ኣለዉ ዝበህሉ ሃብታማት
ተባሂሉ’ውን ተጠቕሰ።
እንተዀነ ካልእ እዋን ሓደ ንጉስ
ወርቂ ካባ ተኸዲኑ ብኣገልገልቱ ከበሮ
እናወቕዐ ብወተሃደራት ተዓጂቡ
ክሓልፍ ረኣየ። ሃብታም ይዂን ድኻ
ደኒኑ ከሕልፎ ስለዘስተባህለ፦
“ከመይ ዝበልዎ ስልጣን ደኣሉ

ደቀይ? ነዝስ ኣነ ክረኽቦ ነይሩኒ?”
ዝብል ትምኒት ሓደሮ። ዕድል ገይሩ
ብዙሕ ከይደንጐየ ትምኒቱ ተፈጸመሉ።
እዋን ሃሩር ምስ ኰነ ‘ኣነስ ጸሓይ
ነይረ’ባ እንተዝኸውን’ በለ። ኰነ ድማ
እታ ዝምነያ ዝነበረ ጸሓይ። ኣብ ላዕሊ
ኮይኑ ድማ ጸርጒ ፈነወ። ብተግባራቱ
ኸኣ ኣሎ ዝበሃል ቀላያትን ባሕርታትን
ሃፈፈ፡ ኣቚጽልቲ ሓረረ። እቲ ዝሃፈፈ
ማይ ኣብ ላዕሊ ተኣኻኺቡ ጸሊም
ደበና ፈጠረ። ስለዚ ኸኣ መሬት
ጩራታት ጸሓይ ተነፍጋ፤ ብርሃን
ሰኣነት። “ከመይ ዝበልዎ ደበና’ዩ
መሬት ምዕላብ’ኮ ከልኪሉኒ” ብምባል
ከም ኣመሉ ኣምረረ። ስለ ዝተመነዮ
ከኣ ጽዑቕ ደበና ኰነ። እቲ ደበና
ናብ ዝናብ ተቐይሩ ንመሬትን ሓያሎ
ዓድታትን ኣዕለቕለቐን። እናወሓዘ
እንከሎ ኸኣ ብሓይሊ ንፋስ ተመሲጡ
ንፋስ ንምዃን ዓይኑ ከይሓሰየ
ተመነየ። ትምኒቱ ብዝሰመረሉ ናይ

ሓይለብኡ ሸበበ። ገዛውቲ ለቐቐ፡ ኣሎ
ንዝበሃል ኣግራብ ድማ ካብ ሱሮም
በርቈቖም። እዚ ዂሉ ኽነፍስ ግን
ንኣኻውሕ ምንቕ ከብሎም ከም
ዘይክእል ተገንዘበ። “በቃ ልክዕ ከምዚ
ምንቕ ዘይብል ከውሒ ክኸውን
ኣለኒ፡” በለ። ከውሒ ምስ ኰነ ብዘለዎ
ድልዳለ እምብዛ ተመክሐ። “ሕጅስ
ካባይ ዝሕይል ንዓይ ዝደፍር ይህሉዶ
ይኸውን?” ገዓረ። ነዊሕ ከይጸንሐ
ግን፡ ሓደ ፍጥረት ናብኡ ገጹ ክመጽእ
ተዓዘበ። ሞደሻን መንደልን ሒዙ
ናብኡ ይቐርብ ምንባሩ ምስ ተረድአ፡
በቲ ከውሒ ምዃኑ ዝተመክሖ
ተጣዕሰ። “እምበኣር ንዓይ ክነድል ዳር
ትርኢተይ ከርእየኒ’ዩ ዝመጽእ ዘሎ፡”
ድማ በለ። “እዋይ! በቲ ዝነበረኒ እንተ
ዝዓግብ ክንድዚ ኣይምሃልኽኩን።
ሰኣን ምስትውዓለይ እቲ ዝበለጸ ነገር
ኣብ ኢደይ ምንባሩ ኣይፈለጥኩን”
እናበለ ብኣግርሞት ርእሱ ነቕነቐ።

“እቲ ትብሎ ዘለኻ ብገለ ሸነኹ
ሓቂ’ዩ። ግን ከኣ ኣነን ንስኻን ነቲ
ናይ ጥራዝና እውን ብግቡእ ስለ
ዘየጽናዕናዮስ ክንዛረብ ኣይግባኣናን።
ደቂ ክላስና ግን ድላዮም እንተተዛረቡ
የምሕረሎም’ዩ። ሕጂስ ፈቲና ጸሊእና
ክሰቕሉና እዮም (ብቋንቋ ኰለጅ
ክቕድሙና) እንታይ ግድኻ”
“እቲ ፈተና ሓፍ ዘይብል ክኸውን
ነይሩዎ። ሽዑ ሰስረና መውጽኣና?”
ኣነን ንሱን ብሓደ ወገን፡ እቶም
ዝተረፉ ደቂ ክፍልና ድማ ብሓደ
ወገን ሓሲቡ’ዩ ዝተዛረበ።
“ክላእ!” በልኩዎ ቅጭ ስለ
ዘምጽኣለይ። “ትሰምዓኒ እንተለኻ
ንሕና እቲ ፈተና ይቕለል ኣይቕለል
ኣይመለስናን። ስለዚ ስቕ ኢልካ
ኣይትፈክር። እቲ ፈኸራስ ነቶም
ዘጽንዑ ግደፈሎም። ክትፈልጥ ከኣ፡ ስለ
ዘጽንዑ እምበር ብሕመቕ ወይ ሓገዝ
ናይቲ መምህር ኣይኰኑን ቀዲሞምና፡
” ኢለዮ። ዝርርብና ነዊሕ’ዩ ቀጺሉ።
ኣብ መወዳእታ እቲ ካልኣየይ ‘እቲ
መምህር ፍልጠት ተመሃራይ ክመዝን
ዘይክእል ሕቶ ኣዳልዩ። ስለ’ዚ ጌገኛ’ዩ”
ክብል እንከሎ፡ ኣነ ግን ‘ኣይፋሉን’
ዝብል ርእይቶ ኣቕረብኩ። እሞ ካብ
ክልቴናስ መን’ዩ ቅኑዕ ነይሩ? ተግባራት
እቲ መምህርከ ብኸመይ ይርአ?
ወይሲ ዝዀነ ጉዳይ ርትዓውነቱ ከከም
ዝተረድኣካ ዲዩ ዝግለጽ?
ካልእ ክትዕ ሰብኣይን ሰበይትን
እተርኢ ጉዳይ ድማ ነንብብ’ሞ፡
መኖም ቅኑዕ ከም ዝዀነ ንግለጽ።
ሰለስተ ደቂ ዝነበርዎም ሰብኣይን
ሰበይትን ነበሩ። ኩሉ ግዜ ንሰለስቲኦም
ብማዕረ ክዳን ይዂን ካልእ ነገር
ምዕዳግ ከኣ ኣልሚዶሞም እዮም።
ሓደ መዓልቲ ናይ ሓራጅ ክዳውንቲ
ናብ ዝሽየጠሉ ቦታ ብምኻድ ንነብሲወከፎም መሚእቲ ናቕፋ ብምውጻእ
ስረ ክዕድጉሎም ወጢኖም።
ኣብቲ እንዳ ሓራጅ ብዝበጽሑ ግዳ፡
ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዲቕ
ዝበለ ክትዕ ተላዕለ። ምኽንያቱ፡ እቲ
ሰብኣይ ክልተ ሓደስቲ ማይ ዘይጠዓማ
ስረታት ነናይ ሚእትን ሓምሳን
እንተ ዓዲጎም ሓንቲ ዋጋ ሚእቲ
ስረ ብላዕሊ ክትወሃቦም ከም ዝሓይሽ
ተዛረበ። እታ ኣደ ግን ሓሳብ ሰብኣያ
ኣይተዋሕጠላን።
“እንተ ሓሲብክዮ’ኮ እነውጽኦ ዋጋ
ማዕረ’ዩ?” በለ ሰብኣይ።
“ብፍጹም! እናረኣና እናሰማዕና
ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ክንገብር
ኣይንኽእልን ኢና!” በለት ሰበይቲ።
“ምኽንያቱ እቶም ክልተ ቈልዑ
ሓድሽ ክኽደኑ እንከለዉ እቲ ሓደ
ግን ማይ ዝጠዓመት’ዩ ክኽደን።
ንበይኑ ክንፈልዮ ጽቡቕ ኣይስምዖን’ዩ።
እዚ ኸኣ ፍትሓዊ ተግባር ኣይኰነን።
ንኹሎም ደቅና ብሓንቲ ዓይኒ
ክንርእዮም ስለዘለና ኣፈላላዪ ዘይብሉ
ፍትሓዊ ውሳነ ክንወስድ ይግባእ።”
“እንታይ ትብሊ ኣለኺ?” እቲ
ሰብኣይ ተገረመ። “ግድን ኩሉ ግዜ
ማዕረ ክንገብረሎም ኣለና? ንሰለሰቲኦም
ነናይ ሚእቲ ክንገዝኣሎምዶ ሓሲብና

ነይርና?”
“እወ”
“ሕጂ እቶም ክልተ ካብቲ
ክንዕድገሎም ዝሓሰብና ጽብቕ ዝበለ
ክረኽቡ እንከለዉ፡ እቲ ሓደ ግን ከምታ
ሓሲብናሉ ዝነበርና ኢና ንገዝኣሉ
ዘለና። ነቶም ክልተ ክንብል ነቲ ሓደ
ከይከደንና እንተ ንገድፎ ሓቅኺ
‘ፈላላዪ’ ምበልክዮ። እዚ ግን ንዕድገሉ
ኣለና። ንሱ ከምታ ዝትሓስበትሉ
ኣሕዋቱ ግን ዝሓሸ ምርካቦም ንዕኡ
እንታይ ይጐድኦ? እስከ ንገርኒ” ዓይኒ
ዓይና እናጠመተ መልሲ ተጸበየ።
“ኣነ ግን ኩሎም ደቀይ ማዕረ
ክዀኑ’የ ዝደሊ?” ኣቕበጸት ሰበይቲ።
“ዘረባ ከይደጋገመና” ድሕሪ ምባሉ
ጐረርኡ ጽርግ ኣቢሉ “እቶም ክልተ’ኮ
ዝበለጸ ክዳን ክረኽቡ ይኽእሉ
ነይሮም። ብሰንኪ ማዕረ ምባልኪ ግን
ካብቲ ክረኽብዎ ዝግብኦም ዝኸፍአ
ይረኽቡ ኣለዉ። እቲ ሓደ ግን ካብቲ
ዝተሓስበሉ ዘይከፍእ ዘይጽብቕ’ዩ
ክዕደገሉ” እቲ ዝርርብ ንሂሩ።
ብዙሓት ሰባት ‘ማዕረ’ ክብሉ
እንከለዉ ንጽቡቕ ጥራይ ገይሮም
ይርድእዎ። ማዕረ ወይ ማዕርነት
ግን እንተላይ ተመራጺ ንዘይኰነ
ጉዳያትን ኩነታትን’ዩ ከጠቓልል
ዘለዎ። ምኽንያቱ ኣብ ገለ
ኣጋጣሚታት ሰባት ማዕረ ክትገብሮም
ኣብ እትደልየሉ ነቶም ለጠቕ ዝበሉ
ብምውሳኽ ዘይኰነ ነቶም ክብ ዝበሉ
ለጠቕ ብምባል ክኸውን ዝቐለለን
ተመራጺን ፍትሓውን ዝዀነሉ ኩነት
ኣይሰኣንን። ኣብ ካልእ እዋናት ግን፡ እቲ
ሓደ ብምኽሳሩ እቲ ካልእ ተጠቃሚ
ኣይከውንን። ስለዚ እምበኣር ኣበየናይ
እዋን እንታይ ትገብር ወይ ኣየናይ
ውሳነ የዋጽእ ብዕቱብ ምምዝዛን
የድሊ። እቲ ሰብኣይ ንሰበይቲ
ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ንደቆም ማዕረ
ክገብሩሎም ከም ዘይመርጽ መልሲ
ሂብዋ’ዩ። ዘይማዕርነት (ኣፈላላይ)
ዝምረጸሉ እዋን ኣሎ። ንሱ ኸኣ ገለ
ወገን ክጥቀም እንከሎ እቲ ዝተረፈ
ወገን ከኣ ዘይህሰ ኣብ ዝዀነሉ
ኣጋጣሚ’ዩ።
እንተዀነ እዚ ናይቲ ሰብኣይ ሓሳብ
ኣብ ሕብረተ-ሰብን ኣብ ሓንቲ ስድራን
ከተተግብሮ እንከለኻ ፍልልይ ዘለዎ
ይመስል። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ንገለ ስድራቤታት ተወሳኺ
ነገር (ንኣብነት ብመልክዕ ሽልማት)
ክትህበን ነተን ዝተረፋ ኸኣ ዝግብአን
እንተተዋህባ ድሓን’ዩ። ኣብ ውሽጢ
ኣባላት ሓንቲ ስድራ ከምኡ ዓይነት
ፍልልይ ክትገብር ግን ክብድ ዝበለ
ይመስል። ምኽንያቱ ውሑዳት ሰባት
ኣብ ዘለውዎ ኣጋጣሚ ፍልልይ ምስ
እትገብር ኣብ ሰባት ፍሕፍሐ ናይ
ምፍጣር ተኽእሎኡ ልዑል’ዩ። ኣብ
ብዙሓት ግን እቲ ፍልልይ ብዙሕ
ኣድህቦ ኣይግበረሉን። በዚ መንጽር
እንክርአ፡ እቲ ሰብኣይ ቅኑዕ ዝነበረ
ይመስል። በቲ ሓደ ሸነኽ እታ ሰበይቲ
ሓቃ ዘብል ኣለዋ። እሞ ካብዞም
ሰብኣይን ሰበይትንከ መኖም ቅኑዕ
ነይሩ ይኸውን?

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ሎሚ ናብ ጋቦን ከይዳ
ዮሃንስ

ረ
ም ገብ
ለ
ኣ
ተስፋ

ኣስሙድ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ዓንሰባ ዓቲራ
ብ10 ጥሪ 2018 ዝተኻየደ ግጥም ዘዋሪት
ዋንጫ ዞባ ዓንሰባ፡ ብዓወት ክለብ ኣስሙድ
ተዛዚሙ። ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ግጥም
ዝተራኸባ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፕዮን ዞባዊ
ሊግ ዓንሰባ ዝነበረት ደንደንን ኣስሙድን እየን።
ኣብ ፈለማ ዝተፈራርሃ ክመስላ ዝሕል ዝበለ
ጸወታ ከንጸባርቓ እየን ተራእየን። በዚ’ውን
ክሳብ ዕረፍቲ ዝተመዝገበ ሸቶ ኣይነበረን።
ድሕሪ ዕረፍቲ ክልቲኤን ጋንታታት
ፈተነታት ከካይዳ ጀሚረን፡ ኣስሙድ ከኣ ኣብ
መበል 57 ደቂቕ ካብ ሜሮን ገብረመስቀል

ሸቶ ኣመዝገበት። ድሕርዛ ሸቶ ብፍላይ ብወገን
ደንደን ቀጻሊ ፈተነታት እኳ እንተተኻየደ፡ ሸቶ
ክምዝገብ ስለዘይተኻእለ ጸወታ ብዓወት ክለብ
ኣስሙድ 1ብ0 ተዛዚሙ።
ንደረጃ ኣብ ዝተገብረ ጸወታ ድማ፡
ሓመልማሎ ኣብ ልዕሊ ስቴላ ብተመሳሳሊ 1ብ0
ብምዕዋት ናይ ሳልሳይ ደረጃ ክትሕዝ ክኢላ።
ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ኣስሙድ ዓባይ
ዋንጫን 10ሽሕ ናቕፋን ክትሽለም ከላ፡ ደንደን
7 ሽሕ ናቕፋ ሓመልማሎ ከኣ 3ሽሕ ናቕፋ
ተሸሊመን።

ካብ 15-21 ጥሪ 2018 ኣብ ዝካየድ
ውድድር ብሽክለታ ዙር ኣሚሳ ቦንጎ
(ጋቦን) እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም
ብሽክለታ ኤርትራ፡ ሎሚ ዓርቢ 12 ጥሪ ናብ
ጋቦን ኣምሪሓ ኣላ።
እዛ ብኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰሎሞን እትእለን
ንተቐዳደምቲ ተስፎም ዑቕባማርያም፡
ዘመንፈስ ሰሎሞን፡ ሚኪኤል ሃብቶም፡ ሳይሞን
ሙሴ፡ ሲራክ ተስፎምን ሄኖክ ምሉእብርሃንን
ዝሓቖፈትን ሃገራዊት ጋንታ፡ ትማሊ ሓሙስ
11 ጥሪ ሓለፍቲ ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም
ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ዝተረኽብሉ፡
ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣብ ዝተገብረላ
ናይ ምፍናው ስነ-ስርዓት፡ ኮሚሽነር ባህልን
ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ
ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ኣብቲ ዝጽበዮም ዝዓበየ

ኣህጉራዊ ውድድር ከም ወትሩ ብልዑል ናይ
ጋንታ ውህደት፡ ንደረጃ ቅድድም ብሽክለታ
ሃገር ዘበርኽ ውጽኢት ሒዞም ክምለሱ
ጻዕርታቶም ከሐይሉ ተላብዩ።
ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ዝስርዑ
ውድድራት፡ ብዕብየቱን ዓቕሚ ኣወዳድብኡን

ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ዙር ኣሚሳ ቦንጎ ጋቦን፡
ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድሩ ሸውዓተ
መድረኻት ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ካብ ኣህጉር
ኣፍሪቃ ዝተወከላ ሃገራውያን ጋንታታትን
ኤውሮጳውያን ክለባትን ሓያል ተወዳዳርነት
ከርእያሉ ትጽቢት ይግበረሉ።

ገምጋማዊ ርክብ መደብ ስልጠና ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ተኻይዱ

“ኮንተን ሞሪኖን ምስ ኣእምሮኦም የለዉን” ካፔሎ
ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ፋብዮ ካፔሎ፡ ኣብ
መንጎ ሞሪኖን ኮንተን ዘሎ ጽልኢ ካብ
ቁጽጽር ወጻኢ ከም ዝኸደ ገሊጹ። ንሱ
ወሲኹ፡ ኣንቶንዮ ኮንተ ኣብቲ ምትፍናን
ለባም ኣተሓሕዛ ከም ዘርኣየ ሓቢሩ።
ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንተን ናይ
ማንቸስተር መዘናኡ ሞሪኖን ኣብ ዝሓለፈ
ሳምንቲ ክጓጠዩ ተሰሚዖም እዮም። እዞም
ኣሰልጠንቲ፡ ዝመጽእ 25 ለካቲት ኣብ
ስታድዩም ኦልድትራፎርድ ክገጥሙ እዮም።
ንምትፍናን እዞም ኣሰልጠንቲ ከም
ዝተኸታተሎ ዝገለጸ ካፔሎ፡ ዋላኳ ሞሪኖ
ልሙድ ተመሳሳሊ ዛንታ እንተለዎ፡ እዚ
መጠኑ ዝሓለፎ ጽልኢ ከም ዘተሓሳሰቦ እዩ
ዘረድእ።
“ከም ዝመስለኒ ኮንተ ኣንጻር መን
ይገጥም ምህላዉ ዝተገንዘበ ኣይመስለንን፡”
ብምባል ንስካይ ኢጣልያ ዝገለጸ ካፔሎ “ከም
ዝመስለኒ ማልያ ቸልሲ እዩ ነዞም ኣሰልጠንቲ
ዘህተፍትፎም። ሞሪኖ ምስታ ክለብ ኣብ
ዝነበረሉ ዘርእዮ ዝነበረ ትዝክርዎ ዲኹም?
ኮንተ ከኣ ከምቲ ሞሪኖ ዝገብሮ ዝነበረ እዩ

ዝደግም ዘሎ። ሞሪኖ ጋንታኡ ክትዕወት
እንከላ ዳርጋ ከም ጽሉል ብብርኩ እዩ
ዝኸይድ ነይሩ” ኢሉ። ኣስዒቡ “ክልቲኦም
ኣእሞሮኦም ኣይቆጻጸሩን እዮም ዘለዉ።
ምትፍናኖም ክንድዚ ክኸውን እዩ ኢለ
ሓሲበ ኣይፈልጥንየ። ሞሪኖ ኣብ ከምዚ ዝበለ
ጉዳያት በሊሕ እዩ። ወላ ከተሕርቖ ኢልካ
ዝኾነ እንተተዛረብካ፡ ነቲ ኣተኩሮ ናብ ካልእ
ኣንፈት ናይ ምቕያር ክእለት ኣለዎ፡” ይብል።
ካፔሎ ኣብ መወዳእታ “ምስ ሞሪኖ ክትካታዕ
እንተዄንካ ጽቡቕ ምልከት ቋንቋ እንግሊዘኛ
ክህልወካ ኣለዎ። ወይ ከኣ እሙን ኣስተርጓሚ
ክትቆጽር ኣለካ። ምኽንያቱ እቲ ንስኻ ትብሎ
ዘይደለኻዮ ትርጉም ከይወሃቦ። ከም ዝመስለኒ
ሞሪኖ ቁሩብ ተቖጢዑ ኣሎ። ኣጸቢቐ እየ
ዝፈልጦ። ኣብ መንጎ ማን.ሲቲን ዩናይትድን
ዘሎ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ።
እዚ ከኣ ከሕርቖ ይኽእል እዩ። እንተኾነ፡
ማንቸስተር ሲቲ ዓመታዊ ልዕሊ 200-250
ሚልዮን ፓውንድ እያ ወጻኢ ክትገብር
ጸኒሓ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ሓንቲ ድልድልቲ
ክለብ ክትሃንጽ በቒዓ ክብል እኽእል” ኢሉ።

ሪያል ማድሪድ ናብ ግጥማት ርብዒ ፍጻመ ዋንጫ ንጉስ ስጳኛ በጺሓ
ክለባት ስጳኛ ኣብ ማእከላይ ሰሙን ግጥማት
ካልኣይ እግሪ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዋንጫ
ንጉስ ስጳኛ ኣካይደን። ሪያል ማድሪድ ምስ
ኑማንስያ ገጢማ 2ብ2 ድሕሪ ምፍልላያ
ብድምር ውጽኢት 5ብ2 ረቲዓ ናብ ግጥማት
ርብዒ ፍጻመ ሓሊፋ። ሉቃስ ቫዝኴስ ንኽልተ
ሸቶታት ማድሪድ ከመዝግብ እንከሎ፡
ፈርናንደዝ ሄሮ ድማ ዋና ሸቶታት’ታ ኣብ
ታሕተዋይ ዲቪዝዮን እትነጥፍ ኑማንስያ

እዩ። ማድሪድ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 3ብ0
ተዓዊታ ምንባራ ይዝከር። ማድሪድ ነዛ ዋንጫ
ድሕሪ 2004 ከም ዘይተዓወተትላ ጸብጻባት’ቲ
ውድድር ይሕብሩ። ኣብ ካልእ ጸወታታት
ኣላቨስ ንፎርመንታራ 2ብ0፣ ቪያ ሪያል ንለጋነስ
2ብ1 ስዒረነአን። ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ቫለንሽያ፡
ኣላቨስን ለጋነስን ሪያል ማድሪድን ዛጊት ናብ
መድረኽ ግጥማት ርብዒ ፍጻመ ዋንጫ ንጉስ
ስጳኛ ዝሰገራ ክለባት እየን።

ግጥም ደርቢ ለንደን ብዘይ ሸቶ ተዛዚሙ
ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ግጥም ፍርቂ
ፍጻመ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዋንጫ ካራባኦ
ዝተራኸባ ቸልሲ ምስ ኣርሰናል፡ ኣብ ስታድዮም
ስታምፎርድ ብሪጅ ብዘይ ሸቶ ተፈላልየን።
ኣብቲ ብዓብላልነት ቸልሲ ዝተኻየደ ግጥም፡
ኣሰልጣኒ ኣርሰን ቨንገር ዝተበየነሉ መቕጻዕቲ
ንምፍጻም፡ ኣብ ናይ ክብሪ ትሪቡን ኮይኑ’ዩ
ነቲ ግጥም ተዓዚብዎ። ስሙ ኣብ መስኮት
ምስግጋር ተጻወትቲ ብተደጋጋሚ ዝጽዋዕ

ዘሎ ኣሌክሲስ ሳንቸዝ ኣብታ ግጥም ምስ
ቀዳሞት 11 ተጻወትቲ ብዘይምስላፉ ኣብታ
ክለብ ንዝህልዎ ጻንሖት ኣብ ሕቶ ዘእተወ ከም
ዝኾነ ማዕከናት ዜና ይገልጻ ኣለዋ። ቸልሲን
ኣርሰናልን ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣርባዕተ ግዜ
ኣብ ዝተራኸባሉ ኣብ ኣርባዕቲኡ ማዕረ’የን
ተፈላልየን። ኣብ ውድድር ኮሚኒቲሽልድ
1ብ1፣ 0ብ0 ኣብ ዋንጫ ካራባኦ፣ 2ብ2 ኣብ
ውድድር ፕሪመር ሊግ።

ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ፡
ዓለማዊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ(ፊፋ) ንዝሓንጸጾ
መደብ ምዕባለ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ
ደቀንስትዮ ምርኩስ ብምግባር፡ ካብ ዝሓለፈ
ዓመት 2017 ጀሚሩ ብስም Women’s
Soccer Clinic ብፍሉይ ከካይዶ ናይ ዝጸንሐ
መደብ ‘ምምዕባል ዓቕሚ ተካእቲ ተጻወትቲ
ኩዕሶ ኣግሪ ደቀንስትዮ’ ውጽኢቱ ንምግምጋም

ዝዓለመ ርክብ ብትሸዓተ ጥሪ 2018 ኣብ ቀጽሪ
ቤ/ጽሕፈቱ ኣካይዱ።
ኣብቲ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ
ርእሶም፡ ኮሚሽነር ስፖርት ኤርትራ ኣምባሳደር
ዘመደ ተኽለ፡ ሓለፍቲ ስፖርት መኮንን
ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ኣባላት
ፈጻሚት ኣካል ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን
ኣሰልጠንትን ክኢላታት ቴክኒክን ዝተረኽብሉ

ጋንታ በካዕ ጎብለል ኮይና
ንኣስታት ሓደ ወርሒ ክካየድ ዝቐነየ ቅነ
ስፖርት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ፡ ኣዛዚ ሓይሊ
ኣየር ኤርትራ ሜ/ጀነራል ተኽላይ ሃ/ስላሴ፡
ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓ/ባሕሪ ኤርትራ ኮ/
መልኣከ ተኽለማርያም፡ ኣመሓደርቲ፡ ኣዘዝቲ
ሰራዊትን ስታፋትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ
ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ፡ ብኽብ ዝበለ ስነ
ስርዓት ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚሙ።
ኣብ መዛዘሚ ዕለት ጸወታታት ኩዕሶ
እግሪ ደቂ - ኣንስትዮ ከምኡ’ውን ደቂ ተባዕትዮ ተኻይዱ። ኣብቲ ንዋንጫ መን
ወሰደ ዝተኻየደ ግጥም፡ ፈለማ ንሜዳ ዝወረዳ
ጋንታታት ደ/ኣን ኣውካን ምስ ዳህላክ እየን።
እቲ ሓያል ተወዳዳርነት ክልቲአን ጋንታታት
ዝተራእዮ ግጥም፡ ብዘይ ሸቶ እዩ ተዛዚሙ።
ብፍጹም ቅላዕ ጋንታ ኣውካን 4-3 ተዓዊተን
ዋንጫ ኣልዒለን።
ብድሕሪአን ንሜዳ ዝወረዱ ጋንታታት
ገደም ምስ ማዶት እዮም። ኣብቲ ብጥሉል
ክራማት ባሕሪ ዝተሰነየ ጸወታ፡ ቅድሚ ዕረፍቲ
ጋንታ ማዶት እዮም ተደጋጋሚ ፈተነ ክገብሩ
ተራእዮም። ከም ውጽእቱ ድማ ኢብራሂም
ዑመረዲን ንጋንትኡ መሪሕነት ተትሕዝ ሸቶ
ኣብ መበል 22 ደቂቕ ኣመዝገበ። ካልአይቲ
ሸቶ ብፊሊሞን በሪሁ ኣብ መበል 41 ደቂቕ
ረኸቡ። መርሃዊ ክፍለ ካብ ጋንታ ገደም ኣብ
መበል 44 ደቂቕ ሸቶ ብምምዝጋቡ እተን
ጋንታታት 2-1 ንዕረፍቲ ተፈላለያ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ ሜሮን
ኣለምሰገድ ኣብ መበል 51 ደቒቕ ንጋንትኡ
ማዕረ ትገብር ሸቶ ኣመዝገበ። ብውልቁ
መበል 14 ሽቶኡ ምዃና’ያ። ኣይጸንሐን ኣብ
መበል 60 ደቒቕ ሜሮን ኣለምሰገድ ንዕኡ
ካልአይቲ ንጋንትኡ ድማ መሪሕነት እተትሕዛ
ሸቶ ኣቝጸረ። ጋንታ ገደም ክልተ ግዜ

ንተዓዘብቲ ሓፍ ኮፍ ዘበላ ዓንዲ ልዳት ሃሪመን
ዝተመልሳ ኮዓሳሱ ፈተነት። ጸወታ ከምዚ ኢሉ
ብሓያል ተወዳዳርነት እናቐጸለ ግን፡ ቢንያም
መንግስተኣብ ኣብ መበል 68 ደቒቕ ራብዐይቲ
ሸቶ ገደም ኣመዝገበ። ጸወታ ከኣ ብዓወት
ገደም 4-1 ተዛዘመ። ብዘይካ’ዚ ኩዕሶ መርበብ
ደ//ተባ ጋንታ ሓራት ዋንጫ ክትዓትር እንከላ፡
ማዶትን በካዕን ድማ ካልአይትን ሳልሰይትን
ኮይነን ውድድረን ዛዚመን። ኩዕሶ መርበብ
ደ/ኣን ቀዳመይቲ ጋንታ ኣውካን፡ ካልአይቲ
ጋንታ ዳህላክ፡ ሳልሰይቲ ጋንታ ዓጊግ።
ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ደ/ኣን ዳህላክ፡
ኣውካን፡ ሓንሽ። ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ
ደ/ተባ ማዶት፡ ሃዋክል፡ በካዕ። ጉታ ገመድ ደ/
ተባ .በካዕ፡ ሃርሚል፡ ማዶት። ጉታ ገመድ ደ/
ኣን፣ ዓጊግ፡ ኣውካን፡ ዳህላክ። ጉያ እግሪ
21 ኪሎሜተር፣ ፋኒኤል ዮውሃንስ፡ መሓመድ
ጅምዕ ምርካብ፡ ግርማጽዮን ካሕሳይ።
ብሉጻት ተጻወትቲ ከምኡውን ብሉጻት
ኣመዝገብቲ ሽቶ
1.ብልጽቲ ተጻዋቲት ኩዕሶ መርበብ ደ/ኣ፡
ዮርዳኖስ ኣለም - ጋንታ ዳህላክ
2.ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ መርበብ ደ/ተባ፡
ነጋሲ ሓጎስ - ጋንታ ሓራት
3.ብልጽቲ ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ደ/ኣን፡
ሓበን ተስፋማሪያም - ጋንታ ዳህላክ
4.ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ አግሪ ደ/ተባ፡
ብንያም መንግስትኣብ - ጋንታ ገደም
5. ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ደ/ተባ፡ ሜሮን
ኣለምሰገድ ብ15 ጎል - ጋንታ ገደም
6.ብልጽቲ ኣመዝጋቢት ሸቶ ደ/ኣን፡ ሳሌም
ሃብቶም - ጋንታ ኣውካን
7.ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ሓይሊ ባሕሪ
2017/2018 ጋንታ በካዕ ብ41 ነጥቢ ጐብለል
ብምዃን ዓባይ ዋንጫ ተሸሊማ።

መደብ፡ እተን ከም መበገሲ ናይቲ ናይ ምዕባለ
መደብ ዝተታሕዛ ኣብ ሓሙሽተ ጋንታታት
ዝተሓቖፋ ኣስታት 100 ተጻወትቲ፡ ክወስዳኦ
ንዝጸንሓ መደባት ስልጠና ኩዕሶ እግሪን
ተወሳኺ ሞያዊን ኣካዳሚያዊን መደብ
ብዝምልከት ብኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ
ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኣለምሰገድ ኤፍሬም
ሓጺር መብርሂ ድሕሪ ምቕራቡ፡ ሰልጠንቲ
ደቀንስትዮ ብኣለይተን ተሰንየን ዝወሰዳኦ
ናይ ኣካላዊ ብቕዓት፡ ቴክኒካዊን ታክቲካውን
ስልጠናታት ኩዕሶ እግሪ፡ ንዕዱማት ኣብ ርእሲ
ምቕራበን ኣብ ክልተ ጋንታታት ብምምቃል
ንዕዱማት’ቲ ዕለት ዝመሰጠ ምሕዝነታዊ
ግጥም ኣካይደን፡፡
ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ
ምስ ዓለማዊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ(ፊፋ)ን
ሃገራውያን መሻርኽቲ ኣካላቱን ብምውህሃድ፡
ነቲ ተዳኺሙ ዝጸንሐ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ
ደቀንስትዮ ሃገርና ንምብርባር ዘበገሶ እዚ
ናይ ምዕባለ መደብ’ዚ፡ ዕላምኡ ደቀንስትዮ
ተጻወትቲ ብሓፈሻ እተን ኣብ ንጡፍ
ውድድራት ስፖርት ሓይልታት ምክልኻል
ዝርከባ ድማ ብፍላይ ኣብ ቀጻሊን ስሩዕን
ልምምድን ትምህርትን ብምጽማድ፡ ቴክኒካዊ
ምዕባለ ኩዕሶ እግሪን ሞያዊ ስልጠናታትን
ከምዝረኽባ ብምግባር፡ ብቑዕን ቀጻልነት
ዘለዎን ውድድር ክለባት ንምምስራትን
ንምምዕባልን ዝዓለመ ኮይኑ፡ እቲ መደብ
ካብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ 2017 ኣትሒዙ ከም
መበገሲ ኣብ ውድድራት ስፖርት ሓይልታት
ምክልኻል 2016 ንዝተሳተፋ ኣስታት 100
ስፖርታውያን ብሓደ ብምጥርናፍ፡ ብሽዱሽተ
ምዱባት ኣሰልጠንቲ ከምኡ’ውን ክኢላታት
ሕክምናን ሰሙናዊ ናይ ልምምድን
ትምህርትን ሰዓታት ብምድላው፡ ከካይዶ
ዝጸንሐ ዝተወሃሃደ ስራሓት ውጽኢታዊ
ምንባሩ፡ ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ
ኤርትራ ኣቶ ኢሰያስ ኣብርሃም፡ ኣብቲ
ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ንዝያዳ
ምሕያሉ ከኣ ክሳብ ምዛዝም ወርሒ ጥሪ
ተወሳኺ ወጻኢታት ተገይሩሉ ክቕጽል
ምዃኑ ኣፍሊጡ። ካብ ወርሒ ለካቲት ድማ
ኣብ ስሩዕ ናይ ውድድር መደባት ንምእታው
ይስርሓሉ ምህላዉ ሓቢሩ።

ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.115

ል

ት
እምነ ን
ሰ
ታደ ያ ስልጣ
ም
ሄ
ሊድ
ቤተል

ኤ
ኣማኑ

ዞባ ደቡብ መንደፈራ

ወ/ሮ ነገሰት ተወልደ ሃይለ፡ ስም ትሕቲ ዕድመ ጓለይ
ዊንታ ሓጎስ ክፍላይ ምባል ተሪፉ፡ ዊንታ ዓብደልዋስዕ
መሓመድብርሃን ሓጎስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/2/18 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ክትመውሊዕ
ወ/ሮ ርግኣት ወልደሃይማኖት ገብረኪዳን፡ ኣብ ኣባርዳእ
ዝርከብ ገዛ ብውህብቶ ብወላዲተይ ወ/ሮ ሂወት የረዳ
ስባህቱ ስለዘሎ ይመዝገበለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን8/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣብ መንጎ ይግባይ በሃሊት ለተብርሃን ኣውዓሎምን
መልሲ ወሃቢ ከሰተ ዘረርፊኤል ገብሪሂወትን ዘሎ ክርክር፡
ኣቶ ከሰተ ዘረርፊኤል ገብሪሂወት ተጸዊዑ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ
ወኪሉ፡ ን15/2/18 ኣብ ላ/ቤ/ፍ ዞ/ደ/መንደፈራ ይቕረብ።
ምስዘይቀርብ ጉዳይኩም ኣብ ዘየለኹምሉ ክቕጽል እዩ።

ምልክታ ጨረታ
ማ/ደ/ቤት/ትም/ዳሉል እዚ ዝስዕብ ንብረት ብጨረታ ክገዝእ ስለዝደለየ ዝተሓደሰ ሕጋዊ ፍቓድ
ንግዲ ዘለዎ ክሳብ 16/1/2018 ከቐርብ ንሓትት።

- ናይ 2016/2017 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ መንነት ፎቶ ኮፒ።
- ናይ 2016 ግብሪ ዝኸፈለሉ ስነድ።
- ምልክታ ጨረታ ክሳብ 14/01/2018 ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዕለት 15/01/2018 ሳንዱቕ ጨረታ
ሰዓት 3፡00 ድ/ቀትሪ ተጫረትቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤ/ጽ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ይኽፈት።
- መግለጽን ቅጥዕን ፎርም ካብ ቤ/ጽ/ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ካብ ጋዜጣ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩኩም
ክትወስዱ ትኽእሉ።
- ኣስመራ ፓላስ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብምሉኡ ይኹን ብኸፊል ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ
ዝሓለወ እዩ።

o

Operates cranes according to operating instructions and safety requirements.

o

Carries out basic slinging and rigging.

o

Carries out pre-start checks on cranes.

o

Identifies ground stability for setting up cranes.

o

Follows instructions regarding’ ’Lead Charts and Lift Plans’’.

o

Maintain equipment; parts and supply stocks by carrying out regular stock takes
and ordering replacements as required.

Gives feedback for daily progress reports for the department. (Action Tracker)

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
Qualifications:
•
•

Grade 12 for locals (Technical skill).
Technical College Mechanical/Rigging/Cranes Diploma

Knowledge and Experience:
•

5years relevant work experience

Technical Skills
•

Good eye sight, Attention to detail

•

Analytical skill

•

Problem solving, Supervisory
experience

Behavioral Skills

ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ካብ ጥሪ 01 ክሳብ ሰነ 30/2018 ዘገልግል ነዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለው
ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም

Reads Load-out charts on Mobile Cranes

o

ዳግማይ ምልክታ ጨረታ
1.ዝስተ ባህርያዊ ዕሹግ ማይ ናይ ዝተፈላለዩ ሊትሮን ጀሪካን
2.ቡን (ዝተቐልወ፡ ተቐልዩ ዝተጣሕነ)
3.እንቋቑሖን ዶርሆን

o

Reporting

•

ሀ. ዝግዝኡ ንብረት ቴሌቪዥን LG 55 inch ……….. 1
ለ. ፕሮጀክተር LCD…………………………......... 1
ሓ/ማ/ደ/ቤት/ዳሉል
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•

Communication(English),Assertiveness, Interpersonal
Relation

•

Integrity, Prioritizing skills & multi-skilling, Selfmotivation

•

Ability to work towards strict deadlines, High level of
accuracy

2. Position: Payroll Officer (01)
Department: FITS-Finance
Major Duties and responsibilities:•

Processing of Monthly payroll
o Ensure that hard copy of timesheets are collected from Human Resources and
are authorized prior to processing.
o

Accurately capture all Payroll related data necessary to process and meet
scheduled deadlines.

o

Responsible for computing salary and overtime payments, calculating and
Assist

o

recording payroll deductions, maintaining related records and tax reports.

VACANCY ANNOUNCEMENT

o

Updates all employee status changes, including terminations and calculating
paid leave.

Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following positions for Bisha
site project.

o

Ensure that all input documents received are signed-off prior to entering this on
the Payroll system.

o

Ensure that cut-off dates for Payroll input are clearly defined and that no inputs
are done after the closing date.

o

All inputs and changes made must be signed off by the Payroll Supervisor prior
to finalization of the Payroll.

o

All changes made must be documented and filed for audit purposes.

o

Enter payroll data into the payroll system. Run the payroll and generate relevant
reports.

o

Ensure that electronic transfer payments to employee bank accounts are made
timeously and that all changes on bank accounts are processed.

o

Prepare cash salary payments and ensure that staffs sign for receipt of salary.

o

Prepare employee’s pay slip and distribute to departmental manager timeously.

ሆቴል ኣስመራ ፓላስ

1. Position: Crane Operator (01)
Department: Engineering
Major Duties and responsibilities:• Planning

•

o

Responsible for forecasting and planning of rigging/forklift/crane operating.

o

Makes use of “Planned Maintenance Schedule”.

o

Tracks the use of maintenance and repair parts and orders accordingly.

Implementation of the Plan
o

Identify the highest priority for each week and focus on completing relevant
tasks.

o

Ensures good housekeeping.

o

Prepare income tax payments per legislation and standard procedures.

o

Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including leading
Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate PPE.
Report any safety issues/incidents.

o

Create employee account in Accounting System as required.

o

Ensure employee loan accounts / expense claims are processed in the Payroll
system.

o

Manage the petty cash weekly, ensure all disbursements are done according to
procedure and ensure that all payments are authorized correctly for expense
claim payments from petty cash.

o

Daily collections of GJV documents and ensure proper sign-off prior to filing.

o

Performs regular inspections in order to detect potential problems before they
cause breakdowns.

o

Controls downtime by ensuring the best techniques are being used to repair
breakdowns.

o

Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other
rules and standards as directed. Identifies any hazards in the work place.

•

Ensure Correct Deductions from Salary Payments

ሓዳስ
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•
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o

Ensure that deductions are made in line with policies and procedures on statutory
deductions.

o

Deductions can
documentation.

only

be

processed

with

the

necessary

signed-off

Advisory
o Provide an advisory support to employees enquiring about Payroll issues.
o

All queries not resolved must be referred to the Payroll Supervisor.

o

Researches, resolves, and responds to employee questions and problems while
delivering quality customer service.

o

Keeps abreast of the payroll processing system and changes in salary and tax
laws.

•

•

Administration
o Maintain and ensure that Payroll database is up to date at all times.
o

Maintains company personnel payroll files.

o

Advising Payroll Supervisor regarding data integrity as well as required updates
on policies, procedures and processes.
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o

Ensure proper supporting documents for journal are sign-off before posting
journals and filed.

o

Assist the accountant in ensuring expenses are codded to the correct GL account
and cost centers.

o

Assist accountant in analyzing over or under budget or forecast items.

o

Assist and participate in annual inventory count.

o

Assist and participate in verification of fixed asset existence.

Assist in Preparing for report writing
o Provide assistance in report writing as requested by accountant.
o

Assist in the preparation of month end accounts to strict deadlines.

o

Assist in collecting and providing information for reporting requirements

Monthly reconciliations
o Prepare GL account reconciliation.
o

Assist Accountant in ensuring reconciled GL balance ties back to trial balance.

o

Ensure prepared month end reconciliations are reviewed and approved by
finance superintendent.

o

Prepare the sub-ledger GL accountant reconciliation.

•

Reconciliation
o Ensure that Payroll related reconciliations are done on time for sign-off by
Payroll Supervisor.

•

Reporting
o Preparation of documentation required for reporting for payroll purposes.

o

Check and specify the GL codes and cost centers and sign the summary report
for review.

o

o

Forward to accountants payable to obtain approval from Finance Department
and to process receipts and issue cheque for petty cash.

•

•

Report weekly petty cash balance & request for reimbursement.

Control of Petty Cash and Sales Cash
o Manage the petty cash weekly.

•

Process Petty Cash Claims Summary
o Check receipts from Asmara Petty Cash against the summary provided.

Financial Documentation
o Assist Accountants in obtaining approval form from relevant authorizers.

o

Ensure all disbursements are done according to procedure.

o

Collect and record cash received from Bars and Shop.

o

Assist Accountants in ensuring supporting documents are filed properly.

o

Prepare and post GJV for Bar and Shop sales.

o

Assist accountant during year-end audit.

Process Expense Claims
o Collect Expat Expense Claim, check cost and account allocation and post to
Accounting System monthly.
o

Ensure all payments are signed off correctly for expense claim payments.

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS

Qualifications:
•
•

Grade 12 Accounting
Certificate/Diploma in Accounting or equivalent

Knowledge and Experience:
•
•

2 Years Accounting knowledge
1-3 years’ experience in accounting environment

Technical Skills
• Computer Literacy (MS Office
– Intermediate, Payroll software
package)
•
•
•

Numerical Accuracy
Bookkeeping skill
Recordkeeping

Behavioral Skills
•
•
•

Attention to detail
Assertiveness,
Communication (English and local language)

•
•
•
•

Confidentiality
Proactive
Honesty
Interpersonal Relations Task and deadline oriented

3. Position: Accountant (01)
Department: FITS-Finance
Major Duties and responsibilities:•

•

Assisting Accountants
o Assist and oversee the accountant with analyzing operating cost variances.
o

Assist accountant that journals are done timeously for month end closing
9accruals and pre payments).

o

Assist the accountant in checking transactions and providing explanation to
other end user departments.

o

accountant in following up of receivables and back charges.
o

Assist accountant in preparation of correcting, adjusting, recurring journals.

•

Qualification
o Degree or Diploma in Accounting/Finance.

•

Knowledge and Experience
o Two Year experience in an Accounting environment.
o

Knowledge of accounting principles.

o

Knowledge of accounting software is desirable.

o

Accounting and book –keeping knowledge.

Technical Skills
o Computer Literacy (MS Office–
Intermediate, Excel)
o Mathematical Ability
o Attention to detail
o Analytical skill
o Accounting Principles
o Problem solving skill
o Understanding of GAAP, IFRS & IAS
o Financial Acumen
o Compliance to accounting standards
Behavioral Skills
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication (English and local language)
Assertiveness,
Interpersonal Relations
Confidentiality
Confidentiality
Ability to work towards strict deadlines
High level of accuracy
Discretion

General Information and other requirements:
Place of Work:
Bisha.
Salary: 		
As per Company salary scale.
Type of contract
Indefinite Period of time
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 to sender.
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
Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens Employment Permit Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ሓዳስ
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ቻይና፡ 184 ነፈርቲ ትጠልብ

ተስፋኣለም የማነ

ሩስያ - ብቕትለት 59
ሰባት ዝተኸሰሰ ጥርጡር...
ፖሊስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሓያለ
ደቂ-ኣንስትዮ ብምቕታሉ ገበነኛ ኰይኑ
ዝተረኽበ ሚኻኤል ፖፕኮቭ ዝተባህለ
ሩስያዊ፡ ሕጂ ድማ ንኻልኦት ተወሰኽቲ
59 ሰባት ቀቲልካ ብዝብል ክሲ ናብ
ቤት-ፍርዲ ቀሪቡ።
ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና
ኢንተርፋክስ፡ እቲ ወዲ 53 ዓመት
ጥርጡር፡ ካብ 1992 ክሳብ 2010 ኣብ
ዝነበረ እዋን ነቶም ተወሰኽቲ ሰባት
ከም ዝቐተሎም ባዕሉ ድሕሪ ምንዛዙ’ዩ
ክሲ ተመስሪትሉ። በቲ ቤት-ፍርዲ ገበነኛ
ኰይኑ እንተ ተረኺቡ ድማ፡ ኣብ ዘበናዊ
ታሪኽ ሩስያ ካብ ዝተራእዩ ዕሉላት
ገበነኛታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ
እዩ። ንሱ፡ 22 ደቂ-ኣንስትዮ ዓሚጹ
(ተጋሲሱ) ብምቕታሉን ንኻልኦት ክልተ
ድማ ክቐትለን ብምፍታኑን፡ ኣብ 2015
ብቤት-ፍርዲ’ታ ሃገር ንሕልፈት ክእሰር
ተበይኑሉ ነይሩ።
እቲ ጥርጡር ንመርመርቲ ገበን’ታ ሃገር
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ንብምልኡ’ቲ ገበናት
ኣብታ ዝቕመጠላ ከተማ ኣንጋርስክን
ከባቢኣን ከም ዝፈጸሞ ተናዚዙ። ንገለ ካብቲ
ገበናት፡ ኣብ 1998 ካብ መሳርዕ ፖሊስ ምስ
ተኣልየ ከም ዝፈጸሞ፡ ብዘይካ ሓደ ወዲተባዕታይ ኣባል ፖሊስ ከኣ ኵለን ግዳያቱ
ካብ 16 ክሳብ 40 ዓመት ዝዕድመአን
ደቂ-ኣንስትዮ ምዃነን ወሲኹ ተናሲሑ።
ኣኽበርቲ ሕጊ ብወገኖም ኣብ ዝሃቡዎ

ሓበሬታ፡ ፖፕኮቭ ነቲ ቅትለት ኣብ እዋን
ሕላፍ ሰዓት ናይ ለይቲ ይፍጽሞ ከም
ዝነበረ፡ ሓደ ሓደ ግዜ’ውን ተረኛ ኣብ
ዝዀነሉ ግዜ ነቲ ኣሰቃቒ ተግባራት ኣብ
ውሽጢ’ታ ናይ ፖሊስ መኪናኡ ይፍጽሞ
ምንባሩ ገሊጾም። ፖሊስ ኣብ 2012 ነቲ
ጉዳይ ዳግማይ ክምርምሮ ምስ ጀመረ፡
በታ ኣብ ሓደ ቦታ ፍጻሜ ገበን ጠንጢኑዋ
ዝተረኽበት መኪናኡ ተሓጊዙ ከለልዮን
ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትዎን ከም ዝኸኣለ
ድማ ወሲኾም ኣመልኪቶም።
ንሱ በዚ ተመስሪትሉ ዘሎ ክሲ ቅትለት
ገበነኛ ምዃኑ ምስ ዝረጋገጽ፡ ቁጽሪ ግዳያቱ
81 ክበጽሕ እዩ። በዚ ከኣ ነቲ 48 ሰባት
ብምቕታል ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ዕሉል
ገበነኛ ኣሌክሳንደር ፒቹሽኪን፡ ከምኡ
ድማ ነቲ ኣብ እዋን ሕብረት ሶቬት 52
ሰባት ብምቕታል ሪከርድ ሒዙ ዝርከብ
ኣንድረ ቺካቲሎ ቀዲሙ፡ “እቲ ዝሰይጠነ
ሰብ” ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ።

ተወሳኺ
ደቂ 100 ዓመትን ልዕሊኡን ጥራይ ኣብ ዝተሳተፉዎ ሓያለ ኣህጉራዊ ቅድድም
ብሽክለታ፡ ብተደጋጋሚ ንመወዳድርቱ ረቲዑ ስሙ ኣብ ዓለማዊ መዝገብ ክብረ-ወሰን
ከስፍር ዝኸኣለ ፈረንሳዊ ሽማግለ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ መበል 106 ዓመቱ ጠቕሊሉ
ካብ ኮረሻ ብሽክለታኡ ወሪዱ።
እቲ ሮበርት ማርሻንድ ዝተባህለ ኮርሳተረ፡ ዝሓለፈ ጥሪ 2017 ኣብ ፈረንሳ ኣብ
ዝተኻየደ ሃገራዊ ውድድር ብሽክለታ፡ ኣብ ሰዓት 22.5 ኪሎ ሜተር ብምዝዋር
ንመወዳድርቱ ረቲዑ ቀዳማይ ኰይኑ ተዓዊቱ ነይሩ። እቲ ዘመዝገቦ ፍጥነት፡ ቅድሚ
ሎሚ ተመሳሳሊ ዕድመ ብዝነበሮም ተወዳደርቲ ካብ ዝተመዝገበ ውጽኢት እቲ
ዝለዓለ ኰይኑ ብፍሉይ ተሰኒድሉ ኣሎ። ንሱ፡ ኣብ 2014 እውን ኣብ ሰዓት 26.93
ኪሎ ሜተር ብምዝዋር ስሙ ኣብ መጽሓፍ ክብረ-ወሰን ከስፍር ክኢሉ ነይሩ እዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ዝሓለፈ ነሓሰ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ደቂ 105 ዓመትን ልዕሊኡን
ጥራይ ዝተሳተፉዎ ውድድር፡ ሻምፕዮን ኰይኑ ተዓዊቱ ነይሩ - ብመሰረት ጸብጻብ
ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ።
ማርሻንድ፡ ካብ ሎሚ ንደሓር ብሽክለታ ምዝዋር ንጥዕናኡ ሕማቕ ምዃኑ ብሓኪሙ
ስለዝተነግሮ’ዩ ካብ ኮረሻ ብሽክለታኡ ወሪዱ ካስኮኡ ክሰቅል መሪጹ ዘሎ። ሓጐስን
ጥዕናን ንኽረክብ ኢሉ
ብሽክለታ ይዝውር ከም
ዝነበረ ዝገልጽ ማርሻንድ፡
ዕለታዊ
ዝምገቦ
መግቢ ፍሩታታትን
ኣሕምልቲን ዝበዝሖ
ምዃኑን፡ ካብ ወልፊ
ሽጋራ ናጻ ኰይኑ
ውሑድ ዓቐን ኣልኮልን
ቡንን ምስታይ ከም
ዘዘውትርን የረድእ።
ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ምሕረት

ቻይና፡ ‘A320’ ዝዓይነተን 184 ናይ
መጓዓዝያ ነፈርቲ ካብ ኤውሮጳዊ ኩባንያ
መፍረ-ነፈርቲ ‘ኤየርባስ’ ንምዕዳግ፡
ጠለብ ከም ዘቕረበት ሰበ-ስልጣን ፈረንሳ
ሓቢሮም።
ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን፡
ኣብታ ሃገር ከካይዶ ዝቐነየ ዑደት
ዛዚሙ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝነቐለሉ እዋን
ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ቻይና ነተን ነፈርቲ
ንምዕዳግ ወግዓዊ ጠለብ ኣቕሪባ ከምዘላ
ፕረዚደንት ዢ ጂንፒንግ ኣብ ርክቦም
ከም ዘረጋገጸሉ ሓቢሩ። ብመሰረት
ሓበሬታኡ፡ ቻይና ነተን ነፈርቲ ኣብ
2019-2020 ክትርከበን እያ። ቀንዲ
መደበሩ ኣብ ፈረንሳ ምዃኑ ዝንገረሉ
ኩባንያ ኣየርባስ’ውን ብሰሉስ ኣብ
ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ ካብ ቻይና ቀሪቡሉ
ዘሎ ናይ ዕድጊ ጠለብ ንምምላእ ኣብታ
ሃገር ዘፍርየን ብዝሒ ነፈርቲ ከዛይደን
ምዃኑ ሓቢሩ።
ቻይና ነተን ነፈርቲ ንምዕዳግ ምስቲ
ኩባንያ ዝበጽሓቶ ናይ ዋጋ ስምምዕ

ክንደይ ምዃኑ ኣይሓበረትን። እንተዀነ፡
እተን ነፈርቲ ዋጋአን ብውሕዱ 18
ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ከም ዝኽእል
ክኢላታት የረድኡ። ቻይና፡ ብደረጃ
ዓለም ንኣመሪካ ተኸቲላ ካልኣይ
ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ኣቪየሽን ዘለዋ ሃገር
እያ - ብመሰረት ጸብጻባት። ፕረዚደንት
ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ
ሕዳር ናብ በይጂንግ ኣብ ዝበጽሓሉ
እዋን፡ ቻይና ካብቲ ቀንዲ ናይ ዕዳጋ

መቐናቕንቲ ኤየርባስ ዝዀነ ኣመሪካዊ
ኩባንያ ‘ቦዪንግ’ 300 ናይ መጓዓዝያ
ነፈርቲ ንምዕዳግ፡ ናይ 37 ቢልዮን ዶላር
ውዕል ከቲማ ከምዝነበረት ይዝከር።
ኣብዚ ሰሙን’ዚ ምስ ፈረንሳ ሓያለ
ቁጠባዊ ስምምዓት ከቲማ ዘላ ቻይና፡ ኣብ
ዝቕጽል 20 ዓመት ብጠቕላላ 7,240
ንግዳውያን ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ከም
ዘድልያኣ፡ ኣመሪካውያን ክኢላታት
ናይቲ ዓውዲ ይእምቱ።

ማለዥያ፡ ዝተሰወረት ነፋሪታ ንምድላይ
ናይ ሚልዮናት ዶላር ውዕል ከቲማ
መንግስቲ ማለዥያ፡ ካብ እትስወር
ዓመታት ኣቝጺራ ዘላ ብቑጽሪ በረራ
‘MH370’ እትፍለጥ ዝነበረት ናይ
መጓዓዝያ ነፋሪቱ ኣብ ውሽጢ 90
መዓልቲ ንምርካብ፡ ‘ኦሽን ኢንፊኒቲ’
ምስ ዝተባህለ ኣመሪካዊ ኩባንያ ስምምዕ
ከቲሙ።
ብመሰረት’ቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ኳላ
ሉምፑር ዝተኸተመ ስምምዕ፡ እቲ ምስ
ባሕሪ ኣብ ዝተኣሳሰር ስርሓት ዝነጥፍ
ኩባንያ ነታ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ ሰለስተ
ወርሒ ምስ ዝረኽባ፡ ካብ መንግስቲ
ማለዥያ ክሳብ 70 ሚልዮን ዶላር
ዝበጽሕ ጉንዖ ክቕበል እዩ። እቲ ኩባንያ፡
ካብ ነርወይ ብኽራይ ዘምጽኣ ዝተራቐቐ
ናይ ዳህሳስ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐት ዘበናዊት
መርከብ ናብ ደቡባዊ ህንዳዊ ውቅያኖስ
ብምልኣኽ፡ ነቲ ናይ ምድላይ ስራሕ ኣብ
መፋርቕ ናይዚ ወርሒ’ዚ ክጅምሮ ምዃኑ
ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኩባንያ ወሲኹ፡
እታ መርከብ ድሮ 65 ክኢላታት ሒዛ
ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ’ዚ ካብ ደቡብ
ኣፍሪቃ ተበጊሳ ናብቲ ቦታ ተምርሕ
ከምዘላ ሓቢሩ። ንስብርባር ናይታ ነፋሪት
ንምድላይ ክሳብ 6 ሽሕ ሜትሮ (6 ኪሎ
ሜተር) ክጠልቁ ዝኽእሉ - ዝተራቐቐ
ካሜራን ካልእ ናይ ዳህሳስ ቴክኖሎጂን

ዝተገጥመሎም ሸሞንተ ጠለቕቲ
ሮቦታት’ውን ጽዒና ከምዘላ እቲ ኩባንያ
ኣመልኪቱ።
ብመሰረት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ፡ እቲ
ኩባንያ ነታ ‘ቦዪንግ 777’ ዝዓይነታ
ነፋሪት ንምርካብ ኣብ ኣስታት 25 ሽሕ
ትርብዒት ኪሎ ሜተር ዝስፍሓቱ ማያት
ህንዳዊ ውቅያኖስ ዳህሳስ ከካይድ እዩ።
ኣብ ውሽጢ’ቲ ቀዳማይ ዝድህስሶ 5 ሽሕ
ትርብዒት ኪሎ ሜተር እንተ ረኺቡዋ፡
20 ሚልዮን ዶላር ክቕበል እዩ። ኣብ
መወዳእታ ወይ ወጻኢ ካብቲ 25 ሽሕ
ትርብዒት ኪሎ ሜተር ምስ ዝረኽባ ድማ፡
እቲ ዝወሃቦ ጉንዖ ክሳብ 70 ሚልዮን

ዶላር ክበጽሕ እዩ።
ነታ ነፋሪት ንምርካብ ተጀሚሩ ዝዝነበረ
ብኣውስትራልያ ዝተመርሐን 120 ሽሕ
ትርብዒት ኪሎ ሜተር ስፍሓት ዝሸፈነን
ናይ ምድላይ ስርሒት፡ ውጽኢት ምስ
ተሳእኖ ኣብ ቀዳማይ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ
ዓመት ከም ዝተቛረጸ ይፍለጥ።
ንብረት መገዲ ኣየር ማለዥያ ዝነበረት
ነፋሪት ‘MH370’፡ ኣብ መጋቢት 2014
መብዛሕትኦም ቻይናውያን ዝዀኑ 239
ገያሾ ኣሳፊራ ካብ ኳላ ሉምፑር ናብ
በይጂንግ እናምርሐት እንከላ’ያ ጠንቁ
ብዘይተነጸረ ምኽንያት ሃንደበት ካብ
ራዳር ተሰዊራ።

ኢራን፡ ንኣሰጋገርቲ ‘ሓሽሽ’ ብሞት ምቕጻዕ ሓዲጋቶ
እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራን፡ ኣብ
ምስግጋር ሓሽሽ ክነጥፉ ንዝተረኽቡ
ገበነኛታት ብሞት ዘቕጽዕ ሕጊ ክትክልሶ
ምዃና ኣፍሊጣ።
ላዕለዎት ሰብ-መዚ ሕጊ’ታ ሃገር ኣብ
ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ እቲ ዝጸንሐ ሕጊ
ተኸሊሱ ተግባራዊ ክኸውን ምስ ጀመረ፡
ኣብ ኣብያተ-ማሕቡስ ተሓዪሮም ማሕነቕቲ
ዝጽበዮም ዘሎ ኣስታት 5 ሽሕ ገበነኛታት፡
ናይ ሞት መቕጻዕቶም ናብ ናይ ሕልፈት
ማእሰርቲ ክሰጋገረሎም ከምዝኽእል
ሓቢሮም። ብመሰረት ሓበሬታኦም፡ እቶም

ንሞት ተፈሪዶም ዝጸንሑ ገበነኛታት
ዕድመኦም ካብ 20 ክሳብ 30 ኰይኑ፡
ኣስታት 90% ካብኣቶም ንፈለማ ግዜ
ኣብቲ ገበን ዝተረኽቡ እዮም። ኣብ
ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንሕለቕ ኢና
ዝብላ ኣህጉራውያን ማሕበራት፡ ነቲ
ኢራን ወሲዳቶ ዘላ ስጕምቲ ብሓጐስ
ተቐቢለናኦ ኣለዋ።
ኢራን፡ ነቶም ዘለዉዋ ካብ ዕጸ-ፋርስ
ወጻኢ ኣብ ዝዀነ ካልእ ዝተፈላለየ
ገበናት ብሞት ዘቕጽዑ ሕጋጋት’ውን
ኣብ መጻኢ ከተትርፎም ሓሳብ ከም ዘለዋ

ጎደና

ዕለት

ጎደና መረብ ቁ.18 ከባቢ ካምፖቦሎ

12/1/2018

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
Sabur Printing Services

ቁ.ቴሌፎን 127565

ኣተንቢሃ ኣላ። እንተዀነ፡ ብብልሽውና
ንዝተቘማጥዑ ገበነኛታት ብሞት ምቕጻዕ
ክትቅጽሎ ምዃና ኣፍሊጣ። ብመሰረት
ጸብጻብ ቢ.ቢ.ሲ፡ ኣቐዲሙ ክስራሓሉ
ዝጸንሐ ገበናዊ ሕጊ’ታ ሃገር፡ ካብ 30
ግራም ንላዕሊ ኮከይን ሒዙ ዝተረኽበ
ሰብ ብሞት ዘቕጽዕ እዩ ነይሩ። ድሒሩ
ግን እቲ ዓቐን ካብ 2 ኪሎ ግራም
ንልዕሊ ከም ዝኸውን ተገይሩ። ኢራን፡
ካብ 1988 ንደሓር ዛጊት ኣስታት 10
ሽሕ ገበነኛታት ብሞት ቀጺዓ ከም ዘላ
ጸብጻባት የመልክቱ።
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