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ምድልዳል ዝምድና ወላድን...

ባይቶ ዞባ ማእከል፡ ውጽኢት ናይ’ቲ
ብ30 ጥሪ ዘካየዶ መበል 18 ኣኼባ፡ ብ10
መጋቢት በብንኡስ ዞባኡ ኣብ ዘካየዶ
ኣኼባታት ንህዝቢ ገሊጹ።
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣስመራን፡
ንኡሳን ዞባታት በሪኽን ሰረጀቓን ምስ
ህዝቢ ኣብ ዝተገብረ ርክባት፡ ኣባላት
ባይቶ - ብዛዕባ’ቶም ምስ ዝምልከቶም
ኣካላት ዝተዘተየሎም ቊጠባዊ፡ ፖለቲካዊ፡
ማሕበራውን ባህላውን ዛዕባታት መብርሂ
ድሕሪ ምሃብ፡ ርእይቶታት ህዝቢ
ተቐቢሎምን ሕቶታት መሊሶምን።
ተሳተፍቲ፡ ባይቶ - ሕቶታት ህዝቢ
ሰሚዑ ንምፍታሖም ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ
ብምምስጋን፡ ጸገም መጐዓዝያን ዝስተ
ማይን ፍታሕ ክናደየሉ፡ ክብሪ ዋጋ ሃልኪ
ኤለክትሪሲቲን ምድርራቡን ኣብ መነባብሮ
ክብደት ይፈጥር ስለዘሎ ኣቓልቦ ክግበረሉ፡
ህዝቢ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሓበሬታ
ዝለዋወጠሉ መድረኻት ክሰፍሕ፡ ዝብሉን
ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም።
ርክብ ባይቶ ዞባ ማእከል ምስ ህዝቢ፡
ዝመጽእ 17ን 24ን መጋቢት እውን
ክቕጽሎ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።
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ምስጢር‘ታ ስእሊ!
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ፍቕሪ ኵሉ’ያ
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ሕማም ዳች (ሆላንድ)

ደንደንን ቀይሕ ባሕሪን ተዓዊተን

ባይቶ ዞባ ማእከል ውጽኢት ኣኼባኡ ንህዝቢ ገሊጹ
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ዝ
ሬ
ት
በ
ይ
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ባጽዕ - ንኣከባያዊ ጥዕና ዝምልከት ዋዕላ ተኻዪዱ

ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ፡ ብሰንኪ ጉድለት ንጽህና
ዝስዕቡ ሕማማት ንምጉዳል ከካይዶ ዝጸንሐ
ጻዕርታት ብምግምጋም፡ ክሳብ 2020 ኣብ
ዝትግበሩ መደባት ኣገዳሲ ሓበሬታን
ሓሳብን ንምእካብ - ብ7 መጋቢት ኣብ
ከተማ ባጽዕ ዋዕላ ወዲቡ።
ኣብ’ቲ ኣመሓዳርቲ ንኡሳን ዞባታት፡
መራሕቲ
ሃይማኖትን
ሓለፍቲ
መንግስታዊ ኣካላትን ዝተሳተፉዎ ዋዕላ፡
ንብከላ ማይ-ክዖታትን ገማግም ባሕርን
ኣብ ህወታውያን ዘምጽኦ ሳዕቤናትን፡ ኣብ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ከባብያዊ ጥዕና ዝተኻየደ ንጥፈታትን
ውጽኢቱን፡
ከምኡ’ውን
ትካላት
ጥዕና ዘካይድኦ ንጥፈታት ዝምልከት
መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቡ።
ኣብ’ቲ ዞባ ኮም ዝሰረቱ ንጥፈታት
ከባቢያዊ ጽሬት ብሰፊሑ ንምትእትታው
ኣብ 2009 ዝተጀመረ መደብ፡
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብምክልኻል - ኣብ
ምርግጋጽ ውሕስነት ጥዕና ሕብረተሰብ
ዕዙዝ ኣበርክቶ ክገብር ምጽንሑ፡ ከም
ውጽኢቱ ድማ ብሰንኪ ምብካል ኣከባቢ
ዝስዕቡ ሕማማት ከምዝነከዩ ተገሊጹ።

ብመሰረት’ቲ ጸብጻብ፡ 42 ዓድታት ነቲ
መደብ ምሉእ ብምሉእ ከተኣታትዋኦ
እንከለዋ፡ እተን ዝተረፋ ኣብ መስርሕ
ከምዝርከባ፡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ፎሮ፡
ገልዓሎ፡ ቃሩራን ኣፍዓበትን ግን ዝያዳ
ስራሕ ከምዘድሊ ተሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሱ፡ ጥዕና
ህዝቢ ከየውሓስካ ዝካየድ ልምዓትን
ዝረጋገጽ ምዕባለን ከም ዘየለ ብምዝኽኻር፡
ትግባረ ዝተወጠኑ መደባት ካብ ቀዳምነታት
ምምሕዳር ዞባ ከምዝኾነ ገሊጹ።

መንግስቲ ኤርትራ፡ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ናይ ሓዘን መልእኽቲ ሰዲዱ
መንግስቲ ኤርትራ፡ ብምኽንያት ሓደጋ ምውዳቕ ናብ ናይሮቢ
እትጐዓዝ ዝነበረት ቦዪንግ 737 ዝዓይነታ ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን፡
ሞት ብምሉኦም ተሳፈርታን፡ ናብ መንግስቲ ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት
ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን ስድራ-ቤታት ግዳያትን፡ ናይ ሓዘን መልእኽቲ
ሰዲዱ።

‘8 መጋቢት’ ብደረጃ ዞባ ደቡብ ኣብ ጸሮና ተዘኪራ
ማዕረ ዕድላት ንምርግጋጽ፡
ሞያውን ቁጠባውን ዓቕሚ
ደቂ-ኣንስትዮ ዝዓብየሉ ባይታ
ምጥጣሕ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ፡
ብደረጃ ዞባ ደቡብ ኣብ ጸሮና ኣብ
ዝተኻየደ ጽምብል 8 መጋቢት
ተገሊጹ።
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት፡ ሚኒስተር

ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ
ልኡል ገብረኣብ እትርከቦም ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን፡
ከምኡ’ውን ነበርቲ ንኡሳን ዞባታት
ጸሮናን ማይ-ዓይኒን ተረኺቦም
ነይሮም።
ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ደቡብ
ወይዘሮ ሰናይት ኣፈወርቂ፡

ዓቕሚን ብቕዓትን ናይተን ፍርቂ
ሕብረተሰብ ዝኾና ደቂ-ኣንስትዮ
ምሕያል፡ ዓቕሚ ሃገር ምሕያል
ስለዝኾነ፡
ብልዑል
ኣድህቦ
ክስራሓሉ ኣዘኻኺራ።
ኣብ መዳይ ትምህርቲ ተበጺሑ
ዘሎ ኣተባባዒ ሱታፌን ብቕዓትን
ደቂ-ኣንስትዮ በቲ ሓደ፡ ኣብ

ምውጋድ ድሑር ልምድታትን
መርዓ ትሕቲ ዕድመን ተመዝጊቡ
ዘሎ ገስጋስ ድማ በቲ ካልእ፡
ንዝበረኸ ውጽኢት ዓጸፋ ንምስራሕ
ዘተባብዕን ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክምን
ከምዝኾነ እውን ኣገንዚባ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ
ኤፍረም ገብረክርስቶስ ድማ፡

ደቂ-ኣንስትዮ ኣብዚ ትስፉው
መድረኽ፡ ብትምህርቲ፡ ቴክኖሎጂን
ፍልጠትን ዓቕመን ብምዕባይ
ኣፍራይነተንን መጻኢ ዕድላተንን
ከውሕሳ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ዕለት፡ ጉጅለ ባህሊ ፖሊስ
ኤርትራ ሙዚቃዊ መሰናድኦ
ኣቕሪባ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ደቡብ - መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብኣወንታ ተገምጊሙ
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ መስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን ንምሕያል ዝተኻየደ
ጻዕሪ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ከምእተረኽቦ፡
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብ6ን 7ን
መጋቢት ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ
ዘካየዶ ገምጋም ገሊጹ።
ሓላፊ’ቲ ጨንፈር መምህር ህብትዝጊ
ኪዳነ ኣብ ዘቕረቦ ውጽኢት ስራሕ
ናይ ቀዳማይ ሰሚስተር፡ ኣብ መባእታ
88 ሚእታዊት፡ ኣብ ማእከላይ ደረጃ
71 ሚእታዊት፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ
ድማ 72 ሚእታዊት መሕለፊ ነጥቢ
ከም እተመዝገበ፡ ኣብ ኩሉ ደረጃታት
ትምህርቲ ካብ ዝተመዝገቡ ኣስታት
202 ሽሕ ተመሃሮ ድማ፡ እቶም
ኣስታት 81 ሚእታዊት ከምዝሓለፉ
ኣፍሊጡ።
ብደረጃ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዝቐረበ
ጸብጻብ ድማ፡ ኣብ ምጅማር ትምህርቲ
መጻሕፍትን ናውቲ ትምህርቲን
ብእዋኑ ኣብ ኢድ ተመሃሮ ሳላ ዝበጽሐ፡
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ’ቲ
ዝተመደበሉ ግዜ ክጅመር ምኽኣሉ

ስ/
ጊ
ደ
ይ
ወ
ል
ዳ
ይ

ካብቲ ብእወታ ዝጥቀስ ምንባሩ ክግለጽ
እንከሎ፡ ሕጽረት መማህራን ቋንቋ
ኣደ፡ ሕጽረት ኣብያተ-ፈተነን መምሃሪ
ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ካብ’ቶም ቀንዲ

ኣቑርደት - ንወነንቲ ትካላት ኣገልግሎት
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ንወነንቲ
ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ከተማ
ኣቑርደት፡ ኣብ ኣገዳስነት ጽፈት፡ ስሉጥነትን
ቀረብ ትሕዝቶን ዘተኰረ ኣስተምህሮ
ሂቡ።
ጽሬት፡ ጽፈትን ምቕሉል ኣቀባብላን
ካብ’ቶም ንዓሚል ዝስሕቡ ቀንዲ
ረቛሒታት ምዃኖም፡ ኣብቲ ክፍሊ ሓላፊ መጽናዕትን ምክትታል ጸጋታትን
ኣቶ ስምረት ገበረመድህን ኣረዲኡ። ኣብ
ነፍሲ-ወከፍ ትካል ዝወሃብ ኣገልግሎት፡
ንሃገርን ክብርታት ሕብረተሰብን ዘላሊን
ጽቡቕ ስም ዘትርፍን ክኸውን ከምዘለዎ
ድማ ኣገንዚቡ።

ኣቶ ስምረት፡ ኣገልግሎት ቱሪዝም ዝህባ
ትካላት ከም መዕረፊ ኣጋይሽ፡ ከምኡ’ውን
ኣብያተ-ቁርስን መስተን፡ ደረጃኡ
ዝሓለወ ዓይኒ-ምድሪን መሳርሒታት
ቀዳማይ ረድኤትን ክህልወን ከምዝግባእ
ብምትሕስሳብ፡ ዝምልከቶም ኣካላት
ተራኦም ከዕዝዙ ኣተሓሳሲቡ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት ኣቶ
ኢሳቕ ጥዑም፡ ከም’ዚ ዓይነት ኣስተምህሮ
ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ፡
ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት
ብግቡእ ክሰርሑሉ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ህዝቢ ዘመላልሳ
ኣውቶቡሳት - ዘዕርፋሉ ቦታታት
ክመቓራሕ ተላብዮም።

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ
ሊድያ ስልጣን

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተሌሄም ታደሰ
ሳራ ኣለም

ብድሆታት ምንባሮም በሪሁ።
ተሳተፍቲ፡ ንሞያዊ ኣበርክቶ
መማህራን ዝድርዑ ስልጠናታት
ክድፋኣሎም፡
መሳርሒታትን

መሳለጥያታትን ኣገልግሎት ትምህርቲ
ኣብ እዋኑ ክቕረብ ዝብሉ ርእይቶታት
ኣቕሪቦም።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም

ገብረክርስቶስ፡ ጠንቂ ምቁራጽ ካብ
መኣዲ ትምህርቲ ንምእላይን መደባት
ምጥፋእ መሃይምነት ንምድንፋዕን፡ ምስ
ዝምልከቶም ኣካላት ብምውህሃድ ስጉምታት
ክውሰዱ ምዃኖም ኣረጋጊጹ።

ተሰነይ - ነበርቲ ፋንኮ ብምጥርናፎም ረቢሖም
ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ - ምምሕዳር
ከባቢ ፋንኮ፡ ፋሕ ኢሉ ዝጸንሐ ህዝቢ
ብምጥርናፉ፡ ተጠቃሚ መሰረታዊ
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኮይኑ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ

ጸሮና - መብጣሕቲ
ቅርኒብ ዓይኒ ይካየድ ኣሎ
ኣብ ማእከል ጥዕና ጸሮና፡
መብጣሕቲ ናይ ዝተተኽለ ቅርኒብ
ዓይኒ ይካየድ ከምዘሎ፡ ክኢላ
መብጣሕቲ ዓይኒ ኣቶ ፊልሞን
መሓመድ ብርሃን ሓቢሩ።
ዝተተኽለ ቅርኒብ ዓይኒ፡ ንጻዕዳ
ዓይኒ ፋሕፊሑ ክሳብ ምዕዋር
ዘብጽሕ ሓደገኛ ሳዕቤን ከምዘለዎ
ዝገለጸ ኣቶ ፊልሞን፡ ቀንዲ ጠንቁ
ጉድለት ጽሬት ስለዝኾነ፡ ዜጋታት
ኣብ መደባት ጽሬት ዝያዳ ክደፍኡ
ኣዘኻኺሩ።
ምልክታት ሕማም ቅርኒብ ዓይኒ፡
ከም ናይ መንገፍቲ ስምዒት ዝፈጥር
ምዃኑ ዝሓበረ፡ ነርስ ኣሌክሳንደር
ፍስሃ ድማ ካብ ማእከል ጥዕና ጸሮና
ብወገኑ፡ ኣብ ጽሬት ዓይኒ ክግበር
ብዛዕባ ዝግብኦ ጥንቃቐ ብስእሊ
ዝተሰነየ መግለጺ ኣቕሪቡ።
ሓላፊ ናይ’ታ ማእከል ጥዕና ነርስ
ተስፋማርያም ሰመረኣብ ድማ፡
ንወከልቲ ጥዕና ዓድን ኣመሓደርቲ
ከባቢን ብዛዕባ ዝተተኽለ ቅርኒብ
ዓይኒን ሳዕቤኑን ናይ ክልተ
መዓልቲ ስልጠና ከምእተዋህበ፡
እቶም ዝሰልጠኑ ብወገኖም - ኣብ
ከባቢኦም ተርእዮ ናይ’ቲ ጸገም
ኣለልዮም ንክኢላታት ሚኒስትሪ
ጥዕና ክሕብሩ ተላብዩ።

ኣቶ ኢብራሂም መሓመድ እድሪስ፡
ነበርቲ ኣብ 7 ዞናትን 16 ዓድታትን
ተጠርኒፎም ኣገልግሎት ትምህርቲ፡
ጥዕና፡ ማይን ኤለክትሪክን ይረኽቡ
ከምዘለዉ ገሊጹ።
ፋንኮ ኣብ መንጎ ዓበይቲ
ዲጋታት ፋንኮ፡ ፌስኮን ገርሰትን
ብምድኳና፡ ነበርታ ብቐረባ ኣብ’ቲ
ከባቢ ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት
ልምዓት ተዋፊሮም፡ መነባብሮኦም
ዘመሓይሹሉ ናይ ስራሕ ዕድል
እውን ተፈጢሩሎም ከምዘሎ
ኣብሪሁ።
ኣብ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ፡ ክልተ
ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ሓንቲ ማእከል

ጥዕና፡ ፕሮጀክት ማይን ናይ 24
ሰዓታት ኣገልግሎት ኤለክትሪሲቲን
ኣሎ።
ኣቶ ኢብራሂም፡ ኣብ መስመር
ተሰነይ - ፋንኮ ዝርከብ ሩባ፡ ኣብ
ግዜ ክራማት ኣብ ምንቅስቓስ
ተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ይኸውን
ስለዘሎ፡ ዝምልከቶ ኣካል ቈላሕታ
ክገብረሉ ኣዘኻኺሩ።
ነበርቲ፡ ብህዝብን መንግስትን ኣብ’ቲ
ከባቢ ዝሰላሰሉ ዘለዉ ልምዓታዊ
መደባት፡ ኣብ መነባብሮኦምን
ምዕባለ’ቲ ምምሕዳር ከባብን ልዑል
ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ከምዘለዉ
ገሊጾም።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12፡50
13፡30
13:45
14:45
15:35
16:15
17፡05
17፡25
19፡25
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ዶክተራት
Sport Highlights
ሳይዳ
መደብ ስፖርት
ኣልመጀላ
ናትራን
ሄሎው ቆልዑ
ዜና ትግረ
ሄራር/ህድግ
ዜና ትግርኛ
ተኸታታሊት ፊልም መርዓኻ የርእየኒ(12)
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምድልዳል ዝምድና ወላድን ውሉድን
ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com
ኣብ መንጎ ወላዲን ውሉድን
ድልዱል ዝዀነ ዝምድና ክህሉ
መሰረታዊ
ነገር’ዩ።
ዝምድና
እንተዘየለ ግን ብዓቢኡ’ውን እቲ
ናይ ሓባር ጕዕዞ’ውን ኣይክህሉን’ዩ።
ህጻናት ምስ ወለዶም ብዝተፈላለየ
መንገዲ ናይ ምትእስሳር ሓይሎም
ከምዘሐይሉ ክኢላታት ስነ-ልቦና
ይገልጹ። ንኣብነት፡ ህጻናት ዝበዝሕ
ግዜ ምስ ወለዶም ብምትንኻፍ ሓያል
ምትእስሳር ከምዝህልዎም ይገብሩ።
ስለዚ፡ ምትእስሳር (Bonding) መሰረት
ዝምድና ወለዲን ደቆምን ስለዝዀነ
ኣብ መንጎ ወለዲን ህጻናትን ዝህሉ
ስምዒታዊ ርክባት’ዩ።
ብኢድ ምሓዝ፡ ምዝራብ፡ ምዝማር፡
ምንናው፡
ምሕቋፍን
ካልኦት
ኣተዓናጋግላን ኣብ መንጎ ወላዲን
ውሉድን ንዘሎ ስምዒታዊ ርክባት
ንኽዓብን ንኽሕይልን ዝገብር’ዩ።
ከምኡ’ውን ነቲ ቈልዓ ናይ ምምሃር
ሓይሉ ከምዝብርትዕ ይገብር።
ዝበዝሑ ወለዲ ምስ ውላዶም
ዝህልዎም ርክባት ብቕልጡፍ ግብረ
መልሲ’ዩ ዝጅምር። እዚ ከኣ ባህሪያዊ
ስለዝዀነ ኰይኑ፡ ካብታ ውላዶም
ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዞም ምስቲ
ቈልዓ ናይ ዝምድናኦም ምትእስሳር
ዝጅምሩ ማለት’ዩ። ኣብ ቈልዑ
ግን እቲ ምስ ወለዶም ዝምስርቱዎ
ምትእስሳር ቅልጡፍ ኣይኰነን። ቀስ
ኢሉ’ዩ ዝዓብን ምስ ግዜ ዝምስረትን።
ምስ ውላድካ ውሑስ ምትእስሳር
ዝፍጠር፡ ወላዲ ሓላዪ ምስ ዝኸውን፡
ቅልጡፍ
ግብረ-መልሲ
ወሃቢ
ምስ ዝኸውን ከምኡ’ውን ኣብ
ኣተዓባብያ ውሕሉል ኣተኣላልያ
ምስ ዘዘውትር’ዩ። እዚ ማለት ሓደ
ወላዲ ኣብ ውላዱ ሓላዪ፡ ቅልጡፍ
ግብረ-መልሲ ዝህብ ኣተዓባብያ ምስ
ዝኽተል ጥራይ’ዩ ምስ ውላዱ ጽቡቕ
ዝምድና ወይ ምትእስሳር ዝህልዎ።
ናይ ውላድካ ድሌታት ብፍቕራዊ
መንገዲ ደፋፋኢን ኣተባባዕን ግብረመልሲ ምስ እትህቦ ኣብ ልዕሌኻ፡
ኣብ ገዛእ ርእሱን ኣብ ኣከባቢኡን
ሓያል ናይ ምእማን ባህሪ ከጥሪ

ይሕግዞ። ይኹን’ምበር፡ ጎድኒጎድኒ’ቲ ንውላድካ እትህቦ መሰረታዊ
ናይ ክንክን ኣተኣላልያ ምምጋብ፡
ምኽዳን፡ ምንናው (እሩሩ ምባል)
ካልኦት ምትእስሳርካ ዘሐይሉ ኣገባባት
ኣለዉ። እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብቶም
ኣብ መንጎ ወለዲን ህጻናት ደቆምን
ዝዓሞቐን ዝተረረን ምትእስሳር
ንኽህሉ ዝሕግዙ መገድታት’ዮም፦

1. ብዙሕ ሳዕ ገጽ ንገጽ ምውሳእ
ምዝውታር፦ ገጽካ ኣብ ቅድሚ
ውላድካ ኣቕሪብካ ሓያል ናይ
ዓይኒ ንዓይኒ ርክብ ግበርን ፍሽኽታ
ኣጽግቦን። ኣብ ገጽካ ዝዕዘቦ
ስምዒታዊ ለውጢ፡ እትልግሰሉ ፍቕሪ
ሓዘል ድምጺን ካልእን ከኣ ከንቅሖን
ከበራብሮን’ዩ። እዚ ነቲ ህጻን ምስ
ወለዱ ተሪር ርክባት ሒዙ ንኽዓቢ
መሰረት’ዩ ዝዀኖ። ስለዚ ንውላድካ
ገጽ ንገጽ ጠምቶ፡ ፍሽኽታን ፍቕሪን
ኣርእዮ። ንኣብነት፡ ቈልዑ ካብ ምስ
ኣቦኦም ምስ ኣደኦም’ዮም ዝሓየለ
ፍቕራዊ ምትእስሳር ዝህልዎም። እዚ
ከኣ እታ ኣደ ነቲ ህጻን ዓይኒ ንዓይኒ
እናጠመተትን እናሰሓቐትን ፍቕሪ
ሓዘል ድምጻ ስለ እትገልጸሉ’ዩ።
በዚ ከኣ ካብ ንኣቦኡ ዝያዳ ንዓኣ
ክፈልጥን ከለልን ይግደድ። ኣቦ’ውን
ብተመሳሳሊ መገዲ እንተ ደኣ ንህጻን
ውላዱ ፍቕሩን ስምዒቱን ገሊጹሉ
ከምቲ ናይ ኣደ ሓያል ምትእስሳር
ክምስርት ይኽእል’ዩ።

2. ምድህሳስ፦ ፍቕራዊ ብዝዀነ
መገዲ ምትንኻፋት (ምድህሳስ)፡
ንስምዒታዊ
ዕብየት
ውላድካ
ዝዕንግልን
ህዋሳዊ
ኣቓልቦኡ
ዘመሓይሽን ስለዝዀነ ተጠቐመሉ።
ክዳን ክትቅይረሉ ወይ ክትከድኖ
እንከለኻ ህድእ ኢልካ ስዓሞን
ደራርዞን። ክምገብ እንከሎ’ውን ኣብ
ምዕጉርቱ፡ ኣብ መንኩቡን ኣብ
ምናቱን ዳህስሶ። ቀስ ኢልካ’ውን
ነተን ጽቡቓትን ተነቀፍቲን ኣእዳዉን
ኣጻብዕቱን ሓዞ። ኣብ ቈልዑ ዝግበር
ማሳጅ (ምድራዝ) ሓያል መግለጺ
ፍቕሪ
ስለዝዀነ
ተጠቐመሉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ማሳጅ ንቘልዑ የዛንዮም፡

ጸቕጢ የጉድለሎም ንኽድቅሱ’ውን
ይሕግዞም’ዩ’ሞ፡ ንደቅኻ ማሳጅ
ኣይትብቀቕ።

3.ኣብ ኣፍ ልብኻ ኣጸጊዕካ
ምሕቋፍ፦ ነቲ ዕሸል ውላድካ ህድእ
ኢልካ ኣብ ኣፍ-ልብኻ ኣጸጊዕካ
ምሕቋፍ ንዓኻን ንዕኡን ምቹእነት’ዩ
ዝፈጥር። ስለዚ፡ ኣብ ኣፍ ልብኻ
ኣጸጊዕካ ብትሑት እናተንፈስካ
ሕቖፎ። ምቖት ኣካላትካ፡ ሽታ
ቆርበትካን ህርመት ልብኻን ዕረፍቲን
ምጽንናዕን ክፈጥረሉ’ዩ።

4. ምስ ውላድካ ምዝርራብ፦
ንውላድካ ከምዛ ዓቢ ሰብ ገይርካ
ተዛረቦ። “ኣይርድኦን’ዩ፡ ክሰምዓኒ
ኣይክእልን፣ ወዘተ...” ኢልካ ምስኡ
ምዝራብ ኣይተቋርጽ - ተዛረቦ ደኣ።
ከምኡ’ውን ብዛዕባ’ቲ ኣብ ገዛኻ
ኰይንካ እትገብሮ ዘበለ ንጥፈታት
ምስኡ እናተዛረብካ እናተዋዘኻን
ፈጽሞ፣ በዚ ከኣ ከምዝዋሳእ ግበሮ።
ውላድካ ሓንሳብ ኣተኲሩ ምስ
ጠመተካን ድምጹ ምስ ኣስምዓካን
ነቲ ጸያፍ ድምጹን ዘይንጹር ቃላቱን
ከምቲ ናቱ ድምጺ ገይርካ ደጋጊምካ
ምላሽ ሃቦ። ባህታን ሓጐስን ካዕካዕታን
ክፈጥረሉ’ዩ።
5. ንውላድካ ምዝማር፦ ዕላማኻ
ብኸመይ ንውላድካ ፍቕርኻን
ሓጐስካን ገሊጽካ ሕጕስን ድሱትን
ትገብሮ’ዩ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ፍቕርኻን
ሓጎስካን ንምግላጽ ዝጠቕመካ መንገዲ
ድማ መዝሙር’ዩ። ከይሰልከኻ
መዝሙር ኣስምዓዮ። ድምጽኻ ዋላ
ሕማቕ ይኹን ድምጺ ወላዲ ንውሉድ

ዝጸበቐ ምዃኑ ኣሚንካ ዘምረሉን
ድረፈሉን። ከምኡ’ውን “ውላድካ
እሩሩ ንምባል ይጠቅም’ዩ፡ ንዓኻን
ንውላድካን የሐጕስ’ዩ’’ ዝበልካዮ ናይ
መዝሙር ቃና ተጠቐም። ውላድካ
ድማ ነቲ እትገብሮ ጻዕሪን ኣድህቦን
ክፈትዎ’ዩ። በዚ ከኣ ምስ ውላድካ
ጽቡቕ ምትእስሳር ከተጥሪ ኢኻ።

6. መጻወቲ ቈልዑ ምጥቃም፥መጻወቲ ቈልዓ (ባምቡላ) ንቘልዓ ኣብ
ምዝንጋዕ ልዑል ተራ’ዩ ዘለዎ። ኣድህቦ
ቈልዓ ናይ ምስሓብ ብልጫ ስለዘለዎ
ከኣ፡ ንውላድካ ባምቡላ ተጠቒምካ
ከተዛንዮን ከተጻውቶን ምኽኣል ዓቢ
ጥቕሚ’ዩ። ግድን ኣይኰነን ክቡር
መጻወቲ ቈልዓ ክህልወካ። ልዕሊ ኵሉ
ብኣካል ምስኡ ስለዘለኻ ዝዀነ ከጻውቶ
ይኽእል’ዩ ዝበልካዮ ነገር ተጠቒምካ
ከተጻውቶ ትኽእል።
ስለዚ፡ ብፍላይ ኣብተን ቀዳሞት
ኣዋርሕ ናይ ዕድመኡ መጻወቲ
ቈልዓ ተጠቒምካ ንኽመሃርን ከባቢኡ
ንኽድህስስን ሓግዞ።

7.ሙዚቃን ሳዕስዒትን ምጥቃም፦
ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ኰይንካ ትሑት
ሙዚቃ ወሊዕካ ብህድኣት እናሳዕሳዕካ
ንውላድካ ከተዘናግዖን ምሳኻ/ኺ

ንዘለዎ ምትእስሳር ከተሐይሎን
ይከኣል’ዩ። ቈልዑ ብፍላይ ምስ
ወለዶም እቶም ዝበለጹ ሳዓሳዕቲ
ኣዕሩኽ ምዃኖም’ውን ዘይምዝንጋዕ።
ቈልዑ ፈተውቲ ሙዚቃ፡ ፈተወቲ
ምንቅስቓስን ምስ ወለዶም ምቅርራብ
ዝፈትዉን ምዃኖም ኣይትዘንግዕ።
8. ምንባብ ምዝውታር፦ ውላድካ
ብፍላይ ቋንቋ ከማዕብል ኣብ ዝጅምረሉ
ግዜ ከተንብብ ክርእየካ ኣለዎ።
ከተንብብ ክርእየካ እንከሎ ብጽሞና ስለ
ዝከታተለካ ምሳኻ ንዝነበሮ ምትእስሳር
ዝያዳ ተሪር ንክኸውን’ዩ ዝሕግዞ።
ስለዚ ንባብ ምሳኻ ዝያዳ ዕርክነት
ንኽፈጥር ስለዝሕግዞ ድልዱል ፍቕሪ
ክህልወኩም ዝገብር’ዩ። ናይ ንባብ
ልምዲ ንኽሓድሮ ድማ ይጸልዎ።
ክኢላታት ስነ-ልቦና ከምዝገልጹዎ፡
ንውላድካ ኣብ ቅልጽም ኢድካ
ሓቚፍካ ከተንብበሉ እንከለኻ፡ ሩፍታ
ተሰሚዑዎ ነቲ እተንብበሉ ዘለኻ
እናሰምዐን እናስተማቐረን ልዋም
ድቃስ ንኽድቅስ ይገብሮ። ስለዚ፡ ኣብ
ቅድሚ ውላድካ ምንባብ ምዝውታር
ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ውላድካን
ድልዱል ዝምድና ክህልው ዝገብር
ስለዝዀነ ተጠቐመሉ።

መልሲ ሰዱኮ ቁ.2
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ኣዳላዊ ሰለሙን ተኽለማርያም (ራጁ)

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.165

ንትራፊካዊ መስትያት ጥንቁልሓስ ዝምልከት
ጽሑፍ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ - ዓምዲ
መድረኽ ርእይቶ ናይ 2 ጥቅምቲ 2018 ሕታም
ተኣንጊዱ ነይሩ።
እቲ ጽሑፍ፡ ዝተሰባበረ ትራፊካዊ መስትያት
ዳግመ ግምት ንኽግበረሉ ዘዘኻኽር እዩ ነይሩ።
ንድሕነት ህዝብን ንብረትን ተባሂሉ ኣብ ኵርናዓት
(ኵርባታት) መሐበሪ መስትያት (ቬትሮ) ዝግበር
ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ መንገዲ ባጽዕን ካልእ
ቦታታትን ካብ ዝትከል ንደሓር ሓደጋ ኣብ ምጕዳል
ዝተጻወቶ ተራ ቀሊል ከም ዘይኰነ እውን ማንም
ክርደኦ ዝኽእል እዩ።
ጽርግያ ጥንቁልሓስ እንተ ተዓዚብና፡ ብሰንኪ
ቅርጺ መሬት ጸቢብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ብሓደ
ኣንፈቲ ብምሉኡ ኣጻድፍ እዩ። ኣብ ጥንቁልሓስ
ዘንከራረዋ መካይን ኣብ ህይወት ሰብ ይኹን ኣብ
ንብረት ከቢድ ሃስያ ኣስዒበን እየን። ነዚ ከም’ዚ
ዝኣመሰለ ዕንወት ንምክልኻል እዩ እምበኣር እቲ
ትራፊካዊ መስትያት ተተኺሉ። ኣብ ግቡእ ቦታኡ
ተተኺሉ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ምግባሩ ከኣ፡ ዓቢ
ስጕምቲ ንቕድሚት እዩ።
እቲ ጽርግያ ብዙሕን ዝተሓላለኹን ኵርናዓት
ኣለዎ። ዓበይቲ ኣእማንን ኣኻውሕን ናብ ጽርግያ
ተወጢሞምን ተጐሊጮምን ይረኣዩ። እዚ፡ ነቶም
ቁሩብ ሸለልትነት ዘርእዩ መራሕቲ ተሽከርከርቲ
ተወሳኺ መሰናኽል ኰይኑ እዩ ጸኒሑ። ኣሽንኳይዶ
ንሸለልተኛታት፡ ነቶም ብኹሉ መዳያቶም ጥንቁቓት

ትራፊካዊ መስትያት ጥንቁልሓስ ተዓርዩን ዓንዩን
ኣሽከርከርቲ እውን ጽርግያ ጥንቁልሓስ ቀሊል
ኣይኰነን።
እዚ ኣብ ሕማቕ፡ ማለት ክትቆጻጸሮ ኣብ ዘሸግር
ኣንጎሎ ሓጋዚ ዝኾነ መስትያት፡ ንመራሕቲ
ተሽከርከርቲ መስተርሆት እዩ ዝፈጥረሎም። ተኸዊላ
ንእትመጽኦም ተሽከርካሪት ትኹን ካልእ ተንቀሳቓሲ
ኣካል ንምክትታል ኣመና ጠቓሚ ምዃኑ፡ መራሕቲ
ተሽከርከርቲ ባዕላቶም ዝምስክሩዎ እዩ። እዚ
መስትያት ካብ ዝትከል ንደሓር፡ ብቑዕ ኣገልግሎት
ክህብ ዋላ ተገልገልቲ ክንዕዘቦ ጸኒሕና ኢና። ከም’ዚ
ዝኣመሰለ ረብሓ ዘለዎ ንብረት እዩ እምበኣር
ብገበርቲ እከይ ዝዓኑ ዘሎ። ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ድማ
ንኻልኣይ ግዜ ተተኪኡ ኣገልግሎት ክህብ ጸኒሑ።
እንተ ዀነ ግን “ዘራጊ እንከሎ ጽሩይ ማይ ነይስተ”
ከምዝተባህለ፡ ሕጂ’ውን ኣይመንፈቕ ኣይዓመት
እቲ መስትያት ዓንዩ ኣሎ። ጽቡቕ ዘይፈትዉ ሰባት
ንኻልኣይ ግዜ ነበረያ-ነበረ ገይረምዎ ኣለዉ።
ህዝቢ ናይ’ቲ ከባቢ ብዕቱብ ጠሚቱ እንተዝቆጻጸሮን
እንተዝስዕቦን፡ ገበርቲ እከይ ስድሪ ኣይምኸዱን ዝብል
ርእይቶ ኣሎኒ። ምኽንያቱ ካብ ዓይኒ ህዝብን ሕግን
ዝሕባእ ዋላ ሓንቲ ከም ዘየሎ ስለዝኣምን።
እዚ ኣብ መስመር ከረን ኣቝርደት (ጥንቁልሓስ)
እንደገና ምስ ተዓረየ ኣብ ሓጺር እዋን ዝዓነወ
ኣገዳሲ ትራፊካዊ መስትያት፡ ዘጕሂን ዕቱብ

ተገዳስነት ነበርቲ ናይ’ቲ ከባቢን ናይ ጸጥታ ሰባትን
ዝጠልብን እዩ። ምኽንያቱ፡ እናሻዕ ክስበርን እናሻዕ
ክጽገንን ከሎ፡ ብኡ መጠን ዝሓትቶ ወጻኢ ቀሊል
ኣይኰነን። ኩሉ ሰብ ክከታተሎን ሕማቕ እንክርኢ
ናብ ሕጊ ክሕብር እንተ ዘይክኢሉን፡ ብሕጂ እንተ
ተተዓረየ እውን ትርጕም ኣይክህልዎን እዩ።
ሕጂ እውን ነዞም ብህይወት ህዝቢ ዝጻወቱ ዘለዉ
ሰባት፡ ተዓጢቕና ንህደኖምን ኣብ ሕጊ ነቕርቦምን።
ብህይወትን ንብረትን ህዝቢ ዝጻወት ሰብ ከኣ

ቈርበት ኣቓልቦ ይገበረሉ

ቈርበት እንስሳታት ብዙሕ ረብሓታት
ከምዘለዎ ዘካትዕ ኣይኮነን። ገለ ውሑድ ካብ
ጥቕሚ ቈርበት ንምጥቃስ፡ ንመስርሒ ሳእኒ፡
ክዳን፡ ቦርሳ፡ ቁልፊ፡ ደልሚ፡ ለቖታ፡ መስርሒ
ከበሮ፡ መስርሒ ዋጣ፡ መስርሒ መንበር፡
ንዝተፈላለዩ ነገራት መጥመርን መእሰርን. .
. ከገልግል ይኽእል።
ብተወሳኺ - ቈርበት፡ ኣብ መላእ ዓለም
ሓደ ካብ ምንጪ ኣታዊታት ናይ ሓንቲ ሃገር
ብምዃኑ፡ ምንጪ ቍጠባ እዩ። ኣብ ሃገርና
እውን ንነዊሕ እዋን ንሰደድ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር
እውን ተመስሪሑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት
ይውዕል ነይሩ እዩ። እዝን ካልእን ረብሓታት
እናሃለዎ ደኣ ስለምንታይ ዘይንጥቀመሉ?
ወረ ሎሚ ደኣ እናሃሰሰ ይኸይድ ኣሎ’ምበር፡
ቀደምስ ኣጎዛን ማእስን እናተሰርሐ ድንቂ ዝኾነ
ኮፍ መበልን መደቀስን ይኸውን ነይሩ’ዩ።
ከም’ዚ ዝበለ ጥቕሚ ክህብ ዝኽእል ፍርያት
ንብላሽ ክጠፍእ ከሎ ድማ ዘየተሓሳስብ
ኣይኰነን። ስለ’ዚ፡ ነዚ ባህርያዊ ትዕድልቲ ኣብ

ረብሓና ከነውዕሎ ዘይግባእ ኣይኰነን።
እንተ ዀነ ግን ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ቆርበት
ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኰይኑ ኣሎ። ኣብ በዓላት
ይኹን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት፡ ቆርበት
ኣብ ዘይግባእ ቦታ ተደርብዩ ምርኣይ ንቡር
እናዀነ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። ካብ ጥቕሚ
ወጻኢ ምዃኑ ጥራይ ዘይኰነ ግን፡ መጋዕዘይ
ከባቢ እዩ ኰይኑ ዘሎ።
ንኣብነት ኣብ’ቲ ብቐረባ ዘለኹዎ ከተማ
ተሰነይ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዞባ
ሽዕብ ዝተዓዘብኩዎ ክጽሕፍ። ኣብ’ዚ ዝገልጾ
ዘለኹ ክፋል ናይ ተሰነይ፡ ብርክት ዝበለ ቆርበት
ኣብ ፍቐዶኡ ተደርብዩን ተጓሒፉን ተዓዚበ።
ብሕልፊ እቲ ኣብ መንቀራቕሮን ዓሚቝን
ቦታ ተደርብዩ ዘሎ ድማ ሕማቕ ሽታ ፈጢሩን
ብሃመማ ተመሊኡን፡ ነቲ ብእኡ ዝሓልፍ ሰብ
ኣጸጋሚ ኰይኑ ኣሎ። እዚ ጠንቂ ሕማም ከም
ዝኸውን ካብ ማንም ዝተኸወለ ኣይኰነን።
ህዝቢ በዚ ሕማቕ ሽታን ሰበብ ሕማማትን
ዝኾነ ዝተጓሕፈ ቆርበት እናተሸቝረረ ክጐዓዝ

ከኣ ጽቡቕ ኣይመስለንን።
መን ዝደርበዮ ቈርበት እዩ? ዝብል ሕቶ እንተ
ተላዕለ፡ ገለ ዘይግዱሳት ወይ ዘይመስተውዓልቲ
ኣካል ናይ’ቲ ህዝቢ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ።
ግን ብዓቢኡ ነቲ ምድርባይ ኣተባቢዑ ዘሎ፡
ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለሉ መንገዲ ስለ ዘየለ
እዩ። ቀደም ቆርበት ዋላ’ውን ከም ዘለዎ ዋጋ
ዘውጽእ እዩ ነይሩ። እንዳ ቆርበት ከይድካ
ምሻጥ ጥራይ ዘይኰነ፡ ገዛ-ገዛ እናዞሩ ቆርበት
ዝእክቡ ነጋዶ እውን ነይሮም። እንተ ሎሚ፡
እዚ ባህርያዊ ሃብትና ብዘይዋጋ ምጥፍኡ
ጥራይ ከይኣክል፡ ኣከባቢ ኣብ ምብካል እውን
እጃሙ ይገብር ኣሎ።
ብርክት ዝበሉ ሰባት፡ ቆርበት ናይ
ዝሓረዱዎ ጤል፡ በጊዕ ይኹን ከብቲ ኣብ
ዝግባእ መጕሓፊ ከምዝጕሕፉ ፍሉጥ እዩ።
ኣብ ዝግባእ ቦታ ምጕሓፍ ጥራይ ዘይኰነ፡ ነቲ
ብዘይግዱሳት ወይ ሓላፍነት ብዘይስምዖም
ሰባት ዝጐሓፍ’ውን እናኣረየ የርሕቖን ኣዕሚቑ
ይቐብሮን እዩ።
ኰይኑ ግን፡ እዚ እናተገብረ እውን ኣኻሊ
ኮይኑ ስለዘይተሰማዓኒ እየ ዝጽሕፍ ዘለኹ።
ምኽንያቱ፡ ሕልና ዘይብሉ ወይ ዘየስተውዕል
ሰብ ክድርቢ ከሎ ዓገብ ዘይምባልን
ዘይምግሳጽን ንባዕሉ ኣካል ናይ’ቲ ጸገም ስለ
ዝዀነ። እቲ ኣብ ጽሬት ቤቱን ከባቢኡን
ብተገዳስነት ዝሰርሕ ህዝቢ ተሰነይ፡ ብገለ
ውሑዳትን ዘይግዱሳትን ዘይስሙ ክረክብ
ድማ ጽቡቕ ኣይኰነን።
ነቲ ነዚ ኩነታት ንምቕያር ዝጽዕር ዘሎ
ምምሕዳር ከባቢ ሽዕብ ቀጽሎ እናበልኩ፡
ብሓፈሻ ህዝቢ ንኸም’ዚ ዝኣመሰለ ተርእዮ
ንምክልኻል፡ ብተገዳስነት ክከታተልን ከባቢኡ
ኣብ ምጽራይ ዋና ክኸውንን እላበዎ።
ዛዛሚ ጽንዓት
ተሰነይ ምምሕዳር ዞባ ሽዕብ

ይነውሕ’ምበር ተሓቢኡ ከምዘይነብርስ ዝተረጋገጸ
እዩ።
መዓሾ ምዘሎ (ወዲ ምዘሎ)

ኣገናዕ! ንኣባላት ሆስፒታል
ዓዲ ቐይሕ
መንግስቲ ኤርትራ፡ ጥዕና ህዝቢ ንኽሕሎ
ዘይተኣደነ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ዝስሕቶ የሎን።
ክሳብ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ማእከላት ጥዕናን
ሆስፒታላትን ብምህናጽ ክኢላታት ሕክምና
መዲቡ እዩ። ሓንቲ ካብ’ተን ኣብ ኤርትራ ዝርከባ
ሆስፒታላት ከኣ፡ ሆስፒታል ከተማ ዓዲ-ቐይሕ
እያ።
ሆስፒታል ዓዲ-ቐይሕ፡ ካብ’ቶም ንሕሙም
ተቐቢሎም መርኣዪ ካርድ ዝቖርጹ ኣባላት
ጀሚርካ፡ ክሳብ ዶክተራት ዝሓቖፈት እያ። ኣብ
ጽሬት ናይ’ዛ ሆስፒታል ዘለኒ ኣድናቖት እውን
ንእግረ-መንገደይ ክሕብር ደስ ይብለኒ። እተን
ኣብኡ ተመዲበን ዘለዋ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት
ኣዝየን ግዱሳትን ብሓላፍነት ዝሰርሓን እየን።
እቲ ንሎሚ ክጽሕፈሉ ደልየ ዘለኹ ቀንዲ
ትዕዝብቲ ድማ፡ ብዛዕባ’ተን ኣብ እንዳ ሓራሳት
ዘለዋ ሓካይምን ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታትን እዩ።
እተን ናይ ጽሬት ኣባላት ብዘለወን ዓቕሚ፡ ነታ
ሆስፒታል ከጽርያን ክከናኸናን ተዓዚበየን። እተን
ኣብ ክፍሊ መወልዳን ዘለዋ ኣባላት ሕክምና
ከኣ፡ ካብ ናይ’ተን ናይ ጽሬት ኣባላት ብዘይፍለ
ብተገዳስነትን ሓላፍነትን ክሰርሓ እየን ዝረኣያ።
ስራሕ ሕክምና ከም ክቡር ሞያ መጠን፡ ነዚ
ተገንዚበን ብዝከኣለን ጽፉፍ ኣገልግሎት ክህባ
ዝጽዕራ ብምዃነን፡ ክነኣዳ ይግበአን።
ዝዀነ ተገልጋሊ ፈለማ ኣብ ድርኩዂት
ናይ’ቲ ክፍሊ ክበጽሕ ከሎ፡ ብብሩህ ገጽ እየን
ዝቕበላ። ቀጺለን ዘለዎ ሽግር ጽን ኢለን ይሰምዓ።
ናይ ተገልጋሊ ጸገም ብዝግባእ ተረዲአን፡ ኣብ
ሕማሙ ወይ ጸገሙ ተኻፈልቲ ይኾና። ነብሰ-ጾር
ክትመጽእ እንከላ፡ ብልዑል ኣኽብሮትን ሕልናዊ
ሓላፍነትን ተቐቢለን፡ ክገብርኦ ዝኽእላ ደገፍ
ካብ ምብርካት ኣይበዅራን። ቅልጡፍ ደገፍ
ንኽገብራሉ ይጓየያ። ነቲ ንሓራስ ኣሰንዩ ዝመጽእ
ሰብ ከኣ እንታይ ክገብር ከምዘለዎ ብምቕሉል
መንገዲ ሓበሬታ ይህባኦ። በዚ መንገዲ ድማ
እቲ ኣሰናዪ እውን፡ ብዝተዋህቦ ሓበሬታ ክገብሮ
ዝግበኦ የሳልጥ። ብሓፈሻ እቲ ሆስፒታል ዝህቦ
ኣገልግሎት ጽፉፍን ሓላፍነት ዘሰነዮን ብምዃኑ
ንኻልኦት እውን ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእል
እምነት ኣለኒ። ንሰራሕተኛታት ናይ’ቲ ሆስፒታል
ከኣ፡ መንፍዓትኩም ቀጽልዎ ክብሎም እደሊ።
ዑመርጀ ኢድሪስ
ከተማ ዓዲ-ቐይሕ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማህደር ጀጋኑ

ምስጢር‘ታ ስእሊ!

ሺሃብ ኣርኣያ
ኪዳነ ተኽለማርያም (ወዲ-ተኻሊ)
ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ ናይ
1984፡ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡
ንተሰነይ ሓራ ኣብ ዝገበረሉ እዋን፡ ኣብ
ተሰነይ፡ ሓላፊ ክፍሊ ግምሩክ ዝነበሩ
ኣቶ ዓብደልቃድር ሓሰን በኺት፡
ንተሰነይ ሕቘኦም ሂቦማ፡ ናብ ሱዳን
ኣምርሑ። ኣብ ሱዳን ነዊሕ ከይጸንሑ
ናብ ስዑዲ-ዓረብ ቀጺሎም። ኣብ ስዑዲ
ዓረብ፡ ዝተፈላለየ ዕዮ እናሰርሑ ሸውዓተ
ዓመታት ናብራ ስደት ሓለፈ።
ዓርቢ 24 ግንቦት 1991፡ ድምጺ
ሓፋሽ፡ ህዝባዊ ግንባር ንኣስመራ ከም
ዝተቘጻጸራ፡ ሓይሊ መግዛእቲ ተጸሪጉ፡
ኤርትራ ምሉእ ብምሉእ ሓራ ከም
ዝዀነት ኣበሰረት። “ይከኣሎ…
ይከኣሎ… ኩሉ ዝከኣሎ….!” ዝብልን
ካልእን ዜማታት ዓወት ናብ ኩሉ
ኩርናዕ ተቓሊሑ። ኣቶ ዓብደልቃድር
ኣእዛኖም ምእማን ሰኣና። ሕልሚ ድዩ
ጋህዲ ክፈልዩዎ ኣይከኣሉን። ዋላ’ኳ
ምዕባለታት ሰውራ ኤርትራ ብቐረባ
ዝከታተሉ ዜጋ እንተነበሩ፡ ኤርትራ
ናጽነታ ከም ዝተጐናጸፈት ብማዕዶ ምስ
ሰምዑ፡ ኣብ መንጎ ታሕጓስን ሃንደበትነት
ናይ’ቲ ብስራትን ኣንሰላለዉ።
ዜናን ደርፍታትን ምስ ተደጋገመ፡
ጋህዲ ምዃኑ እናተገልጸሎም ከደ።
ኣቶ ዓብደልቃድር ወጪጮም፡ ከም
ብተይ ዓንዲሮም፡ ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ
ኣስራሕቶምን መሳርሕቶምን፡ በቲ
ዘይንቡር ፈንጠዝያ እናተገረሙ፡ “እዚ
ሰብኣይ ደሓንዶ ኣይነበረን? እንታይ’ዩ
ወሪዱዎ?” ክሳብ ዝብሉ ኰነ። ንሶም፡
ብዘይካ፡ “ኣስመራ… ተታሒዛ…
ኣስመራ… ተታሒዛ!” ካልእ ክብሉ ኣብ
ዝኽእሉሉ ኩነተ-ህላወ ኣይነበሩን። ሽዑ
ንሽዑ፡ ናብ ቤት-ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር
ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ጎየዩ። ቤት-ጽሕፈት
ህዝባዊ ግንባር ከኣ፡ ብጣቕዒትን ጓይላን
ዓሚሩ ጸንሖም። ኣብ ልዕሊ ሓጐስሓጐስ ዝድርዕ ክስተት ኰይኑሎም፡
ምስ ብዙሓት ኣብኡ ዝጸንሑዎም
ኤርትራውያን፡ “እንቋዕ ሓጐሰና!”
እናተበሃሃሉ ተሓቛቘፉ።
ኣቶ ዓብደልቃድር፡ ናብ’ታ ንሸውዓተ
ዓመት ዝተፈልዩዋ መሬት ዓዶም
ተመሊሶም፡ መቐረት ናጽነት ከስተማቕሩ
ተሃንጠዩ። ናብራ ስደት ግን ትምኒቶም
ሽዑ ንሽዑ ንኸየስምሩ ዝዓግት ነበረ።
ደሃይ ዓዶምን ቤተ-ሰቦምን እናገበሩ፡
ዓዶም ከይተመልሱ ንልዕሊ ሓሙሽተ
ዓመት ክጸንሑ ተቐሲቦም። ኣብ 1996
ግን ምስ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝራኸቡላ
መዓልቲ ኣርከበት። ንኣቶ ዓብደልቃድር
ዘሳፈረት ካብ ጂዳ ዝበረረት ነፋሪት፡ ኣብ
ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ
ዓለበት። ነታ ኣብ ሰደት ኰይኖም ሃረር
እናበሉዋ ግዜ ዝሰኣኑላ ናጽነት፡ እግሮም
ኣንቢሮሙላ። ንረቢ ኣመስጊኖም፡ ምኡዝ
ክሊማ ኣስመራ ሸቲቶም፡ ደኒኖም መሬት
ተሳሊሞም። ቀንዲ መምጽኢኦም ናጻ
ሃገሮም ክርእዩ እዩ። ሽዑ፡ ብዘይካ ብዛዕባ
ናጽነት ካልእ ሓሳብ ኣይነበሮምን።
ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ፡ መስርሕ

ምጽራይ ተሳፈርቲ ብኽፍሊ ኢሚግረሽን
ተጀመረ። ገያሾ ወረቓቕቶም እናርኣዩ
ሓለፉ። ኣቶ ዓብደልቃድር ወረቐቶም
ኣብ ዘርኣዩሉ እዋን ግና፡ ከም ካልኦት
ገያሾ ሕለፉ ኣይተባህሉን። ኣብ ምጽራይ
ወረቓቕቲ መንነት ተጸሚዱ ዝጸንሐ
ሰራሕተኛ ኢሚግረሽን፡ ካብ ሰባት
ፍልይ ኣቢሉ፡ ሓንሳብ ክጸንሑ ምዃኖም
ነገሮም። ኣቦይ ዓብደልቃድር፡ ርቡጽ ስለ
ዝነበሩ፡ ዋላ’ውን ንሓንቲ ካልኢት ደው
ክብሉ ዝጻወሩዎ ኣይነበረን። ስለምንታይ
ካብ’ቲ ኩሉ ተሳፋራይ ንበይኖም ደው
ከም ዝበሉ እናሓሰቡ፡ ንገዛእ ነብሶም
ክፍትሹ ጀመሩ። “ኣብ’ዚ ተማሊአዮ
ዘለኹ ሳናጡዶ ገለ ዘይተደልየ ነገር ኣሎ
ኰይኑ?” ንነብሶም ሓተቱዋ። ብሓሳቦም፡
ካብ ጽፍሪ እግሮም ክሳብ ጸጕሪ ርእሶም
ፈተሹ። ናብ ድሕሪት ተመሊሶም፡
ንሕሉፍ ህይወቶም በብሓደ በጽሑዎ።
“ምናልባት ገለ ከጻርዩዎ ዝደለዩ ነገር
ይህሉ ይኸውን!” ክብሉ ድማ ንነብሶም
ኣደዓዕሱ። ናይ ዓዲን ናይ ዓውዲን
እናሓሳቡ፡ ኩላቶም ገያሾ ክሳብ ዝሓልፉ
ብርቡጽ ዓቕሊ ተጸበዩ።
ኣቶ ዓብደልቃድር፡ ሕጋዊ ሕቶ
ቀረበሎም። ፈጺሙ ኣብ ኣእምሮኦም
ዘይነበረ ሕቶ! ናብ ስደት ቅድሚ
ምምርሖም፡ ኣብ ተሰነይ፡ “ኣገር ውስጥ
ገቢ” (ኣታዊ ውሽጢ ሃገር) ሓላፊ ክፍሊ
ግምሩክ እንከለዉ፡ ንሶም ብሓላፍነት
ዝሕተቱሉ ገንዘብ ነይሩ’ዩ።
ህዝባዊ ግንባር ንተሰነይ ምስ ተቘጻጸራ፡
ኣቶ ዓብደልቃድር ብኡ ገይሮም
ንሱዳን ስለ ዝሰገሩ፡ ሰበ-ስልጣን ስርዓት
ደርግ፡ “ዓብደልቃድር ሓሰን በኺት
ዝተባህለ ሓላፊ ግምሩክ ተሰነይ፡ ርብዒ
ሚልዮን ብር ሒዙ ሸፊቱ ስለ ዘሎ፡ ኣብ
ዝተረኽበሉ ግዜ ተታሒዙ፡ ሒዙዎ
ዝኸደ ገንዘብ ምስናይ ወለዱ ክኸፍሎን
ኣብዮታዊ ስጕምቲ ክውሰደሉን ተወሲኑ
ኣሎ!” ዝብል ሓበሬታ፡ ናብ ኵሎም
ኣካላት ጸጥታን ብሎኮታትን ዘርግሑ።
ኣቶ ዓብደልቃድር ግን ድሕረኡ ናብ
ኤርትራ ኣይኣተዉን።
ናጽነት ኰይኑ፡ ኣቶ ዓብደልቃድር
ናብ ዝናፈቑዋ ዓዶም ኣትዮም። ገንዘብ
ህዝቢን መንግስቲን ድማ ናብ ዋናኡ
ክምለስ ነይሩዎ።
ኣባላት ኢሚግረሽን ግዜን መጠን
ገንዘብን
ብምጥቃስ፡
ኩነታት’ቲ
ገንዘብ ሓተቱዎም። ህንጡይነቶምን
ሃንቀውታኦምን በቲ ዘይሓሰቡዎ
መኻልፍ ተበለለ። “ንጹህ እየ፡” እናበሉ
ንነብሶም ከተባብዑዋ ጸዓሩ። ግን
ከኣ “ንጽህናይ ብምንታይ ከረጋግጽ
ይኽእል?” ብዝብል ስግኣት ላንጋ-ላንጋ
ኰኑ።
ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ
ኤርትራ፡ ኣብ’ቲ ዝሓዞ ጭብጢ
ተመርኲሱ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ፡ ኣብ
ልዕሊ ኣቶ ዓብደልቃድር ሕጋዊ ክሲ
መስረተ። ኣቶ ዓብደልቃድር፡ ኣብ’ታ
ብባህጊን ሃንቀውታን ዝመጽኡዋ ሃገሮም፡
ክሕጐሱ እምበር ክኽሰሱ ትጽቢት ስለ

ዘይነበሮም፡ ኣተሓሳሰቦም። መስርሕ
ምጽራይ ፈሊሙ፡ ጠበቓ ኣታዊ ውሽጥ
ሃገርን ኣቶ ዓብደልቃድርን ኣብ ቅድሚ
ደያኑ ቤት ፍርዲ ደው በሉ።
“ኣቶ
ዓብደልቃድር
ኣብ’ዚ
ቀሪቡልኩም ዘሎ ክሲ እንታይ
ትምልሱ?” ዳኛ ሕቶ ኣቕረበ። ኣቶ
ዓብደልቃድር ግን ፈዚዞም ትም በሉ።
ዳኛ ደጊሙ ሓተቶም።
“ክቡር ዳኛ፡ እዚ ተኸሲሰሉ ዘለኹ
ገንዘብ፡ ኣብ እዋኑ ነቶም ተዋጊኦም
ዝተዓወቱ ተጋደልቲ ኣረኪበዮም እየ።”
በሉ።
ዳኛ፡ “ንተጋደልቲ ከም ዘረከብኩሞም
እንታይ መረጋገጺ ኣለኩም?” መርትዖ
ከቕርቡ ተወከሶም። ኣቶ ዓብደልቃድር
ኣብ ኢዶም ዝሓዙዎ መረጋገጺ ወረቐት
ይዅን ከም ምስክር ዝጽውዑዎ ሰብ
ኣይነበሮምን።
“ዝሃቡኒ መረጋገጺ ወረቐት ኣይነበረን፡
ከረክቦም እንከለኹ ግን ኣርባዕተ
ተጋደልቲ ከምዝነበሩ እዝክር።”
“ኣብ ዝዀነ ይዅን እዋን፡ ህዝባዊ
ግንባር ናይ ዝተረከቦ ንብረት መረጋገጺ
ይህብ እዩ። ንስኹም ከም ሓላፊ ክፍሊ
ግምሩክ መጠን፡ እሞ ድማ ክንድኡ
ዝኣክል ገንዘብ ከተረክቡ ከለኹም፡
ስለምንታይ መረጋገጺ ዘይሓተትኩም?”
እቲ ብቐሊሉ ክሰግሩዎ ዘይክእሉ
ሕጋዊ ሕቶ ኣብ ወጥሪ ኣእተዎም።
ፍርዲ ብመርትዖ ከም ዝዀነ ይፈልጡ
እዮም። መርትዖ ከቕርቡ እንተ
ዘይክኢሎም፡ ናይ ርብዒ ሚልዮን
ብር ዕዳ ኣብ ዝባኖም ከም ዝኸውን
ተሰወጦም።
“ሽዑ በቲ ዝተረኽበ ዓወት እየ
ዝሓስብ ነይረ’ምበር፡ ንኻልእ ዘገናዝብ
ኣእምሮ ኣይነበረንን።” መርትዖ ክኸውን
ዘይክእል መልሲ ሃቡ።
ደያኑ ዋላ ሓንቲ መርትዖ ክረኽቡ ስለ
ዘይከኣሉ፡ ንሓድሕዶም ተመያየጡ’ሞ፡
‘ምናልባት ኣብ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር
ገለ ሰነድ እንተ ተረኽበ’ ብዝብል ሓሳብ፡
ንኣቶ ዓብደልቃድር ቆጸራ ሂቦም፡
ደብዳበ ኣሰንዮም፡ ናብ ዞባዊ ምምሕዳር
ኣፋነዉዎም። ኣባላት ሚኒስትሪ ዞባዊ
ምምሕዳር፡ ኣብ ሓጺር ግዜ፡ ናይ 30
ዓመት ደኲመንት ክፍትሹ ኰነ ነቶም
ተሰነይ ዘጥቅዑ ሓይልታት ብኣካል
ክረኽቡዎም፡ ብቐሊሉ ዝከኣል ስለ
ዘይነበረ ግን፡ ተስፋ ኣቶ ዓብደልቃድር
በነነ። ካልእ መርትዖ እንታይ ከቕርቡ
ይኽእሉ ሓሰቡ። መርትዖ ክኸውን

ዝኽእል ሓሳብ ግና ኣይረኸቡን።
ርብዒ ሚልዮን ብር ዕዳኦም ክኸውን
ተራእዮም። ጸኒሖም ግን፡ ሓደ ነገር ትዝ
ከም ዝበሎም ኣዒንቶም ኣጨምቲሎም
ሓሰቡ’ሞ፡ ነቶም ዘዘራርቡዎም ዝነበሩ
ኣባላት ዞባዊ ምምሕዳር፡ “ነቲ ገንዘብ
ከረክቦ እንከለኹ ሓደ ቀጢን ተጋዳላይ
ይስእለና ነይሩ’ዩ” ክብሉ ኣዕሚቖም
ኣስተንፈሱ።
ኣባላት ዞባዊ ምምሕዳር፡ “ምናልባት
ምስ’ዚ ኣቕሪብኩሞ ዘለኹም ሓሳብ፡
ገለ ሰነድ እንተ ተረኽበ፡ እስከ ናብ
ሚኒስትሪ ዜና ከይድኩም ተወከሱዎም”
ብምባል፡ ደብዳበ ኣሰንዮም፡ ብፖሊስ
ዞባዊ ምምሕዳር ዓጂቦም፡ ናብ ሚኒስትሪ
ዜና ሰደዱዎም።
ኣቶ ዓብደልቃድር፡ ኣብ ቤት-ጽሕፈት
ሚኒስትሪ ዜና ጨንፈር ጋዜጣ በጽሑ።
ደብዳበኦም ንሓላፊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ሃቡዎ። ኣቶ
ጴጥሮስ ብግደኡ ናብ ሓላፊ ኣካል ስእሊ
ተጋዳላይ ኪዳነ ተኽለማርያም (ወዲተኻሊ) ኣምርሖም። ኣቶ ዓብደልቃድር
ጉዳዮም ንኣባላት ኣካል ስእሊ ብዝርዝር
ኣረድኡ። ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ክምለሱ
ቆጸራ ተዋህቦም። ሽዑ ኣቶ ዓብደልቃር
ከም ናይ መወዳእታ መርትዖ ዝወሰዱዋ፡
እታ ስእሊ ብምንባራ ብተኣምር
ክትርከብ ጸለዩ። ንኣባላት ኣካል ስእሊ
ከኣ፡ ደጋጊሞም “ኣባኹምን ኣብ ረቢን
ገዲፈዮ ኣለኹ፡” እናበሉ ተፋነዉ።
ክልተ መዓልታት፡ ዘይውዳእ ግዜ እየን
ኰይነናኦም። ታሕጓስ ናጽነትን ሻቕሎት
ዕዳን ተፈራሪቑ፡ ድቃስ ከልኦም።
ኣባላት ኣካል ስእሊ ኪዳነ
ተኽለማርያም (ወዲ ተኻሊ)፡ የማነ
ዓንደብርሃን፡ ተስፋገርግሽ ኣርኣያ
(ሃለቃ)፡ ዕለታዊ ንጥፈቶም ኣወንዚፎም
ኣብ ምፍታሽ ስእሊ ተዋፈሩ። ኣብ
ሚኒስትሪ ዜና ዝርከብ፡ ንነዊሕ ዓመታት
ዝተዋህለለ ሰነዳት ስእሊ ብዙሕ እዩ።
እንተዀነ፡ ነፍሲ-ወከፍ ስእሊ ብዕለት፡
ዓመተ-ምህረት፡ ቦታ ፍጻመን ስም
ሰኣላይን ዝተሰነደ ስለዝዀነ፡ ንኽትረኽቦ
ግዜ ዝወስድን ዘሸግርን ኣይነበረን።
የማነ ዓንደብርሃን፡ ንሓበሬታ ኣቶ
ዓብደልቃድር ከም እተረጋግጽ ዝኣመነላ
ስእሊ፡ ከም ዝረኸበ ምስ ሓበረ፡ ብዅሉ
መዳይ ንምርግጋጽ ኣባላት ስእሊ
ዓጐጉዎ። ነቲ ብዝተፈላለየ ኩርናዕ
ዝተወስደ ስእልታት፡ ምስ ምስሊ ኣቶ
ዓብደልቃድር ከገናዝቡዎ ፈተኑ።
“ገንዘብ ኣረኪበ” ኣብ ዝበሉሉ እዋን 4

ተጋደልቲ ምስኦም ከም ዝነበሩ ገሊጾም
ነይሮም። ብርግጽ ድማ ቍጽሪ ናይ’ቶም
ኣብታ ስእሊ ዝነበሩ ተጋደልቲ 4 ነበረ።
ምስሊ ኣቶ ዓብደልቃድር’ውን፡ ብዘይካ
ብዕድመ ምድፋእን ምኽራሽን ዝመጸ
ለውጢ ንምልላዩ ዘጸግም ኣይነበረን።
እታ ስእሊ “ተሰነይ 1984 ኮድ ኣይ
(I ቁ/532). . .” ዝብል ሓበሬታ ነበራ።
“ትሕዝቶ” ኣብ ዝብል ቦታ ዝሰፈረ
ጽሑፍ ከኣ፡ “ኣቶ ዓብደልቃድር ሑሰን
በኺት፡ ኣብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ተሰነይ
ዝነበረ ገንዘብ ንተጋደልቲ ከረክቡ ከለዉ፡
ሰኣላይ፦ ፍጹም ገብራይ” ይብል።
መዓልቲ ቆጸራ ኣኺሉ። ኣቶ
ዓብደልቃድር ብቆጸራኦም መሰረት
ናብ ኣካል ስእሊ መጽኡ። “ገንዘብ
እናኣረከብኩም ከለኹም ዝተላዕለት
ስእሊ ተረኺባ እንተ ንብለኩም እንታይ
ምበልኩም?” ተባሂሎም ምስ ተሓተቱ፡
ኣቶ ዓብደልቃድር ክኣምኑ ኣይከኣሉን።
ህንጡይነቶም ጥርዚ ከም ዝበጽሐ
ኣብ ገጾም እናተንጸባረቐ ከኣ፡ “ከም’ታ
ናጽነት መጺኣ ኢለ ዝተሓጐስኩላ
መዓልቲ ምተሓጐስኩ” በሉ። እታ
ስእሊ ተረከቡዋ። ልክዕ ከም’ታ ዓርቢ
- መዓልቲ ናጽነት ምስ ተበሰሩ ሓጐሶም
ምጻር ስኢኖም ኣዒንቶም ንብዓት
ቁጽርጽር ዘበላ፡ ኣብታ ህሞት’ቲኣ እውን
ተመሳሳሊ ሓጐስ ሕንቕንቕ ኣበሎም።
ኣቶ ዓብደልቃድር መዓልቲ ቈጸራ
ቤት ፍርዲ ክትበጽሓሎም ተሃንጠዩ።
እታ መዓልቲ ኣኺላ፡ ናብ ቤት
ፍርዲ ብምኻድ ዝረኸቡዎ ሰነድ
ንደያኑ ኣረከቡ። ደያኑ ንስእሊ ኣቶ
ዓብደልቃድር ብዅሉ መኣዝናቱ
እናተቐባበሉ ደጋጊሞም ጠመቱዎ።
“ተኸሳሲ ኣቶ ዓብደልቃድር ሑሰን
በኺት”
“ከሳሲ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ
ኤርትራ”
ውሳነ ቤት ፍርዲ፦
“ኣብ መንጎ ክሱስ ኣቶ ዓብደልቃድር
ሑሰን በኺትን ኣታዊ ውሽጢ ሃገር
መንግስቲ ኤርትራን ክካየድ ንዝጸንሐ
ናይ ርብዒ ሚልዮን ብር ክርክር፡ ኣብ
ውሳነ በጺሑ ኣሎ። ክሱስ ዘቕረቦ
መርትዖ ብቑዕ ኰይኑ ስለ ዝተረኽበ፡ ቤት
ፍርዲ ተመስሪቱ ዝነበረ ክሲ ሰሪዙ፡ ኣቶ
ዓብደልቃድር ካብ ርብዒ ሚልዮን ብር
ዕዳ ናጻ ከም ዝዀኑ ወሲኑ ኣሎ።”
መጋባእያ ተዓጽወ። ኣቶ ዓብደልቃድር
ከኣ ሃገራውነቶም ተደሪዑ፡ ሓጐሶም
ዕጽፊ ኰነ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ደብዳበ ፍቕሪ
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ፍቕሪ ኵሉ’ያ

ኩሉ ንሰናይና’ዩ

ኣብ ሓንቲ ጥንታዊት ከተማ ዝቕመጥ በዓል
ካሮሳ’ዩ። ዕለታዊ መግቡ ካብ’ታ ጽዒኑ ዘመላልሰላ
ካሮሳ’ዩ ዝረኽቦ። እናሓንሳእ ብርኩት እቶት ይረክብ።
እናሓንሳእ ድማ፡ ተዓምጺጹ ጾሙ ይሓድር። ኣብቲ
ጸምላው ገጹ ዝንበብ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒታት
የለን። ጽቡቕ ምስ ዘእቱ ‘ተመስገን ፈጣሪ’ ይብል።
ትሑት ኣታዊ ምስ ዝረክብ ድማ፡ ‘ኩሉ ንሰናየይ’ዩ’
ይብል። ንጽባሒቱ ብሓድሽ መንፈስ’ዩ ዝትንስእ።
ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ምስ ዘጓንፎ ድማ፡ ‘ኩሉ
ንሰናየይ’ዩ’ ብምባል’ዩ ነብሱ ብምርግጋእ ህይወቱ
ንቕድሚት ዝመርሕ።
ሓደ መዓልቲ ከም ልማዱ ወጋሕታ ብምብርባር
ስርሑ ክምእርር ወፈረ። ንፈረሱ ዝግባእ ምቅርራብ
ገይሩ ድማ፡ ካሮሳኡ ኣልዒሉ ናብ ማእከል ከተማ
ተነቖተ። ኣብቲ ዕዳጋ ዘወር ክብል ከሎ፡ ሓደ
ውርዙይን ጽቡቕ ክዳን ዝለበሰን ግሩም ሰብኣይ
ናብኡ ገጹ ንኽመጽእ ጸውዖ። በዓል ካሮሳ ዕድል
ስራሕ ክረሓወሉ እናጸለየ ናብ’ቲ ግሩም ሰብኣይ
ዝነበሮ ቦታ ኣምርሐ።
“ናበይ ኢኻ ትኸይድ?” ሓተቶ ንዕቀት ዝመልኦ
ኣጣምታ እናጠመተ።
“ናብ ዝበልኩምኒ ጐይታይ፡” በለ በዓል ካሮሳ ርእሱ
ብምድናን።
ዝደለዮ ቦታ ምስ ሓበሮ ኣይተማትአን። ፈረሱ
ብምልጓም፡ ነዊሕ መንገዲ ስለ ዝነበረ ብናህሪ ጉዕዞኦም
ጀመሩ። ሓያለ መንገዲ ምስ ተጓዕዙ፡ እቲ ግሩም
ሰብኣይ ነቲ ንጹህ ኣየር ስለ ዝፈተዎ ክምስ እናበለ
የማነ ጸጋም ዝነበረ ምዕሩግ ኣግራብ እናተዓዘበ ብደስታ
እናተጓዕዘ፡ ሃንደበት ኩርማጅ በዓል ካሮሳ ኣብ ክሳዱ
ዓለበ።
እቲ ሃብታም ሰብኣይ ሕርቃኑ ክቈጻጸር ስለ
ዘይከኣለ፡ “ኣታ ድኻ። እንታይ ኴንካ ሸሚጥካኒ?”
ብምባል ብነድሪ ድሕሪ ምዝራብ ብድድ በለ።
“ነዚ ፈረስ ክሃርም’የ፡” በለ ሽቝረራ ብዝመልኦ
ቃና። “ግን ከኣ’ኮ ንሰናይካ’ውን ክኸውን ይኽእል’ዩ፡

ምኽርታት ስራሕ
- ኣብ ስራሕካ ሓላፍነት ከም ዘለካን
ተሓታቲ ምዃንካን ኣይትዘንግዕ
- ንስራሕካ ኣብ ግዚኡ ብምጽፋፍ
ክትፍጽሞ ጸዓር
- ንእትሰርሖ ስራሕ ኣትሒትካ ካብ ምርኣይ
ተቖጠብ
- ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣኽብር
- ንድኹም ጐንኻ ንምምዕባል ካብ ሰባት
ንዝተዋህበካ ምኽሪ ብኽፉት ልቢ ተቐበል።

” በሎ።
እቲ ሃብታም ሰብኣይ ሕርቃኑ ክቈጻጸር ኣይከኣለን።
ብሕርቃን ሓፍ ፈጠቕ በለ። “ብጌጋኻ ተኣሪምካ
ይቕረታ ከይትሓትትሲ ንሰናይካ’ዩ ክትብለኒ!”
ብምባል ነቲ ሒዙዎ ዝነበረ ኩርማጅ ብምምንጣል
ነቲ በዓል ካሮሳ ኣብ ክሳዱ ሃረሞ።
እቲ በዓል ካሮሳ፡ “ደሓን ንሰናየይ’ዩ! ደሓን ንሰናየይ’ዩ!
ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ ዘረባ ኣይወሰኸን።
መሬት እናመሰየ ምስ ከደ ኣብ’ታ ዝደለዩዋ ዓዲ
ክበጽሑ ከም ዘይክእሉ በርሃሎም። ኣብ’ታ ኣብ ወሰን
መንገዶም ዝነበረት ዓዲ ክሓድሩ ተሰማሚዖም ድማ
ኣላገሱ።
እታ ዓዲ ብንጉስ እትመሓደር ዓዲ’ያ። እቲ ንጉስ
ዝኣምነሉ ጣኦት ስለ ዝነበሮ፡ ንክብሪ’ቲ ጣኦት ዓመት
መጸ ሓድሽ ኣዋጅ’ዩ ዝእውጅ። እቲ በዓል ካሮሳን
ሃብታም ሰብኣይን ቅድሚ ናብቲ ዓዲ ምእታዎም
ኣብ ዝነበራ ቀረባ መዓልታት፡ እቲ ንጉስ ከም ኣመሉ
ሓድሽ ኣዋጅ ኣዊጁ ነበረ። እቲ ኣዋጅ ህዝቢ’ቲ ዓዲ፡
ንጉስ ንዘምልኾ ጣኦት መስዋእቲ ከቕርብ ምዃኑ
ዝሕብር’ዩ ነይሩ። ነቲ መስዋእቲ ዝበቅዕ ሰብ ‘ጾትኡ
ተባዕታይ ኰይኑ ካብ ዒስራ ክሳብ ሱሳ ዓመት፡
ኣብ ኣካላቱ ዝዀነ ጭንዳሕ ወይ ልሕጻጽ ክህልዎ
የብሉን’ ዝብል ነበረ። ኩሎም ነበርቲ’ቲ ዓዲ ነዚ
ኣዋጅ ምስ ሰምዑ፡ ብካራን ካልእ በላሕቲ ነገራትን
ሰውነቶም ላሕጸጹ። ናብቲ መሰውኢ ቦታ ምስ
ቀረቡ ድማ፡ ምልእቲ ዓዲ ንመስዋእቲ ዘይትበቅዕ
ኰይና ተረኽበት። በዚ ምኽንያት ድማ ንጉስ፡
ናብቲ ዓዲ ዝኣትዉ ኣጋይሽ ትኽ ኢሎም ናብ ቤተመንግስቲ ከእትውዎምን ነብሶም ፈቲሾም ጭንዳሕ
ወይ ልሕጻጽ ምስ ዘይርከቦም ድማ፡ ንመስዋእቲ
ከቕርብዎም ኣዘዘ።
ሓንቲ ካሮሳ ኣብቲ ዓዲ ምስ ኣተወት ንተሳፈርታ
ተቐላጢፎም ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣእተውዎም። ነቶም
ዝረኸቡዎም በዓል ካሮሳን ሃብታም ሰብኣይን ድማ፡
መላእ ኣካላቶም ክፍትሽዎም ጀመሩ። በቲ ኩነታት
ካብ ምግራምን ምስንባድን ሓሊፎም ዝገብሩዎ
ኣይነበሮምን። ኣብ ኣካላቶም ብኩርማጅ ዝተላሕጸጸ
ስለ ዝረኸቡሎም ግን ናጻ ተለቁ።
እቲ ሃብታም ሰብኣይ በቲ ተኣምራት ኣመና
ተገረመ። ነቲ ‘ኩሉ ንሰናይና’ዩ’ ኢሉ ንህይወት
ብተስፋ ዝነብራን፡ ህይወቱ ዘድሓኖን በዓል ካሮሳ
ብገንዘብ ከሓሶ። “ኣማን ብኣማን! ብዘይ ዕላማ
ዝፍጠር ነገር የለን። ኣብዛ ዓለም ዝፍጠር ምንቅስቓስ
ብዕላማ’ዩ። ኩሉ ድማ ንሰናይና’ዩ። ንግዚኡ ከሰንብደና
ዝኽእል ጸገም፡ ጽባሕ ንግሆ ብሳላ’ዛ ጸገም እዚኣ’የ
ኣብዚ ደረጃ’ዚ በጺሐ ዘይንብለሉ ምኽንያት የለን።
ኵሉ ንሰናይና’ዩ ኢልና እንተ ኣሚንና ከም ዝኸውን
ምሂርካኒ ኢኻ።” ብምባል ሓቚፉ ሰዓሞ፡ ኣብ
ዝተዳለወሎም መዕረፊ ድማ ብሰላም ኣዕረፉ።

ፍቕረይ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ልበይ ብፍቕርኻ ምልእ ስለ ዝበለት፡ ህይወት ከምዚ ኢላ ንድሕሪት
ትምለስን ትግምጠለንን እያ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን። ካብ’ታ ዝተላለናላ ዕለት ብምትሕልላይ ዝጀመረ
ሕውነትና ናብ ምዉቕ ፍቕሪ ክሰግር ግዜ ኣይወሰደሉን።
ፍቕርን ሓልዮትን ዝመልኦ ጕዕዞ ፍቕርና ትርስዖ ኣይብልን’የ። ነብሰይ ረሲዐ ብፍቕርኻ ጸለለል ኢለን
‘ኣይትቕረብዮ ጠላም’ዩ’ ንዝበሉኒ ፈተውተይ ርሒቐን’የ ቀሪበካን ምሉእ ፍቕሪ ሂበካን። ንስኻ ግን፡ ኢደይ
ሴርካኒ። ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ጽልኢ ገዚምካኒ።
ህይወት ከም ዝሓሰብኩዋ ዘይኰነት ምስ ጸንሓትኒ ግን፡ ብዝሃብካኒ ማልስ ኣመና ተገሪመን ነብሰይ ኣብ
ምጽላእ ኣትየን’የ። ጥልመት ኣብ ርእሰይ ከም ምንቅጥቃጥ ዝገጠሞ ኩምራ ኣእማን ኣብ ልዕለይ ዱብ
ምስ በለት፡ መሬት ክጽልምተንን ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ምንባር ክትወድቕን ግዜ ኣይወሰደላን።
ከምዚ ክገጥመኒ’ዩ ኢለ ስለ ዘይገመትኩ ግዲ ዀይነ፡ ፈቃር ልበይ ብጥልመትካ ርዅምሽ ኢሉ ተስፋ
መዋእሉ ከጸልምት ግዜ ኣይወሰደሉን። ህይወት ኣብ መዓራ ዕረ ዘለዋ መሲሉኒ ኣይፈልጥን። ምስ
ገጠመኒ ግን፡ ኣምሪረ ብውሽጠይ ነቢዐ ዘይኢደይ ስለ ዝተፈደኹ።
ጥልመት ንቡር ምዃኑ ዝኣምን’ኳ እንተዀንኩ፡ ልብኻ ኣውዲቕካ ካብ ዝሃብካዮ ሰብ ክመጸካ ግን
ንምቕባሉ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። እተን ነዚ ዝረኣያ ኣዒንተይ ድማ፡ ካባኻ ኣርሒቐን ክስወራ’ምበር፡ ደጊመን
ምስልኻ ክርእያ ዝብህጋ ኣይኰናን። ዋላ’ኳ ጌጋ መናብርትና ምዃኑ ዝኣምን እንተዀንኩ፡ ኣብቲ ኣብ
ጐድነይ ክትህልወሉ ዝጽበየካ ናይ ጸገም እዋን ጥልመት ካብ ኣርኣኻኒ፡ ኣብ እዋን ሓጐሰይ ጥራይ
ክትህልው ምብሃግካ፡ ክልተ ጫፋት ህይወት መናብርትና ምዃኖም ስለ ዝዘንጋዕካ ትመስል’ሞ፡ ፍቕሪ
ኩሉ ምዃና ኣይትዘንግዕ ክብለካ ጥራይ ፍቐደለይ።

ባትፍላይ
ባትፍላይ፡ ኣዝያ ንእሽቶን መንገብገብ
ዘይብላን ሓሸራ’ያ። እዛ ሓሸራ፡ ካብ ዓሌት
ሃመማ ደኣ ትኹን’ምበር፡ ኣብ ኣሰራርዓ
ኣካላታ ግን፡ ምስ’ተን ኣብ ኒውዝላንድ
ዝርከባ ሓጺር ጭራ ዘለወን መንካዓት ኣዝያ
ትመሳሰል። እዛ ሓሸራ፡ መብዛሕትኡ ግዜ፡
ምስ’ዘን ዝመሳሰልኣ ዓሌት መንካዕ’ያ ትነብር።
ስለዚ’ዩ ድማ፡ ባትፍላይ ዝብል ስም ዝተዋህባ።
እዛ ዓይነት ሓሸራ፡ 3 ሚ.ሜትር ቁመት

እትውንን፡ ዘይትርእን ንውሕ ዝበለ ናይ ሳሬት
ምስሊ ዘለዎም ኣእጋር ዘለዋን እያ። ተባዕትዮ
ባትፍላይ፡ ካብ ኣንስትዮ ኣዝዮም ይገዝፉ።
ጃፓናውያን ተመራመርቲ፡ ኣብ ናይ ግዝፊ
ፍልልይ ኣንስተይትን ተባዕታይን ተመርኲሶም
ኣብ ዝገበሩዎ መጽናዕቲ፡ ‘ካብ በብበይኑ ዓሌት
ዝፈለቑ ክዀኑ ከም ዝኽእሉ’ ዝብል ኣመት
ሂቦም።
ምንጪ፡- amazing facts

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ

ኤርትራ

12 መጋቢት 2019 - ገጽ 7

መበል 28 ዓመት ቁ.165
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ÿǉƄŋȲƢǊŶƛĄƭǎŴŊƎùŕ ǻľąȲ ƢƱŕ ƆŴŅùŴ ŊƴƯňƂ ÿǉ
ĩćǦôŘŚ ǆĜǏȳ Ɔśĉ Ĭǌćǆ Ąȓÿȣ Ƣǆ ĉƯėȣ ƎŶƶęƶę
ĩćǦôȲ
ŶƛƆù ƃŴȳ ƄŊ ġűñǆƢŚ
%LRORJ\ ƆƧŶƆŗƶűƄĜĄĜĔŘƤ
ÏĉŶňę Ĭöù Ɔǂȳ Ƣôǎƙ
ƄïǊŴǆñǆƢŘƧǄŶȲƥñǇ FHOO 
ƉƯŊǂƙŶƉĉñĕƙŶƆǇĉȳŕćîęƌ
Ɔǂȳ ƥñǇ ćôŚ ĄĜĔŘƤ ƄïǊ
ĉġ ƢǌƆƌ ŚĜęāȳ ǎāĖƂ ÿǌę
ƉĉĉƟŲĄǶŶȲĄĜĔŘƤÿŅĘŘ
ƎŚǡŊęŚƛƆùƃƙȳƆęǤŶƌƖƄ
ŴǆÍŗñǆƢŘƤƶġƉĉćôŚƆƧŶ
ĉġ ǉıƙŶ ǉĲĉŶ ǉġ ƆŴŅôƌ
ƆǂȳĜňŚȲƆŶġğŘŚȲƄŚƎùŗȲƢǆ
ŕāùȤȳƆŗĄŶǡǋƌŊƳƄǆÿùȣŶ
ƆƧŶ ŕȞǻĚ ŊÿȞħ Ŵǆ ÿŅĘŘ
ƆǂȲÐŅùƨ
ƆƊŊ Ɔǂȴ ƄĄŴ ǦƲȣ ÿŅĘŘȳ
ƆśĉƌùƄǆĩćǦôƖƄȲ
ÿğŊŶňƯõŴǆÿğňŚƢǆÿŅĘŘ
ÏĉŶňę Ƅƶǂ Ƅƶǂ ƄĤǤĖ Ɔǂȳ ƆƊŊ Ɔǂȳ ğǆŶġȲ ĉñĚȲ ȣùġȣŴȲ
Ɗõ ǦǉȤ Śĉñęŗ ŕćîęƌ ƄŊ ġùǹűȲ ƱǆƧǎƂ ƶƜŲõ ĉƛŶǄŚ
ÿǉ ǉĔǜ ĉŊȑā ǻėǆ ƆƓ Ƅƶǂ ƆĉŅƄęƆƳƆǂȳĜňŚŶĜŊƱȣıĕȲ
ƉŇǎƆǂȳŶġƙƯǎĄƙŶƂġƆǂȳ ŶĜŊ ƶȎùƂȲ ŶĜŊ ƶĔǦąȲ ŶĜŊ
ġôƳ Ŵǆ Śĉñęŗ ŴƧŗŶ ĬôŊŶ ƶĉęĺȲƢƱŕƶƜŲõĉƛŶǄŚƆƧŶ
ƱćùƂùƌġǎėƙƆǇĉȳġǎėƙÍƳ ƆƳ Ɔǂȳ ƆƳ ŕȞǻĚƄƤ ƶƜű Ŵǆ
ŶƖćùƂùƌ Ŵǆ ĭǶň ƭľĆ ÿŅĘŘƢǆŴǆƶęƶęýȑ Ŋƶþ
Ƅôƨĉ ǋǂ" ƥ÷ Ŵǆ ĭǶň ƭľĆ ŶĉǦ÷ȓÍǁ  ŶĜňŚ ǆűŊĕ Ƅôƣ
ǆïùƨĉ Ƅǎ÷ǆűŚ Ŵǆ Śĉñęŗ ƱŊúĉĉƛŶǄŚƏǆŲǆġĉƭųȳƆƳ
ǆęǎƇĉ ǎǂ" ƥ÷ Ŵǆ Śĉñęŗ ÿĩƉŚ ƶęƶę ƆŶŕƱǆñõȲ ĉŶňę
ǻľĆ ǆĔǎƄǇĉȲ Ŷƭƙ ƄŊ ŶƂġ ƉĄǆ ĉƜű" Ŷĉňù ƆƧŶ Ąùĝ
ƯǎĄƙǻľĆŚĉñęŗŶŚĉñęŗŶ ƄŊĬöùƶęƉŊƏǆŲƄǆĄġôųŶȳ
ƎęǎƄƌ ǎǂ" ƥ÷ ƆƳ Ɗõ āś ƧýǌŚŚƯƶŊŗŘŚƆŶìƣȳ
ƆŶŕŕĄôĜƄŊŚĉñęŗĉġƉǎƌ
ŶȟƭŚ ĄĉñėŶ ƉǤǻąƙ ǎǇĉ"
ŶȟƭŚĄĉñėŶƥ÷ǁǤǻąƙƆŗ
ƄŊŗ ŉŚ Śĉñęŗ Ʊú ïƥñƧ
ŶŚĉñęŗ ƶƯǎĉ ǎǂ" ƥ÷ Ŷĝ
ǆƭǎĉ Ɔśĉ ǉĮ Ǝȣùƙ ƶÿĤ
ŕĄïėǆ ŶƛŚƉƧŶ ƎǉȣƂƙ Ƣǆ
ĉƛŶǄŚ ƎƜŲƙ ǆƛƆõ ǎǇĉ"
Ɔśĉ ǉĮ ŚĉñęŚƙ ƄŊ ñǆƢŚƌ
ȓùƥ ƌŊ ïôƨĉȲ ƢôǏĉ Ŋȓņľ
ƄŕƭňŊǄ ƱƯŅǆƨĉ ǎǇĉ" ƢôǏ
ȓņľ ŶƖƯŊǆƨĉȲ Ƣôǋ ƢôǏĉƉ
ȓņľ ǥĚĉ ƄƯŊǇĉ ǎǇĉ"
ƃî"ÐŅùƨȳ
ƃî" ĉňù ǦŶ ȓņľ ǋǂ" ƃî
ǉƄ" ȓņľ Əű āćľ ŊƱǁǡǎġ
Ąāŕŗ ƶƖƧŶ įù ġôƶƜű āś
ƆŶŕĄȐƆŴ ǉƄ ŊĉŶŘǆ įù
ŕǶĻĉŴƎŶÿŚŚ"
ƊõűǡęĬöùƢǆƉŇǎƎƖƧŶ
ǆƛƆù Ɔǂȳ Ɗõ űǡę ƄƴŴǃ Ƣǆ
ƄǾŴĻ Ŵǆ ĉƟŶ ƎƆôŚ Ƅúƨȳ
ŊƙùƆƄƱėęňƆƳŴǆűǡėŚƢǆ
ƄǤǹĆŘŚ Ƣǆ ĄǎĔƙŚ āś
ƱǆƏűŴǆĜňŚāśƆǂȳĜŊƉƉĉ
ƶŕĔǎƇŶűǡėŚġôƶŚęǢĊĉƢǆ
ƶűŊĚĉȳƆƳĉŚęǫĉƌŅǆǆŊǡġ"
ŊƖĄǆǆĉƯŊù"ŶĉŶŘǆǁįùƯ"
ƶŊù ÿğŊ ǦŶ ƄǡǌĞ Ɔǂȳ Ɖĉŗ
ƄŊ÷ƯöƱúƎùŕęƆǆśŘŚćôŚ
ƆǂȳƎùŕƇĉÌıŲƯƄôƣÍƎŶŊúĉȲ
Ƣǆ ÌƎùŕƇĉ ǦǢǄŚ ƄôƣÍ
ƎŶŊúĉ ƶƉƄù ƄǆĄġùŶ Ɔǂȳ
ƎùŕƇĉ ǦŶ űŴśĉ ıŶƯŴŶ ǥǤŶ
ƄúƨĉȳĉƛŶǄŖƎùŕƇĉƶŅùƨ
ƎƖƧŶƶƛƆùŶƱǆƎƆùŶƆǂȴƢǆ
ƉƄƎŅïùƶƛƆùŶƱǆƎƆùŶƆǂȳ
ǡöƄśĉÏƆŗĜǆǹŶƄŊŗƶęƶę
ƆǂƶȎŶāȲÐƶŊùƨƄúƨĉȳƶęƶę
ƆŶŘǆ Ɔǂ" ƎŶŊù ǦŶ ƉǎùǁŴ
ǆƛƆùȳ ƄŊ ȠƳƎġ ÏűǡėŚ Ŵǆ
ÿŅĘŘ ƆƊŊ ƆǇĉȲÐ ƶŊù ÿğŊ
Ƅúȳ ŶƄŊűŚ ÿǉ Ɔĉų ƢĞǎŴȲ
Ɔŗ Ɗõ ĜŊ Ǝÿġŋ ƶƛƆù ǻėǆ
ÿĞŊŴ ǻėǆ ƆƓ ƆŶŕęƃŴǇȴ
āŊĕȲ Ʊôƣƨ ćƯǎŴŚȲ ƯǎĄƂȲ

ƄŊĜňŚŴǆƶęƶęȣęþƄúȳ
ŶĜǆǹŶŶƶęƶęŶƄŊÿǉğȏŶǥęƌ
ŴǆĉęƄǆƶĉňôƆƧŶƌŊƳƶűıù
ƎƖƧŶ ǆƛƆùȳ ŴǆƳ ÿǉŶ ƭŇŶ
ƄŊűŚ ƄŊ ĄŶǧ ƢôǋŶ ƧõǎŶ
ƱúƶĉǎŴŶęƁȳƢôǋŶǉĲĉƌŊ
ŊƲā ƶęƶę ƎÿŊƆƨĉ ǆȣŚŲȳ
āćľ ƉǆęƆǂȲ āćľ ƉǆĜĉƫȲ
ǻėǆ ƱǆƏűȴ āŶǻĤƧ ƆŶƎŊõ
ƆƧŶ ŕĹŇúĉ ƎñŶǻĝúĉ ƎğŊ
ƶǉùǂ ƎƜŲ ǆǉùǂȳ ƆŶŕƜű ǦŶ
ƌùƆ ǡȓ Ŵǆ ĉŶňę Ʊǆŕęȣ Ɔǂȳ
ĜŊȲ ĉġ Ɗúĉ ƶęƶėŚ ƶȡǶǶõ
ƢľŗŘŚ Ƅôƨȳ ƆƳ ĉġ ïŊŗŶ
ǎƛűŚŶȲ Ƣǆ ǻƯŴŶ āćĉŶȲ Ƣǆ
ƒŴŚŶ Ĝ÷ĉŶȲ ƶŕƄğĜę ƄǆƏűŶȳ
ĜŊ ĉġ ĉƟŶ ƶŕƄğĜę ňñęǄƤ
Ǧǻĉ Ɔǂȳ ĜŊ ĉƟŶ űƳƄśĉŶ
ƊúĉŶ ǁįùƯȳ ǦƵƂ ÿùǂ ÿǉ
ĴùƭȲŅŊǉĔǞƂŶĄǎĔƗŶŶƗõ
Ŵǆ ñǆƢŚ ǡȓ Ƣǆ ƶęƶę Ɖĉ
ƶęƃĉǦňĕƆĉŅƄęŊùÿŚƆĉŅę
ġāŕŚ Ɖĉ ƱǆƏű Ǝȣôǻ Ƅôƨȳ
ŶƄŊűŚ ÿǉ Ĵùƭ ƌŊ ïŊŘĉ ġô
ƶŕƢùǉ ƎŶǋ ƶǉôǇ ǦƵŶ ƭĹŶŶ
ŶĄƭùŗȲ ƄŊ ıǎĆ ĄƄǋ Əȣ
ƎŊù ƥ÷ ǆƛƄùȲ ŊƲÿŚ ƉŊǏĉ
ÿƘƜĉ ƶǎıĝ Ɖĉ Ʊôƣ ǦŶ
ƎȞùǻŶ ŊĹĔň ƎęƃŶ Ƅôƨȳ ƆƳ
ƖƄƱúƨƯǎùŶƖġŕćľęƎǡŊĚ
ǆƛƆùȳƌŊƳÿöȟƆƧŶŕȑƥęűŚ
ƉćƯŊù ǆāǦƷȴ ƆƳ Ì$GYHUVLW\
4XRWLHQW $4 ÍǆŊïùȳįùŶļõ
ƆŶƎŶŚęǢĊ Ŵǆ ȎŅň ŊȓþŚ
ƎŶŊú ŶƛƆù ƃŴȳ ŊƲÿŚ ŴǆƳ
ƱĄŶ ĄȓŴƯŗŘŚ Ɖĉ ƶŊùƨȲ
ƌŊśĉ ıǎĆ āǛ ŊöįƧŶŗ
ƎǦôȏƶȎŶýƉĉ,4 ,QWHOOLJHQFH
4XRWLHQW  Ŵǆ ƄƆĉĚƄƤ ȣñĄŚ
ĉıöŚȲ(4 (PRWLRQDO4XRWLHQW 
 Ŵǆ ġĉƬŚ ĉıöŚȲ ƶŊïõ Ŵǆ
ŶľÿŚ ĄǦôȐŘŚ ƶŕȞùǁ ȡǆǌ
Ɖĉ Ʊôƨ ǆŶǡęȳ ƆƳ ƖƄȲ ÿǉ
ĜŊƶñùƨĉġƶŕȞ÷ôǂǡȑŚŴǆ
ĉȣǹǻȲĉǦǹĉŶĉȓćĉŶƭľĆ
ƆǂȳƉĉęƆǆśǆƆƳŴǆŕȑƥęűŚ
ŊľƭŚƄŊňñùŴĄĜĔŚƱôƨƆǂ

ąĠŊęïű

ƎŊùƢǆĄĜĔŚƉĉƶñùƨƶǡŊĕ
ÿıŘŚ Ƅôƣȳ ŶƄŊűŚ ÿǉ Ĵùƭ
ƌŊ ñȑŶűŖ ƆŴǫĜǁȲ ŶƄĩŖ ƄāƥŖ
ƆŴāƱôȲŊƭľąƆŴĤĬǶȲƆŴŕ÷ƆƉ
ǆƭŇȳ ġôƳ ƆŘ ƶűƄĜŚ ƄïǊ Ŵǆ
āŊĔŕĜŊƶƜűŚġǎėŉŚűƳŴǆ
ĉñŴȓ ŕǦňęȲ ŊƶŕȎŶƪ ĄŶǡǋ
ƆŶŕǥėśȲ ƄŊ ƊôŶŚŴƤ ôƧǸ
āŊĔŕĜŊƶôƭôŕėƉęƃƆǂȳ
ŴǆƶęƶęűǡęŕƄȡȠƶƜűõ
ƌùƆ ÿĮȲ ƶĉǎŴ Ɔǂȳ ǡöƄśĉ
ÏȣľĖ ćôŚ Ʊǆĉȣ÷ǻ ćôŚ ƆǂȲ
ÐƶŊùƨƄùƨĉȳŅƳŴǆÍƷĉĜňŚ
ÿğŊȲ ŶĜŊ ƶǄǌ ƆŶŕȞöǻƌǇȲ
ŶƯƂ Ŵǆ ĉȣįę ƭľĆ ƆŴĜƄŶƌ
ƃƙŚƖǆǎȴƢǆƆƧŶƄŊƯĉĲŚ
Ŵǆŗ ȣùǶŚ Ɔŗ ĜǆǹŶ ǆȎŶÿƌ
ƆĊ ĉȣļę ǆƖùƄƌȳ ćôŚȲ
ŶűǡėŚ ƎğŊ ǉĮľ ƶęƶėśĉ
ƆŴƄŕƙ ƆŶŕȞŗĩƌǇĉ ŊƲā
Ǝĉôġ ƱǆƉƄù Ƣǆ Ąùĝ ĉęę
ƶŅô āśŘŚ ƎŚĔƎŊ ŚƛƆù
ƃƙȳƆƳĄùĞŘŚƉƄƉĉÿǎĩ
ŶƖǆŕȣıę Ƣǆ ƥǤ ŴŊ ĉƛȡù
ŶƖǆŚƄŖ ƎǡŊĔƌ ǆƛƆùȳ āùȣ
āùȣ ƆŶŕƃùƌǇ ŊƄŶȑĕ ƶĔƖŅ
ŶƛĔƛŅƌĤŕŚŚŊùȳƆŗƶƖƧŶ
ƎƖƧŶĉƟŲǦŶȣõǻƆǂȳƆƷĉ
ÏȣľĖ Ưƣę ƆǂÐ ƃúĉ ƶƴĔņ

Ƣǆ ƄŊ ıùȓĊĉ ƶƧĬǷ ĜňŚ
ƆĉŅƄęȲ ƌŊƳƄśĉ ƎƜŲ ƶƛƆõ
ǆĄġõųȳ Ɔŗ Ŵǆ ġĉƬŚ ƯĉŊĔ
ƄŊ ƱȎùĄś ïƥñƧ ǻėǆ ÌȣľĖ
ïƧïƥ ǆĄùĜôǆÍ Ƅú ĉňùȲ
ŶƭƄśĉ ȣľĖ ǆĄġùȳ ǦƵ ǦŶ
ŶƗõŊęïŶǆñŋȳĩƫǢùāĉāĉ
ĉġƶŊùŴǆȣľĖÿĮĉȣǹǻ
ƶŕęȣƄǆƏűŶȳÿǉŴǆġűƄĄǤǦň
ĉíęƄŊÿǉŊƲāĜŊƶŕƄƉŊƨ
ƭŇƄǌėĩŊƴƯňƶŕȞ÷ôǂĄǦŇŘŚ
ƄŊƧĩǻŴƶȞǻęƨǢǎƄŚǎāĖ
ĉƶęƴĕ Ïÿǉ ǦƵ ĉġ Ņ÷ƯŴǇ
ŶĉõƆ ñǆƢŚŴ ÿƱŶŶ ĄƉėŶ
ƱġƯŅùŴ ĄǦŇ ƆŶŘǆ Ɔǂ"Ð ƃõ
ĉġÿŕŕȴƄŊıǎĆŚƏȣƃúĉ
ƶűŅĕ Ƣǋ  ƭĄŚ ĩćǦô ƌŊ
Əȣ ƶŅùƨ ŊĉŚŶğƆ ÏŴǆ Ąęƭ
śęŘÐ ƃúĊ ǆŊïùȳ ƉĉƳ ƶŅô
ĄùĞĉġćƯȲƄŊƳƆƥŶȣľĖȲƄŊ
ĉƶęƴĕ ƱŶȎėęĕ ƆŴƜű ǆƖǆǎ
ƉĉƱúƱęƃƆǂȳ
 ƄŊƳ ƱĄŶ ƄŊ ƶƜű
ƭƧǋȲƥǤƱôƨƯǇƉŅęƎŚƶǉö
ĜŊƆŗĬǌćǆƎǡŊĚƱôƨŕŅǦĢ
ƶęƶę ÿŅĘŘ ĉƆƌŊ Ɔǂȳ ÿŅĘŘ
Ŵǆ ĉľȑùŶ ƱǆĉľȑùŶ ȣùùǆ
ƎȞǻę ƆŶò ŶęƆǇȳ ŶƄŊűŚ
ƄŊ ŶǦǋȲ Ɔŗ ŊƴƯň ƯǇƂ ƶÿĤ
ŊƶþŶ ŊľƭŚŶ Ŵǆ ÿŅĘŘ

ƱúƨŶ ĄƭùŘƤ ÿŅĘŘŘŚ
Ŵǆ ĉƆƌŊ ġùǷŶ ƄǡňňŚ
ƶƛŕùŶĜŊȲƶÿĤƃƏŷĉǄƤ
ƭƢŚ ƉĉȓƆ Ɖĉ ƶƛƆù
ǆŶǡęȳ ĉġƳ ƄŊƳ ƆƥŶ Ʊú
ŊƄƶǂ ùƫù ȣǻűŚ ƶƖǆǎ
Ŵǆ ğǆŶġŶ řƎŷúǛŶ ĜƧė
ƉƄ Ŋȣ÷ǆȲ ŊƴƯň ƆŚȣȓĊ
ġėā ÿŅĘŘ Ʊǆĉñ÷ƧȲ
ƇƎĞǞŶ ƉǆŕĜƉĉƌ Ŵǆ
ǶȞę Ɖĉ ĉǢƭƶȲ ƯĉĖ ƯǇ
ƉāȓęǆƛƆùȳĉŴùňŚƉĉ
ŊƶýŶ ġȣÿŖŶ ƄŊƳ ƱĄű
ÿŅĘŘȲÿŅĘŘĉƆƌŊǻėǆ
Ŵǆ ƯǎĄ ĉõƆ ƯǇ ƎƖƧŶ
ŶęƆǇ ƄúŴȳ ƉĉƂ ġôƶƜű
ƆǇĉ ŊƲÿŚ ƭŅǆŗ Śƌ÷ŚȲ
ŶƯǇƇĉ ƶƖƧŶ ÿŅĘŘ
ƶƆƎņúĉŶƶĄĉǆúĉŶĊǄƧǄŶ
Ŋùƫù Ƣȑƃ ƶĿȓĕȳ Ƣǆ ƆƧŶ
Ɖĉŗ ƄŊ ġűȓýȣ Ïÿǉ Ąȓÿȣ
ŶĉȓÿȣȲŉŚŶňŊĉõƆĄȑāȣŗ
ĉȓȡȣȲÐƶŅïùƆǂȳŉŚŶňŊĉõƆ
ǡŶȐùƌƎğŊƆŚƧǎƆǦŶƄƆǌƧƌ
ŊƆęǤŶƶƄƎùĉŶıǻįǻƎǞĉė
ǆƛƆ÷ȳ ġôƳ ŴǆƳ ƱĄŶ ĜŊ
ŊāùȠĄŶƆĜǆȲƄŊĄŶǧĉƆƌŊŶ
ƌŊŗ ƶƄƉŋ ƄŊ ĉľėŊŶ ƭŇ ƯǇ
ǆȓŅǇȳ ƆƳ ĄġęāÍƳ ŴǆƳ ƱĄŶ
ǡǎö ƆŶŕŕňñô ĉǦŴŶ ƎƖƧŶ
ƄǆƎƆùŶÍǂȳ
 Ƅƶǂ ƌùƆ ƄǡǌĞ ǡȓ Ŵǆ
ÿŅĘŘȲ ĉÍȓėǂ Ɔǂȳ ĄƭùŘƤ
ŊġęǦȣƇŘŚŕŕĄöƂÿŅĘŘűƳ
ŴǆƳƱĄŶĜŊǆǎȣƇȳűƳƶęƶę
ƆƳ ĉĉćǆ ƆĉŅƄę Ŵǆ ĊŚŶ
ñǆƢŚŶȣùùǆƎȞǻęƆŶòȳġôƳ
űƳ ĉĉǄ Ʊƌǆǎ ƄƆĉĚȲ ùŋŴŶ
ǁǎöȳƶǎȣƂŴÿŅĘŘŘŚȴŶňñöȲ
ġűĉǦňęȲŚƧȠŚȲïǆćŷŚȲĉƎŊňęȲ
ƎŊęŘŚŶ ƶñùƨĉ ȓùƥ ŊƶǦňƆ
ƆŶŕƱǆŕôùǂ Ȏǡą ƱǆƧýǎ
ƎƖƧŶǆƛƆùȳŴǆƶęƶęĜǆǹŶȲ
ŊŴǆƧùįƤŶćāŅėƤŶƎŊęŘŚ
ĄŶȠŚ ƱǆŕűȣǁȲ ĉġ ǡȞùĄȞõ
ƶÿùȣÿŅĘŘƆǂȳ

ڧו܄٤ٺ

ƆǂȳùƎƯƉĉśĉŶƭƙƱȣıĕƙĜňŚ űǡę ùƎƯ Ɖĉ ŴŚƌ ǡǆĕ ƎŚęǢĊ
ƱȣıęƨĜŊǁôŶȣȏĉǁôŶȳ
ƶƛƆùǁôŶȳƆŗùƎƯŶƭƙĉŞƆűŚ
ŊŶǄĉĄęïƤ
ƌŊ ƶűŅĕ ǆƗŲ ƌŊ ƱôƣȲ Ŷġƙ ƶȞǻĔùƌ űǡę ŊùƎƯ ĉŞƆűŚ
ƆġƉ āĜŊȴ ƉĄǆ ȣõǆ Ɔǂ ȣõǆƃƙȳűŗȣõǆűŚƌƄġŕćľĚȳ ƶȞǻĔõ ĜŊ ǁôŶȳ ƶƜű ĜŊ ùƎƯ
ƶĄġôƌ" ƱǆŕǉǦĄ  ŕƄĉėŘƤ ŶƙùƆĜŊƎŚĄġùȣȏĉƄǆŚȞŚŶȳ Ɖĉŗ Ŷġƙ ŶĜŊ ƆŚęǉƇĉ ǡǆĕ
űǡęÍǂŶġƙĉƟŶȳƌŊƊúĉĜňŚ ƌùƆ ĜŊ ŶƛŚĄġù ƄǆƏŶƌŶ ƎęǌƆƶƛƆùǁôŶȳ
ƶƜű ĜŊ ùƎƯ Ɖĉŗ ŴŚƌ ǡǆĕ
ƌŊŶ ŴŊŶ ƭôĉ ƶĄȓƂŶ ƶƖǊŶ ŕȞǸęƌȳ űśĉ ƄŊ ƌùƇŚ ĜňŚ
ƆŚęƆǇĉ
űǡėŚ
ƉŕĉġùȲ
űŗ
ǡô
ǎĝŚŶ
ƄǎïŶ āǢġŶ ƎƖƧŶ
ĜňŚȲƌŊĉǞćęŕȞǻĚƄŚþƶƌȲ
ƎȡùŴŚƌűǡęƎŚǎŊĿŶƎŚÿŊƇŶ ƄǆƎƆùŶ Ɔǂȳ ŴŚƌ ȣõǆ Ɔǂȳ
ƶƜűƌŊƄśĉƉćƙƄǆƏŲŶȳ
ŶȣĩƛŘƙ ùƎƯ Ɖĉŗ ŴŚƌ ǡǆĕ
ƶƜű ǆƗŶ ĜŊȲ ƌŊ ƶűŅĕŶ ƄǆŚȞŚŶȳ
ȣõǆ ŶƛŚƉƧŶ ƃƙ ŕȞǸęƌȳ ƎǉǦĊƶƛƆùǁôŶȳùƎƯƉĉŴŚƌ
ŊāǛƶĄȓƂŶƉĉŴŚƌǎĉęćęȲ
ƭľĆŘŚȲ ȣõǆ ƎƆôŚȲ ƄįƧćȲ ùƎƯƉĉƴāǛƱôƙǄƊűŘŚȲŊÿğňŚ ǡǆĕŊƶƜűĄŶǡǋŶƙùƆĜŊƎȎõ
ƄƯĕƛȲ ø÷Ȳ ŕȓƯŷȲ ȎȎŚŶ Ưǎ÷ŚŶ ǆƗŶƄŊƄƆĉĚŶĄŶȞġŶƉĉƆƴ ƶƛƆùǁôŶȳ
āǛƱôƙǄƄŊŘĖƛǆƗŶƄŊƴāǛ
ŶȣõǆűŚƌƄƌȣúȳġľƃõŴŊ
ǁôŶȳ
ġǎėŉŚƌȲ
ƄƯĕƛŚƙŶ ƌùƇŚ ƄŊ
ŴǆƶƜűǆƗŶĜŊȎǢĖƉĉŴŚƌ
ǢƯƷñǆƢŚƌŚĔƛŋĉĜňŚƄƧāƷȳ
Ŷġƙ ƆŶŕƱǆŚñõȲ ǡô űƟù ƄŊ
ǥĕƶŅĭùǁôŶȳŴǆƶƜűǆƗŶĜŊ
ƆƳ ŚƯǎùŗ ƆƳ ŶƖŕġŕćľĚŶ
ŕȞǻĚĉïôƢűǆĕȳïǫȣƄŊŘĖƛ
ƄĜęƄȑŊƯƉĉŴŚƌƄǆƏűŶȳƶƜű
ĜŊȲ Ɖĉ ŴŚƌ ǎĉęćę ĉġǸėŚ ǡô ǧǉú ƄŊ űǡĔ Ƣǋ ĜŊ ĉïôƢ ƉŕƌȣúŶ Ɔǂ ŕƭǋõƌȳ ŶȣõǆűŚƌ
ƄįùƭǇ
ƥƴŘŚŶȲ Ɖĉŗ Ŷġƙ ŚȞùǼ űǆĕȳ
ŶȣõǆűŚƌ ęƄǇ ŕĹŅú Ɖĉ
ġǎėŉŘƤĄǦôȐǁŊõŶȳ
ŶȣõǆűŚƌƄƛŊĚȴƆƳȣõǆñǄŊ
ƱôƭƯôƌ
ǦŅĚ Ɖĉ ƶāŊĔƌŶ Ɖĉ
Ɔśĉ ƧýǌŚ ĜňŚ Ņśĉ Ŷƭƙ ŶƭƙƆǂȳƄġŕćľĚȲƄƌȣúƖƄȳ
ƶŶƧŶƢƌŶ Ɖĉ ƱŕňŊƭƌŶ ǦŅĚ
ƱġāĺƙűǡėŚƶġāĺȲƉĉŴŚƌǥĚĉ
ƶƜűĜŊƉĉŗŴŚƌĄŶǡǋǡǆĕ
ƄǆġƯõŶ Ƣǆ āŶǻĤƧ ƄǆŊõŶ ĉġ ĜňŚ ƄǆƴĔŊŶ Ƣǆ ƄǆėƖŊŶ ȣõǆƃƙȣùǆŗƃƘ
***
ƆǇĉȳƶƜűĜŊùƎƯƉĉśĉŶƭƙ ƆǂȳƶƜűĜŊŶļ÷ŚƌƉĉŴŚƌǡǆĕ
ƄǡǋĢĉƙŚȓùǁúĉűǡėŚƄǆȓùŶ ƶƴĔŋĉ ǁôŶȳ űŗ ƎŚŊú ƶǉôƙ
6RXUFHPRWLYDWLRQDOVWRU\
ƱôƨǁôŶȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

‘ሕማም ዳች’ ዝብል ቃል፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
ንቁጠባ ኣብ ዝምልከቱ ጽሑፋት ብተደጋጋሚ
እንረኽቦ - ኣዝዩ ኣገዳሲ ትርጉም ዘለዎ መጸውዒ
እዩ። ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ፡ ሕማም ዳች ዝብል
ቅጽል ዝወሃቦ ኩነተ-ቁጠባ፡ ሃገራት - ባህርያዊ
ጸጋ ድሕሪ ምርካበን ኣብቶም ዝጸንሑ ካልኦት
ጽላታት ቁጠባ ብፍላይ ድማ ኣብ መሳንዕ
(Manufacturing/Industry sector) ዘኸትሎ
ኣሉታዊ ሳዕቤን ንምግላጽ እንጥቀመሉ ቃል
እዩ።
ንኣመጻጽኣ እዚ ቃል ብዝምልከት፡ ኮርዶንን
ስቴቨንን ዝተባህሉ ጸሓፍቲ ከምዝብሉዎ፡ ሕማም
ዳች ዝብል መጸውዒ ነቲ ኣብ ሆላንድ ኣብ
1960ታት ባህርያዊ ጋዝ ድሕሪ ምርካቡ፡ ኣብ
መሳንዕ (Manufacturing) ሆላንድ ዘኸተሎ
ኣሉታዊ ሳዕቤን ንምግላጽ ሊቃውንቲ ስነ-ቁጠባ
ዝተጠቕምሉ ቃል ምዃኑ ይሕብሩ። ከም ኣገላልጻ
ናይ 2006 መጽናዕቲ ክኢላታት ስነ-ቁጠባ
ኮስታንቲኒን ሞኒን፡ ሕማም ዳች ሓደ ካብቶም
ሓሙሽተ ኣሉታዊ ሳዕቤን ባህርያዊ ጸጋ ምዃኑ
እዮም ዝጠቕሱ። እዚ ዘጋጠመሉ ኩነታት ድማ
ሆላንድ ባህርያዊ ጋዝ ድሕሪ ምርካባ ባጤርኣ
ብመንጽር’ቲ ንኣህጉራዊ ትውጊታት ትጥቀመሉ
ዝነበረት ባጤራ ብምኽባሩ ንሰደድ ትልእኮም
ዝነበረት ኣቑሑ ተወዳዳርነቶም ኣብ ዕዳጋ ዓለም
ስለዝጐደለ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ ሆላንድ ካብ
ሰደድ ናይ ዝተሰንዑ (Manufactured) ኣቑሑ
ትረኽቦ ዝነበረት ኣታዊ ጐዲሉ፡ ናህሪ ቁጠባዊ
ዕብየታ እውን ከምዝነከየ ይጥቀስ።
ኣብ ሓደ ሃገር ባህርያዊ ጸጋ ሃንደበት ምስ ዝትኮስ
ኣታዊ ይዓቢ፡ ብኡ መንጽር ከኣ ጠለብ ናይቶም
ዘይንግዳውያን ኣቑሑን ኣገልግሎታትን (ንዕዳጋ
ኣውሪድካ ኣታዊ ዘይትረኽበሎም) ይሓኵር።
እዚ ዝያዳ ጠለብ’ዚ ድማ ተዛማዲ ዋጋ ናይቲ
ሓፈሻዊ ቁጠባን ሓቀኛ ሸርፍን ክዓቢ የገድዶ።
እዚ ማለት ባጤራ ናይ ሓንቲ ሃገር ብመንጽር
እቲ ንኣህጉራዊ ትውጊታት ትጥቀሙሉ ባጤራ
እንተ ደኣ ከቢሩ - (ንኣብነት ንሓደ ዶላር ብሕሳብ
1.2 ዩሮ ትገዝኦ እንተነይርካ ደሓር ብ1 ዩሮ
ክትገዝኦ እንተኽኢልካ፡ ዩሮ ከቢሩ ኣሎ ማለት’ዩ)
ዋጋ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ
ትጥቀመሎም ጥረ ነገራት ወይ ናውቲ ማእቶት
ብዘቤታዊ ባጤራ ስለ እትዕድጎም ብመንጽር ናይ
ወጻኢ ባጤራ ዝኸበሩ ይኾኑ።
ስለ’ዚ፡ ዋጋ ጥረ-ነገራት ድሮ ከቢሩ ስለዘሎ፡
ዋጋ ምስናዕ (manufacture) ናይታ ሃገር ናይ
ግድን ይውስኽ እሞ እቶም ዝፈርዩ ኣቑሑ
ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋ ተወዳዳርነቶም ይጐድል።
ከም ውጽኡቱ፡ እቲ ካብ ሰደድ ዝተሰንዐ ኣቑሑ
ዝርከብ ዝነበረ ኣታዊ እውን ይጐድል። ብኣኡ
ኣቢሉ ከኣ መጠን ቁጠባዊ ዕብየት የንቈልቁል።
በዚ ኩነታት’ዚ ድማ መስርሕ ምዕናው
ኢንዱስትርያውነት ይስዕብ።
ዊርትስን ስኮትን ዝተባህሉ ክኢላታት ስነ-ቁጠባ፡
ኣብ 2008 ዘውጽኡዎ ጽሑፍ፡ እቲ ንሃልኪ ወይ
መዓላ ናይቲ ካብ ሽያጥ ጋዝ ሆላንድ ዝርከብ
ዝነበረ ኣታዊ፡ ነቲ ናይ 1970ታት ናብ ሕማም
ዳች ዘምርሐ ኩነታት ከምዝነበረ ይገልጹ። እቲ
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ሕማም ዳች (ሆላንድ)
ብልዑል ሽያጥ ጋዝ ዝተረኽበ ኣታዊ ኣብ ልዕሊ
ሓቀኛ መጠን ሸርፊ ዘስዓቦ ጸቕጢ ዝገልጽ ቃል
ጥራይ ዘይኮነ፡ እንኮላይ ነቲ ናይ ብሓቂ ቁጠባን
መንግስታዊ ፋይናንስን ካብ ሓዲድ ዘውጽእ
ኩነት ዝገልጽ ምዃኑ ይሕብሩ። ብተወሳኺ ኣብ
ምልክታት ሕማም ዳች ኣተኲሮም ዝተጻሕፉ
ጽሑፋት ከምዝገልጹዎ፡ ቅልጡፍ ወሰኽ ሽያጥ
ባህርያዊ ጸጋ ንፖለቲከኛታት ነቲ ዝተረኽበ
ግዝያዊ ኣታዊ ንኩነተ-ማሕበራዊ ድሕነት
ክሳብ’ቲ ሓንሳብ እቲ ባህርያዊ ጸጋ ምስ ተጸንቀቐ
ክቕጽል ኣብዘይ ይኽእለሉ ደረጃ ክሳብ ዝበጽሕ፡
ክብ ከብሉዎ ከም ዘተባብዖም’ዩ ዘርኢ። እምበኣር
ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነት’ዩ ኣብ 1970ታት ኣብ
ሆላንድ ኣጋጢሙ።
እቲ ሕማም ዳች ዝብል ቅጽል ንኽወጽእ
ምኽንያት ዝኾነ - ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ
ርኽበት ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ሆላንድ እዩ። ኣብ
1959 ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሆላንድ ባህርያዊ ጋዝ፡
ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ድማ ኣብ ናይ እንግሊዝን
ኖርወይን ክፋል ሰሜን ባሕሪ ነዳዲ ድሕሪ
ምርካቡ፡ ኣብ ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጽላት
ጸዓት ናይተን ሃገራት ቅልጡፍ ዕብየት ክርአ
ክኢሉ እዩ። ብተወሳኺ በቲ ኣብ 1970ታት
ዝነበረ ዓቢ ወሰኽ ጸዓት ምልማዕ ነዳድን ጋዝን
ነዘን ሃገራት ካብ ዝያዳ ኣእተውቲ ጸዓት ናብ
ዝያዳ ለኣኽቲ ጸዓት ከቐምጠን ክኢሉ ነበረ።

ብተዛማዲ መስርሕ ኢንዱስትርያውነት ሆላንድ
ምስ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ብምንጽጻር
ድሒሩ እዩ ተሰላሲሉ። ካብ 1880 ክሳብ 1890
ዓ.ም፡ ሆላንድ ናብ ቴክኒካውን ቴክኖሎጅያውን
ትግስግሰሉ ዝነበረት ናይ መሰጋገሪ እዋን እዩ
ነይሩ። እቲ ናይ ምዕባለ ዕቑድ’ቲ ድማ ኣብ
ስነ-ምህንድስና፡ ምህናጽ መራክብ፡ ምፍራይ
ኣካላት መካይንን ሞተረን ዝኣመሰሉ ማላዊ
ኣቑሑን ከምኡ እውን ሃለኽቲ ኣቑሑ ዘፍርዩ
ኢንዱስትሪታት ዝተሞርኮሰ ነበረ።
ኣብ 1967 ወግዓዊ ገምጋም ዕቑር ጋዝ
ሆላንድ 2.2 ትሪልዮን ሜትሮ ኩቢ ተገምጊሙ።
ካብ 1967 ዓም ዝቐጸሉ ዓመታት ሆላንድ

ዓብን ልዑል ዝዓይነቱ ኢንዱስትሪ ነዳድን ጋዝን
ከተማዕብል ጸኒሓ እያ። ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ
ሆላንድ ካብ 1960-69 ኣስታት 17% ካብ
ጠቕላላ ሰደድ ይሽፍን ነይሩ። እንተኾነ፡ ኣብ
1970-79 ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ ናብ ኣስታት 87%
ካብ ጠቕላላ ሰደድ ሆላንድ የጠቓልል ነይሩ።
እዚ ዕብየት’ዚ ገለ ካብ ምልክታት ሕማም ዳች
ምንባሩ እዩ ዝጥቀስ። ኣብ 2000-06 ዓ.ም ኣብ
ዝነበረ ግዜ ግን፡ ናብ 15% ክወርድ ክኢሉ።

እዚ ምናልባት ብምኽንያት ለውጢ ዋጋ ጋዝን
ንሓፈሻዊ ሰደድ ኣብ ምርግጋእ ዝዓለመ ናይ
ፖሊሲ ንድፊ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ብጽሒት
ክራይ ባህርያዊ ጋዝ ሆላንድ ኣብ መንጎ 1980ን
1982ን ዝለዓለ ነይሩ። እዚ ድማ 5% ናይ ጃምላ
ሃገራዊ እቶታ ከምዝነበረ ይጥቀስ። ምዕባይ ክራይ
ባህርያዊ ጸጋ ኣብቲ እዋን’ቲ ተንቀሳቓሲ ሕሳብ
ኣኽል-ታርፍ (current account surplus)
ከምዝነበረ የርኢ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ምሕያል
ባጤራ ሆላንድ ኣኸቲሉ ብኡ መሰረት ድማ
ካብ ብጽሒት እቶት ካብ ምስናዕ ዝርከቡ ዝነበሩ
ኣታዊ ጎዲሉ።
ኣብ 1988 ዓ.ም እቲ ክራይ ናይ ባህርያዊ
ጋዝ ናብ 1% ወሪዱ። ካብ 1990 ጀሚሩ ግን
ብጽሒት ክራይ ናይዚ ባህርያዊ ሃብቲ ብገምጋም
1.5% ኮይኑ። እዚ ድማ ብምኽንያት ምፍጣር
ሓድሽ ዕዳጋ ጋዝን መንግስቲ ሆላንድ ንክራይ
ባህርያዊ ሃብቲ ብመንገዲ ‘ማዕከን ንምሕያል
ቁጠባዊ ቅርጺ’ ንምርግጋእ ዝወሰዶ ፖሊሲ
ምዃኑ ይጥቀስ። ዕላማ ናይቲ ማዕከን ከኣ
ቁጠባዊ ትሕተ-ቅርጺ ናይታ ሃገር ከም ልዑል
ፍጥነት ዘለወን መስመራት ባቡር ዝኣመሰሉ
ንምምሕያሽ’ዩ ነይሩ። ናይዚ ወጻኢታት ኩሉ
ካብ ሽያጥ ጋዝ ብዝርከብ’ዩ ዝሽፈን ነይሩ።
ኣምሳያ ምምሕያሽ ናይዚ ቁጠባዊ ትሕተ-ቅርጺ
ድማ ምሕያል ቁጠባዊ ብቕዓት ሰዓበ።
ናይ1960-2006 ዝነበረ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ
ሆላንድ ከምዘነጽሮ፡ ማሕበራዊ ኣበርክቶ ናይዚ
ባህርያዊ ጋዝ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከም፡ ማሕበራዊ፡

ስንክልና፡ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት፡ ንኣረግቶት ዝግበር
ናይ ገንዘብ ደገፍ ዝኣመሰሉ ረብሓታት እናዓበየን
ብዙሓት ሰባት ድማ ተረባሕቲ እናኾኑ ዝኸዱሉ
ዝነበሩ እዋን’ዩ። እዚ ዘርእዮ እንተነይሩ ድማ እቲ
ካብ ባህርያዊ ጸጋ ዝርከብ ዝነበረ ኣታዊ ኣብ
ክንዲ ናብ ናውቲ መፍረ ወይ ኣፍራዪ ነገራት
ዝውዕል ናብ ሃለኽቲ ነገራት ይውዕል ከምዝነበረ
የርኢ። ይኹን’ምበር ብሓፈሻ ኣብ 1996-2006
ንናይ ሆላንድ ፖለቲካውን ትካላውን ብመንጽር
መዐቀኒታት፡ ማለት ኣድማዕነት መንግስቲ፡
ምቁጽጻር ብልሽውና፡ ዓይነት ረጉላቶሪ፡ ጎነጽን
ዕግርግርን ዘይምህላው ክርአ ከሎ ግን ኣብ መስርዕ
ተርታ ሃገራት ኣብቲ ዝለዓለ እያ ነይራ።
እዚ ማለት ብትካላዊ ዓይኒ፡ ሆላንድ ካብ
ባህርያዊ ጸግኣ ትረኽቦ ዝነበረት ኣኸል ተረፍ
ኣታዊ ኣብ ኣፍራዪ ነገራት ክትጥቀመሉ ዘኽእላ
ትካላት ከምዝነበራ’ዩ ዘርኢ። በዚ መንጽር ክርአ
እንከሎ ዋላኳ ሆላንድ ኣብቲ መጀመርያ ናይቲ
ርኽበት ባህርያዊ ጸግኣ ንሕማም ዳች ዘአንፈቱ
ኩነታት እንተተኸስቱ፡ ኣብቶም ዝደሓሩ ዓመታት፡
ኣብ ምምሕዳር’ቲ ካብ ባህርያዊ ጸጋ ዝርከብ
ኣታዊ ብዝወሰደቶ ቅኑዕ ፖሊሲ ናብ ቁጠባዊ
ተኣምር ከምዝቐየረቶ’ዩ ዘርኢ።
ሳክስን ዋርነርን ዝተባህሉ ክኢላታት ቁጠባ
ኣብ ናይ 2001 ዓ.ም መጽናዕቶም፡ ንሕማም
ዳች ብመልክዕ ሞዴል፡ ክልሰ ሓሳባዊ መግለጺ
ክህቡሉ ክኢሎም እዮም። ንሓደ ንእስ ዝበለ
ክፉት ቁጠባ ዘለዎ ከም ኣብነት ብምውሳድ፡
ኣብቲ ሞዴል ሰለስተ ጽላታት’ዮም ኣቐሚጦም።
ንሳቶም ድማ፡ ንንግዲ ዝዓለመ ኣቑሑ ዘፍሪ
ጽላት፡ ንንግዲ ዘይውዕሉ ጽላት ኣገልግሎታትን
ንንግዲ ዝውዕሉ ባህርያዊ ጸጋን ዘጠቓለሉ እዮም።
ውሽጣዊ ቁጠባዊ ዕብየት ዝመጻሉ ምኽንያቱ
ኣብቲ ንንግዲ ዝዓለመ ኣቑሑ ዘፍሪ ጽላት ዘሎ
ሽቕለት ኣብ ሰብኣዊ ጸጋ ምምሕያሽ ብመልክዕ
ጓል ፍርያት (as by-product) ስለዝገብር እዩ።
ኣብ ሓደ ሃገር ባህርያዊ ጸጋ ኣብ ዝርከበሉ እዋን፡
ደረጃ ዕብየት ኣታዊ (Income) ንዝተናውሐ
ግዜ እናዓበየ’ዩ ዝኸይድ። ገለ ክፋል ናይዚ
ኣታዊ ድማ ንግዳዊ ረብሓ ኣብ ዘይብሎም ጽላት
ኣገልግሎታት መዓላ ይውዕሉ። እዚ ድማ ዘለካ
ጸጋታት ወይ ርእሰ-ማል ካብ መዓላ ምፍራይ/
ምስናዕ ናብ ካልእ መዓላ ወይ ናብ ሃለኽቲ
(ኣፍረይቲ ዘይኮኑ) ነገራት ምእላይ ማለት እዩ።
ነቲ እናኣዓበየ ዝኸይድ ጠለብ ናይ ዝተሰንዑ
ኣቑሑ ከኣ ብእትዋት ተዕግቦም። ጠለብ ዘቤታዊ
ፍርያት ይዳኸም፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ዘቤታዊ
ፍርያት ይጐድል። ብናይ’ዚ ጽልዋ እምበኣር፡
ኣብ ዘቤታዊ መሳንዕ ወይ ኢንዱስትሪታት
ሽቕለት እውን ይሰኣን።

ይቕጽል
ነማርያም የውሃንስ - ሚ/ሃገራዊ ልምዓት

ሓዳስ

ኤርትራ

መደብ ጸወታ
ሎሚ

ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝቐጸለ ውድድር
ሻምፕዮና ሱፐር ዲቪዥ ‘ኤ’ ኵዕሶ
እግሪ ዞባ ማእከል፡ ደንደን ኣብ ልዕሊ
ኣስመራ ቢራ 1ብ0 ክትዕወት እንከላ፡
ቀይሕ ባሕሪ ድማ ንኣልታሓሪር 3ብ2
ረቲዓታ።
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚረን
ኣብ ሜዳ ዝተራእያ ደንደንን ኣስመራ
ቢራን ዘካየዳኦ ግጥም ብኣጋኡ
ልዑል ግምት እዩ ተዋሂቡዎ። ኣብ
ቀዳሞት 45 ደቓይቕ ደንደን ኣብ
ልዕሊ ኣስመራ ቢራ
መጥቃዕቲ
ተካይድ እኳ እንተነበረት፡ ኵዕሶ ኣብ
ሰኪዔት ክትጽንብር ግና ኣይከኣለትን።
ብመንጽሩ፡ ኣስመራ ቢራ ተጻወትታ
ቢንያም ስናሽን ኣማኑኤል ደምሴን
ዘካየዱዎ ውህደት ተጠቃሲ ናይቲ
ቀዳማይ 45 ደቓይቕ ነበረ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡
ኣስመራ ቢራ ንመስመር ምክልኻልን
ሓላዊ ልዳትን ደንደን ክትብድህ
ተራእያ እያ። ዮናታን እዮብ ኣብ
መበል 50ን 57ን ደቓይቕ ዘካየደን
ፈተነታታት ንሓላዊ ልዳት ደንደን
ክብሮም ሰለሙን ናብ ተወሳኺ ስራሕ
ከእትዋ ክኢለን እየን።
ይኹን እምበር ጸወታ ንኽፍጸም
ኣስታት 20 ደቓይቕ ኣብ ዝተረፈሉ፡
ደንደን ፍጹም ቅላዕ ረኸበት። እዚ
ፍጻመ፡ ንውጽኢት ናይቲ ግጥም
ክልውጥ ልዑል ግምት እኳ እንተነበረ፡
ሓላዊ ልዳት ኣስመራ ቢራ ሃኒባል
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ጁቬንቱስ - ኣትለቲኮ ማድሪድ 11፡00
ማንቸስተር ሲቲ - ሻልከ 04 11፡00

ደንደንን ቀይሕ ባሕሪን ተዓዊተን

ግርማይ ንቕላዕ ሚኪኤል ዘርኣይ
ብምምካኑ ስሙ ኾልዓላ።
ንናኦድ ሃብቶም፡ ሃብቶም ክብረኣብን
ሜሮን
ገብረእግዚኣብሄርን
ናብ
ሜዳ ዘእተወት ደንደን፡ ጸወታ ኣብ
ምውድኡ ቅያ ሰርሐት። ናኦድ ሃብቶም
ድማ ንጾመ ልጓም ሸቶ ናይቲ ጸወታ
ብምፍታሕ ዘቑጸራ ሸቶ፡ ንክለቡ ደንደን
ምሉእ ነጥቢ ሒዛ ክትወጽእ ኣኽኣላ።
ቀጺለን ዝገጠማ ዓበይቲ መተሃላልኽቲ
ጋንታታት
ዝኾና
ቀይሕባሕሪን
ኣልታሕሪርን እየን። ቀይሕ ባሕሪ
ድሕሪ ኣርባዕተ ፈተነታት፡ ኣብ መበል
15 ደቒቕ ብዓሊ ሱሌማን መሪሕነት
እተትሕዛ ሸቶ ረኸበት። ኣብ 37 ደቒቕ
እውን መዋእል ተስፋይ ካልኣይቲ ሸቶ
ብምምዝጋብ ንመሪሕነት ቀይሕ ባሕሪ
ኣደልደለ። ይኹን እምበር፡ ተጻዋታይ

ህዝቅኤል
ኣብ ፓሪስ ተዓዊቱ

ኣልታሕሪር ፍጹም ኪዳነ ኣብ መበል
41 ደቒቕ ዘመዝገባ ሸቶ፡ ንውጽኢት
ናይቲ ግጥም ናብ 2ብ1 ቀየረቶ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡
ኣልታሕሪር ዝነኣድ ተወዳዳርነት
ከተርኢ እኳ እንተኸኣለት፡ ልዳታ
ክትዓጹ ግን ኣይከኣለትን። ኣብ መበል
67 ደቂቕ ሻም ፍስሃየ ንዓሊ ሱሌማን
ዝሃቦ ኵዕሶ ኣብ ሰኪዔት ብምጽንባራ።
በዚ ድማ ውጽኢት ናይቲ ግጥም
ብመሪሕነት ቀይሕባሕሪ 3ብ1 ቀጸለ።
ኣልታሕሪር፡ ኣብ ዝሰዓበ 20 ደቓይቕ፡
ብመገዲ ቢንያም ማጆር ካልኣይቲ
ሸቶ ከተመዝግብ እኳ እንተኸኣለት፡
ነጥቢ ከተመዝግብ ግና ኣይከኣለትን።
ቀይሕባሕሪ 3ብ2 ተዓዊታ።
ዛጊት ተኻዪዱ ኣብ ዘሎ ጸወታታት፡
ቀይሕባሕሪ ብ10 ነጥቢ ኣብ ኮርሻ
መሪሕነት ትርከብ። ኣዱሊስ ብሸሞንተ
ነጥቢ ካልኣይቲ፡ ኣስመራ ቢራ
ብሸውዓተ ነጥቢ ሳልሰይቲ፡ ደንደን፡
ሰገን ኮንስትራክሽን ኩባንያ ሰምበልን
ድማ ነፍስ ወከፈን 6 ነጥቢ፡ ኣልታሕሪር
ሓሙሽተ ነጥቢ፡ ፓራዲዞ ሰለስተ ነጥቢ
ከምኡ ድማ ኣኽርያን ገዛባንዳን ሓሓደ
ነጥቢ ሒዘን ይርከባ።
ግጥማት ሻምፕዮና ዝመጽእ ሰንበት
ኣብ ካምቦ ቺቸሮ ክቕጽል’ዩ - ገዛባንዳ
ምስ ፓራዲዞ፡ ኣኽርያ ምስ ኣዱሊስ
ከምኡ ድማ ኣልታሓሪር ምስ ኣስመራ
ቢራ ብዘካይዳኦ ግጥም።

ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል ቀጺሉ
ብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ
ማእከል ዝተሰርዐ ግጥማት መባእታን
ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ፡
ትማሊ ቀዳም ብጸወታታት ኩዕሶ እግሪ፡
መርበብ፡ ሰኪዔትን ቀጺሉ።
ኣብቲ ንኡሳን ዞባታት ዝውክሉ
ምሩጻት ተጻወትቲ ሒዘን ብምቕራብ፡
ኣብ ወርሒ ሓምለ ንዝካየድ ሃገራዊ
ውድድር ብሉጻት ስፖርታውያን
ንምርካብ ኣብ ዝዓለመ ውድድር፡
ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ
ዕድመ 11ን ትሕቲኡን፡ ንኡስ ዞባ
ሰሜናዊ ምዕራብ ንንኡስ ዞባ ሰሜናዊ
ምብራቕ 1ብ0፡ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ
ምብራቕ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ 3ብ0፡ ን/
ዞባ ደቡባዊ ምዕራብን ንኡስ ዞባ በሪኽ
5ብ0 ክረትዕአን እንከለዋ፡ ኣብ ተመሳሳሊ
ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንኡስ ዞባ
ሰረጀቓ ንንኡስ ዞባ በሪኽ 3ብ0፡ ንኡስ
ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ንንኡስ ዞባ ሰሜናዊ
ምብራቕ 3ብ2፡ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ
ምብራቕን ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ
2ብ1 ብዝኾነ ውጽኢት ረቲዐንአን።
ኣብ ክሊ ዕድመ 13ን ትሕቲኡን፡
ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ንኡስ ዞባ
ሰሜናዊ ምዕራብ ንንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ
3ብ2፡ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ
ንንኡስ ዞባ በሪኽ 3ብ0፡ ንኡስ ዞባ
ደቡባዊ ምዕራብ ንንኡስ ዞባ ሰረጀቓ
4ብ1 ኣሰኒፈነአን።
ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ፡
ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ንንኡስ
ዞባ ሰረጀቓ 2ብ0፡ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ
ምብራቕ ንንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ
2ብ1 ክረትዐአን እንከለዋ፡ ንኡስ ዞባ
በሪኽ ምስ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ
1ብ1 ተፈላልየን።
ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኩዕሶ መርበብ
ደቂ ኣንስትዮ፡ ንኡስ ዞባ በሪኽ ንንኡስ
ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ፡ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ
ምብራቕ ንንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ብተመሳሳሊ
ውጽኢት 2ብ0 ክረትዐአን እንከለዋ፡
ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ ንንኡስ ዞባ ሰሜናዊ
ምብራቕ 2ብ1 ተዓዊተናለን።
ብደቂ ተባዕትዮ ኩዕሶ መርበብ ንኡሰ
ዞባ በሪኽ ንንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ፡ ንኡስ
ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ንንኡስ ዞባ ሰሜናዊ
ምብራቕ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0
ከፋንወአን እንከለዋ፡ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ
ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ 2ብ1
ረቲዐንአን።

ሎሚ

ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን፡ ኤርትራዊ
ኣትለት ህዝቅኤል ተወልደ ተዓዊቱ።
ኣብቲ ንመበል 27 ግዚኡ ዝተኻየደ the Harmonie Mutuelle Semi de
Paris ውድድር ፍርቂ ማራቶን፡ ህዝቅኤል ብሰዓትን 4 ደቒቕን 20 ካልኢትን ኣብ
መዛዘሚ ሕንጻጽ ብምብጽሑ እዩ ነቲ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኢትዮጵያዊ ደረራ ሁሪሳ
ብ28 ካልኢት ተቐዲሙ ካልኣይ ክወጽእ እንከሎ፡ ፈረንሳዊ ፍሊራን ካርቫሎ ድማ
ብሰዓትን 5 ደቒቕን 47 ካልኢትን ሳልሳይ ተርታ ሒዙ።
ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ፡ ኬንያውያን ኣትለታት ናንሲ ኪፕሮፕን
ሊድያ ማታቲን እየን ቀዳመይትን ካልኣይትን ኮይነን ተዓዊተን።

ሎሚ ምሸት፡ እንግሊዛዊት ክለብ
ማን ሲቲ ንጀርመናዊት መዘናኣ ሻልከ
04 ኣብ ሜዳኣ ኢትሓድ ከተአንግዳ
እያ። ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ ሪሓም
ስተርሊን ብዘቑጸራ ሸቶ ንሻልከ 3ብ2
ዝሰዓረት ማን ሲቲ፡ ሎሚ ዓመት
ነታ ኣብ ታሪኻ ኢዳ ኣምቢራትላ
ዘይትፈልጥ ጽዋእ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ንምልዓል ኣንቂዳ ትርከብ
- ፈለማ ግን ነዚ ኣብ ልዕሊ ሻልከ
ዘመዝገበቶ ዓወት ክትዕቅብ ክትግደድ
እያ።
ኣሰልጣኒ ማን ሲቲ ፐፕ ጓርድዮላ፡
እዚ ግጥም’ዚ ኣብ ሜዳኡ ብምዃኑን
ክለቡ ድማ ኣብ ግጥም ቀዳማይ
እግሪ ብምዕዋታን ዝሓሸ ዕድል
ከምዘለዋ እኳ እንተሓበረ፡ ኣብዚ ሕጂ
እዋን ኣብ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ
ዝምዝገብ ዘሎ ውጽኢት ጥንቁቕ
ዝኾነ ጸወታ ከካይድ ከምዝቕስቦ ማን

ምሸት

.

.

ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ፒኤስጂ፡ ኣያክስ
ንሪያል ማድሪድ ከምኡ ድማ ፖርቶ
ኣብ ልዕሊ ሮማ ንዘመዝገባኦ ዓወት
ብምዝካር፡ እዚ ናይ ሎሚ ግጥም
በዳሂ ከምዝኸውን ተዛሪቡ።
ብወገን ሻልከ፡ እዚ ጸወታ’ዚ
ንጻንሖት ኣሰልጣኒ ዶመኒኮ ቴደስኮ
ኣብታ ክለብ ወሳኒ ምዃኑ ይንገር።
ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ጸወታታት 11
ሸቶታት ዝተመዝገባን ኣብ ታሕተዋይ
ደረጃ ሰሌዳ ቡንደስ ሊጋ እትርከብን
ሻልከ፡ ኣብዚ ጸወታ’ዚ ምስ ዘይትዕወት
ንኣሰልጣኒኣ ናይ ምብራራ ተኽእሎ
ክዓዝዝ ምዃኑ ብመገዲ ዳይረክተራ
ጆሀን ሽናይደር ትሕብር።
ኣብ ማህሰይቲ ዝጸንሐ ተኸላኻሊ
ማን ሲቲ - ላፖርተ፡ ሎሚ ምሸት
ናብ ጸወታ ክምለስ ከምዝኽእል
ተሓቢሩ ኣሎ። እንተ ጆን ስቶንስ
ግና ነዚ ግጥም’ዚ ከምዘየርክብ እታ

ማእከላይ ደረጃ ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ
ኣንስትዮ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ
ንንኡስ ዞባ በሪኽ 32ብ0፡ ንኡስ ዞባ
ሰሜናዊ ምዕራብ ንንኡስ ዞባ ደቡባዊ
ምዕራብ 44ብ0 ክረትዕአን እንከለዋ፡
ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ
ምብራቕ ንንኡስ ዞባ በሪኽ 26ብ12፡ ንኡስ
ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ንንኡስ ዞባ ደቡባዊ
ምዕራብ 38ብ4 ተዓዊተናሎም።
ብሰንበት ኣብ ዝቐጸለ ውድድር
ባድሜንተን ደቂ ኣንስቲዮ ማእከላይ ደረጃ፡
ኣርያም ሕሩይ ካብ ደምበ ሰምበል ንዊንታ
ጸጋይ ካብ ሞዴል፣ ናእዳ መሓመድ ካብ
ሓርበኛታት ንቤተልሄም ዮውሃንስ ካብ
ሞዴል ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0
ክረትዕዐን እንከለዋ፡ ኣብ ውድድር ደቂ
ተባዕትዮ ድማ ሩፋኤል ዳዊት ካብ ደምበ
ሰምበል ንኣቤል ተስፋይ ካብ ሞዴል፡
ያፌት ሳህለ ካብ ማይተስፋ፡ ንራጅ ኣዳሽ
ካብ ሰምበል ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0
ረቲዖሞም።
ኣብ ግጥማት ተኒስ ሰደቓ ማእከላይ
ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ ሙሴ ዘምህረት ካብ
ማይተስፋ ንሲናዶስ ሰመረ ካብ ደምበ
ሰምበል፡ ረያን ኢብራሂም ካብ ፊንላንድን
ንዮልያስ የማነ ካብ ሞዴል ብተመሳሳሊ
ውጽኢት 2ብ1 ኣፋንዮሞም።
ኣብ ውድድር ባድሜንተን ካልኣይ
ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ ኣቤል ኣብርሃም
ካብ ባርካ ንሶባን ዓብዱ ካብ ልምዓት
ከምኡ’ውን ሰናይ እዮብ ካብ ደምበ
ሰምበል ንናትናኤል መሓሪ ካብ ሰማእታት
ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0 ረቲዖሞም።
ኣብ ውድድር ቴንስ ደቂ ኣንስትዮ 2ይ
ደረጃ ሜላት በረኸት ካብ ቀይሕ ባሕሪ
ንዲቮራ ዳዊት ካብ ቅድስቲ ማርያም
7ብ3 ረቲዓታ።
ኣብ ውድድር ቴንስ ደቂ ተባዕትዮ
2ይ ደረጃ፡ ኤስሮም ክንፈ ካብ ኣልኣመል
ንናትናኤል ኣማኑኤል ካብ ዓወት 7ብ5፡
ዓወት ከሰተ ካብ ኣርባዕተ ኣስመራ ንሄኖክ
ጸጋይ ካብ ዳሉል 7ብ4 ስዒሮሞም።
ኣብ ግጥማት ቴንስ ባይታ ካልኣይ
ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ፡ ቶማስ ፍስሃየ ካብ
ማርኮኒ ንዮናታን ተስፋገርግሽ ካብ ደምበ
ሰምበል 7ብ2፡ ኬብሮን ዳኒኤል ካብ ኢሳቕ
ተወልደመድህን ንናታን ኣፈወርቂ ካብ
ሰምበል 7ብ3 ብዝኾነ ውጽኢት ምስዓሮም
ህዝባዊ ርክባት ጨንፈር ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ዞባ ማእከል ይግለጽ።
** ** **

.
ክለብ ወሲኻ ተረድእ። ብተወሳኺ፡
ኒኮላስ ኦታመንዲን ፈርናንዲኖን
እዚ ግጥም’ዚ ብሰንኪ መቕጻዕቲ
ከምዘይምልከቶም ተረጋጊጹ ኣሎ።
ብወገን ሻልከ፡ ዳኒኤል ካሊጉሪ
ንኣርባዕተ ሳምንታት ብዝገጠሞ
ማህሰይቲ ሎሚ ምሸት ኣይክህሉን
እዩ።
ኣብ ታሪኻ፡ ኣብ ኤውሮጳዊ
መድረኻት ሰለስተ ግዜ ምስ ሻልከ 04
ዝገጠመት ማን ሲቲ፡ ኣብ ሰለስቲኡ
ብምዕዋታ ዝሓሸ ዝና ሒዛ ናብዚ ናይ
ሎሚ ምሸት ጸወታ ክትኣቱ እያ።
ብተወሳኺ፡ ኣሰልጣኒ ማን ሲቲ
ፐፕ ጓርድዮላ፡ ኣንጻር ሻልከ ኣብ
ዘካየዶ ሸውዓተ ጸወታታት፡ ሓንሳብ
እውን ተረቲዑ ኣይፈልጥን። ኣብ
ሓሙሽተ ክዕወት እንከሎ ክልተ ግዜ
ድማ ማዕረ ተፈላልዩ።
** ** **

ሓዳስ

ኤርትራ
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ል
ካኤ

ሚ
ብረ
ገ
ል
በይሉ
ገዛ ብውህብቶ ስለዝሃብናዮም፡ ይረጋገጸልና
ል
ኑኤ
ማ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 5/4/19 ኣብ
ኣ
ት
ነ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
እም

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ
ኣቶ ጸሃየ መስፍን ባህታ፡ ኣቦና መስፍን
ባህታ ስለዝተሰውአ፡ ከምኡ`ውን ኣደና
ደመቀሽ ብርሃነ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3
ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን
ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወቐርቲ
ወ/ሮ ዳይት ገብረመድህን፡ ጓል ወደይ
ሰምሃር ዓንደሚካኤል ጊለ ስለ ዝሞተት፡
ኣይተመርዓወትን ውላድ ድማ ኣይገደፈትን፡
ኣቡኣን ኣደኣን ድማ መወትቲ ስለዝኾኑ፡
ኣነ ምስ 8 ደቀይን 3 ተተካእትን ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓውሲ ከተማ ጋዴን
ወሃብቲ ሃብቱ ፍስሃየ ተወልደን ብዓልቲቤተይ ግምጃ ወልደሚካኤልን ንኣቶ
ገብረህይወት ፍስሃየ ተወልደን (ወኪል
ኣቶ ዓንዶም ገብረህይወት ፍስሃየ) መ/ም
ገብረመድህን ፍስሃየ ተወልደን፡ ኣብ ዞባ
ደቡብ ከተማ ደቀምሓረ ምም/ከባቢ ማይ
ወርቂ ፕሎት 06 ፓርሰል G ስፍሓቱ 480
ት/ሜተር 5ተ ክፍሊ መደቀሲ 2ተ ክፍሊ
ሳሎን 2ተ ክሽነ 2ተ ዓይኒ ምድሪ ሓደ
መኻዚኖ ሓደ ድኳን ዘለዎ ገዛ ብሰሜን ምስ
ፓርሰልE ብደቡብ ምስ ፓርሰልH ብምብራቕ
ምስ መንገዲ ብምዕራብ ምስ ፓርሰል ዝርከብ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኩደፈላሲ
ኣቶ ተስፋጋብር ወ/ገብርኤል፡ ሓፍትና
ርግበ ወ/ገብርኤል ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 5/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይምነ
ቀ/ባህታ ንጉሰ፡ ሆንዳይ ዝዓይነታ ኣውቶቡስ
ናይ 43 ሰድያ ዘለዋ ታርጋ 04407 ዝኾነት
ካብ ኣቶ ወልዳይ ታረቀ ዓዲገያ፡ እንተኾነ
ናብ ስመይ ከየመሓላለፈለይ ብሞት ካብዛ
ዓለም ስለዝተፈልየ፡ መፋርቕተይ ኣቶ
የማነ ገብረክርስቶስ እዩ፡ ስለዚ እታ ፍርቂ
ብስም ወልዳይ ታረቀ ዝነበረት ናብ ስመይ
ክትመሓላለፈለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን19/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ተኸሳሲ በዓልቤተይ መድሃኔ ሃይለ ኪዳነ
ካብ ገዛ ካብ ዝወጽእ 3 ዓመታት ኮይኑ
ከምሓድረንን
ከነባብረንን
ስለዘይከኣለ፡
ብኸምዚ ክቕጽል ስለዘይክእል ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ይቕረበለይ፡
እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ጉዳየይ ናብ
ቤተዘመድ ሽማግለ ተመሪሑ ክርኣየለይ
ስለዝበለት፣ ተኸሳሲ ን4/4/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ሰለማዊት በርሀ ሃይለ፡ በዓልቤተይ
ፍረዜና ቀሺ ኣርኣያ ኪዳነ ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን
ንብረት ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/3/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጸጋ ስብሃትልኣብ ኣብርሃ፡ ወለድና
ስብሃትልኣብ ኣብርሃን መብራት በርሀን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይን ሓደ
መዋቲ 2 ተተካእቱ ደቁን ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ጊንዳዕ
ፋጥማ እስማዒል ዑመር ስም ትሕቲ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ዓዲ ቐይሕ
ከሳሲት ቅሳነት ቀሺ ሽማንጉስ ገብርኣብ፡

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዓሰብ
ወ/ሮ ሓንዲያ እጊማ፡ ወደይ ኣሕመድ ዓሊ
ጊልሒሳ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ ኣቡኡ ኣቶ
ዓሊ ጊልሒሳን 2 ደቁን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቑርደት
ኣምና ኢብራሂም ዑመር ኣቡበከር ምባል
ተሪፉ፡ ኣምና ኢብራሂም ኣቡበከር ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን1/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ቃሰም ሓጂ ብወላዲቱ ኣቢሉ ቃስም ሓጂ
ኣድም ምባል ተሪፉ፡ ዜዳን ሓጅ ኣድም
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርካ ባረንቱ
ጽንዓት ግርማይ ሃብቶም ምባል ተሪፉ፡
ክፍለንኪኤል ግርማይ ሃብቶም ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን17/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓበሬታ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዳምባ
ምጭ
ወ/ሮ ናጽነት ፍስሃየ ሃይለ፡ ምስ በዓልቤተይ
ተኸሳሲ ንጉሰ ስባህቱ ወልደሃንስ ኣብ
2009 ብባህልን ልምድን ተመርዒና 4
ቆልዑ ወሊድና፡ እንተኾነ ተኸሳሲ ምስ
ደቀይ ጠሊሙ ካብዚ ሃገር ስለዝወጸ፡ ናይ
ፍትሕ ውሳነ ክውሃበኒ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዕድመ ጓለይ ሳልሕ ኣቡበከር ኢብራሂም
ምባል ተሪፉ፡ ጅምዓ ኣቡበከር ኢብራሂም
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን4/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣገልግሎታት ጨንፈር ማርኬቲን
ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ፡ ጎድኒ ሃገራዊ ባንክ ኤርትራ፡ ፊት ፖስት ኦፊስ፡
ጥቓ ፋርማሲ ቁጽሪ 1 ዝርከብ ጨንፈር ማርኬቲን-ሚኒስትሪ ዜና፡ ብማዕከናት ዜና
(ጋዜጣ፡ ሬድዮን ቴለቪዥንን) ክቃላሕ ዝድለ፦
1) ሕጋዊ ምልክታታትን ሓበሬታን
2) መወዓውዒ ንግዳዊ ትካላት
3) መላለዪ ፍርያትን ኣገልግሎታትን
4) ሓበሬታ ስነጥበባዊ ፍርያትን ምርኢታትን
5) ናይ ዮሃናን ምስጋናን መልእኽቲታት
እናተቐበለ ብርትዓዊ ዋጋ ዘአንግድ ትካል እዩ። በዚ መሰረት፦

ምልክታ
ብስም ወ/ሮ ኣልጋነሽ ፋሲል ሚኒሊክ ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር ብመለለዪ
ቁ.ንብረት 1፡000592/1 ዝተመዝገበ ኣብ ኣስመራ ፕሎት 1 ቁ.ፓርሰል ዞን
ASP00006175 ፓርሰል B ዚፕ ኮድ ማይተመናይ 1A111 ጎደና 112-4
ቁ.ገዛ 5 ዝርከብ ገዛ፡ ብዝተገብረለይ ህያብ መሰረት ናብ ስመይ ከሰጋግሮ
ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ
መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ናብ ቤት ጽሕፈት
ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።

-

ፍርያትኩምን ኣገልግሎታትኩምን ምስ ህዝቢ ከተላልዩ እትደልዩ ትካላት
(ፋብሪካታት፡ መስንዓት፡ ሆቴላት፡ ኣብያተ-መግቢን መስተን፡ መሸጣ
ኣልባሳት፡ ኤለክትሮኒክስን ካልእ ፍርያትን ኣቑሑን)፣

-

ንምርኢት ወይ መሸጣ ዝቐርብ ስነጥበባዊ ፍርያት ዘለኩም ደረስቲን
ኣፍረይቲን ፊልምታት፡ ትያትራት መጻሕፍቲ፡ ድራማታት ወዘተ.

-

ዝተፈላለየ ናይ ስልጠናን ትምህርቲን ኣገልግሎታት እትህቡ ትካላት

-

ኣብ ዕለተ ልደት፡ ሕጸ፡ መርዓ፡ መመረቕታ፡ ዝኽሪታት እዮቤልዩን ካልእን
ናይ ዮሃና መልእኽቲታት ከምኡ’ውን ኣብ ግዜ ሓዘን ናይ ምስጋናን
ጽንዓትን መልእኽቲታት ከተመሓላልፉ እትደልዩ፦

ኣቶ መሓሪ ፋሲል ምኒሊክ

ምልክታ
ብስም ዳንኤል ስብሃቱ ምስግና (ወኪል) ዝተመዝገበ ብ ቁ.ፍ.ዋኒን ASL00038718
ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ኣባሻውል ጎደና 1A119 ቁ.ገዛ- ዝርከብ ናይ ቡቲክ
ትካለይ ንወ/ሮ ኣስካሉ ጸጋዝኣብ ኣስመሮም ካብ ዕለት 01/10/2018 ክሳብ ዕለት
30/09/2019 ኣካርየዮ ስለዘለኹ ዝቃወም ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ እዚ ካብ
ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘሎዎ ቤት ፍርዲ ተቓውሞኡ
የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል
ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ዳንኤል ስብሃቱ ምስግና(ወኪል)
ሕጋዊ ወኪል ገነት ኣስገዶም ኣረጋይ

ብቁጽሪ ቴለፎን፦ 127494 / 125013 ደዊልኩም ክትወከሱ ትኽእሉ።
ጨንፈር ማርኬቲን ሚኒስትሪ ዜና ብተወሳኺ፡ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱን ኣብዞም
ዝስዕቡ ቦታታትን ካብ ወነንቲ ቴለቪዥን ናይ ኣገልግሎት ግብሪ ይቕበል፦
- ዞባ ማእከል =
ኣብ 13 ምምሕዳር ንኡሳን ዞባታት ኣስመራ
-

ዞባ ደቡብ

=

ኣብ መንደፈራ፡ ደቀምሓረ፡ ድባርዋ፡

-

ዞባ ዓንሰባ

=

ኣብ ከረን፡ ሓጋዝ፡ ዓዲተከለዛን፡

-

ዞባ ጋሽ ባርካ = ኣብ ባረንቱ ተሰነይ፡ ኣቑርደት፡

-

ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ = ኣብ ባጽዕ
ጨንፈር ማርኬቲን ሚኒስትሪ ዜና

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.165

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ወ/ሮ ጽገ ዮውሃንስ፡ ስም ኣደይ ፋና ዘሙይ
ዑቕቡ ምባል ተሪፋ፡ ንግስቲ ወልዱ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/4/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ሲቪል
ቁ.41 ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ኣልማዝ ዮውሃንስን
ተከሳሲት ወ/ሮ ጽገወይኒ ገብረሚካኤል
ወልደስላሴን ዘሎ፡ ናይ ምቕሊት ውርሻ ክርክር
ተኸሳሲት ወ/ሮ ጽገወይኒ ገብረሚካኤል
ወልደስላሴ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘየላን ኣድራሽኣ
ንጹር ስለዘይኮነን ተጸዊዓ ን3/4/19 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁጽሪ 35 ትቕረብ።
ኣብ መንጎ መብራህቶም ኪዳነ ሃብቱን ተጸዋዒት
ዮርዳኖስ መብራህቶም ኪዳነን ዘሎ ናይ ውክልና
ምስራዝ ጉዳይ ተጸዋዒት ን26/3/19 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ
ኣብ ዘየለወትሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ጊደዎን ኢሰያስ ምሕረትኣብ፡ ስም ኣደይ ሩት
ገብረሂወት ምባል ተሪፋ፡ ዘውዲ ገብረዋህድ
ተኽሉ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን9/4/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ
ቁ.52 ይቕረብ።
ሰንበቱ ሃብቱ ወልደሩፋኤል ምባል ተሪፋ፡
ሰንበቱ ሃብተ ወልደሩፋኤል ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/3/19 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገጀረትን
ትራቮሎን
ወ/ሮ ኣስመረት በይን ወልደጋብር፡ ወላዲትና
ምጽላል ኣባይ ደስታ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲሰግዶ
ወ/ሮ ኣበባ ኣርኣያ ኣርዓዶም፡ ወደይ
ተኽለሚካኤል ቦኽረጼን ርእሶም ስለዝተሰወአ፡
ኣይተመርዓወን ውላድ ኣይገደፈን ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን2/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
መንደፈራ
ከሳሲ ኣቶ ሳምሶም ኣባይ ኣስመሮም፡ ተኸሳሲ
ዮውሃንስ በረቐ ወልደገርግስ፡ ንኸሳሲ መኪና
ሽይጡሉ ከብቅዕ ስም ከየመሓላለፈ ኣበይ
ከምዘሎ ስለዘይተፈልጠ ካብ ዘለዎ ተጸዊዑ

ን8/4/19
ኣብ
ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ምስ
ዘይቀርብ
ንሱ ኣብ ዘየለወሉ
ጉዳይ ክርአ ምዃኑ
ነፍልጥ።
ኣቶ ዳዊት ሰመረ
ገብረመስቀል፡ ኣደይ
ለምለም ዑቕባዝጊ
ስለሞን ስለዝሞተት፡
ኣነ ጥራይ ወራሲ
ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን8/4/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ፡ ናብ ሃገራዊ
ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን ደውሉ።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ ካብ 8፡00 - 12፡00
ቅድሚ ቀትሪ ምሸት ካብ 2፡00 - 6፡00 ድሕሪ ቀትሪ ብቁ/ስልኪ
110179 ደውሉ።
ቁ/ሳ/ፖስጣ 5537፡ E-mail; bidhonational@gmail.com
ስቕታ ጎዳኢ ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል
ከተማ ደቀምሓረ
ወ/ሮ ዘውዲ ሰረቐ ዓንደጼን፡ ወደይ ናትናኤል
ፍትዊ ገብረመስቀል ስለዝሞተ፡ ዘይተመርዓወን
ውላድ`ውን ስለዘይገደፈን፡ ኣነ ምስ ኣብኡ ኣቶ
ፍትዊ ገብረመስቀል ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/4/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ምድፋእ
ዋልታ
ከሳሲት ወ/ሮ ፍዮሪ ሓድጉ ተኽለ ተኸሳሲ
በዓልቤተይ ኣቶ እዮብ ገብረመስቀል ተስፋማርያም
ኣብ 2012 ካብ ሃገር ስለዝወጸ ክሳብ ሕጂ
ሃለዋቱ ስለዘይብለይ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣
ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ን8/4/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስ ዘይቀርብ ግን ጉዳዩ
ኣብዘየለወሉ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳዕሮኮንዓት
ከሰስቲ ኣብርሃም ዓንደማርያም+2 ተኸሳሲ ገ/
ሂወት ዑቕባይ ጋርዛ ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ

ን21/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይምነ
ወ/ሮ ኣስመረት መኮነን ተኽለ፡ ተጸዋዒ
በዓልቤተይ ኣቶ ኢዮብ ኪዳነ ካብ ሃገር ካብ
ዝወጽእ ንልዕሊ 4 ዓመት ጌሩ 1 ቆልዓ
ወሊድና ድሃይ ስለዘይብሉ ከምዚ ኢለ ክነብር
ስለዘይክእል ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሓውሲ

ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ መሬት፡ማይን ኣከባብን ኮምፒተራትን ፎቶኮፔርትን ኣብ ዘገልግላ ጽገና
ዘካይዱ ትካላት ብምውድዳር ከጸግን ስለ ዝድለየ ኣብ ዝስዕብ ነጥብታት ዘማልኡ
ተጫረቲ ይዕድም።
1. ብጽገና እኹል ተመክሮ ዘለዎም C.V ናይቶም ስራሕተኛ ይቕረብ
2. ናይ 2018 ልቸንሳ ዝተሓደሰ ይኸውን
3 መኽበሪ ጨረታ (10,000 ሽሕ) ናቕፋ ብCPO ወይ ብቸክ የትሕዙ ተመላሲ
ይኹን
4. ንጨረታ ዝምልከት ሰነዳት ብሰታሪት ብምዕሻግ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ሚመማኣ
ቁ.71 ኣብ ውሽጢ ቁጽሪ ቤተመንግስቲ ጥቓ ሚኒስትሪ ፋይናንስ የቕርቡ።
5. ጨረታ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚሩ ን10 መኦኣልታት
ክፉት ኮይኑ ኣብ መበል 11 መዓልቲ ሰዓት 9፡00 ቅድሚ ቀትሪ ተጨረቲ ወይ
ሕጋዊ ወኪሎም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
6. ሚኒስትርና ካልእ ኣማራጺ ምስ ዝረክብ በዚ ጨረታ ኣይግደድን
ንዝያዳ ሓበሬታ 07145671 ተወከሱ

እንዳገርጊስ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሃይኮታ

ወ/ሮ ፍቓዱ ሃይለ ገብረዝጊ፡ ኣቦና ቀሺ ሃይለ
ገብረዝጊ ገብረእግዚኣብሄር ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
11 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ጊንዳዕ
ሓሰን እድሪስ መሓመድዓሊ ምባል ተሪፉ፡ ሓሰን
መሓመድ መሓመድዓሊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ጎልጅ
ከሳሲት ሳሌም ገብረሂወት ኢሳቕ ተኸሳሲ
ብርሃነ ኣበደ ወልደኣብ ብናይ ኣቦነት ክሲ
ቀሪቡልካ ስለዘሎ ን26/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ንስኻ ኣብዘይብሉ ቤ/ፍ
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኣበባ ሃይለ ገርግስ ገ/ጻድቅ፡ በዓልቤተይ
ኣቶ ኣድሓኖም ኣብርሃ በይን ስለዝሞተ፡ ኣነ
ምስ 7 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ መሓመድ ዓሊ ዓብደላ፡ ወደይ ሳልሕ
መሓመድ ዓሊ ዓብደላ ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን6/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ተሰነይ
ዞባ ሰውራ
ወ/ሮ ፌሩዝ ዓብዱ መሓመድጣህር፡ በዓልቤተይ
ኣቶ ኣፈወርቂ ተኸስተ መሓሪ ኣብ 2014 ካብ
ሃገር ምስ ወጸ ደሃይ ስለዘይብለይ ተጸዊዑ
ይቕረበለይ እንተዘይቀሪቡ ግን ቤ/ፍ ሕጋዊ ናይ
ፍትሕ ስነስርዓት ይፈጽመለይ ስለዝበለት፣ ተጸዋዒ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ን29/3/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን ቤ/ፍ ሕጋዊ
ናይ ፍትሕ ትእዛዝ ክፍጽም ምዃኑ የፍልጥ።

PHARMECOR-ERITREA
JOB ANNOUNCEMENT
Pharmecor –Eritrea invites qualified applicants for the
following post.
1. Position:

Qualification:
Experience:
Salary:

Work Place:		

   Network Administrator

   B.Sc./Diploma in computer                                                                                   
Science/Technology or

                                      Related fields

              Two Years for B.Sc. and four
years for Diploma
   As per Company Scale
Asmara

Completion/Exemption from National Service

Applicant should submit their resumes within 10 days
from date of publication in the newspaper to:
                 PHARMECOR –ERITREA P.O. Box  200
                           Tel: 12 26 13/11 44 44

ሓዳስ

ኤርትራ

12 መጋቢት 2019 - ገጽ 12

መበል 28 ዓመት ቁ.165

‘ጸሊም ሳጹን’ ነፋሪት ኢትዮጵያ ተረኺቡ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቱርኪ ኣብ ቁጠባዊ ምከት ትኣቱ

ቱርኪ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት
ንፈለማ እዋን ኣብ ቁጠባዊ ምከት
ከምዝኣተወት ይግለጽ ኣሎ።
ቁጠባ ቱርኪ ካብ መወዳእታ
ናይ 2018 ጀሚሩ ዛጊት ብቐጻሊ
የንቈልቁል ከምዘሎ’ዮም ወግዓውያን
ምንጭታት’ታ ሃገር ሓቢሮም።
እታ ሃገር ቁጠባዊ ምከት
ዘጋጥማ ዘሎ፡ ኣብ መወዳእታ
ናይዚ ወርሕ’ዚ ኣብታ ሃገር ወሳኒ
ምዃኑ ዝንገረሉ ከባብያዊ ምርጫ
ንኽካየድ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ
ዘሎ እዋን’ዩ።
ብመሰረት
ጸብጻብ
ሃገራዊ
ትካል ስታትስቲክስ ቱርኪ፡ ጃምላ
ውሽጣዊ ምህርቲ ናይታ ሃገር ኣብ

መወዳእታ ርብዒ 2018 ብ2.4
ሚእታዊት ነክዩ። ቅድሚኡ ዝነበረ
ሰልሰተ ኣዋርሕ’ውን ቁጠባ’ታ ሃገር
ብ1.6 ሚእታዊት ከምዝጐደለ’ዩ
እቲ ጸብጻብ ዘመልክት።
ክኢላታት
ቁጠባ
ቱርኪ
ብወገኖም፡ ኣብታ ሃገር ጀሚሩ
ዘሎ ቁጠባዊ ምከት ኣብ ዝሓጸረ
እዋን ክውገድ’ዩ ዝብል ግምት
ከምዘይብሎም ምግላጾም ኣልጀዚራ
ሓቢሩ።
ዝሓለፈ ዓመት ቱርኪ ምስ
ኣመሪካ
ኣብ
ዲፕሎማስያዊ
ምትፍናን ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን፡
ዋጋታት ባጤራ’ታ ሃገር ከንቈልቁል
ከምእተራእየ ይንገር።

ፕረዚደንት ኢራን ናብ ዒራቕ ይበጽሕ
ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሓኒ
ኣብ ዒራቕ ናይ ሰለስተ መዓልቲ
ምብጻሕ ንምፍጻም ባቕዳድ ኣትዩ።
ናብ ባቕዳድ ናይ ፈለማ
ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ሮሓኒ፣ ኣብ
ጸዓት፡ መጐዓዝያ፡ ሕርሻን ካልእን
ጽላታት ዘተኰረ ስምምዓት ክኽትም
ትጽቢት ከምዘሎ ጸብጻብ ኣልጀዚራ
የመልክት። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ
ዒራቕ ምስ ዝርከቡ ሓያሎ መራሕቲ
ሽዓ ክራኸብ መደብ ከምዘለዎ
ተሓቢሩ።

ሓሰን ሮሓኒ ኣብ 2013 ፕረዚደንት
ኢራን ኰይኑ ካብ ዝሽየም፡ ኣብ
መንጎ ኢራንን ዒራቕን ዘሎ
ዝምድናታት እናደልደለ ይመጽእ
ከምዘሎን ኣብ 2014 ሽበራዊ ጉጅለ
ዳዒሽ ንመንግስቲ ዒራቕ ዝዓበየ
ብድሆ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ኢራን
ንዒራቕ ወሳኒ ሓገዛት ከምዝገበረትን
ይግለጽ።
ምብጻሕ ፕረዚደንት ኢራን ናብ
ዒራቕ፡ ንኣመሪካን እስራኤልን
ከቘጥዕ ከምዝኽእል’ዩ ዝዝረብ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰንበት ናይ
ዝወደቐት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ
ነፋሪት’ታ ሃገር፡ ድምጽን ሓበሬታ በረራን
ዝመልእ ክልተ ‘ጸሊም ሳጹን’ ዝተባህለ
መሳርሒታት ተረኺቡ።
ጠንቂ ሓደጋ ነፋሪት ኣብ ምጽራይ
ኣገዳሲ ዝዀነ “ጸሊም ሳጹን”፡ እታ ነፋሪት
ኣብ ዝወደቐትሉ ከባቢታት ከተማ ቢሾፍቱ
ከምዝተረኽበ ሰብ መዚ’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ብቚጽሪ በረራ ኢቲ 302 እትልለ ቦይንግ
737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ኢትዮጵያ፡
ሰንበት ንግሆ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ
ኣብ ዝተበገሰትሉ እዋን ድሕሪ 6 ደቒቕ
ዛጊት ጠንቁ ብዘይተነጸረ ጸገማት ወዲቓ
ብምሕምሻሻ፡ ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ 157
ሰባት ብምሉኦም ከምዝሞቱ ይፍለጥ።
ኣብራሪ ናይታ ነፋሪት ቴክኒካዊ ጸገማት
ስለዘጋጠሞ ክምለስ ሓቲቱ ምንባሩ ሰብ
መዚ በረራ ገሊጾም።
ድሕር’ቲ ሓደጋ፡ መንገዲ ኣየር
ኢትዮጵያ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ክሳብ
ዝጻረይ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን
ነፈርቲ ንግዚኡ ካብ በረራ ደው ኣቢሉወን
ከምዘሎ’ዩ ዘነጽር። በቲ ሓደጋ ንዝተጸልዉ

ስድራቤት ግዳያት ኩሉ ዓይነት ደገፍ
ከምዝገብር ዝጠቐሰ እቲ መንገዲ ኣየር፡
ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ብዝረጋገጽ ብህጹጽ
ከምዝሕብር’ዩ ዝገልጽ።
ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ጥራይ
ኣመሪካዊ ኩባንያ ቦይንግ ዘፍረየን ክልተ
ሓደስቲ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ 8
ከምዝወደቓ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ በቲ ሓደጋ
ዝተተንከፋ ኢትዮጵያን ኢንዶነዥያን ነተን
ካብቲ ኩባንያ ዝገዝአአን ቦይንግ 737 ማክስ
8 ዝዓይነተን ሓደስቲ ነፈርቲ ንግዚኡ ካብ
በረራ ደው ኣቢለናአን ከምዘለዋ ኣነጺረን።

ነዚ ስዒቡ፡ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን
ብወገነን ድሕነት ተሳፈርቲ ብምቕዳም
ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ
ንግዚኡ ካብ በረራ ደው ከምዘበለአን
ኣፍሊጠን ኣለዋ።
ቦይንግ ብወገኑ ፍርያቱ ዝዀና ክልተ
ሓደስቲ ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ
ወርሒ ምውዳቐን ዘሰንብድ ኰይኑ፡ ኣብ
ኣሰራርሐአን ዝዀነ ቴክኒካዊ ጸገማት
ነይሩ እንተዀይኑ ንምፍላጥ ጽጹይ
መርመራታት ከምዘካይድ ገሊጹ።

ማሊዥያ - ብቕትለት ኪም ዝተኸሰሰት
ጓለንስተይቲ ተፈቲሓ
ማሊዥያ፡ ብቕትለት ሓዉ ንመራሒ
ሰሜን ኮርያ ዝዀነ ኪም ዮንግ ናም
ዝተባህለ ሰብ እትኽሰስ ሓንቲ ጓለንስተይቲ
ካብ ማእሰርቲ ፈቲሓ።
እታ ድሮ ናብ ሃገራ ዝተመልሰት ስቲ
ኣስያህ ዝተባህለት ኢንዶነዥያዊት ምስ
ካልኣይታ ቬትናማዊት ኣብ ቅትለት
ኪም ከምእተሳተፋን በዚ ድማ ካብ 2017
ጀሚረን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምዝጸንሓን
ይፍለጥ።
ስቲ ኣስያህ ካብ ማእሰርቲ ክትወጽእ
ዝኸኣለት፡ ኣብ መንጎ ማሊዥያን
ኢንዶነዥያን
ብዘሎ
ጥቡቕ
ዝምድና፡ ምሕረት ተገይሩላ ክኸውን
ከምዝኽእል’ዮም ምንጭታት’ቲ ከባቢ
ኣረዲኦም።
መጻኢ ዕድል ናይታ ኣብ ማእሰርቲ
ትርከብ ካልኣይታ ንስቲ ዝዀነት
ቬትናማዊት ዳኦን ሁንግ ግን ዛጊት
ከምዘይተወሰነን ብመሰረት ጠበቓታታ
ዘቕረቡዎ ሕቶ መስርሕ ፍርዳ ንግዚኡ
ተደናጉዩ ከምዘሎን እቶም ምንጭታት

ይሕብሩ።
ክልቲአን ክሱሳት፡ ኣብ መዓርፎ
ነፈርቲ ኩዋላ ላምፑር (ማሊዥያ)
ቪኤክስ ብዝተባህለ ስሚ ዝተኣልከ
ጨርቂ ገይረን ንገጽ ናይቲ ግዳይ
ከምዝሸፈናኦን ንሱ ድማ ብሰንኩ
ከምዝሞተን መርመርቲ ማሊዥያ
ይገልጹ። እተን ደቀንስትዮ ኣብ
ዝሃብኦ ቃል፡ ኣብ ‘መዘንግዕ ካሜራ’
ዝሳተፋ ዘለዋ መሲሉወን ነቲ ተግባራት
ከምዝፈጸማኦ እየን ገሊጸን።
ማሊዥያ፡ ሃንደስቲ ናይቲ ኣብ
መሬታ ዝተፈጸመ ቅትለት፡ ኣርባዕተ ሰሜን
ኮርያውያን ከምዝዀኑን ኣምሊጦም
ከምዝወጽኡን እያ ትሕብር።
ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን፡
ብኣቦ ሓዉ ዝዀነ ኪም ዮንግ ናም ካብ
ኩዋላ ላምፑር ናብ ማኩዋ ንኽጐዓዝ
ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝተረኽበሉ
እዋን፡ ብስሚ ቪኤክስ ክቕተል ዝሃንደሱ
ኣርባዕተ ሰሜን ኮርያውያን ኣምሊጦም
ናብ ሃገሮም ከምዝተመልሱ’ያ ማሊዥያ

ትገልጽ።
ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ካብ ሃገሩ
ብምውጻእ ኣብ ቻይና፡ ማክዋን
ሲንጋፖርን እናተዘወዋረ ዝነብር ዝነበረ
ኪም ዮንግ ናም፡ ኣቐዲሙ ንስድራቤታዊ
ምትሕልላፍ ስልጣን ኣብ ሰሜን ኮርያ
ዝቃወም ሓሳብ ብመራኸቢ ብዙሃን
ብምቕራቡ ምስ ሓዉ ከምዘይተቓደወ
ዝጠቐሰ ጸብጻብ ቢቢሲ፡ እቲ ቅትለት
ብትእዛዝ ገዛእ ሓዉ ተፈጺሙ ክኸውን
ከምዝኽእል’ዩ ዝእምት።

ተወሳኺ
ብሪጣንያዊ ሊ ስፐንሰር ኣቐዲሙ ኣባል ሰራዊት’ታ ሃገር
ዝነበረ’ዩ። ሓንቲ እግሩ ብዘጋጠሞ ሓደጋ ተቘሪጻ’ያ። ከም ስንኩል
ግን ተስፋ ኣይቈረጸን። ሰባት ምስ ምሉእ ኣካላቶም ንዘመዝገቡዎ
ክብረ-ወሰን ክሰብር’ዩ ሓሊኑ። ብዘይ ዝዀነ ሓገዝ፡ ንበይኑ ብንእሽቶ
ጃልባ ካብ ኤውሮጳ ተበጊሱ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ንምቑራጽ
ተበጊሱ። ሊ ስፐንሰር ካብ ሓደ ኣህጉር ናብ ካልእ ኣህጉር ብኢዱ
እናጀለበ ንበይኑ ክቘርጽ ምሕላኑ ህይወት ከኽፍሎ ዝኽእል
ሓደገኛ ምዃኑ ኣይሰሓቶን። ብብርቱዕ ማዕበል ተጸፊዑ ክጥሕል
ከምዝኽእል እውን ኣጸቢቑ ይርድኦ ምንባሩ’ዩ ዝዛረብ። “ንኹሉ
መሰናኽላት ክስዕሮ ከምዝኽእል ግን እምነት ነይሩኒ’ዩ” ይብል ንሱ። ክብገስ እንከሎ ብዙሓት መቕርቡን ፈተውቱን ሰናይ
ተመንዮም ኣፋነዉዎ። ልኡል ሃሪ ዝርከቦም ፍሉጣት ብሪጣናውያን ድማ ደገፎም ገለጹሉ። ኰይኑ ድማ ድሕሪ ናይ 60
መዓልታት ጉዕዞ ውቅያኖስ ኣብ መዓልቦኡ በጽሐ። ኣብ ፍረንች ጊኒ ድሕሪ ምብጽሑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ኣብ ጉዕዞኡ መዓልታዊ ክልተ ሰዓት ጥራይ ይድቅስ ምንባሩ ገሊጹ። “ደኺመ ስለዘለኹ ኮፍ ኢለ ቢራይ ክምዑግ እስኪ
ኣፍቅዱለይ” ድማ በሎም ነቶም ሕቶታት ዘውሓዙሉ ጋዜጠኛታት።
ወዲ 49 ዓመት ሊ ስፐንሰር ዋላ’ኳ ስንኩል እንተዀነ፡ ነቲ በዓል-ምሉእ ኣካላት ዘመዝገቦ ክብረ ወሰን ጨደዳ ውቅያኖስ
ብ36 መዓልታት ኣመሓዪሹ፡ ስሙ ኣብ መዝገብ ክብረ-ወሰን ኣስፊሩ ይርከብ - ብመሰረት ቢቢሲ።
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