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ጨ/ሚ/ጥዕና ዞባ ማእከል ኣብ መደባት 2018 ዘትዩ

ስ/የውሃንስ መብራህቱ

ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል፡
ናይ 2017 መደባት ድሕሪ ምግምጋም፡
ኣብ መደባት 2018 - ብመሰረት ፖሊሲ
“ጥዕና ንኹሉ” ዘትዩ።
ኣብ’ቲ ብ10ን 11ን ጥሪ ዝተቓንዐ

ኣኼባ፡ ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ዶክተር
ተስፋይ ሰለሙን፡ ድሕነት ኣደን
ህጻንን ንምሕላው ኣድማዕቲ መደባት
ከምእተተግበሩ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ
መጠን ሞት ኣደታት ኣብ እዋን ጥንስን

ሕርስን ብ92 ሚእታዊት ከምዝነከየ ኣብ
ጸብጻቡ ገሊጹ።
ሸፈነ ክንክን ቅድመ-ሕርሲ 84
ሚእታዊት ከምዝበጽሐ ዝጠቐሰ’ቲ
ጸብጻብ፡ በብእዋኑ ብዝካየድ ጐስጓሳት

መስርሕ ህንጻ ማእከል ጥዕና ባዳ
ክቀላጠፍ ተሓቲቱ
መስርሕ ህንጻ ትካል ጥዕና ምምሕዳር
ከባቢ ባዳ - ንኡስ ዞባ ገልዓሎ ክቀላጠፍ
ነበርቲ ጸዊዖም።
እቶም ዜጋታት፡ ኣብ ከባቢኦም
መሰረታዊ ኣገልግሎታት ማይ፡ ጥዕና፡
ትምህርትን ካልእን ክረኽቡ ብምብቅዖም
ኣብ መነባብሮ ለውጢ ከምዘምጽኡ ድሕሪ
ምሕባር፡ ኣገልግሎት ክትህቦም ዝጸንሐት
ትካል ጥዕና ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት
ብህቦብላ ብምፍራሳ፡ ብቑዕ ኣገልግሎት ጥዕና
ክረኽቡ ይጽገሙ ከምዘለዉ ገሊጾም።

ንሳቶም ወሲኾም፡ ምፍራስ ናይ’ታ
ትካል ነቲ ክረኽብዎ ዝጸንሑ ኣገልግሎት
ጥዕና ብኣሉታ ጸልይዎ ከምዘሎ ብምሕባር፡
ተጀሚሩ ዘሎ ህንጻ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ
ተዛዚሙ፡ እታ ትካል ግቡእ ኣገልግሎት
ክትህብ፡ ዝምልከቶም ኣካላት ዓቢ ቈላሕታ
ክህብዋ ተማሕጺኖም።
ኣባል'ታ ማእከል ጥዕና ተሓጋጋዚ ነርስ
መሓመድ-ዓብደላ መሓመድ ኣብ ዝሃቦ
ርእይቶ፡ ኣብታ ማእከል ጥዕና፡ ኣገልግሎታት
ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ፡

ውሁድ ፍወሳ ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት
ህጻናት፡ ክታበት፡ ምቊጽጻርን ምግታእን
ተመሓላለፍትን
ዘይተመሓላለፍትን
ሕማማት፡ ኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬትን
ካልእን ከምዝወሃብ ጠቒሱ፡ ምስ ምብራኽ
ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ሕክምናዊ መዳይ
ቊጽሪ ተገልገልቲ ይውስኽ ስለዘሎ፡ እቲ
ኩነታት ግቡእ ኣድህቦ ክወሃቦ ተላብዩ።
ማእከል ጥዕና ምምሕዳር ከባቢ ባዳ፡
ንዓድታት ሲሞቲ፡ ኣልሓ፡ ዓንዳላን ካልኦትን
ኣገልግሎት ትህብ።

ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ብምዕባዩ ድማ፡ 72
ሚእታዊት ነብሰ-ጾራት ኣብ ትካላት ጥዕና
ከም እተገላገላ የነጽር።
ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሕሴን፡ እቲ
ጨንፈር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘሰላሰሎ
ስርሓት ከይተዛነየ፡ ሕጽረታቱ ብምምላእ
- ካብ 2017 ክሳብ 2021 ክትግበር
ተሓንጺጹ ዘሎ ስትራተጂ ጥዕና ንምዕዋት

ክሰርሕ ኣዘኻኺራ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ዘይመዓልቶም
ናይ ዝውለዱ ናጽላታት ጠንቂ ኣጽኒዕካ
መፍትሒ ምንዳይ፡ ተራ ኮም ኣብ ጥዕናዊ
መዳይ ምዕዛዝ፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት
ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ምድንፋዕ፡ ጠለብ
ኣምቡላንሳት ምምላእ. . . ገለ ካብቶም
ናይ 2018 መደባት ምዃኖም ተሓቢሩ።

“ጽርግያና ብዓንተቦ ንኽዛዘም
ኣበርክቶና ከነዕዝዝ ኢና”
ነበርቲ ን/ዞ/ማይ-ምነ

መስርሕ ምጽጋን ናይ ሓመድ
ጽርግያ እንዳገርግስ - ማይ-ምነ፡ ኣብቲ
ዝተመደበሉ ግዜ ንኽዛዘም ተራኦምን
ኣበርክቶኦምን ከምዘዕዝዙ፡ ነበርቲ ንኡስ
ዞባ ማይ-ምነ ገሊጾም።
እቶም ዜጋታት ነዚ ዝገለጹ፡ ትግባረ
መደባት 2017 ብምግምጋም ኣብ
መደባት 2018 ንምዝታይ ምስ
ምምሕዳር’ቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ዘካየድዎ
ርክብ’ዩ።
ወከልቲ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ
ዝተረኽቡሉ ብ4 ጥሪ ኣብ ዝተቓንዐ
ኣኼባ፡ ኣካያዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ማይምነ ኣቶ ኪዳነ ፍሩይ፡ ካብ ናይ ዝሓለፈ
ዓመት መደባት - እቶም 80 ሚእታዊት

ዕዉታት ምንባሮም ገሊጹ።
ምዝርጋሕን ምዕባይን ጸዓት ኤለክትሪክ
ሓውሲ ከተማ ማይ-ምነ፡ ትግባረ መስርሕ
መለሳ መሬት፡ ምህናጽን ምጽጋንን
ትሕተ-ቅርጺ ኣገልግሎት ትምህርቲ፡
ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡ’ውን
ምግራብ - ካብቶም ብግቡእ ዝተተግበሩ
መደባት ምዃኖም ድማ ዘርዚሩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ። ኣብ መዳያት ጥዕና።
ትምህርቲ። ሕርሻን ማሕበራዊ ድሕነትን
ናይ ዝተዓሙ መደባት ጸብጻባት ቀሪቦምን
ዘተ ተኻዪዱሎምን፣
ንኡስ ዞባ ማይ-ምነ - ብሕርሻ፡ መጓሰን
ንግዲን ዝናበር ልዕሊ 60 ሽሕ ህዝቢ
ኣለዋ።

ሓበሬታ
ስ/ኢብራሂም ዑመር

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2018፡
ጽባሕ ሰንበት 14 ጥሪ ሰዓት 8፡00 ናይ ምሸት፡ ኣብ ኣገደስቲ እዋናውያን
ዞባዊ ምዕባለታት፡ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ቃለ-መሕትት ከካይድ
ምዃኑ ንሕብር።
ሚኒስትሪ ዜና

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሰዓት

ሓረስቶት እምኒ-ሓይሊ፡ “ልቓሕ ኣብ መነባብሮ
ሓጊዙና” ይብሉ
ሓረስቶት ንኡስ ዞባ እምኒ-ሓይሊ፡
ዝረኸብዎ ናይ ልቓሕ ዕድል፡
ንጥፈታቶም ብምሕያል መነባብሮኦም
ከመሓይሹ
ደገፍ
ከምዝኾኖም
ገሊጾም።
ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ዓዲሓንስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ ካብ ትካል

ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ብዝረኸብዎ
ልቓሕ ጥሪት ብምዕዳግ - ምንጪ
ቊጠባዊ እቶቶም ከውሕሱ ከምዝበቕዑ
ሓቢሮም። ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ኣብ
ዝተጸንዐ መዓላ ብግቡእ እንተደኣ
ተጠቒምካሉ፡ ሓጋዚ ምዃኑ እውን
ኣረዲኦም።

ወኪል ዓዳዊ ባንኪ ኣብቲ ንኡስ ዞባ፡
መንእሰይ ነብያት በራኺ፡ 1.5 ሚልዮን
ናቕፋ ብምልቃሕ ኣብ ንጥፈታት
ሕርሻ፡ ምርባሕ ጥሪትን ንኡስ ንግድን
ዝተዋፈሩ ዓማዊል ከምዘለዉ ብምሕባር፡
ካብ ዝተዘርገሐ ልቓሕ ዛጊት እቲ 80
ሚእታዊት ከምእተመልሰ ገሊጻ።

ላዕላይ-ጋሽ - ‘ኮማዊ ውዳበታት’ ኣብ ትግባረ
መደባት ተሞጒሱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ-ጋሽ፡ ኮማዊ
ውዳበታት ኣብ ኣድማዕነት ትግባረ
ልምዓታዊ መደባት ዓቢ ኣስተዋጽኦ
ከምዝገበረ፡ ምምሕዳር’ቲ ዞባ ገሊጹ።
“ኣብ’ቲ ከባቢ ዝተተግበረ መደባት
ብምሉኡ፡ ብንጡፍ ተሳትፎ ህዝቢ እዩ
ክውን ኮይኑ” ዝበለ ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ
ዞባ፡ ኣቶ ግደ እስቲፋኖስ፡ ንዝያዳ ውጽኢት
- ኮማዊ ውዳበታት በብምምሕዳር ከባቢኡ
ልዑል ኣቓልቦ ክወሃቦ፡ ትካላት መንግስቲ

ድማ ውህደተን ከሐይላ ኣዘኻኺሩ።
ኣካያዲ ስራሕ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ
ገብረመድህን ኪዳነ ብወገኑ፡ ኣብ 2017
ብዝተተግበረ መስርሕ ምጥርናፍ ዓድታትን
ደምበታትን፡ ኣብ ተከዙ፡ በረፋዮን ሊባንን
ዝነበሩ ኣብ ኣንቶረ ከምእተጠርነፉን ዝሓሸ
ኣገልግሎት ይረኽቡ ከምዘለዉን ገሊጹ።
ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ እዮብ
ዘርኣይ ድማ፡ ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ
ትካላት ጥዕና እናዓበየ ምምጽኡ ውጽኢት

ዝተኻየደ ጐስጓሳት ምዃኑ ብምሕባር፡
መጠን ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ
ዝገብራ ኣዴታት ናብ 68% ክብ ከምዝበለ፡
ሸፈነ ክታበት እውን ዕብየት ከምዘመዝገበ
ኣረዲኡ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ኣብ ዳሳት ዘምህራ
ዘለዋ ኣብያተ-ትምህርቲ ቈላሕታ ክግበረለን፡
ታሪፍ መጓዓዝያ ምድሪ ቊጽጽር ክግበረሉ
ዝብሉ ለበዋታት ኣሕሊፎም።

ሰ/ቀ/ባሕሪ - ማይን ሓመድን ንምዕቃብ ሰፊሕ
ስራሕ ይካየድ ኣሎ
ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማይን ሓመድን
ብምዕቃብ እቶታውነት ሕርሻ ክብ
ንምባል ህዝባዊ ወፈራታት ይካየድ
ከምዘሎ፡ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን
ናይ’ቲ ዞባ ሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ክፍሊ ሓላፊ ጨንፈር ምዕቃብ
ማይ፡ ሓመድን ልምዓት መስኖን
መንእሰይ ሕሩይ ዮውሃንስ፡ ተራ ህዝቢ

ብሓፈሻ ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ድማ
ብፍላይ - ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ስራሓት
ሞጒሱ።
ዛጊት፡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ናቕፋ፡
ኣፍዓበትን ጊንዳዕን ማይ-ክዖታት
ንምፍዋስ 441 ኪሎ-ሜተር ቅናታዊ
ዛላታትን ልዕሊ 24 ሽሕ ሜትር-ክዩብ
ከትርታትን ከምእተሰርሐ ዝሓበረ
መንእሰይ ሕሩይ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
በይሉል ገ/ሚካኤል
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ኣፍዓበት - ምምሕዳራት ከባቢ ፈልከትን
ቅላመትን ዝተኻየደ ምጽጋን ራህያታት
እውን ኣካል ናቱ ምዃኑ ገሊጹ።
ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ
ስራሕ፡ ኣብ ሕርሻታት ሽዕብ፡ ጋድምሓሊብ፡ ፎሮ፡ ዙላ፡ ኣፍታ፡ እምቤረሚን
ዶጎሊን ብደገፍ መንግስቲ 14,660
ኪሎ-ሜተር ዓግማት ከም እተሰርሐን፡
ልዕሊ 19 ኪሎ-ሜተር ዓግማት ብሓገዝ
ማሽነሪ ከም እተጸገነን እቲ ሓበሬታ
ኣረዲኡ።

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633
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22፡10
22፡30

ሎሚ መደብ ERI-TV
መደብ

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

ሰንበት 14/01/2018
ሰዓት

09፡00
09፡30
11፡15
11፡45
12፡15
13፡15
14፡00
16፡30
17፡10
18፡50
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30

መደብ

ፍዮሪና
ሄሎው ደባይዋ
ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ሙ/ድራማ
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ ብቐጥታ
ፓኖራማ
ሞዛይክ
ዶክሜንታሪ
ማእገር
ህርመት
ዜና ትግረ
ቃለ መሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰይያስ ኣፈወርቂ
ዜና ትግርኛ
tech insight
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሰኑይ 15/01/2018
ሰዓት

12፡00
12፡30
12፡50
13፡30
13፡40
14፡20
15፡40
16፡15
16፡50
17፡35
18፡30
19፡30
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30

መደብ
ዶክሜንታሪ
ዜና ትግርኛ
ዕላል ጥበባት
ዜና ዓረብ
ፓኖራማ
sport highlights
ሽዕበት
N/Geographic
ዘተ ስፖርት
ሙ/ድራማ
ዳረት ቃና
ካብ ዞባታት
ዜና ትግረ
ጉዳይ ኣብ ዘተ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.116

ሕርሻን መግብን
ነስረዲን ኣደምኑር
ቀዳማይ ክፋል

ወ/ት ዮሃና መሓሪ

ቀመማት ኣብ ስሩዕ መዓልታዊ ኣመጋግባና
ብዝተፈላለየ መልክዓቶም እነዘውትሮም ጥረ
ነገራት እዮም። ሕሉፍ ጥቕምታቶም ኣብ
ምውሳኽ ጣዕሚ እቲ ክንሰርሖ ዝደለና
መግቢ ኣዝዩ መሳጢ እዩ። በዚን ካልእን
ምኽንያታት ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ይኹን
ሃገርና፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዋግኦም እና ወሰኸ
ክኸይድ ጸኒሑ ኣሎ። እዞም ልሙዳት ኣብ
ሃገርና ንጥቀመሎም ቀመማት ግን፡ ባዕልና
ከነፍርዮም እውን ንኽእል ኢና። ስዒቡ
እምበኣር ነዞም ቀመማት ኣብ ገደናና ይኹን
ሰፋሕቲ ግራውቲ ንምብቋሎም ዝሕግዙ ናይ
ክኢላታት ምኽሪ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ነዚ
ጽሑፍ እዚ ንምድላው ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡
ኣሃዱ ኣሕምልትን ፍረታትን፡ ክኢላ ቐመማት
ዝኾነት ወ/ት ዮሃና መሓሪ ተወኪስናያ
ኣለና።

ካብ መፋርቕ መስከረም ክሳብ መፋርቕ
ጥቅምቲ ክዝራእ ይከኣል። ካብዚ እዋናት እዚ
ድሒሩ ዝዝራእ ኣዝርእቲ ኣበሱዳ ኣብ ምህርቲ
ሳዕቤን ኣለዎ። ምኽንያቱ ክሳብ መፋርቕ
ሕዳር እንተደኣ ተዘሪኡ፡ እቲ ዝሕፈስ ምህርቲ
እናነከየ ከም ዝኸይድ ክፍለጥ ይግባእ። ኣብ
መደበር ፈልሲ ተዘሪኦም፡ ናብ ገርሁ ዝሰጋገሩ
እንተ ኾይኖም፡ እቶም ፈልስታት ካብ
ሸውዓተ ክሳብ ሸሞንተ ሰሙን ምስ ገበሩ፡
ኣብ እዋን ክረምቲ፡ ማለት ሰነን ሓምለን ናብ
ግራውቲ ክሰጋገሩ ወይ ክግዕዙ ኣለዎም።
ብቐጥታ ኣብ ግራት ዝዝራእ እንተ ደኣ ኮይኑ፡
እቲ ዓቐን ዘርኢ ካብ 10 ክሳብ 12 ኪ.ግ.
ኣብ ሓደ ሄክታር ይኸውን ። ኣብ ግራውቲ
ክዝራእ ከሎ፡ ኣብ መንጎ ነግሒ፡ ካብ 45 ክሳብ
60 ሴንቲ ሜትር ፍልልይ ጌርካ ክዝራእ ወይ
ክትከል ኣለዎ።
ምድኳዕ
ግራትካ ብግቡእ ድሕሪ ምድላው፡
ቀቅድሚ ምዝርኡ ካብ 10 ክሳብ 15 ቶን ኣብ
ሄክታር ባህርያዊ ድዂዒ ክግበረሉ ይግባእ።
ስዒቡ ድማ ምስ ተዘርኣ፡ ድሕሪ 30ን 60ን
መዓልታት 90 ኪ.ግ. ናይትሮጅን፡ 40 ኪ.ግ.
ፎስፈረስን ምግባር የድሊ።
ጻህያይ
ኣበሱዳ ድሕሪ ምዝርኡ ንኽበቊል ግዜ ስለ
ዝወስድ፡ ብጻዕቂ ጻህያይ ይጥቃዕ እዩ። ስለዚ
ካብ ዝዝራእ ድሕሪ 30 መዓልታት ኮስኳስን
ምጽሃይን የድልዮ። ኣብ ኣጋ መወዳእታ፡
እቲ ተኽሊ ንዓጺድ ኣብ ዝኣኽለሉ፡ ኮስኳስን
ሓመድ ምሕቋፍን ንዕብየት ምህርቲ ኣገዳሲ
ረቛሒ እዩ። ብዘይካ ‘ዚ፡ ኣበሱዳ ምስ ተዘርአ
ድሕሪ 50 መዓልታት፡ ማለት ቅድሚ ጻህያይ

ምፍራይ ቀመማት

ቀመም ካሙን

ኣስታት ሓሙሽተ ኩንታል ካብ ሓደ ሄክታር
ይሕፈስ።
ካሙን (Cumin)
ካሙን ካብቶም ቀንድን ኣገዳስን ቀመም
እዩ። ንመማቕርቲ ተባሂሉ፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ጸብሕን መረቓትን ይኣቱ። እቲ ዘርኡ ወይ
ፍሪኡ ድማ፡ ንመስርሒ ዝተፈላለየ ዓይነታት
መድሃኒት የገልግል። ብተወሳኺ ሓደ ካሙን፡
17.7% ፕሮቲን፡ 23.8% ስብሒ፡ 35.5%
ካርቦሃይድሬትን 7.7% ማዕድንን ይውንን።
ክሊማ
ንካሙን ደረቕን ዝሑልን ክሊማ ይሰማምዖ።
ካሙን ማይ ኣብ ዝበዝሖን ልዑል ራህዲ ዘለዎን
ኣካባቢ ብዙሕ ኣይስስንን እዩ። ምኽንያቱ፡
ኣብ ግዜ ምዕንባብ ንዝኽሰቱ፡ ከም ሸባዕታን

ድሕሪ ምድላው መሬት፡ ቀቅድሚ
ምዝራእካ፡ ኣብ ሓደ ሄክታር ካሙን ክዝራእ
ዝተሓስበ ግራት፡ ካብ 10 ክሳብ 15 ቶን
ዝበጽሕ ባህርያዊ ድዂዒ ክንስነስ ይግባእ።
ስዒቡ ድማ ኣብ እዋን ዘርኢ 30 ኪ.ግ.
ናይትሮጅንን 20 ኪ.ግ. ፎስፈረስን ኣርቲፊሻል
ድዂዒ ይግበረሉ ።
ጻህያይ
ካሙን ድሕሪ ምዝርኡ ከም መብዛሕትኦም
ቀመማት ንኽበቊል ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ፡
ብጻዕቂ ጻህያይ ወርትግ ምስ ተጠቕዐ እዩ።
ስለዚ ምስ ተዘርአ ኣብ 30 መዓልታት
ኮስኳስን ጻህያይን የድልዮ። ምስሓው ድማ
ድሕሪ ኮስኳስ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ነቲ
ዝያዳ ዝበቚለ ንምቁጽጽጻር መታን ክጥዕም።
ካሙን ምስ ተዘርኣ ድሕሪ 50 መዓልታት፡

ቀመም ኣበሱዳ

ኣበሱዳ
ክልተ ዓይነት ኣበሱዳ እዮም ዘለዉ።
ንሳቶም ድማ፡ ጻዕዳን ጸሊምን ኣበሱዳ ይበሃሉ።
ብዘይካ ኣብ ዓይነትን ዓቐንን፡ ብተወሳኺ
ኣብ ቅርጺ ናይ ተኽሊ እውን ፍልልይ
ኣለዎም። ንምብቋሎም ኣብ ዘድልዮም ክንክን
ግን ተመሳሰልቲ ስለዝኾኑ፡ ብሓደ እዮም
ዝስርዑ።
ክሊማ
ኣበሱዳ፡ ዝሑልን ደረቕን ኩነታት ኣየር
ዘለዎ ኣከባቢ ይሰማምዖ። ኣብ ግዜ ምሓዝ
ዘርኢ፡ ማእከላይ ደረጃ ዘለዎ ዝሑልን ደረቕን
ዓይነት ክሊማ ንዕብየትን ጽባቐ ዘርእን ጸላዊ
እዩ።
ዓይነት ሓመድ
ብዘይካ ኣብ ሑጻዊ ባህሪ ዘለዎ ዓይነት
ሓመድ፡ ክልቲኡ ዓይነት ኣበሱዳ፡ ኣብ ዝኾነ
ዓይነት ሓመድ ክበቊል ይኽእል እዩ። እዚ
ክበሃል ከሎ ግን፡ እቲ ሓመድ ብባህርያዊ
ድዂዒ ዝሃብተመ ክኸውን ይግባእ።
ግዜ ዘርኢ
ኣብዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዓይነት ክሊማ፡

ምስሳን ምጅማሩ ሓደ ኪ.ግ. ፔንዲመታህሊን
ዝተባህለ ጸረ ጻህያይ መድሃኒት ብምንጻግ
ክንከላኸሎ ይከኣል።
መስኖ
ኣበሱዳ ካብ ዝኾነ ዓይነት ቀመማት
እቲ ዝነወሐ ግዜ ዝወስድ ተኽሊ እዩ።
ስለዚ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ማይ ምስታይ
የድልዮ። ዘርኢ ኣበሱዳ ብግቡእ ንኽበቊል፡
ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ እዋናት ውሕድ ዝበለ
ማይ ምስታይ የድልዮ። ድሕሪኡ ግን፡ ኣብ 15
ን 25 መዓልታት ኣብ ዘሎ ናይ መዓልታት
ፍልልያት፡ እቲ ተኽሊ ኣኺሉ ክሳብ ዝኣቱ
ማይ ምስታይ የድልዮ። ኣብ ግዜ ምዕንባብን
ፍረ ምሓዝን ማይ ምስታይ እንተ ኣቋሪጹ
ወይ ውሒድዎ ኣብ ዕብየት እቲ ተኽሊን
ምብርካት ምህርትን ኣሉታዊ ሳዕቤን ከኸትል
ይኽእል እዩ።
እቶት
ኣበሱዳ ተዘሪኡ ክሳብ ዝኣቱ ካብ 170 ክሳብ
180 መዓልታት የድልዮ። ጸሊም ኣበሱዳ ካብ
ሓሙሽተ ክሳብ ሸሞንተ ኩንታል ካብ ሓደ
ሄክታር ክሕፈስ ይከኣል። ጻዕዳ ኣበሱዳ ድማ፡

ሓሩጫዊ ሚልዲውን ዝተባህሉ ሕማማት
ንምክልኻል እቲ ክሊማ ስለ ዘይሕግዝ።
ዓይነት ሓመድ
እቲ ዝበለጸ ዓይነት ሓመድ ንካሙን
ዝሰማማዕ፡ ዱዃን ሓውሲ ዋላኻን እዩ። ምስ
ጽቡቕ ጽንፋፈ ዘለዎ ሓመድ ምስ ዝዝራእ
ድማ ዝያዳ ውጺኢት ይህብ። ብዘይካ እዚ
ኣብ ማእከላይ ጨዋምነት ዘለዎ ዋላኻ ዓይነት
ሓመድ እውን ክሰማማዕ ይኽእል።
ግዜ ዘርኢ
ዓቐን ዘርኢ ካሙን ኣብ ሓደ ሄክታር
ብምብታንን ብመስመርን ክዝራእ ካብ 12
ክሳብ 15 ኪ.ግ. ኣቢሉ ይበጽሕ፡ ። ብዘይካ
እዚ፡ ካሙን ክዝራእ ከሎ፡ ኣስታት ዓሰርተ
ሰንቲ ሜትር ኣዕሚቚካ ክዝራእ ይግባእ።
እዋናት ዘርኢ ካሙን፡ ኣብ ከበሳታት ካብ
ወርሒ መስከረም ክሳብ ወርሒ ለካቲት ኣቢሉ
ይዝራእ። ኣብ መታሕት ወይ ሓውሲ ቆላ
ዝኾኑ ቦታታት ድማ፡ ኣብ ወርሒ ሕዳር
ይዝራእ።
ምድኳዕ

ማለት ጻህያይ ምብቋል ቅድሚ ምጅማሩ፡ ሓደ
ኪ.ግ. ፔንዲመታህሊን ዝተባህለ መድሃኒት ጸረ
ጻህያይ፡ ብምንጻግ ጥዕና እቲ ተኽሊ ክሕሎ
ይከኣል።
መስኖ
ካሙን ምስ ካልኦት ዓይነታት ቀመማት
ክወዳደር ከሎ፡ እቲ ዝዋሓደ ማይ ዘድልዮ
ዓይነት ቀመም እዩ። ዘርኢ ካሙን ምስ
ተዘርአ፡ ስሕው ዝበለ ማይ ምስታይ የድልዮ።
ንኻልኣይ ግዜ ድማ፡ ድሕሪ ሸሞንተ ወይ
ዓሰርተ መዓልታት ማይ ምስታይ የድልዮ።
ስዒቡ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 15 ን 25
ማዓልታት ፍልልይ ግዜ ማይ ክሰቲ ኣለዎ።
ኣብ ኣጋ ምሓዝ ዘርኢ ጭልግዕ ኣብ ዝኾነሉ
እዋን ድማ ግቡእ ማይ ምስታይ የድልዮ እዩ።
ዘርኢ ምስ ሓዘን ኣብ እዋን ምእካል ምስ
በጸሐን ግን ማይ ምስታይ ክቋረጽ ኣለዎ።
ምኽንያቱ ምስ ብዝሒ ማይ ክመጹ ንዝኽእሉ
ዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ሓሩጫዊ ሚልዊድ፡
ሸባዕታን ቁማል ተኽልን ንምኽልኻል ተባሂሉ
ዝውሰድ ሜላ እዩ። ኣብ ግዜ ምዕንባብን ፍረ
ምሓዝን ማይ እንተ ደኣ ስኢኑ፡ ኣብ ዕብየት

እቲ ዘርእን ኣብ ሓፈሻዊ እትዋትን ሕማቕ
ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ።
እቶት
ካብ ሓደ ሄክታር ግራት ካሙን ኣስታት
ሓሙሽተ ኩንታል እትዋት ክርከብ ይከኣል።
ዝተመሓየሸ ዘርኢ ካሙን ብምጥቃም ግን፡
ካብ ሸውዓተ ክሳብ ሸሞንተ ኩንታል ካሙን
ክርከብ ይኽእል እዩ።
ይቕጽል
ካብ ገለ ሓቅታት እዞም ቀመማት
ኣበሱዳ ዳርጋ ንኹሉ ዓይነት ሕማማት
ክፍውስ ዝኽእል ዓይነት ቀመም ምዃኑ
ብብዙሓት ክኢላታት ይእመነሉ። ንገለ
ካብቲ ብዙሕ ምስ እንርኢ - ባክተርያ፡
ፈረፎር፡ ካንሰር፡ ኣዝማን ዝተፈላለዩ
ካልኦት ቁጠዐታትን ክፍውስ ዓቕሚ
ከም ዘለዎ ይእመነሉ።
ብዘይካ እዚኦም ግን፡ ብሓፈሻ
ዘይቲ ኣበሱዳ ኣስታት 101 ጥዕናዊ
ጥቕምታት ከም ዘለዎ ብምርምር
ተረጋጊጹ ኣሎ። እቶም ቀንዲ ባእታታት
ነዚ ዓይነት ጥቕምታት ከም ዝውዕል
ዝሕግዝዎ ቀመማት፡ ታይሞኪኖንን
ታይሞሃይድሮኪኖን ዝተባህሉ ቀመማዊ
ጥረ- ነገር ስለ ዝውንን እዩ። እዞም
ቀመማት እዚኦም፡ ኣብ ኣካላትና ምስ
ኣተዉ ዝተፈላለየ ናይ ፍወሳ መስርሓት
ንምክያድ ንሰውነትና ይሕግዝዎ። ናይ
ምፍዋስ ዓቕሚ ዘይቲ ኣበሱዳ ኣብ
ግምት ብምእታው እዮም እምበኣር
ጥንታውያን ነገስታት ግብጺ፡ ከም ንጉስ
ቱት ዝኣመሰሉ ኣብ መቓብሮም ሒዞሞ
ዝተቐብሩ። ድሕሪ ሞቶም እውን
መታን ንፈውሲ ከገልግሎም።
ካሙን ኣብ ዝሰፍሐ ክፋላት ዓለምና
ከም መማቕርቲ መግብን መስርሒ
ዝተፈላለዩ ኣፋውስን የገልግል። ኣብ
ህንዲን ካልኦት ሃገራት ኤስያን፡ ኣብ
ሃገራት ኣፍሪቃን ላቲን ኣመሪካን
ብብዝሒ ይዝውተር። ብዘይቲ
መልክዕ ተዳልዩ ድማ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
ጥቕምታት ይውዕል። ካሙን ሃብታም
ምንጪ ሓይሊ እዩ። ከም ቪታሚናት፡
A, C, E, B6ን ቲያሚን፡ ኒያሲን
ካልኦት ጠቐምቲ ጥረ-ነገራት እውን
ይውንን። ዘይቲ ካሙን ክንዲ ዘይቲ
ኣበሱዳ እኳ እንተ ዘይኮነ፡ ምስኡ ክዳረግ
ዝኽእል ጥቕምታት ኣብ መዓልታዊ
ሂወትና ክህበና ይኽእል።

ሓዳስ
ኤርትራ
ïƸđŴĉŉć
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ĉƯňô ÿŶŗ ïǡę ŊĄŶƆĜǄŚÍǂ
ƶĔǤǡȓȳĬȑùűŚƱôƨĉƯňôŶƖŕĔǤǦȓ
ƉƄĉƯįŊŶĉāǌġŶƄƌňŇÿǉƌŊŗ
ǆȓűÿôǆƉǆŕňñúƎġęÿõƱôƨƢğų
ĄǉŊÍǂȳ ĄŶƆĜǆ ňñęǄƧŶ ňñ÷ƧŶ
ƧęħŘŚ Ŵǆ ƉňŇƂ ƎƯıŊŶ ƉƧıŊŶ
ƱƛƆúĔƳŶāǎĖŴǆĬǌĊŚƉĉƱôƨ
ƄǁćŚƆŶȳƆƳƄŊŊęƊƱġŕŶȣġǎùǎù
ĄĜǤǡĖƢúǉŘŚƶƜűĄŶƆĜǆÍƳƖƄűƳ
ŕĔǋƂŊǎùǁŖŶùĉƭŘƤĄǉňŚŕǣí
ƎŊǡġ ƆŶƉú ƎŚęƃ ĉƛƄù ƆĉŅƄę
ŊĹŶǊĄęƄǄŴǆŗƄŊĄŚŶŘŖƶĜĔȎ
ùƫùȣľĖïǡĕŶñƶņŶÍǂȳ
ŴŊ Ɖŕć ƄĺęǉŚ Ŋġėā ƄŊ
ƶŕŶĬğĹġƊõ ƆƥŶÍǁ ƄŊŘ Ɖŕć
ƶľĄǷȲ ƬġėŶ ÿǉŶ ƶĺȓĚĉ ǙǤŲ
ùĉƭŚƶƜŲïňęĉĄŶƆĜǄŚƉĉƱôƣ
ĜĆƪȳŊùƎƯűŗƱāŊŶÿŅĘŘƄŊŘ
Ɖŕć ŶƶűŅĔų Ŵǆ ǤƵǶžűŚ ƯǇ ƴƳĄ
ŴŊĄŅǡĞŋŘǆŶƛĉôġþǉŚĜƭŘŚ
ĉġ ŕĔȞųÍǁ ƄŊ Ŵǆ ïŘ ïŘ Ŷńôǆ
ĔƘŅǇȳƆśĉĄŶƆĜǄŚŊƢôŶŕƇĉƄŊ
ùĉƭŘƤĄǉňŚŊĉġŘȣƄǉŴĻġėā
ƉĉƶĜęýŶŊāǛÍƧŶűŗƯǇŊƶÿǁô
ĄùƎƫŶĉľȑõƧǻŴŚÿŶȐȔĉƉĉ
ƱôƣŶĉġĜćƯƊƉƄÍĊƄŊŘƶűŅĔŚų
ÿȑęǦƵűśĉǙǤŲùĉƭŚŊƄƌùĔƘŅ
ƉƴėęŋĉƆĉƴÍǁŕïŶǻǁȳ

×ŏşîƞ×Ò×ƥƂóÚŏöÇÊ

ĄŶŅę ĩćǦô ƄƯĕƛ ĄŶƆĜǄŚ ŶƷň
ƄĺęǉŚĄŶƆĜǆĄÿĄǎƫĝćŶĤ÷ù
ĔƘŅƉƴėęŋŊĉƛƄôǆǦŴűŗƶǉôƛƨ
ÿŅĘŘŶƛĔƛŋƄǆŚȎǡĉƊŶȳ
ŶƄŋ ĄŶŅę ƢôŶŘƧǄŶ ǢǞôŘŚ
ùĉƭŚŶƷňƄĺęǉŚĄŶƆĜǆĄÿĄǎ
ƯĝćŶ ƢǋĤ÷ù ȞôćƱľĔŊƊõāś
ƆŶŕ űǆĕȲ űŗ ƄǡǌġŶ ƄŊ ùĉƭŘƤ
ĄǉňŚ ïǡęŴ ǎć ƭŊǃ ƶ÷ ƎȞǻę
ƶƛƆùŶÿğŊŊƖĄǆƉĉƱŶĬùƨÍǂ"
ƢǋĤ÷ùűƴāśŶĉĉ÷ġƆāāƃõ
ǧĔęƂ ǎāĖ ĉȓėǦ ÏıǎĆ Ɔƴ Ŵǆ
ǚėȣǇĖŕŅǦĢŴȲÌĭĉűǡęĄŕƭŊǆŗÍ
ƄŊŚāŗƶŊùƄęƆġŗƄŊǤƵǹÿǌġ
ƅęŚė ƄŊ ƭĉǋ ǡȑŚ ñǆƢŚ Ŷÿǉ
ƱŅǡġŴǇ ȓņľ Ƣǆ ĜŴǆ űǡę ćôŚ
ŊĉƛŶǄŚāćĉŶƶŕĤǡĔĄŕƭŊǆŚŴ
ŶĉāǤƶ ƶƢĜǎŴǇ ƢôŶŘƤ ŕŅǦĢ
ƄŶŇŊƌ ŚƖƧŶ ƃƙȳ űƳ ŶĉŶŘǆÍǁ
ƄĉȐƁùƌ ƆƳ Ŵǆ āǛ ŕŅǦĢŴĞ Ŵǆ
űƤāƆƥŶĄĜĔŚƉĉƶűŅĚƎāŊĔƌġô
ƶǉôƗÍǁȲÐŊĉňùƎĉġŘôǡĜôǆȳ

űŗǉġƱŊùȓƥŊĜȠýƌŊùğŷĉ
ŶƛĜĉư ƖƄ Ŷÿ÷Ƞ ïććŕƅ ŶƷň
ƄĺęǉŚĄŶƆĜǆĝøćŶǇĝȣĉġśĉ
ǙǤŲ ùĉƭŚ ƶƜŲ ĄŶƆĜǄŚ ƉėƎŅų
ƶƛƆùƆŶŕƜǆŲŕƢƋĜǇȳƢǋǇĝȣ
ȣļǉżŊĉŶňĕƖƄŶĉĿŚȎÿǆŴǆ
ƄĺęǉŚŕȑƤęŴŴŊĉǎ÷ǇĉŕƥȞęŴȳ
ĉġŗƶűŅĔȓŅŚŴǆǦƵŶȑƯĮġėā
Ŵǆ Ɔśĉ ïňęĉ ĄŶƆĜǄŚŶ ŶƗúĉ
ĔƘŅƉƱėęŋĉƆƟƆŶŕƱǆƉƄùƊŶƄŋ ĬȐõƢǋĤ÷ùÏƄŊƶƜűŚƉŕćƆŶŕ
ĄŶŅę ŴǆŘ ǢǞô ùĉƭŚ ƶƜű Ƅŋ ƄŗƙĬǌĄǆŗŚÿŘāśƆŶŕ÷ǚė

ȣǁĖŶòġȨŘùŶŴǆÍŘƉŕćƄŅǆƉĉ
Ʊ÷ÍǂȳǚėȣǇĖùƎƯƉĉŕŶƄŊÿŶŗ
ƉŕćƶęƉňƢïŊŗƄǡùǦúŚȲāŶŊęŗŶ
ǦęćŶƉŕćÍǂȳƆƴŴǆƉŕćŴǚėȣǇĖ
ƉƄ ıǎĆ ÿǄú ƭĄŘŚ ŕĜĖÿ ƆƓ
ƆŶŕ űŅĔŚ ƄŊƱŶ ƶÿôȡ ƭĄŘŚ ǦŴ
ȣȏĉƭŶǄŶǉŶŅǻĖŚŶƏǆŴÍǄȎųÿȳ
ŶƄňǤǦğƄŊƶĉùƉŚƆŶŕƜǆŲǦŴÿ÷Ƞ
ƄïǊùĉƭŚŴǆƉŕćƄĺęǉŚĄŶƆĜǆ
ÿǜǞýĊǎŶƭŴȎƤƫÌƆƴǚėȣǇĖĞ
ŴŚŴÍǄȲ ĄùƎƯŴÍǄȲ ǦęćŴÍǄÍĊ ǡô
ƱǆŶǡŊę"ÍƃõıǊġÿğŊĉġƄŶĬô ǦŴƆśĉƄŊƴƉŕćƶęƉņĄŶƆĜǄŚŶ
ŊƢǡŶŴűŗȓņľÿğŊŊȓņľĄŶȞġ ƌùƇŚ ǦǊğŚ ĊǄƧǄŶŶ ŊƢôŶŘÍǇĉ
ŕĹŇùŴǇȳÕ
ƏćƤƄŅęƎśƇĉƄƢȣǇĉȳƄŊƳĜƭŚ
ÕƌŊƳŊĉľȑùĜôġŕƶƄň÷ŘƏĆŕ ƆƳƖƄƆƴƶĔƄƙǄǚėȣǁĖƎŚĜƄô÷ǉġ
ƃŴĄęȐŴȳƄŊŘŴǆñŶȎŚŶùĉƭŚŶ ŕŊùǚėȣǇĖƏǆŴƄ÷ȳŅƳƄǤǹĆÍƳ
ŶľúƖƄŴǆƄǤǹĆűǡęƄűƉĉƄŋ ŶġƙƧÍŶ ŕğƃùƌ÷ ƆŶŕŚƖǆǎ
ĄŶŅę ŴǆŘ ƢôŶŘƤŚ ƏĆŕ Əǆű ĉĄĔȓƊȲÐŅôųŊęƆĜŕƄćŶűŚȳ
ƎĜęāŕĄĖȎȳŊǎāĖÍƳƃŴƖƄűŗ ŊƢǡűǆ ƆŘ ƶƢĜǎƥ Ŵǆ ùĉƭŚŶ
ŴǆñŶȎŚŶùĉƭŚŶġėāƃǉǆƃǎƌ ñŶȎŚŶ ŕŅǦĢ ƴƳĊĉ ǉƧ ƉǆŊõ
ŊĉňùƄïǊƃùŴȞöĉŴǇȳűŘǚė ƆŴŕĜƉȣƊÏŊƱǆƌƆƴǚėȣǇĖƌùƆ
ȣǇĖƱǎöǻĔűǡėŚŶĉĉ÷ƆĄȓŴƯŗ ƶÿƶƊĊĄǉŊƆŶŘǆƄú"ÐŕƢƎġƊƨ
ŴŊĉǦňęƃŴŕȎĆǎŴȳŊĹŶǊƄŊŘ ŶƢǋĤ÷ùȳ
ǚėȣǇĖĄġĄęŴǆƅôƎŚĖƎŶćǆŶ
ƄǆűŅĔŶȲĉġƂƖƄāśŴǆŕƛöÍƧŶ Ɔŗ ĄŶƆĜǆ ĉƟŶ ŊƯǎĄ ƉǆùƌƯ
űǆĕȳŊƶƜűűƳƗõĄȓŴƯŗŊĉǦňę Ɗõ ǦƵ ƶġƉȣ ƶĄġù Ƣǋ Ĥ÷ù ƉƄȲ
ƆƷĉƯġėŶÿǉŶĄŶƆĜǄŚűȣĞƢƉȣŴ ÏŊƱǆƌ Ɔƴ ƎǶľĜùƌ ƶȎŴāƊ ƯġėŶ
ÿǉĩā  ŴľȡƄƥȐƆŴŊǎĉę ÿǉŶ ƶƄň÷Ř ƏĆŕ ùĉƭŚ ƌùƆ 
ƯġėŶÿǉŶĩāŴľȡĉġƄƉŊŴƃŴ ƶƄň÷ŘǢǞôùĉƭŚǎćƌùƁǆŗǚė
űŗŴǆùĉƭŚŶƏćƤƄŅęƎśŶĄǉŊ ȣǇĖŶĉġėāćôŚŶĉȓǤŶŚƥǉǎƄ÷ȳ
ŊŶȏęƄŅǣġŴÍǇȳƄŊƳƆŗƶƭŅǁāśȲ ƆƴǚėȣǇĖƆƳƄƖƄƌŊňĔŶŖŶƖŕć
āśŴǆŕƛöÍǂűǆĕȳĉƛŶǄŖűƴǚė ƄĺęǉŚƎŚƄŖŶȲƌŊƉŕćƄĺęǉŚǎć
ȣǇĖ ĉġÍƳ Ǝöć Ŵǆ Ɖŕć ƄĺęǉŚ ŴŊƉŕćŘŚƄġĄėŶňĔŶŖŶƎŚƢȓƆŶ
ƶƖǆǎŶ ƶĜććƯŶ ŕƛö Ŋƛƃ÷ŘŚ ƆŶƉôƙŕǉƒŴŚęƉŊġõġƊęŴƯƶľęȑ
ĄȓŴƯŗŕǦǆęƨÍǂƎŚƉô÷űǆęƨȳűƳ ǚėȣǇĖÍǄȳƆƴǚėȣǇĖƆƳƄƖƄƄŊ
ƎƧŶŶĉǦňęƉƄƌŊƉŕćƉĔŶƋƃ÷ ĉ÷ĩƌƉĉƴƎŚęƆǄƶĹűƙƧıŊŗǚė
ŴǆŕƛöƶƜűƄŊƉĔŶǎćĄǉŅę ȣǇĖƢĮňƎŚȎŶÿƌÍǄȳŊÿȐĕĞƉŕć
ȞùĞƱôƨĜŊĄĖȓŴŊĉęƌŊȲűƴǞė ƄĺęǉŚƄŊĉ÷ĩƌƌŊƳāǛƱ÷śŶ÷Ưö
ȣǇĖ ƶƖƧŶ ÿǉ Ćƃŗ ÿň ȞùĞ ǡĖćƎŚȎŶÿƌÍǄȲÐƶŊùƆŶƎŚĜĉưǉġ
ƱŊùǦŊĔĄùĞĉġïŅųǎćŊĹǻŘȶ
þƲùŴƉĉƶĄȓƆǥęŴǇȳÕ

ÏŴǆćǆȎǡĉƎğŊƱǆïôƢŴǆĉǦėŊ
ĄǉŊƎñõÍǂƱôƨȳŶƖŕćƱćƯęǧƖƄ
ǡĔŊÍǂȳ ġôƳ āùĉŴ Ɖŕć ƄĺęǉŚ
ŊƶŕȞ÷ôǄǚėȣǇĖƶƢĬŅŚŊƄǦėŊ
ƶŕƖŅŚƧıŊŗƉŕćŶĉǦňėÍǂȳÐ
ƄŊ ĄƢǌƆŘ űŗ Ƅŋ ĄŶŅę ƏĆŕ
ùĉƭŚŅŗÿǉȲŅŗƌùƆǎćƄŋĄŶŅę
ƄƯĕƛĩćǦôĄŶƆĜǄŚŶƏĉĩűęġȬęŚ
ŶƷňƄĺęǉŚŶƏǆŲŊŚǦïŚƶĜęāƱú
ƄŊűŘƤĄŶƆĜǆĄÿĄǎƫġćŶ Ƣǋ
Ĥ÷ù ŶƏĆŕùĉƭŚŶƷňƄĺęǉŚƢƋõ
ŴŊ ƌùƇŚ ĄŶƆĜǄŚ ƶĹŶƪ ĄùƆƛŗ
ƆŶŕÍôƨÍǁŕƢƋĜǇȳ

ÏĄŶƆĜǆ ƆŶŕ ǉƄ ŕƢǋņȲ űĻýŶ
ƄĆŲŶ ŶƖňŇƂ ƉȎŊľȲ ƉùĉƯȲ Ʊǆǉö
ĄŶƆĜǆ ǁôŶȳ ġôƳ ƶĉùƉŕŶ Ƅƌ÷Ś
ƉĉÍƳƭǆűŚÿğňŚƄŶĮôŶűŗĄŶƆĜǆ
ƯǇ ƎñŅƇ ƆŶŕƛƃôŶ ƄŊ ùĉƭŘƧŶ
ñŶȑƧŶ Ąǌǆ ǡƳȣ ƶ÷ ƎŶƱùù
ƉĉƆŶƛƆù ƱǁǶėǻęÍǂȳ ŅƳ ƄǤǹĆÍƳ
ǦŴƄŊŗġėāƆǜĊĉƱŅęƉŖŶűŗġėā
Ǝġėā ƆŶƉú ŊƄƌù ĄȐƇĉ ŊĹĔň
ƶƌŘŕõŴƶűŅĕƄćÿǌĖŶƷňƄĺęǉŚ
ôȣřŴù ƏűĘù ƄŊęïĉ ïǆôŶ ÿ÷Ƞ
ïćĄŕƅŶƷňƄĺęǉŚĄŶƆĜǆĝøćŶ
ǇĝȣŶ ĉġǤŴ ǆǦŊƇĉÍǂȲÐ ƎŊùÍǂ űŗ
ƶȞôĉŴǇ ǉǤǣĉƌ ŶƛŚĜĉư ƱƢŴƧŶ
Ŵǆ ǙǤŲ ùĉƭŚ Ư÷ù ƎĉġŘ ƄĜŶǂ
ÏŶġƙ
Ɖĉ
Ƅŋ
ĄŶŅę
Ŵǆƴ
ƏĆŕ
Õ ŊÿȞħ ƄŊŗ Ŵǆ ćǆŶ Ŵǆ
ƅôƎŚĖƎŶĉȓǤŶƆŗǻĔűǡęƌŊǉǡ ùĉƭŚƉĉĉƟŶƌĄǶŶĄȑƃāùĆ ǉĉǋąôǆȳ
ƉűĉȓƇ ƆŶƉôŴȲ űŗ Ŵǆ ĊǄ ƶĉùƉŚ ŴǆÍƴƏĆŕŶŴǆƱŶƶġġŴƱôƥǢǞôŘŚ
***
ùĉƭŚŶƆŶŘǆÍǂŚŊù"ÐŕƢğƘŚāś

6^p

ĄġŚǄŚƑǆűȳÍ

Č[`̃5ΎpÈ+`Ύ˷Ύ˷Ύ˷ΎÊ3 ÁΎùΎp+¤`âŇ˻
ƃŶǛűęĆƋƅùƄǌĉ
ǻŅŊƒõğƯĉġǾǉĔŚƆǄȳ
ƒõ ĄŶƆĜǆ ŶȑƧƬŘ ƆŶŕ
ƱľùŅõ ǎćȲ ŶñǆƢŖ ƯĔȣŗȲ
ŶƯǇƂ ƄğùǼȲ Ŷïǡĕ ǎć ƭŇ
ôƧǸ ĄĉȑƄ÷ÍĊȲ ƯǎĄ ȎǣņȲ
ĄƭùŘŚ ñǆƢŖ Ŋÿǩġ Ƅāöȟ
ƌŊǎƙĉŶȑƯęŶƆƴƭôĉĄƯĔȞ
űǆĕȳ ǦŶ ĄŶƆĜǆ ŶƯƂ ƶāĪ
ƆŴŕűǦĚƌŊĉġćƯġôƶƖűŅƄŊ
ÿğęŶ ĄƉėŶȲ ƄŊ ƉŶŖ ȑƯęŶ
ǎƙĉŶ ǆęƉŊ Ƅúȳ ƄŘ ĜŊ
āǛÍƧŶ ǻŅŊ Śȃǎę Ƅ÷ÍĊȲ
ŶƛŚĜĉƭƄǆŚǉŶǪƃƙïǁŅù
ĉñ÷ƣ ÿŕŚƎƨȳ Ŷĝ ǎć ƉĉƳ
ȓŶŅ÷ȳ
ƃõĄôĜôǆȶ
ǻŅŊƉĉƳŚŊùƄ÷ȶ
ÌǢǎôŕǆȲƄűŶűȣĞƢƉȣƶęƆǇ
ÿǉ ĜŊ ƆȞùǻȳ Ŷĝ ĉõƆ ÿĬżĉġõƱęƃĄġŚǄŚĉƟűǆ
ƯǎĄƂ ıŲƯŶ āǄƥǆŶ Ɔǂȳ Ɔǂȳ Ɔŗ ƱāƶŶ ǦŶ ĜňŚ ÿĬż
ƆąŶŶÿĬżŶƆƧŶƆǂȳƄŊùƎƯ ĉġúĉ ƎęƆǃ Ʊǆǉùǃ ĉƟŷĉ
ƆƥŶŶ ƶǦňƆ ƆŶŕƱǆƑǆŲŶ ǎć Ɔǂȳ ŶğśĉȲ Ƅű ŶÿĬż ĉġúĉ
ŶƶƝű ĜŊ ƄǆƧǎġŶ ƄǆűıȣŶȳ ƱęƆǇĉĄġŚǄŚƎƖƧŶƄǆǉùǃŶ
ÿǉƆƥŶƎŅȓÿųĄȎƆĊȲƉĄǆ

ƄġƭŊƊõȳ

ƆǇĉȳ ƆŶŘǆ ǉƄȲ ƌŊŗ ÿĬż
ĉġúĉ ƶŅôȏ Əǆŷĉ ŶƛĔƄǂ
ƱƛƆù ĄĬŴǙƤ Ƣǆ ĄĄ÷ƛƬ
ƎƝűúĉÍǇĉƶǉùǃȳ
Ƅű ƉĉƂ ƎƜűúĉ ġô ƱǆƎƆù
ǦŶĜňŇĚĉųȳŊÿıűŚŶŊľŶƯŴŶ
ġôƶŕƴĔŊƎƨĉȲŶġĄǆƄűƢęƨȳ
ŅƳ ǎć ƆűìôƗùƋ ƶŕĜňŅĔ

Ƈ ĄŶƆĜǆȲ ƆġƉ ÿŶğŊ ȓŶ
ŅôųÍĊƎÿŕƌȲŶÿĮǦƵŶƒűŘŚŶ
Ƅű ǎćȲ ÌƄŶȑęƌ Ǝƭǃ ƆŶƉôƣȲ ǆñùƥǏǆƖƧŶȸǏġĈ÷ŶǻŅŊŶ
ġűƄƆĉĚƄƤ ȎľǸǏ ǆġĉƭƌ ƆǂƱǎùǄȸ
Ɔǂȸ Ɖĉ ƧȓƃŖƖ Ƕňǆƌ Ĭǆęƌ
ǋƙȸÍ Ŋĉňù ÿŕŚƎƨȳ ıǎĆ űƳāśÍƳŶƛŚĉùġƄǆŚǾűľȳ
ĉĉ÷ĝȲ ĬƧ ƃõ ǶĄŕųÍĊȲ ŶƄƌ÷ƤƄįƧćƙǻėǆŕĄùƉŚȳ
ƄġƬņ ǎćȲ ÌúĆ ÿǉ ƱȎŴŴƭų ȞǹĖ ġôĉŶŘǆ Ǝùŕ Ɔƶų îņųȲ
ŚƯƶŊŗ ŕƭƳŅȳ ŊŊęŖƯ Ĕġų ġôĉŶŘǆƉ ŶÿŶǩôǆ ƄŊ ĄŶǩ
ƶğĹÿǉƭęƋƄúųȳġǎėƂǎć Ǝùŕ ƄƆƴűǆ ƄĹĆǻƨ ƃùƌǏ
ƒõ ğƯȲ ĄƭùŘƤ ĄǶŶ ąĹŚ ÿĞŊƌ ŚȞùǻȸ Ɔŗ ĉƛŶǄŚ
ĜŊűŖ ƎŶƋ ǆǉùǃȳ ƆŶŕƝű ƆƳƆǂȳŅŗÿǉƆƶŶƙŴǆÿǉ
ǦŶ Ɖĉŗ ƶǉùǆƨ ƎƝűúĉ ęƆǆś ƎŚĜĉƭõȲ Ņŗ ƙùƆ ǎć
ƄǆƉƄôŶȳ úĆ ƎŅȓĂ ŊƶƖǎƊȲ ƄŶȑę Ɔŗ Ĭǌćǆ ƎŚĜĉƭõÍĊȲ
ÿƣȲąĹŚĜŊűŚƆŗƄŊƭėŚ ƄŊ ƄƆĉĚƙ ƎŚĄƶŷ Ɔǂȳ ÿǉ
ƶŕǤǉĄāąĉƎƯıŶǉôǁȳƆŗ Ɔƶų ƆŶŕ ƶñùƢƌȲ Ŋÿǉ ƢĔ
ƧȓƃŚ ǦŶ ƄŶȑę ŚȓŇŖ űŅĔȳ ŕğþŊƌ ŊǦǢǆ ƄŶȞŚ ƎŚǶȣƆ
ƆŘĄƪĹųŚĔġųƢǆŕęĊĈŕęȲ ŚƛƆù ƃƙȳ ŊÿŶŗ ƆƶŶƙȲ
ĔġųĜŊűŚƆŗāąĉĉƧğƗÍǄ ȣŚÿƤ ƎŚƉƧŶ ƄǆƉƄùŶ Ɔǂȳ
ŚāŊę űǆėȳ ŅƳ ǎćȲ Ŋńǻƭ Ŷǡô ĜňŚ ŊǥǤ ŕĄùƋŚƌȲ ŊƱǆ
űǋĕŊĉŚŶğƆȲűŘŕęĊĈŕęŴŊ ŊĺƯ ĉƛŶǄŚ ĉġƇĉ ƶűŅĔƌ
ĄŶǉľ ƢęƢėÍĊȲ ĉġŗ ĄŶǉľ ƶĉǎŴƄǆŕƯŶƨȳġôƳƶƝűƢĔ
ŕ÷ŗćŕÿĉĤĤŚȳÍ
ƢǆÿğŊƄŊŚĜĉƭõƆƥŶȲÌƆŘ
ƌùƁǆŗ Ɔƶűǆ ƄŅǆ Ƅ÷ȸÍ Ŋĉňù
ÌƆŘŕęĊĈŕęȲÿĹżŶƆĉŶŚŶ ǉƄāŕŚȳ
ƆǄȳ ƆŶŘǆ ƆƉǆ ǡŅĔŚȸ ƆŶŘǆ
ƄŅğƖƄŊƄƆǌƥŕĔƛŅȸŶğùƎƯ ġôƳȲ ŶƞõÍŗ ŊƴƯň ÿĮ
ƉćǆƉĉŗƶŕĜňŅĔĄġŚǄŚ ƆŚĜĉư ƄŊ ƄƆĉĚƌ ŊĉĉƴŶ
ƆǄÍŊĉňùŊŚƌƱƄƱŶŕƢôǆȳ ƱęŊÿƌ Ƨğŵ ŶƛŚƧġŶ ƱƛƆù
ŊľƭŚŶĉǻėǆƄǆŚǉŶǪƃƙȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

ንታ

ና
ዜ
ነ

ት

ኣንገሶም ዮሴፍ

ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግኡም፡ ኣብ ጽባሕ ሓድሽ ዓመት ዘሕለፎ
መልእኽቲ ዝዓበየ ብስራት ናይ’ቲ ዞባ
ኮይኑ ቀንዩ ኣሎ። ብዛዕባ ኑክሌሳዊ
ኣጽዋር ሃገሩ ካብ ምዝራብ ዓዲ ውዒሉ
ዘይፈልጥ ኪም ጆንግ-ኡም፡ ሃገሩ ምስ
ደቡብ ኮርያ ዘተ ከተካይድ ዘቕረቦ
ጠለብ ኣዝዩ ኣገራሚ ኣርእስቲ ኮይኑ
ይርከብ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት
ዝጸንሐ ዝምድና ባይታ ዘቢጡ ምጽንሑ
ዝፍለጥ’ዩ። እዚ ድማ ብሰንኪ ሰሜን
ኮርያ ንኣመሪካን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ
መሓዙታ ዝኾና ሃገራትን ንምፍርራህ
ከተካይዶ ዝጸንሐት ፈተነታት ኑክሌርን
ሚሳይልን ዝሰዓበ ምዃኑ’ዩ ዝንገር።
ሕጂ ግን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምሕያል
ክልተኣዊ ዝምድናታተን ዘተኮረ ዘተ
ከካይዳ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ድሮ እውን
ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ፈላሚ
ርክቦም ዘካየዱዎ ዘተ ብጽቡቕ መንፈስ
ከም እተዛዘመ ይጋዋሕ ኣሎ።
እቶም ብሚኒስተራት ዝምርሑ
ወከልቲ፡ ካብ ወተሃደራዊ ህላወ
ናጻ ኣብ ዝኾነ ዞባ ‘ፓንሙንጆም’
ተራኺቦም’ዮም ነቲ ዘተ ኣካዪደምዎ።
ኣብቲ ዘተ፡ ተሳታፍነት ሰሜን ኮርያ
ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ’ውን
ካብቲ ዝተመያየጥሉ ኣርእስትታት
ሓደ ከም ዝዀነ’ዩ ዝግለጽ። ኣብ
መንጎ እዘን ክልተ መቐናቕንቲ ሃገራት
ተጀሚሩ ዘሎ ዘተ-ሰላም፡ ኣብ ሓውሲደሴት ኮርያ ሰላም ከስፍን ከምዝኽእል
ዝትስፈዉ ዜጋታተን ውሑዳት
ኣይኮኑን። ድሮ’ውን ኣብቲ ዞባ ዝጸነሐ
ወጥሪ ብመጠኑ ክሃድእ ጀሚሩ ከምዘሎ
ይግለጽ። በዚ ከኣ ሓያለ ማዕከናት ዜና
ዓለም ነቲ ቀዳማይ ዙርያ ዝርርብ ሰላም
“ዕዉት ነይሩ” ክብላ ገሊጸናኦ ኣለዋ።
ኪም ጆንግ-ኡም፡ ምስ ደቡብ
ኮርያ ናብ መኣዲ ዘተ-ሰላም ክምለስ
ዝመረጸሉ ምኽንያት ክሳብ ሕጂ
ንብዙሓት ወገናት ፖለቲካዊ ግድል
ኮይኑዎም ኣሎ። ከመይሲ፡ እቲ መራሒ
ነተን ከም ጸላእቲ ሃገሩ ዝቘጽረን
ሃገራት ክሳብ ድሮ ሓድሽ ዓመት
ብኑክሌሳዊ ኣጽዋር ክመዓተን ምዃኑ’ዩ
ከፈራርሀን ጸኒሑ። ማሕበረ-ሰብ ዓለም
ድማ ንተግባራት ሃገሩ እናሻዕ ብትሪ
ክዅንኖ ጸኒሑ። ኪም ጆንግ-ኡም
ወሲዱዎ ዘሎ - ካብ ትጽቢት ብዙሓት
ወጻኢ ዝዀነ ስጕምቲ፡ ንፖለቲካዊ
ብልሒ ፕዮንግያንግ ዘጒልሕ ምዃኑ
ዝገልጹ ተንተንቲ ፖለቲካ’ውን ኣለዉ።
ይኹን ደኣ’ምበር፡ ብዙሓት ሃገራት
ነዚ ኣርእዩዎ ዘሎ ናብ ሰላም ዘምርሕ
ፖለቲካዊ ትሕትና ኣይኣመናሉን ዘለዋ።
ምምሕዳር ዋሺንግቶን፡ እቲ ተጀሚሩ
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ተስፋታት ሰላም ኣብ ሓውሲ-ደሴት ኮርያ
ዘሎ ዝርርብ ሰላም ናብ ምምዕባል
ዝምድና ክልተአን ኮርያታት ከየምርሕ
ንምሕንኳል፡ ‘ሓኽልን ሓኸለን’ ዝዓይነቱ
ስትራተጂ ክጥቀም ከምዝኽእል ዝገልጹ
ወገናት ኣለዉ። ምኽንያቱ ኣመሪካ፡
ንደቡብ ኮርያ ክትገብረላ ዝጸንሐት
ሓለፋታት ኣብ ግምት ብምእታው፡
ምስታ ከም ጸላኢታ እትጥምታ ሃገር
ጽቡቕ ዝምድና ክትምስርት ኢዳ
ኣጣሚራ ክትዕዘብ ከም ዘይኰነት ርዱእ
ስለ ዝዀነ። ድሮ’ኳ ምሕዝነት ክልቲአን
ሃገራት በዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ
ዘተ ስጕምቲ ክሽሕክር ጀሚሩ ምህላዉ
ይሕበር።
ምምሕዳር ትራምፕ፡ ሰሜን ኮርያ ካብ
ምፍራይ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ንምዕጋታ
ዘካየዶ እልቢ ዘይብሉ ፈተነታት ስለ
ዘይተዓወተ፡ ፕዮንግያንግ ምስ ደቡብ
ኮርያ ዝምድናኣ ከተመሓይሽ ክርኢ
ደስ ከም ዘይብሎን ከም ዘይቅበሎን
ዝገልጹ ተንተንቲ ፖለቲካ ውሑዳት
ኣይኰኑን። ድሮ’ኳ ነቲ ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ዘካየዳኦ ዘተ-ሰላም “ምስሉይ” ክብል
ኣቈናጺቡዎ ኣሎ። ኰይኑ ግና፡ እቲ
ዘተ-ሰላም፡ ኣመሪካ ንፕዮንግያንግ
ብቑጠባዊ እገዳታት ንምምብርካኻ
ዝወሰደቶ ስጉምቲ ከፍሽሎ ቀሪቡ
ከም ዘሎ ብዙሓት ወገናት ይገልጹ።
ድሮ’ኳ ደቡብ ኮርያ ኣብ ልዕሊ
እታ ሃገር ኣጽኒዓቶ ንዝጸንሐት እገዳ
ኣልዒላቶ ኣላ። ምምሕዳር ትራምፕ
ነዚ ጉዳይ ከመይ ይርእዮ ብዘየገድስ፡
ኣብ ሓውሲ-ደሴት ኮርያ ሰላም የድሊ
ከምዘሎ ንዝበዝሑ ወገናት ዓለም ዘካትዕ
ኣይኰነን።
መንግስቲ ኣመሪካ፡ ሰሜን ኮርያ
ካብ ምፍራይ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር
ደው ንምባል ኣብ ልዕሊኣ ሓያል
ዲፕሎማስያውን
ወተሃደራውን
ጸቕጥታት ከካይድ ጸኒሑ’ዩ። በዚ
ምኽንያት፡ እዚ ሓድሽ ዘተ-ሰላም ኣብ
ልዕሊ ሓንጸጽቲ ፖሊሲታት ኣመሪካ
ሓያል ስንባደ ፈጢሩ ኣሎ። ትራምፕ
ግን፡ ነታ ሃገር ካብ ምፍራይ ኑክሌሳዊ
ኣጽዋር ንምዕንቃጽ ሃገሩ ዝተኸተለቶ
ፍሹል ፖሊሲታት ኣብ መጻኢ
ከምዘይትደግሞም ብምግላጽ፡ ንዝዀነ
ተግባራት’ታ ሃገር ወተሃደራዊ ምላሽ
ክህበሉ ምዃኑ ከጠንቅቕ ተሰሚዑ።
እቲ ፕረዚደንት፡ ነታ ሃገር ንምምብርካኽ
ማሕበረ-ሰብ ዓለም ኣብ ጐድኒ ኣመሪካ
ክኸውን ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ምጽንሑ
ይፍለጥ። ኮይኑ ድማ፡ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ብድፍኢት ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ
ፕዮንግያንግ ተደጋጋሚ ማዕቀባት
ከጽንዕ ተራእዩ እዩ። በዚ ዘይዓገበት
ኣመሪካ፡ ፕዮንግያንግ ሓንቲ ካብተን
ንግብረ-ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ብምባል
ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣስፊራታ። ዞባዊ
ውድብ ‘ምትሕግጋዝ ሃገራት ኣስያን’
ነታ ሃገር ሓገዝ ከይገብረላን ምስኣ ዘለዎ
ቁጠባዊ ዝምድና ክበትኽን እውን ጠለብ

ከተቕርብ ጸኒሓ። ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት
ወጻኢ ኣመሪካ ረክስ ቲለርሰን፡ ኣመሪካ
ምስ መንግስቲ ፕዮንግያንግ ክትዘራረብ
ድልውቲ ከምዘላ’ዩ ዘረድእ። ምስታ
ሃገር ብዘይ ዝዀነ ቅድመ-ኩነት ክትዛተ
ድሌት ከምዘለዋ’ውን ወሲኹ ይገልጽ።
በዚ ኮይኑ በቲ፡ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ
ሙን ጃይ ኢን ኣብ መንጎ እዘን ክልተ
ተጻረርቲ ሃገራት ተቐርቂሩ ከምዘሎ’ዩ
ዝግለጽ። ንሱ፡ ምስታ ናይ ነዊሕ እዋን
መሓዛ ሃገሩ ዝዀነት ኣመሪካ’ዶ ወይስ
ሰላምን ርግኣትን ሓውሲ-ደሴት ኮርያ
ይመርጽ ይኸውን? ዝብል ሕቶ ድማ፡
ብቐሊሉ መልሲ ክትህበሉ ዘይከኣል
ኰይኑ ኣሎ።
ደቡብ ኮርያ ብሰንኪ ዘጋጠማ ፖለቲካዊ
ዘይምርግጋእ ንገለ እዋን ክትሕመስ
ጸኒሓ’ያ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ፡ ሓደ ኣባል
ሃገራዊ ባይቶ ብደገፍ ሰሜን ኮርያ ነቲ
ብፕረዚደንት ሙን ዝምራሕ መንግስቲ
ንምዕላው ፈተነ ኣካዪዱ ምንባሩ
ኣይርሳዕን። መርመራታት ብልሽውና
ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታትን ሰብ-ጸጋን’ታ
ሃገር፡ ህድማ ፕረዚደንት-ነበር ፓርክ ጉን
ሃይ ካብ ሃገር፡ ብድሕሪኡ ዝተኻየደ
ፕረዚደንታዊ ምርጫን ካልእን ገለ
ካብቶም ንፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ’ታ
ሃገር ጠንቅታት ዝነበሩ እዮም። እንተዀነ፡
ኣብ ቁጠባ’ታ ሃገር ብዙሕ ጽልዋ ከም
ዘይነበሮ ይሕበር። ፕረዚደንት ሙን፡
በትረ-ስልጣን ካብ ዝሓዘላ ዕለት ኣትሒዙ
ብዙሕ ፖለቲካዊ ብድሆታት’ዩ ክገጥሞ
ጀሚሩ። ደቡብ ኮርያ፡ ጥርዚ ምምዕባል
ባሊስቲካዊ ሚሳይል ሰሜን ኮርያን ብሰንኩ
ካብ ኣመሪካ ዝመጻ ዝነበረ ጸጥታውን
ንግዳውን ጸቕጥታትን፡ ኣብ ከቢድ
ፖለቲካዊ ወጥሪ ክሸማ ከምዝኸኣለ
ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ።
ምስ’ዚ ኹሉ ፖለቲካዊ ብድሆታት
እምበኣር፡ ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ዓመት’ዚ
ኣህጉራዊ ኦሎምፒክ ሓጋይ ንምእንጋድ
ትሸባሸብ ኣብ ዘላትሉ፡ ጸጥታ - ብቐዳምነት
እትሰርዖ ጉዳይ ምዃኑ ይግለጽ። በዚ ከኣ
ምስታ ቀንዲ መቐናቕንታ ዝዀነት ሃገር
ስጡም ዝምድና ምምስራት ዝሓታ ዋጋ
ቀሊል ከም ዘይከውን’ዩ ዝሕበር። ኰይኑ
ግና፡ ምስ ፕዮንግያንግ ጀሚራቶ ዘላ
ዲፕሎማስያዊ ዘተ ቅኑዕ ውሳነ ምዃኑ
ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ። ዋላ’ኳ ሰሜን
ኮርያ ቀንዲ ስግኣት ናይቲ ዞባ ትዅን፡
ፕረዚደንት ሙን ሃገሩ ነቲ ውድድር
ንምእንጋድ ድልውቲ ከምዘላ’ዩ ዝገልጽ
ዘሎ። ድሮ’ውን ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ
ውድድር ናይ ሓባር ባንዴራ እናኣምበልበላ
ክኣትዋ ተሰማሚዐን ኣለዋ።

ሰሜን ኮርያ፡ ኣብ 1988 ኣብ ሶል
ክካየድ ተወጢኑ ንዝነበረ ኣህጉራዊ
ውድድር ኦሎምፒክ ንምዕንቃፍ፡
ዘይዕዉት ምስጢራዊ ሽርሒታት
ኣካይዳ ምንባራ ይዝከር። በቲ
ዝተኻየደ ንማዕርፎ-ነፈርቲ እታ ሃገር
ንምጥቃዕ ዝዓለመ ስርሒት፡ ሓንቲ
ነፋሪት ኣብ ውሽጣ ንዝነበሩ ልዕሊ
115 ደቡብ ኮርያውያን ለኪማ ከም
ዝተቓጸለት ዝርሳዕ ኣይኮነን። ሕጂ’ውን
እቲ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብታ ሃገር
ዝካየድ ዘሎ ውድድር፡ መሰናኽላት
ከይገጥሞ ብዙሕ ጥንቃቐታት ይግበር
ኣሎ። ደቡብ ኮርያ፡ ፕዮንግያንግ ኣብቲ
ውድድር ክትሳተፍ ዘፍቀደትላ ቀንዲ
ምኽንያት ከኣ፡ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ
ከይትጻብኣ ስለ ዝሰግአት ምዃኑ ዝገልጹ
ወገናት ኣለዉ። ንሳቶም ወሲኾም፡ እዚ
ተጀሚሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ፡
ንፕረዚደንት ሙን ዝሓቶ ዋጋ ቀሊል
ከምዘይከውን ይሕብሩ።
ኣመሪካ፡ ቻይና ኣብ ልዕሊ’ታ
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ዓጢቓ ዘላ ሃገር
ጸቕጢ ክትገብር’ያ ክትጽውዕ ጸኒሓ።
ይኹን ደኣ’ምበር፡ ቻይና በይናዊ
እገዳታት ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ’ታ
ሃገር ከምዘይትቕበሎን፡ ነቲ ብውድብ
ሕቡራት ሃገራት ዝጸድቕ ተሪር
ማዕቀባት ጥራይ ከምእትድግፍን እያ
ክትገልጽ ጸኒሓ። ቻይና፡ እቲ ኣመሪካ
ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እተጽንዖ
ማዕቀባት፡ ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ሰብዋኒን ዜጋታታ’ውን ብኣሉታ ዝትንክፍ
ምዃኑ ብምግላጽ፡ ነቲ ስጕምቲ ብትሪ’ያ
ክትቃወሞ ጸኒሓ። ነቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ
ዘሎ ስርዓት ንምዕላው ክካየድ ዝጸንሐ
ፈተነታት ኣመሪካ’ውን ክትቃወሞ
ጸኒሓ’ያ። ቻይና፡ ኣብ ሓውሲ-ደሴት
ኮርያ ክኽሰት ዝኽእል ዋሕዚ ስደኛታት
ብቐጥታ ንዓኣ ስለ ዝጸልዋ፡ ሰላም
ናይቲ ዞባ ኣዝዩ የገድሳ እዩ። ኣብቲ ዞባ
ዝዓበየ ተራን ጽልዋን ክህልዋ ዝኽእል
ሃገር እንተላ’ውን ንሳ ጥራይ እያ።
ኣብዚ ሰሙን’ዚ ተጀሚሩ ንዘሎ ዘተሰላም ክልተአን ኮርያታት’ውን ደጊፋቶ
ኣላ። ኰይኑ ግና፡ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ግዜ
ኣብ ካናዳ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ
ዘሎ ዝርርብ ሰላም ክልተአን ኮርያታት
ከምዘይትጽንበሮ ብኣጋኡ ኣፍሊጣ
ኣላ።
ኣብቲ ዞባ ቀሊል ዘይኰነ ጽልዋን
ተራን ዘለዋ ጃፓን’ውን፡ ነቲ ኣብ
መንጎ ክልተአን ኮርያታት ተበጋጊሱ
ዘሎ ዝርርብ ሰላም ኣይደገፈቶን ዘላ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ መንጎ መራሕቲ

ጃፓንን ደቡብ ኮርያን’ውን ኣብ
ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ብዙሕ ፍልልያት
ከምዘሎ ዘረድኡ ወገናት ኣለዉ።
ፕረዚደንት ሙን፡ ሃገሩ ምስ ሰሜን
ኮርያ ጀሚራቶ ንዘላ ዲፕሎማስያዊ ዘተ
ብዝለዓለ መልክዕ ክትቅጽሎ ምዃና
ይገልጽ ብምህላዉ፡ ጃፓን ብዙሕ ከም
ዘይተሓጐሰትሉ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ። በዚ
ከኣ ነቲ ምስ ጃፓን ዝነበሮ ዝምድና
ብኣሉታ ክጸልዎ ከምዝኽእል ይሕበር።
ጃፓን ነዚ ክልተአን ኮርያታት ዘካየዳኦ
ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ብጥንቃቐ
ክትከታተሎ ምዃና ትገልጽ ኣላ። እቲ
ኵነታት ገና የስግኣ ከም ዘሎ እትገልጽ
ጃፓን፡ ምስ ኣመሪካ ዝጸንሓ ወተሃደራዊ
ዝምድና ከተሐይሎ ምዃና ኣፍሊጣ
ኣላ።
እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት
ተበጺሑ ዘሎ - ዝምድናአን ናይ
ምምሕያሽ ስምምዕ፡ ኣብ ሓውሲ-ደሴት
ኮርያ ሰላም ዘተስፉ ምዃኑ ብዙሓት
ተንተንቲ ፖለቲካ የመልክቱ። ክልቲአን
ሃገራት ካብቲ ዘተ-ሰላም ክረኽባኦ ዝኽእላ
ረብሓታት ግን ነቶም ተንተንቲ ኣካታዒ
ኣርእስቲ ኮይኑዎም ኣሎ። ብመሰረት
ትንተና ናይዞም ክኢላታት፡ ሰሜን ኮርያ
ንረብሓታታ ክትብል’ያ ነታ ሃገር ትቐርባ
ዘላ። እቲ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ድማ፡ ነቲ
ብማሕበረ-ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊኣ ጸዲቑ
ዘሎ ጽኑዕ ማዕቀብ ንምብዳህ፡ ካብ ደቡብ
ኮርያ ፊናንሳዊ ሓገዛት እንተረኸብኩ
ብምባል እያ። ደቡብ ኮርያ’ውን ነታ ሃገር
ናይ 8 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክትገብረላ
ምዃና ኣቐዲማ ገሊጻ ነይራ። ብሰንኪ
ኣብ መንጎአን ዝተፈጥረ ወጥሪ ግና፡
ክትህባ ኣይከኣለትን። ሰሜን ኮርያ፡ ነቲ
ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ባሊስቲካዊ
ሚሳይላታ ክሳብ ኣብ መፈጸምታኡ
እተብጽሖ ዕድል ክትረክብ ኢላ ናብ
መኣዲ ዘተ ክትምለስ ከም ዝመረጸት
ዘመልክቱ ወገናት’ውን ኣለዉ። ኣብቲ
ክልተአን ሃገር ዘካየዳኦ ናይ ሓደ
መዓልቲ ዘተ-ሰላም፡ ብሰንኪ ኲናት
ተፈላልዮም ዝጸንሑ ስድራ-ቤታት
ክለዋወጣን፡ ጸጥታ ንምስፋን ሓቢረን
ክሰርሓን ተሰማሚዐን ኣለዋ። እዚ
ስምምዕ’ዚ ክውን ምስ ዝኸውን፡ ኣብቲ
ሰላም ተሓሪምዎ ዝጸንሐ ሓውሲ-ደሴት
ኮርያ ዘላቒ ሰላምን ርግኣትን ክሰፍን
ከምዝኽእል ይሕበር። ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ
ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ኣብ መፈጸምታ
ከብጽሓኦ ድየን ወይስ ካልእ ፖለቲካዊ
ኣጀንዳታት ክህልዎ’ዩ ግን፡ ግዜ ዝምልሶ
ሕቶ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ልብ-ወለድ
ደራሲ - ሊዮ ቶልስቶይ
ትርጕም ፦ መሓመድ ኣሕመድ ኢብራሂም
ምዕባይን ምንኣስን ኣሕዋት እየን። እታ
ዓባይ ነታ ንእሽተይ ሓፍታ ክትበጽሕ፡
ካብ እትነብረሉ ከተማ መጽአት። በዓልቤት ናይ’ታ ዓባይ ነጋዳይ ክኸውን
እንከሎ፡ ናይ’ታ ንእሽተይ ከኣ ሓረስታይ
እዩ። ክልቲአን ቡን እናሰተያ ኣብ
ዘዕልላሉ ዝነበራ እዋን፡ እታ ዓባይ ጕራ
ክትነዝሕን ናብራ ከተማ ከተድንቕን
ጀመረት። ናብራ ኣብ ከተማ ቀሊልን
ምቾት ዝመለኦን ምዃኑ፣ ቈልዑ ጽቡቕ
ክዳውንቲ ከምዝኽደኑ፣ ጽቡቕ ዝብላዕን
ዝስተን ከምዘሎ፣ ኣብ በረድ ምንሽርታት፣
ንዙረት. . . ናብ ቦታ ትያትር ከምዝኽየድ
ዘርዘረት።
እታ ንእሽተይ፡ ብናይ ሓፍታ ዘረባ
ሓረቐት’ሞ፡ ናብራ ነጋዳይ ኣቈናጺባ ናይ
ገዛእ ርእሳ ናብራ ገጠር ክብ ብምባል
ከምዚ ክትብል መለሰትላ፦
“ኣነ ብወገነይ ንናብራይ በዚ ናትኪ
ናብራ ክቕይሮ ኣይመርጽን እየ። ሓቂ
እዩ ናትና ናብራ ብዙሕ ለውጢ ዘይብሉ
ምዃኑ ምሳኺ እሰማማዕ እየ። ብኣንጻሩ
ክርአ ከሎ ግን፡ ንስኻትኩም ኣብ ከም’ዚ
ዝበለ ናብራ ንምንባር፡ ብዝዀነ ይኹን
ፋሕተርተር ኢልኩም ብዙሕ ንግድ
ክትነግዱ ኣለኩም። እንተዘይኰይኑ
ምውዳቕኩም እዩ። ‘ምስኣን ናይ
ምርካብ ዓቢ ሓው እዩ’ ዝብል ምስላ
ከምዘሎ ክትፈልጢ ኣለኪ። ሕጂ
ሃብታማት ክትኰኑ ትኽእሉ ኢኹም።
ግዳ ነዛ መእተውን መጽለሊን እውን
ክትስእኑ ትዀኑ። ኣብ ገጠር፡ ንሕና ካብ
ናትኩም ዝሓሸ ህይወት’ዩ ዘለና። ከብዲ
ሓረስታይ ቀጢን ክኸውን ይኽእል እዩ
- ግና ነዊሕ እዩ። እዚ ማለት፡ ሃብታም
ክኸውን ኣይክእልን እዩ - ግን እቲ
ዝኣኽሎ ኣይስእንን።”
ዓባይ ሆየ - “ኡፍ! በጃኺ ይኣኽለኪ።
ምስዞም ዕባራታት ዓሳታትን ምራኹትን
ምንባር ይትረፍኪ። ጽቡቕ ክዳን
ከይተኸደንኪ፤ ናይ ቅኑዓት ሰባት ፍቕሪ
ከይከሰብኪ ዲኺ ሂወትኪ ከተሕልፍዮ
ደሊኺ? ሰብኣይኪ ዋላ ኣበርቲዑ
እንተርሐ ካብዚ ከርፋሕ ናብራ ከገላግለኪ
ኣይክእልን እዩ። ኣብኡ እናነበርኪ ኣብኡ
ክትሞቲ ኢኺ።… እወ፡ ድሕረኺ’ውን
ደቅኺ ይስዕቡ” በለታ።
ንእሽተይ - “ዋላ’ኳ ሂወትና ምቾት
ዝመልኦ እንተዘይኰነ፤ ካልእ እንተተረፈ
እቲ መሬት ግን ናይ ባዕልና ርስቲ እዩ።
ከምኡ ስለዝዀነ ንማንም ኣይንሰግድን፡
ምስ ዝኾነ ኣይንብኣስን። ንስኻትኩም
ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘለኹም ግና
ብዘሕፍር ኩነታት ኢኹም ትነብሩ።
ሎሚ ይጥዕመኩም፡ እንተዀነ ግን ዓይኒ
ሓሳድ ናባኹም የተኵር። ብዓል-ቤትኪ
እውን ብጸወታ ቁማርን ብመስተን
ይማረኽ’ሞ ‘ኣለና ኣለና’ ክትብሉ
ጸኒሕኩም፡ ሕማቕ ኣዋድቓ ትወድቁ።
እዚ ዝኸውን ኣይመስለክን ድዩ?”
ፓኮም፡ በዓል-ቤት ንእሽተይ፡ ኣብ
ጥቓ’ቲ እቶን ኰይኑ ናይ ክልቲአን
ክትዕ ይሰምዕ ነበረ። “ሓቂ እዩ፡ ካብ
ግዜ ቁልዕነተይ ኣትሒዘ፡ መሬት ናይ
ወላዲተይ ይሓርስ ስለዝነበርኩ፡ ዝዀነ
ይዅን ሕማቕ ነገር ከም ሓሳብ መጺኡኒ
ኣይፈልጥን እዩ። ዝጥዓሰሉ ነገር እንተሃልዩ
መሬተይ ንእሽተይ ምዃኑ ጥራይ እዩ።
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መሬት ጥራሕ ይርከብ’ምበር፡ ንዝዀነ
ይዅን ነገር ኣይምፈራሕኩን ነይረ፤ ዋላ
ንሰይጣን እንተዀነ’ውን” በለ።
ክልቲአን ኣንስቲ ቡነን ሰትየን ምስ
ወድኣ፡ ቁሩብ ብዛዕባ ክዳውንቲ ድሕሪ
ምዕላል፡ ዝተበልዓሉ ኣቝሑት ሓጺበን
ነናብ መደቀሲአን ከዳ።
እዚ ዅሉ ክኽውን ከሎ፡ ሰይጣን
ኣብ ወሰን’ቲ እቶን ኮፍ ኢሉ ንዅሉ
ዝተዘርበ ዘረባ ይሰምዕ ነበረ። በዓልቲ-ቤቱ
ነቲ ሓረስታይ፡ ንሰብኣያ ጕራ ከምዝነዝሕ
ምግባራ ኣዝዩ ኣሐጐሳ። ተወሳኺ መሬት
እንተረኺቡ ሰይጣን ባዕሉ’ኳ ከሕድጎ
ከምዘይክእል ምዝራቡ።
“ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ” በለ ሰይጣን፡ “ሓደ
መጻወድያ ከጻውደልካ እየ፤ ብዙሕ መሬት
ይህበካ’ሞ እንደገና ክምንጥለካ እየ።”
ኣብ ጥቓ ሕርሻ ናይ ሓረስታይ ፓኮም፡
ሓንቲ 120 ሄክታር መሬት ዝነበረን
በዓልቲ ርስቲ ሰበይቲ ነበራ። እተን ሰበይቲ
ኣቐድም ኣቢለን ምስቶም ሓረስቶት
ብጽቡቕ ተሰማሚዐንን ነቶም ሓረስቶት
ከይጨቈናን እየን ዝነብራ ነይረን። ጸኒሐን
ግን፡ ሓደ ጥሮታ ዝወጸ ወተሃደር ናይ
መሬተን ተቘጻጻሪ ገይረን ብምሻመን፡ ነቶም
ሓረስቶት መቕጻዕቲ እናወሰነ ኣጨነቖም።
ዋላ’ኳ ፓኮም ጥንቁቕ እንተዀነ፡ ስሕት
ኢሎም ካብቶም ኣፍራሱ ናብ’ቲ ናይተን
ሰበይቲ ግራት ዓተር ይኣትዉ ወይ’ውን
ሓንቲ ላም ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ናይተን
ሰበይቲ ናብ ዝርከብ ኣትክልቲ ትኣቱ፤
ወይ ከኣ ምራኹት ናብቲ ናይ መገሃጫ
መሬተን ይዋፈሩ ነበሩ። ናይ’ዚ ዅሉ
ጥፍኣት ከኣ - ፓኮም ናይ ዘራዓይ ገንዘብ
ይኸፍል።
ፓኮም ናይ ዘራዓይ ድሕሪ ምኽፋሉ
ነቶም ስድራቤት ይጸርፎም’ሞ ይበኣስ ከኣ።
ኣብ ሓጋይ ምስ’ቲ ሓላዊ ርስቲ ናይተን
ሰበይቲ ብዙሕ ጭቕጭቕ ስለዝተፈጥረ፡
ፓኮም ነተን ከብቱ ኣብ ውሽጢ ቀጽሩ
ኣሲሩ ከጽንሐን ግድን ኰነ። ኣብ ሓደ ቦታ
ዓጺኻ ምምጋበን ከቢድ’ኳ እንተዀነ፡ ካብ
ጭቕጭቕ ምድሓኑ ግን ኣሐጐሶ ደኣ።
ኣብ ወርሓት ክረምቲ፡ እተን በዓልቲ
ርስቲ ሰበይቲ፡ መሬተን ክሸጥኦ
ከምዝደልያን እቲ ናይ መሬተን ወኪል
ነቲ መሬትን ነቲ መሰል ናይ መተሓላለፊ
ጐደናን ብሓባር ክዕድጎ ምሕሳቡን ኣብቲ
ዓዲ ወረ ተዘርግሐ። እቶም ሓረስቶት ነዚ
ምስ ሰምዑ ብኡ ንብኡ ተሰናበዱ።
“እዚ ሰብ’ዚ ነቲ መሬት እንድሕር
ገዚእዎ፡ ካብቲ እተን ሰበይቲ ሒዘንኦ
ዝነበራ ግዜ ንላዕሊ ከሳቕየና እዩ። ስለ’ዚ
እዚ መሬት’ዚ ከምልጠና የብሉን።
ንኹላትና ዝጐራበተናን ኣብ ማእከላይ ቦታ
ዘሎን መሬት እዩ” ብምባል ንሓድሕዶም
ተዘራረቡ።
በዚ መሰረት ካብቲ ገዛውቲ ዝተወከሉ
ሰባት ናብተን በዓልቲ ርስቲ ተላኢኾም
ብምኻድ፡ እቲ መሬት ንወኪለን ከይሸጣሉ፡
ንዓኡ ከልኪለን ንዓኣቶም ክሸጣሎም፤
ኣድላዪ እንተዀይኑ ኸኣ ንዓኡ ኣጫሪቶም
ንምግዛእ ከም ዝተዳለዉ ኣጸባቢቖም
ነገሩወን። እተን ሰበይቲ በዚ ሓሳብ’ዚ ስለ
ዝተሰማምዓ፡ ናይቲ ምምሕዳር ሓረስቶት፡
ኩሉ መሬት ናይተን በዓልቲ ርስቲ
ዝገዝኡሉ መስርሕ ከዳልዉ ጀመሩ።
ብዛዕባ’ቲ ጕዳይ ንምዝርራብ ሓደ ኣኼባ

ንሓደ ሰብ ክንዲ ምንታይ መሬት ይኣኽሎ?
ተጸውዐ። ቀጺሉ’ውን ካልእ፡ ከምኡ’ውን
ሳልሳይ። እንተዀነ፡ እቲ ጕዳይ ፍሕት
ክብል ኣይክኣለን። ዘይተሰማምዑሉ
ምኽንያት ከኣ ሓደ-ሓደ ቄናናት ሰባት፡
ኣብ መንጎ ነገር እናሓንከሩ ስለዝሃወኹዎም
እዩ። ዳሕራይ ግን ነቲ መሬት ብጠቕላላ
ካብ ምግዛእ፡ ኩሉ ከከም ዓቕሙ ክገዝእ
ተሰማምዑ። ብኸምዚ ድማ በዓልቲ ርስቲ
ከምዝሰማምዓ ገለጻ።
ፓኮም፡ ሓደ ጐረቤቱ 20 ሄክታር ክገዝእ
ምዃኑን እተን በዓልቲ ርስቲ ኸኣ ፍርቂ
ዋጋ ናይቲ መሸጣ ንሓደ ዓመት ክዕገሳኦ
ምዃነንን ሰምዐ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ፓኮም
ቅንኢ ተሰሚዕዎ፡ ‘ንኹሉ’ቲ መሬት
ካልኦት ሰባት ገዚኦም ምስ ወድእዎ ኣነ
ንበይነይ ተነጺለ ምትራፈይዶ ኣይኰነን?’
ኢሉ ሓሰበ’ሞ፡ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ
ምምኽኻር ተጸምደ። “…ኩሉ ኣብዚ
ከባቢና ዘሎ ሰብ፡ መሬት ይገዝእ እዩ ዘሎ።
ንሕና’ውን ከየምለጠና ኸሎ ሓደ ዓሰርተ
ሄክታር እንተገዛእና ይሓይሽ። ከምኡ እንተ
ዘይገይርና እቲ ‘በተኽ ሓለቓ’ ገንዘብና
ብናይ ዘራዓይ እናመኽነየ ከሕድገና እዩ”
ብምባል ድሕሪ ምምኽኻሮም፡ ክገዝኡ
ተሰማምዑ። ናይ ዕድጊ ጕዳይ ብኸመይ
ከምዝፍጸም እውን ተላዘቡ።
ዝተቐመጠ ሓደ ሚእቲ ሩብል ኣለዎም።
ስለዚ ሓደ ዒሉ ፈረስ፤ ካብ ናይ ንህቢ
ቆፎታቶም ከኣ ፍርቁ እንተሸይጦምን
ከም ተወሳኺ ድማ ወዶም ስራሕ
ከምዝጅምር እንተገይሮምን፡ ነቲ መሬት
መግዝኢ ዝኸውን ፍርቂ ዋጋ ረኺቦም
ማለት እዩ።
ፓኮም፡ ካብቲ ዝሽየጥ መሬት ዓሰርተ
ሓሙሽተ ሄክታር ብምምራጽ፡ ከምኡ ኸኣ
ሓንቲ ንእሽተይ ንዕንጨይቲ ዝኸውን
ኣግራብ ዘለዋ መሬት ወሲኹ ንምዕዳግ፡
ንኹሉ’ቲ ገንዘብ ብሓደ ጠርኒፉ ብዛዕባ
ዕድጊ ክወዓዓል ናብተን ወናኒት ርስቲ
ከደ። ውዕል ተፈራሪሞም፡ ኢድ ንኢድ
ድሕሪ ምጭብባጦም ፓኮም ዕርቡን
ከፈለ። ድሕሪ’ዚ፡ ንኸተማ ብምኻድ
ናይቲ መሸጣ ጕዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ
ውዕል ኣእትዩ፡ ‘እቲ ገንዘብ፡ ፍርቁ ሕጂ
ዝኽፈል ፍርቁ ድማ ኣብ ውሽጢ ክልተ
ዓመት ተኸፊሉ ዝውዳእ’ ብዝብል
ስምምዕ ውዕል ምስ ጸደቐ፡ ፓኮም ወናኒ
መሬት ኰነ።
ፓኮም፡ ንዘርኢ መግዝኢ ዝኸውን
ቁሩብ ገንዘብ ካብ ሰብኣይ ጓሉ ተለቅሐ።
ነቲ ዝገዝኦ ዘርኢ፡ ኣብቲ ሓድሽ ርስቲ ምስ
ዘርኦ፡ ኣዝዩ ዝበለጸ እኽሊ ስለዝዀነሉ፡ ኣብ
ክልተ ዓመት ክኽፈል ዝተባህለ ዝተረፈ
ዕዳ ናይቲ መሬት፡ ከምኡ’ውን ነቲ ካብ
ሰብኣይ ጓሉ ዝተለቀሖ ገንዘብ፡ ኣብ ውሽጢ
ሓደ ዓመት ከፊሉ ወድአ። ሕጂ ፓኮም
ዝተደላደለ ወናኒ መሬት ኰነ። ዝሓርሶን
ዝዘርኦን ናይ ባዕሉ መሬት፤ ዝዓጽዶን
ዝእክቦን ናይ ባዕሉ ሳዕሪ፤ ፈሊጹ ዝኣጕዶ
ናይ ባዕሉ ዕንጨይቲ፤ ሳዕሪ ዘብልዓሉ
ናቱ መጋሃጫ ኰይኑ ማለት እዩ። ናብቲ
ማንም ከሕድጎ ዘይክእል ርስቱ፡ ንምሕራስ
ይኹን ንምብጻሕ ብፈረስ ጋሊቡ ኣብ
ዝኸደሉ ግዜ፡ ኣዝዩ ኵርዓት ይስመዖ
ነበረ። እቲ ቐደም ዝርእዮ ዝነበረ፡ ብኻልእ
ሰብ ዝውነን ዝነበረ ሳዕሪ፡ ሕጂ ብፍሉይ
ዝጸበቐ፤ እቶም ዝዕንብቡ ዕንባባታት ከኣ
ካብ ካልኦት ዝተፈልየ ጽባቐ ዘለዎም
ከም ዝዀኑ ክኣምን ጀመረ። ቀደም ኣብ
ልዕሊ ገዛእ መሬቱ፡ ኣብ ፈረሱ ተወጢሑ
ክኸይድ እንከሎ፡ ከም ተራ መሬት
እምበር ካብ ካልኦት ዝተፈለየ ገይሩ
ኣይርእዮን ዝነበረ። ሕጂ ግና ዋላ’ኳ ከም
ማንም ካልእ መሬት እንተዀነ ንዕኡ ግን

ዝተፈልየ ዓይነት መሬት ኰይኑ
ክርኣዮ ጀመረ።
ፓኮም ብኸምዚ ኩነታት
ንውሑድ ዓመታት ተሓጒሱ
ቀጸለ። ናይ ብሓቂ ካልኦት
ሓረስቶት ነቲ ዘእትዎ ዝነበረ
ስርናይን መሬት መገሃጫን
ከይተተናዀሉ እንተዝገድፉሉ
ኣዝዩ ሕጕስ ምዀነ ነይሩ።
ብተደጋጋሚ ዘቕርቦ ዝነበረ
ቅሬታ ሰማዒ ኣይረኸበን።
ጓሶት ኣባጊዕ መጓሰኦም ናብ
መገሃጫ መሬቱ ይፍንዉሉ።
እቶም ኣፍራስ ለይቲ ናብቲ
ግራት ስርናይ ኣትዮም እኽሊ
ይበልዑ። ፓኮም ብተደጋጋሚ
ነተን ከብቲ ካብ ግራቱን ካብቲ
ናይ መገሃጫ መሬቱን ብምስጓግ፥ ነቲ ነገር
ዕሽሽ ኢሉ ይሓልፎ። ኣብ መወዳእታ ግና
ዓቕሉ ስለ ዝጸንቀቐ፡ ኣብ ናይ ዞባ ቤትፍርዲ ክሲ ኣቕረበ። እቶም ሓረስቶት ነቲ
ተግባር ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ጽበት መሬት
ዘለዎም እምበር ንኽፍኣት ኢሎም
ከምዘይኰኑ ይፈልጥ እዩ። እንተዀነ፡ እተን
ከብቶም ነቲ ሳዕሪ ሓኺኸን ስለዝበልዓሉ፡
እቲ ኩነታት ክዕገት ከምዘለዎ እናተረድኦ
ከደ። ‘ትምህርቲ እንተ ኣቕሰሞም እውን
ግቡእ እዩ’ ኢሉ’ውን ሓሰበ።
ስለ’ዚ መጀመርታ፡ ንሓደ ኣብ ቤት
ፍርዲ ኣቕጺዑ ከምዝምሃር ገበረ።
ኣስዒቡ’ውን ንኻልእ ደገሞ። ከምዚ እናበለ
በብተራ ንብዙሓት ኣቕጸዐ። ኣብ’ቲ ዓዲ፡
እዚ ዅነታት ኣብ ልዕሊ ፓኮም ናይ
ጽልኢ ስምዒት ስለ ዘለዓዓለ እኽሉ
ክሰርቅዎ ተማኸሩ። ሓደ ሰብ ብጸልማት
ከይዱ ካብ ዓሰርተ ንዘይውሕዱ ኣግራብ
ጽሕዲ፡ ነቲ ጉንዶም ልሒጽዎ ሓደረ።
ፓኮም ናብቲ ቦታ ብፈረስ ጋሊቡ ኣብ
ዝኸደሉ ግዜ፡ ነቲ ዅነታት ምስ ርኣየ
ኣዝዩ ሰንበደ። እቶም ኣግራብ ተላሒጾም
ዕርቃኖም ወጺኦም ጥራይ ዘይኰነ፡ ካብ
ሱሮም ተበርቊቖም እውን ወዲቖም
ርኣየ። ካብቲ ኣግራብ ሓንቲ ጥራይ
ምስ ልሕጻ ተሪፋ - ንሳ’ውን ጨናፍራ
ተቘራሪጹ ወዲቑ እዩ ዝነበረ። ፓኮም ኣዝዩ
ሓሪቑ፡ “እዚ ዝገበረ እንተዝፈልጦ ግቡእ
ዋግኡ ከምዝረክብ ምገበርክዎ ነይረ።
እንታይ እሞ!” በለ። ‘ከምዚ ዝበለ ተግባር
ዝፍጽምስ መን ኰን ይኸውን’ ኢሉ
ክሓስብ ጀመረ። ‘እወ፡ ሴምካ ክኸውን
ኣለዎ’ ብዝብል ጥርጠራ ናብ ሴምካ
ከደ። እንተዀነ፡ ካብ ሴምካ ብዘይካ ጸርፊ
ካልእ ዝረኸቦ ነገር ኣይነበረን። ሕጂ’ውን
ነቲ ተግባር ሴምካ ከምዝፈጸሞ ዝያዳ
እምነት እናኣሕደረ ክኸይድ ጀመረ።
ኣብ ቤት-ፍርዲ ክሲ ስለ ዝመስረተሉ ኸኣ
ክልቲኦም ቤት-ፍርዲ ክቐርቡ መጸዋዕታ
በጽሖም። እቶም ደያኑ፡ በዚ እንተበሉ በቲ
ዋላ ሓደ ጭብጢ ክረኽቡሉ ስለዘይክኣሉ፡
ነቲ ጕዳይ ውሳነ ከይሃቡሉ ንኽልቲኦም
ኣፋነዉዎም። እዚ ኩነታት ንፓኮም
ዝያዳ ኣሕረቖ። ነቲ ጭቃ ዓድን ነቲ
ዳኛን ብምዝላፍ፡ “ንስኻትኩም ደያኑ፡
ምስ ሰረቕቲ ተወዓዒልኩም ኣለኹም፤
ሓቀኛታት ደያኑ እንተትዀኑ፡ ንሴምካ

ሊዮ ቶልስቶይ
ብናጻ ኣይምለቐቕኩሞን” በሎም። ፓኮም
ኣብ ልዕሊ’ቶም ደያኑን ጐረባብቱን ዓቢ
ጽልኢ ብምሕዳሩ፡ በብግዜኡ ካብቲ ከባቢ
ነብሱ እናኣግለለ ክነብር ጀመረ። ምስ ናይ
ከባቢኡ ማሕበር’ውን ርክቡ እናኣዛሕተለ
ከደ።
ፓኮም ብኸምኡ ናብርኡ እናሰላሰለ
እንከሎ፡ ውሑዳት ካብቶም ኣብቲ ከባቢ
ዝነብሩ ሓረስቶት፡ ነቲ ከባቢ ገዲፎም
ክኸዱ ከምዝሓሰቡ ክውረ ሰምዐ። እዚ
ወረ’ዚ ንፓኮም ኣብ ሓሳብ ከምዝጽመድ
ገበሮ። ‘ንሳቶም ስለዝኸዱ፡ ኣነ መሬተይ
ገዲፈ ዘኽይድ ምኽንያት እንታይ ኣለኒ።
እኳ ደኣ ናታቶም ምኻድ፡ ካብኣቶም
መሬት ንኽገዝእ ስለዘኽእለኒ፡ ብዝበለጸ
ሰፊሕ መሬት ክህልወኒ ይኽእል’ዩ።
ናይቲ ከባቢ መሬት ኣጽዒቐ ብሓባር
ክሓጽሮ እየ። ብድሕሪኡ ከምዚ ናይ
ሕጂ ተጻቢብካ ምንባር ይተርፍ’ሞ ተዛንየ
ክነብር እኽእል’የ’ ሓሰበ።
ሓደ መዓልቲ ፓኮም ኣብ ኣፍ-ደገ
ገዝኡ ኮፍ ኢሉ እንከሎ፡ ሓደ ተጐዓዛይ
ነጋዳይ መጽአ። ፓኮም መግቢ ኣብሊዑ
ንሓደ መዓልቲ ንኽሓድር ኣአንገዶ።
ብሓባር እናዕለሉ እንከለዉ፡ ፓኮም ኣብ
መንጎ፡ “ንምዃኑ ካበይ ኢኻ መጺእካ”
ሓተቶ። ንሱ ኸኣ፡ ካብ ማዕዶ ቮልጋ ኣብ
ዘሎ ስፍራ - ሃገራዊ ናይ ውትህድርና
ግዴታኡ ወዲኡ ከምዝመጸ ሓበሮ። ዕላሉ
ብምቕጻል፡ ኣብቲ ቦታ ንኹሉ ሰብ ዓሰርተ
ሄክታር መሬት እናተሸንሸነ ዝወሃቦ
ምዃኑን፡ ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ሰፈራ
ይዳሎ ከምዘሎን፤ ብሉጽ ናይ ሕርሻ ቦታ
ኣብ ርእሲ ምዃኑ እውን፡ ዝተፈላለየ
እኽሊ ከብቍል ከም ዝኽእል፤ ቁመት
ናይቲ ድርቂ (ናይ እኽሊ) ሓደ ፈረስ
ዝሓብእ፡ ርጕዱ ኸኣ በብሓሙሽተ ብሓደ
እንተተኣሲሩ ሓደ ዕታር ዝመልእ ምዃኑ
ገለጸሉ። ዘረብኡ ብምቕጻል ሓደ ኣብነት
ኣቕረበሉ። ብዘይካ ክሰርሓ ዝኽእላ ክልተ
ኣእዳው፡ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ናብቲ
ከባቢ ዝኸደ ሓደ ሓረስታይ፡ ሕጂ ሓምሳ
ሄክታር ኣለሳሊሱ ብሓምሳኡ ስርናይ
ዘሪእዎ ከምዘሎ - ዝሓለፈ ዓመት እዚ
ሰብ’ዚ ስርናይ ጥራይ ኣፍርዩ 5,000
ሩብል ከምዝረኸበ ኣዘንተወሉ።

ይቕጽል...

ሓበሬታ
ዓምዲ ልብ-ወለድ ቀዳምን ሰንበትን ዝቐርብ ዝነበረ - ካብ ሎሚ
ጀሚሩ ቀዳም ጥራይ እዩ ክቐርብ። ኣብ ክንዲ ልብ-ወለዳዊ ጽሑፋት
ጥራይ ድማ፡ ሓቀኛ ዛንታታት ዋላ እውን ትርጒም ክእንገዱ ምዃኖም፡
ብኣውራኡ ኸኣ ትሕዝቶ’ቲ ዝቐርብ ጽሑፍ ልዕሊ 20 ክፋላት ክኸይድ
(ክቕጽል) ከምዘይብሉ እናሓበርና፡ ተሳትፎኹም ብኣኽብሮት ንጽበ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ሺሃብ ኣርኣያ

ክፍሊ ታዕሊምን ጉዕዞ ገድልን ድሓር
እውን ህንጸት ሃገር፡ ተኣሳሲሮም ዝኸዱ
እዮም - ኣብ ታሪኽ ኤርትራ። እቶም
ብተወፋይነቶምን ልዑል ንቕሓቶምን
ዝልለዩ ኣባላት ክፍሊ ታዕሊም ሳዋ፡
ዕላማታት ቃልስን እንታይነት ህዝባዊ
ግንባርን መትከላቱን ናብ ሓደስቲ
ተሰለፍቲ ዘሰጋግሩን ጽልዋ ዝፈጥሩን
ብምንባሮም፡ ን10ታት ዓመታት
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕሪ
ባይታ ዝመጽኡ ተዓለምቲ ኣሰልጢኖም፡
ነቲ ዝነበሮም ዝተፈላለየ ኣርኣእያን
ውልቃውነትን ብሃገራውነትን ብጻይነትን
ተማእዚኑ ከም ዝኸይድ ብምግባር
- ረዚን ተልእኾ ፈጺሞም። ድሕሪ
ናጽነት’ውን ህላውነትን ህንጸትን ሃገር
ዘውሕሱ ወለዶታት ኣብ ምምልማል
ከይተዛነዩ ተመኵሮኦም ኣብ ምውርራስ
ገና ኣብ ናዕሪት ይርከቡ።
ኣብ ክፍሊ ታዕሊም ዝሓልፍ ግዜ፡
ንተዓለምትን ዓለምትን ምስ ኩሉ
ብድሆታቱ ዘይምኖ ዝኽሪ’ዩ። ዝኽሪ
እቶም ከነዕርፍ ከይበሉ ዝሓለፉ ኣባላት

ክፍሊ ታዕሊም ‘ዓንዲ ሕቖ’ ሃገር
ሕጂ ወኒኑዎ ዝርከብ ሃገራዊን
ፖለቲካዊን ብስለት ይዅን ድሕሪ
ናጽነት ትምህርቱ ንኽቅጽል ዝደረኾ
ንቕሓትን፡ እቶም ኣብ ክፍሊ ታዕሊም
ተቐቢሎም ታተ ዘበልዎ ዓለምቲ ክፍሊ
ታዕሊም ምዃኖም ብምግላጽ።
ድሕሪ ምዝዛም ታዕሊም፡ ኣብ ክፍሊ
ታዕሊም ከም ዓላማይ ክኸውን’ዩ
ተመዲቡ።

ድልየትካ ድዩ ነይሩ?
“ድልየተይ ኣይነበረን። ዕላማይ
ታዕሊመይ ወዲአ ናብ ግንባራት
ብምኻድ ክዋጋእ’ዩ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ
ድማ እቲ ንሰባት ኣኪብካ ምምሃርን
ምዕላምን ድፍረት ይጐድለኒ ብምንባሩ
ዓላማይ ምዃን ኣይተቐበልክዎን።
እቶም ዝነበሩ ዓላሞ ግን ነቲ ዝነበረ
ስክፍታይ ዘቐንጥጥ ምሉእ ሞራላዊን
ኣድላይ ዝዀነ ስልጠናን ምትብባዕን
ብምሃብ ንነብሰይ ብቑዕ ዓላሚ ምዃና
ከም ዘእምናን፡ ነቲ ብደሆ ከም ዝገጥሞን
ኣኽኢሎምኒ።”

ሓደስቲ ተዓላሞ ንቕሓቶም ንምብራኽን፡
ነቶም ገድሊ ጥዑም መሲሉዎም
ዝተሰለፉ’ሞ እቲ ዝነበረ ከርፋሕ ናብራ
ምጻር ስኢኖም ክሳብ ጀረጃ ምህዳም
ዝደናደኑ ዝነበሩ ሞራሎም ክብ ኣቢልካን
ኣንቂሕካን ነቲ ኣሚኖም ዝመጽኡሉ
ዕላማ ከም ዝቃለሱ ምግባር - ከቢድ
ሃልኪ’ዩ ነይሩዎ። ኣብነት ክንከውን ስለ
ዝነበረና፡ ኩሉ መዓልታዊ ህይወትና
ምስ’ቶም ተዓላሞ’ዩ ነይሩ። ምምጋብና
ይኹን ምሕዳርናን ምንቅስቓስናን።
“ኣብ ክፍሊ ታዕሊም ህዝባዊ ግንባር
ፖለቲካዊን ወተሃደራዊን ታዕሊም
ዘጠቓለለ ሓፈሻዊ ታዕሊም ኢኻ
እትወስድ። ተራ ታዕሊም ኣይነበረን።
ህዝባዊ ግንባር ናብ ግንባራት ከይዱ
ተኲሱ ጸላኢ ዝቐትል ተጋዳላይ ጥራይ
ኣይኰነን ዝምልምል ነይሩ። እዚ ኩሉ
ናብ ዝተመደቦ ዕማማት ተሰሊፉ ዓቢ
ቅያ ዝፈጸመ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር
ኣብ ክፍሊ ታዕሊም’ዩ ተሳሒሉ።”
እቲ ክፍሊ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት
ሃገርን ወጻእን፡ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራትን
ደርብታት ሕብረተ-ሰብን ዝመጽኡ፡
ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዝረኸቡን
ዘይተማህሩን ተሰለፍቲ፡ ብመትከላት
ቃልስናን ሓድነትናን ኮስኲሱ ዳግማይ
ይፈጥሮም ምንባሩ ኣዘንትዩ። ዓላማይ
ህዝባዊ ግንባር ነዚ ብቑዕ ምንባሩ ብሓበን
ይዝክር።

ካብ ኣጋጣሚታት ኣብ ግዜ ታዕሊም
ኣዕልለና?

ክፍሊ ታዕሊምን እቶም ገና ዘበርክቱ
ዘለዉን ተመሳሳሊ ብምዃኑ፡ ንሎሚ
ምስ ሓደ ካብ ገዳይም ኣባላት እዚ ክፍሊ
ዝገበርናዮ ጻንሖት ከነቕርበልኩም።
ተጋዳላይ ሙሴ ገብረስላሴ (ሳቤቶ)፡
ካብ’ታ ንሜዳ ዝተሰለፈላ ሰዓት ዳርጋ
ን30 ዓመት’ዩ ከም ዓላማይ ኰይኑ
ኣገልጊሉ። ዝኽሪ 30 ዓመት ቀሊል
ኣይኰነን። ተጋዳላይ ሙሴ ገብረስላሴ
እውን ምስ ተወከስናዮ ከም’ቶም ናይ
ስራሕ’ምበር ናይ ምዝራብ ክእለት
ዘይብሎም ሓርበኛታት - ”እንታይ
እየ’ሞ ክብል” እዩ ዝበለና ብስክፍታ ናብ
ካሜራናን ሬድዮናን እናጠመተ።
ዝበሃል ብዙሕን እንተተባሂሉ ድማ
ኣብ ምስናድ ታሪኽና ግደ ከም ዝህልዎ
ብምእማን ድማ ኣብ’ታ ሓጻር ጻንሖት
ነቲ ተቐዲሑ ዘይውዳእ ዝኽሪ ክፍሊ
ታዕሊም ክንትንክፎ ፈቲንና።
ተጋዳላይ ሙሴ ገብረስላሴ (ሳቤቶ)
ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ እዩ ነቲ ኣብ ጾሮና
ኣብ ቤት ትምህርቲ ህዝባዊ ግንባር
ዝጀመሮ ትምህርቲ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ
ብምቁራጽ ኣብ መበል 14 ዓመቱ ኣብ
1986 ናብ ገድሊ ተሰሊፉ።
“ዝዀነ ሃገራዊ ስምዒት ይኹን
መንቋሕቋሕታ ኣይነበረንን። ከም’ቶም
ዝሪኦም ዝነበርኩ ተጋደልቲ ክኸውን’የ
ናብ ሜዳ ወሪደ” ይብል፡ መሰረት’ዚ
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ተጋዳላይ ሙሴ ንዝተፈላለዩ ተሰለፍቲ
ድሕሪ ምዕላሙ ኣብ መጀመርታ 1990
ናብ 07 (እንዳ ኮማንዶ) ተመዲቡ።
ኣብኡ ኣድላይ ናይ ፓራኮማንዶ
ታዕሊም ድሕሪ ምውሳድ፡ ኣብ ተዋጋኢ
ሰራዊት ብምዃን ክሳብ ናጽነት ኣብ
ዝተፈላለዩ ዕማማት ተሳቲፉ።
ኣብ 1994 ካብ’ቲ ዝነበሮ ኣሃዱ
ብምስሓብ ምስ ካልኦት ብጾቱ ኣባላት
ቀዳማይ ዙርያ ንምዕላም ናብ ሳዋ
ወሪዱ።

እስከ ብዛዕባ ክፍሊ ታዕሊም ገለ
በለና?
“ክፍሊ ታዕሊም ህዝባዊ ግንባር
ብዙሕ ስራሕ’ዩ ዓሚሙ። ናይ ምዝናይ
ግዜ ዘይህብ ዕማም። ነቶም ዝመጽኡ

“ብዙሕ ኣሎ። እታ ዝያዳ ካብ
ዝኽረይ ዘይትፍለ ግን፡ ኣብ ሓደ
ኣጋጣሚ ባህሊ ውድብ ናብ ሱዳን
ብምኻድ፡ ባህላዊ መደብ ኣካይዶም
ነይሮም። ሽዑ ኣብ ምዝዛም እቲ መደብ
“ኣብ ሜዳ ንራኸብ” ብምባል ነቲ
ህዝቢ ተፋንዮሞ። ብዙሕ ሰብ’ዩ ተጸልዩ
ናብ ሜዳ ኣትዩ። ኣብ’ቲ እዋን ንደቂኣንስትዮ እየ ዝዕልም ነይረ። እቶም
ባህሊ ናብ ቦታኦም ከይዶም። እቶም
ተሰለፍቲ ድማ ናብ ክፍሊ ታዕሊም።
እተን ዝመጽኣና ሓደስቲ ተሰለፍቲ ናብ
መደበር ታዕሊም ዒላባቡ እየን ወሪደን።
ሽዑ ንሰን ኣስማት እቶም ደረፍቲ
እናጠቐሳ ‘በዓል ኩስቶ ደኣ ኣበይ
ኣለዉ?’ እናበላ ክሓታና ጀሚረን። እተን
ተሰለፍቲ ንህዝባዊ ግንባር በታ መድረኽ
ናይ ምርኢት ስኢለናኦ ከም ዝመጽኣን
ኩላትና ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ ከም
ዘለናን መሲሉወን ብምንባሩ። በቲ ሽዑ
ሓደ ካብ ሓለፍትና ዝነበረ ብርሃነ ዓረጅ
ድማ፡ ‘ቀስ ኢልኩም ኣረድኡወን’
ተባሂልና። ምስ ግዜ ከኣ፡ ንሳተን እውን
በቲ ዕላማ ኣሚነን ተዓሊመን ምስ
ተወዛዓ፡ ዓቢ ጅግንነት ኣብ ምፍጻም
በቒዐን።”

ካብ ናይ ቀዳማይ ዙርያኸ?
“ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ማዕረ ክንደይ
ተዋዘይትን፡ ብዙሕ ዘይርሳዕ ዝኽርን
ከም ዝነበሮም እዝክር። ስሓቕ. . .ዋላ’ኳ
ታዕሊም ቀዳማይ ዙርያ በዳሂ እንተነበረ፡
ተዋዘይትን ንጸገማት ናይ ምጽዋር
መንፈስ ስለ ዝነበሮምን ግን፡ ሓቂ
ይሓይሽ እቲ ግዜ ኣይተረዳኣንን። ናይ
ቀዳማይ ዙርያ ክሳብ ሕጂ ምስ’ቶም
ኣብ’ዚ ምሳይ ተሪፎም መሳርሕተይ
ኰይኖም ዘለዉ ቀጻሊ እናዘከርና ኢና
እንስሕቀሉ። ሓደ እዋን ብዛዕባ ካላሺን
ኤም14 ጂ3 ካልእ ዝኣመሰለን ብረት
እናመሃርኩዎም እንከለኹ፡ ኣስማት
ኣብ ዝጽዋዓሉ ዝነበርኩ እዋን፡
ሓደ ገብርህይወት ገብረሃዋርያት
ገብረእዝጋብሄር ዝባሃል ተዓላማይ
ነይሩ። ነዚ ተዓላማይ ክጽውዖ
እንከለኹ ኩሉ ግዜ ይድንጒዮም
ብምንባረይ፡ ሓደ ካብኦም ኣብዚኣ’ሞ
መምህር፡ ስም እዚ ወዲ ኣብ’ቲ ምጽዋዕ
የሸግረኩም ስለዘሎ፡ ብኣጠቓላሊ ጂ3
ኢልካ ምጽውዑ ምሓሸኩም ብምባል
ዘስሕቕ ግን ከኣ ኣብ እዋኑ ፍታሕ
ዝነበረ ሓሳብ ምቕራቡ እዝክር።
“ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ፡ ደቂ ከተማ
ብምንባሮምን ሳዋ ዋላ ሓንቲ ዘይነበራ
ሰፈር ቆጥቋጥ ብምንባራን ብዙሕ
ተፈቲኖም እዮም። ነቲ ኩሉ ብድሆታት
ብምስጋር ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ
መላእ ሃገርን ኣብ ሳዋ ብፍላይ፡ ካብ’ቶም
መንእሰያት ኣብ ምስልጣንን ምምእዛንን
ጸላዊ ተራን ቦታን ዘለዎም ኰይኖም።”

ሳዋ ከመይ ድያ ነይራ?
“ናብ ሳዋ ምስ ኣተና በረኻ እያ
ጸኒሓትና። ብኣግራብን ቆጥቋጥን
ዝመልአ ቦታ። እንትርፎ ሓንቲ ወይ
ክልተ ኣጉዶ ካልእ ኣይነበራን። ኣብ
ቀዳማይ ዙርያ ነቲ ታዕሊም ምስ’ቶም
ካብ ኣስመራን ከባቢኣን ገለ’ውን ካብ
ከረን ዝመጽኡ ተዓላሞ ከም እንጅምሮ
ምስ ተሓበርና፡ ክብደት ናይ’ቲ ዕማም
ተራእዩና። ምኽንየቱ፡ ነቲ ዝነበረ ቁጥቋጥ
ብምእላይ፡ ቴንዳታት ተኺሉ ብሓፈሻኡ
ምስ’ታ ናይ ሽዑ ዝነበረት ሳዋ ክሳነ
ዝኽእል መነባብሮ ገጠር ዝለመደ ሰብ
ጥራይ’ዩ። ብዝዀነ ግን መምርሒ
መምርሒ እዩ። ሽዑ ከባቢ 10 ሽሕ
ዝዀኑ መንእሰያት ተቐቢልና። ኣብ’ቲ
ፈለማ በቶም ኣባላት ሓደ ዝተወሰነ ቦታ
ተቘጥቊጡ። ድሓር እቶም ተዓላሞ
ምስ መጽኡ ኣብ 5 በራጊድ ብምውዛዕ
ንሶም’ውን ነቲ ዕማም ከም ዝሳተፉዎ
ተገይሩ።”
ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ፡ ኣብ
መጀመርታ እቲ ስራሕ ቅሩብ
ድምብርብር ኢሉዎም፡ እቶም ዓላሞ

ምስኦም ይሳተፉ ብምንባሮምን፡ ኣብ
መንጎኦም ገለ ተመኵሮ ዝጸንሖም
ስለዝተረኽቡን ግን ድሕሪ ገለ ሳምንቲ
ባዕሎም ኣግራብ ክቘርጹን ቴንዳኦም
ክተኽሉን ነቲ ዝነበረ ብርቱዕ ንፋስን
ዝናብን ክከላኸሉን ክለማማዱዎን ከም
ዝኸኣሉ እውን ገሊጹልና። እዚ ንባዕሉ
ኣብ መንጎ ኣባላት’ታ ኣብ ሓንቲ ቴንዳ
ዝነበረት መስርዕ ሓድነት ኣብ ምፍጣርን
ተመኵሮ ኣብ ምልውዋጥን ዓቢ ግደ
ከም ዝነበሮ ብምውሳኽ።

ተራ ክፍሊ ታዕሊም ኣብ ምኹስኳስ
ሃገራውነትን ማዕርነትን?
“ናብ ክፍሊ ታዕሊም ክትኣቱ

እንከለኻ እታ ቀዳመይቲ እትመሃራ
ነገር ማዕርነት’ያ። እዚ ድማ ብምህጋር
ንብረትካ’ዩ ዝጅምር። ሓደ ዓይነት
ኣተሓሳስባ
ከተምጽእ
ምእንቲ፡
መጀመርታ ብግቡእ ኢኻ እትፍተሽ።
ብጀካ’ታ ኣብ ነብስኻ ዘላ ሓንቲ ቅያር
ክዳን ድማ፡ ኩሉ’ቲ ምሳኻ ዘሎ ውልቃዊ
ንብረት ተረክቦ ኢኻ። ካብ ሽዓ ድማ
ንስኻን ንብረትካን፡ ንብረት ውድብ
ምዃንካ ክትኣምን ትጅምር። እተን ደቂ
ኣንስትዮ ነቲ ብኽንደይ ክንክን ዝዓበየ
ጸጉረን ምስ ቆረጻኦ ሓጺር ዝነበረ ጸጉራ
ነዊሕ ብዘየገድስ ኩላ ማዕረ ትኸውን።
እዚ ማዕርነት እንኮላይ ኣብ ተዓላሞ’ዩ
ነይሩ። ኣነ ሓደ እዋን ካብ ስድራይ
ክሹፍን ስረን ካምቻን መጺኡኒ።
ንሓለፍተይ ምስ ሓበርኩ፡ “እታ ሓንቲ
ክንተሓባበረካ እንኽእል - ነታ ክሹፍ
ምሃብ ጥራይ’ዩ። እቲ ክዳን ግን፡ ልዕሌኻ
ዝዓረቐ ሰብ ስለዘሎ፡ ንዓኡ ኢና ክንህቦ
ብምባል ንካልእ ብጻይ ተዋሂቡ። እታ
እትመጸካ ደብዳቤ ንባዕላ ካብ ሓላፊ
ናብ ሓላፊ እናተነበበት ካብ ኢድ ናብ
ኢድ ተቐባቢላ ኣሪጋ’ያ እትመጽኣካ።
ብግቡእ እያ እትፍተሽ። ውልቃዊ
ምሲጢር ዝባሃል ኣይነበረን። ኣብኡ’ዩ
ድማ ውልቃውነት ዝጠፍእ።”

ሳዋ ከም’ቲ ናይ እዋን ገድሊዶ
መንእሰያት ኣብ ምኹስኳስ ተራኣ
ትጻወት ኣላ?
“ዋላ’ኳ እቲ ግዜ ይፈላለ፡ እቲ መንፈስ
ግን ሓደ ብምዃኑ፡ ተራ ክፍሊ ታዕሊም
ኣብ ቦታኡ እዩ ዘሎ። ዝያዳ’ኳ ድኣ
ድሕሪ ናጽነት ዓዚዙን ማዕቢሉን። ሳዋ
ካብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ንዝመጽኡ
መንእሰያት ባህሊ ስራሕን ዲሲፕሊንን
እተስርጽ ቦታ’ያ። ምስ ስድራኦም
ሕንቍቓት ዝነበሩ፡ ኣርፊዶም ዝትንስኡ
ድላዮም ዝቕረበሎም ዝነበሩ ተማሃሮ፡
ኣብ’ዚ - ኣንጊህካ ምትንሳእ፡ ባዕልኻ
ዓራትካ ምንጻፍ ብስፖርት ኣካላትካ
ምህናጽን ትህኪት ምውጋድን ብሓድነት
ናብ ገጽ 12 ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ተርሙማ
ሃብቶም ኢዮብ

ዛንታ
ኣቦይ ዓሊ
ቀዳማይ ክፋል
ሓደ እዋን ኣቦይ ዓሊ ዝተባህለ
ሰብኣይ ካብ ዕዳጋ ትሽዓተ ኣእዱግ
ዓደገ። ኣብ ሓደ ካብኣቶም ተወጢሑ
ኸኣ መሪሕዎም ብዘበዘብ ጉዕዞኡ
ጀመረ። ቁሩብ ምስ ከደ ፦
“እዞም ኣእዱገይሲ ኩሎምዶ
ይህልዉ?” ብምባል ንድሕሪኡ
ቊሊሕ ኢሉ ‘1፡ 2፡ 3. . .’ እናበለ
ፈቐደ። እንተዀነ ሸሞንተ ምስ በለ
ክቕጽል ኣይከኣለን።
ስለ’ዚ ኸኣ ካብቲ ኣድጊ ዘሊሉ
ብምውራድ ነቲ ዝጠፍአ ኣድጉ
ክደልዮ ከደ። ኣብቲ ዕሙር ኣግራብ
ዝነበሮ ቦታ በጺሑ ኣድጊ ዝበሃል
ኣይረኸበን። ዋላ ፈቐዶ ሩባታትን
ጎቦታትን እንተኸደ’ውን እቲ ኣድጊ
ኣይተረኽበን። ቀቢጹ ኸኣ ናብቶም
ብዙሓት ኣእዱግ ተመልሰ።
ኣብኡ ምስ በጽሐ “ደጊመ
ክፈቕዶም’የ፡’ በለ። “ሓደ፡ ክልተ፡
ሰለስተ፡ ኣርባዕተ፡ ሓሙሽተ፡ ሽዱሽተ፡
ሸውዓተ፡ ሸሞንተ፡ ትሽዓተ” ፈቐደ።
እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ኣድጊ
ስለዝተረኽበ እናተሓጐሰ ሰረሮ። ከምቲ
ዝቐደመ ኸኣ ነቶም ሸሞንተ ኣእዱግ
ብድሕሪኡ ገይሩ ንሱ ብቕድሚት
ኰይኑ መሪሕዎም መገዱ ቀጸለ።
“ተዓዊቱለይ! ሕጂስ ትሽዓቲኦም
ኣእዱገይ ሒዘዮም ገዛይ ክኣቱ’የ፡”
በለ።
“ሕጂ ንመወዳእታ ግዜ ኣእዱገይ

ነስተውዕል
ኣብ’ዛ ኣርእስቲ ዝተፈላለየ ሓጸርቲ
ጽሑፋት ክቐርብ’ዩ። ካብቲ ሓጺር
ጽሑፍ ዝቐርብ ሕቶታት ግን ጥንቅቕ
ኢልና ንመልሶ። ናይ ምሕሳብ ዓቕምና
ድማ ብኣኡ ኣቢልና ንፈትሽ።
1) ሀ) ንባብ፦
ጀማል ሰሉስ ፈተና ናይ ቊጽሪ
ኣለዎ። ጀማል ሰሙን ምሉእ ብርቱዕ
መጽናዕቲ ኣካይዱ። ጀማል ሰሙን
ምሉእ ተለቪዥን ኣይረኣየን። ምስ
ኣዕሩኽቱ ኣይተራኸበን። ግዳም
ወጺኡ’ውን ኣይተጻወተን። ጀማል
ኣብ መዓልቲ ፈተና ጽቡቕ ሰሪሑ።
ለ) ሕቶ፦
ጀማል ኣብ ፈተና ጽቡቕ ክሰርሕ
ዝኸኣለሉ ምኽንያት እንታይ’ዩ?
ሀ) እቲ ፈተና ቀሊል ነይሩ
ለ) ሰሙን ተለቪዥን ኣይረኣየን
ሐ) ሰሙን ምሉእ ኣበርቲዑ
ኣጽኒዑ
መልሲ ናይ’ዛ ሕቶ ዝመጽእ ሰሙን
ክወሃብ’ዩ። ቅድሚኡ ግን ኣስተውዕል
ኣቢልና ንመልስ።

ክፈቕዶም’የ” ኢሉ ብምሕሳብ
ንድሕሪት ቊሊሕ ኢሉ “ሓደ፡ ክልተ፡
ሰለስተ፡ ኣርባዕተ፡ ሓሙሽተ፡ ሽዱሽተ፡
ሸውዓተ፡ ሸሞንተ፡” ብምባል ሕጂ’ውን
ሓደ ኣድጊ ጐደሎ። ንኻልኣይ ግዚኡ
ስለዝጠፍኦ፡ ብስንባደ ካብቲ ተሰቒልዎ
ዝነበረ ኣድጊ ዘሊሉ ብምውራድ፡
ፈቐዶ ሩባን ኲርባን ደለዮ። እቲ ኣድጊ
ግን ኣይተረኽበን። ደጊሙ ናብቶም
እኲባት ኣእዱግ ምስ ተመልሰ ግን
ትሽዓተ ዀይኖም ጸንሕዎ።
“እንታይ መዓቱ’ዩ እዚ? ሸሞንተ
ኣእዱግ ጥራይ ሒዘ ክኣቱ?” ኢሉ
ብዙሕ ተጨነቐ ኣቦይ ዓሊ። ክኸይድ
ብግስ ክብል እንከሎ ንሓደ ሙሳ
ዝተባህለ ዓርኩ ክመጽእ ስለዝረኣዮ
ደው ኢሉ ተጸበዮ። ኣቶ ሙሳ ናብኡ
ምስ ቀረበ “ሙሳ ዓርከይ በጃኻ
ሓግዘኒ?” በሎ። “ኣብ መገዲ ክኸይድ
እንከለኹ ብተደጋጋሚ ሓደ ኣድጊ
የጥፍእ ኣለኹ። ሕጂ ትሽዓተ ኣእዱግ
ኣለዉኒ፡ ድሓር ግን. . .?” በለ ኣቦይ
ዓሊ። ንኣቶ ሙሳ ዓርኩ ንኸርኢ
ድማ ናብቲ ቀዳማይ ኣድጊ ተሰቕለ።
“ርኤኻ ከምዚ ገይረ ምስ ተሰቐልኩ
እንተ ፈቒደዮም ሸሞንተ ይዀኑ።”
ኣቶ ሙሳ ብተግባራት ዓርኩ ክርትም
ኢሉ ሰሓቐ። “ከመይ ኢልካ ሸሞንተ
ኣእዱግ ጥራይ ትብል? ትሽዓተ እውን
ኣይኰኑን። ኣነ ብወገነይ ዓሰርተ
ኣእዱግ እየ ዝርኢ ዘለኩ።
“ዋእ” ሰንበደ ኣቦይ ዓሊ። “ከመይ
ገይርካ ‘ዓሰርተ ኣእዱግ ርእየ’ ትብል
ኣለኻ? ኣበይ ኣለዉ?”
“እቶም ሸሞንተ ኣእዱግ ደድሕሪ
እዚ ተሰቒልካዮ ዘለኻ ኣድጊ ተሰሪዖም
ኣለዉ። እቲ ታሽዓይ ከኣ እዚ ንስኻ
ተሰቒልካዮ ዘለኻ እዩ።” እናበለ ሰሓቚ
ቀጸለ።
“”ሓቅኻ” በለ ኣቦይ ዓሊ
እናተገረመ። “ኣነ ነቲ ተሰቒለዮ ዘለኹ
ኣድጊ ኣይፈቕዶን’የ ጸኒሐ። ስለዚ
እቲ ታሽዓይ ንሱ እቲ ተሰቒለዮ ዘለኹ
እዩ። ንስኻ ግን ዓሰርተ ኣእዱግ ከም
ዝረኣኻ ኢኻ ክትዛረብ ጸኒሕካ። እቲ
ዓስራይ ኣድጊ ደኣኸ ኣበይ ኣሎ?”
ሓተተ ኣቦይ ዓሊ እናተገረመ።
“እቲ ዓስራይ ኣድጊ እቲ ኣብ ልዕሊ
ኣድግኻ ተሰቒሉ ዘሎ ኣድጊ እዩ።
ስሙ ኸኣ ዓሊ ይበሃል፡ ኢልዎ ሰሓቚ
ቀጸለ ኣቶ ሙሳ።
ቀዳማይ ክፋል ዛንታ ኣቦይ ዓሊ
ኣብዚ ተፈጺማ ኣላ። ካልኣይ ክፋል
ኣብ ዝመጽእ ቀዳም።
ይቕጽል……..
ምንጪ ጽዋታት ማእከላይ ምብራቕ
ዝብል መጽሓፍ

ዘቢብ ዘቢባ
ኣብዚ ቅንያት ተመሃሮ ኣብ
መጽናዕቲ እዮም ዘለዉ። ናይ
ቀዳማይ ሰሚስተር ፈተና ኣትዩ
እዩ።
ዘቢብን ዘቢባን’ውን ከም ሰበን
ኣብ መጽናዕቲ ኣለዋ። ትማሊ
ዓርቢ ናይ ምሸት ዘቢባ ናብ ዘቢብ
መሓዝኣ ‘ነጽንዕ’ ክትብል ከይዳ።
ኣብ ኣፍደገ ምስ በጽሐት ከኣ
ኣሚነ ብጉያ እናላህልሀ ክመጽእ
ርእያቶ። ‘ገለዶ ዀይኑ?’ ኢላ’ውን
ሓሰበት።
“ደሓን ዲኻ ደኣ ክንድዚ
ትልህልህ?” ሓተተት ዘቢባ - ኣሚነ
ምስ በጽሐ ኣብ ጥቕኣ።
“ደሓን’የ” ድሕሪ ምባሉ
ኣሚነ፡ “ዘይ ካልኣይ ሳዕ ካብ
ዝዂሕኲሕሲ ምሳኺ ክኣቱ ኢለ
እየ”
“ኪድ ኣሰንቢድካኒ ነይርካ”
በለት’ሞ “ንእቶ በል” ኢላቶ
ተተሓሒዞም ኣተዉ።
“ኣሚናኸ ናበይ ከይዳ?”
ሓተተት ዘቢብ ገና ዘቢባን ኣሚነን
ኣብ ኣፍደገ እንከለዉ።
“ክመጽእ’የ ኢላትኪ ነይራ
ዲያ?” ሓተተ ኣሚነ።
“ኣይበለትንን ግና መጻንዕትኻ
ስለዝዀነትሲ ምሳኻ ክትመጽእ
ተጸብየያ።”
ብድሕር’ዚ ሰላም ተበሃሂሎም
ደዱኳኦም ሓዙ።
“ንኣሚና
ዘይጸዋዕኲዋ’ኮ
ዘይተረድኣኒ ክሓተክን ኢለ
ስለዝመጻእኩ’የ። ንዓኣ ከይሓታ
ኸኣ ግዜ ከየጥፍኣላ ስለዝተሰከፍኩ
እዩ”
“ወይለይ ንሕና ዲና ደኣ ግዜ

ዘይነጥፍእ?” በለት ዘቢብ።
“ኖኖ! ብኸምኡ ኣይትረድእኦ።
ኣነሲ ንስኽን ዓሚ ተማሂርክንኦ
ስለዝሓለፍክን ቅልል ይብልክን’ዩ።
ኣሚና ግን ሕጂ ምሳይ ትመሃሮ
ስለዘላ ዋላ እንተ መለሰትለይ
ቊሩብ ከትዕባስ ይኽእል’ዩ።
ብኻልእ ኣይኰንኲን………..”
ኢሉ ኣሚነ ብስክፍታ ዘረብኡ
ኣንጠልጢሉ ገደፎ።
እተን
ክልተ
መሓዙት
ተጠማሚተን ስቕ በላ። ኣሚነ
ስለዝተሰከፈ “ተጋግየ እንተዀይነ
ኣይትሓዛለይ” በለ ንመሬት
እናጠመተን ርእሱ እናሓኸኸን።
“ኣሚነ ብሓቂ ኣተሓሳስባኻ
ይልወጥ ኣሎ። ኣዚኻ ተቐይርካ
ኣለኻ። ኣተሓሳስባኻ ስለ ዝገረመና
ኢና ስቕ ኢልና ፈዚዝና” እናበለት
ዘቢባ ኣግርሞት ናይ ክልቲአን
ገለጸትሉ። “ካልእከ ኣብዚ ግዜ
ፈተና እንታይ ክንገብሮ ዝግባእ
ኣሎ? ንገረና ኣሚነ”
“እንታይ’ሞ
ክብለክን’የ?

ቁጽሪ
ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ቁጽሪ ገለ
ባህርያት ናይ ምድማር ክንርኢ ኢና።
1)
መስርዕ ቊጽርታት ንውጽኢት
ኣይቅይሮን።
ክልተ ቊጽርታት መስርዖም
ብምቕያር፡ ማለት ነቲ ቅድሚት
ተጻሒፉ ዝነበረ ብድሕሪት ነቲ ድሕሪት
ተጻሒፉ ዝነበረ ድማ ቅድሚት ምስ
እንገብሮ፡ እቲ ውጽኢት ኣይቅየርን’ዩ።
ንኣብነት 3 + 4 ዝህበና ውጽኢት
7 እዩ።
ኣብዚ እቲ ቅድሚት ተጻሒፉ ዘሎ
3 እቲ ድሕሪት ዝተጻሕፈ ኸኣ 4
እዮም። ን4 ብቕድሚት ን3 ብድሕሪት
ጽሒፍና እንተ ደመርናዮም እውን
እቲ ውጽኢት ኣይቅየርን።
4+3=7
ስለዚ 3 + 4 ምስ 4 + 3 ማዕረ’ዩ።
3+4=4+3=7
2)
ብፊደል፥
2ሀ + 6ሀ = 8ሀ
6ሀ + 2ሀ = 8ሀ
እዚ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ባህሪ
ምድማር ካብ ክልተ ንላዕሊ ኣብ
ዝብዝሖም
ቊጽርታት
እውን

ይሰርሕ’ዩ።
3)
ካብ ክልተ ንላዕሊ ዝድመሩ ቊጽርታት
98 + 9 + 1 = ?
ኣብዚ ዝተፈላለየ መስርዕ ወይ ጉጅለ
ቊጽርታት ተጠቒምና ሓደ ዓይነት
ውጽኢት ክንረክብ ንኽእል።
ንኣብነት 1. 98 + 9 = 107
ብድሕሪ’ዚ 107 + 1 = 108
ብቚጽራዊ ኣሰራርሓ ድማ
(98 + 9) + 1 = 107 + 1 = 108
ኣብነት 2. 9 + 1 = 10 ብድሕሪ’ዚ
10 + 98 = 108 ብቚጽራዊ
ኣሰራርሓ
(9 + 1 ) + 98 = 10 + 98 =
108
4)
ብፊደል 11ሀ + 9ሀ + 2ሀ = 22ሀ
(11ሀ + 9ሀ) + 2ሀ =
20 ሀ + 2ሀ = 22 ሀ
ወይ፥
11ሀ + (9ሀ + 2ሀ) = 11ሀ + 11ሀ
= 22ሀ

ንስኽን’ሞ ጀምራለይ ኣነ ኸኣ
ሓሳብ ምስ መጽኣኒ ይውስኸክን”
“ኣነ’ኳ” ኢላ ጀመረት ዘቢብ።
“ከምዚ ኣሚነ ዝጠቐሶ ዝዀነ
ዘይተረድኣና ኣርእስቲ እንድሕር
ኣሎ፡ ግዜ ከየጥፍኣና ንዝፈልጡ
ምሕታት ኣገዳሲ ኮይኑ እስመዓኒ”
“ሓቅኺ መሓዛይ” ሰዓበት ዘቢባ።
“ኣነ ኸኣ ኣብ ጸወታ ነሕልፎ
ዝነበርና ግዜ ኣውሕድ ነብሎ።
ዝበዝሐ ግዜና ንመጽናዕቲ ንግበሮ።
ከምኡ እንተ ገይርና ክንዕወት ኢና
እብል።”
“በላ ኣነ’ኳ ሓሳብ የብለይን።
ከምዚ ዘቢባ ሓብትና ትብልዮ
ዘለኺ ግዜ ከነጥፍእ የብልናን።
ስለ’ዚ እተን ክሓተክን ዝመጻእኩ’ሞ
ኣረድኣኒ - ካብ ብዙሕ ብዛዕባ ፈተና
ንዛረብ ቀልጢፍና ንፈተና ዝዀነና
መጽናዕቲ እንተጀመርና ይሓይሽ።
ዘረባ ካልእ ግዜ ነርክበሉ፡” እናበለ
ጥራዙ ክግንጽል ብዝጀመረ፡
ዘቢብን ዘቢባን እናሰሓቓ “ሓቁ”
ብምባል ስርሐን ጀመራ።

ብዝሒ ጸጉሪ ርእሲ

ብዝሒ ጸጒሪ ርእሲ ካብ ሰብ ናብ
ሰብ ይፈላለ እዩ። ብገምጋም ግን፡
ሓደ ሰብ ክሳብ 100 ሽሕ ዝበጽሕ
ብዝሒ ጸጉሪ ርእሲ ኣለዎ። እቶም
ስሑው ዝጸጒሮም ከባቢ 90 ሽሕ
ጸጒሪ ኣለዎም። ብዝሒ ጸጒሪ
ርእሲ ናይቶም ጽዑቕ ጸጒሪ
ዘለዎም ድማ 140 ሽሕ ኣቢሉ
ከም ዝበጽሕ ይግመት። ጸጒሪ
ርእሲ ብገምጋም 12.3 ሰንቲ ሜተር
ዝበጽሕ ንውሓት ኣብ ዓመት
ይውስኽ። ኣብ መዓልቲ ካብ
ሓምሳ ክሳብ 100 ዝበጽሕ ጸጒሪ
ርእሲ ይረግፍ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቅንጥብጣብ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

+ ኣሰልጣኒ ክለብ ኤቨርተን ሳም
ኣላርዲስ፡ ክለቡ ንተጻዋታይ ኣርሰናል ቲዮ
ዋልኮት ንምፍራም ምስታ ለንደናዊት ክለብ
ዝርርብ ምጅማሩ ኣፍሊጡ፣ ኣላርዲስ፡
ወዲ 28 ዓመት ቲዮ ዋልኮት ኣብ መስመር
ምጥቃዕ ጋንታኡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተጻዋታይ
ምዃኑ ከምዝኣምን ድሕሪ ምግላጽ፡ ክለቡ

ኣሌክሲ ሳንቸዝ
ክለቡ ኣርሰናል ንዝቐረበትሉ መናውሒ
ውዕል ብምንጻጉ፥ ኣብዚ ናይ ምስግጋር
ተጻወትቲ እዋን እንተደኣ ዘይከቲሙ ከኣ
ናብ ካልእ ክለብ ብናጻ ናይ ምስግጋር
መስርሕ ናይ ምግዓዙ ተኽእሎኡ ዘውሕስ
ብምዃኑ፥ ኣብዚ ሳልስቲ’ዚ ድማ ንቀልቢ
ናይታ ሃብታም ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ
ርእሲ ምስሓቡን ናብቲ ናይ ዕድጊ ቅልስ
ንማን ዩናይትድ እውን ብምጽንባሩ ዛዕባ
መራኸቢ ብዙሃን ኮይኑ ይርከብ - ኣሌክሲ
ሳንቸዝ!
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ኣብ ዝተሰለፈለን
21 ጸወታታት ሸሞንተ ሸቶታት ብምምዝጋብ
ነቲ ዝጸንሖ ህቡብ ስም ዝኾልዐ ሳንቸዝ፡
ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ልዑል ተኽእሎ
ከምዘሎ መራኸቢ ብዙሃን ይገልጻ ኣለዋ፣
ኣሰልጣኒኡ ኣርሰን ቨንገር ግን፡ መተካእታኡ
ተጻዋታይ ክሳብ ዘይረኸበ ንዝተረፈኦ
ኣዋርሕ ኣብ ሜዳ ኢማራትስ ከገልግል እቲ
እንኮን ዘየወላውልን ውሳነ ኣርሰናል ምዃኑ
ትማሊ ሓቢሩ፣ እዚ ፈረንሳዊ ዓላሚ፡ ኣብዚ
ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ ዝተኸፍተ
መስኮት ምስግጋር ተጻወትቲ፡ ንወዲ 20
ዓመት ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ማልኮም ካብ
ቦርዶ ከፈርም ይጽዕት ብምህላዉ፡ ሳንቸዝ
ናይ ሰለስተ ዓመትን መንፈቕን ጻንሖቱ ኣብ
ኣርሰናል ከብቅዕ ከምዝኽእል ይግመት፣
ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ ዋዕላ፡ ቨንነገር
ጉዳይ ሳንቸዝ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ማዕልቦ

መደብ ጸወታ
ሎሚ

ውድድር ስፖርት ተመሃሮ
ስፖርታዊ ግጥማት ኣብያተ
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዞባ
ማእከል ሎሚ ካብ ሰዓት 8፡00 ቅ.ቐ
ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳታት
ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ
ክካየድ እዩ፣
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ቸልሲ - ሌስተር ሲቲ 6፡00
ክሪስታል ፓላስ - በርንለይ 6፡00
ሃደርስፊልድ - ዌስት ሃም 6፡00
ኒውካስል - ስዋንሲ 6፡00
ዋትፎርድ - ሳውዝሃምፕተን 6፡00
ዌስት ብሮም - ብራይተን 6፡00
ቶተንሃም - ኤቨርተን 8፡30
ላ’ሊጋ
ጂሮና - ላስ ፓልማስ 3፡00
ሪያል ማድሪድ - ቪያሪያል ኣ6፡15
ኤባር - ኣትለቲኮ ማድሪድ 8፡30
ዲፖር. ላ ኩሩኛ - ቫለንስያ 10፡45
ጽባሕ

ውድድር ጉያ
ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር ኣብ
ንኡስ ዞባ መንደፈራ ከባቢ
ዓድወግሪ-ዓድሓረ ክካየድ እዩ፣
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ቦርንማውዝ - ኣርሰናል 4፡30
ሊቨርፑል - ማን ሲቲ 7፡00
ላ’ሊጋ
ለቫንተ - ሴልታ ቪጎ 2፡00
ኣላቨስ - ሰቪያ 6፡15
ኤስጳኞል - ኣትለቲክ ቢልባኦ 8፡30
ሪያል ሶሴዳድ - ባርሴሎና 10፡45

ከምዝገብረሉ እዩ ሓቢሩ፣
ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ካብ 22 ጸወታታት 62 ነጥቢ ብምውህላል
መግትኢ ዝተሳእና ማንቸስተር ሲቲ፡
ኣቐዲማ ንሳንቸዝ ዘጣየቐት ክለብ ክትከውን
እንከላ፡ ዛጊት ግን ነዚ ቺለያዊ ተጻዋታይ
ዘቕረበቶ መጠን ገንዘብ ብኣርሰናል
ተቐባልነት ኣይረኸበን፣
ኣርሰናል ተመን ዋጋ ሳንቸዝ 35 ሚልዮን
ፓውንድ ምዃኑ ብንጹር ተቐምጥ፣ ማን
ሲቲ ግና ልዕሊ 20 ሚልዮን ፓውንድ
ክትከፍል ቅርብቲ ከምዘይኮነት ተነጽር፣
ምንጭታት
ንቢቢሲ
ከምዝሓበርዎ፡
ክልቲአን ክለባት ኣብ መንጎ ካብ 25 ክሳብ
30 ሚልዮን ፓውንድ ከቀራርበን ዘኽእል
ነጥቢ ከምዘቐመጣ ይንገር፣
ብወገን እታ ቀንዲ መቐናቕንቲ
ማንቸስተር ሲቲ ዝኾነት ማን ዩናይትድ፡
ዝተወሃበ ጽጹይ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ፡
እታ ክለብ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም
ጀሚራ ንምንቅስቓስ ናይዚ ቺለያዊ
ተጻዋታይ ከምዝተኸታተለትን ኣብቲ እዋን
ከኣ ንኣርሰናል ከምዝሓተተትን ትገልጽ፣
ብመስመር ምጥቃዕ ክለቡ ዕጉብ ከምዘይኮነ
ዝተነግረሉ ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ሆሴ
ሞሪኖ፡ ክለቡ ነቲ ኣብ ውድድር ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ብማን ሲቲ ዝተነጽፈሉ ናይ
15 ነጥቢ ጋግ ንምጽባብ ኣብ መስመር
ምጥቃዕ ተደራቢ ሓይሊ ከምዘድልዮ ገሊጹ
ኣሎ፣ ነዚ ንምትግባር ከኣ ሳንቸዝ ቀዳማይ
ምርጫ ናይዚ ፖርቱጋላዊ ዓላሚ ክኸውን
ከምዝኽእል ይእመት፣ ኣብ መስርሕ
ምስግጋር ሳንቸዝ፡ ሞሪኖ፡ ንሚኽታርያን
ኣብ ለውጢ ከእትዎ ከምዝኽእል ዝገልጻ
ጋዜጣታት እንግሊዝ ውሑዳት ኣይኮናን፣
ከም ሳዕቤኑ፡ ክልቲአን ናይ ማንቸስተር
ከተማ ክለባት ኣብዚ ናይ ዕድጊ ቅልስ
ምእታወን ንዋጋ ሳንቸዝ ከበርኾ ከምዝኽእል
ዝገልጹ ወገናት ኣይተሳእኑን፣
ዝኾነ ኮይኑ፡ ሳንቸዝ፡ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና
ወርሒ ናብ ካልእ ክለብ ምስ ዘይሰጋገር፡
ኣብ ክረምቲ ናብ ቃሕ ዝበሎ ክለብ ብናጻ
ክሰጋገር እዩ፣ ኣብዚ መስርሕ፡ ኣርሰናል፡
‘ሳንቲም’ እውን እኳ ኣይክትረክብን እያ
ማለት’ዩ፣
ዝሓለፈ ክረምቲ ናብ ማን ሲቲ
ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ክሰጋገር ኣብ
ጥርዚ ዝበጽሐ ሳንቸዝ፡ ኣብ 2014 እዩ
ካብ ባርሴሎና ብ35 ሚልዮን ፓውንድ
ናብ ኣርሰናል ዝተሰጋገረ፣ ኣብቲ እዋን
ብክለባት ሊቨርፑልን ጁቬንቱስን ዝህደን
ዝነበረ ሳንቸዝ፡ ኣብ 2015፡ 25 ሸቶታት
ብምምዝጋብ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ናይታ

ክለብ ክኸውን ኢሉ እዩ፣ ኣብቲ እዋን
ኣርሰናል ንኣስቶን ቪላ ስዒራ ዋንጫ ኤፍ
ኤ ካፕ ከልዕል ሸቶ ምምዝጋቡ ይዝከር፣
ኣብ 2016፡ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ካብ ጸወታ
ክርሕቕ ዝተገደደ ሳንቸዝ 17 ሸቶታት ካብ
ምምዝጋብ ግና ዓዲ ኣይወዓለን፣ ኣብ ዝሰዓበ
ዓመት፡ ንኣርሰናል 30 ሸቶታት ኣብ ርእሲ
ምብርካቱ ጽዋእ ኤፍ ኤ ካፕ እውን ከልዕል
ዝኸኣለ ሳንቸዝ፡ ጋንታኡ ናብ ውድድር
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዘዝልል ነጥቢ
ከተመዝግብ ግና ኣየኽኣላን፣
ብሓፈሻ፡ ዓበይቲ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ
ንወሳኒ
ተጻዋታየን
ናብተን
ቀንዲ
መቐናቕንተን ዝኾና ጋንታታት ኣብ
መፋርቕ ናይ ዓመተ-ስፖርት ናይ ምስዳድ
ባህጊ ከምዘይብለን ይንገር፣ ብዝኾነ ግን፡
ንህዝቢ ዓለም ዘዛረበ መስርሕ ምስግጋር
ተጻወትቲ ኣብዘን ክለባት ምስ እንጠቅስ፡
ካርሎስ ተቨዝ ኣብ ክረምቲ ናይ 2009
ካብ ማን ዩናይትድ ናብ ማን ሲቲ ብ47
ሚልዮን ፓውንድ፥ ኢማኑኤል ኣደባዮር
ኣብ ክረምቲ 2009 ካብ ኣርሰናል ናብ ማን
ሲቲ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ፥ ኮሎ ቱረ
ኣብ ክረምቲ 2009 ካብ ኣርሰናል ናብ ማን
ሲቲ ብ14 ሚልዮን ፓውንድ፥ ሰሚር ናስሪ
ኣብ ክረምቲ 2011 ካብ ኣርሰናል ናብ ማን
ቸስተር ሲቲ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ፥
ሮቢን ቫን ፐርሲ ካብ ኣርሰናል ናብ ማን
ዩናይትድ ኣብ ክረምቲ 2012 ብ24 ሚልዮን
ፓውንድ፥ ዳኒ ወልበክ ካብ ማንቸስተር
ዩናይትድ ናብ ኣርስናል ኣብ ክረምቲ 2014
ብ16 ሚልዮን ፓውንድ . . . ወዘተ፣
** ** **

ኣብ ሕቑፋ ንምእታዉ ጻዕራ ከምእተሐይል
ትማሊ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ
መሕትት ወሲኹ፣ ክልተ ግዜ ጽዋእ ኤፍ
ኤ ካፕ ዘልዓለ ዋልኮት፡ ምስ ኣርሰናል
395 ጸወታታት ተሰሊፉ፣ ይኹን እምበር፡
ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመተ ስፖርት ኣብ
ዝተሰላሰለ ጸወታታት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ግና ልዕሊ 47 ደቓይቕ ኣይተጻወተን፣
ብተደጋጋሚ ብኣሰልጣኒኡ ኣርሰን ቨንገር
ኣገዳሲ ተጻዋታይ ክለብ ኣርሰናል ምዃኑ
ዝተሓበሮ ዋልኮት፡ ኣብ ሜዳ ኢማራትስ
ዘጽንሖ ውዕል ንኸብቅዕ ዓመትን መንፈቕን
ተሪፍዎ ኣሎ፣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ
ንቶሱን ካብ በሺክታሽ ብ27 ሚልዮን
ፓውንድ ዘፈረመ ኣላርዲስ፡ ብቕልጣፈ
ዋልኮት ከምዝምሰጥ የረድእ፣ ኣብ 2006
ካብ ሳውዝሃምፕተን ብ5 ሚልዮን ፓውንድ
ናብ ኣርሰናል ዝተሰጋገረ ዋልኮት፡ 108
ሸቶታት ነዛ ለንደናዊት ክለብ ኣበርኪቱ፣
ብፍላይ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2012/’13 ኣብ
43 ጸወታታት 21 ሸቶታት ዘመዝገበሉ
እዋን እቲ ደሚቑ ዝተራእየሉ ግዜ ነይሩ፣
ምንጪ - ቢቢሲ
+ ንፊሊፕ ካውቲኖ ሰፍ ብዘይብል
መጠን ገንዘብ ናብ ባርሴሎና ዘሰጋገረ
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል - የርገን ክሎፕ፡ በቲ
ክለቡ ዝረኸበቶ እትዋት ሓደ ሓደ ተጻወትቲ
ናይ ምዕዳግ መደብ ከምዘለዎ ኣፍሊጡ፣
እቲ ዓላሚ፡ ኣብዚ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ
ወቕቲ ንሓላዊ ልዳት ክለብ ስቶክ ጃክ
ቡትላንድ ከምዘጣይቐሉ ገሊጹ፣ ምንጪ ስታር
+ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ሌስተር
ሲቲ ሪያድ ምሓረዝ ናብ ሊቨርፑል ናይ
ምግዓዝ መደብ ምንቃዱ ተሓቢሩ፣ ምንጪ
- ኤክስፕረስ
+ ፊል ነቪል፡ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት
ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ እንግሊዝ ክኸውን
ምስ ማሕበር ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ ዝርርብ
ምጅማሩ ተገሊጹ፣ ምንጪ - ቴለግራፍ
+ ሓደ ሓደ ጽልዋ ዘለዎም ደገፍቲ
ማን ዩናይትድ፡ ኣሰልጣኒ ክለቦም ሆሴ
ሞሪኖ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ናይ ምስግጋር
ተጻወትቲ ወቕቲ ንናይ ቅድም ተጻዋታይ
ማን ዩናይትድ ዣቬር ሄርንናደዝ ካብ ዌስት
ሃም ደጊሙ ከግዕዞ ጠሊቦም፣ ምንጪ -

ሚረር
+ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንተ
ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ
ካብታ ክለብ ክፋኖ ከምዝኽእል ተገሊጹ፣
ንቦታ ናይዚ ዓላሚ ድማ ናይ ጁቬንቱስ
ኣሰልጣኒ ማሲሚላኖ ኣለግሪ ከምኡ ድማ
ናይ ቅድም ዓላሚ ክለብ ባርሴሎና ሉዊስ
ኤንሪኵ ቀዳሞት ሕጹያት ምዃኖም
ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ደይሊ መይል
+ ማን ዩናይትድን ቸልሲን ንብራዚላዊ
ሃንዳሲ ጸወታ ኣርተር ሜሎ ኣብ ራዳረን
እምእታወን ተገሊጹ፣ ምንጪ - ደይሊ
ስታር
+ ወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ
ሊቨርፑል ዳኒኤል ስቱረጅ ናብ ካልእ
ክለብ ክሰጋገር ክለቡ ቀጠልያ መብራህቲ
ከምዝወልዐትሉ ይንገር፣ ይኹን እምበር፡ እቲ
እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ትሕቲ 30 ሚልዮን
ፓውንድ ካብ ሜዳ ኣንፊልድ ከምዘይወጽእ
ስለዝተነገረ መስርሕ ምስግጋሩ ናይ ምፍጻሙ
ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ምህላዉ ተጋዊሑ፣
ብተወሳኺ፡ ስቱረጅ ሰሙናዊ ዝኸፈሎ
150,000 ፓውንድ እውን ነተን ዝበሃጋኦ
ክለባት ዘይስገር ግድል ኮይንወን ምህላዉ
ተገሊጹ፣ ምንጪ - ደይሊ መይል
+ ክሪስታል ፓላስ ንኽልተ ኣጥቃዕቲ
ኣብ ራዳራ ኣእትያ ቀንያ፣ ንወዲ 28
ዓመት ሰኔጋላዊ ኣጥቃዒ ዲያፍራ ሳኮ ብ12
ሚልዮን ፓውንድ ናይ ምፍራማ መስርሕ
ከምዝዛዘመቶ ኣብ ትሕብረሉ ዘላ እዋን፡
ንካልእ ኣጥቃዒ ክለብ ኤቨርተን ሰኔጋላዊ
ኦማር ንምውናን እውን ኢዳ ተመጣጥር
ምህላዋ ተቓሊሑ፣ ምንጪ - ኢቭኒን
ስታንዳርድ
+ ኢንተር ሚላን ንኣከፋፋሊ ክለብ
ባርሴሎና - ራፊና ብመልክዕ ልቓሕ ከተግዕዞ
ምሕታታ ተገሊጹ፣ እዚ ወዲ 24 ዓመት
ተጻዋታይ ብቐዋምነት ብ17.7 ሚልዮን
ፓውንድ ናብ ኢንተር ሚላን ዝሰጋገረሉ
ምርጫ እውን ከምዝቐረበሉ ተገሊጹ፣
+ ናይ ቅድም ኣከፋፍሊ ክለብ ቸልሲ ራሚረስ ኣብዚ ወርሒ’ዚ ናብ ኢንተር ሚላን
ክጽንበር ከምዝኽእል ተሓቢሩ፣ እዚ ወዲ
30 ዓመት ተጻዋታይ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ
ቻይናዊት ክለብ ጂያንሱ ሱኒን ይጻወት፣
ምንጪ - ስካይ ስፖርት

ጓርድዮላን ኬንን ተሸሊሞም
ኣሰልጣኒ ክለብ ማን ሲቲ - ፐፐ ጓርድዮላ፡ ክለቡ ኣብ ግጥማት ፕሪመር ሊግ ወርሒ
ታሕሳስ ብዘመገበቶ ዝነኣድ ውጽኢት፡ ብሉጽ ዓላሚ ናይቲ ወርሒ ኮይኑ ትማሊ ንሽልማት
በቒዑ፣
ጓርድዮላ ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዚኡ ነዚ ሽልማት’ዚ ዝተዓወተ፡ ክለቡ ኣብ ሽዱሽተ ግዜ
ብምዕዋታን ሓንሳብ ድማ ማዕረ ብምፍልላያን እዩ፣
ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንተ ኣብ 2016 ሰለስተ ግዜ ብተኸታታሊ ምውሳዱ
ይዝከር፣
ብዘይካ’ዚ፡ ተጻዋታይ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ኣብቲ ወርሒ ብዘርኣዮ ብሉጽ ምንቅስቓስን
ዘመዝገቦ ውጽኢትን፡ ብሉጽ ተጻዋታይ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ወርሒ ታሕሳስ
ተባሂሉ፣ ኬን፡ ንሻዱሻይ ግዚኡ ነዚ ሽልማት’ዚ ኢዱ ብምንባሩ፡ ምስ ተጻዋታይ ሊቨርፑል
ዝነበረ ስቴቨን ጀራርድ ክመዓራረ ክኢሉ ኣሎ፣ ወዲ 24 ዓመት ሃሪ ኬን፡ ኣብ ታሕሳስ፡
ሸሞንተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ፣ ካብዚ ክልተ ግዜ ሃትሪክ ዝሰርሓሉ ፍጻመ ጎሊሑ ይረአ፣

ባርሳ ተዓዊታ
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ካልኣይ እግሪ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኮፓ ደል ረይ
እስጳኛ፡ ባርሴሎና ንሴልታ ቪጎ ብገፊሕ 5ብ0 ብምርታዕ ብድምር 6ብ1 ብዝኾነ ውጽኢት
ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ዘሊላ፣
መሲ ኣብ መበል 13ን 15ን ደቓይቕ ንልዳት ኣንጻር ጋንታኡ ክደፍር እንከሎ፡ ኣልባ፡
ስዋረዝን ራኪቲችን ከኣ ንብዝሒ ሸቶታት ባርሴሎና ናብ ሓሙሽተ ኣበሪኾም፣
ብሓፈሻ፡ መሲ፡ ኣብ ዝሓለፈ 14 ጸወታታት ኮፓ ደል ረይ፡ 14 ሸቶታት ከመዝግብ
እንከሎ፡ 10 ውዱኣት ኮዓሳሱ ድማ ንደቂ ጋንታኡ ኣቐቢሉ፣
ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ጸወታታት ናይቲ ውድድር፡ ሪያል ማድሪድ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ፡
ቫለንስያ፡ ለጋንስ፡ ኣላቨስ፡ ኤስጳኞልን ሰቪያን ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ በጺሐን ኣለዋ፣

ሊግ ፈረንሳ . . .
ሊግ ፈረንሳ፡ ኣብ ግዜ ግጥም ንዝጥቀመሉ ዝነበረ ቴክኖሎጂ ‘ጎል ላይን’ ደው ከምዘበሎ
ኣፍሊጡ፣ እቲ ሊግ ነዚ ዝሓበረ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ ውድድር ሊግ ካፕ ፈረንሳ ድሕሪ
ዘጋጠመ ጌጋ ውሳነ ምዃኑ ቢቢሲ ኣፍሊጡ፣ ኣብቲ ክለብ ፓሪስ ሴንት ጀርማይን ምስ
ኣሜንስ ኣብ ዝገጠመትሉ ጸወታ፡ እቲ ምህዞ (ቴክኖሎጂ ‘ጎል ላይን’) ንዳኛ ከምዘይሓበረ
ድሕሪ ምምግጋጹ እዩ፣ ብተመሳሳሊ ኣንገርስ ምስ ሞንተፕሌ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም እውን
ተመሳሳሊ ጌጋ ከምዘጋጠመ ተሓቢሩ፣
ቴክኖሎጂ ‘ጎል ላይን’ ኣብ ሓያለ ሊጋት ኣብ ስራሕ ውዒሉ ምህላዉ ይፍለጥ፣
ኮንፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ እውን ኣብዚ ሎሚ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝጅመር ውድድር
ቻን ነዚ ቴኮኖሎጂ’ዚ ንመጀመርታ ግዜ ክጥቀመሉ ምምዳቡ መራኸቢ ብዙሃን ገሊጸን፣

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.116
ደቆም ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ሰለዝበሉ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡
ን10/2/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ል
ማኑኤ

ኣ
ነት
ም
እ
ደሰ ስልጣን
ታ
ሄም ሊድያ
ወ/ሮ
ቤተል

ዞባ ማእከል ኣስመራ
1.ኣቶ የማነ ብርሃነ ተስፍጋብር 2.ወ/ሮ
ለምለም በራኺ፡ ኣቶ ተስፋጋብር የማነ ብርሃነ
ኣብ ልዕሌኻ ናይ ጥፉእ ምርግጋጽ ክሲ
ቀሪብልካ ሰለዘሎ፣ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል፡
ን6/2/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ ሲቪል መጋባኣያ
ቁ.39 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ኣብ
ዘየለኻሉ ተራእዩ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣኽርያ
ከሳሲት ወ/ሮ ለተብርሃን ጊላዝጊ በርሀ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ዘርኣብሩኽ ገብረእግዚኣብሄር
ክፍላይ ናይ ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልካ ሰለዘሎ፡
ንጹር ኣድራሻ ሰለዘይብልኻ ብኣካል ወይ
ሕጋዊ ወኪልካ፡ ን29/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ኣብ ዘየለኻሉ ግዜ ቤ/ፍ ውሳነ
ክህበሉ እዩ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ

ዕዳጋ ሓሙስ

ኣብርሃጼን በርሀ በየነ፡ በዓል ቤተይ
ኣቶ ሃብተ ተድላ ዑቕባገርግስ ብሂወት ከሎ
ዝገደፈለይ ውህብቶ ኣብ ማእከል ከተማ
ኣስመራ ናይ ስፉይ ክዳውንቲ (ሬዲ-መይድ)
መሸጢ ብቁ.መዝገብ ASR00008568 ንግዲ
ፍቓድ ቁ/ASL00007430 ዝኾነ፡ ብሕጊ
ይጽደቐለይ ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ተቓዋሚ
ምስ ዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ ክህበሉ ምዃኑ
የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ስምበልን
ኣቶ ዮኑስ ዓፋ መሓመድ፡ ኣደይ ኣብርሀት
ደበሳይ ተስፉ ሰለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ሰለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን9/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሰርጉተጽዮን ቃልኣብ ሃይሉ፡ ኣቦና
ቃልኣብ ሃይሉ ሰብሃቱ ሰለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
ሓደ መዋቲ ሓወይ 4 ተተካእቲ ደቁ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ሰለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን12/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ
ፓራዲዞ
ጸጸራት
ኣቶ
ሃይለ
ግደ
ዘርእማርያም፡
በዓልቲ
ቤተይ
ገብርኤላ
ጊላሚካኤል ተስፋሚካኤል
ሰለዝተሰውአት፡
ንዓይ
ናይ መጸምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ሰለዝበሉ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡
ን9/2/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣበባ ጸጋይ
ዘርእማርያም፡ ወላዲትና
ምልእተ
ገብረስላሴ
ሰለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
2 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና
ይረጋገጸልና
ሰለዝበላ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡ ን9/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ብምኽንያት በዓል ሓድሽ ዓመትን ልደትን ካብ ዕለት 25/12/2017 - 20/01/2018
ዝጸንሕ ኣብ ኩሎም ፍርያትና ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበርና ነበስር!
ፍርያትና እንሸጠሉ ቦታ፡
ኣብ ኣስመራ፦ ኣብ ድኳን ትካል ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ
ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጁራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቓ ዕዳጋ
ብተወሳኺ ናይ ተምሃሮ ዩኒፎርም ስረ፡ ንዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዝደለኽሞ
ሕትመት ኣብ 100% ፍርያት ጡጥ ዝኾነ ማልያታትና፡ ንሆቴላት፡ ቤት መግብን
ካፊተርያታትን ካልኦትን ዘገልግሉ ዩኒፎርም ክዳውንትን ናይ ጣውላ ጨርቅን
ብዝደለኽሞ ዓይነትን ብዝመረጽክሞ ኣገባብን ብርትዓዊ ዋጋን ክነዳልወልኩም
ከምንኽእል ነበስር!
ምርኣይ ምእማን እዩሞ ምጹና! ብዓይነት ፍርያትና፡ ምቑሉል ኣገልግሎትናን ርትዓዊ
ዋጋን ክትዓግቡ ኢኹም!
ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመትን ልደትን!
ቁ.ተሌፎን- 182967/186405 ኣስመራ

ኣቶ ሃብቲት መንቀርዮስ ብርሃነ፡ ወለደይ
መንቀርዮስ በርሃነ ገብራትን ለታይ ካሕሳይ
ወልደጋብርን ሰለዝሞቱ፡ 4 ህልዋት 3 መወቲ

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

ግብሪ ዝኽፈለሉ እዋን
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2018

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

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

ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2018

2.3 ኣብ ደረጃ ‘ሀ’ ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ

ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ 2018

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

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2018
ሚኒስትሪ ፋይናንስ
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር

ሓዳስ

ኤርትራ

13 ጥሪ 2018 - ገጽ 11

መበል 27 ዓመት ቁ.116

General Information and other requirements:
• Place of Work:
Bisha.
• Salary: 		
As per Company salary scale.
• Type of contract
Indefinite Period

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company PLC is inviting interested applicants for the following
position.
1. Position: Employee Relations and Development Supervisor
Department: Employee Services
Number Required: 01
Major Duties and responsibilities:Administration of Personal Development Plans
• Follow up with line management to ensure PDP’s exist for all national
employees identified in the succession and nationalization plan;
•

Upload PDPs received to the PDP Database and update the PDP Tracker daily;

•

Remind line management when PDPs require progress reviews and or has
expired;
Update the PDP Tracker when employees are terminated/transferred/
promoted; and
Participate in quarterly PDP progress meetings.

•
•

Coordinate BMSC Nationalization and Succession Programme
• Follow and ensure the nationalization and succession programme is in place.
•

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.

ምልክታ
ኣቶ ብርሃነ መስፍን ኪዳነ ዝተፈቕደሎም ናይ ቤት መግቢ ንግዳዊ ትካሎም “ጊባቦ ቤት መግቢ”
(GIBABO RESTURANT) ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና
ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤ/ፍ መኣገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቆጺሩ እቲ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።

Assist ERD Manager in identifying successors and liaise with TD and HR to

ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

finalize a list of trainable nationals.
•

successors, line management, HR and TD.
•

Liaise with GET Coordinator to ensure development of GETs is being

•

implemented according to the plan.
Assist ERD Manager in Reviewing PDP and Nationalization SOP.

Coordinate Employee Wellbeing related activities in liaison with various
departments
• Assisting ERD Manager on planning and execution of company sport
related activities and social events
• Facilitate projects and activities to improve employee morale
• Coordinating annual employee morale survey for national employees
•

INVITATION FOR BID

Arrange and participate in progress review meetings with potential

Coordinate Sport activates

Assist with employee disciplinary related matters and grievances/complaints
• Assist in arranging disciplinary hearings including venue, participants,
translator and custody of evidence
• Maintain and work hard to have a good rapport and relationship among
employees
• Ensure all necessary documents are available and participate in
disciplinary hearings sessions.
•

Provide guidance to line management and employees on disciplinary
related policies/procedures.

•

Ensuring employee grievances/complaints are handled in compliance
with the Grievance policy/procedure

•

Ensure disciplinary hearing proceedings are documented by taking
meeting minutes.

1. Sembel hospital is planning to have a well –developed software links customer
(patients) basic information with billing system
2. Sembel hospital now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for
software.
3. Interested bidders may obtain further information from sembel hospital morning
8:00 am - 12:00 am afternoon 2:00 pm - 4:00 pm local time Monday through Friday at
the address given below.
4. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written application to the address below and up on a
payment of a non- refundable Eritrean nakfa fifty (50). Starting from the announcement
published on the newspaper.
5. Bids must be delivered to the address below on or before 10 working days Starting
from the announcement published on the newspaper.
6 .Sembel hospital reserves the right to accept or reject the full or
partial bid.
Address: sembel hospital
Administration and finance
Tel.150175

Notice
Notice is hereby given to the public that the board of directors of Tarco Airlines has
issued a resolution on January 2017 to register the company in the Eritrean capital Asmara. Accordingly, a branch office is established as follows:
Name of the company:

Tarco Airlines

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
Qualifications:
• Diploma/Degree in Business Management/Public Administration
• Specific training on Human resources management is advantageous

Nationality:

Sudan

Head office:

Khartoum, Sudan

Branch head office:

Asmara, Eritrea

Knowledge and Experience:

Capital:

50,000.00 Sudanese pounds

•

•

1 - 4 Years of experience in personal administration and development in
which more than 2 Years in Mining Industry specifically in dealing with
employee related issues.
Knowledge and understanding of the Eritrean Labour Proclamation

Technical Skills
Computer Literacy (MS Office – Intermediate)

Behavioural Skills
Communication (English
and Local language)

Proficient in HR System
Attention to detail
Knowledge of HR Policies, Procedures and Processes

Assertiveness
Interpersonal Relations
skill
Ability to meet deadlines

Ensure that HR audit requirements are met

Accuracy

Address HR issues

Confidentiality

Business Communication skills
Knowledge of current legislation

Integrity/Ethical
Ability to work under
pressure
Strategic thinking
Problem solver

Administrative skill
Report writing skills
Manage the audit requirements
Labour Legislation knowledge

Objectives of the company
1. To carry on business of all kinds of aviation transport including passengers, cargo
and mail transport and have a right to charter and hire airlines upon the consent of the
competent authority.
2. To conduct business on e-ticket services, cargo, mail transport and air taxi upon the
consent of the competent authority.
3. To establish centers for the foreign airlines operations, logistic services for cargo
and distribution companies, training pilots and air navigation systems.
4. To establish and undertake business engineering works of all kinds such as
electrical, mechanical and hydraulic for aeronautics systems upon the consent of the
competent authority.
5. To carry on business in the investment area associated with the company’s
purposes.
6. To undertake business of general sales agents and international airlines agents for
passengers and cargo transport and duties associated with such works and to implement
the contents of the agreements that would be signed with the international airlines.
7. To conduct business of air handling and to supply the aviation companies with all
their needs of the equipments and materials which are necessary to passenger services
upon the consent of the competent authority.
Manager:

Mr. Mohamed AbdalwhabDaleel

The branch is established for unlimited period of time.
Tarco Airlines
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ቱርኪ፡ ናብ ኣመሪካ ንዝጐዓዙ ዜጋታታ ተጠንቅቕ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ሊድያ በረኸት

ትራምፕ ናይ ብሪጣንያ
ዑደቱ ሰሪዙ

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ
ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ናብ ብሪጣንያ
ከካይዶ ዝወጠኖ ምብጻሕ ከም ዝሰረዞ
ኣፍሊጡ።
ዶናልድ ትራምፕ ነቲ 1.2 ቢልዮን
ዶላር ዝወደአ ሓድሽ ህንጻ ኤምባሲ
ኣመሪካ መሪቑ ክኸፍቶ መደብ ከም
ዝነበረ ይግለጽ።
ይኹን እምበር ትራምፕ፡ ኣቐዲሙ
ኣብ ከተማ ለንደን ዝነበረ ህንጻ ኤምባሲ
ኣመሪካ ካብዚ ሓድሽ ህንጻ ኣጸቢቑ ከም
ዝበልጽ ብምጥቃስ፡ ምምሕዳር ባራክ ኦባማ
ነቲ ናይ ቀደም ህንጻ ብምሻጡ ጌጋ ከም
ዝፈጸመ ገሊጹ። ነዚ ንምቅዋም ድማ ነቲ
ሓዲሽ ህንጻ ክበጽሖ ባህጊ ከምዘይብሉን
ነቲ ናይ መመረቕታ ጽምብል ከም
ዘይሳተፎን ገሊጹ።
ኣብቲ ጽምብል ኣብ ክንዲ ፕረዚደንት
ትራምፕ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ

ሬክስ ቲለርሰን፡ ነቲ ህንጻ መሪቑ ከም
ዝኸፍቶ ተገሊጹ ኣሎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ቅድሚኡ ንዝነበረ
ምምሕዳር ኦባማ ብተደጋጋሚ ክወቕሶ’ዩ
ዝስማዕ።
የግዳስ ምግዓዝ ናይ’ቲ ኤምባሲ፡
ኦባማ ኣብ ስልጣን ቅድሚ ምምጽኡ
ኣብ ጥቅምቲ 2008 ከም እተወሰነ
ንምንጭታት’ታ ሃገር ብምጥቃስ ቢቢሲ
ይሕብር።
ብኻልእ ወገን ፕረዚደንት ትራምፕ
ንጉዳይ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ባይቶ
እታ ሃገር ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ናብተን
ምንጪ ስደተኛታት ዝበለን ሃገራት ሀይቲ፡
ኤል ሳልቫዶርን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝቐንዐ
ኣነዋሪ ጸርፊ ድሕሪ ምድርጕሑ፡ ሓያሎ
ሰበ-ስልጣንን ፖለቲከኛታትን ነቲ ብልሳን
ትራምፕ ዝወጸ ጸርፊ፡ ኣነዋርን ዓሌታውን
ክብሉ ይኹንንዎ ምህላዎም ተሓቢሩ።

መስራቲ ዊኪሊክስ ዜግነት
ኤኳዶር ረኺቡ
ኤኳዶር፡ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ
ዝርከብ ኤምባሲኣ ተዓቚቡ ንዘሎ
መስራቲ ‘ዊኪሊክስ’ ጁልያን ኣሳንጅ
ዜግነት ከም ዝሃበቶ ኣፍሊጣ።
ንልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል
ኣብ ውሽጢ ህንጻ ኤምባሲ ኤኳዶር
ኣብ ለንደን ተዓቚቡ ዘሎ ጁልያን
ኣሳንጅ፡ መሰል ዜግነት ተዋሂቡ
ብምህላዉ ዜጋታት ኤኳዶር
ዝረኽብዎ መሰላት ንዓኡ’ውን ከም
ዝወሃቦ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ’ታ
ሃገር ማሪያ ኤስፒኖሳ ገሊጻ። በዚ ድማ
ኤኳዶር ነቲ ውልቀ-ሰብ ተወሳኺ ናይ
ድሕነት መሰል ክትህቦን ዜጋኣ ብምዃኑ
ኣብ መጋባእያታት ክትጣበቐሉን ከም
እትኽእል እታ ሚኒስተር ኣፍሊጣ።
ኣውስትራልያዊ ጁልያን ኣሳንጅ፡
ብሪጣንያ ናብ ሽወደን ኣሕሊፋ ከተረክቦ
ኣብ እትቀራረበሉ ዝነበረት እዋን’ዩ ኣብ
2012 ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ
ኤኳዶር ዕቑባ ሓቲቱ። ክሳብ ሕጂ ድማ
ኣብቲ ህንጻ ይነብር ኣሎ።
ፖሊስ ብሪጣንያ እቲ ብኽሲ ዓመጽ
ዝድለ ውልቀ-ሰብ ካብቲ ተዓቚቡሉ ዘሎ
ህንጻ እንተደኣ ወጺኡ፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ከም ዘእትዎን ኣሕሊፉ ናብ ሽወደን ከም
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ሓማሴን

ቱርኪ፡ ናብ ኣመሪካ ዝጓዓዙ ዜጋታታ
ዕንቅፋት ከጋጥሞም ከምዝኽእል
ኣጠንቂቓ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ፡ ናብ
ኣመሪካ ዝጐዓዙ ዜጋታቱ ዝተፈላለየ
ዕንቅፋትን ሽበራዊ መጥቃዕትን
ከጋጥሞሞ ተኽእሎታት ስለዘሎ
መደባቶም ክኽልሱ መኺሩ። ዜጋታት
ቱርኪ ኣብ ኣመሪካ ክኣትዉ እንከለዉ
ብሓይልታት ጸጥታ ናይታ ሃገር ናይ
ሃውሪ ማእሰርቲ ክገጥሞም ከም ዝኽእል
እውን እቲ ሚኒስትሪ ኣገንዚቡ።
ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ኣመሪካ
ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት እናወሰኸ
ምምጽኡ
ዝጠቐሰ
መግለጺ
ናይቲ ሚኒስትሪ፡ ዜጋታት ቱርኪ
ንድሕነቶም ዘስግእ ውሳነታት ክወስዱ
ከምዘይብሎም መኺሩ። ኣብታ ሃገር
ንዜጋታት ቱርኪ ብዘይ ዝዀነ ኣበር
ናይ ምእሳር ተርእዮታት ስለዘሎ’ውን
ካብዚ ክጥንቀቑ ብተወሳኺ ምዒዱ።
ዝሓለፈ ኣዋርሕ፡ ኣብ ኦሃዮ፡ ሚኒሶታ፡
ተክሳስን ኒውዮርክን ብጽልኢ ዝቐሓሩ
ውልቀ-ሰባት ናይ ሃውሪ መጥቃዕቲ

ይረኣያ ምህላወን ምንጭታት ዜና
ይሕብሩ።
ዝሓለፈ ቅንያት ቱርኪ፡ ብኣመሪካ
ኣብ ሶርያ ንዕጡቓት ኩርድ ዝወሃብ
ዘሎ ሓገዛት ብህጹጽ ደው ክብል ጸዊዓ።
ንላዕለዋይ ኣመሪካዊ ዲፕሎማሰኛ ኣብ
ኣንካራ ብምጽዋዕ ድማ ንተግባራት
ዋሽንግተን ዘለዋ ተቓውሞ ገሊጻ።
ኣቐዲሙ’ውን ኣብ መንጎ‘ተን
ኣባላት ኪዳን - ኔቶ ዝዀና ሃገራት
ብጉዳያት ቪዛ ዝተላዕለ ዘይምስምማዕ
ተኸሲቱ ምንባሩ ይዝከር።

ፖሊስ ቱኒዝያ 800 ሰባት ቀዪዱ
ፖሊስ ቱኒዝያ ኣብታ ሃገር ናዕቢ ከም
ዘካየዱ ዝገለጾም 800 ሰባት ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ከም ዘእተወ ሓቢሩ።
ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ ከተማታት ቱኒዝያ
ተደጋጋሚ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ይርአ
ምህላዉ ምንጭታት’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ፡ ኣብ ሰሜናዊ
ከተማ ሲሊያና ናይ ተቓውሞ ሰልፊ
ዘካይዱ ዝነበሩ መንእሰያት ናብ ኣባላት
ፖሊስ ኣእማን ክድርብዩ ብምጅማሮም፡
ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ተኲሱሎም። ኣብ
ካልኦት ከባቢታት ዝተኻየደ ሰልፍታት
ግን ሰላማዊ ምንባሩ’ዩ ዝግለጽ።
ኣፈኛ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት
ቱኒዝያ ካሊፋ ቺባኒ፡ እቶም ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ዝርከቡ ሰባት ብቕልጡፍ ናብ
ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ
ሞንጎ እቶም ናዕቢ ዘካየዱ መንእሰያትን
ካብ 7ይ ገጽ ዝቐጸለ

ዘረክቦን የጠንቅቕ። እንተዀነ ኣሳንጅ
ዝዓበየ ስግኣቱ ሽወደን ናብ ኣመሪካ
ከይተረክቦ ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ።
መርበብ
ሓበሬታ
ዊኪሊክስ፡
ዲፕሎማስያውን
ወተሃደራውን
ምስጢራዊ ሰነዳት ኣመሪካን ካልኦት
ሃገራትን ብመርበብ ሓበሬታ ድሕሪ
ምዝርግሑ፡ ኣመሪካ ንመስራቲ ናይቲ
መርበብ ጁልያን ኣሳንጅ ብዕቱብ ትደልዮ
ምህላዋ ይሕበር።
ጁልያን ኣሳንጅ ካብቲ ዝርከበሉ
ኤምባሲ ናብ ኤኳዶር ክግዕዝ ብብሪጣንያ
ፍቓድ ክወሃቦ ብመንግስቲ ኤኳዶር’ኳ
ተደጋጋሚ ሕቶ እንተቐረበ፡ ብሪጣንያ
ግን ከም እትነጽጎን ብፍቓዱ ናብ ፍርዲ
ክቐርብ ከም ዘለዎን ተገንዝብ።

ከም ዘካየዱ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ
ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ፡ ኣብታ ሃገር
ዝርከቡ ዜጋታቱ ኣብ ምንቅስቓሳቶም
ጥንቃቐታት ከዘውትሩ መኺሩ።
መንግስቲ ቱርኪ ነዚ መግለጺ
ዘውጸአ፡ ድሕሪ’ቲ ኣመሪካ ብጸጥታዊ
ምኽንያት ዜጋታታ ናብ ቱርኪ፡
ሱዳን፡ ፓኪስታንን ጓቲማላን ከይገሹ
ምጥንቃቓ እዩ።
ጥቡቕ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና
ዝጸንሐን ኣመሪካን ቱርኪን ኣብ ቀረባ
እዋን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክጐራፈጣ
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ስርዓት ዝቐየራ ሃገራት ኰይና፡ ሕጂ’ውን
ኣብታ ሃገር ድኽነትን ሽቕለት-ኣልቦነትን
ገኒኑ ብምህላዉ ኣንጻር’ቲ ዘሎ ስርዓት
ቀጻሊ ተቓውሞን ናዕቢን ይርአ ምህላዉ
ይግለጽ።

ክፍሊ ታዕሊም ...

ኣብ’ዚ ክግለጽ ዘለዎ፡ ተራ ሰድራ-ቤት
ኣብ ምድላው እቶም ናብ ሳዋ ዝወርዱ
ደቆም’ዩ። ኣዝዮም ንፉዓትን ጻዕራማትን
ተማሃሮ ይመጽኡና እዮም። በቲ ካልእ
ድማ፡ ካልሶም ሓጺቦም ዘይፈልጡ
ተማሃሮ የጋጥሙኻ። ብጽቡቕ ስነምግባር ዝተመልመሉ፡ ዝዀነ ጌጋ
ከይፈጸሙ ዝምረቑ ኣብነታውያን
ተማሃሮ ኣለው። መዓልታዊ ዝቕጽዑን
ዝፍርሙን ተማሃሮ ድማ ኣለዉ።
ኣብ’ዚ ግዜ ብሳዋ ዘይሓለፈ ወላዲ
ስለዘየለ፡ ወለዲ ንደቆም ብግቡእ
ሃኒጾም ኣቐዲሞም ብዛዕባ ሳዋ ዘለዎም
ተመኵሮታት ምስ ዘካፍልዎም ኣብ
ስራሕና ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ።”
ኣብ ሳዋ ምሉእ ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ብምህላውን፡ እቶም ተማሃሮ ኣብ
መነባብሮኦም ዝጎድሎም ነገር ከም ዘየለን፡
ግቡእ ኣባታዊ ክንክንን ምክትታልን
ከምዝረኽቡ ድሕሪ ብምሕባር ከኣ፡

ዕለት

ፖሊስን ብዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ህይወት
ይኹን ንብረት ዝወረደ ዓቢ ጉድኣት ከም
ዘየለ ድማ ወሲኹ የረድእ።
ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገረ ቱኒዝያ ሓንቲ
ካብተን ኣብ 2001 ብህዝባዊ ምልዕዓል

ወለዲ ኣብ ክንዲ ንደቆም መግብን
ክዳንን ቋጺሮም ናብ ሳዋ ዝሰዱ፡ ነቲ
ዝጽበዮም ዘሎ ሓዲሽ ገጽ ህይወት
ዝኸውን ምኽርን ተመኵሮን ከቑዎም
ተማሕጺኑ።

ሕጂ ኣብ ስራሕካ ዕጉብ ዲኻ?
“ሞያ ምስልጣን ከቢድን ብዙሕ
መስዋእቲ ዝሓትትን’ዩ። እቶም ኣብ
ዝተፈላለዩ ዙርያታት ዘሰልጠንኩዎም
ተማሃሮ “ሳቤቶ” ኢሎም ሰላም

ጎደና
ጎደና ሓማሴን - 176፡ ቁ.1፡ ከባቢ ሴዳው
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ክብሉንን፡ ኣብ’ቲ ዘለዉዎ ቦታ ነቲ
ዘምጽኣኒ ጉዳይ ከሳልጡለይ ላዕልን
ታሕትን ክብሉን፡ ብዓቢኡ ድማ
ልዑል ቦታ ሒዞም ክሪኦም እንከለኹ፡
ብጣዕሚ’ዩ ሓበን ዝስማዓኒ። ኣብ’ዚ
ዘለዉዎ ደረጃ ንኽበጽሑ፡ ንእሽቶ
ኣበርክቶ ስለ ዝገበርኩ። ዝዀነ ዓላማይ
ንሃለኽለኽ ታዕሊምን ስልጠናን በዚ
ጻማ’ዚ እዩ ዝድብሶ። ዓወት ደቂ ሳዋ፡
ዓወት መላእ ኣባላት ክፍሊ ታዕሊም’ዩ።
ዓላማይ - ኣቦ ኣሽሓት ብምዃኑ።”
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