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ስረሓት ዓሳ ጥዑም ማይ
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ገጽ 5
ኣነ ኢደይ ከይሓወስኩሉ
ደው ኣይክብልን እዩ!

ገጽ 6
ምስ ደራሲት ሮውሊንግስ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 7
ሓልፊ ምጻር

ገጽ 9
ሪያል ማድሪድ

ንሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ዝምልከት ሓበሬታ ተዋሂቡ
ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ
ትምህርትን ምርምርን፡ ብዛዕባ’ቲ ካብ
18 ክሳብ 23 መጋቢት ኣብ ውሽጢ
ሃገርን ወጻእን ዝካየድ ሃገራዊ መልቀቒ
ፈተና 2ይ ደረጃ፡ ተመሃሮ ክፈልጥዎ
ዘለዎም ሓበሬታ ሂቡ።
ኣብ’ቲ
ሃገራዊ
ኢንስቲትዩት
ዳይረክተር ማእከል ፈተና ዶ/ር
ብስራት ገብሩ ብ13 መጋቢት ንኤሪና
ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ እቲ ፈተና
ንተመሃሮ ናይ ህይወቶም መቐይሮ
ስለዝኾነ፡ ንኣገባቡ ዝምልከት ግቡእ
ሓበሬታ ሰኒቖም ክኣትዉ መሰረታዊ

ምዃኑ ገሊጻ። ኣገባብ ፈተና ከከም
ዓውደ-ትምህርቱ ካብ 70 ክሳብ 80
ሚእታዊት - ምረጽ፡ እቲ ዝተረፈ ድማ
ብጽሑፍ ዝምለስ ከምዝኾነ እውን
ሓቢራ።
እቲ ፈተና ብ13 ዓይነታት ዓውደትምህርቲ ከምዝወሃብ፡ እንተዀነ
ግን ሓደ ተመሃራይ ግድን ብኹለን
ይፍተን ማለት ከምዘይኮነ ዘነጸረት
ዶክተር ብስራት፡ እንግሊዝን ቊጽርን
ንኹሉን ብሓባርን ዝወሃብ ምዃኑን፡
ካብ’ተን ካልኦት ድማ ሓደ ተመሃራይ
ብምርጫኡን ከከም ዝምባለኡን ሰለስተ

ወይ ልዕሊኡ ክወስድ ከምዝኽእልን
ኣረዲኣ።
ኣብ ኣገዳስነት ምኽባር ግዜ ኣብ
እዋን ፈተና - ጸቒጣ ዝተዛረበት
ዶክተር ብስራት፡ ተፈተንቲ ብኣጋ
ኣብ መፈተኒ ቦታ ክርከቡን ደንጒኻ
ምምጻእ ከምዘይፍቀድን ኣገንዚባ።
ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ
መርመራ፡ ነቶም ጥቓ-ጥቓ ኮፍ ዝብሉ
ተመሃሮ ብዓይነት ዝተፈለየ ኣገባብ
ፈተና ተዳልዩ ምህላዉ፡ ኣብ ምእራም
ድማ ሓድሽ ሶፍት-ዌር ተኣታትዩ
ከምዘሎ ገሊጻ።

ህዝቢ ጸረ-ባልዕ መድሃኒት ኣብ ዘለዎ
ኮሚደረ ክጥንቀቕ ተመኺሩ
ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ደቡብ፡
ጸረ-ባልዕ ዘለዎ ኮሚደረ ኣብ ዕዳጋታት
ይርአ ስለ ዘሎ፡ ህዝቢ ኣስተውዒሉ
ክገዝእ፡
ንሓረስቶት፡
ነጋዶን
ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ኣብ
ዝሃቦ ኣስተምህሮ ኣተሓሳሲቡ።
እቲ ብ7 መጋቢት ኣብ ከተማ

መንደፈራ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ፡
ኣብ ቀረባ እዋን ብዞባ ጋሽ ባርካ
ኣቢሉ ንተጠቀምቲ ኣብ ዝተሸጠ
ኮሚደረ ዝተራእየ በካሊ ባእታታት
ንምውጋድ፡ ከምኡ’ውን ንቕሓት
ህዝቢን ነጋዶን ክብ ብምባል ካብ
ሳዕቤናቱ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ።

ሓላፊ ጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት
ቁጽጽር ኣቶ ተስፋስላሰ ተስፋሚካኤል
ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ፡ ብደረጃ ዓለም
- ብሰንኪ ጸረ-ባልዕ መድኒት ኣብ
ዓመት ኣስታት 3 ሚልዮን ናይ
ምምራዝ ሓደጋን 20 ሽሕ ሞትን
ከምዘጋጥም ጠቒሱ፡ እቲ ተርእዮ

ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ
ከምዘዳኽም፡ መኻንነት ከም ዘስዕብ፡
ከምኡ’ውን ጠንቂ ሕማማት መንሽሮ፡
ኩሊት፡ ናይ ኣእምሮን ምስተንፋስን
ጸገማት ንካልእን ከምዝኾነ ብምሕባር፡
ሓረስቶት ኣብ ኮሚደረ ጸረ-ባልዕ

ሚዛን ተስፋሚካኤል

ክጥቀሙ ምስ ዝደልዩ፡ ኣብ ፍረ
ቅድሚ ምብጽሑ ክኸውን ከምዝግባእ
ሓቢሩ።
ክኢላ ዞባዊ ምኽልካል ቡቕሊ
ኣቶ ጴጥሮስ ሃብተሚካኤል ብግዲኡ፡
ተኽሊ ኮሚደረ ካብ ምፍላስ ክሳብ
ምፍራይ ቀጻሊ ኩለላን ጽሬትን ስለ
ዘድልዮ፡ ግዝዋ እትዕቁበሉ ቦታታት
ኣለሊኻ መድሃኒት ምንጻግ፡ ለመምቲ
ሓሰኻ ኣብ ዝራኣዩሉ፡ ንቘጽሊን
ጉንድን ስለ ዘጥቅዑ ግቡእ ዓቐን
መድሃኒት ምንጻግ፡ ኣብ ኮሚደረ ዝግበር
መድሃኒት ድማ ቅድሚ ምቕንጣብ
ፍረ- ቅድሚ 21 መዓልታት ክኸውን
ከምዝግባእ ኣረዲኡ።
ተሳተፍቲ፡ ዝተበከለ ኮሚደረ ዝሸጡ
ክሳብ ፍቓድ ንግዲ ምሕዳግ ዝበጽሕ
ስጕምቲ ክውሰደሎም፡ ንሓረስቶት
ድማ ቀጻሊ ጐስጓሳትን ትምህርትን
ክወሃብ
ዝብል
ርእይቶታት
ኣቕሪቦም።
“መድሃኒቲ ጸረ ባልዕ ብግቡእ
እንተዘይተጠቒምካሉ ቀታሊ እዩ”
ዝበለ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሕርሻን
መሬትን ዞባ ደቡብ፡ ኣቶ የማነ ኣባይ፡
ሓረስቶት ግቡእ ኣጠቓቕማ ጸረባልዕ መድሃኒት ከዘውትሩን ኪንዮ
ኣታዊታቶም፡ ጥዕናን ውሕስነትን
ህዝቢ ከቐድሙን ተላብዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣፍዓበት - ኣገዳስነት መገብቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ተዘሪቡሉ

ነበርቲ ከተማ ኣፍዓበት ወፈራዊ
ጽሬት ኣሰላሲሎም
ነበርቲ ከተማ ኣፍዓበት፡ ጽሬት
ከባቢ ብምውሓስ ተመሓላለፍቲ
ሕማማት ንምግታእ ዝዓለመ
ወፈራታት ኣሰላሲሎም።
በቲ ተመሃሮን ሰራሕተኛታት
ትካላት
መንግስትን
እውን
ዝተሳተፍዎ ስራሕ፡ መፋረዪ
ጣንጡ ብምዃን ጠንቂ ሕማም
ዓሶ ክኸውን ዝኽእል ጎዳጒዲ
ከምእተደፍነ፡ ካብ ምምሕዳር’ቲ
ንኡስ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ
ገሊጹ።
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡
ዕላማ ናይ’ቲ ኣብ ሰሙን ሓደ

መዓልቲ ወፈራ ብምውዳብ
ዝተዓመ ስራሕ፡ ብሰንኪ ጉድለት
ንጽህና
ዝስዕቡ
ሕማማት
ንምግታእ ምዃኑ ብምሕባር፡
ንዝያዳ ኣድማዕነት ናይቲ መደብ፡
ዘለዎም ሕጽረት ናውቲ ማእቶት
ክማላእ ተላብዮም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ካብ
ከተማ ኣፍዓበት ናብ ሻባይ-መንደር
ዝወስድ ተበላሽዩ ዝነበረ ጽርግያ፡
ተመሃሮን ኣባላት ሓይልታት
ምክልኻልን ከምዝጸገንዎ፡ ወኪል
ኤሪና ሓቢሩ።

ካብ 4ይ ገጽ ዝቐጸለ....

ስረሓት ዓሳ ጥዑም...
ዝኽእል ኣብ መነባብሮኦም ብውሕስነት
መግብን ኣታዊታትን ክህልዎ ዝኽእል
ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን።
ብሓፈሻ ኣብ ከባቢ ዲጋታት
ዝነብሩ ሕብረተ-ሰባት ኤርትራ ብዛዕባ
ኣገዳስነት ዓሳታት ጥዑም ማይ ኣብ
ምምሕያሽ መነባብሮን ምውሓስ
መግብን ክህልዎ ዝኽእል ኣበርክቶ

ደረጃ ንቕሓቶም ትሑት እዩ። ኣብዚ
ሕጂ እዋን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ፡
ስረሓት ዓሳ ጥዑም ማይ ከምቲ ዝድለ
ንኸይምዕብል ዝገብሩ ዘለዉ ቀንዲ
ጠንቅታት እንታይ እዮም ብምልልላይ፣
ንምዕባለ ልምዓት ዓሳታት ጥዑም
ማይ ምስ መሻርኽቲ ብምዃን ዓቲቡ
ይሰርሕ ኣሎ።

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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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡
ተሳታፍነት ኣብ መኣዲ ትምህርቲ
ንምትብባዕ፡ ኣብ’ተን ዝረሓቓ
ከባቢታት መገብቲ ኣብያተትምህርቲ ንምኽፋት መደብ
ከምዘሎ፡ ንጥፈታት ትምህርቲ
ንምግምጋምን መጻኢ መደባት
ንምስኣልን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ
ተሓቢሩ።
ሓለፍቲ ትምህርቲ፡ ኣብ

ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ
ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ፡
ተራ መማህራንን ወለድን ኣብ
ቀጻልነትን ብቕዓትን ትምህርቲ፡
ከምኡ’ውን ኣገዳስነት ትካላት
ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት
ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ
ሂቦም።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡

መምህር መሓመድ-ዓሊ እድሪስ
ድማ፡ ጉዳይ ትምህርቲ ሓላፍነት
መላእ ሕብረት-ሰብን ኣካላት
መንግስትን ምዃኑ፡ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ ዕድመኦም ንትምህርቲ
ዝበጽሐ ሓያሎ ቈልዑ ኣብ
መኣዲ ትምህርቲ ስለዘየለዉ
ድማ - ነዚኦም ዕድል ንምሃብ፡
ኣብ ቀረባኦም ትካል ትምህርቲ
ምኽፋት ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።

ዓረዛ - ኣባላት ሃማደኤ ወፈራዊ ስራሓት ኣካዪደን
ኣባላት ሃማደኤ ኣብ ንኡስ
ዞባ ዓረዛ፡ ብምኽንያት 8
መጋቢት - ኣህጉራዊ መዓልቲ
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ንጥፈታት
ምዕቃብ ማይን ሓመድን
ምውሓስ ጽሬት ኣከባብን
ዘተኰረ ወፈራታት ልምዓት
ኣሰላሲለን።

እቲ ወፈራታት፡ ኣብ 22

ልምዕታዊ ንጥፈታት ልዕሊ 70

ምምሕዳራት ከባቢ ከምእተኻየደ፡
ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ሓላፊት ሃማደኤ ኣብ ንኡስ
ዞባ ዓረዛ ወ/ሮ ታቦቱ ከሰተ ኣብ
ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ሳላ’ቲ ብቐጻሊ
ዝዓቢ ዘሎ ውዳቤታት ሃማደኤ፡
ተሳትፎ ደቂኣንስትዮ ኣብ

ሚእታዊት ከምዝኾነ ኣረዲኣ።
ተሳተፍቲ
ወፈራታት፡
ተልእኾአን ምስ ህልው
መደረኽ ሰላም ብምስናይ፡
ሃገራዊ መደባት ንምድንፋዕ
ዘለወን ድልውነት ኣረጋጊጸን።

ኣቑርደት - መደባት ቅድመ-ትምህርቲ ቈላሕታ
ክወሃቦ ተሓቲቱ
ቅድመ-ትምህርቲ
መሰረት
ዝቕጽል ጒዕዞ ትምህርቲ ስለዝኾነ፡
ነበርቲ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት ነቲ
መደብ ዓቢ ቈላሕታ ብምሃብ፡
ሓገዛቶም ከበርክቱ መዘኻኸሪ
ቀሪቡ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ
ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር
ገብረሚካኤል ኣልኣዛር፡ ህጻናት
ክሳብ ኣርባዕተ ዓመት ዝበጽሑ
ክንክን ወለዲ ከምዘድልዮም፡

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

ድሕሪኡ ግን ወለድን ሕብረተሰብን ኣብ መኣዲ ቅድመትምህርቲ ከምዝሳተፉ ክገብርዎም
ግዴታ ከምዘለዎም ብምሕባር፡ ምስ
ምምሕዳራት ተሓጋጊዞም እውን
ንቅድመ-ትምህርቲ
ዘገልግል
ክፍልታት ኣብ ምስራሕን
ቈልዑ ዝዘናግዑሉ ቦታታት ኣብ
ምምችቻእን ክነጥፉ ጸዊዑ።
ወለዲ፡
ብቅድመ-ትምህርቲ
ዝሓለፈ ቈልዓ ኣብ ዝመጽእ
ናይ ትምህርቲ ጒዕዞኡ ዕዉት
ከምዝኸውን ብግብሪ ይርእይዎ
ከምዘለዉ ብምሕባር፡ ንዝያዳ
ውሕስነት፡ ናብ ኣብያተ-ትምህርቲ
ዝወስድ ጽርግያታት ምልክታት

ትራፊክ ክትከለሉ ተላብዮም።
መምህራን ቅድመ-ትምህርቲ
ድማ፡ ትካላት ቅድመ-ትምህርቲ
ንቘልዑ ኣብ ዝህብኦ ኣገልግሎት
ደገፍ ኣካላት መንግስቲ፡ ወለድን
ሕብረተ-ሰብን
ከምዘድልየን
ብምሕባር፡ ኣብ ዋጋ ክራይ፡
መዘናግዒ ናውቲን ካልእን እውን
ጸገም ስለዘሎ፡ ናይ ዝምልከቶም
ኣካላት ቈላሕታ ሓቲተን።
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት፡ 275
ደቂ-ኣንስትዮ ንዝርከባኦም 555
ቈልዑ ኣገልግሎት ዝህባ 6 ኮማዊ
ኣብያተ-ትምህርትን
ሰለስተ
ትካላት
ቅድመ-ትምህርትን
ኣለዋ።

ኣብ ናቕፋ፡ ቅነ ኣብያተትምህርቲ ተኻዪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ፡ ተመሃሮ ጐድኒጐድኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም፡ ኣብ
ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ዕዙዝ
ሱታፌ ንኽህልዎም ዝዓለመ ቅነ ኣብያተትምህርቲ ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ውድድራት ኲዕሶ እግሪ፡
ኣትለቲክስን ቅድድም ብሽክለታን
ከምኡ’ውን ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦታት
ዘጠቓለለ ቅነ፡ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ
ዝምስገን ከምዝነበረ ተፈሊጡ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ
ኣብቲ ንኡስ ዞባ፡ መምህር ዓብዱላሂ

ሳልሕ፡ ክክየድ ዝቐነየ ቅነ፡ ኣብ ተመሃሮ
ፍቕርን ሓድነትን ንምዂስኳስ፡ ተመኲሮ
ንምልውዋጥ፡ ከምኡ’ውን ዓቕሚታቶምን
ዝንባለታቶምን ፈቲሾም ዝበረኸ ውጽኢት
ንኽውጥኑ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ።
ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ ንምውዳቡ፡
ደገፍ ሕብረተሰብ፡ ኣካላት መንግስትን
ሃገራውያን ማሕበራትን ክዓዝዝ ድማ
ጸዊዑ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ’ቲ ውድድራት
ብውልቅን ብደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲን
ንዝተዓወቱ፡ ሽልማት ተዓዲሉ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.167

ሃይለ ዳኒኤል

ናሳ፡ ካብ ወርሒ ዝመጸ ቅምሶ ይምርምር
ናሳ፡ ቅድሚ ኣስታት ሓምሳ ዓመት ካብ
ወርሒ ብመንገዲ መንኰርኮራት ኣፖሎ
15ን ኣፖሎ 17ን ንዘምጽኦ ብዝሒ
ዘለዎ ቅምሶ ሓመድ፡ ንመጀመርያ እዋን
ክምርምሮ ምዃኑ ሓቢሩ።
እቲ ትካል ጠፈር፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ከም ዝገለጾ፡ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዕጹው
ኰይኑ ዝጸንሐ ቅምሶ ዝምርምራ ክልተ
ጉጅለታት ኣቚሙ ኣሎ። ናሳ ወሲኹ፡
ነዚ ቅምሶታት ንምምርማር ዝወሰነሉ
ምኽንያት - ብቐንዱ ነቲ ኣብ ውሽጢ’ዚ
ዝመጽእ 10 ዓመታት ከካይዶ ወጢኑ
ዘሎ ጕዕዞ ናብ ወርሒ ሓጋዚ ክኸውን
ስለዝኽእል ምዃኑ ኣረዲኡ።
እዚ ንዝሓለፈ ሓምሳ ዓመታት
ከይተኸፍተ ዝጸንሐ ቅምሶታት ሓመድ
ናይ ወርሒ፡ ንተመራመርቲ ብብዙሕ
መንገዲታት ክሕግዞም ምዃኑ እዩ
ዝግለጽ። እዚ ከኣ ኣብቲ ሽዑ እዋን
ብልክዕ ክፈልጥዎን ከላልይዎን ዘይከኣሉ
ብዙሓት ምስጢራት ምስ’ዚ ኣብዚ ሕጂ
እዋን ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ
ክገሃዱ ክኽእሉ እዮም። ከምዚ ዝዓይነቱ
ምርምራት ድማ ነቶም ተመራመርቲ
ብዘይካ’ቲ ኣብ ምግንጻል ዘይተዳህሰሱ
ምስጢራት፡ ኣብ መጻኢ ዝካየዱ
ምብጻሕ ናብታ ኣብ ዙርያ መሬት

ሓጸርቲ ዜናታት
ሳይ-ቴክ . . .
# ኣብ ናይጀርያ ዝመደበራ ጁሚያ
ዝስማ ትካል እታ ናይ መጀመርያ ኣብ
ዕዳጋታት ኣክስዮን ኒው-ዮርክ ዝኣተወት
ኣፍሪቃዊት ትካል ክትከውን ምዃና
ተሓቢሩ።
# ቅድሚ 30 ዓመታት ንዌብ ዝመሃዘ
ሰር ቲም በርነርስ-ሊ፡ ነቲ ናይ ምንባር
ዕድል ወዲ-ሰብ እናኣጽበበ ዝኸይድ
ዘሎ መስርሕን ኢንተርነት ዝፈጠሮ ዘሎ
ዕግርግርን ጸጥታዊ ጸገማትን ብቕልጡፍ
መግትኢ ክግበረሉ ጸዊዑ።
# ኣብ ማክስ ፕላንክ ኢንስቲትዩት
ዝመደበሮም ተመራመርቲ፡ ቀዳሞት
እንስሳታት ካብቲ ማዕቢሎምሉ ዝበሃል
ግዜ ድሒሮም ከም ዝመጽኡ ዝገልጽ
መርትዖታት ከም ዝረኸቡ ሓቢሮም።
# ኩባንያ ኣመሪካ ቦይንግ ክሳብ
2022 ኣብ ዘሎ እዋን ናብ ኣጽዋር
ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪካ ዝጽንበራ ሰብ
ኣልቦ ሳብ-ማሪናት ክሰርሕ ከም ዝጅምር
ኣፍሊጡ። እዚ ኣፍራዪ ነፈርቲ ዝዀነ
ኩባንያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ናብ
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ማሌዥያን
ዝሸጠን ቦይን 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን
ነፈርቲ ጠንቁ ብዘይተነጸረ ምኽንያት ካብ
ሰማይ ሃንደበት ተነቚተን ብምሕምሻሸን
ብርካዊ ዋጋታቱ ነክዩ እዩ ዘሎ።
# ዓለምና ብዲጂታዊ መሳርሒ ኣብ
ትሕቲ ቁጽጽር ሒደት ኣካላት ትኣቱ
ከምዘላ ዝተፈላለዩ ሊቃውንቲ የጠንቅቑ
ኣለዉ።

እትዀልል ወርሒ - ኣተዓቓቕባን
ኣቀማምጣን ቅምሶታት ሓድሽ ሜላታት
ንምትእትታው ክጠቅም ይኽእል እዩ።
እዘን ኣብ ክልተ ተመቒለን ዘለዋ
ጉጅለታት
ተመራመርቲ፡
እታ
ቀዳመይቲ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ
ዕማም ክተሰላስል እንከላ፡ እታ ካልኣይቲ
ጉጅለ ድማ ንጂኦሎጂያዊ ታሪኽ ናይ
ወርሒ ከተጽንዕ እያ።
እዚ ብናሳ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ
ምስቲ ሎሚ ዓመት መበል ሓምሳ
ዓመቱ ዝብዓል በቲ ትካል ጠፈር
ዝተኻየደ ቀዳማይ ታሪኻዊ ጕዕዞ ወዲ
ሰብ ናብ ወርሒ ክገጥም ክኢሉ ኣሎ።
ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቀረባ ዓመታት ድማ
እቲ ትካል ምርምር ዳግማይ ናብ ወርሒ
ተልእኾ ክፍጽም ትጽቢት ኣሎ።
ናሳ ብዘውጽኦ መግለጺ መሰረት፡ እቲ
ትካል ንተልእኾታት ናብ ወርሒ ድሕሪኡ
ድማ ናብ ማርስ ዝኸውን ኣስታት 21
ቢልዮን ዶላር ባጀት ሰሊዑ ኣሎ። እቲ
ትካል ኣብ 2028 ዳግማይ ናብ ወርሒ
ሰባት ክልእኽ’ዩ ወጢኑ ዘሎ።
፨ ፕሮግራም ኣፖሎ እንታይ እዩ?
ፕሮግራም ኣፖሎ፡ ኣብ 1961 ብትካል
ጠፈር ናሳ ዝወጸ ንወዲ ሰብ ናብ ወርሒ
ናይ ምዕላብ ተልእኾ ክውን ንምግባር

ዝተበገሰ እዩ።
እተን ናይ መጀመርያ ኣርባዕተ
ተልእኾታት ንመፈተኒ ንብረታት ናይታ
መንኰርኮር ዝዓለማ ክዀና እንከለዋ፡
እተን ዝተረፋ ድማ ኣብ ዙርያ ምድሪን
ወርሒን ዕዉት ፈተነታት ዘካየዳን ኣብ
ወርሒ ድማ ዝዓለባን እየን።
እታ ናይ መጀመርያ ሰብ ሒዛ ናብ
ጠፈር ዝተወንጨፈት መንኰርኮር
ኣፖሎ-8 ክትከውን እንከላ፡ ኣብ 1968
ንመጀመርያ እዋን ኣብ ዙርያ ወርሒ
ዘይራ ተመሊሳ። ብድሕሪኣ ዝተላእከት
ኣፖሎ-9 ንመሬት ንዓሰርተ መዓልቲታት
ክትዞራ እንከላ ነታ ዳሕራይ ኣብ ወርሒ
ዝዓለበት መንኰርኮር ድማ ገለ ገለ
ካብ መሳርሒታታ ከም ዝተገጥመላ
እዩ ዝንገር። ኣማስያኡ ኣፖሎ-11 ኣብ
ሓምለ 20 1969 ናይ መጀመርያ ናብ
ወርሒ ዝዓለበት መንኰርኮር ክትከውን
በቒዓ።
ኣፖሎ-11፡ ንጠፈርተኛታት ኒል
ኣርምስትሮንግ፡ ባዝ ኣልድሪንን ማይክል
ኮሊንስን ሒዛ እያ ጕዕዞኣ ኣካይዳ።
እቲ ቀዳማይ ኣብ ወርሒ ኣሰሩ
ዘንበረ ጠፈርተኛ ኒል ኣርምስትሮንግ
ንመጀመርያ እዋን ኣብ ዝወረደሉ

ዝተዛረቦ፡ “እዚኣ ንእሽቶይ
ስጉሚ ንሰብ ክትከውን
እንከላ፡ ንወዲ-ሰብ ግን ዓቢ
ዝላ እዩ፡” ብምባል ታሪኽ
ምስርሑ ይንገር።
ብድሕሪኣ
ዝሰዓበት
ኣፖሎ-12 ድማ ኣብ ሕዳር
19 ናይታ ዓመት ንመበል
ካልኣይ ግዜ ኣብ ወርሒ
ዓሊባ። ኣፖሎ-13 ግን ን56
ሰዓታት ድሕሪ ምጕዓዛ
ሓንቲ ካብ ገንኢታት
ናይ ኦክሲጅና ብምትኳሱ
ብህጹጽ ናብ መሬት ከም
እትምለስ ተገብረት። እታ
ዝያዳ ኩለን ዝበለጸ ሓበሬታ
ብዛዕባ ወርሒ ሒዛ ተመሊሳ
እትበሃል ግን ኣፖሎ-15
እያ። ንሳ ኣብ ህዋን ወርሒን
እታ ዝነውሐ እዋን ዝገበረት
ብምዃናን እታ ዝያዳ ኩለን
ቅምሶታት ናይ ወርሒ
ሓመድ ሒዛ ዝመጽአት
ምዃናን ይግለጽ።
ምንጪ፦ dailymail.
com

መርትዖታት ሓያል ጸርጊ ተረኺቡ
ቅድሚ 2000 ዓመታት ኣቢሉ
መሬትና ካብ ጸሓይ ብዝተፈነወ
ብርቱዕ
ጨረርታ
ተወቒዓ
ምንባራ ዝእንፍት መርትዖታት
ከም ዝተረኽበ ተመራመርቲ
ሓቢሮም።
እታ ነዚ መርትዖ ዝረኸበት
ጉጅለ ተመራመርቲ፡ ኣብ
ግሪንላንድ ኣብ ዝርከቡ ዓበይቲ
ኣኻውሕ ናይ በረድ’ያ መጽናዕታ
ኣካዪዳ። እቲ ርኽበት ከም ዘነጽሮ፡
መሬት ከባቢ 660 ቅ.ል.ክ

መሬት ብሓያል ነገራት ናይ ሶላር
ፕሮቶን ከም እተወቕዐት እዩ።
ሓይሊ ናይቲ ጸርጊ ኣብዚ ሕጂ
እዋን ካብ ዝኽሰት ጸርጊ ብዓሰርተ
ዕጽፊ ዝዛይድ እዩ።
ጸሓይ በብእዋኑ ናብ ዙርያኣ
ጸርጊ ከም እትፍኑ እዩ ዝሕበር። እቲ
ኣብ ኣኻውሕ በረድ ግሪንላንድ
ዝተኻየደ መጽናዕቲታት ከም
ዘነጽሮ፡ ኣብቲ ሽዑ እዋን ንመሬት
ዝወቕዐ ጸርጊ ሎሚ ኣጋጢሙ
እንተዝኸውን ነይሩ - ኩለን

ንመራኸቢታት እንጥቀመለን ኣብ
ህዋ ዝንሳፈፋ ዘለዋ ሳተላይታት
ንጥፈታተን ደው ከብላ ምተገደዳ።
ብዘይካ’ዚ ነቶም ኣብ ጠፈር
ዝተፈላለየ ምርምራት ዘካይዱ
ጠፈርተኛታትን በተን ልዒለን
ዝበራ ናይ ህዝቢ መጐዓዝያ ነፈርቲ
ዝንቀሳቐሱ ሰባትን ናይ ጥዕና
ጸገማት ምፈጠረሎም ነይሩ።
እቶም ተመራመርቲ ከም
መርትዖ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ናይ
ራዲዮ ኣክቲቭ ኣይዞቶፕስ ድማ፡

ቆዝሞሳዊ መሰረት ኣለዎም
ዝበሃሉ በሪልዩም-10ን ክሎሪን-36
እዮም።
ኣብዚ እዋን’ዚ ዝተፈላለዩ
ተመራመርቲ፡ እቲ ካብ ጸሓይ
ዝምንጩ ጸርጊ ኣብ ህይወታውያን
ክሳብ ክንደይ ሃስያ የስዕብን
ብኸመይ ኣብ መጻኢ ኣቐዲምና
ክንፈልጦን ክንከላኸሎን ንኽእልን
ንምርግጋጽ ይሰርሑ ከም ዘለዉ
እዩ ዝሕበር።
ምንጪ፦ scitechdaily.com

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጸጋታት ባሕሪ
መኮነን ሺሻይ
“ስረሓት ዓሳ ጥዑም ማይ’’ ወይ
“ስረሓት ዓሳ ዲጋታት’’ ክበሃል እንከሎ
ንንጥፈታት ዓሳ ጥዑም ማይ ማለት
ምግፋፍ ዓሳ፣ ብምንታይ ይግፈፍ?፣
መን ይገፎ?፣ ክንድምንታይ ዓሳ ካብ
ዲዳታት ይግፈፍ?፣ ንምሕደራኡ፣
ሕግን ስርዓትን ኣጠቓቕማ ጸጋታት
ዓሳ፣ ቀጻልነት ጸጋታት ዓሳ ጥዑም
ማይ ፖሊሲ፣ ዕዳጋ ዓሳ ወዘተ
ዝብሉ ኣምራት የጠቓልል። ጥዑም
ማይ ክበሃል ከሎ ማይ ባሕሪ ወይ
ጨዋም ማይ ዘይኮነ ማይ ማለት
እዩ። ማይ ናይ ቀላያት፣ ወሓይዝ፣
ዲጋታት፣ ሓጽብታትን ራህያታትን
ጥዑም ማይ ክበሃል እንከሎ፣ ማይ
ባሕርን ውቅያኖሳትን ድማ ‘’ጨዋም
ማይ’’ ይበሃል። ስረሓት ዓሳ ኤርትራ
ድማ ‘’ስረሓት ዓሳ ጥዑም ማይን’’
‘’ስረሓት ዓሳ ባሕርን’’ ተባሂሎም
ኣብ ክልተ ደምብታት ይኽፈሉ።
ስረሓት ዓሳ ኤርትራ ብልምዲ
ብስረሓት ዓሳ ባሕሪ ዝተዓብለለ
እዩ። ስረሓት ዓሳ ጥዑም ማይ ኣብ
1940ታት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን
ድሒሩ’ውን ኣብ ግዜ መግዛእቲ
ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ትሑት ዓቐን
ፈሊሙ። እንተኾነ ድሕሪ ናጽነት
ኣብ 1994 ጸኒሑ’ውን 2008 ዳግም
ብምዝራእ ናእሽቱ ዓሳታት ጀሚሩ።
ብዕቱብ ኣገዳስነቱ ተፈሊጡ ክነጥፍ
ዝጀመረ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ
ዓመታት እዩ። ማእከል ምርምር
ዓሳታት ጥዑም ማይ ኣብ 2000 ዓም
ኣብ ማይ ስርዋ ተመስሪቱ። ቀንዲ
ዕላማኡ ድማ ንምዕባለ ስረሓት ዓሳ
ጥዑም ማይ ብፍላይ ኣብ ምዝራእን
ምክትታልን ዓሳታት ምሕያል እዩ።
እንተኾነ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ጸገማት
ከምቲ ዝድለ ክምዕብል ኣይጸንሐን።
ኣብ ኤርትራ ኣብ ከበሳታትን
መታሕትን ብጠቕላላ ካብ 30,000
ክሳዕ 70,000,000 ሜትር ኩብ
ማይ ክሕዛ ዝኽእላ ኣስታት 350
ሓጽብታት፣ ራህያታትን ዲጋታትን
ተሃኒጸን ኣለዋ። ሽሕ’ኳ ቀንዲ
ዕላማታት እዘን ዲጋታት ንምዕቃብ
ማይን ሓመድን፣ ሕርሻ፣ ንዘቤታዊ
ሃልክን ወዘተ እንተኾነ ተመክሮ
ዝተፈላለያ ሃገራት ንምፍራይ ዓሳ
ከገልግላ ከምዝኽእላን ከምኡ’ውን
ኣበርክቶአን
ኣብ
ምምሕያሽ
መነባብሮ ብዓሳ ንኣብቲ ከባቢአን
ዝነብሩ ሕብረተ-ሰባት ልዑል ምዃኑ
ይሕብር።
ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ
ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብምዃና
ብቁጠባ ምዕብልቲ ንምግባራ ህዝብን
መንግስትን ኤርትራ ነቲ ብመግቢ
ነብስኻ ምኽኣል ዝብል ዕላማ ናይ
ቀዳምነት ቀዳምነታት ምዃኑ ኣሚኑ
ሓያል ጻዕሪ ኣብ ምግባር ይርከብ
ኣሎ። ነዚ ዕላማ እዚ ንምትግባሩ
ድማ ኣበየ ከባቢኡ ማይን ሓመድን
ንምዕቃብ
ናኣሽቱን
ዓበይትን
ዲጋታትን ራህያታትን ብምህናጽ
ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ኣሎ። ክሳዕ
ሕጂ ኣስታት 350 ናኣሽቱን ዓበይትን

ስረሓት ዓሳ ጥዑም ማይ (Inland Fisheries in Eritrea)
ዲጋታት ተሃኒጸን ኣለዋ። ካብዚኣተን
እተን 71 ዲጋታት ብሚኒስትሪ ሃብቲ
ባሕሪ ዓሳ ተዘሪአን ድሮ ኣብ ጽቡቕ
ደረጃ ናይ ፍርያት በጺሑ ኣሎ።
ክሳዕ ሕጂ ብዛዕባ ኣበርክቶ ዓሳታት
ኣብ መነባብሮ ኣብ ከባቢ ዲጋታት
ዝነብሩ ህዝብታት ይኹን ኣብ
ቁጠባ ሃገር ካብተን ዲጋታት ክሳዕ
ክንድምንታይ ምዃኑ ዝተገብረ
መጽናዕቲ ኣሎ ኢልካ ክዝረብ
ኣይከኣልን። ኣብዘን ዲጋታት ብዙሕ
ትሕዝቶ ዓሳታት ከም ዘሎ ክሳዕ
ሕጂ ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር
ሕብረተ-ሰብ ክጥቀመሉ ከም ዘይከኣለ
ይፍለጥ። ብገምጋም ኣብ ዓመት
ክሳዕ 4.9 ቶን ካብ ነፍሲ ወከፍ ዲጋ
ክግፈፍ ከምዝከኣልን ካብዘን ዛጊት
ተዘሪአን ዘለዋ 71 ዲጋታት ብገምጋም
348 ቶን ዓሳታት ክግፈፍ ይከኣል።
ካብ ኩለን ዲጋታት ኤርትራ ማለት
350 ዲጋታት ኣስታት 1600 ቶን
ዓሳ ኣብ ዓመት ክግፈፍ ከም ዝከኣል
IFAD (International Fund for
Agricultural Development) ኣብ
2016 ዘውጽኦ መግለጺ ይሕብር።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስርሓት
ጥዑም ማይ ምስ ፍርያት ዓሳ
ዝተኣሳሰሩ መጽናዕቲ ምግባር ኣዝዩ
ኣገዳሲ ምዃኑ መስክሩለይ ምባል
ዘድልዮ ኣይኮነን።
ጽሬትን ዓይነትን ናይ ማይ፣ ኣብ
ዓመት ክሕዞ ዝኽእል ብዝሒ ማይ፣
ኣብ ምፍዋስ ማይ ክዖታትን፣ ክዙን
ትሕዝቶ ዓሳን፣ ጽልዋ ስርሓት ጥዑም
ማይ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ
ህዝቢ እቲ ከባብን ዘተኮረ መጽናዕቲ
ምግባር ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ
ክንግንዘብ ይግባእ። ካልእ ህዝቢ እቲ
ከባቢ ስለምንታይ ነዚ ኣብ እግሩ
ዘሎ ጸጋ ክሳዕ ሕጂ ኣይጥቀመሉን
ኣሎ’ውን ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክምለስ
ዘለዎ ሕቶ ስለ ዝኾነ መጽናዕቲ
ክግበረሉ ይግባእ።
ሽሕ’ኳ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኣትሒዙ
መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ጻዕርታትን
ተበግሶን ንምምዕባልን ምምሕያሽን
ስረሓት ዓሳ ክወስድ እንተጸንሐ፣
ዛጊት ኣበርክቶኡ ኣብ ምምሕያሽ
መነባብሮ ህዝብን ምድንፋዕ ቁጠባ
ሃገርን ከምቲ ዝድለ ኣስተዋጽኦ
ክገብር ኣይጸንሐን። እዚ ብድሆ
ድማ ኣብ ስረሓት ዓሳ ዲጋታት ዝያዳ
ጎሊሑ ይረአ። ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ
ንምምሕያሽ መነባብሮን ምውሓስ
መግብን ንኣብ ከባቢ ዲጋታት
ዝነብሩ ሕብረተ-ሰባት ብዝብል ሃቐነ
ካብ ጽባሕ ናጽነት ኣትሒዙ ኣብ 71
ዲጋታት ዓሳ ክዘርኣለን ጸኒሑ።
ዋላኳ ብዝተገብረ ጻዕርታት እተን
ዲጋታት ብተዛማዲ ዝሓሸ ጸጋታት
ዓሳ እንተሃለወን፣ ንጥፈት ምግፋፍ
ዓሳን ምዝመዛ ጸጋታት ዓሳን ዳርጋ
የለን ክበሃል ይከኣል። ኣብ ከባቢ
ዲጋታት ዝነብሩ ሕብረተ-ሰባት
ነዚ ኣብ እግረን ዘሎ ጸጋታት ናይ

ዓሳ ክጥቀማሉ ኣይጸነሓን። ቀንዲ
ጠንቅታት ናይዚ ጸገማት ድማ
ህዝብታት እዘን ዓድታት ናይ ነዊሕ
ዓመታት ልምድን ባህልን ስጋ ናይ
ጥሪት ምምጋብ ዘጥረዩ ብምዃኖም
እዩ። ብኻልእ ወገን’ውን ሕብረተሰብ
እዘን ከባቢታት ልምዲ ምዝውታር
ዓሳ ከም መግቢ ዘይጸንሐን ብምዃኑ
ነቲ ክስተት ኣጋዲዱዎ’ዩ። ብተወሳኺ
ሕጽረት ክእለት ምግፋፍን መሳርሒ
ናውቲ መግፈፊ ዓሳን ዘይምርካቦም
ተወሳኺ ብድሆታት ንምዕባለ ስረሓት
ዓሳ ጥዑም ማይ ኮይኑ አሎ። ከም
ሳዕቤኑ ድማ ዋላ’ኳ ዳርጋ ኩለን ዓሳ
ዝተዘርኣ ዲጋታት ንንጥፈት ምግፋፍ
ዓሳ ንኹሉ ሕብረተ-ሰብ ክፉትን
ፍቑድን እንተኾነ፣ ብውልቂ ተበግሶ
ወሲዱ ዓሳ ገፊፉ ናብርኡ ዘመሓይሽ
ሰብ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል። እዚ
ንኡስ-ጽላት ብዝግባእ እንተተሰሪሑሉ
ኣብ መነባብሮ ሕብረተ-ሰባት’ቲ ከባቢ
ክህልዎ ዝኽእል ኣስተዋጽኦ ቀሊል
ከምዘይኮነ እዩ።
ንዝያዳ መነጻጸሪ መታን ክኸውን፡
ንጽልዋ ዲጋታት ኣብ መነባብሮ ኣብቲ
ከባቢ ንዝነብሩ ሕብረተ-ሰባት እንታይ
ይመስል ተመክሮ ናይ ኣህጉርና
ኣፍሪቃ ክረአ ይከኣል። ኣብ 2016
ብውድብ ሕርሻን መግብን (FAO)
ዝወጸ መግለጺ ከም ዝሕብሮ፡ ካብ
ጠቕላላ ናይ ዓሳ ፍርያት ማለት 62
ሚልዮን ቶን ዓሳ እቲ 11.6 ሚልዮን
ቶን ካብ ጥዑም ማይ ዝተረኽበ
እዩ። ኣብ ገለ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ
ዓሳታት ጥዑም ማይ ቀንዲ ምንጪ
መግቢ ህዝበን እዩ። ዕስራን ሓሙሽተን
ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ናይ ዓለም
እቶት ድማ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ
ዝእከብ እዩ። ውድብ መግብን ሕርሻን
ዓለም ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ቁጠባዊ
ዋጋ ዓሳታት ጥዑም ማይ ክሳዕ 26
ቢልዮን ዶላር ይበጽሕ። ካብዚ እቲ
66.1% ካብ ሃገራት ኤስያ ክርከብ
እንከሎ 22.2% ድማ ካብ ሃገራት
ኣፍሪቃ ዝተረኽበ እዩ። ሽቕለት ኣብ
ምፍጣር’ውን ቀሊል ዘይኮነ ኣበርክቶ
ይጻወት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ 16.8
ክሳዕ 20.7 ሚልዮን ሰባት ኣብዚ ንኡስ
ጽላት ብምውፋር ናይ ስራሕ ዕድል
ፈጢሩ ይርከብ። ተሳታፍነት ደቂኣንስትዮ ክሳዕ 50% ዝበጽሕ ብምዃኑ
ድማ ዝያዳ ኣገዳሲ ይገብሮ።
ብመሰረት ጸብጻባት IFAD ካብ
ነፍሲ ወከፍ ዝተዘርኡ 71 ዲጋታት
ኣብ ዓመት ብጠቕላላ 350 መትሪክ
ቶን ዓሳ ብገንዘብ ክትመን ከሎ ድማ
10.5 ሚልዮን ናቕፋ (ንሓደ ኪሎ
ብሕሳብ 30 ናቕፋ) ክርከብ ከም
ዝከኣል ይሕበር። እዚ ጸጋ ኣብቲ
ህዝብታት እዘን ከባቢ ክመቓራሕ ምስ

ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል....

ዕዳጋ ዝተኸሸነ ዓሳታት ጥዑም ማይ ኣብ ጎደናታት ፋንኮ

ዓሳታት ጥዑም ማይ

ዓሳታት ጥዑም ማይ

ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳታት ጥዑም ማይ

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
ጴጥሮስ ተፈሪ
ካልኣይ ክፋል
“ስምዑኒ’ሞ - እዚ ትርእዩዎ
ዘለኹም ከቢድ ደበና፡ ንብርቱዕ
ዝናብ እዩ ዝመስል። ብዓንቶቦና ገዛ
ንእቶ።” በሎም ሓደ ግዜ፡ ነቶም
ኣብ በረኻ ምስኡ ዝነበሩ። እቶም
ዝሰምዕዎ፡ ነብሶምን ጥሪቶምን ካብቲ
ኣይሂ ዝናብ ድሒኖም። እቶም
ዘይሰምዕዎ ግና ኣደዳ ናይ’ቲ በረድ
ዝተሓወሶ ዝናብ እዮም ኰይኖም።
ፍትዊ ነዚን ካልእ ገጠመን
ይፈልጠሉ እዩ። ነዚ’ታት ዘኪሩ እዩ
እውን፡ “እዋእ እዚ ወዲ ሎሚኸ
እንታይ ዝረኣዮ ኣሎ እዩ ‘ኣነ
ኢደይ ከይሓወስኩሉ እዚ ኲናት
ደው ኣይብልን እዩ’ ዝብል ዘሎ”
በለ ብልቡ። እቲ ብቘልዑቶም
እንከለዉ ኮነ ምስ ጎበዙ ቃላት
ይብራህ ምስ ዝበሎም ነገራት
ይጋጠሙ ምንባሮም እናዘከረ።
“ዓርከይ ቀዲምካ ጽቡቕ ምምናይ
ይሓይሽ ኢልና እምበር ሰላምዶ
ገለ ኢልካ ምዝናይን ብኸምኡ
ንነብስኻ ምእማንን ኣየድልን እዩ።
በቲ ይኹን በቲ ግና ነዞም ድሮ
ዝገደፍናዮም ተኪእኩም ቀደውቲና
ትዀኑ ማለተይ እየ” ክብል መለሰ
ፍትዊ።
ኣባላት 2ይቲ ጋንታ ናይ
2ይቲ ሓይሊ 1ይቲ ቦጦሎኒ
2ይቲ ብርጌድ ክፍለ-ሰራዊት 44፡
ብመሪሕነት ናይ’ቲ ኣመና ፈቃርን
ውፉይን ሳልሕ ዓብዱራሕማን፡
ንጸረ ስለያን ሓለዋ ቅድሚትን
ካብ’ቲ እቲ ቦጦሎኒና ዝነበረቶ
ዝባን-ደብሪ
ተፈሊያ
ዓደ’ባ
ተስፋልኡል ወረደት። እቲ ዓዲ
መውዓሊኣ እዩ። መሕደሪ ግና ነቲ
ዓዲ ወሪድካ ኣብ ዘሎ ክሳድ እዩ
ዝነበረ። ጸላኢ ድሕሪ እቲ ዝቐነናዮ
ኲናት ከባቢ ማይ ድማ፡ በዓል
ዓዲ ውስኽን ዓደ’ባይን፣ ድሕሪ
ንማይ ድማ ምቁጽጻሩ ነቲ በሪኽን
ገዛኢ ቦታን ወረዳ ዕጣን ዘርአ፣
በዓል ዝባን-ደብሪ ብበዓል ዓደ’ባ
ተስፋልኡል ደይቡ ከይቈጻጸሮ
ክቕደም ስለዝነበሮ እያ ናብቲ ከባቢ
ዘበለት። ጋንታና ንቦጦሎኒና ወኪላ
በቲ ዝተዋህባ ቦታ ወረደት። ጸላኢ
ብመካይን ገይሩ ንሸነኽ ዑበል
ዝመስል መንገዲ ይወርድ ስለዝነበረ
ክትጥንቀቕ ነይሩዋ። ምናልባት
መናውራ ከይከውን ብደቂቕ
ምክትታል ኣድለየ። ሓለዋኣ ካብ
ኣሃዱ ተፈልያ ስለዝነበረት፡ ንባዕሉ
ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝነበሮ እዩ።
ካብታ ዓዲ ብጸላም ትወጽእ፣
ንግሆ ድማ ገና ከይበርሀ ትምለስ።
ጸላኢ ብልክዕ መሕደሪ ነጥቢ
ክፈልጦ የብሉን። ቀትሪ ኣብ
ወሰን እታ ዓዲ ኰይንካ ነቲ ጸላኢ
ክጽገዓሉ ዝኽእል ቦታ ክትቈጻጸሮ
ጸገም ስለዘይነበሮ፡ እንዳ ዋርድያኣ
ካብቲ ትውዕለሉ ርሑቕ ኣይነበረን።
ብዘይከኣ ብኮኾበ ገብረ እትምራሕ

ጋንታ ዶሽካ እውን ካላሽን ዓጢቓ
ምስኣ በቲ ሓደ ሸነኽ ነይራ እያ።
ዓዲ፡ ንሕና ናብ ሓለዋና ምስ
ወፈርና ንዓና ኣብ ምእላይ እዩ
ዝሓድር። ብፍላይ እኳ እተን
ጐራዙ ደቂ እቲ ዓዲ። ምሉእ ለይቲ
ንዓና ንመስተናን መሕጸቢናን ማይ
እየን ክጓርታ ዝሓድራ። ኣብቲ ዓዲ
ማይ - እሞ ድማ ኣብ ጭው ዝበለ
ሓጋይ ጸገም እዩ። ነተን ዘለዋኦም
ብጸፋሕቲ ኣእማን ዝተኸድናን
ብሑጻ ዝተሸፈናን ዒላታት ክሳብ
ዝነጽፋ ብጥንቃቐ እዮም በቢተራ
እናኸፈቱ ዝጥቀሙለን። ኣብ’ቲ
ግዜ እቲ ድማ እታ ሽዑ ዝጥቀሙላ
ዝነበሩ ዒላ ኣብ ምውዳኣ ነበረት።
ስለ’ዚ ንዓና ኣብ ዘይወቕታ ሓንቲ
ዒላ ከፈቱልና። እተን ደቂ እቲ ዓዲ
እምበኣር ካብኣ እየን ንዓና ማይ
ዝወርዳ ዝነበራ።
ምሉእ ለይቲ ኣብ ሓለዋ ስለ
እንሓድር ንግሆ ከነዐርፍ ስለዘሎና
ንድቅስ ነይርና። ነብስና ክንሕጸብ
ንሓስቦ ኣይነበረን። ንመስተዪናን
መግቢናን ዝኸውን እንተረኺብና
እኹል እዩ ነይሩ። ሓደ ዕለት
“ክዳውንትኹም ክንሓጽቦ ሃቡና፣
ነብስኹም ድማ ተሓጸቡ” በላና።
ነቲ ኣብ ምድሪ-ቤት ካብ ገገዝአን
ዘምጽኣኦ ዓታሩ ማይ መሊአናኦ
ምንባረን
ኣየስተውዓልናሉን
ዝነበርና። ሻቡ ድማ ኢና እቲ ዓዲ
እውን ምሉእ ለይቲ ነቶም በብሸነኹ
ዝነበርና ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል
ክሕግዝ ላዕሊን ታሕቲን ክብል ከይ
ደቀሰ ይሓድር ምንባሩ ዝተገንዘብና።
ህዝቢ ዓደ’ባ ተስፋልኡል ኣብተን
ዝቐነናለን ዕለታት ለይቲን ቀትሪን
ዘለዎ ዓቕሙ ኣዋዲዱ ፋሱን
ምሳሩን ዓትዒቱ ምሳና ነበረ።
ወተሃደር ንቕድሚኡ እዩ
ብፍላይ ኣብ ግዜ ኲናት። ኣብታ
ዕድል ዝረኸበላ ነብሱ ክፈቅድ
ኣለዎ። ነተን ኣብ ዓደ’ሕሳኣ ምስ
ወጻእና ዝወሰድናየን ገንዘብ ካብ
ንኸብድና ንምንታይ ክዀናና
እየን ኢሉ ደርሁ ዓዲጉ ከሽኑ
ከምስሕን ከድርርን ዝወዓለ ኣባል
1ይ ዙርያ ያቆብ መንግስትኣብ
ዝተባህለ ብጻይና፡ ኣብ ዓደ’ባ
ተስፋልኡል እውን ሓንቲ ንግሆ
“ሕጂ እያ ዕድልና መለሳ ዝዀነና
ሕጂ ንብላዕ” ኢሉ ንሱ ገንዘብ
ክድርቢ ኣደታት ኣይንቕበለካን
ብምባል ብባእሲ ዝዓደጎ እንቋቚሖ፡
ንቑርስና እናኣብሰልናዮን ሻሂ
እናኣፍላሕናን እንከሎና፣ ሕዳርባይ
ጎይዩ ብምምጻእ ሬድዮ ሃበኒ።
ነታ ሓይሊና ሒዙዋ ዝነበረ ኣዛዚ
ሳልሰይቲ ጋንታ ተጋዳላይ ኣቡበከር
ዓብደላ እልፈይ፣ ክንረዳዳኣሉ
ብእንኽእል ናይ ምስጢር ዘረባ
“ሕጂ ተጠርኒፍኩም ኣብዚኣ
ጥብ በሉ” በለኒ። “ንኽንቆርስ
ግዜ ኣሎና ድዩ”? በልኩዎ።
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ኣነ ኢደይ ከይሓወስኩሉ ደው ኣይክብልን እዩ!
ሓቀኛ ዛንታ ሓደ ዋርሳይ
“ኣይፋል ዝገደፍኩም ገዲፍኩም
ቀልጢፍኩም ትወጽኡ” መለሰለይ።
ምስተን ጐራዙ ብሓደ ሓቢርና
ክንቈርስ ኢልና ዘዳለናዮ ንዅልና
ዝኣክል 57 እንቋቚሖ እዩ ነይሩ።
ካብ’ቲ እንቋቚሖ ብዘይ ቃልዓለም
ክንገድፈለን እኳ እንተደለና ፍጹም
ኢለን ኣበያና። ነቲ ሻሂ ግና
ሒዝናዮ ክንወጽእ ከም ዘጸግመና
ስለዝተረዳኣ፡ እተን ኩሉ ነገርና ዕጅብ
ኢሉወን ዝነበረ ጐራዙ ተቐበላና።
ነቲ እንቋቚሖ ይብሰል ኣይብሰል
እናተኸኸ ኣብ ራሕባ ገምጢልና
ሒዝናዮ ወጻኣና። ህዝቢ ዓዲ ኣባ
ተስፋልኡል ከፋንወና እንከሎ፡
እተን መንእሰያትን ኣደታትትን
እቲ ሃንደበት ንቕሎና ገሪሙወን
ከብደን ምግባር ኣብዩወን ናይ
ሓልዮትን ምድፍናቕን ንብዓተን
እናዘረዋ ኣፋነዋና።
ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣብቲ ግዜ እቲ፡
ኣይኮነን ኣብ ዓዱ መጺእናዮ የማነ
ጸጋምና እናተኸታተለ ክሳብ በረኻ
ወፊሩ ብምንዳይ ዝተሓዝ ሒዙ
እዩ ዝስዕበና ነይሩ። ሓደ ኣብነት
ናይ’ዚ ናይ ኣደታት ዓደ’ባል እዩ።
እዘን ኣደታት ጽባሕ እታ ካብ በዓል
ዓዲ ውስኽን ዓደ’ባይን ኣዝሊቕና
ንዕጣን ዘርአ ዝደየብናላ፣ ማይ
ዝወርዳ ተመሲለን ገለ ዕትሮ ገለ
ድማ ጀሪካን ተሰኪመን ናብ በረኻ
ነቐላ። ኣብ መንገደን ወተሃደራት
ወያነ ዓጊቶም “ናበይ ኢኽን?”
በሉወን። ንሳተን ድማ “ማይ
ክንወርድ” በላኦም። እንታይ ሒዘን
ኣለዋ ግና ዝፈለጡዎ ኣይነበሮምን።
እንተ ንሳተን ጥበበኛታት እየን።
ደቀን ኣብ በረኻ ሰኣን ዕንጋሎ
ክሽገሩ ዝደልያ ኣይኰናን። ደሃይ
ክፈልጣን ኩነታቶም ከጣልላን
እውን ኣለወን። ወዮም ዝዓገቱወን
“ካበይ ኢኽን ማይ ከተምጸኣ?”
በሉወን። ንሳተን ንጹር ቦታ ክጠቕሳ
ኣይደለያን። ሓንቲ ካብኣተን “ወደሺ
ንሕና ደኣ ካብዛ ቀረባ ክንምለስ
ምደለና ናብራ ገዛ ኣለና’ንዶ፣ ግዳ
ካብ’ቲ ዝሓይሽ ማይ ዝረኸብናሉ
ኢና ከነምጽእ” ክብላ መለሳሉ።
ሓለይቲ ክመስሉ ይደልዩ ስለዝነበሩ
ኣሕለፉወን። ንሳተን ኣብቲ ከባቢ
ኮለል በላ። እንተዀነ ዝዀነ ኣባል
ሰራዊት ኣይረኸባን። ብማዕዶ ግና
ንሳተን ዘይራኣየኦም ንሳቶም ግና
ዝርእዩወንን ዝከታተሉወንን ዝነበሩ
ንዝዀነ ክቃልዑ ዘይደለዩ ናይ
ቅድሚት ሓለዋን ስለያን ነይሮም።
ሕማቕ ተሰመዐን’ሞ፡ እምበኣር
ደቅናስ ኣርሒቖም እዮም በላ።
ጸኒሐን እዚ ፍጹም ክኸውን
ዘይክእል እዩ። ሓደው ክረኣዩና
ኣይደለዩን ሓደው ንላዕሊ ደይቦም
ክዀኑ ኣለዎም ብምባል፣ ነቲ ኣብ
ናይ ኩለን ዕትሮን ጀሪካንን ፋሕ
ኣቢለን ሒዘናኦ ዝመጽኣ ዝበጽበጸኦ
እንጣጢዕን ኣብ ድግድጊተን
ተቐኒተናኦ ዝነበራ ቅጫታትን ከም
ሓሳበን ግድን ደቀን ክዕንገሉዎ

ስለዘለዎም ገለ መኸራ። ኣኪበን
ክሰዳኦ ቅድሚኡ ግና ንገዛ ክምለሳ
ነይሩወን። ነቲ እንጣጢዕ ኣብ ሓደ
ጀሪካን ብምእካብ ነቲ ቅጫ ኣብ
ሓደ ነጸላ ብምጥርናፍ ሓቢአናኦ
ተመልሳ። ዓዲ ምስ ኣተዋ ንዝባን
ደብሪ ዘውስድ መገሻ ቀብሪ
ስለዝጸንሐን ሓሳበን ሰሚሩለን ነቲ
ዝሓብአኦ ለኪመን ነቐላ። ከም
ሓሳበን ድማ ደቀን ብህዝቢ እቲ
ዓዲታት ማሚቖም ጸንሑወን።
ንሳተን ድማ ትሕዝቶአን ነቶም
ኣብ እግሪ እቲ ናብቲ ዓዲ ዘደይብ
በሪኽ ጎቦ ዝጸንሑወን ናይ ቅድሚት
ሓለዋ ኣረከባኦ። እዚ ቀቅድሚ ናብ
ዓደ’ባ ተስፋልኡል ምውራድና ካብ
ኣፍ ሓንቲ ካብተን ኣንስቲ ኣብ
ላዕሊ ምስ ረኸበትና ዘዕለለትኒ እዩ።
እዚ ንሕና ኣብ ዓደ’ባ ተስፋልኡል
ዝቐነናዮ ሕጽኖት እምበኣር ኣካል
ናይቲ ሓፋሽ ዝገብረልና ዝነበረ
እዩ። ንሕና እውን ምስ ምድንፋቕና
ኢና ካብ’ቲ ክሕብሕበና ዝቐነየ ዓዲ
ነቒልና።
ዝባን-ደብሪ ምስ ወጻእና ቀቅድሚ
ነቲ ሒዝናዮ ዝወጻእና ገና ምስ ትኩ
ዝነበረ ዝበሰለ እንቋቚሖ ቅድሚ
ምቑራስና፣ ክልተ ሰብ ናትኩም
እዮም ተባሂሎም ተዋህቡና።
ክልተኦም
ስብእነት
ዘለዎም
ምዃኖም ካብ ኣጠማምታኦም
እትርደኦ ተረርቲ መንእሰያት
እዮም። እቲ ሓደ ያቆብ ዝበሃል
ጉልቡት ወዲ ናራ ክኸውን እንከሎ፡
እቲ ቁንጽብ ዝበለ ካልኣዩ ድማ
ይብራህ ኣሰሀይ ነበረ። ይብራህ ነቲ
ቅድሚ ሰሙን ብዕለት 16/5/2000
ኣብ ዓደ’ባይ ዝተሰወአ ኣባል
መስርዕና ሳልሕ ገሪባ ክትክእ ናብ
ካልኣይቲ መስርዕ፡ መስርዕ ተስፋይ
ሰለሙን ናብ ክ/ሰ 44.21222
ተመደበ። ምሉእ ዕጥቂ ተረኪቡ
ድሉው ኰይኑ’ዩ ጸኒሑና። ብረቱ
ብሬን ካላሽን እያ። ዘይጋየሽ ፍናን
ዘለዎ መንእሰይ እዩ። ነታ ተወሊዱ
ዝዓበየላን ብማዕዶ ትረአ ዝነበረትን
ዓዱ ደብረ-ማርያም፣ ኣብ ዝባን-ደብሪ
ብምዃን ቀው ኢሉ ጠመታ። ንሳ
እውን ርእያቶ እያ። ደጊም ልክዕ
ከምቶም “መዛኑኻ ሰብ ጥወ ደናጉብካላሽን እናተሸናጐጉ. . .” ኢሉ
ብቅንኢ ንነብሱ ዝደረፈላ። ብካላሽን
ክሸናጐግን ነቲ ኣነ ከይተኰስኩሉ

ደው ኣይክብልን እዩ ዝበሎ ኲናት፣
ንጸላኢ ብሓባሪን ተራን ጠያይቲ
ብመንፈርን መጅሙዕን እናተሳህለ፣
ቦምባታት መመንጪቱ እናወርወረ
ንጸላኢ ደው ከብሎ፣ እነሀ ኣጻብዕቱ
ኣብ ቃታ ኣእትዩ ድሉው ኰይኑ።
ኣማስያኡ ካብ ዝባን-ደብሪ ዓረዛ
ሓሊፍካ ንሰብዑ ጉዕዞ ስለዝነበረና፣
እግሩ እትው ከይበለን ከይተጋየሸን
ኣብቲ ጉዕዞ ዝኸበደ ሰኸም
እናተመናጠለ ወደኦ። እዚ በዚ
ዝተሓስበ ድብያ፡ ጸላኢ ስለዘዝለቐ፣
ንጽባሒቱ ንዓረዛ ገጽና ተመለስና።
እዚ ክኽውን ከሎ ኣብቲ ኣሃዱ
ተመዲቡ ካብ ዝመጽእ ሳልስቱ
ነበረ። ዕለት 31 ግንቦት 2000።
ኣብ’ቲ ድሕሪ ናይ ሳልስቲ
ዕረፍቲ ናብ ዕለት 3/6/2000
ዘውግሕ ካብ ደንጎሎ ዓረዛ ንቁስሞ
ደንጎሎ ብመራጉዝ ገይርካ ዝነበረ
ናይ ምሉእ ለይቲ ጉዕዞ፡ ዳርጋ
ንብምልእታ ጋንታን ሓይልን
ተላልዩዋ ግሽነቱ ኣጥፊኡ ነበረ።
ምሸት ዕለት 3/6/2000 ጋንታና
ካብታ ኣብ እንዳ ሓደ ዑቕባገርግሽ
ንጉሰ (ዊሮ) ዝተባህለ ውፉይ ሓፋሽ
ውድብ ዝነበረ በዓል ቁስመ ደንጎሎ
ናይ’ቲ ገዛን ካብ ኣደታት ኣስመራ
ብዝመጸአን ዝኣክል እንግዶት
ረኺባ ኣማስያኡ፣ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ
መኪና ኰነ። ይብራህ እነሀ ሰሙን
ኣብ ዘይትመልእ ናይ ተዋጋኢ
ሰራዊት ገድሉ፣ ንነዊሕ ጉዕዞ
መንገዲ እግርን መኪናን ሰጊሩ
ኣለቡ በጽሐ።
ዕለት 05/06/2000 ብሓያሎ
ሽነኽ ዝተኸፍተ ኲናት ዳርጋ
ወገኑ ሒዙ’ኳ እንተነበረ፣ ብክልተ
ክንፊ ማለት፣ ሸነኽ ግንባር ቡሬን
ሸነኽ ተሰነይን ግን ይቕጽል ነበረ።
በዚ ዕለት እዚ ድማ ጸላኢ ካብ
ተሰነይ ንሩባ ጋሽ ሰጊሩ፣ ንሸነኽ
ኣለቡ ናብ ዘቐልቅል ኣብ ዘሎ
ብኣኻውሕ ዝመልአ ጎቦታትን፣
ኣብቲ ክልተ ሸነኽ ሩባ ጋሽ ዝነበረ
ጥቕጥቕ ዝበለ ኣግራብ ዑበል
ኣብቲ ለሰን ቦታ ሕርሻን ተሰትዩ
ነበረ። ብክልቲኡ ሸነኽ ኣብ ጎቦን
ኣብ ሩባን ቀዲሙ ነቲ ተጸባዪ ጸላኢ
የርብሕ ነይሩ። እታ ሓንቲ ንወገን
ዝነበረቶ ከውሊ ጸላም እያ። ብጸላም
ድማ ካብ ርሑቕ ነቐለ።
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህልን
ስነ-ጥበብን
ኣብርሃም ዘርአ
ሮውሊንግስ ካብ ኣቦኣ ፒተር
ጀምስ ሮውሊንግስ፡ ኣደኣ ኣንን
ግሎውቸስተርሻየር እያ ኣብ ወርሒ
ሓምለ 1965፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ
ተወሊዳ። ካብ ህጻንነታ ትኩርትን በላሕን
ምንባራ ዝንገረላ ሮውሊንግስ፡ በቲ
ድሒራ ኣብ ድርሰታታ እተዘውትሮ
ዝነበረት “j.k ሮውሊንግ” ዝብል ቅጽል
ወይ መጸውዒ ሳጓ’ያ ዝያዳ ትፍለጥ።
እዛ ካብቶም ግኑን ስም ዘለዎም ደረስቲ
ናይ ዓለምና ክትከውን ዝበቕዐት ጸሓፊት፡
ዝያዳ በቲ ባዕላ ዝፈጠረቶን ዝወከለቶን
‘ሃሪ ፖተር’ (Harry potter) ዝብል
ተኸታታሊ ድርሰት ናይ ህጻን ገጸባህርያት ወይ ጠባይ’ያ ትልለ። ብፍላይ
ነዛ ድርሰት እዚኣ ምስ ጸሓፈት ኣብ
ዓለምና ዘለዉ ስሙያት ናይ ዘመንና
ጸሓፍቲ ክትስሕብን ክትምስጥን ክኢላ
እያ። ከም ውጽኢት ብቕዓት ዕዮ ስነጥበባዊ ድርሰታ ድማ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
እዋናት ብዙሕ ሽልማት ክትዓትር በቒዓ
- ሮውሊንግስ።
ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ ልዕሊ 327 ሚልዮን
ቅድሓት መጻሕፍቲ ኣብ ዕዳጋታት
ዓለምና ሸይጣ’ያ። ድርሰታታ ከም ማይ
እናተሰተየ ዝተነበበ ሮውሊንግስ፡ ሕሉፍ
ሓሊፎም ገለ ክፋል ካብ መጻሕፍታ
ብልዕሊ 65 ቋንቋታት ተተርጒሞም።
በዚ ምኽንያት ድማ ክሳብ’ዚ ቀረባ እዋን፡
ሓንቲ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ቁጽሪ
መጻሕፍቲ ሸይጠን እናተበሃላ ዝግለጻን
ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ሰፊረን ዘለዋን
ጸሓፍቲ ክትከውን በቒዓ’ያ። ብፍላይ እተን
ክልተ ናይ መወዳእታ ክፋላት ድርሰታታ
ንዕድጋታት መሸጣ መጻሕፍቲ ዓለምና
ንዓመታት ብሒተንኦ’የን።
ፈታዊት ቈልዑ ምዃና ዝንገረላ ጆኣን
ዴ ሙረይ ሮውሊንግስ፡ ኣብ ዝርዝር
ናይቶም ዝሃብተሙ ስነ-ጥበባውያን
ደረስቲ ናይ ዓለምና (richest list)
ክትከውን ክኢላ’ያ። በዚ መሰረት ሕሳብ
ርእሰ ማላ፡ ልዕሊ 998 ሚልዮን ፓውንድ
ከም ዝበጽሕ ይዝረበላ። በዚ መሰረት፡
ብዓለም ደረጃ መበል 136 ተርታ
ብምሓዝ፡ ኣብ ዝርዝር ዝሃብተሙ ሰባት
ክትርቋሕን ክትስራዕን ዝኸኣለት ስነጥበበኛ ጓል ኣንስተይቲ’ያ። እዚ ዘደንቕ
ዓወታታ ግና፡ ብሃውርን ትም ኢልካን
ዝመጽአ ዕድል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡
ማእለያ ዘይብሉ ንሂወታ ዝፈታትን
ጸዋግ እዋናት ኣሕሊፋ’ያ። ንኽትዝክሮ
ዘሰንብድ፡ ንሞራላ ዝፈታትን ሻሕካር
ግዜ። ካብቲ ዘገርም ኣብ ጉዕዞ ሂወታ
ዘይትርስዖ ጸሊም ነጥቢ እንተሃልዩ፡
ናይቶም ኰራርምቶም ክሳብ ዝቕልቀል
ዘባጭዉላ ዝነበሩ ኣሕተምቲ (printing
press) ናብ ክብሪ ብራኸ እምባ
ከም እትሓኩር ዝገበራ ሓይሊ ምስጢር
ዓወታታ’ዩ። “እቲ ደሃሊ ኣቃጫጮም
እንተዘይነብርስ ኣነ ተራ መምህር ኮይነ፡
ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ምሃለኹ ነይረ”
ድማ ትብል። እዚን ወዲ ከምዝን፡ እቲ
ቀንዲ ክትዕወት ዘኽኣላ ሓይሊ ምዃኑ’ያ
ድማ፡ ኣብ ከም ቢቢስን ካልእን ዓበይቲ
ማዕከናት ዜና ዝገበረቶ ቃለ መሕተት
ትሕብር።
ሮውሊንግስ ጓል ሽድሽተ ሸውዓተ
ዓመት ህጻን እንከላ መምህራ - መምህር ዳን
ኣልፈርድ ከም ዝጸለዋ’ያ ኣብ ዝገበረቶም
ቃለ መጠይቓት፡ ብቐጻሊ ብዓውታ

ክትነግረሉ ትስማዕ። ንሳ ክትዛረብ እንከላ
“ካብቲ ኣብ ሂወተይ ዘይርስዖ መምህርና
- መምህር ኣልፈርድ’ዩ። ተፈታዊ
ሰብ’ዩ ነይሩ። ኣብ ክላስ ክምህረካ
ጸኒሑ ጥዑማት ዛንታ ጽውጽዋያት
ይነግረካ። ኩላትና ድማ፡ ሃህ ኢልና ኢና
ንሰምዖ ዝነበርና። ኣዘናትዋኡ ከምቶም
ብቓሉ ዝነግረና ገጸ-ባህርያት ብስምዒት
ስለ ዝዀነ ሃነን ንብል። ከዘንትወልና
እንተወዓለ’ውን ኣይንጸልኦን። ሓንቲ ናብ
ናይ ብሓቂ (ጋህዲ) ትመልሰና ነገር ግን
ነይራ። ንዕኡ ግዜኡ ከም ዝኣኸለ ተበስር፡
ንዓና ድማ ስምዒትና ትኾልፍ ቃጭል
ቤት ትምህርትና። ኣዚና ድማ ንጸልኣ
ነይርና” ክትብል ትዛረብ። ናብ ስነ-ጽሑፍ
ዓለም ክትእቱ ዝገበራ ነጥቢ ድማ እዚ
ምዃኑ’ያ ትሕብር።
ካብ ብንእሽቶኣ እንከላ፡ ናይ ፋንታዝያ
ዘለዎም ዛንታታት ምስማዕን ምጽሓፍን
ከኣ ይብርሃ ነበረ። ብፍላይ እቶም
ድሕሪ ናይ ትምህርታ መጽናዕቲ
ትጽሕፎም ዝነበረት ዛንታታት፡ ንምንኣስ
ሓፍታ ድያና ብስምዒት ዓው ኢላ
ተንብበላ ነበረት። ኣብቶም ትጽሕፎም
ዝነበረት ጽውጽዋያት ከም ገጸ ባህርያት
እትውክሎም ወይ እተዘውትሮም
ዝነበረት ከም ኣዕዋፍን ስለስተ ኣዒንቲ
ዘለዎም ሓሰማታትን ማናቲለን ዝነበሩ
ሰባትን ዝዛረቡ ኣግራብን እዮም ነይሮም።
ብፍላይ ነታ “ዝሓመመት ማንቲለ” ትብል
ካብተን ናይ ግዜ ህጻንነታን መጀመርታኣን
ዝጸሓፈታ ጽውጽዋይ፡ ካብ ቅድሚ ዓይና
ኣይትፍለን። ኣብቲ ዛንታ፡ እታ ማንቲለ
ብሕማም ትሳቐ ዝነበረት ኮይና፡ ኩሎም
መሓዙታ፡ መተዓብይታን ጐረባብታን
እንስሳታት፡ መብጽሒ
ዝኸውን
ትሕዞታት ሒዞም ንኸጸናንዑዋ ናብ
ገዛኣ ክኸዱ ከለዉ እተዘንቱ’ያ። ካብቲ
ሒዞሞ ዝመጹ መርኣዪ ድማ፡ በብተርታ
የዀልሱዋ። ብፍላይ እቶም ዕንዝራ
ንህቢ፡ መዓር እናገሓጡ ከም ዘዀልሱዋ
እትገልጽ ዛንታ’ያ። ድያና እንተኾነት፡
ሓፍታ ዝጸሓፈቶ ዛንታታት ክትሰምዕ
ድራራ ትርስዕ ከም ዝነበረት ሮውሊንግ
ባዕላ ኣብ ቃለ መሕተታ ትሕብር።
ደራሲት ሮውሊንግ ጓል 10 ዓመት
ኣቢላ ምስ ኮነት፡ ስድራቤታ ናብታ ኣብ
ደቡብ ዌልስ ትርከብ ንእሽቶ ቁሸት ስለ
ዝገዓዙ ምስ ዓባያ ክትቅመጥ ጀመረት።
እቲ ጽቡቕ ነገር፡ ዓባያ’ውን መምህር ናይ
ክላሲካዊ ጽሑፋትን ሓያል ኣንባቢትን
ስለ ዝነበረት፡ እዚ ነገር’ዚ ንሮውሊንግስ
ኣብ ሂወታ ነጥበ መቐይሮ ነበረ። ንናይ
ምንባብን ተገዳስነት ኣብ ስነ-ጽሑፍን
ርእያ ድማ ዓባያ፡ ብጀሲካ ሚትፎርድ
ዝተደርሰት መጽሓፍ፡ ከም ዓባይ
ህያብ ኣበርከተትላ። ሮውሊንግ ድማ፡
ብታሕጓስ ጭድድ ፍንጭሕ ክትብል
ደለየት። ነታ መጽሓፍ’ውን ብጣዕሚ
ፈተወታ። እናጐበዘትን ደረጃ ትምህርቲ
እናወሰኸትን
ምስ ከደት ድማ፡
ንብምሉኦም ናይ ዓባያ መጻሕፍቲ ኣንቢባ
ወደኣቶም። በዚ መንጽር ድማ ብልሓን
ናይ ምንባብ ርድኢታን ኣዝዩ ዓሞቐ።
ሕሉፍ ሓሊፋ ድማ፡ ተማሃሪት ካልኣይ
ደረጃ ኣብ ዝነበረትሉ፡ ምስ ብዙሓት
ናይ ምምርማር፡ ምንባብ፡ ምትንታን
ዓቕሚ ዝነበሮም ዓበይቲ ሰባት ክትላለ
ከኣለት። ንነገራት ብዝደቐቐ መልክዕ ናይ
ምትንታን ዓቕሚ፡ ርድኢትን ክእለትን

ጻንሖት
ምስ ደራሲት ሮውሊንግስ
ስለ ዝነበሮም፡ ካብቲ ንብልሓ ብልሒ
ብምውሳኽ ንኣታሓሳስብኣ ዝሰሓለን
ዝቐየረን ምዃኑ ይንገር። ሮውሊንግ ኣብቲ
ቀዳማይ ዲግሪ ብምርካብ ዝተማሃረትሉ
ዩኒቨርሲቲ ኤግዚተር እንከላ ድማ’ያ፡ ናይ
ስነ-ጽሑፍ ዝንባለ ሽውሃታ ንምርዋይ
ናብ ፓሪስ ብምኻድ፡ ከም ዓባያ ክላሲካዊ
ስነ-ጽሑፍ ዘጽነዐት። ብድሕርዚ ናብ
ከተማ ለንደን ብምምላስ ከም ተርጓሚትን
ተማራማሪትን ናይ ሓደ ኢንተርናሽናል
ትካል ኮይና ሰርሐት። ኣደኣ ብሕማም
ኣእምሮ ክትሳቐ ስለ ዝጀመረት ግን፡
ስርሓ ዘርጊ ንፋስ ክኣትዎ ጀመረ።
ንዓኣ ክትኣሊ ጠቕሊላ ስርሓ ከተቋርጽን
ክትገድፍን ድማ ተገደደት።
ብድሕሪዚ ሚስ ሮውሊንግ ኣብ 1991
ዓ.ም፡ ከም መምህር ናይ ቋንቋ እንግሊዝ
ተቖጺራ ናብ ሃገረ ፖርቱጓል ኣምርሐት።
ከም መምህር ንፍዕቲ መዳሪት ብምንባራ
ብተማሃሮኣ ፍትውቲ ነበረት። ጉዳይ
ኣደኣ ግን ጎቦ ልባ ዝገብራ ነጥቢ ነበረ።
ኣብ 16 ጥቅምቲ 1992 ድማ፡ ምስ
ሓደ ጆርጅ ኣራንትስ ዝተባህለ ህቡብ
ፖርቱጓላዊ ናይ ተለቪዥን ጋዜጠኛ
ተመርዓወት። ካብኡ ድማ ሓደ ቈልዓ
ወለደት። ሓዳሮም ብጽቡቕ ክቕጽል
ስለ ዘይከኣለ ግና፡ ብዙሕ ከይጸንሑ
ኣብ ዓመቶም ተፋትሑ። ብድሕሪዚ
እዋን’ያ እምበኣር፡ ኣብ ፖርቱጓል
ክትጸንሕ ዘይመረጸት። ብኡ ንብኡ
ድማ ናብ ሃገረ ስኮትላድ ኣምርሐት።
ኣብዚ ምስ ጓላ ብዘይ ስራሕ ቀንፈዘው
ትብለለን ዝነበረት ግዜ ድማ’ያ ዕዮ ገጸ
ባህሪ “ሃሪ ፖተር” ብሓሳብ ክትመላልስን
ክትሓስብን ዝጀመረት። ብኸመይ
ብልሓትን ፈጠራን ነዚ ጠባይ እዚ ከም
ዝሃነጸቶን ከም ዝመሃዘቶን ንኽንድዚ
ዝኣክል ክፋላት ከም ዝወሓዘላን ክሳብ
ሕጂ ከምዝደንጽዋያ ደጊማ ምስ ቢቢሲ
ኣብ ዝገበረቶ ዕላል ጥበባት ሓቢራ።
ሮውሊንግስ ንድርሰት ሃሪ ፖተር ካብ
ሓሳባዊ ናብ ናይ ጽሑፍ ቅርጽን መልክዕን
ክትሰጋገር እንከላ፡ ሕማቕ ኣተሓሳስባታት
ኣብ ሓንጎላ እናተመላለሱ ወጠሩዋ።
“ናይ ብሓቂ ይበቅዖዶ ይኸውን” ዝብል
ነብሰ ምትሓትን ምጥርጣርን ነበረ። እቲ
ዘገርም፡ ነዚ ናይ ወጥሪ እዋናት ፈንጢሳ፡
ኣብ 1995 ነታ ድርሰት ዛዘመታ። እቲ
ዝኸፈአ ናይ ሮውሊንግ ጸገም ኣብቲ
እዋን፡ መጽሓፊት ኮምፕዩተር ክትዕድግ
ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ፡ ንብምልኡ ዛንታታት
ጽርሰታታ ብኢዳ’ያ ጽሒፋቶም። ገለ
ገለ ጸሓፍቲ ንጽሑፋታ’ኳ እንተድነቕዎ፡
ኣብ ክንደይ ቤት ማሕተም ኮለል ኢላ
ግን ንመጽሓፋ ተገዲሱ ዝሓትመላ
ሰኣነት። ድሕሪ ክንደይ ኮለል ድማ፡ ሓደ
“ብሎምስቡሪ” ዝተባህለ ኣሕታሚ
ትካል፡ ህጻን ጓሉ ንጽሑፋት ሃሪ ፖተር
እንተፈትያቶም
ብውሑድ ቁጽሪ
ከሕትመላ ምዃኑ ነገራ። እዛ ህጻን
ንሰለስተ ምዕራፋት ዝኸውን ምስ
ኣንበበት ድማ፡ ካብ ምሒር ምፍታው
ከይተረድኣ ነቲ ዝተረፈ ምዕራፋት’ውን
ወድኣቶ። እቲ ትካል ድማ ንሮውሊንግ
ከም ቀዋሚት ደራሲት ኮይና ክትሰርሕ
ተቐላጢፉ ናይ ዕድመ ሕቶ ኣቕረበላ።
ንሳ ግን፡ ብቕጽበት ሓሳባታ ብምቕያር
ናብ ዕዳጋ ጨረታ ኣውረደታ።
ድርሰት መጽሓፋ ድማ ብ106 ሽሕ

ዶላር ተዓደገት። ነቲ እዋን
ክትዝክሮ እንከላ ድማ፡ “እንድዒ
ሽዑ ዝተሰማዓኒ ሓጐስን ስምዒትን
ክገልጾ ኣይክእልን’የ። ኣብ
ሂወተይ’ውን ክንድኡ ዝኣክል
ገንዘብ ርእየ ኣይፈልጥን’የ። እንቋዕ
ደኣ፡ ሽዑ መዓልትስ ብሓጐስ
ዝኣክል ጥዋዕ ኢለ ኣይሞትኩ”
ትብል።
መጽሓፍ
ሃሪ
ፖተር
ብሚልዮናት ህጻናትን ዓበይትን
ተፈትወት። ካብዚ ሰዓት’ዚ
ጀሚሮም ድማ ዝተፈላለዩ
ኣሕተምቲ ዓይኒ ከውድቑላን
ጻውዒት ክገብሩላን ጀመሩ። እቶም
ቅድም ኣሻናድሓ ኣድጊ ዝረግሑዋ
ዝነበሩ ሰባት ንኸሕትሙላ ለመኑዋ።
ገጸ ባህሪ ሃሪ ፖተር ድማ ብኽፋላት
እናተሓትመት ብሚልዮናት ዶላራት
ተሸጠት። ስነ-ጥበበኛ ሮውሊንግ ካብ
ዓዘቕቲ ድኽነት ወጺኣ ኣብ ከምዚ
ምብቅዓ፡ ነቶም ኣብ ድርሰታን ኣብ

ሂወታን ኣዝያ እትፍቅሮም ኣብ
ድኽነት ዓለም ዝነብሩ ቈልዑ ዓለምና
ኣብ ሓገዞም ተጸሚዳ ትርከብ። ኣሽሓት
ገንዘባ ድማ ኣብ ጽላት ጥዕናኦምን
ትምህርቶምን ተፍስሶ። “ንዓይ ቈልዑ
ሓበርቲ ሃብተይ’ዮም” እናበለት ከኣ፡
ክሳብ ሎሚ መውጽኢ ልሳና ኮይኑ
ይውዕል ኣሎ።

ደሃይ ቅብኣ
ብ12 ለካቲት 2019 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ
ቐትሪ፡ ስነ-ጥበባውያን፡ ዲፕሎማሰኛታት፡
ዕዱማት ኣጋይሽ ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ኣብ
‘ኣርት ጋላሪ’ ብኽልተ መንእሰያት ስነጥበበኛታት ዝተዳለወ ቅብኣ፡ ንምርኢት
ቀሪቡ ኣምስዩ። እቲ ብመንእሰያት ስነጥበበኛታት ብንያም ትኩእን ናሆም
ተኽለሃይማኖትን ዝቐረበ ኤግዚብሽን፡
ነፍስ-ወከፎም ዓዓሰርተ ሓሙሽተ
- ብጠቕላላ 30 ቅብኣ ስእልታት
ብምድላው’ዮም፡ ንተኸታታሊ ኣርባዕተ
መዓልታት ንተዓዘብቲ ክፉት ጌሮም።
እዞም ህዝቢ ንኸስተማቕሮም ክፉት
ኮይኖም ዝቐነዩ ናይ ቅብኣ ስእልታት
‘Gash Barka magnificence’፡ ‘The
Spirit of Love’፡ ‘Sound of Green’፡
‘Direction of Life’፡ ‘Echo dream’፡
‘Colors under the Sun’ ወዘተ
ዝብሉን ዝሓቘፉን ኮይኖም፡ ንብዙሕነትን
ጽባቐን ብሄራት ኤርትራ ማእከል ጌሮም
ዝተሃንጹ ብሉጻት ስርሓት’ዮም። ኣብዞም
ስእልታት ፍቕሪ፡ ብልሓት፡ ጻዕሪ፡ ባህሊ፡
ሓቂ፡ ዓወት፡ ዕላማ፡ እምነት፡
ስነ-ልቦና፡ ባህጊ፡ ፍልጠት፡
ጽንዓት፡
ፍልስፍናዊ
ኣታሓሳስባ፡
ለውሃት፡
ሃይማኖት፡
ግርጭት፡
ሓጐስ፡ ድንቂ ተፈጥሮን
ኣድማሳቱን ወኪሎም፡
ንመዓልታዊ ንጥፈታት
ሰባት ምስቲ ዝነብሩሉ
ከባቢ ዘለዎም መልክዕን
ጽባቐ
ሰሓብነትን
እናንጸባረቑ፡
ብቕዲ
ኮንቶምፕራሪ ዝተሳእሉን
ዝ ተ ዃሕሉ ን ’ዮ ም ።
ብቐንዱ
ትሕዝቶን
መልእኽትን
እዞም
ቅብኣታት፡ ንባህሊ፡ ልምዲ፡
ባህሪ፡ ኣናባብራ፡ ታሪኽ፡
መንነት፡ ጻዕሪ፡ ብሉጽነት
ብሄራት ኤርትራን ካልእን
ብምጥቕላል ኣጕሊሖም

ዘርእዩ’ዮም።
ኣብ’ቲ ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት፡
ደረስቲ ናይዞም ሕብሪታት ኣብ ዝሃቡዎ
ሓበሬታ፡ ዝጀመሩዎ ጉዕዞ ዓለም ቅብኣ
ኣብ ዝኸዱዎ ቦታ፡ ካብ ምሕላም ወይ
ምጥማት ፍሉይ ኩርናዕ በዂሮም
ከም ዘይፈልጡ’ዮም ሓቢሮም። ካብቲ
ቀንዲ ንኽስእሉ ውሽጣዊ ስምዒታቶም
ዝነዋንዎም ነጥብታት ድማ፡ ንሱ ከም
ዝኾነ ገሊጾም።
እዞም ሎሚ ብሓባር ንመበል ሳልሳይ
ግዜኦም ንምርኢት ኤግዝብሽን ክፉት
ዝገበሩ ዘለዉ መንእሰያት ስነ-ጥበበኛታት፡
ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ቦታን ንዓይነታዊ
ስእልታቶም ብውልቂ ካብ 2010 ዓም
ከም ዝጀመሩዎ ይገልጹ። ኣብዚ ንመበል
ሳልሳይ ግዜ ብሓባር ዝገብሩሉ ዘለዉ
ምኽንያት ድማ፡ “ኣብ ጉዕዞ ስነ-ጥበብ፡
ናይ ሓባር ዕዮን ጻዕርን ኣብ ኣስካላ
ዓወት ስለ ዘሐኵር’ዩ” ክብሉ ብሓጺር
መሊሶም።

ሓዳስ

ኤርትራ

ጴጥሮስ ተፈሪ
ከም ኣብ ኩሉ፡ ኣብ ናብራ እውን ንኹሉ
ሰብ ብማዕረ ዝወስድ ልሙጽ መንገዲ
የለን። ሓላፍ ዘላፍ እዩ። ስኡን ኣሎ ርኹብ
ኣሎ። ኣብ ዝኸድካ ከይድካ ሃብታማት
ጥራይ ወይ ድኻታት ጥራይ ዝነብሩዋ ሃገር
ወይ ዓዲ ግን የላን። ዝዀነት እንዳ ወይ
ቀቢላ ሃብታማትን ድኻታትን (ድኻታት
ካብ ምባል ግን፡ ብ‘ጉድል ዝብሎም’ እንተተጠመተ ዝሓሸ እዩ) ሓቚፋ ኣላ።
ድኽነት ብኸመይ ክጠፍእ ይኽእል?
ተባሂሉ ዝተሓተተ ሓደ ናይ ስነ-ቁጠባ ሊቅ፡
‘ንኹሎም ድኻታት ብምቕታል’ ክብል
መሊሱ ነይሩ። ክጠፍእ ኣይክእልን ማለቱ
እዩ። ድኽነት ግን ከተጥፍኦ ዘይከኣል
ኣይኮነን። ንህይወት ድኻታት ብኸመይ
ተቃልሎ - ኣብ’ቲ ዘሎካ ባህሊን ልምድን
እዩ ዝምርኮስ።
ሓልፊ ክበሃል ከሎ ጽጉም ወገን ወይ
መቕርብ ማለት እዩ። ጸግዒ ወይ ደገፍ
ዘድልዮ። ኣብ ባህልና ሓልፊኻ ምጽዋር
ዝበሃል ኣሎ። እዚ ድማ ጽጉም ሓውካ ካብ
ግዳም ናብ ውሽጢ ምእታው ማለት እዩ።
ቀደም’ዩ ሓንቲ ውላዳ ከተመርዑ
ዝደለየት እንቁርዖብ፡ ካብ ባሕሪ ማይ ክሳብ
እትወርድ፡ ነተን ዝነበራኣ ንብቑሊ ይዀናኒ
ኢላ ዓቚራተን ዝነበረት ስገም፣ ቅድሚ
ንባሕሪ ምኻዳ ብሓደራ ንሓንቲ ስእንቲ
ጎረቤታ እንቁርዖብ ሃበታ። ብድሕሪ’ዚ ጓላ
መሪሓ ንባሕሪ ነቐለት። ኣብ ምምላሳ ኣብ
ገዝኣ በጺሓ ደሃይ እተን ብሓደራ ዝገደፈተን
ስገም ገበረት። እንተዀነ ኣይጸንሓኣን። ወዮ
ብሕድሪ ዝተቐበለት በሊዓተን ጸንሐት።

ሓልፊ ምጻር
ብድሕሪ እዚ፣ እታ እንቁርዖብ “ንዒ ዝባን
ሕጊ” ኢላ ብምግዛዝ መሪሓታ ናብቲ
እዋናዊ ዳኛ እንቁርዖብን ጠባብቕን ዝነበረ
ጠበቕ ከደት። ኣብኡ ምስ በጽሐት ድማ፦
“ባሻይ ጠበቕ” ክትብል ኣድሃየት። ከምዚ
ኢልካ ንሓደ ዳኛ ዝንጥል
ኣቢልካ ክትጽውዖ ነውሪ እዩ።
ብምዝንጣሉ ደስ ዘይበሎ
ጠበቕ፡ “ኣብኡ ጥበቒ” ክብል
መለሰላ። ጌጋኣ ብኣጋ ዝተረድኣ
እንቁርዖብ፡ ጌጋኣ ብምእራም
“ባሻይ ነበራ” በለት። ንሱ ድማ
ብኣኽብሮት፡
“ሕጂ ተናገራ” ክብል መለሰ።
ብኸምዚ ዝስዕብ ድማ ምልልስ
ክሲን ፍርድን ተዋህበ። ቅደም
ተኸተል ከሳሲት እንቁርዖብን
ዳኛ ጠበቕን “ቡቕሊ ኣብቊለ”
“ዋሕሊልኪ”
“ሕድሪ ኣቐሚጠ”
“ኣሚንኪ”
“በሊዓቶ”
“ጠምዩዋ”
“እሞ ትኽፈለኒ”
“ምስ ረሃዋ” ክብል ፍርዱ ሃበ።
እቲ ንጠበቕ - ሕድሪ ዝበልዐት ምስ ረሃዋ
ክትከፍል ዘፍረዶ ምኽንያት፡ ሓልፊ ናይ’ታ
ርኽብቲ ንመርዓ ጓላ ትዳሎ ስለዝነበረት
እዩ።
እዚ ጽቡቕ ትምህርቲ ዘለዎ ዛንታ እዩ።

እቲ ልቦና፡ እዚ ማእለያ ዘይብሉ ጌጋታት
ዘለዎ ሰብ ተጋጊኻ ኢልካ ክትወቕሶ
ስለዘይፈቱ፡ ብእንቁርዖብን ጠበቕን ገይርካ
ምርድኡ ስለዝሓይሽ እዩ። ቆብ ከብል ድማ
መዓት እንድዩ ይርደኦ እዩ።

ሓልፊ ከም’ቲ ኣብ መእተዊ ጽሑፍ
ዝተባህለ ደገፍ ዘድልዮ ወገን እዩ። ከም’ዚ
ኣብ’ዚ ዛንታ ዝረኣናዮ፣ ብስእነት ዝኣክል
ህይወት ኣብ ሓደጋ እንከላ፡ ንስኻ ድማ
ብገፋሕፋሕ ከተመርዑ ሞራል የብሉን።
ኣብ ሕብረተሰብና እውን ንሓደ ጽጉም
ሓዉ ቁሊሕ ከይበለ ኣብ ሸንዳሕዳሕን
ገፋሕፋሕን ውራይ፣ ንርኣዩለይ ስምዑለይ
ዘብዘሐ፣ ሓልፉ ዘይጸውረ ተባሂሉ ጽዩን
እዩ። ባህሊና ንወገኑ ዝሓቁፍ እዩ። ስጋ

ሓዊ ግሪኽ
ሰብ ዝብሉዎ መቸም እዛ ሽክና ርእሱ
ኣመና እያ ረቃቕን ተረቃቒትን። እቲ
ዕሽነቱ ግና ንዝለምዓሉን ዝጠፍኣሉን
ክፈጥረላ ሒዂ ዝብል ምዃኑ እዩ።
ግሪኻዊ ሓዊ ገለ ካብ’ቲ ንመጥፍኢ
ሰብ ዝመሃዞ እዩ። ኣብ ዘመነ-ግዝኣት
ባይዛንታይን ዝዝውተር ዝነበረ ኣባራዒ
ኣጽዋር እዩ።
እዚ ኣብ ናይ ባሕሪ ኲናት ዝጥቀሙሉ
ዝነበሩ ኣብ ማይ ከይተረፈ ዝቃጸል
ዝነበረ ባእታ፣ ዋላ’ኳ ኣብ ዝበዝሓ
ሃገራት ብፍላይ ኣብ መስቀላውያን፡
በዚ ቀዳማይ ስሙ ግሪኻዊ ሓዊ ኢለን
ዝጽውዓኦ እንተዀና፡ ሮማዊ ሓዊ፡
ፈሳሲ ሓዊ፡ ሓዊ ኲናት፡ ሓዊ ባሕሪን
ካልእን ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ።
መጢጣ ናብ ጸላእቲ ብእትውንጭፍ
ወይ ብእትጭንጉዕ መሳርሒት
ዝትኰስ ሓዊ እዩ ነይሩ። እዚ ንዘመናዊ
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ቴክኖሎጂ መሰረት ዘንጸፈ ኣብ ዓወታት
ባይዛንታናውያን ዓቢ ግደ ነበሮ።
ገለ ከም ኣብነት ዓወታቶም ድሕነት ኮንስታንቲኖስ ካብ ከበባ
ኣዕራብ እዩ። እዚ ክልተ ግዜ ብሳላ
እቲ ሓዊ ዝተረኽበ ዓወት፡ ነቲ ግዝኣት
ከም ዝሰርር ገይሩዎ እዩ። እዚ ዓወታት
እዚ ብዘምጸኦ ተመስጦ ድማ ኣብ’ቲ
ናይ ሓዊ ኣጽዋር ከም ኤውሮጳውያን
መስቀላውያን፡ ቻይናውያን፡ ሞንጎሎን
ከይኣክል እቶም ብሰንኩ ዝተሳዕሩ
ኣዕራብ ከይተረፉ ኣብኡ ኣድህቦ
ገበሩ። ከምኡ ዓይነት ክጥቀሙ
ጀመሩ። ውሃ ዘበለ ኣጽዋር ኣብ ዘመኑ
ዘዛረበ ኣጽዋር እዩ ነይሩ።
ናይተን ሃገራት ግና ብልክዕ ከምቲ
ናይ ባይዛንታናውያን ኣይኮናን
ተጠቒመን። ንሱ፡ ብጥንቃቐን ብቐረባን

ንስጋኡ፡ ዓዲ ንወገኑ፡ እናበለ ብመሳልል
ሕብረተሰብ ሃገር. . . እናበልካ ክሳብ
ላዕሊ።
እዚ ሞራላዊ ዝዀነ ልምዲ፣ ንፈጻሚኡ፡
ረኣዪኡን ሰማዒኡን ደስ ዘብል፡ ንተቐባሊ
እውን ጽቡቕ ትምህርቲ ዝህብ
እዩ። ብኣንጻሩ ኣብ ምቅያሕን
ትዕቢትን ምስ እትህሉ ግና
ኣመና ጽዩፍ’ዩ። ስለ’ዚ ኣብ
ከም’ዚ ዝኣመሰለ ንመንፈስካ
ዘቕስን ንሕልናኻ ዘዕግብ ስራሕ
ኢድካ ክትሕውስ ዓቢ ዕግበት
ኣለዎ። ንሓንቲ ዓባይ መኪና
ሓንቲ ንእሽቶ ደገፍ እያ ደው
እተብላ። ብሳላኣ ኣብ ዘላቶ
ትቐውም። ኣብ ናብራ እውን
ዳርጋኡ እዩ። ምሉእ ህይወቱ ከም
ዝቕየር ክትገብሮ ኣይትኽእልን
ኢኻ፣ ግና ብንእሽቶ ደገፍ ማዕረ
ክንደይ ተረጋግኦን ተቕስኖን
ኣሎኻ ምርዳኡ ኣየአግምን።
ንጽድቂ ኢሎም ፈቐዶ ደብሪ
እናኸዱ ገዛውቲ ዝሃንጹ ኣለዉ። እቲ
ደብሪ ግና ነቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ሓልፊ
ዘይብሎም ክትጥውር እዩ ዝመክር። ኣብ
ቅድመኻ ዘሎ ምስ ወገንካ ኢኻ ናብ ግዳም
እትወጽእ። ብዓቢኡ ካብቲ ኣብ ዝኾነን
ንዝዀነን ጽቡቕ ምስ ገበርካ ዝስመዓካ
ውሽጣዊ ባህታ ዝዓቢ ጽድቂ የሎን።
ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዚ ባህሊ እዚ

ልሙድ እዩ። ሎሚ ኣብተን ምዕቡላት
ሃገራት ዝበሃላ ዘይትረኽቦ ጸጋ ኣባና
ኣሎ። ዓለም ውልቃውነት ኣብ ዝገነነሉ
መድረኽ እያ በጺሓ ዘላ። ስለዚ እምበር
ንሕና ነዚ ዘለና ወገንካ ናይ ምጥዋር
ባህሊ ክንዕቅቦ ይግባእ። ዋላ ንነብስኻ

እዩ ጽቡቕ። መግቢ ናይ ሕልና ስለ
ዝዀነ።
ብዘይ ዝዀነ ሓለፋ ወይ ብዘይ ዝዀነ
ትጽቢት ብምሕጋዝካ እትረኽቦ ሓጐስ፡
እቲ ዝለዓለ ሓጐስ እዩ። ብኸምዚ ድማ
ውሽጣዊ ሓጐስ ትረክብ። ውሽጣዊ
ሓጐስ ምርካብ፣ ኣብ ምድሪ ከሎኻ
ጽድቂ እዩ። ጽድቂ ምድሪ ዝነገሮ
እዩ ዝኸውን እዮም ዝብሉ መራሕቲ
ሃይማኖት። ስለዚ ሓልፊኻ ምጽዋር
እምበኣር ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ።
እንተዘይ ኮይኑ፣ ንስኻ በቲ ኣብ ናይ
ርኣዩለይ ዝፋን ኮፍ ኢልካ፣ ንኽዕለለልካን
ክበሃለልካን ሚልዮናት ከተፍስስ በቲ
ሓደ ሸነኽ ግና ሰኣን ቁንጣሮ ደገፍካ
ወገንካ ኣብ ጭንቀትን መከራን ውዒሉ
ክሓድር ዋላ ነቲ ንስኻ ክትረኽቦ
ዝሓሰብካ ባህታ እዩ ዝዀልፎ።
ሓልፊኻ ምጽዋር እምበኣር፡ ምእንቲ
ነብስኻ ዝግበር እዩ። በቲ ሓደ ወገን
እቶም ካባኻ ሓገዝ ዝደልዩ ጽቡቕ
ግብሪ ክትገብር ዝዕድሙ እዮም።
ረጊጽካዮም ኣይትኺድ። ሓልፊኻ
ሓግዝ። እትሕጐሰሉ ኣጋጣሚ ጐሲኻዮ
ኣይትሕለፍ።

ንሞት ዝበልካዮስ ንህይወት

እናተሓለወ
ብሃገራዊ
ምስጢር
ዝተታሕዘ እዩ ነይሩ። ስለ’ዚ ብልክዕ
ከምኡ ኣይተጠቕማን። እቲ ሎሚ
ብኸመይ ተሰሪሑ ትሕዝቶኡ እንታይ
እንታይ እዩ ነይሩ ዘይፍለጥ፡ ከም ኖራ፡
ሳልፈር፡ ናፍታ ዝኣመሰሉ ትሕዝቶ
እዮም ነይሮሞ ዝብል ገምጋም ዘለዎ
ተባራዒ ሓዊ፣ ዛጊት ከም ኣርእስቲ
ኣካታዒ እዩ።
ብኸምዚ ሃልሃልታ ሓዊ ገይርካ
ኲናት፣ ዘመናት ቅድሚ እዚ ናይ
ግሪኽ ሓዊ ነይሩ እዩ። እዚ ብልጽ ዝበለ
ናይ ባይዛንታናውያን ግና ኣብቲ እቲ
ንግስነት ብተደጋጋሚ ኲናት ሳሳኒድ
ፐርሽያን ካልኦትን ዝተዳኸመሉ
እዩ፡ ዋሕስ ናይ’ቲ ንግስነት ኮይኑ
ዝመጸአ።
ምንጪ Wikipedia

“ቀዳዊኻ ቀብሪ ኣሎ ነቓሊኻ መርዓ
ኣሎ” ቀዲሙ ተባሂሉ እዩ። መቸም
ቅኑዕን ሕያዋይን ምዃን ኩሉ ግዜ
ኣይከፍእን። ኣመና ጽቡቕ እኳ ደኣ።
እቲ ዝኸፍአ ብግልባጡ ምስ ዝኸውን
እዩ። ጠዋይን ሕሱምን ምዃን ደኣ
ምስ ኣየናይ ጽቡቕ ክነጻጸር። ኣብ
ባህልና ግብርኻ ተሰኒኻ ዝበሃል
ኣዘራርባ ኣሎ። ቅኑዕ እንተዄንካ
ይቐንዓካ፣ ርጉም እንተዄንካ ድማ
መርገም ልጥፍ ትብለካ።
ቀደም መሸላ ይጉሰ ኣይነበረን።
ኣብ ሓደ ግዜ ግና ርጉም ብዝገበሮ
መጸበቒኡ መጺኡሉ። ክልተ ደቂ
ሓወ’ቦ ነበሩ ይበሃል። እቲ ሓደ
ሕያዋይን ንሰብን እዝጊን ይጥዓሞም
በሃላይን እዩ። እንተ እቲ ሓደ ካብ ናይ
ወዲ ሓወ’ቦኡ ንእሽተይ ሕያውነት
ዘይነበረቶ ገባር እከይ ነበረ። ሓደ ዕለት
ምስ ሰብ ተባእሰ’ሞ ንወዮ ሕያዋይ
ወዲ ሓወ’ቦኡ ተገፋዓልና ስለዝበሉዎ፡
ዓገብ ክብሎ ከደ። ዝተሰመዖ እውን
ተዛረቦ። የግዳስ ንጽባሒቱ በረኻ ወፊሩ
ኣመት እታ መሸላ ዝዘርኣ ግራቱ
ክገብር እንተኸደ ተሓሪሳ ጸንሓቶ።
እቲ ኣተሓርሳ ኣብ ክንዲ ኣልግብ
ኣቢልካ፡ ናይ ሃወኽ ጭድድ ጭድድ
ኣቢልካ እዩ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ሓያሎ
ተማሕዩ ዝወደቐን ብኣብዑር ተረጊጹ
ዝወደቐን ነበሮ።
ወዮ ሕያዋይ፡ በቲ ዘጋጠሞ እምብዛ
ጐሃየ። ደቁ ከተሕግየሉ ዝሃረፋ ግራት
እያ ነይራ። ጽቡቕ በቚላ ንሓላፊ
መንገዲ ከይተረፈ እተህንን። ካብ’ቲ
ዝተማሕወን ዝተሰብረን ኣልዒሉ ድማ
ንዓዲ ብምእታው ኣብ ቤተክርስትያን
ከይዱ፡ ዓዲ ኣኪቡ ነቲ ተሰኪሙዎ

ዝነበረ ዓዲ ዝኣተወ መሸላ እናኣርኣየ
“ኤህ በሉለይ” በለ።
“ወደይ ነዚ ዝገብር ደኣ ከይተረግመ
ርጉም እንድዩ እንታይ ኤህ ክንብለሉ፣
ንዓኻ ምምራቕ ይሕሸና እምበር”
ክብሉ ሓደ ሕያዋይ ከም’ዚ ከምኡ
ዝዀኑ ዓቢ ዓዲ ተዛረቡ። በቲ ዝዀነ
ዘዝረኣየ እምብዛ ጐሃየ። ዋና ግራት እዚኣ
ገይሩ ነቲ ሒዙዎ ናብ ቤተክርስትያን
ዝኸደ ኣብኡ ሓዲጉ ናብ ቤቱ ምስ
ከደ፣ ናብ’ታ ርጉም ዝሓለፋ ግራቱ
ኣይተመልሰን። ጸኒሑ ግና በታ ኣቐዲማ
ሰብ ኣዛሪባ ዝነበረት ግራት መሸላ፣ ዘረባ
ኣብ እዝኑ በጽሖ። ወዮ ዝተሓርሰ
መሸላ መጸለሊኡ ረኺቡ መሊሹ
ጸቢቑ። ንሱ ይኹን ካልኦት ዘዝረኣዩ
ኣይኣመኑን። ንእግረ መንገዶም መሸላ
ብርኪ ቀቅድሚ ምፍላዩ ከምዚ ምግባር
ንጽቡቑ ምዃኑ ተገንዘቡ። ገግራውቶ
ድማ ብኸም’ቲ ርጉም ዝሓረሶ ሓረሱ።
ንቐውዑ፡ ኣብቲ ዓዲ እዚ ዘይበሃል
መሸላ ኣተወ ይበሃል።
እንተ ነቲ ወዲ ሓወ’ቦይ ክንስኻስ
ተገፋዓልና ኢሎሙኒ ኢልካ መጺእካ
ትዛረበኒ ኢሉ፣ ሕማቕ ተግባር ዝገበረ
ርጉም ወዲ ሓወ’ቦኡ ተግባራቱ
ተኸሽሐ። ርጉም ርጉም እዩ ብጽቡቕ
እውን ኣይሕጐስን። ብጽባቐ እቲ መሸላ
ደም ጠዓሞ። ወረ ጽባቐ እቲ ዝሓረሶ
መሸላ ምስ በጽሖ። ከም ሰቡ ኣብኡ
ከይዱ ረኣዮ። ኣብ ክንዲ በቲ ንዕኡ
እውን ጽቡቕ ርኽበት ዝዀነ ዝሕጐስ፡
ርእሱ ሒዙ “ዓኽ! ንሞት ዝበልካዮስ
ንህይወት” ኢሉ ይበሃል። እነሀ ሎሚ
መሸላ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ንዳጉሻን ዕፉንን
ለኪሙ ይጉሰ።

ሓዳስ

ኤርትራ

14 መጋቢት 2019 - ገጽ 8

መበል 28 ዓመት ቁ.167
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ŕƎŷúǛ ŅȐāƨ ŊƱú ǉĔǜ
ŶǉĮĜŊ ȎǤŶ ġǦƄŚŶ ƑǆŶŴÍǂ
ƶęƉŊȳŅŗŴŊėƄľöùƨƱúǉġŘ
ƎġĉƭŴ Ɩú ŅƳ ƶǫƭƷ Ʊú ȣǻűŚ
ƆŶŕĹȐõǎćŊĄƭęƶŕôƖǁĄęƳ
ƉǆƉƧŶƄŊȃŶĮĤĆĉŴǆęƉŊȳ
ƄęŕȠĤ÷ƤŊùþŶŊƲāƯǇŘŚĜŊ
ƎƭĊŊĉƛƄõŶŊƲÿŚġėāƄùŋ
ǥęƨĉǆęƉŊȳƭôĉŴÿǎĩŕƎŷúǛ
ŚġŶƯȲ ŶǉĮĜŊ ƶƝƧŶ ÿǎĩ ƯǇ
ǎćƎŚȞǻęŊƱǆĉƛƄ÷ƄŊƄǉėƯ
ŊĉƧǌľ Ŋǎò ƎȣôƱĄŶ ƑǆŲ
ǆęƉŊȳ űƳ ĩǦę ŶĉġǤę ƉƄ ĜňŚ
ĚŋŚƎÿƛęƨƱǆƎƆõǉĔǜƎŶġĬù
ŶǦǉǎƄôŴȳŶĝƖƄġĉƬŘƤŊùþ
Ɔǂȳ
ġĉƬŘƤ Ŋùþ Ŵǆ ǡƴƆęƆġƙŶ
Ŵǆ ƌùƇŚ ġĉƬŘŚŶ Ŵǆ ĉù÷ǄŶ
ĉĉāǌęŶ ƭľĆ ćôŚÍǂȳ Ŵǆ
ġűùŋŴƋƃ÷ŘŚƄŊƶñŊƨĄǦôȐ
ƱǆĉġĉćƯ ƆƓ ƆŶŕÍôƨĉ ŊƧāǊ
ǦŶ ƄŊ Ĝôġŕ ƎƆôŘŚ Ƣǆ ĊǄƤ
ĄǦôȐ ǆĜćĉƫȳ ŶğŕŶ ƉƄȶ
ġĉƬŘƤ ŶľÿŚȲ ƆƳ ćôŚ ƉƄ
Ŵǆ ƢƉȣ ġĉƬŚ ĉù÷ǄŶ ĉȣ÷ǻŶ
ƎƆôŚȴ ƎƆôŚ ĉĵėŶ ġĉƬŚ ƄŊ
ƄŕÿğġňŶĉȣŘāǦęȃŚŶȴƎƆôŚ
ĉĉāǌę ġĉƬŚƌŶ ġĉƬŚ ƌùƇŚŶ
ƑǆŲƄŊƄǡǌĞƆƥŶǉġŘĉȣǹęŶ
ŶĜňŚ ĉñǌƆŶ Ɔǂȳ ġĉƬŘƤ Ŋùþ
ĉġƶǻĔƄŊćāŅėƧŶƉňŊǄƧŶ
ǢǌǄŚǉĔǜŊĉƧğƛȲŊõȓƭęƋȲ
ĄėþŶ ƄȣįĖŶ Ɖĉ ŚƝƧŶ

ȱòŐ

ŊĉǦňęŊùþƱŅęƛÍǂȳ
ǜġŗŶňĖĢƶŕňñôĉíęȲġĉƬŘƤ
Ŋùþ ƄŊ ƯôŕƤ ñǆƢŚŴ ŊƖĄǆ
ǆǦïǎ ƶŊù āś ŊĉŊǤġȲ Ǝùŕ
ƭĄŚ ƶƢĜǉ ĄȓŴƯŗ ƄƌǆǊȳ
ŊǎāęÍƳ ǎć ÌƎġŕŚ ġĉƬŘƤ
Ŋùþ ƄŊ ñùƧŗ ƭôĉȲÍ Ŋĉňù
ƭĜęŕƧ Ĝôġŕ űǻŊŘŚ ƱęƳĕȳ
ƆśĉűǻŊŘŚǆġƯņȵ
ŊƴƯňġĉƬŚĉāğŊ
ġĉƬŘƤ Ŋùþ ŊćāŅėƧŶ
ǡƴƆęƆġƙ ŶľÿŚ ǆȣùĉȳ ƆƳ
ćôŚƉƄƎƆôŚŴǆĉù÷ǆġĉƬŚŶ
ȓùƥƂŶ ƄŊ ǡƴƆęƆġƙŶ ƌùƇŚŶ
ǆȞǻęȳ
Ɔŗ ŶľÿŚ ŊƄġŕŶŚŷ ǆȣùĉȳ
ƆƷĉƶġƯņāśŘŚǎćŕȣùľȵ
Ô ġĉƬŘƤ ÿǆôǆ ƆŶŘǆÍǂ"
ǎƛĄŕǆÍƉ"
ÔñùƧƕűŕƄƆĉĚŶƄŕÿğġňǆŶ
ƶñŋƧğűŘŕǆŶŊƖĄǆǆȎùƨ"
Ô ȓùƥƂ ƆŶŘǆÍǂ" ƌùƇŚ Ɖ
ƆŶŘǆǆŊõŶǆǡŊĕŶ"
ƆƷĉ āśŘŚ ƥǤ Ʊôƨ ƄǶćĉŘ
Ŋĉȣǹę ŴŊ ĔŊÿ ƎŕƧƯúĉ
ǆāǦƲƙȳ
ǉƧŘ
ŊƲā ıǎĆ ĉƶęŊƌ Ƣǆ
ĉŚǦňęƌ āĜŊ Ƣǆ ƶǦ Ņù ƎŊïù
ŶĜĉƯƃŴȳƆƳŊÿğŊĬöùŊŚǡňę
ǦŶ ƉŇǎÍǂȳ ǉƧŘ ƌŊ ƢľŘƤ

ġǢĉŗƢǆñŶǊǎġǢĉŗƱǎāŶÍǂȳ
ŊƙùƆ ƄŅïñ÷ ǉƧŘ ƌŊ ǦƶǄƤ
ġĉƬŘŚŕŅǣġƌñŶǊǎĬƥĆƧğŶ
ƌŊĉȣȑĉǁǎāűƌȳ
įùĞŶĉĵȓȑęƄŕÿğġň
ƄŊ ñùƧ ƕűŘŚ ġĉƬŚ Ŵǆ
ĉĵȓȑę ŕĄƕĚ ǁŊùƌŶȳ ǦŶ ƄŊ
ƄŕÿğġňƙƄǎñŋŊĉǦňęŊġĉƬŚŴ
ŕǉĖƛŴ ƄŊ ŶǡŊĚ ǦŊĔĄùĞ
ĉĵȓȑę ƎŶǡŊę ŶƛƆù ƃŴȳ ƆƳ
ƉĉŗÏęǦŇŚƄŊęƆġƙŶƖǆŚƭùŊ
ƄǆŚƛùƎ÷Ŷ ƃƙȲ ƄŊ ęƆġƙ ŉŚ
ŶƖǆŚĜęāǦŶƎŚƭǦŘŚƛƆùƃƙȲ
Ð Ɖĉ ƶŊïùÍǂȳ ġôƳ Ƅŕÿğġňƙ
ŶĉĵȓȑęƶǦŅęįùĞȲǣ÷ġĉƬŘŚƌ
ƌŊ ĉƟŶ ƄǎþŶƌȲ ĉġ Ư÷ćƛŶ
ƎŊęƙŶ ŕƢïîǎƌ ƎŚűŊę ĉǦňę
ćôŚÍǂȳ
ƌŊűĹȢŘĉƛğŊ
ƄõŘƤ ǦŊĔĄùĞ Ʊǎġś ĜŊ
Ąŝĉ ǁôŶȳ ǦŶ űĹȢŘ ƥ÷ÍƧŶ
ŊƄõŘƤ ĄŶǡǋ ǆĄÿ÷ôȣȲ Ŵǆ
ĉĉïę Ưǎù ǆȞǻĔùŴÍǂȳ ƶƢïņ
ĄùġŘǭǎôŚƎñùƨĉƶƛƆùƆƓ
ƆŶŕƝŲȲ ƌùƇŚ ŊƖĄǆ ǆęǎƆƨ
ŶƛŚȞùǻǦŶƄȣǉǡƶƖȣŚÍǂȳ
ƄõŘƤ ǦŊĔĄùĞ ĉġ ƆŶľŅù
ġĉƬŚ ŶĉęǦǤƆ Ưǎù ŊĉïŊ
ŶűŊġŴȲƉĄǆǡǆĕƆƳŊõȓƎǡŊĔų
ǆƛƆù"ƃùŴŶāŕŘȳ
ıŶƯŴĉŶȓŊėľ
ıŶƯŴ ćôŚ ƕõ ĉġǸėŚ
ǡƴƆęƆġƙ ĉġ ƕõŶ ƢŚĕŶ ĉƎȡù
ćôŚƄǆƑűŶȳƆŶŘǆćôŚĉƟŶƌ
ĉƶėŊ ƱǆƑűȲ ŚęǢĉ ĉǦ÷ȓŶ
ĉġ ƎŊęƙŶ ĄŚƉ÷ŚƌŶ ĉǻňľŶ
ćôŚÍǂȳƕúĉġĉƬŚƌŶƄŕÿğġňƙ
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űƤā ƶǡŅĔ ŚƯƶŊŕǆ Ɔǂȳ ƄŊ
ƧĩǶǆƌŊƶŅ÷÷ƯƧýǎƄǆǡŅĔŶȳ
űǡĔ ƭǆų ƏǆŲ ƌŊ ĉęƄǆŶ ƌŊ
ĉŶňŊŶ Ĝǡǻ ƶŊù ƄǆƏŶƊŶȳ
ŚƯƶŅŗȲ ĉġ ñǆƢŚŶ ĉŶňęŶ ǧǎų
ǧǎų ƶǫƭƶ ƌŊ Ƅǡǉġŗ Ŵǆ ñƥğŚ
ĄğęþƆǂȳĉġŚƧƭùćôŚȲűŊġƙŶ
ƉňŇƙŶĉȣ÷ǻƆǂȳƢŚĕƌŊŶŴŊŶ
ƅęŚėƄŊƶǡĤõƄǤǹĆȲƄŊǡôǡô
ƄƧśņğŚƄġćŕŶĉġűŅŊƊűŊĜǆ
ŊȣęþǦŶŊŶŊƆŴŅôųǆġĬôŶȴƆƱŶ
ƄƧśņğŚĄôôǆġĉƄŊıǎĆŕŶ
ŊȓňĹŶ ŊȣĕǆŶ ȓāȞŚ ƶŕȑāȞŶ
ŊŊāŗ ƶƧűŴ ĄǫƭǄ ĉǎĖ Ŵǆ
ƭǎŘŚƄƧśŶğŚƆǂȳ
ġĉĄȣôǃƢǆĄȎƧƬƆǂȳƌŊ
ŊǎȣŲÌĜŊÍƃùƌŚȓƧưȲŅŗƄŋƂŶ
ƄǉƂŶ ƱǶĉľƨ ġĉ ĉġ ƆŚȓƧư
ƌŊŊƲÿŚĜňŚŶĝǻėǆƆǂĭöā
ƶŊôƌȳ ĉƛŶǄŖ ĄôôǆŚ ġą ġô
ƶƜűŚȳƉĉŗƄŊĄƆŕƤƶŕŶƉȣƊƨ
ŊƴƯň ƄġćŚ ǉĮ ĜňŚ ƄǆƏŶƊŶ
ƎƴĔŊǉùǁƶôƗȳƴƯňǆŊƴƯňñƶňƤ
ĄǫƯƶǄ ŊŊāŗ ƶƧűŴ ƄƧśņğŚ
Ɔǂȳ Ņŗ ƎùôǄõ Ŋĉňù ƥŴŘŕŶ
ġĉƱǶĉľƢŶƶŊúÿğňƤŚƯƶŊŗ
ƄúųȳƉĉƶȣôǻƢǋĜŊȓņľġô
ƶĉű Ŷĝ ƶƢùǏĉ Ƨõǎ Ŷȓņľ
ȡù ƶĄęýȲ ĉġ ñǆƢŖ ĉŚƆġğę
ƱúƨġĉƆǂƱƧȓƆȳŶŊĔŚćôŚ

ƉƄ ǌęǤ ĉġ Ƨõǎ ƶŕÿÿƶ Ɔǂȴ
ƆŗĉŶŘǆƄŊñǆƢŚƌƶȑƢśŕė
ĉġ ŴŊėŶ ĉŶňęŶ ÿŇĕ ƶƖǆǎ
ġôƶƜűȳŴǆƱŶŴǆŊāŗĄǫƭƶǄ
ĉǎĖƄƧśņğŚƢęŚǦƄŊƶęƆǁŶ
ƆǁƶǦĔĉȳƄġćŕŶĉġűŅŊƌƊõ
űŊĜġǤƌƆǂǦŶŊŶŊƶŅôƌȳƉǆȞŕƙ
ŊƴƯŊƁŶƎŚÿġŊŚǦǉǎȳĉƛŶǄŖ
ƄġćŚŴǆǡôǡôƄƧśņğŚƄĄŴ
ƆǂƱȣęÿƌȳŴǆǡôǡôǎćȓņľ
ġĉƬŚŶȡùŶǁāǎĔùƌȳŶǡôƄŊűŚ
ƄġćŚ Ŵǆ ǡô ƄƧśņğŚ ƎǶıġ
ƎȣŚŶȳ

ƶƜűŚƄǆŕęȣŶÌűŊĖǧùǧùÍƎŊõ
ĉġňñėƶƖǆǎġĉƱƧȓƂ÷ȳ

Ïÿėġ űŊĖÐ űŊĖ ćôŚ ƌŊśĉ
ƶÿĜąƆŶġğƱǡǌĉƆǂȳÿėġűŊĖ
ƉƄ ƆŘ ƶÿĜĄŚ Ŷǉį ƧāġűŚ
ƎŚŊù ƄƶǄ ǾƌŶ ƆŚƖƧŶ ƆŶġğ
ƆǄȳ ƄŊ ƃǎ ÿėġ űŊĖ ƶƄŕƢ
ȣǷęƄƘùƨȳ

ƌŊ ƆŶġğ Ʊǡǌĉ Ƅƶǂ ŕȞėþ ƌŊ
ƭøŚ űŊĖ Ɔǂȳ Ɔŗ ƌùƄǆ ġć ĩ÷
Ɔǂȳĩ÷ƌŊŅĔęŗƄƯƥȣƏǆŲĄŶƴƬ
ƶƜűƆŶġğƆǂȳ

ÏÿƟĖŚÐ ĄġǉĄĉ Ɔǂȳ ıǻėŶ
ǡǋȡǧŋǧŋġôƆŚÿƊęÍǏǆƖƧŶ
ÿƟĖŚƃúćȳ
ÏǻāħÐ ƆƳ Ŷÿǉ ÿǄù ƶƜű
ĄǦôȐ ŊęŚƪƂ ƶƢïŊ ıȓù Ɔǂȳ
Ɔƴ ƄƧśņġ ŊľǎĆƄ ƶȎŶü ƱŅô
Ŋÿǆ÷ġôƆŚǻāĢÍǏǆƉƧŶÌǻāħÍ
ƃúĉƱǶĄľƥ"

ÏƱĄŶÐ ŴǆƳƄ ĉŴùňŚ ƌŊ
ƆŚġėā ǙĆė ƄŊ ƄǧùǢúŚ ƌŊ
ÏÿęǡȓÐ ƆƳ ġĉ ĉġ ƆŚĜĉƯ ƆŚƧƯù ÿǉ ƱĄŶ ƯǎĄ ĉõƆ
ĄŝĉƆŗƄŊćǆŶĄĘŚŶƶűŊę ƄńȐėġôƆŚƖƧŶÍǏÌƱĄŶÍƶŊù
Ƅƶǂ ÿǉǡż ƶƜű ƆŶġğÍǂȳ ŶĝŶ ġĉƶïŊƥȳ
ƄġŴŲŶĉġŶƧÿŚƄȟŶÍǂƄŊıǎĆ ÏŘǆǡŚȲĩ÷ÐƆƳƄƎùŕƄġćŚƆǂ
ƭǆŶƌ ƶľǙôƌȳ ƌŊ ÿęǡȓ ĉāĔŚ Ʊôƥȳ ŘǆǡęŶ ĩ÷Ŷȳ ŘǆǡęȲ ÿǄù
ƶĔƎŊƶƜűŚŶȡġƱúƨȣǷęȣȏĉ űŊĖ Ɔǂȳ ĉŴùňŚ Ɖĉ ŴŖ ÿǆö
ƱǆāĜŊƆǂȳ
ǆñùƥǆƖƧŶȳŘǆǡęƎŊïùƆŶƉú

ÏƄŶŅğÐęƆĜƊõÿǄùŴǆƆŶġğ
Ʊǡǌĉ Ɔǂȳ Ɔƴ ƄƧśņġ ƌŊ ƊôŶ
ÏűŊĖǧùǧù şŘ ÐűŊĖǧùǧùƆŗ ƄƧśņğŚƶŅęŕƪŚÍǏƏǆŴÌƄŶŅğÍ
ƄŊƭôĉŊǢǄƶǌĔǧƱǆŊõƆŶġğ ƶŊùġĉƶïŊƥ"
ƱǡǌĉƆǂȳƆƴƄƧśņġıùǻȣŗġô ÏĞŴÐŴǆƳƄȣùǆƶŅôƆǂȳĞŴ

ŊĉƎȡùƌ
ĜňŚ
ƱǆƉǎŶĺƙ
ǆƛƆõÍǇĉȳ Ɔśĉ ƶĉùƉśĉ ǦŶ
ƄǆƎÿùȣƨŶÍǇĉȳ
ġĉĉƯűŚĉǦïǎƢǆĉŶȓŊėľ
ġĉĉƯűŚ ĉęƄǆ ćôŚ ŶŴǆ
ƌùƇŚ ÿğňŚŶ ġĉƬŚŶ ŊĉęǌƆ
ęƎŊ ĉȣǹę ƱǶļôôÍǂȳ ƄŊ ƎŶǋ
ŶƙùƇŚȣęǋƢǆā÷ǡŚĉïŊűǡėŚ
Ŋƭǆŷĉ ƎŚęƆǆ ĉƛƄù ćôŚÍǂȳ
ġĉĉƯűŚȶ ǦǎŶ ĉġ Ŵǆ ƌùƇŚ
ƄĄôƙƛŘĉġĉƭĉćôŚƄǆƑűŶȳ
ƆŶŘǆ ǎƄ Ưĉń ƶŅôŶ ƶŕƄğĜĔŶ
ƶĉǎŴŶĉȣǹęĉȓƭęÍǂȳ
ƄǎŴĿŚĉïŊ
ŊĉõƆŴƄǎŴĿŚŶƄȣùǼŶŶǉö
ƃŴȳƄǎŴĿŚĉïŊǎćŴǆƌùƇŚ
ĜňŚ ȓņľ ǩǎų Ƅǎñŋ ŊĉǦňęÍǂ
ƶǞĉęȳƄŊƶŕƢĜűƕęŴƯŊĉŚƓę
ŶĜňŚ ȓņľ ǩǎŷĉ Ɖĉ ƶęƆÍǂ
ƆŶŕǥęƌǇĉȲƧýġŶŊõȓŶƶĉǎŴ
ƎȣǶęǆƛƆùȳ
ÿǤƳęƆǆśĉľėŊ
ƄõŘƤ ǦŅĔĄùĞ ġĉƬŚ ĜňŚ
ŴǆĉǢǌƆùƫùƎñúŚƄôƨȳűƳ
ŕǡŶƳŊŴ ïŶȐ ęƆǆś ĉġ ŶñŊȲ
ŶŕƢïŇƋŷāćľǩǎŲűŗȓņľ
ǩǎŲŶƛęƆǆƄƶǂǆāǦƷȳ
ǆľĘŘ
ǆľĘ ŶƛŚŊù ÿǆùŶ ŚŊƭŚŶ
ǁǎöȳ ǆľĔ ĉňù ƧęǉŚŶ ĜňŚ
ƄŊùƯøŴƯŊ÷ôƱŶȎňęľõŶƑǆŲ
ǆġĉƭŴÍǂȳġĉƬŘƤŊùþǦŶǆľĔ
ĉňùƢŚĕŴǆǥǤĉùƎŚƉĉƱǆƑű
ƎŶǦŶƱŊŶȲ Ŷƃǧƙ ĬŇęƌ ŶƶĉǎŴ
ƎŶǎĉŶŘǆƥǤŚñņƱĄùƎŚÍǂȳ
āǎǡŚŶĉęğƯŶ
ĉġƕėƙĉŶňęȲćôŚùƎƯƌė

ƄŊ ĵġö ĉġƓƯ ćôŚÍǂȳ ŶűŊġƙ
ĉġ Įĉ ĉŶňę ŶƖǆŚĉÿǁĤ Ƣǆ
ƉǆŚÿƤƯǎùĉƛ÷ƆƆǂȳāǎǡŚŶ
ĉęğƯŶ ǦŶ ŶűŊġƙ ƌùƇŚ ġĉƬŚƌ
Ǟò þƷĉ ŶľǎĆŚ ŶƖǆŚƖǆǎ
ŶƖǆƭǦŖƙƶƉ÷ƖùƆǂȳ
ǦǍŘƙĉƧȑƆ
úĆ úĆ ƶƄŕƙǇ ġĉĉƯŶ
ĄŊȓƭŶ ĉǻÿġ ƆŴŕôĉǉ ƶƖǆǎ
ƱúÍǂȳ ĉŴùňŚ Ŷġǎėƙ Ƣǆ
ŶƢğųŴǆŶǦǋŀȎėƙƎŚŊùĉġ
ƄƯĕƛŚƙ ƎŚǡŊĚ ƶƄŕƙǇ Ŵǆ
ĉĩŚ ĴȎė ƎŚƶęƷ Ȏǡĉ ǁŊõŶȳ
ǦŶ ƄŊ ƶŶƄĜŶ ƶƭŅǁŶ ǢǌǄŚ įù
ĉƯįŊŶ ǦǍŘƙ ĉƧȑƆŶ ƭŇ Ƣǆ
ÿǄù ƶŴ ŶŕƄćŶűŚ Ŋĉȣǹę ƥǤ
ǆƧġƖùŴȳ
ÿǡƶŶïŊ
ƶŅȑāŴǇ Ŵǆ Śĉñęŗ ǉęǜȲ
ƶǾŅǻŴǇ ƭƢŘŚ ĉùġ ƃùŴ
ŶƱƎĚȳ Ɔśĉ ŶƭƢŚŴ ùƫù ŕė
ƶŕȑƢŖĜňŚŶƱƎĚĉȳƄŊǩǎŷĉ
ƔŶŴ ƎŶǎǦȤĉ ƄǆŶĄęȓŶǏ"
Ɖĉŗ ŶƭŴ ƱǎùǁŴ ŶƙùƇŚ ŴŚŴ
ÿǡƶ Ɖĉ ƱǎùǇĉ ŶȞùǻǏ" ƆƳ
ȑƧƬŚĉġűŕǦŊęƢǆĉġŶęǌƆ
ƆĉűŚ ŊĉñŴȓ ŊƲÿŚ ĜňŚ ƄĜęŴ
ŕƖŗúĉƎġƯņŴƎǎęƛÍǂȳ
 ŶűŊġƙ ƌŊ ġĉƬŘƤ ƧǋŚ
ŕƖ÷Ɩô÷
Ɔŗ Ȏ÷ĉ Ĥűƛ Ŵǆ ġĉƬŘƤ
ŊùþȲ ĜňŚ ŶŴǆ ǡƴęƆĢĉ ƄǙŶǌ
ƢǆġĝƯÿǩġƎŊõŶġĉƬŚĜňŚ
Ɖĉ įāŚƇĉ ƎƶƧęƨ ƶƛƆõ
ĉƟŷĉÍǂȳġôƳƉĉƳƭǆűŚŕǦňę
ƄŊùƯøƙƉǁǤǻĉġĉƬŘƤŊùāƙ
Ĭȑö ŊĉŊėƛŶ ŊĉŊ÷āŶ ƌŊ
ġĉƬŘƤƧǋŘŚŕƖ÷Ɩùȳ

ƎŊùƥ ƱƛƄúĉ ĉƛŶǄŚ ƆŶŘǆ ÏƄŗƧǋÐćǆŴġƆǂƶǡŊęƱúȳ
Ɔǂ"ĞŴŶƆġėƅùǦŊȐŶƱėƛŊġĉ ŊǻŅňƤȞǶėƤġęÿŖƶȞǶĚĶŶĶ
ƄƉňŇƆǂȳĉǎĔŅǌÍƧŶƆǂȳƆŶŘǆ ǎĚ ƄŊ ġĉ ĉǻćľ ŅȐýġ űƴ
ƄƧśņġÏƄŗƧǋÐƆűìŚŋơĖƏǆŴ
ŶĉňùÍǇĉǉƄÌĞŴÍƃúć"
ŕĜǆćȳ ƌùƆ ĉġ ƆĉűŚ ƶŕŕÿƱ
ƌŊƱŶ ƄŊ ÷Ưö ƱęƳĔǁŶ ƱôƗ ġĉƱôƢŶƄôƥȳŶƄŊűŚƉĉćęǄĉ
ƄġćŚȓņľȡùƱôƨġĉƆŚƧŶŶ ǻŶĭ÷ÿġȲıǊġĆƌƅùȲĄǎïųƄôĉ
ƄƧśņġǁ÷ŶȳƌŊƳƁŶƆŶŘǆƎŚȓŅ ÿùƢųȲŉŕùðĉȲćęǄĉǉŊĔĞŴȳ
ŚƎƆù" ƆġƉ āǛ ƄŶȑę ŴǆƱŶ ƄŊ
÷ƯöƱôƥȓņľȡùƱôƨġĉƶÿƴ ƆƳ ƄġćŚÍƳ ƄŊ ƆĉűŚ ƶŕȎǦƪ
ŴŊ ȓņľŶ ĜŴǆŶ ĄŶǡǋ ƶĄęā
ŶęƁȳ
Ɔǂȳ ŊƴƯň ïǡėƧűŚŶ ƎŊĖ ĄĘŚŶ
ÏėāĞÐƆƳġĉÍƳġĉƉĉƶāŊĚ ƶǡùȓƄġćŚƶƧŶŴÍƧŶƄôƥȳƉĉ
ŶǻõùűǡęƶǡùȓƆǂȳƆƴƄƧśņġ ȞŶıùȲ ƥęğǆȲ ǡĄùȲ ǜǫęȲ ǫô ňŚȲ
ƄŊŴŊėƂŶñǆƢŖŶėāĞƎŚȞǻĔõ ƢÿƳŚĕňÿǌġȲǦęćƭǋȲǫùǉŶǉŶȲ
ŊĉĉŴǆƆǂŶƆƶųƎŚĜĉưǉġƶŊù ǫù ƅęŚėȳ ƄġćŚ Ŵǆ ǉĬŶġŚǇ
ƱǆƊęƊāġĉƶïňȳ
ïǡęŴŶ ƢȑƆŶ ġĉ ƶÿƴ ƄƧśņğŚ
ÏȑƯǌęǦŇŚÐŴǆŊÿĮĄŕƌƆŘ Ƅôƥȵ ĜôćƤŚȲ ïŴȲ ŊġėŚȲ ƱŇŊȲ
ƱǆŊ÷ġĉƆǄȳƄŊƭôĉȑƯǌęǦŇŚ ĤƤŚȲƢǤāŘȲğğŊĖŴȲùƥĉȲƤŶŘŴȲ
ǌŴǆŚȲ ƉƥųŚȲ ŶǦġŗ ŶñŇȲ ŴƶĘŚȲ
ĄǦôȐŚŴǆĜ÷ĉƄęćƆǄȳ
ĕȣŘȲƏƜŅǆȳƆƳġĉƆƳƶǫǌƆġĉ
ÏĄƛĜŊÐƶȓ÷ƆġĉƄǆƏűŶȳƄŊ
ƄǆƏűŶŶȴƥ÷ÍƓŚęǢĉǆïùƨŶƭǆų
ġėāƭôĉƌŊƆŚƧȣęǙĆĕƉĞņ
ǆƗŶŶƆƶųƄŊŚƯƶŊŗƄǁƆŖŶƆǂȳ
ǆƖƧŶÌĄƛĜŊÍƃõġĉƶïňȳ
ġĉ ĉƧȑƆ Ĭöù űǡę ƄǆƏűŶȳ
ÏığűŚÐ ƌŊ ığűŚ ƶƭŇ ƆŶŘǆ
ġĉĉƧȑƆƌŊŗƭŇĲ÷āŘƱǎùǇ
Ƅú" ƄŊ ñǆƢŖ ığűŚ ƶǉö Ƣǆ
ǢǌǆƆǂȳùƎƯƆǂƄġćŚŊƧƎùŴ
ƶĉűĜŊŶƧõǊığűŚƃõƉǶĉĿ
Ŵǆ ĉƧȑƆ ƌŊ Ĭǉĉ ƶűŅĔŶ ƱúŶ
ǆĔƁ Ɔǂȳ Ɔƴ ƄƧśņġ ùƎƯ Ɖĉ
ùĉǋƆǂȳƏǆŲǦŶƥ÷ÍƓġĉŶġĉ
ƧõǊ ŊĉęƄǆŶ ƄŊ ŴŊė ığűŚ
ǻėǆÍĉŅę ƄŊ ŕǦňę ƶƆĄŶŶ
ġô ƶïŅśĉ ǆƜŲ ÌığűŚÍ ƃúĉ
ƶȣĔǎŶ ǆƗŶȲ űŗ þƶŴǇ ƱôŴ
ƶĜĄǆƥȳ
ÿ÷ȣűŚŴǆñƶŇŊĉƟŲƄŊŚƯƶŊŗ
ÏǎøŚÐ ǎøŚ ƱǆŊõ ĜŊ ǁôŶȳ ƱƆŖġĉĉƧȑƆǦŶƄǆǦǎŶȳƉĉŗ
Ɗõ ƱƱĉűǇ ƎĔƛŋ ǆǉö Ɔǂȳ űƴ ƄŋƥŚ Ǝĉġõ Ïġĉ ǆĄęā ǻƥȣ
ƄƧśņġƌŊŶŴŊŶñƶŇƎŕĄ÷ùġ ǁŊęñȲÐƆǂĬŶǋűǦĕŚƯƶŊŕǆȳ
ǎøŚ ġô Ʊôƨĉ ǆƖƧŶȴ ňñǣ
ƧĩǼĉŶĉǦ÷ȓÍǏÍĊǆƖƧŶǎøŚ
ƏƜŊŕƖġŕĈƌƄġĄė
ƃúĉƱǶĄľƥȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ዩሮፓ ሊግ
ዳይናሞ ኬቭ - ቸልሲ 8፡55
ሬድ ቡል - ናፖሊ 8፡55
ክራስኖዳር - ቫለንስያ 8፡55
ኣርሰናል - ሬንስ 11፡00
ኢንተር - ኢንትራፍራንክፈርት
11፡00
ቪያሪያል - ዘኒት ሴንት ፒተርስበርግ
11፡00

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ካልኣይ እግሪ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ፡ ጁቬንቱስ፡ ተጻዋታያ ሮናልዶ
ብዝሰርሖ ሃትሪክ ንኣትለቲኮ ማድሪድ
3ብ0 ብምርታዕ ብድምር ውጽኢት
3ብ2 ዓወት ናብ ዝቕጽል መድረኽ
ሰጊራ። ድሕሪ እቲ ግጥም፡ ምስ ክለብ
ሪያል ማድሪድ እትደናገጽ ጋዜጣ ማርካ፡
“ሮናልዶ 3 - 0 ኣትለቲኮ ማድሪድ”
ክትብል ነቲ ዓወት ገሊጻቶ።
ኣብቲ፡ ሮናልዶ ክልተ ሸቶታት
ብጸወታ፡ ሓንቲ ድማ ብፍጹም ቅላዕ
ሃትሪክ ኣብ ዝሰርሓሉ ግጥም ዘርኣዮ
ናይ ምዕዋት ወኒ፡ ዘንጸባረቖ ብቕዓት .
. . ኮታ ሓፈሻዊ ምንቅስቓሳቱ፡ ጁቬንቱስ
ንዘውጽኣትሉ 99.2 ሚልዮን ፓውንድ
ዝመለሰትሉ ፍጻመ ኮይኑ እዩ ቀሪቡ።
ምስ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ሪያል
ማድሪድን ብምዃን ኣብዚ ውድድር’ዚ
ዝደመቐ ሮናልዶ፡ ትማሊ ኣብ ታሪኽ
ናይዚ ውድድር ንዝጸንሖ ክብርታት
እውን ክብ ብምባል ስሙ መሊሱ ኾሊዑ
ኣሎ።
ብቕድሚ ትማሊ መበል 160 ናይ
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ጸወታኡ ዘካየደ
ሮናልዶ፡ ንብዝሒ ሸቶታቱ ናብ 124
ኣበሪኹ። ሰለስተ ዕጽፊ ናይቲ ሰለስተ ግዜ
ኣብ ግጥም ፍጻመ ዝበጽሐት ኣትለቲኮ
ማድሪድ ዘመዝገበቶ ብዝሒ ሸቶታት
ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ውድድር’ዚ ብዘመገቦ
ብዝሒ ሸቶታት ከም ላህመት ጸብለል
ዝበለ ሮናልዶ፡ ካልኣይ ተርታ ንዝተሰርዐ
ሊዮነል መሲ ብ18 ሸቶታት (ብዘይ ናይ
ትማሊ ጸወታ) ጸብለል ኢሉዎ ይርከብ።
ብሓፈሻ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጸወታ 0.78
ሸቶታት እናቑጸረ ዝተጓዕዘ ሮናልዶ፡ ኣብ
ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ንዘቑጸሮ
ብዝሒ ሸቶታት ናብ 63 ብምድያብ
እውን ዝወዳደሮ ተጻዋታይ ክሳብ ለይቲ
ሎሚ ኣይተረኽበን።
ብተወሳኺ፡ ብርእሱ ብምግጫው፡
ብናጻ ቅላዕ፡ ፍጹም ቅላዕን፡ ካብ ክሊ
ልዳት ኣንጻር ጋንታን ወጻኢን ኮታ ካብ
ዝተፈለለየ ክሊ ሜዳ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ
ዓቕሚ ዘለዎ ሮናልዶ፡ ንደቂ ጋንታኡ
ውዱኣት ንሸቶ ዝኾና ኮዓሳሱ ኣብ
ምቕባል እውን ዝወዳደሮ የለን። 44
ኮዓሳሱ ንሸቶ ዝኾና ብምቕራቡ ልዕሊ
ማንም ተጻዋታይ ይስራዕ።
ዝሓለፈ መስከረም፡ ባርሴሎና ንፒኤስቪ
4ብ0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ጸወታ፡ ሊዮነል
መሲ ሻሙናይ ሃትሪክ ውድድር
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምምዝጋቡ
ይዝከር። ብቕድሚ ትማሊ ድማ ሮናልዶ
ነዚ ብዝሒ’ዚ ክመዓራረዮ ክኢሉ ኣሎ።
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ኣርሰናል፡ ካብ ዓዘቕቲ . . .
ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ናብ ፈረንሳ
ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ዩሮፓ ሊግ
ብሬንስ 3ብ1 ዝተሳዕረት ኣርሰናል፡ ሎሚ
ምሸት ኣብ ሜዳኣ ኢማራትስ ናይ ካልኣይ
እግሪ ንጥፈታታ ከተካይድ እያ። በቲ ናይ
ቀዳማይ እግሪ ውጽኢት፡ ኣሰልጣኒ ሬንስ
ጁልየን ስቴፋን ጋንታኡ ናብ ዝቕጽል ዙር

ሪያል ማድሪድ

ሃትሪክ ንዝሰርሐ ሮናልዶ ትናፍቖዶ ትህሉ?

ኣብዚ ክብረወሰን’ዚ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር
እንተደኣ ሃልዩ፡ ኣብ ዓመተ ስፖርት
2016/’17፡ ሮናልዶ፡ ኣብ ሰኪዔት ባየር
ሙኒክን ኣትለቲኮ ማድሪድን ዘመዝገበን
ሃትሪክ፡ ኣብ ናይ 14 መዓልታት ፍልልይ
ምንባሩ ብፍሉይ የጸውዖ። ልዕሊ ኹሉ፡
ሮናልዶ፡ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2015/’16
ሰለስተ ሃትሪክ ብምስርሑ ልዕሊ ኹሎም
መዛኑኡ ጸብለል የብሎ። ሮናልዶ፡ ኣብ
ታሪኽ ግጥም ፍጻመ ሻምፕዮንስ
ሊግ ሸቶታት ብምምዝጋብ ዝወዳደሮ
ኣይተረኽበን። እዚ ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ፡
ኣብ 2008 ምስ ማን ዩናይትድ፡ ኣብ
2015/’16 ከምኡ ድማ 2016/’17
ግጥማት ፍጻመ ሸቶ ዘመዝገበ እንኮ
ተጻዋታይ ናይዛ ዓለም እዩ።
ኣብ 1992፡ ካብ ዋንጫ ኤውሮጳ ናብ
ሻምፕዮንስ ሊግ ድሕሪ ምቕያሩ፡ ሓሙሽተ
ግዜ ነዚ ጽዋእ ዋንጫ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ዘልዓለ ተጻዋታይ እንተሃለወ፡
ሮናልዶ እዩ።
ዝሓለፈ ዓመት፡ 15 ሸቶታት ንሪያል
ማድሪድ ዘበርከተ፡ ብሓፈሻ ድማ ኣብ 105
ጸወታታት 101 ሸቶታት ነዛ እስጳኛዊት
ክለብ ዘቑጸረ ወዲ 34 ዓመት ሮናልዶ፡
ኣብዚ ሕጂ እዋን በታ ማድሪዳዊት ክለብ
ይናፈቕ ዶ ይህሉ ዝብል ትንታተነ ልዕሊ
ካልእ እዋን ዛይዱ ይርከብ።
ድሕሪ ምውጻእ ሮናልዶ፡ ካብ ናይ
ሎሚ ዘመን ውድድር ኮፓ ደል ረይ
እስጳኛ ዝተገለፈትን ኣብ ውድድር

ላ’ሊጋ ድማ ካብ መራሒት ባርሴሎና
ትሒታ እትርከብን ሪያል ማድሪድ፡
ብኣያክስ ድሕሪ ዝወረዳ ስዕረት
ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡
ብቕድሚ ትማሊ ንኣሰልጣኒኣ ሳንቲያጎ
ሶላሪ ኣፋንያ ንዚዳን ኣብ መንበር ምዕላም
መሊሳቶ ትርከብ።
ትሑት ውጽኢት ምስ ዝምዝገብ፡
ብቐዳምነት ዓላሚ ዘባርር ፕረዚደንት
ሪያል ማድሪድ ፍሎረንቲኖ ፐረዝ፡ ዝሓለፈ
ዓመት፡ “ሮናልዶ ዕድመ ብምድፍኡ፡
ብቕዓቱ ክጎድል እዩ” ብዝብል ‘ግጉይ’
ግምት ናብ ጁቬንቱስ ኣሕሊፉ ከምዝሃቦ
ሓያለ ተንተንቲ ይሰማምዑ። ይኹን
እምበር፡ ሮናልዶ በዚ ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት፡
ክሳብ ወዲ 40 ዓመት እውን ከይሰልከየ
ብዝግባእ ብቕዓቱ ከምዘርኢ’ዮም፡ ሪያን
ጊግስ ዝርከቦም ገዳይም ተጻወትቲ
ዝምስክሩ። ኣመጋግባኡን ናይ ልምምድ
ግዚኡን ስሩዕ፡ ኣልኮላዊ መስተ ዘይወስድን
ብመደብ ዝድቅስን ሮናልዶ፡ ኣብ ዝርዝር
ሓደስቲ ተጻወትቲ ዚነዲን ዚዳን ኣትዩ ዶ
ይኸውን?
ዓመታዊ 12 ሚልዮን ዩሮ መሃያ
ምስ ተወሰኽቲ ሓለፋታት ክወሃቦ ምስ
ሪያል ማድሪድ ዝተሰማምዐ ዚዳን፡ ድሮ
ትማሊ ምስ ተጻወትቱ ልምምድ ጀሚሩ
ኣሎ። ድሕሪ 10 ኣዋርሕ ናብ በርናቡ
ዝተመልሰ ዚዳን፡ እግሩ ከየምበረ፡ ሓደስቲ
ተጻወትቲ ንምዕዳግ 300 ሚልዮን
ፓውንድ እውን ተሰሊዑሉ ይርከብ።
ንሰለስተ ዓመትታ ኣብ በርናቡ ክጸንሕ
ክታሙ ዘንበረ ዚዳን፡ ዋላ’ኳ መሃያኡ
ምስ ናይ ካልኦት ኣሰልጠንቲ ክወዳደር
እንከሎ ‘ትሕት’ ዝበለ ምዃኑ እንተተገልጸ፡
ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ዕጽፊ ናይዚ
ዝተሰማምዖ መሃያ ክቕበል ምዃኑ ኤል
ኮንፊደንሻል ዝተባህለት ጋኤጣ እስጳኛ
ኣብ ናይ ትማሊ ዓምድታታ ትውስኽ።
ሞሪኖ፡ ኣብ ማን ዩናይትድ ኣብ ዝነበረሉ
እዋን፡ ድሕሪ ምኽፋል ግብሪ ጽሩይ 20
ሚልዮን ዩሮ ይረክብ ምንባሩ፥ ኣሰልጣኒ

ኣትለቲኮ ማድሪድ 24 ሚልዮን ዩሮ
ይቕበል ምህላዉን ካልእን ዝጠቐሰት
እታ ጋዜጣ፡ ምስ ፖቸቲኖ (10 ሚልዮን)፡
የርገን ክሎፕ (8.5 ሚልዮን)፡ ማክስ ኣለግሪ
(8 ሚልዮን) ዝወስዱዎ መሃያ እንኪነጻጸር፡
ዚዳን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝሓሸ እቶት
ከምዘለዎ ትትንትን።
ኣብ 2016 ካብ ካስቲላ ናብ ዓባይ ክለብ
ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝተሰጋገረሉ፡ ብ2.5
ሚልዮን ዩሮ መሃያ ስርሑ ዝጀመረ ዚዳን፡
ኣብ ምውጽኡ መሃያኡ 7.5 ሚልዮን ዩሮ
ከምዝበጽሐ ይፍለጥ።
ዝኾነ ኮይኑ፡ ኣብ መቐየሪ ክዳን በርናቡ
ንዘሎ ዘይምስምማዕ ምፍታሕ ቀዳማይ
ስራሕ ዚዳን እዩ። ብኻልኣይ፡ ጻንሖት
ሞድሪችን ጋረዝ በይልን ዝርከቡዎም
ገዳይም ተጻወትቲ ከምኡ ድማ ንኹራ
ሰርጆ ራሞስን ማርሴሎን ዝግ ናይ ምባል
ስራሕ ዝጽበዮ ዚዳን፡ ኣብ ዕድጊ ተጻወትቲ፡
ንኤደን ሃዛርድ፡ ነይማር፡ ምባፐ፡ ኤሪክሰንን
ካንተን ብቐዳምነት ናይ ምምጽኡ ተኽእሎ
ዕዙዙ ምህላዉ ይንገር - እዚ ዝተሰልዓሉ
300 ሚልዮን ፓውንድ ይኣኽሎ ዶ
ይኸውን? ምኽንያቱ፡ ሃዛርድ ጥራይ
ኣስታት 150 ሚልዮን ዩሮ ይግመት
ብምህላዉ።
ብኻልእ ወገን፡ ሪያል ማድሪድ፡ “ንዚዳን
ካብ መለሰቶ፡ ንሮናልዶ እውን ዳግም ናብ
በርናቡ ክትዕድሞ ትኽእል እያ” ዝብል
ርእይቶ እውን ብገለ ተንተንቲ ይቀላቐል
ኣሎ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ብቕድሚ ትማሊ
ኣብ ዝተኻየደ ካልእ ጸወታ ካልኣይ እግሪ
ዙር 16 ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡ ማን ሲቲ
ብመደራጋሕ ሸቶታት ንሻልከ 04 7ብ0
ኣዕንታያ። ኣጉዌሮ ብጸወታን ብፍጹም
ቅላዕን ክልተ ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ፡
ሳነ፡ ስተርሊን፡ ሲልቫ፡ ፎደንን ጂሰስን ድማ
ሓሓደ ሸቶታት ኣመዝጊቦም። በዚ ድማ፡
ማን ሲቲ ብድምር ውጽኢት 10ብ2 ናብ
ግጥም ርብዒ ፍጻመ ውድድር ሻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ ክትሓልፍ ክኢላ ኣላ።

ንምሕላፍ ሓደ እግራ ምዝላላ ይትንተን።
ብመንጽሩ፡ ዝሓለፈ ሰንበት ንማን ዩናይትድ
2ብ0 ብምስዓራ ሞራል ተጻወትታ በሪኹ
ምህላዉ ንዝገረላ ኣርሰናል፡ ኣብ ሜዳኣ
ከተመዝግቦ ብዝጸንሐት ዓወት፡ ነዚ ናይ
ሎሚ ምሸት ጸወታ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ
ክትወጽእ ከምእትኽእል ዝሕብሩ እውን
ኣይተሳእኑን።
መቕጻዕቱ ዝተነከየሉ ተጻዋታይ ኣርሰናል
ላካዘት፡ ነዚ ናይ ሎሚ ምሸት ጸወታ ድልዊ
ምህላዉ ይንገር። ይኹን እምበር፡ ኣብ
ቀዳማይ እግሪ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ
ዝወጸ ሶክራተስ ፓፓስታፖሎስ ኣብዚ
ግጥም’ዚ ዝኾነ ኣበርክቶ ከምዘይህልዎ
ብኣጋኡ ተረጋጊጹ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ
መጉዳእቲ ዝርከቡ ሄክቶር በለሪን፡ ሮብ
ሆልዲንን ዳኒ ወልበክን እውን ሎሚ ምሸት
ከምዘይስለፉ ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ
ናይ ትማሊ ሕታማተን ኣፍሊጠን።
ብወገን ፈረንሳዊት ክለብ ሬንስ፡ ኩሎም
ተጻወትቲ ነዚ ናይ ሎሚ ምሸት ጸወታ
ድሉዋት ምህላዎም ይሕበር። እቶም ኣብ
ቀዳማይ እግሪ ምስ ቀዳሞት 11 ዝተሰለፉ
ተጻወትቲ፡ ሎሚ ምሸት እውን ተመሳሳሊ
እጃም ከምዝህልዎም ብኣጋኡ ይግመት።
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ሜዳኣ ኣብ
ዘካየደተን ሸሞንተ ጸወታታት ከክልተ
ሸቶታት ከተመዝግብ ዝጸንሐት ኣርሰናል፡
ሎሚ ምሸት እንተወሓደ 2ብ0 ምስ
እትዕወት ናብ ዝቕጽል መድረኽ ክትሓልፍ
እያ። ይኹን እምበር፡ ኣብ ምጥቃዕ ዘድሃበ
ጸወታ እትኽተል ሬንስ፡ ሓንሳብ ንልዳት
ኣርሰናል እንተደኣ ደፊራ፡ ንጉዕዞ ኣርሰናል
በዳሂ ከምእትገብሮ ዝምጉቱ እውን
ኣይተሳእኑን።

እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ?
+ ማን ዩናይትድ፡ ንወዲ 18 ዓመት
ተጻዋታይ ክለብ ዶርትመንድ - ጃዶን
ሳንቾ፡ ኣብ ራዳራ ድሕሪ ምእታዋ፡ ካብታ
ጀርመናዊት ክለብ ቅልጡፍ ምላሽ ረኺባ
- “ኣይሽየጥን እዩ” ዝብል። ብኻልእ ወገን፡
ማን ዩናይትድ ንብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ክለብ
ባርሴሎና ፊሊፐ ካውቲኖ እውን ተጣይቐሉ
ምህላዋ ተገሊጹ። ምንጪ - ኢንዲፐንደንተ
+ ብዘይካ’ዚ፡ ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ማን
ዩናይትድ - ሶልሻየር፡ ኣብ ክረምቲ ንመስመር
ምክልኻል ክለቡ ከደልድል ኣስታት 80
ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ከምዝገብር
እውን ይሕበር ኣሎ። ምንጪ - ኢኤስፒኤን
+ በልጁማዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ቸልሲ ኤደን ሃዛርድ ኣብ ራዳር ሪያል ማድሪድ
ካብ ዝኣቱ ኣዋርሕ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ወዲ
28 ዓመት ተጻዋታይ’ዚ፡ ብክለብ ሪያል
ማድሪድ ኣስታት 130 ሚልዮን ፓውንድ
ከምዝተሰልዓሉ ይንገር። ምንጪ - ሚረር
+ ዌስት ሃም፡ ንኣጥቃዒ ክለብ ሴልታ ቪጎ ማክሲ ጎመዝ፡ ዳግም ጻውዕቲ ከምእተቕርበሉ
ተገሊጹ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ኡራጓያዊ
ተጻዋታይ፡ ዝሓለፈ ጥሪ ካብታ እንግሊዛዊት
ክለብ ንዝቐረበሉ ናይ ዕድጊ ሕቶ ከምዝነጸገ
ይዝከር። ምንጪ - ሚረር
+ ኒውካስል፡ ንኣከፋፋሊ ክለብ ሮማ - ኒኮሎ
ዛኒሎ፡ ልኡኻታ ብምስዳድ ንምንቅስቓሳቱ
ትዕዘብ ምህላዋ ተገሊጹ። ምንጪ ክሮኒክል
+ ምስ በሺክታሽ ዘይተሰማምዐ ሓላዊ
ልዳት ሊቨርፑል ሎሪስ ካርየስ (ብልቓሕ እዩ
ተሰጋጊሩ) ናይ ኣርባዕተ ወርሒ መሃያኡ
ከምዘይተኸፍለ ተሓቢሩ። እዚ ተጻዋታይ
ንክለብ በሺክታሽ ክኸስስ ምምዳቡ ተሓቢሩ።
ምንጪ - ደይሊ መይል

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.167

ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንቤት ትምህርቲ ስነ-ኪነት ማይ-ሓባር ዝኸውን እንቋቝሖ፡ ካብ
01 መጋቢት ክሳብ 30 ሰነ 2019 ከምኡ’ውን ካብ 01 መስከረም ክሳብ 31 ታሕሳስ
2019 ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።

ሉል

ኤል

ነት

እም

ይ
- በ

ኑ
ኣማ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ሰሚራ ዑስማን ኣደም ምባል ተሪፋ፡ ሰሚራ
ዑስማን ሮሞዳን ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/3/19 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ል
ካኤ

ረሚ

ገብ

ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ሳሙኤል ዘርኣይ
ተስፋሚካኤልን ተኸሳሲ ኣቶ ፍስሃ መልከ
ተኽለን ዘሎ ናይ ምትሕልላፍ ስም ዋንነት ገዛ
ክርክር ኣብዚ መጋባእያ’ዚ ይርአ ስለዘሎ ከሳሲ
ኣቶ ሳሙኤል ዘርኣይ ተስፋሚካኤል ብወኪሉ
ጌሩ ተኸሳሲ ኣቶ ፍስሃ መልከ ተኽለ ኣድራሽኡ
ስለዘይፈልጦ ይጸወዓለይ ስለዝበለ፣ ተኸሳሲ
ኣቶ ፍስሃ መልከ ተኽለ ብኣካል ወይ ብወኪሉ
ን2/4/19 ኣብ ላዕለዋይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ
ቁ.29 ይቕረብ።

ምልክታ
ማሕበር ወነንቲ ሓድሽ ኩትምያ ምጽዋዕ፡ (እንዳ ኮርያ) ንቀዳም ዕለት 16 መጋቢት
2019 ሰዓት 4፡00 ድ.ቀ ስሩዕ ዓመታዊ ጉባኤኡ፡ ኣብ ኣዳራሽ ባንክ ኣባይትን ንግድን
ካልኣይ ደርቢ ኣስመራ ከካይድ’ዩ። ኣብዚ ኣኼባ ኣብ ርእሲ’ቶም ንምምሕዳር ዝምልከቱ
ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ኣርእስትታት፡ ፋይናንስያዊ ጸብጻብን ሪፖርትን ምስማዕ፡ ከምኡ’ውን
ንንብረትኩም ዝምልከት ኣገዳሲ ውሳነ ክመሓላለፍ ስለዝኾነ፡ ኩሉ ወናኒ ወይ ሕጋዊ ወኪል
ኣብ ዝተመደበሉ ቦታን ሰዓትን ክርከብ ኣጥቢቕና ንምሕጸን። ኣብ ኣኼባ ብዘይምርካብኩም
ብዛዕባ ንብረትኩም ከጋጥም ንዝኽእል ዝኾነ ይኹን ጉድለት፡ ማሕበር ተሓታቲ ከምዘይከውን
ኣቐዲምና ንሕብር።
ቦርድ ማሕበር ወነንቲ ኣባይቲ ሓድሽ ኩትምያ

- ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ናይ መንነት ፎቶ ኮፒን የቕርብ።
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ን30 (ሰላሳ) መዓልታት
ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።
- ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቐትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን
ወኪላቶም ኣብ ዝተረኽቡሉ ይኽፈት።
- መኽበሪ ጨረታ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቕፋ ዝተረጋገጸ ቸክ (CPO)
ይተሓዝ።
- ተወሳኺ መግለጽን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ሚ/ትምህቲ ቤት ጽሕፈት ቁጽሪ 20
ወይ ብቴሌፎን 200593 ወይ 123749 ተወከሱ።
- ሚ/ትምህርቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል
ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ወ/ሮ ደሃብ ብእምነት ዓንደገርግሽ ብመንገዲ
ጠበቓኣ ኣቶ ጌታሁን ዮውሃንስ ኣቢላ፡ ስም
ሓፍተይ ንጽሃ ብእምነት ዓንደገርግሽ ምባል
ተሪፉ፡ መድህን ብእምነት ዓንደገርግሽ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን4/4/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.35
ይቕረብ።
ሻም ተወልደ ገብርኣብ፡ ስም ኣደይ ገነት ኪዳን
ትካቦ ምባል ተሪፉ፡ ገነት ኪዳነ ትካቦ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/4/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ
ይቕረብ።
ኣቶ መርሃዊ መሓሪ ታፍላ፡ ንተጸዋዒት
ወ/ሮ ሰሰን በየነ ፍረዝጊ ብቤተ ዘመድ ሽማግለ

ዝሃብኩዋ ሞግዚትነት ናይ ጓልና ሜላሄር መርሃዊ
መሓሪ፡ ኣብ ክንዲ ተኸናኺና ተዕብያ ንኣዲኣ
ገዲፋታ ካብዚ ሃገር ስለዝወጸት፡ ጓለይ ከዕብያ
ሞግዚትነት ስልጣን ይወሃበኒ ስለዝበሉ፣ ተጸዋዒት
ኣድራሻኣ ብንጹር ስለ ዘይፍለጥ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪላ ን11/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።
እንተዘይቀሪባ ንሳ ኣብ ዘይብሉ ውሳነ ክውሃብ
ምዃኑ ነፍልጥ።
ኤልሳ ፍስሃየ ዘወልዲ፡ ስም ወላዲተይ ለተስላሴ
ወልደሂወት ምባል ተሪፉ፡ ኣሰፋሽ ቀለተ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን2/4/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32
ይቕረብ።
ትሕቲ ዕድመ 1.ናኦድ ዑስማን ኣደም
2.ዳናይት ዑስማን ኣደም ብወለዶም ኣቶ
ዑስማን ሮሞዳን ኣደምን ወ/ሮ ሰማይነሽ
ተስፋሁነይ ካሕሳይን ኣቢሎም፡ ናኦድ
ዑስማን ኣደም ምባል ተሪፉ፡ ናኦድ
ዑስማን ሮሞዳን ከምኡ’ውን ዳናይት
ዑስማን ኣደም ምባል ተሪፉ፡ ዳናይት
ዑስማን ሮሞዳን ተባሂሉ ይተኣረመልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/4/19
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.35
ይቕረብ።
ከሳሲ ዮናስ ደበሳይ ወልደማርያም፡
ተኸሳሲት ወ/ሮ ሽዋየ ተስፋስላሰ
ገብረመድህን ናይ ሽም ምትሕልላፍ
ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ ተኸሳሲት ንጹር
ኣድራሻ ስለዘይብላ ትጸውዓለይ ስለዝበለ፣
ተኸሳሲት ን26/3/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ
መጋባእያ ቁ.41 ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ
ኣብ ዘየለኽሉ መስርሕ ዳንነት ክቕጽልን
ክውሰንን ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ኢብራሂም
መሓመድፈረጅ ዓብደላ ተኸሳሲት ወ/ሮ
ትብለጽ ኪዳነ ተስፉ ብዘሎ ጉዳይ ናይ
ገንዘብ ክርክር፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ ትብለጽ
ኪዳነ ተስፉ ብኣደራሽኣ ክትርከብ
ስለዘይተኻእለ ተጸዊዓ ን3/4/19 ኣብ
ላዕለዋይ ንግዲ መጋባእያ ቁጽሪ 40
ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ ጉዳያ ኣብ
ዘየላትሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛባንዳ
ኣቶ ዘካርያስ መስፉን ተስፋሚካኤል፡
ኣደይ ወ/ሮ ወይኑኡ ተወልዳይ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/4/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ባጽዕ
ለምለም በርሀ ዓንደጼን፡ በዓልቤተይ
ግደይ በይን ሓጎስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 3 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/3/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
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delivery.
-Provide guidance and advice on UNHCR procurement
policies and procedures to support and assist requesting
sections.

INTERNAL/EXTERNAL VACANCY
NOTICE
JOB DESCRIPTION
Jobl Title:

SUPPLY ASSOCIATE

Duty Station: Representation Office, Asmara, Eritrea
Category:

G6			

Duration:

One year with possibility of extension   			

Starting Date: 01 Aug 2019
Closing Date:

14 days from the advetisment

ORGANIZATIONAL CONTEXT
The Supply Associate manages and supports all activities pertaining
to the supply chain function including planning, sourcing, transport
shipping, customs clearance and warehousing management in the
operation.
The incumbent is supervised by Associate Admin/Finance Officer
who defines general work objectives and provides necessary advice
and guidance. The incumbent maintains regular contact on a working
level on routine issues with other UNHCR offices, UN agencies,
NGOs, government partners and commercial contractors in the area
to facilitate the operation. The duty of the incumbent is to support
and monitor the management of material resources within the
geographical area covered by the office while exercising efficiency
in the use of those resources.
Accountability
-UNHCR delivers timely and quality goods and services to persons
of concern in compliance with supply chain rules and procedures.
-Local liaison with partners effectively supports supply activities.
Responsibilities
a) Strategy
-Prepare plans for delivery of relief items according to
operational needs.
-Apply UNHCR’s procurement strategy when planning for
purchase of important commodities and services.
b) Operational support
-Ensure timely customs clearance of consignments.
-Manage storage of goods according to “best practices” and
UNHCR rules and regulations; maintain an efficient system
for the release, distribution and redeployment of goods.
-Coordinate transportation and distribution of relief items.
-Coordinate activities of implementing partners and/or
contractors performing supply related activities, and ensure
that they understand and adhere to relevant UNHCR rules and
procedures.
-Maintain accurate and comprehensive records on logistical
activities and provide timely reports and updates both
periodically and on request.
c) Infrastructure support
-Evaluate purchase requisitions to ensure that specifications,
delivery dates and all other requirements are in order.
-Draft and dispatch quotation requests and/or tenders, and
assist in the evaluation of offers and draft bid-tabulations,
prepare proposals for award of contracts to the Committee on
Contracts.
-Prepare Purchase Orders and send confirmations, requests
for inspection and other correspondence, and monitor the
manufacture/transport of ordered goods to ensure timely

-Implement effective asset and fleet management that regularly
monitors the asset/fleet pool, saves cost and safeguards the
investment of the organisation including receipt, inspection,
registration & marking of new Property, Plant and Equipment
(PPE), organisation of the physical verification of PPE,
ensure that PPE agreements are properly issued and signed,
and preparation of disposal forms and cases for the Asset
Management Board, and organise the disposal of PPE
according to Asset Management Board decisions.
-Provide asset management reports, customised reports, and
gathers information on all assets and provides in-depth reports
periodically and when requested.
d) Business support
-Monitor the quality and accuracy of supply chain related data
in relevant business systems.
-Compile and analyse statistical information, identify trends
and developments in supply chain related matters that will
assist in decision making.
-Disseminate and promote UNHCR’s global policies,
standards and guidance on supply chain management.
-Any other responsibility deemed necessary or as delegated
by the Supervisor in order to meet the level of service required
by the organisation.
Authority
-Identify, assess and select vendors based on their capability for
delivering commodities and services. Maintain vendor and item
master databases.
-Make recommendations to senior management for resources
allocation to support on-going operations.
-Determine shipment methods, routes and delivery schedules to meet
demand in the most timely manner.
Essential minimum qualifications and professional experience
required
• Completion of the Secondary School Education with
post-secondary training/certificate in Trade, Business
Administration, Economics, Marketing or a related field;
• Minimum 6 years of previous relevant professional job
experience;
• Fluency in English and working knowledge of another relevant
UN language and/or local language.
Desirable qualifications & competencies
• Completion of UNHCR learning programmes or specific
training relevant to functions of the position such as the
Supply Chain Learning Programme (SCLP).
• Computer skills (MS Office and PeopleSoft/MSRP).
• Experience in customs formalities.
• Experience in logistics or warehousing.
NB: Qualified female candidates are encouraged to apply.
Applicants should consult the UNHCR Policy and Procedures
on Assignment of Locally Recruited staff (PPAL) para 16-22 on
eligibility to apply for positions within the GS category (IOM/49FOM/50/2012 dated 15 June 2012 refers) and submit an application
letter, copies of relevant documents together with an updated P11
form which can be downloaded from the UNHCR website (www.
unhcr.org/recruit/p11new.doc) to:
The Representative,
UNHCR Eritrea, P.O. Box 1995,
Meteten St, 1A754 House 35, Asmara, Eritrea.
Only short-listed applicants will be contacted for a written test and
oral interview.
NB: UNHCR does not charge any fee at any stage of the
recruitment process.
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ኣመሪካ፡ ‘ቦይንግ 737 ማክስ 8’ ክቕጽላ ኣዚዛ
ታደሰ ተኽለ

ኢጣልያ፡ ክታበት ዘገድድ
ሕጊ ኣውጺኣ

ናይ ክታበት ምስክር ወረቐት
ዘይሓዙ ቈልዑ - ናብ ቤት ትምህርቲ
ከይመጹ መንግስቲ ኢጣልያ ከም ዝኣዘዘ
ተሓቢሩ።
ክታበት ዝተሰርሓሉ ቀመማት ብዓይኒ
ጥርጣረ ዝርእዩ ኤውሮጳውያን፡ ደቆም
ከይክተቡ ክኽልክሉ ከም ዝጸንሑ
ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ኢጣልያ ግና ኵሎም
ህጻናት ብግዲ ክኽተቡ ዘገድድ ሕጊ
ኣውጺኣ ከም ዝጸንሐት ምንጭታት
የረድኡ።
ንደቆም ዘየኽትቡ ጠላይን 560 ዶላር
ክቕጽዑን፡ እቲ ናይ ክታበት ምስክርነት
ዘይብሉ ቈልዓ እውን ካብ ቤት ትምህርቲ
ክስጐጕ ኣብዚ ቅንያት እዚ ትእዛዝ

ከምዝወጸ ተፈሊጡ ኣሎ።
ሎም ቅነ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ
ሓሓሊፉ ሕማም ንፍዮ ክረአ ብምቕናዩ፡
ኢጣልያ ንኣድላይነት ክታበት ንፍዮ ከም
ብሓድሽ ክትደፍኣሉ ከም እተበገሰት
ጸብጻባት ይገልጹ።
ኢጣልያ፡ ህጻናት ቅድሚ ትምህርቲ
ምጅማሮም ናይ ፍሮማይ፡ ንፍዮ፡ጽግዕን
ሩቤላን ክታበታት ብግዲ ክወስዱ
ክትእዝዝ ምጽንሓ ይንገር።ዘይተኸትቡ
ትሕቲ ሽዱሽተ ዓመት ዝዀኑ ህጻናት
ካብ ትምህርቲ ክስጐጉ፡ ካብኡ ንላዕሊ
ክሳብ 16 ዕድመ ዘለዎም ከኣ ብገንዘብ
ክቕጽዑ እዮም።

ኣብ ባጉዝ ዝነበረ መዓስከር
ዳዕሽ ተታሒዙ
ኣብ ሶርያ ናይ መወዳእታ ናይ ዳዕሽ
መዓስከር ዝነበረት ባጉዝ፡ ብዲሞክራስያዊ
ሓይልታት ሶርያ ትማሊ ቅድሚ ምትሓዛ፡
ነታጒ ዝተዓጥቁ ኣባላት ዳዕሽ ናይ
መወዳእታ ርእሰ-ቅትለታዊ መጥቃዕቲ
ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ።
ብኣመሪካ ዝድገፍ ዲሞክራስያዊ
ሓይልታት ሶርያ፡ ነቲ ሓያሎ ዓድታት
ዝሓቘፈ ቦታ ከቢብዎ ድሕሪ ምጽናሕ፡
ሰላማውያን ሰባት ምስ ገዓዙ ናብ ትማሊ
ኣብ ዘውግሐ ብከቢድ ኣጽዋር ክድብድብ
ከም ዝሓደረ ተፈሊጡ። ምድሪ ምስ ወግሐ
ኣባላት ዳዕሽ ነታጒ ቀመማት ተዓጢቖም
‘ናይ ኣጥፊእካ ጥፋእ’ መጥቃዕቲ ከካይዱ
ይፍትኑ ከም ዝነበሩን፡ ካብ ርሑቕ
እናተሃርሙ ከም እተፈንጀሩን ምንጭታት
ኣረዲኦም።

ሰራዊት ዳዕሽ ብቕድሚ ትማሊ
ዕላማ ናይ ቃልሶም ኣብ ኩሉ ኩርንዓት
ዓለም ዘለዉ ተደናገጽቲ ክቕጽልዎ ከም
ዝተማሕጸኑን፡ “ኣላህ እንተፈቐደ ጽባሕ
ከም እዚ እዋን ንሕና ናብ ገነት ክንኣቱ ኢና፡
ጸላእትና ኸኣ ኣብ ገሃነም ክሓርሩ እዮም”
ዝብል መልእኽቲ ብቪደዮ ዘርጊሖም
ምንባሮም ምንጭታት የረድኡ።
ትማሊ ከባቢ ባጉዝ ካብ ዳዕሽ ናጻ
ክወጽእ እንከሎ፡ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ
ህጻናትን ኣዴታትን ናጻ ከም ዝወጸኣ
ተሓቢሩ።
ኣብ ካልእ ከባቢታት ሶርያን ዒራቕን ግና፡
ቅንጥብጣብ ጋንታታት ዳዕሽ ክህልዋ ከም
ዝኽእላን፡ ናብ ዱልዱል ተቓዋሚ ሓይሊ
ቅድሚ ምምዕባለን ሓያል ምክትታል ከም
ዘድሊን ጸብጻባት የረድኡ

ሓያሎ ሃገራት ዓለም፡ ‘ቦይንግ
737 ማክስ 8’ ዝተባህላ ናይ
መጕዓዚያ ነፈርቲ፡ ካብ በረራ ኣብ
ዝኽልክላሉ ዘለዋ ግዜ፡ ኣመሪካ
‘ንብቕዓት ዝምልከት ስክፍታ የለን’
ብምባል እተን ነፈርቲ ኣብ ስራሕ
ክቕጽላ ምዃነን ኣፍሊጣ።
ማሕበራት
ሰራሕተኛታትን
ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶን ኣመሪካ፡
እተን ነፈርቲ ስራሕ ከቋርጻ
ተደጋጋሚ ጻውዒት የቕርቡ ከም
ዘለዉ እኳ እንተተፈልጠ፡ ፈደራላዊ
ኣገልግሎት በረራ ኣመሪካ ግና፡
‘ዝተረጋገጸ ጠንቂ’ ከም ዘየለ
ብምሕባር - እተን ነፈርቲ ኣብ
በረራ ከምዝዋፈራ ገሊጹ ኣሎ።
ንመገሻታት ማእከላይ ርሕቀት
ከገልግላ
ዝተሰርሓ
ቦይንግ
737 ማክስ 8፡ ነዳዲ ብዙሕ ስለ
ዘየህልኻ ተጠላብነት ረኺበን
ምንባረን ይፍለጥ። ብዘይካ እታ
ጌና ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ኣብ
ኢንዶነዥያ ብሕዳር ዝወደቐት
ነፋሪት፡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ
ዝዀነት ካልእ ነፋሪት ከኣ ኣብ
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጥቓ ከተማ
ቢሾፍቱ ምሕምሻሻ ይዝከር።
ኣብራሪ ናይታ ኣብ ኢንዶነዥያ
ዝወደቐት ነፋሪት፡ ቅድሚ ምጽዳፋ
ኣብታ ነፋሪት ተተኺሉ ምስ ዘሎ
ምዕቡል ናይ በረራ መቈጻጸሪ
መሳርሒ ክቃለስ ከም ዝጸንሐ

ምንጭታት ይሕብሩ። ብሰንበት ኣብ
ኢትዮጵያ ናይ ዝወደቐት ነፋሪት
ጠንቂ፡ ጌና እኳ እንተዘይተፈልጠ
እቲ ኣብራሪ ካብ መዓልቦ ነፈርቲ
ምስ ተበገሰ ድሕሪ ቍሩብ ደቓይቕ
‘ጸገማት’ ከምዘሎ ሓቢሩ ምንባሩ
ቢቢሲ ኣቃሊሑ ነይሩ።
ምስ’ዚ ብዝተተሓሓዘ ድማ፡
መንገዲ ኣየር ኖርወይ ብሰንኪ
ምቍራጽ በረራ እተን ነፈርቲ ክሳራ

ስለ ዝወረዶ፡ ትካል ቦይንግ ካሕሳ
ክኸፍሎ ሓቲቱ ኣሎ። መንገዲ
ኣየር ኖርወይ ካብ ዓሌት እተን
ነፈርቲ 18 ዓሺጉ ከምዘሎ ጸብጻባት
ይሕብሩ።
ትካል ቦይንግ፡ ዓሌት ቦይንግ 737
ማክስ 8 ካብ ዝዀና ነፈርቲ 5011
ጠለብ ቀሪቡሉ ከም ዘሎን፡ ካብ ጥሪ
ንነጀው 350 ነፈርቲ ከምዝዓደለን
ምንጭታት ይሕብሩ።

ቻይና - ፖሊሲ ቁጽሪ ህዝቢ ክቕየር ጻውዒት ቀሪቡ
ቻይና፡ እትሰርሓሉ ንምቍጽጻር
ብዝሒ
ህዝብን
ፍርያምነትን
ዝምልከት ኣርእስቲ ከመሓየሽ ወይ
ጠሪሱ ካብ ቅዋም ሃገር ክለግስ፡ ካብ
ዞባታት ሃገር ዝተወከሉ ልኡኻት ናብ
ሃገራዊ ባይቶ እማመ ከምዘቕረቡ
ሮይተርስ ካብ ሻንግሃይ ዘመሓላለፎ
ዜና ሓቢሩ።
ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ቻይና
ክስረሓሉ ዝጸንሐ ‘ውጥን ስድራቤት’፡
ምስ ዘሎ ግዜ ዘይከይድ ምዃኑ
ዝገልጹ ልኡኻት፡ ፍርያምነት ክዕገት
ከም ዘይብሉን ኣብታ ሃገር ዝፍጠር
ዘሎ ዋሕዲ መንእሰይ ዋሕዲ ዓያዪ
ጉልበት ከም ዝፈጥር ኣፍሊጦም።
ብብዝሒ ህዝቢ ካብ ዓለም
ቀዳመይቲ ዝዀነት ቻይና፡ ነቲ ካብ
1978 ኣትሒዙ ክስረሓሉ ዝጸንሐ
“ሓንቲ ስድራ ሓደ ቈልዓ” ዝብል

ሕጊ ብምምሕያሽ፡ ካብ 2016 ንደሓር
መጻምድቲ ካልኣይ ቈልዓ ክወልዱ
ከም ዝኽእሉ ምእዋጃ ይፍለጥ። እዚ
ምምሕያሽ እዚ ትጽቢት ዝተገብረሉ
ብዝሒ ህዝቢ ስለ ዘየማሓየሸ፡ ነደፍቲ
ቅዋም ኣብ ስክፍታ ከምዝኣተዉ እቲ
ጸብጻብ ይሕብር።
1.3 ቢልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ
ቻይና፡ ዘጋጥማ ዘሎ ዋሕዲ ልደት
ቈልዑ ኣብ ናይ መጻኢ ቁጠባ
ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዝፈጥር፡
ክኢላታት እታ ሃገር ይግምቱ። ዓያዪ
ጉልበት ኣብ ዝወሓደላ ሃገር ካብ
መንግስቲ ሓገዝ ዝጽበዩ ተጸወርቲ
ኣረጋውያን ክበዝሑ ከም ዝኽእሉ
ዝሕብሩ ክኢላታት፡ እዚ ንመጻኢ
ግዜ ክፍጠር ዝኽእል ተርእዮ ብኣጋ
ክዕረ ከም ዘለዎ የረድኡ።
ቻይና፡ ንዝቕጽል 40 ዓመታት

ቈጠባ ሃገር ዘልዕል ዓያዪ ዜጋ ኣብ
ምብርካት ፖሊሲ ብዝሒ ህዝቢ ናይ
ቀዳምነታት ቀዳምነት ሂባ ክትሰርዖ
ከምዘለዋ፡ ካብቶም ኣብቲ ባይቶ
ዝተረኽቡ ልኡኻት ከም እተላበዉ
ሮይተርስ ኣረዲኡ።
ብተመሳሳሊ፡ ፖሊሲታት ብዙሓት
ሃገራት ምዕራብ ካብ 70ታት ንደሓር
ብተደጋጋሚ ኣብ ህዝቢ ብዘስረጻኦ፡
ኣብ ዋሕዲ ልደት ቈልዑ ዝተመርኰሰ
ጐስጓሳት ‘ውጥን ስድራቤት’ ኣብዚ
ግዜ እዚ ዋሕዲ ዓያዪ ጉልበት
ክፍጠር ምኽንያት ከም ዝዀነ
ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብ መንጎ
መንእሰያትን ኣረጋውያንን ዘሎ
ዘይተመጣጠነ ብዝሒ ንምምዕርራይ
ብመልክዕ ስደተኛ ዓያዪ ጉልበት
ከእትዋ ዝፍትና ሃገራት ከምዘለዋ
እውን ይፍለጥ።

ማሌዥያ - ዝተበከለ ሩባ ህዝቢ ይስምም
ማለዥያ፡
ኣብ
ተመሃሮ
ብዝተራእየ ዘይተፈልጠ ሕማም፡ 34
ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝዓጸወት
ምንጭታት ሓቢሮም።
ጠንቂ ናይቲ ሕማም ካብ ሓደ
ትካል ዝተኻዕወ መርዛም ኬሚካል
ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት
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እኳ እንተሃለወ፡ እንታይነት ናይቲ
ኬሚካል ከም ዘይተሓበረ ተገሊጹ።
ጆሃር ኣብ ዝተባህለ ዞባ ካብ ሓደ
ትካል ናብ ሩባ ዝተጓሕፈ መርዛም
ቀመም፡ ጠንቂ ናይቲ ሕማም ከም
ዝዀነ ዝገልጹ ሰብ ስልጣን፡ እቲ
ስሚ ብትንፋስ ዝኣቱ ይኹን ወይ

ብቘርበት ጌና ኣይገለጹን።
ብሰንኪ እቲ ኣብ ተመሃሮን
ካልኦት ሰባትን ዝተራእየ ምምራዝ
ልዕሊ 200 ሰባት ሓሚሞም
ከምዘለዉን፡ ሽዱሽተ ካብኣቶም
ውጹዓት ምዃኖምን ጸብጻባት
ኣረዲኦም።

