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ምሕዝነታዊ ግጥም
ኵዕሶ ...

“ሓንቲ
መዓልቲ
...

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ትማሊ ኣኼባ ኣካዪዱ
ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፡ ትማሊ
13 ማዝያ 2018 ኣብ ኣስመራ፡ ኣደራሽ
ሃገር ኣኼባ ኣካዪዱ።
ካቢነ ሚኒስተራት፡ ኣብ ቀዳማይ
ዛዕባ ርክቡ፡ ብሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ
ሰመረ ርእሶም ዝቐረበ፡ ኣብ ዝሓለፈ 26
ዓመታት ምዕሩይን ብቑዕን ኣገልግሎት
ትምህርቲ ንምርግጋጽ፡ ኣብቲ ጽላት
ዝተገብረ ወፍሪ፡ ገስጋሱ፡ ኣድማዕነቱን
ሕጽረታቱን ብስፍሓት ዝግምግም
መጽናዕታዊ ወረቐት ብሓደ ወገን፡ በቲ
ሚኒስትሪ ዝተነድፈ ናይ ቀረባ መጻኢ
ውጥን ጽላት ትምህርቲ ድማ በቲ ካልእ
ኣስፊሑ ተመያዪጥሉ።
እቲ ዝቐረበ ጽሑፍ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ
26 ዓመታት፡ ኣብ እዋን መግዛእቲ
ዝጸንሐ ኣዝዩ ድሩት ዝርግሐ ዝነበሮ
ኣገልግሎት ትምህርቲን ባይታ
ዝዘበጠ ብቕዓትን ንምልዋጥ፡ ልዑል
ፊናንሳዊ፡ ንዋታውን ሰብኣውን
ጸጋታት ከምዝፈሰሰ፡ ኣብ ኩሉ ክፋላት
ሕብረተሰብ ምዕሩይ ኣገልግሎት
ንምብጻሕ ድማ በዳህቲ መድረኻት

እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። እዚ ኣሃዛት’ዚ፡
ኣብ ምርግጋጽ መሰረታዊ ትምህርቲ
ኣተኲሩ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዘመልክት
ኮይኑ፡ ኣገልግሎት ኰለጃትን ኣብያተትምህርቲ ስነ-ኪነትን ሃገራዊ ማእከል
ሞያዊ ስልጠናን ንምስፋሕ ብዝተኻየደ
ጻዕሪ፡ ሎሚ ዓመት ትምህርቶም
ዝውድኡ ደሚርካ ኣስታት 30,000
ምሩቓት ክፈርዩ ምኽኣሎም፡ እቲ
ጸብጻብ ብተወሳኺ ይገልጽ።
እቲ ወረቐት ብዘይካ’ዚ፡
ትምህርታዊ ፖሊስን ውጥንን
ንምምዕባል በብመድረኹ ክካየድ
ዝጸንሐ ክለሳታትን ክግበር ዝጸንሐ
ለውጢታትን ፋይዳኡን፡ ዕማም
ምስልጣን ኣብ ሞያ ምምህርና ዝነጥፍ
ዓቕሚ-ሰብን ገስጋሱን፡ ከምኡ’ውን
ኩነታት ኣቕርቦት ናውቲ ትምህርቲን
መሳለጥያታትን ብምዝርዛር፡ ገና
ክማላእ ዘለዎ ሕጽረታትን ምጒልባት
ዘድልዮ መዳያትን ዘነጽር’ዩ። ሚኒስትሪ
ትምህርቲ፡ ካብ 2017 ጀሚሩ ከካይዶ
ዝጸንሐ ወድዓዊ ገምጋም መሰረት

መሰረት ድማ ኣብ ኩሉ ልምዓታዊ
መደባትን ፕሮጀክትታትን ዝጥለብ
ዓቕሚ-ሰብ ዘነጽር ስትራተጂያዊ ውጥን
ኣብ ቀረባ ሳምንታት ናብ ካቢነ ቀሪቡ

ክዝተየሉ ወሲኑ።
ካቢነ ብተወሳኺ፡ ምስ ኣገልግሎት
ትምህርቲ ተኣሳሲሩ ክኸይድ ዘለዎ
ባህሊ ስራሕን ጻዕረኛነትን ናይ

ኣገንዚቡ።
ጸብጻብ ናይቲ ሚኒስትሪ ከምዝሕብሮ፡
ኣብ ፈለማ ናጽነት ብዝሒ ኣውቶቡሳት
257 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት
1800 በጺሑ ኣሎ። ብዝሒ ናይ
ጽዕነት መካይን ድማ ካብ 267 ናብ
ልዕሊ 15,000 ደዪቡ።
ሚኒስተር ተስፋስላሰ ኣብ
ዝሃቦ መግለጺ፡ እቲ ዘሎ ዕብየት
ቀሊል’ኳ እንተዘይኮነ ክፍታሕ
ዘለዎ ብድሆታት እውን ከምዘሎ
ብምሕባር፡ ንዝበለጸ ኣገልግሎት
መጓዓዝያ ምድሪ፡ ኣብ ምሕደራን
ኣወዳድባን፡ ኣብ ቀረብ መቀያየሪ
ኣቑሑ፡ ህንጸት ተርሚናላት፡
ምርግጋጽ ድሕነት፡ ምምዕባል
ጽርግያታት ክትግበር ዘለዎ መደባት
ዘርዚሩ።
ኣብ ምምሕያሽ ወደባትን
ማርሳታትን ከምኡ’ውን ህንጸት
መዓልቦ ነፈርቲ ዛጊት ዝተዓመ ስርሓት
ብምጥቃስ ከኣ፡ መጓዓዝያ ባሕርን ኣየርን
ከምኡ’ውን ኣገልግሎት ወደባትን

ዝረኽበሉ ኩነት ንምፍጣር ዝተታሕዘ
መደብ፡ ብዝሓየለ ክቕጽል ወሲኑ።
ኤርትራ ዘለዋ ስትራተጂያዊ ኣቀማምጣ፡
ብደረጃ ዞባን ኣህጉርን ዝህባ ዓቢ
ብልጫ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ፡
ኪኖ’ዚ ዘሎ ውሁብ ኩነታት ንመጻኢ
ብምጥማት፡ ኣብ ምምሕያሽ ትሕተቅርጺን ምትእስሳሩ ምስ ሃገራት ጎዶቦን
ክፍጸም ዘለዎ ስርሓት ብኣጋ ምትግባር፡
ኣብ ጽላት መጓዓዝያ ምድሪ፡ ባሕሪን
ኣየርን ዝዋፈር ዓቕሚ ሰብ ብብዝሒ
ምዂስኳስ ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።
ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ኣብ
መወዳእታ ዝተመያየጠሉ ዛዕባ፡ ንህልዊ
ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ዞባናን
ብመንጽሩ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈት
መንግስቲን’ዩ።
ካቢነ ኣብ ዘተኡ፡ ምስ ኣመሪካ፡
ሃገራት ኤውሮጳን ካልኦትን ሃናጺ
ጽምዶ ንምፍጣር ክካየድ ዝጸንሐ
ዲፕሎማሲያዊ ስርሓትን ገስጋሱን
ኣመታቱን ገምጊሙ። ኣብ ቀረባ ግዜ
ኣብ ዞባና ተኸሲቱ ንዘሎ ፖለቲካዊን

ስ/ታእዛዝ ኣብርሃ

ዝሰገረ ልዑል ጻዕሪ ከምእተኻየደ
ጠቒሱ፡ ዜጋታት ኣገልግሎት ትምህርቲ
ንምርካብ ዘለዎም መሰል ኣብ ምርግጋጽ
መሰረታዊ ለውጢ ምምጽኡ ይገልጽ።
ከም ውጽኢት ናይዚ ጻዕሪ’ዚ፡ ኣብ
ዓመተ ትምህርቲ 1990/91፡ ብዝሒ
ኣብያተ-ትምህርቲ ቅድመ-መባእታ፡
መባእታ፡ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ
ከምኡ’ውን ኣብያተ-ትምህርቲ ስነ-ኪነት
393 ዝነበረ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ
1700 ምብጽሑ፡ ኣብ ፈለማ ዓመት
ናጽነት ብዝሒ ተማሃሮ 168,000
ዝነበረ፡ ኣብዚ ዓመተ-ትምህርቲ’ዚ
ኣስታት 700,000 ክብጸሕ ምኽኣሉ

ብምግባር ድማ፡ ናይ ቀረባ እዋን
ውጥን ጽላት ትምህርቲ 2018-2022
ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ በጺሑ ከምዘሎ፡
ሚኒስተር ትምህርቲ ንካቢነ ሓቢሩ።
ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ዘካየዶ
ምይይጥ፡ እቲ ዝቐረበ ወረቐት ከም
ኣፈናዊ ገምጋም ተወሲዱ ዝያዳ
ምስፋሕን ምድቓቕን ከምዘድልዮ
ኣገንዚቡ። ካብ ዝርግሐ ጀሚርካ
ክሳብ ዝወሃብ ዘሎ ዓይነት ትምህርቲን
ኣድማዕነቱን ብደቂቕ ክግምገም፡ ዝፈሪ
ዘሎ ዓቕሚ-ሰብን ተዋፊርሉ ዘሎ
ዓውድታትን ኣበርክቶኡ ኣብ ሃገራዊ
ልምዓትን ብልክዕነት ክፍለጥ፡ ብኡ

ምዂስኳስ ዕማም’ውን ዓቢ ኣተኲሮ
ክግበረሉ ኣዘኻኺሩ።
ካቢነ ሚኒስተራት ዝዘተየሉ ካልኣይ
ዛዕባ፡ ምዕባለታትን ብድሆታትን
ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ምድሪ፡
ባሕርን ኣየርን’ዩ። ሚኒስተር መጓዓዝያን
መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋስላሰ ብርሃነ
ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ኣብ መጓዓዝያ
ምድሪ፡ ብርትዓዊ ዋጋ፡ ኣገልግሎት
ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ንምብጻሕ
ዝተኻየደ ጻዕሪ ዝምስገን ምዕባለታት
ኣርእዩ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ
ዝርግሐን ብቕዓትን ንምብጽሑ ግን፡
ገና ተወሳኺ ገዚፍ ወፍሪ ከምዝሓትት

መዓልቦ ነፈርቲን ዝርከበሉ ሃዋህው
እንታይ ከምዝመስልን ዘሎ ብድሆታት
ፈቲሕካ ነዚ ጽላታት’ዚ ንምምዕባል
ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲታትን ብዝርዝር
ገሊጹ።
ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ኣብ
ዘካየዶ ምይይጥ፡ ምምዕባል ኣገልግሎት
መጓዓዝያ ውሽጢ ሃገር ኣገዳስነቱ
ኣብ ዕብየት ቁጠባን ልምዓትን ወሳኒ
ብምዃኑ፡ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ምስ
ዕዳጋታት ዝራኸበሉ መርበባት
ጽርግያታትን ኣገልግሎት መጓዓዝያን
ንምስፋሕ ክካየድ ዝጸንሐ ስራሕ፡ ህዝቢ
ብርትዓዊ ዋጋ ብሉጽ ኣገልግሎት

ጸጥታዊን ምዕባለታት ብዝምልከት
እውን ኣስፊሑ ተመያይጡ።
ካቢነ ንህልዊ ኩነታት ዞባና
ኣመልኪቱ ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ፡ ኣብ
ዝኾነ እዋን ዘይቅየር ቀዋሚ ፖሊሲ
መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ መንጎ
ህዝብታት’ዚ ዞባ ሰላምን ምትሕብባርን
ውሑስ ጉርብትናን ዝሰፍነሉ ሃዋህው
ምርግጋጽ ስለዝኾነ፡ እቲ ዘሎ ጸገማት
መሰረታዊ ፍታሕ ዝረኽበሉ ኩነታት
ንምፍጣር፡ ምስ ኩሎም ደለይቲ ሰላምን
ምዕባለን ተሓባቢሩ ብዕቱብ ዝሰርሓሉ
ጉዳይ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ።
***

ሓዳስ
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ኤርትራ

ዋዕላ ምንቅስቓስ መንእሰያት ህግደፍ ኣብ
ስዑዲ-ዓረብ ተኻይዱ

ሓሙሻይ ዋዕላ ምንቅስቓስ መንእሰያት
ህግደፍ ኣብ ስዑዲ ዓረብ፡ ካብ 11 ክሳብ
ትማሊ 13 ሚያዝያ፡ ብሰፊሕ ሱታፌ
ኣብ ጅዳ ተኻይዱ።
ኣብ’ቲ ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት፡
ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ
የማነ ገብረኣብ፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ
ንግስነት ስዑዲ-ዓረብ ኣቶ መሓመድዑመር ማሕሙድ፡ ቈንስላት ኤርትራ ኣብ
ከተማታት ሪያድን ጅዳን፡ ከምኡ’ውን
ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ሃገራውያንን

ህዝባውያንን ውዳበታት ተረኺቦም
ነይሮም።
ኣምባሳደር
መሓመድ-ዑመር
ማሕሙድ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ዞባ ቀርኒ
ኣፍሪቃ ርግኣቱ ዝተዋሕሰን ንሓባራዊ
ምዕባለ ዝሰርሕን ዞባ ክኸውን፡ ኤርትራ
ኣብ ሓባራዊ ምክብባርን ምትሕብባርን
ዝተሰረተ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት
ተካይድን ጽቡቕ ትግስግስን ከምዘላ
ገሊጹ።
“ንቑሕ ውዳበ መንእሰያት፡ ዋሕስ

ቀጻልነት ሃገርን ድልዱል ሰረት
ምዕባለን’ዩ” ዝበለ ኣምባሳደር መሓመድዑመር ማሕሙድ፡ ኣብ ዝተፈላለያ
ሃገራት ዝነብሩ መንእሰያት ዝገብርዎ
ዘለዉ ንጡፍ ሃገራዊ ምንቅስቓሳት፡
ንመደባት ሃገራዊ ልምዓትን መኸተን
ድርዒ ከምዝኾነ ኣብሪሁ።
እቲ ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት፡ ተመሃሮ
ኣህጉራዊ ቤት-ትምህርቲ ጅዳ ብዘቕረብዎ
ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦታት ተሰንዩ ምንባሩ፡
ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ቤት-ገብርኤል - ኣብነታዊ ሓረስታይ ከባቢኡ ይጸሉ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ - ምምሕዳር
ከባቢ ቤት-ገብሪኤል፡ ብመስኖኣዊ ኣገባብ
ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ምልማዕ
ዝርከብ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ በርሀ
ገብረስላሴ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ጽቡቕ ጽልዋ
ከምዝፈጠረ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
እዚ፡ ብክኢላታት ሕርሻ ንዝተዋህቦ
ሞያዊ ምኽሪ ብግቡእ ብምትግባርን
ተመኲሮን ጻዕሪን ብምውህሃድን ኣብ
ፍረ በጺሑ ዘሎ ኣብነታዊ ሓረስታይ፡
ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብሓገዝ ዝረኸባ ብእግሪ እናተረግጸት ማይ እትጭንጒዕ

መሳርሒት እውን፡ ኣብ ምምዕባል
ስራሑ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ትገብር ከምዘላ
ገሊጹ።
ክኢላ ልምዓት ብቚሊ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ ኣቶ ኪዳነ ለኣከ፡ ሚኒስትሪ
ሕርሻ ብመስኖ ከልምዑ ንዝኽእሉ 10
ሓረስቶት፡ ማይ ኣብ ምስታይ ዘገልግላ
መሳርሒታት ከምዝዓደለ ብምሕባር፡ ኣቶ
በርሀ ዝርከቦም ኣብነታውያን ሓረስቶት፡
ነቲ ዕድል ብግቡእ ተጠቒሞም ኣብ
ዘተባብዕ ደረጃ በጺሖም ከምዘለዉ
ኣረዲኡ።

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)
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
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ፡ ኣብ
ሕርሻ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝነጥፉ
ብማሕበር ዝተጠርነፉ ልዕሊ 300
ሓረስቶት ኣለዉ።

ጎኜ ተሳታፍነት
ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብ ትምህርቲ
ተዘትዪሉ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጎኜ፡ ተሳታፍነት ተመሃሮ
ምስቲ ኣብ’ቲ ከባቢ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድላት
ትምህርቲ ንምምጥጣን፡ ተሳታፍነት ደቂኣንስትዮ ክብርኽ ብውህደት ምስራሕ
ከምዘድሊ፡ ሓላፊ ኣብያተ-ትምህርቲ
ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ መምህር ዳውድ
ሓምድ ኣገንዚቡ።
ኩነታት ትምህርቲ ንምግምጋም ኣብ
ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ዛጊት ዝተገብረ ጻዕሪ
ውጽኢታዊ ምዃኑ ዝጠቐሰ መምህር
ዳውድ፡ እቲ ተሳታፍነት ምዕሩይነትን
ቀጻልነት ዘለዎን ክኸውን፡ ኣብ’ቲ ንኡስ
ዞባ ዝነጥፋ ኣካላት መንግስቲ ምስ
ሕብረተሰብ ተወሃሂደን - ዝጀመራኦ
ዕማም ብዝሓየለ ክደፍኣሉ ኣዘኻኺሩ።
ርእሳነ-መማህራን ኣብ ዘቕረብዎ
ጸብጻባት፡ ቊጽሪ ተመሃሮ ኣተባባዒ
ከምዘይኮነ ብምጥቃስ፡ ብፍላይ ናይ ደቂኣንስትዮ ዝያዳ ቈላሕታ ከምዘድልዮ
ሓቢሮም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ
ዞባ ድጌ ኣቶ ሁመድ ኤላ ምስ ተመሃሮ
ሓሻኪቶ ኣብ ዝተገበሮ ርክብ፡ ንጹር ራኢ
ሃልይዎም ንዝበለጸ ውጽኢት ኣበርቲዖም
ክሰርሑ ተላብዩ።
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10፡20
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12፡50
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20:00
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21፡25
22፡00
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
DOC/FILM
ዳረት ቃና
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ብዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሰንበት15/04/18
ሰዓት
09፡00
09፡30
11፡15
11፡45
12፡15
13፡15
14፡00
16፡30
17፡10
18፡40
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
ሽዕበት
ዜና ትግርኛ
tech insight
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሰኑይ 16/04/18
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ሕርሻን መግብን
ነስረዲን ኣደምኑር

ምሕደራ ጨቓዊት
መፍረ ደርሁ፡ ዝውቱር ሕርሻዊ ንጥፈት
እዩ። ብዘይካ እዚ ድማ፡ ሓደ ካብቲ ቅልጡፍ
ለውጢ ኣብ መነባብሮ ከምጽእ ዝኽእል
ዓይነት ሕርሻዊ ንጥፈት እዪ። እዚ ዓይነት
ሕርሻዊ ንጥፈት፡ ብግቡእ እንተ ተታሒዙ፡
ውሑድ ሃልኪ ጉልበትን ፋይናንሳዊ

ኣሮን እስቲፋኖስ

ወጻኢታትን ዝሓትት እዩ። ጾታ ከይፈለየ
ብቐሊሉ ክመሓደርን ክትረብሓሉን
ዘኽእል፡ ዓይነት ቁጠባዊ ንጥፈት ኢዪ።
ብሓፈሻ ክረኣ ኸሎ፡ ኣብ ዓለም ምሕደራ
ምርባሕ ደርሆ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ
ጉጅለታት ይምቀል። ንሳቶም ድማ ኣብ
ገደና ዝፈርያ ደርሁ፡ ብሓውሲ ዘመናዊ
ሜላ ዝእለያ፡ ብዘመናዊ ኣገባብ ዝእለያ
ደርሁን ተባሂሉ ይጥቀስ። ኣብ ኤርትራ
እዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ምሕደራ መፍረ
ደርሁ፡ ክስርሓሉ ዝጸንሐን ዘሎን እዩ። ኣብ
ዓድና ዘለዋ ዓሌት ደርሁ ኣብ ሰለስተ
ዓበይቲ ጉጅለታት ይኽፈላ። ንሳተን ድማ፡
መበቆላውያን ናይ ሃገርና ደርሁ፡ ኣብ
ገደና ዝእለያ ደርሁን ኣብ ንግዳዊ መዓላ
ዝውዕላ ወይ ንግዳውያን ደርሁን እየን።
ንሎሚ ኣብ ምሕደራ ጨቓዊት ኣተኲርና
ኣለና። ንኽኢላ መፍረ ደርሁ፡ ኣቶ ኣሮን
እስቲፋኖስ፡ ተወኪስና ኣዳሊናዮ ኣለና።
ካብተን እነተኩረለን ዓሌት ደርሁ፡
ብፍላይ እተን ክልተ ዓይነት ደርሁ እየን።
ንሳተን ድማ፡ ንሓደ ወርሒ ዓዂኸን
ዝዕደላ፡ ኣብ ገደና ዝፋረያ ደርሁን ቀዳማይ
ወለዶ ኣንስቲዮ፡ ንግዳውያን ናይ ሓደ
መዓልቲ ጨቓዊትን እየን። እዘን ዳሕረዎት
ደርሁ ብቐጥታ፡ ናይ ሓደ መዓልቲ ከለዋ
ንንግዳውያን ሓረስቶት ዝዕደላ ኢየን።
እተን ኣብ ገደና ዝእለያ ደርሁ፡ መንግስቲ
ልዑል ወጻኢታት ብምውጻእ፡ ናይ ሓደ
መዓልቲ ጨቓዊት ካብ ደገ ብምምጻእ፡
ኣብ ኣስመራ ሃገራዊ ማእከል ምጭጫሕ
ብምትካል፡ ጨቓዊት ኣጫጪሑ፡ ንሓደ

ወርሒ ኣብ ዞባዊ መዕኾኪ ኣዕኲኹ
ንሓረስቶት ይዕድል። እዘን ካብ ወጻኢ
ሃገር ዝመጻ ዓሌት ደርሁ፡ ካብተን ናይ
ሃገርና ዓሌት ዝያዳ እንቋቚሖን ስጋን
ይህባ። ብሓፈሻ ክረኣ ኸሎ፡ ካብ መፍረ
ደርሁ ሰለስተ ነገራት ክንረክብ ንኽእል።
ንሳቶም ድማ፡ እንቋቚሖ፡ ስጋን ድኹዒን
ኢዮም።
እንቋቚሖ፡ ልዑል ትሕዝቶ መኣዛታት
ዘለዎ ዓይነት መግቢ እዩ። እቲ ጻዕዳን
ብጫን ኣስኳል ወይ ናይ እንቋቕሖ
ውሽጣዊ ትሕዝቶ፡ ልዑል መጠን
ፕሮቲን፡ ኣስታት 33% ዝበጽሕ፡ ትሕዝቶ
ስብሒን ኣለዎ። እንቋቕሖ፡ ብተወሳኺ
ብዙሕ ቫይታሚናት ኤ፡ ቢን ዲን ኣለዎ።
ብተወሳኺ ምውላድ እንቋቕሖ ደው
ዘበላ ደርሁ፡ መብዛሕትኡ እዋን ተሓሪደን
ኣብ ናይ ስጋ ማዓላ ይውዕላ። ከምኡ’ውን
ቀልቀል ደርሁ፡ ብዝውንኖ ዝተፈላለዩ
ትሕዝቶታት፡ ከም ናይትሮጂን፡ ፎስፎረስን
ካልሽዮምን ዝተባህሉ ማዕድናት ሃብታም
ስለ ዝኾነ፡ ተኣኪቡ ከም ድዂዒ ከገልግል
ይኽእል።
ሓደ እንቋቑሖ፡ ድሕሪ 21 መዓልታት
ምሕቋፍ ይጫጭሕ። እቲ ዝተጫጭሐ
ጫቚት ብደርሆ ዝጫጭሐ እንተ ደኣ
ኰይኑ፡ እታ ኣደ ብኡ ንብኡ ኽትኣልዮ
ትኽእል እያ። ብኣንጻሩ ግን እተን
ጨቓዊት ብሰብ ዝሰርሖ መጫጭሒ
ኣገባብ ዝተጫጭሓ እንተ ደኣ ኰይነን፡
ካብ መጀመርታ ኣትሒዘን ክንክን
ክግበረለን ይግባእ።
ኣብ ቦታ መፍረ ደርሁ ከነስተብህለሎም
ዝግባኣና ነጥብታት
ንመፍረ ደርሁ ዝኸውን ወፍሪ ኣብ
እንሓስበሉን፡ ነቲ ሕርሻዊ ንጥፈት ክንዋሰኦ
ምስ እንሓስብ፡ ክንግንዘቦም ዝግባኣና
ነጥብታት ኣለዉ። ንገለ ካብኦም ንምጥቃስ፡
ሓደ ዓይነት ዕድመ ዘለወን ጨቓዊት ኣብ
ሓደ ገዛ ክቕመጣ ኣለወን። ዝተፈላለየ
ዕድመ ዘለወን ጨቓዊት ኣብ ሓደ ገዛ
ምሓዝ ኣዕናዊ ኢዩ። ጨቓዊት ካብ ሓደን
ፍሉጥን ዝኾነ መጫጪሒ ትካል ወይ
መፍረ ደርሁ ጥራይ ክትወስድ ይግባእ።
እቲ ትካል ድማ፡ ወረቐት ምስክር ጥዕና
ጨቓዊት፡ ማለት ኣቐዲመን ዝወሰደኦ
ዓይነት ክታበትን ካልእ ዝተገበረለን
ሕክምናዊ ሓገዛትን ዝገልጽ ወረቐት
ንኸቕርብ ይግደድ እዩ። ብተወሳኺ፡
ዝተፈላለዩ ዓሌት ደርሁ ብሓንሳብ ምሕዋስ
ኣዕንናዊ ምዃኑ ምዝካር የድሊ። ቅድሚ
ሓደሽቲ ጨቓዊት ምምጻእና ወይ ከነምጽእ

ምሕሳብና፡ እቲ ደርሁ ክሰፍራሉ ዝተሓስበ
ቦታ፡ ብግቡእ ክጸሪ ይግባእ። ዝኾነ ሰብ፡ ናብ
ናይ ሕርሻ ቦታ፡ ብዘይ ውሑስ ናይ ድሕነት
መሳሪሒ፡ ማለት ናይ ጽሬት መሳሪሒታት፡
ከም ጓንቲ፡ መንዲል መሸፈኒ ርእሲ፡ በጃ
ኽዳን (ኮምብላሲዮኒን)፡ እስቲባሎን ወይ
ጽሩይ ጫማ ከይለበሰ፡ ናብቲ ናይ ደርሁ
ክፍሊ ክኣቱ ኣይግባእን።
ገዛ ጨቓዊት፡ ካብ ሓደ መዓልቲ
ዝዕድሚአን ጨቓዊት፡ ክሳብ 56 መዓልታት
ወይ ሸሞንተ ሰሙን ዝገብራ፡ ዝዓኳሉ
ክፍሊ እዩ። ጨቓዊት ቅድሚ ምምጽአን፡
ድሕሪ ምምጽአንን ክግበር ዘለዎ ቅድመ
ምድላዋት እዚ ይስዕብ እዩ።
ብዝተኻእለ መጠን፡ መምከኒ ቀመማት፡
ከም ፎርማሊን (formalin)፡ እንተ
ዘይተረኺቡ ድማ ብኖራ ተጠቒምካ ነቲ
መንደቕ፣ ናሕሲ፡ ዓንዲ፡ ምድሪ ቤትን
ተጠቒምካ ምምካን ወይ ምልቕላቕ
የድሊ። ዝኾነ ጓሓፍ፡ ሓርኢ ደርሆ፡ ክንቲት
ናይ ደርሆን ዝኣመሰሉ ነገራት ካብቲ
ከባቢ ክእለ ኣለዎ። ድሕሪ ምምካን ገዛ
ጨቓዊት፡ ንፋስ ከም ዝኣትዎ ከም ዝነቐጸን
ምርግጋጽ። ሓደ ሰሙን ቅድሚ ጨቓዊት
ምምጽአን ነቲ ዝተዳለወ ናይ ጨቓዊት
ገዛ ጸረ ሓሳኹ ምንጻግ፡ ምኽንያቱ ዝዀነ
ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓሳኹ ክጠፍኡ
ስለ ዝግባእ። ብተወሳኺ፡ ገዛ ናይ ጨቓዊት
ቅድሚ 24 ሰዓታት ምምጻእ ጨቓዊት
ድሉው ክኸውን ኣለዎ። ብዝተኻእለ
መጠን ውሽጣዊ ቅርጺ ናይቲ ገዛ፡ ኣብ
መጀመርታ ሰሙናት ኣንጐሎ እንተ
ዘይብሉ ይምረጽ። እዚ ማለት ኸኣ ነቲ
ኣንጐሎታት ናይቲ ገዛ ብቁርጽራጽ ናይ
ዚንጎ ወይ ብሊኮቲ ጌርካ ክባዊ ቅርጺ ከም
ዝሕዝ ምግባሩ ንኽከኣል እዩ። እዚ ሜላ
እዚ፡ ጨቓዊት ካብ ብምጽቕቓጥ ዝመጽእ
ሞት ከጉድል ስለ ዝኽእል። ምጽቕቓጥ
ኣብ መንጎ ጨቓዊት ከነወግድ ወይ
ድማ ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ከነውርዶ
ይግባእ።
ምኽንያቱ
ምጽቕቓጥ
ዘይምዕሩይ ዕብየት ጨቓዊት፡ ሓድሕዳዊ
ምትኹኻብን፡ ዘይተደልየ ሕማማትን ስለ
ዘስዕብ። ኣብ ቤት ጨቓዊት፡ ምዕሩይ
ዝርግሐ ብርሃን ከም ዝህሉ ምግባር
ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ መሳርሒታት ማለት
መሞቒ፡ መብራህትታት፡ ገመዳት ናይ
ኤለትሪክ ተገጣጢሙን፡ ተፈቲኑን ክጸንሕ
ኣለዎ። እንተ ተኻኢሉ ድማ፡ መሞቒ
ናይ ጨቓዊት፡ ኣብ ማእከል ናይቲ ገዛ፡
ክንጥልጠል ኣለዎ። እዚ እንተ ዘይተኻኢሉ
ከኣ፡ ኢንካኒዲሰንት (incanidicents)
ኣምፑል፡ ከም መሞቒ ምጥቃም ይከኣል
እዩ። ብዝሒ ናይዘን መሞቒ ወይ ኣምፑል፡
ብመሰረት ግፍሒ ናይቲ ገዛን ብዝሒ ናይ
ጨቓዊትን ይውሰን። እቲ መሞቒ ወይ
ኣምፑል፡ ጨቓዊት ቅድሚ ምምጽአን፡
ቅድሚ 10-18 ሰዓታት ክውላዕ ይግባእ።
እዚ ምዕሩይ ምቘት ክፍሊ ጨቓዊት
ንኽህሉ ይሕግዝ። ካብ ሰሙን ክሳብ
ክልተ ሰሙን ኣብ ዘሎ ናይ ጫቚት
ዕድመ እቲ ሙቐት ናይቲ ክፍሊ፡ ካብ
30 ክሳብ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክኸውን
ይግባእ። ድሕሪ ክልተ ሰሙን ድማ፡
ጨቓዊት ናብ ግዳም ክወጻ ይኽእላ።
ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ዕድመ ጫቚት፡ ካብ
ኣስታት 25 ክሳብ 29 ዲ.ግ ሙቐት ክፍሊ

ክህልወን ኣለዎ። ብዘይካ’ዚ፡ ነዳዲ ዝወስድ
መብራህቲ፡ ብምጥቃም ነቲ ሰፈረን
ብዝተፈላለየ መገዲ ምማቑ ይክኣል። ነተን
ጨቓዊት ኣብ ዝተፈልየ ጎጆ ክቕመጣ
ውጽኢታዊ እዩ። እቲ ሰፈረን ግፍሕ ዝበለ
እንተድኣ ኰይኑ፡ ከም መጋሪያ ሓዊ፡
ፈሓም፡ ፋኑስ፡ ምድጃን ኣብኡ ብምውላዕ፡
ብሬተ ጌርካ ነታ ምንጪ ናይ ሙቖት
ብምኽላል ድሕነት ናይተን ጨቓዊት
ምውሓስ ይከኣል። ኣብዚ ግን እቲ ገዛ
እኹልን ሓድሽን፡ ውሑሱን ጹሩይን ኣየር
ብግቡእ ከም ዝኣትዎ ምርግጋጽ የድሊ።
ካብ ኣናጹ፡ ከልቢን ድሙን ንምክልኻል፡
እቲ ሰፈረን ብላዕሊ ብሬተ ክዕጾ ይግባእ።
እቲ ሙቖት ከምቲ ዘድልየን ዓቐን ምዃኑ
ንምርግጋጽ፡ ምንቕስቓሳተን ምዕዛብ እቲ
ዝበለጸ መንገዲ እዩ። እቲ ሙቖት ኣዝዩ
ዝሑል እንተድኣ ኰይኑ፡ እተን ጨቓዊት
ኣብ ሓደ ይጨቓጨቓ፡ ኣዝዩ ምዉቕ
እንተኾይኑ፡ ካብ’ቲ ምንጪ ሙቐት ኣዝየን
ይርሕቃ። እቲ ሙቐት ከምቲ ዘድልየን
እንተድኣ ኰይኑ ንኹሉ እቲ ቦታ
ንምጥቃም ፋሕ ይብላ። መደቀሲ ዝኸውን
ርሺ፡ እንተተረኺቡ ዝበለጸ፡ እንተዘይኰይኑ፡
ከኣ ከም ሓሰር፡ ዝነቐጸ ቆጽለ መጽሊ፡ ክሻ
ወይ መሸማዕ ከም መደቀስን ጠሊ ናይ
ሓርኢ ከም መምጸዪን ኰይኑ ከገልግል
ይኽእል። ኣብዚ ግን እቲ መደቀሲ፡ ርሺ
ዝኰነ ዓሳው ወይ ሰበባ ከይህልዎ ጥንቃቐ
ክግበር ኣለዎ። ክሻ ወይ መሸማዕ ከም
መደቀሲ እንተተጠቒምና፡ ንግሆ ብግቡእ
ክጸሪን ኣብ ጸሓይን ንፋስን ክህረምን
ይግባእ።
ኣብ ሓደ ትርብዒት ሜትር፡ 20 ጨቓዊት
ክቕመጣ ይኽእላ። እዚ ማለት ከኣ
ንሓንቲ ጫቚት 0.05 ትርብዒት ሜትር
ማለት ኢዩ። ከምኡ’ውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ኣርባዕተ ሰሙን 0.15 ትርብዒት ሜትር፡
ንሓንቲ ጫቚት እንዳ ተወሰኸ ክሳብ 20
ሰሙን ዕድመ ምውላድ ትበጽሕ ይቕጽል።
መመገቢ ኰነ፡ መስተዪ ማይ ጨቓዊት፡
ብማይን ኦሞን ወይ ሊሊ ጌርካ ብግቡእ
ክጸርን ናይ ጸሓይ ብርሃን ክሃርሞን ኣለዎ።
ዝኾነ ተረፍ ማይ ኰነ መግቢ ክህልዎ
ድማ ኣይግባእን። ኩሎም መሳርሒታት
ናይ ጨቓዊት፡ ከም መመገቢን መስተዩን፡
ቅድሚ ናብ ጨቓዊት ክፍሊ ምእታዎም
ኣብ ኣካሪሳይድስ (Acaricides) ክእለኹ
ኣለዎም። እቲ መስተዪ ማይ ‘ውን
ቅድሚ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰዓት፡ ማይ
ክመልእን ኣብቲ መጀመርታ ጨቓዊት
ዝመጻሉ፡ እንተተኻኢሉ ቪታሚናትን
ማዕድናትን ምስ ማይ ተሓዊሱ ክወሃበን
ይግባእ፡ እንተዘይኰይኑ ግን ማይን ሽኮርን

ተሓዋዊሱ ክወሃበን ኣለዎ። ሙቖት ናይቲ
ዝሰትየኦ ማይ፡ ካብቲ ናይቲ ገዛ ክጎድል
የብሉን፡ እዚ ማለት ኣብ ግዜ ሃሩር
ቁሩብ እንተ ዘሓለ፡ ኣብ ግዜ ዛሕሊ ከኣ
ቁሩብ እንተ ሞቐ፡ ተመራጺ ይኸውን።
ብተወሳኺ ኣብ ግዜ ሃሩር፡ ደርሁ ብብዝሒ
ማይ ስለ ዝሰትያ መስተዪ ማይ እንተ በዝሐ
ይምረጽ።
ጫቚት፡ ካብ ፈለማ እዋናት ዕድመኣ
ኣትሒዛ እኹል ማይ ክትረክብ ኣለዋ።
ንገለ ካብቶም ገምጋም ኣሃዛት ምስ
እንምልከት፣ ኣብ ዕድመ ጫቒት፡ ካብ
ኣርባዕተ ክሳብ ሸሞንተ ሰሙናት፡ ንሚእቲ
ጨቓዊት ካብ ኣርባዕተ ክሳብ 14 ሊትሮ
ማይ ክንቕርበለን ይግባእ። እዚ ማለት
ነቲ ማይ ሰትየን ይውድኣኦ እንተ ሃልየን
ክንውስኸን ኣለና። ካብ 16 ሰሙናት
ንላዕሊ ዝበጽሓ እንተ ኾይነን ግን፡ ሚእቲ
ደርሁ፡ ኣብ መዓልቲ ካብ 45 ክሳብ
80 ሊትሮ ማይ የህልኻ። ብዘይካ እዞም
ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት፡ ነዞም
ስዒቦም ዝዝርዘሩ ኣብ ግምት ምእታው
የድሊ።
ኩሉ ግዜ ባስካ መቐመጢ ማይ
ጽሩይን ግጡም መኽደንን ዘለዎ ክኸውን
ኣለዎ።
 ጽሩይን ሓድሽን ማይ ኩሉ ግዜ
ምቕራብ።
 ጨቓዊት ቅድሚ ምምጽአን
ብደቂቕ ዝተጣሕነ ሓርጭ ዕፉን ኣብ
ወረቐት ብምንስናስ ተዳልዩ ክጸንሐን
ኣለዎ።
 ጨቓዊት ካብ ቦታ ናብ ቦታ
ከነንቀሳቕሰን ከለና ብዝተኻእለ መጠን
ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ናብ መዕረፊ
ቦተአን ክበጽሓ ኣለወን። ከምኡ’ውን እቲ
ዝቕመጣሉ ባኮ ወይ ካሴታ ንፋስ ዘእቱን
ጨቓዊት ጠጠው ኢለንን ኣስተርሕየንን
ዝኸዳሉ ክኸውንን ጽላል ክግበረሉን
ኣለዎ።
 ኣብ ነፍሲወከፍ ሰሙን ጨቓዊት
ምምዛንን ደረጃ ዕብየት ጨቓዊት
ምክትታልን፡ ነተን ትሑት ሚዛን ደረጃ
ዕብየት ዘለወን ጨቓዊት ከኣ በይነን
ብምፍላይ ጽዑቕ ክንክን ምግባር የድሊ።
 ኣድላይነቱ ተራእዩ ኣብ ካልኣይ
ሰሙን ኵቱዅቱ ወይ መትኮብ ናይ
ጨቓዊት ምቑራጽ ይክኣል።
 ሓደ መዓልቲ ዝዕድመን ጨቓዊት
መጀመርታ ናብ ሕርሻና ምስ መጻ
ምብላዕ ኮነ ምስታይ ስለ ዘይፈልጣ፡ ነዚ
ንምልምማድ ብመትኮቢአን ብምሓዝ ካብ
መመገብን መስተይን ምብላዕ ኮነ ምስታይ
ከነለማምደን ይግባእ።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ. 194

ኤርትራ
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“ሕክምና ስኒ መንጋጋን ገጽን ካብ’ቲ
ዝምስጠኒ ሞያ’ዩ!”
መንእሰይ ዑስማን ኢብራሂም
ሓደ ካብ ምቕሉላትን ትሑታትን መንእሰያት ብምዃኑ፡ ብኹሎም መዛንኡን
መምህራኑን ፍቱው’ዩ። ፍልጠቱ ንኻልኦት ካብ ምክፋል ድሕር ስለ ዘይብል
ድማ ዝውከሱዎ ብዙሓት’ዮም። ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ ተወሳኺ ስራሕ እናሰርሐ’ውን
ህይወቱ ይመርሕ። ኣብ 1989 ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ምምሕዳር ከባቢ
ፍልፍለ ዝተወልደ ዑመር ዑስማን ኢብራሂም። መባእታን ማእከላይን ደረጃ
ኣብ ቤት ትምህርቲ ስዉእ ሓሊብ ሰተ፡ ካልኣይ ደረጃ ድማ፡ ኣብ ኣሕዳሪ ቤት
ትምህርቲ ደቀምሓረ ትምህርቱ ድሕሪ ምክትታል፡ ኣብ 2009-2010 ኣባል መበል
23 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምዃን ንሳዋ ወሪዱ። ኣብ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና
ምሉእ ነጥቢ (4) ብምምጻእ፡ ሓደ ካብ ተሸለምቲ ዛግረ ኮይኑ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምና ስኒን ኦሮታ፡ ሕክምና ሰኒ መንጋጋን ገጽን ትምህርቱ
ኣብ ምክትታል ይርከብ። መንእሰይ ዑመር ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ መወዳእታ ዓመተ
2017 “ሴፋ” ዘርእስታ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ንዝመሃሩ ተማሃሮ
እትሕግዝ ብቛንቋ ትግረ እተዳለወት ኣስተምህሮኣዊት መጽሓፍ ዘመረቐ’ዩ።

ምስ ኣንበብቲ ክትላለ

ምዕብል ዝበለ ስለ ዝኾነ ፡ ኣንፈትካ
ይእምት’ዩ።

- ኣነ ካብ ሓረስቶት ስድራቤት’የ
ተወሊደ። ከም ኩሎም ኣብ ገጠር
ዝዓብዩ መዛኖይ እጓስን ኣብ ማሕረስ
ድማ ብዓቕመይ እተሕጋገዝ
ነይረ። ኣብ 1998 ቀዳማይ ክፍሊ
ጀሚረ። ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ሓደ
ካብ’ቶም ማእከላይ ደረጃ ዓቕሚ
ዘለዎም ተማሃሮ ኮይነ፡ ናብ ካልኣይ
ደረጃ ሰጊረ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ
ድማ ሓደ ካብ’ቶም ተወዳደርቲ
ተማሃሮ ክኸውን በቒዐ። ኣብ ሃገራዊ
መልቀቒ ፈተና’ውን ዘዕግብ ነጥቢ
ክረክብ ክኢለ።

- (ሰሓቕ) ሓዲሱኒ! እቲ ባህሊን
ኣነባብራን ጥራይ ዘይኮነ፡ ነዚ ሕጂ
ምሳኻ ዝረዳድኣሉ ዘለኹ ቋንቋ
ትግርኛ’ውን እፈልጥ ኣይነበረኩን።
ማሕበራዊ ናብራ ብምዃኑ፡ ኩሉ
ነገራት’ዩ ዝሕድሰካ። ግና እቲ ዘገድስ
ምስ’ቶም ንፉዓት እንተቐሪብካ ናታቶም
ጽልዋ’ዩ ዝህልወካ። እቲ ኣገዳሲ ካብ’ቲ
ገዛኻ ሒዝካዮ እትመጽእ ዲሲፕሊን’ዩ
ናበይ ከም እተብል ዝቕይደካ።

ወለድኻ ክሳብ ክንደይ
የተባብዑኻ ነይሮም?

ንኽንደይ ዓመታት ኢኻ ኣብ
ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ጸኒሕካ ?

- ወለደይ ብፍላይ ኣቦይ ክነፍዕ
ከም ዘለኒ ከይተሓለለ ይመኽረኒ
ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ፡ ብስነ
ምግባር ተኾስኩሰ ክዓቢ ዘካይዶ
ዝነበረ ጻዕሪ ኣብ’ዚ ዘለኹዎ ደረጃ
ንኽበጽእ ኣኽኢሉኒ’ዩ። ኣደይ’ኳ
ገና ተማሃራይ ቀዳማይ ክፍሊ ኣብ
ዝነበርኩሉ’ያ ዓሪፋ። ብዝኾነ በዚ
ኣጋጣሚ ከየመገንኩዎም ክሓልፍ
ኣይደልን።

- ንሰለስተ ዓመት ኮይኑ፡ ብዘይካ’ቲ
ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ፡ ንባህሊን
ልምድን ብሄራትና ብሓፈሻ ክግንዘብ
ክኢለ’የ። በዚ ኣጋጣሚ ብኹለንተናና
ብቑዓት ኮይንና ክንወጽእ ዓቢ
ኣበርክቶ ንዝገበሩ ሓላፊ ኣሕዳሪ ቤት
ትምህርቲ ደቀምሓረ ኣቶ ስዩም ሃይለ
ማርያምን ካልኦት ኣለይቲና ዝነበሩን
ልባዊ ምስጋናይ ይብጻሓዮም።

ኣብ’ቲ እዋንቲ ብዙሓት ቈልዑዶ
ናብ ትምህርቲ ይግስግሱ ነይሮም?

- ሳዋ ብማሕበራዊ ናብራ፡
ኣካዳሚያዊን ወተሃደራዊ ትምህርቲን
ብቑዕ ኮይንካ ክትወጽእ እተኽእል
ዓውዲ’ያ። በዚ መገዲ’ዚ ምሕላፍ
ድማ ኣብ መጻኢ ህይወትካ ከጋጥመካ
ንዝኽእል
ጸገማት
ክትብድህ
የኽእለካ’ዩ።

- ዳርጋ ኩልና ንመሃር ነይርና።
ኣብ’ቲ ምቕጽል ግን ከምቲ ዝድለ
ኣይነበረን።

ዝነበረካ ተገዳስነት?
- ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ናብ’ዚ ደረጃ
ክበጽሕ’የ ዝበሃሎ ዕድመ ኣይኮነን።
ጥራይ ክትነፍዕን ከም’ቶም ብሉጻት
እትብሎም መምህራንካ ክትከውን
ኢኻ ትብህግ። ኣነ ከኣ ምስ ግዜ
ገና ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ኮይነ፡
ኣብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ
ዝነበርኩሉ፡ ብዙሕ ድሕረ ባይታ
ዘለዎም ተማሃሮ ስለ ዝረኸብኩ
ከምኡ’ውን፡ እቲ ከባቢ ንገዛእ ርእሱ

ኣብ’ቲ ፈለማ ኣሕዳሪ ቤት
ትምህርቲ ከመይ ረኺብካዮ?

ኣብ ሳዋኸ ከመይ ቀጸልካ?

ኣብ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ምሉእ
ነጥቢ ክትረክብ ትጽቢትካ ድዩ ነይሩ?
- ኣብ’ቲ ናይ ሞደል ክንደይ
ክትረክብ ከም እትኽእል ስለ
ዘገምግመካ ፡ ዋላ’ውን ምሉእ ነጥቢ
ክረክብ’የ እንተዘይበልኩ ዘዕግብ
ውጽኢት ክረክብ ምዃነይስ ትጽቢት
ነይሩኒ።

ሕክምና ስኒ መንጋጋን ገጽን

ዝመረጽካሉ ምኽንያት እንታይ’ዩ
?
- ሕክምና ስኒ መንጋጋን ገጽን
ካብ’ቲ ዝምስጠኒ ሞያ’ዩ! ምኽንያቱ
ከምዚ ዓይነት ሞያ ኣወዳዲርካ
ዘይኮነ፡ ምስኡ ክትነብር እትደሊ
ሞያ ክትመርጽ ኢኻ ትሕልን።
ከም’ዚ ዓይነት ሞያ ድማ ክእለትን
ፍልጠትን ዘይኮነስ ድሌት’ዩ
ዝውስኖ።

እቲ ትምህርቲ ከመይ ረኺብካዮ
?
- መሳጢ ግን ከኣ ፈታኒ’ዩ።
ብዓቢኡ ክብደት ናይ’ቲ ትምህርቲ
ኣሎ፡ እቲ ንውሓት ግዜ’ውን ንገዛእ
ርእሱ ጽልዋ ኣለዎ። ካብ ስድራኻ
ቤተ ሰብካ ኮታ ካብ ሓፈሻዊ
ማሕበራዊ ህይወት ስለ እትንጸል
ዓቕሊ የድሊ’ዩ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና
ስኒ ጥራይ ክንደይ ዓመት ጌርካ
ኣለኻ?
- ሸውዓተ ዓመት ኮይኑ’ሎ።

እቲ ትምህርቲ ብኸመይ
ኣገባብ’ዩ ዝወሃብ?
- ኣብ’ቲ መጀመርታ፡ ክልተ
ዓመት፡ ቅድመ ሕክምና (Premed & predent) ኣብ ኮለጅ
ጥዕና ተኸታቲልና። ድሕሪኡ ኣብ
ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ሕክምናን
ሕክምና ስኒን ኦሮታ ምስ ኣተና ድማ
፡ እተን ቀዳሞት ክልተ ዓመታት
መባእታዊ ስነ-ፍልጠት (Basic
Sciences) ድሕሪ ምክትታል ፡ ካብ
ተማሃሮ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ሕክምና
ተፈሊና፡ ብግብሪ ዝተሰነየ ስራሕ
ጀሚርና፡ ክሳብ ሕጂ’ውን ሕክምና
ስኒን ምንጋጋን እከታተል ኣለኹ።

ሕክምና ስኒ መንጋጋን ገጽን
(ሰለስቲኡ) ኣብ ሓደ እዋን ዝቕሰም
ሞያ ድዩ?
- እቲ ሞያ ኣብ ሃገርና
ኣብ ምጅማር ዝርከብ ዘሎ’ዩ።
ብልምዲ’ውን ብሕክምና ስኒ እዩ
ዝፍለጥ። ኣብ ውሽጡ ኣቲኻ ግና፡
መጀመርታ እቲ ስኒ መንጋጋን
ገጽን፡ ኣካል ናይ’ቲ ምሉእ ሰብነትና
ስለ ዝኾነ፡ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ሓፈሻዊ
ፍልጠት የድሊ። ስኒ ክበሃል ከሎ፡
ኣፍና ብዓቢኡ ነቲ ስኒ ዝሓቁፍ
ዓጽሚን ስጋን ከምኡ’ውን ብሓፈሻ
ኣብ ገጽ ዘጋጥም ሕማማት’ዩ
ዘጠቓልል።

መንጋጋ ክንብል ከለናኸ?

መንጋጋ
ክንብል
ከሎና፡
ከምቲ ኣቐዲመ
ዝጠቐስኩዎ፡ ምስ
ዓጽሚ ዝኣቱ ኮይኑ፡
ነቲ ስኒ ዝሕዝ’ዩ።
ኣብኡ
ዝረኣዩ
ብዙሓት ሕማማት
ኣለዉ። ከም ሳዕቤኑ
ድማ፡ ኣብ’ቲ ካልእ
ክፋል ኣካላትና’ውን
ጸገማት ክፈጥር
ይኽእል።

ካብ ዓበይቲ
ጠንቂታት ሕማማት
ስኒ
ተባሂሎም
ዝጥቀሱ ከመይ ዝ
ኣመሰሉ’ዮም?
- ብዙሕ ክኸውን
ይእኽል’ዩ። ገለ
ካብ’ኡ ብውርሻ፡
ኣብ ውሽጢ ማሕጸን እንከሎኻ
ዝውረስ፡ ንኣብነት መድሃኒታት ናይ
ዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ካንስር፡ ምስ
መግቢ ዝተኣሳር ባህሊን ልምዲታትን
ምጥቃስ ይከኣል ። እቲ ቀንዲ ግና፡
ሕማማት ስኒ ካብ’ቶም ክንቆጻጸሮም
እንኽእል ጸገማት’ዮም። ቀንዱ
ድማ ሕማም ስኒ፡ ስኒ ብግቡእ ካብ
ዘይምጽራይ ዝብገስ’ዩ።

መበገሲ ወይ ኣብ መንጋጋ
ዘጋጥሙ ጸገማትከ?
- እዚ ብተፈጥሮ ከምኡ’ውን
ብሓደጋ ዝስዕብ ማህሰይቲን ካልእን
ዝፍጠር ጸገማት’ዩ። ብሓፈሻ ኣብ
ስኒ ገጽን መንጋጋን ዘጋጥሙ ጸገማት
ብዘይካ’ቲ ጥዕናዊ ጸገማቱ፡ ኣብ ጽባቐ
ናይ’ቲ ሰብ’ውን ዓቢ ተራ ዘለዎ’ዩ።
ብመድሃኒት መጥባሕቲን ካልእ
ኣገባባትን ክዕረ ይከኣል’ዩ።

ናብ ካልእ ሕቶ ክንሰግር ዑመር.
. .ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ዓመት
“ሰፋ” ዘርእስታ ብቛንቋ ትግረ
ዘዳለኻያ ኣስተምህሮኣዊት መጽሓፍ
ኣመሪቕካ ኢኻ፡ ነዛ መጽሓፍ ከተዳሉ
ዝደረኸካ?
- እቲ ቀንዲ ኩሎም ተማሃሮ ነቲ
ኣነ ዘይረኸብኩዎ ብቛንቋ ኣዲኦም
ጠቕሚ ትምህርቲን ዝጽበዮም
ዘሎ ጉዕዞን መጻኢኡን ከማዕድዉ
ምእንቲ’የ ኣዳሊየያ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶኣ ?
- ብሓፈሻ ዓሰርተ ክልተ ምዕራፋትን
ሚእቲን ዕስራን ገጻትን ዘለዋ ኮይና፡

ጠቕሚ ትምህርቲ፡ ዕላማ ፡ ስነ-ምግባር፡
ኣገባብ ኣጸናንዓ፡ ባህርያት ንፉዓት
ተማሃሮ፡ ኣገባብ ምድላዋት ፈተና፡
ናይ ምዝካር ክእለትካ ብኸመይ
ተዕቢን ካልእን ዝሓቖፈት’ያ።

ዝረኸብካዮ ግብረ መልሲ?
- ብሓጺሩ ዘተባብን ንመጻኢ’ውን
ክቕጽሎ ዝድርኽን’ዩ። በዚ ኣጋጣሚ
ንኹሎም ነዛ መጽሓፍ ምዕዋት
ኣበርክቶ ዝገበሩ ከም ዶክተር ተስፋይ
ሃይለን ካልኦትን አመስግኖም።

ጉዳይ ሓዳር ናብራኸ?
- ብሕጂ’ዩ። ናብራ ሓዳር ዘይተርፍ
ኣካል መጻኢ ህይወትካ ብምዃኑ
ኣመዛዚንካ ክትኣትዎ’ዩ ዝምረጽ።
ሓዳር ናብራ ምስ ምዝዛም ትምህርቲ
ዝተኣሳሰር’ዩ። ኣብ ሓዳር ከኣ ናብራ
ብኸመይ ኣገባብ ትመርሕን ውሉድካ
ብኸመይ ተዕቢን እዩ ወሳኒ’ምበር፡
ኣብ ዝኾነ እዋን ምምርዓው ዘይከኣል
ኣይኮነን። ክማላእ ዘለዎ ኣማሊእካ
ብህድኣት ምእታዉ ጽቡቕ’ዩ እብል።
እንተዘይኮነ፡ ናብራ ስካፑሊ’ውን
ከይተፈለጠካ
ስለ ዝልመድ
ምጥንቃቕ የድሊ’ዩ። (ሰሓቕ)

ኣብ መወዳእታ
- ኣብ’ዚ ደረጃ’ዚ ንኽበጽሕ ብኹሉ
መዳይ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ከመስግን
እደሊ። ንኹሎም መንእሰያት ድማ
ተስፋን ጻዕሪን ዓጢቖም ብሉጻትን
ትርጉም ዘለዎ ህይወት ክነብሩን
እምነየሎም።

የቐንየለና።
- ኣነ’ውን ብልቢ አመስግን።

ሓዳስ

ና
ዜ
ነ

ንታ

ት
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ኤርትራ

ኣንገሶም ዮሴፍ

መራሒ ሰሜን-ኮርያ ኪም ጆንግ-ኡን
ምስ ኣመሪካዊ መዘናኡ ዶናልድ ትራምፕ
ብኣካል ተራኺቡ ክዘራረብ ቅሩብነቱ ካብ
ዝገልጽ ጀሚሩ፡ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ
ሓድሽ ሃዋህው ሰላም ይቀላቐል ኣሎ።
ኣብ መንጎ እዞም ክልተ መራሕቲ ዝጸንሐ
ናይ ቃላት ኲናትን ቅርሕንትን ተወጊዱ
ዓለምና ተስፋ ዝህቡ ቃላት ክትሰምዕ
ጀሚራ ኣላ።
ኣብቲ ዞባ ዓንቂሮሞ ዝጸንሑ ኑክሌሳዊ
ኣጽዋር ከስዕብዎ ዝኽእሉ ክሳራታት
ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ብዝዓጠቓኦ
ኣጽነትቲ ኣጽዋር ንሓድሕደን ክፈኻኸራ
ዝጸንሓ ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን ናብ ኲናት
እንተኣምሪሐን መዘዙ ቀሊል ኣይኰነን።
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ዝውንና ሓያላን ሃገራት
ንኻልኦት ብምርዓድ ድሌታተን ከስገድዳ
ወትሩ ምስ ፈተና እየን። ካልኦት ድማ ካብ
ወራር ክከላኸላን ብኻልኦት ከይድፈራን
ነቲ ኣጽዋር ክዓጥቃ ይፍትና። በዚ ድማ
ሃገራት ንምዕጣቑ ወትሩ ሃነፍነፍ ክብላ
ይረኣያ።
ዝሓለፈ ቅንያት መራሕቲ ሰሜን
ኮርያን ኣመሪካን ኣብ ስማ ዘይተጠቕሰት
ሳልሰይቲ ሃገር ተራኺቦም ብዓይነቱ
ፍሉይን ታሪኻውን ምዃኑ ዝተጠቕሰ
ዘተ ከካይዱ ምዃኖም ይጋዋሕ ኣሎ።
ዶናልድ ትራምፕን ኪም ጆንግ-ኡንን ኣብ
ዝመጽእ ዘሎ ግንቦት ክራኸቡ ምዃኖም’ዩ
ዝግለጽ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሓድሽ
ዓመት 2018 ዝወሰዶ ሰላማዊ ተበግሶ
ንዓለም ኣስደሚሙ። መራሒ ሰሜን ኮርያ
በቲ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝገበሮ ምምሕያሽ
ዝምድና ካብ ብዙሓት ወገናት ኣድናቖት
ኣትሪፉ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ምስቲ ልዑል
ፖለቲካዊ ጽልዋ ዘለዎ ፕረዚደንት ቻይና
ሺ ጂንፒን ተዘራሪቡ። እቲ መራሒ፡ ሃገሩ
ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝጸንሓ ምሽሕካር
ዝምድና ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ
ክትፈትሖ ተበጊሳ ምህላዋ’ዩ ዘነጽር።
ይኹን ደኣ’ምበር፡ ቀንዲ ጠንቂ
ምትፍናን ኰይኑ ዝጸንሐ ምምዕባል
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር መወዳእታዶ ይግበረሉ
ይኸውን ዝብል ሕቶ ገና መደምደምታ
ክወሃበሉ ኣይከኣልን። ሰሜን ኮርያ ኣብ
ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ ተሪር ኣህጉራዊ
ማዕቀባት ንምእላይ ከም ቀዳማይ ኣጀንዳ
ሒዛቶ ምህላዋ ዝገልጹ ተንተንቲ ፖለቲካ
ውሑዳት ኣይኮኑን። መራሕቲ ሰሜን
ኮርያን ኣመሪካን ተራኺቦም ጉዳይ
ምውጋድ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር መዕለቢ
ክገብሩሉ ተንተንቲ ትጽቢት ይገብሩ።
ኣብዚ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ
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ተስፋታት ሰላም ሓውሲ ደሴት ኮርያ
ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ እንታይ ንጽበ
ዝብል ክህሉ ይኽእል። በቲ እወታዊ
ሸነኹ ክረአ እንከሎ ክልቲአን ሃገራት
ተሪር ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምምስራት
እየን ዝደልያ። ነቲ ኣብ ሓውሲ-ደሴት
ኮርያ ኣንጸላልዩ ዝነበረ ደበና ኲናት ኣብ
ግምት ብምእታው ብርግጽ መፍትሒኡ
ሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ይጥቀስ።
ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ
ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ጸቕጢ
ክገብር ጸኒሑ። ምስ ኣመሪካ ንዘለወን
ምሕዝነት ከረጋግጻ ዝደልያ ሃገራት’ውን፡
ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር ተሪር ማዕቀባት
ከሕልፋ ተራእየን። ኣውራ ድማ ካብ
ምፍራይ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ንምግታእ
በተን መሓዙት ኣመሪካ ዝኾና ሃገራት
ሓያል ጸቕጢ ክግበረላ ጸኒሑ። ብኻልእ
ሸነኽ’ውን ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምጥቃም
ነታ ሃገር ምምብርካኽ ከም ኣማራጺ
ተራእዩ። ወተሃደራዊ ሓይሊ ምጥቃም
ዝሓቶ ዋጋን ከስዕቦ ዝኽእል ክሳራታትን
ድማ ከም ኣማራጺ ምውሳዱ ከቢድ
ገይርዎ። ነቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ
ዝነበረ ወጥሪ ንምፍታሕ ዲፕሎማስያዊ
ዝምድና ኣገዳሲ ነጥቢ ነይሩ። ኮይኑ
ድማ ብኪም ጆንግ-ኡን ተበጊሱ ኣሎ።

እዩ።
ሰሜን ኮርያ ቀጥታዊ ርክብ ምስ ኣመሪካ
ክትገብርን ዝጸንሐ ኑክሌሳዊ ምስሕሓብ
መዓልቦ ክግበረሉን ድሌት ከም ዘለዋ
ኣፍሊጣ ኣላ። ፕዮንግያን ብርግጽ ብጉዳይ
ምውጋድ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ምስታ
መቐናቕንታ ዝኾነት ኣመሪካ ክትዘራረብ
ከምእትደሊ ደቡብ ኮርያ ትገልጽ።

ነቲ ጥርዚ በጺሑ ዝጸንሐ ወጥሪ ኑክሌር
ድማ ኣህዲኡዎ ይርከብ። ኣመሪካ ብወገና
ነብሳን መሓዙታን ንምክልኻል ኣብ
ወጥሪ’ያ ጸኒሓ። ስለዝኾነ ክልቲአን ሃገራት
ንብዙሓት ብዘገረመ መንገዲ ጉዳያተን
ንምፍታሕ ክራኸባ ምዃነን ይገልጻ ኣለዋ።
ፕዮንግያን ክረጋገጸላ እትደልዮ ጸጥታዊ
ውሕስነትን ካብ ምምሕዳር ትራምፕ’ውን
ዲፕሎማስያዊ ኣፍልጦን ተቐባልነትን
ምርካብ እዩ። ከም ኑክሌሳዊ ኣጽዋር
ተፍሪ ሃገር’ውን ኣፍልጦ ክወሃባ ገለ
ካብቲ ተቕርቦ ጠለባት ክኸውን ይኽእል።
እዚ ተወጢኑ ዘሎ ዝርርብ ብሓደኦም ምስ
ዝጥለም ግና ተስፋ ዜጋታተን ሃፊፉ ካልእ
ዘይተደልየ ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ክስዕብ

ይኹን ደኣ’ምበር ኣብ ሓውሲ ደሴት
ኮርያ ምውጋድ ናይ ኣጽነትቲ ኣጽዋር
ክህሉ ይኽእል’ዩ ኢልካ መደምደምታ
ክወሃብ ኣይከኣልን። ኣብ መንጎ እዘን
ክልተ ሃገራት ዝግበር ዲፕሎማስያዊ
ዝርርብ ከምጸኦ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ
ዝገልጹ ወገናት’ውን ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ
ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ክሳብ ሕጂ
ዘውጸኣቶ መግለጺ ከምዘየለ’ዩ ዝግለጽ።
ምምሕዳር ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ ዝዓበየ
ፖለቲካዊ ግድል ክገጥሞ ከምዝኽእል
ብዙሓት ዝሰማምዑሉ’ዩ። ድሮ’ውን ብኪም
ንዝቐረበሉ ናይ ዝርርብ ዕድመ ብምቕባሉ
ብዙሕ ነቐፌታት ይዘንበሉ ኣሎ። ቅድሚ
ሕጂ ምምሕዳር ዋሺንግቶን ምስታ ሃገር

ዝኾነ ዝርርብ ከየካይድ ወሲኑ ነይሩ።
ሰርወ ንግስነት ኪም፡ ስልጣን ካብ
ዝሕዝ ብደረጃ ፕረዚደንታት እዚ ናይ
መጀመርታ ርክብ ናይዘን ሃገራት ምዃኑ
ይጥቀስ። ቀጥታዊ ዝርርብ እዘን ሃገራት
ንሰሜን ኮርያ ኣርባሒ ምዃኑ’ዩ ዝጥቀስ።
በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ኣብ ወርሒ ግንቦት
ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዝርርብ ዕዉት
ምስ ዝኸውን ኣብ ታሪኽ ናይዘን ሃገራት
ሓድሽ መድረኽ ክግንጸል’ዩ።
ምምሕዳር ዋሺንግቶን ነዚ ዝርርብ
ብጥንቃቐ ክሕዞ ከም ዝኽእል ብዙሓት
ወገናት ይገልጹ። ቀንዲ ድሌቱ ድማ
ሰሜን ኮርያ ኑክሌሳዊ ኣጽዋራ ከተዕኑ
እዩ። ኣመሪካ ምስተን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ
መሓዙታ ንጹርን ስጡምን ምትሕግጋዝ
ኣለዋ። ብፍላይ ድማ ምስ ጃፓን ዘለዋ
ናይ ነዊሕ እዋን ዝምድና ኣብ ዋጋ
ዕዳጋ ዝኣቱ ኣይኰነን። ቶክዮ፡ ዶናልድ
ትራምፕ ምስ ኪም ጆንግ-ኡን ክዘራረብ
ከምዝደሊ ብምሕባሩ ሓያል ቁጠዐ
ከምዝፈጠረላ’ዮም ተንተንቲ ፖለቲካ
ዝሕብሩ። ንተበግሶ ሰሜን ኮርያ ድማ
ልባዊ ዘይኰነ ግዜ ንምብላዕ ዝተሃንደሰ
ምዃኑ ገሊጻ። ንዝርርብ ኣመሪካን
ሰሜን ኮርያን “ንስለ ዝርርብ ዝካየድ፡
ፋይዳ ዘይርከቦ” ብምባል ኮኒናቶ ኣላ።
ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ፡ ፖሊሲታቱ
ወግሐ ጸብሐ ክቕይሮ ስለ ዝርአ፡ ኣብ
ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝኽተሎ መርገጺታት
ክቕይሮ ከም ዝኽእል ይግመት።
ብኻልእ ሸነኽ ሰሜን ኮርያ ካብ
ትራምፕ ትጽበዮ እንተሃልይዋ፡ ነቲ ኣብቲ
ዞባ ጠርዚ በጺሑ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ
ምህዳእ እዩ። ብቐንዱ ድማ ምስ ኣመሪካ
ዝጸንሓ ከቢድ ቅርሕንቲ ብምዕጻው
ሓድሽ መድረኽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና
ምኽፋት ከም እትደሊ ይግለጽ። ኮይኑ
ተሪፉ ፕዮንግያን ድሌታታ ክተተግብር
ምስ እትኽእል ነተን መሓዙት ኣመሪካ
ዝኾና ሃገራት ናይቲ ዞባ ዝዓበየ ስግኣት
ክፈጥረለን ከምዝኽእል ጸብጻባት
የረድኡ።
ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ልዑል ብቕዓት
ከም ዘለዎ ዝንገረሉ መራሒ ደቡብ ኮርያ
ሙን ጃይ ኢን ንመራሒ ሰሜን ኮርያን
ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ምቅርራብ ወሳኒ
ተራ ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ ይንገር።
ኪም ጆንግ ኡን ኣብ መኣዲ ዘተ ዝለዓለ
ቦታ ክወሃቦ ከም ዝኽእል’ዮም ተንተንቲ
ፖለቲካ ዝዛረቡ። ምስ ሰሜን ኮርያ ዝገበሮ
ዕውት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከምኡ’ውን
ምስ ፕረዚደንት ቻይና ዝገበሮ ምምኽኻር
ንዲፕሎማስያዊ ውሕልነት ናይቲ መራሒ
ዘጉልሕ’ዩ ብምባል ምንጭታት ይሕብሩ።
ንሱ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር

ክግበር ንዝጸንሐ ጸቕጥታትን ምፍርራሕን
ብመጠኑ ከምዝሃድእ’ውን ገይርዎ።
ካብዚ ተወጢኑ ዘሎ ዝርርብ ብዝያዳ
መን ክረብሕ ከምዝኽእል ገና ግዜ ዝምልሶ
ግድል ኮይኑ ይርከብ። ብዙሓት ወገናት ኣብ
ኣፈፌት ሰሜን ኮርያ ትርከብ ደቡብ ኮርያ
ዝያዳ ሰላማዊ ሃዋህው ከም እተስተማቕር
ይሰማምዕሉ።
ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ፡ እዚ ተቐልቂሉ
ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምምሕያሽ ዕዉት ምስ
ዝኸውን ኣብ ታሪኽ ዓለም ሓድሽ ምዕራፍ
ክግንጸል ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ኣብ 2007
ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ነበር ኪም ጆንግ
ኢል ተዘራሪቡ ዝነበረ ሙን ጃይ ኢን፡ ናይ
ክልተ ኮርያታት ሰላም ምውሓስ ብኽልቲኡ
ወገን ከም ዝዓበየ ነጥቢ ክውሰድ ከም ዘለዎ
ገሊጹ። እዚ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ
እዘን ክልተ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ
ዘካየዳሉ እዋን ከምዝነበረ ይንገር። ደቡብ
ኮርያ 4.5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሰብኣዊ
ሓገዝ ንሰሜን ኮርያ ከምዘበርከተትላ ዝርሳዕ
ኣይኮነን። ሙን ጃይ ኢን ብመንግስቲ
ሰሜን ኮርያ ከም ተጻባኢ ዝጥመት
ፕረዚደንት ኣይኰነን። በዚ ድማ ሙን ጃይ
ኢን ነቲ ዝጀመሮ ዕዮ ኣብ መፈጸምትኡ
ከብጽሖ ክፉት ዕድላት ከም ዘለዎ ዝገልጹ
ውሑዳት ኣይኰኑን።
ነዚ ዝርርብ ብገለ ወገናት ዝዓበየ
ፖለቲካዊ ጠላዕ እናተባህለ ይጥቀስ ኣሎ።
ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን ካብቲ ዝርርብ ዝያዳ
ንምርባሕ ክፍትና ከም ዝኽእላ ይገልጹ።
እዚ ምስ ዘይከውን ዝጸንሐ ወጥሪ ሰማይ
ዓሪጉ ዝበኣሰ ወጥሪ ከስዕብ ከምዝኽእል
ፖለቲከኛታት የረድኡ።
ናብ ሰሜን ኮርያ ተጓዒዞም ዝቐነዩ
ላዕለዎት ሰብ-መዚ ደቡብ ኮርያ፡ መራሒ
ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእስቲ ከረድእን
ክረዳዳእን ዝኽእል ኮይኑ፡ ካብቲ ኣንጻሩ
ክበሃል ዝጸንሐ ኣሉታዊ መግለጺታት
ዝተፈልየ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ከም
ዝመስከሩ ይግለጽ። እዚ ወሲዱዎ ዘሎ ሱርበተኻዊ ለውጢ ኣብ መዳይ ዲፕሎማስያዊ
ዝምድና ንብዙሓት ወገናት ኣገሪሙ ኣሎ።
ክልቲአን ኮርያታት ኣብ መንጎአን ዝጸንሐ
ናይ ነዊሕ ዓመታት ምፍጣጥ ዘወግዳሉ
ዕድል ተኸፊቱ ምህላዉ ዘነጽር ስጉምቲ
ክወስዳ ጀሚረን ኣለዋ። ድሮ’ውን ኣብ
ኣገዳሲ ጉዳያት ሓበሬታ ዝለዋወጣሉ
መርበብ ከፊተን ከምዘለዋ ምንጭታት’ቲ
ከባቢ ይሕብሩ። እዚ ተወጢኑ ዘሎ ዝርርብ
መራሕቲ ሰሜን ኮርያን ኣመሪካን ፋይዳ
ክርከቦ ድዩ ኣይርከቦን ግዜ ዝምልሶ ሕቶ’ኳ
እንተዀነ፡ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው
ሰላም ንህዝቢታት’ቲ ከባቢ ተስፋታት
ኣስኒቑዎም ምህላዉ ጸብጻባት ይሕብሩ።
***

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ. 194

ኤርትራ

ገጻት ህይወት
ጥዑምዝጊ ተስፋይ
እነሆ ዮሴፍ . . . ብዝብል ስም ካብ
ዝጽዋዕ ወዲ 34 ዓመት ኰይኑ ኣሎ።
ኣብ 1984 ዓ.ም. ኣቢሉ ከም ዝተወልደ
እዩ ዝግምግም። ካብ ወላዲቱ ሰላማዊት
ገብረመስቀል ገብሩ። ኣብ ግዜ ህጻንነቱ
“ካበይ - ናበይ?” ዝብል ሕቶ ናብ
ኣእምሮኡ መጺኡ ኣይፈልጥን።
ተወሊዱ - ምስ ዓለም ተላልዩ፡ ሕጊ
ተፈጥሮ ስለ ዝዀነ ድማ እናዕበየ
መጺኡ። ኣብ ህጻንነት ጥራይ እንተ
ዝነብር፡ ይኽፋእ ይጸብቕ ግሩህ ናይ
ህጻንነት ሂወቱ እናመርሐ - ከቢድ
ሕቶ ከይጸረ ንሂወት መስተማቐራ።
ተፈጥሮ ስለ ዘየፍቅዶ ግን፡ ዓመታት

ሂወቱ እንክውስኽ፡ ሕቶ ሂወቱ እውን
እናደርመሰ መጺኡ።
ኣደኡ ሰላማዊት፡ ኣብ 1990/1991
ኣብ ኣጋ ናጽነት፡ ንሱ ወዲ ሽዱሽተ
ዓመት ኣቢሉ ምስ ኰነ፡ ናብ ዓዲ
ኩላትና ግዒዛ። ዮሴፍ፡ ሽዑ ብዛዕባ ኣቦ
ክሓስብ ይትረፍ፡ ሞት ኣደኡ እውን፡
ናይ ሓዋሩ ምፍልላይ ምዃኑ ይርደኦ
ኣይነበረን። ከም ህጻን ንኣደኡ ይደሊ፡
ከም ህጻን ከኣ ከምኡ ዝኣመሰሉ
ህጻናት የቕንእዎ።
ወላዲቱ ካብኡ ምስ ተፈልየት፡
ኣንፈት ዘይብሉ ጕዕዞ ቀጺሉ። ንምንባር
- ብሂወት ንምቕጻል ጥራይ። ክንዮኡ
ንኽሰግር ብስለት ዘይብሉ ህጻናዊ
ኣእምሮኡ፡ ሂወት ናብ ዝመርሓቶ
ክስዕባ ጀመረ።
ንሎሚ ዝብሎ መግቢ፡ ኣለኒ
ዝብሎ መጸግዒ ዘይብሉ፡ ሓንሳብ
ጥራይ ከብዱ፡ ሓንሳብ ድማ ዝረኸቦ
እናተመገበ፡ ኣብ ፍቐዶኡ እናሓደረ
ንዓለም ብግርህና ተቓለሳ። ላዛ ንእስነት

እምበር ላዛ ሂወት ኣብ ዘይብሉ ናብራ፡
ዓመት ኣብ ኣሰር ዓመት እናተኸታተለ፡
ኩትትና ግዜ ጸብጺቡ ኣርከበ። ሽዑ፡
ኣብ መጻኢ ዘሸግሮ ዘይመሰሎ፡ ግን ከኣ
መሰረታዊ ዝዀነ ሕቶ ናብ ኣእምሮኡ
ክቀላቐል ጀመረ። “ኣነ ወዲ መን እየ?”
ዝብል መሰረቱ ንኽብርብር ዘዘኻኸሮ
ሕቶ።
ዮሴፍ፡ ወላዲቱ ክሳብ እትዓርፍ፡ ኣብ
ኣእምሮኡ ዝተቐርጸት ዓለሙን ቤቱን
ሓንትን ጸባብን እያ። ዝዝክሮ ሂወት
- ኣፈፌት ባር ተረስተለ ጥራይ እዩ።
ኣብ ንእስነቱ፡ ሰላማዊት ኣደኡ፡ ወትሩ
ሒዛቶ ኣብ ኣፈፌት ባር ተረስተለ ኮፍ

ትብል ከም ዝነበረት ይዝክር። ንሱ ኸኣ፡
ብባህጊ ቘልዓ፡ ኣብ ማርሻበዲ ናይ’ቲ ባር
ንየው ነጀው እናበለ ክጻወት፡ ናይ’ቲ
ባር ዓማዊል ገሊኣቶም ተገዲሶም ሰላም
ክብሉዎ፡ ከዘራርቡዎን ክድንግጽሉን፡
ገሊኣቶም ድማ ከይተገደሱሉ ክወጽኡን
ክኣትዉን ኣብ ስእለ-ኣእምሮኡ ተቐሪጹ
ኣሎ። ሕጂ ምስ ዓበየ ብዙሓት ሓሳባት
ከሰላስል ይድርኾ እንተ ሃለወ’ኳ፡ ናይ
ንእስነት ኣእምሮኡ ግን፡ “ንምንታይ
ኣብ ኣፈፌት ባር ተረስተለ?” ንዝብል
ሕቶ ዝምልስ ኣይነበረን። ካብ ህጻንነቱ
ዝፈልጦ እቲ ቦታ ጥራይ ስለ ዝዀነ፡
ንዓኡ ናብራ ማለት፡ ኣብ ኣፈፌት ባር
ተረስተለ ጥራይ እዩ ነይሩ።
ዓሚል ናይ ባር ተረስተለ ዝነበሩ
ኣቦይ ወልደገርግሽ፡ ካብ ድንጋጸን
ርህራሃን ዝነቐለ፡ ኣብ ዝመጽኡሉ
እዋን ይሓቝፉዎ፡ ፓስተ፡ ባኒ ይኹን
ዝዀነ ዝብላዕ ይገዝኡሉ፡ ከምኡ’ውን
ንወላዲቱ ይሕግዙዋ ከም ዝነበሩ ሃሳስ
ዝኽሪ ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ዝፈልጦምን
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“ሓንቲ መዓልቲ እንተ ዝረኽቦ”
ዝቐርቦምን ድማ ንሶም ነበሩ። ብዘይካ’ዚ፡
እከለ ወይ እከሊት ዝብሎ የብሉን።
ድሕሪ ሞት ኣደኡ፡ ኩነታቱ ርእየን
ዝደንገጻ ኣደይ ኣዝመራ ዝተባህላ
ተቐማጢት ኣባሻውል ለዋህ ኣደ፡
ካብ’ታ ዝርካበን ንኸብዱ የዐንግላኦ
ነበራ። ብሓገዝ ናይ ኣደይ ኣዝመራ
ሰለይ እናበለ ከሎ፡ ወዲ 10 ዓመት
ኣቢሉ ምስ ኰነ፡ ንእስነት መሪሑዎ
ጨሪሱ ግዳም-ሓደር ኰነ። ከምኡ
ምስ ዝኣመሰሉ ቈልዑ፡ እንሓንሳብ
ተረፍ ናይ ኣብያተ መግቢ፡ እንሓንሳብ
ንትካላት እናተላእከ ዝወሃቦ ቍሩብ
መዐንገሊ እናተመገበ፡ ኣብ ትሕቲ
መኪና፡ ኣብ እንዳማርያም ፡ ኣብ
ማርሻፔዲ. . . ምሕዳር ተተሓሓዞ። ካብ
ግዳም ብወተሃደራት ከተማ ተወሲዱ
ናብ እንዳ ሰዓል ምስ ተወስደ፡ ኣልያ
እናተገብረሉ ዝሓሸ ናብራ ክመርሕ
ጀሚሩ ነይሩ። ንሱ ዘይዝክሮ ብዝሒ
ዓመታት ምስ ጸንሐ ግን፡ ካብኡ ወጺኡ
ናይ ግዳም-ሓደር ናብራ ቀጸለ።
ወዲ 16 ዓመት ኣቢሉ ብገዛእ ድልየቱ
ሳዋ ምስ ወረደ፡ ትዕቲ ዕድመ ብምንባሩ፡
መደበር ታዕሊም ሳዋ፡ ኩነታቱ ርእዩ ናብ
መደበር ሕርሻ ኣፍሂምቦል ብምስዳድ
ኣብኡ ከም ዝእለ ገበረ።
ሳልሳይ ወራር ወያነ ኣብ ዝነበረሉ
እዋን። ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዱ
ኣብ ክፍለ ሰራዊት 28 ተመዲቡ
ሃገራዊ ግቡኡ ክፍጽም ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ጸኒሑ እውን ምስ ምቅይያር
ኣብ ክፍለ-ሰራዊት 35 ኣብ ምምሕዳር
ክፍለ-ሰራዊት ተመዲቡ፡ ካብ 2001
ክሳብ 2002 ኣገልገለ። ካብኡ ድማ
ኣብ ሓይልታት ናይ’ቲ ክፍለ ሰራዊት
ተመደበ።
ዕድመ እናወሰኸን ኣእምሮኡ
እናበሰለን ብዝኸደ፡ ናይ መንነት - ናይ
መሰረት - ናይ መበቆል ሕቶ ክንዲ
እምባ ኰይኑ ጸቐጦ። ብዛዕባኡ እናሓሰበ
ኣእምሮኡ ተናወጸ። ነቲ “ኣነ መን እየ”
ዝብል ንውሽጡ ዝሕምስ ዘሎ ሕቶ
ተሰኪሙ ናብራ ቀጸለ። ምስ ስሙ
ዝገጥም መቐጸልታ፡ ማለት ስም ኣቦ
ኣብ ምንዳይ ዓመታት ተዓዚሮም መልሲ ናይ’ዚ ሕቶኡ ግን ብኡ መጠን
ተሰወረ።
ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝፍጽመሉ
ዝነበረ እዋን፡ ናይ መንነት ሕቶ ኣብ
ኣእምሮኡ ኰይኑ ረበጾ። እናሓደረን
እናበሰለን ብዝኸደ፡ ባህጊ ናይ መንነቱ
ምፍላጥ ከጨንቖ ጀመረ። ተስፋ ዝህብ
ኣንፈት ስኢኑ። ምስ ዝዀነ ይኹን
ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቕ ቤተሰብ
ዘተኣሳስር ፈትሊ ክረክብ ኣይከኣለን።
ኣብ 2013 ዓ.ም. ኩነታቱ ንሓለፍቱ
ኣረዲኡ፡ ናይ 45 መዓልቲ ዕረፍቲ
ወሲዱ ናብ ኣስመራ መጽአ። ብዘይካ
ክልተ ሰብ ዝዝክሮ የብሉን። ብቐዳምነት
ዝተራእዩዎ እቶም ኣብ ንእስነቱ
ለውሃቶምን ልግሶምን ዘርኣይዎ ኣቦይ
ወልደገርግሽ እዮም። ድሕሪኡ ድማ
ንኣደይ ኣዝመራ። ኣቦይ ወልደገርሽ ኣብ
ባር ተረስተለ ጥራይ እዩ ዝፈልጦም።
ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ይምለስ ብምንባሩ
ድማ፡ ይረኽቦምን ኣይረኽቦምን
እናተጠራጠረ እዩ ዘናድዮም ዝነበረ።
ብዛዕባ ገዛኦም፡ ስርሖም፡ ኣድራሻኦም

መንነቶም ቅንጣብ ሓበሬታ ኣይነበሮን።
ግን ከኣ መልሲ ከጽንሑሉ ወይ ድማ
መልሲ ዝረኽበሉ ኣንፈት ክሕብሩዎ
ተስፋ ኣንቢሩ።
ንዓኦም ላዕልን ታሕትን ኢሉ
ረኸቦም።
ኣቦይ
ወልደገርግሽ
ደንጊጾሙሉ - ብልቢ እውን ጕህዮም።
“ኣብ’ዚ ሓቚፋትካ ትጸንሓኒ’ሞ፡ ካብ
ድንጋጸ ዝተላዕለ ንዓኻ ገለ ዝብላዕ
እገዝኣልካ፡ ንዓኣ ድማ ዝዓቕመይ
ቍሩብ እሕግዛ ነይረ። ሓደ ግዜ ‘ኣበይ
እዩ ገዛኺ?’ ኢለ ምስ ሓተትኩዋ፡ ‘በዚ
ላዕሊ ገዛ ታኒካ’ ኢላትኒ ነይራ። እዚ
ቘልዓ ወዲ መን እዩ ኢለ ክሓትታ
ከለኹ፡ ዝን ትብል’ሞ ገጻ እስር ኣቢላ
‘ወዲ ገረመስቀል’ ትብለኒ ከም ዝነበረት
እዝክር። ኣነ ካብ ሰናይ ተበጊሰ፡ ኣቦኻ
እንተ ነገረትኒስ፡ ንዓኡ ክረኽቦ’ሞ እንተ
ወሓደ ዋላ ቍሩብ ንኽሕግዛ ዝከኣለኒ
ክገብር እዩ ነይሩ ሓሳበይ። ደሓር
ግን እቲ ሕቶ ባህ ከም ዘይብላ ምስ
ኣስተውዓልኩ ኣቋሪጸዮ። በቲ ዝዝክሮ
ግን ኣደኻ ሰላማዊት ገብረመስቀል
ገብሩ እያ ትበሃል። ክንዮ’ዚ ዋላ ሓንቲ
ሓበሬታ የብለይን። ደይ ኣብ’ዛ ኣፈፌት
ባር ተረስተለ እየ ዝፈልጣ. . .”
“መልክዓኸ እንታይ ይመስል?”
ሓተተ ዮሴፍ፡ ነቲ ኣብ ንእስነቱ ዝተቐርጸ
ምስሊ እናዘከረ። “ነዋሕ፡ ከደረይቲ፡
ውቍጥ ደርጊ ስና” ክብሉ ዝዝክሩዎ
ነገርዎ። ካብኦም ዝረኸቦ ሓበሬታ እዚ
ጥራይ ነበረ።
ነቲ ካብ ኣፈፌት ባር ተረስተለ
ዘይሓልፍ ሓበሬታ ሒዙ፡ ንኣደይ
ኣዝመራ ኣናደየን። ንዓአን ግን ክረኽበን
ኣይከኣለን። ዮሴፍ ኩሉ ነገር ዕጹው
ኰኖ። ክንዮ’ታ ኣፈፌት ገለ ነገር ክረክብ
እንተ ሓሰበ’ኳ ኣመት ኣይረኸበን። እንተ
ወሓደ ገለ ምስ ኣደኡ ዝተኣሳሰሩ ሰባት
ወይ ኣዝማድ ክረክብ ዝነበሮ ትጽቢት
ብዘይተስፋ ተዓጽወ።
ዕረፍቲ ወዲኡ፡ ነቲ ጾር ዝዀኖ ሕቶ
ጸይሩ ናብ ኣሃዱኡ ተመልሰ። ኣብ

ዝተመደበሉ ስራሕ ብትግሃት እናገልገለ፡
መልሲ ምንዳይ ቀጸለ። ክሳብ ኣብ
ዝለዓለ ጽፍሒ ንዘለዉ ሓለፍቲ፡ ኩነታቱ
እናዘርዘረ ፍታሕ ዝረኽበሉ መንገዲ
ክእምቱሉ ካብ ምምሕጻን ኣይበዀረን።
ሓለፍቱ፡ ዘተባብዕ ምኽሪ እናሃቡ፡
ስድራኡ ንምድላይ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ
ብምሉእ ልቢ ዝከኣሎም ተሓጋገዙዎ።
ካብ ምፍታን ዓዲ ኣይወዓለን - መልሲ
ግን. . .
ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዘይረክብ
ይኣምን እንተ ነበረ’ኳ፡ ናይ ዓቕሊ-ጽበት
ድሕሪ ዓመታት፡ ንኣቶ ወልደገርግሽ
ክረኽቦም ናብ ኣስመራ ምስ መጽአ፡
ንሶም እውን ዓሪፎም ጸኒሖሞ። ብውልቁ
ዝገብሮ ድልያ ድማ ኣብኡ ተዓጽወ።
እምበኣርከስ ዮሴፍ፡ ንመንነት ኣቦኡ
ዝእምት ዋላ’ውን ደቃቕ ሓበሬታ ዝህቦ
ሰብ ይጽበ ኣሎ። ንዓመታት ጸይሩዎ
ዝኸይድ ዘሎ ረዚን ሕቶ ንኸራግፍ!
ኣብ’ቲ “ሓንቲ መዓልቲ እንተ ዝረኽቦ”
ዝብል ተስፋኡን ሃረርታኡን ዝሕግዞ
ሰብ ኣብ ምቍማት ይርከብ።
“ብርግጽ ህዝብና ተሓጋግዝን
ተሓባብሪን እዩ። ኩነታተይ ዝፈለጡ
ሰባት ኩላቶም ደንጊጾም፡ ዝከኣሎም
ሓገዝ እውን ገይሮሙለይ። ሕቶ
መንነተይ ግን የሳቕየኒ ኣሎ።
ንዘተባብዑንን ዝሓገዙንን - ንህዝብን
መንግስትን ኤርትራ፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ኣሃዱታት ዝነበሩን ዘለዉን ሓለፍተይን
ብጾተይን፡ ኣቦይ ጠዓመ፡ ወ/ሮ ኑራ፡
ወ/ሮ ኣልማዝ፡ ኣቶ ኣማኑኤል፡ ወ/ሮ
ለምለም፡ ወ/ሮ ሳባ፡ ኣቶ ሃይለ፡ ኣቶ
ተስፋይን ካልኦትን አመስግን። ሕጂ
እውን ኣቦይ ንኽረክብ ዝከኣለኩም
ብሓበሬታ ክትሕግዙኒ እላቦ” ክብል
ድማ ብተስፋ ይጽበ።

ክቡራት ኣንበብቲ ዝዀነ ሓበሬታ
ዘለዎ ሰብ፡ ብቝጽሪ ቴለፎናት
07295735 ወይ 116266 ክረኽበና
ከምዝኽእል ንሕብር።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ልብ-ወለድ
ስዋስው ወረደ
ራብዓይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ኣዝመራ ሕክምና ኣተወት። ምኪኤል
ግን፡ ገና ገዛ ዝረኽበሉ ኩነት ጥራይ እዩ
ዘጣጥሕ ዝነበረ። ዘረባኡ ንሕናኸ ኣበይ
ክንጓሓፍ ጥራይ ነበረ። ኣደይ ይሕደጋ፡
ኩሉ ነገራት ተወጃቢሩወን በቲ ካልእ
ድማ ሕማም በዅሪ ጓለን እናሕሰበን
ብጓሂ ተሓመሳ። ንሰይቲ ወደን ጽገ
እውን ብውሽጠን ሓመያኣ። ብሕልፊ
እታ “ወሊድኪ ዘይትልእኪ” እትብል
ሓረግ፡ ምስ’ቲ ደቂ በዅሪ ጓለን
ንኽርእያ ዝነበረን ሃረርታ ንውሽጠን
ሸቕ ኣቢላተን። ግን ከኣ ኩሉ ወዮ
ኰይኑወን። ኣደ ጓለን ምስ ሰይቲ
ወደንን ደቂ ወደንን።
ኣብ ሕክምና ቀልባ ምስ ፈለጠት፡
ካብ’ቲ ብተደጋጋሚ ኣብኣ ዝጽሕፉላ
ዝነበሩ ደብዳበታት ንሓንቲ ዘከረት።
“. . . ኣዝመራ ጓለይ፡ ንስኺ በዅርን
ዘፍቅረክን ጓለይ ኢኺ። ነገር ዓለም
ዘይተርፍ ኣነ ናብ ዓዲ እዝግሄረይ
ዝምለሰሉ ግዜ ኣርኪቡ’ዩ። ንስኺ
ድማ ከይመሰልኪ ከተዕርብዮ ጽቡቕ
ኣይኰነን። ደጊም የሕዋትኪ ክንዲ ሰብ
ኣኺሎም እዮም። ኣነ ብሂወት ከለኹ
እዚ ገዛ ብሽምኪ ከሰጋግረልኪ፡ ናብ
ሃገርኪ ተመሊስኪ ተመርዒኺ ሓዳርኪ
ግበሪ ” ምስ በሉዋ፡ “ንስኻ ጽላል ኩላትና
ኣቦ ከለኻስ፡ እዚ ገዛ ብስመይ ክጽዋዕ፡
ኣይውዕሎን እየ” ኢላ ክትምልሰሎም
ናብ ኣእምሮኣ መጽአ። ስለ ኣሕዋታ
ዝኸፈለቶ ዋጋን ግዜን ምስ’ቲ ዘጋጠማ
እናነጻጸረት ንብዓታ ኣውሓዘቶ።
ሄኖክ ሕክምና ኣብጺሑዋ ምስ
መጽአ፡ ድንጋጸን ሻቕሎትን ናይ ኣደኡ
ብዛዕባ ኣዝመራ ብምዕዛብ፡ “ንዓኣ
ምስ ርኣኺ እምበር ንዓና ረሲዕክና፡
ሃምኽን ቀልብኽን ናብኣ ተጠውዩ”
ክብል ድቦላ ዘረባ ደርበየለን። “ኣነ
ጓል’ዞም ሰብኡት’ዶ፡ ካብ እዝግስ ዓባይ
ሓብትኻ’ያ እምበር፡ እኳ ደኣ ዝያዳይ
ክትሻቐለላ ምተገበኣካ ነይሩ።” ክብላ
መለሳሉ።
“ምስ ደቅኻ ካብ ገዛ ሓግሒገ
ከውጽኣካ’የ ስለ ዝበለትኒ ድየ
ክሻቐል?”
“ንሱስ ድሓን - ለባም’ያ’ዛ ጓለይ!
ኣሕዋታ ዘይተዕቍብ ኣይኰነትን
- ሰበይትኻ ዝተዛረበቶ ግን ቀሊል
ከይመስለካ?”
“ናይ ምንታይ እያ ተዕቝበና - ገዛ
ኣቦና ክሳብ ዝዀነ ማንም ከንቀሳቕሰና
ኣይክእልን’ዩ” ብትዕቢት ኣፍ ልቡ
ነፊሑ መለሰለን።
ሒሹዋ ገዛ ምስ ተመልሰት፡ ኣደይ
ይሕደጋ “ናብ’ቲ ደቂሳትሉ ዝነበረት
ዓራት ጽግዕ ኢለን “ኣዝሚር ጓለይ
ሒሹኺዶ?” በላኣ፡ ናብ’ቲ ብንብዓት
ኮሚደረ ዝመሰለ ኣዒንታን ምዕጕርታን
እናጠመታ። ብትሑት ድምጺ
“ድሓን’የ” በለተን’ሞ፡ ጓሂ እናተሰምዓ
ኮቦርታ ተሸፈነት። ንጽባሒቱ ብንግሆኡ
ካብ መደቀሲኣ ወሪዳ፡ ማኪናኣ
ኣተንሲኣ ናበይ ምዃና ከይፈለጠት

ጕዕዞ ጀመረት።
***
“ሄሎው ሳሚ ከመይ ሓዲርካ?”
ባዕጊጉ ዝነበረ ሳሙኤል፡ ብናይ ራሄል
ሰላምታ እዩ ተበራቢሩ። “ሄሎው ራሄለይ
ከመይ ሓዲርኪ?” ክሳብ ሕጂ ዲኻ’ታ
ደቂስካ? ሰዓት ሽዱሽተ ተንሲኡ ናብ
ስራሕ ዝወፍር ክትኮነለይ እናተጸበኹስ
ክሳብ ሰዓት ትሻዓተ ትድቅስ!”
ገና ዘረባኣ ከይወድአት፡ “በጃኺ
እስኪ ግደፍና - ንሕና ኣብ ካልእ
ሓሳብ ኣለና ንስኺ ድማ ኣርኪብኪ”
ክብል ኣጓጠጠላ።
ብንጕሆኡ ከምኡ ምባሉ ኣሕሪቑዋ
ገጻ እናጸወገት “እንታይ ተረኺቡ
ድዩ” በለቶ።
“እንታይ’ከ ዘይተረኽበ - ዳሕራይ
ክነግረኪ’የ ኣብታ ንፈልጣ ሰዓት
ሓሙሽተ” ክብል ብሓጺሩ ዓጸዋ።
ኣሮን ካብ ስራሕ ድሕሪ ምእታዉ፡
ኣዝመራ ናይ ፖሊስ መጸዋዕታ ሒዛ
ጸንሐቶ።
“እንታይ’ዩ እዚ?” እናበለ፡ ገጹ
ጸዊጉ ብትዕቢት መንጠላ’ሞ፡ “ወይዘሮ
ኣዝመራ - እምበኣር ከሲስኪ! ጸገም
ኣይኰነን ኣብ ድላይኪ ክትበጽሒ
ትኽእሊ ኢኺ፡ ክትፈልጢ ግን እዚ
ገዛ ንኹላትና ብማዕረ’ዩ ዝብጸሓና።
አእዳዉ እናጋጨወ ኣዕበድበደ።
“እዚ ገዛ ናይ ኣቦና’ዩ። ንሳ ድማ
ከም ኩላትና ኣሕዋት ብጽሒት
ይህልዋ። ኣብ ምስራሕ ናይ’ዚ ገዛ
ድማ ዋላ ሓንቲ ኢድ የብላን።” ኣሮን፡
ነቲ ንኸማኽሮ ዝተቛጸሮ ፈላጥ ሕጊ
እዩ ዝገልጸሉ ነይሩ።
“ገዛ ብሽም ኣቦኻ እንተ ዀይኑ
ሽግር የብሉን። እንተዀነ ግን ሓፍትኻ
እተቕርቦ መርትዖ እውን ወሳኒ እዩ።”
“ንሳ ደኣ እንታይ መርትዖ ከተቕርብ፡
ዋላ ሓንቲ ዘይብላ” ኣሮን ብርእሰእምነት መለሰ።”
“ኣብ ሕጊ ዘይትጠቅም እትመስል
ሓንቲ ነገር፡ መሰረትን መርትዖን ናይ’ቲ
ጕዳይ ክትከውን ትኽእል’ያ፡ ስለ’ዚ
ሊብሬቶ ምስክር ዋንነት እንተ ዀነ’ኳ፡
ንዓኡ ዘፍርስ መርትዖ ክህሉ ከም
ዝኽእል ከኣ ኣብ ግምት ኣእቱ”
“እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ፡ ልብሬቶ
እንተ ሃልዩ ካልእ እንታይ ከተምጽእ
ደሊኻ። ልዕሊኡ እንተሎ እስከ ንገረኒ.
. .”
“ብገንዘባ ከም ዝተሰርሐ ዘረጋግጽ
መርትዖ እንተ ኣቕሪባ’ኮ፡ ሕጊ ኣብ
ግምት ኣእትዩ ክርእዮ’ዩ። ብድፉኑ
ናይ ዋንነት ወረቐት ኣለኒ ጥራይ
ኣይኰነን ኣብ ውሳነ ዘብጽሕ። ቤትፍርዲ ንኹሉ ሸነኻት መርሚሩ እዩ
ኣብ ውሳነ ዝበጽሕ።
ኣዝመራ ብወገና ምስ ናይ ሕጊ
ክኢላ ተማኸረት። ጕዳያ ብዝርዝር
ምስ ነገረቶ ድማ፡ ዝረኸበቶ መልሲ
“ልብሬቶ ብሽም ኣቦኺ እንተ ዀይኑ፡
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ዓይኒ ዝፈጠረስ ኣይርእንዶ?
ብገንዘብኪ ከም ዝተሰርሐ ዘረጋግጽ
ወረቐት ወይ መሰኻኽር ወይ ድማ
ምስ ኣቦኺ ብዛዕባ’ዚ ገዛ ዝኣተኽዮ
ሕጋዊ ውዕል ዝነግር መርትዖ እንተ
ዘይብልኪ፡ ከቢድ ነገር እዩ።” ዝብል
ተስፋ ዘይብሉ መልሲ።
“ንስድራ-ቤተይ ደኣ’ሞ እንታይ
ምስክር ክገብረሎም” ኣናሕነቕነቐት
ሓተተት።
“ሕውነትን ስድራን ንበይኑ እዩ፡
ሕጊ ድማ መርትዖ ጥራይ እዩ ዝደሊ።
ሕጊ መርትዖ ደኣምበር ዝተባህለ
እንተ ተባህለ፡ ዝተገብረ እንተ ተገብረ
ኣይንታዩን እዩ። ናብ ሕጚ ዝቐርብን
ዘእምንን ጭብጢ ክህሉ ኣለዎ?”
ኣዝመራ፡ ዋላ ሓንቲ ተስፋ
ብዘይምርካባ እናጓሃየት፡ ብውሽጣ
“ንፈጣሪ ሒዘ ክጽበ እየ” ትብል
ነበረት።
***

ዘረባ ክቕጽል ኣይደለየን። ብዓቢኡ ኸኣ
ኩነታት ስድራኡ ኣጕሂዩዎ ነበረ።
ግዜ ኣኺሉ ስድራ-ቤት ቤት ፍርዲ
ቀረቡ። “ኣንታ ጠበቓ ውጹዓት ፈጣሪ፡
ካብ እኩይ ፈተና ሰውረኒ! ምስናይ
ንብዓት ጸሎታ ኣዕረገት ኣዝመራ።
ኣደይ ይሕደጋ ሓቂ ንኸየውጽኣ፡
ብቕንያቱ ብደቀን ሳሙኤልን ኣሮንን
ጸቕጢ ክግበረለን እዩ ቀንዩ። ኣብ
መንጎ ደቀን ተቐርቂረን እንታይ ከም
ዝብላ የሰላስላ ነበራ።
ሕጋዊ መስርሕ ምስ ጀመረ፡
ጠበቓ ተኸሰስቲ፡ እቲ ገዛ ናይ ዋንነት
መረጋገጺ ከም ዘለዎ፡ ናይ ስድራ-ቤት
ብምዃኑ ድማ ንኹላቶም ብማዕረ ከም
ዝብጸሖም ዝገልጽ መርትዖ ኣቕረበ።
ወ\ሮ ይሕደጋ ቃለን ክህባ ምስ
ተሓተታ፡ ፈለማ ኣብ መንጎ ደቀን
ተቐርቂረን ቀባሕባሕ በላ። “እዞም
ደቀይ ኣበይ ክሰፍሩ እዮም?” ዝብል

ቢንያም፡ ካብ ማይ ነፍሒ
ምስ መጽአ፡ ነገራት ክንዮ ደረት
ተቐያይሮም፡ ኣዝመራ እውን ኣብ ገዛ
ኣይጸንሓትኦን። ኩነታት ንኸጣልል
ንሳሙኤል ምስ ሓተቶ፡ “ኣዝመራ
ኣብ’ቲ ኣብ ቁሸት ዘሎ ገዝኣ ከይዳ
ኣላ።” ክብል መለሰሉ።
“እዋእ፡ ኣብኡ ንበይና ዘስፍር ደኣ
እንታይ ተረኺቡ፡ ሕጂ መጺኣስ ሕጂ
ንበይና ክትፍለ?”
“እንድዒ በጃኻ፡ ምስ ኣደይ
ተጎራፊጣ፡ ‘ነዞም ኣወዳት ደቅኺ
ጸብለል ኣቢልኪ ኢኺ ትርእይዮም፡
ክትፈልጢ ኸኣ እዚ ገዛ - ጨፈፍ ኢለ፡
ዕድመይ ወዲአ ዘስራሕኩዎ ገዛ’ዩ’
ኢላታ ነደይ።
“ብልብኻ ዲኻ’ታ ክሳብ ከም’ዚ
ተባጺሐን?” ነቲ ሳሙኤል ዝመሃዞ
ዘረባ ምእማን ሰኣነ።
“ብልበይ’የ፣ ንዓይ’ውን ገሪሙኒ እዩ
ዘሎ። ኣደይ ድማ ካብኡ ኣይትሕለፍ
ግዲ ኢላ፡ ‘እዚ ገዛ ሰብኣየይ - ገዛ በዓልቤተይ’ዩ’ ኢላታ።
“ኣብ ከምኡ ክበጽሓ ጽቡቕ
ኣይነበረን። ግን ከኣ ኣደይ ተጋግያ
እያ። ከምኡ ክትብላ ኣይነበራን”
“ሓቃ እምበር ገዛ ኣቦና እንድዩ!.
. .”
“ኣታ ሳሚ ከመይ ኢልካ ከምኡ
ትብል? እዚ ገዛ’ኮ ብገንዘባ’ዩ ተሰሪሑ።
እንተ ደልያቶ ድማ ልዕለና ንዓኣ’ዩ
ዝብጻሓ።”
“በጃካ ስቕ በልስከ፡ ብዛዕባ ንመን
ይብጸሖ ዲኻ ንስኻ ክትምህረኒ”
ታህዲድ ዝመስል ዘረባ ደርበየ
ሳሙኤል። ቢንያም ካብኡ ንንየው

ሻቕሎት ከኣ ተመላለሰን። ኣብ
መወዳእታ ድማ ሕልናአን እናሓቐየን
ገዛ በዓል-ቤተን ምዃኑ ከም ዝፈልጣ
መስከራ። ብገንዘባ ከም ዝተሰርሐ ከም
ዝፈልጥ ዝመስከረ ቢንያም ብኣዒንቲ
ኣሕዋቱ እናተቐጽዐ ሰጋእ መጋእ
ይብል ነበረ። ንእሽቶይ ሓፍታ ማርታ፡
በቲ ኩነታት ጕህያ ነበረት። ዋላ’ኳ
ገዛ ኣብ ዝተሰርሓሉ እውን ኣመና
ንእሽቶ እንተ ነበረት፡ ወላዲኣ ብዙሕ
ግዜ “ኣዝመራ ጓለይ ጨፈፍ ኢላ
ኣብ ዘስራሓቶ ገዛ ኢኹም ዘለኹም”
ይብሉ ከም ዝነበሩን፡ ብዘይምውላዳ
እናጓሃዩ “መጺኣ ሓዳር ገይራ ወሊዳ
እንተ ዝርኢ እምበር ገዛ ጥራይ
እንታይ ክገብረላ እዩ. . .” ይብሉ
ከም ዝነበሩ ብድፍረት ተዛረበት። እቲ
ጕዳይ ዝምልከቶም ኩላቶም ቃሎም
ምስ ሃቡ፡ ብቖጸራ ተዓጽወ።
ኣዝመራ ንቤት-ፍርዲ ከእምን
ዝኽእል መርትዖ ኣየቕረብኩን ዝብል
ተስፋ ምቝራጽን ክሕደት ኣደኣን
ኣሕዋታን፡ ክሳብ ምንባር እትጸልእ እዩ
ገይሩዋ። እቲ ብምኽሪ ሕጋዊ ኣማኻሪኣ
ከም መርትዖ ዘቕረበቶ ወረቓቕቲ፡ ገዛ
ኣብ ዝተሰርሓሉ እዋን ናይ ዝተገዝአ
ንብረት ቅብሊትን፡ ቅድሚ ሓሙሽተ
ዓመት ዝሰደዱላ ደብዳበን ጥራይ
ነበረ። መስርሕ ምጽራይ ንነዊሕ ግዜ
ምስ ቀጸለ ኸኣ፡ ብቖጸራ ተዓጽወ።
ሳሙኤልን ኣሮንን፡ ኣብ’ቶም
ንኣዝመራ ከም መርትዖ ክጠቅም
ዝኽእል መልሲ ዝሃቡ ኣሕዋቶም፡
ቅርሕንቲ ብምሕዳር ኣፎም ዝሃቦም
እናተዛረቡን ጸርጸር እናበሉን ከዱ።
ናብ ገዛ ምስ ተመልሱ እውን ሰይቲ

ሓዎም ጽገን ሕሳስ-ልደ ሓፍቶምን
ኣብ ዲቕ ዝበለ ቈይቊ ኣተዋ። ማርታ፡
ኣዝመራ ሓፍታ ኣብ ስደት ኰይና
ትልእከሎም ዝነበረት ገንዘብ ይኹን
ክዳውንቲን ካልእን ጽቡቕ ገይራ
ስለ እትፈልጦ፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ፡
ንነብሳ ከይበለት ዕድመኣ ኣብ ስደት
ብምሕላፋ ተደንግጻ ስለ ዝነበረት፡
ብዝተፈጥረ ናይ ስድራ ባእሲ ኣመና
ጕህያ ነበረት።
***
እዋን ውሳነ ኣኸለ፡ ክልተ ወገናት
ናይ ደያኑ ፍርዲ እንታይ ከም
ዝኸውን ይጽበዩ። እቶም ሊብሬቶ
ዝሓዙ ንረብሓኦም ከም ዝኸውን ዝያዳ
ትጽቢት ነበሮም። ኣደይ ይሕደጋ፡
ምስ ሕልናአን እናተበኣሳ ኣብ ሓሳብ
ተሸሚመን ከም ዓንዲ ጨው ደሪቐን
ይጽበያ።
ውሳነ ደያኑ ተነበበ። “ቤት-ፍርዲ፡
ብዛዕባ’ቲ ኣብ መንጎ ስድራ-ቤት
ኣቶ በየነ ዝዀኑ፡ ከሳሲት ኣዝመራ
በየነ ምሕጹንን ስድራ-ቤት ኣቶ በየነ
ምሕጹንን ክካየድ ዝጸንሐ ክርክር፡
መሰኻኽር ሰሚዑ፡ መርትዖታት
ኣኪቡ፡ ንኹሉ ሸነኻት ከጻሪ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ሎሚ ውሳነ ክህብ እዩ።
ዋላ’ኳ ዋንነት ናይ’ዚ ቤት ብስም
ኣቶ በየነ ምሕጹን ተመዝጊቡ ዝጸንሐ
እንተ ዀነ፡ ነቲ ህንጻ ክሰራሕ ከሎ ናይ
ዝተገብረ ወጻኢታ ቅብሊት ብስም
ኣዝመራ በየነ ምዃኑ፡ ክልተ ካብ
ኣባላት ስድራ፡ ማለት ውሉዳት ኣቶ በየነ
ምሕጹን ዝዀኑ ቢንያም በየነን ማርታ
በየነን፡ ገዛ ናይ ሓፍቶም ኣዝመራ ከም
ዝዀነ ብዝሃቡዎ ምስክርነት፡ ኣቶ በየነ
ቀቅድሚ ምማቶም ኣብ ስደት ናብ
ዝነበረት ጓሎም ዝሰደድዎ ደብዳበ
ብኢዶም ዝተጻሕፈ ምዃኑ ጭብጢ
ስለ ዝተረኽበ . . .” ድሕሪ ምባል
ትሕዝቶ ደብዳበ ተነበበ።
“ናብ ዝኸበርኪ ኣዝመራ ጓለይ፡
እቲ ሳንቲም ቀያሕ ከይሓገዝኩኺ
ብሰላም ዝነብረሉ ዘለኹ ገዛ
ብስመይ ገይርኪ ክብርን መዓርግን
ዘልበስክኒ ተባረኺ’ዛ ጓለይ። ሕጂ ግን
ተመርዒኺ ክትወልድን ክትበዝሕን፡
ኣብ’ዚ ዕድመኺ ሸይጥኪ ዝሰራሕክዮ
ገዛ ኣብ ዓድኺ ክትነብሪ እየ ዝደሊ።
ንመርዓኽን ፍረኽን እናተመነኹ
ዕድመይ ይኸይድ ኣሎ። በጃኺ ‘ዛ
ጓለይ ትምኒተይ ኣስምርለይ። ገዛኺ
ብቖልዑ ምልእዮ። ዓዲ ዄንኪ ነቶም
ዘዕበኽዮም ኣሕዋትኪ ኣናብሪ ሓደራኺ ‘ዛ ጓለይ. . .”
ቤት-ፍርዲ፡ እቲ ብስም ነፍስሄር ኣቶ
በየነ ተመዝጊቡ ዝጸንሐ ገዛ፡ ዋንነቱ
ናይ ጓሎም ኣዝመራ በየነ ምዃኑ
ብምእማን፡ ብዘቕረበቶ ሕቶ መሰረት
ናብ ስማ ክሰጋገር ወሲኑ ኣሎ”
ተኸሰስቲ፡ ብዝሰምዕዎ ቃል ንእለቱ
ፍሽኽታኦም ቀሃመ። ኣዝመራ
ብዝተፈራረቐ ስምዒት፡ ንብዓት ስዒሩዋ
ነብሳ ክትቈጻጸር ኣይከኣለትን። ኣብ
መሬት ተደፊኣ ንፈጣሪኣ ኣመስገነት።
እቲ ዓይኒ ዝፈጠረ ፈጣሪኸ
ኣይርእይንዶ?” እናበለት ድማ ናብ
ኣሕዋታ ገጻ ጠመተት።
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ኤርትራ

ተርሙማ
ሃብቶም ኢዮብ

ዘቢብ ዘቢባ

ዘቢብን ዘቢባን ኣብ ጽዑቕ ንባብ
እየን ቀንየን። በብወገነን ናብ ቤት ንባብ
እናኸዳ ናይ ጽውጽዋይ መጽሓፍ
ምንባብ ተታሓሒዘንኦ ኣለዋ። ቅድሚ
ክልተ መዓልቲ ዘቢብ ተላኢኻ ናብ እንዳ
መሓዛኣ ኸይዳ።
“እንታይ ኣንቢብኪ?” በለታ ዘቢባ
ኣብ ኣፍደገ ገዛኣ ጸኒሓ።
“ብዙሕ ጽውጽዋያት’የ ኣንቢበ ዘለኹ”
መለሰት ዘቢብ።
“እሞ ገለ ካብተን ዘንበብክየን ንገርኒ።
ኣነ ኸኣ ዘንበብኩዎ እነግረኪ?” በለት
ዘቢባ።
“ሕጂ ተላኢኸ እንድየ ዘለኹ፡
ልኡኸይ ምስ ኣብጻሕኩ ክምለስ’የ። ሽዑ
እነግረኪ”
“ብደውኪ ሓንቲ ሕጽር ዝበለት
ንገርኒ”
“በሊ ሕራይ” በለት ዘቢብ። ሰላም
ተበሃሂለን ከኣ ንውሽጢ ገዛ ኣተዋ።
ዘቢብ ዝተላእከቶ ኣብጺሓ። እንተ ዀነ
ቀልጢፋ መልሲ ከተብጽሕ ከም ዘለዋ
ኣቶ ኢብራሂም ኣቦ ዘቢባ ነገራ።
“ኣቦን ወድን ኣድጊ ኮብኪቦም ንዕዳጋ
ይኸዱ ነይሮም” ጀመረት ዘቢብ።
“ህ” በለት ዘቢባ።
ኣብ መንገዲ ሰባት ‘ኣታ ሰብኣይ እዚ
ኣድጊ ጽዕነት ዘይብሉ ከሎስ እዚ ቘልዓ
ብእግሩ ክኸይድ?’ ኢሎም ነቲ ሰብኣይ
ተዛሪቦሞ። እቲ ሰብኣይ ከኣ ንወዱ ኣድጊ
ከም ዝሰርር ገይርዎ። ቁሩብ ኪድ ምስ
ኣበሉ ኸኣ ካልኦት ሰባት ‘ዋይ ጉድ

ርኢና! ኣታ ቘልዓ ንስኻ ኣድጊ ሰሪርካስ
ኣቦኻ ብእግሩ ክኸይድ። ነውራም! ውረድ
ንኣቦኻ ኣኽብሮ’ ኢሎሞም” ምስ በለት
ከተስተንፍስ ደው በለት ዘቢብ።
“ሽዑኸ?” ሓተተት ዘቢባ።
“ሽዑ ጓለይ እቲ ሰብኣይ ኣብ ኣድጊ
ተሰቒሉ እቲ ቘልዓ ወሪዱ። ነዊሕ
ከይከዱ ኸኣ ‘ክንድ ገለ ዝኸውን ኣድጊ
ንኽልተኹም ክስከመኩም እንታይ የጸግሞ?’
ኢሎሞም። ክልቲኦም ተሰቒሎሞ። ሽዑ
ሓደ ሰብኣይ “ኣታ ክልተ ጠልዓት ነዚ ሓደ
ኣድጊ ኽትስቀልዎ? ንሱ ዘይኰነ ንስኹም
ኢኹም ክትስከምዎ ዝግባእ’ ኢልዎም።”
“እዋእ!” ሰሓቐት ዘቢብ።
“ነቲ ኣድጊ ተሰኪሞሞ ብቢንቶ ክሓልፉ
ከለዉ እቲ ኣድጊ ንታሕቲ ገጹ ይጥምት።
ነቲ ብትሕቲ ቢንቶ ዝሓልፍ ዝነበረ ወሓዚ
ማይ ምስ ረኣዮ ሰንቢዱ ፈንጠርጠር ኢሉ።
ኣቦን ወድን ክሕዝዎ ኣይከኣሉን። ካብ
ዝባኖም ወዲቑ ናብቲ ወሓዚ ኣትዩ፡ ሞይቱ
ንብለኪ። ሕጂ ካብዚኣ ዝመስለካ ደኣ
ኽትገብር ኣለካ እምበር ሰባት ብዝበሉኻ
ትኸይድ እንተ ዄንካ መወዳእታኻ ክሳራ
ከም ዝኸውን ንመሃር” ኢላ ዘቢብ ዘረብኣ
ወድአት።
“በሊ ጽባሕ ከኣ ኣነ ኽነግር’የ። የቐንየለይ
መሓዛይ መዓረይ” በለት ዘቢብ። ናይ
ታሕጓስ ከኣ ብድሕሪኣ ተጠውያ ‘ባባ’
ተሓዘለታ። ብድሕርዚ ነናብ ኣንፈተን ምስ
ነቐላ ናይ ቻው ምልክት ገበረት ዘቢባ።
ዘቢብ ድማ ልኡኻ ንምብጻሕ ብጕያ ናብ
ገዝኣ ኣቕንዐት።

ንፉዓት ኣንበብቲ ኽትኰኑ ትደልዩዶ?
ወለድና፡ ዓበይቲ ኣሕዋትናን ኣሓትናን
ብተደጋጋሚ
መጽሓፍ
ኣንብቡ
ይብሉና’ዮም። ንሕና’ውን ክነንብብ
ንደልይ ኢና። ግን ንፉዓት ኣንበብቲ
ክንከውን እንታይ ክንገብር ኣለና?
ክኢላታትን ንፉዓትን ኣንበብቲ ክንከውን
ዝጠቕመና ምኽሪ ኣሎ። ገለ ካብኡ፥
1) ዳህሳስ ምግባር
ዳህሰሳ ማለት ንኣእምሮና እንታይ
ዓይነት? ብዛዕባ እንታይ ነንብብ ድልው
ምግባር ማለትዩ። ንኣብነት ሓንቲ
ናይ ጽውጽዋይ መጽሓፍ ክነንብባ
እንተኣልዒልናያ፡ ኣብ ድሕሪት ገበር
ዘሎ ጽሑፍ፡ መእተዊ ናይቲ መጽሓፍ
ብምንባብ እንታይነት እታ መጽሓፍ
ክንርዳእ ንኽእል። እዚ ኸኣ ዳህሳስ
ይብሃል።
2) መሕትት
ኣርእስቲ ናይ መጽሓፍ ናብ ሕቶ
ንቐይሮ። እዚ ምግባር ብዝበለጸ ነታ
መጽሓፍ ንኽነንብባ ድሉዋት ይገብረና።
ንኣብነት ጊታኖ እትብል መጽሓፍ
እንተኣልዒልና፡ ጊታኖ እንታይ ማለትዩ?
ብዛዕባ እንታይ ትትርኽ ትኸውን?

እናበልና ንነብስና ንሕተታ።
3) ነንብብ
ብድሕርዚ ገጻት መጽሓፍ እናገንጸልና
ነንብብ። ተደለና ቀስ፡ ተደለና’ውን
ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበልና ክነንብብ
ንኽእል ኢና። ነንብቦ ዘለና ይርድኣና
ከም ዘሎ ግን ክነስተውዕል ኣለና።
4) ዕረፍቲ
ድሕሪ ገለ ገጻት ምንባብና ንዕረፍቲ
ደው ንበል። ኣብ ዕረፍትና ድማ ነቲ
ዘንበብናዮ ብናትና ቃላት ጌርና ንግለጾ
ወይ’ውን እንታይ ከም ዝተረድኣና ኣብ
ጽሑፍ ነስፍሮ።
5) ምጽማቚ
እታ ክነንብባ ዝጸንሓና መጽሓፍ ምስ
ዛዝምናያ ወዲእና ኢልና ኣይንግደፋ።
ብዛዕባ እንታይ ምዃና ጽሙቕ ኣቢልና
ንጽሓፋ። እንታይ ከም ዝተረድኣና’ውን
ክንውስኸላ ንኽእል ኢና። ነቲ ዝጸሓፍናዮ
ድማ ንባባና ወይ ማማና ወይ’ውን ዓበይቲ
ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነንብበሎም።
ብተደጋጋሚ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጸሓፈ
እንተ ፈጺምናዮ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ንፉዓት
ኣንበብቲ ክንከውን ንኽእል ኢና።

ታሽዓይ ክፋል
ኣብ ዝሓለፈ ኽፋል ስኩረል ናብ
ዶክተር ሊቨሰይ ንሱ እንተ ዘይሃልዩ ድማ
ናብ ጂምሃውኪንስ እትብል ደብዳበ ከም
ዝሰደደ ኣንቢብና። ኣብታ ደብዳበ ስኩረል
ኵሉ ዘጋጠሞ ኣዘንትዩ። ብዛዕባ ሓደ ሓንቲ
እግሩ ስንኩል ዝዀነ ሲልቨር እተባህለ
ሰብኣይ’ውን ኣዕሊሉ። ታሽዓይ ክፋል
ይስዕብ!
ንጽባሒቱ ንግሆ ምስ ሬድ ሩዝ ናብ
ኣድሚራል ቤንበው ከድና። ኣድሚራል
ማለት ላዕለዋይ ኣዛዚ መራኽብ’ዩ። እታ
ምስኡ ገዲፍናያ ዝኸድና ኣደይ ኣብ ጽቡቕ
ኩነታት’ያ ጸኒሓትኒ። ብጻይና ስኩረል ኵሉ
ነገራት ብጽፈት ኣዳልዩ ጸኒሑና። ኣብ
ክንዳይ ኰይኑ ንኣደይ ዝለኣኻ ቘልዓ
ከይተረፈ መዲቡላ ነበረ። በቲ ዝገበረልና
ምድላዋት ሕጒስ ነይረ።
እታ ለይቲ እቲኣን ንጽባሒቱ ምሉእ
መዓልትን ምስ ኣደይ ክዘናጋዕ ወዓልኩ።
ድራር ምስ በላዕና ግን ንኣደይን ኣዲሚራል
ቤንበውን ‘ቻው’ ኢለዮም ጕዕዞይ
ጀመርኩ። ብግስ ክንብል ከለና ብርቱዕ
ድቃስ ወሰደኒ። ክሳብ ገለ ነገር መሰንገለይ
ተንኪፉ ዝንቕንቐኒ ኸኣ ፍጹም ሃለዋተይ
ኣጥፊአ ነበርኩ። እቲ ናይ ባሕሪ ጕዕዞ
ኣዝዩ ኣድካሚ ነበረ። ምስ ተበራበርኩ ኣብ
ሓንቲ ከተማ ከም ዝበጻሕና ፈለጥኩ።
“እንታይ ዝዀነት ከተማ ደኣ’ላ”
ሓተትኩዎ ንሬድሩዝ።
“እዚኣ
ከተማ
ብሪስቶል’ያ”
ተመለሰለይ።
ስኩረል ኣብታ መርከብ ናብ ዝነበረ እንዳ
ቤት መግቢ ኸይዱ ነበረ። ንዕኡ ንኸናዲ
ኸኣ ዘወር ክንብል ጀመርና። ክንዛወር
እንከለና በብዓይነቱ ኣሰራርሓን ዝተፈላለየ
ግዝፊ ዝነበረንን መራኽብ ረኣኹ። ኣብ
ገማግም ባሕሪ ነዊሕ ግዜ እኳ እንተ
ተቐመጥኩ፡ ክሳዕ ክንድዚ ቐሪበ መራኽብ
ክዕዘብ ግን ናይ ፈለማ ትዕዝብተይ ነበረ።
ሽታ ናይቲ ገማግም ባሕሪ፡ ኣብ
ኣእዛኖም ቀለቤት ኣንጠልጢሎም ዝነበሩ
ብዕድመ ዝደፍኡ ባሕረኛታት፡ ብዙሓት
ነዊሕ ዝጭሕሞም ሰብኡት ምስ ረኣኹ
ብዙሕ ተገረምኩ። ቅድሚ እዚ እዋን
ከምዚ ዝበለ ፍሉይ ኩነታት ኣጋጢሙኒ
ኣይፈልጥን’ዩ።
እቲ ዝቕጽል ጕዕዞ ባሕሪ ጽቡቕ
ክዀነለይን ሓድሽ ነገር ክርኢ ከም

ቊጽሪ
ዝተፈላለዩ መዐቀኒ ቑመት ኣለውና።
ንኣብነት ሜትሮ፡ ሰንቲ ሜትሮ፡ ሚሊሜትሮ
እናበልና ንጽውዖም። እዞም መዐቀኒታት
እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ኢና
ንጥቀመሎም። ኣብ ጥራዝና እንጥቀመላ
መስመር እንተ ተመልኪትና ሰንቲ ሜትሮ
ኢያ። ንሎሚ ብሜትሮ ዝተውሃበና ቚጽሪ
ናብ ሰንቲ ሜትሮ፡ ከምኡ’ውን ብሰንቲ
ሜትሮ ዝተውሃበና ናብ ሜትሮ ክንቅይሮ
ኢና።
ንጥፈት 1. 3ሜ= ?ሰ.ሜ (ሜ፡ ናይ
ሜትሮ ኣሕጽሮት ቃል ክኸውን ከሎ፡
ሰ.ሜ ድማ ናይ ሰንቲ ሜትሮ እዩ)
ነዚ ክንፈልጥ እንኽተሎ ኣገባብ
እምብኣር 1 ሜትር ክንደይ ሰንቲ ሜትሮ
እዩ?
1ሜ = 100ሰ.ሜ
ነታ ሕቶና ንምምላስ እምብኣር 3 ምስ
100 ነርብሖ።
3*100= 300
ስለዚ 3ሜ= 300ሰ.ሜ ይመጻልና።
5ሜ= ?ሰ.ሜ
ንጥፈት 2. 4 ሰ.ሜ = ? ሜ
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እታ ደሴት
ዝዀንኩን ፍሉጥ’ዩ። ምኽንያቱ ምስ ባሕሪ
ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡ ዓበይቲ ሰባት’የ
ኽጕዓዝ። ብዙሓት ካብኣቶም ንኽምህሩኒ
ድሉዋት ከም ዝዀኑ ርዱእ’ዩ። ምስዞም
ብዙሕ ተመኩሮ ዘለዎም’የ ናብታ ግምጃ
ዝመልኣ ደሴት ክኸይድ። ስለዚ ኸኣ ኣብ
ዓለም እቲ ዝበለጸ ዕድል ዘለዎ ቈልዓ’የ
ክብል እኽእል።
ኣነን ሬድሩዝን ኣብታ መርከብ ዘወር
ምባል ቀጸልናዮ። ዜርና ዜርና ኸኣ ናብ
ሓንቲ ዓባይን ብዙሓት ሰባት ካብኣ
ዝኣትዉን ዝወጹን ዝነበሩ ቤት መግቢ
ኣተና። ኣብኡ ድማ ኢና ንስኩረል
ዝረኸብናዮ። ምሉእ ወተሃደራዊ ክዳኑ
ለቢሱ ምዕቡል ካፒተን መሲሉ ተራእየና።
“ግርም!” በለ ምስ ረኣየና። “እምበኣር
ሕጂስ መጺእኩም። በሉ ጽባሕ ንግሆ ናይ
ባሕሪ ጕዕዞና ኽንጅምር ኢና። ንዳሎ” በለ
ብሓውሲ ትእዛዝ።
ድሕሪ ቑርሲ “ናብ ኣቶ ሲልቨር”
እትብል ደብዳበ ሃበና። እቲ እንኸዶ
ቦታ ስለ ዘይንፈልጦ ክሕብረና ነይርዎ።
ስለዚ ኸኣ “የማነ ጸጋም ከይበልኩም ትኽ
ኢልኩም ኪዱ። ኣብ ኣፍደገ እታ ‘ስፓይ
ግላስ’ እትበሃል ቤት መግቢ ሓንቲ ዓባይ
ቴለስኮፕ ክትረኽቡ ኢኹም። ስኩረል
ኣብኣ’ዩ ዘሎ” በለና። ምስ ዘረብኡ ኢዱ
እናኣንቀሳቐሰ ኣንፈት ሓበረ።
ናብታ ዝተባህለት ቦታ ሸናዕ እናበልኩ’የ
ንበይነይ ኸይደ። ኣብ ኣፍደገ ምስ በጻሕኩ
ጠጠው ጠጠው በልኩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት
እንከለኹ ሓደ ሰብኣይ ካብታ ቤት መግቢ
ወጺኡ ናባይ ገጹ ቀረበ። ንሱ እቲ ሲልቨር
ዝተባህለ ሰብ ምዃኑ ንእለት ፈለጥኩዎ።
ጸጋመይቲ እግሩ ካብ ብርኩ ቈራጽ’ያ።
ካብ ጸጋመይቲ ትሽትሹ ዘይፈልያ ምርኩስ
ነበረቶ። ንኸይወድቕ ኣትሪሩ’ዩ ሒዙዋ
ነይሩ። ምስቲ ነዊሕ ቁመቱ ክንቀሳቐስ
እንከሎ ሰለል ዝብል ዘሎ ይመስል። ብዘይካ
ቁመት ድልዱል ዝዀነ ሰብነት ነበሮ። ገጹ
እስርስር ዝበለ’ኳ እንተ መሰለ ፍሽኽ ካብ
ምባል ግን ድሕር ዝብል ኣይነበረን። ኣብ
ውሽጢ እታ ቤት መግቢ ካብ ሓደ ጣውላ
ናብቲ ኻልእ ጣውላ እናኸደ ይድእል።
ንዝረኸቦ ኸኣ ሕቚኡ ይጥብጥቦ።
እቲ ፈለማ ኣብታ ስኩረል ዝለኣኻ
ደብዳበ ብዛዕብኡ ምስ ኣንበብኩ ዝነበረኒ
ፍርሒ ሕጂ ብኣካል ምስ ረኸብኩዎ
ኣይነበረን። ርእይ ምስ ኣበልኩዎ ኣብ
ነዚኣ ንምምላስ ከኣ 1 ሰ.ሜ ክንደይ
ሜትሮ እዩ?
1ሰ.ሜ= 0.01 ሜትር’ዩ። ነቲ ዝተውሃበና
ቊጽሪ እምብኣር ብ0.01 ነርብሓዮ።
4*0.01=0.04
ስለዚ 4 ሰ.ሜ= 0.04 ሜ
ይመጽኣልና።
2 ሰ.ሜ = ? ሜ.
ካልኣይ ንጥፈት፡ ሓደ እንፈልጦ
ቚጽሪ ኣሎ። ነዚ ቚጽሪ በቶም ዝዋሃቡና
ቚጽርታትን ተግባራት ቊጽርን (ምድማር፡
ምጉዳል፡ ምርባሕ፡ ምምቃል፡ ሓጹር)
ተጠቒምና ክንረኽቦ ኢና።
ሀ. 1, 10, 2, በዞም ቊጽርታት ጌርና
መልስና 10 ይኹን።
ለ. 28 እንረኽቦ ቚጽሪ ወይ መልሲ’ዩ።
ነዚ መልሲ ንምርካብ እንጥቀመሎም
ቊጽርታት ድማ 6, 7, 10, እዮም።
ሐ. ሕጂ ድማ ተዋሂብና ዘሎ ቚጽሪ
24 እዩ። እንጥቀመሎም ቊጽርታት ድማ
7, 6, 3 እዮም።
መልሲ
ብዝተፈላለየ መንገዲ መልሶም
ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ንሕጂ ግን

ልዕሊኡ ዝነበረኒ ኣረኣእያ ክልውጥ ከም
ዝነበረኒ ተረዳእኩ።
“ኣቶ ሲልቨር ዲኻ?” በልኩዎ
እታ ስኩረል ከብጽሓ ዝሃበኒ ደብዳበ
እናኣቐበልኩዎ።
“እወ ስመይሲ ፈሊጥካዮ ኣለኻ። ንስኻኸ
መን ትበሃል ዝወደይ?” በለኒ ብወገኑ።
ነታ ዘቐበልኩዎ ደብዳበ ከፊቱ ኣንበባ።
ቊሩብ ጽንሕ ኢሉ ኸኣ፥
“ጽቡቕ እምበኣር” በለኒ። ኣስዕብ
ኣቢሉ “ንስኻ እቲ ጋቢና ዝሕሉ ቈልዓ
ኢኻ ማለት’ዩ። ጋሻ እንዲኻ ጽቡቕ ሌላ
ይግበረልና። ድሕሪ ደጊም መሳርሕቲ
ኢና ክንከውን” ኢሉ እናተዛረበኒ እንከሎ
ሓደ ሰብ ካብታ ቤት መግቢ በሎኽ ኢሉ
ኽወጽእ እንከሎ ረኣኹዎ። ብቕልጡፍ
ናህሪ’ዩ ዝሃድም ነይሩ። ነቲ ሰብ እቲ ጽቡቕ
ገይረ’የ ዝፈልጦ።
“ሓዞ” በልኩ ብዓውታ። “እዚ ደኣ
‘ጸሊም ከልቢ’ እንድዩ። ሓዞ! ሓዞ!”
ደጋገምኩ።
“ኣነ መን ምዃኑ ምፍላጥ ኣየገድሰንን’ዩ።
ናይ ዝበልዖ መግቢ ከይከፈለ ምኻዱ’ዩ
ዘተሓሳስበኒ፡” ምስ በለ ንሱ እውን ብወገኑ
“ሓዞ! ሓዞ!” በለ ከማይ። ንሱ ናብቲ
ዝሃደመ ሰብ ይጥምት። ኣነ ድማ ኣብ
ጐድኑ ዀይነ እዕዘብ።
ሓደ ካልእ ሰብኣይ ካብቲ ቤት መግቢ
ወጺኡ ነቲ ‘ጸሊም ከልቢ’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ
ሽፍታ ባሕሪ ክሕዞ ደድሕሪኡ ሰዓበ።
እሞኸ ይሕዞዶ ይኸውን?
ይቕጽል…………

ደራሲ ሮበርት ልዊስ ስተቨንሰን

ንሰለስቲአን ሕቶታት ብሓንቲ ኣገባብ
ኢና ክንሰርሐን።
ሀ. ክመጽኣልና ዘለዎ ቚጽሪ 10 እዩ።
10*(2-1)
10*(1) = 10 ዝዀነ ሓጹር ዘለዎ
ግድል ክንዓይይ ከለና፡ ፈለማ ነቲ ኣብቲ
ወሽጢ ሓጹር ዘሎ ክንዓዮ ኣሎና።
ለ. መልስና 28 እዩ ክኸውን።
7*(10-6)
7*(4) = 28
ሐ. ክንረኽቦ ተደልዩ ዘሎ ቚጽሪ 24
እዩ። ተዋሂቦምና ዘለዉ ድማ 7, 6, 3
እዮም።
6*(7-3)
6*(4) = 24

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ. 194

ኤርትራ
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ምሕዝነታዊ ግጥም
ኵዕሶ ሰኪዔት
ተኻይዱ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

መደብ ጸወታ

ተኒስ ሰደቓ

ሎሚ

ኣትለቲክስ
ውድድር ኣትለቲክስ ትራክን
ፊልድን ተመሃሮ ኣብያተ
ትምህርቲ መባእታ፡ ማእከላይን
ካልኣይን ደረጃታት ዞባ ማእከል፡
ኣብ ስታድዩም ኣስመራን ቤት
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ
ባሕሪን ይካይድ ኣሎ፣
ግጥም ገዳይም ጋንታታት
መሎቲ - ኤልፓ
ኣልታሕሪር - ኣዱሊስ
ካብ ሰዓት 3፡30 ጀሚሩ ኣብ ሜዳ
ካምፖ ቺቸሮ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ሳውዝሃምፕተን - ቸልሲ 2፡30
በርንለይ - ሌስተር ሲቲ 5፡00
ክሪስታል ፓላስ - ብራይተን 5፡00
ሃደርስፊልድ - ዋትፎርድ 5፡00
ስዋንሲ - ኤቨርተን 5፡00
ሊቨርፑል - ቦርንማውዝ 7፡30
ቶተንሃም - ማን ሲቲ 9፡45
ላ’ሊጋ
ሰቪያ - ቪያሪያል 2፡00
ባርሴሎና - ቫለንስያ 5፡15
ላስ ፓልማስ - ሪያል ሶሴዳድ 7፡30
ለጋንስ - ሴልታ ቪጎ 7፡30
ኣትለቲክ ቢልባኦ - ዲፖርቲቮ ላ
ኩሩኛ 9፡45
ሰረ’ኣ
ካግሊያሪ - ኡዲነዝ 4፡00
ኬቮ - ቶሪኖ 7፡00
ጀኖኣ - ክሮቶን 7፡00
ኣታላንታ - ኢንተር ሚላን 9፡45
ጽባሕ

ቅድድም ብሽክለታ
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ
ማእከል ዝወደቦን ኩለን ዲቪዥናት
ዝሳተፋኦ ውድድር ብሽክለታ
ንጽባሕ ሰንበት ኣብ ከባቢ
ሞኖፖልዮ ተሰሪዑ ኣሎ፣

ኣህጉራዊ መዓልቲ ተኒስ ሰደቓ
ዝሓለፈ ሰሙን ብዝተፈላለየ ንጥፈታት
ከምዝተዘከረ ተሓቢሩ፣
ኣብቲ ንራብዓይ ግዚኡ ብሃገራዊ
ፈደረሽን ተኒስ ሰደቓ ዝተዘከረ ዕለት፡
ተጻወትቲ ናይቲ ዓውዲ ብዘካየድዎ
ዝተፈላለየ ጸወታታት ደሚቑ ነይሩ፣
ኣህጉራዊ መዓልቲ ተኒስ ሰደቓ 6
ሚያዝያ ምንባሩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ
ወሲኹ የነጽር፣

ብምትሕብባር
ኮሚሽን
ባህልን
ስፖርትን ኤርትራን ኤምባሲ ህዝባዊት
ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራን
ብምኽንያት ምምስራት መበል 25
ዓመት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኤርትራን
ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ዝካየድ ዘሎ
ምሕዝነታዊ ስፖርታዊ ውድድራት
ብቕድሚ ትማሊ እውን ብግጥም ኵዕሶ
ሰኪዔት ምቕጻሉ ህዝባዊ ርክባት ኮምሽን
ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣፍሊጡ፣
ኣብቲ ኣብ ሜዳ ቦቾፊላ ዝተኻየደ
ምሕዝነታዊ ግጥም ኵዕሶ ሰኪዔት
ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ
ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ፡ ኣምባሳደር

ሳላሕ ተሸሊሙ
ምስራዊ ተጻዋታይ ክለብ ሊቨርፑል
መሓመድ ሳላሕ፡ ኣብ ወርሒ መጋቢት
ብዘቑጸሮ ብዝሒ ሸቶታት ብሉጽ
ኣመዝጋቢ ናይቲ ወርሒ ኮይኑ ብማሕበር
ኵዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ተሸሊሙ፣
ዝሓለፈ ወርሒ ንብዝሒ ሸቶታቱ
ናብ 29 ዘበረኸ እዚ ተጻዋታይ’ዚ ኣብ
ሓደ ዓመተ ስፖርት ነዚ ሽልማት ሰለስተ
ግዜ ብምልዓሉ ኣርእስቲ ሰሪሑ ኣሎ፣
ብሓፈሻ ሳላሕ፡ ኣብ መጋቢት ሽዱሽተ
ሸቶታት ኣመዝጊቡ፣ ኣርባዕተ ካብዘን
ሸቶታት ክለቡ ኣብ ልዕሊ ዋትፎርድ ኣብ
ዝተዓወተትሉ ግጥም እየን ተቖጺረን፣
ሳላሕ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳርን ለካቲትን ነዚ
ብማሕበር ኵዕሶ እግሪ ዓኢ እንግሊዝ
ዝወሃብ ሽልማት ተዓዊቱሉ ነይሩ፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣጥቃዒ ክለብ
ሌስተር ሲቲ ጂሚ ቫርዲ፡ ክለቡ ምስ
ዌስት ብሮም ኣብ ዝገጠመትሉ ጸወታ
ብዘመዝገባ ብልጽቲ ሸቶ፡ ብማሕበር
ኵዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ተሸሊሙ፣
ነቲ 10 መጋቢት ዝተኻየደ ግጥም፡
ሌስተር ሲቲ 4ብ1 ክትዕወተሉ ክኢላ
እያ፣
ብተመሳሳሊ፡ ኣሰልጣኒ ክለብ በርንለይ
- ሳን ዳይክ ክለቡ ኣብ ተኸታታትሊ
ሰለስተ ጸወታታት ብምዕዋታ ብሉጽ
ዓላሚ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ኮይኑ፣

ዕጫ
ዕጫ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ሻምፕዮንስ
ሊግ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ
ኣብ ኒዮን ስዊዘርላንድ ወዲቑ፣
ተጓሳጣይ ከቢድ ሚዛን ዩክሬናዊ
ክሊችኮ ኣብ ዝመርሖ መስርሕ ምውጻእ
ዕጫ፡ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል
ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ፡ ከምኡ
ድማ እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ
ምስ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ
በጺሕወን፣
“ምስ ባየር ሙኒክ ወይ ሪያል
ማድሪድ ብዘይምምዳብና
ዝሕጎሱ
ሰባት ኣይሰኣኑን፣ ሮማ ምስ ባርሰሎና
ንዘካየደቶ ናይ ክልተ እግሪ ግጥማት
ዝረኣዩ ግና እዚ እነካይዶ ግጥም
ክሳብ ክንደይ ሓያል ከምዝኸውን
ክግምቱ ኣይክጽገሙን እዮም፣ ኣብ
ቀዳማይ እግሪ ባርሳ 4ብ1 ክትስዕር
እንከላ ፍሉይነት መሲ ዝተመስከረሉ
እዩ፣ ግጥም ካልኣይ እግሪ ግን ካልእ
እዩ ነይሩ” ንመስርሕ ምውጻእ ዕጫ
ሻምፕዮንስ ሊግ ኣብ መመገቢ ክፍሊ

ብዘይካ’ዚ . . .

ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ኒውካስል - ኣርሰናል 3፡30
ማን ዩናይትድ - ዌስት ብሮም 6፡00

ሰረ’ኣ
ፊዮረንቲና - ስፓል 1፡30
ቦሎኛ - ሄላስ ቬሮና 4፡00
ሚላን - ናፖሊ 4፡00
ሳሱሎ - በነቬንቶ 4፡00
ጁቬንቱስ - ሳምፕዶርያ 7፡00
ላዝዮ - ሮማ 9፡45

ድራማቲካዊ ዓወት ሪያል ማድሪድ
ኣብ ልዕሊ ጁቬንቱስ፡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ
ዛዕባ ሓያለ ኣፍቀርቲ ኵዕሶ እግሪ ኮይኑ
ይርከብ፣ ብዛዕባ እቲ ኣብ መወዳእታ
ደቓይቕ ዝተፈጥረ ሲናርዮን ውጽኢቱን
ብደቂቕ ዝተንተና መራኸቢ ብዙሃን ዓዲ
እንግሊዝ፡ ናብ መሸከል ሮናልዶ ሰጊረን
ኣለዋ፣ ሮናልዶ ነታ ፍጹም ቅላዕ ድሕሪ
ምምዝጋቡ ማልያኡ ብምውጻእ ንቕርጺ
ናይቲ ብጅምናዝየም ዝተሃንጸ ስሩዕ ኣካላቱ
ዘርኣየላ ስእሊ ድማ ምስታ ብተመሳሳሊ
ኣብ 2014 ዘካየዶ ፍጻመ ይወዳደር ኣሎ፣
ብዝኾነ ደይሊ መይል ንምስጢራት

ተኻይዱ፣
እዚ ብምትሕብባር ኮሚሽን ባህልን
ስፖርትን ኤርትራን ኤምባሲ ህዝባዊት
ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራን
ተወዲቡ ካብ 3 ሚያዝያ ክካየድ
ዝጸንሐን ንዝምድና ክልቲኡ ህዝብታት
ናብ ሓድሽን ዝበረኸን መድረኽ
ከሰጋግር ትጽቢት ዝግበረሉን ባህላውን
ስፖርታውን ንጥፈታት ዘጠቓለለ መደብ
ትማሊ ኣማስያኡ ብዝተኻየዱ ናይ
መዛዘሚ ውድድራት ተፈጺሙ ኣሎ፣
ኤርትራን
ህዝባዊት
ሪፓብሊክ
ቻይናን ኣብ ግንቦት 1993 ጽባሕ ወግዓዊ
ምእዋጅ ናጽነት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና
ምምስራተን ይፍለጥ፣
** ** **

ወዲቑ

ሊቨርፑል ምስ ሮማ፥ ሪያል ማድሪድ ምስ ባየር ሙኒኽ

ግጥም ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ሱፐር
ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል
ቀይሕ ባሕሪ - ኣርባዕተ ኣስመራ
ደንደን - ገዛባንዳ
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ

ላ’ሊጋ
ኤባር - ኣላቨስ 1፡00
ኣትለቲኮ ማድሪድ - ለቫንተ 5፡15
ገታፈ - ኤስጳኞል 7፡30
ማላጋ - ሪያል ማድሪድ 9፡45

ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ
ያንግ ዜጋንግ፡ ዕዱማት ናይ ክብሪ
ኣጋይሽን ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ
ስፖርትን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም
ኣባላት ማሕበረሰብ ቢዝነስን ቻይናን
ተረኺቦም ኔይሮም፣
ኣብቲ ብጉጅለ ባህሊ ሜራስ ኮሚሽን
ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ተማሃሮ
ኢንስቲትዩት ቋንቋን ባህሊን ቻይና ኣብ
ኤርትራን ብዝቐረበ ባህላዊን ስነጥበባዊን
መደባት ደሚቑ ዘምሰየ መደብ ኣብ
መንጎ ገዳይም ተጻወትቲ ኩዕሶ ሰኪዔት
ኤርትራን ኣባላት ኤምባሲ ቻይናን
ንተዓዘብቲ ዘዘናግዐን ንዝምድናን ርክብን
ክልቲኡ ህዝብታት ብመዳይ ባህልን
ስፖርትን ዘደልደለን ምሕዝነታዊ ግጥም

ናይቲ ስሩዕ መሸከል ሮናልዶ ብኸምዚ
ትገልጾ፣ እዚ ወዲ 33 ዓመት ፖርቱጋላዊ
ተጻዋታይ ብስሩዕ ቅድምን ድሕርን
ልምምድ ከምኡ ድማ ጅምናዝየም
ይሕምብስ፥ ዝተፈላለየ ሙቐት ብዘለዎ
ማይ ኣካላቱ ይሕጸብ (ንምብርባር
ጭዋዳታት ክሕግዞ)፥ ኣብ እዋን ልምምድ
ኮነ ጸወታ ንዘህለኾ ፈሳሲ፡ መጠናዊ ማይ
ብምስታይ ይትክኦ፥ ካብ ኣልኮላዊ መስተ
ናጻ፥ ትሑት መጠን ስብሒን ሽኮርን ዘለዎ
መግቢ ይምገብ፥ እንተወሓደ ሰሙናዊ
5 ሽሕ ቅልጡፍ ‘ሲት ኣፕ’ (ናይ ከብዲ)
ይሰርሕ፣

ሊቨርፑል ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ዝተኸታተለ
ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ፡ ሮማ ሓያል
ጋንታ ምዃና ዝመስከረ ቃላት ድሕሪ
እቲ ምውዳቕ ዕጫ ተዛሪቡ፣
ኣብ ግጥማት ርብዒ ፍጻመ፡ ንጓል
ሃገራ ማንቸስተር ሲቲ ብናይ ክልተ
እግሪ ድምር ውጽኢት 5ብ1 ረቲዓን
ናብዚ መድረኽ ድማ ድሕሪ 11
ዓመታት ዝበጽሐትን ሊቨርፑል፡ ኣብ
ግጥም ቀዳማይ እግሪ ንሮማ ዝመጽእ
24 ሚያዝያ ከተአንግዳ እያ፣
ንባርሴሎና ኣገራሚ ብዝኾነ ብቕዓት
ኣዐንዚዛ ናብዚ መድረኽ ዝበጽሐት ሮማ
ከኣ ናይ መልሲ ግጥም ኣብ ስታድዪም
ኦሎምፒኮ ከተማ ሮማ ዝመጽእ 2
ግንቦት ንሊቨርፑል ክትፍትና ምዃና
ዝወጸ መደብ የነጽር፣
ክለብ ሮማ ተኣምራታዊ ተጻዋታይ
እዚ ዓመተ ስፖርት ፕሪመር ሊግን
ሻምፕዮንስ ሊግን ኮይኑ ዘሎ፡ ግብጻዊ
መሓመድ ሳላሕ ዝጻወተላ ዝነበረት ክለብ
ብምዃና ግጥም ሮማ ኣንጻር ሊቨርፑል
ዝያዳ ኩሉ ኣባል ክልቲአን ክለባት ነዚ
ምስራዊ ተጻዋታይ ይብጽሖ፣
ሳላሕ፡ ብ34 ሚልዮን ፓውንድ
እዩ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ሮማ ናብ
ሊቨርፑል ተሰጋጊሩ፣
“ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ግጥም ክለባት
ኤውሮጳ እዩ፣ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብራ
እትከላኸል ማድሪድ ምስ ሓንቲ ብሉጻት
ተጻወትቲ ዝሓቖፈት ሙኒኽ ብምዃኑ”
ዝበለ ኣሰልጣኒ ባየር ዮፕ ሃይንክስ
ጋንታኡ ምስ ማድሪድ ንእተካይዶ
ግጥም ኣብ ዝተሓተተሉ ዝሃቦ ርእይቶ
እዩ፣
ሪያል ማድሪድ ነዚ ውድድር ኣብ
ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት ሰለስተ ግዜ
እያ ተዓዊታትሉ፣ ባየር ሙኒኽ ንግጥም
ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ 25 ሚያዝያ
ከተአንግዶ እንከላ፡ ሪያል ማድሪድ ከኣ
ንናይ መልሲ ግጥም ባሕቲ ግንቦት
ከተአንግዶ ቆጸራ ሒዛ ኣላ፣
እዘን ክለባት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ
መድረኽ ርብዒ ፍጻመ ተራኺበን
ነይረን፣ ማድሪድ ድራማዊ ብዝመስል
መልክዕ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ሰለስተ
ሸቶታት ብምምዝጋብ ንባየር ሙኒኽ
6ብ3 ብድምር ውጽኢት ረቲዓ ናብ
ዝቕጽል መድረኽ ምሕላፋ ይዝከር፣
ባየር ሙኒኽ ናይ ውሽጢ ዓዳ ዕዮ ገዛኣ
ብኣግኡ ዛዚማ እያ ኣብዚ መድረኽ
ክትቃለስ፣
ንውድድር ቡንደስ ሊጋ ጀርመን

ንሻዱሻይ ተኸታታሊ ግዜኣ ተዓዊታትሉ
ብምህላዋ፣
ማድሪድ
ብተመሳሳሊ
ኣብ ውድድር ላ ሊጋ ካብ መራሒት
ዘላ ባርሰሎና ናይ 15 ነጥቢ ፍልልይ
ተነጺፉላ ዋንጫ ናይ ምዕታር ተስፋኣ
ቅሂሙ ብምህላዉ ኣብ ኩነተ ኣእምሮ
ተጻወትቲ ናይዘን ጋንታታት ዓቢ ጋግ
ኣሎ፣
ይኹን እምበር፡ እዘን ክለባት ንጽዋእ
ሻምፕዮንስ ሊግ ንምልዓል ብምሉእ
ዓቕመን ክገጥማ ከም ዝኽእላ ትጽቢት
ይግበር፣ ኣብ ውዱእ ግዜ እንግሊዛዊ
ማእከላይ
ዳኛ
ማይክል
ኦሊቨር
ብዝወሰኖ - ሮናልዶ ብዘመዝገባ ፍጹም
ቅላዕ መቕጻዕቲ፡ ተኣምራታዊ ክስተት
ብዝመስል ፍጻመ ናብዚ መድረኽ
ዝሰገረት ሪያል ማድሪድ ነዚ ውድድር
ክትዕወተሉ ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዋ
ኣሎ፣
ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
2017/2018፡ ዝመጽእ 26 ግንቦት ኣብ
ኪየቭ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ብዝካየድ
ግጥም ፍጻመ ክዛዘም እዩ፣
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ዕጫ
ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ዩሮፕያን ሊግ
እውን ወዲቑ፣ ኣርሰናል ምስ ኣትለቲኮ
ማድሪድ ከምኡ ድማ ረድቡል ሳልዝበርግ
ምስ ማርሰይ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ
ናይቲ ውድድር ክራኸባ እየን፣
ኣርሰናል ግጥም ቀዳማይ እግሪ ሓሙስ
26 ሚያዝያ ከተአንግዶ እያ፣ ኣትለቲኮ
ማድሪድ ድማ ንግጥም ካልኣይ እግሪ 3
ግንቦት ኣብ ሜዳኣ ከተካይዶ እያ፣
ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ካልኣይ እግሪ ርብዒ ፍጻመ
ዩሮፓ ሊግ 2ብ2 ዝተፈላለየት ኣርሰናል፡
ዝሓለፈ ሰሙን ብርኩ ማህሰይቲ ዝገጠሞ
ተጻዋታያ ሄንሪክ ሚኽታርያን ድሕሪ
ክልተ ሰሙን ናብ ጸወታ ከምዝምለስ
ብመገዲ ዓላሚኣ ኣርሰን ቨንገር
ትሕብር፣
ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት፡ ሳልዝበርግን
ማርሰይን ስሩዕ ናይ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ
ጸወታአን ከካይዳ ብማሕበር ኵዕሶ እግሪ
ኤውሮጳ ተወሲኑለን ኣሎ፣
** ** **

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ. 194
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VACANCY ANNOUNCEMENT
Turkish Airlines is inviting interested applicants for the following two positions.
1.

ል

ነት
እም
ደሰ ስልጣን
ታ
ሄም ሊድያ
ል
ተ
ቤ

ኑኤ
ኣማ

ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ባጽዕ

ጅምዓት ዓረፋ መሓመድሲዒድ፡ ስም ትሕቲ
ዕድመ ወደይ ሓምድ መሓመድስዒድ ምባል ተሪፉ፡
ሓምድ ዓፋ ሓምድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/4/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ-ቐይሕ

ዞባ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ

ከሳሲት ወ/ሮ መብርሂት ተስፍኣለም ዘርኡ ምስ
ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ ዘርእሰናይ ኣንገሶም ሰልጠነ
ብሕጋዊ መዳይ ተዋሲብና፡ 1 ቆልዓ ወሊድና።
እንተኾነ ግን ን7 ዓመት ከም በዓልቲ-ቤቱ መጠን
ሰለዘይረኣየኒ፡ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ባዕሉ
ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን3/5/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ግን ኣብዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ
የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ መእለዊያ
ተስፋዝጊ ድራር ብሩ፡ ጓለይ ፍርቱና ተስፋዝጊ
ድራር ስለዝተሰውአት፡ ኣነ ምስ ኣደኣ ደሃብ መለስ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/5/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ገነት ኪዳነ ገብረሚካኤል ምባል ተሪፉ፡ ገነት ኪዳነ
ገብረስላሴ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/5/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቑርደት
ኣቶ ፊልሞን ኣብርሃ ገ/ሚካኤል፡ ተጸዋዒ ኣቶ
ብርሃነ ፍስሃየ ካብ ወርሒ 7/2016 ዓ/ም መኪና ሰሌዳ
ቁጽሪ ER-1-B-3912 ኣይሱዚ ኦፔል ዝዓይነታ ናይ
ገዛ መኪና ብምኽንያት ብልሽት ኣብ ከተማ ኣቑርደት
ዝርከብ ትካል እንዳ ፋግሮ ገዲፍዎ ምስ ከደ ተጸዋዒ
ኣስታት 1 ዓመትን መንፈቕን ስለዘይተመልሰ፣ ተጸዋዒ
ወይ ዋና እየ በሃሊ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡
ን30/4/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ውሳነ
ክህብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ
ንኹሉኹም ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ኣውቶቡሳት ዓወት፦
ማሕበር ዓወት፡ ንሓሙስ ዕለት 19/4/2018 ካብ ንግሆ ሰዓት 7፡30
ጀሚሩ ኣብ ኣዳራሽ ቤት መግብን መስተን ሄብሮን (ፊት ስታውያን
መንገዲ ከረን) ሓፈሻዊ ጉባኤ ማሕበሩ ስለዘካይድ፡ ኩሉኹም ኣባላት
ሰዓትኩም ኣኽቢርኩም ኣብ ቦታ ኣኼባ ክትርከቡ ንሕብር።

Station manager
Number required: one
Type of contract: indefinite
Place of work: Asmara
Salary: as per Turkish Airlines’ scale
Deadline for application: ten (10) days from the day of publication of
this announcement

Major duties and responsibilities

Coordinating passenger check in and flights

Managing the operations of loading and offloading of passengers

Responding to passenger petitions and complaints at the airport

Managing issues related to lost and found baggage

Controlling airport invoices and forwarding accounts to be processed for
payment
Qualifications

A minimum of Bachelor’s degree in business administration (preferably a
Master’s degree or above)

Good English language communication skills (candidates with proof of
English language proficiency are to be preferred); knowledge of Turkish is an added
advantage
Knowledge, experience and related skills

A minimum of seven (7) years’ experience in the aviation sector (handling
companies and airlines)

Proven decision making capacity

Special experience in ground handling activities (load sheet, cargo and
passenger services)
Knowledge of, and experience in, aviation navigation systems

Application requirements and processing

Cover letter showing interest and brief description of why applicant is
qualified for the job

Latest CV, work testimonials/credentials, copies of academic transcripts,
copy of identity card or passport

Only shortlisted applicants will be contacted

Eritrean nationals must show proof of completion of, or exemption from,
Eritrean national service duty
2.

Sales and traffic agent
Number required: one
Type of contract: indefinite
Place of work: Asmara
Salary: as per Turkish Airlines’ scale
Deadline for application: ten (10) days from the day of publication of
this announcement

Major duties and responsibilities

- መእተዊ ካርድ ካብ ቤ/ጽ ማሕበር ዓወት መጺእኩም ትወስዱ።

ምልክታ
ዒሻ እድሪስ መሓመድ በሽር ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከተማ ባጽዕ
ካብ ኮምሽን ኣባይቲ ከተማ ምጽዋዕ፡ ብመዝ/ቁ 02/586/94 ብስም ነፍ/ሼክ መሓመድ
ዓብደልቃድር በሽር ዝተመዝገበ ኦርጂናል ዋንነት ምስክር ወረቐት ስለዝጠፍኣኒ፣ ብዕዳ
ሒዘዮ ወይ ረኺበዮ ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ ቴሌ/07135093 ደዊልኩም ክትሕብሩኒ።
እንተዘይኮይኑ ግን መተካእታ ክሓትት ምዃነይ ይሕብር።
ዒሻ እድሪስ መሓመድ በሽር

ምልክታ
ወ/ሮ ኣለም ኣብርሃ ወልዳይ ዝተፈቕደለን ናይ ምሻጥን ምዕራይን ብሽክለታ ንግዳዊ
ትካለን፡ “ገሬሱስ ምሻጥን ምዕራይን ብሽክለታ” (GERESUS RETAIL & REPAIR
OF BICYCLES) ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ
ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤ/ፍ መአገዲ
የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ
ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ምልክታ

ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ማይተመናይ ጎደና ዓዲ መርዓዊ ቁ/ገዛ 90 ብቁ/ፍቓድ ዋኒን
ASL00033937 ናይ ድኳን ትካለይ፡ ንወ/ሮ ለቱ መንግስቱ ተኽለ ብውህብቶ ስለዝሃብክዋ፡
ብስም ወሃቢት ዝኽፈሎ ዕዳ ኣለኒ ወይ ይግብኣኒ እዩ ዝብል ኣካል እንተደኣ ሃልዩ፡ እዚ
ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤ/ፍ
ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ ስም ውህብቶ
ተረካቢ ከምዝመሓላለፍ ነፍልጥ።
ወ/ሮ ሶፍያ ፍስሃየ ገብረስላሴ


Preparing the counters for check in

Issuing tickets and excess baggage

Following-up irregularities of incoming and outgoing passenger baggage
and cargo

Carrying out all instructions coming from the station manager
Qualifications




A minimum of secondary school certificate
Good English language communication skills
Certificate in load sheet, ramp and passenger service

Knowledge, experience and related skills

A minimum of five (5) years’ experience in the aviation sector (handling
companies and airlines)
Proven decision making capacity


Special experience in ground handling activities (load sheet, cargo and
passenger services)

Proven capacity to be deputized by his immediate superior
Application requirements and processing

Cover letter showing interest and brief description of why applicant is
qualified for the job

Latest CV, work testimonials/credentials, copies of academic transcripts,
copy of identity card or passport

Only shortlisted applicants will be contacted

Eritrean nationals must show proof of completion of, or exemption from,
Eritrean national service duty
Address for both applications:
Please submit your applications to:
Turkish Airlines
Ground Floor, Saba Building, Warsay Avenue
Asmara, Eritrea
Tel. 00291-1-184952/181849
Note to non-Eritrean applicants for both positions:
Please send a copy of your application to:
Aliens Employment Permit Affairs
P. O. Box 7940
Asmara, Eritrea

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ. 194

ኤርትራ

ዞባ ዓንሰባ ከረን

ሰለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/5/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ስዒድ ሮሞዳን መሓመድ ምባል ተሪፉ፡ ሰዓደላ
ዑስማን ሰዓዲን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለ።
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/4/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ኣቶ ፍጹም ሰለሙን ምስ ወ/ሮ ሸዊት ኢሳያስ፡ ስም
ትሕቲ ዕድመ ጓልና ሙዚት ፍጹም ተኽሎም ምባል
ተሪፉ፡ ፊዮና ፍጹም ሰለሙን ተባሂሉ ይተኣረመላ

ዓረዛ
ወ/ሮ ብርኽቲ ገብረሙሴ ወልድኣብ፡ በዓል-ቤተይ
ኣቶ ዳዊት ፍስሃየ ጋርዛ ን 9 ዓመት ሰለዝጠፍአ፡
ናይ ጥፉእ መረጋገጺ ይወሃበኒ ሰለዝበላ፣ ብኣካል
ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን2/5/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪብካ ቤ/ፍ ወሳነ ክህብ ምዃኑ የፍልጥ።

ብስራት ንተመሃሮ ማእከላይ ደረጃ
6ይ፡ 7ይ፡ 8ይ ክፍሊ

4 ዓይነት ትምህርቲ
[ስነ-ቍጽሪ፡ ሳይንስ፡
ማ/ትምህርቲ፡ እንግሊዝኛ]
ኣብ ውሽጢ
ብኽፍልታት (grades)፡ ብዓ/ትምህርቲ (subjects)፡ ብምዕራፋት
3 ክፍልታት
(units)፡ ብኣርእስትታት
(topics) ተኸፋፊላ ዝተዳለወት ኣዝያ
ክፍሊ
[6ይ፡ 7ይ፡ 8ይ]
ሓጋዚት መጽሓፍ ኣብ ስተሺነሪታት ተዘርጊሓትልኩም ኣላ።

ትሕዝቶ መጽሓፍ

GENERAL
WINNERS
in

Grades:
6, 7 & 8

Maths
Science
S. Studies English

 ዝተፈትሑ ግድላት ድግማ
 ዝተገልጹ ሕቶታት ድግማ
 ዝተዓየዩ ሕቶታት ጀነራል
13 ዓመት (2005-2017)
 መግለጺ ምስ ኣብነታት
 ስእላዊ መረዳእታታት
 Model Exams
 መልሲ ናይ Model
Exams

ሰፊሕን
ኣጠቓላልን
ትሕዝቶ
ምስ
ሰሓቢ ኣቀራርባ!

ንዝያዳ ሓበሬታ
07142402
07461121

ምልክታ
ብስም ወረስቲ ኣቦና ነፍ/ሄር ሓሰን መሓመድሓጎስን ኣደና ነፍ/ሄር ስዕዲ ኢብራሂም
መሓመድ 1. ዘምዘም 2. ሶፍያ 3. ኣስያ 4. ሩቶም 5. መሓመድብርሃን ነቲ ኣብ ኣስመራ
ዞባ 08 ምም/07 ጎደና 676 ቁ.38 ስፍሓት መሬት 210 ት/ሜ ተደኲኑ ዝርከብ፡ ብቁጽሪ
ምስክር ወረቐት 117938 ብመወከሲ ቁ.106323 ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ተመዝጊቡ ዝርከብ
መንበሪ ገዛ፡ ብስም 5 ወረስቲ ሕጋዊ ዋንነት ከነውጽኣሉ ስለዝደለና፣ በዚ ዝቃወም እንተሎ፡
ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተሓቲሙ ካብ ዝወጸሉ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ
ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ኖታሪ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዘምዘም ሓሰን መሓመድሓጎስ

STATE OF ERITREA
MINISTRY OF AGRICULTURE
UNDER NATIONAL COMPETITIV
BIDDING

INVITATION FOR BIDS (IFB)
1.

The Government of ERITREA has received a Grant from the United
Nation Development Program (UNDP) part of this Grant will be applied
to eligible payments under the contract for the supply of:- Lot.1 Supply,
Installation and Commissioning of Automatic Weather Station .

2 The Eligible bidders should have a Registration Certificate and ISO Registration
appropriate for this lot.
3. Bid shall be Valid for a Period of 120 days after Bid opening, and must
be accompanied by a bid Security of 2% at any Eritrean Bank and delivered to
Procurement and Supplies Management Division Office on or before 15/05/2018
local hours 14:30 PM and will be opened on the same date at 15:00 PM Local hours
in the presence of the Bidders or Bidders’ Representatives who wish to Attend.
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ሰንዓፈ
ወ/ሮ ኣብርሀት ገብረገርግስ ሓጎስ፡ ስም ኣባሓጎይ
ኣብርሀት ገብረገርግስ ሓጎስ ምባል ተሪፉ፡ ኣብርሀት
ገብረገርግስ ተስፋንኪኤል ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/4/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ
ፍዮሪ ዘርኣይ ገብረእግዚኣብሄር፡ ስም ኣቦ ናይ ኣደይ
ለተሚካኤል ተስፋስላሴ ምባል ተሪፉ፡ ለተሚካኤል
ገብረስላሴ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/4/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ መርሃዊት ተስፋ
ፍትዊ ስም ናይ ትሕቲ
ዕድመ ጓለይ፡ ድሌት
ተስፋማሪያም ፍስሃ
ምባል ተሪፉ፡ ስኒት
ተስፋማሪያም ፍስሃ
ተባሂሉ ይተኣረመላ
ሰለዝበላ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡ ን23/4/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ገብርሂወት ሰለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/4/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከባቢ ዓድታት መዝባ
ኣቶ ገረዝጊሄር ገረየሱስ ገረኺዳን፡ በዓልቲ-ቤተይ
ዛይድ በራኺ ጋይም ሰለዝሞተት፡ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ሰለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/4/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዓዲ-ቐይሕ
ቅሳነት
ብርሃነ
ኣስመላሽ፡
ስም
ወላድየይ
ብርሃነ
ኣስመላሽ ምባል ተሪፉ፡
መሓሪ ዑቕባገርግሽ
ገብረክርስቶስ ተባሂሉ
ይ ተ ኣ ረ መ ለ ይ
ሰለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/5/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሓጎስ
ተኪኤ
ይሕደጎ ምባል ተሪፉ፡
ኢዮብ ተኪኤ ይሕደጎ
ተብሂሉ ይተኣረመለይ
ሰለዝበለ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡ ን8/5/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ኣውህነ
ከሳሲት
ወ/ሮ
ጽገሬዳ ባርያጋብር
ምስግና ምስ ተኸሳሲ
በዓል-ቤተይ ክፍልዝጊ
ሃብተ በርሀ ብሕጋዊ
መዳይ
ተዋሲብና፡
2 ቆልዑ ወሊድና።
እንተኾነ ግን ካብ
ንምርዖ 7 ዓመት
ጌርና ከም በዓልቲ-ቤቱ
ክርእየኒ ሰለዘይከኣለ፡
ይጸወዓለይ ሰለዝበላ፡
ን30/4/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ብስራት ንኹልኹም ዓማዊል ዶልቸ ቪታ!
ዛኤር ሓ.ዝ.ብ.ማ. ርሑስ በዓል ፋሲካ እናበለ፡
ኣብ ዝተፈላለየ ብሉጽ ፍርያቱ ዓቢ
ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበረ፡ ንዓማዊሉ ከበስር ይፈቱ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ቀላይ
ብዓልቲት
ወ/ሮ ፋኑስ ጻዕዱ
ሰንጋል፡ በዓል-ቤተይ
ሙሉእጎይታ ኣብርሃ

ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ

4. Eligible bidders may bid for a complete lot. Bid for partial lot will be rejected
as non responsive.

ተ.ቁ ጾታ

ብዝሒ

ዕድመ

ደሞዝ

ተወሳኺ

5. A complete set of bidding documents may be collected by any interested
Eligible bidders from the address below.

ዓይነት
ስራሕ

1.

ደቂ ተባዕትዮ
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Ministry of Agriculture, Procurement and Supply management Division, Sawa
Street, Tel: 181077/76 Fax: 181415, P.O.Box:1048, Asmara, Eritrea.

ናይ
ጉልበት

ሃገራዊ ኣገልግሎት
ዝወደአ/ዘይምልከቶ

2.

ደቀ ኣንስትዮ

10

18-35 ብናይ
ትካል
ስኬል
18-30 ብናይ
ትካል
ስኬል

ጽሬት

ሃገራዊ ኣገልግሎት
ዝወደአት/
ዘይምልከታ

6. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to
attend at 3:00 Pm Local Time hrs on May 15/2018.
The Ministry of Agriculture reserves the right to accept or reject this bid fully or in
part if it finds any option better than this IFB without needing to justify the grounds
for it doing So and Compensation which the bidder may incurred in preparing its
bid.
Ministry of Agriculture

ምዝገባ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸ ግዜ ጀምሩ፡ ኣብ ውሽጢ 10 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ
ትካልና ብምምጻእ ይምዝገቡ።
ኣድራሻና፦ ኩባንያ ፍርያት ባሕሪ ኤርትራ፡ ማይጭሆት ጥቓ ኮምሽን ምጥያስ
ቴለ 120444/202500/125518

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ. 194

ኤርትራ
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ዱተርተ፡ ንኣህጉራዊ ቤት-ፍርዲ የጠንቅቕ
ሃይለ ዳኒኤል

ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ ዝሰረዞ
ስምምዕ ዳግመ-ግምት ይገብር

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ
ትራምፕ፡ ሃገሩ ናብቲ ብሽርክና ንግድ
ስግረ-ፓሲፊክ (ቲ.ፒ.ፒ) ዝፍለጥ ንግዳዊ
ስምምዕ ዳግም ንኽትምለስ፡ ኣማኸርቲ
ቑጠባ ብዕቱብ ከጽንዕዎ ከም ዝኣዘዘ
ተለቪዥን ሲኤንኤን ሓቢራ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ዓመት
ስልጣን ክሕዝ እንከሎ፡ ንሃገሩ ካብቲ ኣብ
እዋን ባራክ ኦባማ ዝኣተወቶ 12 ሃገራት
ዝጥርንፍ ንግዳዊ ስምምዕ ከምዘውጽኣ
ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር። ኣባላት ናይቲ
ስምምዕ፡ ኣመሪካ ከይትወጽእ ክምሕጸና
እንከለዋ፡ ትራምፕ ግን ንኣባልነት ሃገሩ
ከም ዝሰረዞ’ዩ ዝግለጽ። ብዙሓት ምስቲ
ፕረዚደንት ቅርበት ዘለዎም ወገናት
ከም ዝገልጽዎ፡ ትራምፕ ነቲ ካብቲ

ንፕረዚደንትነት
ዝወዳደረሉ
ዝነበረ ግዜ ኣትሒዙ ዝምድሮ
ዝነበረ ንኣመሪካ ካብ ስምምዕ
ንግድ ስግረ-ፓሲፊክ ከም
ዘውጽኣ እዩ። እዚ ድማ
ኣብ መጀመርያ ሰሙን ናይ
ፕረዚደንትነቱ ከም ዘተግበሮ
ኣይርሳዕን። ነዚ ውሳነ ንኽወስድ
‘ኣገዲዱኒ’ ዝበሎ ምኽንያት ከኣ
እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ንኣመሪካ
ዘርብሕ ብዘይምዃኑ የረድእ።
ሃገሩ ኣብ ዘየርብሓ ስምምዓት ኣትያ
ምጽንሓ ዝገልጽ ፕረዚደንት ዶናልድ
ትራምፕ፡ ሕጂ እውን ሃገሩ ናብቲ
ንግዳዊ ስምምዕ ክትምለስ እንተዀይና
እቲ ኣብ እዋን ምምሕዳር ኦባማ
ዝተበጽሐ ስምምዕ ክኽለስ ከም ዘለዎ
ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ሞንጎ እተን ኣብ ስምምዕ ንግድ
ስግረ-ፓሲፊክ ዘለዋ ሃገራት ዘሎ ንግዳዊ
ልውውጥ ካብቲ ኣብ ዓለም ዝካየድ
ን14 ሚእታዊት ጥራይ ዝሽፍን ኰይኑ፡
ኣመሪካ ምስ እትሕወሶ ግን እቲ ቝጽሪ
ናብ 40 ሚእታዊት ክድይብ ከም
ዝኽእል ክኢላታት ይሕብሩ።

ተወሳኺ . . .

ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ሮድሪጎ
ዱተርተ፡ የካይዶ ንዘሎ ቃልሲ
ኣንጻር ዕጸ-ፋርስ ንኽትምርምር
ኣኽባሪት ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት-ፍርዲ
ገበን ናብታ ሃገር ምስ እትኣቱ
ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትዋ ምዃኑ
ኣጠንቂቑ።
እቲ
ፕረዚደንት
ትማሊ
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ፊሊፒንስ ኣባል ናይ ኣህጉራዊ
ቤት-ፍርዲ ገበን ስለ ዘይኰነት፡
ኣህጉራውያን ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ
ጉዳይ ሃገሩ ዘእቱ ከም ዘይብሎም
ሓቢሩ። ዋላ’ውን ኣፈናዊ መርመራታት
ንኽገብሩ “ሕጋዊ ስልጣን የብልኩምን”
ድማ ኢሉ።
እቲ ብኣኽባሪት ሕጊ ፋቱ ቤንሱዳ
እናተመርሐ ዝካየድ ዘሎ መርመራ፡
ብቐንዱ ነቲ ኣብታ ሃገር ተኻይዱ
ዝበሃል ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት
ንምጽራይ ምዃኑ ይፍለጥ። እንተዀነ፡

እቲ ፕረዚደንት እቲ ኣብ ልዕሊኡ
ዝካየድ ዘሎ መርመራታት ሕጋዊ ከም
ዘይኰነን እታ ኣኽባሪት ሕጊ ናብ ሃገሩ
ምስ እትኣቱ ክቕይዳ ምዃኑን እዩ
ዝሕብር ዘሎ።
ዱተርተ፡ ናብታ ልእኽቲ ኣብ ዝቐንዐ
መግለጺኡ፡ “ናብ’ዚ ኣይትምጽኢ፡ እንተ
መጺእኪ ድማ ኣብ ማሕቡስ ክዳጕነኪ
እየ። ምኽንያቱ እቲ ከተካይድዮ
እትሓስቢ ዘሎኺ መርመራታት መበገሲ
ኣልቦን ዘይሕጋዊን ስለ ዝዀነ፡” ክብል

ኣጠንቂቑ ኣሎ።
ኣባል ናይቲ ኣህጉራዊ ቤትፍርዲ ዝነበረት ፊሊፒንስ ብቕጽበት
ከተንሳሕብ ምዃና እያ ትገልጽ።
እንተዀነ ብመሰረት እቲ ውዕል፡
ሓንቲ ሃገር ካብቲ ኣህጉራዊ ቤትፍርዲ ከተንሳሕብ እንተ ዀይና፡
ቅድሚ ዓመት ንዋና ጸሓፊ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ከተፍልጥ ከም ዘለዋ
እያ ትእዘዝ። እታ ናይ ምንስሓብ
ጥርዓን ዘቕረበት ሃገር፡ ቅድሚ ነቲ
ጥርዓን ምእታዋ ኣብ መስርሕ መርመራ
ዝርከብ ጉዳይ ክህልዋ ከም ዘይግባእ እቲ
ቤት ፍርዲ ይገልጽ።
ፕረዚደንት ዱተርተ በቲ ንሱ ዘበገሶ
‘ቃልሲ ኣንጻር ዕጸ-ፋርስ’ ኣስታት 4
ሽሕ ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እዩ
ዝገልጽ። እንተዀነ፡ እቲ ኣህጉራዊ ቤት
ፍርዲ፡ እቲ ቍጽሪ ካብቲ ብዱተርተ
ዝተገልጸ ብሓሙሽተ ዕጽፊ ዝዛይድ ከም
ዝዀነ ኣረዲኡ።

ቻይና ዝዓበየ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዳ

ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጅን-ፒንግ፡
ሃገሩ ዘካየደቶ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ
ኣብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ዝተኻየደ
ወተሃደራዊ ልምምድ ብኣካል ተረኺቡ
ከም እተዓዘቦ ተገሊጹ።
ኣብቲ ልዕሊ 10 ሽሕ ወተሃደራት
ዝተኻፈልዎ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ፡
48 መራኽብ ውግእን 76 ዝተፈላለያ
ነፈርቲ ውግእን ከም ዝተሳተፋ ሚኒስትሪ

ምክልኻል እታ ሃገር ሓቢሩ ። ኣብቲ
ወተሃደራዊ ልምምድ ወተሃደራዊ ክዳን
ወድዩ ብኣካል ዝተረኽበ ፕረዚደንት
ሺ ጂን-ፒንግ፡ ኣብ ቻንግሻ ዝተሰምየት
መርከብ ውግእ ብምዃን መደረ ከም
ዘስምዐ እውን ተፈሊጡ።
ፕረዚደንት ሺ ኣብ መደረኡ፡ ቀንዲ
ዕላማ ናይቲ ልምምድ፡ ብዴሳዊ ሰልፊ
ቻይና እናተመርሐ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት

ዓለም ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ባሕሪ ምቛም
ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ፕረዚደንት ኣብ
2012 ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንደሓር
ሓይሊ ባሕሪ እታ ሃገር ካብቲ ቅድሚ
ሕጂ ዝነበሮ ዓቕሚ ርኡይ ዕብየት ከም
ዘመዝገበ እዩ ዝንገር።
ከም ዝፍለጥ፡ ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ኣብ
ገማግም ባሕሪ’ታ ሃገር ጥራይ ዝተሓጽረ
ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝነበሮ ኰይኑ፡
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣማዕቢሉዎ ዘሎ
ብቕዓት ግን ካብ ከባቢኡ ሓሊፉ ናብ
ህንዳዊን ሰላማዊን ውቅያኖሳት ጽልዋ
ክህልዎ ዘኽእሎ ዓቕሚ ኣጥርዩ ምህላዉ
እዩ።
እንተዀነ፡ እቲ ንኽልተ መዓልትታት
ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ልምምድ ቀንዲ
ዕላማኡ ነተን ኣብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና
ናይ እጀታ ሕቶ ዘቕርባ ዘለዋ ከም
ፊሊፒንስ፡ ቬትናምን ካልኦትን ዝኣመሰላ
መዳውብታ ሃገራት ንምጥንቃቕ
ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ
ዝገልጹ።

ሶማል - ኣብ ሜዳ ኲዕሶ መጥቃዕቲ ቦምብ ተኻይዱ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ እትርከብ
ካዋድወሲ ዝስማ ንእሽቶ ከተማ
ዘጋጠመ ፍጻመ እዩ። ምምሕዳር
ናይታ ከተማ ነቲ ብዘይ ፍቓድ
ዝተሰርሐ ኣስታት 90 ገዛውቲ
ንምፍራስ ሰራሕተኛታት ኣዋፊሩ።
ሓደ ሰብኣይ ግን ጓል ሽድሽተ
ወርሒ ናጽላ ሒዙ ኣብ ናሕሲ ደው
ኢሉ ክጭድር ይጅምር። “ገዛይ ምስ
እተፍርሱለይ፡ ንጓለይ ካብዚ ክድርብያ
እየ፡” እናበለ ክግዕር ጀመረ። ኣብቲ
ከባቢ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ነቲ
ኩነታት ንምህዳእን ንህይወት እታ
ህጻን ንምድሓንን ምስቲ ሰብኣይ
ክረዳድኡ ፈተኑ። እንተዀነ፡ ሰብኣይ
ዕጭ ሓንፈፈ።
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ካቴድራል

ክረዳዳእ ከም ዘይክእል ዝተገንዘቡ
ኣባላት ፖሊስ ብወገኖም፡ ኣብ ዙርያ’ታ
እቲ ሰብኣይ ተሰቒሉላ ዝነበረ ገዛ
ዓጐጉ። ሓደ ድማ ደይቡ ብዝተኻእለ
መጠን ህይወታ ከድሕን ተረዳድኡ።
እቲ ኣባል ፖሊስ ናብቲ ናሕሲ
ብምድያብ ብቕልጡፍ ነቲ ሰብኣይ
ጎቢጡ ነታ ህጻን ንምድሓን ተጓየየ።
ኰይኑ ግን ሰብኣይ ቀዲሙ ስለ
ዝረኣዮ ነታ ህጻን ‘ሰው’ ኣቢሉ
ሰንደዋ። ዕድላ ጸቢቑ፡ ኣብ ኢድ
እቶም ኣብ ታሕቲ ኰይኖም ክጽበዩ
ዝጸንሑ ኣባላት ፖሊስ ብምዕላባ ብዘይ
ዝዀነ መጕዳእቲ ክትድሕን ከኣለት።
ጨካን ኣቦኣ ግን ናብ ቤት ማሕቡስ
ተወስደ።
ዕለት
14/4/2018

ኣብ ከተማ ባራወ - ሶማል ብዝተፈጸመ
መጥቃዕቲ ቦምብ ሓምሽተ ሰባት
ህይወቶም ክስእኑ እንከለዉ 10 ድማ
ከም ዝቖሰሉ ተሓቢሩ።
እቲ ኣብ ሞንጎ ክልተ ጋንታታት ኵዕሶ
እግሪ ናይ ምሕዝነት ጸወታ እናኣካየዳ
እንከለዋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ፡ ብዕጡቕ
ጕጅለ ኣል-ሸባብ ዝተኻየደ ከይኰነ ከም
ዘይተርፍ እዮም ሰብ መዚ’ታ ሃገር
ሓቢሮም። ኣፈኛ ፖሊስ ናይታ ከተማ
ከም ዝሓበሮ፡ እቲ መጥቃዕቲ ነቶም
ግጥም ክዕዘቡ ናብቲ ሜዳ ዝመጹ እሞ
መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን
ግን ኣብ ቦታኦም ዘይነበሩ ሰበ-ስልጣን
መንግስቲ ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ።
ብናይ ርሕቀት መቈጻጸሪ ከም እተተኰሰ
ዝገልጽ ኣሰራት ከም ዘሎ ድማ ፖሊስ
ወሲኹ ሓቢሩ።

ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ
መሓመድ፡ “ነዚ መጥቃዕቲ ክፍጽም
ዝኽእል፡ እቲ እንኮ ጸላኢ ሶማል ዝኾነ
ኣል-ሽባብ’ዩ” ብምባል ኰኒኑ። “ኣል-ሽባብ
ህይወት ናይቶም ኵዕሶ ዝጻወቱ ዝነበሩ
ኰተቴ እዩ ኣጥፊኡ። ብዘይካኡ ካልእ
ጎደና

ጎደና ዶጎሊ-171-65፡ ከባቢ ኣልፈርማዮ ጥቓ እንዳ ኦርሲ ጋራጅ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ጸላኢ የብልናን፡” ድማ ወሲኹ።
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ መቓዲሾ
ኣብ ዝርከብ ናይ ሓለዋ ነቑጣ በቲ
ዕጡቕ ጕጅለ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ
ቦምብ ክልተ ወተሃደራት ከም ዝተቐትሉ
ይፍለጥ።
ቁ.ስልኪ
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