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ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከባ ናይ
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ናይ
11 ክፍሊ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ተመሃሮ
ተቐቢላ ንሃገራዊ መልቀቒ ፈተና እተዳሉ
ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ-ሳዋ፡
ብ12ን 13ን መጋቢት ገምጋም ስራሕ
ኣካዪዳ።
ኣብቲ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመጹ
ሓለፍቲ ክፍልታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡

ጨናፍር ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ኣሃዱታት
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ፡
ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራትን
ካልኦትን ዝተረኽቡሉ ገምጋም፡ ርእሰመምህር ናይ’ታ ቤት-ትምህርቲ መምህር
ርእሶም ገብረሂወት፡ ሎሚ ዓመት - ካብ
103 ናይ 2ይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ
ዝመጹ፡ 50.3 ሚእታዊት ደቂ-ኣንስትዮ
ዝርከባኦም 13,559 ተመሃሮ ተቐቢላ

ከተምህር ከምዝሓገየት ገሊጹ።
ዘይምምዳብ መማህራን ኣብ እዋኑ፡
ትሑት መጠን ምሕላፍን ትሑት
ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮን፡ ካብቲ ኣብ ናይ
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝርአ
ጸገማት ምዃኑ ዝሓበረ መምህር ርእሶም፡
ውጽኢት ኣሕደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ
ይንኪ ስለዘሎ - ፍሉይ ኣቓልቦ ክግበረለን፡
ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ዝለዓለ ወፍርን

ጻዕርን ክካየድ ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ ድማ፡ ኣብ ዞባታት ዝርከባ
ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ
ጻዕረን ከሐይላ፡ ትምህርቲ መዘና
ብዝለዓለ ክድፋኣሉ፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ
ዋርሳይ ይከኣሎ ብቑዕ ዲጂታላዊ ቤተንባብ ክዋደድ ዝብሉን ካልኦትን ሓሳባት
ኣቕሪቦም።
ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ

ርእሶም፡ ነቲ ገምጋማዊ ኣኼባ ኩሎም’ቶም
ኣብ ዞባታት ዝነጥፉ ፈጸምቲ ኣካላት
ተሳቲፎምዎ ብምህላዎም፡ ዝጸንሐ
ጉድለታት ብኣጋ ተኣሪሙ ንዝለዓለ
ውጽኢት ክጽዓር ተላብዩ።
ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ-ሳዋ፡
ካብ እትጅምር - ልዕሊ 200 ሽሕ
ተመሃሮ ተቐቢላ ከምዘምሃረት ሰነዳታ
የረድኡ።

ኤርትራ፡ ንስግኣት ተርእዮ ኣንበጣ ምድረ-በዳ ተቘጻጺራቶ
ኤርትራ፡ ንዝነበረ ስግኣት ተርእዮ
ኣንበጣ ምድረ-በዳ ከም እተቘጻጸረቶ፡
ኣብ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት
ሃገራት - ፈጻሚ ጸሓፊ ኮሚሽን ማእከላይ
ዞባ ምቊጽጻር ኣንበጣ ምድረ-በዳ፡
ኣሰይድ ማእሙን ኣልዓለዊ ገሊጹ።
ንኩነታት ኣንበጣ ምድረ-በዳ ኣብ
ኤርትራን ሚኒስትሪ ሕርሻ ንምቊጽጻሩ
ዘካይዶ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕርታትን ብኣካል
ንምዕዛብ ዝመጸ ኣሰይድ ማእሙን፡
ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ
መግለጺ፡ ኣብ 32 ሽሕ ሄክታር ንዝነበረ
ስግኣት ኣንበጣ ምድረ-በዳ ንምቊጽጻርን
ንምግታእን ዝተሰላሰለ ዕማም ዕዉት
ምንባሩ፡ ኣንበጣ ምድረ-በዳ ብባህሪኡ
ዶብ-ሰገር ስግኣት ስለዝኾነ ግን፡ እቲ
ጻዕሪ ቀጻሊ ክኸውን ግድነታዊ ከምዝኾነ
ገሊጹ።
ኤርትራ፡ ሱዳን፡ ስዑዲ-ዓረብ፡ ግብጺን
የመንን ኣብቲ ንምፍራይ ኣንበጣ ምቹእ
ዝኾነ ከባቢ ስለዝርከባ፡ ቀጻሊ ስራሕን
ውህደትን ከምዘድልየን ዝሓበረ ኣሰይድ

ማእሙን፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ
ከባቢ 80 ሽሕ ሄክታር ንዝጸንሐ ስግኣት
ብምጥቃስ፡ ንምብዳሁን ንምቕንጣጡን፡
ኣብ መንጎ’ተን ሃገራትን ካልኦት ሃገራት
ናይ’ቲ ዞባን፡ ዘላቒ፡ ውሁድን ተመላላእን
ጻዕሪ ክወሓስ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ኣንበጣ ምድረ-በዳ ዝፋረየሉ ቦታ
ሰፊሕ፡ ንኽትድህስሶን ክትቈጻጸሮን ድማ
ኣሸጋሪ ምዃኑ ዝገለጸ ኣሰይድ ማእሙን፡
ተራ ናይ’ቶም ኰለላታት ብምክያድ
ቅልጡፍ ሓበሬታ ዝህቡ ዳህሰስቲ
ልዑል ምዃኑ ብምሕባር፡ ኣብ ኤርትራ
ንዝተዓዘቦ ኣድማዒ ኣበርክቶ ዳህሰስቲ
ሞጒሱ።
ኮሚሽን ማእከላይ ዞባ ምክልኻል ኣንበጣ
ምድረ-በዳ፡ ን16 ሃገራት ማለት ኤርትራ፡
ኢትዮጵያ፡ ሱዳን፡ ስዑዲ ዓረብ፡ የመን፡
ጂቡቲ፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ንኣንበጣ
ምድረ-በዳ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን
መንገዲ ቅሉዓት ዝኾና ሃገራት ዝጥርንፍ
ኮይኑ፡ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈቱ ኣብ ካይሮ
- ግብጺ እዩ።

ሓዳስ
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ሽዕብ - ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብ ትምህርቲ ዕብየት ኣርእዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ፡ ተሳታፍነት
ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብ
መኣዲ
ትምህርቲ፡ ምስ ምውሳኽ ደረጃ
ዝንኪ እኳ እንተኾነ፡ ሎሚ ዓመት
መጠናዊ ዕብየት ከም ዘመዝገበ፡
ብ12 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ
ኣኼባ ተገሊጹ።

ጊንዳዕ - ኣብ ውጽኢት
ኣብ ሓጋዝ፡
ትምህርቲ ዕብየት
ወፈራዊ ጽርየት
ተመዝጊቡ

ተኻዪዱ

ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ኣብ
ውጽኢት ትምህርቲ ዝተመዝገበ
መጠናዊ ዕብየት ንዝያዳ ስራሕ
ዘተባብዕ ምዃኑ፡ ንጥፈታት ቀዳማይ
መንፈቕ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ
ኣኼባ ተሓቢሩ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ
ኣብቲ ንኡስ ዞባ፡ መምህር ገብረእየሱስ
መለስ፡ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት፡
መጠን ምሕላፍ ኣብ መባእታ
80 ሚእታዊት፡ ኣብ ማእከላይን
ካልኣይን ደረጃ 68 ሚእታዊት፡ ኣብ
ሻሙናይ ክፍሊ ድማ 72 ሚእታዊት
ከምዝነበረ፡ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ
ዓመት ክነጻጸር እንከሎ - ብገምጋም
ናይ 2 ሚእታዊት ዕብየት ከምዘርኣየ
ገሊጹ።
ንተሳታፍነት ብዝምልከት፡ ቁጽሪ
ተመሃሮ ኣብ መባእታ ክውስኽ
እንከሎ፡ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን
ደረጃታት ግን ምቁራጽ ደቂ-ኣንስትዮ

ይርአ ስለዘሎ፡ ጠንቁ ተለልዩ ፍታሕ
ክርከበሉ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ ርሑቕ ከባቢታት መትከል
ኣቤት፡ ሸባሕ፡ ለዓይተንን ማደርን
ትምህርቲ ዘይረኽቡ ዝነበሩ ቈልዑ
ዕድል ተኸፊቱሎም ጽቡቕ ክስጒሙ
እንከለዉ፡ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ
ግን ከም’ቲ ዝድለ ብዘይምዃኑ ተራን
ኣበርክቶን ኣመሓደርቲ ከባቢ ክዓዝዝ
መምህር ገብረእየሱስ ኣተሓሳሲቡ።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ ምጅማር ትምህርቲ
ዝርአ ምድንጓያት ተመሃሮ ዝእረመሉ
መንገዲ ክርከብ፡ ዓይኒ-ምድሪ ዘይብለን
ኣብያተ-ትምህርቲ ክስራሓለን ዝብሉ
ርእይቶታት ኣቕሪቦም።
ብኻልእ ወገን፡ ነበርቲ ጊንዳዕ፡ ኣብ
ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ
ቤት-ትምህርቲ ስዉእ ስዒድ ፈረጅ
ንዝጸንሐ ጽበት መምሃሪ ንምፍታሕ፡
ብተበግሶኦም ክልተ ተወሰኽቲ
መምሃሪ ክፍልታት ሰሪሖም።

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
ሳምራዊት መለስ
ሊድያ ስልጣን

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተሌሄም ታደሰ
ሳራ ኣለም

ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ብሰንኪ
ጉድለት ጽርየት ክኽሰቱ ዝኽእሉ
ሕማማት ንምቁጽጻር፡ ምቅጻል
ጐሓፍን ምቑራጽ ገረብ ተምሪ
ሙሳን ዘጠቓለለ ወፈራዊ ጽርየት
ኣካዪዶም።
እቲ ስራሕ፡ ብተሳትፎን ውህደትን
ኩሎም
ኣካላት
ስለዝተኻየደ
ውጽኢታዊ
ምንባሩ፡
ካብ
ምምሕዳር’ቲ ንኡስ ዞባ ዝተረኽበ
ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ናይ ኣገልግሎት ዕለቱ ዝወደቐ
ሃለኽቲ ነገራት ንምቁጽጻር እውን፡
ብዕቱብ ይስራሓሉ ከምዘሎ እቲ
ሓበሬታ ገሊጹ።

ኣብ ዝሓለፈ መንፈቕ፡ ኣብ
መባእታ 40 ሚእታዊት፡ ኣብ
ማእከላይ ደረጃ 21 ሚእታዊት፡
ኣብ ካልኣይ ደረጃ 13 ሚእታዊት
ዝነበረ ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ፡
ሎሚ ዓመት ኣብ ማእከላይን
ካልኣይን ደረጃ ዘተባብዕ ዕብየት
ከምዘርኣየ ዝገለጸ ጸብጻብ’ታ ቤትትምህርቲ፡ ብዝሒ ምቁራጽ ደቂኣንስትዮ ኣብ መባእታ ኣሰካፊ
እናኾነ ይመጽእ ብምህላዉ ውሁድ ጻዕሪ ከምዘድሊ የገንዝብ።
ኣብ ወቕቲ ምጅማር ትምህርቲ
ብተመሃሮ ዝርአ ምድንጓይ፡
ምብኳርን ምቁራጽን፡ ከምኡ’ውን

ሰብኽ-ሳግማዊ መነባብሮ፡ ገለ
ካብ’ቶም ንተሳታፍነትን ውጽኢትን
ተመሃሮ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ደቂኣንስትዮ ድማ ብፍላይ፡ ብኣሉታ
ዝጸልዉ ዘለዉ ምዃኖም ተገሊጹን
ዓሚቚ ዘተ ተኻዪዱሎምን።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ሱፐርቫይዘር መሰረታዊ ትምህርቲ
መምህር ንቀዲሞስ ሓይልኣብ፡
ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት
ንምዕባይ፡ ተራን ኣበርክቶን ወለዲ፡
መማህራንን ኣመሓደርቲን ክዓዝዝ
ተላብዩ።

ሰንዓፈ - ደገፍ ዝረኸቡ
ጽጉማት ለውጢ
ኣምጺኦም
ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ፡ ብጥሪትን
ካሮሳታትን ዝተጣየሱ ጽጉማት
ዜጋታት፡ ኣብ መነባብሮኦም ለውጢ
ከምዘምጽኡ ሓቢሮም።
ገለ ብከብቲ፡ ገለ ብኣባጊዕን ገለ
ድማ ብሰረገላታት ከምእተጣየሱ
ዝሓበሩ’ቶም ኤሪና ዝተወከሰቶም
ወገናት፡ ብዝረኽብዎ ኣታዊታት

ስድራ-ቤቶም ብግቡእ ክኣልዩ
ከምዝኸኣሉ ገሊጾም።
ሓላፊት ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ
ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ፡ ወይዘሮ መድሃኒት
ግርማይ፡ ነፍሲ-ወከፍ ስድራ ብዋጋ
10 ሽሕ ናቕፋ ከም እተጣየሰት
ሓቢራ።

ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ

ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን . . .
ክትግበሩን ይኽእሉ።
ብተወሳኺ’ውን፡ ዝናብ ተጸቢኻ
ንዝካየድ ሕርሻዊ ምህርቲ፡ እቲ
ዝናብ ባዕሉ ቀንዲ ምንጪ ማይ ስለ
ዝዀነ ንጥፈታት ማይ-ኮዖ ክካየደሉ
ይኽእል። ቀጻልነት ሕርሻዊ እትዋት
ዘለዎ ቦታ፡ ንምፍጣርን ምርግጋእን
ሚዛን ማይ-ኮዖ ንውሕሉል ምሕደራ
ማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ዝርከብ
ዝናብ ዘይስሩዕን ሃንደበታውን ምስ
ዝኸውን፡ ኣብ ንጥፈታት ሕርሻ
ንእቶት ዓቢ ሃስያ ስለ ዘለዎ፡
ሓረስቶት ኣቐዲሞም ምድላዋት
ክገብርሉ ይግባእ።
ምሕደራ ሓመድን ማይን ኣብ
ማይ-ኮዖ፡ እዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ
ኣገባብ የጠቓልል፡- 1.ቅናታዊ ዛላ
(Hill side terrace)፡
ኣብ ዝደኸየ ወይ ዝተባሕጎገ
ስንጭሮ፡ ሓመድን ማይን ንምዕቃብ
ዝስራሕ ዛላ’ዩ። ቀንዲ ዕላማኡ ንሓደ
ኣጻድፍ መሬት ብምድምዳም፡ ናብ
ጸፈሕ ቃጽዖ ብምቕያር ኣግራብ
ተተኺሎም ከም ዝዓብዩ ይግበር።
ቅናታዊ ዛላ ኣብ ኣዝዩ ዝተባሕጎገ፡
ውሱን ቡቕሊን ተኽሊን ዘለዎ
ብናህሪ ናይ ምምላስ ዓቕሚ ዘይብሉ
ቀላጥ ጎቦ ክስራሕ ይግባእ።

2, ጋብላዊ ዛላ (Micro basins)፡
ኣብ ውሽጢ ቅናታዊ ዛላ ናይ
ፍርቂ ወርሒ ቅርጺ ዘለዎ ኰይኑ፡
ንደገፍ ቅናታዊ ዛላ ይስራሕ። እዚ
ዓይነት ዛላ ኣብ ዝተባሕጎገ መሬት
ንዝትከሉ ኣግራብ ምቹእ ኩነታት
ንምፍጣር ይህነጽ። እቲ ቐንዲ
ኣተኲሮኡ እኹል ማይ ብምኽዛን፡
ጠሊ ብምዕቃብን ንዝተተኽለ
ገረብ ኣብ ግዜ ሓጋይ ብዘይ ጸገም
ንኽጸድቕን ይሕግዝ።
3, ከትርታት (Check-dam)፡
ኣብ ቅራራትን ስንጭሮታትን
ናህሪ ውሕጅ ንምንካይ፡ ብመንደቕ
ኣብ ውሱን ርሕቀት ዝስራሕ ናይ
ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣገባብ’ዩ።
ከትሪ ብእምኒ፡ ብጋብዮን ንቑጽ
ዕንጨይትን ክስራሕ ይከኣል። ናይ’ዚ
ዕላማ፡ ናህሪ ውሕጅ ብምጉዳል፡
ሓመድ ኣብ ቦትኡ ከም ዝተርፍ
ብምግባር ካብ ዝበኣሰ ፍግረ-መሬት
ንምክልኻል እዩ። ብተወሳኺ’ውን፡
ንውሓት ጎቦታት ብምስባር፡ ኣብ
ሞንጎ ከትሪታት ንዘሎ ቦታ ብምጽባብ፡
ንናህሪ ማይ ብምጉዳል መሬት ከም
ዝረግእ ይገብር።
4, ምሕዛእ (Enclosure)፡
ንሓደ ቦታ ብቐዋምን ንውሱን

ግዜን፡ ካብ ንጥፈታት ደቂ-ሰብ፡
መጓሰን ጥሪትን ብምሕራም ባህርያዊ
ቡቕሊ ዳግማይ ከም ዝስስን ምግባር
እዩ። ኣብ ምምስራት ሕዛእትታ፡
ብንጹር ኣገባብ ኣብ ባይታ ክምልከት
ኲሉ ነባሪ ዓዲ ከም ዝሰማማዓሉ
ምግባር የድሊ።
ኣብ ውሽጢ ሕዙእ ቦታ ዝርከብ
ሃጓፍ መሬት ቁጠባዊ ረብሓታት
ዘለዎም ኣግራብ፡ ከም ዝትከለሉ
ምግባር ኣካል እቶት ምዕባይ ስለ
ዝዀነ ክድፍኣሉ ይግባእ። ህዝቢ
ሳዕሪ ዓጺዱ ንኽጥቀም፡ መተካእታ
ናይ ዝተሓዝአ ቦታ ካልእ መጋሃጫ
መሬት ክዳሎ ይግባእ። ሕዛእቲ
ቦታታት ንሕርሻ ምቹእ ኣብ ዘይኰነ
ቦታ እንተ ተጌሩ፡ ተማራጺ ስለ
ዘይኰነ ብኣግኡ ክቋረጽ ይግባእ።
ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን
ማይን፡ ኣብ ምውሓስ ኣከባብ
ልዑል ኣተዋጽኦ ሰለ ዘለዎ ኲሉ
ኣካል ክደፍኣሉ ይግባእ። ብመሰረት
መላእ ሕብረተ-ሰብ ሓቢሩ ዘካይዶ
ወፈራታት፡ ኣድማዒ ውጽኢት
ክሕፈስ ይከኣል። ብእኡ መንጽር ኣብ
ሕርሻዊ ንጥፈታት፡ ዕቤት እቶት ስለ
ዝረአ፡ ውሕሰነት መግቢ ብምሉእ
ኣሃዝ ክረጋገጽ ይከኣል።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.169
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ዳህላክ ነጋሲ

ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ማይ-ኮዖ

መንእሰይ ዮናስ ንጉሰ

ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን
ማይን፡ ኣብ ከባብያዊ ውሕሰነትን
ማሕበረ-ቍጠባዊ ዕቤትን ልዑል
ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። እቲ ንጥፈታት
ብዙሕ ዕዮታት ዘጠቓልል ኰይኑ፡
ቀንዲ ዕላምኡ ባህርያዊ ሃብቲ ካብ
ተፈጥሮኣውን ሰብኣውን ሓደጋታት
ብምክልኻል፡ ጥጡሕ መጻኢ
ንምፍጣር እዩ። ኣቃውማ መሬት
ሃገርና ኣብ ግምት ብምእታው፡
ኣገዳስነት ምዕቃብ ሓመድን ማይን
ልዑል ሰለ ዝዀነ፡ ብቐጻሊ ሰፋሕቲ
ዕማማት ይሰላሰሉ። ንሎሚ ብዛዕባ
ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን
ማይን ኣብ ማይ-ኮዖ ዝምልከት
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ኣሃዱ
ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡ መንእሰይ
ዮናስ ንጉሰ ዝሃበና ሓበሬታ እንሆ
ይስዕብ።
ማይ-ኮዖ ሓውሲ ኣጻድፍ ወይ
ጽፍሓዊ ቅርጺ መሬት ኰይኑ፡ እቲ
ዝዘንብ ማይ ካብ ዝለዓለ ብራኸ
ናብ ሓደ ሩባ ይፈስስ። ማይ-ኮዖ
ካብ ዝነኣሰ ሩባን ስንጭሮን፡ ክሳብ
ድምር እኩባት ተፋሳስ የጠቓልል።
ብተወሳኺ’ውን፡ ትሕተ-ቅርጺ ማይኮዖ ብምስሊ ገረብ ክግለጽ ይከኣል።
ንኣብነት፡ ናይ ሓንቲ ገረብ ብዙሓት
ጨናፍር፡ ኣብ ሓደ ጉንዲ ይጽንበሩ።
ማይ-ኮዖ እውን ብተመሳሳሊ ብንኣሽቱ
ወሓይዝ ተኣኻኺቡ፡ ኣብ ሓደ ዓቢ
ሩባ ይራኸቡ። ኣብ’ቲ ትሕተ-ቕርጺ
ዝተፈላለዩ ባህርያዊ ትዕድልቲ
ይርከብ። ከምኡ’ውን፡ ኣብ ሕርሻዊ
ንጥፈት ዘተኰሩ ሰፋሕቲ ዕማማት
ይሰላሰሉ።
ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ
ማይ-ኮዖ፡ ኣብ ምውሓስ ከባቢ ብዙሕ
ረብሓታት ኣለዎ። እንተዀነ፡ ብሰንኪ
ክሊማዊ ለውጥን ዘየቋርጽ ዕለታዊ
ንጥፈታት ደቂ-ሰብን፡ ምድካይ
ማይ-ኮዖ ከጋጥም ይኽእል። ገለ
ነቲ ዕንወት ዝኸስቱ ጠንቅታት ምስ
እንምልከት፡ ፈለማ ምቑራጽ ኣግራብ
ንሕርሻዊ መዓላ ንኸገልግል ተባሂሉ
እዩ። ቀጺሉ፡ ምብዳም መጋሃጫ
ብሰንኪ ዝተፈላለየ ምኽንያት እዩ።
ስዒቡ፡ ምህላኽ ዘይተኣደነ ዕንጨይቲ
ንዘቤታዊ ኣገልግሎትን ምስራሕ

ኣባይትን፡ ከም ቀንዲ ቀስቀስቲ
ነጥብታት ኣብ ምድካይ መሬት
ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ፍግረ-መሬት ምንቅስቓስ ወይ
ምጉዓዝ ሓመድ ካብ ሓደ ቦታ
ናብ ካልእ ኰይኑ፡ ብሰንኪ ክሊማዊ
ረቛሒታት ብ(ንፋስን ማይን) ዝያዳ
ይጽሎ። ከም ሳዕቤኑ፡ ንፍርያምነት
ሓመድ ብኸቢድ ከዕኑ ይኽእል።
እቲ ኣብ ከባቢ ዝወርድ ዕንወት፡
ኣብ ሓጺር ግዜ ተለልዩ መፍትሒ
ክረክብ ኣጸጋሚ እዩ። ስለዚ፡ እቲ
ሓመድ ብዘገምታ ቀጻሊ እናተባሕጎገ፡
ኣብ ውሑድ ዓመታት ፍርያምነት
ሓመድ ምሉእ-ብምሉእ ተጋሒጡ
ክኸይድ ይኽእል።
ኣብ ኤርትራ ንፍግረ-መሬት
ዘቀላጥፍ፡ ብዙሕ ባህርያዊ ረቛሒታት
ኣሎ። ንኣብነት፡ ኣብ ከበሳ ዝርከብ
ኣጻዳፍ ቅርጺ-መሬት፡ ብርቱዕ ዝናብ
ምስ ዘነበ ንናህሪ ስለ ዝጓዓዝ እንትርፎ
ሓመድ ንኣሽቱ ኣእማን’ውን
ባሕጒጉ ይማላእ። ብፍላይ ሕርሻዊ
ቦታ ድሩቕን ትሑት ሽፋን ቡቕሊን
ምስ ዝህልዎ፡ ብዘይ ንሕስያ ንዂሉ
ለኻኺሙ ይጓዓዝ። እቲ ኣብ
ምብራቓውን ምዕራባውን ጎላጉል
ዝፈስስ ማይ-ኮዖታት፡ ብቕልጡፍ
ስለ ዝውሕዝ፡ ኣብ ላዕላዋይ ሽፋን
ሓመድ ንዝርከብ ሃብታም ትሕዝቶ
ባሕጒጉ ይማለኦ።
ብተወሳኺ’ውን፡ ፍግረ-መሬት
ብዝናብ ጥራይ ዝኽሰት ከባብያዊ
ዕንወት ኣይኰነን። ብሰንኪ ብርቱዕ
ንፋስ ዝስዕብ ፍግረ-መሬት፡ ኣብ
ምድካይ መሬትን ኣብ ምብኣሰ
ሳዕቤን ድርቅን ልዑል ተራ ኣለዎ።
ነዊሕ ናይ ድርቂ እዋናት ዘለዎ
ቦታ፡ ህቦብላዊ ንፋስ እንተ ተሓዊስዎ
ሰፊሕ ምብሕጓግ መሬት ክኽሰት
ይኽእል።
ሓመድ ብዝተፈላለየ መስርሓት
ሓሊፉ ንኽፍጠር፡ ነዊሕ ዓመታት
ይወስደሉ። ብኣንጻሩ፡ ንኽጠፍእ
ወይ ክበርስ ኣዝዩ ሓጺር ግዜ
የድልዮ። መብዛሕትኡ ትሕተ-ቕርጺ
ሃገርና፡ ጎቦታትን ስንጭሮታትን
ዝበዝሖ ስለ ዝዀነ፡ እቲ ዝናብ ኣብ
ውሑድ ግዜ ቅልጣፈ ብዝተሓወሶ
ናህሪ ይጓዓዝ። ስለዚ፡ ኣቃውማ
መሬት ሃገርና ብምምልካት፡ ቀጻሊ
ግቡእ ክንክን ክካየድ ይግባእ። እቲ
ምንታይ፡ ሓመድን ማይን ቀጥታዊ
ምትእስሳር፡ ምስ ደቂ-ሰብን ከባብን
ስለ ዘለዎ፡ ቀልጢፎም ክፍወሱ እንተ
ዘይኪኢሎም ከቢዱ ሃስያ ከስዕቡ
ይኽእሉ።
ምብራስ ሓመድ ዘይከም ንውሓት
ግዜ ምምስርሑ ምብዳሙ ሓጺር

ግዜ ዝወስድ ሰለ ዝዀነ፡ ምስልሳል
ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን
ማእለያ ዘይብሎም ጥቕምታት
ይሓቁፍ። ስለዚ፡ ኣድላይነት ምፍዋስ
ማይ-ኮዖ ኣገዳስን መሰረታውን ስለ
ዝዀነ፡ ኣብዞም ዝስዕቡ ዕላማታት
ብምትኳር ይፍወስ፡# ፍግረ-መሬት ብምክልኻል፡
ሳዕቤናቱ ንምውጋድ።
# ውሕሉል ምሕደራ ንኣጠቓቕማ
ወሓይዝ ንምፍጣር።
# ብሰንኪ ውሕጅ ክወርድ
ንዝኽእል
ዕንወት፡
ብኣግኡ
ንምክልኻል።
# ኣብ ታሕተዋይ ማይ-ኮዖ
ንዝርከቡ ቦታታት፡ ብሰንኪ ዝወርድ
ብዝሒ ማይ ንዝኽሰት ዕልቕልቕ
ንምዝሓልን ንምቁጽጻርን ይሰላሰል።
#
ትሕተ-ባይታዊ
ማይ

ንምህብታም።
# ውሕሉልን ብቑዕን ኣጠቓቕማ
ሃብቲ መሬት ንምፍጣርን ንኻልእ
ሽቶታትን
ማይ-ኮዖ
ክፍወስ
ይግባእ።
ኣብ ውጥን ምሕደራ ማይኮዖ፡ ኣገዳሲ ጽልዋ ዘለዎም
ክጽንዑ ዝግበኦም ረቛሒታት
ኣለዉ። ቀዳማይ፡ ማያዊ ሓበሬታ
(hydrological
information)፡
ዓቐን ዝናብ፡ ክሊማ፡ ወሓይዝ፡
ድበትን ካልእ ትሕዝቶታትን
የጠቓልል። ካልኣይ፡ ሓመድን
ኣጠቓቕማ መሬትን (ኣጠቓቕማ
መሬት፡ ሓመድ፡ ቅርጺ-መሬት፡ ስነመሬትን ኣትክልትንን) ይሓቁፍ።
ሳልሳይ፡ ማሕበረ-ቍጠባዊ ሓበሬታ፡
ብመሰረት ድሌታት ተጠቀምቲ
ንኣድላዪ ወጻኢታት የጣምር።

እቲ ዝተጠቕሰ ሰለስተ ኣገባብ
መጽናዕቲ፡ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት
ኣተኲሩ ይሰርሕ። ንኣብነት፡ ዘድሊ
ዓቐን ንቕርጺ ማይ-ኮዖ ብግቡእ
ክፍለጥ ይግባእ። ካልእ፡ እቲ ማይኮዖ ዝርከበሉ ቅርጺ-መሬት ምልላይ።
ስዒቡ፡ ኣብ’ቲ ቦታ ዘሎ ሓመድን
ባህርያቱን እንታይ ይመስል ምልላይ።
ቀጺሉ፡ ኲነታት፡ ዓቐንን ንውሓት
ግዜን ዝናብ ብዕሙቈት ምፍላጥ።
ከምኡ’ውን፡ ኣጠቓቕማ መሬት ኣብ
ምሕደራ ማይ-ኮዖን ሽፋን ኣግራብን
ብስሩዕ ኣገባብ ክምመዩ ይግባእ።
ቀንዲ ዕላማ ምሕደራ ማይ-ኮዖ፡
ድኽነት ንምጥፋእን ውሕስነት
መግቢ ንምርግጋጽን እዩ። ንውሑስ
ምዕባለን ምሕደራ ማይ-ኮዖ፡ ተሳትፎ
ሓረስቶት ኣገዳሲ እዩ። ከም ኣካል
ምሕደራ ማይ-ኮዖ፡ ውጥን ቃጽዖታት
ኣብ ሓረስቶት ኣተኲሮ ዘድልዮ
እዩ።
እቲ ተሳትፎ ጉጅለታት ሓረስቶትን
ኮምን ክጽንበርዎ ይግባእ። ውጥን
ኣብ ዝጸድቀሉ ወይ ስራሕ ኣብ
ዝጅመረሉ
እዋን፡
ድሌታት
ሕብረተ-ሰብ ኣብ ግምት ብምእታው
ብቐዳምነት ክስራሕ ኣለዎ። ብሓባር
ዝካየድ ንጥፈታት፡ ምምሕያሽ
ምሕደራ ሕርሻን ኣጠማምታ
ሓረስቶትን ኣብ ምምዕባል ማይኮዖታት ንምዕባይ እዩ።
ምዕቃብ ሓመድ ንማይን ኣብ
ማይ-ኮዖ፡ ብዙሓት ኣገባባት ዝሓቁፍ
እዩ። ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣበየናይ
ቦታን ኩነታትን ኣገባብ ፍወሳ ማይኮዖ ብግቡእ ትጥቀም ምግንዛብ
እዩ። ገሊ’ኦም ዓይነት ማይ-ኮዖ
ኣብ ሕርሻዊ ቦታ ምቹኣት እዮም።
ካልኦት ከኣ፡ ሕርሻ ኣብ ዘይካየደሉ
ኣጻድፍ
ቦታታት
ክውጠኑን
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.169
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تب
ȹÕÕ½ȭľĔŻÍĻƩâĤȴƊœçďÁȷ
ŐŀƦ ǦÂÖŀğŤÁ

  k
ƄŊŚĉñęŗƉĄǆűǆęƌƃŶǛűę" ǎć ǢǎôŚ ƌùƇŚ ŊƖĄǆ ŚȑƢę
ƌŊĭùƯűŚǆƄŚþƱƄŊŚĉñęŗ ŚĄïĔ÷ŋŘÍǄȳƄŊğƥƄŊŚĉñęŗ
ƆĉŊƴƆǦǉġűǆĔȳÿǉƆƥŶŕĄïėǆ ǻėǆŶȟƯĉƟŶÿǉƌŊƭĜęŕǶôňŚ
ĄňƆŘ ƄŊ ƶűŅęƊõ ġôƶÿĄĉƊ ŴǆÍŗŚāŕśƉĉƱć÷ƆƌƆǂȳ

¢`Ύ ÚΎ ^`1Ύ Ê[1 Ύ 8á.̃ÖŁΎ `Ύ 8.Ύ ^]Ύ °0ØΎ
k· ÝłΎÃáΎp 0mΎ 8Ύ« Ύ«ΎÚΎ^nΎÜ+ïΎp 0lΎ
`Ύ_pΎp 0mΎĮ ôΎ Ú·pŁΎÚΎÚΎ`Ύ_pΎp 0mΎĤpŁΎ
ÚΎ¢ÚΎÜ+ïΎp 0lΎáΎ`Ύ_̐pΎÜÜΎ`Êù^Ύk«nm ł

Ƣôǉǆ ƉŊƊę ĉƟűǆ ĉġ űǡĕųȲ
ƱǆƉǎƊ ƃô ƎűŊƯ ƆƶƉĔųȳ ƌŊƂ
ƶŕ÷ƯôƆǂĄġôųȲŊùȁƆŴƢĜǎƊÍǁŶ
Ŵǆ ƄƌǌĉǄƤ Śĉñęŕǆ ƴƳĄǇȳ
ŊāȓęƶŅôÿǉƌŊÍśĉƄŊÿȞħƤ
ŶǻȞŚŴǆƄŊǄŕŉŚŚĉñęŗƉĉ
ƄŊ Ƨǎǎę ÿȞħƤ ȣùǶŚȲ ƎŚƯŶ
ĄǉĔŶƶğŕȟŕćïĚƆƧŶÍǁűǆĔȳ

`Ύ̶̱̯̯˹̷̱̯̯ΎáΎ 8Ύ^pΎ̱̰ΎÆ0ØΎô.¹ΎôùpΎÚΎ̰̱Ύ¤ĳ Ύ
Ü+ïΎ p 0lΎ  ÊÈ Ύ ù\Ύ ô.¹Ύ ôùlΎ  ĳĢ Ύ `̃nΎ
ÞΎ3ØpΎÊ±pΎ6ºΎ -ł

ƄŊƧǎǎęÿȞħƤȣùǶŚ
ŕğŗȣƌŊùȁƱǆƢĜǎƌõƯôŚ
ŚƶƎęÍǏ"
ƊõğƯǆƯƢŚÍǁűǆĔƆŶŕǉƄƃôƌ
ƢǆĜŊƄǆƏŶƊŶƢǆƉƄǆāĝƄôƗ
ćôŚ Ɔǂȳ ƧǎĬŚ Ƅġƌ÷ŘŚ Ŵǆ
ƭƢŚÍǇĉȳƄűƆŶŘǆÍǁƶŊùƧǎĬŚƌ
ƉȣĕġƙŶ ƎïŶȏƙŶ ĆƆŗ ĆƆŘƤŚ
ƄňƙÍǇĉƶĉęƏĝȳ
Ĭȓù
 ĄŊƴāŗƂ ǦƵ ǆƯƢŚ ƆƓ
ƆŶŕűŅęƊȲ ƶŕğƭęƊõ ƆƥŴŚÍƧŶ
Ƅúȳ
ǎāĖĄġƥƆŗŴǆƄŋƙȲÿ÷ȣűŚ
ŴǆġǎėŉŚƌƄňƙÍǂűǆĕĜĆƪÍĊ
ĄŊęîƎŚñŅŴ"
ƄŊŅǆűǆƄǆƏűŶȳĉƛŶǄŖƢ÷ǋŚŴ
ƢĚƄôĉŅĔƖŚŶƭŴŶĉƯňǆƱƌǁǉś
ȑƯĖĬöùƄǆűŅĔŶȳŴŕǆƄŅęƎśĉġ
ŴŘŶ Ŵǆ ƄāƥŕǆŶ ƎƢǌǉę ƆŶƉú
ƌŊňāĖŊȃùȡÍǂȳ
ŶǷȣƄňùïćĄŕƅĉƟŶƌÍƧŶ
ĜĆƪȳƉĄǆȎùǂƌ"
ĉġćāŅęŴŊǆǉĔǜĉġĜǡęƊ
Ɔǁ ŕ÷ùǁǇȳ ĩƫ ÿǉ ƌŊ ƄƌǄǋŚ
ƄƌùŴǆŉŚŚĉñęŚŴƎƖƧŶƎƃôȳ
ƶƭŅǁŊùȁćāŅęŊŶƂġƌƆŶƉôƙ
ĉġƭŅƙƄŅǆƎŚŅȓāƉĉƆŚƛƆù
ƱęƆǁƌĉƟŲÍǂȳƄŊƂŴǆĄȑāȣŗȲ
Ŵǆ Ƨǎǎę ÿȞħƤ ȣùǶŚȲ ƎŚƯȲ
ġűǻŅŊ ƢƱŕ ƎôňŚ ĉŶňĕ ƆƶƎęȳ
ƉĉƂÍƧŶĞŏƌƤŚĉñęŚŶĜĆŴėŚŶ
ƄġŕĉñĚŘŚŶ ǆƧǉŅùŴ ġôƶűŅĔȲ
ŶĉƯňôƙÿǤƳŕėÍǂƱôƨȳġôƳƌŊ
ïćĄŕƅŊƲāÍǁĔŇüƎŊùƆǉȣęȳ

ƄŊćāŅėƤñǆƢŚȲǻŶƌĔƄƌ÷ŚÕ
ƢƱŕāȓĔŚƆŶŕôƌǆƖŊǉƌÍǂȳāȓę
ŊƶŅôȲƄŊñǆƢŚƯƣŚƎŚƉƧŶƄŊ
ÿǉŋŘƄŕƒęƌĉġėāǻėǆƄƙö
ƱǆĉƟŲĉîėŚųÍǄȳ

`Ύô.¹ΎCQΎĮkΎp-¤Ύk6mįΎ̲˷̷Ύ8 ΎÅ ğΎáΎk;Ύ
Èù+Ύ¤«¼Ύ[Q¿łΎá0ÇΎÚΎÃºÚΎÜ+ïΎp 0lΎ TĢΎ`Ύ
¥ ñΎ 8pÖmpΎ k¤îΎ 0p.Ύ ̚ÚΎ ĳ̛Ύ ` Ĥ^0ŁΎ á-Ύ
ÚΎ @kΎ ÁnpΎ ĢÃ,ŁΎ `̱̯̰̳Ύ `OßÚΎ Þù-Ύ `Á¼ÞΎ 5eΎ
î-ùΎk-PłΎ`ÇΎº̃ÇΎáΎ`ΎÊkĮ ØΎÚΎ¢ÚΎÜ+ïΎ
`ØkΎ p 0mΎ `k·ıÚpΎ `Ύ 8p 0Ύ Ú0`Ύ łΎ î0Ύ
İ !Ύ`1 Ύ^`ΎÜ.5ΎĤĳΎ¼̃ÖłΎ

ƄŊŴǆŚĉñęŗñǆƢŚƌƱĤǦĔƌ"
ƄŊƏôǞƆŶƉôƗƄŊǦƵȞŕŴ
ŊŕǤǤĆęƆĜǆƆÿĉĉűǆĔÍǁȳƌùƆ
ŴǆĭǶňĩǦęÍǂȳƆƳǦŴƢôǉǆǆƗŲ
ŉŕĜŅǆ ŕÿǤǡƶŗ ġôƶƜŲ ƶŕĜǦĔ
ƏǆŲ ƆġĄƭųȳ ƄŊƳ ƎŶȞùǼ ƱôŴ
Ǣǌǆ ƆŶŕú ĩǦę ƄǡǌĞ ĉƟŲÍǂȳ
ùşƶĄïƱġȎùćŚƱĤǡĚÍǂƃùƌƃƙ
ŚǦĉŚȳƌėƎŅùāƆŶŕƜǆŲȲĄŊĔǎ
ǁǎùǇȳƆƳƆŶŘǆćôŚÍǂƆŗĄŊĔǎ
űŗƌėǁĤǦĚȳŅŗƶȣǶęĩǦęǎć
ǆŅùāȳƎŶęġưƱǆŊùŴÿĮǦŴƄúȳ
ĩǦęǁŊùÿƌƆƓƆŶŕƜűŕŅƳýǦŴ
ƉĉŗŶƙėƶǡŊĚǁāıĹƌÍǂȳƆŶŘǆ
ŶĉňùÍǁ ǻıĉŶ ĄƢǌƆŘŶ ƱǆŊúĉ
ĩǦėŚƄôƣȳ
ŊƖĄǆƃƙŶƭƧǋĞŏùƃŶǛűĖŶ
ƌŊƌùƇŚƭƧǎŘŚĄĖȓƌǇȸ
ǆǉĔǜƆŴŕćïęƊƄŊƎĔĉŗ
ƄŊŴǆñŶȑġęÿŚƉĉŴǆǢùŅŚ
Ĝėāŕż Əǆű ƄŊ ƶűǻȞõ ƶűŅęƊ
ƆƥŶȲ Ɔśĉ ĄïŶǎğŚ ŶĹ÷ǻ ĄĘŚ
ŴŊŕǉųıƌŚǻĉśñŶȑƎľǆęƨĉġ
ęƄƗ ŕĉğǻ ƄāǋĚĉôǆȳ ƆƶƉĔų
űśĉĉğǆƶĜęýƶűŅĕȲÿǉĄƭùŗ
ĄïŶǎġ ƎƖƧŶ Ɖĉ ƶǉö űǣĔǇĉ
űǆĔȳ Ŷğśĉ ǦŴ ġþĿĉųȳ ÌƆƳ
ŊĹöùƶŊȑāĊǄƄǆƏűŶÍƃúĉųȳ
ŊƶƜűŊňñǣġôƶȎƭęƊȲƄŊŗƶǉùǇ
ĊǄŅȐüÍôƗȳ
ƉĉƂĉġŅõƙǦŴŕġȡ
ƄǆĴĔȓƌŶ"

 Ąöĝ ƄŚŇƫų ƆĉŅęȳ Ĳùƭ
ƆŶƉôƗȲ ÌƆƳ ƄǆƭľĉƙŶ Ɔǂ"Í Ɖĉ
ƶŊôųĜŊǥĕƱġęÿųƄǆűŅĔŶȳƉĉ
ƶƛƆúƉęƆǇĉƄĄŴÍǁƶȓƪęȳƉĉŗ
ƃŶġŘǆŶƶŅúƆǂȳÌƆśĉÿǢƶųĉġ
ŅùƊƨĉƶƄŅǆŲÍĞƄĄŴÍǁƱĄġǦŷĉȳ
ĉƛŶǄŖňƯôǆƎĜęĂġôƶĬĜņųȳÍƃõ
ğƥƖ"
űǆĕȳƄűÍƧŶŅƳƄǤǹĆÍƳǁĹŶǁôǆÍǁ
ğƥŶǢǎôŚƌŊƖĄǆŕƢǦǎƉĉƂ ƶŊúĉȳ

ĉġƭƧǋĞŏùƃŶǛűĖŶ
Ɖŕ÷ùǁŴ"
 Ğŏù ƃŶǛűĖŶ Ɔŗ ƶǶŶŕƢ
ƭǆűŚ ĉñŶǎġŴÍǂȳ ǻŶŘƧűŖ ƖƄ
ǉĮĜňŚƯŶȎǆŗƄƋŋĉĄȓôöƎĜęý
ƢǆÍƧŶ ǢŶǋ ƄƧǋĿĉ ƧāǞ
ƎĜǦĕ ƌŊ ƶǙĄĕõ ƆƥŶÍǂ ƶùƌƯȳ
ƆƳƭǆűŚĊǄȲŊÿȞĩƂȲƄŊĉñŴȓ
ƄƉňŇǆűǻȣȳÿŶŗȓęǆŗȲƧıŊŗȲ
ñƶň ƆƗù ƄňǆŚŶ ĄğôǻǄŶ Ʊôƥ
ƉŕćƆŶŕęƃƙȲŶȟƭŚĄïŶǎğŚÍǇĉ
ĜĖĂćȳƄŊǡƴŴƆŶƧùƭņĉňŊƉĉ
ƭôň ğĘŚ ƶŕǶŴűǡ ħĉņĲŘŚ ćǆ
ƶÿôȞŶ űƤā ƋúĈŕėŚ ƶǧƭƶŶÍǂȳ
ƄŊĤįľŶĜǏęġÿŚĄġĄĕÿùǂ
ǎȣƂų ƉǆŅô ƌŊ Ɖŕć ƎƢȓƆŶ
ŕĄġĖý ŴŊ ǻıĆ Ɖĉ ƶƧƯù
ƶǡŊęŶǡƴƆęƆĝŊùþćïŶǎğŚÍǂȳ
ƄŊÍƳƆƥŶÍƳƄŊÿŶŗƉŕćƎğŊ
ĆùǇŶĜňŚƉĉƶľĄǷƶǡŊĕƱôƣ
ġŏù ƆŶǛűėŚÍǇĉȳ ƆƳ ƎŊù ƉôƗ
ǦŴȲĞŏùƆŶǛűęƊõŶŅǆŲǆƭĊÍǂ
ćôŕǆƄǆƏűŶȳ
ƄŊÍƳƆƥŶÍƳƉĉĄĉñęƏǆŶƌ
ƃƙŚűǻȣƱôƙȲŶĊǄĉĉñęŴƉĄǆ
ĔƘŊƌǇ"
ĉĉñęŴïŶǉŅŚǧȣƶŅôųĊǄÍǂȳ
ƄŊÍŗȞôćƉĉĩǦę FKDOODQJH ƎęƆǇ
ȞŗűÍǁȳ ƏǆŲ ǦŴ ĄŶǦġŗ ƄŊ ǡô
ƭƧǎŘŚïǫȡŚƄôƨƃùƌġôŚÿġŊ
ƄŊ ƶŕĄǉŊƌõ ŋŘ ƯƣŚ ĉƟŶÍǂ
ƱǎùǁƌȳġôƳŊƴƯňƆśĉƌŊĭȓȓęƌ
Ƣȑƃ ƶƜŲ űǡėŚ ĉāğŊ ǡǋȣƌȲ
űśĉ ŚĲȑȎĚĉ ŊƖĄǆ ŚƖġŅúĉ
ĉāğŊÍǂŅöāƶǡŊĔƌȳŅƳĄĜĔŚÍƳ
ƖƄŊƢǡűǆŶĉĉñęŴƎĔŊÿõƶƛƆù
ĄŶǡǎŘŚƆŶŕúÍǁƉȓŶƯǙĆĔȳ
ƆĊƖ"
ƆƥƆŊƲāűǡėŚÍǁƉĞŅõȳ
 Ɖĉ ƄŊűŚ ƆŶŘǆ ƎŚǶľĜôǆ
ŚƛƆù"

ġűĉǦňęȲ ǻŶįĹÕ  ƢƱŕ ŊǉŊǌŅĉȓÿȣÍǁǙĆĔǇȳĉŴùňŚ
ƄŊ ĉĉñęŴ ƶĔƖŊƎƨĉ ĉùġƃôƎƶƎĚƆŶƉôƗȲƢ÷ǎǁǆƄŊ
ĔŊÿŘŚÍǇĉȳ
ƶǡĤõƶűŅĔƆƥŴŚŊƶȓāȞõƶűŅęƊ
 ĜôġŗƇĉ ĊǄŘŚƌ ŶÿǎāǏĉ ǉŊǌŅǆǎűľűǆĕȳŶȞǶėƤȓýȣ
ǦŴŕćėǆƏôǞĉġƏŶƊÍǁǙĆĔǇȳ
ƱėƛŊűǻŇƆŶŕôƨĉ"
 Ȟôć ƄŊŕŶ Ǝùŕ ƄŕƕĔ
ƎĉùĜùƌȳĉñŶǎġŴŶǎęĜŚŶƱėƛŊ
űǻŇƄôƨȳƎùŗƂƄŊȞǶėƧűŚÍǂ
ƶűǻȣȳ ĉĉñęŴÍƧŶ Ɖĉ ƶĄġôų
ŶǎęĜŚ ƄǡǌĞÍǂȳ ĉƛŶǄŖ ÿǉ
ĄĉñęƄŊƭĄŚƆŶŕƢÿǉĉġ
ǡȎňñĖġôƶ÷ôȳƄŊƂƉŕȓŶưƶǉôƙ
ƭǆűŚǡȎňñĖǡŶƱŊƉǆȣĜġƌŊĹöõ
ƎŚĔƛŋĉŚƛƆùƃƙȳ
 ŚęȠ ǦƵƙ ƄŊ ĉŶŘǆ Ąƭ÷
ŕƧƯú"

ƴǣŚƎŶǉǆĄȑāȣŗǉĖġƌƄôƙ"
 Ïƭôĉ ïǆġƊùÐŶ ÏǉęǫƯÐŶ
ƱęƆġŕŶŴǆĄŶƆĜǄŚŶĴùƫŶƎùŕ
ĄȓÿȣŗÍǁǉĖĜƱôƗȳ
ĉġǸęƭƢŚƌ"
ŶȏęƯ÷ćĉñ÷ƧÍǂȳŶƄŊűŚÿǉ
ƌŊŗ ŊƲāȲ ĄȓÿȞǆ ǆȓāȞõ
ƄŊƶűŅęƊƆƥŶŴǆƄƧśņġġƃű
ŊƆǦĔǆƶƖǉõƄǤǹĆűǆĕÍǂȳ
 ƭƢŚ ƎŚĔƛŋ ǎǂ ƶĹôô Ƣǆġ
ƎŚƯıŋ"

 ĉŶňŊ ƆȞŖÍǁȳ ƌùƆ ƄŊ ƅǋŗŶ
ŊƱǆǻęǻęƎŚƯıŋÍǂƶƖŅǉȳ
ǉĔľŶ ŕŶĬğļġŶ ġƆöȲ ôǆƄƧŚ
ŶĉƯįņÍĊƆŶŘǆȑƯęŘŚŕƌǆǎ
ĄȓÿȣȲ ĉġ ƃŶǛűĖŶ ƶŕÿÿƲ
Ƅôƙ"
ĢȣŚƦėŚƉĉƂǎćƄŊǡƴƶĄïĕ
ƢŚĕǆįôġƄôƗȳ
ĲùƫÕƢƱŕȳ
ƄŊĄġŕƱôƌƄĔƄƆǄ"
ƌŊĉŶňŊƶĔƖŊƌǇĔŊÿ"
 ĉŶňŊ ćôŚ ĉƧȡęÍǂȳ ƄƆĉĚŴ
ƶŅôȎŴǆāęħŋŘƆǂȳƆŶŕƜűĉĕȓ
ƱęƃǁǎùǇȳƆŗƶŅôȎƱęƃƆĉŅƄę
ƌŊĉŶňŊÍǂƶęƉŊȳĜňŚŴŊƄƆĉĚƇĉ
ŊŚýŚƥǤƉƧȣĕƆŴƖƄõȲƄŊŴǆ
ĆùǇŴŚƢȣĖƶǄǌǆǦǉĝȳŶƖŊǎƙ
ƭĜęŕ Ňė ƆŴǡƴƆƌ÷ġ ŶĉŶŘǆ
űƆĉĚƙÿŶŗĄȓÿȣŚƖùƄ"ÿǉ
ÿǉĜňŚïŊŘćŚĜňŚƱǁŶŊņƢǆ
ĩǢėŚ ŊƴƯň ȎǡĊĉ ǻėǆ ƶÿġņ
ƏǆŲ ƶġĄưĉ Ƅôƣȳ ƆƳ Ƅŕÿğġň
ŊĄĜĔŖÿĮƄǆƏűŶȳƆŗƌŊƭôĉ
ƶïŊŕĄĜŊƶŕĜĄǁŇùǥŚġȲÌƄĉ÷ƛ
ĝȦęȬƢęƎñŅƌƆŶŕŚāŕŚƆŶŘǆ
ĉĄĔȓƌ"Í ŕňîõ ƄŊ ƶŕÿŕŕõȲ
ĬùǸȣƌĄȓÿȣŴǆĉƧǌƆƎƆôŚ
ƃõűǆĕȳȎÿȠŴȬùǇŶîùƌŊĩǦĕ
ƶŕ÷ĬĬűŘƌŊ÷ǆŊĔĖƶĔƖňĄȓÿȣ
ƄŶŇņġôƶŕŘňŊƪÍǂȳġôƳȲŶÿǉĜŊ
ŶĉŶŘǆƱǆŕŶŊŊĉġŚŊúȲĄğǸ
ĉƛŶǄŚƎñŅƌǆƛƆùÍǂȳƆƳǦŴƄŊ
ŚāŗƶƜűǆƗŶƊűŘŚƎŶǋĄȓÿȣ
ƄǆƏűõŶÍǂȳ Ƅű ŊƢǡűǆ ƆŶŕƱǁŶŊŊŶ
Ąĉñę ƆŶŕƱǆƏƧŶŶ Ąȓÿȣ
ƄǆĉȎÿȣƊŶȳ

ÿǉĉġűƄĩŖĄŶƆĜǄŚĉƧƭù
ĄŶƆĜǆÍǂ ƶǡŊĔƌȳ ÿŶğŊÿŶğŊ
ƌŊÍŗŶġƙŶƙùƇŚŚĉñĚŶ÷ƯöŶǡƴƆ
ęƆġƙŕćîęƌƆŚƖǉõƆƥŴŚƄúȳ
ŊƖĄǆƃƙŴŊġűȓýȣƭôĉ
ƌùƆƄŊĉāǉėǦƵȲĉāǉėĜňŚŶ
ȎǤŘŚŶȲ ùƫù ęƆĜŕƄćŶűŚȲ Ɔĕĉ Ƅŗƙ"

 ƄùƏù Ʊôƨ Ąġŕ ƄǆȞŖŶÍǁȳ
ĉƛŶǄŖ ĄŊƴāŗƂ ǦƵ ŴŊ ĩǦęÍǂ
ƶĄęÿƌȳ
ƆƥŴƤāùĉƙ"
ŅŗƶŕćñęƊƨƭƧǋŴǆŚĉñęŗ
Ưǎù ƆŶŕĔƘŅ ƄŊ ƶôƭô ǉĔǜ
ƎŅȓāÍǂāùĄǆȳ
ƄŊĄƢǌƆŘƎŚŊúŚǉö
ƆŶŕú"
ƊõŴŶÿŶğŊƃŴŕȞǸęŴȲÿŶğŊ
ƆŶŕĊǆŚŴ Ɗõ űǡę ƄŊĮƫÍǂȳ Ɖĉ
ćŚĖƎ ƌùƄǆ ğƯ ŕȞŗŶƌ ŚĔƛŋ
Ưǎù ǁôŶȳ ƯǎĄ ƢǎĜŊ ŊǡŶƱŊ
ƆŶŕ ĄĞùŴǇȲ Ŷƭôĉ ƉƄ ŊǊƓŶȳ
ŊŴľȡǤƵǹƎŚǡƶƆŚƛƆùƃƙȲ
ĩǤėÍƧŶǆƉƄùÍǂȳŴľȡƌŊǧǌǆȣ
ŴŊĥľƉŊȓÿƌƭıĆƄôƢŶȳćġŗƌ
ǡƳƆƌƉŕňƛűŶÍƧŶĬöùÍǂȳġôƳƄŊ
ŊƶþǡŶƱŊƌƱǆƏűŅŕŶƱôƥƙƆŶŘǆ
ŚǡŊęÍǂ Ƣğųȳ Ŵǆ úĆ ĄŶƆĜǄŚ
ƯǎôżŘŚ ƶǡŊĔŴȲ ƱǆƉĉ ƄŋŘŚŴ
ƄŊǦƵňƯǌƤĄǦƴƆŗƱǆĉȣǹęŴÍǂȳ
ġôƶƜű ŶùŊŴ ȓŶ ŶŅúȲ ȓňā ŶǦò
ƱǁǹƯĜŴűǡęŶǦŅęƎŊùƆǉöȳ
ĄęïƤŘǉĜ
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ኣንገሶም ዮሴፍ

ዝሓለፈ ሰንበት ዋንነት ኢትዮጵያ
ዝኾነት ‘ቦይንግ 737 ማክስ 8’
ዝዓይነታ ነፋሪት፡ ኣብ ውሽጢ ሒደት
ደቓይቕ ብዘጋጠማ ሓደጋ ወዲቓ
ከምዝተሐምሸሸት ተሓቢሩ። በዚ
ድማ እቲ ዓርሞሸሽ ኩባንያ ኣብ ልዕሊ
ዘፍርየን ናይ መጎዓዝያ ነፈርቲ ብዙሕ
ስክፍታ ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ውሽጢ
ሓሙሽተ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ፡
ፍርያት ናይዚ ትካል ዝኾና ነፈርቲ
ንኻልኣይ ግዜ ሓደጋ የጋጥመን ኣሎ።
በዚ ተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ሓደጋ
ነፈርቲ ናይዚ ኩባንያ፡ ክስታት ኣብ
ልዕሊአን ይምስረት ከምዘሎ ይሕበር።
በቲ ሓደጋ ዝተተንከፋ ኢትዮጵያን
ኢንዶነዥያን ሰፍ ዘይብል ክሳራ
ኣጋጢሙወን ይርከብ። በዚ ከይኮነ
ኣይተርፍን ሓያሎ ሃገራት፡ ኩባንያ
ቦይንግ ዘፍረየን ‘ቦዪንግ 737 ማክስ
8’ ናይ መጎዓዝያ ነፈርቲ ካብ ዝኾነ
በረራ ደው ክብላ ኣዚዘን ኣለዋ።
ብቐንዱ’ውን እዚ ብተደጋጋሚ
ዝረአ ዘሎ ሓደጋ ነፈርቲ፡ ቦዪንግ ኣብ
ቴክኒካዊ ኣሰራርሕኡ ዘለዎ ብቅዓት
ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ኣሎ።
ካልእ’ውን ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ዘነጽር
ድምጽን ሓበሬታን ዝምዝግብ “ጸሊም
ሳጹን” ተረኺቡ እንከሎ፡ በቲ ኩባንያ
ዝወሃብ ዝኾነ ሓበሬታ ብዘይ ምህላዉ
ዛዕባ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ
ይርከብ።
እታ ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ኣዲስ-ኣበባ
ናብ ናይሮቢ ትጉዓዝ ዝነበረት ብቑጽሪ
በረራ ET-302 እትፍለጥ ዓርሞሸሽ
ነፋሪት፡ ነዊሕ ከይበረረት ብኣፍንጫኣ
ተተኺላ
ከምዝተሓምሸሸት’ዩ
ተሓቢሩ። ድሕሪ ናይ 6 ደቓይቕ
በረራ፡ ኣብ ልዑል ብራኸ ከይበጸሐት
ኣብ ከባቢ ‘ቢሾፍቱ’ ዝተባህለት
ከተማ ከምዝወደቐት ይግለጽ። ኮይኑ
ድማ ክሳብ ሕጂ ጠንቂ መውደቒኣ
ክንጸር ኣይከላአን ዘሎ። ኣብታ
ነፋሪት ዝተገጥመ ድምጽን ሓበሬታን
ዝምዝግብ “ጸሊም ሳጹን”፡ ኣብቲ
ዝወደቐትሉ ከባቢ ከምዝተረኽበ
ሰብ-መዚ’ታ ሃገር ኣረዲኦም። በቲ
ዘጋጠመ ሓደጋ፡ ኣብታ ነፋሪት ዝነብሩ
157 ተሳፈርቲን ሰራሕተኛታትን
ብዘይ መላሲ ኣውያት ከም ዝሞቱ
ማዕከናት ዜና ናይታ ሃገር ኣቃሊሐን።
እዚ ድማ ነተን ከምዚአን ዝበላ
ነፈርቲ ዝውንና ሃገራት ከቢድ ስንባደ
ፈጢሩለን ከምዘሎ ይሕበር። ድሮ’ውን
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ኩባንያ ‘ቦይንግ’ ኣብ ቅልውላው
ሓያሎ ሃገራት ነዘን ዓርሞሸሽ ኣመሪካዊ
ኩባንያ ዘፍርየን ነፈርቲ ካብ ኣገልግሎት
ኣጊደንአን ይርከባ።
ኣብ ወርሒ ሕዳር ፍርያት ናይዚ
ትካል ዝኾነት ብኢንዶነዥያ እትውነን
ነፋሪት ወዲቓ ከምዝተሓምሸሸት ዝርሳዕ
ኣይኮነን። እታ ነፋሪት ብተመሳሳሊ
ኣብ ልዑል ብራኸ ከይበጸሐት
ድሕሪ ውሑዳት ደቓይቕ ኣብ ባሕሪ
ከምዝወደቀት ይግለጽ። ኣብራሪ ናይታ
ነፋሪት፡ ቅድሚ ምውዳቓ ምስቲ
ዝተገጥመላ ምዕቡል ኮምፒተራዊ
መዘወሪ ይቃለስ ከምዝነበረ ተገሊጹ።
ኣብዛ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት’ውን
ብተመሳሳሊ ኣብራሪኣ ድሕሪ ቁሩብ
ደቓይቕ ቴክኒካዊ ጸገማት ስለዘጋጠሞ
ብምሕባር፡ ካብ መገዲ ክምለስ ሓቲቱ
ምንባሩ ሰብ-መዚ መንገዲ ኣየር
ኢትዮጵያ የረድኡ። በዚ ከኣ ሓያሎ
ክኢላታት ኣብ ኣሰራርሓ እተን ነፈርቲ
ቴክኒካዊ ጸገማት ክህልወን ከምዝኽእል
ብተደጋግሚ ይገልጹ ኣለዉ።
ኣመሪካዊ ኩባንያ መፍረ ነፈርቲ
ቦይንግ፡ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ
ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ፍርያቱ ዝኾና

ነፈርቲ ሓደጋ ስለዘጋጠመ፡ ኣብ ከቢድ
ስንባደ ይርከብ። ኣብ ኣሰራርሐአን
ዝኾነ ቴክኒካዊ ጸገም ከይህሉ ድማ
ደቂቕ መጽናዕቲ የካይድ ከምዘሎ ሰብመዚ ናይቲ ትካል የረድኡ። ብዘይካ’ዚ፡
እተን ክልተ ዝወደቓ ነፈርቲ ኣብ
ልዑል ብራኸ ከይበጸሓ፡ እሞ ኸኣ ኣብ
ውሽጢ ሒደት ናይ በረራ ደቓይቕ
ብምውዳቐን ሕንቅል-ሕንሊተይ ኮይኑ
ከምዘሎ ጸብጻባት የረድኡ። ጠንቂ ሓደጋ
ናይ’ዘን ሂወት ልዕሊ 300 ተሳፈርቲ

ዝለከማ ነፈርቲ ገና ክንጸር ኣይከኣለን
ዘሎ። ዛጊት ብዝተገብረ መጽናዕቲ
መሰረት ግና፡ ኣብአን ዝተገጥመ ምዕቡል
ኮምፒተራዊ መሳርሒ ጠንቂ ቴክኒካዊ
ጸገማት ክኸውን ከምዝኽእል ክኢላታት
ናይቲ ዓውዲ ይሕብሩ።
ድሕሪ’ቲ ብሰንበት ንግሆ ዘጋጠመ
ሓደጋ፡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፡ ከምኣ
ንዝበላ ኵለን ነፈርቲ ካብ በረራ ደው

እምነት’ውን ክጐድል ጀሚሩ ኣሎ።
ድሕሪ’ቲ ብሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ
ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ሓደጋ፡ ሓያሎ
ሃገራት ዓሌት ‘ቦይንግ 737 ማክስ
8’ ዝኾና ናይ መጎዓዝያ ነፈርቲ ካብ
በራራ ንዘይተወሰነ ግዜ ደው ክብላ
ኣዚዘን ኣለዋ። ነዘን ዓሌት ዝውንና
ሃገራት - ቻይና፡ ኢንዶነዥያ፡
ኢትዮጵያ፡ ደቡድ ኣፍሪቃ፡ ሲንጋፖርን

ክብላ ኣዚዙ ይርከብ። በቲ ሓደጋ ኣብ
ልዕሊ ተሳፈርቲ ብዝወረደ ጉድኣት ኣብ
ሓዘን ንዝርከቡ ስድራ-ቤቶም ድማ ኩሉ
ዘድሊ ሓገዝ ክገብር ምዃኑ ተመባጺዑ
ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ጠንቂ ምውዳቕ
ናይታ ነፋሪት ንምፍላጥ ብቅልጡፍ
ክጻረ፡ ኣብ ዝተጻርየሉ እዋን ድማ
ብቕልጡፍ ንህዝቢ ከፍልጥ ምዃኑ
ሰብ-መዚ መንገዲ ኣየር’ታ ሃገር ገሊጾም
ኣለዉ።
ኣመሪካዊ ዓርሞሸሽ ኩባንያ ቦይንግ፡
‘ቦዪንግ 737 ማክስ 8’ ዝዓይነተን
ንማእከላይ ርሕቀት ዘገልግላ ብቁጽሪ
ብርክት ዝበላ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ
ከፍሪ ከምጸንሐ ይፍለጥ። እዘን ነፈርቲ
ብዙሕ ነዳዲ ስለዘየህልኻ፡ ብብዙሓት
ሃገራት ተጠላብነት ክረኽባ ጸኒሐን እየን።
እቲ ትካል ብዝቐረበሉ ጠለብ መሰረት
ክሳብ 5,011 ዝኾና ነፈርቲ ናብ ዕዳጋ
ንምቕራብ ክሰርሕ ጸኒሑ። ድሮ’ውን
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንደሓር 350
ነፈርቲ ብምፍራይ ንዓማዊሉ ከምዘረከበን
ምንጭታት የረድኡ። የግዳስ፡ ኣብ
ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ክልተ ካብኣተን
ብምውዳቐን፡ ተጠላብነተን ባይታ
ክዘብጥን ብኡ ምኽንያት ኣብ ከቢድ
ክሳራ ክሽመምን ጀሚሩ ኣሎ። ሓያሎ
ሃገራት ኣብ ልዕሊ’ቲ ትካል ዝነበረን

ኣውስትራልያን ንግዚኡ ካብ በረራ
ደው ክብላ ወሲነን ካብ ዘለዋ
ሃገራት እየን። እዘን ሃገራት ድሕነት
ተሳፈርቲ ብምቕዳም፡ ቴክኒካዊ ጸገም
ኣለወንን የብለንን ክሳብ ዝንጸር ናብ
በረራ ከም ዘይመልስአን ኣነጺረን
ኣለዋ። ምስ’ዚ ብዝተሓሓዝ፡ መንገዲ
ኣየር ኖርወይ ብሰንኪ ምቑራጽ በረራ
ናይዘን ነፈርቲ ዝወረዶ ክሳራታት
ንምሕዋይ ካብቲ ትካል ካሕሳ
ይሓትት ከምዘሎ ተፈሊጡ። እቲ
መንገዲ ኣየር፡ ከምዚአን ዝበላ ካብቲ
ኩባንያ ዝዓደገን 18 ነፈርቲ ንግዚኡ
ካብ ስራሕ ደው ኣቢሉወን ከምዘሎ’ዩ
ዝሕብር። በዚ ምኽንያት ድማ
ብርካዊ ዕዳጋታት ኩባንያ ቦይንግ
ድሮ ከንቆልቁል ከምዝጀመረ ይሕበር
ኣሎ። ካብቲ ኩባንያ ሓደስቲ ነፈርቲ
ክዕድጋ ተወዓዒለን ዝነበራ ሓያሎ
ሃገራት፡ ክሳብ እቲ ጠንቂ ዝንጸር ነቲ
ውዕል ንግዚኡ ኣወንዚፈነኦ ከምዘለዋ
ተገሊጹ። ኮይኑ ድማ፡ ድሕነት
ተሳፈርትን ውሕሰነት ናይ’ተን ናይ
በረራ ነፈርቲን ንምርግጋጽ፡ ምስ
ላዕለዎት ሰብ-መዚ ናይቲ ኩባንያ
ይዘራረባ ከምዘለዋ ምንጭታት
የመልክቱ።
መንግስቲ
ኣመሪካ
ብወገኑ፡

ንብቕዓት ናይ’ተን ነፈርቲ ኣመልኪቱ
ክገልጽ እንከሎ፡ ዝኾነ ዘሰክፍ ኣበር
ከምዘይብለን’ዩ ዘረድእ። ማሕበራት
ሰራሕተኛታትን ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶ
ኣመሪካን ግና፡ እተን ነፈርቲ ካብ በረራ
ደው ክብላ ብተደጋጋሚ ክምሕጸኑ
ጸኒሖም ኢዮም። እንተዀነ ፈደራላዊ
ኣገልሎት በረራ ኣመሪካ፡ ነዚ ጻውዒት
ዕሽሽ ብምባል ኣሉታዊ መልሲ ክህበሉ
ጸኒሑን ኣሎን። በዚ ዝተቘጥዑ ወገናት፡
መጽናዕቲ ክካየድን እተን ነፈርቲ ጸገም
ምስ ዝጸንሐን ድማ ኣብ ልዕሊ’ቲ
ትካል ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ
ይጽውዑ ኣለዉ። ላዕለዎት ሰብ-መዚ
በረራ’ታ ሃገር ግን፡ ዝተረጋገጸ ጠንቂ
ክሳብ ዘየለ እተን ነፈርቲ ንጥፈታተን
ክቕጽላ ምዃነን ይገልጹ።
‘ቦይንግ 737 ማክስ 8’፡ ኣብ እዋን
በረራ ሓበሬታን ድምጽን ዝምዝግብ
ጸሊም ሳጹንን ምዕቡል ኮምፒተራዊ
መሳርሒን ከምዝግጠመለን ዝፍለጥ
እዩ። ድሮ’ውን ‘ጸሊም ሳጹን’ ናይዘን
ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶነዥያን ዝወደቓ
ነፈርቲ ተረኺቡ ኣሎ። የግዳስ፡ እቲ ትካል
ካብኡ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ተበጊሱ ንጠንቂ
ኣወዳድቓአን ዝምልከት ሓበሬታ ክህብ
ኣይከኣለን ዘሎ። ነቲ ጠንቂ ንምፍላጥ
ጻዕርታት የካይድ እኳ እንተሃለወ፡
ሃገራት ብዘቕርባኦ ዘለዋ ጠለብ መልሲ
ካብ ምሃብ ተቖጢቡ ይርከብ። ገለ
ካብቲ ዝለሓዀ ምስጢራት ከምዘረድኦ
ግና፡ እቲ ጠንቂ - ኣብተን ነፈርቲ ዘሎ
ምዕቡል ኮምፒተራዊ መሳርሒ ኢዩ።
ጠንቂ ሓደጋ ናይዘን ክልተ ነፈርቲ ድማ
ንሱ ከይኮነ ከምዘይተርፍ ምንጭታት
የረድኡ። ካብ ሳተላይት ብዝተቀድሐ
ቪድዮ ከም ዘመልክቶ፡ ክልተአን ነፈርቲ
ብተመሳሳሊ ኣገባብ ብኣፍንጨአን
ተተኺለን ኢየን ወዲቐን። እዚ ከኣ፡
እቲ ምዕቡል ኮምፒጠራዊ መሳርሒ
ንላዕሊ ኣብ ክንዲ ዝቐንዕ ናብ ባይታ
ብምቅናኑ፡ ኣብረርቲ ክቖጻጸርዎ ብዘይ
ክእሉ ፍጥነት ኣኸቲሉ ነዊሕ ከይበረራ
ከምዝወድቃ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ
የረድኡ።
ነዚ ኣብ ግምት ዘእተዋ ካናዳን
ካልኦት ሃገራትን፡ ባዕላዊ ሓላፍነት
ብምውሳድ ጠንቂ ምሕምሻሸ ናይ’ዘን
ነፈርቲ ንምንጻር መጽናዕቲ ጀሚረን
ይርከባ። የግዳስ፡ ንዝኾነ ዘጋጥም ሓደጋ
ነፈርቲ ስለስተ ኣካላት እዮም መርመራ
ከካይዱሉ ዝፍቀድ። እቲ ዘፍረያ ትካል፡
እታ ዝተበገሰትላ ሃገር፡ ከምኡ ድማ
እታ ዝወደቐትላ ሃገር። እብተዀነ፡
ኢትዮጵያ ነቲ መጽናዕቲ ንምክያድ
ዓቕሚ ስለዘይብላ፡ ነቲ ‘ጸሊም ሳጹን’
ናብ ፈረንሳ ልኢኻ ተመርምሮ ከምዘላ
ይሕበር።

ሓዳስ

ኤርትራ
ኣሴር ሰለሙን

ቀዳማይን መሰረታውን ዕማም ኩሎም
ህይወታውያን ምምእራር መግቢ እዩ። መግቢ፡ እቲ
ቀንዲ ውሕስነት ህላወን ቀጻልነትን ብምዃኑ። ኣብ
ደቂ-ሰብ እሞ ኸኣ፡ መግቢ ውሕስነት ህላወ ጥራይ
ኣይኮነን። ምንጪ ኩለንተናዊ ምዕባለ እውን እዩ።
ታሪኽ ከምዘረጋግጾ፡ ኣኽል-ታርፍ ሕርሻዊ ምህርቲ
ሓፊሱ፡ ትሕጃ መግቢ ኣውሒሱ ከይቀሰነ፡ ድሕነትን
ምዕባለን ከረጋግጽ ዝኽኣለ ህዝቢ የለን። ብርግጽ ድማ፡
ሕብረተሰብ፡ ትርፊ መግቢ ኣብ ዝሓፍሰሉ ደረጃ
እንተበጺሑ፡ ካብ ስደትን ምጽወታን ይገላገል ጥራይ
ዘይኮነ፡ ልቡ ኣውዲቑ፡ ኣብ ካልእ ንጥፈታት፡ ማለት
ኣብ ምምሃዝን ምፍራይን ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ነገራት፡
ስነ-ፍልጠታዊን ፍልስፍናውን ምርምራት፡ ንግዲ፡
ኢንዱስትሪ፡ ባህላውን ስነጥበባዊን ስርሓት ክዋፈር
ሰፊሕ ዕድል እዩ ዝረክብ።
ሓደ ካብ ዓበይቲ ብድሆታት ዓለምና፡ ምስ ምውሳኽ
ብዝሒ ህዝቢን ምምሕያሽ ቅዲ መነባብሮን ተኣሳሲሩ፡
ጠለብ መግቢ ወትሩ እናዓረገ ዝኸይድ ክስተት
ምዃኑ እዩ። በዚ ድማ ሰባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ዝለዓለ ምህርቲ ንምፍራይ ኣብ ምብልሓት ይርከቡ።
ከም ውጽኢት ናይዚ ምብልሓት’ዚ፡ እቶም ኣገባብ
ማሕረሰን ቴክኖሎጂ ሕርሻን ከማዕብሉ ዝኸኣሉ
ሕብረተሰባት፡ ምህርቶም ብተዓጻጻፊ ኣኻዕቢቶም፡
ርእሶም ክኢሎም ንዕዳጋታት ዓለም ተቘጻጺሮም፡
ዘይተኣደነ ረብሓ ክግሕጡ እንከለዉ፡ እቶም ገና ኣብ
ምምዕባል ዝርከቡ ሕብረተሰባት፡ ዛጊት ካብ ድሑር
ኣገባብ ማሕረስ ብዘይምልቓቖም፡ ብመግቢ ርእሶም
ምኽኣል ስኢኖም፡ ምጽወታ ንምርካብ ግዳይ ግዳማዊ
ምዝመዛን ፖለቲካዊ ጸቕጢን ኮይኖም ይርከቡ። ኣብ
ኣህጉርና ኣፍሪቃ ዘሎ፡ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፖለቲካዊ፡
ቁጠባዊን ማሕበራዊን ጸገማት፡ እቲ ቀንዲን መሰረታዊን
ጠንቁ ብመግቢ ርእስኻ ዘይምኽኣል እዩ እንተተባህለ
ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን።
ድሕነትን ብልጽግናን እምበኣር ቀንዲ መሰረቶም፡
ክንዮ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ፡ ትርፊ ምህርቲ
ክትሓፍስ ምኽኣል እዩ። ቻይናውያን እቶም ብዋሕዲ
መግቢ ኣብ ዓለምና መሪር ሕሰም ዘሕለፉ ህዝቢ
ኮይኖም፡ ከም ሳዕቤኑ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዓዘቕቲ
ድኽነትን ድሕረትን ተዋሒጦም ዝነበሩ እዮም።
ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ብዘሰላሰልዎ
ሕርሻዊን ኢንዱስትሪያውን ሰውራ ግን፡ ኣብ ሓጺር
ግዜ ናብቶም ቀንዲ ቁጠባዊ ሓይልታት ዓለምና
ክጽንበሩ በቒዖም ኣለዉ።
ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ብስእነት መግቢ፡ ተደጋጋሚ
ደርቂ፡ ዓጸቦን ጥሜትን ዝሳቐ እንተሎ፡ ብቐዳማይ ደረጃ
ህዝቢ ኣፍሪቃ እዩ። ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ፡
ኣስታት ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ምዃኑ እዩ ብቐጻሊ ኣብ
ዓጸቦ ከምዝነብር መጽናዕቲታት ይሕብሩ። ኣስታት
300 ሚልዮን ህዝቢ ድማ፡ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ
መግቢ ንኽበልዕ ኣዝዩ ይጽገም። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ
ምኽንያት፡ ኣፍሪቃ ገና ሕርሻዊ ክእለትን ፍልጠትን
ክትመልኽ ስለዘይክኣለት እዩ። ካብ 60ታት ጀሚሩ
ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ሓደ ሄክታር ዝፈሪ
ምህርቲ እንተበዝሐ ካብ 10 ኩነታል ክሓልፍ
ኣይተራእየን። ብመንጽር ብዝሒ ኣህላኺ ክጥመት
እንከሎ ድማ፡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዓመታት ብዝሒ
ህዝቢ ኣፍሪቃ ብልዑል ፍጥነት እናዓረገ’ዩ ክመጽእ
ጸኒሑ።
ኣህጉርና ኣፍሪቃ ስለምንታይ ውሕስነት መግቢ
ከተረጋግጽ ዘይክኣለት፡ ብዙሕ ትንታነታት ኪቐርበሉ
ይኽእል ይኸውን። እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ዝስራዕ
ረቛሒ ግን፡ ህዝብታት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ገዛእቲ
ዝተኸተልዎ ጥረ ነገራት ኣብ ምግሓጥ ጥራይ
ዝቐንዐ ቁጠባዊ ፖሊሲታት፡ ነቲ ዝጸንሐ ልምዳዊ
ሕርሻዊ ንጥፈት፡ ምስ ግዜ ከምዝስጉም ብምግባር፡
ንጠለብ ናይቲ እናዓበየ ዝኸይድ ብዝሒ ህዝቢ
ብዘዕግብ መገዲ ስለ ዘየማዕበለዎ እዮም። ገዛእቲ
ሓይልታት፡ ኣብ ኣፍሪቃ ዘመናዊ ንግዳዊ ሕርሻታት
ኣታኣታትዮም እኳ እንተኾኑ፡ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ
ዝደኰንዎ ንግዳዊ ሕርሻታት፡ ጠለብ ዕዳጋታትን
ኢንዱስትሪታትን ኤውሮጳ ንምምላእ እምበር፡
ጠለብ መግቢ ኣፍሪቃውያን ንምውሓስ ኣይነበረን።
ኣፍሪቃውያን ድማ፡ ኣብቲ ብኤውሮጳውያን
እተደኰነ ንግዳዊ ሕርሻታትን ማዕድን ዝምዝመዘሉ
ቦታታትን ሰሪሖም ድራር ዕለቶም ክምእርሩ፡ ካብ
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ምውሓስ ድራር
ቀዳማይ ረቛሒ ንዕብየትን ክብረትን

ዘቤታዊ ሕርሻዊ ንጥፈት እናርሓቑ እዮም ከይዶም።
እቶም ዝተረፉ ሓረስቶት ከኣ፡ ካብቲ ያታዊ ኣገባብ
ማሕረስ ክገላገሉ ኣይከኣሉን። ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ሓደ
ኣፍሪቃዊ ሓረስታይ ብገምጋም ኣብ ዓመት ን1.5 ሰብ
ዝኸውን ምህርቲ ከፍሪ እንከሎ፡ ኣብቶም ዝማዕበሉ
ሕብረተሰባት ግን፡ ሓደ ሓረስታይ ብኣሽሓት ንዝቚጸሩ
ሰባት ክምግብ ዝኽእል ምህርቲ የፍሪ ኣሎ።
እዛ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ 96% ኣልማዝ፡ 63%
ወርቂ፡ 69% ኮፐርን ዚንክን፡ 32% ክሮምዩም፡ 66%
ካካዎ፡ 95% ፉል፡ 40% ዘይቲ ኣውሊዕ፡ 25%
ቡን፡ 25% ጡጥን ካልእ ዘይተጠቕሰ ብዙሕ ጥረ
ነገራት እተቕርብ ኣፍሪቃ እምበኣር፡ ንውሽጣዊ ሃልኪ
ዝውዕል ሕርሻዊ ምህርቲ ከምቲ ዝድለ ከተፍሪ
ብዘይምኽኣላ ከብዲ ዜጋታታ ዘዐንግል እኹል መግቢ
የብላን። የግዳስ ኣፍሪቃ ናብ ዕዳጋ ዓለም እተቕርቦ
ጥረ ነገራት ምእንቲ ከይጎድል፡ ናይ መግቢ ጸገማታ
ብምጽወታ ረድኤት እናተሸፈነ ከምዝኸይድ ይግበር
ኣሎ። ምስ ትኳቦ ረድኤት ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ኩሉ
መምርሒታትን ጸቕጢታትን ድማ፡ ናይ መወዳእታ
ዕላማኡ ኣፍሪቃ ጥረ-ነገራት ብቐጻሊ ዝግሓጠላ በዱ
መሬት ከምእትኸውን ምግባር እዩ።
እዚ ከይኣክል፡ ኣብዚ ቐረባ ዓመታት፡ ገለ
ሃብታማት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን እስያን፡ ነቲ
ብቑጽሪ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ህዝበን ብዉሕስነት
ንምምጋብን ብሰንኪ ናህሪ ዋጋታት መግቢ እናሻዕ
ዝኽሰት ጸገማት ንምምካትን፡ ኣብ መሬት ድኻታት
ሃገራት፡ ብሚልዮናት ዶላራት ወፍሪ፡ ሰፊሕ መሬት
ሕርሻ ብምግዛእ ወይ ንነዊሕ ዓመታት ብምክራይ፡
ውሕስነት መግቢ ከረጋግጻ ላዕልን ታሕትን ይብላ
ኣለዋ። እዘን ብዘይ ውሕስነት መግቢ ልኡላውነት
ከምዘየለ ዝተገንዘባ ሃገራት፡ ዕላማአን ክዉን ንምግባር
ዓይኒ ዘውደቓለን ሃገራት፡ እተን ስቡሕ መሬት
ዝዉንና፡ ናይ ማይ ጸገም ዘይብለን ሃገራት ትሕተሰሃራ ኣፍሪቃ እየን። ካብ ቅድሚ ሒደት ዓመታት
ጀሚሩ፡ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ ኣፍሪቃ፡
ሰፊሕን ፍርያምን መሬት ናብዘን ዝተጠቕሳ
ሃብታማት ሃገራትን ገለ ዓበይቲ ኣውፈርቲን ክሽየጥን
ክካረን ጸኒሑን ኣሎን።
ወፍሪ ኣይምተጸልአን። የግዳስ ግዳማዊ ወፍሪ፡
ንረብሓ ዜጋታት ናይተን ወፍሪ ዝስሕባ ዘለዋ ሃገራት
ዝሕሉ ክኸውን እንከሎ እዩ ምዕባለ ክድርኽ ዝኽእል።
በዚ እንርእዮ ዘለና መሬት ሕርሻ ናይ ምሽማው ጉያ
ጉያ ግዳ፡ ሓረስቶት ትሕተ-ሰሃራ ኣፍሪቃ፡ ሓሪሶም
ቀለቦም ዘፍርዩሉ መሬቶም እናተሓድጉ፡ ብጓኖት
ኣብ ዝተገበተ መሬቶም፡ ተወፋሮ ኮይኖም ንዕለታዊ
መግቦም እኳ ዘይበቅዕ ገንዘብ እናተኸፍሉ፡ ሕሱር
ጉልበታዊ ስራሕ ክሰርሑ እዮም ዝፈረዱ ዘለው።
እቲ ብረሃጾም ዝፈረየ እኽሊ ተሓፊሱ ናብ ዓዲ ጓና
ክስደድ ብዓይኖም ይዕዘቡ ምህላዎም ድማ፡ ሓድሽ
መልክዕ ምዝመዛ ኮይንዎም ኣሎ። በዚ ድማ ከም
ቀደሞም ኣብ ናይ ረድኤት መግቢ ክምርኰሱ
ስለዝግደዱ “ዘይምገብዎ ዘፍርዩ፡ ዘየፍረይዎ ከኣ

ዝምገቡ” ህዝቢታት ይኾኑ ኣለው።
ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ኣብ 2050 ናብ 9 ቢልዮን
ክብ ከም ዝብል ክኢላታት ዝሃብዎ ትንቢት ሓደ
ካብቲ ንመሸጣን ክራይን ሕርሻዊ መሬት ዝደፋፍአ
ረቛሒ እዩ። ምኽንያቱ ምዉሳኽ ብዝሒ ህዝቢ
ምጽባብ ዝሕረስ መሬት ስለዘመልክት፡ ብፍላይ ድማ
እቲ ኣብ 2008 ብደረጃ ዓለም ኣጋጢሙ ዝነበረ
ሕጽረት መግቢን ብሰንኩ ዝተኸስተ ክብሪ ዋጋታት
መግቢን፡ ንግዝፊ ናይቲ ድሕሪ 40 ዓመት ከጋጥም
ዝኽእል ናይ መግቢ ሽግር ኣመት ዝህብ ስለዝኾነ፡
ሃብታማት ሃገራት ብፍላይ ድማ እተን ዘነይት መሬት
ሕርሻ ዘይብለን ሃገራት፡ ኣብ ከምኡ ዓይነት ጸገም
ከይወድቃ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ሽግር ብኣግኡ
ንምእላዩ ክሰርሓ ኣገዲድወን’ዩ። ዝኾነ ኾይኑ፡ እዚ
ሕጂ መሬት ሕርሻ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ጸደፍደፍ
ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንተሎ፡ ዉሕስነት መግቢ
ከየረጋገጽካ ድልዱል ቁጠባ ምህናጽ ከም ዘይከኣል’ዩ።
በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ’ዩ ኣብ ዝኾነት ሃገር ዉሕስነት
መግቢ ናይ ምርግጋጽ ዕማም ርእሲ ኹሎም ናይ
ልምዓት ወፍርታት ዝስራዕ።
ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝርከብ ናይ መግቢ ጽላት
(Food Sector)፡ ከም ኩሉ ናይ ቁጠባ መሓዉራተን፡
ብዓዉለማ እናተጸልወ፡ ማለት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር
ዓበይቲ ኮርፖረሽናት እናኣተወ ይኸይድ ኣሎ። ክሳብ
ሕጂ ተገይሩ ብዘሎ ገምጋም መሰረት፡ ኣብ ዝሓለፈ
ሒደት ዓመታት ጥራይ ኣብ ኣፍሪቃ ክሳብ 50
ሚልዮን ሄክታር ዝግመት ናይ ሕርሻ መሬት (ልዕሊ
ክልተ ዕጽፊ ስፍሓት መሬት ብሪጣንያ ዝኸዉን)
ብናይ ሃብታማት ሃገራት መንግስታትን ድጎማታት
መንግስቲ ዝግበረለን ናይ ወጻኢ ናይ ወፍሪ
ኩባንያታትን ተታሒዙ ኣሎ ወይ ድማ ንኽተሓዝ
ኣብ ዝርርብ ኣሎ።
ኣብዚ እቲ ቐንዲ ዘተሓሳስብ ጉዳይ፡ ስለምንታይ
ሃብታማት ሃገራት ሓድሽ ስትራተጂ ምርግጋጽ
ዉሕስነት መግቢ ቀይሰን ዘይኮነ፡ እተን መሬት
ዝሸጣለን ዘለዋ ሃገራት ብተደጋጋሚ ደርቅን ጥሜትን
ዝሳቐያ ምዃነን እዩ።
ልዕሊ 50% ዓያዪ ጉልበት ዓለምና ኣብ ሕርሻ
እተጸምደ እዩ። ብዝርግሐ ክረአ እንከሎ ኣብ ጽላት
ሕርሻ እተዋፈረ ዓያዪ ሓይሊ፡ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ
ልዕሊ 60% ኪኸዉን እንከሎ ኣብ እስያ 61%፡ ኣብ
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ካናዳን ትሕቲ 3%፡
ኣብ ደቡብ ኣመሪካ 20%፡ ኣብ ኤዉሮጳ ድማ 9%
ይበጽሕ። እዚ ኣሃዛት’ዚ ብመንጽር ኣብዘን ክፍለዓለማት ዘሎ ናይ መግቢ ርእሰ-ምርኮሳ ክጥመት ከሎ
ዘግህዶ ሓደ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ድማ እተን ዝወሓደ
ዓቕሚ ሰበን ኣብ ሕርሻ ዘዉፈራ ሃገራት ብመግቢ
ርእሰን ዝኸኣላ ክኾና ከለዋ እተን ዝበዝሐ ዓቕሚ
ሰበን ኣብ ሕርሻ ዘዉፈራ ሃገራት ግን ብሕጽረት
መግቢ ይሳቐያን ረድኤት የቋምታን።
ኣብ ሃገራት ትሕተ-ሳሃራ ብሕርሻ ዝናበር ህዝቢ
ካብ ቀለቡ ሓሊፉ ንዘቤታዊ ዕዳጋ ዝዉዕል ትርፊ

ምህርቲ ከፍሪ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ሃገራት ትሕተሰሃራ መግቢ ንምሽማት ገዚፍ ወጻኢታት ብምግባር
ዝፍለጣ ኮይነን፡ ካብ ጠቕላላ እትዋተን 60 ሚእታዊት
ኣብ ምግዛእ መግቢ ዝጠፍእ እዩ። ከምኡ ገይረን’ዉን
እኹል ቀረብ መግቢ ስለዘይረኽባ ዝበዝሕ እዋን ኣብ
ረድኤት ይምርኮሳ። እቲ ኣብዘን ሃገራት ነጊሱ ዘሎ
ንረድኤት ከም መሕለፍ ሽግር ወይ መድሎ ዘይኮነ
ከም ቀንዲ ዓንዲ ቁጠባ ጌርካ ናይ ምጥማት ባህሊ
ፈጢርዎ ዘሎ ተጸባዪ ስነ-ኣእምሮ ድማ ክትገልጾ ኣዝዩ
ከቢድ እዩ። ካብዚ ልምሰት’ዚ ንምዉጻእ፡ ብመግቢ
ርእሰን ንምኽኣል ካብ ምጽዓር ዓዲ ምዉዓለን ከይኣክል፡
ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል፡ ነቲ ዝርካቡ
መሬተን ንባዕዳዉያን ብምሻጥ ቀጻልነት ጥሜትን
ተመጽዋትነትን ኣብ ምዉሓስ ይርከባ። እተን ብስቓይ
ህዝብታት ዝነግዳ “ዘይመንግስታዉያን” ዉድባት ከኣ
ኩነታት ስለዝጣጥሓለን፡ ከም ወትሩ፡ ናይ ልምሰት
ተልእኾ ሒዘን ኣብዘን ሃገራት ሕልኽልኽ ይብላ
ኣለዋ።
ብመግቢ ርእስኻ ዘይምኽኣል እምበኣር ኣብ
መወዳእታ ዝሃለወ ካልእ ባህርያዊ ሃብቲ ይሃሉኻ፡
ንምዝመዛን ጽግዕተኛነትን ዘቃልዕ እዩ። በዚ ድማ፡
ብዘይ ውሕስነት መግቢ ልኡላውነት የለን እንተተባህለ
ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ንዘቤታዊ ሃልኪ ኣኺሉ
ዝተርፍ ሕርሻዊ ምህርቲ ምፍራይ ብግደኡ፡ ኣብ
ምዕባለ ኢንዱስትሪታትን ካልእ ቁጠባዊ ጽላታትን
ከምኡ እውን ኣብ ምዕማር ውሽጣዊ ዕዳጋታትን
ቁጠባዊ ርክባት ህዝቢን ዝህልዎ ድርኺትን ጽልዋን
ኣዝዩ ዓቢ ብምዃኑ፡ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ እቲ
ቀንዲ ምንጪን ሰረትን ምስጢርን ስልጣነ እዩ።
ሓቂ እዩ፡ ምርግጋጽ ዉሕስነት መግቢ፡ ኩለን ሃገራት
ሳልሳይ ዓለም፡ ኣብ ዝርዝር ናይ ምዕባለ ፖሊሲአን
ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣስፊረንኦ እየን። ይኹን እምበር
ካብተን ንትግባረኡ ተበግሶ ዝወሰዳ፡ እተን ናይ መግቢ
ርእሰ-ምርኮሳ ኣብ ዘየተባብዕ ልምድታት ዝተሸመማ
ይበዝሓ። እተን እምነተን ኣብ ምጽወታ ዘንበራ ሃገራት
ወትሩ ካብ ልቓሕን ሓገዝን ኣብ ዝረኽባኦ ገንዘብ
ተመርኲሰን ሃገራዊ ባጀተን ክቕምራን ኣብ ግዳም
ተወዲኡ ንዝመጸ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ዉሳነታት
ክትግብራን ይነብራ ኣለዋ።
መምሃሪን ኣይግበርካ መምሃሪን ኣይኽላእካ ከም
ዝበሃል፡ ሃገርና ኤርትራ ካብ ኣሉታዊ ተመኩሮ ናይዘን
ሃገራት ብምምሃር፡ ካብ ጽባሕ ሓርነት ኣትሒዛ ብዝለዓለ
ኣገባብ ዝተተሓሓዘቶ ልምዓታዊ መደብ እንተነይሩ
እቲ ዉሕስነት መግቢ ዝረጋገጸሉ ጽላት ሕርሻ
እዩ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ብቐጥታ ይኹን
ብተዘዋዋሪ መነባብሮኡ ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ እዩ።
እቲ ዉሁብ ኩነት እዚ ስለዝኾነ ከኣ ክሳብ ቁጠባ ሃገር
ብኩለንትናኡ ማዕቢሉ ዝሰፍሐ ኣማራጺታት ዝህሉ፡
ዉሕስነት መግቢ ናይ ምርግጋጽ ዕላማ ናይ ቀዳምነት
ኮይኑ ክስርሓሉ ኣድላዪ እዩ። ሕርሻ ብሕርሻኡ ድማ
ምሉእ ብምሉእ ብዉሽጣዊ ዓቕሚ ዝካየድን ኣብ
ረብሓ ህዝቢ ዝዉዕል ምህርቲ ዝፈርየሉን ሕርሻ።

ሓዳስ
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ቃራና መንገዲ

ጆሜ/ደጀን ተኽለ
ራብዓይ ክፋል

ወ/ሮ ቲፍሳሕ፡ በቲ ፈጢሩሎም ዘሎ
ስምዒት ፈጺመን ቅሳነት ኣይረኸባን።
ሸበድበድ እናበላ ጸብሐን ቡነን
የዳልዋ ነበራ። ብኣንጻሩ፡ በዓል ቤተን
ተፈሲሆም ኣብ ክፍሊ ሳሎን ኮፍ
ኢሎም መጽሓፍ የንብቡ ነበሩ። ከምቲ
ንዓአን ተሰሚዑወን ዝነበረ ቃንዛ ንበዓል
ቤተን ዘይምስምዖም ቁሩብ ስኽፍክፍ
ኣበለን።
“በሉ ጐይታና ንኺድ ኣነ ወዲአ
ኣለኹ፡” ብምባል ሳንጣአን ኣቐሚጠን
ነጸላአን ኣመዓራረያ። “ቅኑዕ ሰብ ኣብዛ
ምድሪ ዘይኮነሉ። ኣምላኽ የቕልለሉ።
ከመይ ሕያዋይ ዓርኪ ኣለኩም
ይመስለኩም፡” ብምባል ንኽብገሱ
ምልክት ገበራሎም።
ኣቶ ሆሴእ፡ ዘረባ በዓልቲ ቤቶም
ንሕያውነት ዓርኮም ኣጉሊሐን ምዝራበን
ርእሶም ብደንጐላ ከም ዝተሃርሙ ቃንዛ
ፈጠረሎም፡፡ ካብ ዝተጋደሙሉ ሳሎን
እናተንስኡ፡ “ንፋለጥ’ሞ ንማለጥ’
ድዮም ዝበሉ ኣቦታትና። ኣይፈለጥክዮን
ጠባይ ዓርከይ ብደጊኡ እዩ እምበር፡
ብውሽጡስ ጥዑይ ኣይኰነን፡” ብምባል
ክፋኦም ንምሽፋን ዓርኮም ኣብ ምጥቃን
ኣተዉ።
ዘረባ በዓል ቤተን ዝገረመን ወ/ሮ
ቲፍሳሕ፡ ክሓስባ ዝደለያ ክመስላ
ህውኽ ኢለን ኣይመለሳን፡ “መልሱሉ
ደኣ ጐይታና። እንታይ ሓድሽ ነገር
ተረኺቡ ደኣ ንሉቃስ ተዋርዱዎ።
እዚ ገዛ ክስራሕ እንከሎ ንዝነበሮም
ተራ ዝረሳዕኩሞ ትመስሉ። ብመኪናኡ
ደኺመ ከይበለ ማይን ስሚንቶን
ከመላልስ’ባ ዘክሩ። እዚ ኩሉ ብሓባር
ዝሰራሕኩሞን ትሰርሑዎ ዘለኹምን
እውን ቀሊል ኣይኰነን። ዋላስ ንሕና
ዘይንፈልጦ ብውሽጥኹም ትፈልጡዎ
ጉድ ኣለኩም። እምበር ኣነ ብወገነይ
ኣብ ርእሲ ዓርክኹም ዘለኒ እምነትን
ክብርን ዓቢ እዩ፡፡ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ
የቕልለሉ ምባልሲ ሕማቕ ኣይትዛረቡ፡፡
” ኪብላ ተዛረባ።
“ብዛዕባኡ እትፈልጥዮ’ሞ እንታይ
ኣለኪ ንስኺ። ኣነን ንሱን ኢና ኣብ
ስራሕ ንውዕልን ውሽጥና ንፋለጥን።”
ብምባል ብተሪር ድምጺ ድሕሪ
ምምላስ፡ መግለጺ ሕርቃኖም ማዕጾ
መኪናኦም ገም ኣቢሎም ዓጸዉ።
እቲ ኩነታት ዘይተዋሕጠለን
በዓልቲ ቤቶም፡ ካብኡ ኣይትሕለፉ
ክብላ ዝደለያ ክመስላ፡ “ብዛዕባ ኣቶ
ሉቃስ ትፈልጡዎ ሕማቕ’ሞ መዓስ
ኣዕሊልኩምና ትፈልጡ። ብዘይካ ሎሚ
ስሙ ብሕማቕ ከተልዕልዎ ሰሚዐ
ኣይፈልጥን እየ።” ብምባል ንሰን እውን
ብጊድአን ብትርር ዝበለ ቃና መለሳ።
“ዝዛረብ መልሓስ እምበር፡ ዝሰምዕ
እዝኒ’ሞ መዓስ ኣለኪ። ህድእ ኢልኪኮ
ሓሳበይ ክትሰምዒ ኣይከኣልክን። ኣብ
ዘለና ናይ ስራሕ ሽርክነት ብዙሕ
ዓመጽን ምትላልን ፈጺሞም እዮም።
እዚ ነገር’ዚ ምስ ኣጋጠመ ብዙሕ
ተዛራሪብናሉ ግን ክዕረ ኣይከኣለን። ኣነ
ከኣ፡ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ነቲ ዝነበረና

ፍቕርን ዕርክነትን ብምዝካር፡ ነቲ ኩነታት
ከተዓባብዮ ኣይደለኹን። ብኣንጻሩ
ብብስለትን ብህድኣትን ንምፍትሑ
እየ ክሳብ ሎሚ ዝሰርሕ ዘለኹ፡”
ብምባል ናቶም ክፍኣትን ጥፍኣትን
ናብ ዓርኮም ክጥምዝዙዎ መረጹ።
ምኽንያቱ፡ ብኣጋጣሚ ናይ ዓርኮም
ሕማም ኣሳቢበን፡ ካብ ኣዕሩኽቶም
ምስጢር ክፍኣቶም ከይፈልጣ ኣመና
ስለዝሰግኡ እዮም፡ መከላኸሊ ሓጹር
ዝፈጥሩ ዝነበሩ።
***
ኣቶ ኤፍራጥስ፡ ነቲ ንኸዛራርቦም
ዝመጸ ዶክተር፡ ካብ ጽፍሩ እግሩ ክሳብ
ጸጒሪ ርእሱ ኣትኪሎም ድሕሪ ምዕዛብ፡
“ዶክተር ከመይ ኣሎ ኩነታቱ?”
ብምባል ሕቶ ኣስዓቡ።
ዶክተር፡ ኣፍንጫኡን ኣፉን ሸፊኑ
ዝነበረ ማስኬራ ብምውጻእ፡ “ኣብ
ርእሱ ከቢድ ማህሰይቲ ወሪዱዎ ኣሎ።
ክሳብ’ቲ ዝከኣለና ንጽዕር ኣለና። እዚ
ሓደጋ ኣዝዩ ከቢድ’ዩ። ከምዚ ዓይነት
ሓደጋ ናይ ርእሲ፡ ኣብ ዕምሪ ናይ
ስርሐይ ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን’ዩ።
ግን ክሳብቲ ዓቕምና ዘፍቅዶ ክንቃለስ
ኢና - ፈጣሪ ይሓግዘና፡” ብምባል
ብትሑት ቃና መለሰ።
“ዶክተር ገለ ግበር፡፡ ሓደ ውላድ’ዩ
ዘለዎ። ኣደን ኣቦን ዘይብሉ ዘኽታም
ህጻን ከይከውን ገለ ግበር! ህይወቱ
ከይጽልምትን ተስፋ ከይቆርጽን።
ዝገበርኩም ገይርኩም ህይወት ዓርከይ
ኣድሕኑ።” ብምባል ዝተከዘ መንፈሶም
ዝገልጽ ቃና ኣስምዑ።
ዶክተር የማናይ ኢዱ ብምልዓል
ኣብ መንኩብ ኣቶ ኤፍራጥስ ብምንባር፡
“ኣጆኹም!” ኢሉዎም ናብ ስርሑ
ተመልሰ።
ርእሶም ብምንቕናቕ፡ ‘ዓለም
ትሽዓተ ዘይብላ ምልኡነት። ንሕያዎት
ዘይትኸውን። ኦ ፈጣሪ! ነዛ ሕማቕ
ካልኢት ብሰናይ ለውጠልና። ህይወት
ዓርከይ ኣድሕን። ንእስነት’ዚ ቈልዓ ርአ።
ዓለም ከይትጽልምቶ። ኣብ ዘይውዱቕ
ከይወድቕ፡ ህይወቱ ከይትበላሸው’ በሉ
ብውሽጦም። ተሪር መንፈሶም ኣብ
ሽዓኡ በጺሑ ነቲ ኩነታት ምጽዋር
ስኢኑ ከም ህጻን ተነኽነኹ።
መንፈስ በዓል-ቤተን ጸሊም ደበና
ከም ዝዓብለሎ ሰማይ ድውን ኢሉ
ዘስተውዓላ ወ/ሮ ኤልሻ፡ ነቲ ኩነታት
ንክርድኣ ኣይተጸገማን። ቃንዛአን
ብውሽጠን ቀቢረን ኣዒንተን ሰም
ኣበላ። ኣብ ውሽጠን ከም ማዕበል ባሕሪ
ዝገላበጥ ዝነበረ ጓሂ ንደገ ከውጽእኦ
ይደፍአን’ኳ እንተነበረ፡ ንባህራን
ኣብ ርእሲ ወሪዱዎ ዝነበረ ጓሂ ጓሂ
ከይውስኻሉ ብምሓሳብ ምጽማም
መረጻ። “ንዶክተር ረኺብክሞዶ?”
ብምባል ብትሑት ልሳን ሓተታ ዓይኒ
ዓይኒ በዓል ቤተን እናጠመታ።
ከም ኣብ ኲናት ዝተሳዕረ ወተሃደር
ርእሶም ብምድናን ውሽጦም ብጓሂ
ኩምትር ኢሎም ሕንቕንቕ በሉ፡፡ ገረብ
ኣብ ዘይብሉ ምድረ-በዳ ጽላል ምጽባይ

ኰይኑ ተሰምዖም እቲ ኩነታት። ኪኖ
ትንፋስ ዓርኮም፡ ህይወት ባህራን ወዲ
ዓርኮምን ምስ ዓርኮም ኣቶ ሆሴእ ዘለዎም
ዘይተኸፈሉዎ ዕዳን ኣብ ርእሶም ዘንበየ።
ዶክተር ብዙሕ ተስፋ ከም ዘይብሎም
ስለዘርድኦም እዩ ሓሳቦም ናብ ካልእ
ገይሹ። “ክሳብ’ታ ዝደቐቐት ካልኢት
ተስፋና ልዑል’ዩ። ንሶም ዝከኣሎም
ይገብሩ ኣለዉ። ንሕና ከኣ ብጸሎት
ንደግፎም፡” ብምባል ጓሂኦም ቀቢሮም
ተስፋ ዝህብ ቃል ተዛረቡ።
“ተስፋና ልዑል’ዩ። እቲ ዝድለ
መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ጸኒዕና
ምጽባይ’ዩ። እዚ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ
ከቢድ’ኳ እንተዀነ፡ ተስፋ ምቑራጽ
ግን ዘድልየና ኣይኰነን። ጥራይ
ፈጣሪ ንኽእሎ ገይሩ ይሃበና ምባል’ዩ
ዘድልየና፡” ብምባል እንግድዓ ባህራን
ኣብ ምድህሳስ ተጸምዳ፡ ብናይ ወላዲት
ሓልዮትል፡ ኣብ ጐድንኻ ኣለና ኣጆኻ!
ብዘስምዕ ቃና።
***
ሶቅራጦስ፡ ነታ ደጋጊማ ትድውል
ዝነበረት ሞባይሉ ስም ደዋሊ ምስ ረኣየ
ቅልጥፍ ኢሉ ክቕበላ ኣይመረጸን።
ብኣንጻሩ’ኳ ደኣ ኣብዛ ዕለት ሞባይሉ
ተበላሽያ ብኻ ውዒላ ዝብል ሕርቃን
ዘበገሶ ስምዒት ሓሰበ። ኣብ ከቢድ
ሓሳብ ኣትዩ ነዛ ምስራሕ’ዩ ስኢኑ።
‘እንታይ ክገብር’ዩ ዝደልየኒ ዘሎ?
ዋላ ኣዛራሪበዮም፡ እቲ ሓቂ ደጊመ
ካብ ኣፎም እንተሰማዕኩዎ፡ እዚ
ምስጢር ብዘይፍቓዶም ንወዶም
ክነግሮ ዝሰማምዑ ኣይመስለንን።
እንታይ ፈተነ ይበሃል’ዚ ወደይ! ስቕ
ኢለ ሕራይ ኢለዮ’ምበር ከባድ’ያ እዛ
ጉዳይ። ደሓር ከኣ፡ ኣብ ናይ ስድራቤት
ጉዳይ ምእታው፡ እሞ ድማ ብናይ
ሓደ ወገን ፍቓድ ጥራይ ሳዕቤኑ
ቀሊል ኣይመስለንን። እንታይ ገበርኩዎ
ወደይ’ዚ ወዲ፡ ሰሪሐ ከይበልዕሲ ኣብ
ዘይከውን መንገዲ ኣእትዩ ምስ ወላዲኡ
ከባእሰኒ’ዩ። ካብዛ ጉዳይ ገለ ኣመኽንየ
ክሃድም ኣለኒ’ምበር፡ እዚ ወዲ ዝገድፈኒ
ኣይመስልን’ዩ። እምነትካ ትሸጠሉ
ስራሕከ ወደይ እንታይ እዩ መኽሰቡ.
.። ዘይክሳርኡን ጣዕሳኡን እዩ ዝገድድ።
ነዛ ሓጻር ዕምርስ ኣብ ዘየድሊ ነገር
ምእታው ጽቡቕ ኣይኰነን። ፈጣሪ
ዘይፈትዎ ስራሕ ምስራሕ’ኳ ኣይብርሃኒ’
ብምባል ንዝተፈራረቐ ስምዒቱ ዘበራትዕ
ሓሳባት ኣሰላሰለ።
ኣብ ውሽጡ ዝሃወጾ ሕርቃን ነቲ

ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ስራሕ
ወረቓቕቲ ብምቕዳድ ተሃኑ ኣውጽአ።
ካብ ኮፍ ኢሉዎ ዝነበረ ብድድ ኢሉ
ማዕጾ ኦፊሱ ብሓይሊ ብምዓጻው
ብዓውታ ጨደረ። ‘እዛ ጉዳይ
ኣየውዕላን እየ። ይፍቶ ይጽላእ ከም
ዘይውዕላ ክነግሮ እየ። እታ ክገብራ
ዝኽእል ካብ ስራሕ ምስጓግ እምበር፡
ትንፋሰይን ኣተሓሳስባይን ክወስደለይ
ኣይክእልን እዩ። ክብረተይ ሸይጠ
ክረብሕ ካብ ዝሓስብ፡ ምስ ክብረተይ
ድኽነተይ ትሕሸኒ። ኩሉ ሰብ ከም
ለባም እናሓሰብካ ካብ ምግጋይ ዝዓቢ
ዕንወት እውን የለን። እንተ ዝደሊ ባዕሉ
ወላዲኡዶ ምነገሮ። ምስጢሩ ክቐብር
ስለዝደለየ እዩ እምበር፡ ካብ ስድራ-ቤቱ
ንላዕሊ’ሞ፡ ንመን ምስጢሩ ከካፍል’ዩ።
እዚ ዘይከውን ነገር’ዩ! ‘ካብ ዓስ በላ
ዓስ ትቐርብ’ ይብሉ ኣቦታትና። ከምዚ
ናተይ ናጤባ ምስ ገጠሞም ይኸውን
መሲለምዎ። ኣብ ዘይምልከተኒ ጉዳይ
ኣትየ ህይወተይን እምነተይን ካብ ዘርክስ፡
ብንጹሀይ መርገጽየይ ምንጻር ይሕሸኒ’
ብምባል ካልኣይ ከም ዘለዎ ኣብ’ታ
ጸባብ ኦፊሱ ካብን ናብን እናተንቀሳቐሰ
ከም ጽሉል ኣህተፍተፈ። ‘ከምዚ ዓይነት
ባህሪ ስለዘየዕበየኒ ሕጂ’ውን ክገብሮ
የብለይን። ሰብ፡ ሰብ ዘብሎ ባህርያት
ምስ ወነነ’ዩ ሰብ ዝበሃል። ኣነ ድማ፡ እዚ
ባህሪ’ዚ እንተኣጥፊአ ሰብ ኣይኰንኩን
ኣለኹ ማለት’ዩ’ በለ ብምሒር ሕርቃን
ኣብ ገጹ ከም ዝፈልፈለ ማይ ቲዕ ቲዕ
ዝበለ ርሃጽ በጻብዕቲ ኢዱ እናጸረገ።
***
ኣቶ ሆሴእ፡ ውሽጦም ሕርኽርኽ
እናበሎም’ዮም ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል
ኦሮታ መኪንኦም ዓሺጎማ። ገለ ከም
ዝሓዞም ካብ መኪኖም ቅልጥፍ
ኢሎም ክወረዱ ኣይመረጹን። ኣብ
ውሽጦም ዝነበረ መንፈስ ፍቕሪ
ሞይቱ፡ ካብ ዕድኦም ክገላገሉ ንዓርኮም
ሞት ተመነዩሉ። ርግኣቶም ሃዲሙ
ገጾም ድውን በለ። በዓልቲ ቤቶም
እንተዘይትድሃዮም ካብቲ ዝገሹዎ
ባሕሪ ሓሳባት ንዘልኣለም ዝምለሱ
ይመስሉ ኣይነበሩን።
ወ/ሮ ቲፍሳሕ፡ “እምበርዶ ደሓን
ኢኹም ሎሚ ንግሆ ዕንድ ኢልኩም?”
ብምባል፡ ሓድሽ ባህርያት በዓል
ቤተን ንገዛእ-ርእሰን ብዙሕ ሕቶታት
ንኽሓታኣ ደረኸን።
ጠባይ’ዛ መኪና ብዙሕ ኣይፈተኹዎን
ኣለኹ። ገለ ትነክስ ኣላ ግዲ ኰይና።

ንግሆ ንግሆ ንብረት እናኣበላሸወት
ኣሕሲራትኒ ኣላ። ንሱን ወዲ ከምኡን’ዩ
ዝኸውን ኣብ ሓሳብ ሸሚሙኒ፡
” ብምባል ክፋእ ውሽጦም ቀቢሮም
ካልእ ዘረባ ተዛረቡ።
“በቲ ኰይኑ በቲ ኩሉ ሽግር’ዩ። ካብ
ናይ ዓርክኹም ዝዓቢ ሽግር ግን የለን።
ኩሉ ናትና ውልቃዊ ሽግር ኣወንዚፍና
ብዛዕባ ዓርክኹም ይኹን ሓሳብና።
እቲ ናትና ናይ ገንዘብ ክሳራ እዩ። ናይ
ዓርክኹም ግን ናይ ትንፋስ ሕቶ እዩ።
ህይወት ድማ ካልኣይ የብላን። ኣብዛ
ጸገም እዚኣ ንዓርክኹም እንተዘይ
ሓጊዝኩሞ ድማ፡ ዕርክነት ኣለና ምባል
ትርጉም ዘለዎ ኣይኰነን። ወዲ-ሰብ ኣብ
ግዜ ሽግር ብዘርእዮ ሽግር ናይ ምክፋል
መንፈስ እምበር፡ ኣብ ግዜ ሓጐስ
ብዘበርክቶ ወይ ዝካፈሎን ዝጽንብሎን
ኣይኰነን ኣብ ልብኻ ቦታ ዝረክብ።
ኣብ ግዜ ሓጐስ ደኣ ዋላ ሓላፍ መንገዲ
ከይተረፈ እንድዩ ሓጐስካ ዝካፈሎ፡፡
ኣብ ግዜ ሽግር ግን እቲ ከም ነብሱ
ዝሓስበካ ጥራይ ንቓንዛኻ ክካፈሎ
ይጓየ፡፡ ኣብዚ ድማ ፍቕሪ እቶም ሰባት
ትፈልጠሉ ህሞት’ዩ። ‘ንእሽቶ ውራይ
ግበር፡ ፈታዊኻን ጸላኢኻን ከተለሊ’
ይብሉ ኣቦታትና። እቲ ኣባኻ ዘለዎም
ፍቕሪ ንምፍላጥ’ዩ ተመሲሉ፡” ብምባል
ኣዕሚቘን ኣስተንፈሳ ባህ ኣይበለንን
ኩነታትኩም ብዘስምዕ ቃና ኣዒንተን
ኣብ ገጽ በዓል ቤተን ተኸላ።
“ኣቲ ሰበይቲ!” በሉ ብዘረባ በዓልቲ
በቶም ርእሶም ዝዘሮም ኣቶ ሆሴእ።
“ቃል ትበሃል ከይተምልቚ ዘረባኺ ዶብ
ይሓልፍ ኣሎ። ደሓር ከኣ ንዓይ ብዛዕባ
ዕርክነት ክትምድርለይ ኣይትኽእልን
ኢኺ። ኣብ’ታ ሕክምና ምስ ኣተኺ
ኣፍኪ ከይትኸፍቲ! ዝዀነ ዘረባ ምስ
ዝሰምዓልኪ እዛ ስረይ ንቚልቁል
በዛ ዘለኽያ ከባርረኪ እየ።” ብምባል
ብሓይለ ቃል ተዛረቡ።
“በሉ ኣፈይ ብመሸረብ ሽረቡኒ።
እንታይ ኢኹም ኴንኩም ዘይኣመልኩም
ሎሚ ዘይከውን ዘረባ ትዛረቡ ዘለኹም።
ገለ ደኣ ኴንኩም ኣለኹም እምበር፡ ኣነ
ብጥዕናኹም ኢኹም ኢለ ኣይኣምንን
እየ፡” ብምባል ኣፈን ጐምጸጻ። ካልእ
ኣነ ክፈልጦ ዘይደለኹምዎ ምስጢር
እንተለኩም ደኣ ተዛረቡ እምበር. . .
ብዘስምዕ ቃና፡ ካብ ኣዘራርባኦም ገለ
ጥርጣረ ስለዘንበባ፡፡
ይቕጽል...

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.169

ኤርትራ

ተርሙማ

16 መጋቢት 2019 - ገጽ 8

ዘቢብ ዘቢባ

ሃብቶም ኢዮብ

ቊጽሪ
ናይ ሎሚ ግድል ቊጽሪ ካብ ናይ ዝሓለፉ ክፋላት ፍልይ ዝበለ’ዩ።
ካብ ዕስራ ክሳዕ ዕስራን ሸሞንተን ዘለዉ ቊጽርታት ተጠቐሙ። ነዞም
ቊጽርታት ኣብ ሳንዱቕ ኣእትውዎም። ኣብዚ ኽትፈልጥዎ ዘለኩም ግን
ድምር ናይቶም ቊጽርታት ንጋድም ንትኹል ዋላ ንስያፍ ሓደ ዓይነት
72 ክኸውን ኣለዎ።
1) እንጥቀመሎም ቊጽርታት ካብ 20 ክሳዕ 28 ዘለዉ’ዮም።

2) ኣብዛ ካልኣይቲ ሳንዱቕ እንጥቀመሎም ቊጽርታት ድማ ካብ 16 ክሳዕ 24 ኰይኖም ድምር ቊጽርታት
ንትኹል ንጋድም ንስያፍ 60 ክኸውን ኣለዎ። መልሲ ኣብ ዝመጽእ ክፋል።

ሰለሙን (ራጁ)

ስለ ምንታይ
ንኡስ ዓምዲ ስለምንታይ፡ ሕቶታት ኣልዒላ
እትምልስ ክፋል ዓምድና’ያ። ንሎሚ ክልተ ሕቶታት
ኣልዒላ ኣላ። ዝዀነ ክምለሰልኩም ኣትደልይዎ ሕቶ

ብዛዕባ ማይ
ጨው
ማይ ሓደ ካብ ኣገዳሲ ክፋል ናይ
ህይወታውያን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ኣካላት
ናይ ወዲ ሰብ’ኳ ብዙሕ ዝዓቐኑ ማይ
ኣለዎ። ኣብ ኣካላትና ዝርከብ ማይ ዕቅኑ
ኣንተተመዛቢሉ(ኣንተበዚሑ ወይ ውሒዱ)
ሓደገኛ’ዩ። ዋሕዲ ማይ ናብ ጽምኣት
ኣካላት ብኡ ኣቢሉ ድማ ናብ ሞት ከብጽሕ
ይኽእል።
ማይ ናይ ዒላ፡ ቡንባ፡ ናይ ወሓዚ ንሰቲ
ኢና። ምኽንያቱ ኣብ ኣካላትና ጉድኣት
ስለዘየውርዱ። ማይባድ(ጨዋም ማይ) ግን ከም
ዘለዎ ኣይንሰትዮን ኢና። ቅድም ቀዳድም፡
ማይባድ ጨዋም ስለዝዀነ ንኽትሰትዮ ጽቡቕ
መቀረት የብሉን። ካልኣይ ድማ ኣብ ኣካላትና
ዛዕጊ ዝበሃል መስርሕ ኣሎ። እዚ ዛዕጊ ንፈሰስቲ
መናድቕ ዋህዮታት ሓሊፎም ክንቀሳቐሱ
ይሕግዝ። እዚ ብመናድቕ ዋህዮታትና ዝዝዕግ
ማይ ካብቲ ኣብ ውሽጢ እቶም ዋህዮታት ዘሎ
ማይ ዝፈዀሰ’ዩ። ስለዚ ኸኣ’ዩ ብመናድቕ
እዞም ዋህዮታት ዝዒጊ ምስቲ ኣብ ውሽጢ
ዋህዮታት ዝርከብ ማይ ዝሕወስ።
ማይባድ ግን ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዋህዮታት
ኣካላትና ዝርከብ ማይ ማራ ዝኸበደ’ዩ።
ስለዚ ኸኣ ብመናድቕ ዋህዮታት ኣቢሉ
ናብ ውሽጢ ኽዝዕግ ኣይክእልን። ስለዚ ኸኣ
እቶም ዋህዮታት ኣካላት ማይ ስለዘይረኽቡ
ይነቕጹ።

ምስ ዝህሉ ለኣኹልና ክንቅበሎ ድልዋት ኢና።
መልሱ ድማ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታትታት
ተወኪስና ከነዳልዎ ኢና።
ሀ) ስለምንታይ ሕብሪ ዓይንና ጸሊም፡ ሓመዳዊ፡
ሰማያዊ ይኸውን?
ቈልዑ ብዙሕ ነገር ካብ ወለዶም ይወስዱ። እዚ
ቈልዑ ካብ ወለዶም ዝወስድሉ ኣገባብ ተወርሶ
ይበሃል። ትወርሶ ጂናት ብዝበሃሉ ባእታታት’ዩ
ዝካየድ። ንኣብነት ሕብሪ ዓይኒ፡ ሕብሪ ጸጒሪ
ኽንወስድ ንኽእል ኢና። ዝበዝሕ ግዜ ሕብሪ ዓይኒ
ናይ ሰባት ካብ ጸሊም፡ ሓመዳዊ ወይ ሰማያዊ ዝሓልፍ
ኣይኰነን። እቲ ምኽንያት እስከ ንመልከቶ፥
ነብሲ ወከፍ ሰብ ንዝዀነ ነገር ከም ጸጉሪ፡ ሕብሪ፡
ቊመት ካልእን ክልተ ጂናት(ንጽል ጂን፡ ብዙሕ
ጂናት) ኣለውዎ። እቶም ክልተ ናይ ዓይኒ ጂናት ሓደ
ዓይነት ሕብሪ እንድሕር ኣለዎም፡ ሕብሪ ዓይኑ ከም
ናቶም ይኸውን። እንተደኣ ሕብሪ ናይቶም ክልተ
ናይ ዓይኑ ጂናት በበይኑ ዀይኑ ግን ሕብሪ ዓይኑ
ካብቶም ክልተ ናይቲ ዝዓብለለ ሕብሪ ይወስድ። ነዚ
ዝያዳ ብኣብነት ነሰንዮ።
ሓደ ሰብ ክልተ ሓመዳዊ ዝሕብሮም ጂናት
እንተሃልዮሞ፡ ሕብሪ ዓይኑ ሓመዳዊ ይኸውን። እቲ
ሓደ ጂን ሓመዳዊ፡ እቲ ሓደ ጂን ድማ ሰማያዊ
እንተ ዀይኑ ሓደ ጂን ነቲ ኻልእ ይዕብልሎ። ስለዚ

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዘቢብን ዘቢባን ብዛዕባ ሓደ
ኣደኡ ክትቀጽዕ ክትብል ዝሃሰየቶ ‘ሰመረ’ ዝተባህለ
ሰብ ኣዕሊለን። ካብቲ ዝርርብ ምስ ሓረቕካ ዘየድሊ
ስጒምቲ ምውሳድ ጉድኣት ከም ዘምጽእ መቸም
ተማሂርና ኣለና። እሞ ንሓደ ሰብ ክትእርሞ
እንተተደልዩ ደኣ እንታይ ክትገብር ኣለካ? ወለዲኸ
ብኸመይ ንደቆም ክመኽርዎም ኣለዎም፤ ዘቢብን
ዘቢባን ነዚ ሕቶታ መታን ክምልሳ ንብዙሓት ሰባት
ሓቲተን ኣለዋ። ካብቲ ምስ ሰባት ዝተበሃህልኦ’ሞ
ዘዕለላሉ ሓሳባት ንከምዚ ዝስዕብ’ዩ ነይሩ።
“ሓደ ተመሃራይ እንተ ሓሚቚ ብኸመይ ከተርድኦ
ኣለካ?” በለት ዘቢብ።
“ኣነ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሓተትኩ ብዙሕ መልሲ’የ
ረኺበ። ንስኺኸ?” ተመሊሳ ሓተተት ዘቢባ።
“እቲ ሓደ ገለ ኢሉ ክምለሰልኪ ይጸንሕ ምሽ፡ ሽዑ
እቲ ካልእ ከኣ ናቱ መልሲ ይህበኪ። ነየን ትኣምኒ’ኮ
ይጠፍኣኪ?’
‘ናይ ብዙሓት መልሲ ቅኑዕ ኰይኑዶ
ተሰሚዑኪ?”
ኸኣ ሕብሪ ዓይኑ ናይቲ ካብ ሓመዳውን ሰማያውን
ዝዓብለለ ይኸውን።
እቲ ዝተዓብለለ ጂን ግን ይጠፍእ ማለት ኣይኰነን።
ተሓቢኡ’ዩ ዝጸንሕ። ኣብ ደቅና ወይ ድማ ደቂ ደቅና
ክርአ ይኽእል።
ለ) ስለምንታይ ንደክም?
ኣብ እንቀሳቐሰሉ ወይ እንሰርሓሉ እዋን፡ ጭዋዳታትና
ኣብ ክንጥቀመሎም ግድን’ዩ። ምንቅስቓስ ናይዞም
ጭዋዳታት ሳርኮላክቲካሲድ ዝተባህለ ቀመማዊ ባእታ
ከም ዝፍጠር ይገብር። እዚ ቀመም እዚ ኣብ ደምና
ኸኣ ኣሎ’ዩ።
ነዊሕ ሰዓታት ወይ ከቢድ ስራሕ ምስ እንሰርሕ፡
ብዙሕ ዓቐን ሳርኮላክቲክ ኣሲድ ይፍጠር።
ንጅማውትና ድማ ከም ዝደኽሙ ይገብር።
ብዘይልካ እዚ ሳርኮላክቲክ ኣሲድ ድማ
ኣክድመክምቲ መርዝታት ዝበሃሉ ቀመማት ፡
ጅማውትና ብዙሕ ድሕሪ ምስርሖም ዝፍጠሩ
ቀመማት ኣለዉ። ኣዞም መርዝታት እዚኣቶም
ብደም ኣቢሎም ናብ ኩሉ ክፋል ኣካላትና ይበጽሑ።
ስለዚ ድማ ኩሉ ክፋል ኣካላትና፡ እንተላይ ሓንጎል
ይደክም።
እቲ ዝደኸመ ሰብ ዕረፍቲ እንተደኣ ወሲዱ፡ እቲ
ሳርኮላክቲክ ኣሲድ ዝበሃል ቀመም ካብ ጀማውትና
ይእለ። ስለዚ ኸኣ ደም ይጸርሪ’ሞ ሓደስቲ ዋህዮታት
ይፍጠሩ። ብዘይክኡ ድማ መጋግቦታት ኣዕጽምትና
ይቕብኡ። ስለዚ ኸኣ፡ እቲ ዝደኸመ ድኻሙ
ይኸደሉ’ሞ ይሕደስ።

“እወ”
“ንኹሉ ኽትገብርዮ ወይ ንስኺ ኣደ ወይ ኣቦ
ነይርኪ እንተትዀኒ ምገበርክዮ?”
“ኣይምገበርኩውን ግናሲ እቲ ሓሳብ ደስ ይብለኪ
ማለተይ ኢየ”
“ንስኺ ሕማቕ ተመሃሪት ነይርኪ እንተ ትዀኒኸ
ንኹሉ ምተቐብልክዮ?”
‘እታ ተመሃሪት ደኣ ከመይ ገይረ ክቕበሎ? ቊሩብ
ኣይትሓስብን ዲኺ። ዋላ ሓንቲ ኣይምተቐበልኩን።
ምኽንያቱሲ ክህረም ወይ ክቕጻዕ ዝደሊ ሰብ የለን”
“እንታይ ማለተይ’የ መስለኪ። ሓደ ኣገባብ መቕጽዒ
ካብቲ ካልእ ኣገባብ ይፈላለ’ዩ። ሕጂ ኸኣ ምስታ
ኣቀዲመ ዝሓተትኩኺ ሕቶ ኣትመሳሰል ክሓተኪ።
ካብቲ ኩሉ ንተማሃራይ መቕጽዒ ዝተነግረኪ ነየናይ
ዝያዳ ምጸላእኪ ኰይኑ ይስመዓኪ?”
“ኣይሓዝኩኺን መሓዛይ መዓረይ። ሕቶኺ ጽቡቕ
ገይርኪ ኣነጽርለይ”
“ካብቲ ኩሉ ‘ተመሃሮ ብኸምዚ ክቕጽዑ ኣለዎም’
ዝብል ዝሰማዕክዮ ዘረባ ብፍሉይ ዘስክሓክሓኪ፡ ወይ
ዘሰንብደኪ ኣሎዶ ማለትይ’የ?”
“እወ ኣሎ። ገሊኦም ቊልፊ ገይሮም ክንቅጻዕ ከም
ዘለና ይዛረቡ። ገሊኦም ከኣ ኣይንስምዓዮ’ዩ ዘብል”
ብምባል ኣዒንታ ዓመተት።
“እቲ ንዓኺ ዝስክሓክሓኪ ወይ ዘይጽልኣኪ ኣገባብ
ንኻልኦትከ ከም ናቲ ዓይነት ስምዒት ዝፈጥረሎምዶ
ይመስለኪ?”
“ኣይመስለንን”
“ስለዚ ኣቲ ዝቕጻዕ ተመሃራይ’ውን በቲ ዝወርዶ
መቕጻዕቲ ዝተፈላለየ ስምዒታት ኣለዎ። ንኣብነት
ኣነን ንስኺን ሓንቲ ዓይነት መቕጻዕቲ እንተ ዝወርደና
ሓዴና ኣዝያ ምዀረየት፡ ሓንቴና ድማ ሰለል ምበለቶ።
ከም ዘይተቐጽዐት ገይራ ምወሰደቶ። ኣይመስለኪን?”
“ሓቅኺ። ሓሳብኪ ዝተረደኣኩዎ ኰይኑ ይስመዓኒ
ኣሎ። ኣበሃህላኺ ሰባትሲ ብዝጥዕሞም ኣገባባ
ከተረድኦም ኣለካ ማለት ኢኺ። ምኽንያቱ ከተርድእኒ
ዝሓሰብክዮ ንዓይ ተዀርየኒ እንተ ዀይና ንብላሽ
ይኸውን ጻዕርኺ። ወይ ድማ ከተረድእኒ ዝሓሰብኪ፡
ኣብዛ ሰቛር እዝነይ እንድሕር ዘይኣእትየዮ ዋላ ሓንቲ
ኣይተፍርይን ኢኺ”
“ ሓንቲ ጽብቕቲ ቃል ኣውጽእኪ ጸኒሕኪ!” በለት
ዘቢባ ኣተኩራ ናብ መሓዝኣ እናጠመተት።
“እንታይ’ያ እታ ቓል?”
“ኣብ መንጎ ዘረባኺ ‘ከተርድኦ ኣለካ’ ኢልኪ
ነይርኪ። ዕላል ክንጅምሮ ከለና ብዛዕባ መቕጻዕቲ’ዩ
ነይሩ። ‘ከተርድእ’ ምባልኪ ጽቡቕ ገይርኪ። ንሓደ
ሰብ ከተረድኦን ክትቀጽዖን ማለት በበይኑ ኰይኑ
ይስመዓኒ። ሓቀይዶ?”
“እምቧእ! ምዃን ሓቅኺ ኢኺ። ሰብ ከረድኣካ
እንተ ነቒሉ ኣብ ምትህርራም ኣይበጽሕን’ዩ። ቀስ
ኣቢሉ’የ ዘረድኣካ። ክቐጽዓካ እንተ ዀይኑ ግን ሓይሊ
ከይተጥቅዓካ ኣይተርፍን’ዩ”
“ስለዚ ወለዲ ንተመሃሮ ደቆም ከረድእዎም እምበር
ክሃርምዎም ኣየድልን’ዩ። ቀስ ገይሮም ከረድእዎም
ኣለዎም”
ከምዚ ኢለን እናኣዕለላ መሬት መስዩ ዓይኒ ሒዙ።
ወይ ዘቢባን ዘቢባን ኣብ ኣብ ዙርይአን ሰብ ከም ዘየለ
ሰሚዐን ሓድሕደን ብላግጺ እናተጻረፋ ናብ ጐልጐለን
ኣበላ። ንዝዀነ ሰብ በቲ ዝርድኦ ኣገባብ ክትመላለሶ
ኣለካ።

ሓዳስ
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ኤርትራ
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ኣብ ስታድዩም ኣስመራ . . .
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ግጥማት ሻምፕዮና ሱፐር ዲቪዥን
ኤ ጋንታታት ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡
ጽባሕ ሰንበት ካብ ፍርቂ መዓልቲ
ኣትሒዙ ገዛባንዳ ምስ ፓራዲዞ፡ ኣዱሊስ
ምስ ኣኽርያ ከምኡ ድማ ኣልታሓሪር
ምስ ኣስመራ ቢራ ኣብ ካምፖ ቺቸሮ

ኤርትራ

ናብ ውድድር ሻምፕዮን ኣፍሪቃ 2019 . . .
ኣማኑኤል ኣልኣዛር

ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ
ኣፍሪቃ 2019 ትማሊ ዓርቢ 15
መጋቢት ብውድድር ግዜ ናይ ጋንታ
ጀሚሩ።
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ውድድር
ኤሊት ደቂተባዕትዮ ተሸላሚት ወርቂ
ሜዳልያ ብምዃን ን9ይ ተኸታታሊ
ዓመት ተዓዊታ። 46.6 ኪ.ሜ ንዝሸፈነ
ርሕቀት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
ዝወከሉ ተቐዳደምቲ ሲራክ ተስፎም፡
ሜሮን ተሾመ፡ መኽሰብ ደበሳይን
ያቆብ ደበሳይን ኣብ ሰዓት 46 ኪ.ሜ
እናተጓዕዙ ብ1 ሰዓትን 42 ካልኢትን
ንውድድር ፈጺሞሞ።
2ይ ደረጃ ዝሓዘት ሃገራዊት ጋንታ
ርዋንዳ ካብ ኤርትራ 3፡10 ደቒቅ
ድሒራ ብሩር፡ ኢትዮጵያ ድማ 3፡
22 ደቒቅ ድሒራ ነሓስ ሜዳልያ
ተሸሊመን።
4 ሃገራውያን ጋንታታት ንዝተሳተፍኦ
ውድድር ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ፡

ብዘካይዳኦ ግጥም ክቕጽል እዩ።
ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ጸወታታት፡
ቀይሕባሕሪ ብ10 ነጥቢ ቀዳመይቲ፥
ኣዱሊስ ብሸሞንተ ነጥቢ ካልኣይቲ፥
ኣስመራ ቢራን ሰገን ኮንስትራክሽንን ነፍስ
ወከፈን ሸውዓተ ነጥቢ፥ ደንደንን ኩባንያ
ሰምበል ማዕረ ሽዱሽተ ነጥቢ፥ ኣልታሓሪር
ሓሙሽተ ነጥቢ፥ ፓራዲዞ ሰለስተ ነጥቢ፥
ኣኽርያን ገዛባንዳን ድማ ነፍስ ወከፈን
መደብ ጸወታ
ሎሚ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ቦርንማውዝ - ኒውካስል 6፡00
በርንለይ - ሌስተር ሲቲ 6፡00
ዌስት ሃም - ሃደርስፊልድ 6፡00
ላ’ሊጋ
ሄስካ - ዲፖርቲቮ ኣላቨስ 3፡00
ሪያል ማድሪድ - ሴልታ ቪጎ 6፡15
ኣትለቲክ ቢልባኦ - ኣትለቲኮ ማድሪድ
8፡30
ሌጋንስ - ጂሮና 10፡45

ስእሊ - ሳልሕ ዓብደልቃድር
ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ክትዕወተሉ
ከላ፡ ኤርትራ 2ይቲ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ
ድማ 3ይ ደረጃ ሒዘን።
ኣብ ውድድር ጁንየር ደቂ ተባዕትዮን
ደቂ ኣንስትዮን፡ ሃገራዊት ጋንታ
ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ፡ ኤርትራ ድማ
2ይቲ ኮይነን ውድድረን ፈጺመን።
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መጋቢት ብሓድሽ ውድድር ሚክስድ
ሪለይ (ውድድር ምቅብባል) ክቕጽል
ኢዩ። እዚ ውድድር 3 ደቀንስትዮን 3
ደቂ ተባዕትዮን እናተቐባበሉ ዘካይድዎ
ኮይኑ ሎሚ ዓመት ኢዩ ብማሕበር
ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ተኣታትዩ።
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ
ውድድር ካብ ደቂ ተባዕትዮ፡ ንምኩር
ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት፡
ሜሮን ተሾመን ቢንያም ግርማይን
ከተሳትፍ ከላ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ
ሞሳና ደበሳይ፡ ደሴት ኪዳነን ዝናብ
ፍጹምን ክሳተፋ ኢየን።
ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
ሳምሶም ሰለሙን፡ እዚ ኣብ ቀዳማይ
መዓልቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ውጽኢት፡
ንሓያል ምድላዋት ሃገራዊት ጋንታ
ኢትዮጵያ ዘርኢ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ፡
ኣብ ኤርትራ እንከለው ዝተላእከሎም
ቅርጺ መሬት መወዳደሪ ቦታ ኣብዚ
ምስ መጹ ዝጸንሖምን በበይኑ ምዃኑ
ገሊጹ።

ሰረ’ኣ
ሳሱሎ - ሳምፕዶርያ 5፡00
ስፓል - ሮማ 8፡00
ቶሪኖ - ቦሎኛ 10፡30
ኤፍ ኤ ካፕ
ዋትፎርድ - ክሪስታል ፓላስ 3፡15
ስዋንሲ - ማን ሲቲ 8፡20
ዎልቭስ - ማን ዩናይትድ 10፡55

ጽባሕ
ውድድር ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ
ዞባ ማእከል
ገዛባንዳ - ፓራዲዞ
ኣዱሊስ - ኣኽርያ
ኣልታሓሪር - ኣስመራ ቢራ
ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ሜዳ
ካምፖ ቺቸሮ ኣስመራ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ፉልሃም - ሊቨርፑል 5፡15
ኤቨርተን - ቸልሲ 7፡30
ላ’ሊጋ
ኤባር - ሪያል ቫላዶሊድ 2፡00
ኤስጳኞል - ሰቪያ 6፡15
ቫለንስያ - ገታፈ 8፡30
ቪያሪያል - ራዮ ቫለካኖ 20፡30
ሪያል ቤትስ - ባርሴሎና 10፡45
ሰረ’ኣ
ጀኖኣ - ጁቬንቱስ 2፡30
ላዝዮ - -ፓርማ 5፡00
ናፖሊ - ኡዲነዝ 8፡00
ሚላን - ኢንተር 10፡30

ሓደ ሓደ ነጥቢ ሒዘን ይርከባ።
ጽባሕ ፍርቂ መዓልቲ ዝገጥማ፡ ሓንቲ
ነጥቢ ዝሓዘት ገዛባንዳ ምስ ሰለስተ ነጥቢ
ዝሓዘት ፓራዲዞ እያ።
ቀጺለን፡ ሽድሽተ ነጥቢ ዝሓዘት ኣዱሊስ፡
ምስታ ሓደ ነጥቢ ዝሓዘት ግን ከኣ ሓያል
ተወዳዳርነት ተርኢምስ ዘላ ኣኽርያ እዩ።
ስለዚ ኣዱሊስ ንደረጃኣ ንምዕቃብ፡ ኣኽርያ
ድማ ካብ’ቲ ዘላቶ ደረጃ ንምምሕያሽ ናብ
ሜዳ ክትኣቱ እያ።
ኣብ መወዳእታ ግጥመን ዘካይዳ፡
ብኣጋኡ ልዑል ኣተኩሮ ዝረኸባ ኣስመራ
ቢራን ኣልታሓሪርን እየን።

ቅንጥብጣብ
+ ናይ ቅድም ሓለቓ ጋንታ ኢጣልያ - ፋብዮ
ካናቫሮ፡ ንቦታ ማርሴሎ ሊፒ ተኪኡ፡ ኣሰልጣኒ
ሃገራዊት ጋንታ ቻይና ኮይኑ። ወዲ 45 ዓመት
ካናቫሮ፡ ጎድኒ ጎድኒ ስርሑ ንቻይናዊት ክለብ
ጉዋንዙ ኤቨርግራንደ እውን ክዕልም እዩ።
ኣቐዲሙ ምስ ክለባት ፓርማ፡ ሪያል ማድሪድን
ጁቬንቱስን ዝተጻወተ ካናቫሮ፡ ፈላሚ ጸወታኡ
21 መጋቢት ኣንጻር ታይላንድ ክኸውን እዩ።
ምስ ኢጣልያ ዋንጫ ዓለም 2006 ዘልዓለ ካናቫሮ፡
ኣብ 2011 ካብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ
ከምዝተፋነወ ይዝከር። ሊፒ፡ ቻይና ኣብ ግጥም
ርብዒ ፍጻመ ውድድር ዋንጫ ኤስያ ድሕሪ
ምግላፋ መዝነቱ ከምዘረከበ ይፍለጥ።
+ ኣብ ውድድር ዩሮፓ ሊግ ብስላቭያ ፕራግ
ዝተሳዕረት ሰቪያ፡ ንዓላሚኣ ፓብሎ ማቺን
ከምዘባረረቶ ኣፍሊጣ። ሓሙሽተ ግዜ ውድድር
ዩሮፓ ሊግ ዝተዓወተት ሰቪያ፡ ብቕድሚ ትማሊ
6ብ5 ብዝኾነ ድምር ውጽኢት እያ ካብቲ
ውድድር ተገሊፋ። ማቺን፡ ዝሓለፈ ግንቦት እዩ
ካብ ጂሮና ናብ ሰቪያ ተሰጋጊሩ። ሰቪያ፡ ኣብ
ውድድር ላ’ሊጋ እስጳኛ ሻዱሳይ ተርታ ተሰሪዓ
ኣላ።
+ ኣሰልጣኒ ኦልድሃም - ፖል ስኮለስ ካብ
መዝነቱ ከምዝተፋነወ ተገሊጹ። እዚ ወዲ 44
ዓመት ኣሰልጣኒ፡ ኣብታ ካብ ግዜ ንእስነቱ
ኣትሒዙ ብልቢ ንዝድግፋ ዝነበረት ክለብ ን31
መዓልታት ጥራይ እዩ ዓሊምዋ። ቀንዲ ናይ
መፋነዊኡ ምኽንያት ድማ ወነንቲ ናይታ ክለብ
ክሳብ ምርጫ ተጻወትቲ ኢዶም የእትዉ ብምንባሩ
እዩ። ፖል ስኮለስ፡ ኣብ ናይ ጸወታ ግዚኡ፡ ክሳብ
700 ግጥማት ምስ ማን ዩናይትድ ኣካይዱ።
+ ተኸላኻሊ ሃገራዊት ጋንታ ኣየርላንድ ስቴፈን ዋርድ ካብ ኣህጉራዊ ጸወታታት ጠቕሊሉ
ከምዝተፋነወ ተሓቢሩ።

ዕጫ ሻምፕዮንስን ዩሮፓን ሊግ ወዲቑ
ዕጫ ሻምፕዮንስን ዩሮፓን ሊግ
ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ኣብ
ስዊዘርላንድ ኒዮን ወዲቑ።
በዚ መሰረት፡ ኣብ ግጥም ርብዒ
ፍጻመ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡
ኣያክስ ምስ ጁቬንቱስ፡ ሊቨርፑል ምስ
ፖርቶ፡ ቶተንሃም ምስ ማን ሲቲ ከምኡ
ድማ ባርሴሎና ምስ ማን ዩናይትድ
ክራኸባ እየን።
ድሕሪ 2006/’07፡ ካብ ክለባት
ሆላንድ ንመጀመርታ ግዚኣ ኣብ ርብዒ
ፍጻመ ዝበጽሐት ኣያክስ፡ ምስ ጁቬ 12
ግዜ ገጢማ ነይራ። ክልተ ግዜ ክትዕወት
እንከላ ኣብ ኣርባዕተ ጸወታታት ድማ
ማዕረ ተፈላልያ።
ሊቨርፑልን ፖርቶን ድማ ሽዱሽተ
ግዜ እየን ገጢመን። ሊቨርፑል ሰለስተ
ግዜ ክትዕወት እንከላ ኣብ ሰለስተ
ጸወታታት ድማ ማዕረ ተፈላልያ።
ብተደጋጋሚ ኣብ ውድድራት ዓዲ
እንግሊዝ ዝተራኸባ ቶተናህምን ማን
ሲቲን ብፈለማ ግዚአን እየን ኣብ
ኤውሮጳዊ መድረኻት ዝራኸባ ዘለዋ።
ባርሳን ማን ዩናይትድን 11 ግዜ

ገጢመን። ማን ዩናይትድ ሰለስተ ግዜ
ክትዕወት እንከላ፡ ኣርባዕተ ግዜ ድማ
ማዕረ ተፈላልያ።
ኣብዚ ኣርባዕተ ክለባት እንግሊዝ
ናብዚ ናይ ርብዒ መድረኽ ዝበጽሓሉ
ውድድር፡ ማን ሲቲን ቶተንሃምን ደቂ
ሓንቲ ዓዲ ክለባት ምዃነን ብፍሉይ
ይጥቀስ።
ሎሚ ዓመት ዘይ ከም ዝሓለፈ፡ ክሳብ
ፍጻመ ዝሳለያ ጋንታታት እውን ተለልየን
ኣለዋ። በዚ መሰረት፡ ኣብ ግጥም ፍርቂ
ፍጻመ ካብ ቶተንሃምን ማን ሲቲን

ዝሰዓረት ምስታ ካብ ኣያክስን ጁቬን
ዝተዓወተት ጋንታ ክትገጥም እያ። ኣብ
ተመሳሳሊ መድረኽ፡ ካብ ባርሴሎናን
ማን ዩናይትድን ዝተዓወተት ጋንታ
ድማ ካብ ሊቨርፑልን ፖርቶን ላዕለዋይ
ኢድ ምስ ዝሓዘት ክለብ ክትጠማጠም
እያ።
ግጥም ቀዳማይ እግሪ ርብዒ ፍጻመ፡
9ን 10 ሚያዝያ ክካየድ እዩ። ናይ ፍርቂ
ፍጻመ ንጥፈታት ድማ 30 ሚያዝያን
ባሕቲ ግንቦትን ክሰላሰል ምዃኑ
ኣቐዲሙ ዝወጸ መደብ የነጽር።

ግጥም ፍጻመ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ 1 ሰነ፡ ኣብ ስታድዩም ዋንዳ
ሜትሮፖሊታኖ ናይ ኣትለቲኮ ማድሪድ
ብዝካየድ ግጥም ክዛዘም እዩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ግጥም
ርብዒ ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ፡ ናፖሊ ምስ
ኣርሰናል፡ ቪያሪያል ምስ ቫለንስያ፡
በነፊካ ምስ ኢንትራ ፍራንክፈርት
ከምኡ ድማ ስላቭያ ፕራግ ምስ ቸልሲ
ክራኸባ እየን።
ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ድማ፡ ካብ
ኣርሰናልን ናፖሊን ዝተዓወተት ምስታ

ካብ ቪያሪያልን ቫለንስያን ጸብለል ምስ
ዝበለት ጋንታ ክትራኸብ እያ። በነፊካ
ወይ ድማ ኢንትራክት ፍራንክፈርት
ምስ ካብ ስላቭያ ፕራግን ቸልሲን
ዝተዓወተት ክለብ ክትገጥም እያ።
ግጥም ቀዳማይን ካልኣይን እግሪ
ርብዒ ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ 11ን 18ን
ሚያዝያ ክካየድ እዩ። ፍርቂ ፍጻመ ከኣ
2ን 9ን ግንቦት ክሰላሰል እዩ። ግጥም
ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ 29 ግንቦት ኣብ
ባኩ ኣዘርባጃን ኣብ ዝርከብ ስታድዩም
ኦሎምፒክ ክካየድ እዩ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.169

ኤርትራ
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ሓራጅ

ል ገብረሚካኤል
ሉ
ይ
በ
ል
ኤ
ኑ
እምነት ኣማ

ምልክታ
ወ/ሮ ግደይ ነጋሲ ተስፋ ዝተባሃልኩ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ 4 ኣስመራ፡
ዞባ 9 ምም/10፡ ጎደና ለማልሞ፡ ቁ.ገዛ 49፡ ዝርከብ፡ ዓይነት ገዛ ተራ፡ ስፍሓት
መሬት 84.91 ት/ሜ፡ ቀንዲ ክፍልታት 3 ዝሓዘ ብስመይ፡ ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ገዛ፡ ኣቶ ታደሰ ወልዳይ ብህያብ ስለዝሃብኩዎ፡ ስም ምትሕልላፍ ክንገብር
ስለ ዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ
ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ ናይ መአገዲ ትእዛዝ
ወይ ይግባይ ተባሂሉ እንተኾይኑ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት
ፓፕሊክ ኖታዮን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።
ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ፡ ኦርጂናል ሰነዳትና ኣቕሪብና ጉዳይና ክንፍጽም
ምዃንና ንሕብር።

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ ንጉሰ ገብረወልድ+4 ብፍ/ሰብ/ዕዳ ወረ/
ነፍ ንጉሰ ገብረወልድ ኣቶ ዳንኤል ንጉሰ ዝተፈጥረ ክርክር ብስም ነፍ ንጉሰ
ገብረወልድ ዘላ መኪና ብሓራጅ ክሽየጥ ኣዚዙ። ፊያት ዝዓይነታ ኢ-ኣር-124511 ቁ.ቻሲ 115C0679184 ዝኾነት መኪና ናይ ገዛ፡ ሽዱሽተ ጎማ ጥዑይ
ዘለዋ፡ ባትሪ ዘይብላ፡ በርኒቺ ምልካይ ወይ ክቕየር ዘድልያ፡ ሞተረ ምፍታሽ
ዘድልያ ኮይና፡ ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 18,000.00 (ዓሰርተ ሸሞንተ ሽሕ)
ናቕፋ ተገሚቱ። ስለዚ ኣብ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ፡ ናይቲ ንመወዳደሪ
ዝረቑሖ መጠን ገንዘብ ብቑጽርን ብኣሃዝን ብምጽሓፍ ብዕሹግ ሰታሪት ኣዳልዩ
ኣብ ውሽጢ 5ተ(ሓሙሽተ) ናይ ስራሕ መዓልታት ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ
ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.62 ኣብ ዝተዳለወ ሳጹን የእቱ። ኣብ ዕለት ሓራጅ
ድማ ¼ ናይ መበገሲ ዋጋ ዝሓዘ መጠራቐሚ ሕሳብ (ቡክ) ወይ ብስም ፈጻሚ
ፍርዲ ሲፒኦ (C.P.O) ኣስሪሑ ባዕሉ ወይ ብሕጋዊ ወኪል እንተኾይኑ ከኣ
ሓራጅ ክሳተፈለይ ዝብል ውክልና ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ 11/4/19
ሰዓት ሓራጅ፡ 3፡00-4፡00 ድ.ቀትሪ
ቦታ ሓራጅ፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.65 ኣብ ናይ ስራሕ
ሰዓታት መጺኡ ክውከስ ይኽእል። ነዚ ሓራጅ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ
ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ እንተዘይኣቕሪቡ ሓራጅ ደው ኣይብልን።
ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍ
ኣስመራ

ወ/ሮ ግደይ ነጋሲ ተስፉ

ሓበሬታ

ምልክታ
ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ገጀረት ዚፕ-ኮድ 1A179 ጎደና ዳህላክ ፕሎት 11T
ፓርሰል ah ስፍሓቱ 250ት/ሜ ዝኾነ፡ ኣብ ቤ/ጽ ክፍሊ ካዳስተር ብመለለይ
ቁ.ንብረት 1፡005917 ብሽም ቶማስ መንገሻ ወ/ገርግሽ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ካብ’ዚ
ክፋሉ ማለት ነብሱ ዝኸኣለ መእተዊ መዕጾ (ካንሸሎ) ዘለዎ 1ክፍሊ፡ 1ዓ/ምድሪ
ዘጠቓለለ ገዛ ስለዝተሸጠን ናብ ሽም ዓዳጊ ከመሓላልፎ ስለዝኾንኩን ዝቃወም
እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታዮን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ቶማስ መንገሻ ወ/ገርግሽ
ወኪል ፋሲል መንገሻ ወ/ገርግሽ

ምልክታ
ኣስካለማርያም ገብረሂወት መብራህቱ ዝተባሃልኩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 2
ምም.04 (ምም/ን/ዞባ ገጀረት) ጐደና ራስ-ደስታ ዳምጠው ነበር ቁጽሪ ገዛ 47/49
ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 111289 መወከሲ ቁጽሪ
126001 ብስም ወለድና ነፍ.ኣቶ ገብረሂወት መብራህቱ ዑቕባይን ነፍ.ወ/ሮ
ትብለጽ ወልደገርጊስ ካሕሳይን ተመዝጊቡ ዋንነቱ እተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ገዛ፡ እቲ ናተይ ብጽሒት ስም ዋንነት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ
ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ
ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ
ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳተርን የቕርብ።
ኣስካለማርያም ገብረሂወት መብራህቱ

ምልክታ
ኣስቴር ገብረሂወት መብራህቱ ዝተባሃልኩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 1 ምም.10
(ምም/ን/ዞባ/ኣባሻውል) ጐደና ጸ ነበር ቁጽሪ ገዛ 58 ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ
ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 111867 መወከሲ ቁጽሪ 126005 ብስም ወለድና
ነፍ.ኣቶ ገብረሂወት መብራህቱ ዑቕባይን ነፍ.ወ/ሮ ትብለጽ ወልደገርጊስ ካሕሳይን
ተመዝጊቡ ዋንነቱ እተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ እቲ ናተይ ብጽሒት ስም
ዋንነት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ
ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት
ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳተርን የቕርብ።
ኣስቴር ገብረሂወት መብራህቱ

ኣገልግሎታት ጨንፈር ማርኬቲን
ኣብ ማእከል ከተማ፡ ጎድኒ ሃገራዊ ባንክ ኤርትራ፡ ፊት ፖስት ኦፊስ፡ ጥቓ
ፋርማሲ ቁጽሪ 1 ዝርከብ ጨንፈር ማርኬቲን ሚኒስትሪ ዜና፡ ብማዕከናት ዜና
(ጋዜጣ፡ ሬድዮን ቴለቪዥንን) ክቃላሕ ዝድለ፦
1)

ሕጋዊ ምልክታታትን ሓበሬታን

2)

መወዓውዒ ንግዳዊ ትካላት

3)

መላላዪ ፍርያትን ኣገልግሎታትን

4)

ሓበሬታ ስነጥበባዊ ፍርያትን ምርኢታትን

5)

ናይ ዮሃናን ምስጋናን መልእኽትታት

እናተቐበለ ብርትዓዊ ዋጋ ብማዕከናት ዜና ዘቃልሕ ትካል እዩ። በዚ
መሰረት፦
ፍርያትኩምን ኣገልግሎታትኩምን ምስ ህዝቢ ከተላልዩ እትደልዩ
ትካላት (ፋብሪካታት፡ መስንዓት፡ ሆቴላት፡ ኣብያተ መግቢን መስተን፡ መሸጣ
ኣልባሳት፡ ኤለክትሮኒክስን ካልእ ፍርያትን ኣቑሑን)፣
ንምርኢት ወይ መሸጣ ዝቐርብ ስነጥበባዊ ፍርያት ዘለኩም ደረስቲን
ኣፍረይቲን ፊልምታት፡ ትያትራት መጻሕፍቲ፡ ድራማታት ወዘተ.
ዝተፈላለየ ናይ ስልጠናን ትምህርቲን ኣገልግሎታት እትህቡ
ትካላት
ኣብ ዕለተ ልደት፡ ሕጸ፡ መርዓ፡ መመረቕታ፡ ዝኽሪታት እዮቤልዩን
ካልእን ናይ ዮሃና መልእኽቲታት ከምኡ’ውን ኣብ ግዜ ሓዘን ናይ ምስጋና
ጽንዓትን መልእኽቲታት ከተመሓላልፉ እትደልዩ፦
ብቁጽሪ ቴለፎን፦ 127494 / 125013 ደዊልኩም ክትወከሱ ትኽእሉ።
ጨንፈር ማርኬቲን ሚኒስትሪ ዜና ብተወሳኺ፡ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱን
ኣብዞም ዝስዕቡ ቦታታትን ካብ ወነንቲ ቴለቪዥን ናይ ኣገልግሎት ግብሪ
ይቕበል፦
ዞባ ማእከል = ኣብ 13 ምምሕዳር ንኡሳን ዞባታት ኣስመራ
-

ዞባ ደቡብ

=

ኣብ መንደፈራ፡ ደቀምሓረ፡ ድባርዋ፡

-

ዞባ ዓንሰባ

=

ኣብ ከረን፡ ሓጋዝ፡ ዓዲተከለዛን፡

-

ዞባ ጋሽ ባርካ = ኣብ ባረንቱ ተሰነይ ኣቑርደት፡

-

ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ = ኣብ ባጽዕ
ጨንፈር ማርኬቲን ሚኒስትሪ ዜና

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.169

ኤርትራ
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ዞባ ማእከል ኣስመራ
ከሳሲት
ወጋሕታ
ሓድጉ
ገብረማርያም፡ ተኸሳሲ ተኽላይ
ኣብርሃ ገብረገርግሽ ብናይ ኣቦነት
ክሲ
ኣቕሪባትልካ
ኣድራሽኡ
ስለዘይፈልጦ
ይጸውዓለይ
ስለዝበለት፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብወኪል ን16/4/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋባእያ ቁ.32 ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ክርአ
ምዃኑ ነፍልጥ።
ትእግስቲ ባይረ ተኪኤ ምባል
ተሪፉ፡ ትዕግስቲ ባይረ ተኪኤ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን11/4/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
3ይ መጋባእያ ይቕረብ።
ኣስቴር ሃይለማርያም ገብረእየሱስ፡
ስም ወላዲተይ ሰምሃር ኢትባረኽ
ተስፋ ምባል ተሪፉ ቅድስቲ
ኢትባረኽ
ተስፋ
ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን16/4/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋባእያ ይቕረብ።
ትሕቲ ዕድመ ነቢል መሓመድ
ስራጅ ብሞግዚቱ ወላዲቱ ወ/ሮ
ነጃት ናስር ሙስጠፋ ኣቢሉ፡ ነቢል
መሓመድ ስራጅ ምባል ተሪፉ፡ ነቢል
መሓመድስራጅ ኣሕመድ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን11/4/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
3ይ መጋባእያ ይቕረብ።
ፎዝያ ኢብራሂም ዑመር፡ ስም
ኣደይ ኣሚና መሓመድ ምባል
ተሪፉ፡ ኣሚና ሲሌማን ዓብደላ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ሲቪል ቁ.41
ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ባንክ ኣባይትን
ንግድን ኤርትራን ብፍ/በ/ዕዳ+8 ወ/ሮ
ኣስቴር ተ/ብርሃን ብዘሎ ናይ ኣፈጻጸም
ጉዳይ ብፍ/በ/ዕዳ ወ/ሮ ኣስቴር ተ/ብርሃን
ብኣድራሽኣ ክትርከብ ስለዘይተኻእለ፡
ተጸዊዓ ን27/3/19 ኣብ ንግዲ መጋባእያ
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.40 ትቕረብ።
እንተዘይቀሪባ ጉዳያ ንሳ ኣብዘይብሉ
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎዳይፍን
ሰምበልን
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ኣሰፋው በርሀ
ተወልደመድህንን ተኸሳሲ ኣቶ ሴም
ኤፍረምን ዝቐረበልና ሲቪላዊ ክሲ ጉዳይ
ክርክር ኣካራይን ተኻራይን ኮይኑ፡ ተኸሳሲ
ነቲ ዝተኻረዮ ገዛ ከየረከበ ኣድራሽኡ
ኣበይ ከም ዘሎ ስለዘይተፈለጠ፡ ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን15/4/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ
ንሱ ኣብዘይብሉ ጉዳዩ ክርአ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ኣበይቶ
ኣቶ ዮናስ ተኽለሚካኤል፡ ኣደና
ምሕረት ኣርኣያ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/19

ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ኣስመራ
ከሳሲት ፈይሩዝ ሳልሕ ሰለማን፡ ተኸሳሲ
ናስር ዓብዱሰላም ዑስማን ክሲ ቀሪቡልካ
ስለዘሎ፡ ተኸሳሲ ን16/4/19 ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ኣብዘየለኻሉ ጉዳይካ
ክርአን ውሳነ ክውሃቦን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከባቢ
ከረን 03
ኤልሳ ዘርእዝጊ ስብሓት፡ ኣቦና ዘርእዝጊ
ስብሓት ልጃም ስለዝሞተ፡ ንኣደና ናይ
መጻምዲ መሰላ ይተሓለወላ ኣነ ምስ
3 ኣሕዋተይ ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን12/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ሓጋዝ
ኣውዓሎም ሓጎስ ኣውሸኽ ምባል
ተሪፉ፡ ኣውዓለ ሓጎስ ኣውሸኽ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ
ኣቶ ቴድሮስ ተስፋጋብር ተስፋዝጊ፡
ወለድና
ተስፋጋብር
ተስፋዝጊ

ዓንደመስቀልን ብርኽቲ መንግስ ሰንጋል
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/4/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ሃይማኖት ብርሃነ መሓሪ፡ በዓልቤተይ ተስፍኦም ጸጋይ ክንፈ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ
2 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን17/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ወ/ሮ ኣዜብ ስባህቱ ገ/ስላሴ ደቀይ
ኣቶ ግርማይ ንጉሰ ነጋሲ፡ ኣቶ ምስግና

ንጉሰ ነጋሲ፡ ወ/ሮ ኣዛሚት ንጉሰ ነጋሲ፡
ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን
ካብዚ ሃገር ምስ ወጹ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ
ደሃይ ስለዘይብለይ ጥፉኣት ተባሂሎም
ይተኣወጀለይ ስለዝበላ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/4/19 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ሰንዓፈ
ምሉብርሃን ይመስገን ጠዓመ፡ ወላድየይ
ይመስገን ጠዓመ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 1
ሓፍተይ ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን
ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/4/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ዓወት ኣብርሃ ዳኘው፡ ካብ ወላዲተይ ወ/ሮ ሳራ ደሞዝ ኣስካለ፡ ምስ ሰለስተ
ኣሓዋታ ብሓባር እትውንኖ፡ ብውህብቶ ዝሃበትኒ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ
ኣብ ኣስመራ ምም ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ፡ 1A111 ጎደና ኳዜን፡ ቁ.ገዛ 46
መለለዪ ገዛ ASD00017181 ቁጽሪ ፓርሰል ASP00018098 ዝርከብ
ገዛ ኣብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ብመለለዪ ቁጽሪ 1005232/1 ብቑጽሪ
ውዕል 4586 ብስሞም ዝተመዝገበ ገዛ ብጽሒት ወላዲተይ ናብ ስመይ
ከመሓላልፎ ስለ ዝኾንኩ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታዮን ቤ/ጽ
ካዳስተርን ይቕረብ።
ዓወት ኣብርሃ ዳኘው

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.169

ኤርትራ
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ኒውዚላንድ - ሽበራዊ መጥቃዕቲ ህይወት 49 ሰባት ለኪሙ
ሃይለ ዳኒኤል

ሞዛምቢክ - ብህቦብላ
ተጠቒዓ

ዓበይቲ ከተማታት ሞዛምቢክ፡
ብሓሙስ ምሸት ብብርቱዕ ህቦብላዊ
ዝናብ ከምዝተጠቕዓ ተሓቢሩ። እቲ
ህቦብላ ‘ኣይዳይ’ ዝብል ስም ተዋሂቡዎ
ዘሎ ህቦብላዊ ዝናብ፡ ኣስታት 170
ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ከምዝውንጨፍ
እውን ተገሊጹ።
እቲ ህቦብላዊ ዝናብ፡ ድሮ ኣብ
ወደባዊት ከተማ ቤራ ከምዝሃረመ
ተፈሊጡ። ኣስታት ሓምሽተ ሚእቲ ሽሕ
ተቐማጦ ከም ዘለዉዋ እትፍለጥ ከተማ
ቤራ፡ ብሰንኪ’ዚ ህቦብላ ኣገልግሎታት
ኤለክትሪክን መራኸቢታትን ዕንወት
ወሪዱዎ ከም ዘሎ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት
ምሕደራ ድንገት ወይ ሓደጋ’ታ ሃገር
ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብዚ ቀዳመ-ሰንበት፡ እቲ ህቦብላ
ናብተን ካብ ሞዛምቢክ ንምዕራብ ዝርከባ
ከም ማላዊን ዚምባብወን ዝኣመሰላ
ሃገራት ክበጽሕ ትጽቢት ተገይሩሉ
ኣሎ።
እዚ ህቦብላዊ ዝናብ፡ ነቲ ንሰሙናት
ዝኣክል ኣብ ሞዛምቢክን ማላዊን ህይወት
ልዕሊ100 ሰባትን ኣሽሓት ገዛውቲን

ዝወሰደ ብርቱዕ ዝናብ ተኸቲሉ ይመጽእ
ከምዘሎ እዩ ዝሕበር።
ኣብ
ማሕበራዊ
መድያታት
ዝተዘርግሑ ስእሊታት ከምዘርእዩዎ፡ ኣብ
ወደባዊት ከተማ ቤራ ዝርከቡ ገዛውቲ፡
ብሰንኪ’ቲ ብርቱዕ ህቦብላ ናሕሲታቶም
ተቐላሊጡን ኣግራብ ድማ ካብ ሱሮም
ተማሕዮምን ዘርኢ እዩ። ብመሰረት
ጸብጻብ ማዕከን ዜና’ቲ ከባቢ፡ ሓምሽተ
ሰባት ተሃስዮም ከም ዘለዉ እዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ካብ ወደባዊት ከተማ ቤራ
ብኣስታት 400 ኪሎሜትር ርሒቓ ኣብ
ገማግም ባሕሪ እትርከብ ከተማ ቺንደ
እውን በቲ ህቦብላዊ ዝናብ ብኸቢድ
ክትህሰይ እንከላ፡ ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ
ንኣሽቱ ዓዲታት ድማ ብሰንኪ’ቲ
ዝተፈጥረ ልዕሊ ክልተ ሜትር ዝቑመቱ
ማዕበላዊ ዝናብ ዝዀነ ሓገዝ ካብ ምርካብ
ተዓጊተን ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር ዘሎ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ጉድኣት
ንዝወረዶም ግዳያት ማይን ካልእ
ኣድለይቲ ነገራትን ብዝተፈላለዩ
መንገዲታት ንምብጻሕ ጻዕሪታት የካይድ
ምህላዉ እዩ ዝግለጽ።

ተወሳኺ
ኣብ ክፍለ-ሃገር ፍሎሪዳ ኣመሪካ ዝቕመጥ ጀይሰን፡ ኣብ ኣዝዩ ዓሚቝ ሓዘን
እዩ ቀንዩ።
ንሱ፡ እቲ ንሰለስተ ዓመታት ኣብ ኢንተርነት ብቐጥታ እትጽወት ገይም
‘ዋርክራፍት’ መጻውትቱ ዝነበረ ደይቭ ካብዛ ዓለም ብሞት ብምፍላዩ እዩ።
ክልቲኦም ምስ ካልኦት ብመንገዲ እዚ ገይም ዝተላለዩዎም ሰባት ብምዃን
ምሕዝነቶም ደልዲሉ።
እቲ ዝገርም ግን ክልቲኦም ብኣካል ተራኺቦም ዘይፈልጡ ምዃኖም እዩ።
ጀይሰን ከምዝገልጾ፡ “ዋላ’ኳ ምስ ደይቭ ዓርከይ ብኣካል ተራኺብና ንፈልጥ
ኣይንኹን፡ ምሕዝነትና ግን ልክዕ ከምቲ ብኣካል ንዝተላለኻዮም ብሞት ክፍለዩኻ
እንከለዉ ዝስመዓካ ስምዒት እዩ ዝስመዓኒ ዘሎ፡”ይብል።
ብዙሓት ሰባት ከም ዝሕብሩዎ፡ እዚ ዓይነት ናይ ብሕትውናን ኢንተርነትን
ባህርያት ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት እናገነነ ይመጽእ ምህላዉ እዩ።

ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት-ቸርች፡
ኣብ ዝርከባ ክልተ መሳጊድ ትማሊ ዓርቢ
ብዝተኻየደ ተዅሲ፡ 49 ሰባት ህይወቶም
ከምዝሰኣኑን ልዕሊ 20 ድማ ብጽኑዕ
ከምዝቘሰሉን ተሓቢሩ። እቲ ብሕሉፍ
የማናዊ መርገጺ ዘለዎም ዕጡቓት
ከምእተፈጸመ ዝተሓበረ መጥቃዕቲ፡
ኣንጻር ኣመንቲ ምስልምና ዝቐንዐ ምንባሩ
እውን ተፈሊጡ።
ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዚላንድ
ጃሲንዳ ኣርደርን፡ ነቲ ኣብ ከተማ
ክራይስት-ቸርች ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ
- ኣብ ታሪኽ’ታ ሃገር እታ ዝኸፍአት
ክትብል ገሊጻቶ።
ነቲ መጥቃዕቲ ውዒሉዎ ተባሂሉ ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ዘሎ ቀዳማይ ጥርጡር፡
ኣብ መወዳእታ ዕስራታት ዝዕድመኡ
መንእሰይ ኰይኑ፡ ሎሚ መዓልቲ ናብ ቤት
ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ኮሚሽነር ፖሊስ
ኒውዚላንድ ሓቢሩ ኣሎ። ንሱ ወሲኹ
ከምዝሓበሮ፡ ካልኦት ክልተ ደቂ ተባዕትዮን
ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲን ጥርጡራት ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ እንከለዉ፡ ብርክት
ዝበሉ ዝተፈላለዩ ብረታትን ተፈንጀርቲን
ኣብ ቁጽጽር ከምዝወዓሉ ኣፍሊጡ።
ጸብጻባት ፖሊስ ከምዝሕብሩዎ፡

እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ መሳጊድ ናይ
ዓርቢ ጸሎት ኣብ ዝካየደሉ ሰዓታት እዩ
ተፈጺሙ። ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ቀዳማይ
ጥርጡር ነቲ ዘካየዶ መጥቃዕቲ፡ ኣብ
ቆብዑ ብዝተገጥመት ንእሽቶይ ካሜራ
ገይሩ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ
ፈይስ-ቡክ ኣቢሉ ብቐጥታ ከም ዝፈነዎ
ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ኣብ ፈይስ-ቡክ
ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ - እቲ
መንእሰይ ኣፈ-ሙዝ ብረቱ ናብቶም ኣብ
ውሽጢ’ቲ መስጊድ ኰይኖም ጸሎቶም
ዘዕርጉ ዝነበሩ ሰብኡት፡ ኣንስቲን ቈልዑትን
ብምቕናዕ ተዅሲ እናኸፈተ ዘርእይ እዩ።
ሰብ መዚ ፖሊስ፡ ነቲ ቪድዮ ዝዀነ

ሰብ ከይዝርግሖ ክምሕጸኑ እንከለዉ፡
ኩባንያ ፈይስ-ቡክ ድማ እቲ መንእሰይ
ዝጥቀመሎም
ናይ
ፈይስ-ቡክን
ኢንስታግራምን ገጻት ድሮ ከምዝዓጸዎ፡
ነቲ ንሱ ዝዘርግሖ ቪድዮታት ድማ ካብ
ኢንተርነት ንምእላዩ ይሰርሕ ምህላዉን
ኣፍሊጡ ኣሎ።
ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዚላንድ
ጃሲንዳ ኣርደርን ምስ’ዚ መጥቃዕቲ
ብዝተሓሓዝ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ
መግለጺ፡ ሃገራ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ
ከምዘይትጻወሮን ኣንጻር ሽበራውያን
ድማ ተሪር ስጉምቲ ክትወስድ ምዃናን
ኣፍሊጣ።

“ዝምድናና ምስ ኣመሪካ ክሽሕክር
ይኽእል እዩ”ሰሜን ኮርያ
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ-ኡን
- ምስ ኣመሪካ ከካይዶ ዝጸንሐ ዝርርባት
ብምቁራጽ ዳግም ናይ ሚሳይላትን
ንዩክሌስን ፈተነታት ክቕጽሎ ከም ዝኽእል
ይግለጽ ኣሎ።
ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን
ኮርያ ቾ ሱን-ሁዊ፡ ኣመሪካ ምስ ሰሜን ኮርያ
ኣብ ቬትናም ዘይዕዉት ዝርርብ ድሕሪ
ምክያዳ “ኣመሪካ ወርቃዊ ዕድል ኣባኺና”
ክትብል ገሊጻ።
ኣብቲ ርክብ፡ ሰሜን ኮርያ ነቲ
‘ዮንግብዮን’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንዩክለሳዊ
ኣጽዋር ንምፍራይ እትጥቀመሉ ቦታ
ምሉእ ብምሉእ ንኸተዕንዎ ቅርብቲ ምዃና
ምግላጻ እዩ ዝሕበር። እንተዀነ፡ ፕረዚደንት
ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብሃገሩ ኣብ
ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ከልዕል
ፍቓደኛ ብዘይምንባሩ እቲ ርክብ ብዘይፍረ
ከምዝተበተነ ኣይርሳዕን።
ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን
ኮርያ ቾ ሱን-ሁዊ ካብ ፕዮንግያንግ ኣብ

ዝሃበቶ መግለጺ፡ ኪም ጆንግ-ኡን ድሕሪ’ቲ
ምስ ኣመሪካ ዝተኻየደ ፍሹል ካልኣይ
ዝርርብ፡ መርገጺ ሃገሩ እንታይ ምዃኑ
ኣብ ቀረባ እዋን መግለጺ ከውጽእ ምዃኑ
ሓቢራ ኣላ። ንሳ ወሲኻ፡ “ድሌታት ኣመሪካ
ንምፍጻም ዝቕስበና ወይ ኣብ መጻኢ
ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ዝርርባት ከነካይድ
ዝደፍኣና ዋላ ሓደ ኣካል የልቦን፡” ኢላ።
ብወገን ሰሜን ኮርያ ዝወጸ መግለጺ

ከም ዘነጽሮ፡ እታ ሃገር ነቲ ንዩክለሳዊ
ኣጽዋር እተፍርየሉ ቦታ ከተዕኑ ኣምሳያኡ
ድማ ሓምሽተ ካብቲ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ
ዘሎ ቁጠባዊ እገዳታት ክለዓለላ ሕቶኣ
ከምዘቕረበት እዩ። እንተዀነ፡ ፕረዚደንት
ትራምፕ ድሕሪ’ቲ ዝርርብ ንጋዜጠኛታት
ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሰሜን ኮርያ ኩሉ’ቲ
እገዳታት ክለዓለላ ምጥላባ እዩ ሓቢሩ
ነይሩ።

ኣንጻር ክሊማዊ ለውጢ ሰልፊ ይካየድ
ኣብ ብዙሕ ኵርናዓት ዓለም ብኣሽሓት
ዝቑጸሩ ተማሃሮ፡ ኣንጻር ክሊማዊ ለውጢ
ዝዓለመ ሰልፊ ንምግባር ኣብ መንጎ
ግዜ ትምህርቲ ኣቋሪጾም ከም ዝወጽኡ
ተሓቢሩ።
እቲ ክሊማዊ ለውጢ ንምቅላስ
ዝጽውዕ ሰልፊ ኣብ ሽወደን ብዝርከቡ
ተማሃሮ ዝጀመረ ኰይኑ፡ ኣብ ቅድሚ
ቤት ጽሕፈት ባይቶ ሃገሮም ብምውጻእ
ሰለማዊ ሰልፊ ምክያዶም ይፍለጥ።
ህንዲ፡ ደቡብ ኮርያ፡ ኣውስትራልያን
ፈረንሳን ገለ ካብተን ኣብ ዕድመ ኩትትና
ዝርከቡ ተማሃሮአን ኣብ ጽርግያታት
ብምውጻእ ሰልፊ ዘካየዱለን ሃገራት
ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ሰለማዊ
ሰልፊ’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ብዘለዉ
ተማሃሮ ክሰዓብ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣሎ።
በቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ
ተማሃሮ ዝካየድ ዘሎ ሰለማዊ ሰልፊታት

ብመንገዲ ትዊተርን ካልኦት ማሕበራዊ
መድያታትን ዝተወደበ እዩ።
ነዚ ሰልፊ ዘበገሰት ጓል 16 ዓመት
ሽወደናዊት ግሬታ ቱንበርግ፡ ንሳ ዘካየደቶ
ጻዕሪ-ንለውጢ ንሽልማት ኖቤል ሰላም
ተሓጽያ ምህላዋ ተፈሊጡ ኣሎ። ንሳ
ኣቐዲማ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ

ቁጠባዊ ዋዕላ መደረ ከምዘስምዐት
ይዝከር።
ተመራመርቲ ከምዝሕብሩዎ፡ ንዓለማዊ
ዋዒ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምእታው ተሪር
ስጉምቲታት እንተዘይተወሲዱ ዓለምና
ህይወታውያን ንኽነብሩላ ዘይምችእቲ
እናዀነት ክትከይድ እያ።

