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ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቻይና ናይ ስራሕ ምብጻሕ የካይድ ኣሎ
ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ
ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት
ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቘመ ላዕለዋይ
ልኡኽ ኤርትራ፡ ሚኒስተር ጉዳያት
ወጻኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዋንግ
ዪ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት፡ ካብ 17
ሚያዚያ ጀሚሩ ናይ ስራሕ ምብጻሕ
የካይድ ኣሎ።
እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ፡ ብ18 ሚያዚያ
ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዋንግ ዪ
ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት
ብሓፈሻ፡ ብቐንዱ ድማ ኣብ ክልተኣዊ
ሽርክነታዊ ዝምድና፡ ቻይናን ኣፍሪቃን፡
ቻይናን ቀርኒ ኣፍሪቃን፡ ከምኡ’ውን
ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን
ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተ ኣካዪዱ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ሚኒስተር ዑስማን፡ ኣብ
ጉዳይ ናይ’ቲ 15 ዓመታት ኣቚጺሩ
ዝርከብ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን
ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡
ሕጋዊ ባይታ ዘይብሉ ብዓሎቚ ኣብ ልዕሊ
ኤርትራ ዝተበየነ እገዳታት፡ ከምኡ’ውን
ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ዘሎ
ቊጠባዊ ሽርክነት ብዝምልከት ጸቒጡ
ተዛሪቡ።
ንክልተኣዊ ዝምድና ኤርትራን
ቻይናን ገስጋሱን ዝጠቐሰ - ሚኒስተር
ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዪ ብግደኡ፡

ብዛዕባ’ቲ ኣብ 2015 ኣብ ጆሃንስበርግ
ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ ቻይናን
ኣፍሪቃን ዝተኣመመ - 10 ናይ
ምትሕግጋዝ መደባት ዝርዝራዊ መግለጺ

ብምቕራብ፡ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ኣብ ኩሉ
ጽላታት ከም እትተሓባበር ገሊጹ።
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝተበየነ እገዳ
ብዝምልከት ድማ፡ ሚኒስተር ዋንግ ዪ፡ ሃገሩ

ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ኣብ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ክትዛረብ ምዃና፡ ኣብ ዝተፈላለየ
መዳያት ምትሕግጋዝ ድማ ኣብ ጐድኒ
ኤርትራ ምህላዋ ኣረጋጊጹ።

ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ፡ ክሳብ 22
ሚያዚያ ኣብ ቻይና ኣብ ዝጸንሓሉ፡ ምስ
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ሰልፊን
ርክባት ከካይድ’ዩ።

ኣምባሳደር ሳልሕ ወረቐት ስርሑ ንፕረዚደንት ማዳጋስካር ኣረኪቡ
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ
ደቡብ ኣፍሪቃን ዞባ ሃገራት ደቡባዊ
ኣፍሪቃን፡ ኣቶ ሳልሕ ዑመር፡ ከም

ተንቃሳቓሲ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ
ሪፓብሊክ ማዳጋስካር፡ ብ12 ሚያዝያ
ወረቐት ስርሑ ንፕረዚደንት ሄሪ ራጃዎ-

ናሪ-ማምፒያኒና ኣረኪቡ።
ኣብ ቤተ-መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ
ስነ-ስርዓት፡ መልእኽቲ ሰናይ ምንዮት

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ናብ
መንግስትን ህዝቢን ማዳጋስካር ብምቕራብ፡
ክልተኣዊ ዝምድና ንምድንፋዕ፡ ኣብ

ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ክግበር
ብዛዕባ ዝከኣል ምትሕግጋዝን ውህደትን፡
ከምኡ’ውን ኣብ ዓውድታት ሕርሻ፡
ዕደናን ቱሪዝምን ንምትሕጋግዝን ብሓባር
ንምስራሕን፡ ብወገን ኤርትራ ንዘሎ ድሌት
ኣብሪሁ።
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተወሲኑ ዘሎ
ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን እገዳ
ንምስግዳድ ዝቐረበ - መሰረት-ኣልቦ
ጸብጻብ፡ ከም’ቲ ጸኒሑ ዝተጋህደ መርትዖን
ጭብጥን ዘይተረኽቦ ምዃኑ ብተደጋጋሚ
ተረጋጊጹ ክንሱ፡ ገና ይቕጽል ከምዘሎ
ዝገለጸ ኣምባሳደር ሳልሕ፡ ንኤርትራ
ንምንጻል ዝግበር ጸቕጥን ተጻብኦታትን፡
ንዞባዊ ሰላም፡ ምርግጋእን ምትሕግጋዝን
ዘይሕግዝ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንግጭትን
ህውከትን ዞባናን ኪኖኡን ዘጋድድ ምዃኑ
ብምጥቃስ፡ ፕረዚደንት ማዳጋስካር ከም
እዋናዊ ኣቦ-መንበር ኮሜሳ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ
ኤርትራ ዝቐርብ ሓቅነት ዘይብሎም
ክስታትን ጠቐነታትን ከስተብህለሉ ጸዊዑ።

ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል
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ኣምባሳደር ሳልሕ ወረቐት ...

ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ዝምድና
ማዳጋስካርን ኤርትራን ንምሕያል ዕቱብ
ጻዕርታት ከምዘካይድ ቃል ኣትዩ።
ፕረዚደንት ሄሪ ራጃዎ-ናሪ-ማምፒያኒና
ብወገኑ፡ ኤርትራን ማዳጋስካርን ዓሚቚን
ምዉቕን ዝምድና ክህልወን ከምዝደሊ
ብምሕባር፡ እዚ ዝምድና’ዚ ንረብሓ
ክልቲኡ ህዝብታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ

ምትሕግጋዝ ንኽልወጥ ሓባራዊ ስራሕ
ከምዘድሊ ብምግላጽ፡ ምምዛዝ ኣምባሳደር
ኤርትራ ናብ ሃገሩ ድማ ነዚ ዕማም’ዚ
ሓጋዚ ምዃኑ ገሊጹ።
ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ንፕረዚደንት
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ሰላምታን ሰናይ
ምንዮትን ብምቕራብ፡ ንህዝቢ ኤርትራ
ሰላምን ብልጽግናን ተመንዩ።

ብዘይካ’ዚ ኣምባሳደር ሳልሕ ዑመር፡
ብዕለት 13ን 14ን ሚያዝያ ምስ ሚኒስተር
ጉዳያት ወጻኢ፡ ሚኒስተር ሕርሻን መፍረ
እንስሳን፡ ከምኡ’ውን ሚኒስተር ፍትሒ፡
ብተወሳኺ ምስ ዝተፈላለዩ ሰብ-መዚ
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ተራኺቡ፡ ኣብ
ክልተኣዊ፡ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት
ዘትዩ።

ኣምባሳደራት፡ ስነ-ህንጻዊ ጽባቐ ከተማ ኣስመራ ተዓዚቦም
ብ18 ሚያዝያ ወረቐት ስርሖም
ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዘረከቡ
ኣምባሳደራት ዝተፈላለያ ሃገራት፡ ኣብቲ
ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ፡ ስነህንጻዊ ጽባቐ ከተማ ኣስመራ ንምዕዛብ
ዑደት ኣካዪዶም።
እቶም ኣምባሳደራት፡ ብፍሉይ ቅዲ
ንዝተሃንጹ ሲነማታት፡ ህንጻ ፊያትታሌሮ፡ መሳጊድን ኣብያተ-ክርስትያንን፡
ህንጻ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት
ፖስታን ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ህንጻታትን
ተዓዚቦም።
ነቲ ዑደት ካብ ዝመርሑ - ካብ ቤትጽሕፈት ፕሮጀክት ውርሻ ኣስመራ
ኢንጂነር መድሃኔ ተኽለማርያም
ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ብርቂ
ስነ-ህንጻዊ ጽባቐ ከተማ ኣስመራ፡ ኣብ
መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ንምስፋር
ጻዕርታት ይካየድ ከምዘሎ፡ እቲ ናይ
መወዳእታ ውሳነ ድማ ዝመጽእ ወርሒ
ሰነ ክወሃብ ምዃኑ ጠቒሱ፡ እቲ ናይ
ኣምባሳደራት ዑደት፡ ብዛዕባ ፍሉይነት
ከተማና ኣፍልጦ ንኽህልዎም ዝዓለመ
ከምዝኾነ ገሊጹ።
እቶም ኣምባሳደራት ብወገኖም፡

ዝተዓዘብዎ ህንጻታት ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
ብቐሊል ዘይርከብ ሃገራዊ ጸጋ ምዃኑ

ሓቢሮም።
ስነ-ህንጻዊ ጽባቐ ከተማ ኣስመራ፡ ኣብ

ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ንምስፋር፡ ኣብ
15 ከተማታት ናይ 9 ሃገራት ስእላዊ

ስ/ሄኖክ መኮነን

ሓጋዝ - መደብ ምጥፋእ መሃይምነት
ውጽኢት ይርከቦ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ብሰንኪ
ማሕበራዊ ጸገማትን ራሕቂ ዓድታትን
ዕድል ትምህርቲ ንዝሓለፎም ቈልዑ፡

ዝወሃብ ዘሎ ትምህርቲን መደባት
ምጥፋእ መሃይምነትን፡ ጽቡቕ
ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ተገሊጹ።

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

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

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ሱልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምርኢት ይቐርብ ከምኡ’ውን ናይ ደገፍ
ክታም ይእከብ ከምዘሎ ይፍለጥ።

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ሓላፊ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ፡ መምህር ገረዝጊሄር ብርሃነ፡
ዕድል ትምህርቲ ዝሓለፎም ቈልዑ፡
ኣብ ሓጋዝ፡ ዓድ-ኣረይ፡ ሓሽሻይ፡
ዳዕሮታይን ኢዳምርን ይመሃሩ
ከምዘለዉ ብምሕባር፡ እቲ ተሳትፎ
ብሓፈሻ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ
ብፍላይ ጽቡቕ ከምዘሎ ገሊጹ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ካብ 1ይ
ክሳብ 3ይ ዓመት ዝመሃሩ፡ ካብ 9
ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚኦም 374
ተመሃሮ ኣለዉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ
2016/2017 ኣብ 15 ምምሕዳራት
ከባቢ ኣብ ዝተደኰና 22 ነቑጣታት፡
1087 ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ መደባት
ትምህርቲ ንዓበይቲ ይሳተፋ ከምዘለዋ፡
እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ።
ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልና
ዘለዎም ህጻናት ናይ ትምህርቲ ዕድል
ንክረኽቡ ብዝወጸ መደብ ድማ፡ ሓዳስ
ቤት-ትምህርቲ ተኸፊታትሎም ከምዘላ
ዝሓበረ መምህር ገረዝግሄር፡ ወለዲ
ከምዚ ጸገማት ንዘለዎም ደቆም ናብ’ታ
ቤት-ትምህርቲ ክልእኹ ኣተሓሳሲቡ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12፡00
12፡30
12፡55
13፡30
13፡40
14፡25
14፡45
15፡45
16፡35
17፡10
19፡15
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ጉዳይ ኣብ ዘተ
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ኢድኣት
N/GEOGRAPHIC
ሙ/ድራማ
ፓኖራማ
ናትራን
ሽዕበት
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ዶንክ 7ይ ክፋል
ዜና ትግርኛ
ምኽሪ ሞያውያን (ብቐጥታ)
ዜና ዓረብ
TECH INSIGHT
ዜና እንግሊዝ
FILM

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.199
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ዮሴፍ ሃይለማርያም

ሩስያዊ ‘ሰርሳሪ መርበብ’ ኣብ
ስጳኛ ተታሒዙ

ፖሊስ ስጳኛ፡ ‘ብብዝሒ ተግባራት ስርሳረ
መርበብ (ሃኪንግ) ገበናዊ ምዃኑ ክግለጽ
ንዝጸንሐ ሩስያዊ ፕሮግራመር፡ ኣብ ከተማ
ባርሴሎና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተወ
ተሓቢሩ። እቲ ፒዮትር ለቭስሆቭ ዝተባህለ
ሩስያዊ፡ ብብዝሒ ተግባራት ስርሳረ መርበብ
ተኸሲሱ’ዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ስጳኛ
ዝርከብ ዘሎ።
ፖሊስ ስጳኛ፡ ነቲ ሩስያዊ ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ዘእትዎ ዘሎ፡ ደድሕሪ’ቲ ኣመሪካ
ብብዝሒ ተግባራት ስርሳረ ኣጋጢሙ
ክትብል ዝሃበቶ ክስታት ተኸቲሉ ምዃኑ
ተሓቢሩ። ይኹን’ምበር እቲ ናይ ምትሓዝ
ስርሒት ምስ ምትሕብባር ፈደራላዊ
ቤት ጽሕፈት መርመራ ገበን ኣመሪካ
(ኤፍ.ቢ.ኣይ. )ዝተኻየደ ምዃኑ ተገሊጹ።
ብመሰረት ፖሊስ ስጳኛ፡ ሚስተር ለቭስሆቭ
ናይ ሃኪንግ ሓበሬታን ኣብ ኣማኢት
ኣሽሓት ኮምፒዩተራት ተገጢሙ ከቢድ
ዕንወት ዘውርድ ናይ ተንኮል ወይ ክፍኣት
ፕሮግራማትን ሒዙ ከምዝተረኽበ’ዩ ዝሕበር
ዘሎ። ኣመሪካ ሚስተር ለቭስሆቭ ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ
ከምዝጸንሐት ዝገለጸ እቲ ምንጪ፡ ቤት

ፍርዲ ስጳኛ ሚስተር ለቭስሆቭ
ናብ ኣመሪካ ክርከብ ኣለዎዶ
የብሉን ኣብ ዝብል፡ መጋባእያ
ከፊቱ ክሰምዕ ምዃኑ ተሓቢሩ።
በዓልቲ ቤት ሚስተር ለቫስሆቭ
ሚስስ ማርያ፡ ንመደበር ፈነወ
ተለቪዥን ሩስያ - ኣር.ቲ. ኣብ
ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ በዓል ቤታ፡
ብሰንኪ’ቲ ሩስያ ንፕረዚደንታዊ
ምርጫ ኣመሪካ ሰርሲራቶ (ሃክ) ብዝብል
ወረ ብምትሕሓዝ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ከምዘኣተወ ገሊጻ። ንሳ፡ ምኽንያት መእሰሪ
በዓል ቤታ ምስ ሓተተት፡ ብበዓል ቤታ
ዝተመስርሐ ቫይረስ ኣብ ዓወት ፕረዚደንት
ትራምፕ ኣበርክቶ ስለዝገበረ ምዃኑ ፖሊስ
ስጳኛ ከምዝገለጸላ’ውን ኣረዲኣ።
ኣገልግሎት ዜና ኤይ.ኤፍ.ፒ፡ ምኽንያት
መእሰሪ ሚስተር ስቭስሆቭ ምስ
ምትእትታው ሩስያ ኣብ ምርጫ ኣመሪካ
ዝተኣሳሰር ከምዘይኰነ ናብ መንግስቲ
ኣመሪካ ቅርበት ዘለዎ ምንጪ ከምዝሓበሮ
ብወገኑ ገሊጹ ኣሎ።
ዝሓለፈ ጥሪ ብክፍሊ ጸጥታ ኣመሪካ
ዝተጸርግሐ ጸብጻብ ከምዝሕብሮ፡ ፕረዚደንት
ሩስያ ቪላድሚር ፑቲን ንትራምፕ ኣብ
ምርጫ ንምዕዋት ፈተነ ኣካዪዱ ክብል
ከሲሱዎ’ዩ። ፕረዚደንት ፑቲን ግን ነቲ ክሲ
ውጹእ ሓሶት ክብል ኣብ እዋኑ ነጺጉዎ’ዩ።
ፕረዚደንት ትራምፕ’ውን ሩስያ ኣብ
ምርጫ ኣመሪካ ዝዀነ ምትእትታው
ከምዘይነበራ’ዩ ገሊጹ።

ካብ ፕላስቲክ ናይ ማይ
ዝተመስርሑ ጫማታት

ኣብ ኣመሪካ፡ መዓልታዊ ሚልዮናት
ሰባት ብናእሽቱ ፕላስቲክ ተዳልዮም
ንዝቐርቡ ጽሩይ ማይን ካልእ ዓይነት
መስተን ይሰትዩ’ዮም። በዚ መሰረት፡ ኣብ
ኣመሪካ መዓልታዊ፡ ልዕሊ 60 ሚልዮን
ካብዞም ፕላስቲካት መትሓዚ ማይን ካልእ
ዓይነት መስተን፡ ኣብ ጥቕሚ ምስ ወዓሉ
ኣብ እንዳ ጕሓፍ ከምዝድርበዩ ወይ ኣብ
ሓደ መቃጸሊ ቦታ ተኣኪቦም ከምዝቃጸሉ
ይግበሩ።
ነዚ ዝተዓዘቡ ክልተ መራሕቲ ዋኒን
ኣመሪካዊያን፡ ነቲ ዝድርበ ቆራዕራዕ
ፕላስቲካት ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለሉ
ሓደ ሜላ ምሂዞም ከምዘለዉ መርበብ
ሓበሬታ ቪ.ኦው.ኤይ. ሓቢሩ ኣሎ። እቲ
ምህዞ፡ ነቶም ፕላስቲካት (ቆራዕራዕ)፡ ዳግማይ
መስሪሕካ ዝተፈላለዩ ናይ ደቀንስትዮን ደቂተባዕትዮን ጫማታት ምስራሕ’ዩ። ዛጊት
ካብቶም ካብ ቆራዕራ ተሰሪሖም ንምርኢት

ቀሪቦም ዘለዉ ዓይነት ጫማታት እዞም ኣብ
ስእሊ ዝረኣዩ ዘለዉ’ዮም።
እቲ ምህዞ ንብዙሓት ሰባት ጥራይ ዘይኰነ፡
ንብዙሓት ሃገራት’ውን ንዝጉሕፈኦ ፕላስቲክ
መስተዪ ማይን ካልእን ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ
ከምዘውዕልኦ ክገብራ ምዝኽኻር ፈጢሩ
ከምዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ኣብ ሃገርና’ውን፡ ‘ቆራዕራዕ’ ብዝብል ስም
እናተጸውዑ ብዙሓት ናይ ማይ ኮነ ናይ
ካልእ ዓይነት መስተ ፕላስቲካት ፈርዮም
ኣብ ዓዳጋይ ይውዕሉን ህዝቢ ይጥቀምሎም
ኣሎ። እንተዀነ፡ እዞም ፕላስቲካት
እዚኣቶም ኣብ ጥቕሚ ምስ ወዓሉ ዳርጋ
ኣብ ፈቐዶኡ ክድርበዩ’ዮም ዝረኣዩ ዘለዉ።
ስለዚ፡ ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕልሉ ሜላ
እንተዝተኣታቶስ፡ ኣብ ምሕያል ቁጠባናን
ኣብ ምሕላው ጽሬት ከተማታታትና
ከባቢናን ልዑል ኣበርክቶ ምገበረ ነይሩ’ሞ
. . .?

ፈላሚ ኢንተርነት - ሮበርት ተይለር . . .
ኣብ ምህዞ ኢንተርነት ሓደ ካብ
መስረትቲ ኣቦታት ምዃኑ ዝንገረሉ ሮበርት
ተይለር ኣብ መበል 85 ዓመት ዕድመኡ
ከምዝዓረፈ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ሓቢሩ።
ሮበርት ተይለር ኣብ ስራሑን ዲሲፕሊኑን፡
ሓደ ካብቶም ብኣብነት ዝጥቀሱ ክኢላታት
ዓለምና ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ምንጪ፡ ሳላ
ዘካየዶ ዘይሕለል ጻዕሪን ሓርኮትኮትን፡
ንዓለምና ብርሃን ምዕባለ ኣበርኪቱሉ
ከምዝሓለፈ ገሊጹ።
ኣብ 1960ታት ኣብ ፐንታጎን - ቤት
ጽሕፈት ምክልኻል ኣመሪካ - ክፍሊ
ምርምርን ፕሮጀክትን ዝሰርሕ ዝነበረ
ሮበርት ተይለር፡ ኣብቲ ሽዑ እዋን ንኣርባዕተ
ማእከላት ምርምር ኣመሪካ፡ ‘ኣርፓነንት’
ዝተሰምየ ናይ ኮምፒዩተር ኔትዎርክ
ብምፍጣር ከምዝሰርሓ ከምዝገበረን’ዩ
ዝግለጽ።
እቲ ንሱ ዝፈለሞ መስርሕ ናይ
ኮምፒዩተራት ኔትዎርክ ድማ፡ ምስ ግዜ

ዝተፈላለየ ሜላን ኣእምሮን
ክኢላታት ስለዝፈሰሶ፡ ናብ’ዚ
ናይ ሎሚ ዝተራቐቐ ናይ
ኮምፒዩተራት ኔትዎርክ ኢንተርነት ከምዝማዕበለ እቲ
ሓበሬታ የረድእ።
ተይለር ኣብ ዩኒቨርሲቲ’ኳ
ብዓውዲ ስነ-ልቦና እንተተመሃረ፡
ኣብ ስራሕ ዓለም ግን፡ ክሳብ
ጥሮታ ዝወጽእ ከም ኢንጂንየር
ኰይኑ’ዩ ሰሪሑ። ቅድሚ ኣብ
1965 ናብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣመሪካ
- ክፍሊ ምርምርን ፕሮጀክትን ምጽንባሩ
ድማ፡ ከም ኢንጂኒየር ኰይኑ ኣብ ዝተፈላለያ
ናይ ነፈርቲ ኩባንያታትን መደበር ጠፈር
ኣመሪካ - ናሳን ከምዝሰርሐ ይግለጽ።
ሮበርት ተይለር፡ ኣብ ዝተፈላለየ
እዋናት፡ ንጕዕዞ ኢንተርነት ኣመልኪቱ
ቃለ-መጠይቓት ኣካዪዱ’ዩ። ኣብ ኵለን
ቃለ-መጠይቑ ድማ፡ ሓደ ካብ ጀመርቲ

ኢንተርነት ኰይኑ፡ ንዓለም ብሉጽ ስራሓት
ምብርካቱ እምብዛ ከምዘሐጐስ ገሊጹ።
“ጥቕሚ ኢንተርነት እዚ’ዩ ጥራይ
ኢልካ ዝግለጽ ኣይኰነን። ኣብ ዓለምና
ዝግበር ዘሎ ኵሉ ምንቅስቓሳትን ዝሕፈስ
ዘሎ ምዕባለታት፡ ኣብ ኣገልግሎት
ኢንተርነት ዝተመርኰሰ እዩ። ብሓጺሩ
ኢንተርነት መትኒ ዘለናዮ ዘመነ ሓበሬታን
መራኸቢታትን እዩ” ይብል ክኢላ
ኢንተርነት ሮጀር ስሚዝ።

ካብ ‘ዋይ-ፋይ’ ናብ ‘ሊ-ፋይ’
ዋይ-ፋይ ብሓጺር ናይ ሬድዮ ማዕበል
ሓበሬታ ገይርካ፡ ብመገዲ ኢንተርነት ካብን
ናብን ናይ ጽሑፍን ድምጺን ሓበሬታ
ወይ ዳታ ብስልኪ ኣልቦ እትልእከሉ እቲ
ዝቐለለን ብዝሓሰረ ወጻኢታት ኣሳልጦ
ዘለዎን ስነ-ፍለጠታዊ ሜላ ናይ’ዚ ዘመን’ዩ።
ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ዓለም ብምልኡ ዝግልገለሉ
ዘሎ እቲ ዝበለጸ ናይ መራኸቢ ሜላ ኰይኑ
ብምህላዉ ድማ፡ ህቡብነቱ ሰማይ ዓሪጉ
ይርከብ።
ነዚ ክፉት ናይ ኔትዎርክ ኣፍደገ፡ ኣብ
ሓደ ግዜ ብዙሓት ሰባት ስለዝጥቀምሉ ግን፡
ብሰንኪ ጻዕቂ ተገልገልቲ ዝፈጠሮ ጸቕጢ
ናይ ኔትዎርክ፡ ኣብ ስልጡነቱ ጸገማት

ከጋጥሞ ግድን ኰይኑ
ኣሎ። ካብዚ ብምብጋስ፡
ክኢላታት
ቴክኖሎጂ፡
ንዋይ-ፋይ ተኪኡ ዝሓሸን
ዝሰለጠን ኣገልግሎት ክህብ
ዝኽእል ‘ሊ-ፋይ’ (Lifi) ዝተሰምየ ሓዲሽ ሜላ
ኣማዕቢሎም ኣብ ስራሕ
ከውዕልዎ
ጀሚሮም
ኣለዉ።
‘ሊ-ፋይ’፡ ከምቲ ኣብ ውሽጡ ጋዝ ዘለዎ
ኣምፑል ናይ መብራህቲ ተጠቒምካ ዝካየድ
መስርሕ ምስግጋር ብርሃን ዝመሳሰል ኰይኑ፡
ኣብ ምስግጋር መልእኽቲ ከም ዋይ-ፋይ

ብዝበለጸ ክትግልገለሉ ዘኽእል’ዩ። እዚ
መስርሕ’ዚ ድማ፡ ነቲ ኣብ ኔትዎርክ ዋይፋይ ዝነበረ ጽዕነት ተገልገልቲ ዝመንቀሊኡ
ጸቕጢ ናይ ኔትዎርክ ኣዝዩ ዘፋዂስ
ከምዝዀነ ተሓቢሩ።

ኣብ ፊሊፒንስ ግዙፍ ሓሰኻ ረኺብና - ተመራመርቲ
ተመራመርቲ፡ ኣብ ሃገር ፊሊፒንስ
ጸሊም ሕብሪ ዘለዎ ግዙፍ ሓሰኻ ብሂወቱ
ከሎ ከምዝረኸቡ ኣፍሊጦም። እቲ ሓሰኻ፡
ሓደ ካብ ውሑዳት ዓሌት ሓሰኻ ኰይኑ፡
ቁመቱ 155 ሰንቲ ሜትሮ፡ ሰንጣቒቱ’ውን
6 ሰንቲ ሜትር ከምዝዀነ እቶም
ተመራመርቲ ወሲኾም ሓቢሮም።
እቲ ሓሰኻ፡ ኣብ ውሽጢ ጭቃ ኣብ
ተሪር ዝድርዑ ቦታ ተደቢቑ ዝቕመጥ’ዩ።
ነቲ ጭቃ እናተመገበ ከምዝነብር ድማ
እቶም ተመራመርቲ ኣረዲኦም። ከም
ክላም (ድርዓዊ እንስሳ)ን ኣረነን ዝመሳሰል
ዝተጸቓቐጠ ድርዒታት ዝውንን ብምዃኑ
ከኣ፡ ሂውቱ ብቐሊሉ ንሓደጋ ዝተቓልዐት

ከምዘይኰነት ኣብሪሆም።
ዓሌት ናይቲ ሓሰኻ ብሂወት
ከምዘሎ ንነዊሕ ዓመታት’ኳ
ተመራመርቲ
ክሕብሩ
እንተጸንሑ፡ ክሳብ ሕጂ ግን
ከይተዳህሰሰ ከምዝጸንሐ’ዮም
ዝሕብሩ። ብሂወት ምጽንሑ
ድማ፡ ብሰንኪ ዝውንኖ
ድርዒን ዝቕመጦ ስቱር
ቦታን ክኸውን ከምዝኽእል ይግምቱ።
ኣብ’ቲ ዝተኻየደ ምርምር፡ እቲ
ሓሰኻ ዝመሽመሸ ዕንጨይቲ ፍሒሩ
ከምዝምገብ ተፈሊጡ። “እቲ እንስሳ፡
ብግዝፉ ጥራይ ዘይኰነ ፍሉይ ዘግብሮ፡

ኣብ ክንዲ ባክተርያ ጭቃን ዘፍታ ባሕሪን
ዝምገብ ምዃኑ’ዩ” ይብል ሓደ ካብቶም
ተመራመርቲ። ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ሓሰኻ
ምስ ካልኦት ሓሰኻ ክነጻጸር ከሎ፡ ኣዝዩ
ዝነኣሰ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ዘለዎ
ኰይኑ ተረኺቡ ኣሎ።

ጋላክሲ ኤስ8 ን ኤስ 8+ን ንፈለማ ግዜ ኣብ ምርኢት
ካብ ግዜ ናብ ግዜ፡ ኣዝየን ምዕቡላትን
ብሉጻትን ሞባይላት ኣብ ምፍራይ
ዝነጥፍ ዘሎ ደቡብ ኮርያዊ ኵባንያ
ሳምሳንግ፡ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት መበል
7ይቲ ዝበለጸት ፍርያት ሞባይሉ ንዕዳጋ
ምቕራቡ ይዝከር። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ድማ
ጋላክሲ ኤስ8 ን ኤስ8+ ን ዝሰመየን
ክልተ ቅዳሓት ፍርያት ኣዳልዩ ንምርኢት
ኣቕሪቡ ኣሎ።
እዘን ሕጂ ኣፍሪዩወን ዘሎ ሞባይልት፡
ውሽጣዊ ኣካላተን ካብተን ኣቐዲመን

ዝተሰርሓ ዝነኣሳ ኰይነን፡
ዓቐን ስክሪነን ግን ተወሲኹለን
ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ብዘይካ’ዚ ጋላክሲ ኤስ8
ን ኤስ8+ ን ኣብ ውሽጠን
ሓዲሽን ኣገዳሲን ፕሮግራማት
ተገጢሙለን ከምዘሎ ተሓቢሩ
ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ነዘን
ሓደስቲ ፍርያት ብሃንቀውታ
ይጽበዩዋን’ኳ እንተሃለዉ፡ ከምቲ ዝሓለፈ
ዓመት ንዕዳጋ ዝቐረበት ‘ኖት 7’ ዘጋጠመ

ምምካኽ ባትሪ፡ ነዚኣተን’ውን ተመሳሳሊ
ዕንወት ከየጋጥመን ግን ስግኣት ሓዲሩ
ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.199

ዳዊት ኣሰፋ
ኣብ ዓለም ኣብ ዓመት ልዕሊ
200 ሚልዮን ቶን ጨው ከም ዝፈሪ
ይግመት። ካብዚ 6% ንመግቢ 94%
ከኣ ኣብ ኢንዱስትሪታት ንዝተፈላለዩ
መመስርሒ የገልግል። ኣብ ዓለም
ብዘፍርይኦ ብዝሒ ጨው ኣብ ቀዳማይ
ደረጃ ዝስራዓ ሃገራት 5 እየን። ንሳተን
ከኣ ቻይና፡ ኣሜሪካ፡ ህንዲ፡ ካናዳን
ጀርመንን ክኾና ከለዋ ኣውስትራልያ፡
ሜክሲኮ፣ ቺሊ፡ ብራዚልን እንግሊዝን
ብካልኣይ ደረጃ ዝስርዓ። ኔዘርላንድስ
ካናዳን ጀርመንን ብሰደድ ጨው ኣብ
ቀዳማይ ደረጃ ይስርዓ ሃገራት’የን። ዝለዓለ
ጨው ተፍሪ ሃገር ድማ ቻይና ኮይና ኣብ
ዓመት 62,158,000 ቶን ከተፍሪ ከላ
እታ ዝተሓተ ጨው እተፍሪ ሃገር ከኣ
ሞውሪታንያ ኮይና ኣብ ዓመት 700 ቶን
ጥራይ ተፍሪ።
ኣብ ኤርትራ ጨው ዝፈርየሎም
ቦታታት
ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝነብር
ሕብረተ-ሰብ
ብምዕቡል
ኣጋባብ
ኣይኹን’ምበር ካብ ጥንቲ ጀሚሩ
ጨው የፍሪ ከምዝነበረ ሰነዳት ይሕብሩ።
ሓስመትን ቦርደለን ከኣ ከም ኣብነት
ክጥቀሳ ይኽእላ።
ኣብ 1904 ዓ.ም ‘’ካቫለሪ ኤንሪኮ
ብረቨኒ’’ ዝተባሃለ ኢጣልያዊ ኣብ ደሴታት
ዳህላክ፡ ሃዝማች፡ ገቢሖን በርደሊን ጨው
ከፍሪ ጀሚሩ። እንተኾነ ከምቲ ዝድለ
ከፍሪ ብዘይምኽኣሉ ድሕሪ 2 ዓመታት
‘’ንካቫላሪ ሚኬኤሌ ጎስታላ’’ ዝተብህለ
ኢጣልያዊ ሸይጡሉ። ካቮላሪ ሚኬኤሌ
ጎስታላ ድማ ‘’Societa Italiana Per le
Saline Eritrea’’ ብዝብል ስም ኣብ 1907
ዓ.ም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ምጽዋዕ ከባቢ
ግራር ጨው ከፍሪ ጀሚሩ። እዚ ሕጂ
‘’ሳሊና’’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ዓመት
80,000 ቶን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ
ነይሩዎ። ካብ 2014 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ
ቦታ ብመንግስቲ ኤርትራ ንዕዳጋ ናጻ
ዞባ ክኸውን መደብ ስለዝወጸ ምፍራይ
ጨው ኣብዚ ቦታ ከምዘቋርጽ ኮይኑ። ከም

ዓለማዊ ምህርቲ ጨው
መተካእታ ናይዚ ግን ካብ ባጽዕ 45 ኪ.ሜ
ንወገን ሰሜን ‘’ሓሊባይ’’ ኣብ ዝተባህለ
ቦታ ቀዳማይ ገጽ ኣብ 64 ሄክታር 20,000
ቶን ጨው ከፍሪ ዝኽእል ፕሮጀክት 50
ሚእታዊት ህንጸት ትሕተ-ቅርጹ ተዛዚሙ
ይርከብ። ኣብ 2018 ከኣ ምፍራይ ጨው
ክጅምር ትጽቢት ይግበረሉ። ብድሕሪ’ዚ
ከም መቐጸልታ ኣብ ካልኣይ ገጽ ኣብ
825 ሄክታር 200,000 ቶን ከምኡ’ውን
ኣብ ሳልሳይ ገጽ ኣብ 3,800 ሄክታር
1 ሚልዮን ቶን ጨው ከፍሪ ዝኽእል
ፕሮጀክት ንምስራሕ መደብ ተታሒዙ
ኣሎ።
እቲ ካልኣይ መንግስታዊ ትካል ኣብ
1922 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዓሰብ ንሸነኽ
ደቡባዊ ምብራቕ ‘’ብሲኞር ኣድርያኖ
ፓስትሪ’’ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ተመስሪቱ።
160,000 ቶን ኣብ ዓመት ናይ ምፍራይ
ዓቕሚ ከኣ ነይሩዎ። ካብ 1998 ጀሚሩ
ብሰንኪ ወራር ወያነ ዘምጽኦ ሳዕቤናት
ምፍራይ ጨው ኣቋሪጹ ድሕሪ ምጽናሕ
ካብ 2011 ንደሓር ምፍራይ ጀሚሩ
ይርከብ። ብተወሳኺ ኣብዚ ጊዜ’ዚ ነቲ
ዝጸንሐ ጨው ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኣብ
ዓመት ናብ 300,000 ቶን ክብ ንምባል
ክስረሓሉ ጸኒሑ። ዛጊት እቲ ተጀሚሩ
ዘሎ ናይ ምስፋሕ መደባት ኣስታት 21
ሚእታዊት ኣብ መፈጸምትኡ በጺሑ
ይርከብ።
ብዘይካ’ተን ኣብ ምጽዋዕን ዓሰብን ዝርከባ
ዓበይቲ መንግስታውያን ትካላት መፍረ
ጨው ኣብ ምጽዋዕ 5 ብብሕታውያን
ኣፍረይቲ ጨው ዝውነና ትካላት ኣለዋ።
ንሳተን ከኣ ምፍራይ ጨው ኣልከድር፡
ሓስመት፡ ዛዕከር፡ ገርጉሱምን ኮይነን
ኣብ ዓመት ኣስታት 5,000 ቶን ናይ
ምፍራይ ዓቕሚ ኣለወን። ኣብ ዓሰብ
ከኣ 6 ብብሕታውያን ኣፍረይቲ ጨው
ዝውነና ትካላት ከም በይሉል፡ መካዕካዕ፡
ሓርሲለ፡ ኣቦ፡ ኪሎማን ሃማመተኤ ኮይነን
ኣብ ዓመት ብድምር ኣስታት 90,000
ቶን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ነይሩወን።

ጥቕሚ ጨው
ጨው
ብተፈጥሮ
ዘይኣርግን
ዘይበላሸውን ንዘመናት መልክዑ
ማዕድን’ዩ። ንኣብነት ኣብ ሂማልያ ዝርከብ
ጨው ኣስታት 600 ሚሊዮን ዓመታት
ከም ዘቑጸረ ይፍለጥ። ኣብ ዓለም ኣብ
ዓመት ልዕሊ 200 ሚልዮን ቶን ጨው
ይፈሪ። ካብዚ 6 ካብ ሚእቲ ንመግቢ 94
ካብ ሚእቲ ከኣ ንኢንዱስትሪ የገልግል።
ኣብ 14,000 ኢንዱስትሪያዊ መዓላ ከኣ
ይውዕል። ማዕድናት ጨው ኣብ ዓለም
ሓደ ካብቶም ሓሙሽተ ዓበይቲ ዓንዲሕቖ
ኢንዱስትሪያዊ ቀመማት ምዃኖም
ይፍለጥ።
ጥቕሚ ጨው ብመልክዕ Ion
• “ሶድዩም ኣየን’’ ዝበሃል ባእታ ኣብ
ምንቅስቓስ ጭዋዳታት፡ ኣካላትን ልቢን
ዓቢ ተራ ይጻወት። ከምኡ’ውን ካብ
ቁጽጽርና ወጻኢ ንዝኾኑ ምንቅስቓሳት
(ንኣብነት ምውራድ መግቢ ኣብ
ሻሕለለ) ምትሕልላፍ መልእኽቲ ኣብ
መንጎ ዋህዮታትን መትኒን ልዑል ግደ
ይጻወት።
• “ክሎራይድ ኣየን’’ዝተባህለ ባእታ
ድማ ኣብ ምስራሕ ‘’ሃይድሮክሎሪክ
ኣሲድ’’ ዝበሃል ግዛዕ ኣብ ከስዐና ዝርከብ
ንምሕቃቕ መግቢ ዝሕግዝ ቀመም
የገልግል።
ጥቕሚ ጨው ብመልክዕ
Compound
ጨው ንመመቀሪ መግቢ ሰባትን
ካልኦት እንሰሳታትን፣ ንፋብሪካታት ቆርበት፡
ዓለባ፡ ሳምናን ፎርኖን መቃመሚ ሕብሪ፣
መዐቀቢ መግቢ፣ መጻረዪ ማይ፣ ንመስርሒ
ቬትሮ፡ ወረቐትን ፕላስቲክን፣ ኣብ ጽርግያ
መሕቀቕ በረድ፣ ንመመስርሒ ክሎሪን፡
ኮስቲክ ሶዳን ሶዳ ኣሽን ንመመስርሒ
ሃይድሮጅን፡ ቬትሮ ቀመምን ንካልኦትን
ይጠቅም።
ጨው ከም ተሰካሚ ፎሊክ ኣሲድ
ኮይኑ የገልግል

ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብመሰረት መጽናዕቲ
ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰንኪ ሕጽረት
‘’ፎሊክ-ኣሲድ’’ ዝተባህለ ባእታ ጸገም
ዓንዲ ሕቖን ምስ ርእሲ ዝተታሓሓዘ
ብማይ ዝመልአ ከረጺት መሰን
‘’Hydrocephalus’’ ተባሂሎም ዝጽውዑ
ሕማማትን ኣብ ኤርትራ ከምዝተቐላቐሉ
ይገልጽ። ‘’ፎሊክ-ኣሲድ’’ዝተባህለ ቀመም
ኣብ ምክልኻል’ዚ ዝተጠቕሰ ኣስጋኢ
ሕማም ልዑል ተራ ክጻወት ዝኽእል
ብምዃኑ ንህዝቢኣብ ጨው ሓዊስካ
ንምቕራብ መጽናዕቲ ይግበር ኣሎ።
ጨው ከም ተሰካሚ ኣዮዲን ኮይኑ
የገልግል
ጉድለት ኣዮዲን እቲ ዝዓበየ ጠንቂ
ጉድለት ኣእምሮን ዝሕቱል ዕብየት ኣካል
ምዃኑ ይፍለጥ። መሰረታዊ ጠንቁ ድማ
ዘይምህላው ኣዮዲን ኣብ ንበልዖ መግቢ
እዩ። ኣዮዲን ብተፈጥሮ ኣብ ማይ ባሕርን
ሓመድን ዝርከብ ማዕድን ኮይኑ ኣብ
ባሕርን ዘይተባሕጐጐ መሬትን ዝፈርዩ
ኣታኽልትን እንስሳታትን ብምምጋብ
ይርከብ። ኣዮዲን ጽኪ ‘’ጉሩንጉሪት’’

ወይ‘’ታይሮክሲን’’ ዝተባህለ ንዕብየት
ኣካልን ምዕባለ ኣእምሮን ኣገዳሲ ዝኾነ
ቀመም (hormon) ንምስራሕ ዝሕግዝ
ኣገዳሲ ባእታ’ዩ። ጎቦታትን ስንጭሮታትን
ዝበዝሖ ቦታታት ሓመዱ ብውሕጅ ስለ
ዝብሕጐግ እኹል ኣዮዲን ኣይህልዎን።
ስለዝኾነ ኣብ’ዚ ቦታታት ዝነብሩ
ሕብረተሰባት ዝምገብዎም ኣትክልትን
እንስሳታትን ጉድለት ኣዮዲን ክህልዎ
ይኽእል። ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት
ከምዝሕብርዎ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ካብ
ህዝቢ ዓለም ሓመዱ እኹል ኣዮዲን
ኣብ ዘይብሉ ቦታታት ይነብር። ብሰንክ’ዚ
ከኣ ኣብ ዓለም ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ
ብሰንኪ ሕጽረት ኣዮዲን ብዝመጹ
ሕማማት ይሳቐዩ። ካብዚ ብዘይፍለ ኣብ
ኤርትራውን ጉድለት ኣዮዲን ሰፈሕ
ዝርጋሐ ዘለዎን ጠንቂ ዓቢ ጥዕናዊ
ጸገም ህዝቢ ኮይኑ ይርከብ። ብመለክዒ
ውድብ ጥዕና ዓለም ሓንቲ ሃገር ልዕሊ
50 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ዋሕዲ ኣዮዲን
ምስ ዘንጸላልዎን ልዕሊ 5 ሚእታዊት
ጉርንጉሪት ምስ ዝርአን እታ ሃገር ኣብ
ሓደጋ ከምዘላ የመልክት።

ላቦራቶሪ መቆጻጸሪ ብቕዓት ጨው

መስርሕ ምሕዋስ ኣዮዲን ኣብ ጨው

ኣብ ዓለም ብብዝሒ ጨው ዘፍርያ ሃገራት ኣብ ዝቕጽል ሰንጠረዥ ንመልከት፦
ተ.ቁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ሃገር
ቻይና
ሕ/መ/ኣሜሪካ
ህንዲ
ጀርመን
ካናዳ
ኣውስትራልያ
ሜክሲኮ

ፍርያት ጨው ብቶን

ብሚኢታዊት

62,158,000

22.48

40,200,000

14.54

24,500,000

8.86

19,021,000

6.88

10,844,624

3.92

10,821,000

3.91

10,100,935

3.65

ቺሊ

8,057,130
6,513,000

2.91
2.36

6,300,000

2.28

6,181,415

2.24

6,100,000

2.21

6,100,000

2.21

4,249,200

1.54

4,042,077

1.46

4,000,000

1.45

3,193,438

1.15

2,883,577

1.04

2,862,440

1.04

2,800,000

1.01

2,427,895

0.88

2,176,650

0.79

2,100,000

0.76

2,000,000

0.72

2,000,000

0.72

ኔዘርላንድ
ብራዚል
ዩክሬን
ፈረንሳ
ብሪጣንያ
ፖላንድ
ስፔን
ቱርኪ
ኣውስትራልያ
ግብጺ
ጥልያን
ኢራን
ፓኪስታን
ቤላሩስ
ቡልጋርያ
ሩስያ
ስዑዲ ዓረብ

መስርሕ ምድላው ድኹም ጨው

ምድላው ኣዮዲን ዝተሓወሶ ፍሩይ ጨው

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.199

መንጸሮር
ጸጋብርሃን ጐይትኦም
ካልኣይን መወዳእታን ክፋል
ዓርቢ ናብ ቀዳም ዘውግሕ ለይቲ’ዩ
ዝነበረ። ገዛ እንዳ ኣቦይ ዘርኣይ ብሃዳዲ
ድምጺ ክኹሕኳሕ ተሰምዐ። ኣብ’ቲ
ከውታ ለይቲ ድምጺ ኣኽላባት እምበር፡
ድሃይ ሰብስ ንጥዕና ከምዘይኮነ ፍሉጥ
ነበረ።
ኳሕኳሕታ ናይቲ ድምጺ፣ ኣብ
ክፍሊ እታ ኣቦይ ዘርኣይ ደቂሶምላ
ዝነበሩ’ዩ ነይሩ። ብዘይካ ኣቶ ዘርኣይን
በዓልቲ-ቤቶምን፡ ዝተረፉ ኣባላት ስድራ
መዳቕሶኦም ብሓንሳብ’ዩ ዝነበረ።
እቲ ጸጸኒሑ ናህሩ ዝውስኽ ዝነበረ
ምኩሕኳሕ ድማ፡ ነቶም ሽማግለታት
ሰብኣይን ሰበይትን ኣናወጸ።
‘መን ድኣ ኮይኑ?’ ኣደይ ወዘነት
ኣቐዲመን ተበራበራ። ዘኪዎስ ወደን
ከይከውን’የን ጠርጢረን። ዘኪዎስ፡
ድሕሪ ሞት በዓልቲ-ቤቱ ናይ ምብህራር
ኣመል ኣማዕቢሉ ብምንባሩ፡ ፈለማ ኣብ
ኣእምሮአን ዝመጸን ተዘክሮ ውላደን’ዩ።
ተኣፋፊ እናኾነ ይመጽእ ናይ ዝነበረ
ጸገም ውላደን እናኣሕዘነን፡ ሰብኣየን
ከየተንስኣ ተጠንቂቐን ወሪደን ማዕጾ
ከፈታ።
“ኣበይ ኣሎ ሰብኣይኪ?” ዘይከም
ትጽቢተን ኣደንቋሪ ደሃይ ተደርጐሐ።
ፍርሂ ናብ ምሉእ ኣካላተን ተዘርወ።
ኣብራኸን ታተ ከም ዝላመድ ህጻን፡
ሰንደልደል በለ። ንኸእውያ’ውን
ትብዓት ሰኣና።
“ንስኻ እቶ - ኣነ ድማ......” ካብቶም
ክዘምቱ ዝመጹ ሰረቕቲ፡ ሓደ ሕጽር
ዝበለ ደልዳላ መንእሰይ ትእዛዝ ሂቡ፡
ነደይ ወዘነት ኣፈን ከምዘይትዛረብ ገይሩ
ብጨርቂ ዓበሰን።
ኣቦይ ዘርኣይ ሽዑ መዓልቲ ኣብ
ባንክ እዮም ውዒሎም። ዝገዛዛእ
ንብረት ስለዝነበሮም ክዕብት ዝበለ
ገንዘብ ኣውጺኦም፣ ጋራጅ ውዒሎም
ኣጋ-ምሸት ገዛ ኣተዉ።
እዞም ብድፍረት ማዕጾ እንዳማቶም
ኳሕኲሖም ዝኣትው ዘለዉ ዕሉላት
ሰረቕቲ ድማ፡ ካብ ባንክ ኣትሒዞም
ንምንቕስቓስ ኣቦይ ዘርኣይ ክከታተሉ
ዝወዓሉ’ዮም።
“ኣታ ሰብኣይ፡ እተን ንግሆ ሒዝካየን
ዝነበርካ ገንዘብ ኣምጽኣየን?” ኮበርታ
እናገፈፈ ተዛረበ ሓደ ካብኣቶም።
“ቀልጥፍ!” ዝተረፉ’ውን ታህዲዶም
ኣዳመቑ። ስርሖም ሰሪሖም ብቕልጡፍ
እንተዘይተሰወሩ፡ ክመጾም ዝኽእል
ሳዕቤን ይፈልጡ እዮም።
ኣቦይ ዘርኣይ፡ ኣብ ኣእዳው ናይ’ቲ
ናብኦም ቀሪቡ ዘፈራርሆም ዝነበረ ጽልም
ኢሉ ነዊሕ መንእሰይ፡ ተብለጭለጭ
ሰንጢ ምስ ረኣይሉ ልቦም ተመለሐት።
ሕልሚ እምበር ጋህዲ ኮይኑ ይስምዖም
ኣይነበረን።
“ኣየኖት ገንዘብ’የን ‘ዞም ደቀይ?”
ተቓሊሶም ኣዳመጹ። ነብሶም ግንብንብ
በሎም። በዓልቲ ቤቶም ምስኦም
ምንባረንን ዘይምንባረንን ከረጋግጹ፣
ብሜላ የማናይ ኣእዳዎም ሰዲዶም

ሃሰሰስ በሉ። ግና ራዕዶም ክውስኽ
እምበር ክንክስ ኣይተራእየን።
‘እህ. . . እህ. . .’ ዝብል ድምጺ
ሰምዑ። እዚ ደሃይ’ዚ ንኣእዛኖም
ኩርኳሕ ፈጠረሉ።
“ኣታ እዝጊሄር’ዶ ኣይትፈርሁን
ኢኹም - ኣታ ሰበይቲ እንድያ!” ገዓሩ።
በዓልቲ-ቤቶም፡ ብጽኑዕ ተታሒዘን
ምህላወን ምስ ፈለጡ እዮም ብዓውታ
ዝተጣርዑ።
“ኣንታ ሰብኣይ ናይ ነብስኻ ግበር!
ድምጽኻ ከኣ ቀንስ! እቲ ገንዘብ ኣበይ
ከም ዘሎ ድማ ተላይ ሓብር! ኣይኮነን....”
እቲ ዝዛረብ ዝነበረ ዘረብኡ ከይወድአ፡
ደርጓዕጓዕ ዝብል ድምጺ ብደገ ተሰምዐ።
ድሃይ ናይ’ቲ ስርሑ ዘንጊዑ፡ ደቂሱ
ዘሕለፎም ዋርድያ ገዝኦም’ዩ ዝነበረ።
“ሰዓብቲ ጌርና ኣቱም ሰባት! እንታይ
ተጸብዩና ኣለኹም!?” ትግርኛን
ኣምሓርኛን ደባሊቑ ተዛረበ - ሓደ
ካብቶም ዘመትቲ። ብድሕሪ’ዚ ኣቦይ
ዘርኣይ፣ ናይ ርድኡና ድምጺ ክገብሩ
ክፍትኑ ምስ በሉ፣ ናህሪ ዝተሓወሶ
ወስታ ኣእዳው ሓሊፉ ጸንሖም።
ፍጥነት ዝተሓወሳ በላሕ ቀስቲ፣ ከም
ፍጥነት ብርሃን ንድሃዮም ቀዲማ ኣብ
ኣምዑቶም ተሸኽለት። ንኣውያት
ዝኸውን ዕድል ኣይተዋህቦምን። ኣፎም
ብተሪር ኣእዳው ተሓዝቶም ተዓጽየን
ነበራ። ዝተረፉ፣ ኣርማድዮ ብምኽፋት
ፈተሻ ተተሓሓዝዎ።
ተቐልቂሉ ጸኒሑ ዝሃጠመ ናይ ደገ
ምንቅስቓስ ኣስጊእዎም፡ ብቕልጡፍ
ዝጸንሖም ኣዋርቕ ተማሊኦም፤ ኣቶ
ዘርኣይን በዓልቲ-ቤቶምን ምስ ሃለዋቶም
ከም ዘየለዉ ኣረጊጾም፣ ብቐስታ
ተሓላልዮም ንግዳም ወጹ።
ዘኪዎስ ብተደራራቢ ሓዘን ህይወቱ
ናብ ተኣፍፊ ኩነተ-ኣእሙሮ ዘምበለ።
በይንኻ ምዝራብ። ምዝራብ ምስኣን።
ኣብ ዘየሕርቕ ምሕራቕ። ካብ ሓዘን
ናብ ሓዘን።
ወያነ፡ ‘ኩላትካ ኤርትራዊ፡ እግርኻ
ነጊፍካ ውጻእ’ ኣወጀ። እቲ ደመኛ
ስርዓት፡ ብእንግድዓ ካልኦት ዝተጠረየ
ንብረት ‘ክሕርጆ’የ’
ምባሉ፡ ነቲ
ቅድሚሎሚከም
ከብዲ
ኢዱ ገይሩ

ታ
ፍ
ሩ

ዝፈልጦ
ህዝቢ ዝሕድሶ
ኣይነበረን።
ንቡር ሓዘን ዝተሓረማ
ስድራ ዘኪዎስ ግን፡ እዚ ተወሳኺ ሽግር
ኮና። ንብረታ ብሸፋቱ ዓዲ ተዘሚቱ
ከይኣክል፣ ህይወት ክቡራት ወለዲ
ብኣሰቓቒ ኣገባብ ኣብ ርእሲ ምጥፋኡ፡
ንምቕባሉ ዘጸግም ካልእ ሓዘን ተላዕለ።
ነዚ ኣሰቃቒ ዛንታ ዝሰምዑ
ኤርትራውያን፣ ነንሓድሕዶምን ናብታ
ስድራን ናይ ምጽንናዕ መልእኽቲ
ኣውሓዙ።
“ዘፍቅሮም ወለደይ ንቡር ብዘይኮነ

ሞት ጉድጓድ ሰፊሮም።” ጌና ዘይዘነቡ
ንብዓቱ ተዓዃሊሎም ኣብ ከበሮ ኣዒንቱ
ተዋህለሉ።
“ኤልሳቤጥ ሓፍተይ እውን ስደት
ኣሳቢባ ኣሰር ሳሮን ሓፍተይ ስዒባ።”
ተዋህሊሉ ተቐሚጡ ዝነበረ ንብዓቱ
ተፈርሽሐ።
“ብድሕሪ’ዚ ጸጋ ገዛና ኩሉ
ተቐንጢጡ፣ በይነይ ተሪፈ። ጽምዋን
ናፍቖትን ተመናጪተናለይ።” ካብ
ኣዒንቱ ዘንጠብጥብ ንብዓት ንመዓጓጉርቱ
ጠሓሒሱ ናብ መንከሱ ወረደ። ምሉእ
ሰብነቱ ከም ዝተመናጨተ ድማ ነብሱ
ተኣሳሰረ። ቀዝሒ ከም ዝወረዶ፣ ካብ
ምንጋጋኡ ጀሚርካ፣ ኩሉ ስብነቱ
ኣንፈጥፈጠ።

ናይ እኣሙሮ ጸገም ገይሩ ኣታዊ
ወጻኢ ጥዕና ዘለዎ፣ ክልተ ኣሕዋቱ
ብዝሰደዳሉ ገንዘብ ዝጥወር፣ ዘይከም’ቲ
ትርኢቱ ስቡሕ ጁባ ዝውንን ምዃኑ
ኣጽነዐት። ውሽጣ ብስስዐ መልአ።
ብዝተኻእላ መጠን ድማ፡ ኣንስታዊ
ጽባቐኣ ተጠቒማ ክትምጅርጦ ተጓየየት።
ግዜ እንተ ወሲዳ መሓዙታ ክዕወታሉ
ከምዝኽእላ ኣይትስሕቶን’ያ።
ዕላምኣ ሸቶኡ ወቕዐ። ኣማዕድያ
ዝሰንደወታ መርበብ ጽባቐ፣ ኣካላቱ
ጠማሚራ ናብኣ ኣቕረበቶ። ብጥበብ
ዝተሰርሐ መልክዓን ተግባራታን
ንዘኪዎስ ሓሊኹ ከም ዝተሓዝ’ዩ
ገይርዎ። ድሕሪ ግዜ ትእማር ዝበለቶ
እዝጊ ከም ዝበሎ!!

“ከኒና’ዶ ክህበካ ዛኪ ሓወይ!?” ኣዝየ
ሰንበድኩ። ከኒናኡ ከምዛ ምሳይ ዝነበረ፡
የማናይን ጸጋማይን ጁባታተይ ፈተሽኩ።
ምንቅስቓሳቱ ፍርሂ’ዩ ፈጢሩለይ።
ኣብ ኢደይ እንከሎ ዘይንቡር ኩነት
ከየጋጥመኒ ተማህለልኩ።
“ኣጆኻ መምህር ኣይትፍራህ።
መድሃኒት ክብርትዓኒ እንከሎ ከምኡ’ዩ
ዝገብረኒ።” ንዓይ ከጸናንዓኒ ፈተነ። ከምኡ
ኢሉ እንከሎ ንቡር ዕላልና ክንቅጽል
ግን ኣይደለኹን። ስለ’ዚ፡ “ዛኪ ሓወይ
ጽባሕ ዘይንምልኦ?” ተወከስኩዎ።
ኣሻቦኡ ግዳ፡ ኣሽንኳይ ዶ ክምልሰለይ፡
ነብሱ ክቈጻጸር እውን ዓቕሚ ሰኣነ።
ዘኪዎስ፡ ብኽቱር ጭንቀትን ጓህን
ዝመጽእ፡ “ኦብሰሲቭ ኮምፕላሲቭ
ዲስኦርደር” ብዝበሃል ሕማም ኣእሙሮ
እዩ ተጠቒዑ። መሬት ዓዱ ኣስመራ
ካብ ዝኣቱ ኣርባዕተ ዓመቱ ኣሕሊፉ
ነበረ። ሕማም ኣእሙሮ ዘስዓቦ ሃፈጽ
ሃፈጽ ናይ ምባል ባህሪ ካብ ዘጥሪ’ውን
ክንድኡ ዓመታት ተቖጽረ።
“ኣሕዋተይ፡ ጥዕናይ ክምለስ ተስፋ
ከይቈረጻ እየን ሓብሒበናንን ደጊፈናንን።
ኣነ ግን ይሕግዘን ኣይነበርኩን!” ዝገብሮ
ዝነበረ ግዲ ተራእይዎ፡ ብምስትንታን
ኣዕዘምዘመ።
ኣብ’ቲ ኣዘውቲሩ ዝኣትዎ ዝነበረ
ቤት-መስተ፡ ‘ትእማር’ እትበሃል ሰብ
ድኻማቱን ጁባኡን መዝሚዛ ክትጸጋግዖ
ካብ እትጅምር ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ።
ብዙሕ እዋን ብርክት ዝበለ ገንዘብ
ሒዙ ክመጽእ ምስ ረኣየቶ፡ ቀልጢፋ’ያ
ዓይና ኣውዲቓትሉ። ብድሕሪ’ዚ ጽጹይ
መጽናዕቲ ክትወስደሉ ጀሚራ - ዕዉት
መጽናዕቲ።

ኣብታ ንበይና እትቕመጣ፡ ክልተ
ሚእትን ሓምሳን ናቕፋ ትኸፍለላ ጸባብ
ቤታ ሒዛቶ ትውዕልን ትሓድርን።
ምናዳ ኣሕዋቱ ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ ከም
ዝሰደዳሉ እንተደኣ ኣረጋጊጻ ካብኡ
ክትፍለ ማለት ዘበት።
ኣብ መወዳእታኡ እውን መርዓ
እዩ - መዲቡ ምስኣ። “ነዚ ናይ መርዓ
ሓሳብ፡ ቅድሚ ንኣሕዋተይ ንትእማር’የ
ኣካፊለያ።”
“ብወገን ኣሕዋትካ’ኸ እሞ?”
“ዝብልኦ ኣይነበረንን። ወሊደ ዘሚደ
ክርእያኒ ልዕሊ መጠን’ዩ ድሌት
ነይሩወን። ኣነ’ውን ልዕሊአን ኣብ
ውላድ ህርፋን ነይሩኒ። ቈልዓ ኣዝየ እየ
ዝፈቱ።”
‘ምስኣ እንተዘይ ተመርዕየ ክሳደይ
ንኻራ’ ኢሉ ምስ ኣቕበጸ ድማ፡ ኣብ
ምርጫኡ ኣተዋ ኣሕዋቱ። ሰፊሕ
ውራይ ገይረናሎም።
ትእማር ዕባይ ባጽዕ’ያ። ኣቦኣን
ኣዲኣን ድሕሪ ምማቶም ዓባያ እያ
ጨና ክትኮነኒ ብምባል፣ ካብቲ ትነብረሉ
ዝነበረት ዓዲ ምስኣ እናተማህረት
ክትዓቢ፡ ባጽዕ ሒዛታ ዝመጸት - ኣብ
2000 ዓ.ም። እዚ ገና ጓል ሸሞንተ
ዓመት እንከላ ነበረ። ዕድል ኣይገበረትን፡
ንሳ ጓል 14 ዓመት ክትበጽሕ ዓባያ’ውን
ኣሰር ስድርኣ ሰዓበት። ድሕሪ’ዚ
ኣይጠዓማን። ዝንቡዕ ኣካይዳ እግሪ
እግሪ ጉብዝንኣ ሰዓበ። ‘ድራር ዓይኒ፡
ጽብቕቲ ስኒ. . .!’ ዝብልዋ ምስ በዝሑ፡
ኣቓልቦኣ ‘ንረብሓታት’ ሃሰው ክብል
ተራእየ። ኣብ ከምዚ ህይወት እንከላ
እዩ እምበኣር ዝራኸቡ ዘለዉ።
“ኣብ ህይወተይ ብዙሕ ለውጥታት’የ
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ኣምጺአ። ጥዕናይ ካብ ዕለት ናብ
ዕለት ድሓን እናኾነ ክመጽእ ተዓዚበ።
ናይ ውላድ ድሌት ‘ተፈቲሑ’ ኣብ
ዝሰማዕኩሉ - ክነግረካ ኣይክእልን።
ሓጎስና ምሉእ ክኸውን ከኣ ሚኩ
ተበኲርና. . ።” ናይ ሽዑ ህሞት ግዲ
ተዘኪርዎ ገጹ ብፍስሃ በርሃውሃው በለ።
“ባባ ዝብል ህጻን ክብኮር ዘብቅዓትኒ
ሰብ’ያ። ምሉእ መዓልቲ ሚኩ ጓለይ
ሓቚፈ ከሰራስራ’የ ዝውዕል። እዚ
በረኸት’ዚ ንኽቕበል ዝገበረት ሰብ
እምበኣር፡ ገለ ክገብረላ ነይሩኒ። ሊብሬቶ
ናይ ገዛናን ትካልናን ብምሉኡ ድማ
ብስማ ቀይረዮ። ሓዳር ብዕሊ ተጀሚሩ.
. .”
ድሕሪ’ዚ፡ ድምጹ ኣህጠመ። ፍሱህ
ትርኢቱ ክቕጽል ኣይረኣኹዎን።
ሽጋራ ካብ ጅባኡ ኣውጺኡ፡ “ክርቢት
እባ በጃኺ?” ንኣሳሳዪት ተዳሃያ።
“ኢሂ ዛኪ እንታይ ድዩ ኣጋጢሙ
ሽዑ?” ነገራቱ ከጣልል ተረበጽኩ።
“ትእማር ጠባያ ክትቅይር ጀሚራ።
ምሸት ምሸት ፈኸም እናበለ ዝረስን
ሕማቕ እዋን።”
“እንታይ እዩ ሕማቕ እዋን?”
“ንቡር ስኢነ’ታ!!” ብሓይሊ የማናይ
ኢዱ ብምዕማዂ ንየማናይ ሰለፉ
ዘበጦ።
. . .ሓደ ምሸት፡ ዘኪዎስ - ነታ
ንዘረባኡ ድያ ንድሌታቱ ከይተገደሰት
ኣብ ምዕዛብ ተለቭዥን ዝነበረት
በዓልቲ ቤቱ፣ ብሕርቃን ኣመልካቲቶ
ኢዱ ኣወጣወጠላ። ናይ ኩሉ ግዜያት
ኣኻኺቡ ብስምዒት መደረ። ናይ
ምጽዋር ዓቕሙ ጸናቒቑ ብነድሪ ቀረባ።
ንሳ ከኣ ዝያዳ ተሓጐሰት - ምኽንያቱ፡
ምትኹታዃት ፈጢራ ንፍትሕ ባብ
ምርሓው’ዩ ዕላማኣ። ኣብ ዝሓለፉ
መዓልታት ነዚ ነገር ኣይተዓወተትሉን።
ዘኪዎስ ናይ ምትህርራም ኣመል
ኣይነበሮን። ሎሚ ክትዕወተሉ ዘሎ
ተኽእሎ ግና ልዑል ይመስል።
ጉዳይ ተኣፋፍነቱ ዛየደ። ጉንዲ እዝና
ክጭልግማን ገዛ ብኣውያት ክትንቕንቖን
ድማ ሓደ ኮነ።
“ትእማር ሓሳባ ሰሚሩላ!” ንብዓቱ
ሓቢሱ እንቅዓ ብምስትንፋስ ክዛረበኒ
ጀመረ። እቲ ብሕጊ ዝግበኣ ንብረት
ተማቒላ ወጺኣ። ህይወተይን ዝፈትዎም
ሰባትን ዘራሪገ መምህር።” ቂዕታ ንብዓቱ
ኣብቲ ተደጊፍሉ ዝነበረ ጠረቤዛ ነጠበ።
ኩነታት ጓልኩምከ?
“ሚካል ጓለይ.....” ተንፈቕፈቐ።
“ሚኩ ጓለይ ኣይ ጓልካን’ያ ተባሂለ
መምህር!”
“እ......!” ልበይ ተመልሐት፡ ምእማን
ስኣንኩ። ድርሰት ኮይኑ ድማ ተሰማዓኒ።
ጌና ትራጀዲያዊ ፍጻመታት ዝሓዘለ
ጉዕዞ ህይወቱ ክሰምዕ፣ ናብ ካልእ ገጻት
ዛንታኡ ጠምዘዝኩዎ።
“እቲ ደርብዩ ዘይድርቢ ለዋህ ኣምላኽ
ብኹሉ ኣይቀጽዓንን መምህር።”
ኣሕዋቱን ዮናስ ዓርኩን ብዝሓሰብዎ
ትልሚ፡ ብርኽቲ ምስ ዝተባህለት ሓፍቲ
ዮናስ ዓርኩ - ማለት ጓል’ቶም መሳድድቱ
ስድራ ብሓዳር ክጽመድ ከም እተወሰነ
ኣበሰረኒ። ተፈጺሙስ ድሮ እውን ጓል
ከም ዝወለዱ ድማ ነጊሩኒ። መወዳእታ
ታሪኹ ብጽቡቕ ምድምዳሙ እምበኣር፡
ንዓይ እውን ኣሐጒሱኒ ኣሎ። ኩነታት
ናይ’ታ ብጥልመትን ብስሰዐን እትኽሰስ
ትእማር ግና እንድዒ።

መም/ ሜሮን ሃብተማርያም

ሓዳስ

ኤርትራ

20 ሚያዝያ 2017 - ገጽ 6

መበል 26 ዓመት ቁ.199

ስነ-ጥበብ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ውሽጥኻዶ ግዳምካ? ንግዳም ያዕ
ኢልካ ንውሽጥኻ “ምርሓኒ” ክትብሎ
ዓቕሚ ስኢንካ ዲኻ? ሓንሳብን
ንሓዋሩን ዕርክነት ግዳም ሒዙካ እንተ
ሃልዩ፡ ምስ ጥበብካ ሓንሳብን ንሓዋሩን
ክትፈላለ ከም ዝዀንካ ፈሊጥካ ኣለኻ።
ዕርክነት ግዳም ስለ ዝፈተኻ ዲኻ ወይ
ድማ ዕርክነት ውሽጢ ስለ ዘይፈተንካ
ግን ክትነግረኒ ኣለካ። ክሳብ ሕጂ ካብ
ዕርክነት ውሽጢ ዕርክነት ግዳም ከም
ዝበልጽ ዝተዛረበ ሰብ የለን። እቲ ህጻን
ከለኻ’ኳ፡ ትኽ ትንፋስ ዓርክኻ ውሽጥኻ
እዩ ነይሩ። ሎሚ ምስ ዓበኻን “ለቢመ”
ምስ በልካን ደኣ እንታይ ወረደካ ዓርክኻ
ጠሊምካ? ምስ’ቲ ሓቂ ዘይክውል፡
ናጽነቱ ዘይፍንፍን፡ ከም ጻልጣ ጸባ - ገለ
ዘይተሓወሶ ንሱነቱ ዘፍቅር፡ ስእሊ-ሓሳባቱ
ብዘይሕብእብእ ዝድሕድሕ ውሽጥኻ፡
ሕቘን ከብዲን ኰይንካ እንተ ሃሊኻ፡
እንታይ ከተመኽኒ ተዳሊኻ ኣለኻ?
ነቲ ናይ ውሽጢ ዓርክኻ፡ ዋላ
ኣይትንበሮ፡ ከም እትፈልጦ ተሰዊጡካዶ
ይፈልጥ? እንሓንሳብ ጋሻ ተመሲልካ፡
ክንዲ መርፍእ ብእትኸውን ጩራ
ተሓቢእካ ትርእዮሞ “እቶ” እንክብለካ
ግን ብኡ ንብኡ ትብርግግ ከም ዘለኻ

ኩነታትካ ይነግር ኣሎ። ሓንሳብ ናብኡ
ግልጽ እንክትብል 1000 ግዜ ናብ ግዳም
ቀልባዕባዕ ኣይትገድፍን። ምስ ውሽጥካ
ምትዕርራኽ ሕንከት ኣብ ዝዀነሉ ኩነት
ዲኻ ዘለኻ? ወይ ድማ ኣብ ዘይእዋንካ
ኢኻ ትነብር ዘለኻ?
ኣሎ ግዜ፡ ውሽጠኻ - እዚ ናይ ገዛእ
ርእስኻ ውሽጢ፡ ብሓይሊ ስሕበቱ ናብ
ውሽጡ ኣጥሒሉ ንብረትካ ተዓዘብ
ይብለካ። ኣሎ እዋን ድማ ወጠጥ
እናበለካ ክትፍንጽጎ ኢልካ ፈንጠርጠር
ትብለሉ። ውሽጥካ እናተጎድአ፡ ንስኻ
ዘይትጉደኣሉ ዝመስለካ ባእሲ ትተክል።
ምናልባት’ውን መኒኹም ከም ዝጉዳእ
ኣይትፈልጥን ትኸውን። ሓዲግካዮ ዕርብ
ምስ በልካ፡ ኣብ መዓቡጥ ኰይኑ ዝፍንዎ
ደሃይ፡ ንእዝንኻን መንፈስካን እናናወጸ
መመሊሱ የበርግገካ። ትሃድም፡ ትብርግግ፡
ትጎዪ፡ ትሕባእ፡ ተስቅጥ! መወዳእታ
ዘይብሉ ሃልኪ!
ነቶም ጥበበኛታት ክትጸናጸን ዕረፍቲ
የብልካን። ንእግረ መንገድኻ ገለ እንተ
ረኸብካሎም ተማሊእካ ናትካ ክትገብሮ
ትህቅን። ግን ከኣ ሰገጥ ትብል ትፈርሕ። እቲ እንሓንሳብ ገፈጥመፈጥ
ዝኣከበ ኰይኑ ዝስመዓካ ውሽጥኻ

ንጥበብካ መን ይመርሖ?
ከኣ፡ ብሕልምታት ጽባቐ ወቂቡ
ምጽኣትካ ይጽበ። ሽዑ ኣብ
ውሻጠኻ ዀይንካ ትሕጎሰሉ፡
ግዳም ከይርእየልካ ከኣ
ትኸዋውሎ። ናብ ጽልኢን
ፍቕሪን
ክትገላበጥ
ግዜ
ዘይትወስድ
ብምዃንካ፡
ኩሉ
ረሲዕካ ንውሽጥኻ

ፍትው
ተብሎ። ከም
ቃሕታኻ ትስእል፡ ስእሊ
ሓሳባትካ ትምሰጠሉ፡ ናጽነትካ ጨቢጥካ
ትንፋሳትን ፍጻመታትን ትፈጥር፡ ካብ
መጐት ወጺእካ ትዕንድር፡ ደቂ-ሰብ
‘ኣይከውንን እዩ’ ዝበሉዎ ከም ዝኸውን
ትገብሮ፡ ስልጣን ውሽጢ ደረት የብሉን።
እንሓንሳብ እውን ንፈጣሪ ከተሕምቕ
ኢኻ ትመጣጠር - ግን ከኣ ነቲ ሓይሊ
ዘስንቐካ ውሽጥካ ትጎስዮ። ውሽጥካ
ንግዳም ዝርእየሉ መነጸር “ኣብስትራክት”
እዩ። ኣብ ውሽጥካ ዝሰፈረ መልክዕ ግዳም፡
ከም’ቲ ወትሩ እትፈልጦ ኣይኰነን።
ሓደ ሓደ፡ ግዜ ጠናኒጉን ሓላሊኹን ባህ
ዘብል ዓለም ይሰርሕ፣ ሓደ ሓደ ግዜ፡
ንበረድ ናብ ኣልማዝ ይቕይር፡ ኣብ
ሰውሒ ጥበብ ኣንቢሩ፡ ቀልብኻ ሰሊቡ
ሒዙካ ይዕዘር። ሽዑ፡ ናብ ደገ ክትምለስ
ኣይትደልን። ካብ ግዳም ንዝደሃየካ

ሰብ እውን “ይሀ” እትብለሉ ግዜ
የብልካን። እንተ ዝህልወካ እውን
ኣይምሰማዕካዮን።
እዛ ዓለም፡ ዋላ’ውን እተን
ኩላተን ዓለማት ክኒኡ
ጽባቕ ክፈጥራ ከም
ዘይክእላ ይርደኣካ
ኣሎ።
ኣብ

ውሽጥኻ፡
ንበይንኻ ጥርዚ ኣልቦ ዕግበት ትረኽበሉ።
ሰሲዕካ ኣይኰንካን፣ ግናስ ውሽጥኻን
ግዳምካን ንኸይራኸቡ በብውልቂ ኢኻ
ተዘራርቦም። ምስ ግዳም ምሽራውካ
ውሽጥኻ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጥ እንተ
ዀነ’ኳ፡ ምእንቲ ከይርእየካ ኣብ ምሕባእን
ምምስሳልን እተሕልፎ ጻዕሪ ንጸላኢኻ’ኳ
ኣይትምነዮን።
ውሽጥኻ ጽልእ ከተብሎ ከለኻ፡
ንቕድመኻ እናበረርካ ሰባት ኣናዲኻ
ትመስሎም። እንታይ ከም ዝመስሉ
ንኽትነግሮም ሓቦ የብልካን። ውሽጥኻ
ግን እንታይ ከም ዝመስሉ ካብ ምንጋርካ
ኣብኲሩ ኣይፈልጥን። እንታይ ከም
ዝመስሉ ካብ ትነግሮም፡ ንስኻ እንታይ
ከም እትመስል ከተርእዮም ባህ ይብለካ።
ነቲ ንዓኣቶም ዝመስል ምስሊ።
ኣብ በይንኻ ዘጣዕሰካ ባህታ! ኣብ

ግዳም እትርስዖ ጣዕሳ! ጽልኣት ግዳም
ድዩ ወይስ ጽልኣት ውሽጢ፡ በዚ መጺኡ
ከይበልካዮ ድንብር ምስ በለካ፡ መንፈስካን
ኣካልካን ብሓንሳብ ርኹምሽ ይብል።
ነቲ ሓደ ክትፈቱ፡ ነቲ ሓደ ክትጸልእ፡
ካብ’ቲ ሓደ ሃዲምካ ኣብ’ቲ ሓደ
ክትዕቈብ፡ ኣንፈትካ ምልላይ ስኢንካ!
ምሉእ ዕድመኻ ዘንበረካ ህርፋን ጥበብ፡
ኣብ መንጎ ጥርዚ ቃንዛን ጥርዚ ባህታን
እናመላለሰ መዕረፊኻ ኣጥፊኡልካ። ከም
ቃሕታኻ ኰይንካ ትፈልጥዶ? ንነገራት
በቲ ዝተራእየካ ክትትርጉሞም? ብናይ
ገዛእ ርእስኻ ምስሊ ክትሰምዮም? ግና፡
ሰብ-ግዳምካ ብወንጭፍ ውራውራ
ከም ዝብሉልካ ይፍለጠካ ኣሎ። ዕድለኛ
እንተ ዀይንካ ድማ “እቲ ጽሉል እነሀ”
ኢሎም ጥራይ ክሓልፉኻ እዮም። ምስ
ግዳም ተመሳሲልካ እንተ ነበርካኸ?
ውሽጥኻ ብጻውዒት ከም ዘደንቁረካ
መዓስ ጠፊኡካ።
መን እዩ ዝመርሓካ? ምስ ኣየናይከ
ይሕሸካ? ተሳንዮም ክነብሩ ዝኽእሉ ካብ
ዘይኰኑ፡ ሓደ ዲኻ ክትመርጽ ወይስ
ተሓቢእካ ክትመላለስ? ምስ ውሽጥኻ
ተዓራሪኽካ “ንስኻ” እንተ ዀንካ፡
“ንስኻ ኣይኰንካን” ዝብለካ ኣይክሰኣንን
እዩ። ምስ ግዳም ተዓራሪኽካ እንተ
ሃደምካ ከኣ “ንስኻ ኢኻ” ዝብል ኣበይ
ከይሰኣን። ውሽጥኻ ድማ ካም ምቁያቝ
ኣይከዕርፍን እዩ። ንግዜኡ ሕቶታትን
መልስታትን ኣቋሪጽካ ኣዕርፍ በል! ግን
ኣብ ውሽጥኻ ዲኻ ከተዕርፍ ወይ ከኣ
ኣብ ግዳም ኣይፈለጥካን ዘለኻ!

ያሲን ሳልሕ

ደሃይ ሕትመት
“ዛንታ ውልቀ-ዝኽሪ” ብዝብል ኣርእስቲ ካብ
ቁልዕነት ክሳብ ሓርነት ናቕፋ ትዕዝብትታትን
ተመኩሮን ደራሲ እተዘንቱ፡ ብኮሎኔል ኣስረስ
ኢሳቕ ዝተዳለወት መጽሓፍ፡ ኣብ 12 ሚያዝያ
ሰዓት 06፡00 ድሕሪ-ቐትሪ፡ ሓለፍቲ መንግስቲን
ግንባርን፡ ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ግዱሳት ታሪኽን
ስነ-ጽሑፍን ከምኡ’ውን ሓያሎ ዕዱማት
ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር
ዞባ ማእከል፡ ምስ ኣንበብቲ ተላልያ። ኣብ’ቲ
“ፋልማዊት ኣደ ናይ ሞራል ናይ ተስፋ፡ በኹሪ
ዓባይ ሳሕል ናቕፋ - ናቕፋ” እትብል ገድላዊት ዜማ ድምጻዊ ዑቕባጋብር፡ ብመንእሰይ ኣለም ረዘነ
ዝቐረብትሉ መደብ፡ ተመስጦኡ ኣብ’ታ መጽሓፍ ዘካፈለ መንእሰይ ኣማኑኤል ዘካርያስ፡ ዛንታ ውልቀዝኽሪ፡ ዛንታ መሪር ቃልሲ፡ ናይ’ቲ እዋን ዘይርጉእ ኩነታት መንእሰያት፡ ካብ ባሕሪባራ ክሳብ ብሌቓት
ዝተሰግረ ከቢድ ናይ ጥሜት፡ ጽምኢን ድኻምን ጉዕዞ፡ ከምኡ’ውን ዛንታ ንእስነትን ትምህርቲን ከም
ዝሓቘፈት ብምግላጽ፡ ተነባቢት፡ ተጎሳሚትን ኣዛናይትን ከም ዝዀነት ገሊጹ።
ገምጋም መጽሓፍ ዝገበረ ብሪጋደር ጀነራል ተኪአ ርእሶም (ብላታ) ብወገኑ፡ ነቲ ብሂወት ከለዉ
ዘሕለፉዎ ብዘይምግናን ዝገልጽ ታሪኽ ከም ዘስፈረት ብምግላጽ፡ ጸሓፊ፡ ነቲ “ታሪኽ ብግዜን ቦታን እዩ
ዝግለጽ” ዝብል ኣምር ብግቡእ ከም ዝተጠቕመሉን ዓቕሚ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቃልሲ ዝተሃንጸ ምዃኑ
ከም እተንጸባርቕ እውን ኣብሪሁ። ንደራሲ መጽሓፍ ድማ ስለ’ቲ ኣበርክቶኡ ኣመስጊኑን ዮሃና ኢሉን።
ብዛዕባ መጽሓፍ “ዛንታ ውልቀ ዝኽሪ” ብኣሕተምቲ ሕድሪ ካብ ዝሰፈረ “. . . ደራሲ ተጠቒሙሉ
ዘሎ ጥበብ ኣዘናትዋ፡ ካብ ግዜ ቁልዕነት ክሳብ ጥርዚ መድረኽ ገድሉ፡ ገርሃዊን ኣዛናዪን ብምዃኑ፡ ኣብ
ተነባብነት ናይ’ዚ መጽሓፍ’ዚ ኣገዳሲ ተራ ይጻወት። ምንባብ ካብ ትጅምር ክሳብ ትውድእ ምስ ትዕዝብቲ
ደራሲ እናተዛነኻ፡ እናተገረምካ፡ ሕቶታት እናልዓልካን እናተደናገጽካን እትንበብ መጽሓፍ እያ. . .” ዝብል
ይርከቦ።
ኣብ መወዳእታ ቃል ዘስመዐ ደራሲ መጽሓፍ “ዛንታ ውልቀ-ዝኽሪ” ኮሎኔል ኣስረስ ኢሳቕ፡ ንዝሓለፈ
መሪር ናይ ቃልሲ እዋናትን ሓይሊ ውድብ ህዝባዊ ግንባርን ብዝርዝር ብምግላጽ፡ “. . . ታሪኽ ህዝባዊ
ግንባር ኣብ ዓለም ውሑዳት መዳርግቲ ኣለዎ. . .” ዝብል ናይ ቃልዓለም ዘረባ፡ ካብ’ቲ ንነብስኻ ዘይምዕባይ
ባህሪ ተጋዳላይ ዝብገስ ምዃኑን፡ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር መዳርግቲ ከም ዘይርከቦን ገሊጹ። ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ
ስነ-ጥበበኛ ሳሙኤል ገብረኣዶናይ ባዕሉ ዝገጠማ፡ ብዓሚቝ ትሕዝቶን ትርጉምን ናቕፋን ተጋዳላይን
ዝተነድቀት “ናቕፋ” ዘርእስታ መሳጢት ግጥሚ ኣቕሪቡ። ዛንታ ውልቀ ዝኽሪ ኣብ ሓሙሽተ ምዕራፋት
ዝተኸፋፈለ 230 ገጻት ዝሓዘት መጽሓፍ’ያ። መደብ ምልላይ መጽሓፍ “ዛንታ ውልቀ ዝኽሪ” ኣብ
ናይ ምሸት፡ ብመሸጣ መጽሓፍን ክታም ደራሲን ተዛዚሙ።

ብምኽንያት መበል 40 ዓመት ዝኽሪ ናቕፋ፡
ብኣሕተምቲ ሕድሪን ኣብያተ መጻሕፍቲ
ኣውገትን ዝተሓትመት፡ “ናቕፋ” ብዝብል ኣርእስቲ
ዝተዳለወት ሻውዓይ ቅጺ ዛንታታት ተመኩሮ
ገድሊ፡ 12 ሚያዝያ 2017 ሰዓት 06 ድሕሪ-ቐትሪ፡
ሰበስልጣን መንግስቲን ግንባርን፡ ሚኒስትሪ ምክልኻል፡
ግዱሳት ታሪኽን ስነ-ጽሑፍን ከምኡ’ውን ሓያሎ
ዕዱማት ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር
ዞባ ማእከል ተላልያ። ምስ ዝኽሪ ናቕፋ ተሳንያ
እትኸይድ “ፋልማዊት ኣደ ናይ ሞራል ናይ
ተስፋ፡ በኹሪ ሳሕል ዓባይ ናቕፋ - ናቕፋ” እትብል
ህብብቲ ናይ ተጋዳላይን ናቕፋን ደርፊ ድምጻዊ
ዑቕባጋብር፡ ብውልዶ ስነ-ጥበበኛ ረዘነ ኣለም ኣብ
ዝተደርፈትሉ፡ ነቲ ስነ-ስርዓት ድምቀትን ዝኽሪን
ወሲኻትሉ። መጽሓፍ “ዛንታታት ተመኩሮ ገድሊ”
ቅጺ 7 (ናቕፋ)፡ ካብ መስከረም 1976 ክሳብ መጋቢት 1988 ኣብ ናቕፋን ከባቢኣን ካብ ዝተፈጸመ ታሪኽ ገድሊ፡ ብዝተፈላለዩ
ስነ-ጥበበኛታት ዝተጻሕፈ፡ ኣብ 704 ገጻት ዝጠቓለል 39 ሓጸርቲ ዛንታታትን ትርጉም ቴለግራምን ዝሓቖፈት’ያ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ስነ-ጥበበኛ ሳሙኤል ገብረኣዶናይ ባዕሉ ዝገጠማ፡ ብዓሚቝ ትሕዝቶን ትርጉምን ናቕፋን ተጋዳላይን
ዝተነድቀት “ናቕፋ” ዘርእስታ መሳጢት ግጥሚ ብምቕራብ ንተዓዘብቲ መሲጡ።
ኤፍረም ገደ፡ ቃል ኣሕተምቲ ሕድሪ ኣብ ዘሰማዓሉ፡ ሰናይ ምንዮቱ ንተኻፈልቲ’ቲ ስነ-ስርዓት ድሕሪ ምግላጽ፡ 7ይ ቅጺ
መጽሓፍ ተመኩሮታት ገድሊ ማለት “ናቕፋ” ጥማዕ ካብ’ቲ ሰፊሕን ዝተሓላለኸን ታሪኽ ገድሊ ምዃኑን፡ ከም መደዓዓሲ
ደኣ’ምበር ዓቢ ክፋል ታሪኽ ዝሽፍን ከም ዘይኰነን ብምግላጽ፡ እቲ ኩሉ ታሪኽ፡ ብሰብ ውዕሎ ኣብ ባይታ ከም ዝተፈጸመን
ምጽብባቕን ኢድ ምትእትታውን ከም ዘየድልዮን ኣገንዚቡ።
ዶክተር ተኸስተ ኣብ ዘቕረቦ ሰፊሕ ገምጋም፡ ናቕፋ መሰረትን ደምበን ህዝባዊ ግንባር ምንባራ ብምጥቃስ፡ ቅድሚ
መግዛእቲን ድሕሪ መግዛእቲን ኪዳና ዘየፍረሰት ቦታ ምዃና ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ ከኣ፡ መጽሓፍ “ናቕፋ” ረዚን
ተመኩሮን ዓቢ ዝኽሪን ከም ዝሓቖፈትን ናብ ወለዶታት ክትሰጋገር ከም ዘለዋን ኣገንዚቡ። ኣቶ ኣማኑኤል ዮሴፍ ብወገኑ፡
ነታ መጽሓፍ ከም ዘንበባን፡ መንእሰያት ክወርሱዎ ዝግባእ ዓቢ ማህደር ታሪኽ ከም ዝሓቘፈትን ብምብራህ፡ ወለዶ መንእስያት፡
ነዚ ታሪኽ ከም መወከሲ ብምጥቃም፡ ኣብ መጻኢ ናይ ገዛእ ርእሶም ታሪኽ ክፍጽሙ ኣዘኻኺሩ።
ክልቲኣቶም ገምገምቲ መጽሓፍ ናቕፋ፡ ታሪኽ ሓዘል ፍጻመታት ናቕፋ፡ ንሰብ ውዕሎ፡ ስኑድ ጽሑፋት፡ ጋዜጣታት፡
መጽሄታትን መጽሓፍትን ብምውካስ ዝተወስደ ምዃኑ ብምግላጽ ከኣ፡ ኣዝዩ መሳጢ ክኸውን ከም ዝኸኣለ ገምጊሞም።
መደብ ሌላ መጽሓፍ “ናቕፋ” ኣብ ናይ ምሸት ብመሸጣ መጻሕፍቲ ተዛዚሙ።

ያሲን ሳልሕ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.199
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ኣሃዱ ምርምር ሓመድ

ዓንዶም ግርማይ
ሓመድ መሰረት ኵሉንታዊ
ፍርያት እዩ። ብዘይ ሓመድ
ህይወት ዘለዎ ፍጡር ክነብር ኮነ፡
በቝሉ ፍረ ክህብ ከቶ ዘይሕሰብ’ዩ።
ከምኡ ስለዝዀነ’ዩ እምበኣር፡ ሓመድ
መትኒ ህላወ ህይወታውያን ምዃኑ
ዝግለጽ።
ሓመድ
ብትሕዝቶ
ጻዕቂ
ማዕድናቱ፡ ፍርያምነቱ፡ ቅርጹ፡ ማይ
ናይ ምሓዝ ተኽእሎኡ፡… ብብዙሕ
መለክዒታት ይፈላለ።

ኣብ ሃገራዊ ምርምር ሕርሻ
ሓልሓለ፡ ንሕርሻዊ መዓላ ዝውዕል
ኣሃዱ ምርምር ሓመድ ኣሎ።
ቀንዲ ዕላማ’ቲ ኣሃዱ፡ ኵነታት
ፍርያምነትን ዓይነትን ሓመድ
ኣጽኒዕካ፡ እቶታውነት ምህርቲ
ሃገር ምኽዕባት’ዩ። ኣብ’ቲ ሃገራዊ
ምርምር ንሓመድ ብስነ ፍልጠታዊ
ዝተራቐቐ ኣገባብ’ዩ ምርምራዊ
ስርሓት ዝካየደሉ። እቲ ብቤተ
ፈተነ እናተሓገዘ ዝካየድ ምርምራዊ
ስርሓት ሓመድ፡ ብፍሉይ ኣብ’ተን
ቆፎ ሃገር ዝብሃላ ብደረጃ ሃገር
ዓቢ ልምዓታዊ ሕርሻዊ ንጥፈታት
ዝካየደለን ዘሎ ገርሰት፡ ሞለበር፡ ኣፍ
ሂምቦልን ፋንኮን ከምኡ ድማ ኣብ
መሬት ሕርሻ ግራት ናይ ውልቂ
ሓረስቶት ፈተነታት ብምግባር
ይሰላሰል።
ኣሃዱ ምርምር ሓመድ ኣብ
ሃገራዊ ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ፡
ካብ ፈለማኡ ክምስረት እንከሎ፡
ቀንዲ ዕላማኡ ንምርምራዊ ስራሓት
ዓይነትን ትሕዝቶን ሓመድ ሃገርና
ንኽሕግዝ ተባሂሉ ዝተበጋገሰ’ዩ።
ይኹን እምበር፡ መንግስታዊያን
ይኹኑ ዋላ እውን፡ ኣብ’ቶም
ናእሽቱ ሓረስቶት ሃገርና ከይተረፈ
ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ።
ሕበረተሰብና ካብ’ቲ ብዘመናዊ
ኣገባብ ማሕረስ ዝጥቀም፡ እቲ
ብልምዳዊ ኣገባብ ማሕረስ ዝጥቀም
ይበዝሕ። ግደ ሓቂ ግን፡ ሓደ
ሓረስታይ እንተ ወሓደ መባእታዊ
ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣየናይ ዓይነት
እኽሊ ወይ ተኽሊ ምስ ኣየናይ
ዓይነት ሓመድ ይሰማማዕ ክፈልጥ
ይግብኦ። እዚ ንክኸውን ድማ፡

ክኢላታት’ቲ ዓውዲ ረኺቡ ብቐረባ
ዝመያየጠሉን ዝመኻኸረሉን ባይታ
ክህልዎ ዝበለጸ ምዀነ። ምስ ህሉው
ኵነታትና ኣብ ሓደ እዋን ዝትግበር
ዕማም ዘይምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ
ኰይኑ፡ ንግዜኡ ኣብ ሃገራዊ ምርምር
ሕርሻ ሓልሓለ ብዘላ ኣሃዱ ምርምር
ሓመድ ክጥቀም መሰል ኣለዎ ብመሰረት መግለጺ ሓላፊ ኣሃዱ
ምርምር ሓመድ ኣቶ ሳሙኤል
በረኸት።
መርመራ ሓመድ ክበሃል እንከሎ
- ዘመናዊ መሳርሒ፡ ቀመማትን
ላባራቶሪ ብምጥቃምን ምርምር
ገይርካ፡ እቲ ናይ ብሓቂ ውጽኢት
ትሕዝቶ ሓመድ ምልላይ’ዩ። ማዕረ
ማዕሪኡ ደረጃን ትሕዝቶን መኣዛዊ
መግቢ ሓመድ ኣብ ከመይ ኵነታት
ምህላዉ ኣረጋጊጽካ፡ ንሓረስቶት
ሓቀኛ ሓበሬታ እናመገብካ በቲ
ክውንን ቅኑዕን መንገዲ ከም
ዝጥቀምሉ ምግባር’ዩ። ከም’ዚ ዓይነት
ውህደት ዘለዎ ምርምራዊ ስራሕ
ሓመድ፡ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶም
ዘሎ ዓይነት ሓመድ ኣለልዮም
ንዕኡ ዝሰማምዖም ኣዝርእቲ ዘሪኦም
ኣስተዋጽኦ ክረኽብሉ ይሕግዝ።
ኣሃዱ ምርምር ሓመድ ሃገራዊ
ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ ነዚ ኣብ
ግምት ብምእታው፡ ሓረስቶት ኣብ
መሬት ሕርሻኦም ዝርከብ ዓይነት
ሓመድ ከመርምሩ የተባብዕን
ኣድላዪ ምትሕብባር ይገብርን።
ኣብ ርእሲኡ ብዛዕባ ሓመድ እኹል

ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ዘይሕለል ጻዕሪ
የካይድ።
ድሕሪ ናጽነት እቲ ኣሃዱ ልዕሊ
13,500 ቅምሶታት ሓመድ
መርመራ ገይሩ፡ ንዝምልከቶም
ኣካላት ከም እተዋህበ ሰነዳት’ቲ
ኣሃዱ የመልክቱ።

ኣገዳስነት ሓመድ ልዕሊ ማንም
ነገር ኣገዳሲ ባእታ ህይወት ዘለዎም
ፍጡራት እዩ። ምስ ኵነታት
ሓረስቶት ሃገርና ብምዝማድ፡
ኣገዳስነቱ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ
ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
ሃገርና እትርከበሉ ከባቢ ብሓፈሻ
ሓውሲ ደረቕን ደረቕን ባህሪ ዘለዎ
ብ’ዊና ሪጅን’ ተባሂሉ ዝፍለጥ
ዞባ’ዩ። ብመሰረት’ቲ በብግዚኡ
ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሓመድ
ዝተገብሩን
ዝግበሩ
ዘለዉን
ቅምሶታት ምርምራት ሓመድ ከኣ፡
ዝሰፍሐ ከባቢታት ሃገርና ኣልካሊን
ዝበሃል ባእታ ዘለዎም ዓይነታት
ሓመድ ምዃኑ ውጽኢት እቲ
ምርምር የረድእ። ከምኡ ክኸውን
ዝኸኣለሉ ምኽንያት ምስ ክሊማ
ምትእስሳር ከም ዘለዎ ምግንዛብ
የድሊ። ሓረስቶት ሃገርና ድማ፡
ነዚ ተረዲኦም ምስ ኣሃዱ ምርምር
ሓመድ ዝምድና መስሪቶም
ኣገልግሎት ክረኽቡ ከም ዝግባእ
ኣቶ ሳሙኤል በረኸት ይመክር።
ሕርሻ ክበሃል እንከሎ፡ ምስ ቍጠባዊ
ጸጋታት ደቂ ሰብ ተተሓሒዙ
ዝኸይድ ንጥፈት እዩ። ሓረስቶት
ሃገርና ኣብ ግራውቶም ዝርከብ
ዓይነት ሓመድ ግቡእ ምክትታል
እናገበሩ፡ ዘድልዮ ድኹዒ እናወሰኹ፡
መጽናዕቲ ዘድልዮ ድማ ኣድላዩ
ምርምር ኣብ እዋኑ ምስ ዝገብርሉ
ዝጽበይዎ ምህርቲ ካብ ምሕፋስ
ዝዓግቶም የለን። እዚ ንክኸውን
ኣቐዲሙ ክፍለጥ ዘለዎ ሓደ ነገር
ኣሎ። ንሱ ድማ፡ ተረኽበ ኢልካ
ዘይተኣደነ ድኹዒ ኣብ መሬት
ሕርሻ ምጥቃም፡ ካብ ጥቕሙ
ጉድኣቱ ዝዓብየሉ እዋን ምህላዉ
ምዝካር የድሊ። ካብ’ዚ ብምብጋስ
ሓረስቶት ኣቐዲሞም ኣብ መሬት
ሕርሻኦም ዝርከብ ዓይነታት ሓመድ
ፈሊጦም፡ ድኹዒ ምጥቃምን

ዘይምጥቃምን ከዘውትሩ ኣለዎም።
ምርምር ጥቕሚ ሓመድ ብቐንዱ
ነዚን ክንድዚን ምልላይን ምፍላጥን
ኰይኑ፡ ሓመድ ኣብ ግቡእ መዓላ
ኣውዒልካ ቁጠባዊ ረብሓ ምርካብ
ንገዛእ ርእሱ ስነ ፍልጠት እዩ።

ሓመዱ ዘይተመርመረ ኣብ
መዓላ ሕርሻ ንምውዓሉ፡ ናይ ገዛእ
ርእሱ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ
ኣየጠራጥርን። ከመይሲ፡ ከም’ቲ
ንሓደ ሕሙም ከይመርመርካ
መድሃኒት ዘይእዘዞ ስለ ዝኸውን።
ሓረስቶት ኣብ መሬት ሕርሻኦም
ዝርከብ ዓይነት ሓመድ ብሃውሪ
ምጥቃሙ
ወጻኢታቶምን
ኣታዊታቶምን ከነጻጽሩ ምስ
ጀመሩ’ዩ ኣስተዋጽኦኡ ዝረኣዮም።

ኣሎ። ንመጽናዕቲ ክጥዕም ድማ፡
ናይ ምክፍፋል ኣገባባት ተጠቒምካ
እቲ መጽናዕቲ ክግበር ከም ዘለዎ
ክኢላታት’ቲ ዓውዲ ይዛረቡ። ቀንዲ
ጥቕሚ ንሓመድ ከፋፊልካ ምጽናዕ
ድማ፡ ንኸመይ ዝበሉ ኣትክልትን
ዘራእትን ክሰማምዖም ይኽእል?
ዘይሰማምዖምከ? ኣቐዲምካ ምፍላጥ
ሓጋዚ ስለ ዝኸውን፡ ኣብ ድኻም
ዘእቱ ኣይኰነን።
ኣብ ዝዀነ ከይድካ እኮ ዝኾነ

ዘይተኣደነ ወፍሪ ገይሮም ግደ ክሳራ
ምስ ኰኑ ኣብ ክንዲ ምምራር ግን፡
ንዅሉ ቅድመ ምድላዋት ገይሮም
ምንጣፍ ዝበለጸ ኣገባብ ምንጪ
ብርኩት እቶት ከም ዝኸውን
ርዱእ ነገር እዩ። እዚ ሓረስቶት ካብ
ፈለማ ኣትሒዞም ነቒሖም ክሰርሕሉ
ዘለዎም ኣገባብ (ሜላ) ክኸውን ዘለዎ
ቀዳማይ ዕማም ኰይኑ፡ ብኻልኣይ
ኣገባብ ከኣ ከም ኣድላይነቱ
እኹልን ምጡንን ድኹዒ ምጥቃም
ፍርያምነት ሓመድ ኣብ ምህብታም
ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር።
መእሰሪ ናይ’ዚ ኵሉ ኣቐዲምካ
ኵነታት ሓመድ ምፍላጥ ኰይኑ፡ ነዚ
ክውን ንምግባር ግድን ስነ-ፍልጠታዊ
መንገዲ ምኽታል ይኸውን። ሓደ
ካብኡ ካብ መሬት ሕርሻ ሓመድ
ቆንጢርካ ናብ ቤት ምርምር ወሲድካ
እንታይነቱ ምፍላጥ እዩ። ኣብ ቤት
ምርምር ከሚካላዊን ፊዚካላዊን
ምርመራ ድሕሪ ምግባር፡ ብቐሊሉ
ኵነታት ዓይነት’ቲ ሓመድ ምልላይ
ይከኣል።
ሓመድ ብዓይንኻ ርኢኻ፡ ሸቲትካን
ዳህሲስካን ትሕዝቶኡ ኣይፍለጥን።
እንታይ ድኣ፡ እቲ እንኮ መለለዪን
መፍለዩን ስነ ፍልጠታዊ ምርምር
ላባራቶሪ ተጠቒምካ ጥራይ ኢኻ
ከተለልዮን ክትፈልጦን ትኽእል።
እዚ ኣብ ሃገራዊ ትካል ምርምር
ሕርሻ ሓልሓለ ተደኲኑ ዝርከብ ኣሃዱ
ምርምር ሓመድ ድማ፡ ዕላማኡ ንሱ
እዩ። ሓረስቶት ሃገርና ነዚ ብግቡእ
ፈሊጦም ዓማዊል’ታ ኣሃዱ ክዀኑ
ኣቶ ሳሙኤል ኣገንዚቡ።
ዓይነታት ኣዝርእቲ ኣብ መሬት
ሕርሻ ቅድሚ ምዝራኦም፡ መርመራ
ሓመድ ከም ዘድሊ ክብ ኢሉ ተጠቒሱ

ዓይነት ኣዝርእቲ ዘሪእካን ኣትክልቲ
ተኺልካን ከተፍርን ከተብቁልን
ዘይከኣል ኣይኰነን። ግን እቲ ንስኻ
እትደልዮን ብቑጠባዊ መልክዕ ረብሓ
ክትረኽበሉ እትጽበዮን ምህርቲ
ክትሓፍስ ክኢልካዶ ወይስ…ዝብል
። ክሳብ ዝዀነ’ቲ ዕላማ፡ ኣዝርእቲ
ኰኑ ኣትክልቲ ብመጽናዕቲ ኣብ
ዝተደገፈ ወይ ዝተረጋገጸ ዝሰማምዖም
ዓይነት ሓመድ ክዝርኡን ክትከሉን
ኣለዎም።
ጨዋም ሓመድ ዝበዝሑ ዓይነታት
ኣትክልቲ ኰነ ኣዝርእቲ ክበቑልዎ
ምቹእ ኣይኰነን። እዚ ኸኣ ብኽልተ
መንገዲ ክስዕብ ይኽእል። ሓደው
ባህሪ ናይ’ቲ መሬት ወይ ድማ፡
ብመስኖኣዊ ሕርሻ ኣብ ዝለምዕ
መሬት እንጥቀመሎም ምንጪ ማያት
ጨዋማት ምስ ዝዀኑ፡ ጨዋምነት
ሓመድ ይኽሰት። መጠን ጨዋምነት
ሓመድ እንፈልጠሉ ክንዮ ዓይኒ እንኮ
ኣማራጺ ድማ፡ ላባራቶሪ ምዃኑ
ክበርህ ይግብኦ። ንጨዋምነት’ቲ
ሓመድ ንምእላይ ዝሕግዙ ሜላታት
ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ባህርያዊ
ድኹዒ ብምጥቃም እዩ። እዚ
ኣገባብ ወይ ብልሓት’ዚ፡ መጠን’ቲ
ኣብ ሓመድ ዝርከብ ጨው ኣብ
ምጉዳል ተራ ስለ ዘለዎ፡ ሓረስቶት
ፈሊጦም ክጥቀምሉ ክኢላታት’ቲ
ዓውዲ ይመኽሩ።
ኣብ ሃገራዊ ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ
ሓላፊ ኣሃዱ ምርምር ሓመድ ኣቶ
ሳሙኤል በረኸት ኣብ መወዳእታ፡
ንሱ ከም ሓላፊ ኰይኑ ዝሰርሓሉ
ዘሎ ኣሃዱ ሓረስቶት ክግልገልሉ
ዝቖመ ከም ዝዀነ ብምምልካት፡
ሓረስቶት ብዝተኻእሎም መንገዲ
ክግልገልሉን ክጥቀሙሉን ጸዊዑ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ት
ታ

ህዝብማሪታዊ እምነታት፡ ዝያዳ ኣብ ድሕነት

ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት

ዕለት 13 ናይ ነፍሲ-ወከፍ ወርሒ፡
ካብ ካልኦት መዓልታት ዝፈልያ የብላን
ክንብል ንኽእል። እዛ መዓልቲ ዓርቢ ምስ
እትውዕል ግን፡ “የለኹልክን በላ” ዝብሉ
ብዙሓት ኣለዉ። እታ መዓልቲ ሓደ
ሕማቕ ኣጋጣሚ ስለ ዝስዕባ።
13 ዓርቢ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት
እንተዋሓደ፡ ሓንሳብ ወይ ድማ ሰለስተ
ግዜ ተጋጥም’ያ። ካብ ማእከላይ ዘመን
ዝጀመረን ክሳብ ሕጂ ግድሉ ዘይተፈትሐን
“ትሪስካ ዲካ ፎብያ” ወይ ድማ “ፍርሒ
ቅርስስቲ ዓርቢ” ኣብ’ዚ ዕለት ንብዙሓት
ሰባት የጋጥሞም’ዩ። ኣብ ጥንታዊት ሮማ፡
ቍጽሪ 13 ምስ ሰይጣን ይተኣሳሰር ነይሩ።
ኤውሮጳውያን ንግዳያት ዝሓንቍሉ ዝነበሩ
ገመድ፡ 13 ግዜ ይፈትሉዎ ነይሮም። ኣብ
መበል 19 ክ/ዘ ሎንደናዊ ትካል ድሕነት
ባሕሪ፡ ነተን ኣብ’ዚ ዕለት ዝጓዓዛ መራኽብ
ድሕነት ይህብ ኣይነበረን። ግድን ይጥሕላ
ብምንባረን። እቲ ዘገርም፡ ሓይሊ ባሕሪ
ኣመሪካ ክሳብ ሎሚ ኣብ’ዚ ዕለት መራኽቡ
ኣየንቀሳቕስን’ዩ። ንጀርመን ናብ ክልተ
ፈልዩ ዝነበረ መንደቕ በርሊን፡ ዓርቢ 13
ነሓሰ 1961 ዓ.ም ተሃኒጹ።
ዓርቢ 13መጋቢት 2009፡ ኣብ ዓባይ
ብሪጣንያ እታ ህብብቲ ፊልም “ሶው ዘ
ራይድ” ኣብ ኣብያተ ሲነማታት ትቐርበሉ
ዕለት ብምንባሩ፡ ተዓዘብቲ ብብዝሒ ናብ
ቦታ ምርኢት ወሓዙ። እንተኾነ ግን፡ ኩለን
እተን ኣብ ነንበይኑ ቦታ ዝነበራ ኣብያተ
ሲነማ ኣብ ሓደ እዋን ቴክኒካዊ ጸገማት
ኣጋጠመን። እቲ ዲቪዲ ድራይቨር፡
ምስራሕ ብምእባዩ። ኣቐዲሞም ኩሉ
ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ዝነበሩ መወልቲ
እቲ ፊልም ካብ ደገ ፈቲኖም ካልእ
ድራይቨራት’ኳ እንተኣምጽኡ፡ ንሱ’ውን
ኣብ’ቲ ቦታ ምስ በጽሐ፡ ምስራሕ ኣበዮም።
እቲ ዘገርም፡ ተዓዘብቲ ካብተን ሲነማ ምስ
ወጹ እቲ ድራይቨራት ክሰርሕ ጀመረ።
እቲ ምርኢት ናብ ካልእ ግዜ ድሕሪ
ምቕያሩ፡ ብጽቡቕ’ዩ ተሳላሲሉ።
ዓርቢ 13 ጥቅምቲ2006ዓም፡ ብሰንኪ’ቲ
ኣብ ሰሜን ኒውዮርክ ዝሃረመ በረድ ሰለስተ
ሰባት ሞይቶም 130 ሚልዮን ዶላር
ዝግመት ዕንወት ድማ ስዒቡ።
ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት 1972፡ ኣባላት
ጋንታ ራግቢ ሃገረ ኡራጓይ ዝነበሩዋ ነፋሪት
ብምሕምሻሻ 31 ሰባት ህይወቶም ሰኣኑ።
ማይክል ሾብራ ዝተባህለ ውሩይ
ኣመሪካዊ ስፖርተኛ፡ ንዘረባ መቕርቡ
ዕሽሽ ብምባል ዕለተ መርዓኡ ዓርቢ 13
ሰነ 2008 ጸምበሎ። እንተኾነ ግን፡ ኣብ’ቲ
ዕለት በዚ መጺኦም ዘይተባህሉ ዕስለ ዕኮት
ነቲ ጽምብል ብምውራር ኣብ ልዕሊ
ዕዱማት ሃስያ ኣውረዱ። ሓዳር እዞም

ታ
ል
ህ
ባ

ብፍቕሪ ነዊሕ ዝተጓዕዙ መጻምዲ ካብ
ሰለስተ ሰሙን ኣይሓለፈን። ነቲ 250
ሽሕ ፓውንድ ዝፈሰሶ ጽምብል መርዓ
ብፍትሕ’ዮም ዛዚሞምዎ። “ነዛ ዕለት ስገራ
ኣይበልናካንዶ” ንሾብራ ብወለዱ ዝተዋህቦ
መልሲ’ዩ።
ቦብ ሪንቨሪ ዝተባህለ ብሪጣንያዊ፡
ኣብ’ዚ ዕለት ተኸታታሊ ስግንጢራዊ
ፍጻሜታት ስለ ዘጋጠሞ፡ ነታ ዕለት ካብ
ገዛ ከይወጸ ከሕልፋ’ዩ ወሲኑ። ንሱ
ዓርቢ 13 መስከረም 1996፡ ካብ ስርሑ
ተባሪሩ ናብ ቤቱ እናተመልሰ እንከሎ፡
እታ ተወጢሑዋ ዝነበረ ሞቶር ብሽክለታ
ሓደጋ ስለ ዘጋጠማ ኣብ ቀላይ ጸደፈ።
ምስ ወጸ ናብ ቤቱ እናኣተወ ልዳት ቤቱ
ኣብ ርእሱ ስለ ዘጋጨዎ፡ ብከቢድ ተሃስየ።
ንዓመታ’ውን ዓርቢ 13 ሰነ 1997፡ ኣብ ሓደ
መዓልቲ 4 ሓደጋታት መኪና ኣጋጠሞ።
ድሕሪ’ዚ፡ “ኣብ’ዛ ዕለት ካብ ገዛይ ምንቕ
ኣይክብልን’የ” እኳ እንተበለ፡ 13 ለካቲት
1998 ኣብ ቤቱ እንከሎ፡ ሃንደበት ብወቕዒ
ልቢ ዓሪፉ። በዓልቲ ቤቱ “ካብ’ዚ ዝኸፍእ
የለን” ብምባል ድሕሪ ወርሒ’ያ ማለት
ብ13 መጋቢት 1998 ሰነ-ስርዓት ሓመድ
ድበ ከተከይደሉ ዝወጠነት። ኣብ’ቲ
ዕለት ግን እንትርፎ ንሳን ደቃን ካልእ
ኣይተሳተፈን።
ኣመሪካዊ ጆን ሸሪዳን፡ ዓርቢ 13 ለካቲት
1998 እታ ዝውንና መኪና ኣብ ሓደ
መዓልቲ 5 ግዜ ተሰርቀት፡ እታ 4 ሽሕ
ፓውንድ ዝተዓወተላ ሎቶሪ’ውን ኣብ’ቲ
ዕለት ምስ ጃኬቱ ተሓጺባ።
ዓርቢ 13 መስከረም 1996፡ ብፈተውቱ
ንጉስ ራፕ ተባሂሉ ዝግለጽ ቱፓክ ሻኵር
ዝሞተላ ዕለት’ያ።
ኣብ ከተማ ፓሪስ ዘጋጠመ ግብረ
ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዓርቢ 13 ሕዳር
2015’ዩ ኣጋጢሙ።
ህቦብላ ቻርሊ ዓርቢ 13 ነሓሰ 2004
ደቡብ ፍሎሪዳ ኣዕንዩ።
ዓርቢ 13 ጥቅምቲ 2006 ህቦብላ ቡፋሎ
ኒውዮርክ ኣጥቂዑ።

ኣደን ውሉዳን ዘተኮሩ’ዮም። እዚ፡ ካብ’ቲ
ወዲ ሰብ ቀጻልነቱ ንምውሓስ ዘለዎ
ባህጊ ዝተላዕለ ምዃኑ ይእመን።
ኣብ መብዛሕትኦም ሕብረተ-ሰባት፡
ኣደን ውላዳን እቶም ዝያዳ ብርኹሳት
መናፍስቲን ስዉራንን ዝጥቅዑ ምዃኖም
ስለ ዝእመን፡ ኣደ ካብ’ታ ነፍሰ-ጾር
እትኾነላ ስዓት ክሳብ እቲ ህጻን ተወሊዱ
ቀዳሞት ዓመታቱ ዘቑጽረላ፡ ብዙሕ ምስ
ጥንቃቐ ዝተኣሳሰሩ ማሪታዊ እምነታት
ኣለዉ።
እቲ ዘገርም፡ እዞም እምነታት
ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ተመሳሰልቲ
ምዃኖም’ዩ።
ኣብ ህንዳዊት ቀቢላ ሳንሲ፡ ሓራስን
ውላዳን ብጀካ ቀረባ መቕርቦም
ካልኦት ክበጽሑዎም ኣይፍቀድን’ዩ።
ከይፍውሱዎም ብምስጋእ። ጨና ዕጣን
ንርዅሳት መናፍስቲ ስለ ዘሳጕግ፡ እታ
ክፍሊ ብቐጻሊ ብዕጣን ትዕጠን። ህያባትን
ሕሩድን ድማ ንኣማልኽቲ ይዋሃብ።
ኣብ ቀቢላታት ምዕራብ ኣፍሪቃ፡ እታ
መሕረሲት ነቲ ህጻን ምስ ተቐበለት
ተቐዳዲማ ብሓመድ ወይ ሓርጭ ድሕሪ
ምድራዙ ብብላይ ጨርቂ ትኸድኖ። ጸኒሓ፡
ካብ ጸጉሪ ርእሱ ብምቑራጽ ብቀይሕ
ጨርቂ ኣሲራ ኣብ ናሕሲ ተንጠልጥሎ።
እዚ፡ እቶም ርዅሳት መናፍስቲ ናብ’ቲ
ህጻንን ወላዲቱን ከይቀርቡ ንምክልኻል
ተባሂሉ ዝፍጸም’ዩ።
ምስ ዕትብቲ ዝተኣሳሰርን፡ ኣብ ብዙሕ
ክፋላት ዓለምና ዝዝውተርን ማሪታዊ
እምነት’ውን ኣሎ። ዕትብቲ፡ ምስ መጻኢ
ህይወት ህጻን ጥቡቕ ምትእስሳር ኣለዋ
ካብ ዝብል እምነት ዝተላዕለ፡ እታ ዕትብቲ

ኣጋጣሚዶ
ትብልዎ

ምስ ተቖርጸት ኣብ ኢድ ካልኦት ሰባት
ከይወደቐት እንከላ ብቕልጡፍ ክትቅበር
ኣለዋ ዝብል ማሪታዊ እምነት ኣሎ። ኣብ
ህንዲ ንኣብነት፡ እንስሳታት ንዕትብቲ
እንድሕር በሊዖማ እቲ ህጻን ንሓዋሩ
ወታእ ክኸውን’ዩ ዝብል እምነት ኣሎ።
ኣብ ኮንጎ መኻን ሰበይቲ ንዕትብቲ’ቲ
ህጻን እንተረኺባታ፡ ንዓኡን ወላዲቱን
ዝሃሲ ተግባራት ክትፍጽም ትኽእል’ያ
ዝብል ማሪታዊ እምነት ስለ ዘሎ፡ ኣቦ ነታ
ዕትብቲ ኣብ ውሽጢ’ታ ኣደን ህጻንን
ዘለዋ ገዛ ኲዒቱ ብምቕባር፡ ነቲ መሬት
ብየማነይቲ እግሩ ሰለስተ ግዜ ይሃርሞ።
ከም’ዚ ምስ ዘይፍጽም ግን፡ እታ መኻን
ነታ ዕትብቲ ብምብላዕ ናይ ምውላድ
ተኽእሎ ትረክብ። እቶም ኣደን ህጻንን
ግን፡ ንሓዋሩ ብሕማም ክማስኑ’ዮም።
ኣብ ቀቢላ ኮጃርት፡ ከም ልምዲ ሓራስ
ኣብ ትሕቲ ዓራታ ካራ ወይ ማዕጺድ
ተቐምጥ።
ኣብ ቀቢላ ኣንዋክ ደቡብ ሱዳን፡

መደቀሲ እታ ሓራስን ውሉዳን ንወርሒ
መመላእታ ብገመድ ይኽለል። ዝኾነት
ነብሰ ጾርን በዓል ቤታን ድማ፡ ናብ’ቲ
ገዛ ክኣትዉ ኣይፍቀዶምን። ነዚ
ጥሒሶም ምስ ዝኣትዉ ግን፡ ኣንስቲ’ታ
ዓዲ ተኣኪበን ጸላም ጤል ይሓርዳ።
እቲ ዝተወልደ ህጻን ሕማቕ ከየጋጥሞ
ንምምህላል። ምናልባት ግን እቲ ህጻን
ኣብ ውሽጢ እዘን ሰላሳ መዓልታት ምስ
ዝመውት፡ ናብ’ቲ ገዛ ዝኣተዉ ነፍሰ-ጾርን
በዓል-ቤታን ነቲ ዝውለድ ህጻኖም ነታ
ውላዳ ዝሰኣነት ኣደ ክህብዋ ይግደዱ።
ድሕሪ ሰላሳ መዓልታት እቲ ገመድ
ይእለ’ሞ፡ ኩሉ ሰብ ናብ’ታ ሓራስን
ውሉዳን ይበጽሕ።
ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ነቲ ህጻን
ካብ’ቶም ርኹሳት መናፍስቲ ንምድሓን
ተባሂሉ፡ ኣብ ኣእዳዉ ናይ ሓጺን በናጅር
ይኣስሩሉ። ኣብ ካልእ ድማ፡ ዘይቲ
ዝተለኽየ ጸሊም ፈትሊ ወይ ቆርበት ኣብ
ክሳዱ ይኣስሩሉ።

ዛንታ ስእሊ

እዞም ምጽጹላይ መሰል እንስሳታት፡ ኣብ በረኻታት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ
መርካትስ ዝተባህሉ እዮም። ድሕሪ ሞት ወላዲቶም ብሓለውቲ እቲ ሕዛእቲ
ተፈላልዮም ክነብሩ’ኳ እንተጸንሑ፡ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ዳግማይ ምስ ተራኸቡ ግን፡
ማርክ ሻፕማን፡ እቲ ንውሩይ ኣባል ልክዕ ከም ሰባት ተሓቛቚፎም ክሰዓዓሙ ተራእዮም።

ፒትሊዝ ጆን ሊኖን ዝቐተለ ሰብ’ዩ።
ንሱ ንሊኖን ኣዝዩ ይፈትዎን የድንቖን
ብምንባሩ’ዩ፡ ክቐትሎ ከም ዝወሰነ
ተዛሪቡ። ንህይወት ሊኖን እትትርኽ
ፊልም ክትዕየ ምስ ተመደበ፡ ሓደ
ብምስልን ቁመናን፡ ቀታሊ ሊኖን
ዝመስል ዝነበረ ተዋሳኣይ ከም ቀታሊ
ሊኖን ኮይኑ ክዋሳእ ተመርጸ። ስሙ
ምስ ተሓተ ድማ”ማርክ ሻፕማን”
ኮይኑ ጸኒሑ።

ከምዚ’ውን ኣሎ
ሶበሪት ኩር ዝተባህለት ህንዳዊት ኣባል መደበር ተሌቪዥን IBC-24፡ ናይ ሓንቲ
ኣብ ከተማ ማሃስሞንድ ዝተሓምሸሸት መኪና ህጹጽ ዜና እናኣንበበት እንከላ፡ እታ 5
ሰባት ዝሞቱላ መኪና ናይ በዓል ቤታ ምንባራን፡ ንባዕሉ ኣብ’ቲ ሓደጋ ከም ዝሞተን
ኣብ ፈነወ እንከላ’ኳ እንተተረድኣ፡ ዝኾነ ምልክት ከየርኣየት ስርሓ ዛዚማ ካብ’ቲ
እስትድዩ ድሕሪ ምውጽኣ ሃለዋታ ኣጥፈአት።
ብጾታ፡ እቲ ዜና ህጹጽ ብምንባሩ ካልእ ሰብ ከንብቦ ከም ዘይክእልን በዓል ቤታ ኣብኡ
ምንባሩ ይፈልጡ ከም ዘይነበሩን ሓበሩ።
ጋዜጣታት ህንዲ “እታ ተባዕ ግን ፈቃር ጋዜጠኛ” ዝብል ስያመ ሂበናኣ ኣለዋ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.199

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ድሙቕ ኣቀባብላን ምፍናውን ህዝቢ ከተማ
ሓጋዝ ንተሳተፍቲ ዙር ኤርትራ 2017 ፍሉይ
ስምዒት እዩ ሂቡ፣ኣብቲ ሓሙሽተ ናይ ዓቐብ
ጸወታታት ዝተሰርዓሉ ውድድር፡ ተቐዳደምቲ
ሰዓት 9፡00 ናይ ንግሆ እዮም ነታ ዝተበገሱላ
ከተማ ዝባኖም ብምሃብ ብዘገምታ ጉዕዞኦም
ዝጀመሩ፣ ካብታ ሃዲኣ ትጓዓዝ ዝነበረት
ዓባይ ጉጅለ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ንቕድሚት
ብምውጻእ መራሒት ጉጅለ መስረቱ፣
እንተኾነ እታ ጉጅለ ዕምሪ ኣይነበራን፣ ኣብ
ግላስ ብዓባይ ጉጅለ ተዋሕጠት፣
ከም ሞተረ ናፍታ፡ ጸጸኒሓ ትረስንን ናህራ
ተዛይድን ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ
መንጎ እምባታት ዝነፍስ ዝነበረ ንፋስ ብምዕጋታ
ተር ክትብል ተገደደት፣ ኣብዚ ህሞት ድማ
እያ ኣብ ጉጅለታት ክትመቓቐል ዝተገደደት፣
ነዚ መሰናኽል ተጸሚሞም መጥቃዕቲ ዘካየዱ
ገለ ኣባላት ክለብ ኣሞረ ቪታ፡ ኣብ ቅድሚት
ልዕሊ 10 ተጻወትቲ ዝሓዘት መራሒት ጉጅለ
ኣብ መወዳእታ ኣብ ብሽክለታኡ
ጸገም ዝገጠሞ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ
ቀዳማይ መድረኽ ሜሮን ተሾመ፡
ቅጽበታዊ ድድር ኣብ ዘካየደሉ እዋን
ብተቐዳደምቲ ከምዝተዓግተ ዘቕረቦ
ጥርዓን፡ ንኮምሽነር ናይቲ ውድድር
ክሳብ ሚኒስትሪ ዜና ክትጓዓዝ ኣገዲድዋ
እዩ፣ ኣብ 2013 ኣብ መንጎ ናሆም
ደሳለን ሞሮኳዊ ተቐዳዳማይን ንዝነበረ
ናይ ብይን ሕቶ፡ እዛ ኮምሽነር ናይዚ
ውድድር ብተመሳሳሊ ጉዕዞ ምውሳና
ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ፣ ብተወሳኺ፡
ኣብ ናይ ትማሊ ውድድር ገለ
ጋንታታትን ውልቀ ተቐዳደምትን
ብዝፈጸምዎ ዘይስፖርታዊ ስነምግባር፡
ከም ምስሓብ ካልእን ዝኣመሰለ
ናይ ገንዘብ መቕጻዕትን ምስራዝን
ከምዝተበየነሎም ደንጉዪ ዝበጽሓና
ሓበሬታ ናይቲ ውድድር ይገልጽ፣

ኣማኑኤል ጸጋይ
ብጫ

ማልያ

መንዚዑ

* ታሪኽ ዳንነት ዙር ኤርትራ 2013፡ ኣብ 2017 ተደጊሙ

=>

ኣብ ማሳዋ ሰርኲት፡ ውድድር ንኽዛዘም
ኣዝየን ሒደት ዙርያታት ምስ ተረፎ
ንተቐዳዳማያ ሳይሞን ሙሴ ንቕድሚት
ብምውጻእ ዓወት ዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ
ኤርትራ፡ ትማሊ እውን ካብ ሓጋዝ ተበጊሱ
ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተዛዘመ ናይ 117.16
ኪሎ ሜተር ውድድር ካልኣይ መድረኽ ዙር
ኤርትራ 2017፡ ንኣማኑኤል ጸጋይ መጥቃዕቲ
ክወስድ ብምግባር ተመሳሳሊ ኣንጸባራቒ
ዓወት ኣመዝጊባ፣ ይኹን እምበር፡ ኣማኑኤል
ነቲ ዓወት ገና ብጊሓቱ (ውድድር ክፍጸም
ልዕሊ 50 ኪሎሜተር ምስተረፎ) ብዝፈጸሞ
መጥቃዕቲ ንነዊሕ ርሕቀት ካብ ብጾቱ ማሕዲጉ
ምምዝጋቡ ድማ ፍሉይ ይገብሮ፣
ኣብዚ ናይ ትማሊ ውድድር፡ ኮምሽነር ዙር
ኤርትራ 2017 ኢዛቤላ ፈርናንደዝ ክሳብ ቤት
ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዜና ብምምጻእ ንዝተኻየደ
ዛዛሚ ቮላታ ብቪድዮ ካሜራ ደጋጊማ
ክትክልስ ምግዳዳ፡ ንታሪኽ ናይቲ ተመሳሳሊ
ውሳነ ዝሃበትሉ ውድድር ቸርኪቶ ኣስመራ
2013 ከተዘኻኽር ኣኽኢላ፣
*** *** ***

ከቝሙ ከኣሉ፣
ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘመንፈስ
ሰለሙን፡ ኣማኑኤል ጸጋይን መሓሪ ተስፋጼንን፥
ረዲ ሃሊላጅን ዴቪድ ኡጋርት ክልቲኦም ካብ
ኣሞረ ቪታ፥ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ቫን መይለስ፥
ተቐዳደምቲ ሰምበል ዳዊት ሃይለ፡ ዳዊት የማነን
ሙሴ ዮሴፍን፥ ኣፈወርቂ ሃብተሚካኤልን
ሚልዮን ኣማኑኤልን ካብ ኤሪተል፥ ኣኽሊሉ
ገብርሂወትን ኣቤል ተወልደመድህን ካብ
ኣስቤኮ ዝርከብዋ ነበሩ፣ በዚ ድማ ነታ
ብጫ ማልያ ዝወደየ ተቐዳዳማይ ክለብ ባይክ
ኤይድ ሜሮን ተሾመ ንዝሓዘት ዓባይ ጉጅለ
ጋግ ኣንጸፈት፣ እቲ ጋግ ክሳብ ደቒቕን 35
ካልኢትን ኣብ ዝዛየደሉ፡ መራሒት ጉጅለ
መጥቃዕቲ ኣካየደት፣ በዚ ድማ ሰለስተ
ተቐዳደምቲ ዘልሓጥ ብምባሎም እቶም ኣብ
ቅድሚት ዝተገደሙ ተቐዳደምቲ ቁጽሮም
ናብ ትሸዓተ ወረደ፣
ብተቐዳደምቲ ክለብ ኤሪተል ትውጠጥ
ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ፡ ብተቐዳደምቲ ባይክ
ኤይድ ክትምራሕ ኣብ ዝጀመረትሉ ዝተነጸፋ
ጋግ ናብ 30 ካልኢት ወረደ፣ ይኹን እምበር
መራሒት ጉጅለ ኣብ ጥንቁልሓስ ናብ
ዝተሰርዐ ካታገሪ 1 (ዝሓየለ ናይ ዓቐብ ጸወታ
ናይዚ ውድድር ኮይኑ ናይ 6.74 ሚእታዊት
ምንቅዕራር ድማ ኣለዎ) ናይ ዓቐብ ጸወታ
ንምምራሕ ኣብ ዝተዳለወትሉ፡ ኣብ ሕቑፋ
ዝጸንሐ ዘመንፈስ ሰለሙን ፊተውራሪ ናይቲ
ቅልስ ኮነ፣ ድሕሪ ሓያል ርብርብ ድማ
ዘመንፈስ ዕዉት ናይቲ ቅልስ ብምዃን 10
ነጥቢ ኣመዝገበ፣ ኣኽሊሉ ገብርሂወት ካልኣይ
ብምውጽኡ ሸሞንተ ነጥቢ ክወስድ እንከሎ፡
ዳዊት ሃይለ ሰምበል ከኣ ሽዱሽተ ነጥቢ
ኣቑጸረ፣
ናብ ከተማ ከረን ተዛንያ ዝኣተወት

ድሕሪ እቲ ውድድር ዕዉት ናይ
ትማሊ መድረኽን ወናኒ ብጫ ማልያን
ኣማኑኤል፡ እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣዝዩ
ከቢድ ምንባሩን ስኑ ነኺሱ ክዕወት
ከምዝኸኣለን ብምግላጽ፡ ኣብ ናይ
ብሽክለታ ጉዕዞኡ እዚ ዓወት እዚ ዓቢ
ፍናን ከምዝኾኖ ተዛሪቡ፣
መራሒት ጉጅለ፡ ኣብ ከባቢ ሓሊብ መንተል
ንዓባይ ጉጅለ ክሳብ ደቒቕን 44 ካልኢትን ጋግ
ከተንጽፍ ክኢላ እኳ እንተነበረት፡ ነዚ ክትዕቅቦ
ግን ኣይተራእየትን፣ ከም ሳዕቤኑ፡ ቁጽሪ ናይታ

ስእሊ ዙር ኤርትራ 2017
ብኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

ድሕሪ ኣማኑኤል፡ ናብ ቅጽበታዊ
ውድድር ዘምርሐት ጉጅለ . . .

ጉጅለ ናብ 13 ተቐዳደምቲ ደይቡ፣
ኣብ ይጋር (43 ኪሎሜተር ምስ ተጓዕዙ)
ካልኣይቲ ናይ ካታገር ሰለስተ ናይ ዓቐብ
ውድድር ካብ ዘካየዱ ተቐዳደምቲ፡ ዘመንፈስ
ሰለሙን (4 ነጥቢ)፡ ንዳዊት ሃይለ (3 ነጥቢ)
ን ዳኒኤል ሃብተሚካኤል (2 ነጥቢ)ን በሊጹ
ተዓወተ፣
ሰሰለስተ ካብ ሰምበልን ሃገራዊት ጋንታ
ኤርትራን፡ ከክልተ ካብ ኤሪተል፡ ኣስቤኮን
ኣሞረ ቪታን ከምኡ ድማ ሓደ ካብ ደቡብ
ኣፍሪቃ ዝሓዘት መራሒት ጉጅለ ኣብ
ሃብረንቀቓ ሳልሳይ ናይ ዓቕብ ውድድር
(ካታገሪ 3) ኣርከባ፣
ምኩር ተቐዳዳማይ ዳዊት ሃይለ ዕዉት
ክኸውን እንከሎ፡ ዘመንፈስ ሰለሙንን ኣማኑኤል
ጸጋይን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም፣
እዛ 13 ተቐዳደምቲ ዝሓዘት ጉጅለ
ንቕድሚት ተዛንያ ጉዕዞኣ ኣብ ዝቐጸለትሉ፡
ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣማኑኤል
ጸጋይ መጥቃዕቲ ፈጸመ፣ ነታ ጉጀለ ድማ
ፋሕ ፋሕ ኣእተወላ፣ ጸኒሑ እውን ተቐዳዳማይ
ሰምበል ካልእ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንሓጺር
ርሕቀት ንኡስ ጉጅለ ፈጠረ፣
ኣማኑኤል ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ተፈንተተ፣
እንተኾነ
ኣማኑኤል
ካብቶም
ዝነበሩ
ተቐዳደምቲ ቅልጡፍ መልሲ ብዘይምርካቡ
ንበይኑ ተዓዝረ፣ ሻቡ ድማ ናብ ዓዲ ቐረጽ
ዝተሰርዐ ራብዓይ ናይ 2 ካታገሪ ናይ ዓቐብ
ውድድር ኣርከበ፣ ዕዉት ብምዃን 6 ነጥቢ
ኣመዝገበ፣ ድሒሮም ቅጽበታዊ ውድድር ካብ
ዘካየዱ ዘመንፈስ ሰለሙን ኣርባዕተ፡ መሓሪ
ተስፋጼን ሰለስተ፡ ከምኡ ድማ ዳዊት ሃይለ
ክልተ ነጥቢ ኣመዝገቡ፣
ፈለማ ምስቲ ኣብ ዓዲ ተከሌዛን ዝነበረ
ሓያል ንፋስ ዝተጠማጠመ ኣማኑኤል፡
ውድድር ንኽፍጸም ኣስታት 41 ኪሎሜተር

ምስ ምትራፉ፡ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ክሳብ መዛዘሚ
ሕንጻጽ ክጸንሕ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ቀረበ፣
እንተኾነ፡ ዘንጽፎ ዝነበረ ጋግ ግና እናሰፍሐ
ምስ ምኻዱ ንዓወቱ ከማዕዱ ጀመረ፣
ኣብ ዳሕረወይቲ ጉጅለ ሜሮን ተሾመ
ብሽክለታ ብምብልሻዉ ናብ ድሕሪት ክተርፍ
እኳ እንተተገደደ፡ ግዜ ከይወሰደ ግና ከርክብ
እዩ ክኢሉ፣
ኣማኑኤል ኣብ ዓደኮሎም ኣብ ዝተሰርዐ
ናይ መወዳእታ ናይ ዓቐብ ውድድር ናይቲ
መድረኽ (ካታገሪ 3)፡ ብዘይ ተቓጻጺ ብምዕዋቱ፡
4 ነጥቢ ኣመዝጊቡ፣ መሓሪ ተስፋጼን ከምኡ
ድማ ክሪስ ጆስት (ደቡብ ኣፍሪቃ) ካልኣይን
ሳልሳን ብምውጽኦም ሰለስተን ክልተን ነጥቢ
ኣመዝጊቦም፣
ኣብ ከባቢ ሰረጀቓ፡ ሓደ ናይ ኣሞረ ቪታን
ደቡብ ኣፍሪቃን ተቐዳደምቲ፡ ንኣማኑኤል
ንምህዳን ካብታ ዝነበርዋ ጉጅለ ንቕድሚት
ተወንጨፉ፣ እንተኾነ፡ እታ እግሪ እግሮም
ትስዕብ ዝነበረት ጉጅለ ክትውሕጣ ግዜ
ኣይወሰደትን፣ ብመጠኑ ዝግ ዝበለት እታ
ጉጅለ፡ ንኣማኑኤል ጽቡቕ ዕድል ፈጠረትሉ፣
ክሳብ ናይ ልዕሊ ክልተ ደቓይቕ ጋግ ከንጽፍ
ድማ ኣኽኣለቶ፣
ፍልልዩ ዓቂቡ ኣስመራ ዝኣተወ ኣማኑኤል
ብዘይተቓጻጺ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ፡
ድሕሪ ደቒቕን 35 ካልኢትን ኣብ መዛዘሚ
ሕንጻጽ ካብ ዝበጽሐት ብርክትቲ ጉጅለ፡
ዘመንፈስ ስለሙን፡ ሜሮን ኣብርሃም፡ (ክልቲኦም
ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ)፡ ሲራክ ተስፎም
- ኤሪተል፡ ተስፎም ዑቕባማርያም - ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ፡ ሜሮን ተሾመ - ባይክ ኤይድ፡
ኣሮን ደብረጼን - ኣስቤኮ፡ ማርኮ ብራንደለቲ
- ኣሞረ ቪታ፡ መሓሪ ተስፋጼን - ኤርትራ
ከምኡ ድማ ጃን ክላውድ - ሩዋንዳ ክሳብ
ዓስራይ ንዘሎ ደረጃ መልእዎ፣
ብውህሉል ግዜ ኣማኑኤል ብጫ ማልያ
ካብ ሜሮን ተሾመ ክርከብ እንከሎ፡ ሜሮን
ድማ ብደቒቕን 29 ካልኢትን ድሒሩ
ካልኣይ፡ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ክሌንት ትርረቪኖ
ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ፣ ኣብ ብሉጽ
መንእሰይ እውን ኣማኑኤል ነታ ጻዕዳ ናይ
ክብሪ ማልያ ኣብ ዝባኑ ዓቂቡ ኣሎ፣ (ብጫ
ማልያ ብምውናኑ፡ ኣብ ናይ ጽባሕ ውድድር
ነዛ ጻዕዳ ማልያ ሜሮን ኣብርሃም ክወድያ እዩ)
ኣብ ውድድር ንጉስ ዓቐብ ዘመንፈስ ሰለሙን
ብ29 ነጥቢ መሪሕነቱ ክዕቅብ እንከሎ፡ ዳዊት
ሃይለን ኣማኑኤል ጸጋይን ድማ ብ18ን 16
ነጥቢ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ይስዕቡ፣
ብነጥቢ ሜሮን ተሾመ ብ33 ይመርሕ፡
ኣማኑኤል ጸጋይን ተስፎም ዑቕባማርያምን
ድማ ብ26ን 25ን ነጥቢ ይስዕቡ፣
ብጋንታ፡ ኤርትራ ብ20 ሰዓት፡ 40 ደቒቕን
58 ካልኢትን መሪሕነት ሒዛ ኣላ፣ ኤሪተል
ብደቒቕን 29 ካልኢትን ድሒራ ካልኣይቲ፡
ኣስቤኮ ድማ ብደቒቕን 48 ተበሊጻ ሳልሰይቲ
ትርከብ፣
ዙር ኤርትራ 2017 ሎሚ ካብ ደቀምሓረ
ተበጊሱ ኣብ መንደፈራ ብዝዛዘም ናይ ሳልሳይ
መድረኽ ውድድር ክቕጽል’ዩ፣
** ** **

ተቐዳዳደምቲ
ባይክ ኤይድ
ኣብ ቅድሚት
ኣብ ዝተገደሙሉ
ህሞት . . .

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.199
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VACANCY ANNOUNCEMENT
ደሰ
ታ
ም
ተልሄ
ቤ
ዓዲ በዝሓንስ
ዊት
ዳ
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ወ/ሮ ኣበባ ኣብርሃም ገብረማርያም፡

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኩዶፈላሲ
ኣቶ ተስፋይ ወዳጅ ቢተወልኝ፡ እዝግሃርያ
ገብረመስቀል ካሕሳይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
2 ህልዋት ኣሕዋተይን 5 ተተካእትን ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ተስፋይ ወዳጅ ቢተወልኝ፡ ወለድና ወዳጀ
ቢተውልኝን እዝግሃርያ ገብረመስቀል ካሕሳይን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይን 5 ተተካእትን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

በዓል
ቤተይ ኣቶ ሃብቶም ገረሱስ ማሓሪ ናብ ሃገር
ጁባ ካብ ዝኸይድ 7 ዓመትን 6 ወርሕን ኮይኑ።
እንተኾነ ድሃይ ስለዘይገበረለይ ሕጋዊ ፍትሕ
ክገብረለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን6/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ኣብዘየለወሉ ውሳነ ክህብ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባረንቱ ዞባ ሰላም
ወልደኣብሳዲ ተስፋይ፡ ወደይ በረኸት
ወልደኣብሳዲ ተስፋይ ስለዝሞተ፡ ውላድ ይኹን
ሓዳር ስለዘይብሉ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን21/4/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES)
ERITREA
GROUNDWATER ASSESSMENT, AQUIFER MAPPING
AND WELL DEVELOPMENT
Assessment of Groundwater Potential and Validation of Potential Sites
SECTOR: WATER RESOURCES
Financing Agreement reference:
Project ID No.: P-ER-EAA-001
The Government of The State of Eritrea has received financing from the
African Development Bank toward the cost of the Groundwater Assessment,
Aquifer Mapping and Well Development, and intends to apply part of the
agreed amount for this loan to payments under the contract for the services
of Groundwater Assessment, Aquifer Mapping and well Development.
The services included under this project are assessment of groundwater
potential in ninety (90) selected communities with a view to facilitate
sustainable use and management as a source of water supply and to validate
thirteen (13) potential sites that have already been identified as suitable
aquifers through groundwater drilling and pump testing. The Ministry of
Lands, Water and Environment (MoLWE) will be the Executing Agency for
the project. The assignment will be implemented over six (6) calendar months.
The project management unit is responsible for day to day coordination of
project implementation.
The Ministry of Land, Water and Environment now invites eligible consultants
to indicate their interest in providing these services. Interested consultants
must provide information indicating that they are qualified to perform the
services (brochures, description of similar assignments, experience in similar
conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). Consultants
may constitute joint-ventures to enhance their chances of qualification.
Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure
shall be in accordance with the African Development Bank’s Procurement
Policy, October 2015, which is available on the Bank’s website at http://
www.afdb.org.
Interested consultants may obtain further information at the address below
during office hours - 9:00 A.M. to 15:00 P.M.
Expressions of interest must be delivered to the address below by 21 April
2017 at 15:00 P.M. and mention “Consultancy Service for Groundwater
Assessment, Aquifer Mapping and Well Development”.
Attn: Water Resources Department
Thomas Yohannes Kidane
P.O.Box 1488,
Asmara, Eritrea
Tel: +291-1-120404
Facsimile (fax): +291-1-124625
E-mail: ytommas@yahoo.com
C.C. E-Mail: Meb_iyassu@yahoo.com

Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following position for
Bisha site project;
1.

Air Conditioning Technician
Number Required - (01)
MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Planning
•

Makes use of “Planned Maintenance Schedule”. (Daily Work Sheets).
Implementation of the Plan

Identify the highest priority for each day and focus on completing relevant
•
tasks.
Ensures good housekeeping.
•
•
Ensures the installation and maintenance and repairs of all Air Conditioner
Units/refrigeration plants are carried out in an efficient and effective way in order
to minimize downtime. (Sketches, operation manuals, manufacturer’s instructions
and engineering specifications. Troubleshooting malfunctions.)
Performs regular inspections in order to detect potential problems before
•
they cause breakdowns
Controls downtime by ensuring the best techniques are being used to
•
repair breakdowns.
Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including
•
leading Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate
PPE. Report any safety issues/incidents.
Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or
•
other rules and standards as directed. Identifies any hazards in the work place.
Assist with parts and supply stocks by carrying out regular stock takes
•
and ordering replacements as required.
Attends “Toolbox meetings” daily.
•
Reporting
Reports progress of jobs to Crew Leader.
•
Qualifications
Grade 12 for locals (Technical School).
•
•
Technical College Electrical Diploma
Knowledge and Experience
3 - 5 years relevant experience
•
Technical Skills
•
•
•
•
•

Computer Literacy (MS Office – Intermediate), Attention to detail.
Attention to detail
Analytical skill
Electrical experience
Problem solving skill

Behavioral Skill
•
•
•
•
•
•

Communication (English)
Integrity
Prioritizing skills & multi-skilling
Ability to work towards strict deadlines
High level of accuracy
Self-motivation

2.
HME Drill Mechanic
Number required (1)
MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Planning
Follows the “Planned Maintenance Schedule”.
•
Implementation of the plan
Identify the highest priority for each day and focus on completing relevant
•
tasks.
Ensures good housekeeping.
•
•
Carries out actual maintenance and repairs of Drill Rigs in an efficient and
effective way in order to minimize downtime.
Performs regular inspections in order to detect potential problems before
•
they cause breakdowns.
Minimizes downtime by ensuring the best techniques are being used to
•
repair breakdowns.
Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including
•
leading Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate
PPE. Report any safety issues/incidents.
Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or
•
other rules and standards as directed. Identifies any hazards in the work place.
Conducts preventative maintenance on the Drill Rigs by checking
•
engines; motors; pneumatics; hydraulic systems by following diagrams, sketches,
operation manuals, manufacturer’s instructions and engineering specifications.
Troubleshooting malfunctions.
Carries out “Fault finding” by using precision measuring and testing
•
instruments.
Removes defective parts by using hoists, cranes and hand and power tools.
•
Examines form and texture of parts to determine causes of failure.
•
Determines changes in dimensional requirements of parts by using
rulers;
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calipers; micrometers; and other measuring instruments.
Understands and is familiar with basic hydraulic systems.
Attends technical and other training as required by supervisor.

Writing Reports and Data Control
•

Compile daily; progress reports as requested

Qualifications:
•
•

Formal Trade for Ex-Pats (Diesel mechanic / Auto electrician)
Grade 12 for locals

Knowledge and Experience:
•

3 - 5 years relevant experience

Technical Skills
•
•
•
•
•
•

Computer Literacy (MS Office – Intermediate, )
Attention to detail
Analytical skill
Mechanical & Electrical experience
Problem solving skill
Supervisory experience

Behavioural Skills
•
•
•
•
•
•

Communication (English)
Assertiveness, Self-motivation
Interpersonal Relations
Integrity, High level of accuracy, Discretion
Prioritizing skills & multi-skilling
Ability to work towards strict deadlines

1.
Maintenance Planner
3.
Number required (1)
MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Purchasing and Supply Chain
Responsible to initiate purchase order in line with the policy procedure
•
and process and ensure the execution of delivery.
Ensure that out of stock items are recording and ensure that stock of
•
critical items i.e. Parts and spares are always in stock.
Ensure that updates of critical part lists are done and that it reflects the
•
actual parts available.
Provide single source justification for suppliers in line with the approved
•
policy, procedure and process.
Responsible to follow-up on parts ordered to minimize downtime.
•
•
Identity new suppliers for review by the Engineered Planned Maintenance
Supervisor.
Contractors
Involvement in justification for Contract requirements.
•
•
Require knowledge of documentation as stipulated by policy, procedure
and process and knowledge/assistance of Human Resources process.
Assist in communication with contractor on status of visa application
•
and required documentation.
Work Management Processes
Assist with project and project plan together with deadlines.
•
•
Assist to ensure that deadlines set are met or reviewed timeously.
•
Assist to ensure that the project is aligned with the request and that
required documentation is attached.
Provide assistance to the project to ensure that this is in line with the
•
requirement as well to ensure the standard of working.
Attend meetings to gain information on the progress of the project and
•
address issues of concern.
Assist with information capture and measuring system to analyse
•
processes and equipment delays and losses.
Assist and be active with the planning and scheduling of all component
•
rebuilds and proactive shutdown works.
Track manpower backlog trends and recommend strategies to balance
•
overall manpower requirements.
Liaise with relevant personnel on site to gather accurate information.
•
•
Monitor, maintain and evaluate maintenance activities by utilizing data
provided by the maintenance performance.
Ensure that materials are received prior to scheduling of the job.
•
•
Assist customers with technical enquiries regarding new purchases to the
best of their understanding.
Coordinate all aspects of warranty processing, reporting and recovery.
•
Administration
Ensure to timeously receive current project information to be provided to
•
the Engineered Planned Maintenance Supervisor.
Assist to provide and prepare weekly presentation for sign off by
•
Engineered Planned Maintenance Supervisor.
Assist in the review the picking slips to ensure that cost center
•
allocations are correct as well as task and item description are aligned to system
description.
Report all incidents of loss to Protective services immediately.
•
Health, Safety and Environment
Ensure in compliance to the Health and Safety policies, procedures and
•
processes.
Facilitate and attend daily toolbox meetings and all other safety meetings
•
as arranged by department.
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•
Ensure thorough knowledge of all Health and Safety policies, procedures
and processes.
•
Identify hazard or potential hazard/situations and act immediately on
deviations.
•
Monitor Health and Safety standards within department.
Qualifications
Diploma/Degree in Mechanical or Electrical Engineering
•
Knowledge and Experience
3 – 5 Years’ experience in Mining environment
•
•
2 Years Mechanical/Electrical experience
Technical Skills
•
Computer Literacy (MS Office – Intermediate, In-house software )
•
Time Management and Mechanical / Electrical skill
•
Logical Thinker and Risk Assessment
•
Project Management and Project Management
Behavioural Skills
Communication (English, Local language advantage)
•
•
Handling of pressurised environment and Team player
•
Cultural Diversity sensitivity and Coach/Mentor
2.
4.

Pump fitter
Number required (1)

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Planning
Follows the “Planned Maintenance Schedule”. (Job Cards) and equipment
•
instructions.
Makes a list of parts and equipment required.
•
Implementation of the plan
Identify the highest priority for each day and focus on completing relevant
•
tasks.
•
Ensures good housekeeping.
•
Ensures Safety requirements are fulfilled at work place, including leading
Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate PPE.
Report any safety issues/incidents.
•
Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or
other rules and standards as directed. Identifies any hazards in the work place.
•
Maintains and installs piping where required PVC, UPVC or HDPE and
galvanized steel piping.
•
Replaces services and repairs all water pumps.
•
Maintains the sewage plant.
•
Maintains all drainage.
•
Maintains all toilets, showers and basins.
•
Maintains all relevant kitchen and laundry equipment.
•
Identifies correct tools to be used, selects correct pipe sizes and fitting to
use.
•
Tests pipes and equipment for leaks.
•
Attends technical and other training as required by supervisor
Writing Reports and Data Control
•
Compile daily; progress reports as requested
Qualifications
Grade 12 for locals (Technical school)
•
Knowledge and Experience
•
3 – 5 Years’ relevant experience
Technical Skills
•
Computer Literacy (MS Office –basic )
•
Driving license must have grade 2 or above
•
Attention to detail
•
Analytical skill
•
Boilermaker and welding experience
•
Problem solving
Behavioural Skills
•
Communication (English)
•
Integrity
•
Prioritising skills and multi-skilling
•
Ability to work towards strict deadlines
•
High level of Accuracy
•
Self-motivation
General Information and other requirements:
Place of Work:
Bisha.
•
•
Type of contract:
Indefinite.
•
Salary: 		
As per Company salary scale.
Additional requirement for Nationals:
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of
•
release paper from the Ministry of Defense.
•
Present clearance paper from current/last employer.
•
Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials, a
copy of your National Identity Card etc.).
•
Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates for
an interview.
•
Application documents will not be returned to sender.
•
All applications should be sent through the post office.
•
Deadline for application: 10 days from the day of publication in the
Newspaper.
•

Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea

•

Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens Employment permits Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.
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ክኢላታት ስነ-ኩዕታ ግብጺ ሓደስቲ ኣሰራት ረኺቦም
ተስፍኣለም የማነ
ሊድያ በረኸት

ዝምድና ሩስያን ኣመሪካን
ይሽሕክር

ነዊሕ ርሕቀት ተጓዒዘን ክድብድባ
ዓቕሚ ዘለወን ክልተ ነፈርቲ ውግእ
ሩስያ፡ ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ኣላስካ
ከም ዝዘንበያ መርበብ ሓበሬታ ‘ጋልፍ
ኒውስ’ ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ
ብምጥቃስ ሓቢሩ።
“እተን ‘Tu-95 Bear’ ዝዓይነተን
ስታራተጂያውያን ነፈርቲ ውግእ፡
ዝሓለፈ ሰኑይ ለይቲ ካብቲ ገማግም
ኣስታት 160 ኪሎ-ሜተር ርሒቐን
ኣብ ጥቓ’ቲ ካብ በረራ ናጻ ዝዀነ
ዞባ ድሕሪ ምዝንባየን፡ ሓይሊ ባሕሪ
ኣመሪካ ክልተ ብሰላሕታ ዝበራ ናይ
ኲናት ነፈርቲ ኣተንሲኡ ሰጒጉወን”
ይብል እቲ ሓበሬታ። ሰብ-መዚ
ፔንታጎን ብሰሉስ ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ
ስልጣን ካብ ዝድይብ ንደሓር ሩስያ

ናይ ኲናት ነፈርታ ናብ ክሊ-ኣየር
ኣመሪካ ኣጸጊዓ ከተብርረን እዚ ናይ
ፈለማ ምዃኑ ገሊጾም። ነፈርቲ ውግእ
ሩስያ ንመወዳእታ ግዜ ናብ ከባቢ
ግዝኣት ኣመሪካ ዝተጸግዓላ ግዜ፡ 4
ሓምለ 2015 ከምዝነበረ ይጥቀስ።
እተን ክልተ ነፈርቲ፡ ካብ ገማግም ባሕሪ
ካሊፎርኒያ ኣስታት 60 ኪሎ-ሜተር
ጥራይ ርሒቐን በሪረን ከምዝነበራ
እውን ይሕበር።
ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ኣንቁልቊሉ
ዝርከባ ዝምድና ኣመሪካን ሩስያን፡
ምስ ምምጻእ ፕረዚደንት ዶናልድ
ትራምፕ ናብ ስልጣን ክመሓየሽ
ትጽቢት ተነቢርሉ’ኳ እንተነበረ፡ ክሳብ
ሕጂ ዝዀነ ናይ ምምሕያሽ ኣንፈት
ኣየርኣየን ዘሎ - ብመሰረት ተንተንቲ
ፖለቲካ።

ኣመሪካ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ
ክትወቅዕ. . .?
ኣመሪካ፡ ሰሜን ኮርያ ብሕጂ ከተካይዶ
ንእትኽእል ፈተነ ሚሳይላት ወቒዓ
ከተበርዕኖ ከም ኣማራጺ ትሓስበሉ ከምዘላ
ገሊጻ።
እታ ሃገር ነዚ ትገልጽ ዘላ፡ ፕዮንግያንግ
ብእተካይዶ ዘላ ፈተነታት ኑክሌርን
ሚሳይላትን ዓቕላ ከምዝጸንቀቐት ኣብ
እትሕብረሉ ዘላ እዋን’ዩ። በዚ ድማ
ኣመሪካ ንመደባት ምምዕባል ኑክሌርን
ሚሳይላትን’ታ ሃገር ንምቁራጽ፡ ነቲ
እተካይዶ ፈተነ ሚሳይላት ብሚሳይል ሃሪምካ
ምብርዓኑ ዝሓሸ ኣማራጺ ኰይኑ ምህላዉ
ስሞም ክገልጹ ፍቓደኛታት ዘይኰኑ ሰብመዚ ፔንታጎን ንጋዜጣ ‘ዘ-ጋርዲያን’ ኣብ
ዝሃቡዎ ሓበሬታ ኣመልኪቶም። ሰሜን

ኮርያ፡ ሻዱሻይ ፈተነ ኑክሌር እንተ ኣካዪዳ፡
ኣመሪካ ነዚ ሓድሽ ወታሃደራዊ ኣማራጺ
ክትርዕሞ ክትግደድ ምዃና ድማ እቶም
ወታሃደራውያን ሰብ-መዚ ሓቢሮም። ጸሓፊ
ክፍሊ ምክልኻል ጀምስ ማቲስ፡ ብዛዓባ’ቲ
ኣማራጺ ኣመልኪቱ ንኮንግረስ ዝርዝራዊ
መብርሂ ከምዝሃበ፡ እንተዀነ ፔንታጎን ገና
ኣብ መደምደምታ ከምዘይበጽሐ ወሲኾም
ኣረዲኦም።
ሰሜን ኮርያ፡ ኣመሪካ ኣብ ሓውሲ ደሴት
ኮርያ እትኽተሎ ዘላ ቶኽታዂ ዝበለቶ
ወተሃደራዊ ፖሊሲ ክትክልሶ እንተዘይክኢላ፡
ኣብ ልዕሊኣ ኑክሌሳዊ መጥቃዕቲ ክትፍኑ
ከምእትኽእል ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ
ከተስምዕ ጸኒሓ’ያ። ቻይናን ሩስያን
ብወገነን፡ ኣመሪካ ኣብ
ልዕሊ ሰሜን ኮርያ
በይናዊ ወተሃደራዊ
ስጉምቲ ካብ ምውሳድ
ተቖጢባ፡ ነቲ ጉዳይ
ብዲፕሎማሲያዊ
መገዲ ንምፍታሑ
ዝያዳ
ክትጽዕር
ተማሕጺነንኣ ኣለዋ።

ክኢላታት ስነ-ኩዕታ ግብጺ፡ ልዕሊ
3500 ዓመት ዘቑጸሩ ብዕንጸይቲ
ዝተሰርሑ ሓደስቲ መቓብራት ከም
ዝረኸቡ ተሓቢሩ።
ብመሰረት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ፡ እቲ
መቓብራት ‘ሉጾር’ ኣብ ዝተባህለት
ከተማ’ዩ ተረኺቡ። ኣብ ውሽጡ
ድማ ኣካላቶም ዘይመሽመሸ መሚያ
ጸኒሖም። ምስቲ ዝተፈላለየ ሕብሪ
ዘለዎ ዓሰርተ መቓብራት፡ ልዕሊ ሓደ
ሽሕ ናይ ዝመቱ ምስሊ ዘለዎም
ሓወልትታት’ውን ጸኒሖም። ሰብ-መዚ
ግብጺ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቡዎ
ሓበሬታ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ርኽበት ምዃኑ
ገሊጾም።
እቲ መቓብራት ዝተረኽበሉ ቦታ፡ ናይ
መበል 18 ንግስነት ግብጺ ዝነበረ ኰይኑ፡
እቲ ኣሰራት ናይ ሓደ ልዑል ዝና ዝነበሮ
ዩሸርሓት ዝተባህለ ዳኛ ናይታ ከተማ
ምንባሩ ይግለጽ። “ካብተን 10 ሳንዱቕ
ሬሳታት፡ እተን ሸሞንተ ምስ ሬሳታተን
እየን ጸኒሐን። መበል 21 ንግስነት ግብጺ፡

ነዚ ቦታ ሓደስቲ ሬሳታት ክውስኸሉ
ኢሉ ከፊቱዎ ከም ዝነበረ’ዩ ዘረጋግጽ”
ክብል ምስጦፋ ዋዚሪ ዝተባህለ ሓላፊ
ናይ’ቲ ዳህሳስ ሓቢሩ። ንሱ ወሲኹ፡
እቶም ምስቲ ዘይበስበሰ ሬሳታት
ተረኺቦም ዘለዉ ‘ዩሻብቲ’ ዝተባህሉ
ሓወልቲታት፡ እቶም ዝሞቱ ሰባት ኣብ
ዳሕራይ ህይወት ንኽሕግዞም ተባሂሉ
ምስኣቶም ከምዝተቐብረ ኣረዲኡ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ውሽጡ ናይቲ

መቓብር ኣዝዩ ሰፊሕ ኮይኑ፡ ናይ ‘T’
ቅርጺ ዘለዎ ርቡዕ-ኩርናዓዊ ኣዳራሻት፡
ኮሮድዮታትን ንኣሽቱ ክፍልታትን ዘለዎ
እዩ። ኣብቲ ቦታ ኣብ መጻኢ’ውን ካልእ
ሓደስቲ ኣሰራት ክርከቡ ከምዝኽእሉ
እቶም ነቲ ኩዕታ ዘካየዱ ክኢላታት
ወሲኾም ገሊጾም።
ግብጺ ብዝተፈላለዩ ጥንታውያን
ቅርስታትን መቓብር ፈርኦናትን
እትፍለጥ ሃገር እያ።

ዛምብያ - ተቓወምቲ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ የካይዱ
መራሒ ተቓወምቲ ዛምቢያ ሃካይንደ ሂኪለማ፡ ዝሓለፈ ሰሙን
ብጥልመት ተኸሲሱ ድሕሪ ምእሳሩ፡
ሕጂ ድማ ብፈተነ ዕልዋ መንግስቲ
ተኸሲሱ ናብ ቤት-ፍርዲ ከምዝቐረበ
ሮይተርስ ካብ ከተማ ሉሳካ ዝዘርግሖ
ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰ
ኣትሒዙ ኣብ ሞንጎ መንግስትን
ተቓወምቱን ዘይምርድዳእ ተኸሲቱ
ከም ዘሎ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ፡
መበገሲኡ እቲ ኣቐዲሙ ኣብታ
ሃገር ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ
ምዃኑ ሓቢሩ። ፕረሲደንት ኮይኑ
ዘሎ ኢድጋር ሉንጉስ ኣብቲ ምርጫ
ከም ዝተዓወተ ክግለጽ እንከሎ፡
ተቐናቓኒኡ - ሂኪለማ ድማ እቲ
ምርጫ ምድንጋራት ከምዝነበሮ
ክኸስስ ጸኒሑ’ዩ። መንግስቲ ዛምቢያ
ኣቕሪቡዎ ዘሎ ክሲ፡ ፕረዚደንት
ሉንጉስ ብመኪናኡ እናተጓዕዘ እንከሎ

እቲ መራሒ ተቓወምቲ ኣብ መገዲ
ምኽታሩ፡ ዕልዋ ንኽፍጽም ውዲት
ከምዝጸንሖ ዘመልክት እዩ ዝብል’ዩ።
ሓይሊታት ጸጥታ’ታ ሃገር ጽንጽንታ
ምስ ሰምዑ፡ እቲ ፕረዚደንት ብካልእ
መገዲ ኣቢሉ ክንቃሳቐስ ብምሕባር፡
ነቲ ውዲት ከም ዘፍሸሉዎ ድማ እቲ

ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ።
እቲ ውዲት ድሕሪ ምፍሻሉ፡
ሂኪለማን ሓያለ ኣባላት ናይቲ ንሱ
ዝመርሖ ፖለቲካዊ ሰልፊን ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ይርከቡ። ኣብ
ዝመጽእ መዓልታት ከኣ ፍርዶም
ክወሃቡ ትጽቢት ይግበረሎም።

ህንዲ - ሓደጋ ኣውተቡስ ህይወት ልዕሊ
40 ሰባት ለኪሙ
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ህንዲ - ዞባ
ሂማልያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጽዳፍ
ኣውተቡስ፡ ብውሕዱ 44 ሰባት
ከምዝሞቱ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ
ሓቢሩ።
ሰብ-መዚ’ታ ሃገር ብረቡዕ ከም
ዝገለጹዎ፡ እታ ኣውተቡስ፡ 56
ሰባት ኣሳፊራ ኣጻድፍ ብዝበዝሖ
ኣኽራናት እናተጓዕዘት እንከላ’ያ
ጠንቁ ብዘይተነጸረ ምኽንያት ጸዲፋ
ናብ ፈለግ ጥሒላ። እቶም ብህይወት
ዝደሓኑ’ውን ከቢድ መቑሰልቲ
ኣጋጢሙዎም ብምህላዉ፡ ቁጽሪ
ምዉታት ክዛይድ ዘለዎ ተኽእሎ
ርሒብ ምዃኑ እቶም ሰብ-መዚ
ወሲኾም ኣረዲኦም።
ህንዲ፡ ሓንቲ ካብተን ብደረጃ
Sabur Printing Services

ዓለም ዝኸፍአ ናይ ጽርግያ ሓደጋ
ዝረኣየለን ሃገራት እያ። ብመሰረት
ጸብጻባት፡ ኣብ ጽርግያታት ናይታ
ሃገር ዓመታዊ ልዕሊ 150 ሽሕ
ድንገታት የጋጥም። ዘይብቑዕ

ጽርግያ፡ ዘይብቑዓት ተሽከርከርቲን
ሸለልትነት መራሕቲ መካይንን
ድማ እቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ
ጠንቂታት ምዃኖም እቶም ጸብጻባት
የመልክቱ።

