
      መበል 26 ዓመት  ቁ.230                         ቀዳም 27 ግንቦት 2017                       ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ 

ገጽ 9ገጽ 3 ገጽ 5 ገጽ 8ገጽ 7

ንህቢ ዝፈቱ ንህቢ 
...

ዝርጋሐ ‘ኣፋውስ 
ሓሶት’ ...

ሓቅታት  ብዛዕባ    
...

ዞባ ደ/ቀ ባሕሪ - 
ጸጋታቱን ...

ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ስሪላንካ - 
ማይትሪፓላ ሲሪሴናን ዋና ጸሓፊ 
ጉጅለ ሃገራት ‘ACP’ ማለት፡ ኣፍሪቃ፡ 
ካሪብያንን ፓሲፊክን - ፓትሪክ ጎሜዝን፡ 
ብምኽንያት ጽምብል መበል 26 ዓመት 
ናጽነት ኤርትራ፡ ንህዝብን መንግስትን 
ኤርትራ “ዮሃና” ኢሎም።
እቶም መራሕቲ ኣብ መልእኽቶም፡ 

ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምሉእ 
ጥዕናን ኣሳልጦ ስራሕን፡ ንኤርትራን 
ህዝባን ድማ ሰናይ ምንዮቶም ገሊጾም። 
ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ስሪላንካ - 

ማይትሪፓላ ሲሪሴና ብተወሳኺ፡ ኣብ 
ምሕዝነትን ምትሕብባርን ዘተኰረ 
ዝምድና ሃገሩን ኤርትራን፡ ኣብ ዝቕጽል 
ዓመታት፡ ንክልተኣዊ ረብሓ ዝያዳ 
ብዘውሕስ ኣገባብ ከም ዝድልድልን 
ከም ዝምዕብልን ዘለዎ ጽኑዕ እምነት 
ገሊጹ።
ዋና ጸሓፊ ጉጅለ ሃገራት ‘ACP” 

ሚስተር ፓትሪክ ጎሜዝን ድማ፡ ንተራ 
ኤርትራ ኣብ ምድልዳል ጥምረት፡ 
ምሕዝነትን ኣድማዕነትን ናይ’ቲ ጉጅለ 
ሞጒሱ።

መራሕቲ ስሪላንካን ጉጅለ 
‘ACP’ን መልእኽቲ ዮሃና ሰዲዶም 

ኣብ ኢጣልያ፡ ኖርወይ፡ ኩወይት፡ ኬንያ፡ 
ካናዳ፡ ስዑዲ ዓረብ፡ ሆላንድን ስዊዘርላንድን 
ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ በዓል ናጽነት 
ሃገሮም፡ ብድምቀትን ውዕዉዕ ሃገራዊ 
መንፈስን ጸምቢሎም።
ኣብ ኢጣልያ፡ ኣብ ከተማታት ሚላኖ፡ 

ቦሎኛ፡ ካታንያ፡ ናፖሊ፡ ፔስካራን ፓርማን 
ዝነብሩ ዜጋታትን መሓዙት ኤርትራ 
ኢጣልያውያንን፡ ነቲ ጽምብል፡ ብባህላውን 
ስፖርታውን መሰናድኦታት ኣሰንዮምዎ 
ውዒሎም።
ሓላፊ ቈንስላዊ ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ ኣቶ 

ርእሶም ገብረጊዮርጊስ፡ ህዝብን መንግስትን 
ኤርትራ፡ ልኡላውነታ ዝተዋሕሰ ብልጽግቲ 
ሃገር ንምውናን ሓያል ተወፋይነት 
ዝሓትት መድረኻት ከምዝሓለፉ ጠቒሱ፡ 
ባህሊ ስራሕ ብምዂስኳስ ኣፍራይነት 
ንምድንፋዕ ሓያሎ መደባት ይሰላሰሉ 
ከምዘለዉ ኣብሪሁ።
ነበርቲ በርገን - ኖርወይ ኣብ ጽምብሎም፡ 

ሃገራዊ በዓላት፡ ሕብረተ-ሰባውን ሃገራውን 
ክብርታት ናብ ደቆም ንምውራስ ዕዙዝ 
ኣገዳስነት ከምዘለዎ ሓቢሮም።
ተቐማጦ ኩወይት ኣብ ዘካየድዎ 

ምትእኽኻብ፡ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ 
ኤርትራ ኣብ’ታ ሃገር ኣቶ እድሪስ 

ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ዕለተ-ናጽነቶም ይጽምብሉ
መሓመድ-ዓሊ፡ በብከባቢኡ ዝካየድ ዘሎ 
ጽምብላት፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናጽነቱን 
ሰማእታቱን ዘለዎ ክብሪ መዳርግቲ 
ከምዘይብሉ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ።
ኤርትራውያን ነበርቲ ኬንያ፡ ኣብ 

ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 
ሸፈነ ኣገልግሎት ትምህርቲ ልዕሊ 85 
ሚእታዊት በጺሑ ከምዘሎ፡ ሓላፊ 
ጨንፈር ትምህርቲ ኣብ’ቲ ዞባ መምህር 
እድሪስ ዓሊ ሓቢሩ።

ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ኣብ 
ውሱን ከባቢታት ዝተሓጽራ ብጠቕላላ 
14 ኣብያተ-ትምህርቲ ከምዝነበራ 
ዝጠቐሰ መምህር እድሪስ፡ ኣብ’ዚ 
ግዜ’ዚ ቊጽሪ ትካላት ትምህርቲ ብ500 

ሚእታዊት ክብ ብምባሉ፡ ቊጽሪ 
ተመሃሮ’ውን ብልዕሊ 300 ሚእታዊት 
ወሲኹ ልዕሊ 10 ሽሕ በጺሑ ምህላዉ 
ገሊጹ።

ደ/ቀ/ባሕሪ - ሸፈነ ኣገልግሎት 
ትምህርቲ 85 ሚእታዊት በጺሑ

ልዕሊ ህዝቦምን ሃገሮምን ንዘለዎም ፍቕሪ 
ብዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ኣብ ዘካየድዎ 
ጽምብል፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያን 
ታንዛኒያን፡ ኣቶ በየነ ርእሶም፡ ምስጢር 
ርግኣትን ሰላምን ሃገርና ብቐንዱ፡ ናጽነት 

ንምምጻእን ልኡላውነት ንምውሓስን 
ዝተሓልፈ ታሪኽን ኣብ መንጎ ህዝብን 
መንግስትን ዘሎ ውህደትን ምዃኑ 
ኣስሚሩሉ። 
ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ብተመሳሳሊ፡ ተቐማጦ 

ጅዳን ደማምን - ጽምብሎም ብዝተፈላለየ 
ስፖርታውን ካልእ መሰናድኦታትን 
ብምስናይ ኣድሚቖምዎ ውዒሎም። 

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣገልግሎት ጥዕና 
ንምምዕባልን ንምስፋሕን ብዝተኻየደ 
ጻዕሪ፡ ኣብ ምውዳድ ትካላት ጥዕና፡ 
ምምላእ ዘበናዊ ናውቲን ምትእትታው 
ሓድሽ ኣገልግሎታትን፡ ከምኡ’ውን 
ምምዳብን ምምልማልን ሞያዊ ዓቕሚ፡ 
ዓቢ ገስጋስ ከም እተመዝገበ፡ ሓላፊ 
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ።
ዶክተር ልኡል ባንተይርጋ 

ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ኣብ 
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ’ቲ ዞባ፡ መደበራትን 
ማእከላትን ጥዕና፡ ኮማዊ ሆስፒታላት፡ 

ሆስፒታላትን መወከሲ 
ሆስፒታልን ዘጠቓልላ 71 
ትካላት፡ ኣገልግሎት ይህባ 
ምህላወን ገሊጹ።
ኣብ ፈለማ ዓመታት 

ናጽነት ቀታሊ ዝነበረ ሕማም 
ዓሶ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ለበዳኡ 
ብ98 ሚእታዊት ከምዝነከየ፡ 9 
ሚእታዊት ጥራይ ዝነበረ ሸፈነ 
ክታበት ህጻናት ድማ፡ ናብ 95 
ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝጠቐሰ 
ዶክተር ልኡል፡ ምትእትታው 
ናይ ደም ባንክ፡ መመርመሪ 
ማእከል ዓሶ፡ ማእከል ውሸባ 
ኣፍ-ደገ ኣርብዓተዓሸር፡ 
ከምኡ’ውን ቤት-ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ 
ነርሳትን ምትእትታው ዓይኒ-ምድሪ ኣብ 
ገጠራትን፡ ንብቕዓት ጥዕናዊ ኣገልግሎት 
ንቕድሚት ካብ ዝደረኹ ምዃኖም 
ኣረዲኡ።
ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ተመሓላለፍትን 

ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ክብ 
ንምባል ዝተኻየደ ንጥፈታት’ውን፡ 
ኣብ ምምጻእ ናይ ባህሪ ለውጢ ዓቢ 

ጋሽ-ባርካ - ኣብ ጽላት ጥዕና
 ገስጋስ ተመዝጊቡ

ኣስተዋጽኦ ከምዝገበረ፡ ኣብ ወለንታዊ 
ምኽርን መርመራን ተመዝጊቡ ዘሎ 
ውጽኢት ድማ መርኣያ ናይ’ዚ ምዃኑ 
ኣገንዚቡ።
ዶክተር ልኡል ዘይምህላው እኹላት 

ኣምቡላንሳትን ዘይምጥርናፍ ዓድታትን፡ 
ኣብ’ቲ ዞባ ኣብ ጽላት ጥዕና ካብ 
ዝረኣዩ ብድሆታት ምዃኖም ጠቒሱ፡ 
ንዝለዓለ ውጽኢት ፍታሕ ክናደየሎም 
ኣዘኻኺሩ።ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ጂምካና ኣብ ከባቢ ...
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሰማያዊት ሓይለኣብ

ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን

በይሉል ገ/ሚካኤል

ለይ-ኣውት

ኣዋጅ ምዝገባ መሬትን ካልእ 
ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ቍ.95/1997፡ 
ኩሉ ብመሰል ተጠቃምነት ዝተመርሐ 
መሬትን ኣብ ልዕሊኡ ዝተደኮነ 
ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ክምዝገብ ይእዝዝ። 
እንተኾነ ግን፣ ሰብ ንብረት ብኣጋኡ ከምቲ 
ትጽቢት ዝግበረሉ ንብረቶም ከመዝግቡ 
ኣይጸንሑን። ብሰሪ’ዚ ከኣ ክውገድ 
ዝኽእል ዝነበረ ምትሕልላኽን ክዕምጹ 
ንዝደልዩ ሃጓፋትን ክፈጥር ጸኒሑ።
ኣገዳስነት ሕጋዊ ምዝገባ ኩሉ 

ክርድኦን ብመሰረት ኣዋጅ ምዝገባ 
ንብረት ክትግበርን ይግባእ። ምኽንያቱ፡ 
ሕጋውነት ምርሒት መሬትን ዋንነት 
ኣብቲ ብሕጊ ዝተመርሐ መሬት 
ዝተደኮነ ቀዋሚ ንብረትን ዝተኻየደ ናይ 
ልምዓት ስራሕን ስለ ዘረጋግጽ፤ ኪኖ’ዚ 
ዝኸይድ ድማ ንምሕደራ ባህርያዊ 
ጸጋታትን ምሕንጻጽ መደባት ሃገራዊ 
ልምዓት፡ ምምዕባል ኣገደስቲ ፖሊሲታት፡ 
ዘድልዩ መሰረታውያን ሓበሬታታት 
ንምርካብ፤ ኣብ ሕቶ መሬት ዝርኣዩ 
ግርጭታት ንምውሓድን፡ ኣብ መንጎ 

ሓበሬታ - ኣድላይነት ምዝገባ ቀዋሚ ንብረትን መሰል ተጠቃምነት መሬትን

ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ፡ 
ንመበል 26 ዓመት ናጽነቱ፡ ከም 
ወትሩ ንሓያል ሃገራዊ ፍቕሩን 
ጥምረቱን መካቲ ያታኡን ብዘጉልሐ 
ውዕዉዕ ስምዒት፡ ብዓቢ ድምቀትን 
ባህታን ጸምቢልዋ። 
መዓልቲ ሃገራዊ ናጽነት፡ ብኹሎም 

ህዝብታት ኪኽበርን ብድምቀት 
ኪጽምበልን ልሙድ እዩ። 24 ግንቦት 
ዕለተ-ናጽነት ኤርትራ ከኣ ሕልፊ 
ኣለዋ። ተኣምራታዊ ታሪኽ ጅግንነትን 
መኸተን ዘመንጨዎ ፍሉይነት። 
ህዝቢ ኤርትራ፡ ናጽነት ኪጓናጸፍ፡ 
ኣብ ዓለምና ብጽንኩርነቱ ሒደት 
መዳርግቲ ጥራይ ዚርከቦ ነዊሕን 
መሪርን ሓርነታዊ ተጋድሎ ዘካየደ 
ህዝቢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ድሕሪ 

ናጽነት እውን፡ ልዑላውነቱን ዕብየቱን 
ንምውሓስ ብዙሕ መስገደላት ብጽንዓት 
ዚሰገረ እዩ። ኣብዚ መዘና ኣልቦ ኒሕ 
ኤርትራውያን ዝተመስከረሉ ነዊሕን 
ጽንኩርን ቃልሲ ንናጽነትን ምውሓስ 
ሓርነትን፡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብህይወትን 
ካልእ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲን ዋጋ 
ከፊሉ እዩ። ዕለተ-ናጽነትና፡ ፍልይቲን 
ዕዝዝቲን ዝገብራ እምበኣር፡ መላእ 
ህዝቢ ብሓያል ቃልሱን መስዋእቱን 
ዘምጽኣን ዘውሓሳን ናይ ህዝቢ 
ናጽነት ብምዃና እዩ። ዕለተ ናጽነት 
ኤርትራ፡ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር፡ 
ኣብ ከተማ ይኹን ገጠር፡ ኣብ ውሽጢ 

  ዓወት መኻይድቱ ህዝቢ! 
ይኹን ወጻኢ፡ ዜጋታት ብተበግሶኦም፡ 
ንዋታዊን ኣእምሮኣዊን ጸጋታቶም 
ኣወሃሂዶም፡ ብምዕሩግ ስነ-ስርዓትን 
እንግዶትን ዚጽምብልዋ ህዝባዊት 
በዓል ክትከውን ዝበቕዐት ድማ፡ 
ዋናኣን ሓብሓቢኣን ህዝቢ ብምዃኑ 
እያ። ልባዊ ባህታን ታሪኻዊ ሓበንን 
ዚሰረቱ ህዝባዊ ጽምብል ከኣ፡ ዓመት 
መጸ፡ መመሊሱ እናሰብቀለ ኪኸይድ 
ግድን እዩ።
ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ 

ኣፈወርቂ ኣብ መደረኡ ዚገለጾ፡ መበል 
26 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ፡ 
“ህዝቢ ኤርትራ፡ ንኹሉ ውዲታትን 

ኣካዳሚያውን ሞያውን ትምህርቶም 
ዛዚሞም ኣብ’ቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ ትካላት 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም መምህራን፡ 
ሓካይምን ካልእ ስራሕን ተዋፊሮም 
ዝነጥፉ ዘለዉ ኣስታት 700 መንእሰያት፡ 
ቅዱስ ቅንኢ ፈጢሮም ከምዘለዉ 
ኣብሪሁ።
ሰበኽ-ሳግማዊ ህይወትን ዘይምጥርናፍ 

ዓድታትን፡ ካብ ቀንዲ ብድሆታት ኮይኖም 

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ሽርሒታትን መኪቱ፡ ልዑላውነቱን 
ናጽነቱን ሓልዩ፡ ሓጹራትን ቀይዲታትን 
በጣጢሱ፡ ውህደቱን ሓድነቱን ደሪዑ፡ 
ባህርያዊ ጸገምን ተጻባእቲ ዚሰንዕዎ 
ቁጠባዊ መስገደላትን ሰጊሩ፡ ክምህ 
ከይበለን ከይተጻዕደን፡ ናይ ርብዒ ዘመን 
ዘሐብን ቅያ ሰሪሑ፡ ነቲ ኣብ 1991 
ዚጨበጦ ጽዋእ ናጽነትን ሓርነትን 
ደጋጊሙ ብምዂላዕ፡ ናብ ሓድሽ 
ምዕራፍ ኣብ ዚሰጋገረሉ መድረኽ” 
እያ ተጸምቢላ። በዚ ድማ’ዩ ኣብ 
ውሽጢ ወጻኢን ዚርከብ መላእ ህዝብና 
“ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ” እናጨርሐ፡ 
ብልዑል ሓጎስን ትስፉው መንፈስን 

ዚጸምበላ።
ህዝቢ ኤርትራ ናብዚ ሓድሽ 

ምዕራፍ ኪሰጋገር ዚበቕዐ፡ በቲ ኣብ 
ዚኾነ እዋን፡ ክብታኡ ዘይጎድል ብርቱዕ 
ሃገራዊ ወኒን ስጡም ሃገራዊ ሓድነትን፡ 
ኣብ ግዜ ብድሆ መሊሱ ዚሰሓል 
ጥምረቱ፡ መኸተኡን ጽንዓቱን እዩ። 
ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዚበሎ፡ 
ሕጂ እውን “ናብዚ ብሰፊሑ ከቲቱ 
ኣትዩዎ ዘሎ መድረኽ፡ ከም ልሙድ 
ዓወት መኻይድቱ ከምዚኸውን 
ጥርጥር የለን።” ዮሃና! ነቲ ብጽንዓቱን 
መኸተኡን ንኹሉ ውዲታት ፈንጢሱ፡ 
ናብ ምልኣት ብርሃን ዚሰጋገር ዘሎ፡ ኣብ 
ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዚርከብ ህዝቢ 
ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን! 
          ***

ሰባት ሓድሕዳዊ ዘይምትእምማን 
ንምውጋድን፡ ጽፉፍ ምሕደራ መሬትን 
ኣብ ምርግጋጽ ወዘተ ልዑል ኣበርክቶ 
ስለ ዝገብር። 
ንብረትካ ኣብ እዋኑ ዘይምምዝጋብ 

ሓያሎ ጸገማት የኸትል። ገለ ካብኡ 
ንምጥቃስ፦ ኣብ ልዕሊ ቀዋሚ ንብረትካ 
ሕጋዊ ተፈላጥነትን ውሕስነትን 
ዘይምርካብ፤ ከምኡ’ውን ብመሸጣ፡ 
ውርሻ፡ ህያብ፡ …ወዘተ ናብ ካልእ ሰብ/
ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎ ቀልጢፉ ኣብ እዋኑ 
ክመሓላልፍን ልቓሕ ይኹን ካልእ 
ረብሓታት ካብ ፋይናንሲያዊ ትካላትን 
ክትረክብን ዘይምኽኣል የስዕብ። እዚ 
ድማ ክእረም ኣለዎ።
ምዝገባ ንከመይ ዝኣመሰለ መሬት/

ንብረት ከም ዝምልከት ንምርኣይ እዞም 
ዝስዕቡ ንጠቅስ፦
- ኣብ ከተማ ብሕጊ ተመሪሑ፡ 

ንመንበሪ ይኹን ትካል ንብእኩብ ወይ 
ብማሕበራት ዝተሃንጹ ኣባይቲ ከም 
ደምበ ሰምበል ዝኣመሰሉ፡ ብኣውፈርቲ 
ዝተሃንጹ፡ ብውልቂ  ድማ ኣብ ኩለን 

ከተማታት፡ ሓውሲ ከተማታትን ገጠራትን 
ዝተሃነጹ መንበሪን ትካላትን፡ ኣብ ማይ 
ተመናይን ቪላጆን ዝተዓደለ፡ ትካላት 
ዓዲ ጓዕዳድ፡ መርሓኖ፡ ዓዲ ኣበይቶ፡ ኣብ 
ካልኦት ዞባታት ወዘተ፡ ብዓል ንብረት እየ 
ዝብል ካብ ዝምልከቶ ክፍሊ ተክኒክ ዞባ 
(ትሕተ-ቅርጺ) ብቕዓት ህንጻ ብምውጻእ 
ከመዝግብ ይግባእ።
- ኣቐዲሞም ተመዝጊቦም ዝጸንሑ’ሞ፡ 

ብመልክዕ መሸጣ፡ ውርሻ፡ ህያብ፡ 
ምቅሊት…ወዘተ ዋንነት ዝቐየሩ መንበሪ 
ይዅኑ ትካላት፡ ንመንግስቲ ኣታዊ 
ክገብርዎ ዝግባእ ናይ መተሓላለፊ 
ክፍሊት (9%) ብምኽፋል፡ ብሕጋዊ 
ኣገባብ ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈት ካዳስተር 
ከመዝግቡ ይግባእ።
- ብግህሰት ኣዋጅ መሬት፡ መሬት 

ተዓዲጉ ዝተሃነጸ ኣባይቲ፡ መንግስቲ 
ሕድገት ብምግባር (ሓይሊ ዕማም ውሳነ 
ዝሃበሎም) ብስም ዓዳጋይ፡ ‘ግዚያዊ ምስክር 
ምዝገባ’ ዝተዋህቦ ይኹን ዘይተዋህቦ፡ ኣብ 
ዝምልከቶ ክፍሊ ተክኒክ ብስም ዓደግቲ 
መንበሪ ብቕዓት ብምውጻእ ብቀዋሚ 
ክምዝገብ ኣለዎ።
- ብመልክዕ ጤሳ ተመሪሖም ምስ 

ተሃነጹ ናብ ካልእ ዝተሸጡ ኣባይቲ፡ 
ብቀዳሞት ወነንቲ ብመንበሪ ብቕዓት 
ህንጻ ይምዝገቡ፡ ቀጺሎም ብተመሳሳሊ 
ኣገባብ ግቡእ ናይ ስም መተሓላለፊ 
ክፍሊት ብምኽፋል ኣብ ኣብያተ - 
ጽሕፈት ካዳስተር ይምዝገቡ።
- ብኮምሽን ኣባይቲ ተጻርዮም ምስክር 

ወረቐት (ሊብሬቶ) ዝተዋህቦም፡ ብፕላን 
ዝተሃንጹ እንተኾነ ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር 
ዘይተመዝገቡ ምስዝኾኑ፡ ብመገዲ 
ዝምልከቶ ምምሕዳር/ክፍሊ ተክኒክ 
ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር ክምዝገቡን ምስክር 

ምዝገባ ዋንነት ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ክወስድሉን ይግባእ።
- ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝተመዘገበ ህንጻ፡  

ክፍሊ ወይ ክፍሊታት ምስ ዝውሰኾ 
ወይ ምስ ዝጎድሎ፡ ገለ ክፋሉ ተመቒሉ 
ንካልእ ምስ ዝተሓላለፍ፡ ምሕዳስ ምዝገባ 
ክግበረሉ ከምዝግባእ ኩሉ ወናኒ ንብረት 
ክፈልጦን ክትግብሮን ይግባእ።
- ኩለን ትካላት መንግስቲ፡ ህግደፍ፡ 

ኣብ ትሕቲ ጽላል መንግስትን ህግደፍን 
ዝመሓደራ ኩባንያታት፡ ማሕበራትን 
ኣብያተ-ጽሕፈትን፡ ትካላት ፋይናንሳዊ 
ኣገልግሎታት፡ ወሃብቲ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎትታት ከም ሆስፒታላት፡ 
ኣብያተ ትምህርቲ፡ መሰልጠኒ ማእከላት፡ 
ሆቴላት፡ መኽዘናት፡ ጋራጃት፡ 
ፋብሪካታት፡ ናይ ቅርሲ ቦታታት…
ወዘተ ብዋንነት ዝተጠቕሳ ትካላት 
ዝተሃነጹ ወይ ዝተጠረዩ እንተኾይኖም 
ብስመን፡ ብስመን ምስ ዘይከውን ድማ 
ብስም መንግስቲ ኤርትራ ሰነዳተን 
ብምቕራብ ብመገዲ ዝምልከቶ ክፍሊ 
ተክኒክ ከመዝግባ ኣለወን።
- ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ ትሕቲአን 

ዝርከብ ህንጻታት (ከም ኣብያተ ጸሎት፡ 
ኣብያተ ጽሕፈት፡ መሰልጠኒ ማእከላት፡ 
ንግዳዊ ትካላት… ወዘተ) ከመዝግብኦ 
ይግባእ።
- ብመንግስቲ ዝውነኑ ዘይተወገኑ 

ኣባይቲ፡ ንመንበሪ ይኹኑ ንትካላት 
ዘገልግሉ ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር 
ክራይ ኣባይቲ መንግስቲ ዝመሓደሩ 
ብስም መንግስቲ ክምዝገቡ ይግባእ።
- ኣቐዲሞም ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር 

ተመዝጊቦም ዝጸንሑ ኣባይቲ፡ ምስክር 
ምዝገባ ዋንነት ንብረት ዘይወሰዱ ምስ 
ዝኾኑ፡ ኣብ ዝምልከቶ ጨንፈር ካዳስተር 

ዞባ ብምቕራብ ምስክር ምዝገባ ዋንነት 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት (ሊብሬቶ) ክወስድሉ 
ይግባእ።
- ንንግዳዊ ሕርሻ፡ ማለት ብመስኖኣዊ 

ይኹን ክረምታዊ ንክለምዕ ዝተመርሐ 
መሬት፡ ብግቡእ ዝተቐየሰ ካርታን ውዕል 
ክራይ መሬትን ኣማሊኡ፡ ናብ ዝምልከቶ 
ቤ/ጽ ጨንፈር ካዳስተር ዞባ ብምኻድ 
ከመዝግብ ይግባእ።
መተሓሳሰቢ፦ 
- ኩሉም ተጠቀምትን ወነንትን ቀዋሚ 

ንብረት (ኣባይቲ፡ ንግዳዊ ሕርሻ፡ ትካላት) 
ብፍላይ ከኣ መንግስታውያን ትካላት 
(ከም ትረዠሪ፡ ምምሕዳር ክራይ ኣባይቲ 
መንግስትን ካልኦት ዝምልከተን ኣካላትን) 
ኣብ ትግባረ ግድነታዊ ምዝገባ መሬትን 
ካልእ ቀዋሚ ንብረትን፡ ሓላፍነቶም ምዃኑ 
ብምግንዛብ ከመዝግቡ ይሕተቱ። 
- ኩለን ወሃብቲ ኣገልግሎታት፡ 

ፈጸምቲ ውዑል ምትሕልላፍ፡ ወሃብቲ 
ልቓሕን ውሕስነትን፡ ውዕል ክራይ፡…
ወዘተ ዘይተመዝገበን ምስክር ምዝገባ 
ዋንነት ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዘይወሰደን፡ 
ኣገልግሎት ቅድሚ ምሃብ ንኽምዝገብ 
ድርኺት ክፈጥራ ይጽውዓ።
- ብዕድጊ፡ ውርሻ፡ ህያብ፡ ካልእ ኣገባብ 

ኣጥርየ ዝብል - እዚ ሓበሬታ’ዚ ካብ 
ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ 
ኣዋርሕ ምስ ዘየመዝግብ፡ ቤ/ጽ-ካዳስተር 
ብመሰረት ኣዋጅ ምዝገባ መሬትን ካልእ 
ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ቍ/95/1997፡ 
ዓንቀጽ 5/5 ዝእዝዞ መሰረት፡ ኣብ 
ክፍሊት ኣገልግሎት ምዝገባ መቕጻዕቲ 
ክውስን ምዃኑ ይሕብር።

  ቤት ጽሕፈት ካዳስተር
ሚኒስትሪ መሬት፡ ማይን ኣከባብን

ምጽንሖም ዝሓበረ መምህር እድሪስ፡ 
ተመሃሮ ብሰንኪ ማሕበረ-ቊጠባዊ ጸገምን 
ራሕቂ ዓድታትን ካብ መኣዲ ትምህርቲ 
ከይሰናኸሉ፡ ኣብ ዓሰብ፡ ጢዖን ኣፋምቦን 
ዝተዋደዳ ኣሕደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ 
ኣብ ቀጻልነት ትምህርቲ ዓቢ ኣስተዋጽኦ 
ይገብራ ከምዘለዋ ኣረዲኡ።
መንግስቲ ኣብ ዓመት ልዕሊ 9 

ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ዝገብረለን 22 

ሓውሲ ኣሕደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ 
ከምዘለዋ’ውን ሓቢሩ።
ስሩዕ ኣገልግሎት ትምህርቲ ምስ ዘበናዊ 

ቴክኖሎጂ ንምትእስሳር ብዝተኻየደ 
ጻዕሪ’ውን፡ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን 
ደረጃታት ኣብያተ-ትምህርቲ ተኣታትዩ 
ከምዘሎ፡ እዚ ድማ ኣብ ዓይነት ዝወሃብ 
ኣገልግሎት ትምህርቲ ዓቢ ረብሓ 
ከምዘለዎ ገሊጹ። 

ደ/ቀ/ባሕሪ - ሸፈነ ...
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ጉዕዞ ሂወትካ ንምጥጣሕ ኣብ 
ዝግበር ቅልስ፡ እቶም ዝኽፈቱልካ 
መዓጹ - ካብቶም ዝዕጸዉኻ እምብዛ 
ይበዝሑ። ኣብ’ዚ፡ እቲ ቀንዲ ቁም-ነገር፡ 
ነቶም ዝተዓጽዉኻ መዓጹ (ማዕጾታት) 
ክትኩሕኩሕ ካብ ምርብራብ፡ 
ዝተራሕዉልካ ዕድላት ብኣጋ 
ምስትብሃልን ምጥቃምን፡ ካብቶም 
ቀንዲ ጥበባት ናይ ብቑዕ ሰብ እዮም። 
እቶም ኣብዚ መድረኽ እተካይዶም 
ጻዕርታት፡ ናብቲ ዝቕጽል መሳልል 
ንኽትድይብ ዝሕግዙ መስርሓት 
ምዃኖም ኩልና ክንሰማማዓሉ ግድን 

እዩ። 
ወዲ 35 ዓመት፡ መንእሰይ 

ገብረመስቀል ገረዝጊሄር፡ ንዘጋጠሞ 
ዝተፈላለየ ናይ ማሕበራዊ ሂወት 
ጸገማት ንጎድኒ ገዲፉ፡ በቲ ዝፈትዎን 
‘ከድማዓሉ እየ’፡ ኢሉ ዝሓሰበሉን 
ዓውዲ መፍረ ንህቢ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ 
ጊንዳዕ ብጽቡቕ ገስጋስ ዝነጥፍ ዘሎ 
መንእስይ እዩ። ንኩነታት መነባብሮኡ 
ዝምልከት ተወኪስናዮ ብኸምዚ 
ዝስዕብ ከኣ ይገልጾ፦ “ኣብዚ ከባቢ - 
ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ተወሊደ ዓብየ። ካብ 
ቀደም ኣትሒዝና፡ ስድራና፡ ብሕርሻ 
ኢና እንናበር። እዚ ከባቢ እዚ ዝሃብካዮ 
ዝቕበል ሃብታም መሬት እዩ። 
መንግስቲ ብዘውጸኦ ሕጊ መሰረት፡ 
እቲ እንሓርሶ ዝነበርና ኣካባቢ፡ ሕሩም 

ሕዛእቲ ተባሂሉ ስለዝተኸለለ ካልእ 
ኣማራጺታት ናብራ ከነናዲ ግድን 
ኮይኑ። ብንኡስ ዓቐን ዋላ እኳ 
እንተኾነ፡ ካብ ቀደም ኣትሒዝና ኣብ 
መፍረ ንህቢ እውን ንነጥፍ ስለዝነበርና፡ 
እዚ ከባቢ ድማ፡ ብዝውንኖ ዝተፈላለየ 
ኣግራብ፡ ዕንበባታትን ኣትክልትን፡ ነቲ 
ዝመረጽክዎ ኩነታት መነባብሮ ከም 
ዘዐውተኒ ብምትእምማን ከድማዓሉ 
ተበጊሰ። ብዘካየድክዎ ሓያል ጻዕርን 
ሓገዝ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስትን 
ውልቀሰባትን እውን ስለ ዘይተፈልየኒ፡ 
ኣብዚ ሕጂ በጺሐዮ ዘለኹ ደረጃ 
ክበጽሕ ክኢለ።” ብምባል፡ ንሓፈሻዊ 
ኩነታት ንጥፈታቱ የብርህ። ኣብዚ 
ሕጂ እዋን 25 ዘበናዊን ልዕሊ 10 
ባህላዊን ቆፎታት ዝውንን ኮይኑ፡ 
ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት እቲ ንኡስ ዞባ 
ተዘርጊሖም ከኣ ይርከቡ።
መንእሰይ ገብረመስቀል፡ ብባህላውን 

ዘበናውን ምርባሕ ንህቢ እዩ ሂወቱ 
ዝመርሕ ዘሎ - ኣብዚ ግዜ’ዚ። ካብ 
ጎረባብቱን ከባቢኡን ብዝተማህሮ 
መሰረት፡ ካብ ወዲ 15 ዓመት ኣትሒዙ 
ኣብዚ ቁጠባዊ ንጥፈት ይሳተፍ ነይሩ። 
ካብ ዝተፈላለዩ  ክኢላታት ፍልጠት 
ብምቕሳም፡ ሎሚ ርእሱ ክኢሉ፡ ኣብ 
ገረብን ንኽትብርብሮም  ኣሸገርቲ ኣብ 
ዝኾኑ ቦታታትን ከይተረፈ ቆፎታት 
ብምቕማጥ፡ ርእሱ ክኢሉ ክሰርሕ 
በቒዑ ይርከብ። “ንህቢ ሃብቲ ሃገር 
እዩ። ንህቢ ዝሓዘ ጾሙ ኣይሓድርን” 
ብምባል ድማ፡ ብዛዕባ ጥቕሚ መፍረ 
ንህቢ የረድእ። 
ዋላ እኳ ኣብ ሕብረተ-ሰብና፡ ብዙሕ 

ጻዕሪ ዘየድልዮ ዓውደ ስራሕ ተባሂሉ 
ዝግለጽ እንተኾነ፡ ጽሬትን ሓለዋን 
ካብቶም ኣገደስቲ ረቛሒታት ኣብ 
መፍረ ንህቢ ምዃኖም፡ ብዙሓት 
ክኢላታት ይሰማምዑ። ነፍሲ-ወከፍ 
ሓረስታይ ጐድኒ- ጐድኒ መዓልታዊ 
ንጥፈታቱ፡ ኣብ ገደንኡ ካብ ሓደ ንላዕሊ 
ቆፎታት ንህቢ ክውንን ከም ዝኽእል፡ 
ሓረስቶት ይኹኑ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ 

ክኢላታት ዝሰማምዕሉ ሓቂ እዩ። 
ምስ’ዚ ብምትእስሳር፡ እምበኣርከስ ኣብ 
ከባቢ ሕሩም ሕዛእቲ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ 
ናይ መፍረ ንህቢ ቁጠባዊ ንጥፈት 
ዘካይዱ ዘለዉ ዜጋታት፡ ነቶም ኣብ 
ሓደ ዓይነት ዓውደ ንጥፈት ሕርሻ 
ጥራይ ዝነጥፉ ሓረስቶት ጽቡቕ 
ኣርኣያ እዮም ክብሃል ይካኣል።
ዝበዝሐ ንጥፈታት መፍረ ንህቢ 

እዚ ከባቢ፡ ናብ ዘበናዊን ምዕቡልን 
ዓይነት ቆፎታት ዝተሰጋገረ እኳ 
እንተኾነ፡ ብባህላዊ ዓይነት ኣካይዳ፡ 
ኣብ ኣጻድፍን ስንጭሮታትን 
ዓበይቲ ኣግራብ ኣብ ዝርከብዎ 
ከባቢታት፡ ቆፎታት ንህቢ ብምድኳን፡ 
ዕዮታቶም ዘሰላስሉ እውን ብዙሓት 
ዜጋታት ኣለዉ። ንምብርባሮም 
ኣብ ዘሸግሩ ከባቢታት ተደኲኖም 
ዝርከቡ ቆፎታት ንህቢ፡ ዝርከብ 
ጥቕሚ ክገልጹ ከለዉ፡ ሓረስቶትን 
ኣርባሕቲ ንህብን እቲ ከባቢ፡ ካብ 
ሰብ ዝነብረሉ ኣከባብን ብዙሕ ብከላ 
ኣከባቢ ዘየጥቅዖን ቦታታት ርሒቖም 
ተደኲኖም ዝርከቡ ቆፎታት ኣናህብ፡ 
በቲ ዝረኽብዎ ዝተፈላለየ ናይ 
መሮር ዕንባባታት ዝሃብተመ ዓይነት 
መዓር ከፍርዩ ከም ዝኽእሉ ይዛረቡ። 
ስለዚ እዩ እምበኣር ንፈውሲን ካልእ 
ጥቕምታትን ኣብዚ ካብዚ ዝፈሪ 
መዓር፡ ወትሩ ተመራጺ ዝገብሮ።     
ንህቢ ዝምችኦ ዓይነት ኣካባቢን 

ቦታን፡ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ዝፈላለ‘ኳ 
እንተኾነ፡ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ኣናህብ 
ከመይ ኩነታት ኣታሓሕዛ ከም 
ዝግበረሎም መንእሰይ ገብረመስቀል 
ከብርህ ከሎ፡ “ንህቢ ጽሩይ ኣየር፡ ንዓኡ 
ዝምችእ ዝተዓጠነ ቆፎ፡ ኣብ ጥቓ ሩባ፡ 
እኹል ዝኾነ ምንጪ ማይ ዝርከቦ 
ኣከባቢ፡ ብርኽ ዝበለ ቦታታትን፡ ዓበይቲ 
ኣግራብን ሳዕርታትን ዝተፈላለየ ናይ 
ሕርሻ ጸረ-ባልዓት ዘይንጸገሎም 
ኣከባቢታትን እዩ ዝፈቱ” ይብል። 
ኣብ ዝኾነ ባልዓት ዝፋረይሉ ኣከባቢ 
ንህቢ ክነብርን ክስስንን ከም ዘይክእል 
ክኢላታትን ሓረስቶትን ብሓደ ድምጺ 
ይሰማምዑ።
ኣብዚ ከባቢ (ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ)፡ 

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣግራብ 
ስለዝርከብዎ ንመፍረ ንህቢ ኣዝዩ 
ምቹእ እዩ። ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ፡ 
ጭዓ፡ ስሑግ፡ ሃንሰ፡ ወይባ፡ ሳግላ፡ 

ንህቢ ዝፈቱ ንህቢ ይፈትዎ 

ነስረዲን ኣደምኑር

ሑሞር፡ ጋንጂ፡ ካልኦት ዘይተጠቕሱ 
ዓበይትን ንኣሽቱን ዓይነታት ኣግራብ 
ኣብዚ ቦታ ይርከቡ። እቲ ካብ ከምዚ 
ዓይነት ገረብ ዝርከብ መዓር ቅጥን ዝበለ 
ኮይኑ ኣብ ዕዳጋ ኣዝዩ ተጠላቢ እዩ። 
ኣብ’ቲ ዘመናዊ ካብ 25 ኪሎ ክሳብ 
30 ኪሎ ኣቢሉ ኣብ ዓመት እቶት 
ክርከቦ ኸሎ፡ ኣብ’ቲ ባህላዊ ዓይነት 
ቆፎ ግን ካብ 10 ክሳብ 15 ኪሎ 
ኣቢሉ ይበጽሕ። ብሓፈሻ ኣብዚ ከባቢ 
ዝርከቡ ሓረስቶት ኣብ ዓመት ክልተ 
ጊዜ ቆፎታቶም ይፍትሹ። ከም 
ልምዲ ኣብ ወርሓት መስከረምን 
ሕዳርን ድማ ይብርብሩ። 
ብፍላይ ነቶም ኣብ መሮር 

ዝርከቡ ዓይነታት ኣናህብ መንእሰይ 
ገብረመስቀል፦ “ብዘይካ ናይ ሓለዋ፡ 
ካብ ሰብን ባልዓትን ካልእ ዝኾነ 
ምትእትታዋት ኣብ መዓልታዊ 
ሂወቶም ኣይንገብርን ኢና። ንኣብነት 
ኣብ ዘበናዊ ዓይነት ቆፎታት፡ 
ከም ማይን ሽኮርን ንከይጠምዩን 
ከይጸምኡን ብምባል ይቕረበሎም 
እዩ። እዚ ድማ ኣብ ምህርቲ ርኡይ 
ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘኸትል ኩሉ 
ሰብ ዝግንዘቦ እዩ። እዞም ኣብ መሮር 
ዝርከቡ ኣናህብ ግና፡ ባዕላቶም ካብ 
ዕምበባታት ኣዝመራ ማእሪሮም ስለ 
ዝምገቡን ማይ ስለዝሰትዩን፡ ተጻባኢ 
ንኸየጥቅዖም እንድሕር ወትሩ 
ትከታተሎም ኮይንካ ጽፉፍ ምህርቲ 
እዮም ዝህቡኻ።”ብምባል የረድእ።
ብመፍረ ንህቢ ኣቢሎም ሓዳሮም 

ኣልዮም፡ ንነብሶምን ንዕዳጋ ኣብ 
ምርግጋእን ልዑል እጃም ዘበርክቱ 
ዘለዉ ዜጋታት እዚ ከባቢ፡ ኣብ 
ዝተጓዓዝካዮ ቦታታት ቆፎታት 
ዘርጊሖም፡ ኣናህቦምን ኣግራብን 
ክከናኸኑ ኢኻ ትዕዘብ። “ንህቢ 
ዝፈቱ ንህቢ ይፈትዎ” እትብል 
ኣበሃህላ ድማ ኣብ ልሳን እዞም 
ሓረስቶት ወትሩ እያ ትደጋገም። 

ንንህቢ ስለምንታይ ኢኻ እትፈትዎ? 
ኢልና ምስ ሓተትና ዝረኸብናዮ 
መልሲ፡ “ንህቢ መዓር ስለዝህበኒ እየ 
ዝፈትዎ። ብኡ ኣቢለ መነባብሮይ 
እመርሕ፡ ደቀይ የዕቢ። መዓር ናይ 
ብዙሕ ሕማማት መድሃኒት እዩ። ኣብ 
መዓር ከይበጻሕካ እውን፡ ሕንዚ ንህቢ 
ፈውሲ ብዙሕ ሕማማት ምዃኑ፡ 
ኩልና ኢና ንሰማማዓሉ። ስለዚ ኣነ 
ንነብሰይ ሓደ ሓደ ጊዜ ክጽለኣኒ 
ከሎ፡ ኮነ ኢለ እየ ብንህቢ ዝንከስ።” 
ብምባል መሊሱልና። ዝያዳ ሓገዝን 
ምኽርን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት 
እንተረኺቦም፡ ካብዚ ሕጂ ዘለውዎ 
ንላዕሊ ከፍርዩ ከምዝኽእሉ ጥርጣረ 
ከም ዘይብሉ ብርእሰ-ተኣማንነት 
ይገልጽ። ኣብ ሓደገኛ ቦታታት 
ዝርከቡ ቆፎታቱ፡ ናብ ውሑስ ከባቢ 
ብምግዓዝ፡ ዝሓሸ ክጥርነፉሉ ዝኽእሉ 
ከባቢ እንተዝዋሃቦ “ዝያዳ መድማዕኩ” 
በሃላይ እዩ መንእሰይ ገብረመስቀል።
ኣብ መወዳእታ፡ ንኩነታት እቶም 

ኣብ መሮር ዝርከቡ ቆፎታት ኣናህብ 
ንምዕዛብ ኣብ ዝተዛወርናሉ፡ እቶም 
እቲ ሓረስታይ ኣለዉኒ ኢሉ ክንክን 
ክገብረሎም ዝውዕል ኣናህብ፡ ገለ 
ካብኦም ተኸፊቶም ተዘሚቶም። 
ገለ እውን ናብ ኣጻድፍ ተደርብዮም 
ጸኒሖምና። ንዝረኸብዎ ጽምዋን ከውሊ 
ገረብን ከም ጉልባብ ተጠቒሞም፡ 
ዘይዘርእዎ ክሓፍሱ ዝደልዩ ሰብ 
ሕማቕ ኣመል ዘውረድዎ ሓደጋ 
ክንዕዘብ ክኢልና። እዚ ኩነት’ዚ ወትሩ 
ዘጓንፍ ከም ዝኾነን ተኸታቲሎም 
ናብ ሕጊ ንኸብጽሕዎም ይጽዕሩ 
ከም ዘለዉን ሓረስቶትን ነበርትን እቲ 
ከባቢ ይሕብሩ። ዘይናትካ ምድላይ 
ባህሊ ሕብረተሰብና ስለዘይኮነ፡ ኩሉ 
ኣካል ሕብረተሰብ፡ ነዞም ሓርኮትኮት 
እናበሉ ናብሮኦም ዝመርሑ ዘለዉ 
ዜጋታት፡ ኣብ ክንዲ ዘጐናድቦም፡ 
ከታባብዖም እዩ ዝግባእ።
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ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ፡ 
ሓንቲ ብሪጣንያዊት፡ ኣብ መርበባት 
ሓበሬታ ካብ ዝረኸበቶ ናይ ኣፋውስ 
መሸጣ ትካል - መቕጠኒ ኣካላት ኢላ 
ዝዓደገቶ መድሃኒት፡ ኣብ ዘይሓሰበቶ 
መዘዝ ከም ዘእተዋ ክቃላሕ ቀንዩ። 
ኣብ ምቍጽጻር ርጉዲ ዝጠቅም 
ፈውሲ እናደለየት እንከላ ንዝረኣየቶ፡ 
ብዘብለጭልጭ ኣሳእል ዝተሰነየ 
መወዓውዒ ቀልጢፋ ከም ዝኣመነቶ 
እያ እትሕብር። ዘሰከፋ ዝነበረ ርጕዲ 
በቲ ከኒና ክጠፍኣላ’ሞ፡ ኣካላታ ናብ 
ንቡር ክምለስ ተስፋ ብምግባር ከኣ፡ 
ገዚኣ ክትጥቀመሉ ጀሚራ።
ብመሰረት ሓበሬታኣ፡ ነቲ ከኒና 

ክትወስዶ ምስ ጀመረት፡ ከርህጻን 
ህርመት ልባ እውን ይንህር ከምዘሎን 
ክስመዓ ጀሚሩ። ሸውሃታ ተዓጽዩ 
ማይ ጥራይ ብብዝሒ ትሰቲ ነበረት። 
ድሕሪ ክልተ ወርሒ ነቲ ኣፋውስ 
ኣቋሪጻቶ - ምልክታት ናይቲ 
ሕማም ግና ቀጺሉ። ድሕሪ ክልተ 
ዓመት፡ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ቀልባ 
ኣጥፊኣ ትወድቕ’ሞ ናብ ሆስፒታል 
ተወስደት። ብሰንኪ’ቲ ዘይሕጋዊ 
ኣፋውስ ሕማም ልቢ ከም ዘማዕበለት 
ድማ ተነጊሩዋ።
እታ ሰብ ብመርበብ ሓበሬታ ካብ 

ዝረኸበቶ ኣድራሻ እያ ነቲ ፈውሲ 
ገዚኣ። እተን መድሃኒት ዝሸጣ 
ትካላት፡ ኣብ ዝዀነ ሃገር ኰይነን 
ብዘይሕጋዊ መንገዲ፡ ዝተሰነዐን ደገፍ 
መለክዒታት መንግስቲ ዘይብሉን 
ኣፋውስ ናብ ተጠቀምቲ ይልእካ። 
ሓደ ኣብ ብሪጣንያ ዝርከብ ትካል 
ምቁጽጻር ኣፋውስ፡ 4 ሽሕ ከምዚአን 
ዝኣመሰላ ናይ ዘይሕጋውያን ትካላት 
መሸጣ መድሃኒት መወዓውዒ ከም 
ዝዓጸወ ተፈሊጡ ኣሎ። ዓለም-
ለኻዊ ፖሊስ (ኢንተርፖል) እውን 
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሚልዮናት 
ዶላር ዝዋጋኡ ናይ ሓሶት ፈውሲ 
ከም ዝሓዘን፡ ካብኡ እቲ 300 ሽሕ 
ዝኸውን ንደቂ-ተባዕትዮ መበራትዒ 
ጾታዊ ርክብ ዝብል ምዃኑን 
ጸብጻባት የረድኡ። ኣብ ትሕቲ 

ዓለም-ለኸ ፖሊስ (ኢንተርፖል) 
ዝዓዪ ስርሒት ‘ፓንጊያ’፡ ካብ 2011 
ንነጀው ኣብ ዘሎ ኣርባዕተ ዓመታት 
20.7 ሚልዮን ናይ ሓሶት ኣፋውስ 
ከም ዝሓዘ ይሕብር።
ዓማዊል፡ ኣብ ክንዲ ካብ በዓል ሞያ 

ሕክምና ዝእዘዝ ኣፋውስ ዝወስዱ፡ 
ካብ ጸሊም ዕዳጋታት ባዕላቶም ካብ 
ሰብ ወይ ካብ ምልክታ ብዝረኸብዎ 
ሓበሬታ ፈውሲ ገዚኦም ክጥቀሙ 
ይረኣዩ። ናይ ሓሶት መድሃኒት 
ኣየሕውን ጥራይ ዘይኰነስ ክቐትል 
እውን ይኽእል’ዩ። ናይ ሓሶት 
ኣፋውስ ብጸሊም ዕዳጋ ጥራይ 
ዘይኰኑ፡ ናብቲ ናይ ቀረብ መስመር 
እውን ተሓዊሶም ብምእታው 
ምድንጋር ይፈጥሩ እዮም። ኣብቲ 
መዐሸጊ ባኮታት፡ ካብ ጥዑይ ኩባንያ 
ፍርያት መድሃኒት ከም ዝተሰርሐን 
ሕጋዊ ከም ዝመስልን ዘደናግሩ 
ጽሑፋት ክህልዎ ይኽእል። 
ጥዑይ መድሃኒት ምስ ዝሸጡ ናይ 
ንግዲ ደላሎ እናተጸንበረ እውን 
ብፍላጥ ወይ ብዘይፍላጥ ክቐርብ 
ይኽእል’ዩ።
ሓንቲ ዓቐን ክታበት ኒሞኮካል 

(ከም ኣንቅጺን ናይ መተናፈሲ 
ሕማማት ባክተርያን ዝከላኸል 
ክታበት) ንምምስራሕ፡ ኣስታት 1700 
ክኢላዊ ሰብ የሳትፍ። ካብ 400 
ንላዕሊ ትሕዝቶታት ከኣ የድሊ። ካብ 
ምጅማር ክሳዕ መወዳእታ ድማ፡ ካብ 
2 ዓመትን ፈረቓን ንላዕሊ ክወስድ 
ከም ዝኽእል ምንጭታት ፍርያት 
መድሃኒት የረድኡ። ናይ ሓሶት 
ኣፋውስ ዝሰርሑ ጉጅለታት ወይ 
ውልቀ-ሰባት እዚ ኹሉ ጥንቃቐ 
ኣይንታዮምን’ዩ። ንሕማም ዝከላኸል 
ክታበት ወይ ዘጥዒ ፈውሲ ክሰርሑ 
ግዜን ክእለትን፡ ዓቕምን ጥረ ነገራትን 
እውን የብሎምን። ናብ መስመር 
ቀረብ ኣስሊኾም ከእትውዎ ግና 
ኣይጽገሙን።
ኣብ 2007 ናይ ብሪጣንያ ሃገራዊ 

ትካል ጥዕና ((NHS)፡ ኣርባዕተ 
ዓይነት መድሃኒታት ብህጹጽ ክሰሓቡ 
ጻውዒት ኣቕሪቡ ምንባሩ ጸብጻባት 
ይዝክሩ። ኣብ 2011 ‘ኩባንያ ሮሽ’ 
ዘፍረዮ ብምምሳል፡ ሓደ ናይ መንሽሮ 
መድሃኒት፡ ናብ መስመር ቀረብ 
ኣፋውስ ኣመሪካ ስለዝተሓወሰ፡ ብዙሕ 

ቢልዮን ዝዋጋኡ ፈውሲ ከምዝሰሓብ 
ተገይሩ።እተን ዓበይቲ ናይ ምዕራብ 
መንግስታውያን ትካላት ጥዕና፡ 
ኣብዚ ግዜ’ዚ ናይ ሓሶት መድሃኒት 
ተሓዊሱ ከይኣቱ ዝከታተል ሜላ 
ከም ዘዳለዋ እየን ዝሕብራ። ሰናዕቲ 
ኣፋውስ ሓሶት ካልእ ረቂቕ ብልሓት 
ከየማዕብሉ ምእንቲ ግዳ፡ እቲ ኣፋውስ 
ሓሶት ዘለሊ ኣገባብ መርመራ ክግለጽ 
ኣይተደልየን።
ሃገራት ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ 

ከምኡ’ውን ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ፡ 
ገበነኛታት ኣፋውስ ሓሶት ብቐሊሉ 
ክዝርጉሑለን ዝኽእላ ሃገራት እየን። 
እቶም ደላሎ ነቲ መድሃኒት ናብ 
ሕጋውያን ዓደልቲ ይሸጥዎ። በቶም 
ሕጋውያን ነጋዶ መድሃኒት ኣቢሉ 
ድማ ናብቲ ንቡር መስመራት ቀረብ 
መድሃኒት ይሕወስ።
ብዙሓት ማዕከናት ዜና ከም ኣብነት 

ዝጠቕሳኦ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኒጀር 
ዋሕዲ ክታበት ኣንቅጺ ከምዘሎ ምስ 
ተሰምዐ፡ ኣፍረይቲ ኣፋውስ ሓሶት 
ነቲ ሃጓፍ ብቕልጡፍ ክምዝምዝዎ 
ክኢሎም። ባህርያዊ ሓደጋ፡ ውግእን 
ናዕብን ኣብ ዘለዎ፡ ገበነኛታት ናይ 
ዕዳጋ ዕድል ዝረኽቡሉ ኣጋጣሚ እዩ። 
ኣብዚ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዝሳተፉ ሰባት፡ 
ከምቲ ናይ ኣወለፍቲ ቀመማትን 
ኣጽዋርን ዘሰጋግሩ ናይ ገበነኛታት 
ሕቡእ ውድባት ኣይኰኑን። ኣፍልጦ 
ዝርጋሐ ኣፋውስ ዘለዎም፡ ምናልባት 
እውን ኣብ ኩባንያታት ፍርያት 
መድሃኒት ናይ ስራሕ ተሞኩሮ 
ዘጥረዩ እዮም።
ከይተሓዙ ብዝገብርዎ ጥንቃቐ 

ኣሰሮም ኣጥፊኦም ይዓዩ ከምዘለዉ 
ኣብቲ ዕዳጋ ብዝርአ ኣፋውስ እዮም 
ዝፍለጡ። ኣብ ክንዲ ኣብ ጥዕና 
ብቐጥታ ሓደጋ ዘምጽእ ፈውሲ 
ሰሪሖም - ሰብ ምስ ቀተለ ተሃደንቲ 
ዝዀኑ፡ መድሃኒታዊ ትሕዝቶ 
ዘይብሉ፡ ዘየጥዒ - ግና መርዝነት 
ዘይብሉ፡ ወይ’ውን ቀስ ኢሉ ዘማስን 
ይቕርቡ። 
ኣብ ፓኪስታን ከተማ ላሆር ኣብ 

ዝርከብ ሓደ ሆስፒታል፡ ናይ ዓባይ 
ሰዓል መድሃኒት ዝወስዱ ዝነበሩ 
100 ሰባት ምስ ሞቱ ኣብ ዝተገብረ 
መርመራ፡ እቲ ፈውሲ ናይ ሓሶት 
ከምዝዀነ ተፈሊጡ። ኣብ 2013 ኣብ 

ጎቦታት ሂማላያ ኣብ እትርከብ ሓንቲ 
ናይ ህንዲ ሆስፒታል፡ ኣብ ውሽጢ 
ሓሙሽተ ዓመት 8000 ሰባት ምስ 
ሞቱ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ 
ዝወስድዎ ዝነበሩ ፈውሲ ዝዀነ 
መድሃኒታዊ ትሕዝቶ ዘይብሉ ከም 
ዝነበረ ሓቢሮም። 
ናይ ሓሶት ኣፋውስ ኣብ 

ዕዳጋታት ከም እተዘርግሑ ቅድም 
ኢሉ ዝተፈልጠ እኳ እንተኾነ፡ 
ከስዕቦ ብዛዕባ ዝኽእል ሓደጋታት 
ግና ብዙሕ ግምት ኣይተዋህቦን 
ጸኒሑ። ኣብ 2000 ዓ.ም ኣቢሉ ካብ 
ብዙሕ ኩርነዓት ዓለም ጸብጻባት ምስ 
ተኣከበን ምስ ተጸንዐን፡ እቲ ኣትኲሮ 
ክሕይል ተገዲዱ። ዓለም-ለኻዊ 
ፖሊስ እንተዀነ እውን፡ ኣብዚ 
ጉዳይ እዚ ዝከታተል ኣሃዱ ክሳብ 
2005 ኣይነበሮን። እዚ እውን ነቲ 
ገበን ክዓግቶ ኣይከኣለን። ዘይሕጋዊ 
ፈውሲ ኣብ ዕዳጋ እንተ ተረኽበ 
እቶም ገበነኛታት ተረኺቦም ማለት 
ኣይኰነን። ብኣንጻሩ፡ ንግዲ ዘይሕጋዊ 
ፈውሲ ብዙሕ መኽሰብ ስለ ዘለዎ 
ሰናዕቲ ናይቲ መድሃኒት እናሰሰኑ 
ይኸዱ ምህላዎም ይፍለጥ። ሰናዕቲ 
ናይ ሓሶት ኣፋውስ ‘ቀተልቲ’ ከም 
ዝዀኑ ዝሕብሩ ተጣበቕቲ፡ ኣብ’ዞም 
ቀተልቲ ዝግበር ናይ ሕጊ ክትትል 
ልሕሉሕ ምዃኑ ይገልጹ።
ኣዝዩ ተደላዪ መድሃኒት 

ኣምሲሎም ብምስናዕ፡ ብርክት ዝበለ 
መኽሰብ ስለ ዝረኽቡን፡ ብምድንጋር 
ጥዑያት ነጋዶ ብዝመስሉ ሰባት 
ስለ ዝዝርግሕዎን፡ ምስ ዝርከቡ 
እውን፡ኣብ ንግዲ ሰብን ሓሽሽን 
ካብ ዝተዋፈሩ ገበነኛታት ንታሕቲ 
ስለ ዝቕጽዑ፡ ፍናን እናረኸቡን 
እናበዝሑን ምኻዶም ጸብጻባት 
የረድኡ። ናይ ካልእ ንግዲ እናገደፉ 
ናብ ‘ንግዲ ኣፋውስ ሓሶት’ ዝኣትዉ፡ 
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኹ ይኸዱ 
ከምዘለዉ እዩ ዝግለጽ።
ዋሕዲ መድሃኒት ኣብ ዘጋጥመሉ 

እዋን፡ ንቡር ሰንሰለት ቀረብ ስለ 
ዝቋረጽ፡ ገበነኛታት ክፉት ዕድል 
ዕዳጋ ክረኽቡ ይኽእሉ። ከም 
ውጽኢት ክፍኣቶም ከኣ፡ ዓመታዊ 
- ካብ 100 ሽሕ ክሳብ ሓደ ሚልዮን 
ዝኣኽሉ ሰባት፡ ብሰንኪ’ዚ ናይ ሓሶት 
ኣፋውስ ከም ዝሞቱ ግምት ኣሎ። 
እዚ ኣሃዝ ኣብዚ ግዜ’ዚ እናወሰኸ 
ይኸይድ ከምዘሎ ዝግምቱ ወገናት 
እውን ኣለዉ። ሰብ ብሰንኪ ናይ 

ብታደሰ ተኽለ

ዝርጋሐ ‘ኣፋውስ ሓሶት’ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም

ሓሶት ፈውሲ ድዩ ሞይቱስ ኣይፋሉን፡ 
ክሳዕ ዘይተረጋገጸ፡ እዚ ኣሃዝ’ዚ ግምት 
እምበር ጭብጢ ኣይኰነን። ጥዑይ 
መድሃኒት እናተዋህቦ ሰብ ክመውት 
ይኽእል፡ ናብ ሕክምና ደንጉዩ ስለ 
ዝበጽሐ እውን ክመውት ይኽእል። 
ተልእኾ ናይዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ሰብ ካብ 
በዓል ሞያ ሕክምና ዘይተኣዘዘሉ 
መድሃኒት ካብ ጸሊም ዕዳጋ እናገዝአ 
ክጥቀም ከምዘይብሉ ንምጥንቃቕ 
እዩ። 
ዓለም-ለኸ ክኢላታት ጥዕና፡ ኣብ ገለ 

ሃገራት ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ዝርጋሐ 
ኣፋውስ ሓሶት፡ ብዙሕ ህዝቢ ይሃሲ 
ከምዘሎ ብምሕባር ጥንቃቐታት ከም 
ዘድሊ ይጽውዑ። ናብ ኣፍሪቃ ዝኣቱ 
ናይ ሓሶት መድሃኒት ኣብ ኤስያ ዝስናዕ 
ኰይኑ፡ ኣብቲ መሸፈኒን መዓሸጊ ባኮን፡ 
ናይ ፍሉጣት ዘበናውያን ኣፍረይቲ 
ትካላት ምልክታታትን ኣስማትን 
ይጸሓፎ። ጥዑይን ዘይጥዑይን 
ፈውሲ ዝምርመረሉ ምዕቡል ናይ 
ላብራቶሪ መሳርሒታት ኣብ ኩሉ 
ብዘይምዝርግሑ ከኣ፡ እተን ለኣኽቲ 
ወይ ሰናዕቲ ትካላት ዕድል ይረኽባ።
 ርጉጽ ዝዀነ ጸብጻብ ንምርካብ 

ኣጸጋሚ እኳ እንተዀነ፡ ኣብ 
ኡጋንዳን ታንዛንያን ተዘርጊሖም 
ካብ ዘለዉ መድሃኒት ዓሶ፡ እቶም 
ሓደ ሲሶ ዝኾኑ፡ ዝዀነ ጸረ ሕማም 
ዓሶ ትሕዝቶ ዘይብሉ ወይ ውሑድ 
ዓቕን ጥራይ ዘለዎ - ናይ ሓሶት 
ምዃኑ ዝሕብሩ ምንጭታት ኣለዉ። 
መበቈል ናይ’ዚ ኣፋውስ ከኣ፡ ኣብ 
ሃገራት ኤስያ ከምዝዀነ የረድኡ። 
ብሰንኪ እዚ ኣፋውስ’ዚ፡ መጠነ ሞት 
ህጻናት ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ርእሲ 
ምዃኑ፡ እቲ ዓሶ ዘትሕዝ ፕሮቶዞዋ 
በብቝሩብ ሓደስቲ መድሃኒታት 
ይምገብ ስለዘሎ፡ ነቲ ሓደስቲ ኣፋውስ 
ናይ ምጽዋር ተኽእሎ ከየማዕብል 
ስክፍታታት ኣሎ።
ኣብ ኣመሪካ ዝርከብ ናይ መግብን 

መድሃኒትን ኣገልግሎት ዝእንግድ 
(FDA) ዝተባህለ ትካል ዘስረሓ - 
ሲዲ-3 (CD-3) ዝተሰምየት፡ ብደሓን 
ዋጋ እትርከብ፡ ኣብ ኢድ እትጽወርን 
ብጨረርታ እትሰርሕን መመርመሪት፡ 
ዝተዓሸጉ ኣፋውስ ዘለዎም ትሕዝቶ 
ኣነጺራ ከም እተርኢ ምንጭታት 
የረድኡ። ዘይሕጋዊ ኣፋውስ ኣብ 
ዕዳጋታት ሃገራት ምዕራብ እውን 
ከም ዝዝርጋሕ ኣብ መእተዊ ናይ’ዚ 
ዓንቀጽ ተሓቢሩ እዩ። 

ትንታ
ነ ዜ

ና



ሓዳስ   ኤርትራ 27 ግንቦት 2017  -  ገጽ 6 መበል 26 ዓመት  ቁ.230   

ገያሺት ልቢ

መበል 36 ክፋል

ብብንያም ፍስሃጽዮን   

biniam.fesshazion2015@gmail.com

ካርመል፡ ናብ ገጻ ዝወረዳ ጸጒራ ንድሕሪት 
መሊሳ ከባቢኣ ተዓዘበት። ኣብ ሆቴል ሳን 
ሻይን ዝረኣየቶም ተገልገልቲ ብዝሒ 
ስለ ዝነበሮም፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ተገልጋሊ 
ኣዒንታ ክተዕልብ ኣይከኣለትን። እቲ ደብዛዝ 
መብራህቲ’ውን ኣይሓገዛን። እስራኤል ስለ 
ዘይፈልጣ ምልክት ክገብረላ ከም ዘይክእል 
ፈሊጣ ነበረት። ኰይኑ ተሪፉ ክተለልዮ 
ትኽእል ንሳ ምዃና ትፈልጥ’ያ። ምኽንያቱ፡ 
ኣብ ገበር ናይ መጽሓፍቱ ብዝርከብ ስእሉ 
ከም ዘይትስሕቶ ተስፋ ኣሕዲራ ነበረት። 
እንተዀነ፡ ዓቕማ ብዝፈቕዶ ኣቕባሕቢሓ 
ስለ ዘይሰለጣ መቐመጢ ሒዛ ክትድውለሉ 
ብምሕሳብ ኣብ ሶፋ ድሕሪ ምቕማጣ፡ ካብ 
ቦርሳኣ ሞባይል ኣውጽአት። “ኣበይ ዲኻ 
ደኣ ዘለኻ?’’ ቅልጥፍ ኢላ ሓተተት።
“ኣብ ውሽጢ ኣለኹ፡ ካብ ማዕጾ ንየማን 

ወገን እንተመጺእኪ፡ ሰማያዊ ካምቻ ተኸዲነ 
ኣለኹ።’’ እስራኤል ኣብ መንጽራ ኰይኑ 
ይዛረብ ምንባሩ ብዝሃባ ሓበሬታ ዘረጋገጸት 
ካርመል፡ ኣብ ኣዒንታ ስለ ዝኣተወ ብቕጽበት 
ናብቲ ዝተቐመጦ ቦታ ክተምርሕ ብድድ 
በለት። እስራኤል’ውን ኢዳ ክተወዛውዘሉ 
ስለ ዝረኣያ ንኽብራ ቀዳምነት ሰሪዑ ካብ 
መቐመጢኡ ተንስአ።
“ኣነ እመጽእ ኣለኹ ኣብኡ ጽንሕኒ፡

’’ ብምባል ቅድሚ ካርመል ምንቅስቓሳ 
ኣንፈቱ ናብኣ ገበረ። “ከመይ ኣለኺ?’’ 
ኣዒንቱ ኣብቲ ከም ጸሓይ ዝደመቐ ገጻ 
ተኺሉ፡ ኢዱ ንሰላምታ ዘርግሐ። ቁንጅንኣ 
ርእሰ ተኣማንነቱ መንዚዑ ብዛዕባ መልክዓ 
ጥራይ ከም ዝሓስብ ገይርዎ ነበረ። ‘እንታይ 
ዓይነት ፍጥረት ደኣላ?’ ብምባል ነየን ክፍሊ 
ኣካላታ ጠሚቱ ነየናይ ሸለል ከም ዝብል 
ጠፊእዎ ተዓኒዱ ተረፈ። ኣብ ህይወቱ 
ምሉእ ኣብ ደቀንስትዮ ሳሕቲ ጥራይ 
ዘጋጠሞ ባህርያዊ መልክዕ ይርኢ ብምንባሩ 
ተምሳጡ በሪኹ’ዩ። ካርመል ንጽባቐኣ 
ክተጉልሕ ዝተጠቕመትሎም መጸባበቕቲ 
ስለ ዘይረኣየላ’ውን ካብቲ ኣድናቖቱ ክዓዝዝ 
ዝገበረ ኣጋጣሚ ነበረ።
“ከመይ ትኸውን እስራኤል?’’ ኢዳ 

ንሰላምታ ዘርጊሓ ዝጨበጠቶ ካርመል፡ 
ካብ እስራኤል ንላዕሊ ርእሰ ተኣማንነት 
ተጐናጺፋ ነበረት።
“ኮፍ በሊ፡’’ ኢዱ ናብ መቐመጢ ዘመልከተ 

እስራኤል፡ ካርመል ክሳብ እትቕመጥ ደው 
ኢሉ ተጸበያ። ካርመል፡ ክምስታ ኣሰንያ 
ምስጋንኣ ብምግላጽ ብዅርዓት ተቐመጠት። 
ኣዒንቲ እስራኤል ናብ ኣሳሰይቲ ኣቋመታ። 
መብረ እንተዀኑ’ዩ ኣድህቦኡ ቀይሩ። 
ኣዒንቱ ካብ ቁጽጽሩ ወጻኢ ኣብ ልዕሊ 
ካርመል ተሰዅዐን ስክፍታ ከይፈጥራላ 
ተሰኪፉ ከልዕለን ተገደደ። ‘ጽቡቓት ንሃደንቲ 
ኣዒንቲ ዝያዳ’የን ዘስተውዕላሎም።’ ስለ 
ዝብል፡ ካርመል ካብ ጠመትኡ ክትሃድም 
ኣብ ሕፍረት ከይትሽመም ስክፍታ ነበሮ። 
“ከመይ እሞ?’’ ኣዒንቱ ኣሳሳይት ካብ 
ምቁማት መሊሱ ዕላል ከፈተ።
“ደሓን ኢና፡’’ ክምስታ ከየጕደለት 

መለሰትሉ። ‘ሓጐሳ ካብ ምንታይ ኮን 
ይብገስ ይኸውን?’ ንእስራኤል ዝመጽኦ 
ሕቶ’ዩ። ‘ምሳይ ምርኻባ ከም ዓቢ ዕድል 
ቈጺራ ትሕጐስ እንተላ መቸም ኣዝየ 
ዕድለኛ’የ፡’ ብምባል ሓሰበ። “ሓንቲ ካብተን 
ኣድናቒትካ’የ። ሓደ መዓልቲ ከም ዝላለየካ 
ርግጸኛ ኰይነ ነዊሕ ዝተጕዓዝኩ ምዃነይ 

ድማ ክሓብኣልካ ኣይደልን። ሕጂ ግና. . . 
.” ኢላ ዘረባኣ ከይወድአት ሰሓቕን ጸቕጥን 
ተሓዋዊሶም ከም እተቋርጽ ገበርዋ።
“ኣዝየ ዕድለኛ’የ፡’’ መለሰ እስራኤል 

ብዝሰምዖ ኣድናቖት ክቱር ሓጐስ ተሰሚዕዎ። 
እቲ ዝውሕዘሉ ዝነበረ ናይ ኣድናቖት 
መግለጺ ኣብ ውሽጡ ፍሉይ ሓጐስ ፈጢሩሉ 
ነበረ። “ንመጽሓፍተይ ኣንቢብኪ ተገዲስኪ 
ክትድውልለይ ብምኽኣልኪ ልዕሊ ኵሉ 
ከመስግነኪ እደሊ። እሞ ኣድናቖት ጥራይ ድዩ 
ዋላስ ኣብ ልዕሊ መጽሓፍተይ ነቐፌታ’ውን 
ኣለኪ?’’ እናኽመስመሰ’ዩ ሓቲትዋ።
“ንሕጂ ኣድናቖት ጥራይ’ዩ። ካልእ 

መዓልቲ ግና ነቐፌታ ይህልወኒ ይኸውን’ዩ፡
’’ በለቶ ንእግረ መንገዳ ንተወሰኽቲ ርክብ 
ዕድል ክህባ እናሓተተት።
እስራኤል ምስ ካርመል ዳግማይ ክራኸብ 

ብተዘዋዋሪ መንገዲ ሕቶ ስለ ዝቐረበሉ ብልቡ 
ንኣምላኹ እናመስገነ፡ “ጸገም የለን። ኣድናቖት 
ጥራይ ግና ንሓቀኛ ምስሊ ጸሓፊ ዘንቀባርቕ 
ኣይኰነን።’’ ደንጕያ ዝመጽአት ኣሳሳይት 
ኣብ ልዕሊኦም ዘዘው በለት። “እንታይ ኢኺ 
ትሰትዩ?’’ ስማ ስለ ዝጠፍኦ ሕማቕ እናተሰምዖ 
ሓተታ። ስም ሰብ ምጥቃስ ኣብ ልዕሊኡ 
ዘለካ ተገዳስነት ዘዐዝዝ ብምንባሩ፡ ካርመል 
ዘይተገደሰ ከይመስላ ስክፍታ ፈጠረሉ።
“ማክያቶዶ ክሰቲ?’’ ሕቶ ዝመስል ግብረ 

መልሲ ሃበት።
“ድላይኪ!’’ ዝበለ እስራኤል፡ ሻሂ ኣዘዘ።
               ***
“እንታይ ኢና በዲልናያ ግና?’’ ክልቲአን 

መሳርሕቲ ሻሂ ኣብ ዝሰትያሉ ዝነበራ እዋን 
ንዘልዓልኦ ዕላል ኣብ ስምዒት ኣትየን ቀጸልኦ። 
ሰናይት’ያ ብስምዒት ንዮዲት ትሓታ ነይራ።
“እንታይ እሞ ፈሊጥና ኢልክኒ ኢኺ? 

ንዓመታት ብዘይ ዝዀነ ጸገም ከም ዘይሰራሕና 
ሕጂ ሃንደበት ከም ጸላእቲ ክትርእየና?’’ ዮዲት 
ኣስተማሰለት። “ብሰንካ እኳ ኢና ንሓብታ’ውን 
ለኪምናያ።’’
“ክትኣቱ እንከላ ሰላም ስለ ዝበልናያ ኣገዳሲ 

ኣይኰነን። እንታይከ ክንገብር ንኽእል? . . 
. ኣብ ስክፍታ እኳ’ያ ሸሚማትና። ንዓኣ 
ዝፈልጡ ሰባት ሰላም ክንብሎም ይኹን 
ክንቀርቦም ትደሊ የላን። ምኽንያቱ፡ 
ምስጢራታ ንብትን’ዩ ዝመስላ ዘሎ። ብኸምኡ 
ኣዒንቲ ትጥምተና እንተዀይና፡ እንታይ 
ክንገብር ንኽእል? ንሕናስ ሕማቕ ናታ ከም 
እንደሊ ድያ ትሓስበና ዘላ? . . . እዋይ ናይ 
ሰብ ነገር!’’ ገሪምዋ ርእሳ ድሕሪ ምንቕናቕ 
ዝኣዘዘቶ ካፑቺኖ ኣልዒላ ስምዒት ብዘይብሉ 
ኣገባብ ክትሰትዮ ጀመረት። “ናኦድ ናብ 
ስራሕና ምስ መጽአ እንታይ ከም ዝገበረትና 
ርኢኽያ ኢኺ።’’ ካፑቺኖኣ ኣብ ጣውላ 
መሊሳ ከም ኣብ መድረኽ ዝደየበ ሰባኺ 
ኣእዳዋ እናንቀሳቐሰት ተዛረበት።
“ናኦድ’ውን ክሓተና ስለ ዘይከኣለ እምበር 

ኵነታትና ኣዝዩ’ዩ ኣጨኒቕዎ። ደሓር 
ኣስተብሂልክሉ እንተዄንኪ ከይደ’ውን 
ኣይበለናን።’’
“እንታይ ግድኺ ስራሕ ክተውጽኣና’ያ፡

’’ ጥርጣሪኣ ገለጸት ዮዲት። “በጃኺ ሰኑ 
ሓብተይ እዚ ጕዳይ ቀልጢፍና መፍትሒ 
ነናድየሉ።  እቲ ኣብ መንጎና ተፈጢሩ ዘሎ 
ጸገም ረኺብና ንሕተታ።’’
“ኣይትምልሰልናን’ያ። ኣነ ብጐቦ-ጐቦ ብዕላል 

ኣምሲለ ክሓታ ፈቲነ’የ። ግና ከም ትፈልጥያ 
ዕጽው - ዕጽው’ያ ተብለካ። ሓቂ ይሓይሽ 

ንነብሳ ክትከላኸል እምበር ንዓና ክትጐድእ 
ትገብሮ ዘላ ኣይመስለንን። እቲ ዘሕዝን ግና 
ከምዚ ዓይነት ጠባይ ተርእየና ዘላ ደብዳበታት 
ክመጽኣ ድሕሪ ምጅማሩ’ዩ። ብፍላይ ክልቴና 
ደብዳበ ይመጽኣ ምህላዉ ካብ እንፈልጥ 
ንደሓር ፈጺማ ብጽቡቕ ትጥምተና የላን። 
እንታይ’ዩ እቲ ጸገም ክርደኣኒ ኣይከኣለን።’’ 
ክትግምት ስለ ዘይከኣለት ኣንጸርጸረት።
“ምናልባሽ ምስቲ ደብዳበ ዝጽሕፈላ ዘሎ 

ሰብ ምትሕብባር ዘለና ይመስላ ይህሉ። 
ከምኡ ጸገም ከይህሉ ድማ’የ ነዘራርባ ዝብለኪ 
ዘለኹ።’’
                                                          

***
“መሓዛይ እንተገበርክዋ እንታይ’ዩ 

ሽግርካ?’’ ዛይድ፡ ነቲ ርእሱ ኣድኒኑ 
ብዘይተገዳስነት ዝሰምዓ ዝነበረ ሓዋ፡ ሕቶ 
ኣቕረበትሉ። “ከም ሰብ ደስ ትብል ጓል 
ከምኡ’ውን ናብ ሰብ ክትቀርብ ድሌት ዘለዋ 
ስለ ዝመሰለትኒ እንተዀይኑለይ ክመሓዘዋ 
ሓሲበ ኣለኹ።’’
“ብኣይ እንዲኺ ፈሊጥክያ!’’ ኣንጸርጸረ 

ኖህ። “እንታይ ኴንኪ ቅድሚ ሕጂ መሓዛኺ 
ክትገብርያ ዘይፈተንኪ? እንታይ’ዩ እቲ 
ምኽንያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ንካርመል መሓዛ 
ክትገብርያ ዘበግሰኪ ዘሎ?’’ እቲ 
ምኽንያት ንሱ ም ዃ ኑ 

ዝጠርጠረ 
ኖህ መልሲ 
ክትህቦ ብህንጡይነት ተጸበየ።
“ንስኻ እምበር ክመሓዘዋ ዘይደለኻሉ 

ምኽንያት ንገረኒ። . . . . ክትገብሮ 
ዝግበኣካ ዘይገበርካስ ንዓይ ምስ ካርመል ካብ 
ምምሕዛው ክትክልክለኒ?”
“ብጕዳየይ ክትዛረቢ ኮነ ሓፍተይ ምዃንኪ 

ክትፈልጥ ኣይደልያን’የ። ምኽንያቱ ንሳ 
መሓዛኺ እንተዀይና ብዛዕባይ ክትፈልጥ 
ጸገም ኣይህልዋን’ዩ። እዚ ድማ ኣነ 
ኣይደልዮን’የ።”
“ኢሂ ብኣይ ስለ ዘይትዀርዕ ድዩ?’’
“ኣቲ ጓል ከምኡ ኣይወጽኣንን!’’ ሓረቐ። 

“እንታይ ኢኺ ባዕልኺ ትሓስብዮ ዝስዕረኪ። 
ኣነ ግና ኣፍቂረያ ስለ ዘለኹ ጕዳየይ ባዕለይ 
ክፈትሕ’የ ዝደሊ። ንስኺ መሓዝኣ ኴንኪኸ 
እንታይ ኢኺ ክተዕልልያ? . . . መራኸቢ 
እኳ ዘይብልክን። ንሳ ጓል ሃብታምን ብማኪና 
ትሸራሸር ጓል፡ ንስኺ ከም ዓንዳፍ ደርሆ 
ገና መሬት ካብ ምጽሕታር ዘይወጻእኪ 
ብኸመይ ክትራኸባ ትኽእላ? ዕላልክን’ውን 
ኣይራኸብን’ዩ። ንስኺ ብዛዕባ ገዛውትናን 
ጎደናታቱን ክትዛረቢ እንከለኺ ንሳ ብዛዕባ 
ዓይነታት ማኻይን ክተዕልለኪ ትኽእል’ያ። 
ዕላሎም እግርን ከበሮን ዝዀኑ ሰባት ድማ፡ 
ክበኣሱ’ምበር ክሰማምዑ ኣይክእሉን’ዮም።’’
ዛይድ፡ ዘረባ ሓዋ ኣብ ክንዲ ዘሕርቓ 

ብኣንጻሩ ኣስሓቓ። “እሞ እዚ ደኣ 
ኣቐዲምካ ንስኻ ክትሓስበሉ ዝግባእ ዝነበረ 
እንድዩ። ኣብ መንጎኹም ከምዚ ትብሎ 
ዘለኻ ናይ ደረጃታት ፍልልይ ከም ዘሎ 
እናፈለጥካ ኢኻ ኣፍቂርካያ። ንሱ ድማ’ዩ 
ንኸይትዛረባ ማዕጾ ኰይኑካ ዘሎ። ኣነ ግና 

ብዛዕባ ንጹህ ምሕዝነት’የ ዝዛረብ ዘለኹ። 
ንጹህ ምሕዝነት ድማ ሰብ ምዃን ጥራይ’ዩ 
ዘድልዮ። ኣነ ድማ ሰብ ብምዃነይ ጥራይ 
ምስ ሰብ ክላለ ከም ዝኽእል’የ ዝኣምን።” 
“ኣይሰምዓካን’የ ዲኺ ትብሊ ዘለኺ?’’
“ዘእምን ምኽንያት ኣምጽኣለይ 

ክሰምዓካ። ካብኡ ተረፈ ስለምንታይ 
ናጽነተይ ክትግህሰኒ ትፍትን? መሓዛ 
ክትመርጸለይ መን’ዩ ስልጣን ሂቡካ? . . 
.ተግባረይ ከሐጕሰካ’ውን ነይርዎ። ምኽንያቱ 
ብመንገድኻ እንተዘይመጺኣ ብመንገደይ 
ናብ ገዛና ክትመጽእ ትኽእል’ያ።’’
ኖህ ሕርቃን እናተሰምዖ እንከሎ 

ብኣቃጫጭ ሰሓቐ። “ናብ ገዛና 
ክትመጽኣልኪ! . . . ካብ ልብኺ ዲኺ 
ትዛረቢ ዘለኺ?’’ ኣገሪምዎ ቀው ኢሉ 
ጠመታ። “ካርመልሲ ንገዛና ክትመጽኣልኪ! 
ማኪናኣ በየን ክተእትዋ ደሊኽያ? ጐደና 
ገዛውትና’ኳ ጽቡቕ ገይርና ጭርጭር 
ዓበደ ክንጻወተሉ ተባሂሉ ዝተሰርሐ 
መሽጐራጕር’ዩ።”
“ገዛውትኻ ኣይተነኣእስ!’’ ገንሓቶ 

ስለ ዝበዝሓ። “ካብዚ ኣተሓሳስባ’ዚ 
እንተዘይወጺእካ ከም ሰብ ደው ኢልካ 
ክትነብር’ውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ሰብ 
ካ ብ ሓንቲ ማህጸን ተፈጢሩ’ዩ 

ናብዚ ዓለም ዝመጽእ። 
ኣብ ጕዕዞ ድማ ህይወቱ 
ክፈላለ ይኽእል’ዩ። ጕዕዞ 
ህይወት ምስ ዝፈላለ ግና፡ 

ከም ተራ መስርሕ ህይወት 
ደኣ ክሕሰብ ኣለዎ’ምበር 

ከም መፈላለዪን ሓደ ኣብ 
ልዕሊ ካልእ ንመነዓዓቒ 
ክጥቀመሉ የብሉን።’’ ህድእ 
ኢላ ክተረድኦ ፈተነት።
“እሞ ብዛዕባይ ዝዀነ 

ነገር እንተተዛሪብክያ ወይ ሓውኺ 
ምዃነይ እንተሓቢርክያ ግና ኣነን ንስኽን 
ከም ኣሕዋት ክንርአአ ከም ዘይኰንና ካብ 
ሕጂ ክሕብረኪ እደሊ።’’ ሃደዳ።
“ብዛዕብኡ ኣይትሰከፍ። ግና መሓዛይ ምስ 

ገበርክዋ ዝያዳ ከም ዝሕግዘካ ርግጸኛ’የ።’’ 
ቃል ኣተወትሉ።
“ሓገዝኪ ኣይደሊን’የ። ናይ ማንም ሓገዝ 

ኣየድልየንን’ዩ ዛይድ! ትሰምዕኒ ኣለኺ፡ ናይ 
ማንም ሓገዝ ኣይድልየንን’ዩ።’’ ብስምዒት 
ሓበራ።
             ***
ሰናይት ንርእይቶ መሳርሕታ ቅልጡፍ 

ግብረ መልሲ ኣይሃበትሉን። ከም እትሓስብ 
ግዜ በሊዓ’ያ ተቃውሞኣ ኣስሚዓ። “እንታይ 
ኢና’ሞ ክንብላ? . . . . ከም ሓቂ ንሳ’ያ 
ሕማቕ እንተርእያትልና ክትነቕፈናን 
ክተጠንቅቐናን ዝግብኣ ነይሩ። ካብኡ ተረፈ 
ምሕታት፡ ጠዊቕካ ጽልኢ ከይከውን’ዩ 
ስክፍታይ፡’’ በለት ዝያዳ መዘዝ ከይመጽአን 
ስግኣታ እናገለጸት።
“እሞ ብኸምኡ ንቐጽል ትብሊ ኣለኺ?’’ 

ዮዲት ንመሳርሕታ ዘቕረበቶ ሕቶ 
ተቐባልነት ብምስኣኑ ሕማቕ እናተሰምዓ 
ናብ ስምዒት ብዝኸደ ቃና ግብረ መልሲ 
ሃበት።
“ባዕላ ክሳብ እተንፍሰልና ትም ምባል 

ይሓይሽ እወ። ብላዕሊ ከይትዀነልና እኳ’ዩ 
ኣሰኪፉኒ ዘሎ። ግብረን በሊዕወን’ዩ ዝሓታ 
ዘለዋ ዝብል ግምት ክተሕድር ትኽእል’ያ። 
እንታይ ገደሰና ባዕልና ኣብ ጥርጠራ ንኣቱ! 
ሰራቒ ሞባእ ክንከውን!”
“ከምኡ እንተኢልኪ ጸገም የለን።” 

ዕግበት ዘይነበራ ዮዲት፡ ርእይቶኣ ተቐባልነት 
ብምስኣኑ እናተሰምዓ ከይፈተወት ምስ ሃሳብ 

መሳርሕታ ተሰማምዐት። “ግና ክትፈልጢ 
ጕዳያ ዝያዳ ምሳኺ’ዩ ዝመስል። ትም ንበል 
እንተኢልኪ ብኣይ ወገን ጸገም የለን።’’ ካብኡ 
ኣይትሕለፍ ብዝብል ስምዒት ተዛረበት።
“እንታይ ኴንኪ ኣንቲ ዮዲት?’’ ግሁድ 

ተቓውሞኣ ኣስምዐት ሰናትይ። “ኣነ 
ብወገነይ ፍሉይ ጕዳይ ዝህልወኒ ኰይኑ 
ኣይስመዓንን’ዩ። ከመይ ኢሉ’ሞ ክህልወኒ? . 
. . ንስኺ ዘይትፈልጥዮ ጕዳይ ኣለኒ ማለት 
ድዩ? ምናልባሽ ሓደ መዓልቲ ኣብ ማኪናኣ 
ንስኺ ዘይረኣኽዮ ደብዳበ ብምርኣየይ 
ብፍሉይ መንገዲ የጠምተኒ ይኸውን’ዩ። 
ካብዚ ወጻኢ ግና ምስ ካርመል ካልእ 
ዘራኽበና ጕዳይ የለን።’’
“ሕጂስ ልክዕ ከማኺ’ያ ንዓይ ትርእየኒ 

ማለትኪ ድዩ?’’ ዮዲት ዘረባ መሳርሕታ 
እናገረማ ተወሳኺ መብርሂ ደለየት።
“እንታይ ደኣ ፈላልያ’ያ ትርእየና ማለትኪ 

ድዩ?’’
“እቲ ፍቕሪ ከም መሳርሕቲ ኣብ 

ኵልና ክህሉ ስለ ዝደለኹ’ምበር ምሳይ 
ጸገም ዝበሃል የብላን። ከምኡ ኰይኑ ድማ 
እስመዓኒ።’’ ኣዒንቲ ሰናይት ኣብ ገጻ ምስ 
ዓለበ፡ ዮዲት ስግኣት ተሰሚዕዋ ዘረባኣ 
ከተፍኵሶ ተገደደት። 
“ከምኡ እንተዀይኑ እምነትኪ ዝያዳይ 

ስለ ዝተረኣኺ ደስ ይብለኒ’ምበር ዘቕንኣኒ 
ኣይኰነን። ግና ኣቐዲምኪ ድማ ነዚ ትብልዮ 
ዘለኺ ዝጻረር ዘረባ ክትዛረቢ ሰሚዐኪ ነይረ። 
‘ስራሕ ክተውጽኣና’ያ’ ኢልኪ ምሽ?’’ 
“ትልክምኒ! ንዓኺ እንተውጺኣትኪ 

እንታይ ኢላ ንዓይ ትገድፈኒ?’’ ስክፍትኣ 
ገለጸት። ኣብ ልባ ዝነበረ ስክፍታ’ያ 
ኣንቲጓትላ። ካርመል ጕዳያ ምስ ሰናይት 
ምዃኑ’ያ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እትኣምን። 
ምኽንያቱ ብዙሕ ግዜ ክልቲአን ብቑጥዐ 
ክዘራረባ’ያ ትሰምዐን።
“እዋእ!’’ ሰናይት ኣቃጨጨት። “ኣነስ 

ንዓኺ ክልክመኪ? . . .እንታይ ኴንኪ ግና 
ዘየለ ፍርሂ ፈጢርኪ ሰባት ትውንጅሊ? . 
. .”
“ምውንጃል ሓሲብክዮ? . . . ዘዀርየኪ 

እንተዀይኑ ዘይንገድፎ ሰናይት።’’
“ዘዀርየኪ እንተዀይኑ!’’ ንብህሎ 

መሳርሕታ ደጊማ ኣዒንታ ኣፍጠጠትላ። 
“ድላይኪ ተዛሪብኪስ ሕጂ ክትገድፍዮ! በሊ 
ክትፈልጢ ኣነን ካርመልን ምንም ዘራኽብ 
የብልናን። እንተለና ድማ ናይ ስራሕ 
ጥራይ’ዩ። ካርመል ድማ ኣዝያ ጥዕምቲ 
ሰብ’ያ።”
“ኵሉ ባዕልኺ! ኣነዶ ብዛዕባ ካርመል 

ሕማቕ ተዛሪበ እፈልጥ’የ? ንስኺ ኢኺ 
ብተደጋጋሚ ብሕማቕ ተልዕልያ። ንሳ 
ደኣ ወሪድዋ ጐዳኢኣ ይጐዳእ ምንም 
ኢላትና’ውን ትፈልጥ ኣይኰነትን።’’
“ኪዲ በሊ ከምኡ ኢልኪ ሓስውላ! ንሱ  

እንድዩ ስራሕኪ!’’ ሰናይት ንዝርርበን ናብ 
ካልእ ስምዒት ኣዕረገቶ።
“ኣይብሉኽን’ዮም!” መለሰት ዮዲት 

ትርር ብዝበለ ድምጺ። “ትፈልጥኒ ኢኺ። 
ኣብ ዘይጕዳይኪ ጦብሎቕ ትብሊ ንስኺ 
ኢኺ። ከምኡ ስለ ዝገበርኪ ድማ ኢና 
ኵልና ተለኪምና ዘለና። ክትርእይኒ ኢኺ 
ድማ!’’ ዮዲት ፈኸራ ኣስሚዓ ብድድ 
በለት።
                                                                                                                       

ይቕጽል...
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ካብ ዞባታት ሃገርና ብስፍሓቱ ኣብ 
ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ደቡባዊ ቀይሕ 
ባሕሪ፡ ኣብ ኣርባዕተ ንኡሳን ዞባታት 
ተኸፋፊሉ ዝመሓደር ዞባ እዩ። 
ንሎሚ ግን ኣብተን ክልተ ንኡሳን 
ዞባታት ማለት፡ ኣብ ን/ዞ ደቡብ 
ደንካልያን ን/ዞ ዓሰብን ጥራይ ኢና 
ከነተኩር። 
ደቡብ ደንካልያ፡ ምስ ሰለስተ 

ጐረባብቲ ሃገራት ዝዳወብ፡ ልዑል 
ስትራተጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ንኡስ 
ዞባ እዩ። ብምድሪ ምስ ኢትዮጵያን 

ጅቡቲን፡ ብባሕሪ ድማ ምስ የመን 
ይራኸብ። ዳርጋ ፍርቂ ካብ ስፍሓት 
ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ’ዩ ዝሽፍን። 
እዚ ንኡስ ዞባ፡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ 
ፍሉይ ምዕራፍ እዩ ዘለዎ። እቲ ንልዕሊ 
50 ዓመት ንኤርትራ ምስ ገዝአ 
ብእንግሊዝ ተሳዒሩ ዝወጸ ጥልያን፡ 
ፈለማ በዚ ንኡስ ዞባ’ዚ ኣቢሉ’ዩ ናብ 
ሃገርና ኣትዩ። ቀሺ ጁሰፐ ሳፔቶ፡ 
‘ሶሳይታ ሩባቲኖ’ ንዝተባህለት ኩባንያ 
መራኽብ ወኪሉ ብ15 ሕዳር 1869 
ኣብ ራስለማ ብ8,100 ማሪያ ተረዛ 

መሬት ክዕድግ እንከሎ፡ ነቶም ሽዑ 
ዝተወዓዓሉዎ ሱልጣናት ናይቲ ከባቢ 
ኣታሊሉዎም እዩ። እቲ ተለሚኖም 
ዝሸጡሉ ንእሽቶ መሬት፡ ድሕሪ 
ግዜ ንመንግስቱ (ጥልያን) ኣረኪቡ 
ንብምልእታ ኤርትራ ክገዝእ ኣፍ-ደገ 
ከምዝኸፍተሉ ፍጹም ኣይገመቱዎን 
ነይሮም። 
ደቡብ ደንካልያ፡ መግዛእቲ 

ናብ ኤርትራ ዝኣተወሉ ጥራይ 
ዘይኰነ፡ ጸላኢ (ስርዓት ደርግ) ኣብ 
መወዳእታ ካብ ኤርትራ ተጸሪጉ 
ዝወጽኣሉ’ውን እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ተቓውሞ ኤርትራውያን ኣንጻር 

መግዛእቲ ፈለማ ኣብዚ ንኡስ 
ዞባ’ዩ ተራእዩ። ቀዳማይ ወገን 
ህዝባዊ ሓይልታት ጉባኤ 
ዘካየደሉ ስዱሖዔላ’ውን ኣብዚ 
ንኡስ ዞባ’ዚ እዩ ዝርከብ። ኣብ 
ኤርትራን ጐረባብታን ካብ 
ዘለዉ ኣርባዕተ ናይ ዓፈር 
ሱልጣናት፡ እቶም ክልተ 
(ረሓይታን ግሪፎን) ኣብዚ 
ንኡስ ዞባ እዮም ዝርከቡ። እታ 
ካብ ጥንቲ ኣትሒዛ መንበርን 
መመሓደሪትን ሱልጣናት 
ዝዀነት ረሓይታ፡ ሎሚ 
ማእከል ምምሕዳር ናይቲ 
ንኡስ ዞባ እያ። ብኣካል ኬድካ 

ምስ እትዕዘባ፡ ንስልጣኔኣ ዝምስክሩ 
ገና ዘይሃሰሱ ጥንታውያን ኣሰራት 
ኣብ ከርሳ ትርኢ። ንመጽመቚ 
ዘይቲ ስምስም ዘገልግል ዝነበረ 
ብፍሉይ ተጸሪቡ ዝተዳለወ ገዘፍቲ 
ኣእማን ምስ ተዓዘብካ፡ ንቕድም 
‘ብሓይሊ መን ደኣ ይዘውር ነይሩ?’ 
ዝብል ሕቶ ይመጻካ። “ብሓራምዝ” 
ዝብል መልሲ ምስ ተዋህበካ ከኣ 
ኣይትግረምን። እቲ ከባቢ ኣብቲ 
እዋን ቦታ ሓራምዝ ነይሩ ክኸውን 

ከምዝኽእል ግን የዘኻኽረካ። ንጥሪት 
ዝኸውን መግቢ ዝምስራሓሉ ዝነበረ 
ብፍሉይ ዝተዳለወ ገንኢ መሰል፡ 
ካብ ኮራል ቸሜንቶ ዝምስራሓሉ 
ዝነበረ ቦታ፡ ማይ ዝቕዳሓለን ዝነበራ 
ዒላታት፡ ቱርካውያን ኣብቲ ከባቢ 
ከም ዝነበሩ ዘርኢ መቓብር ናይ ሓደ 
ቱርካዊ፡ ወዘተ. እውን ገለ ካብቶም 
ገና ዘይበረሱ ዘለዉ ጥንታውያን 
ኣሰራት እዮም። 
ብመሰረት ኣመሓዳሪ ደቡብ 

ደንካልያ - ኣቶ ዓብዱ ዶሎባ፡ 
ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብንጥፈታት ጉስነት፡ 
ምግፋፍ ዓሳን ንግድን ዝናበር ልዕሊ 
20 ሽሕ ህዝቢ ኣሎ። እዚ ህዝቢ’ዚ 
ደቁ ዘምህረለን ኣሕደርትን ሓውሲ 
ኣሕደርትን ዝርከብአን 15 ዝዀና 
ኣብያተ-ትምህርቲ ድማ ኣለዋኦ። 
ኩሎም መምህራን ናይዘን ኣብያተ-
ትምህርቲ ደቂ’ቲ ከባቢ ስለ ዝዀኑ፡ 
ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን 
ዘጋጥም ጸገም የለን። ኣብ መዳይ 
ሕክምና’ውን ከምኡ ደሓን ዝዀነ 
ኣገልግሎት’ዩ ዘሎ። ሽዱሽተ ትካላት 
ጥዕና፡ ክልተ ኣምቡላንሳትን ብርክት 
ዝበሉ ኣጋር ሓካይምን ኣለዉ። 
ክንክን ኣደን ህጻንን ወትሩ ቀዳምነት 
እናተዋህቦ ክስርሓሉ እንከሎ፡ ኣብ 
እዋን ሕርሲ ዘጋጥም ዝነበረ ሞት 
ዕሸላት ድማ ሎሚ ዳርጋ ናብ ዜሮ 
ወሪዱ ይርከብ። ዝጸንሐ ድሑር 
ልምድታት ንምውጋድ’ውን 
ህዝቢ ኣብ ምንቃሕ ብዙሕ ስለ 
ዝተሰርሓሉን ዝተሃልከሉን፡ ኣብዚ 
እዋን ዳርጋ ክተርፍ ተቓሪቡ ኣሎ። 
እተን ከንሸብቲ ዝነበራ ኩለን ተማሂረን 
ኣብ ህዝቢ ኣንጻር ክሽቦ ደቂ-ኣንስትዮ 
ከምዝጉስጉሳ ተገይረን። በዚ ከኣ እቲ 
ንኡስ ዞባ ካብ ክሽቦ ደቂ-ኣንስትዮ 
ናጻ ምዃኑ ብወግዒ ንኽእውጅ 
ይቀራረብ ኣሎ። 
ቅድሚ ናጽነት፡ ኣብቲ ንኡስ ዞባ 

ምስ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዘራኽባ 
ክልተ ጽርግያታት ጥራይ እየን ኔረን። 
ኣቶ ዓብዱ ዶሎባ ከም ዝሓበሮ ግን፡ 
ሎሚ እቲ ንኡስ ዞባ ብጽርግያታት 
ልክዕ ዓይኒ ዓራት መሲሉ ኣሎ። 
ኣገልግሎት ስልኪ ኣልቦ ቴለፎን’ውን 
ዳርጋ ኣብ ኩለን ቁሸታት ናይቲ 

ዞባ ደ/ቀ ባሕሪ - ጸጋታቱን ልምዓታዊ ገስጋሱን 
ራብዓይን መወዳእታን ክፋል

ተስፋኣለም የማነ

ንኡስ ዞባ ክዝርጋሕ ስለ ዝኸኣለ፡ 
ህዝቢ ተጠቃሚ ናይቲ ቴክኖሎጂ 
ክኸውን በቒዑ ኣሎ። ብዘይካ ባርዓሶለ፡ 
ምምሕዳር ከባቢ ስዱሖዔላን ኣሮቢን፡ 
ኩለን ቁሸታት ደቡብ ደንካልያ 
ብጸሓያዊ ጸዓት (ሶላር) ተሓጊዘን 
ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ካብ ዒላታት 
ክሰትያ በቒዐን ኣለዋ። ኣብ ኣምቦ፡ 
ረሓይታን ዋደን ብንኡስ ዓቐን 
መስኖኣዊ ሕርሻ ተኣታትዩ 
ደሓን ዝዀነ ውጽኢት ይርከቦ 
ኣሎ። ኣብ ዳብዖ ዝበሃል ቦታ 
ተምሪ ብብዝሒ ኣሎ። እቲ 
ንኡስ ዞባ፡ ኩሉ ናይ ከበሳ 
ፍረታትን ኣግራብን ክበቑሎ 
ከምዝኽእል ብግብሪ ተረጋጊጹ 
ኣሎ። ብዓርኮብኮባይን እንስሳ 
ዘገዳምን’ውን ኣዝዩ ሃብታም 
ከምዝዀነ’ዩ ኣቶ ዓብዱ 
ዘረድእ። 
ንኡስ ዞባ ዓሰብ’ውን፡ 

ንወደባዊት ከተማ ዓሰብን 
ወሰናስናን ዝሓቁፍ ሓደ ካብቶም 
ኣርባዕተ ንኡሳን ዞባታት እዩ። 
ኣመሓዳሪ ናይቲ ን/ዞባ - ኣቶ 
ግርማይ ተኽለኣብ ከምዝሕብሮ፡ 
ሓሙሽተ መዋእለ ህጻናት፡ ሸውዓተ 
ናይ መባእታ፡ ክልተ ናይ ማእከላይ፡ 
ከምኡ ድማ ሓንቲ ናይ ካልኣይ 
ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ኣለዎ። 
46% ካብ ተማሃሮ ናይዘን ኣብያተ-
ትምህርቲ፡ ደቂ-ኣንስትዮ እየን። ህዝቢ 
ኣብ ጥዕና ዘለዎ ንቕሓት ዝሓሸ ስለ 
ዝዀነ፡ ኣሰከፍቲ ዝበሃሉ ሕማማት 
ተቐላቒሎም ኣይፈልጡን። ብዓቢኡ 
ከኣ እቲ ዝዓበየ መወከሲ ሆስፒታል 
ናይቲ ዞባ ከይተረፈ ኣብኡ ስለ 
ዝርከብ፡ ህዝቢ ጥዕናኡ ንምውሓስ 
ናብ ሕክምና ናይ ምምልላስ ዝሓሸ 
ልማድ ኣለዎ። እኹል ኣገልግሎት 
ኤለክትሪክ ክረክብ’ኳ እንተዘይጸንሐ፡ 
ብልዑል ናይ ወጻኢ ሸርፊ ኣትየን 
ኣብታ ከተማ ተተኺለን ንስራሕ 
ድሉዋት ኰይነን ዘለዋ ሓደስቲ ናይ 
ጸዓት ጀነሬተራት ግን፡ ነቲ ጸገም 
ክፈትሓኦ ተስፋታት ኣሎ። 
ብሶቬታውያን ዝተሃንጸ ትካል 

መጻረዪ ነዳዲ እትውንን ዓሰብ፡ ኣስታት 
15 ኪሎ-ሜተር ካብ ዝርሕቀቱ ቦታ’ዩ 

ኣቶ ዓብዱ ዶሎባ 

ኣቶ ግርማይ ተኽለኣብ

ማይ ብሻምብቆ ዝመጻ። ብዙሕ 
ከዛርብ ዝኽእል ናይ ማይ ጸገም 
ኣለዋ’ኳ እንተ ዘይተባህለ፡ እቲ ናብ 
ኩሉ ኩርናዓት’ታ ከተማ ዝዝርጋሕ 
50 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ መስመር 
ሻምብቆታት ግን ንልዕሊ 40 ዓመት 
ዘገልገለ ስለ ዝዀነ፡ ብሓድሽ ምትካእ 
የድልዮ ከምዘሎ’ዩ ኣቶ ግርማይ 

ዝገልጽ። ንሱ ወሲኹ፡ ኣብ ዝመጽእ 
2042 ዓ.ም፡ ንኣስታት 100 ሽሕ 
ህዝቢ ከስቲ ዝኽእል ጽሩይ ማይ 
ንምቕራብ መጽናዕቲ ድሮ ተበጊሱ 
ከምዘሎ የመልክት። ብመሰረት ዝሃቦ 
ሓበሬታ፡ እቲ ንኡስ ዞባ ክልተ ናይ 
ከተማ ኣውተቡሳት ኣለዉኦ። ኣብ 
መዳይ ሸፈነ መስመር ተንቀሳቓሲ 
ቴለፎን’ውን ጸገም ዝበሃል የብሉን። 
በረድ እተፍሪ ዘመናዊት ፋብሪካ 
ኣብ ዓሰብ ተተኺላ ስለዘላ፡ ነቶም 
ብማሕበራት ተጠርኒፎም ዝነጥፉ 
ገፈፍቲ ዓሳ ዓቢ ሓገዝ ኰይናቶም 
ኣላ። ኣብኡ ተደኲና ዘላ ትካል መፍረ 
ጨው እውን፡ ንሓያለ ነበርቲ ናይታ 
ከተማ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢረን 
ካብ ዘለዋ ፋብሪካታት ሓንቲ እያ። 
ክልተ ኢንተርናሽናል ሆቴላት፡ 

ደሓን ዝዀነ ክሊማ፡ ኣኹል ዝስተ 
ማይን ካልእን እትውንን ዓሰብ፡ 
ንወፍሪ ኣዝያ እተወናውን ከተማ 
ምዃና’ዩ ኣቶ ግርማይ ተኽለኣብ 
ዝሕብር። “ናብ ኣህጉራዊ መስመር 
ዝቐረበት ስለ ዝዀነት፡ ብዙሕ ናይ 
ወፍሪ ዕድላት ኣለዋ። 

ናብ  8ይ ክፋል ይቕጽል
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ሳሮን ሰርጹ

ሓቅታት  ብዛዕባ  ኣካላት  ወዲ-ሰብ
ወዲ-ሰብ፡ በቲ ዘለዎ ኣገራሚ ፍጥረት 

ንተመራመርቲ ሳይንስ ኵሉ ግዜ ምስ 
ኣደነቐ እዩ። ኣብ መሬት ካብ ዘለዉ 
ፍጥረታት ዓለም እቲ ፍሉይ ዝዀነ 
ጠባይን ክእለትን ዘለዎ ፍጡር’ዩ። ኣካላት 
ወዲ-ሰብ ድማ፡ ኣዝዮም ዘደንቑ ፍሉይ 
ዝዀነ ጠባያት ይውንኑ። 
፠ ወዲ-ሰብ፡ እቲ እንኮ ብስምዒት ወይ 

ካብ ውሽጡ ብዝተበገሰ፡ ንብዓት ክነብዕ  
ዝኽእል ፍጥረት እዩ።
፠ ሓንጎል ወዲ-ሰብ ካብ ብግዜ ቀትሪ 

ዝያዳ ብግዜ ለይቲ ይነቅሕ። 
፠ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተገብረ 

መጽናዕቲ፡ ናይ ምዝካር ክእለት ወዲ-ሰብ 
ብኣቃውማኡ ክጽሎ ከም ዝኽእል’ዮም 
ተመራመርቲ ገሊጾም። ኣብ ከባቢኡ 
ዘሎ ኩነታት’ውን ንናይ ምዝካር 
ክእለቱ ክትንክፍ ከም ዝኽእል እዮም 
ኣብሪሆም።
፠ ዋላ’ኳ ንእዝንና ብቐጻሊ ምጽራይ 

ጽቡቕ እንተዀነ፡ እዞም ኣብ እዝንና 
ዝርከቡ ጸጕርን ኩካዕን ግን ንእዝንና 
ከም ሽፋን ኰይኖም ካብ ዝዀነ ጕድኣት 
ይከላኸልሉ።
፠ ኣፍንጫ ወዲ-ሰብ፡ ክሳብ 50 

ሽሕ ዝበጽሕ ሽታ ክትፈሊ ትኽእል። 
ደቂ-ኣንስትዮ ዝያዳ ደቂ-ተባዕትዮ ሽታ 
ናይ ምፍላይ ክእለት ከምዘለወን ድማ 
ይግለጽ።
፠ ኣብ ኣካሊት ዝፈሪ ኣድረናሊን፡ 

ንኣካላት ወዲ-ሰብ ሓይሊ ብምፍጣር ወይ 
ብምሃብ ዝዀነ ከበድቲ ነገራት ክስከም 
ይሕግዝ።

፠ ንዩውሮን ዝተባህሉ ኣብ 
ሓንጎልና ዝርከቡ መትነኣዊ 
ወሃዮታት፡ ነሓድሕዶም 
ዝተፈላለየ ስርሓት እዮም 
ዝሰርሑ። ብዝተፈላለየ 
ፍጥነት’ውን ሓሳባት 
የመሓላልፉ። በዚ ምኽንያት 
ድማ’ዩ ሓበሬታ ሓንሳብ 
ሓንሳብ ብቕጽበት ክሓልፍ 
እንከሎ፡ ሓንሳብ ድማ ግዜ 
ዝወስድ።
፠ እቲ ዝበልሐ ሰብ እቲ ምስ 

ደቀሰ ዝያዳ ዝሓልም ምዃኑኸ 
ትፈልጡዶ? ብዘይካ’ዚ እቲ 
ዝለዓለ ናይ ምስትውዓል 
ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ፡ ንናይ ሓንጎል ሕማም 
ይቃለሶ’ዩ። ገለ ገለ ሰባት’ውን ካብ ምስ 
ተንስኡ ዘሎ ግዜ ንላዕሊ፡ ኣብ ድቃሶም 
ወይ ኣብ ሕልሞም ከም ዝበልሑ 
ዝፍለጥ’ዩ።
፠ ዋላ’ኳ ኣካላትና ምስ ሓመመ 

ሓንጎልና ናይ ቃንዛ መልእኽቲ 
ዘመሓላልፍ እንተዀነ፡ ሓንጎልና ግን 
ባዕሉ ዝዀነ ዓይነት ቃንዛ ኣይስምዖን 
እዩ።  
፠ እቶም ኣብ ዓይንና ዝርከቡ ናይ 

መተኩሮ ጭዋዳታት፡ ኣብ መዓልቲ 
ክሳብ 100 ሽሕ ግዜ ይንቀሳቐሱ። 
እዚ ምንቅስቓስ’ዚ ብኣእጋርና ወይ 

መሓውርና ምስ ነንቀሳቐሶ ክሳብ 80 
ኪሎ ሜተር ዝበጽሕ ርሕቀት ክንጎዓዝ 
ኣለና ማለት’ዩ።
፠ ወድ-ሰብ ብህጻኑ እንከሎ ርእሱ 1/4 

ካብ ኣካላቱ ትምዘን። 25 ዕድመ ምስ 
ገበረ ግን፡ 1/8 ካብ ኵሉ ሚዛን ሰብነቱ’ያ 
ትኸውን። እዚ ማለት፡ ርእሲ ካብ ኵሉ 
ኣካላት ወድ-ሰብ እታ እንኮ ቀስ ኢላ 
ዕብየታ ትውስኽ ክፋል’ያ።
፠ ስኒ፡ እቲ እንኮ ባዕሉ ክዕረ ዘይክእል 

ኣካል ወዲ-ሰብ እዩ።
፠ ዓይንና፡ ካብ ንውለድ ኣትሒዝና 

ሓደ ዓይነት ዓቐን ክህልዋ እንከሎ፡ እዝንን 
ኣፍንጫን ግን ክሳብ ዕለተ ሞትና ዕብየተን 
ኣየቋርጻን እየን።

   ጥዕናዊ  ጥቕምታት  ለሚን
ለሚን፡ ብዙሕ ጥዕናዊ ጥቕምታት ዘለዎ 

ፍሩታ እዩ። ለሚን፡ መግቢ ንምሕቃቕ 
ይሕግዝን ድርቀት ይከላኸልን። ለሚን፡ 
ብዘይካ ኣብ ጸባ ካልእ ኣብ መዓልታዊ 
ሂወትና እንሰርሖ መግቢ ቀጻሊ ቀቁሩብ 
ጸሚቚና ምስ እነንጥበሉ ንምሕቃቕ 
መግብን ካልእ ሕማማት ንምክልኻልን 
ይሕግዝ። ብዘይካ’ዚ መግቢ ምስ በላዕና 
ለሚን ዘለዎ ማይ ምስ እንሰቲ ደምና 
ንምጽራይ ይሕግዝ።
፠ ብሰንኪ ቁሪ ይኹን ካልእ ዝተፈላለዩ 

ኣጋጣሚታት ረስኒ ክስምዓና ይኽእል 
እዩ። ለሚን ብረስኒ ንዝመጽእ ረሃጽ ወይ 
ታህታህ ምባል ከጉድለልና ይኽእል።
፠ ለሚን ስንና ንምሕካም ይጠቅም እዩ። 

ሓድሽ ለሚን ጸሚቚና ኣብቲ ዘቐንዝወና 
ክፋል ኩርምትና ምስ እንጉጽጉጾ ቃንዛ 
ከህድኣልና ይኽእል። ብዘይካ’ዚ፡ ግርጻንና 
ዝደሚ ምስ ዝኸውን ለሚን ገይርና ምስ 
እንደርዞ፡ መድመይቲ ደው ከብለልና 
ይኽእል። ካልኦት ኣብ ግርጻንና ዝወጹ 
ሕማማት ከም ነድርን ሕበጥን ከሕውየልና 
ይኽእል’ዩ። ብተወሳኺ ለሚን፡ ከም ስሩዕ 
መጽረይ ስንና ክንጥቀመሉ ንኽእል 

ኢና። ኣብቲ መዓልታዊ ስንና እንሓጽበሉ 
ብራሽ ቁሩብ ለሚን ምስ እነንጥበሉ ስንና 
ንምጽራይ ይሕግዝ። ለሚን ገይርና ኣፍና 
ኣብ ንጉጽጉጸሉ እዋን፡ ምናልባት ምስ 
ዘይሰማምዓና ወይ ኣፍና ዝዀነ ነድሪ 
ምስ ዝገብር ግን ኣቋሪጽና ኣፍና ብማይ 
ንጎጽጉጾ።
፠ ጽማቚ ለሚን፡ ኣብ ጸጕሪ ብዙሕ 

ጥቕምታት እዩ ዘለዎ። ጽማቚ ለሚን፡ 
ንፎሮፎር፡ ንምርጋፍ ጸጕርን ንምምሕማሕ 
ጸጕርን ይፍውስ። ጽማቚ ለሚን፡ ጸጕርና 
ምስ እንለኽዮ ናይ ገዛእ ርእሱ ነጸብራቕ 
ክገብር ይሕግዝ።
፠ ለሚን፡ ተፈጥሮኣዊ ናይ ረኽሲ 

መድሃኒት ብምዃኑ ኣብ ቆርበትና ዝወጹ፡ 
ዝዀነ ዓይነት ሕማማት ንምፍዋስ ይጠቅም። 
ጽማቚ ለሚን፡ ካብ ምሒር ጸሓይ ዝመጽእ 
ምንዳድ ቆርበት ገጽ የዝሕል። ብዘይካ’ዚ 
ኣብ ገጽና ንዝወጹ ፈጸጋ፡ ዕንፍሩርን 
ብሰንኪ ዕድመ ምውሳኽ ዝመጽእ ምዕጣር 
ገጽን የተዓራርን የጥፍእን። ቆርበትና ሰሓ 
ምስ ዝገብረልና፡ ለሚን ምስ ንለኽዮ 
ክፍውሰልና ይኽእል’ዩ። ጽማቚ ለሚን፡ 
ብዘይካ ብደገ ክፍሊ ኣካላትና ምልካይ፡ 

ኣብ 1960 ኣብ ከተማ ቫልዲቪያ 
- ሃገረ ቺለ፡ ክሳብ 9.5 ዝዓቐኑ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ 
ነይሩ። እዚ ቁጽሪ ምስ 178 ጊጋቶን 
ዝበጽሕ ሓይሊ ዝተመዓራረየ እዩ። 
ብተወሳኺ፡ እዚ ሓይሊ ክሳብ 
ሓደ ሽሕ ዝበጽሕ ኣቶሚክ ቦምብ 
ብሓደ ክትኮስ ከሎ ማለት’ዩ። 
እዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ’ዚ፡ ኣብ 
ቫልዲቪያ ጥራይ ዘይኰነ፡ ክሳብ 
ሃዋይ ማለት ክሳብ 696 ኪሎ ሜተር 
ርሒቑ ዝርከብ ቦታ ተሰሚዑ’ዩ። 
እዚ ኣብ ከተማ ቫልዲቪያ ዘጋጠመ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ሂወት 6 ሽሕ 
ሰባት ቀዚፉ፡ ክሳብ ናይ 1 ቢልዮን 
ዶላር ዝበጽሕ ንብረት’ውን ኣዕንዩ።
ኣብ 26 ታሕሳስ 2004፡ ኣብ 

ሱማትራ - ሃገረ ኢንዶነዥያ፡ 

  ትፈልጡዶ
ንመሬት ህንዳዊ ውቅያኖስ ሃሪሙ 
ብመጠን ካብ 9.1 ክሳብ 9.3 
ማለት ልዕሊ 32 ጂጋቶን ዝበጽሕ 
ሓይሊ ዘለዎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 
ኣጋጠሙ። በዚ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ 
ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ 
ሱናሚ ክፍጠር ክኢሉ። እዚ ክስተት፡ 
ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዘጋጠመ 
እቲ ዝዓበየን ዝበርትዐን ኩነት 
ነይሩ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ 
ከተማታት ሂንዲ’ውን ሓሙሽተአን 
ብማዕበል ሱናሚ ተሃስየን’የን። እዚ 
መጥቃዕቲ’ዚ፡ ክሳብ ታይላንድን 
ማልዲቭን’ውን በጺሑ እዩ። ኣብ 
ውሽጢ ዓሰርተ ደቒቕ ሂወት 100 
ሽሕ ሰባት ክቐዝፍ እንከሎ፡ ልዕሊ 7 
ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንብረት’ውን 
ኣዕንዩ።

  ጽልኢ! ዋላ’ኳ ኣብ እዋን ሰላም ብፍቕሪ ዝኽወል 
እንተዀነ፡ ኣብ እዋን ኲናት ግን ንሱ እዩ ዝነግስ።
                           ሆዋርድ ትሩማን  
  ቀጥታዊ ምጥቃም ሓይሊ፡ እቲ ዘይብሱል መፍትሒ ናይ 

ዝዀነ ሽግር’ዩ። ኵሉ ግዜ ከኣ ብዓበይቲ ሃገራትን ህጻናትን 
ይትግበር።
                          ዴቪድ ፍሬድማን                                          
  ሰላም፡ ኲናት ዘይምህላው ማለት ኣይኮነን። ሰላም፡ ልቦና 

ናይ ኣእምሮ፡ ሃለዋት፡ ርእሰ ተኣማንነትን ፍትሕን’ዩ።
                                   ስፒናዞ                                                   
                                    ስዒድ ሳልሕ                                              

ጥቕስታት ናጽነት

ከም ፈሳሲ ጽማቚ ለሚን ምስ ምዉቕ 
ዝበለ ማይን መዓርን ሓዊስና ምስ እንሰትዮ 
ቆርበትና ጽቡቕ ወዝ ክገብር ይሕግዝ። 
፠ ለሚን፡ ካብ ውሽጣዊ መድመይትን 

ረኽስን ይከላኸል። ኣፍንጫና ቀጻሊ ንደሚ 
እንተዀይንና ኣብ ጡጥ ንእሽተይ ለሚን 
ጸሚቚና ኣብ ውሽጢ ኣፍንጫና ምስ 
እንገብረሉ መድመይቲ ደው ከብለልና 
ይኽእል።
፠ ሚዛን ሰብነትና ንምቕናስ፡ ለሚን 

ምስ ውዑይ ማይን መዓርን ምስ እንሰቲ 
ሚዛንና ከመዓራርየልና ይኽእል።
፠ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ወይ ኣዝማ 

ምስ ዝህልወና፡ ለሚን ብቪታሚን “ሲ” 
ኣዝዩ ሃብታም ስለ ዝዀነ ንምፍዋስ 
ይሕግዘና።
፠ ለሚን፡ ደም ናይ ምጽራይ ዓቕሚ 

ስለ ዘለዎ፡ ከም ሸሮኽን ዓሶን ዝኣመሰሉ 
ሕማማት ኣብ ምክልኻል ተራ ኣለዎ።
፠ ለሚን ጥዑም ሽታ ዘለዎ ካብ ዝዀነ 

ረኽሲ ዝከላኸል ፍሩታ እዩ። ኣብ ቁሩብ 
ምውቕ ዝበለ ማይ ለሚን ጸሚቚና 
እግርና ምስ እንሕጸቦ ጭዋዳታትና ዕረፍቲ 
ክስምዖም ይሕግዝ።

ንናይ ንግድ ናጻ ዞባ ዝኸውን እኹል 
ቦታ’ውን ኣለዋ” ድማ ይብል። ካብ 
ኣስመራን ካልእን ብመካይን ተጻዒኑ 
ዝመጻ ዝነበረ ኣሕምልቲ ሎሚ ዳርጋ 
ከምዝተረፈ ይገልጽ። እቲ ምኽንያት 
ከኣ፡ ነበርቲ ዓሰብ ነቲ ኣሕምልቲ 
ባዕሎም ኣብ ካንሸሎኦም ከፍርዩዎ 
ስለ ዝጀመሩ እዩ። “ሎሚ ኣብ 
ካንሸሎኡ ከም ጉዕበርበረ፡ ኮሚደረን 
ዝኣመሰለ ኣሕምልቲ ዘየፍሪ በዓል 
ገዛ የብልናን።” ከኣ ይብል። ብፍላይ 
ኣብቲ ምቹእ ወቕቲ፡ ዓሰብ ዝኣኽላ 
መጠን ኣሕምልቲ ናይ ምፍራይ 
ዓቕሚ ኣጥርያ ምህላዋ ኣቶ ግርማይ 
ወሲኹ ይሕብር። ኣብ ከባቢ መካዕካዕ 
ተምሪ ብብዝሒ ተተኺሉ ምህላዉ 
ዝጠቐሰ ኣቶ ግርማይ፡ ኣብ ካልእ 

ክፋል ናይታ ከተማ’ውን ክሳብ 50 
ሽሕ ዝበጽሕ ተምሪ ንምትካል መደብ 
ተታሒዙ ከምዘሎ ኣረዲኡ። 
ሓደ ካብ ቀንዲ መለለዪ ወደባዊት 

ከተማ ዓሰብ፡ ኣግራብ እዩ። እታ 
ከተማ ብኣገባብ ተተኺሎም ብክንክን 
ብዝዓበዩ ኣግራብ ዝወቀበት እያ። 
ሕጂ’ውን ብኣግራብ ዝያዳ ንምውቃባ፡ 
ንፈልሲ ዝኸውን ጐዳጉዲ ብብዝሒ 
ተዃዒቱ ኣሎ። ፈልሲ’ውን ተዓዲሉ 
ኣሎ - ብመሰረት ኣቶ ግርማይ። 
ከባቢ 80% ካብ ህንጻታት ናይታ 
ከተማ ብጣዋሉ ዝተሰርሐ ብምዃኑ፡ 
ገለኡ ኣሪጉ ብፍልሖ ክብላዕ ጀሚሩ 
ኣሎ። ጽገና ከይረኸበ ከሎ ከይዓኑ’ሞ፡ 
ንምስሊ’ታ ውቅብቲ ከተማ ከይድውኖ 
ድማ ዘየሰክፍ ኣይኰነን።

ዞባ ደ/ቀ ባሕሪ - ጸጋታቱን ...

ካብ 7ይ ገጽ ዝቐጸለ
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+ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣጥቃዒ ክለብ 
ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣንቶኒ ግሬዝማን ንምዕዳግ 
ካብ እትምድብ ኣዋርሕ ኮይኑ ኣሎ፣ እታ 
እንግሊዛዊት ክለብ ነቲ ኮኾብ ተጻዋታይ ብ86 
ሚልዮን ፓውንድ ንምዕዳግ ዘንቀደቶ መደብ 
ዳግማይ ክትክልሶ ምዃና ኣፍሊጣ፣ ምንጪ 
- ደይሊ ሚረር

እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ?
+ ኣርሰናል፡ ንኣሌክሲ ሳንቸዝ ሰሙናዊ 

270,000 ፓውንድ መሃያ ንምሃብ ድልውቲ 
ምህላዋ ተሓቢሩ፣ እቲ ተጻዋታይ ካብ 
ኣርሰናል ናይ ምውጻእ መደብ ከምዘለዎ 
ክሕበር ምጽንሑ ይፍለጥ፣ ምንጪ - ደይሊ 
መይል
+ ሊቨርፑል፡ ንወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ 

ለፕዚግ ናብይ ኬታ ንምፍራም ላዕልን ታሕትን 
ትብል ምህላዋ ተሓቢሩ፣ እቲ ተጻዋታይ፡ 
60 ሚልዮን ፓውንድ ይትመን፣ ምንጪ - 
ታይምስ
+ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ማን 

ዩናይትድ - ዋይን ሩኒ፡ ካብ ክልተ ክለባት 
ቻይና ጻውዒት ከምዝቐረበሉ ተሓቢሩ፣ እቲ 
እንግሊዛዊ ኮኾብ ተጻዋታይ፡ በተን ክለባት 
ኣብ ክልተ ዓመታት 50 ሚልዮን ፓውንድ 
ክኸፈሎ ምሕታቱ ተገሊጹ፣ ምንጪ - ደይሊ 
መይል
+ ብክለባት ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን 

ክህደን ዝጸንሐ ኣጥቃዒ ክለብ ሪያል ማድሪድ 
- ኣልቫሮ ሞራታ ብ52 ሚልዮን ፓውንድ ናብ 
ክለብ ሚላን ክሰጋገር ኣብ ጥርዚ ምብጽሑ 
ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ላ ጋዜታ ደል ስፖርት
+ ዌስት ሃም ንናይጀርያዊ ወዲ 20 ዓመት 

ኣኢናቾ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ንምዕዳግ ባህጊ 
ከምዘለዋ ኣፍሊጣ፣ ምንጪ - ለንደን ኢቭኒን
+ ጁቬንቱስ ንወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ 

ክለብ ሞናኮ ፋቢኖ ንምዕዳግ ከምእትደሊ 
ሓቢራ፣ እቲ ተጻዋታይ ብክለባት ማን ሲቲን 
ማን ዩናይትድን ክህደን ምጽንሑ ይፍለጥ፣ 
ምንጪ - ካልቾመርካቶ
+ ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ - ኣንድሬ ሄሬራ 

ናብ ባርሴሎና ከምዘይሰጋገር ክለቡ ኣፍሊጣ፣ 
ምንጪ - ኢንደፐንደንት

ሲልቫ ተፋንዩ

መደብ ጸወታ
ሎሚ

ፈስቲቫል ስፖርት
ታሽዓይ ፈስቲቫል ስፖርት ህጻናት 
ዞባ ማእከል፡ ሎሚ ኣብ ሰዓታት 

ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ስታድዩም ኣስመራ 
ብዝካየዱ ንጥፈታት ክሰላሰል እዩ፣

ኵዕሶ መርበብ
ሻምፕዮን ኵዕሶ መርበብ ዞባ ማእከል

ብድሆ - ማይተመናይ
ዓምበርበብ - ኢራብ 

ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ 
ሜዳ ቦቾፊላ ኣስመራ

ሰረ’ኣ
ኣታላንታ - ኬቮ 7፡00
ቦሎኛ - ጁቬንቱስ 7፡00

ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ
ኣርሰናል - ቸልሲ 7፡30

ኮፓ ደል ረይ
ባርሴሎና - ዲፖርቲቮ ኣላቨስ 10፡30

ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ሃል ሲቲ ማርኮ ሲልቫ ካብ መዝነቱ ከምዝተፋነወ ቢቢሲ ሓቢሩ፣ 
እቲ ወዲ 39 ዓመት ዓላሚ፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ እዩ ንማይክ ፔላን ተኪኡ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ 
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ነታ ክለብ ክኣሊ ተሰማሚዑ ዝነበረ፣ እንተኾነ ነታ ጋንታ ናብ ታሕተዋይ 
ዲቪዥን (ሻምፕዮን ሺፕ) ካብ ምውራድ ከድሕና ኣይከኣለን፣ ንሱ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ካብ 
ዘካየደን 18 ጸወታታት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ሽዱሽተ ጥራይ እዩ ተዓዊቱ፣ ኣቐዲሙ 
ንክለባት ስፖርቲን ሊዝበንን ኦሎምፕያኮስን ዝዓለመ ሲልቫ፡ ናብታ ዓላሚኣ ዋልተር ማዛሪ ናብ 
ዘፋነወት ዋትፎርድ ክሰጋገር ከምዝኽእል ይግመት፣ 

ዛሃ ውዕሉ ኣናዊሑ
ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ክሪስታል ፓላስ - ዊልፍረድ ዛሃ ንተወሰኽቲ ሓሙሽተ ዓመታት 

ኣብታ ክለብ ክጸንሕ ክታሙ ኣንቢሩ፣ እቲ ኣይቮርያዊ ተጻዋታይ ምስታ ክለብ 258 ጸወታታት 
ኣካይዱ፡ 34 ሸቶታት ድማ ኣመዝጊቡ፣ እቲ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ፡ ኣብ ፓላስ ጽቡቕ 
ብምህላዉ ውዕሉ ከናውሕ ምውሳኑ ኣፍሊጡ፣ ኣብ 2013 ብ10 ሚልዮን ፓውንድ ናብ 
ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰጋጊሩ ዝነበረ ዛሃ፡ ኣብ 2015 ዳግማይ ጠቕሊሉ ናብ ክሪስታል ፓላስ 
ምምላሱ ይፍለጥ፣

ጊቨን ካብ ስቶክ ወጺኡ
ናይ ቅድም ሓላዊ ልዳት ሪፓብሊክ ኣየርላንድ - ሻይ ጊቨን፡ ካብ ስቶክ ጠቕሊሉ ከምዝተፋነወ 

ተሓቢሩ፣ ሓላዊ ልዳት ክለባት ኒውካስል፡ ማንቸስተር ሲቲን ኣስቶን ቪላን ዝነበረ ጊቨን፡ ኣብ 
2015 እዩ ናብ ስቶክ ተሰጋጊሩ፣ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ 134 ጸወታታት ዘካየደ 
እዚ ወዲ 41 ዓመት ሓላዊ ልዳት፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ኣብ ሓሙሽተ ጸወታታት ፕሪመር 
ሊግ እንግሊዝ ተሰሊፉ፣

ዜና ብሓጺሩ
+ ተጻዋታይ ማን ሲቲ ‘ነበር’፡ ፓውሎ 

ዛባሌታ ምስ ዌትስ ሃም ንኽልተ ዓመታት 
ክጻወት ከምዝተሰማምዐ ተሓቢሩ፣ እዚ 
ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ 
ንትሸዓተ ዓመታት ምጽዋቱ ዝፍለጥ ኮይኑ 
ኣብዚ ቀረባ እዋን እዩ ሓሙሻይ ርእሱ ካብታ 
ማንቸስተራዊት ክለብ ተፋንዩ፣ ዛባሌታ፡ 
ኣብዛ ሓዳስ ክለቡ ንሰሙን 90,000 ፓውንድ 
እናተኸፈሎ ክጻወት እዩ፣

+ ገዲም ተጻዋታይ ክለብ ሮማ - ፍራንሲስኮ 
ቶቲ፡ ጽባሕ ሰንበት ኣንጻር ጀኖኣ ዝካየድ 
ግጥም ናይ መወዳእታ ጸወታኡ ምዃና 
ኣፍሊጡ፣ እቲ ብደገፍቲ ክለቡ ኣዝዩ ፍቱው 
ዝኾነ ወዲ 40 ዓመት ተጻዋታይ፡ ካብታ ን25 
ዓመታት ዝተሰለፈላ ክለብ ክፋኖ ኣዝዩ 
ከምዝኸበዶ ኣፍሊጡ፣ ምስ ኢጣልያ ዋንጫ 
ዓለም ዘልዓለ ቶቲ፡ ጫማኡ ናይ ምስቃሉ 
ሕቶ ክምልሽ ድልዊ ከምዘይኮነ ይውስኽ፣ 
ምስ ሮማ ፈላሚ ጸወታኡ ገና ወዲ 16 ዓመት 
እንከሎ ዘካየደ ቶቲ፡ ዛጊት 785 ጸወታታት 
ኣካይዱ፣ 307 ሸቶታት ድማ ኣመዝጊቡ፣ 
ምስ ሃገራዊት ጋንታኡ 58 ጸወታታት ዘካየደ 
እዚ ምኩር ሃዳናይ ሸቶ፡ “ካልእ ምዕራፍ ናይ 
ምኽፋት መደብ ኣለኒ” ክብል ንጹር ዘይኮነ 
ርእይቶኡ ኣብ ትዊተር ኣስፊሩ ኣሎ፣  

+ ማን ዩናይትድ ዘውዲ ዩሮፓ ሊግ ኣብ 
ዝደፍኣትሉ ብመዝነት ሓለቓ ጋንታ ዝተሰለፈ 
ኣንቶንዮ ቫለንስያ ምስታ ክለብ ክሳብ 2019 
ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ምኽታሙ ተሓቢሩ፣ 
ኣብ 2009 እግሩ ኣብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ 
ዘንበረ ወዲ 31 ዓመት ቫለንስያ፡ ክልተ ግዜ 
ዋንጫ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ከልዕል ክኢሉ 
እዩ፣

+ ኮኾብ ተጻዋታይ ጁቬንቱስ ማሪዮ 
ማዙኪች፡ ምስ ክለቡ ክሳብ 2020 ዘጽንሖ 
ሓድሽ ውዕል ምኽታሙ ተሓቢሩ፣ እቲ 
ክሮኦሽያዊ ተጻዋታይ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 
48 ጸወታታት ኣካይዱ፡ 10 ሸቶታት ድማ 
ኣመዝጊቡ፣ ብዘይካ ሸቶ ምምዝጋብ፡ 
ውዱኣት ኮዓሳሱ ንደቂ ጋንታኡ ዝህንድስ 
ማንዙኪች፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ሸሞንተ 
ኮዓሳሱ ንደቂ ጋንታኡ ምቕባሉ ጸብጻባት 
ይገልጹ፣ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ ባየር 
ሙኒክ ዝነበረ ማንዙኪች፡ ጁቬ ዘውዲ ሰረ’ኣን 
ኮፓ ኢጣልያን ከተልዕል ዓቢ ኣስተዋጽኦ 
ነይርዎ፣ ብተወሳኺ እውን ኣብ ግጥም 
ፍጻመ ሻምፕዮንስ ሊግ ንኽትበጽሕ እጃሙ 
ምብርካቱ ይፍለጥ፣ ከክልተ ዓመታት ኣብ 
ዎልፍስበርግን ባየር ሙኒክን ዝተጻወተ 
ማንዙኪች፡ ቅድሚ ኽልተ ዓመታት እዩ ካብ 
ኣትለቲኮ ማድሪድ ብ19 ሚልዮን ፓውንድ 
ናብ ጁቬንቱስ ተሰጋጊሩ፣

+ ተጻዋታይ ማን ሲቲ ጋኤል ክሊቺ ካብታ 
ክለብ ምፍናዉ ኣፍሊጡ፣ እቲ ፈረንሳዊ 
ተጻዋታይ ኣብ 2011 እዩ ካብ ኣርሰናል ናብ 
ማን ሲቲ ተሰጋጊሩ፣ ኣብ ሜዳ ኢትሓድ 
ንሽዱሽተ ዓመታት ዝጸንሐ ክሊቺ 192 
ጸወታታት ኣካይዱ፣

** ** **

ጂምካና 
ኣብ ከባቢ ቤት ገርግሽ ክካየድ’ዩ

እዚ ውድድር’ዚ፡ ኣብ ሓጺር ርሕቀትን 
ብኣዝዮም ፈተንቲ ኩርባታትን ዝሓልፍ ምስ 
ምዃኑ፡ ሞተር ንዘሕንን ዘሎ ተቐዳዳማይ 
ጥንቃቐ፡ ብልሒ፡ ምስትውዓል፡ ቅልጣፈ. . 
. ኮታ ውሕልነት ይሓቶ፣ ቅድሚ ሽዱሽተ 
ኣዋርሕ ኣቢሉ ኣብ ዝተኻየደ ቦኽሪ ውድድር፡ 
ተቐዳደምቲ በዚ ዝተጠቕሰ ነጥብታት 
ተፈቲኖም፡ እቶም ነቲ መሰናኽል ዝመከቱን 
መኪና ዘየግደዐቶምን ድማ ናይ መዛዘሚ 
ባንዴራ ክርእዩ ክኢሎም፣ እንተ እቶም ድሒሩ 
ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፈንቅል ተሳቲፎም 
ተሃኖም ዘየውጽኡ ግና ነዚ ጽባሕ ንኻልኣይ 

ግዚኡን ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ናጽነት 
ኤርትራ ንዝካየድ ውድድር ሃንቀው ኢሎም 
ክጽበዩ ተገዲዶም እዮም - ኣብ ቤት ገርግሽ 
ዝእንገድ ውድድር ጂምካና!
ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም መኪናን ሞተር 

ሳይክልን፡ እዚ ጽባሕ ሰንበት ‘ንተዓዘብቲ 
ውሑስ ኣብ ዝኾነ ቦታ’ ዝካየድ ውድድር 
ምድላዋቱ ከምዘጻፈፈ ትማሊ ንጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ ኣፍሊጡ፣
እቲ ፈደረሽን ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ 

ኣብ ተፍቲሽ ሞተረ ከምኡ እውን 
ምልላይ መወዳደሪ ቦታ ተጸሚዱ ጸኒሑ፣ 
ብተወሳኺ ንሓደሽቲ ተወዳደርቲ ኣብ ሕጊን 
መምርሒታትን ናይቲ ውድድር ብክልሰ 
ሓሳብ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ከምዝሃበ ይሕብር፣
ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ከም ወትሩ ካብ 

900 ክሳብ 2000 ሲሲ ኣብ ሸውዓተ ካታገሪ 
ከምኡ ድማ ክልተ ካታገሪ ሞተር ሳይክል 
(125 ከምኡ ድማ 175 ሲሲ) ክህሉ እዩ፣
ልዕሊ 10 ሓደስቲ ተቐዳደምቲ ዝሳተፉሉ 

ውድድር 900- 1200 ሲሲ ኣብቲ ጥውይዋይ 
ዝበዝሖ ፈታኒ መወዳደሪ ዘካይድዎ ጸወታ  
መሳጢ ኮይኑ ክቐርብ ትጽቢት ኣሎ፣ እዞም 
ጀመርቲ፡ ኣብቲ ልዑል ናይ ምዕዋት ባህጎም 
ዘካይድዎ ናህሪ ድማ ንጸወታ መሳጢ ክገብሮ 
ከምዝኽእል ይእመት፣ ብዘይካ’ዚ ኣብ 1000 
ሲሲ ነባራት ትሸዓተ፡ ኣብ 1300 ኣስታት 
ሸሞንተ፡ ኣብ 1800 ሲሲ ኣርባዕተ፡ ኣብ 2000 
ሲሲን ቱርቦን ሽዱሽተ ተቐዳደምቲ ክሳተፉ 
እዮም፣ ኣብ ውድድር 1600 ግና ተቐዳደምቲ 
ኣብ ክልተ ካታገሪ (ኢንጀክሽን ካርቡራተረን) 
ክምደቡ እዮም፣

ኣብ ዝሓለፈ ውድድር፡ መወዳደሪ ቦታ 
ንብቕዓት ተቐዳደምቲ ከምዝፈተሸ ብብዙሓት 
ተንተንቲ መኪና ሃገርና ተመስኪሩሉ ኣሎ፣ 
ልዕሊ ኹሉ ኣብ ውሑስ ቦታ ምክያዱ፡ ንሓነንቲ 
ሞተር ልቦም ኣውዲቖም ኣብ ቅድድም 
ጥራይ ከድህቡ ከምዘኽኣለን ንዳንነት ድማ 
ኣዝዩ ምቹእ ኮይኑ ከምዝቐረበን ይሰማምዑ፣ 
እንተኾነ ግና ኣብ ገለ ኩርባታት ዘሎ ሕርፋፈ 
ጽርግያ ነቶም ‘ኣማተራት ስፖርታውያን’ ናብ 
ዘይተደልየ ናይ ጎማ ወጻኢታት ከምዘምርሖም 
ይገልጹ፣
ብዘይካ’ዚ፡ ጽርግያ ቤት ገርገሽ ሓንቲ 

ብምዃና፡ ውድድር ምስ ተወድአ፡ ብኽቱር 
ናይ ትራፊክ ጻዕቂ ተዓዘብቲ ክሳብ ሚዛን 
ኣብ ዘሎ ርሕቀት ቀንፈዘው ዝበሉሉ ሰዓታት 
ብኣጋኡ ፈውሲ ዘድልዮ ፍጻመ ምዃኑ 
መዘኻኸሪ የድልዮ፣  
ብሓፈሻ፡ ኣብዚ ካልኣይ ውድድር ካብ 

ናይ ቅድም ቁሩብ ርሕቀቱ ብምንካይ ሓደ 
ዙርያ 1.5 ኪሎሜተር ከምዝሽፍን ካብ ሃገራዊ 
ፈደረሽን ቅድድም መኪናን ሞተር ሳይክልን 
ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የነጽር፣

ኣርሰናል - ቸልሲ
ግጥም ፍጻመ ኤፍ ኤ ካፕ

ሎሚ ምሸት፡ ኣርሰናልን ቸልሲን 
ዋንጫ ኤፍ ኤ ንምልዓል ኣብ ስታድዩም 
ወምብለይ ክፋጠጣ እየን፣ 
ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ 

ብዘመዝገበቶ ‘ትሑት ውጽኢት’ ካብ 
ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ወጻኢ 
ዝኾነት ኣርሰናል፡ ሎሚ ምሸት ኣብ 
እተካይዶ ጸወታ ብሰንኪ ምኽሳር ወሰንቲ 
ተጻወትታ ኣብ መስመር ምክልኻል 
ማሕሚሓ ክትቐርብ ምዃና ይንገር፣ 
ላውረን ኮሸንሊ እቲ ብሰንኪ መቕጻዕቲ 

ኣብዚ ግጥም’ዚ ኣገልግሎት ዘይህብ 
ተጻዋታይ እዩ፣ ብተወሳኺ፡ ጋብሪኤል 
ብሰንኪ ማህሰይቲ ኣብዚ ግጥም ከምዘይስለፍ 
ክረጋግጽ እንከሎ፡ ጊብስን ሙስታፊን ከኣ 
ምስላፎም ኣብ ምልክት ሕቶ ይርከብ፣ 
ንኣስታት 13 ኣዋርሕ ምስ ቀዳሞት 

11 ዘይተሰለፈ መተሳከር፡ ሎሚ ምሸት 
ዘይምስላፍ ሙስታፊ እንተደኣ ተረጋጊጹ 
ክስለፍ ከምዝኽእል ተሓቢሩ፣ ምጭብባጥ 

ጭዋዳ ዝገጠሞ ጊብስ ተወሳኺ ሕክምናዊ 
ክንክን ክሓትት እዩ፣ እንተ ኣሌክስ 
ሳንቸዝን ቻምበርለይንን ግና ነዚ ግጥም 
ድልዋት ምህላዎም ትማሊ ኣማስያኡ 
ቢቢሲ ኣፍሊጡ፣
ዋንጫ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ብምልዓላ 

ሞራል ተጻወትታ ኣበሪኻ ናብዚ ግጥም’ዚ 
ትኣቱ ዘላ ቸልሲ፡ ብዘይካ ኣከፋፋሊ ሩበን 
ሎፍትስ ዝተረፉ ተጻወትቲ ኣብ ጽቡቕ 
ኩነታት ይርከቡ፣ ይኹን እምበር፡ ኣሰልጣኒ 
ኮንተ ካብ ዊልያንን ፔድሮን ንመን 
ከምዘሰልፍ ዓቢ ግድል ክህልዎ ምዃኑ 
ይግለጽ፣ ዊልያን ኣብ ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ 
ክስለፍ ዝወርሐ ክኸውን እንከሎ፡ ፔድሮ 
ድማ ኣብ ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ 
ክምረጽ ምጽንሑ ይፍለጥ፣ ብተወሳኺ፡ 
ኮንተ፡ ኣብቲ ግጥም ንሴስክ ፋብሬጋስ 
ብምስላፍ ኣብ ምጥቃዕ ዘድሃበ ጸወታ ክህሉ 
ወይ እውን ንማቲች ብምእታው ተወሳኺ 
ሓይሊ ኣብ ምክልኻል ደሪቡ ነዛ ጽዋዕ ናይ 

ምልዓል መደቡ ከተግብር ክሕተት እዩ፣
ሓያለ ወገናት እዚ ግጥም’ዚ ንህላወ 

ኣሰልጣኒ ኣርሰናል - ኣርሰን ቨንገር ዘነጽር 
ክብሉ ይገልጽዎ፣ ቨንገር እውን ኣብ ናይ 
ትማሊ ጋዜጣዊ መግለጺኡ፡ እዚ ውጽኢት 
እዚ ኣብ ሜዳ ኢማራትስ ናይ ምጽንሑ ሕቶ 
ከምዘይምልስን ኣብ ምስልጣን ከምዝጸንሕን 
እዩ ተዛሪቡ፣ “እዚኣ ናይ መወዳእታ ግጥም 
ኣይኮነትን፣ ዘጋጠመ እንተኣጋጠመ ካብ 
ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኣይእለን” ክብል እዩ 
ተዛሪቡ፣ ኣብ ኣርሰናል ናይ ምጽንሑ 
ተኽእሎ ብዘየነጽር ቃላት፣
ኣብ ታሪኽ ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ እዘን 

ጋንታታት፡ ኣርሰናል ብዘመገበቶ ዓወት 
ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ትርከብ፣ እዘን 
ጋንታታት ሸሞንተ ግዜ ኣብ ዝተራኸባሉ፡ 
ኣርሰናል ሸውዓተ ግዜ ተዓዊታ፣ ኣብ 
2009 ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ፡ 
ቸልሲ 2ብ1 ዝተዓወተትሉ ግጥም እቲ 
እንኮ ዓወት ናይ ዝሓለፈ 70 ዓመት ኮይኑ 
ተመጊቡ ኣሎ፣
ክለባት ለንደን ኣብ ግጥም ፍጻመ ክራኸባ 

እዚ ናይ ሎሚ ምሸት ንኻልኣይ ግዚኡ 
እዩ፣ ኣብ 2002 ኣርሰናል ምስ ቸልሲ 
ዝተራኸባሉን ኣርሰናል ተዓዊታ ካልኣይ 
ጽዋእ ናይቲ ዓመት ዘመዝገበትሉን ድማ 
ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ፣ 
20 ግዜ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዝበጽሐት 

ኣርሰናል፡ ሎሚ ምሸት እንተደኣ ተዓዊታ፡ 
13 ግዜ ነታ ጽዋእ ብምልዓል ክብረወሰን 
ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ክትሕዝ እያ፣ ኣብዚ 
ሕጂ እዋን 12 ግዜ ብምልዓል ምስ ማን 
ዩናይትድ ተመዓራርያ ትርከብ፣

** ** **
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VACANCY ANNOUNCEMENT

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

HME (Heavy Mobile Equipment) Drill Mechanic

Number required – (01)

Type of contract – Definite period (two years)

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Planning •	

Follows the “Planned Maintenance Schedule”.

Implementation of the Plan•	

Identify the highest priority for each day and focus on o 
completing relevant tasks.

Ensures good housekeeping.o 

Carries out actual maintenance and repairs of Drill Rigs in an o 

efficient and effective way in order to minimize downtime.

Performs regular inspections in order to detect potential o 
problems before they cause breakdowns.

Minimizes downtime by ensuring the best techniques are being o 
used to repair breakdowns.

Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, o 
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 o 
or other rules and standards as directed. Identifies any hazards 
in the work place.

Conducts preventative maintenance on the Drill Rigs by checking o 
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 o 
testing instruments.

Removes defective parts by using hoists, cranes and hand and o 
power tools. Examines form and texture of parts to determine 
causes of failure.

Determines changes in dimensional requirements of parts o 
by using rulers; calipers; micrometres; and other measuring 
instruments.

Understands and is familiar with basic hydraulic systems.o 

Attends technical and other training as required by supervisor.o 

Reporting•	

Compile daily; progress reports as requestedo 

  

  KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS

Qualifications:
Formal Trade for (Diesel Mechanic/Auto electrician)
Grade 12 for locals

Knowledge and Experience:
3 - 5 years relevant experience   
Technical Skills Behavioural Skills

Computer Literacy (MS Office – Intermediate, ) Communication (English)
Attention to detail Assertiveness

Analytical skill Interpersonal Relations
Mechanical & Electrical experience Integrity

Problem solving skill
Prioritizing skills & multi-

skilling
Attention to detail Ability to work towards strict 

deadlines

General Information and other requirements:
Place of Work :              Bisha. 
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 Permit Affairs,
                  P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ግርማይ ሃይለ ተፈሪ ምባል ተሪፉ፡ ግርማይ 
ቀለታ በላይ ስም ኣደይ ድማ ለተሃይማኖት 
ወልደማርያም ዕንቱራ ምባል ተሪፉ፡ ቅዱሳን 
ሃይለ ተፈሪ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/6/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 
1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ተኽለ ዘርኣይ 
በራኺን ተኸሰስቲ ወ/ሮ ለተየሱስ ገ/
ልኡል +7 ዘሎ ናይ ሲቪል ክርክር ግይዳይ፡ 
ተኸሰስቲ ቁ/2.4ኣቶ ገብርኤል ኣርኣያ፡ 
2.5ኣቶ ሙልጌታ ኣርኣያ፡ 2.6ኣቶ ዳኒኤል 
ኣርኣያ ብመጸዋዕታ ክቐርቡ ስለዘይከኣሉ፡ 
ተጸዊዖም ን14/6/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ንግዲ 
መጋባኣያ ቁ/40 ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም 
ጉዳዮም ኣብ ዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ ቤ/ፍ 
የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ 
ማእከል ከተማ

ከሳሲት ወ/ሮ ሳምራዊት ኣስመሮም፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ኣንገሶም ኣላኣዛር ተድላ ብናይ 
ሰብኣይን ሰበይትን ጉዳይ ተኸሲስካ ስለዘለኻ፣ 
ባዕልኻ ወይ ሕጋዊ ወኪል፡ ን22/6/17 ኣብ 

ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ብቤተ ዘመድ 
ሽማግለ ተመሪሑ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ከሳሲት ወ/ሮ ልዋም ተኽለሃይማኖት 
ሃብተማርያም፡ ተኸሳሲ ኣቶ ኣቤል 
ዓንደሚካኤል ጸጋይ ብናይ ሰብኣይን 
ሰበይትን ጉዳይ ተኸሲስካ ስለዘለኻ፣ ባዕልኻ 
ወይ ሕጋዊ ወኪል፡ ን19/6/17 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ብቤተ ዘመድ 
ሽማግለ ተመሪሑ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ 
4 ኣስመራ

ኣቶ ብእምነት መብራህቱ ዘርአ፡ ኣቦና 
ኣቶ መብራህቱ ዘርአ እማሃጽዮንን ኣደና 
ወ/ሮ ንግስቲ በርሀ ገብረሂወትን ስለዝሞቱ፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን22/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ 
ጻዕዳክርስትያን

ወ/ሮ ኣስገደት ጊላይ ወልደኣብ፡ በዓል 
ቤተይ ታረቀ ገ/እዝግኣብሄር ተስፉ ስለዝሞተ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
7 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/6/17 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።
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Libya Oil Eritrea

Vacancy Announcement
Libya Oil Eritrea is looking for suitable candidates to fill the following posts:-
1.
Job Title  :-    Sales Representative

Required : -   One

Basic Requirements: 

Age   :-  Under 40 years
Education  :-  BAC Degree in Mechanical Engineering 
Work Experience  :- Minimum of 3 years experience in related field
Additional Requirements:

   :-  Diploma in Microsoft office computer applications
   :-  Fluent in written and spoken English
   :-  Minimum of 2nd grade driving license
   :-  Fulfilled National Service requirements

Major Duties and Responsibilities:

Investigate and analyze the market to have good knowledge of it- 
Works as a focal person on Lubricants Technical support- 
Provide Technical & Marketing support functions to customers / dealers- 
Follow up and control the Activities & Performance of all customers or - 
dealers
Draw effective sales plan and programs- 
Effectively Promote and develops Sales and profitability of the Company- 
Ensure Flawless execution of activities with emphasis on Safety Health and - 
Environment.
Ensure all assets installed at customer / dealer sites are well maintained and - 
recorded
Establish effective link between the Marketing Manager and the customers / - 
Dealers.
Compile up to date sales data of all customers & prepare the required periodic - 
reports
Assist the Sales and Marketing Manager in preparing annual plan and budget - 
of the department

Place of Work :-  Asmara with frequent upcountry travels
Salary  :-  As per Company Salary Scale & Remuneration package

2.

Job Title  :-    Assistant Finance Manager

Required : -   One

Basic Requirements: 
Age   :-  35 to 44 years of age
Education  :-  BA Degree in Accounting from Recognized 

        University & on final completion of ACCA
Work Experience  :- Minimum 10 years & above as a Finance Controller

or Chief Accountants or worked with recognized Audit as 
Senior Auditor

Additional Requirements:
   :-  Diploma in Microsoft office computer applications
   :-  Fluent in written and spoken English
   :-  Fulfilled National Service requirements

Major Duties and Responsibilities:

Insure integrity of the financial organization & process, business controls and - 
financial reporting of the Company including cash flows.
Responsible to insure that risks related to key assets and activities properly - 
managed and statutory and group policies and reporting procedures are 
compiled with.
Participate in defining and upraising corporate targets and prompt control - 
awareness.
Participate in planning and budgeting for both Capex and Revex.- 
Insure that sound administrative Company policies and procedures are in - 
place.
Develop competence.- 

Location :  Asmara Head Office

Performance Dimension:
Has interpersonal skills, team work, functional experts- 
Leadership skills.- 
Has effective report writing both internal & external coupled with effective - 
communication
Able to challenge & come up with alternative solutions.- 

Salary      : As per Company scale
3.
Job Title  :-    Corporate Accountant

Required   : -   One

Basic Requirements: 

Age   :-  35 to 40 years of age
Education  :-  BA Degree in Accounting from Recognized 

       University
Work Experience :- Minimum 10 years & above as a Finance  Controller or Chief   
   Accountants or worked 

   with recognized Audit firm as Senior Auditor
:- Advantageous attending in ACCA courses

Additional Requirements:
   :-  Diploma in Microsoft office computer applications
   :-  Fluent in written and spoken English
   :-  Fulfilled National Service requirements

Major Duties and Responsibilities:
Able to prepare & produce accurate Financial Statement and cash flow on Time - 
and make correct & accurate account reconciliations
Able to write appropriate reports in comparative with prior years and budgeted - 
plan.
 Able to make correspondence within and outside the Company- 
Effective communication skills.- 

Location  :  Asmara Head Office
Salary       : As per Company scale

4.
Job Title :-    Relief Accountant
Required : -   One
Basic Requirements: 

Age   :-   30 to 40 years of age
Education  :-  BA Degree in Accounting or in Management or

     Diploma in Accounting
    from recognized University or collage

Work Experience :- Minimum 5 to 10 years in related field as senior 
       Accountant

 
Additional Requirements:

    :-  Diploma in Microsoft office computer applications
    :-  Fluent in written and spoken English
    :-  Minimum of 2nd grade driving license
    :-  Fulfilled National Service requirements

:-  Arabic is advantageous

Major Duties and Responsibilities:
Able to relief when ever employees’ are on annual leave or any other reasons- 

Salary  :- per Company’s salary scale.

Location :- Asmara Head Office.

5.
Job Title  :-  Mechanics
Required  :-  Two
Basic Requirements:

Age   :-  20 to 40 years of age
Education  :-  An Auto or General Mechanic from a recognized 
       Technical or a Vocational School
Work Experience :-  A minimum of 3 years experience in related fields.
Additional Requirements :-   2nd Grade Driving License.

   :-   Very good English in writing and spoken

Location  : - Asmara but frequent travelling to various Company 
       sites within the country.

Salary   :- As per Company’s scale.

6.
Job Title  :-  Fuel Hand
Required  :-  Two
Basic Requirements:

Age   :-  25 to 40 years of age
Education  :-  Driver with a minimum 4th Grade Driving License and a 

        high school education.

Work Experience :-  A minimum of 5 years driving.

Additional Requirements:- Preferably with Technical back ground.
    Very good English in writing and spoken 

Location  :-  Asmara International Airport.

Salary   :-  As per Company’s scale.

Only short listed applicants shall be considered for an interview. 
Applicants are required to submit a hand written application letter, CV and non returnable 
copies of all relevant support documents to our secretary at our office, within 5 days from 
the date of announcement on the news paper.

Address:-  Libya Oil Eritrea, Liberty Avenue No. 100, Asmara, Eritrea
Telephone 126673
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ስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤት
ሃብቶም ኢዮብ

ዘቢብ ዘቢባ
ዝሓለፈ ቅንያት ቅነ ናጽነት’ዩ ነይሩ። 

ዘቢብን ዘቢባን እውን ከም ኩሉ ሰብ ናጽነት 
ኣብ ምጽምባል እየን ቀንየን። ትማሊ ዓርቢ 
ብኣጋጣሚ ኣብ ከባቢ ገዛውተን ረኺበየንስ 
ቊሩብ ኣዕሊለናኒ ነይረን። ንመዓልቲ ናጽነት 
ዝኸውን መዝሙር ከዳልዋ፡ ድራማታት 
ክሰርሓን ካልእን ስለዝቐነያ መጽናዕተን 
ኣፍኲስ ኣቢለንኦ ቀንየን። ስለዚ ኸኣ፡ 
“ሓንሳእዶ ከዛርበክን?” እንተ በልኩወን ግዜ 
ከም ዘይብለን ነጊረናኒ።  
“ኣብኡ ከለና ብጠጠውና ገለ ክሓተክን?” 

ኢለየን ኣነ።
“ሕራይ!” መሊሰን ክልቲአን።
“መዓልቲ ናጽነት ከመይ ነይሩ?” ሕቶይ 

ጀሚረለን።
“ኣብ ገዛውትና ፍሉይ ነገር ገይርና። እዚ 

ኸኣ እቶም ደቂ ገዛውትና ተኣኪብና ኢና 
ገይርናዮ። በይንና መኣዲ ከም እንቕረብ 
ገይርና። ሽዑ ንሓደ ዓቢ ኣቦ መኣዲ ሃቡና 
ኢልናዮም፡” ምስ በለትኒ ዘቢባ ተሓጒሰላ።
“ሽዑ ኸ?” ሕቶይ ቀጺለ።
“ሽዑ ድኣ፡” ቀዲማ ዘረባ ጀሚራ ዘቢብ። 

“ሽዑ እቶም ሰብኣይ ‘ሕራይ እዞም ደቀይ’ 
ኢሎም መኣዲ ኣምጺኦምልና። ሓደ ካልእ 

ሰብኣይ ግን ‘እንታይ’ዩ ንቘልዑ መኣዲ 
ኢልካ ዘረባ’ኸ?’ ኢሎም፡” ዘቢብ ብፍሽኽታ 
ናብ መሓዝኣ ስለ ዝጠመተት ነቲ ዝቕጽል 
ዘረባ ዘቢባ ከም እትምልኦ ገመትኩ። መነን 
መዓስ ትዛረብ ብምጥምማት’የን ዝረዳድኣ።
“እቶም ፈለማ ዝረኸብናዮም ሰብኣይ 

ግን ‘ግደፎም ንዕኦም ዘይኰነ ንመንዶ 
ክዀነና’ዩ። ንሶም እንድዮም ዕንበባና። 
ገረብ ዕንበባ ዘይብሉ እንተዀይኑ ትርጉም 
የብሉን፡ ኣይፈርን’ዩ። እዚኦም ከኣ ዕንበባናን 
ፍረናን’ዮም። ስለዚ ጸጽብቚ ንዕኦም’ዩ 
ዝግባእ። እምበር ንሕና ድኣ ዝኣኽለና 
በሊዕናላ እንዲና ነዛ ዓለም’ ኢሎም 
ተዛሪቦሞም። እተን ሰበይቲ እንታይ’የን እሞ 
ዝበላ ዘቢብ?”
“እቶም ሰብኣይ ጣይታን መቐረቢ 

መኣድን’ዮም ሒዞምልና መጺኦም። ጽንሕ 
ኢለን ሓንቲ ተዓጣቒት ዝነበራ ሰበይቲ 
ጸብሒ ሒዘን መጺአን። ነቶም ሓደ ሰብኣይ 
‘ኣይትሃብዎም’ ክብሉ ምስ ሰምዓ ‘እንታይ 
ዘረባ ኢኻ ተስምዓና ዘለኻ? ንስኻስ ቈልዓ 
ከይኰንካዶ ዓቢኻ ኢኻ? በዓል ንስኻ  እቲ 
ዂሉ ተሰሪሑ ምስ ተወድአ ኢኹም 
መጺኹም። ንሳቶም ግን ንፉዓት’ዮም። እዚ 

ኩሉ ዳስ ኣብ ምሽላም፡ ኣብ ምልእኣኽ፡ 
ኣቕሑ ኣብ ምግዕዓዝን ምሕጻብን ተካሎም 
ቀንዮምሲ ምብላዕ ክተከልኦም?’ ምስ 
ተቛየቛኦም ስቕ ኢሎም፡” በለት ዘቢብ።
“እሞ ንበይንኹም ተቐሪብኩም 

ማለት’ዩ?”
“እወ!” በላኒ ብሓባር።
“እሞ ተሓጒስኩምዶ?”
“ከመይ ድኣ ዘይንሕጐስ? ከምቲ እተን 

ሰበይቲ ዝበልኦ ንሕና ብዙሕ ንለኣኽ። 
ገሊኦም ዓበይቲ ግን ክዳኖም ኣጽርዮም ኣብ 
ምብላዕ ጥራይ’ዮም ዝመጹ። እቲ ዝበልናዮ 
ስለዝተሰማዕና ደስ ኢሉና። ድሓር ከኣ በቲ 
ዓቕምና ማዕሪኦም ከም እንሰርሕ ፈሊጥና፡
” በለት ዘቢብ።
“እተን ክንብለካ ዝጸናሕና ሰበይቲን 

ካልኦትን ‘ዕልልል’ ከማን ኢለናልና፡” በለት 
ስቕ ኢላ ክትሰምዕ ዝጸንሐት ዘቢባ። ሰዓታ 
ድሕሪ ምምልካታ ከኣ ብጐቦ ዓይና ናብ 
ዘቢብ ጠመተት።
ገለ ነገር ክበሃሃላ ምዃነን ከኣ ተረድኣኒ። 
“ኣብ ዝዀነ ኣጋጣሚ ኣብ ገዛውትኹም 

ነቶም ነኣሽቱ ከምዛ ክንብለካ ዝጸናሕና 
ግበሩሎም። ሕጂ ግን ከምዛ ዝበልናካ 
ህዉኻት ኢና’ሞ  ቻው፡” ኢለናኒ ናብ 
ጉዳየን ከዳ። 

ቅድሚ ኣስታት 1500 ዓመታት ኣኽሱም 
እቲ ዓቢ ንግስነት ብሴማውያን ተተኽለ። 
እዚ ንግስነት ንዝበዝሕ ክፋላት ናይ ሎሚ 
ኤርትራን ትግራይን ማእከል ዝገበረ’ዩ ነይሩ። 
ኣብ ግዚኡ፡ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ንግስነታት 
ዓለም ነበረ። እዘን ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝርከባ 
ኣዱሊስ (ዙላ)፡ ቆሓይቶ፡ መጠራ፡ ከስከሰ 
ዝበሃላ ታሪኻውያን ቦታታት፡ ብዘመን 
ንግስነት ኣኽሱም ዝተደኰና ዓበይቲ ናይ 
ንግድ ቦታታት እየን ነይረን።  ዝተፈላለየ 
ኣቑሑ በዘን ከተማታትን ኣዱሊስን ኣቢሉ 
ባሕሪ ይሰግር፡ ብእአን ኣቢሉ ድማ ንውሽጢ 
ይኣቱ ነበረ። ኣኽሱም ምስ ግብጻውያን፡ 
ግሪኻውያን እናተራኸበት፡ ብዙሕ ስልጣንን 
ሃብትን ደለበት።
ቀንዲ ወደባ፡ ኣዱሊስ፡ ብግዚኣ ሓንቲ 

ካብተን ዝዓበያን ውሩያትን ወደባት ዓለም 
ኢያ ነይራ። ህንጻታት ሎሚ ፈጺሙ 
ዓንዩኢ’ኳ እንተዀነ፡ ኣሰሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ 
ጥቓ ዙላ ይርከብ። 
ንግስነት ኣኽሱም’ምበኣር ሓያል ንግስነት 

እዩ ነይሩ። ከምኡ ክንዲ ዝዀነ ንብዙሓት 
ህዝብታት ክገዝእ ከኣለ። ብርቱዕ ሰራዊት 
ኣቚሙ ኸኣ ካብ ናይ ሎሚ ኤርትራን 
ትግራይን ሓሊፉ ግዝኣቱ ናብ ካልኦት 
ህዝብታት ኣስፋሕፍሐ። ኣብ ሓደ እዋን፡ 
ግዝኣት ኣኽሱም፡ ብሰሜን ክሳብ ስዋኪንን 
ዓጊግን (ሱዳን)፡ ክሳብ ምድሪ ቤጃ (ባርካ 
ሓሊፉ ክሳብ ሱዳ)፡ ብደቡብ ምድረ ኣገው 
ኢትዮጵያ፡ ማዕረ ባሕሪ ሰጊሩ ክሳብ ደቡብ 
ዓረብ በጺሑ ነበረ። 
ብዘይካ እተን ኣቐዲመን ዝተጠቕሳ፡ 

ንግስነት ኣኽሱም ካልኦት ፍሉጣት ከተማታት 
እውን ነበርኦ። ገለ ካብኣትን፡ ጽሑፍ እምኒ 
ይርከበን። ከስከሰ ሓንቲ ካብተን ፍሉጣት 
ከተማታት’ያ ነይራ።
1) 

ምእታው ክርስትና-
ኣብ መጀመርያ፡ ህዝቢ ኣኽሱም ፍሉጥ 

ሃይማኖት ኣይነበሮን። እቲ ህዝቢ በብወገኑን 
በብዝመስሎን እዩ ዝኣምን ዝነበረ። ቅድሚ 
1600 ዓመት ግን፡ ሓደ ፍረሚናጦስ ዝተባህለ 
ወዲ ሶርያ፡ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሩ ክርስትና 
እናመሃረ  ናብቲ ካብ ባሕሪ ዝረሓቐ ከባቢታት 
መጸ። ከምዚ ኢሉ ከኣ ክርስትና ናብ ንግስነት 
ኣኽሱም ኣተወ። እቲ ሽዑ ንጉስ ኣኽሱም 
ዝነበረ ንጉስ ኤዛና ምስ ስድራቤቱ ክርስትና 
ምስ ተቐበለ ድማ፡ ብዙሕ ካብቲ ህዝቢ’ውን 
ሰዓቦም።  ብድሕሪ’ዚ ካልኦት መነኰሳት ካብ 
ሶርያ መጹ። ንመጽሓፍ ቅዱስ ከኣ ናብ ግእዝ 
ተርጒሞም ንኽርስትና ኣስፋሕፍሕዎ። 
2) 

ውድቀት ኣኽሱም-
እዚ ኩሉ ምዕባለ ናይ ኣኽሱም፡ ከመይ 

ኢሉ እዩ ወዲቑ?
ኣኽሱማውያን ግዝኣቶም ክሳብ ደቡብ 

ዓረብ በጺሑ ምንባሩ ጠቒስና። እንተዀነ 
ግዝኣቶም ጭካነ ዝመልኦ ነበረ። ስለዚ 
ቅድሚ 1400 ዓመት ህዝቢ ደቡብ ዓረብ፡ 
ኣንጻር ገዛእቱ ኣኽሱማውያን ተላዕለ። 
ሽዑ ሓይሎም ዝነበሩ ፋርሳውያን ዝበሃሉ 
ህዝቢ እስያ (ሎሚ ኢራናውያን እንብሎም)፡ 
ንደቡብ ዓረብ ወረሩ። ህዝቢ ደቡብ ዓረብ 
ከኣ ምስኦም ሓቢሩ ንኣኽሱማውያን ካብ 
መሬቱ ሰጐጎም። ፋርሳውያን ካብዚ ሓሊፎም 
ንቐይሕ ባሕሪ ተቘጻጽርዎ። ኣኽሱማውያን 
ከም ቀደሞም ምዕቡል ንግዲ ከካይዱ 
ስለ ዘይከኣሉ፡ ወደባቶምን ከተማታቶምን 

ክደኽያን ክዓንዋን ጀመራ። ቊጠብኦም 
ስለ ዝደኸመ እቲ ናይ ቀደም ሓይሎም 
ደኸመ። 
ከምዚ ምስ ኰኑ፡ ንወራር ናይ ካልኦት 

ህዝብታት ተቓልዑ። ቅድሚ 1200 
ዓመታት ኣቢሉ ኸኣ ህዝቢ ቤጃ ካብ ሰሜን 
ንደቡብ ብምዝርጋሕ፡ ኣብ ገማግም ቀይሕ 
ባሕሪ ሰፈሩ። ክሳብ ሮራታት ሳሕል፡ ዓንሰባ፡ 
ባርካ ተዘርግሑ። ጽንሕ ኢሎም’ውን ናብ 
ከበሳታት ደየቡ። 
ንግስነት ኣኽሱም ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ 

ምስ ተባተኸ (ብቤጃውያንን ብፋርሳውያንን 
ተደፊኡ)፡ ደኺሙ ተበታተነ። ከበሳታት 
ኤርትራ ብ “ባሕሪ ነጋሲ’’ ዝተባህለ መስፍን 
ክግዛእ ጀመረ። ኣብቲ ዝተረፈ ምድርና ግን 
ሓደስቲ ግዝኣታት ማዕበለ።
3) 

ናይ ቤጃ ንግስነት-
ድሕሪ ውድቀት ንግስነት ኣኽሱም፡ 

ብዙሓት ናይ ቤጃ ንግስነት ማዕቢለን። እተን 
ቀንዲ ሰለስተ ንግስነታት ግን ባቕሊን፡ ባዚን፡ 
ጀሪን ይበሃላ። 
ንግስነት ባቕሊን፦  ካብ ሮራ ሓባብ ክሳብ 

ላዕላይን ታሕታይን ባርካ ዘሎ ቦታታት 
ይዝጋሕ ነበረ። ብመጓሰን ብሕርሻን ዝናበር 
ኰይኑ፡ ብዙሓት ከተማታት ከኣ ሃነጸ።
ንግስነት ባዚን፦  እዚ ንግስነት ናይ ናራን 

ኩናማን ንግስነት’ዩ ነይሩ። ምምሕዳር ናይዞም 
ህዝቢ ግን ብንጉስ ዘይኰነስ ብዓበይቲ ዓዲ 
ዝቘመ ባይቶ’ዩ ዝነበረ።
ንግስነት ጀሪን፦ ካብ ወደብ ምጽዋዕ 

ክሳብ ፈለግ ባርካ፡ ብደቡብ ድማ ክሳብ ዛይላ 
ሶማልያ ይዝርጋሕ ነበረ። ሓንቲ ካብተን 
ሓያለ ከተማታቱ ደሴት ዳህላክ ምንባራ 
ይንገር። 
(ምንጪ መጽሓፍ ሓጺር ታሪኽ ህዝቢ 

ኤርትራ)  

ታሪኽ

ቊጽሪ

መርሓባ ናጽነት
መብራህቲ ኢኺ ገላሂት 

ንጸልማት

ርእሲ ኩለን ዕለታት ዝያዳ 

ካልኦት መዓልታት

ሓበን ምሉእ ህዝቢ ንስኺ 

ናጽነት

ባብ ራህዋ ኣኽቲምክዮ ስቅያት

ናትና ኴንኪ ወኒንናኪ ደቅኺ

ጽባቐ ጣዕምኺ ኰይኑ ንደቅኺ

ንዓመታት ኣብ መዓሙቕ 

ነቢርኪ

ትርጉም ህላወና መርሓባ 

ንብለኪ

ስዒድ ሳልሕ 

ምምቃል ብ ቊጽሪ 4:

ሓደ ቁጽሪ ብ4 ብዘይተረፍ ይምቀልን 
ኣይምቀልን ክንፈልጥ እንተዀይንና 
እቶም ነቲ ቊጽሪ ዘቘሙ ናይ 
መወዳእታ ክልተ ቊጽርታት ብ4 
ብዘይተረፍ ዝምቀሉ ክዀኑ ኣለዎም። 
ዝምቀሉ እንተዀይኖም እቲ ዓቢ ቊጽሪ  
ድማ ብ4 ብዘይተረፍ ከም ዝምቀል 
ንፈልጥ። እቶም ናይ መወዳእታ ክልተ 
ቊጽርታት ዘይምቀሉ እንተዀይኖም 
ግን እቲ ዓቢ ቊጽሪ’ውን ብ4 ብዘይተረፍ 
ኣይምቀልን’ዩ። 
ኣብነት ቊጽሪ 1. 19233 ንውሰድ። 

እቶም ናይ መወዳእታ ክልተ 
ቊጽርታት 33 እዮም። 33 ብ4 ዝምቀል 
ማለት 4 ምስ ሓደ ቊጽሪ ተራቢሑ 
33 ይህበና ማለት’ዩ። እንተዀነ 4 ምስ 
8 ተራቢሑ 32፡ ምስ 9 ተራቢሑ ከኣ 
36 ስለ ዝህበና 33 ብ4 ከም ዘይምቀል 
ንፈልጥ። 33 ብ4 ስለ ዘይምቀል 
ድማ 19233 እውን ብ4 ብዘይተረፍ 
ኣይምቀልን’ዩ።
ኣብነት ቊጽሪ 2. 19232 ንውሰድ። 
እቶም ናይ መወዳእታ ክልተ 

ቊጽርታት 3ን 2ን እዮም። 32 ብ4 
ብዘይተረፍ ይምቀል’ዩ። ስለዚ 19232 
እውን ብ4 ብዘይተረፍ ይምቀል’ዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ሰሚራ ምምቃል ብቚጽርታት 1፡ 2 ፡ 3 እያ 
ኣቕሪባትልና ነይራ። ንሎሚ ድማ ምምቃል ብቊጽሪ 4 ክስዕብ’ዩ። 

19232 ÷  4 = 4808  
መለማመዲ፥
እዞም ዝስዕቡ ቊጽርታት ብ4 

ብዘይተረፍ ከም ዝምቀሉን ዘይምቀሉን 
ኣረጋግጹ።
212, 4,125,128
(ልምምድ ብቑዕ ይገብር፡ ንለማመድ)

ግጥሚ እተመሳቐለ ቃላት

ኣዳላዊት፡  ኤርትራ ክፍላይ (ማመት)
ማይ ተመናይ

ክቡራት ኣንበብቲ ካብዘን ኣብ ሳንዱቕ ዘለዋ ፊደላት እንተወሓደ ዓሰርተ 
ቃላት ርኸቡ። እትረኽብዎ ቃል ንትዂል ወይ ንጋድም ክህሉ ይኽእል። ሓደ 
ፊደል ሰጊርካ ቃል ምፍጣር ግን ኣይፍቀድን’ዩ። መልሲ ኣብ ዝመጽእ ክፋል 
ተኸታተሉ። 

ቃላት ርኸቡ-
ካብዛ ተዋሂባ ዘላ ሰንጠረጅ፡ ነቶም ተዋሂቦም ዘለዉ ናይ ጋድምን ናይ ትኹልን 

ቃላት ርኸቡ


