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ገጽ 6

ገጽ 7

ትብዓትን ድፍረትን

ዛንታ ካልኣይ
ገድሊ
ንምክልኻል
ሃገር

ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ምሕደራ

ነድሪ ጸላም ከብዲ (ወይቦ)

ኮሊና፡ እቲ ብሉጽ ዳኛ

ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣብ
ፍራንክፈርት - ጀርመን፡ ብ25 ሚያዝያ
ልዕሊ 6 ሽሕ ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ሰፊሕ
ህዝባዊ ሰሚናር ብማንዛ ኣካዪዱ።
ኣብ’ቲ ሰሚናር፡ ዶ/ር ጊደዎን ኣባይ
ኣስመሮም ካብ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ፡ “ብሕንቆን ሕልኮን ምዕራብ፡
ሰንደልደል ዘይብል ጥሙር መኸተ”
ብዝብል ቴማ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 80
ዓመታት፡ ፖለቲካውን ብረታውን ቃልሲ
ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ንምቚጻይ
በብመድረኹ ዝተኣልመ ውዲታትን
ዝተፈጸመ ሸርሕታትን ብሰፊሑ ድሕሪ
ምብራህ፡ ብምልኡ ብንቑሕን ሓያልን
መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ከምዝፈሸለ ገሊጹ።
“ምስጢር ሓይልን ዓወትን ህዝቢ ኤርትራ፡
ድልዱል ሓድነቱ’ዩ” ዝበለ ዶ/ር ጊደዎን፡
እዚ ጸጋ’ዚ መመሊሱ ክዂስኰስ፡ ክዂላዕን
ክድራዕን ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ሽማግለ

ኣብ ፍራንክፈርት ዶ/ር ተስፋይ ዓብለሎም፡
“ሃገራዊ ሽማግለ፡ ንጥርናፈን ውህደትን
ኤርትራዊ ዜጋ“ ብዝብል ኣርእስቲ፡
ንኣድላይነትን ዕላማን ምምስራት ሃገራዊ
ሽማግለ ኣብ ጀርመን፣ ሓላፊ ህዝባውን
ኮማውን ጉዳያት ኣብ ጀርመን ኣቶ
ካሕሳይ ተወልደ ድማ፡ ኣብ ህሉው
ምዕባለታት ዞባናን ዓለምናን ኣገዳስነት
ምሕያል ጥሙር ኤርትራዊ መኸተን
ዘተኰረ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ
ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመን ዝቕመጡ
ዜጋታት፡ ማዕከን መኸተ ወራር ኣንበጣ
ንምስሳን 61,335 ዩሮ ከምዘበርከቱ፡
ኣወሃሃዲ ሽማግለ ፕሮጀክት መኸተ
ወራር ኣንበጣ ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኾ
ሓበሬታ ገሊጹ።
ካብዚ ወፈያ’ዚ፡ እቲ ኣስታት 25 ሽሕ
ብኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ
ኤርትራ ዝተበርከተ እዩ።

ጀርመን - ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር ተኻዪዱ

ኣብ ደቀምሓረን ናቕፋን ኣኽርያን ስልጠናታት ተዋሂቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ካብ
ምምሕዳራት ከባቢ ንዝተዋጽኡ 18 ደቂኣንስትዮ ዝርከባኦም 45 መንእሰያት፡ ኣብ
ምህናጽ ሃገርን ፖለቲካዊ ውዳበን ዘተኮረ
ስልጠና ተዋሂቡዎም።
ጸሓፊ ህግደፍ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ
ኣቶ ዳኒኤል ደስታ፡ ሰልጠንቲ መእሰያት ግቡእ
ፍልጠት ብምቕሳም ብግብሪ ክሰርሕሉን ናብ
ካልኦት መንእሰያት ከሰጋግርዎን ኣዘካኺሩ።
ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ
ብወገኑ፡ ዘመናዊ ኣገባብ ምርባሕ ንህቢ

ንምትእትታውን ሞያዊ ዓቕሚ ሓረስቶት
ንምዕባይን፡ ኣብ ምርባሕ ንህቢ ስልጠና
ወዲቡ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ’ቲ ንኡስ
ዞባ፡ ኣቶ መሓመድ-ሳልሕ ዓሊ፡ እዚ ብውሱን
ቍጽሪ ተጀሚሩ ዘሎ ስልጠና፡ ኣብ መጻኢ
ብሰፊሑ ክድፋኣሉ ምዃኑ ብምሕባር፡
ኣርባሕቲ ንህቢ ወሲዶምዎ ዘለዉ ትምህርቲ
ኣብ ንጥፈታቶም መሰረታዊ ለውጢ
ከምጽኣሎም እምነቱ ገሊጹ።
ኣብ ዞባ ማእከል - ንኡስ ዞባ ኣኽሪያ

እውን፡ ብግብሪ ዝተሰነየ - ኣብ ጽገና
ሞቶረታት ማይ ዝሰልጠኑ 23 መንእሰያት
ምምሕዳር ከባቢ ድርፎ ተመሪቖም።
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ
ማእከል ኣቶ ሳምሶን ክፍለ፡ እቲ መደብ፡
ኣካል ናይ’ቲ ማሕበር ዝንባለታት መንእሰያት
ብምልላይ ዝደፍኣሉ ዘሎ ህንጸት ዓቕሚታት
ከምዝኾነ ገሊጹ።
ንኹሎም ተመረቕቲ ናውቲ ስራሕ
ክዕደል እንከሎ፡ ጸብለልታ ንዘርኣዩ ድማ
ብፍላይ ሽልማት ተዋሂቡ።

ዓዲ-ዃላ - 487 ሓረስቶት ጨቓዊት ተዓዲሎም
ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ ዓዲዃላ፡ ን487 ሓረስቶት ናይ ሓደ ወርሒ
ዝዕድሚኤን 10 ሽሕ ጨቓዊት ዓዲሉ።
እቲ ዕደላ ንካልኣይ ግዜ ምዃኑን
ብርትዓዊ ዋጋ ከምዝተዋህባኦምን፡ ካብ
ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ
ኣቶ ሳሙኤል ብኢደ ሓቢሩ።
ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ናይ መጀመርታ
ዝተዓደላ 21,741 ጨቓዊት ኣብዚ

እዋን’ዚ እንቋቑሖ ዝወልዳሉ ደረጃ
በጺሐን ምህላወን ጠቒሱ ድማ፡ “ደርሁ
ብመጠን’ቲ ዝመገብካየን ስለዘርብሓ ጥረምረ ምምጋብ ጥራይ ኣኻሊ ስለዘይኮነ
ኣሕምልቲ እውን ክምግብወን መኺሩ።
እቶም ጨቓዊት ዝተዓደሉ ሓረስቶት፡
ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ’ቲ ንኡስ ዞባ ቀረብ
መግቢ ደርሁ ብርትዓዊ ዋጋ ከዳልወሎም
ሓቲቶም።

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና
ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርኻን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ
መርመራታት፡ ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።
ንሳቶም ድማ፡ ሓደ ኣብ ግርማይካ - ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ሓደ ድማ ኣብ ባጽዕ - ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ እዮም።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ
4 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም። ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም
ዝጸንሑ፡ ሓደ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ሓደ ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ - ክልተ
ዜጋታት ግን፡ ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።
በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ትማሊ
3673 በጺሑ ኣሎ። 3496 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 12 ብሞት ዝተፈልዩ፡
165 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ እዮም።
ቀጻሊ ብዝሰላሰል ዘሎ ምፍዃስ መምርሒታት ‘ኮቪድ-19’፡ ብቐንዱ ነፍስ-ወከፍ
ዜጋ፡ ከምኡ’ውን ዝምልከተን ትካላትን ጽላታትን፡ ንኹሉ ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት
ማለት፡ ግድነታዊ ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ፡
ምሕላው ጽሬትን ምምካን እንጥቀመሎም ንብረትን፡ ብዝለዓለ ድስፕሊን ከረጋግጹ፡
ሚኒስትሪ ጥዕና ኣተሓሳሲቡ።

ሚኒስትሪ ጥዕና - 03 ግንቦት 2021

ሓበሬታ
ክቡራን ኣንበብቲ፡ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ ካብ ጽባሕ ጀሚራ፡ ከም ቀደማ ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ ክትዝርጋሕ ምዃና ንሕብር።
ን/ዞባ ኣኽርያ

ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ

ሓዳስ

ኤርትራ

4 ግንቦት 2021 - ገጽ 2

መበል 30 ዓመት ቁ.13

እቲ ካልእ ሸነኽ
ሃብተሚካኤል ዑቕባስላሴ

ትብዓት ከም ጽንዓትን ሓደ ዓቢ ተበግሶ
ንፍርሒ ምስዓርን ንብድሆታት ምብዳህን
ክውሰድ ይከኣል። ትብዓት ሓደ ዓቢ
ውሽጣዊ ሓይሊ ኮይኑ፡ ክሳብ መወዳእታ
ዕላማኻን ራእይካን ከብጻሓካ ዘኽእል
ሓይሊ እዩ። ክኢላታት ከም ዝገልጽዎ፡
ንትብዓትና ልክዕ ከም ጭዋዳታትና ምስ
ግዜ ከነትርሮን ከነመሓይሾን ንኽእል
ኢና። ፍርሒ ከም ግብ-መልሲ ክኸውን
እንከሎ፡ ትብዓት ድማ ከም ውሳነ
ክውሰድ ይከኣል። ድፍረት መብዛሕትኡ
ግዜ ከም ባህሪ ብታህዋኽ ዝዝውተር
ተርእዮ ብምዃኑ፡ ኣብ መወዳእታ ናብ
ፍርሒ ከምርሕ ይኽእል እዩ። ብኣንጻሩ
ትብዓት ሓደ ዓቢ ውሽጣዊ ሓይሊ ኮይኑ፡
ክሳብ መወዳእታ ዕላማኻ ይኹን ራእይካ
ከብጽሓካ ዝኽእል እዩ።
ትብዓት ብዓቢ ጥበብ፡ መሃዝነትን
ውሽጣዊ ሓይሊን ዝተመልአ ብምዃኑ፡
ካብ ድፍረት ክንፈልዮ ንኽእል። ሓደ
እወታዊ ስነ-ኣእምሮ ኮይኑ፡ እሩም ኣካይዳ
እዩ ዝኽተል። እወታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም
ሰባት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዕዉታት
ኮይኖም ክወጹ ንቡር ተርእዮ እዩ።
ከም ልምዲ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
ኣጋጣሚታት እንጥቀመሎም ቃላት
ብዛዕባ ትብዓትን ድፍረትን እንተደኣ
ኣስተብሂልና፡ “እከለ’ኮ ተባዕ እዩ! ደፊሩ
ከምዚ ክብል ተዛሪቡ. . .” እናበልና
ንትብዓትን ድፍረትን ክንሓዋውሶም
ንረአ። ፈላሊና እንተ ርእናዮም ግን
ፍልልይ ኣለዎም - በበይኖም እዮም።
ትብዓት ብዝያዳ በዓል እምነት፡ ግሉጽነት፡
ፍቕሪን ጥበብን የጠቓልል። ድፍረት ግን፡
ካብ ኣተዓባብያናን ከባቢናን እንለማሞዶ
ባህሪ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ደፊሩ
ዝተዛረቦ ወይ ዝደርጐሖ ዘረባ ይኹን
ዝሰርሖ ስራሕ፡ ንዳሕራዩ ከጣዕሶን
ኣብ መፈጸምታኡ ከይበጽሖ ክተርፍን

ይኽእል እዩ።
ትብዓት ሓደ ዓቢ ዲስፕሊን ስለዝኾነ፡
ተስፋ ዝመልኦ ዘረባ ንኽትዛረብ ይሕግዝ።
ደፋራት ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንተስፋን
ተስፋ ምቑራጽን ክሓዋውስዎም
ይረኣዩ እዮም። ተባዓት ሰባት ድማ፡
ንዝተፈላለዩ ሽግራት ይኹኑ ምስጢራት
ንምንጋር ኣይጽገሙን። ምኽንያቱ
ንዝመጹ ተቓውሞታትን ሽግራትን ከም
ዝምክትዎም ስለዝኣምኑ። ግሉጽነት
ሓደ መርኣያ ትብዓት ክበሃል ይከኣል።
ርትዓዊ ኣጠማምታ ክህልወካ ድማ
ይሕግዘካ። ከምቲ ሓባኢ ቁስሉ ሓባኢ
ፈውሱ ዝበሃል ማለት እዩ። ኣብ ብዙሕ
ኣጋጣሚታት ተሓታቲ ካብ ምዃን
ንምምላጥ ግሉጹነት ይጉሰ። ብሓፈሻ
ግሉጽነት ኣብ ኣተዓባብያኻ - ማለት
ብስድራ ቤትን እትዓብየሉ ሕብረተ-ሰብን
ይጽሎ እዩ። ብፍላይ ኣብ ገለ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ዓቃባዊ ባህሪ ስለዘለዎ።
ዝመጸ ይምጻእ ሽግር ብምጽንናዕን
ብተስፋን ብስራሕን ክሕለፍ እንተ
ዘይኮይኑ፡ ክብደቱ እናዘከርካ ምስቊርቋር
ፍታሕ ከተምጽእ ኣይክእልን። ሓደ
መምህር ንተማሃራዩ ስነ-ስርዓት ምስ
ዘጉድል ክእርሞ ኣብ ዝፍትነሉ እዋን፡
ብድፍረት ክመላለሶ ይጸንሕ’ሞ፡ እቲ
መምህር ስጕምቲ ክወስድ ኣብ ዝፍትነሉ
ግዜ፡ እቲ ተማሃራይ ናብ ዘይተደለየ
ለመናን ፍርሕን ይኣቱ።
ብዝያዳ
እምበኣር፡ ነቲ ክንበጽሖን ክንጭብጦን
ዝደለናዮ ነገር ውሽጥና እንተ ዘይነቐፈና
ትብዓት ኣሎና። መብዛሕትኡ ግዜ
ዘጋጥሙና ጸገማት ልዕሊ ዓቕምና
ኣይኮኑን። ስለ’ዚ ንምፍታሖም ማዕረ’ቲ
እንጭነቖ ኣይኮኑን።
ነዊሕ ጕዕዞ ካብ ዓዱ ናብ ከተማ

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

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ተስፋኣለም የማነ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ለይ-ኣውት
ሳምራዊት ሃብተ

እትስእ’ሞ፡ ብኣልኮላዊ መስተ ተኣሊኹ
ዝሓደረ መንእሰይ ብተምላስ ውሽጡ
እናተገማጠለ ናብ ገዝኡ ከምርሕ
ጎፍ ይብለኒ። ዝነበሮ ጣዕሳን ጓህን
ኣይትርኣይዎ ኣይትስምዕዎ እዩ ዘብል።
“እንታይ ኴንካ ማዕረ ክንድ’ዚ ኣልኮላዊ
መስተ ሰቲኻ?” ሓቲተዮ። “ፈተውተይ
ብዙሓት ስለዝዀኑ፡ ብሓደ ከነማሲ ኣብ

እቲ ሰብኣይ ንዚ ብዝሰምዐ፡ “ማይ ሰሓ
ገዲፉ ዋላ እውን ማይ ሓኸፍከፍ ይኹን
ኣስትይኒ ጥራይ!” ኪብል መለሰላ።
ንሳ ‘ዝተጻረየ ማይ እዩ’ እናበለት፡ ንሱ
ግን ኣዝዩ ጸሚኡ ስለዝነበረ ዋላ ‘ማይ
ሓኸፍከፍ’ ክሰቲ ተሃንደደ። ንኣብነት
ካብዛ ድፍረት ናይዚ ኣቦ እንተ ተበጊስና፡
ማዕረ ክንድኡ ድፍረት ኣይመድለዮን።
ምኽንያቱ ኣብ ማይ ዘይብሉ ቦታ ኣይኮነን
ነይሩ። ብዙሕ ዕድላት ነይርዎ እዩ። ሕጂ
ግን፡ ኣብ ክንዲ ብጥርሑ ዝሰቲ ዋጋ ማይ
ሳሓ ክኸፍል እዩ።
ትብዓት ብዘይ ዋላ ሓደ ጸገም ኣብ
ቅድሚ ነገስታት ቈይምካ ዘድለየካ
ሓሳባት ክትገልጽ የኽእለካ። ብሓጺሩ
ትብዓት ሓደ ክእለት ኮይኑ፡ ነቲ ክትገብሮ
ዝደለኻ ነገር ከተተግብሮ ዘኽእል ዓቕሚ
እዩ። ንፍርሒ ብዓቢ ተቓውሞ እትስዕረሉ
መድረኽ ክበሃል እውን ይከኣል።
መቸም ኣብዛ እንነብረላ ዓለም ክሳብ
ዝሃሎና፡ እንተስ ክብድ ዝበለ ወይ ፍኹስ
ዝበለ ሕማም ዘይትንክፎ ሰብ የለን።
እቶም ትብዓት ዘለዎም ሰባት ንሕማሞም
ብርጉእ መንፈስ ስለዝቕበልዎ ኣብ ሓጺር
ግዜ ናይ ምሕዋዮም ተኽእሎ ይዓቢ።
ዋላ እውን ኣካላቶም እንተ ሓመመ፡ ካብ
ውሽጣዊ ሻቕሎትን ዘይተደልየ ተስፋ
ምቑራጽን ክገላገሉ ይኽእሉ። እቶም
ብኣንጻሩ ከኣ፡ ሕማሞም ካልእ ሕማም
ወሊዱ ኣብ ጸገም ይኣትዉ።
ዝተፈላለየ ወልፍታት ዘለዎም ሰባት
ወልፎም ከቋርጹ ኣብ ዝውስንሉ ግዜ፡ ዝረአ
ትብዓት ብዘይ ዋላ ሓደ ጸገም ክብድህዎ
ኣይጽገሙን። ብኣንጻሩ፡ እቶም ንሓድሽ
ዓመት ይኹን ካልእ ኣጋጣሚታት
ብምጥቃም ከቋርጽዎ ዝፍትኑ ሰባት፡
ድሮ ሓድሽ ዓመት ብመስተ ተኣሊኾም
ይሓድሩ’ሞ፡ ኣብ ምትግባሩ ካብ ዓሻ
ድፍረት ዘይሓልፍ ኮይኑ ይተርፍ።
ብፍላይ ኣብ ገለ ሰባት ዝረአ ነብስኻ
እናወጻዕካ ዝግበር ኣዕናዊ ዝምድናታት፡
ሓደ ካብቶም ንምቁራጾም ትብዓት
ዝሓቱ እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እዩ መገሻ ስለ ዝነበረኒ፡ ሰዓት 4፡00 ወጋሕታ

ዝሓቱኒ ግዜ ‘ኣይፋል’ ክብል ይጽገም
እየ” ክብል መለሰለይ። ትብዓት ጐዲልዎ
- ብትብዓት ክምክቶም ምኸኣለ ጥራይ
ዘይኮነ፡ ንባዕሎም እውን ክእርሞም
ምኸኣለ።
ከም ልምዲ ኣብ ዝተፈላለየ
ኣጋጣሚ ኣብ እኩብ ሰብ ወጺእካ
ርእይቶ ክትህብ እንከለኻ ዝዝውተር
ዘረባ’ውን ኣሎ። ‘ይቕረታ ከም
ድፍረት ኣይትቑጸሩለይ!’ ዝብል።

ብሓያል ትብዓት ስለዝተመልአ ዕላማኡ
ኣነጺሩ ክነግሮም ይፍትን። ኣብ ዕላማኡ
ብምጽናዕ እውን ዓበይቲ ዓወታት
ከመዝግብ ይጅምር። ኣብ መወዳእታኡ
ወለዲ፡ ‘ለካ ንሕና ኢና ንጋገ ነይርና’
ክሳብ ዝብሉ ይዀኑ።
ስለ’ዚ እምበኣር፡ ንትብዓትን ድፍረትን
ብግቡእ ክንግንዘቦምን፡ ትብዓት
መፍትሒ ናይ በበይኖም ጸገማት
ምዃኑ ክንርድኦን የድሊ።

ትብዓትን ድፍረትን

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ሳምራዊት መለስ
ትንሱእ ፍስሃየ

ዝተጓዕዘ ሰብኣይ፡ ውራይ ሓዳሩ ከማልእ
ኮለል ክብል ድሕሪ ምውዓሉ፡ ብማይ
ጽምኢ ተሰኒፉ ናብታ ሻሂ እንሰትየላ
ዝነበርና ቤት ሻሂ እቱው በለ። “እዛ ጓለይ
ዝስተ ማይ ኣለኩምዶ? ኣስትይኒ’ባ?”
ብምባል ከኣ ሓተተ።
ኣሳሳይት፡ “ማይ ሰሓ’ዩ ዘለና ኣቦ”
ብምባል መለሰት።

ስለ’ዚ ድፍረት ከም ሕማቕ መለክዒ
ክውሰድ ይከኣል እዩ። መቸም ወለዲ
ኩሉ ግዜ ደለይቲ ጽቡቕ ውላዶም
ስለዝኾኑ፡ ሕማቕ ኮይኑ ዝተራእዮም
ነገር ዓገብ ካብ ምባል ዓዲ ኣይውዕሉን
እዮም። ውላዶም ዕላማኡን ራእይኡን
ክሃርም ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ፡ ወለዲ እቲ
ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ብጌጋ ርድኢት
ሕማቕ ኮይኑ ይራኣዮም’ሞ፡ ከቋርጾ
ጸቕጢ ይገብሩ። ንሱ ግን፡ ውሽጡ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ
ፉርቱና ኤፍሬም

ምዝርጋሕ ጋዜጣ
ቍ.ስ. 200454-07121322
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ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ገንዘብን ኣጠቓቕማኡን
ገንዘብ
ሓደ
ካብቶም
መሰረታውያን ነገራት ኣብ ህይወትና
ኮይኑ፡ ብእንገብረሉ ኣተሓሕዛ ኣብ
ህይወትና እንተስ ብጽቡቕ ወይ
ብሕማቕ ጽልዋ ኣለዎ። ኣብ ገንዘብ
ዘይውሕሉል ኣገባብ እንተደኣ
ተጠቒምካ፡ ኩሉ ግዜ ዝዙሮ እንተ
ዀይኑ፡ ኣብ ጸገም ክትኣቱ ግድን
ይኸውን።

ምስ
ገንዘብ
ዝተተሓሓዙ፡
ቅድሚ ዝዀነ ነገር ኣብ ግምት
ክኣትዉ ዘለዎም ሰለስተ ኣገደስቲ
ነጥብታት፦
1.ገንዘብ ከመይ ገይርካ ከም
እተምጽኦ ምልላይ፣ ብኸመይ
ሞያኻ ከምኡ’ውን ደረጃታትካ
ትውስኽ ምጽዓር።
2. ገንዘብ ምስ መጽአ፡ ከመይ
ዝበለ ጥበብ ተጠቒምካ ብግቡእ

ተማሓድሮ።
3. ብኸመይ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ
ንክስስን ትሰርሕ ወይ ተስርሖ
ምፍላጥ።
በዚ ነገር’ዚ ክኢላ እንተ ዘይኴንካ
ውዒልካ ሓዲርካ ክትሽገር ግድን
ይኸዉን። ኣብ ሓዳር ንኣብነት፡ ግቡእ
ኣጠቓቕማ ገንዘብ ዘይምኽኣል፡
ሓደ ካብቲ ናብ ፍጹም ዘይምቅዳው
ዘምርሕ እዩ።

ለውጢ ዘይብሉ ህይወት ትነብር
እንተደኣ ኣሎኻ እውን፡ ኣብ ግምት
ከተእትዎም ዘሎካ ነገራት ኣለዉ 1. እቲ እትደልዮ ብንጹር
ምፍላጥ’ሞ፡ ኣብ ልዕሊኡ ኣዎንታዊ
ውሳኔ ምውሳድ።
2. ዝሓዝካዮ ጉዳይ ብርእሰተኣማንነት ‘ኣብ መፈጸምታኡ
ከብጽሖ እየ’ ኢልካ ምእማን።

ሓዳስ

ኤርትራ
ሰለሙን በርሀ

መበል 11 ክፋል

ዋዜማ ወራር
ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ
ጽሑፍ’ዚ፡ ኣብ ዓመተ 1996፡ ኣብ
ምዕራብ ኤርትራ፡ ኣብ ከባቢ ዶባት
ዝነበረ ሃዋህው፡ ዝገልጽ ጽሑፍ
ቀሪቡ ነይሩ።
ሓለፍቲን ካድረታትን ወያነ፡ ኣብ
ውሽጢ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ፡
ኣብ ጸጽባሕ፡ ኣእማን ብምጭራሕ
መሬት
እናጠረሩ፡
ካብተን
ኤርትራውያን
ዝቕመጡወን
ሓያሎ ዓድታት ከባቢ ዶብ፡
“እዚ ተጠሪሩ’ዩ” እናበሉ መሬት
ብምምንዛዕ፡ ነቶም ዜጋታት ካብ
ገዛእ ግራውቶምን ዓድታቶምን
የሳጉጉዎምን
የከላብቱዎምን
ምንባሮም ተገሊጹ ነይሩ። እቶም
ግዳያት ናይዚ ስውር ምስፍሕፋሕን
ግፍዒታትን’ዚ ዝኾኑ ኤርትራውያን
ድማ፡ ግፍዒን ምግባት መሬትን ምስ
በዝሐ፡ መንግስቲ ኤርትራ ድሕነት
ዜጋታቱን መሬቱን ንምክልኻል
ኣተኩሮ ክገብር ጥርዓኖም ኣምሪሮም
ከምዘቕረቡ ገሊጽና ነይርና።
መንግስቲ ኤርትራ፡ ክሳብ’ቲ
ግዜ’ቲ፡ እቲ ዓመጽ፡ ብታሕተዎት
ኣካላት ምምሕዳር ከባቢን ሓለፍቲን
ከምዝፍጸም ዘሎ ድኣ እምበር፡
ብዓቢኡ ብኣፍልጦ ማእከላይ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውሰድ
ዝነበረ ስጉምቲ ገይሩ ይርእዮ
ኣይነበረን። ምፍንቓልን ምግፋዕን
ህዝቢ፡ ኣብ ገዛእ መሬቱን ዓድታቱን፡
ምዕናው ኣባይቲን ምጥራር
መሬትን እናሰፍሐን እናተሃንደደን
ምስ ከደ ግን፡ እቲ ጉዳይ ካብኡ
ንላዕሊ ብዕሽሽታ ዝርአ ስለዘይነበረ፡
መንግስቲ ኤርትራ፡ ብዕቱብ
ክምልከቶ ግድነት ኮኖ።
ኣብ ከባቢ ዶባት ዝነበር ህዝቢ
ብግደኡ፡ በቲ ወያነ ሰባት ኣዋፊሩ
ዝፍጽሞ ዝነበረ ግፍዒታት ተማሪሩ፡
ንኣተግበርቲ ናይቲ መደብ ፖሊስን
ካልኦት ዕጡቓትን ትግራይ ኣበርቲዑ
ክቃወሞምን ክብድሆምን ጀመረ።
ነዚ ተቓውሞ ህዝቢ ምኽንያት
ብምግባር ከኣ፡ ሰበስልጣን ክልል
ትግራይ ተወሰኽቲ ወተሃደራት
ናብቲ ከባቢ ከስፍሩ ተራእዩ።
በዚ ኩነታት’ዚ፡ ኣብ መንጎ
ዕጡቓት
ክልል
ትግራይን
ኤርትራውያነ ነበርቲ ዓድታት ከባቢ
ዶብ፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ወጥሪ
ዓረገ። ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ንምርድዳእ
ከኣ፡ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ፡ ብ23
ሓምለ 1997 ብህጹጽ ወከልቱ ናብ
ምምሕዳር ክልል ትግራይ ለኣኸ።
ወኪል ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ፡
መቐለ ኣትዩ፡ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ
ናይቲ ክልል ኣኼባ ኣካየደ።
ኣብቲ ኣኼባ ወከልቲ ትግራይ፡
ብዘይ ሕንከት፡ “ኤርትራውያን ኣብ

መሬት ትግራይ ሰፊሮም ከይኣክል፡
ኣብቲ ከባቢ ጸጥታ ከኽብሩ
ንዝተመደቡ ፖሊስን ዕጡቓትን
የሸግርዎምን
የጥቅዕዎምን”
ከምዘለው ገለጹ። ወከልቲ ዞባ
ጋሽ ባርካ ብወገኖም፡ ህዝቢ ኣብ
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ዛንታ ካልኣይ ገድሊ ንምክልኻል ሃገር
ልዕሊ ፖሊስ ኮነ ካልኦት ዕጡቓት
ትግራይ ዝፈጸሞ ዝኾነ መጥቃዕቲ
ከምዘየለ ብምግላጽ፡ ብኣንጻሩ
ፖሊስን ዕጡቓትን ክልል ትግራይ
ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፈጸምዎ
ርኡይ በደል፡ ብኣስማትን ዕለታትን
ኣሰንዮም ጭቡጥ ሓበሬታ ኣቕረቡ።
ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣብዚ ዝስዕብ
መደምደምታ ተበጽሐ፦

1) ክሳብ’ቲ ዶባት ብክልቲኡ
መንግስታት ብንጹር ዝሕንጸጽ፡
ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ከምቲ
ብ1987 (እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ)
ዝነበሮ ክጸንሕ፡
2) ብዞባ ደረጃ 8 ዝኣባላታ ሓዳስ
ኮሚቴ ቆይማ፡ ቅልጡፍ ፍታሕ
ንምምጻእ ን30 ሓምለ 1997 ኣብ
ባድማ ክትራኸብ፣
እዚ ስምምዕ’ዚ ተበጺሑ እንከሎ፡
ካብ 26-27 ሓምለ 1997፡ ሰበስልጣን
ትግራይ ኣብ ሓያሎ ወተሃደራዊ
መካይን ዝተጻዕኑ ተወሰኽቲ ዕጡቓት
ብምምጻእ፡ ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ
መናውራታት ኣካየዱ። ነቶም
ኤርትራውያን ክህድዱን ከርዕዱን
ከኣ፡ ኣብቲ ከባቢ ንዝቕመጡ
ብዙሓት መንእሰያት ተጋሩ ጠበናጁ
ዓደልዎም። ነዚ ድሕሪ ምግባር፡ ካብ
ገዛ ሸሪፍ 15 ስድራቤታት፡ ካብ ደምበ
ጭዓ ድማ 30 ስድራቤታት ካብ ገዛእ
ዓዶም ብምስጓግ፡ ካብ ግራውቲ ዝነበረ
ዘራእቶም ቦናቚሶም፡ ኣብ ገዛውቶም
ዝጸንሐ ንብረት ኣዕነውዎን ዘረፉዎን።
በዚ ድማ፡ እቶም ስድራቤታት፡
ጥኑሳት፡ ሓራሳትን ቆልዑን ሒዞም፡
ምስቲ ዝነበረ ዝናብን ዛሕልን ኣብ
በረኻ፡ ኣብ ትሕቲ ኣግራብ ክሰፍሩ
ተገደዱ።
ጎኒ ጎኒ’ዚ ግፍዒታት’ዚ፡ ሰበስልጣን
ትግራይ፡ 14 ዝኣባላታ ናይ ጎስጓስ
ኮሚቴ ብምቛም፡ ኣብቲ ከባቢ
ኣኼባታት ናይ ተጋሩ እናወደቡ፡
ኣንጻር ኤርትራን ኤርትራውያንን
ዝቐንዐ ጽዑቕ ጎስጓስ የካይዱ ነበሩ።
ኣባላት ናይዛ ኮሚቴ፡ ንተጋሩ ካብ
ምጉስጓስ ሓሊፎም፡ ናብ ሽዱሽተ
ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታት
ኤርትራ “እንታይ’ዩ ምርጫኹም?
ደም ዲኹም ትደልዩ ሰላም? ካብ
መሬትና ትወጹ” ዝብል ናይ ታህዲድ
መልእኽቲ ልኣኹ። ኣብ ልዕሊ
ሓያሎ ኤርትራውያን፡ እንተላይ
ኣንስቲን ቆልዑን ድማ ማእሰርቲን
ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲን እናበየኑ
ግፍዒታቶም ቀጸልዎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ብመስረት
ኣቐዲሙ ዝተታሕዘ ቆጸራ፡ ብ30-31
ሓምለ 1997 ኣብ ባድማ ኣኼባ
ናይታ ሓባራዊት ኮሚቴ ተኻየደ።
እቲ ኣኼባ ነቲ ብ23 ሓምለ 1997
ዝተበጽሐ ስምምዕ ምርኩስ ገይሩ
ክካየድ እኳ እንተነበሮ፡ ወከልቲ
ትግራይ፡ “ኤርትራውያን ቅድሚ

ዝኾነ ይኹን ዘተ፡ ነቲ ብ1987
ብወገን ትግራይ ዝተጠረረ ዶባት
ክቕበሉ ኣለዎም” ዝብል ገታር
ቅድመ-ኩነት ብምቕራብ እዮም፡ ነቲ
ኣኼባ ብምጉብዕባዕ ከፊቶሞ።
ወከልቲ ትግራይ “ዝተጠረረ ዶብ”

ዝበሉዎ፡ ነቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ
ቃልሲ ማለት ብ1987 ወያነ በይኑ
ዝሰኣሎ ዶብ ኮይኑ፡ እቲ ስእሊ ነቲ
ፍሉጥ ኣህጉራዊ ዶብ ብምጥሓስ
ንብዙሕ ከባቢታት ኤርትራ ኣብ
ትሕቲ ግዝኣት ትግራይ ዘእቱ
ነበረ። ወከልቲ ኤርትራ እቲ ዝቐረበ
ቅድመ-ኩነት፡ ነቲ ቅድመኡ ኣብ
ኣኼባ መቐለ ዝተበጽሐ ስምምዕ
ዝጻረር ብምዃኑ ቅቡል ከምዘይኮነ
ብምግላጽ፡ ኣቀራርባ ወከልቲ ትግራይ
ፍጹም ዘረዳድእ ከምዘይኮነ፡ ዶባት
ናይ ምውሳን ሓላፍነት ዓቢ ጉዳይ
ስለዝኾነ፡ ናይ መንግስታት እምበር
ናይታ ኮሚቴ ሓላፍነት ከምዘይኮነ
ኣትሪሮም ገለጹ። በዚ ድማ፡ ኣብቲ
ኣኼባ ዝኾነ ምርድዳእ ከይተገብረ፡
ብዘይ ፍረ ተፈላለዩ።
ደድሕሪ’ዚ ኣኼባ’ዚ፡ ሓለፍቲ
ምምሕዳር ክልል ትግራይ፡ ተወሳኺ
መሬት ናይ ምጥራርን ኤርትራውያን
ናይ ምግፋዕን ተጻባኢ ተግባራቶም
ብስፍሓት ቀጸልዎ። ኣብ ገዛ
ሸሪፍን ሓድሽ ዓዲን ዝነበረ ኣባይቲ
ኤርትራውያን ብምፍራስ፡ ኣብ
ሰሲሞን ዓዲ-ተኽላይን ዝነበረ ናይ
ኤርትራውያን ሕርሻዊ ተራድኦ
ኣዕነውዎ።
ክሳብ መፋርቕ 1997 ኣብ ዝነበረ
እዋን፡ ኣብ ምዕራብ ኤርትራ፡ ኣብ
ልዕሊ ህዝቢ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ
ዓመጽ ተግባራትን ግፍዒታትን
እናተፈጸመ እንከሎ፡ ብኻልእ ሸነኽ
ካልእ ሓደገኛ ተርእዮ እውን
ተኸስተ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ
ኤርትራ፡ ከባቢ ባዳ፡ ብወተሃደራዊ
ሓይሊ ዝተሰነየ ፍልይ ዝበለ ግህሰት
ልኡላውነት ተፈጸመ።
ብ18 ሓምለ 1997፡ ክልተ
ቦጦሎኒ ዝግመት ሰራዊት ወያነ፡ ምስ
መካይኑን ከበድቲ ኣጽዋሩን፡ ናብ
ሩባ ራጋለ ከባቢ ባዳ ተንቀሳቐሰ።
ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኣዛዚ ብርጌድ
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡
ንሓለፍቲ ናይቶም ሰራዊት ንምንታይ
ዕላማ ናብቲ ቦታ ከምዝመጹ
ምስሓተቶም፡ ብዛዕባ “እጎጉሙ”
(ናይ ዓፈር ተቓወምቲ) ሓበሬታ
ከምዝረኽቡን ንዕኦም ንምህዳን
ከምዝመጹን ገለጽሉ። ኣባላት
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
ድማ፡ ነቲ ምኽንያት ስለዝኣመኑዎ፡
ክተሓባበርዎም ብምሕሳብ፡ ናብቲ
ቦታ ክኣትዉ ፈቐዱሎም።
እንተኾነ ወተሃደራት ወያነ፡
ሩባ ራጋለ ምስ ሰገሩ፡ ኣብ ክንዲ
“መምጽኢና” ዝበልዎ ስራሕ (ሃድን
ተቓወምቲ) ዝፍጽሙ፡ ብቐጥታ ናብ
ዓዲ ምሩግ ብምእታው፡ ኣብቲ ቦታ
ዓስከሩ። ኣብኡ ከይተሓጽሩ እውን፡
ጸኒሖም ባዳን ባሎለን ንምቁጽጻር
ተንቀሳቐሱ። ኣዘዝቲ ሓይልታት
ምክልኻል ኤርትራ፡ ኣቐዲሙ
ዝመጾም ሓበሬታ ስለዘይነበረ፡
ምንቅስቓስ ሰራዊት ወያነ ዕላማኡ
ክርድኦም ኣይከኣልን። ምስቲ
ዝነበረ ናይ ሰላም ሃዋህው፡ ኣብ
ግጭት ክኣትዉ ስለዘይመረጹ
ድማ፡ ብዛዕባ’ቲ ኩነታት ንላዕለዋይ

ኣካል ክውከሱ ግድነት ኮኖም። ካብ
መንግስቲ ዝተዋህቦም መልሲ እውን፡
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ግጭት
ከይትኣትዉ ጥንቃቐ ክገብሩ፡ እቲ
ጉዳይ ብደረጃ ላዕለዎት ሓለፍቲ
ክዝረበሉ ምዃኑ ዘመልክት ነበረ።
ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል፡
በቲ ዝተዋህቦም ትእዛዝ መሰረት
ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ተቖጠቡ።
ነዊሕ ከይጸንሑ፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት
ወያነ፡ ንኣመሓዳሪ ዓዲ ምሩግን
መሳርሕቱን ከምኡ’ውን ኣብታ
ዓዲ ዝነበሩ መማህራን ሰጒጎም፡ ነቲ
ቤት ትምህርቲ ናብ መዓሰከሮም
ቀየርዎ። ንቤት ጽሕፈት ምምሕዳር
ዓዲ-ምሩግ ከኣ፡ ናይ ባዕሎም ሰባት
ኣምጺኦም፡ ብምምሕዳሮም ተክእዎ።
ድሕሪ’ዚ፡ ነቶም ደቂ ዓዲ፡ እቲ ቦታ
መሬት ኢትዮጵያ ምዃኑ ሓቢሮም፡
ቀልጢፎም
ለቒቖም
ክኸዱ
ኣፍለጥዎም። ምውጻእ ንዝኣበዩ ከኣ
ከጋፍዕዎም ጀመሩ። በዚ ዘይተሓስበ
ድቦላ፡ ሓያሎ ደቂ’ቲ ዓዲ ኣባይቶም
ገዲፎም ብምውጻእ፡ ኣብቲ ኣባላት
ሓይልታት ምክልኻል ዝነበርዎ ከባቢ
ክዕቆቡ ተገደዱ።
ሰራዊት
ኤርትራ
ስጉምቲ
ከይወስድ ስለዝተሓበሮ እንታይ
ከምዝገብር ሓርበቶ። በቲ ኩነታት
ዝተገረሙ ኣመሓዳሪ ናይቲ ንኡስ
ዞባን ኣዛዚ ብርጌድ ሓይልታት
ምክልኻልን “እንታይ’ዩ ዝግበር
ዘሎ?” ክብሉ ንሓለፍቲ ሰራዊት
ወያነ ከዘራርብዎም ናብቲ ዝዓስከርሉ
ቦታ ከዱ። እንተኾነ ምስቶም ሓለፍቲ
ከይራኸቡ ብዋርድያታት ተዓግቱ።
እኳ ድኣ በቶም ዋርድያታት፡ ምስ

ሓለፍቲ ክዘራረቡ ከምዘይክእሉ፡
እቲ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ መሬት
ስለዝኾነ፡ ጸገማት ከይፍጠር፡ ካብቲ
ቦታ ክርሕቁ ተነግሮም።
ኣብ ከባቢ ዓዲ-ምሩግ፡ ኣብ ልኡላዊ
መሬት ኤርትራ፡ “ኣፍሪ-ኬር”
ብዝተባህለ ኣመሪካዊ ትካል ዝካየድ
ፕሮጀክት ህንጸት መእለዪ ውሕጅ
ነበረ። በቲ ዝተፈጥረ ጸጥታዊ
ኩነታት ከኣ፡ እቲ ስራሕ ተሰናኸለ።
ሰራሕተኛታት ትካል ኣፍሪ-ኬር፡ ኣብ
ከባቢ ዓዲ-ምሩግ ካብ ዝርከብ ጥረነገራት ከይጥቀሙ ብሰራዊት ወያነ
ተኸልከሉ።
ስርዓት ወያነ ናብ ዓዲ-ምሩግ
ሰራዊት ብምልኣኽ ዝፈጸሞ ተግባር፡
ቅሉዕ ግህሰት ልኡላውነትን ናይ
ወራር መልክዕን ዝነበሮ ክጽወር
ዝኽእል ኣይነበረን። ክንዲ ዝኾነ፡
መንግስቲ ኤርትራ፡ ብ8 ነሓሰ 1997
ናብ ኣዲስ-ኣበባ ልኡኽ ክሰድድ
ተገደደ። ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ፡
ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ምስ መዛኑኦም
ሓለፍቲ ተራኸቡ። ነቲ ብሰራዊት
ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ተግባር ብትሪ
ብምቅዋም ከኣ፡ ሓይሊ ተጠቒምካ
ኣብ ባይታ ዘይነበረ ኩነት ክትፈጥር
ምፍታን፡ ፈጺምካ ዘይቅቡል፡ ልዕሊ
ኩሉ ድማ ምስ ሕውነታዊ ዝምድና
ክልቲአን ሃገራት ዘይከይድ ተግባር
ብምዃኑ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ዝወሰዶ ስጉምቲ ብቕልጡፍ ዳግመግምት ክገብረሉ ሓተቱ። እንተኾነ
ብወገን ሰበስልጣን ወያነ ንምርድዳእ
ዝዕድም ኣቀራርባ ኣይነበረን። ልኡኽ
ኤርትራ ከኣ፡ መልእኽቱ ኣብጺሑ፡
ንቦታኡ ካብ ምምላስ ሓሊፉ፡ ካልእ
ዘፍረዮ ኣይነበረን።

ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 30 ዓመት ቁ.13
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ምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ
ከሳሲት ሰሚራ ኸሊፋ ዓ/ቃድር ስሌማን:
ተኸሳሲ በሽር መሓመድ ሸኽ በሺር ፡
በዓልቲ ቤትካ ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፡
ባዕልኻ ወይ ሕጋዊ ወኪልካ ን6/5/21
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ ። እንተዘይቀሪብካ
ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክርአን ውሳነ
ክህበሉን ምዃኑ ነፍልጥ ።

ላዕላዋይ ቤት ፍርዲ
ብፍ/ሰ/መሰል ወረ/ነፍ/ጉርጃ ኣውዓሎም
1.ወ/ሮ ዮዲት ጉርጃ 2.ወ/ሮ ኣይዳ ጉርጃ
ብፍ/ሰ/ዕዳ ወረ/ነፍ/ጉርጃ ኣውዓሎም
1.ኮንስታንቲኖ ጉርጃ 2.ወ/ሮ ሰናይት
ጉርጃ 3.ኣቶ ኣኽሊሉ ጉርጃ 4. ወ/ሮ
ኣርሴማ ጉርጃ 5.ኣቶ ሳሙኤል ጉርጃ
6.ኣቶ ሚኪኤል ጉርጃ 7.ወ/ሮ ኣልማዝ
ጉርጃ 8.ወ/ሮ ኣስቴር ጉርጃ 9.ወ/ሮ
ሰላማዊት ጉርጃ 10.ኣቶ ርስቶም መረስዕ
ኣብ ሞንጎ ብ/ፍ/ሰ/መሰልን ብፍ/ሰ/ዕዳን
ብዘሎ ናይ ኣፈጻጸም ክርክር ኣብ ብፍ/ሰ/
ዕዳ 1.ኣቶ ሚካኤል ጉርጃ ኣውዓሎም
2.ወ/ሮ ኣልማዝ ጉርጃ ኣውዓሎም
ን4/5/21 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.29
ይቕረብ ።እንተዘይቀሪቡ ንስኹም ኣብ
ዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ ።

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ሳራ ተስፋይ +1
ወኪል ኢሳቕ ተስፋይ ፡ ብፍ/ሰ/መሰል
ወረ/ነፍ ኣቶ ዳኒኤል ሃይለ ሳምራዊት
ቦኽረጼን +4 ኣብ ሞንጎ ብፍ/ሰ/
መሰል ወ/ሮ ሳራ ተስፋይ +1 ብፍ/ሰ/
ዕዳ ሳምራዊት ቦኽረጼን +4 ዘሎ ናይ
ኣፈጻጸም ጉዳይ ብፍ/ሰ/ዕዳ 1,ሳምራዊት
ቦኽረጼን 2.ናትናኤል ዳኒኤል 3. ዮናታን
ዳኒኤል 4.ሚካኤል ዳኒኤል ተጸዊዖም
ን26/5/21 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ
ይቕረብ ።
ወ/ሮ ምጽላል ሃይለ ሓደራ ስም ኣደይ
ኣኸዛ ገብረሚካኤል ብርሃኑ ምባል ተሪፉ

፡ ለተብርሃን ገብረስላሴ ወልደዮውሃንስ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ ፡ ዝቃወም
እንተሎ ፡ን18/5/21 ኣብ ቤ/ፍ 6ይ
መጋባእያ ይቕረብ ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ኣቶ በራኺ ገብረመድህን ወ/ሮ
ኣስቴር ቀሺ ሃይለን ፡ ስም ትሕቲ ዕድመ
ጓልና ሄለን በላይ ምባል ተሪፉ ፡ ሄለን
በራኺ ተባሂሉ ይተኣረመልና ስለዝበሉ ፡
ዝቃወም እንተሎ ፡ን13/5 21 ኣብ ቤ/ፍ
4ይ መጋባእያ ይቕረብ ።

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ካሳይ ነጋሲ ጉዕበ ፡ምባል ተሪፉ፡ ካሰይ
ነጋሲ ጉዕበ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ ፡ ዝቃወም እንተሎ ፡ ን28/5/21
ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ይቕረብ ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሕረት
ወ/ሮ ጊደይ ተኸለ ፡ በዓል-ቤተይ
ጐይቱ ነጸረ ሕመ ስለዝሞተ ፡ዝንቃሳቀስ
ይኹን ዘይንቃሳቀስ ንብረት ምስ 7ደቁ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ ፡
ዝቃወም እንተሎ ፡ ን22/5/21 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ ።

ቤት ፍርዲ ተሰነይ
ኣቶ ፍትዊ ባርያሚካኤል ገብረኪዳን
፡ ተሰዋዒ ኣቶ ሃብተ ደባስ ጉልበት
ብ 3/6/2006 መኪና ዓይነታ ቶዬታ
ሃሉክስ ሰሌዳ ቁ.ER.1.10735 ቁ..ቻሲ
RN30-136946 ብዋጋ 40.000 ናቕፋ
ሸይጡለይ ገንዘብ ውን ብምሉኡ
ከፊሎዬ ፡ እንተኾነ ስም ዋንነት ናብ
ስመይ ከየሰጋገረለይ ብኣድራሽኡ
ኣይረኸብኩዎን ስለዝበለ ፡ተጸዋዒ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን1/6/21 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ ።እንተዘይቀሪብካ ጉዳይ
ኣብዘየሌኻሉ ውሳኔ ክወሃብ ምኻኑ
ነፍልጥ ።

ኣብ ከተማ ባረንቱ ዞን 4 ብሎክ 42 ፓርሰል ADCDEKLM ብቁ.መዝ/000534
ብስም ኢድሪስ ዓማር ሙሳ ዝተመዝገበ ናይ ትካል መሬት ናይ ሊዝ ውዕል
ስለዝጠፋኣኒ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ ኣብ ውሽጢ 30
መዓልታት ብቁጽሪ ቴሌፎን 07178253 ክሕብረኒ እንተዘይኮይኑ መተካእታኡ
ክሓትት ምዃነይ የፍልጥ ።
ኢድሪስ ዓማር ሙሳ

ብስም ነ/ፍ ወ/ሮ ኣስመረት ገብረእየሱስ ትርፈ ምስክር ዋንነት ኣባይቲ ቁ.ምስክር
ወረቀት 102769 መወከሲ ቁጽሪ 106053 ስለዝጠፋኣና ብዕዳ ሒዘዮ ወይ
ኣረኪበዮ ዝብል እንተሎ ብቁ.ስልኪ 186174 ክትሕብሩኒ እንተዘይኮነ መተካእታ
ክወሃበኒ ክሓት ትምዃነይ የፍልጥ ።
ዮዲት ይፍጠር መንገሻ
ወኪል ልኡል ኣስመላሽ ስዩም

ብስም ወራሲ ኣቶ ኪዳነ ገብረስላሰ መም/ኣሰፋው ኪዳነ ገብረስላሰ ብቁ.ምስክር
ወረቐት 101856 መወከሲ ቁጽሪ 101481/101484 ዝተመዝገበ ኣብ ኣስመራ ዞባ
6 ምም/05 ጎደና ሐ ቁ.ገዛ 44/46 ዝርከብ ገዛ ናብ ሽመይ ከማሓላልፎ ስለዝደለኹ
ዝቃውም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ
ኖታሪን ካድስተርን ይቕረብ ።
መም/ኣሰፋው ኪዳነ

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting interested applicants to apply for the Following position for
Bisha Site Project.:1. Position: Cook
Department: Employee Services
Section: Village & Services
Number Required: Eight (8)
TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE PERFORMANCE AREAS
Cook
• Preparation of food as per set menu.
• Knowledge of amount of each food product to be cooked.
• Responsible for full preparation of meal and dish out into counter dishes.
• Responsible to dish up food for employees.
• Responsible to keep filling the counter dishes when food is finished.
• Ensure that he/she complies with personal hygiene standards as set out in procedure
Cleaning
• Responsible to clean working tables in kitchen.
• Assist with the cleaning in the kitchen when required.
Health and Safety
• Knowledge of Health and Safety standards to be applied in working area.
• Attend safety talks each day to create awareness on safety.
• Report a hazard or potential hazard to Demi Chef De Parte
Qualifications
• Grade 8
• Certificate Cooking Methods
Knowledge and Experience
• 1 Year experience in Catering Industry
• 1 Year experience in restaurant environment.
Technical Skills
• Knowledge of Health and Safety Procedures
• Knowledge of cooking and different foods
• Knowledge of different cultural foods
Behavioral Skills
• Interpersonal skills
• Team player
• Communication (Local language)

ሓዳስ
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ደቂ - ኣንስትዮ
ማርታ ክብሮም

ኣብ ዝዀነ ሞያ፡ እቶም ጸብለል ዝብሉ
ሰባት ካብቶም ካልኦት ዝፈልዮም ነገር
እንተደኣ ኣሎ ናይ ምትግባር ብቕዓቶም
እዩ። ገለ ሰባት ንሓደ ውጥን ወይ ሓሳብ
ብቕልጡፍ ናይ ምትግባር ክእለትን
ብቕዓትን ኣለዎም። እዚ ረቛሒ’ዚ
ድማ’ዩ ንብልሖምን ተውህቦኦምን
ዝውስኖ። ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ዝተፈላለየ ሞያታትን ደረጃ ሓላፍነትን
ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በጺሑ ይርከብ።
ሎሚ ደቂ-ኣንስትዮ ደገ ወጺአን ማዕረ
ደቂ-ተባዕትዮ ክሰርሓ ክትርኢ ዘገርም
ኣይኮነን። ካብኡ ሓሊፈን’ውን ኣብ
ደረጃ ሓላፍነት በጺሐን ኣብ ትሕቲአን
ንዝሰርሑ ሰባት ብግቡእ ከመሓድራ
ንቡር ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ’ዩ። ሓንቲ
ጓል-ኣንስተይቲ ኣብ መሪሕነት ምስ
እትመጽእ ክትገብሮም ዝግበኣ ነጥብታት
ወስ ከነብል።
ንጹር መምርሒ ምህላው - ኩሉ
ግዜ ናይ ሓጺርን ነዊሕን ውጥናት ኣብ
ደብተር ምስፋር ዝበለጸ እዩ። ብፍላይ
ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ሳላ ቴክኖሎጂ፡ መዘከርና
እንጽሕፈሎምን ተመሊኦም ኣብ ሰዓቶም
ዘዘኻኽሩናን ከም ላፕቶፕን ተንቀሳቓሲ
ተለፎናትን ኣለዉና።
ርእሰ ውሳነ - ሓያል ጓል-ኣንስተይቲ
እትብሃል ብርእሲ ካልኦት ሰባት እትምራሕ
ዘይኮነትሲ፡ ዝያዳ ንውሽጣዊ ዓቕማ
ፈቲሻ ብዝግባእ ድማ እትጥቀመሉ እያ።
ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ርእይቶ ምቕባል
ንስራሕ ሓጋዚ እኳ እንተኾነ፡ ኩሉ ግዜ
ብናይ ሰባት ሓሳባት ተመሪሕካ ምኻድ
ግና ዕንወት’ዩ ዘምጽእ። ርእሰ ተኣማንነት
እውን የጉድል። ከም ሓቂ፡ ሓበሬታ
ካብቲ ኣብ ሓላፍነት ልዕለኺ ዘሎ ሰብ
ከይወሰድኪ ንዓኺ ዝመስለኪ ብሉጽ
ውሳነ ወይ ስጉምቲ ምውሳድ ንዘለኪ
ትብዓት እዩ ዘንጸባርቕ።
ሓላፍነት ምውሳድ - ሓላፍነታዊት
ምስ እትኾኒ ዝያዳ ኣፍራዪትን ብልጽትን
ኢኺ እትኾኒ። ስራሕኪ ኣብ ግቡእ

ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ምሕደራ
ሰዓቱ ብምዝዛም ንሰራሕተኛታትኪ
ኣርኣያ ኩንዮም። ዝኾነ ሰብ ንስራሕኪ
ኣመልኪቱ ኣጻብዕቱ ከወጣውጠልኪ
የብሉን።
መድረኽ ምብህሃል - ኣብ ዝለዓለ
ደረጃ ምስ ደየብኪ፡ ዓብላሊ ባህሪ ምስ
እተዘውትሪ ኣብ ግርጭት እዩ ዝሸመኪ።
ኣብ ስራሕ ናተይ ጥራሕ ይሰማዕ ዝብል
ነቓጽ ባህሪ፡ ትሕተኻ ዘለዉ ሰባት
ዘመንጭውዎ ሓደስትን ሃነጽትን ሓሳባት
ቦታ ስለዘይህብ፡ ንዕብየት ፍርያት ዓንቃጺ
እዩ። ስለ’ዚ ነቶም ኣብ ትሕተኺ ዘለዉ
ሰባት ናይ ሓባር ስራሕን ምትሕግጋዝን
ከዘውትሩ ባይታ ክትህብዮም ዝበለጸ’ዩ።
እዚ ከኣ ንናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ
ጽፍሕታት ውሕሉል ስትራተጂ ስራሕን
ምዝመዛ ሰብኣዊ ዓቕምን ዝድርኽ
መንገዲ እዩ።
ምሕደራ ግዜ - ክንደይ ካብ ግዜና
ኢና ስራሕ ቅድሚ ምጅማርና ኣብ
ኮምፕዩተርና ሰነድ መልእኽቲ እንርኢ
ወይ ካልእ ምስ መደብና ዘይከይድ
ፋይላት እንኸፍት? ናብ ስራሕ እናኸድና
ፈላጢና ጎፍ ምስ ዝብለናኸ ንኽንደይ
ግዜ ኢና ደው ኢልና እነዕልሎ? ስለዚ
እዞም ንኣሽቱ ዝመስሉ ዕንቅፋታት ሰጊርና
ብቐጥታ ናብ ስራሕና እንተዘይኣቲና፡
ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘይረብሕ ነገራት
ክነባኽን ኢና። ብቐጥታ ናብ ጕዳይኪ
ትኣትዊ ዓይነት ሰብ እንተዄንኪ
ኣፍራዪት ክትኮኒ፡ ሰባት ድማ ከም
ሓላፊቶም ክርእዩኽን ክቕበሉኽን
እዮም። ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ስርሓት
ምፍጻም፡ ሓደ ካብቲ ነጥብታት ምሕደራ
ግዜ’ዩ። ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ ኣብዚ ነጥቢ’ዚ
ባህርያዊ ተውህቦ ስለዘለወን፡ ልዕሊ ደቂተባዕትዮ መዛኑአን ክሰርሓሉ ይኽእላ
እየን። ብዝተኻእለ መጠን ነዚ ብባህሪ
ዝተዓደላኦ ተውህቦታተን ከሐይላኦ
ይግባእ።

ርእሰ ምትእምማን - ኣብ እኩብ ሰብ

ግቡእ ኣለባብሳ - ኣከዳድና ሓደ

ዘለዎ ምዝራብ እቲ ዝኸበደ ነገር ምዃኑ
ዝስሕቶ ሰብ የለን። ፍርሒ ንምፍዋስ
(ንምጥፋእ) ስጕምቲ ውሰዲ፡ ኣብ

ካብ መግለጺ መንነትክን እንታይነትክን
እዩ። ውሽጥኺ ከይረኣየ ብኣከዳድናኺ
ዝፈርደኪ ሰብ ብዙሕ እዩ - ስለዚ ኣብ

ኮይንኪ ትረዳዳኢ እዩ’ቲ ዘገድስ። ደቂኣንስትዮ ኣመና ምስ ዝሕጎሳን ዝሓርቃን
ስምዒተን ኣይቆጻጸራን ኢየን። ሓሪቕኪ
ወይ ተሓጉስኪ ዘየድሊ ዘረባ ከይትዛረቢ
ተጠንቀቒ። ብዝተኻእለ መጠን ነብስኺ
ምግታእ ተላመዲ።

ገዛኺ ንበይንኺ ወይ ምስ ስድራቤትኪ
ኮይንኪ እናተንቀሳቐስኪ ዓው ኢልኪ
ተዛረቢ። ዋላ’ውን እቶም ምኩራት
መደርቲ ዝበሃሉን ተዋሳእትን ቅድሚ
ዘረባ ምጅማሮም ይርበሹ እዮም። ምስ
ጀመሩ ግን እቲ ፍርሒ’ውን ሽዑ ንሽዑ
ይቕንጠጠሎም። ስለዚ ተግባር እቲ
ዝበለጸ ፈውሲ ፍርሒ እዩ። ንምትግባር
ወይ ስጕምቲ ንምውሳድ እቲ ዝጸንከረ
ግዜ ኣብ መጀመርያ እዩ። እታ ናይ
መጀመርያ ስጉምቲ ምስተወስደት ግን
እቲ ኵነታት እናፈዀሰን እናቐለለን እዩ
ዝመጽእ። ስለዚ ስጕምቲ ብምውሳድ
(ብምትግባር) ንፍርሒ ቀቲልኪ ርእሰ
ምትእምማን ከተጥርዪ ትኽእሊ።

ምሕደራ ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮ ካብቲ ፋሽን
ዝብል ኣርእስቲ ቅሩብ ውጽእ ኢለን ምስ
ባህሊ ሕብረተ-ሰበንን ኣካይዳ እቲ ስራሕን
ዝኸይድ ኣለባብሳ ከዘውትራ ዝበለጸ’ዩ።
ምኽንያቱ ኣብ ሓላፍነት ክሳብ ዝሃለኺ
ኩሉ ግዜ ተጠማቲት ስለእትኾኒ ብኹሉ
ነገርኪ ጥንቅቕቲ ምዃን ዝበለጸ እዩ።
ጽሬት ሰብነትኪ ምሕላው እውን ሓደ
ኣገዳሲ ባእታ ኢዩ።
ነብሰ-ምግታእ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ብባህሪአን
ካብ ደቂ-ተባዕትዮ ንላዕሊ ስምዒታውያን
ኢየን። ኣብ ምሕደራ ክሳብ ዝሃለኺ
ምስ መሳርሕትኺ ክትገራጫዊን
ዘይምስምማዕ ክህሉን ንቡር ኢዩ። ነገር
ግን ከመይ ጌርኪ ካብ ስምዒት ነጻ

ርክብ ምስ ሰራሕተኛ፡ ጥቡቕ
ዝምድና ምስ ሰራሕተኛታትኪ ምፍጣር
ንዝበለጸ ስራሕ ባብ ምርሓው ኢዩ።
ደረቱ ዝጠሓሰ ግና ክኸውን የብሉን
- እቲ እትምስርትዮ ርክብ ኣብ ስራሕ
ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ። ንኻልእ
ውልቃዊ ሂወትኪ ዝትንክፍ ክኸውን
የብሉን - ናብ ንዕቀት ስለዘምርሕ።
ጥቡቕ ዝምድና ብምምስራትኪ መን
እዩ ዝያዳ ጽቡቕ ዝሰርሕ፡ መን እዩ
ምትብባዕ ዘድልዮ ክተፈልጢ ከኽእለኪ
እዩ። ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትኪ ናይ
ምውድዳር መንፈስ ምእንቲ ክህሉ፡ ካብ
ኩሎም ብስራሑ/ሓ ጸብለል ንዝበለ/ት
መተባብዒ ሽልማት ምሃብ ዝበለጸ ኢዩ።

ስንክልና ዘይበድሀን ደቂ-ኣንስትዮ
1. ሃና ኮክሮፍት - ምስ ተወልደት
ድሕሪ 48 ሰዓታት’ዩ መልመስቲ
ሓንጎል ኣጋጢሙዋ። ብሰንኪ’ቲ
ዘጋጠማ መልመስቲ ኣብ ዓረብያ
ስንኩላን ኮፍ ክትብል ተገዲዳ።
እንተኾነ፡ ኣብኣ ኮፍ ኢላ ዓወታት
ክትጐናጸፍን ዋንጫታት ክትዓትርን
ዘይጸገማ
ኣብነታዊት
ጓል-

ኬቲ ፓይፐር

ኣንስተይቲ እያ - ሃና ኮክሮፍት።
ሃና ተቐዳዳሚት ናይቲ ኣብ ዓረብያ
ስንኩላን ኮፍ ኢልካ ዝግበር ጉያ
እያ። ዓሰርተ ግዜ ድማ ሻምፕዮን
ዓለም ክትከውን በቒዓ። ኣብ 2012
እውን ነቲ ኣብ 100 ሜትሮ
ብኻልእ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረወሰን ክትሰብሮ ክኢላ። ኣብ 2016
ድማ ኣብ ሪዮ ዲ ጀነሮ - ሃገረ
ብራዚል ኣብ ዝተኻየደ ውድድር፡
ሰለስተ ዋናጩ ክትዓትር ክኢላ።
2. ኬቲ ፓይፐር - ኬቲ ኣብ
2008 እዩ ኣብ ገጻ ኣሲድ (ሳልፈር)
ፈሲሱዋ፡ ንገሊኡ’ውን ከይተረድኣ
ወሓጠቶ። በቲ ዘጋጠማ ሓደጋ
ጸጋመይቲ ዓይና ዓወረትን ኣብ
ጎረሮኣ ድማ ከቢድ ጉድኣት
ኣውረደላን። ቀዳማይን ካልኣይን
ቀጸላ ቆርበታ ስለዝነደደ፡ ኣብ
መዓልቲ ን23 ሰዓታት ማስኬራ

ክትገብር ትግደድ ነበረት። ዋላ’ኳ
250 ግዜ መብጣሕቲ እንተኣካየደት፡
ገጻ ለውጢ ክገብር እምበር ናብ
ንቡር ክምለስ ኣይከኣለን። ኣብ
2009፡ ኬቲ ሓደ ማሕበር ብምቛም
ነተን ከም ናታ ጸገም ዘለወን ደቂኣንስትዮ ክትሕግዝ ጀመረት።

ሲረ ቡርነል

ሎሚ፡ ኬቲ ሓንቲ ካብተን ዕዉታት
ደቂ-ኣንስትዮ እያ፣ ደራሲትን
ኣቕራቢት መደብን ኣብ ቲቪ
እውን እያ።
3. ሲረ ቡርነል - ብሪጣንያዊት
ሲረ ቡርነል ሓንቲ ኢድ ጥራይ
እያ ሒዛ ተወሊዳ። እንተኾነ
ስንክልናኣ ከይበድሃ ኣብ ዝተፈላለዩ
ንጥፈታት ክትሳተፍ ጀሚራ።
ደራፊት፡ ተዋሳኢት፡ ኣዳላዊትን
ኣቕራቢትን መደብ ህጻናት ከምኡ
ከኣ ኣብ ሓንቲ ናይ ተለቭዥን
መደብ ከም ኣቕራቢት መደብ
ኮይና ትሰርሕ። ናብ ዝተፈላለዩ
ቦታታት እናተንቀሳቐሰት እውን
ምርኢት ተቕርብ። ሲረ ኣብቲ
መጀመርታ ናይ ህጻናት መደብ
ከተቕርብ እንከላ፡ ካብ ብዙሕ
ወገናት ተቓውሞ ከምዝመጽኣ
ትዛረብ። ገለ ወለዲ፡ “ደቅና
ከይተሰንብድልና”
ከምዝበሉዋ
እውን ትዛረብ። እንተኾነ ሲረ በዚ

ሃና ኮክሮፍት
ከይተሰናበደት መደባ ቀጺላ እያ።
እቶም ህጻናት ካብ ናታ ከምዝመሃሩ
እውን ትዛረብ። ጋዜጣ “ዘ
ጋርድያን” እውን ሓንቲ ካብቶም
ሚእቲ ጸለውቲ ሰባት ብምባል
ረቚሓታ እያ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጥዕና
ጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድ

ወይቦ ብምብጫው ቆርበት
ሰብነትና፡ ጻዕዳ ዓይንናን ግንቦ
ኢድናን ዝፍለጥ ዓይነት ሕማም
እዩ። ብሕማም ወይቦ ምስ እንልከፍ
ፈሰስቲ ናይ ኣካላትና ዋላ እቶም
ብዓይንና ዘይንርእዮም’ውን ናብ
ብጫ ዝኸደ ሕብሪ እዮም ዝሕዙ።
ሕብሪ ቆርበትናን ጻዕዳ ዓይንናን
ኣብ ኣካላትና ብዝህሉ መጠን
‘ቢሊሩቢን’ (bilirubin) ብዝተባህለ
ንጥረ-ነገር እዩ ዝፈላለ። ‘ቢሊሩቢን’
ኣብ ደምና ዝህሉ ጎሓፍ ንጥረነገር እዩ። ማእከላይ መጠን ናይ
‘ቢሊሩቢን’ ብጫዊ ሕብሪ ይህልዎ።
እቲ መጠን ላዕሊ ምስ ዝኸውን
ድማ ናብ ብናዊ ሕሪ ይኸይድ።
ኣስታት 60 ሚእታዊት ኣብ
ኣመሪካ ዝውለዱ ዕሸላት ምስ
ወይቦ ይውለዱ። ወይቦ ግና ንኹሉ
ዕድመ ክለክፍ ዝኽእል ሕማም
እዩ። ውጽኢት ናይ ኣብ ኣካላትና
ዝፍጠር ዘይንቡር ነገር ድማ እዩ።
ወይቦ ብነድሪ ጸላም ከብዲ
ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ነድሪ ጸላም ከብዲ
ነታ ከረጺት ሓሚት ይትንክፋ’ሞ፡
ገለ ካብ ፈሳሲ ናይ’ቲ ሓሞት ናብ
ሰራውር ደም ይሕወስ። ከም ሳዕቤኑ
ኣካላትና ብጫ ሕብሪ ይሕዝ ማለት
እዩ።
ወይቦ ኣብ ጻዕዳ ክፋል ዓይንና፡
ጉንቦ ኢድናን ኣጽፋርን፡ ከምኡ’ውን
ዑደት ደም ኣብ ዝልለየሉ ዝተፈላለየ
ክፍሊ ሰብነትና ብዝህቦ ሕብሪ ክነጽር
ይከኣል።
ወይቦ ብዝተፈላለዩ ጠንቅታት
እዩ ዝኽሰት። ብዓይንናን ብዘይረኣዩ
ብደቀቕቲ ህይወታውያን (ቫይረስን
ባክተርያን)፡ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ
መድሃኒታት፡ ኣካላትና ብዝገብሮ
ዘይንቡር ለውጥታት ወዘተ ክስዕብ
ይኽእል። ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ብሰንኪ
ቫይረስ ዝስዕብ ሕማም ወይቦ ክንጠቅስ
ኢና - ‘ሄፓቲቲስ’(hepatitis)።

ወይቦ (ሄፓቲቲስ) እንታይ
እዩ?
‘ሄፓቲቲስ’
ንምቅጻልን
ነድርን ጸላም ከብዲ ዝገልጽ
ጥዕናዊ ጸገም እዩ። እቲ
ልሙድ ብረኽሲ ቫይረስ
እዩ ዝስዕብ። ‘ሄፓቲቲስ’
ከስዕቡ ዝኽእሉ ካልኦት

ጠንቅታት’ውን ኣለዉ።
ኣካላት ብዝገብሮ ባዕላዊ
ዘይንቡር ለውጥታት’ውን
‘ሄፓቲቲስ’ ክስዕብ ይኽእል እዩ።
ናይ መስተ ግዙእ ብምዃን ወይቦ
ክንሓምም ንኽእል ኢና።
ጸላም ከብዲ ልዕሊ ከስዐ ኣብ
የማናይ ሸነኽ ክፍሊ ሰብነትና
ትርከብ። መግቢ ሜታቦላይዝ ኮይኑ
ናብ ሰራውር ደምና ንኽሕወስ
ድማ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይህልዋ።
ገለ ካብ’ቲ ጸላም ከብዲ እትዓሞ
ስርሓት፦
=> ንምሕቃቕ መግቢ ኣገዳሲ
ዝኾነ ፈሳሲ ናይ ሓሞት ተፍሪ።
=> ኣብ ኣካላትና ንዝህሉ

ነድሪ ጸላም ከብዲ (ወይቦ)
መ ር ዝ ታ ት
(toxins) ተጻሪ።
=>
ኣብ
ሰራውር ደምና
ዝህሉ ‘ቢሊሩቢን’
(bilirubin)
ትጒሕፍ።
=> ኣብ ደምና
ዝህሉ ኮሌስትሮል፡
ኣልኮልን ካልእ
ዘየድሊ ቀመማትን
ትኣሊ።
=> ብዝተፈላለዩ
መልክዕ
ኣብ
ኣካላትና ዝህሉ ካርቦሃይድሬትስ፡
ስብሕን
ፕሮቲንን
ተዳቕቕ/
ትጥሕን።
=> ንኣካላትና ኣገዳሲ ዝኾነ
ፕሮቲን ተፍሪ።
=> ተፈጥሮኣዊ ሽኮር ማለት
ግሉኮዝ ትኽዝን። ከምኡ’ውን
ንኣካላትና
ኣገድስቲ
ዝኾኑ
ማዕድናትን ቫይታሚናትን ትዕቅብ።
ኣካላትና ኣብ ዘድልየሉ እዋን ድማ
ናብ ጸዓት ቀይራ ሓይሊ ትፈጥር
ወዘተ።
ብዙሓት ዓይነት ሕማም ወይቦ
(ሄፓቲቲስ) እኳ እንተለዉ፡ ሄፓቲቲስ
‘ኤ’፡ ‘ቢ’ን ‘ሲ’ን እቶም ልሙዳት
እዮም። እዞም ዝተፈላለዩ ዓይነታት
ሕማም ወይቦ ዝተፈላለየ ጥዕናዊ
ጸገማት የስዕቡ። ኣፈዋውስኦም’ውን
ብኡ መጠን ዝተፈላለየ እዩ።
ብመሰረት
ጸብጻብ
ማእከል
ምክልኻልን ምቁጽጻርን ሕማም
ኣመሪካ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣስታት 4.4
ሚልዮን ኣመሪካውያን ብሕዱር
ሕማም ሄፓቲቲስ ‘ቢ’ን ‘ሲ’ን
ዝተለኽፉ እዮም። ሓያሎ ካልኦት
ድማ እቲ ሕማም ከምዘለዎም
ዘይፈልጡ ከም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ
የነጽር።

እቶም 5 ዓይነት
ብቫይረስ
ዝስዕቡ
ሕማም ወይቦ
ብረኽሲ
ቫይረስ
ዝስዕብ ሕማም ወይቦ
ብሄፓቲቲስ
‘ኤ’፡
‘ቢ’፡ ‘ሲ’፡ ‘ዲ’ን
‘ኢ’ን
ተባሂሎም
ኣብ
ሓሙሽተ
ዓይነት ይድልደሉ።
ሄፓቲቲስ
‘ኤ’
ንሓጺር
እ ዋ ን
ዝጸንሕ ኮይኑ ግን ኣዝዩ ከቢድ
እዩ። ሄፓቲቲስ ‘ቢ’፡ ‘ሲ’ን ‘ዲ’ን
ድማ ብተደጋጋሚ ዝመጹ ሕዱራት
ሕማምት ተባሂሎም እዮም ዝግለጹ።
ሄፓቲቲስ ‘ኢ’ ንሓጺር እዋን ዝጸንሕ
እዩ። ኣብ ነፍሰ-ጾራት ደቀንስትዮ
ግና ኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤን ከኸትል
ይኽእል እዩ።
ኣብ ሄፓቲቲስ ‘ኤ’ ምትዕንቓፍ
ስራሕ ጸላም ከብዲ ንሓጺር ግዜ
ጥራይ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብቶም ካልኦት

ስዱሽተ ወርሒ ንላዕሊ ምስቲ ግዳይ
እንተገይሩ ግና ሕዱር ሕማም
ተባሂሉ ይግለጽ።

ጠንቅታት ሕማም ወይቦ

ዓይነት ወይቦ ግና እቲ
ተሓቢኡ ይጸንሕ’ሞ እቲ
እናማዕበለ ኣብ ዝኸደሉ
ምልክታት ናይቲ ሕማም
ይመጽእ።

ቫይረስ
ሕማም
ህሞት
እናነጸረ

ሄፓቲቲስ ‘ኤ’
እዚ ዓይነት ሕማም ወይቦ’ዚ
ብረኽሲ
ቫይረስ
ሄፓቲቲስ
‘ኤ’(HAV)
ይኽሰት።
እዚ
ሕማም’ዚ ብመግቢ ወይ ብዝተበከሉ
መሳርሒታት ካብ ኢድ ናብ ኣፍ
ይመሓላለፍ።

+ ትሑት ኣካላዊን ከባብያውን
ጽሬት፡
+ ምጥቃም ዘይቅኑዕ መድሃኒት፡
+ ዝተበከለ መግቢን ማይን፡
+ ምጥቃም ዘይመኸነ በላሕቲ
መሳርሒታት፡
+ ምስ ግዳይ ናይቲ ሕማም
ብሓባር ከም መብልዕን ሽጎማኖን
ዝኣመሰሉ ኣቚሑ ብሓባር ምጥቃም
ወዘተ።
ጠንቂ ናይ ዘይተላባዕቲ ሕማማት
ወይቦ እንታይ እዮም?
ጠንቂ ናይ ዘይተላባዕቲ ሕማማት
ወይቦ ብዙሓት እዮም። ኣልኮላዊ
መስተን ኣወለፍቲ ቀመማትን ሓደ
ካብኦም እዩ።
ልዑል ዓቐን ኣልኮላዊ መስተ
ብተደጋጋሚ ምውሳድ ኣብ ልዕሊ
ጸላም ከብዲ ዕንወትን ምቅጻልን
ክስዕብ ይኽእል እዩ። ልዕሊ ዓቐን
ኣልኮላዊ መስተ ምውሳድ ኣብ

ድርቀት ንምክልኻል ብብዝሒ ፈሳሲ
ምውሳድን” ዝብሉ ኣገባብ ፍወሳ
ብግቡእ ምክትታል የድሊ።
ሄፓቲቲስ ‘ኤ’ ንምፍዋስ ዝተዳለወ
ክታበት ኣሎ። ኩሎም ትሕቲ ዕድመ
ህጻናት ኣብ መንጎ 12 ክሳብ 18 ዓመት
ዘሎ ዕድመ ከም ዝወስድዎ ይግበር
እዩ። ንኣባጽሕ ዝወሃብ ክታበት’ውን
ኣሎ። ምስ ክታበት ሄፓቲቲስ ‘ቢ’
ተሓዊሱ ድማ ይወሃብ።

ሄፓቲቲስ ‘ቢ’ን ‘ሲ’ን
እዞም ኩሎም ዓይነት ሕማም
ወይቦ ብጸረ-ቫይረስ መድሃኒት እዮም
ዝፍወሱ። ንነዊሕ ግዜ ምስ ዝወሃብ
መድሃኒታት ግቡእ ምክትታል
ብምግባር ድማ ይፍወሱ።

ሄፓቲቲስ ‘ዲ’
ዛጊት ዝኾነ ጸረ-ቫይረስ መድሃኒት
ኣይተረኽበሉን ዘሎ። ነዚ ሕማም’ዚ
ንምፍዋስ ‘ኣልፋ ኢንተርፌሮን’ (alpha
interferon) ዝተባህለ መድሃኒት እዩ
ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዘሎ። ብገምጋም
ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝርከቦ ድማ
ሕክምናዊ ጸብጻባት የነጽሩ።
ሄፓቲቲስ ‘ኢ’
ሄፓቲቲስ ‘ኢ’፡ ዛጊት ንጹር
መድሃኒታዊ ፍወሳ የብሉን። ንሓጺር

ሄፓቲቲስ ‘ቢ’
እዚ ዓይነት ሕማም ውይቦ
ብኹሎም ፈሰቲ ናይ ኣካላትና
ብደምን ፈሳሲ ናይ ስጋዊ ርክብን
ይመሓላለፍ።
ብመርፍእን
በላሕቲ መሳርሒታት ብሓባር
ብምጥቃም’ውን ይመሓላለፍ እዩ።

ሄፓቲቲስ ‘ሲ’
ብፈሰስቲ
ናይ
ኣካላትና፡
ማለት ብደምን ብስጋዊ ርክብን
ይመሓላለፍ። ቀንዲ መተሓላለፊኡ
ግና ደም እዩ።

ሄፓቲቲስ ‘ዲ’
እዚ ዓይነት ሕማም ወይቦ’ውን
ብደም ዝመሓላለፍ ኮይኑ፡ ምስ
ሄፓቲቲስ ‘ቢ’ ብምልፋን እዩ ዝያዳ
ዝምዕብል። ሄፓቲቲስ ‘ቢ’ ምስ
ዘይህሉ ቫይረስ ሄፓቲቲስ ‘ዲ’
ብግቡእ ኣይራባሕን እዩ።

ሄፓቲቲስ ‘ኢ’
ሄፓቲቲስ ‘ኢ’ ብማይ ወለድ
ሕማም ዝፍለጥ ዓይነት ወይቦ እዩ።
ኣዚ ዓይነት ወይቦ’ዚ ግቡእ ናይ
ረሳሕ ማይን ዓይኒ ምድርን ካልእ
ከባብያዊ ጽሬትን ኣብ ዘይብሉ ቦታ
ዝያዳ ገኒኑ ይርአ።
ሕማም ወይቦ ምስቲ ግዳይ
ትሕቲ ሽዱሽተ ኣዋርሕ እንተገይሩ
ንጡፍ (ዘይሕዱር) ንብሎ። እቲ ነቲ
ሕማም ኣኸቲሉ ዘሎ ቫይረስ ካብ

ልዕሊ ዋህዮታትን መሸፈኒ ቀጸላን
ጸላም ከብዲ ከቢድ ዕንወት እዩ
ዘኸትል።

ምልክታት ሕማም ወይቦ
+ ቆርበት ሰብነት፡ ጻዕዳ ዓይንን
ጉምቦ ኢድን ብጫ ሕብሪ ምሓዝ፡
+ ምጉዳል ሸውሃት፡
+ ውጸኣት (ሳሕቲ)፡
+ ዕውልውል ምባልን ተምላስን
(ሳሕቲ)
+ ምፍዛዝን ድኻም ሰብነትን፡
+ ዘይንቡር ትሑት ዓቐን ረስኒ፡
+ ምቕናስ ክብደት ሰብነት፡
+ ቃንዛ ኣብ የማናይ ሸነኽ ላዕለዋይ
ክፋል ከብዲ፡
+ ምብጫው ሽንቲ ወዘተ።

ፍወሳ ሕማም ወይቦ
ሕማም ወይቦ ከከም ዓይነቱ
ዝተፈላለየ ሕክምናዊ ፍወሳ እዩ
ዝግበረሉ።

ሄፓቲቲስ ‘ኤ’
እዚ ዓይነት ሕማም ወይቦ
ንሓጺር እዋን ዝጸንሕ ብምዃኑ
ከቢድ ሕክናዊ ፍወሳ ዘድልዮ
ኣይኮነን። ግቡእ ዕረፍትን ድቃስን
ክትረክብ ከም ዘለካ እዩ ብሓካይም
ዝምከር። ተምላስን ውጸኣትን ምስ
ዝህልወካ ድማ ሓካይም ዝህቡኻ፡
“ተመጣጠነ መግቢ ምብላዕን

እዋን ዝጸንሕ ብምዃኑ፡ ግዳያት
ናይዚ ሕማም ግቡእ ዕረፍቲ ክረኽቡ
ይምከሩ። ብዙሕ ፈሳሲ ክወስዱ፡
ዝተመጣጠነ መግቢ ክምገቡ፡ ካብ
ኣልኮላዊ መስተ ክሕረሙ ይግባእ።
ሓንቲ ነፍሰ-ጾር በዚ ሕማም ምስ
እትልከፍ ግቡእ ሕክምናዊ ምክትታት
ክትገብር ሓካይም የዘኻኽሩ።

ዘቤታዊ ፍወሳ ሕማም ወይቦ
= ንጥፈታትካ ምጉዳል፡
እቲ ሕማም ምስ ዝረኣየካ ናብ
ስራሕ ወይ ናብ ትምህርቲ ምኻድ
ግቡእ ኣይኮነን። ንዝተወሰ ግዜ ክሳብ
እቲ ሕማም ዝልለን ዝፍወስን ኣብ
ገዛ ምጽናሕ። ልዑል ጸዓት ዝሓቱ
ኣህለኽቲ ነገራት ካብ ምስራሕ
ምቑጣብ።
= ኣመጋግባ ምሕላው፡
ዋላ’ኳ ሸውሃትካ ብምዕጻዉ
ምብላዕ ትሽገር እንተለኻ ተጸሚምካ
መግቢ ክትወስድ ከም ዘለካ ግና
ኣይትዘንግዕ።
= ጽምኣት ሰብነት ምውጋድ፡
ብፍላይ ተምላስን ውጸኣትን ምስ
ዝህልወካ ብብዝሒ ፈሳሲ ክትወስድ
ይግባእ።
= ኣብ እትወስዶም መግብታት
ልዑል ቅብኣትን ፕሮቲንን ከይህሉ
ምክትታል።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ስፖርት
ስፖርት
ሙሴ ገ/ዝጊኣብሄር

ፔርሉጂ ኮሊና፡ ጸወታ ኵዑሶ እግሪ
ዓለም ካብ ዝርኣዮም ደያኑ ኣብ ቅድሚት
ይስራዕ። እዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ድማ’ዩ
‘ናይ ኩሉ ግዜ’ ዝበለጸ ዳኛ ዝብል ክብሪ
ተጓናጺፉ ዝርከብ። ኮሊና ኣብ ታሪኹ
ንሽዱሽተ ግዜ ኣከታቲሉ ብሉጽ ዳኛ ፊፋ
ክኸወን ዝበቕዐ በሃር ዳኛ እዩ።
ፔርሉጂ ኮሊና ብ13 ለካቲት 1960 ኣብ
ቦሎኛ ዓዲ ጥልያን ተወሊዱ። ኣብ ግዜ
ንእስነቱ ምስ ናይ ዓዱ ክለብ ከም ናይ
ማእከል ተኸላኻሊ ኮይኑ ተጻዊቱ። ኣብ
1977 ኮሊና ናይ ምድናይ ተፈጥሮኣዊ
ክእለቱ ከለሊ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ፡ ናይ
ዳንነት ስልጠናታት ክወስድ ጀሚሩ።
ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመታት ስልጠናታት
ድማ ኣብ 1980 ኣብ ዝልዓሉ ጸወታታት
ናይ ኣውራጃ ክመርሕ በቒዑ። ኣብ
1988 ኣዝዩ ቅልጡፍ ዕብየት ብምርኣይ
ድማ ኣብ ጸወታታት ሳልሳይ ዲቪዝዮን
‘ሴረ ሲ1ን ሴሪ ሲ2’ ክመርሕ ክኢሉ።
ድሕሪ ናይ ሰለስተ ወቕቲ ጻኒሒቱ ድማ
ናብ ምድናይ ካልኣይ ዲቪዝዮን ሴሪ ቢን
ላዕለዋይ ዲቪዝዮን ዓዲ ጥልያን ዝኾነ
ሰረ ኣ ተሰጋጊሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ
እምበኣር ኮሊና ጸጉሪ ዝመልጥ ‘ኦሎፔስያ’
ዝተባህለ ሕማም ዝተጠቕዐ። ከም ሳዕቤኑ
እዚ ኢጣልያዊ፡ ነባሪ ዝኾነ ናይ ምምላጥ
ጸጉሪ ርእሲ ዘጋጠሞ።
ኮሊና፡ ኣብ 1995 ድሕሪ 43 ጸወታታት
ሰረ ኣ ብዳንነት ምምርሑ ኣብ መሳርዕ
ደያኑ ፊፋ ክርቋሕ ክኢሉ። ኣብ
ዓመተ 1996 ኣብ ኣትላንታ ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ ዝተኻየደ ውድድር
ኦሎምፒክ ናይ ፍጻመ ጸወታ ‘ናይጀርያ
ኣንጻር ኣርጀንቲና’ ሓዊስካ፡ ኣብ ሓሙሽተ

ኮሊና፡ እቲ ብሉጽ ዳኛ
ጸወታታት ማእከላይ ዳኛ ብምዃን ጸወታ
መሪሑ። ብተወሳኺ፡ ኮሊና ንታሪኻዊ
ግጥም ፍጻመ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
1999 ካምፕ ኖ፡ ኣብ ሞንጎ ክለባት
ማንቸስተር ዩናይትድን ባየር ሙኒኽን
ዝተኻይደ ጸወታ መሪሑ ነይሩ። ኣብዚ
ግጥም ብባቫርያን ዝብል ቅጽል ዝፍለጡ
ሙኒኽ ክሳብ 90 ደቒቕ 1ብ0 እዮም
መሪሖም ንዋንጫ ተቓሪቦም ነይሮም።
ማእከላይ ዳኛ ኮሊና ድማ ንዝባኸነ ግዜ
ንምትካእ ሰለስተ ተወሰኽቲ ደቓይቕ ኣብ
ዝኣዘዘሉ ግና፡ ብቐያሕቲ ሰይጣውንቲ
ዝፍለጡ ተጻወቲ ዩናይትድ ነዚ ዕድል ናብ
ረብሓኦም ብምቕያር ኣብ ውሽጢ እዘን
ደቃይቕ ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ
ካብ ድሕሪት ተበጊሶም 2ብ1 ምዕዋቶም
ዝዝከር’ዩ። ኮሊና ነዛ ግጥም ናይ ኩሉ
ግዜ ተዘካሪት ጸወታ ምዃና እዩ ዝሕብር፡
ምኽንያቱ ድሕሪ ጸወታ ካብ ደገፍቲ
ንዝተበርከተሉ ናይ ደገፍ ምስጋና ኣዝዩ
ፍሉይ ኢዩ ነይሩ።
ዓመተ 2002 ኣብ ታሪኽ ሞያ ዳንነት
ኮሊና፡ ኣዝያ ፍልይቲ ዝነበረት ዓመት እያ
ነይራ። ኣብ ኮርያ ጃፓን ተኣንጊዱ ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም ዋንጫ ዓለም ንናይ
ፍጻመ ጸወታ ጀርመን ኣንጻር ብራዚል
ክመርሕ ተመዚዙ።
ኣብ ለካቲት 2005 ናይ ጥሮታ ምውጻእ
ዕድሚኡ ኣብ ዝኣኸለሉ ግዜ፡ ኣብ ሃገረ
ፖርቱጋል ዝተኻየደ ዋንጫ ኤውሮጳ
2004 ናይ መወዳእታ እቲ ዝዓበየ
ናይ ሃገራውያን ጋንታታት ዝመርሓሉ
ውድድር እዩ ነይሩ። ናይ መወዳእታ

ማዕከናት ዜና ስፖርት
እንታይ ይብላ ኣለዋ?
 እስጳኛዊት ጋንታ ሪያል ማድሪድ፡ ንኣውስርያዊ ዳቪድ ኣላባ ብዝለዓለ መጠን
ገንዘብ ከተፈርሞ ከም ዝተሰማማዐት ናይታ ጋንታ ወግዓዊት መርበብ ሓበሬታ ገሊጻ።
ዝመጽእ ክረምቲ ‘ናጻ ተጻዋታይ’ ዝኸውን ኣላባ፡ ምስ ጀርመናዊት ጋንታኡ ባየር ሙኒክ
ዝኾነ ሓዲሽ ከይፍርም ኢዱ ስሒቡ ከም ዘሎ እዩ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ። ነዚ ዝረኣየት
ናይ ዋና ከተማ እስጳኛ ማድርድ ዝኾነት ሪያል ማድሪድ ድማ፡ መሃያኡ ከም ናይ ራሞስ
ንዓመት 12 ሚልዮን ይሮ እናኸፈለት ኣብ በርናቡ ከተዕርፎ ተሰማሚዓ ትበሃል ዘላ። ከም
ናይ ማእከልን ናይ ክንፊ ተኸላካሊ ከምኡ’ውን ኣከፋፋሊ ኮይኑ ክጻወት ዘይጽገም ኣላባ፡
በዚ ዝበሃል ዘሎ መጠን ገንዘብ ናብ ሪያል ማድሪድ እንተደኣ ኣቕኒዑ ሓደ ካብ ዝለዓሉ
ተኸፈልቲ ናይታ ጋንታ ክኸውን እዩ። ብተወሳኺ፡ ስምምዕ ሓዲሽ ውዕል ሓለቃ እዛ ጋንታ
ሰርጂዮ ራሞስ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብመሰረት ‘ኣስቲቪ’፡ ደወ መበሊ ምኽንያት
እዚ ሓዲሽ ውዕል ራምስ፡ ክልቲኦም ወገናት ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ ምዃኑ ትሕብር።
እዚ ማለት ራምስ ናይ ክልተ ዓመት ውዕል ክጠልብ እንከሎ፡ ብኣንጻሩ ማድሪድ ናይ ሓደ
ዓመት ጥራይ እያ ከተፍርሞ ድልየት ዘለዋ። ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን ወዲ 35 ዓመት ኮይኑ
ንዘሎ ተጻዋታያ፡ ምስ ዕድመ ምድፋእ ናይ ኮንደኮን ሓደገኛ ውሳኔ ክትወስድ ዘይምድላያ
ይግለጽ።
 ኣሰልጣኒ ክለብ ዌስትሃም ደቪድ ሞየስ፡ ጋንታኡ ካብ ዕዳጋ ኣጥቅዓይ ቸልሲ ታሚ
ኣብርሃም ከም ዝወጸት ኣፍሊጡ። ኣብ ትሕቲ ቶማስ ቱሸል ስሩዕ ናይ ጸወታ ግዜ ዘይረክብ
ዘሎ ኣብራሃም፡ ናብ ዝሓሸ ናይ ምስላፍ ዕድል ዝረኽበለና ጋንታታት ክሰጋገር ምዃኑ እዩ
ብቐጻሊ ዝሕበር ዘሎ። እንተኾነ በታ ቦታኡ ከሊኣቶ ዘላ ጋንታኡ 40 ሚልዮን ፓውንድ
ተተሚኑ ስለ ዘሎ ሃደንቱ ጋንታታት ኢደን ክስሕባ ዝግደዳ ዘለዋ። ሞየስ ብወገኑ ጋንታኡ
ነዚ መጠን ገንዘብ ክትደፍሮ ከም ዘይትኽእል ብምግላጽ እዩ፡ ካብቲ ዕዳጋ ምሉእ ብምሉእ
ከም ዘንሰሓበት ዘፍለጠ። ኣብራሃም ክንዮ ዌስትሃም ካብ ሊስተር ሲቲን ኣስቶን ቪላን
ተገዳስነት ረኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ምንጪ- ፉትቦል ለንደን
 ምስ እንግሊዛዊት ጋንታኡ ሊቨርፑል ዝተወሰኽቲ ዓመታት ከም ዘጸንሕ ጋህዲ ዝገበረ
ጀርጂኖ ዋይናልዱም፡ ራዳር ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮጳ ስሒቡ ከም ዘሎ’ዩ ዝግልጽ። እዚ
ሆላንዳዊ ኣከፋፋሊ ሎሚ ዓመት ንጋንታኡ ኣብ 46 ጸወታታት ማሊያኣ ክወዲ እንከሎ
ኣብ ገለ ጸወታታት’ውን ብመሪሕነት ሓለቓ ጋንታ ተጻዊቱ እዩ። እንተኾነ ሓንቲ ካብ
ተገዳስነት ዘሕደረትሉ ጋንታ ዝኾነት ባየር ሙኒክ፡ ብሰንኪ ልዕሊ ሰሙናዊ ደሞዙ ጠመትኣ
ናብ ካልኣ ኣከፋፋሊ ከም ዝገበረት ካብ ጀርመን ዝወጸ ሓበሬታ ይሕበር። በዚ ክሳብ ሕጂ
ካብ ዝኾነት ክለብ ንምስግጋሩ ዝምልከት ወግዓዊ ሕቶ ናብ ኣደ ጋንትኡ ሊቨርፑል ከም
ዘይመጸ እቲ ዜና ይውስኽ።

ምንጪ- አዘድ

ናይ ሃገራውያን ጋንታታት ጸወታ ድማ
ንመጻረይ ዋንጫ ዓለም 2006 ኣብ ሞንጎ
ሃገራውያን ጋንታታት ፖርቱጋል ኣንጻር
ስሎቫክያ ኣብ ሊዝበን ፖርቱጋል ዝመርሖ
ምንባሩ ታሪኽ ሂወቱ ይሕብር።
ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ ጥልያን፡
ንናይ ኮሊና ናይ ጥሮታ ምውጻእ ዕድመ
ብምንዋሕ ንተወሰኽቲ ዓመታት ክዳኒ
ተሰማሚዑ’ዃ እንተነበረ፡ ኣብ መጀመርያ
2005 ግና ኣብ ሞንጎ ዘይምስምማዕ
ተፈጢሩ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይ’ዚ
ዘይምርድዳእ ድማ፡ ድሕሪ ኮሊና ምስ
‘ኦፔል’ ዝተባህለ ኣብ ምስራሕ መካይን
ዝነጥፍ ደርማስ ጀርመናዊ ኩባንያ ናይ
ምውዕዋዕ ውዕል ምፍራሙ ዝስዓበ ኢዩ።
‘ኦፔል’ ኣብቲ ግዜ’ቲ ንኢጣልያዊት ክለብ
ኤሲ ሚላን ይምውላ ምንባሩ፡ ፈደረሽን
ኵዕሶ እግሪ ዓዲ ጥልያን ንስምምዕ
‘ኦፔል’ን ኮሊናን ካልእ ትርጉም ከይህልዎ
ብምስጋእ እዩ ንኮሊና ካብ ምድናይ
ዓበይቲ ጸወታታት ‘ሰረ ኣ’ ኣጊድዎ።
ብውሳነ ፈደረሽን ዘይተሓጎሰ ኮሊና
ብገዛእ ፍቓዱ፡ ካብ ሞያ ዳንነት ብምውራድ
ናይ መሰናበቲ ደብዳበ ናብ ቤት ጽሕፈት
እቲ ፈደረሽን ኣእተወ። ማሕበር ዳንነት
ዓዲ ጥልያን ድማ ንሕቶ ኮሊና ብምንጻግ
ስርሑ ክቕጽል ሓቢርዎ። ኮሊና ግን ኣብ
ውሳኔኡ ብምጽናዕ ካብ መስርሕ ዳንነት
ተሰናበተ። ይኹን እምበር ኮሊና ኣብ ግንቦት
2006፡ መስከረም 2008 ከምኡ’ወን ኣብ
ሰነ 2010 ኣብ ናይ ምትእኽኻብ ሓገዝ
ዝተገብረ ግጥማት ክዳኒ ክኢሉ ነይሩ’ዩ።
ብተወሳኺ ንግዳያት ምንቅጥቃጥ ምድሪ
ሀይቲ ንምሕጋዝ ኣብ 25 ጥሪ 2010 ኣብ
ሞንጎ ፖርቱጋላዊት ክለብ በነፊካን ኣዕሩኽ
ዚነዲን ዚዳንን ሮናልዶን ዝተኻየደ ግጥም
መሪሑ ነይሩ። ዋላ’ኳ ኮሊና ብዝያዳ ኣብ
ኩዕሶ እግሪ ዝነጥፍ እንተነበረ፡ እታ ዝድግፋ
ዝነበረት ክለብ ግን ንመድረኽ ኤውሮጳ
ዓብሊላቶ ዝነበረት ናይ ኵዕሶ መርበብ
ክለብ ፎርቲቲዶ ቦሎኛ እያ ነይራ።

ካብ 2010 ኣትሒዙ ሓላፊ ማሕበር
ዳንነት ኵዕሶ እግሪ ዩክሬን ዝኾነ እዚ
ህቡብ ዳኛ፡ ኣብዚ ስራሕ ብብዙሓት
ዩክሬናውያን ደያኑ ምስተነቕፈ እዩ። እቲ
ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ድማ፡ ኮሊና ኣብ
ዓመት ክልተ ሰሙን ጥራይ ኣብ ዩክሬን
ዝገብር ምስ ምዃኑ ምስቲ ማሕበር ዘለዎ
ርክብ ኣዝዩ ሉሕሉሕ’ዩ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ
ማሕበር ንዝግበር ብልሽውና ብዙሕ ግምት
ዘይገብረሉ ብምንባሩ’ዩ። ኮሊና ብተወሳኺ
ኣማኻሪ ማሕበር ዳንነት ኩዕሶ እግሪ ዓዲ
ጥልያንን ኣባል ኮሚተ ዳንነት ፊፋ ኮይኑ
ኣብ ስራሕ ይርከብ።
ኣብ ውልቃዊ ሂወቱ፡ ኣብ 1988
ንበዓልቲ ቤቱ ጂያና ኣብ ቨርሲልያ
ዝተላለያ ኮሊና፡ ኣቦ ክልተ ኣዋልድ እዩ።
ኮሊና፡ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቦሎኛ ዝረኸቦ ናይ

ስነ ቁጠባ ናይ ዲግሪ ማዓርግ ኣለዎ። ኣብ
ነሓሰ 2005 ካብ ዳንነት ጥሮታ ድሕሪ
ምስንባቱ ድማ ከም ኣማኻሪ ፋይናንስ
ኮይኑ ስርሑ ቀጺሉ።
ኣብ ናይ ዳንነት ዘመኑ ኣዚዮም
ብዙሓት ክብርታታን ሽልማትን ዝተጓናጸፈ
ኮሊና፡ ካብ 1998 ክሳብ 2003 ዘለዉ
ተኸታተልቲ ሽዱሽተ ዓመታት ብሉጽ
ዳኛ ፊፋ፡ ንሸውዓተ ዓመታት ብሉጽ ዳኛ
ሰረ’ኣ ከምኡ’ውን ኣብ ኵዕሶ እግሪ ዓለም
ብዝገበሮ ኣበርኽቶ ካብ ‘ሃል ዩኒቨርሲቲ’
ናይ ዶክትረይት መዓርግ ዝረኸበሉ፡
ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ዓበይቲ
ውልቃዊያን ዓወታት ኢጣሊያዊ በዓል
ዝና ዳኛ ፔርሉጂ ኮሊና እዮም።

ኣሚር ዓሊ

ኢንተር ሚላን ሻምፕዮን ኮይና
ኮንተ፡ ምስጢር ዓወቱ ገሊጹ

ኢንተር ሚላን፡ ብቐዳም ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም ሰረ’ኣ ኢጣልያ
ንክሮቶን 2ብ0 ድሕሪ ምስዓራ
ዘውዲ ሰረ’ኣ ኢጣልያ ብኣጋኡ
ደፊኣ።
ኣሰልጣኒ ናይዛ ኢጣልያዊት
ክለብ ዝኾነ ኣንቶኒዮ ኮንተ
ድማ ድሕሪ እቲ ድሙቕ ዓወት
“ክለበይ ካብ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ምትራፋ” ነዚ ዓወት
ናይ ሰረ’ኣ ክዓትር ኣኽኢሉኒ
ብምባል ኣርእስቲ መራኸቢ
ብዙሃን ኮይኑ ኣሎ።
ብቐዳም ናብ ክሮቶን ገይሻ
ዝተጻወትት ኢንተር ሚላን፡ ካብ
ኤሪክሰንን ሃኪሚን ብዝረኸበተን
ክልተ ሸቶታት እያ ተዓዊታ።
በዚ ድማ እቲ ሊግ ገና ኣርባዕተ
ግጥማት
ተሪፍዎ
እንከሎ
ሻምፕዮን ምዃና ኣፍሊጣ።
ድሕሪ ምቑር ዓወት ድማ’ዩ
ኮንተ፡ ካብ ሻምፕዮንስ ሊግ

ምትራፎም ምሉእ ኣተኹኦም
ናብዛ ንትሽዓተ ዓመታት ካብ
ሕቑፊ ጁቬንቱስ ዘይወጸት
ዋንጫ ክገብሩ ከምዝኸኣሉ
ዝገለጸ።
ኣቐዲሙ ምስ ጁቬንቱስ
ኮይኑ ነዛ ዋንጫ ዝዓተራ እዚ
ኢጣሊያዊ ዓላሚ፡ ጽምዒ ዋንጫ
ኢንተርሚላን ድሕሪ ዓሰርተ
ዓመት ኣርውይዎ ይርከብ።

መደብ ጸወታ

ሎሚ
ማን.ሲቲ - ፒኤስጂ
ጽባሕ
ቸልሲ - ሪያል ማድሪድ
ክልቲኡ ግጥማት ሰዓት 10፡00
ምሸት ክካየድ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 6 ሃገራት
ናይቲ ዞባ ሳሕል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካብ ሳሃራ
ንደቡብ ዘሎ ክፋል ኣፍሪቃ ዝነብሩ 29
ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት

“29 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባዪ ረድኤት ኮይኑ” ው.ሕ.ሃ

ኮይኖም ከምዘለዉ ሓቢሩ።

እቲ ውድብ ምስ ዘይመንግስታውያን
ውድባት ብሓባር ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ኣብ
ቡርኪና ፋሶ፡ ካሜሩን፡ ጫድ፡ ማሊ፡ ኒጀርን
ናይጀርያን ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ
ብሚልዮናት ዝቚጸሩ ሰባት ኣብ ሓደጋ
ጥምየት ወዲቖም ከምዝርከቡ ኣነጺሩ።
ጠንቂ ናይዚ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ፡ ኣብ ዞባ
ሳሕል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዝቕጽል
ዘሎ ዝተፈላለየ ዕጥቃዊ ግጭታት ከምዝዀነ
እዮም ዲፕሎማሰኛታት ዝሕብሩ።
ኣዋሃሃዲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት
ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምዕራብን ማእለያን
ኣፍሪቃ ሃቪየር ክሪች ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡

ናይጀርያ ብስግኣት ኮሮና ዝተላዕለ በጻሕቲ ከልኪላ
ናይጀርያ ብሰንኪ ስግኣት
ለበዳ ኮቪድ 19 ካብተን ልዑል
መልከፍቲ ዝተመዝገበለን ሃገራት
ዝብገሱ ገያሾ ከይኣትዉዋ
ከልኪላ።
ብመሰረት መምርሒ ሚኒስትሪ
ጥዕና ናይጀርያ፡ ኣብ መዝገብ
ክልኩላት በጻሕቲ ኣትየን ዘለዋ
ህንዲ፡ ብራዚልን ቱርኪን ኮይነን፡
ካብዘን ሃገራት እዚኣተን ዝብገስ
ዝዀነ በጻሒ ናብ ናይጀርያ
ክኣቱ
ኣይፍቀደሉን
እዩ።
እንተኾነ እቲ ሓድሽ መምርሒ፡
ብመልክዕ ትራንዚት በዘን
ዝተጠቕሳ ሃገራት ንዝሓልፍ
ገያሻይ ዝምልከቶ ኣይኮነን።
ህንዲ መዓልታዊ ብእተመዝግቦ
ዘላ ልዑል መልከፍቲ ኮቪድ
19፡ ካብታ ሃገር ዝብገሱ በጻሕቲ
ብሓያሎ ሃገራት ተኸልኪሎም
ምህላዎም ይፍለጥ። ኣብታ ሃገር
ልዑል ናህሪ መልከፍቲ ኮሮና
ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን፡ ኣብ

ሆስፒታላት ዋሕዲ ዓራትን ናይ
ኦክሲጂን ኣጋንእን ተኸሲቱ
ከምዘሎን ብዙሓት ብቫይረስ
ኮሮና ዝተለኽፉ ሕሙማት
ህይወቶም ይስእኑ ምህላዎምን
ምንጭታት
ሓቢሮም።
ብራዚልን ቱርኪን ብተመሳሳሊ
ልዑል መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና
ዝረኣየለን ሃገራት ምዃነን

ጸብጻባት የመልክቱ።
ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ህዝቢ
ኣብ ዘለዋ ናይጀርያ፡ ቊጽሪ
መልከፍቲ
ኮቪድ
ልዕሊ
165 ሽሕ፡ ብሰንኪ’ቲ ሕማም
ናይ ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ
ድማ ልዕሊ 2 ሽሕ በጺሑ
ምህላዉ ጸብጻባት’ታ ሃገር
ኣመልኪቶም።

መሸጣ ኣጽዋር ሩስያ እናዓበየ ይመጽእ
መሸጣ ኣጽዋር ሩስያ ኣብ ሃገራት
ዓረብ እናወሰኸ ምምጽኡ ምንጭታት
ዜና ሓቢሮም።
ብፍላይ ጠለብ ነፈርቲ ኲናት ሩስያ
ሱኮይ SU- 35 እናወሰኸ ምምጽኡ
ዘነጸሩ ጸብጻባት፡ ነተን ዘመናውያን
ነፈርቲ ኲናት ሩስያ ንምውናን ምስሪ፡
ኣልጀርያን ቱርኪን ድሮ ምስታ ሃገር
ውዕል ዕድጊ ፈጺመን ምህላወን
ኣረዲኦም።
ምስሪ ካብቲ ድሮ ዝኸተመትሉ
24 ነፈርቲ ኲናት SU 35 ናይ
ምዕዳግ ውዕል፡ ድሮ ነተን ኣርባዕተ
ክትርከበን እንከላ እተን ዝተረፋ ድማ
በብመድረኹ ኣብ ዝቕጽል ዓመታት
ኣብ ኢዳ ከምዝበጽሓ እዩ ዝግለጽ።
ኣልጀሪያ ብወገና ኣብ ውሽጢ ናይዚ
ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 14 ዝተመሓየሻ
ሱኮይ-34 ነፈርቲ ካብ ሩስያ ክትቅበል
ትጽቢት ኣሎ። ኣብ ዕድጊ ናይተን
SU 57 ዝዓይነተን ነፈርቲ እውን
ድሌት ኣርእያ ከምዘላ እቲ ጸብጻብ
የመልክት።

ምስ ኣመሪካ ኣብ ዘይምቅዳው
ትርከብ ቱርኪ ብወገና፡ ኣብ ዕድጊ
ኣጽዋር ዘተኰረ ውዕላት ምስ ሩስያ
ከምዝኸተመት ተሓቢሩ። ቱርኪ ነፈርቲ
ኲናት ሓሙሻይ ወለዶ ኤፍ 35 ናይ
ኣመሪካ ንምግዛእ ውዕል ከምዝነበራን
እንተዀነ ብሰንኪ ድሒሩ ዝተኸስተ
ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት እቲ
መደብ ከምእተሰረዘን ይሕበር። ቱርኪ

ኣንፈታ ናብ ሩስያ ብምቕያር SU 35
ንምግዛእ ወጢና ምህላዋ ኣነጺራ።
ሩስያ ብብዝሒ ሰደድ ኣጽዋር ኣብ
ዓለም ድሕሪ ኣመሪካ ኣብ ካልኣይ
ደረጃ ትስራዕ ኰይና፡ ኣብ 2015
ክሳብ 2019 ኣብ ዝነበረ ዓመታት
ካብ ጠቕላላ ሰደድ ናይታ ሃገር ን21
ሚእታዊት ዝሸፈነ ከምዝነበረ ጸብጻባት
ኣመልኪቶም።

ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዞባ ሳሕል ዝተራእየ
ግጭት እናሰፍሐን እናሓየለን ምምጽኡ
ኣረዲኡ። “ናይዚ ኩሉ ዋጋ ሰለማውያን
ሰባት ክኸፍልዎ ይግደዱ ኣለዉ” ዝበለ
እቲ ዲፕሎማሰኛ፡ ከም መርኣያ ናይዚ
ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቚጸሩ ሰባት ንስደትን
መከራን ከምእተቓለዑ ኣረዲኡ።
ብመሰረት’ቲ ጸብጻብ፡ ኣብቲ ናይ ግጭት
ዞባ ካብ ዝርከቡ ሰባት ኣስታት 5.3 ሚልዮን
ሰባት ክመዛበሉ እንከለዉ፡ 1.6 ሚልዮን
ቈልዑ ብፍላይ ብስእነት ዝተመጣጠነ

መግቢ ይሳቐዩ።
ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብዚ
ሒዝናዮ ዘለና ኣዋርሕ ብዙሕ ግጭታትን
ኣብ ዋጋታት መግቢ ቅልጡፍ ናህሪን
ከምእተራእየ፡ ስለዚ ድማ ለገስቲ ሃገራት
ሓገዛተን ከበርክታ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ተማሕጺኑ።
ይኹን
እምበር፡
ብዝተፈላለያ
ኣህጉራውያን ትካላት ዝተኣከበ ሰብኣዊ
ሓገዛት ንግዳያት ብግቡእ ኣብ ምብጻሕ
ሓያሎ ጸገማት ከምዝረአ’ዩ ዝፍለጥ።

ቱኒዝያ 4 ቢልዮን ዶላር
ልቓሕ ተናዲ
ቀዳማይ ሚኒስተር ቱኒዝያ ሂቸም
መቺቺ፡ ሃገሩ 4 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ
ንምርካብ ምስ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ
ኣብ ምዝርራብ ከምእትርከብ ገሊጹ።
ማዕከን ካዝና ቱኒዝያ ባዶ ከምዘሎ ዝገለጸ
ቀዳማይ ሚኒስተር መቺቺ፡ መንግስቲ

ኣብ ቅልውላው ዝርከብ ቁጠባ’ታ ሃገር
ካብ ውድቀት ንምድሓን ኣብ ዝመጽእ
ኣዋርሕ ናይ መወዳእታ ዝበሎ ፈተነ
የካይድ ምህላዉ ገሊጹ። ቱኒዝያ ልቓሕ
ንምርካብ ተካይዶ ዘላ ዝርርብ ኣስታት
ክልተ ወርሒ ክወስድ ከምዝኽእል ድማ
ኣተንቢሁ።
መንግስቲ ቱኒዝያ፡ ብፖለቲካዊ
ቅልውላውን ለበዳ ኮቪድ 19ን
ንዝተደቚሰ ቁጠባ ሃገሩ ንምብርባር ካብ
ኣህጉራውያን ፋይናንሳውያን ትካላት
ልቓሕ ንምውሓስ ይጽዕር ምህላዉ እቲ
ቀዳማይ ሚኒስተር የረድእ።
ቱኒዝያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣፍሪቃ
ዝሓሸ ቁጠባ ዝውንና ሃገራት እኳ
እንተነበረት፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ 2011
ዝተኸስተ ህዝባዊ ሰውራ ርጉእ ቁጠባ
ክትምስርት ከምዘይከኣለት ይግለጽ።
ብተወሳኺ ኣብ 2020 ኣብ ቱሪዝም
ዝተመስረተ ቁጠባ’ታ ሃገር ብለበዳ ኮቪድ
19 ምሒር ከምእተሃስየ ይንገረሉ።

ጫድ - መሰጋገሪ መንግስቲ ቈይሙ
ድሕሪ ቅትለት ፕረዚደንት እድሪስ
ደቢይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ብላዕለዎት ኣዘዝቲ
ሰራዊት ዝቖመ ወተሃደራዊ ባይቶ ጫድ፡
ነታ ሃገር ብግዚያውነት ዝመርሕ መሰጋገሪ
መንግስቲ ከምዝመዘዘ ኣፍሊጡ።
ኣቦ-መንበር ናይቲ ወተሃደራዊ ባይቶ
ዝዀነ መሃመት እድሪስ (ወዱ ንእድሪስ
ደቢይ)፡ ነቲ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ
ዘቑሙ 40 ሚኒስተራትን ምክትላቶምን
ዝሓለፈ ሰንበት ከምዝመዘመ ሮይተርስ
ሓቢሩ። ብዘይካ’ዚ፡ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ዕርቂ
ዝተባህለ ሓድሽ ሚኒስትሪ’ውን ኣቚሙ
ከምዘሎ፡ ሮይተርስ ንመግለጺ ወሃቢ ቃል
ወተሃደራዊ ባይቶ’ታ ሃገር ብምጥቃስ ኣብ
ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ብዘይካ’ዚ፡
ድሕሪ’ቲ
ቅትለት
ኣብታ ሃገር ኣዊጁዎ
ዝጸንሐ ሰዓታት እቶ-እቶ
ከምዘልዓሎ’ውን ክፍለጥ
ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ
ይኹን’ምበር፡ ንቕትለት
ኢድርሲ ደቢይ ስዒቡ
ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ
ዝጸንሐ ወጥሪ ገና
ከምዘይሃድአን፡ ዝሓለፈ

ሰሙን ጥራይ ኣንጻር’ቲ ወተሃደራዊ
ባይቶ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቓውሞ
ሰልፊ ትሽዓተ ሰባት ከምዝተቐትሉን
ካልኦት ልዕሊ 650 ኣብ ቀይዲ ኣትዮም
ከምዘለውን’ዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብዙሓት
ወገናት’ታ ሃገር፡ እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ
ባዕሉ ስልጣን ክጭብጥ ምኽኣሉ፡ ምስ
ዕልዋ መንግስቲ ኣተኣሳሲሮም ብምርኣይ
ይቃወሙዎ ከምዘለዉ’ዩ ዝሕበር።
ካብ 1990 ኣትሒዙ ንጫድ ክመርሕ
ዝጸንሐ እድሪስ ደቢይ፡ ዝሓለፈ ወርሒ
ናብ ድፋዕ ሰራዊቱ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ
እዋን፡ ካብ ዕጡቓት ተቓወምቲ
ብዝተተኰሰሉ ከቢድ ብረት ተሃሪሙ
ከምዝሞተ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ’ታ
ሃገር የመልክቱ።

