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ዕዮን ዓያይነትን ኣብ .
..

ስፖርታዊ ንጥፈታት
ተመሃሮ ዞባ ማእከል
ተዛዚሙ

ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ በዓል ናጽነቶም ይጽምብሉ
ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ነበርቲ
ከሰላ - ሱዳን፡ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ
ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም
እድሪስን ኣመሓዳሪ ዞባ ከሰላ ሜጀር
ጀነራል ማሕሙድ ባብክርን ኣብ
ዝተረኽቡሉ፡ ብ28 ግንቦት በዓል ናጽነት
ብልዑል መዓርግ ጸምቢሎም።
ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን
ሱዳናውያንን ዝተሳተፍዎ ጽምብል፡
ኣቶ ኢብራሂም - ናይ ሎሚ ዓመት
በዓል ናጽነት፡ ኣብ ትስፉው መድረኽ
ይበዓል ምህላዉ፡ ፍሉይ መቐረት
ከምዘለዎ ብምጥቃስ፡ ሽርክነታዊ
ጽምዶን ምትሕግጋዝን ሃገራት ቀርኒ
ኣፍሪቃ ንምዕባይን ርግኣት ዝሰፈኖ
ጎዶቦ ንምህናጽን ዝተጀመረ ጉዕዞ፡
ብዝለዓለ ክስራሓሉ ምዃኑ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ከሰላ - ሱዳን ሜጀር
ጀነራል ማሕሙድ ባብክር፡ ኣብ
ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ምስታፉ
ዝተሰመዖ ሓበን ድሕሪ ምግላጽ፡ በዚ
ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽን ትስፉውን
መዋእል፡ ታሪኻውን ህዝባውን
ሕውነታዊ ዝምድናታት ኤርትራን
ሱዳንን ንምድልዳልን ንምምዕባልን

ከሰላ
ከምዝሰርሕ ኣረጋጊጹ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ንኣስታት
ሓደ ዓመትን መንፈቕን ስራሕ
ኣቋሪጹ ዝነበረ ቤት-ጽሕፈት ማሕበረ-

ኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ከሰላ፡ ኣብቲ
ዕለት ዳግም ተኸፊቱ ስሩዕ ንጥፈታቱ
ከምዝጀመረ ተፈሊጡ።
ብኻልእ ወገን፡ ኤርትራውያን ነበርቲ

ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ከምኡ’ውን
ኦታዋ - ካናዳ፡ በዓል ናጽነቶም ብልዑል
መዓርግ ጸምቢሎም።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ

ኤርትራውያን ነበርቲ ብሪጣንያ፡ ኡጋንዳን ፈረንሳን ኣብ ኩነታት ሃገር ዘትዮም

ለንደን

ኤርትራውያን ነበርቲ ለንደን - ዓባይ
ብሪጣንያ፣ ናንት፡ ሬነን ኤንጀንን - ፈረንሳ፣
ካምፓላን ከባቢኣን - ኡጋንዳ፡ ኣብ ህልው
ኩነታት ሃገሮምን ዞባዊ ምዕባለታትን
ዘትዮም።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያን
ሰሜን ኣየርላንድን ኣቶ እስቲፋኖስ
ሃብተማርያም፡ ብ1 ሰነ ኣብ ለንደን ኣብ
ዝገበሮ ሰሚናር፡ ኣብ’ዚ ተኣትዩ ዘሎ
ትስፉው መድረኽ፡ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚሰብ፡ ሕርሻ፡ ጥዕና፡ ትምህርትን ምምዕባል
ትሕተ-ቅርጽን ተታሒዞም ዘለው መደባት
ዝርዝራዊ መብርሂ ሂቡ።
ነዚ ብቐንዱ ፍረ መስዋእትን
ተወፋይነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ
ትስፉው መድረኽ፡ ናብ ናይ መወዳእታ
ሸቶኡ ንምብጻሕ፡ ንቕሓት ብምብራኽን
ውዳበታት ብምስጣምን ክስራሕ ከምዝግባእ
ድማ ኣገንዚቡ።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ወይዘሮ

ርሑስ ዒድ ኣልፈጥር!

ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣቶ ሳልሕ ዑመር፡
ጽምብል ናጽነት ኪኖ ድግስ - መብጽዓና
ንትግባረ ሕድሪ ሰማእታት እነሐድሰሉ
ዕለት ክኸውን ከምዝግብኦ ኣገንዚቡ።
ሃና ስምኦን፡ ንኤርትራውያን ነበርቲ
ከተማታት ናንት፡ ሬነን ኤንጀን ብ1 ሰነ ኣብ
ዝገበረቶ ሰሚናር፡ ኣብ መደባት ሃገራዊ
ልምዓት ከምኡ’ውን ሰላምን ሽርክነትን ኣብ
መንጎ ሃገራት ዞባና ዝያዳ ንምዕዛዝ ኣብ
ዝሰላሰሉ ዘለው መደባት መብርሂ ሂባ።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ኣቶ
መሓመድ ሱሌማን፡ ህዝቢ ኤርትራን
መሪሕነቱን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት
ንዘርኣይዎ ጽኑዕን ዓቃልን መኸተ ድሕሪ
ምዝካር፡ እዚ ባህልን ክብርታትን’ዚ፡ ራኢና
ንምጭባጥ ወሳኒ መሳርሒ ምንባሩ
ኣስሚሩሉ።

ሓበሬታ
ሎሚ ሰሉስ 4 ሰነ ዒድ
ኣልፈጥር እዩ።
በዚ ምኽንያት፡ ሎሚን
ጽባሕን ህዝባዊ በዓል እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባረንቱ - ሰራሕተኛታት ትካላት ኣገልግሎት ኣስተምህሮ ተዋሂቡዎም
ብምውህሃድ ክፍሊ ቱሪዝም
ዞባ ጋሽ-ባርካን ጨንፈር ሚኒስትሪ
ጥዕና’ቲ ዞባን፡ ኣብ ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ንዝነጥፉ ሰራሕተኛታት፡
ኣብ
ምቁጽጻር
ተመሓላለፍቲ
ሕማማትን ኣተሓሕዛ ተኣንገድትን
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ኣብቲ ካብ 29 ክሳብ 31 ግንቦት
ኣብ ባረንቱ ዝተዋህበ ስልጠና፡ ኣብ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ
ኣሃዱ ጐስጓስን ሓበሬታን ኣቶ
ሱልጣን ሓጐስ፡ ኣብ ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት፡
ባህሪ ስርሖም ኣብ ግምት ብምእታው፡
ዝያዳ ጥንቃቐ ከዘውትሩን ኣብ
ምክልኻል’ቶም ሕማማት ግቡእ
ተራኦም ክጻወቱን ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ጨንፈር ክኢላ ምክትታል
ሕማም ዓባይ-ሰዓል ኣቶ ሰመረ ፍስሃ
እውን፡ ነቲ ሕማም ንምቁጽጻር ኣብ
ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ፡ ሸለልትነትን ግጉይ
መረዳእታን እቶም ቀንዲ ብድሆታት
ምዃኖም ገሊጹ።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ
ጋሽ-ባርካ፡ ኮሎኔል ሓምድ ዩሱፍ፡ ኣብ

ስ/
ኢ
ብ
ራ
ሂ
ም
ዓ
ሊ

ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝነጥፉ
ሰራሕተኛታት ብሓደ መዳይ ዕግበት
ዓማዊል ንምምላእ፡ ብኻልእ ሸነኽ

ድባርዋ - መንእሰያት ብዝተፈላለየ
ሞያ ሰልጢኖም
ኣብ ከተማ ድባርዋ፡ ንልዕሊ ሰለስተ
ኣዋርሕ ብዝተፈላለየ ሞያ ዝሰልጠኑ
135 መንእሰያት ተመሪቖም።
ብ29 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ስነስርዓት፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባርዋ
ኣቶ ፍረወንጌል ተኽለሃይማኖት፡
ዕላማ’ቲ ስልጠና፡ መንእሰያት ሞያ
ኣጥርዮም መነባብሮኦም ዝመርሑሉን
መጻኢኦም ዘጣጥሑሉን ዕድላት
ንምፍጣር ብምዃኑ፡ ሰልጠንቲ

ዝቐሰምዎ
ፍልጠት
ብግብሪ
ክሰርሑሉን ንከባቢኦም ኣብነት
ክኾኑን ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ደቡብ
መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ብወገኑ፡
ሰልጠንቲ ብዝተማህርዎ ሞያ
ክሰርሑን ፈጠርቲ ስራሕ ክኾኑን፡
ናይ ልቓሕ ዕድል ተኸፊቱሎም
ከምዘሎ ሓቢሩ።

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ሊድያ ስልጣን

ድማ ጥዕናኦምን ጥዕና ተኣንገድትን
ንምሕላው ዝለዓለ ሓላፍነት ክስከሙ
ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ከተማ ባረንቱ፡ ሆቴላትን
መዕረፊ ኣጋይሽን፡ ኣብያተ-መግብን
መስተን፡ ኣብያተ-ቁርሲ፡ ኣብያተ-

መስተን ፋስትፉድን ዘጠቓልላ
ኣስታት 140 ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ኣለዋ።

ኣመሓዳሪ ዞ/ሰ/ቀ/ባሕሪ፡ ምስ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ ዘትዩ
ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሱ፡ ኣብ ንኡስ
ዞባ ገልዓሎ - ምምሕዳራት ከባቢ ቡያ፡ ዳንዴሮ፡
ኣልሓራጋሊ፡ እንገልዒላን ዕንደሊን ንዝርከብ
ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ድሕሪ
ምብጻሕ፡ ምስ ሓለፍቲ’ተን ትካላት፡ ኣመሓደርቲ
ከባቢን ወከልቲ ህዝብን ርክባት ኣካዪዱ።
ንኩነታት ትካላት ትምህርቲን ጥዕናን
ምምሕዳር ከባቢ ቡያ ኣብ ዝተዓዘበሉ፡ ብሪጋደር
ጀነራል ተኽለ ልብሱ፡ ሕጽረታተን ንምምላእ

ዞባ ዝከኣሎ ደገፍ ክገብርን ምስ ዝምልከቶም
ኣካላት ተወሃሂዱ ፍታሓት ከናዲን ምዃኑ
ገሊጹ።
ጸገማት ብምልኡ ኣብ ሓደ ግዜ ክፍታሕ
ዝከኣል ከምዘይኮነ፡ ከም ቀዳማይ ተበግሶ
እምበኣር፡ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ኢንገል
ዘመናዊ ህንጻ ማእከላይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ
ክህነጽ፡ ከምኡ’ውን ምንጪ ጽሩይ ማይ
ንምውሓስን ጉዳይ መጓዓዝያ ንምቅላልን
ክስራሕ ምዃኑ ሓቢሩ።

ነበርቲ ንደቆም ካሳብ’ቲ ዝለዓለ ደረጃ
ንምምሃር ተበግሶ ክወስዱ፡ ብፍላይ ኣብ
ማእከላይ ደረጃ ዝርአ ዘሎ ምቁራጽ ደቂኣንስትዮ ደው ንኽብል፡ ዕቱብ ቈላሕታ
ክግበረሉ እውን ኣዘኻኺራ።
ወከልቲ ህዝቢ፡ ምስ ዘሎ ራሕቂን ብዝሒ
ህዝብን፡ እታ ዘላ መደበር ጥዕና እኽልቲ
ብዘይምዃና እቲ ጉዳይ ክሕሰበሉ፡ ናይ
መጓዓዝያን ቴለፎንን ጸገም እውን ፍታሕ
ክናደየሉ ዝብል ለበዋታት ኣቕሪቦም።

ሰራሕተኛታት ኮርፖረሽን ዓሳ፡ ሰለስተ ስድራ ስዉኣት ይናብዩ
ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ኮርፖረሽን ዓሳ ባጽዕ፡ ስድራ ስዉኣት ንምንባይ ብዝወሰድዎ
ተበግሶ፡ ናይ ሰለስተ ስድራቤታት ሓላፍነት
ከምዝወሰዱ፡ ብ29 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ
ርክብ ተሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊ’ቲ ኮርፖረሽን
ኣቶ ወልደጋብር ወልደኣብ፡ ስድራቤት

ን/ዞ/ሓጋዝ ዝናብ ጉድኣት
ኣውሪዱ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ - ምምሕዳር ከባቢ
ሓሽሻይ፡ ብ30 ግንቦት ዝወቕዐ ብህቦብላ
ዝተሰነየ ብርቱዕ ዝናብ፡ ኣብ ኣባይቲ፡ ጥሪትን
ኣግራብን ጉድኣት ኣውሪዱ።
በቲ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝቐጸለ ዝናብ፡
80 መንበሪ ኣባይቲን 5 ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎትን ክፈርስ እንከሎ፡ 150 ዓበይቲ
ኣግራብ ከምኡ’ውን ዓንድታት ኤለክትሪሲቲ
ከምዝወደቐ፡ 20 ጤለ-በጊዕ ድማ ብውሕጅ
ከምእተወስዳ፡ ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ
ንኤሪና ሓቢሩ።
ካብ ከተማ ሓጋዝ፡ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ
ኣስታት 19 ኪሎ-ሜተር ርሒቓ እትርከብ
ምምሕዳር ከባቢ ሓሺሻይ፡ ልዕሊ 10 ሽሕ
ነበርቲ ኣለውዋ።
ብ1 ሰነ እውን፡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓድኣረይ ብዝወቕዐ በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ፡ ወዲ
54 ዓመት ሰብኣይ ብበርቂ ሞይቱ፡ ሓንቲ ገዛ
ምስ ምሉእ ንብረታ ድማ ተቓጺላ።

ስዉኣት ንምጥዋር ዝተወስደ ቅዱስ
ተበግሶ፡ መርኣያ ናይ’ቲ - ከም ህዝቢ ኣብ
ስዉኣትና ዘሎና ልዑል ክብርን መብጽዓን
ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡ ካልኦት ሰራሕተኛታት
ክስዕብዎም ዘለዎ እምነት ገሊጹ።
ኣብ ቤት-ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ፡ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት
ኣቶ ኣሕመድ ጃዕፈር፡ ነዚ ኣቐዲሙ
ብክልተ ትካላት ዝተበጋገሰ ሰናይ ተግባር፡

ሰራሕተኛታት ኮርፖረሽን ዓሳ ክስዕብዎ
ምርኣይ ዘሐብን ምዃኑን፡ ኣብ’ተን ካልኦት
ንኡሳን ዞባታት’ውን ተመሳሳሊ ተበግሶታት
ንምውሳድ ተጀማሚሩ ከምዘሎን ሓቢሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ
ድሕነትን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ኣቶ ኪዳነ ዮውሃንስ፡ ነቲ መደብ ኣብ ካልኦት
ከባቢታት ንምቕጻሉ ተመኲሮ ተደሊቡ
ስለዘሎ፡ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ።

ዓንሰባ - ተመሃሮ ሰፊሕ ወፈራዊ
ማእቶት ኣካዪዶም
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ተመሃሮ ብኣጋጣሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት
ኤርትራ ንዝትከል ኣግራብ ዝኸውን
ጐዳጒዲ ንምድላው፡ ከምኡ’ውን
ጣንጡ ዝራባሓሉ ቦታታት ንምድፋን፡
ብ31 ግንቦት ወፈራዊ ማእቶት
ኣሰላሲሎም።
እቲ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ተወዲቡ ዝተኻየደ ወፈራዊ ንጥፈት፡

ኣካል ናይ’ቲ ንተመሃሮ ብኣካዳምን
ስነ-ምግባርን ንምዂስኳስ ዝካየድ
ስራሕ ምዃኑ ተገሊጹ።
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ካብ መባእታ ክሳብ
2ይ ደረጃ ልዕሊ 80 ሽሕ ተመሃሮ
ኣብ 234 ኣብያተ-ትምህርቲ ግቡእ
ትምህርቶም ይከታተሉ ምህላዎም፡
ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር።

ሎሚ ኣብ ERI-TV

ኣገልግሎት ተለቪዥን ኤርትራ ርሑስ በዓል ዒድ ክኾነልኩም እናተመነየ፡
መደብና ነዚ በዓል’ዚ ብዘንጸባርቕ ትሕዝቶ፡ ካብ ሰዓት 9፡00 ንግሆ ዝጅምር
ኮይኑ፡ ካብ ሰዓት 3፡00 ድ/ቀትሪ ካብ ኤክስፖ ዝካየድ ህዝባዊ በዓል ብቐጥታ
ከነመሓላልፈልኩም ምዃንና ንሕብር።

ሓዳስ

ኤርትራ

4 ሰነ 2019 - ገጽ 3

መበል 28 ዓመት ቁ.237

ጽልዋ ቁጥዐ ኣብ ስድራቤት
ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com
ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራቤት
ዝህሉ ጥምረት ኣብ ምዕባይ ባህሪያት
ውልቀ ሰባት እቲ ዝሓየለን ዝተረረን’ዩ።
ስለዝኾነ’ዩ ድማ ስድራቤት ኣብ ኣባላታ
ንእተሕድሮ እወታዊ ጽልዋ ንምርዳእ
ዓመታት ዝወስድ። ኣብ ውሽጢ
ስድራቤት ፍቕሪን ሰላምን ምርድዳእን
ክህሉ መሰረታዊ ነገር’ዩ። ይኹን’ምበር
ማዕረ ማዕሪ’ዚ ኣብ መንጎ ኣባላት’ታ
ስድራ ዘይምርድዳእ ከጋጥምን፡ ከም
ውጽኢቱ ድማ ክሳብ ምትሕርራቕ ክርአ
ከምዝኽእል ተገንዚብካ ንኹሉ ድሉው
ክትከውን ይግባእ። ካብዚ ሓሊፉ ግን
ናብ ባእስን ምትህርራምን ከምርሕ
ስለዘይብሉ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ
የድሊ። ምኽንያቱ፡ እንተደኣ ኣብ ባእስን
ምትህርራምን ተበጺሑ ህላውነት እታ
ስድራቤት’ውን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ
ኣሎ ማለት’ዩ። ቅልጡፍ ስጉምቲ
ወሲድካ ክእለት ድማ ይግባእ።
ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራቤት ዘጋጥም
ዘይምርድዳእ እናገፍሐ ምስ ዝኸይድ
ናብ ባእሲ፡ ምትህርራምን ዘይተደልየ
ቁጥዐን ከምዘምርሕ ርዱእ ነገር’ዩ።
እዚ ማለት ነታ ስድራ ዝመርሑዋ ኣቦን
ኣደን ነቲ ኣብ መንጎ ስድራቤቶም ዝርአ
ዘሎ ዘይምርድዳእ ቀልጢፎም መዕለቢ
እንተዘይገይሮሙሉ፡ እታ ስድራ ናይ
ምርድዳእ ዓቕማ እናተዳኸመ ስለዝኸይድ
ካብ ዓቕሞም ወጻኢ ክትከውንን ኣብ
መወዳእታ ኣብ ሕማቕ ክትወድቕን
ትኽእል። ስለዚ፡ ቀለስቲ ስድራ ዝኾኑ

ኣቦን ኣደን ሰላምን ፍቕሪን ኣብ
ምስፋን፡ ንዘጋጥም ዘይምርድዳእ
ኣባላት ስድራቤቶም ቅልጡፍ መዕለቢ
ኣብ ምንዳይ ዝለዓለ ተራ ከምዘለዎም
ፈሊጦም ሓላፍነቶም ከልዕሉ ኣለዎም።
ወለዲ ሓላፍነቶም ኣልዒሎም ኣብ መንጎ
ኣባላት ስድራቤቶም ንዘጋጥም ቁጥዐ
መዕረፊ ምስ ዘይገብሩሉ ግን፡ እቲ
ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራቤት ዘጋጥም
ሓድሕዳዊ ቁጥዐን ዘይምርድዳእን፡
ካብታ ስድራ ወጺኡ ኣብ ደገ
(ምስ ካልኦት ሰባት) ከይተረፈ ጽልዋ
ከሕድር ስለዝኽእል ሳዕቤኑ ዝገደደ
ይገብሮ። ኣብ ውሽጢ ስድራቤት
ዘይተፈትሐ ጸገምን ዘይምርድዳእን ድማ
ደገ ክወጽእን ናብ ዝኸፍአ ኣንፈት
ክጐዓዝን ግድን’ዩ። መፍትሒ ናይዚ
ኩሉ ግን፡ ኣቦን ኣደን ነታ ዝመርሑዋ
ስድራቤት ብኽብሪታትን ስነ-ምግባርን
ባህሎም ኰስኲሶም ክመርሑዋን’ዩ።
ቆርበት ብርሑሱ ቈልዓ ብንኡሱ ዝብል
ምስላ’ውን ነዚ ዝገልጽ’ዩ። ወለዲ ካብ ገዛእ
ርእሶም ኣትሒዞም ፍቕሪን ምክብባርን
ከዘውትሩ፡ ነቶም ዝወለዱዎም ደቆም
ድማ ከከም ዕድመኦም፡ ሓድሕዳዊ
ምክብባርን ምቅብባልን ምሂሮም
ከዕብዩዎም ኣለዎም። በዚ መገዲ’ዚ
ተዀስኲሱ ዝዓበየ ቈልዓን በዚ
መገዲ’ዚ ተማእዚኑ ዝኸይድ ኣባል
ስድራቤትን ኣብ መወዳእታ ኣብቲ
ዝደለዮ ደረጃ ዕብየት ክበጽሕን ኣብ
ውሽጢ ሕብረተሰቡ ግቡእ ማሕበራዊ

ክብርታቱ ከውሕስን ይኽእል።
ኣብ ውሽጢ ኣባላት ስድራቤት ቁጥዐ
ምስ ዘጋጥም ግን ብኸመይ ኢና ንፈትሖን
ንጽግኖን? ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝፈረሰ
ዝምድናኸ ብኸመይ ንጽግኖ? እዞም
ዝስዕቡ ገለ ካብቶም ክኢላታት ናይዚ
ዓውዲ ዘቕርቡዎም ነጥብታት’ዮም።
ቍጥዐ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝምድናታት
ዘጋጥም ዝውቱር ኣሉታዊ ባህሪያት’ዩ።
ቁጥዐ ንሓዳር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ
ሕማቕ ባህሪያት’ዩ። ብርግጽ ድማ
ክውገድ ዘለዎ’ዩ። ቁጥዐ ብዙሕ
ግዜ ኣብቶም ዘይውሑስ ዝምድናታት
ዘለዎም ስድራቤታት’ዩ ዝርአ። እዚ
ከኣ ክፉት ምብህሃል ይጎድል እሞ
ናይ ፍቕሪ ስምዒት ኣብ ትሕቲ’ቲ
ንዓመታት ዘቑጸረ ጓሂ ወይ ቅሬታ
ተቐቢሩ ይተርፍ። ኣብ ከምዚ ዓይነት
ዝምድናታት ዝነብሩ ስድራቤታት
ድማ ግዳይ ተስፋ ምቝራጽ ክኾኑን
ብዛዕባ መጻኢኦም ክጠራጠሩን ግድን
ይኸውን። እቲ ጽቡቕ ዜና ግን፡ ዝኾነ
ዝምድና ግዳይ ቁጥዐ ዋላ ይኹን፡
ተስፋ ከይቆረጽካ፡ ምስ ክኢላታት
እናተላዘብካ ንምሕዳሱን ንምፍዋሱን
ጻዕሪታት ምክያድ’ዩ። ምስ ግዜ ድማ እቲ
ጠንቂ ምፍራስ ዝምድናታት ዝኾነ ኣብ
መንጎ ኣባትላት ስድራቤት ዘጋጥም
ቁጥዐ ካብ ሱሩ ተማሕዩ እታ ስድራ
ሰላምን ፍቕሪን ክዓስላ ይኽእል። እዞም
ዝስዕቡ ኣብ ዝምድናታት ንዘጋጥም ቁጥዐ
ብኸመይ ተውሕዶ (ትድርቶ) ዝሕግዙ
ነጥብታት’ዮም።
1. ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ቁጥዐ
ምስ ዝህልወካ ተቐዳዲምካ ንኩነታት
ውሽጣዊ ስምዒትካ መርምር። ንርእስኻ
ድማ ንምንታይ’የ ቁጥዐ ዝስምዓኒ ዘሎ
ኢልካ ሕተታ።
2. ቅድሚ ዝተጠቕዐ ወይ ዝተሃስየ

ምስ ኣቦይ ኣራኽቡኒ!
ድሕሪ ኣብ መንጎ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ሃዋሁው ሰላም ምፍጣሩ፡
ነቲ ብዕላል ጥራይ ዝፈልጦ ዝነበርኩ
ወላድየይ ንምርካብ ተቐላጢፈ’የ ናብ
ከተማ ኣስመራ መጺአ። እንተዀነ፡
እንትርፎ ሃንቀውታን ድሌትን፡
‘ናበይን በየንን ኣቢለ ክሓትት’ ዝብል
ኣምር ስለ ዘይነበረኒ፡ ኣብ ገለ ቦታታት
ኣስመራ ሓቲተ ክምለስ’የ ተገዲደ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ቤተሰቦም ንምርኣይ
ይኹን መግለጺ ሓጐሶም ንኽዛወሩ
ካብ ኤርትራ ናብ ኣኽሱም
ዝመጽኡ ሰባት ካብ ምሕታት ዓዲ
ኣይወዓልኩን። ገለ ሰባት ብዝሃቡኒ
ሓበሬታ’የ እምበኣር ናባኹም
ዝጽሕፍ ዘለኹ። በዛ ዓምዲ ስድራቤት
ብዙሓት ዝተጣፍኣ ስድራቤታት ከም

ደው ኢሉ ዘሎ ኣቶ ብርሃለ ጎደፋ

ዝተራኸባ ምስ ሰማዕኩ ድማ
ኣዝየ ተስፋ ጌረ - ዘለኒ ሓበሬታ
ጽሒፈ ክሰደልኩም ተተባቢዐ።
ምሉእ ስመይ ዮርዳኖስ ብርሃነ
ጎደፋ እዩ ዝብሃል። ጓል 22
ዓመት’የ፣ ኣብ ኣኽሱም ድማ
እቕመጥ። ኣቦይ ብርሃነ ጎደፋ
ዝበሃል ኰይኑ፡ ቅድሚ ንዓይ
ምውላዱ ኣብ ኤርትራ ማለት
ኣብ ከተማ ከረን’ዩ ዝነብር ነይሩ።
ፍሉይ ስሙ ቡንባ ኣብርሀት
ኰይኑ፡ ጥቓ መስጊድ’ዩ ነይሩ።
ምስ ሓዉ ሓለፎም ጎደፋ ከኣ
እንዳ ወርቂ ትካል ከም ዝነበሮ
ኣደይ ወ/ሮ ሽሻይ ሲራክ
ነጊራትኒ።
ቅድሚ ዶባዊ ግጭት ኤርትራን
ኢትዮጵያን ምጅማሩ፡ ናብ ኣኽሱም
እናተመላለሰ ይርእየና ምንባሩ፡ ኣደይ
ኵሉ ግዜ እያ ትሕብረኒ። ክሳብ 2002
ሓዉ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ድማ
ደሃዩ ነይሩና’ዩ። ድሕሪ’ዚ ግን ደሃዩ
ጠፊኡና፡ ዋላ እቲ ብመንገዲ ቀይሕ
መስቀል ዝልእኮ ዝነበረ ደብዳበ
ኣቋሪጹ።
ስለዚ ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ጋዜጣ
ሓዳስ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ዓምዲ
ስድራቤት፡ ነዚ ዘይፈለጦ ኣቦይ
ንምርካብ ክትተሓባበሩኒ ብትሕትና

ኮይንካ ምስማዕካ፡ ዝስምዓካ
ጥርጣረ ንኻልኦት ሰባት
ኣካፍል። በዚ ኸኣ
ካብ’ቲ ክመጽእ
ከም
ዝኽእል እትጽበዮ ሳዕቤን
ቁጥዐ መህደሚ ክትረክብ
ይሕግዘካ።
3. ንገዛእ ርእስኻ
ብዛዕባ’ቲ ኣብ
ልዕሊ
ካልኦት ሰባት ዘለካ
ጠመተ ሕጋዊ ወይ ቅቡል
ምዃኑ ሕተታ።
4. ናይ ምብህሃል
መስመራትካ ክፉት ግበሮ።
ናይ ቅሬታ ወይ ሓዘን
ስምዒታት ምስ ዝህልወካ፡
ብግቡእ ዘርዝሮ’ሞ ምስ
እተፍቅሮ ሰብ ኮይንካ
ተላዘብሉ - መፍትሒ ድማ
ክትረኽበሉ ኢኻ።
5. ምስቶም ኣብ ልዕሌኻ ቁጥዐ
ዝፈጥሩ ወገናት ተሳትፎኻ ከመይ
ከምዘሎ
መርምር። ክስተኻኸል
ዝግብኦ ነጥብታት ምስ እትረክብ ድማ
ቀልጢፍካ ኣስተኻኽሎ።
6. ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራቤት
ይኹን ምስ ካልኦት ውልቀ-ሰባት ቁጥዐ
ከጋጥም ንቡር ምዃኑ ተረዲእካ፡
ንዝፈጥረልካ ስምዒት ካብ ምቁጽጻርካ
ወጻኢ ከይከውን ሓልዎን ተቖጻጸሮን።
ስድራቤተይ ወይ መጻምደይ ናይ
ቁጥዐ ጸገም ከምዘለዎም ብኸመይ
እፈልጥ?
ቁጡዓት ሰባት ዝበዝሕ ግዜ ቁጥዐኦም
ናይ ምቁጽጻር ጸገም ከምዘለዎም
ይፈልጡ’ዮም። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡
ቁጡዓት ሰባት ንቑጥዐኦም ከም ሓደ
ክልወጥ ዘይክእል ኣካል ህይወቶም ስለ
ዝቖጽርዎ’ዮም ንምቕያሩ ተስፋ ዝቖርጹ።
ስለዚ፡ ስድራቤትካ ወይ መጻምድኻ ናይ
ቁጥዐ ጸገም ከምዘለዎም ትጥርጥር
እንተዄንካ፡ እዞም ዝስዕቡ ምልክታት
ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ተመልከት’ሞ
ከም መረጋገጺ ክጠቕሙኻ’ዮም።
1. ኣብ ሓደ ፈኲስ ጭንቀትን ሕርቃንን

ካብ ንቡር ንላዕሊ ቁጡዕ ምዃን።
2. ብዛዕባ ዝተዛረብካዮ ጉዳይ
ገበናዊ ስምዒት ምህላውን ወይ ብዛዕባ
ዝበልካዮ ነገር ጣዕሳ ምስማዕን።
3. ከምኡ’ውን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ
ተደጋጋሚ ግጭት ምዝውታርን ኣብ
ዘይተደልየ ማለት ክሳብ ሕጊ ምጥሓስ፡
ምብኣስ፡ ንብረት ምዕናው፡ ትምህርቲ
ወይ ስራሕ ምብኳር ወዘተ ዝበጽሕ
ሕርቃን ምዝውታር።
4. ስድራቤትካ ወይ ኣዕሩኽትኻ
ድማ ቁጥዐኻ ክትቆጻጸር ከምዘለካ ምስ
ዝሕብሩኻ።
ቁጥዐኻ ንምፍዋስ ሓገዝ ካበይ
ትረክብ?
- ቁጥዐ ክፍወስ ዝኽእል ማሕበራዊ
ጸገም’ዩ። ከምቲ ቀስ ኢሉ ዝምዕብል
ክፍወስ እንከሎ ድማ ቀስ ኢሉ’ዩ ዝፍወስ።
ስለዚ መጀመርያ ቁጥዐኻ ክትፍውስ
እንተደሊኻ ካብ ኣባላት ስድራቤትካን
ፈተውትኻን ዝወሃበካ ምኽሪን ማዕዳን
ተቐበል። እቲ ምንታይ ምኽሪን
ማዕዳን ፈተውትኻ ምቕባል መሰረታዊ
መፍትሒ ቁጥዐ’ዩ። ነዚ ዘይሰምዕ ግን
ኣብ ሕማቕ ክውድቕ ግድን’ዩ።
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9
6
ዮርዳኖስ ብርሃነ ጎደፋ
እላበወኩም። ብናታትኩም ምትሕብባር
ድማ፡ ደሃዩ ክረክብ ልዑል ተስፋ ጌረ
ኣለኹ። ንእትገብሩለይ ምትሕብባር
ኣቐዲመ አመስግን።
ንሕና’ውን ክቡራት ኣንበብቲ፡
ብፍላይ ከኣ ኣብ ከተማ ከረን፡
ቡንባ ኣብረሀት ኣብ ዝተባህለ ከባቢ
ጥቓ መስጊድ እትቕመጡ፡ ብዛዕባ
ኣቶ በርሃነ ጎደፋ ተቐማጢ ናይ’ዚ
ቦታ ዝነበረ ዝዀነ ሓበሬታ ምስ
ዝህልወኩም፡ ብቚጽሪታት ቴለፎን
(00251942644561 ናይ ኢትዮጵያ)
ወይ ድማ 116266 ደዊልኩም
ክትረኽቡና ትኽእሉ።
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ኣዳላዊ ሰለሙን ተኽለማርያም (ራጁ)

ሓዳስ

ኤርትራ

መጐዓዝያ ኩባንያ ሓራት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት
ናይ ሃገር፡ ክሳብ ርሑቕ ገጠራት ከይተረፈ ብዝህቦ
ዘሎ ኣገልግሎት፡ ብዙሕ ናይ መጐዓዝያ ጸገማት
ኣቃሊሉ ከም ዘሎ ማንም ዝፈልጦን ዝምስክሮን እዩ።
ሓደ ካብ’ዚ ከኣ ካብ ኣስመራ ክሳብ ዓዲ ንኣምንን
ደርሰነይን ዘመላልስ መስመር ምህላዉ ክጥቀስ
ይከኣል። ነበርቲ ናይ’ዘን ኣብ’ዚ መስመር እዚ ዝርከባ
ዓድታት ተጠቀምቲ ህዝባዊ መጐዓዝያ ሓራት ካብ
ዝዀኑ ነዊሕ እዋን ተቖጺሩ ኣሎ። ኣብ’ዚ መስመር
ብርትዓዊ ዋጋ ነብሱን ንብረቱን ካብን ናብን ክንቀሳቐስ
ምብቅዑ ድማ ናብራኡ ኣብ ምምራሕ ቀሊል ኣበርክቶ
ኣይኰነን ዘለዎ።
ኣብ’ዚ መስመር፡ ካብ ኣስመራ ተበጊሳ ብርክት ንዝበላ
ዓድታት ናይ መጐዓዝያ ኣገልግሎት እናሃበት ክሳብ
ደርሰነይ ትበጽሕ ሓራት ኣላ። ካብ ኣስመራ ነቒላ፡ ኣብ
መንገዲ ዝጸንሓ ተጐዓዛይ እናጸዓነትን እናውረደትን
ክሳብ ደርሰነይ፡ ከምኡ’ውን ካብ ደርሰነይ ብተመሳሳሊ
መንገዲ ክሳብ ኣስመራ እያ ተመላልስ።
እዛ ኣውቶቡስ መጐዓዝያ ሓራት ግቡእ ስርሓ ኣብ
ምስልሳል ትረኸብ ደኣ’ምበር፡ ኣብ’ዚ መስመር ዝርከብ
ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ፡ እዛ ሓንቲ ኣውቶቡስ
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ንኹሉ ኣኺላ ንተጠቀምቲ ከተዕግብ ኣይከኣለትን
ዘላ። ኣብ ርእሲ’ዚ እውን ምናልባት ጠለብ ህዝቢ
ንምምላእ ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል፡ እቲ ግቡእ ኮፍ
መበሊ መሊኡ፡ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብ ከም ሓሰር ተሰጊዱ
ክኸይድ ይረአ ኣሎ። እዛ ኣውቶቡስ ብብዝሒ ሰብን
ንብረቱን ተጠርኒቓ፡ ነቲ ብዙሕ ምቹእ ዘይኮነ ጽርግያ
ሓገግ እናበለት እያ ትጐዓዞ ዘላ። እቲ ግድል ብኽልተ
መንገዲ ክረአ ዝግበኦ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ዓቕማ
ጥራይ ጽዒና እንተኸይዳ ዝበዝሐ ህዝቢ ይተርፍ፣ ካልእ
ኣማራጺ ናይ መጐዓዝያ ስለ ዘየለ ድማ እቲ ኣደራዕ
ናብ ህዝቢ እዩ። ብኸም’ዚ ትኸዶ ዘላ እንተቐጺላ ኸኣ፡
ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝስዕብ ሓደጋ
ዝኸበደ ምዃኑ ኣይተርፎን።
ስለ’ዚ፡ ብቐዳምነት ህዝቢ ግቡእን ውሑስን ኣገልግሎት
መጐዓዝያ ንኽረክብ፡ በቲ ካልእ ድማ ክስዕብ ንዝኽእል
ሓደጋ ንምክልኻልን ጥዕና ናይ’ታ መኪና ንምሕላውን፡
ዝምለከቶ ኣካል ኣቓልቦ ብምሃብ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ዝነብር
ህዝቢ ዝኣክል ናይ መጐዓዝያ ኣገልግሎት ዝረኽበሉ
ብልሓት ክፈጥር ርእይቶይ አካፍል።

መጐዓዝያ ዓዲ-ንኣምንን ደርሰነይን
ምሉእ ንክኸውን

ተኽልያ ዓንደማርያም
ካብ ሎጎ ዓንሰባ

ሆስፒታል ተሰነይ ቅልጡፍ
ፍታሕ ይጽበ
እዛ ደብዳበ ክጽሕፍ ዘገደደኒ ምኽንያት፡ ሆስፒታል
ከተማ ተሰነይ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ 2018
ዓ/ም ዘጋጠሞ ባህርያዊ ሓደጋ፡ ሎሚ ይጽገን ጽባሕ
እናበልኩ ክሳብ ሕጂ ከም ዘለዎ ይቕጽል ብምህላዉ
እዩ። ሆስፒታል ተሰነይ፡ ብህቦብላዊ ንፋስ ዚንጎኡ ምስ
ተቐልጠ፡ ንኣስታት ትሽዓተ ወርሒ ከም ሓደ ዑና
ኰይኑ እዩ ቀጺሉ ዘሎ። እዚ ሆስፒታል እዚ፡ ሓደ
ካብቶም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርከቡ ዓበይቲን ንብዙሕ
ህዝቢ ኣገልግሎት ዝህቡን ሆስፒታላት እዩ። ብመንጽር
ዕብየቱን ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣኡን ድማ፡ ንሰፊሕ
ከባቢታት ብምሽፋን ብቐሊሉ ዘይጥመት ጥዕናዊ
ኣገልግሎት ክህብ ጸኒሑ። ብተወሳኺ፡ ብዝህቦ ጽፉፍ
ኣገልግሎት ንተገልገልቲ ሩፍታ ክህብ ዝጸንሐ ምዃኑ
ክምስክር እኽእል። ሕሙማት ኣብ ምሕካም ጥራይ
ዘይኰነ፡ ሕማም ከይመጽአ ከሎ ንምክልኻል ቅድመ
ምድላዋት ብምግባር፡ ህዝቢ ብገዛእ ርእሱ ሕማም
ንኽከላኸል ዘድሊ ምኽሪ ይህብን ይጕስጉስን።
ከም’ዚ ዝበለ ሆስፒታል ካብ ስርሑ ክሰናኸልን
ዘይምቹእነት ከጋጥሞን ከሎ ህዝቢ ወይ ተገልገልቲ
ክሳብ ክንደይ ከም ዝጕድኡ ማንም ክግምቶ ዝኽእል
እዩ። ብዘጋጠሞ ባህርያዊ ሓደጋ ኸኣ ብፍላይ እቲ
ብርክት ዝበለ ክፍልታት ዝሓዘ መሐክምን መደቀስን
ህጻናት፡ ላዕለዋይ ሽፋኑ የሎን። ካብ ኣገልግሎት ምሃብ
በዂሩ እዩ ዘሎ። ናይ’ዚ ክፍሊ እዚ መሐከሚ ክፍልን
ዓይኒ ምድርን’ውን ካብ ስራሕ ደው ኢሉ ኣሎ። እዚ
ዘምጸኦ መዘዝ ከኣ ኣብ’ቲ ሆስፒታል ጽበት ክፍልታት
ኣጋጢሙ ይርከብ። ሕሙማት፡ ከም ዓይነትን ክብደትን
ሕማሞም፡ ኣብ’ቲ ንዓኣቶም ዝተመደበ በበይኑ
ክፍልታት ክሕከሙ ከም ዝግባእ፡ ሞያውያን ሕክምና
ጥራይ ዘይኰኑስ ተራ ሰብ እውን ኣይጠፍኦን እዩ።
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ኣቐዲሙ እውን ሆስፒታል ተሰነይ፡ በዚ ኣሰራርሓ እዩ
ንህዝቢ ከገልግል ጸኒሑ።
ሎሚ፡ ብሰንኪ ባህሪ ብዘጋጠሞ ሓደጋ፡ ሕሙማቱ
ብሞያዊ ዓይኒ ብግቡእ ዝሕክመሉ ቦታ ብምስኣኑ፡
ዝተፈላለየ ዓይነትን ክብደትን ሕማማት ዘለዎም
ተጠቀምቲ ብሓደ ክሕክሞም ተደሪኹ ኣሎ።
እቲ ኣብ’ዚ ተኸሲቱ ዘሎ ጽበት ክፍልታት ዘስዓቦ
ጽቕጥቅጥ፡ ንሓካይምን ህዝብን ኣብ ሽግር ኣእትዩዎም
ይርከብ። ብሰንኪ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ኩነታት
ኣየርን፡ ኣብ ግዜ ክራማት ኣብ’ዚ ቦታ’ዚ ሕሙማት
ከም ዝበዝሑ ፍሉጥ እናዀነን፡ ክረምቲ እውን ኣብ
ምእታዉ ብምህላዉን እውን፡ እቲ ጸገም መሊሱ
ከምዝብእስ ዝሰሓት ኣይኮነን። እዚ ከባቢታት ምስ
ጎረባብቲ ሃገራት ቅርበት ስለ ዘለዎ፡ ብተመሓላለፍቲ
ሕማማት ተጸላዊ ምዃኑ ድማ ካልእ ዘሰክፍ ኩነት
እዩ። ቀንዲ ዋሕስ ናይ’ዚ ኩሉ ስግኣት ወይ ስኽፍታ
ድማ እዚ ሆስፒታል እዚ እዩ።
ብዓቢኡ ጥዕና ህዝቢ ናይ’ዚ ከባቢ ንምሕላው፡
ብተወሳኺ እውን ጥዕና ህዝቢ ክጎድኡ ዝኽእሉ
ዝተፈላለዩ ስግኣታት ኣብ ግምት ብምእታው፡ እዚ
ሆስፒታል ብቕልጡፍ ክጽገን እንተነበሮ’ኳ ክሳብ
ሕጂ ቆላሕታ ስኢኑ ብዘለዎ ካብ ምቕጻል ኣማራጺ
ኣይተረኽበን። ስለ’ዚ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ተጸጊኑ
ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ኩነት ክፍጠር ዝምልከቶ ኣካል
ሓላፍነት ክወስድ ይግባእ። ንግዜኡ’ኳ እቲ ብንፋስ
ዝፈረሰ ዚንጎ ዳግም ከገልግል ዝኽእል እንተኾይኑ
ክኽደን ብልሓት ክፍጠር ይኽእል እዩ። እንተ ዘይኰይኑ
ድማ እዚ ጉዳይ ዝምልከቶ ኣካል፡ ከም ወትሩ ኣቓልቦ
ገይሩ ቅልጡፍ ፍታሕ ክገብረሉ እላቦ።

ካብ ዓንደብርሃን ፍጹምብርሃን ተሰነይ

“ኣይግብርን ቤት ጽሕፈት ክብሪ መዝገብ” ብዝብል
ኣርእስቲ ንዝተዋህበ ርእይቶ ዘሎና መብርሂ
“ኣይግብርን ቤት ጽሕፈት ክብሪ መዝገብ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ኣፍልጦ ዝጐደሎ ነቐፌታ
ብፍስሃየ ፍትዊ ብዕለት 23 ሚያዝያ 2019 ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ መድረኽ ርእይቶ ተነቢቡ ነይሩ። ቤት
ጽሕፈት ክብሪ መዝገብ ይኹን ምምሕዳራት ንኡሳን ዞባታት፡ ኣገልግሎታት ምዝገባ ነበርቲ፡ ዘመናዊን ነባሪን
ንክኸውን ዝገብርኦ ምውህሃድን ዝጥቀማሉ መስርሓትን ምኽንያታትን ከይተገንዘብካ ዝተዋህበ ርእይቶ’ኳ
እንተኾነ፡ ኣፍልጦ ነበርቲና ንምዕባይ ሓጺር መብርሂ ንህብ።
ወሃቢ ርእይቶ ብዛዕባ ክእረም ዝሓተቶ ነገራት ንጹር ሓበሬታ ኣይጸሓፈን። ስም ጓሉ ከይጠቐሰ፡ ስማ
ጌጋ ኮይኑ ይተኣረመለይ እንተበልኩ ፍታሕ የብሉን ተባሂለ ይብል። ብዛዕባ ላቲናዊ ስፐሊን ናይ ኣስማት
ይጠቅስ ምህላዉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣጸሓሕፋ ኤርትራዊ ኣስማት ብግእዝ ኣብ ንጹር ድምጺ ስለዝምርኮስ፡
ፍልልያት ዝኽሰት ኣዝዩ ውሑድ ጊዜ ጥራይ እዩ። ኣስማትና ብፊደላት ላቲን ክጸሓፍ እንከሎ ግን፡ ከከም
ጸሓፍቱ ክፈላለ ምጽንሑ ንማንም ግሉጽ እዩ።
ዑቕባሚካኤል ብላቲን Ogbamikael, Ugbamikael, ocubamikael, ogbamicael, Ugbamichael
….) ክሳብ 10 ዝበጽሕ ፍልልያት ይፈጥር ነይሩ። ፍስሃየ ፍትዊ እውን Fisehaye Fitiwi/ Fesehaie
Fitwi/ Fesehaye Fetwi ወዘተ ክጸሓፍ ይኽእል። ብኢድ ምጽሓፍ ኣብ ዝዝውተረሉ እዋንን ቦታን፡
እቲ ፍልልይ ኣጸሓሕፋ ሃሳይነቱ ውሑድ እዩ። ኣብዚ ዘሎናዮ ዘበነ ኮምፕዩተር ግን፡ መንነት ሰባት ኣብቲ
ዘይቅየርን ቀዋሚን ኣጸሓሕፋ ስሞም ስለዝምርኮስ፡ ሓንቲ ፊደል ምጉዳል ወይ ምውሳኽ መንነት ዝቕይር
ወይ ንምርግጋጽ ዝዕንቅፍ ኮይኑ ኣሎ።
ፊደላት ላቲን ብዙሓት ብሄራትና ዝጥቀማሉ ስለዝኾነ፡ እቲ ኣብ ነባርነት እንጥቀመሉ ኣጸሓሕፋ
ላቲን እንግሊዝኛ ኣይኮነ፡ ጥልያን ኣይኮነ ወይ ጀርመን። ንድምጺታት ቋንቋታትና ዝወከለን፡ ኩሉ ዜጋን
ወጻእተኛታትን ንኸድምጹዎ ብዝሓይሽ ስርዓት ኣጸሓሕፋ ዝተሃንጸን ብዲክሸነሪ ኣስማት ዝቕየድን ኣገባብ
ድማ ይሰርሕ። ነባርነት ዝወሰዱ ሰባት ግእዝ ቅኑዕ እንከሎ፡ ናይ እንግሊዝ ስመይ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብሉ
ብዙሓት እዮም። እቲ ኣማራጺታቶም ሓበሬታ ምስ ረኸቡ ግን፡ ዝበዝሑ ከም ዝዓግቡ ናይ ዝሓለፈ 15
ዓመት ተመኩሮ ምም/ዞባ ማእከል የረጋግጽ።
ነቲ ቋንቋዊ ብዙሕነት ሃገርና ዝሰማማዕ ናይ ምዝገባ ኣገባብ ንምህናጽን፡ ንምዝገባ ብተክኖሎጂካዊ ኣገባብ
ዘቃልል ዳታበይዝ ንምትካልን፡ ናይ ኣስማት ዲክሸነሪ ምህናጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት፡ ብሓደ ጸሓፊ
ብሓደ ዓይነት ፊደል ዝተመዝገበ ስም፡ ብቐጥታ ኣብ ሕትመት ነባርነት ወይ ምስክር ልደት ብክልተ ወይ
ሰለስተ ዓይነት ፊደላት ናይ ምውጻእ ተኽእሎ ይፈጥር። ሓደ ጊዜ ብንጹር ዝተጻሕፈ ስም ድማ፡ ነባሪ
ሓበሬታ ስለዝኸውን ናይ ምግጋይ ተኽእሎ ይጐድል።
ኣቕራቢ ነቐፌታ፡ ንኣጸሓሕፋ ከተማ ኣስመራ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡ ኣብ ክንዲ ብቅኑዕ Asmara
ዝገብሩዎ፡ Asmera ገይሮምለይ’ውን ይብል። ኢጣልያውያን ገዛእቲ ዝተጠቕሙሉ ናይ ከተማታትና መጸውዒ
ምስ መልሓሶም ዝኸይድ ኣደማምጻን፡ ምስ ፊደላቶም ዝሰማምዕ ኣጸሓሕፋን እንተገበሩ ኣይተሓዘሎምን። ገለ
ካብቲ ንመዘከሪ ዝገደፉዎ ኣጸሓሕፋ ኣስማት ከተማታትና፡ ንኣስመራ (Asmara)፡ ንከረን (Cheren)፡ ንዓዲ
ቀይሕ (Adi Caih)፡ ንደቀምሓረ (Dakamare)፡ ወዘተ እዩ። ኣብዚ ድሕሪ ጣልያን ዝሰዓበ ናይ እንግሊዝኛ
ቋንቋ ምስፍሕፋሕ ስዒቡ፡ ቦታ ልደቶም ብፍኑው መልክዕ ኣጸሓሕፋ ንዓዲ ቀይሕ (Adi Qeyih, Adi
Keyih, Adi keih, Adi Caih, Adi Chaih) ክቕጽል ጸኒሑ። ከምኡ’ውን ኢጣልያውያን ኣብ ክንዲ
ከምቲ ደቀባት ዘድምጹዎ ኣስመራ (ስምረት ፈጠራ ማለት እዩ) ዝብል ስም፡ ኣስማራ (Asmara) ስለዝሰየሙዋ
ቅኑዕን ነባሪን ጌርካ ምሕሳብ ግጉይ እዩ። ርእሲ ከተማ ቻይና፡ ብጸያፍ ኣሰያይማ ብሪጣንያውያን ፐኪንግ
(Peking) ትበሃል ነበረት። ምስ ናጽነቶም ግን፡ በቲ ቅኑዕ ስማ በይጂንግ (Beijing) ትጽዋዕ ምህላዋ ሓደ ናይ
ብዙሓት ኣብነታት እዩ።
ኣብ ዘሎናዮ መዋእል ንጹር ኣጸሓሕፋ ዘለዎ ስም ሰብን ቦታን፡ ከም መለለዪ ዜጋታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ባእታ
እዩ። ግሎባውነት ዝዓብለሎ ምዝገባን ኮምፕዩተርን፤ ዜግነትን መንነትን፤ መገሻ ወጻኢን ፓስፖርትን ኣብ
ዝመለልዪኡ ዘበን፡ ስምካ ንጹር ድምጺን ፍሉጥ ኣጸሓሕፋን ክህልዎ ዓቢ ብልጫን ዕድልን እዩ። ስለ’ዚ ድማ፡
ኵሉ ህዝቢ ስም ህጻናት ኣብ ምውጻእ ኣዝዩ ዓቢ ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ክግንዘብ ከም ዝግብኦ ነዘኻኽር።
ክፍሊ ስታቲስቲክስን ስርዓተ ጂኦግራፍያዊ ሓበሬታን ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማህደር ጀጋኑ

ከዋኽብቲ ቀትሪ

ሺሃብ ኣርኣያ

ግርማይ ተኽለ (ጓዕዳድ)
እቲ ኣብ ድሕሪት ኰይኑ ዝዕዘብ
ዝነበረ ተጋዳላይ ክሻፋ ዘለዎ ብኽሻፋኡ
ክሻፋ ዘይብሉ ብጥራይ ዓይኑ ናብዞም
ውፉያት ጠመተ። ነዚ ዝተዓዘበ ኵሉ
ተጋዳላይ ከብዱ ክሕቈን ጀመረ። እቶም
ውፉያት ብጋድም መስርዕ ናብቲ ጸላኢ
ዝነበሮ ኰረቢት ናይ ትኹል ጐየዩ። “ኣብ
ገድሊ ወጺአ ሓላፍነት ካብ ዝስከም
ከምዚ ዓይነት ወጣሪ ሃዋሁ ኣጓኒፉኒ
ኣይፈልጥን፡ ናይ ብሓቂ ኣብ ህይወተይ
ፈታኒት ህሞት እያ ነይራ!” እናበለ
ፍሒራ ነታ ጽንክርቲ እዋን ይዝክራ። እዛ
በጦሎኒ ኣብ 1986 ክትቀውም እንከላ
ባዕሉ’ዩ ኣዛዚኣ ኰይኑ። ኣብ ካልእ ኣሃዱ
ተቐዪሩ’ኳ እንተነበረ ንኻልኣይ ግዜ እዩ
ነዛ በጦሎኒ ተመሊሱዋ። ካብ ዝዀነ ኣሃዱ
ንላዕሊ ትፈልጦን ይፈልጣን። ተገዲሞም
ክኣትዉ ከለዉ ነቶም ተባዓት ብጾቱ ቀው
ኢሉ ጠሚቱዎም፤ ከብዱ ግምጥልጥል
ኢሉዎ። ብኡ ንብኡ ተዅሲ ጀሚሮም።
ኣንጻሮም ዝትኰስ ግን ይበዝሕ፣ ኣዝዩ
ብርቱዕ ተቓውሞ ገጠሞም። ምስቲ
ኵሉ ተቓውሞ ግን ብጕያ ኣብ ጽርግያ
ደቀምሓረ ማይዕዳጋ በጺሖም መዋግኢ
ቦታ ሒዞም ኣብ ጽዑቕ ተዅሲ ኣተዉ።
ብምሉአን እተን ታንክታት ናብኦም ገጸን
ጎየያ። ዝረኸቡዎ መከላኸሊ ቦታ ሒዞም
ምስ ታንክታት ክገጥሙ ተዳለዉ።
ቀይሕ ብምሉኡ ብረታቱ ብሓደ ግዜ
ክትኰስ’ዩ ኣዚዙ። ወተሃደራት ጸላኢ በቲ
ዝተፈነወሎም ጽዑቕ ተዅሲ ሬሳታቶም
ገዲፎም ክሃድሙ ተገደዱ። ፍሒራን
ቀይሕን ብራድዮ እናተራኸቡ፡ “ኣጆኺ
ዝዓርከይ ናይዚ ግንባር ወሳኒት ስራሕ እያ
ኣቲናያ ዘለና!” በለ ፍሒራ፡ ቀይሕ ግን
ኣይመለሰሉን። እተን ታንክታት ዕድል
ኣይሃባኦን፡ ተጸጊዐንኦ እየን። ቀዳመይቲ
ዝኣተወቶም ታንክ ባግ ኢላ ተቓጸለት።
ካልኣይቲ’ውን ብኸፊል ዓነወት። መን
ከም ዘቃጸለን ዝፈልጡዎ ኣይነበረን። ናይ
ወገን ጸረ-ታንክ ሚሳይል ምዃኑ ግን
ክግመት ዝከኣል ነበረ። ብምሉኡ ብረታት
ተጋደልቲ ናብተን ታንክታት፡ ብምሉኡ
ሻምብቆ ታንክታት ጸላኢ ናብቶም ነቲ
ዘይድፈር ጐልጎል ዝደፈሩ ውፉያት
ተጋደልቲ ቀንዐ። እቶም ተጋደልቲ ምስ
ወተሃደራት ውግእ ገዲፎም፡ ምስተን
ታንክታት ተጠማጠሙ። ጥይትን
ቦምባ ኢድን ዝቐትል ምዃኑ ረስዑዎ።
ብክላሽንን ቦምባ ኢድን ምስ ታንክታት
ገጠሙ። ኣርፒጂ ክትኵሱ ዕድል ዝህብ
ርሕቀት ኣይነበሮምን። ነተን ታንክታት
ኣትዮመን ንሳተን ከኣ ኣትየናኦም።
ነነጢሮም ናብ ዝባን ታንክታት ተሓዝሉ።
ታንክታት ክረግጻኦም ኣብቲ ጐልጎል
ሸኾርተት በላ። ውግእ ናብ ጭርጭር
ዓበደ ተለወጠ።
ፍሒራ ንቐይሕ ክረክብ ደጋጊሙ፡
“ሃለው!…ሃለው…!” በለ። ብወገን
ቀይሕ መልሲ ኣይነበረን። ቀይሕ
ቀዲሙ ኵነታት ምስ ረኣየ ራድዮኡ
“እንተ ተዓዊትና ክትክፈት እያ፡ እንተ
ዘይኰይኑ ግን ትርጕም የብሉን!” ኢሉ
ረጊጡዋ ነበረ። ፍሒራ ከኣ ድሕሪ
ብዙሕ ፈተነ ተሓሊሉዎ ኣስቀጠ። ሓንቲ
ርክብ ዘየቋረጸት ራድዮ ግን ሹሽ ትብል

ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል
ነበረት። ሓደ ተወጊኡ ዝወደቐ ተጋዳላይ
ሒዙዋ ከም ዝነበረ ተገመተ። ጸጸኒሑ፡
“ሃ…ለ…ው…!
ሃ…ለ…ው…”
ይብል። ድምጹ ግን ኣመና ትሑት እዩ።
እታ ራድዮ ኰነ ኢልካ ድምጺ ክትጠልፍ
ከም ዘጻወድካያ፡ ሕጭጭታ ናይተን
ታንክታትን ብርቱዕ ድምጺ ተዅስን
ተመሓላልፍ ነበረት። እቲ ሒዙዋ
ዝነበረ ተጋዳላይ ድምጺ ኣየቋረጸን፡
ጸጸኒሑ ብትሑት ላሕታት ድምጺ
“ሃ…ለ…ው…!
ሃ…ለ…ው…”
እናበለ ደጋገመ። ኣብ መጨረሽታ ግን
መን ምዃኑ ከይተፈልጠ ድሃዩ ሃጠመ።
ሓንቲ ታንክ ህዝባዊ ግንባር ጥሒሳ
ናብ ታንክታት ጸላኢ ተጸንበረት’ሞ
ተዅሲ ከፈተት - ሓንቲ ታንክ ኣንጻር
60 ገጠመት። ነቶም ኢድ ብኢድ
ዝደራገሙ ዝነበሩ ተጋደልቲ ድማ ሞራል
ኣስነቐቶም። እንተዀነ ነዊሕ ኣይጸንሐትን
እጃማ ኣበርኪታ ንሳ’ውን ምስ ኣባላታ
ተቓጸለት። ኣብ መወዳእታ እቲ ውግእ
ዳርጋ ሓደ ተጋዳላይ ምስ ሓንቲ ታንክ
ኰነ። ምኽንያቱ እታ በጦሎኒ ዓቕሚ ሰባ
ብብዝሒ መስዋእቲ ኣዝዩ ተጓዲሉ ነበረ።
ካብታ በጦሎኒ ወጻኢ’ውን ሓይልን
ጋንታን ተደረባ። እተን ዝተደረባ ሓይልን
ጋንታን ናይ ብርጌድ 11 በጦሎኒ 3 እኳ
እንተዀና፡ ነቲ ኲናት ክጥዕም ኣብ ትሕቲ
እዛ በጦሎኒ ክዀና ተሓቢሩወን ነበረ።
ሒዞመን ዝኣተዉ መራሕቲ ሓይልታት፡
ግርማይ ተስፋዝጊ፡ ተኽለሚካኤል በርሀ
(ቺና)፡ ተወልደ (እዝኒ)ን እዮም። ካብታ
እዛ በጦሎኒ ዝኣተወቶ ንየማን - ንሸነኽ
ደቀምሓረ - ዘሎ ቦታታት ከጥቅዑ
ሸቶ ተዋሂቡዎም ነበረ። ቅድመኦም
ዝነበረ ጐልጎል ብቐጠልያ ክዳን ተሸፊኑ
ብምንባሩ ብዝሒ ወተሃደራት ጸላኢ ኣመና
ዝተዓጻጸፎም ምዃኑ ኣይሰሓቱዎን።
ነዛ በጦሎኒ ክድግፉዋ እንተ ዀይኖም
ከጥቅዑ ጥራይ ነይሩዎም።
ግርማይን ቺናን ብድሮኡ ዕለት 19
ግንቦት ኣብ እራር ከባቢ ዓዲሃርም ብሓደ
ኣጥቂዖም ተዓዊቶም ወጾኦም ነበሩ።
ቅድሚ’ቲ ኲናት ቺና ንኣስታት ሰለስተ
ዓመት ሰበይቱ ረኺቡዋ ኣይፈልጥን
ነበረ። ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ግን ናብቲ
ዝነበሮ ቦታ መጽኣቶ። ክልተ ሰሙን
ብሓደ ምስ ገበሩ ግን እዚ ኲናት ኣርከበ።
“ቺና ዕረፍቲ ይኣኽለካ!” ተባሂሉ ናብ
ውግእ ንክኸይድ ተፈላለዩ። “ሚስስ
ትእዛዝ መጺኣትና ኣላ!” በላ ሃንደበት
ንሰበይቱ፡ ካብቲ ዝሓደሩዎ ምቁር ለይቲ
ምስ ተንስኡ። ሚስስ ኢሉ እዩ ዝጽውዓ
ዝነበረ። ከም ሳጓ ከኣ ለጊባታ። “እንታይ
ትእዛዙ’ታ?” ሰንበደት። “ኣቲ እንድዒ
ኣዳም ትሸባሸብ እያ ዘላ - ንስኺ ናብ
ሕክምናኺ ኣነ ከኣ . . .” በላ። ሰበይቱ
ኣብ ክፍለ-ሰራዊት 61 ሓኪም እያ
ዝነበረት።
ንግሆ 18 ግንቦት ከኣ ንሱ ናብ ድፋዑ
ንሳ ከኣ ናብ ስርሓ ተፈላለዩ። ሚስስ
ንኸተፋንዎ ደድሕረኡ ቍሩብ ሰጒማ
“ይኣኽለኪ ተመለሲ!” በላ። ከብዱ ግን
ግልብጥብጥ ይብሎ ነበረ። ሒደት ምስ
ሰጐመ ሚስስ ኣብ ሓደ እምኒ ኰይና ቀው

ኢላ ትጥምቶ ነበረት፣ ንሱ’ውን ግልጽ
በላ። ተጠማሚቶም፡ ኢዳ ሓፍ ኣቢላትሉ
- ንሰላምታ። ንሱ’ውን ኣጸፌታ መለሰላ
ድሮ ተደፋኒቑ፡ ንብዓት ጸረር ኣበለ።
ተጸሚሙ ገዲፉዋ ኣርባዓተ ሓሙሽተ
ስጕምቲ ምስ ከደ፡ ነብሱ ምግባር ኣብዩዎ
እንደገና ግልጽ በለ። ካብ ኮፍ ዝበለቶ
ኣይተስአትን፡ ቀው ኢላ ትርእዮ ነበረት።
ንሳ ናብ ኣሃዱኣ፡ ቺና ናብ ኲናት።
ሓይሊታት ተወልደ እዝኒ ግርማይን
ቺናን የማነ ጸጋም ብምውህሃድ ነቲ ሽሾ
ሰራዊት ከጥቃዓ ጀመራ። እንተዀነ
እዘን ተደረብቲ ጋንታታት’ውን ነቲ ከበባ
ናይተን ታንክታት ክገትኣኦ ኣይከኣላን።
እቲ ከበባ እናጸበበ ከደ። እቶም ተጋደልቲ
ብዘይ መከላኸሊ ኣብቲ ጐልጎል በጥ
ኢሎም ግብረመልሲ ክህቡ ፈተኑ። ነተን
እልቢ ዘይነበረን ታንክታትን ሽሾ ሰራዊትን
ሰንጢቖም ክሓልፉ ግን ኣይከኣሉን።
ቺናን ተወልደ እዝንን ከኣ ካብቶም
ሓምሳ ስዉኣት ኰይኖም ኣብኡ ተረፉ።
ምስ ብዝሒ ናይተን ታንክታት ለውጢ
ምምጻእ ዝከኣል ኣይነበረን። ቅልስ ጻጸን
ሓርማዝን እዩ። መሬት እናጸልመተ ከደ።
ምጽልማቱ ነቶም ተጋደልቲ ዝሓሸ ነበረ።
ዕለት 20 ግንቦት 1991 ናይ ገዛእ ርእሳ
ታሪኽ ሰኒዳ ሓለፈት። ለይቲ፡ ሓሓሊፉ
ተዅሲ ይስማዕ ነበረ።
ፍሒራ ኣብታ መአዘዚት ኩጀት ኮፍ
ኢሉ ኣብ ብርቱዕ ሓሳባት ተጸምደ።
ንስታፍ ስለያ ዳዊት ጸጋይ ንስታፍ
ምልክት ሃለቃ ደስበለ፡ ንኣዛዚት ጋንታ
ዶሽካ ሳባ ተስፋማርያምን ካልኦትን
ጸውዖም። ምጭናቕ ፋይዳ ከም
ዘይብሉን ሃዲኡ ክሓስብ ከምዘለዎን
ተመኵሮ ምሂሩዎ’ዩ። ክሳራኡ ክፈልጥ
ነይሩዎ። በቲ ኵነታት ዝተሻቐሉ ላዕለዎት
ሓለፍቲ፡ ዘጋጠመ ክሳራ ክሕብሮም
ደጋጊሞም ይሓትዎ ነበሩ። ምስ ወዲብርሃነ ብኣካል ኣይተራኸቡን ብራድዮ
ግን ይራኸቡ ነይሮም። ኣብ ኲናት
ክሳራ ምግምጋም ብቐዳምነት ዝስራዕ
ዕማም ስለዝዀነ በብወገኖም ቀልጢፎም
ክሳራኦም ከቕርቡ ተሰማምዑ። ፍሒራ
ንመራሕቲ ሓይልታቱ ክሳራኦም
ከቕርቡ ሓተቶም። ተኸስተ ቀይሕ ድሮ
ከምዝተሰውአ ተፈሊጡ ነበረ። ሃለቃብሬን ክሳራኡ ከቕርብ ተሓቲቱ መልሲ
ኣይሃቦን። “ኣእምሮይ ጽቡቕ ስለዘየለ ሕጂ
ኣይጥዕመንን’ዩ!” ኢሉ እዩ መሊሱሉ።
ፍሒራ እቶም ካልኦት መራሕቲ

ሓይልታት’ውን ብዙሕ መስዋእቲ
ኣጋጢሙዎም ከምዘሎ ብምግማት፡ ጽፉፍ
ጸብጻብ ንምቕራብ ግዜ ከም ዝወስድ
ተረዲኡዎ ኣስቀጠ።
ፍሒራ ኵሉ ጓሂኡ ብውሽጢ ቀቢሩ
ዳግመ-ምውዳብ ንምግባር ዝተረፈ ኵሉ
ኣባል’ታ በጦሎኒ ኣብ ሓደ ክእከብ ኣዘዘ።
እቲ ዘጋጠሞ ከቢድ ክሳራ ኣብ መስርሕ
ውግእ ዘጋጥም ምዃኑ ነቶም ተጋደልቱ
ብምግላጽ፡ ነብሲወከፍ ተጋዳላይ ሕነ
ክፈዲ፡ ሓደ ክንዲ ዓሰርተ ኰይኑ ክረጋረግ
ተላበዎም። “ዓወትና ግን ናይ ግድን’ዩ!”
ብምባል ድማ ሞራል ሂቡን ኣተባቢዑን፡
በጦሎኒኡ ንዳግማይ ስራሕ ድልውቲ
ገበራ። እንተዀነ ኣብታ ለይቲ እቲኣ፡ እቲ
ዘጋጠመ ከቢድ መስዋእቲ እናተራእዮ፡
ድቃስ ሰለም ዘበሎ ኣባል’ታ በጦሎኒ
ኣይነበረን። ሽዑ ምሸት፡ ክፍለ ሰራዊት
52 በቲ ቀንዲ ጽርግያ፡ ክፍለሰራዊት
85 ብሸነኽ ጸጋም ናይ ክፍለሰራዊት
52 ብርቱዕ መጥቃዕቲ ብምፍናው፡
ንመጻሉ፡ ኣፍደገ ደቀምሓረን እንዳ ጃሎን
ተቘጻጺሮም ሓደሩ።
ወጋሕታ 21 ግንቦት ብየማናይ ግንባር
ደቀምሓረ፡ ተጋደልቲ ብርቱዕ መጥቃዕቲ
ፈነዉ። እቲ ተዅሲ ብዙሕ ከይጸንሐ
ማእከል ደቀምሓረ በጽሐ። ብጸጋም ክፍለሰራዊት 70 ናብ ከባቢ ኩርባርያ ቈሪጹ
ክኣቱ ምስ ተበገሰ ድማ፡ እተን ኣብቲ
ጐልጎል ዓሪደን ነታ ውፍይቲ በጦሎኒ
ዓጊተናኣ ዝነበራ ታንክታት ክሃድማ
ተገደዳ።
መሬት ምስ ቀተረ በጦሎኒ 2 ዝዀነ
ካልእ ስራሕ ኣቋሪጻ ስዉኣታ ክትቀብር
ተሓበረ። እቲ መን ስዉእ መን ውጉእ ናይ
ምጽራይ ስራሕ ከኣ ብንግሆኡ ተጀመረ።
ዳዊት ጸጋይ፡ ሳባ ተስፋማርያም ዘለውዎም
ተጋደልቲ መዝገብ ሒዞም ነቶም ስዉኣት
እናመዝገቡ ስራሕ ተተሓሓዙዎ። 80
ዝዀኑ ብሉጻት ጀጋኑ ኣብታ ጐልጎል
ተወፍዮም።
ሳባ ስርሓ እናቐጸለት ካብ ገጽ ሓደ
ስዉእ ሑጻ ነገፈት። ሙሴ እዩ ነይሩ።
ሙሴ ንዳዊት መተዓብይቱ እዩ። ቅድሚ
ገድሊ ኣብ ኣስመራ እዮም ዝፋለጡ።
“ሙሴ እዩ ጥራይ ከይትብልኒ በጃኺ!”
ዳዊት ኣብ ዘለዎ ኩርምይ ኢሉ ኮፍ በለ።
ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝገበሩ ይፍለጦ
ኣይነበረን - ዳዊት።
ኣብ ዕማም ምልዓል ስዉኣት እንከለዉ
ድማ እዩ፡ እቲ “ብ…ጾ…ት! ብ…ጾ…ት!”

ዝብል ላሕታት ድኹም ድምጺ መሊሱ
ዝተሰምዐ። ድሕሪ ብዙሕ ምጽንጻን
ከኣ ሳባ ብንጹር ኣንፈት ናይቲ ድምጺ
ረኸበቶ። ነቲ ካብ ሰንሰለት ታንክ ንስክላ
ኣምሊጡ፡ ምሉእ ነብሱ ብዶሮና ተደፊኑ
ዝነበረ ብጻይ ኣብ መጨረሽታ ረኺቦም
ፍሒሮም ኣውጽኡዎ። ኣይደንጐዩን
ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ለኣኹዎ።
ብድሕሪኡ ካብቶም ስዉኣት ሂወት
ዘለዎ እንተ ተረኽበ በብሓደ ክፍትሽዎም
ተገደዱ - ግን ኣይረኸቡን።
ኣባላት በጦሎኒ 2 ስዉኣቶም ቀቢሮም
ውድእ ከብሉ፡ 20 ዝዀኑ ምሩኻት
ወተሃደራት ዝሓዙ ተጋደልቲ ናብታ
በጦሎኒ ገጾም መጹ። እቶም ብጾቶም
ክቐበሩ ዝጸንሑ ተጋደልቲ ናይታ በጦሎኒ
ደስ ኣይበሎምን። ዳርጋ ብምሉኦም ብዓይኒ
ጽልኢ ጠመቱዎም። ሳባ ብሕርቃን ክላሽን
ኣዐሚራ፡ ብተግባራታ ኵሉ ሰብ ሰንቢዱ፡
ብዓቢኡ ከኣ እቶም ምሩኻት ኰብኲቦም
ዝመጽኡ ዝነበሩ ተጋደልቲ “ሳባ …
ግደፊ! ግደፊ ሳባ!…” ኢሎም ደድሕሪኣ
ብምጉያይ ኣርኪቦም መንጢሎማ። ብነድሪ
ነብሳ የንፈጥፍጥ ነበረ። ምስቲ ዝነበራ ጥንሲ
ድማ ንድሕሪት ዕልው ኢላ ወደቐት።
ተሰኪሞም ድማ ናብ ጽላል ወሰዱዋ።
ኣብቲ ግዜ’ቲ ብዛዕባ ጥንሳ ብዘይካ
በዓልቤታ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። እታ
ኣብ ማህጸን ኣደኣ ኰይና ኣብዚ ብርቱዕ
ግጥም ዝኣተወት ዕሸል፡ ምስ ተወልደት
ኣይዓበየትን፡ ኣብ ሕክምና ሞይታ። ሳባ
ግን ብህይወት ተሪፋ።
እዛ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለት በጦሎኒ 2፡
ኣብ መወዳእታ ዝርካቦም ኣባላታ ኣካኺባ
ናብቲ ዝተረፈ ዕማም ክትሳተፍ ኣንፈታ
ናብ መገዲ ኣስመራ ኣቕንዐት። ከም ኵለን
ኣሃዱታት ዝተዋህባ ዕማም እናዓመመት
ከኣ፡ ካብ ከባቢ ደቀምሓረ ተበጊሳ
ብኣውሊዕ-ጾሩ ሓሊፋ ብዓዶምዘማት ኣቢላ
24 ግንቦት ቀዲማ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ
ኣስመራ ኣትያ ብርሃን ናጽነት ኣብረቐት።
ናጽነት ከም ጸሓይ እያ። ጸሓይ ኣብ
ቀትሪ ድምቕቲ ኰይና ትርኣየና። እቶም
ዝዕጅቡዋ ከዋኽብቲ ከኣ፡ ዋላ ኣይንርኣዮም
ኣብ ጽላላ ኣለዉ። ናጽነት ከምታ ጸሓይ
ድምቕቲ እያ። ሰማእታትና ድማ ኣብ
ጽላላ ኣለዉ፡ መታን ናጽነት ከድምቑ
ንሳቶም ጸምልዮም - ከምቶም ከዋኽብቲ
ቀትሪ! ግን ኣብ ሕልናና ኣብ ሓሳብና
ድሙቓት እዮም - ከዋኽብቲ ቀትሪ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መዓልቲ - ‘ሳማርቲያ
ካልያናማ’

ክትፍቀር
ዝግበኣካ ሰብ’የ
ኣፍቂረ

ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ኢንሳይክሎፒዲያ
ኢንሳይክሎፒዲያ፡ ብዛዕባ ፍሉጣት
ሰባት፡ ቦታን ፍጻመታትን ካልኦትን
ብጥርኑፍ ሓበሬታ ዝሓዘ መጽሓፍ’ዩ።
ኢንሳይክሎፒድያ ካብ ‘enkykliopaideia’
ዝብል ናይ ግሪኽ ቃል ዝመጸ ኮይኑ፡
ትርጉሙ ድማ ‘ሓፈሻዊ ትምህርቲ’
ማለት’ዩ። ኢንሳይክሎፒዲያ ዝብል ቃል
ክሳብ 1700’ታት ከም መጸውዒ መጽሓፍ
ዝውቱር ኣይነበረን።
መጽሓፍ
ኢንሳይክሎፒዲያ
ብትሕዝቶኦም ይፈላለዩ’ዮም። ገሊኦም
ታሪኽ ህይወት ፍሉጣት ሰባት ዝሓቖፉ
ክኾኑ እንከለዉ፡ ገሊኦም ድማ ኣብ
ሳይንስ ዘተኮሩ’ዮም። ንስነ-ጥበብ ዝምልከት
ሓበሬታ ዝሓዙ ኢንሳይክሎፒዲያ’ውን
ኣለዉ።
መብዛሕትኦም ኢንሳይክሎፒዲያ መን?
መዓስ? ኣበይ? ብኸመይ? ንምንታይ?
ዝብሉ ሕቶታት ዝምልሱ’ዮም። ንምዃኑ
ምድላው ኢንሳይክሎፒዲያ መዓስ
ተጀሚሩ።
ብዙሓት ጸሓፍቲ ንውሩይ ግሪኻዊ
ፈላስፋ ኣሪስቶትል ‘ኣቦ ኢንሳይክሎፒዲያ’
ክብሉ ይጠቕሱዎ። ኣብ 300 ቅ.ል.ክ
ኣሪስቶትል ዝተፈላለዩ ፍልጠታት ኣብ
ሓደ መጽሓፍ ጠርኒፉ የዳሉ ምንባሩ
ይዛረቡ። እቶም ብኣሪስቶትል ዝተዳለዉ
መጽሓፍቲ ግና፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ከም
መወከሲ ኮይኖም የገልግሉ የለዉን።
ካብተን ቀዳሞት ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ
ከም መወከሲ ኮይና እተገልግል ዘላ
ኢንሳይክሎፒዲያ፡ ኣብ ቀዳማይ ክ/ዘመን

ፕለኒ ብዝተባህለ ሮማዊ ዝተዳለወት
ኢንሳይክሎፒዲያ’ያ። ፕለኒ ነዛ ኣብዚ
ዝተጠቕሰ ዕለት ዘዳለዋ 37 ቅጽታት
(volume) ዝሓዘት መጽሓፍ ባህርያዊ
ታሪኽ (natural history) ዝብል
ኣርእስቲ’ዩ ሂብዋ ነይሩ። እታ መጽሓፍ
በብእዋኑ ብዝተገብረላ ምምሕያሽ 49
ግዜ ከም እተሓትመት ይሕበር።
ኣብዚ
እዋን’ዚ
መጽሓፍ
ኢንሳይክሎፒዲያ ብፊደላት ተሰሪዖም
ይርከቡ። እዚ ኸኣ ዝደለኻዮ ሓበሬታ
ብቐሊሉ ክትረክብ ይሕግዝ። ቅድሚ
ሓያሎ ዓመታት ዝዳለዉ ዝነበሩ
ኢንሳይክሎፒዲያታት ግና፡ ከም ድሌት
እቲ ጸሓፊ ተርታ ይሕዙ ስለ ዝነበሩ፡
ንምውካሶም ብዙሕ የሸግሩ ነይሮም።
ብፊደላት
መስርዕ
ዝሓዘ
ኢንሳይክሎፒዲያ ከዳሉ ዝጀመረ ናይ
መጀመርያ ጸሓፊ ጆን ሃንስ ዝተባህለ
እንግሊዛዊ ካህን እዩ። ንሱ ነታ ‘universal
English dictionary of art and science’
ክብል ዝሰመያ ኢንሳይክሎፒዲያ ኣብ
1704 እዩ ኣዳልዩዋ። ‘encyclopaedia
britannica’ ዝበሃል መጽሓፍ ኣብ 1708
እዩ ኣብ ስኮትላንድ ክዳሎ ጀሚሩ።
ካብ 1911 ንደሓር ከኣ ኣብ ኣመሪካ
ክሕተም በቒዑ። 1917 ድማ ‘World
book’ ተሓቲሙ። ኣብቲ እዋን’ቲ 8
ቅጽታት ጥራይ ነይሩዎ። ካብ 1918
በብግዚኡ ብዝተገብረሉ ምምሕያሽ ከኣ፡
ኣብዚ እዋን’ዚ 22 ቅጽታት ሃልይዎ
ይዳሎ ኣሎ።

እቲ ክፍሊ ብዝተፈላለዩ ነገራት
ተሸሊሙ ኣሎ። ዕዱማት ናብቲ ገዛ
ይኣትዉ ኣለዉ። መዓልቲ ‘ሳማርቲያ
ካልያናማ’ ስለ ዝኾነ። ሓንቲ ጓልኣንስተይቲ ታሚል 13 ዓመት ስለ
ዘእኸለት ሰበይቲ ኣኺላ ኢሎም ዝኣምኑላ
መዓልቲ’ያ።
እታ ጓል-ኣንስተይቲ ክሳብ ዕለተ
ብጽሕንኣ ምሉእ ክዳን ወይ ካምቻ ምስ
ጎና ብምልባስ’ያ ዕድሚኣ እተሕልፎ።
ዕለተ ብጽሕናኣ ኣኺሉ ኩሎም ዕዱማት
ምስ መጹ ግና፡ ብመጋረጃ ኣብ እተዳለወ
ፍሉይ ክፍሊ ትኣቱ። እተን ምስኣ ኣብ
መጋረጃ ዝኣትዋ ዝሸምገላ ሰበይቲ፡
ክዳና ኣውጺአን በቲ ኣብ ሓሙሽተ
ዓታሩ ዝተዳለወ ዝተባረኸ ማይ ነብሳ
ይሓጽብኣ። ኣብዚ ህሞት’ዚ እቶም ኣብ
ካልእ ክፍሊ ዘለዉ ካህናት ኣመንቲ ሂንዱ
ክጽልዩ ይጅምሩ። እቲ ናይ ኣዴታት -

ሳሪ - ከምኡ’ውን ካልእ መጋየጺ ሽልማት
ከኣ ይወሃባ።
እታ ጓል-ኣንስተይቲ ነብሳ ምስ
ተሓጽበት፡ ነቲ ቕድሚ ሕጂ ተኸዲናቶ
ዘይትፈልጥ፡ ንመጀመርታ ግዜ ኣብታ
ዕለት እቲኣ ትኽደኖ ዘላ ክዳን ኣዴታት
- ሳሪ - ተኸዲና ንደገ ትወጽእ። ኣደን
ሓፍታን፡ ነቲ ዝበርሀ ሽምዓ እተሰቕሎ
ብፍሉይ እተዳለወ ሽኮራዊ መግቢ
ሒዘን ይስዕብኣ። ኣብ ርእሳ ድማ
የኹልልኦ። በዚ ድማ፡ ሓጥያታ ኣሊናላ
ይብላ። ብድሕሪ’ዚ እታ ዕለተ-ብጽሕንኣ
ተብዕል ዘላ ጓል-ኣንስተይቲ፡ ዕዱማት ናብ
ዘለውዎ ክፍሊ ትኣቱ። ዕዱማት ‘እንቋዕ
ኣብዚ ኣብቅዓኪ’ እናበሉ ነቲ ሒዞሙላ
ዝመጹ ህያብ ክህቡዋ ይጅምሩ። ካብዛ
ዕለት እዚኣ ኩሎም ዕዱማት ሰበይቲ ከም
ዝኣኸለት ይኣምኑ።
ምንጪ፡- ቻይልድ ክራፍት

ጥቕሲ ልቦና
“ህይወት ልክዕ ከም ዓፍራ’ያ። ኣብኣ ግና፡ ክልተ ከም እምኒ ዓረ
ዝምትራሮም መሃርቲ ነገራት ከም ዓንዲ ቆይሞም ኣለዉ። ኩሉ ግዜ
ድማ፡ ኣብ ናይ ካልኦት ጸገም ለውሃት፡ ኣብ ናይ ገዛእ-ርእስና ጸገም
ከኣ፡ ትብዓት ክህልወና ይግባእ።”
ኣዳም ጎርደን

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት
ፒራንያ
ፒራንያ፡ ከም መላጸ ዝምብልሖም
ኣስናን ዝውንኑ ዓሳታት ኰይኖም ኣብ
ቀላያትን ኣፍላጋትን ምብራቓውን ሰሜናዊ
ምዕራብን ደቡብ ኣመሪካ ይርከቡ። ከምቲ
ኣብ ፊልምታት ሆሊዉድ ዝውከሉዎ፡
ኣብቲ ዝነብሩሉ ማያዊ ኣካል ንዝኣተወ
ሰብ ይኹን እንስሳ መናጪቶም ኣብ
ውሑዳት ደቓይቕ ኣዕጽምቱ ጥራይ
ከትርፉዎ ዝኽእሉ ሓደገኛታት ኣራዊት
እዮም። ስለዚ፡ ፒራንያ ኣብ ዝኾነ
ምንጪ ማያት ብዘይተጸንዐ ኣገባብ
እንተተኣታትዮም ኣብ ብዙሕነት እንስሳ

ሓደገኛ ሳዕቤን ከኸትሉ ይኽእሉ።
ንኣብነት ንብዙሓት መበቆላውያን
ዓሳታት፡ ምድረ-ማያውያንን ካልኦት ኣብ
ማያት ዝነብሩ እንስሳታትን ከጥፍኡ ወይ
ከጽንቱ ይኽእሉ።
ኣብ ዓለም እንተ ወሓዱ 25 ዓሌታት
ፒራንያ ኣለዉ። ጽፍሕ ዝበለ ቅርጺ ከኣ
ዘለዎም ኰይኖም፡ ዳርጋ ኩሎም ዓሌታት
ንእስ ዝበለ ኣካላት ይውንኑ። ዝበዝሑ
ካብኣቶም ካብ ቆጽላዊ ወይ ብሩራዊ
ክሳብ ድሙቕ ሰማያዊ ሕብሪ ይውንኑ።
ፒራንያ፡ ዝበዝሐ ግዜ በይኖም
ይንቀሳቐሱን መግቦም ይምእርሩን።
መግቦም ፍረታትን ኣትክልትን ዓሳታትን
የጠቓልል። ፒራንያ ዕስለ ኮይኖም’ውን
ይጐዓዙ እዮም። ዕስለ ፒራንያ ከምቲ
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ንኻብኣቶም
ዝዓብዩ እንስሳታት ኣጥቂዖም ክምገቡ
ይኽእሉ። እዞም ዓሳታት ብመግፈፊ
ዓሳ ጌርካ ንኽትሕዞም ኣሸገርቲ እዮም።
እቲ ምኽንያት በቶም በላሕቲ ኣስናኖም
ተጠቒሞም ነቲ ሰኪዔት መግፈፊ ዓሳ
ብምብታኽ ክሞልቁ ስለዝኽእሉ።

ደብዳበ ፍቕሪ

መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ዓለመይ፡ ኣብ ልበይ ዘለካ ቦታ
ልዕሊ መዓሙቕ ማያትን ርሕቀት
ሰማይን’ዩ ዝልካዕ። ንግስነትካ
ኣብ ልበይ ምስ ኣወጀ መንፈሰይ
ቅሳነት ዝበሃል ተሓሪሙዎ፡ ብኣኻ
እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ምሕሳብ
ኣቋሪጸ’የ ነይረ። ንኹነታተይ
ዝተዓዘበት መሓዛይ ግን ንጽምዋይ
ናብ ዲቕ ዝበለ ሓጐስ ዝሕፈሶ
ፍቕሪ ኣቢላቶ።
ከይፈለጥኩኻ
ዘፍቀርኩኻ
ብሕፍረት ግን ነብሰይ ዝወጻዕኩ
ምንባረይ ትዝክር ኢኻ። ሕጂ
ክዝክሮ እንከለኹ፡ ስቕ ኢለ ነይረ
እንተ ዝኸውን እዚ ኹሉ ምሳኻ
ዘሕልፎ ዘለኹ ወለላ ህይወት
ብቓንዛ ምተተክአ ነይሩ ማለት’ዩ።
ሳላ’ታ ናይ ልቢ መሓዛይ ግን፡
ንፍቕሪ ብምልኣት ከስተማቕራን
ክድህስሳን በቒዐ’የ።
ካብ ልብታትና ዝፍልፍል ዘሎ
መንጫዕጫዕታ ፍቕሪ ንዘልኣለም
ከም ዝዛሪ ርግጸኛ’የ። ኣብ መንጎ
ክልቴና ዘሎ ምክብባርን ሓልዮትን
ድምቀቱ ካብ ካልኢት ናብ
ካልኢት ብምሕያሉን ንናፍቖትና
ብምንጽብራቑን፡ ምስክረነት ሓቀኛ
ፍቕሪ ኣብ መንፈስና ተሰሪቱ
ምህላዉ ዘረጋግጽ እዩ’ሞ፡ ካብዚ
ዝዓቢ ጸጋ የለን።
ቃልካን
ተግባርካን
ብሓደ
ተሳንዮም ዝኸዱ ብምዃኖም ከም
ጓል ንዘለኒ ጸቕጢ ስድራቤት ኣብ
ግምት ኣእቲኻ ትጐዓዝ ብምዃንካ፡
ካብቲ ኣቐዲመ ዝሃርፈካ ዝነበርኩ
ዝያዳ ኣብ ልበይ ቦታ ንኽትረክብ
ኣኽኢሉካ’ዩ። ወትሩ ድማ፡ ኣብ
ጎድንኻ ክህሉ እብህግ። እናኽረኽበካ
መሊሰ ብናፍቖትካ እሕመስ በቃ!
ክትፍቀር ዝግበኣካ ሰብ’የ ኣፍቂረ።
ኣብ ምሉእ ዕድመይ ርእየዮ
ዘይፈልጥ ሓጐስ ምሳኻ ከስተማቕሮ
ስለ
ዝኸኣልኩ
ኣመስጊነ
ኣይጸግበካን’የ። ጣዕሚ ህይወት ኣባኻ
ርእየዮ’የ። ልዕሊ ዝዀነ ትርድኣኒ
ብምዃንካ፡ ብዘይ ቀልዓለም ልበይ
ናይ ዘልኣለም ንጉሰይ ክትከውን
ከም ዝሓረየትካ ድማ በዚ ኣጋጣሚ
ከበሰረካ እፈቱ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ƄŊÍŘƱôƙǄġėāȎŊľ
ƃŶǛćƭĪŕƢùǉ
 k

ŶĉƯňôŶ ġùǹűŶ ÿŶŗ ïǡę Ɔŗ
ƶƭŅǁŶ ƢğŶŶ ƭľĆ ĜŊ Ɔǂȳ ƕõ
ĄǌǄƤ ƯŊǁŚ ŊŚƯǎùŗ ƌùƇŚ
ȎǤŘŚƎĔǤǡȓƄǆƎƆùŶȳȎǤƭľĆ
ĜŊ Ŷƕõ ĄǌǄƤ ƯŊǁŚ ĄĜĔŘƤ
Ĕłþ Ɔǂȳ ĜŊ Ɔǂ Ŷơúĉ ȎǤŘŚ
ƱćƯŅúĉŶ ƄŊ ǻľą ƱƧƯúĉŶ
ŶĉƯňô ƱĉȓƆŶ ƶȞǻĚŶ ƆĉŅƄę
ĜŊ Ɔǂȳ ĉƯňô ŶĜŊ ƄǆĄȔŶ Ƣǆ
ƄǆƢïŋŶ Ɔǂȳ ňƯõ Ɔǂ ƶŅľưȳ ĜŊȲ
ŶĉƯňôƉĉȓƆȲƎŅıƯƉƄŶĝıǎĉ
ƎűıāŶ ƎƧǉŊŶ ƎĉƯŊùŶ ǁǎùǇȳ
ŊƱǆ ǦņƆ ƧǌŅŶ ĉāǉėŶ ȎǤĜŊ
ƉƄƎŊȑāƶƛƆùƭǆűŚĉƯňôƉĉ
Ʊǁô ęǊƆ Ɔǂȳ ùƯö ƕõ ǦŶ Ɔŗ
ƧùĬĜŊƶñùƨȣùǶŚȲƎƆôŚȲǻŅŊȲ
ŶľÿŚȲ ùŋŴȲ ƥŶűŚȲ ŕÿŘŚűŚȲ ƏŘ
ƕõ ƭǆűŚ ŊľƭŚ Ɔǂ Ƣğųȳ ƶƜű
ƧùĬĜŊ ƄŊ ġęý Ʊôƨ ƄĔƄƆǄŶ
ƄĜėęÿŶ ŶƯŊǁŚ āŊĔŕĜŊ ƎğŊ
ƎŶǉǆƢğŶűŚƉĉƱôƨùƫùęǎƃŚ
ĉġ Ʊāǎę ĬȑùŶ ƧýġŶ ƶƜű
ƕõ ĄǌǄƤ ĉƯňô ŊƄǉŴĻ ıùǹȞ
ƉĔǤǦȓǆƛƆùȳ
ƶƜű āŊĔŕĜŊ ŊǉĔǜ ŅȐāƨ
ƶęƉŊ ǉĔǜ ĉƯňô ƶñùƨ ŊƶāŶ
ƭǆűŚŶƶŚǦŅęġęÿŚŶƱāùȤǉĔǜ
ĄűňŊĚŶƌŊƌùƇŚƎȣôŶņęƆǂȳ
űǸęƌƎŊȑāƶƛƆùǉĔǜĉƯňôġô
ƱǁôƖƄǉĔǜŊǉĔǜƎġǢĉŊňñĖ
ƯŊǁŚ ǦǊǎ Ɔǂȳ ƄŊ űȣĞ ƢƉȣ
āŊĔŕĜŊƶĜęāƧùĬĜŊƉƄŊǉĔǜ
Ɔŗ Ŷĝ ƱćƯŊúŶ ƱŅęƎŕõŶ Ʊú
āŊĔŕĜŊƎűŊęŶƎĜęāŶǦǎŶƆǂȳ
ĉƯňôŶ ƯŊǁŚŶ āŊĔŕĜņ ƱǡǎĢŶ
Ɖĉ Ư÷ć ƶƢġǏŶ ƧùĬĜŊ ŊǉĔǜ
ĉƯňô āŊĔŕĜņ ƆŴűŅĔ ŶôƧǻŶ
ƯŊǁŚŶ ƱǆĜęÿõ ĉƛŶǄŚ ǁŊõŶȳ
āŊĔŕĜŊ ŊȑƯęŶ ŕƢȡǆűŚŶ ƄŊ
ġėāƶŕƥȞĕĜňŚƉĉƶƭŇŶƶȞùǻ
ĜŊ Ŋĕñ űǡę Ɔǂȳ ƌùƆ ŕȞǻĚƄƤ
ÿĮÍƧŶ Ƅúȳ ĜŊȲ ƄŊÍŗ Ʊôƨ Ɔǂ
ƶñõȳűŗƶƧƎúǻėǆƆǂƶƧƎùȳ
ġôƶƜűȲ ĜŊ űŗ ƶÿƷ ġėā ƉȎŊľȲ
ƉƯŇȲƉȓȣȣȲƉƪƧŚƆŶƉúƆǂƶűŊęȳ
Ŷĝ Ɔǂ ñǆƢŚȳ ƄŊ ƶÿƷ ġėāȲ
ƄŊƱôƨŋŘŴǆŊÿĮƱǆñõȲƄŊ
ĉȣėǆŶƄŅęƎśŶǁôŶȳÿǉĜŊƌŊ
ƄŅęƎśŶ ƄǡùǦúŚŶ ƎŅƊę ƉƄ ƄŊ

٥طשإה
غظظٗڕ

٧څظڃ
٥بןص
ǝĖ ęƆǆ ƆŶƎŕŊú ƶȓùƄƌ
ƭǆűŚ ĜŊÍǂȳ ǦŴ ƕõ ǦƵ ƄŊ
ȓņľ ąǎ ƃƙ ŚĔƛŋȳ ƌŊ
ùğŲ ǦǎŶ ƃƙ ƆƢŘƧǄŶ
Ƅűļļāŗį÷ŚƆŚĔƎŊȳȣõǆ
ćŴǙęƆǂȳƌŊÿŶŗŉŚĄǦŇ
ŴŊŘ ÿŶŗ Ǝľǆę ƆŶƉúȲ
ŊƲÿŚ ƄğĜǆŗ ĉġƂÍǇĉ
ƶľǆĕȳ ĉƛŶǄŖ ƄŕňňƬ ňñĕȲ
ƄĬėęňƂȲ ƄŕÿğňƂŶ ŶľÿŖŶ
ǆĉġǻ ġô ƶƝűȳ ƄƌǄǌƂ ƕõ
ǦƵÍǂ ƶƭǞŅųȳ ÿǉ Ąƭùŗ ŴŊ

ïǡėƧűŚƆǂȳȣľĖñƶŇƱôƨ
ĉƯňôāŊĔŕĜŊƎƧĜƛƶǦŅƇƯŊǁŚ ĜŊƄƧűŚ Ƅôƨȳ ƆƳ Ǝėňā
ǆŕęȣȳ Ɔŗ ÿǉ ĜŊ ĄĜĔŚ ƯŊǁŚ ƆŶƉú Ɔǂ ƖƄ ȓňĹ ȓňĹŶ
ġôƶƜűȳ
ƯŊǁŚŶāŊĔŕĜŊƶŶǉľȳ
ġėā āŊĔŕĜŊȲ ĄęŅňƤ Ɔǂȳ ĉġÍŗ ƶȞŚƨ ĄĉñĔǆ
ùƯö ƕõ ǎć ŕĄ÷÷ƃ ġôƶƜűȲ ŊƴƯň ƉĉÍƳ ƭǆűŚ ƄęƆġŗ
űȣĞƢƉȣĜŊƄŊƱƱôƨġėāƶǡŊĚ ƆŴƄƯôùƊȲÏƄŊÍŘƱôƙǄġėāȲ
ȓȞŚŶ ƶñŋ ȣĔŶ ŶƧíǎ ƯŊǁŚ ƄŊÍŘƧñŊŗǦƵŶġƙƢƋù
Ƣğų Ɔǂȳ ǎƙĉ Ŵǆ ÿǉ ĜŊ ƄŊ ïǡęȲ ƢƋù āŊĔŕĜŊ ƃƙȳ
ƯŊǁŚāŊĔŕĜŊƱƧęǏïġǄŶćŶĉ űŘ ġėāƌ ƆŶŕ ƄȎŇľƌǄ
ĜŊ ŊĹöõ ƶęǎƇ ƄǆƏűŶȳ ǎĉę āŊĔŕĜŊƌ ƄȎŅľƌȲ ƄȎŇľƌ
ŶǻȞŘŚāŊĔŕĜŊƭŇġôƶƜűȲŴǆ ƆŶŕ ƄƯŅƙǄ āŊĔŕĜŊƌ
ÿǉ ĜŊ ƄŅęƎś ĉƧğƛŶ ĉǢǌùŶ ƄƯŅƙȳ ŊƄƙ ƶĿĄ űǡę Ŷġƙ
ŊƄïƶęƂǆƄǆƏűŶȳŊƯĉĲŚęǎƃŚ ƶƜŶƌǇ Ɔǂ ƶƖƧŶȳ űŘ
ǻėǆƆǂƶŊȑāȳÿǉĄŶǉľŅŕŶ ƱôƙǄ ġėā ŊŊľƭŚŶ ȓȞŚŶ
űŶÿǎāǉŶ ƶŕǡǹǶć ƄƆćŶ Ɔǂ ŊĉõƆŕƢȡǆűŚŶŕÿŘŚűŚŶ
ƶĹƧĉȳ ǎùǌôƂÍƧŶ ƆŶŕƜű ƱǆŚĜęÿ ƆŶŕïöƙ ŊƴƯň
ŊǎùǌôÿŶŗƆĉųƆǂƶƯĬŶȳĉŶįƯ ĉƯňôāŊĔŕĜŊƌƎŚÿġŊȲƎŚƴĔŊŶ
ƢǆĉȣĩėƛŴǆÿŶŗƆĉųƢǆŴǆ ƎŚĜęāŶǡŴƄǆŅļƯƌŶȳĉƯňôïǡęƌȲ
ƎùŕƢǆƉƄŴǆĜôġŕƄƆćŶűŗ ƄŊűŊġƙĔƄǄȳïǡęƌŊƄƙġôŚƭŇŶ
ĄŶǉľ ƎğŊ ƎŶǉǆ ïǫȣ ǆȞǻĔõ ŚĉƯŊùŶȲÐ ŴŊÍŗ ƄŊ ıǎĆƂ ƄŊ
ŶĉǦćŚ ƄǆŶȓǡĉŶȳ ƄŅęƎś ÿǉ ƉŊþŕĜĻõƶűŅĔĄȑāȣŗƆŴĔƄǁ
ĜŊǎćƄŊĄęŅňƤġėāāŊĔŕĜŊ ŊƯĉĲŚ ƆŴŕƴĔŅųȲ ÏƄǁƛŅǎƌǇŶÍǏȸ
ƉĉƂ Ɔǂȳ ƎŶǉǆ ĜŊ Ƅú ŶƶĜęĂ ƉĄǆ ƭǆűŚ ġėā ƆǂȸÐ Ŋĉňù
ġėāȲ ŶƶƧŶŷ ȣùǶŚŶ ƎƆôŚŶȲ ÿŕŚƊƨȳ
ŶƱôƨ ǻƯŴȲ ŶƶƧŶŷ ïŊŗȲ ŶƶŅľư
ȣľęŶ ÿùǇŚŶƢƱŕ ŴŖ ǻėǆ ÏƄŊ ƕõ ƭǆűŚ ŕǦňėŚ Ʊôƣ
ƶĄġúȳ Ɔŗ ƕõ Ŵǆ āŊĔŕĜŊ ĜňŚȲ ƧƎùŴ āŊĔŕĜŊ Ƅôƨĉȳ
ĉƟŲ ƶȞùǻ ƄġȠý ƶÿġŊ ǻėǆ ƄŊűŚ ƎñŅƌȲ ŕĄėćĖȲ ǤƵǶżȲ
ƆǂȳƆŗŴǆāŊĔŕĜŊĉƟŲƶȞùǻ ȎÿȠȲġűǻŅŅżȲÿƋĉȲĄĉñęȲƉħųȲ
ƉƄƆǂŊƶôƭôƶǻĬĄõŶƄŊƯŊǁŚ ƢŕïǉęȲ ÿĔġŘǆȲ ƄĄÿǌĖȲ űǤǌǆȲ
ƄȓėǃȲ ŕĄïėǆȲ ġȬęŕż   
ƱƧƯúŶȳ
Ąŝĉ ƱęƳęƌ ƄǆƧǌƆŶ Ɔǂȳ ƭŊŶ
ĄŶƆĜǆȲ űƳ ÿğŊ ƆƳ ŊǤŶƂ ŶƆĩŕǆŶƶŅïùġėāƕõġôƶǶıĉ
ƎęǎƇŶƄŊǦŊĖƉƧƯúŶƆŶƉúűŗ ƃŴ ŶġęĂȳ ƄŊ ƯŊǁŚ āŊĔŕĜŊ
ƶŊñǧŶƶǉùǇŶĄȑƃïǡĕŶĉġćę ġôƶǎĄę ƶűƭľ ǁôŶȳ Ņŗ ŶƆĩś
ŕƛƆúƂŊŕƭȑȑȠƆǂƶƭŇȳŶƯŊǁŚ ƶĄġôƌ ĉȓėǆŶ ĉġȡǆŶ ȁć
ïǡĕ Ņŗ ƄŊ ġėā ƱǻȣƇ ǦƵȲ Ņŗ ƉĔǉƄƌȳȁćƉȓĖƄŊƢĜŶȓęǦǄ
ŊȓȞŚ ƶñŋ ƄǡùǦúŚȲ Ņŗ ƶñŋ ġėāƶǙĄĔĜŊȲŶŊƲāĜŊġôŕǎö
Ŋƶþ ƄȣėǆűŚȲ Ņŗ Ʊôƨ ŶľÿŚŶ ƆǂǙĆĕƥȳŚűƭľƄǆƏűŚŶȳŊƶǦňƆ
ŕƢȡǆűŚŶ Ɖĉ ƶǎęƜ ƶȞùǻ ǎćƎŚŚǦŅęƄôƥȳƆŗƄŊƄƶĜęā
ĄŶƆĜǆƄŊÍŘƱôƥġėāƎğŊƎŶǉǆ ǎėĕŶ ǎėę ġǎęƂŶ þƲ ǆƄŖȳ
ƄǡǌĞĉƟŲŊĉęǌƆŕęƂǆȑƢŚȳ ǡô Ƅƌù āŊĔŕĜŊ ŕǉĖĚĉ Ƅôƣȳ
ȓňĹ ÿǉ ĜŊȲ ȓňĹ āŊĔŕĜŊ Ɔǂȳ Ɔŗ Ŷĝ ƉȓęǁŶŶ ƉĜęüŶŶ ƶƧƯù
ŊȓȞŚŶ ŊŊľƭŚŶ ƶƯǁ ġėā ƉƄ ȁćŘŚȲ ƎŶǉǆ ǦƵ ĜǪĄŶȸ ƎŶǉǆ
ŶƯŊǁŚ āŊĔŕĜŊ Ɔǂȳ ƧùįƤ ǦƵÿǧġȞǸĔŶȸƄŊƎŶǉǆƄŊǄŕ
ŊľƭŚȲ ƧùįƤ ȣùǶŚŶ ƎƆôŚŶ ȓāȞŚŶĄĜùǶųćƆƉ÷ŚŶȲĄƱŴǦƬ
ĉġ Ŵǆ ƌùƇŚ ŊùȁŘŚ ŕǉĆĕŶ ćƆƉ÷ŚŶ ƄŚǁŶ Ǧęć ǆñňȸ ƄȎėęǄ
ŕĄ÷öƂŶ ŶȓňĹŶ ƯŊǁŚŶ ŊƲÿŚ ȁćƄŊāŊĔŕĜŊƅęŚėƉĄǆƆǂ
ǁǡùǦùȳ ƄŊÍŘ ƱôƙǄ ġėā ŊĺƯŶ ƆŶŕŅùƌȲ ŅƳ ĜŊ ƆƳ ƃŴ ŶƧƉùȳ
ŊȓȞŚ ƄǡùǦúŚ ŚñŊŶ ĜŊ ĉƟŶ ĬöùÍǏ ǆĄġôƌȸ ƕõ ĜŊ Ƣùƥö

ǝĖƉǆǉȲ

ƶǉöȲÐŅôųȴ

ÏŴŚƌűǡęƄǆęǎƄŶŶƆǂȳƕõ Ïȓņľ Ƅôƙ ǝĖȴ ǦŶ
ǦƵƆƢŘƤĜŊƎŚƉƧŶƄǆƎƄùŶ ƎğŊ ƎŶǋƂ Ĭöù ƄǆƑűŶȲÐ
Ɔǂ"ÐŅùƊƨȳ
ŕļƢĉƊȳ
ÏŶǦò ŶǦò ƎŚŶġƆ ƆŶƉôƗ
ŶűŊĜǆ ÿǉ űǡę ǁƱƙƛėȳ ÌǝĖ
úĆ Ǝùŕ ĉęȁŘŚ ƄôƌÕ
Ŋȓņľ ąǎ ƎŚƧƯù Ƣǆ ƉƄ
āćľ ąǎ þƶƌ ƎŚƧƯùȲ
Í ǆŊ÷ȳ ƄŊ ȓņľ ąǎ ƎƧƯù
ǎć ǆĄęȓȳ āćľ űǡę ƉǤǻĉ
ƆŶƉú Ǧǌǆ ŴŖ ƎƖƧŶ ƎĄęȓ
ǆƛƆùÍǁȵ ƢǆÍƧŶ ƌŊƂ ƎĄïę
ƎĄęȓǆƛƆùƆǁȳƶƝűĜŊŴňǆ
ĄȐƂ ƎǶęƯ Ƣǆ Ɖćęę ƆŶƉúȲ
ĄĔĔƂ ƎľŅú ƎĄęȓ ƆƛƆùÍǁȵ
ƢǆÍƧŶŶƆƢŘƤƢǡŶŴǆñǆƢŚ
ƎǻĉŚƆƛƆùÍǁȳƄűƕõğƯƄŊ
ƆƢŘƤƢǡŶŴǆñǆƢŚÍǁƎƖƧŶ

ÏƆƢĬöùÍǂȲÐŅôǝĖȲÏñǆƢŚ
ƕ÷ ĉęȁ ƆǄȳ ƕõ ǦƵ ƄŊ
ȁøǌ Ąǡǋ ƄôŴȳ ƄǁŴǆ
Ąǡǋ ŶĄęȓ ƄňŴ ǆĉęƑġȳ
ĜŊ Ŷąǎƌ ƉĄǆ ǆȎùƨÍƧŶ
ƄŊ ĉęȁƙ ƎĹùùŶ ƎƖŊǎŶ
ǆƛƆùȳ ȓņľ ąǎ ƎñõƢƌŶ
ƱǆƎñùƢƌŶ ĉęȁƙ Ɔǂȳ
ĄƢǌƆŘƂÍƧŶƆŗƆŚűŊĚƄŊ
ñǆƢŚŚƢġǏĉęȁŘŚÍǂȳÐ
ZZZEHVWVWRULHVFRP
***

Ǆöéđƙƺ

ȁćƎƖƧŶġôƱǆƎƆùȲŶĝƢƋù
ŴǆƕõƆǂȳƄȓȠȟƎǡŊėƉúǎć
ŶĉƯňôǁŅęƎŚƄúȲÐƃõıĕŊƄƯęȣ
ƄŅôȳƄűƖƄȲÏŊïǡėƧǄŶǤŶŘŘŚ
ġȬęŚ ƶǄǌ ƧƎùŴ ïǡę ƶĄġôų
ƶűŅĔġȲôƌƄŊƄġĄėȁćƱȓęǂŶ
ƶĜȣǂŶÍƧŶŊƖĉƂƭƧǎġƢƉùŚŴ
ƆǇĉȲÐ ƃô ŊƴƯň ŊƲÿŚ ƭŅǆŚŶ
ŶƄĩŖŶƯǇŘŚƧƎùŶƇĉŶƄŊƯŊǁŚ
ƶñùƨĉƄŅęƎśŶÿĜŊƊȳ
ÏƶƜűĜŊƄŊÍŘƱôƥġėāƢƋù
āŊĔŕĜņ ĉƟŲ ĉȣ÷ǻÍĞ Ƅƙö
ǎǂȸÐ Ŋĉňù āś ƢĜƛƊȳ ÏƢƋù
āŊĔŕĜŊĉƟŶƌĉȣ÷ǻƶñŋǻľĆ
ĬöùƄǆƏűŶȳƶǄǌŚĜęāŶÿ÷ȣűŚ
ŚġƉĉŶƃƙȳűŘƱôƙǄġėāƉŕȎŊľ
ƉƄƎƆôŚƌŶƄŕÿğġňƙŶÿȣŕŊùȳ
ƌùƆ ƉƄ Ŷġƙ ƄŊÍŘ ƱôƙǄ ġėā
ƢƋù ĉƟŶƌ ƆŶŕȞöǻƌȲ ƄŊ ƌùƆ
ƭǆűŚ ġęÿŚ ƉƄ ŊƙùƇŚ ŕƢƉùŗ
ǆġęÿùƌ Ɖĉ Ʊú ƎŚęǌƆ Ƅôƌȳ
āŊĔŕĜŊƉƄƄŊƕõƭǆűŚġėā
Ʊôƣ ĜňŚ ƢƉùŖ ĉƟŷĉ ȞöǷȲ
ŶĉƯňǇĉ ƎĜęāŶ ƎŊęŶ ƄȣùǼŶ
ƎñŊŶǦņƂƆǂȳÿǉĜŊŶơõƭǆűŚ
ĊǄŘŚ ƎŅľưŶ ƎĜęĂŶ ġôƱǆƎƆùȲ
ƄŊÍśĉŶĝƱǆƭǇĉġęÿŚŊƙùƇŚ
ŕƢƋõ Ɖĉ Ʊú ƎęǌƆ ȓņľ Ɔǂȳ
ŶƙùƇŚƄǁǌƛĉŶȲƄǁŴĥŶȲƄǆȎęȣŶ
ƆǂȳŶƢƉùŖƶȑĔȣűŊĝƆǂƶȎęȣȲ
ÐŅôųȳƄűƖƄȓņľŕĔǋƂųƃô
ŕÿǧġƊȳƄŊűŚƉƄƄľĔŊƊõȳ
ÏġűǻŅŅżŘŚŴǆÿŶŗïǡęƢƉùŗ
ñƶŇ ƆǇĉȳ ƆŘ ïǡę ŊġűǻŅŊ
ƎŚȓƥƯ ƆŶƉ÷ Ŷğśĉ ƆǇĉ Ʊôƣȳ
ƕõĜŊġűǻŅŅżƎƖƧŶġôƱǆƎƆùȲ
ƢƋù ƶƜŷ ġűǻŅŅż ǁǎùǇȳ ƆƢ
ŊāĥƛŘŶŊƭƧŘŶÌƄŶŘġűǻŅŅż
ƄŊÍŘƱôƙǄġėāŶāŊĔŕĜŊƢƋùƌ
ƄôƙÍĊ ŊƶŅôȎŶ ƶȎȞȞŶ ġęÿǄȳ
ƄŶŘāƎĉŴƤƄǡùǦúŚƆŚñŊŊƭù
ĊǄȲ ƢƋù āŊĔŕĜŊ ƃƙÍĊ ƄŊÍŘ
ƱôƙǄ ȎŊľȳ ŶġƙÍƧŶ ƄŊ ƌùƆ
ĊǄŘŚŊƙùƇŚƃƙŕƢƋùƌƱôƙȳ
ƱƶÿƶŴǇ ĉġ ƄȎŅľŴ ƃŴ ŶȓŊľÍ
ƶŊù įù ƄŊ Ɔƶų ƕõ Ƅȣėǃ
ƆŴŅȓüÿǆöǆġĉƭųȳ
ƄŊÿǉāŊĔŕĜŊƕõĜŊŶÿǉ
ĊǄƎĜęāƄǆƎƆùŶȳĉƯňôāŊĔŕĜŊ
ŴǆƕõĜŊġėāƆŴȎȞȞŶƆŴȎŅĹŶ
ĉġƶƖǆǎƆǂƄŊƯŊ ǁŚƶġǢĉȳ
ĉƯňôȲƄŊÍŘƱôƙǄġėāĉġŚęƆǄȲ
ƄŊƕõŕňƳÿƎŚȎŶÿƌƆǄȳƄŊÍŘ
ƱôƙǄġėāǦƵƙŶǦƵŕǡùǡùŚƙŶ
ŕňƛŶ ƆŶŕƠŶƌȲ ĉƯňôƙŶ ĉƯňô
āŊĔŕĜŊƌŶŚǧŚŚȲÐĉġŅùƊƨȲ
ÏŕĔǋƂƌ Ƅúȳ ƎŚȞùǼ Ʊôƌ

ƖƄƯǎĈƙƄĹĆǻƌŚǡŊĚƭǆűŚ
ŕƥġƇ ñǆƢŚ ǁôŶȳ ƄŊÍŘ ƱôƙǄ
ġėāŚǡŊĚĤôùŚűŚȲŊƶƜűĄŶǡǋ
ĉƛŲǆ ƄǆƏűŶȳ ƯĩűŚ Ɔǂȳ ƢȠęƌ
ƄôƙȲƆŘĄƭùŗÍƧŶŚűŊėƄôƙȲ
ƄŊ ƯǎĈƙŶ ƯǎĄ āŊĔŕĜŊƌŶ
ĸȓęŗ ƆǄȳ ȓňā Ŵǆ ȓňāÍĉŅę
ŴǆúĆƎŚƉƧŶƄǆŚƛƆùŶƆǄȳ
Ŷġƙ ƄŊÍŘ ƱôƙǄ ġėāȲ űŗ ĊǄ
ŕȣıĚƆŶŕƠŶƌűśĉŕǡùǡùŖÍƧŶ
ƉŕȣıĚĉǦǎŶƆǂȳűȑȐùƌĉęƄǆ
ƄǁćƯŊùŶ Ɔǂȳ ŶġƙŶ ġėāƌŶ
āŊĔŕĜŊƌŶƄǆűȑȎõŶƆǇĉȳġėā
ƎǶĉĔƊĉƆǂȳŶĝƆǂƉƄƱćƯŊùȳ
ĉŴùňŚ ƶŅôȎ ƆŚŊú ġėā
ƆŶŕïùǂƌȲƶŅôȎƄǡùǦúŚŶƄŅęƎśŶ
ƎŚǡŊĔõǉƄȎƭęƆĉŅęĄĄƎāŶ
ĄĩƙƯôùŶ ƄǆŚǶĬĄõȳ Ŷġƙ
ƱǆŚƛƆúȲƌùƇŚĜňŚǆǡŊĕùƌƉĉ
ƱôƣƱƎęȳƄŊāŊĔŕĜŊŕĄ÷öƆƌ
ƆǂȲÐŊĉňùŕƢğƘÿğŊïŅųȳ
ŴŊ ƯŊǁŚ ƶƢġǊ ŕǦňėŚ
āŊĔŕĜŊ ĄęŅŊ ŶǻȞŘŚ ƆǇĉȳ
ƄŊÍŗĄęŅŊƉƄƱǁǡǎġƄƌùǁôŶȳ
ƕõ ƶŕƴĄǉŶ ŕć÷÷ƆŶ Ɔǂȳ ƆƷĉ
ŕǦňėŚƉƄƌŊÍŗÿǉƄïǊāŊĔŕĜŊ
ƶƜű ĜŊ ŕŅǣĢĉ ƆǇĉ ƆŴŕƄƉņŶ
ƆŴŕǉĄĕŶƆŴŕćÿǁĥŶȣĔƶñņȳ
ƧıǄŷġŊŊƲāŊűǶŊǹŊćǆƉĉ
ƶĿĄŶƱǆȞùǻƄŅęƎśÿǉĜŊƄŊ
āŊĔŕĜŊǦęƎŊúǆƛƆùƆǂȳǦŴ
ŶĝƆǂƆŗƄǡǌĞƄïǊȳƕõƄƌù
āŊĔŕĜŊƄŊƱƶÿƷƯǇƶǡŊĚȑƯęŶ
ƶȞǻĚ ȓňĹŶ Ɔǂ ĉƯňô ƶȞǻęȳ
ƄŊÍŘƱôƙǄġėāƢƋùāŊĔŕĜŊ
ƃƙ ƢƋù ïǡę ƃƙÐ ƎŅïù Ɖú
ƉƄ Ƅƶǂ ƄŊ ġėāŴȲ ƄĜėęÿŴŶ
ƄȣėǆűŚŴŶ ŊŚơĔŚŶ Ŋÿ÷ȣűŚŶ
Ɖĉ ƆŶĄ÷ôġ ǆǡŊĔŴȳ ƄŊ ġėāŴ
ŊƆŶǡŊĚıùǹȞĉƯňôāŊĔŕĜŊŴ
űĹùǻȣ ĉñ÷ƧŴ ĉȣ÷ǻŶ ĉęǌƆŶ
ÿ÷ȣűŘƧǄŶŶŊĺƭŚŶƉĉƶǡŊĔŴ
ƄǁǹėǻęŶȳ Ɔƴ ƄŶŇŊŴ ŶÿġŅ÷Ŷ
űġŕćľėŶƱôŴȓāȣŗÍƧŶƌŊÿǉ
ƄƌùāŊĔŕĜŊŴƶȞĔǁŚġôƶƜűŚ
ŶŊľƭŚŴ ŚƧƎôŴ ƆǄȳ ƆŶŕȎŇļ
ȓňĹāŊĔŕĜŊƆǄȳƆŗĉŶňŊÍƧŶ
ŕǦňęġôƶƜűŴŊĉƯňôāŊĔŕĜŊ
ƶǎĉĚȲ ƶĄùƇ űǡę Ƅôƨȳ űƳ
ƶñùƢŴ ȓňĹŶ ŊùÿŚŶ ƉƄ ȓňĹŶ
ŊùÿŚŶ āŊĔŕĜŊ Ɔǂȳ ŶĉƯňôŶ
ġùǹűŶ āŊĔŕĜŊȲ ƄŊÍŘ ƱôƙǄ
ġėā ȎŊľ ŊļƯ ĉƯňôŶ ġùǹűŶ
āŊĔŕĜŊŊƄƙġôƶĄȓƆȳŶƄŊűŚȲ
ĬňƄǆǋƙŊõȓƊŶÿǉƄǆƏŶƌŶ
ŊƲā ƃƙȴ ŶƆĩśǆ ƄǆƏŶƌŶ ƭŇ
ƃƙȳƯŊǁŚƌŶŊƲÿŚƆǂƶƧƎùȳ

ሓዳስ

ኤርትራ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ካልኣይን መወዳእታን ክፋል

ብወዳብነት ሃኮሰኤ፡ ብምኽንያት መበል 100
ዓመት ምስረታ ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ (ILO)፡
“መጻኢ ዓለማዊ ስራሕ ናይ ሓደ ዘመን ተበግሶ”
(Future of Work Centenary Initiative)
ብዝብል ኣርእስቲ፡ ካብ 30 - ክሳብ 31 ግንቦት፡
ዓውደ-ዘተ ከም ዝተኻየደ ኣብ ናይ ቀዳም
ሕታም ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣቕሪብና ምንባርና
ይዝከር።
እዚ ኣተኵሮ ‘ግሎባዊ ኮሚሽን ኣብ መጻኢ
ስራሕ’ ብዕምቆት ንምርዳእ፡ ኣብ መጻኢ ስራሕ
ምስ ሓያሎ መሻርኽቲ ኤርትራ ዝስረሓሉ ባይታ
ንምጥጣሕ፡ ብዓሚቝ ዘተ፡ ድልየታት፡ ቀዳምነታት፡
ተኽእሎታትን ብድሆታትን ኤርትራ ንምልላይ. .
. ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ፡ “ዞባዊ
ሰላምን ሓዲሽ ተኽእሎታትን ንነባሪ ምዕባለ”ብዝብል
ሰሚናር ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ
የማነ ገብርኣብ እዩ ፈሊሙ።

ኣቶ የማነ ገብርኣብ

ኣቶ የማነ ኣብ ዘቕረቦ ሰፊሕ ሰሚናር፡ ኣብ
ዝሓለፈ 20 ዓመታት፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብግዳማዊ
ኩነታትን ናይ ሃገራት ውሽጣዊ ጸገማትን ተሓሚሱ
ምጽንሑ፡ ህዝባዊ ግንባር ካብ ግዜ ናጽነት (1991)
ኣትሒዙ ንቕዱው ሽርክነትን ምትሕግጋዝን ዘስፈሮ
ፖሊሲ ከይለቐቐ፡ ንሰናይ ጉርብትናን ምትሕግጋዝን
ሓያሎ ዕማማት ከም ዘሳለጠ ብምግላጽ፡ ብሕልፊ
ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኩነታት ሰላም
ዘይምንባር፡ ነዚ ዞባ ብዓቢ መጠን ከም ዝጸለዎ
ብትንታነ ኣረዲኡ።
እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ኣቐዲሙ እንተ
ዝሰፍን፡ እዘን ሕጂ ብቕልውላው ዝሕመሳ ዘለዋ
ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹና ክንዮኡ፡ ካልእ መልክዕ
ንኽሕዛ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓቢ ተራ ክጻወታ
ዕድል ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ኣቶ የማነ፡ ኤርትራ፡
ኣብ’ዚ ሰፊሕ ኣጠማምታ ኣተኲራ ክትሰርሕ
ከም ዝጸንሐትን ትሰርሕ ምህላዋን፡ ዘይቅየርን
መትከላውን መርገጺኣ ምዃኑን ኣረጋጊጹ።
ናጽነት፡ ሉኣላዊነት፡ ነጻ መስመር፡ ግዝኣታዊ
ሓድነት. . . ሃገራት ወይ ህዝብታት ምትንካፍ
ዘይቅዱው ሳዕቤን ከም ዘኸትል ናይ ዝሓለፈ
ዓመታት ተመኩሮ ከም ዘግሃዶ ብምምልካት
ድማ፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ናጽነቱ፡ ሉኣላዊነቱን
ፖለቲካዊ መስመሩን ከየድፈረ፡ ኣብ ዞባዊ ሽርክነት
ንጡፍ ተዋሳኣይ ምዃን ብመትከል ከም ዝሰርሓሉ
ኣነጺሩ። መሰረት ሽርክነትን ምትሕግጋዝን፡ ሓበራዊ
ረብሓ ንምርግጋጽ ምምልላእን ምትሕግጋዝን
ደኣ’ምበር “ደው በለለይ ክብለጸልካ” እንተ ዀይኑ
ንቕልውላውን ዘይምስናይን መንገዲ ዝኸፍት ከም
ዝዀነ እውን፡ ንሕሉፍ ኩነታት እዚ ዞባ ብኣብነት
እናዘርዘረ ኣረዲኡ።
ድሕሪ’ቲ ኣገዳሲ ስጕሚ ዝዀነ ሰላም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸስተ ናይ ሽርክነትን
ምትሕግጋዝን ተበግሶታት፡ ኣብ ነብስ-ወከፍ ሃገር
ናይ’ዚ ዞባ ናይ ልምዓት ዕድላት ከፊቱ ምህላዉ
ዝጠቐሰ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ
የማነ ገብርኣብ፡ ኣብ መንጎ ሃገራት ቅዱው ሓባራዊ

መበል 28 ዓመት ቁ.237
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ዕዮን ዓያይነትን ኣብ መጻኢ ስራሕ
ዕብየት ንኽህሉ፡ ንዞባዊ ሰላምን ሽርክነትን ዓንዲ
ሕቖ ዝዀኑ ሓባራዊ ስምምዓትን ሕግታትን፡
ንዞባዊ ሽርክነትን ምትሕግጋዝን ብመትከል ዝሕግዛ
ሃገራትን ዝኣመሰሉን መሰረታት፡ ዓንዲ-ሕቖ ከም
ዝዀኑ ጸቒጡሉ።
ምስ’ዚ ሓድሽ ናይ ተስፋ ኩነታት፡ ብድሆታት
ከም ዘለዉ ዘገንዘበ ኣቶ የማነ፡ ሓያሎ ዓበይቲ
ብድሆታት ድሮ ተሰጊሮም ምህላዎም፡ ሓደ
ካብ’ቶም ቀንዲ ብድሆታት ድማ፡ ኣብ ዝሓለፉ
20 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ሕሉፍ መሰናኽላት
ተዳኺሙ ዝጸንሐ ቍጠባ ሃገር ምዃኑ ብምጥቃስ፡
እዚ ምስ ተሰግረ፡ ካብ ገስጋስ ዝዓግት መሰናኽል
ከም ዘይህሉ ኣሚቱ።
ኣቶ የማነ ድሕሪ’ቲ ሰፊሕ መገልጺ፡ ንኩነታት
ዕዮን ዓያይነትን፡ ጸጋታት ቀይሕ ባሕሪ፡ ሰናይ
ጕርብትና፡ ኣመታት ዞባዊ ዝምድና . . . ዝድህስሱ፡
ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረቡሉ ሕቶታት መሊሱ።
ኣብ’ቲ ዓውደ-ዘተ፡ “ተኽእሎታት ቍጠባዊ
ዕብየት ኤርትራ” ብዝብል ኣርእስቲ ወረቐት
ዘቕረበ፡ ካብ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት ኣቶ
ሳምሶን ብርሃነ ብወገኑ፡ ትልሚ ሃገራዊ ዕብየት
ኤርትራ ኣብ ዝገለጸሉ፡ ብዛዕባ መጻኢ መደባት
ልምዓት ንምውጣን፡ “ስትራተጂ ልምዓት
ኤርትራ ካበይ ናበይ እዩ ክፍለጥ ይግባእ፡ ኩሉ
ድማ ካብ ድሕሪ ናጽነት ዝብገስ’ዩ” ብምባል፡
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1991 ናጽነት ክረክብ
ከሎ፡ ብሰንኪ ዝተናውሐ ውግእን መግዛእታዊ
ዓመጽን ዝተኸስረ ዕድላትን ኣብ ሰብኣዊ ዓቕሚ፡
ቍጠባን ኣከባቢን ዝወረደ ዕንወትን ቀሊል ከም
ዘይነበረ ኣዘኻኺሩ።
ብመግዛእቲ ጥልያን ዝተሃንጹ ፋብሪካታት፡
ጽርግያታት፡ መራኸቢታት ይኹን ካልእ
ትሕተ-ቕርጺ. . . ብሓፈሻ ትካላት ቍጠባ
ኤርትራ ናብ ትሕቲ ዜሮ ምውራዶም፡ ንመጻኢ
ውሕስነት ዝኸውን መዕቆሪ ማይ ዘይምንባሩ፡
ኣስታት 600,000 ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንስደት
ከም ዝተደረኸን ሂወት ብዙሓት ዜጋታት ከም
ዝሓለፈን፡ ኣብ እዋን መግዛእቲ 30% ዝነበረ
ሸፈነ ኣግራብ ብደይመደይ ናብ 1% ምውራዱ፡
ሽቕለት ኣልቦነት ክሳብ 70% ምብጽሑ፡ 75%
ካብ ዜጋታት ኣብ ተጸባይነት ረድኤት ወዲቖም
ምጽንሖም፡ 42% ካብ’ቶም ትሕቲ 5 ዓመት
ዝዕድመኦም ህጻናት ብዓጸቦ ዝተጠቕዑ ምንባሮም፡
ጽቡይ ማእከላይ ዕድመ ዜጋታት ኣብ 46 ዓመት
ጥራይ ምሕጻሩ፡ መጠነ-ሞት ዜጋታት ናብ
998/100,000 ምዕራጉን ብሰሪ ሕጽረት መንበሪ
ኣባይቲ ህዝቢ ተጨቓጪቑ ክነብር ምግዳዱን
ገለ ካብ’ቶም ዘቕረቦም ብመጽናዕቲ ዝተደገፉ
ሓበሬታታት እዮም።
መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ 1994 ዓ.ም. ሃገራዊ
ቻርተርን ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚን ብምሕንጻጽ፡

ምዕሩይነት ዘለዎ ቍጠባዊ ዓቕሚ ንምህናጽ ከም
ዝተበገሰ ብምብራህ፡ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ፡ ሽግር
ህዝቢ ንምፍታሕ ብቕልጡፍ ክዕመሙ ዘለዎምን፡
ንናይ ሓዋሩ ዕብየት ዝድርኹን ብንጹር ሓንጺጹ
ናብ ተግባራውነት ምስ ሰገረ፡ ክሳብ ኣብ 1998
ዓ.ም. ኲናት ዝጅምር፡ ዓበይቲ ዕማማት ብምስልሳል
ናይ ዕብየት ጎደና ኣጣጢሑ ከም ዝነበረ ገሊጹ።
ኣብ ናይ ናጽነት ዓመታት፡ መንግስቲ ኤርትራን
ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ዘካየዱዎ
መጽናዕቲ፡ ጽቡይ ማእከላይ ዕድመ ዜጋታት ካብ
46 ናብ 67 ምዕባዩ፡ ካብ መሃይምነት ናይ ዝተላቐቑ
ዜጋታት መጠን ካብ 20% ናብ 80% ክብ ከም
ዝበለ፡ ኣብ 1991 ቍጽሪ ተመሃሮ 200,000 ዝነበረ
ናብ 600,000 ከም ዝዓበየ፡ መጠነ ሞት ዜጋታት
ካብ 998/100,000 ናብ 250/100,000 ከም
ዝነከየ. . . ዳታዊ ሓበሬታ ብምሃብ ድማ ዝተራእየ
ለውጢ ኣጕሊሑ።
ስትራተጂ ልምዓት ኤርትራ እንክገልጽ፡
ብቐዳምነት ሰብኣዊን ነገራዊን ጸጋታት ብጽፉፍ
ብምጽናዕ፡ ኣብ ዓቕሚ ሰብ ወፍሪ ምግባር፡
ትሕተ ቕርጺ ቍጠባ ምህናጽ፡ ንልምዓት
ዝደፍኡ ሕጋጋት ኣብ ባይታ ምቛም፡ ንቝጠባ
ዝሕግዙ ትካላት ምህናጽ፡ ንብሕታዊ ጽላት
ምትብባዕን ዝዓብየሉ ኩነታት ምጥጣሕን፡ ናይ
ምውህላል ዓቕሚ ምድንፋዕን ኣህጉራዊን
ዞባዊን ሽርክነትን ምትሕግጋዝን ምዕባይን ቀንዲ
መሰረታት ምዃኖም ብምዝርዛር፡ ብዓቢኡ
መሰረት ቍጠባዊ ስትራተጂ ኤርትራ ንሰብ
ማእከል ዝገበረን ኣብ ምዕሩይነት ዝተሰረተን
ብምዃኑ፡ ህዝቢ ክፈልጦን ክሳተፎን ከም ዘለዎ
ኣገንዚቡ።
እቲ ዓውደ-ዘተ ኣብ ድሕሪ ቐትሪ፡
ኣኼበኛታት ኣብ ጉጅለታት ተኸፋፊሎም
“ብድሆታትን ዕድላትን ኣብ ኤርትራ”
ንምድህሳስ፡ ኣብ 10 ‘ዓለምለኻዊ ኮሚሽን
መጻኢ ስራሕ’ ለበዋታት ዘተ ብምክያድ፡
ንመጻኢ ስራሕ ሓገዝቲ ዝዀኑ ሓሳባት ናብ
ተሳተፍቲ ዓውደ-ዘተ ኣቕሪቦም።
ድሕሪ ውጽኢት ዘተ ምቕራቡ፡ ካብ ቤት
ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካይሮ ሚስ
ዋፋ ዓብደልቃድር ኣብ ዘስመዓቶ ቃል፡ በቶም
ንብድሆታትን ተኽእሎታትን ብዝምልከት ዝቐረቡ
ሓሳባት ከም ዝተደነቐትን፡ ናብ ኤርትራ መጺአ ኣብ
ከምዚ ዝበለ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስታፋ ከም ዘሐጎሳን
ንተሳተፍቲ ገሊጻ። ንኹላቶም ኣብቲ ዓውደ-ዘተ
ዝተሳተፉ ትካላትን ውልቀ-ሰባትን ከኣ ኣመስጊና።
ሓላፊ ክፍሊ ዕዮ ኣብ ምኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ
ድሕነት ኣቶ ወልደየሱስ ኤሊሳ ብወገኑ፡ እቲ
ዓውደ-ዘተ ብዓወት ምዝዛሙ ብምግላጽ፡ ነቲ
መደብ ንዝወደበ ሃኮሰኤን ንኹላቶም ተሳተፍቲን
ኣመስጊኑ።

መዕጸዊ ቃል ዘስመዐ ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል
ገራህቱ፡ ድሕሪ’ቲ ዝተኻየደ መዘና ዘይብሉ ጻዕርን
ዝተኸፍለ መስዋእትን ዝተረኽበ ሰላም፡ ሓድሽ ተስፋ
ከም ዘቐልቀለ ብምጥቃስ “ምስ ኩሉ ብድሆታት
ክንሰርሕ ስለ ዝጸናሕና ኣብ’ዚ ደረጃ’ዚ በጺሕና”
ድሕሪ ምባል፡ ሕጂ እውን ብዘይምዝናይ ዓጸፋ
ክስራሕ ኣብ ዝድለየሉ መድረኽ ከም ዝተበጽሐ፡
እቲ ናይ 20 ዓመታት ሃጓፋት ኣብ ሓጺር ግዜ
ተዓቢሱ ዓጸፋ ንምስጓም፡ ብዝለዓለ ፍጥነትን ወንን
ብምውዳብ፡ ኣብ ሓጺር እዋን ዓይነታዊ ለውጢ
ንምምጻእ፡ ብዝለዓለ ደረጃ ምስራሕ ከም ዘድሊ
ኣገንዚቡ። ብሕልፊ ንዝመጽእ ሰለስተ/ኣርባዕተ
ዓመት፡ ብዝሓየለ መንገዲን ተወፋይነትን ክዕየ ከም
ዝግባእ ከኣ ኣመልኪቱ።
ምህናጽ ሃገር ማለት ምህናጽ መንእሰይ ምዃኑ
ዝገለጸ ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል፡ ክብርታት

ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ፡

ሕብረተሰብ፡ እንተላይ ባህላዊ ውርሻታት ናብ
ዝቕጽል ወለዶ ምምሕልላፍ መሰረታዊ ምዃኑ
ጠቒሱ። ንምውህሃድን ስኒትን ናይ’ቶም ኣብ
ልምዓታዊን ህንጸታዊን ዕማማት ዝሳተፉ መንግስታዊ
ትካላት፡ ኣስራሕቲ፡ ሰራሕተኛታትን ካልኦትን፡ ሓይሊ
ውዳበን ትካላዊ ዓቕምን ከም ዝድልድል ምግባር፡
ማክሮ ቍጠባዊ ዕብየት ምርግጋጽ፡ ንህሉዋትን
ዝስዕቡን ብድሆታትን ጸገማትን ንምግጣም፡ ኣብ
ኣሰራርሓ ዝያዳ ምውርጻጽ፡ ፖለቲካዊ ውዳበታት
ምድልዳል፡ ነዛ ሃገር ደው ዘበለ ሃገራዊ ሓድነትን
ዜግነትን ምሕያል፡ ብዙሕነት ዘረጋግጽ ተሳትፎ
ምድንፋዕ. . . ቀንድን ኣገደስትን ስጕምትታት
ምዃኖም ኣሚቱ።
እቲ ዓውደ-ዘተ፡ ኣብ ተኽእሎታትን/ዕድላትን
ብድሆታትን ኤርትራ ኣገደስቲ ሓሳባት ብምውህላል፡
ኣብ ድሕሪ-ቐትሪ ብዓወት ተዛዚሙ።

ሓዳስ
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ንኣስታት ሸሞንተ ኣዋርሕ ክካየድ
ዝጸንሐ ስፖርታዊ ውድድራት ተመሃሮ
ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ትማሊ
ቀዳም ብዝተኻየዱ ናይ መዛዘሚ ንጥፈታት
ተፈጺሙ።
ልዕሊ 13 ሽሕ ተመሃሮ ዘሳተፈ እዚ
ንጥፈታት፡ “ስፖርት ቀጻልነት ስፖርት ኣብ
ኣብያተ ትምህርቲ ይረጋገጽ” ብዝብል ቴማ
እዩ ተኻዪዱ።
ኣብቲ ኣብ ስታዲዮም ኣስመራ ዝተኻየደ
ናይ ፍጻመ ጸወታታት፡ ፈለማ ዝገጠማ
ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ኵዕሶ እግሪ ኣስመራ
ሓፈሻዊን ባርካን እየን። ኣስመራ ሓፈሻዊ ከኣ
3ብ2 ብምዕዋት ሻምፕዮን ዓመተ-ስፖርት

ስፖርታዊ ንጥፈታት ተመሃሮ ዞባ ማእከል ተዛዚሙ
2018/19 ብምዃን ዘውዲ ደፊኣ።
ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ እውን እዘን
ኣብያተ ትምህርቲ እየን ናብ ፍጻመ በጺሐን።
ክልቲአን ኣብያተ-ትምህርቲ ንምዱብ ጸወታ
ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ብምፍጻመን፡ ናብ ፍጹም
ቅላዕ ኣምሪሐን። ኣስመራ ሓፈሻዊ ከኣ 6ብ5
ብምዕዋት ጎብለል ናይዚ ውድድር ኮይና
ንውድድራ ፈጺማ።
ብዘይካዚ፡ ውድድራት ኣትለቲክስ ኣብቲ
ናይ መዛዘሚ ዕለት እውን ተኻዪዱ ነይሩ።
ኣብ መባእታ ደረጃ 70 ሜትሮ ደቂ

ተባዕትዮ ኣሮን ኣዳነ ካብ በሪኽ፡ ሬድዋን
መንሱር ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከምኡ ድማ
ኣፈወርቂ መድሃኔ ካብ ሰረጀቓ ካብ ቀዳማይ
ክሳብ ሳልሳይ ወጺኦም። ኣብ ውድድር
ደቂ ኣንስትዮ ኣማንዳ ዳኒኤል ካብ ደቡባዊ
ምብራቕ፡ ኣርሴማ ተኽለሃይማኖት ካብ
ደቡባዊ ምዕራብ ከምኡ ድማ ሉልያ ዓወት
ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ተመሳሳሊ ደረጃ
ሒዘን።
ኣብ ውድድር 200 ሜትሮ ማእከላይ
ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ፡ ሃኒባል ነጋ ካብ ሰሜናዊ

ቅድድም ብሽክለታን ኣትለቲክስን ተኻዪዱ።
ትማሊ ሰንበት፡ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ
ጥዕናን UNFPAን ዝተዳለወ ውድድር
ብሽክለታን ኣትለቲክስን ኣብ ከባቢ
እንዳማርያም ምክያዱ ህዝባዊ ርክባት
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል
ገሊጹ።
79.2 ኪ/ሜተር ካብ ዝሸፈኑን ኣርባዕተ
ቮላታ ካብ ዘካየዱን ተቐዳደምቲ ቀዳማይ
ዲቪዥን፡ ዳዊት የማነ - ኣስቤኮ፡ ኣኽሊሉ
ገብረሂወት - ሰምበል፡ ፊልሞን ነጋሲ
- ኣስቤኮን ናሆም መኮነን - ኤሪተልን
ኣብ ቀዳመይቲ ቮላታ ተዓዊቶም። ኣብ
ካልኣይቲ ቅጽበታዊ ውድድር፡ ተስፋይ
ምሕረትኣብ - ሰምበል፡ ዳዊት የማነ ኣስቤኮ፡ ያቆብ ደበሳይን መትከል ምስጉንን
ክልቲኦም ካብ ኤሪተል ተመሳሳሊ ተርታ
ሒዞም። ኣብ ሳልሳይ ቅጽበታዊ ውድድር
ዳዊት የማነ ካብ ኣስቤኮ 1ይ ኮይኑ ክዕወት
እንከሎ፡ ወዲ ጋንታኡ ቶማስ ጎይትኦም፡
ኣለክሳንደር ኢሳቕ ብውልቂ ናሆም
መልኣከ - ኣስቤኮ ድማ ክሳብ ራብዓይ
ተሰሪዖም።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘካየዱዎ ሓያል
ቅጽበታዊ ውድድር ከኣ ቶማስ ጎይትኦም
ካብ ኣስቤኮ ንውድድሩ ብ02፡01፡27
ክዕወት እንከሎ፡ ደቂ ጋንታኡ ሳምሶም
ሃብተ፡ ዳዊት የማነን ናሆም መልኣከን
ስዒቦሞ። ብውህሉል፡ ዳዊት የማነ ኣስቤኮ

ብ19 ነጥቢ ምሉእ ዕጥቅን ወርቂ መዳልያን
ክወስድ እንከሎ፡ ቶማስ ጎይትኦም ኣስቤኮ
ብ 13 ነጥቢ ዕጥቅን ብሩር መዳልያን
ከምኡ ድማ ሳምሶም ሃብተ ካብ ኣስቤኮ
ብ11 ነጥቢ ዕጥቅን ነሓስ መዳልያን
ወሲዶም። ብጋንታ ከኣ ኣስቤኮ ዓባይ
ዋንጫ ተሸሊማ።
ብውልቆም ዝተወዳደሩ ተቐዳደምቲ
ኣሌክሳንደር ኢሳቕ፡ ሓበን ምሕረትኣብን
ሃብተገርግሽ ኣማኑኤልን ናይ ጎማን
ካላማዳርያን ህያብ ተበርኪቱሎም።
ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ 50.6
ኪሎ ሜተር እየን ሸፊነን። ቅሳነት
ወልደሚካኤል ካብ ሰራይር ሳዋ ብውህሉል
ነጥቢ ብምዕዋታ፡ ምሉእ ዕጥቅን ወርቂ
መዳልያን፡ ጓል ጋንታኣ ሚለና ያፌት
ካብ ሰራይር ሳዋ ምሉእ ዕጥቅን ብሩር
መዳልያን ክትወስድ እንከላ ዳናይት
ፍጹም ካብ ዓራግ ድማ ምሉእ ዕጥቅን
ነሓስ መዳልያን ተሸሊመን።
ብጋንታ ከኣ ሰራይር ሳዋ ዓባይ ዋንጫ
ወሲዳ።
መንእሰያት ተቐዳደምቲ ኣብ ዘካየዱዎ
ውድድር 61.6 ኪ.ሜ እዮም ሸፊኖም።
ብውህሉል፡ ሜሮን ክብርኣብ ካብ ኣስቤኮ
ብ13 ነጥቢ ብምዕዋቱ ክልተ ጎማን ክልተ
ካላማዳርያን፡ካልኣይዝወጸሳሚኤልተወልደ
ካብ ሰምበል ክልተ ጎማ ካላማደርያ ከምኡ

ድማ ኤፍሬም ገብረሂወት ካብ ሰምበል
ክልተ ጎማ ብምውሳድ ተሸሊሞም።
ኣብ ውድድር ኣትለቲክስ፡ 1500
ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ 1ይቲ ራሄል ዳኒኤል
ካብ መረብ ሰቲት መሰልጠኒ ስፖርት
ምሉእ ዕጥቅን ብሽክለታን ወርቂ መዳልያን፡
2ይቲ ኣስቴር ኣበበ ካብ ምም/ዕዳጋ ሓሙስ
ምሉእ ዕጥቅን ብሩር መዳልያን ከምኡ
ድማ ኣድያም ይሕደጎ ካብ ምም/ዕዳጋ
ሓሙስ ምሉእ ዕጥቅን ነሓስ መዳልያን
ተሸሊመን።
ኣብ ናይ 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ 1ይ
ብርሃነ ነጋሲ ካብ መረብ ሰቲት መሰልጠኒ
ስፖርት ምሉእ ዕጥቅን ብሽክለታን ወርቂ
መዳልያን ካልኣይቲ ሜሮን ጎይትኦም
ካብ ምም/ፖራዲዞ ምሉእ ዕጥቅን ብሩር
መዳልያን ከምኡ ድማ 3ይ ሳይሞን
መብራህቱ ምም/ዕዳጋ ሓሙስ ምሉእ
ዕጥቅን ነሓስ መዳልያን ተሸሊሞም።
ኣብ ናይ 5000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ
1ይቲ ሰሚራ መብራህቱ ካብ ማእከል
ከተማ፡ ፍዬሪ ብርሃነ ካብ ጸጸራት፡ ከምኡ
ድማ ሉችያ ሰጊድ መረብ ሰቲት መስልጠኒ
ስፖርት ተመሳሳሊ ሽልማት ተቐቢለን።
ኣብ ናይ 10,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ፡
ሜሮን ተኽለኣብ ካብ ሰገን፡ የውሃንስ ክፍለ
ካብ ኣኽርያ ሳይሞን ዳዊት ካብ ኣኽርያ
ዕዉታት ኮይኖም።

ኮሚቴ ምክትታል ንጥፈታት ስፖርት
ደቀንስትዮ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ
ኤርትራ ንስርዓተ ኣመጋግባ ስልጠና ስፖርት
ደቀንስትዮ ( Sport Nutrition Course
for female athletes and coaches )
ብዝምልከት ንኽልተ መዓልታት ኣብ ኣስመራ
ዝሃቦ ስልጠና ዛዚሙ።
እቲ ካብ ዞባታት፡ ኮሚቴ ኦሎምፒክን
ሃገራውያን ፈደረሽናት ስፖርትን ንዝተወከሉ
ልዕሊ 30 ሰልጠንቲ ዝተዋህበ ስልጠና፡
ንመባኣታዊ ኣምር ስነ-ምግቢ፡ ንኣገዳስነት
ስርዓተ ኣመጋግባ ስፖርት ደቀንስትዮ (special
nutritional concern of female athletes)ን

ጽልውኡ ኣብ ውጽኢት ኣትለታት፡ ንመኣዛዊ
ትሕዝቶ ኤርትራዊ መግቢ (Nutritional
content of common Eritrean food)ን
ምስ ምንቅስቓስ ስፖርት ዘለዎ ተዛማድነትን
ካልእን ኣብ ዘተኮሩ ኣርእስትታት ብክኢላ ስነመግቢ ዶ/ር ኤደን ታረቀ ዓሚቝን ሰፊሕን
ኣስተምህሮኣዊ ሰሚናር ተዋሂቡ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ መደብ ሓላፊት ምክትታል
ንጥፈታት ደቀንስትዮ ኮሚቴ ኦሎምፒክ
ኤርትራ ወ/ሮ ቬኑስ ሃይለስላሴ፡ እቲ ዝተዋህበ
መደብ ኣብቲ ዓውዲ ዝነበረ ሕጽረታት ኣብ
ምፍታሕን ኣፍልጦ ተሳተፍቲ ኣብ ምዕባይን
ሓጋዚ ከምዝነበረ ገሊጻ።

ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ
ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ንሰልጠንቲ ዝተዳለወ
ወረቐት ምስክር ድሕሪ ምዕዳሉ ኣብ ዘስምዖ
መዛዘሚ ቃል፡ እቲ ናይ ስልጠና መደብ
ነቲ ጥዕናኦም ዝተማልአ ውጽኢታውያን
ኣትሌታት ንምፍራይ ዝካየድ ስራሕን ጻዕርን
ብሓደ ደረጃ ክብ ዘብል ምዃኑ ብምምልካት፡
ንዝቐሰሙዎ ሞያ ብግብራዊ ስራሕ ዝያዳ
ብምዕማቝ ኣብ ዝነጥፉሉ ስራሕ ንዓውዲ
ስፖርት፡ ዕድመ፡ ኣካላዊ ብቕዓትን ጥዕናን
ኣትሌታት ዝሳነ ስሩዕን ዘመናውን ስርዓተ
ኣመጋግባ ስፖርት ንምትእትታው ጻዕርታቶም
ከሐይሉ ተላብዩ።

ንስርዓተ ኣመጋግባ ስፖርት ዝምልከት ስልጠና ተዋሂቡ

ምብራቕ፡ ማቲዎስ ፍሊፖስ ካብ ጋላ ነፍሒ
ከምኡ ድማ ሃኒባል ሙሉጌታ ካብ ደቡባዊ
ምብራቕ ዕዉታት ኮይኖም። ሄለን ጸጋይ ካብ
ሰሜናዊ ምብራቕ፡ ባትሴባ ነጋ ካብ ሰሜናዊ
ምዕራብ ከምኡ ድማ ሰላም ኣሸብር ካብ
ጋላ ነፍሒ ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ
ተመሳሳሊ ዓወት ዘመዝገባ እየን።
ኣብ ምቅብባል በትሪ - ሪለይ - ደቂ
ተባዕትዮ በሪኽ፡ ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡባዊ
ምብራቕን ዕዉታት ኮይነን።። ኣብ ውድድር
ደቂ ኣንስትዮ ጋላ ነፍሒ፡ ሰሜናዊ ምዕራብን
በሪኽን ተዓዊተን።
ኣብ ውድድር ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ፡
ሰምበል፡ ጻዕዳ ክርስትያንን ሰማእታትን
ቀዳሞት ሰለስተ ኮይነን። ሰማእታት፡ ቀይሕ
ባሕሪን ባርካን ከኣ ኣብ ውድድር ደቂ
ኣንስትዮ ተመሳሳሊ ደረጃ ሒዘን።
ኣብ ግጥም ኵዕሶ እግሪ ኣብያተ ትምህርቲ
መባእታ፡ ብደቂ ተባዕትዮ ደቡባዊ ምብራቕ፡
ደቡባዊ ምዕራብን ጋላ ነፍሒን፣ ኣብ
ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ተመሳሳሊ ዕድመ
ደቡባዊ ምዕራብ፡ ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡባዊ
ምብራቕን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ
ወጺአን።
ኣብ ክሊ ዕድመ 12-13 መባእታ ደረጃ
ደቂ ተባዕትዮ 1ይቲ ደቡባዊ ምዕራብ፡ 2ይቲ
ሰሜናዊ ምዕራብ፡ ከምኡ ድማ 3ይቲ ጋላ
ነፍሒ ኮይነን። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ
ውድድር ደቡባዊ ምብራቕ፡ ደቡባዊ
ምዕራብን በሪኽን ቀዳሞት ሰለስተ ኮይነን።
ኣብ ውድድር ኵዕሶ እግሪ ክሊ ዕድመ
14-15 ካልኣይ ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ፡ ባርካ፡

ኢሳቕ ተወልደመድህንን ኣስመራ ሓፈሻዊን
ኮይነን። ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ፡
ኣስመራ ሓፈሻዊ፣ ሓላይን ጻዕዳ ክርስትያንን
ተዓዊተን።
ትሕቲ 18 ዓመት ግጥም ኵዕሶ እግሪ
ደቂ ተባዕትዮ 2ይ ደረጃ 1ይቲ ኣስመራ
ሓፈሻዊ፣ 2ይቲ ባርካ፣ 3ይቲ ሓላይ። ኣብ
ናይ ደቂ ተባዕትዮ 1ይቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ፣
2ይቲ ባርካ፣ 3ይቲ ሰምበል ኮይነን።
ኣብ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ማእከላይ
ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ 1ይቲ ደቡባዊ ምብራቕ፡
2ይቲ ጋላ ነፍሒ ከምኡ ድማ 3ይቲ ደቡባዊ
ምዕራብ ኮይነን። ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ
ሰረጀቓ፡ በሪኽን ደቡባዊ ምዕራብን ተዓዊተን።
ኣብ ናይ 2ይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ 1ይቲ
ማይ ነፍሒ፡ 2ይቲ ኣዱሊስ፡ 3ይቲ ዲያእ።
ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ኢብራሂም
ሱልጣን፡ ባርካን ደምበ ሰምበልን ቀዳሞት
ሰለስተ ኮይነን። ኣብ ኩዕሶ ሰኪዐት ማእከላይ
ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ 1ይቲ ሰሚናዊ ምዕራብ፡
2ይቲ ደቡባዊ ምብራቕ፡ 3ይቲ ደቡባዊ
ምዕራብ። ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 1ይቲ
ደቡባዊ ምብራቕ፡ 2ይቲ ሰሜናዊ ምዕራብ፡
3ይቲ ሰሜናዊ ምብራቕ ኮይነን።
ኣብ ናይ 2ይ ደረጃ ኣብ ናይ ደቂ
ኣንስትዮ 1ይቲ ማርኮኒ፡ 2ይቲ ባርካ፡ 3ይቲ
ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም፥ ኣብ ናይ ደቂ
ተባዕትዮ 1ይቲ ማርኮኒ፡ 2ይቲ ሰማእታት፡
3ይቲ ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ኮይነን።
ኣብ ውድድር ኵዕሶ ኢድ 2ይ ደረጃ ደቂ
ኣንስትዮ 1ይቲ ማርኮኒ፡ 2ይቲ ሰማእታት፡
3ይቲ ደምበ ሰምበል።
ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር 1ይቲ
ቀይሕ ባሕሪ፡ 2ይቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ 3ይቲ
ማርኮኒ ኮይነን። ኣብ ናይ መባእታን ማእከላይን
ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ በሪኽ ጎብለል ክትከውን
እንከላ፣ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋላ ነፍሒ
ጎብለል ኮይና ተሸሊማ። ብሓፈሻ ግን በሪኽ
እያ ብ110 ነጥቢ ጎብለል ኮይና።
ኣብ ናይ 2ይ ደረጃ ኣብ ናይ ደቂ
ተባዕትዮ ሰምበል፣ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ
ሓላይ ጎብልል ክኾና እንከለዋ፣ ብድምር ግና
ሓላይ እያ ብ94 ነጥቢ ጎብለል ኮይና።
ኣብዚ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ዝተፈላለየ
ስነ ጥበባዊ ምርኢታት ቀሪቡ ነይሩ።

ኣዱሊስን ደንደንን ነጥቢ ተማቒለን
ብቕድሚ ትማሊ ናይ ካልኣይ ዙር
ሻምፒዮና ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ፈላሚ
ጸወታአን ዘካየዳ ጋንታታት ኣዱሊስን
ደንደን 1ብ1 ክፈላለያ እንከለዋ፡
ኣልታሕሪር ንሰገን 2ብ1 ከምኡ ድማ
ሰምበል ንፓራዲዞ 1ብ0 ስዒረናአን።
ልዑል ኣተኩሮ ዝተዋህቦ ግጥም
ኣዱሊስን ደንደንን እዩ። ተጻወትቲ
ደንደን ኩዕሶ ሒዞም ናብ ኣዱሊስ
ኣብ ዝተጸገዑሉ ኣብ መበል ሓሙሻይ
ደቒቕ ተኸላኻላይ ኣዱሊስ ዮሴፍ
ረዘነ ናብ ገዛእ ልዳቱ ሸቶ ብምዝጋቡ
ደንደን 1ብ0 መሪሕነት ክትሕዝ
ከኣለት። በዚ ድማ እቲ ጸወታ
ብመሪሕነት ደንደን ናብ ዕረፍቲ
ኣምርሐ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡
ተጻዋታያ ኣዱሊስ በረኸት ክፍላይ
ንተጻወታይ ኣንጻር ጋንታኡ ኮነ ኢሉ
ብምህራሙ ብቐይሕ ካርድ ኣብ 65
ደቒቕ ብዳኛ ተባረረ። ኣዱሊስ ኣብ
72 ደቒቕ ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኸበት።
ኣቢሰሎም በየነ
ድማ ቀሊዑ
ኣመዝገባ። ጸወታ ድማ 1ብ1
ተዛዘመ።
ኣቐዲመን ዝገጠማ ኣልታሕሪርን
ሰገን
ኮንስትራክሽንን
እየን።
ኣልታሕሪር ኣብ ዓስራይ ደቒቕ
ኣቤል ወልደየሱስ ሸቶ ብምምዝጋቡ

መሪሕነት ሓዘት።
ድሕሪ
ዕረፍቲ፡
ኣልታሕሪር፡
መሪሕነታ እተደልድል ሸቶ ኣብ
መበል 69 ደቒቕ ኣቑጸረት።
ተጸወታይ ሰገን - ኤርሚያስ ታደሰ
ኣብ መበል 75 ደቒቕ ዘመዝገባ ሸቶ
ንውጽኢት ናይቲ ግጥም ናብ 2ብ1
እኳ እንተቐየሮ ንጋንታኡ ካብ ስዕረት
ከናግፋ ግን ኣይከኣለን።
ሰምበል ምስ ፓራዲዞ ዘካየዳኦ ግጥም
እውን ኣብቲ ዕለት እዩ ተኻዪዱ።
ክልቲአን ጋንታታት ብዘይ ሸቶ እየን
ናብ ዕረፍቲ ኣምሪሐን። ሰምበል
ኣብ መበል 47 ደቒቕ መሪሕነት
ከተትሕዛ እትኽእል ካብ ኣማን እዝራ
ሸቶ ኣመዝገበት። ጸወታ ድማ 1ብ0
ተዛዘመ።
ዛጊት ኣብ ዝተኻየደ 10 ግጥማት
ቀይሕ ባሕሪ 28፡ ደንደን 20፡ ኣስመራ
ቢራ 19፡ ኣልታሕሪር 19፡ ሰምበል
18፡ ሰገን 14፡ ኣዱሊስ 13፡ ገዛባንዳ
4፡ ፓራዲዞ 3፡ ኣኽርያ 2 ነጥቢ ሒዘን
ክሳብ ዓስራይ ተሰሪዐን ኣለዋ።
እዚ ውድድር ጽባሕ ሓሙስ
ብዝካየድ ግጥም ክቕጽል እዩ። ደንደን
ምስ ኣኽርያ ከምኡ ድማ ቀይሕ ባሕሪ
ምስ ፓራዲዞ ክገጥማ እየን።
** ** **

ሓዳስ

ኤርትራ

4 ሰነ 2019 - ገጽ 10

መበል 28 ዓመት ቁ.237
ሓዳር ውን ስለዘይብሉ፡ ኣነ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/6/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዛፉ ዓንዱ ተስፋገርግሽ፡ በዓል-ቤተይ
ክብርኣብ ገብረሂወት ኣበበ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ ከምኡ
ውን ውላድ ስለዘይብልና ወራሲት ኣነ ጥራይ
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን17/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሚካኤል
- በይሉል ገብረ
ል
ኤ
ኑ
ማ
ኣ
እምነት

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ዪዲት ጥላሁን ሰርጹ ምባል ተሪፉ፡ ዮዲት ጥላሁን
ሜካ መስቀለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/6/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ
መጋባእያ ቁ.52 ይቕረብ።
ሰሎሜ ተኸስተ ምባል ተሪፉ፡ ሰላማዊት ተኸስተ
ገብረእየሱስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/6/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ
መጋባእያ ቁ.52 ይቕረብ።
ወ/ሮ መኣዛ ሃይለ ክፍለ ሃይለ፡ ብወኪላ ኣቶ
ተወልደ ተኽላይ መሓሪ ኣቢላ፡ ብስም ወላዲተይ
ነፍ/ጸሃይ ዘምኪኤል ሃይለሚካኤል ብናይ ኮምሽን
ኣባይቲ ቁ/ምስክር ወረቐት 103995 መወከሲ
ቁ.113861/ መዝገብ ቁ/44110 ብጠቕላላ መ.ቁ
67729 ዝተመዝገበ ውልቃዊ ሃብቲ ኣብ ኣስመራ
ዞባ 2 ምም/01 ጎደና ጎጃም ነበር (ሕጂ ምም/ን/ዞ/
ገዛ ባንዳ ጎደና ራባዕ) ቁ ገዛ 27 ቁ ሎታ 88
ፓርቸላ ዲ ዝርከብ ገዛ ኣብ 250 ት/ሜ ዝተደኮነ
4 ቀንዲ ክፍልታት ምስ 2 ሓገዝቲ ክፍልታት
ብዕለት 17/6/2014 ኣብ ራጂስትራር 1ይ
ቤ/ፍ/ዞ/ማ ኣርባዕተ ብቁዓት ምስክር ዝፈረሙሉ
ብቁ/መ 17/2/2014 ዝተመዝገበ ውዕል ውህብቶ
ምስ ካልእ ተንቀሳቓሲ ንብረትን ብህያብ ሂባትኒ።
ናብ ስመይ ይመሓላለፈለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/6/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ
ቁ.52 ይቕረብ።
ወ/ት ሸዊት ነጋሲ ተኽለ ምባል ተሪፉ፡ ሸዊት ነጋ
ተኽለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን18/6/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ
ቁ.35 ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወረ/ነፍ ዓንደ ተኽሉን
ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ መርሃይ፡ ወረ/ነፍ ኣበባ
ዑቕባጽዮን ሰናይት ተኸስተ ኣርኣያ ብኣድራሽኣ
ክትቐርብ ስለዘይከኣለት ተጸዊዓ ን26/6/19 ኣብ
ላዕለዋይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.28 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ወ/ሮ መድህን መንቆርዮስ፡ ሓውና የማነ
መንቆርዮስ ወልደኪዳን ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
7 ኣሓዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ ክፍለ ኣባይ፡ ብወለደይ ነፍ/ኣባይ ካፍልን
ወ/ሮ ሽዋይነሽ ወልደገርግሽን ዝተገብረለይ ናይ
ወላዲተይ ገዛ ውህብቶ ተቐቢለ እየ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል
ከተማ
ወ/ሮ ኤልሳ መለስ ወልደማርያም፡ በዓል-ቤተይ
ኣቶ ብርሃነ ገብረኣብ ኪዳነ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣርባዕተ
ኣስመራ
ወ/ት ሰላም በረኸት ገብረእግዚኣብሄር፡ ኣቦና
ገብረእግዚኣብሄር ዘርአ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 1
ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ምሕረት በርሀ ተድላ፡ ኣደይ ወ/ሮ ትርንጎ
ወልደሚካኤልን ሓፍተይ ለምለም በርሀ ተድላን
ሓወይ እዮብ በርሀ ተድላን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡

ን19/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰምበልን
ጎዳይፍን
ወ/ሮ ሰናይት ወልደጋብር ብወኪላ ወ/ት
ሪዝቫን ታደለ ኣቢላ፡ ኣደይ ዛይድ ኪዳነ
ተወልደመድህን ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን24/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ክውሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ሓወሻ
ወ/ሮ ነብያት ኣርኣያ፡ ወደይ ኣርኣያ ከበደ
ገብረኪዳን ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ ሓሙሽተ ኣሕዋቱ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት ፍርዲ
ሸሪዓ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ዓጺዳ

ከሰስቲ ወረ/ነፍ ግደይ ዓጣ ያሲን ብወኪሎም
ግደይ ሰይደ ኣሕመድ ኣቢሎም፡ ተኸሰስቲ ሳላሓዲን

ያሲን ዓጣን ኣብራር ያሲን ዓጣን ኣድራሽኦም
ስለዘይብልና ይጸውዑልና ስለዝበሉ ተኸሰስቲ
ብኣካል ወይ ብወኪል ን 2/7/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ።
እንተዘይቀሪብኩም ግን ንስኹም ኣብ ዘይብሉ ውሳነ

ሃይለ ገብረሚካኤል፡ ጓለይ ንጽህቲ ሃይለ
ገብረሚካኤል ስለዝሞተት፡ 3 ደቃ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ተኣምራት ዘድንግል ፍረዝጊ፡ ኣደና
ፍቓዱ ስብሃቱ ተኸስተ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1
መዋቲት ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ሃብታይ ደበሳይ ተኸሳሲ
በዓል-ቤታ ኣቶ ጴጥሮስ ሰለሙን ሃይለ (ናይ
ፓስፖርት መጸውዒ ስሙ ኣቶ ቶማስ ሙሴ ሃይለ
ናይ ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል
ወይ ብወኪል ን28/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ግን ንስኻ ኣብ ዘይብሉ ውሳነ
ክውሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣቅላስያ መብራህቱ ተድላ፡ ኣደና ዛፉ ፍስሓ
ገብሩ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ቲራቨሎ
ኣቶ ተስፋኣለም ምስግና ተማኑ፡ ኣባሓጎይ ሻንበል
ይመስገን ደበሱ ገብረስላሴን ዓባየይ ወ/ሮ ደሃብ
ተስፋ ኪዳነን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ተተካኢ ናይ መዋቲት
ኣደይ ምስ 5 ደቆም ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/7/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ቢተው
ተስፋሚካኤል
ተኽለ፡
ወለድና
ተስፋሚካኤል ተኽለን ዛፉ ሓጎስ መሓሪን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/7/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይ ተመናይ
ወ/ሮ ሳራ ዑቅባስላሴ ዑቅባጽየን፡ በዓል-ቤተይ
ግርማይ ኣስፍሃ ሓጎስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 10 ደቀይ ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን1/7/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጽገረዳ ዓንደሚካኤል ፍረሰናይ፡ በዓልቤተይ ዑቅባገብርኤል ተስፋዝጊ ሕድሩ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/7/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሰላማዊት መሓሪ
ወልደሚካኤልን ተኸሳሲ ኣቶ ኪዳነ ዳዊት
ክፍሎምን ዘሎ ክሲ ጉዳይ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኑ፡
ተኸሳሲ ብኣድራሽኡ ስለዘይተረኽበ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ን1/7/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ግን ንሱ ኣብ ዘይብሉ ክርአ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ወ/ሮ ገነት ክፍለ ኣብርሃም፡ ኣደና ወ/ሮ ግደይ
ትካቦ ዑቕባጼን ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኢታይ ኪዳነ ገብረሂወት፡ ወደይ ጎይትኦም
ኣብርሃ ተኽለሃይማኖት ስለዝሞተ፡ ውላድ ወይ

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ሓ.ዝ.ብ.ት
ዓቢ ምጉዳል ዋጋ
ብምኽንያት በዓል ዒድ ኣልፈጥር ካብ ዕለት 01/06/2019 ክሳብ
30/06/2019 ዝጸንሕ ኣብ ኩሎም ፍርያትና ክሳብ 45% ዝበጽሕ
ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበርና ነበስር!
ፍርያትና እንሸጠሉ ቦታ፡
ኣብ ኣስመራ፦ ኣብ ድኳን ትካል ጎደና ተጋደልቲ ፊት
እንዳ ኖራ
ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጁራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቃ ዕዳጋ
ብተወሳኺ ንኩሉ ክልል ዕድመን ጾታን ዘገልግል ሓደስቲ ፍርያት
ካናቴራ፣ናይ ቆልዑ ስረ፣ ካምቻ ቀሪብናልኩም ኣለና!!
ሃየ ዝዕድል ተጠቐምሉ! ብዓይነት ፍርያትና፥ ምቑሉል
ኣገልግሎትናን ርትዓዊ ዋጋን ክትዓግቡ ኢኹም!
ቁ.ተሌፎን- 182967/186405 ኣስመራ

Notice

Notice is hereby given that Irab Transport Sh.Co. has conducted its extra
ordinary meeting on 22nd day of May 2019 and resolved as follows:
It is resolved that the following three board of directors have been appointed for
three years and are directed the management to take all necessary steps for the
registration and publicity of the same as required by law.
1. Mr. Ibrahim Rezene Kassa
2. Mrs. Saba Abraham Hagos
3. Mrs. Rishan Hagos Gebre
Irab Transport Sh.Co.

ሓዳስ

ኤርትራ

Key Performance
Indicators:

POSITION
DESCRIPTION
Position:

Laboratory Technician

Number required

1

Other requirement

Location:
Zara
Reporting to:
Lab Senior Technician
Under the supervision of
P r i m a r y
senior
technician, complete the entire
Responsibility
&
Laboratory
task and ensure work
Scope of work
quality.
Responsible for all analysis
task, including fire assay, Wet-AAS and
sample preparation.
Duties:
•
Strictly to comply with
the safety regulation.
•
Ensuring quantity &
quality to complete the sample
analysis task for mining geology,
processing and experiment.
•
Complete
preparation

the

sample

•
Complete the testing of
environment
•
Work on day and night
shift.
•
Consciously
quality checking

accept

•
Properly fill the original
record, analysis report and
responsible of your assaying
data.
•
Strictly to comply with
data security rules.
•
Strictly to comply with
rules of laboratory and ZMSC
•
Complete assigned works
from the Company or superior.
•
Keep the laboratory clean
& participate in Training
•
Properly using and
maintaining all the equipment
and instruments.
Knowledge & Skills
Required:

Written & Spoken English
language is compulsory
 Computer literacy is
advantageous.
 Has a theoretical and basic
knowledge in chemical Engineering.

Training &
Education Required:
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Fluent in English



Collage degree


Computer literacy is
advantageous.

Safety Oriented, Selfesteemed and able to work with a
team.

Experience
Required:

 Engaged in Ore testing and
sample preparation.

Physical
Requirements:

 To be able to pass a full
Doctor’s Physical examination
 An enthusiastic, self-starting
attitude towards working with all,
based on a foundation of mutual
respect for all.

 Willing to undertake tasks
requested by management outside the
job description should the need arise
Applicants should have a release from
Ministry of defence.

Salary:

According Company’s salary scale.

Place of work:

Zara Mining SH.Co Koka Gold Mine, Zoba
Gash Braka Sub-Zoba Sala

Additional Requirement for nationals: Having fulfilled his/her
National Service obligations and provide evidence of a release paper
from the Ministry of Defense. Having finished registration and duty
performing for the National Army, and present the release paper
or registration card issued by National Army. Provide a Clearance
paper from office of the Eritrean Police and present Medical
Certificate from Hospital. Present Clearance paper from the current/
last employer. Only short listed applicants would be considered as
potential candidates for an interview. Application documents will
not be returned back to the sender and/or applications should be sent
through the Post Office. Deadline for application: 7 days from the
day of publication in the Newspaper.
Address: Please mail your applications to: ZARA MINING SHARE
CO. P. O. Box 2393. Asmara, Eritrea.
Note to Eritrean applicants: Please send a copy of your application
to: Aliens Employment Permit Affairs
P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ምልክታ
ብስም ንግስቲ ተስፋዝጊ ኣድሓኖም ዝተመዝገበ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00000413
ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና ማይበላ ቁ.ገዛ 18 ዝርከብ ናይ
ቤት መስተ ትካለይ ንኣቶ/ስምኦን ወልዳይ ሓድጉ ካብ ዕለት 01/06/2019 ክሳብ
ዕለት 31/05/2020 ኣካርየዮ ስለዘለኹ ዝቃወም ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ እዚ ካብ
ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘሎዎ ቤት ፍርዲ ተቓውሞኡ
የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል
ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ንግስቲ ተስፋዝጊ ኣድሓኖም

ምልክታ
ብስም ፋጥና ኪዳን ኣነቢ ብመወከሲ ቁጽሪ 008538 ብቁ/05578 ዝተዋህበ
ነዚ ኣብ ከተማ ባረንቱ ዞን 1 ብሎክ 5 ፓርሰል B ዝርከብ ገዛ ዝምልከት ናይ
በዓል መሰል ቅጥዒ ውዕል ክራይ መሬት ስለ ዝጠፍኣኒ፡ ረኺበዮ፡ ብትሕጃ ሒዘዮ
ወይድማ ብኻልእ መንገዲ ኣብ ኢደይ ኣሎ ዝብል ወገን እንተሎ፡ ብቁጽሪ ሞባይል
07560408 ክሕብረኒ እንተዘይኮይኑ እዚ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ
ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናብ ቤ/ጽ/ጨንፈር መሬት ዞባ ጋሽ ባርካ
የመልክት። ዘመልክት ምስ ዘይርከብ ግና መተካእታ ክወሃበኒ ክሓትት ከምዝኾንኩ
የፍልጥ።
ወ/ሮ ኣርሄት ህያብ
ወራሲት ነፍ/ ፋጥና ኪዳን ኣነቢ

ምልክታ
ብስም ትብለጽ ሰመረ ክንፈ ዝተመዝገበ ብ ቁ.ፍ.ዋኒን ASL00040858
ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ጎዳይፍ ጎደና 753-9 ቁ.ገዛ 30 ዝርከብ
ናይ ባርን ሬስቶራንትን ትካለይ ንወ/ሮ ሰላም ትካቦ ተ/ማርያም ካብ ዕለት
09/03/2019 ክሳብ ዕለት 08/03/2020 ኣካርየዮ ስለዘለኹ ዝቃወም
ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ
መዓልቲ ስልጣን ንዘሎዎ ቤት ፍርዲ ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ
ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ትብለጽ ሰመረ ክንፈ
ሕጋዊ ወኪል ኣለም ዘካርያስ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብራዚል፡ ሰነዳት ሓዳስ ኣምባሳደር ቨነዝዌላ ነጺጋቶ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ትራምፕ ንከንቲባ ለንደን ዘሊፉ
ኣብ ብሪጣንያ ምብጻሕ ዝገብር ዘሎ
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡
ንከንቲባ ከተማ ለንደን ሳዲቕ ክሃን
ዘሊፉ።
ብመሰረት ቢቢሲ፡ እቲ መዛረቢ
ማዕከናት ዜና ኰይኑ ዘሎ ጉዳይ
ትራምፕን ሳዲቕ ክሃንን፡ ፕረዚደንት
ትራምፕ ናብ ብሪጣንያ ቅድሚ
ምእታዉ እዩ ጀሚሩ። ትራምፕ ናብ
ብሪጣንያ ቅድሚ ምብጋሱ ከንቲባ
ለንደን ሳዲቕ ክሃን፡ ኣብ ማዕከናት ዜና
ብሪጣንያ ነቲ ፕረዚደንት ዝወቅስ ዘረባ
ከምዘስመዐ ይግለጽ። ትራምፕ ኣብ
ናይ ትዊተር መልእኽቱ ኣብ ዝሃቦ
ምላሽ ብወገኑ፡ ነቲ ከንቲባ “ፍሹል”
ክብል’ዩ ዘሊፉዎ። “ኣብ ስርሑ ጥራይ
ግዳ ዘየተኩር” ብምባል ነቲ ኣብ ከተማ
ለንደን ገኒኑ ዘሎ ገበናት ክኣልዮ ዓቕሚ
ዘይብሉ ከንቲባ ምዃኑ ገሊጹ። ልክዕ

ከም ከንቲባ ከተማ ኒው-ዮርክ ቢል ደ
ብላሲዮ “ደንቆሮ እዩ” ክብል ድማ
ዘለፋታት ኣዝኒቡ።
ዝሓለፈ ዓመት፡ ፕረዚደንት ትራምፕ
ከንቲባ ለንደን ኣብ ምቅላስ ሽበራ ትሑት
ብቕዓት ከምዘለዎ ምግላጹ’ዩ ዝሕበር።
ከንቲባ ከተማ ለንደን፡ ትራምፕ ኣብ
ብሪጣንያ ኣብ ዝጸንሓለን መዓልታት
ነቲ ኣንጻሩ ዝካየድ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ
ከምዝድግፎ የፍልጥ።
ድሮ ምስ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ተራኺቡ፡
ናይ ምሳሕ እንግዶት ክግበረሉ እንከሎ፡
ምስታ ካብ ስልጣና ትወርድ ዘላ
ቀዳመይቲ ሚኒስተር’ታ ሃገር ተሬዛ
መይ ተራኺቡ ድማ ብዛዕባ’ቲ ብሪጣንያ
ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምውጻእ
እተካይዶ ዘላ መስርሕን ካልኦት
ጉዳያትን ኣመልኪቱ ከምዝዘራረብ
መርበብ ሓበሬታ ራሻ-ቱደይ ሓቢሩ።

ህንዲ ብልዑል ሙቐት ትጥቃዕ

ኣብ ቨነዝዌላ ባዕሉ ግዝያዊ ፕረዚደንት
ገይሩ ዝሸመ መራሒ ተቓውሞ ጅዋን
ጓይዶ ናብ ብራዚል ዝለኣኾ ዲፕሎማስያዊ
ጉጅለ፡ ብመንግስቲ ብራዚል ተቐባልነት
ከምዘይረኽበ ምንጭታት ሓቢሮም።
ብራዚል ንጅዋን ጓይዶ ኣፍልጦ
ካብ ዝሃባ ሃገራት ሓንቲ ከም ዝዀነት
ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ነታ ከም ኣምባሳደር
ኰይና ዝተላእከት ማርያ ቤላንድሪያ ኣብ
መጀመርታ ክቕበላ ፈቓደኛ ምዃኑ

ሓቢሩ ነይሩ። ኣብዚ ቕንያት ብዝተረኽበ
ሓበሬታ ግና መንግስቲ ብራዚል ሓሳቡ
ቀይሩ ንዲፕሎማስያዊ ሰነደታ ከም ዝነጸጎ
ተፈሊጡ ኣሎ።
ዲፕሎማስያዊ ተንተንቲ ኣብ ዝሃቡዎ
ርእይቶ፡ ኣብ ቨነዝዌላ ለውጢ ክመጸሉ
ዝኽእል ግዜ ክነውሕ ከም ዝኽእል
ብራዚል ከይገመተት ከምዘይተርፍ
የረድኡ። ሓያሎ ሰብ መዚ እውን
ሃገሮም ንጅዋን ጓይዶ ብታህዋኽ ደገፋ

ዝገለጸት ኰይኑ ከም ዝስምዖም ሮይተር
የረድእ።
ሲሶ ካብ ካቢነ ብራዚል ወተሃደራዊ
መኰንናት ከም ምዃኖም፡ ንፕረዚደንት
ቨነዝዊላ ኒኮላስ ማዱሮ ምሒር ምፍትታን
ናብ ብራዚል ስግር ዶብ ክከዖ ዝኽእል
ዘይምርግጋእ ምዕዳም ከይከውን ስግኣት
ከምዘለዎም ጸብጻባት የረድኡ። ኒኮላስ
ማዱሮ ብቐሊሉ ከምዘይለግስ ዝኣምኑ
ኣዘዝቲ ሰራዊት ብራዚል፡ ማዱሮ
እንተተኣልየ እውን ጅዋን ጓይዶ
ፕረዚደንት ክኸውን ከምዘይክእልን እታ
ሃገር ኣብ ትሕቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ከም
እትወድቕን ይግምቱ።
ዶብ ቨነዝዌላን ብራዚል ንኣስታት 3
ወርሒ ተዓጽዩ ድሕሪ ምቕናይ፡ ኣብዚ
ቕንያት ተኸፊቱ ኣሎ። ምስ ቨነዝዌላ
ዝዳወብ ክፍለ ሃገራት ብራዚል ካብ
ቨነዝዌላ ዝረኽቦ ዋሕዚ ኤሌከትሪክ
ክቕጽል ሰብ መዚ ብራዚል ኩነታት
የጣጥሑ ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ
ኣሎ።
ኣብ ብራዚል ዝጸንሐ ናይ መንግስቲ
ቨነዝዌላ ኤምባሲ ከም ቀደሙ ስርሑ
ይቕጽል ከምዘሎ ይፍለጥ።

ኢራን ብኣመሪካ ንዝቐረበላ ጻውዒት ዘተ ብጥርጠራ ትጥምቶ
ኣመሪካ ምስ ኢራን ክትዘራረብ
ከምእትደሊ ኣብ እትገልጸሉ ዘላ እዋን፡
ኢራን እቲ ጻውዒት ብኽፉት ልቢ ዝተበገሰ
ከምዘይኰነ ሓቢራ።
ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ማይክ
ፖምፕዮ፡ ሃገሩ ነቲ ምስ ኢራን ኣጋጢሙዋ
ዘሎ ዘይምቅዳው ንምፍታሕ ክትዘራረብ
ከምእትደሊ ገሊጹ። “ኢራን ከም ንቡር
ክትከይድ እንተጀሚራ ፍልልያትነ ኣብ
ጣውላ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና” ዝበለ
ፖምፕዮ፡ እታ ሃገር ዝዀነ ቅድመኩነት ከየቕረበት ክትዘራረብ ድልውቲ
ምስእትኸውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት
ዝርርብ ክካየድ ከምዝኽእል ኣረዲኡ።
እንተዀነ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ
ኢራን ዓባስ ሙሳቪ፡ ነቲ ብኣመሪካ ዝቐርብ
ዘሎ ዕድመ ንዝርርብ “ብሓድሽ መልክዕ
ዝዳሎ ዘሎ ሕቡእ ኣጀንዳ” ክብል ገሊጹዎ።
ብኣመሪካ ዝቐርብ ዘሎ ጻውዒት ዘተ “ናይ
ቃላት ጸወታ” ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ሃገሩ
ከምእትነጽጎ ኣፍሊጡ።
ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሓኒ ብወገኑ፡

ኣመሪካ ዘይቅድመ ኩነታዊ ዝርርብ
ክካየድ ምጽዋዓ፡ ንጽንዓት ሃገሩ ዘንጸባርቕ
ከምዝዀነ’ዩ ገሊጹ። እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ
ናብ ዜጋታቱ ዝቐንዐ ሓበሬታኡ፡ “ጸላኢ
ቅድመ ኩነት ከቕርብ ጸኒሑ፡ ብወተሃደራዊ
ሓይሊ ከጥቅዐና’ውን ታህዲድ ገይሩ፡ ሕጂ
ግን ውግእ ከምዘይደሊ’ዩ ዝገልጽ ዘሎ፡ እዚ
ድማ ንጽንዓትና ዝምስክር’ዩ” ኢሉ።
ሓሰን ሮሓኒ፡ ኣመሪካ ናብቲ ብገዛእ ፍቓዳ
ዝሰሓበትሉ ኑክሌሳዊ ውዕል ክትምለስ
ከምዘለዋ’ዩ ዝገልጽ። እቲ ኣብ 2015

ዝተኸተመ ውዕል፡ ኢራን ኑክሌሳዊ መደባታ
ንምግታእ ዝወጸ መምርሒ ምስ እትስዕቦ ኣብ
ልዕሊኣ ዝጸንዐ እገዳ ክለዓል ዝእዝዝ እዩ።
ኰይኑ ግን ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ውዕል
ንኢራን ጥራይ ከምዘርብሕ ብምግላጽ
ንሃገሩ ካብቲ ኣቐዲማ ዝኸተመትሉ ውዕል
ከምዘውጸኣ ይፍለጥ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ መንጎ ኢራንን
ኣመሪካን ተኸሲቱ ዘሎ ሓያል ወጥሪ ናብ
ወተሃደራዊ ረጽሚ ከይምዕብል ዘስግእ
ምዃኑ ሓያሎ ወገናት የረድኡ።

ጀርመን ፍርያት ህዋወይ ከይትጥቀም ኣመሪካ ተዘኻኽር
ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ ልዑል ደረጃ ሙቐት
ከምእተመዝገበ ንክፍሊ ሜትዮሮሎጂ
ህንዲ ብምጥቃስ ቢቢሲ ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ዝሓለፈ ሰንበት
ኣብ ዞባ ራጃስታን ኣብ እትርከብ
ከተማ ቹሩ፡ ደረጃ ሙቐት 50.8 ዲግሪ
ሰንቲግረይድ ተመዝጊቡ። ኣብቲ ዕለት፡
ብሰንክ’ቲ ዝተኸስተ ሓያል ሙቐት
ብዙሓት ሰባት ካብ መንበሪ ገዝኦም
ከይወጹ ከምዝወዓሉ ድማ ተገሊጹ።
ይኹን እምበር፡ ኣብ ከተማ ‘ቹሩ’
ዝነብሩ ግዳም ሓደር ሰባት በቲ ዝተኸስተ
ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ዓሰብ

ኩነታት ኣየር ዝያዳ ተጠቃዕቲ ከምዝነበሩን
ነቲ ምቘት ንምክልኻል ምምሕዳር
ናይታ ከተማ ኣብ ፈቖዶ ጎደናታት ማይ
ክፈስስ ከምዝገበረን ምንጭታት’ታ ከተማ
ሓቢሮም።
ሎሚ ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት
ህንዲ ልዑል ምቘት ከምእተመዝገበ
ሓበሬታ
ሜትዮሮሎጂ’ታ
ሃገር
የመልክት።
ኣብ ዓለም ብልዑል ናህሪ ዝቕጽል
ዘሎ ብከላ ኣየር፡ ጠንቂ ምምዝባል ክሊማ
ኰይኑ ምህላዉ ክኢላታት የረድኡ።

ኣብዚ ቅንያት ምስ መራሕቲ ጀርመን ክላዘብ
ዝጸንሐ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ማይክ
ፓምፖዮ፡ ፍርያት ቻይና ዝዀነ መርበባት ስልኪ
ኣልቦ መራኸቢታት ህዋወይ ከይጥቀማ ከም ዘዘኻኻረ
ተሓቢሩ።

ዕለት
4/6/2019

እቲ ኣመሪካዊ በዓል ስልጣን፡ ዝዀነት ሃገር ናይ
ካልእ ሃገር ፍርያት ቴክኖሎጂ ከትጥቀም መሰል
ከምዘለዋ ድሕሪ ምግላጹ፡ ጀርመን መርበባት
መራኸቢ እትጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ኣተኣማማኒ ምስ
ዘይከውን ግና፡ ኣመሪካ ብዛዕባ ውልቂ ሰባት ይኹን
ሓፈሻዊ ጸጥታ ሃገር ዝምልከት ሓበሬታ ካብ
ምልውዋጥ ከም እትቝጠብ ኣረዲኡ ብምባል
ሮይተር ኣቃሊሑ።
ንሱ ብተወሳኺ “ናይ ድልየቶም ቴክኖሎጂ
ክጥቀሙ ልኡላዊ መሰላቶም እዩ። ንሕና ድማ
እቲ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ኣቐዲሞም ክፈልጡ
ንሕብሮም ኣለና” ኢሉ። ህዋወይ ኣብ ቻይና
ዝመደበሩ ኣፍራዪ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት
ዘተኣታትዎ ዘሎ ሓምሻይ ወለዶ (5G) ምዕቡል
መርበብ፡ ቻይና ንካልኦት ሃገራት ዝምልከት
ጎደና

ጎደና ኣፍዓበት፡ ቁ.105፡ ከባቢ 2ይ መደበር ፖሊስ (ካርሸሊ)

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
Sabur Printing Services

ቁ.ቴሌፎን 127565

መጻናጸኒ ገይራ ከም እትጥቀመሉ ካብ ኣመሪካ
ጥርጣረታት ክዝርጋሕ ምጽንሑ ይፍለጥ። ሓሙሻይ
ወለዶ ህዋወይ ናይ ስለያ ቴክኖሎጂ ከምዘለዎ ዘረድእ
ጭብጢ ግና ክሳብ ሕጂ ከምዘይቀረበ ይፍለጥ።
ትካል ህዋወይ ምስ መንግስቲ ቻይና ርከብ ዘይብሉ
ናጻ ብሕታዊ ኩባንያ ምዃኑ ክገልጽ ከምዝጸንሐ
ይፍለጥ። ቴሌፎን ህዋወይ ብዝርጋሐ ተጠቃምነት
ኣብ ዓለም ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ
ኩባንያ ዘፍርዮ ሓፈሻዊ ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂ ግና
ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ከምዘሎ ምንጭታት የረድኡ።
ብሪጣንያ እትርክበን ሓያሎ ሃገራት ምስ ፍርያት
ህዋወይ ዝተታሓሓዘ ናይ ቴክኖሎጂ ምልውዋጥ
ከም ዝገብራ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ መብዛሕተአን ሃገራት
ኣፍሪቃ እውን ፍርያት ህዋወይ ከም ዝጥቀማ
ጸብጻባት የረድኡ።
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