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ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 2

ገጽ 3

ገጽ 4

ገጽ 5

ገጽ 7

ጸባ ጡብ ኣደ

ማጀላን ቀይሕ ባሕሪ

ካብ ክቱር ቍጠዐ ንኽትናገፍ...

ኣብ መደብካ ምጽናዕ

ዓንሰባ፡ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ
ይቕጽል

ካብ 1 ክሳብ 7 ነሓሰ ዝቕጽል ዓለማዊ
ቅነ ጸባ ኣደ፡ “ቀጻልነት ጸባ ኣደ ንምውሓስ፡
ከይተሓለልና ንምሃር - ንሓግዝ” ብዝብል
ቴማ፡ ኣብ ሃገርና ብዝተፈላለየ ንጥፈታት
ይዝከር ኣሎ።
ብደረጃ ዞባ ማእከል ብ1 ነሓሰ ኣብ
ኣዳራሽ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዳጋ-ሓሙስ ኣብ
ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ መዲካል ዳይረክተር
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዶ/ር ሙሉጌታ
ሃይለ ኣብ ዘስመዖ - ንኣገዳስነትን ረብሓን
ምጥባው ከምኡ’ውን ዕላማታት ቅነ
ጸባ ኣደ ዝምልከት ቃል፡ ኣብ ሃገርና ሸፈነ
ምጥባው ዘዕግብ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ብዝበለጸ
ንምድንፍዑ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኰረ
ጐስጓሳት ክካየድ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ።
ምጥባው ንቐጻልነትን ህላወን ዕሸል
መዳርግቲ ዘይብሉ ዝበለጸ ተፈጥሮኣዊ
መግቢ ምዃኑ ዝጠቐሰ ዶ/ር ሙሉጌታ፡ ምስ
ዕብየትን ምዕባለን ኣካላት ህጻን ዝሰማማዕ፡ ናይ
ሰብነት ተጻዋርነት ዘሐይል፡ ካብ ሕማማት
ዝከላኸልን ንምውህሃድ ስርዓተ ምሕቃቕ
መግቢ ዝሕግዝን ከምዝዀነ እውን ኣረዲኡ።

ቅነ ጸባ ኣደ፡ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ይዝከር ኣሎ

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ንጥቕምታት
ምጥባውን ትሕዝቶ ጸባ ኣደን ዘብርህ
መግለጺታት ብሞያውያን ክቐርብ እንከሎ፡

ምክትታል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ኣብ
ዘካይዳ ኣደታት ብዕቱብ ከምዝድፋኣሉ
በሪሁ።

ኣብ መወዳእታ፡ ሜዲካል ዳይረክተር
ኮማዊ ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ ዶ/ር
ክፍለየሱስ ተድላ፡ ጸባ ኣደ ንኣካላውን

ኣእምሮኣዊ ዕብየትን ብቕዓትን ህጻን ኣዝዩ
ኣገዳሲ ተፈጥሮኣዊ መግቢ ስለዝዀነ፡ ኩለን
ኣዴታት ክደፍኣሉን ክተባብዓን ተላብዩ።

ጊንዳዕ - ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ዘተኰረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ፖሊስ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ንቕሓትን ኣፍልጦን
ተመሃሮ ብምብራኽ ተርኦም ኣብ ምክልኻል
ገበናትን በደላትን ንምዕዛዝ ዝዓለመ ኣስተምህሮ
ሂቡ።
ሓላፊ ምክልኻል ገበን ተለንተ ክፍለ
ተስፋዮናስ፡ ብ26 ሓምለ ንተሳተፍቲ ወፍሪ
ተመሃሮ ንልምዓት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ተመሃሮ

ብሩህ መጻኢኦም ንኽጭብጡ፡ ብብሉጽ
ክብርታት ሕብረተሰቦም ክዂስኰሱን ካብ
ነውርታትን ግናይ ወልፍታትን ክርሕቑን
ስለዝግባእ፡ በብግዜኡ ዝውደቡ ኣስተምህሮታት
ኣብ ምምእዛኖም ዕዙዝ ተራ ከምዘለዎ
ኣብሪሁ።
ተርእዮታት ገበናትን በደላትን ንምንካይ፡

ንቕሓትን ምትሕብባርን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ
ናይ ተመሃሮ ከኣ ብቐንዱ ወሳኒ ምዃኑ ዝጠቐሰ
ተለንተ ክፍለ፡ ኣገዳስነት ምቛም ኮማዊ ፖሊስ፡
ኣብ ምግታእ በደላትን ገበናትን ወሳኒ ስለዝዀነ፡
ዝምስረተሉ ባይታ ክፍጠር ተላብዩ።
ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ኣቶ መብራህቶም
ረድኢ ብወገኑ፡ ንጠንቂታትን ሳዕቤናትን

ሓደጋ ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡
ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ፡ 367 ጥሕሰት
ሕጊን 77 ሓደጋታትን ከምዘጋጠመን ህይወት
3 ዜጋታት ከምዝሓለፈን ብምግላጽ፡ ናይ
ልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ኣብ ንብረት
ከምዝወረደ ኣብሪሁ።
ቀዳምነት ዘይምሃብ፡ ኩቱር ናህሪ፡ መስተ

ሰቲኻ መኪና ምምራሕን ብዘይ መምርሒ
ፍቃድ መኪና ምዝዋርን ገለ ካብ’ቶም ቀንዲ
ጠንቅታት ሓደጋ ትራፊክ ከምዝዀኑ፡ ኣብ’ቲ
ርክብ ተገሊጹ።
እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮ
ብ27 ሓምለ ኣብ ፍሸይ-ምራራ ንህዝቢ
ከምእተኻየደ ተሓቢሩ።

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ኣብ ሃገርና ንቡርን ልዕሊ ንቡርን ዝናብ ከምዘሎ ሓቢሩ
ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ኣብ ወርሓት ሰነን ሓምለን
ኣብ’ተን መዐቀኒ ዝተተኽለለን ነቝጣታት
ንቡርን ልዕሊ ንቡርን ዝናብ ከምእተመዝገበ፡
ንጸብጻብ ኣሃዱ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ
ብምጥቃስ ሓቢሩ።
ኣብ ወርሒ ሓምለ እታ ብድምር ዝለዓለ
ዝናብ ዘመዝገበት ነቝጣ ባረንቱ ኰይና፡
ኣብ 12 ናይ ዝናብ መዓልታት 325.6
ሚሊ-ሜተር ረኺባ። ነቝጣታት ዓዲ ዃላ፡
ጸዓዘጋ፡ ሽንድዋን ማይ-ዓይኒን ድማ ንባረንቱ
ተኸቲለን፡ ኣብ’ቲ ወርሒ ዝለዓለ ዝናብ

ዝረኸባ’የን።
ብኣንጻሩ፡ ነቝጣታት ገለት፡ ኣፍዓበት፡ ሸካ
ወግሬት፡ ግርማይካን ናቕፋን፡ ብዓቐን ይኹን
ብዝሒ ናይ ዝናብ መዓልታት፡ እተን ኣብ
ግዜ ክራማት ዝናብ ክረኽባ ዝግብአን ግን ከኣ
ዝተሓተ ዓቐን ዘመዝገበ ነቝጣታት ምንባረን፡
ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።
ብደረጃ ዞባታት፡ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ - ነቝጣ
ባረንቱ ብድምር 325.6 ሚሊ ሜተር ዝናብ
ብምርካብ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝለዓለ ዓቐን
ክተመዝግብ እንከላ፡ ግርማይካ ድማ ኣብ

ምሉእ’ቲ ወርሒ 26 ሜሊ ሜተር ጥራይ
ዝዓቐኑ ናይ ሓደ መዓልቲ ዝናብ ብምርካብ፡
ዝተሓተ ዓቐን ኣመዝጊባ።
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ሽንድዋ ኣብ 10 ናይ ዝናብ
መዓልታት 287 ሚሊ-ሜተር ብምርካብ
ብደረጃ ዞባ እታ ዝለዓለት ክትከውን እንከላ፡
ገለት ድማ ብ7.9 ሜሊ ሜተር እታ ዝደኸመ
ዝናብ ዘመዝገበት ነቝጣ ነይራ።
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ነቝጣ ጸዓዘጋ ብ288.2
ሚሊ-ሜተር ዝለዓለ ድምር ዓቐን ዝናብ
ክትረክብ እንከላ፡ ድርፎ ድማ ብ52.5 እታ
ዝተሓተ ዓቐን ዘመዝገበት ነቝጣ’ያ።
ብደረጃ ዞባ ደቡብ ድማ፡ ነቝጣ ዓዲ-ዃላ
ብ317 ሚሊ-ሜተር እታ ዝበዝሐ ዓቐን ዝናብ
ዘመዝገበት ክትከውን እንከላ፡ ሔቦ ድማ
ዝተሓተ መጠን ኣመዝጊባ።
ብተወሳኺ፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ነቝጣታት ጊንዳዕ፡ ናቕፋ፡ ፎሮ፡ ኣፍዓበትን
ሽዕብ መንሸብን፡ ካብ 56.5 ክሳብ 6.2 ሚሊሜተር ዝዓቐኑ ዝናብ ረኺበን።
ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ
ሓምለ ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ብደረጃ ሃገር
ብኣጠቓላሊ ድምር ዝለዓለ መጠን ዝናብ
ኣመዝጊባ ዘላ ነቝጣ ዓዲ-ዃላ ክትከውን ከላ፡
ኣብ 23 ናይ ዝናብ መዓልትታት 440.5 ሚሊ
ሜተር ዝዓቐኑ ዝናብ ረኺባ። ነቝጣታት ዳሰ፡

ባረንቱ፡ ሻምብቆን ዓዲ-ሓወሻን ድማ፡ ንዓዲዃላ ስዒበን ዛጊት ዝለዓለ መጠን ድምር
ዝናብ ዝረኸባ ምዃነን ተፈሊጡ’ሎ።
ብኣንጻሩ፡ ብኣጠቓላሊ ድምር፡ ገለት፡
ኣፍዓበት፡ ዝባን ደብሪ፡ ግርማይካን ናቕፋን

ካብ 3.4 ክሳብ 27 ሚሊ ሜተር ዝዓቐኑ
ትሑት መጠን ዝናብ ብምምዝጋብ፡ እተን
ኣብ ድሕሪት ተሰሪዐን ዘለዋ ነቝጣታት
ምዃነን፡ ጸብጻብ ኣሃዱ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ
የነጽር።

ሃ/ማ/ሓ/ስ/ኲ/ኤ፡ ልዕሊ 562 ሽሕ ናቕፋ
ገንዘባዊ ሓገዝ ረኺቡ

ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን
ኲናት ኤርትራ፡ ካብ ግዱሳት ኤርትራውያን
ነበርቲ ዓዲ-እንግሊዝን ካናዳን፡ 562 ሽሕን
389 ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ረኺቡ።
እቲ ኤርትራውያን ነበርቲ ዓዲ-እንግሊዝ
ዘበርከትዎ 497 ሽሕን 475ን ናቕፋ፡ ብ1
ነሓሰ ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ንዝርከባ 33
ዓይነ-ስዉራን ተጋደልቲ ንነፍሲ-ወከፈን 13
ሽሕ ናቕፋ ከምእተመቓርሐ፡ ሓላፊ ክፍሊ
ውደባን ሓበሬታን ናይ’ቲ ማሕበር ኣቶ
መሓመድኑር እድሪስ ገሊጹ።
ኣብ’ቲ ናይ ምዕዳል ስነ-ስርዓት፡ ኣቦመንበር ማሕበር - መምህር ገብረብርሃን
እያሱ፡ ጸገማት ስንኩላን ኲናት ደቂ-ኣንስትዮ
ድርብ ስለዝዀነ፡ ምትሕብባርን ደገፍን

ሕብረተ-ሰብ ከይፍለየን ብምዝኽኻር፡
እቶም ግዱሳት ዜጋታት ንዝገበርዎ ሓገዝ
ኣመስጊኑ።
ሓገዝ ካብ ዝተገብረለን ሓርበኛታት
ስንኩላን - ተጋዳሊት ወይኒ ዑቕባዝጊ፡
ስንክልናኣ ስለ ሃገርን ህዝብን ስለዝዀነ
ሓበን ከምዝስማዓ ብምሕባር፡ ብመንግስትን
ግንባርን፡ ከምኡ’ውን ብህዝብን ማሕበርን
ንዝግበር ናብዮትን ደገፍን ሞጒሳ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ካናዳ - ኤርትራውያን
ተቐማጦ ከተማ ካልጋሪ 62 ሽሕን 994ን
ናቕፋ፣ ነበርቲ ከተማ ቶሮንቶ ድማ 22 ሽሕን
251 ናቕፋ ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት
ስንኩላን ኲናት ኤርትራ ከምዘበርከቱ፡ ካብ’ቲ
ማሕበር ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ።

ሓዳስ

ኤርትራ

5 ነሓሰ 2022 - ገጽ 2

መበል 31 ዓመት ቁ.291

ጥዕና
ጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድ

ጸባ ጡብ ኣደ፡ ኣብ ፈለማ ሽዱሽተ
ኣዋርሕ ዕድመ ናይቲ ዕሸል ንኹሉ
ጠለባት እናኣማልአ ንቡር ኣካላውን
ስነ-ኣእምሮኣውን
ዕብየት
ኣብ
ምርግጋጽ ዛጊት መተካእታ ዘይተረኽቦ
መግቢ እዩ። ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ
ዕድመ’ቲ ህጻን፡ ነቲ ቅልጡፍ ኣካላዊ
ዕብየቱ ዘድልዮ ጠለባት ብጸባ ጡብ
ኣደ ጥራይ ስለ ዘይማላእ፡ ተወሳኺ
መግቢ ምውሳድ ኣገዳሲ ይኸውን።
እቲ ህጻን ክረኽቦ ዘለዎ ዓይነት መግቢ
ብመንጽር ጥቕሚ ክርአ እንከሎ፡
ንምህናጽ ኣካላት፡ ንምክልኻል ሕማም
ከምኡ’ውን፡ ኣብ ምንጪ ጸዓት
ይውዕል።
እቲ ዕሸል ክንደይ ግዜ ይጠቡ?
ንዝብል ካብን ናብን ይፈላለ እዩ።
ገለ ዕሸላት ኣብ ሓደ እዋን ውሑድ
ዝጠብው ክህልዉ እንከለዉ፡ ገሊኦም
ድማ ጡብ ክሕዙ እንከለዉ ነዊሕ
ክጸንሑ ዝደልዩ እዮም። እዚ ዓይነት
ባህሪ’ዚ’ውን እቲ ዕሸል እናዓበየ ብዝኸደ
ይፈላለ እዩ። ሓካይም ከም ዝሰማምዕሉ
እንተኾይኑ፡ ሓድሽ ዝተወልደ ዕሸል
ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወይ 3 ሰዓታት
ክጠቡ ይግባእ። ክልተ ወርሒ ዕድመ
ዘለዎ ህጻን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወይ 4
ሰዓታት ክጠቡ ልሙድ እዩ። 6 ወርሒ
ዕድመ ምስ ረገጸ ድማ ኣብ ኣኣርባዕተ
ወይ ሓሙሽተ ሰዓታት እንተጠበወ
ዘጸግም ኣይኮነን።
ኣስተብህሊ! ንስኽን እቲ ወሊድክዮ
ዘለኺ ዕሸልን በበይንኹም ፍጥረት
ኢኹም፡ ስለዚ ንውሉድኪ ከተጥቡዊ
ጽኑዕ ድሌትን ውሳነን ክህልወኪ
ይግባእ።
እቲ ዕሸል ጠምዩ ከም ዘሎ ዘርእዩ
ምልክታት
ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ
እቲ ዕሸል ጠምዩ ከም ዘሎ ዘርኢ

ጸባ ጡብ ኣደ
ምልክት ብኽያት እዩ። እቶም ካልኦት
ምልክታት፦
ከናፍሩ ኣወጥዊጡ፡ መልሓሱ
ንቕድሚት ኣውጺኡ ናይ ምጥባው
ምልክት ምርኣይ፡
ጡብ ንምርካብ፡ ብተደጋጋሚ
መንጋግኡ፡ መልሓሱን ርእሱን
ብምንቅስቓስን ሃሰስ ምባልን፡
ኢዱ ኣብ ኣፉ ምእታው፡
ኣፉ ምኽፋት፡
ምዕልባጥ፡
ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ ኣቕሓ ኣብ
ኣፉ ኣእትዩ ምጥባው ወዘተ ክጥቀሱ
ይኽእሉ።
ጥቕሚ ጸባ ጡብ ኣደ ነቲ ዕሸል
ጸባ ጡብ ኣደ ኩሉ ዓይነት መኣዛዊ
ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ። ነቲ ዕሸል
መወዳድርቲ ዘይርከቦ ዝበለጸ መግቢ
እዩ። እቲ ዕሸል ክዓብን ክምዕብልን
ዝሕግዞ ቫይታሚን፡ ፕሮቲንን ስብሕን
ዝሓዘ እዩ።
ጸባ ጡብ ኣደ ጸረ-ነፍሳት (antibodiies) ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ፡ ነቲ ዕሸል
ብቫይረስን ባክተርያን ከም ዘይጥቃዕ
ብምግባር ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት
ይከላኸለሉ። ጸባ ጡብ ኣደ፡ እቲ
ዕሸል ብሕማም ኣዝማ ወይ ብኻልእ
ዓይነታት ቁጥዐ ክጥቃዕ ንዘለዎ
ተኽእሎታት የጉድሎ።
ብተወሳኺ፡ ሓደ ዕሸል ክሳብ
6 ወርሒ ዕድሚኡ ዝኾነ ካልእ
ከይሓወሰ፡ ጸባ ጡብ ኣደ ጥራይ
ምስ ዝምገብ፡ ብዝተፈላለዩ ረኽስታት
ስርዓተ እስትንፋስን ረኽስታት ናይ
እዝኒን ክጥቃዕ ዘለዎ ተኽእሎ
ዝተሓተ ይኸውን። ብውጸኣት’ውን
ብቐሊሉ ኣይጥቃዕን።
ጸባ ጡብ ኣደ ብልሒ ኣእምሮ ናይቲ

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

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

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ፍርቱና ኤፍሬም

ምዝርጋሕ ጋዜጣ
ቍ.ስ.08214595- 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ዕሸል የዕቢ። ጸባ ጡብ ኣደ፡ ኣብ’ታ
ኣደን ዕሸልን ጥቡቕ ምትእስሳርን
ናይ ዓይኒ ምቅርራብን ስለ ዝፈጥር፡
ንብልሒ ኣእምሮ ሓጋዚ ከም ዝገብሮ
መጽናዕትታት የመልክቱ።
ጸባ ጡብ ኣደ፡ እቲ ዕሸል ንቡር ሚዛን
ሰብነት ሓልዩ ክዓቢ የኽእሎ። ልዕሊ
ንቡር ክብደት ሰብነት ከይውን’ውን
ይከላኸለሉ።
ጥቕሚ ምጥባው ነታ ኣደ
ኣደ ቀጻሊ ተጥቡ እንተኾይና፡ ኣብ
ሰብነታ ክኽዘን ንዝኽእል፡ ዳሕራይ
ጠንቂ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝኸውን፡
ጸዓት ኣብ ምቅጻል ይሕግዛ። በዚ
ኣገባብ ነፍሰ-ጾር ብምጽንሓ ንዝነበራ
ምውሳኽ ክብደት ሰብነት ቀልጢፋ
ከተጥፍኦ ትኽእል። ‘ኦክሲቶሲን’
(oxytocin)
ዝተባህለ
ሆርሞን
ከተመንጩ ይጠቕማ። እዚ ሆርሞን’ዚ
እቲ ማህጸን ቅድሚ ጥንሲ ምሓዙ ናብ
ዝነበሮ ዓቐን ክምለስ ይሕግዛ። እቲ
ሆርሞን፡ ድሕሪ ሕርሲ ካብ ማህጸን
ንዝዝዕግ ደም ኣብ ምጉዳል’ውን
ይጠቅም እዩ።
እታ ኣደ ነቲ ምጥባው ካብ 1
ክሳብ 2 ዓመታት ምስ እትቕጽሎ
ዝህባ ጥቕሚ ምስኡ እናወሰኸ
እዩ ዝኸይድ። ብመንሽሮ ጡብን
ማህደረ እንቋቝሖን ክትጥቃዕ ንዘለዋ
ተኽእሎታት የጉድል። ብምህማነዓጽሚ (osteoporosis) ክትሳቐ ዘሎ
ተኽእሎታት’ውን የጉድል።
እቲ ጸባ ጡብ ክትዕቅኖ፡ ከተምክኖ፡
ከተውዕዮ ወይ ከተዝሕሎ ዘይሓትት
ወትሩ ድሉው ብምዃኑ’ውን ግዜኻን
ገንዘብካን ክትቁጥብ የኽእለካ።
ምጥባው ንባዕሉ ምስ ውላድካ ግዜ
ሂብካ ክትዛነን ጥቡቕ ምትእስሳር
ክትፈጥርን ይሕግዝ እዩ።
እኹል ጸባ ጡብ ኣለኒ ኢልኪ
ትሓስቢዶ?
ዕሸል ምስ ተወልደ ዘለዋ ቀዳሞት
ውሑዳት መዓልታት፡ ካብ ጡብ
ዝወጽእ ፈሳሲ ልግዐ ወይ ‘ኮሎስትሩም’
(colostrum) እዩ ዝበሃል። ልግዐ ኣዝዩ
ሓፊስ፡ ብጭው ዝበለ ሕብሪ ዝሓዘ
ኮይኑ፡ ብዓቐን ግን ብዙሕ ኣይኮነን።
ይኹን’ምበር፡ ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ
ስለ ዘለዎ፡ ነቲ ዕሸል ምሉእ ብምሉእ
እዩ ዘዕግቦ። ልግዐ፡ መስመራት ስርዓተ
ምሕቃቕ መግቢ ናይቲ ሓድሽ
ዝተወልደ ዕሸል ክምዕብሉን ነቲ
ዝመጽእ ጸባ ጡብ ኣደ ኣብ ምሕቃቕ
ክዳለዉን ይሕግዝ።
ልግዐ ቀዳማይ መድረኽ ዝመጽእ ጸባ
ጡብ ኣደ እዩ። ምስ ምውሳኽ ኣካላዊ
ዕብየት ናይቲ ዕሸል፡ ነቲ ዘድሊ መኣዛዊ
ትሕዝቶ ከማልእ ናብ ካልእ ዓይነት
ጸባ ጡብ ኣደ ይሰጋገር። እዚ ካልኣይ
መድረኽ ጸባ ጡብ ኣደ ‘መሰጋገሪ
ጸባ’ (transitional milk) ተባሂሉ’ውን
ይግለጽ እዩ። እዚ ዓይነት ጸባ ጡብ
ኣደ፡ እቲ ዕሸል ካብ ዝውለድ ካብ 10
ክሳብ 15 መዓልታት ምስ ኣቑጸረ እዩ
ዝመጽእ። እቲ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ

ዝመጽእ ጸባ ጡብ ኣደ፡ ‘ምሉእ’ ወይ
‘ማቹር’ (mature) ተባሂሉ ይጽዋዕ።
እቲ ዕሸል ምስ ዘርእዮ ኣካላዊ
ብቕዓት ብብዝሒ ጸባ ኣብ ዝጠውበሉ

ኣስተብህሊ! ነቲ ዕሸል ዘዐንግል
እኹል ጸባ ክህልወኪ፡ ኣመጋግባኺ
ስሩዕን ዝተመጣጠነን ክኸውን
ይግባእ።

እዋን፡ እታ ኣደ ተወሳኺ ጸባ ጡብ
ተፍሪ። ዝኾነት ኣደ ክሳብ 6 ወርሒ
ዝኾነ ተወሳኺ ጸባ ይኹን ካልእ
መግቢ ነቲ ዕሸል ክትህቦ ከም ዘይብላ
እዮም ሓካይም ዝመኽሩ። ምስ
እትህቦ ግና ተፍርዮ መጠን ጸባ ብኡ
ንብኡ እዩ ዝጎድል።
እቲ ዕሸል እኹል ጸባ ይረክብ ኣሎ
ዶ የለን?
ሓያሎ ኣዴታት፡ እቲ ዕሸል
እኹል ጸባ ይረክብ ኣሎን የለን ኣብ
ምግምጋም ክሽገራ ይረኣያ እየን። እቲ
ዕሸል እኹል ጸባ ይረክብ እንተሎ፦
* ኣብ ፈለማ 5 መዓልታት ዕድመ
ናይቲ ዕሸል ክብደቱ ብ7 ሚእታዊት
ኣይጎድልን።
* ኣብ መንጎ ናይ ምጥባው ሰዓታት
ዘሎ ግዜ ዕጉብን ሕጉስን ኮይኑ ትርእዮ፡
* ኣብ 7 ክሳብ 10 መዓልታት
ዕድሚኡ ኣብ መዓልቲ ብውሕዱ
ክሳብ 6 ሳዕ ጥሉል ጨርቂ ሽንቲ ቖልዓ
ወይ ‘ዳይፐር’ ክትቅይር የገድድ።
ኣብ ግዜ ምጥባው ክኽተልኦ ዝግባእ
ኣቃውማ
ኣደ ንዕሸል ጸባ ከተጥቡ እንከላ፡
ንዕኣን ነቲ ዕሸልን ምቹእን ዘዛንን
ኣቃውማ ክትፈጥር ይግባእ። እቲ
ኣቃውማ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል
እዩ - ኮፍ ኢልካ ወይ ተጋዲምካ። ገለ
ካብቶም ኣዝዮም ልሙዳት፦
= እታ ኣደ ኣጣጢሓ ኮፍ ብምባል፡
በቲ ሓደ ኢዳ ነቲ ዕሸል ምሉእ ብምሉእ
ብሕቖኡ ደጊፋ ናብ ጡባ ብምቕራብ፡
በቲ ሓደ ኢዳ ድማ ንርእሱ ምድጋፍ።
ርእሲ ምድጋፍ እቲ ዕሸል ንኣፍ ጡብ
ናብ ኣፉ ምሉእ ብምሉእ ኣእትዩ
ክጠቡ የኽእሎ። ኣፍንጭኡ ከይዕበስ
ምስትብሃል ግና የድሊ።
= እታ ኣደን እቲ ዕሸልን ተጋዲሞም
ብምድቃስ፡ ግቡእ ኣቃውማ ናይቲ
ዕሸል ሓልያ ምጥባው’ውን ይከኣል
እዩ።
ምኽሪ ንእተጥቡ ኣደ
ነቲ ዕሸል ጥዑይ ጸባ ጡብ
ከተመንጭውሉ፦
= ሽጋራ ኣይተትክኺ፡
= ኣልኮል ኣይትስተዪ፡
= ንበዓልሞያ ሕክምና ከይሓበርኪ
ዝኾነ መድሃኒት ኣይትውሰዲ፡

ህጻን መዓስ ተወሳኺ መግቢ
ንጅምረሉ?
እቲ ህጻን ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ
ምስ ኣቑጸረ፡ ዘርእዮ ኣካላዊ ዕብየቱ
ብጸባ ጡብ ኣደ ጥራይ ክዕንገል ስለ
ዘይክእል፡ ተወሳኺ መግቢ ምውሳድ
ኣገዳሲ ይኸውን። እንታይ ዓይነት
መግቢ?
=> ልሙድ መግቢ ኣብቲ ከባቢ፡
ብክሊማን ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣን
ካብን ናብን ቦታ ዝነብር ህዝቢ ከም
ልሙድ ዝወስዶ ዓይነት መግቢ ክፈላለ
ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ከበሳ፡
ስገምን ስርናይን ብቐዳምነት ዝስራዕ
እኽሊ ክኸውን እንከሎ፡ መሸላ ድማ
ብብዝሒ እቲ ኣብ መታሕት ዝነብር
ህዝቢ ዝጥቀመሉ ዓይነት እኽሊ እዩ።
ኩሉ ዓይነት ኣእካል ግና፡ ነቲ ህጻን
ኣገዳሲ ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ።
=> ዕሹግን ባዕልኻ ዘዳለኻዮን
መግቢ
ህጻን ካብ ጸባ ጡብ ኣደ ናብ
ምጅማር መግቢ ኣብ ዝሰጋገረሉ
እዋን፡ ዝተመስርሐ ዕሹግ መግብታት
ካብ ምሃብ፡ ካብታ ዕለታዊ ንስኻ
እትምገባ ክትህቦ እቲ ዝበለጸ እዩ። እቲ
ህጻን ዝወስዶ መግቢ፡ ንኹሉ ኣካላቱ
ዝጠልቦ መኣዛታት ዘማልእ፡ ብቐሊሉ
ኣብ ዕዳጋ ንረኽቦ ክኸውን ይምረጽ።
ብተወሳኺ እቲ ዝዳሎ ዓይነት መግቢ
ብያታውን ልሙድን ኣገባብ ናይቲ
ሕብረተሰብ ዝዳሎ፡ ንምድላዉ’ውን
ብዙሕ ግዜ ዘይወስድ ክኸውን
ይግባእ።
ኣደ ንዕሸል ውላዳ ተባሂሉ ዝተዳለወ
መግቢ ባዕላ ኣቐዲማ መቐረቱ
ክትጥዕሞን ትሕዝቶኡ ብዝግባእ
ተወሃሂዱ ከም ዘሎ ከተረጋግጽን
የድሊ። ከምኡ’ውን እቲ ህጻን ነቲ
ዘዳለኻዮ መግቢ ፈትይዎን ኣይፈተዎን
ቀልጢፍኪ ከተስተብህልሉ ኣለኪ።
ኣብ ቀልቀሎም ዘምጸኦ ለውጢ
ምስትብሃል’ውን ኣድላዪ እዩ። እቲ
ነቲ ህጻን ተባሂሉ ዝተዳለወ መግቢ
ካብ ምብልሻው፡ ምብካልን ካልእን
ጸገማትን ናጻ ምእንቲ ክኸውን ብዙሕ
ክዕቆር የብሉን።
ምንጪ፦ webMD

ሓዳስ
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ማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል

6ይን መወዳእታን ክፋል

ኣብ ናይ 29 ሓምለ ሕታም ማህደር
ጀጋኑ፡ ገሬ (ጦር) ኣብቲ ዓሚቝ
ጸላም ባሕሪ መብራህትን ዓፍራን ከም
ዝተመልከተ ንብጾቱ ሓበረ’ሞ እብራሂም
ድማ ተቐቢሉ፡ “ባቡር መጺኡና” ክብል
ብዓውታ ምስ ኣወጀ ምስቲ መርከብ
ውግእ ኢትዮጵያ ናይ ቶኽሲ ልውውጥ
ተገብረ። ድሕሪ’ዚ እቲ መርከብ ከም
ዝረሓቐሎምን ነታ ብልሽውቲ ዓባይ
ጃልባ ገዲፎም በታ ንእሽቶ ጃልባ ከም
ዘምለጡን፣ እንተዀነ እታ ንእሽቶ ጃልባ
ንሰብን ንብምልኡ’ቲ ንብረት ክትጸሮ
ስለ ዘይከኣለት ነቲ ኣጽዋር ናብ ባሕሪ
ኣስጢሞም ናብ የመን ምእታዎም፣ ኣብ
የመን ድሕሪ ምእታዎም’ውን ብኣባላት
ጸጥታን ፖሊስን ተታሒዞም ናብ
ምርመራ ከም ዝቐረቡ ነቢብና ኔርና።
መቐጸልታኡ ድማ ስዒቡ ይቐርብ፤
“ፈጣሪ ጸድፊ ይፈጥር’ሞ መደያይቦ
ኸኣ ይፈጥር፡” ከም ዝተባህለ ግን፡ ዓሊ
ሽፋ ክሕተት ኢሉ ናብቲ መርማሪ
ዝርከበሉ ክፍሊ እንተ ኣተወ፡ ነቲ ሰብ
ዝፈልጦ ዀይኑ ጸንሐ። መደበር ባሕርያ
(ናይ ሰውራ ኤርትራ) ኣብ ዓደን ኣብ
ዝነበረሉ ግዜ፡ እቲ መርማሪ ምስ ዓሊ ሽፋ
ጽቡቕ ሌላ ነበሮ። ንሱ፡ ምሕሱን ዝተባህለ
ሓላፊ ስለያ ኣብ ሰራዊት የመን እዩ።
ፊት ንፊት ኣብታ ጣውላ ምስ ተራኸቡ
ድማ፡ ዳርጋ ክልተኦም ናብ ድንዙዛት
ተለወጡ። ዓሊ ሽፋ ቀዲሙ ስም
ምሕሱን ረቝሐ። ምሕሱን’ውን እቲ
ኣብ መጀመርታ ወቓሕ ዝበሎ ገጽ፡ ገጽ
ዓሊ ሽፋ ምንባሩ ኣረጋገጸ’ሞ ክልተኦም
ሓፍ ኢሎም ተሰዓዓሙ።
ድሕሪ ርክብ ዓሊ ሽፋን የመናዊ
ምሕሱንን እቲ ጕዳይ ብቕጽበት ዘለቐ።
ሓደ ዓቢ ናይ ጸጥታ ሓላፊ ነቶም
ተጋደልቲ ኣኪቡ፡ “ቤት-ጽሕፈትኩም
ኣብ ሰንዓ እዩ ዘሎ። ተጠራጢርና
ኣሲርናኩም ጸኒሕና፡ ሕጂ ንዅነታትኩም
ምስ ተዓዘብናዮ ግን ደሓን፡ ዘጋጥም
ነገር’ዩ። ብዝዀነ ሕጂ ድሌትኩም
እንታይ እዩ?
“ናብ ሃገርና ክንምለስ በንዚን ሂብኩም
ኣፋንዉና”
ምሕሱን፡ “ሕራይ” ኢሉ ሰዓት ክልተ
ናይ ለይቲ ቶዮታ ኣሳፊሩ ናብ ሞኻ
መለሶም። ንግሆ ነታ ጃልባኦም ሂቡ
ክኸዱ ፈቐደሎም። ግን እታ ጃልባ
ተጋደልቲ ጠያይታ ዘሎ ኮማፓሳ
ኵሉ ተሰሪቑ፡ ነታ ጃልባ ብቐንዳ’ውን
የመናውያን ብኢዶም ኣልዒሎም ስለ
ዘንቀሳቐሱዋ ማይ ኣትዩዋ ጸንሐቶም።
እቶም ተጋደልቲ ነዚ ምስ ተዓዘቡ፡ ዓሊ
ሽፋ ናብቲ ዘፋኑዎም ዝነበረ ፖሊስ
ተመሊሱ ጥርዓኑ ኣስመዐ። “ስማዕ” ድማ
በሎ። “ሰብ እግሩ ቈሪጽካ ኣብ ምድረበዳ
እንተደርቢኻዮ ይኸይድ’ዶ?”
“እንታይ ማለትካ ኢኻ?”
“ኮምፓስ ጃልባና ወሲድኩሞ ኣለኹም፡
ብዘይ ኮምፓስ ክንከይድ ኣይንኽእልን
ኢና።”
እቲ ፖሊስ ብቝጥዐ ንሓደ ዕጡቕ
ኣብ ቅድሚ ዓሊ ሽፋ ጸዊዑ፡ “ሕጂ
ካብ መዓኮር ኣድጊ ተምጽኡዋ!” በሎ።
እቲ ዕጡቕ ድማ ከምታ ዝተባህላ ነታ
ኮምፓስ ቀልጢፉ ከተፍ ኣበላ። ድሕሪ’ዚ
ሓንቲ ፊስቶ ነዳዲን ስንቅን ገዚኦም፡ ማይ
ጽዒኖም ጕዕዞኦም ናብ ኤርትራ ጀመሩ።

ማጀላን ቀይሕ ባሕሪ
ንልዕሊ 24 ሰዓታት ተጓዒዞም ከኣ ኣብ
ዶብ ባሕሪ ስዑድያ ናብ ትርከብ ንእሽቶ
ፍሽቲ ዝተባህለት ደሴት የመን ኣተዉ።
ኣብኣ ኤርትራውያን ደቂ ዓፋር
ረኸቡ’ሞ፡ “ጀላቡኹም ካብ ገልዓሎ
ይብገሳ ኣለዋ፡” በሉዎም። እዚ ወረ’ዚ
ነቶም ተጋደልቲ ጽቡቕ ዜና ነበረ።

ሰሪዞም ሰዓት ሽዱሽተ ምሸት ካብ ጀበልክርቢት ናብ ገልዓሎ ኣምርሑ። ክይድ
ሓዲሮም ወጋሕታ ኣብ ዓንደዳይ ዝበሃል
ቦታ ኣተዉ። ወጋሕታ ብርህ ክብል ምስ
ጀመረ ካብቲ መንቀራቕሮ ደሴታት
ዓንደዳይ ወጺኦም ክንቀሳቐሱ ጀመሩ’ሞ
ምስ ክልተ ካብተን “ካብ ገልዓሎ ናብ

ሰንዓ - ርእሰ ከተማ የመን

ስለምንታይሲ፡ ጀላቡ ተጋደልቲ ካብ
ገልዓሎ እንተደኣ ተበጊሰን ሓዲረን ኣብታ
ኣብ ዓለም-ለኸ ማያት ትርከብ ጀበልክርቢት ትበሃል ጎቦ ዘለዋ ደሴት ከየዕረፋ
ናብ ዓጊግ ወይ ናብ ሓራ መሬት ከም
ዘይቅጽላ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ። ካብ
ደንከል ዝመጽአት ትዅን ካብ ሳሕል
ነታ ደሴት ግድን ከም መዕረፊት ስለ
ዝጥቀማላ፡ ናብኣ ክቕድሙወን ወሰኑ።
በታ ንእሽቶ ፈጣን ጃልባኦም ካብ ፍሽቲ
ናብ ጀበል-ክርቢት ኣርባዕተ ሰዓታት
ጥራይ ስለ ትወስድ መገዶም ብኣጋ
ዘሰላሰሉ ኰይኑ እናተሰምዖም ናብ ጀበል
ክርቢት ተወንጨፉ።
ኣብ ጀበል-ክርቢት ድሕሪ ምብጻሖም
ግን እቲ ዝተሃንጠዩዎ ኣይረኸቡን።
ምኽንያቱ ነተን ካብ ገልዓሎ ነቒለን
ዝተባህላ ጀላቡ ኣይረኸቡወንን።
ከይኣተዋ ስለ ዝሓደራ፡ ሰለስተ በበይኑ
ኣተሓሳስባ ሰዓበ። እቲ ሓደ ኣብኡ ኣብታ
ደሴት ንጸበ ዝብል፡ እቲ ካልኣይ ድማ
ብዘይጠጠው-መጠው ጕዕዞና ናብ ሳሕል
ንንቐል ዝብል ክኸውን ከሎ፡ እቲ ሳልሳይ
ኣማራጺ ድማ ናብ ገልዓሎ ምብታኽ
እዩ። ኣብ መወዳእታ ናብ ገልዓሎ
ምቕጻል ስለ ዝቐርቦም፡ ነተን ክልተ ሓሳብ

ከባቢ ገልዓሎ

ሳሕል ይብገሳ ኣለዋ” ተባሂሉ ዝተነግረለን
ጀላቡ ተዓለምትን ሰራዊትን ጽዒነን
ክብገሳ ኣብ መገዲ ብማዕዶ ተረኣኣዩ።
ክሳብ’ዚ ሰዓት’ዚ ካብ ዝለዓለ ሓላፊ
ክሳብ ዝተሓተ ኣባል ህዝባዊ ግንባር
ነቲ ስርሒት ይኹን ደሃይ ናይዞም
ኣብ ስርሒት ሰንዓቡር-ዓሰብ ዝተሳተፉ
ተጋደልቲ ዝፈልጥ ኣይነበረን። እቶም
ተጋደልቲ፡ ናብ ስርሒት እናኣተዉ
ከለዉ ኣብ ደሴት ሓንሽ ከም ዝበጽሑ
ናብ ዓጊግ ሓቢሮም ነይሮም። ድሕሪኡ
ግን ርክብ ኣይነበሮምን። ካብ ወገን ጸላኢ
ብረድዮ ፈነወ ዝተቓልሐ ጽንጽንታ ግን
ኣይተሳእነን። “ናብ ናይ ዓሰብ መጻረዪ
ነዳዲ ከዕንዉ ዝኣተዉ ወንበዴታት፡
ጅግና ባሕሪ ሓይልና ኣብ ባሕሪ
ኣጥሒሉዎም!” ክትብል ተሰሚዓ ነይራ
እያ። ግን፡ እታ ፈነወ ራድዮ፡ ዘይተገብረ
ከም ዝተገብረ ኣምሲላ ምቅላሕ ኣመላ
ስለ ዝነበረ፡ ናታ ወረ ዝእመን ኣይነበረ።
እቶም ዝለኣኹዎም ሓለፍቲ፡ ዝወረደ
መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ’ቶም ሰብ ተልእኾ
እንተ ወረደ፡ እንተ ኸፍአ በታ ናይ
ድሕነት ጃልባ ገይሮም ዝምለሱ ኣባላት
ኣይክንስእንን ኢና፡ ዝብል ተስፋ ሒዞም
ብዓቕሊ ተጸበዩ።
ካብቶም ምስተን ናብ
ሳሕል ዝነቐላ ጀላቡ
ተሳፊሮም
ዝነበሩ
ተጋደልቲ ሓደ፡ ፋርሕ
እብራሂም እዩ። ንሱ
ሓደ ካብቶም ዓበይቲ
ባሕረኛታት
ህዝባዊ
ግንባር ነበረ። ነታ ኣብ
ስርሒት
ሰንዓቡር
ተሳቲፋ ትምለስ ዝነበረት
ጃልባ ካብ ማዕዶ ምስ
ረኣያ፡ “ክሳብ ኣነ
ተኵሱ ዘይበልኩኹም
ሓደ ሰብ ከይትኵስ።
ምናልባት ግን ጸላኢ
ማሪኹዋ’ሞ ካብቶም
ዝተማረኹ ሓበሬታ
ክህቡ ዝጽግዑ ክዀኑ
ስለ ዝኽእሉ፡ ኵላትኩም
ኣብ ተጠንቀቕ ኵኑ!”

ክብል መምርሒ ሃበ። በዚ መሰረት፡ ነተን
ጀላቡታቶም ኣብቲ ደንደንስ ኣጸጊዖም
ብጽሞና ክከታተሉ ጀመሩ። እቶም ሰብ
ተልእኾ ግን ስለ ዘለለይዎም ብሓጐስ
ኵላቶም ኣብ ጃልባኦም ደው ኢሎም
ጻዕዳ ጨርቂ ኣወዛወዙ።
ፋርሕ እብራሂም፡ ወገኑ ምዃኖም
ተኣማመነ’ሞ፡
“ከይትትኵሱሎም
ጀምዓትና እዮም! ጀምዓትና እዮም!”
እናበለ ዓው ኢሉ ኣበሰረ። እታ ክንደይ
መሰናኽል ሰጊራ ሰራዊታ ኣሳፊራ ናብ
ብጾታ ትጽንበር ዝነበረት ጃልባ፡ ሰለል!
እናበለት ቀረበት። ኣብ መወዳእታ’ውን
ናብተን ሰራዊትን ተዓላሞን ጽዒነን
ናብ ሳሕል ንምብጋስ ተዳልየን ዝነበራ
ጀላቡ ተጸገዐት’ሞ፡ ብፍላይ እቶም
ብዛዕባ መገሻ ናይቶም ኮማንዶ ክፈልጡ
ዝጸንሑ ተጋደልቲ ዘዘሊሎም ብምሕቋፍ
ሰዓሙዎምን ተቐበሉዎምን። እቶም
ኣባላት ኮማንዶ’ውን ድሕሪ ናይ 25
መዓልታት በዳሂ ናይ ስርሒት ዕማም፡
ጕዕዞን ማእሰርትን ምስ ብጾቶም
ብምርኻቦም ዓቢ ጽዕነት ዘራገፉ ኮይኑ
ተሰምዖም።
ምውፋር ናይ ጀላቡ ዝነበረ ተጋዳላይ
መንግስ ተቐቢሉ ናብ ገልዓሎ ኣእተዎም።
ኣብኡ ክዳን ቀይሮምን ተመገቡን።
ድሕሪ ሓጺር ዕረፍቲ ድማ ኣብ ጥቓኣ
ናብ ትርከብ ሶሳ ትበሃል ዓዲ ብምኻድ፡
ምስ ወከልቲ ሓይሊ ባሕርን 07ን
ተራኸቡ’ሞ ዓቢ ግብዣ ተገብረ።
ኣብርሃም (ኩሸር)ንዅነታት ናይቶም
ኮማንዶን ኣባላት ሓ/ባሕርን ኣመልኪቱ
ንወተሃደራዊ ጠቕላሊ ስታፍ ስብሓት
ኤፍሬምን ኣዘዝቲ ሓይሊ-ባሕርን ሓበረ።
እቲ ብረድዮ ርክብ ዝተላእከ ሓበሬታ፡
እቶም ኮማንዶ ብሰላምን ብዓወትን ከም
ዝተመልሱ ዝገልጽን ጽሟቝ ጸብጻብ ናይ
ዝፈጸሙዎ ተልእኾ ዘመልክትን እዩ።
ድሕሪ’ዚ፡ ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ’ውን
ከይደንጐየት “ዘሐጕስ ዜና” ኢላ
ብምጅማር ብዛዕባ’ቲ ዓወት ብኸምዚ
ዝስዕብ ኣገባብ ኣበሰረት፦
“ምዑታት ኣባላት ኮማንዶ ህዝባዊ
ግንባር፡ ፈጣናት ጀላቡ ተጠቒሞም ናብ
ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ብምጽጋዕ፡ ኣብ
ልዕሊ መጻረዪ ነዳዲ ዓሰብ ናይ ስርዓት
ደርግ፡ ብኸቢድ ብረት ደብዲቦም ከፊላዊ
ጕድኣት ኣውሪዶም ብሰላም ናብ
ቦታኦም ተመሊሶም፡” በለት።
እንተዀነ፡ ወላ’ኳ ብሓለፍቶምን
ብጾቶምን ሞራል ዝህብን ኣቀባብላ
እንተ ተገብረሎም፡ ድምጺ ሓፋሽ’ውን
ብፍሉይ ኣማዕሪጋ እንተቕረበቶ፡ ነቶም
ጀጋኑ ኮማንዶ ግን ኣብ ውሽጦም
ዘይምልኣት ነገር ይስምዖም ነይሩ እዩ።
ብርግጽ ከምቲ ወተሃደራዊ ጠቕላሊ
ስታፍ ተጋዳላይ ስብሓት ኤፍሬም
ዝበሎ ብምትግባሮምን ብዘይ ሰብኣዊ
ክሳራ ክምለሱ ምኽኣሎምን እቲ ቀንዲ
ዘሐጕሶም ነገር እዩ። እንተዀነ ኣብቲ
ዓጢቖሞ ዝኣተዉ ንብረት ቀሊል ዘይኰነ
ክሳራ ወሪዱዎም ብምንባሩ ምልኣት ዘለዎ
ዓወት ይስምዖም ኣይነበረን። ምኽንያቱ፡
ናብቲ ስርሒት ክኣትዉ ኸለዉ ካብ
ዝዓጠቑዎ ንብረት ምስታ ሆሪ ዝጠለቐን
ኣብ የመን ዝተሰርቀን ጠቕላላ ዓይነትን
ብዝሕን ንብረት ብዓይኒ’ቶም ኮማንዶ
ቀሊል ኣይነበረን።
ብቐንዳ እታ ዓባይ ጃልባ ዓንያ እያ።

ሰለስተ መዳፍዕ ግራድ፡ ሓደ ዶሽካ፡
ሞተር ናይ 200 ሓይሊ ፈረስን ናይ
55 ሓይሊ ፈረስን፡ ሓደ ኣርፒጂ ምስ
ቦምባታቱ፡ ሓደ ብሬን PK ምስ ጠያይቱ፡
ሓደ ወተሃደራዊ መነጽር፡ ሓደ ናይ ለይቲ
መነጽር፡ ሰለስተ ሸጓጉጥ፡ ሓደ ኮምፓስ
ላዛንቲክ፡ ሓደ ራድዮ ርክብ 74፡ ንኣሽቱ
ራድዮታት FM፡ ሓደ ናይ ግራድ
መነጽር፡ ሓደ ኳድራንት፡ ሓደ ዕጥቂ
ካላሽን ብዘይ ብረት ኣብ ባሕሪ ሰጢሙ።
ንዋና ናይታ ዝጠሓለት ጃልባ (ራሻይዳ
በዓል ወቒሮ) ድማ ካሕሳ 50,000 ቅርሺ
ከም ዝኽፈሎ ተገብረ።
ከም ባህሊ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር፡
ኣሽንኳይዶ ክንድዚ ዝኣክል ክሳራ
ኣጋጢሙዎ፡ መርፍእ እንተ ተሰይራቶ’ኳ
ድቃስ ትኸልኦ ነበረት። ይዅን’ምበር
ኣብ መወዳእታ እቲ ውድብ ብእወታ
እዩ ገምጊሙዎ። ወላ’ኳ ነዚ ኣብ ላዕሊ
ዝተገልጸ ዝመስል ናይ ንብረት ክሳራ
እንተ ኣጋጠሞ፡ ግን እቲ ስርሒት ናብ
ጸላኢ ከመሓላልፎ ዝኸኣለ ረቂቕ
መልእኽቲ ስለ ዝዓቢ በቲ ውድብ ዕዉት
ስርሒት ከም ዝተኻየደ’ዩ ተገምጊሙ።
ምኽንያቱ፡ ጸላኢ ገሚቱዎ ኣብ ዘይፈልጥ
ቀንዲ ኣፍደገ ቁጠባ ናይታ ሃገርን ዓበይቲ
ትካላት ኣብ ዝርከቦ ወደብን ብተጋደልቲ
ከምኡ ዓይነት ስርሒት ምፍጻሙ፡ ዓቢ
ራዕዲ ፈጢሩሉ እዩ። ነቲ ካብ ድምጺ
ሓርነታዊ ተዅስን ሓርነታዊ ምንቅስቓስን
ኣዝዩ ርሒቑ ዝነበረ ህዝብና’ውን ተስፋን
ብስራትን ኰይኑዎ እዩ። ልዕሊ ዅሉ፡
እቶም ናብቲ ስርሒት ዝወፈሩ ተጋደልቲ
ኵላቶም ብሰላም ምምላሶም ድርብ ዓወት
እዩ ዝነበረ። በዚ መሰረት፡ እቲ ዝተደልየ
ዕላማ ስለ ዝተወቕዐ እቲ ዝወረደ ናይ
ወተሃደራዊ ንብረት ክሳራ ዓቢ ሚዛን
ዝወሃቦ ኣይነበረን።
ሓበሬታ - ክቡራት ነበብቲ፡ ኣብ
ዝቕጽል ሕታማት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ፡ ካብ ታሪኽ
ወተሃደራዊ ስርሒታት ሓይሊ ባሕሪ
ኤርትራ ከይወጻእና፡ “ሕዳሰን ወፍርን
ሰራዊት ባሕሪ” ዝብል ኣርእስቲ ሒዛ
ብተኸታታሊ ክትቀርብ ምዃና ነበስር።
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ሃገራዊመዝሙር
ድራማ
ዜና (ትግርኛ)
ዜና ስፖርት
ካብ ዛባታት
ዜና (ዓረብ)
ሄሎ ደባይዋ ቀጥታ
ዶክመንታሪ
ሞዛይክ 1ይ ክፋል
ዜና (ትግርኛ)
ደርፊ
ዜና (ዓረብ)
ሞዛይክ 2ይ ክፋል
ዝሕረት
ዜና (ትግረ)
ገለብ ደሓን ቀጥታ
ዜና (ትግርኛ)
ተኸታታሊት ፊልም ፍርዲ መሬት
ዜና(ዓረብ)
ኢድኣት
ዜና(እንግሊዝ)
ፊልም እንዳ ዝማም

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

መበገሲ ቍጠዐ ወይ ሕርቃን ብዙሕን
ዝተፈላለየ ምኽንያት ዘለዎን ክኸውን
ይኽእል’ዩ። ቍጠዐ ብርቱዕ ውሽጣዊ
ስምዒት ኮይኑ ብኡንብኡ ኣብ ደጋዊ
ክፋል ኣካላትና ከነንጸባርቖ ንኽእል።
ኣብ መዓልታዊ ጒዕዞ ህይወትና’ውን
ይብዛሕ ይውሓድ ከነንጸባርቖ ንረአ
ኢና። ሓራቓት እቲ ኣብ ውሽጦም
ዝኽሰት ረስኒ ክቈጻጸርዎ ኣብ ዘይክእሉሉ
ኩነት ምስ በጽሑ ድማ፡ ዝዛረብዎ ኮነ
ዝገብርዎ ኣይፈልጡን’ዮም። ጠንቂ
ዘሕርቐና ዘሎ ነገር ብግቡእ ብምልላይ
ሕርቃን ምፍዋስ ይከኣል’ዩ። ጠንቂ
መሕረቒኻ ምፍላጥ ከኣ፡ 50 ሚእታዊት
ኣካል’ቲ ፍወሳ እዩ። ብግቡእ ምስ
ኣለለኻዮ፡ ውጥን ብምምዕባል ካብ እዋን
ናብ እዋን ክትቈጻጸሮን ከተማሓይሾን
ይከኣል። ምቝጣዕ ጸቕጢ ደም
የጋድድ’ዩ። ብግቡእ ንኸይትሓስብ
ይዕንቅጽ። ክኢላታት ከም ዘረጋገጽዎ፡
ብዙሕ ግዜ ምልክታት ቍጠዐ ዘርእዩ

ካብ ክቱር ቍጠዐ ንኽትናገፍ...
ሰባት፡ ሕማም ረሲዕ ከማዕብሉ ዘለዎም
ተኽእሎ ልዑል እዩ። ካብ ዘይተደልየ
ክቱር ቍጠዐ ክትናገፍ፡ ነዞም ዝስዕቡ
ነገራት ተኸተል፦
• ብዛዕባ ቍጠዐኻ ምእማን፡ ቍጠዐኻ
ከተህድእ ፈለማ ብዛዕባ ምቝጣዕካ
ክትእመን ኣለካ። እቲ ምንታይሲ፡
ክትሃድእ ወይ ከተርሕቕ ቅድሚ
ምፍታንካ፡ ነቲ ቍጠዐ ከተለልዮን
ክትእመነሉን
የድሊ።
ቍጠዐኻ
ከተለልዮ እንተ ዘይክኢልካ፡ ኣብ
ውሽጥኻ ከስፋሕፍሕ ርሒብ ዕድል
ኣለዎ። ምኽንያቱ፡ ምስ ዘይጠቕሙኻ
ነገራት ክትቃለስ ወይ ንነብስኻ ብዝሃሲ
መገዲ ክትጐዓዝ ዝገብር’ዩ።
• ምቝጣዕካ ክትሰምዮ ምኽኣል፡
ኣብ መስርሕ ምህዳእ ቍጥዐኻ ፈላሚን
ወሳንን ስጕሚ’ዩ። ምቝጣዕካ ብኸመይ
ተህድኦ ንዝብል ሕቶ ከኣ፡ መልሱ ነቲ

ጠንቂ ቀልጢፍካ ኣለሊኻ ረሓቐሉ
ዝብል’ዩ። ነብስኻ ካብቲ ኵነታት እለያ።
ነቲ ቦታ ርሓቐሉ። እቲ ህሞት ‘ተበኣስ’
ዝብሉ ሆርሞናት ዘለዓዕል’ዩ። ካብቲ
ቦታ ምርሓቕ ከኣ፡ ነብስኻ ክሃድእ፡
ኣእምሮኻ ከኣ ርድኢቱ ክልውጥ ዕድል
ትፈጥረሉ። ንምቝጣዕካ ትቈጻጸሮ
ኣለኻ ማለት’ዩ።
• ክትቍጣዕ እንከለኻ፡ ውነኻ ኣብ
ካልእ ዓይነት ስራሕ ከም ዝጽመድ
ክትገብሮ ይምረጽ። መጽናዕትታት
ከም ዘመልክትዎ፡ ኣዛነይቲ ነገራት ከም
ምንባብ፡ ቴለቪዥን ምዕዛብን ኣካላዊ
ምንቅስቓስን፡ ቍጥዐኻ ኣብ ምፍዃስ
ዝበለጹ ሜላታት ምዃኖም ይጥቀሱ።
• ምስ ሓቀኛ ዓርከ-መሓዛ ምዝርራብ፡
ካልእ ኣብ ምህዳእ ቍጥዐኻ ዓቢ ግደ
ዘለዎ ተግባር’ዩ። ብመንፈስን ኣእምሮን
ጽቡቕካ ምስ ዝደሊ ሰብ ተመያየጥ። እቲ

ጸቕጢ ደም ዘለዎ ሰብ ክጥንቀቐሎም ዝግባእ ሰለስተ ነገራት
• ኣልኮል፡- ልዑል ጸቕጢ ዘለዎ ሰብ
ኣልኮላዊ መስተ ክወስድ ኣይግባእን።
ኣልኮል ጸቕጢ ደም ናይ ምልዓል
ባህሪ ኣለዎ። ኣብ ርእሲኡ መናድቕ
ሻምብቆታት ናይ ምህሳይ ልምዲ
ኣለዎ። እዚ ከኣ ጸቕጢ ደም ብምዝያድ
ንምፍዋሱ ኣጸጋሚ ዝገብርን ብእኡ
ክመጽኡ ዝኽእሉ ጸገማት ዘጋድድን’ዩ።
• ጨው፡- ገለ፡ ልዑል ጸቕጢ ደም
ዘለዎም ሰባት ጨው ምስ ዝወስዱ እቲ
ጸቕጢ መሊሱ ክገድድ ይርአ’ዩ። ስለዚ

ብዝሒ ጨው ምውሳድ ምስ ጸቕጢ
ደም ዝተኣሳሰሩ ሕማማት ልቢ ከጋድድ

ይኽእል እዩ።
• ስብሒ፡- ልዑል ዝመጠኑ ስብሒ
ንልቢ ኰነ ሻንብቆታት ደም
ዝሃሲ’ዩ። ልዑል ጸቕጢ ደም
ዘለዎ ድሮ ስርዓተ ዑደት ደሙ
ኣብ ትሕቲ ብዙሕ ጸቕጢ ዘሎ
ብምዃኑ፡ ተወሳኺ ጸቕጢ ምስ
ዝመጽኦ ኣዝዩ ኣዕናዊ’ዩ ዝኸውን።
ልዑል ጸቕጢ ደም ዘለዎ ሰብ
ፈኲስን ስብሒ ዘይብሉን መግቢ
ክወስድ ኣለዎ።

ሕፍረት ንምውጋድ ዝሕግዙና ሜላታት
ሕፍረት ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝረአ
ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘለዎ ባህሪ እዩ።
ሕፍረት ኣብ እነካይዶ ማሕበራዊ
ንጥፈታት ብትግሃትን ፍሱህ መንፍስን
ንኸይንሰርሕን በቲ ስራሕ ከይንዓግብን
ዘተዓናቕፍ ሕማቕ ባህሪ’ዩ ክብሃል
ይከኣል።
ከምቲ ብግቡእ ወይ ብስሩዕ ምስ
ዘይንምገብ ጠንቂ ጉድለት ጥዕና
ክኸውን ዝኽእል፣ ንኣእምሮና’ውን
ምስ ኩሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት
ከነወሃህዳ ወይ ክንነጥፍ ከምዘሎና ምስ
ዘይንሕብራ፡ ሕፍረት ከም ባህሪ ኮይኑ
ምሳና ይጠብቕ’ሞ፡ ድስኩል ማሕበራዊ
ስታፌ ይህልወና። ብእኡ መጠን ከኣ
ንጹላት ንኸውን። ሕፍረት ካብታ
ዝቐለለት መዓልታዊ እነካይዳ ንጥፈት
ክሳብ’ቲ ዝዓበየ ናይ ህይወት ወሳኒ
ኩነት ዝትንክፍ ኮይኑ፡ ኣብ ማሕበራዊ
ኣካይዳ’ውን ዘይርጉእነት ዝፈጥር
ስምዒት’ዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ሕፍረት
ካብ ህጻንነቱ እዩ ዝጅምሮ ክበሃል
ይከኣል። ሓፋራት ብምዃኖም ካብ
ብዙሕ ነገራት ዝተርፉ ሰባት ውሑዳት
ኣይኮኑን።
ገለ ካብ ሕፍረት ክንእለ ዝሕግዙ
ሜላታት ምስ እንጠቅስ፦
• እንታይ ከምዘሕፍረካ ብልክዕ
ፍለጥ።
• ኣብ ዝካየድ ማሕበራዊ ንጥፈታት
ምስታፍ፡ ንሰባት ኣብ እንረኽበሉ ድማ

ጽቡቕ ናይ ምብህሃል ዓቕሚ ከነጥሪ
ምጽዓር።
• ንኻልኦት ሰባት ብዘካይድዎ ስራሕ
ይኹን ኣከዳድና ምንኣድ፡ ምኽንያቱ
እቲ ኣብኦም ዘሎካ ክብሪ ክንጸባረቕ ስለ
ዝሕግዝ።
• ካልኦት ሰባት ሓገዝ የድልዮም
ኢልካ ኣብ ዝሓሰብካሉ ክትሕግዝን ምስ
ዝሓቱኻ ኸኣ ክእለትካ ክትገብርን ቅሩብ
ምዃን።
• ንዕላል ዓዳሚ ዝኾነ ኣርእስትታት
ምልዓል።
• ንኻልኦት ሰባት ኣብ ከባቢኻ

ምስ እትፈትዎም ሰባት ብምዃን ርእሰተኣማንነት ከተጥሪ ሕደጋ። ድሕሪ ግዜ
ነቲ ጠባይ ምስ ካልኦት ከተንጸባርቖ
ኢኻ።
• ምዕሩይ ዝኾነ ኣጠማምታ ኣብ ሰባት
ይሃልኻ። ብዙሓት ሰባት ይነብሑልካ
ይዀኑ’ዮም። እንተዀነ፡ ከቶ ከም
ዘይናኸሱ ፍለጥ።
• ኣነ ብርእሰይ ዝተኣማመን ሰብ’የ”
በል። ቅኑዕ ናይ ዓይኒ ቆላሕታ ይሃልኻ።
ርእይቶኻ ሃብን ልባዊ ፍሽኽታ
መጥውን።
ስለዚ ሕፍረት ኣብ መዓልታዊ

ምስጢርካ ተካፍሎ ሰብ ግና፡ ሓጋዚኻን
እሙንን ምዃኑ ፈለማ ኣረጋግጽ።
• ቂምታ ዘይምሓዝ፡
እዚ፡ ሰብ ዝገብረካ፡ ቅኑዕ
ወይ ምኽኑይ ከም ዝነበረ
እመን ማለት ኣይኰነን።
እቲ ዘድሊ፡ ሕኒን ክትብል
ተህልኾ ጸዓት ደው
ከተብሎን ከምኡ ምግባር
ዘለዎ ሃስያ ክትርደኦን’ዩ።
ይቕረታ
እንተ
ተሓቲትካ፡
ተቐቢልካ
ኣብቲ ዝተፈጸመ ጌጋ
ምምላስ
ኣወግድ።
ዝሓለፈ ሓሊፉ’ዩ ምባል
መብዛሕትና ንኣምነሉ’ዩ። ይቕረ ምባል
ዝኣምነሉ ሰብ’ውን ሒደት ዋላ ኣይኹን፡
ብግብሪ ዝፍጽሞ ግና ውሑድ’ዩ።

ቂም ሒዝና ንኻልኦት ይቕረ ክንብል
ዝከኣል ኣይኰነን። ይቕረ ዘይምባልና
ንዓና እምበር፡ ንኻልእ ኣይሃስን እዩ።
ርግጽ’ዩ ሕድገት ቀሊል ነገር ኣይኰነን።

ግዜን ሕልናን ዘድልዮ’ዩ። ሕድገት፡
ኣተሓሳስባኻ ምልዋጥ’ዩ። ውጽኢቱ
ከኣ፡ ጠቓሚ ምዃኑ ዘይከሓድ’ዩ።

ጥቕስታት ሕብራዊት ብርዒ
• “ብሉጽነት ብተግባር‘ዩ ዝረጋገጽ።” - ናፖልዮን ሂል
• “እምነት፡ ንመንፈስ ክንዮ ደረት ትርኢት ከም ዝጐዓዝ ይገብሮ።”- ዊልያም ኒው
ተን
• “ጽባሕና፡ ጋህዲ ንኸይከውን ዝዓግተና እንኮ ነገር፡ ናይ ሎሚ ምጥርጣርና እዩ።”
- ዘይተፈልጠ
• “ኣብ ህይወት ዝካየድ ኲናት፡ ኣብ ኣእምሮ’ዩ ዝጅምር።”- ኑቲፋፍ ኣመግብለቶር
• “ነቶም ኣቐዲሞም ዘንብዑኒ ነገራት ተመሊሰ እዝክሮም፡ ምኽንያቱ ስለ ዘስሕቑኒ።
ነቶም ዘስሓቑኒ ግና ኣይዝክሮምን፡ ምኽንያቱ ከንብዑኒ ስለ ዝኾኑ።”- ቮልቴር
• “ጣዕሳ መጥፍኢ ግዜ እዩ። ኣብ ሕሉፍ ግዜ እተፈጥረ፡ ግና ኸኣ ኣብ ሕጂ ኾይኑ
ዝሕንኵለካ ግናይ ኵነት እዩ።” - ማሪ ኢንገልብረይት
• “ዕላማ ናይ ህይወትና፡ ንዝገጥመና ፈታኒ ነገራት ቅኑዕ ምላሽ ክህብ ዝኽእል
ኣእምሮኣዊ ሰላም ዘውህበና ፈውሲ’ዩ።”- ማዘር ተሬዛ

ተኽሊ ዳፍኒ
ተኽሊ ዳፍኒ፡ ኣብ ኤውሮጳ፡ ኤስያን
ሰሜን ኣፍሪቃን ብብዝሒ ዝበቁል
ዓንባቢ ቆጥቋጥ ኮይኑ፡ ኣዝዮም ምኡዛት
ሽታ ዕንባባን ልዑል መርዚ ዘለዎም
ፍረታትን ኣለዎ።
እዚ ተኽሊ’ዚ ንጌጽ
ተባሂሉ ብልምዲ
ኣብ ናይ ፍዮሪ ባዞ፡
ኣብ ዘንቢልን ናይ
ፍዮሪ ታኒካታትን
ዝዓቢ
ዝውቱር
ተኽሊ’ዩ።
ሓደ
ዕማኾ
ናይ’ዞም
ቀያሕቲ ወይ ብጫ
ደቀቕቲ ፍረታት

ዳፍኒ ዝበልዕ ሰብ ኣፉን ውሽጢ
መዓናጡኡን ድሕሪ ምቅጻል ናብ
ዕውለት የእትዎ። ዝበዝሕ ግዜ ድማ
ናብ ሞት የምርሕ።

ኣገደስቲ ነጥብታት ብዛዕባ ተስፋ

ንኽህልው ምቹእ ባይታ ምፍጣር።
• ብሩህ ፍሽኽታ ምልጋስን ካልእ
ንሰባት ናባኻ ክቐርቡ ዝዕድም ባህሪን
ምፍታን።
• ምቾት ከም ዝስማዓካ ግበር፡ ነብስኻ

ንጥፈታትና ልዑል ኣሉታዊ ጽልዋ ካብ
ሃለዎ፣ ቀስ እናበልና ካብ መዓልቲ ናብ
መዓልቲ ንዘሳቕየና ሕፍረት ክንኣሊ
ክንጽዕር ይግባእ።

ንሕሉፍ ህይወትና ከም ድልዱል
መሰረት መጻኢና ንጠምቶ። ነቲ መሰረት
ኣመና ድልዱልን ጽኑዕን ንምግባሩ ከኣ
ተስፋ ዘለዎ ተወሳኺ ጻዕሪ ከም ዘድልየና
ክንዝክር ኣገዳሲ እዩ።
• ካልኦት ክርዅመሹ ስለ ዝረኣና
ፈሪሕና
ንድሕሪት
ክንጉተት
ኣይግበኣናን። ብኣንጻሩ ግን ንገዛእ ርእስና
ብዝግባእ ብምፍላጥ ንሕና መን ምዃንና፡
መንነትና ጋህዲ ንምግባር ከኣ ምስ ኩሉ
ዘጋጥመና ብድሆታት ብተስፋ ክንሰርሕ
ኣሎና።
• ተስፋውነትናን ሓጎስናን ምእንቲ
ክዛይድ ትርጉም ህይወትና ንምዕዛዝ

ንህይወት ካልኦት ክንሕሉ ግድን
ከድልየና እዩ።
• ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት
ንትስፉውነትና እንተድኣ ዓቂብናዮ፡ ኪኖ
ኣጋጢሙና ዘሎ ድቕድቕ ጸልማት፡
ድሙቕ ብርሃን ኣቐዲምና ብተስፋ
ክንርእዮ ኣሎና።
• ብዘጋጠመና ስዕረት ኣይንደሃል፡
ብተስፋ ካብ ጌጋና ተማሂርና፡ ዝተራቐቐ
ብልሓት ተጠቒምና ውድቀትና ናብ
ዓወት ክንቅይሮ ክንጽዕር ኣሎና።
• ወትሩ ዕዉታት ብምዃን ናይ
ህይወት ዕጋበት ከነስተማቕር፡ ንተስፋን
ትዕግስትን ካብ ህይወትና ኣይንፍለየን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ’የን። ንሓደ ቀደም
ፈታዊአን ዝነበሩ ሰብኣይ ሃንደበት ኣብ እንዳ
ውራይ ይረኽበኦም እሞ፡ ብደወን፡
“ኣቱም እቶም እምባየ ዲኹም ሓቀይ!?
ከመይ ትኾኑ’ለኹም? ኣዪዪዪ! ካን ከምኣ
ኢልኩም ብፈሲሕኩም ኣለኹም!?” በላኦም።
እንተኾነ ግን ንሶም ብሕማም ረሲዕ ተጠቒዖም
ስለ ዝነበሩ ከለልዩወን ኣይከኣሉን።
መሊሰን፡ “ኣቱም ጋጊኹምኒ ዲኹም?
ኪዱ...! ዓሰርተ ዓመት ከም ሓንቲ መዓልቲ
ዜርናስ ካን ከምዛ ምንም ዘየሕለፍና
ክትጋግዩኒ?” ኢለናኦም። መን’ሞ ይበልወን!
ወይ’ከ ሽዑ’ውን። ደሓር ግን እተን ቅድሚ
ሰለስተ ዓመት ዝዓረፋ በዓልቲ ቤቶም ድሮ
ከም ዝዓረፋ ረሲዖመንስ ንሰን መሲለናኦም፡
“ፈሊጠኪ ኣለኹ’ምበር፡ ኣይ እዛ መድህን
በዓልቲ ቤተይ እንዲኺ ግዲ!” በሉወን።
“ኣቱም መድህን ኣይኮንኩን። ኣነ ህድኣት
እየ። እታ ወዮ’ኳ ሎሚ ክምርዓወኪ ጽባሕ
ክምርዓወኪ እናበልኩም ጥንጥን ዘበልኩምኒ
ናይ ቀደም ፈታዊትኩም።” ብምባል
ከዘክራኦም ሃቀና።
“እንታይ ትብሊ ጓለይ! ድማ ከኣ ክምርዓወኪ
እብለኪ ነይረ’የ! ኣዪዪዪ!?”
“ኢህናይ ደኣ! ደሓር ሃንደበት እንታይ ከም
ዝወረደኩም ናብዘን መድህን ዝበልኩመን
ኬድኩም እምበር፡ ኣይ ንዓይ እንዲኹም፡
‘ክምርኣወኪ’የ! ክምርኣወኪ’የ!’
ትብሉኒ
ዝነበርኩም ግዲ!”
“በልስከ’ሞ ቅሩብ ንምዝካርኪ እንተሓገዘንስ፡
ክምርዓወኪ’የ ምስ በልኩኺ፡ ሽዑኸ
ተመርዕየኪ’ዶ ዋላስ ኣይተመርዓኹኽን!?”
ሽዑ እተን ሰበይቲ ብኽቱር ምግራም ዝኣክል፡
“ገደደ!!!” እናበላ ገዲፈናኦም እልይ በላ።
== == ==
ብልሕና ካብቲ ንሕና እንግምቶ ንላዕሊ
እዩ። ብልሕና ብምጥቃም ጥራይ ክፍታሕ
ዘይክእል ሽግር፡ ክስገር ዘጸግም መሰናኽልን
ክብጻሕ ዘይከኣል ደረጃ ህይወትን የለን።
ዕላማታት ምዕባለ ብመነጻጸሪ ብልሒ’ዩ
ኣነጻጺርካ ዝውቃዕ።
ብልሒ ኣእምሮና፡ ልክዕ ከም ጭዋዳታት
ኣካላትና’ዩ። ከምቲ ንምጥንካር ጭዋዳታት
ኣካላትና ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ክንገብር
ዘገድሰና፡ ብተፈጥሮ ንዝተዓደለና ብልሒ
ኣእምሮና ዓቂብና ተጠቀምቲ ብልሕና
ንኽንከውን’ውን ዘየቋርጽ ምብርራይ
ናይ ዕብየት ሓሳባት የድልየና። መጠን’ቲ
ዝተንቀሳቐስናዮን
ዝተመገብናዮን
ኢና እንተርር። መጠን’ቲ ንኣእምሮና
ብትምህርቲ ዘብሰልናዮን ኣብዚሑ ከም
ዝሓስብ ዝገበርናዮን ድማ ንበልሕ።
መጠን’ቲ ትምህርትና ንበስል። መጠን’ቲ
ግትኣተ-ትምህርትና ድማ ብልሕና
ይጎድም። ምስ ዘሎ ሕልኽላኽ ዓለማዊ
ህይወት፡ ትምህርቲ ከም መፍትሒ ዝኾነ
ይኹን ናይ መነባብሮ ብደሆ ካብ ዝቑጸር
መዋእላት ኣቑጺሩ ኣሎ።
ገዛእ-ርእስና ንቕሕትን ምህርትን
ክንገብራ ትምህርቲ እምበር ዕድመ
ኣይድርተናን’ዩ። ናይ ትምህርቲ ደረጃና
ሕጂ ባዕልና ከነማዕብሎ ንኽእል ኢና። ናይ
ነብሰ-ምዕባለ ዝተሓተ መምዘኒ ነብሰ-ምህሮ
ካብ ኮነ፡ ትግባረ ዕላማ ዕብየትና ብነብሰምህሮ ነሰንዮ። ንኽንደይ ዓመታት ኢና
ምዕቡላት ክንከውን እንደሊ? ንምሉእ
ዕድመና!? ዘይከኣል ኣይኮነን። ዕድመና
ምሉእ ዝዝርጋሕ ናይ ትምህርቲ ውጥን
ግን ከድልየና’ዩ።
ነብሰ-ምህሮ፡ ናይ ዝኾነ ይኹን ነብሰምዕባለ ዝደሊ ሰብ መሪሕ ዕላማ ክኸውን

ኣብ መደብካ ምጽናዕ
እዞም ሰብኣይ እዚኦምስ’ኳ ሕማም ረሲዕ
ሒዝዎም። ብዘይ ብኡ ከኣ እቲ ነገር ነዊሕ
ዓመታት ዝገበረ እዩ። ክንደይ ሰባትዶ
ኣየለናን ናብ ስራሕ ኢልና ንወጽእ’ሞ ኣብ
መገዲ፡ “ንዓ ሻሂ ንስተ” ዝብል ሰብ እንተ
ረኺብና ወዮ ንስራሕ ከም ዝወጻእና ረሲዕና
ምስቲ ሻሂ ንስተ ዝበለና ኬድና ብሓንቲ
ኩባያ ሻሂ መደብና ረሲዕና ንውዕል።
“ሎምስ ንገዛይ ኣስቤዛ ክገብር ብሹቕ ኣቢለ
ክሓልፍ’የ።” ኢልና ናብ ሹቕ ንብገስ’ሞ፡
ናብ ገለ ዝኣትዉ ፈለጥቲ እንተ ተማሊኦምና
ምስኣቶም ኣላጊስና እተን ዝሓዝናየን ንነግፍ።
ክንተኩብ ኢልና ዝተበገስና ናብ ምትዃብ፡
ክንዓርቕ ኢልና ዝነቐልና ናብ ምብኣስ፡
ንጽድቂ ኢልና ዝጀመርናዮ ንጠቕሚ
እንቕይሮኸ እቲ ፈለማ ዝተበገስናሉ ዕለማ
ስለ እንርስዖዶ ኣይኮንናን።
መዕለሊ ክኾነናሲ ሓደ ምሸት ኣብ ሓደ
ገዛ ከለና፡ ከምዚ ዝሰኸረ ዝመስል መንእሰይ
ነቲ ዘፈርፈር ናይ’ቲ ዝነበርናዮ ገዛ ግልህ
ኣቢሉ ከም ቅልቅል በለ’ሞ፡ ሽዑ ሓደ
ኣብ ማእከል’ቲ ገዛ ኮይኑ ምሉእ ምሸት
ከዕገርግረናን ክርብሸናን ዘምሰየ ካልእ ወዲ፡
“ሰይጣን ንዓ እቶ።” በሎ፡ እቲ ወዲ ሰይጣን
ግዲ ኮይኑ ሳጓኡ። እታ ምስ ኩሉ ዓሚል
እናተላኸፈ ተኸኽ ዘበላ በዓልቲ ገዛ ድማ
ነቲ፡ “ሰይጣን ንዓ እቶ።” ዝበለ ወዲ፡ “ኣብዚ
ዘለኻ ሰይጣን ውሒድካናስ ካልእ ሰይጣን
ድማ ክትጽውዕልና!” ብምባል ኮረየትሉ።
ሓደ ኣብቲ ጥቓይ ዝነበሩ ሰብኣይ’ውን፡
“ንሰይጣን’ሲ እቶ!” በሉ፡ ዘረባ’ቲ እቶ በሃሊ
ገሪምዎም።
ንሱ’ቲ ወዲ ግን ንውሽጢ ከይኣተወ ኣብቲ
ኣፍደገ ደው ኢሉ ከሎ፡ “ክስታይ’የ ደልየ
ነይረ። ገለ ዝበኣስ ሰብ እንተለኩም?” በርበረ
ዝመስላ ኣዒንቱ ፈጠጠጥ እናበለ ሓቲቱና።

ኣይመለስናሉን። “ኣታ ንዓኹም እንድየ
ዝበኣስ ሰብ ኣለኩም ድዩ የብልኩምን?”
ነታ ሕቶ ደጊሙልና። መን ግን ክምልሰሉ።
ደሓር፡ “ኢሂ ሰብኣይ የብልኩምን
ኩላትኩም ኣንስቲ ኢኹም? ሰብኣይ
ዘለኩም መሲሉኒ’ምበር ኩላትኩም ኣንስቲ
እንተኾይንኩምስ በሉ ደሓን?” ኢሉ ክኸይድ
ምስ ደለየ፡ እቲ ምሳና ኮይኑ ከዕገርግረና
ዘምሰየን፡ “ሰይጣን ንዓ እቶ።” ኢሉ
ዝጸውዖን ወዲ፡ “ኣብዚ ሰብኣይ የለን እንድዩ
ግን ንዓናይ ደሓን ዋላ ኣነ ክበኣሰካ’የ።”
ኢሉዎ ናብኡ ገጹ ወጺኡ ተተሓሒዞም
ከይዶምልና። “ኣድጊ ንኣድጊ እንተተዃደሩ
ኣስናን ነይሳበሩ!?” ድዩ ዝበሃል? ዒራ ኣየናይ
ስራሕን ኣየናይ መደብን ከይሰናኸሎም’ዩ
ኢልና ግዲ ኮይንና ንሕና’ውን ከነተዓርቖም
ብምባል ኣይሰዓብናዮምን።
“ኩሉኹም ኣንስቲ ኢኹም እንካ በለና።
እንተኾነስ ሓደ ሓደ ግዜ ካብ ምስ ከምኡ
ዝኣመሰለ ዘይጠቅም ሰብ ምብኣስ ሰበይቲ
ምዃን ደኣ ይሓይሽ እምበር።”
“ኣበይ ይከኣል እምበር ዋላ ኩሉ ግዜስ
ዘይትብሉ።”
“ግደፍዎ’ንዶ ኣንስቲ እንተንኸውን ደኣ
ቀደም’ዶ ዝሓዝና ሒዝና ኣኣብ ገዛና ኣቲና
ምስቶም ስድራና ንጻወት ኣይምሃለናን።
ኣየነይቲ ሰበይት’ስ ዶላ’ያ ገዝኣ ገዲፋ ከምዚ
ከማና ደገ-ደገ ክትብል መጻወቲ በዓል
ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ትኸውን?”
“ርኢኹሞስ እንዲኹም እንታይ ሩሕ’ዶ
ኣለዎ’ዩ። ድፍእ ተብሎ፡ ወዲቑ ይመውት።
ኣብዘይ ዕዳኻ ትኣቱ።”
ፈሪሕናዮ ኣብ ማይ ከም ዝኣተወት ኣንጭዋ
ኮይንና ኣስቅጥ ኣቢልና ከም ዘይጸናሕና፡
”ዒራ ከይዱ’ዩ ኣበይ ከይሰምዓና።” ዝዓይነቱ
ኩላትና ኣፍና ዘዝሃበና ተዛሪብና።

ንፍልጠት ምውፋይ

ኣለዎ። ኣብ ዛዕባ ነብሰ-ምህሮ፡ ንሕና ናይ
ገዛእ ርእስና ተማሃሮ ኢና። ገዛእ ርእስና
ድማ ናትና መምህር። ንገዛእ ርእስና ኣብ
ናይ ገዛእ ርእሳ ቤት-ትምህርቲ ኣእቲና
ከነማዕብላ እምበኣር ባዕልና ተማሃሮ ባዕልና
ኣስተምሃርቲ ክንከውን ይግበኣና። ሽዑ
ህይወትና ነቲ ዘስተምሃርናያ ምህሮ ብዝግባእ
ትመሃሮ። ትነብረሉ ከኣ።
ኣብ ዓውደ-ትምህርቲ፡ ህላውነት ናውቲ
ትምህርትን ሞያውያን መምህራንን
ናይ ግድን ኣይኮነን። ነቲ ዘለናዮ ስራሕ፡
ንመዋዕልትና ኮነ ንዓማዊልና ከም ናውቲ
ትምህርትን መምህራንን ክንጥቀመሎም
ንኽእል ኢና። ኣስተውዒሉ ዝመሃረሉ ሰብ
ደኣ ይርከብ እምበር፡ ስራሕ ንባዕሉ ዝለዓለ
ደረጃ ትምህርቲ እዩ። ካብ ስራሕ ዝዓቢ
ቤት-ትምህርትን መምህርን’ውን የለን።
ብዛዕባ እቲ ተዋፊርናሉ ዘለና ስራሕ
ዝተጻሕፉ መጻህፍቲ ወይ ካልኦት
ክንመሃረሎም እንኽእል ነገራት እንተለዉ፡
ኣብ ሓደ መዓልቲ እንተወሓደ ካብ 30 ክሳብ
60 ደቓይቕ ከነንብቦም ወይ ክንከታተሎም
ይግበኣና። ብዛዕባ ስራሕና ዝምልከቱ
መጻሕፍቲ ዘየለዉ እንተኾይኖም ወይ
ስራሕና ብመጽሓፍ መልክዕ ክንመራመረሉ
ዘጸግምን ዘይከኣልን እንተመሲሉ ድማ፡
ብዛዕባ ውዕሎና ከነሰላስለሉ ኣብ እንኽእል
ጽምው ዝበለ ቦታ ኮይንና፡ ቡን ወይ ሻሂ
እናሰተና ብዛዕባ ስራሕና መዓልታዊ ካብ
30 ክሳብ 60 ደቓይቕ ከነስተንትን ከም
ዝግበኣና ሊቃውንቲ ስነ-ልቦና ይመኽሩ።
ኣብ ውዕሎና ንዝነበሩ ብልጫታት ኮኑ
ድኻማት ከም መምህራን ሓሲብና ምስ
ውሽጣዊ ስብእናና ንከነዕልል ኣብ ዘኽእል

ኣስተንትኖ ክንጥሕል ይግበኣና።
ከም ተወሳኺ’ውን ንስራሕና ይኹን
ትምህርቲ ክኾኑና ንዝኽእሉ ሰባት
ብምዝካር፡ ‘ካብኣቶም እንታይ ክመሃር
እኽእል?’ ኢልና ንነብስና ንሕተት።
ከምቲ ዝተመጣጠነ መግቢ ንጥዕናና፡
ምንባብ ከኣ ንኣእምሮ’ዩ። ኣብ መዓልቲ
ሓንቲ ሰዓት እንተደኣ ኣንቢብና፡ ኣብ
ሰሙን ሓንቲ መጽሓፍ፡ ኣብ ዓመት ድማ
50 መጻሕፍቲ ነንብብ አለና ማለት’ዩ።
ከምኡ እናበልና’ሞ ንጸብጽቦ ኣብ ዓሰርተ
ዓመታት 500 መጻሕፍቲ ከነንብብ ኢና።
500 መጻሕፍቲ ዘንበበ ሰብ እንታይ ዓይነት
ብልሕን ናይ ኣመለኻኽታ ለውጥን ከም
ዘምጽእ ከኣ ፍሊጥ’ዩ። ... ኣይገርምን!!!
መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ፡ ሓደ
እኹል ሰብ ብገምጋም ትሕቲ ሓደ
መጽሓፍ ኣብ ዓመት የንብብ። እቲ 500
መጻሕፍቲ ዘንበበ እሞ ከኣ ምንባብ ጥራሕ
ዘይኮነስ ኣንቢቡ ዝተማህረሉ፡ ኣብ ልዕሊ’ዞም፡
“ኣብ ዓመት ትሕቲ ሓንቲ መጽሓፍ እዮም
ዘንብቡ።” ዝብሃለሎም ዘሎ ሕብረተሰቡ
ብዕብየቱ ጸብለል ክብሎም ድማ ግድን
ይኸውን። ደስ ዘብል መዘኻኸሪዶ ኮይኑና
ኣሎ ሓቀይ! ከመይ ደኣ!!! ኣብ መዓልቲ
ሓንቲ ሰዓት ብምንባብና ጥራይ፡ ኣብ ዓውደ
ስራሕና ቀዳሞት፡ ወነንቲ ብዙሕ ፍልጠት፡
ምሁራት ተባሂልና ኣብነታውያን ንምዃን
ንበቅዕ። ሕጂ’ውን ኣብ መዓልቲ ሓንቲ
ሰዓት እናንበብና ገዛእ-ርእስና ብምምዕባልና
ጥራይ፡ ትካልና እነዕቢ፡ ሰራሕተኛታትናን
መሳርሕትናን እነረጋግእ፡ ኣገልግሎትና
ነጽፍፍ፡ ዓማዊልና እነዕግብ፡ ሃነጽቲ
ሓሳባት እነመንጩ ንሓሳባትና ጥበብ

ወዮ ደኣ ለቢምና ዝበኣሶ ኣይረኸበን እምበር፡
ንሱ’ቲ ወዲ ኮነ ኢሉ’ዩ ክበኣስ መጺኡ
ነይሩ። ንሕና ድማ ከነዕርፍን ክንዘናጋዕን
እምበር ክንበኣስ መደብ ስለ ዘይነበረና ኢና
ትም ኢልና። ጽቡቕ ድማ ኢና ዝገበርና።
“ዝረግአ ጸባ ጠስሚ የውጽእ።” ድዩ ዝበሃል
ሓቀይ? ጠስሚ ተውጽእ እንተኾይንካ’ሞ
ከኣ ምርጋእ ገዲፍካ ዋላስ ዘይትድስክል።
ባእሲ ንኸምቲ ወድ’ቲ ዝኣመሰለ ደላይኡ
መዘናግዒ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ምኽንያቱስ
ተባኢስካ ምትህርራም፡ ማእሰርቲ፡ ነብስኻን
ስድራኻን ምጥማይ፡ ካብ ዕላማኻ ምስንኻል፡

እንተ ገይርካ ብሰላምካን ብደሓንካን ሰለል
እናበልካ እትኣወላ በቕሊ ከም ምርካብ
ስለ ዝሕሰብ’ዩ። ካልእ ከኣ በቕሊ ኩልና
ከም እንፈልጣ ካብቲ ብርግሒት ዝፍለጥ
ኣቡኣ ኣድግን ሓይሊ ዝመለለይኣ ኣዲኣ
ኣንስተይቲ ፈረስን እትውለድ መጽዓኛ እያ።
‘ኬፋ ኣል ችቾ ረቺቨ ኡን ካልቾ!’ ማለት፡
‘ምስጋና ኣድጊ ርግሒት!’ ዝበሃል’ውን
ፈረስ፡ ‘ኣነ ሓያል’የ’ ከይበለት፡ ንስለ ፍቕሪ
ኢላ ንርግሒት ኣድጊ ሳላ ዝተጻወረት’ያ
ከም መጽዓኛ መኳንንቲ እትምሰል በቕሊ
እትበሃል ኳዕናን እንስሳ ክትወልድ ዝኸኣለት’

ስድራኻ ላዕልን ታሕትን ምክልባት፡ ብኡ
ኣቢልካ ካብ ስራሕካ ምብኳር ምንም
ዘይክመስሎ ይኽእል’ዩ ንሓደ ስራሕ ዘይብሉ
ቦዘኔ። ንሓደ በዓል ስራሕን በዓል ዕላማን ግን
ብኣንጻሩ ኣዝዩ ከቢድ።
‘ዓቕሊ ዋጋ በቕሊ!’ ዝበሃል ምስላ ምሽ
ንፈልጥ ኢና ሓቀይ!? ከምቲ ዓቕሊ ዋጋ
በቕሊ ዝበሃል፡ ዋላ ንዓቕልኻ ዝፈታተን
ነገራት እንተ ኣጋጠመካ ስቕ ምባል
ዝመስልዎ የለን። ከምኡ ዝበሃል ከኣ ዓቕሊ

ንምባል’ዩ።
ስለዚ በዓል እከለ ናብ ክስታይ ከይዶም
እሞ ክስዕቦም ኢልና ምስ ዘይመካይድና
ከይከድና፡ በዓል ኩስቶ ድማ ይዘናግዑ
ኣለዉ’ሞ ምስኣቶም ክንዘናጋዕ ኢልና
ኣብ ዘይመደብና ክንኣቱ ክንብል ስራሕና
ከይፈታሕና፡ ከከም ዘጋጠመና ዘይኮነስ፡
ከምቲ መደብናን ዕላማናን ክንከይድ’ዩ
ዝግበኣና እሞ፡ ኣብቲ ዝመደብናዮ ክንጸንዕ
ኣኻእሎ ይሃበና።

ብዝተሓወሶ መገዲ ናብ ግብሪ እንትርጉምን
ተኣምራታውያን ሰባት ንኸውን።
ኣብታ፡ ‘ክትዕወት ትኽእል ኢኻ!’
እትብል ህብብቲ መጽሓፍ፡ እቶም ከንብቡ
ዘይክእሉን እቶም ከንብቡ እናኸኣሉ
ፈጺሞም ዘየንብቡን ፍልልይ ከም ዘይብሎም
ተሓቢሩ ኣሎ። ኣነ ድማ፡ ‘እቶም ኣዝዮም
ኣንበብቲ እሞ፡ ነቲ ዘንብብዎ ግን ፈጺሞም
ዘይመሃሩሉ ሰባት’ውን ካብዚኣቶም ዝፈሊ
ነገር የብሎምን።’ በሃሊ እየ።
እቲ ካልኣይ ኣብ ነብሰ-ምህሮ ዕዙዝ
ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ዝእመነሉ መገዲ፡
ምህሮ ብናይ ድምጺ መልእኽትታት’ዩ።
ሬድዮ፡ ብኣውድዮ ዝተዳለወ ኣስተምህሮታት
ኮነ መደረታት፡ ብፍላይ ነቶም ዝበዝሕ
ግዜና ኣብ ምምራሕ ማኪና እነሕልፎ ሰባት
ብዙሕ እዩ ዝሕግዘና። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም
ንኣብነት ሓደ ናይ ገዛ ማኪና ዝጥቀም ሰብ፡
ኣብ ሓደ ዓመት ብገምጋም ካብ 5001000 ሰዓታት ማኪና ይመርሕ። እዚ ኣብ
መዓልቲ ኣስታት 3 ሰዓታት እዩ ዝኸውን።
ፍርቂ ሰዓት ካብኡ ንምስማዕ ትምህርታዊ
መደረታት እንድሕር ተጠቒሙሉ፡ ኣብ
ማኪናኡ ብዘጥረዮ ትምህርቲ ጥራይ ሓደ
ኣዝዩ ምሁር ሰብ ይቕየር። ንማኪናና
ከም ተንቀሳቓሲት ቤት ትምህርቲ ገይርና
ንሕሰባ። ኣብ ማኪናና ክንረኽቦ እንኽእል
ናይ ድምጺ ኣስተምህሮ ንብዙሓት ተኣምረ
ፍልጠቶምን ንቕሓቶምን ብኡ ኣቢሉ ድማ
ተኣምረ ዕብየቶም ክኸውን ከም ዝኸኣለ
ነስተውዕል እሞ፡ ኣብ ማኪናና ኣቲና ሞተር
ክንውልዕ ከለና፡ ማዕረ ማዕሪኡ ትምህርታዊ
መደረ ምውላዕና’ውን ነረጋግጽ። ኣብ
ዓውደ ትምህርቲ ናይ ድምጺ ኣስተምህሮ፡
ድሕሪ ናይ ወረቐት ኣስተምህሮ እቲ ዝዓበየ
ርኽበት ከም ዝኾነ’ዮም ሊቃውንቲ ስነ-

ምምህርና ዝዛረቡ።
ነብሰ-ምህሮ ኣብ ዕብየት መነባብሮ ዓቢ
ተራ ኣለዎ። ብዘይ ነብሰ-ምህሮ ዋላ’ውን
ዓበይቲ ክንከውን እንተበቓዕና፡ ኮይኑ ግን
ንዕብየትና ብዝግባእ ክንዕቅቦ ኣይንኽእልን
ኢና።
ፍልጠት ምንጪ ኩሉ ዕብየት እዩ።
ብፍልጠት ዝበሰለ ኣእምሮ ንጸልማት
ዘብርህ፡ ንዅርኳሕ ዘለስልስ ዓቕሚ ኣለዎ።
ፍልጠት እንተለና ዓወታት እነፈልፍለሉ
ምንጪ ንምርካብ ዘድክም ጥልቀት
ምኹዓት ኣየድልየናን እዩ። ብፍልጠት
ዝተሃንጸ ኣእምሮ ስለ እንውንን፡ ኩሉ ናብ
ደረጃ ዓበይቲ ከሰጋግረና ዝኽእል ናይ
እቶት ትካላት ኣብ ኣእምሮና ክንሃንጽ
ንኽእል።
ንሕና፡ ሓንትስ ፍልጠትና ንምዕባይ ጥራይ
ደኣ ንስራሕ እምበር፡ ንድሕረት ምስ ኩሉ
ኣደራዓታ ከነባህራር ኢና። ኣብዚ ዘለኻዮ
ምዕቡል ዘመን፡ ፍልጠት ንምምእራር ከም
ናይ ቆሎ ተማሃራይ ባሕርን ጣሕርን
እንብለሉ ኣብነት የለን። ጎኒ ጎኒ ስሩዕ
ንጥፈታትና ካብ 3-10 ኣዋርሕ ዝወስድ
ብግብራዊ መረዳእታታት ዝስነ ትምህርቲ
ብምክትታል ጥራይ፡ እንደልዮ ሞያዊ
ፍልጠት ክንውንን ንኽእል ኢና።
ከም’ቲ ሮበርት ኪዮሳኪ “ክእለትናን
መሃዝነትናን ንምዕባይ ኣበርቲዕና ምስ
እንሰርሕ፡ ኩሉ ሕጽረታትና ብቕጽበት
ይውገድ።” ዝበሎ፡ ንሕና ብወገንና’ውን
ነዚ ናይ ሮበርት ኪዮሳኪ ኣበሃህላ፡
“ፍልጠት፡ ብሰንኪ ድሕረት ንዝመጽእ
ድኽነት ክንዮ ሓጹር ደርብዩ፡ እቲ ድኽነት
ዳግማይ ንኸይምለሰና ጽኑዕ ዕርዲ ኮይኑ
ዝከላኸል ናይ ህይወትና ዋሕስ እዩ።”
ኢልና ክንትንትኖ ንኽእል ኢና።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ቤት-ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ ማእከል
ኣስመራ
ከሳሲት ዘቢባ ዩሱፍ እድሪስ፡ ተኸሳሲ
ኑርዲን ዓብዱ ኑርሑሴን ናይ ሓዳር
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን13/10/22 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል
ኣስመራ
ስመይ ኤደን ጸሃየ ዘርኤ ምባል ተሪፉ፡
ኤደን ገብረእየሱስ ወልደሚካኤል
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/9/22 ኣብ ቤ/ፍ
5ይ መጋባእያ ቁ.39 ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣልማዝ ኣረፋይነ ሃብተ፡ ተጸዋዕቲ
1. ኣስመረት ኣረፋይነ 2. ሰምሃር
ዮውሃንስ 3. መኮነን ኣረፋይነ 4.
ኣልማዝ ኣረፋይነ 5. መብራህቱ ሓየሎም
(ወኪል ይርጋኣለም ኣረፋይነ) 6. ዮኤል
መብራህቱ (ኤልሳ ኣረፋይነ) ተጸዋዕቲ 1.
ሳሮን ዮውሃንስ 2.ኣታኽልቲ ዮውሃንስ
3.ራህዋ ዮውሃንስ 4.ማክዳ ዮውሃንስ
ናይ ተቓውሞ
ክሲ ቀሪቡልኩም
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ን4/10/22 ኣብ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ
ቁ.41 ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም ጉዳይ
ኣብዘየለኽምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል
ከተማ
ኣቶ ትርፈ መዓሾ ገብረሚካኤል፡
ብዓልቲ-ቤተይ ገነት ገብረማርያም
ወልዱ ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ከኣ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/9/22 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ኣቶ ኤፍረም እመሃጽየን ከበዶም፡ ኣቦይ
እመሃጽየን ከበዶም ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/9/22 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲ ኣቶ ሳልማን ሲዒድ ናስር፡
ተኸሳሲት ወ/ሮ ዘይነብ ጀማል በሺር
ናይ ሽም ምትሕልላፍ ክሲ ቀሪቡልኪ
ስለዘሎ፡ ን15/9/22 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኽሉ
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ጳውሎስ የማነ
በርሀን ተኸሳሲ ኣቶ መሓመድ ሳልሕ
ኣሕመድን ናይ ሽም ምትሕልላፍ
ክርክር ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪል ን23/8/22 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ
ከሳሲ ኣቶ ሰለሙን ገብረዝጊ ንጉሰ፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ሓድሽ ኣለም ኣደል ደስታ፡ ግምት
ክሲ 95.000.00 (ቴስዓን ሓሙሽተን
ሽሕ) ናቕፋ ብስሙ ዝተመዝገበት
ዓይነታ ኪያ ሰሌዳ ቁጽሪ ሰሌዳ ER-

1-A-0406 ቁጽሪ ቻሲ KNEFC
524155375543 ዝኾነት ናይ ገዛ ማኪና
ናብ ሽመይ ከየመሓላለፈለይ ኣድራሻ
ስለዝጠፈኣኒ ይጸወዓለይ ስለዝበለ፣ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን10/10/22 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል
ወ/ሮ ለተብርሃን ገብራይ ገ/ገርግሽ፡ በዓልቤተይ የሴፍ ኣብርሃም ነጋሲ ስለዝዓረፈ፡
ኣነ ምስ 12 ደቅና ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን14/9/22 ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ
ጓዕዳድ
ወ/ሮ ኤልሳ ርእሶም ሃብተሚካኤል፡
ኣደይ ወ/ሮ ጽገወይኒ ወልደዳዊት ተስፋ
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 9 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/9/22 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሸከቲ
ኣቶ ሰለሙን ገብረመስቀል ገብራት፡ ኣደይ
ወ/ሮ ሌተሱስ ሃብተ ጭሩም ስለዝዓረፈት፡
ኣነ ምስ 2 ህልዋት ኣሕዋተይ 1 ስዉእ
ተተካእቲ 2 ደቁ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/8/22 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወኪ
ኣቶ ገዘህኝ ገብረስላሴ፡ ወላዲና ገብረስላሴ
ዑንትራ ሓንጣል ስለዝዓረፈ፡ ንሕና 5
ደቆም ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/9/22 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ድርኮ ንኡስ ዞባ
እምኒ ሓይሊ
መ/ም ኣረፋይነ ሓድሽ ኣብርሃ፡ ሓፍትና
ጸሃይነሽ ሓድሽ ኣብርሃ ስለዝዓረፈት፡ ንሕና
4 ኣሕዋት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/9/22
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ምነ
ከሳሲት ወ/ሮ ፍረወይኒ ፍስሃ፡ ተኸሳሲ
ጃቫን ኣብርሃለ ወልደሚካኤል፡ ናይ ሓዳር
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን15/9/22 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ።
ፍቓዱ ፍትዊ ገ/ዝግሄር፡ በዓል-ቤተይ
ድራር ናይዝጊ ጊለይ ስለዝተሰወአ፡
ኣነ ምስ 4 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን10/11/22 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲያቕነ
ከሳሲ ኣቶ ብርሃነ ኣስገዶም ዑቕባሚካኤል፡
ተኸሳሲት ወ/ሮ ምልእተ ዑቕባማርያም

ኣነ ወ/ሮ ገብርኤላ ገብሩ ሰለሙን ዝተባሃልኩ፡ ካብ ኣሞይ ነ/ሪት ኢታይ ስላስ ሰለሙን
ብለበዋ ዝረኸብኩዎ ገዛ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 8 ምም 13 ኣብ ቤ/ጽ/ኮሚሽን
ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 102531 መወከሲ ቁጽሪ 124559 ዝተመዝገበ ናብ
ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝኾንኩ፡ ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ
ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ወ/ሮ ገብርኤላ ገብሩ ሰለሙን
ኣነ ምሕረት ኣብርሃም ኣርኣያ ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 4 ምም 10
(ምም/ን/ዞባ ጐዳይፍ) ጐደና ተጋደልቲ ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር
ወረቐት 103778 መወከሲ ቁጽሪ 127543 ብስም ወለደይ ነፍ.ኣቶ ኣብርሃም
ኣርኣያን ነፍ.ወ/ሮ ምልእተ ገብረታትዮስን ተመዝጊቡ ዋንነቱ እተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ገዛ ወለደይ ብሂወት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ካብቲ ጠቕላላ ስፍሓት እቲ 136.5
ት/ሜ 2+ ክፍሊ ገዛ ዘጠቓለለ ብውህብቶ ስለዝሃቡኒ፡ ነቲ ብውህብቶ ዝሃቡኒ ስም
ዋንነት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ እዚ ምልክታ እዚ
ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን የቕርብ።
ምሕረት ኣብርሃም ኣርኣያ

ሃንሰ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡
ን30/8/22 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ሓጋዝ
ስመይ ኣላይት ኣቡበከር ጅምዕ ምባል
ተሪፉ፡ ለይላ ኣቡበከር ጅምዕ ሓሰን
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/9/22 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ ዃላ

ልያ ከሰተ፡ ስም ኣቦይ ከሰተ ምባል ተሪፉ፡
ልያ ቀሺ ተከስተ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/9/22
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ/ባ ተሰነይ
ስመይ ሰሚር ሙኒር መሓመድ ምባል
ተሪፉ፡ ሰሚር ኒመሪ መሓመድ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፡ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/9/22 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ምስጋና

ብሞት ኣዝየ ዘፍቅራ ክብርቲ ብዓልቲ- ቤተይ
ወ/ሮ ንግስቲ ገብረእግዚኣብሄር ገብረስላሴ
ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽኩ፣ ኣብ
ሕማማ ዝበጻሕኩምና፡ ኣብ ግዜ ዕረፍታ ንዓዲ
ብምኻድ ዘቓበርኩምናን ብኣካልን ብቴሌፎንን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብን
ፈተውትን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
ብዓል ቤታ መም.ተወልደብርሃን ገ/ስላሴ ምስ ሓፍታ ወ/ሮ ኣለማሽ ገ/እግዚኣብሄር
ደቃን ኣሕዋታን ምሉኣት ስድራ ቤትን
እታ ካብ ብዓል ቤተይ ነ/ሄር ያቆብ ኣብርሃ ልጃም ብውርሻ ዝረኸብናያ ታክሲ
ቁ.ሰሌዳ ER-3A3785 ቁ.ቻሲ JTDRV42 E9C9020130 ብንግዲ ፍቓድ
ቁ.ASL00040766 መዝ/ቁ ASR00037717 ዝኾነት ፍርቂ ናይዚኣ ብጽሒተይ
ኮይኑ፡ እቲ ፍርቂ ብጽሒት ደቀይ፡ ሄለን፡ ሮቤል፡ ናሆም፡ ቶማስ፡ ሽዕበት፡ ሂማን፡
ብዕለት 04/1/2018 ብመዝ/ቁ.7/2018 ኣብ ቅድሚ ሬጅስትራር ቤት ፍርድን 4+
መሰኻኽርን ብውህብቶ ስለ ዝሃቡኒ፡ ከምኡ’ውን እቲ ሓደ ወደይ ልጃም ብዕለት
20/02/2018 ብመዝ/ቁ.84/2018 ኣብ ቅድሚ ሬጅስትራር ቤት ፍርድን 4+
መሰኻኽርን ብጽሒቱ ብውህብቶ ስለ ዝሃበኒ፡ ናብ ስመይ ክቕይራ ሕጋዊ ዋንነት
ከውጽኣላ ስለ ዝደለኹ፡ ነዚ ዝቃወም እንተሎ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ
ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ
ሚ/ሪ መጐዓዝያን ፍቓድ ዋኒንን ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣስካሉ ክብሪ ነጋሲ
ኣነ ኣመልካቲት ኣብ ከተማ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ 4 ኣስመራ ከባቢ ዲፓዚቶ ዚፕ
ኮድ ኣርባዕተ ኣስመራ 1A137 ቁጽሪ ፓርሰል ASD00008517ጐደና 137 -44
ቁጽሪ ገዛ 19 ኣብ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ቤት ጽሕፈት ካዳስተር
ብቝጽሪ መለለዪ ንብረት 1BRASMO15545 ብስም ዓንደመስቀል ኡነቴን
ወልደልኡል ኡኔተ ዝተመዝገበ ናብ ስመይን ኣርባዕተ ደቅናን ማለት 1. መርሃዊት
2. ሰላም 3. ትርሓስ 4. ሙሴ ከመሓላለፍ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ኣብ
ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት
ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳተርን ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡ ናብ
ስመይን ስም ደቀይን ከሰጋግር ምዃነይ የፍልጥ።
ወ/ሮ ለምለም ገብረንጉስ ተስፉ

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ
ማሕበር ደምበ ሰምበል ዝውንኖ ኣብ ቀጽሪ ደምበ ሰምበል ዝርከብ ትካል ኣገልግሎት
ኢንተርነት፡ ንወሃቢ ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣወዳዲሩ ብምምራጽ ኣብ ውዕል ክኣቱ
ስለዝደለየ፡ ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ረቛሒታት
1. ፍቓድ ዋንነት ኢንተርነት ካፈ፡ ናይ ማሕበር ደምበ ሰምበል ምዃኑ ተወዳደርቲ
ክፈልጡ ይግባእ።
2. ፎቶ ኮፒ ታሴራን ከምኡ’ውን ኣብዚ ዓውዲ’ዚ ዝነጠፎ ዝኾነ ሰነድ እንተሎ
የቕርቡ።
3. ተጫረትቲ ዘይምለስ 100 ናቕፋ ብምኽፋል ሰነድ ጨረታን ቀንዲ መወከሲ
ኩነት (Terms of reference) ይወስዱ።
4. ጨረታ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ን10 ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ
ኣብ ናይ ስራሕ መዓልቲ፡ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ’ውን ሕጋውያን
ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤ/ጽሕፈት ማሕበር ደምበ ሰምበር (After Servvice) ይኽፈት።
ንተወሳኺ ሓበሬታ፡- ኣብ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ደምበ ሰምበል (After Service)
ብምምጻእ ወይ ብቑጽሪ ስልኪ 150456 ብምድዋል ምውካስ ይከኣል።
ማሕበር ደምበ ሰምበል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ጨረታ ብኸፊል ወይ ብምሉእ
ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ቤት-ጽሕፈት ማሕበር ደምበ ሰምበል ኣስመራ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱ

ኣብ ከተማ ከረን ንዝኽሪ ገዲም ስፖርተኛ
ከራር ኣድም ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት
ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ፡
ብናይ ፍርቂ ፍጻመ ግጥማት ቀጺሉ።
ጋንታታት ኣልሳሕልን ዓንሰባን ድማ ኣብ
ልዕሊ መጋጥምተን ገዛባንዳን ኣልሂላልን
ዓወት ብምምዝጋብ ናብ ዝቕጽል ናይ ፍጻመ
ጸወታ ከም ዝሓለፋ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን
ኩዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ ሓቢሩ። ኣብቲ ብረቡዕ
ዝተኻየደ ቀዳማይ ጸወታ፡ ኣልሳሕል ንገዛባንዳ
4 ብ 3 ዝኾነ ውጽኢት ክትስዕራ እንከላ፣
ዓንሰባ ድማ ንኣልሂላል 3 ብ 2 ረቲዓታ።
ግጥማት ሻምፕዮን ቀዳማይ ድቪዥን
ከተማ ከረን’ውን ቀጺሉ ኣሎ። ፈለማ
ጋንታታት ኣሕዋትን ደንደንን እየን
ተራኺበን። ካብ ዩኤል ጎይትኦምን ኣዶናይ
ሃብትዝጊን ክልተ ሸቶታት ዝረኸበት ደንደን
ድማ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ኣሕዋት ናይ 2
ብ 1 ዓወት ኣመዝጊባ። ዓሊ ራኪ ነታ ካብ
ስዕረት ዘይተናግፍ ሸቶ ኣሕዋት ዘመዝገበ
ተጻወታይ እዩ።
ኣብቲ ናይቲ ዕለት ካልኣይ ጸወታ፣ ዳርሰላም
ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ሓሸላ ናይ 2 ብ 1
ዓወት ኣመዝጊባ። ኢብራሂም ዳዉድን ኣቤል
ዘርእሰናይን ንዳርሰላም ሸቶታት ከመዝግቡ
ከለዉ፣ ሜሮን የማነ ድማ ንጋንትኡ ሓሸላ
ኣብ መበል 90 ደቒቕ ሸቶ ኣመዝጊቡ።
ኣብ ካልእ ጸወታታት ካብ ሜሮን መንግስቱ
ክልተ ሸቶታት ከምኡ’ውን ካብ ሩኒ ሙሴ
ሓንቲ ሸቶ ዝረኽበት ባርካ ኣብ ልዕሊ
መጋጥምታ ላልምባ 3 ብ 1 ተዓዊታ። ነታ
ናይ ላልምባ ሸቶ፣ ፊልሞን ገብረትንሳኤ ኣብ
መበል 23 ደቒቕ ብመገዲ ፍጹም ቅላዕ
መቕጻዕቲ’ዩ ኣመዝጊቡዋ። ኣብ ካልኣይ

ዓንሰባ፡ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ይቕጽል

ጸወታ ናይቲ ዕለት ጋሽን መስከረምን ብናይ
ሓባር ዓወት 1 ብ 1 ተፈላልየን። ፍትሒ
ሓሰባላ ናይ ጋሽ፣ ከምኡ’ውን ኤፍሬም
ገብረመድህን ናይ መስከረም ሸቶ ዘቝጸሩ
ተጻወትቲ እዮም።
ግጥማት ሊግ ዓንሰባ’ውን ዝሓለፈ ቀዳምን
ሰንበትን ብዝተኻየዱ ጸወታታት ቀጺሉ ነይሩ።
ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ጸወታ፣ ኣብ
ክልቲኡ እብረ ናይቲ ግጥም ሓሓንቲ ሸቶ
ዘመዝገበት ደሴት ንኣልሳሕል 2 ብ 0 ብዝኾነ
ውጽኢት ኣሰኒፋታ። ደሴት ብመንገዲ ፍጹም
ቅላዕ መቕጻዕቲ ካብ መሰረት ምሕረትኣብ
ኣብ መበል 20 ደቒቕ ከምኡ’ውን ካብ ነቢይ
ኪዳነ ኣብ ምዝዛም እቲ ጸወታ ኣብ መበል
90 ደቒቕ’ያ ነዘን ሸቶታት ኣመዝጊባ። ኣብ
ካልኣይ ጸወታ ድማ፣ ኣብ ቀዳማይ እብረ
ጸወታ 2 ብ 0 መሪሓ ንዕረፍቲ ዝወጸት
ኣልነስር ነታ ካብ ካልኣይ እብረ ሓንቲ ሸቶ
ዝረኸበት ገዛ ባንዳ 2 ብ 1 ስዒራታ። ዑመር
እድሪስን ቤንሁር ኣማኑኤልን ነተን ናይ
ቅድሚ ዕረፍቲ ሸቶታት ኣልነስር ከመዝግቡ
ከለዉ፣ ኣቤል ሃብተ ኣብ መበል 75 ደቒቕ

ንጋንትኡ ገዛ ባንዳ ሸቶ ኣቝጺሩ።
ብሰንበት ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ድማ፣ ብናይ
ኣልሂላልን ኢትዓብርን ግጥም እዩ ፈሊሙ።

ሃገርና ልዑል ብምዃኑ፡ ኩሎም
ሰልጠንቲ ብተገዳስነት ክከታተልዎ
ተላብዩ።
ኢንስትራክተር ኣህጉራዊ ፈደረሽን
ኵዕሶ መርበብ ኣሰይድ ሺሃብ
ኣልዲን ብወገኑ፡ ብሃገራዊ ፈደረሽን
ኵዕሶ መርበብ ኤርትራ ንዝተገብረሉ
ኣቀባብላ
ብምምስጋን፡
ንዘለዎ

እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ንኣጥቃዓይ
ስጳኛዊት ባርሰሎና ፔረ ኤምሪክ
ኣቡሙያንግ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ
ንምምጻእ ዝርርብ ምጅማራ ንብዙሓት
ወገናት ኣገሪሙ። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቶማስ
ቱቸል ዋላ’ኳ ኣቐዲሙ ንረሂም ስተርሊን
ካብ ማንቸስተር ሲቲ እንተዓደጎ፡ ድሕሪ
ምውጻእ ሉካኩ ግን መስመር መጥቃዕቱ
ዝያዳ ንምድልዳል ይሰርሕ ከም ዘሎ’ዮም
ምስቲ ኣሰልጣኒ ቅርበት ዘለዎም ወገናት
ዝገልጹ።
ቶማስ ቱቸልን ኣቡሙያንግን ኣቐዲሞም
ኣብ ዶርቱሞንድ ብሓባር ጽቡቕ ናይ
ጸወታ ግዜ ከም ዘሕለፉ ይፍለጥ።
ባርሰሎና ነዚ ጋቦናዊ ኣጥቃዓይ ንሽዱሽተ
ወርሒ ጥራይ ተጠቒማ’ያ ናብ ዕዳጋ

ሃብታም ናይ ስልጠና ተመኩሮ ናብ
ሰልጠንቲ ብምስግጋር ኣብ ኩሉመዳያዊ ዕብየት ኵዕሶ መርበብ
ኤርትራ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ
ንምግባር ድሉው ምዃኑ ገሊጹ። እቲ
ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ኣሰልጠንቲ
ስልጠና፡ ክሳብ 8 ነሓሰ 2022 ብክልሰ
ሓሳብን ግብርን ተሰንዩ’ዩ ክወሃብ።

ሃገራዊ ውድድር ባይታ ቴኒስ ትሕቲ ዕድመ ይካየድ ኣሎ
ብሃገራዊ
ፈደረሽን ቴኒስ ባይታ
ተወዲቡ ንህጻናትን ትሕቲ ዕድመ
መንእሰያትን ዘሳተፈ ናይ ክሊ ዕድመ
12-14 ከምኡ’ውን ትሕቲ 16 ዓመት
መንእሰያት ሃገራዊ ውድድር ባይታ
ቴኒስ ካብ 30 ሓምለ 2022 ጀሚሩ ኣብ
ሜዳ ክለብ ቴኒስ ቤት-ገርግሽ ይካየድ
ኣሎ።
ኣብዚ ካብ ሓሙሽተ ዞባታት
ዝተዋጽኡ 30 ደቀ ኣንስትዮ ዝርከባኦም

60 ተወዳደርቲ ዝሳተፍዎ ዘለዉ ሃገራዊ
ውድድር፡ ተካእቲ መንእሰያት ናይ
ውድድር ባይታ ረኺቦም በቲ ዓውዲ
ክዓብዩን ካብ ውሽጢ ሃገር ሓሊፎም ኣብ
ዞባውን ኣህጉራዊን ውድድራት ንሃገር
ዝውክሉ ብሉጻት ተወዳደርት ክፈርዩሉ
ትጽቢት ከም ዝግበረሉን ይሕበር። እዚ
ውድድር ካብ ዞባታት ዘምጹ ናይ
ክልቲኡ ጾታ ተወዳደርቲ ይሳተፍዎ ከም
ዘለዉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።

ብመንገዲ ሳይሞን ክፍለዝጊ ዘመዝገበታ
ሸቶ መሪሕነት ክትሕዝ በቒዓ ዝነበረት
ስቴላ ንዕረፍቲ 1 ብ 0 መሪሓ ክትወጽእ
ከላ፣ ኣብ ካልኣይ እብረ ዝተበራበረት
ዓንሰባ ድማ ካብ ብሉጽ ተጻወታይ ናይቲ
ዕለት ዜዳን ሮሞዳን ክልተ ሸቶታት፣
ካብ ዓድል መሓመድን መሓመድኣማን
ዑስማንን ድማ ነፍስ ወከፎም ሓንቲ ሸቶ
ኣመዝጊቦም።
ኣብ ምዝዛም ናይ ነፍስ ወከፍ ዕለት
ድማ ብፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ
ዝተዳለወ ንብሉጽ ተጻወታይን ክልተ
ደያኑን (ማእከላይን ናይ መስመርን) ናይቲ
ዕለት ዝወሃብ ሽልማት ብመገዲ ናይ ክብሪ
ዕዱማት ተዓዲሉ።

ቸልሲ ምስ ኣቡሙያንግ ትዘራረብ

ስልጠና ካልኣይ ደረጃ ኣሰልጣንነት ኵዕሶ መርበብ ይወሃብ ኣሎ
ሃገራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ መርበብ
ኤርትራ ምስ ኣህጉራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ
መርበብ ( FIVB) ብምትሕብባር
ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ኣሰልጣንነት
ስልጠና ( FIVB Level 2 Coachiing course) ካብ ትማሊ 4 ነሓሰ
2022 ጀሚሩ ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ
ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ይህብ
ከም ዘሎ ህዝባዊ ርክባት ኮምሽን
ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓቢሩ።
ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ካብ መላእ
ሃገር
ንዝተዋጽኡ
ሓሙሽተ
ደቀንስትዮ ዝርከባኦም 27 ኣሰልጠንቲ
ብኢንስትራክተር FIVB ኣሰይድ
ሒሃብ ኣልዲን ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና፡
ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ
መርበብ ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል
ተኽለሚካኤል ኣብ ዘስመዖ መኽፈቲ
ቃል፡ እዚ ስልጠና ኣገዳስነቱ ኣብ
ዕብየትን ተወዳዳርነትን ኵዕሶ መርበብ

ኣብዚ ብክልተአን ጋንታታት ብዝሒ
ሸቶታት ዝተራእየሉ ግጥም፣ ኢትዓብር
ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ኣልሂላል 5 ብ 4
ተዓዊታ። ኣሚር ጀማል ናይ ኢትዓብር
ንጋንትኡ ሃትሪክ ክሰርሕ ከሎ፣ ኣንዋር
ሳልሕን ሳይሞን ኣማኑኤልን ንዝተረፋ
ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቦም። ናይ ኣልሂላል
ሸቶታት ብመገዲ ኣሚር ስዒድን ናትናኤል
ፍራይን ኣብ ቀዳማይ እብረ፣ ከምኡ’ውን
ክልተ ሸቶታት ካብ ሜሮን ገብረመስቀል
ኣብ ካልኣይ እብረ ዝተመዝገባ እየን። ኣብ
ካልኣይ ጸወታ ናይቲ ዕለት ድማ፣ ዓንሰባ
ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ስቴላ ካብ ድሕሪት
ተበጊሳ ብገፊሕ 4 ብ 1 ዝኾነ ውጽኢት
ተዓዊታ። ኣቐዲማ ኣብ 8ይ ደቒቕ

እቲ ሃገራዊ ውድድር ብዝተፈላለዩ
ናይ መጻረዪ ውድድራት ክካየድ ድሕሪ
ምቕናይ ሰንበት 7 ነሓሰ 2022 ፍጻሜ
ዝረከብ ኮይኑ ኣፍቀርቲ’ቲ ዓውዲ
ኣብ ሜዳ ክለብ ቤት-ገርግሽ ብምኻድ
ነቶም ጽባሕ ኣብ ዞባውን ኣህጉራዊን
ውድድራት ሃገር ከጸውዑ ትጽቢት
ዝግበረሎም ተካእቲ ስፖርተኛታት
ከተባብዑ ሃገራዊ ፈደረሽን ባይታ ቴኒስ
ኤርትራ ጻውዒቱ የቕርብ።

ተውርዶ ዘላ። ኣብ ለካቲት ናይዚ ዓመት
ካብ ኣርሰናል ናብ ባርሰሎና ዝተሰጋገረ
ኣቡሙያንግ፡ ኣብ ኑ ካምፕ ክጸንሕ
ልዑል ድሌት’ኳ እንተሃለዎ፡ ጋንታኡ ግን
ኣብዚ ክራማት ኣማኢት ኣሽሓት ገንዘብ
ኣፍሲሳ ንዝዓደገቶም ሓደሽቲ ተጻወትቲ
ንምምጋብ ክትሸጦ ከም ዝተገደደት’ዩ
ዝሕበር።
ኣብ መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ
ኤውሮጳ ጽቡቕ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ
ዝእመነሉ ኢጣልያዊ ፋብሪዚዮ ሮማኖ
ዋላ’ኳ ሓለፍቲ ቸልሲ ነዚ ተጻዋታይ
ንምዕዳግ ክንደይ መጠን ገንዘብ ከም
ዝኸፍሉ እንተዘይሓበሩ፡ ድሮ ግን ምርድዳእ
ፈጢሮም ከም ዘለዉ’ዩ ኣብ ማሕበራዊ
መራኸቢታት ጽሒፉ ዘሎ። ሓድሽ ወናኒ
ቸልሲ ቶድ ቦህሊ ነዛ ጋንታ ንምድልዳል
ዝተሓተቶ መጠን ገንዘብ የፍስስ ከም
ዘሎ’ዩ ዝሕበር። በዚ ኸኣ ድላይ ቶማስ
ቱቸል እንተደኣ ኮይኑ ንኣቡሙያንግ
ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምምጻእ ከም
ዘይቃወሞ ይግለጽ። ንሱ፡ ንፖላንዳዊ
ሮበርት ልዋንደውስስኪ ንምፍራም ዝገበሮ
ጻዕሪ ክሰልጦ ብዘይምኽኣሉ’ዩ ሓለፍቲ
ዕድጊ እታ ጋንታ ናብ ኣቡሙያንግ ክኸዱ
ዝተገደዱ።
ልዋንደውስኪ ምስ’ዚ በዓል ጸጋ
ጽቡቕ ዝርርብ ጀሚሩ’ኳ እንተነበረ፡
ኣብ መወዳእታ ግን ብ42.5 ሚልዮን
ፓውንድ ናብ ባርሰሎና ክኸይድ ከም
ዝኸኣለ ኣይርሳዕን። ቸልሲ ናይ ኤምሪክ
ኣቡሙያንግ መስርሕ ምስግጋር እንተደኣ
ሰሊጥዋ፡ ብጉዳይ ሮበርት ልዋንደውስኪ
ዘሕምም ከም ዘይብላ ተንተንቲ ግጥማት
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ይሕብሩ።
ናይ ቅድም ሓለቓ ጋንታ ኣርሰናል
ኣቡሙያንግ ኣብ 128 ናይ ፕሪመር ሊግ
ጸወታታት 68 ሸቶታት ከቑጽር ዝኸኣለ
ተጻዋታይ’ዩ። ንሱ ኣብ ዓመተ ስፖርት
2018/2019 ምስ ኣጥቃዕቲ ሊቨርፑል
መሓመድ ሳላሕን ሰይዶ ማነን ብምዃን
ሽልማት ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሽቶ ፕሪመር

ሊግ እንግሊዝ ክወስድ ከም ዝኸኣለ’ውን
ኣይርሳዕን።
ይኹን’ምበር፡ እዚ ተጻዋታይ ናይ
መወዳእታ ናይ ፕሪመር ሊግ ግዜኡ
ብጽቡቕ ክዛዝሞ ዕድል ኣይገበረን።
ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚከል ኣርቴታ
ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ ካብ ጸወታ
ክኣልዮ ከሎ፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ መዝነት
ሓለቓ ጋንታ መንጢሉ’ዩ ካብ ኤምሬትስ
ኣፋንይዎ። ወዲ 33 ዓመት ኣቡሙያንግ
ዋላ’ኳ ንኣርሰናል ኣብ 163 ጸወታታት 92
ሸቶታት ከመዝግበላ እንተኸኣለ፡ ብሰንኪ
ጉድለት ዲሲፕሊን፡ በዓል ውዕለታ ዘይኮነሉ
ግዜ’ውን የሕሊፉ’ዩ። ኣቡሙያንግ ኣብ
ነብሱ ውቃጦ ንምግባር ንቕጥዕታት ኮቪድ
19 ኣብ ርእሲ ምጥሓሱ ብተደጋጋሚ’ውን
ኣብ ግዜ ልምምድ ደንጉዩ ይመጽእ ከም
ዝነበረ ይፍለጥ። ብሰንኪ’ዚ ዘይስፖርታዊ
ጠባይ ከኣ ምስ ተቐየርቲ ተጻወትቲ ኮፍ
ክብል ይግደድ ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን።
ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ስጳኛዊ ሚከል
ኣርቴታ ከኣ ክሳብ ካብታ ጋንታ ምብራር
ዝበጽሕ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝተገደደ
ይዝከር። ኣርቴታ ብዘይካ ንኣቡሙያንግ
ንመሱት ኦዚልን ማቲዮ ጉንዶዚን እውን
ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስደሎም ክኢሉ’ዩ።
ኣቡሙያንግ ዋላ’ኳ ኣብ ኣርሰናል ከምዚ
ዓይነት ዘይስፖርታዊ ጠባያት እንተነበሮ፡
ናብ ባርሰሎና ኣብ ዝኸደሉ ግን ነታ ጋንታ
ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንኽትሳተፍ
ዓቢ ኣስተዋጸኦ ገይሩ’ዩ። ንሱ ኣብ ሒደት
ኣዋርሕ ማልያ ባርሰሎና ወድዩ 13
ሸቶታት ከመዝግብ ከም ዝኸኣለ መዛግብቲ
እዛ ካታሎናዊት ጋንታ የረድኡ።
እንግሊዛዊት ቸልሲ ኸኣ ነዚ ኣብ ግምት
የእትያ’ያ መስርሕ ምስግጋር እዚ ጋቦናዊ
ተጻዋታይ ክዉን ንምግባር ትጓየይ ዘላ።
ብፍላይ ኣቐዲሙ ምስ ቶማስ ቱቸል
ጽቡቕ ዝምድና ፈጢሩ ብምንባሩ በዓል
ውዕለት ስታንፎርድ ብሪጅ ክኸውን
ደገፍቲ እታ ጋንታ ትጽቢት ኣንቢሮም
ኣለዉ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለ

ኣብ ፔሩ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት እታ
ሃገር ፔድሮ ካስቲሎ ዘተኮረ ገበናዊ
መርመራታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን፡
ቀዳማይ ሚኒስተር’ታ ሃገር ኣኒባል ቶረዝ
ብወለንታኡ ካብ ስልጣኑ ከምዝወረደ
ኣፍሊጡ።
ሓደ ካብቶም እሙናት መሻርኽቲ
ፕረዚደንት ካስቲሎ ምዃኑ ዝንገረሉ
ቀዳማይ ሚኒስተር ቶረዝ፡ ብረቡዕ ኣብ
ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘስፈሮ
ሓበሬታ፡ ብውልቃዊ ምኽንያት ካብ
ስልጣኑ ይወርድ ከምዘሎ ገሊጹ።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ፕረዚደንት
ካስቲሎ ኣብ ዝጸሓፎ ናይ ስንብታ
ኣብ መንጎ መንግስቲ ደሞክራስያዊት
ሪፓብሊክ ኮንጎን ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ
ዘሎ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ሕቡራት
ሃገራትን ዝተፈጥረ ዘይምቅዳው
እናበኣሰ ይመጽእ ከምዘሎ ተገሊጹ።

ቀ/ሚኒስተር ፔሩ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ
ደብዳበ፡ “ንፔሩን ነቲ ዝተረሰዐ ህዝባን
ድሕሪ ምግልጋል እየ ካብ ስልጣን ዝስሕብ
ዘለኹ” ክብል ሓቢሩ።
ቅድሚ ሓደ ዓመት ናብ ስልጣን ዝደየበ
ቶረዝ፡ ኣብ እዋን ምምሕዳሩ ተራእዩ
ዘይፈልጥ ምቅይያር ላዕለዎት ጽፍሕታት
መንግስቲ ከምዘካየደ ይሕበር።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ፕረዚደንት ካስቲሎ
ብብልሽውና ድሕሪ ምጥርጣሩ፡ ኣብ
ልዕሊኡ ሓሙሽተ ገበናዊ መርመራታት
ይካየድ ከምዘሎ ካብታ ሃገር ዝተዘርግሐ
ሓበሬታ ኣመልኪቱ።

ብመሰረት ሕጊ ፔሩ፡ መራሕቲ’ታ ሃገር

ኣብ ስልጣን እንከለዉ መርመራታት
ይካየደሎም እኳ እንተኾነ፡ ክኽሰሱ ግን
ከምዘይክእሉ እዩ ዝግለጽ።
ወዲ 52 ዓመት ፕረዚደንት ካስቲሎ
ዝሓለፈ ዓመት ንማርክሳዊ-ሌኒናዊ ሰልፊ
መሪሑ ናብ ስልጣን ብምምጽኡ፡ ኣብቲ
መጀመርታ ኣብ መንጎ ኣውፈርቲ
ስንባደ ፈጢሩ ነይሩ እዩ። እንተዀነ፡
እቲ ፕረዚደንት ኮረሻ ስልጣን ካብ
ዝርከብ ጀሚሩ ማእከላይ መስመር ሒዙ
ይኸይድ ከምዘሎን፡ ሚኒስትሪ ቁጠባ እታ
ሃገር ድማ ብክኢላታት ናይቲ ዓውዲ
ጥራይ ከምዝምራሕ ገይሩዎ ከምዝርከብን
ይሕበር።

ምፍሕፋሕ መንግስቲ ኮንጎን ዓቃብ ሰላምን ይብእስ
እዚ ዝተሓበረ፡ መንግስቲ ኮንጎ
ንኣፈኛ ናይቲ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ
ብምንዕዓብ ከሲሱ፡ ካብ ሃገሩ ክወጽእ

ድሕሪ ምእዛዙ እዩ።
መንግስቲ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ
ኮንጎ፡ እቲ ኣፈኛ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ
መዓልታት ኣብ መንጎ ህዝብን ኣባላት
ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን ንዝተወለዐን
ህይወት ልዕሊ 30 ሰባት ዝቐዘፈን
ግጭት ከምዘጐሃሃረ’ዩ ክሲ ኣቕሪቡሉ
ዘሎ።
ይኹን’ምበር፡ እቲ ኣፈኛ ካብታ
ሃገር ዝወጸሉ ናይ ግዜ ገደብ ዝገልጽ
ሓበሬታ ዛጊት የለን።
በቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ደሞክራስያዊት
ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተጀመረን ናብ
ካልእ ከባቢታት ዝለሓመን ግጭት፡

ኣርባዕተ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት
ሕቡራት ሃገራት ዝርከብዎም 36 ሰባት
ከምእተቐትሉ፡ ጸብጻባት የረድኡ።
ንዓሰርተታት
ዓመታት
ኣብ
ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ
ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም፡
ጸጥታ ንምውሓስ ዝጥቀስ ኣበርክቶ
ከምዘይገበረ ብምውቃስ’ዩ፡ ህዝቢ’ታ
ሃገር ክወጽእ ዝጽውዕ ዘሎ።
መንግስቲ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ
ኮንጎ፡ እቲ ዓቃብ ሰላም ካብ ሃገሩ

ብዛዕባ ዝወጸሉ መስርሕ ምስ ኣዘዝቲ
ናይቲ ሰራዊት ክዘራረብ ምዃኑ፡ ኣብ
ዝሓለፈ ሳልስቲ ምግላጹ ኣይርሳዕን።
መንግስቲ ማሊ’ውን፡ ኣብ ሃገሩ
ዝተዋፈረ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት
ሕቡራት ሃገራት ክወጽእ ኣብ ዝሓለፈ
ቀረባ ኣዋርሕ ምውሳኑ ዝጠቕሱ
ጸብጻባት፡ እዚ ስጉምቲ፡ ሃገራት ኣፍሪቃ
ኣብ ሳዕቤናት ግዳማዊ ምትእትታው
ኣጥርየናኦ ንዘለዋ ንቕሓት ዝምስክር
ምዃኑ የረድኡ።

ቱርኪ- ዋጋታት ሃለኽቲ ኣቚሑ ንሂሩ

ብጉዳይ ኑክሌስያዊ መደባት ኢራን
ሓድሽ ዘተ ክካየድ እዩ
ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ኢራንን ሓያላት
ሃገራት ዓለምን ዝተበጽሐ ኑክሌስያዊ
ስምምዕ ዳግማይ ንምብርባር፡ ወከልቲ
ኢራንን ኣመሪካን ብመንጎኝነት ሕብረት
ኤውሮጳ ሓድሽ ዙርያ ዘተ ንምክያድ
ናብ ቪየና ከምዘምርሑ ተገሊጹ።
ኣብቲ ሓድሽ ዘተ ክሳተፍ ምዃኑ

ነፈርቲ ኵናት ቱርኪ፡ ኣብ ርእሰምምሕዳር ኩርዲስታን ናይ ዒራቕ
ደብዳብ ከምዘካየዳ፡ ሰብ-መዚ ዒራቕ
ከሲሶም።
በቲ መጥቃዕቲ፡ ኣብ ህይወት ብዛዕባ
ዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ’ኳ
እንተዘየለ፡ ኣብ መንጎ ክልተአን
ሃገራት ተፈጢሩ ንዘሎ ዲፕሎማስያዊ
ዘይምቅዳው
መሊሱ
ከብእሶ
ከምዝኽእል ግና ብኣግኡ ይግመት
ኣሎ።
ነቲ መጥቃዕቲ ዝዀነነ መንግስቲ
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ዳህልክ

ዝተነግረሉ ሩስያዊ ተዛታያይ ሚኻሊ
ኡልያኖቭ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ
ሓበሬታ፡ “ናይ 2015 ኑክሌስያዊ ስምምዕ
ኢራን ካብ ፍሽለት ንምድሓን፡ ኣብ
ቀረባ እዋን ዳግማይ ዝርርብ ክጅምር’ዩ፡
ተዛተይቲ ሩስያ ድማ ንሃናጺ ዝርርብ
ድሉዋት ኮይኖም ኣለዉ” ክብል ገሊጹ።

ነቲ ዘተ ከም መንጎኛ ኰይኑ ክመርሕ
ምዃኑ ዝተገልጸ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ
ኤንሪክ ሞራ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብሓላፊ ፖሊሲ
ወጻኢ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፕ ቦረል
ዝቐረበ ጽሑፍ፡ መሰረት ናይቲ ክካየድ
ተመዲቡ ዘሎ ሓድሽ ዘተ ክኸውን
ምዃኑ ኣረዲኡ።
ብዓሊ ባጌሪ ካኒ ክምራሕ ምዃኑ
ዝተገልጸ ልኡኽ ኢራን ድማ፡ ኣብ
ምልዓል እገዳታት ኣመሪካን ኣብ
ኑክሌስያዊ መደባት ኢራን ዝግበር
መርመራታትን ምክልኻልን ኣመልኪቱ
ናብ ኣመሪካዊ ተዛታዪ ሮበርት ማሊ
ሓሳባት ከቕርብ ትጽቢት ይግበር።
ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን
ናስር ካናኒ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ኢራን ዘላቒ ስምምዕ ንምትግባር ዓቲባ
ከምእትሰርሕ ኣረጋጊጹ።

ኣብ ቱርኪ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ
ናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ብኣስታት
80 ሚእታዊት ከምዝዓረገ ጸብጻባት
ሓቢሮም።
እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኣብ
ውሽጢ 24 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ
ምዃኑ
ዝጠቐሱ’ቶም
ጸብጻባት፡
ኣገልግሎት መጐዓዝያ፡ እቲ ዝለዓለ ናህሪ
ዋጋ ዝተራእየሉ ጽላት ምዃኑ ኣረዲኦም።
ኣብ ዋጋታት መግቢ፡ ነዳዲን ጋዝን’ውን

ዒራቕ፡ ብደብዳብ ነፈርቲ ንቱርኪ ከሲሳ
ዒራቕ፡ መልሰ-ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ
ኣነጺሩ ኣሎ።
ቱርኪ ዝሓለፈ 20 ሓምለ ኣብ ርእሰምምሕዳር ኩርዲስታን ብዘካየደቶ
መጥቃዕቲ
ሚሳይል፡
ትሽዓተ
ዒራቓውያን ድሕሪ ምቕታሎም፡
ዒራቕ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ቱርኪ
ናይ መልሰ-ግብሪ ስጉምቲ ወሲዳ
ምንባራ ጸብጻባት የረድኡ።
ቱርኪ፡
ንዕጡቓት
ሰልፊ
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ልዑል ወሰኽ ከምእተራእየ፡ ኣብ’ቲ
ጸብጻብ ተጠቒሱ ኣሎ።
መንግስቲ ቱርኪ፡ መጠን ዝቕባበ
ንምቍጽጻርን ቍጠባዊ ጸገማት ህዝቢ
ንምቅላልን፡ ኣብ መጠን ወለድ ምቅይያር
ከምዝገበረ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ቱርኪ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ካልኦት
ሃገራት ኤውሮጳ፡ ኣመሪካን ኤስያን እውን
ተመሳሳሊ ተርእዮታት ተኸሲቱ ከምዘሎ
ይጥቀስ።
ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ንምድምሳስ
ካብ 1980ታት ኣትሒዛ ኣብ ሰሜናዊ
ሸነኽ ዒራቕ መጥቃዕቲታት ከተካይድ
ምጽናሓ ዝጠቕሱ’ቶም ጸብጻባት፡
ዒራቕ ነቲ ኣብ ልኡላዊ ግዝኣታ ዝካየድ
መጥቃዕቲታት ብትሪ ከምእትቃወሞ
የመልክቱ።
ኣብ መንጎ ሰራዊት ቱርኪን እቶም
ዕጡቓትን ንኣስታት 40 ዓመታት
ዝቐጸለ ዕጥቃዊ ግጭት፡ ህይወት ልዕሊ
40 ሽሕ ሰባት ከምዘጥፍአ ይግለጽ።
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