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ኤርትራውያን ነበርቲ ካይሮ በዓል ናጽነቶም ጸምቢሎም
ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ
ካይሮ - ግብጺ፡ “ጽንዓት ብጽንዓት
ንልምዓት” ብዝብል ቴማ፡ መበል
28 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ
ብድምቀት ጸምቢሎም።
ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት
ዝተሳተፉሉ ስነ-ስርዓት፡ ኣምባሳደር
ኤርትራ ኣብ ግብጺ ኣቶ ፋሲል
ገብረስላሴ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ 60
ዓመታት ኣንጻሩ ንዝተኻየደ ሸርሕታት
ክሰግርን ብዓወት ክወጽእን ዝኸኣለ ሳላ ሓያል ጽንዓቱን ንቑሕ ናይ መኸተ
መንፈሱን ከምዝኾነ ኣረዲኡ።
እዚ ድሙቕ ክብርታት’ዚ፡ ኣብ’ዚ
ኣቲናዮ ዘሎና ትስፉው መድረኽ
ሰላም እውን፡ ተኣምር ከምዝሰርሕ
ድማ እምነቱ ገሊጹ።
ኣካየድቲ ማሕበረ-ኮም፡ ማሕበር
መንእሰያትን ተመሃሮን፡ ከምኡ’ውን
ሃማደኤ ብወገኖም፡ ሎሚ እውን ከም
ትማሊ - ድልውነቶም ንዝበረኸ መኸተ
ዘረጋግጽ መደረታት ኣስሚዖም።

ኣብ ፎሮን መንሱራን፡ ምርጫታት ደያኑን
ኣመሓደርትን ተኻዪዱ

ስ/
ጀ
ማ
ል
መ
ዐ
ታ
ል
ከ

ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ፡ ካብ 10
ሚያዝያ ክሳብ 1 ግንቦት ኣብ
ዝተኻየደ መስርሕ ምርጫታት፡ 7
ደያኑን 33 ናይ ዕርቂ ሽማግለታትን
ተመሪጾም።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ
ዑስማን ዓረፋ፡ ደያኑ - ክብርታት
ሕብረተሰብ ዝሰረቱ ስሉጥን ጽፉፍን
ፍትሒ ከረጋግጹ ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ 15 ምምሕዳራት ከባቢ
ንኡስ ዞባ ፎሮ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ 7
ኮማዊ ኣብያተ-ፍርዲ ኣለዋ።
ኣብ ንኡስ ዞባ መንሱራ እውን፡
ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ መንታይ፡
ዓድ-ኩኩይ፡ ድሉክ፡ ሕርኮክ፡
መጋውዳ፡
ኮሬትን
ገርገርን፡
ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባቢ፡
ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን
ተኻዪዱ።
ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ንኡስ
ዞባ ኣቶ የማነ ተስፋሚካኤል፡
ኣመሓደርቲ - ንህዝቦም ብቕንዕናን
ተወፋይነትን ከገልግሉ፡ ህዝቢ ድማ
ዘድሊ ምትሕብባር ክገብረሎም
ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ሰልዓን
ሓልሓልን፡ ዝናብ
ከቢድ ጉድኣት
ኣውሪዱ
ኣብ ግርግር-ገርሲ - ንኡስ ዞባ ሰልዓን
ሓልሓልን ዝሃረመ ብርቱዕ ህቦብላ ዝተሓወሶ
ዝናብ፡ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ፡ ጥሪትን
ንብረትን ጉድኣት ከምዘውረደ ወኪላት
ኤሪና ሓቢሮም።
ብ13ን 14ን ግንቦት፡ ኣብ ግርግር-ገርሲ
ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብን ንሱ ዘስዓቦ ውሕጅን፡
9 ሰባትን 250 ጤለ-በጊዕን ሞይቶም።
እቶም 8 ግዳያት (6 ኣባላት ናይ ሓንቲ
ስድራ-ቤት) ብውሕጅ ዝተወስዱ ክኾኑ
ከለዉ፡ እቲ ሓደ ብበርቂ ከምእተወቕዐ፡ እቲ
ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ኣቐዲሙ ብ11 ግንቦት፡ ኣብ ምምሕዳራት
ከባቢታት ሓልሓል፡ ቀርጸት፡ ረሀይ፡ ፈሸንበኩን
ገበይ-ኣለቡን ንኣስታት ሰዓትን ፈረቓን
ዝወቕዐ ዝናብ እውን፡ ኣብ ልዕሊ ኣብያተትምህርትን 5 ሄክታር ጀራዲንን ከቢድ
ጉዳኣት ኣውሪዱ።
ልዕሊ 1100 ተመሃሮ እተአንግድ
ሓሙሽተ ክፍልታት ዘለዋ ቤት-ትምህርቲ፡
ዚንጎኣ ምሉእ ብምሉእ ክቕንጠጥ እንከሎ፡
5 መንበሪ ኣባይቲ ተመሳሳሊ ጉድኣት
ወሪዱዎ።

ሓዳስ
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ተመሃሮ ማ/ሞ/ስ - ሳዋ፡ ቅነ መንእሰያት ኣካዪዶም
ተመሃሮ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት
- ሳዋ (ማሞስ)፡ ብምኽንያት ጽምብል
መዓልቲ ናጽነት፡ “ፍልጠትን ሞያን
ዝዓጠቐ መንእሰይ፡ ቀላሲ ሃገራዊ
ልምዓት እዩ” ብዝብል ቴማ ዝወደቡዎ
ቅነ መንእሰያት፡ 11ን 12ን ግንቦት
ተኻዪዱ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ኣብቲ ማእከል፡
መንእሰይ ኮበል ተኽለ፡ እቲ ምስ ቅነ
ናጽነት ተተሓሒዙ ዝተወደበ መደብ፡
ብኣውራኡ ኣብ ትምህርታውን ስነጥበባውን መዳያት ዘተኰረ፡ ውድድራት
ሓፈሻዊ ፍልጠት፡ መደረ፡ ክትዕ፡ ግጥምን
ሓጺር ዛንታን፡ ያታውን ዘመናውን
ትልሂት እውን ኣካሉ ዝገበረ ምንባሩ
ሓቢሩ።
እቲ ቅነ፡ ብምውህሃድ ሃማመተኤን
ማእከል ሞያዊ ስልጠናን ከምእተኻየደ
ዝገለጸት ሓላፊት ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን
ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን መንእሰይ
መንሱራ እስማዒል፡ እንተላይ ኣብ
ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ክውደብ
ብዝሰፍሐ ይስራሓሉ ከምዘሎ ገሊጻ።

ስ/
ሙ
ሴ
ኪ
ዳ
ነ

ህዝቢ ን/ዞ/ጸሮና
ኣብ መደባት ልምዓት ዘትዩ
ኣብ ዞባ ደቡብ - ንኡስ ዞባ ጸሮና፡
ወከልቲ 15 ምምሕዳራት ከባቢን
ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝተሳተፉዎ፡
ኣብ መደባት ልምዓት ዝዘተየ ርክብ
ተኻዪዱ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኢዮብ
ተስፋሚካኤል፡ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ
ሰላም፡ ከም’ቲ ፈጢሩዎ ዘሎ ዕድላት
ብድሆታት እውን ከምዝህልዎ
ብምሕባር፡ ንቑሕ ተሳትፎ ኮምን
ውሁድ ስራሕ ኣካላት መንግስትን
ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቡ።
ኣካዳሚያውን ሞያውን ዓቕሚ
መንእሰያት ንምሕያል ዝካየድ
ዘሎ ስራሓት፡ ዓንዲ-ሕቘ መደባት
ልምዓት ብምዃኑ፡ መንእሰያት ነቲ

ዕድላት ብግቡእ ክጥቀሙሉ ድማ
ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ ምምሕዳራት
ከባቢ ዑና-ዓንዶም፡ ዓዲ-ሓርገጽ፡ ዓዲኸረን፡ እምባ-ባርያ፡ ገንዘቦ፡ ፍልሖን
ደቂ-ሌፋይን ዘሎ ጸገም ዝስተ ማይ
ቀዳምነት ተዋሂቡዎ ፍታሕ ክርከበሉ
ሓቲቶም።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡
ብምትሕብባር ህዝቢ፡ ኩባንያ ህንጻ
ኣስቤኮን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣሃዱታት
ሓይልታት ምክልኻልን፡ ሰፊሕ
ወፈራዊ ስራሓት ይሰላሰል ኣሎ።
ዛጊት፡ ብውሕጅ ተበላሽዩ ዝጸንሐ
ተነጻፊ ቢንቶ - ብደገፍ ማሽነሪ
ከምእተጸገነ ድማ ተሓቢሩ።

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
ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ
ሊድያ ስልጣን

ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ነበርቲ ኣንቶረ፡
ትምህርታዊ ንጥፈታት
ንምዕዋት ይሰርሑ
ነበርቲ
ምምሕዳር
ከባቢ
ኣንቶረ - ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ፡
ኣብ ከባቢኦም ዝሰላሰል ዘሎ
ትምህርታዊ ንጥፈታት ንምዕዋት፡
ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ
ዘለዎም ድልውነት፡ ብ9 ግንቦት
ኣብ ዘካየዱዎ ዋዕላ ኣረጋጊጾም።
ርእሰ-መምህር
መባእታን
ማእከላይን ደረጃ ኣንቶረ፡ መምህር
ሃብተሚካኤል ምናሴ፡ እታ ኣብ
1994 ብ92 ተመሃሮ ስሩዕ ስርሓ
ዝጀመረት ቤት-ትምህርቲ፡ ኣብ’ዚ
ግዜ’ዚ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ስሩዕ
ትምህርቲ ዝከታተሉ ኣስታት
1500 ተመሃሮ ከምዘለውዋ፡ ኣብ
መደባት ምጥፋእ መሃይምነትን

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

መደብ ‘ዓረዮት’ን ዝመሃሩ ድማ ብድምር 387 ከምዘለዉ ሓቢሩ።
መምህር ሃብተሚካኤል፡ እታ
ቤት-ትምህርቲ ምስ’ቲ ብቐጻሊ
ዝዓቢ ዘሎ ቊጽሪ ተመሃሮ፡ ሕጽረት
ትሕተ-ቅርጺን ክፍልታትን ስለዘለዋ፡
ቈላሕታ ክግበረላ ተላብዩ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣወሃሃዲ መደብ
ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣቶ ዩሱፍ
እስሓቕ ብወገኑ፡ ተሳታፍነት ደቂተባዕትዮ ኣብ መደባት ትምህርቲ
ንዓበይቲ፡ ከምቲ ዝድለ ከምዘይኮነ
ብምሕባር፡ ዝካየድ ጐስጓሳት
ክሕይል ኣዘኻኺሩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ-ጋሽ
እትርከብ ምምሕዳር ከባቢ ኣንቶረ፡
ልዕሊ 7 ሽሕ ህዝቢ ይነብራ።

ተመሃሮ ን/ዞ/ሽዕብ፡
ተወዳዳርነቶም ክብ
ንምባል ይጽዕሩ
ናይ 12 ክፍሊ ንምዝዛም ሎሚ
ዓመት ናብ ሳዋ ዝወርዱ ተመሃሮ 11
ክፍሊ ንኡስ ዞባ ሽዕብ፡ ተወዳዳርነቶም
ክብ ንምባል ይጽዕሩ ከምዘለዉ
ገሊጾም።
ትግባረ ሃገራዊ መደባት ልምዓት፡
ኣብ
ኣካዳሚያዊ
ብቕዓትን
ውፉይ ተበግሶታትን መንእሰያት
ከምዝምርኰስ ዝጠቐሱ’ቶም ተመሃሮ፡
ንቕሓት ዘበርኽ ንጥፈታት ብዝለዓለ
ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሮም።
ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ፡ መደባት
ልምዓትን ጥንታውን ታሪኻውን
ቦታታትን ንምዕዛብ፡ ዲጋ ጋሕቴላይ፡
ወደብ ባጽዕ፡ መስጊድ ሳሓባ፡ ኣብ
ኣዱሊስን ቤተ-መዘክርን ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ዑደት ኣብ ዘካየዱሉ
እዋን እዩ።

ኣገልግሎት ‘ማእከል
ጥዕና ገለብ’ ንምምዕባል
ይስራሓሉ
ማእከል ጥዕና ገለብ እትህቦ
ኣገልግሎት ንምምዕባል ክካየድ
ብዝጸንሐ ጻዕሪ፡ መሳርሒ ኣገልግሎት
ላቦራቶሪን ዓቕሚ-ሰብን ከምእተማልኣላ
ተሓቢሩ።
ሓላፊ’ታ ማእከል - ነርስ ሰመረ
ተስፋይ፡ ቅድሚ ምትእትታው
ኣገልግሎት ላቦራቶሪ፡ ተገልገልቲ
ንመርመራ ናብ ፍለዳርብን ከረንን
ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም፡ እዚ ድማ
ኣደዳ ወጻኢታትን ኰለልን ይገብሮም
ከምዝነበረ ሓቢሩ።
እዚ ኣብ ፈለማ 2019 ዝተኣታተወ

ኣገልግሎት፡ ኣብ ስራሕ እውን ኣብ
ምንጻር ሕማማት ኣሳልጦ ሂቡዎም
ከምዘሎ፡ ነርስ ሰመረ ኣረዲኡ።
ኣብ’ዛ ንልዕሊ 30 ሽሕ ህዝቢ
እተገልግል ማእከል ጥዕናኦም፡
ምክትታል ኣደን ዕሸልን፡ ኣገልግሎት
ክታበትን ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን
ይወሃብ።
ነበርቲ፡ ኣብ’ዛ ንልዕሊ 30 ሽሕ
ህዝቢ እተገልግል ማእከል ጥዕናኦም
ዘሎ ጽበት ንምፍታሕ - ዝተበገሰ
ፕሮጀክት ኣብ መፈጸምታኡ ክበጽሕ
ኣዘኻኺሮም።

ሓዳስ

ኤርትራ
ገርጊስ ፍቓድ ድራር

ኣብ 1960ታት ሰውራ ኤርትራ ኪዓኵዅ ምስ
ጀመረ፡ ስግኣት እቲ ጐባጢ ሃጸያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ
እናተወጠረ ስለ ዝኸደ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ሰውራኡን
ንምርዓድ ብወግዒ ብኣዋጅ ዝተሰነየ ጨፍላቒ
ስጉምትታት ኪወስድ ጀሚሩ።
ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ “ሰውራ ኤርትራ፡ ብዓረባውያንን
ኣስላምን ዚድገፍ ስለዝኾነ፡ ነቲ ተጐሃሂሩ ዝነበረ
ብረታዊ ቃልሲ ንምቕሃም ብፍላይ ኣብ መታሕት
ዚርከባ ከባቢታትን ዓድታትን ብኣልማማ ናይ
ምቕንጻልን ምህላቕን ስጕምታት ኪውሰደለን ኣለዎ”
ኢሉ። ብፍላይ እተን ካብ ከተማ ወይ ሓውሲ ከተማ
ምሕድግ ኢለን ዚርከባ ዓድታት ድማ፡ ኩለን ግዒዘን
ወይ ነዲደን። ኣጋጣሚ ካብ’ቲ መዓት’ቲ ዚደሓና
ዓድታት እንተሃልየን፡ መበቆል ዓዲ ናይ ላዕለዎት
ሓለፍቲ መንግስቲ ወይ’ውን ብብዝሒ ምስ ጸላኢ
ዚዓጠቑ ተወላዶ እታ ዓዲ እንተነይሮም እዩ። ካብዚ
ወጻኢ ዚድሕና እንተነይረን ካብ ብሱል ጥረ ከምዝወጻ
ወይ’ውን ከም ገለ ተኣምር ዚሕሰብ ኣጋጣሚ እዩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ እትርከብ ምምሕዳር ከባቢ
‘ኣሸራ’ ከቢድ ፈተና ሓሊፋ፣ ሓንቲ ካብተን ከይገዓዛን
ከይነደዳን ዚሰረራ ዓድታት እያ። ብኸመይ ድሒና.
. .?
ናይ ቤተክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ኣሸራ ቆሞስ
ዚነበሩ ካህን ኣባ ገብረመስቀል መወስ፡ ንዓበይቲ ዓዲ
ኣኪቦም “መንግስቲ ካብ ዓድኹም ክትግዕዙ ኣለኩም
ኢሉ ስለዚኣዘዘ፣ ዓዲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ይግዓዝ።
ኣነ ከኣ ድሕሪ ጽባሕ ታቦተይ ሒዘ ክኸይድ እየ”
ብምባል ድሕሪ ምሕባሮም፡ ካብቶም ስሙያት ዓበይቲ
ዓዲ ዝኾነ ኣቶ ዑመር ሕመድ፡ “ክቡር ኣቦና ኣባ
ገብረመስቀል፡ እዚ ቤተ-ክርስትያን’ዚ ንኣገልግሎትና
ዚቘመ እዩ። ንስኹም ከም መንፈሳዊ መራሒ ምእንቲ
እምነትኩምን ህዝብኹምን ክትስውኡ ምተገብአ። ካብ
ጃጆኹም ግን፡ መፍትሕ ቤተ-ክርስትያንና ኣረክቡና።
ዓዲ ኣይግዕዝ ታቦትና ኣይግዕዝ! ንሕና ንኹሉ ድሉዋት
ኣሎና” በለ። ንሓሳቡ ዓዲ ብምሉኣ ደጊፋቶ።
ሽዓኡ ኮሚቴ ብምምራጽ ድማ፡ ኣብ መንግስቲ ጥርዓን
ንምቕራብ ተሰማሚዖም። ኣብ ቀጽሪ’ቲ ቤተ-ክርስትያን
ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ፡ ነታ ዝመረጹዋ ትሽዓተ ዚኣባላታ
ኮሚቴ፡ መንቀሳቐስን ንሓለፍቲ መንግስቲ ዚወሃብ
ጉቦን ብድምር 90 (ብር) ቅርሺ ተዋጺኡ። ካብቲ
ኣንጠጥዩ ዘሎ መከራ ኣምላኽ መዋጽኦ ይፍጠረልና
ብዚብል ዕላማ፡ እቶም ሰብኡት ተኣኪቦም እናተላዘቡ
እንከለዉ፡ ኣንስቲ ዓዲ ከኣ ነቲ ቤተ-ክርስትያን እናኾለላ
ብእግዚኦታ ይምህለላ ነይረን።
እታ ዝተመዘዘት ኮሚቴ፡ ብቐጥታ ናብ ሓላፊ ወረዳ
ሓጋዝ ዚነበረ ሻለቃ ብምኻድ፡ “ንሕና ልዕሊ 4 ሽሕ
እንኸውን ተቐማጦ፣ ቀዋሚ ታቦት፡ መስጊድን ቤት
ትምህርትን ዘሎና፡ ሕዱርን ስሙይን ዓዲ ኢና። ደቂ
መንግስቲ እንከሎናስ ዓድና ገዲፍና ናበይ ክንግዕዝ”
ብምባል ጥርዓኖም ኣቕረቡ። እቲ ሻለቓ፡ ሕቶኦም
ልዕሊ ዓቕሙ ከምዝኾነ፡ እቲ ውሳነ ከኣ ብላዕሊ ዝመጸ
ስለዝኾነ - ብመሰረት ጠለቦም መሰነይታ ጽሑፍ
ብምሃብ ናብ ላዕለዎት ሓለፍቱ፡ ናብ ኣዘዝቲ ኣውራጃ
ንከረን ኣሕሊፍዎም።
ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ እዚ ከረን ዝጸንሖም ኣተግባሪ
ናይቲ ስርሒታት ምግዓዝ፡ ምርሳይ፡ ምንዳድ ዓድታትን
ጃምላዊ ህልቂትን ዚነበረ ኮሎኔል ዋላና ይበሃል። ንሱ
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‘ኣሸራ’ ብኸመይ ካብ ምግዓዝን
ምንዳድን ደሓነት. . .?
ኣብቲ ሽዑ ቅንያት ንዝተኻየደ ስርሒታት ጃምላዊ
ህልቂት በስክዲራ፡ ዖና፡ ዓድእብርሂምን ካልኦትን
ዚመርሐ እዩ። ኮሎኔል ዋላና ምስ ሓለውቱ፡ ብክብሪ
ተዓጂቡ ብምምጻእ፡ “ጥርዓንኩም ርእየዮ ኣለኹ። ኣነ
ታቦት ይኹን ቤት-ትምህርቲ ኣየገድሰንን እዩ። ትግዕዙ
ተባሂልኩም - ትግዕዙ። ኣርባዕተ ሽሕ ህዝቢ ኣብ ሓደ
ዓዲ ምህላውኩም ማለት ከኣ፡ ኣርባዕተ ሽሕ ወንበዴታት
ሸፋቱ ኣለዉ ማለት እዩ። ንስኹም ወንበዴታትን ወለዲ
ወንበዴታትን ስለዝኾንኩም፡ ዚእመን ነገር የብልኩምን።
ደቅኹም ምስ ጀብሃ ኣዕጢቕኩም ጥዑያት ክትመስሉ
ናባና ምምጻእኩም ምድንጋር እዩ። ንወንበዴታት ከም
ትቕልቡን ገንዘብ ከምእተዋጽኡን ሓበሬታ ኣሎና።
ንስኹምን ደቅኹምን ናይ ዓረብ ዕሱባት ስለዝኾንኩም
ክትጠፍኡ ኣለኩም።” ድሕሪ ምባል፡ ናብ ልዕሊኡ ዚነበረ
ሓላፊኡ ናብ ጀነራል ተስፋየ ኣመሓላሊፉዎም።
ጀነራል ተስፋየ፡ ጥርዓናቶምን ዘረባኦምን ድሕሪ
ምስማዕ፡ ሹመኛታት ዓዲ ከምዝጽውዑ ተገብረ’ሞ፡
ኩሉ ህዝቢ ኣሸራ - ኣብቲ ታቦት ዚርከበሉ ቦታ
ኪጥርነፍ ተወሰነ። ከም መተኣማመኒ ኪኸውን
ከኣ፡ 150 ሰባት ናይ መንግስቲ እሙናት ኮይኖም
ብረት ኪዓጥቁ ተሰማሚዖም። እቶም ብረት ዚዓጥቁ፡
ኪዕለሙን ኪዓጥቁን ይምጽኡ ምስተባህለ፡ ብዕድመ
ዝደፍኡ ኣስታት 50 ዚኾኑ ኣቦታት ከይዶም፡
“መንእሰያት ደቅና ብመጓሰን ሕርሻን ንጋሽን ሑመራን
ኣርሒቖም ገይሾም ስለዘለዉ፣ ክሳብ ንሶም ዚመጽኡ
ኣምሳያኦም ንሕና ዓጢቕና ክንጸንሕ። ንሳቶም ምስ
መጽኡ ናባኹም ክንሰዶም ቈጸራ ይገበረልና” ክብሉ
ሓቲቶም። ሽዑ ብወገን መንግስቲ ዝተዋህቦም መልሲ፡
“ንስኹም ብረት ክትዓጥቁ ዕድመኹም ዘየፍቅድ
ስለዝኾነ፡ ንደቅኹም መዓስ ከም እንጽውዖም ባዕልና
ክንሕብረኩም ኢና” ተባሂሎም ተፈላልዮም።
ይኹን እምበር፡ ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ንሓድሕዶም
ብዝገበሩዎ ምርድዳእ፡ “ካብ ቍጽጽር መንግስቲ ኣብ
ዚረሓቐ ቦታ ክንድኡ ዚኣክል ብረት ኣሚንካ ምግዳፍ፡
ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንሰውራ ዕጥቂ ምቕባል’ዩ” ኢሎም
ስለዝገምገሙ፡ ኣጓብዝ ኣሸራ ዳግማይ ንታዕሊምን
ንምዕጣቕን ኣይተጸውዑን። ብቐደሙ’ውን እቶም
ተወከልቲ ከምኡ ዓይነት ምርድዳእ ምግባሮም፣ ኪትግበር
ዘይክእል ጉዳይ ምዃኑ ስለዚኣመኑ ዝመሃዙዎ ጥበብ
መዋጽኦ እዩ ነይሩ። ዓበይቲ ዓዲ ኣሸራ ነዚ መደብ’ዚ
ከበግሱ እንከለዉ፡ ምስ ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት
ኤርትራ ብምርድዳእ እዮም ዚኸዱ ነይሮም። እቲ ሜላ
ድሕነት ዓድን ምንቅስቓስ ተጋደልትን ዘውሕስ እዩ
ዝነበረ።
ስለ’ዚ ከኣ፡ ዓበይቲ ዓዲ ብዝገበሩዎ ሓባራዊ
ምርድዳእ፡ ክልተ ኮሚቴታት ቆይመን። እታ ሓንቲ
ኮሚቴ ንናይ ቀትሪ መንግስቲ (ኢትዮጵያ) ዘረዳድኡን
ዚከታተሉን፣ እታ ካልኣይቲ ኮሚቴ ከኣ፡ ንናይ ለይቲ
መንግስቲ (ሰውራ ) ዘሳስዩ ኣባላት ሽማገለ ብድሆ
(ለጅና) ነይሮም። ወተሃደራት ኢትዮጵያ፡ ንዓዲ ገጾም
ወፍሪ ኪገብሩ ከለዉ፡ እቶም ኣባላት ኮሚቴ ኣብ ዓዲ
ኣብ ዘላ ክሳድ ጸኒሖም፡ “በሉ ክቡራት መንግስትና፣
ኣብዛ ዓድና ወንበዴታት ሓዲሮም። ንሕና ከኣ
ተቐቢልናዮምን ኣድሪርናዮምን። ሓደጋ ከየጋጥመኩም

ብዝተኻእለ መጠን ክትጥንቐቑ ንሕብረኩም ኣሎና”
ይብሉዎም። እቲ ዚህቡዎም ሓበሬታ፡ ገሊኡ ሓቂ እቲ
ዝበዝሐ ግን፡ ኣዝዩ ዝተጋነነ እዩ።
ብዝሖም ክንደይ ይኸውን? ኢሎም ኪሓትዎም
ከለዉ፡ ነቶም ካብ ሓንቲ መስርዕ ወይ ጋንታ ዘይሓልፉ
ተጋደልቲ፡ ብቦጦሎኒታትን ብርጌዳትን ኣራቢሖም
ዘመናዊ ኣጽዋር ዓረብ እውን ከምዝዓጠቑ ኣምሲሎም
ይሕብሩዎም። ምኽንያቱ ፈሪሖም ኪምለሱ ወይ
ንቐጻሊ ምውፋር ከቋርጹ እዩ ድሌቶም። ወተሃደራት
ኢትዮጵያ ኣብቲ ዓዲ እንተበጺሖም፡ ዋላ ዓዲ
እንተዘየንደዱ ጥሪት ምዝማትን ምሕራድን፡ ደቂ
ኣንስትዮ ምዕማጽ፡ ንብረትን ወርቅን ምዝማትን
ምርሳይን፡ ዓገብ በሃሊ ዘይብሉ ልሙድ ተግባራቶም
እዩ።
ኣብ መንጎ ሽማገለ ዓድን መንግስትን፡ ብውሕስነት
ሹመኛታት ዝተገብረ ውዕል፡ ንኣሸራ ካብ ምንዳድን
ጃምላዊ ህልቂትን እኳ እንተኣድሓና፡ ዘላቒ ውሕስነት
ዚነበሮ ኣይኮነን። ብፍላይ ድሕሪ ምቕንጻል ጀነራል
ተሾመ እርገቱን ድሕሪኡ ዚሰዓበ ህልቂት በዓል
በስክዲራን ዑናን፡ ምትእምማን ዚበሃል ኣይነበረን።
ኣሸራ’ውን ከም ኩለን መዛኑኣ ዓድታት እዚ ስግኣት’ዚ
ኣንጸላልዩዋ ነይሩ እዩ። ከም ሰርጀንተ ተወልደ በይን
ዚኣመሰሉ - ምስ ጸላኢ ዕጡቓት ዚነበሩ ሃገራውያን
ተሓባበርቲ ሰውራ ስለዝነበሩ ግዳ፡ ንምንቅስቓስ ወፍርን
መደባት ጸላእን ብቐረባ እናተኸታተሉ ሓበሬታ
ይሰዱሎም ብምንባሮም ንኹሉ ኣቐዲሞም ብምፍላጥ
ይዳለዉን ይጥንቀቑን።
“ኩሉ ጊዜ ደሓን ሓንቲ መዓልቲ ግን. . .” ከም
እተባህለ፡ እቲ ተደጋጋሚ እዋናት ኣብ ዚግበር ዚነበረ
ወፍሪ ጸላኢ፡ ብምምስሳልን ምርድዳእን ዚሕለፍ ዚነበረ
ዕድላት እናኣብቀዐ ከይዱ። ኣብ ቀውዒ መፋርቕ
ወርሒ ጥቅምቲ 1970፡ ብሓደ ሻለቃ ዚምራሕ
ህንዱድ ጦር ሰራዊት፡ ደም-ደም እናሸተተ ነቲ
ምቕልቃል ዓዲ ሓሊፉ ማእከል ዓዲ ኣተወ። እቶም
ወተሃደራት ኣብ መንገዶም ንዝረኸቡዎ ዘበለ፡ ዕድመ
ይኹን ጾታ ብዘየገድስ እናኣጋፍዑ ኣብ ሓደ ቦታ
ሰሪዖም ኣኪቦምዎም። ነቲ ዘይንቡርን ኣሰካፊ ኵነታትን
ዚተዓዘቡ ብመንግስቲ ዚፍለጡ ብዓዲ ዝተመርጹ ኣባላት ኮሜተን ሽማገለ ዓድን፡ እናተለማለሙ ነቲ
ብመንግስቲ ዝተዋህቦም መተኣማመኒ ወረቐት ነቲ
ሓላፊ ኣረከቡዎ። ንሱ ግን ብዙሕ ከይተገደሰ፡ “እዚ
ወረቐት’ዩ፣ ዋላ ሓንቲ ትርጕም የብሉን። እቲ ወረቐት
ካልእ፡ ግብርኹም ከኣ ካልእ” ብምባል ብሃዳድን
ቀታልን ቆላሕታ ኣፋጠጠሎም።
ቁሩብ ጸኒሑ ግን፡ ብዙሕ እናኣስተንፈሰ - “ክትፈልጡ፡
ኣነ ኣብ ዓዲ ሸፋቱ ክኣቱ እንከለኹ፡ ኣቐዲመ ሸውዓተ
ሰብኡት ከይቀተልኩ ቃል ኣየውጽእን እየ። ኣብዚ
ዓድኹም ቅልቅል ምስ በልኩ ግን፡ ሓሳበይ ተገዛዚዑ።
ተማቲአ - ፍሉይ ስምዒት ሓዲሩኒ። እዚ ደብርኹም
እንታይ እዩ ዚበሃል? ናይ ብሓቂ ሓያል እዩ። ሕልናይን
መንፈሰይን ረቢሹኒ” በለ’ሞ፡ ነቶም ንምርሻንን
ንምሕራድን ብረቶም ዓሚሮም፡ ካራሩኦም እናሰሓሉ
ጀምር ዚብል ትእዛዝ ዚጽበዩ ዚነበሩ ወተሃደራቱ
ከቋርጹ ኣዚዙዎም።

ብዙሕ ህዝቢ፡ ነቲ ህንዱድ ኣመጻጽኦምን
ኣጋውላኦምን ተዓዚቡ፡ ከየርከቡዎ ነፍሱ ንኸድሕን
ሃዲሙ እዩ። ነዚ ዝተዓዘቡ ጦር ሰራዊት ከኣ፡
ወንበዴታት እንተዘይኮኑ ንምንታይ ምሃደሙ? ኢሎም
ሓተቱ። እቶም ሽማግለታት፡ “ምህዳም እንተዝኸውን
ንሕና’ውን ምሃደምና። እቶም ዚረኣኹሞም ነናብ
ስርሖም ዚወፍሩ ዝነበሩ እዮም” ብምባል ኣመኽንዮም።
እቲ ሻለቃ መሊሱ፡ “እዚ ትብልዎ ዘለኹም ክንኣምኖ፡
ሕጂ ከይድኩም ኣብ ስርሖም ካብ ዘለዉ ሰባት
ኣምጽኡ” ኣዘዘ።
ናይ ኣጋጣሚ፡ ክልተ ሰባት ሓደ ብጸጋም ሓደ
ብየማን ከይዶም ኣብ ውሽጢ 10 ደቓይቕ ዘይመልእ
ጊዜ፡ ነፍሲ-ወከፎም በብወገኖም ሓሓደ ሰብ ሒዞም
መጺኦም። ብድሕሪ’ዚ፡ እቲ ሻለቃን ወተሃደራቱን
ኣሚኖም። ብሬድዮ ርክብ ንላዕለዎት ሓለፍቶም
ምስተወከሱ እውን፡ ኣብ ሓጋዝን ከረንን ኣቐዲሞም
ሓቢሮም ምንባሮምን፡ ተሓባበርቲ መንግስቲ ምዃኖምን
ተመስኪሩሎም። ኣጋጣሚ ኣብ’ቲ ዓዲ ናይ ዝክረ-በዓል
ስዋ ስለዝጸንሐ እውን፡ ነቶም ወተሃደራት ስዋን መግብን
ቀረቡሎም። ሻለቃ፡ ምስ ወተሃደራቱ ብዝተገበረሉ
እንግዶትን ብውልቂ ኣብ ጁባኡ ብዝኣተወ ጉቦን
ተሓጒሱ፡ “እምበኣር፡ ንሕናን ንስኹምን ከም’ቲ
ውዕልና ንተሓላሎ። ወንበዴታት ኪመጹኹም ከለዉ፡
ኣብሊዕኩም ኣስቲኹም ኵነታቶም ሓብሩና” በሎም’ሞ፡
ኪዳን ተኣታተዉ።
ጦር ሰራዊት፡ ከምቲ ልሙድ ናብ’ቲ ዓዲ ገጾም
ኪወፍሩ ከለዉ፡ ኣብ ስግር’ቲ ዓዲ ኣብ ዘላ ኵርባ
ብምጽናሕ ኵነታት ህላወ ተጋደልቲ ይሕብሩዎም።
ኩሉ ምስ ጸላኢ ዚገብሩዎ ምርድዳእን ደረት ሓበሬታን፡
ምስ ተጋደልቲ ብምልዛብ እዮም ዚገብሩዎ። እቶም
ወተሃደራት ከኣ ብመሰረት’ቲ ዝተዋህቦም ሓበሬታ
ኮለላ ኣካይዶም ብሰላም ይምለሱ። እቶም ኮሚቴ ዓዲ
ቀጻሊ ኪሕብሩዎም ከለዉ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ቍጽሪ ዘለዎም
ወንበዴታት ኣብዚ ኣሸጊሮሙና ምሳና ውዒሎምን
ሓዲሮምን። ሕጂ ምምጻእኩም ርእዮም ሃዲሞም
ስለዘለዉ፡ ካብ’ታ ታባ፡ ሩባ፡ ስንጭሮ፡ ኵጀት. . .እቲኣ
ንንየው ኣብ ጐደቦና ኣድብዮም ኪህልዉ ስለዚኽእሉ፡
ከየግድዑኹም ተጠንቀቑሎም ይብሉዎም።
ሓደ መዓልቲ፡ ሓሶትን ምድንጋርን’ዩ ዚኸውን
ብዝብል፡ ነቲ ናይ ህዝቢ ሓበሬታ ዕሽሽ ብምባል
ናብ’ቲ ሓደገኛ ዝበሉዎም ቦታ ምስ በጽሑ፡ ሓንቲ
መኪናኦም ብፈንጂ ተሃሪማ። ብማዕዶ ተዅሲ
ስለዝተኸፍተሎም እውን እናኣንጸርጸሩ ተመሊሶም።
ሕኒ-ሕነ ንህዝቢ ከበሳብሱ እኳ እንተፈተኑ፡ ላዕለዎት
ሓለፍቶም “ኣቐዲሞም ብልክዕ ሓቢሮሙና ስለዝነበሩ፡
ከይትትንክፉዎም” ኢሎም ኣድሒኖምዎ።
ኣሸራ እምበኣር፡ ከም ካልኦት ዓድታት መታሕት፡
ካብ ምንዳድ ዝተረፈት ህዝባ እውን ብጃምላዊ
ህልቂት ካብ ምጥፋእ ዝደሓኑሉ ምኽንያት፡ ለባማትን
ወራዙትን ዓበይቲ ዓዲ ተቢዖም ብዝመሃዙዎ ጥበብን
ተዋስኦን እዩ። ነዚ ታሪኻዊ መስርሕ ኣብ ምስልሳል
ካብ ዝተዋስኡ ዓበይቲ ዓዲ፡ እቶም ቀንዲ ኣቦታት ኣብራሂም ሕመድ፡ መርከ ገብሬስ፡ ዘገርጊስ ጻድቕ
(ቋንቋ ኣምሓርኛ ዚኽእል) ከምኡ’ውን ካብቶም ሽዑ
መንእሰያት ዚነበሩ ሎሚ ኣብ ዕድመ ሰማንያታት
ዚርከቡ ኣቦታትና፡ ኣቶ ሃብተ ሓጅን ኣቶ ምሕረተኣብ
ጅምዕን ኪጥቀሱ ይኽእሉ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ኩሉ ሰብ ነናቱ ድልየት፡ ሕልሚ. . . ከም ዘለዎ
መቸም ፍሉጥ እዩ። ገለ ገዛ ክሰርሕ፡ ገለ መኪና
ክገዝእ፡ ገለ ኣነ ዝበለ ትካል ክገብር፡ ገለ ኣብ ባህ
ዝብሎ ቦታታት ክዘዋወርን ክዘናጋዕን፡ ገለ እውን
ብዓቕሙ ደርሁ ከፍሪ፡ ወይ እውን ጫማ ክገዝእ.
. . ይዕበ ይንኣስ፡ ኣብ ቀረባ ይኹን ኣብ ርሑቕ
መጻኢ ኣብ ቅድመኡ ገለ ነገር የቐምጥ እዩ። ንጽባሕ
ውሕስነት ዝዀኖ ወይ እውን ፍሉይ ዕላማ ኣቐሚጡ
ገንዘብ እንተ ቖጠበ ኸኣ፡ ለባም እምበር በሃም
ዘብሎ ኣይኰነን። ከም’ቲ “ድሉው ገንዘብ፡ ድሉው
መድሃኒት” ዝብሉዎ።
ገንዘብ ምቝጣብ፡ ዕብየት ከም ዝዀነ ዘይፈልጥ
የለን። ስለ ዝዀነ ኸኣ፡ ኣብ ምትግባር ደኣ ይፈላለ
እምበር፡ ሰልዲ ከዋህልል ዘይሓስብ ዘሎ ኣይመስለንን።
ኣብ መዳይ ንግዲ ይኹን ካልኦት ዓውድታት፡ ገንዘብ
ከይቆጠበ ብገዛእ-ርእሱ ዝዓበየ ሰብ ስለ ዘየለ።
ኣብ ምቝጣብን ዘይምቝጣብን ዘሎ ፍልልይ
ብቐሊሉ እንክረአ፡ ከም’ቲ ሓደ ዘማረረ ዓርክና ወትሩ
ክኸፍኦ ከሎ ዝብሎ “ገለ ወለዲ ንደቆም ገዛ ገዲፎም
ይኸዱ፡ ንዓና ድማ ድኽነት ብህየታ ገዲፎሙልና
ከይዶም” እዩ ነገሩ። ድኽነት’ኳ ባዕልኻ ተበጊስካ
እትሰግሮ ስለ ዝዀነ ደሓን እዩ። ዕዳ ገዲፎሙልካ
እንተኸዱ እንዶ ኣሎ ዝገደደ!
ገንዘብ ምቝጣብ ንናይ መጻኢ ሂወት ውሑስ
ከም ዝገብሮ ኩላትና እንሰማምዓሉ እንተ ዀነ’ኳ፡
ምቝጣብ፡ ገንዘብ ምቕማጥ ወይ ምውህላል ጥራይ
ገይርና ዲና እንወስዶ ወይስ ምስ ካልእ ሸነኻት ሂወት
ነዛምዶ?
ገለ ሃብታማት ወይ እውን ኣብ ሓደ ደረጃ ውህለላ
ዝበጽሑ ሰባት ከዕልሉ ከለዉ ሰሚዕኩምዶ ትፈልጡ?
ኣብ ዕላሎም፡ ሃብቲ ንኽገብሩ ዘሕለፉዎ ሰሃሮ እዮም
ዝዝርዝሩ - ገሊኣቶም እውን ይምክሑሉ። “ክዳን
ከይቀየርኩ እየ ኣጥርየዮ - መግቢ ከይቀየርኩ እየ
ኣብ’ዚ ደረጃ በጺሐ - ጫማ ከይቀየርኩ (ጥራይ
እግረይ) እናሰራሕኩ እየ ኣዋህሊለዮ. . .” ክብሉ ከለዉ፡
ናይ መንፍዓት ስምዒት ይንጸባረቖም። እዞም ሰባት
እዚኣቶም፡ ገንዘብ ምእካቦም ጥራይ እምበር፡ ብዋጋ
ምንታይ ከም ዝኣከቡዎ ዝሓስቡሉ ኣይመስሉን።
ገንዘብ ንኽእክቡ ስኸሰሩዎ ዘይትካእ ነገራት ከም ዘሎ
እንተ ዘገናዝቡ፡ ጣዕሶ ክስመዖም ምኸኣለ።
ኣብ Moremoneytips ሓደ ብዘይሜላ ክቝጥብ
ዝፈተነ ሰብ ኣጋጣሚታቱ እንክግልጽ ከም’ዚ ኢሉ
ነይሩ። “ኣብ ምቝጣብ ገንዘብ ዘጋጠመኒ ዘይርሳዕ
ተመኵሮ ከዕልለኩም። ገንዘብ ንኸዋህልል ምእንቲ፡
ዋላ’ቲ መግቢ ኣብ ምድላው ዘሕልፎ ጻዕርን ግዜን
ኣብ ስራሕ ንኸሕልፎ፡ ብርክት ንዝበለ ሳምንታት ኣብ
ግዜ ምሳሕ ፉል (peanuts) ጥራይ እምገብ ነይረ።
እዚ ክገብር ከለኹ፡ ከብደይ ሕርቃን ብዝመስል
ምጕርምራም እናእወየ ከሎ ከይተገደስኩ ቀጺለ።
ምኽንያቱ፡ ዝበዝሕ ግዜይ ኣብ ስራሕ አሕልፎ ስለ
ዝነበርኩ እየ። ድሕሪ ሳምንታት ግን ሓሚመ። ናይ
መዓናጡ ጸገም (Gastro–Intestinal) ገይረ። ሽዑ
ናብ ናይ ጥዕና ኣማኻሪ ምስ ከድኩ፡ ናይ ፍርቂ
ሰዓት ምኽሪ ሂቡ፡ 400 ዶላር ኣኽፊሉኒ። እዚ
መጠን ገንዘብ’ዚ፡ ካብ ካፈ እናምጻእኩ ጥዑይ መግቢ
ንኽምገብ እኹል እዩ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ
ቀንዲ ዝዀነ ናይ ጥዕና መኽሰብ ምሃለወኒ።
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ምሒር ብቅን ምቝጣብን
በዚ ጥራይ ግን ኣየብቃዕኩን። ናይ ጥዕና ኣማኻሪየይ
Ultrasound ክገብር ኣዚዙኒ። ኣብኡ ኸኣ ልዕሊ
100 ዶላር ከፊለ። ድምር ናይ ወጻኢ ዝገበርኩዎ
ገንዘብ፡ ካብ’ቲ ንንቡር ኣመጋግባይ ዘውጽኦ ንላዕሊ
ኰይኑ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ልዕሊ ዝግባእ እናሰራሕኩ ካብ
ዘጠራቐምኩዎ ገንዘብ ልዕሊ 500 ዶላር ምኽፋለይ፡
ብስነ-ኣእምሮ፡ ብኣካል ይኹን ብገንዘብ ተጎዲአ።
እዚ ምስ ገጠመኒ እየ ድማ፡ ናብ ስርሐይ ጥዑይ
መግቢ ቋጺረ ምኻድ ዝጀመርኩ”። እዚ ክብል ከሎ
- እንቝጥቦ ገንዘብ ብዋጋ ጥዕናና ክኸውን ከም
ዘይብሉ ንምንጋር እዩ።
ከም’ዚ ዝበለ ናይ ምቝጣብ ልምዲ (ብቂ እንተ
ተባህለ ይምረጽ) ነቲ ቆጣቢ ጥራይ ዝጎድእ ኣይኰነን።
ንሱ ዝኣልዮም ስድራ ይኹኑ ወይ ተጸበይቲ እውን
ተለከምቲ እዮም። ብሰንኪ ብቂ፡ ፉል ጥራይ እናተመገበ
ዝሰርሕ ሰብ፡ ነቶም ካብኡ ዝጽበዩ እንታይ ክህቦም
ክንጽበ ንኽእል? ብሕልፊ ኣብ ህጻናት፡ ኣብ ዕድመ
ንእስነቶም ንሓዋሩ ዘኽይዶም ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን
ብቕዓት ዝሃንጹሉ ግዜ ስለ ዝዀነ፡ ብግቡእ ክእለዩ
እዩ ዝግበኦም። እንተ ዘይኰይኑ፡ ገና ኣብ ንእስነቶም
ብኣእምሮ ይኹን ኣካል ብኹሉ መዳይ ድኹማት
ይዀኑ። ብዓቐን ይኹን ብመኣዛታት መግቢ
ንዝተወጽዐ ውሉድካ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ
ስራሕ ክነፍዕ እንተ ተጸበኻዮ ድማ፡ ከይዘራእካ ፍረ
ከም ምጽባይ ይውሰድ።
ኩላቶም ወለዶም ገዛ ገዲፎሙሎም ዝኸዱ ውሉድ
ኣመና ይሕጎሱ ይዀኑ። ብዓይኒ ኩሉ’ቲ ዝጭበጥን
ዘይጭበጥን ክሳራን መኽሰብን እንተ ዝምዘን ግን፡
ገሊኣቶም ብኽሳራ ዝረኸቡዎ ገዛ ኰይኑ ምጸንሐ።
ቀንዲ ነገር፡ ስነ-ኣእምሮኣዊን ኣካላዊን ኩነታት ወረስቲ
ክሳብ ክንደይ ብእወታ ከም ዝተሃንጸ እዩ ክምዘን
ዘለዎ። ንኣብነት ሓደ ኣመና ቆጣቢ ኣቦ ንውላዱ
ዘድልዮ መጻሕፍቲ ዘይገዝኣሉ፡ ኣብ ጽቡቕ ቤት
ትምህርቲ ንኽመሃር ዘይከፍለሉ፡ ኣካላትን ኣእምሮን
ክሃንጽ ዝኽእል መኣዛታት ዘለዎ ዓይነት መግቢ ኣብ
ምግዛእ ዝበቅቕ፡ ካብ ቍሪ ዝከላኸል ክዳን ዝሕርሞ፡
ዘየዘናግዖን ፍቕሪ ስድራ ዘየሕድረሉን. . . እንተ
ዀይኑ፡ ብዋጋ ናይ’ዞም ኩላቶም እዩ ገዛ ዝገድፈሉ
ዘሎ። ስለ’ዚ ቅድሚ ህንጻ ገዛ፡ ህንጻ ኣእምሮን ኣካላትን
እዩ ዝበለጸ ውርሻ።
ፈላጣት ናይ’ዚ ዓውዲ፡ ኣብ መጻኢ ንኸቢድ
ወጻኢታት ካብ ዘቃልዖ ዓይነት ኣቈጣጥባ ገንዘብ
ዘይወጽአ ሰብ፡ ክሳራ እምበር ምውህላል ከም
ዘይጀመረ እዮም ዝሕብሩ። ቅድሚ ኩሉ፡ ወድሰብ ኣብ ጽቡቕ ኩነተ-ኣእምሮን ብቝዕ ኣካልን
ኰይኑ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ኩነት፡
ውጽኢት ስራሕ ዝያዳ ኣድማዒ ይኸውን። ብቝዕ
ንክኸውን ከኣ ብቐዳምነት ንገዛእ-ነብሱ ዝግባእ ክንክን
ክገብረላ ኣለዎ። ክምገብ፡ ክዘናጋዕ፡ ክመሃር. . . ኮታ
ኩላቶም’ቶም ንጥዑይ ሰብ ዘድልዩዎ ነገራት ክኸስሮም
ኣይግባእን። ነዚኣቶም ሸለል እንተ ደኣ ኢሉዎም፡
ግዜኦም ጸብጺቦም ኣብ ክሳራ ከም ዘእትዉዎ ዋላ
ሓንቲ ጥርጥር የብሉን። ብሕልፊ ድማ ብዓል ምሉእ
ጥዕና ዝዀነሉ ዕድል ከምልጦ የብሉን። “ዘይትካእ
ሃብቲ (ጥዕና) እናጕደልካ ገንዘብ ኣይብቀቕ” ድማ
ይብሉ ለባማት።

ኣቦይ ኣረጋዊ፡ ብምቝጣብ ኣዝዮም ፍሉጥ እዮም
ነይሮም። ብቐደሞም ዓቕሞም ከይገብሩ፡ ክንዲ ገለ
ዝኸውን ካሳ ሰሪሖም፡ ክሳብ ሕጂ ሰልዲ ይውትፉ
ኣለዉ። ዕድመኦም ናብ 70 ኣቢሉ በጺሑ። ከብዶም
ከይመልኡ፡ ሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ናብ ካሳ እናጐየዩ
ኣሕሊፎም። ክሳብ ሕጂ ጠላሕ’ኳ ኣይበላን። እንድዒ
እምበር ብ20 ዓመት እውን ትመልእ ኣይትመስልን።
ሓደ ተጫራቓይ እንታይ ኢሉዎም መስለኩም “ኣቦይ
ኣረጋይ፡ ናይ ሳንዱቕ መግዚኢ’ኮ ኣኺሉልኩም እዩ፡
ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ክገብረልኩም እዩ” – ‘ደጊም
ናብ ዓዲ እዝግሄርኩም ኢኹም’ ማለቱ እዩ። ንሶም ግን
ኣይርደኦምን። ገንዘብ ምውህላል ንበይኑ ኣብ ርእሶም
ምስ ሰፈረ፡ ብዝዀነ ይኹን ዋጋ ዘዝሓዙዋ ናብ ካሳ።
ካሳ ከይመልአት ሓሚሞም ዓራት ሒዞም። ኣብ
መወዳእትኡ ኸኣ ክንደይ ከም ዘዋህለሉ ክፈልጡ
ዕድል ከይገበሩ ነዛ ዓለም ከይዶሙላ። ንነብሶም
እናተኸናኸኑ ዘዋህልሉ ነይሮም እንተ ዝዀኑ፡ ናይ
ፈጣሪ ደኣ እዩ እምበር፡ ምስ ጥዕናኦም ቍሩብ
ምጸንሑ።
ኩላተን ኣደታት ሓደ ከም ዘይኰና እፈልጥ እየ።
ግን ገሊኣተንስ ገንዘብ ንኽቍጥባ ዘሕልፋኦ ተዓብ
ዝገርም እዩ። ንጕሆ ናብ ዕዳጋ ዝወጽኣ፡ ቅርሺ ወይ
ክልተ ቕርሺ ዝጎደሎ ዋጋ ንኽረኽባ፡ ብጸሓይን
ንፋስን ክሳብ ሰዓት ሓደ ወይ እውን ልዕሊኡ ኰለል
ክብላ ይውዕላ። መሳኪን፡ ገዛ ምስ ኣተዋ ኩሉ ነብሰን
ስትራፓ ኰይኑ ግምስስ ይብላ። ብጸሓይን ንፋስን
ቀምሲለን፡ ንዳሕራይ ዝኸውን ዕርቡን ሕማም
የቐምጣ። ምናልባት ተቐጣቒጠን ገለ መጠን ገንዘብ

የትርፋ ይዀና። እቲ ንሰን ዝቕጥቀጣኦ ግን ብገንዘብ
ዝትካእ ኣይኰነን።
ምቑጣብ ማለት፡ ገንዘብ ምውህላል ጥራይ
ኰይኑ ዝስመዓና ኣይንሰኣንን። ካሳ ወይ ባንኪ
ከም ዝበርከተ እምበር፡ ካብ ነብስና እንታይ ከም
ዝጎደለ ኣይርደኣናን። “ገንዘብ በቃቕ መከራ ይጽበ”
ዝተባህለ’ኳ ካብ ባዶ ኣይኰነን። ጥቕልል ብዝበለ
ኣዘራርባ፡ ምቝጣብ ማለት፡ ኣብ ኣጠቓቕማ ገንዘብ
ውሕሉል ምዃን ማለት እዩ። ካሳ ወይ ባንኪ ምምላእ
ንበይኑ እኹል ኣይኰነን። ብልቦናዊ መንገዲ እንተ
ዘይተገይሩ፡ እቲ ዝተዋህለለ ገንዘብ፡ ነቲ ድሒሩ
ዝስዕብ ዕንወት እውን ኣይኣክልን። ሓያሎ ካባና
ክንሓምም ከለና፡ ኣብ ባንኪ ገንዘብ እንተ ጸኒሑና
ቅሳነት ይስመዓና። ንጥዕናና ብገንዘብ ክንሸጦ ከም
ዝጸናሕና ግን ኣይግንዘቦን። ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ
ነገር ንግንዘብ። ጥዕና ብገንዘብ ከም ዘይርከብ።
ስለ’ዚ እዩ ድማ፡ ኩሉ ነገር ደረት ከም ዘለዎ
ዝዝረብ። ምቝጣብ፡ መጻኢ ኣብ ምውሓስ ኣገዳሲ
ብምዃኑ ሰናይ እዩ። ስለ’ዚ እዩ ድማ ወድ-ሰብ፡ ነታ
ከመይ ከም እትመስል ዘይፈልጣ ጽባሕ ንኽገጥም
ተዳልዩ ክጸንሓ ዝረባረብ። ወትሩ ንጽባሕ እናበለ
ይዓቍር። ኰይኑ ግና፡ ንጽባሕ እትዓቝሮ ነገር
ብዓቐኑ ክኸውን ኣለዎ። ክሳብ ነቲ ናይ ሎሚ ሂወት
እናበላሸወ ኣብ ጽባሕ ዝያዳ ዋጋ ዝሓትት ዝኸውን
እንተ ዀይኑ ግን፡ ምቝጣብ ዘይኰነስ፡ ዕድመ
ምቕንጣብ እዩ። ስለ’ዚ፡ “ናይ ምውህላል ሜላና
ከመይ እዩ?” ዝብል ሕቶ፡ ጽባሕ ዘይኰነ፡ ነገራት
ከይተበላሸዉ ከለዉ ኣብ ሎሚ እዩ ዝውሰን።

ጥቕስታት ምቝጣብ
- “ባዶ ጁባ ንዝዀነ ይኹን ሰብ ናብ ድሕሪት ኣይመልሶን እዩ። ባዶ ርእስን ባዶ ልቢን እዮም ናብ
ድሕሪት ዝመልሱ” ኖርማን ቪንሰንት
- “ገንዘብ ሓያል ሓለቓ እዩ፣ ግን ከኣ በሊሕ ኣገልጋሊ” ፒ. ቲ. ባርኑም
- “ቅድሚ ኩሉ፡ ሃብቲ ማለት ተዛማዲ ኣምር እዩ። እቲ ውሑድ ዘለዎን ዝዓቕሙ ዝደልን፡ ካብ’ቲ
ብዙሕ ዘለዎን ዝያዳ ዝደልን ይህብትም” ቻርለስ ካለብ ኮልቶን
- “ምስ ብዙሕ ገንዘብ፡ ከም ድኻ ኰይነ ክነብር እየ ዝደሊ” ፓብሎ ፒካሶ
- “ንሃብትና ንእዝዞ እንተ ዀይንና ሃብታማትን ናጻን ኢና። ሃብትና ዝእዝዘና እንተ ዀይኑ ግን
ድኻታት ኢና።” አድሞንድ በርክ
- “ንናይ ጽባሕ ድልየታትካ ሎሚ ክትዳሎ እንተ ዄንካ፡ ምክዋን የድልየካ” ኤዞፕ
“ካብ ኣዝዩ ብዙሕ፡ እኹል ይበልጽ” ብሂል ዳች
- “ገንዘብን ገንዘብ ክገዝኦም ዝኽእል ነገራትን ክህልወካ ጽቡቕ እዩ። ብማዕረኡ ኸኣ ገንዘብ ክገዝኦም
ዘይክእል ነገራት ክትከስር ከም ዘይብልካ ምርግጋጽ ጽቡቕ እዩ” ጆርጅ ሆራስ ሎሪመር
“ገንዘብ ምውጻእን ምሕጓስን ማዕረ ዘይምዃኖም እንተ ተቐቢልካዮ፡ ፍርቂ ካብ’ቲ ኲናት ተዓዊትካ
ኣለኻ” አርነስት ካለንባች
- “ንድልየታት ዘየርዊ እንተ ዀይኑ፡ ገንዘብ ዋጋ የብሉን” አድዊን ፍረድሊ
- “እቲ ገንዘብ ዘውጽእን ዝቝጥብን ልዕሊ ኩሉ ሕጉስ እዩ። ምኽንያቱ ንኽልተኡ ስለ ዝሕጎሰሉ”
ሳሙኤል ጆንሰን

ሓዳስ
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ዕለታዊ ናብራ

ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

“ኣነ ካብ ኵሎም ኣብ ትሕቲ ጸሓይ
ዝርከቡ ክእለታት፡ ነቲ ምስ ሰባት
ናይ ምብህሃል ክእለት ዝያዳ ገንዘብ
ምኸፈልኩሉ።” - ጆን ሮክፈለር
“ምቍር ምብህሃል፡ መድሃኒት ልቢ
እዩ።” - ኤርነስት የቦ
ንመብዛሕትና ኣብ እተዋፈርናሉ ሞያ
ናይ ምዕያይ ብዙሕ ጸገም የብልናን። ምስ
ሰባት ናይ ምርድዳእ ጸገም እዩ ዘለና።
ምስ ሰባት ዘለና ናይ ምብህሃል ጸገም ምስ
እንኣሊ፡ ብእኡ ንብኡ እዩ እቲ ኣብ ስራሕ
ዘጋጥመና ጸገም ዝንክየልና። ኣብ ባህርያት
ሰባት ዘለና ኣፍልጦ፡ ካብቲ ኣብ ፍርያት
ዘለና ኣፍልጦ ንላዕሊ ኣርባሒ እዩ።
ዕዉታት ሰባት መሳጥን ሰሓብን ውልቀ
መንነት ኣለዎም። ብኸምኡ እዮም
ድማ፡ ግሩማት (charismatic) ዝዀኑ።
እዚ ንባዕሉ ካልኦት ሰባት ብሕያውነት
ንኽተሓጋገዙዎም ይጠቕሞም እዩ።
ንሳቶም ኣብ እዋን ወጥሪ ከይተረፈ፡
ምቁር ዋዛ ክፈጥሩ ዓቕሚ ኣለዎም። ከም
ውጽኢቱ፡ ኣብ መሳርሕቶም ናይ ምዝናይ
ስምዒት ክፈጥሩ ይኽእሉ። ጸቕጢ
ዘይብሉ ስራሕ፡ ኣድማዒ ከም ዝኸውን
ከኣ ርዱእ እዩ።
መሳጢ ሰብኣዊ መንነት፡ ንኸተለልዮ
ኣመና ቐሊል እዩ። የግዳስ፡ ንኽትገልጾ
ምሒር ከቢድ እዩ። ንሰባት ብኣካይዳኦም፡
ኣዘራርባኦም፡
ቃና
ኣደማምጻኦም፡
ሕያውነቶም፡ ርእሰ ተኣማንነቶም፡ … ከም
እንምሰጠሎም ፍሉጥ ነገር እዩ። ገለ ሰባት
መሳጥነቶም ዋላ ምስ ሸምገሉ ኣየጥፍኡን
እዮም። እቲ ምንታይሲ፡ ተምሳጥ ካብ
ገጽን ልብን እዩ ዝውሕዝ።
መሳጢ ሰብኣዊ መንነት ድምር
ናይ ኣመለኻኽታ፡ ባህሪ ከምኡ’ውን
መግለጺታት (expressions) እዩ። ሓቀኛ
ዘይኮነ ክምስታ ንድኹም ባህርያትካ
ንምሽፋን ንግዜኡ ክጠቕመካ ይኽእል
ይኸውን። ጸኒሕካ ግዳ፡ ቀልጢፍካ ኢኻ
እትኽሻሕ።
ኣብ ክእለትን ውልቃዊ ሰብኣዊ መንነትን
ጥራይ እተሰረተ ዝምድና፡ ንጽቡቕ ባህሪ
ዘይሓቍፍ እንተ ደኣ ዀይኑ፡ ህይወት
ከርፋሕ እያ እትኸውን። ኣብ ህይወት
ዕዉት ንኽትከውን፡ ጽቡቕ ባህርን ብሩህ
ገጽን የድልየካ።
ንዅሉ ሰብ ሕያዋይ ኵን። የግዳስ፡
ናይ ቀረባ ኣዕሩኽትኻ ውሑዳት ክዀኑ
ተመራጺ እዩ። ሓቀኛ ዕርክነት፡ ብዘገምታ
ነዊሕ ከም ዝዓቢ ገረብ እዩ። ሓቀኛ ዕርክነት
መብዛሕትኡ ግዜ ብማእለያ ዘይብሎም
መሰናኽላት ምስ ሓለፈ እዩ ድልዳለኡ
ዘረጋግጽ።
ገለ ሰባት ቀልጢፎም ዓርከ ምሕዝነት
ክፈጥሩ ጸገም ዝበሃል የብሎምን። የግዳስ፡
ነቲ ዝመስረቱዎ ዓርከ ምሕዝነት ፋሕ
ከብሉዎ ፈጺሙ ኣየሕንኾምን እዩ። ሎሚ
ምስ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ዕርክነት መስሪቶም
ትርእዮም። ንጽባሒቱ ምስኡ ተባኢሶም
ምስ ካልእ ሰብ ሕቒቕ ክብሉ ይውዕሉ።
ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብዙሕ ጸገም
እዩ ዘለዎም። ሓደ ካብ መለለዪ ዓርከ
ምሕዝነት፡ ምስጢር ሓድሕድካ ምክፋልን
ምዕቃብን እዩ። እቲ ኣብ ጽባሕ-ጽባሕ
ዓርከ-መሓዛ ዝቕይር ሰብ ግዳ፡ ምስጢርካ
ክዕቅበልካ ስለ ዘይክእል፡ ናይ ልብኻ
ከተማኽሮ ምሒር ኣሸጋሪ እዩ።
ኣብ ዕለታዊ ናብራና ኣብ ምሃብን

ምቕባልን ንጡፋት ክንከውን ከም ዘለና
ከቶ ክንዝንግዖ ኣይግባእን። ህይወት
እናተመላላእካ ምስ እትሓልፋ እያ
እትምቅር።
ኣብ ሓደ እዋን ጆርጅ ዋሽንግተን ከምዚ
ዝስዕብ ዛንታ ጸውዩ ነይሩ፥
ሓደ ቘልዓ ምስ ኣቦኡ ስለ እተዃረየ፡
“ምሒር እየ ዝጸልኣካ!” ኢሉዎ ደጋጊሙ።
ጸኒሑ ካብ ገዝኡ ብጕያ ሃዲሙ ወጺኡ።
ደሓር ናብ ሓደ ስንጭሮ ከይዱ፡ “ምሒር
እየ ዝጸልኣካ! ምሒር እየ ዝጸልኣካ!!”
ኢሉ ወጪጩ።
ወዮ መቓልሕ ከኣ ኣይሰነፈን፡ “ምሒር
እየ ዝጸልኣካ! ምሒር እየ ዝጸልኣካ!!
ምሒር እየ ዝጸልኣካ!!! …” ኢሉ ብዕጽፊ
መሊሱሉ።
እቲ ቘልዓ ንፈለማ ግዜኡ እዩ ሽዑ፡
መቓልሕ ዝሰምዕ ነይሩ። ብፍርሒ ዝኣክል
መላእ ነብሱ ኣንፈጥፊጡ። ካብኡ ብናህሪ
እናጐየየ ናብ ገዝኡ ተመርቂፉ። ኣብ
ገዛኡ ምስ በጽሐ ጠኒኑ ኣብ ሕቝፊ ኣቦኡ
ተወቲፉ።
ኣቦኡ ብዅነታት ወዱ ስለ እተሰናበደ፡
“እሂ እዚ ወደይ ኣይደሓንካን ዲኻ?”
ኢሉዎ ንጸጕሪ ርእሱ እናሽሓረ።
ወዮ ቘልዓ፡ “ባባ ኣብቲ ስንጭሮ ሓደ
ስዲ ቘልዓ ኣሎ። ‘ምሒር እየ ዝጸልኣካ!
ምሒር እየ ዝጸልኣካ!! …’ እናበለ
ኣጉባዕቢዑለይ።” እናላህልሀ ንኣቦኡ
ነጊሩዎ።
እቲ ሰብኣይ ነቲ ጕዳይ ቀልጢፉ ቆብ
ኣቢሉዎ። “በል እዚ ወደይ ናብቲ ስንጭሮ
ተመሊስካ፡ ‘እምብዛ እየ ዝፈትወካ! እምብዛ
እየ ዝፈትወካ!!’ ኢልካ እስከ ወጭጭ።”
ኢሉ መኺሩ ኣፋንዩዎ።
ወዮ ቘልዓ ከምቲ እተባህሎ እናጐየየ
ናብቲ ስንጭሮ ተመሊሱ። “እምብዛ እየ
ዝፈትወካ! እምብዛ እየ ዝፈትወካ!!”
እናበለ ድማ ወጨጩ። ብእኡ መሰረት
እቲ መቓልሕ፡ “እምብዛ እየ ዝፈትወካ!
እምብዛ እየ ዝፈትወካ!! …” ኢሉ
መሊሱሉ።
ካብዚ ወዮ ህጻን ሓደ ዓቢ ትምህርቲ
ቐሲሙ። ንሱ ኸኣ፡ ህይወትና ልክዕ ከም
መቓልሕ ምዃኑ እዩ። እወ ኣብ ህይወትና
እቲ እንህቦ ኢና፡ ተመሊስና እንረኽቦ።
ቤንጃሚን ፍራንክሊን፡ “ለጋስ እንተ
ደኣ ዄንካ፡ ንገዛእ ርእስኻ ከተርብሓ
ኢኻ።” ዝበሎ ምሉእ ብምሉእ ሓቅነት
ኣለዎ። ብመንጽሩ በቃቕ እንተ ደኣ
ዄንካ፡ ንገዛእ ርእስኻ ክትርምሳ ኢኻ።
ምኽንያቱ ዓለምና ነቲ ዝሃብካያ እያ፡
ብተዓጻጻፊ ገይራ እትመልሰልካ።
ሓሳባትና ይኹኑ ተግባራትና ወይ
ባህርያትና፡ እቲ ግዜ ይነውሕ ወይ
ይሓጽር ይኸውን እምበር፡ ብኣዝዩ ንጹር
ኣገባብ ናባና ይምለሱና እዮም። ንላዕሊ
ገጽካ ብዓወት ክትሓኵር እንከለኻ፡ ንሰባት
ተገደሰሎም። እቲ ምንታይሲ፡ ንታሕቲ
ክትወርድ እንከለኻ ክትረኽቦም ኢኻ።
ንሳቶም እዮም ድማ ዝግደሱልካ።
ገለ ግቡዛት ሰባት ኣብ ሓደ መዳይ
ዓወት ምስ ዘመዝግቡ፡ ብእኡ ንብኡ
ክትዕነኑ ዝጅምሩ ኣለዉ። ነዛ መሬት
ኣይትጽርኒ ይብሉዋ። ተራእዩ ብዘይፈልጥ
ጃህራ፡ ዓዶኽዶኽ ክብሉ ይስምዑ። ነቶም
ሓደ ስጕሚ ድሕሪኦም ዝተረፉ ፈለጥቶም
ከናሽዉዎም ስኽፍ ኣይብሎምን እዩ።
ትዕቢተኛ ሰብ ግዳ ወዳቒ እዩ። ምስ
ወደቐ ዘልዕሎ ሰብ ከኣ ኣይርከብን እዩ።

ኢድ ሽናሒት ጸናሒት እንድዩ ዝበሃል።
ድሕሪ ሒደት ግዜ ፍሽለት ምስ ዘጋጥሞም፡
ርእሶም ኣድኒኖም ካብ ሰባት ይሕብኡ።
እቲ ምንታይሲ፡ እቲ ዓዶኽዶኾም ኣብ
እዝኖም መቓልሕ ስለ ዝመልስ፡ ክርስዑዎ
ኣይክእሉን እዮም።
ጽቡቕ ክንገብር እናኽኣልና ስለምንታይ
ኢና ኣብ ሕማቕ ግብሪ እንውዕል? ወትሩ
ንግሆ ተንሲእና፡ ብኸመይ ጽቡቕ ነገር
ከም እነበርክት ኢና ከነሰላስል ዝግባእ።
ጽቡቕ ነገርና ናባና ዝምለሰሉ መንገዲ
ኣለዎ። ነዚ ከም ሕጊ ተፈጥሮ ክንወስዶ
ንኽእል ኢና። የግዳስ፡ ንስለ ኽምለሰልና
ኢልና ጽቡቕ ነገር ኣይንግበር። ባዕሉ እዩ
ብናቱ መንገዲ ክምለሰልና ዘለዎ።
ንነገራት ከምቲ ንሕና ዘለናዮ እምበር፡
ከምቲ ንሳቶም ዝዀኑዎ ገይርና ኣይኰንናን
እንጥምቶም። እዚ ናይ መብዛሕትና ሰባት
ጸገም እዩ።
ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ለባም ሰብኣይ
ይነብር ነይሩ። ሓደ ግዜ እቲ ሰብኣይ
ካብታ ዓዱ ቍሩብ ውጽእ ኢሉ ኮፍ ኣብ
ዝበለሉ፡ ሓደ ጋሻ ናብኡ ገጹ ክመጽእ
እንከሎ ርእዩዎ።
ወዮ ጋሻ፡ “ኣብዚ ዓድኹምሲ እንታይ
ዓይነት ሰባት ይቕመጡ? ምኽንያቱ ኣነ
ካብ ዓደይ ወጺአ ምሳኹም ክቕመጥ
ድሌት ኣለኒ።” ኢሉዎ።
“ኣብ ዓድኹም እንታይ ዓይነት ሰባት
ድዮም ግዲ ዝቕመጡ?” ወዮ ለባም
ሰብኣይ ንሕቶኡ ብሕቶ መሊሱሉ።
“ደቂ ዓድና ደኣ ጨካናት፡ ስድታትን
በቃቓትን እዮም።”
“ደቂ ዓድና እውን፡ ምስ ደቂ ዓድኹም
ተመሳሰልቲ እዮም።”
ወዮ ጋሻ ነዚ መልሲ ምስ ሰምዐ
ብስንባደ ዝኣክል፡ ብእኡ ንብኡ ካብታ ዓዲ
ብጕያ ሃዲሙ ተሰዊሩ።
ንጽባሒቱ ካልእ ጋሻ ናብቲ ዓዲ
ብምእታው፡ ነቲ ለባም ሰብኣይ ተመሳሳሊ
ሕቶ ኣቕሪቡሉ።
“ኣብ ዓድኹም እንታይ ዓይነት ሰባት
ድዮም ግዲ ዝቕመጡ?” ወዮ ለባም
ሰብኣይ ከም ኣመሉ ንሕቶኡ ብሕቶ
መሊሱሉ።
“ደቂ ዓድና ደኣ ሕያዎት፡ ምቕሉላትን
ለጋሳትን እዮም።”
“ኣብዚ እውን ከምኦም ዓይነት ሰባት
እዮም ዘለዉና።”
ሞራል ናይዚ ዛንታ እንታይ ከም
ዝዀነ ርዱእ ነገር እዩ።
ህይወት መስትያት እያ። ብፍሽኽታ
እንተ ደኣ ቐሪብናያ፡ ፍሽኽተኣ
ኣይትነፍገናን እያ። ብመንጽሩ ተጸዊግና
እንተ ደኣ ቐሪብናያ፡ ንሳ እውን ብዝበኣሰ
ተጸዊጋ እያ እትቐርበና።
ሰባት ነቲ ብኣፍና እንዛረቦም እምበር፡

ነቲ ብልብና እንሓስበሎም ኣይኰኑን ኣብ
ግምት ዘእትዉ። ክንዲ ዝዀነ ምስ ሰባት
ኣብ እንራኸበሉ እዋን፡ ካብ ኣዘራርባና
ጀሚርና ልዑል ተገዳስነትን ጥንቃቐን
ክንገብር ይግባእ። ‘ተመን ብመልሓሱ እዩ
ዝቐትል፡’ ዝብል ልሙድ ኣበሃህላና ዓቢ
ትርጕም እዩ ዘለዎ።
ኣብ መንጎ ሰባት ዝህሉ ክእለት
(Interpersonal Skills) ማለት ከም
ክእለት ብጽቡቕ ምስማዕ፡ ምሕደራ
ግዜ፡ ኣኼባ ምእላይ፡ … ኣብ ስራሕካን
ዕለታዊ ህይወትካን ሕጕስን ዕዉትን ከም
እትኸውን እዮም ዝገብሩኻ።
‘ኢንተርፐርሰናል’ ምብህሃል፡ መስርሕ
ናይ ገጽ ንገጽ ምልውዋጥ ሓሳባትን
ስምዒታትን ኣብ መንጎ ክልተ ወይ
ልዕሊኡ ሰባት ዝካየድ እዩ። እዚ ንቓልን
ብዘይቃልን ንዝካየዱ ምብህሃላት ዘጠቓልል
እዩ።
ሓያሎ ሰባት ብሰሪ ምስ ካልኦት
ሰባት ክረዳድኡ ዘይምኽኣሎም፡ ቀጻሊ
ኣብ ሓደጋ ዝወድቁ ኣለዉ። ምስ
ሰባት ክትረዳዳእ እንተ ደኣ ዘይክኢልካ፡
ውሽጥኻን ደገኻን ኣይረግኣልካን እዩ።
ገለ ሰባት ናይ ምብህሃል ዓቕሞም
ድኹም ስለ ዝዀነ፡ ቀጻሊ ክበኣሱ
ይረኣዩ። ምስ መሳርሕቶም፡ ጐረባብቶም፡
ኣዝማዶም፡ ሓዳሮም፡ … ሁከት ክኣትዎም
ትርእዮም። እቲ ዝበኣሰ ድማ፡ ንድሕሪት
ተመሊሶም ነዚ ጸገሞም ክፍውሱ ዓቕሚ
ስለ ዘይብሎም እዮም። ዋላ በዲሎም
እንከለዉ፡ ኵሉ ግዜ ከም ተበደልቲ
ኰይኖም እዮም ምኒን ክብሉ ዝስምዑ።
ብመንጽሩ ካልኦት ሰባት ምስ ዝዀነ ሰብ
ተረዳዲኦም ናይ ምንባር ዓቕሚ ኣለዎም።
ኣብቲ ዝሰርሑሉ ትካል፡ ዋላ ናይ ቀረባ
ሓለፍቶም ይቀያየሩ፡ ምስ ኵሎም ብሰላም
ክቕጽሉ ይርኣዩ።
ንሰባት ናይ ምእማን ብቕዓቶም ኣመና
ንኡድ እዩ። ከም ገለ ግርጭት ከጋጥሞም
እንከሎ፡ ብዘይ ውዓል ሕደር ከምኡ
እውን፡ ብዘይ ሳልሳይ ወገን ክፈትሑዎ
ኣይጽገሙን። ነቶም ሓዊ ሒዞም
ዝመጽኡዎም፡ ማይ ሒዞም የዝሕሉዎም።
ንስኻኸ ንገዛእ ርእስኻ ኣብዚ መዳይ
ብኸመይ ኢኻ እትግምግማ? ንናይ
‘ኢንተፐርሰናል’ ክእለትካ ብኸምዚ ዝስዕብ
ክትግምግሞ ትኽእል ኢኻ፥
ሀ. ኵነታት (Situation)፦ እንታይ እዩ
እቲ ጸገም? ኢልካ ንገዛእ ርእስኻ ሕተታ።
ብዝተኻእለካ መጠን ውሱን (specific)
ኵን። ልዕሊ ዓቐን ሓፈሻዊ እንተ ደኣ
ኰይኑ፡ ጽቡቕ ስእሊ ዘይክህበካ ይኽእል
እዩ።
ለ. ዕማም (Task)፦ እንታይ እዩ እቲ
ሸቶ?
ሐ. ተግባር (Action)፦ ናብ ሸቶኻ

ንኽትበጽሕ እንታይ ዓይነት ስጕምቲ
ክትወስድ ከም ዘለካ ኣለሊ።
መ. ውጽኢት (Result)፦ ውጽኢት
ከቢድ ጻዕርኻ እንታይ እዩ? ምስ ገዛእ
ርእስኻ ክትመያየጥ እኹል ግዜ መድብ።
ነዞም ደረጃታት ብዝግባእ ምስ
ኣሰላሰልካዮም፡ ምስ ገዛእ ርእስኻ
ኣወሃህዶም። ልክዕ ከም መፋጥርትኻ
ገይርካ ቍጸሮም። እዚ ቀልጢፉ ኣብ
ዕለታዊ ህይወትካ ክሕግዘካ እንከሎ
ክፍለጠካ እዩ።
ንኣብነት ኣብ ገዛኻ ንደቅኻ ዝምህረልካ
ሓደ ሰብ ደሊኻ እስከ ንበል። ብርግጽ ኣብ
ምምሃር ብቕዓት፡ ፍልጠት፡ ተመኵሮ፡ …
ዘለዎ ሰብ ከም እትመርጽ ርዱእ እዩ።
ኣብ ርእሲ እዚ፡ እቲ መምህር ዝጠልቦ
መሃያ ምስ ኣታዊታትካ ኣዐርዩ ዝመጣጠን
ክኸውን ኣለዎ። ክንዮ እዚ እንታይ
ትጽቢት ትገብር? እቲ እትቘጽሮ መምህር
…
• ሰዓት ስራሕ ዘኽብርዶ ክኸውን
ኣለዎ?
• ፍሽኽታ ዘይፍለዮዶ ክኸውን
ይግባእ?
• ውላድ (ደቂ) ዘለውዎ ዲኻ
እትደሊ?
• ጽኑዕ ዲስፕሊን ዘተግብር ዲኻ
እትመርጽ?
• ተዓጻጻፍን ክፉትን ዝዀነ ዲኻ
እትመርጽ?
ንስኻ ክትቈጽሮ ደሊኻ ዘለኻ መምህር፡
እኩብ ድምር ንኡድ ውልቀ መንነትን
ባህርያትን ሓደ ሰብ እዩ። ምስ ስድራኻ
ብጽቡቕ ክሳነ ዝኽእል ሰብ ኣብ ምምራጽ
ኢኻ ዘለኻ። ብፍላይ ምስቶም ዝምህሮም
ደቅኻ፡ ስኒት (rapport) ክገብር ኢኻ
እትደልዮ። ኵሎም እዞም ክእለታት
ተደማሚሮም ኣብቲ ‘ኢንተርፐርሰናል’
ክእለታት እዮም ዝሕቆፉ።
እዞም ክእለታት እዚኣቶም ኣብ ዕለታዊ
ህይወትና ኣመና ኣገደስቲ እዮም። ኣብ
ውልቃዊ ባህርያትና፡ ማሕበራዊ ግቡኣትና፡
ናይ ምብህሃል ክእለትና፡ ብቕዓት ቋንቋና፡
ውልቃዊ ልምድታትና፡ ናይ ምምሕዛው
ብቕዓትና፡ ትስፉውነትና፡ … ኣብ ዕለታዊ
ህይወትና ወሰንቲ ምዃኖም ክስቈረና
ኣለዎ።

“ክእለት ምብህሃል ልዑል ጥበብ
ዝጠልብ ኰይኑ፡ ኣብ መላእ ዕምርና
ተጸሪቡ ዝውቅብ እዩ።” - ዶን ብራውን
“ንሕና ድምር ናይ ተሳትፎ ካልኦት
ሰባት ኣብ ህይወትናን ተሳትፎና ኣብ
ህይወት ካልኦት ሰባትን ኢና።” - ሮይ
ዋግነር
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
ዮናታን የዕብዮ
ኣ/ዜ/ ዞ/ማእከል

ዝባደመ መሬት ናይ ምፍዋስን ዝበረሱ ኣግራብ
ብሓድሽ ናይ ምትካእን መደብ፡ ብኣውራኡ
ብመንግስቲ - ብሚኒስትሪ ሕርሻን መሻርኽቱን ድማ
ብፍላይ፡ ከም ኣካል ልምዓት ሃገር ተቘጺሩ፡ ዓመታዊ
ገዚፍ ባጀት እናተሰልዐ ካብ ዝስርሓሉ ነዊሕ ግዜ
ገይሩ ኣሎ። ማዕረ ማዕረ’ዚ ድማ፡ ብደረጃ ኮማት፡
ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ውልቀ-ስድራቤትን ተመሃሮን
ብወለንታ ተወዳዲብካ ተመሳሳሊ ልምዓታዊ
ንጥፈታት ይካየድ እዩ። እዚ፡ መሬትን ኣግራብን ናብ
ንቡር ንምምላስ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪታት እምበኣር፡ ኣብ
ዝተፈላለዩ ቦታታት ወይ ዞባታት ሃገር - ዘተባብዕ
ውጽኢት ክርኣዮ ከምዝጀመረ እዩ ዝግለጽ።
ኣብ ዞባ ማእከል - ንኡሳን ዞባታት ሰረጀቓ፡ ጋላነፍሕን በሪኽን፡ ፍጹም በሪሶም ንዝጸንሑ ኣግራብ
ብሓደስቲ ንምትካእ፡ ብተመሃሮን ህዝብን በብግዜኡ
ዝካየዱ መደባት - ገለ ካብ’ቶም ብኣብነት ዝጥቀሱ
ልምዓት ሃገር እዮም። ዛጊት ከኣ፡ ኣብ’ዘን ንኡሳን
ዞባታት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ቀላጥ ቦታታት፡ ሎሚ
ተፈዊሶም ኣግራብ ተተልቢቦም እንክትዕዘብ፡ ኣብ
ተዓዛቢኡን ኣብ ኣልማዒኡን ተስፋ ዝህብ፡ ፍናን
ዘበርኽ እናዀነ ይመጽእ ኣሎ።
ኣብ’ዘን ዝተጠቕሳ ንኡሳን ዞባታት ናይ ዞባ
ማእከል፡ ብዘይካ’ቲ ነበርቲ ዓድታት ብጋንታታትን
ጉጅለታትን ተወዲቦም፡ ከባቢኦም ንምልማዕ
ከካይዱዎ ዝጸንሑ ውሁድ ልምዓታዊ ንጥፈታት፡
ተማሃሮ እውን ንግዜኦም ኣብ ዝጠቅም ከሕልፉዎ
ብምባል፡ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ነዚ ማእቶት’ዚ
ይጽንበሩዎ ስለዘለዉ፡ እቲ መደብ ኣድማዒ እናዀነ
ይመጽእ ኣሎ። እዚ ጽቡቕ ተበግሶ’ዚ፡ ኣብ ኩሉ
ክቕጽል ዘለዎ፡ ብፍላይ ኣብ ናእሽቱ ናይ ስራሕ
መንፈስ ዘሕድር እዩ’ሞ ክድፍኣሉ የድሊ። ተመሃሮ፡
ብሓደ ኢዶም ኣፍራዛ፡ ኣብ ዝባኖም ድማ ድሕሪ እቲ
ዕዮ ዘንብቡዎ ጥራውዝቲ ዝሓዘ ማህደር ተሓንጊጦም
ክጐዓዙን ከልምዑን ምርኣይ፡ ነቲ ጸኒሕ ባህሊ ስራሕ
ኣያታቶምን ኣቦታቶምን፡ እናወረስዎ ይመጽኡ
ከምዘለዉ ይምስክር።
ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ናይ ወርሒ ሚያዝያ፡ ልዕሊ
ሓደ ሽሕ ዝዀኑ ካብ 9ይ ክሳብ 11 ክፍሊ ዝመሃሩ
ተመሃሮ ቤት-ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ጻዕዳ ክርስትያን፡
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ጻዕዳ ክርስትያን - ልዑል ውዳበ ዝተራእየሉ
ልምዓት ብተመሃሮ
ኣብቲ ብጎቦ ጋሕሮ ዝፍለጥ ቦታ ከካይዱዎ ዝወዓሉ
ሰፊሕ ወፈራዊ ልምዓት ነዚ ክግለጽ ዝጸንሐ ዝገልጽ
እዩ። እቶም ተመሃሮ፡ ብሓለፍቲ ክፍሎምን ርእሰ
መምህር ናይ’ቲ ቤት-ትምህርቲ መምህር ከሰተ ምስግናን
ብዝተዋሃቦም ማዕዳን ምኽርን ተሓጊዞም እዮም ነቲ
ልምዓታዊ ወፈራ - ኣፍራዛኦምን ባዴላኦምን ሒዞም
ብንግሆኡ ጀሚሮምዎ። ነቲ ዝተመደበ 15 ሄክታር
ዝኸውን ብገረብ ዝማዕረገ ስሉም ጎቦ፡ ብኣላይነት
ኣባላት ሕርሻ ናይቲ ንኡስ ዞባ እናተመርሑ፡ ብዝግባእ
ዛልዮም፡ ኰስኲሶሞን ከትርታት ገይሮሙሉን።
እቶም ተመሃሮ ቤት-ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ጻዕዳ
ክርስትያን፡ ክራማት ከይኣተወ እንከሎ፡ ጥብ ዝበለት ማይ
ንምዕቃብን ዝብሕጐግ መሬት ከይህሉ ንምክልኻልን
ብዝብል ዕላማ ዝተበገሱ ኰይኖም፡ ብስጥመት ሓቢሮም
ከልምዑን ክሰርሑን እንክትዕዘቦም፡ ንድሕሪት ምልስ
ኢልካ - እቶም ብርሃን ናጽነት ዘጐናጸፉና መንእሰያት
ገድሊ ቅጅል ይብሉኻ። ኣብ ዝኽሪ ሓበን እናሓንበስካ
ድማ፡ ሎሚ እውን ከም ትማሊ፡ ተስፋ’ዛ ሃገር ዝዀነ
ኤርትራዊ መንእሰይ ተሰኪሙዎ ዘሎ ሃገር ናይ
ምህናጽን ምልምዓን ድርብን ረዚንን ሓላፍነት፡ ሓያል
ጻዕሪን ውዳበን ተሓዊሱዎ ኣብ ሸቶኡ ክበጽሕ ምዃኑ
ትተኣማመን።
መንእሰይ ‘ውዑይ ሓይሊ’ ከም እተባህለ፡ እቶም
ተመሃሮ ኣብቲ ዕለት ዘርኣዩዎ ንጡፍነትን ኣድማዕነትን፡
ብቓላት ጥራይ ገሊጽካ ዝሕለፍ ኣይነበረን። እቲ ፋሕ
ኢሎም ስራሖም እናኣካየዱ እንከለዉ ዘልዓልናዮ
ደረቕ ስእሊታት እውን፡ ነቲ ፍጻመ ብዝግባእ ክገልጾ
ዝከኣል ኣይኰነን። ውጽኢት ስራሕ ኣብ ባይታ
ምስተንጸባረቐ እዩ’ቲ መግለጺ። ብሓቂ ኣብ ውሑድ
ሰዓታት ከምኡ ዓይነት ልምዓታዊ ወፍሪ ከሰላስሉ
ምኽኣሎም፡ ውህደትን ውዳበን ማዕረ ክንደይ ሓይሊ
ምዃኑ መስኪሮም ብግብሪ። ብርግጽ፡ ተመሃሮን
ካልኦት መንእሰያትን፡ እንተደኣ ወዲብካዮምን ተስፋ
ኣስኒቕካዮምን ተተባቢዖምን፡ ካብ ውሽጦም ዘይተበርበረ
ዕቑር ሓይሊን ክእለትን እዩ በሎዅ ዝብል።
እቲ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ዝዀኑ ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ
2ይ ደረጃ ጻዕዳ ክርስትያን ዝሰርሑዎ ልምዓት

ዝምስክሮ እምበኣር ነዚ ዘራጕድ እዩ። ባዕሉ ኣፍ
ኣውጺኡ እውን እዩ ዘዕልለካ፡፡
ኣብ መንጎ’ቲ ስራሕ ንገለ ካብ’ቶም ኣብቲ ማእቶት
ዝተኻፈሉ ተመሃሮ ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን፡
ብዛዕባ’ቲ ንጥፈታት ርእይቶኦም፡ ብዛዕባ ዝነበረ ወኒ
ድማ ስምዒታቶም ከካፍሉና ተወኪስናዮም ነይርና።
ዝሃቡና መልሲ፡ “ተማሂርና ብሓንጐል ከምኡ’ውን
ብጕልበት ንኤርትራ እንሃንጻ፡ ንሕና መንእሰያት
ኢና። እዚ፡ ሕድሪ ናይቶም ስለ ናጽነትን ልኡላውነትን
ሃገር ዝሓለፉ ኣቦታታትና ምትግባር ብምዃኑ፡ ኩሉ
ሰብ ምስ ክቱር ወኒ እዩ ተወናጪፉ። ምስ ግዜ፡ እቲ
ዝድለ ምዕባለን ብልጽግናን ክንበጽሖ ምዃንና ከኣ
ኣይንጠራጠርን።” ዝብል ነይሩ።
ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ገረብ ምግራብ ኰነ ምዕቃብ
ማይን ሓመድን ከም ባህሊ ምስ ዝሰርጽን ብዝተወደበ
መልክዕ ምስ ዝካየድን፡ በቲ ሓደ፡ እቲ ኣብ እዋን
ክራማትን ኣዝመራን ዝሃረመ ዝናብ ብዝግባእ ክዕቀብን
ክኽዘንን ምኽኣለ፡ በቲ ካልእ ድማ፡ እቲ ዝተዓቀበን
ዝተኸዘንን ማይ፡ ካብ ክረምቲ ወጻኢ፡ ኣብ ካልኦት
ወቕትታት ተወሳኺ ልምዓታዊ መደባት ከነሰላስለሉ
ከምዝሕግዝ እዮም ገሊጾሙልና። ኣበሃህላኦምን
ርድኢቶምን ሓቂ እዩ - ሞያውያን ሕርሻ እውን
ወትሩ ዝጒስጒሱሉ ኣርእስቲ እዩ። ምኽንያቱ፡
ምዕቃብን ምኽዛንን ማይ ንኤርትራ መሰረታውን
ልዕሊ ኵሉን እዩ። እቲ ኤርትራ፡ ዓመታዊ እትረኽቦ
ናይ ዝናብ ወቕቲ ንውሓት፡ ካብ ሰለስተ ወርሒ
ዘይሓልፍ እሞ ኸኣ ኣዝዩ ድሩት ስለዝዀነ፡ ነቲ
ዝርካቡ ምኽዛንን ምዕቃብን ኣገዳሲ ይገብሮ።
መንግስቲ፡ ነዚ ተሎ ኢሉ ስለዘቕለበሉ፡ ካብ ጽባሕ
ናጽነት ኣትሒዙ ዘካየዶ ሓያል ጻዕሪ እንተ ነይሩ፡ ጥብ
ዝበለት ማይ ንምዕቃብን ምኽዛንን፡ ኣበየ ከባቢታት
ኤርትራ ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎም ዲጋታት ምስራሕ
እዩ። ዝናብ ክራማት ከይተጸበኻ፡ ኣብ ከባቢ’ቶም
ዲጋታት መስኖኣዊን ካልእን ሕርሻዊ ልምዓት
ንምክያድን፡ ነቲ ከባቢ ናብ ሓምላይ ንምቕያርን።
ተመሃሮ 2ይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስትያን፡
ኣፍራዛኦምን ባዴላኦምን ገይሮም ዘካየዱዎ ማእቶታዊ
መደብ እውን ብኣውራኡ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ዝሃርም
ማይ ዓቂብካ፡ ነቲ ከባቢ ናብ ሓምላይ ንምቕያር
ዝዓለመ እዩ።
ካብ’ዚ ዘካየዱዎ ማእቶት ኣብ መወዳእታኡ
ዝረብሕ፡ ንሳቶምን ህዝቦምን ስለዝዀኑ፡ ከምዚ
ዓይነት ቅዱስ ስራሕ፡ ካልኦት ኣብያተ-ትምህርትን
ትካላት መንግስትን ብዝተወደብ መልክዕ ከካይዱዎ
እቶም ተመሃሮ ኣዘኻኺሮም።
ኣቦ-መንበር ኮሚቴ ወለዲ ቤት-ትምህርቲ 2ይ
ደረጃ ጻዕዳ ክርስትያን፡ ሜጀር ቴድሮስ ተስፋልደት፡
ነቲ ብተመሃሮን መማህራንን ዝተኻየደ ማእቶት
ብኸምዚ እዩ ዝገልጾ፦ “እዚ ብተመሃሮ ተኻዪዱ ዘሎ
ማእቶት፡ ኣካል ናይቲ ክራማት ከይመጽአ ክግበር
ዝግብኦ ምቅርራባት ስለዝዀነ፡ ናይ ብሓቂ ክድነቕ
ዘለዎ እዩ። ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ወፈራኦም፡ ካብ 15
ዘይውሕድ ሄክታር መሬት፡ ዘድሊ ዛላ፡ ከትርን
ጀሪፍን ገይሮሙሉ ስለዘለዉ፡ ጽቡቕ ማይ ክዕቅብ

ተስፋ ንገብር። ነቲ ጸዲቑ ዘሎ ኣግራብ እውን
ብዘይ መጠን ሓጋዚ እዩ። እዚ ንጥፈት’ዚ፡ ማይናን
መሬትናን ዝዕቅብ ሜላ ስለዝዀነ፡ ኣብ ልምዓት
ቀዳምነት ክወሃቦ ከምዘለዎ ርዱእ’ዩ። ሕጂ ከኣ፡
እዞም ተመሃሮ እዚኣቶም፡ ከም’ቲ ብዕላማ ወፊሮም
ዝተግበሩዎ፡ ነባሪን ውሑስን ምእንቲ ክኸውን፡ ኣብ
ቦታኡ እናመጽኡ ብሓላፍነት ክኣልዩዎ በዚ ኣጋጣሚ
አዘኻኽሮም።”
ሜጀር ቴድሮስ፡ ኣብቲ ማእቶት ዝተኻየደሉ ቦታ፡
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ጻዕዳ ክርስትያን፡ ኣብ እዋን
ክራማት ናይ 2018፡ በቢጋንታ እናወፈሩ ንዘካየዱዎ
ስራሕ ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን። ኣብ’ቲ ዝተጠቕሰ ግዜ፡
ዝተፈላለየ ፈልሲ ኣግራብ ከምዝተኸሉን፡ እቲ ሽዑ
ዝተኸሉዎ ፈልሲ - ጸዲቑስ እዞም ተመሃሮ ንዓኡ
ኣብ ምኹስኳስን ከባቢኡ ኣብ ምዝላይን ከምዝወዓሉ
ሓቢሩ።
ርእሰ-መምህር ቤት ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ጻዕዳ
ክርስትያን መምህር ከሰተ ምስግና ብግደኡ፡
ዘካይዱዎ ዘለዉ ጻዕሪ፡ ቤት-ትምህርቶም ሞዴል ናይ
ምግራብ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ክትከውን
ከምዘኽእላ ይገልጽ። እቲ ስራሕ፡ ብደረጃ ዕድመ
ናይቶም ተመሃሮ እንልካዕ፡ ኣዝዩ ዕዉትን ኣድማዕን
ከምዝነበረ፡ ልዕሊ መልክዕን ግርማን ናይ’ቲ ከባቢ ኣብ
ምቕያር ዝህልዎ ኣስተዋጽኦ፡ እቶም ተመሃሮ ልምዲ
ስራሕ ከጥርዩ ከምዝሕግዞም ድማ ኣረዲኡ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ በሪኽ፡
ክኢላ ምግራብ ኣቶ ምሕረትኣብ ባህልቢ እውን፡
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ብነበርትን ተመሃሮን ዝካየድ
ዘሎ ስራሓት ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡ ከም ባህሊ
ተራዒሙ ክቕጽል ዘለዎ ተስፋ ብምግላጽ፡ ተመሃሮ
ቤት-ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ጻዕዳ ክርስትያን፡ ዕዉትን
ዝምስገንን ስራሕ ከምዝፈጸሙ ኣብሪሁ። እቲ
ወፈራዊ ማእቶት፡ ካልኦት ኣብያተ-ትምህርቲ ናይቲ
ንኡስ ዞባ ብዝተወደበ መልክዕ ከካይዳኦ መደብ
ከምዘሎ ድማ ኣረዲኡ።
ኣቶ ገብረሚካኤል፡ ካብ ግዜ ቁልዕነቶም ኣትሒዞም
ፍቕሪ ናይ ምግራብ ከም ዝሓደሮም እዮም ዝገልጹ።
ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ እውን፡ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ነቲ
በብዓመቱ ዝትከል ኣግራብ ኣብ ምሕላው ዝሰርሑ
ዘለዉ ነባሪ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ እዮም። ምግራብ፡
ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ንጥፈታት ኣገዳሲ
ከምዝዀነ ብምግላጽ፡ ነበርቲ ንቕሓቶም ኣበሪኾም
ከባቢኦም ናብ ሓምላይ ንምቕያር ኣበርቲዖም
ክሰርሑ ተላብዮም። ነቶም ገረብ ኣብ ምብራስ
ዝተዋፈሩ ዘይሓላፍነትውያን ውልቀ-ሰባት ይኹን
ትካላት ድማ፡ “ሕማቕ ምርጫ ኢኹም ትኸዱ
ዘለኹም’ሞ፡ ካብ ተግባራትኩም ተኣደቡ” ክብሉ
ኣባታዊን ሞያዊን ምኽሮም ለጊሶም።
ኣብ’ቲ ብተመሃሮ ቤት-ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ጻዕዳ
ክርስትያን ልምዓታዊ ንጥፈታት ዝተኻየደሉ ‘ጎቦ
ጋሕሮ’፡ ከም ቀላሚጦስ፡ ጀካራንዳ፡ ጭዓ፡ ጽሕዲ፡
ሚም ዝኣመሰሉ ኣግራብ፡ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ
ከምዝርከቡ፡ ጸብጻብ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ
ንኡስ ዞባ በሪኽ ይገልጽ።

ሓዳስ

ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ
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ኤርትራ

ሃሮ
መ
ኵርናዕ ተ
ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል

ንብልሒ ተመሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ስ

ት

ሪ

ም

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል። ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ
እዩ። እዚ ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ፡ ኣብ ክልሰ-ሓሳባት
ትርብዒት - ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18 ክፍለ-ዘመን)
ዝተሞርኰሰ እዩ።
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ፡ 6ተ ብ6ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ። እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ። ካብ 1 ክሳብ 6 ድማ ይምልኣ።
ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን። ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን።
(መልሲ፡ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል፡ ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን።)

ስነፍልጠት

... ኣብ ገዛና

* በረድ ዝያዳ ማይ ቦታ ይደሊ፣ ስለምንታይ?

ኣምራት ስነ-ፍልጠት ብዝቐለለ ቀሪብና ክንምልከቶም ዝሕግዝ ትሕዝቶ

ዝሓለፈ ሓጋይ ብርቱዕ ዛሕሊ
ነበረ። ንግሆ-ንግሆ ክንትንስእ እንከለና
ብመስኰትና ብኣሰሓይታ እተፈጥረ
በረድ ግሩም ቅርጺታት ሰሪሑ ይጸንሓና።
ንሕና ኸኣ ክዳን ደራሪብና ኣብቲ በረድ
ክንሸራተት ንጐዪ።
“ፍቱው ወደይ!” በለት ዛሕሊ ዘይትፈቱ
ኣደይ፣ “መዓስ ኮን’ዩ ዝውዳእ?”
“ከም ቀደሙ ብዙሕ ኣይጸንሕን’ዩ፡”
በላ ኣቦይ፣ “ተስፋ እገብር ኣብዚ ሓጋይ
ቱቦታት ማይና ከይተተኰሰ ክሓልፎ።”
“ባባ… ባባ ቱባታትና እንታይ ኰይኑ
ኣብ ግዜ ሓጋይ ጥራይ ይትኰስ?”
ሓተትኩ ኣብ መንጎ ኣትየ።
“ስለምንታይ ከም ዝትኰስ ኣይትፈልጥን
ኢኻ ወደየ?” ተመሊሱ ሓተተኒ። ከም
ዝፈልጣ ርግጸኛ ስለ ዝዀነዶ ሓቲቱኒ
ይኸውን ኢለ ቍሩብ ድሕሪ ምሕሳብ
ርእሰይ ነቕነቕኩሉ።
“ማተር ክንደይ መልክዓት ኣሎዎ?”
“ሰለስተ” ብዓውታ መለሰት ግሬስ
ሓብተይ።
“ድሩቓት፡
ፈሰስቲን
ጋዛታን።”
“ንፍዕቲ እዛ ጓለይ! ትፈልጢዮ ኢኺ
ኢለ ኣይሓሰብኩን። ሕራይ… ፈሰሰቲ
ብዙሓት ዓይነታት ኣለዉዎ። ሓደ
ካብኦም ማይ እዩ። ማይ ኣብ ክንደይ
ደረጃ ረስኒ ይፈልሕን ይበርድን?”

እንግሊዝኛ

Common mistakes

ምስ እንግሊዝኛ ዝተሓሓዙ ትምህርታዊ ትሕዝቶታት

VERBS OFTEN CONFUSED
Please for Ask or Thank.
Don’t say: I pleased him to do me a favour;
Or: I pleased him for his fine present.
Say: I asked him to do me a favour;
Or: I thanked him for his fine present.
“To please” means to give pleasure to: as, “I worked
hard to please may teacher.”
Can for May.
Don’t say: Sir, can I go home to get my book?
Say: Sir, may I go home to get my book?
“Can” means to be able; “may” means to have
permission.
NOTE. In ordinary conversation “can” also has the
meaning of permission: as, “You can (= may) go now.”
Could for Was able to.
Don’t say: Because he worked hard he could finish
the job in time.
Say: Because he worked hard he was able to finish
the job in time.
If the meaning is managed to or succeeded in doing,
“was able to,” and not “could.” should be used.

“ኣብ 100 ደረጃ ሰልሲየስ ይሃፍፍ፣
ኣብ ባዶ ደረጃ ሰልሲየስ ከኣ ናብ በረድ
ይቕየር፡” ቀላል ሕቶ እያ። ‘እዚ ምስ
ምትኳስ ቱቦታት እንታይ ምትእስሳር
ኣሎዎ?’ ኢለ እናሓሰብኩ፡ “በሉ ሓንቲ
ቅልል ዝበለት ፈተነ ከነካይድ ኢና። ናይዛ
ፈተነ ውጽኢት ምስ ረኣና ኸኣ ጽቡቕ
ገይረ ክገልጸልኩም እየ፡” በለ ባባ። ሓንቲ
ናይ ሽሮቦ ጥርሙዝ ኣምጺኡ ማዕረ ኣፋ
ማይ መልኣ። ድሕሪ ምምላእ ግጥም
ኣቢሉ ዓጸዋ።
“ግርም” በለ ኣቦይ፡ “ሕጂ ንገለ ሰዓታት
ኣብ ደገ ከነቐምጣ ኢና። በዛ መዓልቲ
ቀልጢፉ ክበርድ እዩ። ድሕሪ ድራር
ተመሊስና ክንርእያ ኢና፡” ብምባል ነታ
ጥርሙዝ ኣቐበለኒ። ኣነ ኸኣ ኣብ ጥቓ
ኣፍደገና ኣብ ሓደ ደረጃ ኣቐመጥኩዋ።
ናይ ሓጋይ ኣስሓይታ ዝከኣል ኣይኰነን።
ኵሉ ቀላያት፡ ውቅያኖሳትን ባሕሪታትን
ከባቢና ብበረድ ዝሽፈነሉ እውን እዩ።
ብዙሓት ስድራቤታት ናብ ምውቕ ዝበለ

ከባቢ እናገዓዛ’የን ዘሕልፋኦ። ንሕና ግን
ካብ ገዛና ወጺእና ኣይንፈልጥን ነበርና።
ጸሓይ ጽድያ ክሳዕ ትመጽእ እናኸርደድና
ነሕልፎ። እዛ ኣብ ደገ ዝሓደግናያ
ማይ ዝሓዘት ናይ ሽረቦ ጥርሙዝ’ውን
ቀልጢፋ ከም ትበርድ ኣነ’ውን ከም
ርዱእ ወሲደዮ ነይረ’የ። ብኣኣ ኣቢሉ
ነዛ ሕቶና ብኸመይ ክምልሳ ክርኢ ግን
ተሃዊኸ ነበርኩ። ነዛ ምድራር’ኳ ዓቕሊ
ምግባር ሰኣንኩ። ተደሪርና መኣዲ ምስ
ተላዕለ ብጕያ’የ ንደገ ወጺአ።
ከም ትጽቢትና እቲ ኣብታ ጥርሙዝ
ዝነበረ ማይ በሪዱ ጸንሓና። ብተወሳኺ
እታ ጥርሙዝ ኣብ እተፈላለየ ቦታ
ተጨዳዲዳ ጸንሓትና። ኣቦይ ስለምንታይ
ከም እተጨዳደደ ክገልጸልና ጀመረ፤
“ማይ ናብ በረድ ክቕየር እንከሎ
ይዝርጋሕ ወይ የስፋሕፍሕ እዩ። እዚ
ማለት በረድ ልዕሊ ማይ ዝያዳ ቦታ
ይሕዝ ማለት’ዩ። እታ ጥርሙዝ ማዕረ
ኣፋ ማይ መሊእናያ ነይርና። እዚ ማይ
ናብ በረድ እናተቐየረ ክኸይድ እንከሎ
ቦታ እናጸበቦ ይኸይድ። ቦታ ጸቢቡኒ ኢሉ
ካብ ምብራድ ደው ክብል ስለ ዘይክእል
ከኣ ነቲ ጥርሙዝ ክደፍኦ ይጅምር። እቲ
ጥርሙዝ ከኣ ይስበር። እቲ በዚ በረድ
ዝፍጠር ሓይሊ፡ ጥርሙዝ ስለ ዝዀነ
ጥራይ ኣይኮነን ዝሰብሮ፣ ዋላ ብሓጺን
እንተ ዝስራሕ’ውን ምተኰሶ ነይሩ።”

ሓድሽ

“ግን…” ኰለፍኩዎ ኣብ መንጎ፡
“ነገራት ዋዒ ክረኽቡ እነከለዉ
ይዝርግሑ፣ ዛሕሊ ክኸውን እንከሎ ኸኣ
ይጭበጡ ኢለ’የ ዝሓስብ ነይረ።”
“ጽቡቕ ኣለኻ ፍቱወይ፡ ልክዕ ከምዚ
ዝበልካዮ’ዮም ዝገብሩ። ማይ ክበርድ
እንከሎ ግን ዝያዳ ቦታ’ዩ ዝደሊ። እዚ
ነዛ ጥርሙዝ ዝሰበረ በረድ፡ ካብቲ
ብማዩ እንከሎ ዝሕዞ ቦታ ብሓደ ዕስሪት
ይዓቢ። እቲ ማይ 10 ሰ.ሜ.ኲብ ሒዙ
እንተ ነይሩ፣ ምስ በረደ 11 ሰ.ሜ.ኲብ
ቦታ ይደሊ። ንባሕሪ ሸፊኑ ትርእዩዎ
በረድ፡ ካብ ብምሉኡ ነቲ ሓደ ዕስሪት
ጥራይ ኢኹም ትርእዩ። ዝተረፈ ክፋሉ
ብውሽጢ እዩ ዘሎ።”
“ጽድያ ክኸውን እንከሎ ምሽ እቲ
በረድ ይመክኽ’ዩ። ናይ ማይ ቱቦታትና
ኸኣ ሽዑ እንድዩ ዝትኰስ፣ ስለምንታይ
ኽበርድ እንከሎ ዘይትኰስ?” ሓተትኩ።
“ቱቦታት ማይ እቲ በረድ ክመክኽ
እንከሎ ኣይኰነን ዝትኰስ። እቲ ኣብ
ቱቦታት ዝነበረ ማይ ምስ በረደ’ዩ ዝትኰስ።
ግን እቲ በረድ ክንቀሳቐስ ስለ ዘይክእል
ከም እተተኰሰ ክንርእዮ ኣይንኽእልን
ኢና። ዳሕራይ ክመክኽ እንከሎ ግን በቲ
እተጨደደ ቱባ ማይ ክፈስስ እንከሎ ምስ
ረኣና ከም ዝተተኰሰ ንፈልጥ፡” ብምባል
ኣብርሃልና።

ምህዞ ፡ ርኽበት ፡ መጽናዕቲ

* ኣብ ጠፈር ዝርከብ Co2 ኣብ ታሪኽ
ህይወት ወዲ ሰብ በጺሑዎ ዘይፈልጥ ጥርዚ

ምስ ምህዞታት፡ ርኽበታትን መጽናዕቲን ብሓጺሩ ዘላሊ

በላሕቲ ዲኹም? - እንሆ በሉ ፈተና

ክሊማ ዓለምና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተቐየረ ይኸይድ
ምህላዉ፡ ካብ ናይ ዘመንና ዝዓበዩ ዓለማዊ ሕቶ ክኸውን ክኢሉ
ኣሎ። ዓለምና በዚ ዘላቶ ኣገባብ ኣይኰነን፡ በቲ ንክሊማ ዓለምና
ንምቍጻጻር ሃገራት ዓለም እተሰማምዓሉ ውዕል ፓሪስ እንተ
ተሰርሓሉ’ኳ፡ መጠን ረስኒ ዓለምና ካብ 3-5 ደረጃ ሰልሲየስ ኣብዚ
30 ዓመት ናይ ምውሳኽ ተኽእሎ ኣሎዎ። ምካኽ በረድ ኣርክቲክ
ዘስዓቦ ምብራኽ መጠን ባሕሪ፡ ንብዙሓት ሰባት ከመዛብልን ንገለ
ከተማታትን ደሰሴታትን ከኣ ክውሕጥ እዩ።
ኣብ ጠፈር ዝርከብ ካርቦን-ዳይ-ኦክሳይድ፡ ፕላኔትና ርእያቶ
ኣብ ዘይትፈልጥ ደረጃ ከም ዝርከብ CNN ይገልጽ። ህላወ Co2
ብppm ይዕቀን። ቅድሚ 3 ሚልዮን ዓመታት ካብ 300 ክሳብ
400 ppm በጺሑ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሃዋይ ኣብ
እተገብረ መጽናዕቲ 415 ppm በጺሑ ይርከብ። ስለዚ ተመሃሮ
ኣብ ሓምላይ ክለብ ብምጽንባር፡ በታ ንእሽተይ ተበግሶና ኣብ
ፕላኔትና ለውጢ ንፍጠር።

***

Source: COMMON MISTAKES IN ENGLISH
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እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

“ነፍሲወከፍ ሰብ፡ ንነብሱ ከም ኣርኣያ እናሓሰበ ህይወቱ ክመርሕ
ኣለዎ።”
- ሮዛ ፓርክስ

ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.220

ኤርትራ
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ማሕበራዊ ዕብየት
ዕዮ
ሕብረተሰብ፡ ሕብረት ናይ ሰባት
ማለት’ዩ። ሰባት ክሓብሩን ብሓባር
ክነብሩን እንተዀይኖም ኣብ ሓድሕዳዊ
ምትሕግጋዝን ምክብባርን ምጽዋርን
ዝተሰረተ ንመዓልታዊ ህይወቶም ብሰላም
ዘነባብሮም ኣብ ፍትሕን ሓቅን ዝተሞርኰሰ
ኣገባባት መነባብሮ ምኽታል የድልዮም።
እዚ ሓባራዊ ኣገባብ ህይወት ከኣ እዩ ባህሊ
ተባሂሉ ዝፍለጥ። ክብርታትን ልምድታትን
መዓልታዊ ምንቅስቓሳትን ዝሓቖፈ ባህሊ
ሰፊሕ ኣምር ኰይኑ፡ ኩሉ ነገራውን
(ዝርአ ዝጭበጥን) ዘይነገራውን (ዘይረአን
ዘይጭበጥን) ሓሳባትን ናይ ባህሊ ኣካላት
እዮም። ደቂ-ሰብ ብሰላምን ብርግኣትን
ንኽነብሩ ኢሎም መምስ ከባቢኦምን
ግዜኦምን ዘድልዮም ኣገባባት መነባብሮ
የማዕብሉ እዮም።
ዓለምና ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወት
ምናዳ’ኳ ኣብ ተክኖሎጂ ብቕልጡፍ
ትሕንበበሉ ኣብ ዘላ እዋን፡ ኣብ ባህልን
ስነ-ምግባርን ግን እናተፈተነትን ፋሕ
እናበለትን እያ ትኸይድ ዘላ። ክኢላታት
ስነ-ሕብረተሰብ ባህሊ ካብ ድሩቕ ናብ
ፈሳሲ ካብ ፈሳሲ ከኣ ናብ ጋዝ ኣብ
ዝበጽሓሉ ግዜ ከምዘለና እዮም ዘተሓሳስቡ።
ምኽንያቱ እቲ መሰረታዊ ክብርታት
ደቂ ሰብ እናተለወጠን እናተፈላለየን እዩ
ዝኸይድ ዘሎ። ብኡ መጠን ከኣ እተን
ሓያላት ዝበሃላ ሃገራት ብኣአን ዝምእዘን
ዓለማዊ ባህሊ ክዕብልል እየን ዝደልያን
ኣበርቲዐን ዝሰርሓን ዘለዋ። እዚ ምዕራባዊ
ዓለማዊ ባህሊ ግን ብጥንቃቐን ብርድኢትን
ኢና ክንዕዘቦን ንዘድልየና ክንጥቀመሉን
ዝግበኣና። ብባህልና ከምዘይንቡር እንሓስቦ
ህይወት ከም ንቡር ኰይኑ ካብ ዝቀላቐል
እዋን ኣቚጺሩ ኣሎ። ንኣብነት ትርጕም
መርዓ ካብ ኣብ መንጎ ክልተ ኣንጻር ጾታ
ዘለዎም ሰባት ናብ ጾታኦም ብዘየገድስ
ክልተ ሰባት ናብ ዝብል ካብ ዝልወጥ
ዓመታት ኣቑጺሩ። ቃል ኪዳን እውን
ሕማም ሽግር ብዘየገድስ ካብ ንኣብ’ዛ
ምድሪ ብሂወት ዘለኻ ተጻዊርካ ምንባር
ናብ እንተዘይማእማኣካ ዝፈርስ ኩንትራት
ካብ ዝኸውን እውን ዓሰርተታት ዓመታት
ኰይኑ’ሎ።
ንበዓል ጸጋ ዕድመ (ኣደ ትኹን ኣቦ)
ብሰንኪ ዕረፍቲ ዘይህብ መነባብሮ ኣብ ትካላት
ኣረጋውያን ካብ ዝእለዩ እውን ነዊሕ ጌሩ
ኣሎ። መብዛሕትኦም ጐረቤት ንጐረቤት
ኣብ ዘይፋለጥሉን ዘይተኣማመኑሉን ደረጃ
እናበጽሑ ስለ ዝኸዱ፡ ንዝተሸገሩ ወገናት
ኣብ ክንዲ ብቤተሰብ ብጐረቤት፡ ብትካላት

ንውሑስ ስራሕን ማሕበራዊ ድሕነትን
ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝዳሎ ዓምዲ

ማሕበራዊ ድሕነት

ጥዑይን ርጉእን ሕብረተሰብ

ምእላይ ከም መፍትሒ ካብ ዝኸውን ቀሊል
ኣይገበረን። ብዙሓት ካብ ደቀንስትዮኦም
ምጥባው ካብ ዝገድፍኦ ነዊሕ ዓመታት
ስለዘቑጸረ፡ ዘይምጥባው ገለ ካብ ጠንቅታት
መንሽሮ ኣጥባት እዩ ይበሃለሉ ኣሎ።
ንዘጥቡዋ ኣዴታት ምጥባወን ክቕጽላ
ክተባብዓ እተን ዘየጥቡዋ ከኣ ምጥባው
ክጅምራ፡ ንዘጥቡዋ ገንዘባዊ ደገፋት ዝገበራ
ሃገራት እውን ውሑዳት ኣይኰናን። ንኩሉ
ማሕበራዊ መነባብሮን ሽግራትን ኣብ ክንዲ
ብኮም ብትካላት ክፍታሕ ከምዝግበኦ ከም
ሰረተ ሓሳብ ኰይኑ ኣሎ። ሕብረተሰብናኸ
ኣንፈቱ ናበይ ኰን ይኸውን? ንመጻኢ
እንስእሎ እንሓልሞ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ
ካብ ሕጂ ንርእዮዶ ንህሉ? ብኹሉ ሰብ
ክምለስን ክስትንተንን ዘለዎ ሕቶ እዩ።
ንኹሉ እንርእዮን እንሰምዖን ብጥንቃቐን
ብርድኢትን ብኹሉ ጎድንታቱ ንርእዮዶ
ንህልው?ንውጽኢቱከይፈተሽናኸ ንርዕሞዶ
ንህልው? እዝን ካልኦት ሕቶታትን ክምለሱ
ዝግብኦም ሕቶታት እዮም። እዝን ካልእን
ተርእዮታት በብቕሩብ ኣባና ከይተኣታተወ
ከሎን ኣቐዲምና ንጥቕሙን ጉድኣቱን
መርሚርና ክንሰርሓሉን ክንምድበሉን ዘለና
ጉዳያት እዩ። ኩለን ዝምልከተን ትካላትን
ማሕበራትን እውን ንዘሎ ምዕባለታት ዓለም
ምስ ህልው ክብርታት ህዝበን ገምጊመን
ንሕብረተሰበን ዘማእዝን ተራአን ክጻወታ

ይግባእ።
ኤርትራ፡ ጌና ክቡር ናይ ሓልዮትን
ምትሕብባርን ተጻዋርነትን ምክብባርን
እሩምን ረዚንን ሓባራዊ ባህሊ ዝውንን
ህዝቢ ኣለዋ። ነቲ ዓለም በጺሓቶ ዘላ
ነገራዊ ምዕባለ ኣብ ረብሓ ህዝባ ኣውዒላ
ብተክኖሎጂ ዝተዓጥቀ ወለዶ፡ ግን ከኣ
ክብሩን መንነቱን ብግቡእ ዝርዳእን
ብስነ-ምግባርን ሓቅን ዝሰርሕን ዝሕበንን
ሕብረተሰብ ክትውንን ክትሰርሕ ይግበኣ።
ንሱ ከኣ ንኹሉ መዳያዊ ኣካይዳ ዓለም
በብዓውዱ ገምጊማ ንሕብረተሰባ ብቐጻልነት
ዘገልግሎ መንገዲ ክትክተል ከምዘድልያ፡
ልዕሊ ዝዀነ እዋን ክምለስን ክቕለስን
ዘለዎ ግዜ ዝጠልቦ መሰረታዊ ዛዕባ ርጉእን
ስልጡንን ሕ/ሰብ እዩ።
ጥዑይ ሕብረተሰብ ዝበሃል ኣብ
ኩሉ መዳያዊ ህይወት ዓቕሙ ዘፍቅዶ
ርድኢትን ንቕሓትን ዘጥረየ ኰይኑ፡
ንመነባብሮኡ
ብልምዲ
ዘይኰነስ
ብርድኢት - ንብልጫታቱን ብድሆታትን
ገምጊሙን ተረዲኡን - ዝነብሮ ክኸውን
ኣለዎ። ምኽንያቱ ዓለም ብሳላ መራኸቢ
ብዙሃን ናብ ሓንቲ ንእሽተይ ቁሸት እያ
ተቐዪራ ዘላ። ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ዓለማዊ
ለውጥን ረብሓታትን ከኣ ኣብ ረብሕኡ
ከውዕሎ እንተዀይኑ ፍሉይ መለለዪኡን
መንነቱን ታሪኻዊ መላግቦ ዝዀነ ስነ-

ምግባርን ክብርታትን እናዓቀበን እናኣጽነዐን
እናኣብለጸን ንመነባብሮኡ ክቕልስ ይግባእ።
ምኽንያቱ ሰላምን ውሽጣዊ ምርግጋእን
ደቂ ሰባት ብብዝሒ ሃብትን ሰማይ-ጠቀስ
ህንጻታትን በብዓይነቱ ቴክኖሎጂካዊ
ስራሓትን ጥራይ ከም ዘይርክብ፡ እዛ ኣብ
ዘይምውላድ፡ ብዝሒ ጭንቀት፡ ነብሰ
ቅትለት፡ ወልፍታትን በጺሓ ዘላ ምዕራባዊት
ዓለም መምሃሪትና እያ። እቲ ጥበብ ከኣ
“መምሃርን ኣይግበርካን መምሃርን
ኣይኽላእካን” ዝብል ምስላ ቀዳሞት ኣድላዪ
ምዃኑ’ዩ ዘተንብሃልካ። እንተዘይኰይኑ ‘ገ
እናበሉኻዶ ትጋገ’ ከይኰነና ነገራቱ።
ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከምዝሕብሮ፡
ጥዑይ ሰብ ዝበሃል ኣካላዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ፡
ማሕበራዊ፡ ቁጠባውን መንፈሳውን
መዳያት ህይወቱ ምዕሩይ ዝዀነ ሰብ
እዩ ብምባል ገሊጹዎ ይርከብ። ምዕሩይ
ምዕባለ ክህልወና ከኣ ምዕሩይ ኣተሓሳስባን
ፍልጠትን የድልየና ማለት እዩ። ንሱ ከኣ
ኣብ ሓደ ዓውዲ ጥራይ ዘይኰነስ ብሉጽነት
ምውህሃድ ናይ ኩሉ ዓውድታት ፍልጠት
ከም ባህሊ ብሓባር ምስ እንጥቀመሉን
ብመንጽር ባህልን ክብርን ሕብረተሰብ ምስ
እንምርምሮን እዩ።
ራኢ መንግስቲ ኤርትራ፡ ኩሉ ህዝቢ
ብሰላም ዝነብር ምዕሩይ ምቕረሐ ጸጋታት
ዘለዎን ተኸባቢሩ ብርድኢት ዝነብር

ሕብረተሰብ ዘለዋ ሃገር ምህናጽ እዩ።
እዚ ራኢ’ዚ ኪኖ መንግስታዊ ራኢ፡
ራኢ ነብሲ ወከፍ ዜጋ እንተዘይኰይኑን
እንተዘይተነቢሩሉን፡ ኣብ ጽሑፍ ተወሪቑ
ብምስፋሩ ጥራይ ክብጻሕ ዝኽእል
ኣይኰነን። ስለ’ዚ ነብሲ ወከፍ ዜጋ እዚ
ራኢ ኣድላዪን ኣገዳስን መርኣያ ስልጡን
ሕብረተሰብ ምዃኑን ብንቕሓት ኣሚኑን
መምዩን ተገንዚቡን ነቒሑሉን ክነብረሉ
ዝግበኦ መትከላት ህይወት ምስ ዝኸውን
እዩ ቀጻልነት ዘለዎ ምዕባለ (sustainable
development) ዝህሉ። ምኽንያቱ ኣብ
ኮም ዝተሰረተ ምዕባለ እዩ ቀጻልነት ክህልዎ
ዝኽእል። ኮምና ከኣ ንነዊሕ ዘንበሮ ካብ ነዊሕ
ዝሃነጾ ክብርታትን ወግዕታትን ሕግታትን
ዝጸንሖ ረዚንን ንሽግራት ዝጸውርን ብሓባር
ብሰላም ዘንብርን መሰረት ዘለዎን እዩ።
ጥዑይን ቀጻልን ሕብረተሰብ ዝበሃል፡
ንሰላምን ምርግጋእን ብልጽግናን ዝነብር
ኰይኑ ንቑሕ፡ ጻዕራም፡ እሩም፡ እወታዊ
ራኢ ህይወት ዝውንን ብግሉጽነትን
ሓቅን ሓበንን ዝነብርን እዩ። ከምኡ እውን
ንዝተሸገሩ ደገፍ ዘድልዮም ወገናቱ
(ዘኽታማት፡ ለመንቲ፡ ግዳም ዝወጹ ምስ ናይ
ኣእምሮ ሕማም ዝነብሩ፡ ንሰብ ጸጋ ዕድመ
ወይ ኣረጋውያንን . . . ወዘተ) ጉልባቦም
ከይቀልዑ ኰታ ከም ሽጉራት ከይተፈልጡ
ንቡር መነባብሮ ንኽመርሑ ዝገብሮ ኣልያ፡
መዐቀኒ ሓድነትን ምትሕግጋዝን ቀጻልነት
ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ። ንዝተጸገሙ ዝሓሊ፡
ዝረድእ ወገን ሓድነቱ ድልዱልን ፍቕሩ
ቀጻልን ስለ ዝዀነ መነባብሮኡ ርህው እዩ።
ምስ ግዜን ኩነታትን ተመዓራርዩ ራኢኡ
ኣብ ግብሪ ኣውዒሉ ንዝመጽእ ውሽጣዊ
ይኹን ግዳማዊ እወታዊ ይኹን ኣሉታዊ
ለውጥታት ነቒሑን ኣሚቱን ሰላሙ ሓልዩ፡
ብኽብርታት ህይወቱ ተማእዚኑን ዝነብር
እዩ። እቲ ምንታይ፡ ንመጻኢ ወሎዶታት
ራህዋን ሰላምን ብልጽግናን ሓበንን ዘለዋ
ሃገር ዘውሕስን ዘረክብን ቀጻልነት ህላውነቱ
ኣብ ታሪኹን ዓለምን ዘረጋግጽን ዘበርክትን
ርጉእ ሕብረተሰብ ስለዝዀነ።
በርሀ ኣርኣያ
ኣሃዱ፡ ኣረጋውያንን ግዳያት ማሕበራዊ
ሕሰምን

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.220

ኤርትራ
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ከረን፡ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ውድድር
ቅድድም ብሽክለታ ተኻዪዱ

ተስፋልደት መብራህቱ

ጂ

ኣብ ከተማ ከረን ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ሰለስተ ዲቪዥናት
ደቂ ተባዕትዮን፡ ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ውድድር ብሰንበት 12 ግንቦት
ፈሊሙ። ኣብቲ ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ከተማ ከረን ዝተወደበ
ውድድር እዞም ዝስዕቡ ተቐዳደምቲ ዕዉታት ኮይኖም።
3ይ ዲቪዝዮን
1ይ ዳንኤል በርሀ ብ14 ነጥቢ
2ይ ነቢል ኣደም ብ10 ነጥቢ
3ይ ቬትናም ሞጎስ ብ8
2ይ ዲቪዝዮን
1ይ ሮቤል ዘርእማርያም ብ14 ነጥቢ

2ይ ዋዲክ ራካ ብ5 ነጥቢ ።
1ይ ዲቪዝዮን
1ይ ዓድል ሓምድ ብ12 ነጥቢ
2ይ ሮቤል ዮሃንስ ብ12
3ይ ዮናስ በረኸት ብ6 ነጥቢ
ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብውልቃ ዝተወዳደረት ቅሳነት ሃይለ
ብ14 ነጥቢ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ተሳታፍነት ደቂ
ኣንስትዮ ክዓዝዝ ኣብቲ ኣጋጣሚ ምሕጽንታ ቀሪቡ። እዚ ውድድር
ዝመጽእ ሰንበት ብዝካየድ ውድድር’ዩ ክዛዘም ምዃኑ ተፈሊጡ’ሎ።

ሮ ዲ ኢታልያ ይቕጽል
ሓደ ካብ ዝዓበዩ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ብሽክለታ ዝኾነ ጂሮ
ዲ ኢታልያ ብቕድሚ ትማሊ ናይ ሳልሳይ መድረኽ ውድድሩ ኣሰላሲሉ
ኔሩ። ኣብዚ መድረኽ ተቐዳዳምቲ ካብ ቪንቺ ተበጊሶም ኣብ ኦርበቴሎ
ዝዛዘሙዎ ናይ 220 ኪሎሜተር ውድድር እዩ ተሰሪዑሎም ኔሩ። እዛ
መድረኽ ሓያል ዓቐበታትን ፈተንቲ ቁልቁለታትን ዘጠቓለለት ብምንባራ
በዳሂት መድረኽ እያ ነይራ ክትበሃል ትከኣል’ያ። ፈረናንዶ ጋቪርያ ካብ
ጋንታ ኢሚረይትስ ነዛ መድረኽ ብ5፡23፡19 ብምዝዛም ክዕወተላ ዝኸኣለ
ተቐዳዳማይ’ዩ። ኣርኖድ ዲማረን ፓስካል ኣከርማንን ድማ ስዒቦሞ መዛዘሚ
ሕንጻጽ ረጊጾም። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ዳይመንሽን ዳታ ኣማኑኤል
ገብረእግዚኣብሄር ካብ ዕዉት 1፡57 ድሒሩ መበል 121 ተርታ ክሕዝ
ክኢሉ’ሎ። ክሳብ ሕጂ ተኻዪዱ ብዘሎ ሰለስተ መድረኻት ተቐዳዳማይ
ጋንታ ጃምቦ ቪዝማ ዝኾነ ፕሪሞዝ ሮግሊክ ኣብ ሰዓት 40.827 ኪሎሜተር
እናተጓዕዘ ብ10፡21፡01 ብግዜ ኣብ መሪሕነት እዚ ውድድር ተቐሚጡ ዘሎ
እዩ። ኣማኑኤል ገብረዝጊኣብሄር ድማ 12፡33 ድሒሩ መበል 142 ተሰሪዑ
ኣሎ። ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ንምውናን ፈረናንዶ ጋቪርያ ብ58 ነጥቢ፡
ንብሉጽ መንእሰያት ተቐዳዳማይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቅልስ ናይ ጋንታ ኣስታና
ሚጉዌል ኣንገል ሎፐዝ፡ ኣብ ናይ ዓቐብ ኣባል ጋንታ ትረክ ሴጋፍረዶ
ዝኾነ ጂዩልዮ ሲቾነ ብ24 ነጥቢ፡ ብጋንታ ድማ ጃምቦ ቪዝማ መሪሕነት
ሒዞም ዘለዉ እዮም። ኣብ ናይ ጋንታ ቅልስ ዳይመንሽን ዳታ መበል
11 ደረጃ ሒዛ ትርከብ። ራብዓይ መድረኽ ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ

መበል 36 ግጥማት
ሰሬኣ ኢጣልያ ይቕጽል
ግጥም ሰሪኣ ኢጣሊያ ብሰኑይ ምሸት ቀጺሉ ኣብ ዘምሰየሉ፡ ኢንተርሚላንን
ቦሎኛን ዓወት ኣመዝጊበን። በዚ ናይ ሰኑይ ምሸት ዓወታ ነጥባ ናብ 66
ብምብራኽ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ዘላ ኢንተር ሚላን፡ ኣንጻር እታ ናብ
ታሕተዋይ ዲቪዥን ዝተመልሰት ኬቮ እያ ገጢማ። ካብ ማቲዮ ፖሊታኖን ኢቫን
ፐሪሲችን ብዝረኸበተን ክልተ ሸቶታት ድማ ነታ ንምዱብ ግዚኣ ብ10 ተጻወትቲ
ዝወድአት ኬቮ 2ብ0 ኣሰኒፋታ። ኣቐዲማ ቻምፒዮንነታ ዘረጋገጸት ጁቬንቱስ
ብ89 ነጥቢ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ጋንታ’ያ። ናፖሊ ብ76 ነጥቢ፡ ኢንተር ድማ
በዚ ናይ ትማሊ ዓወት ተሓጊዛ ብ66 ነጥቢ 3ይቲ፡ ኣትላንታ ብ65 ነጥቢ ቀዳሞት
ኣርባዕተ ዘለዋ ክለባት ሰሬኣ እየን። ቦሎኛ ኣንጻር ፓርማ እያ ተጻዊታ። 4ብ1 ድማ
ተዓዊታ። ቦሎኛ ብ40 ነጥቢ መበል 13 ተርታ ተሰሪዓ ዘላ ጋንታ’ያ።

ምስጢር ባእሲ ሳንቸስን ፖግባን ተቓሊዑ
ተጻወትቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባን ኣለክሲስ
ሳንቸዝን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ሸቶ ምስ ዘመዝግቡ ወይ’ውን
ንሸቶ ዝኸውን ዕድል ምስ ዝቕርቡ ገዚፍ መጠን ገንዘብ
መቝሽሽ እዩ ዝቕረበሎም። ሰሪ እዚ ድማ ኣብ ክንዲ ንዓወት
ጋንትኦም ንመቝሽሾም ክብሉ ሓደ ሓደ እዋን ኣብ ፍሕፍሐ
ክኣትዉ ጸኒሖም ኣለዉ። ሳንቸዝ ኣብ ርእሲ’ቲ ብርኩት ደሞዙ፡
ንሓንቲ ሸቶ 75 ሽሕ፡ ንነፍሲ ወከፍ ቀረብ ሸቶ ድማ 25 ሽሕ
ፓውንድ፡ ፖግባ ድማ ንሓንቲ ሸቶ 50 ሽሕ፡ ንነፍሲ ወከፍ

ቀረብ ሸቶ ድማ 20 ሽሕ ፓውንድ መቝሽሽ እዩ ዝወሃቦም
ኔሩ። በዚ መሰረት ሳንቸዝ በተን ምስ ሰኪዔት ዘራኸበን 2
ኮዓሳሱን፡ ዝቐረበን 3 ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ኮዓሳሱን ብጠቕላላ
225 ሽሕ ፓውንድ፡ ፖግባ ድማ ብዘመዝገቦም 17 ሸቶታትን
ብዝኸሸነን 10 ኮዓሳሱን ሓደ ሚልዮንን 50 ሽሕ ፓውንድን
ግሒጦም ኣለዉ። ምስ እትለብሶ ማልያ ሓንቲ ጋንታ ዘለካ
ፍቕሪን ናይ ተቓላስነት መንፈስን ንሓንቲ ክለብ ምስጢር
ዓወታ ክኸውን ይኽእል’ዩ። እዞም ተጻወትቲ ግን ቀዳምነት ነቲ

ዝወሃቡዎ ግንዖ ዘቐድሙ መሲሎም ክቀርቡ ጸኒሖም ኣለዉ።
ከም መርኣይኡ ድማ መቐየሪ ክዳን ማንቸስተር ዩናይትድ
ክመቓቐልን ብቕዓት እታ ክለብ ድማ ብርኡይ ከንቆልቁልን
ጸኒሑ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ንዝተረኽበት ቅላዕ መቕጻዕቲ
ሓላፍነት ንኽወስዱላ ክልቲኦም ኣብ ምስሕሓብ ኣትዮም
ምንባሮም ኣይርሳዕን። ለካ ዋጋ እታ እትምዝገብ ሸቶ ኪንዮ
ዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝትመን ስለዝነበረ እዩ።

ኦክለይ ካኖኔር ጅግና ሊቨርፑል
ዝሓለፈ ሰሉስ ሊቨርፑል ንባርሴሎና ኣብ ግጥም ካልኣይ
እግሪ ቻምፒዮንስ ሊግ 4ብ0 ብምርታዕ ኣብ ታሪኽ እቲ
ውድድር ተዘካሪ ግጥም ከም ዝሰነደት ኣይርሳዕን። ነታ ዲቮክ
ኦሪጊ ዘመዝገባ ራብዐይቲን መዐወቲትን ሸቶ ኣሌክሳንደር
ኣርኖድ ካብ ኩርናዕ ንኽልእካ ተራ መላሲ ኩዕሶ ኦክለይ
ካኖኔር ዕዙዝ እዩ ነይሩ። እዚ ወዲ 14 ዓመት ኣባል ናይ ህጻናት
ጋንታ ሊቨርፑል፡ ብሓያሎ ወገናት ኣድናቖት ኣትሪፉ እዩ።
ባርሴሎና ንቐዳማይ እግሪ 3ብ0 እንክትዕወተሉ፡ ተጻወትታ
ንነፍሲ ወከፍ ውሳኒ ዳኛ ከዕዘምዝሙ ዝረኣየ ኣሰልጣኒ የርገን
ክሎፕ፡ ነቶም ኣብ ስታድዩም ኣንፊልድ ኩዕሶ ናይ ምምላስ
ዕማም ዘለዎም ህጻናት ኩዕሶ ንግዳም ኣብ ትወጻሉ እዋን
ከመይ ኣቢሎም ብቕልጡፍ ናብ እግሪ ተጻወትቲ እታ
ክለብ ከብጽሑዋ ከምዘለዎም ብቪድዮ ዝተሰነየ ኣስተምህሮ

ከምዝሃቦም ድሒሩ ይግለጽ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ ከም ተንታኒ
ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ምዕያይ ዝርከብ ሆዜ ሞሪኖ ኣሰልጣኒ
ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝነበረሉ፡ ነቶም ኣቐዲሞም
ብረዲአታዊ ተቕዋም ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት
ማን ዩናይትድ ፋውንዴሽን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ
ናይ ስራሕ ዕድል ዝወሃቦም ዝነበሩ መለስቲ ኩዕሶ፡
ብናይ ኣካዳሚ ተጻወትቲ ቀይሩዎም ኔሩ እዩ።
“ሊቨርፑል፡ ንክትዕወት ብልሒ ናይዚ ቆልዓ ተንጸባሪቑ
እዩ። ኣገዳስነት መለስቲ ኩዕሶ ዘይትርዳእ ክለብ እያ
ኔራትኒ። ቆልዓ እንከለኹ ንፉዕ መላሲ ኩዕሶ እየ ኔረ።
ተጻወትቲ ብኸመይ መንገዲ እዮም ናይ መኣዝን ቅላዕ
ክሃርሙ ዝደልዩ ከይተረፈ እየ ዝፈልጦ ኔረ። ኣብ
ሓንቲ ዓባይ ክለብ ዋላ’ውን እታ ንእሽቶ እትመስል

ነገር ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዋ” ክብል ድማ ሞሪኖ ኣብ
ልዕሊ ማንቸስተር ዘለዎ ነቐፌታ ኣስሚዑ።

ትማሊ’ ውን ካብ ኦርበተሎ ተበጊሱ ኣብ ፍራስካቲ ብዝዛዘምን
235 ኪሎሜተር ርሕቀት ብዝሽፍንን ውድድር ቀጺሉ
ውዒሉ’ሎ። እዚ ናይ ትማሊ ራብዓይ መድረኽ’ውን ፈታኒ
ከም ዝነበረ ይግለጽ። ብዘይካዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ ሎሚ ዓመት ንመበል 14 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ
ብኣመገን ቱር ካሊፎርንያ ዝልለ ውድድር፡ ብቕድሚ ትማሊ
ካልኣይ መድረኹ ኣሰላሲሉ ኔሩ። ነዛ 194.5 ኪ.ሜ ዝርሕቀታ
ውድድር ካስፐር ኣስግሪን ካብ ጋንታ ኩዊክ ስቴፕ ብ6፡17፡
11 ክዕወተላ እንከሎ፡ ምስ ጋንታ ኮፊደስ ኣብዚ ውድድር
ዝሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ካብ ዕዉት 40
ካልኢት ትሒቱ መበል 23 ተሰሪዑ። ኣብ ናይ ግዜ ውድድር
ተጃይ ቫን ጋርድረን ካብ ጋንታ ኤዲኬሽን ፈርስት ብ9፡31፡19
መሪሕነት ሒዙ ኣሎ። ናትናኤል ድማ 46 ካልኢት ትሒቱ
መበል 21 ተሰሪዑ ይርከብ። ንናይ ብቕድሚ ትማሊ ካልኣይቲ
መድረኽ ዝተዓወተላ ካስፐር ኣስግሪን ብ15 ነጥቢ ኣብ ናይ
ቀጠልያ ማልያ ቅልስ መራሒ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣብ
ናይ መንእሰያት ታደጅ ፖጋካር ካብ ጋንታ ኢሚረይትስ፡ ኣብ
ናይ ዓቐበት ዴቪድ ባለሪኒ፡ ብጋንታ ድማ ፈርስት ኤዱኬስን
መሪሕነት ሒዞም ኣለዉ። እዚ ውድድር ትማሊ’ውን 207
ኪሎሜተር ርሕቀት ብዝሸፈነ መድረኽ ቀጺሉ ኔሩ።

ኣርሰናል ከዋኽብታ ትዕቅብ
ኣርሰናል ንወሰንቲ ኣጥቃዕታ ፔር ኤምሪክ
ኣቡምያንግን ኣሌክሳንደር ላካዜትን ውዕሎም ንምንዋሕ
ድሕሪ ክረምቲ ዝርርብ ከምትጅምር ይግለጽ ኣሎ።
እዞም ተጻወትቲ ንመስመር ምጥቃዕ መድፍዐኛታት
ድርዒ ኮይኖም ምጽንሖምን ብሓባር ብዘመዝገቡወን
ሸውዓተ ሸቶታትን ድማ ንኣርሰናል ናብ መዛዘሚ ግጥም
ኤሮፕያን ሊግ ክትበጽሕ ገዚፍ ኣበርክቶ ከምዝነበሮም
ይዝከር። ድሕሪ 2012 ኣርሰናል ንከዋኽብቲ ተጻወትታ
ክትዕቅቦም ተጸጊማ ምጽንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ከም
መርኣይኡ ድማ ኣቐዲማ ንሮቢን ቫንፐርሲን ኣሌክስ
ኦክስሌድ ቻምበርለይን ካብ ዝመጽእ ወቕቲ ድማ
ንኣሮን ራምሲ ምኽሳራ ይፍለጥ። ኣብ ጉዳይ ላካዜትን
ኦባምያንግን ተመሳሳሊ ዕጫ ከየጋጥም ደገፍታ’ታ
ጋንታ ስግኣት የሕዲሮም ምጽንሖም ይፍለጥ። ላካዜት
ኣብ ቀረባ እዋን ስሙ ምስ ባርሴሎና ክለዓል ጸኒሑ
እዩ። ወዲ 29 ዓመት ኦባምያንግ ሰሙናዊ 190 ሽሕ
ፓውንድ እናተኸፍለ ንክልተ ዓመታት ዝጸንሕ ውዕል
ኣለዎ። ንተወሰኽቲ ክልተ ዓመታት ኩንትራቱ ምስ
ዘናውሕ ድማ ኣርሰናል ደሞዙ ናብ 250 ሽሕ ፓውንድ
ከም ተዕርገሉ እዩ ዝግለጽ። ላካዜት ድማ ክሳብ 2022
ንኣርሰናል ኣገልግሎቱ ክህባ ኣብ ውዕሉ ሰፊሩ ኣሎ።

ፖቸቲኖ ናብ ጁቬ

ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ማውሪችዮ ፖቸቲኖ ናብ
ጁቬንቱስ ንምጽንባር ዓመታዊ 20 ሚልዮን ኤሮ
መሃያ ክኽፈሎ ከምዝሓተተ ኣብ ኢጣልያ ዝመደበሮም
ጸብጻባት ሓቢሮም። ጋዜጣ ኮሬራ ዴሎ ስፖርት
ፖቸቲኖ ዘቕረቦ ጠለብ ኣቦ መንበር ጁቬንቱስ ኣንድረ
ኣግነሊ ኣብ ቀረባ እዋን ውሳነ ክህበሉ ምኻኑ’ውን
ወሲኻ ትገልጽ። ፖቸቲኖ ዝሓለፈ ሰሙን ንምዝዛም
ግጥማት ፕሪመር ሊግ ኢሉ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ
ብዛዕባ’ዚ ኣብ ዝተሓተተሉ፡ ምስ ቶተንሃም ሓያል ፍቕሪ
ከምዘለዎ’ኳ እንተገለጸ፡ ኣብታ ክለብ ንዝቕጽል ዓመታት
ብዘይ ንጹር ዕላማታት ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ምግንጻል
መደብ ከምዘይብሉ ግን ኣነጺሩ እዩ፡፡ ፖቸቲኖ ኣቐዲሙ’
ውን ቶተንሃም ተዓዋቲት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ምስ ትኸውን ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ጻንሖቱ መዕለቢ
ከምዝገብረሉ ምዝራቡ ይዝከር።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.220

ኤርትራ

ኣቶ ክፍሉ ኣረፈ ገብረማርያም፡ ኣደይ
ደመቀሽ ተስፋጽዮን ሃይለ ስለዝሞተት፡ ኣነ
ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ካኤ

ሚ
ገብረ

ነት
እም

ል

ል
በይሉ
ሓጎስ ድምጹ ኣደይ ወ/ሮ ለተኺዳን ተኽላይ
ኤል
ማኑ

ኣ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ሄለን ሃብተስላሰ ተስፋልደት ምባል ተሪፋ፡
ሄለን ተስፋልደት ሃብተማርያም ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ’
ን6/6/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52
ይቕረብ።

ሸሪዓ
ከሳሲ ኣሚና ዓብደልቃድር ተኸሳሲ
ዓብደልሓመድ ኢብርሃም ደሃይ የብልናን
ስለዝበለት፣ ተኸሳሲ ን27/6/19 ብኣካል
ወይ ንዓኹም ዝውክል እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ
ኣብዘየለኹምሉ ውሳነ ክህብ ምዃኑ ነፍልጥ።
ከሰስቲ ሩማና ናስር መሓመድ ሳልሕ
መሓመድ ብርሃን ተኸስስቲ 1. ከማል ዓብደል
ኣወል 2. ኣሕመድ ዓብደል ኣወል 3. ኣማል
ዓብደል ኣወል ደሃዮም ስለዘይብልና ይቕረቡ፡
ስለዝበሉ፣ ተኸስስቲ ን2/7/19 ብኣካል ወይ
ድማ ንዓኹም ዝውክል እንተዘይቀሪቦም ቤ/ፍ
ኣብዘየለኹምሉ ውሳነ ክህብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል
ከተማ
ኣብ መንጎ ከስስቲ ነ/ፍ ለተንስአ ዑቕባሚካኤል
ወረስቲ ነ/ፍ ሚካኤል ፍስሃየ ተስፋይ ሶሌሄም
ሚኪኤል ፍስሃየ+3 ተኸሳሲ ወራ/ነፍ ለተንስኤ
ዑቕባሚካኤል ጀማል ኣደም ዘሎ ናይ ምቅሊት
ውርሻ ዝምልከት ክሲ ተኸሳሲ ወ/ረ ለተንአ
ዑቕባሚካኤል ኣቶ ጀማል ኣደም ብኣድራሽኡ
ክርከብ ስለዘይተኻእለ ን12/6/19 ብኣካል ወይ
ሕጋዊ ወኪሉ ይቕረብ። ምስ ዘይቀርብ ግን
ኣብዘየለውለኡ ጉዳዩ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ወ/ሮ ስላስ ገብረመድህን ካሕሳይ ብወኪለን
ኣቢለን፡ በዓል-ቤተይ ሃይለ መሓሪ ወልደማርያም
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን13/6/19
ኣብ
ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ኢለን ብርሃነ ክፍለማርያም፡ ኣደና ወ/ሮ
ኣበባ ፍራይ ገብረቃል ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
10 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛባንዳ
ወ/ት ሸዊት ፍስሓጼን ንጉሰ፡ ኣቦና ፍስሃጼዮን
ንጉሰ ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን3/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ወ/ሮ ፐርሳሌም ብርሃነ መለስ፡ ዓባየይ
ወ/ሮ ኣበባ ዑቕባሚካኤል ስባህቱ ስለዝሞተት፡
ወረስቲ ነፍ/ብ ብርሃነ መለስ ተተካእቲ ደቁ ኣነ
ምስ 1 ሓፍተይ 2 ተተካእቲ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ወ/ሮ ምሕረት ጊላይ ሓጎስ፡ ኣቦይ ኣቶ ጊላይ

ገብረመድህን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣርባዕተ
ኣስመራ
ወ/ሮ ስእላ በርሀ ገብረዝጊ፡ በዓልቤተይ ኣቶ
መለስ ገዝሀይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 2 ደቀይ ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ኣብርሃ፡ ወደይ ኣቶ ሆሳእና
መሓሪ ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ ውራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ዮርሳሌም ተስፋይ ተኸሳሲ ኣቶ
ሓድሽ ገብሪሂወት ንተኸሳሲ ኣብ ዘቕረበቶ
ክሲ ተኸሳሲ መጸዋዕታ ተላኢኹሉ ክርከብ
ስለዘይከኣለ ን3/6/19 ተጸዊዑ ይቕረብ።
ኣብዚ ዝተባህለ ዕለት ምስዘይቀርብ ጉዳዩ ንሱ
ኣብዘይብሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ኢታይ ለምለም ተስፋ ገብረሚካኤል ጓለይ
ወ/ት ኣዜብ ጌታሁን ወልደሚካኤል ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ ኣቦኣን ተተካኢት ወ/ሮ ጽገ ጌታሁን
ወልደሚካኤል ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣርባዕተ
ኣስመራ
ወ/ሮ ይርጋኣለም እምባየ ገብረመስቀል፡
ሓፍትና ወ/ሮ ብርኽቲ እምባየ ገብረመስቀል
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ
ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ተኸሳሲት ወ/ሮ ዮሃና ኪዳነ ወልደርፋኤል
ብኸሳሲ ኣቶ ኤፍሬም ዮውሃንስ ዘወልዲ
ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ሓዳር ክርክር
ክሲ ተኸፊቱልኪ ብመጸዋዕታ ክትቀርቢ
ስለዘይከኣልኪ ን11/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።
ምስዘይትቐርቢ ኣብዘየለኽሉ ጉዳዩ ክርአ ምዃኑ
ቤ/ፍ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዕዳጋሓሙስ
ወ/ሮ ሓረጉ መብራህቱ ገብረኣምላኽ፡
ሓብተይ ኣምለሰት መብራህቱ ገብረኣምላኽ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሚካኤል ተኽለሃይማኖት ገብረትንሳኤ፡
ኣደይ ለተሃይማኖት ፍስሃጽዮን ዘወልዲ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራሕ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ተወልደ ተኽሉ፡ ኣደና ለተዝጊ
ብርሃነ ሓጎስ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሃኒባል ክፍላይ የዕብዮ፡ ኣቦይ ክፍላይ
የዕብዮ ገድል ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ኣማኑኤል ተወልደ ተድላ፡ ኣቦይ
ፊተ.ተወልደ ተድላ ሃብተማርያም ከምኡ’ውን
ኣደይ ወ/ሮ ለምለም ብርሃነ ኣበድ ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ፐራዲዞን
ማይተመናይን
ኣቶ ዮሴፍ ኣረጋይ ኣስፍሃ፡ ኣሞናን ሓትነናን
ሰንበቱ ኣስፍሃ ወልደጼን ስለዝሞተት፡ 8 ኮይንና
መዋቲ ሓደ ህሉዋት 12 መወትቲ 37 ህልዋት
15 ተተካእቲ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣለም ዘርኣይ ኣስፍሃ፡ ኣደና እዝግሃርያ
ጉብሳ እንግዳ ዕለት 21 ታሕሳስ 2018
ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ፡ ብሂወት ኣብ
ዝነበረትሉ ጊዜ ኣብ ምም/ማይተመናይ ዝርከብ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ምስክር ወረቐት 11948
መወከሲ ቁ.122940 ዋንነቱ ዝተረጋገጸ ኣብ
ሎታ4 ፓርቸላ 17 ዝፍለጥ 4 ክፍሊ ገዛ 3
ተሓጋጋዚ ኣብ 120 ትርቢዒት ሜተር ዝተደኮነ
ብውህብቶ ዝገደፈትለይ ንብረት ይጽደቐለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎዳይፍ
ወ/ሮ ፍረወይኒ ተኽልኣብ፡ በዓልቤተይ ኣቶ
ሃብትኣብ እምባየ ገብረ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 6 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን7/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል
1.ኣቶ ተስፎም ኣብርሃም ሓጎስ 2. ወ/ሮ
ጽርሃ ዑቕባሚካኤል ተፈሪ፡ ወድና ኣቶ ሃኒባል
ተስፋኦም ኣብርሃም ስለዝተሰወአ፡ ንሕና ጥራይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ በለዛ
ወ/ሮ ሚኪኤልና መስፍን ኣውዓሎም፡
ኣቦና መስፍን ኣውዓሎም ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲንፋስ
ኣልማዝ ዘሙይ ተድላ፡ ኣቦይ ዘሙይ ተድላ
ሰቛርን ኣደይ እዝግሃርያ ፎቶ ሚልክያስን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከባቢ ሽ/
ላዕላይ መቐርካ
ጸጋ ስዮም በራንበራስ፡ በዓልቤተይ ነጋ
ተኽለሚካኤል ኣልመዶም ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 6 ደቁ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን11/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከባቢ 03
ከረን
ኣቶ ሳልሕ ዑስማን ኢብራሂም፡ ተኸሳሲት
ከዲጃ እድሪስ መሓመድ ሓሰን ሕሳብ ገዛ ክራይ
ዓጽያ ካብ ገዛ ክትለቅቕ ብዝምልከት መጸዋዕታ
ተዋሂቡኒ ከብጽሓላ ኢለ ብዙሕ ደልየ ክረኽባ
ስለዘይከኣልኩ ትጸወዓለይ ስለዝበሉ፣ ተኸሳሲት
ን30/5/19 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
እንተዘይቀሪባ ኣብዘየላትሉ ክውሰን ምዃኑ
ነፍልጥ።
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ኣቶ መንግስቱ ንጉሰ ፍካክ፡ ወላዲና ንጉሰ ፍካክ
ገርጊሽ ስለዝሞተ፡ ኣብ ቀዋምን ተንቀሳቓሲን
ንብረት ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን2/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ናጽነት ጎይትኦም ድራር ምባል ተሪፋ፡
ኢትዮጲያ ጎይትኦም ድራር ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ
ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ሰንዓፈ
ወ/ሮ ሳዓዳ ሳልሕ ዓብደላ ምባል ተሪፋ፡ ሲዒዳ
ሳልሕ ዓብደላ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/5/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወቐርቲ
ወ/ሮ ትርሓስ ተስፋስላሴ እምባየ ወኪል
ኣማኑኤል ተስፋስላሴ በዓልቤተይ፡ ተኽለ
ፍስሃጼን ዘርኣይ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 2 ደቅና ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
በዝሓንስ
ወ/ሮ ነብያት ገብረእግዚኣብሄር ክንፉ፡
ኣሕዋተይ 1. በየና ገብረእግዚኣብሄር 2.
ገብሪኤላ ገብረእጊዝኣብሄር ክንፉ ስለዝሞታ፡ ኣነ
ምስ 2 ኣሕዋተይ 10 ተተካእቲ ደቆም ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን19/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ
ወ/ሮ ትርሓስ መሓሪ ወልደገብርኤል፡ ኣደና
ኣፎምያ ኣብርሃ ብዕለት 10/4/2019 ኣብ
ረጂስትራ ቤ/ፍ ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ ቀሪባ
ኣብ ቅድሚ መሰኻኽር ብቁ.መ 35/2019
ዕለት 10/4/19 ህያብ ዝገበረትለይ ገዛ ኣብ
ምም ሃዳሙ ደቀምሓረ ዝርከብ ኣብ ፕሎት 25
ፓርሰል ዘ ዝርከብ ገዛ 9 ክፍሊ 1 ክሽነ 3
ዓይኒ ምድሪ ዘጠቓለለ ገዛ ብዝተገብረለይ ህያብ
መሰረት ይጽደቐለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
መንደፈራ
ከሳሲ ኣቶ ዳኒኤል ሃብተሚካኤል ረድኦም
ተኸሳሲት በዓልቤተይ ወ/ሮ ሜሪ ፍስሃየ
ገብረዝጊኣብሄር ንዓይ ከይሓበረት ካብ ሃገር
ስለዝወጸት ኣበይ ከምዘለ ስለዘይፈልጥ ትጸወዓለይ
ስለዝበሉ፣ ተኸሳሲት ን11/6/19 ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ ጉዳይኪ
ናብ ዘመድ ሽማግለታት ብምምራሕ ኣብዘየለኽሉ
ክውሰን ምዃኑ ቤ/ፍ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ድባርዋ
ወ/ሮ ሓበን ገብረመስቀል ገብረማርያም፡ ኣደና
ተጋ/ ትርሓስ ሃብተ ተኽሉ ስለዝተሰወአት፡ ኣነ
ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲዃላ
ሮማን ታደሰ በርሀ፡ በዓልቤተይ ገብረማርያም
ገብረመስቀል ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 12 ደቅና
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ድርኮ
ኣቶ ዳዊት ተስፋኣለም ብርሃነ፡ ኣቦና ተስፋኣለም
ብርሃነ ኣደና ወ/ሮ ጽርሃ ገብረዝጊ ተ/ሚካኤል
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን1/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.220

ኤርትራ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ መንደፈራ
ወ/ሮ ጽገ ገዙ ኪዳነ፡ በዓልቤተይ ገብሪሂወት
ገብረእግዚኣብሄር ኣባይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 5 ደቅና

ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት
ወረሲቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
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ምልክታ
ኣቶ ሳሚኤል ወ/ስላሴ ወ/ገርግስ ዝተፈቕደሎም ናይ መውዓሊ ህጻናት ንግዳዊ ትካሎም
(ጽባሕ መውዓሊ ህጻናት) (TSBAH KINDERGARTEN) ተባሂሉ ክስየመሎም ስለ
ዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ
ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መኣገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ
ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምንዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ምልክታ
ሃገራዊ ኮርፖረሽን መድሕን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር፡ ንኹሎም ወነንቲ ብርኪ
ኣብ መበል 15 ስሩዕ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ ንኽሳተፋ ይጽውዕ።
ቦታ፦ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ (ኣደራሽ ሰላም)
ዕለት፦ 1 ሰነ 2019
ሰዓት፡- 8:00 ቅድሚ ቐትሪ ምጅማር ኣኼባ
ንድፊ ኣጀንዳ
1. ምጽዳቕ ንድፊ ኣጀንዳ
2. ምምዛዝ ኣባላት ኣዳለውቲ ውሳነ ኣኼባ
3. ምጽዳቕ ደቓይቕ ናይ ሕሉፍ መበል 14 ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ
4. ኣብ መበል 14 ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ዝተላዕሉ ነጥብታት
5. ጸብጻብ ንጥፈታት ሃ.ኮ.መ.ኤ
6. ጸብጻብ ናይ ቦርድ
7. ጸብጻብ ናይ ዓመተ 2018 ሕሳብን ምምቕራሕ መኽሰብን
8. ምምዛዝ ኦዲተራት
9. ካልእ ክዝተየሉ ዘለዎ ኣርእስቲ
10. ምውሳን ዕለትን ቦታን ናይ መበል 16 ስሩዕ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ
ንኣኼባ ዝምልከቱ ሰነዳት ካብ 29 ግንቦት 2019 ጀሚሩ ካብ ቤት ጽሕፈትና
ክውሰድ ይከኣል።
እቶም ብኣካል ክሳተፉ ዘይክእሉ ወነንቲ ብርኪ፡ ናይ ውክልና ቅጥዒ ካብ ቤት
ጽሕፈትና ወይ ካብ መርበብ ሓበሬታና www.niceritrea.com ወሲዶም ድሕሪ
ምምላእ ክሳብ 31 ግንቦት 2019 ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ክልእኩልና
ነዘኻኽር።
ሃገራዊ ኮርፖረሽን መድሕን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር
ብትእዛዝ ዲረክተራት ቦርድ

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ገነት ኮፐራቲቨ ሕርሻን ብ/ፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ኪዳነ ረዳእ ንዝተፈጥረ
ክርከር 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ብ ቁ.መዝ 1649/2018 ብዕለት 27/11/2018 ዝተዋህበ
ናይ ኣፈጻጸም ትእዛዝ ምርኩስ ብምግባር እዛ ሰሌዳ ቁጽሩ ER -1-c 2607 ሚስቱቡሺ
ዝዓይነታ ሚኒባስ መኪና ተሸይጣ መኽፈሊ ዕዳ ትኹን ክብል ብዝኣዘዞ ትእዛዝ ንምፍጻም፡
መበገሲ ዋጋ 115,000 ሓደ ሚእትን ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ ናቕፋ) ክትግመት እንከላ
ጉድለት ጎማ እስኳርታ፡ መፍትሕ ኳድሮ ክሪክ ዘይብላ፡ ክትከውን ከላ፡ ኣብቲ ንዕለት 06/6/2019 ዝካየድ ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ተጠራቓሚ ሕሳብ
(book) ወይ c.p.o ብ ስም ፈ/ፍርዲ ¼ ናይቲ መበገሲ ዋጋ ሒዙ ብምቕራብ
ክወዳደር ይኽእል።
ሰዓት ሓራጅ 06/06/2019
ቦታ ሓራጅ- ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን መጋባእያ ቁ.27
ሰዓት ሓራጅ 3፡00 -4፡00 ድ/ቀ
N.B- ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ. 67 ብምቕራብ ክወከስ ይኽእል። ዝተጠቕሰት
መኪና ክርኢ ንዝደሊ ኣብ ሓሰን ጋራጅ ከይዱ ክርኢ ይኽእል፡ መኣገዲ ካብ ዝምልከቶ ቤት
ፍርዲ ምስ ዘይቀርብ ሓራጅ ኣየቋርጽን።

ምልክታ ጨረታ
መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን (መውል) ነዚ ዝስዕብ ዘገልገለ ንብረት ብጨረታ ኣወዳዳሩ
ክሸይጥ ስለ ዝደለየ፡ ሕጋውያን ተጫረትቲ ይዕድም።
1 ዘገልገለ ዝተፈላለየ ናይ ኮምፕዩተር ክፋላት ኤለክትሮኒካዊ ኣቑሑት
2 ናይ ንኣሽቱ መካይን ዝተቐየረ ዝተፈላለየ ኣቑሑት (spare parts)
*ተጫረትቲ ናይ 2018 ዝተሓደሰ ልቸንሳ የቕርቡ
*ተጫረትቲ መኽበሪ ጨረታ ብሲፒኦ (CPO) 5,000 ናቕፋ የትሕዙ
*ተወዳደርቲ ንጨረታ ዝቐርብ ንብረት ኣብ ቤ/ጽሕፈትና መጺኦም ክርእዩ ይኽእሉ
*ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ን10 ናይ ስራሕ መዓልታት
ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ሰዓት 3፡00 ድ.ቐ ተጫረትቲ ወይ ወከልቶም ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ
ማእከላይ ቤ/ጽሕፈት መውል ይኽፈት
*ተዓዋቲ ጨረታ፡ ነቲ ዝተዓወተሉ ንብረት ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ከልዕሎ ይግደድ
*ቤ/ጽ/መውል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብኸፊሉ ኮነ ብምሉኡ ናይ ምስራዝ
መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
መደብ ውህለላን ን/ልቓሕን (መውል)
ኣድራሻ፡ ደምበ ሰምበል ሓምላይ ህንጻ (GREEN BULDING BLOCK ‘A’
GROUND FLOOR)
ቴሌፎን፡ 151587/96

ምልክታ
ነዚ ምልክታ’ዚ ምሃብ ዘድለየ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ብሕቲ ማሕበር፡ ኣብ መንጎ እዞም
ዝስዕቡ ኣባላት ከም ዝተመስረተ ንምሕባር እዩ።
ስም
ዜግነት
ኣድራሻ
ብርኪ
ሀ
1 ኣቶ ሓይላይ ተስፋይ በርሀ
ኤርትራዊ
ዴዳ
50
2 ወ/ሮ ጸጋ ጠዓመ መብራህቶም
ኤርትራዊ
ዴዳ
50
ለ ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ጨናፍርን
ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ናይዚ ማሕበር ኣብ ን/ዞባ ማይ ዓይኒ ዴዳ ኮይኑ፡ ኣብ ኤርትራ
ይኹን ኣብ ወጻኢ ሃገር ጨናፍር ቤ/ጽሕፈታት ክኸፍት ይኽእል።
ሐ/ርእሰ ማልን ብርክታትን
ናይዚ ማሕበር ርእሰ ማል 500,000,00 ናቕፋ ኮይኑ ናብ 100 ዝቑጸሩ ብርክታት
ዝተመቕሉ እዮም። ኩሎም ብርክታት ምሉእ ብምሉእ ብጥረ ገንዘብ ዝተኸፍሉ እዮም። ዋጋ
ናይ ሓደ ብርኪ ድማ 5000.00 ናቕፋ ይኸውን።
መ/ንግዳዊ ዕላማ ማሕበር
ንግዳዊ ዕላማታት ማሕበር ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን፡
1 ዝተፈላለየ ዓይነት ሕርሻ ምክያድ
2 ኣግሮ ኢንዳስትሪ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣዝርእትን ኣሕምልትን ፍረታትን ምዕሻግን
ምምስራሕን፡
3 ምምጻእን ምልኣኽን፡
4 ሓፈሻዊ ንግዲ፡ ብጅምላን ብንጽልን ምሻጥ፡ ናይ ደላላ ስራሓት ምክያድ፡ ናይ ኮሚሽንን
ናይ ንግድን ወኪል ምዃን
5 ምስናዕ ዝተፈላለዩ ኣቕሓ፡
6 ናይ ቱሪዝም ስራሓት ምክያድን፡ ንመጐዓዝያ ሰብን ንብረትን ዘገልግል ትኬት ምድላውን
ምሕዛእን፡
7 ናይ ፓስተን እንዳ ብሽኮትን ፎርኖ ምክያድ፡ እንዳ ጀላቶ ምክያድ፡
8 ኣብ ናይ ጋራጅ፡ ምሕጻብ መኪና፡ ምሻጥን ምጽጋንን ጎማ ምንጣፍ፡
9 ኣብ ሆቴልን ባርን ቤት መግብን ምንጣፍ፡
10 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ኢንተርነት ካፈን፡
11 ናይ ዕንጸይትን ሓጺንን ስራሓት ምንጣፍ፡
12 ካልእን፡
ረ/ ኣቶ ሓይላይ ተስፋይ በርሀ ናይዚ ማሕበር ኣካይዲ ስራሕ ይኸውን።
ሰ/ እዚ ማሕበር ንዘይተወሰነ ግዜ ብቝዋምነት ተመስሪቱ ኣሎ።
ገማግም ሓ.ዝ.ብ. ማ.

ምልክታ
ሃገራዊ ኮርፖረሽን መድሕን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር ብዓንቀጽ 423 ከምኡ’ውን
425 ናይ መሰጋገሪ ንግዲ ሕጊ ኤርትራ መሰረት ንኹሎም ወነንቲ ብርኪ ንዕለት
1 ሰነ 2019 ኣብ 3ይ ፍሉይ ሓፈሻዊ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ (Extra-Ordinary
Meeting) ንኽሳተፋ ይጽውዕ።
ቦታ፦ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ (ኣደራሽ ሰላም)
ሰዓት፡- 7:30 ቅድሚ ቐትሪ - ምምዝጋብ ወነንቲ ብርኪ
8:00 ቅድሚ ቐትሪ - ምጅማር ኣኼባ
ንድፊ ኣጀንዳ
1. ምጽዳቕ ንድፊ ኣጀንዳ
2. ምምሕያሽ መመስረትን መመሓደር ሕጊን ማሕበር
ንኣኼባ ዝምልከቱ ሰነዳት ካብ 29 ግንቦት 2019 ጀሚሩ ካብ ቤት ጽሕፈትና
ክውሰድ ይከኣል።
እቶም ብኣካል ክሳተፉ ዘይክእሉ ወነንቲ ብርኪ ናይ ውክልና ቅጥዒ ካብ ቤት
ጽሕፈትና ወይ ካብ መርበብ ሓበሬታና www.niceritrea.com ወሲዶም ድሕሪ
ምምላእ ክሳብ 31 ግንቦት 2019 ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ክልእኩልና
ነዘኻኽር።
ሃገራዊ ኮርፖረሽን መድሕን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር
ብትእዛዝ ዲረክተራት ቦርድ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.220
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ተቓዋሚ ቨነዝዌላ ወተሃደራዊ ሓገዝ
ኣመሪካ ይሓትት
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ሰሜን ኮርያ፡ መርከባ
ክትምለሰላ ትጠልብ

ሰሜን ኮርያ ብኣመሪካ ተታሒዛ ዘላ
መርከባ ብህጹጽ ክትምልሰላ ጠሊባ።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣመሪካ፡ ነታ ኣህጉራዊ
ማዕቀብ ከምዝጠሓሰት ዝገለጸታ ናይ ጽዕነት
መርከብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ኢንዶነዥያ
ክትበጽሕ እንከላ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር
ከምዘእተወታ ምግላጻ ኣይርሳዕን።
ሰሜን ኮርያ ንዝተነብረላ ማዕቀብ
ብምጥሓስ፡ ከሰል ናብ ወጻኢ ሃገራት
ክትልእኽ ከምዝፈተነት ዝገለጸት ኣመሪካ፡
በዚ ድማ ነታ መርከብ ቀዪዳታ ከምዘላ’ያ
ትገልጽ። ኣመሪካ መርከብ ሰሜን ኮርያ
ክትቅይድ ሕጂ ናይ ፈለማ ኰይኑ፡ እቲ
ተግባራት ነቲ ተስፋ ተገይሩሉ ዝጸንሐ
ምፍታሕ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ
ንድሕሪት ዝመልስ ምዃኑ’ዮም ክኢላታት
ዘረድኡ።
ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘውጸአቶ መግለጺ፡

“ኣመሪካ ብሓይሊ ክትቈጻጸረና ትፍትን
እንተላ ኣብ ዝዓበየ ጌጋ ክትጥሕል’ያ”
ብምባል’ያ ተጠንቅቕ።
ኣመሪካ ነቲ ብሰሜን ኮርያ ቀሪቡላ
ዘሎ ጠለብ ዛጊት ምላሽ ከምዘይሃበትሉ
ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
ኑክሌሳዊ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት
ኮርያ ንምፍታሕ፡ ዝሓለፈ ለካቲት ኣብ
መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ
ርክብ ብዘይ ፍረ ድሕሪ ምብታኑ፡ ሰሜን
ኮርያ ክልተ ግዜ ፈተነ ሚሳይል ከምዘካየደት
ይፍለጥ።
ኣብ ቬትናም ኣብ ዝተኣንገደ ርክብ
መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት፡ ሰሜን ኮርያ
ኣህጉራዊ እገዳታት ክለዓለላ ክትጽውዕ
እንከላ፡ ኣመሪካ ግን ብቐዳምነት ሰሜን
ኮርያ ንኹሉ ኑክሌሳዊ ኣጽዋራ ክተዕኑ
ከምዝጠለበት ይግለጽ።

ኣብ ቨነዝዌላ ስልጣን መሪሕነት
ንምጭባጥ ተደጋጋሚ ፈተነታት
ኣካዪዱ ዘይተዓወተ ተቓዋሚ ሰልፊ
ቨነዝዌላ፡ ካብ ኣመሪካ ወተሃደራዊ
ሓገዝ
ክግበረሉ
ከምዝሓተተ
ተሓቢሩ።
ሓለፍቲ ናይቲ ብጁዋን ጉዋይዶ
ዝምራሕ ተቓዋሚ ሰልፊ ቨነዝዌላ
ምስ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ እዚ
ደቡብ ኣመሪካ ተራኺቦም፡ ኣብ
ቨነዝዌላ ወተሃደራዊ ምትእትታው
ብዛዕባ ዝከኣለሉ ኩነታት ኣመልኪቶም
ከምዝዘራረቡ ገሊጾም።
ኣቐዲሙ ጁዋን ጉዋይዶ፡ ሰራዊት
ቨነዝዌላ ንመንግስቲ ኒኮላስ ማዱሮ
ክዓልዎ
ጻውዒት
ከምዘቕረበን
እንተዀነ ከይተዓወተ ከምዝተረፈን
ምንጭታት’ቲ ከባቢ ይሕብሩ።
ደገፍቲ ተቓወምቲ ሰልፊ ቨነዝዌላ፡
ብመሰረት ጻውዒት ጁዋን ጉዋይዶ
ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተማ’ታ ሃገር
- ካራካስ ቀጻሊ ናዕቢ ኣብ ዘካይዱሉ

ዘለዉ እዋን፡ ብኣማኢት ኣሽሓት
ዝቝጸሩ ቨነዝዌላውያን ኣደዳ ስደትን
መከራን ይዀኑ ምህላዎም’ዩ ዝግለጽ።
ኣመሪካ ንመራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ
ቨነዝዌላ ጁዋን ጉዋይዶ ከም ሕጋዊ
መራሒ’ታ ሃገር ኣፍልጦ ስለዝሃበቶ፡
ብመሰረት’ዚ ቀሪቡ ዘሎ ጻውዒት
ወተሃደራዊ ምትእትታው ብምግባር
ኣብታ ሃገር ገዚፍ ማሕበራውን
ሰብኣውን ቅልውላው ከይተስዕብ

ዘስግእ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ።
ሩስያ ኣቐዲማ፡ ንመንግስቲ ኒኮላስ
ማዱሮ ወተሃደራውን ሎጂስቲካውን
ሓገዛት ከምዝገበረት’ዮም ምንጭታት
ዜና ዝሕብሩ።
ወተሃደራዊ እዚ ኣመሪካ፡ ኣብ
ቨነዝዌላ ወተሃደራዊ ምትእትታው
ንምግባር ተዳልዩ ከምዘሎ ዝሕብር
መልእኽቲ ኣብ ናይ ትዊተር ኣድራሻኡ
ኣስፊሩ ብምህላዉ’ዩ ዝግለጽ።

መራሕቲ ኤውሮጳ፡ ኣመሪካ ‘ክትዕገስ’ ጸዊዖም
ሰበ-ስልጣን ሃገራት ኤውሮጳ፡ ኣብ ዞባ
ወሽመጥ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ እናሓየለ
ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን፡ ኣመሪካ “ልዑል
ነብሰ-ግትኣት” ክትገብር ጸዊዖም።
ላዕለወይቲ በዓልቲ-ስልጣን ኤውሮጳዊ
ሕብረት ፈደሪካ ሞገሪኒ ምስ ሚኒስተራት
ብሪጣንያ፡ ጀርመንን ፈረንሳን ድሕሪ
ምዝርራብ፡ ኣመሪካ ኣብ ጉዳይ ኢራን
ህዉኽ ስጉምቲ ክትወስድ ከምዘይብላ
ጸዊዓ።
ኣቐዲማ እታ ፖለቲከኛ ምስ ጸሓፊ
ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ማይክ ፖምፒዮ
ተራኺባ ከምእተዘራረበትን ኩነታት
ኢራን ተነቃፊ ብምዃኑ ኣመሪካ
ብሓላፍነታዊ መንገዲ ክትሰርሕ ከምዘለዋ
ከምዝገለጸትሉን ኣረዲኣ።
ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ቅልውላው
ኑክሌር ኢራን ንምፍታሕ ዓሊሙ ኣብ
2015 ዝተኸተመ ኣህጉራዊ ውዕል
ከምዘኽብራኦ እየን ዝገልጻ። ኣብቲ

ጉዳይ ኣመሪካ ድሩቕ መስመር ክትሕዝ
ምምራጻ ድማ ከምዝቃወማኦ ይገልጻ።
ኢራን’ውን ኣብዚ ቅንያት’ዚ ነቲ ውዕል
ብኸፊል ከምእትጥሕሶ ምግላጻ ንሃገራት
ኤውሮጳ ከምዘቘጠዐ’ዩ ዝንገር። ኢራን ኣብ
ልዕሊኣ ዝጸንዐ እገዳ እንተዘይተላዒሉ ኣብ
ውሽጢ 60 መዓልታት ኑክሌሳዊ ባእታ

ብዝለዓለ ደረጃ ክተፍሪ ከምእትጅምር’ያ
ተጠንቅቕ።
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡
እቲ ኣብ 2015 ዝተኸተመ ውዕል
ኑክሌር ኢራን፡ ጸረ ሃገራዊ ረብሓ ኣመሪካ
ከምዝዀነ ብምግላጽ ኣብ 2017 ንሃገሩ
ካብቲ ውዕል ከምዘውጸኣ ኣይርሳዕን።

ትራምፕ ምስ መራሕቲ ሩስያን ቻይናን
ክዘራረብ ይደሊ
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡
ኣብ ዝሓጸረ እዋን ምስ ናይ ሩስያን
ቻይናን መዘነታቱ ተራኺቡ ክዘራረብ
ከምዝደሊ ምግላጹ ተሓቢሩ።
ብመሰረት ሓበሬታ ‘ራሻ ቱደይ’፡
ዋሺንግተን ኣብ መንጎ መራሕቲ
ኣመሪካን ሩስያን ርክብ ክግበር ዝሓትት
ወግዓዊ ደብዳበ ድሮ ናብ ሞስኮ ኣቕሪባ
ኣላ። እቲ ርክብ ጎኒ-ጎኒ’ቲ ዝመጽእ ወርሒ
ኣብ ኦሳካ - ጃፓን ዝእንገድ ኣኼባ ጉጅለ
20 ክኸውን ትጽቢት ከምዘሎ ድማ እቲ
ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
ብዘይካ’ዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ
ከተማ ኦሳካ ምስ ፕረዚደንት ቻይና ሺ
ጂንፒንግ ተራኺቡ ብጉዳይ’ቲ ኣብ
መንጎ ሃገራቶም ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ
ግጭት ኣመልኪቱ ክዘራረብ ከምዝኽእል
እቲ ምንጪ ኣረዲኡ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ዝምድና ኣመሪካ ምስ
ሩስያን ቻይናን ኣብ ሕማቕ ኩነታት
Sabur Printing Services

ከምዝርከብ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣመሪካ
ኣብ ጉዳይ ሶርያ፡ ኢራንን ቨነዝዌላን ምስ
ናይ ሩስያ ዝጋጮ መርገጺ ሒዛ ከምዘላን
በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት
ዝተኸስተ ፍልልያት ናብ ምትፍናን
ገጹ የምርሕ ምህላዉ ተንተንቲ ፖለቲካ
የረድኡ።

ብዘይካ’ዚ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ
ፍርያት ቻይና ብተደጋጋሚ ትወስዶ ዘላ
ልዑል ቀረጽ ናይ ምስላዕ ስጉምቲ፡ ብወገን
ቻይና’ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክውሰድ
ስለዘገደደ፡ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት
ብኣሉታ ጸልዩዎ ምህላዉ ጸብጻባት
ይጠቕሱ።

