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እስራኤል፡
ስለምንታይ’ዩ ...

			
ገጽ 3
ዓይነት ደምናን
ስርዓት ኣመጋግባናን
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ገጽ 6
ገጠር-ገጠር
የብለኒ ኣሎ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 7
እምነታት ኣብ ፍቕሪ

ገጽ 9
ቼልሲ፡ ኣርሰናልን
ቶተንሃምን
ናብ ግጥማት ...

ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ህዝባዊ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣካዪዶም
ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ኣብ
ኩወይት፡ ብምኽንያት ‘መዓልቲ
ኣፍሪቃ’ ኣብ ዝተኻየደ ምርኢት
ክሳተፍ እንከሎ፡ ሃማደኤ ጨንፈር
ኢጣልያ ድማ፡ ኣቲናዮ ምስ ዘሎና
ሓድሽ ምዕራፍ ዝጠዓዓም ውጥን
ስራሕ ኣውጺኡ።
ብ30 ጥቅምቲ ኣብ ኩወይት
ኣብ ዝተኻየደን፡ ማሕበረ-ኮማትን
ኤምባሲታትን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ
ዝተሳተፍዎን ምርኢት ‘መዓልቲ
ኣፍሪቃ’፡ ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን፡
ምስ ጸጋታት ቱሪዝም፡ ባሕርን ሃብቲ
ዓሳን፡ ባህላዊ መግብታት፡ ከምኡ’ውን
ባህልን ልምድን ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ
ትሕዝቶ ኣቕሪቡ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ጨንፈር
ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ
ኣብ ኢጣልያ፡ ብ27ን 28ን ጥቅምቲ
ኣብ ከተማ ቦሎኛ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡
ዓመታዊ ገምጋም ስርሑ ኣካዪዱ።
ካብ 13 ከተማታት ኢጣልያ ዝመጻ
ወከልቲ ውዳበታት’ቲ ጨንፈር፡ ኣብ
ዝቐረበ ጸብጻብ ሰፊሕ ክትዕ ድሕሪ
ምክያድ፡ ኣብ’ዚ እንኣትዎ ዘሎና
ሓድሽ ናይ ሰላም ሃዋህው ብኣድማዕነት
ከስርሕ ዝኽእል ውጥን ሓንጺጸን።

ኣደ-መንበር ሃማደኤ ኣብ ኢጣልያን
ኤውሮጳን ወይዘሮ ንግስቲ ጸጋይ፡ ኣብ
ከረን ንዝህነጽ ዘሎ ፕሮጀክት ማእከል
ሞያዊ መሰልጠኒ ደቂ-ኣንስትዮን

በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ብዝምልከት
መብርሂ ሂባ።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ
ኢጣልያ፡ ኣቶ ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ

ብወገኑ፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርን
ምዕባለታት ሰላምን መብርሂ ድሕሪ
ምሃብ፡ ኣባላት ሃማደኤ ንጥፈታተን
ምስ’ዚ ምዕባለታት ብዝበለጸ ክቓንያ

ትጽቢት ከምዝግበር ኣገንዚቡ።
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ሰበ-ስልጣን ከተማ
ቦሎኛ ናይ ደገፍ መልእኽቲ
ከምዘቕረቡ፡ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ዓዲ-ተከለዛን - ማይ ክዖታት ብምፍዋሱ ኣብ ኣከባቢ ለውጢ ኣምጺኡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲተከለዛን፡ ኣብ
ዝሓለፈ ትሽዓተ ኣዋርሕ ዝተሰላሰለ፡
ምፍዋስ ማይ ክዖታት፡ ሕርሻዊ
ንጥፈታት፡ ምጽራግ ጽርግያታት፡
ምግራብ፡ ምጽራግ ብድበት ዝመልኣ
ዲጋታትን ምዅዓት ዒላታትን ዘጠቓለለ
ኮም ዝመርሖ ወፈራታት፡ ኣብ ምርጋእ
ኣከባብን መነባብሮ ነበርቲን ዝምስገን
ውጽኢት ከምእተረኽቦ ተገሊጹ።
ብመሰረት ሓበሬታ ቤት-ጽሕፈት

ሕርሻ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ እቲ ልዕሊ 90
ሽሕ ጉልበት ዝተሳተፎ ንጥፈታት፡ ኣብ
ማሕበረ-ቊጠባዊ ሂወት ነበርቲ ይኹን
ኣብ መጻኢ ዝትልሙዎ ሓባራዊ
ወፈራታት፡ ደራኺ ሓይሊ ኮይኑ
ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ሓላፊ’ቲ
ቤት-ጽሕፈት
ኣቶ
ተስፋልደት ገብረብርሃን፡ ካብ’ቲ
ዝሕረስ 4100 ሄክታር፡ 50 ሚእታዊት
መሸላ፡ እቲ ዝተረፈ ድማ ስገም፡

ስርናይ፡ ዕፉን፡ ዳጉሻ፡ እንጣጢዕን
ዓይኒ-ዓተርን ተዘሪኡ ከምዘሎን፡
ደሓን ዝኾነ እቶት ክሕፈስ ትጽቢት
ከምዝግበርን ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ 8 ዲጋታትን
5 ራህያታትን፡ ንነበርትን ልዕሊ 39
ሽሕ ጥሪትን ዝምስገን ኣገልግሎት
ይህባ ከምዘለዋ፡ ብወሓይዝን ዒላታትን
ዝሰቲ 170 ሄክታር ብፍረታትን
ኣሕምልትን ድማ፡ ጠለብ ናይቲ ከባቢ

ዓዲ-ቐይሕ - ኣብ ትግባረ መደባት
ልምዓት ተዘትዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ኣብ
ተራ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ኣብ
ኣተገባብራ መደባት ልምዓት ዘተ
ተኻዪዱ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሃብታይ
ተስፋዝጊ፡ ምስ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ
ሕሸምለ፡ ሓይነባ፡ ዑናቡር፡ ሃዳሙ፡ ኢግላ፡
ሳፊራ፡ መሰጎሎ-ዙላ፡ ሲቢራሶን ኣውህነን፡

ከምኡ’ውን ሰራሕተኛታት መንግስታዊ
ኣብያተ-ጽሕፈት ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡
ኣቲናዮ ዘሎና ሓድሽ መድረኽ ሰላም
ከም’ቲ ፈጢርዎ ዘሎ ዕድላት ብድሆታት
እውን ከምዘለዎ ብምጥቃስ፡ ንቑሕ
ተሳትፎን ተራን ኮምን ውሁድ ስራሕ
ኣካላት መንግስትን ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቡ።
ኣቶ ሃብታይ፡ ወለዲ ኩነታት ተመሃሮ

ደቆም ብቐረባ ክከታተሉ፡ ሕማቕ
ሳዕቤናት ዘለዎም ዘይቅቡላት ባህርያት
ንምቅላስ ክሰርሑ፡ ከምኡ’ውን ጥቅው
መረዳእታ ንምፍጣር ዘይሕለል ጻዕሪ
ከካይዱ ተላብዩ።
ምስ ነበርቲ 21 ምምሕዳራት ከባቢ
ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ተመሳሳሊ ርክባት ከም
እተኻየደ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢራ።

ኣብ ምምላእ ዘይነዓቕ ኣስተዋጽኦ
ይገብር ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት ንኡስ
ዞባ ዓዲተከለዛን ብወፈራታት ካብ

ዝተተኽለ ኣስታት 267 ሽሕ ፈልስታት፡
እቲ 75 ሚእታዊት ከምዝጸደቐ፡ ካብ
ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ
ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ።

ሽዕብ - ብውሕጅ ዝዓነወ
ትሕተ-ቅርጺ ይጽገን ኣሎ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ፡ ንሰለስተ
መዓልታት ኣከታቲሉ ብዝሃረመ ዝናብ
ዝዓነወ ትሕተ-ቅርጺ ሕርሻ ንምጽጋን፡
ብማሽነሪ ዝተደገፈ ስራሓት ይካየድ
ከምዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
በቲ ቅድሚ 10 መዓልታት ዝወቕዐ
ዝናብ፡ ብፍላይ ብሩባ ማይ-ኡለ ዝወረደ
ብርቱዕ ውሕጅ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን
ዝተሰርሐ 1,500 ሜትሮ ንውሓት ዝነበሮ
ዓግም ብምዕናዉ፡ ሕርሻታት ግዔነብ
ምሉእ ብምሉእ እዩ ተደምሲሱ።
እቲ ዕንወት፡ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትኡ
ምምሕዳራት ከባቢ ዘጋጠመ ምዃኑን፡

ልዕሊ 3,500 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት
ብከቢድ ከምእተሃስየን፡ እቲ ሓበሬታ
ወሲኹ የረድእ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ’ቲ ንኡስ
ዞባ፡ ኣቶ ሓሰን ጅምዕ፡ እቲ ብምብሕጓግ
መሬት ተሃስዩ ዘሎ ትሕተ-ቅርጺን
ግራውትን ልዕሊ ዓቕሚ ሓረስቶት
ስለዝኾነ፡ ብደገፍ ዶዘር ይሰላሰል ከምዘሎ
ገሊጹ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ፡ ብክራማት ከበሳን
ባሕርን ዝሕረስ ልዕሊ 8000 ሄክታር
ከምዘሎ፡ ሰነዳት ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ’ቲ
ንኡስ ዞባ የረድእ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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እስራኤል፡ ስለምንታይ’ዩ ህላወ ኢራን
ኣብ ሶርያ ዘስግኣ ዘሎ?
ተስፋኣለም የማነ
ሻሙናይ ዓመቱ ኣቝጺሩ ዘሎ ደማዊ
ኲናት ሓድሕድ ሶርያ፡ ንልዕሊ ፍርቂ
ሚልዮን ሰባት ምስ ቀዘፈን፡ ንልዕሊ
ሓደ ሚልዮን ምስ ኣቝሰለን፡ ንኻልኦት
ኣስታት 12 ሚልዮን ሰባት ኣደዳ
ስደትን ምምዝባልን ምስ ገበረን፡ ከኽትም
ዝተቓረበ ይመስል ኣሎ። ብሩስያን
ኢራንን እናተደገፈ ኣንጻር ዝተፈላለየ
ኣጀንዳታት (እንተላይ ሃይማኖታዊ
ኣጀንዳ) ዘለዎም ኣማኢት ዕጡቓት
ጉጅለታት ክረባረብ ዝጸንሐ ብባሻር ኣልኣሳድ ዝምራሕ መንግስቲ ሶርያ ከኣ፡
ኣብቲ ኲናት ላዕለዋይ ኢድ ብምሓዝ፡
ነቲ በቶም ዕጡቓት ተመንዚዑ ዝጸንሐ
ሰፊሕ ግዝኣት ሃገሩ ዳግም ክቆጻጸሮ
ክኢሉ ኣሎ _ ብዘይካ ውሱን ከባቢታት።
እቲ ተሪፉዎ ዘሎ መሬት፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ግንባራት ስዕረት ዘጋጠሞም ካብ 70
ሽሕ ዘይበዝሑ ዕጡቓት ተኣኻኺቦም
ዝርከቡሉ ዞባ ኢድሊብን ከባቢኡን ጥራይ
እዩ። እዚ ከኣ፡ ነተን ውድቀት ናይ’ቲ
መንግስቲ ንምርኣይ ክሰርሓ ዝጸንሓ ናይ
ደገ ሓይልታት ፈጺሙ ባህ ዘየብል ኵነት
ኰይኑ ኣሎ።
ንኵነታት ሶርያ ካብ ፈለማኡ ብልዑል
ትዅረት ክትከታተሎ ዝጸንሐት እስራኤል፡
ሓንቲ ካብተን ሚዛን ወተሃደራዊ ሓይሊ
ሶርያ ናብ ባሻር ኣል-ኣሳድ ምዝዛዉ
ፈጺሙ ክወሓጠለን ዘይከኣለ ሃገራት
እያ። እታ ሃገር፡ ባሻር ኣል-ኣሳድን
ንሱ ዝመርሖ ብሰልፊ ‘ባዓስ’ ዝውከል
መንግስትን ኣብቲ ኲናት ቀስ ብቐስ
ክዳኸም እሞ፡ ኣብ መወዳእታ ንርእሱ
ክከላኸል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምስ
በጽሐ በቶም ዕጡቓት ካብ ስልጣኑ ክእለ’ዩ
ኔሩ ድሌታን ትጽቢታን _ ብመሰረት
ተንተንቲ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕ።
ምኽንያቱ፡ እቲ ንፖለቲካዊ ስልጣን ሶርያ
ብሒቱዎ ዝጸንሐ ሰልፊ ባዓስ፡ ብፍላይ
ድማ ባሻር ኣል-ኣሳድ ከም ኣቦኡ _
ሓፍዝ ኣል-ኣሳድ፡ ንህላወ እስራኤል ኣብ
ማእከላይ ምብራቕ ዝጻረር ተሪር መርገጺ
ስለ ዘለዎ። ሶርያ፡ ምስ ካልኦት ሃገራት

ዓረብ ብምትሕብባር ኣብ 1967 ኣንጻር
እስራኤል ዘበገሰቶ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ፡
ብ‘ከበሳታት ጎላን’ ዝፍለጥ ሰፊሕን ልሙዕን
መሬታ ክትከስሮ ኣገዲዱዋ’ዩ።
ብድሕሪ’ዚ እውን ንእስራኤል ከም
ሃገር ኣፍልጦ ስለ ዘይሃበታ (ፍልስጤም
እንተ ዘይኰይኑ፡ ‘እስራኤል’ ትብሃል
ሃገር ኣይፈልጥን ስለዝበለት)፡ እቲ ሓደ
ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ስፍሓት መሬታ
ዝሽፍን 1,500 ትርብዒት ኪሎ ሜተር
ዝስፍሓቱ መሬት፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ
ቁጽጽር እስራኤል ይርከብ። መንግስቲ
ባሻር ኣል-ኣሳድ፡ ነቲ ብሓይሊ ተመንዚዑ
ዘሎ መሬት (ከበሳታት ጎላን) ንምምላስ፡
ኣብ ዝዀነ ፖለቲካዊ ድርድር ከም
ዘይኣቱን፡ ሃገሩ ኣብ ዝመረጸቶ ግዜ ሓይሊ
ተጠቒማ ልኡላዊ መሬታ ከተምልስ
ዘይንፈግ ልኡላዊ መሰል ከም ዘለዋ’ዩ
ዝገልጽ። በዚ ምኽንያት’ዚ፡ እስራኤል ከም
ሃገር ኣፍልጦ ሂቡ ምስኣ ሰናይ ጕርብትና
ክምስርት ዝኽእል ሓድሽ መንግስቲ
ኣብ ሶርያ ንምንጋስ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ 8
ናይ ኲናት ዓመታት ንወተሃደራውን
ጸጥታውን መሓውር ባሻር ኣል-ኣሳድ
ዘዳኽም ተጻባኢ ፖሊሲ ክትክተል ጸኒሓ
_ ገና’ውን ትቕጽሎ ኣላ። ንክሊ ኣየር’ታ
ሃገር እናጠሓሰት ክሳብ ኣፍ-ደገታት ከተማ
ደማስቆ ከተካይዶ ዝጸንሐት ናይ ነፈርቲ
ደብዳብ ድማ፡ ሓደ ኣብነት ናይቲ ተጻባኢ
ፖሊሲኣ እዩ።
ባሻር ኣል-ኣሳድ ካብ 2011 ንደሓር
ኣንጸላልዩዎ ዚጸንሐ ከቢድ ናይ ውድቀት
ሓደጋ፡ ብሳላ ወተሃደራዊ ጣልቃ ሩስያ፡
ኢራንን ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቦላህን
እናተቐንጠጠ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ፡ እስራኤል
እቲ ኵነታት ከቢድ ስግኣትን ሻቕሎትን
ፈጢሩላ ኣሎ። እቲ ዝያዳ ዘስግኣን
ዘሻቕላን ዘሎ ጕዳይ ግን፡ ምርግጋእ ናይቲ
መንግስቲ ዘይኰነስ፡ እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ሱር እናሰደደ ዝኸይድ ዘሎ ወተሃደራዊ
ህላወ ኢራን ኣብታ ሃገር እዩ። ኢራን፡
“እስራኤል ካብ ካርታ ዓለም ክትሕከኽ
ኣለዋ፡” ኣብ ዝብል ተጻይ መትከላ ነኺሳ ዘላ

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
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ወተሃደራዊ ምትእትታው ኢራን ኣብ ሶርያ

ሃገር እያ። ካብዚ ሓሊፋ’ውን፡ ብመገዲ
ምንቅስቓስ ሕዝቦላህን ፍልስጤማውያን
ዕጡቓትን ነታ ጽዮናዊት ሃገር ናይ
ምህዋኽ ፈተነታት ከተካይድ ጸኒሓ።
ንእስራኤልን ኣብቲ ዞባ ንዝርከብ
ወተሃደራዊ መዓስከራት ኣመሪካን ኣብ
ዒላማ ከእቱ ከም ዝኽእል ዝገለጸቶ፡
ክሳብ 2 ሽሕ ኪሎ-ሜተር ዝጐዓዝ
ባለስቲክ ሚሳይል’ውን ኣማዕቢላን ንፈተነ
ኣብቂዓን።
ኢራን፡ “ዕላማኡ ኑክሌሳዊ ጸዓት
ንምፍራይ እዩ፡” ዝበለቶን፡ ሃገራት
ምዕራብ ድማ ድሒረን፡ “ብጕልባብ
ጸዓት ኑክሌሳዊ ቦምብ ንምምዕባል’ዩ
ዕላማኡ፡” ዝበላኦን ኑክሌሳዊ መደብ
ምስ ኣበገሰት፡ እስራኤል እቲ ጕዳይ
ንድሕነታ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ
ምዃኑ ብምግላጽ፡ ነቲ ብ1981 ኣብ
ዒራቕ ዝፈጸመቶ ቅያ ኣብ ልዕሊ
ኢራን’ውን ክትደግሞ ከም እትኽእል
ዝእምት ሓበሬታታት ክትዝርግሕ
ጀሚራ። ነቲ ከቢድ ወተሃደራዊ ተልእኾ
ክፍጽማ ይኽእላ’የን ዝተባህላ ስርሓት
ናይ ኣመሪካ ዝዀና ዘበናውያን ነፈርቲ
ውግእ’ታ ሃገር እውን፡ ፍሉይ ልምምድ
ከካይዳ ተራእየን። ኢራን ብወገና፡
እስራኤል ወስ ክትብላ እንተ ፈቲና፡
ፍጹም ክትድምስሳ ምዃና ዘጠንቅቕ
መግለጺታት ብተደጋጋሚ ኣውጺኣ።
ዓለም ጕድ ከይረኣየት እንከላ ግን፡ ኢራን
ነቲ መደብ ከተቋርጾ፡ ኣምሳያኡ ድማ
እቲ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ንዓመታት ዘሳቐያ
ኣህጉራዊ ማዕቀብ ክለዓለላ ዘኽእል
ስምምዕ ምስ ሽዱሽተ ሓያላን ሃገራት
ዓለምና (ኣመሪካ፡ ብሪጣንያ፡ ቻይና፡
ሩስያ፡ ፈረንሳ፡ ጀርመን) ቀያዲ ውዕል
ከቲማ። እንተዀነ፡ ብድሕሪ’ዚ እውን
ስግኣታት እስራኤል ኣይተቐንጠጠን።
ኢራን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣዳህሊላ፡
ብሕቡእ ኑክሌሳዊ ቦምብ ንምምዕባል
መደባታ ትቕጽሎ ከም ዘላ ዘመልክት
ስለያዊ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ፡ እቲ
ውዕል ክስረዝን ኣብ ልዕሊኣ ተወሳኺ
ማዕቀብ ክጸንዕ ወይ ወተሃደራዊ
ስጕምቲ ክውሰድን ዝጠልብ ምሕጽንታ
ከተስምዕ ጸኒሓ። ዶናልድ ትራምፕ
ንባራክ ኦባማ ተኪኡ ኮረሻ ስልጣን ምስ

ተረከበ፡ ንስግኣታት እስራኤል ብግቡእ
ዝተረድአ ክመስል፡ ንሃገሩ ካብቲ ምስ
ኢራን ዝኸተመትሉ ውዕል ኣውጺኡዋ።
ካብዚ ሓሊፉ’ውን፡ ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር
ቀጻዒ ዝበሎ ተወሳኺ ማዕቀብ ንምትግባር
ይሸባሸብ ኣሎ።
ኢራን፡ ንጽልዋ ኣመሪካ ኣብቲ ዞባ
ኣህሲሳ ናይ ገዛእ-ርእሳ ጽልዋ ንምስራጽን
ንምስፋሕን ልዑል ጥሙሕ ከም ዘለዋ’ዩ
ዝግለጽ። ኣንጻር እስራኤልን ዘይቅርዑይ
ፖሊሲ ሃገራት ምዕራብን ተሪር መርገጺ
ዝኽተል መንግስቲ ባሻር ኣል-ኣሳድ፡
ኣብ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መዳይ
ሊባኖስ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ምንቅስቓስ
ሕዝቦላህ፡ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ
ሓማስን ካልኦት ኣብቲ ዞባ (ብፍላይ
ኣብ ዒራቕ) ዝንቀሳቐሱ ወከልቲ ‘ሺዓ’
ዝዀኑ ዝተፈላለዩ ጉጅለታትን ድማ፡ ነዚ
ቀላሲት ማእከላይ ምብራቕ ናይ ምዃን
ኣጀንዳታታ ከሳስዩላ ዝኽእሉ ሓይሊታት
ምዃኖም ትኣምን። በዚ ምኽንያት፡
መንግስቲ ሶርያ ብሓይሊ ካብ ስልጣኑ

ንምዕላው ዘንቀዱ ንማሕበረ-ሰብ ‘ሱኒ’
ንውክል ኢና ዝብሉ ሓያለ ዕጡቓት
ጉጅለታት (እንተላይ ዳዕሽ) ኣብ ሶርያ
ኲናት ምስ ወልዑ፡ ኢራን ነቲ መንግስቲ
ንምድሓን ሰራዊታ ናብታ ሃገር ክትልእኽ
ግዜ ኣይወሰደላን።
ላዕለዎት ሰብ-መዚ ስለያ እስራኤል
ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ዝዘርግሕዎ
ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ፡ ኢራን ኣባላት
ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ዝዀኑ ልዕሊ 2
ሽሕ ወተሃደራታን ብርክት ዝበለ ዘበናዊ
ኣጽዋርን ናብ ሶርያ ከተእቱ እንከላ፡
ብገንዘብ ከም ዝዓሰበቶም ዝንገረሎም
ዜጋታት ፓኪስታን፡ ኣፍጋንሲታንን
ዒራቕን ዝዀኑ ኣስታት 10 ሽሕ ዝዀኑ
ኣመንቲ ሺዓ እውን ኣዕጢቓ ኣብ ጐድኒ
ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ኣሰሊፋቶም።
ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ካብ ኢራን ዘይተኣደነ
ወተሃደራውን ፊናንሲያውን ፖለቲካውን
ደገፍ ዝረክብ ምንቅስቓስ ሕዝቦላህ እውን፡
ከባቢ 8 ሽሕ ዝዀኑ ወተሃደራቱ ናብ
ሶርያ ብምእታው፡ ኣብ ጐድኒ ሓይልታት
ኢራንን መንግስቲ ሶርያን ኣሰሊፉ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12:50
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13:40
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መደብ
ዶክመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ዓረብ
ሄሎ ደባይዋ ብቐጥታ
ሞዛይክ
ዶክመንታሪ
ተኸታታሊት ፊልም መንቐብ(4)
ዜና ትግረ
ቴራብ/ገለብ ደሓን ብቐጥታ
ዜና ትግርኛ
ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ
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ሱሌማን ኣሕመድ

ዓይነት ደም፡ ኣብ ጽፍሒ ቀያሕቲ
ዋህዮታት ደም ብምህላው ወይ
ዘይምህላው ጸረ-ጓና ኣካል (antibody)ን
ብዝተወርሰ ጀነቲካዊ ሳብስታንስን ካብ ሰብ
ናብ ሰብ ይፈላለ። እዞም ጸረ-ጂን (antigen)
ምናልባት ከከም ዓይነት ደም - ፕሮቲን፡
ካርቦሃይድረይትን ወይ ግላይኮፕሮቲን
(glycoprotein) ክኾኑ ይኽእሉ። ዓይነት
ደም ኣብ ‘ኦ’፡ ‘ኤ’፡ ‘ቢ’ን ‘ኤቢ’ን ተባሂሎም
ዓበይቲ ክፋላት ይምደቡ።
ክብደት ሰብነት ንምውሳኽ ወይ
ንምጉዳል መደብ ምስ ዝህልወና ዓይነት
ደምና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ዓይነት ደምና
ምፍላጥ እንታይ ዓይነት መግቢ ክብደት
ከወስኸና ወይ ከጉድለና ከም ዝኽእል
ንምፍላጥ ከም ዘይንሽገር እዩ ዶክተር ዲ’
ኣዳሞ ኣብ ምርምሩ ዝገልጽ።
ብመሰረት ምርምር ዶክተር ዲ’ ኣዳሞ፡
ኣብ ውሽጢ ደምና ዘሎ ውህደት ጸረጂን (ኣንቲ ጂን) ምስቲ ኣብቲ እንወስዶ
ዘለና መግቢ ዘሎ ጸረ-ጂን ተመሳሳሊ ምስ
ዝኸውን ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ንኽተል
ኣለና ክንብል ይከኣል።
ምስ ዓይነት ደምና ዝሰማማዕ መግቢ
ምስ እንምገብ፡ ብቐሊሉ ብታህዋስያን
(ባክተርያ) ኣይንጥቃዕን። ብምብካልን
ምምራዝን ክመጹ ንዝኽእሉ ዝተፈላለዩ
ሕማማት ግዳይ ኣይንኸውንን። ኣብ
ሰብነትና ዘይተደልየ ስብሕን ኮሌስትሮልን
ኣይክዘንን። ብዝተፈላለዩ ሕማማት ክንጥቃዕ
ዘለና ተኽእሎታት ዝተሓተ ይኸውን።
ኣብ ዝሓለፈ ሕታምና ምስ ‘ኦ’ ወይ ‘ኤ’
ዝዓይነቱ ደም ዝውንኑ ሰባት ዝሰማምዑ
መግብታት ዘርዚርና ምንባርና ይዝከር።
ንሎሚ ‘ቢ’ ዝደሞም ሰባት እንታይ መግቢ
የገድሶም ክንዝርዝር ኢና።
‘ቢ’ ዝዓይነቱ ደም
ወዲ ሰብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብምግዓዝ፡
ካብ ምዉቕ ከባቢ ክፍሊ ዓለም ናብ
ዝሑል ኩነታት ኣየር ዘለዎ ክፍሊ
ዓለም ብምኻድ ሓዲሽ ሜላ መንብሮ
ክኽተል ምስ ጀመረ’ዩ ዓይነት ደም ‘ቢ’
ዝተፈጥረ።
ዓይነት ደም ‘ቢ’ ብተፈጥሮ ሓያል
ሕማም ናይ ምክልኻል ብቕዓት ኣለዎ።
ዝኾነ ዓይነት ናይ ኣመጋግባ ብልሓት
ቀልጢፉ ናይ ምልማድ ባህሪ’ውን ኣለዎ።
ስርዓተ ኣመጋግባ ዓይነት ደም ‘ቢ’ ካብ ኣብ
ብዝሒ ኣብ ዓይነት ዘተኮረ ኮይኑ፡ ዝያዳ
ኣብ ጸባን ውጽኢት ጸባን የዘንብል።
ካብ ዓይነት ስጋ
ናይ ደም ዓይነቶም ‘ቢ’ ዝኾኑ ሰባት
ስጋ ካብ ቀንዲ ምስ ጠባዮም ዝሰማማዕ
ዓይነት ኣመጋግባ እዩ። ብመጠኑ ስጋ
ደርሆ ክበልዑ ዝኽእሉ’ኳ እንተኾኑ፡ ስጋ
ሓሰማ ክምገቡ ከም ዘይብሎም ይንገር።
ካብ እንቋቝሖ፡ ጸባን ውጽኢቱን
ዓይነት ደሞም ‘ቢ’ ዝኾኑ ሰባት እንቋቝሖ፡ ጸባን ውጽኢት ጸባን፡ ጠስሚ

ብዓቐኑ ክወስዱ ይከኣል እዩ። ከም
‘ኣይስ ክሬም’ን ‘ቸኮሌት’ን ክወስዱ ግና
ተመራጺ ኣይኮነን።
ካብ ዘይትን ስብሕን
‘ቢ’ ዓይነት ደም ዘለዎም ሰባት ዘይቲ
ኣውሊዕ፡ ዘይቲ ስምስም፡ ዘይቲ ዓሳ ክወስዱ
ኣጸጋሚ ኣይኮነን። ነዞም ሰባት ዘይቲ ሱፍ፡
ዘይቲ ዕፉን ወዘተ ግና ብዙሕ ጠቓሚ
ኣይኮነን።
ካብ ጥረታትን ኣእካልን
ማሸላ፡ ኣጃ፡ ሩዝ፡ ፍረ ዱባ፡ ‘ኦትስ’፡
ባልደንጓ፡ ዓተር ገለ ካብቶም ናይ ደም
ዓይነቶም ‘ቢ’ ዝኾኑ ሰባት ንጥዕንኦም

ዓይነት ደምናን ስርዓት ኣመጋግባናን
ኣገደስቲ ዝኾኑ ጥረታት እዮም። ስገም፡
ዕፉን፡ ስርናይ፡ ዓይነት ፓስታን ክወስዱ
ግና ጽቡቕ ኣይኮነን።
ካብ ኣትክልትን ቆጻላት ኣሕምልትን
ናይ ደም ዓይነቶም ‘ቢ’ ዝኾኑ ሰባት
ካሮት፡ ቆስጣ፡ ጉዕ በርበረ፡ ቀይሕ ስር፡
ካውሎ፡ ዝንጅብል፡ ቀይሕ ሽጉርቲ፡
ኮረሪማ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ ሰላጣ፡ ድንሽ ዝበለጸ
መግቦም ክኸውን እንከሎ፣ ኣቮካዶ፡
ኮሚደረ፡ ዙኪኒ፡ ፍረ ኣውሊዕ፡ ዱባ ወዘተ
ድማ ከዘውትርዎ ኣይግባእን።

ካብ ፍረታትን ጽማቚን
‘ቢ’ ዓይነት ደም ንዘለዎም ሰባት ዝበለጹ
ፍረታት ባናና፡ ፓፓዮ፡ ኣናናስ፡ ወይኒ፡
ጽማቚ ካሮት፡ ተምሪ፡ በለስ፡ ኣራንሺ፡
መንደሪን፡ ለሚን፡ ዘይቱንን ማንጉስን
እዮም።
ካብ ዓይነት ቀመማት
‘ቢ’ ዓይነት ደም ንዘለዎም ሰባት
ዝሰማምዑ ቀመማት፡ ቀጠልያ ሻሂ፡
ዝንጅብል፡ ፐርሰሜሎ፡ ህሩድ፡ ኮረሪማ፡ ሄል፡
ሰናፊጭ፡ ካሙን ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ መዓር፡

በርበረ፡ ኣቸቶ፡ ጨው፡ ቫኒልያ፡ ሽኮር
እዮም። ቃርፋ፡ ‘ካችኣፕ’ን ‘ማይኖዝ’ን
ብብዝሒ ክወስድዎ ጽቡቕ ኣይኮነን።
ካብ ፈሳሲ
ኣዝዩ ኣድላዪ፦ ማይ፡ ቀጠልያ ሻሂ፡ ሻሂ
ናዕናዕ፡ ሻሂ ዝንጅብልን ቡንን ኮይኖም፡
ዘየድልዩ ድማ ልስሉስ መስተን ኣልኮላዊ
መስተን እዮም።

ምንጪ፦ Eat Right For Your
Blood Type

ፍታሕ ንስእነት ድቃስ
“ድቃስ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኻ
ንዘጋጥመካ ሕልኽላኻት እተራግፈሉ
ተፈጥሮኣዊ ትዕድልቲ እዩ” ሼክስፒር።
ዝኾነ ፍጡር ግድን እዩ ድቃስ ዘድልዮ።
እቲ ንድቃስ ነሕልፎ ግዜ ዝያዳ
መነቓቕሒና’ምበር ንኸንቱ ዝሃልኽ ግዜ
ኣይኮነን።
መጽናዕትታት ከም ዘነጽርዎ ድቃስ ምስ
ጥዕናዊ ኩነታት ሓያሎ ምትእስሳር ኣለዎ።
ሓደ ሰብ ንነዊሕ ሰዓታት ከይደቀሰ ምስ
ዝጸንሕ፡ ሕማማት ናይ ምጽዋር ዓቕሙ
ዝተዳኸመ እዩ ዝኸውን። ብዝተፈላለዩ
ሕማማት ብቐሊሉ ይጥቃዕ። ድቃስ
ንዕብየት ዝተፈላለዩ ኣካላትና’ውን ኣዝዩ
ኣገዳሲ እዩ። ህጻናት ልዕሊ ዓበይቲ ሰባት
ብዙሕ ናይ ድቃስ ሰዓታት ዘድልዮም በዚ
እዩ።
ድቃስ ልዕሊ ማንም ካልእ ኣካላትና
ዝያዳ ንሓንጎል ከም ዘገድሶ ክኢላታት
ይገልጹ። ኣብ እንድቅሰሉ እዋን፡ ሓንጎልና
ኣገዳስን ጠቓምን ዝበሎ ሓበሬታ ይሰርዕን
ይኽዝንን። ምስ ተበራበርና ተነቓቒሕና
ክንሰርሕ ድሉዋት ንኸውን።
ድቃስ ምስኣን ሳዕቤኑ ካብ ዓይንኻ
ዘይምኽዳን ሓሊፉ ኣብ ሓይሊ ሰብነት፡
ስምዒታዊ ኩነት፡ ኣፍራይነትን ካልእ
መዳይ ጥዕናን ብዙሕ ሳዕቤን የኸትል።
ሓደ ንስርዓተ ድቃስ ብዝጸልው ሕማማት
ዝተጠቕዐ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ስርሑ፡
ስርዓተ ምትሕልላፍ ሓበሬታ፡ ኣተሓሳስባን
ካልእ ክፋል ሰብነትን ዓቢ ሽግር ክፈጥረሉ
ይኽእል።
ቀንዲ ምልክታት ጸገማት ድቃስ
ሓደ ሰብ ኣብ ገለ እዋን ብሰንኪ
ብዝተፈላለዩ ናይ ህይወት ብድሆታት
ናይ ድቃስ ዘይምቹእነት ይስምዖ። እዚ
ግን ንቡርን ግዝያውን ኮይኑ ቀልጢፉ
ዝጠፍእ እዩ። እዚ ጸገም’ዚ ንነዊሕ ምስ
ዝቕጽልን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት
ናይቲ ሰብ ጸገም ዝፈጥርን ምስ ዝኸውን
ግና፡ ሕክምናዊ ምኽሪ የድልዮ። ገለ ካብ
ጸገም ስርዓተ ድቃስ ዘለዎ ሰብ ዘርእዮም
ምልክታት፦
= ኣብ እዋን መዓልቲ ቀጨውጨውን
ትኽስን ምባል፡
= ከንብብ፡ ጠጠው ክብልን ተለቪዥን
ክዕዘብን ዘይምኽእል፡
= ኣተኵሮን ኣድህቦን ምጕዳል፡
= ናይ ድኻም ምልክታት ኣብ ገጽ
ምዕዛብ፡
= ቀልጢፍካ መልሲ ዘይምሃብ (ብፍላይ

ኣብ እትሕተተሉ እዋን፡)
= ከም ቡን ሻሂን ካልእን ዝኣመሰሉ
ውዑይ መስተ ክትሰቲ ምህራፍ፡
ስእነት ድቃስ (ማለት ኢንሶምኒያ)
ኢንሶምኒያ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝርአ
ልሙድ ዓይነት ጸገም ስርዓት ድቃስ እዩ።
ሓደ ሰብ መጠን ዝደልዮ ድቃስ ክረክብ
ናይ ዘይምኽኣል ጸገም እዩ። ኢንሶምኒያ
ኣብ ገለ እዋን ርእሱ ዝኸኣለ ሕማም
ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ ገለ እዋን ድማ ከም
ጠንቂ ሕማም ጸቕጢ፡ ጭንቀትን ቅዛነትን
ኮይኑ ይግለጽ እዩ።
ኢንሶምኒያ ከም ውጽኢት ናይ
ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ እነዘውትሮም
ልምድታት ይመጽእ እዩ። ብተደጋጋሚ
ብእንወስዶም መድሃኒታት፡ እነካይዶም
ምንቅስቓስ፡ እንወስዶም ዓይነት መስተን
ካልእ ልምድታትን ክመጽእ ይኽእል
እዩ።
ዝኾነ ናይ ድቃስ ምስኣን ጸገም ግና፡
ኢንሶምኒያ ማለት ኣይኮነን። ኣብ መዓልታዊ
ንጥፈታት ንእሽተይ ለውጢ’ውን እንተኾነ
ስእነት ድቃስ ከተስዕበልና ትኽእል እያ።
= ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ድቃስ
ምትንሳእ፡
= ምሸት ቀልጢፍካ ደቂስካ ብኣግኡ
ክትበራበር ዘይምኽኣል፡
= ንኽትድቅስ መድሃኒት ምጥቃም፡
= ኣብ እዋን ስራሕ ቀልጢፍካ
ምድካም።
ፍወሳ
+ ዝሓሰብካዮ ስራሕ ኣቐዲምካ
ምፍጻም፡
+ ጸቕጢ ዝፈጥሩልካ ነገራት
ምውጋድ፡
+ ኩሉ ጽባሕ ክትዓዮ እትደሊ ነገራት
ኣቐዲምካ ኣብ ወረቐት ኣስፊርካዮ
ምሕዳር። እዚ ኣእምሮኻ ብዛዕባ ጽባሕ
ኣብ ክንዲ ምሕሳብ ተዛንዩ ከዕርፍ
የኽእሎ።
ዳየሪ ናይ ድቃስ ምድላው
እቲ ናይ ድቃስ ዳየሪ ነዘን ዝስዕባ
ነጥብታት ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን
ይግባእ፦
* እትድቅሰሉን እትበራበረሉን ሰዓታት፡
* ብዝሒ ዝደቀስካዮ ሰዓታትን ምስ
ተበራበርካ ዝተሰመዓካ ስምዒታትን፡
* ኣብ መንጎ ድቃስ ተበራቢርካ
ዘሕለፍካዮ ንውሓት ሰዓታት፡ ኣብቲ
ዝተበራበርካዮ ዘካየድካዮ ንጥፈታት፡
* ቅድሚ ምድቃስካ ዘህለኽካዮ ብዝሒ

ፈሳሲ - ብፍላይ ከም ቡንን ሻህን ኣልኮላዊ
መስተን ዝኣመሰሉ፡
* ቅድሚ ምድቃስካ ዝነበረካ ስምዒት ሓጎስ፡ ሕርቃን፡ ጸቕጢ …ወዘተ፡
* ቅድሚ ምድቃስካ ዝወሰድካዮ
መድሃኒት - ዓይነቱ፡ ዓቐኑን ንውሓት
ግዜን፡
በዞም ነጥብታት’ዚኦም ተሰኒኻ ናይ ሓደ
ሰሙን መዝገብ ኣውጽእ። መዓስን ኣብ
ከመይ ኩነትን ዝሓሸ ድቃስ ክትረክብ
ከም ዝኸኣልካ ብምልላይ ድማ ነቲ
ጸገማት ድቃስ ክትፈትሖ ፈትን። ብግቡእ
መዝጊብካ ክትጥቀመሉ ምስ ኣትፍትን
ድማ ልኡም ድቃስ ክመጸካ ከም ዝኽእል
ኣይትዘንግዕ።
ቀለልቲ ነጥብታት ንዝበለጸ ድቃስ
* ኩሉ ግዜ ልሙድ ናይ ድቃስ
ሰዓታት ይሃልኻ። እዚ ወላ ኣብ ናይ
ዕረፍቲ መዓልታት ክትክተሎ ይግባእ።
* ቅድሚ ምድቃስካ፡ እትድቅሰሉ ክፍሊ
ህድኣት ዘለዎን ብግቡእ ከም ዝጽልምትን
ኣስተብህል። ኣብ ውሽጢ’ቲ ክፍሊ ንጹህ
ኣየር ከም ዘሎ’ውን ኣረጋግጽ። ወይ’ውን
ጽሩይ ኣየር ክህልዎ ንዝተወሰነ ሰዓታት
ኣፍደጊኡን መሳኹቱን ከፊትካዮ ክትጸንሕ
ይከኣል ኢዩ።
* ናብ ዓራት ቅድሚ ምድያብካ ኣብ
ዘሎ ካብ 1 ክሳብ 2 ሰዓታት ኮምፕዩተር፡
ተለቪዥንን ካልእ ብርሃን ከመንጭዉ
ዝኽእሉ ከም ሞባይልን ዝኣመሰሉ ነገራት
ካብ ምጥቃም ወይ ምዕዛብ ተቖጠብ።
ሓደ በጽሒ ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ክሳብ
8 ሰዓታት ክድቅስ ይምከር።
መግብታት ንጥዑም ድቃስ
ኣብ መላእ ዓለም ብጸገም ድቃስ ናይ
ዝሳቐዩ ዘለዉ ሰባት ቊጽሪ ብሚልዮናት
እናወሰኸ
ይኸይድ
ብምህላዉ
ንክኢላታት ስነ-ኣእምሮ ኣሻቓሊ ጉዳይ
ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ፍሱህን ዝተሓደሰን
ኣእምሮ ሃልዩና ብግቡእ ዕለታዊ
ንጥፈታትና ከነካይድ እኹል ድቃስ
ክንረክብ ይግበኣና። ሓደ ካብቲ ጸገማት
ድቃስ ንምፍታሕ ዝሕግዘና ልምድታት
ኣመጋግባና እዩ። እዞም ስዒቦም ተጠቒሶም
ዘለዉ መግብታት ገለ ካብቶም ድቃስ
ክንረክብ ዘኽእሉ እዮም።
ሩዝ፦ ሩዝ ልዑል ትሕዝቶ
ካርቦሃይድረይት ዘለዎ ዓይነት መግቢ እዩ።
እዚ መኣዛ’ዚ ድቃስ ክመጸና ዘተባብዕ
ሰርቶኒን (serotonin) ዝተባህለ ከሚካላዊ
ውህደት ኣብ ምፍራይ ይሕግዝ። ባኒን

ብሽኮትን’ውን ልዑል ትሕዝቶ ካርቦ
ሃይድሬድ ምስ ዘለዎም መግብታት
ይጽብጸቡ። ፒሳን ፓስተን ዝኣመሰሉ
መግብታት ግና ትሑት ካርቦ ሃይድረይት
ምስ ዘለዎም መግብታት ስለ ዝምደቡ
ሰርቶኒን ናይ ምፍራይ ዓቕሞም ትሑት
ስለ ዝኾነ፡ ንዕኦም ተመጊብካ ልኡም
ድቃስ ክመጸካ ክትጽበ ከም ዘይብልካ
ክኢላታት ይሕብሩ።
ካዕካዕ፦ ካብ ካዕካዕ ዝርከብ ትራይቶፋን
(Tryptophan) ዝተባህለ ኣሚኖ ኣሲድ
ድቃስ ንምርካብ ዝሕግዙ ሰርቶኒ
(serotonin)ን ሜላቶኒ (melatonin)ን
ዝተባህሉ ከሚካላውያን ውህደታት ኣብ
ምፍራይ ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ።
ባናና፦ ባናና ልዑል ምንጪ ናይ
ፖታሽዩምን ቫይታሚን ‘ቢ’ን ዝተባህሉ
መኣዛታት እዩ። እዞም መኣዛታት’ዚኦም
ሜላቶኒን (melatonin) ዝተባህለ ከሚካል
ኣብ ኣካላትና ብቐሊሉ ክፈሪ ይሕግዙ።
ሜላቶኒን (melatonin) ድቃስ ዘበጋግስ/
ዘበራትዕ ሆርሞን ኮይኑ ኣብ ሓንጎል
ብዝርከብ ጽኪ ይፈሪ።
ስብሒ ዘይብሉ ፕሮቲን፦ ከም ስጋ
ደርሆን ትሑት ቅብኣት ዘለዎ ፋርማጆን
ምንጪ ትራይቶፋን (Tryptophan)
ዝተባህለ ኣሚኖ ኣሲድ እዮም። ልዑል
ስብሕን ቅብኣትን ዘለዎም መግብታት
ግና፡ ኣብ ኣካላትና ዝህሉ መጠን ሰሮተኒን
(serotonin) ከም ዝንኪ ስለ ዝገብሩ፡ ኣብ
እዋን ለይቲ ጸገማት ስርዓተ-ምሕቃቕ
መግቢ ኣጋጢሙካ ካብ ድቃስካ ከም
እትበራበር ከም ዝገብር ክኢላታት
ይገልጹ።
ፉልን ዓሳን፦ ፉልን ዓሳን ንጥዕናና
ዘይጎድእ
ዘይተነግሐ
ቅብኣት
(Unsaturated Fats) ዘለዎም መግብታት
እዮም። ብቐሊሉ ክሓቁ ዝኽእሉ
ብምዃኖም ድማ፡ ኣብ ግዜ ድቃስ
ክንምገቦም ዝበለጸ ምዃኑ ይንገር።
ምንጪ፦ Healthdigezt
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ኣንክሮ
ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት

ኣብ መደበር ረድዮ ከተማ ቻርሎት
ኖርዝ ካሮሊና ዝሰርሕ ጋዜጠኛ
ሂዋርድ ዊለር፡ ከም ኣመሉ ኣብ 10
ሰነ 1962ዓም፡ ኣብ ዓራቱ ተጋዲሙ
ምሸታዊ ጸሎቱ ኣብ ምዕራግ እንከሎ፡
ሃንደበት ንበዓልቲ ቤቱ “ሊያን ድምጺ
ምግጫው መኪና ይሰምዕ ኣለኹ
ኩነታት ኣጻርየ ክመጸኪ’የ” በላ። ንሳ
ግን ዝኾነ ድምጺ ብዘይ ምስመዓ፡
ጋን’ዩ ኰይኑዋ።
ሂዋርድ መኪናኡ ኣተንሲኡ
ምስ ተበገሰ፡ ሓደ ጸገም ኣጋጠሞ።
ቤቱ ኣብ ፊት ሓደ ናብ ዝተፈላለዩ
መንገድታት ዝመሳቐል ዓቢ ጽርግያ
ብምህላዉ፡ “ናበይ ከብል” ዝብል ሕቶ
ንካልኢታት ኣብ ርእሱ ተመላለሰ።
መበገሲኡ ዘይፈልጦ ውሽጣዊ ስምዒት
ግን፡ መንገዲ ፓርክ ብምውሳድ ክሳብ
ዉድሎት ከም ዘምርሕ ገበሮ። ኣብኡ
ምስ በጽሐ ሞተር መኪናኡ ኣጥፊኡ
ደው ብምባል፡ ኣብ’ተን ተዓሺገን
ዝነበራ መራኽብ ክደሊ ወሰነ።
እንተኾነ ግን፡ እቲ ደው ኢሉ ዝነበረ
ሞቶር መኪናኡ ባዕሉ ብምትንሳእ
እታ መኪና ንየማን ተጠውያ ናብ
ታሕቲ ብምውራድ፡ ናብ ሞንትጎርድ
ዝወስድ መንገዲ ኣምረሐት።
ሂዋርድ ድሒሩ ምስ ጋዜጣ
ቻርሎት ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ
መሕትት፡ “ይርድኣኒ ኣይነበረን። እታ
መኪና ከባቢ 200ሜትሮ ምስ ከደት፡
ኣብኡ ደው በለት። ኣብኡ ከኣ፡ ምስ
ፓሎ ተጋጭያ ንታሕቲ ሸተት ዝበለት
መኪና ተዓዚበ። ናብኣ ምስ ቀረብኩ
“ሂዊ ኣድሕነኒ” ዝብል ድምጺ
ሰማዕኩ። ብጀካ እቲ ዝፈትዎ ዓርከይ፡
ጆ ፈንድሪክ ካልእ በዚ ናይ ቅብጥሮት
ስም ዝጽውዓኒ ሰብ ብዘይምንባሩ ድማ፡
ንእለቱ ቅዝዝ በልኩ። ተቐላጢፈ ካብ
ስብርባር’ታ መኪና ብምውጻእ ድማ
ናብ ሆስፒታል ወሰድኩዎ።” በለ።
ጆ ፈንድሪክ ተሃስዩ ብምንባሩ፡
ቅልጡፍ መጥባሕቲ ተገብረሉ።
ብህይወት ድማ ሰረረ። ሂዋርድ
ከመይ ኢሉ’ዩ ነቲ ኣብ ናይ 10
ኪ/ሜ ርሕቀት ንዓርኩ ዘጋጠሞ
ድምጺ ሓደጋ ክሰምዕ ክኢሉ። ጌና
ዘይተፈትሐ ግድል’ዩ።

፨ በርታ ሂዩት፡ ኣብ መወዳእታ
ወርሒ ጥቅምቲ 1988 ዓም ክትዛወር
ካብ ቤታ ምስ ወጽአት። ንሓዋሩ
ኣይተመልሰትን።
ዲና ዝተባህለት ህጻን፡ “ኣብ
ድልድል ሺከው እናተናፈሰት እንከላ
ሰላም ኢለያ ሓሊፈ ነይረ” ስለ ዝበለት፡
150 ዝኾኑ ደቂ ዓዳ ኢንፊልድ ዞባ
ፈርሞንት ሕ/መ/ኣመሪካ ንምድላያ
ተበገሱ። መስርሕ ምድላይ፡ ክልተ
ምኩራት ነቖትቲ ተሓዊሶሞ ንሰለስተ
መዓልታት ኣብ ቀላይ ሞስኮቭን
ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ጫካን ብዘይ ፍረ
ቀጸለ። ድሕሪ ሳልስቲ፡ እታ ግዳይ
ከይተረኽበት ኣብቀዐ።
6 ኪ/ሜ ርሒቓ እትነበር ቲዮስ
ዝተባህለት ኣደ፡ በዓል ቤታ ጆርጅ
ካብ ስራሕ ተመሊሱ ካብ’ቲ
ቀም ኣቢላትሉ ዝነበረት መንበሪኣ
ምስ ኣተንሰኣ “ጆርጅ ቍሩብ
እንተትጸንሕ፡ እታ መንእሰይ ኣበይ
ከም ዘላ ምፈለጥኩ” በለቶ።
እቲ ሕልሚ ግን፡ ንምሸቱ’ውን
ዳግም ተመልሳ። ሽዑ በዓል ቤታ
“ናብ ጸጋም ገጽካ ኣብል፡ ቍሩብ
ጥለቕ” ኢላ ከተህተፍትፍ ሰመዓ።
ንጽባሒታ ምስ በዓል ቤታ ናብ
ስድራ በርታ ብምኻድ፡ “ጓልኩም
ዘላቶ ቦታ ይፈልጦ’የ። ቅልጥፍ
ኢልኩም ነቲ ዝነቁት ጸውዕዎ”
በለቶም።
ደቂ’ቲ ዓዲ “እዞም ስድራ እንታይ
ገበሩኺ ሓዘኖም ዘይተኽእልዮም”
በሉዋ። እቲ ዳግም ዝመጸ ነቛቲ
ድማ፡ ነቲ ቦታ ደጋጊሙ ከም
ዝፈተሾ ሓበራ። ቲዮስ ግን “ካብ’ዚ
ዘለናዮ ንጸጋም ሸውዓተ ሜትሮ
ምስ ጠለቕካ፡ ቀያሕ ጃኬትን ሓንቲ
ጫማን ጌራ ክትጸንሓካ’ያ” በለቶ።
ድሕሪ ክልተ ደቒቕ እቲ ነቛቲ ናብ
ላዕሊ ብምድያብ፡ “ረኺበያ” በለ።
ድሒሩ ኣብ ዝሃቦ ቃል “ንነዊሕ
ዓመታት ዝጠሓሉ ሰባት ኣብ ምውጻእ
ተዋሲአ’የ። ፈሪሐ ድማ ኣይፈልጥን።
እንተኾነ ግን፡ ንሬሳ በርታ ምስ ሓዝኩ
ከቢድ ፍርሒ’ዩ ተሰሚዑኒ። ካብኡ
ዘይኮነስ፡ ካብ’ታ ኣብ ላዕሊ ዝነበረት
ሰበይቲ እንበር” በለ።

ህዝብታትን ባህልታቶምን
ሕብረተ-ሰብ ጃፓን ብጥምረቱን
ውህደቱን’ዩ ዝልለይ። ምንጪ’ዚ ጥምረት
ድማ፡ ሓድሕዳዊ ምክብባር’ዩ። ኣብ መዝገበ
ቃላት ጃፓን ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኣጋጣሚ
ንእትረኽቦ ሰብ ዘለካ ክብሪ ንምግላጽ
እትጥቀመሎም ቃላት ኣለዉ። ተማሃራይ
ምስ መምህሩ፡ ሰራሕተኛ ምስ ሓላፊኡ፡
ውላድ ምስ ወለዱ፡ በዓል ዋኒን ምስ ዓማዊሉ፡
ፍቑራትን ሰብ ሓዳርን እንታይ ተበሃሂሎም
ብኣኽብሮት ክዘራረቡ ከም ዘለዎም ብንጹር
ሰፊሩ ኣሎ። ዝዀነ ጃፓናዊ ድማ ካብ’ዚ
ኣይወጽእን’ዩ። ምእንቲ ጠቕሚ’ቲ ኩሉ
ሕብረተ-ሰብ።
ኦጂኪ፡ ጃፓናውያን ዝልለዩሉ ክብሪ
ዝመልኦ ኣገባብ ሰላምታ’ዩ። ነዚ ድንን ብምባል
ዝፍጸም ኣገባብ ሰላምታ፡ ጃፓናውያን
ካብ ህጻንነቶም’ዮም ዝለማመድዎ። ልዑል
ቆላሕታ ድማ ይወሃቦ። ኦጂኪ ደቂተባዕትዮ ኣእዳዎም ሰጥ ኣቢሎም ሕቖኦም
ብምድናን ክፍጽምዎ እንከለዉ፡ ደቀንስትዮ
ከኣ ኣእዳወን ኣብ ኣፍልበን ብምግባር’ዩ
ዝካየድ። ዓይንኻ ናብ መሬት ብምጥማት
ከከም ደረጃ’ቲ ሰላም ትብሎ ዘለኻ ሰብ
ድማ፡ እቲ ምጉባጥ ሕቖ ይዛይድ።
ኦጂኪ ናብ ሰለስተ ወግዓዊ፡ ዘይወግዓዊን
ኣዝዩ ወግዓዊን ተባሂሉ ይፍለይ።
ከም ልምዲ፡ እቶም ብዕድመን ፍልጠትን
ስልጣንን ንእስ ዝበሉ’ዮም ዝያዳ ዝደኑ።
እቶም ኣብ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ጸላዊ ተራ
ዘለዎም ሰባት ርእሶም ጥራይ ንሓጺር ግዜ
ብምድናን ሰላም ክብሉ እንከለዉ፡ እቶም
ካልኦት ግን፡ ክብሪ ንምግላጽ ክሳብ 45 ዲግሪ
ንብርክት ዝበላ ካልኢታት ክደኑ ይኽእሉ።
ንእሽቶይ ንዓቢይ፡ ተማሃራይ ንመምህሩ፡
ሰራሕተኛ ድማ ንሓላፊኡ በዚ ኣገባብ
ሰላምታ ክለዋወጡ ምርኣይ፡ ልሙድ ባህሊ
ጃፓናዊያን’ዩ።
ይቕሬታ ንምሕታት’ውን፡ ተመሳሳሊ
ኣገባብ ይዝውተር’ዩ። ኣብ ልዕሊ’ቲ

ዝበደልካዮ ወገን ዝተሰመዓካ ጣዕሳ
ንምግላጽ፡ ክሳብ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣብ
መሬት ብምድቃስ፡ ዝካየድ ባህሊ “ዱቂጻ”
እዩ ዝጽዋዕ። “ዱቂጻ” ክቱር ምስጋናኻ
ንምግላጽ’ውን ይዝውተር’ዩ።
ኣብ ጃፓን ናብ ዝዀነ ቦታ ቅድሚ
ምእታውካ ሰላም ምባል ግዴታዊ’ዩ።
ክፈላለዩ እንከለዉ’ውን “ደሓን ኩን” ዝብሉ
ቃላት ኣይጥቀሙን’ዮም። ኣብ ክንዳኦም፡
“ብሰላም የራኽበና” ዝብሉ ተስፋ ዘንጸባርቑ
ቃላት የዘውትሩ።
ናብ ዝዀነ ሰብ መልእኽቲ ኣብ እትሰደሉ፡
ግድን ኢኻ ነቲ ዝውንኖ ማዕርግ ቅድሚ
ስሙ እትገልጽ። “መምህር ወይ ዶክተር
ምስ ዝኸውን ንኣብነት “ሲንሰህ” ብምባል
ትገልጾ። ንመቕርብካን ፈተውትኻን፡ “ሳማ”
ብምባል ትጅምሮ።
ናብ ዝዀነ ሰራሕተኛ ደብዳበ ኣብ
እትሰደሉ እዋን፡ ምሉእ ስሙን ማዕርጉን
ስም’ቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ትካልን ኣብ’ቲ ገበር
ክትጽሕፍ ኣለካ። ንዓበይቲ ብሓፈሻኡ፡ ሳን
ብምባል፡ ንደቂ ኣንስትዮ፡ ቻን፡ ንደቂተባዕትዮ
ድማ ኮን ብምባል ትገልጾም።
እቶም ብኢድ ዝጸሓፉ ደብዳበታት፡

እመኑ ኣይትእመኑ
ህንዲ ሓንቲ ካብ’ተን ብብዝሒ ጠንቋሎ እትፍለጥ ሃገር’ያ። ጠንቋሎ ህንዲ
ንበጻሕትን ደቂ-ሃገርን ንምዝናይ ኣብ ኣደባባያት’ዮም ምርኢቶም ዘቕርቡ። እዚ
ሲንግ ካካድ “እቲ መምህር” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጠንቋሊ ድማ፡ ሓደ ካብ ምኩራት
ጠንቋሎ’ዩ። ሲንግ፡ ኮብራ ዝዓይነቱ ተመን ብምውጻእ በታ ዝነፍሓ ሻምብቆ ገይሩ
የሳዕስዖ። ጸኒሑ እቲ ኮብራ
ናብ ገመድ ይቕየር’ሞ፡
ተሓጋጋዚ ሲንግ ኣብ’ቲ
ትኽ ኢሉ ዘሎ ገመድ
ብምሕኳር ናብ ላዕሊ
ይድይብ። ኣብ’ቲ ጫፍ
ምስ በጽሐ ከኣ ካብ ዓይኒ
ተዓዘብቲ ይስወር። እቶም
ተዓዘብቲ
ምግራሞም
ከይወድኡ፡
ሲንግ
“ክደልዮ’የ”
ብምባል
ብግዲኡ ኣብ’ቲ ገመድ
ይሓኵር። ጸኒሑ ድማ
ኣካላት’ቲ
ተሓጋጋዚ
በብሓደ ናብ መሬት
ክወድቕ
ይጅምር።
ኣብ መወዳእታ ርእሱ
ምስ ወደቐት፡ ኣካላት’ቲ
ተሓጋጋዚ
ናብ’ታ
ኣቐዲማ
ተተኺላ
ዝጸንሐት ቴንዳ ይኣቱ’ሞ፡
ሲንግን
ተሓጋጋዚኡን
ተታሓሒዞም ይወጽኡ።

ብሰመያዊን ጸሊምን ዝሕብሩ ቀለም እምበር፡
ብቐይሕ ሕብሪ ኣይጸሓፉን’ዮም - ቀይሕ
ሕብሪ ኣብ ጃፓን ናይ ሞት ምልክት
ብምዃኑ።

ክገርመኩም!
ሱዛና ክሪስ ሓኪም እንስሳ’ያ። ካብ
ገዝኣ ናብ ስርሓ እናኸደት እንከላ ኣብ
ደረት ጽርግያ ብማኪና ዝተሃርመት
ከልቢ ትዕዘብ’ሞ፡ ናብ’ቲ እትሰርሓሉ
ቦታ ወሲዳ ግቡእ ክንክን ትገብረላ።
ድሕሪ ሳልስቲ ነታ ዝሓወየት ከልቢ
ነጻ ክትሰዳ ምስ ደለየት ግን፡ እታ ከልቢ
ዉሕ እናበለት ብኽዳና ናብ ማኪናኣ
ክትስሕባ ጀመረት። ነቲ መልእኽቲ
ዝተረደአት ሱዛና ነታ ከልቢ ኣደዪባ
ማኪናኣ ኣተንሰአት። እታ ከልቢ
ብድምጻን ምንቅስቓሳት ርእሳን
ንሱዛን መንገዲ እናመርሐት፡ ናብ’ቲ
ኣቐዲማ ብማኪና ዝተሃርመትሉ ቦታ
ትወስዳ። ኣብኡ’ውን እናደፍአት
ናብ ውሽጢ’ቲ ዕሙር ኣግራብ ምስ
ኣእተወታ፡ ሱዛና ኣዲኦም ስኢኖም
ቀባሕባሕ ዝብሉ ዝነበሩ ሽዱሽተ
ኮራኩር ተዓዘበት።

ኣጋጣሚዶ
ትብልዎ?
ወለዲ ከም ልምዲ ንደቆም
ከፈራርሁ ክብሉ፡ “ዝብኢ ክበልዓካ’ዩ።
ኣባሓንጂሩ ክወስደካ’ዩ” ካልእን፡
ብምባል’ዮም ትእዛዝ ንኽፍጽሙ
ዘገድዱዎም። እቶም ህጻናት ምስ ዓበዩን
ወለዲ ምስ ኰኑን’ውን ነዚ ልምዲ ስለ
ዝቕጽልዎ፡ ፍቱን መፈራርሂ ቈልዑ
ኰይኑ ኣሎ። ቫይልዊና ወይ’ውን
እታ ደቃ ዝተሰርቁዋ ኣደ ብዝብል
ስም እትጽዋዕ ጽውጽዋያዊት ገጸ-ባህሪ
እውን፡ ቈልዑ ምስ ዝበኽዩ ብወለዲ
ከም መፈራርሂት ዝጥቀሙላ’ያ።
ቫይልዊና ሓደ ንግሆ ካብ ድቃስ
ምስ ተንሰአት፡ ነቶም ምስኣ ኣብ ሓደ
ዓራት ደቂሶም ዝነበሩ ሰለስተ ደቃ ከም
ዝሰኣነቶምን፡ ድምጺ ዝበኪ ዘሎ ቈልዓ
እንተደኣ ሰሚዓ ውላዳ ዝረኸበት
መሲሉዋ ከም እትወስዶን’ዩ ዛንታኣ
ዝሕብር። ዛንታ ቫይልዊና ልዕሊ ሽሕ
ዓመት ከም ዝገበረ’ዩ ዝግለጽ። እቲ
ዘገርም ግን፡ ቫይልዊና ዋላ’ኳ ስም
እንተቐየረት ኣብ ዝበዝሑ ሕብረተሰባት ዓለምና ምህላዋ’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምትምያን ሰነዳት፡ ምልክታትን ማሕተምን
(መቐጸልታ)
2. ትምየና ቴምብር፥
ቴምብር ማለት ሓደ ወግዓዊ
ዝዀነ ምልክት ወይ ማሕተም ኣብ
ልዕሊ ሓደ ሰነደ ዝልጠፍ ኰይኑ፡
ቀንዲ ዕላማኡ ድማ፥ እቲ ዝግባእ ካብ
ቴምብር ዝርከብ ኣታዊ ግብሪ ናይ
መንግስቲ ከም ዝተኸፍለ ዘመልክት
እዩ። ትምየና ቴምብር ንኣታዊታት
መንግስቲ ብኣሉታ ዝጸሉ ሓደ ካብ
ገበናዊ ተግባር ኮይኑ፥ ንናይ ኤርትራ
ወይ ናይ ወጻኢ ክብሪ ዘለዎም
ወግዓዊ ቴምብራት እንተላይ ናይ
ጒምሩክ፥ ናይ ኣታዊ ውሽጢ
ሃገር ወይ ናይ ጶስጣ ቴምብራት
ብምትምያን ወይ ብምቕያር፥
ከም ሓቀኛ ቴምብራት ኣምሲልካ
ንምዝርጋሕ ብምድላይ ዝተተምየነ
ወይ ዝተቐየረ ክብሪ ዘለዎም ወግዓዊ
ቴምብራት እንተላይ ናይ ጒምሩክ፥
ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ወይ ናይ ጶስጣ
ቴምብራት ንገዛእ ርእስኻ ወይ
ንኻልእ ምስ ምሓዝ፥ ናብ ካልእ ምስ
ምምሕልላፍ ወይ ናብ ኤርትራ ከም
ዝኣቱ ምግባር፥ ብተወሳኺ ክብሪ
ዘለዎም ወግዓውያን ቴምብራት ናይ
ጒምሩክ፥ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፥ ናይ
ጶስጣ ቴምብራት ከም ዝተተምየነን
ከምዝተቐየረን እናፈለጥካ ወይ
ብፍልጠትን ድሌትን ናትካ ከም
ሓደ ሓቀኛን ምሉእ ክብሪ ዘለዎን
ጌርካ ምዝርጋሕ ብገበን ዘቕጽዕ
ተግባር እዩ። ንገበናዊ መቕጻዕቲ
ብዝምልከት ድማ፥ ብመሰረት ገበናዊ
ሕጊ ኤርትራ ካብ ስለስተ (3) ዓመት
ብዘይትሕትን ካብ ሓሙሽተ (5)
ዓመት ድማ ብዘይልዕልን ውሱን
ማእሰርቲ ዘቕጽዕ ገበናዊ ተግባር
እዩ። ኩሉ እቲ ዝተተምየነ ቴምብር
ድማ ይዓኑ።
እዚ ኣብ ላዕሊ ክግለጽ ዝጸንሐ
ምስ ትምየና ቴምብር ብዝፈዀሰ
መልክዑ ኮይኑ፡ ዝተኻበደ ትምየና
ቴምብር ምስ ዝፍጸም ድማ፥
ጠቕላላ ዋጋ ናይቲ እተተምየነ
ቴምብር ልዕሊ 50,000 ናቕፋ ምስ
ዝኸውን፥ ካብ ሓሙሽተ (5) ዓመት
ክሳብ ሸውዓተ (7) ዓመት ማእሰርቲ
ብዘቕጽዕ ከቢድ ትምየና ቴምብር
ዘሕትት ገበናዊ ተግባር እዩ።
ዓንቀጽ 219. - ትምየና ቴምብር
ሓደ ሰብ፥
(ሀ) ከም ሓቀኛ ቴምብር
ኪዝርግሕ ብምድላይ ንናይ ኤርትራ
ወይ ናይ ወጻኢ ክብሪ ዘሎዎም

ወግዓዊ ቴምብራት እንተላይ ናይ
ጉምሩክ፣ ናይ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር
ወይ ናይ ጶስጣ ቴምብራት ምስ
ዚትምይን ወይ ምስ ዚቕይር፣
(ለ) ከም ሓቀኛ ቴምብራት
ኪዝርግሕ ብምድላይ፡ ዝተተምየኑ
ወይ ዝተቐየሩ ክብሪ ዘሎዎም
ወግዓዊ ቴምብራት እንተላይ ናይ
ጉምሩክ፡ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ወይ
ናይ ጶስጣ ቴምብራት ንገዛእ ርእሱ
ወይ ንኻልእ ምስ ዚሕዝ፡ ወይ ናብ
ካልእ ምስ ዘመሓላልፍ፡ ወይ ናብ
ኤርትራ ምስ ዘእቱ፣ ወይ
(ሐ) ክብሪ ዘሎዎም ወግዓዊ
ቴምብራት እንተላይ ናይ ጉምሩክ፡
ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ወይ ናይ ጶስጣ
ቴምብራት ከም ዝተተምየኑን ከም
ዝተቐየሩን እናፈለጠ፡ ብፍልጠትን
ድሌትን፡ ከም ሓቀኛን ምሉእ ክብሪ
ዘሎዎምን ምስ ዚዝርግሕ፣
ኣብ ደረጃ 8 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፡
ካብ 3 ዓመት ብዘይትሕት ካብ 5
ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን ምትምያን
ቴምብር፡ ገበነኛ ይኸውን፣ ኵሉ
ትምዩን ቴምብር ድማ ይዓኑ።
ዓንቀጽ 220. - ዝተኻበደ ትምየና
ቴምብር
ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ዓንቀጽ
219 ናይ ትምየና ቴምብር ገበን
ኣብ ዚፍጽመሉ፡ ጠቕላላ ዋጋ ናይቲ
ትምዩን ቴምብር ልዕሊ 50,000
ናቕፋ ምስ ዚኸውን፣
ኣብ ደረጃ 7 ከቢድ ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 5 ዓመት ዘይትሕት
ካብ 7 ዓመት ዘይልዕል ማእሰርቲ
ብዘቕጽዕ፣ ከቢድ ትምየና ቴምብር፣
ገበነኛ ይኸውን።
3. ትምየና
ወግዓውያን
ማሕተማትን፥ ምልክታትን ምውቓዕን
ብዘይግቡእ ምዝውታርን
ከም ዝፍለጥ ምስ መንግስታዊ
ኣሰራርሓ ብዝተኣሳሰር፥ ወግዓዊ
ዝዀነ መንግስታዊ ትካል ወይ
ብዓል መዚ ሓደ ወግዓዊ ዝዀነ
ማሕተም ኣለዎ። ነዚ ማሕተም ወይ
ወግዓዊ ምልክት ብምትምያን ምስ
እተዋቕዕ ወይ’ውን ብዘይግቡእ
ምስ እትጥቀመሉ፥ ብፍላይ ድማ
ትምዩን ምዃኑ እናፈለጥካ ምስ
ዝፍጸም፥ ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ካብ ስለስተ (3) ዓመት
ብዘይትሕት ካብ ሓሙሽተ (5)
ዓመት ብዘይልዕል ውሱን ማእሰርቲ
ብዘቕጽዕ ገበን ተሓታትነት ይሰዕብ።
ካብዚ ብዘይፍለ ዝተኻበደ ምውቓዕን

ዘይግቡእ ዝውታረን ናይ ወግዓዊ
ማሕተማትን ምልክታትን ብፍላይ
ድማ፥ ኣብ ረብሓን ጸጥታን ሃገር
ከቢድ ጒድኣት ምስ ዘኸትል ካብ
ሓሙሽተ (5) ዓመት ዘይትሕት
ካብ ሸውዓተ (7) ዓመት ዘይልዕል
ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን ከቢድ
ምውቓዕን ዘይግቡእ ምጥቃምን ናይ
ወግዓዊ ማሕተማትን ምልክታትን፥
ገበነኛ ይኸውን።
ዓንቀጽ 223. - ወግዓዊ ማሕተማትን
ምልክታትን ምትምያንን ምውቓዕን
ብዘይ ግቡእ ምዝውታርን
ሓደ ሰብ ናይ መንግስታዊ ወይ
ህዝባዊ ብዓል መዚ ኣካል ዝዀነ
ማሕተም ወይ ወግዓዊ ምልክት ምስ
ዚትምይን፣ ምስ ዘዋቕዕ ወይ ብዘይ
ግቡእ ምስ ዝጥቀም፣ ወይ ትምዩን
ምዃኑ እናፈለጠ ዝዀነ ትምዩን
ማሕተም ይኹን ወግዓዊ ምልክት
ምስ ዝጥቀም፣
ኣብ ደረጃ 8 ከቢድ ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 3 ዓመት ብዘይትሕት
ካብ 5 ዓመት ድማ ብዘይልዕል
ውሱን ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን
ንወግዓዊ ማሕተማትን ምልክታትን
ብምትምያንን
ብምውቓዕን
ብዘይ ግቡእ ብምጥቃምን፣ ገበነኛ
ይኸውን።
ዓንቀጽ 224. - ዝተኻበደ
ምውቓዕን ዘይግቡእ ዝውታረን ናይ
ወግዓዊ ማሕተማትን ምልክታትን
ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ዓንቀጽ
223 ገበን ብምፍጻም፣ ኣብ ረብሓን
ጸጥታን ሃገር ከቢድ ጕድኣት ምስ
ዘኸትል፣
ኣብ ደረጃ 7 ከቢድ ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 5 ዓመት ዘይትሕት
ካብ 7 ዓመት ዘይልዕል ማእሰርቲ
ብዘቕጽዕ ገበን ከቢድ ምውቓዕን
ዘይግቡእ ምጥቃምን ናይ ወግዓዊ
ማሕተማትን ምልክታትን ገበነኛ
ይኸውን።
4. ናይ ትምየናን ዝወራን
መሳሪሒታት ምሓዝ ወይ ምውናን
ዝዀነ ገበናዊ ተግባር ኣብ
ዝፍጸመሉ ኵነት፥ ፈጸምቲ ገበን ኣብ
ምስልሳል፡ ምቅልጣፍ ወይ ምሕጋዝ
ገበናዊ ተግባራቶም ዝጥቀሙሎም
ዝተፈላለዩ መሳርሒ ገበን ኣለዉ።
ከም ኣብነት፥ መቕረጺታት ኣቕሑት፥
ወረቓቕቲ፥ ሰነዳት ወይ ካልእ ናይ
ትምየናን ዝወራን መሳሪሒታት
ከጠቓልል ይኽእል። እዚ ድማ፥
ፈጸምቲ ገበን ባዕሎም ዝሰርሕዎ
ወይ’ውን ዝጽግንዎ፥ ዝዕድጉዎ

ወይ ዝሸጥዎ ከምኡ’ውን ምስ
ዝውንንዎ ወይ ክውንኑዎ ምፍታን
ብገበን ዘቕጽዕ ተግባር እዩ። ንገበናዊ
መቕጻዕቲ ብዝምልከት ድማ፥
ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ ካብ ሓደ (1)
ዓመት ብዘይትሕት ካብ ሰለስተ(3)
ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ የቕጽዕ። ብተወሳኺ፥
ኩሉ’ቲ ኣብ ናይ ትምየናን ዝወራን
ዝወዓለ መሳሪሒታት ድማ ይህገር።
ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዝተኻበደ
ምሓዝ ወይ ምውናን ናይ ትምየናን
ዝወራን
መሳሪሒታት
ኣብ
ዘጋጥመሉ ከም ኣብነት ናይ ኤርትራ
ባጤራ ምትምያን ብዝተኣሳሰር ድማ
ገበናዊ መቕጻዕቲ ካብ ሰለስተ (3)
ዓመት ብዘይትሕት ካብ ሓሙሽተ
(5) ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ዘቕጽዕ ገበናዊ ተግባር
እዩ።
ዓንቀጽ 225. - ናይ ትምየናን
ዝወራን መሳርሒታት ምሓዝ ወይ
ምውናን
ሓደ ሰብ ኣብ ትሕት’ዚ ምዕራፍ
እዚ ንእተመልከተ ዝዀነ ገበን
ንምፍጻም ወይ ንምሕጋዝ ብምድላይ
መቕረጺታት፡ ኣቕሑ፡ ወረቓቕቲ፡
ሰነዳት ወይ ካልእ ናይ ትምየናን
ዝወራን መሳርሒታት፡
(ሀ) ምስ ዚሰርሕ ወይ ዚጽግን
ወይ ኪሰርሕ ወይ ኪጽግን ምስ
ዚጅምር፣
(ለ) ምስ ዚዕድግ ወይ ምስ
ዚሸይጥ፣
(ሐ) ምስ ዚውንን ወይ ኪውንን
ምስ ዚፍትን፣
ኣብ ደረጃ 9 ከቢድ ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 1 ዓመት ብዘይትሕት
ካብ 3 ዓመት ድማ ብዘይልዕል
ውሱን ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን
ናይ ትምየናን ዝወራን መሳርሒታት
ብምሓዝ፣ ገበነኛ ይኸውን። ኵሉ እቲ
ኸምዚ ዝበለ ናይ ትምየናን ዝወራን
መሳርሒታት ድማ ይህገር።
ዓንቀጽ 226. - ዝተኻበደ ምሓዝ
ወይ ምውናን ናይ ትምየናን ዝወራን
መሳርሒታት
ሓደ ሰብ ንናይ ኤርትራ ሕጋዊ
ባጤራ ንምትምያን ብምድላይ ኣብ
ትሕቲ ዓንቀጽ 225 ገበን ምስ
ዝፍጸም፣
ኣብ ደረጃ 8 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 3 ዓመት ብዘይትሕት ካብ 5
ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን ዝተኻበደ
ምሓዝ ወይ ምውናን ናይ ትምየናን
ዝወራን መሳርሒታት፣ ገበነኛ

ይኸውን።
5. ናይ ምሕባር ግዴታ
ዘይምምላእ
ገበን
ኣብ
ምክልኻልን፡
እንተተፈጺሙ ድማ ናብ ሕጊ ኣብ
ምቕራብን ዝዓያ ትካላት መንግስቲ
ዕማመን ወይ ዝተሰከማኦ ሓላፍነት
ብዝግባእ ኣብ ምፍጻም ንጡፍ
ምትሕብባርን ተሳትፎን ህዝቢ ከም
ዘድልየን ብሩህ’ዩ። ሓደ ካብቲ ህዝቢ
ብተገዳስነት ክሳተፎ ዝግባእ ከኣ ገበን
እንተተፈጺሙ ንዝምልከቶ ኣካል
ምሕባርን ንፈጻሚ ገበን ኣብ ሕጊ
ኣብ ምቕራብን ተሳታፍነቱ ምዕዛዝን
ኢዩ። ዝኾነ ኣባል ሕብረተሰብ፡ ገበን
ኣብ ዝተፈጸመሉ ናይ ምሕባር መሰል
ጥራይ ዘይኮነ፡ ብግሉጽ ድንጋገ ሕጊ
ኣብ ዝሕተት ክብድ ዝበሉ ገበናት
ከም ግቡእን ግዴታን’ውን ሰፊሩ
ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፥
ገበናዊ ተግባር ብዓቢኡ ሃስያኡ
ንሕብረትሰብ ስለ ዝዀነ እዩ።
ምስ ምትምያን ብዝተኣሳሰር ከም
ኣብነት፥ ዝተተምየነ ወይ ዝተቐየረ
ገንዘብ፥ ቴምብር፥ ሰነድ ዋንነት
ብፍላይ ብፍላጥ ኣብ ዝዀነሉ እዋን
ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኣብ
እዋኑ ዘይምሕባር ንባዕሉ ገበናዊ
ተሓታትነት የስዕብ። ሓደ ሰብ ትምዩን
ወይ ዝተቐየረ ገንዘብ፣ ቴምብር፣
ሰነድ ዋንነት ወይ ካልእ ተመሳሳሊ
ነገራት ምስኡ ከም ዘሎ እናፈለጠ ግን
ከኣ ከይሓበረ ዝተረፈ ሰብ ብመሰረት
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ካብ ሓደ (1)
ወርሒ ብዘይልዕል ውሱን ማእሰርቲ
ከምኡ’ውን ካብ 500 ክሳብ 5,000
ብዝበጽሕን በብናይ 500 ናቕፋ
ኣከፋፈል ኣታዊ ዝኸውንን ገንዘባዊ
መቕጻዕቲ ብሰንኪ ዝተተምየነ ሰንዳት
ከምዝሓዝካ ብዘይ ምሕባር ዝስዕብ
ገበናዊ መቕጻዕቲ ይቕጻዕ።
ዓንቀጽ 221. - ትምዩን ሰነዳት
ከም ዝሓዝካ ዘይምሕባር
ሓደ ሰብ ትምዩን ወይ ዝተቐየረ
ገንዘብ፣ ቴምብር፣ ሰነድ ዋንነት ወይ
ካልእ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝተጠቕሰ
ነገር ምስኡ ከም ዘሎ እናፈለጠ
ንዚምልከቶ መንግስታዊ ኣካል
ብእዋኑ ምስ ዘይሕብር፣
ኣብ ደረጃ 3 ቀሊል ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 1 ወርሒ ብዘይልዕል
ውሱን ማእሰርቲ፣ ወይ በብናይ 500
ናቕፋ ምንጋወታት ዚኽፈል፣ ካብ
500 ክሳብ 5,000 ናቕፋ ዚበጽሕ
ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ብዘቕጽዕ ገበን
ትምዩን ሰነዳት ከም ዝሓዝካ ብዘይ
ምሕባር፣ ገበነኛ ይኸውን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ኣብ ዓለምና፡ እቲ ዝበዝሐ ነባሪ
ከተማ፡ ኣብ’ቲ ብረቂቕ ውጥን ኣብ
ርእሰ-ርእሲ ዝተጸፋጸፈ ሰማይ ጠቀስ
ህንጻታት ዘለዎ ከተማ ክነብር ከሎስ
ባህ ይብሎዶ ይኸውን? ምናልባት
ኣብ ኣመና ምዕቡል ከተማ ይነብር
ብምህላዉ፡ ዋላ ባህ እንተ ዘይበሎ
ይንየት ይኸውን። ገሊኡ ኸኣ ዋላ
ዓቕሉ እንተጸበቦ፡ እንታይ ክገብር
ይኽእል! እዚ ቴክኖሎጂ ዝበሃል
ረቂቕ ብልሓት፣ ከም ገበል ኣብ
ዓጋዜን፡ ኣብ ነብሱ እናተጠምጠመ እናተጠምጠመ - እናተጠምጠመ. . .
ኣብ መወዳእታ ፈልከት ከምዘይብል
እንተ ገይሩዎ፡ ተወዝ ክብል
ኣይክእልን። ዓቕሚ እንተ ዘየሎ፡
ዝወረደካ ምቕባል ስለዝዀነ።
ቴክኖሎጂ ሰሪሑዎ ዘሎ ከም
ጥንግናግ ማእለማ ዝተሓላለኸን
መስርዑ ዝሓለወን ህንጻታት፡ ኣብ
ጎልጎል ከም ዝተኻዕወ ማይ፡ ናብ ኩሉ
ኣንፈት ዝውሕዝ ስሩዕ ጽርግያታት፡
በበይኑ ሕብርታት ዝፍኑ ድሙቕ
ናይ ኤለክትሪክ መብራህትታት፡
ናሕሶምን ምድሮምን ከይተረፈ
ዘንፈጥፍጥ ኣብያተ ሳዕስዒት፡ ኣራግጽ
ዘይፍለዮምን ዋጋ ዕዳጋ ዝበዝሖምን
ዕዳጋታት፡
መወዓውዒታት፡
ዕልቕልቕ ሰባትን ተሽከርከርትን. . .
ርቀትን ጭንቀትን ኰይኖምኒ ኣለዉ
በጃኻትኩም! ሰብ ሎሚ ግን፡ ንባዕሉ
ውጽኢት ቴክኖሎጂ እናዀነ ግዲ
ይመጽእ ኣሎ ኰይኑስ፡ ነቲ ናብ ንጹህ
ተፈጥሮ ገጽካ ንኸተማዕዱ ዘየፍቅድ
መካበቢያ ዕልቕልቕ ዝፈተዎ
ይመስል ኣሎ።
እዞም ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዝነብሩ
ሃብታማት’ሲ፡ ኣብ ወሰን ናይ ከተማ
(suburb) መንበሪ ገዛ ኣይሰኣኖምን።
ዘይከም’ቶም ጁባ ዝሓጸሮም ነበርቲ
ውሽጢ ከተማ መተንፈሲ ስለ
ዘለዎም፡ ይብዛሕ ይውሓድ ሂወት
ምስ ተፈጥሮ ኣይሰኣንዎን። እዞም ሰብ
ገንዘብ፡ ግዜ እንክረኽቡ፡ ካብ ከተማ
ውጽእ ኢሎም ይናፈሱታ ይበሃል።
ምስ ተፈጥሮ ፊት ንፊት ተራኺቦም፡
እሂን ምሂን ዝበሃሃልሉ ቦታ ንሱ
ጥራይ ብምዃኑ እዩ መስለኒ። ካብ
ጻዕቂ ሰብ፡ መካይንን ባቡራትን፡ ካብ
ፋብሪካታት፡ ነፈርቲ፡ ትክን ጠቐርን .
. . ካብ ዘየቋርጽ ሕውስዋስ ዋዕዋዕታ
ፍንትት ምባል እንተ ዘይፍተዎም
መቸም ናብ ወሰናስን ኣይመቋመቱን።
ወዮ ድኻስ ውጽእ ኢሉ ኣእዛኑን
ኣዒንቱን ምሕዳስ መዓስ ጸሊኡ
መሲሉኩም! ግናስ፡ ድልይ ሓግዩ
ድልይ እንተኸረመ፡ በየናይ ዓቕሙ
ከምኡ ዝበለ ገዛ ክውንን!
ኣብ ምዕቡላት ሃገራት፡ እዛ
‘ድኽነት’ ዝብሉዋ መንድዓት፡
መመሊሳ ናብ ውሽጢ ከተማ
እናወተፈትካ እያ ትኸይድ። ኣብ
ቀረባ ማእከል ኣለኹ እናበልካ፡ ጸጸኒሓ

ገጠር-ገጠር የብለኒ ኣሎ
ኣብ መዓሙቕ ማእከል ተውሕጠካ።
ኣብ እግሪ ሞተረታት ምስ ተወተፍካ፡
ከበሮ እዝኒ ልዕሊ ዓቕሙ ከንበድብድ
ይነብር። ሶርኖ ኸኣ ከም ቆንቆር ኩሉ
ግዜ ጠቐር ምስ ተሰከመ እዩ።
ኣቱም ሰባት፡ ኣብ’ቲ ቀደም
እንፈልጦ ገጠርስ፡ ጐሓፍ ርኢኹም
ትፈልጡዶ? ቈልዑ ከለና፡ ስሕት
ኢልና ናብ ዓዲ ንኸይድ ነበርና’ሞ፡
ጐሓፍ ርኢና ኣይንፈልጥን።
ወረ ምስ ጐሓፍ ዝጽብጸብ ግዛዕ
ኣይነበረን። ዳርጋ ከም’ቲ ዓለም
ፍጥር ክትብል ከላ ዝነበረቶ፡ ኩሉ
ነገር ምስ ሰብ፡ እንስሳን ምድርን ዘሳኒ
እዩ ነይሩ። ሸዊት ዕፉን እንተ ሃለወ፡
ቃንጫኡን ቆጽሉን ናብ እንስሳታት፡
ሕሩድ እንተ ተገብረ፡ ቆርበቱ ንኣጎዛ፡
ንማእሲ፡ ንምራን፡ ንለቖታ፡ ንኸበሮ. .
.፡ ኣዕጽምቲ ንኣኻልብ፡ ፈርሲ ናብ
ሓመዱ፡ ዝተረፈ ድማ ናብ ከብዲ
እዩ። በለስ እንተ ተረኽበ፡ ቅላጡ
ንመግቢ እንስሳ፡ ሓሰር ኣእካል
ንጥሪት። ዒባን ዓኾርን ናብ ድኹዒ፡
ገለ ድማ ተጎድጒዱ ምስ ነቐጸ ናብ
መጎጎን መጋርያን። ኮታ ኩሉ ነገር፡
ኣብ ጥቕሚ ሰብ፡ እንስሳን ምድሪቤትን ይውዕል። ኣብኡ፡ ኩሉ
ዝወደቐ ነገር እንተ ወሓደ ንድዅዒ
የገልግል። “እዚ ቀመም ኣለዎ፣ እቲ
መርዛም ባእታ ዝሓዘ እዩ፣ መንሽሮ
የስዕብ’ዩ፣ ሕማም ሓንጎል የኸትል
እዩ፣. . .” ዝበሃል ዘረባ ተሰሚዑ
ኣይፈልጥን።
ማይ፡ ካብ ሩባ ናብ ዕትሮ ይቕዳሕ፡
መግብን መስተን ፍርያት ላኻ ኣብ
ዝዀኑ መሳለጥያታት ይቕረብ፡
ጣይታን ቅጫን ካብ ቆፎ ወጺኡ፡
ኣብ መጥሓን ብዝተለንቀጠ ወይ
ዝተጣሕነ ሓሩጭ ይዳሎ፡ ጸባ ከብትን
ጤለበጊዕን ብጻልጣኡ ይቕረብ፡
ከዋኽብትን ወርሕን ከኣ ከም’ዚ ናይ
ሰማያት ደልሂ ሕመት ተጎልቢበን
ዘይኰና፡ ብጻልጣአን እየን ኣብኡ
ነይረን።
እዞም እንግሊዝ ዝዛረቡ (Organic)
ድዮም
ዝብሉዎ። ቀደም’ኮ፡
ብቐመማት ድዩ ብኬሚካላት
ዝተባዕጠ፡ “ክንድ’ዚ ፕሮቲን፡
ክንድ’ዚ ቫይታሚን. . . ኣለዎ”
ዝብል መወዓውዒ ዝተለጠፎ ዐይነት
መግቢ ክርከብ ማለት ዘበት እዩ
ነይሩ። ዕሹግ መግቢ ኸኣ ፈጺሙ
ደሃዩ ኣይነበረን። ኩሉ ካብ ተፈጥሮ
ተቐቢልካ ናብ ከስዐ እዩ ዝነበረ። ነዚ
እንክዝክር፡ ኣብ ፍሪጅ ተዓብዒቡ
ላዛኡ ዘጥፈአ ስጋ ዘይኰነስ፡ ቋንጣ
ምስ ሽታኡ ዝተመገብኩሉ ቀሊል
ናብራ ተፈጥሮ ቅጅል ይብለኒ። ሰብ
ሎሚ ግን፡ ምስ ግዛዕምዛዕ ተሓዊሱ

ዘይተዓሸገ፡ ሽታን ጣዕምን መበቆሉ
ዘየጥፍአ፡ ማለት’ሲ (Organic) ዝዀነ
መግብን መስተን ክርስዖ ኢሉ ኣሎ።
ኣቤት ናይ ገጠር ሂወት ክናፈቕ!
ኣቤት በረኻታቱ ክፍቶ! ኣብኡ ዝስማዕ
ድምጽታት ኩሉ ናይ ተፈጥሮ እዩ።
ወጋሕታ ከም ዝተቓረበ ብተባዕታይ
ደርሆ ትብሰር፣ እዋን ወገግ ከም ዝበለ
ብጭቝጭቝታ ኣዕዋፍ ትንገር፣ እዚ
ድምጽታት ከኣ ንበይኑን ብጽሩዩን ስለ
ዝመጽእ፡ ከም ጥዑም ሙዚቃ ኰይኑ
እዩ ዝስመዓኒ። እንሓንሳብ ድማ ኣብ
ሕልሚ ዝሰማዕኩዎ ይመስለኒ።
ወጋሕታ ናይ’ቲ ጽሩይ ምድሪ፡ ኣብ
ኣእምሮ ዝስተ ዝብል መኣዛ ኣለዎ።
ኩሉ ክፍልታት ናይ ሓንቲ መዓልቲ፡
ነናቱ ዝዀነ ባህታ ዝፈጥር መሰነይታ
ሒዙ እዩ ዝመጽእ። ጸሓይ እንተ
መረረት፡ ኣብ ‘ቬንቲለተርን አየር
ኮንድሽንን’ ዘይኰነ፡ ኣብ ጽላል ገረብን
ህድሞን እተጽልለሉ፡ ቍሪ ‘መጻእኩ’
ክብል ከሎ፡ ናብ መንቀራቕሮ
መናድቕን መውዓይን ዘይኰነ፡
መጋርያ ሂር ኣቢልካ እናስሓንካ
እትሞቐሉ እዩ ነይሩ። ትንፋስ እንስሳቤት እውን’ኮ ፉሕፉሕ እዩ ዘብል።
ሎሚኸ ከምኡ ዝበለ ገጠር ይርከብዶ
ይኸውን? ኣብ’ቶም ገና ዕርቃንካ
ምዃን ዘየሕፈሮም ዘሎ፡ ኣብ ዱራት
ምስ ተፈጥሮ ተሰማሚዖም ዝነብሩ
ሕብረተሰባት ጥራይ ደዀን እዩ
ዘሎ? ቴክኖሎጂ ምስ መርዝታቱን
ረባሺ ደሃዩን ዘየረኻኸበሉ ኣከባቢ
እትምነ ኣለኹ።
ኣብ ኣጋ ዕራርቦ፡ መሮር ዝወዓላ
ኣሓ ምስ ጥርንቕ ዝበለ ከስዐአን
እምባሕ እናበላ ዓዲ ክኣትዋ ከለዋ፡
ምራኹት ደሃይ ኣደታተን ሰሚዐን
እምባሕ እናበላ ክደሃያ፡ ጤለ በጊዕ
ናብ ገበላ ክጓየያ፡ ወጣጡን ደባሉን
“ህብብብ. . .” ክብሉ፡ ናይ ጓሳ
ኣኽላባት፡ ጥሪቶም ጓና ንኸይቀርበን
ብንቕሓት ክከታተሉ፡ ኣብ ምሉእ
ዓዲ ነብሒ ክቀባበሉ. . . ከም’ዚ
ዝበለ ደሃያት ዝስመዓሉ ቦታ ሎሚ
ኣበይ ክርከብ ይኽእል? ድምጽታት
መካይን፡ መንኮርኮር፡ ፋብሪካታት፡
ቀርማሕማሕ ሓጻውን፡ ከበሮ እዝኒ
ዝቐድድ መጕልሒ ድምጺ. .
. ዘይብሉ፡ ምስ ሁዋን ኣድማስን
ንኸተዕልል ዝደፋፍእ ቦታ ሃሰስ
ኣባህሉኒ’ስከ!
ገጠር፡ እወ ኣብ’ቲ ከተማ ዘይእንታዩ
ገጠር፡ ጋራዲ ዘይብሉ ንፋስ፡ መርዛም
ትኪን ሽታ ምስሩሓት ነገራትን
ከይጠምዐ ፍሽፍሽ ክብል፡ ሳዕረማዕርን ሓሰርን እናኣሰራሰረ ዘይጓዳእ
ሽታ ዝንስንስ ጽሩይ ተፈጥሮ’ወ!!
እቲ ቀደም ዝፈልጦ ንፋስ በረኻ፡

ማይ-ማይ ወይ ድማ ዕምበባ መሮርን
ቆጽለ መጽልን እዩ ዝሽትት ዝነበረ።
እቲ ናይ ሽዑ ቝርን ምቖትን፡ ላዛኡ
ክጥዕም ጉዳም እዩ ነይሩ። ኣብ’ቲ
ዝብለኩም ዘለኹ ዓዲ፡ ካብ ዛራ
ኢና ማይ ንሰቲ ዝነበርና። እቲ ማይ
ከኣ እንተ ተዘርገ እውን፡ እንትርፎ
ተፈጥሮኣዊ ሓመድን ማዕድንን፡
ካልእ መቐረት ኣይነበሮን። ክትሰትዮ
ከለኻ ከኣ ባህ ክብለካ!
ወትሩ ብሃረርታ ከጽድፈኒ ዝደሊ
ትምኒት ኣለኒ። ኣብ ዱር ሰሜናዊ
ባሕሪ፡ ወይ ኣብ ዝባን ሮራ ባቕላ፡
ወይ ኣብ በረኻታት ዓድሮሶ፡ ወይ
ኣብ ገምገም ሩባ ዓንሰባ ወይ
ከም’ዚኣቶም ኣብ ዝኣመሰሉ ቦታታት፡
ሓንቲ ኣጕዶ ወይ ህድሞ ሰሪሐ፡
ብተፈጥሮ ተኸቢበ ክነብር ዕድል
እንተ ዝረክብ’ሲ፡ ነዛ ዓለም ክንደየናይ
ምፈተኹዋ መስለኩም! ኣብ’ቲ
ጭጕራፍ ቴክኖሎጂ ዘየረኻኸበሉ
ገጠር ንኽነብር ዘለኒ ባህጊ እንተ
ትፈልጡዎ ከመይ ደስ ምበለኒ!
መጕልሒ ድምጺ ዘየድልዮ ገላጽ
ቦታ፡ ኣብ ሓደ ገበላ ዄንካ ንምሉእ
ዓዲ ጸዊዕካ እተስምዓሉ ናጻ ምድሪ
ብዓይነይ ክወጽእ ደልዩ እምበር!
ሸዊት፡ ካብ ዕዳጋ ዘይኰነስ ካብ

ግራት ቀንጢብካ፡ ኣብ ጥቓ መጋርያ
ረፋዕ ኢልካ፡ እናቓቓሕካ ‘ቶግ. . .
ተረግሮግ. . .” እናሰማዕካ ብፍስሃ
ክትምገብ፡ ኣብ ባይታ ረፈጥ ኢልካ፡
ካብ ባይታ እናልዓልካ፡ ኣብ ባይታ
እናጠበስካ፡ ካብ ባይታ እናሰተኻን
ኣብ ባይታ እናደቀስካን ዝንበሮ
ጋዕገልጠም ዘይበዝሖ ከባቢ ንውነይ
ሰሊቡዎ። ካብ ላኻ፡ ካብ ቆርበት፡
ካብ ሓመድ፡ ካብ እምኒ ዝተሰርሑ
መሳለጥያታት ንፍቕ ውዒለ፡ ንፍቕ
እሓድሮም ኣለኹ። ማእሲ መንጸፈይ፡
ኣጎዛ መቓምጦይ፡ ንእዲ መዳቕሶይ፡
መደብ ኮፍ መባህሎይ፡ እንስሳታት
መፋቕርተይ፡ ጸሓይ፡ ወርሕን
ከዋኽብትን መመዓድውተይ፡ ዛራ
ማይን ጭቝጭቑታ ኣዕዋፍን
ሙዚቃይ፡ ኣግራብን ፍጡራቶምን
መተዓልልተይ፡ ንህብን መዓርን፡
ዕምበባን ተኽልን፡ ሓሬትን ጥሪትን፡
ጠስምን ልኻይን፡ ዒባን መጕስዕን
ሽታይ፡ ብዓቢኡ ተፈጥሮ ግጥመይ
እንተ ዝኸውን፡ ንዓለም ‘ነቢረኪ ሰናይ ናብራ’ ምበልኩዋ ነይረ።
ጭሩቕሩቕታ ዛራ ማይ ክሰምዕ፡
መቓልሕ ናቋ ኣራዊት ዘገዳም
ክበጽሓኒ፡ ንኣድማስ ዝጋርድ
መናድቕ ክእለየለይ፡ ጻልጣ ሰማይ
ብጻልጣ ኣዒንቲ ክርእዮ፡ ብሃረርታ
ልልው ምስ በልኩ እየ። እንተዀነስ፡
እንቋዕ ንፋስ ናይ’ቶም ኣብ ቅርቅርቲ
ምዕባለ ኣለዉ ዝበሃሉ ኣህዛብ
ኣይጸለወኒ” እናበልኩ ክደዓዓስ እየ።
ጻልጣ ሰማይ’ኳ እርኢ ኣለኹ!!

ሓዳስ

ኤርትራ
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ነጃት ኣድም

ንብሉጽ ምብህሃል ኣብ ስድራ-ቤት

ምስ ሰባት ክንበሃሃል እንከለና፣ ነቲ ዘለና፡
እንሓስቦን ብዓቢኡ ከኣ ንህይወትና ኢና
እንካፈሎ። እታ ገዛእ-ርእስና ብምሃብን
ብሓድሕዳዊ ምክብባርን ምቅብባልን
እትትጥዕ ስድራ-ቤት ከኣ፣ ግቡእን ቅኑዕን
ኣገብባ ምብህሃል ክትምገብ የድሊያ።
እንተኾነ ግን፡ ብሰንኪ እቶም መዓልታዊ
ዘጋጥሙና ብደሆታት፡ ዝምድናና ናብ ጸገም
ክኣቱ ኢና እንዕዘብ። እምበኣርከስ፡ ብፍላይ
ኣብዚ ንምብህሃል ዝጻረር ግዜ ቴክኖሎጂን
ሜድያን፣ ንብሉጽ ምብህሃል ስድራ-ቤትና
ዘደንፍዑ ብሉጻት ሜላታትን መንገድታትን
ይስዕቡ።
1. ቴክኖሎጂ ብግቡእ ምጥቃም፦
ዘመናውያን
ውጽኢት
ቴክኖሎጂ
ዝኾኑ መሳርሒታት መራኸቢታት፣
ኣብ ስድራቤትና ዘለዎም ጥቕምታትን
ኣገዳስነትን ዘይፈልጦ የለን። እንተኾነ፡ ነቲ
ብኣካል ናይ ምብህሃል ኣገባብና ዝትክኡ
ክኾኑ የብሎምን።
2.
ኣብ መንጎ ክልቴና መጻምድቲ
ዝግበር ዝርርባት ምዅስኳስ፦ ደቅና ሰላማዊ
ሃዋሁውን ከባቢን ከምኡ’ውን ክልተ ከም
ማይን ጸባን ዝወሃሃዱን ዝፋቐሩን ወለዲ ከም
ዘድልዮም ንዘክር። እዚ ከኣ ብመንገዲ ቅኑዕን
ብሉጽን ኣገባብ ምብህሃል እዩ ዝገሃድ።
3.
ጉዳያትን ሽግራትን ከይተፈትሑ
ዘይምሕዳር፦ እንተደኣ ዘይተፈትሑን
ዘይተዘርበሎምን ጉዳያት ይኹኑ ሽግራት
ኣለዉና ኮይኖም፣ ካልእ ኩሉ ንጥፈታት
ኣወንዚፍና ክንዘራረበሎምን ፍታሕ
ከነናድየሎምን እዩ ዝግባእ። ምኽንያቱ፡ ንሱ
ከይተፈትሐ ዝገበርና እንተገበርና፣ ብኸመይ
ሰላምን ቅሳነትን ዝዓሰላ ህይወት ክንፈጥር
ንኽእል?
4.
ምኡዛትን ሕያዎትን ቃላት
ምጥቃም፦ እንሓንሳእ ነውጽታትን
ጸቕጥታትን፣ ድምጽና ከነበርኽ የገድዱና
እዮም። ዘየድሊዩ ቃላት ብዘይኣገባብ
ንውርውር። ስድራቤት፡ ተጸማምነትን
ህያውነትን ተመስርሕ ማሽን’ኳ እንተኾነት፡
ሞተረታታ ክበላሸዉ ይኽእሉ እዮም።
ብፍላይ ኣብ ከምኡ ግዜ ክንጋገን ሕማቕ
ቃላት ከነውጽእን ንቡራት ተርእዮታት
ክኾኑ ዝኽእሉሉ ኩነታት ኣሎ። እንተኾነ፡
ምስ ዘሓልና ቀልጢፍና ይቕረ ሓቲትና
ብሕያዎትን ምኡዛትን ቃላት ክንትከኦም
ይግባእ። ልዕሊ ኩሉ ከኣ፡ ቆልዑ ካብ
ኣገባብ ምብሃልናን እነውጽኦም ቃላትን
እናተማህሩን እናወረሱን ከም ዝዓብዩ
ዘይምርሳዕ።
5.
ተኻፈልቲ ምዃን፦ ኣብ
ውሽጢ ስድራቤትና ካብቲ ንቡርን

ተደጋጋምን ምብህሃልን ምክፋልን ወጺእና፣
ሓቀኛ ተኻፋልነት ከም ዘድልየና ንዘክር።
ንሽግራትና ንካፈሎም። ብሓባር ኮይንና
ዛንታታትን ጽዋታትን ንነጋግርን ንጸዋወን።
ንጽቡቕናን ዓወታትናን ጥራይ ዘይኮነ፡
እንተላይ ንድኻማትና መአረሚ እዩ።
6.
ኣብ
ፈተንቲ
እዋናት
ሕጫጨታት ምጥቃም፦ ካብ ትጽቢትና
ወጻኢ ዝኾኑ ጸገማት ምስ ዘጋጥሙና፣
ሕጫጨ እናተጠቐምና ናብ ድራማ ምስ
እንቕይሮ፣ ነቲ ክብደት ኣፋዂሱ፣ ብቐሊሉ
ናብ ፍታሕ ከም እነምርሕ እዩ ዝገብረና።
እቲ ክቐትለና ዘይክእል ሽግር፣ ከትርረና
ጥራይ እዩ ዝኽእል።
7.
ምትሕቑቛፍ
ምዝውታር፦
ምሕቋፍ፣ ናብ ህድኣትን ሚዛናውነትን
ዘሳግር ባህርያዊ ፈውሲ ጭንቀት ምዃኑ
እዮም ሰብ-ሞያ ስነ-ልቦና ዝገልጹ። ኩሉ ነገር
ብቓላት ወይ ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን ዝፍታሕ።
እንሓንሳእ ዋላ ሓንቲ ቃል ከነውጽኣሉ
ዘይድለየሉ ግዜያት ኣሎ። ብምትሕቑቛፍ
ጥራይ።
8.
ኣብዚሕካ ይቕረታ ምሕታትን
ምቕባልን፦ የቐንየለይ ምባልን ምቕባልን ከኣ
እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ መንገድታት ንብሉጽ
ምብህሃል እዮም። ብተወሳኺ፡ ኣብ ዘድልየሉ
ግዜ ብኸመይ “ኖእ” ወይ “ኣይፋል” ናይ
ምባል ክእለት ምጥራይ እውን ከምኡ ኣዝዩ
ኣገዳሲ እዩ።

ጥቕስታት
ህይወት
• ምናልባት ሰባት ናይ መጀመርታ
ኣፍቀርቶም ብምዃንና ይሕጎሱ
ይኾኑ። ኣነ ግን ናይ መጠረሽታ ምስ
ዝኾኑለይ እዩ ዝያዳ ዘሐጕሰኒ።
• ፍቕሪ፡ ምሕዝነትን ጥዕናን ብገንዘብ
ገዚእና ኣይኮንናን እነምጽኦም። ምስ
ጠፍኡና ጥራይ ከኣ ኢና ዋጋኦም
እንፈልጦ።
• ክሳዕ ሕጉሳት መጻምድቲ ዝርኢ፣
ኣብ ዝምድና ብዘይ ምህላወይ ሕጉስቲ
እየ ነይረ።
• ፍቕሪ ብዘይ እምነት፣ ልክዕ
ከም መኪና ብዘይነዳዲ እዩ። እወ
ክንስቀላ ንኽእል ኢና፣ ግን ፍጹም
ኣይንንቀሳቐስን።
• ዓወት ልክዕ ከም ሕርሲ እዩ። ምስ
በጻሕናዮ ኩሉ ሰብ ተኻፋሊ ሓጎስና
ይኸውን። ናብኡ ንኽንበጽሕ ክንደይ
ግዜ ወሲዱልናን ክንደይ ሓሚምናን
ግና፡ ንሕና ጥራይ ኢና እንፈልጦ።

ፍቕሪ፡ ንኹሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት
ናይ ዓለም ዝርከብ ፍጡር ብማዕረ ዝብጸሖን፡
ከም ፈጸጋ ናይ ግድን ኩሉ ዝሓልፎን ህያብ
ተፈጥሮ’ኳ እንተኾነ፣ ሓደ ወግዓዊ መግለጺ
ግን የብሉን። ኩልና በብናትና መግለጺ
ኢና ንገልጾ። መግለጺና ግን፡ ካብ ባዶ
ዝነቅል ኣይኮነን። ካብ’ቲ ኣብ ኣተዓባብያና፡
ከባቢናን ተሞኩሮናን ተበጊሱ ኣብ ውሽጥና
ዝበቍል እምነት እዩ ዝብገስ። ብጽልዋ
ናይዞም ረቛሒታት ተደሪኽናን ኣብ ሓደ
መደምደምታ በጺሕናን ከኣ ኢና - “ከምዚ
እዩ…፣ ከምቲ’ባ. . .” እናበልና እምነትና
እንቐርጽ።
ናይ ሓድሕድ መግለጺታትና ዝተፈላለየን
ዝገራጮን ደኣ ይኹን’ምበር፣ ነቲ ንሕና
እንህቦ መግለጺ፣ “ቅኑዕን ሓቀኛን እዩ” ኢልና
ኢና እንኣምን። እምነት፡ ኣዝዩ ሓያል እዩ።
ካብ ውሽጢ እምበር ካብ ደገ ስለ ዘይመጽእ
ከኣ፡ ብቐሊሉ ክትቅይሮን ክትድምስሶን
ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዝኾነ፡ ሓሓቅና ሒዝና
ክንሳነን ክንወሃሃድን ምስ መጻእና፣ ብሰንኪ
ፍልልይ እምነትናን ርድኢትናን ንጋጮ።
ንእምነታትናን ርድኢታትናን ኣቖምጢዕናን
ኣወሃሂድናን ሓደ ናይ ሓባር ርድኢትን
እምነትን እንተደኣ ዘይፈጢርና ድማ፡ እቲ
ዘይምቅዳው ናብ ግርጭት ኣምሪሑ፡ ንፍቕሪ
ትርጉሙ ቀዪሩ፡ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም
ዘውርደልና ንገብር።
ብዛዕባ ፍቕሪን ኣመታቱን ብዙሕ ተባሂሉን
ተዘሪቡን እዩ። ግዳ ኣብ ፍቕሪ ብዛዕባ ዘለዉና
ዝተፈላለዩን ተገራጨውቲን እምነታት
እንተኣልዓልና እውን ጽቡቕ እዩ።
“ፍቕሪ፡ ድሕሪ መርዓ እዩ ዝዓኩዂ” ዝብል
እምነት ከምዘሎ መቸም ሰሚዕና ኣሎና።
“ምስ ተለማመድናን ተወሃሃድናን እዩ ዝያዳ
ዝዓሙቕ”፣ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘለ ከኣ
እዩ። ግን ድማ ገለ ሰባት በንጻሩ፣ ብሓንሳእ
ክትነብር ምስ ጀመርካን ጽቡቕ ጌርካ ምስ
ተወሃሃድካን፡ ናብ ምምናውን ምልምማድን
ስለእትኸይድሲ፣ “ፍቕሪ፡ ድሕሪ መርዓ
ይበንንን ይምህምንን እዩ” ክብሉ እዮም
ዝስምዑ።
“እንሓንሳብ፡ ኣብ ፍቕሪ ዝጠሓለ ሰብ
ናብ ጽሉል እዩ ዝቕየር” ክበሃል ይሰምዕ’ኳ
እንተኾንኩ፣ “እቲ ለባም ሰብ፡ ንፍቕሪ ኢሉ
እዩ ዝምርዖ” ክብሉ እውን ስለዝሰምዕ፡
ብተገራጨውቲ መግለጺታትን እምነታትን
ኣፍቀርቲ ድንጹው ይብለኒ። ግን እምሰጥ
ከኣ። ቅኑዕን ጌጋን ኣይፈርድን። ናይ ገዛእ
ርእሶም ርድኢትን እምነትን ስለዝኾነ።
እምነታትና ኣብ ፍቕሪ፣ ልክዕ ከም
መልክዕናን ባህርያትናን፡ ማእለያ የብሎምን።
ሓደ-ሓደ ሰባት፡ ምስ ሰባት ኣብ ፍቕሪ
ክንወድቕ ናይ ደቓይቕ ወይ ናይ ሰዓታት
ግዜ ጥራይ ከም ዝወስድ ብተኣማንነት
ክገልጹ እንከለዉ፡ ብኣንጻሩ ካልኦት፡ ፍቕሪ
ክምዕብል ናይ ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ግዜ
ከም ዝሓትት የረድኡ።
ገሌና፡ ፍቕሪ ንኹሉ ጸገማት ናይ ዓለም
ዝፈትሕ ሽሑርን መንገዲ ሓጎስን ጌርና
ክንገልጾ እንከለና፣ ገለ ገሌና ከኣ፡ “ምስኦም
ክንበር ኣይከኣልን እዩ - ግን ከኣ ብዘይ
ብኣኦም ክንበር ኣይከኣልን” እናበልና
ቅሬታናን ምዕዝምዛማትናን ነስምዕ።
እንሓንሳእ፡ “ፍቕሪ፡ ወለዶታት ንምቕጻልን
ንምፍራይን እንጥቀመሉ ሽጣራ እዩ” ክበሃል
ሰሚዐ ክግረም ይጸንሕ’ሞ፣ ገለ ሰባት መጺኦም
- ድምጾም ኣበርኽ ኣቢሎም “ፍቕርን ጾታዊ
ርክብን ፍጹም ኣይራኸቡን። በበይኖም ከኣ
እዮም” ብምባል ነቲ እምነት ብእምነቶም
ክሰብሩ ይፍትኑ።
ንገለ ሰባት፣ “ኣብ ሓዳርን ካልእ
ዝምድናታትን እቲ እንኮ ዘድሊ ነገር፣ ፍቕሪ
ጥራይ እዩ” ዝብል እምነት ክሰርሓሎም
እንከሎ፣ ካልኦት ብስም ፍቕሪ ዝተመዝመዙን
ናይ ኢዶም ዘይረኸቡን ከኣ፣ “ኣብ ሓዳርን
ካልእ ዝምድናታትን፡ ፍቕሪ ጥራይ ንበይኑ

እምነታት ኣብ ፍቕሪ

ኣኻሊ ኣይኮነን። ቀጻሊ ጻዕርን ክንክንን
የድሊ” ክብሉ ነቲ እምነት ይጻረሩዎ።
“ፍቕሪ ዕዉር እዩ። ወልፊ ከኣ እዩ”
ዝብሉን “መርዓ፡ ኣብ ሰማይ ጥራይ እዩ ዘሎ”
ዝብሉን ሰባት እውን ጎፍ ይብሉኻ እዮም።
“ኣብ ፍቕሪ ዝወደቐ ሰብ፣ ቀልጢፉ ናብ
ጾታዊ ርክብ ክጎዪ የብሉን” እናበሉ ዝምዕዱ
ሰባት በቲ ሓደ፣ “ጾታዊ ርክብ መደልደሊ
ፍቕሪ እዩ” ዝብሉ ድማ በቲ ካልእ እውን
የጋጥሙ እዮም።
በዚ፡ “ፍቕሪ ምስ ሓደ ሰብን ሓንሳእን እዩ”
ኢሎም ዝምድሩ ሰባት ይመጹ’ሞ፣ በቲ ከኣ፡
“ኣብ ሓደ ግዜ ንክልተ ሰባት ብማዕረ ከተፍቅር
ትኽእል ኢኻ” እናበሉ - ተመኵሮኦም ዘካፍሉ
ትዕዘብ። ብየማን “ፍቕሪ፡ ጾታ፡ ብሄር፡ ዓሌትን

ሃይማኖትን ኣይፈልን እዩ” ክበሃል ይጸንሕ፣
በንጻሩ ከኣ፡ እቲ ፍቕሪ ከም ዘይሰምርን ከም
ዘይቅጽልን ዘጠንቅቑ ይቕልቀሉ።
እቲ መግለጺ እምነታት ማእለያ የብሉን።
እንሓንሳእ እቶም ክልተ ተገራጨውቲ
እምነታት ሓቅን ልክዕን ኮይኖም ይጸንሑና
እዮም። እንሓንሳእ ከኣ ንክልቲኦም ኣብ
ምልክት ሕቶ ነእትዎም። ብዝኾነ፡ እዞም
ኩሎም ዝተገልጹ እምነታትን ካልኦትን፣ ኣብ
ፍቕራዊ ህይወትና ብዙሕ ተምመኵሮታት
እዮም ዝኾኑና። ብዛዕባ ገለ ካብዞም
ኣበሃህላታትን እምነታትን ክንጠራጠርን ሰገጥ
ክንብልን ባህርያዊ’ኳ እንተኾነ፣ ኣብ ፍቕሪ
ዘለና ኣረኣእያን እምነታትን፡ ርትዓውያን
ክንከውን እዮም ዝሕግዙና።

መሐሸሺ ገንዘብ ንቖልዑ...

ቈልዑ፡ ‘ኣብ ግዜ ቍልዕነቶም ገንዘብ
ክሕዙ ኣለዎምዶ የብሎምን’ ኣብ ዝብል
ዛዕባ ዘለና ርእይቶን ርድኢትን ዝተፈላለየ
ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሌና ፍጹም
የብሉን ክንብል እንከለና፣ ገሌና ከኣ
ኣይንቃወሞን ንኸውን። ኩልና ከኣ
ነናትና ምኽንያት ኣለና።
እቲ ጸገም ኣብ መንጎ’ዚ ኣሉታውን
እወታውን ሳዕቤናት ሚዛናውነት
ዘይምህላው እዩ። ናይ ክልቴና ሓሳብ፡ ካብ
ንጽቡቕ ናይ ደቅና ዝነቐለ ምኽንያታት
ደኣ’ምበር፡ ናብ ሕማቕ ንምውዳቕ
ወይ ዘይምግዳስ ኣይኮነን። “እወ”
ክንብል እንከለና ንረብሓታቱ ኣሚንና
ኢና። “ኣይፋል” ክንብል እንከለና ከኣ
ብተመሳሳሊ ካብ ሕማቕ ንምእላይ።
ብዝኾነ፡ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ተገዲሶም
ብዙሕ መጽናዕቲ ዝገበሩ ስነፍልጠታውያን ዝሃቡና መግለጺ ኣሎ።
ብሓፈሻ ንእወታውን ኣሉታውን
ጽልዋታቱ እዩ ዝገልጽ። ብቐደም
ተኸተል ዝርዝራቱ ከኣ ይስዕብ።
እወታዊ ጽልዋኡ •
ደቅና፡ ገንዘብ ክረኽቡ
እንታይን ክንደይን ክጽዕሩ ከም ዝግበኦም
ስምዒታት ከማዕብሉ ይሕግዞም።
•
ገንዘብ ካብ ቆጽሊ ሸምጢጥካ
ዝመጽእ ከም ዘይኮነ ይመሃሩ።
•
ብገንዘብ እንታይ ክግበር
ይከኣልን፡ ንዝደለዩዎ ክንደይ ክኸፍሉሉ
ኣለዎምን ይመሃሩ።
•
ክብሪ ገንዘብ ክፈልጡን ነብሰምቁጽጻር ከማዕብሉን ይሕግዞም።
•
ብዛዕባ ምዕቋር ኣምራዊ

ፍልጠት ከም ዝቐስሙ ይገብር።
ኣሉታዊ ሳዕቤኑ •
ደቅና፡ ነፍሲ-ወከፍ ኣብ ገዛ
ዘበርክትዎ ስራሕ፣ ብመቝሽሽ ጥራይ
ክኸውን ድሌትን ትጽቢትን የሕድሩን፡
ካብ ምሕጋዝ የንዘልሕጡን።
• ልምዲ ኣጥርዮም ኩሉ ግዜ
ተጸበይቲ ክኾኑ ይግደዱ።
• ኣብ ዘይተደልየ ምሕሻሽን ብኽነትን
ክሽመሙ ይኽእሉ።
• ምስ ሰኣኑ ከኣ ናብ ስርቅን ካልእ
ንዓኡ ዝመሳሰል ኣሉታዊ ነገራትን
ክቃልዑ ይኽእሉ።
ስለ’ዚ፣ እንተደኣ መቝሽሽ ወይ
መተባብዒ ክንህብ ወሲንና፣ እዞም
ዝስዕቡ ኣብ ግምት ከነእትዎም ዝግብኡና
ነገራት እዮም፦
• መቝሽሽ ምሃብ፣ ማዕረ ክንደይ
ኣገዳስን ምኽንያታውን እዩ ጽቡቕ
ጌርካ ምሕሳብ።
•
ንዘበርከቱዎ ግቡእ ናይ ገዛ
ስራሕ ንኸፍሎም ከይንህሉ ምዝካር።
•
ክወሃቡ
እንተኾይኖም፣
እንታይ ዓይነት ስራሕን ንጥፈታትን
ክፍጽሙ ኣለዎም ምርድኦም።
•
ንነፍሲ-ወከፍ
ሰራሕተኛ፡
ስራሕ ክንደይ ክብርን ክፍሊትን ንህበላ
ምፍላጥ።
•
ኩሎም ቈልዑ ዝተፈላለየ
ንጥፈታት
ኣበርኪቶም
ክነሶም፡
ተመሳሳሊ መቝሽሽ ይወሃቦም ከይህሉ
ምጥንቃቕ።
•
ምስ ሃብናዮም ኣብ መዓላ
ከውዕልዎ ምምካርን ናይ ምዕቋር ባህሊ
ከማዕብሉ ምሕጋዞምን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምሕያል ኣእምሮ ብኸመይ ነተግብሮ?
ሃብቶም ኢዮብ
ኣብ ፊልምታት ፓትማን፡ ሱፐር ማን
ወይ ካልእ ዝተፈላለየ መጸውዒ ክህልዎም
ዝኽእል ሽሕራዊ ሓይሊ ዘለዎም
ጠባያት (ገጸ ባህሪ) ርኢና ንኸውን። ኣብ
ሃገርና እውን ኣብ ናይ ቀደም ዕላላትን
ጽውጽዋያትን ናይ ደቂ ሕድርትና
ወይ ጋኔን ዝብል መጸውዒ ብምሓዝ
ዝፍለጡ፡ ናብ ድላዮም ክነጥሩ ዝኽእሉ፡
ናብ ድላዮም ዝሓዅሩ፡ እንተ ደልዮም
ይረኣዩኻ እንተ ደልዮም ስውር ዝብሉኻ
- ኰታ ዝዀነ ነገር ናይ ምግባር ክእለት
ዘለዎም ኣለዉ። እዞም ኣብ ፊልምታትን
ጽዋታትን ጥራይ ዝርከቡ ልዑል ዓቕሚ
ዘለዎም ፈጠራውያን፡ ወዲ-ሰብ፡ ኣብ
ባይታ ክገብሮም ንዘይከኣለ ነገራት ዝገብሩ
እዮም። ሰብ ክጐርሕ ጒድ’ዩ - ነቲ ምግባር
ዝሰኣኖስ ብዕላል ወይ ፊልም ይገልጾ።
ካብዚ ኸኣ፡ ኣእምሮ ሰብ ናይ ምጥባብ፡
ናይ ምስራሕ፡ ናይ ምፍጣር ዓቕሙ
ልዑል ምዃኑ ክንግንዘብ ንኽእል።
እቶም ኣብ ፊልም እንርእዮም፡ ኣብ ጽዋ
እንሰምዖም ወነንቲ ልዑል ሓይሊ፡ ካብ
ሰብ ዝደኸሙ እዮም። ሰብ ልዕሊኦም
ሓይሊ ኣለዎ። ስለዝዀነ እዩ ክፈጥሮም
ክኢሉ። ንሱ ባዕሉ ዝመሃዞም ስለዝዀኑ
ካብኡ ክሕይሉ ኣይክእሉን እዮም።
እሞ ንምንታይ ደኣ ከምቲ ኣብ ፊልም
እንርእዮ ክንገብር ዘይንኽእል? እቲ ቀንዲ
ዘጸግመና፡ “ኣብ ባይታ ወይ ኣብ ግብሪስ
ኣይከኣልን እዩ” ዝብል ኣተሓሳስባና እዩ።
ሓይሊ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ሕልፊ ዝዀነ
ፍጡር ዝለዓለ እዩ። ኣእምሮና’ዩ ሕልፊ
ዂሎም ፍጡራት ዝገብረና። ንዓለም ከም
እንቈጻጸራን ንተፈጥሮ ኣብ ጥቕምና ከም

እነውዕሎ ዝገብርን። ኣእምሮና ብኸመይ
ይሰርሕ እንድሕሪ ፈሊጥና፡ ብኸመይ
ንሕይልን ንብልጽግን ክንፈልጥ ኣጸጋሚ
ኣይኰነን። ኣእምሮ ምሕያል ማለት ግን፡
እንታይ ማለት’ዩ? ነዚ ሕቶ ኣብ ምምላስ
እትሕግዝ ዛንታ ናይ ሓደ ማርቪን
እተባህለ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ሓንቲ
ኩባንያ ንርአ።
ማሪቪን ኣብታ ዝነበራ ትካል ንሓደ
ዓመት ዝኸውን’ኳ እንተሰርሐ፡ ነታ
ትካል ከማዕብላስ ይትረፍ ከምቲ ዝነበረቶ
ክትቅጽል እውን ኣየኽኣላን። እታ ትካል
እናኸሰረት ክትከይድ እንከላ፡ ቅድሚ
ዝዀነ - ነገራት ናይታ ትካል ምቕያሩ
ንሱ ኣካይድኡ ከመዓራሪ ከምዘለዎ
ዘንጊዑ ነይሩ።
ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መሸጣ
ናይታ ትካል የንቈልቊል ብምንባሩ፡
ማርቪን ኣብ ዓሚቚ ሓሳብ ኣተወ።
ብድሕሪ’ዚ ኸኣ’ዩ እቲ ፍታሕ ብልጭ
ዝበሎ። ንኹሎም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ
ሰራሕተኛታት ከሐይሎም ከም ዘለዎ
ወሲኑ። እዚ ኸኣ ብመገዲ ስልጠናን ካልእ
ሓገዛትን ክዉን ከም ዝኸውን ኣመነ።
“ዓቕሚ ሰራሕተኛታተይ ከየሐየልኩ፡
ትካለይ ከሐይል ኣይክእልን እየ” ዝብል
እምንቶ ኣብ ልቡ በቘለ። ነዚ እምንቶ
ተቐኒቱ ኸኣ ነቲ “ምሕያል ሰብኣዊ
ዓቕሚ” ዝበሎ መደብ ንምትግባር ነቐለ።
እቲ መደብ ተጀሚሩ ኣዋርሕ ሓለፈ፤
ብዘይ ዝዀነ ፍረ። ማርቪን ዘበገሶ ጽቡቕ
መደብ ክዕወት ብዘይምኽኣሉ ተሻቒሉ።
ኣማስያኣኡ ኸኣ ሳንዲ ንዝተባህለት
መሳርሕቱ (ሓላፊት ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ)

ምኽሪ ሓተታ። ንሳ “ምምዕባል ዓቕሚ
ሰብ” ዝብል ሓሳብ ማርቪን ጽቡቕ ከም
ዝዀነ ከም እትኣምን ገለጸት።
‘‘እንታይ ደኣሉ ዘየዐውተኒ ዘሎ?’’ በላ
እናተገረመ።
‘‘እንታይ መስለካ’’ በለት ስንዲ ህድእ
ኢላ። ‘‘ኣብታ ‘ምሕያ’ እትብል ኣምር
ናይ መረዳእታ ፍልልይ ክህሉ ይኽእል’ዩ።
ሓደ ሰብ ብኸመይ ተሐይሎ? ብዓቢኡ
ኣብ ምንታይ ኢኻ እተሐይሎ? ዝብሉ
ሕቶታት ብዝግባእ ክምለሽ ኣለዎ።”
‘‘ቀጽሊ ሳንዲ. . .’’ በለ ማርቪን ክሰምዕ
ድሉው ምህላዉ ብዘንጸባርቕ ኣንደበት።
‘‘ዝዀነ ሰብ ናቱ ዕቚር ዓቕሚ ኣለዎ።
ስለ’ዚ ከተሐይሎ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ምኽንያቱ እንታይ ክገብር ይኽእል?
እንታይ ይደሊ ባዕሉ ይፈልጥ’ዩ። እቲ
ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ ነቲ ሰብ ድሌቱ
ከማዕብል ዓቕሙ ከበራብር ባይታ
ምፍጣር’ዩ። ንሱ ነገራት ናይ ምስራሕ
ድሌትን ዓቕምን እናሃለዎ፡ ብዘይ ፍታዉ
ኣተሓሕዛ መዝገብ እንተ ኣምሃርካዮ፡
ዓቕሚ ሰብካ ተማዕብል ኣለኻ ክበሃል
የጸግም’ዩ። ንስኻ ባይታ/ዕድል ናይ

ምፍጣር ተራ ኢኻ ክትጻወት ዘለካ።
ምናልባት ግን፡ እቲ ትካል ካብቲ ናይቲ
ሰብ ፍልይ ዝበለ ጥሙሕ ምስ ዝህልዎ፡
ነቲ ሰራሕተኛ ከእምኖ ክኽእል ኣለዎ።
ጽቡቕ መረዳእታ ክህቦ እንተ ኽኢሉ እዩ
ኣድማዒ ክኸውን ዝኽእል። ሰራሕተኛኻ
ኣሚኑ ምብጋሱን ዘይምብጋሱን ካብ ልሳኑ
ኣይኰንካን እትፈልጦ። እንታይ ደኣ፡ ካብ
ኣድማዕነቱ ኣብቲ ስራሕን ስምዒታቱን እዩ።
ብጽቡቕ መንፈስ ነቒሉ ጽቡቕ ውጽኢት
እንተ ዘየምጺኡ ‘ቂር’ ከም ዝበሎ ክትርኢ
ኢኻ። ውጽኢት ናይቲ ዝዓየዮ ዕዮ ዘይዓጦ
እንተ ዀይኑ ግና፡ ከቶ ከም ዘይተበርሆ
ፍሉጥ’ዩ’’ እዚ ዘረባ ናይ ሳንዲ ንማርቪን
ጥራይ ዘይኰነ ንብዙሓት ማናጀራት
ጠቒሙ’ዩ።
እዛ ዝተጠቕሰት ኣብነት ናይ ‘ምሕያል’
ኣብ ምሕደራ ትካል ዘተኰረት ትምሰል
ደኣ’ምበር፡ ኣብ ውልቀ ሰብ እውን ዓቢ ምህሮ
ኣለዋ። ነብስና ከነማዕብል ወይ ከነሐይል
ብዝብል ዝጠቕመናን ዘይጠቕመናን ኮርስ
ክንወስድ ከም ዘይግባእ ተረድእ። ከምቲ
ሓደ ሰራሕተኛ ንሓላፊኡ ‘እሺ’ ኢልዎ
ከብቅዕ ድሕሪ ኮርስ ግን ምንም ውጽኢት

ዝበልኩዎ እምበር ዝገበርኩዎ ኣይትግበሩ
ጃኑስ፡ መገዲ ኣየራት ኣብ ልዕሊ
ዓለማዊ ዋዒ ብዛዕባ ዘሕድሮ ጽልዋ
ዝገልጽ ኣስተምህሮ ንከተቕርብ ኣብ
ምድላው ነበረት። እቲ ንተሳተፍቲ
ከተቕርቦ እተዳለዎ ዝነበረት ኣስተምህሮ፡
መገዲ ኣየራት - ንኣፍሪቃ ብምልእታ
ዝብክል ካርቦን ዲኦክሳይድ ዝተባህለ ጋዝ
ናብ ጠፈር ብምትፋእ፡ ኣብ ብከላ ኢደን
ከም ዝሕውሳ ንምግላጽ እዩ ዝነበረ።
ሓንቲ ነዊሕ በረራ እተካይድ መገዲ ኣየር፡
ሓንቲ መኪና ኣብ ዓመት ካብ እትተፍኦ
ዝተዓጻጸፈ ዓቐን በካሊ ጋዝ ከም እትሰድድ
ምነገረቶም ነይራ።

ብከላ ብምንካይ፡ ንዓለም ካብዚ
ኣንጸላልይዋ ዘሎ ሓደገኛ ዋዒ ንምድሓን ሓደው መገዲ ኣየራት ዝገብራኦ በረራታት
ከጒድላ፡ ሓደው ከኣ ሰባት ካልእ ኣገባብ
መጐዓዝያ ክጥቀሙ ምትብባዕ ክግበረሎም
ከምዘድሊ፡ ክትገልጸሎም መዲባቶ ካብ
ዝነበረት ነጥቢ እዩ። “ነዚ ዂሉ ሓሳብ
እንተደኣ ኣቕሪበዮ መሳጢ ሰሚናር
ክዀነለይ እዩ” በለት ጃኑስ ብልባ።
ከመይ ዝበለ መሳጢ መደብ ክዀነላ
ምዃኑ እናሓሰበት እንከላ ግን፡ በየን ከም
ዝመጸት ዘይተራእየት ሓንቲ ኣሳሳዪት
ቀሪባ፡ ነቢት ንኽትሰቲ ሃበታ’ሞ ካብ ሓሳባ

ተዀልፈት። ጃኑስ፡ ነቲ ሰሚናር እንተ
ኣቕሪባቶ ኣብ ልዕሊ እቲ ንሳ እትውንኖ
መገዲ ኣየር ዝስዕብ ክሳራ ቀሊል ከም
ዘይኰነ እውን ኣስተውዓለት። “እዚ
ናተይ መገዲ ኣየር ጥራይ ንበይኑ፡
ኣብ ዓለማዊ ዋዒ ዝህልዎ ግደ ግምት
ክወሃቦ ዘይክእል’ዩ” ዝብል ሓሳብ ብልጭ
በላ። ብመሰረት እዚ ዳሕረዋይ ሓሳባ፡
ዋላ እውን ናታ መገዲ ኣየር ስርሑ
ደው እንተ ኣበለ፡ ዓለማዊ ዋዒ ንእለት
ኣይክቕንስን’ዩ። ዓለማዊ ዋዒ ብርኡይ
ክንኪ እንተደኣ ዀይኑ፡ ኣህጉራዊ
ስምምዓትን ምኽላስ ፖሊስታትን ከድሊ
እዩ። እቲ ዝድለ ምቕናስ ዋዒ፡ ብደረጃ
ዓለም ስጒምቲ ምስ ዝውሰድ እቲ ናታ
መገዲ ኣየር ድማ ምስ ካልኦት ሓቢሩ
ኣካል እቲ ስጒምቲ ምስ ዝኸውን
ከምዝትግበር ርዱእ’ዩ። እንተ እቲ ንበይና
እትወስዶ ስጒምቲ ግን፡ ትርጒም ዝነበሮ
ኮይኑ ኣይተራእያን።
** **
ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ “ነኣሽቱ ነገራት
ተደማሚሮም ዓቢ ነገር ይፈጥሩ” ካብ
ዝብል ሓሳብ፡ ዝዀነት ኣበርክቶ ክትነዓቕ
ከም ዘይብላን፡ ኲሉ ሰብ ነናቱ ንእሽቶ
እጃም ክገብር ከም ዝግባእን ይዝረብ
እዩ። እዚ ግና፡ ኲሉ ግዜን ኣብ ኲሉ
ኣጋጣሚታትን ቅኑዕ ኣበሃህላዶ ክኸውን
ይኽእል? መልሲ ናይ’ዚ ሕቶ፡ ካብ ሰብ
ናብ ሰብ፡ ካብ ኵነት ናብ ኵነት ክፈላለ
ዝኽእል’ዩ። ንነገራት ከመይ ትርእዮም

እውን ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ፤ ነዚ ሕቶ እትህቦ
ምላሽ። ንበል ኣብ ሓንቲ ዓዲ ስሳ ሽሕ
ሰባት ኣለዉ። ነፍሲ-ወከፎም ሓንቲ ናቕፋ
ብምውጻእ ንመናበዪ ዘኽታማት እንተደኣ
ተወፍዩ፡ ስሳ ሽሕ ናቕፋ ክእከብ’ዩ። እዚ
ነቲ መናበዪ ዘኽታማት ዓቢ ሓገዝ ክኸውን
ይኽእል’ዩ። ክንድ’ዚ ዝኣክል ገንዘብ
ሓደ ሰብ ብውልቁ ክገብሮ ኣይክእልን
ይኸውን። ስለ’ዚ ሓደ’ኳ ከይተወጽዐ
ብዙሕ ገንዘብ ክውህለል ብምኽኣሉ እቲ
ሓሳብ ናይ ‘ሓንቲ ናቕፋ’ ግሩም እዩ።
በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ፡ ኣብ ማእከል እዞም
ስሳ ሽሕ ሰባት፡ ሓደ ስሳ ሚልዮን ከወፊ
ዝኽእል ርኹብ ኣሎ ንበል። እቲ ኣብ
መወዳእታ ሓንቲ ናቕፋ ክኸፍል ዝመጽእ
ሰብ፡ ነዚ ምስ ረኣየ እንታይ ይብል?
“ሂበ ኣይሂበ ለውጢ የብሉን” ኢሉ
ናብ ምሕሳብ ክቕሰብ ግድን ይመስል።
ኣበሃህላኡ ርትዓዊ ክመስል እውን ይኽእል
ይኸውን። እንተዀነ፡ ኩሉ ሰብ ከምኡ
እናበለ እንተ ኣመኽንዩ ግን፡ ኩሎም
እቶም ‘ሂበ ኣይ ሂበ ትርጒም የብሉን’
ዝብሉ ሰባት፡ ብሓባር ዝወስድዎ ስጒምቲ
ትርጒም ዘለዎ ክኸውን’ዩ። ብሓጺሩ ሓደ
ሰብ ንበይኑ ጽልዋ ኣይፈጥርን ይኸውን ድምር ናይ ኩሎም ግን ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ።
ከመይ ከመይ’ዩ ነገራቱ?
ጃኑስ፡ ምስ ሰባት ኰይና ስጒምቲ
ክትወስድን፡ ኣብቲ ሓባራዊ ስጒምቲ ዓቢ
እጃም ከም ዘበርክትን ከተእምን ክትብገስ
ትኽእል’ያ። ንዂሉ ሰብ ሓባራዊ ኣበርክቶ

ዘየርኢ፡ ኣእምሮና ኸኣ ዝዀነ ነገር
እናእተናሉ ስቕ ኢሉ ክቕበል ይኽእል’ዩ።
ግን ከኣ ደሓር ፋይዳ ኣልቦ ይኸውን።
ስለዚ ከምቲ ማርቪን ንሰራሕተኛታቱ
ብኸመይ ከሐይሎም ከም ዘለዎ ካብ ሳንዲ
ምኽሪ ዝተቐበለ ንሕና እውን ብዝተፈላለየ
ኣገባብ ኣእምሮና ከድምዓሉ ኣብ ዝኽእል
ነገር ወይ ዛዕባ እንተ ኣሐየልናዮ ውጽኢት
ክንረክብ ንኽእል ኢና።
እቲ ኣእምሮና ንምሕያል ዝወሰድናዮ
ስጒምቲ ቅኑዕዶ ግጉይ ነይሩ ክንዕቅኖ
ንኽእል ኢና። እዚ ነቲ ስልጠና ወይ
ስጒምቲ ኣብ ግዚኡዶ ወዲእናዮ
ኣይወዳእናዮን ከም መለክዒ ኣድማዒ
ውጽኢት ክንወስዶ ኣይንኽእልን ኢና።
ዝዀነ ዕማም ኣብ ግዚኡ ምውዳእን
ዘይምውዳእን መግለጺ ኣድማዕነት
ኣይኰነን ማለተይ ኣይኰነን። ግዳ ኣብ
ግዚኡ ተፈጺሙ ጽፉፍ እንተዘይኰይኑኸ?
ስለ’ዚ ምስ ግዜ ጽፈት እውን ክህሉ ኣገዳሲ
እዩ። ውጽኢትና እወታዊ እንተዀይኑ፡
እቲ ኣእምሮና ንምሕያል ዝወሰድናዮ
ተበግሶ ኣድማዒ እዩ ክንብሎ ንኽእል።
ውጽኢት ኣሉታዊ እንተዀይኑ ድማ
ተበግሶና ኣድማዒ ከም ዘይነበረ ንግንዘብ።
ኣገዳሲ ከም ዝዀነ እንተ ኣእሚና ኣድማዒ
ነገር ክትገብር ትኽኣል ደኣ’ምበር፡ ሓደ
ዘይስገር ነጥቢ ኣሎ። ሰባት ውልቃዊ
ኣበርክቶኦም ዋጋ ከም ዘለዎን ለውጢ
ከምጽእ ከም ዝኽእልን እንተ ዘይኣሚኖም፡
ከበርክቱ ክብገሱን ክኣምኑልካን ክብድ
ይብል እዩ።
ንኣብነት ጃኑስ ንባዕላ ቀዲማ ስጒምቲ
እንተ ዘይወሲዳ፡ ካልእ ሰብ ከመይ ገይሩ
ስጒምቲ ክወስድ ይኽእል? ንሳ ንባዕላ
እኹል ኣፍልጦ ሃልይዋ ከተስተምህር
እውን እናተዳለወት ዘይተግበረቶ፡ እቲ
ካልእ ከመይ ኢሉ ክተባባዕ ይኽእል።
እኳ ደኣ፡ ጃኑስ እትብሎ ካብ ዘይገበረት ምስልይቲ ከም ዝዀነት ክሓስብ ይግደድ።
ወይ ድማ ንብህሎኣ ኣይኣምኖን። እቲ
መገዲ ኣየራት ኣብ ብከላ ኣበርክቶ ይገብራ
ከምዘለዋ ዘምጽኣቶ ነጥቢ፡ ቅኑዕ ክኸውን
ይኽእል’ዩ። እዚ እናዀነ ንሳ ካብ ስርሓ
ደው ዘይምባላ ግን፡ ክልተ ዓይነት ጌጋ
ትፍጽም ኣላ። ሓደ፡ ብከላ ኣየር ኣበርክቶ
እናገበረ፡ ካልኣይ ድማ ንኻልኦት ከይገብሩ
እናመዓደት ንሳ ትገብሮ ምህላዋ።
ተራ ውልቀ-ሰብ ጽልዋ ዘይክፈጥር
ይኽእል ይኸውን። እንተዀነ፡ ናይ ሓፋሽ
ኣበርክቶ ድማ ብዘይ ናይ ውልቀ-ሰብ
ኣበርክቶ ክዉን ክኸውን ኣይክእልን።
ጃኑስ እምበኣር፡ ኣብ ብከላ ኣበርክቶ ካብ
ምግባራ ንላዕሊ፡ ንዝበለቶ ዘይምትግባራ
ዝያዳ የውቅሳ። እንተ ንሳ ግን፡ “ዝበልኩዎ
እምበር
ዝገብርኩዎ
ኣይትግበሩ”
በሃሊት’ያ። ሓሳባ ቅኑዕ እናሃለወ ምትግባሩ
ከም ዝሰኣነት ድማ፡ ክትምጒት ትኽእል
እያ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 54

ኣሰልጣኒ ማድሪድ ሶላሪ
ኣብ ፋልማይ ግጥሙ . . .
ድራር ፍስሃየ

ኤሲ-ሚላን ደረጃኣ
ኣመሓይሻ
ብኣሰልጣኒ ጄናሮ ጋቱሶ እትእለ ዘላ
ኤሲ-ሚላን ናብ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ 31
ጥቅምቲ ተሰጋጊሩ ዝነበረ ተረፍ ግጥማ
ተዓዊታትሉ ብምውጽኣ ናብ ራብዓይ ደረጃ
ክብ ዝበለትሉ ውጽኢት ኣመዝጊባ። እቲ
ናይ ቀዳማይ ሰሙን ግጥም፡ ዝሓለፈ ወርሒ
ብምኽንያት ኣብ ከተማ ጀኖዋ ኣጋጢሙ
ዝነበረ ሓደጋ ምፍራስ ድንድል’ዩ ተሰጋጊሩ
ጸኒሑ። ኤሲ-ሚላን ኣብቲ ግጥም ነተን ክልተ

ናይ ዓወት ሸቶታት ካብ ፈርናንዶ ሱሶን
ሮማኜሊን እያ ረኺባተን። ድሕሪ ዓመተ
ስፖርት 2010/11 ዘውዲ ሻምፕዮንነት
ኢጣልያ ካብ ምዕታር ርሒቓ እትርከብ
ዓባይ ኢጣልያዊት ጋንታ፡ በቲ ውጽኢት
ተሓጊዛ 18 ነጥብታት ብምውህላል ካብታ
ኣብ መሪሕነት ዘላ ጁቬንቱስ ብዓሰርተ
ነጥቢ ብምድሓር ኣብ ራብዓይ ደረጃ
ተቐሚጣ ኣላ።

ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ግጥም ኤልክላሲኮ
ብመቐናቕንታ ባርሴሎና ድሕሪ ዝወረዳ
ከቢድ ስዕረት ንኣሰልጣኒኣ ጁሊየን ሎፔቱጌ
ብምብራር ንኣርጄንቲናዊ ሳንትያጎ ሶላሪ
ብግዝያውነት መንበር ምዕላም ዘረከበት
ሪያል ማድሪድ፡ ብረቡዕ ምሸት ኣብ
ዘካየደቶ ግጥም ዋንጫ ንጉስ ስጳኛ(ኮፓዴል ሬይ)፡ ንኣብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን

ቼልሲ፡ ኣርሰናልን
ቶተንሃምን ናብ ግጥማት ዋንጫ ካራቦኣ

ሰሉስን ረቡዕን ምሸት ቀጺሉ ኣብ
ዘምሰየ ራብዓይ ዙርያ ግጥማት ዋንጫ
ካራቦኣ፡ ምስ ዓሰርተ መራሖት ጋንታታት
ውድድር ፕረሚየር-ሊግ እንግሊዝ ተሰሪዐን
ዘለዋ ክለባት ቸልሲ፡ ኣርሰናል፡ ቶተንሃምን
ቦርንማውዝን ንመጋጥምተን ብምርታዕ
ናብ ግጥማት ርብዒ ፍጻመ ምሕላፈን
ኣረጋጊጸን ኣለዋ። ክለብ ቸልሲ ነታ ብናይ
ቅድም ኮኾብ ተጻዋታይ ፍራንክ ላምፓርድ
እትምራሕ ደርቢ ካውንቲ ናብ ስታምፎርድ
ብሪጅ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ተመጣጣኒ
ብቕዓት ዝተንጸባረቐሉ ግጥም፡ 3 ብ 2 እያ
ተዓዊታ ወጺኣ።
ንሓያሎ ወሰንቲ ተጻወትቲ አዕሪፉ

ናብቲ ግጥም ዝቐረበ ኣሰልጣኒ ማውሪስዮ
ሳሪ፡ ካብታ ናይ ሻምፕዮን ሺፕ ጋንታ
ሓያል ብድሆ’ዩ ገጢሙዎ። ኣብዚ ቅድሚ
ዕረፍቲ ሓሙሽቲአን ናይቲ ግጥም ሸቶታት
ዝተመዝገባሉ ጸወታ ቸልሲ፡ ሓንቲ ሸቶ
ካብቲ ቦታኡ ብቐዋምነት ከውሕስ ተጸጊሙ
ዘሎ ስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ሰስክ ፋብሪጋስ
ክትረክብ እንከላ፡ ነተን ክልተ ሸቶታት፡
ተኸላኸልቲ ደርቢ ካውንቲ እዮም ናብ ገዛእ
ልዳቶም ኣመዝጊቦመን። ኣብ ካልእ ግጥማት፡
ኣብ ጽቡቕ ቁመና ቀንያ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ
ክሪስታል ፓላስ ነጥቢ ዝተማቐለት ናይ ኡናይ
ኤምረ ጋንታ ኣርሰናል ብወገና ንብላክፑል
ናብ ስታድዩም ኤምሬትስ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ

ግጥም ብሸቶታት ስዊዘርላንዳዊ ተኸላኻሊ
ሌችስታይነርን መንእሰይ ተጻዋታይ ኤሚል
ስሚዝ ሮውን ተሓጊዛ 2 ብ 1 ተዓዊታ
ወጺኣ። ወዲ 34 ዓመት ሌችስታይነር፡ በዛ
ኣብ ሰኪዐት ብላክፑል ዘቑጸራ ሸቶ ድሕሪ’ቲ
ሓለቓ ጋንታ ኣርሰናል ዝነበረ ሶል ካምፕበል
ኣብ 2010 ዘመዝገባ ሸቶ ብዕድመ ዝዓበየ
ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኣርሰናል ክኸውን
ክኢሉ ኣሎ።
ናይ ዘይተሰዓርነት ጉዕዞኡ ናብ 13
ግጥማት ክብ ዘበለ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል
ኤምረ፡ ኣብዚ ግጥም’ዚ ንከም ፒተር ቼክ፡
ኣሮን ራምሲ፡ ሌችስታይነርን ዳኒ ዌልበክን
ዝኣመሰሉ ገዳይም ተጻወትቲ ምስ ሓደስቲ
መንእሰያት ተጻወትቲ ብምጥማር’ዩ ጸወታኡ
ኣካዪዱ። ኣርሰናል ኣብቲ ግጥም ንፈረንሳዊ
መንእሰይ ኣከፋፋሊኣ ማትዩ ጎንዶዚ ብክልተ
ብጫ ካርድ ከሲራ ብምውጽኣ፡ ዝመጽእ
ቀዳም ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝህልዋ ናይ
መበል 11 ሰሙን ወሳኒ ናይ ፕረሚየር-ሊግ
ጸወታ ኣገልግሎቱ ከምዘይትረክብ ርጉጽ
ኮይኑ ኣሎ። ክለብ ብላክፑል’ውን ኣብቲ
ግጥም ነታ ሓንቲ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታያ
ፓውዲ ኦኮኖር ብቀይሕ ካርድ ከሲራቶ’ያ።
ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ናይ ራብዓይ ዙርያ
ግጥማት ጋንታታት ለንደን ዝኾና ዌስትሃምን
ቶተንሃምን ኣብ ዘካየዳኦ ናይ ‘ደርቢ ግጥም’
ድማ ብዓወት ክለብ ቶተንሃም 3 ብ 1
እዩ ተዛዚሙ። ተወዳዳሪ ብቕዓት ኣብ
ምንጽብራቕ እትርከብን ንናይ ጆሴ ሞሪኖ
ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሰለስተ
ነጥቢ መሪሓ ጽባሕ ቀዳም 3 ሕዳር ዓዲማ
እትገጥምን ክለብ ቦርንማውዝ ብወገና፡
ንናይ ሻምፕዮንሺፕ ጋንታ ኖርዊች-ሲቲ 2
ብ 1 ብምስናፍ ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ
ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ።

ካብ ዜናታት ቴኒስ ባይታ ዓለም
ኣብ ከተማ ፓሪስ (ፈረንሳ) ይካየድ ኣብ
ዘሎ ብ ATP- Rolex Paris Masters
ዝጽዋዕ ዓለማዊ ውድድር ቴኒስ ባይታ፡
ሰርብያዊ ኖቫክ ጆኮቪች ናብ ሳልሳይ ዙርያ
ውድድር ምሕላፉ ኣረጋጊጹ። እቲ ካልኣይ
ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ኮይኑ ዝጸንሐ
ሰርብያዊ፡ ንፈረንሳዊ ሶሳ ኣብ ናይ ክልተ ሰት
ግጥማት 7ብ5 ከምኡ’ውን 6ብ4 ብምርታዕ’ዩ
ናብ ዝቕጽል ግጥማት ሳልሳይ ዙርያ ሰጊሩ
ዘሎ። ቁጽሪ ሓደ ተጻዋታይ ዓለም፡ ስጳኛዊ
ራፋኤል ናዳል፡ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት
ብምኽንያት ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ካብ ጸወታ
ብምእላዩ፡ ኖቫክ ጆኮቪች እቲ ዓለማዊ
ውድድር ምስ ተዛዘመ ዝመጽእ ሰኑይ 5
ሕዳር ቁጽሪ ሓደ ተጻዋታይ ዓለም ብምዃን

ንቦታ ናዳል ክርከብ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ካልእ ግጥማት ስዊዘርላንዳዊ ሮጀር
ፌደረር ንሚሎስ ሮኣኣኒክ ብምርታዕ ናብ
ሳልሳይ ዙርያ ክሓልፍ እንከሎ ምስ ብሉጻት

ዓሰርተ ተጻወትቲ ዓለም ዝስርዑ ደቡብ
ኣፍሪቃዊ ኬነት ኣንደርሰንን ኣመሪካዊ ጆን
ኢስነርን’ውን ሓቢሮም ናብ ሳልሳይ ዙርያ
ግጥማት ሰጊሮም ኣለዉ።

እትርከብ ክለብ ዩዲ ሜሊላ ብገፊሕ
ውጽኢት 4 ብ 0 ረቲዓታ። ሻምፕዮን
ኤውሮጳ 2017/18 ሪያል-ማድሪድ ነተን
ናይ ዓወት ሸቶታት ካብ ፈረንሳዊ ካሪም
ቤንዚማ፡ ስጳኛዊ ማርኮ ኣሴንስዮ ከምኡ’ውን
መንእሰያት ኣጥቃዕቲ ኣልቫሮ ኦድርዮዞላን
ራሞን ጎንዛለስን’ያ ረኺባተን።
ኣብቲ ግጥም ብራዚላዊ መንእሰይ
ቬኒሰየስ ጁንየር ብኣሰልጣኒ ሳንትያጎ ሶላሪ
ናይ ምስላፍ ዕድል ኣብ ርእሲ ምርካቡ፡
ክልተ ንሸቶ ዝኾና ኰዓሳሱ ንደቂ ጋንትኡ
ከቐብል ብምኽኣሉ፡ መጻኢኡ ኣብታ ጋንታ
ብሩህ ምዃኑ ከመስክር ክኢሉ ኣሎ። ኣብቲ
ግጥም ዘይተሰለፈ ካልኣይ ሓለቓ ጋንታ
ማድሪድ፡ ብራዚላዊ ማርሴሎ፡ ድሕሪ’ቲ
ናይ ኤልክላሲኮ ግጥም ኣጋጢሙዎ
ብዘሎ ምጭብባጥ ጅማውቲ፡ ካብ ዝስዕብ

ኢብራሂሞቪችን ሮኒን
ንሽልማት ተሓጽዮም
ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር
ዩናይትድ ተዘካሪ ናይ ጸወታ እዋን ድሕሪ
ምሕላፎም ኣብ ግጥም ክለባት ኣመሪካ ዝጻወቱ
ዘለዉ ኣጥቃዕቲ ዝላታን ኢብራሂሞቪችን
ዋይን ሮኒን፡ ንብሉጽ ተጻዋታይ ግጥም ክለባት
ኣመሪካ ዝወሃብ ሽልማት ( Major league
soccer’s most valuable Player) ንምዕታር
ምስ ናይ መወዳእታ ሕጹያት ምእታዎም
ተፈሊጡ። ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመታት ናይ
ጸወታ እዋኖም ዝርከቡ እዞም በሃር ተጻወትቲ፡
ኣብዚ እዋን’ዚ ንጋንታታቶም ብዘመዝግብዎ
ዘለዉ ሸቶታት ስሞም ጐሊሑ ይጽዋዕ ከምዘሎ
ይፍለጥ።
ምስ ክለብ ሎስ-ኣንጀለስ ጋላክሲ ዝጻወት
ዘሎ ሽወደናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቪች፡ ምስታ
ጋንታ ኣካይዱዎም ኣብ ዘሎ ናይ መወዳእታ
27 ጸወታታት፡ 20 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ፡
እንግሊዛዊ ዋይን ሩኒ ብግደኡ፡ ንክለብ ዲሲዩናይትድ ኣብ ዝተሰለፈሉ ናይ መወዳእታ
20 ግጥማት፡ 12 ሸቶታት ብስሙ ኣመዝጊቡ
ይርከብ ኣሎ።

ዲ-ማርያ ውዕሉ
ክሳብ 2021
ኣናዊሑ
ኣርጀንቲናዊ ኮኾብ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ
ክለብ ፓሪስ-ሴንት-ጀርሜን ኣርጀንቲናዊ
ኣንጄል ዲ ማርያ፡ ምስታ ሃብታም ፈረንሳዊት
ጋንታ ዝጸንሖ ውዕል ንተወሳኺ ክልተ
ዓመታት ምንውሑ መርበብ ሓበሬታ ሱፐር
ስፖርት ሓቢራ። ኣብዚ እዋን’ዚ ብኣሰልጣኒ
ቱሸል ተመራጺ ተጻዋታይ ብምዃን ምስ
ኣጥቃዕቲ ነይማር፡ ምባፔን ካቫኒን ስጡም
ውህደት ፈጢሩ ዝርከብ ዲ-ማርያ፡ ምስታ
ናይ ሚእቲ ሚእታዊት ዓወት ብምምዝጋብ
ንውድድራት ሊግ-ፈረንሳ ብሸሞንተ ናይ ነጥቢ
ፍልልይ ትመርሕ ዘላ ጋንታ ኣካይድዎ ኣብ
ዘሎ 15 ግጥማት፡ ሸውዓተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ
ይርከብ።

ግጥማት’ታ ኣብ ቅልውላው ውጽኢት
እትርከብ ጋንታ ክበኵር ከምዝኽእል
ተሓቢሩ ብምህላዉ፡ ንግዝያዊ ኣሰልጣኒ
ሳንትያጎ ሶላሪ ዘይምእምእ ዜና ኮይኑ
ቀሪቡ ኣሎ።
መራሒት ጋንታታት ላሊ-ጋ ዘላ
ባርሴሎና ብወገና፡ ምስ ኣብ ታሕተዋይ
ዲቪዝዮን እትነጥፍ ክለብ ሊኦኔሳ
ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብጸቢብ 1 ብ 0
ተዓዊታት ናብ ዝቕጽል ዙርያ ግጥማት
ኮፓ-ዴል-ሬይ ሰጊራ ኣላ። ሓያሎ ዓበይቲ
ተጻወትቱ ብምዕራፍ ንኦስማን ዴምበለን
ቺሌያዊ ኣርቱሮ ቪዳልን ብቐዋምነት
ዘሰለፈ ኣሰልጣኒ ባርሳ ቫልቬርደ፡ ነቲ
ግጥም ተዓዊቱሉ ክወጽእ 90 ደቓይቕ
ተጸብዩ’ዩ ኣብ ተወሳኺ ጊዜ ካብ
ተኸላኻሊ ክሌመንት ሌግሊ ብዝረኸባ
ሸቶ ተዓዊቱ ወጺኡ። ምስ ባርሴሎና ኣብ
ዝተሓሓዝ ዘሐጕስ ዜና፡ ሓለቓ ጋንታ
ሊዮኔል ሜሲ ድሕሪ’ቲ ኣብ ግጥም ኣንጻር
ሰቪያ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ካብ ትጽቢት
ዝተገብረሉ ጊዜ ወጻኢ፡ ኣጋጢሙዎ
ካብ ዝነበረ ማህሰይቲ ኢድ ምምሕያሽ
ብምርኣይ ብረቡዕ ናብ ልምምድ ምምላሱ
መርበብ ሓበሬታ Bein Sport ብምስሊ
ደጊፋ ኣብ ዝዘርግሓቶ ሓበሬታ ኣፍሊጣ።
ሊዮኔል ሜሲ ኣብዚ ቀዳመ-ሰንበት ኣብ
ዝካየድ ናይ ላሊ-ጋ ግጥም ከርክብ’ኳ
ዘይክእል እንተኾነ፡ እታ ጋንታ ዝመጽእ
ሰሙን ምስ ኢንተር-ሚላን ኣብ እተካይዶ
ናይ ሻምፕዮንስ-ሊግ ኤውሮጳ ግጥም፡ ገለ
ኣበርክቶ ክህልዎ ከምዝኽእል’ዩ ዝግለጽ።

ተዓዋቲ ዋንጫ
ዓለም 2006 ናብ
ቤት ማሕቡስ ...

ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ምስ
ብልሽውና፡ ምጭብርባርን ካልእ ገበናትን
ብዝተተሓሓዘ ንዓመታት ስሙ ተደዊኑ
ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብዚ ሳልስት’ዚ
ቤት-ፍርዲ ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ኮኾብ
ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ዝበየኖ
ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ መዛረቢ ኣርእስቲ
ማዕከናት ዜና ኮይኑ ኣሎ። ጀርመን ኣብ
ዘአንገደቶ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2006
ምስ ኢጣልያ ተሰሊፉ ዋንጫ ዓለም ዘልዓለ
ኣጥቃዒ ክለብ ጁቬንቱስ ዝነበረ ወዲ 38
ዓመት ቪንቼንዞ ኢያኩንታ፡ ኣብ 2015
ምስ ጉጅለ ማፍያ ብዝጸንሖ ዘይሕጋዊ
ርክብ ከጻርዮ ዝጸንሐ ቤት-ፍርዲ’ታ ሃገር፡
ነቲ ጉዳይ ከምዝወዓሎ ብምርግጋጹ ክልተ
ዓመት ናይ ማእሰርቲ ጊዜ ብምምሕልላፍ
ቤት-ማሕቡስ ክወርድ ወሲኑ ኣሎ።
እቲ ኣብ መንበሪ ቤቱ ብዝተኻየደ ተፍትሽ
ክልተ ኣባላት ጉጅለ ማፍያ ከምኡ’ውን
126 ዘይሕጋዊ ብረት ሓቢኡ ከምዝጸንሐ
ዝተረጋገጸሉ ኣጥቃዒ፡ ምስ ክለብ ጁቬንቱስ
ኣብ ዘካየዶ 86 ግጥማት፡ 30 ሸቶታት
ብምምዝጋብ ስሙ ከጸውዕ ክኢሉ ነይሩ’ዩ።
ኣባል ናይታ ብማርሴሎ ሊፒ ተመሪሓ
ዋንጫ ዓለም 2006 ዘልዓለት ኢጣልያ
ዝነበረ ኢያኩንታ፡ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ
40 ግጥማት ሽዱሽተ ሸቶታት ምምዝጋቡ
ይፍለጥ። ወላዲ’ዚ ኮኾብ ኣጥቃዓይ ምስ
ጉጅለታት ማፍያ ብዝነበሮ ዘይሕጋዊ ርክብ
ናይ 19 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ
ምንባሩ ማዕከናት ዜና ስፖርት ኢጣልያ ኣብ
ዝሃባኦ ሓበሬታ ወሲኸን ገሊጸን ኣለዋ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 54
ወ/ሮ ሉላ ባህብላ ገብረመስቀል፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ ግርማይ
ተስፋይ ገብረሩፋኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። ተቓዋሚ ምስዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ ክህበሉ
ምዃኑ የፍልጥ።

ቤተልሄም ታደሰ - እምነት ኣማኑኤል
ሊድያ ስልጣን

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ዮናታን በርሀ ዮሴፍ ብወኪሉ ዳንይ በርሀ ዮሴፍ
ኣቢሉ፡ ዮናታን በርሀ ዮሴፍ ምባል ተሪፉ፡ ዮናታን
ዘካርያስ ዮሴፍ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ቁ/32
ይቕረብ።
ዳንይ በርሀ ዮሴፍ፡ ስም ኣቦይ ዳንይ በርሀ ዮሴፍ
ምባል ተሪፉ፡ ዳንይ ዘካርያስ ዮሴፍ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋባኣያ ቁ/32 ይቕረብ።
ሓዳስ ገብረስላሴ ናይዝጊ ምባል ተሪፉ፡ ሓዳስ ወልደስላሴ
ናይዝጊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን19/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35
ይቕረብ።
ጉዕመሽ ተኸስተ ስብሃቱ ብወለዳ 1.ወ/ሮ ሰናይት የማነ
2.ኣቶ ተኸስተ ስብሃቱ ተስፋማርያም ኣቢላ፡ ጉዕመሽ ተኸስተ
ስብሃቱ ምባል ተሪፉ፡ ቤትኤል ተኸስተ ስብሃቱ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/11/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35 ይቕረብ።
ኣቶ ኣደም ዓብዱ ዓሊ ብወኪሉ መሬም ዓብዱ ኣቢሉ፡
ኣደም ዓብዱ ዓሊ ምባል ተሪፉ፡ ኣደም ዓብዶ ዓሊ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/11/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ወ/ሮ ኣዜብ ገብረኣብ ገብሩ፡ ኣቦና ብላታ ገብረኣብ
ገብሩ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሄራን ዓንደብርሃን በረኸትኣብ፡ በዓል ቤተይ
ዳንኤል ሃይለስላሴ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ዲያቆን ካሕሳይ በርሀ ገብረዮሃንስ፡ ኣደይ ወ/ሮ ኣበባ ስዩም
ሕድሩን ኣቦይ ኣባ በርሀ ገብረዮሃንስ ተኽላይን ብህይወቶም
ከለዉ ውህብቶ ስለዝሃቡኒ፡ ኣረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዳዊት ብርሃነ ያሬድ፡ ዓባየይ ወ/ሮ ኣብርሃጼን
ኪዳነ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ኣቶ ገብረሚካኤል እምባየ ጽገ፡ ወላድየይ ኣቶ እምባየ
ጽገ ብርሃነ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ገብረሚካኤል እምባየ ጽገ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ
ንግስቲ ሙሕጹን ተስፉ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ወ/ሮ መርየም ዑመር ሓምድ፡ በዓል-ቤተይ መሓመድ
ሰይድ ዓሊ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ማሕሙድ መሓመድ ማሕሙድን
ተኸሳሲ ኣቶ ዮሱፍ ሙሳ ዑመርን ዘሎ ናይ መኪና ስም
ምትሕልላፍ ክሲ፡ ተኸሳሲ ብኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይከኣለ፣
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን4/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ኣብ ዘየለኻሉ ጉዳዩ ተራእዩ ውሳነ ክወሃብ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ቅዱሳን ዓንደ ሰጊድ፡ ወደይ ሮቤል ባህታ ገብረስላሴ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ምስዘይቀርብ ግን ቤ/ፍ ክውስን ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ኣቶ የማነ ሞባእ ወልደሩፋኤል፡ በዓልቲ-ቤተይ
ለምለም በርሀ ይሕደጎ ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ርሻን ገብረሂወት ጓንጉል፡ በዓል-ቤተይ ባርያጋብር
ገብራይ ምራጭ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 14 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
1.ኣቶ ርእሶም በርሀ ገብረሩፋኤል 2.ወ/ሮ ሜላት ቢተው
ዘገየ፡ ወድና ኣማኑኤል ርእሶም በርሀ ስለዝተሰውአ፡ ንሕና
ወለዱ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ረናቶ ትራቫሊዮነ፡ ኣደና ኣረጋሽ ገብረድንግል ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ት ማሓሪተ ተኪኤ ማና፡ ሓፍተይ ሉችያ ተኪኤ ማና
ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲታ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

መርሃዊት ዘርኣይ ገብረእየሱስ፡ በዓል-ቤተይ ቴድሮስ
ሰለሙን ኣስገዶም ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ኣማኑኤል ዘርእሰናይ ሰንጋል፡ ሓወይ ኣሮን ዘርእሰናይ
ሰንጋል ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ገነት ምስግና ብርሃነ፡ በዓል-ቤተይ ታደሰ ፍስሃየ
ምራጭ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
4 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ምብራቕ ሃይለ ወልደሚካኤል፡ ኣደይ ጽገወይኒ
ስብሃቱ ፍስሁን ሓወይ ክብሮም ሃይለ ወልደሚካኤልን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲቶም ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኣቶ መሓሪ ረዘነ ሃይለ፡ ኣደና ኣብርሀት ወልዳይ
ካሕሱ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

1.ገብረሃንስ ኢያሱ ሃብተስላሴ 2.ኪዳነ ኢያሱ ሃብተስላሴ
3.ለተሚካኤል ኢያሱ ሃብተስላሴ 4.ለምለም ኢያሱ
ሃብተስላሴን ሓፍትና ነፍ/ኣዘነጋሽ ገብረመድህን ክፍሉ ነቲ
ብስማ ዝተመዝገበ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ (ዞባ 7
ምም/12 ነበር) ጎደና “ቀ” ቁ/ገዛ 264 ስፍሓቱ 77 ሜ2 3
ቀንዲ ክፍልታት 2 ሓገዝቲ ክፍሊ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ/
ዋንነት 107591 ብመ/ቁጽሪ 117689 ዝተፈልጠ ብዕለት
23/2/2006 ዓ/ም ኣብ ቅድሚ ረጂስትራር ቤ/ፍ ዞ/ማ ቀሪባ
ዝገበረትልና ለበዋ ክጸድቀልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን4/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ
ወ/ሮ ምዕራፍ መብራህቱ ተሰማ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ተወልደ ሃይለ ገብረታትዮስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 11 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። ተቓዋሚ ምስዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ ክህበሉ
ምዃኑ የፍልጥ።

ምልክታ
ብስም ጽገረዳ ተስፋዝጊ ተወልደ ዝተመዝገበ፡ ብቁ/ፍ/ዋኒን ASL00014287 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ
ማእከል ን/ዞባ ኣኽርያ ጎደና ስጋለት ቀጣን ቁ/ገዛ 16 ዝርከብ ናይ ድኳን ትካለይ፡ ንወ/ሮ ሰላም
ሃብቶም በላይ ካብ ዕለት 1/9/2018 ክሳብ ዕለት 31/12/2021 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስ
ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤ/ፍ
ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ
ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።

ለተንጉስ ገብረሚካኤል ወልደፍሊጶስ፡ ጓለይ ወይኒ ተስፋይ
ተስፋገርግሽ ስለዝሞተት፡ ውላድ ውን ኣይገደፈትን ስለዚ
ኣነ ወራሲታ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ኢሳቅ ገብረዝጊ መንግስቱ፡ ኣቦይ ገብረዝጊ
መንግስቱ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኢትዮጲያ በየነ፡ በዓል-ቤተይ ቀሺ ኣብርሃም ኪዳነ
ገብረሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ

ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ ሓድጉ ገብረሚካኤል ተስፋዝጊ፡ ኣባሓጎና ተስፋዝጊ
ወልደጋብር ስለዝሞተ፡ 9 ደቁ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ ጸጸራት
ወ/ት ትዕግስቲ ኣለሙ ጉርሙ፡ ኣደና ሓረጉ ሓድጉ
ዳኘው ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ኢዮብ ወልዳይ ተኽለገርጊስ፡ ወደይ ኣልኣዛር ኢዮብ
ወልዳይ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ ኣደኡ ወ/ሮ ስላስ ስዩም
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን22/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሩታ ኪዳነ ዘርኡ፡ ሓወይ ዳሙኤል ኪዳነ ዘርኡ
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሓረጉ ሃይለሚካኤል ግርመ፡ በዓል-ቤተይ ተስፋሁነይ
ገብረሃዋርያት ተ/ማርያም ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ መርሃዊት መንቆርዮስ
ዑቕባስላሰን ተኸሳሲ ኣቶ ሰመረ ዑቕቢትን ዝቐረበ ሲቪላዎ
ክሲ ጉዳይ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኑ፡ ተኸሳሲ ኣድራሻኡ
ስለዘይተፈልጠ፣ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን26/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን ኣብ ዘየለወሉ ክረአ
ምዃኑ ቤ/ፍ የፍልጥ።
ኣቶ ወልደጋብር ገብረኣማን እምሃ፡ ኣደይ ለተጽዮን ጸጋይ
ገደላ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣመተ ባይሩ ንጉሰ፡ በዓል-ቤተይ መዘሎ ዑቕባጼን
ገብረመድህን ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 3 ህልዋት፡ 1 መዋቲት ደቅና፡ 5 ተተካእቲ
ደቃን ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ቁሸት
ወ/ሮ ምሕረት ተኽላይ ተወልደ፡ በዓል-ቤተይ ቴድሮስ
ለባሲ ተስፋይ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍርዲ ሰብ መሰል ወረ/ነፍ ንጉሰ ገብረወልድን ብፍርዲ በዓል ዕዳ ወረ/ነፍ ንጉሰ ገብረወልድን
ወረ/ነፍ ኣስካሉ ስብሃቱ ኣቶ ዳኒኤል ንጉሰን ብዝተፈጥረ ናይ ውርሻ ክርክር፡ ላ/ቤ/ፍ ብቁ/ሰሌዳ ER-22023 ዝተመዝገበት፡ ናይ ጎኒ ቁ/306 ኪያ ዝዓይነታ ናይ ህዝቢ መመላለሲት ታክሲ ብሓራጅ ተሸይጣ
ንተኸራኸርቲ ወገናት ብገንዘብ ክምቀሎም ኣዚዙ። ዝተጠቕሰት ታክሲ ኣብ ምሉእ ብቕዓት ዘላ ኮይና
ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 850,000 (ሸሞንተ ሚእትን ሓምሳን ሽሕ) ናቕፋ ተገሚታ። ስለዚ ኣብ ዝግበር ሓራጅ
ክሳተፍ ዝደሊ ናይቲ ንመወዳደሪ ዝረቑሖ መጠን ገንዘብ ብቁጽርን ብኣሃዝን ብምጽሓፍ ብዕሹግ ሰታሪት
የእቱ። ኣብ ዕለት ሓራጅ ድማ ናይቲ መበገሲ ተዋሂቡ ዘሎ ዋጋ ¼ ብስም ፈጻም ፍርዲ ሲ/ፒ/ኦ ኣስሪሑ
ወይ ብስሙ መጠራቐሚ ሕሳብ ሒዙ፡ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 23/11/2018
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 – 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላ/ቤ/ፍ ቁ/27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ/65 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺኡ ክውከስ
ይኽእል። ነታ መኪና ክርኢ ዝደሊ፡ ኣብ ቶታል ኣኽርያ (ሰናይ ሰርቪስ ስቴሽን) ከይዱ ክርኢ ይኽእል።
ነዚ ሓራጅ ዝቃወም፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ የቕርብ። መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ ሓራጅ ሓራጅ ደው
ኣይብልን።
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ

ጽገረዳ ተስፋዝጊ ተወልደ
ወ/ሮ ለምለም ባይረ ገብረመድህን ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 8 ምም/07 ጎደና 676 መወከሲ ቁጽሪ
106360=106361 ዝተመዝገበ፡ ብኮምሽን ኣባይቲ ተጻርዩ ብዕለት 24/6/1993 ዋንነቱ ዝተረጋገጸ
ምቅሊተይ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ
ብዝእዝዞ መሰረት፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ
ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ።
ወ/ሮ ለምለም ባይረ ገብረመድህን
ብስም ወ/ሮ ኣልጋነሽ በርሀ ሓደራ ኣብ እንዳጊዮርጊስ ን/ዞባ ዓዲ ዃላ ኣብ 1988 ካብ ወ/ሮ ክብራ
ኣብርሀ ሰነቀ ናይ ዝዓደግክዎ ዘይንቀሳቐስ ንብረት (መሬት) ስለዝጠፍኣኒ፡ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ
ዝብል እንተልዩ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ብቁጽሪ ቴሌፎን 114012 ወይ 07325205 ክሕብረኒ።
እንተዘይኮይኑ መተካእትኡ ክሓትት ምዃነይ ይሕብር።
ወ/ሮ ኣልጋነሽ በርሀ ሓደራ
ወ/ሮ ሩት ኪዳነ ዘርኡ ምስ 9 ኣሕዋተይ ካብ ወላዲትና ነፍ/ዘውዲ ዮሃንስ ኢያሱ ብውርሲ
ዝረኸብናዮ ገዛ፡ ኣብ ኣስመራ ዞባ 06 ጎደና 801 ቁ/ገዛ 166 ቁ/ሎታ 37 ፓርሰል “L” ዝርከብ፡ ብቁ/
ምስክር ወረቐት 123082 መወከሲ ቁጽሪ 122922 ዝተመዝገበ፡ ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ቤ/ፍ መአገዲ ሒዙ፡ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን
ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ወ/ሮ ሩት ኪዳነ ዘርኡ

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ወረ/ገብሩ ምራጭን ወረ/ስላስ፡ መድህን፡ ወ/ሮ ጸጋ ገብሩን ነፍ/እዝራ ገብሩን ተተካእቶም
ያቆብ ገብሩን ተተካእቶም ነፍ/ዳዊት ገብሩን ተተካእቶም ብዝተፈጥረ ክርክር ምውሊት ውርሻ ኣብ
ከተማ ኣስመራ ምም/ከባቢ ገዛ፡ ኣብ ጎደና ገንፈሎም 198 ቁጽሪ ገዛ 28 (ጥቓ ኣመሪካን ሰንተር) ኣብ
127.50 ት/ሜ ዝተደኮነ፡ ኣርባዕተ ቀንዲ ክፍልታትን 2 ሓገዝቲ ክፍልታት ዘጠቓለለ ብስም ወረስቲ
ዝተመዝገበ፡ ብሓራጅ ተሸይጡ ምቅሊት ክግበር ስለዝኣዘዘ፡ መበገሲ ዋጋ ሰማንያ ሽሕን ሚእትን ሱሳን
ሓደን 75% ናቕፋ (80,161.75) ብበዓል ሞያ ተገሚቱ ቀሪቡ ስለዘሎ፡ ክወዳደር ዝደሊ ካብ ዝቐረበ
ግምት ዋጋ ¼ ብC.P.O ብስም ፈ/ፍርዲ ኣስሪሑ ወይ ቡክ ሕሳብ ሒዙ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳደርቲ ቅድሚ መዓልቲ ጨረታ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት
ዘሎ ክበጽሕ ዘለዎ መጠን ገንዘብ ብኣሃዝን ብቁጽርን ብንጹር ብምጽሓፍ ኣብ ፖስታ ብምዕሻግ ኣብ
ላ/ቤ/ፍ ቁጽሪ 62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ። ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ ምስ
ዘየቕርብ ጨረታ ኣይቋረጽን እዩ።
ሓበሬታ ዝደሊ ከኣ ኣብ ቁጽሪ 66 ላ/ቤ/ፍርዲ መጺኡ ይወከስ።
ዕለት ጨረታ፦ 23/11/2018
ሰዓት ጨረታ፦ 3፡00 – 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ጨረታ፦ ላ/ቤ/ፍርዲ ገበን መጋባኣያ ቁ/27
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

2 ሕዳር 2018 - ገጽ 11

መበል 28 ዓመት ቁ. 54

OUR SPIRIT

REWARDS AND BENEFITS

We aim to support good ideas and projects that help address a widespread
problem affecting communities in your country. It could be about providing
educational opportunities, reducing child mortality, improving public health,
developing access to electricity in rural areas, improving road safety on the
roads or building houses with eco-friendly materials — in fact, anything that
could make life better in your country.

3 Winners

Tell us how your project will help more and more people over time, at home or
even abroad. Tell us how it empowers people, improves living conditions, and
contributes to overall economic well-being.

6 Grand Regional Winners

Anyone can change the world — teenagers or graduates, men or women. As
long as you believe in your project and want to make things better, take this
opportunity to participate. You could be the next Startupper of the Year or the
Top Female Entrepreneur!

Top Female Entrepreneur

• Financial support
• Heightened exposure (Media, PR, networking)
• Coaching

The first-place winner from each country will then compete for
one of the six “Grand Regional Winner” awards!

• Networking

• Coaching/Mentoring

6 SELECTION CRITERIA

Project submission will be closed
November 13 at 10:00 am
For more information contact us @

Age

The project or business
owner must not be more
than 35 years old.

Nationality

The participant must be
Eritrean citizen.

Project age

The project can be an idea
or a start-up created within
the last two years.

Total Eritrea Sh. Co.
213 Martyrs Ave
Tel: +291-1-121785
Fax: +291-1-122592
Email: startupper@total-er.com

Social and community impact

The project should offer a practical way
of addressing a public health, safety,
education, accessibility or other issue
affecting local communities.

Innovation

Innovation isn’t necessarily revolutionary,
involving something brand new or a total
transformation. It can be incremental as well,
improving an existing technology, product or
service, or even just the way things are done.

Potential and feasibility

Projects that demonstrate
feasibility and have the
potential to benefit a broader
public.

https://startupper.total.com

OR

ሓዳስ
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ታደሰ ተኽለ

ካናዳ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት
ትጥርዝ
ካብ ኣመሪካ ነናብ ሃገሮም ከይጥረዙ
ዝሰግኡ ስደተኛታት ናብ ካናዳ ምኻድ
ከም ኣማራጺ ክወስድዎ ምጽንሖም
ይፍለጥ።
እንተዀነ ካናዳ ምስ ገበንን ስግኣት
ጸጥታን ብምትእስሳር ሓያሎ ካብቶም
ዝሰግሩ ስደተኛታት ነናብ ሃገሮም ከም
ዝጥረዙ’ያ ተነጽር።
ብዝሒ ስደተኛታት ብሰንኪ ዝፈጠሮ
ፖለቲካዊ ጸቕጥታት፡ መንግስቲ ካናዳ፡
“ሚኒስትሪ ሰገርቲ ዶብ ስደተኛታት”
ዝበሃል ቤት ጽሕፈት ኣቚሙ ክቈጻጸሮ
ይፍትን ከምዘሎ ምንጭታት የረድኡ።

ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት
ኣመሪካ ኰይኑ ድሕሪ ምምራጹ ካብ
ኣመሪካ ናብ ካናዳ ዝሰገሩ ዘይሕጋውያን
ስደተኛታት ትጥርዞም ከምዘላ ካናዳ
ኣፍሊጣ።
ሓያሎ ካብቶም ናብ ካናዳ ዝሰገሩ፡
ወረቐት ነባርነት ክወሃቦም ዘቕረብዎ
ሕቶ ምስ ተነጽገ ብኡ ንብኡ ክስጐጉ
ከም ዝጸንሑ ምንጭታት ሓቢሮም።
ካብ ጥሪ 2017 ንደሓር ካብ
ኣመሪካ ናብ ካናዳ ዶብ ጥሒሶም
ዝኣተዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት
36 ሽሕ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ ኣሎ።

ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ካብ
በረራ ናጻ ዞባ መስሪተን
ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ብመሰረት
ኣቐዲመን ዝኸተማኦ ስምምዕ፡ ኣብ
ዶባት ክልቲአን ሃገራት ካብ በረራ ናጻ
ዞባ ከምዝመስረታ ኣፍሊጠን።
ብመሰረት ጸብጻብ ኣልጀዚራ፡ እቲ
ካብ ትማሊ (ሓሙስ) ጀሚሩ ተግባራዊ
ኮይኑ ዘሎ ስምምዕ ብተወሳኺ ኣብቲ
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝርከብ
ከባቢታት ወተሃደራዊ ልምምድ ከይካየድ
ዝኽልክል እዩ።
ዝሓለፈ ወርሒ ሰበ-ስልጣን ክልቲአን
ሃገራት ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ኣብ
ዘካየድዎ ርክብ፡ ንወጥሪ ዘህድእ
ስምምዓት ከምዝኸተሙ ይፍለጥ። እቲ
ስምምዕ ኣብ ዶባት ክልቲአን ዝተቐብረ
ነተጕቲ እውን በብግዜኡ ክወጽእ እዩ
ዝእዝዝ።
በቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት
ዝተኻየደ ስምምዕ ዘይተሓጐሰት ኣመሪካ፡
ሰሜን ኮርያ ካብ ኑክሌር ናጻ እትዀነሉ
መስርሕ ብፍላጥ ተደናጕዮ ከምዘላ
ብምኽሳስ፡ ነቲ ዝግበር ዘሎ ስምምዓት

ክትቃወሞ’ያ ጸኒሓ።
ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃ
ኢን ንባይቶ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ዝተኻየደ
ስምምዓት፡ ብኣጋጣሚ ክፍጠር ንዝኽእል
ዘይተደልየ ግጭት ፈጺሙ ዝኣሊ ምዃኑ
ኣረዲኡ። ከም መርኣያ ምምሕያሽ
ዲፕሎማሲ ድማ መራሒ ሰሜን ኮርያ
ኪም ጆንግ ኡን ናብ ከተማ ሶል ምብጻሕ
ከካይድ ተወጢኑ ከምዘሎ’ዩ ዘነጽር።
ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ተካይዶ
ዘላ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንቕድሚት
ይስጕም ከምዘሎን በዚ ድማ ኣብቲ ዞባ
ኣንጠጥዩ ዝነበረ ደበና ኲናት ተቐንጢጡ
ምህላዉን’ዮም ምንጭታት ደቡብ ኮርያ
ዝሕብሩ።
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ
ኡን፡ ምስ መራሕቲ ሩስያን ጃፓንን
ብተወሳኺ ክራኽበ ትጽቢት ኣሎ።
እቲ ካብ በረራ ናጻ ዝዀነ ዞባ፡ ካብ
ዶባት ክልቲአን ሃገራት 40 ኪሎሜተር
ርሒቑ’ዩ ተመስሪቱ ዘሎ።

ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ጎዳይፍ

ኣብ ሓያሎ ዓመታት ብዓይነቱ ናይ
መጀመርታ ከምዝዀነ ዝተነግረሉ ኣዝዩ
ገዚፍ ዝበሃል 31 ሃገራት ዝተሳተፍኦ
ወተሃደራዊ ልምምድ ኪዳን ሓይልታት
ሰሜን ኣትላንቲክ - ኔቶ ኣብ ኤውሮጳ
ተጀሚሩ ከምዘሎ ተሓቢሩ። እዚ
ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ጥቓ ሩስያ ካብ
ዝርከባ ሃገራት ባልቲክ ክሳብ ኣይስላንድ
ዝተዘርገሐ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ግዜ ቀውዒ ዝረአ ቀዝሒ
ኤውሮጳ ትሕቲ ባዶ ኣብ ዝበጽሓሉ ከም
ኣብ ኖርወይ ዝኣመሰሉ ቦታታት ብርቱዕ
ልምምድ ይግበር ከምዘሎ ዝሕብሩ
ምንጭታት፡ 50 ሽሕ ወተሃደራት፡ 10
ሽሕ ታንክን 250 ነፈርቲ ውግእን
ይሳተፋ ከምዘለዋ የረድኡ።
ኣባላት ኪዳን ኣብ ዝዀነት ሓንቲ ሃገር
ስግኣት ወራር ምስ ዘንጸላሉ፡ ናይ ምክልኻል
ተኽእሎታት ኣሐይልካ ምጽናሕ ኣገዳሲ
ከም ዝዀነ ነቲ ልምምድ ካብ ዘዋፍሩ
ኣዘዝቲ ሓቢሮም። ኣባል ናይቲ ኪዳን
ዝዀነት ኖርወይ እቲ ማሕበር ኣቓልቦ
ክህባን ኣብ መሬታ ልምምድ ከካይድን
ክትጽውዕ ምጽንሓ ይዝከር።

ኔቶ ገዚፍ ልምምድ ኲናት ጀሚሩ

ብኻልእ ሸነኽ ሩስያ፡ ኣብ ዝሓለፈ
ወርሒ ኣዝዩ ገዚፍ ዝተባህለ 300 ሽሕ
ወተሃደራት ዝተሳተፍዎ ተመሳሳሊ
ልምምድ ኲናት ኣካዪዳ ምንባራ ይዝከር።
ኣብቲ ሩስያ ዘካየደቶ ልምምድ ቻይናን
ሞንጎልያን ከም ዝተጸምበራ ምንጭታት
ብተወሳኺ ይሕብሩ።
ገለ ካብ ተቓወምቲ ሰልፍታት ኖርወይ

ፈረንሳ፡ ጠንቂ ስንክልና
ዕሸላት ትምርምር
ኣብ ፈረንሳ፡ ተርእዮ ብዘይ መሓውር
ዝውለዱ ቈልዑ ብምብዝሑ ብመንግስቲ
እታ ሃገር ዝተጸወዐ መጽናዕቲ ክካየድ
ተኣዚዙ ከም ዘሎ ኤኤፍፒ ሓቢሩ።
ኣቐድም ኣቢሉ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም
ዝነበረ ዝሕብሩ ምንጭታት፡ ኣብ ሓያሎ
ቈልዑ ዝተኻየደ መርመራ፡ ናይ ሓባር
ጠንቂ ስለ ዝሰኣነ ተዓጽዩ ከም ዝጸንሐ
የረድኡ።
እቲ ቀዳማይ መጽናዕቲ ምስ ተወደአ
‘ኣይን’ ኣብ ዝተባህለ ዞባ ብዘይ ሓደ ወይ
ክልተ መሓውር ዝተወልዱ 11 ዕሸላት ስለ
እተረኽቡ፡ እቲ ተቛሪጹ ዝጸንሐ መጽናዕቲ
ክጅመር ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ።
እቲ ቀዳማይ ዙርያ መርመራ ብዘይ ፍረ
ምስ ተቛረጸ፡ እዚ ኣብ ህጻናት ዝረአ ዘሎ
ስንክልና ከይነከየ ብምቕጻሉ ብማዕከናት
ዜናን ህዝብን መርመራ ክጅመር ጻውዒት
ይቐርብ ኣሎ።
ሚኒስተር ጥዕና ፈረንሳ ኣግኒስ ቡዚን፡
መጽናዕቲ ተወዲኡ ንጹር ውጽኢት ክሳብ

ዝርከብ ቅልጡፍ መደምደምታ ክወሃብ
ከምዘይከኣል ብምሕባር “ብሰንኪ ብከላ
ዝፍጠር ዘሎ ስንክልና ይኹን፡ ብሰንኪ
ዝበልዕዎ ወይ ዝሰትይዎ መግቢ ምዃኑ
ጌና ኣይተፈልጠን” ኢላ። ኣብ ዝቕጽል ጥሪ
ንጹር መደምደምታ ከምዝወሃብ ኣረዲኣ።
ኣብቲ ኣይን ዝተባህለ ዞባ ሰንኪሎም
ዝውለዱ ህጻናት ኩሎም ኣብ ናይ 17

ግና እቲ ብኔቶ ኣብ ሃገሮም ዝግበር
ልምምድ ንኻልኦት ሃገራት ስግኣት ስለ
ዝዀነ፡ ሰላም ብኸምዚ መፈራርሒ ከም
ዘይርከብ ይገልጹ። ኖርወይ ካብ ኔቶ
ወጺኣ ሓደ ናይ ሃገራት ስካንዲናቭያን
ወተሃደራዊ ማሕበር ኣብ ምፍጣር
ክትነጥፍ ዝመርጹ ፖለቲከኛታት
ኣለዉ።
ኪሎሜተር ሰንጣቒት ጸቢብ ቦታ ዝርከቡ
ብምዃኖም ሓደ ዓይነት ጠንቂ ክህሉ
ከምዝኽእል ይግመት። ኣብ ሕርሻታት
ዝንጸግ ጸረ-ባልዕ ካብቲ ዝጥርጠር ጠንቂ
ከምዝዀነ ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ
የረድእ።
ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ብዕድመ
ዝቀራረቡ ሓሙሽተ ግናዕ ኢድ ዘይብሎም
ህጻናት ክርከቡ እንከለዉ ብስክፍታ ክረአ
ከምዘለዎ ዘማርሩ ሰባት፡ እቲ መጽናዕቲ
ብቕልጡፍ ተኻዪዱ መግለጺ ክወሃበሉ
ከምዘለዎ ይገልጹ።

ኢጣልያ - መጠን ወሊድ ንምስሳን ጐስጓሳት ይካየድ
ኣብ ኢጣልያ ዘሎ ትሑት መጠን
ወሊድ ንምትብባዕ ሳልሳይ ቈልዓ
ንዝወልዳ ስድራቤታት ናጻ ናይ ሕርሻ
መሬት ክወሃበን ከም ዝግባእ ፡ተመሪጹ
ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ ጐስጓስ ምጅማሩ
ተሓቢሩ።
በዚ “ንቘልዓ- ብግራት” እናተባህለ
ዝጽዋዕ ዘሎ መተባብዒ ፕሮጀክት፡ ካብ
2019 ንደሓር ሳልሳይ ቈልዓ ንዝወልዱ
መጻምድቲ ዝወሃብ ናይ መንግስቲ ቦታ
ንዕስራ ዓመት ክጥቀሙሉ ከምዝኽእሉ
ተፈሊጡ ኣሎ።
ሰለስተን ልዕሊኡን ንዘለዉዋ ስድራቤት ኣብ ጥቓ እቲ ናይ ሕርሻ ስፍራ
ገዛ ክትሰርሕ ምስእትውጥን ካብ ወለድ
ናጻ ዝዀነ ክሳብ 200 ሽሕ ዩሮ ዝበጽሕ
ልቓሕ ከምዝወሃባ እቲ እማመ ይገልጽ።
ኣባል እዚ ሓድሽ መንግስቲ ዝዀነ
በዓል ስልጣን “ኢጣልያውያን ምውላድ
ገዲፎሞ እናተባህለ ይዝረብ ኣሎ። እዚ

ዕለት
2/11/18

ኩነታት ካብ ሕጂ ንንየው ክንቅይሮ
ይግባእ” ኢሉ።
ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝቢ ቈልዓ ናይ
ምውላድ ተኽእሎታቱ ኣብ ከተማ ካብ
ዝነብር ህዝቢ ስለ ዝበዝሕ፡ ክወልዱ
ዝደልዩ ሰባት ኣብ ገጠር ክነብሩሉ ዝኽእሉ
መነባባሮ ምጥጣሕ ከም ዝከኣል ሰብ መዚ
የረድኡ።

ኢጣልያ ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝተሓተ
መጠን ወሊድ ከምዘለዋ ዝሕብሩ ጸብጻባት፡
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 464 ሽሕ ቈልዑ
ጥራይ ከም እተወልዱ የረድኡ።
ነቲ እማመ ዝነቕፉ ወገናት፡ እቲ
ብልቓሕ ክዕደል ዝተመደበ ገንዘብ ኣብ
ክንክንን ህጻናትን ኣዴታትን፡ ኣብ ምምዕባል
ኣብያተ ትምህርቲን እንተዝውዕል ምሓሸ
ብምባል ርእይቶኦም ይህቡ።
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