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ገጽ 10
ሓድሽ ዓመትን
መብጽዓን

ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ፡ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም

ኣብ ሆላንድን ሪፓብሊክ ደቡብ
ሱዳንን
ዝነብሩ
ኤርትራውያን፡
ዝተፈላለየ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ
ኣሰላሲሎም።
ብመሰረት’ዚ፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ
ሕብረት ኤውሮጳ ኣቶ ነጋሲ ካሳ፡ ብ30

ታሓሳስ ንኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ፡
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርን መድረኻዊ
ሓላፍነት ዜጋታትን ሰሚናር ኣካዪዱ።
ኣምባሳደር
ነጋሲ፡
በብከባቢኡ
ዝርከባ ኤርትራውያን ማሕበረ-ኮማት፡
ውዳበታተን ብምሕያል ኣበርክቶአን

ኣብ መደባት መኸተ ልምዓት ከዕዝዛ
ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ካብ እዋን ሓርነታዊ
ቃልሲ ጀሚረን - ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት፡
ዜጋታት ኣብ ምውዳብን ምምእዛንን
ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝገበራ ህዝባውያን

ማሕበራት፡ ናይ “ጽንዓትን መኸተን”
ወረቐት ምስክር ተዋሂበን።
ብኻልእ ወገን፡ ውዳበታት ሃማደአን
መንእሰያት ህግደፍን ኣብ ሪፓብሊክ
ደቡብ ሱዳን፡ ብ29ን 30ን ታሕሳስ ነፍሲ-ወከፎም 2ይ ጉባኤ ኣብ ጁባ

ኣቃኒዖም። ሓደስቲ ኣካየድቲ ኣካላት
ድማ መሪጾም።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ’ታ ሃገር ኣቶ
የውሃንስ ተኽለሚካኤል፡ ውዳበ ሃማደኤ
- ናይ ወትሩ ኣበርክቶኡ ኣብ ሃገራዊ
መደባት ከዕዝዝ ኣዘኻኺሩ።

‘ድምጺ ሓፋሽ’ መበል 40 ዓመት ምምስራታ ጸምቢላ
‘ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ’፡ መበል
40 ዓመት ምምስራታ ትማሊ 3 ጥሪ
ጸምቢላ።
ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ህንጻ ሚኒስትሪ
ዜና - ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሃገር-

ስ/
ክ
ብ
ሮ
ም
ጸ
ሃ
የ

ሜድያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡
ነባራትን ሓደስትን ኣባላት፡ ከምኡ’ውን
ተኸታተልቲ ረድዮ ተረኺቦም
ነይሮም።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሬድዮ ኣቶ

ግርማይ በርሀ፡ ሬድዮ ድምጺ ሓፋሽ፡
ኣብ’ዚ ናይ 40 ዓመታት ኣገልግሎታ፡
ምስ ኩሉ ብድሆታት፡ ንሰማዕታ
- ሓቀኛን ውድዓውን ሓበሬታ
እናኣስነቐት፡ ሃገራዊ ቃልሲ ኣብ

ምዕዋት፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ምንጋስ፡
ባህላዊ ደረጃን ፖለቲካዊ ንቕሓትን
ህዝቢ ክብ ብምባል ተሳታፍነቱ ኣብ
ምዕዛዝ፡ ከምኡ’ውን ብውሁድ ቅኒት
ናብ ሓደ ራእይን ዕላማን ዝዓስለሉ

ኵነት ኣብ ምፍጣር፡ ዓቢን ኣብነታውን
ስራሕ ከም ዘሰላሰለት ገሊጹ።
ድምጺ ሓፋሽ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ፡
ድምጻ ብመንገዲ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ
ኣብ ዝሰፍሐ ክፋላት ዓለም ናብ ዝርከቡ
ዜጋታት ከተብጽሕ በቒዓ ከምዘላ
ዝጠቐሰ ኣቶ ግርማይ፡ ነቶም ካብ
ምምስራታ ክሳብ’ዚ ደረጃ ክትበጽሕ
ብተወፋይነት ዝሰርሑን ዝሰርሑ
ዘለዉን ኩሎም ብምምስጋን፡ ብፍላይ
መንእሰያት ኣባላታ ንዝበለጸ ውጽኢት
ብዝሓየለ ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ብምኽንያት
ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምምስራት
ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ ዝተዳለወት
መጽሔት ንተሳተፍቲ ክትዕደል
እንከላ፡ ጦብላሕታ ሰማዕቲ ድምጺ
ሓፋሽ ቀሪቡ።
ኣብ ባሕቲ ጥሪ 1979 ኣብ ፋሕ
- ሳሕል ዝተመስረተት ድምጺ
ሓፋሽ ኤርትራ፡ ብትሽዓተ ቋንቋታት
ብሄራትና - ማለት፡ ናራ፡ ሳሆ፡ ቢለን፡
ትግርኛ፡ ዓፈር፡ ኩናማ፡ ትግረ፡ ሕዳርብን
ዓረብን ኣገልግሎት ትህብ።
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ዘይዓርፍ ክርክር ኣብ ቀላይ ማላዊ
ተስፋኣለም የማነ
ቀላይ ማላዊ፡ ንሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ
(ማላዊ፡ ታንዛንያን ሞዛምቢክን) ዘዋስን
ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ እዩ። እዚ ኣስታት
29,600 ትርብዒት ኪሎ ሜተር
ስፍሓት ዘለዎ ቀላይ’ዚ፡ ብዕብየቱ ኣብ
ኣፍሪቃ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይስራዕ።
ብጥልቀቱ ድማ ካልኣይ ደረጃ
ይሕዝ። ቀላይ ማላዊ፡ ብትሕዝቶ
ዓሳ ኣዝዩ ሃብታም እዩ። ኣስታት
ሽሕ ዝዀኑ ዓሌታት ዓሳ ይርከቡዎ።
ከባቢ 168 ሽሕ ቶን ዝግመት ዓሳ
ኣብ ከርሱ ዓቚሩ ከም ዘሎ ድማ
ይግመት። ክንድ ዝዀነ፡ ኣስታት 10
ሚልዮን ዝግመቱ ዜጋታት ናይዘን
ሰለስተ ሃገራት፡ መነባብሮኦም ምሉእ
ብምሉእ ኣብኡ ዝተመርኰሰ ከም
ዝዀነ’ዩ ዝንገረሎም። ብፍላይ ነታ
ብድኽነትን ተመጽዋትነትን እትልለ
ማላዊ፡ ጐረሮ ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ።
ካብቲ 3.5 ሚልዮን ዝግመት ህዝባ፡
እቲ ከባቢ 1.5 ሚልዮን መነባብሮኡ
ኣብዚ ቀላይ ዝተሓጽረ እዩ። ዓሳ
ይምገበሉ፡ ጽሩይ ማይ ይሰትየሉ፡
ሕርሻ የልምዓሉ፡ ቱሪዝማዊ እቶት
ይረኽበሉ፡ ይጐዓዓዘሉ፡ ወዘተ.
እዚ ይዅን’ምበር፡ ልዕሊ ፍርቂ

ዘበን ኣቝጺሩ ዝርከብ - ኣብ መንጎ
ማላውን ታንዛንያን ዘሎ ክርክር ብዛዕባ
ዋንነት ናይዚ ቀላይ፡ ዜጋታት ክልተአን
ሃገራት ብፍላይ ድማ ዜጋታት ማላዊ፡
ነቲ ኣብኡ ዘሎ ጸጋታት ብኸምቲ
ዝድለ እናመዝመዙ መነባብሮኦም
ንኸየመሓይሹ ዕንቅፋት ኰይኑዎም
ኣሎ። ታንዛንያውያን፡ ነቲ ብሸነኾም
ዘሎ ቀላይ ‘ንያሳ’ ክብሉዎ ከለዉ፡ ደቂ
ማላዊ ድማ ‘ቀላይ ማላዊ’ ይብሉዎ ነቲ
ብወገኖም ዘሎ። ግዳ፡ ዓሳ ንምግፋፍ
ጀላቡኦም ሒዞም ዝወፍሩ ደቂ
ታንዛንያ ብማላዊ ክዝርዑ፡ ታንዛንያ
ድማ ኣብ ልዕሊ ገፈፍቲ ዓሳ ደቂ ማላዊ
ተመሳሳሊ ስጕምቲ ክትወስድ ምርኣይ
ልሙድ እዩ። ማላዊ፡ ብምሉኡ ክፋል’ቲ
ቀላይ (ብዘይካ’ቲ ብጽሒት ሞዛምቢክ
ዝዀነ ማያዊ ክፋል) ናታ ከም ዝዀነ
ክትምጉት እንከላ፡ ታንዛንያ ድማ ፍርቁ
እጀታኣ ከም ዝዀነ’ያ እትገልጽ።
ክልተአን ሃገራት፡ ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ
መገዲ ንምፍታሕ ተደጋጋሚ ርክባት
ኣካዪደን ከብቅዓ ክሰማምዓ ኣይከኣላን።
ብድሕሪ’ዚ እውን ንገለ መራሕቲ
ኣፍሪቃ መንጎኛ ጌረን ብተደጋጋሚ
ዝርርብ ኣካይደን። ኵሉ ዝርርባት ግን

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

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

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

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም
ልድያ ሱልጣን

ፈሺሉ። በዚ ተስፋ ዝቘረጸት ማላዊ፡
ነቲ ጉዳይ ናብቲ ኣብ ከተማ ዘ-ሄግ ኔዘርላንድስ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ቤት
ፍርዲ ከተቕርቦ ምዃና ንታንዛንያ
ተጠንቅቓ ኣላ። ብዙሓት ናይ ሕጊ
ክኢላታት ግን፡ ኣህጉራዊ ቤት-ፍርዲ
ነቲ ናይ ቀደም ካርታ ተወኪሱ
ክፈርድ እንተዀይኑ፡ ነቲ ማላዊ
ትሓተሉ ዘላ ማያዊ ኣካል ብምሉኡ
ንታንዛንያ ክህባ ስለ ዝኽእል፡ እቲ
ጉዳይ ክልተአን ሃገራት ብምርድዳእ
ንምፍታሑ እንተ ዝጽዕራ ምሓሸን
ዝብል ርእይቶ’ዮም ዝህቡሉ ዘለዉ።
ሰነዳት ከም ዘመልክትዎ፡ ጠንቂ
ናይዚ ኣብ መንጎ ክልተአን ሃገራት
ን55 ዓመት ዝቐጸለ ክርክር፡
ብሪጣንያን ጀርመንን እየን። እዘን
ኤውሮጳውያን ሃገራት፡ ቅድሚ ሓደ
ዘበን ነቲ ከባቢ ተማሲሐን ግዝኣተን
ምስ ገበራኦ (ጀርመን ንታንዛንያ፡
ዓባይ ብሪጣንያ ድማ ንማላዊ ምስ
ተቘጻጸራ)፡ ኣብ 1980 ሓደ ውዕል
ከቲመን። ቀንዲ ትሕዝቶ ናይቲ
ውዕል፡ ዶብ ማላዊ ክሳብ ጫፍ
(ደንደስ) ናይቲ ቀላይ ክበጽሕ ዝብል
እዩ ነይሩ። በዚ መሰረት፡ ክሳብ
ክልተአን ሃገራት ናጽነተን ዝወጻ፡
ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ቀላይ ከም ኣካል
ማላዊ ጌራ ተመሓድሮ ኔራ። ኣብ
1960ታት ናጽነተን ምስ ረኸባ ግን፡
ታንዛንያ በቲ ገዛኢታ ዝኸተመትሉ
ውዕል ክትሰማማዕ ኣይከኣለትን።
እቲ ውዕል፡ እዋኑ ዘሕለፈን ዳግም
ምምሕያሽ ዘድልዮን ከም ዝዀነ
ብምግላጽ ነጺጋቶ። ቦኽሪ መራሒኣ
ጁልየስ ንይረረ፡ “ኣብዚ ሕጂ እዋን
ብዛዕባ’ቲ ዶብ ዝምልከት ዝዀነ
ምጥርጣር የብልናን - ካብ ቀላይ
ንያሳ ንጣብ’ውን ትኹን ንማላዊ ከም
ዘይትብጽሓ ኣዳዕዲዕና ክንፈልጥ
ክኢልና ኣለና፡” ብምባል፡ ታንዛንያ
ነቲ ጉዳይ ፈጺማ ከም ዘይትድቅሰሉ
ኣጠንቂቑ።
ማላዊ፡ ምስ ሞዛምቢክ’ውን ብዋንነት
ናይቲ ቀላይ ንሓያለ ዓመታት
ተኸራኺራ ነይራ እያ። እንተዀነ፡
ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ መንጎአን
ሽምግልና ብምእታው ከተረዳድአን
ክኢላ - እቲ ጉዳይ ብዕርቂ ደቂሱ።
ዓባይ ብሪጣንያ፡ ስለምንታይ ሕጂኸ
ንማላዊ ምስ ታንዛንያ ክትዓርቃ
ዘይፈተነት ንብዙሓት ወገናት
ዘተሓሳስብ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ገለ
ወገናት፡ “እታ ሃገር ክትዓርቀን ስለ
ዘይደለየት እያ ትም ኢላ ትዕዘበን
ዘላ” በሃልቲ እዮም። ማላዊ፡ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ንእሽቶይ ሃገር
ብምዃና ከም ምኽንያት ተጠቒማ፡
“ታንዛንያ ካልኦት ክልተ ዓበይቲ
ቀላያትን ኣፍ-ደገ ባሕርን ዘለዋ
ዓባይ ሃገር ስለ ዝዀነት፡ ኣብ ቀላይ
ማላዊ ክትጫረተኒ ኣየምሕረላን እዩ፡”
ዘስምዕ ጥርዓን’ውን ተቕርብ እያ።
ማላዊ፡ ብመሰረት’ቲ ቅድሚ ሓደ
ዘበን ኣብ መንጎ ዓባይ ብሪጣንያን
ጀርመንን ዝተኸተመ ውዕል፡
ታንዛንያ ኣብቲ ቀላይ ዝዀነ እጀታ
ከም ዘይብላ’ያ ትምጉት ዘላ። እዚ
ማለት ከኣ፡ ዶባታ ነቲ ቀላይ ተሳጊሩ
ክሳብ ደንደስ ከም ዝበጽሕ ትገልጽ።
ነዚ ዘረድእ በተን ገዛእቲ ሃገራት

ዝተሳእለ ካርታታት ከም ዘለዋ’ውን
ወሲኻ ትሕብር። ታንዛንያ ብወገና፡
እቲ ናይ ገዛእቲ ካርታታት ንሓድሕዱ
ዝዋቓዕ በበይኑ ከም ዝዀነ ብምግላጽ፡
ጉዳይ ዋንነት ቀላይ ማላዊ በቲ
ልሙድ ኣህጉራዊ ሕጊ ክርአ ከም
ዘለዎ ትምጉት። ብኡ ክርአ እንተ
ኽኢሉ፡ እቲ ዶብ ነቲ ቀላይ ብማዕረ
ኣብ ክልተ ጨዲዱ ክሓልፍ ምዃኑ
ተመልክት። እዚ ከኣ፡ ፍርቂ ክፋል
ናይቲ ቀላይ ብጽሒታ ምዃኑ’ዩ
ዘረጋግጸላ። ብዙሓት ኣብ ኣህጉራዊ
ሕጊ ኣፍልጦ ዘለዎም ምሁራት’ውን
ምስ ታንዛንያ ይሰማምዑ እዮም። እዞም
ወገናት እዚኣቶም፡ ነቲ ኣብ መንጎ
ፈረንሳን ስዊዘርላንድን ዘሎ ቀላይ ጀነቫ፡
ኣብ መንጎ ካናዳን ሕ.መ.ኣመሪካን
ዝርከብ ዓቢይ ቀላይ (Great Lake)፡
ኣብ መንጎ ናይጀርያ፡ ጫድ፡ ካሜሩንን
ኒጀርን ዝርከብ ቀላይ ጫድ፡ ወዘተ.
ከም ኣብነት ብምቕራብ ከኣ፡ መጐተ
ታንዛንያ ቅኑዕ ከም ዝዀነ ርእይቶኦም
ይህቡሉ። ንሳቶም ከም ዝብሉዎ፡ እዘን
ዝተጠቕሳ ሃገራት ኣብቶም ቀላያት
ማዕረ ዋንነት ኣለወን። እዚ ከኣ፡
ንኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ብምግባር

ፍርቂ-ፍርቂ ጌረን ስለ ዝሓንጸጻኦ እዩ።
ቀላይ ማላዊ፡ ብዕቑር ነዳዲ ዘይትን
ባህርያዊ ጋዝን ኣዝዩ ሃብታም ምዃኑ
ምስ ተፈልጠ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተአን
ሃገራት ዝነበረ ክርክር መሊሱ’ዩ
ነዳዲ ከስኪሱሉ። ኣብ 2011፡ ማላዊ
ኣብቲ ማያዊ ኣካል ዕደና ነዳድን
ባህርያዊ ጋዝን ከካይዳ ንኽልተ ናይ
ብሪጣንያ ኩባንያታት ፍቓድ ምስ
ሃበት፡ ካብ ታንዛንያ ተሪር ተቓውሞ
ገጢሙዋ። ታንዛንያ፡ እቲ ዝተዋህበ
ፍቓድ ክስረዝ ድሕሪ ምሕታት፡ እታ
ሃገር ነዚ ዕሽሽ ኢላ ኣብቲ ኣከራኻሪ
ቀላይ ዕደና ነዳዲ ከተካይድ ምስ
እትፍትን፡ ክሳብ ወተሃደራዊ ግብረመልሲ ክትህበሉ ክትግደድ ምዃና
ኣጠንቂቓ። እዚ ይዅን’ምበር፡ ማላዊ
እቲ ተረኺቡ ዘሎ ዕቑር ባህርያዊ
ሃብቲ ኣብ ዕብየት ቁጠባኣ ዝህሉዎ
ገዚፍ ኣበርክቶ ብምግንዛብ፡ ሕጂ’ውን
ተቓውሞ ታንዛንያ ብዘየገድስ ዕደና
ክትጅምር ምዃና ትገልጽ ኣላ። እዚ
ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ወይ ብመገዲ
ኣህጉራዊ ቤት-ፍርዲ ክዓርፍ እንተ
ዘይክኢሉ፡ ንኽልተአን ሃገራት ናብ
ኲናት ከምርሐን ተኽእሎ ኣሎ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12:50
13:30
13:40
15:30
18: 50
19:30
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ዶክመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ደ/ደ/ሓደ ልቢ
ዜና ዓረብ
ሄሎ ደባይዋ ብቐጥታ
ሞዛይክ
ፍሉይ መደብ
ተኸታታሊት ፊልም መንቐብ(13)
ዜና ትግረ
ቴራብ/ገለብ ደሓን
ዜና ትግርኛ
ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ
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ሱሌማን ኣሕመድ
ዓቐን ልቢ ናይ ሓደ ሰብ ብገምጋም ክንዲ
ዝተዓምኰ ዓቐን ኢድ እዩ። ልቢ ኣርባዕተ ክፍልታት
ኣለዋ። እቲ ክልተ የማናይ ክፋል ናብ ሳንቡእ ደም
ዝጭንጉዕ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ክልተ ጸጋማይ ክፋል
ድማ ኣብ ሳንቡእ ተጻርዩ ንዝመጸ ደም ይቕበል። ናብ
ኩሉ ክፍሊ ሰብነት ድማ ይዝርግሕ። እዚ ንጥፈታት
ንምክያድ ናይ ምጭባጥን ምዝርጋሕን ባህርያት
ብዘለዎም ዋህዮታት ልብን ካልኦት ዋህዮታት
ወሃብቲ ደገፍ ዝኾኑ ኣካላትን ኣብ ስራሕ ክጽመዱ
ግድን ይኸውን።
ዋህዮታት ልቢ ንዕኦም ተባሂሎም ብዝተዘርግሑ
ፍሉያት ሰራውር ደም - ማለት ኮሮናሪ ኣርተሪ
(coronary artery) - ኣብ ንቡር ንጥፈታቶም
ንዘድልዮም ጸዓትን ንመቃጸሊኡ ዝኸውን ኦክስጅንን
ይረኽቡ። እቶም ዋህዮታት ነዚ መሰረታዊ ጠለቦም
ብቐሊሉ ክረኽቡዎ ምስ ዘይክእሉ ግና ንቡር ንጥፈታት
ልቢ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይግደድ። ዋህዮታት ልቢ
ተጻዋርነቶም ንኦክስጅንን ጸዓትን ኣዝዩ ትሑት ስለ
ዝኾነ ቀልጢፎም ይሞቱ - ከምኡ ምስ ዝኸውን ድማ
ንዝተፈላለዩ ሕማማት ልብን ሞትን ንቃላዕ።
ሓደ ካብ ኮሮናሪ ኣርተሪ ናብ ልቢ ደም ዝቕርብ
ሻምብቆ ምስ ዝዕጾ፡ ወቕዒ ልቢ የጋጥም። ብምርጋእ
ደም ኣብ ሻምብቆ ዘጋጥም ወቕዒ ልቢ ድማ
ኮሮናሪ ትሮምቦሲስ (coronary thrombosis) ተባሂሉ
ይጽዋዕ። ኣብ ግዜ ወቕዒ ልቢ፡ ገለ ክፋል ጭዋዳታት
ልቢ ዋሕዲ ዋሕዚ ደም ስለ ዘጋጥሞም ብቕጽበት
ይሞቱ/ ይለምሱ።
ብሰንኪ ሕማም ልቢ ኣብ ኣፍ ልቢ ዘጋጥም ቃንዛ
‘ኣንጃይና ፔክቶሪስ (angina pectoris) ይበሃል። ልቢ
ዘድሊ ጠለብ ንምቕራብ እኹል ኦክስጅን ትረክብ
ከም ዘየላ ዘርኢ ምልክት እዩ። እዚ ጸገም ጥዕና ልቢ’ዚ
ኣብ ክልቲኡ ጾታ ዝርአ’ኳ ይኹን’ምበር፡ ኣስታት 70
ሚእታዊት ግዳያት ናይዚ ጸገም ደቂ ተባዕትዮ እዮም።
ብዕድመ ክርአ እንከሎ ድማ ልዕሊ 80 ሚእታዊት
በዚ ጸገም’ዚ ህይወቶም ዝስእኑ ሽማግለታት እዮም።
ምልክታት ናይዚ ጥዕናዊ ጸገም ልቢ’ዚ ብቐሊሉ
ክትርድኦ ወይ ከተንብቦ ኣጸጋሚ እዩ። ኣብ ኣፍ
ልቢ ከቢድ ናይ ምእሳር ስምዒት ምስትብሃል፡ ከቢድ
ጸቕጢ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ሓኸለን መንኩብን፡
ቃንዛ ክሳድ፡ ኢድን ዓንዲ ሕቖን ገለ ካብ ምልክታቱ
እዮም።
‘ኣንጃይና ፔክቶሪስ’ ምስ ዝኽሰት እቲ ዝፍጠር
ቃንዛ ካብ 5 ክሳብ 30 ደቓይቕ ምስ ዝኸውን
ብኣካላዊ ዕረፍቲ - ኣብ ትሕቲ መልሓስ ቀርቂርካ
ብዝምጸ ‘ግሪስሪን ትራይፐትረት’ ብዝተባህለ መድሃኒት
ክፍወስ ይከኣል። ብኸምዚ እቲ ቃንዛ ምስ ዝሃድእ
ግዝያዊ ምጉንዳብ ቀረብ ዋህዮታት ልቢ ምዃኑ
ክረጋገጽ ይከኣል።
ህርመት ልቢ ንምቁጽጻር ዝሕግዝ ኤለክትሪካዊ
ቲምታ ናይ ልቢ ምስ ዝርበሽ፡ ልቢ ቀልጢፋ
ክትወቅዕ፡ ወይ ክትዝሕል ወይ’ውን ዘይንቡር
ህርመት ክተካይድ ትኽእል። እዚ ጸገም’ዚ ኣሪትሚያ
(arrhythmia) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ምልክታቱ ድማ ካብ
ዘይምቹእነት ኣብ ከባቢ ኣፍ ልቢ ክሳብ ዕግርግርን
ቃንዛ ኣካላትን ይዝርጋሕ።
ሃንደበት ጥልመት ልቢ ካርዲያክ ኣረስት (cardiac
arrest) ይበሃል። እዚ ልቢ ደም ንምጭንጓዕ ኣብ
እተርእዮ ህርመት ዘይንቡር መልክዕ ምስ እትሕዝ
ዘጋጥም ጸገም ክኸውን ይኽእል።
ኣስተብህል! ኩሎም ሕማማትን ወቕዕን ልቢ
ኣይኮኑን ኣብ ኣፍልቢ ቃንዛ ዝፈጥሩ። ብፍላይ ግዳያት
ናይዚ ጸገም’ዚ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ምልክታት
እየን ዘርእያ። ሕጽረት እስትንፋስ፡ ምስልካይ፡ ድኻም
ሰብነት፡ ቀጻሊ ረሃጽ፡ ምድንዛዝን ዕግርግርን’ውን ገለ
ካብቶም ምልክታቱ እዮም። ምልክታት ናይ ጸገማት
ልቢ ምስ እተስተብህል ተቐላጢፍካ ናብ ሕክምና
ምኻድ እቲ ዝበለጸ መፍትሒ እዩ።
ኣብ ግዜ መጥቃዕቲ ልቢ፡ ወቕዒ ወይ ካርዲያክ
ኣረስት ክትገብሮ ዝግባኣካ ህጹጽ ረድኤት፡ ብዓቐን

ሕማም ልቢን ወቕዒን

በጽሒ ዝወሃብ (325 ሚሊ ግራም) መድሃኒት
ኣስፕሪን ክትወስድ ክኢላታት ይመኸሩ። ኣስፕሪን
ንምርጋእ ደም ናይ ምክልኻል ባህሪ ዘለዎ ዓይነት
መድሃኒት እዩ።
ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማም ልቢ ንምክልኻል፦
= ትወስዶ ዓቐን ስብሕን ኮሌስትሮልን ምጉዳል።
መዓልታዊ ካብ እንወስዶ ዓቐን መግቢ ልዕሊ 20
ሚእታዊት ስብሕን ኮሌስትሮልን ክኸውን ከም
ዘይብሉ ክኢላታት የመልክቱ።

= ትወስዶ ዓቐን ጽሕጊ (fiber) ምውሳኽ።
ጽሕጊ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላትና ንዝርከቡ ዝተኸዘኑ
ኮሌስትሮል ናይ ምጽራይ ልዑል ዓቕሚ እዩ ዘለዎ።
ምፍራይ ናይ ፕሮቲን ኣብ ኣካላትና ዘገምታዊ ከም
ዝኸውን ስለ ዝገብሮ’ውን ኣብ ሻምብቆታት ክፍጠር
ካብ ዝኽእል ምርጋእ ደም ይከላኸል። ብጽሕጊ
ዝሃብተሙ መግብታት ምውሳድ ቀልጢፍካ ጽጋብ
ከም ዝስመዓካ ስለ ዝገብር’ውን ልዕሊ ዓቐን መግቢ
ከይትወስድን ከይትኽስዕን ክከላኸለልካ ይኽእል።

ኣብ መዓልቲ ክንወስዶ ዝግበኣና ካብ 25 ክሳብ 40
ግራም ጽሕጊ ንኽንረክብ፡ ኣመጋግባና ኣብ ጥረታት፡
ፍሩታታትን ኣሕምልትን ክዛዙ ይምረጽ።
= ትወስዶ ዓቐን ጨው ምጉዳል፡ ዓቐን ፖታሽዩም
ድማ ምውሳኽ። ኣብ መዓልቲ ክንወስዶ ዝግበኣና
ዓቐን ጨው 2300 ሚሊ ግራም ክኸውን ይግባእ።
እቶም ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ሕማም ልቢ ዝርከቡ
ሰባትን ሽማግለታትን ድማ ክወስዱዎ ዝግብኦም ዓቐን
ጨው ትሕቲ 1500 ሚሊ ግራም ክኸውን ይምረጽ።
ነዚ ንምቁጽጻር ሓድሽ መግቢ ክንወስድ፡ ዝተዓሸጉ
መግብታት ካብ ምምጋብ ክንቁጠብ ይግባእ።
እኹል ፖታሽዩም ምውሳድ ጸቕጢ ደም
ንምቁጽጻር ሓጋዚ እዩ። ከም ስፒናቺ ዝኣመሰሉ
ቆጻላት ኣሕምልቲ፡ ድንሽ፡ ባናና፡ ኮሚደረ ወዘተ
ልዑል ትሕዝቶ ፖታሽዩም ካብ ዘለዎም መግብታት
እዮም።
= ትወስዶ ዓቐን ኣልኮል ምጉዳል። ኣልኮል
ብመጠኑ ምውሳድ ኣብ ኣካላትና ንዝርከብ ዘይተደልየ
ስብሒ ከቃጽለልና ከም ዝኽእል ይግለጽ’ኳ እንተኾነ፡
ዓቐኑ ምስ ዝበዝሕ ግና ንዝተፈላለዩ ሕማማት ልቢ
ከም ዘቃልዕ ክኢላታት የመልክቱ።
= ተኸታታሊ ምውስዋስ ኣካላት ምክያድ። ኣብ
መዓልቲ ካብ 30 ክሳብ 60 ደቓይቕ ብእግሪ ምጉዓዝ
ሓደ ካብቲ ዝበለጸ ዓይነታት ምውስዋስ ኣካላት ምዃኑ
ክኢላታት ይሰማምዑሉ።
= ምትካኽ ሽጋራ ምቁራጽ። ምስ ቀዳሞት ዝስራዕ
ካብ ጠንቂ ዝተፈላለዩ ሕማማት ልቢ ምትካኽ ሽጋራ
እዩ።

ምንጪ፦ Health line

ማሕበራዊ ብቕዓት ንጥዕና ኣእምሮ
ልዑል ማሕበራዊ ብቕዓት (social skill)
ዘለዎ ሰብ፡ ምስ ሰባት ኣብ ምርድዳእን ዝምድና
ኣብ ምምስራትን ጸገም የብሉን። ሕጉስን ባህታ
(enjoyable)ን ዘለዎ ህይወትን ክትነብር እተደሊኻ
ልዑል ማሕበራዊ ብቕዓት ክህልወካ ከም ዘለዎ’ዮም
ሓካይም ስነ-ኣእምሮ ዝመኽሩ። ማሕበራዊ ብቕዓትን
ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ
ድማ የመልክቱ። ጥዕና ዘለዎ ማሕበራዊ ዝምድና
እናሃለዎ ዝኸደ ሰብ መጠን ሓጎስ ዝመልኦ ህይወት
እናሃለዎ ክኸይድ ንቡር እዩ። ማሕበራዊ ብቕዓትካ
ልዑል እንተኾይኑ፡ ብቑዕ ርእሰ ተኣማንነት (selfesteem) ክህልወካ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ልዑል
ማሕበራዊ ብቕዓትን ርእሰ ተኣማንነትን ዘለዎ ሰብ
ድማ ካብ ወጥርን ኣእምሮኣዊ ነውጽን ብተዛማዲ ከም
ዘይጥቃዕ ይንገር። ማሕበራዊ ብቕዓት ኣብ ጥዕናና
ብሓፈሽኡ ድማ ህይወትና እዝን ካልእን ኣገዳስነት
ካብ ሃለዎ’ምበኣር፡ ባህርያዊ ለውጢ ብምክያድ
ክነማዕብሎ ከም ዝከኣል’ዮም ክኢላታት ዝምዕዱ።
1. ብንእሽቶ ጀምር፦ ኣዝዩ ከቢድን ልዕሊ
ዓቕምኻን ዝኾኑ ነገራት ክትሰርሕ ኣይትፈትን።
ኩሉ ግዜ ብንእሽቶ ጀምር። ዝኾነ ስራሕ ክትዓዪ ምስ
ሰባት ኣብ እትራኸበሉ እዋን እቲ ፈለማ ክትገብሮ
ዝግበኣካ ንኡስ ብቕዓት፡ ትሕትና ምህላው እዩ።
ፍሕሹው ኩን፡ ከም “የቐነየለይ፡ ይቕረታ” ዝብሉ
ትሕትና ዘንጸባርቑ ቓላት’ውን ተጠቐም። ምስ
ሰባት ኣብ እትራኸበሉ እዋን’ውን እተካይዶ ዝርርብ
ኣዝዩ ሓጺርን ገላጽን ክኸውን ይግባእ። እተካይዶ
ዝርርብ ንእሽቶን ሓጺርን ምስ ዝኸውን ልዑል ርእሰ
ተኣማንነት ክህልወካ ይሕግዘካ እዩ።
2 ርእሰ ተኣማንነት ይሃልኻ፦ ምስ ሰባት ክትቀርብ
እንከለኻ ብዝተኻእለ መጠን ርእሰ-ተኣማንነትካ
ኣሐዪልካ ክትቀርብ ይግባእ። ጭንቀት (anxiety)
ኣይሃልኻ፡ ኩሉ ግዜ ድሕሪት እዩ ዝመልሰካ። ኣካላትካ
ብፍርሒ ከይተወረን ስምዒትካ ከይተተንከፈን፡

ብድፍረት ዝርርብ ከተካይድ ፈትን። እተካይዶ
ዝርርብ ወይ እትህቦ መግለጺ መወዳእታ ዘይብሉ
ወይ ነዊሕ ክኸውን የብሉን። በዚ ድማ ርእሰ
ተኣማንነት ከተማዕብል ትኽእል ኢኻ።
3 ሰማዒ ኩን፦ ምሳኻ ንዝዘራረቡ ዘለዉ ሰባት ጽን
ኢልካ ክትሰምዖም ፈትን። እንታይ ይበሃል ከም ዘሎ
ጽን ኢልካ እንተሰሚዕካን እንተተረዲእካዮን ጥራሕ
ኢኻ ነቲ ተላዒሉ ዘሎ ኣርእስቲ ከተሰንዮን ብቑዕ
ሓሳባት ክትህብን እትኽእል። እዚ ቀሊል ዝመስል’ኳ
እንተኾነ፡ ብዙሓት ሰባት ንሳቶም ጥራይ ክዛረቡ ስለ
ዝደልዩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ኣድህቦ ክህልዎም
ኣይርአን እዩ። ስለዚ ሰማዒ ምዃን ብዙሕ ጥቕሚ
ከም ዘለዎ ክትዝንግዕ ኣይግባእን።
4 ክፉት ሓንጎል ይሃልኻ፦ ብግቡእ ሰማዒ ዄንካ
ብዛዕባ ነገራት እኹል መረዳእታ ንኸይትረክብ
ዝዕንቅጽ ሓደ፡ ክፉት ሓንጎል ዘይምግባር እዩ።
ሰነፍ ወይ ሓንጎል ዘይብሉ ዝበሃል ሰብ ከም ዘየሎ
ክንግንዘብ ይግባእ። ኣብ መጠነ ብልሒ ደቂ ሰብ ሓደ
ካብቲ ካልእ ዝበለጸ ዝኸውን ክፉት ሓንጎል ስለ ዝገበረ
ጥራሕ እዩ። “ክርደኣኒ ኣይክእልን እዩ፡ ኣነ ሓንጎል
የብለይን” ክንብል የብልናን። ከምኡ ሓሲብና ሰባት
ዝብሉዎ ኩሉ ብግቡእ ከይተረደኣና ክንቀበሎ’ውን

የብልናን። ሓደ ነገር እትቕበሎ ክሳብ ዝኣመንካሉ
ጥራሕ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ዘይኣመንካሉ ነጥቢ
ግና ሓሳባትካ ከተፍስስን ክትካታዕን ግቡእካ ምዃኑ
ኣይትዘንግዕ።
5 ምስ ኩሉ ተመሓዛዊ ኩን፦ ፍሕሹው ገጽ
ምውናን ሓያሎ ኣዕሩኽ ክተጥሪ’ዩ ዝሕግዘካ። ሓያሎ
ኣዕሩኽ ምውናን ድማ ኣብ ጽቡቕካን ሕማቕካን
ዝካፈሉ ሓያሎ ሰባት ትውንን ከም ዘለኻ ክትፈልጥ
ኣለካ። ምስኦም ተራኺብካ ብእተካይዶ ዝርርባት ድማ
ሰፊሕ ሓሳብን ብቕዓትን ዘለዎ ኣእምሮ ክትውንን
ትኽእል ኢኻ።
6 እዋናዊ ኩን፦ ቀጻሊ ማዕከናት ዜና ምክትታልን
ጋዜጣታትን መጽሄታትን ምንባብን ሓያል ፍልጠት
ከተኻዕብትን መዛረቢ ዝኸውን ኣርእስቲ ክትረክብን
የኽእለካ እዩ።
7. ልምምድ ምዝውታር፦ ማሕበራዊ ብቕዓት
ቀጻሊ ብእነካይዶ ልምምዳት እዩ ዝምዕብል። ማሕበራዊ
ብቕዓትካ እትለማመደሉ ግዜ ይሃልኻ። ኩሉ ግዜ
ምስ ሓድሽ ሰብ ክትህሉ የብልካን። ምስቲ ኣቐዲምካ
ዝተላለኻዮ ሰብ ጥቡቕ ዝምድናን ዕርክነትን ክሳብ
ዘይመሰረትካ ሓድሽ ሰብ ክትላለ የብልካን።
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ኣንክሮ

ህዝብታትን ባህልታቶምን

ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት
ሰለስቲኦም ኣዕሩኽ፡ ጄምስ ዋርሶ፡
ኣብርሃምን ሂመርሶንን ኣብ ከተማ
ዋርዊክሻየር ዓዲ እንግሊዝ፡ ኣብ ሓደ
ቤት-መስተ ክዘናግዑ ድሕሪ ምምሳይ
ናብ ቤቶም ነቐሉ። ኣብ መንገዲ
እንከለዉ፡ እቲ ቅድም ንፉዕ ጐያያይ
ዝነበረ ጄምስ፡ ነቶም ክልተ ኣዕሩኹ
“ኣነ ካብ ሚኒንግቶን ናብ ኮቪንተሪ
ከየዕረፍኩ ክጐዓዝ እኽእል’የ” በሎም።
ኣብርሃም “ኪድ ሰኽራም፡ ከመይ
ኢልካ ኢኻ ን60 ኪ/ሜ ከየዕረፍካ
ትኸዶ” በሎ። እታ ‘ሰኽራም’ ትብል
ቃል ንጄምስ ስለ ዘርሰነቶ፡ ምስ’ቶም
ክልተ ኣዕሩኹ ብ300 ፓውንድ
ሓደ ውርርድ ገበረ። ንሱ ቅድሚኦም
ክጐዓዝን፡ ንሶም ድማ ኣብ’ታ ብፈረስ
እትጉተት ሰረገላ ተጻዒኖም ደድሕሪኡ
ክስዕቡን።
ጄምስ፡ ነተን ቀዳሞት ኣርባዕተ ኪሎ
ሜተራት እናተዋዘየ ከደን። ሃንደበት
ግን ተዓንቂፉ ወደቐ። ኣዕሩኽቱ
እናሰሓቑ ከልዕሉዎ ምስ ወረዱ ድማ፡
ኣብ ቦታኡ ኣይጸንሐን። ካብ ልዕሊኦም
ከኣ፡ “ይወስዱኒ ኣለዉ” ዝብል መሪር
ናይ ርድኡኒ ኣውያት ጄምስ ሰምዑ።

ተሓቢሮም ናብ’ቲ ቦታ ዝመጹ
ኣባላት ፖሊስ፡ ነቲ ጄምስ ዝወደቐሉ
ቦታን ከባቢኡን፡ ንሰሙን መመላእታ
ኣጸቢቖም ፈቲሾምዎ’ዮም፡ ዝኾነ ኣሰር
ግን ኣይረኸቡን። እቲ ጽርግያ’ውን
ናይ ጉድጓድ ምልክት ኣይነበሮን።
ኣኻውሕ ስቶንሃንግ፡ ኣብ ጐላጉል
ሰልዝፐሪ ዝርከብ ልዕሊ ኣርባዕተ ሽሕ
ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ጥንታዊ ናይ
ዓዲ እንግሊዝ ቦታ’ዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ
ነሓሰ፡ ብብዙሓት ኣመንቲ “ሂፖ”
ዝንገድ ቦታ ድማ’ዩ። ኣብ 1971
ዓ.ም፡ ሓሙሽተ ኣባላት “ሂፖ” ኣብ
ማእከል’ዞም ኣኻውሕ ቴንዳ ብምትካል፡
ሓዊ ኣጒዶም ምሉእ ለይቲ ሙዚቃ
ክጻወቱን መስተ ክሰትዩን ሓዲሮም።
ልክዕ ስዓት 2፡00 ወጋሕታ፡ ብህቦብላን
በርቅን ዝተሰነየ ዝናብ ክዘንብ ጀመረ።
ፊት ናይ’ታ ቴንዳ ድማ፡ ናይ’ቲ ቦታ
ዋርድያን፡ ክልተ ኣባላት ፖሊስን ኣብ
መኪናኦም ብምዃን የዕቂሎም ነበሩ።

ንሳቶም ድሒሮም ከም ዝገለጹዎ
ድማ፡ “እቲ በርቂ ኣብ’ቶም ኣኻውሕ
ምስ ዓለበ፡ እቲ ቦታ ብሰመያዊ ሕብሪ
ተሸፊኑ። ሽዑ ካብ’ታ ቴንዳ ድምጺ
ኣውያት ክንሰምዕ ጀሚርና። እቶም
ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ብበርቂ ተሃሪሞም
ኣለዉ ዝብል ግምት ስለ ዝሓደረና
ድማ፡ ክንረድኦም ተጓየና። ኣብ’ታ
ቴንዳ ምስ በጻሕና ግና፡ ናይ ዝቖሰለ
ይኹን ዝሞተ ሰብ ኣሰር ኣይረኸብናን።
ብጀካ’ታ ዳሕረዋይ ክፋላ ትነድድ
ዝነበረት ቴንዳ” ብምባል፡ እቶም
ሓሙሽተ ሰባት ሃንደበት ከም ዝተሰወሩ
መስኪሮም።
ጃክሰን ራይት ምስ በዓልቲ
ቤቱ ማርታ፡ ካብ ኒው ጀርሲ ናብ
ኒውዮርክ ብመኪናኦም ይጐዓዙ
ነበሩ። ነቲ ኣብ ትሕቲ ፈለግ ‘ሄድሶን’
ዝተሰርሐ ገለርያ ሊንኮልን ምስ ሰገሩ፡
ጃክሰን ነታ መኪና ደው ብምባል፡
ኣብ ቬትሮኣ ዝነበረ ዛዕዛዕታ ክጸርግ
ወረደ። ንሱ ብቕድሚት፡ በዓልቲ ቤቱ
ድማ ነቲ ዳሕረዋይ ቬትሮ ክትጸርግ
ተጠውየት። ጃክሰን ምስ በዓልቲ ቤቱ
እናተዋዘየ ነቲ ቬትሮ ጸረጎ። ድሕሪ

ገለ ካልኢት ናብኣ ምስ ጠመተ ግን፡
ኣብ ቦታኣ ኣይጸንሐትን። ኣብ’ቲ ናይ
ክልተ ኪ/ሜ ንውሓት ዝነበሮ ገለርያ
ብዓይኑ ምስ ኮለለ’ውን፡ ኣይረኸባን።
ንሳ ክትሕባኣሉ እትኽእል ቦታን ግዜን
ኣይነበራን። ኣባላት ፖሊስ ኤፍ ቢ
ኣይ ነተን ኣብ’ቲ ገለርያ ተተኺለን
ዘለዋ ካሜራታት ምስ ፈተሹ፡ ማርታ
ንድሕሪት ክትጥወን፡ ነቲ ቬትሮ
ክትጸርግ እንከላን ዝሕብር ተንቀሳቓሲ
ስእሊ ተዓዘቡ። ምስላ ግን ሃንደበት
ካብ ዓይኒ’ታ ካሜራ ተሰዊሩ’ዩ። ሓባሪ
ግዜ ናይ’ታ ካሜራ፡ ካብ’ታ መወዳእታ
ዝተሳእለታ ስእልን፡ ዝተሰወረትላን፡ ናይ
5 ካልኢታት ፍልልይ ጥራይ’ዩ ነይሩዎ።
ስለ’ዚ፡ ብሰብ ተጨውያ፡ ወይ’ውን በዓል
ቤታ ቀቲሉዋ ይኸውን፡ ዝብል ግምት
ፍሩስ ኰይኑ’ዩ። ጸብጻብ ኤፍ ቢ ኣይ፡
“በቃ፡ ሃንደበት ተሰዊራ” ብምባል’ዩ
ተደምዲሙ። እቲ ግድል’ውን ክሳብ
ሕጂ ኣይተፈትሐን።

መብዛሕቲኦም ኩርዳዊያን ኣብ
ዶባት ዒራቕ፡ ኢራንን ቱርኪን ኣብ
ዘሎ ኣኽራናት’ዮም ዝነብሩ። ካልእ
ክፋሎም’ውን፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት
ዓለምና ፋሕ ኢሉ ይነብር። ብዝሒ
ኩርዳዊያን ልዕሊ 22 ሚልዮን ምዃኑ
ይንገረሉ።
ሓድሽ ዓመት ኩርዳዊያን “ኖሮዝ”
ዝጽዋዕ ኰይኑ፡ ኣብ 21 መጋቢት ድማ
ይውዕል። ኣብ’ቲ ዕለት፡ ነፍሲ-ወከፍ
ኩርዳዊ ሓድሽ ክዳን ብምኽዳንን
ፍዮሪ ብምሓዝን’ዩ ንበዓል ሓድሽ
ዓመቶም ዝጽምብል። ስድራ-ቤታት
በቲ ኣጋጣሚ ዝተዳለወ መግብን ምቁር
ሕብስትን ብምሓዝ ኣብ መናፊሻታት
ይውዕላ። ጽምብል ኖሮዝ ን13
መዓልታት ዝቕጽል ኰይኑ፡ ስድራቤታት ነንሓድሕደን ብምብጽጻሕ፡
ኣብ መቓብር ዕንባባ ብምንባርን ኣብ
ዝሓለፈት ዓመት ዝነበረ ግርጭት ናይ
ምፍታሕ ተበግሶታት’ውን ይካየድ’ዩ።
ብመሰረት ባህሊ ኩርዳውያን፡ ነታ
ሓዳስ ዓመት ምስ ካልእ ሰብ ተባኢስካ
እንከለኻ ምስ እትኣትዋ ዓመት
መመላእታ ሕዙን መንፈስ ሒዝካ ከም
እተሕልፋ ስለ ዝእመን፡ ነንሓድሕዶም
ይቕረ ብምብህሃልን፡ ዝሓለፈ በደል
ብምሕዳግን’ዮም ነታ ሓዳስ ዓመት
ዝቕበሉ።
ኣብ ኖሮዝ ጽምብላት መርዓ
ምፍጻም ልሙድ ባህሊ ኩርዳውያን’ዩ።
ኩርዳውያን ሳሕቲ’ዮም ካብ ሕብረተሰቦም ወጻኢ ዝዋሰቡ። ዝዀነ መንእሰይ
ክምርዖ ምስ ዝደሊ እታ ቀዳመይቲ
ምርጫኡ ጓል ሓዎቡኡ ወይ ጓል
ኣሞኡ’ያ። እታ እትስዕብ ድማ፡ ብወገን
ስድራ-ቤት ወላዲቱን ሕብረተ-ሰቡን
ምውሳድ’ያ።
ዝዀነ መንእሰይ ነቲ ክምርዓወሉ
ዝግበኦ ዕድመ ምስ ሓለፈ፡ ወለዱ
ወይ’ውን ሓደ ካብ ኣሕዋቱ ክምርዖ
የገድዶ’ዩ። ዝጠመታ ጎርዞ ምስ
እትህልዎ ድማ፡ ዳኾዚካ-ደለይቲ
መውስቦ- ዝጽወዓ ኣዲኡ፡ ሓፍቱን
ኣሞኡን ዝጠርነፈ ጉጅለ ንኣደ’ታ ጎርዞ
ብምርካብ፡ “ጓልኪ ሃብና” ይብላኣ።
እታ ኣደ “ግዜ” ሃባኒ ብምባል፡ ምስ
ኣቦ፡ ኣሕዋትን ሓዎቦታትን እቶም
ክወስዱዋ ቀዳምነት ዝወሃቦም ደቂሓዎቦኣን ምስ ተማኸረት’ያ መልሳ
እትህብ።
እዋን ቆጸራ መልሲ ምስ ኣኸለ፡ ሓንቲ
ካብ ኣዝማድ እታ ጎርዞ ናብ እንዳ ወዲ
ብምኻድ፡ መልሲ’ታ ስድራ ትነግሮም።
እቲ መልሲ “ጓልና ሂብናኩም ኣለና”
ምስ ዝኸውን ድማ፡ እንዳ-ወዲ ካብ
ሽዓ ምድላወቶም ይጅምሩ። ሓደ ካብ
መሻይኽ ብምምራጽ ናብ እንዳ ጓል

ይኸዱ’ሞ፡ ብወግዓዊ መንገዲ ጓል
ይሓቱን ብዛዕባ እቲ ብወገን እንዳ ወዲ
ዝወሃብ ገዝሚ ይመያየጡን። ምሉእ
ወጻኢታት’ቲ መርዓ ብእንዳ ወዲ’ዩ
ዝሽፈን።
ድሮ ጽምብል መርዓ ዘላ ለይቲ፡
መቕርብ መርዓዊ ተጸዋዊዐን እናደረፋ
ናብ እንዳ ጓል ይኸዳ። ኣብኡ ድማ
ነታ መርዓት ሕኛ ድሕሪ ምሕናን፡
ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ብዛዕባ ጽባቐ
መርዓዊን ሰናይ ባህሪያቱን ይደርፋን
ይስዕስዓን። ገለ ክፋል’ቲ ሕኛ’ውን ናብ
ገዛ ኣዝማድን ጐረባብትን ይልኣኽ’ዩ።
ንጽባሒታ ዕዱማት ምስ ተመስሑ፡
መርዓዊ ኣብ ማእከል ዳስ መርዓኡ
ርእሱ ይቕምቀም። ኣዕሩኹ ድማ
ብዛዕባ ጽባቐ ጸጉሩ ዝምልከቱ
ደርፍታት ይደርፉሉ። ነብሲ ክሕጸብ
ምስ ኣተወ’ውን ኣብ ኣፍደገ ብምዃኑ
ምስ’ቲ ኣጋጣሚ ዝኸይድ ደርፊ
ብምድራፍ፡ ምስ መሰየ መርዓት
ንምምጻእ ናብ እንዳ ጓል ይኸዱ።
መርዓት ካብ እንዳ ስድራኣ “ዓላ
ኣልባብ” ዝጽዋዕ መቕልዒ ከይተኸፍለላ
ስለ ዘይትወጽእ፡ እንዳ ወዲ ነቲ ኣብ
ኣፍደገ ዳስ ደው ኢሉ ምእታው
ዝኸልኦም መቕርብ መርዓት፡ ገንዘብ
ብምሃብ ይኣትዉ። መርዓት ካብ ገዝኣ
እናተፋነወት እንከላ ድማ፡ ሓደ ካብ
ኣሕዋታ ኣብ ኢዳ ጨርቂ ይኣስረላ።
መልእኽቲ እዚ ጨርቂ ንእንዳ ወዲ
“ንሓፍትና ምስ እትብድሉ፡ ዝዘርዩላ
ኣሕዋት ከም ዘለዋ ኣይትረስዑ”
ንምባል’ዩ።
ክልቲኦም ተጻመድቲ ጸጋ ዝመልኦ
ህይወት ከሕልፉ፡ መርዓት ናብ እንዳ
ሰብኣያ ምስ ኣተወት፡ መርዓዊ ኣብ
መሬት ሳናቲም ዝመልአ ንእሽቶ
ሳርማ ይሰብር። ኣብ ጎድና ንዓሰርተ
ደቓይቕ ምስ ተቐመጠ ድማ፡ ምስ
ዕዱማትን ኣዕሩኽቱን ክሳብ ፍርቂ
ለይቲ ይዘናጋዕ።
ንጽባሒቱ ከኣ፡ ካብ እንዳ ወዲ ናብ
እንዳ ጓል ቀያሕ ጨርቂ ትልኣኽ’ሞ፡
እንዳ ጓል ኣብ ልዳት-ቤቶም
የንጠልጥሉዋ።
ጽምብል መርዓ ኩርዳውያን ንሰሙን
መመላእታ’ዩ ዝካየድ። ነፍሲ ወከፍ
ስድራ ጐረቤት ዝተፈላለዩ ዓይነታት
መግቢ ዝመልአ ዓቢ መሰጣሕ ናብ
ዳስ መርዓ ትሰድድ’ሞ፡ እቲ መሰጣሕ
ናብ ዋናታቱ ክምለስ እንከሎ፡ ብወገን
መርዓውቲ ዝተዳለወ ህያብ ይግበሮ።
ምብጻሕ መርዓውቲ ናይ ንግሆ’ዩ
ዝካየድ። ዝዀነ በጻሒ እናወጽአ
እንከሎ ድማ፡ ዓቕሙ የወፊ። ዕላማ
እቲ ዝዋጻእ ገንዘብ ነቶም ሓደስቲ
ውጻእ ሓዳር ንምድጋፍ ተባሂሉ’ዩ።

ኣጋጣሚዶ
ትብሉዎ?
ሚላኒ ማርቲኒዝ ዝተባህለት
ኣመሪካዊት፡ ካብ 1965 ክሳብ
2005 ዓ.ም ብሰንኪ ህቦብላ
ሓሙሽተ ኣባይቲ ፈሪሱዋ’ዩ።
ድሕሪ’ቲ ኣብ 1965ዓ.ም ንቤታ
ዘዕነወ ህቦብላ “ፒትሲ” ናብ
ዝተፈላለያ ከተማታት ኣመሪካ’ኳ
እንተተጓዕዘት፡ ካብ’ቲ ሕማቕ
ዕድል ክትናገፍ ኣይከኣለትን። ኣብ
ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ህቦብላ ድማ
ካልኦት ሰለስተ ኣባይታ ስኢና።
ኣብ 2005ዓ.ም ሓደ ገባር ሰናይ
ማሕበር፡ ጸገማ ተረዲኡ ሓድሽ
ገዛ’ኳ እንተሰረሐላ፡ ንሱ’ውን ኣብ
ህቦብላ “ካትሪና” ፈሪሱ’ዩ። ሓድሽ
ገዛ ክትዕድግ ፍቃደኛ ዘይነበረት
ሚላኒ፡ ኣብ ጎደናታት ካሊፎርንያ
ዘወን ምባል’ያ መረጻ።

ክገርመኩም!
ህብብቲ ኣመሪካዊት ድምጻዊት
ሚሊ ስፒረስ፡ ብሚልዮናት ዝግመት
ገንዘብ’ያ እትውንን። እዛ ዝደለየቶ
ክቡር ነገር ገንዘባ ብምፍሳስ ክትዕድግ
ድሕር ዘይትብል መንእሰይ፡ ኣብ
ዝሓለፈ እዋን ካብ ሓደ ሱፐር
ማርኬት ሓደ ዶላር ዝዋጋኡ ብራሽ
ስኒ ክትሰርቕ ምስ ተረኽበት ግን፡
ንብዙሓት’ያ ኣገሪማ። ንሳ ድሒራ፡
“ስርቂ ፍሉይ ባህታ’ዩ ዝፈጥረለይ”
ብምባል፡ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት
ሕሱር ዝዋጋኡ ንብረት ትስርቕ
ምንባራ’ያ ተናዚዛ።
ብርክት ዝበሉ ሰብ ዝና ዓለምና፡
እዚ “ሕማም ስርቂ” ተባሂሉ ዝተገልጸ
ተርእዮ ከም ዘለዎም ይግለጽ’ዩ።
እንተዀነ ግን ንሶም ናብ ቤትማሕቡስ ዘይኰነስ፡ ኣድላይ ምኽሪ
ንምርካብ’ዮም ናብ’ቶም ኣሽሓት
ዝኽፈሉ ሓካይም ስነ-ልቦና ዝልኣኹ።
ድኻ
ብ“ሕማም
ስርቂ”
እንተተለኺፉኸ፡ ናበይ ይስደድ ዶ
ትብሉ ኣለኹም።

እመኑ
ኣይትእመኑ
ኣብ’ዚ ስእሊ ዘሎ ወዲ 22 ዓመት
መክሲካዊ መንእሰይ፡ ኹዋን ሮዲ’ዩ
ዝጽዋዕ። ንሱ፡ ከም ሰቡ ኣብ ዘጋጠሞ
ፍጻመ፡ ተራ ንብዓት ይነብዕ’ኳ
እንተነበረ፡ ዓሚ ወላዲኡ ብሞት ምስ
ተፈልዮ ግን፡ ደም’ዩ ክነብዕ ጀሚሩ።
እቲ ዘገርም ኹዋን ኣብ ዝነብዓሉ
ብጸጋመይቲ ዓይኑ ጥራይ’ዩ ዝነብዕ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ድሕነት
2. ገበናት ቃጸሎ ወይ ኣብ ንብረት
ጒድኣት ዘስዕብ ነትጒ ምፍጣር
ንሂወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ንምእታው
ብምሕላን ኣብ ልዕሊ ንብረትካ
ወይ’ውን ኣብ ልዕሊ ናይ ካልእ ሰብ
ንብረት፡ ከም ኣብነት መንበሪ ገዛ
ወይ’ውን ካልእ ንብረት ምቅጻል፡
ንህይወት ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ከቢድ
ሓደጋ ዘእቱ ኮነ ኢልካ ወይ ብድሌት
ዝፍጸም ገበናዊ ተግባር ብምዃኑ
ከቢድ ገበናዊ መቕጻዕቲ’ዩ ዘስዕብ።
ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ዓንቀጽ
240 ብዝርዝሩ ምስ እንምልከት፥
ዓንቀጽ. 240. - ገበናት ቃጸሎ ወይ
ንህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ
ነትጒ ምፍጣር
ሓደ ሰብ፡ ብፍልጠትን ድሌትን፡
ንህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ኬእቱ
ምእንቲ ብሓዊ ወይ ነትጒ ኣብ
ንብረቱ ወይ ንብረት ካልእ ጕድኣት
ምስ ዜስዕብ፣
ኣብ ደረጃ 6 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፡
ካብ 7 ዓመት ብዘይትሕት ካብ 10
ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዜቕጽዕ ገበን ቃጸሎ ወይ
ንህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ብዘውድቕ
ነትጒ፡ ገበነኛ ይኸውን።
ካብዚ ብዘይፍለ ቃጸሎ ወይ ኣብ
ንብረት ጒድኣት ዘስዕብ ነትጒ
ምፍጣር ብመንጽር ዝወረደ መጠን
ጉድኣት ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ዓንቀጽ 241 ብኸምዚ ዝስዕብ
ተዘርዚሩ ንረኽቦ፡ዓንቀጽ. 241. - ቃጸሎ ወይ ኣብ
ንብረት ጕድኣት ዜስዕብ ነትጒ
ምፍጣር
ሓደ ሰብ፡ ብፍልጠትን ድሌትን፡
ብሓዊ ወይ ነትጒ ኣብ ልዕሊ ናይ
ካልእ ሰብ ንብረት ጕድኣት ምስ
ዜብጽሕ፣
ብኸምዚ ዝስዕብ ስርዓተ-መሳልል
ናይ መቕጻዕቲ ብዘቕጽዕ ኣብ ንብረት
ጕድኣት ብዜስዕብ ነትጒ፡ ገበነኛ
ይኸውን፥
(ሀ) ካብ 100,000 ናቕፋ
ዘይልዕል ወይ ዋግኡ ብኽንድኡ
ንዚመጣጠን ዝዀነ ኻልእ ረብሓ ኣብ
ትሕቲ እዚ ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ
ገበን፡ ብደረጃ 9 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፡
ካብ 1 ዓመት ዘይትሕት ካብ 3 ዓመት
ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ የቕጽዕ።
(ለ) ኣብ መንጎ 100,001
ናቕፋን 1,000,000 ናቕፋን ወይ
ዋግኡ ብኽንድኡ ንዚመጣጠን
ዝዀነ ኻልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ
ንኡስ-ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን፡
ብደረጃ 8 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፡ ካብ
3 ዓመት ዘይትሕት ካብ 5 ዓመት

ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ የቕጽዕ።
(ሐ) ኣብ መንጎ 1,000,001
ናቕፋን 5,000,000 ናቕፋን ወይ
ዋግኡ ብኽንድኡ ንዚመጣጠን
ዝዀነ ኻልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ
ንኡስ-ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን፡
ብደረጃ 7 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፡ ካብ
5 ዓመት ዘይትሕት ካብ 7 ዓመት
ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ የቕጽዕ።
(መ) ካብ 5,000,000 ናቕፋ
ንዝዛይድ ወይ ዋግኡ ብኽንድኡ
ንዚመጣጠን ዝዀነ ኻልእ ረብሓ
ኣብ ትሕቲ እዚ ንኡስ-ዓንቀጽ እዚ
ዝተፈጸመ ገበን፡ ብደረጃ 6 ከቢድ
ገበን ብዚስራዕ፡ ካብ 7 ዓመት
ዘይትሕት ካብ 10 ዓመት ድማ
ዘይልዕል ማእሰርቲ የቕጽዕ።
ካብዚ ብዘይፍለ ኣብ ዝተፈላለየ
እዋን ሸለልትነት ዘስዓቦ ብሓዊ ኮነ
ነትጒ ንህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ
ዘውድቑ ፍጻመታት ኣለዉ። እዚ
ድማ፡ ከከም ክብደት ናይ ዝተፈጸመ
ገበን ዝርአ ጉዳይ ኮይኑ ብሸለልትነት
ዘሕትት ኮይኑ ንረኽቦ። ብመሰረት
ገበናዊ ሕጊ ዓንቀጽ 242 ድማ
የቕጽዕ።
ዓንቀጽ. 242. - ሸለልታዊ ቃጸሎ
ወይ ነትጒ ምፍጣር
ሓደ ሰብ ብሸለልትነት፡ ብሓዊ ወይ
ነትጒ ህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ምስ
ዜውድቕ፡ ወይ ኣብ ልዕሊ ናይ ካልእ
ንብረት ጕድኣት ምስ ዘብጽሕ፣
ኣብ ደረጃ 1 ቀሊል ገበን
ብዚስራዕ፡ ካብ 6 ኣዋርሕ ብዘይትሕት
ካብ 12 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል
ማእሰርቲ፡ ወይ በብናይ ናቕፋ 2,500
ምንጋወታት ብዚኽፈል፡ ካብ 20,001
ክሳብ 50,000 ናቕፋ ዚበጽሕ ገንዘባዊ
መቕጻዕቲ ብዜቕጽዕ ገበን ብሸለልታዊ
ቃጸሎ ወይ ነትጒ ብምፍጣር፡ ገበነኛ
ይኸውን።
3. መስተ ሰቲኻ መኪና ምምራሕ
ምምራሕ መኪና ሓደ ካብ ዓበይቲ
ጥንቃቐ ዝሓትት ብዓቢኡ ከኣ
ሓላፍነት ተሰሚዑካ ንድሕነትካን
ንድሕነት ካልኦት ተጠቀምቲ ጽርግያን
ንምሕላው ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ካብ
ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋ እምበኣር
መስተ ሰቲኻ (ብስኹርካ) መኪና
ምምራሕ እዩ። ከም ሳዕቤን ናይዚ
ድማ፡ ኣብ ህይወትን ንብረትን ኣዝዪ
ከቢድ ሃስያ ኣብ ርእሲ ምውራዱ፡
ኣብ ቚጠባ ሃገር ድማ ዓቢ ክሳራ
ዘኸትል እዩ። ብተመሳሳሊ ከም ዕጸፋርስ ዝኣመሰሉ ኣወልፍቲ ነገራት
ምጥቃም እውን ጠንቂ ናይ ከምዚኦም
ዝኣመሰሉ ገበናት እዮም። ብመሰረት

ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ዓንቀጽ 248
ብሱኽርካ መኪና ምምራሕ ዘቕጽዕ
ገበን እዩ። ንዝርዝር ዓንቀጽ ምስ
እንምልከት፡
ዓንቀጽ. 248. - ብስኹርካ መኪና
ምምራሕ
ሓደ ሰብ፡ መኪና ናይ ምዝዋር ክእለቱ
ንዘዳኸመ መጠን ብዝሒ ኣልኮል
ይኹን፡ ንመጠን ብዝሒን ዓይነትን
ዕጸ-ፋርስን ኣመልኪቶም ወጺኦም
ዝርከቡ ይኹኑ ንብድሕሪ ሕጂ ዝወጹ
መምርሒታት ብዝውስኑዎ፡ መኪና
ናይ ምዝዋር ክእለቱ ብኣልኮልን ዕጸፋርስን ተዳኺሙ ኸሎ መኪና ምስ
ዚመርሕ፣
ኣብ ግብሪ ብዘሎ ካልእ ሕጊ ካብዚ
ዚልዕል መቕጻዕቲ እንተ ዘይተደንጊጉ፡
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 ብዜቕጽዕ ገበን ብስኹርካ
መኪና ምምራሕ፡ ገበነኛ ይኸውን።
3.1. ብስኹርካ ህዝባዊ መጐዓዝያ
ምንቅስቓስ
ምምራሕ መኪና ብሓፈሻ ልዑል
ጥንቃቐ ዝሓትት ኮይኑ፡ ንህዝቢ
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ናይ ዝህቡ
ናይ ህዝባዊ መጐዓዝያ ተሽከርከርቲ
ብሞያ ምምራሕ መኪና ሂወቶም
ዝመርሑ መራሕቲ፡ ንተሳፈርቲ
ካብ ናብን ብሰላምን ድሕነቶም
ብዝሕሉን ኣገባብ ኣብ ምጒዕዓዝ
ልዑል ጥንቃቐን ኣስተብህሎን
ክገብሩ ሞያውን ሕጋውን ሓላፍነት
ይስከሙ። ኮይኑ ግና፡ ሓሓሊፍካ ዝርአ
ኣገልግሎት ህዝባዊ መጐዓዝያ ንዝህባ
ሞተር ተሽከርከርቲ ዘይሓላፍነታዊ
ብዝኾነ ኣገባብ ምምራሕ ከጋጥም
ይኽእል። እዚ ድማ፡ ንቑሕን ዕቱብን
ጥንቃቐ ካብ ምውሳድን ኣብ ጽርግያ
ከጋጥሙ ኣብ ዝኽእሉ ሃንደበታዊ
ሓደጋ ዝፈጥሩ ነገራት ቅልጡፍ
መልሰ-ግብሪ ካብ ምሃብ ብዝዕንቅፉ
ብመስተ ተሰኒፍካ ወይ’ውን ኣወላፊ
ነገር ተጠቂምካ ህዝባዊ መጐዓዝያ
ምምራሕ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ኣሰቃቒ እዩ።
ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ክርአ
እንከሎ ድማ፥
ዓንቀጽ. 249. - ብስኹርካ ህዝባዊ
መጐዓዝያ ምንቅስቓስ
ሓደ ሰብ፡ ንህዝባዊ መጐዓዝያ ናይ
ምንቅስቓስ ክእለቱ ብኣልኮል ወይ
ዕጸ-ፋርስ ተዳኺሙ ከሎ፡ መኪና

ናይ ምዝዋር ክእለቱ ንዘዳኸመ
መጠን ብዝሒ ኣልኮል ይኹን
ንመጠን ብዝሒን ዓይነትን ዕጸ-ፋርስን
ኣመልኪቶም፡ ወጺኦም ዝርከቡ ይኹኑ
ንብድሕሪ ሕጂ ዝወጹ መምርሒታት
ብዝውስኑዎ፡ ህዝባዊ መጐዓዝያ
እንተላይ ነፋሪት፡ መርከብ፡ ባቡር
ምድሪ፡ ህዝባዊ መጐዓዝያ ምድሪ ምስ
ዚመርሕ፣
ኣብ ግብሪ ብዘሎ ካልእ ሕጊ ካብዚ
ዚልዕል መቕጻዕቲ እንተ ዘይተደንጊጉ፡
ኣብ ደረጃ 1 ቀሊል ገበን ብዚስራዕ፡
ካብ 6 ኣዋርሕ ብዘይትሕት ካብ
12 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል
ማእሰርቲ፡ ወይ በብናይ ናቕፋ 2,500
ምንጋወታት ብዚኽፈል፡ ካብ 20,001
ክሳብ 50,000 ናቕፋ ዚበጽሕ ገንዘባዊ
መቕጻዕቲ ብዜቕጽዕ ገበን ብስኹርካ
ህዝባዊ መጐዓዝያ ምንቅስቓስ፡ ገበነኛ
ይኸውን።
ብተወሳኺ፥ ዝተኻበድ ኲነታት ኣብ
ዝጋጥመሉ፡ ከም ኣብነት፡ ብመስተ
ተሰኒፍካ መኪና ኣብ እትመርሓሉ
እዋን፡ ንሓደ ብእግሩ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ
ብምግጫው ናይ ሞት ሓደጋ ምስ
እተውርድ፡ ብኡ መጠን ዝተኻበደ
ገበናዊ መቕጻዕቲ የስዕብ። ብመሰረት
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ዓንቀጽ 250
ምስ እንምልከት፥
ዓንቀጽ. 250. - ዝተኻበደ ኲነታት፣
ብስዅርካ መኪና ምምራሕ
(1) ኣብ ትሕቲ ዓንቀጽ 248
ገበን ዝፍጽም ሰብ፥
(ሀ) ቅድሚኡ ብስኹሩ መኪና
ብምምራሕ ተፈሪዱ እንተ ነይሩ፡
ወይ
(ለ) ከም ሳዕቤን ናይ ብስኹሩ
ምዝዋር ኣብ ሰብ ኣካላዊ ጕድኣት
ወይ ሞት ምስ ዚበጽሕ፣
ኣብ ደረጃ 1 ቀሊል ገበን ብዚስራዕ፡
ካብ 6 ኣዋርሕ ብዘይትሕት ካብ
12 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል
ማእሰርቲ፡ ወይ በብናይ ናቕፋ 2,500
ምንጋወታት ብዚኽፈል፡ ካብ 20,001
ክሳብ 50,000 ናቕፋ ዚበጽሕ ገንዘባዊ
መቕጻዕቲ ብዜቕጽዕ ገበን ዝተኻበደ
ብስኹርካ መኪና ምምራሕ፡ ገበነኛ
ይኸውን።
(2) ሓደ ሰብ፡ ኣብ ትሕቲ
ዓንቀጽ 249፡ ምስ ኲነታት ንኡስዓንቀጽ (1) ሓደ ዓይነት ኣብ ዝዀነ
ኲነታት፡ ገበን ምስ ዝፍጸም፣
ኣብ ደረጃ 9 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፡
ካብ 1 ዓመት ብዘይትሕት ካብ 3
ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዜቕጽዕ ገበን ዝተኻበደ
ብስኹርካ
ህዝባዊ
መጐዓዝያ

ምንቅስቓስ፡ ገበነኛ ይኸውን።
3.2. ሓደገኛ ኣገባብ ምምራሕ ወይ
ምንቅስቓስ
ብሓፈሻ ብሞተር ወይ’ውን ሞተርኣልቦ ተሸክርከርቲ ኣብ እንመርሓሉ
እዋን ብሕግታት ትራፊክ ተቐዪድና
ክንመርሕ ይግባእ። ብፍላይ ድማ፡
ርሕቀትካ ዘይምሕላው፡ ብልዑል
መጠን ናህሪ ምምራሕ ካልእን
የጠቓልል። ካብዚ ወጻኢ ሓደጋ
ክፈጥር ብዝኽእል ሓደገኛ ኣገባብ
ምምራሕ ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ዓንቀጽ 251 ዘቕጽዕ እዩ።
ነዚ ዓንቀጽ’ዚ ምስ እንምልከት፥
ዓንቀጽ. 251. - ሓደገኛ ምምራሕ
ወይ ምንቅስቓስ
(1) ሓደ ሰብ፡ ንህዝቢ ሓደገኛ
ብዝዀነ ኣገባብ መኪና፡ መርከብ፡
ነፋሪት ወይ ተንሳፋፊት፡ መሳርሒ
ባቡር-ምድሪ ወይ ህዝባዊ መጐዓዝያ
ምድሪ ምስ ዜንቀሳቕስ፣
ኣብ ግብሪ ብዘሎ ካልእ ሕጊ ካብዚ
ዚልዕል መቕጻዕቲ እንተ ዘይተደንጊጉ፣
ኣብ ደረጃ 2 ቀሊል ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 1 ወርሒ ብዘይትሕት ካብ 6
ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ፡ ወይ በብናይ 1,000 ናቕፋ
ምንጋወታት ዚኽፈል፡ ካብ 5,001
ክሳብ 20,000 ናቕፋ ዚበጽሕ ገንዘባዊ
መቕጻዕቲ ብዜቕጽዕ ገበን ብሓደገኛ
ምምራሕ፡ ገበነኛ ይኸውን።
(2) ሓደ ሰብ፡ ንህዝቢ ሓደገኛ
ብዝዀነ ኣገባብ ብሞቶር ኰነ ብሞቶርኣልቦ መጐዓዝያ፡ እንተላይ ብሽክለታ፡
ወይ ብእንስሳ እትሰሓብ ዓረብያ ምስ
ዜንቀሳቕስ፣
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 ብዜቕጽዕ ገበን ብሓደገኛ
ምንቅስቓስ ሞቶር ይኹን ሞቶርኣልቦ መጐዓዝያ ኣብ እዋን ስኽራን፡
ገበነኛ ይኸውን።
ሓደ ተግባር፡ ከም ሓደገኛ ምምራሕ
ዚውሰድ ወይ ዘይውሰድ ምዃኑ ኣብ
ምውሳን፣ ቤት ፍርዲ ንዅሉ ኲነታት፡
እንተላይ እታ መኪና፡ መርከብ፡
ነፋሪት፡ ባቡር ምድሪ፡ ወይ ህዝባዊ
መጐዓዝያ ምድሪ ናይ ዚንቀሳቐሰሉ
ቦታ ባህርን ኵነታትን ኣገልግሎትን፡
ከምኡ’ውን ኣብ እዋን ፍጻመ ኣብቲ
ቦታ ንዝነበረ ወይ ክነብር ትጽቢት
ንዝግበረሉ መጠን ምንቅስቓስ ኣብ
ግምት የእቱ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ህይወታዊ ብዝሑነት ብደረጃ ዓለም
ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዝርከብ ይግለጽ
ኣሎ። ካብ’ቶም ቀንዲ ምኽንያታት
ድማ ክሊማዊ ለውጢ፡ ምስፍሕፋሕ
ምድረበዳነት፡ ምድካይ መሬት፡ ልዕለምዝመዛ፡ ምዕናው መዕቆቢ እንስሳታት፡
ብከላ፡ ወረርቲ እንስሳታት/ኣትክልቲ፡
ደርቂ፡ ባርዕ፡ ሃድን… እዮም። ነዞም
ሳዕቤናት ንምንካይን ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት
ንምዕቃብን፡ ሃገራት በብዓቕመን ጻዕርታት
የካይዳ ኣለዋ። ኤርትራ ድማ ሓንቲ
ካብኣተን ኮይና፡ ብሰንኪ ደርቂ፡ ዝተናውሐ
ኲናት፡
ክሊማዊ ለውጢ፡ ብርሰት
ኣግራብ፡ ሰንኮፍ ምሕደራን ተፈጥሮኣዊ
ጸጋታትን፡ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ዝጸንሑ
ንምዕቃብ ጻዕሪ ተካይድ ኣላ። ካብ’ቶም
ቀንዲ ህይወታውያን ዘጽንቱ ረቛሒታት
እዞም ስዒቦም ዝቐርቡ እዮም።
ክሊማዊ ለውጢ፦ ክሊማዊ ለውጢ
ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ምጽናት ሂወታውያን
ዓቢ ተራ ዝጻወት ዘሎ ረቛሒ እዩ። ካብ
መካይን፡ ኢንዱስትሪታትን ካልኦትን
ዝወጽኡ በከልቲ ጋዛት፡ ካርቦንዳይኦክሳይድ፡ ሚቴን፡ ኒትሮስ-ኦክሳይድ፡
ሃሎጅን. . . ይፍጠር። ብሰንኪ’ዚ መጠን
ምቖት ይውስኽ። ወቕትታት ይዘናበሉ።
ከም ዓሶ፡ ደንግ ፈቨር ዝኣመሰሉ ሕማማት
ብብዝሒ ይላብዑ። ጽፍሒ ውቅያኖሳትን
ባሕርታትን ብምውሳኽ ዕልቕልቕ
ይፍጠር። ኣኻውሕ በረድ ይመክኹ።
እንስሳታት መዕቆቢ ይስእኑ።
ብደረጃ ዓለም፡ ክሊማዊ ለውጢ
ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት፡ ማለት ኣብ
ሕርሻ፡ ጥዕና፡ ሃብቲ ባሕሪ፡ ሃብቲ ገረብን
ዝኣመሰሉን ዓቢ ጽልዋ የሕድር ኣሎ።
እቲ ዝለዓለ ጽልዋ ክሊማዊ ለውጢ
ኣብ’ቲ ዝለዓለ ዝንግሪር ከባቢ ሓውሲ
ደሴት ኣርክቲክን ኣንታርክቲክን ይረአ።
ከም መርኣያ ናይ’ዚ ድማ፡ ድርዒ በረድ
ይረቅቕ ኣሎ። ብመሰረት ዝተገብረ
ዳህሳስ፡ ካብ’ተን ኣብ ኤውሮጳ ዝርከባ 122
ዓይነታት ኣዕዋፍ ስለስተ ዕጽፊ ጸኒተን
ኣለዋ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ባሕሪ ዝነብሩ
ዕንበባታት ባሕሪን ካሎትን ልዑል ጽልዋ
ከምዘርኣየ ይንገር።
ኣብ ሃገርና፡ ጽልዋ ክሊማዊ ለውጢ
ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ከምዘሎ ርጉጽ
እዩ። በዚ መሰረት፡ ኤርትራ ኣብ መዳይ
ምርዓም ክሊማዊ ለውጢ ብዙሕ
ንጥፈታት ተካይድ ኣላ። ገለ ካብ’ዚኣቶም፡
ምህናጽ ዲጋታት፡ ራህያትታ፡ ጀሪፋትን
ምግራብን እዮም።
ምዕናው መዕቆቢ እንስሳታት፥ እዚ፡
ሓደ ካብ’ቶም ሓደገኛን ምጽናት
ህይወታውያን ዘቀላጥፉን ክበሃል ይከኣል።
ኣብ ዝበዝሕ ትሮፒካዊ ቅናት ምድሪ፡
ብርሰት እናበኣሰ ይኸይድ ምህላዉ
ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ
ኤስያ ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ፡ ብፍላይ
ከኣ ናይ ዘይቲ ተምሪ ብዝለዓለ ደረጃ
ስለ ዝካየድ፡ ኣግራብ ብብዝሒ ክበርሱ
ጸኒሖም እዮም። ብኻልእ ወገን፡ ከም
ቻይናን ቬትናምን ዝኣመሰላ ሃገራት፡
ኣብ ዳግመ ግረባ ዝለዓለ ዓወት ይጎናጸፋ
ከምዘለዋ ይሕበር። ኣብ ካልኦት ክፋል
ዓለም፡ ንመግቢ ዝኾኑ ሃለኽቲ ንምፍራይ
ዓቢ መሬት ይቝጥቆጥን ናብ ሰፋሕቲ
ሕርሻታት ይቕየሩን ኣለዉ። ብተወሳኺ፡
ሾራ ናይ ገማግም ባሕርን ጀቕጀቓትን፡
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ህይወታዊ ብዙሕነት ዘጽንቱ ረቛሒታት
ንጥፈታት ሕርሻ ባሕሪ፡ ምስፍሕፋሕ
ከተማታት ወዘተ ንምክያድ ብናህሪ
ይዓንዉ ከምዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ንኣብነት ኣብ ሰሜን ኣመሪካን ኤውሮጳን፡
ካብ 1980 ጀሚሩ ሓደ ሕምሲት ካብ
መዕቆቢ ኣዕዋፍ ዓንዩ ይርከብ። ኣብ ገለ
ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት፡ ንኣሽቱ
ዲጋታት ኣብ ካልእ መዓላ ስለ ዘውዕላኦም፡
ኣብ ህይወታዊ ብዙሕነት ስግኣት ይፈጥር
ኣሎ። ልዕለ ምግፋፍ ዓሳ ዝበሃል፡ ኣብ
ሓደ ቦታ ካብ ዝርከቡ ሂወታውያን
ኣስታት 30% ምስ ዝግፈፉ እዩ። እዚ
ሓደ ካብ’ቶም ዓበይቲ ጸገማት ኮይኑ፡
ብቐጻሊ ኣብ ሓደ ቦታ ምግፋፍ፡ ኣብ
ምጽናት ህይወታውያን ዓቢ ተራ ኣለዎ።
ኣዕናዊ ዝኾነ ኣገባብ ምግፋፍ ዓሳታት
ምጥቃም፡ ንዕንባባታት ባሕሪ፡ ሳዕርታት
ባሕሪን ዝኣመሰሉን የዕንዎም። ጸብጻባት
ከምዝሕብሩዎ፡ ብደረጃ ዓለም ዓሳታት
ብብዝሒ ኣብ ዝግፈፉሉ እዋን፡ 40%
ዝዀኑ ካልኦት ሂወታውያን ይልከሙ።
ይኹን እምበር፡ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ
ኣትላንቲክ፡ እዚ ኩነት እናነከየ ይመጽእ
ከምዘሎ መጽናዕትታት ይሕብሩ።
ምዕናው መዕቆቢ እንስሳታት፡ ኣብ
ምጽናት ህይወታዊ ብዙሕነት ዝለዓለ እጃም
ከምዘለዎ ክንርዳእ ንኽእል። ምኽንያት
ናይ’ዚ ድማ፡ ንጸዓት፡ ንምስፋሕ ሕርሻ፡
ልዕለ-ምግሃጽ፡ ምስፍሕፋሕ ከተማታትን
ሓውሲ ከተማታትን፡ ብዘይግቡእ ኣግራብ
ስለ ዝበርሱን ዝቝጥቆጡን።
ጸብጻባት፡ ቅድሚ 100 ዓመት ካብ
ስፍሓት መሬት ሃገርና 30% ብኣግራብ
ዝተሸፈነ ምንባሩ ይገልጽ። ኣብ’ዚ እዋን
ግን፡ ናብ ትሕቲ 1% ወሪዱ ምህላዉ
ንግንዘብ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ዝበዝሕ
መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ኣግራብ ዝተመርኰሰ
ብምዃኑ እዩ። ንኣብነት 80% ሃልኪ
ጸዓት ካብ ኣግራብ ከም ዝጥቀምን
ዓመታዊ ኣስታት 4.4 ሚልዮን ሜ.ኵብ
ከምዝቝረጽን ይግለጽ። በዚ ምኽንያት፡
ዓመታዊ ካብ 35 ክሳብ 70 ሚልዮን
ቶን ሓመድ ይብሕጎግ። በዚ መንጽር፡
ፍርያምነት መሬት ስለ ዝጎድል፡ ሕርሻዊ
እቶት ይንክይ። እንስሳ ዘገዳም ከኣ መዕቆቢ
ስኢኖም ይሞቱ ወይ ይስደዱ።
ብከላ፡ ካብ ጠንቅታት ምጽናት
ህይወታዊ ብዙሕነት ሓደ እዩ። ብከላ ኣብ
ኣየር፡ ማይ፡ ሓመድ… ይኽሰት። ምንጩ
ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት (ፋብሪካታት፡
መካይን ወዘተ) ዝወጽኡ በከልቲ ጋዛት፡
መርዛም ኬሚካላት፡ ካብ መንበሪ ኣባይቲ፡
ቤት-ጽሕፈታትን ካልኦት ትካላትን
ዝወጽኡ ፈሰስትን ደረቕ ጐሓፍን ምዃኑ
ክንፈልጥ ይግባእ።
ብደረጃ ዓለም ብከላ ናይትሮጅን
ከምኡ’ውን ፎስፈረስ ኣብ ህይወታዊ
ብዙሕነት ኣዝዩ ኣስጋኢ ኮይኑ ይቕጽል
ኣሎ። ኣብ ገለ ቦታታት፡ ብፍላይ ኣብ
ኤውሮጳን ኣመሪካን፡ ንኸም’ዚኦም
ዝኣመሰሉ ብከላታት ንምቍጽጻር
ጻዕርታት ይካየድ ደኣ’ምበር፡ ዛጊት ኣብ
ኣከባቢ ርኡይ ለውጢ ኣየምጸአን። እዚ፡
ካብ 2020 ኣብ ዘይሓልፍ ግዜ ጽልዋ

ተምሪ ሙሳ፡ ኣብ ኣከባቢ ዓቢ ጽልዋ ዘሕድር ዘሎ ወራሪ ገረብ

ክህልዎ እዩ። ምኽንያቱ፡ ኤስያ፡ ደቡብን
ማእከላይን ኣመሪካን ኣብ ትሕተ ሰሃራ
ዝርከባ ሃገራትን ብብዝሒ የዘውትራኦ
ብምህላወን እዩ። እዚ ድማ ኣብ ህይወታዊ
ብዙሕነት ጉድኣት የስዕብ ኣሎ። ካልኦት
ሓደስቲ ተጓዳእቲ ባእታታት ይፈርዩ
ከምዘለዉ’ውን መጽናዕትታት ይሕብሩ።
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፕላስቲክ፡ ብፍላይ
ኣብ ማያት ንዝነብሩ ህይወታውያን
ይጎድኡ ኣለዉ። ነዚኣቶም ኣብ ምርባሕ
ተራ ዘለዎም ብዙሓት ጸረ-ባልዕ፡ ኣብ
ኣዕዋፍ ጕድኣት የስዕቡ ኣለዉ። ነዚ
ንምውጋድ ድማ፡ ብዙሓት ሃገራት ሕጊ
ነዲፈን ይሰርሓሉ ኣለዋ።
ኣብ ሃገርና፡ ዝተፈላለዩ ደረቕን ፈሳስን
ጐሓፋት ኣብ ህይወት ሰብ፡ እንስሳን
ኣከባብን ዘምጽኡዎ ሳዕቤናት ንምውጋድ
ይስራሓሉ’ኳ እንተሃለወ፡ ኣብ ሜላታት
ምሕደራ ጐሓፍ ዝተርፈና ዓቕሚ
ቴክኖሎጅን ፍልጠትን ብዙሕ ምዃኑ
ምግንዛብ የድሊ።
ናይ ግዳም ወረርቲ ዘርኢ፥ እዚ
ክንብል ከለና፡ እንስሳታት ወይ ኣትክልቲ
ኮይኖም፡ ካብ ካልእ ቦታ ብምምጻእ ኣብ
ልዕሊ መበቆላዊ ህይወታዊ ብዙሕነት
ጉድኣት ዘስዕቡ ማለት እዩ። እዚኣቶም፡
ጉድኣት ዘስዕቡሉ ዝተፈለዩ ኣገባባት
ኣለዎም። ንኣብነት መግቢ፡ ማይን ብርሃን
ጸሓይን ብምቅጻጽ፡ ሕማም ብምትሕልላፍ፡
ብምቕታል… ዝኣመሰሉ ኣገባባት
ተጠቒሞም፡ ህላውነቶም የርጋግጹን
ዓብልለቲ ይኾኑን። እዞም ወረርቲ፡ ኣብ
መላእ ዓለም ተዘርጊሖም ከምዘለዉ
መጽናዕታት ይሕብሩ።
ኣገባብ ኣተኣታትዋኦም ምስ ፈልሲ፡
ቀልቀል እንስሳታት፡ መራኽብ፡ ናይ
ረዲኤት ኣእካል… እዩ። ወረርቲ
ዘርኢ ህይወታውያን፡ ብደረጃ ዓለም
እናወሰኹ ይኸዱ ከምዘለዉ ይንገር።
ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት መጽናዕታት
ክካየድ ጸኒሑን ኣሎን። ንኣብነት ኣብ 57
ሃገራት ብዝተወስደ ቅምሶ፡ ኣብ ኤውሮጳ
ልዕሊ 542 ወረርቲ ሂወታውያን ማለት
ኣትክልቲ፡ ዓሳታት፡ መጥበውቲ፡ ኣዕዋፍን
ምድረ ማያውያንን ከምዘለዉ ይግለጽ።
ኣብ ኣከባብን ቁጠባን ዕንወት ከምዘውርዱ
ኸኣ ይሕበር። ብፍላይ መበቆላውያን
ኣዕዋፍ፡ መጥበውትን ምድረማያውያንን
ካብ’ቶም ቀንዲ ግዳያት እዮም።
ገለ ሃገራት ግን፡ ቅርጡው ፖሊሲ

ብምንዳፍ ብዝገበራኦ ጻዕሪ፡ ነቲ ንዓመታት
ዘሳቐየን ወራር ኣብ ምቍጽጻር ዳርጋ
ተዓዊተን ኣለዋ። ሓንቲ ካብ’ዚኣተን
ኒውዚላንድ እያ። ኣብ ደሴታት ካብ
ዝተገብረ ወፍርታት 87% ዕዉት ምንባሩ
ይግለጽ። 55% ካብ ኣባላት ውዕል
ህይወታዊ ብዙሕነት ዝቆጻጸራሉ ፖሊሲ
ነዲፈን ይርከባ። ክሊማዊ ለውጢ’ውን
ኣብ ምስፍሕፋሕ ናይ ግዳም ወረርቲ
ዘርኢ ሂወታውያን ዓቢ ተራ ከምዘለዎ
ይንገር።
ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡
ብዛዕባ ወረርቲ ናይ ግዳም ዘርኢ
ህይወታውያን መጽናዕታት ተኻይዱ
እዩ። እቶም መጽናዕትታት ከምዝሕብሩዎ
ኣስታት 20 ናይ ባዕዲ ወረርቲ ሂወታያን
ከምዘለዉ ይግለጽ። እዚ ንኣትክልቲን
እንሳታትን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ኤርትራ
ንኣብነት፡ ተምሪ ሙሳ፡ እሾኽ መርገም፡
ዓሻ ገረብ፡ ጉልሒንጣ. . . ከም ናይ ባዕዲ
ወረርቲ ዝጥቀሱ ኣትክልቲ እዮም። ካብ
እስሳታት ድማ ኳኽ-ህንዲ፡ ጻዕዳ ሃመማ፡
ቲላፕያ (ዓሌት ዓሳ) ዝኣመሰሉ ዝርከቡዎም
ተመዝጊቦም ኣለዉ። ንገለ ካብ’ዚኦም
ንምቍጽጻር ኣብ ውጥን ትግባረን
ፕሮግራማትን ይስራሓሉ ኣሎ።
ገረብ ተምሪ ሙሳ (Prosopis juliflora)፡
ሓደ ካብ’ቶም ናይ ባዕዲ ወረርቲ ኣትክልቲ
ኮይኑ፡ ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ብዝመላለሳ
ኣግማል ብቐልቀልን ኣቢሉ ዝተዘርገሐ
ከምዝኾነ ይንገር። ደቂቕ መጽናዕቲ
ኣይካየድ እምበር፡ ኣብ ዝተፈላልዩ ቦታታት
ሃገርና፡ ኣብ ኣሽሓት ሄክታራት ተዘርጊሑ
ኣብ ቦታ ሕርሻ ኣጸጋሚ ኰይኑ ከም ዘሎ
ይግመት። ኣብ ከባቢኡ ንዝበቍል ገረብ
ማይ፡ ማዕድን፡ ብርሃን ጸሓይ ብምቅጻጽ
የማስኖ ምህላዉ ኸኣ ዝተረጋገጸ’ዩ። ኣብ’ዚ
ግዜ፡ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ቦታታት ብናህሪ
ተዘርጊሑ ይርከብ። ነዚ ገረብ ንምጥፋእ
ጸዕርታት ይካየድ ደኣ’ምበር፡ ዛጊት ዕዉት
ከምዘይኮነ ንርዳእ። ነዚ ንምብዳህ ናይ
መሻርኽቲ ዝተወሃሃደ ጻዕሪ ይሓትት።
ኳኽ-ህንዲ (Indian House Crow)፡
መበገሲኡ ካብ ሃገረ ህንዲ ኮይኑ፡ ናብ
ሃገርና ምስ መራኽብ ተጓዒዙ ዝመጽአ
ምዃኑ ይንገር። እዚ ጸሊም ኳኽ ኣብ’ዚ
ሕጂ እዋን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕርን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ብብዝሒ
ይርከብ። እዚ ዑፍ ነተን መበቆላውያን
ኣዕዋፍ ዓብሊሉወን ይርከብ። ኣብ

ኣከባቢ ብዙሕ ረበሻ ይፈጥር፡ ዝሓዝካዮ
ንብረት ንኽምንጥል ድሕር ኣይብልን።
ነዚ ኣሰከፊ ፍጡር ንምቍጽጻር ዕቱብ
ስጉምቲ ኣይተወስደን ዘሎ። ነዚ ንምብዳህ
ዝተወሃሃደ ናይ መሻርኽቲ ኣካላት ጻዕሪ
ከም ዝሓትት ድማ ምግንዛብ የድሊ።
ጸዕዳ ሃመማ (White fly)፥ ጸዕዳ
ሃመማ ኣብ ሃገርና ምስ ፈልሲ ተኽሊ
ከምዝኣተወ ገለ ምንጭታት ይጠቕሱ።
እዚ ሓሸራ፡ ኣብ ምህርቲ ናይ ዝተፈላለዩ
ፍሩታት ዓቢ ጉድኣት ከውርድ ጸኒሑን
ኣሎን። ነዚ ንምጥፋእ፡ ሓረስቶት ጸረባልዕ
ንኽዕድጉ ዘይተኣደነ ገንዘብ ከምዘውጽኡ
ይዛረቡ። ዕዉት ቍጽጽር ናይ’ዚ ሓሸራ
ክካየድ እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ፡ ዝተወሃሃደ
ጻዕሪ ሓረስቶትን መሻርኽቲ ኣካላትን
ይሓትት።
ዘይሕጋዊ ሃድን፡ ሓዊን ዝኣመሰሉ’ውን፡
ካብ’ቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምጽናት
ህይወታዊ ብዙሕነት ምዃኖም ምፍላጥ
ይግባእ። ብደረጃ ዓለም ብዙሓት
እንስሳታት ኣብ ምጽናት በጺሖም ኣለዉ።
ከም ኣብነት ራይኖ፡ ነብሪ፡ ኣንበሳ፡ ሓርማዝ፡
ኣድጊ በረኻ፡ ጎብየ ባሕሪ፡ ላም ባሕሪ
ምጥቃስ ይከኣል። ካብ ኣግራብ’ውን፡
ኣውሊዕ፡ ጽሕዲ. . . ምጥቃስ ይከኣል።
ነዚኣቶም ንምዕቃብ፡ ብመንግስታውያንን
ዘይመንግስታውያንን ማሕበራት ዓቢ
ኣተኵሮ ተዋሂቡዎ ይስረሓሉ ኣሎ።
ኣብ ሃገርና፡ ሓደጋ ምጽናት
ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ኣስታት 55 ዓይነታት

ወራሪ ዑፍ ኳኽ ህንዲ

ኣግራብን ቆጣቝጥን፡ ከምኡ’ውን ኣስታት
23 እንስሳ ዘገዳም ተረቚሖም ኣለዉ።
እዚኣቶም፡ ገረድ፡ ጻዕዳ ቀንጠብ፡ ቀይሕ
ጫዓ፡ ድማ፡ ጭገኖ/ነፋሻ፡ መስና፡ ሓንሰ፡
መቒዕ፡ ከርመድ፡ ኦባ፡ መቐር፡ መጠረ፡
ሶሮብ፡ ጨባዓለ፡ ጠንቀለባ፡ ኣበልዋ/ሰሰወ፡
ዓንቋ፡ ኣውሒ፡ ታምቡኽ፡ ዝበ፡ ሬፍ፡ ዓየ፡
ጋርሳይ፡ ዛብያ ወዲ ማሕዮ፡ ዝዋውዕ፡ ሞሞና፡
ጨቖምጠ፡ ሳግላ፡ ዳዕሮ፡ ክልሄብ፡ ዓርኮብኮባይ፡
ጽሕዲ፡ መደርባ/ዘልዘለ፡ ዱግዱግኛ፡ ዘንገርፋ፡
ቀረሞ፡ ኩመል፡ ንዕቢ፡ ቀንጠበራ፡ ኣውሊዕ፡
ኣርቃይ፡ ዓሙስ፡ ጠጣዕለ፡ ኣበንጉል፡ ሸቶራ፡
ዳርለ፡ ኣርግዛና፡ ለሓም፡ ሑመር፡ ዑበል፡
ወይባ፡ ጉመሕ/ቆጣ፡ ሓረንከረን፡ ምልዖ፡ ጋባ
ይርከቡዎም። እቶም 2 ዓሌታት ዕረ’ውን
ሓደጋ ምጽናት ከምዘንጸላለዎም ተበጺሑ
ኣሎ። ካብ፡ እንስሳ ዘገዳም ከኣ፡ ዓንዶላ፡
ዒው፡ ዝባድ፡ ኣድጊ በረኻ፡ ኢራብ፡ ኢራብ
(ቡስ)፡ ሓርማዝ፡ ከልቢ በረኻ፡ ዕንሹ፡ ሰስሓ፡
ፍሒራ፡ ነብሪ፡ መፍለስ፡ ሓሸማ በረኻ፡ ሰገን፡
ሜዳቑ፡ ድንኩላ፡ ዓጋዜን ምጥቃስ ይከኣል።
ካብ ዘራእቲ ኸኣ፡ ዓረስ ኣብ ምጽናት
ከምዝርከብ መጽናዕታት ይሕብሩ።

ሚኒስትሪ መሬት፡ ማይን ኣከባብን
ክፍሊ ኣከባቢ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጥንሲን ጸቕጢን

ነጃት ኣድም

ምቁጽጻር ሕርቃን
እታ ኣደ ኣብ ክሽነ ኰይና ምሳሕ እናኣዳለውት
እንከላ፡ ንእሽቶ ወዳ በሊሕ ነገር ሒዙ ኣብ ማዕጾ’ቲ
ፍሪጅ ክሕንጽጽ ረኣየቶ። ሕርቃና ክትቆጻጸሮ ስለ
ዘይከኣለት፡ ከይተረደኣ እናወጨጨት ኣብቲ ጣውላ
ዝነበረ ማንካ ኣልዒላ ሰንደወትሉ። እታ ሃንደበት
ዝተወርወረት ማንካ፡ ኣብ ገጹ ዓሊባ ዓይኑ ብምፍሳስ፡
ሓደጋ ኣውረደትሉ። ብሰንኪ ሕርቃን ዘይሓሰበቶ
ወሪዱዋ፡ ወዳ ሓንቲ ዓይኑ ዓዊሩ ምስ ረኣየት፡ ኣመና
ተበሳጨወት። ነታ ናብዚ ኵሉ ዘብጸሓታ ፍሪጅ
ድማ ብሕርቃን ክትንውንዋ ጀመረት። ሕጂ’ውን
ብሰንኪ’ቲ ብሕርቃን ተደፋፊኣ ኣብ ልዕሊ ወዳ
ዘውረደቶ ጕድኣት ብምሕራቓ፡ ህይወታ ብገዛእ
ኢዳ ኣጥፈአት።
ሕርቃን ካባና ዘይርሕቕን መናብርትናን’ኳ
እንተዀነ ክንቆጻጸሮን ናብ ረብሓና ከነውዕሎን ግን
ንኽእል ኢና። ብሰንኪ ዘይምቁጽጻር ሕርቃን ሰባት
ብፍላይ ድማ ደቀንስትዮ ናብ ዘይተደልየ ጸገማት
ክወድቁ ወትሩ ንዕዘብ ኢና። ኣቕሑ ምስንዳው፡
ናብ መስተ ሽጋራን ምጉያይን…ወዘተ። ሕርቃንና፡
ልዕሊ ዓቐን ክኸይድን ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ኣብ

ዘይሕጉስን ኣሉታዊ ኩነተ-ኣእምሮን ጥራይ እዩ
ዝመርሓና።
- ክውንነታዊ ትንተና ምሃብ ነማዕብል። ንኣብነት
ዝዀነ ሰብ ብዝዀነ ነገር እንተ ደኣ ከሲሱናን
ጠቂኑናን፡ ሓቂ እንተ ደኣ ኰይኑ፡ ብግሁድ ተጋጊና
ኣለና ማለት እዩ። ክንሰምዕን ክንመሃርን ድማ
ይግባኣና። ሓሶት እንተ ደኣ ኰይኑ፡ ብግሁድ እቲ
ከሳሲ ይጋገ ኣሎ። ፍጹም ዝበሃል ሰብ ስለ ዘየለን
ኵሉ ሰብ ስለ ዝጋገን ከኣ፡ ተጓዪና ነቲ ሰብ ጸላኢና
እንተ ደኣ ጌርናዮ፡ ንሓጋዚ ምይይጣትን ምእራም
ጌጋን እዩ ዘሸግረና።
- ርግኣት ወይ ህድኣት ማለት ንመሰረታዊ
ማዕርነት ኵሉ ዓይነት ስምዒታት ምግንዛብ ወይ
ምርዳእ ማለት እዩ። ካልኦት’ውን ልክዕ ከማና ሓጐስ
ይደልዩ እዮም። ከምቲ ንሕና፡ ንሳቶም’ውን ጌጋ
ይፍጽሙ። ልክዕ ከምቲ ንሕና እንሓርቕ፡ እንጭነቕ፡
እንድነቕ፡ እነፍቅርን እንጸልእን፡ ንሳቶም’ውን
ተመሳሳሊ ስምዒታት ኣለዎም። ስለዚ “ካልኦት ሰባት
ተሓጒሶም ድዮም ዘለዉ ወይስ ከማና ይጭነቑ?”
ኢልካ ምሕሳብ ከድልየና እዩ።

ጸቕጢ ኵሉ ሰብ ዝምኰሮ ተርእዮ እዩ። ገሌና
ብስራሕ ገሌና ድማ ብሰንኪ ዝምድናታትና ኣብ
ዝተፈላለዩ እዋናት ጸቕጢ ክስመዓና ንቡር እዩ።
ብፍላይ ደቀንስትዮ፡ ልዕሊ ደቂተባዕትዮ ብጸቕጢ ከም
ዝሳቐያ እዮም ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ዝሕብሩ።
ሓደ ካብቶም ብፍሉይ ዝረኣዩ ጸቕጥታት ድማ፡ ኣብ
ግዜ ጥንሲ ዘጋጥሙ እዮም።
እቶም ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝረኣዩ ጸቕጥታት
ደቀንስትዮ፡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝረኣዩ እዮም።
ንኣብነት ብዙሓት ደቀንስትዮ ብዛዕባ ጥዕና እቲ
ዝወልዳኦ ህጻን ብዙሕ ስለ ዘሕስበንን ዘጨንቐንን
ጸቕጢ ክስመዐን ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ’ውን
ብዛዕባ ሕርሲን ምቅርራባቱን’ውን ብዙሕ ጸቕጢ
ክፈጥረለን ንቡር እዩ። እንተዀነ ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ በቲ
ተርእዮ ክንጭነቕን ብሰንኩ ኣብ ዘይድለ ጸገም
ክንኣቱን ዘይኰነስ ብኸመይ ንብደሆም ኢና ክንሓስብ
ዘለና። ንገለ ካብቶም መፍተሒኦም ነጥብታት ምስ
እንምልከት፡ምንቅስቓስ ኣካላት፡
ነፍሰ-ጾራት፡ ብፍላይ ብሓገዝን ምኽርን ሰብ
ሞያ ሕክምና ተሞርኲሰን፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ምስ ዘዘውትራ፡ ነቲ ዘጋጥመን ጸቕጢ ከፋኹሳ
ይኽእላ’የን። ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝግበር ምንቅስቓስ
ኣካላት ብኣንጻሩ ብዙሕ ጸገማት ከየጋጥም ፍርሕን
ስክፍታን ክህሉ ንቡር’ኳ እንተዀነ፡ ብፍላይ ምስ ጥንሲ
ዝተኣሳሰር ምንቅስቓስ ኣካላት ንዝምልከት፡ ዝተፈላለየ
መምርሒታትን ኣገባባትን ስለ ዘሎ፡ ምስ ሰብ ሞያ
ሕክምና እናተሓገዛ ነቲ ምንቅስቓስ ብግቡእን ብዘይ
ጸገምን ክትግበር ይከኣል እዩ።

ዝዀነሉን፡ ከነለልዮን ክንከላኸሎን እዩ ዝግባኣና።
ንገለ ካብቶም ኣገደስቲ ንምቁጽጻር ሕርቃን ዘገድሱ
ነጥብታት ምስ እንርኢ፡- ዓቕልን ትዕግስትን እቶም ቀንዲ ፈውሲ ሕርቃን
እዮም። ብፍላይ ኣብዚ ጐያይን ጽዑቕ ስምዒታዊ
ለውጥን ዝረኣየሉ ግዜ፡ ትዕግስቲ ምግባር ከም እወታዊ
ባህርይ ዘይክረአ ዝኽእል’ኳ እንተዀነ፡ ብኣንጻሩ
እንተተመልኪትናዮ ግና ዓቕሊ ዘይምህላውን
ትዕግስቲ ዘይምግባርን እዩ ናብ ተደጋጋሚ ሕርቃን
ክሸመና ዝኽእል።
- ጸገማትን መሰናኽላትን፡ መሰረትን መኻይድቲን
ህይወት ምዃኖም ምስ እንርዳእ፡ ንዘይተጸማምነትናን
ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ትጽቢታትናን ከጉድል ይኽእል
እዩ። ብሓጺሩ ፍጹም ዝበሃል ነገር ስለ ዘየለ ፍጹምነት
ኣይንጸበ። ብሰንኪ ነገራት ፍጹማት ክዀኑልና
ምድላይ፡ ተጐዳእቲ ክገብሩና ይኽእሉ እዮም።
- ለውጢ ክንቅበል ኣለና። ብመሰረቱ ንገዛእ
ህይወትና ኣብ ክልተ ዓይነት ዘየሐጉሱ ኩነታት
ኢና እንረኽባ፡ ኣብ እንልወጠሉን ዘይንልወጠሉን
ኩነታት። ነቲ ኩነታት ክንልውጥ እንተ ደኣ ደሊና፡
ኣብ ክንዲ በቲ ኩነታት ንሓርቕን ንበሳጨውን፡ ኣብቲ
ጉዳይ ኣተኲርና ክንሰርሕ ይግባኣና። ኣብቲ ኩነታት
ኣተኲርካ ዘይምስራሕ፡ ኣብ መጠረሽታ ናብ ተስፋ
ምቝራጽን ብስጭትን እዩ ዝመርሓና። ንነገራት
ክንልውጦም ምስ ዘይከኣለና ግን፡ ክንቅበሎም
ጥራይ እዩ ዘለና። እንተዘይኰነ፡ ናብ ተስፋ ምቑራጽ፡

- ክፉታት ምዃን፡ ንምቁጽጻር ሕርቃን ኣዝዩ ኣገዳሲ
እዩ። ብተደጋጋሚ ምዝርራብን ንምስማዕ ቅሩባት
ምዃንን፡ ሃንደበት ንሽግራትና ከም እንቕበሎም
ክገብሩና ይኽእሉ’ዮም። ብዛዕባ ዝዀነ ነገር ምስ
ዘጋጥም’ሞ ጠንቁ ከይፈለጥና ነዊሕ እንተደኣ
ተጸቢና፡ ራዕድን ሽበራን ክፈጥረልና ይኽእል እዩ።
ዝዀነ ሰብ መጺኡ ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመ ሽግር ምስ
ዝሕብረና ግና፡ ይቐለልና።
- እቲ ዘለናዮ ኩነታት፡ ንናይ ገዛእ ርእስናን ካልኦት
ሰባት መንፈስን ኩነተ-ኣእምሮን ክብርዞ ይኽእል ድዩ?
ኢልና ንሕተት። ብሰንኪ እነንጸባርቖም ባህርያት፡
ካልኦት ሰባት ይጽለዉ እንተ ደኣ ኰይኖም፡ ዓቢ
ጸገም ንኸውን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብመጀመርያ
ንገዛእ ርእስና፡ ብድሕሪኡ ድማ ንኻልእ ሰብ ጉድኣት
ከይነውርድ ንጠንቀቕ።
- እንሓንሳእ ኣብ ዘይንቕበሎም ኩነታት፡ ገለ ሰባት
መጺኦም ዝዀነ ነገር ንኽፍጽሙ ድዩ ክንቅይር
ከእምኑና ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ኩነታት
ክንሓርቅን ክንቁጣዕን የብልናን። ብመጀመርያ
ንሓሳባት ናይቲ ሰብ ክንርዳእን ሓሳባትና ከነፍስስን
ጥራይ እዩ ዘለና። ነቶም ከእምኑና ዝመጽኡ ሰባት
ብሕርቃን ንምልሰሎም እንተ ደኣ ኰይንና፡ ካልእ
ሕርቃን ከም ዝውለድ ጥራይ ኢና እንገብር።
ብሓፈሻ ውጽኢታውያን ክንከውን እንተ ደኣ ኴንና፡
ኣብ ርእስና ምሕረት፡ ሰላም ኣእምሮ፡ ፍርሒ፡ ርእሰተኣማንነት፡ ልምድታትን…ወዘተ ክህልወና ይግባእ።

ደገፍ ምርካብ፡
እቲ ካልኣይ መፍትሒ፡ ምስ ኣዕሩኽ መሓዙትና
ዲዮም ናይ ቀረባ ቀረብትና ምዝርራብ እዩ።
መብዛሕትኡ ግዜ፡ ነቲ ኣብ ውሽጥና ኰይኖም
ዘጨንቑና ነገራት፡ ምስ ሰባት እንተ ደኣ ተኻፊልናዮም
ስለ ዝፎኽሰና፡ ኣብ ግዜ ጥንሲ ንዘጋጥሙና
ጸቕጥታት’ውን፡ ናብ ሰባት ከነስተንፍሶም ምስ
እንኽእል፡ ሓገዝን ደገፍን ከም እንረክብ ገይሩ፡

ጥቕስታት ሕርቃን
 ሕርቃን፡ ንመልሓስና ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ
ከም እትሰርሕ ዝገብር ስምዒት እዩ።
 ሰባት ይፍተዉኒ ይጽልኡኒ ብዙሕ ዘገድሰኒ
ኣይኰነን። ንገዛእ ርእሰይ’ምበር ንሰባት ኢለ
ኣይኰንኩን ተፈጢረ።
 ገለ ሰባት መጺኦም ኣብ ልብና ስምብራት
ገዲፎም ይኸዱ። ገለ ሰባት ከኣ ኣብ ገጾም ስምብራት
ኣውጽኣሎም ክሳዕ ዝመጸካ ይብድሉኻ።
 ጌጋይ እዩ ናባይ ኣምጺእዎም። ጌጋኦም ከኣ
ካብኦም ኣርሒቑኒ።
 ስቕታይ ተሳዒረ ማለት ኣይኰነን። ምስ
ክርዳእ ዘይደሊ ሰብ ክካታዕ ስለ ዘይደለኹ እየ።
 ሓሪቕና እነውጽኦም ቃላት፡ ወላ’ቶም ካብ
ዓለም ዝቐልጠፉ ኣፍራስ’ኳ ነይመልስዎም።

ንጭንቀትና ከውሕዶን ከጥፍኦን ይኽእል እዩ።
ንስምዒታትና ምርዳእን ምቕባልን፡
ብዙሓት ደቀንስትዮ ንስምዒታተን ኣብ ክንዲ
ዝርድኣኦን ዝቕበላኦን፡ ዝነጽጋኦን ሸለል ዝብላኦን
ኣለዋ። ንስምዒታት ሸለል ኢልና ከይተገደስና ምሕላፍ
ድማ፡ ብዘይርደኣና ኣገባብ ኣብ ውሽጥና ተዓቢጦም
ክገማጠሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሃንደበት ኣብ ውሱን ግዜ
ብምትኳስ ናብ ዝተፈላለየ ጸገማት ከእትዉና ይኽእሉ።
ስለ ዝዀኑ እምበኣር፡ ብፍላይ ኣብ ግዜ ጥንሲ ንዝረኣዩ
ጸቕጥታት፡ ምስ ኣዚና እንኣምኖም ሰባት ኮፍ ኢልና
ክንዘራረበሎምን መፍትሒ ከነናድየሎምን ይግባእ።
ብዘይካ’ዚ፡ ቀጻሊ ብዓሚቚ ምስትንፋስ’ውን ኣዝዩ
ኣገዳሲ ምዃኑ እዮም ሰብ ሞያ ጥዕና ዝሕብሩ።
ከምኡ ምግባር ንጭንቀትናን ዘለና ጸቕጥን የፋኹሶ
ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ግዜ ሕርሲ’ውን ኣዝዩ ጠቓሚ
ተግባር እዩ። ስለዚ፡ ብቐስታ ልብና ክሳዕ ሓሙሽተ
ብምቑጻር ክሳዕ ኣጻብዕቲ ኣእጋርና ኣየር ብምስሓብ፡
ካብኡ’ውን ሓሙሽተ ብምቑጻር፡ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ
ኣዕሚቚና ነስተንፍስ። ነዚ ድማ ካብ ሓሙሽተ ክሳዕ
ዓሰርተ ደቒቕ ከየቋረጽና ደጋጊምና ምስ እነተግብሮ
ካብ ዘለና ጭንቀት ክንናገፍ ንኽእል።
ብተወሳኺ፡ ኣብ ስነ-ጥበብ ብፍላይ ኣብ ምጽሓፍ፡
ምስኣልን ሙዚቃ ምስማዕ ወይ ምድራፍን
ምንጣፍ’ውን ንዘለና ጸቕጢ ከፋኹስ ይኽእል እዩ።
ንድቃስ ቀዳምነት ምሃብ፡
ነብሰ-ጾራት፡ ዝያዳ ካልእ ሰብ እኹል ድቃስ ክረኽባ
ኣለወን። ደንጕኻ ምድቃስ፡ ቀልጢፍካ ምትሳእን
ምሉእ መዓልቲ ከየዕረፍካ ምውዓልን፡ ንጥዕና
ነብሰጾራት ኮነ ጥዕና ህጻን ጽቡቕ ኣይኰነን።
እኹል ድቃስ ምርካብ ማለት ከኣ፡ እቲ ኣብ
ዕስራን ኣርባዕተን ሰዓታት እንረኽቦ ውህሉል ድቃስ
ስለ ዝዀነ፡ ነፍሲ ወከፍ እንወስዶ ቀምታ ዓቢ ተራ
ኣለዎ። ስለ ዝዀነ ድማ፡ ዋላ’ኳ ብስነ-ስርዓት ምድቃስ
ዘድልየና እንተዀነ፡ ብተደጋጋሚ ቀም ምባል’ውን
ኣገዳሲ እዩ።
ብፍላይ ኣብ ሸውዓተ ሸሞንተ ወርሒ ጥንስና፡
ምስቲ ምውሳኽ ዓቐን ከብድና፡ ድኹም ፍሕኛናን
ሓሳባት ሕርስን፡ እኹል ድቃስ ክንረክብ ኣሸጋሪ ግዜ
እዩ። ነዚ ንምፍታሕ’ምበኣር፡ ንኣካላትና ብመተርኣስ
ብምድጋፍ፡ ምሸት ብዙሕ ፈሳሲ ዘይምውሳድን
ስምዒታትና ኣብ ጽሑፍ ምስፋርን፡ ገለ ነዚ ጸገም
ከፋኹሱ ዝኽእሉ ነጥብታት ምዃኖም እዮም ሰብ
ሞያ ሕክምና ዝምዕዱ።
ሕክምናዊ ሓገዝ ምርካብ፡
ብዙሓት ደቀንስትዮ፡ እቲ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝረአ
ጸቕጢ፡ ድሕሪ ሕርሲ ክጠፍእ እዩ ዝብል ርድኢት
ክህልወን ይኽእል እዩ። ንገሌና ግን ብኣንጻሩ
ክኸውንን ድሕሪ ሕርሲ’ውን ክቕጽልን ክውስኽን
ይኽእል እዩ። ስለ ዝዀነ፡ እዚ ጸቕጢ’ዚ ነዊሕ ግዜ
ወሲዱ ኣብ ጥዕናና ዘይተደልየ ጸገማት ክፈጥረልና
ስለ ዝኽእል፡ ናብ ማእከል ጥዕና ኬድና ሕክምናዊ
ሓገዝ ክንረክብ ይግባእ። ምኽንያቱ ብኣጋኡ ሓገዝ
ምርካብ፡ ንጥዕናና፡ ንጥዕና ውላድናን ስድራቤትናን
ብቐሊሉ ከነውሕስ ንኽእል።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምምህርናን ስነ-ምግባርን
ሃብቶም ኢዮብ

ባህርያት ዝምድና
ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣብ ሓጺር ግዜ ኣነ
ዝበለ ምሕዝነት ወይ ዕርክነት ዝመስረቱ ሰባት
ኣጓኒፎሙና ይዀኑ። ከምዚ “ሓድሽ ፍቕሪ
መወድኢ እኽሊ” እንብሎም ዓይነት ይዀኑ።
ክሳብ ናብ ስድራ ዝኸይድን ነዊሕ ዝገበረን
ኰይኑ ክሳብ ዝስመዓና ይኸውን። ኵሉ
ነገራቶም ይፋለጡ፡ ይነጋገሩ። ምዉቕ ዕርክነት
ንኽትምስርት ግድን ነዊሕ ክትፋለጥ ከምዘየድሊ
ዝሕብር ዓይነት ዝምድና’ዩ ናይ ከምዚኦም
ዓይነት ዝምድና።
ብኣንጻሩ ነዊሕ ግዜ እሞ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ
እዋንን ኣጋጣምን ብሓንሳብ ክጐዓዙ እንርእዮምን
‘ትኽ ትንፋስ ኣዕሩኽ’ ኰይኖም ዝስሙዑና
እንክነሶም ብገለ ኣጋጣሚ እንተረኣና ግን ብዛዕባ
እቲ ካልኣዮም ብዙሕ ዘይፈልጡ፡ ዓሚቚሲ
ይትረፍ፡ ማንም ሰብ ክፈልጦ ዝኽእል ነገራት’ኳ
ተሰዊሩዎም ምስ ረኣና ምሒር ይገርመና። ካብዚ
እምበኣር ብኣካል ብሓንሳብ ምህላው ማለት ናብ
ብሉጽ ዝምድና ወይ ድማ ብልቢ ብሓንሳብ
ምህላው ማለት ከምዘይኰነ ክንግምት ንኽእል።
ምስ ሰባት ዘለና ዝምድናታት ሕውነት፡ ናይ
ስራሕ፡ ዕርክነት፡ ምሕዝነት ወዘት ክኸውን
ይኽእል። ዓይነት ዝምድናታትና ናይ ስራሕ
ድዮም ናይ ስጋ ወይ’ውን ካልእ ብዘየገድስ
ግን ገለ መለለይ ባህርያት ኣለውዎ። ገለ
ኻብኣቶም፥1) ንውሓት ግዜ፦ እቲ ዝነውሐ ግዜ ዕርክነትና
ወይ ፍቕሪ ይኹን ካልእ ዓይነት ዝምድና
ክንደይ እዋን ዝኸውን ጸኒሑ? ንምንታዮም
ጾታ ብዘየገድስ ገለ ዝምድናታት እናኣጉላዕልዑ
ዝኸዱ? ንምንታይከ ገሊኦም ብኣንጻሩ እናቐምሰሉ
ይኸዱ? ዝምድናታት ብሉጻት ክዀኑልና ዕቱብ
ጻዕሪ የድልየና። ከመይሲ ብዘይጻዕሪ ዝመጽእ
ጽቡቕ ነገር ስለ ዘየለ። ብሓፈሻ ኽርአ እንከሎ ኣብ
ሓደ ዝምድና ነዊሕ ምጽናሕ ዝያዳ ፍልልጥን
ምርድዳእን ክህልወካ ይሕግዝ። ንኽህነጽ ነዊሕ
ዝወሰደ ዝምድና፡ ብዘገምታ ዝማዕበለ ቀጻልነቱ
ዝሓሸ’ዩ። እቲ ብሃታሃታ ዝተሃንጸ ኸኣ ብሃታሃታ
ይፈርስ።
ብኣንጻርዚ ዝተባህለ ድማ ክኸውን ይኽእል፤
ነዊሕ ዝጸንሐ ዝምድና። ኣብቲ ነዊሕ ጒዕዞ
ብዙሕ ጽቡቕን ሕማቕን ከተሐልፍ፡ ጽቡቕን
ሕማቕን ጐድንታትካ ትፋለጥ። ምስ ግዜ ኸኣ
ምስልቻውን ምውቕቓስን ይስዕብ። ሓደ ነቲ ሓደ
በቲ ድኹም ጐድንታቱ ከጥቅዖን ክምዝምዞን
ይጓየ። ስለዚ ኸኣ እቲ ባእሲ ዝበርትዐ ናይ
ምዃን ዕድሉ ይዓቢ። ንውሓት ግዜ እምበኣር
ንዝምድናታትን ሓደ ንምህናጾም ሓደው ድማ

ዓነውነው ኣብ ምባሎም ልዑል ተራ ኣለዎ።
2) ደጋጊምካ ምርኻብ፦ ንሓደ ሰብ ቀጻሊ
እንረኽቦ እንተዄንና ባህሪኡ፡ ድልየታቱ፡
ሕልምታቱን ድሕረ ባይታኡን ክንፈልጥ
ዕድል ኣለና። እስከ ሓደ ዓርክናን ሓደ ምሳና
ጥቡቕ ፍልልጥ ዘይብሉን ሰብ ከም ኣብነት
ንውሰድ። ባህሪ ናይ መኖም ኢና ዝያዳ
እንፈልጥ? ብዘይጥርጥር ነቲ ዓርክና ኢና
እንፈልጦ ኣብሊጽና። ምኽንያቱ ምስኡ ነዊሕ
ግዜ ኣሕሊፍና ኢና። ንኽንፈልጦ ዝረሓበ ዕድል
ነይሩና ኸኣ። ምስ ሓደ ሰብ ደጋጊምና ምስ
እንራኸብ ድማ ንኽንፈልጦ ባብ ይረሓወልና።
ብዝፈለጥናዮ መጠን ድማ ክንቀርቦን ክንርሕቆን
ኣብ ምውሳን ንሕገዝ። ምስቲ ሰብ’ቲ ከመይ
ዓይነት ዝምድና ክህልወና ከምዘለዎ ክንግንዘብ
ንኽእል። ብብዝሒ ምርኻብ እና ሓንሳእ ነቲ
ኣብ ንውሓት ግዜ ክንፈልጦ እንኽእል ነገራት
ይሽፍን’ዩ። እዚ ብገለ ሸነኹ ቅኑዕ ሓሳብ’ዩ።
ይኹን’ምበር ተዳጋጋሚ ምርኻብ መተካእታ
ነዊሕ ግዜ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ’ዩ።
ምኽንያቱ ምስ ግዜ ቀስ ኢሎም ዝገሃዱን
ብፍላጥ ይኹን ብሕፍረትን ካልእ ምኽንያታታን
ዝተቐብሩ ሕቡኣት ባህርያት ናይቲ ሰብ ብዘገምታ
ክገሃዱ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ።
3) ምክፋል፦ ዝምድናና ንነዊሕ እዋን እንተደኣ
ጸኒሑ፡ ምስኡ ድማ ብተደጋጋሚ ንራኸብ
እንተደኣ ኰይንና ብዛዕባ ሓድሕድ ክንፋለጥ
ዘለና ተኽእሎ ይዛይድ። እንተ ናይ ልብኻ
ምክፋል ግና ኣብ ኵሉ ነዊሕ እዋን ዝተፋለጠ
ሰብ ይኽሰት ማለት ኣይኰነን። ኣብ ቤትና’ኳ
ከም ኣሕዋት ምስ ኩሎም ዘይኰነ ምስ ዝተወሰነ
ሰብ ኢና ብቐጻሊ ናይ ልብና ከይሓባእና ጕዳይና
እነካፍል። እዚ ኸኣ ምስቲ ምስጢርና እነካፍሎ
ሰብ ከነዕልል እንከለና ዝያዳ ውሕስነት ስለ
ዝስመዓና ክኸውን ይኽእል። እቲ ናይ ልብኻ
ምክፋል ቀስ ብቐስ ምስ ግዜ ዝምዕብል’ዩ።
ኣሕፊስካ ክርአ እንከሎ፡ ምስ ምንዋሕ ግዜ
ብብዝሒ ክትራኸብ፡ ስለዚ ኸኣ ኣብ ሓድሕድካ
ዘሎ ምፍላጥ ክብርኽ ይኽእል። ዝምድናኻ
እናደልደለ ይኸይድ። ብኣንጻሩ ክትተሓባባእን
ክትረሓሓቕን ተኽእሎ’ውን ኣሎ። ሰባት ኣብታ
ትርኽብ ዘበሉላ ደቒቕ ታሪኽ ሂወቶም ይኹን
ኵሉ ጽቡቕን ሕማቕን ነገራቶም ከይተሓባብኡ
ዘዕልሉን ቀልጢፎም ጽቡቕ ምሕዝነት ዝፈጥሩን
ኣለዉ። እዚ ውሑድ ግዜ ዘጋጥም ክስተት
ምዃኑ ኣይዝንጋዕን። ከምዚ ዓይነት ዝምድና
ካብዞም ሰለስተ ዝተጠቕሱ ባህርያት ዝምድና በቲ
ሳልሳይ ማለት ‘ምክፋል’ ዝብል ይልለዩ።

ስነ-ምግባር ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ክወሃቦ
ይኽእል’ዩ። ኣብ ምምህርና እንተመጺእና
ግን ዕግበትን ድሌታትን ተመሃሮ በቲ ርትዓዊ
ቀዳምነት ክወሃቦ እንከሎ ማለት’ዩ። ተመሃሮ
ሓድሽ ፍልጠት ዝቐስሙሉን ዝዓግቡሉን ኣገባብ
ኣመሃህራ ኣድማዒ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ እቶም
ተመሃሮ እምነት ስለ ዘሕድሩሉ’ዩ። ክፈልጡ፡
ክጥቀሙ ምዃኖም እንተ ደኣ ኣሚኖም ኣገባብካ
ዕዉት ክኸውን ይኽእል። ኣብ ምምህርና
ስነ-ምግባር ዘድልየሉ፡ ንድሌታትን ሕልምን
ተመሃራይ ቀዳምነት ምሃብ ዘድልየሉ ምኽንያት፡
ተመሃራይ ዓንዲ ሕቖ ናይ መስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን’ዩ። መምህር፡ ሓለፍቲ ትምህርቲ፡

መምህራን ንተመሃሮኦም ክብሉ ስነምግባራውያን ክዀኑ፡ ንተመሃሮኦም ቀዳምነት
ክህቡ ከምዝግባእ ዝዝንጋዕ ኣይኰነን። እዚ ክበሃል
እንከሎ ግን ንነብሶም ክርስዑ፡ ንስድራኦም ግዜ
ክኸልኡ፡ ምስ ኣዕሩኽቶም ኰነ ካልኦት ዝነበሮም
ርክብ ክልሕልሕ ክሳዕ ዝኸውን ክኸውን ኣለዎ
ማለት ግን ኣይኰነን። በቲ ኢሎም በቲ ግን ኣብ
ተመሃሮኦም ናይ ምትእምማን መንፈስ ከሕድሩ
ይድለ። መምህር ስነ-ምግባር ዝጐድሎ እንተ ደኣ
ኰይኑ፡ መምህር ዘይኰነ ኣመሓላላፊ ተራ ሓበሬታ
ጥራይ’ዩ ክኸውን ዝኽእል። ኣብ ምምህርና ዝለዓለ
ትኹረት ዝወሃቦ፡ ንመምህራን’ውን ሓደ ካብ
ከም መለክዒ ደረጃኦም ዝኸውን፡ ስነ-ምግባር’ዩ።

ኣመሓደርቲን ካልኦት ኣካላትን ተመሃራይ ስለዘሎ
ዝህልዉ፡ ብዘይህላዉ ትርጒም ዘለዎም ኣይኰኑን።
ስለዚ እምበኣር ነቲ ሕብርቶም ዝዀነ ተመሃራይ
ቀዳምነት ክህቡዎ፡ ስነ-ምግባራውያን ክዀኑ ግድን
ይኸውን።
መምህራን ተመሃራዮም ናጻ ዀይኑ ይመሃር
ከምዘሎ፡ ናይ ምርዳእን ምምሃርን ዓቕሙ
ይውስኽ ከም ዘሎ ክከታተሉ እንከለዉ ሓደ
ስነ-ምግባር ናይ ምምህርና’ዩ። ብግምጣሉ ሸለል
እንድሕር ኢሎም ግን ስነ-ምግባር ይጐድል
ኣሎ። ተመሃራይ ንመምህር ብስነ-ምግባሩ፡
ፍልጠቱ፡ ካልእ ኣካይዳኡን ዘይኣምነሉ እንድሕር
ኰይኑ፡ ብስርዓት ክመሃር ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ
ይኸውን። ሓደ መዘናይ መምህር “ብእትብሎ
ጥራይ ዘይኰንካ፡ ብእትዀኖን ኣካይዳኻን ኢኻ
እትምህር። እዚ ኣብ ክላስ ኣቲኻ፡ ኩሩሽ ሒዝካ
ተደመሮ፡ ስነ-ፍልጠት ስለ ዝበልካ ኣይትምህርን
ኢኻ። ናብ ክላስ ክትኣቱ ከለኻ እቶም ተመሃሮ
ብውሽጦም ‘መምህር መጺኡ፡ ክንመሃር ኢና’
ክብሉ ክኽእሉ ኣለዎም” ዝበለኒ፡ ድንቂ ኣበሃህላ
ኰይና ትስመዓኒ።
ኣብ ብህሎኡ ‘ኣብ ዝዀነ ሞያ ስነ-ምግባር
ኣድላዪ’ዩ። ብፍላይ-ብፍላይ ምምህርና ግን ብዘይ
ስነ-ምግባር ፋይዳ የብሉን። ኣብ ሓቲ ፋብሪካ ንስኻ
ነቲ ማናጀር እታ ንብረት ተፍሪ ከምዘለኻ ጥራይ’ዩ
ዘገድሶ። ብዛዕባ ውልቃዊ ጠባይካ ብዙሕ ኣየገድሶን
ይኸውን። ኣብ ምምህርና ግን ጠባይካስ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ጥራይ ዘይኰነ ዋላ ካብኡ ወጻኢ’ውን
ኣገዳሲ’ዩ” ይብል ዓርከይ። እቶም ተመሃሮ ነኣሽቱ፡
ብፍላይ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ኣብ
ዝዀነሉ እዋን፡ መምህር ኣብ ስነ-ምግባራዊ መዳዩ
ዝያዳ ትኹረት የድልዮ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ
ሓንቲ ሓብትና ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ
ዝመጽኡ ተመሃሮ ትምህር ነይራ። ብኽልተ ሸነኽ
ናይ ርእሳ ጸጒራ ኣሕጺራቶ ነበረት። ኣብ ዝባን
ከኣ ኩምር ኢሉ። ነቶም ተመሃሮ ናይ ሓደ ክልተ
መዓልቲ ብዛዕባ “ዓውለማ” ኢያ ትምህሮም
ዝነበረት። ናይ ፍርቂ መዓልቲ ኣርእስታ ወዲኣ
ምስ ወጽአት ክልተ ተመሃሮ “እዛ መምህርናስ
ዓውለማ-ዓውለማ ኢላ ክትምህረና ጸኒሓ’ምበር
ንባዕላ ብዓውለማ ተጠቒዓ ኣላ” እናበሉ ክስሕቁ
ሰሚዕናዮም። እቲ ዝበሉዎ ግን ክትኣቱ እንከላ
ኣትሒዝናስ ስኽፍታ ነይሩና’ዩ።

ሓደ ካብቲ ስነ-ምግባራዊ ሸነኽ ናይ ምምህርና፡
መምህራን፡ ንነብሶም ኣብ ቦታ ተመሃሮኦም
ገይሮም ክርእዩዋ፡ ኣብ ተመሃሮኦም ክኽሰት
ዝኽእል ሕቶታትን ክፈትሕዎ ዘለዎም ድሌትን
ከስተብህሉን ክሕግዝዎምን’ዩ።
መምህራን ሓላፍነት ዝስምዖም እንተዀይኑ፡ ርእሱ
ዝኸኣለ ስነ-ምግባር’ዩ። ተመሃሮ ንቤት ትምህርቲ
ዝናፍቕዎን ተሓጒሶም ዝኸድዎን ኣብ ምግባር
መምህር ልዑል ተራ ይጻወት። ኣብ ክፍሊ ዝዀነ
ዓይነት ሕቶ ክሕተትን ክምለስን ከም ዝኽእል
ክኣምኑ ኣገዳሲ’ዩ። ናይ ምሕታትን ምክታዕን
ክእለት ንኸማዕብሉ ዝጸዓር እንተዀይኑ፡ ተመሃሮ
ዝበለጸ ፍልጠት ናይ ምቕሳም ዕድል ኣለዎም።
ኣብ ክፍሊ ክደሃሉን ክነዓቑን፡ ነብሶም ከምዘትሕቱ
እንተተገይሩ ዓቢ ዕንወት’ዩ። ብምቕጻል ክልተ
ኣገደስቲ ነጥብታት ክቐርባ’የን።
1)
ተመሃሮ ዘይምህሳይ፦ ሓደ ካብ ቀንዲ
ስነ-ምግባር ምምህርና ተመሃሮ ዝተፈላለየ ዓይነት
ሃስያ ከይወርዶም ምክልኻል’ዩ። ንኣብነት ሓደ
ተመሃራይ ብጸቕጢ መዛኑኡ ዘይደልዮ ነገር
ይገብር፡ ይብደል ከይህሉ ምክትታል’ዩ። ካብ
ከምዝን ካልእን ዓይነት ሃስያን ምክልኻል ክግበረሉ
ኣዝዩ የገድስ። ተመሃራይ ኣብ ዝብድለሉ እዋን
ዝወሃብ መቕጻዕቲ ስነ-ኣእምሮእዊ ሃስያ ዘውርደሉ
ክኸውን የብሉን። ወይ መምህር ንገለ ተመሃሮ
ዝሓቊፍን ዘተባብዕን ንገለ ግና ዘዋስን እንተዀይኑ
ርእሱ ዝኸኣለ ሃስያ’ዩ ዘውርድ።
2)
ምትብባዕ፦ ምትብባዕ ብኽልተ መዳዩ
ክንርእዮ። መምህር ንተመሃሮኡ ቀዳምነት ክህብ፡
ዝከኣሎ ዘበለ ከይበቅቕ ዝብል ሓሳብ ርዱእ’ዩ።
ንኸተባብዖም ዘለዎ ፍልጠትን ሓገዝን ክገብር
ኣገዳሲ’ኳ እንተዀነ ጥንቃቐ ክግበረሉ ግን ኣድላዪ’ዩ።
እቲ ንሱ ዝገብረሎም ኣልያን ምሕብሓብን ‘ተጸበይቲ’
ክገብሮም ክኽእል ኣይግባእን። ኵሉ ፈትፊቱ ክህብ
ዘይኰነስ ተበላሓትትን፡ ተመራመርትን ክዀኑ’ዩ
ከተባብዕ ዘለዎ። ንኣብነት ቅነ ተመሃሮ፡ ወይ ካልእ
ተመሳሳሊ ምርኢት ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ መምህር
ንተመሃሮኡ ባዕሉ ክሰርሓሎም ወይ ክውድኣሎም
ኣይግባእን። ባዕሉ ምስ ሰርሓሎም ኣቕሪቦም ቤት
ትምህርቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብያተ
ትምህርቲ እንተተዓወተት ምስ ቅዉም ነገር ዝሕሰብ
ኣይኰነን። ተመሃሮ ንኽገብሩ ክተባብዑ’ምበር
ክግበረሎም ኣይግባእን።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ. 108

ተስፋልደት መብራህቱ

ካብ ሚልነር ክሳብ
ራምሲ፡ ክራማት
ብነጻ ዝሰጋገሩ
ተጻወትቲ
ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ ካብ
ዝጅምር ድሮ ራብዓይ መዓልቱ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዛ
ንሓደ ወርሒ ትጸንሕ ናይ ምስግጋር ግዜ፡ ብርክት ዝበላ
ጋንታታት ሃጓፈን ክዓብሳ ክጓየያ ከለዋ፡ ገለ ገለ ጋንታታት
ከኣ ኣብ ክራማት ውዕሎም ንዝውድኡ ተጻወትቲ ወይ
ክሸጠኦም ወይ ከኣ ሓድሽ ውዕል ክቕርባሎም ላዕልን
ታሕትን ይብላ’የን። ምኽንያቱ ኣብዛ ወርሒ ዝኾነ
ስጉምቲ እንተዘይወሲደን እቶም ተጻወትቲ ኣብ ክራማት
ብነጻ ክኸዱወን ስለ ዝኽእሉ። እዞም ስዒቦም ዝጥቀሱ
ተጻወትቲ ኣብዛ ወርሒ ጥሪ እንተዘይተሸይጦም ወይ
ሓድሽ ውዕል እንተዘይፈሪሞም ኣብ ክራማት ካልኦት
ጋንታታት ከም ህያብ ብነጻ ክወስደኦም’የን።
ጄምስ ሚልነር ሊቨርፑል)
ናብ ሊቨርፑል ምስ ተሰጋገረ ብሉጽ ብቕዓት ከንጸባርቕ
ዝተጸበዩዎ ውሑዳት’ዮም ኔሮም። ንሱ ግን ከም ወይኒ
እናሓደረ ከም ዝምቅር’ዩ ንኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣርእዩ።
ምስ ሊቨርፑል ዘለዎ ውዕል ኣብ ክራማት’ዩ ከብቅዕ።
ሚልነር ካብ ሲቲ ክወጽእ ከሎ’ውን ውዕሉ ወዲኡ’ዩ
ብነጻ ናብ ኣንፊልድ መጺኡ። ሊቨርፑል ከኣ ረቢሓ።
እሞ ኸኣ ደኣ ሊቨርፑል ሓድሽ ውዕል ክትቅርበሉ ድያ
ወይስ ካልእ ጋንታ’ያ ከም ናይ ሊቨርፑል ብነጻ ወሲዳ
ክትረብሓሉ ዝተፈልጠ የለን።
ዅዋን ማታ (ማንቸስተር ዩናይትድ)
ማታ ጽቡቕ ወቕቲ’ዩ የሕሊፉ። ሓደ ሓቂ እንተደኣ
ኣሎ ኮይኑ ግን ዩናይትድ ብዘይብኡኡ ትደኽመሉ
ግዜ ብዙሕ’ዩ። ሕጂ ግን እታ ጋንታ ብዘይዝኾነ
ገንዘብ ከይትኸስሮ ከቢድ ስግኣት ኣሎ። እዚ ኸኣ
ንኦሊ ጉናር ሶልሻየር ይኹን ንዕኡ ዝትክእ ኣሰልጣኒ
ዘሐጉስ ዜና ኣይኮነን። እዛ ጋንታ ዘእምን ሓድሽ ውዕል
እንተዘይቀሪባትሉ፡ ነዚ ተጻዋታይ ብነጻ ክትውንን
ዘይትደሊ ጋንታ ዘላ ኮይኑ ኣይረአን።
ኣሮን ራምሲ (ኣርሰናል)
ኣርሰናል ኣብ ኣተሓሕዛ ራምሲ ክትጠዓስ ከም
ትኽእል ብዙሓት ምስታ ጋንታ ቅርበት ዘለዎም ወገናት
ይዛረቡ። እታ ጋንታ ኣቐዲማ ሓድሽ ውዕል ቀሪባትሉ’ኳ
እንተነበረት፡ ምስ ምምጻእ ሓድሽ ኣሰልጣኒኣ ኡናይ ኤምረ
ግን ነቲ ውዕል ክትስሕቦ’ያ ተራእያ። እዚ ተጻዋታይ
ካብ ፒኤስጂ፡ ጁቬንቱስ፡ ርያል ማድሪድ፡ ኢንተርሚላንን
ባየርን ሙኒኽን ጻውዒት ይቐርበሉ ብምህላዉ ኣርሰናል
ክሳብ ክራማት ኣብ ሕቝፈኣ ሒዛ ትኸስረሉ ኩነታት
ከምዘየለ ይሕበር። እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ክራማት ብነጻ
ናብ ዝመረጻ ጋንታ ክኸይድ’ዩ።
ዴቪድ ልዊዝ (ቸልሲ)
ኢጣሊያዊ ኣሰልጣኒ ኣይተቓደዎን ኔሩ። ካልእ
ኢጣሊያዊ ግን መባልዕቱ ኮይኑ። ኣገዳሲ ተጻዋታይ
ናይታ ጋንታ’ዩ - ዴቪድ ልዊዝ። ብመሰረት ፖሊሲ
ቸልሲ፡ ልዕሊ 30 ንዝዕድሚኡ ተጻዋታይ ልዕሊ ሓደ
ዓመት ውዕል ምሃብ ፍቑድ ኣይኮነን። ወዲ 31 ዓመት
ልዊዝ ከኣ ነዊሕ ውዕል’ዩ ዝጠልብ ዘሎ። ወዲ ዓዱ
ዊሊያም ከኣ እቲ ተጻዋታይ ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ
ርእይቶኡ ሂቡ’ሎ። ስለዚ ቸልሲ መጻኢ’ዚ ተጻዋታይ
እንተዘይጌራ ጉያ ጉያ ካልኦት ጋንታታት ክህሉ’ዩ።
ኣንድሬስ ሄረራ (ማንቸስተር ዩናይትድ)
ሄረራ ኣብ ኦልድትራፎርድ ክጸንሕ ድሌት ከም ዘለዎ
ገሊጹ’ዩ። ድሕሪ ምምጻእ ሶልሻየር’ውን ቀዋሚ ቦታ’ዩ
ተዋሂቡዎ ዘሎ። ይኹን’ምበር ዋላ’ኳ ዝርርብ ይካየድ
እንተሃለወ፡ ኣብ ስምምዕ ግን ክብጻሕ ኣይተኻእለን
ዘሎ። ዘዕበየቶ ስጳኛዊት ክለብ ኣትለቲክ ቢልባው’ውን
ተገዳስነታ ነጊራ’ላ። ስለዚ ዩናይትድ ገለ እንተዘይገይራ
ቢልባው ኣብ ክራማት ደጊማ ክትመልሶ ተኽእሎ’ሎ።
ኦሊቨር ጁሩድ (ቸልሲ)፡ ሰስ ፋብሪጋስ (ቸልሲ)፡ ሞሳ
ደምበለ (ቶተንሃም)፡ ኣድሪያን ራቢዮት (ፒኤስጂ)፡ ዲያጎ
ጉዲን (ኣትለቲኮ ማድሪድ)፡ ፊሊፕ ልዊዝ (ኣትለቲኮ
ማድሪድ) ሮበን (ሙኒኽ) ካልኦት ኣብ ክራማት ውዕሎም
ዝውድኡ’ሞ ክሳብ ሽዑ እንተ ደኣ ብዘይውዕል ጸኒሖም
ጋንታታት ከም ህያብ ዝወስደኦም ተጻወትቲ’ዮም።
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ሶልሻየር 4ይ
ተኸታታሊ ዓወት
ኣመዝጊቡ

ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ናይ ቦክሲን ማች ጸወታኡ
ኣብ ዝቐጸለሉ ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሊ
ጉናር ሶልሻየር ንራብዓይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ተዓዊቱ። ዩናይትድ
ብረቡዕ ምሸት ናብ ኒውካስል ተጓዒዛ’ያ ጸወታኣ ኣሰላሲላ።
ናይ ቀዳማይ እብረ ጸወታ ናይዘን ጋንታታት ብዘይሽቶ
ባዶ ብባዶ’ኳ እንተተዛዘመ፡ ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ዩናይትድ
ተቐይሩ ናብ ሜዳ ካብ ዝኣተወ ሉካኩን መንእሰይ ተጻዋታያ
ራሽፎርድን ብዝረኸበተን ሽቶታት ክልተ ብባዶ ተዓዊታ።
በዚ ኸኣ፡ እዚ ንሞሪኖ ተኪኡ ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዘሎ
ናይ ቅድም ተጻዋታያ ናይ ሕጂ ኣሰልጣኒኣ ሶልሻየር፡ ኣብ
ታሪኽ’ታ ጋንታ ካልኣይ ኣብ ቀዳሞት ኣርባዕተ ጸወታኡ
ምሉእ ዓወት ዘመዝገበ ኣሰልጣኒ’ታ ጋንታ ኮይኑ’ሎ። ኣብ
1946 ኣሰልጣኒ’ታ ጋንታ ዝነበረ ሰር ማት ባስቢ ኣብ ቀዳሞት
ኣርባዕተ ጸወታኡ ዓወት ኣመዝጊቡ ከም ዝነበረ ታሪኽ ሬድ
ዴቭልስ ይሕብር። ሶልሻየር፡ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ዘይረኸቦ
ክብሪ ክረክብ ምኽኣሉ’ምበኣር ካብ ደገፍቲ’ታ ጋንታ ልዑል
ተቐባልነት ክረክብ ኣኽኢልዎ’ሎ። እዚ ኣሰልጣኒ ድሕሪ
ዕረፍቲ ንራሽፎርድ ከየውጸአ ክልተ ተወሰኽቲ ኣጥቃዕቲ
ማለት ሉካኩን ሳንቸዝን ናብ ሜዳ የእትዩ ምዕዋቱ ብፍሉይ
ክደምቕ ክኢሉ’ሎ። ኣብዚ ናይ ረቡዕ ምሸት ጸወታ፡ ሉካኩ
ናብ ሜዳ ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ 38 ካልኢታት ጥራይ ሽቶ
ከመዝግብ ከሎ ንኻልአይቲ ሽቶ ራሽፎርድ ከኣ እዞም ክልተ
ተቐይሮም ዝኣተዉ ተጻወትቲ’ዮም ሰሪሖማ። ማንቸስተር
ዩናይትድ ኣብ ታሪኽ ፕሪመር ሊግ ኣብ ወርሒ ጥሪ 100

ግጥማት ኣካይዳ’ላ። ካብዚ ን68 ጸወታታት ክትዕወተሉ
ምኽኣላ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝበዝሐ ናይ ፕሪመር ሊግ ነጥቢ
ዝወሰደት ተባሂላ ልዕሊ ዝኾነት ጋንታ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ
ትርከብ። በዚ’ዮም ከኣ ደገፍቲ ናይዛ ጋንታ ኣብዛ መባልዕታ
ዝኾነት ወርሒ ምስ ቀዳሞት ኣርባዕተ ጋንታታት ተሰሪዓ
ክርእዩዋ ዝህንጠዩ ዘለዉ። ዩናይትድ በዚ ናይ ረቡዕ ዓወታ
ካብ ኣርሰናል ብሰለስተ ካብ ቸልሲ ኸኣ ብሓሙሽተ ነጥቢ
ድሒራ ብ38 ነጥቢ ኣብ ሻዱሻይ ተርታ ክትስራዕ ክኢላ’ላ።
ወዲ 21 ዓመት ኣጥቀዓይ ዩናይትድ ራሽፎርድ፡ ግዝያዊ
ኣሰልጣኒ’ታ ጋንታ ሶልሻየር ካብ ዝመጽእ፡ ዩናይትድ ካብ
ዘመዝገበተን 14 ሽቶታት ኣብ ሸሞንተ ኢዱ ከንብር ከሎ
ሰለስተ ኸኣ ባዕሉ ኣመዝጊቡ’ሎ። ነዝን ካልእን ኣብ ግምት
ብምእታው’ዩ ኸኣ ሶልሻየር ድሕሪ’ዚ ናይ ረቡዕ ጸወታ
ብዛዕባ ራሽፎርድ ኣብ ዝተሓተተሉ “ወዲ 21 ዓመት ምዃኑ
ንዘክር። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ኸኣ ወሳኒ’ዩ። ብዝመስለኒ ፡
ብፍላይ ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣብ ምህራም ንክርስትያኖ ሮናልዶ
እናረኣየ ዝዓበየ ኮይኑ’ዩ ዝስመዓኒ” ክብል ነቲ ተጻዋታይ
ሞጒሱዎ። ብዘይካ’ዚ እቲ ኣሰልጣኒ፡ ኣብ መወዳእታ ወቕቲ
ካብዛ ጋንታ ክፋኖ ከም ዘይደልን ዕድል እንተ ደኣ ተዋሂቡዎ
ነታ ጋንታ ክኣልይ ከም ዝብህግን ብዘይስኽፍታ ተዛሪቡ።
ኣብ ካልእ ግጥማት ፕሪመር ሊግ፡ ቸልሲ ኣብ ሜዳኣን
ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ምስታ ኣብ መበል 18 ተርታ ተሰሪዓ
ዘላ ሳውዝሃምተን ኣብ ዝገበረቶ ጸወታ ነጥቢ ብምጥፈኣ
ምስ ኣርሰናል ዝነበራ ፍልልይ ናብ ሰለስተ ነጥቢ ኣውሪዳቶ።

ቸልሲ ኣብዚ ናይ ረቡዕ ምሸት ጸወታኣ ዋላ’ኳ ን72% ነቲ
ጸወታ እንተተቘጻጸረቶ ሽቶ ከተመዝግብ ብዘይምኽኣላ ግን
ነጥቢ ተማቒላ’ያ ካብ ሜዳ ክትወጽእ ተገዲዳ። ኣሰልጣኒ’ታ
ጋንታ ማውሪዝዮ ሳሪ “80 ሜትሮ ናይቲ ሜዳ ተቘጻጺርናዮ።
ኣብቲ 20 ሜትሮ ግን ጸገም ኔሩና” ብምባል ብተዘዋዋሪ
መንገዲ ንመስመር መጥቃዕቱ ነቒፉ። ሳሪ ኣብዚ ግጥም፡
ኦሊቨር ጁሩድ ኣብ ዓንከርዓንካሪቱ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ
ንሞራታ ጥራይ’ዩ ከም ፍሉጥ ኣጥቃዓይ ጌሩ ኣውሪዱዎ
ኔሩ። በዚ’ዩ ኸኣ እዚ ኣሰልጣኒ ድሕሪ’ቲ ጸወታ “ዋላ’ኳ ኣብ
ዕድጊ ተጻወትቲ ወሳኒ እንተዘይኮንኩ፡ መስመር መጥቃዕትና
ግን ለውጢ ከም ዘድልዮ ዘሎ ርዱእ’ዩ” ብምባል ሓድሽ
ኣጥቃዓይ ከም ዘድልዮ ተዛሪቡ። ይኹን’ምበር ሳሪ ብልቓሕ
ምስ ቫለንሽያን ኣስቶንቪላን ንዘለዉ ሚቺ ባትሹዋይን ታሚ
ኣብረሃምን ከም ዘይደልዮም ኣፍሊጡ’ሎ። ቸልሲ ኣብዚ ናይ
ረቡዕ ግጥም ዝኸሰረቶ ካልእ ዝዓበየ ነገር እንተ ደኣ ኔሩ፡
መስበርቲ ዊሊያም’ዩ። ሳሪ ቅድሚ’ቲ ጸወታ፡ እታ ጋንታ
ብመስበርቲ ተጻወትቲ ትሳቐ ከም ዘላ ከምዝሓበረ ዝዝከር ኮይኑ፡
እንሆ ኸኣ ሕጂ ዊሊያም ኣሰር’ቶም ኣቐዲሞም ዝተሰብሩ
ጅሩድ፡ ፔድሮን ካሉም ሁድሶን ኦዶይ ይስዕብ። ስለዚ’ዩ ኸኣ
ሳሪ መስመር መጥቃዕቱ ላሕሊሑ ከም ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ።
እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ፡ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት በርንማውዝ ምስ
ዋትፎርድ ቅድሚ ዕረፍቲ ጥራይ ብዝተመዝገባ ሽቶታት
ሰለስተ ብሰለስተ ክትፈላለ ከላ፡ ባርንሊ ንሁድስፊልድ ክልተ
ብሓደ፡ ዌስትሃም ምስ ብራይተን ክልተ ብክልተ ዎልቭስ ከኣ
ብፓላስ ክልተ ብባዶ ክትሰዓር ክኢላ’ላ።

ማይዌዘር ኣብ 120 ካልኢት 9 ሚሊዮን ዶላር ረኺቡ
ልዕሊ መኸተ ጉስጢ ብዘህልኾ መጠን ገንዘብ’ዩ መዛረቢ
ማዕከናት ዜና ዓለም ዝኸውን። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት
ዝለዓለ ኣታዊ ዝገበረ ስፖርተኛ ክበሃል ክኢሉ ኔሩ።
ዝውንነን መካይንን ነፈርትን ወትሩ ምስ ኣገረማ’የን። ብዛዕባ
ኣታዊታቱ እንተስ ንጃህራ እንተስ ብግርህነት ብግልጺ’ዩ
ዝዛረብ። ኣመሪካዊ ተጓሳጣይ ፍሎይድ ማይ ዌዘር።
ካብ መኸቲ ጉስጢ ብወግዒ ከም ዝተሰናበተ ዝገልጽ
ማይዌዘር፡ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ኣብ ሃገረ ጃፓን
ከተማ ቶክዮ ንመኽፈቲ ሓደ ምርኢት ኣብ ዝተዳለወ
ጽምብል ምስ ጃፓናዊ ተንሺን ናሳኩዋ ምሕዝነታዊ
ጸወታ መኸተ ጉስጢ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ። ማይዌዘር
ኣብዚ ግጥም ንመወዳደርቱ ናሳኩዋ ብዙሕ ግዜ ከይሃበ
ኣብ ውሽጢ 120 ካልኢት ሰለስተ ግዜ ብምዝራር’ዩ ነቲ
ጸወታ ዛዚሙዎ። ጃፓናዊ ተንሺን ናሳኩዋ፡ እንተላይ ናይ
ብእግርኻ ትተሃራረመሉ ዓይነት መኸተ ጉስጢ (kick
boxer) ተወዳዳራይ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት
ምስ ማይዌዘር ዘካየዶ ምሕዝነታዊ ጸወታ ግን ብእግሩ
ክጥቀም ኣይተፈቕደሉን። ወዲ 20 ዓመት ተንሺን ናሳኩዋ
ብየማንን ጸጋምን በዚ ኣመሪካዊ ተጓሳጣይ ነበር ምስ ተለኽዐ፡
እናነበዐ’ዩ ይኣኽለኒ ኣድሚጹ። ማይዌዘር ከኣ ኣብ ውሽጢ’ዘን
ዘይጠቕማ ግን ከኣ ንናሳኩዋ ዝዓለዋ ደቓይቕ ትሽዓተ
ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ክሓፍስ በቒዑ። ኣብዚ ምሕዝነታዊ
ግጥም እቲ 37 ሽሕ መናብር ዝነበሮ ናይ ውድድር
ቦታ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝመለአ ተፈሊጡ’ሎ። ክልተ
ደቓይቕ ንዝወሰደ ጸወታ ንምዕዛብ ምዃኑ’ዩ። ማይዌዘር
ድሕሪ’ቲ ጸወታ ጥማር ባጤራ ጃፓን ማለት የን ኣብ ሓንቲ
ካብ ክቡራት መካይኑ ፋሕ ኣቢሉ ምስኣሉ ከም ቀደሙ
ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒቡ’ሎ። ማይዌዘር ኣብ
ነሓሰ 2017 ምስ ኮኖር ማክግሪጎር ድሕሪ ዘካየዶ ውድድር
100 ሚልዮን ዶላር ክግሕጥ ከም ዝኸኣለ ዝፍለጥ’ዩ።
ወዲ 41 ዓመት ማይዌዘር ካብ መኸተ ጉስጢ ብምፍናዉ
ኣብ ጽቡቕ ቆመና ክህሉ ከም ዘይክእል ቅድሚ’ዚ ናይ

ሓድሽ ዓመት ውድድር’ኳ ብሰፊሑ እንተተገልጸ፡ ወዲ 20
ዓመት ናሳኩዋ ግን ክኽእሎ ኣይከኣለን። ዝሓለፈ ዓመት
ካብ መኸት ጉስጢ ዝተፋነወ ማይዌዘር ካብ ዘካየዶም
50 ፕሮፈሽናል ጸወታታት መኸተ ጉስጢ ተሳዒሩ
ኣይፈልጥን’ዩ። መጋጥምቱ ናሳኩዋ ብወገኑ ኣብ ዘካየዶም
32 ጸወታታት ስዕረት ዝበሃል ዘይቀመሰ ተወዳዳራይ’ዩ።
በዚ’ዩ ኸኣ ማይዌዘር ድሕሪ’ቲ ጸወታ “ክልቴና ኣኣብ
ዓውድና ፍጹም ስዕረት ዘየጓነፈና ስፖርተኛታት ኢና።
ናሳኩዋ ናይ በሓቂ ሓያል ተጓሳጣይ’ዩ። እዚ ምሕዝነታዊ
ጸወታ ብዘየገድስ፡ ንሱ ቻምፕዮን’ዩ” ክብል ነቲ ብ21
ዓመት ዝዓብዮ ጃፓናዊ ኣደዓዒሱዎ። ኣብ 1996 ናብ
መኸተ ጉስጢ ዓለም ዝመጸ ማይዌዘር ክሳብ 440 ሚልዮን
ፓውንድ ዝግመት ሃብቲ ከም ዘለዎ ይንገር። እዚ ናይ

ገንዘብ ሰብ ብዝብል ቅጽል ሽም ዝጽዋዕ ማይዌዘር፡ ኣብ
መጻኢ ከምቲ ዝበሎ ካብ መኸቲ ጉስጢ ምሉእ ብምሉእ
ክወጽእ ድዩ ወይስ ከም እንደገና ክምለስ መዛረቢ ኮይኑ’ሎ።
ገለ ገለ ተንተንቲ መኸተ ጉስጢ፡ ደጊሙ ናብ መኸተ ጉስጢ
ብምምላስ ምስቶም ኣቐዲሙ ዝሰዓሮም ሓያላት ተጓሰጥቲ
ኮኖር ማክግሪጎር፡ ቻኔሎ ኣልቫረዝን ኻቢብ ኑርማጎመደቭን
ክጻወት ከም ዝኽእል ክዛረቡ ከለዉ፡ ካልኦት ከኣ ኣብ ከምዚ
ናይ ሓዳሽ ዓመት ፍሉይ ምርኢታት እናቐረበ ሚልዮናት
ክግሕጥ’ዩ ክብሉ ይዛረቡ ኣለዉ። ድሕሪ’ዚ ናይ ሓድሽ
ዓመት ጸወታ፡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ውሽጢ ክልተ
ደቓይቕ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ምፍሳስ ዕብዳን ጥራይ’ዩ
ክብሉ ርእይቶታቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት
የቀምጡ ኣለዉ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ጆሜ/ደጀን ተኽለ
ወዲ-ሰብ መዓልታዊ ካብ ተመኩሮኡን
ትዕዝብቱን እናተማህረ ዝነብር ፍጡር’ዩ።
ምንባር እምበኣር ፍልቀታዊ መስርሕ
ወዲ-ሰብ እዩ። መንነት ወዲ-ሰብ ድማ፡
ውጽኢት ናይ እቶም ኣብ መስርሕ ምንባር
ዝወስዶም ኣሽሓት ውሳነታት እዩ። ዓይነት
ዝወስዶም ውሳነታት ከኣ ብደረጃ’ቲ፡
ኣብ እዋን ነፍሲ-ወከፍ ውሳነ ዝነበሮ
ደረጃ ንቕሓት (ኣፍልጦን ተመኩሮን)
ዝተደረተ እዩ። ስለዝዀነ፡ ዝወሰድናዮም
ስጉምታት ምስ ቀጻሊ ዕብየት ንቕሓትና
ቀጻሊ ዳግመ ግምት ክንገብረሎም
ኣለና ማለት’ዩ። ብመሰረት ዝደለብናዮ
ንቕሓት ድማ፡ ንመስርሕ ገድሊ ናብራ
ብግቡእ ተረዲእና፡ ንህይወትናን ከባቢናን
እወታውያንን ቀለስትን ውሳነታት
ንምውሳድ ከይተሓለልና ንጽዕት።
ካብዚ ተፈጥሮኣዊ ኣምር’ዚ ብምብጋስ
ኢና እምበኣር፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት፡
ብዝያዳ ድማ ኣብ ሓድሽ ዓመት፡ ንሕሉፍ
ህይወት ብምግምጋም ካብኡ ተበጊስና
ድማ፡ ንመጻኢ ህይወትና ትስፉው ጩራ
ዝሰድድ ሓደስቲ መድረኻት ንኽንከፍት
ወርትግ እንሕልንን ንመባጻዕን። እዞም
መብጽዓታት ድማ፡ ምስ ምምጻእ ሓድሽ
ዓመት ዝትርንዑን እንሕልዎምን ክኾኑ
እዩ’ቲ ግቡኡ። ዝተመባጻዕናዮም፡ ኣብ ባይታ
- ብግብሪ ክንርእዮም ደኣ ኣሎና እምበር፡
ብዘይ ኣሰር ክጠፍኡስ ዝግባእ ኣይኮነን።
እስከ ንገለ ካብቶም ዓመት-ዓመት ሰባት
ዝኣትውዎም መብጽዓታት ክንርኢ- ድሕሪ ደጊም ኣብ ስርሐይ ዕቱብን
ጥንቁቕን ክኸውን’የ
- ኣብ ትምህርተይ ዕዉት ንምዃን ናይ
መጽናዕቲ መደብ ክገብር’የ
- ዘለዉኒ ወልፍታት ናይ መስተን
ሽጋራን ካብዛ ሓድሽ ዓመት ከቋርጾም እየ
- ሕጂ ጥራይ ካብ ኤች.ኣይ.ቪ. ናጻ
ይኹን’ምበር፡ ድሕሪ ሕጅስ ፈጺመ
ኣይዘውርን’የ
- ኣብ ልዕሊ ብዓልቲ ቤተይን ደቀይን
ንዘሎኒ ፍቕርን ሓልዮትን፡ ካብዛ ዕለት
ጀሚረ ብዘይ ደረት ክዅስኩሶ እየ፡ ዝብሉን
ካልኦት ንኣሽቱን ዓበይትን መብጽዓታት።
ኩልና ስባት፡ ካብ ምምብጻዕ ድሕር ኢልና
ኣይንፈልጥን። ይኹን’ምበር፡ ተግባራውነት
ናይ ዝኣተናዮም መብጽዓታት ንምግምጋም
ምስ ነብስና ኣብ እንዝትየሉ እዋን፡ ዳርጋ
ኣብ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ምላሽ ኣሉታዊ እዩ።
ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ፡ መብጽዓ
ኣዝዩ ረቂቕ ናይ ኣተሓሳስባ ትንታነታት
ዘድልዮ፡ ካብ ስምዒት ወጺእካ፡ ድልውነትካ
ንትግባረ ንምርግጋጽ። ነብሰ-ፈተሻ
ብምግባር ነቲ መብጽዓና ክዉን ንምግባር
ክንከፍሎ ዘለና ዋጋ ብግቡእ ክንፈልጦን
ክንዳለወሉን ይግባእ። ኣእምሮኣዊ ስርሓት
ከተሰላስል ልዕሊ ዝዀነ ነገር ምቕባልን
ምድላውን ኣእምሮ ዘድልዮ ስለዝዀነ እዩ።
ብድሕሪ’ዚ ደራኺ ሓይልና (Motivational
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ሓድሽ ዓመትን መብጽዓን
force)፡ ‘መብጽዓ ኣብ ግብሪ ንምትርጓሙ
ንኽእል ዲና?’ ናብ ዝብል ግብራዊ
ተበግሶ ነቒልና ንመብጽዓና ኣብ ግብሪ
ክንትርጉሞ ንኽእል። መብጽዓ እምበኣር፡
ተግባራውነት ለቢሱ ኣብ ህይወትና
ነጥበ-መቐይሮ ንኽገብር፡ ግብራዊ ተበግሶ
ዘሰንዮ ድሉውነት ንምኽፋል ዋጋታት፡
እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ናይቲ ዝዓበየ
ምዕራፍ እዩ። መብጽዓ በይኑ ግን እኹል
ኣይኰነን። ተግባራውነት ክሕወሶ እንከሎ
እዩ መቐረት ዝህብን ባህታ ዝፈጥርን።
እተዘይኰኑ፡ መብጽዓ ብዘይ ተግባራውነት
ነብሰ-ምትሓትን ስክፍታን ፈጢሩ ነብስና
ዘሳጺ ስምዒታዊ ተግባር ካብ ምዃን ሓሊፉ
ካልእ ፋይዳ ኣይህልዎን።
ክኢላታት ናይዚ ዓውዲ ከም ዝጠቕሱዎ፡
ደራኺ ሓይሊ ኣተሓሳስባና፡ ብቕማረ
ናይ’ዘን ዝስዕባ ሰለስተ ቀንዲ ባእታታት
ዝቐውም ውህደታዊ ሓይሊ እዩ። ንሳተን
ድማ፡- ትጽቢት፡ ዕላማኻ ንምውቃዕ ኣብ
እትኽተሎ ሓድሽ ናይ መብጽዓ ኣካይዳ
እምነት ምሕዳር፡ ንዕላማኻ እትህቦ ክብሪ
ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ብግቡእ
ክትግንዘቦ ምጽዓር።
ትጽቢትኣብ እዋን መብጽዓ፡ ነቲ ዝወስዶ ዘለኹ
ውሳነ ጽዒረ ክበጽሖ ይኽእል ድየ? ዝብል፡
እቲ ኣብ መጀመርታ ኣብ ኣእምሮና
ዝኽሰት ቀጥታውን ኣገዳስን ትጽቢታዊ
ሕቶ እዩ። ንተግባራውነት መብጽዓና
ኣብ ዝምልከት፡ ነቲ ቅኑዕ ጐደና ሒዝና
ክንጐዓዝ፡ ነዚ መሰረታዊ ሕቶ ቅኑዕ ምላሽ
ክንረኽበሉ ኣገዳሲ’ዩ። ትጽቢትና ክዉን
ንምግባር ኣብ ገዛእ ርእስና ርእሰ-ተኣማንነት
ክህልወናን ብምልኣት ክንብገስን ምስ
እንጅምር ትጽቢትና ኣብ ዝደለናዮ
ደረጃ ከነብጽሖ ዝዓግተና ሓይሊ የለን።
ምኽንያቱ፡ ኣብ ልዕሊ መብጽዓና ምሉእ
እምነትን ተግባራውነትን ስለ እነርኢ።
ኣብ’ቲ ሓድሽ ናይ መብጽዓ ኣካይዳ
እምነት ምሕዳርእቲ እንኽተሎ ዘለና ሓድሽ ናይ
ህይወት ኣካይዳ ወይ ባህርያዊ ለውጢ፡
ነቲ እንደልዮ ዘለና ዕላማ ንምውቃዕ ክሳብ
ክንደይ ኣድማዒ እዩ? ብግቡእ ክንፈልጦ
የድልየና። ነዚ ንምምላስ እቲ ቀዳማይን
ቀላስን ነገር፡ ዕላማና ብንጹር ምፍላጥ እዩ።
ምኽንያቱ፡ ዕላማታትና ምስ እንስእሎም
ሰሌዳ ውጥን መዓልታዊ ንጥፈታትና
ዝራኸቡን ከም ግጥሚ ብናዕታን ረምታን
ኣብ ናይ ህይወት ህርመት ዝሰምሩን
ክዀኑ ኣለዎም። እዚ ንጹር ራኢ ኣብ
ጉዕዞና ብልሙጽ መንገድን መጻእን ዝያዳ
ክንጽረልና ስለ ዝኽእል። ንዝያዳ ርድኢት
ግና፡ እቶም እንወስዶም ለውጥታት ኣብ
ጽሑፍ ነስፍሮም። ዕላማና ንምውቃዕ ማዕረ
ክንደይ ኣገደስቲ እዮም ነስተውዕለሎም?
ንትግባሪኦም ዘለና ድልውነትከ ከመይ

ይመስል? ንነብስና ባዕልና ንፈትሻ። ኣብ
ህይወትና ናይ እንወስዶ መብጽዓ ዋና
ነገር፡ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምምሓል ዘይኰነ፡
ብገዛእ-ርእስና ንነብስና ቃል ክንኣትወላ
እንከለና እዩ።
ዝዀነ ይኹን ሰብ፡ ኣብ ህይወቱ ቅማረኣዊ
ሱታፌ (Calculation involvement) እዩ
ዘዘውትር። ስለዝዀነ ድማ፡ ንመቐይሮ
ህይወቱ ቀለስቲ ዝዀኑ ውሳነታት ኣብ
ዝመባጽዓሉ እዋን፡ ብሃሳሰ ለባም ዘይኰነ፡ እቲ
ሓድሽ ኣካይዳ ኣብ ህይወተይ ዝዘርኣለይ
ፈልሲ ዓወት፡ ካብ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ
ህይወተይ ዝዓዘዘ ኰይኑ ምስ ዝስመዓኒ
እዩ መቐረት ዝውስኸለይ። ኣብ ህይወትና
መብጽዓ ንምእታው ረጊእና ኣብ እንሓስበሉ
እዋን፡ ርትዓዊ ውሳነ ንምምራጽ እንኽእል፡
ነቲ ሓድሽ ኣካይዳ ብምትእትታውና፡ ኣብ
ህይወትና እንረኽቦ ዓወትን መስተርሆትን
ደሚቑ ምስ ዝረኣየና ጥራይ እዩ። እቲ
ምንታይ፡ እንወስዶ መብጽዓ ብዘየገድስ፡
ሚዛን ድሌት ዕላማና ካብቲ ዘለናዮ
እዋናዊ ህይወት ኣዝዩ ሰሓብን ዕዉትን
ኰይኑ ምስ ዘይስምዓና፡ ብዝዀነ ተኣምር
እንብገሰሉ ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ነዚ
ክሕግዘና እምበኣር፡ እቲ እንደልዮ ስእሊ
መጻኢ ህይወትና ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና
ብንጹር ክንስእሎ ኣለና።
ብድሕሪ እዚ፡ ዓይንና ሰም ኣቢልና፡
ናብ’ታ እንደልያ ህይወት ንቑሩብ
እዋን ንነብር’ሞ፡ ከም ዝበጻሕናዮ ገይርና
ነስተማቕሮ። እዚ ነቲ ክልተ ዓይነት
ህይወት ብምንጽጻር፡ ረብሓ ናይቲ ሓድሽ
ኣጒሊሑ ብምርኣይ ንተበግሶና ክድርዖን
ካዕቦ ሓይሊ ክውስኸሉን ይኽእል። ስለ’ዚ፡
ግዝያዊ መቐረት ክህልዎ ዝኽእል፡ ግና
ኸኣ እናሓደረ ዘጣዕሰናን ናብ ሕማቕ
ኩነታት ዝሸመናን ኣካይዳ ደርቢና፡ ሓድሽ
ቅዲ ኣነባብራ ከነተኣታቱ ኣሎና።፡ መጻኢና
ክሳብ ክንደይ በቲ ሓድሽ ኣካይዳና ከም
ዝቕየር ምስ እንኣምን ጥራይ እዩ ድማ
እቲ ሓቂ ዝበርሃልናን ዝንጽረልናን።
እንተዘይኰይኑ፡ ጽዒርና ኣይጽዒርና
ኩሉ ሓደ ኰይኑ ምስ ዝስምዓና፡ ደራኺ
ሓይልና መሬት ይዘብጥ’ሞ፡ ተበግሶ
ኣይንወስድን። ዕላማና ንምውቃዕ ኣብ
እንኽተሎ ሜላ፡ እምነት ከነሕድርን
ዝተሓደሰ መንፈስ ክህልወናን ኣለዎ። እዚ
ሜላ እዚ፡ ንቕድሚት ኣብ ምድፋእን ካብ
ዝወደቕናሉ ኣብ ምትንሳእን ዓቢ ግደ እዩ
ዝጻወት።
ንዕላማኻ እትህቦ ክብሪ. . .
ንዕላማና እንህቦ ክብሪ፡ እቲ መሰረታዊ
ጸዓት ናብ ግብራዊ ተበግሶ እዩ። እቲ
መቐይሮ ህይወትና ዝዀነ ንግዚኡ ብርቱዕ
ኰይኑ ክረኣየና ዝኽእል - ሓድሽ ኣካይዳ

ህይወት ብምትእትታው እንረኽቦ ዓወት፡
ኣብ መጻኢ ህይወትና ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ
ምዃኑ እንግንዘበሉ መሳርሒ ድማ እዩ።
ኣብዚ ብዙሕ ዘደናግር ሓሳብ ክመጽኣና
ይኽእል እዩ። ንሕና ግን፡ ንዘበገስናዮ ዕላማ
ልዕሊ ዝዀነ ክንርእዮን ክንከናኸኖን ኣብ
ሸቶኡ ንምብጻሕ እቲ ዝኽፈል መስዋእቲ
ክንከፍለሉ ድልውነትና ምስ ገዛእ-ርእስና

* ነዚ መብጽዓ’ዚ ብምትግባርና እንረኽቦ
ዓይነት ህይወት ናይ ብሓቂ ኣዕጋቢ ድዩ?
* እዚ መብጽዓ እዚ ግብራዊ ንክኸውን
ዝሓተና ዋጋ እንታይ’ዩ?
* ነዚ ዋጋ’ዚ ንምኽፋል ዘሎና ቅሩብነት
ክሳብ ክንደይ’ዩ?
ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ - ንመብጽዓና
ኣብ ምትግባር ደራኺ ዝዀነ ሕቶታት

ከነረጋግጽ ይግብኣና።
ዕላማና ንምውቃዕ እንኸፍሎ ዋጋ፡
ኣገዳስነቱ ክረኣየና እንተ ደኣ ኰይኑ፡
ንዕላማና እንህቦ ክብሪ ብንጹር ክረኣየና
ኣለዎ። ንኣብነት፡ ሓደ ተማሃራይ ብዝለዓለ
መዓርግ ትምህርቲ ምምራቑ ዝረኽቦ
ማሕበራዊ ክብሪ፡ ቁጠባዊ ዕብየት፡ ስነኣእምሮኣዊ ዕግበት፡ ጽልዋን ተቐባልነትን
ብግቡእ ከስተውዕሎ እንተ ደኣ ክኢሉ፡
ንዕላማኡ ክህቦ ዘለዎ ክብርን ክኸፍሎ
ዘለዎ ዋጋን ንኽፈልጦ ኣይጽገምን። እዚ
ኹሉ ክብርታት ተደማሚሩ ድማ፡ እቲ
ተማሃራይ ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ምምራቕ
ዕላማኡ ንምትግባር ክወስዶም ዘለዎ
መብጽዓታትን ክኸፍሎም ዘለዎ ዋጋታትን
ብንጹር ሓንጺጹ ንምትግባሮም ይብገስን
ኣብ መደቡ ይበጽሕን። ኣብ ዝዀነ
ኣጋጣሚ፡ ኣብ ህይወትና ለውጥን ዕብየትን
ንምምጻእ - ዝትግበሩ መብጽዓታት ኣብ
እንኣትወሉ ግዝያት እምበኣር፡ ነዞም ዝስዕቡ
ነጥብታት ክንርስዖም ኣይግባእን።
- ንመብጽዓና ካብ ሳዕቤናት ሕሉፍ
ህይወትና ተመኲርና ክንመርጾ ኣለና።
- ኣብ ህይወትና እንወስዶ ምርጫ፡
ሳዕቤኑ ንዓና፡ ጠንቁ ድማ ንሕና ስለዝዀንና፡
ካብ ጽልዋ ናይ ሰባት ናጻ ብምዃን፡ ንገዛእ
ርእስና ክንውስን ኣሎና። ነዚ ንምትግባር
ድማ፡* ነዚ መብጽዓ’ዚ ንምእታው ዝደረኸና
ዕላማ እንታይ’ዩ?

ብእወታ ምስ እንምልሶ፡ ማለት ‘ክዕወት’የ!’
ብዝብል እወታዊ ድርኺት ወትሩ መብጽዓና
እናኣሐደስና፡ ነዚ ንምትግባር ብምልኣት
ክንብገስ ኣሎና። ኣብ ጉዕዞ ንዘጋጥሙና
መሰናኽላት ክንሃድመሎም ዘይኰነ፡ ፊት
ንፊት ገጢምና ኣርሓ መብጽዓና ንምዃን
ክንብገስ ይግበኣና። ነዚ ሓሊንናዮ ዘለና
መብጽዓ፡ ኣብ ግብሪ ብምርኣይ፡ ጉዕዞ
ህይወትና ከነመሓይሽን ናብ ዝለዓለ ደረጃ
ከነብጽሖን ድማ፡ ዝእግመና ሓይሊ ከቶ
የለን።
ስለዚ፡ ንበገስ ጥራይ - መብጽዓና ኣብ
ግብሪ ንምውዓል። ህይወት ክብርቲ
እያ። ዋጋ ክብረታ ድማ፡ እቲ ህይወትና
ንምምሕያሽ እንኸፍሎ መስዋእቲ ይምልሶ።
ኣብ’ዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና፡ ኣብ ድሮ ሓድሽ
ዓመት፡ ካብ ኣልማዝን ወርቅን ዘንጸባርቑ
ጽቡቓት ሓሳባትን ውጥናትን ክህልዉና
ይኽእሉ እዮም። እዞም ሓሳባት እዚኦም ግን፡
በይኖም ኣብ ህይወትና መሰረትን ኣዕኑድን
ኰይኖም ከቐጽሉልና ዝኽእሉ ኣይኰኑን።
እቶም መሰረታውያንን ንህይወትና
ዝጽግኑን መብጽዓታት እቶም ካብ ውሽጥና
ዝብገሱ’ምበር፡ ንስለ ረኣዩለይ ወይ ንካልኦት
ድምጽና ንምስማዕ እንብሎም ኣይኰኑን።
እምበኣር፡ ሓድሽ ዓመት ኰይኑ ኣሎ።
እንመባጽዖ መብጽዓ - ዓቕምናን ህልው
ኩነታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ድዩ ኣይኰነን?
ክንምልሶ ኣሎና - ፈለማ። ኣብ ዘየጣዕስ
መጻኢ ንኽንርከብ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብስራት ንተመሃሮ 6ይ-12 ክፍሊ
5 መጻሕፍቲ Essential፡ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ጠርኒፈን፡ ኣብ ስተሺነሪታት ተዘርጊሔናልኩም

ኣለዋ። ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ከም፡ መምሃሪ፡ መወከሲ፡ መጽንዕን መለማመድን ተገልግል።

ዲያና ተወልደብርሃን ኣስመላሽ ምባል ተሪፋ፡ ዲያና
ተወልደ ኣስመላሽ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/1/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባእያ ቁ.37 ይቕረብ።
ተኸሳሲት ወ/ሮ ሰላም ርእሶም ገብረሚካኤል፡
ብከሳሲት ወ/ሮ ሩት ሰርጹ ወኪል መድሃኒት
መሓሪ ናይ ምቅሊት ውርሲ ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡
ን15/1/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ ሲቪል መጋባእያ
ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ ጉዳይ ኣብ ዘየለኽሉ ተራእዩ
ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።
ናጽነት ሚኪኤል ዓንደመስቀል ምባል ተሪፋ፡
ናጽነት ሚካኤል ዓንደመስቀል ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/1/19 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52 ይቕረብ።
ኣልጋነሽ ግርማጽዮን ወልደሃይማኖት ምባል ተሪፋ፡
ኣልጋነሽ ተወልደ ባህታ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም ሰብ እንተሎ፡ ን29/1/19 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ይቕረብ።
ሃብተ ገብረመስቀል ገረንኪኤል ምባል ተሪፋ፡ ሃብቱ
ገብረመስቀል ገረንኪኤል ተባሂሉ ክእረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ቁ.38
ይቕረብ።
ተኸሳሲት ወ/ሮ መአዛ ሃብተማርያም፡ ብከሳሲ ወረ/
ነፍ/ ግርማይ ኣርኣያ፡ ወረ/ነፍ ጸሃይቱ ኣርኣያ፡ ኣቶ
ኣኽሊሉ ነጋሲ ናይ ምቅሊት ውርሲ ክሲ ቀሪቡልክን
ስለዘሎ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን22/1/19
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 ቅረባ።
እንተዘይቀሪብክን ጉዳይ ኣብ ዘየለኹሙሉ ተራእዩ
ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይ ዕዳጋ

ኣቶ የማነ ዘርአ ገብረሚካኤል፡ ወለድና ዘርአ
ገብረሚካኤል ኪዳነን ብርኽቲ ገብርኣብ ናይዝጊን
ስለዝሞቱ፡ ንሕና 9 ደቆም ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ ሰጊድ ንጉሰን ነፍ/ጻድቃን
ወ/ሃንስን ወ/ሮ ገነት ሰጊድ፡ ብፍ/በዓል ዕዳ 1.ኣቶ
ተወልደ ገብረስላሴ 2. በረኸት ሰጊድ 3. ጸጋይ ሰጊድ
ንጉሰ 4. ናይ ነፍ/ ጸጋ ሰጊድ ተኪኤ ኣቶ ቴድሮስ
ኣስፋው ዝምልከት ናይ ፈጽሚ ጉዳይ፡ ናይ ውርሻ
ናይ ፈጽሚ መዝገብ ተኸፊቱ ስለዘሎ፣ ብፍ/ሰ/ዕዳ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ እንዳገርግሽ
ወ/ሮ ኣልጋነሽ በርሀ ሓደራ፡ ኣብ ምም/ሓ/ከ/
እንዳገርግሽ ዝርከብ ዝተሰርሐ ገዛይ፡ መማቕልተይ
ወረስቲ ነፍሲሄር ክብራ ኣብርሃ ኣድራሻኦም ክረኽቦም
ስለዘይከኣልኩ ይጸውዑለይ ስለዝበላ፡ ተጸዋዕቲ
ን15/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ። እንዘይቀሪቦም ግን
ንሳቶም ኣብዘይብሉ መስርሕ ዳንነት ክፍጸም ምዃኑ
ነፍልጥ።

ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ጊንዳዕ
ኤልሳ ቬልትራም ጆቫኒ ምባል ተሪፋ፡ ኤርስልያ
ቬልትራም ጆቫኒ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጊንዳዕ 01
ወ/ሮ ያየሽ ገብረስላሰ ተሰማ ብወኪለን ፍትሓዊት
ማርቆስ ገብረስላሴ ኣቢለን፡ ወለደይ ገብረስላሰ ተሰማን
ደስታ ካሕሳይን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 1 ህሉው ሓወይ፡
1 መዋቲት ሓፍተይን 2 ተተካእትን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/2/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ያየሽ ገብረስላሰ ተሰማ ብወኪለን ፍትሓዊት
ማርቆስ ገብረስላሰ ኣቢለን፡ በዓል-ቤተይ ደጀን ሰይፉ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጸ ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ስዩም መንግስትኣብን ብፍ/በ/ዕዳ ውዳሰ ተስፋማርያምን
ዘሎ ናይ ክርክር ገዛ፡ 150 ት/ሜ ዝተደኮነ ገዛ ክልተ ክፍሊ (2) መደቀሲ፡ ሓደ (1)
ሳሎን፡ ሓደ (1) ክሽነ፡ ሓደ (1) ዓይኒ ምድሪ ዘለዎ ብኽኢላ (ጆሜትራ) 1,040,697
ናቕፋ ዝተገመተ፡ ብፍርቂ ዋጋ ጎዲሉ ናይ ሕጂ መበገሲ ዋጋ 520,348.5 ናቕፋ ዝኾነ
ገዛ፡ ¼ ናይ’ዚ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ገንዘብ ብሲ.ፒ.ኦ ወይ ተጠራቓሚ ሕሳብ (book)
ኣብ ሕሳብ ፈ/ፍርዲ ዞ/ዓ/ከረን ብምትሓዝ ክወዳደር ይኽእል። ዝቃወም እንተሎ፡
ካብ ዝምልከቶ መጋባእያ መአገዲ ትእዛዝ እንተዘይኣቕሪቡ ሓራጅ ኣይቋረጽን።

ተወሳኺ ሓበሬታ
-

ጨረታ ዝካየደሉ ዕለት
24/01/2019
ሰዓት ጨረታ
10፡00 - 11፡00 ቅ.ቀ
ቦታ ጨረታ
ቤ/ጽ ፈ/ፍርዲ ዞ/ዓ/ከረን
ጨረታ ሕጋዊ ወኪል ወይ ባዕሉ እንተዘይቀሪቡ ኣብ ጨረታ ኣይሳተፍን።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ቤ/ጽ ፈ/ፍርዲ ዞ/ዓ/ከረን ተወከሱ።
ቤ/ጽ ፈ/ፍርዲ ዞ/ዓንሰባ ከረን

Grade 6

Grade 7

Grade 8

Essential
Examiner

ወ/ሮ ሰንበቱ ኣብራሃም ቀለተ፡ በዓል-ቤተይ
ቀሺ ሓጎስ ቀሺ ዑቕባይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ ካብ ክልቴና
ኣብራኽ ዝተወልዱ ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን14/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሕምብርቲ

Essential

ዘጽናዕኩምዎ ዘበለ ንምፍታሽ፡ ፍልጠትኩም
ንምግምጋም፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ንዝዀነ ፈተና
(test/exam) ንምድላው ዝሕግዛኹም፡
ኣሽሓት ሕቶታት ምስ መልስታቱ ዝጠርነፋ፡
3 መጻሕፍቲ Essential Examiner፡
ኣብ ስተሺነሪታት ኣለዋኹም።

ባዕሎም ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሎም፡ ን7/2/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ። ምስ ዘይቀርቡ ጉዳዮም
ኣብዘየለዉሉ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።
ዓብደልሂዲ ኖራይ ሓሰን ምባል ተሪፋ፡
ሓድጉ ኖራይ ሓሰን ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/1/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

Essential

ከምኡ’ውን፥

ኑኤል
ማ
ኣ
ት
ነ
ደሰ - እም
ታ
ም
ሄ
ቤተል

ዞባ ማእከል ኣስመራ

Essential








Mathematics
English
Physics
Biology
Chemistry
Social Studies

Grades:
9-12
(Science)

Essential

Essential
Examiner





Mathematics
English
Science
Social Studies

Essential
Examiner






Grade 9

Two Books

Grades:
6, 7 & 8
(Junior)

Grades:
9-12
(Art)

Mathematics
English
Geography
History
Business & Economics

ንዝያዳ ሓበሬታ፥ 07142402/07461121

ምልክታ
ኣቶ ከሰተ ቃልኣብ ሰመረን ወ/ሮ ሙሉ ገብሩ ከበደን ኣብ ኣስመራ ምም/ከባቢ ሓዝሓዝ
ፕሎት 30 ፓርሰል E ጎደና 116-9 ቁ.ገዛ 15 ዝርከብ፡ ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር ብመለለዪ
ቁጽሪ ንብረት 1፡002209 ዝተመዝገበ ገዛና፡ ንወ/ሮ ኣልጋነሽ ዝግታ ኣስፍሃ ስለ ዝሽጥናላ፡
ናብ ስማ ከነመሓላልፈላ ስለ ዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ
ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ፡ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ኣቶ ከሰተ ቃልኣብን ወ/ሮ ሙሉ ገብሩን

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጸ ሓራጅ
ብፍርዲ በዓልቲ መሰል ወ/ሮ ፍረወይኒ ትኩእ ዘፍረድኦ ገንዘብ ብፍርዲ በዓልቲ ዕዳ
ወ/ሮ ትብለጽ ደሞዝ ስለ ዘይከፈለኦ፡ ኣብ ዓዲ ገዳ ን/ዞባ ድባርዋ ዝርከብ ገዝአን፡ ብኽኢላ
49,589.12 (ኣርባዓን ትሽዓተን ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ሰማንያን ትሽዓተን ናቕፋን 0.12
ሳንቲምን) ዝተገመተ፡ ኣብዚ ካልኣይ ሓራጅ ብፍርቂ ዋጋ 24,794.56 ናቕፋ (ዕስራን
ኣርባዕተን ሽሕን ሽውዓተ ሚእትን ቴስዓን ኣርባዕተን ናቕፋ 0.56 ሳንቲም) ብሓራጅ ክሽየጥ
ስለ ዝኾነ፡ ኣብዚ ዝግበር ሓራጅ ክወዳደር ዝደሊ ሰብ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ 5 መዓልታት
ጀሚሩ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፈ/ፍርዲ ዞ/ደ/መንደፈራ ቁጽሪ 09 ኣብ ዝተዳለወ ዕጹው ሳንዱቕ
የእቱ፡ ኣብ ዕለት ሓራጅ ናይ ዝተዋህበ ዋጋ ¼ (ሓደ ርብዒ) ብስም ፈጻም ፍርዲ ኣብ ንግዳዊ
ባንክ ኤርትራ መንደፈራ C.P.O ኣስሪሑ ብምቕራብ ወይ ናይ ባንክ ቡክ ብምሓዝ ክወዳደር
ይኽእል። ገዛ ክርኢ ዝደሊ ሰብ ኣብ ዓዲ ገዳ ን/ዞባ ድባርዋ ከይዱ ክርኢ ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 31/1/2019
ሰዓት ሓራጅ፦ 8፡30 - 9፡30 ቅ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ፈጻም ፍርዲ ዞባ ደቡብ መንደፈራ

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ ወ/ሮ ኤልሳ ተኽለሃይማኖትን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ
ዮሴፍ የማነን ብዝተጠፈጥረ ናይ ሓዳር ክርክር፡ ቤት ፍርዲ ካብ ናይ ሓባሮም ተመቒሉ
ብጽሒት ብፍ/በ/ዕዳ ዝኾነ ኣብ ቁሸት ኣብ ዚፕ ኮድ- 1979 ፓርሰል ኤ ፕሎት
15 ዝርከብ (ክፋል ሀ) ብሓራጅ ተሽይጡ፡ ንብፍ/በ/መሰል ብጽሒታ ክወሃባ ኣዚዙ።
ዝተጠቕሰ ገዛ ብኽኢላ መበገሲ ዋጋ 341,610.47 (ሰለስተ ሚእትን ኣርባዓን ሓደን
ሽሕን ሽዱሽተ ሚእትን ዓሰርተን 47% ) ናቕፋ ስለዝተገመተ፡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ገዛ
ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ፡ ናይቲ መወዳደሪ ዝረቑሖ መጠን ገንዘብ ብቑጽርን
ብኣሃዝን ብምጽሓፍ ብዕሹግ ሰታሪት ኣዳልዩ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ 5 ናይ ስራሕ
መዓልታት ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.62 ኣብ ዝተዳለወ ሳጹን የእቱ። ኣብ ዕለት
ሓራጅ ድማ ¼ ናይ ዝተዋህበ ግምት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ብስሙ ዝተመዝገበ
ናይ ባንክ ቡክ ወይ ድማ ብስም ፈጻሚ ፍርዲ ሲፒኦ (C.P.O) ኣስሪሑ ብምቕራብ
ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 05/02/2019
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/65 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት
ቀሪቡ ይውከስ። ነዚ ሓራጅ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ
የቕርብ። መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ ሓራጅ ኣየቋርጽን።
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሄሊኮፕተር ሓይሊ ኣየር ናይጀርያ ተባሪዓ
ታደሰ ተኽለ

ብማዕበል ዝተናወጸት መርከብ
ኮንተይነራት ተውድቕ

ቦርኖ ኣብ ዝተባህለ ሰሜናዊ ግዝኣት
ናይጀርያ ንእትርከብ - ከተማ ‘ባጋ’ ካብ
ኢድ ቦኮ-ሓራም ንምልቓቕ ኣብ ዝካየድ
ዘሎ ውግእ፡ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ሓይሊ
ኣየር ናይጀርያ ተባሪዓ ከም ዝወደቐት
ተሓቢሩ።
ከተማ ባጋ፡ ካብ ኢድ እቲ ጥሩፍ ሓይሊ
ናጻ ንምውጻእ ዝተጀመረ ወተሃደራዊ
ስርሒት፡ ሓያሎ መዓልትታት ወሲዱ
ከምዘሎ ዝሕብሩ ምንጭታት፡ ብሸነኽ
ክልቲኦም ወገናት ብዙሕ ሰብኣዊ ክሳራ
ከም ዝወረደ የረድኡ።
ቦኮ-ሓራም ኣብዚ ክካየድ ዝቐነየ ውግእ
ብዓሰርተታት ዝቝጸሩ ወተሃደራት መንግስቲ
ከም ዝቐተለ እዩ ዝገልጽ። ሚኒስትሪ
ምክልኻል እታ ሃገር እውን፡ ኣብ ዝሓለፈ
ሕዳር - ሓያሎ ወተሃደራት ከምእተጐድእዎ
ገሊጹ ነይሩ። ዛጊት ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ
53 ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ጠፊኦም ከም

ዘለዉ እውን ጸብጻባት ሓቢሮም።
እቶም ዕጡቓት፡ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ
ኣብ ናይ ምጥቃም ብቕዓት በጺሖም
ከም ዘለዉ ዘረጋገጸ መንግስቲ ናይጀርያ፡
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣንጻር እቲ ዕጡቕ
ዝዋግኡ ሓይልታት ኩሎም - ተመጣጣኒ

ዓቕሚ ከጥርዩ ጸዊዑ ኣሎ።
ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ዝወሰደ ውግእ ቦኮሓራም፡ ኣብ ሰሜን ናይጀርያ ብሚልዮናት
ዝቝጸሩ ህዝብታት ከም እተመዛበሉን፡
ኣስታት 20 ሺሕ ከም ዝሞቱን ምንጭታት
የረድኡ።

መንኰርኰር ጠፈር ቻይና ኣብ ወርሒ ዓሊባ
‘ባሕሪ ሰሜን’ ተባሂሉ ብዝፍለጥ
ማያት እትሓልፍ ዝነበረት - ናይ ፓናማ
ባንዴራ እተንበልብል ናይ ጽዕነት መርከብ፡
ብዘጋጠማ ብርቱዕ ማዕበል 270 ኮተይነር
ከም ዘውደቐት ተሓቢሩ።
እቲ ኣቝሑ ዝተዓሸጎ ኮንተይነራት፡
ብሰንኪ እቲ ሓያል ህቦብላ እናተጸርገ
ናብ ባሕሪ ከም ዝወደቐ ዝሕብሩ ሰብመዚ ናይ’ቲ ከባቢ፡ ህዝቢ ንጥዕና ዝጎድእ
ነገራት ከየልዕል የጠንቅቑ ኣለዉ።
ኣብ ባሕሪ ሰሜን ኣብ ዝርከባ

ብጀርመንን ሆላንድን ናብ ዝውነና
ደሴታት እናተደፍአ ካብ ዝበጽሐ
ኮንተይነራት፡ እቲ ሰለስተ ንጥዕና ዝጎድእ
ሓደገኛ ነገራት ዝርከቦ ከም ዝዀነ ዝገልጽ
ሓበሬታ፡ ህዝቢ ከይተናኽፎ ይንገሮ
ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ኣብ ገማግም ባሕርን ደሴታትን ዝነበሩ
ህዝቢታት፡ ካብ መራኽብ ዝወደቐ ጠቓሚ
ነገር ምምእራር ከም ባህሊ ስለዝወስድዎ
ግዳ - ሓያሎ ሰባት ኣቝሑ ክወስዱ
ከምእተራእዩ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ።

ብዝሒ ግዳያት ነትጒ
ሩስያ ይውስኽ

ቻይና፡ ኣብ ‘ርሑቕ ክፋል ወርሒ’
ብሮቦት እትምራሕ ዳህሳሲት መንኰርኰር
ጠፈር፡ ትማሊ ብዕዉት ኣገባብ ከም ዘዕለበት
ጸብጻባት ሓቢሮም።
እታ ሻንግ ኤ-4 ዝተባህለት ዳህሳሲት
መንኰርኰር፡ ክሳብ ሕጂ ካልኦት ኣብ
ዘይበጽሕዎ ደቡባዊ ዋልታ ወርሒ ኣብ
ዝርከብ ከባቢ፡ ብሰላም ክትዓልብ ብምኽኣላ፡
ኣብ መጽናዕቲ ጠፈር ዓብዪ ምዕራፍ
ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ኣረዲኦም።
ኣብ 1972፡ ኣፖሎ 17 ዝተባህለት ናይ
ኣመሪካ መንኰርኰር ጠፈር፡ ኣብ ወርሒ
ሰብ ካብ እተራግፍ ንደሓር፡ ኩሎም ክካየዱ
ዝጸንሑ ናይ ወርሒ ተልእኾታት - ካብ
ርሑቕ ብማዕዶ ኣብ ዝግበር መጽናዕቲ
ዝተኰሩ እዮም ነይሮም።
ሻንግ ኤ-4 እትልእኮ ሓበሬታን ኣሳኣልን፡
ብኻልእ ሳተላይት ኣቢሉ ናብ መሬት
ይበጽሕ ምህላዉ ተፈሊጡ ኣሎ።
ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየዱ ናይ ወርሒ
ተልእኾታት፡ ናብ ምድሪ ገጹ ናብ ዝጥምት
ክፋል ወርሒ ዝቐንዑ ምንባሮም ዝገልጹ

ምንጭታት፡ እዚ ናይ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ
ኣብ’ቲ ዘይተፈተሸ “ርሑቕ ክፋል”
ዝተኻየደ ብምዃኑ የረድኡ።
ኣብ ቻይና ካብ ዝርከብ ‘ሺቻንግ’
መወንጨፊ ሳተላይታት፡ ብ7 ታሕሳሳ
ዝተበገሰት እዛ ዳህሳሲት መንኰርኰር
እዚኣ፡ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልቲ እያ
ብ12 ታሕሳስ ኣብ ዑደት ወርሒ ኣትያ።
ንወርሒ ክትኰልል ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ፡
ትማሊ ብሰላም ከምዝዓለበት ተሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ዝወረድትሉ ከባቢ ኣብ ዝርከብ

2,500 ኪሎ-ሜተር ግፍሒን 13 ኪሎሜተር ዕምቈትን ዘለዎ ‘ካራማን’ ተባሂሉ
ዝጽዋዕ ጉድጓድ - መጽናዕቲ ከም
እተካይድን፡ ሓበሬታ ከም እትእክብን
እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
እታ ዳህሳሲት ዝዓለበትሉ ከባቢ፡ ምስ
ምድሪ ቀጥታዊ መራኸቢ ዝኽልክል
ባህርያት ስለዘለዎ፡ ካብ ወርሒ 65 ሺሕ
ኪሎ-ሜተር ርሒቓ ናብ እትርከብ ‘ከኪያኦ’
ዝተባህለት ተቐባሊት ሳተላይት ጸብጻባት
እናለኣኸት እያ - ናብ ምድሪ እተቃልሖ።

ኣመሪካን ኮሎምቢያን ተኽሊ ‘ኮካ’
ንምጥፋእ ይጽዕራ

ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት፡ ኣብ ከተማ
ማግኒቶኮርስክ - ሩስያ ብዝተፈጥረ ነትጒ
ናይ ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ፡ 38 ከምዝበጽሐ
ምንጭታት ሓቢሮም።
ሩስያ ሓድሽ ዓመት ከተብዕል ኣብ
እትዳለወሉ ዝነበረት ህሞት ንዘጋጠመ
ሓደጋ ንምዕዛብ - ፕረዚደንት ቭላድሚር
ፑቲን፡ ናብታ ከተማ ከምዝበጽሐን፡
ጽባሕ’ቲ ኣውደ-ዓመት ናይ ሓዘን
መዓልቲ ተባሂሉ ከም እትኣወጀን
ይፍለጥ።
ኣብቲ ግዜ’ቲ 20 ሰባት ምማቶም’ኳ
እንተተረጋገጸ፡ ደሃዮም ተሳኢኑ ካብ
ዝጸንሑ ሓያሎ ሰባት ከምዝሰዓቡ እቲ
ሓበሬታ የረድእ።
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ዳህላክ

ዛጊት ድማ፡ ሽዱሽተ ሰባት ካብኣቶም
ወዲ 11 ወርሒ ቈልዓ ብህይወት
ከም እተረኽቡ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ
ቈልዓ ትሕቲ ባዶ - 27 ሰልስዊ ኣብ
ዝዀነ ቀዝሒ ን35 ሰዓታት ብህይወት
ብምጽንሑ፡ ማዕከናት ዜና ዓለም ከዛርብ
ቀንዩ ኣሎ።
ኣእጋሩ ተሃሪሙ ከም ዝነበረ ዝተገልጸ
ቈልዓ፡ ኣብ ሞስኮ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል
ክሕከም ከም እተወስደን፡ ኣብ ዝተረጋግአ
ኩነታት ከምዘሎን ተፈሊጡ።
እቲ 10 ደርቢ ኣብ ዘለዎ ርሻን
ዝተፈጥረ ነትጒ፡ ብሰንኪ ባርዕ ናይ ጋዝ
ዕትሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቱ
ኣሎ።

ኮከይን ዝተባህለ ኣወላፊ ቀመም
ዝስራሓሉ ተኽሊ ‘ኮካ’፡ ኣብ ኮሎምቢያ
ብብዝሒ ይፈሪ ከምዘሎ ዝገልጹ ሰብ-መዚ
ኣመሪካ፡ ኣብቲ ተኽሊ ዝተመስረተ ሕርሻ
ክጎድለሉ ዝኽእል ስጉምታት ክውሰድ
ይጽውዑ ከምዘለዉ ተሓቢሩ።
ኣመሪካ፡ ምስ መንግስታት ኮሎምቢያ
ብምዃን - ተኽሊ ኮካ ኣብ ምጥፋእ
ንሓያሎ ዓመታት ዝቐጸለ ጻዕርታት እኳ
እንተ ኣካየደት፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዝተዓጻጸፈ
ብዝሒ ፈርዩ ይሽየጥ ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ካብ ተኽሊ ኮካ ዝስራሕ ኮከይን፡
ብሜክሲኮ ወይ ብኻልእ መንገዲ ኣቢሉ
ናብ ኣመሪካ ከም ዝኣቱ ይሕበር።
ኮሎምቢያ ፍርያት ኮካ ንምጥፋእ ኣብ
እትገብሮ ጻዕርታት፡ ኣመሪካ ዓመታዊ ናይ
400 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከምእትገብረላ
ምንጭታት ይሕብሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ኮሎምቢያ
80 ሺሕ ሄክታር ተኽሊ ኮካ ከም ዘጥፈአት፡

ዕለት
4/1/2019

ሎም ዘመን እውን ኣስታት 100 ሺሕ
ሄክታር ዘራእቲ ኮካ ከተጠፍእ ተዳልያ
ከምዘላ ጸብጻባት መንግስቲ ይሕብሩ።
መተካእታ ፍርያት ኮካ ካልእ ዘራእቲ
ከዘውትሩ ጻውዒት ዝግበረሎም ሓረስቶት፡
ኣርባሒ ዝዀነ ኣማራጺ ስለ ዘይቀርበሎም
ናብ ሕርሻ ኮካ ከም ዝምለሱ ምንጭታት
የረድኡ።

ጎደና
ጎደና ገጀረት-171ጥቓ ፋብሪካ ፊኖ ቀይሕ ባሕሪ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ናብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝጥምታ
ሃገራት ላቲን፡ ተኽሊ ኮካ ብብዝሒ ከም
ዝፈሪ ዝገልጹ ምንጭታት፡ እቲ ኣብኣተን
ዝቀላቐል ናይ ገበን ተርእዮታት - እዚ
ዘይሕጋዊ ንግዲ ዝፈጠሮ ማሕበራዊ
ርክባት ከም ዝዀነ የገንዝቡ። ንግዲ
ኣወለፍቲ ቀመማት ኣብ ዘለዎ ቦታ - ሰላም
ከምዘየለ ክኢላታት ስነ-ህዝቢ የረድኡ።
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