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ዝተራኸቡ

ዓለማዊ መዓልቲ ኤይድስ - 1 ታሕሳስ፡
“ንመርመር ኩነታትና ንፍለጥ” ብዝብል
ቴማ ብደረጃ ሃገር ኣብ ከተማ ከረን
ተዘኪራ።
ኣብ’ቲ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሕሴን
ዝተረኽበትሉ መደብ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር
ዓንደብርሃን ተስፋጼን ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
ለበዳ ኤይድስ ንምቊጽጻርን ንምጥፋኡን
ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ልዑል ተስፋታት ይርከቦ
ከምዘሎ ጠቒሱ፡ ምስ ኤች.ኣይ.ቪ./ኤይድስ
ኣብ ዝነብሩ ዜጋታት ቀንዲ ጠንቂ ሞት
ኮይኑ ዘሎ - ተደራቢ መልከፍቲ ዓባይ
ሰዓል ምዃኑ ሓቢሩ።
መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ. ንምቊጽጻርን
ብኤይድስ ዝስዕብ ሞት ንምንካይን፡
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርኽቱ ብምዃን
ልዑል ኣቓልቦ ሂቡ ይሰርሓሉ ከምዘሎ፡
ክስገሩ ዘለዎም ብድሆታት ግን ከምዘለዉ፡
ዶክተር ዓንደብርሃን ኣረዲኡ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ምቊጽጻር
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ
ብርሃነ ድማ፡ ኣብ ጠንቂን ሳዕቤናትን ናይቲ
ሕማምን ጉዳይ መናውሒ መድሃኒትን

ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲቐይሕ፡ ንጽጉማት ተመሃሮ ንምሉእ
ዓመት ዘገልግሎም ናውቲ ትምህርቲ
ብ27 ሕዳር ዓዲሉ።
ሓላፊ’ቲ ቤት-ጽሕፈት ኣቶ
“ዘይፍትሓዊ እገዳ ብመኸተን ጽንዓትን
ተሳዒሩ” ብዝብል ቴማ፡ ብ28 ሕዳር
ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን
ሳልሕ ዝተኸፍተ - ዓመታዊ ፈስቲቫል
ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን
ከባቢኣን - ንግስነት ስዑዲ ዓረብ፡ ብ30
ሕዳር ብልዑል ማዕርግ ተዛዚሙ።
ሚኒስተር ዑስማን ንተሳተፍቲ ኣብ ዘካየዶ
ሰሚናር፡ ብዛዕባ ምዕባለታት መስርሕ ሰላም
ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ዞባና ክሰፍን ጀሚሩ ዘሎ ሃዋሁው ሰላምን
ምትሕብባርን ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡
ኣብ ዝሓለፋ ዓመታት ንህዝብን መንግስትን
ኤርትራ ንምንብርካኽን ሃገራዊ ዓቕሚ
ንምድኻምን ብተደጋጋሚ ዝተኣልመ
ውዲትን ተጻብኦታትን ሳላ ሓድነትን
ጽንዓትን ህዝብን መሪሕነቱን ከምዝበርዓነ
ገሊጹ።
“ከም’ቲ ንወራርን ተጻብኦን ብስጡም
ሓድነትን ሓያል ጽንዓትን ዝመከትና፡
ንኩለንትናዊ ህንጸት ሃገር ብዓጸፋ ናህሪ
ክንዓዪ መድረኻዊ ሓላፍነት እዩ።” ዝበለ
ሚኒስተር ዑስማን፡ ምስ ዞባናን ዓለምን
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ኣብ ሩዋንዳ ...

ዓለማዊ መዓልቲ ኤይድስ፡ ብደረጃ ሃገር ኣብ ከረን ተዘኪራ

ስ/ ሃብተገርግሽ ተስፋማሪያም
ዘተኰረ መግለጺ ሂቡ።
ሕማም ኤይድስ ካብ ዝኽሰት
ንምግታኡ ዕቱብ ጐስጓሳትን ጻዕሪታትን’ኳ
እንተተኻየደ፡ ገና ብዙሕ ዝተርፍ ከምዘሎ

ዝሓበረ ተጸዋዒ ማዕከን ህዝቢ ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኢብራሂም
ሳምቡሊ ድማ፡ ብሰንኪ’ቲ ሕማም ብዙሓት
ሰባት ይሳቐዩን ይሞቱን ምህላዎም ገሊጹ።

ሓላፊት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ
ኤርትራ ዶክተር ጆሰፊን ናምቡዜ ብወገና፡
ሚኒስትሪ ጥዕና ብዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት፡
ብዙሓት ምስ ኤች.ኣይ.ቪ. ዝነብሩ ወገናት፡

ብኤይድስ ከይተጠቕዑ ንምንባር ክኢሎም
ከምዘለዉ ጠቒሳ፡ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና
ነቲ ሕማም ንምጥፋእ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ
እጃሙ ከምዘበርክት ኣረጋጊጻ።

ጽጉማት ተመሃሮ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ተገይሩሎም
ገብርኤል ካሕሳይ፡ እቲ ሓገዝ
መቐጸልታ ናይ’ቲ ጽጉማት ተመሃሮ
ብሰንኪ ስእነት ናውቲ ትምህርቲ

ካብ ትምህርቶም ከይሰናኸሉ
ዓመት መጽአ ዝግበር ደገፍ ምዃኑ
ጠቒሱ፡ ሎሚ ዓመት ን81 ተመሃሮ

ከምእተዋህበ ገሊጹ።
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ንኡሳን ዞባታት
ሰንዓፈ፡ ማይምነ፡ ዓዲ-ዃላን ማይ-

ዓይኒን እውን፡ ተመሳሳሊ መደብ
ከም እተተግበረ፡ ወከልቲ ኤሪና
ሓቢሮም።

ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢኣን ብልዑል ማዕርግ ተዛዚሙ

ንምድልዳል ዝተጀመረ ጻዕሪ ዘተባብዕ ፍረ
ክህብ ጀሚሩ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ንልዑል ስነ-ምግባርን ብቕዓትን
ኤርትራውያን ተመሃሮ ኣህጉራዊ

ኣብያተ-ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ስዑዲዓረብ ድሕሪ ምምጓስ ከኣ፡ ንዘጋጥሞም
ዘሎ ጸገማት ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ
ንምፍታሕ፡ ወለዲ ንደቆም ናብ’ተን ኣብ

ኤርትራ ዘለዋ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ
ብምስዳድ፡ ትምህርቶም ከምዝቕጽሉ
ክገብሩ ኣዘኻኺሩ።
እቲ ፈስቲቫል፡ ብዝተፈለዩ መደባት

ማዕሪጉ ድሕሪ ምቕናይ፡ ኣብ ዝተፈላለየ
መዳያት ኣበርክቶ ንዝገበሩን ኣብ በበይኑ
ውድድራት ንዝተዓወቱን ሽልማት
ብምዕዳል’ዩ ተዛዚሙ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መራሕቲ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት
ኦጋዴን፡ ብመሰረት’ቲ ኣብ መንጎ’ቲ
ግንባርን
መንግስቲ
ፈደራላዊት
ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን
ብ21 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ
ስምምዕ ሰላም፡ ቃልሶም ብሰላማዊ መገዲ
ንምቕጻል፡ ቀዳም 1 ታሕሳስ ናብ ሃገሮም
ተፋንዮም።
ኣባል ፈጻሚ ኮሚተ ሃገራዊ ግንባር
ሓርነት ኦጋዴንን ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት
ርክባትን ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ፡ ብቐዳማይ
ሚኒስተር ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ
ተበጊሱ ንዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ
ብምድጋፍ፡ ግቡኦም ንምፍጻምን
ኣብ ዝካየዱ ዕማማት ተሳትፎኦም
ንምብርካትን ድሉዋት ምህላዎም
ገሊጹ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ርክባት ክልል
ሶማል ገለድ ዓሊ ካህን እውን፡ ሃገራዊ
ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብሰላም ናብ
ሃገሩ ይምለስ ምህላዉ፡ ነቲ ተጀሚሩ
ዘሎ መስርሕ ሰላምን ዕርቅን ኣብ
ኢትዮጵያ ድርኺት ዝፈጥር ኣገዳሲ
ስጒምቲ ምዃኑ ሓቢሩ።
ኣባላት ሃገራዊ ግንባር ሓርነት
ኦጋዴን፡ ብ21 ሕዳር ናብ ኢትዮጵያ
ከምእተፋነዉ ይዝከር።
ብ21 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ኣስመራ
ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም፡ ምውጋድ
ሕድሕዳዊ ተጻብኦታት፡ ሃገራዊ ግንባር

መራሕቲ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ናብ ሃገሮም ተፋንዮም

ስ/ ሳልሕ ዓብደልቃድር
ሓርነት ኦጋዴን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ
ብሰላማዊ መገዲ ቃልሱ ክቕጽል፡
ከምኡ’ውን ነቲ መሰረታዊ ጉዳያት
ፍታሕ ንምምጻእ ሓባራዊ ኮሚተ ምቛም

ዝብል ሰለስተ ዓንድታት የጠቓልል።
ኣቐዲሞም፡ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ
ህዝቢ ትግራይ (ደምህት)፡ ‘ኣርበኞች
ግንቦት 7’፡ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ

ሞት ሓራምዝ ዝገትእ ተበግሶ ክውሰድ ተሓቲቱ
ሓራምዝ ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ ከባቢታት
ብሓፈሻ፡ ኣብ ክሊ ሓራምዝ ንኡስ ዞባ
ሃይኮታ ድማ ብፍላይ ዘጋጥም ዘሎ ሞት
ሓራምዝ ንምግታእ፡ እቲ ጠንቂ ተለልዩ
ዝእለየሉ ተበግሶ ክውሰድ፡ ሰብ ሞያን
ነበርቲን ኣተሓሳሲቦም።
ምስ ምኽላል ሕዛእቲ ሓራምዝ፡ ቊጽሪ
ሓራምዝ እናሰሰነ ይመጽእ ከምዘሎ፡
እንተኾነ - ኣብ’ቲ ክሊ ዘሎ ጸጋታት
ንጠለባቶም ዘማልእ ስለዘይኮነ፡ ኣብ መንጎ
ሓረስቶት፡ ጓሶትን ሓራምዝን ጸገማት
ከምዝፍጠር፡ እዚ ድማ ጠንቂ ሞት
ሓራምዝ ይኸውን ከምዘሎ ብምጥቃስ፡
ነዚ ንምክልኻልን ንምግታእን፡ ኣብ ክሊ
ሓራምዝ ዝግበር ሕርሻዊ ንጥፈታትን
ሰፈራታትን ክውገድ፡ ከምኡ’ውን
ሓራምዝ ዝጥቀሙሉ ከዘንቲ ማይ
ክህነጽን ንጥፈታት ምግራብ ክድፈኣሉን

ተላብዮም።
ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡስ ዞባ
ሃይኮታ ኢንጂነር ዳዊት ብርሃነ፡ ንንኡሳን
ዞባታት ላዕላይ-ጋሽ፡ ጎኜን ሃይኮታን
ዘጠቓልል ሕዛእቲ ሓራምዝ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡
ኣብ ምስሳን ሓራምዝ ልዑል ኣስተዋጽኦ
ከምዘለዎ ብምሕባር፡ ዋሕዲ ዝምገቡዎም
ዓይነት ኣግራብ፡ ስእነት ዝስተ ማይ፡
ምትእትታው ሓረስቶትን ዓብላልነት
ገረብ ተምሪ ሙሳን፡ ጠንቂ ግጭትን
ሞትን ሓራምዝ ይኾኑ ከም ዘለዉን፡
ነዚ ጠንቅታት ንምፍታሕ ክሕሰበሉን
ተማሕጺኑ።
ነበርቲ ብወገኖም፡ ሳሕቲ ዝነበረ ህላወ
ሓራምዝ፡ ምስ ምቛም ክሊ ሓራምዝን
ምግዓዝ ኣብ’ቲ ክሊ ዝነበሩ ሰፋሮን
ሕርሻዊ ንጥፈታትን፡ ቊጽሮም እናወሰኸ
ከምዝመጽአ ብምሕባር፡ ንዓኦም ኣብ

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)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ዝተኸለለ ቦታ፡ ኩሉ ዘድልዮም ምስ
ዝዋደደሎም፡ ሞት ሓራምዝ ክግታእ
ከምዝኽእል ኣረዲኦም።
ኣብ ክሊ ሓራምዝ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ፡
ካብ 2013 ክሳብ 2018፡ ሸሞንተ ሓራምዝ
ከምዝሞቱ - ሰለስተ ካብኣቶም ኣብ 2018
ምዃኖም ተፈሊጡ።

ባረንቱ - ንመንእሰያት
ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሰሚናር
ተዋሂቡ
ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ ኣቶ ሳልሕ
ኣሕመዲን፡ ብ26 ሕዳር ኣብ ባረንቱ
- ንመድረኻዊ ሓላፍነት መንእሰያት
ዘብርህ ሰሚናር ኣካዪዱ።
ኣብ’ቲ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ
ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ዝሃቦ
ሰሚናር፡ ኣቶ ሳልሕ፡ ተመዝጊቡ
ዘሎ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን
ዓወታት፡ ፍረ ልዑል ጻዕሪን
ተወፋይነትን ህዝቢ ኤርትራን
መሪሕነቱን ምዃኑ ብምሕባር፡
መንእሰያት ንዝቕጽል ናይ ልምዓትን
ህንጸት ሃገርን መድረኽ ድሉውነቶም
ከረጋግጹ ኣዘኻኺሩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ’ዚ
ተፈጢሩ ዘሎ ትስፉው መድረኽ፡
መንእሰያት - ብሩህ መጻኢኦም
ንምውሓስ ብዝሓየለ ውዳበ ክነጥፉ
ከምዝግባእ፡ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ
ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክብ ተገሊጹ።
ኣብ ሃማመተኤ ዞባ ጋሽ-ባርካ
ሓላፊ ፖለቲካዊ ውዳበ ኣቶ ማሪቆስ
ግርማጼን፡ ምስ ተመሃሮ ማእከላይን
ካልኣይን ደረጃ ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡
መንእሰያት - ኣብ ኣካዳሚያውን
ሞያውን ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ
ብግቡእ ክግንዘቡ ኣተሓሳሲቡ።

ህዝቢ ቤንሻንጉል፡ ግንባር ሓርነት
ኦሮሞን ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ
ሓይልታት ኣምሓራን ዝርከቡዎም፡
ኣብ ቃልሲ ዝጸንሑ ምንቅስቓሳትን

ውድባትን፡ ምስ መንግስቲ ፈደራላዊት
ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ
ተመሳሳሊ ስምምዓት ብምኽታም ናብ
ኢትዮጵያ ከምዝኣተዉ ይዝከር።

ገልዓሎ - ምርጫ ኣመሓደርቲ ተኻዪዱ
ኣብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ - ንኡስ
ዞባ ገልዓሎ፡ ናይ ስራሕ ግዜኦም ዘእከሉ
ኣመሓደርቲ፡ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ
ዓድን ንምትካእ፡ ካብ 6 ክሳብ 22 ሕዳር
ምርጫ ተኻዪዱ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ
ማሕሙድ ኢብራሂም፡ ጽፉፍ መስርሕ

ከምእተኻየደ ድሕሪ ምጥቃስ፡ ተመሪጾም
ዘለዉ ኣመሓደርቲ፡ ኣካየድቲ ስራሕን
ኣነባብርቲ ዓድን፡ ኣሚኑ ንዝመረጾም
ህዝቢ ብትግሃትን ተወፋይነትን ከገልግሉ
ተላብዩ።
ንኡስ ዞባ ገልዓሎ፡ ልዕሊ ሸሞንተ ሽሕ
ነበርቲ ኣለዉዋ።

ባጽዕ - ገበናት ብመንእሰያት ተዘሪቡሉ
ኣብ ከተማ ባጽዕ፡ ንተራ መንእሰያት
ኣብ ምክልኻል ገበን ብዝምልከት - ብ28
ሕዳር ርክብ ተኻዪዱ።
ኣዛዚ 2ይ መደበር ፖሊስ ከተማ ባጽዕ
ተለንተ ተስፋልደት ወልደሚካኤል፡ ምስ
ነበርቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ብመንእሰያት
ተመሃሮ ዝፍጸሙ ገበናትን በደላትን
እናዛየዱ ይመጽኡ ከምዘለዉ ብኣሃዛት

ኣሰንዩ መብርሂ ሂቡ። ወለዲ ንደቆም
ብስነ-ምግባር ንምዂስኳስ ዘካይድዎ ጻዕሪ
ብውህደት ክቕጽል ከምዝግባእ ድማ
ኣስሚሩሉ።
ኣብ 2ይ መደበር ፖሊስ ባጽዕ ሓላፊ
መርመራ ገበን ኣቶ ፍጹም ካሕሳይ ብወገኑ፡
ሳላ ቀጻሊ ጐስጓሳት ኣብ ህዝቢ - ካብ ሕጊ
ዘምልጥ ገበነኛ ከምዘየለ ሓቢሩ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
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ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
Sport highligts
TEC INSIGHT
መደብ ስፖርት
ናትራን
ሄሎው ቆልዑ
ዜና ትግረ
ሄራር/ሸካት
ዜና ትግርኛ
ተኸታታሊት ፊልም ጅሮም(32)
ዜና ዓረብ
MELAMH
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብመንገዲ ኣንበብቲ ምስ
ስድራቤቶም ዝተራኸቡ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ ብመንገዲ ዓምዲ
ስድራቤት ኣቢላ፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንዝተጣፍኡ ዜጋታት ምስ
ኣሕዋቶም፡ ወለዶም፡ ስድራቤቶምን ቤተሰቦምን ኣብ ምርኻብ ምስ ኣንበብታ
ብምዃን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ክትገብር ጸኒሓን ኣላን። ቀጺልና ድማ፡ እዞም
ዝስዕቡ ዜጋታት፡ ካብቶም ብመንገዲ’ዛ ዓምዲ ምስ ኣሕዋቶም፡ ወለዶም፡
ስድራቤቶም ቤተሰቦምን ንክራኽቡ ሓበሬታ ኣውጺኦም ድሮ’ውን ተራኺቦም
ዘለዉ ምዃኖም ብኣኽብሮት ንሕብረኩም።

ራሄል ዓንደብርሃን ምስ
ቤተሰብ ኣቦኣ ተራኺባ!

ራሄል ዓንደብርሃን
ወ/ሮ ራሄል ዓንደብርሃን፡ ብዕለት
30 ጥቅምቲ 2018፡ “ቤተሰብ ኣቦይ
ክረክብ ሓግዙኒ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል
ኣርእስቲ፡ ኣብ ዓምዲ ስድራቤት
ሓበሬታ ኣውጺኣ ዝነበረት’ያ። ኣብ
መቐለ እትቕመጥ ወ/ሮ ራሄል፡ ሓሳብ
ልባ ሰሚሩላ፡ ድሕሪ ናይ ኣስታት
ርብዒ ዘመን፡ ሳላ ምሉእ ምትሕብባር
ኣንበብቲ፡ ምስ’ቶም እንትርፎ ብስም

ካልእ ዘይትፈልጦም ቤተሰብ
ኣቦኣ ተራኺባስ፡ ስድራቤታዊ
ፍቕሮምን ለውሃቶምን ክትቋደስ
በቒዓ ከምዘላ ንሕብረኩም። በዚ
ኣጋጣሚ’ውን፡ ነቶም ንዛንታኣ
ኣንቢብኩም ስድራቤት ኣቦኣ
ኣብ ምርካብ ቴለፎን ብምድዋል
ተገዲስኩም ዝተሓባበርኩምዋ
ኣንበብቲ፡ ከምኡ’ውን ነዛ ምንጪ
መራኸቢት ዝዀነታ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ፡ ቴለፎን ብምድዋል ልባዊ
ምስጋናኣ ገሊጻ ከምዘላ ክንሕብረኩም
ንፈቱ።
ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ እትገብሩዎ
ዘለኹም ምትሕብባር፡ ንኤርትራዊ
ጭውነትን ስልጣነን ዘጕልሕ ስለዝዀነ፡
ሎሚ’ውን ከም ትማሊ ብሓያል ኒሕን
መንፈስን ክትቅጽሉዎ ብኣኽብሮት
ንምሕጸነኩም።

ኣቤል ኣስፍሃ በየነ ምስ ኣሕዋቱ ተራኺቡ!
ብዕለት 20 ሕዳር 2018፡
“ኣቦይን ቤተሰቡን ክረክብ
ሓግዙኒ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል
ኣርእስቲ፡ ኣቤል ኣስፍሃ በየነ
ዝተባህለ ዓይነ-ስዉር፡ ስድራቤቱ
ንምርካብ ኣብ ዓምዲ ስድራቤት
ሓበሬታ ኣውጺኡ ነይሩ። እዚ
ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ዝዓበየ
መንእሰይ’ዚ
እውን፡ ብሳላ
ምሉእ ምሕብባር ናይ ኣንበብትን
ኣባላት ኢምግረሽንን (ሰነዳት
ዜግነት ፈቲሾም ስለዝተሓባበሩዎ)፡
ምስቶም ንልዕሊ 30 ዓመታት
ዘይፈልጦም
ኣሕዋቱ፡
ሓውቦታቱን ካልኦት ኣባላት
ቤተሰቡን ተራኺቡ ክተሓቛቘፍ
በቒዑ ከምዘሎ፡ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
- ዓምዲ ስድራቤት ተበስረኩም። በዚ
ኣጋጣሚ፡ ኣሕዋቱን ቤተሰቡን፡ ቴለፎን
ብምድዋል፡ ንጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን
ኣንበብታን ከምኡ’ውን ንኣባላት
ኢምግረሽን ክብ ዝበለ ምስጋናኦም
ገሊጾም ኣለዉ። ንሳቶም፡ “ዘይተራኸቡ
ኣባላት ስድራቤት ምርኻብ ማለት፡
ኣብቶም ስድራ ሓድሽ ሂወት ምዝራእ
ማለት ስለዝዀነ፡ ብዝለዓለ መልክዑ
ክቕጽል ኣለዎ” ክብሉ ለበዋኦም
ብመንገዲ ዓምዲ ስድራቤት ናብ

ኣቤል ኣስፍሃ
ኣንበብቲ ኣመሓላሊፎም።
በዚ ኣጋጣሚ፡ ኣብ’ቲ ዝወጽአ
ዛንታ፡ ስም ኣቦ ኣቤል፡ ‘ኣጽበሃ በየነ
ተፈሪ’ ተባሂሉ ሰፊሩ’ኳ እንተነበረ፡
እቲ ሓቀኛ ስም ኣቦኡ ግና፡ ‘ኣስፍሃ
በየነ ወልደሚካኤል’ ኰይኑ’ዩ ጸኒሑ።
እዚ ከኣ፡ እቲ ‘ተፈሪ’ ዝብል ስም፡
ንኣቤል ኣቦሓጎኡ ዘይኰነስ ንበየነ ወዲ
ሓውቦኡ ምዃኑ፡ እቲ ኣጽብሃ ዝብል
ስም ኣቦኡ ድማ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ
ክንዲ ኣስፍሃ ዝተራዕመ ስም ምዃኑ፡
ቤተሰብ ኣቤል ሓቢሮሙና ኣለዉ።
ስለዚ፡ ብኸምኡ ክእረመሎም ሓቲቶም
ምህላዎም ንሕብር።

ሰለሙን ኣማረ ደቂ ሓዉ ረኺቡ!
ሰለሙን
ኣማረ’ውን
ካብ
ባህርዳር - ኢትዮጵያ ዝመጽአ
ኰይኑ፡ ምስ ደቂ ሓዉ ንኽራኸብ፡
ብዕለት 20 ሕዳር 2018፡ ሓገዝ
ኣንበብቲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ ስድራቤት ሓቲቱ ዝነበረ’ዩ።
ካብ ኤርትራዊት ኣደ ዝውለዱ
ደቂ ሓዉ፡ ቴድሮስ ፋንቱ በዳሶን
ዮሴፍ ፋንቱ በዳሶን ዝበሃሉ
ከምዝዀኑ’ውን ሓቢሩ ነይሩ። ኣቶ
ሰለሙን ኣማረ ድማ፡ ሳላ ኣንበብቲ
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ ምስቶም፡
ኣብ ቈልዕነቶም እንተዘይኰይኑ
ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዘይረኣዮም
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ደገ ዝቕመጡ
ዘለዉ ደቂ ሓዉ፡ ብቴለፎን
ክራኸብ በቒዑ ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡
ምስ ቤተሰብን ስድራቤትን ደቂ
ሓዉ’ውን ክራኸብ ክኢሉ ኣሎ።
ኣቶ
ሰለሙን፡
ብመንገዲ
‘ኢ-መይል’ ጌሩ ኣብ ዝለኣኸልና
ናይ ምስጋና መልእኽቲ፡ ሳላ’ዚ
ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋሁው ሰላም፡
ክረኽቦም ሓሲቡዎ ዘይፈልጥ
ደቂ ሓዉን ስድራቤቱን ክራኸብ
ምብቅዑ፡ ክገልጾ ዘይክእል ሓጐስ
ከምዝፈጠረሉ ገሊጹልና። እዚ ድማ፡

ኣብ ሂወቱ ካብቲ ዓሚቚ
ሓጐስን ዝኽርን ዝፈጠረሉ
ኣጋጣሚ
ብምዃኑ፡
ንዘንትእለት
ዘይርስዖ
ትዕድሊ ሂወት ከምዝዀነ
ብምግላጽ፡
ንኣንበብትን
ኣዳለውትን ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ ልዑል ምስጋናኡ
ኣቕሪቡ።
ንሱ ወሲኹ፡ ሚኒስትሪ
ዜና፡ ብመንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ ገይሩ፡ ንኸምዚ
ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ጸገም
ስድራቤታት ንምፍታሕ ዝገብሮ
ዘሎ ጻዕሪ ብምምስጋን ከኣ፡ ነዚ
ኣብ ሰባትን ስድራቤታትን ሩፍታን
ሰላምን ዝፈጥር ቅዱስ ተግባር
ክቕጽሎ ምስ ናይ ምስጋና ለበዋኡ
ኣመሓላሊፉ።
***
ዝኸበርኩም
ኣንበብቲ
ዓምዲ ስድራቤት፡ እዞም ልዕል
ኢሎም ዝተጠቕሱ ዜጋታት፡
ብሳላ’ቲ ዘይሕለል ጻዕሪኹምን
ተገዳስነትኩምን’ዮም
ምስ
ስድራቤቶም ተራኺቦም ዘለዉ።
በዚ ኣጋጣሚ፡ ንዅልኹም ቴለፎን

ኣቶ ሰለሙን ኣማረ
ብምድልዋ ኰነ ብኣካል ብምምጻእ
ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ዝተሓባበርኩምና
ልባዊ ምስጋናና እናቕርብና፡ እዛ ዓምዲ
ብዘይ ናታትኩም ንጡፍ ተሳትፎን
ምትሕብባርን ስለ ዘይትድንፍዕ፡
ኣበርክቶኹም ክትቅጽሉ ደጊምና
ንላበወኩም።
ንሕና ብወገንና፡ ስድራቤቶም
ብዝደልዩ ንዝወሃበና ሓበሬታ፡
ብመንገዲ ዓምዲ ስድራቤት ናባኹም
ከነብሎ ምዃንና እናሓበርና፡ ተወሳኺ
ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም፡ ከምቲ
ልሙድ፡ ብቚጽሪ ቴለፎን 116266
ደዊልኩም ክትረኽቡና ከምእትኽእሉ
ነዘኻኽረኩም።

ደሃይ ኣቦይ ክረክብ ሓግዙኒ!
ኣብ ዕስራታት ዕድመ ዝርከብ
መንእሰይ ኣታኽልቲ ኣርኣያ፡ ኣብ
ከተማ መንደፈራ’ዩ ዝቕመጥ።
ምስቲ
ኣሰንዩዎ
ዝመጽአ
ዓርኩን መተዓብይቱን መንእሰይ
ኣማን ተስፋልደት ኰይኑ ከኣ
ናብ ቤት ጽሕፈትና መጺኡ።
መምጽኢኦም
ምኽንያት፡
ብመንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
- ዓምዲ ስድራቤት ጌሮም፡
ደሃይ ናይቲ ቅድሚ ናጽነት
ዝተፈልዮም ከበደ ጌታቸው
ዝተባህለ፡ ንኣታኽልቲ ሓፍቱ
(ዮርዳኖስ) ኣቦኣ ንምርካብ’ዩ።
ዮርዳኖስ ከበደ ጌታቸው
ንኣታኽልቲ ብኣደ ሓፍቱ’ያ።
ዮርዳኖስ ኣብ 1984 ዓ.ም እያ
ኣብ ከተማ ኣቚርደት ተወሊዳ።
ውዳሰ
ዑቕበ
ዝተባህለት
ኤርትራዊት ወላዲታ ድማ፡
ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ፡ ካብ ከበደ
ጌታቸው ዝተባህለ ወተሃደር
ደርግ ወሊዳታ። ዮርዳኖስ ገና
ህጻን እንከላ ከኣ፡ ኣቦኣ (ከበደ
ጌታቸው) ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ
ንደሴ - ኢትዮጵያ ከይዱ። ኣደኣ
(ወ/ሮ ውዳሰ) ከኣ፡ ኣይደንጐየትን
ሽዑ ንመንደፈራ መጺኣ። በዚ
ከኣ ኣቦኣን ኣደኣን ኣብ ከተማ

ኣቝርደት ተፈላልዮም።
ድሕሪ ምኻድ ከበደ
ግና፡ ዘነበሽ ፋሩስ ዝበሃላ
ኣደኡ፡ ናብ ወ/ሮ ውዳሰ
(ንህጻን ዮርዳኖስ ተባሂሉ)
ከም ኣስቤዛ ዝኣመሰለ
ነገራት ይሰዳ ነይረን’የን።
ምስ ስድራቤቱ ግና
ልዕሊ’ዚ ዝኸይድ ርክብ
ኣይተመስረተን።
ወ/ሮ
ውዳሰ ከኣ ክሳብ ሕጂ፡ ኣብ
መንደፈራ ትቕመጥ ኣላ።
ዮርዳኖስ ድማ፡ ኣብ’ዚ
ግዜ’ዚ በዓልቲ ሓዳርን
ኣደ ሰለስተ ቈልዑን
ኰይና፡ ኣብ ኣስመራ
ብሸቐጣ-ሸቐጥ ሂወታ ኣብ
ምምራሕ ትርከብ።
“ጋዜጣ
ሓዳስ
ኤርትራ፡
ብመንገዲ
ዓምዲ ስድራቤት ንዝተጣፍኡ
ስድራቤታት ስለ እተራኽብ፡ ኣነ
ድማ ደሃይ ኣቦ ሓፍተይ ክገብር’የ
መጺአ። ሓፍተይ ብኣካል ናብ’ዚ
ክትመጽእ ስለ ዝተጸገመት ከኣ፡
ንዓይ’ያ ስእላን ሓበሬታን ሂባ
ልኢኻትኒ። ስለዚ፡ ኣንበብቲ
ዛንታና ፈሊጦም ዝፈልጡዎ
ሓበሬታ
ምስ
ዝህልዎም፡

ዮርዳኖስ ከበደ
ክሕብሩና ብሃንቀውታ ንጽበ”
ይብል መንእሰይ ኣታኽልቲ
ኣርኣያ።
ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ብመሰረት
እዚ ተገሊጹ ዘሎ ሓበሬታ፡ ወ/ሮ
ዮርዳኖስ ከበደ ጌታቸው፡ ደሃይ
ኣቦኣ ክትረክብ ሃረር ትብል
ኣላ’ሞ፡ ሓበሬታ ኣለኒ ዝብል ሰብ፡
ብቝጽሪ ቴለፎን 07323832 ወይ
116266 ክረኽበና ይኽእል።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.81

ጽሬት ከተማ ተሰነይ ምሉእ ንክኸውን

ከተማ ተሰነይ ቅድሚ ሸውዓተ-ሸሞንተ ዓመታት፡
ብርስሓት ትንቀፍ ነይራ እያ። እዚ ከኣ ምስ ዘለዋ
ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ተፈጢሩ ዝነበረ ጽዑቕ
ናይ ንግዲ ምንቅስቓስን ዘምጸኦ ኩነት እዩ። ካብ ምሉእ
ኤርትራ ዝተበገሰ ናብ ተሰነይ ገጹ ዝንቀሳቐስ ህዝቢ
ቁጽሩ ብርክት ዝበለ ብምንባሩ ዝተፈላለዩ ነገራት
ንኽድርበዩ ርሒብ ባይታ ነይሩ። ሽቐጥ፡ ሕርሻ፡ መገሻ
ናብ ወጻኢ ሃገር፡ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ
ጉዳያቶም ዘሳልጡን ዝኣመሰሉን፡ ጉዳያቶም ከሳልጡ
ኣብ ተሰነይ ይተኣኻኸቡ ብምንባሮም፡ ከተማ ተሰነይ
ብጻዕቂ ህዝብን ተሽከርከርትን ክትጉባእ ናይ ግድን
ኮይኑ። ጻዕቂ ሰብን ተሽከርከርትን እንተሃልዩ ከኣ ብከላን
ርስሓትን ክህሉ ከምዝኽእል ዝሰሓት ኣይኮነን።
ማእለያ ዘይብሎም ገፈጥ መፈጥ ንጎደናታት ከተማ
ተሰነይ ጎልቢበሞ እንከለዉ፡ ኣዒንተይ ርእየን እየን። ከም
ካርቶን፡ ጎማ ናይ ማይ ሰሓን ልስሉስ መስተን፡ ባኮታት
ሽጋራን ማስቲካን፡ ፌስታላት. . . ኣብ ፍቐዶ መሬት
ተሰነይን ከባቢኣን ተበቲኖም ነይሮም። እዚኣቶም
ብፍላይ ብርቱዕ ንፋስ ክመጽእ እንከሎ፡ ካብን ናብን
እናተበተኑ ነቲ ከባቢ የጋዕዝዩዎ። ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ
እዋን ከኣ፡ ምስ’ቲ ዝፍጠር ጭቃ ተሓዋዊሱ መፋረይ
ጣንጡን ካልኣት ጎዳእቲ ነፍሳትን ይኸውን። ኮታ
ኣብ ከተማ ተሰነይ ዝረአ ዝነበረ ርስሓትን ሳዕቤኑን
ገሊጽካ ዝውዳእ ኣይኮነን።
ሎሚ ግና ከተማ ተሰነይ ብኣንጻሩ እያ ኮይና
ዘላ። ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ተሰነይ ነቲ ኣሰካፊ
ኩነታት ኣእዳዎም ኣጣሚሮም ኣይረኣዩዎን። ህዝቢ፡
ጽሬት ቤቱን ከባቢኡን ንምሕላው፡ ብውልቂ ይኹን
ብጥርኑፍ፡ ዝከኣሎ ክገብር ካብ ዝጅምር ሓጺር እዋን
ኣይኰነን። ኮሚተ ጽሬት ብምምዛዝ፡ ንጥፈታት
ጽሬት ተተሓሒዙዎ። ብመንግስቲ ንዋት ናይ ጽሬት
ተገይሩሉ። ጸረ ርስሓት ጽዑቕ ጎስጓሳት ኣካዪዱ።
ደረጃ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ጽሬት ኣከባቢን ጥዕናን
ክብ ኢሉ። ድሕሪ’ዚ ሓያል ውደባ ከኣ፡ ብጕጅለታት
ተወዳዲቡ፡ ኣብ ጽዑቕ ናይ ጽሬት ዘመተ ተዋፊሩ።
ህዝቢ ተሰነይ ብፍላይ ከኣ ወነንቲ ትካላት፡ ዝበዝሐ
ግዜኦም ኣብ ጽሬት ትካሎምን ከባቢኦምን የሕልፉዎ።
ኣብ ሰሙን ክልተ-ሰለስተ ግዜ ከኣ፡ ብኣባላት ምምሕዳር
እናተቐለሱ ናይ ጽሬት ንጥፈታት የካይዱ። ከም
ውጽኢቱ ድማ ሎሚ ከተማ ተሰነይ ብጽሬታ ተበሃጊት
ኮይና ኣላ። ናብ ኩሉ ጎደናታት ዝውር ውዒልካ፡
እቲ ንምድራ ኣገስሪጡ ዝነበረ ጐሓፍ ኣይትረኽቦን።
ጽፍፍትን ምዕርግትን ከተማ ኮይና ኣላ።
ኮይኑ ግና፡ ብገለ ሰባት፡ ነዚ ዝድውን ተርእዮ
ይቀላቐል ኣሎ። ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ተሰነይ
ከተማኡ ንምጽራይ ሓኾት እናበለ እንከሎ፡ ነዚ ጻዕሪ
እዚ ምሉእ ዘይገብሩ ገለ ሓላፍነት ዝጎደሎም ሰባት
ኣይተሳእኑን። ጐሓፎም ኣኪቦም ኣብ ማእከል ከተማ
ብሓዊ ብምቅጻል መሊሶም ዒግታን ብከላን ዘስዕቡ
ቁጽሮም እናዛየደ ይኸይድ ኣሎ። ጋሕጋሕ ምድሪ
ጸልማት ተጐልቢቦም፡ ካብ ገዛኦምን ከባቢኦምን
ዝኣኻኸቡዎ ርስሓት ኣብ ማእከል መንገዲ
ተሽከርከርትን ኣጋርን ገይሮም ሓዊ ይኣጕድሉ። እዚ

ከኣ ጽሬት ዘይኮነ፡ ዝበኣሰ ብከላ ከምዝፈጥር ርዱእ
እዩ። ኣንጊህካ ተንሲእካ ኣብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ቦታ
ናይ ተሰነይ ኮይንካ ምስ እትዕዘብ፡ ኣብ ብርክት ዝበለ
ከባቢታት ናይ’ታ ከተማ ትኪ ክተክኽ ትርኢ። እቲ
ዝተኣከበ ርስሓት፡ ብፍላይ ከኣ ጎማታት ክነድድ
እንከሎ ዘምጸኦ ሳዕቤን ቀሊል ኣይኮነን። ሕማቕ ትኪ
ኣዒንትኻ ይበልዕ። ብኣፍካን ኣፍንጫኻን ገይሩ
ናብ ውሽጢ ሳንቡእ ብምዝራቝ፡ ኣደዳ ዘይተደለዩ
ሕማማት ከምዝገብረካ ዝስሕቶ የልቦን።
ጐሓፍ ምስተኣከበ፡ ንዓኡ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ
መጕሓፊ ክበጽሕ ኣለዎ። ወይ’ውን ኣዕሚቚካ
ጉድጓድ ብምፍሓር ክቕበር ከምዝግባእ ብሰብ ሞያ
ጥዕና ይምከር እዩ። ኣብ ኣፍ ገዛኻን ከባቢኻን ገይርካ
ብሓዊ ምቅጻል ግን - ኣይግብርን። ነዚ ተግባራት
ካብ ዝደረኸ ምኽንያት ሓደ፡ እታ ርስሓት ትጕሕፍ
መኪና ሓንቲ ብምዃና ንምሉእ ከተማ ክትሽፍን
ስለዘይትኽእል ይመስለኒ። ከምኡ’ውን ዋሕዲ
ባጎኒታት ኣሎ። ኣብታ ከተማ ከባቢ ሰላሳ ዝኸውን
ባጎኒታት እኳ እንተሃለወ። ካብዚ እቲ ዝበዝሐ ተበላሽዩ
እዩ ዘሎ። ስለ’ዚ ኸኣ፡ ናይ ጐሓፍ መኪናን ባጎኒታትን
እንተ ዝውሰኽ፡ እቲ ተበላሽዩ ዘሎ እንተዝዕረን ዓቢ
ፍታሕ ምዀነ እብል። ዝዀነ ይኹን ግን፡ ኣብ ዘይ
ግቡእ ቦታ ጐሓፍ ምቅጻል፡ ከም ፍታሕ ክንወስዶ
ኣይግባእን። ጽሬትን ጥዕናን ንዓና ስለ ዝዀነ።
እቲ ካልኣይ ማሕንቖ ጽሬት ኮይኑ ዘሎ፡ ካብ
ዓቕሚ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ተሰነይ ወጻኢ

ዝኾነ ብብዝሒ ጎዳጉዲ ብምህላዉ እዩ። ብዙሕ
እዋናት’ኳ ተመድሚዱን ተደላዲሉን እንተኾነ፡ ምስ
ኩነታት ናይ’ቲ ቦታ ንነዊሕ ክቕጽል ኣይከኣለን ከተማ ተሰነይ ተደኲናትሉ ዘላ መሬት ሃማማይ ግዲ
ኮይኑ። ስለ’ዚ ዝምልከቶ ኣካል ከተኩረሉ ትጽቢተይን
ትጽቢት ኩሉ ደላይ ጽቡቕን እዩ።
ሓሓሊፈን ኣብ ከተማ ተሰነይ ዝሓድራ ከብቲ
ኣለዋ። እዚኣተን ከኣ ዒባአን ኣብ ጽርግያን መንገዲ
ኣጋርን እናተጓሕፈ የጋዕዚ ኣሎ። ዒባአንን ሽንተንን
ብጥሉሉ እንከሎ፡ ምስ ሓመድ ተሓዋዊሱ ጭቃ
ይፈጥር። ምስ ነቐጸ ከአ ናብ ድኹዒ ተቐዪሩ ብንፋስ
በኾኽ እናበለ ንጽሬት ከተማ ተሰነይ ከጋዕዚ ትዕዘቦ።
ከም’ዚ ዝበለ ተግባር፡ ነቲ ብትግሃትን ሓያል ጻዕርን
ህዝብን ምምሕዳርን ዝካየድ ጽሬት ኢደ ሰባራ ክገብሮ
እንከሎ ዘየተሓሳስብ ኣይኮነን።
ስለዚ፡ እዚ ጉድለት ዝእረመሉ መንገዲ
እንተተፈጢሩ፡ ጽሬት ከተማ ተሰነይ መሊኡ ክዅላዕ
እዩ። ብሰንኪ ውሑዳት ዘይግዱሳት፡ ናይ ብዙሓት
ከቢድ ጻዕሪ ከይድወን ሓደራ ብምባል ጽሑፈይ
ክድምድም።
ነቶም ንጽሬት እዛ ከተማ ወርትግ ኣብ ሓያል
ስራሕ ተጸሚዶም ዘለዉ፡ ህዝብን ምምሕዳርን ተሰነይ
ከኣ ኣገናዕ ጉልበትኩም ይጽናዕ እብል።

ገብረእግዚኣብሄር ናትናኤል ( ገሬ)
ካብ ተሰነይ

እንቋዕ
ኣብቀዓና!
ብዘይኣበሳ ሕማቕ ፍርዲ ዝብሉዎ ከም’ዚ
ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ከም’ዚ ናትና
ናጽነተን ዝኣወጃ ሃገራት ዓለም ‘መን ኢኽን
- ኣበይ ኣለኽን?’ ዝበለን የሎን። ናትናስ
አረ ፍሉይ ሓለፋ ዘለዎ እዩ። ‘ንስለ’ዛ
ሃገር ክቡር ህይወትና ከፊልና ክንስና፡
ክብረት ተሓሪሙና ክንነብርስ እንታይ እዩ
ቍንቍኛኡ?’ ኢልካ ሓቲትካ’ውን መልሲ
ዘይትረኽበሉ ሓሸውየ እዩ። ብዝኾነ፡ ነዚ
ጸብጺብካ ዘይውዳእ ግፍዒ ክትንትን
ዓቕምን ግዜን የብለይን። ምኽንያቱ፡
ንስለ’ዛ ሓላል ሃገርና ክንድ’ዚ ዝኣክል
ህይወት ከፊልና፡ ክንድ’ዚ ዝኣክል ኣካላትና
ጎዲሉ፡ ክንድ’ዚ ዝኣክል ንዋት የህሊኽና፡
ክንድዚ ዝኣክል ግዜ ኣጥፊእና . . . ኢልካ
ጸብጻብ ምግባር ንዓይ ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ንዘዝመጽኣና በብዓይነቱ ተጻብኦታት ከከም
ኣመጻጽኣኡ እናመከትና ምንባር ሕላገትና
ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ልኡላውነትና
ብምግሃስ መሬትና ምውራር፡ ኣብ ልዕለና
ኩሉ መዳይዊ ዕንወት ምፍጻም፡ ኣካላውን
ኣእምሮኣውን ኲናት ምግባር፡ ንዕብየት
ሃገርና ከይንሰርሕ ዝተፈላለዩ መሰናኽላት
ምፍጣር፡ ንሓደ እንተ ሰገርና ካልእ
ይመጽእ፡ ብልዑል ተወፋይነትን ዓቕልን
ከኣ ይሕለፍ። እቲ ተሪር እገዳ፡ ‘ዓገብ ኣይግብርን’ ዝብል ዘይብሉ ተፈጺሙ።
ሓንሳብ ሃገረይ ኢሉ ዝተዓጥቀ በዓል
ኒሕ ኤርትራዊ ጅግና ከአ ሰጊርዎ ኣሎ።
ብዝኾነ ዋጋ ውዕለቱ ዘይረክብ የልቦን።
ስለዝኾነ ከኣ፡ ጻማ ኩሉ ዓይነት ክፍሊትና
ረኺብና ኣሎና። በዚ ከኣ ነዚ ጅግናን
ዓቃልን ህዝቢ ኤርትራ ‘እንቋዕ ጻማ ኩሉ
ዓይነት ክፍሊትካ ረኸብካ’ እብሎ። ድሕሪ
ሎሚ’ውን ንዝመጽኣና ሽግር ከም ወትሩ
ዕጥቅና ገጥ ኣቢልና ከምንሰግሮ ዘጠራጥር
የብለይን።

ኣስመላሽ ሃይለ - ኣመሪካ

ክሰዓብ ዝግበኦ ተበግሶ ንያላ ሆቴል
ምንባብ መሰረት ኩሉ ምዕባለ ምዃኑ ዝስሕቶ
የልቦን። ስለዝኾነ ከኣ እዩ ኩሉ ብዛዕባ ነብሱ ዝግደስ
ሰብ ንምንባብ ብቐዳምነት ሰሪዑ ከንብብ ንዕዘቦ።
ከየንበበ ዝውዕል ሰብ እንተሃልዩ፡ ካብ ብዙሕ ነገራት
ተሪፉ ከምዘሎ ክግንዘብ ይግበኦ። ኩላቶም ብዛዕባ
ጽቡቕ መጻኢ ወዲ ሰብ ዝግደሱ ውልቀ ሰባት ይኹኑ
ትካላት ከኣ፡ ንምንባብ ዝኸውን ባይታ ከጣጥሑን
ክምዕዱን ንዕዘቦም ኢና። ሓንቲ ካብ’ዘን ንምንባብ
ባይታ ዘጣጥሓ ትካላት ተዓዚበ ኣለኹ።
ንያላ ሆቴል ነዚ ዘተባብዕ ተግባር ዝረኣኹላ
እያ። ግደ ሓቂ፡ ናብ’ቲ ሆቴል ኣዘውቲረ ዝመላለስ
ኣይኮንኩን። የግዳስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝነበረኒ
ቈጸራ ናብ’ቲ ዝፈልጦ ሆቴል ንያላ ኣተኹ። ኣብ
ካልኦት ተመሳሰልቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት
ዘይተጓነፈኒ ወይ ዘየስተውዓልኩሉ፡ ኣቓልቦይ
ዝመሰጠ ተርእዮ ተዓዚበ። ብገምጋም ክልተ ሚእቲ
ዝኸውን መጻሕፍቲ ዝጾረ ከብሒ (ሸልፍ) ኣብ’ቲ ናይ
ኣገልግሎት ስፍራ ንንባብ ተቐሪቡ ተዓዚበ። “ፍልጠት
ንኹሉ - ተነቢቡ ይመለስ!’’ ዝብል ሓበሬታ ከኣ ኣብ
ጎድኑ ኣሎ። ውሑዳት ዘይኮኑ ካብ ክልቲኡ ጾታ፡
ብውልቅን ብጉጅለን ኣብ’ቲ ህዱእ ስፍራ ሸውሃቶም
ከዕግቡ ላፕቶፓት ዘርጊሖም መጻሕፍቲ ክገናጽሉን
ክላዘቡን ብምርኣየይ ከኣ ባህ ኢሉኒ። ኩሉ ደረጃታት

ዕድመ ዝግልገለሉ ህዝባዊ ቦታ ከም ምዃኑ መጠን፡ ነታ
ክትዛነየላ ዝደለኻ ግዜ፡ ዋላ’ውን መቛጽርትኻ ክሳብ
ዝመጽኣካ፡ ግዜኻ ብንባብ ከተሕልፎ ዝደፋፍእ ሃናጺ
ተበግሶ ተዓዚበ። ዝኾነ ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል
(ብፍላይ ንግዳዊ ባህሪ ዘለዎ) ክንዮ ንረብሓኡ ጥራይ
ምቕዳም፡ ንሕብረተሰብ ብኣወንታ ዝጸሉን ኣርባሒ
ልምድታት ዘስርጽን ተበግሶታት ከተግብር ሓላፍነት

ከምዘለዎ ዘዛኻኽር ከኣ እዩ። ስለዚ፡ ምምሕዳር ሆቴል
ንያላ ንዝወሰዶ ሃንጺ ተግባር ክብሪ እናሃብኩ፡ ንባብ
መሰረት ኩሉ-መዳያዊ ዕብየት ሕብረተሰብ ስለዝኾነ፡
ነዚ ባህሊ እዚ ንምዅስኳስ ኩለን ወሃብቲ ኣገልግሎት
ትካላት በብዓቕመን ኣቓልቦ ሂበን ንተበግሶ ንያላ
ሆቴል ብዓጸፋ ክስዕበኦ እላቦ።

ጸዳል ናይዝጊ ካብ ቲራቮሎ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማህደር ጀጋኑ
ሺሃብ ኣርኣያ

ብንያም ሃይለ
1ይ ክፋል
ድሕሪ ሰለስተ ናይ ምርብራብ
ዓመታት፡ እታ ደርፊ ን2ይ ግዜይ
ብዓሚቚ ስምዒት ይደርፋ ምንባረይ
ተፈለጠኒ። እታ ዜማ፡ ዓበይቲ ወተሃደራዊ
ዓወታት ኣብ እንሓፍሰሉ እዋን ወርትግ
ኣብ ልሳነይ ውትፍ ትብለኒ ነበረት።
…3ይ፡ 4ይ፡ 5ይ ወራራት እናክፈሽል
ምዃኑ እዩ። ጥሪ 1980 ግና ንፋልማይ
እዋን ብፍሉይ ስምዒት ኣዝይመያ። ሽዑ
ክልቲኡ ግንባራት ጸላኢ ብዘገርም ፍጥነት
ሃዶሽዶሽ ኢሉ ነበረ። ‘ደጊም ብዘይካ
ተዀባዂብካ ኣስመራኻ ምእታው ካልእ
እንታይ ግዲ ኣሎና’ዩ?’ ኢለ ተተስፍየ
ነይረ። እንተኾነ እቲ ውግእ ኣይቀጸለን።
ነናብ መበገሲና ድፋዓት ደኣ ተመለስና።
“ተበግሶ ኢና ጨቢጥና፡ ናብ መድረኽ
ጃላነት ኢና ተሰጋጊርና” ዝብል
ወተሃደራዊ መግለጺ ድማ ተዋህበሉ።
እንሆ ሕጂ ኸኣ ዳግማይ፡ እታ ዜማ ዳርጋ
ጸሎተይ ክትከውን ቊሩብ ተሪፉዋ፦
“ኣይትዓድልለይ ሰዓተይ ክዳነ’የ፣ እመጽእ
ኣለኹ ኣደይ ወላዲተ’የ. . .”
ብ21 ለካቲት 1984፡ ሕሽከርበብ ካብ
ዝርከብ ማእከላይ ቦታና ጥራይ ኣይኮኑን
ኣጋይሽ መጺኦምና። ካብ ግንባራት
ናቕፋን ባርካን ከይተረፉ ዝመጹ
ብዙሓት ተጋደልቲ’ዮም ወረር- ወረር
ኢሎሙና። ኣብ ገረግር፡ ሓንቲ መስርዕ’ያ
ነቶም ኣጋይሽ ተጋደልቲ እትቕበሎም
ዝነበረት - መስርዕ ሃንደሳ። ክሳብ ኣጋ-ግዜ
መተኣኻኸቢኡ ምኽንያት ዝፈልጥ ሰብ
ኣይነበረን። ድሕሪኡ ግና ኩሉ ሰብ ኣብ
ሓደ ቦታ ንኽእከብ ተነግሮ። መራሒ
ጋንታ ማሕሙድ እድሪስ ኣብ ቅድሜና
ተገቲሩ ነበረ። ማእከላይ ዝቑመቱ፡ ጸሊም
ዝሕብሩ፡ በዓል ገፊሕ መንኩብ እዩ።
ማሕሙድ እድሪስ፡ እቲ ንሓሙሽተ
ዓመታት መመላእታ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ
ምብራቕ ሳሕል ከም ቊርዲድ ልሒጉ
ነዊሕ ዝተረባረበ ሓይሊ ጸላኢ ‘ውቃው
እዚ’ ክድምሰስ ከምእተወሰነ ኣበሰረና።
ሽዑ’ያ
ልበይ
ከመ-ቅጽበት
“ኣይትዓድልለይ ሰዓተይ ክዳነየ. . .”
እናበለት ክትደርፍ ዝጀመረት። ‘እወ!
እታ ፋልመይቲ ዕጫ ናብ ግንባርና‘ያ
በጺሓ። ድሕሪኡ ካልእ ግንባራት ክስዕብ
እዩ’ ኢለ ገመትኩ። በይኑ ዝዛረብ ሓደው
ኣእምሮኡ ዝተዘናበለ፡ ወይ ጭኑቕ
እዩ። እንተ በይኑ ዝደርፍ ግና ሓጎሱን
ስምዒቱን ዝገልጽ’ምበር ክንደየናይ ካልእ
ትርጉም ከይወሃቦ። “ኣይትዓድልለይ
ሰዓተይ….” እናደረፍኩ ገጸይ ናብቶም
ንዓመታት
ዝተጠማመቱኒ ጎቦታት
ኣዞርኩ። ኣራእሶም ሰማይ ክትንክፍ
ዝደለየ’ዩ ዝመስል። ድፍዓት ደብረ
እመን፡ ሃጸይነትን ቀጠርን ኣብ ሃፍ ዝበለ
ኣጻድፎም ገቲሮም፡ ኣሳፊሖምን ኮሪዖምን
ተቐሚጦም ነበሩ። ሰውራ ሳላኦም’ዩ ሱዳን
ካብ ምእታው ድሒኑ። ንደቂ ሰውራ
ከም ማህጸን ኣደ’ዮም ኣዕቚቦሞም። እንተ
ንሰራዊት ደርጊ፡ እቲ ዓርሞሽሽ ጎቦታት
ሸውዓተ ወለዶኡ ዝተረግመ መሬት
ኮይኑ ካብ ዝረኣዮም ግዜ ኣይወሓደን።
ናይ መስርዕና ዓዳሊ ስንቂ ባዕለይ

እየ። ነተን ጉጅለታት ስርሒት ስንቂ
ክመቓቕለን ጥራይ ኣይኮነን ተሓቢሩኒ።
ንባዕለይ’ውን ምስአን ተበጋሳይ እየ።
ኣብ ጥሪ 1980፣ ሰራዊትና ተበግሶ ጸረመጥቃዕቲ ብምውሳድ፡ ንሓይሊ ጸላኢ
ካብ ቀንዲ ደጀኑ ማህሚመት ኣባሪሩዎ
ኣብ ዝቐነየሉ መዓልታት፡ ሻቡ ኣብቲ
ቦታ ዝተቐብረ ጸረ-ታንኪ ነታጒ ኣሎ።
ኣብ ስራሕ ሃንደሳ ዝቐበረ ይኹን ነዛ
ዓይኑ ዝረኣየ ብሓላፍነት ተሓታቲ እዩ።
ኣብቲ ፈለማ መዓልታትን ሰሙናትን ነቲ
ቦታ ብዓይነ-ሕልና ንኸጽንዖ ሕጊድ ኢለ
እየ። ክድቅስን ክትንስእን ከም ጸሎት
ይዝክሮ ነበርኩ። እቲ ግዜ፡ ኣዋርሕ
እናበልዐ ምስ ከደ ግና ኣይግድን! ናይ

ኣይትዓድልለይ ሰዓተይ
ዛንታታት ተመኵሮ ገድሊ ቅጺ-2
ምድምሳስ ውቃው እዝ ካበየ ቦታኡ
መጺኦም ኣብ ገረግር ዝተኣኻኸቡ ኣባላት
ክፍሊ ሃንደሳ እምበኣር፡ ኣብ ምቕባር
ናይዞም ነተጒቲ ኢዶም ዝሓወሱ እዮም።
ነተን ዕርድታት ጸላኢ ከጥቅዓ ዝንቀሳቐሳ
ታንክታትን ከበድቲ ኣጽዋራት ዝሓዛ
ተሽከርከርቲን ካብዚ ናይ ወገን ነተጒቲ
ብሰላም ከሕልፉወን ጸላኢ ዝቐበሮ ነታጒ
ክኣልዩለን. . . ሓላፍነቶም እዩ። እንተ ጸረሰብ ነተጒቲ ብዝምልከት ናይ ብርጌዳት
ሃንደሳ ሓላፍነት እዩ ነይሩ።
ኣማስያኡ ስንቅኻ ቈጺርካ፡
ኣድግኻ ኰብኲብካ ንቕሎ ኮነ። ምስታ
ንቀብሪወአት እተምርሕ ጉጅለ’ዩ
ምጥርናፈይ። እቲ ምንታይ፡ ናብ ኣልጌንን
ማህሚመትን ብኡ ጌርካ‘ዩ ዝእቶ።
ድፋዓትና ኣብ ሩባ ኣልጌን እዩ ዝርከብ።
ናብኡ ንምብጻሕ ልዕሊ ክልተ ሰዓት
ኣቢሉ እዩ ዝወስድ። እቲ ሰልፊ-ሰልፊ
ጎቦ ተቐኒቱ ዝኸይድ መገዲ ብንኣሽቱ
ሩባታት ዝተቘራረጸ እዩ። “ውቃው እዚ
ክድምስስ እዩ!” ናይ ማሕሙድ ኣበሳሪ
ቃላት ደጋጊሙ ኣብ ሓንጎለይ የቃልሕ

ካብ ጸጋም ተስፋይ (ባህሊ)፡ ኮለኔል ማሕሙድ እድሪስ
ስዉእ ተወልደ ሃንስ (ወዲ ሃንስ)
ሓንቲ ነታጒ ምርሳዕ፡ መኪና ምስ ኣባላታ
ምህሟኽ‘ዩ ዘስዕብ - ይስተረኒ ጥራይ
ረሲዐዮ ከይከውን!
ዕርድታት ግንባር ሰሜናዊ ግንባር
ሳሕል ንልዕሊ 40 ኪ.ሜ. ኣቢሉ እዩ
ዝዝርጋሕ። ኩሉ ዓበይቲ ጎቦታትን
ስንጭሮታትን ኢደ-ኢድ ዝተተሓሓዘ
እዩ። ነቲ ጎቦታት ሰንጢቑ ዝሓልፍ
ሰለስተ ዓበይቲ ሩባታት ኣሎ። ሩባታት
ማራት፡ ሽግለትን ኣልጌናን። ታንክታት
ጸላኢ፡ ኮይኑ ተሪፉ በዚ ሩባታት’ዚ
ጥራይ’የን ናብ ደጀንና ክስንጥቓ ዕድል
ዝነበረን። ዕርድታትና ከም ሓጹር እሾኽ
ብጸረ-ሰብ ነተጒቲ ዝተኸለለ እዩ። እዚ
ሰለስተ ገፋሕቲ ሩባታት እውን ብጸረተሽከርከርቲ ነተጒቲ ተወዝ መበሊ
የብሉን። እቶም ኣብ ድሮ ስርሒት

ነበረ። ኣብ ውሽጥኻ ዝተዓብጠ ናይ
ዓወት ስምዒት ልብኻ ክፍንቅል ቍሩብ
እዩ ዝተርፎ። ኣካላትካ በዚ መጺኡ
ብዘይተባህለ ምዉቕ ስምዒት’ዩ ዝጉባእ።
ጭዋዳታትካ ሓይሊ ክድልቡ ይፍለጠካ።
ዝተጸበናዮ ዓመታት ኣይወሓደን። “እንተ
ሓድሽ ክዳን፡ እንተ ሓድሽ ሓመድ
ክንለብስ፡ ውድበይ ሓዲኡ ዘይገብረና’ዩ!”
ዝብላ ቃላት ተጋዳላይ ንነብሱ ሕሹኽ
ዝብለን ዝነበራ እየን። መራሒ መስርዕና
ሸዊትሰብ ኣብ ሩባ ኣልጌን ይጽበየና
ነበረ። ገለ ተጋደልቲ ሒዙ ብድሮኡ ምስ
ሓለፈ እዩ። ሩባ ኣልጌን ካብ ምድላዋት
ሻድሻይ ወራር ኣትሒዙ ብኣርባዕተ
መስርዕ ዝተቐብረ ጸረ ታንኪ ነተጒቲ
ኣለዎ። ቅድሚ ታባታት ወዲ ገብሩ፡
ዓሊሒና፡ ክሳብ እግሪ ወኪ ተሽከርከርቲ

ተወዝ ዘብል ኣይኮነን። ስርሓት ኣመሪካ፡
ሶቬት፡ ቼኮዝላቫያኪያ፡ ኢታሊ፡ ፈረንሳ…
ነተጒቲ ተዘሪእዎ ነበረ። ገሊኡ ክሳብ
15 ኪሎ ዝምዘን ክብደት ዘለዎ እዩ።
ሽዑ ግና ንታንክታትና መሕለፊ ጽርግያ
ጥራይ’ዩ ክጽረገለን። የማነ ጸጋም’ቲ
ጽርግያ ዝነበረ ነተጒቲ ተወንዚፉ’ዩ
ክጸንሕ። ኣብቲ ድሮ ኣፋሪቖሞ ዝጸንሑ
ዕማም ተደረብና። ጽርግያ ካብ ናይ
ወገን ጸረ- ታንኪ ነተጒቲ ናጻ ተገብረ።
ዘዝወጸ ነተጒቲ ኣርሒቕካ ኣብ ከውሊ
እዩ ዝቕመጥ ነይሩ። ትንፋስ ዘይህብ
ስራሕ ክሳብ ሰዓት ትሽዓተ ቀጸለ። ታባሰላም፡ ስግር ሩባ ኣልጌን ዝርከብ ዕርዲ
ጸላኢ እዩ። ሽዑ ግና ዓሳከር ጸላኢ
ኣይነበሩዎን። መስርዕና በቲ ጸላም’ቲ ኣብ
እግሪ ታባ-ሰላም ተሰለፈት። ሰዓት 10፡
00 ምሸት ናይ ድቃስ ሰዓት እዩ። ሓለዋ
ንኽትቅጽል ዘገድድ ፍሉይ ተርእዮ
ክፍጠር ግና የብሉን። ኣዚና ደኺምና
ነበርና። ሸዊትሰብ ዋርድያ ብቐደም
ተኸተል ሰሪዑ ኣደቀሰና። ድኻም ዘሰነፎ
ነብሰ-ስጋ ድቃስ ክጸቕጦ ኣይድንጕን
እዩ። ክሳብ’ታ ከሸው እትብለላ ዘለዋ
ካልኢታት ግና ገለ ሓሳባት ብልጭ
ከይበለካ ኣይተርፍን። ንጽባሒቱ ንግሆ
“እንተ ሓድሽ ክዳን፡ እንተ ሓድሽ
ሓመድ - ሓዲኣ ኣላ።” ኩሉ’ዩ ዝጽበየና
ዝነበረ። ዓወት፡ ከቢድ መውጋእቲ፡
መስዋእቲ….።
ሰለስተ ሰዓታት ኢና ደቂስና።
ኣዝየን ጥዑማት ነበራ። ሽዑ ብሃንደበት
ምድረ ሰማይ ብተዅሲ ደቀቕትን ከቢድ
ብረትን ተናወጸት። ሓባሪ ጠያይት፡
መስታታት ከቢድ ብረት ንሰማይ
ክሓርሶ ጀመረ። ንእለቱ ሰንሰለት እግረን
ታንክታት ተሰሪዐን መጻ። ሓደ ኣርባዕተ
ኣቢለን ይኾና እየን። ክንደአን ዝኾና
ኣምፊብያን (ጎማ እግረን) ነበርአን።
ናይ ኣቺዶ እተባህለ ቦጦሎኒ እያ።
ሰጉዶ፡ ኣባ ፈጣን እተባህሉ መራሕቲ
ሓይልታት’ውን ምሳታተን ነበሩ። ካብታ
መራሒት ታንኪ፡ ሓደ ሰብ ካብ ውሽጢ
ትሮት ቦሎኽ ኢሉ ርእሱ ኣውጸአ።
“ያላ ሃንደሳ!” ብምባል ተዳህየ።
መራሒ መስርዕና ሸዊትሰብ ተብ-ተብ
እናበለ፡ በብሓደ ኣብተን ታንክታት
ክውዝዓና ጀመረ። “ኣታ ቀልጥፍ
እንዶ ደይብ” እናበለ’ውን ተጋንሐ።
መቸም ሓለፍቲ ኣብ ህጹጽ ንጥፈታት
ዕንይንይ ምባል ኣይፈትዉዋን እዮም።
ደሓን ጸኒሖም’ዮም ባግ ዝብሉ። ኩላትና
ተሰቐልና። ንባዕሉ ሸዊትሰብ ኣብታ
ቀዳመይቲ ታንኪ ተወጥሐ። ንሱ እዩ
መሪሑና ክሓልፍ። ብናይ ቦታ ፍልጠቱ
ኣዝዩ እዩ ዝተኣማመን። ቀብሪወአትን
ሩባ ኣልጌንን ጥራይ ንልዕሊ ክልተ
ዓመት ዝዓስከረሉ ቦታ እዩ።
እተን ታንክታት ጽዑቕ ትኪ ብጎኒ
እናፈነዋ ተበገሳ። እቲ ትኪ በቲ ዝፈጥርኦ
ብርቱዕ ዶሮና ክውሓጥ እንከሎ፡
ተሓዋዊሱ ሕጽረተ- ምስትንፋስ’ዩ
ዘስዕበልካ። ብድሕሪት ወገን ናይታ
ታንኪ፡ ኣብ ትሮት ተጸጊዕካ ከሎኻ’ውን
ኣይጋደፈካን እዩ። ሸዊትሰብ ኣብ ዝባን’ታ
ታንኪ ተሰቒሉ፡ ነቲ ቱረት ተሓቚፉዎ፡
ነቲ መድፍዕ’ውን ተጐዝጒዙዎ ነበረ።
ንቅድሚት ተወጢሙ ኸኣ በቲ ንእሽቶ
መስትያት (መርኣዪት ታንከኛታት)
በኣእዳዉ እናመልከተ እዩ መገዲ
ዝመርሖም ዝነበረ። ብፍላይ ስርሓት
ሶቬት ታንክታት ውሽጠን ኣይምቹኣትን

እየን። ውሽጠን ኣመና ጸቢብ ስለዝኾነ
ምስቲ ዝነበረ ሙቐት ሃሩር እየን
ዝውድኣኻ። ታንከኛታትና ዝነበሮም
ርእሰ- ምትእምማን ኣዝዩ’ዩ ኣገሪሙኒ።
ፍጹም! ጠጠው ዝብሉ ኣይመስሉን
እዮም። ጸረ- ታንኪ ብረት ከይሃርመና
ዝብል ስክፍታ የለን። ምርጋጽ ጥራይ፡

ተጋ/ ሸዊት (ወዲ ከባብ)
ብታንክታት ዝተደገፈ ውግእ ክርኢ
በዅሪ ተሞክሮይ እዩ። ኣነ ንባዕለይ
ኣብ ታንኪ ተሰቒለ ናብ ውግእ ክኣቱ
ፈለማየይ እዩ።
ጸላኢ ገዓሪ ድምጺ ታንክታትና
ብዝሰምዐ፡ ብስንባደ ጽዑቕ ናይ መዳፍዕን
ሞርታራትን ቦምባታት ኬዝንብ ጀመረ።
ጸልማት ብምንባሩ ዕላማኡ ብልክዕ
ክወቅዕ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ወገን
ዝፈጥሮ ስክፍታታት ግና ኣብ ቦታኡ
እዩ። ብመንጽሩ ታንኪ እትፈጥሮ ስነኣእምሮኣዊ ራዕዲ ከቢድ እዩ። ምናዳ
ብጸልማት ድምጻ ጎሊሑ ስለዝስማዕ፡
ህሩግ ዝበለትካ’ዩ ዝመስለካ። እቲ ‘ጥቂት
ወንበዴዎች’ (ሒደት ሸፋቱ) ብዝብል
ፕሮፖጋንዳ ኣዘዝቱ ዝደንቆረ ሰራዊት፡
‘ወንበዴታት’ ታንኪ ሒዞም ክመጽኡዎ
ክንደየናይ ክጻወሮ!
‘ዲፍ-ዲፍ’ ዝብልን ተኸታታልን
ድምጺ ሰማዕኩ፡ በቲ ሞተር ናይታ ታንኪ
ዝተዋሕጠ እዩ። ኣብ ከባቢ ዕርድታት
ጸላኢ ኢና ዝነበርና፡ ጸረ-ሰብ ነተጒቲ
ከይከውን ጠርጠርኩ። ተቐባራይ
እንተኾይኑ ካብ ሰንሰለት ናይታ ታንኪ
ዝሓልፍ ኣይኮነን። ተሸካላይን ብገመድ
ዝሰሓብን እንተኾይኑ ግና እቲ ስኵጆ
ብጎኒ ክረኽበኒ ይኽእል እዩ። ድሕር ኢለ
ናብቲ ቱረት ናይታ ታንኪ ተሓቘፍኩ።
ሽዑ ናይ ጸላኢ ጸረ- ታንኪ ነታጒ’ውን
ክረኽበና ከም ዝኽእል ገመትኩ።
መስታታት ከቢድ ብረት ጸላኢ ምድረሰማይ ናብ ብርሃን ክቕይሮ ቊሩብ
ተረፎ። መብዛሕትኡ ቦምባታት ግና
ድሕሪት’ዩ ዝዓልብ ዝነበረ። ገሊኡ ኸኣ
ኣቐዲሙ ንዝኣሰረሉ ጎቦታት ይቕጥቅጥ።
ታንከኛታትና “ካብ ንያላ’የን ዝትኩስኦ
ዘለዋ” ክብሉ ሰማዕኩዎም። ኣብ ከባቢና
ክወድቕ ምስ ጀመረ ግና ሰጋእ በሉ።
ታንክታት ጠጠው በላ። ገሊኦም
መድፍዓጂታት ዘዘሊሎም ወረዱ። ኣብ
ዝባነን ዝነበርና‘ውን ወረድና። ኣዝሒት
ኣብ ዝበዝሖ ኮጃጂት ተኸወልና።
መድፍዓጂታት ታንኪ ግብረ መልሲ’ዮም
ክህቡ ደልዮም። ታንኪ ክትትኩስ ከላ
ብርቱዕ ነዝነዝታ ስለ እትገብር ኣብ ዝባና
ክትጸንሕ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ይቕጽል. . . .

ሓዳስ
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ምንጪ ሓጐስ
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ

ኣይተምርርኒ

ፍቕረይ፡ እናተፋቐርና ኣዒንቲ ኣግፊሕኪ ካብ ቅድመይ ክትክወሊ ምስ
መረጽኪ ትምለስኒ ኢኺ ዝብል ሓሳብ ፈጺሙ ኣይነበረንን። ስለዚ ድማ’የ፡
ህይወተይ ናብ ዘመሓየሸሉ መንገዲ ኣንፈተይ ዘበልኩ።
መቐረት ፍቕሪ ተረዲኡኪ ኣንፈትኪ ናባይ ምስ ኣበለ ግን፡ ንምርካበይ
ቀሊል ዝመሰለኪ ጉዕዞ ክነውሓኪ ተዓዚበ። ከም ቀደም ኣብቲ ዝገደፍክኒ
ምስ ዝርንዛሕ ንብዓተይ ክጸንሓኪ’ሞ፡ ዳግም ዓቢደልኪ! ሞይተልኪ! እናበልኩ
ክልምነኪ ተጸቢኺ።
ነገራት ኣብ ግዜኦም ምቁራት ምዃኖም ከም ዝነገርኩኺ ትርስዕዮ
ኣይብልን’የ። ንዓይ ድማ ኣብ ግዜኡ ኢኺ ነይርኪ ምቅርቲ። ልበይ ኣብ
ጸልማት ራሕሪሕክያ ምስ ከድኪ ኣብ ጸገማ እትልውሃላን ብርሃን እትውልዓላን
ምስ ረኸበት ተደቢሳ’ያ።
‘ግዜ ዘይስዕሮ የለን’ ከም ዝተባህለ፡ ኣብ ጉዕዞኺ ከማይ ዝሓልን ዘቀባጥርን
ምስ ሰኣንኪ ንዓይ ዘኪርኪ ተመሊስክኒ። ንምርካበይ’ውን ላዕልን ታሕትን
ኢልኪ። እንታይ’ሞ ክዓብስ ‘ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ’ ኰይኑ ነገሩ።
ዝሃብኩኺ ፍቕሪ ኣብ ከውሒ ስለዝዘራእኩዎ ፍረ ኣይረኸብኩሉን።
ከም ዓሻ ሓረስታይ ድማ፡ ስቕ ኢለ ኣብ ከውሒ ምዝራእ ኣይደጋገምኩን።
ናትኪ ጥልመት ከም ትምህርቲ ሓሲበ፡ ህይወተይ ናብ እተጸብቕ ለባምን
መስተውዓሊትን ፍቕረይ ዘሪአ። ካብ ዝሓሰብኩዎ ንላዕሊ ድማ ካዕበት ፈርየ።
ስለዚ፡ ኣይተምርርኒ ምስ ጠለምክኒ’የ ካብ ልበይ ከውጽኣኪ ተቐሲበ።

ላይኮፒን

ላይኮፒን፡ እቲ ንኮሚደረ ቀይሕ ሕብሪ ዝህብ ባእታ ኰይኑ፡ ስነ-ፍልጠተኛታት ‘እቲ
ዝሓየለ ኣንቲኦክሲደንት’ ኢሎም ይገልጹዎ። እዚ ዝተባህለሉ ምኽንያት ንዝተፈላለየ መንሽሮ
ስለ ዝከላኸል’ዩ። እዚ ይኹን’ምበር፡ ውጽኢት ናይዚ ባእታ ምስ ጾታን ዓይነትን መንሽሮ
ይፈላለ’ዩ።
ኣብ ኮሚደረ ንምዕባለ ላይኮፒን ዝጸልዉ ረቛሒታት ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ፡ ካራቲኖይድን
ላይኮፒንን ይበሃሉ። ካራቲኖይድ፡ ሕብሩ ኣራንሾኒ ኰይኑ፡ ብቫይታሚን ‘ኤ’ ሃብታም’ዩ።
ላይኮፒን ከኣ፡ እቲ ንኮሚደረ ቀይሕ ሕብሪ ዝህብ ባእታ’ዩ።
ቀንዲ ምንጪ ላይኮፒን ኮሚደረ ክኸውን እንከሎ፡ ብርጭቕን ግሪንን’ውን ብመጠኑ ላይኮፒን
ክህቡና ይኽእሉ። ካብ ኮሚደረ ዝርከብ መጠን ላይኮፒን ምስ ኣቀራርባ ክፈላለ ይከኣል።
- ኣብ ዝበሰለ (ዝተኸሸነ) ኮሚደረ፡ ዝበዝሐ ላይኮፒን ይርከብ። ምኽንያቱ፡ ላይኮፒን ኣብ
ሙቐት ዝያዳ ይንዛሕ።
- ድሙቕ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ኮሚደረ፡ ካብቲ ሃሳስ (ጐጐብ) ሕብሪ ዘለዎ ዝበዝሐ ላይኮፒን
ይርከቦ። ብፍላይ እቲ ኣብ ገረቡ ዝበሰለ ኮሚደረ ዝያዳ መጠን ላይኮፒን ይርከቦ።

ኣብ ሓደ ዓዲ ፔተር ዝበሃል ኣዝዩ
ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። እቲ ሰብኣይ
ኣብቲ ከባቢ ሓደ’ኳ ብንዋት ዝወዳደሮ
ኣይነበረን። ንጽጉማት ድማ ቁንጣሮ ሓገዝ
ይሕግዝ ነበረ። እቶም ዝሕግዞም ዝነበሩ
ሰባት፡ በተን ዝምጥወሎም ዝነበረ ውሑዳት
ገንዘብ ኣመና ክሕጐሱ እንከለዉ፡ ንሱ ግን
ሓንቲ መዓልቲ’ኳ ተሓጒሱ ኣይፈልጥን።
ወትሩ ከዕዘምዝም ዝሰምዑዎ ዝነበሩ
ሰባት ድማ፡ ‘እዚ ኩሉ ገንዘቡ ናተይ
እንተዝኸውንሲ፡ ንሓንቲ ካልኢት’ውን
ትኹን ኣይምሓዘንኩን’ እናበሉ ይሓስቡን
ይዛረቡን ነበሩ።
ፔተር፡ መንገዲ ሓጐስ ከናዲ ዘይፈተኖን
ዘይረገጾን ዓዲ የለን። ‘ምሃብ ወይ
ንጽጉማት ምሕጋዝ ሓጐስ ይፈጥር’ዩ’
ዝብል ምኽሪ ስለዝሰምዐ ድማ፡ ነቲ
ንጽጉማት ዝህቦ ዝነበረ ገንዘብ ብዕጽፊ
ኣዛየዶ። እንተዀነ፡ ሕጂ’ውን ነታ ዝደልያ
ዘሎ ሓጐስ ክረኽባ ኣይከኣለን። በቲ ዝነበሮ
መቝረምረሚ ባህርን ኣብ ልዕሊ ድኻታት
ዝነበሮ ንዕቀትን ትዕቢትን ብህዝቢ’ታ ዓዲ
ፍቱው ኣይነበረን።
ሓደ ዕለት ንተቐማጦ’ታ ዓዲ ኣኪቡ፡
ሓጐስ ኣበይ ከም እትርከብ ዝሓበሮ ሰብ፡
ዘይተኣደነ ገንዘብ ከም ዝህቦ ተመባጺዑ፡
እቲ መልሲ ንጽባሒቱ ሒዞሙሉ ክመጹ
ሓቢሩ ተፋነዎም።
ንጽባሒቱ ካብ ብዙሕ ሰብ ሓጐስ
ክረኽበሉ ዝኽእል ሓሳብ ሰምዐ። ልዕሊ
ዝዀነ ኣብ ልቡ ዝሰፈረት ምኽሪ ግን
ሓንቲ ኣደ ዝተዛረብኣ፡ ‘ኣብ ጐደቦ ዓድና፡
ሓደ ለባም መኻሪ ሽማግለ ኣለዉ።
ናብኦም እንተኸይዱ ብርግጽ ምንጪ
ሓጐስ ካብኦም ክረክብ ይኽእል እዩ’
ዝብል ነበረ፡፡
ፔተር፡ ናብቶም ዝተሓበሮም ለባም
ሽማግለ ግዜ ከይበልዐ ኣምርሐ። እቶም
ሽማግለ ኣብ ጀርዲኖም ኮፍ ኢሎም
ክጸርቡ ጸንሑዎ። ድኻን ጽቡቕ ትርኢት
ዘይነብሮምን ብምንባሮም፡ ‘እዚኦም ክዀኑ
ኣይክእሉን እዮም፡’ በለ ብውሽጡ። ምስቲ
ኣብ ጐድኖም ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ቈልዓ
ንዒቑዎም ትኽ ኢሉ ሓለፈ።
እቶም ሽማግለ ግን፡ “ሓወይ ናበይ
ረጊጽካኒ ትሓልፍ? እንታይ ኰን ደሊኻ
ኢኻ?” በሉዎ ምቕልል ኢሎም።
ቆላሕትኡ ናብ ካልእ ብምግባር፡
“ነቶም ለባም ሽማግለ ደልየ ነይረ፡” በሎም
ከይተገደሰ።
“እንታይ ኰን’ዩ ሽግርካ?”
“ሽግረይ ንዕኡ ጥራይ’የ ክነግሮ ዝደሊ።
ስለዚ፡ ግዜ ኣይትቕተለለይ ክኸይድ’የ፡” በለ
ክብገስ ኣእጋሩ ብምንቅስቓስ።
“እቲ ትብሎ ዘለኻ ሰብ ኣነ’የ።”
“ንስኻ!” በለ ብንዕቀትን ስንባደን።
ናብኦም ገጹ ግልብጥ ብምባል ኣተኲሩ
ንኻልኢታት ድሕሪ ምዕዛብ፡ “በል ኣነ!
ምንጪ ሓጐስ’የ ዝደሊ ዘለኹ፡” በለ።
ነታ ኣብ ኢዱ ኣንጠልጢሉዋ ዝነበረት
ሳምሶናይት ከፊቱ፡ “እዚ ኩሉ ሰልዲ ንዓኻ
ኢለ’የ ኣዳልየዮ ዘለኹ፡” ወሰኸ።
እቶም ሽማግለ ነቲ ኣብ ጐድኖም ዝነበረ
ወዶም ነዛ ሳምሶናይት ሒዙዋ ክሃድምን፡
ኣብቲ ጀርዲን ኮሊሉ ክምለስን ብሕሹኽታ
ሓበሩዎ። እቲ ቘልዓ ብድድ ኢሉ ነታ
ሳምሶናይት ከም ሽላ ምንጥል ኣቢሉዋ ናብ
ማእከል’ቲ ጀርዲን ኣተወ።
ፔተር፡ በቲ ዘይተጸበዮ ሃንደበታዊ
ተግባር ስንብድ ኢሉ፡ “ሓዙለይ ሰራቒ!
ሓዙለይ ሰራቒ!” እናበለ ደድሕሪኡ ናብቲ
ጀርዲን ኣተወ። ጐይዩ ከርክቦ ስለዘይከኣለ
ግን፡ ቀቢጹ ናብቶም ሽማግለ ብሕርቃንን
ጣዕሳን ንድድ ኢሉ እናላህልሀ ተመልሰ።

እታ ሳምሶናይት ከኣ ኣብ ጐድኒ’ቲ
ሽማግለ ጸንሐቶ። ብታህዋኽ ሳምሶናይቱ
ከፊቱ ገንዘቡ ኣረጋገጸ። ብሓጐስ ድማ
ክፍንጫሕ ደለየ። “ኡፍ ...! ከም ሎሚ
ገይረ ተሓጒሰ ኣይፈልጥን’የ። ኣበይ
ኣሎ እቲ ሰራቒ ቈልዓኸ? ኣንታ ኣረጊት
ሽማግለ ዝጠቅም ምኽሪ ሂብካኒ ነይርካ
እንተትኸውን ነይርካ፡ ሕጂ እዚ ኹሉ
ገንዘብ ናትካ ምዀነ ነይሩ። ደጊም ግን፡
እንቋዕ ገንዘበይ ሓዝኩ’ምበር፡ ምኽርኻ
ዘድልየኒ ኣይኰነን፡” ብምባል ብግስ በለ።
“ገንዘብካ ደኣ ኩሉ ንዓይ ክትህበኒዶ
ሓሲብካ ኣይነበርካን። ገንዘብካ ምርካብካ
ከመይ ኣቢሉ ከሐጕሰካ ይኽእል?” በለ።
“ክንድ’ዚ ዝኣክል ገንዘብ ስለምንታይከ
ኣየሐጕሰንን?” በለ መሊሱ ገጹ ብሓጐስ
ኳዕ ኢሉ።
“ገንዘብካስ ብቐደሙ’ውን ምሳኻ’ዩ
ነይሩ። ገንዘብ ዘሐጕሰካ እንተዀይኑስ፡
ብቐደሙ ኣብ ኢድካ’ዩ ነይሩ። ነዚ
ንኽትርዳእ ድማ’የ ንወደይ ከም ዝሰርቀካ
ገይረ። ስለዚ፡ ምሃብ ጥራይ ንበይኑ ሓጐስ
ኣይፈጥርን’ዩ፡፡ ንኽትሕጐስ ኢልካ ዘይኰነ
ክትህብ ዘለካ፡ ካብ ውሽጢ ሕልናኻ ናይ
ምሕጋዝ መንፈስ ኣበጊስካ ክትሕግዝ
ተበገስ። እቶም ዝሓገዝካዮም ሰባት
ዝማህመነ ተስፍኦም ብሓገዝካ ተበራቢሩ፡
ዝደበነ መንፈሶም ብኽምስታ ቀንጢጦም
ተስፋ ምንባር ሰዂዖም ክብገሱ ምስ

ረኣኻዮም’ዩ፡ ሓጐስ ባዕሉ ካብ ውሽጥኻ
ዝምንጩን ዝፍልፍልን፡” ብምባል ምኽሪ
ለገሱሉ።
ፔተር፡ በቲ ኣብ ልብኻ ዝኣቱ ዘረባ
እቶም ሽማግለ ኣመና ደስታ ተሰምዖ።
ብፍላይ በታ ‘ክትሕጐስ ኢልካ ዘይኰነ
ክትህብ ዘለካ፡ ክትሕግዝ ኢልካ ካብ
ውሽጢ ሕልናኻ ምስ ተበገስካ ኢኻ
ትሕጐስ’ ትብል ዘረባ ኣመና ተተባብዐ።
“ኣማን ብኣማን ምንጪ ሓጐስ ኣብ ኢደይ
እንከላ ክደልያ ከም ዝጸናሕኩ በሪሁለይ’ዩ፡
” በለ፡፡ “ስለዚ፡ እዚ ገንዘብ ናትካ’ዩ። ነታ
ናባኻ ንኽመጽእ ዝመኸረትኒ ሰበይቲ’ውን
ዓስባ ክህባ’የ። ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ዝፈልጦ
ግን ከኣ፡ ዝጠፍኣኒ መንገዲ ስለዘትሓዝካኒ
የቐንየለይ፡” ብምባል ድሙቕ ፍሽኽታ
ፈንዩ ኣመስጊኑ ተፋነዎም።

ኩርናዕ ካሜራ

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ

ኤርትራ
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ƶŕȞ÷ôǂ
āŊĔŕĜňŚ
ƭôĉ
ŊŘĖƙƤ ƄĄȑȓƁƇĉŶ ňñ÷ƤȲ
ȬôŗƌƧŶ ĭǶňƧŶ ćāŅėƤ
ƄįƧćƇĉŶŶƶŕȞ÷ôǂǉĔǜĉƯňô
ŅĻưĉŶǆŅľƫƄôƣŶȳĉƯňôôƧǸ
Ɔǂȳ ôƧǸ ƖƄ ǉƧ ƎŊù ƱǆƎƆù
Ąġęā ñǆƢŚ Ɔǂȳ Ɔŗ ôƧǸ
ǦŴ ƄõŘƤ ƎƖƧŶ ǆƛƆù ƆƢŘƤ
ƎƖƧŶ ǆƛƆùȳ Ɔśĉ ŊƆƢŘƧŶ
ƄõŘƧŶôƧǻŘŚƶŕȞ÷ôǂƆƥŴŚ
ƆŴŕĊƏĕŶ ƆŴŕĄÿǁĥŶ ƶĹȎõ
āŊĔŕĜňŚ ƄŊÍƳ ƆƥŶ ƶôƭô ǉĔǜ
ĉƯňô ƉĔǤǦȏ Ƌƃúĉ Ƅôƣȳ
űŗ ŅȐĂĊ Ʊôƣ ĉƯňô ŊŶľÿŚŶ
ùƫùƧǌŅŶŊƧýġŶĬȑùűŚƱôƨ
ĄġęÿŚŶ ȓƬĚĉ ŶŊǎòŘśĉ
ŅǋòĉƱĔǤǡȓƨǉƄÍĉŅęňƯõŊǡô
ƄǆűǶŋĉŶȳ
ŊŕȞǻĚƄƤāǣƊúĉāŊŕĔĜňŚ
ƎĉƯŊõŶ ƎùƢǷŶ ĄĜùŶ ǦņƆŶ
Ƅôƨĉȳ ĉĉƯňù ŶƗõ ǆŊȓĂȳ
ǦŴƆŗŴŊĉƯňôƱŊȓāĄŶǡǋƉƄ
ƉƉĉāŊŕĔĜņǉƄƶȞ÷öĔłþŘŚ
ǆïùƨÍĉŅę ŶƗõ ŊćƯĔ ƶƄġę
Ʊǆıǁę āǣ Ƅôƨȳ Ŷĝ ǎć ġėā
ƆǂȳġėāƆŗĬŶǋĄȣŚāƄȣǉǡ
ĉƯňô Ɔǂȳ ġėā ƎŅïù ƆŶƉú ǦŴ
ŶƗõ ŶǻȞŘŚ āŊĔŕĜŊ ƶÿĿȞ
ƄƶǂǡȠāĉƟŲĉęǌƆǁǎöȳġėā
ŶĉġėāƶǌúƄǡňňŚƶġĔŚġęƭŕ

ƄįƧćĄġęÿŚŶġėāƆǂȳŊÿǄù
ƧǌŅŶ ŶľāŚŶ ƶĜęý āŊĔŕĜňŚ
ŅŊƆƥŲ ƶŕǦŊęƨ Ư÷ćŘŚ ŕǉĆĕ
ŴŊƶŅĔƖǉĔǜĉƯňôƎŊǁŊúĉȳ
ŶĉƯňôňƯ÷śĉġôƱĉȓƆƨƖƄƄŊ
ǉǉĔǞƂćƯĬŷĉƆǂȳ
ŶĉƯňô
ňƯ÷śĉ
ƱǁĉȓƆƨ
āŊĔŕĜňŚƉ Ƅôƣ ǎǇĉȸ ƶŊù
āś Ǝùƭù ǆƛƆù Ɔǂȳ ŊƧĩǹƤ
ǌǆŴĆƌƤ ŶǻȞŘŚŶ ôƧǻŘŚŶ
āŊĔŕĜňŚ ƱǆŕŅȓü ŊŴǆ ƌùƇŚ
āŊĔŕĜňŚȓùƥƶǻĔŴŊŊ÷Ưġŕ
ƶƱŶŅôĉƯňôƃúĉƶȓƧƯƨôƧǸ
ǆęƁƆǂȳƧāġűŖŶĬȑùűŖŶęǢȓ
ƱǆƏű ŶƗõ ĄǌǄŚ āŊĔŕĜŊ ŴŊ
ǉĔǜ ƯŊǁŚ ƎŊ ƱǁŅôŶ ġô ƶƖƧŶ
ŶĉƯňôƎǎęƛƶƛƆùƄƌ÷ƤĉƯňô
ǉƄ ĉŅę ÿĬż ĉƯňô ƄǆƉƧŶŶȳ
ÿǉ āŊĔŕĜŊ ŶÿĬż ĉƯňô
ŊƄǎćğƧǄŶ ÿıŘŚŶ ġęƭŘŚŶ
ƶŕƖŕõ ĄġęÿŚ ÿöȟ ǁĉȓƇŶ
ǆŅľưŶǉƄĉŅęĉƯňôƄǆĄȔŶƆǂȳ
ŶôƧǸ ŶïǡėƤ Ư÷ćŘŚŶ ŶƆƢŘƤ
ôƧǸǆĜęāƆĉŅęƄǆȓŅǆŶȳ
Ɗõ ĄǌǄƤ ĉƯňô āŊĔŕĜŊȲ
ŶïǡėƤ
Ư÷ćŘŚŶ
ĔŊÿŘŚŶ
ŶĉęǦǤȓ ƉƧāġ ŊƱƛƆù ƄǡňŊ
ƄŊ ƶñűȎõ ĄġęÿŚ ƶǦŅę ǻŅŊ
ŕȎ÷Ƥ Ɔǂȳ ĉƯňô ƱǁĶęȓ Ąġęā

sȢÇȢ

̂Ĳ¤Ύ¸8̃Ύ`á ΎÅ
ŊŶǄĉƃğǆǄġ
ƯŶňňƎŚƉƧŶƆŶŕƱǆƋƃùƌƆĪƛ ÿĢŚ ǻŅŊÍǂȳ ÌÌȢƎ ųƧġÍÍ Śƌ÷ŚȲ
ƄǆŚƗŶ
ǢǞôŘŚȲ ȣõǹŚŶ ñņňŚŶ ĜňŚȲ
ŴǆȡǆŴŶġćƆƉ÷ŚŶŶĉƯŴƧȣŖŶ
ƄŊ ĈƎĞƏ ŊƴƯň ŀùƫ ƶǾƧǂ
Ąğęþ ƑǆŲ ǆęƉŊȳ Ŋǻľõù
ƎùŕĜňŚŊĄŶǡǋƥŚğȫÿǉƵŴ
ƄƱėęň ÌÌȢƎ ųƧġÍÍ Ŵǆ ÿĢŚ ƵŴ
ŕǤƧüȳ ñƶŇ ÿıűŚ ƉǁȑĔǁ űƷĉ
ćôŚÍǂȳúĆÌÌȢƎųƧġÍÍŕƄćŶűŚ
ƎùŕĜňŚǢǎǫǎƊƬŚƄįȎùƨĉȳ
ƭŅǆŗćƯƉŴŚƵŴƄǢǋùƨǆęƉŊȳ
Ɔŗ ƵŴ ƶŕƱęǦü ǦŶ ÿĢŚ ƑǆŲ
ƭŅǆŗ Ŵǆ ƭôĉŴ ƴƯňŘŚ ŊĄŶǡǋ
ȎŶüȳ ƆƳ ÿŅĘŘ ƶÿôȞ ĜąŶ
ÌÌȢƎ ųƧġÍÍ ƆƧŶ Ǝľôĝ ǆĔƄǂ
ĄęŅŊÿŅĘŘŇŇĞƶƱęǦĂÍǂȳ
ƄôƧȳġĉƬŚĜňŚŊƶŚŶƎȟĄŶǡǋ
úĆŶǦòŶǦòŴǆÿĢŚƵŴŘŚ ƑǆŲġôƶǌôƧÍƧŶŶŴǆĉĉƶƴŶŶ
ŶƆƶŶŶ ƭǆŶŶ ĜňŚ ƄŊ ĉŶƥȓÍǇĉ ŕėĻľƌŴǆĉāğŊŶƭľĆǉĮĜňŚ
ƶęƉņȳĜňŚƄǆŴǂÿĮƄǁŴǂÿĢŚ ǁǻȣƆƨƆǇĉȳŅƳĄĜĔŚƉƄƌŊ
ƄŊ Ʊǁôùǂõ ǉĔǜ ŅȐāŴ ŶęƉŊȳ űŗÿĬżƵŴűŗŴǆÿĢŚƵŴŘŚ
ÿıŘŚ ŕȑęǇĉ ŊƶęęŊ ƎȣŚý ƎŶƄĉŶ ǆĹôŴȳ ÌÌȢƎ ųƧġÍÍ ƫľň
ƶǦŊƇĉȲ ǶŶĮ ƭŅǆŗ ïǡėƧŶ ĢĪù ĆǎǄ ćôŚ ȢġņƎȲ ŚƧřęŶ
ƭôćƧŶǦęȃŘŚƑǆŷĉǆęƉņȳ ƌùƇŚŶ ĉġ ĔƖŅ ƶǄǌ ƄġȡāȠý
ŶŊƲÿŚ ïǡėŚ ƶȎôƢŶ ƭôćƤ ƆĉŅęƌŊǻŶŗƶűŅĔǻŅŊƆǂȳ
ȬôŗƌƤ ôƧǸ ƶȣǶĔŶ Ŵǆ Ǥùȣ
ƄŊ Ĭǌćǆ Ǝȣô ƱĄŶ ıǎĆ
űƧȐ ÿǉ ƄŊűŚ ŴǆƳ ġŲƯ ƵŴÍǂȳ
ùǉŕ ƎęġśŚ ƇƎŘŏŶ ƄŊ ùƯö
úĆ ÌÌÌȢƎ ųƧġÍÍÍ ƴƯň ƭŅǆŗ
ćęƎƄŶśŶǇÿǉƱĄŕǙĄęȳŶĝ
ĄėƖŇŊƲïŶƑǆŲǆęƉŊȳÌÌȢƎ
ƇƎŘŏŶ ŶćęƎƄŶśŶǇĜŘǆȲĉġ
ųƧġÍÍǦŶƆŶŘǆÍǂ"
ǉĮƄŶġŚǇƱƥęȲƕęƊęƋúȩŚė
ÌÌȢƎ ųƧġÍÍ ŶȫĚȬǤŶǌƤ ïùƋ ƆŴŅô ÿǉ ĉġö Ɖĉ ƶāƶ ǡŅĚȳ
ŕňîúĉ ƶŕĄġĕý ÿŅĘŘŘŚ Ɔŗ ƄŊ ƒŴŚ ŕȎĆǊ ƶűŅĔ ćęƎ
ŊĄŶǡǋŴǆƵŴćƯƉŴŚƶĄÿ÷ôȣ ƄŶśŶǇȲ ƄŊ ęƆĞ Ʊ÷Ś ŕƢĜƖŘ
ÿŅĘŘ Ƣǆ ƵŴ Ɔǂȳ ƆƳ ǻŅŊ Ɖĉ ƶŊïù ÌƋúȩŚė űŊğ ƄǻȠƄÍ
ÿŅĘŘȲ
ŶľŲƭŚŶ
ÿĬżŘŚŶ ƶŊùŴǆÿĢŚƵŴƆƧŶƉĉƶĜĉƪ
ƵŴŘŚ ŶĉƶŶňƯȲ ȬôŗƌƤ ĄęǡȐƙ ŕǡŊĔȳćęƎƄŶśŶǇǎāęÍƳƆŶŘǆ
ŶĉġȣāȡāŶ ƄŊ ùƯö ŚȎùƇ ƎŕęȞųŊĉňùűŊĝƄǻȞƁȳ
ƭƢŚ ƎŕĄƶǦŅõ ƆŚƛŕú Ŵǆ
ŊćāŅĔĜŊƄǆíǎŶÿŶŗ

ƆƓ ƆŶŕƜű ǉĔǜ ŊǉĔǜ ŶƶŊȑā
ĉƯňôƎƢġǏƶƛƆùǦƵĉùƌƯǦŴ
ǆƉƄùƆǂȳŶƶǶƭĄŴŊėŶŶƶŅôȎ
ƯŊǁŚŶ āŊĔŕĜŊ ŊƗõ ĄǌǄƤ
ƯŊǁŚ ƎŊȑā ÿȐę ǦƵ ƄǆƄƎùŶȳ
ƢôǏŘŚƶĜęāõŶƶŅ÷ÿŚõŶǢƯƷ
Ɔǂȳ Ŋŕęňȓ Ƣǆ ŊŚȓŇŚ ƶƢïŊ
Ƣǆ ƶĔǤǡȓ ĉƯňô ǁôŶȳ ĉŴùňŚ
ƆŶŕïôƢƖƄǦƶǄƧŶŊǡôĄǌǆŶ
ǻėǆƆǂƎƖƧŶƶƛƆùȳğƯŉŲǎć
ĬöùƄǆƉƧŶŶȳ
ĄŶƆĜǄŚȲ
űśĉ
Ŋƶÿôȟ
ƢôǏŘŚ ƶŕŕǦŅĕ ĄǌǄŚ ƯŊǁŚ
Ɖĉ ĄŶǶĖ ǎŶǎù ŕǶĻĊĉ űŗ
ƶŊñǦƨ ƶÿùĉƨŶ ĉƯňô ïǡĚĉŶ
āŊĔŕĜŋĉŶ Ǥñǋ ƎǡŊęƨ Ŵśĉ
ƆǜĉŶĉƯňôƎŅľƫŶűŊĢĉĉľǄę
Ɔǂȳ ĄŶƆĜǆ Ǝľǁę āŊĔŕĜŊÍƧŶ
ǆľǁę Ɔǂȳ ĉƛŶǄŖ ĄŶƆĜǆ Ɔŗ
ĬŶǋƄȣėǃƎȡùāŊĔŕĜŊġôƶƜűȳ
ĉƯňôƉŕĉȓƆȲƆŗôƧǸƄŊűŊġƙ
ƆǂƶǞĉęȳŶïǡėƤƯŊǁŚŚƌ÷ƧŶ
ƧùįƧŶƯŊǁŚǁǎöȳƄŊŚȓŇŚ
ƶűŅĕāŊĔŕĜňŚƄŊŚȓŇŚƄôƣȳ
ƎğŊ ĉƯňô ŶĉĉȑƆ ƱǆŕĹǁĕ ƖƄ
ƄŊƂƎñùƣƆǇĉȳƄŊƭôĉŚȓŇŚ
ƱĉȓƇƆƢŘƤôƧǸƄǆŕėƆǁŶȳƄŊ
ġėāƱúĄŶƆĜǆŶŚȓŇŚƶƖƧŶ
ŋŘǁŊõŶȳŊġėāƆǂƖƄƶùƢǻȳ
Ņŗ ƶŕôƢǼ ǉĔǜ ǎć Ɔǂ ĉƯňô
ƱĉȓƆȳ ŊǎòŘŚƌ ŶĉġǤę űŊġƙ
ƃƙ ŕƯŇȳ űŊĝ ƶĹǁĔ ĄŶƆĜǆ
ƉƄ ƄŊ ĉƯňô āŊĔŕĜņ ƆƢŘƤ
ƄŅęƎś ǆǡŊęȳ ĄŊƴāŚƂ ƆƥŶ
ġėāƎŅïùƆŶƉúűŗĬǻŘƤŕǦňę

ƉĉćôŚǁġĉƯƆǂȳǦŴƊõĄǌǄƤ
ĉƯňô ŶĉęǦǤȓ ƶǦŅę ȣùǶŚ Ŵǆ
ĉǎ÷ŊŶ ŶľÿŚ Ŵǆ ĉƯňǆŶ ňǆŘ
ĉǻǹāŶƶƌǁǎȑƯĖƆŗƶƭŅǁġėā
Ɔǂȳ ŶƗúĉ Ư÷ćŘŚŶ ňñǦŘŚŶ
ėƃŘŚŶ āŊĔŕĜŊ ŴŊ Ǥñǋ
ŶĉŚǦňę ƶǦŅę Ąġęā Ɗõ ġėā
ƆǂȳġėāƉƄĉƯňôǁĉȓƆȳ
Ɔŗ Ƅƶǂ ŕŅïǣ ĉƯňôȲ ŊǉĔǜ
āŊĔŕĜŊŊƶŕȞ÷ôǂĄġęÿŚŕƭǂ
ƶŕĔǤǡȎƆǂȳĉƯňôƉĉŕĉȓƇÍĉŅę
ƉĉƱǆĄȑƌĉƆćŶƉƄƄŊĄŶűŚƌŶ
ĄŶűŚ āŊĔŕĜŊƌŶ ƎŊęŘŚƌŶ
ïǡėƤ ƎŊęŘŚŶ ŕĊęƒġƌ ƎŚĜęā
ǆǎęƖƌȳ Ɔśĉ ĬǋĊĉ ƶćƯŅõ
āŊĔŕĜňŚ ƄŊÍśĉ ƱǆćƯŅõ
āŊĔŕĜňŚ ƶǡŊęƨ ƆƢŘƧŶ
ƄõŘƧŶ ȓùƥŘŚ ŊĹöù ƶǦĄŚ
ƄǆƏűŶȳǆƗŶƆĉŅęűŗāćľǩǎŲ
ƆŴŅǌñƌ űŗ ƄŊ ǻľĉƙ ƉŕƧƯú
ŚƛƆùęƛŅŘŚƆŴŕǶĹĉƌĉƯňôƙ
ƎƣŶ ĉǦňę ǆƉƄù Ɔǂȳ ĉƯňô
ƉŕĉȓƇ Ɖĉ ƆŚƛƆù Ʊġęā ƆƗù
ƆĉűŚƆŶŕƱǆïùǂǦŴƱǆŴŚƌĉƯňô
ƉŶňñŀƌŶƎǡƶƄƌŶǆűŊęȳ
ƄŊ ƶÿôȞ ŘĖƛŴ ƆŶŕĖƃŴǇ
ŚęǢĉ ňƯùƙ ŕĉȓƇ ŴȓűŚŶ
ŊƙùƆ ƶƢïŅƌŶ ŴȓűŚŶ ŊŶȏę
ƎŶęǌƆ ǁƛƆôŴȳ ƄŊ ƆƥŶ ǡǎö
ŶŴȓűŚȲ ŶűŊĝ ôƤǷ Ŵȑ ƉǁƧȎƁ
ŶñƶņŶ ïǡĕŶ Ŵȑ ƉƧȓƆ Ŋùƫù
ȓŶƭŚŶ ŕƢȡǆűŚŶ ƶĜęü ƵǤ Ƅú
ƎŅïù ƄǆƎƆùŶȳ ƱǆŕôƢǶ ƎùƧǻ
ƄǆƎƆùŶƆǂȳűȑƱǆƢȎűȑƉƧȓƆ
ƄǆƎƆùŶȳ ŴȓűŚ ƱǆŊõ ƉƄ ŴȓűŚ

ƄǆñŊŶƆǂȳŶƅęŚėȲƆśĉƅęŚė
ƄŊ ĄǦƴƆŗ ƆŶƉ÷ ŴȓűŚ ƎŚĄȓƆ
ŚƛƆùƆǄƃúĉűȑƶƢȏƆǇĉűȑ
ƄƧȐƇćȳ ƆƳ ŴǆÍŗ ĄǎĔƛ ƭŇ
ŘĖƛƆǂȳŶĉƯňôāŊĔŕĜŊŴƄȣǉǡ
ƶƖȞŕƭŇƯǎùǎćƆǂȳ
ñŶȎŚ ïǡę ƉƄ űŊĝ ƶƖƄô ŴŖ
ňñęǄŚ Ʊôƨ Ņǌî ĄǎĔƛ Ɔǂȳ
ƉĉÍŗƶŕƥñŅŴȓűŚƱǆŊùŴȲĜĖāŴ
űĉȓƇÍĉŅęƶƢïŅŴƢǆňƯõƶĄȓƆ
ĉƯňôƄǆŶȓŅŶȳĉƯŊùŗïǡęĉȣǹę
ÿ÷ȣűŚŴ Ɔǂȳ ƧýġŶ ƄğŘȣŶ
Ąġęā ĉĉƯňù ïǡę ƆŴćƯŅôŶ
ƆŴŕćÿǁĤŶ ƶƖǆǎ ŊĉƟŲ ĉġ
ƄŕÿğġňŶŶľÿŚŶƧǌŅŶāŊĔŕĜŊ
ƆǂƶȓŊľȳƌŊƯǌǤĄĖȓƌƶǦƴƆ
ƄǆƏűŶȳ ȓňĹ ñǆƢŚ āŊĔŕĜŊŶ
Ɗõ ĄǌǄƤ ƧāġűŚ ïǡęŶ Ŋġėā
ƆǂƶĔǤǡȓȳ

ǫù Ǝùŕ ƭĄŚŶ ȞĔļŶ ƶƝűŚ
ĞĊųŶƶŕňñôŚñȑŶĬŗúćƶŊù
ƵŴ ŕǤƧüȳ Ɖĉ ƧȐƃŚ ŴǆƳ
ƵŴ ƄŊŗ Ɖŕć ƶęƉņ ƄǆíǌƧǄŶ
ŕƄĜĕŶ ŕǤȣƫŶȳ ŶƭĜęŕ ÿąĩŕ
ĜňŚƄŊŕĤƌöƯŶǾǆŗƄįȎùƨĉȳ
ǩǎųǩǎųƆƳƵŴÌƄǆíǎŶñȑŴŚ
ƄĄŶŗ ƎęġŚŴ ƶĹŚùƨĉȲ ǉĊĉ
ŶïǆćŷŘƤ ȓŶŊù ġô ƶǶĬĉõ
ƆǇĉȲÍ ƶŊù ƵŴ ǆǤƥā űŅĔȳ Ɔŗ
ƵŴ Ŵǆ ÿĢŚ ƆƓ ƆŶŕűŅĔ ƭǤŗ
ǦŶ ƄǆŕĔƛŋŶȳ ȉȉġ ƌśöƌƤŚ
ŉŕƎęġŚǄŶ ǉƧ ƉŊùƨ ƆƓ
ƆŶŕȞŕŲȲ ǎĚ Ɔŗ ƵŴ ƄŊ ƄƆĉĚ
ĜňŚ ŕƖƳŷ ǶŶĮ ıŚôŚ ĜňŚ
ƑǆŲÍǂȳ

Śāƶś ƥ÷ÿŶŗ ĉŚƆġğę ǁŊõȳ
ŶƄŊűŚƌŊÿŶŗȠùĉŴǆıŚôŚ
ƄğƆù ŊĉƧğǎ ƌùƆ ƶǎôƙǇ
ƄęƆġŗƢǆŚāƶśŚǡŊĔõȳ

ƉĉƳƆŴŅôĉġȣāȡāŴǆÿĢŚ
ƵŴ ĉġ ĉĉȑƆ āŚĄŚ ƶǄǌ
ƄǢ÷ƯôƪȳŴǆāŚĄŚǤƵǹŶƵŴƤ
ƯŉŚŕęƂƆƓƆŶŕŕȑƢŕƄŊȞôć
ŶġűĉǦňęǤƵǶžűŚƶǶÿĜŊĉŶňĕ
ŶƯŉŚÌÌȢƎųƧġÍÍŕęƂŕȑƤŖƆǂȳ
ƄŊ  ƎȣôƱĄŶ űƳ ŶĉŊǌñ ƄŊ
ƆǦĖȓýȣŴǆƆǦĖǻŊĲŶƛŚƄŘś
ǎęƘŚƶŕȞǻĔÍƧŶƌŊƳĉƛŶǄŚ
ŊĉŶįùÍǂȳ

 ƶŕȞŊĔƖ Śāƶśȶ 
 ǉǡȣŗ ĉŶȃŘŚ ĉǎñğġȶ
ƶŕȞŊĔƖ ƑǆŲ ŶĉƯŴƧ Ư÷ć űŗ Śāƶś ǆǎǦȣƨŶ ƄǆǎǦȣƨŶ
ƶǡŅĔÍǂȳ
ĉęǦǤȓǁƛƆùȳ

ĉĉȑƆ ĢĪù ĆǎǄŶ ĉƯňǆ
ĄėƖŇŊƲïŶŶŶÌȢƎųƣġÍùąƯ
āƴƆŗƑǆŶƨǆęƉŊȳƶƝűĜŊƄŊ
ƃǎŊƶāƴĊňǆùŕǶĻąƶǉôǇ
ġŲƯ ÿŅĘŘ ƎƶęǦā ŅĻƫ ǆęƉŊȳ
Ǝ÷ǁęƥęǎôƶŚňñùƋƃ÷ĤƧƭŕ
ƭǆűŘŚÌȢƎųƧġÍƉĉƱôƧǆǡùȓȳ
ÿȃȀȶƆƳƑűƃùƌŶĉǢǌƆ
ƶǦŅęƄǆƑűŶǦŶŴǆĉƯħƧùƫù
ŊľƭŚƄôƨȳ
ŴǆÿĢŚęƎŊȶƆƳƄęƆġŗŴǆ
ȓýȣƢǆƶĔƁĉġöĉġŗƶĹĔŊ

ƵŴ ƌŊ ŶƆĩŕǆ ƶŕȞŊĔƖŚ Ƅǁę
ŊĉŊǤġÍǂȳǦŶŕƭįųȲŕ÷ňƬƝǆŲ
ĉõƆ ŊĉõƆ ǦŶ ÿĢŚÍǂȲÐ Ŋĉňù
ǆǡùȔȳŶÌȢƎųƧġÍŊƖĄǆűôùǇ"

ƄǉŴǤĖŚāƶśȶŴǆÿǉıęȏ
ÌȢƎ ųƧġÍ ĉȣ÷Ƿ ƉŇǎÍƓ
ƎŕŅ÷ĥƨ ƶǉôƙ ÿŅĘŘ Ƣǆ ĜŊ ƆŶŕƝűȲǡôǡôǦŶŴǆĉù÷ǂǻŅŊ
ƄǉŴǤĖŚāƶśŚǡŊĔõȳ
ƄúŊĉňùÿğňśĉƢġǁŊõƆǇĉȳ
ŴǆÿĢŚƄĜƟơƭȶıŲƯÿŅĘŘ
 ĉŶȀ ĉù÷ǆȶ ƆƳ ƶŕƱęǦü
ÿĢŚŚāƶśŊĉġƓƯƶĹęŊȳ
ÿŅĘŘƯ÷ĉƂŶŕùƆƜƂŶŶĉȣ÷ǻ
ǆāǦƶȳ
 Ƣġ÷Ś Śāƶśȶ ÿĬż ÿŅĘŘ
ŊƶŕĜűƪ ĉŶȀ ŕǶĻĉƌ Ŵǆ ƌùƆ
 ŊǎāĖ ƄęƆġŗ Ʊú ĉŶňŊȶ
ĉġöƢǆňñĖƎŕ÷ŊĢƉôƙȳ
ĉõƆŚāƶŖŶĉęǌƆȳ
ǻƧǆŚāƶśȶŶÿĬżÿŅĘŘ
 ȎÿȠƂ ĉęǦǤȓȶ ÿĬżŶ
ŊƄǉŴǤĖǻŅŊĉľėŊȳ
ŕƄćŶŶĉƟŲŶĉęǦǤȓǁƛƆùȳ

ƆƳ ƄŊ űƧȐ ƶƆŖ Ʊú Ŵǆ
ƵŴ ÿŅĘŘȲ ƶŕȞ÷ôǄ ćƯƉŴŚ
ƵŴ Ŷĉıõƫ ǆȓƯė Ƅôƨȳ
ĄŶǦġŘŚÍƧŶ ŶĉǦŘƆ ÌȢƎ ųƧġÍ
āǦŘŚƄŊĉęįľǆęƉņȳǡôǡô
ćƯƉŴŚƵŴǦŶƄƌùĄǉňŕŶǡǆĔŶ
ǁĜŴǎƇƇ Ƅôƥȳ ŶƄŊűŚ Ćƌƅù
ėǊŚƱƋ ƶŚňñù Ƅȣėǆ  ǉĻľ
ƶŕŊñô Ŵǆ ŕôŏƾŶ &%6 ÏƆśĉ
ƴŶŘŚÿĢŚÍǇĉȳǦŶŊƱôƨĉñƶňƤ
ŕĹňùűŚȲňñ÷ƤğÿŊűŚȲŊĆùǇŴŚ
ĜňŚƱôƨĉǶùŊŶƶôƭôġôƶƝű
ŶÌȢƎųƧġÍƄƌùĄǉňŚŴǥęŴǇĉȲ
Ð ƎŊù ŶŕǶ÷ŊűŚ űƳ Ŵǆ ÿĢŚ
ƵŴ ǆǡùȔȳ Ɔŗ ƶľĔŊ ÿŅĘŘ
ȬôŗƌćƆƉùƶǡŅĔǻėǆƄǆƑűŶȳ
ŶƛŘŅŚŶƶŕĄǹǶűĄǦŊŶƉĉÍƧŶ
ŶƛŊęŘŚƱćƆƉôŴǆÿĢŚƵŴÍǂȳ
ǡǆ ƌĉȩųô ƶŕňô ŴǆƳ ƶŕǶľĜ
ĄǉŊ Ƅňù ƶƝű ÏŶāŴ ƆŶƴĔŅõ

 ƶŕƱęǦÿõ ƯôŚ ĉęǦǤȓȶ
Ɔŗ ÿŅĘŘ ŕƴćǎŶ ÿǎĩ ĉƟŲ
ŶƛŚȞùǻǆāǦƶȳ
 Ŵǆ ƥƴ ƉǆƉƧŶ ĉāŘŚȶ
ŶāȁǾ ŕňîõ ƶŕǌôƢ ƉǆƉƧŶ
Ŷĉȣ÷ǻǁƛƆùȳ
 ŴŚƌ ƢǦŶűŚ ĉǎñğȶ ŶƆŚñŋ
ȣęǋ ȓùƥ ƄôƨŶ ǁŊõŶ Ŷĉȣ÷ǻ
ǁƛƆùȳ
ƆƷĉűǡėŚǡôƄŶȞŚƱƧñņÍǇĉȳ
ŶāŴ ǎć ŶűŊġŴ ŊÌȢƎ ųƣġÍ
ƉǆŚǻįƯ ǻėǆ ƱǆƑŴ ƎŶƉ÷Ɩù
ƱôŴȲ ÌȢƎ ųƧġÍ ƉǆŶƶęǦāÍƧŶ
ƎŶāùƥ ƄôŴȳ ĉƛŶǄŖ ƯŶňň
ƎŶƉƧŶ ƆŶŕƱǆƋƃùŴ ƆĪƛ
ƎŶƉƧŶǁŊùŴŶȳ
ƆƳ ŕŶŊŊƨ ƱôƗĉ ÌȢƎ ųƧġÍ
ƉǆƉƧŶŕǶŶĬĺȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.81

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ምናልባት ብዛዕባኻ ጥዕናና ቸክ ክንገብር ናብ ሓኪም
እንተኼድና’ሞ ብእግሪ ንኽንዘውር (ዎክ ክንገብር)
መምርሒ እንተ ሃበና ኣይንሰንብድ። እዚ ቀሊል
ንጥፈት፡ እግሪ ካብ እንተክል ኣትሒዝና ክንገብሮ ስለ
ዝጸናሕና ሓድሽን ከቢድን ኣይኰነን። ብምስትውዓል
እንተ ሓሲብና፡ “ብእግርኻ ዘወር በል” ክንበሃል ከለና
ስለምንታይ ትህኪት ከም ዝሕንገረና ከየርመመና
ኣይተርፍን። ናብ ዕዮ፡ ናብ ምዝንጋዕ፡ ናብ ትምህርቲ፡
ብዘይ ስራሕ ወይ ዕላማ፡ ዋላ’ውን ናብ ነገርን ቆይቊን
ምሉእ መዋእልና ከም ዘይሰጎምና፡ ሓኪም “ክንዲ’ዚ
ሜትሮ ኣብ መዓልቲ ብእግሪ ተጐዓዝ” ኢሉ
እንክሕብረና፡ እምባ ከነፍርስ ዝኣዘዘና ኰይኑ ክስመዓና
ከሎስ እንታይ ይበሃል?
ዝዀነ ይኹን ኣካላዊ ምንቅስቓስ፡ ከምኡ’ውን
ብእግርኻ ዘወር ምባል ንኹሉምሉ ጥዕና ኣገዳሲ
ምዃኑ ዘይንፈልጥ ኣይንህሉን ንኸውን። ኮፍ ኢልና
ኣብ እንውዕለሉ “ነብሰይ ፍትሕትሕ ከብል” ኢልና
ዝዓቕምና ንወሳወስዶ ኣይኰንናን? መድሃኒት ኰይኑ
ክመጽእ ከሎ፡ ከም ክሎሮኪን ብዘይማይ መሪር ኰይኑ
ከም ዝስመዓና ዝገብር ዘሎ ግን ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩነታትና
እዩ።
ኣካላዊ ምንቅስቓስ፡ ብሕልፊ ድማ ብስሩዕ እንክኸውን፡
ኣብ ጥዕና፡ ብመድሃኒት ክርከብ ዘይክእል ረብሓታት
ኣለዎ። ሓኪም ምንዳይን ኣብ ኣፈፌት ሕክምና
ተሰሪዕካ ምውዓልን ኣየድልዮን። ገንዘብ ኣይክፈሎን፡
ሜዳ ስፖርት ምክራይ ኣየድልዮን፡ ናይ ስፖርት
መሳርሒታት እውን ኣይጠልብን። መሓውርካ ሒዝካ፡
ብመንገዲ ኣርብዓ ድዩ ብጽርግያ፡ ብደንደስ ግራውቲ
ድዩ ብማርቻፐዲ ምስጓም ጥራይ። ዶክተር ቶማስ
ፍሪደን፡ “ብእግሪ ምጕዓዝ፡ እቲ ናባና ዝቐረበ መድሃኒት

ሓኪምን
መድሃኒትን
ዘየድልዮ
ፈውሲ
እዩ” ዝብል። ኣብ ቀረባን ብቐሊሉን ክንረኽቦ እንኽእል
መድሃኒት።
እዚ ንጥፈት፡ ኣብ ጥዕና፡ ደረት ኣልቦ ረብሓ እዩ
ዘለዎ። ክብደት ሰብነት ናይ ምውሳኽ ዕማም ዘለዎም
ጂናት ኣብ ምጕዳል ፍቱን ምዃኑ፡ ተመራመርቲ/
ኣጽናዕቲ ዩኒቨርስቲ ሃርቫርድ ከም ዝበጽሑዎ ይሕብሩ።
እዚ ጂን፡ ኣብ ምውሳኽ ክብደት ክሳብ ክንደይ ተራ
ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ኣብ 12 ሽሕ ሰባት ኣብ ዝገበሩዎ
መጽናዕቲ፡ እቶም ክብደት ሰብነት ኣብ ምውሳኽ ዓቢ
ተራ ዘለዎም ጂናት፡ ኣብ’ቶም ኣብ መዓልቲ ናይ ሓደ
ሰዓት ጉዕዞ ዝገብሩ፡ ካብ’ቶም ዘይገብሩ ብፍርቂ ጎዲሎም
እዮም ጸኒሖም። ስለ ዝዀነ ድማ፡ ስሩዕ ጕዕዞ ብምግባር
ነዞም ጂናት ብምጕዳል፡ ክብደት ሰብነት ምምጥጣንን
ጥዕናና ምሕላውን ከም እንኽእል የገንዝቡ።

ናይ 15 ደቒቕ ጕዕዞ እግሪ፡ መጠን ሽኮር ኣካላት
ከም ዘጕድል እውን ብመጽናዕቲ ኣረጋጊጾም። ንእዋኑ
ዝበላዕካዮ ዓቐን ቸኮሌት ከም ዝጎድል ብምግባር፡
ሳዕቤናት ቸኮሌት ከቃልል ከም ዝኽእል ከኣ፡ ብርእሰእምነት ይዛረቡ።
ብእግሪ ምጕዓዝ፡ ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ምምዕባል
ተኽእሎ ኣብ ምንካይ እውን ፍቱን እዩ። ብሓፈሻ
ኣካላዊ ምንቅስቓስ፡ ካንሰር ጡብ ኣብ ምጉዳል ዓቢ
ተራ ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ይኹን እምበር፡
ሕብረተሰብ ካንሰር ኣመሪካ፡ ብዛዕባ ምትእስሳር ጕዕዞ
እግርን ካንሰር ጡብን ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ፡ ኣብ ሰሙን
ሸውዓተ ወይ ልዕሊኡ ሰዓታት ብእግሪ ዝንቀሳቐሳ ደቂኣንስትዮን፡ ካብ’ተን ኣብ ሰሙን ሰለስተ ሰዓት ወይ
ትሕተኡ ዝጐዓዛ፡ በቲ ሕማም ናይ ምትሓዝ ተኽእሎአን

ቅንኢ፡ ብሕክምና ዘይፍወስ ሕማም

ኣይርላንዳዊት ጸሓፊት ኤልሳቤጥ ባውን “ቅንኢ፡
ምስ ‘ዝስሕቁ ጸላእቲ’ ኣብ ስምዒት ብሕታውነት
(ጽምዋ) ካብ ምህላው ዝሓልፍ ኣይኰነን” ኢላ ነይራ።
እዚ ቀሊል ምሉእ ሓሳባት፡ ቅንኢ ከመይ ዝበለ
ሕማቕ ስምዒት ክፈጥረልና ከም ዝኽእል እዩ ዘርኢ።
እቶም ዝቕነኣሎም ሰባት፡ ኣብ’ቲ ቀናእ ቅንጣብ ኣተኵሮ
የብሎምን ይዀኑ። ስለ’ዚ ኸኣ፡ እቲ ብቕንኢ ዝልሎ
ሰብ ከም ዓሻ እናቋመተ ከሎ፡ ካልኦት ግን ሕጕሳት፡
ቅሱናት ወይ ኣብ ካልእ ዕማማቶም ሓኾትኮት ዝብሉ
ክዀኑ ይኽእሉ። እቲ ዝሓምም ከኣ፡ እቲ ካብ ናይ
ቅንኢ ዓንኬል ዘይወጽአ ጥራይ እዩ። እንተ ዀነ ግን፡
ቅንኢን ቃንዛኡን፡ ኩልግዜ ብሰንኪ’ቶም ኣብ ኣእምሮና
ዝቐረጽናዮም “ዝስሕቁ ጸላእቲ” ዝስዕብ ኣይኰነን።
ናይ ቅንኢ ኣተሓሳስባ፡ ኣብ ኣእምሮና እንተ
ሰፊሩን ኣካል ሂወትና እንተ ዀይኑን፡ ንገዛእ-ርእስና
እውን ከይንቐንኣላ የስግእ እዩ። ምናልባት፡ የማነይቲ
ኢድና ምስ ጸጋመይቲ ኢድና ብምውድዳር ቅንኢ
ከይስመዓና።
ቅንኢ፡ ብቐሊል መንገዲ ክንቈጻጸሮ ዝከኣል ከም
ዘይኰነ ይንገር እዩ። ብሓቂ እንተ መጺእና፡ ነብሲ-ውከፍ
ሰብ፡ ኣብ ገለ እዋን ዝምኮሮ ተፈጥሮኣዊ ነገር ምዃኑ
እዩ ዝእመነሉ። እቲ ጸገም፡ ንኻልኦት ስምዒታትናን
ኣተሓሳስባናን፡ ዋላ’ውን ነቶም ብዝያዳ ክጎድኡና ወይ

ክጠቕሙና ዝኽእሉ ስለ ዝጕልብቦም እዩ።
ብዕምቆት ኣብ ውሽጥና ክኣቱ ከሎ፡ ዘይ’ምስማዕ
ውሕስነት ከምኡ’ውን ሕፍረት ጎልቢቡ - ናብ ዝይዳ
ዘይሚዛናዊ ኣተሓሳስባን ውሳነን ይደፍኣና። ቅንኢ፡
መብዛሕትኡ ግዜ ካብ’ቲ ብደገ ዝመጽኣና ስግኣት
ዝብገስ ዘይምዃኑ፡ ንገዛእ-ነብስና ንኽንበልዕ ጠንቂ እዩ።
ኣብ ውሽጢ ዝሰረተ ኣተሓሳስባ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ገዛእነብስና ዘለና ነቐፌታዊ ኣጠማምታ ወይ ዘይምትእምማን፡
ብዘይካ ንዋና ቅንኢ ንኻልእ ስለ ዘይጎድእ።
ቅንኢ ክስመዓና ከሎ’ሞ፡ ኣተሓሳባና ብምንታይ
ከም ዝጽሎ ነስተውዕለሉ። ንኣብነት ንሓደ ንፉዕ ወይ
ዕዉት ሰብ ክንቀንኣሉ ከለና፡ ስለምንታይ ንቐንኣሉ
ከም ዘለና ብርትዓዊ መንገዲ ንገምግም። ብንቡር
ስነ-ኣእምሮ እንተ ደኣ መርሚርናዮ፡ ንሕና ካብኡ
ዝሓመቕና ምዃንና ስለ ዝስመዓና ምዃኑ ክንግንዘብ
ኢና። ክንግንዘብ ፍቃደኛታት እንተ ዘይኰይንና ግን፡
ቅንኢ፡ ንኣተሓሳስባና ናብ ካልእ ኣንፈት ክቕይሮ እዩ።
እንሓንሳብ፡ ዋላ ሓንቲ ንዘይበደለና፡ ንዘይተንከፈና፡ ወይ
እውን ምስ ሂወትና ቅንጣብ ምትእስሳር ንዘይብሉ ሰብ
ንቐንኣሉ’ሞ፡ ዓቕሚ እንተ ረኺብና፡ ናይ ዘይተበደልናዮ
ሕነ ክንፈዲ ንደናደን።
ንኣብነት ሓንቲ ጎርዞ፡ ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ምስኣ
ዘይትተኣሳሰርን ዘይትፋለጥን ጎርዞ ኣጓብዝ ክዓጕግዋ

ርእያ እንተ ቐኒኣ፡ ምስ ነብሳ ኣመት ፍቕሪ’ኳ የብላን
- ንገዛእ-ነብሳ ኣይተድንቕን እያ - ትሕቲ እታ ጎርዞ
ምዃና እውን ኣሚና ኣላ ማለት እዩ። እናተረድኣ
ወይ ድማ ከይተረደኣ እተሰላስሎም ሓሳባት ድማ “ኣነ
ኣወዳት ክስሕብ ኣይክእልን እየ - ንኣወዳት ባህ ዘብል
መልክዕ የብለይን - ብሰንኪ ሕፍረት ናብ ኣወዳት
ክቐርብ ወይ ምስ ኣወዳት ክላለ ኣይክእልን እየ. . .”
ብሓፈሻ “ኣነ ሕማቕ ሰብ እየ” ዝብሉን ካልኦት ርእሰእምነት ከም ዘይብላ ዝገልጹን እዮም።
ቅንኢ ኣብ ነብስና ንዘለና ኣተሓሳስባ ወይ ኣረኣእያ
ዘንጸባርቕ ከም ዝዀነ እዮም ናይ ስነ-ልቦና ሰባት
ዝነግሩ። ኣብ ንቡር ኣተሓሳስባ፡ ንሓደ ንፉዕ መማህርትና
ከነድንቖ ኢና። ቅንኢ ኣብ ውሽጥና ጎጆ ሰሪሑ እንተ
ዀይኑ ግን፡ ሕመቕና ወይ ዘይተወዳዳርነትና ብዘበገሶ
ኩነት፡ ክሳብ እንሓምም ንቐንኣሉ። ልዕሊ ኩሉ፡ ቅንኢ
ንውሽጥና ጥራይ ኣሕሪሩ ዝዓርፍ ዘይምዃኑ እዩ። ነቲ
ብመንፍዓቱ ዝበለጸና ተመሃራይ፡ ንፉዕ ከም ዘይኰነ
ንኸነረድእ ንሰሓግ። ሽዑ እነምጽኦም ምኽንያታት፡
ርትዓውያን ኣይኰኑን። ሓንጎልና ናይ ምምዝዛን
ዓቕሙን ትዕድልቱን ስለ ዝስእን “ትንፈር እምበር
ጤል እያ” ዝዓይነቱ ዘረባ እናምጻእና ንሓምዮ።
ንኣብነት፡ “ቀዲሑ እንደኣሉ” ወይ ምስ’ቲ ዋላ ሓንቲ
ብስጋ ዘይብጸሖ መምህር ባዕልና ናይ ስጋ ዝምድና
እናፈጠረና፡ “ዘመዱ ስለ ዝዀነ፡ ትም ኢሉ ዘይሰርሖ
ነጥቢ እናሃቦ. . . “ እናበልና፡ ንድሕሪት ክንመልሶ
ሕጊግ ንብል።
እቲ ተመሃራይ ብምንፍዑ ጥራይ፡ ንሕና ዝተዋረድና
ኰይኑ ስለ ዝስመዓና፡ ጠንቂ ዝዀነ ካልኣይ ኣካል ኣብ
ዘይብሉ፡ ብጽልኢ ንሕመስ። ምናልባት “እንታይ
ገይሩካ ጸሊእካዮ?” ዝብል ሕቶ እንተ መጽአ፡
እነቕርቦ ምኽንያት የብልናን። ከምኡ’ውን ቅንእና
ንኸይፍለጠልና ንሰባት ከነርኢ ኣይንደልን። ግን፡ ነቲ
ብሰንኪ ቅንኢ ኣብ ዕላማ ዘእተናዮ ሰብ፡ ብምስጢር
ንኽንጎድኦ ከይደቀስና ንሓድር። ንሱ ኣብ ልሙድ
ሂወቱን ትምህርቱን ከሎ፡ ንሕና ብቓንዛ ክንልሎ
ንነብር።. . .
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ብ14% ከም ዝጎድል ይሕብሩ። ዋላ’ውን ልዕሊ መጠን
ክብደትን ብዝሒ ናይ’ቶም ክብደት ዝውስኹ ጂናትን
ዘለወን ደቂ-ኣንስትዮ፡ ስሩዕ ጕዕዞ ብምግባር ክከላኸላኦ
ከም ዝኽእላ ብርግጸኛነት ይነግሩ።
ቃንዛ መላግቦታት ከም ዘቃልል ወይ ዝከላኸል፡
ውጽኢታት መጽናዕቲ የርእዩ እዮም። ብርክት ዝበሉ
መጽናዕትታት፡ ኣብ ሰሙን ካብ 5 ክሳብ 6 ማይል
ምጕዓዝ፡ ምስ መላግቦታት ዝተኣሳሰረ ቃንዛ ከም
ዝከላኸል ኣረጋጊጾም እዮም። ብቓንዛ መላግቦታት
ዝሳቐዩ ሰባት፡ ከም ዓቕሞም ስሩዕ ምንቅስቓስ (walk)
ዝገብሩ እንተ ደኣ ዀይኖም፡ እንተ ወሓደ፡ ቃንዛኦም
ክቃለል ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ጕዕዞ እግሪ፡ ከም
ብርኪ ዝኣመሰሉ መላግቦታት ብምዝያትን (lubricating)
ነቶም ንመላግቦታት ዝሕግዙ ጭዋዳታት ብምትራርን፡
ካብ ቃንዛን ድሕሪኡ ዝስዕብ ነባሪ መጕዳእትን
ይከላኸል። እዚ ውጽኢት መጽናዕቲ፡ ኣብ’ዚ ዘለናዮ
እዋን ጥራይ ዘይኰነ፡ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት እውን
ውጽኢቱ ተራእዩ እዩ። ወዲ-ሰብ እውን ብሓፈሻዊ
ኣተሓሳስባ፡ ምንቅስቓስ ኣካላት ዝህቦ ረብሓ ክፈልጥ
ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ንቕሓት ከም ዘሎ እዩ ዝእመን።
ምንቅስቓስ ኣካላት ወይ ጕዕዞ እግሪ፡ ሕማም ምስ
ሰዓበ ዘይኰነ፡ ከይሰዓበ ናይ ምክልኻል ረብሓኡ ልዑል
እዩ። ንኣብነት ካብ ቍርን ብቝሪ ዝስዕቡ ሕማማትን ናይ
ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዝፈጥር ተመራመርቲ ይገልጹ።
ኣብ ልዕሊ 1000 ሰባት ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ እቶም
እንተ ወሓደ 20 ደቓይቕ ኣብ መዓልቲ - እንተ ወሓደ
5 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ዝጐዓዙ፡ ካብ’ቶም ሓንሳብ
ኣብ ሰሙን ወይ ትሕቲኡ ዝንቀሳቐሱ ሰባት፡ ብሕማም
ዝተሓዙሉ መዓልታት ብ43% ዝወሓደ ኰይኑ
ተረኺቡ። እንተ ሓመሙ እውን፡ ንሓጺር እዋንን
ናይ ሕማም ስምዒቶም ድማ ማእከላይ ምዃኑን እቲ
መጽናዕቲ ይነግር።. . .

ጥቕስታት ቅንኢ
“ንስኻ ወርሒ እናሃለኻ፡ ገና ብከዋኽብቲ
እትቐንእ ክትከውን ትኽእል ኢኻ” ገሪ ኣላን
“ቅንኢ፡ ፍቕርን ጽልእን ኣብ ሓደ እዋን እዩ”
ድሬክ
“ቅንኢ፡ ናይ ሓንጎል ካንሰር እዩ” ቢ. ሲ.
ፎርበስ
“ቅንኢ ናይ ምንጽጻር/ምውድዳር ፍርሒ
እዩ” ማክስ ፍሪሽ
“ቅንእን ሕስድናን ዘይሓውዩ ሕማማት
እዮም” ሮበርት ክራፍት
“ግዜኻ ኣብ ቅንኢ ኣይተጥፍኣዮ። ሓደ ሓደ
ግዜ ኣብ ቅድሚት፡ ሓደሓደ ግዜ ኸኣ ኣብ
ድሕሪት ክትህሉ ኢኻ” መሪ ስቺሚች
“ካብ ብካንሰር፡ ብቕንኢ ዝሞቱ ሰብኡት
ይበዝሑ” ጆሰፍ ፒ ከነዲ
“ቀናኣት ሰብኡት እፈቱ፡ ቅንኢ አፍቅር፡
ኣነ’ውን ከምኡ እየ” ኣድርያና ሊማ
“ካብ ፍቕሪ ዝዓቢ ክብሪ የለን። ካብ ቅንኢ
ዝዓቢ መቕጻዕቲ’ውን የለን” ሎፕ ዲ ቨጋ
“ቅንኢ፡ ንሰረቕቲ ዝስሕብ ነብሒ ኣኽላባት
እዩ” ካርል ክራውስ
“ቀናእ ኰይነ ኣይፈልጥን። ዋላ’ውን ኣቦይ
ኣነ ካብ ዝወዳእኩሉ ቅድሚ ሓደ ዓመት
ሓሙሻይ ክፍሊ ምስ ወደአ” ጀፍ ፎክስዎርዚ
“ቅንኢ ኣብ ጥርጣረ እዩ ዝነብር። ናብ
ዕብዳን ገጹ ይኸይድ። ኣብ ክውንነት ክንነብር
ምስ ጀመርና ድማ፡ ብኡ ንብኡ ጠቕሊሉ
ይጠፍእ”
“ከም ዝመስለኒ፡ ቅንኢ ካብ ኩላቶም ጌጋታት
ዝኸፍእ እዩ። ምኽንያቱ፡ ንኽልተኦም ኣካላት
ግዳይ ስለ ዝገብር” ጀን ቴርኒ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.81
መደብ ጸወታ
ሎሚ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ቦርንማውዝ ሃደርስፊልድ 10፡45
ብራይተን ኣልብየን - ክሪስታል ፓላስ
10፡45
ዌስት ሃም - ካርዲፍ 10፡45
ዋትፎርድ - ማን ሲቲ 11፡00

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ
ኣህጉራዊ ሽልማት
ተቐቢሉ
ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣብ
2018 ብዘርኣዮ ኣህጉራዊ ተሳታፍነት
ውድድር ኦሊምፒክ (winter Olympic
Games 2018) ካብ ኣህጉራዊ ኮሚቴ
ኦሎምፒክ ሽልማት ብሉጽ ዕዮ ‘ANOC
Breakthrough Award’ ተቐቢሉ።
ኣብቲ ብ 28 ሕዳር 2018 ኣብ
ፕሪንስ ሆቴል ኒው-ታካናዋ ቶክዮ (ጃፓን)
ዝተኻየደን ወከልቲ 206 ኮሚቴታት
ኦሎምፒክ ሃገራት ዓለም፡ መሻርኽቲ
ኣህጉራውያን ፈደረሽናት ስፖርትን
ጸለውቲ መራኸቢ ብዙሓን ዓለምን ጃፓንን
ዝርከቡዎም ኣስታት 1500 ዕዱማት ኣብ
ዝተረኽቡሉ ጽምብል፡ ፕረዚደንት ሃገራዊ
ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣቶ ልኡል
ፍሰሃየ ነቲ ዓለማዊ ሽልማት ካብ ፕረዚደንት
ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዶ/ር ቶማስ
ባኽ ተቐቢሉ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዘይካ
ኤርትራ ኮሚቴታት ኦሎምፒክ ኤኳዶር፡
ኮሶቮ፡ ማሌዥያ፡ ናይጀርያን ሲንጋፖርን
ተመሳሳሊ ናይ ክብሪ ሽልማት ምቕባለን
ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ብመሰረት ካብ ኣህጉራዊ ኮሚቴ
ኦሎምፒክ ( International Olympic
Committee - I.O.C) ዝተረኽበ
ሓበሬታ፡ ኤርትራ ነዚ ሽልማት’ዚ ዝበቕዐት
ካብ 9 ክሳብ 25 ለካቲት 2018 ኣብ
ፕዮንግቻንግ (ደቡብ-ኮርያ) ኣብ ዝተኻየደ
ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ ንፈለማ
እዋን ብመገዲ’ቲ ኣብ ካናዳ ዝቕመጥ
ኤርትራዊ ተወዳዳሪ ምንሽርታት በረድ
( Ski ) ኣትሌት ሻኖን ኣባዲ ተወኪላ
ብዘርኣየቶ ዝነኣድ ተሳታፍነትን ዘመዝገበቶ
ኣተባባዒ
ውጽኢትን’ዩ።
ሽልማት
‘ANOC Breakthrough Award’
ሃገራትን ዝውክሉወን ኣትሌታትን ኣብ
ውድድራትን ምንቅስቓስን ኦሎምፒክ
ንዘርእይዎ
ሱታፌን
ተወፋይነትን
ንምምስጋንን ክብርን ኣፍልጦን ንምሃብን
ዓሊሙ ዝወሃብ ሽልማት ኮይኑ፡ ብሉጽ
ተሳታፍነትን ዘርእዩ ዕዉታት ሃገራት ካብ
ነፍሲ ወከፍ ተጸዋዕቲ ኮሚቴታት ኣህጉር
( ANOC) ብዝተዋጽኡ ደያኑ እዮም
ዝምመዩ።

+ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ባየር
ሙኒክ ኣርየን ሩበን፡ ኣብ መወዳእታ
ናይዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመተ ስፖርት
ምስ ጀርመናዊት ክለቡ ከምዝፈላለ
ኣፍሊጡ። ንዝሓለፈ ትሸዓተ ዓመታት
ማልያ ባየር ሙኒክ ዝወደየ እዚ ወዲ
34 ዓመት ሆላንዳዊ፡ 198 ጸወታታት

ኤርትራ
ኣብ ሩዋንዳ ተዓዊታ
ኤርትራ፡ ካብ 30 ሕዳር ክሳብ 2 ታሕሳስ
2018 ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ
ውድድር ሻምፕዮን ተኒስ ሰደቓ ምብራቕ
ኣፍሪቃ ኣንጸባራቒ ዓወት ኣመዝጊባ።
ኣብቲ ጽዑቕ ናይ ውድድር ግዜ፡ ኣብ
ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ውልቂ ዝተሳተፈት
ሳራ መንግስተኣብ ንሩዋንዳዊት መዘናኣ
3ብ0 ብምስዓር ቀዳመይቲ ወጺኣ። ሳራ
ካብ 17 ተጻወትቲ እያ ጸብለል ክትብል
ክኢላ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ናይ ጽምዲ ጸወታ
ንሳራ መንግስትኣብን ዩኤል ሚኪኤልን
ዘሳተፈት ኤርትራ ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥም
ንኡጋንዳ 2ብ0 ብምርታዕ ዕዉትቲ ናይቲ
ምድብ ኮይና።

24 ተጻወትቲ ኣብ ዘሳተፈ ውድድር
ደቂ ተባዕትዮ ንጽል፡ ዩኤል፡ ኣብ ናይ
ፍጻመ ጸወታ ብሩዋንዳዊ መዘናኡ 3ብ2
ተሳዒሩ ካልኣይ ወጺኡ።
ጎድኒ ጎድኒ እቲ ኣብ ኪጋሊ ዝተኻየደ

ውድድር፡ ውድድር ናይ ምስራዕ ስልጠና
ከምዝተዋህበን ሃገራዊ ፈደደረሽን ተኒስ
ሰደቓ ድማ ብስምኦን የማነ ኣብቲ ስልጠና
ከምዝተሳተፈትን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ
የነጽር።

ኣማኑኤል መሰል
ሳልሳይ
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ
ውድድር ማራቶን ፋኮካ፡ ኤርትራዊ ኣትለት
ኣማኑኤል መሰል ሳልሳይ ወጺኡ።
ኣብቲ ብኣህጉራዊ ማሕበር ኣትለቲክስ ያፍ - ናይ ወርቂ ደረጃ ዘለዎን ንመበል
72 ግዚኡ ዝተኻየደን ውድድር፡ ኣማኑኤል
ንውድድሩ ብኽልተ ሰዓት፡ 9 ደቒቕን 45

ክሎፕ
ኣሰልጣኒ ክለብ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ፡
ክለቡ ምስ ኤቨርተን ኣብ ዝገጠመትሉ
ጸወታ ናብ ማእከል ሜዳ ብምእታው

እንታይ ከ ይስማዕ ኣሎ?

ወጺኡ

ካልኢትን ብምፍጻም እዩ ተሸላሚ ነሓስ
መዳልያ ኮይኑ።
ነቲ ውድድር ጃፓናዊ ኣትለት ዩማ ሃቶሪ
እዩ ብ2 ሰዓትን 7 ደቒቕን 27 ካልኢትን
ተዓዊቱሉ። እዚ ውጽኢት ድማ ድሕሪ
2004 ናይ መጀመርታ ጃፓናዊ ኣትለት
ነዚ ኣብ ሃገሩ ዝተኻየደ ውድድር ክዕወተሉ

ተኸሲሱ

ሓጎሱ ብምግላጹ ብማሕበር ኵዕሶ እግሪ
እንግሊዝ ተኸሲሱ።
ኣብ መበል 96 ደቒቕ ኦርጊ ብዘቑጸራ

እንኮ ሸቶ ናይቲ ግጥም ዝተዓወትት
ሊቨርፑል፡ ሓጎሱ ክቆጻጸር ዘይከኣለ
ዓላሚኣ ከም ብተይ እናዓንደረ ናብ ሜዳ
ብምእታዉ እዩ እዚ ኽሲ ቀሪቡሉ። ክሎፕ፡
ዋላ’ኳ ግዜ ከይወሰደ ብዝፈጸሞ በደል
‘ይቕረታ’ እንተሓተተ ካብ ክሲ ከምልጥ
ኣይከኣለን። ንሱ፡ ክሳብ ጽባሕ ሓሙስ
ይግባይ ናይ ምባል ዕድል ኣለዎ።
ንግጥም መርሲ ሳይድ ብምዕዋታ
ንደገፍታ ጸባ ዘስተየት ሊቨርፑል፡ በቲ
ናይ ብቕድሚ ትማሊ ዓወት ተሓጊዛ
ካብ መራሒት ውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ማን ሲቲ ብኽልተ ነጥቢ ትሒታ
ካልኣይቲ ክትቅመጥ ክኢላ ኣላ።

ብምኽኣሉ ኣቓልቦ መራኸቢ ብዙሃን
ስሒቡ።
እዚ ጃፓናዊ፡ ነቲ ውድድር ኣብ ርእሲ
ምቕላሱ፡ ውድድር ክፍጸም ኣስታት
ሽዱሽተ ኪሎሜተር ምስ ተረፎ ንኤርትራዊ
ኣትለት ኣማኑኤል መሰልን፡ ኢትዮጵያዊ
የማነ ጸጋይን ገዲፉ ብምኻድ እዩ ክዕወት
ክኢሉ።
ኢትዮጵያዊ የማነ ጸጋይ ብ2 ሰዓትን 8
ደቒቕን 54 ካልኢትን 2ይ ተርታ ሒዙ።
ኣብዚ ውድድር ልዑል ትጽቢት
ዝተገብረሎም
ኣትለታት፡
ግርማይ
ገብረስላሰ፡ ጃፓናዊ ዩኪ ካዋኡቺ፡ ኬንያዊ
ቪንሰት ኪፕሩቶን ውድድሮም ክፍጽሙ
ኣይከኣሉን። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ
ያፍ፡ ግርማይ ኣብ ቀዳሞት 10 ኪሎሜተር
ሓደ ካብቶም ቀለስቲ ናይቲ ውድድር ኮይኑ
ምቕራቡን ኣብ መበል 17 ኪሎሜተር ግና
ውድድሩ ከምዘቋረጸን ተሓቢሩ።
ጸሓይ ኣብ ዝዓብለሎን 20 ዲግሪ ሰንቲ
ግሬድ ሙቐት ኣብ ዝነበሮን ዕለት ዝተኻየደ
ውድድር ማራቶን ፋኮካ፡ ኣትለታት፡ ን5
ኪሎሜተር ብ15፡04 ደቒቕን ክበጽሑዎ
እንከለዉ፡ ንፍርቂ ናይቲ ውድድር ድማ
ብ63፡37 ደቒቕ ከምዝሓለፉዎ ጸብጻብ ያፍ
ይገልጽ።
እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ኣብ እስጳኛ ኣብ
ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ቫለንስያ
ትሪንዳድ ኣልፎንሶ፡ ኤርትራውያን ኣትለታት
ሳሙኤል ጸጋይ፡ የውሃንስ ገብረገርግሽን
መጎስ ሹማይን መበል 11 ፣ 14 ከምኡ
ድማ 21 ተርታ ሒዞም።
ኣብቲ ሓያል ርብርብ ዝተራእየሉ
ውድድር፡ ኢትዮጵያዊ ኣትለት ልኡል
ገብረስላሰ ብ2 ሰዓት፡ 4 ደቒቕን 31
ካልኢትን ተዓዊቱ።
ሳሙኤል ድሕሪ 2 ሰዓትን 8 ደቒቕን ኣብ
መዛዘሚ ሕንጻጽ ክበጽሕ እንከሎ፡ የውሃንስ
ድማ ነቲ ርሕቀት ንምፍጻም 2 ሰዓትን 11
ደቒቕን ወሲዱሉ።

ቡንደስ ሊጋ ኣካዪዱ። 98 ሸቶታት ከኣ
ኣመዝጊቡ። ሸውዓተ ግዜ ዘውዲ ቡንደስ
ሊጋ ዝደፍአን ዋንጫ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ዘልዓለን ሩበን፡ ኣቐዲሙ ምስ
ክለባት ግሮኒገን፡ ፒኤስቪ ኣይንድሆቨን፡
ቸልሲን ሪያል ማድሪድን ተጻዊቱ እዩ።
ኣብ 2009 እግሩ ኣብ ባየር ሙኒክ
ዘንበረ ሩበን፡ ምስ ሃገራዊት ጋንታ
ሆላንድ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ
ዓለም 2010 ምብጽሑ ይዝከር።
+ ሰራልዮን ካብ ግጥማት መጻረዪ
ውድድር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ
ተሰሪዛ። ማሕበር ኵዕሶ እግሪ ሰራልዮን፡
ዝሓለፈ ጥቅምቲ ‘መንግስቲ ኣብ ስርሐይ
ምትእታትው ገይሩ’ ዝብል ክሲ ናብ
ፊፋ ድሕሪ ምቕራቡ፡ ፊፋ ንኩነታት
ኣካይዳ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ናይታ ሃገር
ከጻሪ ምጽንሑን እቲ ላዕለዋይ ብዓል
መዚ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ካብ ዝመርሖም
ንጥፈታት ድማ ክትእገድ ከምዝተወሰነን
ይሕበር። ትማሊ ድማ፡ ሰራልዮን ኣብቲ
ኬንያ፡ ጋናን ኢትዮጵያን ዝርከባሉ
ናይ መጻረዪ ምድብ ውድድር ዋንጫ
ሃገራት ኣፍሪቃ 2019 ክትእለ ብይን
ሂቡ። በዚ ድማ ኬንያን ጋናን ካብቲ
ዝርከባሉ ምድብ ሽዱሽተ ናብ ውድድር
ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2019 ምሕላፈን
ከረጋግጻ እንከለዋ፡ ኢትዮጵያ ድማ
ተገሊፋ ኣላ።
+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ላ’ሊጋ እስጳኛ፡ ንቪያሪያል 2ብ0
ዝሰዓረት ባርሴሎና መሪሕነት ናይቲ
ውድድር ሒዛ። በዚ ድማ መበል 14
ሰሙን ኣቑጺሩ ኣብ ዝርከብ ውድድር
ላ’ሊጋ እስጳኛ፡ ባርሳ ብ28 ነጥቢ ኣብ
ቅድሚት ክትቅመጥ እንከላ ሰቪያ
ብ27 ኣትለቲኮ ማድሪድ ድማ ብ25
ይስዕባኣ።
+ ብቕድሚ ትማሊ ምስ ቦርዶ
ዝገጠመትን 2ብ2 ዝተፈላልየትን
ፒኤስጂ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ
ንፈለማ ግዚኣ ነጥቢ ኣጥፊኣ። ንቦርዶ፡
ብሪያንድን
ኮርነሊስን
ሸቶታት
ከመዝግቡ እንከለዉ፡ ፒኤስጂ ድማ
ካብ ነይማርን ምባፐን ብዝረኸበተን
ሸቶታት እያ ነጥቢ ክትማቐል ክኢላ።
ዛጊት ነፍስ ወከፍ ክለብ 15 ጸወታታት
ኣብ ዘካየደትሉ ውድድር ሊግ 1
ፈረንሳ፡ ፒኤስጂ ብ43 ነጥቢ መሪሕነታ
ኣደልዲላ ኣላ፡ ሞንተፕሌር ብ29፡ ሊዮን
ብ28 ሊል ድማ ብ27 ነጥቢ ይስዕባኣ።
ኣብቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ጸወታ፡
ፒኤስጂ፡ ብዘይካ ነጥቢ ምኽሳር ንህቡብ
ተጻዋታይ ነይማር እውን ብሰንኪ
ማህሰይቲ ክትከስሮ ተራእያ እያ።
+ እንግሊዛዊት ክለብ ሳውዝሃምፕተን
ንኣሰልጣኒኣ ማርክ ሃዪስ ኣባሪራቶ።
እዛ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ኣብ መንበር
ምዕላም ሳውዝሃምፕተን ኮፍ ኢሉ
ዝጸንሐ ኣሰልጣኒ፡ ዋላ’ኳ ብቐዳም
ክለቡ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ
ክትፈላለ እንተኽኣላ፡ ካብ መበል 18
ደረጃ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ሓፍ ከብላ ግን ኣይከኣለን። በዚ ድማ
ሳውዝሃምፕተን ጽባሕ ምስ ቶተንሃም
ንዝህልዋ ግጥም ኣባል ኮሚተ ምዕላም
ብዝነበረ ኬቨን ዳቪስ እናተኣለየት
ጸወታኣ ከተካይድ እያ። ሃዪስ፡
ንክለባት ብላክበርን፡ ማንቸስተር ሲቲ፡
ፉልሃም፡ ኪውፒኣርን ስቶክን ምዕላሙ
ይፍለጥ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.81

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ

ኣማኑኤል
ት
ነ
ም
እ
ታደሰ ቤተልሄም
ጣን
ሊድያ ስል

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ምላሹ
ተኽለዝጊ
ዝቃወም
መጋባእያ

ተኽለዝጊ ሰለሙን ምባል ተሪፋ፡ ሚሊዮን
ሰለሙን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
እንተሎ፡ ን26/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ
ቁ.52 ይቕረብ።

ወ/ሮ ለቱ እምባየ ዓንደሚካኤል ምባል ተሪፋ፡ ለታይ
እምባየ ዓንደሚካኤል ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ
መጋባእያ ቁ.52 ይቕረብ።
ኣቶ በድረዲን ኣሕመድ ዓጣ ምባል ተሪፋ፡ በድረዲን
ሓምደ ዓጣ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 7ይ መጋባእያ ቁ.44
ይቕረብ።
ት/ዕድመ ኣኽበረት መሓሪ ተኽለ ብወለዳ 1. ኣቶ መሓሪ
ተኽለ 2. ወ/ሮ ሰናይት መሓሪ ገብረኺዳን ኣቢላ፡ ኣኽበረት
መሓሪ ተኽለ ምባል ተሪፋ፡ ሲዶና መሓሪ ተኽለ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/12/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52 ይቕረብ።
ከሳሲ ወራ/ነፍ ዳንድርያ ደሞኒኮ፡ ኣቶ ማውሪዝዮ
ኣንደርያ ደሞኒኮ፡ ተኸስስቲ ወረ/ነፍ ዳንድርያ ደሞኒኮ
1.ኣቶ ሚኪኤል ዳንድርያ ደሞኒኮ 2.ወ/ሮ ፓውላ
ዳንድርያ ደሞኒኮ ኣብ ልዕሌኹም ናይ ምቅሊት ውርሲ ክሲ
ቀሪብልኩም ስለዘሎ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪልኩም፡
ን26/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ መጋባእያ ቁ.39 ቅረቡ።
እንተዘይቀሪብኩም ጉዳይኩም ኣብዘየለኹምሉ ተራእዩ
ክውሰን ምዃኑ ንሕብር።
ማ/ቴክ/ ኪዳነ ጌታሁን ሰለሙን፡ ብወላዲተይ ነፍ/
ሄር ግደይ ኣድሓኖም ብውህብቶ ዝተዋህበኒ ዘይንቀሳቐስ
ንብረት/ ገዛ ናብ ስመይ ይመሓላለፈለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን12/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52
ይቕረብ።
1.ኣቶ ተኸስተ ጌታሁን ሰለሙን 2. ኣቶ ኪዳነ ጌታሁን
ስለሙን፡ ኣብ ዞባ 9 ምም 08 ቁ/ገዛ 127 ዝርከብ
ዘይንቀሳቐስ ንበረት፡ ብኮምሽን ኣባይቲ ምስክር ዋንነት
ወረቐት 116862 መወከሲ ቁጽሪ 136955 ዋንነቱ ብስም
ወ/ነፍ/ሸቃ ጌታሁን ሰለሙን ትኩእ ወ/ሪ ግደይ ኣድሓኖም
+4 ደቆም ዝተመዝገበ፡ 5 ቀንዲ ክፍልታት ምስ መሬት
ዝሓዘ ብወርሲ ዝተረኽበ ገዛና፡ ወላዲትና ነፍ/ግደይ

ኣድሓኖም ሰብቀለለ ወራሲት ሓውና ነፍ/ገብርኣብ ጌታሁን
ብምዃን፡ ንዝረኸበቶ ናይ ውርሲ ብጽሒቱ እንተላይ እቲ
ብጽሒታ ዘለዋ ስሩሕ ገዛን ባዶ መሬትን ብሓባር ብማዕረ
ተማቒልና ናብ ስምና ኣሕሊፍና ክንጥቀመሉ ኣብ ቅድሚ
ረጂስትራር ቤ/ፍ ዞባ ቀሪባ ውዕል ህያብ ስለዝፈጸመትልና፡
ብመሰረት ውዕልና ስም ዋንነት ናይ’ዚ ዝተጠቐሶ ገዛ ናብ
ስም ዋንነትና ክመሓላለፈልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን18/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ ሲቪል መጋባእያ ቁ.39
ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከስስቲ ወረ/ነፍ ኣብርሃ ደበሳይ ጸጋይ +8
ተኸሳሲ ወረ/ነፍ ኣብርሃ ደበሳይ ጸጋይ፡ ኣቶ ቢንያም ኣብርሃ
ደበሳይ ዘሎ ናይ ሰነዳት ምርካብ ሲቪላዊ ክርክር፡ ተኸሳሲ
ኣብ’ዚ ሃገር ዘየሎን ንጹር ኣድራሻ ዘይብሉን ስለዝኾነ፡
ተጸዊዑ ን21/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ
ይቕረብ። ኣብዚ ዕለት’ዚ እንተዘይቀሪቡ መስርሕ ዳንነት
ክቅጽል ምዃኑ ቤ/ፍ የፍልጥ።
ሄኖስ ዳዊት ወልደሚካኤል ብወኪሉ ለተስላሴ
ተኽለጊዮርጊስ ኣቢሉ፡ ሄኖስ ዳዊት ወልደሚካኤል ምባል
ተሪፋ፡ ሄኖክ ሃኒባል ካሕሳይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
7ይ መጋባእያ ቁ.44 ይቕረብ።
ወ/ሮ ትምኒት ምስግና ተምነዎ፡ ንተጸዋዒት ሰላም
ዘምህረት ኪዳነ ዝሃብክዋ ውክልና ስልጣን ይሰረዘለይ፡
ኣድራሽኣ ካብ ሃገር ወጻኢ ስለዝኾነት ትጸውዓለይ ስለዝበላ፣
ተጸዊዓ ባዕላ ወይ ወኪላ፡ ን18/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባእያ ቁ.32 ትቕረብ። እንተዘይቀረበት ኣብዘየላትሉ
ክረአ ምዃኑ ቤ/ፍ የፍልጥ።
ዑመር ኣሕመድ ኣልጃሕደሪ ብወኪሉ መሓመድ
ኣሕመድ ኣቢሉ፡ ዑመር ኣሕመድ ኣልጃሕደሪ ምባል
ተሪፋ፡ ዑመር ኣሕመድ ዑመር ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
6ይ መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወራሲት ገብራይ ቀለታን ርሻን
ጸጋይ ነማርያምን ወ/ሮ ምሕረት ገብራይ ቀለታን ተኸስስቲ
ወረስቲ ገብራይ ቀለታን ርሻን ጸጋይ ነማርያም +8 ዘሎ
ናይ ምቅሊት ውርሻ ክርክር፡ ተኸስስቲ 1.ኣስካሉ ገብራይ
ቀለታ 2.ኣበባ ገብራይ ቀለታ 3.በለጠሽ ገብራይ ቀለታ
4.መስፍን ገብራይ ቀለታ 5.ተመስገን ገብራይ ቀለታ
6.ገብረትንሳኤ ገብራይ ቀለታ ኣድራሽኦም ንጹር ስለ ዘይኮነ፡
ተጸዊዖም ን27/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ኣብዘየለውሉ መስርሕ ዳንነት
ክቕጽል ምዃኑ ቤት ፍርዲ የፍልጥ።

ኣቶ ዓንደ ምሑር ሃብተሚካኤል፡ ኣሞይ ወ/ሮ ለተእየሱስ
ሃብተሚካኤል ወልዱ ብሂወት እንከላ፡ ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ
ዓዲ ኣፈልባ ዝርከብ ሓንቲ ክፍሊ ምስ መከባቢኡ
ብ08/1/2008 ብቁ.መዝ 02/2008 ኣብ ረጅስትራር ቤት
ፍርዲ ዞባ ማእከል ዝገደፈትለይ ውህብቶ፡ ካብ ስማ ናብ
ስመይ ክመሓላለፍ ብውሳነ ይጽደቐለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ ን25/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሳባ ዮውሃንስ መንገሻ፡ ወ/ሮ ለተክርስቶስ ካሕሳይ
ወልደስላሰ ብሂወት እንከላ ዝገደፈትለይ ለበዋ ክጸደቀለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ ን27/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ተስፋማርያም ገብረኣምላኽ፡
ተኸሳሲት ወ/ሮ ሰምሃር ተኽለማርያም ክራይ ገዛ
ከይከፈለት ገዛ ዓጽያ ናበይ ከምዝኸደት ስለዘይፍለጥ፡
ትጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪለን፡ ን27/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረባ። እንተዘይቀሪበን
ኣብዘየለዋሉ ክውሰን ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ወ/ሮ ፍረወይኒ እማሃጼን +2፡ ኣደና ንግስቲ ወልደስላሴ
እምነቱ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ወ/ሮ ኢማኑ መጎስ፡ በዓል-ቤተይ ይሕደጎ በየነ ተመልሶ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 3
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ ጸጸራት
ሰለሙን ኣስፋው ሓድጉ፡ ሓወይ ኣቶ ሚኪኤል ኣስፋው
ሓድጉ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወኪድባ
ተጋዳሊት ኣለም ኣስጐዶም ኣብርሃለይ፡ ኣደና ወ/ሮ
ትበርህ ገብረእግዚኣብሄር ተወልደብርሃን ስለዝሞተት፡ ኣነ
ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓደብዛገ
ምዕራፍ ገረማርያም ኣሚነ፡ ኣቦይ ገረማርያም ኣሚነ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ ናብ ሃገራዊ
ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን ደውሉ።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
ንግሆ ካብ 8፡00 - 12፡00 ቅ/ቀትሪ
ምሸት ድማ ካብ 2፡00 - 6፡00 ድ/ቀትሪ
ብቁ.ስልኪ 110179 ደውሉ።
ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፡ E-mail፦bidhonational@gmail.com
ስቕታ ጎዳኢ ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!

ኣገዳሲ ሓበሬታ
ንኸፈልቲ ግብሪ ቴለቪዥን
ኩሉኹም ወነንቲ ቴለቪዥን! ናይ ዝቐደመ ይኹን ናይ 2018 ግብሪ ቴለቪዥን
ዘይከፈልኩም፡ ናብ ጥቓኹም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቀሪብኩም ግብሪ ቴለቪዥን
ክትከፍሉ ኣጥቢቕና ንሕብር።
መኽፈሊ ቦታታት፦
ኣብ ኣስመራ - ኣብ 13 ንኡሳን ዞባታት
ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት - ጨንፈር ማርኬቲንግ ጥቓ
ሃገራዊ ባንክ ኤርትራ
ዞባ
ዞባ
ዞባ
ዞባ

ደቡብ - ኣብ ከተማታት መንደፈራ፡ ደቀምሓረ፡ ድባርዋ
ዓንሰባ - ኣብ ከተማታት ከረን፡ ሓጋዝ፡ ዓዲ ተከሌዛን
ጋሽ ባርካ - ኣብ ከተማታት ባረንቱ፡ ተሰነይ፡ ኣቑርደት
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ - ኣብ ከተማ ምጽዋዕ

ዕዳኡ ዝኸፈለ ብሩህ ገጹ!!!
ሚኒስትሪ ዜና

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ
ወ/ሮ
ንግስቲ
ባህታ
መለስ፡ ወለደይ ባህታ መለስ
ተኽለሃይማኖትን
ለተሃይማኖት
ገብረ ባህታን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 3
ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲ
ተስፋልደት
ከበደ
መብራህቱ፡ ተኸሳሲቲ በዓልቲ-

ቤተይ ወ/ሮ ዛይድ ሃብተኣብ ገብረኣብ ብሕጊ ናይ ሃገር
ልምድን ባህልን ተመሪዒና። ኣብ ወርሒ ግንቦት 2015
ኣድራሻ ስለዝቐየረት፡ ጉዳይና ናብ ቤተዘመድ ሽማግለታት
ተመሪሑ ክርኣየለይ ስለዝበለ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪለን፡ ን7/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረባ። እንተዘይቀሪበን
ኣብ ዘየለዋሉ ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።
ወ/ሮ ጽገ ወልደሚካኤል ተስፉ፡ በዓል-ቤተይ ማሕራይ
ባህታ ዘርኣብሩኽ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 10 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ሰንዓፈ
ምሕረት ሓይልዝጊ ኣስገዶም፡ በዓል-ቤተይ ተወልደብርሃን
ገብረ ተስፋይ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 9 ደቅና ኣብ ዝንቀሳቐስ
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣረጊት መኽረም
ወ/ሮ ለተብርሃን ሃብተማርያም ዑቕባዝጊ፡ ጓለይ ወ/ሮ
ታቦቱ በራኺ ገብረየውሃንስ ስለዝሞተት፡ ኣቦኣ መዋቲ
ስለዝኾነ፡ ውላድ ውን ስለዘይብላ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን29/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገርጠጢ
ወ/ት ኤደን ገብረእግዚኣብሄር ገብረሂወት፡ ኣቦይ ተጋ/
ገብረእግዚኣብሄር ገብረሂወት ተስፋስላሴ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ ቀይሕ
ከሳሲት ወ/ሮ ሉችያ ገብረእግዚኣብሄር ምስ ተኸሳሲ
በዓል-ቤተይ ኣቶ ብርሃነ ካሕሳይ ሃብተማርያም ብሕጋዊ
መዳይ ተዋሲብና፡ ካብ ክልተና ኣብራኽ 5 ቆልዑ ወሊድና።
ኮይኑ ግን ካባይ ካብ ሓዳሩ ካብ ዝወጽእ 9 ዓመት ኮይኑ፡
ዝኾነ ደሃይ ክገብረለይ ስለዘይከኣለ፡ ተኸሳሲ ተጸዊዑ
ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ቀሪቡ፡ ናብ ዘመድ ሽማግለታት
ክምርሓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡
ን18/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዳኒኤል ወልደየሱስ ተስፋጽዮን፡ በዓልቲ-ቤተይ
ፍረወይኒ እያሱ ሚኪኤል ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 3
ደቀይ
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲ ኣቶ ተኽለኣብ ሓጎስ ተስፋይ ምስ ተኸሳሲት
በዓልቲ-ቤተይ ወ/ሮ ትዕግስቲ ኣብርሃ ተስፋንኪኤል
ብሕጋዊ መዳይ ተዋሲብና። እንተኾነ ግን ካዚ ሃገር ወጺኣ
ክትምለስ ስለዘይከኣለት፡ ተጸዊዓ ጉዳየይ ናብ ዘመድሽማግለ
ክምርሓለይ ስለዝበሉ፡ ተኸሳሲት ን20/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረቢ። እንተዘይቀሪቢኺ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ ክረአ
ምዃኑ ቤ/ፍ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓረዛ
ወ/ሮ ምስላ ርእሶም ግደ፡ በዓል-ቤተይ ተወልደ ጽገ ተስፉ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ደብረማርያም
ወ/ሮ መርዓቶ ዘርኣቡሩኽ ሃይለሚካኤል፡ በዓል-ቤተይ
ገብረብርሃን ኪዳነ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓዳስ

ኤርትራ

4 ታሕሳስ 2018 - ገጽ 11

መበል 28 ዓመት ቁ.81

ብምኽንያት ሞት ኣዚና እነፍቅሮ ወድና ኤስሮም መሓሪ
ግደ (ሃኒ) ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ሬሳ ኣብ
ምስዳድ ዝተሓባበርኩምና፡ ተቐማጦ ዓዲ እንግሊዝን ሬሳ
ተቐቢልኩም ክሳብ መካነ መቓብር ሓዝሓዝ ዘቃበርኩምናን
ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎን
ብምድዋል ዘጸናናዕኩምናን ኣሕዋትን ፈተውትን ልባዊ
ምስጋናና ብምቕራብ፡ ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና
ከምዝዓጸና ንሕብር።

ብመስዋእቲ ክቡር በዓል-ቤተይ ገዲም ተጋዳላይ ፋኒኤል ተስፋዝጊ
ገብረትንሳኤ (ኣስፋው) ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ
ግዜ ሕማሙ ዝተመላለስኩም፡ ካብ ሱዳን ንሃገሩ ንምምላስ
ዝተሓባበርኩም ኣባላት ሕክምናን፡ ኤምባሲ ሃ/ኤርትራን፡ ኣብ
ኣስመራ መዓርፎ ነፈርቲ ተቐቢልኩም ናብ ገዛ ዘብጻሕኩም፡
የዕሩኽትን መሳርሕቱን፡ ኣብ መንበሪ ቤቱ ምስ ዓረፈ ክሳብ
መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና ብኣካል
ብምምልላስ ሓገዝኩም ዝገለጽኩምልና፡ የዕሩኽቱ ፈተውቲ
ቤተሰብ ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።
በዓልቲ-ቤቱ ወ/ሮ መሰሉ ኣብርሃ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት እነፍቅራ ጓልና ፉሩቱና ገ/ሚካኤል፡ ካብ ኣዲስ ኣበባ
ሬሳ ብምፍናው ዝተሓባበርኩምና፡ ፈተውቱን ቤተሰብን ኣብ
ንዕልቶ ዘቃበርኩሙናን ካብ ወጻኢ ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን
ፈተውትናን ቤተሰብናን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና
ምስጋናና ንገልጽ።
ወለዳ ኣቶ ገ/ሚካኤል ገ/ሂወት ተዓረ
ወ/ሮ ኣለም ጎይትኦም ገ/መድህን

ወላዲቱ ጸጋ ውበት ተድላ
ምስ ሳሙኤል ክብሮም ሚኒሊክ
ኣብኡ መሓሪ ግደ ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ምልክታ ጨረታ
ኮለጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጅን ማይ ነፍሒ፡ ኣብ ቀለብ ተማሃሮ ንዓመተ 2019 ዝውዕል
1.ኣሕምልትን ፍረታትን 2. ስጋ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ስለዝደለየ፡ ግዱሳት ተጫረትቲ
ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም ረቛሒታት
1. ፎቶ ኮፒ ናይ 2017 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ፎቶ ኮፒ ታሴራን የቕርብ።
2. ንመኽበሪ ጨረታ ዝኸውን ዓይነት ቀለብ ንኣሕምልትን ፍረታትን ናቕፋ 200,000
ንስጋ ናቕፋ 200,000 ብቸክ (C.P.O) ኣትሒዞም የቕርቡ።
3. ተጫረትቲ ዘይምለስ 100 ናቕፋ ብምኽፋል ሰነድ ጨረታ ይወስዱ።
4. ጨረታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ንዓሰርተው ሓሙሽተ (15) ተኸታተልቲ መዓልታት
ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ውን
ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
ንተወሳኺ ሓበሬታ፦ ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ብምምጻእ ወይ ብቁጽሪ ስልኪ 08202671
ብምድዋል ምውካስ ይከኣል።
ትካልና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ
እዩ።
ኮለጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጅን ማይ ነፍሒ

ምልክታ
ብምኽንያት ሞት ወላዲትና ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ራእሲ ኪዳነማርያም
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማመን ኣብ
ገዛና ብምምልላስ ዝበጻሕኩምና፡ ድሕሪ ዕረፍታ ድማ ኣብ
መካነ መቓብር ወክድባ ብምኻድ ዘቃበርኩምና፡ ብኣካል ኣብ
ገዛና ብምምጻእ ይኹን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን
ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
ስድራቤት ነፍስሄር ኣቶ ሰለሙን ርእሶም
ምስ ኩሎም ደቆምን
ምሉኣት ስድራቤትን

ብዕረፍቲ ክቡር በዓል-ቤተይ ኣቶ ጸጋይ እስቲፋኖስ
ንጉሰ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ሕማሙ
ዝተመላለስኩምን ኣብ ጎዳጉዲ ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና
ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምናን
ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።
በዓልቲ-ቤቱ ወ/ሮ ሃይከል ተኸስተ
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራቤትን

ክቡር ኣቦና ኣቶ ዘርአያቆብ የውሃንስ ንጉሰ ዝተሰመዓና
መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ሕማሙን ዕረፍቱን
ዝተመላለስኩምናን ዘቃበርኩምናን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብምድዋል ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
በዓልቲ-ቤቱ ወ/ሮ ጽገወይኒ ተስፋጋብር
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት መስዋእቲ ኣዚና እነፍቅሮ ወድና ተጋ/ዳኒኤል
ሉቃስ ተስፋማርያም ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ክሳብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ዘቃበርኩምናን ኣብ
ገዛና ብምምልላስን ካብ ወጻኢ ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንሕብር።
ወላዲቱ ተጋ/ለምለም ሃብተሚካኤል
ደቁን ኣሕዋቱን
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብስም ዛይድ ኪዳነ ገብረስላሴ ዝተመዝገበ ብቁ.ፍ.ዋኒ ASL00039122 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/
ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና ናቕፋ ቁ.ገዛ 220 ዝርከብ ናይ መሽጥን መዐረይን ኣቑሑት ኤለክትሮኒክስ
ትካለይ፡ ንኣቶ ተኽለኣብ ጸጋይ ኣርኣያ ካብ ዕለት 27/11/18 ክሳብ ዕለት 26/01/2020 ኣካርየዮ
ስለዘለኹ፡ ዝቃወም ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ
ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ
እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ዛይድ ኪዳነ ገብረስላሴ
ሕጋዊ ወኪል ሃይለሚካኤል መለስ ገብረገርጊሽ
ወ/ሮ ስለማዊት ደበሳይ ሞሳዝጊ (ሞግዚት) ዝተፈቕደለን ናይ ኤለክትሮኒክስ ንግዳዊ ትካለን፡
“ሙሉጌታ ኤለክትሮኒክስ” (MULUGIETA ELECTRONICS) ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፡
እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ
ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ
ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
ወ/ሮ መብራት ገብሪሂወት ሃይሉን ኣቶ ፍስሃየ በርሀ ረዳን ዝተብሃልና፡ ነቲ ኣብ ኣስመራ ከተማ
ዞባ 3 ምም/07 ጎደና ሀ ዝርከብ ብስምና ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ/ምስክር ወረቐት 101996
መወከሲ ቁጽሪ 101651/101652 ተመዝጊቡ ዝርከብ፡ ኣብ 226.65 ት/ሜትሮ ዝተደኮነ ገዛ ናብ
ኣቶ ጸገዘኣብ ሃይለስላሴ ብሩ ስለዝሽጥናዮ፡ ስም ዋንነት ናብ ስም ዓዳጊ ምትሕልላፍ ክንገብር
ስለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት
ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ
መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ቤት ጽሕፈት
ሃገራዊ ካዳስተርን የቕርብ። እንተዘይኣቕሪቡ ግን ዝቃወም ከምዘየሎ ተቖጺሩ፡ ስም ምትሕልላፍ
ክንፍጽም ምዃንና ብትሕትና ንሕብር።
ወ/ሮ መብራት ገ/ሂወት
ኣቶ ፍስሃየ በርሀ ረዳ

ምልክታ ጨረታ
ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ማይ ነፍሒ ኣብ ቀለብ ተማሃሮ ንዓመተ 2019 ዝውዕል 1. ኣሕምልትን
ፍረታትን 2. ስጋ፡ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ስለዝደለየ፡ ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም ረቛሒታት
1. ፎቶ ኮፒ ናይ 2017 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ፎቶ ኮፒ ታሴራን የቕርብ።
2. ንመኽበሪ ጨረታ ዝኸውን ዓይነት ቀለብ ንኣሕምልትን ፍረታትን ናቕፋ 200,000
ንስጋ ናቕፋ 200,000 ብቸክ (C.P.O) ኣትሒዞም የቕርቡ።
3. ተጫረትቲ ዘይምለስ 100 ናቕፋ ብምኽፋል ሰነድ ጨረታ ይወስዱ።
4. ጨረታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ንዓሰርተው ሓሙሽተ (15) ተኸታተልቲ መዓልታት
ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ውን
ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
ንተወሳኺ ሓበሬታ፦ ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ብምምጻእ ወይ ብቁጽሪ ስልኪ 08202671
ብምድዋል ምውካስ ይከኣል።
ትካልና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ
ዝተሓለወ እዩ።
ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ማይ ነፍሒ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.81

ፕረዚደንት ናይጀርያ፡ “ኣለኹ ኣይሞትኩን” ይብል

ተስፋኣለም የማነ

“ዓለም ኣብ ቀራና መገዲ’ያ
ዘላ” ሊቃውንቲ
ዓለምና ኣብዚ እዋን ኣጋጢሙዋ
ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ፡ ኣብ ታሪኽ ወዲሰብ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዘሎ፡
ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ተመራመርቲ
ኣጠንቂቖም። ንሳቶም ነዚ መጠንቀቕታ
ዘስምዑ፡ ብዛዕባ’ቲ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ
ጉዳይ ንምዝታይን ንምብድሁ ኣቐዲሙ
ዝተኣተወ መብጽዓታት ንምሕዳስን፡
ወከልቲ ዝተፈላለያ ሃገራት፡ ውድባት፡
ተመራመርትን ካልኦትን ኣብ ከተማ
ካቶዊስ - ፖላንድ ኣብ ዝተጋብኡሉ
እዋን’ዩ።
እቶም ተመራመርቲ ኣብ መኽፈቲ
ናይቲ ዋዕላ፡ “ዓለም ሎሚ ኣብ ቀራና
መገዲ’ያ ዘላ፣ ከነድሕና እንተ ዘይክኢልና
ክትዓኑ’ያ። ስልጣነታት ወዲ-ሰብ ነበረያነበረ ዚዀነሉ፡ ዝበዝሐ ባህርያዊ ፍጥረት
ዓለምና’ውን ዝጸንተሉ ግዜ ቀረባ’ዩ ዘሎ፡
” ድሕሪ ምባል፡ ነዚ ሓደጋ’ዚ ንምምካት
ሃገራት ወሳኒ ስጕምቲ ክወስዳ ኣምሪሮም
ጸዊዖም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረዝ ብወገኑ ኣብ
መኽፈቲ ናይቲ ዋዕላ ኣብ ዘስመዖ
መግለጺ፡ “ክሊማዊ ለውጢ ድሮ

ንብዙሓት ሃገራት ናይ ሞትን ህይወትን
ጉዳይ ኰይኑወን ኣሎ፡” ድሕሪ ምባል፡
ብዙሓት ካብ’ተን ቀንዲ ጠንቂ ክሊማዊ
ለውጢ ዓለምና ዝዀና ዘለዋ ዓበይቲ
ሃገራት፡ ነዚ ለውጢ’ዚ ንምግታእ
ዝኣተዋኦ መብጽዓታት ካብ ምትግባር ገና
የዕጠይጥያ ከም ዘለዋ ወቒሱ። እቲ ዋዕላ፡
ድሕሪ’ቲ ብ2015 ኣብ ከተማ ፓሪስ
ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ኣህጉራዊ ዋዕላ
እቲ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎን፡ ኣገደስቲ
ውሳነታት ክሓልፈሉ ትጽቢት ዝገበረሉን
ከም ዝዀነ፡ ክኢላታት ገሊጾም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ዓለማዊ ባንክ
ነተን ክሊማዊ ለውጢ ንምግጣም ተባዕ
ተበግሶ ዝወስዳ ሃገራት ንምሕጋዝ፡ ኣብ
ዝቕጽል ሓሙሽተ ዓመት 200 ቢልዮን
ዶላር ምወላ ክገብር ምዃኑ ኣብቲ ዋዕላ
ቃል ኣትዩ።
መንግስታት ዓለም ኣብ ዋዕላ ፓሪስ
ዝተሰማምዑሉ ቀንዲ ነጥቢ፡ ናህሪ ሙቐት
ዓለምና ኣብ 1.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ
ንምድራቱ፡ ሃገራት ናብ ህዋ ዝተፍኣኦ
መጠን በከልቲ ጋዛት ብ45% ክንክያኦ
ዝብል እዩ።

ቻይና፡ ንገፋሕፋሕ ውራያት

መንግስቲ ቻይና፡ ኣብ ሃገሩ ዝግበር
ዘሎ ድግሳትን ጽምብላትን መርዓ ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናተጋፍሐን ምዕራባዊ
ባህሊ እናተላበሰን ይመጽእ ብምህላዉ ስለ
ዘሻቐሎ፡ ዝዀነ ቻይናዊ ዜጋ ስነ-ስርዓት
መርዓኡ ብውሑድ ወጻኢታትን ቀሊል
ኣገባባትን ንኸካይድ ዘገድድ መምርሒ
የዳሉ ከም ዘሎ ገሊጹ።
ሚኒስትሪ ሲቪላዊ ጉዳያት’ታ ሃገር ኣብዚ
ሰሙን’ዚ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ ኣብዚ
እዋን ኣብ ቻይና ዝርአ ዘሎ ጽምብላት
መርዓ - ወጻኢታቱ ኣዝዩ ብዙሕ፡ ኣገባባቱ
ድማ ካብ ባህልን ልምድን ቻይናውያን
እናረሓቐ ዝኸይድ ከም ዝዀነ ድሕሪ
ምግላጽ፡ እቲ ዝዳሎ ዘሎ መምርሒ
ኣብ ስራሕ ክውዕል ምስ ጀመረ፡ ናይ
ሃብታማት ይኹን ናይ ድኻታት መርዓ
ብዘየገድስ፡ ሓደ ፍሉጥ ዝዀነ መጠን
ወጻኢታትን ወግዕን ክህሉዎ ምዃኑ
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ፍረ
ፋርማሲ
ፍረ ኣውሊዕ
ኣውሊዕ

ሓቢሩ። ኣብ እዋን መርዓ ብክልተኦም
መጻምድትን ስድራቤቶምን ዝወሃብ
ህያባት’ውን ገደብ ክህሉዎ ምዃኑ ወሲኹ
ኣመልኪቱ። እቲ መምርሒ፡ ጽምብላት
መርዓ ንማሕበርነታዊ ክብሪታትን ንያታዊ
ባህሊ ቻይናውያንን ብሓደ ኣጣሚሩ ከም
ዝኸይድ ዝገብር ምዃኑ፡ ሺንሁዋ ንሰብመዚ’ቲ ሚኒስትሪ ብምጥቃስ ጸብጺቡ።
ኣብ ቻይና ሃብታማት፡ ውሩያት
ሰባትን ካልኦትን ደረጃ ክብሮም ንምርኣይ
ዝገብሩዎ ደረቱ ዝሓለፎ ውራያት
መርዓ፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ ማእከላይን
ታሕተዋይን ደረጃ መነባብሮ ዝርከቡ
ሚልዮናት ቻይናውያን ዘይቅዱስ ቅንኢ
ኣሕዲሩ ኣብ ዘይተደልየ ቁጠባዊ ጸገም
ይሸመም ከም ዘሎን፡ ዴሳዊ መንግስቲ
ካብ ቻይና ድኽነት ከጥፍእ ንዘካይዶ
ዘሎ ቃልሲ ብኣሉታ ይጸልዎ ምህላዉን፡
ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ።
ዕለት
4/12/2018
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ብጥዕናዊ ምኽንያት እናሻዕ ናብ ወጻኢ
ሃገር ክመላለስ ዝጸንሐ መራሒ ናይጀርያ
ፕረዚደንት ሙሓማዱ ቡሓሪ፡ ነቲ “ሞይቱ’ዩ
ኣብ ስልጣን የለን፡” እናተባህለ ብብዙሓት
ወገናት ዝናፈሰሉ ዘሎ ወረ “ሓሶት” ክብል
ምላሽ ሂቡሉ።
እቲ ወዲ 76 ዓመት ፕረዚደንት ዝሓለፈ
ሰንበት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ነቶም ንኩነታት
ጥዕናኡ እናመዝመዙ “ሞይቱ’ዩ” ኢሎም
ብማሕበራዊ ሜድያታት ናይ ሓሶት ወረ
ዝነዝሑ ዘለዉ ወገናት፡ “ሃይማኖት ዘይብሎም
ደናቁር’ዮም” ክብል ገሊጹዎም። ንሱ ወሲኹ፡
“ገለ ሰባት፡ ‘ቡሓሪ ሞይቱ’ዩ፣ ህዝቢ መታን
ከይስንብድ ተባሂሉ፡ ቅምጥ ኢሉ ንዕኡ
ዝመስል ጀብሪል ዝበሃል ሰብ ካብ ሱዳን
መጺኡ እዩ ንናይጀርያ ዝመርሕ ዘሎ፡’ ዝብል
ሓበሬታ ብማሕበራዊ ሜድያታት እናዘርግሑ
ንብዙሓት ናይጀርያውያን ኣብ ሻቕሎትን
ምጥርጣርን የእትዮሞም ኣለዉ፡” ድሕሪ
ምባል፡ እዚ ብፍጹም ሓሶት ምዃኑን እቲ
ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ንሱ ባዕሉ ከም
ዝዀነን ኣረዲኡ። ኣስዒቡ ድማ፡ “ሓሚመ ኣብ
ዝነበርኩሉ እዋን፡ ብዙሓት ሰባት ክመውት
ይጽልዩ ኔሮም - ገለ ካብኦም ምክትል

ፕረዚደንት ዝበጽሑ
እዮም፡”
ብምባል
ናብ ፖለቲከኛታት’ታ
ሃገር ዘነጻጸረ ወቐሳ
ኣስሚዑ።
ብመሰረት ኣጃንስ
ፍራንስ ፕረስ፡ እቲ
“ሞይቱ” ዝብል ወረ
ዝሓለፈ ዓመት’ዩ ኣብ
መርበባት ሓበሬታ
ፈይስቡክ፡ ትዊተርን ዩትዩብን ክዝርጋሕ
ጀሚሩ። ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝዀኑ ሰባት
ድማ ተኸታቲሎሞ። ብፍላይ ንናማዲ ካኑ
ዝተባህለ መራሒ ናይ’ቶም ንዞባ ቢያፍራ
ካብ ናይጀርያ ክንጽሉ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት፡
ቡሓሪ ብየማናይ ኢዱ እናዓየየ፡ ሓደ ቅምጥ
ኢሉ ንዕኡ ዝመስል ሰብኣይ ድማ ኣብ ቤተመንግስቲ ብጸጋማይ ኢዱ እናሰርሐ እንከሎ
ዘርኢ ክልተ ኣሳእል ኣብቲ መርበባት ሓበሬታ
ብምልጣፍ፡ “በሉ ርኣዩ እቲ ዝበልናኩም ፕረዚደንት ቡሓሪ ዓኼሎ ድዩ? እዚ ዝመርሓና
ዘሎ ሰብኣይ ካልእ’ዩ!” ዝብል ጽሑፍ ለጢፉ
ኣብ ብዙሓት ናይጀርያውያን ሻቕሎት

ከም ዝፈጠረ’ዩ ዝግለጽ። ፕረዚደንት ነበር
ጉድላክ ጆናታን’ውን ኣብቲ ጉዳይ ላዕለዋይ
ኢድ ከም ዘለዎ’ዩ ዝኽሰስ። ክኢላታት ከም
ዝብሉዎ፡ እቶም ነቲ ወረ ዝዘርግሑ ወገናት፡
ካብታ ብ1997 ዝፈረየት ‘Face/Off’
ዘርእስታ ፊልም ተበጊሶም’ዮም ንገጽ ቡሓሪ
ብሓገዝ ኮምፕዩተር ኣብ ኣካላት ናይ ካልእ
ሰብ ኣልጊቦም ነቲ ድራማ ፈጢሮሞ።
ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ
ምርጫ ሃገሩ ደጊሙ ክወዳደር ምዃኑ
ዝገልጽ ፕረዚደንት ቡሓሪ፡ ኣብ ኣህጉራዊ
ዋዕላ ክሊማዊ ለውጢ ንምስታፍ ፖላንድ ኣብ
ዝኣተወሉ እዋን’ዩ ብዛዕባ’ዚ ብጋዜጠኛታት
ሕቶ ምስ ቀረበሉ መብርሂ ሂቡ።

ሕብረት ኣፍሪቃ ንብሩንዲ የጠንቅቕ
መንግስቲ ብሩንዲ፡ ትእዛዝ ኣህጉራዊ
ቤት-ፍርዲ ንምኽባር ክብል ፕረዚደንት’ታ
ሃገር ንዝበነረ ፔረ ቡዮያን ካልኦት 16
ሰበ-ስልጣን ነበርን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስ
ዘእትዎም፡ እቲ ኣብታ ሃገር ሰላም ንምስፋን
ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪታት ክቑጸ ምዃኑ
ሕብረት ኣፍሪቃ ኣጠንቂቑ።
እቲ ሕብረት ነዚ መተንቀቕታ’ዚ
ዘመሓላልፍ ዘሎ፡ እቲ ፕረዚደንት-ነበርን
ብጾቱን ኣብ ቅትለት ናይቲ ካብ ዓሌት
ሁቱ ዝነበረን ብ1993 ዝተቐንጸለን ቦኽሪ
መራሒ ብሩንዲ መልቻር ንዳዳየ ኢድ
ኣለዎም ተባሂሎም፡ ንምቕያዶም ትእዛዝ
ኣብ ዝተመሓላለፈሉ እዋን እዩ። ብሰራዊት
ተሓጊዙ ንኽልተ እዋን በትረ ስልጣን
ጨቢጡ ዝነበረ ፔረ ቡዮያ፡ እቲ ኣብ
ስልጣን ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ ኣሕሊፉዎ
ዘሎ ናይ ምቕያድ ትእዛዝ፡ ኣብታ ሃገር
ዓሌታዊ ምግምማዕ ንምፍጣርን ኣቓልቦ
ህዝቢ ካብቲ ዘሎ ቅልውላው ናብ ካልእ
ንምጥምዛዝን ዝዓለመ ፖለቲካዊ ውዲት
ምዃኑ ወቒሱ። እዚ ከኣ ነቲ ብሰንኪ

ቅትለት ናይ’ቲ መራሒ ኣብታ ሃገር
ዝሰዓበ ምፍሳስ ደም ደው ንምባል፡ ቅድሚ
18 ዓመት ኣብ ኣሩሻ ዝተኸተመ ታሪኻዊ
ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ከውድቖ ምዃኑ
ኣጠንቂቑ።
ድሕሪ ቅትለት ናይቲ ፕረዚደንት፡ ኣብታ
ሃገር ኣብ መንጎ ዓብለልቲ ሁቱን ውሑዳን
ዝዀኑ ቱትሲን ን12 ዓመት ብዝቐጸለ
ግጭት፡ ልዕሊ 300 ሽሕ ዜጋታት’ታ ሃገር
ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ሰነዳት የመልክቱ።
ኣብ 2015 ፕረዚደንት ንኩሪንዚዛ ንሳልሳይ
ግዚኡ ተወዳዲሩ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብታ

ሃገር ብዝሰዓበ ዕግርግር’ውን፡ ኣማኢት
ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ካልኦት 400 ሽሕ
ድማ ናብ ጐረባብቲ ሃገራት ክሃድሙ
ተገዲዶም - ብመሰረት ጸብጻባት።
ኣብ ምብቃዕ ኲናት ሓድሕድን
ዝተኻየደ ዘተ-ሰላምን’ታ ሃገር ላዕለዋይ
ኢድ ከም ዝነበሮ ዝንገረሉ ፔረ ቡዮያ፡
ኣብ ምርጫ 2005 በቲ መራሒ ዕጡቓት
ሁቱ ዝነበረ ፒየረ ንኩሪንዚዛ ተሳዒሩ ካብ
ስልጣኑ ከም ዝተኣልየ ይነገረሉ። ኣብዚ
እዋን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ
ማሊ ኮይኑ ይዓዪ ኣሎ።

ኣመሪካ ንላዕለዋይ ኣዛዚ ጣሊባን ቀቲላ
ነፈርቲ ውግእ ኣመሪካ ብቐዳም
ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘካየዳኦ ደብዳብ፡
ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት
ጣሊባን ከም ዝቐተላ፡ ሰብ-መዚ’ታ ሃገር
ሓቢሮም።
እቲ ሙላህ ዓብዱል ማናን ኣክሁድ

ዝተባህለ ኣባል ጣሊባን፡ ኣብ ዞባ
ሀልማድ ኣመሓዳርን ኣዛዚ ሰራዊትን
ዝነበረ ኮይኑ፡ ኣብቲ ዕለት ኣብ ጐደና
ከተማ ናውዛድ እናተዛወረ እንከሎ
ከም ዝተቐትለ፡ ቢ.ቢ.ሲ ንሰብ-መዚ’ታ
ሃገር ብምጥቃስ ኣመልኪቱ። ጣሊባን
ድሒሩ ኣብ ዝዘርግሖ
ሓበሬታ፡ ሞት ናይቲ
ኣዛዚ ነቲ ውድብ ዓቢ
ክሳራ ምዃኑ ድሕሪ
ምግላጽ፡ እቲ ቅትለት፡
ንኣፍጋኒስታን
ዳግም
ንምቁጽጻር ካብ ዘካይዶ
ዘሎ
ቃልሲ
ከም
ዘየሰናኽሎ
ሓቢሩ።
ሚኒስትሪ
ውሽጣዊ

ጎደና
ጎደና
ጎደና ዓዲ
ዓዲ ኣበይቶ
ኣበይቶ ቁ.43፡
ቁ.43፡ ልዕሊ
ልዕሊ ሆስፒታል
ሆስፒታል ብርሃን
ብርሃን ዓይኒ
ዓይኒ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ቁ.ቴሌፎን 127565

ቁ.ቴሌፎን 127565

ጉዳያት ኣፍጋኒስታን ግን፡ ሞት ናይቲ
ላዕለዋይ ሓላፊ ጣሊባን፡ ነቶም ኣብ
ደቡባዊ ክፋል ኣፍጋኒስታን ዝንቀሳቐሱ
ኣባላቱ ኣመና ኣሰንቢዱዎምን፡ ሞራሎም
ባይታ ኣዝቢጡዎን ምህላዉ ዘመልክት
መግለጺ ኣውጺኡ።
ጣሊባን፡ ጉዳይ ኣፍጋኒስታን ብሰለማዊ
መገዲ ንምፍታሕ ብዝቐረበሉ ጻውዒት
መሰረት፡ ዝሓለፈ ወርሒ ወኪላቱ ናብ
ሩስያ’ኳ እንተ ለኣኸ፡ ምስ መንግስቲ
ኣፍጋኒስታን ብኣካል ንምዝታይ ግን
ዛጊት ፍቓደኛ ኣይኰነን ዘሎ። እቲ
ዕጡቕ ሓይሊ፡ 15 ሚልዮን ኣፍጋናውያን
ዝነብሩሉ ሰፊሕ ከባቢታት ኣፍጋኒስታን
ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ኣእትዩ ከም ዘሎ
ጸብጻባት ይጠቕሱ።
ቁ.ስልኪ
163485
163485

