መበል 27 ዓመት ቁ.80				
ገጽ 3

ዝምድና መጻምዲ ዘበርኹ ሞያዊ
ምኽሪታት

ገጽ 5

ርዝነት ትርጉም ቃላት ገድሊ

ሰሉስ 5 ሕዳር 2017 		

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 6

ጽሕፍቶ

ገጽ 7

ኣገዳስነትን ኣሰራርሓን ካዳስትራዊ
ምዝገባ ...

ገጽ 9

ሰምበል ናይ ኣስታት 7 ደቂቅ
ፍልልይ ኣንጺፋ

ላዕለዋይ ልኡኽ ህግደፍ፡ ኣብ ዋዕላ “ዘተ ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ምስ
ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዓለም” ተሳቲፉ
ብሓላፊ ቊጠባዊ ጉዳያት ኣቶ ሓጐስ
ገብረሂወት ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ
ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን፡ ካብ
30 ሕዳር ክሳብ 3 ታሕሳስ 2017 ኣብ
ቤይጂን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ "ዘተ ዴሳዊ
ሰልፊ ቻይና ምስ ፖለቲካዊ ሰልፍታት
ዓለም" ተሳቲፉ።
ኣብ’ዚ "ሓላፍነት ፖለቲካዊ ሰልፊታት፡
ኣብ ሓባራዊ ስራሕ ንምህናጽ ሓባራዊ
መጻኢ ወዲ-ሰብን ዝሓሸት ዓለምን"
ብዝብል ቴማ ብዴሳዊ ሰልፊ ቻይና
ዝተወደበ ኣህጉራዊ ዋዕላ፡ ካብ 120
ሃገራት ዝመጹን ን300 ፖለቲካዊ
ሰልፊታት ዝወከሉን ልዕሊ 600 መራሕቲ
ሰልፊታት ዓለምን ወከልቲን ተሳቲፎም።
ሓላፊ ቊጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ
ኣቶ ሓጐስ ገብረሂወት፡ “ተመኲሮን
ፖሊሲን ኤርትራ ኣንጻር ብልሽውና”
ብዝብል ኣርእስቲ ንተጋባእቲ ኣብ ዘቕረቦ
ሰፊሕ መግለጺ፡ ብልሽውና ንመሓውራት
መንግስታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ዘልምስ
ኣዝዩ ሓደገኛ ‘ሕማም'ን ንፖለቲካዊ
ሰልፊታት ካብ ህዝቦም ካብ ዝንጽልዎም
ቀንዲ ረቛሒታትን ምዃኑ ድሕሪ ምብራህ፡
ብልሽውና ብዙሕ መልክዓት ለቢሱ
ብሰላሕታ ከምዘስፋሕፍሕ ኣገንዚቡ።
ብልሽውና
ንሃገራዊ
መንፈስን
ናይ ምስራሕ ዓቕሚን መንግስታት
ከምዘዳኽም፡ ብብልሽውና ዝተጠቕዐ
መንግስቲ ድማ ህዝባዊ እምነት ስለዘጥፍእ፡

እቶም ዝበለጹ ፖሊሲታቱ ከተግብር'ውን
ከምዘጸግሞ ዝገለጸ ኣቶ ሓጐስ፡ ብልሽውና
ጠንቂ ናይቶም ኣህጉራዊ መልክዓትን
ብድሆታትን ዘለዎም፡ ከም ዘይሕጋዊ
ምትሕልላፍ ገንዘብን ዘይሕጋዊ ምስግጋር
ደቂ-ሰባትን ዝኣመሰሉ ንጥፈታትን
ገበናትን ከምዝኸውን ብሰፊሑ ኣብሪሁ።
ቃልሲ ኣንጻር ብልሽውና፡ ገና ከይሳዕረረ
እንከሎ ንምክልኻሉ ካብ ዝካየድ ቃልሲን
ትዅረትን ከምዝጅምርን ዝበለጸ ውጽኢት
ከምዝርከቦን ጠቒሱ ድማ፡ ህግደፍን
መንግስቲ ኤርትራን - መብጽዓ ናይ'ቶም
ህይወቶም ከፊሎም ንህዝቢ ኤርትራ

ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን - 3
ታሕሳስ፡ “ንርእሰ ምኽኣል ስንኩላን፡
ብኮማዊ ደገፍ ነሐይል” ብዝብል ቴማ፡
ብደረጃ ሃገር ብ2 ታሕሳስ ኣብ ከተማ
ኣስመራ - ኣዳራሽ ኮማዊ ማእከል
ኣኽርያ ብድምቀት ተዘኪራ።
ኣብ’ቲ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን
ግንባርን ዝተረኽቡሉ ስነ-ስርዓት፡ ሚኒስተር
ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል
ገብረኣብ፡ ስንክልና - ንዝኾነ ሰብ ኣብ
ዝኾነ እዋን ብዝተፈላለዩ ጠንቅታት
ከጋጥም ዝኽእል ተርእዮ ምዃኑ ጠቒሳ፡
መንግስቲ ኤርትራ ንስንኩላን ምዕሩይ
ባይታን ዕድላትን ንምጥጣሕ ኣብ ዘካይዶ
ጻዕርታት፡ ተሳትፎ መላእ ሕብረተ-ሰብ
ከም ዓንዲ ማእከሉ ብምግባር ይሰርሕ
ከምዘሎን ዘተባብዕ ውጽኢት ይህብ
ምህላዉን ገሊጻ።
ጉዳይ ስንኩላን፡ ጉዳይ ህዝቢ
ምዃኑ ምስ እንግንዘብ፡ ኣብ ፍቕርን

ሓልዮትን ዝተመርኰሰ ኣድማዕን ነባሪን
ውጽኢት ክርከብ ዘሎ ተኽእሎ ርሒብ
ምዃኑ ዝጠቐሰት ሚኒስተር ልኡል፡
ምስ ግዜ ዝያዳ ክሕይልን ኣድማዒ
መደባት ክትግበርን ምእንቲ፡ ውህደት
ኩሎም ኣካላትን ሕብረተሰብን ክዓዝዝ
ኣዘኻኺራ።
ንኣወሃሃዲት ትካላት ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወኪሉ ቃል ዘስመዐ
ዶክተር ፔረ ንጎም ድማ፡ መንግስቲ
ኤርትራ፡ ስንኩላን ኣፍረይቲ ዜጋታት
ኮይኖም ርእሶም ንክኽእሉ ንዝገብሮ
ጻዕርታት ብምምጓስ፡ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ጐድኑ ደው ከምዝብል
ሓቢሩ።
እቲ ስነ-ስርዓት፡ ተመሃሮ ኣብያተትምህርቲ ጽሙማን፡ ዓይነ-ስዉራንን
ውሁድ ትምህርትን ብዘቕረብዎ
ባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናድኦታት
ማዕሪጉ ነይሩ።

ናጽነት ዘምጽኡን ልኡላውነት ዘውሓሱን
ጀጋኑ ንኸይጠልሙ፡ ንዝሓለፉ 26 ናይ
ናጽነት ዓመታት ንብልሽውና ብኹሉ
መልክዓቱን ኣብ ኩሉ ደረጃታቱን
ክቃለስዎ ምጽንሖም ኣነጺሩ።
መንግስቲ ኤርትራ ብዝኽተሎ ፖሊሲ
"ዜሮ ተጻዋርነት ንብልሽውና"፡ ቅርጡው፡
ጽሩይን ብቑዕን ትካላትን ሰራሕተኛታትን
ብምህናጽ፡ ኣድማዒ ጐስጓሳት ብምክያድ፡
ንጹር ሕግታት ንግድ ብምትእትታው፡
ጽኑዕ ማላዊ ተሓታትነት ዘለዎ ትካላት
ብምህናጽ፡ ከምኡ’ውን ንዕኡ ዝበቅዕ
ፍሉይ ኣካላት ብምቛም፡ ብልሽውና

ብኣግኡ ንምክልኻልን ምስ ተጋህደ
ሕጋዊ ስጕምቲ ንምውሳድን ዘኽእል
ሕጋዊ ባይታ ኣንጺፉ ይሰርሕ ምህላዉ
ዝሓበረ ኣቶ ሓጐስ፡ ብልሽውና ብባህሊ
ህዝቢ ኤርትራን ኣብ እዋን ሓርነታዊ
ቃልሲ ዝተዀስኰሰ ክብሪታትን'ውን
ውጉዝን ዘይቅቡልን ብምዃኑ፡ ነዚ ባህሊን
ክብሪታትን ንምዕቃብን ንምዅስኳስን
ሰፊሕ ናይ ንቕሓት ዘመተታት
ከምዝካየድ ገሊጹ።
ብዘይካ'ዚ፡ ኣቶ ሓጐስ፡ ምስ ዝተፈላለዩ
ሰበ-ስልጣን ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ብምርኻብ፡
ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታት

ህግደፍን ዴሳዊ ሰልፊ ቻይናን፡ ቊጠባዊ
ምትሕግጋዝ
ኤርትራን
ቻይናን፡
ከምኡ'ውን ዞባዊ ጉዳያት ተመያዪጡ።
በዚ መሰረት፡ ምስ ምክትል ሚኒስተር
ክፍሊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ቻይና ሹ
ልዩፒንግ ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡ ህግደፍን
ዴሳዊ ሰልፊ ቻይናን ተመሳሳሊ ታሪኽን
ክብሪታትን ከምዝውንኑ ብምጥቃስ፡
ነቲ ኣብ መንጎ ህግደፍን ዴሳዊ ሰልፊ
ቻይናን ክልቲኡ መንግስታትን ዘሎ
ስትራተጅያዊ ዝምድናታትን ኩሉ
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን
ብድምቀት ተዘኪራ

ስ/ናዝሬት በይን

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ዝወደቦ ስልጠና ተዛዚሙ
ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር
ኤርትራ፡ ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ዓቕሚ
ሰቡ ብምምዕባል ብቕዓት ኣፈጻጽማ ኦዲት
ንምሕያል ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት፡ ኣብ
ጽፈት ኣተገባብራ ኦዲት ኣተኲሩ ዝወደቦን

ንሽድሽተ ኣዋርሕ ዝቐጸለን ስልጠና፡ ብ1
ታሕሳስ ተዛዚሙ።
ኣብ’ዚ ብምትሕብባር ማሕበር ላዕለዎት
ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ
ዝኾና ሃገራት ኣፍሪቃ (AFROSAI-E

PA)ን ፕሮግራም ልምዓት ውድብ
ሕቡራት ሃገራትን ዝተኻየደ ስልጠና፡
20 ኤርትራውያንን 2 ናሚብያውያንን
ሞያውያን ኦዲት ተሳቲፎም።
እዚ ኣብ ሰለስተ ገጻት - ማለት

መሰረታዊ ትግባረ ኦዲት፡ ትግባረ ኦዲት
ቅድመ-መጽናዕቲን ትግባረ ኦዲት ቀንዲ
መጽናዕትን ተኸፋፊሉ ዝተዋህበ ስልጠና፡
ብግብሪ እውን ዝተሰነየ እዩ ነይሩ። ቀዳማይ
ገጽ ኣብ ወርሒ ግንቦት፡ ካልኣይ ገጽ ኣብ

ስ/ሳሙኤል የውሃንስ

ወርሒ ሓምለ፡ እቲ ሳልሳይን መዛዘሚን
ድማ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2017 እዩ
ተዋሂቡ።
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት፡ ጠቕላሊ ኦዲተር ኣቶ
ገረዝጊሄር ገብረመድህን፡ ብሉጽን ጽፈት
ዘለዎን ኣገባባት ኦዲት ንምርግጋጽ፡ ኣብ
ምምዕባል ዓቕሚ ኣባላትን ምትእትታው
ዘበናዊ ቴክኖሎጂን ወፍሪ ይግበር ከምዘሎ
ኣረዲኡ።
ካብ ኣሰልጠንቲ ሚስተር ጆሽዋ ኣሲምወ፡
’ ኤርትራ ንጥፍቲ ኣባል ማሕበር ላዕለዎት
ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ
- ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና ብምጥቃስ፡
እቲ ስልጠና ኣብ ምድንፋዕ ሽርክነታዊ
ምትሕግጋዝን ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ከምዘለዎ ሓቢሩ።
እቲ ስልጠና፡ ካብ ማሕበር ላዕለዎት
ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ
ዝኾና ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ከምኡ’ውን ካብ
ኬንያ፡ ኡጋንዳን ቦትስዋናን ብዝመጹ
ክኢላታት’ዩ ተዋሂቡ።

ሓጋዝ - ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያት ዋዕላ ኣቃኒዓ
ኣብ ዞባ ዓንሰባ - ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ብ27
ሕዳር ዋዕላ ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያት
ተቓኒዑ - 21 ዝኣባላታ ሓዳስ ሽማግለ
ኣዕሩኽ መንእሰያት ተመሪጻ።
ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓጋዝ
ወይዘሮ ኣምና ሓጂ ዑስማን፡ ንቕሓትን
ዓቕሚታትን መንእሰያት ንምብራኽ
ጻዕርታት ክካየድ ምጽንሑ ጠቒሳ፡ ነዚ

ንምድንፋዕ፡ ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያት
ግቡእ ተራኣ ክትጻወት ኣዘኻኺራ።
ኣደ-መንበር
ሽማግለ
ኣዕሩኽ
መንእሰያት ወይዘሮ መካ ዑመር ኣብ
ዘቕረበቶ ናይ ክልተ ዓመታት ጸብጻብ፡
ኣብ መንእሰያት ዝቐንዐ መደባት
ክዕመም’ኳ እንተተኻእለ፡ ሃጓፋትን
ድኽመታትን ከምዝጸንሖ ብምሕባር፡

ኣብ መጻኢ ብዝሓየለን ዝተወደበን ክዕየ
ምዃኑ ገሊጻ።
ተሳተፍቲ፡ እቲ ዕማማት፡ ኣንፈት
ዘትሕዝን ንቑሕ ውዳበ መንእሰያት
ዘውሕስን ኮይኑ ከምዝረኸብዎ ብምሕባር፡
ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያት ዝያዳ

ክትነጥፍ፡ ተዳኺሙ ዘሎ ስፖርታዊ
ውድድራት ዝበራበራሉ መዳይ ክፍጠር፡
መንእሰያት ሞያን ፍልጠትን ዝዓጥቁሉ
ማእከል ክዋደድ ዝብሉ ርእይቶታትን
ለበዋታትን ኣቕሪቦም።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ

ኣዛዚ በረኸት፡ መንእሰያት’ቲ ንኡስ ዞባ
ጸጋታት ከባቢኦም ብምልላይ ክጥቀሙሉን
ምስ ካልኦት ኣብነታውያን ንኡሳን ዞባታት
ተመኲሮታት ክለዋወጡን ከምኡ’ውን
ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያት ንጥፈታታ
ከተሐይል ኣዘኻኺሩ።

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ላዕለዋይ ልኡኽ ህግደፍ...
መዳያዊ ምትሕግጋዝን፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናዓሞቘን እናሓየለን ይኸይድ ምህላዉ
ገሊጹ።
ሚስ ሹ ልዩፒንግ ብወገና፡ ቻይና
ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከተሐይሎ
ከምእትደሊ ብምሕባር፡ ቻይና ንዞባዊ
ሰላምን ምርግጋእን፡ ምስ ኤርትራ ሓቢራ
ክትሰርሕ ቅርብቲ ምዃና ብምግላጽ፡ ኣብ
መንጎ ዴሳዊ ሰልፊ ቻይናን ህግደፍን
ድልዱል ዝምድና ክህሉ ከምእትጽዕር

ኣረዲኣ።
ዋና ጸሓፊ ማእከላይ ሽማግለ ዴሳዊ
ሰልፊ ቻይና - ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ
ንተጋባእቲ ኣብ ዘስመዖ መኽፈቲ መደረ፡
ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዓለም፡ ንምህናጽ
ሓባራዊ መጻኢ ወዲሰብን ዝሓሸት ዓለምን፡
ውሁድ ጻዕሪ ከካይዱ ብምጽዋዕ፡ ሃገሩ
ንኣህጉራዊ ሰላም፡ ርግኣትን ብልጽግናን
እትጻወቶ ተራን እትገብሮ ኣበርክቶን
ከምእተደንፍዖ ኣረጋጊጹ።

\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
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
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ተራ-እምኒ - ቀረብ ማይ እፎይታ ፈጢሩ
ነበርቲ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ምምሕዳር ከባቢ ተራ-እምኒ፡ ከቢድ ጾር
ኮይንዎም ዝጸንሐ ሽግር ጽሩይ ዝስተ
ማይ ፍታሕ ምርካቡ፡ ኣብ ምምሕያሽ
መነባብሮኦም ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብር
ከምዘሎ ገሊጾም።
ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዝተተግበረ
ፕሮጀክት፡ 11 መዐደሊ ማይ ነቑጣታት
ንህዝቢ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ
ከምዝርከብ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ
የውሃንስ ብርሃነ፡ ፕሮጀክት ጽሩይ
ዝስተ ማይ፡ ትካላት ትምህርቲን ጥዕናን፡
መስመር መጓዓዝያን ኣገልግሎት
ጸዓት ኤለትሪክን ተዋዱዱ፡ ህዝቢ
ጽቡቕ ኣገልግሎት ይረክብ ከምዘሎ፡
ኣብ ከባቢኡ ዝሰላሰል ዘሎ ዓበይቲ
ፕሮጀክትታት ልምዓት ንምዕዋት ድማ፡
እጃሙ የበርክት ምህላዉ ኣረዲኡ።
ንግዳዊ ንጥፈታት እውን እናማዕበለ
ምምጽኡ ዝሓበረ ኣካያዲ ስራሕ’ቲ
ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ እዮብ ወልደኪሮስ፡
ምስ ምስፋሕ ወሃብቲ ኣገልግሎት
ትካላት፡ ቊጽሪ ነበርቲ ይስስን ከምዘሎ
ገሊጹ።

ንዓድታት ጒላ፡ ተራ-እምኒን
ታኺታን እትጥርንፍ ምምሕዳር ከባቢ

ተራ-እምኒ፡
ልዕሊ 1300 ስድራቤታት ኣለዋኣ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
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መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ዶክተራት
Sport Highlights
ኖሪት
ፓኖራማ
ናትራን
ሄሎው ቆልዑ
ሙ/ድራማ
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግሪኛ
መደብ ስፖርት
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.80

ዝምድና መጻምዲ ዘበርኹ ሞያዊ ምኽሪታት
ዕዉት ሓዳር ክልቲኦም መጻምዲ ብዘንጸባርቕዎ ሓድሕዳዊ ምክብባርን ምርድዳእን ይቐውም። ፍቕሪን
ስኒትን ዝመልኦ ናብራ መታን ከሕልፉ ድማ፡ ዝምድናኦም ዘሐይልሉ ፍልጠትን ምኽሪን ክረኽቡ ኣለዎም።
ንሎሚ ክልቲኦም መጻምዲ - ሰብኣይን ሰበይቲን - ዝምድናኦም ንኸሐይሉ ዝሕግዞም ብኽኢላታት ማሕበራዊ
ዝምድናታት ዝተጸንዑ ምኽሪታት ነቕርበልኩም።
ዮሴፍ ሃይለማርያም

ምኽሪ ኣብ ዝምድና ሓዳር ንደቂ-ተባዕትዮ
ደቂ-ተባዕትዮ ብዛዕባ ዝምድና
ሓዳሮም
ተወሳኺ
ምኽሪ
ከምዘድልዮም ተገንዚቦም፡ ኵሉ ግዜ
ምስ መጻምዶም ዝህልዎም ዝምድና
ዘበርኸሎም ዕድላት እናማእረሩ
ክጕዓዙ ይግባእ። እዞም ዝስዕቡ

በዓል ቤት ኣብ ልዕሊ መጻምድቱ
ዋላ ኣብቶም ንኣሽቱ ነገራት
ይኹን ሸለልትነት ከርኢ ኣይግባእን።
ንኣብነት፡ ንሳ ኣብ እትጽገመሉ ድዩ
ግዜ ኣብ ዝሓጽራ እዋን፡ ቁርሲ
ኣብ ምቕራብ ይኹን ንሳ ክዕመሙ

ነጥብታት ደቂ-ተባዕትዮ ሰብ ሓዳር
ዝተረረ ዝምድና ምእንቲ ክህልዎም
ከተግብርዎም ዝግብኦም’ዮም፦
በዓልቲ ቤትካ ኣብ ሂወት
እትደልዮ ነገር ምፍላጥ
ክኢላታት ማሕበራዊ ዝምድናታት፡
ሰበይቲ ወይ በዓልቲ ቤት ዝበዝሕ
ግዜ እንታይ ከምእትደሊ ንበዓል
ቤታ ከምዘይትገልጸሉ ይሕብሩ።
ብኣንጻር’ዚ ግን፡ በዓል ቤታ እንታይ
ክሰምዕ’ያ እትደልዮ ክትነግሮ
ትኽእል’ያ ይብሉ። በዓል ቤት፡ ነዚ
ባህሪያት’ዚ ተገንዚቡ፡ ኣብ ሂወት
ንዘለዉ ድሌታት፡ ባህግታትን
ርእይቶታትን በዓልቲ ቤቱ እንታይ
ምዃኖም እናሓተተን እናዛነየን
ኣዕሚቝ ክኹዕትን ሓቀኛ ድሌት
በዓልቲ ቤቱ ክፈልጥን ከምዘለዎ ከኣ
ይመኽሩ።
ኣብ ግዜኻ ለጋስ ምዃን
በዓል ቤት ምስ በዓልቲ ቤቱ
እኹል ግዜ የሕልፍ ከምዘሎ ከረጋግጽ
ኣለዎ ጥራይ ዘይኰኑ፡ ካብ ቀንዲ
ሓላፍነቱ’ውን’ዩ። ግዜኦም ብሓንሳብ
ኣብ ዘሕልፍሉ እዋን ድማ ልዕሊ
ዅሉ ፍቕር ርህራሀን ብዝመልኦ
ኣገባብ ክበሃሃሉ ይግባእ። ጽቡቕ
መድረኽ ምብህሃል ምህናጽ ቀዳማይ
ግዴታ ደቂተባዕትዮ’ውን’ዩ።
ርእሰ-ምትእምማን ምህላው፡
ደቀንስትዮ
ርእሰ-ምትእምማን
ዘለዎ ሰብኣይ’የን ዘድንቓ። ስለዚ፡
በዓል ቤት ኣብ ቅድሚ በዓልቲ
ቤቱ ርእሰ-ምትእምማን ዘለዎ ሂወት
ክህልዎ ኣለዎ። እዚ ማለት ግን ዓቐኑ
ዝሓለፈ - ናብ ትዕቢት ዘብጽሕ ርእሰተኣማማንነት
(self-confidence)
ህክልዎ ኣለዎ ንምባል ኣይኰነን።
ናእሽቱ ነገራት ሸለል ዘይምባል፡

እትደልዮም ፈኰስቲ ነገራት ኣብ
ምስራሕ ምሕጋዛ። እዚ ኣኽብሮትካን
ርህራሀኻን እንተርእየሉ ዝዓበየ ዕድል
ስለዝዀነ ሸለል ክበሃል የብሉን።
ርእሰኻ ምእላይ፡
ደቀንስትዮ ልዕሊ ደቂተባዕትዮ
ጽሬት ዘዘውትራ ምዃነን ኣየካትዕን።
ስለዚ ድማ’የን ስድራቤተን፡ ገዛአንን
ገዛእ ርእሰን ኣብ ምጽራይን
ምጽብባቕን ልዕሊ ደቂ-ተባዕትዮ
ጎሊሐን ዝርኣያ። ሓዳር ምስ ገበራ’ውን
በዓል ቤተን ፕሮቶኰሉ ዝሓለወ ወይ
ግቡእ ጽሬት ክዳውንቱን ኣካላቱን
ዝከታተል ክኸውን ይብህጋ። ስለዚ፡
ደቂ-ተባዕትዮ ሓዳር ምስ ገበሩ’ውን
እንተዀነ እቲ ጽሬት ገዛእ ርእስኻ
ናይ ምሕላው ባህሪ ክቕጽልዎ
ይግባእ። ከምኡ’ውን ብፍላይ ኣብ
ቀዳመ-ሰንበት፡ ዋላ ኣብ ገዛ ይሃሉዉ
ኣብ ክንዲ ስረ ለይቲ ወይ ፒጃማን
እርግ ዝበለ ወይ ርስሕ ዝበለ ክዳንን
መሊሶም ምውዓል ከወግዱ ይደልያ።
ብኣንጻሩ ድማ፡ ጽሩይ ክዳን ምኽዳን፡
ነብስኻ ምሕጻብን ጭሕምኻ
ብስሩዕ ምልጻይን ገለ ካብቶም ኣብ
ዝተናውሐ ግዜ ንበዓልቲ ቤት ባህታ
ዝፈጥሩላ’ዮም - ይዘውተሩ።
ኣኽብሮት ምርኣይ፡
በዓል ቤት ንበዓልቲ ከምዝግደሰላ
ከምእትፈልጥ ክገብራ ኣለዎ። እዚ
ማለት፡ በዓልቲ ቤቱ ልዕሊ ዝዀነ
ነገር ኣብ ሂወቱ ከምእትስራዕን ከም
ሻሙ ከምዘይርእያን ብግብሪ ከርእያ
ሓላፍነቱ’ዩ። ክቡር መጠን ክብሩ
የኽብረካ ከም ዝበሃል፡ ንበዓልቲ ቤቱ
እቲ ዝግበኣ ኣኽብሮት ክምጥወላ
ኣለዎ። ንበዓልቲ ቤት ዝግበኣ
ኣኽብሮት ምሃብ ማለት፡ ንሓዳርካን
ናብራኻን መሊሱ ከምዝማሙቕ

ምግባር ስለዝዀነ፡ ደቂ-ተባዕትዮ
በዓልቲ ቤቶም ኣብ ምኽባር ንሓንቲ
ደቒቕ’ውን እንተዀነ ዘልሓጥ ክብሉ
የብሎምን። ሰብ ዝዘርኦ ስለዝዓጽድ፡
ኣኽብሮት ዝዘርአ ሰብኣይ ካብ
በዓልቲ ቤቱ ኣኽብሮት ከምዝሓፍስ
ምስክር’ውን ኣየድልዮን’ዩ።
ዘዋር ኣዒንቲ ዘይምህላው፡
ኣብ ሓዳር እታ ቀንዲ
ብጓለንስተይቲ
እትጽላእ፡ በዓል
ቤት ኣብ ካልኦት ደቀንስትዮ ዓይኑ
ምስ ዘዝውር (ዘውድቕ)’ዩ። እዚ
ባህሪ’ዚ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ ጠንቂ
ምፍራስ ሓዳር ክኸውን ግድን’ዩ።
ከምኡ’ውን ዝዀነት ጓለንስተይቲ
በዓል ቤታ ልዕሊኣ ንኻልእ ደቀንስትዮ
ከኽብርን ከድንቕን ኣይትፈቱን’ያ።
ኣይግባእን’ውን። ስለዚ በዓል ቤት ነዚ
ተረዱኡ፡ ንኻልኦት ደቅንስትዮ ብዓይኒ
ፍቕሪ ክጥምት ወይ ተዃሻሚ ባህሪ
ከርኢ ፍጹም ኣይግባእን - ብፍላይ
ኣብ ቅድሚ በዓልቲ ቤቱ። እታ እንኮ
ብዓይኒ ፍቕሪ ክጥምታ ዘለዎ፡ እታ
ምስኡ ብሓዳር ጸኒዓ ትጕዓዝ ዘላ
በዓልቲ ቤቱ ጥራይ’ያ። ስለዚ፡ ዘዋር
ኣዒንቲ መንሽሮ ሓዳር ስለዝዀነ፡
ደቂ-ተባዕትዮ ከወግድዎ ይግባእ።

ሕጕስቲ ገይርካ ምሓዝን
ምስሓቕን፡
ስሓቕ ኣብ ግዜ ጸቕጢ እቲ ዝበለጸ
መድሃኒት ኣእምሮ ምዃኑ ክኢላታት
ስነ-ልቦና ዝገልጽዎ ሓቂ’ዩ። በዓል ቤት
ድማ ነዚ ተገንዚቡ፡ ንበዓልቲ ቤቱ
ዘሐጕስን ዘስሕቕን ነገራት ክገብር
ግቡኡ’ዩ።
ምስ ስድራቤታን ኣዕሩኽታን
ርክባት ምግባር፡
በዓል ቤት ምስ ስድራቤት ወይ
ቤተ-ሰብ በዓልቲ ቤቱ ጽቡቕ ርክባት
ምስ ዝህልዎ ምስ በዓልቲ ቤቱ ግሩም
ዝዀነ ዝምድና ከሕልፍ ይሕግዞ።
ከምኡ’ውን ምስ ዓንኬል መሓዙትን
ፈለጥትን በዓልቲ ቤቱ ጽቡቕ
ሰላምታን ርክብን ከምዝህልዎ ክገብር
ኣለዎ። እዚ በዓልቲ ቤቱ ምስኡ
ሩፍታ ዘለዎ ዝምድና ሒዛ ክትጉዓዝ
የኽእላ። ስለዚ፡ ደቂ-ተባዕትዮ ካብ
ስድራቤት በዓልቲ ቤቱ ኰነ ካብቶም
በዓልቲ ቤቱ ማሕበራዊ ዝምድናኣ
ንኸተዕቢ እትቐርቦም ኣዕሩኽታ ወይ
መሓዙታ ክረሓሓቕ ኣይግባእን።
ተመናዊ ነገራትካ ምውጋድ፡
በዓል ቤት ሓዳሩ ተመናዊን
ልሙድን ወይ ለውጢ ዘይብሉን

(ፈዛዝ) ካብ ምዃን ከድሕኖ
ሓላፍነቱ’ዩ። ኵሉ ግዜ ኣብ ሓዳሩ
ተምሳጥ ዝፈጥሩ ሓደስቲ ነገራት
ከምዝህልዉ ክገብር ኣለዎ።
ወቐሳ ምውጋድ፡
ደቀንስትዮ ንዝዀነ ውልቃዊ ወቐሳ
ተነቀፍቲ ምዃነን መጽናዕቲታት
ይገልጹ። ስለዚ፡ በዓል ቤት በዓልቲ
ቤቱ ኣብ እትብድለሉ ወይ በዲላትኒ
ኢሉ ኣብ ዝሓስበሉ ግዜ፡ ክወቕሳ
ከሎ ክጥንቀቕ ኣለዎ። ብዘለፋን
ምፍርራሕን ዘይኰነስ ብፍቕሪን
ብትሕትናን ክኸውን ይግባእ።
ወርሓዊ ዘጋጥሙ ግርጭት
ምውጋድ፡
ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ኣብ
ነፍሲ-ወከፍ መወዳእታ ናይ ሓደ
ወርሒ ዝልዓሉ ግርጭት ዝቕስቅሱ
ስምዒታት ኣለዉ። ንኣብነት፡ ኣብ
እዋን ምኽፋል ክራይ ገዛ፡ ቢል
ናይ ኤለክትሪክን ቴለፎንን ማይን
ካልእን፡ ሰብኣይን ሰበይቲን ናይ
ዘይምርድዳእ ስምዒት ዘለዎ ቈየቛ
ከዘውትሩ ይስምዑ’ዮም። ስለዚ፡ በዓል
ቤት ነዞም ወርሓዊ ንዝምድናኦም
በብቑሩብ ኣብ ሓደጋ ከውድቑ
ዝኽእሉ ተርእዮታት ኣብ ምውጋድ
ኣቐዲሙ ነቒሑ ክቃለሶም ይግባእ።

ምኽሪ ኣብ ዝምድና ሓዳር ንደቀንስትዮ
ፍሉይ ኣድህቦ ሃብዮ፡
ብዛዕባ’ቶም ንሱ ክዛረቦም ዝደሊ
ነገራት ተፈታዊን ህንጡይን ብዝዀነ
ምብህሃል ተዋስኢ። እዚ ከኣ ሽሕ ግዜ
እቲ ንሱ ክዛረቦ መሪጹዎ ዘሎ ኣርእስቲ
ዘሰልቹ እንተዀነ መስዋእቲ ከፊልኪ
ብጽቡቕ ገጽን መልሓስን ምዝርራብ
ማለት’ዩ። ሓደ ካብቲ በዓል ቤት ኵሉ
ግዜ ዝፈትዎ ነገር መግቢ’ዩ’ሞ እቲ
ንሱ ዝፈትዎ ዓይነት መግቢ ኣዳሊኺ
ቀርብሉ።
ርእይቶኡ ድለዪ፡
ርእይቶ በዓል ቤትኪ ክትፈልጢ
ምድላይ ሓደ ካብቲ ንዝምድና ሓዳር
ዘትርሮ ነገር’ዩ። ርእይቶ በዓል ቤታ
ከይፈለጠት ውጽኢታዊ ነገር ክትገብር
እትኽእል ሰበይቲ መቸስ የላን። ስለዚ፡
ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባርኪ ርእይቶ
በዓል ቤትኪ ተወከሲ’ሞ ሽዑ ተግብርዮ።
እዚ ከኣ ንኽልቴኹም ሕጕሳት ገይሩ
ከቐጽለኩም’ዩ።
ፍሉይ ኣጋጣሚታት ምውጣን፡
ነዚ፡ ኵሉ ግዜ በዓል ቤትኪ ጥራይ
ክትግብሮ ኣይትግደፍዮ። ፍሉይ
ኣጋጣሚ ማለት ማዕረ’ቲ ንበዓልቤትኪ
ደስ ዘብሎ ከምዘብለኪ ኣርእይዮ።
ንጻዕሪታትኪ ድማ ብርግጽ ከድንቖ’ዩ።
በዚ ከኣ ምስኡ ዘለኪ ዝምድና
ይሕይል።
ወለንታዊት ኵኒ፡
ኣብ ቤትኪ ፍሉይ ናይ ምሳሕ
መኣዲ ኣብ ምውዳብ ድዩ፡ ቡን ኣብ
ምስታይ፡ መደባት ቴለቪዥን ኣብ
ምዕዛብ፡ መጻሕፍቲ ኣብ ምንባብን ካልእ
ንፍቕሪኹም ዘሐይል ነገራትን ኣብ

ምስንዳእ እተርእይዮ ገጸ-ባህሪ ኵሉ ግዜ
ብወለንታ (ብዘይምግዳድ) ክኸውን
ኣለዎ። ወለንታዊ ወይ ፈቲኻ ምውሳእ
ድማ ንዝምድና ሓዳር ዝኹልዕ፡ ንሓዳር
ተፈታዊን ህያውን ገይሩ ዝሕዝን’ዩ።
ርእስኺ ምእላይ
ደቂ-ተባዕትዮ፡ ኣንስቶም ማረኽቲ
ወይ መሰጥቲ ኰይነን ክርኣያ
እምብዛ’ዮም ዝፈትዉ። ስለዚ፡ ብቐጻሊ
ጽሬት ኣካላትኪ፡ ጽሬት ጸጕሪኽን
ክዳውንትኽን ዝሓለኺ ክትኰኒ
ይግባእ። እዚ ምስ በዓል ቤትኪ
ንዝህልወኪ ዝምድና ከምዘጉላዕልዕ
ይገብሮ።
ብዓቢኡ’ውን
ጽሬት
ምዝውታር ነጸብራቕ ውሽጣዊ ጽባቐን
ጽሬትን ምዃኑ ኣይትዘንግዒ።
በላሕ (Intelectual) ምዃን፡
ሽሕ ግዜ እቲ ዝበዝሕ ግዜኺ
ኣብ ምእላይ ደቅኺ ኣሕልፍዮ፡
ንትምህርትኺ ሸለል ኣይትበልዮ።
ኣነቓቓሕቲ
ጽሑፋት
ምንባብ

ኣይትረስዒ። ኣፍልጦ ህሉው ዜናዊ
ኩነታት ኣከባቢኽን ካልኦት ኣገደስቲ
ፍጻመታትን ይሃልኺ። ኣእምሮኣዊ
ብልሕኺ ምስ ዝነቓቕሑ ኣብ ምእላይ
ሓዳርክን በዓል ቤትክን እምብዛ ብልጽቲ
ኢኺ ትዀኒ። ደቂ-ተባዕትዮ ደረጃኣን
ኣበርኽ ምስ ዘብላ ደቀንስትዮ ክዘራረቡ
ወይ ክላዘቡ ኣዝዮም’ዮም ዝብህጉ’ሞ፡
ብስለት ኣእምሮኺ ብምዕባይ ኣቓልቦ
በዓል
ቤትኪ ጠምዝዚን ምሳኺ
ንኽዘራረብን ካብ ማዕከን ፍልጠትኪ
ንኽትምጥውሉ ክብህገክን ጸዓሪ።
እዚ ንዝምድና ክልቴኹም ከሐይሎ
ግድን’ዩ። ብዓቢኡ’ውን ብስለት ኣእምሮ
ዘለዋ ጓለንስተይቲ፡ ብበዓል ቤታ ጥራይ
ዘይኰነ፡ ብኸባቢኣን ካልኦት ሰባትን
ኣድናቖት ትረክብ’ያ። ብስለት ኣእምሮ፡
ምልክት ብርሃን ዘለዎ ሂወት ናይ
ደቂ-ሰብ እውን’ዩ። ስለዚ፡ ንዕብየት
ብልሒ ኣእምሮኺ ዝድርዕ ንጥፈት
ኣዘውትሪ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሳዋ- ክንከዳ ብሃንቀውታ ክንምለስ ብእፎይታ
ኣቡበከር ዓብደልኣወል

ተዓጻጻፊ ወሰኽ ዋጋ ማይ ከተማ
ሰገነይቲ ምኽንያቱ ይብራሃልና
ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ
ኣብ ዋጋ ማይ ዝተገብረ ዝተጋነነ ወሰኽ
ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡኒ። ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ
ዋጋ ንሓደ ንባብ (ኪሎ) ሸውዓተ ናቕፋ
ኢዩ ነይሩ። ሕጂ ግና፡ ብሰለስተ ዕጽፊ
ወሲኹ ዕስራ ናቕፋ ንኸፍል ኣለና።
ነዚ ምኽንያት ክህልዎ ይኽእል
ይኸውን።
የግዳስ
ዝተሓበረና
ምኽንያት የለን። እቲ ዋጋ ኣብ ርእሲ
ምብዝሑ፡ ስለምንታይ ከም ዝወሰኸ
ድማ ስለ ዘይተገልጸ፡ ህዝቢ በብዝመስሎ
ክትርጉሞን ከዕዘምዝምን ይውዕል
ኣሎ። ስለዚ፡ ምምሕዳር ከተማ ሰገነይቲ፡
እዚ ተገይሩ ዘሎ ምውሳኽ ዋጋ ማይ

ብኣፍልጦኦምን ሕጋውን እንተኾይኑ፡
ንህዝቢ ብወግዒ ክገልጹ ኣለዎም።
ብገለ-ገለ ኣባላት ቤት ጽሕፈት
ዝተነግረ ተባራሪ ወረ ኣሎ።
እቶም ዝሰምዑ ከኣ፡ እቲ ሓበሬታ
ኣይነጸረሎምን። ዝተጠቕሙ ተጠቒሞም
ዕስራ ናቕፋ ዝኸፍሉ ኢዩ መሲሉዎም
ጸኒሑ። ብቑጽሪ ንባብ ንሓንቲ ቁጽሪ
ጥራይ ዕስራ ናቕፋ ኮይኑ፡ ብመጠን
ሃልኪ ምስ ተደመረ ግና፡ ከቢድ ዋጋ
ኮይኑ። ስለዚ ኩሉ ከከም ዝተረደኦ
ኮይኑ ከይደናገር፡ ንጹር ሓበሬታ
ክወሃበና ንሓትት።
መሓሪ ተስፋይ - ሰገነይቲ

ኣውቶቡስ ቁጽሪ 6 ምስጋና ይግበኣ
ካብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል፡
ሓዝሓዝ - ሜዳ ባሕቲ መስከረም
እትመላለስ ቀያሕ ኣውቶቡስ ቁጽሪ
6 ዝበዝሕ ግዜ ሓንቲ በይና ክንሳ፡
ኣብ ምኽባር ሰዓታታ ኣንያ ትነኣድ
ምዃና ብዙሓት ተገልገልቲ ንነዊሕ
እዋን ስለ ዝመስከሩላ፡ ኣነ እውን ሓደ
ካብኦም ኮይነ ነዚ ናይ ምስጋና ጽሑፍ
ናባኹም ኣቢለዮ ኣለኹ።
እታ ኣውቶቡስ ልክዕ ኣብ ፈረቓፈረቓ ሰዓት ኣብ መወዳእታ መዕረፊ
ኣውቶቡስ ሓዝሓዝ ክትበጽሕ ከላ፡
ልክዕ ኣብ ምሉእ ምሉእ ሰዓት ድማ፡
ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ትመጽእ።
እዚ ናይ ሓደ ክልተ ሰሙን ትዕዝብቲ
ዘይኮነ፡ ናይ ነዊሕ ኣዋርሕ ዘይዘናበል

መቓን ግዜ እታ ኣውቶቡስ ኢዩ።
ተጠቐምቲ እታ ኣውቶቡስ ድማ፡
ሰዓታቶም ሓልዮም ነዊሕ ከይተጸበዩ
ይረኽቡዋን ይግልገሉላን ኣለዉ።
ኣከባብራ ሰዓት ኣውቶቡስ ቁጽሪ 6
ብቐረባ ስለ ዝረኣኹዎ ደኣ እዛረብ
ኣለኹ’ምበር፡ ካልኦት ኣውቶቡሳት
ከተማ እውን ከም ኣብነታውያን
ዝጥቀሳ የለዋን ማለት ኣይኮነን።
ብመሰረቱ ግና ንኣምር ግዜ
ልዑል ግምት ምሃብ፡ መግለጺ ስልጣነ
ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ኣብ ኩሉ ስራሕና
ግዜ ምስ እነኽብር ኣሳልጦን ምዕባለን
መኽሰብን ኢዩ ትርፉ’ሞ፡ ሃየ ኣብነት
ኣውቶቡስ ቁጽሪ ሽዱሽተ ንከተል።
መምህር ፈረጅ ኣደም - ሓዝሓዝ

ጕዳይ ጐሓፍ ከተማ ኣስመራ እንታይ’ዩ ሽንኑ?
ኣብ ክፋል ከባቢታት ከተማ
ኣስመራ ንልዕሊ ክልተ ሰሙን
መአከቢ ጓሓፍ ገንኢታት ስለ
ዘይተላዕለ መሊኡ ኣብኡ ምጉሓፍ
ተኸልኪሉ ቀንዩን ኣሎን። ክጉሕፍ
ዝመጸ ሰብ፡ ‘ጓሓፍካ ሒዝካ ንገዛኻ
ተመለስ’ ይበሃል። መጉሓፊ ገንእታት
ስለ ዝመልአን ዝመለአ ገንእታት
ኣብ እዋኑ ስለ ዘይተላዕለን እዩ እቲ
ምኽንያት። ስለምንታይ ኣብ እዋኑ
ዘይለዓል ዘሎ? ዝብል ሕቶ ግና እቲ
ኣብ’ቲ ቦታ ዝጸንሓካ ሓላዊ ክምልሶ
ዝኽእል ሕቶ ኣይኮነን። ‘ጓሓፍኩም
ኣብ ገዛኹም ኣጽንሕዎ’ ተባሂሎም
ኣርሚሙዎም ንገዝኦም ዝተመልሱ
ብዙሓት ኢዮም።
ሰብ ግን ትም ኢሉ ኣብ ገዝኡ
ጓሓፉ ኮሚሩ ስቕ ዝበለ ውሑድ
ኢዩ። እንታይ ደኣ፡ ብጸላም ለይቲ
ጓሓፉ ኣብ ዝጥዕሞን ዝቐርቦን
ይድርቢ ኣሎ። ከም ሳዕቤኑ።
ብዙሕ ከባቢታት ኣስመራ ጓሓፍ

ተኾሚሩዎ ንርኢ ኣለና። እቲ ጸገም
ብግምት እንተ ዘይኮይኑ ወግዓዊ
ዝተነግረ ምኽንያት ዛጊት የለን።
ነዚ ዝምልከቶ ምምሕዳር ከተማ
ኣስመራ፡ ክልተ ነገር ቀልጢፉ
ከስልጥ ትጽቢት ንገብር። ምኽንያት
እዚ ጸገም ከብርሃልና፡ ከምኡ ድማ
ከይደንጎየ ፍታሕ ክገብረሉ።
ነዚ ብዝምልከት ኣብ ገለ
ምምሕዳራት ናይ ጓሓፍ ተባሂሉ
ካብ ነፍስ-ወከፍ ስድራ ዕስራ ናቕፋ
ክዋጻእ ቀንዩ ኣሎ። ብዘይካ ‘ናይ
ጓሓፍ’ ዝብል ቃል፡ ዝርዝር መብርሂ
ኣይተዋህበሉን። ቅድሚ ሕጂ
ንጓሓፍ ተባሂሉ ገንዘብ ኣዋጽኡ
ኣይተባሃልናን። ስለዚ ሓዲሹና ኣሎ።
ጓሓፍና ኣብ ገዛና ኣኪብና ዘይተነጸረ
ናይ ‘ይመስለኒ’ ሕሜታ ሒዝና ካብ
ንተርፍ ንጹር ሓበሬታ ክወሃበናን
ጓሓፍና ብኣጋኡ ክለዓለልናን ንጽበ።
ኪዳነ ኣስመላሽ
ከባቢ መደበር

ሰላም ኣዳለውቲ ዓምዲ ልዝብ፡
ሰላምታ ብምቕዳም ናብ ኣርእስተይ
ክኣቱ። ብዓርቢ ባሕቲ ታሕሳስ፡
ወለዲ ደሃይ ደቅና ተመሃሮ ቤት
ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ (ሳዋ)
ክንገብር ብዝተዳለወልና መደብ
ንሳዋ ተበጊስና። ንበዝሕ ወለዲ
ንሳዋ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት
ብመሳኹቲ ተለቪዥን ዝረኣናያ’ኳ
እንተኾንና፡ ብኣካል ዘይረኣዩዋ ስለ
ዝነበሩና፡ ብሰላም በጺሕና ክርእዩዋ
ህንጡይነቶም ልዑል ምንባሩ ኣብ
ገጻቶም ይንበብ ኔሩ።
ኣስመራ - ከረን - ኣቑርደት ኬሩ - ቢሻ፡ … እናበልና ብምሩጽ
ሓመድ ዝጣጠሐ ጽርጊያ ኣቢልና
ናብታ መዲና መንእሰያት ዝኾነት ሳዋ

ምስ ኣተና፡ ብሓለፍቲ እታ መዲናን
ተመሃሮ ደቅናን ዝተገብረልና
ምዕሩግ ኣቀባብላ ልዕሊ ትጽቢትና
ኢዩ ነይሩ። ደቅና በብሓይሎም
መቐበል ወለዲ ኣዳሊዮም፡ ‘እንቋዕ
ብደሓን መጻእኩም ክቡራት
ወለዲ’ ምስ በሉና፡ ካብ መደቀሲና
ናብ መውዓሊና ዝሓለፍና’ምበር፡
ኣማኢት ኪሎ ሜተራት ካብ ገዛና
ዝተጓዓዝና ኮይኑ ኣይተሰማዓናን።
ደቅና ንፈለማ ግዜኦም ካብ
ስድራ-ቤቶም ትዓቢ ዓባይ ስድራ
መስሪቶም፡ ልክዕ ካብ ሓንቲ ኣደ
ከም ዝተወልዱ ክተሓቛቖፉን
እሂን ሚሂን ክበሃሃሉን ምርኣይና
ሩፍታን እፎይታን ተሰሚዑና።
ብቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ

ዝተገልጸልና ውጽኢት ትምህርቲ
ደቅና፡ ኩነታቶም ክንፈልጥን
ኣድላዪ ምኽርን ማዕዳን ምትብባዕን
ክንህቦምን ኣኽኢሉና። ብሓፈሻ
ከም ወለዲ መጠን ኩነታት ደቅና
ክንፈልጥ ብመንግስቲ ዝተዋህበና
ዕድልን ብኣባላት ሳዋ ዝተገብረልና
ኣቀባብላን ኣኽብሮትን ከይተመስገነ
ክሕለፍ ዘይግበኦ ስለዝኾነ ኢየ
ነዚ ክጽሕፍ ተደሪኸ። ብተወሳኺ፡
ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ሓራት
ንወለዲ ብርትዓዊ ዋጋ ካብን ናብን
ሳዋ ንምምልላስ ዘበርክቱዎ ዘለዉ
ግደ ዘንእዶም ኢዩ።
ሰሚር ስዒድ - ምም/ ከባቢ ማይ
ኣፍራስ
ኣስመራ

አብ መስመር ዓድዃላ - ኣውሓ. . .?
ጸገም መጓዓዝያ፡ ኣብ ከም
ሃገርና ዝኣመሰላ ካብ ፍጹም
ቁጠባዊ ድሕረት ዝተበገሳ
ሃገራት፡ ቀስ-ብቐስ ዝፍታሕ
ሃገራዊ ዕዮ እዩ። ኣብ ሓደ
ለይቲ
ኩሉ
ክማልኣልና
ክንጽበ ዝግባእ ኣይኮነን። ኣብ
ውሽጢ’ዚ እንብሎ ዘሎና ርዱእ
ምኽንያት ግዳ፡ ካብ እንታይ
ገደሰና ድዩ ካብ ስሰዐ ዝብገስ
- ህዝቢ ከከላብቱን ከምዘማርር
ዝገብሩን ይስተውዓሉ ኣለዉ።
ሓደ ኣብነት ከቕርብ። ዕለት
16/11/2017 ኣብ ንኡስ
ዞባ ዓድዃላ - ናብ ንግደት
‘ኣርባዕተ እንስሳ’ (በራቒት. .
.) ዝነግድ ህዝቢ መኪና ስኢኑ
ኣብ ከተማ ዓድዃላ ሆጭ ኢሉ
ነበረ። ወናኒ ናይ ሓንቲ 32 ሰብ
እትጽዕን ናይ ግሊ ኣውቶቡስ
- ER3A = 4318 ካብ’ታ
ከተማ ናብ ፈቐያጨቐምጠ
ጽዓነ። ሰብ ኣብ ርእሲ ሰብ
ጸቓቒጡ/ሓናጊሩ ድማ፡ ንሓደ
ሰብ ክሳብ ‘ኣውሓ’ 40 ናቕፋ

ኣኽፊሉ መንገዱ ቀጸለ። ዋላ
ኣብቲ ገደል ናይ ዓዲኾተዮ
እዩ ዘውርድን ዝጽዕንን ዝነበረ።
በጃኻ ሕደግ ከይተጽድፈና
እንተበልካ እዝኒ ኣይህበካን’ዩ።
ኣምሪርና ምስተዛረብናዮ “ሱቕ በሉ፡ ናይ 30 ዓመት
ተመኩሮ ዘሎኒ ሰብ እየ”
መሊሱ። ሓደጋ ግን ብኸምኡ
ክጥምቶ ከምዘይብሉ ደጋጊምና
መኺርናዮን ተማሕጺንናዮን።
ኣብዩና - እመስገኖ ግን ሕማቕ
ከይረኣና በጺሕና።
እዚ፡ ‘እቲ መስመር’ ካብ
ምምሕዳራት ድዩ ካብ ተራፊክ
ዋና ከምዘይብሉ ንምሕባር
ዝብሎ ዘለኹ እዩ። እቲ ካልእ
ወጽዓ - ካብ መንደፈራ ናብ
ማይምነ 27 ናቕፋ እዩ’ቲ
ግቡእ ክፍሊት ብሓራት። እዚ
ዝጠቕሶ ዘለኹ ቦታ ‘ኣውሓ’
ከኣ ኣብ መንጎ ዓድዃላን
ማይምነን ዳርጋ ኣብ ፍርቂ እዩ
ዝርከብ። ስለዝስ፡ እንተበዝሐ 15
ናቕፋ እዩ ክሕተት ዝግብኦ።

ካልእ መነጻጸሪ እውን፡ ካብ
ዓድዃላ ኣብ’ቲ መንጎ ናብ
ዝርከብ ‘እንዳገርግስ’ 16 ኪሎሜተር ኮይኑ 7 ናቕፋ ከኣ
ይኽፈሎ ብሓራት። ካብ እንዳ
ገርግስ ናብቲ ዝጠቕሶ ዘለኹ
ኣውሓ ከኣ ዳርጋ ተመሳሳሊ
15 ኪ.ሜተር እዩ’ቲ ርሕቀት።
ክልተ ሸውዓተ = 14 ናቕፋ
ክሓትት ዝግብኦ ርሕቀት - እሞ
ድማ ጐልጐልን ኣዝዩ ልሙጽን
መንገዲ እዩ’ምበኣር፡ ምስ
ዘሕዝን ኣደራዑን ጽቕጥቅጡን
40 ናቕፋ ዝሕተት ዘሎ ህዝቢ።
ብኣውራኡ፡ ኮማዊ ሆስፒታል
ዝተደኮነላን - ዳርጋ ማእከል
ናይቲ ከባቢ ዝኾነትን ‘ኣውሓ’
ጸገም ረኺባ ኣላ ብመጓዓዝያ።
ስለ’ዚ፡
ኩሉ
ዝምልከቶ
ኣካል ነቲ ቦታ ተገዲሱ ቁሊሕ
ክብሎን፡ ዓገብ ንዘድልዮ ዓገብ
ክብል፡ መሰረታዊ ፍታሕ
ንዘድልዮ ድማ ፍታሕ ከናዲ
እምሕጸን።
ማጆር ሃይለ

መቐነት ድሕነት ኣብ ከተማ ጥራይ ድዩ ዘገድስ?
ናብ ኣዳለውቲ ዓምዲ ልዝብ፡
እዚ ዝስዕብ ርእይቶይ ኣገዳሲ
ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ኣብ ጋዜጣ
ከተውጽኡለይ
እልእከልኩም
ኣለኹ። ብባህሪ ስረሐይ ቀጻሊ
ገያሻይ ኢየ። ናብ ዞባታት ኣብ
ዝገሸሉ ግዜያት፡ ብተደጋጋሚ
ዘስተብህለሉ ዘሰክፈኒ ጉዳይ፡
ጉዳይ መቐነት ድሕነት ትራፊክ
ኢዩ። ዝበዝሑ መራሕቲ ህዝባዊ
መጓዓዝያታት ካብ ከተማ ውጽእ
ክብሉ እንከለዉ፡ ዓጢቖሞ ዝጸንሑ
መቐነት ይፈትሑ። እቲ ዝዓጥቅዎ
መቐነት ድሕነት፡ ነዐኦም’ምበር
ንፖሊስ ትራፊክ ከም ዘይኮነ
ዘይፈልጡ ኣይመስለንን።
ናብ ከተማ ክኣትዉ ከለዉ
ወይ ትራፊክ ኣለዎ ኢሎም ኣብ

ዝጥርጥሩዎ ቦታ መቐነት ይዕጠቑ።
ስለምንታይ?
ህዝቢ
ጽዒንካ
እናተጓዓዝካ፡ ድሕነትካን ድሕነት
ዝጸዓንካዮም ሰባትን ዘንጊዕካ ብዘይ
መቐነት ምጉዓዝ እንታይ ረብሓ
ኣለዎ? እንተ ተቐነትካ’ኸ እንታይ
ጉድኣት
የጋጥም?
ጉድኣቱ
እናፈለጥካ ሸለል ምባል ካብ በዝሐ
ኩሉ ዝምልከቶ ካብ ተሳፋራይ
ጀሚርካ ማለት’ዩ፡ ያዕ ክብል
ይግባእ። መቐነት ብዘይምቕናት
ዝወሃብ መቕጻዕቲ እውን፡ ዘሰምብር
ክኸውን ይግባእ።
ልዕሊ ኩሉ ተሳፈርቲ
ጉዳይ ዝተወጣሕናያ መጓዓዝያ፡
ጉዳይ ሂወትና ማለት ስለ ዝኾነ፡
ዓቲብና ስነ ስርዓትን ሕጊ ትራፊክ
ምኽባርን ናይ ንግልገለላ መጓዓዝያ

ክንከታተልን ጉድለት ምስ ዘጋጥም
ክንእርምን ክንሕብርን ግቡእና
ምዃኑ ኣይንዘንግዕ።
ጎኒ ጎኒ’ዚ ጉዳይ መቐነት
ድሕነት፡ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ
ብተደጋጋሚ ዘጓንፍ ዝያዳ ሰብ
ምጽዓንን ልዕሊ ሕጋዊ ታሪፍ
ምኽፋልን ብዙሕ ግዜ ተዘሪቡሉ
ክንሱ፡ ሉባ ከም ዝተባህለሉ እናገነነ
ዝኸይድ ዘሎ ዛዕባ ኢዩ። ሓደን
ቀንድን ተዋሳኣይ ናይ’ዚ ዘይሕጋዊ
ኣሰራርሓ፡ ባዕላትና ንሕና ተገልገልቲ
ህዝባዊ መጓዓዝያ ኢና። ተሃሰይቲ
ድማ ባዕላትና። ስለዚ ናይ ጸገምና
ፍታሕ ኣብ ምርካብ ንሕና ዓቢ
እጃም ከም ዘለና ፈሊጥና እጃምና
ንግበር።
ገብሩ መሓሪ - ኣስመራ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.80

ርዝነት ትርጉም ቃላት ገድሊ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ናይ ገድሊን ገደሉን ግብራዊ ትርጉም
ናይ’ዞም ቃላት፡ ካብ ልሳን ተኣልዩ፡ ኣብ
መንፈስ እዩ ሰፊሩ ዘሎ። ገድሊ፡ ክንዮቲ
ወዲ-ሰብ ክጻወሮ ዝኽእል ዓቕልን
ምጽማምን ብምሕታቱ፡ ትርጉም መዝገበ
ቃላት ኣብ ድሕሪት ተሪፉ። ኣብ ገድሊ
ኤርትራ ዝነበረ ሰብ፡ እንትርፎ እቲ
ኣብ ልቡ ዝሓዞ ተስፋን እምነትን፡ ዋላ
ሓንቲ ተስፋ ዘስንቕ ግዳማዊ ትርኢት
ኣይነበሮን። ኩሉ ሰሰናዩ ኣብ ውሽጡ
ብምንባሩ ግን፡ ንኹሉ ክፉእ ነገር
ብመነጸር ውሽጡ እናረኣየ የስንዮ ነበረ።
ነገረ ገድሊ ኤርትራ፡ ኩሉ ነገር፡ ጽንፊ
ምጽማም ዝሓትት - ኩሉ ነገር፡ ብጽዕነት
ብድሆታት ዝልጥጥ - ኩሉ ዕዮ፡ ብኽንዮ
ዓቕሚ ዝዕመም - ኩሉ መንገዲ፡ ክንዮ
ደረት ርሕቐት ዝተመጠጠ -ኩሉ ምድሪ፡
እሾኽ ዝተዘርአ . . . ኮታ ኩሉ ነገር፡
“ተጻወር - ተጸመም” – “ተጻወር ተጸመም” እናበለ ዘጽምም እዩ ዝነበረ።
መን ይኽእሎ. . . ከቢድ ጓሂ ተጻዊርካ፡
ገለ ከም ዘይኰንካ ጉዕዞ ምቕጻል? መን
ይኽእሎ. . . ናይ ሕማቕ እዋን ብጾትካ
ቀቢርካ፡ ንብዓትካ ምኽልካል? መን
ይኽእሎ፡ ናይ’ቲ ጋህጻጽ እዋን ኣፍቃሪትካ
ኣብ ቅድመኻ ድፍእ እናበለት ውራይ
ውግእካ ምግባር? መን ይኽእሎ፡ ኣደኻ
ዓሪፋ እናተበሃልካ ሓዘንካ ምውሓጥ. .
.! ተጻዋርነት ኣብ ገድሊ፡ ክንድቲ ወዲሰብ ክጻወሮ ዝኽእል ምጽማም ጥራይ
ኣይነበረን። ምጽማም ማለት፡ ሂወት
ዝወስድ ተሪር ዕጥቂ ተጋዳላይ እዩ
ነይሩ።
ክንዲ ዕጽፍጻፍ ዓቕሙ ዝዀኑ ያሒት
ኣጕናድ ተለጢጡ፡ ኣንቃዕሪርካ ናብ
ዘይጥመት፡ እናኽስጕም ናብ ዝርሕቕ
ዓቐብ ክድይብ ከሎ፡ ሽዀና ኣእጋሩ ናብ
ምድሪ እናተሽኽላ፡ ኣዕጽምቲ መሰናግለኡ
ኣብ ርእሲ-ርእሲ እናተደራረቡ፡ ልቡን
ሳምቡኡን ደምን ኣየርን ምምልላስ
ከቢዱወን ዓቕሉ እናጽበባሉ፡ ዓረራት
ዓይኒ-ብርኪ ክወጽኣ ክሳብ ዝብላ
እናተወጠራ፡ ነታ “ሃይ” እትብል ናይ
ቃንዛ ድምጺ’ኳ ንኸየውጽእ ዝጽመም
መን ኣሎ? መሓውሩ ረድረድ እናበላ፡
ብጻዕረ-ሞት ሓንቲ እግሩ ምስ ኣሰጐመ፡
ብጻዕረ-ሞት ከኣ ነታ ሓንቲ እግሩ ዘስዕብ

ይህሉዶ ይኸውን? ፍጥረት ገድሊ፡ እቲ
ተጻዋርነት ንገዛእ-ርእሱ ምጽዋር ክሳብ
ዝስእኖ’ዩ ዝጽመም ዝነበረ።
ተጋዳላይ ገድሊ፡ ንኹሉ ግናይን ኩሉ
ግዜን እዩ ዝጻወር። እንትርፎ ምጽዋርን
ምጽማምን፡ ኣላሽ ምባልን ኢድ ምሃብን
ኣብ መዝገበ-ቃላት ገድሊ ኣይነበሩን።
ከስዐኡ እኽለማይ ሓሪሙዎ ንገዛእ-ነብሱ
እናበልዐ፡ ቃንዛኡ ውሒጡ ከም ጽጉብ
ሰብ ዕማሙ የሰላስል። ጎሮሮኡ ብስእነት
ማይ ዝኣክል ድሩቕ ዋላኻ ክሳብ
ዝመስል ፈጋዕጋዕ ኢሉ ከሎ፡ እኳ ነቲ
ምድማጽ “ማይ. . .” ኣከይበለ ተጸሚሙ
ይቕጽል። ነዊሕ ጉዕዞ ብዘስዓቦ ድኻምን
ስእነት ድቃስን ክወድቕ እናበለ ከሎ፡
ከም ንቑሕ ሰብ መንገዱ ኣየቋርጽን።
ኣዒንቱ ባዕላተን ክኽደና ከለዋ፡ ብጻዕረ-

ሞት እናገፍተነን፡ ምስ እሾኽ ዳንዴርን
ኳዂቶን እናተፈሓፈሐ ናብ ምዕራፉ
ይጥምት። ድቃስ ሓሊኹ ከውድቖ
ክሳብ ዝደሊ፡ ዕርድታቱን ብጾቱን
ንኸየድፍር፡ ኣብ ዋርድያ ውዒሉ ኣብ
ዋርድያ ይሓድር። ንምጽማም የረብርቦ
- ንተጻዋርነት ኣላሽ የብሎ።
ቃላት ገድሊ፡ ብፊደላት ዘይኰነስ
ብግብሪ እዮም ተጻሒፎም። ነቲ ናይ

መዝገበ-ቃላት ትርጕም ሓሊፎሞስ፡
መንፈሳዊ ትርጉም እዮም ለቢሶም።
ግብሪ እንተ ዘይኰይኑ፡ ልሳን ክገልጾም
ዝኽእል ኣይኰነን። ወዲ-ሰብ ከከም
ዓቕሙን ደረጃ ብድሆታትን ንቓንዛ
ይጻወር እዩ። ክሳብ ዓቕሙ፡ ክጽመም
ይኽእል እዩ። ተጻዋርነት ተጋዳላይ
ግን ደረት ወይ መወዳእታ ኣይነበሮን።
መወዳእታኡ፡ መስዋእቲ ጥራይ እዩ
ነይሩ። ድሕሪ መስዋእቱ ዝጻወሮም
በሰላታት እንተ ሃለዉኸ መን ይፈልጥ!
ኣብ’ዛ ምድሪ ክሳብ ዝነበረሉ እዋን ግን፡
ክሳብ ኣብ ምዕራፉ ዝበጽሕ፡ ብዘይካ
ምጽዋር/ምጽማም፡ ናብ ካልእ ኣንፈት
ገጹ ግልጽ ኣይበለን።
ተጋዳላይ፡ እንታይከ ዘይጻወር!
ሓንቲ ዓይኑ ስኢኑ፡ ካልኣይቲ ዓይኑ
ጽልግልግታ ጥራይ እናርኣየቶ ከላ እኮ
እዩ፡ ብጸላም ከይተረፈ ዝምርሽ ነይሩ!
ሓንቲ ኢዱ ስኢኑ፡ ኣካላቱ ብስኩጆታት
ተመሊኡ፡ ሽክናኡ ሓጻውን ጸይሩ፡ ኩሉ
ነብሱ ብናፓልምን ኣቃጸልቲ ኣጽዋርን
ተለብሊቡን ተሸምሪሩን፡ መንጋጋኡ
ተደልዒሱ፡ ገጹ ዘይንቡር ቅርጺ ሒዙ
ከሎ. . . ገና ኣብ’ቲ ሲኦል ዝዀነ ውግእ
ይከራፈስ ነይሩ። ኣብ’ቲ ጉዕዞ፡ ኣብ’ቲ
ኲናት፡ ኣብ’ቲ በረኻ ዝነበሮ ቃንዛ ኣብ

ዕምቘት ዝፈላለ ትርጉም ስለ ዝነግሩኒ
ኸኣ፡ ሓደ ቃል፡ ካብ መፈለሚ ክሳብ
ጥርዚ ዝበጽሕ ደረጃታት ዘይሃለዎ
ስለምንታይ እብል። ከይተመስሐ ዝወዓለ
ሰብ ዓቕሊ እንተ ገበረ “ተጸሚሙ”
ክበሃል ከሎስ፡ እቲ እኽሊ ከይለኸፈ
ዝቐነየኸ ሰብከ ከምኡ ድዩ ክበሃል
ዘለዎ? - እሾኽ ዝተወግአ ሰብ ምስጓም
እንተ ቀጸለ “ተጻዊሩ” ክበሃል ከሎስ፡
ካብ እግሩ ክሳብ ርእሱ ጅላድ ሓጻውን
ጸይሩ ዝስጉምከ በታ ሓንቲ ቃል
ድዩ ክበሃለሉ? ተጋዳላይኮ ብመርዛም

ውሻጠኡ ቀቢሩ “እህህህ” ዝብል ድምጺ
ከየውጸአ፡ ከም በዓል ምሉእ ጥዕና፡ ጉዕዞ
ገድሊ ብክምስታን ፍሽኽታን ሓሊፉዎ።
ነቲ ውሽጡ ዝጾሮ ከቢድ ሂወት
ተሰኪሙ፡ ብተጻዋርነት ከዲኑዎ።
ኣብ ዘዝኸዶ መሬት ዕርድታቱ
ንኽሃንጽን ንኸደልድልን፡ ለይትን
ቀትሪን ኣኻውሕ ንኽብንቍርን
ክወቅርን፡ ምስ ሓመድን ጸጸርን
ንኽቃለስ፡ ደናጉላን ኣጉናድን ካብ እግሪ
ናብ ዝባን ንኽሰቅል፡ ምድሪ ቀዲዱ ናይ
ትሕቲ መሬት መዕቈቢ ንኸሰርሕ. .
. ንኹሉ ተጻዋርነት ደሪቡ ይዓምሞ።
እሞ ድማ፡ ወትሩ ኣብ ኣፈሙዝ ጸላእቱ
ተወቲፉ - ናይ ሓንቲ ካልኢት ቅሳነት
ኣብ ዘይብሉ ኩነት። ዝረገጾ መሬት
ወግሐ-ጸብሐ ብኣጽዋር እናተደሰቐ፡
ሓደ ክስዋእ ካልእ እናተወግአ፡ ኣብ
ርእሲ ዋሕዱ መመሊሱ እናወሓደ.
. . ይጽመም በቃ። መስተር ትንፋስ
ንኽሰርሕ ትንፋሳት ይኸፍል። ኩሉ
ሳላ’ቲ ዝተዓራረኾ ተጻዋርነት።
እዞም ቃላት፡ ወትሩ እንክሓስቦም፡
ክንዮ ዓቕመይ ኣብ ዝዀነ ምርምር
የእትዉኒ። ኣብ ክልተ ኵነት፡ ብዓቐን

ኣጽዋር ከም ሃመማ ክረግፍ ምዃኑ
እናተነግሮ እዩ፡ ንዝናብ ራዕድን ድነ
መልኣከ ሞትን ተጻዊሩ ተጸብዩዎም!!!
ከም ወዲ-ሰብ፡ ወዲ-ተባዕታይ ሽታ
ጓል-ኣንስተይቲ - ጓል ኣንስተይቲ ሽታ
ወዲ ተባዕታይ ሃረር ክብሉ’ኮ ተፈጥሮ
እዩ ዝግድዶም። ጾታዊ ድልየታት ወትሩ
ንኣእምሮ ፍጡራት ክኽውሕኵሑ
ዝነብሩዶ ኣይኰኑን። ተመራመርቲ’ኮ
ንጾታዊ ስምዒት፡ ልክዕ ከም መግብን
መጽለሊን፡ ምስ መሰረታዊ ድልየታት
እዮም ዝሰርዑዎ። ኣብ ተጋዳላይ ገድሊ
ግን፡ እዞም መሰረታውያን ዝተባህሉ
ነገራት፡ ብተጻዋርነት ተጋዳላይ ድሕሪ
ኩሉ እዮም ተሰሪዖም። ክሳብ ናይ
ናጽነት ምዕራፉ ዝዛዝም፡ ኣብ ጋህሲ
ስምዒታቱ ቀቢሩዎም። ተጋዳላይ
ጥይትን ዕጥቂን እምበር፡ እንጌራን ማይን
ዝሓትት ኣይነበረን። እንታይ ክሰርሕ
ከም ዘለዎ እምበር፡ መዓስ ከዕርፍ ከም
ዝዀነ ኣይተዛረበን። ንጥሜት ይኹን
ጽምኢ፡ ስለ ናጽነትን ህዝቢን ክብል
ንኸይንብርከኸሎም ብዘይምውልዋል
ወሲኑ። ንቝርን ሃሩርን ክጸውሮም
እምበር፡ ከማርረሎም ከም ዘይግባእ

ተገዚቡ። ንመርዓን ደርዓን ዝባኑ ክህቦ
እምበር፡ መንገዱ ሓዲጉ ክእለዮም ከም
ዘይብሉ ብኣጋ ፈሊጡ። እምነቱ ድማ
ኣብ ተጻዋርነቱ ኣንቢሩዎ። ኣብ’ቲ
ብቓላት ጥራይ ዘይኰነ፡ ብመንፈስ
እውን ዝፈልጦ ተጻዋርነት።
ተጻዋርነት ማለት ንተጋዳላይ፡
ክሳብ ጫፍ ምጽማም ምብጻሕ እዩ።
ተጻዋርነት ማለት ኣብ ተጋዳላይ ንኹሉ ባህግታት፡ ትምኒት፡ ሃረርታ.
. . ተጸሚምካ፡ ንቃልሲ ዘገልግሉኻ
ዕጥቅታት ጸይርካ ምጕዓዝ’ዩ። ተጻዋርነት
ማለት ብተጋዳላይ፡ ምስ’ቲ ዝፈጠረካ
ተፈጥሮ ብምቅላስ፡ ተፈጥሮ ምቕያር
እዩ። ተጻዋርነት ማለት ብኣተረጓግማ
ተጋዳላይ፡ ብመስዋእቲ ዝዛዘም መስርሕ
ቃልሲ እዩ። መንፈስ ተጻዋርነት ኣብ
ተጋዳልይ፡ ዕምቈት ውቅያኖሳት ዘይጸሮ
ትርጉም ኣለዎ። ፍጡር ወዲ ኣዳም
ናብ ዘይጻወሮ ደረት ዝኸደ ትርጕም።
ኣብ’ቲ ካብ ሰማይን ምድሪን ዝዘንብ
እምበለመጠን ሓጻውን፡ ዝረገጽካዮ
ምድሪ ኣልዒሉ እናገምጠለ፡ ሰብ
እናደፈነን ኣካላት ሰብ በታቲኹ
እናበተነን፡ ኣብ ኣግራብን ቈጣቍጢን
እናንጠልጥለ. . . ፡ ኣብ’ቲ ቃልቃል
እናበለ፡ ንሞት እናረረወ ትንፋሳት
ዝቕለብ ምድሪ፡ ተጋዳላይ፡ ነታ ሓንቲ
ትንፋሱ ንቕድመኡ ገይሩ፡ መልኣከ
ሞት እናወጠጦ ከሎ ይጻወር ነይሩ።
ንነብሱ ኣብ ኣፍ ገባብል እናረኣያ ብምጽማም ይጽበ። ትንፋሱ ኣብ
ኣፈፌት ዕርገት እንከላ ይጻወር።
ገድሊ ኤርትራ፡ ተጋዳላይ ንፍጥረቱ
ዳግም ኣመሓይሹ ዝሰርሓሉ ናይ
ቃልሲ ባይታ እዩ። እቲ ብንእሽቶይ
ዘይምቹእነት ዓቕሉ ዘጽብብ ወዲ-ሰብ፡
ልዕሊ ዓቕሚ ወዲ-ኣዳም ንዝዀኑ
ዓበይቲ ብድሆታት ሃዶሽዶሽ ዘብል
ተጻዋርነት ኣጥርዩ። እቲ ጓሂ ዘሕምቘ
ሰብ፡ ንሃልሃልታ ጓሂ ብፍሽኽታ ደቢሱ፡
መንፈሱ ኣብ ዘዕግብ ዕላማ ቀኒዑ።
እቲ ምቾት ዘጸልሎ ሰብ፡ ምስ ከርፋሕ
ናብራ ተመሓዝዩ። “ንዓይ ይጥዓመኒ”
ዝብል ስስዐ ዝመለልይኡ ሰብ፡ ቅድሚ
ነብሱ ንብጾቱ ዝሓሊ ሕያዋይ ፍጥረት
ተቐይሩ። ደሃይ መልኣከ ሞት ዘበርግጎ
ሰብ፡ ንሞት ፊት ንፊት ክገጥማ ሰገጥ
ዘይብል ኣርሓ ኰይኑ. . .። እዚ
መንፈሳዊ ሃብቲ፡ ብኣጽዋር ተጻዋርነት
ዝተሰነየ ነበረ። ጥሜትን ጽምኢን
ምጽዋር፡ ስእነትን ሃረርታን ምጽዋር፡ ኣብ
ጸሓይን ቀዝሒን ምጽማም፡ ድኻምን
ገልታዕታዕን ምጽዋር፡ ንድልየታትን
ስምዒታትን ምጽዋር፡ ንደማዊ ውግእን
ንውሓት ግዜን ምጽዋር፡ ንቓንዛ
ምጽማም፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ክሳብ
ሞት ምጽማም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጽሕፍቶ

ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ሓለፋ ኩሎም
ብርሃነይ፡ ካብ’ታ ርእያ ዘይትጸግበካ፡ ረኺባ
መመሊሳ ትናፍቐካ ልበይ ዝመንጨወ
ፍቕራዊ ሰላምታይ ተቐበል። ኣብ ዘይጽገብ
ደረትካ ተተርኢሰ ንህይወተይ ብሓጐስ
የስተማቕራ ምህላወይ ዝስምዓኒ ደስታ እቲ
ካብ ልበይ ከይበቐቕኩ ዝልግሰልካ ምኡዝ
ፍቕሪ ምስክር’ዩ።
ምቁረይ፡ ህይወተይ ብዘይ ብኣኻ
እንታይ ምመሰለት ኢለ’የ ዘስተንትን፡ ነተን
ትፍለየኒ ደቓይቕ ብናፍቖትካ ዝሕመሶ
ዘኪረ። ህይወት ኣብ ጣዕሚ ፍቕሪ ጥልቕ እንተይላ ብዘይካ ስርናይ ክርዳድ ፈጺማ
ኣይትዓጽድን’ያ። ጽቡቕ’ምበር ሕማቕ ክትሓስብ ዕድል የብላን። ሓልዮት’ምበር
ጽልኢ ከተፈልፍል ዓቕሚ የብላን።
ንጉሰይ፡ ልበይ ብዘይካኻ ንጉስ የብሉን። ብቕንዕናኻ ኣዝየ ሕብንቲ’የ። ልዕሊ
ብቕንዕና ምፍቃር ዝዓቢ ህያብ ስለ ዘየለ’ምበር፡ ንዓኻ ዝበቆ ፍጹም የብለይን። ካብ
ፍቕሪ ዝምቅር ጣዕሚ ከም ዘየለ ካባኻ ተማሂረ’የ። ከም ባህገይ ኴንካ እቲ ካባኻ
ክረኽቦ ዝግባኣኒ ምኡዝ ፍቕርን ንጹህ እምነትን ስለዝረኸብኩ ዕግብቲ’የ።
ፍቕሪ ማዕረ ክንደይ ንህይወትና ኣገዳሲ ባእታ ምዃኑ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታተይ
ባህታን ሓጐስን ምስ ዓሰሉኒ’የ ዝያዳ ካልእ እዋን ክግንዘቦ ጀሚረ። ከምቲ ማይ
ዘይረኸበ ተኽሊ ዝሓርር ብዘይ ፍቕሪ ህይወትና’ውን ባዶ ምዃና ተማሂረ። ካብ
ትማሊ ሎሚ ዝያዳ ከም ዝመችኣ’ውን ምስክር ኣይደልየላን’የ ንነብሰይ።
ኣብ ህይወተይ ሳላ ምቁር ፍቕርኻን ቅንዕናኻን ሓደ ጣዕሚ ንህይወተይ ወሲኸላ
ኣለኹ። ልበይ ኣብ ህርመት ትርግትኣ ስምካን ናፍቖትን’ያ ተድምጽ። በዚ ድማ’ዩ
ልበይ ብሒቱ ኣብ ናይ ሕልምኻ ጐጆ ክነብርን ንግስትኻ ክኸውንን ዘብሃገኒ።

ጽሕፍቶ፡ ብኽልተ ኣገባብ ክርአ
ይከኣል። እቲ ቐዳማይ፡ ስሩዕ ዘይተርፍን
ብቐደም ተኸተል ዘጋጥምን መስርሕ
ህይወት ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ካልኣይ
ከኣ፡ ሓደ ወዲ-ሰብ ናቱ ጽሕፍቶ ባዕሉ
ይሰርዕ ወይ ይመርሕ ዝብል ኣምር’ዩ።
እዚ ካልኣይ ኣጠማምታ፡ ወዲ-ሰብ
ብናቱ ምርጫ ዝወስዶም መንገድታት
ወይ ኣማራጺታት፡ ናቱ ጽሕፍቶ
ይዀኑ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። እዞም
ክልተ ኣረኣእያ ጽሕፍቶ (destiny)
ወትሩ ኣካታዒ (controversial) ምስ
ኰኑ’ዮም። እስከ ብዛዕባ ጽሕፍቶ ደረስቲ
በየናይ ኣገባብ ከም ዝርእይዎምን ኣብ
ዝተፈላለዩ ባህልታት እንታይ ከም
ዝመስል ንርአ፡ግሪኻውያን፡
ኣብ
ጥንታዊ
ጽሑፋቶምን
ኣፈ
ታሪኻዊ
ዛንታታቶምን፡ ብዛዕባ ዘይተርፍ ክስተት
ጽሕፍቶ ብዙሕ’ዮም ዝብሉ። ከም
ኣብነት ንገለ ኣዝየን ዓበይትን ፍሉጣትን
ድርሰታት ግሪኻውያን ምጥቃስ
ይከኣል። ‘ኦዲፐስ ሬክስ’ (Oedipus
rex) ከምኡ’ውን ‘ሓይሊ ጽሕፍቶ’
(Duque de Riuas) ዘርእስታ ናብ
መድረኽ ድራማ ዝተቐየረትን፡ ገለ
ካብተን ንጽሕፍቶ ከም ቀንዲ ዛዕባ
ኣልዒለን ዝትርኻ ጽሑፋት እየን።
ድሒረን ካብ እተጻሕፋ ስርሓት፡ ናይ
ቶርተን ዊልደር ‘Bridge ofsan luis)
ወይ’ውን ‘Macbeth’ ናይ ዊልያም
ሸክስፒር፡ ዋላ’ኳ ዝተራቐቐ ጥበባት
እንተሃለወን፡ እቶም ቀንዲ ጠባያት

ጃፓን - ፈስቲቫላት ታሕሳስ
ጽምብላት ዝፈቱ እንተደኣ ኣሎ
ናብ ጃፓን ገጹ ክጓዓዝ እቲ ዝሓሸ
ኣማራጺ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ነፍሲ-ወከፍ
ወርሒ ‘ማትሱሪ’ ብዝባሃሉ ዝተፈላለዩ
ጽምብላትን ፈስቲቫላትን ዝደመቐ’ዩ።
መሰረት ‘ማትሱሪ’ እምነት ሽንቶ’ዩ።

ምስ ምንዋሕ ዓመታት ግን፡ ‘ማትሱሪ’
ምስ ኣማልኽቲ ካሚ ዘቃዱ ሃይማኖታዊ
ጽንብል፡ ወግዒ ንጽህና፡ ጸሎት ንምሉእ
ጥዕና ብርኩት እቶትን ምክልኻል
ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ጥራይ ተሓጺሩ
ተሪፉ። ምስኡ ብምትእስሳር፡ ኣብ
ታሪኽ ጃፓን፡ ኣብ ብድሂዝም ዘለዉ
እምነታትን ማሕበራዊ ጉጅለ ሳምራይን
ናብ ‘ማትሱሪ’ ዘአንፍቱ መንገድታት
ዘለውዎ ኣጋጣሚታትን ኣለዉ።
እንተዀነ፡ ኩሎም ምንጪ ሓሳቦም
ምስ ማትሱሩ ዝምደብ። ‘ማትሱሪ’
ሃይማኖታዊ
ጽምብልን
ንህዝቢ
ብምርኻብ ብሓባር ዘዘናግዕ ወግዒ’ዩ።

ፈስቲቫላት ማትሱሪ
3 ታሕሳስ
ቺቺቡ ዮ ማትሱሪ (ታቦት ቺቺቡ)
ኣብ ከተማ ሳይታማ ቤተ-መቕደስ’ዩ።
ኣብቲ ብ3 ታሕሳስ ብለይቲ ዝግበር
ጽምብል ድማ፡ ዓበይቲ ሰልፍታት ፋኑስ

ወይ ሽምዓ ኣብ ጐደናታት ይካየዱ።
ሪችትን ሕብራዊ መብራህትታትን’ውን
ኣባል ናይቲ ጽምብል’ዮም።
14 ታሕሳስ
ኣብዚ ዕለት’ዚ ንኽብሪ’ቶም ሕነ ናይ
መራሒኦም ‘ንጉስ ኣሳኖ’ ዝፈደዩ 47
ሰባት ሰልፍታት ይካየድ። ተሳተፍቲ’ዚ
ሰልፊ፡ ባህላዊ ናይ ሳማራይ ክዳውንቲ
ይለብሱ። እዛ ዕለት እዚኣ፡ እቶም
47 ዓሳክር ንንጉስ ኮራ ምቕታሎም
ሃይማኖታዊ ስጉምቲ ነብሰ-ቅትለት
(መስዋእትነት) ዝፈጸሙላ ዕለት’ያ።
እዚ ጽምብል’ዚ ስነ-ስርዓት ቀብሮም
ኣብ ዝተፈጸመሉ መቓብር ሲንጋ

ኲጂን ከምኡ’ውን ኣብ ከተማ ቶክዮ
ይካየድ’ዩ።
17ን 18ን ታሕሳስ
ፈስቲቫል ካሱጋ ዋ ካሚያ - እዚ
ፈስቲቫል’ዚ ንልዕሊ 850 ዓመታት
ተጸምቢሉ። ፈስቲቫል ካሱጋ ባህላዊ
ጥበባት ጃፓንን ኣማልኽትን ኣሜ-ኖኦሺ ኩምነ-ኖ-ሚካቶ ተማእኪሉ ዝረኣየሉ
ዓቢ ኣጋጣሚ’ዩ።
23 ታሕሳስ
እዚ ዕለት’ዚ ዕለት ልደት ናይ ንጉስ
ነገስታት ጃፓን’ዩ። ከም ዓቢ ፈስቲቫል
ከኣ ብኽብሪ ይጽምበል።
31 ታሕሳስ
ጽምብል ሓድሽ ዓመት (ኦሸጋትሱ)
- እዚ ጽምብል’ዚ ኣብ ጃፓን ዝያዳ
ዝዀነ በዓል ዝለዓለ ኣቓልቦ ይወሃቦ።
ናብ ሓደ ጥሪ እትመርሕ ሰሙን፡
ገዛ ኣብ ምጽርራይን ኣረጊት ንብረት
ኣብ ምጒሓፍን የሕልፍዎ። ኣብ
መጀመርታ ናይዚ ዓመት’ዚ ዘጋጥሞም
ሕማቕ ፋል ምዃኑ ስለዝእመን፡ ኣብዚ
መዓልታት’ዚ ዝዀነ ነገር ከየጋጥም
ዓቢ ጥንቃቐ ይገብር። ዕለት ሓድሽ
ዓመት ስድራ-ቤት፡ ኣዕሩኽ፡ ታቦት
ቤተ-መቕደስ ኣብ ምብጻሕ የሕልፍዎ።
ነዚ ዕለት’ዚ እውን ብፍሉይ መግብን
መስተን ይዳሎ። ኣባላት ስድራ-ቤት
ከኣ ከም ህያብ ገንዘብ ይለዋወጡ። እዚ
ናይ ገንዘብ ህያብ ‘ኣቶሺ-ዳማ’ ይበሃል።
እዞም ህያባት ብፍሉይ ኣብ ዝወቀቡ
ፖስታታት ተዓሺጎም ይወሃቡ።

ካብ ጽሕፍቶኦም ከምልጡ ግን
ኣይከኣሉን።
ናይ ዘመንና ደረስቲ’ውን ነዚ ዛዕባ’ዚ
ኣልዒሎም ብዙሕ ተዛሪቦም’ዮም።
ንኣብነት፡ ኣብ ናይ ቶማስ ሃርዲ ሓጺር
ዛንታ ‘ናይት ሸይማን ሳይንስ’ ብሕጽር
ዝበለ ምሉእ ሓሳብ፡ ‘ሓደ ሰብ ዝገበረ
እንተገበረ ወይ ዝፈተነ እንተፈተነ፡ ካብቲ
ናቱ ጽሕፍቶ ከምልጥ ኣይክእልን’ዩ፡’
ዝብል መልእኽቲ ንረክብ። ብመገዲ
ሎስት፡ ሄሮስ፡ ሱፐር ናቹራልን ሮስወልን
ዘርእስተን ተኸታተልቲ ፊልምታት እዚ
ኣርእስቲ’ዚ ክድህሰስ ንዕዘብ ኢና።
ጽሕፍቶ፡ ናይ ሓደ ሰብ ክንገር
ወይ’ውን ክፍለጥ ይኽእል’ዩ ዝብል
ብሂል ኣሎ። እዚ መስርሕ ብዴቪኔሽን
(Divination) ዝብል ኣጸዋውዓ ዝፍለጥ
ኰይኑ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ባህልታት
ብዝተፈላለየ ይንገር። ዝበዝሐ እዋን፡
እቲ ዝነግር ኣካል ፈላጢ፡ ጠንቋሊ
ክኸውን ይኽእል። ኣብ ናይ ቀደም
ንግስነት ቻይና (Shang Daynasty)፡
ጽሕፍቶ ኲናት (Arow) ብምስንዳው
ክፍለጥ ከሎ፡ ኣብ የሩባ ዝተባህለ ባህሊ፡
ሰባት ን’ኢፋ’ ዝበሃል ነጋሪ (Orakl)
ወይ ጣኦት 16 ከብቲን ብርክት
ዝበለ ዘይቲ ስምስምን ብምውፋይ
ጽሕፍቶኦም ክነግሮም ይውከስዎ
ነይሮም። ጽሕፍቶ ብቋንቋ እንግሊዝኛ
ካልእ መጸውዒ ኣለዎ - ፈይት (fate)።
እዘን ክልተ ቃላት (ፈይትን ደስቲኒን)

ሓደ ትርጒም’ኳ እንተ ሃለወን፡
ኣብዚ ዘመናዊ እዋን’ሲ ገለ ፍልልይ
ኣይሰኣነንን’ዩ። ፈይት መለኮታዊ
ሓይሊ ተፈጥሮ ኰይኑ፡ ዘይተርፍ
ስርዓት፡ መስርሕ ህይወት (Course
of life) እዩ። እዚ መስርሕ ብቐደም
ተኸተል ኣጋጣሚታት ህይወት ናይ
ግድን ይፍጸም። ደስቲኒ’ውን ተመሳሳሊ
ትርጒም ዘለዎ ኰይኑ፡ እቲ ፍልልይ
ኣብ ፈይት ብመለኮታዊ ሓይሊ
ተፈጥሮ ዝዝወር ኰይኑ ምርጫ ዝበሃል
የለን፡ ተፈጻምነት ናይቲ ጽሕፍቶ ከኣ
ግድን ይኸውን። ኣብ ደስቲኒ ግን፡ እቲ
ጽሕፍቶ ዝኽሰተሉ ዘሎ ሰብ ብዝገብሮ
ወይ ዝወስዶ ስጉምትታት ህይወት
ናብቲ ጽሕፍቶኡ የምጽእ። ከም
ውጽኢቱ ከኣ ግዳይ ናይቲ ዘይተርፍ
ጽሕፍቶኡ ይኸውን። ኣብዚ እቶም
ዝትግበሩ ጥበባት ወይ ስጉምትታት
ከንቱ ይዀኑ። እቲ ፍጡር ከኣ ካብቲ
ጽሕፍቶ ኣየምልጥን። ናይ ጥንቲ
ኤውሮጳውያን ጽሕፍቶ ብሰለስተ
ኣገባባት ይፍጸም ዝብል ኣምር
ነይርዎም። ግሪኻውያን’ውን ሞይራ
(Moiroe) ዝበሃል ጣኦት ተግባሪ
ጽሕፍቶ ገይሮም ይቖጽርዎ ነበሩ።
ሮማውያን ንኖርንስ ዝተባህሉ ጣኦታት
ከም ወነንቲ ትግባረ ጽሕፍቶ ገይሮም
ይኣምንዎም ከም ዝነበሩ ሰነዳት ታሪኽ
ይሕብሩ።
***

መልሲ ዝተመሳቐለ ቃላት ስርሑ

መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ
ኤርትራ
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Ƅǌėĩ ǚŶǁę Ɖĉ ĄĹȎùŘ
ŊïćĄŕƅƶƧǉŊƎùŕĜąŴƤŴǆ
ƱŕŶĜĆŴęŶĄǉŊÏƌǌġŚėƤĉƶǡňŶ
ƄǡǌġűŖŶÐ ŊƶŊù ƄęƆġŗȲ  Ŋ
ǻıĉŗŊǌǆĔƎŕęǙűėùŉȓ
ƌǌġŕęƄśïŊŕĆƌƅùƢùǉǣǇęǣġ
ĜĆŴęƄƁŶǣǌȳ
Ƅś ïŊŕĆƌƅù ƄŊ ĄƆŕƤ
ƄġŕĉñĚƂ ŘĖƙƤ ƄĄȑȓƄ Ƅĉę
ÏƌǌġŕęÐ Ɔǂ ƄŊĖíȳ ÏƌǌġŕęÐ ƄŊ
ȞĔŶğ ƄŊ ǦƵ ïȎǆ ŴȬùǇŶ ǦŊĖ
ŶĉƆƌŊ ƶŕƄŘŕƢ ƄǡňŊ ĉāǉė
ġęƭŕĄĘŚÍǂȳ ÏƌǌġŕęÐ ƶŊù įù
ĄŅĴõ Ŵǆ ÷ŗŶ ĶŶĶ ƏǆŲȲ ƄŊÍƳ
ƆƥŶÍƳƄŊĶŶĶŘŚȞĔŶğȲƆŶǦöƶȲƄŊ
ŚǦężÍƧŶƉǆŕĔȞŕėƬąƶƶƧŕę
ƱúįùƆǂȳƌǌġŕęćôŚǆŊùƄś
ïŊŕĆƌƅùȲÏƄŊįȓưƶŕĄęƏĜŴǆ
ĄĘŚ ġęƭŕÿŅĘŘ ƏǆŲȲ ŶġƆ÷ƧŶ
ȓāȡƧŶÿŅĘŘǁǶļùùÐȳƄŊȞôć
ƆƥŶƯ÷ćƌǌġŕęǦŊĖŶĉƆƌŊűǆĕȳ
ĉġ ǦƵ ǦŶ ƥŶűŚ ŊĜűǎ ƶŕǉǡȞ
ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚȲ ĄĜù ŕǶįĉűŚ
ĄĘŚŶĉƧÿġȲǦņƆĉāǉėĄĘŚ
ŶĉęǦǤȓȲ ĉƎǄǎ ĉƶǡň ƱǆŶĬğĹġ
ŶŊĔŚƄǡǌĞƯǇƆŴƜűĄȐƂȳƄŊ
ƆƥŶĉƶǡňƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚƆŗįȓư
ȣõǻġȣÿŚȲȣõǻĄƭ÷ĄĘŚȲȣõǻ
ĄǌƧŊŗ Ɖĉ Ʊñùƨ ĉęǦǤȓÍƧŶ
ƯćĉƌǌġŕęÍǂȳ
ƌǌŚġėƤ ĉƶǡň ƄŊ ƅęŚė ĉġ
ĉĉȑƆĄǦƴƆŗǹùǄŶƄŊƄŊ
ƉŕćňȓƯǙĆĕȳĄǙĄĖƂĉƛŶǄŚ
ƎǡùȓƉúǎćȲÏĬŶǋƯ÷ćƄŊƆƥŶ
ĄǦƴƆŗ ƃǹùǄ ƶŕƄŘŕƢ ĉƶǡň
ƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚȲƧāġűŚƱǆŶĬğĹġ
ŶŊĔŚ ƃǹùǄƧǄŶ ĜȡĚ ŶĉęǦǤȓ
űǆĕÐƌŊǙĆĕŉȓƌǌġŕęƄŊ
ƄġĄė ǻėǆ ŉŚ ȓāȞŚ ŊĉƛȡŚ
ƌŊ Ɗõ ƊęŶƭŚ ƅęŚė ƶĄȎ āś
ĉƶǡň ĄĘŚŶ ƄňǆŚŶ ƉŕćŘŚŶ
ĄĘŚƏŶŢġǇűŶǁĜ÷ġùűǆĕȳ
ƄŊ ĉęǦǤȓ ǢņƆ ĉāǉė
ƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚȲŉȓƌǌġŕęǻėǆ
ƆƗùƄǆƏűŶȳġôÍƳƧýġĉŚāù÷ȣ
ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ ŶĉęǦǤȓȲ Śƌù
ÏȩŊöƎŷŘĖÐƆƧŶĲǆąȳŊĹöù
Ƅǡ÷ùȑ ȩŊöƎ ŷŘĖ ćôŚ Ƅƥƭƭö
ćôŚÍǂȳǆƗŶÍĉŅęƉĉƶƜűŴǆñƶŇ
ǢǌǄŚƶȓāȣƱǆƏűȲŊȣõǆƱǆŶĬğĹġ
ŶŊĔŚ ƱƢƭƯù āǤƤ Ƅƌù ćôŚÍǂȳ
ÌȩŊöƎŷŘĖÍǆŊùƄśïŊŕĆƌƅù
ÏŊĄŶǦġŘƤ āǣ ƉĉāùŶ ŕƄćŶűŚ
ƱǆŶĬğĹġ ĜűǌŚ ƉĔǤǦȓŶ ƶŕĄƱƱ
ŅƭùġùǹŶġôƶƜűȲāǤƤĉŚāù÷ȣ
ŶŊĔŚƎƌǁǎŶȲƭǌǤǆƧýġŶŊĔŚ
ƎƧŶŶŊȩŊöƎŷŘĖƎĉƆƉùƄôƨÐ
Ŋĉňù Ŷÿ÷ȣűŚŶ ƄǡǌġűŚŶ ȩŊöƎ
ŷŘĖƄǡŶƳņȳ
ƄŊƆƥŶȞǉĔĩŶƌŊĜôġŕŶ÷Ưö
ƱǆŅƶÿ ŊāŘƧǄŶ ƄŊǄŕȓāȞŚ
ȩŊöƎ ŷŘĖ ƄŊ ƄġĄė ƏǆűŶ Ŵǆ
ĉõƆ ƅęŚė ĉŚāù÷ȣ ƱǆŶĬğĹġ
ŶŊĔŚ ǁƢƭƯ÷ űǆĔŶȳ ǆƗŶÍĉŅę
ƄŊǄŕ ȓāȞŚ ȩŊöƎ ŷŘĖŶ
ƌǌġŕęŶ ƄŊ ǦƵ ĄǦƴƆŗ ƃŚǇȋǄ
Ŋȣ÷ǆƄŊǦƵġęƭŚǉęǦĉġĉñǤę
ÌŚęȠ ƄňǆŗÍ Ɖĉ ƱǁǎùǄ ŕĿȐĔŶ
ĜűǌŕŶ ƎįȎù ŕƢĞŲ űǆĕȳ ƆŶŕƜű

ƆƱŶ Ǝùŕ ŉŚ ȓāȞŘŚ ğ÷ ȑƯĖ
ǦǊğŚƅęŚėƧǄŶǎþűŶȳŊÿȞħƂ
ƌǌġŕėƤ ƄǡùǦúŚ ƄŊ ƅęŚė Ŵǆ
ùƯö ÿǉ ƱĄŶ ĄƴǦŊŗ ƱǆŶĬğĹġ
ŶŊĔŚŊȓȞŚƭĮņŊĉȓŴāȲǎāĖ
ŴȑűŚ ŊƏĆĩŶ Ƅňǆŗ ƄŊ ƶŕǡŊĔ
ĉȓėǆƥŶűŚƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚȲĉŶȀ
ƱŕƄćĉŶÿŅĘŘƏǆŲƄǡöǣõÍǂȳ

ıęĞƢƱŕ ƄŊùƯöĄĘŚƶŕǉƏű
ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚȲ ĄĜùȲ ĬǆǎŘŖȲ
ǉǡȣŗĜűǌŖƉĉƱǶļùùǡöȏȳŉŚ
ȓāȞŚ ƌǌġŕę Ɖĉ ïǡėƤ ĄƢƉġŶȲ
ƧāġűŚĄĜùŶƥŶűŚŶƱĔǤǦȓŚƌù
ƏǆŲÍǂƱǡùǦùȳġôÍƳĄĜùƄŊùƯö
ĄĘŚ Ŵǆ ƶŕǉƏű ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ
ŴŊġĊĉƎĄÿ÷ôȞúĉƶǉùǂĜňŚ
ǦņƆ Ŵǆ ƄǡùǦúŚ ƎȣöŚ ƄƛȠõ
ŴŊ ġĊĉ ǁĜǤǦĔúĉȳ ŊƱǆƌÍƳ
Ɔŗ ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ Ĭǆǋ Ƣǆ
āǤƤ Ɔǡǌ Ƅôƨǎǂ ǁŊõŶ ĄĔǤǡȐ
ÿŅĘŘǆñŊȳƶƜűĄĘŚƉƄŊāǣ
ƉǆŕĄƶǡŅŶ āǤƤ Ąôôǆ ĭȓĖ
ƉǆŕǡŊĔõŶƉĉƶƱǆŕĄęüǁĔǤǦȓȳ
ǎāĖĉęþŚĄĘŚƄŊùƯöĄĘŚ
ƶŕïűȎƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚÍƧŶŴǆñŶȑ
ĉġƎę ŊľƭŚ ƌŊ Ǝȣö řƎųƎ ĉġ
ĄŶǦġŗ ƅęŚė ƄǡǌġűŚ ĉƶǡň ĔƖŅ Ĝűǎ ĄĔǤǡȐ ƥŶűŚ ƉĉƶƢïŋ
ƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚƄŊǦĉŚŊĉƆŘƧ ƄǡŶƳņȳ
ƄŊŊĭƶȣôǻƄƥǞ ĬȐõȲ Ƅś ïŊŕĆƌƅù ƌǌġŚėƤ
ĉƶǡň ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ ƄƤǚȳ ĉƶǡňƱôƨĔŊÿŘŚƱęƳĕȳŶğśĉ
ƆƳ ƄƥǞ ŶľǎĆƂ ƶűŅĕ āǦŘŚŶ ǎć ƌǌġŚėƤ ĉƶǡň ęǢȓ ƥŶűŚ
ĄĉęþŘŚŶĉƶǡňƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚ Ƣǆ ŕǶįĉűŚ ŶŊĔŚ Ɖĉ ƱƧāġȲ
ǎć ŕƋƆƨĉȳ ĬŶǋ ƄǡǌġűŚ Ɔŗ ŶıùǷȣŶ ƧýġŶ ĉġǦǤę ŶŊĔŚ
ƄƥǞ ĉƶǡň ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ ƌŊ Ɖĉ ƶāǦƶȲ ǦęȃŚ ĄĘŚ Ɖĉ
ƢôŶŘƤŴŊǦǎűŘƤĉƶǡňƱǆŶĬğĬġ ƱƧāǎ ȣõǻ ĄǌƧŊŗȲ ġȣÿŚ
ŶŊĔŚĉġǦǤĕÍǂȳŊĄĜĔŚƆƳƄƥǞ ĄĘŚƢƱŕġôƶǡùȓ ȲƆƥŴƤÿŅĘŘ
ƎğŊ  ƄŊ ĆųġŚĖ ȣŚþ ĉġ ƊűŘŚƉĉƶāŊę ǡƴƎƯǎǢƶǉùǂ
÷ƯôƥǆŉŚȣęǋƶűŅĔŉȓƌǌġŕę ƭćƤùƯǌňŶƎȲƆǡǌŉŚȣęǋƢƱŕ
Ƅƌù ĆųġŚĖ ĄĘŚŶ ćǆŶ ƄƉňŊŶ ĉñ÷ƧƢǆŴȑĉƟŲġćƤƄǡùǢúŚ
ƉĉƶƖƧŶǥĕƄĺĉƨȳƄƥǞĉƶǡň ƎȣöŚ ƆŴƄƛȞô Ŷǉôǆŗ ÿŅĘŘ
ĄĘŚŶ ƌùƆ ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚŶ ǆāŊę Ȳ Ŷȏę ġŘŗġŗƌƤ ÿŅĘŘ
ĭ  ĥǊĩŕ ƭŅǆŗ ƭŶĬȑŚŶ ŶƄŊǄŕ ȓāȞŚ ĄŶǦġŗ ŊĉïŊ
ƯġėŶĤĊŶŕŶŶƂğŶƭŴıȓŶƉĉƱôƨ ƄŊ ùĉƭŘƤ ĄǉňŚ ŕęƂ ǆȑƢŚȳ
ŊĉǦ÷ȓŶĬŶǋŚāƶśƄƥǞĉƶǡň ŊƱǆƌÍƳ ĉƶǡň ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ
ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ ŊƖĉÍƳ ƶġƯŊ ƢűŶŖ ƌŊ ňŶƎ ùļā ƎĔƛņ Əű
ȎĆńƄľĖŊƨȶ
ƎƢÿĝ ǻľĆ ƉĉƱôƨ ǡöȏȳ ġôÍƳ
ǎāĖŴȓűŚƄŊǄŕȓāȞŚƌǌġŕęŶ
ȩŊöƎ ŷŘęŶ ǌǦĉ ŕƢǋŋĉ
ġęĂĉ ǙĆĚĉȳ ƄŊǄŕȓāȞŚ
ȩŊöƎŷŘĖƎğŊƄŊŘāğġ
ŶǻȞŘŕŶƶǎġƎùƄŊƄġĄėƏǆűŶ
ƌŊ ƶŕȞ÷ôǁ ƊęŴƭŚ ïǡę ƶĄȓƆ
ƶŕÿ÷ôȣ ŶŊĔŚ ƆŴƢƭƭ÷ ǆűǻȡ
űǆĔŶȳƌŊŶǌÿęǦŶƄŊƷň
ćƆƉùƄŊŚāŗĉĉāǌęƷňćƆƉù
ƏǆŲǆĜęāƄúȳƄŊƌùƇŚƷňŘŚ
ǦŶƎğŊāǛȩŊöƎŷŘĖƄǆĲĄŶ
ƱúȳƄŊƌùƇŚƷňŘŚïǡęŴƧýġ
ĉŚāù÷ȣŶŊĔŚŶĉęǦǤȓȲĄŶǦġŗ
ƌŊƶǦŅęĉŚāù÷ȣƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚ
ƶęƉŊ ƄŘƤ ƄŊ ǦƵƂ ŶĉƆƌŊŶ
ÿǤƳġôƶƜűƄŊƌùƇŚƷňŘŚïǡęŴ
ŶĉĉġėŖǆȓƭĔõƄúȳ

ŉȓāȞŚ ƌǌġŘęȲ ŶƗõ ĄĘŚŶ
ƄŊ ùƯö ĄĘŚ ƶŕǉƏű ƱǆŶĬğĹġ
ŶŊĔŚŶȲ ƄŊ ùƯöƂ ƶñõ ĄĜ÷ŚŶ
ǦņƄŚŶȲ ƉĉƂÍƧŶ ŊĄĤǹȲ ŊƧęħȲ
ŊñǄŊȲ Ƣǆ ŊƙùƆ ƄǡňŊ ŶƶǦŅę
ĉŚāù÷ȣ ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚȲ Ɗõ
ĄĜ÷ŚǺğȲŕǶįĉűŚĄĘŚāęħŶȲ
ƉĉƂÍƧŶ ƄŊ ƄǡùǦúŚ ĄŶǦġŗ
ƶęƉŊŶȲƄŊƄǡùǦúŚƱǆƢƭôĄĘŚ
ĄŶǦġŚŶȲ āǤƤ Ɔǡǌ ƶŕǡŊĔúĉ
ƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚȲôƧǸŴǆƥŶűŚ
ƢǆĉŚāù÷ȣĬƥĆŶŊĔŚƄŊƆƥŲ
ĉĉƶǤŊŶĄĔǤǡȐĜűǎĉïŊŶƯćĉ
ƆŗŉȓāȞŚĉƟŲƄǡŶƳņȳġęƭŕ
ĉƶǡň ĄĘŚ ǎć ƉƉĉ ǉĔǜ ƉňŊŶ
ĉƯňôƂŶŶƄįƧćŶǏňŚŶįȓưŘŚ
ƄűȐĕ Ʊęƃ ƌęŘ Ƣǆ ŶǎȠ ƌęŘ
ƉĉƶĹęŊŶ ƶġűǎŶ ǆǡŊęȳ ġęƭŕ
ĉƶǡňƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚÿǉƶƭǆűŖȲ
ŊĬöù ƶĉġėāȲ ƄŊ āǤƤ ĉùƎŘ
ĭȓĖĄĜĔŚƶǡŅĔÍǂȳƄǡňŊ
Ąÿǎė ĄĘŚ ƶƢȏ ıǻƬŘŚ
ĄĜĔŚŊĉǦňęȲŶĄŶűŚŅƭùĄĜùȲ
ŶĄǦôȐ ĄĘŚȲ  ƭǆűŚ ñŶȑȲ āęħȲ

Ɗõ ĄĘŚ ŊĄĜù ŕǶįĉűŚ āęħȲ
ƎėǆĄĘŚȲĄĜùǺğƶƯǉùŶȲƌùƆ
Ɖĉ ïǡėƤ ȩęƎ āƴƆŗ Ȳ ŘĖƙƤ
ŋŘŘŚŶ ıęġŘŚŶȲ ÿȓŇŘŚ ƢƱŕ
ŊǦņƆƎĉƶǡŊƉĉƱǎöƄġĆęõȳ
Ŋĉľȑù ÏŶāŴ ƌǌġŚėƤ ġęƭŚ
ŶĉñŴȓƃŴŶĜęāƱôŴĉŅęŶƗõ
ƱćùƁ ƌǌġŚėƤ ġęƭŚ ƄǁćƯŅùŴŶÐ
ƃõȳġôÍƳƆŗȑƯĖïǡęôƖĤȞűƱôƨ
ƌǌġŚėƤġęƭŚŶĉĉƯňùĉƟŲƄś
ïŊŕĉƌƅùƄǡŶƳņȳ

ŊƧęħȲ ƌùƆ ƄǡňŊŶ ŊĹȑö
ġôƶŕÿ÷ôȣĉƶǡňƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚ
ǉƧ ƶǆù ĄġęāÍǂȳ ĬȐõ Ƅś
ïŊŕĉƌƅù ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ ƌŊ
ŉŚȓāȞŚȩŊöƎŷŘĖŶĉƶǡňƄŊ
ƶĄȎõƆƥŶƶāŕŖĄĔǤǡȐĜűǌŚÍǂ
ƄŊĖíȳ Ŷğśĉ ǎć Ĝűǎ ĉęþŚ
ĄĘŚȲ ƧƯù ĄĤǹȲ Ĝűǎ Ƨęħ Ŵǆ
ŉŚȣęǋȲŊñǄŊƆŶŕƜǆŲĜűǎñǄŊ
ŉŚ ȣęǋȲ ŊĉıöŚ ƆŶŕƜǆŲ Ĝűǎ
āǤƤĉıöŚȲŚāǜŴǆňŶƎƢǆƆǡǌ
ŴǆŉŚȣęǋĉñ÷ƧƢǆŴȑĉƟŲ
ƱĔǤǦȓ ÿŅĘŘȲ ƶŕÿǉĜ ȫ÷Ŷ Ǝȣö
řƎųƎȲƎȣöŚĄŕÿ÷÷ȠŶŊĔŚ  
ƉĉƶŕƖȣúƱĔǤǦȓĜűǌŚĉġĬĔŅ
ƉĉƶĉƶǡŊƄśïŊŕĆƌƅùƄŊĖíȳ
ŊŕƢğƘȲƥŴŶŊĔŚňƯõĉġƱǆĬęŊ
āǤƤ ƧƎùŴ ġùǹŶ ƎĹęŊ ǆǦňƆȳ
ñŶȑŴǆƉŕćıǎĆŴȓűŚƶŕĜęü
ĉġ ƶƖƧŶ ǎć Ŵǆ ƏĉĩŶ Ƅňǆŗ
öŊĘśƉĉƱǎöƢĞƗƄŊĖíȳ
ǆƗŶÍĉŅę ŶĉęǦǤȓ ƥŶűŚ ǡƴ
Ŵǆ ƏĉĩŶ Ƅňǆŗ öŊĘś ĉñ÷Ƨ
ǻėǆ ƆƗù ƄǆƏűŶȳ ĉƛŶǄŖ ƶƜű
ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ ĄĔǤǡȐ Ĝűǎ
ƥŶűŚ ƎĔƎŊ ƆŶŕƜǆŲ ƄŊ ŉȓ
ƌǌġŕę ƎĉƶǡŊ Ƅôƨȳ  ƏĉĩŶ
Ƅňǆŗ ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ ǁȑęǁõ ƄŊ
ƶűŅĔƆƥŶƆŗĜŊāǤƧűŚƄôƨǏ
ǁŊõŶŶĉęǦǤȓǻėǆƆĉŅęŊȫ÷Ŷ
ĉġęýŶ ƱǆĉġęýŶ Ŷĉȓėǆ
ƄǆűŅĔŶȳġôÍƳƶƜűĜŊöŊĔśþƲ
ćôŚŶŊĔŖ ǡƶƂ ǦņƆĄĔǤǡȐĜűǎ
þƲćôŚġôƱǆƏűŴǆñŶȑŗƎųƌƤ
ŊľƭŚƄŊƎȣöŕƎųƎƄĔǤǣȏƄŊ
ŉȓƌǌġŕęƉĄƶǦŋŶĉġƎęĉƶǡň
ƥŶűŚ ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ ƎāƶŶ Ɖĉ
ƱǎöƄŊĖíȳ

ŉȓ ƌǌġŕę ƱĜ÷Ĝú ġęÿŚ
ŊƶĉùƉŚ ǎć ƄŊÍƳ ƶÿôȞ Ưġė
ƭĄŚŶŊĔŚƎĉƶǦŊƆŶƉú
ƌŊƂ  ĬƥĆ ŶŊĔŚȲ 
ŚāǜŶ ƆǡǌŶȲ  ǎć ĉġėƶ
Śāǜ ǁǶļùùȳ Ƅŕÿāƴ ĄƴǦŊŗ
ŶŊĔŚ ŴŊ ǋǛŘ÷Ƥ ƄǡňŊ ǆľǆę
Ƅúȳ ƄƢïñň Ąôôǃ ĸȓĖ ŶŊĔŚ
ƄŊ ƄĜǄǆć Ƴȫ ƏǎŶ ǙƇǦėȣǄƤ
ƄƉȡȣ÷Ŷ ïǡę ŊĉĉęƓġ ĬƥĆ
ĄôôǃŶŊĔŚƉĉƶñùƨŕǡǆĕȳĉġ
ŊĄĜĔŚ ƄƥǞ  Ąġęā ƶĉùƉśĉĄħęƛŗŊĉĉǆǄǻǉĔǜ
ƌǌġŚėƤ ĉƶǡň ŶĉƎǄǎ ƭľĆ ƶÿƲ ƶŕȞ÷ôǂ ıǻƬŘŚȤęĉŘŚ
ƄŊ ƱǆñùƢõ ǦƵȲ āś ĬǌĉűŘŚÍǂ ŕǌùǇĉǆġėÿúĉƄúȳ
ƶĄȓƆȳ ġôÍƳ ƄŊÍƳ ƆƥŶ ĉƶǡň
Ąĉęþ ĄǉŊ ġėāŶ ƶęƶę
ĄĘŚŶñŶȑŘŚŶƄŊƭŅǆŗƉŕćŘŚȲ
ĄǦôȐĄǉŊġėāĜėāŕżŘŚŶ -RE
ĉƶǡň ĄĘŚŶ ñŶȑŘŚŶ ƄŊ ÿƧĞ
GHVFULSWLRQ ŅŊƆƥŲƉĄÿǆĪȎųýȳ
ƉŕćŘŚȲƄŊƉňŇƉŕćŘŚƶŕǉƏŴ
ŊƱǆƌÍƳ ƌǌġŚėƤ ġęƭŚŶ ȩŊöƎ
ƭǋŘŘŶȲ ĉƶǡň ŶŚƌ÷ŚŶ ŶǦǌƤ
ŷŘĖŶ ƶĉùƉŚ ƶŕȞ÷ôǂ ĄȓŴƯŘƤ
āęħŶ ƶŕƭǉôŶ ƶƯǉùŶ ĄĘŚȲ
ȏýȡŚƢĔļľŗ ƄľĖņȲ ĄƢƉĞ
ĬǌĉűŚ ŕƥîŊƨ ǆġęÿõ Ɖĉ Ʊú
ĄĉïĖġùǶŴƶƖƧŶȓýȣƄǌùǂȳ
ƄűȐĕȳƶŕĔȞĉƶǡňŘŚƖƄŊĹȑö
Ɔŗ ƶȎŶü ġćƤ ƎȣöŚ ƄǡùǦúŚ
ƎġęÿõÍǂȳ
ǌǦćǆŶĉĉāǄĥÍƧŶƆćĄƄľĖņ
ƱǆĬğĹġ ŶŊĔŚ ŊĄĤǹȲ ŊñǄŊȲ Ƅúȳ ƌǌġŚėƤ ŶľÿŚ Ŵǆ Ƅň÷ŚŶ

ŕǡùǡùŚŶƎŊŶĉňùŊĄėƖŇŊƲïŶ
ŊƄġŕĉñĚŘŚ ÿŅĘŘ ƎñŊ Ȏųý
Ƅúȳ ŊǉĔǜ ïǡę Ʊú Ŋƶþ Ƅňǆŗ
Ŷĉȣ÷ǻÍƧŶ ĄȓŴƯŗ ƄŊ ĉġùğù
ƉĉƶęƉŊƄŊĖíȳ
ƄŊ ĄƢǌƆŘ Ƅś ïŊŕĆƌƅù
ƄǡǌġűŚ Ŵǆŗ ƄŊ ƶÿôȞ Ƅƥęā
ŊĄėƖŇ ŊƲïŶ ƶŕƥñŅ ĄǦôȐ
ĉƶǡňƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚÍǂƄŊĖíȳƆŗ
ƶŕƥñŅĄǦôȐŊĄĜĔŚƄƥǞĉƶǡň
ĭ Ɗõ Ņƭù ŶŊĔŚ ŶŊĔŖ
ƉĄƶǦŊ Ŷĉƶƛƙę ƶĹĔŅ ǎƄÍĉŅę
ÿǎĩűǡęƉĉƱǆƏűƄűȐĕȳűƳƉŊęñ
Ɖú ǎć Ɔŗ ƄƥǞ ƥ÷ ƄŊ Śāŗ
ĄŶǦġŗ ƶćÿǉę ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ
ƎĉƶǡŊġôƱǡǎǎÏĄŶǦġŘƤŚƌ÷Ś
ƉǆŕĔȞ ŶŊĔŕŶ ƉĄƶǦň ƄôƢŶÐ
ƃõȳƆŗƶǄǌƄŕƕĚƶƢïŋŶǡǉŊ
ǦƵŴǆĜôġŕƢęþŕǡǆęõƶűŅĔŶ
āǛÍƧŶƎğŊŘāğġŕŴƤý
Ʊú  ǦŶ ƄŊŗ ŊƧęħ Ƣǆ ŊƙùƆ
ƄǡňŊ ƶǻĔ ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚÍǂȳ
ƆƳćôŚƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚƄŊŉŚ
ȓāȞŚ ƌǌġŕę Ŋġĉ ñùƥŚ ƢűŶŗ
ƱǆƏűġŊġĉĄƢŗȲ űȣĞðęƆŴŕňñô
ƶȓƥƯ  ƥŶűŚ ŶŊĔŚ ŴŊ ñõƥŚ
ƢűŶŗƎĄÿ÷ôȣƉĉƱôƨŶĉǦňęÍǂȳ
ÏƄŊ ƶƜű ïǡę ŊĄƥŗ ƆŴŕȎƢƪ
ƶľȓùŶŊĔŚǁùŋŶȳƄŊÿȐęƆƥŶ
āǤƤ ĄƯùŋ ǆǦŅĔõ ƆǂÐ ƶŅô Ƅś
ïŊŕĆƌƅùƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚƄŊƆƥŲ
ƎĜǤǡę ƉĉƱôƨ ƄŕÿğĞņȳ ŶƄŊűŚ
ƄŊǉņŊƄȣĖįƄġŘŚȣęĮĆùǇŶ
ÌėŶǎÍ ƱƧȓƆ ǡƴȲ ƱƉėƛę Ǣǌǆ
ƆŶŕƱǆƄǤǸąȲ ƄŊ ƧĩǸ Ĝôġŕ
Ƣęþ ŴŊ āǤƧǄŶ ƢĔġŗ ƎĜǤǡę
ƄôƨȳƄŊƄĈĖƌŶƄƧĚȉŶƌùƆƎȣù
ƭôĉŶÍƧŶŕĄğğöƆǂȳġôÍƳƄŊŕŶ
ƌǌġŘėƤġėāƱćƯŅ÷ïǡėŚāǤƤ
ƢėĞƱǆŕĔƛŋƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚƄŊ
ĄƢǌƆŘŶŊĔŚĄŶǦġŗƉĉƶƖƧŶ
ƄġĆęõȳ
űƳ ĄĔǌƆŘ ŊĄĜĔŚ ƄƥǞ
ĭ ƉŊęñ Ɖú ÏǎāĖ ĊŚ
ŴŊ ġĉ ñùƥŚ Ɖǁŕÿ÷ôȞ ƶȎŶü
ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ Ŵǆ Ǝùŕ Ƣęþ
ƯǎùƉĉƶƢïŋȲŊƱǆŊĺƯĉƛŶǄŚ
ǡǉŊ ǦƵ ĉġ ƶÿùȣ ǦŶ ŅŊƢęý
 Ŵǆ ƎȣöŚ ƄǡùǦúŚ ĉƶǡň
ƆŴŕƢĜƜǆƖǆǎÐƶŊùŚāƶśƄŊ
ƄƥǞ ĭ Ɖĉ Ʊú ƄƱƙƘĕȳ
ġôÍƳ ƄŊ ƶÿôȞ Ƅƥęā ŊĄėƖŇ
ŊƲïŶ ƶƜű ĜŊ  ƱǆŶĬğĹ ŶŊĔŖ
ƉĄƶǦŊ ƶŕƥñŅ ÿŅĘŘ ƄŊ ƄƥǞ
ĭ ĉęƊġ ŊĉǦňę ǦǎűŘƤ
ĉƶǡňƱǆŶĬğĹġŶŊĔŚŶĉŚǦňęÍǂȳ
ƄŊĄƢǌƆŘƊõŅƭùŶŊĔŚĉƶǡň
ƱǆŶĬğĹġ ŶŊĔŚ ŶĔŊÿ ƥŴ ĉƟŲ
ŕǡŶƳņŶŊĔŖƄŊƆƥŲƉĄƶǦŊƉĉ
ƱôƨƄƱƙƘĕȳƄŊĄƢǌƆŘǎćŴŊ
āśŶ ĄùġŶ ŊĉġǤę ŴǆÍŗ ĉĤŚ
ÿŅĘŘÿƱùĜĆŴęŕƴƳąȳ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.80

ካብ ኣዕዋፍ
ኣማኑኤል በርሀ

ካብ ዓሳታት
-ዓሳ ሓደ ካብ’ቶም ደመ-ዝሑላት
ዓጻማት ፍጥረታት ክነሱ፡ ኣብ ክንዲ
መሓውር፡ ኣብ ማይ ንምንቅስቓስ
ዜገልግሎ ብመምብረይን እተሸፈነ ክንፍን
ጭራን፡ ንምስትንፋስ ዚሕግዞ ድማ ብጎኒ
ርእሱ ጉርጉማ ዘለዎ ማያዊ እንስሳ እዩ።
-ኣቡሳላማ ኣብ ሓደ እዋን ኪድቅስን
ኪሕንብስን ይኽእል።
-ኣቡሳላማ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ክሳዕ
200 ሜትሮ ኪንቈት ይኽእል።
-ኣቡሳላማታት ኣብ እዋን ሓደጋ
ጸላኢኦም ብሕብረት ይከላኽሉ።
-ኣቡሰላማታት ኣብ እዋን ሕማም ይኹን
ሓደጋ ሓድሕዳዊ ናይ ምትሕግጋዝን
ምድግጋፍን ባህሪያት ኣለዎም።
-ገለ ኣቡሳላማታት ኣብ ሰዓት 40 ኪሎ
ሜተር ኪጎዓዙ ይኽእሉ።
-ገለ ዓሌታት ኣቡሰላማ ሓደ ዓይኖም
ጥራይ ዓሚቶም ኪድቅሱ ይኽእሉ።
-ኣቡሰላማታት ኣብ መላእ ዓለም
ኣብ ዝርከቡ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን
ይርከቡ።
-ማእከላይ ዕድመ ኣቡሳላማ 20
ዓመት’ዩ። ገለ ኣቡሳላማታት ግና ክሳዕ 40
ዓመት ብሂወት ዚጸንሑ ኣለዉ።
-‘ኣትላንቲክ ሳልመን’ እተባህለ ዓሳ ኣብ
ልዕሊ ማይ ክሳዕ 4.5 ሜትሮ ይነጥሩ።
-‘ስዎርድፊሽ’ እተባህለ ዓሌት ዓሳ
ዕድሚኡ ክሳዕ 25 ዓመት ብሂወት
ይጸንሕ። ሚዛኑ ኸኣ ክሳዕ 1.200 ቶን
ይበጽሕ።
-‘ዘክላውንፊሽ’ እተባህለ ዓሳ ጾታኡ ናይ
ምቕያር ዓቕሚ ኣለዎ። እታ መጻምድቱ
እንተሞይታ፡ እቲ ተባዕታይ ጾታኡ ናብ
ኣንስታይ ብምቕያር ምስ ካልኦት ተባዕትዮ
ጾታዊ ርክብ ይፍጽም።
-‘ጋልፊሽ’ ቀጠልያ ኣዕጽምቲ ኣለዎ።
-‘ዘኦሽያን ሰንፊሽ’ ብሓደ ግዜ 30
ሚልዮን እንቋቑሖታት ትወልድ።
-‘ስታርፍሽ’ ዝተባህለ ዓሌት ዓሳ፡
መዓናጥኡ ናብ ደገ ከውጽኦን ከእትዎን
ይኽእል። እዚ ዓሌት ዓሳ’ዚ ምንም
ሓንጎል ከም ዘይብሉ’ውን ብስነ-ፍልጠት
ተረጋጊጹ ኣሎ።
-‘ዘግያንት ስኩድ’፡ ኣብ ዓለም እቲ
ዝገዘፈ ኣዒንቲ ዘለዎ ዓሌት ዓሳ እዩ።
-‘ጀሊ ፊሽ’ 95 ሚእታዊት ካብ ኣካሉ
ማይ እዩ።
-‘ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 100 ሚልዮን
ዝኾኑ ሻርክ እተባህሉ ዓሌት ዓሳ ብሰባት
ይቕተሉ።
-ሰባት ካብ ሻርክ በሊዕዎ፡ ሻርክ በሊዖም
ዝሞቱ ይበዝሑ። ምኽንያት ኣብ ስጋ
ሻርክ መርዚ ስለ ዝርከብ እዩ።
-ንሰባት ዝጓድኡ 37 ዓሌታት ሻርክ
ጥራይ እዮም። እቶም ዝበዝሑ ዓሌታት
ሻርክ ዘይጓድኡ’ዮም።
-ሻርክ ስኑ ንምትካእ ዝወስደሉ ግዜ
ሸውዓተ መዓልታት ጥራይ እዩ።
-ሻርክ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ሽፋሽፍቲ
ዓይኒ ኣለዎ። እንተዀነ ሰም ሰም ኣየብልን
እዩ።
-ኣዝዩ ፈጣን ተወርዋሪ ሻርክ ‘ሾርትፊን
ማኮ’ ይበሃል። እዚ ዓሳ’ዚ ኣብ ሰዓት 97
ኪሎ ሜተር (60ማይልስ) ይሕንበብ።
-“ለሞን ሻርክ” ኣብ ዓመት 24 ሽሕ
ሓደስቲ ኣስናን የብቁል። ሓደ ስኒ ሻርክ
ክዓቢ 14 መዓልታት ጥራይ የድልይዎ።

-ዓሳ ኣንበሪ ብግዝፉ ዛጊት ተወዳዳሪ
እንስሳ ኣይተረኽቦን ዘሎ። ገለ ዓሳታት
ኣንበሪ ቁመቶም 30 ሜትሮ ሚዛኖም ድማ
125 ቶን ይበጽሕ።
ኣብ ልዕሊ መልሓስ ሰመያዊ ዓሳ ኣንበሪ፡
50 ሰባት ደው ክብሉ ይኽእሉ።
-ህርመት ልቢ ዓሳ ኣንበሪ፡ ኣብ ሓደ
ደቒቕ ካብ 5-6 ይበጽሕ።
-‘ብሉጋ ወይል’ እተባህለ ዓሳ ኣንባሪ
እንሓንሳእ ጻዕዳ ዓሳ ኣንበሪ ‘ህዋይት
ወይል’ እውን ይበሃል’ዩ። እዚ ዓሳ’ዚ
ብጻዕድኡ ኣይኮነን ዝውለድ። መጀመርታ
ሓሙኽሽታይ ሕብሪ ሒዙ ይውለድ’ሞ፡
ኣብ 6 ዓመት ዕድሚኡ ሕብሩ ናብ
ውጹእ ጻዕዳ ይቕየር።
-ሓደ ዓሳ ኣንበሪ ሸውሃቱ ኣብ
ዝተኸፍተሉ እዋን፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ
መዓልቲ ልዕሊ 40 ሚልዮን ክሪል እተባህሉ
ዓሌት ዓሳ ይበልዕ።
-ከምቲ ንገለ ሰባት ዝመስሎም፡ ዓሳ ኣንበሪ
ምስ ኣቡሳላማ ጾታዊ ዝምድና የብሎምን።
-ህጻን ዓሳ ኣንበሪ ኣብ ሰዓት 22 ሜትሮ
ኪጐዓዝ ይኽእል።
-ገለ ዓሳታት ኣንበሪ ክሳዕ 95 ዓመት
ብሂወት ይጸንሑ።
-ድምጺ ሰመያዊ ዓሳ ኣንበሪ ኣዝዩ
ዓሚቝን ብርቱዕን እዩ። እቲ ድምጺ
ብውሽጠ ውሽጢ ማይ ክሳዕ 100 ማይልስ
(161 ኪሎ ሜተር) ይጐዓዝ።
-ሓደ ሰመያዊ ዓሳ ኣንበሪ ሚዛን ክብደቱ
ክንዲ 33 ሓርማዝ ወይ ክንዲ 1830
እኹላት ሰባት ይኸውን።
-ልቢ ሰማያዊ ኣንበሪ ክንዲ ንእሽቶ
ማኪና ይኸውን።
-ሰማያዊ ዓሳ ኣንበሪ ዓይኑ ክንዲ ማንካ
ሻሂ፡ ደጋዊ ኣስናኑ ድማ ክንዲ ላዕለዋይ
ኣካል ርሳስ ይኸውን።
-ብዙሓት እንስሳታት ደጋዊ ኣእዛን
ኣለዎም። ከም በዓል ዓሳ፡ እንቅርዖብን
ተመንን ግና ደጋዊ እዝኒ ዝበሃል
የብሎምን።
-ዳይነሶር (dinosaur) ብግዝፊ ካብ ኩሎም
እንስሳታት ዘቤትን መሮርን ተወዳዳሪ
ዘይነበሮ ቅድሚ ሚልዮናት ዓመት ኣብ
ልዕሊ ከርሰ ምድርና ይነብር ዝነበረ፡ ምስ
ለመምታ ዝምደብ ዓርሞሽሻዊ እንስሳ
እዩ። እቲ ዝዓበየ ዳይነሶር እንተደኣ ኢልና
ብኻልእ ኣበሃህላ እቲ ዝዓበየ እንስሳ ንብል
ኣሎና ማለት እዩ።
-መብዛሕትኦም ዳይነሶራት ካብ’ቲ
ጉልቡት ሓርማዝ ብ10 ዕጽፊ ይገዝፉ።
ካብ ኩሎም እንስሳታት ምናልባት ምስ
ዳይኖሰራት ክመጣጠን ዝኽእል ዓሳ ኣንበሪ
ጥራይ እዩ።
-እቶም ቀዳሞት ዳይነሶራት፡ ቅድሚ 220
ሚልዮን ዓመታት ኣብ መሬት ከም እተራእዩ
ይንገር። ንኣስታት 150 ሚልዮን ዓመታት
ዝኸውን ንመሬት ይመልክዋን ይገዝእዋን
ምንባሮምን ሰነዳት ይሕብሩ። ኣብ ዝበዝሐ
ክፋላት መሬት ይነብሩ ነበሩ።
-ዳይነሶራት ቅድሚ 63 ሚልዮን ዓመት
ኣቢሉ ይኸውን ብሃንደበት ሓድጊ ከይሓደጉ
ብምሉኦም ብምጽናቶም ግና ዘርኦም ካብ
ከርሰ-ምድሪ ከም ዝጠፍአ ይንገር። እቲ
ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ኣርጊጹ ዝፈልጥ
የለን። ብሰንኪ ምቕያር ክሊማ ክኸውን
ከም ዝኽእል ግና ዝበዝሑ ተመራመርቲ
ስነ-ፍልጠት ዝሰማምዕሉ ነጥቢ እዩ።
-ዳይነሶራት
ብግዝፊ፡
ብዓይነትን

-ኣዕዋፍ ካብ’ቶም ደመ ምዉቕ
ገረንገራውያን ዓሌት በረርቲ፡ ካብ ካልኦት
እንስሳታት ብፍላይ ዚልለዩሉ፡ ዳርጋ ንምሉእ
ኣካሎም ዚሽፍን ግልግለ ዘለዎም እዮም።
ኣብ ዓለም ኣስታት 9.200 ዓሌታት ኣዕዋፍ
ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ኣውስትራልያ
ብዝተገብረ መጽናዕቲ 770 ዓሌታት ኣዕዋፍ
ተረኺቦም።
-ኣብ ዓለም ኣብ ዓዓመት ሓደ ሽሕ ኣዕዋፍ
ምስ መሳኹቲ ተጋጭዮም ይሞቱ።
-‘ፐርግሪን ፋልኮን’ እተባህለ ዓሌት ዑፍ
ኣብ ዓለም ብፍጥነቱ ዛጊት ተወዳዳሪ
ኣይተረኽቦን ዘሎ። እዚ ዑፍ’ዚ ኣብ ሰዓት
322 ኪሎሜተር ይጐዓዝ። እቲ ካልኣይ
ዚስራዕ ድማ ‘ስፓይነተይል ስዊፍት’
ይበሃል። ንሱ ኣብ ሰዓት 175 ኪሎ ሜተር
ይጐዓዝ። ‘ስዋለው’ እተባህለ ዓሌት ዑፍ’ውን
ብፍጥነቱ ንፉዕ’ዩ። ኣብ ሰዓት 160 ኪሎ
ሜተር ይነፍር።
-‘ዘ ሁሚንበርድ’ ናይ እተባህለት ዓሌት
ዑፍ ልቢ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቒቕ 615
ትሃርም። እዛ ዑፍ እዚኣ ኣብ ዓለም እታ
ዝነኣሰት ምዃና’ውን ይንገረላ። ንሳ ቁመታ
2.24 ኢንች ጥራይ እዩ። ክብደታ’ውን
ትሕቲ ሳንቲም እዩ።
-እታ ናይ መጨረሽታ’ዶዶበርድ’
እተባህለት ዑፍ ብ1981 ብሙማት እቲ
ዓሌት ጸኒቱ።
-ጉንጓታት (owls) ኣስናን የብሎምን።
-ተባዕትዮ ጉንጓታት ካብ ኣንስትዮ
ጉንጓታት ብኽብደት ዝፎዀሱ፡ ብግዝፊ
ድማ ዝነኣሱ እዮም።
_ሓንቲ ኣንስተይቲ ጉንጓ ኣብ ዓመት
ብገምጋም 300 እንቋቑሖታት ትወልድ።
-ጉንጓታት ሰማያዊ ሕብሪ ፈልዮም ክርእዩ
ዝኽእሉ እንስሳታት እዮም።
-ጉንጓታት
ኣስናን
ስለዘይብሎም
ንዝሃድንዎም እንስሳታት ብሂወቶም
እንከለው’ዮም ዝውሕጥዎም። ብገምጋም
ድሕሪ 12 ሰዓት ኣቢሉ ድማ ነዕጽምቲ፡
ክንቲትን ቈርበትን ናይ’ቶም ዝበልዕዎም
እንስሳታት ክባዊ ቅርጺ ብምትሓዝ ቡጭ
ይብልዎም።
-ኣብ ኣመሪካ ካብ’ቶም ናይ ብሓቂ፡
እቶም ብፕላስቲክ እተሰርሑ (ኣርተፍሻላት)
ፍላሚንጎታት ይበዝሑ።
-ሓሓት (genus pelecanus) ኣፉ ገዚፍ
ክንሱ፡ ታሕተዋይ ሸነኽ ናይ መትኰቡ፡ ዓሳ

ንምሓዝ ዝምችእ ተመጣጣይ ጎሮሮ መሳሊ
ዘለዎ፡ ኣጻብዕ ኣእጋሩ ብረቂቕ መምብረይን
እተላገበ ኣብ ከባቢ ቀላያትን ባሕርን ዝርከብ
ገዚፍ ዑፍ እዩ።
-ፓፓጋሎታት ዝተዘርበ ናይ ምድጋም
ዓቕሚ ዘለዎም ዓሌት ኣዕዋፍ’ዮም።
ንሳቶም ችኮላታ ኪበልዑ ኣይክእሉን
እዮም። ምናልባት ተጋግዮም ከም ገለ ክብሉ
እንተበሊዖም ድማ ተመሪዞም ብኡ ንብኡ
ይሞቱ።
-ገለ ገለ ኣዕዋፍ ኣዝዮም ጎራሓት እዮም።
ጻጸታት ኣብ እንግድዕዖም ብምግባር ነቶም
ንኣካላቶም ዝጻብኡ ደቀቕቲ ባልዓት
የጥፍእዎም። ምኽንያቱ ጻጸታት ባልዓት
ከጥፍእ ዝኽእል ኣሲድ ናይ ምምንጫው
ባህረት ኣለዎም።
-‘ኣርክቲክ ተርን’ እተባህለ ንእሽቶ ዑፍ፡
ካብ ኣርክቲክ ተበጊሳ ናብ ኣንታርክቲክ
በጺሓ ናይ ምምላስ ዓቕሚ ዘለዋ ኣዝያ
ፍልይቲ ፍጥረት’ያ። እዚ ማለት ኣብ ዓመት
20 ሽሕ ማይልስ ዝርሕቀቱ ጉዕዞ ትሕንበብ
ማለት’ዩ።
-ኣብ ዓለም ብዝለዓለ ብራኸ ብምጉዓዝ
ኣብ መዝገብ ኣደነቕቲ ታሪኻት ዝሰፈረ
ዑፍ ‘ሩፐልስ ቨልቸር’ ይበሃል። እዚ ዑፍ’ዚ
ካብ ባይታ 34 ሽሕ ጫፍ ልዒሉ ኪጐዓዝ
ተራእዩ። ንሱ ክንድ’ዚ ብራኸ ልዒሉ ይጐዓዝ
ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ንሓንቲ ብሰማይ ሰማይ
ትሕንበብ ዝነበረት ነፋሪት ከም ዝገጨዋ’ውን
ኣብ’ቲ መዝገብ ሰፊሪ’ሎ።
-‘ኣንቲፕታ ኣቪስ’ እተባህለት ዓሌት ዑፍ፡
ልክዕ ንኸልቢ ብዝጥዕም ድምጺ ትነብሕ።
-‘ፒፊን’ እተባህለት ዓሌት ዑፍ፡ ኣብ
ነፍሲ ወከፍ 24 ሰዓት ክንድ’ቲ ሚዛና
መግቢ ትህንኩት። እዚ ኹሉ በሊዓ ኣብ
ነብሳ እንተዘረአስ መዓስ ጸሊእኩም። በሊዓ
ኣሉ’ያ። እቲ ‘ትምገቦ ኣብ ነብሳ ተራእየ

ካብ ለመምታ
ብባህርይን ዝፈላለዩ እዮም። ካብ’ቶም
ብግዝፊ ፍሉጣት ዳይነሶራት ‘ኣፓቶሳውረስ፡
‘ዲፕሎደክሰን ‘ታይረኖሳውረስን እዮም።
ንውሓት ዳይነሶራት ክሳዕ 21 ሜትሮ
ይበጽሕ። ‘ዲፕሎዶላስ’ ከኣ ልዕሊኡ ማለት
ክሳዕ 27 ሜትሮ ይበጽሕ። ክልቲኦም
ተኽሊ ምስ ዝምገቡ እንስሳታት እዮም
ዝምደቡ። ንእሽቶ ርእሰን ካብ መጠን ንላዕሊ
ኣዝዩ ነዊሕ ክሳድን ጭራን ከኣ ኣለዎም።
‘ታይራኖሳውረስ’ ዝበሃል ዳይነሶር ግና ምስ
ስጋ ዝበልዑ እዩ ዝምደብ።
ዳይነሶር ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበርሉ
እዋን ብሓይሊ ይኹን ብጉልበት ዝዳረጎም
ስለ ዘይነበረ፡ እቶም ናይ ሽዑ ሰባት ምስ
ዳይኖሶራት ክገጥሙ ዓቕሚ ከምዘይነበሮም
ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት የተንብሁ።
-ዳይነሶራት ምስ’ዞም ናይ ሎሚ
ለመምታታት
ምምስሳላት
ነይርዎም
እዩ። ንኣብነት ገሊኦም ልክዕ ከም’ዞም
ናይ ሎሚ ሓራግጽ ኣስናን፡ ኣዕጽምትን
ቈርበትን ነይርዎም። ኣካላዊ ጥራይ ዘይኰነ
እንተላይ ኣብ ምስትውዓሎም ተመሳሳልነት
ከም ዝነበሮም ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት
ይእምቱ።
-ዳይነሶራት ኣብ ዘበነ መኦዘኒክ ማለት

ታሪኽ መሬት ካብ ቅድሚ 240 ሚልዮን
ክሳዕ 63 ሚልዮን ዓመታት ኣቢሉ ኣብ መሬት
ይነብሩ ከም ዝነበሩን ቅርጺ መሬት ከምዚ
ናይ ሎሚ ከምዘይነበረን ሰነዳት ይሕብሩ።
ኣብ ዘበነ መሶዘኒኽ መሬት፡ ባሕርን ሰማይን
ብለመምታታት ተጎቢኡ ከም ዝነበረ ታሪኻዊ
ሰነዳት የዘንትዉ። ድሕሪ’ዚ ዘመን’ዚ ግና
ኣብ መሬት ዝዕምብቡ ተኽልታት፡ ዝተፈላለዩ
ኣእዋም ኣዕዋፍ ኣትማን፡ እንስሳታት ባሕሪ፡
እንስሳታት መሮር ክረኣዩ ከም ዝጀመሩ
እዮም ዝሕብሩ ሰነዳት ስነ-ፍልጠት።
-ሓርገጽ ሓደ ካብ’ቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ
ኣብ ከባቢ ቀላያትን ኣፍላጋትን
ዚርከብ፡ ኣብ መሬትን ማይን
ዚነብር፡ ድሩዕን ሓርፋፍን ላዕላይ
ቈርበት፡ ነዊሕን ድምዱልን ጭራ
ዘለዎ፡ ቅርጹ ንገበል ዚመስል
ገዚፍ ሃንጎሊማ ለማሚ እዩ።
-ሓርገጽ መልሓሱ ከውጽእ
ኣይክእልን እዩ።
-መብዛሕታኦም ኣባጨጎራታት
(cat erpiller’s) እቲ ቀንዲ
መግቦም ናይ ገዛኣ ርእሶም
ቅራፍ እንቋቑሖ’ዩ። እቲ ቅራፍ
ንዕኦም ዘገድስ መግባዊ ሳብስታንስ

ማለት ዘበት’ዩ።
-‘ኣልባትሮስ’ እተባህለ ዓሌት ዑፍ ንሽዱሽተ
መዓልታት መንገብገባቱ ከየወዛወዘ ከንሳፍፍ
ይኽእል። እዚ ኣብ ዝገብረሉ እዋን’ውን
ብዘይ ዝዀነ ጸገም ድቃስ ከስተማቕር
ኣይጽግምን።
-ታኪን ኣብ ብዙሕ ወገናት ዓለም ከም
ዘቤታዊት እንስሳ ንመፍረ ዝተሓዝ ምስ
ዓሌት ደርሆ ዝምደብ ገዚፍ ዑፍ ኣዩ። ኣብ
በረኻ ዝነብሩ ታኪናት ክሳዕ 25 ማይልስ ኣብ
ሰዓት ይጐዓዙ።
-‘ኪዊ’ ሓሙኽሽታይ ቡናዊ ጸጉሪ መሰል
ዝግልግሌኡ፡ ነዊሕ ዝሞንኰቡ፡ ደምባው
ዝእግሩ፡ ዘይምዕቡል ዝመንገብገቡ ኣብ
ኒውዘርላንድ ዝርከብ ዘይነፍር ዓሌት ዑፍ
እዩ።
-ፐንግዊን (perguin) ጸሊምን ጻዕዳን
ዝሕብሩ፡ ዘይነፍር ዓሌት ዑፍ’ዩ። እዚ
ዑፍ’ዚ መንገብገባቱ ንምሕንባስ ጥራይ
እዩ ዝጥቀመሎም። ከም በዓል ሰገን፡ ኪዊ፡
ካሶዋሪ ወዘተ’ውን ካብ’ቶም ዘይነፍሩ ኣዕዋፍ
እዮም። ስለዚ ፐንግዊን እቲ እንኮ ዝሕንብስ
ግና ኸኣ ዘይነፍር ዓሌት ዑፍ እዩ።
-ገለ ዓሌታት ‘ፐንግዊን’ ሂወቶም ኣብ
ውሽጢ ባሕሪ የሕልፍዎ።
-ፐንግዊን መንገብገባቶም ንምንፋር
ዘይኰነ ንምሕንባስ’ዮም ዝግልገልሉ።
-ሰገን (ostrich) ነዊሕ ዝኽሳዳ፡ ክልተ
ዝኣጻብዑ ፈጣን ኣእጋር ዘለዋ፡ ካብ ህሉዋት
ዓሌታት ኣዕዋፍ ዝገዘፈት፡ ክሳዕ ኣስታት 135
ኪሎ ግራም እትምዘን ዘይትነፍር ዑፍ’ያ።
እዛ ዑፍ እዚኣ ሽሕ’ኳ ክትነፍር ዘይትኽእል
ትኹን ናይምሕንባብ ዓቕሚ ዘለዋ እያ።
-ሰገን ካብ ሓንጎላ ዓይና ይዓቢ።
-ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ‘ሹጋርበድ’
ናይ እተባህለ ዓሌት ዑፍ ጭራ፡ ካብ ሓፈሻዊ
ቁመቱ ብኣርባዕተ ዕጽፊ ይዓቢ።
ከይሃለዎ ኣይተርፍን’ዩ።
-ኣረነታት (Snails) ኣዝቲዮን ብቐስታ
እዮም ዝጐዓዙ። እዞም እንስሳታት እዚኦም
ነዊሕ ግዜ ብምድቃስ ዝተፈልጡ እዮም።
ኣረነታት ንዝዀነ ምኽንያት ብዘይ ዝዀነ
ጸገም ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሰለስተ ክሳዕ
ኣርባዕተ ዓመት ኪድቅሱ ይኽእሉ።
-ሓሸውሸዋ ተመን ካብ ዘርእታት
ክሮታሉስ ሲስትሩሩስን (crotalus and
sistrurus) ኰይነ፡ ኣብ ጫፍ ጭራኡ
ሓሸውሸው ዝብል ተሪር ብመስርዕ
እተሓቑፈ ኣንፊ ዘለዎ፡ ብብዝሒ ኣብ
ኣመሪካ ዝርከብ ዓሌት ተመን እዩ።
-ኣብ ሃገረ ኒውዘርላንድ ፍጹም ተመን
ዝበሃል የለን።

ምንጪ፡ መጽሓፍ ፎፎል

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.80

ስልጠና ኣሰልጠንቲ ኣካላዊ ብቕዓት ተጀሚሩ
ንስ

ለም

ኣ
ተስፋ

ዮሃ
ረ
ብ
ገ

ሰምበል ኣብ ቻይና ኣብ ዘንጸባረቐትሉ
ዳዊት የማነ ኣምበሳ ዓቐብ ኮይኑ
ክለብ ቅድድም ብሽክለታ ሰምበል ኣብቲ
ብዩሲኣይ 2.2 ዝልካዕ ኣብ ቻይና ክካየድ
ዝቐነየ ውድድር ተሳቲፋ፡ ብጋንታን ውልቂን
ተዓዊታ።
ተቐዳዳማይ ዳዊት የማነ፡ ቀዳማይ ዲቪዥን
ካብ ዝሰግር ውሑድ ጸወታታት’ዩ ኣካይዱ።
ከምቲ ኣብ ፈለማ ናይ ዓበይቲ ውድድሩ
ተዓዋቲ ዙር ዞባ ማእከል ክኸውን ዝኸኣለ፡
ምስ ክለቡ ሰምበል ኣብ ሃገረ ቻይና ኣብ

ላ ሊጋ
ቫለንስያ ፋልማይ ስዕረት ቀሚሳ
ቫለንስያ ብሰንበት ፋልማይ ስዕረት ላ
ልጋ ብገታፈ ቀሚሳ። ቫለንስያ በዚ ስዕረት
ምስ መራሒት ዘላ ባርሰሎና ንዘለዋ ነጥቢ

ሰሪ ኣ
ኢንተር መሪሕነት ተረኪባ
ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተሰላሰለ
ግጥማት ሰሪ ኣ ኢጣልያ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ
ኢቫን ፐሪሲች ሃትሪክ ብምስራሕ ኣብ
ዝደመቐሉ ግጥም ኢንተር ሚላን ኣብ ልዕሊ

ፕሪመር ሊግ
ማንቸስተር ሲቲ መሪሕነታ ተደልድል
ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት መራሒት
ፕሪመር ሊግ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ
ሜዳኣ ንዌስትሃም ኣአንጊዳ ካብ ድሕሪት
ተበጊሳ 2ብ1 ብምዕዋት ሒዛቶ ንዘላ
መሪሕነት ኣደልዲላ። ደቪድ ሲልቫ እቲ
ግጥም ሸውዓተ ደቒቕ ክተርፎ እንከሎ’ዩ

ኣብ ግጥም ኣንጻር ኣርሰናል ኮኾብ ኮይኑ
ዘምሰየ ዴሃያ

ዝተኻየደ ውድድር፡ ኣንበሳ ዓቐብ ብምዃን
ስሙ ኰሊዑ ይርከብ። ወዲ ጋንታኡ
ኣማኑኤል ጸጋይ ሻውዓይ ደረጃ ሒዙ።
ዳዊት ኣብ ውድድር ግዜ ሳልሳይ ደረጃ
ክሕዝ እንከሎ፡ ኣማኑኤል ጸጋይ ሓምሻይ፡
ሳይሞን ሙሴ ታሽዓይ፡ ሮቤል ተወልደ ከኣ
መበል 17 ብምዃን ተዓዊቶም። ዳዊት የማነ
ብውህሉል ነጥቢ ራብዓይ ኮይኑ ውድድሩ
ዛዚሙ።

ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ፡ ምስ
ላዕለዋይ በዓል መዚ ኩዕሶ እግሪ ዓለም፡
ፊፋ ብምትሕብባር ዝወደቦ ናይ ኣካላዊ
ብቕዓት ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ ኣግሪ ስልጠና
ትማሊ ተጀሚሩ።
ብኣርባዕተ ታሕሳስ 2017፡ ኣብ ሰዓታት
ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ናይ
መኽፈቲ መደብ፡ ሓላፊ ትምህርቲን
ስልጠናን ኣቶ ኣሰፋው ኣስመሮም፡
ዳይረክተር ቴክኒክ ኣቶ ዳንኤል ዮውሃንስ፡
ሓላፊ ኮሚተ ተክኒክ ኣቶ ሙሳ ሳልሕን ኣብ
ዝረኽቡሉ ኣጋጣሚ፡ ምክትል ፕረዚደንት
ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣቶ ኢሰያስ ኣብርሃም
ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ “እዚ ብዓይነቱ ኣብ ኩዕሶ
እግሪ ሃገርና ናይ ፈለማ ዝኾነ ስልጠና፡
ንዕብየት ደረጃ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና
ንምምሕያሽ ናይ ዝግበር ዘሎ ስርሓት
መቐጸልታ እዩ፡” ድሕሪ ምባል፡ ሰልጠንቲ
ነዚ ረኺቦሞ ዘለዉ ዕድላት ኣብዚ ተወዲቡ
ዘሎ ሓጺር ግዜ ብዝግባእ ክምዝምዝዎ

ምዒዱ።
ነቲ ስልጠና ክህብ ካብ ፊፋ ተላኢኹ
ዝመጸ ስዊዘርላንዳዊ ኢንስትራክተር
ኩዕሶ ኣግሪ ፈርቲዝ ሽመድዝ ብወገኑ፡
“ንዝተገብረለይ ኣቀባብላ የመስግን።
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳን ኤስያን
ተመሳሳሊ ዕዮ ሰሪሐ እየ። እዚ ናይ ኤርትራ

ንጥፈታት ስፖርት ከተማ ከረን ይቅጽል
ኣብ ከተማ ከረን ንጥፈታት ስፖርት ብኩዕሶ
መርበብን ቅድድም ብሽክለታን ዝሓለፈ ሰንበት
ሰለስተ ታሕሳስ ቀጺሉ።
ኣብ ግራንድ ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ ውድድር
ሻምፕዮን ኩዕሶ መርበብ፡ ኣቐዲመን ኣብ ሜዳ
ዝተረኸባ ጋንታታት፡ ዝባን ምስ ኢምግረሽን
እየን ነይረን። ኣብቲ ህልኽ ዝመልኦ ጸወታ
ዝባን 3 ብ1 ኣብ ልዕሊ ኢምግረሽን ተዓዊታ።
ቀጺለን ዋካ ምስ ኮለጅ ሓመልማሎ ኣብ
ዝገበርኦ ግጥም ጋንታ ዋካ ንሓመልማሎ
ዓብሊላ 3ብ0 ተዓዊታ።
ኣብ ተመሳሰሊ ዕለት፡ ኣብ ውድድር
ሻንፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ዓንሰባ ኣብ
መንጎ ሰለስተ ዲቪዥናት ደቂ ተባዕትዮን
ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድድም ተኻይዱ፡
፡ እዚ ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ
ዓንሰባ ተወዲቡ ን2ይ ግዚኡ ዝቐጸለ ግጥም
ብኣፍቀርቲ ስፖርት ማሚቑ ነይሩ።
ናይ 25 ዙርያ ኣብ ዝተወደበ ናይ ማውተን
ባይክ ንኣሽቱ ደቂ ተባዕትዮ ሙራድ፡ ኣሕመድ፡

ሮቤል ዘርእማርያም፡ ነቢል ኣደም ካብ 1ይ-3ይ
ንዝተመደበ ነጥቢ ተማቒሎሞ።
ናይ ማእከሎት ማውንቴን ባይክ ኣብ
ዝተገብረ ቅድድም ድማ፡ 1ይ ዋዲክ ራካ 2ይ
ማሕረዝጊ ተስፋጽዮን 3ይ ኣቤል ተወልደብርሃን
4ይ ኣማኑኤል እዮብ 5ይ ኣስመሮም እዮብ
6ይ ድማ ሓበን ፍትዊ ምብዃን ተዓዊቶም።
ተቀዳዳማይ ሓበን ፍትዊ ካብ መውደቕቲ
ተንሲኡ ኣብ መበል 6ይ ተርታ ክወጽእ
ምኽኣሉ ብተዓዘብቲ ኣድናቖት ረኺቡ።
ኣብ መንጎ ክልተ ጋንታታት ዝግበር ዘሎ
ቅልስ ልሙዳት ተቐዳደምቲ ዳኮርሶ ናይ
65 ዙርያ ማለት 58.5 ኪሎሜትር ዝሽፍን
ውድድር እዩ ተሰሪዑሎም። ኣብ ጋንታታት
መጐዓዝያን ኪሰርን ተሰሪዖም ዝተወዳደሩ
ተቐዳደምቲ ኣብ ፈለማ፡ ብዙሕ ዘይዕዉት ናይ
ምህዳም ፈተነታት ከካይዱ ተራእዮም። ኣብ
መወዳእታ ብኣባል ጋንታ ኪሰሪ ወልደገርጊስ
የጊን ዝተገብረት ናይ ምህዳም ፈተነ ግን ናብ
ዓወት መሪሓቶ። ተቐዳዳማይ ወልደገርጊስ

ከተጽብበሉ ዘኽእላ ዕድል ኣባኺና። እዚ
ዝኾነሉ ባርሳ ብቐዳም ምስ ሰልታ ቪጎ ገጢማ
2ብ2 ተፈላልያ ነጥቢ ብምኽሳራ እዩ። ሪያል
ማድሪድ ብቐዳም ምሸት ምስ ኣትለቲኮ
ቢልባኦ ብዘይሸቶ እያ ተፈላልያ። ኣብቲ ዕለት
ንሪያል ሶሴዳድ 2ብ1 ዝረትዐት ኣትለቲኮ
ማድሪድ እታ እንኮ ካብ ቀዳሞት ኣርባዕተ

መራሕቲ ላ ሊጋ ዝተዓወተት ክለብ ብምዃን
ምሉእ ሰለስተ ነጥቢ ከሲባ። ክለባት ላ ሊጋ
ኣመዝጊበናኦ ዘለዋ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ምስ
እንርኢ፦ ባርሰሎና 36፡ ቫለንስያ 31፡ ኣትለቲኮ
ማድሪድ 30፡ ሪያል ማድሪድ 28፡ ሰቪያ 28
ብምዃን ንተርታ ቀዳሞት ሓሙሽተ ሒዘን
ኣለዋ።

ሻምፕዮንስ ሊግ

ክየቮ ገፊሕ ናይ 5ብ0 ዓወት ኣመዝጊባ።
ብሉችያኖ ኣስፓለቲ እትእለ ኢንተር፡ ነቲ
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ መቐጸልታ
ጸወታ ናፖሊ ብጁቨንቱስ ዝወረዳ ናይ 1ብ0
ስዕረት ተጠቒማ፡ ንውድድር ሰሪ ኣ ክትመርሖ
ጀሚራ። ማውሮ ኢካርዲን ሚላን ስክሪነርን
ንዝተረፋ ሸቶታት ኢንተር ዘመዝገቡ እዮም።
ኣብ ካልእ ጸወታታት፡ በነቨንቶ ሓላው ልዳታ
ኣልቤርቶ ብሪግኖሊስ ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ

ናይ ጸወታ ክፍለ ግዜ ብዘመዝገባ ሸቶ ምስ
ኤሲ ሚላን ማዕረ 2ብ2 ተፈላልያ። በነቨንቶ እዛ
ብቕድሚ ትማሊ ዝረኸበታ እንኮ ነጥቢ ድሕሪ
12 ግጥማት ዘዋህለለታ ኮይና ተመዝጊባትላ
ኣላ። ብተወሳኺ ፊዮረንቲና ንሳሱኦሎ 3ብ0
ረቲዓታ። ኢንተር ሚላን ንሰሌዳ ሰሪ ኣ 39
ነጥቢ ብምውህላል ክትመርሖ እንከላ፡ ናፖሊ
38፡ ጁቬንቱስ 37፡ ሮማ 34፡ ላዝዮ 32 ነጥቢ
ብምውህላል ይስዕባኣ።

መዐወቲት ሸቶ ኣመዝጊቡ። ብቐዳም ሓደ
ካብ ዝዓበዩ ግጥማት ፕሪመር ሊግ ኣብ
ዝተኻየደሉ፡ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ሜዳኣ
ወጻኢ 3ብ1 ተዓዊታ ወጺኣ። ደቪድ ደሃያ
ኮኾብ ኮይኑ ኣምስዩ። በዚ ውጽኢት መሰረት
ኣብ መንጎ ማንቸስተር ሲቲን ማንቸስተር
ዩናይትድን ዝነበረ ናይ ሸሞንተ ነጥቢ

ፍልልይ ን24 ሰዓታት ናብ 5 ጎዲሉ ተራእየ።
ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ሲቲ ኣብ ልዕሊ
ዌስትሃም ክትዕወት ብምኽኣላ ግን እቲ
ዝነበረ ፍልልይ ናብ ዝቐነዮ ተመሊሱ። ናይ
ጓርድዮላ ሲቲ ኣብ 13 ተኸታታሊ ግጥማት
ፕሪመር ሊግ ብምዕዋታ ናታ ሓድሽ ምዕራፍ
ታሪኽ ትግንጽል ኣላ።

ዴቪድ ሲልቫ መዐወቲት ሸቶ ሲቲ እናኣመዝገበ

ግጥማት ሻምፕዮንስ ሊግ ሎሚ ሰሉስን
ጽባሕ ረቡዕን ብዝካየዱ ናይ መወዳእታ ናይ
ምድብ ግጥማት ቀጺሉ ከምሲ እዩ። ካብ
ጉጅለ ሀ ክሳብ ጉጅለ መ ዘለዋ ምድባት
ሎሚ ሰሉስ ግጥማተን ከሰላስላ እየ። ዛጊት
ካብ ዝተኻየዱ ናይ ምድብ ጸወታታት፡ ፓሪስ
ሰይንት ጀርመይን፡ ባየር ሙኒኽ፡ ባርሰሎና፡
በሽኪታሽ፡ ሪያል ማድሪድ ኣፍሊጠን ኣለዋ።
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት
ኣብ ልዕሊ ቁራባክ 4ብ0 ዝተዓወተት ቸልሲ፡
ንቶተንሃምን ማንቸስተር ሲቲን ስዒባ ሳልሰይቲ
ምሕላፋ ዘረጋገጸት ክለብ ፕሪመር ሊግ ኮይና
ኣላ። ሊቨርፑል ነዚ መስርዕ ክትጽምበሮ
እንተደኣ ኮይና ጽባሕ ስዕረት ክትሰዓር
የብላን። ብተወሳኺ ማን. ዩናይትድ ንቑጽሪ
ክለባት ፕሪመር ሊግ ኣብ መድረኽ ዙር
16 ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሓሙሽተ ክትገብሮ
እንተደኣ ኮይና ሎሚ ምስ ሲኤስኬኤ ኣብ
እተካይዶ ግጥም ነጥቢ ክረክብ ኣለዋ።

መደብ ጸወታ
ሻምፕዮንስ ሊግ
ሎሚ ሰሉስ
• በንፊካ ምስ ባሰል ሰዓት
• ማን. ዩናይትድ ምስ
ሲኤስኬይኤ ሞስኮ
• ሰልቲክ ምስ ኣንደርለኽት
• ባየር ሙኒኽ ምስ
ፓሪስ ሰይንት ጀርመይን
• ቸልሲ ምስ ኣት. ማድሪድ
• ርማ ምስ ቋራባግ
• ባርሰሎና ምስ ስፖርቲን
• ኦሊምፒያኮስ ምስ ጁቨንቱስ
• ኩሉ ኣብ ሓደ ሰዓት 10፡45

መደበይ ናይ መጀመርያ ተመኩሮይ እዩ።
ተስፋ ይገብር ሒዘዮ መጺአ ዘለኹ መደብ
ብምሉኡ ብዓወት ክንፍጽሞ” ኢሉ።
ኣብዚ ካብ 4 ክሳብ 8 ታሕሳስ ዝጸንሕ
ስልጠና፡ ካብ ኩለን ዞባውያን ጋንታታት፡
ደቂ ኣንስትዮ ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታን
ዝርከባኦም 32 ሰልጠንቲ ይሳተፉ ኣለዉ።
ንመወዳድርቱ ራሕሪሑ ብዘይ ተቓጻጺ 1ይ
ኮይኑ ክዕወት ከሎ ካብ 2ይቲ ጉጅለ ዝነበሩ
ተቐዳደምቲ ከኣ ወዲ ጋንታኡ (ኪሰሪ) ዳህላክ
ወልደትንሳኤ 2ይ ፡ ናይ መጓዓዝያ ሜሮን
መርሃዊ ከኣ 3ይ ብምዃን ተዓዊቶም። ኣብ
ዓባይ ጉጅለ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ኣብ ዝገበርዎ
ቅጽበታዊ ውድድር፡ ፋኑኤል ወልደዝጊ ካብ
ኪሰሪ 4ይ፡ ዮናስ በረኸት ካብ መጐዓዝያ 5ይ፡
ዓድል ሓምድ ካብ መጐዓዝያ 6ይ ብምውጻእ
ዛዚሞምዎ።
እተን ብቑጽሪ እናሰሰና ዝኸዳ ዘለዋ ደቂ
ኣንስትዮ ናይ ማውንቴን ባይክ ኣብ ዘካየድኦ
ውድድር ቅሳነት ሃይለ፡ ስኒት ሓድሽ፡ ኢለን
ገብሪሂውት፡ ደሊና ዘርእማርያም ተኸታቲለን
ካብ 1ይ ክሳብ 4ይ ደረጃ ብምሓዝ
ተዓዊተን።
ዝመጽእ ሰሙን’ውን ንጥፈታት ስፖርት
ከተማ ከረን ብቕድድም ብሽክለታ፡ ኩዕሶ
መርበብን ክዕሶ እግርን ክቕጽል ምዃኑ
ዝበጽሓና ሓበሬታ የመልክት።

ሻምፕዮን ከተማ
ባጽዕ ይቕጽል
ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ከተማ
ባጽዕ ዝተወደበ ሰለስተ ዲቪዥናት ከተማ
ጊንዳዕን ባጽዕን ዝሳተፈኦ ዘለዋ ንሰለስተ
ሰናብቲ ዝቕጽል ውድድር ቀጺሉ። ትማሊ
ሰንበት ካብ ዝተኻየደ ውድድር እዚ ዝስዕብ
ውጽኢት ተረኺቡ ኣሎ።
ህጻናት፣ ዘርእሰናይ ብርሃነ፡ መዋእል
ቴድሮስ፡ ናትናኤል ሰለሙን፡ ቢንያም ኪዳነ፡
ሴም ምሕረትኣብን ሴም ኣኽሊሉን ካብ
ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ንዘሎ ደረጃታት
ብምሓዝ ተዓዊቶም። ደ/ኣንስትዮ ኣብ
ዘካየደኦ ውድድር ከኣ፣ ማክዳ ሓይለኣብ
ካብ ን/ዞባ ባጽዕ፡ ሮዳስ ሃብተማርያም ካብ
ን/ዞባ ጊንዳዕ፡ ሳሮን ገርግሽ ን/ዞባ ጊንዳዕ፡
ኑርያ ዓ/ቃድር፡ ሚካል ፍጹም፡ ሊድያ
ረዳእ ተዓዊተን። 2ይ ዲቪዥን ደቂ
ተባዕትዮ፣ ሬድዋን ዓሊ፡ ሓበን ተስፋጋብር፡
ሚኪኤለ ገ/የሱስ፡
ለውሃት ሓለፎም፡
ፋኒኤል ተስፋይ፡ ዙቤር ኣዳምን ዕዉታት
ኮይኖም። ኣብ መወዳእታ ተቐዳደምቲ
1ይ ዲቪዥን 40 ዙር ዝሽፍን ውድድር
ኣካይዶም። ኣብቲ ኣዝዩ መሳጥን ህልኽ
ዝመልኦን ውድድር እዞም ዝስዕቡ ዕዉታት
ኮይኖም። ዮሱፍ ኢብራሂም ን/ዞባ ጊንዳዕ
ቀዳማይ፡ እድሪስ ዝቡይ ን/ዞባ ባጽዕ ካልኣይ፡
ሓሰን ኣማን ን/ዞባ ጊንዳዕ ሳልሳይ፡ ቶሚ
ኣኽሊሉ ን/ዞባ ባጽዕ ራብዓይ ደረጃታት
ሒዞም። ብተወሳኺ፡ ብዓርቢ 01 ታሕሳስ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤች ኣይቪ ኤይድስ
ብደረጃ ሃገር ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ
ኣብ ዝተባዕለሉ፡ ብሚ/ጥዕና ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ
ዝተመወለ ውድድር ቅ/ብሽክለታ ኣብ
መንጎ 4 ዲቪዥናት ተኻይዱ። ኣብ ነፍሲ
ወከፍ ዲቪዥን ካብ 1ይ ክሳብ 3ይ ተርታ
ንዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ናይ ገንዘብን
መዳልያታትን ሽልማት ተቐቢሎም።

ሓዳስ

ኤርትራ

5 ሕዳር 2017 - ገጽ 10

መበል 27 ዓመት ቁ.80

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ

ነት
- እም ጣን
ሰ
ደ
ል
ም ታ ድያ ስ
ሄ
ል
ሊ
ቤተ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ኣቶ ሄኖክ ሚኪኤል ቢንያም፡ ኣሞና ወ/ሮ ናእሚ ብንያም
መሓሪ ስለዝሞተት ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ኣሮን ተኽለ ሃብተሚካኤል፡ ኣደይ ወ/ሮ ኣስማይት
ገብረሚካኤል ነጋሽ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል ከተማ
ትሕቲ ዕድመ ሉልያ ኤፍሬም ኣብርሃ ብሞግዚታ ወ/ሮ
ኢለን ወልደሚካኤል ሓጎስ ኣቢላ፡ ዓባይና ወ/ሮ ዓዘዘት
ጀርጆ ሃብቲት ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ ሓፍተይ 1 ሓፍተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን29/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣንድነት ገብሩ ገብረእግዚኣብሄር ፍስሃ፡ በዓል ቤተይ
በላይ ገብሪሂወት ገብሩ ስለዝሞተ፡ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሰላም ሃብተማርያም ተኽለ፡ በዓል ቤተይ ኣማን ፍትዊ
ሓጎስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ቀሺ ኣስፍሃ ወልደገብርኤል ዑቕባዝጊ፡ ሓወይ ነጸርኣብ
ወልደገብርኤል ዑቕባዝጊ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 2 ደቂ መወቲ
ኣሕዋተይ ተተካእቲ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ኣቶ ጸጋይ ኪዳነ ገብረመድህን፡ ወ/ሮ ሓረጉ
ገብረእግዚኣብሄር ጸሃይለዳ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዑቕባማርያም ብርሃነ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ተስፋይ ኣብርሃ ተኽለ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 11 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋግጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሳባ ጎይትኦም ዑቕባሚካኤል፡ ዓባየይ ወ/ሮ
ሃይማኖት ምራጭ ዑቕቡ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ናይ መዋቲት ኣደና ወ/ሮ በላይነሽ እምባየ ወልደፊሊጶስ
ተኪእና ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን19/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ተኽለ ዘሩፋኤል፡ በዓል ቤተይ ኣቶ የማነ
ክፍለየሱስ ወልደገብርኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ህልዋት ኣሕዋቱ፡ 1ስውእቲ፡ 1
ተተካኢ ወዳ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሚካል ክፍለማርያም ከበዶም ምባል ተሪፋ፡ ሚልካ
ክፍለማርያም ከበዶም ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፣ ን18/12/17 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋብኣያ
ይቕረብ።

ኑኤል

ኣማ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ደቀምሓረ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዕዳጋ ሓሙስ
ወ/ሮ ሳሮን ተስፋሚካኤል ገብረእንድሪያስ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ
ብርኽቲ ሃብተ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል
ከሳሲት ወ/ሮ ኣልጋነሽ ወልዳይ ዑንቃይ፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ
ኤደን ሃ/ሚካኤል ተፈሪ ዝሽጠትለይ መኪና ናይ ገዛ ዓይነታ
ፊያት ቁ.ሰሌዳ ER1-18088 ቁ.ቻ.ሲ 00109608 ብዋጋ
50,000 ሓምሳ ሽሕ መኪና ኣብ ዘላቱ ተረኪበያ፡፡ እንተኾነ
ተኸሳሲት ብኣድራሽኣ ክረኽባ ስለዘይከኣልኩ ትጸውዓለይ
ስለዝበላ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን22/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ትቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣቶ ዳዊት ኣብርሃ ገብርኣብ፡ ወለደይ ገ/ሄር ኣብርሃ
ገብርኣብን ሂወት ሚኪኤል ሓጎስን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሸርዓ ዞባ ማእከል
ከሳሲት ነጂባ ኑሩ ያሲን፡ ተኸሳሲ ኣቶ ኣማን ዓ/
ዓሊም መሓመድ በዓልቲ ቤትካ ኣብ ቤ/ፍ ሽሪዓ ዞ/ማ
ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፣ ባዕልካ ወይ ብሕጋዊ ወኪልካ፡
ን13/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ሽሪዓ ዞ/ማ ቅረብ። እንተዘይቀሪብኩም
ቤ/ፍ ነቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለኹምሉ ክርእዮን ውሳነ ክህበሉን
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ሰግዶ
ኣቶ ተስፋሚካኤል መንግስትኣብ ጎይትኦም ወኪሉ ኣቢሉ፡
ኣቦና ኣቶ መንግስትኣብ ጎይትኦም ዓንደሚካኤል ስለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 10 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና፡ በዓል
ቤቱ ወ/ሮ ኣበባ እዝራ ሃብተማርያም ድማ ናይ መጻምዲ
መሰላ ይተሓለወላ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰላዕ ዳዕሮ
ሰገን ብስራት ተስፋጋብር፡ ኣቦና ብስራት ተስፋጋብር
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከባቢ 01,03 ከረን
ወ/ሮ ደሃብ ክፍሎም ተኽሉ፡ ወለድና ክፍሎም ተኽሉ
ባህታን ኣመተ ቀሺ ንጉሰን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ
ኣብ ቆዋሚ ኮነ ተንቀሳቓሲ ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረገገጽልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ራህዋ ቦኽረጽዮን ሃ/ሚካኤል፡ በዓል ቤተይ
ኪዳነ ድገ ዑቕባጋብር ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 5 ደቀይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሕርይቲ እስቲፋኖስ በሪህ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ትካቦ
ምስግና ክፍለ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 4 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣብ ሞንጎ ከሳሲት ወ/ሮ መርሃዊት ተኽለ ኪዳነን ተኸሳሲ
ኣቶ ዓንዳት ተስፋሚካኤል ክፍልዝጊን ዘሎ ናይ ሓዳር
ክርክር፡ ተኸሳሲ በዓል ቤተይ ንኣስታት 8 ዓመት ካብ
ሃገር ወጻኢ ስለዝርከብ ክኣልየንን ከመሓድረንን ስለዘይከኣለ
ይጸወዓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡
ን27/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። ምስ ዘይትቐርብ ኣብ
ዘየለኻሉ ናብ ቤተ ዘመድ ሽማግለታት ተመሪሑ ኣድላይ
ዘበለ ውሳኔ ክውሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ጋዴን
ወ/ሮ ሓረጉ ገብርኣብ ገብረመድህን፡ በዓል ቤተይ
ኣቶ ገረሱስ ገረንኪኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 8 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰገነይቲ
ኣቶ ሃብተሚካኤል ይስሃቅ፡ ሓውኣቦይ ኣባ ዮውሃንስ ጉብሳ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ትርሓስ መስፍን ሓጎስ፡ በዓል ቤተይ በርሀ
ገብረእግዚኣብሄር መሃንዘል ስለዝሞተ፡ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ሰንዓፈ
ሳምሶም ድርብሳ ላሴሳ፡
ወላዲተይ ወ/ሮ ምጽላል
ተስፋሚካኤል ብሩ ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ማይምነ
ቢዘን ሰለሙን ገብረሚካኤል፡
በዓል ቤተይ ኣቶ ለገሰ ነጋሲ
ምራጭ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ
ናይ
መጻምዲ
መሰለይ
ይተሓለወይ፡ 4 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡ ን17/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር
ከባቢ ዓደላት
ወ/ሮ ኤልሳ በራኺ
ኣነቢ፡ በዓል ቤተይ
ስልጣን ባርያይ ሕጃይ

ቤት-ትምህርቲ ረይንቦው ሓ.ዝ.ብ.ማ - ኣይሮሪ
ኣብ ታሕሳስ 2017 ንዝጅምር ሓድሽ ሰሚስተር ምዝገባ ከምዝጀመረ ይሕብር።
ዘሎ ክፉት ቦታ ውሱን ምዃኑ እውን የፍልጥ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ቁ.ቴሌ 125202, 112940 ተወከሱ።
ኣድራሻና - ድሕሪ ሚድያን ሆቴል ጐደና ደብረሳላ-172: ቁጽሪ ገዛ 4.
ቤት ትምህርቲ ረይንቦው

ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 12
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ በዝሓንስ
ኣቶ መሓሪ ንጉሰ ገብረእግዚኣብሄር ብወኪሉ ኣቶ ንጉሰ
ገብረእግዚኣብሄር ኣቢሉ፡ ምስ ተኸሳሲት በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ
ዮዲት ጸጋይ ስዮም ብሕግን ባህልን ተመርዒና። እንተኾነ
ን3 ዓመት ደሃይ ስለዘይብለይ፡ተጸዊዓ ሕጋዊ ፍትሕ
ክትፍጽመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ጎቦ
ወ/ሮ ለተኺዳነ ኣስፍሃ፡ ኣቦና ቀሺ ኣስፍሃ ገብረማርያም
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 1 ህሉው ሓወይ፡ 1 መዋቲት፡ 2
ተተካእቲ ደቃን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ወ/ሮ ሰናይት ጊላሚካኤል ዘምላይ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ኣርኣያ ዑቑቡ ዮውሃንስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 10 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ በርበረ
ወ/ሮ ለጊሰ መሓሪ ስጊድ፡ በዓል ቤተይ ዮውሃንስ
ወልደዝጊ ማንታይ ስለዝተሰወአ፡ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ውሳነ ክወሃብ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.80

ኮምዊ ቤት ፍርዲ ጾሮና
ወ/ሮ ጽገ ደስታ ግደይ፡ በዓል ቤተ ገ/ሔር ሃይለ ባህታ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
8 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ግሮቶ
ኣልማዝ ኣብርሃም መሓሪ፡ በዓል ቤተይ ገብሩ መጎስ
ጽገ ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ ሓደ ወደይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጽልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይልሓም
ከሳሲት ዮርዳኖስ ኣብርሃም ብርሃነ ምስ ተኸሳሲ በዓል
ቤተይ ፍስሃ ኣርኣያ ነጋሽ ሰብ ሓዳር ኮይና 1 ቆልዓ
ወሊድና። እንተኾነ ተኸሳሲ በዓል ቤተይ ካብ ሃገር ካብ
ዝወጽእ ን4 ዓመት ደሃይ ስለዘይብለይ ናይ ፍትሕ ወረቐት

ክወሃበኒ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ባጽዕ
ምምሕዳር 02
ግብጹ ሮሞዳን ነፋዕ፡ ወላዲተይ ግደይ ገብረዝግኣብሄር
ባህታ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣቑርደት 01
ወ/ሮ ሮዚና ናኣምን ዘርአሚካኤል፡ በዓል ቤተይ ኪዳኑ ኖር
ኪዳኑ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/12/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብተሌፎን መቐጸልታ ናይ’ቲ ክህቦ
ዝጸንሐ ኣገልግሎት ኣብዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ሓበሬታ ንምሃብ ድልው ኣሎ፦
1. ሓቅታት ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ
2. ብዛዕባ ጸረ ኤች ኣይ.ቪ መድሃኒት(ARV)
3. ምውጋድ ምትሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል (EMTCT)
4. ኣመጋግባ ንምስ ኤች.ኣይ.ቪ ዝነብሩ ሰባት
ካልእን ዝኣመሰሉ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ ካብ ሰዓት 8፡0012፡00 ቅ.ቀትሪ ምሸት ድማ ካብ ሰዓት 2፡00-6፡00 ድሕሪ ቀትሪ ብቁ. ስልኪ 110179
ደውሉ ከነገልግለኩም ድልዋት ኢና።
ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፡ E-Mail;bidhonational@gmail.com
ስቕታ ጎዳኢ እዩ ደውሉ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!

Sale of Used Motor Vehicles and Truck
Boart Longyear Eritrea Ltd. hereby invites interested bidders for
viewing of items on sale at our Boart Longyear Premises:
Alfa Romeo
DEB MBR 01 St.171 – 5 No.4
P.O.Box Asmara, Eritrea
Asmara,
Eritrea
Open day for viewing: Monday 4th December, 2017
Time: 08:00 AM to 06:00 PM Local time
Bids must be deposited in the Bid Offer Box at the Reception area,
Alfa Romeo, Deb Mbr 01, St. 171-5 No. 4 Asmara, Eritrea, on or before
Wednesday 6th December, 2017 @ 10:30 AM local time.
For Further Information Contact:
The Office of – Boart Longyear Eritrea
Tel: +291 1 121950
Or email
Email: yazdonqul.hasanov@boartlongyear.com
Email: elizabeth.asfaha@boartlongyear.com

ሓዳስ

ኤርትራ

5 ሕዳር 2017 - ገጽ 12

መበል 27 ዓመት ቁ.80

ስጳኛ - መራሕቲ ካታሎንያ-ነበር ተለቒቖም

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ክብረ-ወሰን ዝሰበረ ቀስተ-ደበና
ኣብ ታይዋን

ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ከተማ
ታይፐይ - ታይዋን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ
እምባታት ዝተራእየ ቀስተ-ደበና፡ ከይሃሰሰ
ንትሽዓተ ሰዓታት ክጸንሕ ብምኽኣሉ
ንብዙሓት ተመራመርቲ ኣገሪሙ።
ናብቲ ቦታ ተጓዒዞም ብኣካል
ዝተዓዘቡዎን ዝሰነዱዎን መምህራንን
ተማሃሮን ናይታ ከተማ ከም ዝሓበሩዎ፡
እቲ ቀስተ-ደበና ን8 ሰዓትን 58 ደቓይቕን
ክጸንሕ ብምኽኣሉ፡ ኣብ ታሪኽ ካብ
ዝተመዝገቡ ቀስተ-ደበናታት ብግዜ እቲ
ዝነውሐ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ሓቅነቱ
ብካልኦት ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ እንተ
ተረጋጊጹ፡ ነቲ ብ14 መጋቢት 1994 ኣብ
ከተማ ዮርክሺር - ብሪጣንያ ዝተመዝገበ’ሞ
‘ዝነውሐ ግዜ ዝጸንሐ’ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ

ክብረ-ወሰን ሒዙ ዝርከብ ቀስተ-ደበና
በሊጹ ኣብ መዝግበ ክብረ-ወሰን ዓለም
ክሰፍር ክኽእል እዩ። እቲ ኣብ ብሪጣንያ
ዝተራእየ ቀስተ-ደበና፡ ን6 ሰዓት ክጸንሕ
ብምኽኣሉ’ዩ ክብረ-ወሰን ሒዙ ዘሎ።
እዚ ናይ ታይፐይ ቀስተ-ደበና ንነዊሕ
ሰዓታት ክጸንሕ ዘኽእሎ ረቛሒታት ብሰሜናዊ ምብራቕ ድሕሪ ምንፋስ ኣብ
ሰማይ ጠሊ ሒዙ ደበናታት ዝፈጥር
ወቕታዊ ንፋስ ‘ሞንሱን፡ ጸሓይ ብርሃንን
ኣብ ካልኦት 2.5 – 5 ሜትሮ ዝጓዓዝ
ህዱእ ንፋስን ከም ዝዀኑ ክኢላታት
ሜትሮሎጂ’ታ ደሴት ይሕብሩ።
ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ጊነስ፡
ቀስተ-ደበናታት ሰዓት ከይጸንሑ ክጠፍኡ
ምርኣይ ልሙድ እዩ።

ተወሳኺ
እዛ ኣብ ስእሊ እትዕዘቡዋ ዘለኹም መንእሰይ፡ ንባህርያዊ ትዕድልታ ክትቅይር
ክትብል ብዝወሰደቶ ጌጋ ስጕምቲ ኣብ ዘይውጻእ ጣዕሳ ተሸሚማ ትነብር ዘላ ጓል 24
ዓመት ካናዳዊት ሞዴሊስት እያ።
ካት ጋሊንገር፡ እቲ ባህርያዊ ሕብሪ ጻዕዳ ዓይና ባህ ስለ ዘይበላ፡ ዝያዳ ንኽምልክዓላ
ክትውቀጦ ኢላ’ያ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ናብ ሓደ ወሓለ ወቃጣይ ኣምሪሓ። ምስኡ
ብዝኣተወቶ ውዕል መሰረት ከኣ፡ ክልተኡ ጻዕዳ ዓይና ወይናይ ሕብሪ (ሕዋስ ናይ
ጻዕዳን ቀይሕን) ንኽሕዝ ተወቂጣቶ። እንተዀነ እቲ ፍሉይ መልክዕ ንኽህባ ተባሂሉ
ናብ ዓይና ዝፈሰሰ ቀለም ዘይሓሰበቶ መዘዝ ኣስዒቡላ። ንጽባሒቱ ክልተኡ ኣዒንታ
ብሕበጥ ተተብቲቡ ምርኣይ ከልኣ። ስለ ዝረኸሰ ከኣ ብቓንዛ ልባ ኣጥፍኣላ። እቲ
ሕበጥ ንልዕሊ ሰለስተ ሰሙን ምስ ቀጸለ ድማ ናብ ሓኪም ኣምርሐት’ሞ፡ “ካብ ዑረት
ክትድሕኒ ዘለኪ ተኽእሎ ኣዝዩ ምህሙን እዩ፡” ተባህለት።
ጋሊንገር ብድሕሪ’ዚ ከምቲ ዝተባህላ ኣዒንታ ክጠልማኣ ጀሚረን። ኣብዚ እዋን
ዝዀነ ነገር ደብዛዝ ኰይኑ’ዩ ዝረኣያ ዘሎ። ገጽ ወለዳን መሓዙታን’ውን ከተላሊ
ኣይትኽእል ዘላ። ደጋጊማ ናብ ሕክምና ብምምልላስ መድሃኒታት’ኳ ትወስድ እንተ
ሃለወት፡ ኣዒንታ ግን ዝዀነ ናይ ምምሕያሽ ምልክት ከርኢ ኣይክኣለን ዘሎ። በዚ ግዲ
ተስፋ ቘሪጻ ኰይና፡ “ካባይ ተማሃራ . . .” እናበለት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት
ክትምዕድ ጀሚራ ኣላ።

ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ገነት

ፍርዲ ስጳኛ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ
ሽዱሽተ ሰበ-ስልጣን ዞባ ካታሎንያ ነበር
ብዋሕስ ክልቀቑ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ።
እቶም ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ቤት
ማእሰርቲ ዝጸንሑ ሰበ-ስልጣን ካታሎንያ
ነበር ብ120 ሽሕ ዶላር ውሕስነት
ክልቀቑ ከም እተወሰነ ሰበ-ስልጣን ስጳኛ
ገሊጾም።
ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ፡ ስጳኛ
ደገፍቲ ናጽነት ካታሎንያ ንዝዀኑ
ሸሞንተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኣብ ቀይዲ
ኣእትያቶም ድሕሪ ምጽናሕ’ያ ነቶም
ሽዱሽተ ብዋሕስ ትፍንዎም ዘላ። እቶም
ዝተረፉ ክልተ ግን ዛጊት ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ክጸንሑ ተወሲኑሎም ምህላዉን
በቲ ተመስሪቱሎም ዘሎ ክሲ ገበነኛታት
ኰይኖም ምስ ዝርከቡ ድማ ክሳብ ናይ
30 ዓመት ማእሰርቲ ክፍረዱ ከም
ዝኽእሉን ምንጭታት’ቲ ከባቢ የረድኡ።
ፕረዚደንት ካታሎንያ ነበር ቻርለስ
ፑግደሞንት ዝርከቦም ሓያሎ ላዕለዎት
ሰበ-ስልጣን ‘ኣንጻር መንግስቲ ስጳኛ

ክጸንሑ ከም ዝወሰነ’ዩ ዝገልጽ።
ነበርቲ ዞባ ካታሎኛያ ዝሓለፈ ጥቅምቲ
ኣብ ዘካየዱዎ ረፈረንደም እታ ዞባ ካብ
ስጳኛ ክትፍለ ድሕሪ ምድማጾም፡ ሰበስልጣን ናይታ ዞባ ድሕሪ ደጊም ካታሎንያ
ናጻ ሃገር’ያ ዝብል ኣዋጅ ምዝርግሖም
ንስጳኛ ከም ዘቘጠዓ ይፍለጥ። ካታሎንያ
ሓንቲ ካብ ዞባታታ ምዃና ትገልጽ ስጳኛ
ብወገና፡ ንውጽኢት ናይቲ ረፈረንደም
ብኡ ንብኡ ከም ዝነጸገቶ ኣይርሳዕን።

ኣመሪካ ኤምባሲኣ ናብ እየሩሳሌም
ንምግዓዝ ትውጥን

ኣመሪካ ነቲ ኣብ እስራኤል ርእሰ
ከተማ ቴልኣቪቭ ዝርከብ ኤምባሲኣ ናብ
እየሩሳሌም ንምግዓዝ ወጢና ከም ዘላ
ላዕለዋይ ፕረዚደንታዊ ኣማኻሪ’ታ ሃገር
ብወግዒ ሓቢሩ።
ጃረድ ኩሽነር ንማዕከናት ዜና ኣብ
ዝሃቦ መግለጺ፡ ምምሕዳር ትራምፕ
ኣብ ዝሓጸረ እዋን ኤምባሲ ሃገሩ ናብ
እየሩሳሌም ዝግዕዘሉ ኩነታት የጣጥሕ
ምህላዉ ኣፍሊጡ።
እቲ በዓል-ስልጣን ዋይት ሃውስ፡

ምምሕዳር ትራምፕ ንእየሩሳሌም ከም ዋና
ከተማ እስራኤል ኣፍልጦ ንምሃብ ትዳሎ
ምህላዋ ብተወሳኺ ኣነጺሩ። ፕረዚደንት
ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ጐስጓሳት ኣብ
ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ንእየሩሳሌም ከም
ዋና ከተማ እስራኤል ኣፍልጦ ከም ዝህባ
ቃል ምእታዉ ጸብጻባት የመልክቱ።
ሕቶ እጀታ ከተማ እየሩሳሌም
ንእስራኤልን ፍልስጤምን ካብ ዘከራኽሩ
ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ ምዃኑ ይንገር።
ፍልስጤማውያን፡ ምብራቕ እየሩሳሌም

ናይ መጻኢት ዋና ከተማ ሃገረ ፍልስጤም
ምዃና ክገልጹ እንከለዉ፡ እስራኤል ግን
ነታ ከተማ ዘይትምቀል እጀታኣ ምዃና’ያ
ኣብ 1980 ኣዊጃ።
ኣመሪካ ነቲ ኣብ እስራኤል ዝርከብ
ኤምባሲኣ ናብ እየሩሳሌም ምስ እተግዕዞ፡
ከም ዋና ከተማ እስራኤል ኣፍልጦ ከም
ዝሃበታ ዝቚጸር ምዃኑ ተንተንቲ የነጽሩ።
በዚ ድማ ፍልስጤማውያን ሰበ ስልጣን፡
ንውጥናት ኣመሪካ ዘለዎም ኩነኔ የስምዑ
ኣለዉ።
ዋና ጸሓፊ ውድብ ሓርነት
ፍልስጤም ሳኢብ ዒራቓት፡ “እየሩሳሌም፡
ማእከል ፖለቲካ፡ ማሕበራዊ፡ ባህላዊን
ሃይማኖታውን ፍልስጤም እያ” ብምባል፡
ኣመሪካ ክትወስዶ መዲባ ዘላ ውሳነ
ኣብቲ ዞባ ዝኸፍአ ግጭት ዘስዕብ ምዃኑ
ኣጠንቂቑ።
ኣኽራሪ መርገጺ ከም ዝኽተል ዝንገረሉ
ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በንያሚን
ናታንያሁ ማእከል ምምሕዳሩ ናብ ከተማ
እየሩሳሌም ንምግዓዝ ኣበርቲዑ ይሰርሕ
ምህላዉ’ዩ ዝግለጽ።

ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ሓባራዊ
ወተሃደራዊ ልምምድ ጀሚረን
ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ ከተማ
ሶል ንደቡብ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ሰፊሕ
ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም
ዝጀመራ ይግለጽ ኣሎ።
ብመሰረት ሓበሬታ ኣልጀዚራ፡ ኣብቲ
ወተሃደራዊ ልምምድ ኣማኢት ነፈርቲ
ኲናት ይሳተፋ ኣለዋ። ኣብቲ ልምምድ
ካብ ናይ ካልእ እዋን ብዝተፈልየ ብዝሒ
ዘለዎ ሰራዊት ይሳተፎ ምህላዉ እቲ
ሓበሬታ ኣነጺሩ።
ክልቲአን ሃገራት ዘካይድኦ ዘለዋ
ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ነቲ ድሮ
ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ከየጋደዶ
ከም ዘይተርፍ’ዮም ተዓዘብቲ ዝገልጹ።
ዝሓለፈ ሰሙን፡ ሰሜን ኮርያ ኣብ ኩሉ
ኩርናዓት ኣመሪካ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል
ዝገለጸቶ ባለስቲካዊ ሚሳይል ንፈተነ ድሕሪ
ምውንጫፋ፡ በቲ ተግባራት ዝተቘጠዐት

ኣመሪካ ግብረ-መልሲ ከም እትህበሉ’ያ
ተጠንቅቕ።
ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ
ፈተነ ኣጽዋር፡ ልዕሊ ዝዀነ እዋን ስግኣት
ኣመሪካ ጠርዚ ክበጽሕ ደሪኹ ብምህላዉ
ዕቱብ ግብረ-መልሲ ንምውሳድ ድሉው
ምዃኑ’ዩ ምምሕዳር ትራምፕ ዝገልጽ።
ኣብቲ ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይደኦ
ዘለዋ ወተሃደራዊ ልምምድ ልዕሊ
200 ኤፍ 22ን ኤፍ 35ን ዝዓይነተን
ዝተራቐቓ ነፈርቲ ኲናት ይሳተፋ
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ዝቐንዐ ህዝባዊ ምልዕዓል ንኽምዕብል
ተንቀሳቒስኩም’ ተባሂሎም ብቤት
ፍርዲ ስጳኛ ከም እተኸሰሱን ቻርለስ
ፑግደሞንት ናብ በልጂም ሃዲሙ ከም
ዘምለጠን ኣይርሳዕን።
ቤት ፍርዲ ስጳኛ ምክትል ፕረዚደንት
ዞባ ካታሎንያ ነበር ኦሪል ጃንኪራስን
ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ናይታ ዞባ
ነበር ጃኪም ፎርንን ንጸጥታ ኣስጋእቲ
ምዃኖም ብምጥቃስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ

ጎደና ኣፍዓበት ቁ.209፡ ፊት ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ
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ምህላወን ተሓቢሩ።
መንግስቲ ደቡብ ኮርያ እቲ ዝካየድ
ዘሎ ሓባራዊ ወተሃደራዊ መናውራ ንቡር
ዓመታዊ ልምምድ ምዃኑን ናብ ሰሜን
ኮርያ ዝቐንዐ ከም ዘይኰነን ገሊጹ።
እንተዀነ ሰሜን ኮርያ፡ ኣመሪካ ኣብቲ
ዞባ እተካይዶ ወተሃደራዊ መናውራ፡
ኣንጻራ ንዝካየድ ወራር መዳለዊ ምዃኑ
ብምምልካት፡ ክፍነወላ ንዝኽእል ወራር
ብኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከም እትገጥሞ’ያ
ተጠንቅቕ።
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