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ገጽ 7
ዋጋ ኣካልና

ኣብ ቅድመ-ጥንቃቐ ንሓደጋታት ተዘትዩ

ናይ ምክልኻል ዓቕምታት ክሕይል
ከምዘድሊ ኣገንዚባ።
ኣብ’ቲ ዓውደ-ዘተ፡ ኣብ ዞባታት

ስ/ ሳሙኤል ዮውሃንስ

ዓውደ-ዘተ ኣቃኒዑ።
ኣብ’ቲ ዓውደ-ዘተ፡ ኣመሓደርቲ
ዞባታት፡ ወከልቲ ሚኒስትሪታትን
ካልኦት ኣካላትን ከምኡ’ውን ክኢላታት
ተሳቲፎም።

ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን
ወይዘሮ ልኡል ገብርኣብ፡ ጠንቅታትን
ሳዕቤናትን ሓደጋታት ብምክልኻል
ህይወት ንምድሓንን ጸጋታት ንምዕቃብን
ክሰርሑ ምጽንሖም ጠቒሳ፡ ኮማዊ ናይ

ምትሕግጋዝ መንፈስ ንምድንፋዕ
ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ኣተባባዒ ምንባሩ
ገሊጻ።
ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን
ቀይሕ ባሕሪ ብመሰረት ዝተኻየደ

መጽናዕቲ፡ ኣፍልጦን ምድላዋትን
ብስነ-ፍልጠታዊ መጠንቀቕታ ቅድመሓደጋ ክስነ፡ ሓደጋታት ምስ ኣጋጠሙ
ክውሰዱ ዝግብኦም ስጒምቲታት
ክንጸሩ፡ ሳዕቤናት ንምንካይ ድማ

ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ
ተኽእሎታት ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ
ምድሪን እሳተ-ጎመራን ስለዘሎ፡ ሳዕቤናቱ
ንምንካይ ኣቐዲምካ ግምት ተዋሂቡዎ
ክስራሓሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።

ኤሪቴል፡ ኣገልግሎቱ ኣብ ዓዲ-ቐይሕን ሰንዓፈን የስፍሕ
ኮርፖረሽን ቴለኮሚኒከሽን ኤርትራ ኤሪቴል፡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓዲ-ቐይሕን
ሰንዓፈን ክህቦ ዝጸንሐ ኣገልግሎት
ንምምዕባል ይሰርሕ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ሓላፊ ናይ’ቲ ትካል ኣብ ንኡስ ዞባ
ዓዲ-ቐይሕ፡ ኣቶ ተስፋይ ገብረመድህን፡

እቲ ቤት-ጽሕፈት ካብ 2010 ጀሚሩ፡
መስመር ተንቀሳቓሲ ቴለፎንን መስመር
ስልኪ-ኣልቦ ቴለፎንን ከውጽኡ ንዝደልዩ
ተቐማጦ ንኡሳን ዞባታት ዓዲ-ቐይሕ፡
ሰንዓፈ፡ ጸሮናን ክፋል ንኡስ ዞባ ሰገነይትን
ኣገልግሎት ይህብ ከምዘሎ፡ እዚ ድማ ነቲ

ኣቐዲሙ ናብ መንደፈራ ንምኻድ ዝነበረ
ኰለል ከምዘወገዶ ገሊጹ።
ኣብ 2002 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ ዝተተኽላ
15 ናይ ጐደና ቴለፎናት እውን፡
ንተመሃሮ ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ
ስነ-ፍልጠትን ከምኡ’ውን ንተቐማጦ

ዓዲ-ቐይሕ ኣገልግሎት ይህባ ከምዘለዋ
ዝሓበረ ኣቶ ተስፋይ፡ ዕድመ ንኽህልወን
ተገልገልቲ ግቡእ ኣጠቓቕማ ከዘውትሩን
ክከናኸንወንን ተላብዩ።
ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲቐይሕ 2080፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ

“ዕብየት ደቂ-ኣንስትዮ ውሁድ ጻዕሪ ዘድልዮ ሃገራዊ ዕማም’ዩ”
ምዕሩይነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ
ጽላታት ብምሕያል - ዕብየተን ንምርጋግጽ፡
ውህደት ኩሎም ኣካላት መንግስትን
ማሕበራትን ክዓቢ ከምዝግባእ፡ ፕረዚደንት
ሃማደኤ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል
ኣገንዚባ።
ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝተቓንዐ፡
ኣብ ምዕባለን ብድሆታትን ደቂ-ኣንስትዮ
ዘተኰረ ዓውደ-ዘተ፡ ወይዘሮ ተኽኣ፡ ኣብ
ዝሓለፈ 26 ዓመታት፡ ቊጠባዊ፡ ባህላዊ፡
ማሕበራውን ፖለቲካውን ሱታፌን ተራን
ደቂ-ኣንስትዮ ንምዕዛዝ ሓያል ጻዕርታት
ክካየድ ምጽንሑን ኣተባባዒ ውጽኢት
ተመዝጊቡ ምህላዉን ጠቒሳ፡ ብፍላይ ኣብ
ርሑቕ ከባቢታት ገና ቃልሲ ዘድልዮም
ንጥዕና ደቂ-ኣንስትዮ ዝሃስዩን ንዕብየተን
ዝዕንቅጹን ልምድታት ይቕጽሉ ስለዘለዉ፡
ዝምልከቶም ኣካላት ልዑል ኣቓልቦ ሂቦም
ክሰርሑሉ ተማሕጺና።
ሓላፊት ጨንፈር ሃማደኤ ኣብ ዞባ

ጋሽ-ባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ ዮውሃንስ
ድማ፡ ኣብ’ቲ ዞባ፡ ክሽቦ፡ መርዓ ትሕቲ
ዕድመን ትሑት ተሳትፎ ኣብ መኣዲ
ትምህርትን ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት

ምዃኖም፡ ነዞም ሃሰይቲ ልምድታት
ንምጥፋእ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ
ምብራኽ ኣተባባዒ ውጽኢት ክምዝገብ
ከምእተኻእለ፡ እንተኾነ - ኣብ ባይታ ገና

ድማ 1097 ዓማዊል ስልኪ ኣልቦ ቴለፎን
(CDM) ከምዘለዉ፡ ኣብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ
ዝርከባ ሓሙሽተ ትካላት ኢንተርነት ድማ
ጽቡቕ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከምዝርከባ፡
ወኪል ኤሪና ሓቢራ።
***

ፕረዚደንት ሃማደኤ

ሓያል ጻዕሪ ይሓትት ከምዘሎ ኣረዲኣ።
ኣብ’ቲ ዓውደ-ዘተ፡ ኣብ ዝሓለፈ ናይ
ናጽነት ዓመታት፡ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ደቂኣንስትዮ ኣብ መዳያት ጥዕና፡ ትምህርቲ፡

ሕርሻ፡ ሽቕለትን ዕዮን፡ ንግድ፡ ውህለላን
ልቓሕን ዝነበረን ተሳትፎን ዘርኣይኦ
ገስጋስን ብዝምልከት መጽናዕታዊ ጸብጻባት
ቀሪቦምን ዘተ ተኻዪዱሎምን።

ሓዳስ
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ሕማም ‘ኩልመት’ ካብ ኤርትራ ንምጥፋእ ብዕቱብ ይስራሓሉ
ሕማም ኩልመት ትራኮማ፡ ክሳብ 2020 ኣብ
ዘሎ እዋን ካብ ኤርትራ
ንምጥፋእ
ብመደብ
ይስራሓሉ ከምዘሎ፡ ሓላፊ
ሃገራዊ
ምክልኻልን
ምቊጽጻርን ዑረት ዶክተር ኣለም ዘካርያስ
ሓቢሩ።
ዶክተር ኣለም፡ ሃገራዊ
ምክልኻልን ምቊጽጻርን
ዑረት፡
ኣብ
ሃገርና
ዘለዉ ሕማማት ዓይኒ
ብምልላይ ንምክልኻሎምን

ንምጥፋኦምን ኣብ 2004 ከምእተመስረተ፡
ኣብ 2007 ንዝርጋሐ ኩልመት ዘነጽር
መጽናዕቲ ከምእተኻየደ፡ ንዝተረኽበ
ውጽኢት መበገሲ ብምግባር ብዝተተግበረ
መደብ ድማ፡ ተርእዮ ናይ’ቲ ሕማም ናብ
ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ከምዘሎ ገሊጹ።
መምዘኒታት ውድብ ጥዕና ዓለም
ከምዘመልክቶ፡ ተርእዮ ሕማም ኩልመት
ኣብ ሓደ ከባቢ ልዕሊ 10 ሚእታዊት
ምስ ዝኸውን ጥዕናዊ ስግኣት ብምዃን፡
ኣብ ሃገርና ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ደቡብ
ድማ ብፍላይ፡ ንተኸታተልቲ ዓመታት
ብዝተኻየደ ዕቱብ ጻዕሪ ናብ ትሕቲ 10
ሚእታዊት ጐዲሉ ምህላዉ ኣረዲኡ።

ሓጋዝ - ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ደም ለጊሶም

“ኩልመት ብዘገምታ’ዩ ዝምዕብል”
ዝበለ ዶክተር ኣለም፡ ኣብ ኣዒንቲ ዝፍጠር
ዕንፍሩር፡ ነድሪ፡ በሰላ፡ ጸጒሪ ዓይኒ ንውሽጢ
ምትካል፡ ምድባን ጉልባሽን ዑረትን እቶም
ብቐደም ተኸተል ዝርኣዩ ምልክታት
ምዃኖም ብምሕባር፡ እዞም ምልክታት
እዚኣቶም ዝተራእዮ ዜጋ፡ ብዝቐልጠፈ
ሕክምናዊ ረድኤት ክሓትት ከምዘለዎ
ኣስሚሩሉ።
ዶክተር ኣለም፡ ኩልመት ንምጥፋእ
ኣብ መላእ ሃገር እኹል ዓቕሚ-ሰብ
ተዋፊሩ ከምዘሎ፡ ተራ ወከልቲ ጥዕና
ዓዲ እውን ልዑል ምህላዉ ጠቒሱ፡
ህዝቢ ኣብ’ቲ ሕማም ኣማዕቢልዎ ብዘሎ
ንቕሓትን ኣፍልጦን፡ እቲ መደብ ዕዉት
ከምዝኸውን እምነቱ ገሊጹ።

ኣቐዲሙ ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና
ንኩልመት ብዝምልከት ኣብ ዝተዋህበ
ኣስተምህሮኣዊ ስልጠና፡ ኣባል ሃገራዊ
መደብ ምቊጽጻር ዑረት ኣቶ ምኪኤል
ሙሴ፡ ንጠንቂ፡ ምልክታትን ሳዕቤናትን
ናይ’ቲ ሕማም ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ
ምሃብ፡ ብኣጋ እንተዘይተፈዊሱ ክሳብ
ዑረት ዘብጽሕ ምዃኑ ኣረዲኡ።
ኣብ ዞባ ደቡብ - ንኡሳን ዞባታት
ሰንዓፈ፡ ማይ-ምነን ድባርዋን መድሃኒት
ጸረ ትራኮማ ከምእተዓደለ ዝሓበረ ኣቶ
ምኪኤል፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና ንፈለማ
እዋን ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ዕደላ፡
ሰብ ሞያ ጥዕናን ወከልቲ ጥዕና ዓዲን
ኣብ 16 ምምሕዳራት ከባቢ ተኸፋፊሎም
ክነጥፉ ምዃኖም ሓቢሩ።

ተመሃሮ ኣብ ሕግታት ትራፊክ
ኣስተምህሮ ተዋሂቡዎም
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሞልቊ፡ ሽዕብን
ሃይኮታን፡ ንተመሃሮን መንእሰያትን ኣብ
ሕጊ ዘተኰረ ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ።
ኣብ ሽዕብን ሞልቊን፡ ኣዘዝቲ መደበራት
ፖሊስ ናይተን ንኡሳን ዞባታት፡ ኣብቲ
ከባቢታት ጻዕቂ ተሽከርከርቲ’ኳ እንተዘየሎ፡
ብጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ኣብ ሰብን
ንብረትን ሓደጋ ዘውርዱ ኣሽከርከርቲ
ከምዘለዉ
ብምምልካት፡
ተመሃሮ
ንቕሓቶም ክብ ብምባል ኣብ ምክልኻል

ገበናት፡ በደላትን ሓደጋታት ትራፊክን
ተሳትፎኦም ከዕዝዙ ኣዘኻኺሮም።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ምስ ነበርቲ
ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ድማ፡ ኣዛዚ
መደበር ፖሊስ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ተራ
ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ገበንን ምቅላዕ
ገበነኛታትን ዝምስገን ምዃኑ፡ እቲ ምስ
ፖሊስ ዘሎ ምትሕብባር እምበኣር - ኣብ
መጻኢ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ከምዝግባእ
ኣገንዚቡ።

ሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ
ንመንእሰያት ልቓሕ ሂቡ
ኣብ ከተማ ሓጋዝ፡ ተመሃሮ ካልኣይ
ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ሰላም፡ “ብዝትካእ
ደም ዘይትትካእ ሂወት ንምድሓን”
ብዝብል ዕላማ፡ ወለንታዊ ልግሲ ደም
ኣካዪዶም።
ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም፡ ሓላፊ
ኣገልግሎት ልግሲ ደም ኣቶ መሓሪ

ኣብርሃም፡ ልግሲ ደም ቀንዲ ዕላማኡ ኣብ እዋን ሓደጋታትን ሕርሲን ህይወት
ንምድሓን ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ እቲ
ልግሲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር
እንከሎ ብ8 ሚእታዊት ከምዝዓበየ
ሓቢሩ። ኣብያተ-ትምህርቲ፡ መማህራንን
ምምሕዳራትን ንዝወስድዎ ዘለዉ ሰናይ

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

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

ተበግሶታት ድማ ሞጒሱ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ተመሃሮ
ኮለጅ ሕርሻ - ሓመልማሎ፡ ተመሃሮ
ቤት-ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን - ሓጋዝ፡
ከምኡ’ውን ተመሃሮ ዒላ-በርዕድን ዓዲተከሌዛንን ደም ንኽልግሱ መደባት
ተሰሪዑሎም ከምዘሎ፡ ካብ ሃገራዊ ባንክ
ደም ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

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

ሃማመተኤ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ፡ ኣብ
ንኡሳን ዞባታት ዓዲ-ተከሌዛን፡ ዒላበርዕድን
ገለብን ናይ ዝርከቡ መንእሰያት ኣፍራይነት
ክብ ንምባል፡ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን
ናቕፋ ዝግመት ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ፡
ብመልክዕ ንብረትን ገንዘብን ሂቡ።
ኣብ’ቲ ጨንፈር ሓላፊት ክፍሊ
ፕሮጀክት መንእሰይ ሻምላ ገብረኪዳን፡
እቲ ዝወሃብ ናይ ልቓሕ ዕድላት፡ ቊጠባዊ
ኩነታት መንእሰያት ንምምሕያሽ ምዃኑ
ብምጥቃስ፡ ን25 መንእሰያት ንነፍስወከፎም ናይ 20 ሽሕ ናቕፋ ብንዋትን
ገንዘብን ከምዝተዋህበ ገሊጻ።
እቲ ልቓሕ፡ ብመንጽር ዝሰልጠኑሉ
ዓውዲ ከምእተዋህበ ዝሓበረት መንእሰይ

ሻምላ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ገለብ ቆፎ ንህቢ፡ ኣብ
ንኡስ ዞባ ዒላበርዕድ ናውቲ ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ
ርእሲ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ተከሌዛን ድማ
ኣብ ምዝርጋሕ መስመራት ኤለክትሪሲቲ
ዝውዕል ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ
ከምዘጠቓልል ሓቢራ።
እቲ መደብ፡ ንመንእሰያት ሞያ
ምቕሳም ጥራይ ዘይኮነ፡ እንተላይ ናይ
ሽቕለት ዕድላት ምፍጣርን ምጥጣሕን
እውን ከምዘጠቓልል ዝሓበረ ኣቦመንበር ሃማመተኤ ናይቲ ዞባ መንእሰይ
ኣዛዚ በረኸት፡ ኣፍራይነት መንእሰያት
ብዓይነትን ደረጃን ንምዕባይ ዝግበር
ወፍሪ፡ ኣብ መጻኢ ብሰፊሑ ክስራሓሉ
ምዃኑ ገሊጹ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12፡00
12፡30
12፡50
13፡30
13፡40
14፡15
15፡00
15፡35
16፡35
17፡10
18፡40
19፡45
20፡00
20፡10
21፡00
21፡18
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ህድግ
መደብ ስፖርት
ምኽሪ ሞያውያን
Doc film
ልዝብ መንእሰያት
ማእገር
መደብ ህርመት
ሙ/ድራማ
ዜና ትግረ
ሽንግርዋ
ዜና ትግርኛ
መደብ ኖሪት ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ
Film

ሓዳስ

ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ

ሓደ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ንብረት፡
ከም እንደገና ብምምስራሕ ናብ ሓድሽ
ብቕዓቱ ዝሓለወ ኣቕሓ ክምለስ
ይኽእል’ዩ። እዚ ዕዮ ብመገዲ ዳግመምምስራሕ (Recycle) ይትግበር።
ዳግመ-ምምስራሕ፡ ሓድሽ ንብረት
ንምስራሕ ዝባኽን ዝተፈላለየ ዓይነት
ማዕድን፡ ዝስላዕ ብዝሒ ገንዘብን ዝሃልኽ
ዓቕሚ ሰብን ብምንካይ፡ ፍርያት ብዘይ
ምቁራጽ ምድላው’ዩ። ከም ውጽኢቱ፡
ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ልዑል ኣበርክቶ
ይህልዎ። ብተወሳኺ’ውን፡ ብሰንኪ
ሓድሽ ኣቕሓ ንምስራሕ ዝስዕብ
ዝተፈላለየ ዓይነት ብከላታት ብምጉዳል፡
ኣከባብን ኲነታት ኣየርን ጽሩይ ክኸውን
ይሕግዝ።
ዳግመ-ምምስራሕ፡ ብሰለስተ ዓበይቲ
መስርሓት ይካየድ። እቲ ቐዳማይ
ኣገባብ፡ ነቲ ንዝተፈላለየ መዓላ
ከገልግል ዝኽእል ዝተጓሕፈ ንብረት፡
ዳግማይ ወፍሪ ብምክያድ ተኣኪቡ
ናብ ፋብሪካታት ይስደድ። እቲ
መስርሕ፡ ገዛ-ገዛ ብምኻድ ወይ ኣብ
ጐደናታት ዝተደርበየን ዝተጓሕፈን፤
መትሓዚ ዝተፈላለየ ፈሳሲ፡ ታኒካታት፡
ወረቓቕቲ፡ … ብምእካብ ይሰላሰል።
ብድሕር’ዚ፡ ብጥርኑፍ ናብ ዝምስረሓሉ
ቦታ ይለኣኽ። ነቲ ናይ ፈለማ ዕማም
ንምክያድ ዝቖማ ትካላት ኣለዋ። እተን
ትካላት ነቶም ዝኣከበኦም ጥረ-ነገራት፡
ልክዕ ከም ካልእ ኣቕሓ ይዕድገኦምን
ይሸጠኦምን።
ካልኣይ ኣገባብ፡ ነቶም ብትሕዝቶኦምን
ዓይነቶምን ዝተጎጃጀሉ ጥረ-ነገራት፡
ብዝተፈላለየ መሳርሒታት ሓሊፎም
ከም ብሓድሽ መልክዕ ምድላው’ዩ።
ናይ መወዳእታ ኣገባብ ዳግመምምስራሕ ከኣ፡ እቲ ዝቐረበ ፍርያት
ካብ’ቲ ካልእ ብዘይፍለ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ
ንምውድዳር’ዩ። እተን ፋብሪካታት፡
በቲ ብውሑድ ወጻኢታት ዘዳለወኦ
ንብረት፡ ኣታዊታተን ብተዓጻጻፊ ከበርኻ
የኽእለን።
ቀንዲ ዕላማ ዳግመ-ምምስራሕ፡
ንዝሃልኽ መጠን ጸዓት ንምጉዳል፡ ውሑስ
ኣጠቓቕማ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ንምህላው፡
ጽሬት ኣከባቢ ንምሕላው፡ ንዝተፈላለየ
ዓይነት ብከላታት ብምጉዳልን ብሰንኩ
ዝርአ ዘሎ ሙቐት ዓለምን ምቅይያር
ኲነታት ኣየርን ንምፍዋስ እዩ። ስለዚ፡
ደቀ-ሰብ ጥቕሚ ኣልቦ ንዝመስል
ንብረት ዳግመ-ምምስራሕ ብምክያድ፡
ኣብ ዓለም ንዝርከብ ኲሉ ተፈጥሮኣዊ
ሃብቲ (ማይ፡ ኣየርን ማዕድንን)
ብምውሓስ፡ ናብ ወለዶታት
እናተሰጋገረ
ከገልግል
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ኣገዳስነት ዳግመ-ምምስራሕ፡ ኣብ ቁጠባዊ ገስጋስ
ከም ዝኽእል ክገብሩ ይግባእ።
ዳግመ-ምምስራሕ ኣብ ቁጠባዊ
ገስጋስ፡ ካብ ውልቀ ኣውፋሪ ክሳብ
መንግስቲ ኣገዳስነት ኣለዎ። ሓንቲ ሃገር
ናይ ዳግመ-ምምስራሕ ትካላት ትውንን
እንተ ዀይና፡ ብቐሊሉ ብውሑድ
ወጻኢታት ብዙሕ እቶት ክተኻዕብት
ትኽእል። ንሓደ ጥረ-ነገር ንምዕዳን
ዝጠፍእ ጸዓትን ጠለብ ሃለኽትን
ብልዑል መጠን ክንኪ ይኽእል። ከም
ውጽኢቱ፡ ውሱን ባጀት ብምውጻእ፡
እኹል ካዕበት እቶት ኣብ ቆፎ ምህርቲ
እታ ሃገር ክኣቱ ይሕግዝ።
ካልእ ረብሓ ዳግመ-ምምስራሕ፡
ብኸንቱ ንዝባኽን ሓይሊ ጸዓት ስለ
ዝከላኸል እዩ። ንኻልኣይ እዋን ዝስናዕ
ንብረት፡ ሓድሽ ደረቕ ጥረ-ነገር ስለ
ዘይጠልብ ኣብ ምቕናስ ጸዓት ልዑል
ተራ ኣለዎ። ምስ ምጉዳል ደረቕ ጥረነገራት፡ ኣብ ዕዳጋ ንዝርአ ናህሪ ዋጋታት
ብእወታ ይጸልዎ። ዝሃልኽ መጠን ጸዓት
እንተ ጐዲሉ፡ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ክዕቀብ
ይሕግዝን ኣብ ምክልኻል ዝጸንቱ
እንስሳታት ከኣ ኣበርክቶ ይህልዎን።
ንኣብነት፡ ወረቐት ንምስራሕ ኣእላፍ
ኣግራብ ይበርስ። ከም ውጽኢቱ፡ እቶም
ኣብኡ ዝሰፈሮም እንስሳታት ክጸንቱን
ናብ ካልእ ቦታ ክሳግሙን ይግደዱ፡
ኣብ’ቲ ከባቢ ዕንወት ይኽሰት። ነዚ
ኣብ መላእ ዓለም ዘጋጥም ዘሎ ተርእዮ
ንምውጋድ፡ ናይ ግድን ዳግመምምስራሕ ክካየድ ኣለዎ። እቲ ዕማም
ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘይሓትት፡ ንቐጻሊ
ውሕስነት ብዕቱብ ክስረሓሉ የድሊ።
ብምቕጻል፡ ኣብ መላእ ዓለም ዘጋጥም
ዘሎ ምቅይያር ኲነታት ኣየር፡ ንዳግመምምስራሕ ከፋኹሶ ይኽልእ’ዩ። ዓበይቲ
ፋብሪካታት ፍርያተን ንኸዳልዋ ልዑል
ዓቐን ካርቦን ዲኦክሳይድ’የን ናብ ጠፈር
ዘዕርጋ። ከም ሳዕቤኑ፡ ኣብ ኲነታት
ኣየር ኣሉታዊ ሳዕቤን የኸትላ። ንጥዕና
ደቂ-ሰብ ዝጓድኡ ዝተፈላለዩ ሕማማት
ክኽሰቱ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። ብሰንኪ
ብከላታት ዝስዕብ ኣሉታዊ ተርእዮ ናብ
ዝተሓተ ኣሃዝ ንምውራድ፡ ዳግመምምስራሕ ኣገዳሲ ይገብሮ።
ዳግመ-ምምስራሕ
ዝካየደሎም
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ንብረት ኣለዉ።
እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብ’ቶም ካልኣይ
ግዜ ክምስርሑ ዘየጸግሙ ጥረ-ነገራት
እዮም፥
ቀዳማይ፡ ካብ ኣለሚኒዩም ዝተሰርሐ
ኣቕሓ እዩ። ዝዀነ ካብ’ቲ ማዕድን
ዝተሰርሐ ንብረት ብዝቐለለ
መገዲ፡
ምሉእ-ብምሉእ
ብተደጋጋሚ
ክምስራሕ
ይኽእል።

ከም’ቲ ዓይነት ኣቕሓ ዳግማይ ክስራሕ
እንከሎ 5% መጠን ጸዓት ጥራይ’ዩ
ዘድልዮ።
ኣብ ካልኣይ ዝምደቡ፡ ንዝተፈላለየ
ፈሳሲ መትሓዚ ዘገልግሉ ጐማታት
እዮም። መዓልታዊ ኣዝዮም ብዙሓት
ጐማታት እዮም ንዝተፈላለየ መዓላ
ዝሃልኩ። ነቶም ኣብ ፈቐዶ ጐደናታት
ዝድርበዩ ጐማታት ብምእካብ፡ ከም
ብሓድሽ ብምምስራሕ ንዝጠፍእ
ወጻኢታትን ብርሰት ማዕድንን ንኽንኪ
ልዑል እጃም ኣለዎ።
ሳልሳይ፡ ጋዜጣታት ንምድላው
ዝሃልኽ ወረቐት። ጋዜጣ ሓደ ካብ’ቶም
ብዘይ ምቁራጽ፡ ቀጻሊ ዝፈርዩን
ብልዑል መጠን ዝሃልኩን ነገራት
እዮም። ብኣንጻሩ፡ ጋዜጣ ንምፍራይ
ኣብ ምብራስ ኣግራብ ኣሉታዊ ጽልዋ’ዩ
ዘለዎ። ነቲ ብብዙሕ ዝሃልኽ ጋዜጣታት
ብምጥርናፍ፡ ዳግመ-ምምስራሕ ክካየደሉ
የድሊ። ብውጽኢት ናይ’ቲ ዝካየድ
ወፍሪ፡ ተደራራቢ ረብሓ ክሕፈስ
ይከኣል። ምኽንያቱ፡ ምስ ምብራስ
ኣግራብ ሰፍ ዘይብል ክሳራትታ’ዩ
ተኸታቲሉ ዝስዕብ።
ራብዓይ፡ መስርሒ ዝተፈላለየ

ከሰጉሙ ይኽእሉ እዮም።
ዳግመ-ምምስራሕ ብዘይካ ኣብ
ኣከባብን ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ዘለዎ
ረብሓ፡ ንደቂ-ሰብን ካልኦት ፍጡራትን
ብዙሕ እወታዊ ጥቕሚ ኣለዎ። ፈለማ፡
ንብዙሓት ዜጋታት ናይ ሽቕለት ዕድል
ክኸፍት ይኽእል’ዩ። ኣብ 2011 ኣብ
መላእ ዓለም ኣስታት 2.3 ሚሊዮን
ህዝቢ፡ ናይ ስራሕ ባይታ ፈጢሩ ከም
ዝነበረ ይፍለጥ። ርስሓት ካብ ዘጽርያ
ትካላት ዝያዳ ኣብ ዳግም-ምምስራሕ

ታኒካታት ዝዀነ ኣቻዮ እዩ። ኣቻዮ
ልክዕ ከም ኣለሚኒዮም ብዘይ ዝዀነ
ጸገም
ብተደጋጋሚ
ክምስራሕ
ይኽእል’ዩ። እዚ’ውን ተፈጥሮኣዊ
ሃብቲ ኣብ ምዕቃብ ልዑል ተራ ስለ
ዘለዎ፡ ክትግበር ይግባእ።
ሓምሻይ፡ ውጽኢት ጠራሙዝ ዝዀኑ
መትሓዚታት እዮም። ጥርሙዝ እንተ
ተመስሪሑ፡ ሓድሽ ንምስራሕ ዝስዕብ
ብከላ ኣየር ብ20% ክጎድል ይኽእል።
ከምኡ’ውን፡ ብከላ ማይ ብ50% ክቕንስ
ተኽእሎ ኣሎ።
ሻድሻይ፡ ንመጽሔትን ካልእን
ዘገልግል ወረቐት እዩ። ዳግመ
ምምስራሕ ብምክያድ ንሓድሽ ወረቐት
ንምስራሕ ዝሃልኽ ዝነበረ ጸዓት ብ60%
ካብ ምብኻን ይከላኸል። ብሰንኩ ዝስዕብ
ብከላ ኣየር ብ90% ይጎድል። ዓሰርተ
ኲንታል ወረቐት ዳግመ-ምምስራሕ
ብምክያድ፡ ዓሰርተ ሽውዓተ ኣግራብ
ካብ ምብራስን ሰላሳን ሓሙሽተን ሽሕ
ሊትሮ ማይ ካብ ምብኻንን ክከላኸል
ይኽእል።
ብተወሳኺ’ውን
ኮምፒተራት፡
ዝተፈላልየ ዓይነት ባትሪታት፡ ናይ
ኤለክትሮኒክስ ኣቑሑ፡ ኣብ መሬትን
ማይን ዝጐሓፉ ቀመማት፡ ዝድርበዩ ናይ
ህንጻ ኣቑሑ፡ ዝተፈላለዩ ሓጺነ መጺን
ናይ ሞተረ ዘይትን ዳግማይ እንተ
ተመስሪሖም፡ ካብ ዝቐደመ ብዘይፍለ
እቶታውነት ብምዕባይ፡ ንቕድሚት

ናይ ስራሕ ባይታ ይርከብ። እቲ ስራሕ
ብዙሕ ሃለኽለኽ ዘይብሉ ብምዃኑ፡
ሓደ ካብ’ቲ ተመራጺ ዝገብሮ’ዩ።
ስዒቡ፡ ነቲ ብናይ ርስሓት ኣጽረይቲ
ትካላት ጥራይ ዝካየድ ስራሕ ስለ
ዝትክኦም፡ ኣብ ጐደናታት ዝድርበ
ጐሓፍ ክቃለል ይኽእል። ዝድርበ
ጐሓፍ ንኽትርእዮ ጥራይ ኣይኰነን
ዘጸግም፡ እንተላይ ዝፈጥሮ ሽታ ኣዝዩ
ሕማቕ ብምዃኑ ኣብ ኣከባቢ ንዝነብሩን
ዝንቀሳቐሱን ሰባት ኣሸጋሪ ይኸውን።
ዳግመ-ምምስራሕ ነዚ ጸገማት ክፈትሖ
ይኽእል’ዩ። ምኽንያቱ፡ ጥቕሚ
ዘይብሎም ዝመስሉ ንብረት ካብ
ምጉሓፍ ብምቑጣብ፡ ካልኣይ ግዜ
ክስርሑ ከም ዝኽእሉ እንተ ተገንዚብካ፡
እቲ ንኣከባቢ ኣሸጋሪ ዝመስል ብዙሕ
ረብሓታት ክህልዎ ይኽእል’ዩ።
ዳግመ ምምስራሕ ኣከባቢ ኣብ
ምዕቃብ ልዑል ተራ ኣለዎ። እቲ
ምንታይ፡ ንዝተፈላለየ ዓይነት ብከላ
ስለ ዝከላኸል። ጐድኒ-ጐድኒ ነቲ ጥረነገር ንምስራሕ ዝሃልኽ ማዕድን ካብ
ምብሕጓግ ይከላኸል፡ እንስሳታት ዘገዳም
ካብ ምጽናት ይድሕኑን ተፈጥሮኣዊ
ሃብቲ ካብ ምብራስ ይከላኸልን። ንኣብነት፡
ዓሰርተ ኲንታል ኣቻዮ ንኻልኣይ እዋን
እንተ ተሰሪሑ፡ ብገምጋም ብባጤራ
ሃገረ እንግሊዝ (ፓውንድ) ክረአ
እንከሎ፡ ዋጋ ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ
ሚእትን ፓውንድ ሓጺን፡ ዋጋ ሽሕን

ኣርባዕተ ሚእትን ፓውንድ ከሰልን ዋጋ
ሚእትን ዒስራን ፓውንድ እምነ-ኖራን
ካብ ምጥፋእ የድሕን።
ዳግመ-ምምስራሕ ብዙሕ እወታዊ
ሽነኽ እኳ እንተ ሃለዎ፡ ገለ ጐድናዊ
ሳዕቤናት እውን ኣለዉዎ። ትካላት
ዳግመ-ምምስራሕ ክብገስ እንከሎ፡
ልዑል ወፍሪ ስለ ዘድልዮ እኹል ርእሰ
ማል ክዋደድ ኣገዳሲ ዘለዎ ቀረብ’ዩ።
ንብረት ዘንቀሳቕሳ መጓዓዝያ፡ ናይ
ቀመም ምሕደራ፡ ዓማዊል ርድኢቶም
ንኽዓቢ ሰሚናራት ምክያድ፡ …
ካብቶም ብቐዳምነታት ክረጋገጹ
ዘለዎም እዮም። ካልእ፡ ዝበዝሐ እቲ
መስርሕ ዝካየደሉ ቦታ፡ ጽሬት ዘይብሉ
ብምዃኑ፡ ንጥዕና፡ ድሕነትን ምቹእነትን
ሰራሕተኛታት ዘይምእምእ ብምዃኑ
ኣሸጋሪ ይገብሮ። እቶም ኣዝዮም
ሓደገኛታት ቀመማት’ውን፡ ኣብ
ሰራሕተኛታት ሃስያ ከውርዱ ይኽእሉ
እዮም።
ገለ ውሑዳት ንብረታት፡ ዳግመምምስራሕ ምስ ዝካየደሎም እኹል
ብቕዓት ዘይክህልዎም ይኽእል። እዚ
ዘጋጥም እቲ ዝእከብ ንብረት ዝተሰብረ
ምስ ዝኸውን እዩ። እቲ ተኣኪቡ ናብ
ፋብሪካ ዝለኣኽ ጎሓፍ፡ ሕሱር ዋጋን
ሓጺር ዕምርን ከም ዝህልዎ ይገብሮ።
ካልእ፡ ልዑል ሻቕሎት ፈጢሩ ዘሎ
ብከላ ኣከባቢ ክፍውሶ ተራ እናሃለዎ፡
እቲ ኣገባብ ኣብ መላእ ዓለም ብዘይ
ምስፍሕፍሑን ምምዕባሉን ዓቢ
ዕንቅፋት ኰይኑ ይርከብ። ዳግመምምስራሕ ንእሽቶ ዕማም ዝመስል፡
ኣብ መጻኢ ግን ብዙሕ ኣታዊ ክሕፈሶ
ዝኽእል’ዩ።
ዳግመ-ምምስራሕ ዓቢ ወፍሪ ዘድልዮ
ዕማም’ዩ። በቲ ዝርከብ ውጽኢት ኣብ
ቁጠባዊ ዕብየት ናይ ባህሪ ለውጢ
ክምዝገብ፡ ናብ ሓደጋ ዘንጸላሉ ዘሎ
ኲነታት ተፈጥሮኣዊ ሃብቲን ሳዕቤኑን
መፍትሒ ክርከቦ ይኽእል። እቲ
መስርሕ ዕዉት ንኽኸውን ልዑል
ጻዕሪን ተበላሓትነትን ይሓትት። ዕላማ
እቲ ወፍሪ ብግቡእ ብምግንዛብ እንተ
ተዓይይሉ፡ ብዙሕ ረብሓታት’ዩ ዝሓቁፍ።
ዳግመ-ምምስራሕ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየተን
ዘርዓመኦ ሃገራት ልዑል እቶታውነት
ይረኽባሉ ኣለዋ። ንኣብነት፡ ኣብ ሕ. መ.
ኣመሪካ ክፍለ ግዝኣታት ካሊፎርንያ፡
ቨርሞነትን ሚችጋንን ንተቐማጦአን
ብዛዕባ ዳግመ-ምምስራሕ ኣፍልጦ
ብምሃብን ብምትብባዕን፡ ዝተጠቐሙሉ
ንብረት ንኽመልስዎ ናይ ገንዘብ
መተባብዒ ይህባ። ከም ውጽኢቱ፡
ህዝብን መንግስትን ተጠቀምቲ ይዀኑ።
ካልእ፡ ውልቀ-ኣውፈርቲ ነቲ ዕማም
ክሳተፍዎ እንተ ጀሚሮም፡ ኣዕጋቢ
ምህርቲ ክረኽቡሉ ይኽእሉ እዮም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.81

መኸተ ህዝቢ ሰንዓፈ ኣብ ወራር ወያነ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ራብዓይ ክፋል
ሓለፍቲ ወያነ፡ ነቕ ዘይብል እምነት
ህዝቢ ምስ ተዓዘቡ “እቶም ደቅና
እትብሉዎም ደኣ ሕጂ ኣበይ ኣለዉ.
. .” ዘየድሕንኹም ደኣ ብዘስምዕ
ኣዘራርባ ኣባጨዉ። “ንስኻትኩም ምስ
ወለድኹም የለኹምን፡ ደቅና እውን
ምሳና የለዉን ሓቅኹም፡ ግን ኣብ’ዛ
ቀረባ እዮም ዘለዉ፡ ጽባሕ ንጉሆ
ንሶም ናብ መሬቶም ክምለሱ እዮም
ንስኻትኩም እውን ናብ መሬትኩም
ክትከዱ ኢኹም” መልሲ ናይ
ህዝቢ ወትሩ ዝቕየር ወይ ዝፈኵስ
ኣይነበረን።
ከም በዓል ሓጂ ኑርሕሼን
ንዝኣመሰሉ ነበርቲ እናጸውዑ፡ “ንስኻ
ልኡኽ ናይ ሻዕብያ ኢኻ፡ ድሕሪ
ሕጂ ኣብ ኣኼባ ከምኡ ዝበለ ዘረባ
እንተ ኣውጺእካ ንሂወትካ ኣይትበል፡
ከነጥፈኣካ ኢና. . .” እናበሉ፡ ራዕዲ
ብምዝራእ ተቓውሞ ህዝቢ ንኽደቝሱ
ኣፈራርሑን ኣጕባዕብዑን። ህዝቢ ይኹን
ውልቀ ሰባት ግን ኣይተንበርከኹንኣይተዳህሉን።
ካብ ድሮ ምእታው ሰራዊት ወያነ፡
ሰላማዊ ሂወት ናይ’ታ ከተማ ተዘሪጉ።
ኣባይትን ትካላትን ንብረቶም ተዘሪፉ፡
መዓጹ ተሰቢሩ፡ ሓያሎ ህንጻታት
ፈሪሶም፡ ለይቲ-ለይቲ ናብ ዓመጽ
ዝወፍሩ ወተሃደራት፡ ሰላም ናይ ነበርቲ
ዘሪጎም ድቃስ ከም ዝስእን ገይሮሞ።
ዕዳጋታት ጸምዩ፡ ሰለይቲ ናይ’ቲ
ስርዓት፡ ካብ ዝነበሮም ስግኣት ተበጊሶም፡
ህዝቢ እንታይ ከም ዝብልን ዝውጥንን
ንኽፈልጡ ኣብ ምጽንጻን ተዋፊሮም።
ምንቅስቓስን መንፈስን ነበርቲ ሰንዓፈ፡
ዳግማይ መግዛእቲ ብዘዘኻኽር ኵነት
ተዋሒጡ። ህዝቢ ሰንዓፈ፡ ጸወታን
ሰሓቕን፡ ናብ ስራሕ ሓርኮትኮትን
ንቡር ዕረፍቲን ሓሪሙዎ። ካብ ዕለት
ናብ ዕለት እናኸፍአ ብዝኸይድ ጸገም
መነባብሮ ተኸበበ። ከም ቃሕታኡ
ወፊሩ ንኸይምለስ ንሂወቱ ውሕስነት
ስኢኑ፡ ኣይነበር ናብራ ከሕልፍ

ተገደደ። ነታ ናይ ዕለት ከብዱ
ዝጥውር መግቢ እውን ዘይርከብ ኰነ።
ሰንዓፈ - መልኣከ ሞት ዘንጸላለዋ ከተማ
መሰለት። እቲ ጸላም እዋን፡ ሰብ መሬት
መርገጺ እናሰኣኑ ጓኖት ዝዕንድሩሉ
ስግንጢር መነባብሮ፡ ፍትሒን ርትዒን
ክንዮ ኣድማስ ዝተሸርባሉ ኩነት. . .
ክሓልፍ ምዃኑ፡ ኣብ ልቢ ኩላቶም
ምጥርጣር ኣይነበረን። ነታ ወያነ ካብ
ምድሪ ኤርትራ ዝወጽኣላ መዓልቲ ከኣ
ብሃረርታ ኣብ ምጽባይ ነበረ።
ስርዓት ወያነ፡ ናብ ሰንዓፈ ካብ
ዝኣቱ ኣትሒዙ፡ ንቡር መነባብሮን
ስርዓተ-ምሕደራን ህዝቢ ክዘርግ እዩ
ላዕልን ታሕትን ክብል ጀሚሩ። ናይ
ገዛእ-ርእሱ ምምሕዳር ብምትእትታው
ዕላማታቱ ንኸተግብር፡ “ዝመርሑኹም
ሰባት ምረጹ፡ ብዝመረጽኩሞም ወከልቲ
ኣቢልኩም ሕቶታትኩም ኣቕርቡ፡
ብብር እንተ ዘይኰይኑ ብናቕፋ ንግዳዊ
ምልውዋጥ ከይትገብሩ . . .” እናበለ፡
ንህዝቢ ሰንዓፈ፡ ቀስ-ብቐስ ናብ’ቲ ንሱ
ዝደልዮ መኣዝን ክዝውሮ ሒዅ ኢሉ።
በብእዋኑ፡ መንግስትን ህዝብን ከናቝት
ይኽእል እዩ ዝበሎ መምርሒታት
እናዘርገሐ፡ ብምፍርራሕ ኣብ ተግባር
ከውዕሎ ዝከኣሎ ገይሩ። ዝተለሞ
መደባትን ዝህቦ መምርሒታትን፡
ብልቦናን ስኒትን ህዝቢ ባይታ ዝረኽበሉ
ከፋት ኣይነበሮን። ኩሉ ኣዋጅን
ምፍርራሕን፡ ኣብ ግብሪ ዘውዕሎ ሰብ
ኣይተረኽበን። ህዝቢ፡ መመሊሱ ኣብ
መትከሉ ጸንዐ። ሓለፍቲን ወተሃደራትን
ወያነ፡ ንኩነታት ህዝቢ ጽቡቕ ገይሮም
ምስ ተገንዘቡዎ ግን ክፈግዱ ኢሎም።
‘እዚኣቶም ከድክሙና ደኣ’ምበር
ኣይቅየሩን እዮም’ ኣብ ዝብል
መደምደምታ በጺሖም።
እቶም ወረርቲ፡ ህዝቢ ኤርትራ
ንናጽነት ዝነበሮ ምሒር ሃረርታ፡
ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ረመጽን
ኩርኳሕን እናነበረ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት
ካብ ደቁ ከም ዝኸፈለ እናፈለጡ፡

ክዝክርዎ ኣይደለዩን። ናጽነቱ ንኽዕቅብ፡
ልዕሊ’ቲ ከምጽኣ ከሎ ዝኸፈሎ ዋጋ
ክኸፍል ድሉው ምዃኑ እናተገንዘቡ፡
ከም ዘይፈልጡ ክዀኑ መሪጾም። ኣብ
ሰማእታቱን ሕድሮምን ዘለዎ ዝኽርን
ክብርን ደረት ኣልቦ ምዃኑ ብጋህዲ
እናረኣዩዎ፡ መቓብር ሓርበኛታቱ
ብምፍራስ ክድምስስዎ ተመንዮም።
ህዝቢ “ኣሜን” ኢሉ ንኽንብርከኽ
ኣብ ዐዕለቱ ዝፍጸምዎ ዝነበሩ እከይ
ተግባራት፡ ዓቕሊ ዘወድእ እንተ ነበረ’ኳ፡
ነባሪ ሰንዓፈ ግን ንሓድሕዱ እናተጸናንዐ፡
እናተሓጋገዘ፡ እሂን ምሂን እናተባህለ፡
ወያነ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ክነብር
ከም ዘይኰነን ጸገም ሓላፋይ ምዃኑን
ብምንእማን፡ ተጸሚሙ ሓለፎ። ክሳብ
መወዳእታ ኣብ መትከሉ ጸኒዑ፡ ሕድሪ
ሰማእታትን ሃገርን ኣጽኒዑ ምስ’ቲ
ከቢድ መነባብሮ ተቓለሰ። ነቲ ብጎስጓስ
ይኹን ብግፍዒ ዘይተጻዕደ ህዝቢ፡
ልክዕ ከም ዕጡቕ ሰራዊት ኤርትራ
ብምጥማት፡ ወግሐ ጸብሐ ሸለብ-ገለብ
እናበሉ ምጕርጓር ኣይገደፉን። ነባሪ
ከኣ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ዘሕልፎ ዝነበረ
ከቢድ መነባብሮ፡ ኣብ ምኻዶም ሂወት
ሰብ ለኻኺሞም ከይከዱ ኣብ ከቢድ
ስግኣት ተሸመመ።
እቲ ክልተ ኪሎ ሜተር ኣብ
ዘይኣክል ርሕቀት - ኣብ’ታ ሰራዊት
ወያነ ክደፍራ ዘይከኣለ ዓቐብ ታሪኻ
ዝዓረደ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡
ንህዝቢ ሰንዓፈ ተስፋን ሞራልን
ዘስንቕ እዩ ነይሩ። ወተሃደራት ወያነ፡
ካብ ታሪኻ ብዝፍነወሎም ተተኮስቲ
ሸቘጥቈጥ ክብሉን ሃዲሞም ኣብ መንጎ
ህዝብን ኣብያተ እምነትን ክውተፉን
ከለዉ፡ ኣብ ሓድሕዱ ሓጎሱ ምግልላጽ
ኣይሓደገን። ደቁ ዝምለሱሉ እዋን
ርሑቕ ከም ዘይኰነ እውን ርግጸኛ
ነበረ።
ሓይሊ ወያነ፡ ወራር ብዝፈነወሉ

ኩሉ መኣዝናት ናህሩ እናዝሓለን
እናተዳኸመን ምስ ከደ፡ ምልእቲ
ኤርትራ ናይ ምቊጽጻር ውጥን
ከም ዝፈሸለ ዝተገንዘቡ ወተሃደራቱ፡
ብዝያዳ ናብ ዝምታ ሃሮምሮም በሉ።
ከም ዘበነ ውራውራ፡ ሰብ ኣብ ዘለዎ
ገዛ እናኣተዉ፡ ካብ ኢድ ሰብ ከይተረፈ
እናመንጠሉ ሳናጡኦምን ጁባታቶምን
ምምላእ ተተሓሓዙዎ። እቲ ኣብ ጸገም
ህዝቢ ትግራይ፡ ካብ ኤርትራ ናብ
ትግራይ ረድኤት ዝተመላሰሉ ጽርግያ
ሰንዓፈ ዛላምበሳ፡ ዝተዘምተ ንብረት
ናይ’ቲ ኣብ ጸገሞም ዝደንገጸሎም
ህዝቢ ጽዒነን ተመላለሳኦ።
ናህሪ ጐስጓስ ወያነ፡ ከም ኣጀማምራኡ
ዘይኰነ እናዛሕተለ እዩ ከይዱ። ነቶም
ህዝቢ ክሰምዖምን ከረድኡን ከም
ዝኽእሉ ዝገመቶም ነበርቲ ናብ ምድሪ
ትግራይ ክወስዶም ከሎ፡ ኣብ ነበርቲ
ሰንዓፈ እሾኽ ዘሪኡ ክኸይድ እምበር፡
ኣብ ምድሪ ኤርትራ ክነብር ከም
ዘይኰነ ተሰዊጡዎ ነበረ። ህዝቢ ግን
ብኣንጻር ናይ ወያነ ትጽቢት፡ እሂን
ምሂን እናተበሃሃለ፡ መንፈሱ ብምትራር፡
ንፋስ ብዘየስሉዅ ስጥመት፡ ንኹሉ
ፈተነታቶም ኣበርዓኖ።
ንኣዋርሕ ዝኣክል፡ ኣብ ነብሲ-ወከፍ
ኣኼባ ይኹን ኣጋጣሚ፡ ስም ሻዕብያን
መራሒን እናልዓለ ከጸልምን ምእንቲ
ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝወፈረ ከእምንን
ምፍታኑ፡ ዝሰምዓኦ ኣእዛን ከም ዘይርከባ
እዩ ኣረጋጊጹሉ። ንህዝቢ ብሓፈሻ
ኣፈራሪሑ፡ ነቶም ኣብ ኣኼባ ትጽቢቱ
ዝሰብር ዘረባ ዝድርብዩ ውልቀ ሰባት
በብውልቂ እናረኸበ፡ እንተ ተዛሪቦም
ብሂወት ከም ዝሕተቱ እናኣጠንቀቐ
ከርዕዶም ፈቲኑ፡ ኣብ መንጎ ህዝቢ፡
ሓበሬታ ዘቐብሉዎን ህዝቢ ዘናቝቱን
ሃሱሳት ክፈጥር ህርዲግ ኢሉ. .
. ኩሉ ፈተነ፡ መወዳእታኡ ባዶ
ኰይኑ። ህዝብን መንግስትን ንምንጻል
“ሻዕብያ. . . ኢሳይያስ. . .” እናበለ፡
ነቲ ፍሒሱዎ ዝመጽአ ውዲት ክዘርእ

ክፍትን ከሎ፡ “ኩላትና ሻዕብያ ኢና. .
. ኩላትና ኢሳይያስ ኢና. . .” ዝብል
ተሪር መልሲ ህዝቢ እዩ ረኺቡ። ኩሉ
ተቐቢጹ፡ ኩሉ ኣንጻር ሕልሚ ኰይኑ፡
ሰንዓፈ፡ ክልተ ልቦም ዘይራኸብ ኣካላት
ኣራኺባ፡ ኣብ መንጎ ህዝቢን ሰራዊት
ወያነን ምጥርጣርን ዘይምትእምማን
ሓዚላ ናብራ ቀጺሉ።
ወያነ፡ ምድሪ ኤርትራ ኣብ ዝወረረሉ
እዋን፡ ጽኑዕ ሃገራዊነትን መትከልን
ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ዝዀነ ይኹን
እዋን እዩ ተገንዚቡዎ። ትጽቢት’ቶም
ብረት ዝዓጠቑ ወረርቲ፡ ብሓይሊ
ኣጽዋርን ታህዲድን ህዝቢ ውጥናቶም
ከም ዝትግብር ክገብሩ፡ እንተ ወሓደ
ድማ ብፍርሒ ሸቘጥቆጥ ክብልን ኣብ
ሓድሕዱ ክናቘትን እዩ ነይሩ። እቲ
ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡዎ ህዝቢ ግን፡
ከም’ቲ ብቐደሞም ዝፈልጡዎ ኰይኑ
ጸኒሑዎም።
ኣብ ማይ ሓባር ተዓቚቡ ዝነበረ
ነባሪ ሰንዓፈ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ
ኣይንበር፡ በቶም ዝገደፎም መናብርቱን
ተግባራት ወያነን ቅሳነት ኣይነበሮን።
ወያነ ምስ ኣተወ፡ ቤቱ፡ ንብረቱን
ጥሪቱን ክጸንሖ ኣይተጸበየን። ልዕሊ
ኩሉ፡ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰባት ክወርድ
ዝኽእል ጉድኣት እዩ ዘተሓሳስቦ
ዝነበረ። ብዓቢኡ ኸኣ፡ ናብ መረበቱ
ተመሊሱ ልሙድ ሂወቱ ክመርሕ
ሃረርታ ነይሩዎ። ነቶም ኣብ ኣንፊ
ሰንዓፈ ዝዓረዱ ሓይልታት ምክልኻል
ደገፉ ብምግላጽን ሞራል ብምስናቕን
ድርዒ ንክዀኖም፡ ካብ ማይ ሓባር፡
ከብቲ ሓሪዱ፡ እኸለማይ ኣዳልዩ ናብ
ዕርድታት ጀጋኑ ታሪኻ ብምምራሕ
ምስ ደቁ ከዕልልን ክዘናጋዕን ውዒሉ።
ነታ ሃረር ዝብላ ዓዱ ድማ፡ ኣብ
ዕርድታት ኰይኑ እናማዕደወ፡ ‘ክሳብ
እንምለሰኪ ብሰላም ጽንሕና’ ኢሉ
ተፋንዩዋ።
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ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

11 ክፋል
“ኣብ ህይወት ዝዓበየ
ዓወት፡ እቲ ንገዛእ ርእስኻ ንምቕባል
ኣብ እተካይዶ ቃልሲ እትረኽቦ
ዓወት እዩ ።” - ጆርጅ ኢልዮት
“በቶም ንዓኻ ንምዕንቃፍ
ኣብ ጕዕዞኻ ዘጋጥሙኻ ኣእማን
ኣይትዳህለል። ኣኪብካ ናብ ዓወት
ዘብጽሕ መሳልል ስራሕ፡”
- ኸሊል ጅብራን
“ምስ
ወለደይ
ክሰማማዕ
ኣይከኣልኩን።”
“እንታይ ተረኽበ?!”
“ምስ ደቂ ገዛውተይ ከይጻወት
እናኸልከሉኒ።”
“ስለምንታይ?”
“ከዐውሉኻ እዮም እናበሉኒ።”
“ዓዋሉ ኣዕሩኽ ኣለዉኻ ድዮም?”
“ሽጋራ የትክኹ እዮም። እናሓንሳእ
ከኣ፡ ኣልኮላዊ መስተ ይሰትዩ እዮም።”
“እሞ ሓቆም እዮም ወለድኻ። ነዚ
ደኣ እንታይ ዘረባ ደሊኻሉ?”
“ካብ ምስ ደቂ ገዛውተይ ሓሊፈ ደኣ
እሞ፡ ምስ መን እየ ክጻወት?”
“እቲ ጸወታ እኮ ኣይኰነን ዝጽላእ
ዘሎ። እቲ ሽጋራ ምትካኽን ኣልኮላዊ
መስተን እዩ ዘሰክፍ ዘሎ።”
“ኣነ እኮ ሽጋራ ኣየትክኽን እየ።
ኣልኮላዊ መስተ ኣይጥዕምን እየ።
ክገርመካ ሽጋራ ከየትክኽን ኣልኮላዊ
መስተ ከይጥዕምን ኣብ ቅድሚ ወለደይ
እየ ብስም መላእኽቲ ምሒለ።”
“ኣዕሩኽትኻ ኣብ ጥቓኻ ኰይኖም
ሽጋራ የትክኹዶ?”
“እወ።”
“እሞ ንስኻ እውን፡ ተትክኽ ኣለኻ
ማለት እኮ እዩ።”
“ሽጋራ ከየትክኽ ከም ዝመሓልኩ እኮ
እየ ክነግረካ ጸኒሐ መስለኒ!”
“እቲ ኣብ ጥቓኻ ኰይኖም ኣዕሩኽትካ
ዘትክኽዎ ሽጋራ ናበይ ድዩ ዝኸይድ?”
“ናብ ኣየር።”
“እቲ ገሊኡ ኸኣ፡ ንዓኻ ከይተፈለጠካ
ናብ ውሽጥኻ እዩ ዝኣቱ። ከም ሳዕቤኑ፡
ልኡም-ኣትካኺ (passive smoker)
ትኸውን ኣለኻ። ማዕረን ልዕልን
ኣዕሩኽትኻ ግዳይ ሽጋራ ክትከውን ከም
እትኽእል ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ።
ወለድኻ እምበኣር፡ ካብ ባዶ ተበጊሶም
ኣይኰኑን ብኣኻ ዝስከፉ ዘለዉ። ሕጂ
ካባኻ ዝድለ፡ …።”
6. ካብ ኣሉታውያን ጽልዋታት
ርሓቕ
ናይ ሎሚ መንእሰያት ካብ ዓበይቲ
ሰባትን ካብ መራኸቢ ብዙሓንን ብዙሕ
እዮም ዝማሃሩ ዘለዉ። ብጸቕጢ መዘና
እሞ ኸኣ፡ ኣመና እዮም ዝጽለዉ። ግደ
ሓቂ፡ ጸቕጢ መዘና ኣብ መንእሰያት
ጥራይ ዝሕጸር ኣይኰነን። ኣብ እኹላት
ሰባት እውን፡ ተመሳሳሊ ጽልዋ ኣለዎ።
ሰባት ነቲ ዘይንኣምነሉ ጕዳይ፡
“የቐንየለይ፡ የግዳስ ይትረፈኒ።” ክንብል
እንተ ዘይክኢልና፡ ብዋሕዲ ‘ርእሰ ክብሪ’
(self esteem) ከም እተጠቓዕና ኢና
እንኽሻሕ። ካብ ኣሉታውያን ጽልዋታት፡
ዝገበርና ገይርና ክንርሕቕ ኣለና።
ንምዃኑ ኣሉታውያን ጽልዋታት ዝበሃሉ
ኣየኖት እዮም።

ሀ. ኣሉታውያን ሰባት
ሓንቲ እንቋቑሖ ንስሪ፡ ምስ
እንቋቝሖታት ደርሁ ተሓዊሳትልኩም።
ንዅለን እተን እንቋቝሖታት፡ ሓንቲ
ደርሆ ሓቝፋተን። እቲ እንቋቝሖ ንስሪ፡
ብሓባር ምስቶም እንቋቝሖታት ደርሁ
ነቝሑ። ወዮ ጫቝት ንስሪ፡ ልክዕ
ከምቶም ጨቓውቲ ደርሁ ዝገብርዎ
እናገበረ እዩ ዓብዩ። ንገዛእ ርእሱ እውን፡
ከም ደርሆ እዩ ዝቘጽራ። ኣብ ጐድፍ
እናኸደ ጻሕቲሩ ጥረምረ ይበልዕ። ልክዕ
ከምቶም ደርሁ ይቘቑ (clucked)። ልክዕ
ከምቶም ደርሁ ንሒደት ርሕቀት ጥራይ
ይነፍር።
ሓደ መዓልቲ ወዮ እንዛረበሉ ዘለና
ንስሪ፡ ካልእ ንስሪ ኣብ ሰማይ ከንሳፍፍን
ክገላበጥን እንከሎ ብተምሳጥ ርእይዎ።
ናብቶም ኣብ ጥቓኡ ዝነበሩ መተዓብይቱ
ደርሁ ብምቕራብ፡ “እዚ ኣብ ሰማይ
ዝዝንቢ ዘሎ ውቁብ ዑፍ እንታይ
ይበሃል?” ብምባል ተወኪስዎም።
“እዚ ንስሪ እዩ ዝበሃል። ኣዝዩ
ተኣምራታዊ ዑፍ እዩ። የግዳስ፡ ንስኻ
ከምኡ ክትበርር ኣይትኽእልን ኢኻ።
እቲ ምንታይሲ፡ ንስኻ ደርሆ ኢኻ።”
ዝብል መልሲ ሂቦምዎ።
ወዮ ምስ ደርሁ ዝዓበየ ቋሕማም ንስሪ፡
ነቲ እተዋህቦ መልሲ ከይተማትአ ከም
ሓቂ ተቐቢልዎ። ከም ሳዕቤኑ፡ ከም ደርሆ
ተወሊዱ፡ ከም ደርሆ ዓብዩ፡ ከም ደርሆ
ሞይቱ። ቀንዲ ጸገሙ ራእይ ስለ ዘይነበሮ
እዩ። ንዅሉ እቲ ተፈጥሮ ዝዓደለቶ
ተውህቦ፡ ንኸንቱ ኣባኺንዎ። ንኽዕወት
እዩ ተወሊዱ ነይሩ። የግዳስ፡ ንኽፈሽል
ኵሉ ጻዕርታት ኣካይዱ። ኣብ መወዳእታ
ድማ፡ ኣብ ምፍሻል ተዓዊቱ።
እዚ ጸገም ኣብ ብዙሓት ደቂ ሰብ
ዝንጸባርቕ እዩ። ከምቲ ኦሊቨር ወንደል
ሆልመስ ዝበሎ፡ “ብዙሓት ሰባት ምስ
ውሽጣዊ ሙዚቃኦም እዮም ዝቕበሩ
ዘለዉ።” ብሰሪ ሕጽረት ራእይ፡
መብዛሕትና እኮ ኣብቲ ዝበለጸ ደረጃ
ብቕዓትና ኣይንበጽሕን ኢና ዘለና።
ብዝኾነ ጸገም ተረዅምሽና፡ ኣብ ሸቶና
ከይበጻሕና ሕጊግ እንብል ውሑዳት
ኣይኰንናን።
ከም ንስሪ ኣብ ሰማይ ክትዝንቢ
ባህጊ እንተ’ልዩካ፡ ንመንገድታት ንስሪ
ክትማሃሮም ይግባእ። ንገዛእ ርእስኻ
ምስ ዕዉታት እንተ ኣተኣሳሲርካያ፡ ሓደ
ካብኣቶም ክትከውን ከቶ ኣይክትጽገምን
ኢኻ። ንገዛእ ርእስኻ ምስ ፈላስፋታት
እንተ ኣቀራሪብካያ፡ ሓደ ካብኣቶም
ክትከውን ኢኻ። ንገዛእ ርእስኻ ምስ
ወሃብቲ (givers) እንተ ኣመዓራሪኻያ፡
ሓደ ካብኣቶም ክትከውን ኢኻ።
ንገዛእ ርእስኻ ምስ ኣማረርቲ እንተ
ኣተኣሳሲርካያ፡ ሓደ ካብኣቶም ክትከውን
ኢኻ።
ሰባት ክዕወቱ እንከለዉ፡ ድኹማት
ሰባት ክጻብእዎም ይጅምሩ። ጐቲቶም
ንድሕሪት ንኽመልስዎም ዘይተኣደነ
ሸርሒ የጻውዱሎም። ድኹም ሰብ
ጐይዩ ክቕድም ከም ዘይክእል ኣቐዲሙ
ንገዛእ ርእሱ ስለ ዘእምና፡ ዝገበረ ገይሩ
ንንጡፋት ብምሕንኳል እዩ ክዕወት
ዝህቅን።
ምስ ድኹማት ሰባት ክትጐራፈጥ
ግዜኻ ከተባኽን ጽቡቕ ኣይኰነን።
ንዕኦም ሸለል ኣዚዝካ፡ መንገዲ ዓወትካ

መንገዲ ዓወት
ብዕቱብ ተተሓሓዞ። ንድኹማት ሰባት
ስለ ዝቐደምካ፡ ዋላ ሓደ ሰብ ዘድንቐካ
ኣይትረክብን ኢኻ። ምእንቲ’ዚ፡ ምስ
ዕዉታት ሰባት ክትወዳደር ከም ዘለካ
ንገዛእ ርእስኻ ኣእምና።
ኣብ ትምህርቲ ካራተ፡ ሓደ ብሉጽ
ምኽሪ ኣሎ። ንሱ ድማ፡ “ሓደ ሰብ
ከጥቅዓካ እንከሎ፡ ካብ ክትዓግቶ ንላዕሊ
ከተስሕቶ ይምረጽ።” ዝብል እዩ። እቲ
ምንታይሲ፡ ንሓደ ከጥቅዓካ ዝመጸ
ሰብ ብሰብነትካ ክትከላኸሎ እንከለኻ፡
እተህልኾ ጸዓት ቀሊል ኣይኰነን።

ብዙሓት መንእሰያት ኣበላሽዩ እዩ። ገለ
መንእሰያት ምሒር ኣስዳዕቲ እዮም።
“ንስኻ ብሓቂ እትፈትወኒ ዓርከይ
እንተ ዄንካ፡ ንዓይ ከተሐጕስ ሓንቲ
ጥርሙዝ ቢራ ጥዓመለይ።” ይብሉኻ።
ምእንትኦም ኢልካ ሓንቲ እንተ ጥዒምካ፡
“ክልተ እንድየን ጡብ ኣዴኻ፡ …።”
ብምባል ንኽትደግም ይሓባብሉኻ።
ብእኡ ኣቢልካ ግዙእ ኣልኮላዊ መስተ
ትኸውን። መብዛሕትኡ ተመኵሮ
ምትካኽ ሽጋራ እውን ከምኡ እዩ።
ኣልኮላዊ መስተ ጸጊቦም ማኪና

እቲ ካብ ድኹማት ሰባት ክትከላኸል
እተህልኾ ጸዓት፡ ኣብ ካልእ ፍርያም
መዳይ ህይወትካ ከተውዕሎ ተመራጺ
እዩ።
ምስ ድኹማት ሰባት ክትበኣስ እንተ
ዄንካ፡ ቅድም ናብ ደረጃኦም ክትወርድ
ኣለካ። ንሳቶም ከኣ፡ ከምኡ እዮም
ዝደልዩ። ምኽንያቱ፡ ሽዑ ሓደ ካብኦም
ስለ እትኸውን። ኣሉታውያን ሰባት ናብ
ታሕቲ ክጐትቱኻ ከቶ ኣይተፍቅደሎም።
ባህሪ ሓደ ሰብ፡ በቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ
ሰባት ጥራይ ኣይኰነን ዝምዘን። እንተላይ፡
በቲ ንሱ ዝነጸጎም ሰባት እምበር።
ለ. ሽጋራ፡ ሓሽሽን ኣልኮልን
ኣልኮላዊ መስተ ሕፍረት ከም
ዘይስማዓካ ብምግባር፡ ኣብ መወዳእታኡ
መስሓቒ ሸራፋት እዩ ዝገብረካ።
ብኣልኮላዊ መስተ ተጠላቕዮም፡ ኣነዋሪ
ዘረባ ዘምልቑ ሰኽራማት ዳርጋ መዓልታዊ
እዮም ዘጋጥሙና ዘለዉ። ንጽባሒቱ፡
እቲ ኣልኮላዊ መስተ ምስ ነፈሰሎምስ
ብውሽጦም ይሓፍሩዶ ይዀኑ?
ኣብ ገለ ሃገራት ኣልኮላዊ መስተ፡ ከም
መሕለፊ ግዜ ከም ቅቡል እዩ ዝውሰድ።
ኣብተን ሃገራት ኣልኮላዊ መስተ ዘይሰቲ
ሰብ፡ ከም ገለ ጸገም ዘለዎ ዘይንቡር ሰብ
እዩ ዝውሰድ።
ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ዓለምና፡
ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራን ኣወናወንቲ
(glamour) እናዀኑ ይመጽኡ ኣለዉ።
ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራን መብዛሕትኡ
ግዜ፡ ገንዘብካ ከፊልካ ንፈለማ ግዜ
ኣይትጥዕሞምን ኢኻ። ኣዕሩኽትኻ
እዮም ገዚኦም ዝጋብዙኻ። በብቑሩብ
ምስ ተወለፍካ ግዳ፡ ገንዘብካ ጫሕ
ኣቢልካ ክትገዝኦም ትጅምር።
ንሰባት ስለ ምንታይ ውሉፋት
ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራን ከም ዝዀኑ
እንተ ሓቲትካዮም፡ ማእለያ ዘይብሎም
ምኽኒታት ክድርዱርልካ ኣይእገሙን
እዮም። መብዛሕትኦም ንምዝንጋዕ ዝብል
ምኽኒት እዩ ዝስዕሮም። ካልኦት ከኣ፡
ንጽምብል፡ ጸገምካ ንምርሳዕ፡ ንኽሕጐሱ፡
ንኻልኦት ሰባት ንኽምስጡ፡ … ዝብሉ
ምኽኒታት የቕርቡ።
ከምቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ፡ ጽልዋ
መዘና (peer pressure) ንህይወት

ዝዝውሩ ሰባት እናበርከቱ ይመጽኡ
ኣለዉ። ብእኡ መጠን ዝወርድ ሓደጋ
ከኣ፡ እናበርከተ ይመጽእ ኣሎ።
ብሰሪ ብኣልኮላዊ መስተ ምስካሮም
ንገዛእ ርእሶም ዘሕምሙ ሰባት ማእለያ
የብሎምን። ሓደ ኣብ ኣመሪካ እተኻየደ
መጽናዕቲ ከም ዘነጸሮ፡ ኣብታ ሃገር
ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ካብ ዝድቅሱ
ሕሙማት፡ እቶም ፍርቂ ብሰሪ ኣልኮላዊ
መስተ ዝሓመሙ እዮም። ብሰሪ ኣልኮላዊ
መስተ ሰትዮም ዝዝዉሩ መራሕቲ
ማካይን፡ ኣብ ኣመሪካ ኣብ ሓደ ደቒቕ
ንሓደ ሰብ ሓደጋ ማኪና ይወርዶ።
ሐ. ስእለ ጽዩፍ (Pornography)
ኣብዚ ምዕቡል ዘመን፡ ስእለ ጽዩፍ
ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮን
ህጻናትን ከቢድ ውርደት እዩ ዘስዕብ
ዘሎ። ገለ ካብ ሳዕቤናት ስእለ ጽዩፍ፥
# ንሰብኣውነት ደቀንስትዮ ይቕንጥጥ
ወይ ይገፍፍ።
# ንህጻናት ግዳይ ይገብር።
# ንሓዳር የፍርስ።
# ንጾታዊ መጥቃዕቲ የተባብዕ።
# ንስነ ምግባራውን ሞራላውን
ክብርታት ይብልል።
# ንውልቀ ሰባት፡ ስድራ ቤታትን
ማሕበረሰባትን የዕኑ።
ኣብታ ብስልጣነኣ እትንየት ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ፡ ኣብ ውሽጢ 46
ካልኢት ሓንቲ ጓለንስተይቲ ግዳይ
ጾታዊ መጥቃዕቲ ትኸውን። ካብቶም
ጾታዊ ዓመጽ ብምፍጻሞም ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ዝኣተዉ፡ እቶም ሰማንያን
ሽዱሽተን ሚእታዊት ብስሩዕ ስእለ
ጽዩፍ ከም ዝርእዩ ተኣሚኖም። እቶም
ሓምሳን ሸውዓተን ሚእታዊት ድማ፡
ነቲ ኣብ ስእለ ጽዩፍ ዝረኣዩዎ ከተግብሩ
ብምሕላን፡ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም
ዝፈጸሙ ገሊጾም።
መ. ኣሉታውያን ፊልምታትን
መደባት ቴለቪዥንን
ናይዚ ግዜ ህጻናት ዓለምና፡
ንመብዛሕትኡ
ኣመለኻኽታኦምን
ክብርታቶምን ካብ ቴለቪዥናትን
ፊልምታትን
እዮም
ዝረኽብዎ
ዘለዉ። ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት
ዝዓበየ መንእሰይ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ

ትምህርቱ ክዛዝም እንከሎ፡ ብገምጋም
ኣብ ቴለቪዥን ብድምር ልዕሊ 20,000
ሰዓታት ይከታተል። ከም ውጽኢቱ፡
ኣስታት 15,000 ሰባት ክቕተሉ
ይርኢ። ማዕረ ማዕሪኡ፡ ልዕሊ 100,000
ንኣልኮላዊ መስተ ዝምልከት መወዓውዒ
ይከታተል።
ኣብተን ሃገራት ኣልኮላዊ መስተ
ንመንእሰያት እቲ ቐንዲ መዘናግዒ እዩ።
ሽጋራ ምትካኽ እቲ ዝያዳ ዝመርጽዎ
መወነሲ እዩ። ሓሽሽ እቲ ዝበለጸ ባህታ
ዝፈጠረሎም እዩ ዝመስሎም። በዚ
መንጽር፡ ኣብተን ሃገራት ገበን እንተ
በርከተ ከቶ ዘገርም ኣይኮነን።
ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝርኣዩ
ተኸታተልቲ ፊልምታት፡ ንኮተቴታት
ናብ ጾታዊ ዓምጽ ዝደፋፍኡ እዮም። ኣብ
ርእሲ እዚ፡ ሓደ ሰብ ምስ ልዕሊ ሓደ ሰብ
ጾታዊ ዝምድና ንኽምስርት ዝድርኹ
እውን እዮም። ነቶም ፊልምታት ቀጻሊ
ዝርኢ ሰብ፡ ኣብ ሓዳሩ ክጸንዕ ኣይምከርን
እዩ። ከም ሳዕቤኑ፡ ኣብተን ሃገራት መጠነ
ፍትሕ ቀጻሊ ይበዝሕ ኣሎ።
ኣብ ሃገርና እውን እንተዀኑ፡ ኣሉታዊ
ስነ ምግባር ዘመሓላልፉ ፊልምታት
ይቀላቐሉ ኣለዉ። ብኣግኡ መግትኢ
እንተ ዘይተገይሩሎም፡ ብርክት ዝበሉ
መንእሰያትና ናብ ‘ቴኖታትን ባጡታትን’
ከይቅየሩ ስክፍታ ኣለኒ።
ረ. ርኽሰት (Profanity)
ብዙሓት ሰባት ንቕዱሳት ነገራት
ከራኽሱ ይረኣዩ ኣለዉ። መብዛእትኡ
ግዜ እቲ ጠንቂ፡ ሕጽረት ርእሰ ምግታእን
ዲስፕሊንን እዩ።.
ሰ. ሚዛን ዝጐድሎ ሙዚቃ
ገለ ትሕዝቶ ደርፍታት (lyrics) ኣዝዩ
ዘባህርር እዩ። ገለ ካብ ትሕዝቶ ደርፍታት
ሃገርና፡ ትምህርትኻ ገዲፍካ ንኽትዕውል
ዝምዕዱ ኣለዉ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛይ፡
“ተበሪህኒ ኣሎ ሎሚ ምሸት” እትብል
ደርፊ ተወሊዓ ምስ ጸንሓትኒ፡ ስንባደይ
ክቆጻጸር ኣይከኣልኩን። ብኸምዚኦም
ዓይነት ደርፍታት፡ መንእሰያትና
ከይብከሉ ኵላትና ልዑል ጥንቃቐ
ክንገብር ይግባእ።
7.
ነቶም ክስርሑ ዝግብኦም
ነገራት ባህ ኢሉካ ስርሓዮም
ገለ ነገራት ንፍተዎም ንጽልኣዮም
ክንሰርሖም ዝግባእ ኣለዉ። ንኣብነት
ወለዲ ንደቆም ሓብሒቦም ከዕብይዎም
ግዴታ ኣለዎም። እቶም ወለዲ ንደቆም
ዘዕብዩሉ ኣገባብ፡ ባህ ዘየብሎም ክኸውን
ይኽእል እዩ። እቲ ምንታይሲ፡ ቈልዓ
ምዕባይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣህላኺ እዩ።
የግዳስ፡ ነቲ ኣተዓባብያ ቈልዓ ክንፈትዎ
እንተ ጀሚርና፡ ዕግበት እናፈጠረልና እዩ
ዝመጽእ።
ክትዓዪ እንከለኻ፡ በቲ ኣገዳሲ ነገር
ጀምር። ካብኡ ናብቲ ዝከኣል ዕዮ ስገር።
ብእኡ ኣቢልካ ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዕዮ
ክትዓምሞ ኢኻ።

“ዕዉት ሰብ ፍታሕ የናዲ።
ድኹም ግዳ መመኽነይታ
ይኹምር።” -ቶማስ ኤዲሰን
“ዝዓበዩ ጸገም ዓለምና፡ እቶም
ህውከተኛታት ዘይኮኑ፡ እቶም ከም
ደንጎላ ተኾዲሞም ብዘይ ዝኾነ
ኣበርክቶ ዝነብርዋ ዘለዉ እዮም።”
- ኣልበርት ኣይንስታይን
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

ተስፋሚካኤል ገብሬስ
(ኣ/ዜ/ዞ/ዓንሰባ)
ዘበናዊ ሕክምናን ባህላዊ ፍወሳን፡
ከም ክልተ ኣብ ክልቲኡ ጫፋት
ዝርከቡ ተገራጨውቲ ስለዝርኣዩ፡
እቲ ዘራኽቦም ነገር ካብቲ ዝፈልዮም
ዝወሓደ ኮይኑ ክረኣየና ግድነት’ዩ።
ስለ’ዚ ድማ እዩ ብሕክምናዊ
ምንጽጻር፡ ዘበናዊ ሕክምና ኣብ ሃገርና
እናዓበየን እናሰፍሐን ክኸይድ ከሎ፡
ባህላዊ ሕክምና ግን ብደቂቑ ዝተገብረ
መጽናዕቲ እኳ እንተዘየለ - ከምቲ
ክኾኖ ዝግብኦ ክዓቢ ዘይተራእየ።
ይኹን እምበር፡ እቲ ብልምድን
እምነትን ሰረት ዝሓዘ ባህላዊ ፍወሳ፡
ጐድኒ-ጐድኒ ዘበናዊ ሕክምና ጠቓምን
ጐዳእን ልምድታት/ጐድኒታት ሒዙ
ይቕጽል ኣሎ።
እምበኣርከስ፡ ኣብ ሕክምና ሕማመይ
ኣይነጸረሎምን፡ ዝወሰድክዎ መድሃኒት
ኣይጠቐመንን፡ እዚ ዓይነት ሕማም
ሕክምና ኣይፈቱን እዩ’ሞ ናይ ሓበሻ
ክፍትን፡ መስበርቲ ዓጽሚ ዝጽግን
ክኢላ ኣብ ዓዲ እገለ ኣሎ፡ ሕማምካ
ከምዚኣ ዝበለት ወይ ከምዚኣ ዓይነት
ቆጽሊ እንተወሲድካላ ርኡይ ለውጢ
ከተምጽኣልካ እያ. . . ካብ መንከስቲ
ለመምታ፡ ዓይንኻ እንተሓሚምካ፡
እዝንኻ እንተኣቐንዝዩካ፡ ከብድኻ
እንተተቐሪጽካ. . . ከምዚ ዓይነት
ቆጽሊ፡ ሱር. . . ዝብሉ ኣብ መዓልታዊ
ህይወትና ዘጋጥሙና ኣበሃህላታት፡
ኣብ ባህላዊ ፍወሳ (ፈውሲ ሓበሻ)
ዘሎ እምነትን ተጠቃምነትን ዝገልጹ
እዮም።
ዓለማዊ ውድብ ጥዕና፡ “ባህላዊ
ፍወሳ፡ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ተመኩሮ፡
እምነትን ክልሰ ሓሳባትን ተሞርኲሱ፡
ኣካላዊ ይኹን ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣብ
ምሕላው፡ ኣብ ምክልኻል ኮነ ሕማም
ኣብ ምልላይ፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ምፍዋስ ዝዓለመ ድምር ናይ ዝደለቦ
ፍልጠት፡ ክእለትን ልምድታትን እዩ”
ብምባል ይገልጾ።
መጽናዕትታት
ከምዘመልክትዎ
እውን፡ ልዕሊ 80% ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ፡
እስያን ላቲን ኣመሪካን ተገልጋሊ ናይ
ባህላዊ ፍወሳ ምዃኑ እዩ ዝሕበር።
በዚ ድማ ኩሉ ብባህላዊ ፍወሳ
ዝግበር ንጥፈት ጠቓሚ እዩ ክብሃል
ዝከኣል ኣይኹን እምበር፡ ብኣገባብን
ብዝተጸንዐን መንገዲ ምስዝኸውን ግን
ገለ ጠቓሚ ትሕዝቶ ከምዘለዎ ካብ
ተመኲሮ ሃገራት ርሑቕ ምብራቕ
ምርኣይ ዝከኣል እዩ።
ባህላዊ ፍወሳ ብዝማዕበለ ኣገባብ
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ዘበናውን ባህላውን ሕክምና ኣብ ሓደ. . .
ኣብ ጥቕሚ እናወዓለ፡ ጐድኒ ጐድኒ
ዘበናዊ ሕክምና ኣገልግሎት ካብ
ምሃብ ሓሊፉ፡ ምንጪ ኣታዊ ንምዃን
እውን በቒዑ ኣሎ። ኣብ 2002
ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ፡ ብባህላዊ ፍወሳ
ዝተረኽበ ኣታዊ 65 ቢልዮን ዶላር
ክኸውን ከሎ፡ ኣብ 2012 ኣብ ሃገረ
ቻይና ጥራይ ናይ 81 ቢልዮን ዶላር
ኣታዊ ክርከብ ምኽኣሉ - በብግዚኡ
ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዓውዲ
እናዓበየ ይመጽእ ከምዘሎ ዘነጽር
እዩ።
ኣብ ኤርትራ፡ ‘ዘበናውን ባህላውን
ሕክምና
ብሓደ
ተጣሚሮም
ብተመላላእነት ኣገልግሎት ጥዕና
ህዝቢ ኣብ ምምላእ - ጥጡሕ ባይታ
ምፍጣር’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ራኢ፡
ኣብ 2012 ኣሃዱ ባህላዊ ሕክምና ኣብ
ትሕቲ ሃገራዊ ምቁጽጻር መድሃኒትን
መግብን ምምስራቱ ይፍለጥ። ቀንዲ
ተልእኾኡ ከኣ፡ ባህላዊ ሕክምና
ብግቡእ ክሰርሓሉ ዝኽእል ባይታ
ብምጥጣሕ፡ ደረጃኡ ብዝሓለወ
ኣገባብ ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን
ምዕባለ ሃገር ኣስተዋጽኦ ከምዝህልዎ
ምግባር እዩ።

ናብ ወለዶ ከይተሰጋገረን ይቕጽል
ከምዘሎን እዩ ተገሊጹ። ብተወሳኺ፡
ባህላውያን ፈወስቲ፡ ዘለዎም ፍልጠት
ምስ ዘበናዊ ሕክምና ኣሰንዮም
ክሰርሑ ብዘይምጽንሖም፡ ኣብ
ምስፍሕፋሕ ግጉይ ልምድታት ናይ
ባዕሉ ኣስተዋጽኦ ከምዝነበሮ በሪሁ።

መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ሃገርና
ንፈለማ ምዃኑ ዝተገልጸ ንባህላውያን
ፈወስቲ ዞባ ዓንሰባ፡ ምስ ዓውዲ ዘበናዊ
ሕክምና ዘላሊ ኣስተምህሮ፡ ኣብ ከተማ
ከረን ብ23 ሕዳር ተኻይዱ ነይሩ።
ኣብ መእተዊ ናይ’ቲ ካብ መላእ ዞባ
ዓንሰባ ዝተዋጽኡ ባህላውያን ፈወስቲ
ዝተረኽቡሉ ኣስተምህሮ፡ ኣብ ሃገርና
ተጠቃምነት ባህላዊ ፍወሳ ምስ ዘለዎ
ጸጋታትን ድጉል ዓቕምን ብዘይ
እኹል ኣቓልቦ ክሰርሕ ምጽንሑን፡
ከም ሳዕቤን ናይዚ ባህላዊ ፍወሳ ሃገርና
ከይተሰነደን ብዝግባእ ካብ ወለዶ

ሓላፊ ኣገልግሎት ፋርማሲ ዞባ
ዓንሰባ ፋርማሲስት ገብርኤል ዳዊት፡
ቀንዲ ዕላማ እቲ ኣስተምህሮ፡
ንባህላውያን ፈወስቲ ኣለሊኻ ኣብ
መዝገብ ንምስፋርን ንዘለዎም ክእለትን
ፍልጠትን ምስ ፖሊሲ ሚኒስትሪ ጥዕና
ብዝሳነ መንገዲ ብሓባር ዝስርሓሉ
ባይታ ምፍጣርን፡ ሃሳይ ልምድታት
ከኣ ምውጋድ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ
ዝገልጽ።
ኣብቲ
ዝተኻየደ
ስልጠና፡
ንመሰረታዊ ኣምርን ህሉው ኩነታትን
ባህላዊ ፍዋሳ ብዝምልከት - ካብ

ከረን - ባህላውያን ሓካይም

ኣሃዱ ምክትታል ባህላዊ ሕክምና
ብፋርማሲስት ፊልሞን ተስፋይ
ኣስተምህሮ ክቐርብ እንከሎ፡ ትርጉም
ባህላዊ ፍዋሳ፡ ሓጺር ታሪኽ ባህላዊ
ፍወሳ ኣብ ኣፍሪቃ፡ ህልው ኩነታት
ባህላዊ ፍወሳ ብደረጃ ዓለም ብደረጃ
ሃገርናን፡ ዓቕምን ሕጽረታትን
ባህላውያን ፈወስቲ፡ ተራ ባህላውያን
ፈወስቲ ኣብ ምምዕባል ባህላዊ
ሕክምና፡ ፖሊሲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ
ባህላዊ ፍወሳ. . . ዝብል ስፍሕ ዝበለ
ኣርእስታት ዝሓቘፈ እዩ ነይሩ።
ምዕቃብን ምክንኻንን ናይ ፍወሳ
ኣትክልቲ እንታይ ይመስሉን
ዝርጋሓኦምን ንምዕቃቦም ዝግበር
ዘሎ ንጥፈታትን፡ ብኸመይ ኣገባብ
ኣብ ህዝቢ ይፍለጡን ተጠቃምነቶም
ይዓብን፡ ጐዳእቲ ዝብሃሉ ዓይነት
ኣትክልቲን
ሓደጋ
ምጽናት
ኣንጸላሊዎም ዝርከቡ ናይ ፍወሳ
ኣትክልትትን፡ ተራ ባህላውያን
ፈወስቲ ኣብ ምዕቃብ ኣትክልቲን
ካልእን፡ ብዝብል ኣርእስቲ እውን
ብክኢላ ስነ-ኣትክልትን መምህር
ናይ’ዚ ዓውዲን - ኣብ ኮለጅ ማይ
ነፍሒ ብዝሰርሕ ዘሎ ኣቶ ቢንያም
የማነ ተዋሂቡ።
ካብ ኣሃዱ ምክትታል ባህላዊ
ፍወሳ ፋርማሲስት ዳዊት የማነ እውን
ታሪኽ ስነ-መድሃኒት፡ ምዕባለ ካብ
ባህላዊ ናብ ዘበናዊ ሕክምና፡ ኣምር
ዘበናዊ ሕክምና፡ መስርሕ ምምዕባል
መድሃኒት ዘበናዊ ሕክምና ኣብ ዝብሉ
ኣርእስታት ዘተኮረ ኣስተምህሮታት
ተዋሂቡ።
ኣብቲ ኣስተምህሮ ባህላዊ ፍወሳ
ኣብ ኣፍሪቃ ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎ ግን
ከኣ ብግቡእ ዘይተመዝመዘን ኣቓልቦ
ዘይተዋህቦን፡ ከም ሳዕቤኑ ከኣ ብልምዲ
ብውርሻ ጥራይ ዝነጥፍ፡ ግቡእ ስልጠና
ዘይወሰደ ክኢላ ደረጃኡ ዘይሓለወ
ልምድታትን ኣገባብ ፍወሳን፡ ኣብ
ጽሬት ግምት መድሃኒት፡ ግቡእ
ጥንቃቐታት ዘይምግባር፡ ዘይተደልየ
ሓደጋታት ከምጽእ ምጽንሑን፡ ነቶም
ክኢላታት እውን ዓቕሞም ኣብ
ምምዝማዝ ከምቲ ዝድለ ኣተኩሮ
ከምዘይጸንሐ እዩ ተገሊጹ።
ካብ 50% ክሳብ 60% መድሃኒት ካብ

ኣትክልቲ ከምዝስርሑ፡ በዚ ኣትክልቲ
ኣብ ምስራሕ መድሃኒት ብሓፈሻ ኣብ
ባህላዊ ፍወሳ ከኣ ዘለዎም ኣበርክቶ
ዓቢ ምዃኑ - ኣብ’ቲ ብክኢላታት
ዝተዋህበ መብርሂ ክግለጽ ከሎ፡
ባህላዊ ፍወሳ ብኣፋዊ ያታ ጥራይ
ክመሓላለፍ ምጽንሑ፡ በዚ ብግቡእ
ክስነድ ከምዘይተኻእለን ብሰሪ’ዚ ገለ
ንመድሃኒት ዘገልግሉ ኣትክልቲ ኣብ
ናይ ምጽናት ሓደጋ ከምዝርከቡ
ተፈሊጡ። ኣብ ምዕቃብ እዞም ሃብቲ
ሃገር ዝኾኑ መድሃኒታውያን ኣግራብ፡
ተራ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ
ተራ እቶም ዝግልገልሉ ባህላውያን
ፈወስቲ ክዓዝዝ ከምዝግባእ ኣብቲ
ኣስተምህሮ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ባህላዊ ፍወሳ ክምዕብለሉ ዝተደልየ
ምኽንያት፡ እቲ ኣገልግሎት ብሞያ
ብዘይሰልጠነ ሰብ ስለዝወሃብ፡ ኣብ
ጥዕና ደቂ-ሰባት ዝወርድ ሓደጋታት
ንምንካይ፡ ብኣውራኡ ከኣ ዘይምህላው
መምዘኒ ደረጃታት ኣብ መድሃኒታት
ዝወሃብ ዓቐን ፍሉጥን ዝተጽንዐን
መለክዒ
ስለዘይብሉ
ግድነት
ንምምዕባሉ ክስራሕ ኣለዎ።
ኣብቲ ኣስተምህሮ ዝተሳተፉ
ባህላውያን ፈወስቲ፡ ዝተዋህበ
ኣስተምህሮ ነቲ ብሃሳሰ-ለባም ክግበር
ዝጸንሐ ባህላዊ ፍወሳ፡ ናብ ዘበናውነት
ዘማሓይሽ ብምዃኑ ክድፋኣሉ፡ ሃሳዪ
ኣፈዋውሳ ንዘወገዱ ባህላውያን
ፈወስቲ ግቡእ ኣፍልጦን ምትብባዕን
ክግበር፡ ንምውርራስ ባህላዊ ፍወሳ
ባይታ ክጣጣሕ፡ እቲ ኣሉታውን
እወታውን ጐድኒ ባህላዊ ፍወሳ ተለልዩ
እቲ ክምዕብል ዘለዎ ብዝቐልጠፈ
ቈላሕታ ክግበረሉ ዝብሉን ካልኦትን
ለበዋታት ኣቕሪቦም።
ሓላፊ ኣገልግሎት ፋርማሲ ዞባ
ዓንሰባ ፈርማሲስት ገብርኤል ዳዊት
ኣብ መወዳእታ፡ ባህላዊ ፍወሳ ብግቡእ
ከይተመዝመዘ ዝጸንሐ ፍልጠት
ምዃኑ ብምስማር፡ እቲ ኣስተምህሮ
ኣብ ጥዕና ሕብረተስብና ዘገድስ ገለ
ስጉምቲ ንቕድሚት ንምኻድ ዘኽኣለ
ምንባሩ ገሊጹ። ንመጻኢ ብዝያዳ
ርክብን ስልጠናታትን ዝሓሸ ባብ
ኣርሕዩ ምህላዉ ድማ ኣረዲኡ።
***

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.81
ምስ ዓውደ-ትምህርቲ ብሓጺሩ

ሌላ

ኤለክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ

ኣብ ኮለጃትና ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓውደ-ትምህርቲታት ብሓጺሩ ዘላሊ

ኵርናዕ

ካብቶም ኣብ ኮለጅ ምህንድስና ዝርከቡ
ዓበይቲ ዓውዲታት ሓደ ምህንድስና
ኤለክትሪካልን ኤለክትሮኒክስን እዩ። እዚ
ዓውዲ ብዲግሪ ዘመርቕ ኰይኑ፡ ንኽልተ
ዓበይቲ ዓውዲታት ኣጠቓሊሉ፡ ምህንድስና
ኤለክትሪካልን ኤለክትሮኒክስን ተባሂሉ
ይጽዋዕ። ኣብ ትሕቲኡ ብዲፕሎም
ዘመርቕ ሰለስተ ንኡስ ዓውዲታት ይርከቦ፤
ኤለክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ፡ ኤለክትሪካል
ቴክኖሎጂን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን
እዮም። ንሎሚ ንሓደ ካብዞም ንኡስ
ዓውዲታት ዝዀነ ኤለክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ
ከነላልየኩም።

ተ
ማ
ሃ
ሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል

ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ኣልጀብራ
ኣብዞም ተዘርዚሮም ዘለው ቍጽሪታት ዘየለ ርኸብ?

Answer: 22

ስ

ት

ሪ

ም

ኮ

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

ኤለክትሮኒክስ ካብቲ ዝውቱር ስሙ
ተበጊስና ከመይ ዝበለ ዓውደ ስራሕ ምዃኑ
ገሚትና ንህሉ ኢና። ክንደይ ዝተበላሸዋ ቴፕ፡
ሬድዮ፡ ተለቪዥን፡ ሰዓት፡ ኮምፕዩተራትን
ካልኦት ኤለክትሮኒያዊ መሳርሒታትን ናብ
ሓካይመን ዝዀኑ ‘ኤለክትሪሻን’ ወሲድና
ኣለና። ኣብ እተፈላለየ ቤት ሙዚቃ
እንረኽቦም ተክኒሻናት ከኣ በዚ ዓውዲ
እተማህሩ፡ ብልሙድ ዘጥረዩዎን ሓጺር
ኮርስ ዝወሰዱን እዮም። እዚ ዓውዲ ክለዓል
እንከሎ፡ ዝበዛሕና እተበላሸዋ ኤለክትሮኒያዊ
መሳርሒታት ምጽጋን ማለት ምዃኑ
ይርዳኣና ይኸውን እዩ። እንተዀነ
ኤለክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ክንዮ ማዕዶ
ዝሓልፍ ዓሚቝ ዓውዲ እዩ።
ኤለክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ፡ ንኤለክትሮኒያዊ
መሰረታውያን ኣምራት፡ ሕጊታት፡ ተክኒካት፡
ጥረ-ነገራት፡ መሳርሒታትን ንዕኡ ዘስርሕ
ናይ ቍጽሪን ስነ-ፍልጠትን ዘጠቓለለ ዓውደ

ኣካል ወዲ-ሰብ’ውን ከም ኵሉ
ኣብዚ ኣድማስ ዝርከብ ነገር ካብዞም
ባእታታት ዝቘመ ኣካል እዩ። ፈላጣት
ስነ-ቀመም ኣብ ኣካልና ዝርከቡ
ባእታታት ብሚእታዊት ፈልዮም
ብዋጋ ክርእዩዎ ፈቲኖም ኣለዉ።
ንኣካልና ዘቘሙ ባእታታት ንርአ።
65% ኦክሲጅን

መልሲ

18% ካርቦን

- ሰንጣቒ ናይታ ዝዓበየት ዓንኬል 40 ኢንች እንተዀይኑ፡ ጩራ ከኣ 20 ኢንች
እዩ።

10% ሃይድሮጅን
3% ናይትሮጅን

ዙርያ ናይ ሓደ ዓንኬል= 2 x pi x r= 2 x 3.14159 x 20
= 125.6636

1.5% ካልስዩም

ድምር ጩራ ናይ ኵሎም ንኣሽቱ ዓንኬላት፡ ምስቲ ዝዓበየ ጩራ ማዕረ እዩ።
ድምር= 125.6636 x 2 = 251.3272 እዩ።

1% ፎስፈረስ
0.35% ፖታሽዩም

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

“መጀመርታ ፍልጠት፡ ርኽበት ናይ ሓደ ዘይርድኣና ነገር እዩ።”

ዚ

- ፍራንክ ሀርበርት

ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

በዚ ዓውዲ እተማህሩ ዝበዝሐ ግዜ
ኣብ ውሽጢ ናይ ምህንድስና ጕጅለታት
ተጠርኒፎም ይሰርሑ። ኣብ ምትካል
(ኢንስታለሽን)፡
ምጽጋን፡
ምፍራይ፡

ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ
ብዓውዲ ኤለክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ካብ
2008 ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ክኢላታት
ከመርቕ በቒዑ እዩ። ዳርጋ ኣብ ኵለን
ሚኒስትሪታት ተዋፊሮም ንረኽቦም።
ኤለክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ንህይወት ደቂሰብ ክንዲ ምንታይ ይጸሉ ምህላው ነጋሪ
ኣየድሊዮን እዩ። መጻኢ ቴክኖሎጂ እዛ
ዓለም ኣብ ኤለክትሮኒክስ ምሉእ ብምሉእ
ክምርኰስ ምዃኑ ዘየማትእ እናዀነ ይመጽእ
ኣሎ። ስለዚ ክኢላ ናይዚ ዓውዲ ምዃን
መጻኢኻ ምውሓስ ማለት’ውን እዩ።
ሰለማዊ ተ. - ኮለጅ ማይነፍሒ

ዋጋ ኣካልና
ኣቶም መሰረት ናይዚ ኵሉ
ኣድማስ እዩ። ዝዀነ ህይወታዊን
ዘይህይወታዊን
ኣብዚ
ኣድማስ
ዝርከብ ከኣ በዞም ባእታታት
እተነድቀ’ዩ። ከምቲ ኣብ ዓስራይ
ክፍሊ ስነ-ቀመም እንመሃሮ ክሳብ
ሕጂ ተረኺቦም ዘለዉን ኣብ ሰደቓ
ባእታታት ዝሰፈሩን 110 ባእታታት
እዮም። ካብዞም ባእታታት ወጻኢ
ካልእ ኣቃውማ ዘሎዎ እንተ ዀይኑ፡
ንቝጽሪ ባእታታት ዝውስኽ ሓድሽ
ርኽበት’ዩ ክኸውን ዝኽእል።

ኣብዛ ትርእዩዋ ስእሊ እተፈላለየ ዓቐን ዘሎወን ዓንኬላት
ኣሎዋ። ሰንጣቒት ናይታ ዝዓበየት ዓንኬል 40 ኢንች እዩ።
ድምር ዙርያ ናይ ሓሙሽተአን ዓንኬላት ክንደይ ይኸውን?
(እቲ ብማእከለን ዝሓልፍ ዘሎ ሕንጻጽ ከኣ ብሕምብርቲ ኵለን
ከም ዝሓልፍ ዘሎ ጌርና ንውሰዶ።)

እተፈላለዩ ኣገባባት ቍጽሪ ኣብ
መጽናዕቲ ናይዚ ዓውዲ ኣገደስቲ እዮም።
ናይዚ ዓውዲ ክኢላ ንምዃን እኹል
ዓቕሚ ናይ ቍጽሪ ክህሉ ሓጋዚ እዩ።
ኣብዚ ዓውዲ ግዱሳት እንተ ዄንኩም ኣብ
ኢንግሊዝኛ፡ ቍጽሪ፡ ፊዚክስ፡ ኬምስትሪን
ኣይ.ሲ.ቲ.ን ዘለኩም ዓቕሚን ተገዳስነትን
ከተዕብዩ ይምረጽ።

ምዕባይን ምምዕባልን ኤለ-ኣቝሑ፡ ካልኦት
ተወሰኽቲ ኤለክትሮኒያዊ ኣገልግሎታት
ኣብ ምሃብ ይነጥፉ። ብተወሳኺ ምስ
ዓማዊል ቀጥታዊ ምርኻብ ኣብ ዘሎወን
ምስ ዓውዲ ምህንድስና ዝተኣሳሰራ
ኢንዱስትሪታት’ውን ይርከቡ። ኣብ
ዝበዝሓ ኤለክትሮኒያዊ ኣቝሑ ዝቕርባ
ትካላትን ናይ ተለኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት
ዝህባ ትካላትን ብቐጥታ ይተኣሳሰሩ።

ሞቝሽሽ

(መልሲ፡ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል፡ ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን።)

መልሲ ዝሓለፈ ሰሙን

ፍልጠት እዩ። ኤለክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ኣብ
እተፈላለየ ኤለክትሪያዊ ኣቝሑ ንዝርከቡ
ኤለክትሪያዊ ሰርኪዪት የጽንዕ። ኣብ
ቀዳማይ ዓመት ትምህርቲ ናይዚ ዓውዲ
ንመሰረታውያን ኣምራት ስነ-ፍልጠት
(ብፍላይ ፊዝክስ)፡ ቍጽሪ፡ ኤለክትሮኒያዊ
ኣቝሑ ዘተኰረ ፍልጠት ይህብ። ኣብ
ዝቕጽሉ ክልተ ዓመታት ከኣ ንእተፈላለዪ
ኤለክትሮኒያዊ መሳርሒታትን ኣቝሑን፡
ዓይነታት ሰርኪዪት (ኣናሎግን ዲጂታልን)፡
ኣሰራርሓ ኤለክትሮኒያዊ ኣቝሑ (ከም
ዳዮድ፡ ትራንዚስተር፡ ኣይ.ሲ.ን ካልእን)፡
ኤለክትሮኒያዊ ሓበሬታ ዝምሓላለፈሉ
ኣገባብ፡ ፕሮግራሚንግ፡ ብኮምፕዩተር
እተደገፈ ንድፊ፡ ምስ ኦፕቲክስ ዝተኣሳሰሩ
ቴክሎጂታት፡ ኣሰራርሓ ሬድዮን ቲቪን፣
ከምኡ’ውን እተፈላለዩ ከም ማይክሮዌቭን
ኣንተናን ዝኣመሰሉን ካልእ ናይ
ተለኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂታትን ትምህርቲ
ይህብ።

0.25% ሳልፈር
0.15% ሶድዮም
0.15% ክሎሪን
0 . 0
ማግነዝዮም
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%

0.0004% ሓጺን
0.00004%
ኣዮዲን
ብተወሳኺ፦ ንከም
ፍሎሪን፡
ሲልኮን፡
ማንጋነዝ፡
ዚንጎ፡
ነሓስ፡ ኣሉምኒዮምን
ኣርሰኒክን ዝኣመሰሉ
ባእታታት’ውን ሃሳስ ኣሰር ኣለልዮም።
እዞም ዝተጠቕሱ ተደሚሮም ትሕቲ
ሓደ ዶላር ከም ዘውጽኡ “The
U.S. Bureau of Chemistry
and Soils” ገሊጹ። ኣብ ቶክዮ
ጃፓን ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከኣ፡
ቆርበትና ዝሓሸ ዋጋ ከውጽእ ከም
ዝኽእል እዩ። ሓደ እኹል ሰብ ካብ

2.02 ክሳብ 2.6 ትርብዕት ሜትሮ
ዝዓቐኑ ቆርበት ይውንን። ን0.1444
ትርብዒት ሜትሮ፡ 25 ሰናቲም ዶላር
የውጽእ። ቆርበት ሓደ እኹል ሰብ
ክሳብ 4.5 ዶላር ይበጽሕ ምዃኑ
ይገልጹ። በዚ ኣገባብ’ምበኣር ነብስና
ካብ 6 ዶላር ዘይትሓልፍ ኰይና
ማለት ድዩ?

ዳእላ ተማሃሮ
ምስ ተማሃሮን ትምህርቲን ዝተሓሓዙ ዋዛታት

መምህር“ኣብ መገዲ ሓደ ሰብ ንሓደ ኣድጊ
ብበትሪ ክድስቖ ምስ ረኣኹ፡ ከይደ እንተ
ኣገላገልኩዎ እንታይ ዓይነት ባህሪ የርኢ
ኣለኹ?”
ተማሃሮ ብሓባር፤
“ሕውነታዊ ፍቕሪ!”
***

ሪሃም ጀማል

FunNY JOKES!

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.81

ሃንስ

ኣለም

ተስፋ

ኣርሰናል ኣብ ሜዳኣ ብመቐናቕንታ
ማንቸስተር ዩናይትድ 3ብ1 እኳ እንተተሳዕረት፡
ብዘርኣየቶ ኣብ ፍጹም ምጥቃዕ መሰረት ዝገበረ
ታክቲካዊ ኣጸዋውታ ግን፡ ንደገፍታን ኣፍቀርቲ
ኩዕሶ እግሪን ስሒባ እያ። ብውሑዱ ኣርሰን
ቨንገር ካብ ዝወርዶ ዝነበረ ናይ “ውጻእ” ዝብል
ጻውዒታት ዝሃድአ መሲሉ ቀሪቡ ብምህላዉ
ከኣ፡ እቲ ስዕረት ብኣወንታ ዝሕለፍ ፍጻመ
ኮይኑ’ሎ።
ኣርሰን ቨንገር፡ ብሃንደበታዊ ምምላስ
ካብ መጉዳእቲ ላካዘተ፡ ንዝረኸቦ ኣጋጣሚ
ብምምዝማዝ፡ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ብርክት
ዝበለ ኣማራጺ ናይ ተጻወትቲ ሒዙ’ዩ ናብ
ግጥም ኣንጻር ዩናይትድ ኣትዩ። እንትርፎ’ቲ

ዮ
ገብረ

ኣተገባብራኡ ዝመረጽዎ ስትራተጂ ግጥም ግን፡
ነንበይኑ’ዩ ነይሩ። ቨንገር ከም ልሙድ ብሓጺር
ምቅብባል ንብዝሒ ምቍጽጻር ኩዕሶ ቀዳምነት
ዝሃበ ስትራተጂ ተኸቲሉ። ኣርሰናል ክሳብ መበል
31 ደቒቕ 201 ግዜ ምቅብባል ከተካይድ እንከላ፡
ዩናይትድ 96 ግዜ ተቐባቢላ። እዞም ኣሰልጠንቲ
ኣብዛ ግጥም ብዘርኣይዎ ፍሉይነታት ከኣ ግጥም
እዘን ጋንታታት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብቲ
ዝነበረን ምትህልላኽ ዝመለሰ ነይሩ። ብወገን
ኣርሰናል፡ እቲ ልሙድ ኣብ ሓጺር ምቅብባል
ዝተመስረተ ስትራተጂ ኣጸዋውታ’ኳ እንተ ነበረ፡
ኣብ ክሊ ሳንዱቕ ቅላዕ መቕጻዕቲ ዩናይትድ ኣብ
ዝበጽሑሉ ዝነበሩ እዋን፡ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ
ብዝተፈልየ ማለት፡ ካብ ርሑቕ ዘየቋርጽ ዋሕዚ

ኵዕሶ ተቘጻጺርካ ምጥቃዕን እናተኸላኸልካ
ምጥቃዕን ዝብሉ
ታክቲካዊ ትንታነ
ክልተ ኣተሓሳባታት
ዝተራእዮ ግጥም
እያ ኣርእያ። ኣርሰን ቨንገር ንተኸላኻላይ
ሽኮድራን ሙስታፊ ብመጉዳእቲ ክኸስሮ ምስ
ተገደደ፡ ሜላ ኣሰላልፋኡ ክቕይር እዩ ተራእዩ።
እቲ ፈረንሳዊ ዓላሚ፡ ንሙስታፊ ብናይ ክንፊ
ኣጥቃዓይ ኢዎቢ’ዩ ተኪእዎ። በዚ ኸኣ ሜላ
ኣሰላልፋ ተጻወትቱ ናብ 4-2-3-1 ተቐይሩ። ቨንገር
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ብብዝሒ ከዘውትሮ ዝርአ
ሜላ ኣሰላልፋ፡ ኣብ ድሕሪ ሰለስተ ተኸላኸልቲ
ምምራጽ ዝብል ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ኣብ ዓበይቲ
ግጥማት ብውጽኢት ጸወታ ኣብ ዝምራሓሉ
ግን፡ ናብ ናይ ምሉእ መጥቃዕቲ ኣተሓሳስባ
ይሰጋገር። ቨንገር ኣብታ ጸወታ ዝነበሮ ጽልዋ
ጉሉሕ’ዩ ነይሩ። ንኮላሽንያክ ብጂሩድ፡ ንዣካ ከአ
ብዌልባክ ክትክኦም ዝወሰዶ ውሳነ ድማ፡ ሒዝዎ
ዝኣተወ ናይ ምጥቃዕ ስትራተጂ ዘርኢ ገይርካ
ይውሰድ። ብሓፈሻ ኣርሰናል ብሳንቸዝ፡ ኦዚል፡
ጂሩድ፡ ላካዘተ፡ ኢዎቢ ዌልባክ ከተጥቅዕ እንከላ፡
ብራምሲ ተከፋፋልን ትከላኸልን ነይራ። ኣብዚ
ህሞት’ዚ ኣርሰናል ብተደጋጋሚ ግዜ ንልዳት

ማንቸስተር ኳሕኲሓቶ’ያ።
ኣሌክሳንደር ላካዘተ ነታ ግጥም ከም ዘየርክብ’ዩ
ቅድሚ ጸወታ ኣብ ዝነበራ መዓልታት ተገሊጹ።
ብተወሳኺ፡ ቨንገር ነዚ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ዝጸንሖ
እምንቶ እምብዛ ዝምስጥ ኣይኮነን። ላካዘተ፡ ኣብ
ግጥም ኣንጻር ማንቸስተር ብዘመዝገባ ሸቶ፡ ዓንዲ
ልዳትን ሓላው ማዕጾ ማንቸስተር ደቪድ ደሃያን
ዝመለሱወን ፈተነታቱን ብምግንዛብ፡ ንኣርሰናል
ዘድልያ ኣጥቃዓይ ምዃኑ ኣመስኪሩ’ዩ።
መስመር ምክልኻል ዩናይትድ፡ ንማዕበላዊ
ፈተነታት ኣርሰናል ብዝነበሮ ውዳበን ጸቕጢ ናይ
ምጽዋር ዓቕሚን በዲህዎ’ዩ። ብፍላይ ሓላው
ልዳት ደሃያ፡ ዘርኣዮ ብቕዓት ብቨንገር ከይተረፈ
ዝተናእደሉ እዩ። ይኹን እምበር፡ ሞሪኖ ኣብ

ካልኣይ እብረ፡ ነቲ ፖግባ ንቕድሚት ንምኻድ
ክብል ዝገድፎ ዝነበረ ቦታታት ንምሽፋን በቲ
ሓደ፡ ንዕብላለ መጥቃዕቲ ኣርሰናል ንምብዳህ
ድማ በቲ ካልእ፡ ዝጓየ ተጻዋታይ ንምቕያር
ምድንጓዩ ከም ድኽመት ዝለዓል እዩ።
ሞሪኖ ድሕሪ 12 ግጥማት ካብ ሜዳኡ ወጻኢ
ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ካብ ብሉጻት ሽዱሽተ ጋንታታት
ዓወት ኣመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ዓወት ግን ምሉእ
ኣይኮነን። 80 ሚልዮን ፓውንድ ዘውጸአ ፖግባ
ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ብምብራሩ።
በዚ ኮይኑ በቲ፡ ኩዕሶ ተቘጻጺርካ ምጥቃዕን
እናተኸላኸልካ ምጥቃዕን ዝብሉ ክልተ
ኣተሓሳባታት ዝተራእዮ ግጥም ኣርሰናል ምስ
ማን.ዩናይትድ ሰሓቢ ኮይኑ’ዩ ተዛዚሙ።

“ደርቢ ማንቸስተር እዚ ዝዓበየ መደብ
ጸወታ’ዚ ዓመተ ስፖርት’ዩ” ኮምፓኒ

ኣብ ግጥም ኣንጻር ኣርሰናል ክልተ ሸቶታት ዘመዝገበ ሊንጋርድ
ንነዊሕ እዋን ካብ ጸወታ ርሒቑ ዘሎ ሳንቲ ካዞርላ
ዝተረፉ ተጻወትቱ ንጸወታ ድሉዋት ምህላዎም
ከኣ፡ እቲ ኣሰልጣኒ ኣብዚ ወርሒ’ዚ ንዝካየድ
ጽዑቕ መደብ ጸወታታት ከስግሮ ዝኽእል
ካልእ ተወሳኺ ዕድል ኮይኑሉ’ሎ። ቨንገር
ነታ ግጥም ብሜላ ኣሰላልፋ 3 - 4 – 3’ዩ
ጀሚሩዋ። ሓላው ልዳት ፒተር ቸክ፡ ላውረንት
ኮሽሊኒ፡ ሽኮድራን ሙስታፊን ናቾ ሞንርያልን
ከኣ ዳሕረዎት ሰለስተ ተኸላኸልቲ ነይሮም።
ሄክቶር በለሪን፡ ኣሮን ራምሲ፡ ግራንት ዣካን
ኮላሽኒያክን ድማ ነቲ ብኣርባዕተ ኣከፋፈልቲ
ዝቘመ መስመር ምክፍፋል ዘቘሙ እዮም።
መሱት ኦዚል፡ ሳንቸዝን ላካዘተን ድማ ንመስመር
ምጥቃዕ ዝመርሑ ዝነበሩ እዮም።
ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ኣሰልጣኒ ሞሪኖ
ብዘዘውትሮ ዝተፈላለየ ሜላ ኣሰላልፋ፡ ቅድሚ’ዚ
ግጥም ኣብ ዝነበራ መዓልታት፡ እንታይ ዓይነት
ኣገባብ ኣሰላልፋ ከም ዝጥቀም ፍሉጥ ኣይነበረን።
ብተወሳኺ፡ ሓደ ካብ ወሰንቲ ተጻወትቱ፡ ብፍላይ
እናከፋፈለ ዝከላኸል ነማንያ ማቲች፡ ኣብ
ማእከላይ ሰሙን ብዝወረዶ መጉዳእቲ፡ ነዛ ግጥም
ብቑዕ ዘይምዃኑ’ዩ ዝግለጽ ነይሩ። ምስ ኵነታት
ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ላካዘተ ብዝመሳሰል ከኣ
ማቲች ኣብ ዝርዝር ቀወምቲ ተሰለፍቲ ተራእዩ።
በዚ ድማ ሞሪኖ ውጥኑ ሰሚሩሉ። ንሱ ቅድሚ
ግጥም ብዛዕባ ሃንደበታዊ ምስላፍ ማቲች ኣብ
ዝተሓተተሉ፡ “ማቲች ክስለፍ እኽል’የ ምስ በለኒ፡
ኣነ ኸኣ ንዘለዎ ተመኩሮ፡ ጸወታ ናይ ምንባብን
ምምራሕን ክእለት ኣብ ግምት ኣእትየ ንኸሰልፎ
ዓይነይ ኣይሓሰኹን፡” ኢሉ። ዝተረፈ ጕዳይ
ኣሰላልፋ ከኣ፡ ንዲሃያ ኣብ ልዳት፡ ሊንዶልፍ፡
ስሞሊንን ሮኾን ከኣ ኣብ መስመር ምክልኻል፡
ማቲችን ፖግባን ዝቕልስዎ፡ ንያንግን ቫለንስያን
ዘማለአ መስመር ምክፍፋል፡ ማርሻል፡ ሊንጋርድን
ሉካኩን ከኣ ኣብ ቅድሚት ብምስላፍ ጸወታኡ
ኣካይዱ።
እዞም ኣሰልጠንቲ ተመሳሳሊ ሜላ ኣሰላልፋ
ተጻወትቲ ሒዞም ክነሶም፡ ኣብ ታክቲካዊ

ፈተነታት ምክያዶም እዩ። ኣርሰናል ንማቸስተር
ብምሉእ ሓይላን ልባን ከተጥቅዓ እንከላ ተራ
ሓደ ተጻዋታይ ጉሉሕ ነይሩ። ንሱ ከኣ መሱት
ኦዚል እዩ። እዚ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቁጽሪ
ዓሰርተ ኣከፋፋልቲ ኣጥቃዕቲ፡ ኣብ ቅድሚት
ዝስራዕ ጀርመናዊ፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንማልያ
ኣርሰናል ብዘርእዮ ትሑት ተወፋይነት፡ ብደገፍቲ
እታ ጋንታ ክንቀፍ ምጽንሑ ይዝከር። ኣርሰናል
ንምሉእ 90 ደቓይቕ ናይ ጸወታ ግዜ ከተጥቅዕ
ካብ ዝገበሩዋ ተጻወትቲ ኣበርክቶ ኦዚል ኣብ
ቅድሚት ይስራዕ። ብቝጽራዊ ኣሃዝ ኣርሰናል
ናብ ልዳት ዩናይትድ 33 ግዜ ፈቲና። እዚ ከኣ
ነቲ ግጥም ኣመና ሰሓቢ ገይርዎ።
ሞሪኖ ከኣ ካብ ማእከል ንቕድሚት ኣብ
ዝፍጠር ስልቲ መልሰ መጥቃዕቲ ዘድሃበ
ስትራተጂ ከተግብር ፈቲኑ። ብወገን ማንቸስተር
ንትጽቢታዊ ስትራተጂ ምክልኻል ሞሪኖ ኣብ
ግምት ብእታው፡ ብቐዳም ዝተራእየ ኣቀራርባ
ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ንረኽቦ። እዚ ኸኣ፡
ተጻወትቲ’ታ ክለብ ካብታ ፋልመይቲ ደቂቕ፡
ኣብ ናይ ምጥቃዕ ኣተሓሳስባ ምርኩስ ዝገበረ
ቅዲ ከተግብሩ ምፍታኖም ይጥቀስ። ኣብ
ቅድሚት ተሰሊፎም ዝነበሩ ማርሻል፡ ሊንጋርድን
ሉካኩን ዘይከም ካልእ ኣዋን ኣብ ናይ ምክልኻል
ስራሕ ይሳተፉ ኣይነበሩን። ኣብ ክንዳኡስ ኣብ
ክሊ መስመር ምክልኻል ኣርሰናል ኮይኖም
ንተኸላኸልቲ’ታ ጋንታ ጸቕጢ ክፈጥሩሎም
ተራእዮም። ከም ውጽኢቱ፡ ኮሽሊኒን ሙስታፊን
ኩዕሶ ካብ ድሕሪት ከበግሱ ኣብ ዝፈተኑሉ ህሞት፣
ሊንጋርድ፡ ማርሻልን ሉካኩን ከምኡ ድማ ካብ
ማእከል ዝሕወሶም ዝነበረ ፖግባ፡ ብዝፈጠሩሎም
ጸቕጢ ጌጋ ክፍጽሙ ተደሪኾም። ብሓፈሻ
መስመር ምክልኻል ኣርሰናል ኣብ ውሽጢ 11
ደቓይቕ ክልተ ሸቶታት ተመዝጊብዎ።
ማን. ዩናይትድ ኣብ ውሽጢ 11 ደቓይቕ
ነቲ ግጥም 2ብ0 ክትመርሖ ድሕሪ ምጅማራ፡
ንዝረኸበቶ ጸብለልታ ሸቶ ናይ ምዕቃብ ዝንባለ

ሓለቓ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ቪንሰንት
ኮምፓኒ፡ ዝመጽእ ቀዳም ክካየድ መደብ
ተታሒዙሉ ዘሎ ግጥም ደርቢ ማንቸሰተር
ዝዓበየ መደብ ጸወታ እዚ ዓመተ - ስፖርት
ምዃኑ ገሊጹ።
ግጥም ደርቢ ማንቸስተር፡ ኣብ መንጎ
ደቂ ሓንቲ ከተማ ዝኾና ክለባት ማንቸሰተር
ዩናይትድን ማን. ሲቲን ዝካየድ ግጥም እዩ።
በልጁማዊ ኮምፓኒ “ዋላ’ውን ክልተና ክለባት
ጽዋእ ፕሪመር ሊግ ናይ ምዕታር ተኽእሎ ኣብ
ዝህልወና ህሞት፡ ብዛዕባ’ዚ ግጥም ዝስመዓኒ

እዚ ዝገለጽክዎ እዩ፡” ኢሉ።
ግጥም ደርቢ ማንቸስተር ዝመጽእ ሰንበት
ኣብ ስታድዩም ኦልድትራፎርድ ክካየድ እዩ።
ኣብቲ ጸወታ ማን. ሲቲ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ
ምስ እትዕወት 11 ገፊሕ ናይ ነጥቢ ፍልልይ
ብምንጻፍ መሪሕነታ ከተስፍሕ ክትክእል እያ።
በዚ መንጽር ዩናይትድ ምስ እትዕወት ከኣ፡
ነቲ ብሲቲ ተነጺፉላ ዘሎ ናይ ሸሞንተ ነጥቢ
ፍልልይ ናብ ሓሙሽተ ከተጉድሎ ክትክእል
እያ።
ማንቸስተር ሲቲ ሻምፕዮን ፕሪመር ሊግ ኣብ

ዝኾነትሉ ዓመተ 2012 ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ደርቢ፡ ሸቶ ዘመዝገበ ኮምፓኒ፡ ምትህልላኽ
እዘን ክለባት ኪኖ ኣብ ሰሌዳ ዘመዝገባኦ ነጥቢ
ዝሓለፈ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ንሱ፡ ንስካይ
ስፖርት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡ “ግጥም ደርቢ
ክመጽእ እንከሎ ኣነ ዘገድሰኒ እቲ ዓመተ
ስፖርት ዘይኮነስ ብዛዕባ ርክብ ምስ ማንቸስተር
ጥራይ እዩ” ብምባል ነቲ ግጥም ክሳብ ክንደይ
ልዑል ኣቓልቦ ከም ዝህቦ ክረድእ ይፍትን።
“ገለ ኣሰልጠንቲን ተጻወትቲን ንሚዛን
እዚ ግጥም ንታሕቲ ከውርድዎ ይስምዑ
እዮም። ኣነ ግን ኣይቅበሎን እየ። እዚ ናይ
ደርቢ ግጥም ኣብዚ እዋን’ዚ ካብ ዓለም እቲ
ኣመና ኣገዳሲ መደብ ጸወታ’ዩ። ዘለናዮ ደረጃ
ብዘየገድስ፡ ሓንቲ ነጥቢ ድያ ሰለስተ ነጥቢ
እዩ ዘድልየና ንዓይ ኣየገድሰንን እዩ። ንሕና
ከነረጋግጾ እንደሊ፡ ካብቲ ሜዳ ከመይ ገርይርና
ርእስና ኣቕኒዕና ንወጽእ ጥራይ እዩ፡” ከኣ
ይውስኽ ኮምፓኒ።
ክለባት ከተማ ማንቸስተር ዝሓለፈ ዓመተ
ስፖርት ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ጸወታ
ዘካየደኦ ግጥም ሲቲ 2 ዩናይትድ 1 ክዛዘም
እንከሎ፡ ኣብ ስታድዩም ኢትሓድ ዝተኻየደ
ናይ መልሲ ግጥም ከኣ ብዘይሸቶ ምዝዛሙ
ይፍለጥ።

“ዝውንኖ ሓይሊን ቆራጽነትን ንሮናልዶ ካብ
ካልኦት ፍሉይ ይገብሮ” ካሲያስ
ክርስትያኖ ሮናልዶ ንሽልማት ኮኾብ
ተጻዋታይ ዓለም ምስ ሊዮነል መሲ ክወዳደር
ዝኸኣለ “ብዝውንኖ ሓይሊን ቈራጽነቱን’ዩ”
ክብል ኢከር ካሲያስ ተዛሪቡ።
ወዲ 32 ዓመት ሮናልዶ፡ ማድሪድ
ዓሚ ድርብ ዓወት ላ ሊጋ ስጳኛን ጽዋእ
ሻምፕዮንስ ሊግን ንኽትጐናጸፍ ዓቢ እጃም
ከም ዝነበሮ ይፍለጥ። በዚ ኸኣ፡ ጽባሕ ሓሙስ
መጽሔት ፍራንስ ‘ፉት ቦል’ ኣብ እትረቝሖ
ውድድር ዕዉት ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም
ዘስሚ ሽልማት ባሎን ዲ ኦር 2017 ንኽዕወት
ተሓጽዩ ኣሎ። ሮናልዶ እንተደኣ ተዓዋቲ
ሽልማት ባሎን ዲ ኦር ክኸውን በቒዑ፡ ምስቲ
ምሳኡ ናይ መወዳእታ ሕጹይ ኮይኑ ቀሪቡ
ዘሎ ወዲ 30 ዓመት መሲ ክመዓራረ እዩ።
ኣብ ሪያል ማድሪድ መጻውትቲ ሮናልዶ
ዝነበረ፡ ሓላው ልዳት ኢከር ካስያስ “ሮናልዶ
ካብ መሲ ፍልይ ዝበለ እዩ” ድሕሪ ምባል
“ልዑል ናይ ስራሕ መንፈስ ሮናልዶ ምስ

መሲ ኣብ ደረጃ ብሉጻት ክሳድ ንኽሳድ
ንኽኸዱ ካብ ዝገብርዎ ረቛሒታት እዮም”
ኢሉ።
ካስያስ ንለ ኢኲፕ ዝተባህለት ጋዜጣ
ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡ “ንሮናልዶ ፍቶ ንመሲ
ብዘየገድስ፡ ምስ ከም መሲ ዝኣመሰለ
ተጻዋታይ ክትወዳደር ኣዝዩ በዳሂ እዩ”
ብምባል ንተወዳዳርነት እዞም ክልተ
ከዋኽብቲ ይገልጾ። ቀጻልነትን ምሕያልን
ንሮናልዶ ሓደ ካብቶም ኣመና ኣገደስቲን
ፍሉጣትን ተጻወትቲ ገይርዎ ዝበለ ካስያስ፡
ኣስዒቡ “ንሱ ካብ መሲ ዝተፈልየ ተጻዋታይ
እዩ። ይኹን እምበር፡ ብዘለዎ ሓይሊን
ቈራጽነትን ዓለም - ለኻዊ ተጻዋታይ እዩ”
ክብል ንሮናልዶ ገሊጽዎ።
ካስያስ ምስ ማድሪድ ኣብ ዝነበረሉ
ግዜ፡ ኣንጻር መሲ ኣብ ብርክት ዝበለ
ግጥማት ተሰሊፉ ተጻዊቱ እዩ። ንሱ፡ ብዛዕባ
መሲ ክዛረብ እንከሎ፡ “ኣንጻር መሲ ኣብ

እትገጥመሉ ኣዚኻ ዝተወደብካ ክትከውን
ኣለካ። ኣዝዩ ቅልጡፍ ተጻዋታይ እዩ።
ብዘይካ’ቲ ዘመዝግቦ ሸቶታት ንደቂ
ጋንታኡ ብዘቐብለን ውዱኣት ኮዓሳሱ
እውን ሓደገኛ’ዩ። ኮታ ኣንጻር መሲ፡ ካብታ
ፋልመይቲ ደቒቕ ክሳብ መበል 90 ደቒቕ
ኣብ ዘሎ ግዜ ትኩር ክትከውን ኣለካ”
ኢሉ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.81

ዮናታን ገብረሂወት yogh@zena.gov.er

ዋንጫ ክለባት ዓለም

መበል 14 ውድድር ኵዕሶ እግሪ ዋንጫ
ክለባት ዓለም ፊፋ 2017፡ ሎሚ ምሸት ኣብ
ከተማ ኣቡ ዳቢ - ሕቡራት ኢማራት ዓረብ
ክጅመር እዩ፣ እዚ ንዓሰርተ መዓልቲ ዝጸንሕ
ውድድር፡ ብግጥም ክለባት ኣል ጀዚራን
ኦክላንድ ሲቲን እዩ መጋረጃኡ ክቕንጥጥ፣
ዓመት መጸአ፡ ሻምፕዮን ክለባት ሽዱሽተ
ኮንፈደረሽናትን ሓንቲ ጋንታ ካብ ኣአንጋዲት
ሃገርን ብድምር ሸውዓተ ጋንታታት
ተሳተፍቲ’ዚ ውድድር እየን፣ ኣንጻር ኦክላንድ
ሲቲ ኣሃዱ ኢላ እትፍልሞ ክለብ ኣል ጀዚራ፡
ሻምፕዮን እዛ ኣአነጋዲት ሃገር እያ፣ ሪያል
ማድሪድ፡ ፓቹካ፡ ግረምዮ፡ ሬድ ዲያመንድስ፡
ዋይዳድ ኣትለቲክ ክለብን ኦክላንድ ሲቲን
ተዓወትቲ ሽዱሽተ ኮንፈደረሽናት ብምዃን
ቀሪበን ኣለዋ፣
ኣል ጀዚራ፡ ዋይዳድ ኣትለቲክን ግረምዮን
ሰለስቲአን ንመጀመርታ ግዜአን እየን ዝሳተፋ
ዘለዋ፣ ዋይዳድ ንኣህጕር ኣፍሪቃ ዝወከለት
ሞሮካዊት ክለብ እያ፣
ምእንጋድ ዋንጫ ክለባት ዓለም፡ ድሕሪ
2010 ንመጀመርታ ግዜ’ዩ ናብ ሕቡራት
ኢማራት ዓረብ ዝምለስ ዘሎ፣ ዝሓለፈ

ሽዱሽተ ዓመት ኣብ ሞሮኮን ጃፓንን
ክእንገድ ጸኒሑ፣
ስጳኛዊት ሪያል ማድሪድ፡ ናይ ዓሚ
ሻምፕዮን ዓለም እያ፣ ማድሪድ ኣብ ግጥም
ፍጻመ 2016፡ ንጃፓናዊት ክለብ ካሺማ
ኣንትለርስ 4ብ2 ስዒራ እያ ዋንጫ ሰፍሲፋ፣
ሽዑ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሃትሪክ ሰሪሑ
ምንባሩ ይዝከር፣ ኣብ ታሪኽ’ዚ ውድድር፡
ክሳብ ሕጂ፡ ኤውሮጳውያን ጋንታታት
ዝበዝሐ ዓወት ተጐናጺፈን ኣለዋ፣
ሰለስተ ግዜ ሻምፕዮን ዓለም ክትከውን
ዝበቕዐት ባርሴሎና፡ እታ ልዕሊ ዝኾነት
ካልእ ክለብ ዓለም ደጋጊማ ዝተዓወተት
ኮይና ትስመ፣ ብራዚላዊት ኮሪንቲያንስን
ሪያል ማድሪድን ድማ ከክልተ ግዜ
ብምዕዋት ድሕሪኣ ይስርዓ፣ ብውጽኢት
ሊጋት ዓለም፡ ላ’ሊጋ ብዕዉታት ጋንታታቱ
ዓብሊሉ ይርከብ፣
እዚ ውድድር፡ ቀዳም 9 ታሕሳስ ፓቹካ
ምስ ዋይዳድ ካዛብላንካ ከምኡ ድማ
ኣብ’ዚ መኽፈቲ ግጥም ዝተዓወተት ጋንታ
ኣንጻር ኡራዋ ሬድ ዲያመንድስ ብዘካይዳኦ
ጸወታታት ክቕጽል እዩ፣

ውድድራት ያታዊ ስፖርት
ባረንቱ ተዛዚሙ
ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝጽወቱ
ያታዊ
ጸወታታት
ብመንእሰያት
ከምዝጽወቱ ብምግባር፡ ኣብ ከተማ ባረንቱ
ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ያታዊ ስፖርት
ተዛዚሙ።
ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ክካየድ ዝቐነየ
ውድድራት፡ ፕረሲደንት ፈደረሽን ያታዊ
ስፖርታ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ንኣምን
ተስፋዝጊ ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ ዕላማ ናይቲ
ብልዑል ኣበርክቶ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ
ባርካን ጨንፈር ስፖርት ዞባ ጋሽ ባርካን
ዝተሰላሰለ መደብ፡ ብፍኑው ኣገባብ ኣብ
ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝጽወቱ ያታዊ
ጸወታታት ብምውዳብ ናብ መንእሰያት
ንምስራጽን
ኣብ
ኣብያተ-ትምህርቲ
ብምትእትታው
ብመገዲ
ተማሃሮን
መንእሰያትን ናብ መላእ ሕብረተሰብ

ከምዝዝርጋሕን ከምዝልመድን ንምግባርን
ከምዝኾነ ሓቢሩ።
ኣብቲ ዝተሰርዐ ውድድራት፡ ንዝተሳተፉ
ተማሃሮ ኣቐዲሙ ናይ ሓሙሽተ
መዓልታት
ስልጠና
ከምዝተዋህበን
ትሽዓተ ጋንታታት ካልኣይ ደረጃ ቤት
ትምህርቲ ዱታ ዘካተተ ውድድራት
ኣስቲ፡ ሕንቆ፡ ቢብ፡ ተወሰጥን ጉታ ገመድን
ከምዝተኻየደን ዝጠቐሰ ኣቶ ንኣምን
ብተወሳኺ፡ ፈደረሽን ያታዊ ስፖርት ዞባ
ጋሽ-ባርካ ያታዊ ጸወታታት ናብ ካልኦት
ንኡሳን ዞባታት ንምታትታውን ስሩዕ
ውድድራት ንምክያድን መደብ ሒዙ
ይሰርሓሉ ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ ዕዉታት ዝተዳለወሎም
ገንዘባዊ ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ
ሓለፍቲ ተቐቢሎም።

ደርቢ
‘መርሲሳይድ’
ኣብ ኤፍ ኤ ካፕ
ብቕድሚ ትማሊ ምሸት ብዝወደቐ ዕጫ፡
ሊቨርፑል ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንኻልኣይ
ግዜ ንናይ ከተማ መቐናቕንታ ክለብ
ኤቨርተን ከተአንግድ እያ - ኣብ መጀመርታ
ጥሪ ግጥማት ሳልሳይ ዙርያ ኤፍ ኤ ካፕ ኣብ
ዝጋጠማሉ እዋን እዩ፣
ኣብ ዳሕረዋይ ናይ ኤፍ ኤ ካፕ ርክበን
ኣብ ጸወታታት ፍርቂ ፍጻመ 2012
ንኤቨርተን ዝሰዓረት ሊቨርፑል፡ ዝመጽእ
ሰንበት ኣብ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ነዛ
ንድሕሪት ከይትምለስ ኣብ ቃልሲ እትርከብ
ጐረቤታ ጋንታ ዓዲማ እተካይዶ ግጥም

ይጽበያ ኣሎ፣
ኤቨርተን ኣብ ናይ’ዚ ዓመተ ውድድር
ፕሪመር ሊግ ክሳብ ሕጂ ኣይግድን፡ ኣብ
ዩሮፓ ሊግ ናብ ናይ ኣውዲቕካ ምሕላፍ
መድረኽ ካብ ምግስጋስ ተሪፋ ኣላ፣ ሎሚ
ግን ንክኢላ ‘ኣብ ህላወ ምውሓስ’ ዝጽዋዕ
ኣሰልጣኒ ሳም ኣላርዳይስ ቆጺራቶ ኣላ፣
ውጡር ዝምድና ኣሰልጠንቲ እዘን ንመበል
18 ግዜአን ኣብ ኤፍ ኤ ካፕ ዝራኸባ ክለባት
- የርገን ክሎፕን ኣላርዳይስን ተወሳኺ
ቀመም ርክበን ኰይኑ ድማ ይግለጽ፣
ኣብ ፍጻመ ኤፍ ኤ 1986 ከምኡ’ውን
1989 ኣብ ዝተራኸባሉ ግዜ፡ ብቀያሕቲ
እትልለ ሊቨርፑል ኣብ ክልቲኡ ተዓዋቲት
ነይራ፣ ኤቨርተንን ሊቨርፑልን ዛጊት 23
ግዜ ኣብ ግጥማት ኤፍኤ ካፕ ተራኺበን
ኣለዋ፣ ካብዚ ሊቨርፑል 10፡ ኤቨርተን
ሸውዓተ ሳዕ ክዕወታ እንከለዋ፡ ኣብ ዝተረፈ
ሽዱሽተ ድማ ማዕረ ተፈላልየን፣
ኣብ ካልእ ርክብ፡ ዝሓለፈ ዓመተ
ስፖርት ተዓዋቲት’ዚ ውድድር ዝነበረትን
ክብራ ንምዕቃብ እትሰርሕን ኣርሰናል ምስ
ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታ ኖቲንግሃም
ፎረስት በጺሑዋ ኣሎ፣ ቀዳማይ ጸወታኣ
ካብ ሜዳኣ ወጻኢ እተካይዶ እዩ ክኸውን፣
መራሒት ፕሪመር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ

ኣንጻር በርንሊ ክትገጥም’ያ፣ እዚ ጸወታ’ዚ
ልክዕ ከም ደርቢ መርሲሳይድ፡ ኣብ መንጎ
ጋንታታት ፕሪመር ሊግ ዝግበር ካልኣይ
ግጥም እዩ፣
ካብ ዓርሞሽሽ ክለባት ፕሪመር ሊግ፡
ምስ ኣብ ሻምፕዮን ሺፕ እትነጥፍ ጋንታ
በጺሑዋ ዘሎ ክለብ፡ ኣርሰናል ጥራይ
ኣይኮነትን፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ንደርቢ
ካንትሪ ዓዲማ ትጻወት ክትከውን ከላ፡ ዓሚ
ኣብ መወዳእታ ውድድር ዝተሳዕረት ቸልሲ
ናብ’ታ ናይ ሊግ ሓደ ጋንታ ኖርዊች
ተጓዒዛ ከምኡ ድማ ቶተንሃም ንዊምብልደን
ኣአንጊዳ ዘካይዳኦ ጸወታታት ይርከቦ፣
ደርቢ መርሲ ሳይድ ንሊቨርፑል፡ ብዙሕ
ንቡር ንዘይኮነ ስታቲስቲክስ ኵዕሶ እግሪ ኣብ
ሓደ ናይ ዋንጫ ውድድር ንኸተመዓራርይ
ዕድል ዝህብ እዩ - ቀያሕቲ ኣብ ውድድር
ኤፍኤ ካፕ ኣብ ስታድዩም ኣንፊልድ
ን’ሓለዋታት’ ዝመለለዪኣ ኤቨርተን ፈጺማ
ረቲዓታ ኣይትፈልጥን እያ፣ ኤቨርተን ኣብ’ዚ
ሜዳ’ዚ ንመወዳእታ ግዜ ዝተሳዕረትሉ፡ ኣብ
ኤፍኤ ካፕ ወይ ሊግ ካፕ ናይ 1892 ሓዲኡ
ኮይኑ፡ ስታድዩማ እንከሎ እዩ ነይሩ፣ ሽዑ
ድማ በርንሊ’ያ ረቲዓታ፣
ሳልሳይ ዙርያ ግጥማት ኤፍኤ ካፕ፡ ካብ 5
ክሳብ 7 ጥሪ 2018 ክካየድ እዩ፣

ኣሰልጣኒ ካሜሩን ተሰጒጉ

ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ካሜሩን፡ ንተዓዋቲ
ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሰልጣኒ ሁጎ
ብሩስ ካብ ስርሑ ኣባሪሩዎ ኣሎ፣ ብሩስ
ድሕሪ 10 ኣዋርሕ ናይ’ቲ ንካሜሩን
ዘምጸኣላ ዘይትጽቢታዊ ዓወት እዩ ካብ
ስርሑ ዝእለ ዘሎ፣
ንሱ፡ መጀመርያ’ዚ ዓመት ጋቦን ኣብ
ዘአንገደቶ ውድድር ዋንጫ ሃገራት
ኣፍሪቃ፡ ንካሜሩናውያን ኣብ ውሽጢ 15
ዓመት ንፋልማይ ግዜኦም ዋንጫ ክስፍስፉ
ኣብቂዑዎም እዩ፣ እንተኾነ ግን እታ
ሻምፕዮን ኣፍሪቃ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ
ኣብ ናይ ፍርቂ’ዚ ዓመት ኮንፈደረሽን ካፕ
ሩስያ ዘንጸባረቐቶ ትሑት ብቕዓት ካብ
ዋንጫ ዓለም 2018 ምትራፋ ተወሲኹዎ
ከምዝስጐግ ገይሩዎ፣
ቤልጁማዊ ተጻዋታይ ዝነበረ ወዲ 65
ዓመት ብሩስ፡ ኣቐዲሙ ዝኣተዎ ናይ
ክልተ ዓመት ውዕል ከብቅዕ ክልተ ወርሒ
ዝተርፎ ኾይኑ፡ ንምምራሕ’ታ ስምይቲ
ሃገራዊት ጋንታ ስለዝፈሸለ፡ እቲ ፈደረሽን
ንሚኒስትሪ ስፖርት’ታ ሃገር ብዘቕረቦ ሕቶ፡
ውዕሉ ከምዘብቅዕ ምግባሩ ተሓቢሩ፣
ካሜሩን ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ መሳልል

ሃገራውያን ጋንታታት ፊፋ፡ መበል 45
ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ፣ ዝለዓለ ደረጃ እዛ
ኣፍሪቃዊት ሃገር - ሻውዓይ ተርታ እዩ፣
ሁጎ ብሩስ፡ ንካሜሩን ኣብቲ ኣብ ገዛእ
ሜዳኣ እተአንግዶ ውድድር ኵዕሶ እግሪ
ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2019 ንኽኣልያ
ውዕሉ ከናውሕ ተስፋ ገይሩ ምጽንሑ
ይንገር፣ ብሩስ ኢዱ ብዘንበረላ ዋንጫ
እዚ ኣህጉር፡ ንሽልማት ‘ብሉጽ ኣሰልጣኒ
ኣፍሪቃ - ካፍ እዚ ዓመት’ ይወዳደር
ኣሎ፣ ኣብቲ 4 ጥሪ ኣብ ጋና ዝዕደል
ዓመታዊ ሽልማት ካፍ፡ ዓላሚ ቫለንስያን
ኢንተርሚላንን ዝነበረ ሕጂ ንምስሪ
ዘሰልጥን ዘሎ ሄክቶር ኩፐርን ምስ ብሩስ
ዝወዳደር እዩ፣

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ

ፈይነርድ - ናፖሊ
ሊቨርፑል - ስፓርታክ ሞስኮ
ቶተንሃም - ኣፖይል
ሪያል ማድሪድ - ቦርስያ ዶርትመንድ
ማሪቦር - ሰቪያ
ሻክታር ዶኔስክ - ማንቸስተር ሲቲ
ፖርቶ - ሞናኮ
ለይፕዚንግ - በሲክታስ
ኩሉ ጸወታታት ካብ ሰዓት 10፡45
ጀሚሩ ክካየድ’ዩ፣

ኦሊቨር ንደርቢ ማንቸስተር ክዳንይ ተመዚዙ
ማእከላይ ዳኛ ማይክል ኦሊቨር፡ ኣብዚ
ቀዳመ-ሰንበት ንዝካየድ ግጥም ‘ደርቢ
ማንቸስተር’ ሓላፍነት ምድናይ ክወስድ
ምዃኑ ፕሪመር ሊግ ኣፍሊጡ፣
እዚ ወዲ 32 ዓመት ዳኛ፡ ሰንበት
ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር
ሲቲን ኣብ ስታድዩም ኦልድ ትራፎርድ
ኣብ ዝገጥማሉ ጸወታ እዩ ዳኛ ኾይኑ
ክርኢ፣
ሓደ ካብ ተጠቀስቲ ደያኑ ፕሪመር
ሊግ ዝኾነ ኦሊቨር፡ ቅድሚ ሎሚ
ንሰለስተ ጸወታታት ደርቢ ማንቸስተር
ሓላፍነት ተሰኪሙለን’ዩ፣ ኣብ መጋቢት
2014፡ ሲቲ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ
3ብ0 ዝተዓወተትሉ ከምኡ’ውን ሕዳር
ናይቲ ዓመት ኣብ ሜዳኣ ኢቲሓድ
1ብ0 ንዝሰዓረትሉ’ሞ ቅድሚ ዕረፍቲ
ብዝተራእየ ክልተ ብጫ ካርድ ንክሪስ
ስሞሊን ዘባረረሉ ይዝከር፣

እታ ሳልሰይቲ ጸወታ ድማ ኣብ
2016
ሜዳ
ኢትሓድ
ዘአንገዶ፡
ማርከስ ራሽፎርድ መዐወቲት ሸቶ
ዘመዝገበሉን ማንቸስተር ዩናይትድ
1ብ0 ዝተዓወተትሉን እዩ፣
ኦሊቨር፡ ዝሓለፈ ወቕቲ ስፖርት፡
ቸልሲ ኣብ ሜዳ ስታምፎርድ ብሪጅ
1ብ0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ኤፍኤ
ካፕ፡ ንኣንደር ሄሬራ ኣብ መበል
35 ደቒቕ ብቐይሕ ድሕሪ ምብራሩ
ብኣሰልጣኒ ጆሴ ሞሪኖ ተነቒፉ ምንባሩ
ኣይርሳዕን፣
ኣብ ነሓሰ ዩናይትድ ንሌስተር 2ብ0
ዝረትዓትሉን ሲቲ ኣብ ልዕሊ ብራይተን
ብተመሳሳሊ
2ብ0
ዝተዓወተትሉን
ጸወታታት እዚ ዳኛ እዚ ዳንዩዎ፣ ኣብ’ዛ
ናይ ሕዳር ዳሕረወይቲ ዓወት ማን.ሲቲ
(ንኣርሰናል 3ብ1 ዘሰነፈትሉ) እውን፡ ንሱ

ዳኛ ነይሩ፣
ብፐፐ ጓርድዮላ እትስልጥን ሲቲ፡
ቅድሚ’ዚ ግጥም ደርቢ፡ ኣብ ላዕሊ ሰሌዳ
ፕሪመር ሊግ ዘቐመጣ ፍልልይ ሸሞንተ
ነጥቢ ኣለዋ፣ ዩናይትድ ድማ ካልአይቲ
ምህላዋ ይፍለጥ፣ ሲቲ ንዳሕረዎት
13 ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታታታ
ተዓዊታትሉ ብምህላዋ፡ ንክብረ-ወሰን
ንጽል ክፍለ-ዓመት ትመዓራረዮ ኣላ፣
ይኹን እምበር ዩናይትድ ኣብ ሜዳኣ
ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣይተሳዕረትን ኣላ፣
ንጽዋእ ፕሪመር ሊግ ኣብ ምዕታር
ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቅልስ ኣዝያ ኣስጋኢት
ክለብ ኮይና ተሪፋ ዘላ ማንቸስተር
ሲቲ፡ እታ መወዳእታ ግዜ ኣብ ኦልድ
ትራፎርድ ዝተዓወተት ጋንታ እያ በቲ ኣብ መስከረም 2016 ዘመዝገበቶ
2ብ1፣

ሓዳስ

ኤርትራ

ል

ኤ
ኣማኑ

ት
እምነ ን
ሰ
ታደ ያ ስልጣ ውዕል ምፍራስ ክሲ ኣብ ልዕሌኻ መስሪታትልካ ስለዘላ፡
ም
ሄ
ን21/12/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ ብኣካል
ሊድ
ቤተል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይ ኣብ

ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ይረጋገጸሎም፡ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/1/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ ጸጸራት

ኣቶ ናሆም ዳዊት መንግስትኣብ፡ ወላዲትና ወ/ሮ ኣለም
ተኽለማርያም ኣስመሮም ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ
ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣኽበረት መስመር፡ ወለደይ ኣቶ መስመር ሃይለ
ገብረማርያም ከምኡ ውን ወ/ሮ ቅዱሳን ጸጋይ ሃብተጼን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሕርይቲ ዘርኣይ ኪዳነ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ፍስሃየ ኣስፋው ካሕሳይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 10 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም

ኑራ መሓመድ ነጋሽ መሓመድኑር ምባል ተሪፉ፡ ብስራት
መሓመድነጋሽ መሓመድኑር ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/12/17 ብኣካል ወይ
ሕጋዊ ወኪሉ ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪብኩም ጉዳይ ኣብ ዘየለኹምሉ ክውሰን ምዃኑ
ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ብርዛፍ ስዮም ኣባይን ተኸስሰቲ
ወረስቲ ነፍ/ገብረማርያም ኪዳነ ገብሩን ዘሎ ናይ መኪና
ስም ምትሕልላፍ ጉዳይ፡ ተኸስስቲ ተጸዊዖም ን19/12/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም
ኣብ ዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ከሳሲት ገነት ወልዳይ ርእሶም ንተኸሳሲ ኣቶ ዳዊት
ተወልደብርሃን ተወልደመድህን ብዛዕባ ኣብ ን/ዞ/ገዛ ባንዳ
ዚፕ ኤ97 ጎደና ፕሎት 92 ፓርሰል/ዞን ኤ ሴስ ፒ
00028087 ዝርከብ ብመለለይ ቁ.ንብረት 1007730 ናይ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣቶ ሓጎስ የማነ ዝግታ፡ ወለድና ኣቶ የማነ ዝግታ ሓጎስን
ወ/ሮ ለተኺዳን ገብረሚካኤል ግደይን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 6
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ኮ/ሌ ተኸስተ ጸሃየ ገብረመድህን፡ ወላዲና ጸሃየ
ገብረመድህን ተስፋይ ስለዝሞተ፡ ንሕና 6 ደቁ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን21/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ፋና ታደሰ በየነ፡ ኣደይ ወ/ሮ ኣዳነሽ ዮሴፍ
ገብረሂወት ስለዝሞተት፡ ኣነ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጸሎት
ወ/ሮ ትብለጽ ተስፋማርያም ገብረስላሰ፡ ኣደና ወ/ሮ
ኣዳነሽ ኪዳነ ተኽለ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ህልዋት
ኣሕዋተይ፡ 2 መወቲ 3 ተተካእቲ ደቆም፡ 1 ስዉእ 2
ተተካእቲ ደቁን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ ንደለይቲ ስራሕ

ዘየለኻሉ ተራእዩ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ዞባ ማእከል ኣስመራ
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ትካልና ነዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለው መምዘኒታት እተማልእ ብቕዕቲ ስራሕተኛ ኣወዳዲሩ ክቆጽር
ይደሊ፡
•
•
•
•
•
•
•

ዓይነት ስራሕ
መሽጣ (sales person)
ልምዲ ስራሕ
2 ዓመት ልዕሊኡን
ጾታ
ኣንስታይ
ስራሕ ቦታ
ኣስመራ
ደሞዝ
ብስምምዕ
ደረጃ ትምህርቲ
10ይን ልዕሊኡን
ሃገራዊ ግቡኣ ዝወድአትን መጣየሲ ወረቐት ዘለዋን

ተወሳኺ መምዘኒ
• ርእሰ ተኣማንነት ሃልይዋ ነዚ መደብ ስራሕ እተፍቅሮን ዓሚል ናይ ምስትንጋድ ልዑል ክእለት
ዘለዋን
ደለይቲ ስራሕ ቅዳሕ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት መጣየሲ ወረቐትን ብምትሕሓዝ ኣድራሻን ተለፎንን
ትርከባሉ ብምጥቃስ፡ ናብ ፓስታ ሳጽን ቁጽሪ 490 ኣስመራ ኢልክን ክትሰዳልና ትኽእላ።
ኣለና ሓ.ዝ.ማ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
እምባደርሆ
ወ/ሮ
መኣዛ
ደበሳይ ምሕረትኣብ፡
በዓል ቤተይ ተኽላይ
ተስፋዝጊ ስለዝተሰወአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡
2
ደቅና
ድማ
ወረስቲ
ምዃኖም
ይ ረ ጋ ገ ጸ ሎ ም ፡
ስለዝበላ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ
ዓንሰባ ዓዲ
ተከሌዛን
1.ወልደሃንስ
ግደ
2. ገብሪኤል ከስተ፡
ስም ስውእ ወድና
ማእከለ ረዳእ በራኺ
ምባል ተሪፋ፡ ኢሰያስ
ወልደሃንስ ግደ ተባሂሉ
ይተኣረመሉ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡
ን1/1/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
በለዛ
ወ/ሮ ኣኽበረት ተስፋዝጊ፡
ኣቦና
ተስፋዝጊ
ብርሃነ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 11
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/1/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ወኪድባ
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ተስፋይ
ሰጊድ፡ ኣቦይ ተስፋይ ሰጊድ
ዑቕባይ ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/1/18
ኣብ
ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር
ከባቢ ከረን 03

ምልክታ ንወነንቲ ብርኪ ኤሪትራኮ
መበል 16 ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሰብ ብርኪ ኤሪትራኮ ዕለት 16/12/2017 ሰዓት 8፡30 ኣብ
ቤት ምኽሪ ንግዲ ኤርትራ ክካየድ ስለዝኾነ፡ ኩልኹም ወነንቲ ብርኪ ኣብ ኣኼባ ክትሳተፋ
ብኽብሪ ንዕድም። ኣብዚ ዕለት ምልኣተ ጉባኤ እንተዘይተረኺቡ ኣኼባ ዕለት 30/12/2017 ኣብ
ዝተጠቕሰ ቦታን ሰዓትን ብዝተረኽቡ ብዝሒ ተሳተፍቲ ክካየድ ምዃኑ ንሕብር።
ኤሪትራኮ ብርኪ ማሕበር

ምልክታ ጨረታ
ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ሰነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ ንዓመተ ትምህርቲ 2018 ኣሕምልትን ፍረታትን
ስጋን ንተማሃሮ ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዶ ንዕድም።
ተጫረቲ ከማልእዎ ዘለዎም፡
1.ናይ 2016 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ፎቶ ኮፒ፡፡
2.መኽበሪ ጨረታ ንኣሕምልትን ፍረታትን 250,000.00 ንስጋ 50,000.00 ናቕፋ ብC.P.O
የትሕዝ፡
3. ምልክታ ጨረታ ካብ ዝወጸሉ ኣትሒዙ ክሳብ ዕለት 20/12/2017 ሰዓት 12፡00 ድ.ቀ ክፉት
ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ (ዕለት 21/12/2017 ) ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት 10፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋዊ
ወኪሎም ኣብ ዘለውሉ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ቀዳማይ ደርቢ ቁጽሪ 259 ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኮለጅ
ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ይኽፈት።
4. ተወሳኺ መብርህን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ቀዳማይ ደርቢ ቁጽሪ 259
ዝርከብ ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን (ቴሎፎን 08210905 ኣስመራ) ወይ ኮለጅ ጥበባትን
ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ (650622 ኣብ ዓዲ ቐይሕ) ተወከሱ።
5. ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ
ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ

ወ/ሮ መኣዛ ኣሮን መስቀል፡ በዓል ቤተይ ማእከለ
ሃብተ ወልደሃዋርያት ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 4 ደቀይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ዓረዛ
ኑርያ መሓመድ ንጉሰ ምባል ተሪፋ፡ ኑርያ ሹማይ
መሓመድ ኣሕመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ
ወ/ሮ ታበቱ ሓድሽ ተስፋማርያም፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ጎይትኦም ኣብርሃ ገብረሃዋርያት ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን14/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሓላይ
ትንስኤ ኣርኣያ ገብረ፡ ናይ መወቲ ገብረወልደስላሰ፡
ገብረዝጊኣብሄር፡ ወልደስላሰን ዝተባህሉ ኣነ ምስ 11
ተተካእቲ ደቆም ንሕና ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይድማ

ከሳሲት ወ/ሮ ዮዲት ተወልደ ንጉሰ፡ በዓል ቤተይ ፍናን
ተኽልኣብ ሃይለ ካብ 2015 ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ተጸዊዑ
ብኣካል ቀሪቡ ብፍትሕ ክወደኣለይ። እንተዘይቀሪቡ ግን
ቤ/ፍ ባዕሉ ብፍትሕ ክውድኣለይ ስለዝበላ፣ ክሱስ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን5/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ጊንዳዕ
ወ/ሮ ሻም ኣሕመድ ዓሊ ምባል ተሪፋ፡ ኣክላስ ሕምቡልኮ
ዓሊሒጎ ተባሂሉ ይትኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን14/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ባጽዕ
ምምሕዳር 02
ሮማዲ ብርሃነ ተስፋማርያም፡ ኣደይ ልኡላ ረዳእ ኣስመላሽ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገረንፊት
ወ/ሮ ኣበባ ሕዳራይ ሃይለ፡ በዓል ቤተይ መሓሪ ክፍለ ተኽለ
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡
3 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም፡ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ኣብ ሓፈሻዊ ጽርበት ሓጺን ዳዊትን ስድራቤቱን ንክዕረ ዝመጸ ዝተፈላለየ ንብረት፡ እዚ ምልክታ’ዚ
ካብ ዝወጸሉ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 30 (ሰላሳ) መዓልቲ ንብረትኩም ከተልዕሉልና ንሕብር። ኣብዚ
ዝተጠቕሰ መዓልቲ ምስዘይለዓል ግን ብሓላፍነት ተሓተቲ ከምዘይኮንና ኣጥቢቕና ንሕብር።
ሓፈሻዊ ጽርበት ሓጺን
ዳዊትን ስድራቤቱን
ዘርኣይ መስመር በራኺ ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራ (ዞባ 9 ምም 06 ቁ.ገዛ
33 ነበር) ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 104761 መወከሲ ቁ.118195 ከምኡ’ውን ኣብ ቤት
ጽሕፈት ካዳስተር ዚፕ 1A137 ፕሎት 12 ፓርትሰል ASP00025719-l- ብስም ወላድየይ ነፍ/መስመር በራኺ
ዝተመዝገበ ስፍሓት መሬት 80 ት/ሜ ዝኾነ 3 ክፍልን 2 ሓገዝትን ዘጠቓለለ ናብ ስም ሽድሽተ (6) ወረስቲ
ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ መወዳእታ ውሳኔ ይግባይ ተባሂልሉ
እንተኾይኑ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታርን ቤ/ጽ ካዳስተርን የቕርብ። እንተዘየሎ ስም ናይ ምትሕልላፍ መስርሕ
ከምንፍጸም ንሕብር።
ዘርኣይ መስመር በራኺ
ርሻን ኤፍሬም ተኽለ ዝተብሃልኩ ካብ ወላዲተይ ነፍ/ግደይ ኪዳኑ ጣዕማይ ዝወረስክዎ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡
ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራ ፕሎት 3 ፓርሰል E ቁ.ገዛ 16 ጎደና 137-50 ስፍሓቱ 80 ት/ሜ ዝኾነ
ዋንነቱ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 100479 መወከሲ ቁ.100804/100805 ዝተረጋገጸሉ ኣብ
ቤ/ጽ ካዳስተር ብመለለይ ቁ.ንብረት 43911/67399 ብስማ ዝተመዝገበ ተራ ገዛ ብውርሲ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ
ስለዝኾንኩ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ኖታዮን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ርሻን ኤፍሬም ተኽለ
ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ጎዳይፍ ጎደና መስሓሊት ቁ/ገዛ 3 ብቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00010206 ናይ ድኳን
ትካለይ ንወ/ሮ ደሃብ ኣስመላሽ ሃብተማሪያም ብውህብቶ ስለዝሃብክዋ፡ ብስም ወሃቢ ዝኽፈሎ ዕዳ ኣለኒ ወይ
ይግብኣኒ እዩ ዝብል ኣካል እንተደኣ ሃልዩ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ
ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ ስም
ውህብቶ ተረካቢ ከምዝምሓላለፍ ነፍልጥ።
ኣቶ ፍጹም ኣስመላሽ ሃብተማሪያም
ወ/ሮ ስምረት ዑቕባልደት ተኽለ ዝተብሃልኩ፡ ነቲ ኣብ ኣስመራ ዞባ 3 ምም/08 ጎደና ሰ ዝርከብ ብቁ.ምስክር
ወረቐት 120593 መወከሲ ቁጽሪ 131767 ብስም ኣንድነት ጎይትኦም +3 ዝተመዝገበ ዝዓደግክዎ ብጽሒተን
ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ካድስተርን
ይቕረብ።
ወ/ሮ ስምረት ዑቕባልደት
ኣቶ ታደሰ ወልደጋብር መንግስትኣብ ነቲ ኣብ ዞባ ማ?እከል ከተማ ኣስመራ ዞባ 9 ምምሕዳር 02 ብሎክ 3
ኣፓርታማ 301 ደርቢ 3 ዝርከብ መንበር ገዛ በዓል ስለስተ ክፍሊ መደቀሲ ካብ ማሕበር ኤ.ታ.ም.ኮ ብዕለት
15/10/2002 ዓ/ም ብውዕል መሽጣ ገዛ ስለዝዓደግክዎ፡ ነዚ ዝርዝሩ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ንብረት ናብ ስመይ
ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ጽሑፍ
ሒዙ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታዮ ዞባ ማእከል ከምኡ እውን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ።
ኣቶ ታደሰ ወልደጋብር መንግስትኣብ
ኣብ ከተማ ኣቑርደት ን/ዞባ ናጽነት ምም/02 ብስም ክፍለየሱስ ሃብቱ በኺት ብመወከሲ ቁ.320586 ብቁ.ምስክር
ዋንነት 320019 ኣብ ኮ/ኣባይቲ ናይ ዝተመዝገበ ገዛ ሰነድ ስለዝጠፍኣኒ፣ ረኺበዮ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል ሰብ
እንተሎ፡ ብቁ.ቴሌ 07408901 ደዊሉ ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ካብ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት መተካእታ ክወሃበኒ
ክሓትት ምዃነይ እሕብር።
ጆሜ.ክፍለየሱስ ሃብቱ በኺት
ኣቶ ያቆብ መሓመድሳልሕ ዓበ ዝተፈቕደሎም ናይ ቤት መግቢ ንግዳዊ ትካሎም “ኣልነኽላ ቤት መግቢ”
(ALNEKLA RESTURANT) ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና
ዝቃወም ኣካል እንተሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም
ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
ጸሃይቱ ጊለ መዘንግዕ ዝተብሃልኩ፡ ናይ ኣብ ከተማ ዓሰብ ቁ.ገዛ 4606 ዝርከብ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት
900327 መወከሲ ቁጽሪ 900318 ብስም ጓለይ ነፍ/ፈትለወርቅ ለቃል ዝተመዝገበ ሊብሬቶ ስለዝተፍኣኒ፣ ዝረኸቦ
እንተሎ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ብቁጽሪ ቴለፎን 07198770 ደዊሉ
ይርከበኒ። እንተዘይኮይኑ ግን መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ ይሕብር።
ወ/ሮ ጸሃይቱ ጊለ
ኣቶ ኪዳነ ካሕሳይ ግደ +7፡ ነቲ ኣብ ኣስምራ ን/ዞባ ሰምበል ዚፕ ኮድ G-22 ዝርከብ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት
103595 መወከሲ ቁጽሪ 105915 ዝተመዝገበ ካብ ወለድና ነፍ/ካሕሳይ ግደን ነፍ/ኣበባ ተወለደን ብውርሲ
ዝረኸብናዮ ገዛ ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ
መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ፓብሊክ ኖታሪ ይቕረብ።
ኣቶ ኪዳነ ካሕሳይ ግደ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.81

ቱርኪ ንእስራኤል ተጠንቅቕ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ሊድያ በረኸት

ልኡኽ ው.ሕ.ሃ
ፕዮንግያንግ በጺሑ

ልኡኽ ው.ሕ.ሃ ናብ ሰሜን ኮርያ
ናይ ኣርባዕተ መዓልታት ምብጻሕ
ከካይድ ትማሊ ናብ ርእሰ-ከተማ’ታ ሃገር
ፕዮንግዮን ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ።
ሰሜን ኮርያ ድሕሪ’ቲ ኣዝዩ ዝበርትዐን
ንኹሉ ክፋላት ኣመሪካ ከጥቅዕ
ዝኽእልን ምዃኑ ዝገለጸቶ ባለስቲካዊ
ሚሳይል ምውንጫፋ፡ ንው.ሕ.ሃ ብጉዳይ
ፖሊሲታታ ንምዝርራብ ናይ ምብጻሕ
ዕድመ ከም ዘቕረበትሉ ይፍለጥ።
እቲ ብኣመሪካዊ ዲፕሎማት ጀፈሪ
ፈልትማን ዝምራሕ ልኡኽ ክሳብ
ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ኣብ ፕዮንግዮን
ክጸንሕ’ዩ ትጽቢት ዘሎ።
ው.ሕ.ሃ ከም ዝሓብሮ፡ ጀፈሪ ፈልትማን
ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝጸንሓሉ
እዋን ምስ ሓያሎ ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር

ተራኺቡ ክዝቲ ምዃኑ’ዩ ዝንገር።
ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ’ታ ሃገር
ሪ ዮንግ ሆ ኣብ ዘካይዶ ርክብ፡ ኣብቲ
ቦታ ዝተፈጥረ ወጥሪ ንምዝላቕ ብዛዕባ
ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት ክዘራረብ
ምዃኑ እቲ ዲፕሎማሰኛ ሓቢሩ። ዛጊት
ምስ ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ
ኡን ንምርኻብ ዝሓንጸጾ መደብ ከም
ዘየለ’ዩ ኣፍሊጡ።
እቲ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ብበይጂንግ፡ ቻይና ኣቢሉ ከም ዝሓለፈን
ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ኣመልኪቱ
ምስ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር ከም
እተዘራረበን ተሓቢሩ ኣሎ። ቻይና
ሓንቲ ካብተን ምስ ሰሜን ኮርያ ጥቡቕ
ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ርክባት
ዘለወን ሃገራት ምዃና ይፍልጥ።

ተወሳኺ
ንጉስ ሮማንያ ነበር ሚኪኤል ቀዳማይ፡ ኣብ መበል 96 ዓመቱ ኣብ ስዊዘርላንድ
ከም ዝሞተ ሰብ መዚ’ታ ሃገር ሓቢሮም።
እቲ ንጉስ ዝሓለፈ ዓመት’ዩ ብሕማም መንሽሮ ከም ዝጥቃዕ ብሓካይም
ዝተረጋገጸ። ካብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ጀሚሩ ድማ ብጽኑዕ ሓሚሙ ብሓካይም ክእለ
ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብ 1920 ንጉስ ሚካኤል ወዲ ሓሙሽተ ዓመት እንከሎ’ዩ
ንግስነት ተቐቢሉ፡ ንሮማንያ ክመርሓ ዝጀመረ። ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ካብ
ዝነበሩ መራሕቲ እቲ እንኮ ብህይወት ዝተረፈ ምንባሩ ድማ ይፍለጥ።
ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም፡ ሮማንያ ኣብ ትሕቲ ዴሳዊ ስርዓት ድሕሪ
ምእታዋ፡ ስርዓት ንግስነት’ታ ሃገር ከም ዝወደቐ መዛግብቲ ይጠቕሱ። እንተዀነ
ንጉስ ሚካኤል ቀዳማይ ውልቃዊ መነባብሮኡ እናመርሐ ክሳብ ሕጂ ብህይወት
ምጽንሑ’ዩ ዝፍለጥ።
እቲ ንጉስ ኣብ 2011 ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ፡ ካብ ንግስነቱ ክወርድ ዝተገደደሉ
ምኽንያት ህይወት ሰላማውያን ሰባት ንምድሓን ብዝብል ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ። ንሱ
ቅድሚ 10’ታት ዓመታት ካብ ሮማንያ ብምህዳም ኣብ ስደት ተዓቚቡ ድሕሪ
ምጽናሕ ኣብ 90’ታት ናብ ሃገሩ ከም እተመልሰ ድማ ይፍለጥ።

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ኤደን

ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ
ኤርዶጋን፡ እስራኤል ንእየሩሳሌም ርእሰ
ከተማኣ ንኽትገብራ ዘውጸአቶ ውጥን
እንተ ኣተግቢራ ሃገሩ ከም ግብረ-መልሲ
ዝምድናኣ ምስ እስራኤል ከም እትበትኽ
ኣፍሊጡ። ውጥን እስራኤል ሓደገኛ
ውጽኢት ከም ዘለዎ ዘነጸረ ፕረዚደንት
ኤርዶጋን ኣብቲ ከባቢ ዘውርዶ ኣሉታዊ
ሳዕቤን ከም ዘሰክፎ ገሊጹ።
ንሱ ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡
ኣመሪካ ብወገና ነቲ ውጥን ክትደፍኣሉ
ምርኣይ ንሃገሩ ከም ዘተሓሳሰባ
ኣረዲኡ።
ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣመሪካ
ንእየሩሳሌም ከም ርእሰ-ከተማ እስራኤል
ኣፍልጦ ከም ዝህባን ኤምባሲኡ ናብታ
ከተማ ከም ዘግዕዞን ምግላጹ ዝፍለጥ
እዩ።
ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ነቲ
ብምምሕዳር ትራምፕ ዝወጽእ ዘሎ
መግለጺታት ተቓውሞታቶም የስምዑ
ምህላዎም’ዩ ዝግለጽ። ውጥን ኣመሪካን
እስራኤልን ነቲ ዝጸንሐ ጸገማት ናይቲ ዞባ
መሊሱ ዝሓላልኽን ናብ ዝኸፍአ ግጭት
ዝሸምምን ምዃኑ ድማ የረድኡ።

ምስልምና፡ ኣይሁድን ልዑል ጠመተ
ዝግበረላ ከተማ እየሩሳሌም፡ ካብ ነዊሕ
ጀሚራ ንፍልስጤምን እስራኤልን
እተሰሓሕብ ከተማ ምዃና ይንገር።
ኣብ 1967 ኣብ ሞንጎ ሃገራት ዓረብን
እስራኤልን ኣብ ዝኻየደ ኲናት ድማ ኣብ
ትሕቲ ምምሕዳር እስራኤል ምውዳቓ
ሰነዳት የረድኡ።
እስራኤል ካብቲ ጎቢጣ ዝሓዘቶ
መሬት ምስ እትለቅቕ፡ ኣብ መጻኢ
ፍልስጤማውያን ንምብራቕ የሩሳሌም
ዋና ከተማኦም ክገብሩዋ መደብ ከም
ዘለዎም ይሕብሩ።

ባርዕ ጫካ ካሊፎርንያ ሓያሎ ሰባት ኣመዛቢሉ
ኣብ ደቡባዊ ክፋል ካሊፎርንያ -ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ፡ ብሰንኪ ዝተኸስተ
ባርዕ ጫካ ሓያሎ ሰባት መንበሪኦም
ሓዲጎም ክሃድሙ ከም እተገደዱ ቢቢሲ
ሓቢሩ።
ብፍላይ ኣብ ቨንቱራን ሳንታ ፓውላን
ዝተባህላ ከተማታት ብገምጋም 8 ሽሕ
ሰባት መንበሪኦም ራሕሪሖም ከም ዝገዓዙ
ተሓቢሩ። ጠንቂ ናይቲ ብሰኑይ ዝተላዕለ
ባርዕ ዛጊት ኣይተነጸረን። እንተዀነ ገና
የስፋሕፍሕ ምህላዉን ድሮ ልዕሊ 10 ሽሕ
ሄክታር ጫካታትን ናይ ሕርሻ ቦታን ከም
ዘዕነወ ተገሊጹ። ካብ ቁጽጽር ሰራሕተኛታት
መጥፋእቲ ሓዊ ኰይኑ ብምህላዉ ድማ
ነፈርቲ ኣብ መስርሕ ምጥፋእ ይሳተፋ
ምህላወን ምንችታት’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
ህይወቱ ንምድሓን ካብቲ ባርዕ ክሃድም
ዝፈተነ ሓደ ውልቀ ሰብ ግዳይ ሞት
ክኸውን ምኽኣሉ’ዮም ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር
ሓቢሮም። ልዕሊ 260 ሽሕ ሰባት ሕጽረት
ሓይሊ ኤለክትሪክ ከም ዘጋጠሞም ድማ
ብተወሳኺ ተሓቢሩ። እቲ ባርዕ ንሓያሎ

ህንጻታት ለኪሙ ምህላዉ ጸብጻባት እቲ
ከባቢ የረድኡ። ሓያሎ ሰራሕተኛታት
መድሕን ኣብ ገዛውቲ ዝተረፉ ሰባት
ከይህልዉ ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡን
መጥፋእቲ ሓዊ ብወገኖም ነቲ ዝላባዕ
ዘሎ ባርዕ ንምኽልካል ይጓየዩ ከም ዘለዉን
ተሓቢሩ።
ሓላፊ መጥፋእቲ ሓዊ ቨንቱራ
ሎረንዘን ነቲ ባርዕ ናይ ምቑጽጻር መስርሕ
ከም ዘየሐጎሶ ይገልጽ። እቲ ባርዕ በቲ
ዘርእዮ ዘሎ ምልባዕ፡ ናብታ ኣስታት 80

ኪ.ሜተር ናብ ኣብ ከተማ ሳንታ ፓውላ
ትርከብ ኮሌጅ ቶማስ ኣኲናስ ክበጽሕ ከም
ዝኽእል ድሕሪ ምሕባሮም፡ ኣብታ ኮሌጅ
ዝመሃሩ 350 ተማሃሮን ሓለፍትን ካብቲ
ከባቢ ከምዝሃደሙ ተሓቢሩ።
ካሊፎርንያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ
ብተደጋጋሚ ባርዕ ጫካ ክትጥቃዕ
ምጽናሓ ኣይርሳዕን። ኣብቲ ዞባ ጥራይ
ብውሕዱ 40 ሰባት ከምዝሞቱን 10 ሽሕ
ዝበጽሑ ድማ ካብ መንበሪኦም ክሃድሙ
ከም እተገደዱን ጸብጻባት የመልክቱ።

ዲ.ሪ.ኮንጎ - መራሕቲ ተቓዋሚ ሰልፊ ተቐዪዶም
ፖሊስ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ
ኮንጎ ንክልተ መራሕቲ ተቓዋሚ
ሰልፊ’ታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም
ዘእተዎም ቢቢሲ ሓቢሩ።
እቶም ፖለቲከኛታት ብመንግስቲ
ንዝወጸ ኣዋጅ ብምጥሓስ ኣንጻር
ፕረዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ዝቐንዐ ናይ
ተቓውሞ ሰልፊ ብምውዳቦም ከም
እተኣስሩ ፖሊስ’ታ ሃገር ኣፍሊጡ።
ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ፡ እቶም
ማርቲን ፋዩሉን ሆሰ ቡንዶን ዝተባህሉ
ተቓወምቲ ፖለቲከኛታት ፕረዚደንት
ጆሴፍ ካቢላ ገደብ ስልጣኑ ከም ዘእከለ
ብምጥቃስ ብህጹጽ ክወርድ’ዮም
ክጽውዑ ጸኒሖም።
ተቓወምቲ ወገናት ዲሞክራሲያዊት
ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ብመሰረት ሕገመንግስቲ’ታ ሃገር ፕረዚደንት ጆሴፍ
ካቢላ ኣብ ታሕሳስ 2016 ገደብ ስልጣኑ

ከም ዘብቀዐን፡ ስልጣኑ ሕጋውነት
ከምዘይብሉን ብምግላጽ፡ ደገፍቶም ኣብ
ጎደናታት ብምውጻእ ተቓውሞኦም
ክገልጹ ይጽውዑ ምህላዎም ይግለጽ።
ዛጊት ኣብ ኪንሻሳን ካልኦት ከተማታትን
ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት፡
ዓሰርተታት ሰባት ከም እተቐትሉ ድማ

ጎደና

ዕለት
6/12/2017

ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን
ብወገኑ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብተለፎን
ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ሞንጎ እስራኤልን
ፍልስጤምን ተወሳኺ ሕልኽላኽ
ዝፈጥር ነገር ከይክሰት ምሕጽንታኡ ከም
ዘመሓላለፈ ምንጭታት ዜና’ታ ሃገር
ሓቢሮም።
ፕረዚደንት ፍልስጤም ማሕሙድ
ዓባስ ብወገኑ፡ ኣመሪካ ነቲ መደብ እንተ
ኣተግቢራቶ ምምሕዳሩ ምስታ ሃገር
ዝጸንሖ ዝምድና ፈጺሙ ከም ዝበትኽ
ኣጠንቂቑ ኣሎ።
ብሰለስተ እምነታት፡ ማለት ክርስትና፡

ከባቢ ዩንቨርሲቲ ጥቃ ባር ሊድያ
Sabur Printing Services

እቲ ሓበሬታ የነጽር።
መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ
ኮንጎ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብታ ሃገር 62
ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ’ታ ሃገር ከም
እተቐትሉ ንዝገልጽ ጸብጻብ ኣህጉራውያን
ትካላት ኣብ ሓቅነት ዘይተመርኰሰ
ሓበሬታ ብምባል’ዩ ነጺጉዎ።
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