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ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናይ ኢማራት መገሻኡ ፈጺሙ ተመሊሱ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ
ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘካየዶ ናይ
ኣርባዕተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ
ፈጺሙ፡ ትማሊ 5 ጥሪ ኣብ ሰዓታት
ድሕሪ ቐትሪ ተመሊሱ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ወራስ ዓራት
ኣቡዛቢን ምኽትል ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት
ሕቡራት ኢማራት ዓረብን - ሼኽ
መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን፡ ብ2

ጥሪ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ፡ ኣብ ምምዕባል
ንሓባራዊ ረብሓታት ዘገልግል ሕውነታዊ
ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕብባርን
ብሰፊሑ ከም ዝዘተዩ ይዝከር።
ፕረዚደንት
ኢሳይያስን
ሼኽ
መሓመድን ብዘይካ’ዚ፡ ንኽልቲኡ
ወገናት ኣብ ዘገድሱ ዞባውን ኣህጉራውን
ምዕባለታት’ውን
ሓሳብ
ንሓሳብ
ተለዋዊጦም።

ብርሰት ኣግራብ ንምግታእ
ዕቱብ ስራሕ ይካየድ

ድባርዋ - ጽጉማት ዜጋታት ሓገዝ
ተገይሩሎም
ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ሚኒስትሪ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን ንጽጉማት ዜጋታት
ሓገዝ ገይሩ።
እቲ ሓገዝ፡ ን39 ተመሃሮ ንዓመት
ዘምህሮም ናውቲ ትምህርቲ፡ ን21
ካብኣቶም ድማ ብተወሳኺ ንመግዝኢ
ዲቪዛ ዝውዕል ንነፍሲ-ወከፎም 500
ናቕፋ የጠቓልል።
ንመናበዪ ግዳያት ኤች.ኣይ.ቪ/

ኣብ ወርሒ መጋቢት 2015 መስራቲ
ዋዕላ ዘካየደ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ
ኤርትራ ጨንፈር ጁባ፡ “ጽምዶ ንሓያል
ውዳበ ሃማደኤ ኣብ ግንባር ወጻኢ”
ብዝብል ቴማ፡ ብ31 ታሕሳስ ቀዳማይ
ጉባኤኡ ኣቃኒዑ።
ኣብ’ቲ200ደቂ-ኣንስትዮጉባኤኛታትን
ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተሳተፍዎ ጉባኤ፡
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ
ሱዳን ኣቶ ዮውሃንስ ተኽለሚካኤል ኣብ
ዘስመዖ ቃል፡ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኰሰ
ውዳበ፡ መሰረት ናይቲ ክብጻሕ ዝድለ
ዕላማ ምዃኑ ብምሕባር፡ ኣብ ሪፓብሊክ
ደቡብ ሱዳን ዝነብራ ኤርትራውያን ደቂኣንስትዮ፡ ሓያል ሃገራዊ ጥርናፈ ሃልይወን
- ብመንገዱ ኣቢለን ንመሰላተን ክቃለሳን
ኣብ ሃገራዊ መደባት ኣበርክቶአን ከዕዝዛን
ጸዊዑ።
ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት፡ እቲ
ጨንፈር ከምቲ ዝድለ ከምዘይነጠፈ

ኤይድስ ቈልዑ ዝውዕል፡ ኣብ 2016
ልዕሊ 151 ሽሕ ናቕፋ ወጻኢ ከም
እተገብረ እውን፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን ኣባል ጉዳይ ህጻናት
ወይዘሮ ገነት ገብረሚካኤል ሓቢራ።
ብዘይካ’ዚ፡ ንክልተ ኣለይቲ ዘኽታማት
ስድራ-ቤታት
ንመግዝኢ
ጥሪት
ዝኸውን ንነፍሲ-ወከፈን 30 ሽሕ ናቕፋ
ከምእተዋህበን፡ ኩነታት ናይቶም ሓገዝ

ዝተገብረሎም ዜጋታት ንምፍላጥ
በብግዜኡ ምክትታል ከምዝግበርን
ገሊጻ።
እቲ ንጽጉማት ተመሃሮ ዝግበር
ሓገዝ ናውቲ ትምህርትን ዓመታዊ
ክፍሊትን፡ ትምህርቶም ብግቡእ
ንኽከታተሉን ተወዳደርቲ ክኾኑን ዓቢ
ድርኺት ከምዝፈጥረሎም፡ ወይዘሮ
ገነት ኣረዲኣ።

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ዘይሕጋዊ
ምቚራጽ ኣግራብ ንምግታእ ዝተጀመረ
ዕማም ብኣድማዕነት ይስርሓሉ ከምዘሎ፡
ሓላፊ ቊጽጽር ሃብቲ ገረብን እንስሳ
ዘገዳምን ኣብ’ቲ ዞባ ካፕቴን ተወልደ
ተኽለ ሓቢሩ።
ንጥፈታት ሓለዋ ሃብቲ ገረብን እንስሳ
ዘገዳምን ዞባ ጋሽ-ባርካ ንምግምጋም
ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ካፕቴን ተወልደ፡
ብዝካየድ ዘሎ ዕቱብ ናይ ምቊጽጻር
ስራሕ፡ ምብራስ ኣግራብ ብመጠኑ
ምምሕያሽ ከምዘርኣየ፡ እንተኾነ ሓራምዝ፡ ሰገን፡ ጤለ-በዱን ካልኦት
እንስሳታት ዘገዳምን ብዝተፈላለየ
መንገዲ ይሞቱ ብምህላዎም፡ ቈላሕታ
ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ምስ ምብራስ ኣግራብ ካብ
ዝተተሓሓዙ 357 ጉዳያት፡ እቶም 26

ሃማደኤ ጨንፈር ጁባ ቀዳማይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ
ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዮውሃንስ፡ ዕላማ
ናይ’ዚ ጉባኤ - ብቐንዱ ንዜናዊ ሃልኪ
ዘይኮነ ነቲ ማሕበር ናብ ኣድማዒ ውዳበ
ንምቕያሩ ከምዝኾነ ገሊጹ።
ኣደ-መንበር ሃማደኤ ጨንፈር ጁባ

ወይዘሮ ሉላ ተስፋሂወት፡ ውዳበ ሓይሊ
ዝድርዕን ኣብ ዓወት ዘብጽሕን ቀንዲ
ረቛሒ ስለዝኾነ፡ ኣባላት ብንቕሓት
ተሳታፍነተንን ጥርናፈአንን ከሐይላ
ኣዘኻኺራ።
ውዳቤአን
ዝያዳ

ክድልድልን ኣድማዒ ክኸውንን ናይ
ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ድማ ኣገንዚባ።
ወከልቲ ማሕበረኮምን ምንቅስቓስ
መንእሰያት ህግደፍን በብወገኖም ኣብ
ዘስምዕዎ ናይ ምሕዝነት ቃል፡ ደቂ-

ውሳነ ከም እተዋህቦምን ገበነኛታት ከም
እተቐጽዑን፡ ናይ’ቶም 331 ድማ ኣብ
መስርሕ ከምዘሎ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ
በሪሁ። ካብ ሕጊ ወጻኢ ክጐዓዓዝ
ካብ ዝተታሕዘ ዕንጸይቲ፡ ፍሓምን
ካልእ ውጽኢት ዕንጸይትን ኣስታት 2
ሚልዮን ናቕፋ ኣታዊ ከምእተረኽበ
ድማ ተገሊጹ።
ሓላፊ ሃገራዊ ቊጽጽር ሃብቲ
ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ሌተና ኮሎነል
ገብረገርግሽ ስዩም፡ እቲ ጉዳይ ንኹሉ
ዜጋ ዝምልከት ብምዃኑ፡ ኩሎም
ትካላት መንግስትን ግንባርን ተወሃሂዶም
ክነጥፉ ኣተሓሳሲቡ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ
ዑመር መሓመድ እውን፡ ንድሕነት
ኣግራብን እንስሳታት ዘገዳምን ብዝሓየለ
ውህደት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ።

ኣንስትዮ ፍልጠተንን ንቕሓተንን
ኣበሪኸን ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባውን
ማሕበራውን መዳይ ቀንዲ ተዋሳእቲ
ንክኾና ዝካየድ ጻዕሪ ንምዕዋት፡ ካብኦም
ዝድለ ኣበርክቶ ክገብሩ ድልዋት
ምዃኖም ኣረጋጊጾም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዶፒን - ክብሪ ስፖርት ዝፈታተን ተርእዮ
ታደሰ ተኽለ
ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ስፖርት
ዓወት ንምምዝጋብ - ገለ ስፖርተኛታት፡
ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት (doping)
ይጥቀሙ ምዃኖም ካብ ዝቃላሕ
ልዕሊ 100 ዓመት ገይሩ ኣሎ። ነቲ
ክልኩል ልምዲ ንምቍጽጻር ኣብ
ዝግበር ጻዕሪ፡ ተጠቀምቲ ዝተፈላለየ
ጥበብ እናተጠቕሙ ነቲ መርመራታት
ብምሕላፍ ይቕጽሉ ኣለዉ። እቶም
ብሳላ ክልኩል ወሃብ ሓይሊ ዘይግባኦም
ሽልማት ዝወስዱ ስፖርተኛታት፡ ንክብሪ
ስፖርት ኣብ ርእሲ ምርኻሶም፡ ኣብ
ልዕሊ’ቲ ብቅንዕና ዝወዳደር ስፖርተኛ
እውን ምልጋጽ ማለት’ዩ። እቲ ዛጊት
ኣብ ልዕሊ’ቶም ዝተሓዙ ተወዳደርቲ
ክብየን ዝጸንሐ መቕጻዕትታት ልሕሉሕ
ብምዃኑ ድማ፡ ንካልኦት ስፖርተኛታት
ዘሰንብድ ኮይኑ ኣይተረኽበን።
ካብ 1988 ክሳዕ 2000 ኣብ ዝነበረ

የረድኡ።
ተዓዋቲ ንምዃን ዝፈጥሮ ሃረርታ፡
ክለባት፡
ኣትለታትን
ኣሰልጠንቲ
ኣትለታትን ዝማዕበለ - ብመርመራ
ክብጻሕ ዘይከኣል ሓይሊ ዝህብ
መድሃኒት ምፍታሽ ኣየቋርጹን እዮም።
ኣድናቖት ህዝቢ ዘለዎም ስፖርተኛታት
- እቲ ዘዐወቶም ሓይሊ ካልእ ግዳማዊ
ሰብ-ሰርሖ ፈውሲ ምዃኑ ምስ ተፈልጠ፡
ንያት ህዝቢ ዝትንክፍ ስምዒት’ዩ
ዝፍጠር።
ኣብ 1904 ኣብ ዝነበረ ማራቶን ወርቂ
ሜዳልያ ዝተዓወተ ቶማስ ሂክስ፡ ቅድሚ
እቲ ውድድር ውሑድ ዓቐን ስትሪክኒን
ብመርፍእ ተወጊኡ ከም ዝጐየየ
ይፍለጥ። ስትሪክኒን ቀታሊ ስሚ እዩ።
ግና ብውሑድ ዓቐን ከነቓቕሕ ከም
ዝኽእል ስለ ዝገመተ ክጥቀመሉ ፈቲኑ።
ጉያ ወዲኡ ኣብ መስመር ምስ በጽሐ

ውድድራት ኦሎምፒክ፡ ብዙሓት
ኣትለታት ኣብ መርመራታት ዶፒን
ይተርፉ ነይሮም እዮም። ዝውሰነሎም
መቕጻዕቲ ድኹም ብምንባሩ ግን
እቲ ልምዲ ቀጺሉ። በይ ኤርያ ኣብ
ዝተባህለ ናይ ኣመሪካ ከባቢ እትርከብ
ሓንቲ ላባራቶሪ፡ ብመርመራ ዳርጋ
ክረአ ዘይክእል ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት
ተፍሪ ከም ዘላን፡ ብስዉር ናይ ሓያሎ
ክለባት ዓሚል ከም ዝዀነትን ድሒሩ
ተፈሊጡ። ኣብ ኣመሪካ ኣብ ዝርከባ
ክለባት ቤዝ-ቦል ድማ ብስዉር ዕዳጋ
ዓማዊል ኣፍርያ ምጽነሓ ጸብጻባት

ድማ፡ ተቘልዒጹ ናብ ሃለፍታ ኣትዩ።
ግና ንስክላ ካብ ሞት ሰሪሩ።
ምብራቕ ጀርመናውያን ናብ
ምዕራብ ከይተጸንበሩ እንከለዉ፡ ኣብ
ሰማንያታት ሓንቲ ሄዲ ክሪገር ተባሂላ
እትፍለጥ ውርይቲ ኣትለት ነይራቶም።
ክትዕወትን ስም ሃገር ከተኽብርን
ብዝነበሮም ድልየት፡ ክኢላታት እታ
ሃገር ጭዋዳታት ብዘሐይልን ዘግዝፍን
ስተሮይድስ ዝተባህለ ሆርሞን ይወግእዋ
ነይሮም። ካብ ጓል 16 ዓመት ኣትሒዛ
ንኣስታት ዕስራ ዓመት ዝኣክል ነቲ
መርፍእ ትውግኦን፡ ሜዳልያታት
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ተምጽእን ነይራ። እቲ ሆርሞን ግና
ንተፈጥሮኣውነት ናይታ ጓል ቀይሩ
ወዲ እናምሰላ ከይዱ። ኣብ ክንዲ
ኣጥባት እተውጽእ ጭሕሚ ኣብቊላ።
ኩሉ መሸከላ - ግዝፍን ቅርጽን ኣካላታ
ናብ ተባዕታይ ተቐይሩ።
ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ
ዴጎ ማራዶና፡ ብዙሕ ግዜ ዶፒን
እናተረኽቦ ብመርመራታት ይተርፍ
ምንባሩ ይፍለጥ። ዝወሃቦ ዝነበረ
መቕጻዕቲ ኣዝዩ ትሑት ብምዃኑ ግና
ክስክሕ ኣይከኣለን።
ኣብ ታሪኽ ኦሎምፒክ “ዝረስሐ
ውድድር” ተባሂሉ ዝዝከር ኣብ
ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 1988
ኦሎምፒክ ኰይኑ፡ ኣብ ናይ 100
ሜትሮ ጉያ ካብ ዓለም ዝቐልጠፈ
ጎያዪ በን ጆንሰን፡ ድሕሪ እቲ ኩሉ
ዝቐረበሉ ወደሳን ኣብ ማዕከናት ዜና
ቀሪቡ ዝሃቦ መደረታትን፡ ሓይሊ ዝህብ
መድሃኒት ከም ዝወስደ ስለ ዝተረጋገጸ፡
ወርቂ ተመንጢሉ ነቲ ካልኣይ ዝወጸ
ተዋሂቡ። እቲ ካልኣይ ዝወጸ እውን
ከምኡ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ሽልማቱ
ተገፊፉ። እቲ ሳልሳይ ዝወጸ ጥራይ
እዩ ኣስራዚ (ብሮንዝ) ሒዙ ንዓዱ
ዝተመልሰ። ኣብ መጻረዪ ውድድር
እውን ብዙሓት ከም እተረኽቡ
ጸብጻባት ይዝክሩ። ስዒቦም ኣብ ዝመጹ
ኦሎምፒካት ከምኒ ማርየን ጆንስ
ዝኣመሰላ ክሳዕ ሓሙሽተ ዝበጽሕ
ኣዋርቕ ዝተመንጠሉ ኣትለታት
ተራእዮም እዮም።
ኣብ ናይ 2006 ውድድር ብሽክለታ
ቱር ደፍራንስ፡ ኣብ መበል 16 መድረኽ
ዳርጋ ጭራ ዝወጸ ኣመሪካዊ ፍሎይድ
ላንዲስ፡ ኣብ መወዳእታ ውድድር
ተዓዋታይ ክኸውን ምብቅዑ፡ ምስኡ
ንዝተሰለፉ ተወዳደርቲ ‘ርእሶም ከም
ዝሓኩ’ ዝገበረ ዘደንጹ ተርእዮ ምንባሩ
ጸብጻባት የረድኡ። ኣብ ንቡር ሰብ ክረአ
ካብ ዝግብኦ - ሰለስተ ዕጽፊ ተስተስትሮን
ዝተባህለ ሆርሞን ተረኺብዎ። እታ
ሽልማት ድማ ተሓዲጉ። ንኣርባዕተ
ዓመት ዝኣክል ምእማን ኣብዩ፡ ልክዕ ከም
ዝተበደለ ኮይኑ ክካታዕ ተራእዩ። ድሕሪ
ኣርባዕተ ዓመታት ግና - ኣብ 2010
ከም ዝወሰደ ተኣሚኑ። ሓያሎ ካልኦት
ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዝጥቀሙ ከም
ዘለዉ እውን ኣሚቱ።
ላንዲስ፡ ጉዳይ ላንስ ኣርምስትሮንግ
እውን ክጽናዕ ከምዘለዎ ሽዑ እዩ
ኣንፈት ሂቡ። ኣርምስትሮንግ በቲ
ህዱእን ዘየላቡን ኣዘራርባኡ፡ ኣብ ከምኡ
ዓይነት ሓሸውየ ከም ዘይሳተፍ ኣረዲኡ።
ነቲ ሓሓሊፉ ቅልቅል ዝብል ዝነበረ
ጽሑፋትን ርእይቶታት ማዕከናት ዜናን
ብትሪ እናነጸገ ከኣ፡ ንገለ ዓመታት ቀጺሉ
- ክሳዕ ብጭብጢ ዝተሓዝ።
ብቕድድም ብሽክለታ መዘና
ዘይተረኽቦ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ሸውዓተ
ግዜ ብቐዳማይ ብልጫ ዝተዓወተ
ኣመሪካዊ ላንስ ኣርምስትሮንግ፡ እቲ
ፍሎይድ ላንዲስ ዘለዓዓለሉ ነገር ብቐሊል
ዝቕበሎ ኰይኑ ኣይተረኽበን። ሸውዓተ
ግዜ ብተኸታታሊ ክዕወት እንከሎ
ዝግበረሉ ዝነበረ መርመራታት ብረቂቕ
ሜላታት ይሰግሮ ስለ ዝነበረ ጭብጢ
ኣይርከብን ኣብ ዝብል እምነት ረጊጹ
ምምካቱ ቀጺሉ። ንጹህ ኰይኑ ክረአ
ፈቲኑ። ነዊሕ እዋን ንዝተኸታተልዎ

ሰባት ክሳብ ብምፍርራሕ ኣፎም ክዓብሱ
የጠንቅቖም ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ክዛረቡ ወይ ርእይቶ ክህቡ ንዝተበገሱ
ሰባት “ሕጋዊ ስጉምቲ” ከም ዝውሰደሎም
እውን ኣፈራሪሑ።
ኣብ’ቲ ናይ ቀጻሊ ውድድራቱ ኣስታት
200 ግዜ መርመራታት ተገይሩሉ ብረቂቕ
ሜላ ‘ናጻ’ እናወጸ ከምልጥ ጸኒሑ። ካብቲ
ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣገባባት፡ ውድድር
ቅድሚ ምጅማሩ - ሓድሽ ደም ምቕያር
እዩ ዝነበረ። እቲ ደም ክምርመር እንከሎ
ንጹህ ውጽኢት ይህብ። ክጻወሮ ዘይክእል
ክስተት ምስ በዝሐ ግዳ ተኣሚኑ።
ዶፒን ክንብል እንከለና፡ ጭዋዳታት
ዘሐይሉ ሆርሞናት - እቲ ስፖርተኛ
ክደክም እንከሎ ቃንዛ ጭዋዳታትን
ጅማውትን ከይስመዖ ዝገብር ኣደንዛዚ
ቀመም፡ ከይልህልህን ልቡ ካብ ዓቕን
ንላዕሊ ከይትወቅዕን ዝገብር መድሃኒት፡
ኣነቓቓሕቲ መድሃኒታት የጠቓልል።
ካብ 1972 ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ
ተወዳደርቲ መርመራታት ክካይድ
እኳ እንተጸንሐ፡ ንኣትለታት ዘሰንብድ
ስጉምትታት ክሳዕ ቀረባ ግዜ ኣይነበረን።
ምስ ዶፒን ዝቐነዩ ኣትለታት፡ ነቲ ኣብ
ደሞም ዝቐነየ ኣሰራት ከጥፍእ ዝኽእል
ወይ ብሽንቲ ጸራሪጉ ዘውጽእ ድሉው
መድሃኒታት ኣለዎም።
ፍሎይድ ላንዲስ እንተዘይላፋለፍ፡
ላንስ ኣርምስትሮንግ ከይተፈልጠ ንነዊሕ
ዓመታት ክጸንሕ ምኸኣለ ነይሩ።
ገለ ኣትለታት፡ ኣብ ግዜ ልምምድ
መሐየልን መደለቢ ጭዋዳታትን
ሆርሞናት ብክኢላታት ሓካይም

እናተሓገዙ ክጥቀሙ ይጸንሑ። ቅድሚ
እቲ ውድድራት ድማ ካብ ደም እቲ
ኣትለት ኣሰር ናይቲ መድሃኒት ተጸሪጉ
ከም ዝወጽእ ይገብሩ። ብፍላይ ኣብ
ውድድራት ብሽክለታ ከም ተወሳኺ
ፈውሲ ማዕረ-ማዕረ እቲ ውድድራት
ዝግበር ተወሳኺ ሽጣራታት ከም ዘሎ
ምንጭታት የረድኡ።
ኣብ ኣመሪካ ካብ ዝርከባ ዓበይቲ
ፋርማሲታት፡ ገሊአን ኣብዚ ንግዲ እዚ
ተዋፊረን ምህላወን እውን ይሕበር’ዩ።
ስፖርተኛታት፡ ቅድሚ ውድድራትን
ድሕሪ ውድድራትን ኣብ ዝግበረሎም
መርመራታት፡ ከመይ ገይሮም ንጹሃት
ኰይኖም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ወይ እቲ
መድሃኒታት ኣብ ደሞም እንከሎ ከምዘየለ
ዘምስልዎ ኣገባባት ካብቶም ክኢላታት
ይለማመዱ። እዚ ኣኽሳቢ ንግዲ ብምዃኑ፡
ብሕቡእ መርበባት ዘርጊሑ ከም ዝስረሓሉ
እቶም ምንጭታት የረድኡ።
ኣብ መድረኽ ዓለማዊ ውድድራት
ዓወታት ብምዕታር እትፍለጥ ኬንያ፡
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተማራሲሓ ከም
ዝጸንሐት ይግለጽ። ዓለማዊ ጸረ-ዶፒን
(ዋዳ) ክህባ ንዝጸንሐ መጠንቀቕታታት
ሸለል ብምባላ እውን፡ ካብ ናይ ሪዮ
ውድድራት ኦሎምፒክ ክትእገድ
ተቓሪቡ ነይሩ። ኬንያ ውሽጣዊ መርማሪ
ቤት-ጽሕፈት ብምምስራት፡ ወሲዱ
ዝተረኽበ ኣትለት ብማእሰርቲ ክቕጻዕ
ዘኽእል ሕጊ ኣጽዲቓ። ካብ 2011
ንደሓር፡ 40 ኬንያውያን ኣትለታት
እዮም ብመርመራ እናተረኽቡ ካብ
ውድድራት ተኣልዮምዋ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት			
መደብ
12፡00			
ካርቱን
12፡30			
ዜና ትግርኛ
12፡50			
ካብ ዞባታት
13፡30			
ዜና ዓረብ
13፡40			
ሄሎ ድባይዋ
15፡30			
ልዝብ መንእሰያት
16፡15			
ባህላዊ ምርኢት ኮንሰርት
18፡45			
ሸካት
19፡25			
ኖሪት
20፡00			
ዜና ትግረ
20፡10		
ቴራብ - ብቐጥታ
21፡00 			
ዜና ትግርኛ
21፡25			
ዕላል ጥበባት
22፡00			
ዜና ዓረብ
22፡10			
ኢድኣት
22፡30			
ዜና እንግሊዝ
22፡40			
Film

ሓዳስ

ኤርትራ
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ነጋ ወልደግዮርጊስ

ጸባ ጡብ ኣደ
ባብ ንቐጻሊ ምዕባለ ህጻናት

ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ ጥዕና፡
ደጊማ ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን
እናበለት፡ ነቶም ናይ መጻኢ ተስፋ ዝኾኑ
ህጻናት ቀዳምነት ብምሃብ፡ ናይ 2017 ጥዕናዊ
ኣስተምህሮኣ - እነሆ ብጥቕምታት ጸባ ጡብ
ኣደ ትጅምር ኣላ። ጸባ ጡብ ኣደ ባህርያውን
ዋጋ ዘይሓትትን መግቢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡
ምስ’ቲ ዝተመስረሐ ናይ ታኒካ ጸባ ብዝዀነ
መለክዒ ዝመዛዘን ኣይኰነን። ኩሉ ሰብ
ዝኽእሎን ንሓንቲ ስድራ’ውን ሰኸምን ጾርን
ዘይብሉ መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ መግቢ
ህጻናት’ዩ። ስለዚ ሓደ ህጻን ክሳብ 6 ወርሒ
ጸባ ጡብ ኣደ ጥራይ ክወስድን፡ ክሳብ ክልተ
ዓመትን ልዕሊኡን ምጥባው ክቕጽልን
ይግባእ። ምኽንያቱ ጸባ ጡብ ኣደ ምንጪ
ዝተመርጹ መኣዛታትን ጸዓትን ብምዃኑ
ካብ ጥሜትን ዓጸቦን ክከላኸለሎም ዝኽእል
ብሉጽ ናይ ተፈጥሮ መግቢ’ዩ። ስለዝዀነ ጸባ
ጡብ ኣደ ውሕስነት መግቢ ዕሸላት ኣብ
ምውሓስን ድኽነት ኣብ ምንካይን ዓቢ ግደ
ከም ዘለዎ ሕብረተሰብና ዝለዓለ ኣስትብህሎ
ክገብረሉ ይግባእ። ጸባ ጡብ ንኹሉ ህጻን
ብማዕረ ዝወሃብ መግቢ ድማ’ዩ። ጸባ ጡብ
ምሉእ ብምሉእ መሰል ናይ ደቂ-ኣንስትዮ
ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣዴታት ብግቡእ መታን
ከጥብዋ ብሕብረተሰብ ክድገፋን ክተባብዓን
ኣለወን። ምትብባዕን ሞራልን ካብ በዓልቤታን ሕብረተሰብን ዝረኸበት ኣደ፣ ነቲ ህጻን
ቀጻሊ ብምጥባው፡ ናይ ምጥባው ተመኩሮኣ
ከተዕብን ከተሐይልን ትኽእል።
ጸባ ጡብ፡ ኵለ መዳያዊ ምዕባለ ሓደ
ህጻን የመሓይሽ። ብተወሳኺ ኣብ ሓጺር
ኮነ ነዊሕ እዋን ኣብ ምምሕያሽ ጥዕና
ኣደታት ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎ። ምኽንያቱ
ህጻናት ንትምህርቲ ድሉዋት ክኹኑ፡ ጸባ
ጡብን እዅልን ጽቡቕ ትሕዝቶ ዘለዎ
ተወሳኺ መግብታትን መሰረታውያን’ዮም።
እዞም ክልተ መሰረታውያን ነገራት ኣብ
ኣእምሮኣዊ ምዕባለ ሓደ ህጻን ዓቢ ኣበርክቶ
ስለዝገብሩ፡ ጸባ ጡብ ንብልሒ ሓንጐልን
ትኵርነት ኣእምሮን የደንፍዕን የሐይልን።
ጸባ ጡብ ኣደን ዝተመስረሐ ጸባ ታኒካን
ንምውድዳር፦
1. ህጻን ኣብ ዝደለዮ እዋን እንተድኣ
ኣጥቢናዮ፡ ዋላ’ውን ኣብ ውዑይ ኩነታት
ኣየር ጸባ ጡብ ኩሉ እቲ ህጻን ዘድልዮ ዓቐን
ማይ ኣለዎ። ብኣንጻሩ ጸባ ታኒካ፡ ቀረብ ጽሩይ
ማይን ንጽህናን ጽሩይ ኣከባብን የድልዮ።
2. ምስ ጸባ ታኒካ ዘፍርያ ኢንዱስትሪታት
ብምንጽጻር፡ ጸባ ጡብ ውሑድ ሃልኪ ከም
ቀረብ ማይ፡ ዕንጸይትን ነዳድን ይንኪ።
3. ምስ ጸባ ታኒካ ብምውድዳር፡ ጸባ ጡብ
ኣደ ዝዀነ ከባብያዊ ብከላ የብሉን። ጸባ ታኒካ

ዘፍርያ ኢንዱስትሪታት፡ ነቲ
ጸባ ዝዕሸገሉ ንብረት ኣብ
ምፍራይን ምዝርጋሕን
‘ሊድ’ ዝበሃል ጥረ ነገር
ከም ጐሓፍ ናብ ባሕሪ
ይድርብያ። እዚ ከኣ
ሂወታውያን ባሕሪ ኣብ
ምጽናት ኣሉታዊ ተራ
ይጻወት።
4. ምስ ጸባ ታኒካ
ብምውድዳር፡ ጸባ ጡብ
ኣደ ስነ-ኣከባብያዊ ኣገዳስነት
ኣለዎ። ምኽንያቱ ጸባ ታኒካ ንኽፈሪ ኣብ
ባህርያዊ ሃብቲ (ሕርሻ) ብዙሕ ተጽዕኖ’ዩ
ዝፈጥር። ከም ሳዕቤኑ ምንጻግ ካርቦንን
ክሊማዊ ለውጥን የቃልዕ።
ጸባ ጡብ ኣደ፡ ኣብ ብዙሕ ናይ ሰብኣዊ
መሰላት ኣቃውማን ውዕላትን ደሚቑ
ንረኽቦ። ሃገራዊ ሕግታትን ፖሊሲታትን
ድማ፡ ንዘጥብዋ ኣደታትን ንዝጠብው
ህጻናትን ብምድጋፍን ብምጥባቕን፡ መሰሎም
ሕሉው ምዃኑ የረጋግጽ። በዚ መሰረት
ዓለማዊ ስትራተጂ ንኣመጋግባ ዕሸላትን
ህጻናትን (The Global Strategy for Infant
and Young Child Feeding) ምርኩስ
ብምግባር ኩለን ጽላታት ኣብ ጸባ ጡብ ኣደ
ዘተኰሩ ምትሕብባርን ሽርክነትን ብምህናጽ፡
ውሑስ ምዕባለ ኣብ ምርግጋጽ ይርከባ። ከም
እወታዊ ውጽኢት ብኣስራሕተን ዝተደገፋ
መጥበውቲ ኣደታት፡ ኣብ ስርሐን ኣዝየን
ኣፍረይትን እሙናትን’የን ዝዀና። ነዚ
ንምዕዋት ናይ ስራሕ ፖሊሲታት፡ ኣደታት
ቀሲነን ዘጥብዋሉን ስርሐን ድማ ብግቡእ
ዘማልኣሉ ምቹእ ናይ ስራሕ ሃዋህው
ክፈጥር ይግባእ። ፍኹስ ዝበሉ ስርሓት
ንዓኣተን ብፍላይ ድማ ነተን ዝተገድዓ
ክወሃበን ኣለዎ።
ተመኩሮ ጸባ ጡብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ
ዝተፈላለየ ልምድታት ኣለዎ። ነዚ ምርኵስ
ብምግባር ድማ’ዩ፡ ዓለማዊ ስትራተጂ
ንኣመጋግባ ዕሸላትን ህጻናትን፡ ብፍላይ
ኣብቶም ትሑት መነባብሮ ዘለዎም
ተኣፈፍቲ ክፋል ሕብረተሰብ፡ ጥቕሚ ጸባ
ጡብ ኣደ ብግቡእ ክሕሎ፡ ክተባብዑን
ክድገፉን ሓገዝ ዝገብር። በዚ ድማ ኣብ
ምንካይ ዘይምዕሩይነት ይሕግዝ። ኣብ ዓበይቲ
ከተማታት ኣብ ኩሉ ጽፍሒ ሕብረተሰብን፣
ዘጥብዋ ኣደታትን ህጻናተንን ውሕስነት
ክስምዐን ይግባእ። ብተወስኺ ኣብ ግዜ
ሓደጋ ከምኡ’ውን ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ
ዘጋጥመሉ እዋን ነፍሰ-ጾራትን መጥበውትን
ፍሉይ ደገፍ የድልየን። ምኽንያቱ ጸባ ጡብ፡
ቀጻልነት ዘለዎ፡ ምቹእ፡ ከባቢ ዘይብክል፡ ጸጋ
ዘየባኽንን ተፈጥሮኣዊ ምንጪን መግብ’ዩ።
ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርን ምስ ክሊማ
ዝተኣሳሰር ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋንን፡
ጸባ ጡብ ጥዕና ዕሸላትን ኣመጋግብኦምን
ኣብ ምሕላው ዓቢ ግደ ኣለዎ። ስለዚ ሓደ
ህጻን ንመዓልቲ ልዕሊ ሸሞንተ ግዜ ክጠቡ
ሓላፍነት ኣደ ጥራሕ ዘይኰነስ እንተላይ ናይ
መላእ ሕብረተሰብ’ዩ።

ምንጪ- ጽሑፋት
ሚንስትሪ ጥዕና

ምዕባለታትን ርኽበታትን ጥዕና

ምኵልላፍ ድቃስ ምዕባለ ሓንጐል ህጻን የጉድል
ተደጋጋሚ ምኵልላፍ ድቃስ፡
ኣብ ሓደ ህጻን ኣካላዊን
ኣእምሮኣዊን ሕልኽላኻት
ከምጽእ
ከምዝኽእል
ተመራመርቲ
ኣብ
ዝገበርዎ
ምርምር
ይሕብሩ። ብመሰረት
ሓደስቲ ናይ ሓንጐል
መርመራታት፡
ምኵልላፍ
ድቃስ
ካብቲ ቅድሚ
ሕ ጂ

ዝግመት
ዝነበረ ንላዕሊ ኣብ
ህጻናት ዕንወት ሓንጐል ከምዘስዕብ ነቲ
ምርምር ዘካየዱ ሊቃውንቲ ወሲኾም
ይሕብሩ። እቶም ተመራመርቲ
ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ፡ ነቶም

ኣብ ድቃሶም ብ4 ሰዓታት ጕድለት
ዘርኣዩ ህጻናት፡ ኣብ ንጥፈታት
ሓንጎል ኣብ ዝገብርዎ መጽናዕቲ፡
ኣሰካፊ ምልክታት ምርካቦም
ናብ ወለዲ ዝቐንዐ ስክፍታ
ኣማሓላሊፎም ኣለዉ። እቲ
መጽናዕቲ ኣብ መንጎ 5ን
12ን ዕድመ ዝርከቡ 13
ህጻናት ዝተኻየደ ኰይኑ፡
ንቡር ናይ ለይቲ እዋን
ድቃስ ዘለዎም (ሰዓት 9
ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ)ን
ድቃስ ዝውሕዶም
(ሰዓት 2 ድሕሪ
ፍርቂ ለይቲ)
ን ብምውድዳር’ዩ
ተኻይዱ። ክልቲኦም ጉጅለ ድማ
ኣብ ሓደ ሰዓት ከምዝትንስኡ
ተገይሩ። ኣብ ሞንጎኦም ድማ ፍልልይ
ከምዝረኸብሎም እቶም ተመራመርቲ

ድሕሪ ምሕባሮም፡ ወለዲ ውሉዳቶም
እዅል ናይ ድቃስ ሰዓታት ክህልዎምን
ከይኰላለፉን ናታቶም ተራ ምዃኑ
ይምዕዱ። ኣብ ሞንጎ ካብ 5 ክሳብ
12 ዓመት ናይ ዕድመ ክሊ ዝርከቡ
ህጻናት ካብ 9 ክሳብ 11 ሰዓታት
ክድቀሱ ከምዘለዎም ይፍለጥ። ስለዚ
ህጻናት ንመዓልቲ ክሳብ ሓደ ሰዓት
ኣካላዊ ንጥፈታት ክገብሩ ምትብባዕ፡
ድሕሪ ቀትሪ ከም ኮካ ኮላ ምኽልካልን
ቅድሚ ድቃስ ዘለዋ ሰዓታት ልዕሊ
ዓቐን መግቢ ከይወስዱ ብምኽልካልን
ልዋም ድቃስ ክውንኑ ከም ዝኽእሉ
ወለዲ ክፈልጡ ይግባእ። ምኽንያቱ
ምውናን እዅል ድቃስ ንዅል ሰብ
ኣገዳሲ እንተዀነ፡ ኣብ ምሕላው
ጥዕና ህጻናት ግን ዝያዳ ዓበይቲ
ኣድላዪን ኣገዳስን ምዃኑ ይፍለጥ።

ምንጪ - መይል ኦንላይን ሪፖርትስ

ጥቕምታት ቀላሚጦስ

ቀላሚጦስ መበቈሉ ካብ ሃገረ
ኣውስትራልያ ደኣ ይኹን እምበር፡ ካብ
ግኑናት ኣግራብ ሃገርና ሓደ’ዩ። ኣብ
ሃገርና ቀላሚጦስ ንብዙሕ መዓላታት
ይውዕል። ሓደ ካብኡ ከም መድሃኒት
ኰይኑ ዘገልግል ዘሎ ገረብ’ዩ። ብፍላይ
ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ወቕቲ፡ ጉንፋዕን
ሰዓልን ንሓያሎ ዜጋታት ክሳብ ዓራት
ምሓዝ ኣስዒቡ ዘሎ ሕማም፡ ቀላሚጦስ
ብምዕጣን ምፍዋስ ይከኣል’ዩ። ይዅን
እምበር ብሳይንሳዊ ፍልጠት ዝተደገፈ
ጥቕምታት ቀላሚጦስ ምስ እንርኢ
ንወዲ ሰብ ዝጠቅም ብዙሕ ረብሓታት
ኣለዎ። ኣብታ ብዶ/ር ደብራ ዊልሰን
ተጻሒፋ ብዶ/ር ጆሴፍ ኖርድክቪስት
ዝተኸለሰት መጽሓፍ ከም እተሓበረ
እንተዀይኑ፡ ቀላሚጦስ ብዙሕ ጥዓናዊ
ጥቕምታት ኣለዎ። ስለዝዀነ ካብ ኣካላት
ቀላሚጦስ እቲ ዝያዳ ኣብ ጥዕና ዝለዓለ
ጥቕምታት ዝህብ ቈጽሉ’ዩ። ምኽንያቱ
ኣብ ቈጽሊ ቀላሚጦስ ‘ፍላቪኖይድን’
‘ታኒስን’ ዝተባህሉ ኣመና ኣገደስቲ

ዝዀኑ ቀመማት ኣለዉ። ክልቲኦም
ቀመማት ጸረ መርዛማት ሕማማትን
ምዕጋስ ነድሪ ኣካላትን ብዝልዓለ ናይ
ምቅላስ ዓቕሚ ኣለዎም። ብተወሳኺ
ቀላሚጦስ ንወዲ ሰብ ተጓዳእቲ ዝዀኑ
ታህዋስያን ኣብ ምቅላስ፡ ቅርጸት ኣብ
ምዕጋስ፡ ዓልገት ካብ ስርዓተ እስትንፋስ
ኣብ ምልጋስን ምዕባስ ኣፍንጫ
(ብሰንኪ ጕንፋዕ) ኣብ ምቅልላን በቲ
ካብ ትሕዝቶታቱ ሓደን ቀንድን ዝዀነ
‘ሲኖል’ ዝተስመየ ቀመም እጹብ ድንቂ
ዝዀነ ጥቕሚ ይህብ። ቀላሚጦስ ካብ
ዝህቦ ተወሰኽቲ ጥቕምታት፦
. ንቕርጥማት
. ንፈጸጋ
. ንቚስልን ቃጸሎን
. ንሕማምት ፍሕኛ
. ንረስኒ ሰብነት
. ንረኽሲ
. ንመግመይትን መምናህትን
ኣገባብ ኣጠቓቕማ
እቲ ዝበለጸ ሜላ ኣጠቓቕማ ካብ

ቀላሚጦስ ዝተምስረሐ ዘይቲ ክርከብ
ከሎ’ዩ። ምኽንያቱ ዘይቲ ቀላሚጢስ
ኣብ ማይ ኣእቲኻ ብሃፋ መልክዕ
ክትዕጠኖን ኣብ ዝተጐድአ ኣካላት
ክትደርዞን ይከኣል። ይዅን እምበር
ቈጽሊ ቀላሚጦስ ኣብ ዝፈልሐ ማይ
ኣእቲኻ ነቲ ሃፋ ብምዕጣን ብፍላይ
ንከም ጕንፋዕ መሰልቲ ግዜያውያንን
ወቕታውያንን ሕማማት ምፍዋስ
ይከኣል። ዘይቲ ቀላሚጦስ ምሽማሸን
ምብዕኻኽን ኣስናን ኣብ ምክልኻል
ተወሳኺ ጥቕሚ ኣለዎ። ጥዕና ኣስናን
ኮራርምትን ንምሕላው ኣብ ዝሕየኽ
ማስቲካ ገለ ካብ ቀመም ቀላሚጦስ ከም
ዝሕወሰሉ ተመራመርቲ ይሕብሩ።
ሆስፒታል ዩንቨርሲቲ ሜሪላንድ ሕ/መ/
ኣሜሪካ ንባህላዊ ጥቕምታት ቀላሚጦስ
ኣቦርጂንስ ምርኵስ ብምግባር ኣብ
ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ፡ ካብ ቀላሚጦስ
ዝተዳለወ ሻሂ ምስታይ ረስኒ ሰብነት
ከምዘጕድል ኣብ ምርምሮም በጺሐምዎ
ኣለዉ። ብጀካ’ዚ American Journal
of Physical Medicine and
Rehabilitation
ቀላሚጦስ ጸረቃንዛ ባህሪ ከምዘለዎ ኣብ ሕታሙ
ኣስፊርዎ ይርከብ። ቀላሚጦስ ጸረ
ነፈርቲ ተናኸስቲ ሓሸራታት፡ ፍልሖን
ቍማጠን ኣዝዩ ውጽኢታዊ ምዃኑ
ኣብ 2012 ኣብ ደልሂ - ህንዲ ኣብ
ዝተገበረ ምርምርምርን መጽናዕትን
ተረጋጊጹ ኣሎ። ሕ/መ/ ኣመሪካ
እንተዀነት፡ ካብ 1948 ጀሚራ ንዘይቲ
ቀላሚጢስ ከም ምዝጉብ ጸረ-ተናኸስቲ
ሓሸራትት፡ ፍልሖን ቍማጠን ከም
ዝተቐበለቶ ይፍለጥ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ከይተለወጥካ ለውጢ ምጽባይ

ኣማኑኤል በርሀ
=እንቋዕ ኣብ መስመር ረኸብኩኻ፡
ከመይ ሓዲርካ’ሞ መጀመርታ።
=መስገኖ። ናይ ደሓን ዲኺ ደኣ።
=ብዛዕባ ለውጥን ሓድሽ ዓመትን
ክንካታዕ ጸኒሕናስ፡ ንስኻ ትብሎ ከኣ
ክሰምዕ።
=ሓድሽ ዓመት እንታይ ትርጉም
ኣለዎ ጥራይ ከይትብልኒ። ከም’ዚ ዓይነት
ሕቶታት ኣዝዩ’ዩ ዘሰልችወኒ።
=ለውጢኸ ትጽበዶ?
=እንታይ ለውጡ’ቲ?
=ዓመተ ሰላምን ምዕባለን ክዀነልካ
ኣይትምነን?
=መን’ዩ
ሰላምን
ምዕባለን
ከምጽኣልና?
=ፈጣሪ’ምበር መን ደኣ። እናሓንሳብሲ
ከኣ ዘይከውን ሕቶ ኢኻ ትሓትት።
=እሞ ንስኺኸ ሰላምን ምዕባለን
ንኽመጽእ እንታይ ኢኺ ከተበርክቲ?
=ኣነ ደኣ’ሞ እንታይ ዓቕሚ’ለኒ።
ትምኒተይ ጥራይ ኣኻሊ’ዩ።
=ሓንሳብ በሊ ጽንሕኒ ሰሓቐይ
ክውድእ።
=ተገዲሰ ስለ ዝሓተትኩኻ ትዕቢት
ሒዙካ ሓቀይ?
=እዞም ከይተለወጥኩም ለውጢ
እትጽበዩ ኣመና ኢኹም ኬፍ ትህቡኒ።
ሰላም ክትምነ ከለኻ’ኳ፡ ንባዕልኻ ምስ
ብጾትካን ጐረባብትኻን ሰላም ክትፈጥር
ኣለካ። ነናይ ውልቅና ሰላም ተደማሚሩ’ዩ
ሓፈሻዊ ሰላም ዝፈጥር። ምዕባለ
ትጽበ እንተዄንካ’ውን፡ ኣብ ውልቃዊ
ህይወትካ ክትገብሮ ዘለካ መደባት ዕብየት
ክትሕንጽጽ ኣለካ። ኢድካ ኣጣሚርካ
ድዩ ደኣ ጸጽቡቑ ምምናይ። ወይ ከኣ
ምስ’ታ ኢድካ’ውን ትምኒትካ ክትእክብ
ኣለካ።
=ንስኻ ኣብ’ዛ ዓለም ሰላምን ምዕባለን
ኣብ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለካ ማለት ድዩ?
=ኣብ ገዛኹም ሽሻይ ክበዝሕ ክትምነዪ
ከለኺ’ኳ፡ ነተን ኣቦኺ ወፊሩ ዘምጽአን
ክባረኻ ጥራይ ኣይኰንክን ክትጽልዪ
ዘለኪ። ንስኺ ከኣ ገለ ነገር ሒዝኪ
ክትኣትዊ ኣለኪ። ኩሎም ጐረባብትኹም
ከምኡ እንተጌሮም ከኣ፡ ገዛውትኹም
ሽሻይ ብሽሻይ ትኸውን ማለት’ዩ። ሃገር
ከኣ ገዛውቲ ተደመሮ ገዛውቲ’ያ። ዓለም

ድማ ሃገር ዝተደመሮ ሃገር። ስለ’ዚ፡
ብተዘዋዋሪ ዓለም ሽሻያ ንኽበዝሕ ገለ
ነገር ኣበርኪትኪ ኣለኺ ማለት’ዩ።
=እቶም
ጐረባብትና
ከምኡ
እንተዘይገበሩኸ?
=ንስኺ እታ ክትገብርያ ትኽእሊ
ጥራይ ግበሪ። ካልኦት ኣይስዕቡንን እዮም
እንተኢልኪ ግን፡ ንሳቶም’ውን ካልኦት
ኣይስዕቡንንእዮምኢሎም’ዮምስቕክብሉ።
ንስኺ ብዛዕባ ሓላፍነትኪ ምልዓል’ምበር፡
ብዛዕባ ካልኦት ኣይምልከተክን’ዩ። ብዛዕባ
ካልኦት እንተሓሲብኪ፡ ንሳቶም ከኣ
ብዛዕባ ናትኪ እናሓሰቡ፡ ተለኻኺምካ
በጥ ምባል’ያ። ብዛዕባ’ዚ ኣርእስቲዶ ሓደ
ዛንታዶ ክነግረኪ?
=ንዘረባ ዘረባ ኣምጽኦ ጌርካ’ንዲኻ
እናሃውተትካ’ሞ። ኪድ ቀጽል ሕራይ።
=ኣብ ሓንቲ ከተማ፡ ንጉስ ኩሉ
ተቐማጢ ሓሓደ ጀሪካን ጸባ ኣምጺኡ፡
ኣብ’ታ ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ’ቲ ንጉስ
ዝነበረት ባስካ ገልቢጥዎ ክሓድር
ይእዝዝ። ንጉስ ንጕሆ ተንሲኡ እንተርኣየ፡
ጥብ ትብል ጸባ ዘይብሉ ማይ መሊኣ
ጸንሓቶ። እቶም ተቐማጦ ናይ’ታ ከተማ
ስለምንታይ ከምኡ ከምዝገበሩ ጋን ኮኖ።
ኣድማ ሓሲቦሞ ከይኰኑ ከኣ ሰግአ። ደሓር
ግን ሓንቲ ድቃስ ወሲድዋ ዝተባህለቶ
ከይገበረት ዝሓደረት ሰበይቲ፡ ኣርፊዳ
ጀሪካና ሒዛ ክትመጽእ ይርእያ’ሞ፡ ከፊቱ
ንትሕዝቶ ጀሪካና ይርእዮ። ሽዑ ነዲሩ፡
“ስለምንታይ ደኣ ጸባ ዝተባሃልኪ ማይ
ሒዝኪ መጺእኪ?” ኢሉ ይሓታ። እታ
ሰበይቲ ድማ፡ “ኩሉ ሰብ ጸባ ከምጽእ
እዩ’ሞ፡ ሓንቲ ናተይ ጀሪካን ማይ ለውጢ
ኣይተምጽእን እያ ኢለ” በለቶ። ስለ’ዚ፡
ኩሉ ሰብ’ውን ናቱ ገዲፉ ናይ ካልኦት
ብምሕሳብ’ዩ፡ ከም’ቲ ናይ’ታ ሰበይቲ
ብምሕሳብ ማይ ሒዙ ዝመጽአ።
=ጽብቕቲ ዛንታ ትመስል። ብዝዀነ
ናብ ኣርእስትና ንመለስ። ሓድሽ ዓመት
እንታይ’ዩ ንዓኻ?
=ካብ ኣርእስትና’ኳ ኣይወጻእናን።
አእጃምካ ብቕንዕና እንተፈጺምካ ጥራይ’ዩ
ቅኑዕ ዝዀነልካ ንምባል’የ።
=ተረዲኡኒ’ሎ። ኣይትህደም ግን ካብ’ታ
ሕቶ። መልስ።
=ሓድሽ ዓመት ንዓይ ድርኺት’ዩ።

ዝዀነ ነገር ንኽትገብር፡ ሓደ ዝድርኸካ
ነገር ኣሎ። መዓልቲ መዓልቲ ዓቢ መደብ
ከተውጽእ ተግባራዊ ስለዘይከውን፡ ሓድሽ
ዓመት፡ ሓደ ንድፊ ንምሕንጻጽ ዝድርኸካ
ረቛሒ’ዩ።
=ስለ’ዚ፡ ሓድሽ ነገር ንኽትምነ’ውን
ይድርኸካ’ሎ ማለት’ዩ።
=ምምናይ’ኳ
ኣይተቓወምኩን።
ምጽባይ’የ ዝጸልእ ዘለኹ።
=እንታይ ፍልልይ ኣለዎ?
=እንታይከ
ዘራኽብ
ኣለዎ?
ምትምናይ’ኳ ምጽላይ’ዩ። ምጽባይ ግን፡
ኢድካ ክትሕውሰሉ ኣለካ። ኢድካ
ኣብ ጁባኻ ኣእቲኻ ለውጢ ክመጽእ
እንተተጸበኻ ከመይ ኣቢሉ ይሰልጠካ።
ልዕሊ ዓቕምኻ ንዝዀኑ ነገራት፡ ብልዕሊ
ዓቕምኻ ዝዀነ ሓይሊ ክፍትሑልካ
ግን ትምነ። ግን ከኣ ግድን ድዩ ለውጢ
ዘድሊ?
=እንታይ ሕቶኡ እዩ እዚኸ? ለውጢ
ደኣ’ሞ መን ይጸልኦ?
=ለውጢ ማለት’ኳ፡ ኩሉ ግዜ ዕብየት
ማለት ኣይኰነን። ዘለካ ዓቂብካ ክትጓዓዝ
ምኽኣል እኹል ዝዀነሉ ግዜ’ውን ኣሎ።
ንስለ መለሳ ኢልካ ጥራይ ለውጢ ምምናይ
ለካሚኻ ክኸውን ይኽል’ዩ። እቲ ዝገርም
ግን፡ ብዙሓት ሰባት ለውጢ ዝፈትዉ

ክንሶም፡ እቶም ንባዕሎም ክልወጡ
ዝተብዑ ግን ቁንጣሮ’ዮም። ብዙሕ ሰብ
ካብ ለውጢ ይፈርሕ’ዩ። “ፍቱን ከለኒ፡
እንታይ ገደሰኒ ዘይፈልጦ ዝፍትን” በሃሊ
እዩ። ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት፡ ብሓባር
ኴንካ ሓደ ነገር ንኽትጅምር ወይ
ንኸተቋርጽ ሓቲትካዮ ዕጥይጥይ ዝበለ
ሰብ፡ “ኣብ’ዛ ዓመት እዚኣስ፡ ገለ ለውጢ’ባ
ንርኢ ንኸውን” ይብለካ። እዚ ማና ካብ
ምጽባይ ዘፍሊ የብሉን።
=እንታይ ኢኻ ወደይ ንስኻ ተስፋ
ዝብሃል ዘይትህብ።
=እናሓንሳብ’ውን እኳ ተጓዳኣይ
ተስፋ’ሎ። ኣእዳውካ ጨቢጡ ዝሕዝ

ተስፋ’ሎ። ኣብ ሃንቃሃንቃ ዘንብረካ
ተስፋ’ሎ። ንኸይትወፍር ዝቕይደካ
ተስፋ’ሎ። ግን ከኣ ተስፋ ምግባርሲ
ኣይጽላእን እዩ። ናይ ምጭባጥ
ተኽእሎታት ዘለዎ ተስፋ ክኸውን ኣለዎ
ግን። ብስም ሓድሽ ዓመት፡ ዝሓዝካዮ
ዘይብልካ ኣብ ክንዲ እምባ ዝኸውን ተስፋ
እንተተዀየጥካ ግን ጣቋ የብሉን።
=እሞ ንስኻ ሕጂ ትጽበዮ ለውጢ
የብልካን ማለት ድዩ ኣብ’ዛ ፈሊምናያ
ዘለና ዓመት?
=ኣለኒ’ምበር - እኳ ደኣ ብዙሕ። ኣነ
ግን፡ ዝሓንጸጽክዎ ንድፊ፡ ዝሰኣልክዋ
ጽባሕን
ዝተንተንክዎም
ነገራትን
ስለዘለዉኒ’የ ለውጢ ዝጽበ ዘለኹ። ገለ
ሚእታዊቱ ዘረጋገጽክዎ ንድፊ ሒዘ’የ ነቲ
ዝተረፈ ክፋሉ ተስፋ ሒዘ ዝጽበዮ ዘለኹ።
እቲ ዝምነዮ ለውጢ ድማ ኣዳዕዲዐ
እፈልጦ’የ። ብድብድቡ፡ “ገለ ለውጢ
ንርኢ ንኸውን” ኣይብልን እየ። እቲ ከም
ዘለዎ ተዓቂቡ ክኸደለይ ዝደልዮን እቲ
ክልወጠለይ ዝደልዮን ፈላልየ እፈልጦ’የ።
ናይ’ቲ ትደልዮ ዘለኻ ነገር ንጹር ስእሊ
ከይሓዝካ፡ “ለውጢ እደሊ’ለኹ” ናይ
ዝበልካ እንታይ ቁምነገር’ዩ ክርከቦ?
=ጽቡቕ ጥራይ ይኹን’ምበር፡ ዝዀነ
ይኹን ሕብሩን ዓይነቱን ደኣ።
=ድልየታትካኣነጺርካእንተዘይፈሊጥካዮ
ግን፡ ዋላ’ቲ ለውጢ ይምጻእ’ውን ከተለልዮ
ኣይትኽእልን ኢኻ።
=ይምጻእ ጥራይ’ምበር፡ ኣለሊኻዮን
ኣየለለኻዮንን እንታይ ትርጉም ኣለዎ?
=ኣለዎ’ምበር - ዓቢ ትርጉም እኳ
ደኣ። ገንዘብ ኣብ ጁባኻ ከለካ፡ ከምዘለካን
ከምዘይብልካን ዘይትፈልጥ እንተዄንካ፡
ዓቢ ፍልልይ’ምበር ኣለዎ። እቶም
ዘይነበሩኻ ጸጋታት፡ ኣብ ከባቢኻ መጺኦም
ከለዉ፡ ምምጽኦምን ዘይምምጽኦምን
ዘይትፈልጥ እንተዄንካ፡ ከመይ ኣቢልካ
ክትጥቀመሎም ትኽእል?
=መጸጸጽ ኣብዚሕካ። ቻው ብሩኽ
ቅነ።

ካብ 5ይ ገጽ ዝቐጸለ

ሕጊ ውርሻ ኣብ . . .
ሰብ ነቲ ናይ ለበዋ ሰነድ ብጉድለቱ ወይ
ብሸለልትነቱ ምስ ዘጥፍኣሉ ነቲ ካብቲ
ለበዋ ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ ግምት
ብመልክዕ ካሕሳ ንምርካብ ኣብ ዘቕርቦ
ክሲ ብዝምልከት ንትሕዝቶ ናይ’ቲ
ለበዋ ዋላ ናይ ሰብ መሰኻኽር ኣቕሪቡ
ከረድእ ሕጊ ይፈቕደሉ ኢዩ።ንኣብነት፡
-ተላባዊ ውላድ ስለዘይገደፈ ነቲ እንኮ
ሓዉ መኪንኡ ብለበዋ ገዲፍሉ ሞይቱ
ንበል።ሓብቲ ተላባዊ በዚ ተላባዊ ዝገደፎ
ለበዋ ሕጉስቲ ስለ ዘይነበረት ነታ ተላባዊ
ዝገደፋ ናይ ለበዋ ሰነድ ኮነ ኢላ ቀዲዳ
ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ትገብራ።ኣብ ከምዚ
ኩነታት ሓው ተላባዊ ንህላውነት ናይ’ቲ
ዝተገደፈሉ ለበዋ ከረድእ ዝኽእለሉ ሰነድ
ስለዘየሎ ሓዉ ክላቦ ከሎ ዝነበሩ መሰኻኽር
ብምቕራብ ወራሲ ናይዛ መኪና ተባሂሉ
ክረጋገጸሉ ክሓትት ሕጊ ኣየፍቅደሉን
ኢዩ።ይኹን እምበር ተላባዊ ነዛ መኪና
ንዕኡ ከምዝተላበወሉ ነቶም ክታሞም
ዘንበሩ ናይ ሰብ መሰኻኽር ብምቕራብ እዛ
መኪና ብለበዋ ከምዝተገደፈትሉን ሓብቱ
ድማ ኮነ ኢላ ነቲ ለበዋ ከምዝቐደደቶን
ብምርዳእ ግምት ናይ’ታ መኪና ብገንዘብ
ክትከፍሎ ክውሰነሉ ክሓትት ሕጊ
የፍቅደሉ ኢዩ።
ኣብ ናይ ቃል ለበዋ ብዝምልከት ግን፡

ተላባዊ ለበዋኡ ብቓሉ ንክልተ ሰባት
ዝነግረሉ ዓይነት ለበዋ ስለዝኾነ ክላቦ
ከሎ ዝሰምዑን ዝነበሩን ሰባት ብምቕራብ
ከረድእ ይኽእል ኢዩ።
ምስራዝ ለበዋ
ተላባዊ ኣብ ዝኾነ እዋን ለበዋኡ ክስርዞ
ስልጣን ኣለዎ።ከም’ቲ ለበዋ ብውልቂ
ዝፍጸም ተግባር ኢዩ ዝበልናዮ፡ ክስረዝ
እንተኾይኑ’ውን ተላባዊ ጥራይ ኢዩ
ክስርዞ ዝኽእል።
ግሉጽ ለበዋ በቲ ንክዳሎ ሕጊ ዝሓቶ
ቅጥዒ ክስረዝ ይኽእል ኢዩ።
ተላባዊ ብዙሓት ለበዋታት ምስ
ዝገድፍ’ሞ ገለ ካብቲ ቀዲሙ ዝገበሮ
ለበዋ ምስ ድሒሩ ዝተገበረ ለበዋ ዝጻረርን
ብሓባር ክፍጸም ዘይክእልን ኮይኑ ምስ
ዝርከብ ነቲ ቀዳማይ ለበዋኡ ብግሉጽ ከም
ዝሰረዞ ኢዩ ዝሕሰብ።ኣብ ሲቪላዊ ሕጊ
ዳሕረዋይ ለበዋ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ለበዋ
ጸብለልታ ኣለዎ።
ተላባዊ ለበዋኡ ምስ ዝቐዶ፡ ዘዕንዎ፡
ወይ ነቲ ኣብ ለበዋ ተጠቒሱ ዘሎ ንብረት
ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ምስ ዝሸጦ ዋላ
ድሒሩ እቲ ዝሸጦ ንብረት ናብኡ ይመለስ
ነቲ ለበዋ ከም ዝሰረዞ ኢዩ ዝሕሰብ።
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣብ ሲቪላዊ ሕጊ፡ ሰለስተ ዓይነታት
ለበዋ ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ፡. ግሉጽ ለበዋ
. ናይ ጽሑፍ ለበዋ
. ናይ ቃል ለበዋ ኢዮም።
ግሉጽ ለበዋን ናይ ጽሑፍ ለበዋን
ብጽሑፍ ዝግበሩ ዓይነታት ለበዋ ስለዝኾኑ
ንህላዊኦም ብዝምልከት ክምዝገቡ ይግባእ።
ረጂስትራር ኣብያተ ፍርዲ ከምኡ’ውን ሰብ
መዚ ከባብያዊ ምምሕዳራት (ረጅስትራር
ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ዘይርከብሉ ከባቢታት
ማለት ኢዩ) ለበዋታት ናይ ምምዝጋብ
ሕጋዊ ግዴታ ኣለዎም።
1. ግሉጽ ለበዋ
ግሉጽ ለበዋ ሕጋዊ ተቐባልነት ክህልዎ
እንተኾይኑ ነዚኦም ዝስዕቡ ቅጥዒታት
ከማልእ ይግበኦ፡1) ግሉጽ ለበዋ ብተላባዊ ባዕሉ ወይ
ተላባዊ እንዳተዛረበ ብካልእ ሰብ ክጸሓፍ
ይግባእ።
2) እቲ ለበዋ ምስ ተጻሕፈ፣ ብሓደ
ወግዓዊ ዕማም ስርሑ ኣብ ምፍጻም
ብዝርከብ ረጂስትራር ቤት ፍርዲ ኣብ
ቅድሚ ክልተ መሰኻኽር ንተላባዊ ክንበበሉ
ይግባእ። ተላባዊ ጸገም ምስማዕ ዘለዎ ምስ
ዝኸውን ድማ ንገዛእ ለበዋኡ ባዕሉ ኣብ
ቅድሚ እቶም ክልተ መሰካኽርን ኣብ
ቅድሚ ረጂስትራርን ከንብቦ ይኽእል።
3) ኣብ ተራ ቁ.1-2 ሰፊሮም ዘለዉ
ቅጥዒታት ምስ ተማልኡ ተላባዊ፡ክልተ
መሰኻኽር፡ከምኡ’ውን
ረጂስትራር
ክታሞም ከስፍርሉ ይግባእ።
4) ግሉጽ ለበዋ ነዞም ካብ ቁ.1-3 ዝሰፈሩ
ቅጥዒታት ከምዝተፈጸሙ ብግልጺ
ክጠቅስን ዕለት ድማ ክግበረሉ ይግባእ።
5) ግሉጽ ለበዋ፡ኣብ መዝገብ ቤት
ፍርዲ ወይ ኣብ መዝገብ ከባብያዊ በዓል
መዚ ክዕቀብ ይግባእ።
እቶም ኣብ ግሉጽ ለበዋ ክታሞም ዘንብሩ
መሰኻኽር’ውን ከማልእዎ ዝግባእ ብቕዓት
ኣሎ።እዞም መሰኻኽር ሕጋዊ ብቕዓት
ክህልዎም፡ከንብቡ፡ ወይ ዝተነበ ክሰምዑ
ከምኡ’ውን እቲ ለበዋ ንዝተዳለወሉ ቋንቋ
ዝርድኡ ክኾኑ ኣሎዎም።
2. ናይ ጽሑፍ ለበዋ
ናይ ጽሑፍ ለበዋ ማለት ተላባዊ ምሉእ
ብምሉእ ብኢዱ ወይ ብናይ ጽሕፈት
መኪና ዝጽሕፎ ለበዋ ኢዩ።ነብሲ ወከፍ
ቆጽሊ ወረቐት ናይቲ ለበዋ ዕለት ክህልዎን
ብተላባዊ ክኽተምን ኣለዎ።ተላባዊ ነቲ
ለበዋ ምሉእ ብምሉእ ብኢዱ ዝጸሓፎ ምስ
ዝኸውን እቲ ለበዋ ብተላባዊ ዝተጻሕፈ
ምዃኑ ንምልላዩ ዘሸግር ኣይኮነን።ተላባዊ
ለበዋኡ ብመኪና ዝጻሕፎ ምስ ዝኸውን
ግን ነቲ ብመኪና ተጻሒፉ ዘሎ ጽሑፍ
ኣብ ነብሲ ወከፍ ቆጽሊ ናይቲ ወረቐት
ባዕሉ ብመኪና ከም ዝጸሓፎ ዘረድእ
መግለጺ ናይ ኢድ ጽሕፈቱ ብምስፋር
ክገብረሉ ክኽእል ኣለዎ።ናይ ጽሑፍ
ለበዋ’ውን ኣብ መዝገብ ቤት ፍርዲ ወይ
ኣብ መዝገብ ከባብያዊ በዓል መዚ ክዕቀብ
ይከኣል ኢዩ።
ናይ ጹሑፍ ለበዋ ከማልኦም ካብ ዝግባእ
ቅጥዕታት ንግንዘቦ እንተሎ እዚ ዓይነት
ለበዋ ብሓደ ጽሒፉን ኣንቢቡን ብዝኽእል
ሰብ ጥራይ ከም ዝዳሎ ንርዳእ።
3. ናይ ቃል ለበዋ
ናይ ቃል ለበዋ ክበሃል ከሎ ሓደ ሞቱ
ኣዝዩ ዝተቓረበ ኮይኑ ዝተሰምዖ ሰብ
ናይ መወዳእታ ለበዋኡ ኣብ ቅድሚ
ክልተ መሰኽኽር ዝነግረሉ ዓይነት ለበዋ
ኢዩ።ሲቪላዊ ሕጊ ሓደ ሰብ ብቓሉ ብዛዕባ
ክላበዎ ዝኽእል ደረት ኣንቢሩ ኣሎ።ተላባዊ
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ሕጊ ውርሻ ኣብ ሲቪላዊ ሕጊ
III. ዓይነታት ለበዋን ቅጥዒ ለበዋን
ብቓል ኣብ ዝግበር ለበዋ ኣብ’ዞም ዝስዕቡ
ጉዳያት ክላቦ ይኽእል፡. ንቐብሩ ብዝምልከት መምርሒታት
ይህብ፡ ወይ
. ካብ 5,000.00 ናቕፋ (ሓሙሽተ ሽሕ
ናቕፋ) ዘይዛይድ ዋጋ ንዘለዎም ንብረቱ
ብመልክዕ ህያብ ንወረስቱ ከውርስ
ይኽእል፡ ወይ
. ዓቕሚ ኣዳም ንዘይበጽሑ ደቁ
ኣመልኪቱ ድንጋገታት ሞግዚትነት
ይገብር።
ካብ’ዞም ሕጊ ብንጹር ኣቐሚጥዎም
ዘሎ ጉዳያት ወጻኢ ብቓል ዝግበር ዝኾነ
ካልእ መምርሒ ውርሻ ተፈጻምነት
የብሉን።ተላባዊ ካብ 5,000.00 ናቕፋ
ንላዕሊ ዝግመት ንብረት ብቓሉ ምስ
ዝላቦ እቲ ለበዋ ናብ 5,000.00 ናቕፋ
ኢዩ ዝጎድል።ንኣብነት፡- ሓንቲ ኣደ ኣብ
ኣፈፌት ናይ ሞት ምስ በጽሓ ኣባት
ነብሰንን ካልኦት መሰኻኽርን ኣብ ዘለዉዎ
ነታ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዓራት ተደኒሰን
ከለዋ ዝኣለየተን ንቡር ዘይፈተነት
ሕሳስልደ ጓለን ሓዳር ምስ ገበረት ስልማት
ክኾና ኢለን ብምሕሳብ ኩሉ ናይ እዝነይን
ክሳደይን ኣዋርቐይ ተላብየላ ኣለኹ
ንስኹም መሰኻኽር ድማ ሎሚ ሰማዕቲ
ጽባሕ መስከርቲ ኢኹም ኢለን ብቓለን
ምስ ተላበዋ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት
ብሞት ተፈልየን ንበል።ድሕሪ ሞተን እቲ
ለበዋ ክርክር የልዕል’ሞ ጠቕላላ ግምት
ናይቲ ብናይ ቃል ለበዋ ዝተገደፈ ወርቂ
ብገንዘብ ምስ ተገመተ ከባቢ 120,000.00
ናቕፋ ኮይኑ ይጸንሐ። ኣብ ከምዚ ኩነታት
ሲቪላዊ ሕጊ ብቓል ኣብ ዝግበር ለበዋ
ክሳብ5,000.00 ናቕፋ ዝግመት ንብረት
እንተዘይኮይኑ ከባቢ 120,000.00 ናቕፋ
ዝኣክል ንብረት ናብ ወረስቲ ብቓል
ክመሓላለፍ ስለ ዘየፍቅድ እታ ሕሳስልደ
ጓለን እቲ ብለበዋ ዝተዋሃባ ንብረት ግምቱ
ናብ 5,000.00 ናቕፋ ጎዲሉ ይወሃባ።እቲ
ከባቢ 115,000.00 ናቕፋ ዝግመት
ወርቂ ድማ ናብ ኩሎም ወረስቲ ብማዕረ
ይከፋፈል ማለት ኢዩ።
ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ከምዘሎ፡ናይ ቃል
ለበዋ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝግበር ለበዋ
ኣይኮነን።ተላባዊ ሞቱ ዘይተርፍ ምዃኑ
ምስ ተሰምዖ ዝገብሮ ናይ መወዳእታ
ለበዋ ኮይኑ፡እዚ ስምዒት’ዚ ሕልናዊ ኢዩ።
ተላባዊ እንተ ብእርጋን፡ወይ ብሕማም
ወይ’ውን ብሓደጋ፡ሕጂ’ስ በቃ ምሟተይ
ኣይተርፍን ኢዩ ዝብል ሕልና ክስምዖ
ከሎ ማለት ኢዩ።እዚ ይኹን እምበር
ተላባዊ ናይ ቃል ለበዋ ድሕሪ ምግባሩ
ንነዊሕ እዋን ብሂወቱ ክጸንሕ ይኽእል
ኢዩ።ብቓል ዝተዘርበ ዘረባ ግዜ እንተወሲዱ
ክርሳዕን ትሕዝትኡ ክሸራረፍን ስለ
ዝኽእል ሲቪላዊ ሕጊ ተላባዊ ናይ ቃል
ለበዋ ድሕሪ ምግባሩ ንሰለስተ ወርሒ ወይ
ልዕሊኡ ብሂወት እንተጸኒሑ እቲ ለበዋ
ህላውነቱ ከም ዘብቅዕ ድንጊጉ ኣሎ።ስለዚ
ተላባዊ ናይ ቃል ለበዋኡ ተፈጻምነት
ክረክብ እንተኾይኑ ብቓሉ ድሕሪ
ምልባው ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ከም
ዝሞተ ምስ ዝረጋገጽ ኢዩ።
ንግሉጽ ለበዋን ናይ ጽሑፍ
ለበዋን ዝምልከቱ ተወሰኽቲ
ድንጋገታት
ኣብ ግሉጽ ለበዋን ናይ ጽሑፍ ለበዋን
ምድምሳስ፡ ምስራዝ፡ ቃል ኣብ ልዕሊ ካልእ

ቃል ምጽሓፍ ምስ ዝህልው ነቶም ለበዋታት
ፍሩሳት ኢዮም ዝገብርዎም።ለበዋ ክፈርስ
እንተኾይኑ ግን እቲ ምድምሳስ፡ምስራዝ፡
ቃል ኣብ ልዕሊ ካልእ ቃል ምጽሓፍ
ንድሌት ተላባዊ ዝቐየረ ወይ ዘመሓየሸ
ኮይኑ ምስ ዝርከብ ጥራይ ኢዩ።ንኣብነት፡
-ሓደ ተላባዊ ስም ወዱ ጠቒሱ ገዛይ
ንእከለ ወደይ ተላብየሉ ኣለኹ ዝብል
ትሕዝቶ ዘለዎ ጹሑፍ ኣብ ለበዋኡ
ተጻሒፉ ከብቅዕ፡እዚ ብቢሮ ተደምሲሱ
እቲ ገዛ ንእከሊት ሓብተይ (ስማ ኣስፊሩ)
ዝብል ሓረግ ብላዕሊ ተወሲኽዎ ንበል።እዚ
ብቢሮ ናይ ምድምሳስ ተግባር ነቲ ብዛዕባ
ገዛ ዝተገበረ ለበዋ መጀመርያ ናብ ወዱ
ዝብል ዝነበረ ደሓር ናብ ሓብቱ ብምዃን
ምሉእ ብምሉእ ተለዊጡ ስለዘሎ እቲ
ለበዋ ሕጋዊ ተቐባልነት የብሉን።
ምድምሳስ፡ምስራዝ፡ ቃል ኣብ ልዕሊ
ካልእ ቃል ምጽሓፍ ዝሓዙ ክፋላት ናይ
ለበዋ ክንጸሉ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ንሶም
ጥራይ ፍሩሳት ኮይኖም ካልእ ትሕዝቶ
ናይ ለበዋ ግን ጽኑዕ ኢዩ ዝኸውን።ይኹን
እምበር ኣብ ግሉጽ ለበዋ በቶም
መሰኻኽር ብዝተኸተመ ሰነድ ተቐባልነት
ምስ ዝረክብ፡ ኣብ ናይ ጽሑፍ ለበዋ ድማ
ተላባዊ ብፍቓዱ ዝገበሮ ምዃኑ ዘረድእ
ክታሙ ምስ ዘንብረሉ እቲ ለበዋ ፍሩስ
ኣይከውንን ኢዩ።
ንመወሰኽታታት ብዝምልከት ድማ
ኣብ ግሉጽ ለበዋ ተወሰኽቲ ጽሑፋት
ወይ ሓረጋት ኣብ ወሰናስን ናይቲ ለበዋ
ወይ ኣብ መንጎ መስመራት ዝኣተወ
ጽሑፍ ምስ ዝህሉ ወይ ድሕሪ ክታም
መሰኻኽር ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ድሌት
ተላባዊ ዝቐየረ መወሰኽታ ምዃኑ
እንተተፈሊጡ ተፈጻምነት ኣይረክብን
ኢዩ።ኣብ ናይ ጽሑፍ ለበዋ ግን ተወሰኽቲ
ጽሑፋት ወይ ኣብ መንጎ መስመራት
ካልእ ተወሳኺ ጽሑፋት ምህላው ነቲ
ለበዋ ፍሩስ ኣይገብሮን ኢዩ።ምኽንያቱ
ናይ ጽሑፍ ለበዋ ባዕሉ ተላባዊ ንበይኑ
ዝጽሕፎ ሰነድ ስለዝኾነ ኣብ ዝደለዮ እዋን
ድማ መወሰኽታታት ከስፍረሉ ተኽእሎ
ስለ ዘሎ ተወሰኽቲ ሓረጋት እንተኣስፈረ
ነቲ ለበዋ ፍሩስ ኣይገብሮን ኢዩ።
ናይ ጽሑፍ ለበዋ፡ካብ ዝተገበረሉ ኣብ
ውሽጢ ሸውዓተ ዓመት ኣብ መዝገብ
ቤት ፍርዲ እንተዘይተዓቂቡ ህላውነቱ
የብቅዕ፡ ውዱቕ ድማ ይኸውን።
ምንቃል ካብ ውርሻ
ክብ ኢሉ ከም ዝተገለጸ፡መዋቲ ዘጥረዮ
ንብረት ብዘይ ለበዋ ወይ ብለበዋ ናብ
ወረስቱ ይመሓላለፍ።መዋቲ ንብረቱ
ብለበዋ ናብ ወረስቱ ከሰጋግር ምስ
ዝመርጽ ንቅጥዒታት ናይ ሓደ ካብ’ዞም
ዝጠቐስናዮም ለበዋታት ተኸቲሉ ለበዋኡ
ከዳሉ መሰል’ኳ እንተለዎ፡ብለበዋ ንብረትካ
ናብ ወረስትኻ ብፍላይ ናብ ደቕካ ናይ
ምትሕልላፍ መሰል ከም ደስ ዝበለካ ንገለ
ደቅኻ ንብረትካ ተውርሰሉ ንገሊኦም
ድማ ካብ ውርሻ ክትንጽለሉ መሰል ዝህብ
ኣይኮነን።ኣብ ሲቪላዊ ሕጊ ናይ ተላባዊ
ናጽነት ፍጹም ዘይኮነስ ደረታት ኣለዎ።
ተላባዊ ዋላ’ኳ ንናይ ሕጊ ወረስቱ ካብ
ውርሻ ክነቕሎም ሕጊ ዘፍቅደሉ እንተኾነ
ንደቁ፡ንደቂ ደቁ፡ወይ ንካልኦት ንታሕቲ
ዝቑጸሩ ውሉዳቱ ካብ ውርሻ ክነቕሎም
ኣብ ዝውስነሉ ኩነታት ግን ነቲ ምንቃል
ምኽኑይ ዝገብሮ ብቑዕ ምኽንያት ክህልዎ

ይግባእ።ተላባዊ ነዞም ዝተጠቐሱ ሰባት
ኣስማቶም ጠቒሱ ምኽንያት መንቀሊኦም
ገሊጹ ከስፍር ሕጊ የገድዶ ኢዩ።ቤት ፍርዲ
ድማ ነቲ ብተላባዊ ዝተገለጸ ምኽንያት
ከምዘለዎ ከም ሓቂ ወሲዱ ብቑዕ ድዩ
ኣይኮነን ኢዩ ዝምርምር።እዚ ዝኾነሉ
ምኽንያት ለበዋን ትሕዝቱኡን ድሕሪ
ሞት ተላባዊ ተግባራዊ ስለዝኸውን፡ተላባዊ
ድማ ድሮ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ
ስለዘሎ እቲ ዘስፈሮ ምኽንያት ሓቂ ድዩ
ኣይኮነን መርትዖ ኣቕርበሉ ክትብሎ ወይ
ንሓቅነት ናይ’ቲ ለበዋ ዝጻረር መርትዖ ምስ
ዝቐርብ ንዑኡ ንኸፍርስ ዕድል ክትህብ
ዝከኣል ኣይኮነን።ብተወሳኺ ዝበዝሐ ሰብ
ለበዋ ዝገብረሉ ኩነታት እንተ ብዕድመ
ምድፋእ ድዩ ዋላ ብጥዕና ምስኣን ብሂወት
ዝጸንሓሉ ግዜ ነዊሕ ከም ዘይኮነ ምስ
ፈለጠ ዝገብሮ ሕጋዊ ተግባር ስለ ዝኾነ
ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ተላባዊ ሓሶት
ገዲፉ ክሓልፍ ኣይመርጽን ኢዩ ተባሂሉ
ስለ ዝግመት እቲ ኣብ ለበዋ ዘስፈሮ
ምኽንያት ከም ሓቂ ኢዩ ዝውስድ።
ብቑዓት
ምኽንያታት
ዝበሃሉ
ከመይ ዝኣመሰሉ ኢዮም?ዘይብቑዓት
ምኽንያት’ከ ኣለው’ዶ? ዝብሉ ሕቶታት
ይለዓሉ ኢዮም።ሲቪላዊ ሕጊ ብቑዓትን
ዘይብቑዓትን ኢሉ ዘስፈሮ ዝርዝር ናይ
ምኽንያታት የሎን።ብተላባዊ ዝተጠቐሰ
ምኽንያት ብቑዕ ድዩ ኣይኮነን ምውሳን
ናይ ኣብያተ ፍርዲ ስራሕ ኢዩ።ቤት
ፍርዲ ብተላባዊ ዝሰፈረ ምኽንያት ብቑዕ
ኣይኮነን እንተኢሉ ነቲ ለበዋ ከፍርሶ
ስልጣን ኣለዎ።ኣብ’ዚ ክንርድኦ ዘለና
ንውርሻ ዘይብቑዕ ምዃንን ካብ ውርሻ
ምንቃልን ፍልልያት ኣለዎም።ንውርሻ
ብቑዕ ምዃን ማለት ወራሲ ንምዃን
ዘድሊ ረቛሒ ወይ ብቕዓት ኮይኑ ሕጊ
ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮም ዝርዝር
ገበናት ዝፈጸመ ሰብ ኣብ ውርሻ (ብዘይ
ለበዋን ብለበዋን) ንከይሳተፍ ይእግዶ።ካብ
ውርሻ ምንቃል ክበሃል ከሎ ግን ተላባዊ
ኣብ ለበዋኡ ዝኾነ ብቑዕ ኢዩ ክበሃል
ዝኽእል ምኽንያት ጠቒሱ ንደቁ ወይ
ንታሕቲ ዝቑጸሩ ውሉዳቱ ካብ ውርሻ
ዝኣልየሉ ኣገባብ ኢዩ።
ተላባዊ ውሉዳት ምስ ዝህልዉዎ
ጥራይ ኢዩ ብንጹር ምኽንያት ገሊጹ
ካብ ውርሻ ክነቕሎም ዝግደድ።ውሉዳት
እንተዘይብሉ ንካልኦት ኣዝማዱ ኣብኡ
እንከሎ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ምስፋር
ከየድለዮ ክነቕሎም ሕጊ ይፈቕደሉ
ኢዩ።ሲቪላዊ ሕጊ ንታሕቲ ዝቑጸሩ
ውሉዳት ዘይብሉ ተላባዊ ንብረቱ ንሓደ
ወይ ካብኡ ንዝበዝሑምስ ዝላበወሎም ብ
2ይ፡ 3ይ፡ 4ይ ደረጃ ዘለዉ ናይ ሕጊ
ወረስቱ ካብቲ ውርሻ ከም ዝነቐሎም
ኢዩ ዝሕሰብ።ንኣብነት፡-ሓደ ኣቦ፡ውላድ
ከምኡ’ውን ሓዳር የብሎምን፣ ወለዶም
ድማ ቀዲሞም ኢዮም ሞይቶም፣
ክልተ ኣሕዋቶም ግን ብሂወት ኣለዉ
ንበል።እዞም ኣቦ ኩሉ ንብረቶም ነቲ
ዝፈትውዎ ዓርኮም ተላብዮምሉ ምስ
ዝሓልፉ እቶም ክልተ ኣሕዋቶም መዋቲ
ብዘይ ዋላሓንቲ ምኽንያት ኢዩ ነቒሉና
ክብሉ ሕጊ ኣይፈቕደሎምን ኢዩ።
ተላባዊ ንደቁ ወይ ንታሕቲ ንዝቑጸሩ
ውሉዳቱ ካብ ውርሻ ነቒልዎም ክበሃል
እንተኾይኑ ፍጹም ካብ ንብረቱ ዋላ ሓንቲ
ከይረኸቡ ክተርፉ ከለዉ ጥራይ ድዩ

ዋላ’ስ ንሕጋውያን ወረስቱ ስማዊ ዝኾነ
ንብረት ሂቡ ነቲ ዝበዝሐ ንብረቱ ንካልኦት
ክላበወሎም ከሎ’ውን ከም ዝነቐሎም ኢዩ
ዝረአ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ ሕቶ ኢዩ።ኣብ
ሲቪላዊ ሕጊ፡ተላባዊ ንደቁ ወይ ንታሕቲ
ዝቑጸሩ ውሉዳቱ ንኣበርክቶኦም ወይ
ንካልኦት ምኽንያታት መሰረት ብምግባር
ንብጽሒቶም ክፈላልዮ ዝኽእል’ኳ
እንተኾነ ንሓደካብ ውሉዳቱ ብዘይ ለበዋ
ክረኽቦ ካብ ዝነበሮ ብጽሒት ውርሻ ትሕቲ
ፍርቂ ጥራይ ከምዝረክብ ምስ ዝገብሮ
ከምኡ መግበሪኡ ብቑዕ ምክንያት ከስፍር
ኣለዎ።ተላባዊ ብዘይ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት
ንገለ ካብ ደቁ ካብቲ ብዘይ ለበዋ ክረኽብዎ
ካብ ዝኽእሉ ዝነበሩ ብጽሒቶም ትሕቲ
ፍርቂ እንተተላብይሎም ከም ዝነቐሎም
ኢዩ ዝሕሰብ።ንኣብነት፡-ሓንቲ ተላባዊት
5 ሚልዮን ኣቢሉ ንዝግመት ዘይንቀሳቐስ
ንብረተን ካብቶም 4 ደቀን ነቶም 3
ክላበዋሎም ከለዋ ነቲ 4ይ ወደን ግን ጥረ
ገንዘብ 10,000.00 ናቕፋ ተላብየናሉ
ብሞት ተፈልየን ንበል።ተላባዊት ነዚ
4ይ ወደን ስለምንታይ ካብቶም ኣሕዋቱ
ፈልየን 10,000.00 ናቕፋ ተላብየናሉ
ዘስፈርኦ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የለን።ኣብ
ከምዚ ኩነታት ተላባዊት ለበዋ ከይገደፋ
እንተዝሞታ ነይረን እዚ 4ይ ወደን
ሓደ ርብዒ ግምት ናይ’ቲ ገዛ ምረኸበ
ኔሩ።ሲቪላዊ ሕጊ ድማ ተላባዊ ንደቁ
ካብቲ ብዘይለበዋ ዝረኽብዎ ብጽሒት
ትሕቲ ፍርቂ ምስ ዝላቦ ከምኡ መግበሪኡ
ምኽንያት ክገልጽ ስለዘገድዶ እዘን ኣደ
ድማ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ንወደን
10,000.00 ናቕፋ ጥራይ ስለዝተላበዋ
ለበዋአን ሕጋዊ ተቐባልነት የብሉን።
ተላባዊ ውሉዳት ምስ ዝህልዉዎን
ኣብ ለበዋኡ ብንጹር ከም ዝነቐሎም
ከይገለጸ ኩሉ ንብረቱ ንሓደ ወይ ካብ
ሓደ ንላዕሊ ሰባት ምስ ዝላበወሎም
እቶም ብለበዋ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሰባት
ምስ ውሉዳት ተላባዊ ሓቢሮም ብማዕረ
ኢዮም ዝማቐሉ።ንኣብነት፡-ተላባዊ ኣርባዕተ
ውሉዳት ኣለዉዎ ንበል።ተላባዊ ኩሉ
ንብረቱ ኣብ ሃገረ ስዑዲ ዓረብ ንዝነብር
ሓዉ ተላብይሉ።ተላባዊ ነቶም ኣርባዕተ ደቁ
ስለምንታይ ካብ ውርሲ ነቒልዎም ዝገልጽ
ምኽንያት መንቀሊ ኣይጠቀሰን።ኣብ
ከምዚ ኩነታት እዚ ለበዋ ንሕጋውነቱ
ብዝምልከት ክርክር ምስ ዘልዕል፡ሲቪላዊ
ሕጊ እቲ ብለበዋ ተጠቃሚ ዝኾነ ሰብ
ምስ’ቶም ውሉዳት ተላባዊ ሓቢሩ ብማዕረ
ይምቀል ስለ ዝብል፡ ንብረት መዋቲ፡ሓውን
(ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝነብር) ኣርባዕተ ደቁን
ብማዕረ ኣብ ሓሙሽቲኦም ይማቐልዎ
ማለት ኢዩ።
መርትዖ ለበዋ
ኣብ ሲቪላዊ ሕጊ፡ ብለበዋ ተጠቃሚ
ኢየ ዝብል ወገን ንህላወን ትሕዝቶን
ናይቲ ለበዋ ከረድእ ኣለዎ።
ግሉጽ ለበዋን ናይ ጽሑፍ ለበዋን ነቲ
ቀንዲ ናይ ለበዋ ጽሑፍ ብምቕራብ ወይ
በቲ ኣብ ኣርካይቭ ንክቕመጥ ነቲ ለበዋ
ዓቂቡ ብዝጸንሐ ረጂስትራር ቅኑዕ ምዃኑ
ዝተመስከረሉ ቅዳሕ ብምቕራብ ኢዩ
ዝረጋገጽ።ንተግባራውነት ናይ’ዞም ክልተ
ዓይነት ለበዋታት ካብዚ ወጻኢ ዝቐርብ
መርትዖ ተቐባልነት የብሉን።ንኣብነት፡
-ንግሉጽን ናይ ጽሑፍ ለበዋን ብናይ ሰብ
መሰኻኽር ምርዳእ ሕጋዊ ኣይኮነን።
ይኹን እምበር፡ኣብ ግሉጽ ወይ ናይ
ጽሑፍ ለበዋ ተጠቃሚ ንዝኾነ ሰብ፡ካልእ
ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጸገም ስርዓት ምሕቃቕ መግቢ ዝኣልዩ ኣሕምልቲን ፍረታትን

ሱሌማን ኣሕመድ

ብቐሊሉ ንኽትዝክር ድቃስ ፍቶ
ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና እንረኽቦም
ግን ከኣ ቅድሚኡ ዘይንፈልጦም ዝነበርና
ሰባት ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም።
እንተኾነ፡ ንድሕሪት ተመሊስና ክንዝክሮም
ኣብ እንፍትነሉ እዋን ብዙሕ ንሽገር። ኣብ
ኣመሪካ ዝርከቡ ተመራመርቲ፡ ንሓያሎ
ዓመታት ዝቐጸለ መጽናዕቲ ብምክያድ፡
ነዚ ሽግር’ዚ ዘቃልለልና ምኽሪ ጆባእ
ይብሉና ኣለዉ።
ውጽኢት
መጽናዕቲ
ናይቶም

ተመራመርቲ ከም ዘነጽሮ፡ ናይ ምዝካር
ዓቕምና ክዓቢ እንተኾይኑ ድቃስ
ክንፈቱ ኣለና። “ኣብ እዋን ቀትሪ
ንዝተወሰነ ሰዓታት ምድቃስ፡ ንናይ
ምዝካር ዓቕምና የዕብዮ ኢዩ” ይብሉ
እቶም ተመራመርቲ።
እቶም ተመራመርቲ ነቲ መጽናዕቲ
ኣብ ክልተ ጉጅለ ብምኽፋል ኢዮም
ኣካይደምዎ። ኣባላት እተን ክልተ
ጉጅለታት ዝተወሰነ ቃላት ዝሰፈሮ
ሓደ ዓይነት ጽሑፍ ከጽንዑ ዕድል
ተዋህቦም። ብድሕሪኡ ነታ ሓንቲ
ጉጅለ ካብ ናይታ ካልአይቲ ዝበዝሐ
ሰዓታት ከም እትድቅስ ገበርዋ። እታ
ዝበዝሐ ሰዓታት ዝደቀሰት ጉጅለ
ድማ ዝያዳ’ታ ካልአይቲ ጉጅለ፡
ካብ’ቲ ኣቐዲማ ዘጽነዓቶ ቃላት
ዝበዝሐ ክትዝክር ክኢላ።
ምንጪ፡ Time

መግቢ ኣብ ከስዐኻ ምስ ኣተወ ብቐሊሉ
ክሓቕቕ ብዘይምኻኣሉ፡ ብተደጋጋሚ
ዕግርግርን ተምላስን ዝኣመሰሉ ስምዒታት
ይገብረልካ ዶ? ኣብ ከተማ ሙምባይ ህንዲ ዝርከቡ ክኢላታት ስነ መግቢ ነዚ
ጸገም’ዚ ንምእላይ ዝሕግዙ ኣብ ቀረባና
ክንረኽቦም እንኽእል ምግብታት ከም
ዘለዉ ኢዮም ዝምዕዱና ዘለዉ። ገለ
ካብኦም፦
ዙኲኒ
ዙኲኒ ልዑል ትሕዝቶ ማይ ካብ
ዘለዎም ኣሕምልቲ ሓደ ኢዩ። ኣብ ከስዐና
ዘሎ መግቢ ንኽቃጠን ስለ ዝሕግዝ ድማ
መግቢ ብቐሊሉ ከም ዝሓቕቕ ይገብር።
ልዑል ጽሕጋዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ’ውን
ንመናድቕ ከስዐና፡ ብፍላይ ድማ ቀጢን
መዓንጣ፡ ንምጽራይ ስለ ዝጠቕመና፡
መግቢ ብዝግባእ ተመጽዩ ናብ ዝተፈላለየ
ክፍሊ ኣካላትና ክኣቱ ይጠቕመና።

ውዑይ ነገር ስለምንታይ ኢዩ ዘንድደና?
ሓደ ነገር ዝውዕየና፡ ሙቐቱ ካብ
ናይ ሰብነትና ሙቐት ዝበርትዐ ምስ
ዝኸውን ኢዩ። ከምዚኦም ዓይነት ኣቕሓ
ምስ እንሕዞም ወይ እንትንክፎም፡
እቲ ካብኦም ዝወጽእ ሙቐት ናብ
ሰብነትና ብምእታው ፍሉይ ስምዒት
ይፈጥረልና። ብተመሳሳሊ ሓደ ነገር
ዝሑል እንብሎ፡ ሙቐቱ ካብ ናይ
ሰብነትና ዝትሕት ምስ ዝኸውን ኢዩ።
ንኸምዚኣቶም ዓይነት ኣቕሓ ምስ
እንትንክፎም ድማ እቲ ካብ ሰብነትና
ዝነቅል ሙቐት ናብኣቶም ይጎዓዝ’ሞ፡
ዝሑል ምዃኑ ብቐሊሉ ነስተብህለሉ።
ስለምንታይ ግና ውዑይ ነገር ምስ
ተንከፍና የቃጽለና’ሞ ሻቡ ንፍንዎ?
ሰብነትና ብዋህዮታት ዝቖመ
ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ ኢዩ።
እቶም ዋህዮታት ድማ ብሞሎኪላት
ዝቖሙ ኢዮም። ኣብ ንቡር ሙቐት
ሰብነት፡ እቶም ሞሎኪላት ናይ
ዋህዮታት ኣብ ንቡር ምንቅስቓስ
ኢዮም ዝርከቡ። ካብ ሰብነትና ንላዕሊ
ሙቐት ዘለዎ ነገር ምስ እንትንክፍ
ግና፡ እቲ ካብቲ ኣቕሓ ዝተጓዕዘ
ሙቐት፡ ነቶም ነቲ ኣቕሓ ዝተንከፉ፡
ኣብ ዝተወሰነ ክፍሊ ሰብነትና ዝርከቡ
ሞሎኪላት ዘይንቡር ምንቅስቓስ ከም
ዘካይዱን ብፍጥነት ከም ዝንቀሳቐሱን
ይገብሮም። እዚ ዘይንቡር ፍጥነት ከኣ፡
ነቶም ዋህዮታት ከም ዝሰባበሩን ከም
ዝጉድኡን ይገብሮም። እዚ ምስብባር
ናይ ዋህዮታት’ዚ ኢዩ’ምበር፡ ነቲ ናይ
ምቅጻል ማለት ምንዳድ ስምዒት
ዝፈጥረልና።
ኣብ ዝተቓጸለ ክፍሊ ሰብነት ዝርከብ
ደም ነቲ ዝተሃስየ ዋህዮ ክጽግን
ቅልጡፍ ዑደት ኢዩ ዘካይድ። በዚ

ድማ ዝተቓጸለ ክፍሊ ሰብነት ቀይሕ
ሕብሪ ክሕዝ ባህርያዊ ዝኸውን።
ምንጭ፦ Encyclopedia of
science

ነብስኻ ፈትሽ =>
ውሉፍ ኣልኮላዊ መስተ ምዃን
ንሓንጎልና ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ክፍሊ
ኣካላትና ብዝለዓለ መልክዑ ኢዩ ዝሃስዮ።
ንሕማም ኣእምሮ፡ ንዘይንቡር ስርዓተ
ህርመት ልቢ፡ ንሕማም ጸላም ከብዲ
ንሕማም መንሽሮን ካልእ ዝተፈላለዩ
ሕማማትን የቃልዓና።
ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና
ዓለም፡ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 208 ሚልዮን
ሰባት ውሉፋት ኣልኮላዊ መስተ ኣለዉ።
ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ካብ 15 ዓመት
ክሳብ 40 ዓመት ዝርከቡ መንእሰያት
ኢዮም። ንስኻ ኸ ከመይ ኢኻ፡ ነብስኻ
ፈትሽ?
1. ብሰንኪ መስተ ካብ ናይ ስራሕ
ሰዓታትካ ተጥፍእ ዶ?
2. መስተ ምስታይካ ንናይ ስድራኻ
ሓጎስ ይጸልዎ ዶ?
3. መስተ ምስታይካ ብኻልኦት
ፈለጥትኻ ዝነበረካ ክብረት ምሉእ
ብምሉእ ይጎድል ዶ?
4. ድሕሪ ምስታይካ ከቢድ ጣዕሳ
ተሰሚዑካ ዶ ይፈልጥ?
5. ብሰንኪ መስተ ከቢድ ቊጠባዊ
ሽግር የጋጥመካ ዶ?
6. ነብሰ-ምትእምማን ንምዕባይ ኢልካ
ትሰቲ ዶ?
7. ምስ ሰተኻ ዕሸላዊ ባህርያት ተርኢ
ዶ?
8. ምስታይካ ብድሕነት ስድራቤትካ

ሰታይ ዲኻ?
ከም ዘይትግደስ ይገብረካ ዶ?
9. መስተ ኣብ እትሰትየሉ እዋን
ውሽጣዊ ባህግታትካ ወይ ድሌታትካ
ክጎድል ይርአ ዶ?
10. መዓልታዊ መስተ ክትሰቲ ትብህግ
ዶ? ሰቲኻ ሓዲርካ ንጽባሒቱ ድማ መስተ
ምስታይ ቃሕ ክብለካ ይርአ ዶ?
11. መስተ ብምስታይካ ናይ ድቃስ
ጸገማት ተርኢ ዶ?
12. መስተ ትሰቲ ካብ ሽግር ወይ
ጭንቀት ንኽትናገፍ ኢልካ ዲኻ?
13. ንበይንኻ ምስታይ ዲኻ
ተዘውትር?
14. ብሰንኪ መስተ ናይ ምዝካር
ክእለትካ ክጎድል ይርአ ዶ?
15. ብሰንኪ መስተ ጥዕናዊ ጸገም
ኣጋጢሙካ ናብ ሓኪም ኬድካ ትፈልጥ
ዶ?
ካብዘን ልዒለን ዝተጠቕሳ ሕቶታት
ብውሕዱ ንሰለስተ ‘እወ’ ዝብል
መልሲ እንተሂብካ፡ ናይ መስተ ግዙእ
ከይትኸውን ጥንቃቐ የድልየካ ከም
ዘሎ ኣስተብህል። ካብ ሰለስተ ንላዕሊ
‘እወ’ ኢልካ እንተመሊስካ ግና ውሉፍ
ኣልኮላዊ መስተ ኴንካ ከም ዘለኻ
ብምስትብሃል፡ ኩነታትካ ከተመሓይሽ
ዝሓሸ መንገዲ ከተናዲ ከም ዘለካ
ኣይትዘንግዕ።
ምንጪ፦ Modern sociology
ሪናድ ካብ ቪያ ጅዳ

ስለዚ፡ እቲ ዝዓበየ ጥዕናዊ ጥቅሚ ናይ
ዙኲኒ ኣብ’ቲ ደጋዊ ክፋል ቆርበቱ
ስለ ዝርከብ፡ ንመግቢ ክነዳልዎ ከለና
ክንፍሕፍሖ ኣይግባእን። ብዙሕ’ውን
ክበስል የብሉን።
ባናና
“ድርቀት ወይ ድማ ክቱር ውጽኣት
ዝሓዞ ሰብ ባናና ክወስድ ኣገዳሲ ኢዩ”
ይብሉ ህንዳውያን ክኢላታት። ባናና
ልዑል ጽሕጋዊ (fiber) ትሕዝቶ ስለ
ዘለዎ፡ መግቢ ብዝግባእ ንክሓቅቕ’ውን
ሓጋዚ ኢዩ።
ምቁር ድንሽ
ምቁር ድንሽ ብፍላይ ድማ ምስቲ
ላዕለዋይ ቅራፉ ምስ እንወስዶ መግቢ
ንምሕቃቕ ልዑል ሓገዝ ኢዩ ዘለዎ።
ምቁር ድንሽ ካርቦሃይድሬድ፡ ጽሕግን
ማንጋነዝን ትሕዝቶ ኣለዎ። ምቁር
ድንሽ ብሰንኪ ምሕቃቕ መግቢ ክፍጠር
ንዝኽል ነድሪ ከስዐ ይከላኸል።
ፓፓዮ
እዚ ትሮፒካዊ ፍሩታ’ዚ ኣብ ስርዓተ
ምሕቓቕ መግቢ ልዑል ጥቕሚ ኢዩ
ዘለዎ። ካብ ፓፓዮ ዝርከብ ንመድሃኒት
ዝዝውተር ፓፔን (papain) ዝተባህለ
ከሚካላዊ ውህደት ኣብ ከስዐ ንዝርከብ
ፕሮቲንን ቅብኣትን ብቐሊሉ ክሰባበር
ይሕግዝ። መግቢ ብዝግባእ ብቀጢን
መዓንጣ ንኽምጾ ድማ ይሕግዝ።
ከስዕኦም ቀጻሊ ጎራዕራዕ ዝብል ድምጺ
ዝፈጥረሎም ሰባት’ውን ፓፓዮ ክበልዑ
ተመራጺ ኢዩ። ፓፓዮ - ጸረ ናይ
ምቅጻል ባህሪ ስለ ዘለዎ ድማ፡ ብሰንኪ
መግቢ ከጋጥም ንዝኽእል ቊጥዐን
ዕግርግርን ይከላኸለልና።
ሜለ
“ሜለ ብብዝሒ ምምጋብ ናብ ዶክተር
ካብ ምኻድ ትድሕን” ዝብል ኣበሃህላ
ኣሎ። ሓቂ ኢዩ ይብሉ ህንዳውያን
ክኢላታት ስነ-መግቢ። ሜለ ብቫይታሚን
‘ሲ’ን ‘ኤ’ን፡ ከምኡ’ውን ብማዕድናት

ብዘይካ’ዚ ኮሚደረ እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ
ማይ ብምዃኑ ኣብከስዐ ዝርከብ መግቢ
ንኽቃጠን ልዑል ተራ ይጻወት።
ካሮቲ
ብልምዲ፡ ካሮቲ ኣብ ኣዒንትናን ናይ
ምርኣይ ዓቕምናን ብዝህቦ ጥቕሚ ጥራሕ
ኢዩ ዝያዳ ዝፍለጥ። ካሮቲ ኣብ ስርዓተ
ምሕቓቕ መግቢ’ውን ልዑል ጥቕሚ
ኢዩ ዘለዎ እንተበልናኩምከ ትግረሙ
ትኾኑ። ልዑል ጽሕጋዊ ትሕዝቶ
ዘለዎ ካሮቲ ጸረ-ምራተ ባህሪ ዘለዎም
ቫይታሚናት ዝሓቖፈ ብምዃኑ’ውን
ንከስዐናን መዓንጣናን ካብ ነድርን
ቊጥዐን ይከላኸለሉ።
ማይ ለሚን
መዓልታዊ ብፍላይ ድማ ቅድሚ
ቀትሪ ማይ ለሚን ምስታይ ብሰንኪ
ምሕቃቕ መግቢ ኣብ ከስዐና ንዝርአ
ቃንዛ ይኣልየልና። ንኣካላትና ጎዳእቲ
ዝኾኑ ንጥረ-ነገራት ብምሕጻብ ድማ
ሸውሃትና ከም ዝኽፈት ይገብር።
መረርቲ ኣሕምልቲ
ብዙሓት ሰባት ከም ጉዕ ዝኣመሰሉ
መረርቲ ኣሕምልቲ ምብላዕ ባህ
ኣይብሎምን ኢዩ። እንተኾነ ከምዚኦም
ዝኣመሰሉ ኣሕምልቲ ኣብ ከስዐ ንዘሎ
መግቢ ንምሕቃቕ ልዑል ግደ ኢዩ
ዘለዎም። ንኣብነት ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዎም
ከም ጉዕ ዝኣመሰሉ መረርቲ ኣሕምልቲ፡
ኣብ ከስዐና መግቢ ንምሕቃቕ ዝሕግዝ
ሃይድሮክሎሪ ኣሲድ ዝተባህለ ውህደት
ከሚካል ንምንዛዕ ይሕግዘና። ብዘይካ’ዚ
ስብሒ ዝበዝሖ መግቢ ኣብ እንወስደሉ
እዋን ክፍጠር ንዝኽእል ምድንጓይ
ምሕቃቕ መግቢ፡ ከስዐና ኣሲድ ብምንዛዕ
ከቃለጥፎ ይኽእል። ሸውሃት ኣብ
ምኽፋት’ውን ልዑል ተራ ይጻወት።
መረርቲ ኣትክልቲ
ናዕናዕ፡ ቆጽሊ ሻሂን ሞሪንጋን ዝኣመሰሉ
ኣትክልቲ፡ ኣብ ምሕቃቕ መግቢ ልዑል
ተራ ኢዮም ዝጻወቱ። ንመዓልቲ ሓንቲ

ፖታሺዩምን ፎስፈረስን ዝሃብተመ
ፍሩታ ኢዩ። ኩሎም እዞም መኣዛዊ
መግብታት ድማ፡ ድርቀት ንኸየጋጥመና
ብምክልኻል ከስዐና ብዝግባእ መግቢ
ንከሕቅቕ ይሕግዞ። ኣብ ሜለ ዝርከብ
ሽኮራዊ ትሕዝቶ (pectin) ንጥዕና
መዓንጣ ዘውሕስ ባክተሪያ ኣብ ምርባሕ
ሓጋዚ ምዃኑ ክኢላታት የመልክቱ።
ኮሚደረ
ኮሚደረ ብፖታስዩምን ማግነዚዩምን
ዝሃብተመ ዓይነት ኣሕምልቲ ኢዩ።
እዚ ድማ ኪንዮ’ቲ መግቢ ንምሕቃቕ
ዝህቦ ጥዕናዊ ጥቕሚ፡ ኣብ ሰብነትና
ሓያሎ ረብሓታት ከም ዘለዎ ይፍለጥ።

ኩባያ ካብ ቆጽሊ ሞሪንጋ ዝተሰርሐ ሻሂ
ምስታይ ኣብ ጥዕና ዘለዎ እወታዊ ጽልዋ
ልዑል ኢዩ። መግቢ ቀልጢፉ ንክሓቅቕ
ድማ ይሕግዘና።
ምንጪ፦ indiatimes.com

ንፍሽኽታ
ወዲ፦ “ወረጃን መስተውዓሊትን
ኢኺ ትመስሊ። እሞ ስለምንታይ
ዘይንምርዖ?” ክብል ሓተታ።
ጓል፦ “ወረጃን መስተውዓሊትን
ስለ ዝኾንኩ።” ክትብል መለስት

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጣዕሳ፡ ከም መሕነኺዶ መምሃሪ

ነጃት ኣድም

በጃኽን ንጽባሕ ኣይተቐምጣ

ኣትን እዚ ግዜ ክንደይ ይጐዪ! ትማል
ትማል ሓዳስ ዓመት መጺኣ ኢልና
ከምዘየብዓልናስ ን 2017 ድሮ ሽድሽተ
መዓልታት ኣልዒልናላ። ግዜ ብግቡእ
እንተደኣ ዘይተጠቒምናሉ ዕዝር ዕዝር እዩ
ዝብል፡ በዚ ድማ እዮም ብዙሓት ሰባት
ህያብ ንምብርካት ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ
ንስራሕ፡ ንለውጢ ይኹን ንምሕጓስ
ንጽባሕ ከነማሓላልፎ ከምዘይግባኣና
ዝመኽሩ። ግዜ እንከለካ ግዜ ኣይትጸበ
ስለዝኾነ።
ዝኾነ ነገር ንምፍጻሙ ይኹን
ንምጅማሩ፡ ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ብሉጽ
ዕድላት
ዝፍጠረልና’ኳ
እንተኾነ፡
መብዛሕትና ግን ዝኾነ ፍሉይ ኣጋጣሚ
ወይ መበገሲ ንደሊ ንኸውን ኢና።
ሓደ ካብቲ ብዝበለጸ እንጥቀመሉ ድማ
ምጅማር ሓድሽ ዓመት እዩ። “ኣብዛ
ዓመት’ዚኣ ከምዝን ከምትን ክገብር’የ…”
እናበልና መደባት ንሕንጽጽ። እሞ
እዛ ሓዳስ ዓመትስ ትኸይድ ኣላ።
ዝሓንጸጽናዮም መደባት ጀሚርናዮምዶ
ንኸውን ወይስ ገና ንግዜ ንጽበ ኣለና?
ግዜና
ንጽባሕ
ምቕማጥ፡
የተዓሻሽወና’ዩ፡ ግዜ ኣለኒ እናበልና ሓንቲ
ከየፍረና ዕድመና ክጽንቀቕ ይኽእል።
እቲ ቀዳማይ ባእታ ኣብ ምዕዋት ዝስራዕ
“ምብጋስ እዩ” ክብሉ እዮም ካብ ታተ
ተበጊሶም ዓበይቲ ሰባት ዝኾኑ ምኩራት
ዝምህሩና። ጉዕዞ ሽሕ ማይልስ ብሓደ
ስጉምቲ ስለ ዝጅምር። ብዝኾነ፡ ሓንቲ
“በጃኽን ንጽባሕ ኣይተቐምጣ፡” ብዝብል
ኣርእስቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት
ዝረኸብኩዋ ጽሕፍቲ ክጸውየክን’የ።
ኣዳም ንሰይቲ ሓዉ ሊንዳ፡ ካብቲ
ተኪዛ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት መንበር
ኣተንሲኡ፡ ብኢዳ ሒዙ ናብ ክፍሉ
ብምምራሕ ንታሕተዋይ ናይ ኣርማድዮ
ተመዛዚ ብምስሓብ በብዓይነቱ ክዳውንቲ
ብምውጻእ፡ “እናሃለኪ ሳክት ክዳውንቲ
ከይመስለኪ። ኣዝዩ ክቡር’ዩ ዋግኡ፡
” እናበለ ኣቐበላ። ኣስዒቡ፡ “በጃኽን
ንጽባሕ ኣይተቐምጣ። እዚ እትርእዮ
ዘለኺ ክቡር ክዳውንቲ ብዓልቲ ቤተይ
‘ንፍሉይ ኣጋጣሚ’ ክኾነኒ እናበለት
ሓንቲ መዓልቲ’ውን ካብዘን ክዳውንቲ
ተኸዲና ኣይትፈልጥን እያ። ኣማውታኣ
ድማ ከምቲ ትፈልጥዮ ሃንደበትን
ብሓደጋን እዩ ነይሩ፡” ድሕሪ ምባል።
ነቲ ተመዛዚ ገም ኣቢሉ ዓጸዎ። ጸኒሑ፡

“ብዝኾነ ንፍሉይ ኣጋጣሚ ኢላ እንድያ
ንዓመታት ዓቂባቶ ጸኒሓ፡ ከም ዝመስለኒ
እቲ ግዜ ሕጂ ዝኣኸለ ይመስለኒ’ሎ’ሞ
ተኸደንዮ ኢኺ፡” በላ። ቀጺሉ፡ “ዝኾነ ነገር
ንፍሉይ ኣጋጣሚ ኢልና ኣይንዓቅብ።
ክሳብ ብህይወት ንነብር ዘለና፡ ነፍሲ ወከፍ
ካልኢት ፍልይቲ መዓልቲ እያ፡” ወሰኸ።
ሊንዳ፡ ብዛዕባ’ቲ ዘማኣ ዝተዛረባ
ጠቓሚን ቁም ነገር ዝመልኦን ዘረባ፡
ምሉእ መዓልቲ እናኣመላለሰት ክትደግሞ
ወዓለት። ካብቲ ብዓልቲ ቤቱ ዘይረኸበቶ
ዓቢ ምህሮ ብዙሕ ከም ዝቐሰመትን
ህይወታ ከም ዝቐየረትን’ያ እተዕልል። ቤላ
ቤለው ዕላላት ኣወጊዳ ብዙሕ ከተንብብ፡
ኣብ ፎቖዶ ኣኼባታትን ዝሮትን ተሕልፎ
ዝነበረት ግዜ ኣጉዲላ፡ ምስ ስድራኣን ደቃን
እተሕልፈሉ ግዜያት ከም ዘብዘሐት ድማ
ትገልጽ። ብሳላ ቃላት ዘማኣ፡ ህይወት
እተስተማቕር’ምበር እትጽወር ተሞኩሮ
ከም ዘይኮነት ጽቡቕ ገይራ’ያ ተማሂራ።
መዓስ እዚ ጥራይ፡ ካብታ ዕለት እቲኣ
ኣትሒዛ ድማ፡ ብዝተኻእላ መጠን ንጽባሕ
ኢላ እትዕቅቦ ነገራት ከይህልዋ ምስ ነብሳ
ቃል ኣተወት። ዘለዋ ክዳውንቲን ጨናታትን
ንፍሉይ ኣጋጣሚ ከይተጸበየት እናተኸድነት፡
ነፍሲ ወከፍ ደቒቕ እናተፈስሀት እትነብር፡
ኣብ ዓመት ሓንሳእ ወይ ኣብ ኣውደኣመት
ጥራይ ዝወጽኡን፡ ኣብ ከረዴንሳ ተዓቂቦም
ዝነብሩ ዝነበሩን ብኬሪታትን ጣሳታትን
እናውጸአት
ከከም
ኣድላይነቶም
ክትጥቀመሎም ከም ዝጀመረት ተውክእ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት፡ ሰባት፡
ነቲ ማንም ሰብ ዘይፈልጦን ዘይግምቶን፡
ኣብ ውሽጦም ኮይኑ ዘሳቕዮም እህህታ
ቃንዛ በይኖም፡ ብዘይ ፍርሕን ስክፍታን
ሓፍ ኢሎም ኣብ ቅድሚ ሰባት ወጺኦም
ዛንታኦም ከካፍሉ፡ ሰሚዕና ወይ ተዓዚብና
ንኸውን ኢና። ዋላ’ኳ ኣብ ውልቃዊ
ህይወቶም ዕንወት፡ ኣብ ጥዕናኦም
ሕማምን ሓደጋን፡ ኣብ ዝምድናኦም
ውድቀትን ፍሽለትን የጋጥሞም፡ ሕንከት
ኣይስመዖምን። ዋላ ካብቶም ሰባት
መፍትሒ ኣይርከቡሉ ድማ፡ ምስ ካልኦት
ብምክፋሎም ጥራይ ሕውይ ይብሉ።
ወልፈኛታት
ስለ
ዝሕስዉን
ብተደጋጋሚ ጌጋታት ስለ ዝፍጽሙን፡
ጣዕሳ፡ እታ ቀንዲ ዕንቅፋት ሕውየት
ኮይና እዮም ዝረኽቡዋ። ጣዕሳ፡ ተበግሶን
መአረምታን እንተደኣ ዘይረኺባ፡ ካብ
ሕሉፍና ንኸይንመሃርን ንቕድሚት
ከይንስጉምን ጥራይ ዘይኮነት፡ ነቲ ክቡር
ግዜናን ኣቓልቦናን ሰሪቓ’ውን እያ ካብ
ሕውየት ትሕርመናን ትኽልክለናን።
ነቲ ቁስሊ ውሽጥና ኣራኺሳ ከኣ፡ ደግሲ
ጌጋታት ትፈጥረልና።
ግን ዋላ ደኣ ኣቐንዛዊ ይኹን’ምበር፡
ጣዕሳ ንባዕሉ፡ ኣብ መስርሕ ሕውየት
ኣገዳሲ ባእታ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ብስነ-ሕክምናዊ ኣዘራርባን ኣሰራርሓን፡
ጣዕሳ ከም ምልክት ቅሩብነት ንለውጢ’ዩ
ዝረአ። ንኣብነት ውሉፋት ዕጸ-ፋርስ፡
ንእንታይነትን ጉድኣትን እቲ መድሃኒት
እንተደኣ ተረዲኦም፡ ምጥዓሶም ባህርያዊ
ግብረ-መልሲ ዘርኢ እዩ። በቲ ጥዑይ
ቅርጺ መልክዑ ድማ፡ ጣዕሳ፡ ነቲ ውሉፍ፡
ንጌጋታት ትማሊ ሕጂ ናብ ቅኑዕ መንገዲ
መሊሳ “ንመጻኢ ቅኑዕ ውሳነ ክወስድ
ምእንቲ፡ እንታይ ክገብር ኣለኒ?” ዝብል
ሕቶ ከልዕል እያ እትቕስቦ። ብዝኾነ
ንጣዕሳታትና ንመስርሕ ሕውየትናን
ተሓድሶናን ብኣሉታ ከይጸለዉ ብኸመይ
ንገጥሞም ዝሕግዙና ነጥብታት’ስከ ንርአ፡ፈለማ ኣብ ትማልን ጽባሕን ብዙሕ
ከይጸቐጥና፡ እቲ ዝደለናዮ ነገር እንፍጽመሉ
እንኮ ግዜ ሎሚን ሕጅን ምዃኑ ንዘክር።
ኣብ ዝኸሰርናዮም ዕድላት ነተኩርን፡ ምስ
ካልኦት ንወዳደርን እንተደኣ ኴንና፡ ጽባሕ
እወታዊ ለውጢ ከነምጽእ ኢልካ ምሕሳብ፡
ከንቱ እዩ ክኸውን። ኣክንዲ ‘ብኻ ከምዚ’ባ
ገይረ ነይረ፡ ከምቲ’ምበር ክህልወኒ ነይርዎ’
እናበልና ኣብ ዙርያ ትማሊና እንሃልል፡
‘ሎሚ እንታይ ኣለና፡ ንህይወትና ዳግማይ
ንምህናጻን ምምዕራጋን እንታይ ዕድላት
ኣለና፡ እንታይከ ክንገብር ንኽእል?’
እናበልና ምስ ውሽጥና ክንላዘብ ዝበለጸ

ጥቕስታት ደቀንስትዮ
- ሓቂ ትዛረቢ እንተደኣኴንኪ፡ ሓንቲ ዛንታ ምዝካር ጥራይ’ዩ ከድልየኪ።
- Sister Lucille
- ክትሓልምዮ እንተደኣ ዘይክኢልኪ፡ ኣይከተተግብርዮን ኢኺ። ምኽንያቱ፡ ካብ
ተሞኲሮይ ሕልምታት ጥራይ እዮም ናብ ጭቡጥ ነገር ዝልወጡ።
- Marilyn King
- ሕሉፍ ዓወታትኪ፡ ንትርኢታት መጻኢኺ ክዓግቱ ይኽእሉ እዮም።
- Joel Barker
- እቲ ዝበለጸ መዐቀኒ ወዲ ሰብ፡ ነቲ ጽቡቕ ፈድዩዎ ዘይፈልጥ ሰላማዊ (ክበኣስን
ክገራጮን ዘይደሊ) ሰብ ብኸመይ ይሕዞ እዩ።
- Abigail Van Buren
- ምናልባት ዓበይቲ ነገራት ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ንኸውን፡ ንኣሽቱ ነገራት ግን
ብፍቕሪ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።
- Mother Teresa

እዩ።
ግና ዋላ’ኳ እቲ
ዕላልን
ልዝብን
ውሽጥና፡
ኣብ
ህሉው
ዘተኮረ
ክኸውን እንተለዎ፡
ናይ ሕሉፍ ወይ
ናይ ትማሊ ማዕጾ
ጠቕላላ
ክዕጾ
ኣለዎ
ማለት
ከምዘይኮነ ንስሕቶ
ኣይመስለንን።
ንሕሉፍ እንዝክር፡
ብጣዕሳ፡ ሕንከትን
ተሰዓርነትን ክንልሎ
ዘይኮነስ፡ መጻኢና
ብኸመይ’ዩ ካብ
ሕሉፍና
ዝፍለ፡
ቅኑዕ መረዳእታ ንምሓዝ እዩ።
ኣብ ዝኾነ ብሕሉፍና እንጠዓሰሉ እዋን፡
ካብ ስምዒታዊን ኣሉታውን ጣዕሳታት
ጥንቅቕ ኢልና፡ ቅኑዕ ግምገማ እዩ
ዘድልየና፡ እዚ’ውን ንድሕሪት ተመሊስና፡
እቲ ህይወት ብልጽቲ ክትኮኖ ናይ ዝነበራ
ተኽእሎታት’ሞ፡ ግን ከኣ፡ ብሓደ ክልተ
ምኽንያታትን ውሳነታትን ዘይምዕዋታ፡
ተመሊስና እንትንትኖ መስርሕ ከም
ማለት እዩ። ቅኑዕ ግምገማ ምግባር፡
ዝህልወና ጣዕሳታት ሚዛኖም ክሕልዉን
ካብ ሕሉፍ ተመኩሮና ድማ ትምህርቲ
ወሲድና
እንመሓየሸሉን
መጻኢ
መደባትና ብጥዑይ ኣገባብ እንሕንጽጸሉን
ኣጋጣሚታት’ዩ ዝፈጥረልና።
ዝኽርታትና፡ ምስ ግዜ ይሃሱ ኣለዉዶ
የለዉን ንገዛእ ርእስና ንሕተት። ብርግጽ
ፍሉይ ነገር ዲና ክንገብር ንኽእል ኔርና
ወይስ ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ዝነበሩ
ሓላፍነታት ኢና ተሰኪምና ክንነብር
ጸኒሕና? ብምስተውዓልን ህድኣትን
ውሽጥና ንፈትሽ፡ ምስ ውሁብ ኩነታትን
ኣጋጣሚታትን ተሳኒና ዕዮና ክንፍጽም
ንጽዕርዶ ኔርናን ኣለናን? ኣዕሚቚና
ንሕሰብ።
ጣዕሳ፡ ብግቡእ እንተደኣ ተረዲእናዮን
ሒዝናዮን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ትምህርቲ እዩ።
ንዝሓለፉ ጌጋታትና ከይንደግም ብሉጽ
መዘኻኸሪ፡ ገለ ገለ ሰባት፡ ንጣዕሳታቶም
ንገዛእ ርእሶም ዝውክልን ዝገልጽን
ዛንታ ይቕይርዎ እዮም። ሓደ ክልተ
ናይ ትማሊ ውሳነታት ተበጊሶም ከኣ፡ ነዛ
ናይ ሎሚ ህይወቶም፡ “ኣነ ቅርሱስ እየ።
ሕማቕ ሰብ እየ። ናይ ገዛእ ርእሰይ ውሳነ
ክወስድ ዘይክእል ኣብዲ እየ፡” እናበሉ
ክጥቅንዋን ከዋርድዋን ይስምዑ። ኣብ
ጉዕዞ ህይወትና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ
ግና፡ ምስ ገዛእ ርእስና ዘለና ሰላም ከነዕብዮ
እዩ ዝግባኣና። እዚ ማለት ከኣ፡ ካብ ሕሉፍ
ክንመሃር ምኽኣልን ንዘየድሊ ባሕጒግካ
ምእላዩን እዩ።
ምናልባት ምስ ጣዕሳ ምንባር ዘፍርሕ
ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ፡
ናብ ዘይንፈልጦ መጻኢ ገጽና ክንስጉምን፡
ሓድሽ ተበግሶ ወሲድና ክነስና
ዘይክንዕወት’ውን ስለ ንኽእል። ኩሎም
ፈላስፋታት ዓለምና ግና፡ ንውድቀት
ክንጠዓሰሉ ዘይኮነስ ንዝመጽእ ዓወት ከም
መንጠሪ ባይታ ወሲድና፡ ክንድሰተሉን
ክንሕጎሰሉን’ዮም ከዘኻኽሩና ጸኒሖምን
ዘለዉን። ከምኡ ምስ እንገብር’ምበኣር፡
መብዛሕትኡ ግዜ፡ ዝዓበዩ ጌጋታትና ናብ
ዝዓበዩ ዕድላትን ዓወታትን የስግሩና።
ጣዕሳ፡ ብዓቢኡ ክንፍጽሞም ዘይነበረና
ብምፍጻምና ወይ ክንፍጽሞም ዝነበረና
ብዘይምፍጻምና ምስ ነብስና እንበኣሰሉ

እዩ። ናብ ሕሉፍ እናኣማዕደና ንመጻኢ
ሓደስቲ ለውጥታት ከነታኣታቱ ከኣ’ዩ
ዝጽውዓና። እዚ ማለት ድማ ነቲ ካብኡ
ዝረኸብናዮ ትምህርትን ተሞኩሮን፡
ካልኦት ከም ዝመሃሩሉ ምግባር ማለት
እዩ። ብተወሳኺ’ውን፡ ንሕውየት ምሉእ
ቆራጽነት ምውሳድ ማለት እዩ። ኣምሳያ
ነብስና ንምምዕባልን ንምምሕያሽን
ብእንገብሮ ወፍሪ ኣቢልና ድማ፡ ንገዛእርእስና፡ እቲ ዝበለጸን ክቡርን ህያብ
ንልግስላ።
ገለ ገለ ሰባት፡ ምጥዓስ፡ ካብ ሓላፍነት
ምስካም ክሕርሞምን ከህድሞምን ይኽእል
እዩ። ነዚኦም፡ ጣዕሳ፡ በቲ ዝፈጸምዎን
ዘጋጠሞምን ነገራት ከምዝሓዘኑ ዘርእይሉን
ኣብ መጻኢ ተመሳሳሊ ጌጋ ካብ ምፍጻም
ዘድሕኖምን’ዩ ዝመስሎም። ኣብ ጣዕሳ
ምውዳቕን ምትኳርን’ምበኣር ንሕሉፍ
ዝጽግን ዘይኮነስ፡ ነቲ ቃንዛ ናብ መጻኢ’ውን
ዘሰጋግር ኣጋጣሚ’ዩ ዝኾኖ።
እንሓንሳእ፡ ዋላ ብዙሕ’ውን እንተጸዓርና፡
ሕሉፍ ዘስዓቦም ስቓያትን ሽግራትን
ከነሕውዮ ዘይንኽእለሉ ግዚያት ኣሎ።
እዚ ድማ፡ ዝኾነ ነገር ካብ ውሽጥና’ምበር
ካብ ግዳም ዝመጸ ከዐውተና ዘይክእል
ምዃኑ፡ ክንርዳእን ክንፈልጥን ይሕግዘና።
ጌጋ መናብርትና እዩ። ዋላ’ኳ ንጌጋታትና
ሓላፍነት ክንስከምን ክንቅበልን ኣገዳሲ
እንተኾነ፡ ንገዛእ ርእስና ኮነ ኣባላት
ስድራቤትና፡ ይቕረ ምባል ምስ እንለምድ፡
ነጻ ሰብ ክንከውን’ዩ ዝድርኸና።
ኣእምሮና፡ ሓበሬታታት ኣኪቡ ናብ
ልምድታት ኣብ ምቕያር ወሓለ እዩ።
ስለዚ ድማ እዩ ንሓደ ስራሕ ንምፍጻም
ግዜ ዝወስድ። ኣብ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ
ፈተነታትን ድሕሪ ብዙሕ ምድግጋምን
ድማ፡ ርኡይ ምዕባለ የርእየና። እዚ ውዱብ
ቅርጺ’ምበኣር፡ ንግዜናን ጉልበትናን
ዓቂቡ መዓልታዊ ንጥፈታትና ሃዲእና
ክንሰርሕ ዝገብር ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብዛዕባ
ገዛእ ርእስና እንህቦ ኣሉታዊ ዘረባታትን
ቃላትን’ውን፡ ናብ መካኒካውን ቅጽበታዊ
መስርሕን ዝልውጥ’ውን እዩ። ንኣብነት
እቲ ካብ ወልፊ ክንገላገል ዘይሕለል
ጻዕሪ ዘካይድ ዘሎን ኣብ ጣዕሳ ተሸሚሙ
ዝርከብን ሰብ፡ እቶም ኣሉታውያን ቃላት
ካብቶም እወታውያን ቃላት ዓብሊሎም
ካብ መልሓሱ ክወርዱ ክረኣዩ ንቡር እዩ።
ምኽንያቱ ኣእምሮኡ ሓንሳብ ንዑኡ ስለ
ዝለመዶ።
እምበኣርከስ ሕሉፍ ሽግራትና፡
ጌጋታትናን ውድቀታትናን መምሃራናን
ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓንሳእ እንተደኣ
ሒዝናዮም፡ ነቲ ኣጋጣሚ ከም መምሃሪ
ብምውሳድ፡ መንነትና እንቐርጸሉን
እንልወጠሉን መንገዲ ጌርና ንውሰዶ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ
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ሳዕቤን ፍትሕ ኣብ ህጻናት

ሓዳር፡ ረዚን ሓላፍነት ዘሰክም
መስርሕ
ህይወት’ዩ።
ሓቀኛ
ትርጉሙ
ንምግላጽ
ድማ
ዝተፈላለዩ መብርሂታት ክውሃቦ
ይስማዕ። ግዳ በበይኑ ኣተረጓጉማ
እውን እንተተዋህቦ - ብዙሓት
ዝሰማምዑሉ ናይ ሓባር ረቛሒ
ኣለውዎ። ገለ ካብኡ፡ ሓዳር ኣብ
ምፍላሙ፡ መጻምድቲ - ቅኑዕ ሓዳር

ኣብ ውሽጦም፡ ሓዘን፡ ባዶነትን ናይ
ስዕረት ስምዒትን ይወሮም። ብሓፈሻ
ዘስግእ ናይ ምንጽርጻር፡ ምቝጣዕን
ገዛእ-ርእስኻ ዘይምቁጽጻርን ባህሪ
ከጥርዩ ይኽእሉ።
እቲ ካልኣይ ድሕሪ ግዜ ዝርአ
ጸገማት ፍትሕ’ዩ። ግድን’ዩ ፍትሕ
ምስ ኣጋጠመ፡ እታ ሓንቲ ዝነበረት
ስድራ-ቤት ኣብ ክልተ ክትግማዕ።

ንምውናን ብግቡእ ከስተውዕሉሎም
ዝድለዩ ባእታታት እዮም። ዓሚቝ
ሓድሕዳዊ ምፍላጥ፡ ምርድዳእ፡
ምጽውዋር፡ ምትሕልላይን ኣብ ናይ
ሓባር መጻኢ ምህላውን እዩ። እዚ
ምስ ዝህሉ፡ ሓጐስን ሰላምን ዝሰፈኖ
ሓዳር ክምራሕ ከም ዝከኣል
ዘጠራጥር ኣይኰነን። መለክዒታትን
ኣረኣእያን ኣብ ሓዳር፡ ኣንጻር እዚ
ዝተገልጸእንተዀይኑ፡ዘይምስምማዕን
ባእስን መዓልታዊ ህይወት ናይ’ታ
ቤት ይኸውን። ከም ውጽኢቱ ድማ
ሓዳር ብፍትሕ ይዛዘም። ፍትሕ ካብ
ካልኦት ኣብ መስርሕ ማሕበራዊ
ህይወት ዘጋጥሙ ሕማቕን ጽቡቕን
- ፍሉይ ዝገብሮ ባህርያት እንተሎ
ከኣ፡ ሃስያኡ ኣብቶም መጻምድቲ
ጥራይ ከይተሓጽረ፡ ነቶም ናብ’ዛ
ዓለም ብዘይ ምርጫኦም ዝመጹ
ቈልዑ (ውላድ) እውን ዘውርዶ
ጉድኣት ከቢድ ምዃኑ እዩ።
ኣብ ሓንቲ ስድራ-ቤት ፍትሕ
ምስ ዘጋጥም፡ ኣብ ሓጺርን ነዊሕን
እዋን፡ ኣብ’ቶም ህጻናት ናይ ባህሪ
ለውጢ ይኽሰት። እቲ ቀዳማይ
ኣብ ሓጺር ግዜ ዝርአ ኰይኑ፡
እቶም ውሉዳት፡ ንጠንቂ ፍትሕን
ዘኸትሎም ጸገማትን ብግቡእ
ክርድእዎ ኣብ ዝኽእሉ ደረጃ
ዕድመ እንተደኣ ኣለዉ፡ ንገዛእ
ነብሶም ከም ገበነኛ እዮም ዝቘጽርዋ፡፡
ወለዶም ንፍትሕ ቅድሚ ምቅላዖም፡
“እጃምና ከነበርክት እንተንኽእል
ነይርናስ. .” ኢሎም ስለ ዝሓስቡ።
በዚ ከኣ ቀልጢፎም ነብሰ-ጽልኣት
የሕድሩ። ኣብ ሓጺር እዋን ምስ
ስድራ-ቤቶም፡
መማህራኖምን
መሓዙቶምን ርኡይ ናይ ባህሪ
ምቅይያር የምጽኡ። ሓራቓት፡
ተበኣስቲ፡ ቁጡዓትን ተጓራፈጥትን
ይዀኑ። ካብ ዝቐርብዎም ሰባት
ይንጸሉን ንዘጋጥሞም ነገር ሳዕቤኑ
ብዘየገድስ ብስምዒት ይሕዝዎን።
ኣብ ኣካዳምያዊ ትምህርትን ካልእ
ንጥፈታትን ዝነበሮም ክእለትን
ምስትውዓልን መሬት ይዘብጥ።

እቶም ቈልዑ ድማ ብፍትሕ ኣብ
ዝተበታተነት ስድራ ስለዝዓብዩ፡
ፍቕርን ሓልዮትን ወለዲ ይጎድሎም።
ኩሎም እኳ እንተዘይተባህለ ገለ
ካብኦም፡ ብግቡእ ዝከታተሎም
ወላዲ ስለዝስእኑ፡ ብዘይስነ-ምግባራዊ
ኣካይዳ ይምርሑ፡ ኣብ ትምህርቶም
ዝነበሮም መንፋዓት ይዝሕትል፡
ኣብ ማእከል ዝነብርሉ ሕብረተ-ሰብ
ብቁጠባዊ ጸገም ቀጻሊ ይሻቐሉን
ይሳቐዩን። ቁጠባዊ ስእነትን እኹል
ቀለም ዘይምጽጋብን ዝመበገሲኡ፡ ኣብ
መጻኢ ህይወቶም ናይ ዝተፈላለየ
ወልፍታት ግዙኣት ብምዃን፡ ኣብ
ንኡስ ዕድመኦም ኣደዳ ዘይተደለየ
ጾታዊ ዝምድናን መርዓን ይዀኑ።
ከምኡ’ውን እቲ ዝምስርትዎ
ሓዳር ብስለት ክልተ መጻምድቲ
ስለዝጎድሎ፡ ንሳቶም’ውን ንፍትሕ
ዝተቓልዑ እዮም። ከም’ቲ ወለዶም
ዘሕለፍዎ መሪር ቃንዛ ፍትሕን
ንዓኣቶም ዝወረዶም ኣደራዕን ድማ
ኣብ ነብሶምን ደቆምን ይድገም።
ስለ’ዚ ፍትሕ ምናልባት ንመጻምዲ፡
ከም ፍታሕ ወይ‘ውን ቅኑዕ ውሳኔ
ይመስሎም ይኸውን፡፡ እንተዀነ፡
ከም’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰን ኣብ
ከባቢና እንዕዘቦን ንውልዶም ረብሓ
ዝበሃል ከም ዘይብሉ፡ እኳ ድኣ
ሳዕቤኑ ከም ዝገድድን ምግንዛብ
የድሊ። ወለዲ ብግዝያዊያን ሽግራት
ተደሪኾም ንፍትሕ ካብ ምጉያይ፡
ዝያዳ ብዛዕባ መጻኢ ደቆም ክሓስቡ
ከም ዝግብኦም ከስተውዕልሉ
ይግባእ።
ሳዕቤናት ፍትሕ ካብ ወለዲ
ንላዕሊ ነቶም ዝተወልዱ ቈልዑ’ዩ
ዝያዳ ዝሃሲ። እቲ ምንታይ ፍትሕ
ነቶም ገና ዘይዓዀኹ ቈልዑ፡
ናብ ዘይፈልጥዎ ድነ ጸልማት
ምድርባይ ሰለዝዀነ። ከም ሳዕቤኑ
ካብ መሳቱኦም ተገሊሎም ኣብ
ጽምዋ ዝነብሩ ስለዝመስሎም፡
ብቐጥታ ብነብሰ-ምትሓት ክሳቐዩ
ይርኣዩ። ኣካላዊ ብቕዓት ናይቲ

ህጻን’ውን ካብ መዛንኡ ትሑት
ይኸውን። ቀጺሉ ዝስዕብ ድማ
ስምዒታዊ ዘይርጉእነት’ዩ። ኣብ
መጻኢ ህይወት ምስ ካልኦት
ሰባት ጽቡቕ ርክብ ከይምስርቱ፡
ከም ሓጹር ኰይኑ ይኽልሎም፡
ጥልመት ከየጋጥሞም’ውን ፍርሒ
ይሓድሮም። ከም ውጽኢቱ
ዓሚቝ ዝምድና ካብ ምምስራት
ይቝጠቡ።
ኣብ
ዘካይድዎ
ዕማማት ከይወድቁ፡ ክቱር ጥርጣረ
ይሓድሮም። ፍትሕ ዝመንቀሊኡ
ሻቕሎትን ፍርሕን ኣብ ውሽጦም
ግዝኣቱ የስፋሕፍሕ፡ ሓራቓትን
ኰረይትን ብምዃን ኣብ ገዛእነብሶም ምሉእነት ኣይስምዖምን።
ካብ ዝተፋትሑ ወለዲ ዝውለዱ
ቈልዑ፡ ኣብ ዝምስርትዎ ሓዳር
ዝህልዎ ጽልዋ እንታይ ይመስል?
ካብ ዝተፋትሑ ስድራ-ቤት
ዝፈረዩ መጻምድቲ፡ ዝያዳ ንፍትሕ
ዝተቓልዑ ምዃኖም ይሕበር።
ንሳቶም ንጣዕሚ ምዉቕ ሓዳር
ስለዝይፈልጥዎ፡ ሽግር ኣብ ዘጓንፎም
እዋን ንፍትሕ ኢዶም ይህቡ። ጠንቂ
ፍትሕ ኣብ ደቆም ከቢድ ሃስያ
ከም ዘለዎ ኣይስቆሮምን። “ከም’ቲ
ኣነ ንበይነይ ንዓለም ዝገጠምክዋ፡
ውሉደይ’ውን ኣይክሓምቕን እዩ”
ብዝብል ጌጋ ክንሱ ቅኑዕ ዝመስሎም
ርድኢት፡ መጻኢ ደቆም የጸልምቱ።
ንዓለም ገጢሞማ እምበር ከም
ዘይሰዓርዋ ኣይርድኦምን። ኣብ’ዚ
ነጥቢ
ከነስተውዕለሉ ዝግባእና
ሓቂ ግን፡ ኩሎም ካብ ዝተፋትሑ
ስድራ-ቤት ዝዀኑ መጻምዲ፡
ንፍትሕ ዝተቓልዑ እዮም ማለት
ኣይኰነን። ገሊኣቶም ምረቱን
ቃንዛኡን ብግብሪ ስለዝፈተንዎ፡
መጻምዶም ኣብ ዝመርጽሉ እዋን
ጥንቁቓት’ዮም። ኣብ ዝምስርትዎ
ሓዳር ጽኑዓትን ሕጉሳትን ንምዃን፡
ካብ ሕሉፍ ተሞክሮ ስድራኦም
ብዙሕ ይመሃሩ፡ ከም ውጽኢቱ
ድማ ብሉጽ ሓዳር ብምምስራት
ሰላም ዝመልኦ ህይወት ምስ ደቆም

ፍትሕ ዝምረጸሉ ኩነት ኣሎ፡ እቲ
ዝተመስረተ ዝምድና ንቘልዑ
ከቢድ በሰላ ኣብ ኣእምሮኦም ዘስርጽ
ምስ ዝኸውን ፍትሕ እንኮ ኣማራጺ
እዩ። ንኣብነት ኣቦ እታ ስድራ ናይ
ወልፊ ግዙእ እንተዀይኑ፡ እሞ
ድማ ተመኺሩን ተገሲጹን ክሰምዕ
እንተዘይክሉ፡ ንውላዱ ሕማቕ
ኣብነት ብምዃኑ፡ ኣብ’ቲ ናቱ
ልምዲ ከየስረጸሉ እንከሎ፡ ምፍልላይ
ተመራጺ
ይኸውን።
ኣብ’ዚ
ክስትብሃለሉ ዘለዎ ግን፡ ኣቦ ወልፊ
ስለዘለዎ ጥራይ ንፍትሕ እኹል
ምኽንያት’ዩ ማለት ኣይኰነን። ፍትሕ
ነቲ ቈልዓ ናብ ዝበለጸ መነባብሮን
ሓድሽ ምዕራፍ ህይወትን ዝመርሕ
እንተዀይኑ ጥራይ’ዩ ኣገዳስነት
ዝህልዎ።
ፍትሕ ብዝተፈላለየ ምኽንያት
ኣብ ሰብ ሓዳር ልሒዂ ይኣቱ፡
፡ ቀዳማይ ድሌታት ሓድሕድካ
ብግልጺ ምዝርራብን ምብህሃልን ኣብ
ምምስራት ጽኑዕ ሓዳር እቲ ዝዓበየ
ድልድል’ዩ። መጻምዲ ውሽጦም
ገሊሆም እንተ ዘይተዛትዮም፡
ድሌታቶም ክፈላለጡ ኣይክእሉን።
ሰለ’ዚ ንስቕታ ሰቢርካ ጐዶሎታትካ
ምዝርራብ ተመራጺ ይኸውን።
እቲ ካልኣይ፡ መርዓ ኣብ ንኡስ
ዕድመ’ዩ። ኣእምሮ ወዲ-ሰብ ኣብ
ንኡስ ዕድመ፡ ኣተሓሳስባኡን
ኣረዳድኣኡን፡ ኣብ ነገራት ውሱንን
ኣማዕድዩ ዘይጥምትን ምስ ምዃኑ፡
መጻምዲ ዕድመኦም ንሓዳር
ዘይኣኸለ እንተዀይኑ፡ ኣብ ሓዳር
ንዘጋጥም መሰናኽላት በዲህካ ናይ
ምስጋር ዓቕሞም ድሩት ይኸውን።
ትዕግስቶምን ተጻዋርነቶምን ትሑት
ስለዝዀነ፡ ሓዳሮም ቀይሕ መብራህቲ
ኣብ ዝውልዓሉ እዋን ንፍትሕ ከም
ቀንዲ ምርጫ ይወስድዎ። ስለ’ዚ
መጻምድቲ ንመርዓ ኣብ ዝውስኑሉ
እዋን ሕቶ ዕድመ ክዝከር ተመራጺ
ይኸውን።
እቲ ሳልሳይ ድማ፡ እኹል ቁጠባዊ
እቶት ዘይምህላው እዩ። ገንዘብ ኣብ

ይመርሑ።
ፍትሕ ኣብ ቈልዑ እወታዊ
ጽልዋ ኣለዎ ዶ? ዝብል ሕቶ
ክለዓል ንቡር’ዩ። ከም ዝፍለጥ
ፍትሕ ንቈልዑ ካብቲ ሃሳዪን
ኣዕናውን ተመኩሮ ህይወት ሓደ
እዩ። እንተዀነ ኣብ ገለ እዋን

ዕለታዊ መነባብሮ ከም መሳርሒ
ኰይኑ ዘገልግል ደኣ’ምበር፡ ልዕሊ
ዝህቦ ኣገልግሎት ክብሪ ምስ ዝለብስ፡
ጊላን ምሩኽን ናቱ እዩ ዝገብር።
ኣብ ሓዳር ቁጠባዊ ጸገም ምስ
ዘጋጥም፡ ክሓልፍ ምዃኑ ብምእማን፡
ንመጻኢ እንተዘይ ኣማዕዲኻ፡ ገንዘብ

ጠንቂ ምብታን ሓዳር ክኸውን
ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። ስለ’ዚ ሓዳር
ብብዝሒ ወይ ዋሕዲ ኣታዊታትካ
ኣንፈቱ ዝጥምዝዝ እንተዀይኑ፡
ቀጻልነቱ ኣይግድን።
ካልእ ከም ተወሳኺ ረቛሒ
ዝግለጽ ደረጃ ትምህርቲ’ዩ። ገለ ካብ
ጥቕምታት ትምህርቲ፡ ኣብ ነገራት
ዘለካ ኣተሓሳስባ፡ ሰፊሕን ምዕቡልን
ስለ ዝኸውን፣ ኣገናዚብካ ክትሓስብ
ይሕግዘካ። ስለ’ዚ ከኣ ኣብ ሓዳር
ጸገማት ምስ ዘጋጥም፡ ንፍትሕ ካብ
ምጉያይ፡ ዝያዳ መፍትሒ ኣብ
ምንዳይ ከም እተተኩር ይሕግዘካ።
ስለዝዀነ ከኣ ፍትሕ ከም ቀንዲ
ኣማራጺ ካብ ምውሳዱ የገላግል።
ምቕያር ኣሉታዊ ኣረኣእያ’ውን
ኣብ ሓዳር ዓቢ ጽልዋ’ዩ ዘለዎ።
ኣሉታዊ ኣካይዳ ናብ ጸልማት
ስለዝመርሕ ብኣጋኡ ንምውጋድ፡
መጻምድቲ እኹል ግዜ ብሓንሳብ
ምስ ዘሕልፉ፡ ንዘለዎም ጌጋ ልምዲ
ወይ ባህሪ ሓቢሮም ንኸወግድዎ
ይሕግዞም። ምኽንያቱ፡ ብሓንሳብ
እኹል ግዜ ዘሕልፉ እንተዀይኖም፡
ምስጢር ኣብ መንጎኦም ክህሉ
ኣይክእልን። ፍልልያቶም ድማ
ውሱን
ይኸውን።
ዝበዝሑ
መጻምዲ ዓሚቝ ምቅርራብ
ስለዘይብሎም፡ ሓጎስ ስለዘይስምዖም፡
ቀጻሊ ክገራጨዉ ንዕዘብ።
ናይ መወዳእታ ረቛሒ ድማ፡
ኣብ ሓዳር ንፋስ ቅድሚ ምእታዉ፡
ካብ ምብትታን ንምድሓን ብቑዕ
ስነ-ልቦናዊ ምኽሪ ምንዳይ’ዩ።
እዚ ኣብ ግዜ ግርጭት ጥራይ
ዘይኰነ፡ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ናብ
በዓል ሞያ ብምኻድ፡ ኣእምሮኣውን
ኣካላውን ሰላም ክርከብ ልዑል
ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ መጻምድቲ
ትዕግስቶም ቅድሚ ምጽንቃቖም፡
ናብ ሰብ ሞያ ብምኻድ ሓዳሮም
ካብ ምፍራስ ከድሕኑ ይኽእሉ።
ተጻመድቲ ሓዳር ክምስርቱ
እንከለዉ፡ ለማጽን ኩርኳሕን ከም
ዘሎ ተገንዚቦም እንተፈሊመምዎ፡
ንዘጋጥሞም ሽግራት ከም ልሙድ
ብምርኣይ፡ ንፍትሕ ኣይመርጽዎን።
ዕዉት ሓዳር ብዙሕ መስዋእቲ
ብምኽፋል ስለዝርከብ፡ ንዝመጽእ
ብድሆታት ብሓባር ብምስጋር’ዩ
ክምስረት ዝኽእል። ስለዚ ኣብ
ሓዳር ሓርጎጽጎጽን ሽግርን ክርከብ
ንቡር’ኳ እንተዀነ፡ ጽቡቕን
ሕማቕን ብሓባር እናተኻፈልካ፡
ንጎዶሎታትካ
እናተማላላእካ፡
ሕድገትን ተጻዋርነትን እናገበርካ፡
ሓደ ኣካል ብምዃን እንተሰጊርካዮ
እዩ፡ ዘመን ህይወትካ ምስ ደቅኻ
ብሓጎስ ተሕልፎ። ንውላድካ’ውን
ካብ ኣእምሮኣውን ኣካላውን
ነውጺ ተድሕን። እንተዘይኰይኑ፡
ደቅኻ ኣብ ንኡስ ዕድመኦም፡
ኣብ ማእከል ስድራ-ቤት ህድኣትን
ሰላምን እንተዘየሕሊፎም፡ እቲ ኣብ
መዓልታዊ ህይወቶም ዝዕዘብዎ
ባእስን ግርጭትን ከም ልሙድ
ሰለ ዝወስድዎ፡ ኣብ ነብሶም
ንኽትግብርዎ ኣይጽገሙን።
ናይ ዝያዳ ሰላምን ፍቕርን
ዓመት! ርሑስ ሓድሽ ዓመት!!

ሓዳስ

ኤርትራ

ሊድያ በረኸት

ዮናታን ገብረሂወት yogh@zena.gov.er

ኮክሊን ንኣስታት ኣርባዕተ
ሳምንቲ ካብ ጸወታ . . .
ኣከፋፋሊ ኣርሰናል ፍራንሲስ ኮኵሊን
ብዘጋጠሞ ናይ ጅማት ጸገም ክሳብ ኣርባዕተ
ሳምንቲ ካብ ጸወታ ክእለ ምዃኑ ኣሰልጣኒኡ
ኣርሰን ቨንገር ትማሊ ኣፍሊጡ፣ ኮኵሊን
ብሰሉስ ምሸት ምስ ቦርንማውዝ 3ብ3 ኣብ
ዝተፈላለዩሉ ግጥም ፕሪመር ሊግ ን26
ደቒቕ ድሕሪ ምስላዩ እናሓንከሰ ክወጽእ
ተራእዩ’ዩ፣ ኣርሰናል ቅድም’ዚ ጽባሕ ናብ
ዲፕዴል ተጓዒዛ ኣንጻር ፕሪስቶን ኖርዝ
ኢንድ እተካይዶ ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ
ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ’ዩ ቨንገር፡ እቲ
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ኡጋንዳ ኣብ ግጥም ምሕዝነት ብቱኒዝያ ተሳዒራ

ሃገራዊት ጋንታ ኵዕሶ እግሪ ኡጋንዳ፡
ብቕድሚ ትማሊ ምስ ቱኒዝያ ኣብ ከተማ
ቱኒዝ ኣብ ዘካየደቶ ፈላሚ ምሕዝነታዊ
ጸወታኣ 2ብ0 ተሳዒራ፣ እታ ሰሜን
ኣፍሪቃዊት ጋንታ ንብምሉኡ’ቲ ጸወታ
ብምዕብላል፡ ንሸቶታታ ኣብ መጀመርታ
ደቒቕ ቅድምን ድሕሪን ዕረፍቲ ብመገዲ
ሓምዛ ላህማርን መሓመድ ዓሊ ያኩቢን
ኣመዝጊባ፡
ብክሬንስ እትጽዋዕ እዛ ሃገራዊት ጋንታ፡
ድሕሪ 1978 ንመጀመርታ ግዜኣ እያ ናብ
ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ እትምለስ ዘላ፣
ካብ’ቲ ዝገደመ ንኡስ ኮንፈደረሽን ኵዕሶ
እግሪ ኣፍሪቃ ማለት (ሴካፋ) እንኮ ተሳታፊት
ኮይና ቀሪባ ዘላ ኡጋንዳ፡ ድሕሪ 39 ዓመት
ናብ’ዚ ውድድር ኣብ ዝተመልሰትሉ፡ ኣብ
ምድብ ኣርባዕተ ናይ’ዚ ውድድር ኣንጻር ጋና፡
ምስሪን ማሊን እተካይዶ ጸወታ ይጽበያ፣
ምስ በዳህቲ ሃገራውያን ጋንታታት በጺሑዋ
ብምህላዉ ድማ ከይከበዳ ከምዘይተርፍ
ግምት ኣፍሪቃውያን ክኢላታት’ዚ ዓውዲ
እዩ፣
ኡጋንዳ ናብ ጋቦን ቅድሚ ምምርሓ
ኣንጻር ናይ ዝሓለፈ ውድድር ሻምፕዮን

ኣይቮሪኮስትን ስሎቫክያን እተካይዶ ተመሳሳሊ
ምሕዝነታዊ ጸወታታት ሰሪዓ ኣላ፣ ኣብ 2004
ኣብ መሬታ ነዛ ጽዋእ ዝተዓወተትላ ቱኒዝያ
ብወገና፡ ድሕሪ ጽባሕ ምስ ምስሪ ካልእ ግጥም

ምሕዝነት ከተሰላስል እያ፣ ኣብዚ ዝመጽእ
ዓርቢ ዝጅምር ውድድር ኣብ ምድብ
ክልተ ምስ ሰኔጋል፡ ኣልጀርያን ዚምባብወን
ክትገጥምያ፣

ዘይተሰዓርነት ቸልሲ ብቶተንሃም ተገቲኡ፡ ብሉጽነት ዓሊ ጎሊሑ

ተጻዋታይ ኣብዚ ወርሒ’ዚ ዳግማይ ኣብ
ሜዳ ክርአ ከምዘይክእል ዘረጋገጸ፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣለክሲስ ሳንቸዝ፡
ፒተር ቸክን ላውረንት ኮሸንሊን ከዕርፉ እኳ
እንተኾኑ፡ ኣብ ዓንካር ዓንካሪቶኡ ዝተሃስየ
ኣጥቃዓይ ሉቃስ ፐረዝ ብቑዕ ብዘይምህላዉ
ንመገሻ ኣጠራጣሪ እዩ፣ ዳኒ ወል በክ
ናብ ጸወታ ተመሊሱ ከምዘሎ እውን እቲ
ኣሰልጣኒ ወሲኹ ሓቢሩ፣ ቲዮ ዋልኮት
ንምምላስ ተቓሪቡ’ኳ እንተሎ፡ ኣብዚ ቐዳመሰንበት ከምዘይጻወት እዩ ዝሕበር፣

ሲልቫ፡ ንሃል ሲቲ ከሰልጥን ተቘጺሩ

ዝሓለፈ ቕነ ንኣሰልጣኒኣ ዝነበረ ማይክ
ፈላን ዝሰጐገት ሃል ሲቲ፡ ንማርኮ ሲልቫ
ቈጺራ፣ ሃል ምስ ዌስትብሮምዊች ገጢማ
3ብ1 ድሕሪ ምስዓራ እዩ ፈላን ካብ መዝነቱ
ክእለ ዝተገደደ፣
ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ሲልቫ ካብ ስራሕ
ደው ኢሉ እዩ ጸኒሑ፣ እዚ ዝኾነሉ ድሕሪ
ናይ ሓደ ምሉእ ወቕቲ ምስ ናይ ግሪኽ
ክለብ ኦሎምፒያኮስ ምጽንሑ እዩ፣ ኣብ’ዛ
ጋንታ ዓቢ ተራ ከምዝተጻወተ ዝፍለጥ
ሲልቫ፡ ንኦሊምፒያኮስ ዕውትቲ ናይ ግሪኽ
ሱፐር ሊግ ንኽትከውን ኣብቂዑዋ እዩ፣
ኣቐዲሙ እውን ንሊዝበን ከምዝዓለመን
ኣብ ውድድር ታካ ዲ ፖርቱጋል

ክትዕወት ከምዘብቅዓን ይፍለጥ፣ ብዘይካዚ
ንሱ፡ ሰለስተ ዓመታት ምስ ኢስቶሪል ሰሪሑ
እዩ፣
ምክትል ናይ ሃል ዝኾነ ኢሃብ ኣላም
ንሲልቫ ከምዚ ኽብል ገሊጹ፡ “ሲልቫ
መንእሰይ ኣሰልጣኒ እዩ፣ ብተወሳኺ
ክምስጠና ዝኸኣለ ኸኣ ቅዲ ኣጸዋውታ
ተጻወቱን ዝጥቀመሎም ፍልስፍናን እዩ፣”
ድሕሪ ምባል ኣስዒቡ፡ “ኣብ ዝሓለፎም
እዋናት ዓወታት ዝተመዝገቦ ታሪኽ ዘለዎ
ኮይኑ፡ ንምቕያር እታ ጋንታ ዘለዎ ብቕዓት
ከሎ ገና ይረኣይካ፣ ኣብ’ዚ ናይ ምስግጋር
መስርሕ ምስ ሲልቫ ለውጥታት ንምምጻእ
ብዙሕ ጻዕርታት ከነካይድ ኢና” ኢሉ፣

ኣንቶንዮ ኮንተ፡ ቶተንሃም ኣብ’ዚ ዓመተ
ውድድር’ዚ እውን እንተኾነ ዘውዲ ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ንምድፋእ በዳሂት ከምዝኾነት
ደገፉ ገሊጹ - ብማውሪሽዮ ፖቸቲኖ ዝዕለሙ
ተጻወትቲ ንክብረ-ወሰን ተኸታታሊ ዓወት
ቸልሲ ኣብ 13 ደው ድሕሪ ምባሎም እዩ፣
ቸልሲ ረቡዕ ምሸት ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
እብረ ደለ ዓሊ ብርእሱ ዘመዝገበን ሸቶታት፡
ንስፓርስ ኣብ ልዕሊ’ታ ኣብ መወዳእታ
መስከረም ብውሳነ ኮንተ ኣሰላልፋኣ ናብ
3-4-3 ድሕሪ ምልዋጥ ኣብ ግጥማት
ፕሪመር ሊግ ስዕረት ከየስተማቐረት
ዝጸንሐት ናይ ለንደን መወዳድርቶም 2ብ0
ክትዕወት ኣኽኢለን፣ ዓሊ ኣቓልቦ ስጳኛዊት
ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝሰሓበ፡ ብተክኒክ
ብሉጽ፡ በሊሕን ጽኑዕ ዘይሕለል ተጻዋታይን

ስለዝኾነ ይግለጽ፣
ንሱ ኣብ ዳሕረዎት ኣርባዕተ ጸወታታቱ
ሸውዓተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ፣ ብድምር
10 ናይ ፕሪመር ሊግ ሸቶኡ ድሮ ምስ ናይ
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ተመዓራርዩ ዝርከብ
እዚ መንእሰይ፡ ካብ ምጅማር ናይ ዓሚ
ውድድር ንድሓር ኣብ ሓሙሽተ ዓበይቲ
ሊጋት ኤውሮጳ ብናይ ትሕቲ 23 ዓመት ልዕሊ
ዝኾነ ካልእ ተጻዋታይ እዩ፣ እዚ ውጽኢት
ኣብ ሰሌዳ ውድድር ንቶተንሃም ካብ ቸልሲ
ብሸውዓተ ነጥቢ ጥራይ ኣድሒሩ ናብ ሳልሳይ
ተርታ ኣደይቡዋ’ሎ፣ እዚ ንቸልሲ ዘሰነፉሉ
ግጥም ሓምሻይ ተኸታታሊ ዓወቶም ኮይኑ
ተመዝጊቡ፣ ቶተንሃም ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ
ስታምፎርድ ብሪጅ 2ብ2 ብምፍልላያ ናይ
ሻምፕዮን ተስፋኣ ምጽንቃቝ ኣይርሳዕን፡

ጋቦን ክትከስብ ዶ ክትከስር
ዋንጫ ኣፍሪቃ ከተአንግድ ኣብ
ምሽብሻብ እትርከብ ጋቦን፡ ኣብ ገዛእ
መሬታ ንእተካይዶ ግጥማት ንኽዕወተሉ
ላዕልን ታሕትን እያ ትብል ዘላ፣ የግዳስ
ኵነታት ናይ’ዛ ኣአንጋዲት ሃገር ኣብ
ሕማቕ ከምዝርከብ እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ፣
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ነቲ ኣብ ጥሪን
ለካቲትን ዝካየድ ጸወታታት ንምእንጋድ
ብዝተገብረ ልዑል መጠን ወጻኢታት፡
እታ ሃገር ኣብ ማሕበራዊን ፖሊቲካዊን
ቅልውላዋት ብምህላዋ እዩ፣
እቲ ወጻኢታት፡ ኣብ’ታ ርእሰ ከተማኣ
ዝኾነት ሊብረቪለ፡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል’ታ
ሃገር ኣብ ትርከብ ኦየም፡ ኣብ ደቡባዊ
ምብራቕ እትርከብ ፍራንሰቪለን ኣብ
ወደብ ገንቲልን፡ ንመዋዓውዒ ተባሂሎም
ኣዝዩ ብዝወቀበን ዝተመላኽዐን ባነራትን
ምሕዳስ ጽርግያ ጐደናታትን ዝፈስስ ዘሎ
እዩ፣
እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ድሮ
ጽምብል ሓድሽ ዓመት ኣብ’ታ ሃገር
ዘይርጕእ ኩነታት ተኸሲቱ ኣሎ፣ ምስ
ዋጋ ነዳዲ ዓለም ብዝተሓሓዝ፡ ኣብ

ቍጠባ ናይ’ቲ 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ጋቦን
ጽልውኡ ብሰፊሕ ይርአ፣ ብዕደና ናይ
ነዳዲ ዝመሓደር ህዝቢ ጋቦን፡ ሽቕለት
ኣልቦነት የንጸላልዎ ኣሎ፣
ፕረዚደንት ናይታ ሃገር ቦንጎ ኣብ
ዝሃቦ
መግለጺ፡
“ዝሓለፈት
ዓመት
ብሰንኪ ቁጠባዊ ቕልውላው ተሃሲና እኳ
እንተነበርና፡ በዚ እነካይዶ ዋንጫ ኣፍሪቃ
ከምእንዕወት ርግጸኛ እየ” ክብል’ ኣብ’ቲ
ዘአንግዱዎ ኣህጕራዊ ውድድር ተስፋኡ
ዓቢ ምዃኑ ንህዝቡ ገሊጹ፣ ከም ኣከፋፋሊ
ጁቤንቱስ ማሪዮ ለሚና፡ ዲደር ንዶንግ
ናይ ሳንደርላንድን ኣጥቃዓይ ቦሩስያ
ዶርትመንድ
ኢመሪክ
ኣቦመያንግን
ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ’ታ ኣአንጋዲት ሃገር
ድማ ኣብ’ዚ ዝካየድ ግጥማት ክዕወቱ
ምዃኖም እምነቶም ይገልጹ፣
ሓደ ብሰሪ ቕልውላው ስራሕ ኣልቦ ዝኾነ
ተቐማጢ ሊበርቪለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
“ኣእምሮና ኣብ ኩዕሶ ዘይኮነስ ኣብ እንጀራ
እዩ ዘሎ” ብምባል ተቓውሞኡ ኣስሚዑ፣
ጋቦን ብሰደድ ነዳዲ ካብ’ተን ኣብ ኣፍሪቃ
ኣለዋ ዝበሃላ ሃገራት እያ፣

ሕጂ ግን ንቸልሲ ካብ ዝተሃንጠየቶ ክብሪ
ብምስንኻላ ብዝዓበየ ሕነኣ ፈድያ ኣላ፣
ድሕሪ’ቲ ግጥም ኮንተ፡ ነታ ኣብ ዝሓለፈ
ናይ ውድድር ወቕቲ ክሳብ መወዳእታ
ሳምንቲ ኣሰር ሻምፕዮን ሌስተር ሲቲ
እትስዕብ ዝነበረት ስፓርስ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ
ንሻምፕዮን እትምረጽ ብቕዕቲ ጋንታ
ምዃና ኣስሚሩ፣
“ሎሚ (ረቡዕ ማለት’ዩ) ጽቡቕ
ተመጣጣንነት ዘለዎ ጸወታ እየ ርእየ፡ ኣብ
መወዳእታ ቀዳማይ እብረ ከምኡ’ውን
ድሕሪ ዕረፍቲ ግርም ኣብ ዝነበርናሉ እዋን
እዮም ሸቶ ኣመዝጊቦም፣ ዘይተሰዓርነት
ጕዕዞ ደው ምባሉ ዘሕዝን እዩ፡ ብዝኾነ ግን
ቶተንሃም ናይ ብሓቂ ሓያል ጋንታ እያ፡
ከም ዝተዓዘብኩዎም ብርግጽ ከም ናይ
ዓሚ ክሳብ መወዳእታ ንዋንጫ ክቃለሱ
ዝኽእሉ ምዃኖም እኣምን፡” ይብል ኮንተ፣
ቸልሲ ኣብ ሜዳ ዋይት ሃርት ሌን
ብጸወታ ተበሊጻ እኳ እንተነበረት፡ ኮንተ
ግን ኣብ ጽቡቕ ብቕዓታ ከምዝነበረት እዩ
ዝዛረብ፡ “ብዙሕ ንሰርሕ ስለዘለና ኢና ኣብ
ላዕለዋይ ቦታ ተቐሚጥና ዘለና፡ መቸም
ካብ ዝሓለፈ ውድድር ብዙሕ ምምሕያሽ
ኣርኢና ኢና፡ እንተኾነ እዚ ሻምፕዮንሺፕ
እዚ ኣዝዩ ከቢድን ኣትዓብን እዩ፡ ብዝኾነ
ግን ስራሕካ ምቕጻል እዩ፡ እምበር ድሕሪ
13 ተኸታታሊ ዓወት ንክብረ-ወሰን ኣብ
እተቋምተሉ ስዕረት ክትቅበል ኣጸጋሚ እዩ፡
ግና ናይ ኵዕሶ ነገር ከምኡ’ዩ” ኢሉ፣
ንናይ ኮንተ ኣገባብ 3-4-3 ከንጸባርቕ
ዝተራእየ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ፖቸቲኖ
ድማ ጋንታኡ ሻምፕዮን ኴንካ ዘውዲ
ፕሪመር ሊግ ንምድፋእ ዝጥለብ መንፈስ
ከምዘርኣየት ገሊጹ፡ “ሕጂ ኣብ ላዕለዎት
ኣርባዕተ ክለባት ኣዝዩ ልዑል ተወዳዳርነት
ኣሎ፡ ዘሎ ፍልልይ ንቸልሲ ገና ጠቓሚ’ዩ፡
እንተኾነ ሳልሳይ ደረጃ ብምብጻሕና ዘሐጕስ
ነገር እዩ - ምኽንያቱ ተቓሪብናያ ስለዘለና
ብዝለዓለ ክንቃለስ ኢና፡ ብሕጂ ብዙሕ
ጸወታታት ስለዘሎ ኸኣ ኣብ መንጎና ዘሎ
ጋግ ንምጽባብ ዕድል ኣለና፡” ክብል ኣብ
ኵዕሶ እግሪ ብዙሕ ክፍጸም ከምዝኽእል
ተዛሪቡ፣

ሓዳስ

ኤርትራ

6 ጥሪ 2017 - ገጽ 10

መበል 26 ዓመት ቁ. 110
ኣደና ወ/ሮ ኣረጋሽ ገብረመድህን
ወ/ገርግስ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን23/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ደሰ
ታ
ልሄም
ተ
ቤ
ወቐርቲ
ት
ዊ
ዳ
ዳሃብ
ወ/ሮ ሂወት ፍስሃየ መንግስትኣብ
ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
ወሓዚት ኣብርሀ በዓል ቤተይ
ኣቶ ገርግሽ ሃይለ ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሽማንጉስ ላዕላይ
መቐርካ
ኣቶ መልኣከ ግርማጽዮንን በዓልቲ
ቤተይ ወ/ሮ ብርኽቲ ኣብርሃም
ወልደኣብዝጊን ወድና ተስፊት
መልኣከ ግርማጽዮን ስለዝተሰውአ፡
ሓዳር የብሉን ውላድ’ውን የብሉን
ስለዚ ንሕና ወለዱ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

በዓል ቤተይ ኣልኣዛር ግርማጽዮን
ኣርከቦም ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
7 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ዓዲ
ዃላ
ምሕረትኣብ ተስፋልደት ወልዳይ
ምባል ተሪፉ፡ ኣሌክስ ተስፋልደት
ወልዳይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡
ን20/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ወይኒ ጎይትኦም ተስፋ/ኤል፡

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ዂታ
ወ/ሮ ምሕረት ኣብርሃ ዘውደ
በዓል ቤተይ ደስበለ ወለገብርኤል
ፍረዝጊ ስለዝሞተ፡ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓሰቡይ
ጽገ ያሬድ ወልደመንቆርዮስ
በዓል ቤተይ ሓድሽ ቀለታ
ጸጋይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
9 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/2/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባረንቱ ዞባ ፍትሒ
ከሳሲት ወ/ሮ ልዋም ኣማኑኤል
ኣሽመላሽ ምስ ተኸሳሲ ኣቶ ሰመረ
ተስፋይ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2014
ዓ/ም ተመርዒና። እንተኾነ ሕጽኖት
ንገዛይ ምስ ተመለኩ ክሳብ ሕጂ
ብዛዕባ ሓዳርና ይኹን መነባብሮና
መጻኢና ዝኾነ ነገር ዝተገብረ
የለን። ስለዚ ጉዳየይ ብመንገዲ
ቤ/ፍ ተመሪሑ ብዘመድ ሽማግለ
ተማእኪሉ ጉዳይ ሓዳርና መዕለቢ
ክግበረሉ
ስለዝበላ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ምልክታ
ሰንበቱ ተኽለ ባህቱ ነቲ ካብ በዓል ቤተይ ብህያብ ዝረኸብክዎ
ብኮሚሽን ኣባይቲ ቁ.ምስክር ወረቐት 111196 መወከሲ ቁጽሪ
135943/135944 ዝተመዝገበ ኣብ ኣስመራ ዞባ 09 ምምሕዳር
13 ዝርከብ ብስም ዋንነት ናብ ስመይ ክመሓላለፈለይ ስለዝደለኹ፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ቤት ፍርዲ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ
መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ካዳስተርን ቤ/ጽ ኖታሪና
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ
ስመይ ክመሓላልፎ ምዃነይ የፍልጥ።
ወ/ሮ ሰንበቱ ተኽለ ባህቱ

ን2ይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ሚ/ሪ ጥዕና ኣብ ትሕቲኡ ንዝርከባ ሆስፒታላትን ኣብያተ ትምህርትን እንተላይ ኣብ ዞባታት ካብ ጥሪ
1/02/2017 ክሳብ 31/12/2017 ዝጸንሕ ውዕል ማለት፦
1. ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሕምልቲ
2. እንቛቁሖ
3. ሴደኖ ፐርሰዴኖ
4. ፍረታት በናና ኣራንሺ
5. ስጋ
ከጫርት ስለዝደለየ፡ ግዱሳት ተወዳደርቲ ይዕድም።
ተወዳደርቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት።
- ተወዳደርቲ ናይ 2016 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ከቕርቡ ይግባእ።
- ተወዳደርቲ ዘይምለስ ናቕፋ 50.00 (ሓምሳ) ናቕፋ ብምኽፋል ዶኮሜንትታት ጨረታን መምርሕን
ተወዳደርቲን ክወስዱ ይኽእሉ።
- ተወዳደርቲ መኽበሪ ጨረታ ዝምለስ 200,000.00 (ክልተ ሚእቲ ሽሕ) ናቕፋ ብስፒኦ (CPO)
ከትሕዙ ይግባእ።
-ጨረታ ንዕለት 19/01/2017 ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ሰታሪት
ዓሺጎሞ ብምምጻእ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚ/ሪ ጥዕና ቁ.36 ይኽፈት።
- ዝርዝር መግለጽን ሓበሬታን ካብ ቤት/ጽሕፈት ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ሚ/ሪ ጥዕና ምውሳድ ይኸኣል
ወይ ብቁጽሪ ቴሊፎን 125312 ብምድዋል ሓበሬታ ውሰዱ።
- ቤት ጽሕፈትና (ሚ/ሪ ጥዕና) ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ጨረታ ንምስራዝ
መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ሚ/ሪ ጥዕና ኣስመራ
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ብምኽንያት ዕረፍቲ ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ በረኸት
ተኪኤ ማና፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ ኣብ ሽወደን ኣብ ገዛ
ይኹን ኣብ ሆስፒታል ዝበጻሕኩም ከምኡ’ውን
ብድሕሪ ዕረፍቲ ሬሳ ኣብ ምፍናው ምጽንናዕ ኣብ
ቀብሪ ስነ-ስርዓት ዝተኻፈልኩም ብቴለፎን ይኹን
ብዝተፈላለየ መራኸቢ ናይ ሓዘንና ተኻፈልቲ
ዝኾንኩም ብልቢ ምስጋናና ብምቕራብ ሓዘንና
ከም ዝዓጸና ንገልጽ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ምጽላል ሃ/ማርያም
ምስ ምሉኣት ቤተሰብ

ብዕረፍቲ ኣዚና ንፈትዋን ነፍቕራን ኣደና ወ/ሮ
ገብሪኤል ካሕሳይ ከንቲባ መሓሪ ዝተሰመዓና ሓዘን
እናገለጽና ኣብ ግዜ ሕማማ ዝበጻሕኩማን ምስ
ዓረፈት ክሳብ ጸዓዘጋ ብምኻድ ዘቃበርኩሙናን
ኣብ ገዛና ብምምልላስ ካብ ውሽጥን ወጻኢን
ብቴሌፎን ብምድዋል ዘጸናናዕኩሙናን ሕሰም
ኣይትርከቡ የቐነየልና እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና
ብኣኽብሮት ንሕብር።
ስድራቤት ነፍ/ር ኣቶ ኣብርሃ ታከለ ገብሩ
ምስ ሙሉኣት ስድራቤት

ብሞት ክቡር በዓልቤተይ ኣቶ ሳምሶም ሃብተ
ወልደማርያም፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና
ኣብ ወቐርቲ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ብምኻድ
ዘቃበርኩምና፣ ኣብ ገዛና ብምምልላስን ብተሌፎን
ካብ ደገን ወጻእን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምናን
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና
ንገልጽ።
በዓልቲቤቱ ወ/ሮ ገነት ወረደ ሃብተ
ምስ ምሉኣት ስድራ ቤትን

ብምኽንያት ሞት ክቡር ኣቦናን ሓውናን ኣቶ መሓሪ ቀሺ
ሃይለ (ወናኒ ቤት መግቢ ካስቴሎ) ኣብ ግዜ ሕማሙ
ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ ድኻምኩም ከይጸብጸብኩም
ዝበጻሕኩሞ ከምኡ’ውን ምስ ዓረፈ ኣብ ደቆ-ጽንዓ
ጽልማ ሓመድ ኣዳም ዘልበስኩም ከምኡ’ውን
ቤተክህነት ኣድባራት ኣብ ወጻኢ ትርከቡ የሕዋት
ቴሌፎን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምና የቐንየልና
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘና ንዓጹ።

ብሞት ዘፍቅራ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ መኣዛ ለገሰ፡
ኣብ ሕማማ ይኹን ኣብ ዕረፍቲ ዝበጻሕኩምና
ክሳብ ዓጸናፍ ን/ዞባ ጋላ ነፍሒ ዘቃበርኩምና፡
ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብኣካል ይኹን ብቴሌፎን
ዘጸናናዕኩሙና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና
ሓዘንና ንዓጹ።
በዓልቤታ ኣቶ ተኽለኣብ ገብረታትዮስ
ምስ ሙሉኣት ደቀይን ስድራቤተይን

ብምኽንያት ሞት ክቡር በዓል ቤተይ ብርሃነ ፊተ.ኣለም
ማሞ ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽኩ፡ ኣብ
ጊዜ ሕማሙ ዝተመላለስኩምን ኣብ ጊዜ ዕረፍቱ
ክሳብ ጸዓዘጋ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና
ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን
ዘጸናናዕኩምናን ቤተክህነት ቤተሰብን ፈተውትን
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና
ንገልጽ።
በዓልቲ ቤቱ ሩት ቀኛ.ገ/ሄር
ምስ ምሉኣት ስድራ ቤት

ብሞት ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ በለጠሽ ኣብርሃም፡
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን ተኻፈልቲ ዝኾንኩምን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎን ብምድዋል ይኹን
ብኣካል ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
ምሉኣት ስድራ-ቤት

በዓልቲ ቤቶም ወ/ሮ ጸዳል ክንፈ
ምስ ደቆምን ምሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት ሞት ክቡር ኣቦናን ሓውናን ኣቶ ፍስሓጼን
ገ/ኪዳን ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ
ግዜ ሕማሙ ኣብ ገዛና ዝተመላለስኩምን ኣብ
ግዜ ዕረፍቱ ሬሳ ካብ ኣሜሪካ ዘፋነኹምን ኣብ
ምፍናው ዝተሓባበርኩምን ከምኡ’ውን ክሳብ ጽላለ
ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና ብምምልላስን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴለፎን ይኹን ብኣካል
ዘጸናናዕኩምና የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንሕብር።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ኤልሳ ተኽለሰንበት
ምስ ደቁን ሙሉኣት ስድራቤቱን

ብሞት ኣዚና ነፍቕሮ ሓውና ውሩይ ስፓርተኛ በረኸት
ዘሚካኤል ወልደስላሴ፡ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ዕረፍትን ክሳብ ዓዲ ጨዓታ
ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ከምኡ’ውን ካብ ውሽጥን
ወጻእን ብኢመይል ፊይስ ቡክ ብኣካልን ብፍላይ
ኣብ ክለብ ኤለትሪክ መጻውትን ስፓርተኛታትን፡
መራኸቢ ብዙሃን ዝገበርኩሞ ሸፈነ ኩልኹም
ዝተሓጋገዝኩምን
ዘጸናናዕኩምናን
ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ነመስግን።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ብርኽቲ ተኽሉ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት
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ህንዲ፡ ልዕሊ 100 ሳተላይት ብሓደ
ሮኬት ንምውንጫፍ ትዳሎ
ተስፍኣለም የማነ

መራሒ ኮሶቮ-ነበር ኣብ
ፈረንሳ ተቐይዱ

ፖሊስ ፈረንሳ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮሶቮ
ንዝነበረ ራሙሽ ሃራዲነጅ፡ ብክሲ ገበናት
ኲናት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ
ቢ.ቢ.ሲ ገሊጹ።
እቲ በዓል-ስልጣን ነበር፡ ካብ 1998
ክሳብ 1999 ኣብ ኮሶቮ ኣብ ዝተኻየደ
ደማዊ ግጭት፡ ኣዛዚ ዕጡቓት ተቓወምቲ
ምንባሩ ዝሓበሩ ሰብ-መዚ ጸጥታ ፈረንሳ፡
ካብ ሰርቢያ ብዝቐረበሎም ሕቶ መሰረት
ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተዉዎ
ገሊጾም። ሰበ-ስልጣን ሰርቢያ፡ ሃራዲነጅ
ኣብቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሰርቢያውያን
ኣሰቃቒ ገበናት ኲናት ከምዝፈጸመ
እዮም ዝኸሱ። ንሱ፡ ኣብ 2015 እውን
ብተመሳሳሊ ምኽንያት ኣብ ቀይዲ ፖሊስ
ስሎቨኒያ ኣትዩ ነይሩ። ነዊሕ ከይጸንሐ
ግዳ ናጻ ከምዝተለቀ ይንገረሉ። ኣብ

ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን፡ ክልተ
ግዜ ብገበናት ኲናት ተኸሲሱ - እኹል
መርትዖታት ስለዘይተረኽቦ ግን ናጻ
ተባሂሉ።
እቲ በዓል-ስልጣን ነበር ብፖሊስ ፈረንሳ
ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዉ፡ መንግስቲ
ኮሶቮ ተቓውሞኡ ኣስሚዑ ኣሎ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ’ታ ሃገር ትማሊ
ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ እቲ ብፈረንሳ
ዝተወስደ ስጉምቲ ፈጺሙ ቅቡል
ከምዘይኮነ ብምምልካት፡ ናጻ ንምልቃቑ
ኮሶቮ ከይተሓለለት ክትጽዕር ምዃና
ኣረዲኡ።
ኮሶቮ፡ ካብ ሰርቢያ ብምንጻል ኣብ 2008
እያ ናጽነታ ብወግዒ ኣዊጃ። እንተኾነ፡
ሰርቢያ ነቲ ናጽነት ኣፍልጦ ኣይሃበቶን
ዘላ።

ትካል ምርምር ጠፈር ህንዲ (ISRO)፡
ኣብዚ ቀረባ እዋን 103 ሳተላይት ብሓደ
ሮኬት ንምውንጫፍ ምድላዋት ከም
ዘጻፈፈ ተሓቢሩ።
ብመሰረት ‘ጋልፍ ኒውስ’፡ እቲ ትካል
ምርምር ጠፈር፡ ነተን ሳተላይታት ኣብ
ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት’ዩ ኣብ ክፍለ-ሃገር
ኣንድራ ፕራድሽ ካብ ዝርከብ መደበሩ
ክውንጭፈን መዲቡ ዘሎ። ንኹለን
ብሓደ ሮኬት እንተደኣ ወንጪፉወን፡
ህንዲ ኣብቲ ዓውዲ ዝኾነት ካልእ ሃገር
ክትበጽሖ ዘይካኣለት ሓድሽ ክብረ-ወሰን
ከተመዝግብ እያ። ካብተን ‘PSLV-C37’
ኣብ ዝተባህለ ሮኬት ተጻዒነን ክውንጨፋ
ተቐሪበን ዘለዋ ሳተላይታት፡ ብዘይካ ሰለስተ
ኩለን ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት እየን።
ኣመሪካን ጀርመንን ገለ ካብኣተን እየን።
ህንዲ፡ ንዝተፈላለየ መዓላ ዘገልግላ
ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ሳተላይታት
ብምውንጫፍ ገዚፍ እቶት ተኻዕብት

ከምዘላ’ዩ ዝግለጽ። 80 ናይ ደገ
ዝርከባአን 83 ሳተላይታት ዝሓለፈ ሰሙን
ንምውንጫፍ’ኳ መዲባ እንተነበረት፡
ተወሰኽቲ 20 ናይ ደገ ሳተላይታት
ድሒረን ስለ ዝመጽኣኣ ነቲ መደብ ናብ
ወርሒ ለካቲት ከተሰጋግሮ ወሲና።
ህንዲ፡ ዝሓለፈ ዓመት’ውን ዋንነት

ጃፓን - ሓደ ዓሳ ብልዕሊ ፍርቂ
ሚልዮን ዶላር ተሸይጡ
ኣብ ጃፓን፡ ሓደ ናብ ጨረታ ዝወረደ
ገዚፍ ዓሳ ብ74.2 ሚልዮን የን (636
ሽሕ ዶላር) ክሽየጥ ብምኽኣሉ ኣቓልቦ
ማዕከናት ዜና ስሒቡ።
ብመሰረት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ፡ እቲ
‘ብሉፊን ቱና’ ዝዓይነቱ 212 ኪሎ-ግራም
ክብደት ዘለዎ ተበሃጊ ዓሳ፡ ኣብ ከተማ
ቶክዮ ኣብ ዝርከብ ብደረጃ ዓለም ዝዓበየ

ምዃኑ ዝነገረሉ ዕዳጋ ዓሳ’ዩ ትማሊ
ሓሙስ ናብ ጨረታ ቀሪቡ። ሓደ ኪዮሺ
ኪሙራ ዝተባህለ ጃፓናዊ በዓል-ሃብቲ
ድማ ዓይኑ ከይሓሰየ ነዚ ዝተጠቕሰ
መጠን ዋጋ ከፊሉ ዓሳኡ ወሲዱ። “ከም
ምኽባር ከቢሩኒ እዩ፣ ግና ንሓደ ጽቡቕ
መልክዕን ዓቐንን ዝውንን ቱና ተጫሪተ
ክዕወተሉ ምኽኣለይ ደስ ኢሉኒ ኣሎ”

ተወሳኺ
ሓደ ወዲ 105 ዓመት ፈረንሳዊ ሽማግለ፡ ኣብ ኮረሻ ብሽክለታ ተወጢሑ
ኣብ ሰዓት ኣስታት 23 ኪሎ-ሜተር ክጓዓዝ ብምኽኣሉ፡ ሓድሽ ክብረ-ወሰን
ኣመዝጊቡ።
ብመሰረት ጋዜጣ ‘ዘ-ጋርዲያን’፡ እቲ ሮበርት መርቻንድ ዝተባህለ ሽማግለ፡
ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ከባቢ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ - ልዕሊ 105 ዓመት ናይ
ዝገበሩ ሽምግለታት ውድድር ብሽክለታ’ዩ ነቲ ክብረ-ወሰን ኣመዝጊቡዎ።
ንሱ፡ ኣብ 2012 ኣብ ዝተኻየደ ልዕሊ 100 ዓመት ዝዕድመኦም ሽማግለታት
ጥራይ ዝተሳተፉዎ ውድድር ብሽክለታ፡ ኣብ ሰዓት ኣስታት 26 ኪሎ-ሜተር
ብምጉዓዝ ‘ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ’ ተባሂሉ ክብረ-ወሰን ሒዙ ነይሩ። ክልተ
ዓመት ጸኒሑ ድማ ነቲ ክብረ-ወሰን’ቲ ደጊሙ ኣመሓዪሹዎ። ብሕጂ’ውን ኣብ
ብሽክለታ ተወሳኺ ክብረ-ወሰን ንምምዝጋብ ብዙሕ ከም ዘየጸግሞ ብመገዲ
ኣሰልጣኒኡ ኣቢሉ ገሊጹ ኣሎ።

ዝተፈላለያ ሃገራት ዝኾና 20 ሳተላይታት
ብሓደ ሮኬት ወንጪፋ ነይራ። ክሳብ
ሕጂ ብደረጃ ዓለም ክብረ-ወሰን ጨቢጣ
ዘላ ግን ሩስያ እያ። ኣብ 2014 ብሓደ
ሮኬት 37 ሳተላይታት ወንጪፋ። ትካል
ምርምር ጠፈር ኣመሪካ ብሓደ ሮኬት
ዝወንጨፈን ብዝሒ ሮኬታት 29 እየን።

ክብል ድማ ስምዒታቱ ንጋዜጠኛታት
ኣካፊሉ።
እቲ ጃፓናዊ በዓል-ሃብቲ፡ ኣብ ከተማ
ቶክዮ ዓመታዊ ኣብ ዝካየድ ጨረታ
ክቡራት ዓሳታት ቀንዲ ዓሚል እዩ።
ነቲ ጨረታ፡ ንሽዱሽተ ዓመት ኣከታቲሉ
ክዕወተሉ ክኢሎ ኣሎ። ኣብ ሓድሽ
ዓመት ናይ 2013 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ
ኣብ ዝተኻየደ ጨረታ ብሉፊን ቱና
ዝዓይነቱ ዓሳ፡ ምስ ሓደ ወዲ ሆንግኮንግ
በዓል-ጸጋ ክተሃላለኽ ድሕሪ ምውዓል፡
ብ1.8 ሚልዮን ዶላር ተዓዊቱሉ። ኣብ
ዝሓለፈ ዓመት’ውን 200 ኪሎ-ግራም
ንዝኽብደቱ ቱና ዓሳ 117 ሽሕ ዶላር ከም
ዝኸፈለሉ ጸብጻባት’ታ ሃገር የረድኡ።
እቲ ጃፓናዊ፡ ነዚ ሎሚ ዓመት
ተዓዊትሉ ዘሎ ዓሳ - ብደቂቕ መታቲሩ
ናብተን ኣብ ከተማ ቶክዮ ዝርከባ
ኣብያተ- መግቡ ብምክፍፋል፡ ንዓማዊሉ
ከጥዕሞም ምዃኑ ገሊጹ’ሎ።

መስመር ባቡር ቻይና-ብሪጣንያ ስራሑ ጀሚሩ
ካብ ቻይና ናብ ብሪጣንያ ዘምርሕ
መስመር መገዲ ባቡር፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ስርሑ ከም ዝጀመረ ይግለጽ ኣሎ።
ሮይተርስ ንኣገልግሎት ዜና ቻይና ሺንሁዋ ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ፡
ንግዳዊ ኣቑሑ ዝሓዘ ኮንተይነራት
ብብዝሒ ዝጸዓነት ዓባይ ባቡር ምድሪ
ቻይና፡ ንፈለማ ግዜ ኣብ ምብራቓዊት
ዞባ ዠጂያንግ ካብ እትርከብ ንግዳዊት
ከተማ ዪዉ ናብ ሎንደን ከም ዝነቐለት
ኣፍሊጡ።
እታ ብ3 ጥሪ ዝተበገሰት ባቡር ከተማ
ሎንደን ቅድሚ ምብጻሓ፡ ንካዛኪስታን፡
ሩስያ፡ በላሩስ፡ ፖላንድ፡ ጀርመን፡ በልጁምን
ፈረንሳን ክትስንጥቕ ምዃና’ዮም ሰብ-መዚ
ኩባንያ ምድሪ ባቡር ቻይና ዝሕብሩ። ነቲ
12 ሽሕ ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ መስመር
ዛዚማ ከተማ ሎንደን ንምእታው፡ 18
መዓልታት ክወስደላ ምዃኑ፡ እዚ ከኣ
ካብቲ ናይ ጽዕነት መራኽብ ዝወስደለን
ግዜ ብዕጽፊ ዝሓጸረ ምዃኑ ወሲኾም
የረድኡ።
ባቡራት ቻይና፡ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ
Sabur Printing Services

ግዜ ጀሚረን ንግዳዊ ኣቑሑ ጽዒነን ናብ
ጀርመንን እስጳኛን’ውን ክመላለሳ ጀሚረን
ከምዘለዋ’ዩ ዝሕበር። በዚ ከኣ ሎንደን
እትርከበን 15 ከተማታት ኤውሮጳ ብባቡር
ምስ ቻይና ክራኸባ ክኢለን ኣለዋ። እቲ
መስመራት፡ ኣካል ናይ’ቲ ቻይና “ሓደ
ቅናት ሓደ ጐደና’ ብዝብል ስም ዘበገሰቶ
ናይ ኣማኢት ቢልዮናት ዶላር ወፍሪ
ኮይኑ፡ እታ ሃገር ምስ ሃገራት ኤውሮጳ
ንዘለዋ ንግዳዊ ሽርክና ኣብ ምድንፋዕ
ዝለዓለ ተራ ክህልዎ ምዃኑ ክኢላታት

የረድኡ።
ንድልዱል ክልተኣዊ ዝምድና ሃገሮምን
ቻይናን “ወርቃዊ” ክብሉ ዝገለጹዎ ሰበስልጣን ብሪጣንያ፡ ሎንደን ካብ ሕብረት
ኤውሮጳ ናይ ምውጻእ መስርሕ ኣብ
እትጅምረሉ ዘላ እዋን፡ ካብ ቻይና ናይ
ቢልዮናት ዶላር ወፍሪ ከምዘድልያ
ይሕብሩ። ብመሰረት ውድብ ንግዲ
ዓለም፡ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 2015 ጥራይ፡
ዋጋ 2.27 ትሪልዮን ዶላር ንግዳዊ ኣቑሑ
ናብ ደገ ልኢኻ።

