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ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ 1463 ተመሃሮ ኣመሪቑ

ስ/የማነ ኣብርሃ

ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ፡
ትማሊ 6 ሓምለ 2017 ን10ይ ግዜኡ
ኣብ ዘካየዶ ስነ-ስርዓት፡ ብዝተፈላለየ
ዓውድታት ከምህሮም ዝጸንሐ 1463
ተመሃሮ፡ ብማስትሬት፡ ቀዳማይ ዲግሪን
ዲፕሎማን ኣመሪቑ።
እዞም ብዓውድታት ስነ-ፍልጠት፡
ምህንድስና፡ ስነ-ትምህርቲ፡ ቴክኖሎጂ
ሓበሬታ፡ ምሕደራ ፋይናንስን ኣህጉራዊ

ንግዲን ዝተማህሩ መንእሰያት፡ 33
ብማስትሬት፡ 873 ብቐዳማይ ዲግሪ፡ 557
ድማ ብዲፕሎማ እዮም ተመሪቖም።
ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም
ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ እናሰሰነ ዝመጽእ ዘሎ
መስርሕ ምፍራይ ሞያዊ ዓቕሚ-ሰብ፡
ውጽኢት ናይ’ቲ ናጻ ትምህርቲ ንኹሉ
ዜጋ ንምውሓስ ብልዑል ማላዊ ወፍሪ
ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡

እዞም ሓያል መኸተ ኣብ ዝሓተተ
መድረኽ ዝፈርዩ ዘለዉ ዜጋታት፡ ጐደና
ብሩህ መጻኢ ከስፍሑን ከማእዝኑን
ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ኣገንዚቡ።
ምክትል ፕረዚደንት ናይ’ቲ
ኢንስቲትትዩት - ፕሮፌሰር ገብረሂወት
መድሃኔ ብወገኑ፡ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ
ኤርትራ፡ ሰለስተ ኮለጃት ሓቚፉ - ኣብ
ምዕባለ ሃገር ልዑል ኣበርክቶ ዝገብሩ

ብቑዓት ዜጋታት ኣብ ምፍራይ ዕዙዝ
ኣበርክቶ ካብ ዝገብሩ ዘለዉ ላዕለዎት
ትካላት ትምህርቲ ሃገርና ምዃኑ ጠቒሱ፡
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ልዕልን ትሕተን
ቅርጺ ዝግበር ወፍሪ ብጽቡቕ ይግስግስ
ከምዘሎ ሓቢሩ።
ወኪል ተመረቕቲ፡ መንግስቲ
ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ዝገብሮ ገዚፍ
ወፍሪ፡ ንኣገዳስነት ናይ’ቲ ጽላት ዘነጽር

“ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ዝምስገን ስራሕ ይዕመም ኣሎ”
ኣብ ኤርትራ፡ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ
ንምውቃዕ፡ ኣብ መዳይ ጥዕና ዝምስገን
ስራሕ ይዕመም ምህላዉ ብኣካል ክዕዘብ
ከምዝኸኣለ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ

ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ በዓል-ስልጣን
ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።
ኣብ ቤት-ጽሕፈት ምውህሃድ ሰብኣዊ
ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት (OCHA)፡

ዳይረክተር
ክፍሊ
ስርሒታት፡
ምትሕብባርን ህጹጽ ምላሽን ሚስተር ጆን
ጊንግ፡ ትማሊ 6 ሓምለ ብሚኒስተር ጥዕና
ኣሚና ኑርሑሴን ተሰንዩ - ኣብ ንኡስ

ምዃኑ ብምግላጽ፡ ንዘምሃሮም ህዝብን
መንግስትን ብተወፋይነት ንምግልጋል
ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጹ።
ኢንስቲትዪት ቴክኖሎጂ ኤርትራ፡ ካብ
2008 ክሳብ ሕጂ፡ 78 ብሰርቲፊኬት፡
8490 ብዲፕሎማ፡ 4887 ብቐዳማይ
ዲግሪ፡ 116 ድማ ብማስትሬት ብጠቕላላ 13,571 ተመሃሮ ኣመሪቑ
ኣሎ።

በዓል-ስልጣን ሕ. ሃ.

ዞባ ሰረጀቓ ኣብ ዝርከብ ትካላት ጥዕናን
ትምህርቲን ዑደት ድሕሪ ምግባር፡ ንኤሪና
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ’ዩ ጦብላሕታኡ ገሊጹ።
እቲ ልኡኽ፡ ኣብ ማእከል ጥዕና ንኡስ

ስ/ብርሃነ ዓንደመስቀል

ዞባ ሰረጀቓ፡ መደበር ጥዕና ገሽናሽምን
ቤት-ትምህርቲ እምባደርሆን ብምብጻሕ፡
ንትሕዝቶ’ተን ትካላትን ዝህባኦ ጥዕናዊ
ኣገልግሎታትን ድሕሪ ምዕዛብ፡ ኤርትራ
- ብመትከል ርእሰ-ምርኰሳ እናተመርሐት፡
ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ምስ ዞባውያንን
ኣህጉራውያንን መሻርኽቲ ተወሃሂዳ
ተካይዶ ዘላ መደባት፡ ግብራውን ዕዉትን
ምዃኑ ከረጋግጽ ከምዝኸኣለ፡ እዚ
ድማ ንዝለዓለ ሽርክነት ዝድርኽ ምዃኑ
ኣብሪሁ።
ብዘይካ’ዚ እቲ ልኡኽ፡ ኣብ ዓዲጓዕዳድ ብሃማመተኤ ኣብ ዝተሃንጸ
ማእከል መንእሰያት ንዝወሃብ ዘሎ ሞያዊ
ስልጠናታት ተዓዚቡ።
ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ
ዝፍጽም ዘሎ ሚስተር ጆን ጊንግ፡ ኣብ
መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ቤት-ጽሕፈት
ምውህሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት
ሃገራትን ዘሎ ዝምድናታት ንምድንፋዕ
እውን፡ ምስ ዝምልከቶም ሚኒስተራትን
ካልኦት ሰበ-ስልጣን መንግስቲን ተራኺቡ
ዘትዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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‘ኣንታርክቲካ’ ሕዛእቲ ህዝቢ ዓለም
ታደሰ ተኽለ
ብግዝፉ ሓምሻይ ዝስራዕን ንደቡባዊ
ዋልታ ዓለም ሸፊኑ ዝርከብን ክፍለኣህጉር ‘ኣንታርክቲካ’፡ ኣዝዩ ዝሑልን
ጥርሑን ቦታ እዩ። ኣብቲ ብሓያል
ንፋስ ዝጭነቕ ቈራሪ ክፍለ-ኣህጉር፡
ደቂ ሰባት ክሳዕ ሕጂ ተለማሚዶም
ክነብሩሉ ኣይከኣሉን። ሸውዓተ ሃገራት
ግና ናይ ይብጸሓኒ ምልክታት ጨርሒ
ኣንቢረናሉ ኣለዋ። ብሪጣንያ፡ ፈረንሳ፡
ኖርወይ፡ ኣውስትራልያ፡ ኒው ዚላንድ፡
ቺለን ኣርጀንቲናን ናይ ግዝኣታዊ
ዋንነት ዘመልክት መስመራት ስኢለናሉ
ይርከባ። ወተሃደራዊ ወጥርታት ከየስዕብ
ተባሂሉ ግዳ፡ ብስምምዕ ናይ ብዙሓት
ሃገራት ካብ መወዳእታ 50ታት ኣትሒዙ፡
ብምሉኡ’ቲ ክፍለ-ኣህጉር ንሳይንሳዊ
መጽናዕታት ተሓዚኡ ኣሎ። ኣመሪካ፡
ሩስያን ቻይናን ነቲ ውዕል ካብ ዘጽደቓ
ሃገራት ክዀና እንከለዋ፡ ብመሰረት እቲ
ስምምዕ ምድኳን ወተሃደራዊ መዓስከርን
ዕደናን ፍጹም ክልኩል እዩ።
ይብጸሓኒ’ዩ ዝብላ ሃገራት ግና፡
ክንየው እቲ ንሳይንሳዊ ምርምር እናበላ
ዝተኽለኦ መደበራት፡ ኣብ ትሕቲ እቲ
በረድ ብዛዕባ ዘሎ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ
ተገዳስነት ከርእያ ጸኒሐን። ካብ ናይ
ኣቡዳቢን ኩወይትን ዝበዝሕ - ማለት
ኣስታት 200 ቢልዮን በርሚል ነዳዲ
ከም ዝርከቦ ይግመት።
ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ኣብ ኣንታርክቲካ
ኩዕታ ነዳዲ ክልኩል ስለዝዀነን ብሰንኪ
ሕማቕ ጠባያት ኣየር እቲ ከባቢ ኣህላኺ
ክኸውን ስለ ዝኽእልን፡ ብስቕታ ክሪኣ
ግድን እዩ። ኩዕታ ዝኽልክል ዓንቀጽ
ኣብ 2048 ምስ በለየ ግን፡ ቴክኖሎጂ
ዓለም ካብዚ ናይ ሕጂ ዝተፈልየ መልክዕ
ከም ዝህልዎ ምግማት ኣየጸግምን። ዓለም
እውን ብዙሕ ሃልኪ ነዳዲ ኣብ ዘድልዮ
ዘመን ክትኣቱ ትኽእል’ያ። ወይ እውን
ብደረጃ ዓለም ነዳዲ ተኣጊዱ ምዕቡል
ተተካኢ ጸዓት ክተኣታቶ ይኽእል
ይኸውን። ሕጂ ኣድላይነት ነዳዲ ክሳዕ
ዝሃለወ ግና፡ ኣንታርክቲካ ብሰንኪ እቲ

ኣብ ከርሱ ዓቚርዎ ዝሎ ነዳዲ ተበሃጊ
ስፍራ ክኸውን ግድነት እዩ።
ኣብ ደቡባዊ ዋልታ ወነንቲ መሬት
ከም ዝዀና ዝገልጻ ሃገራት፡ ናብቲ ከባቢ
ብመልክዕ በጸሕቲ ሃገር ብመራኽብ
ንዝሓልፉን ኣብ ደሴታት ዓሪፎም
ኣዕዋፍን መጥበውቲ ዓሳታትን ንዝስእሉን
ገያሾ ቪዛ ብምውቃዕ፡ ወነንቲ ከም
ዝዀና ከረጋግጻ ይደልያ። ኣንታርክቲካ
ከኣ ከም ሃገር ኣፍልጦ ኣይተዋህቦን
- ሃገር’ውን ኣይኰነን። እቲ ‘ናትና”

ኢለን ሓዚአነኦ ዘለዋ ቦታ፡ ናይ ካልእ
ከም ዘይኰነ ክፍለጠለን እየን ዝደልያ።
ገሊኡ ግና ኣዝዩ ኣካታዒ እዩ። ንኣብነት
ብሪጣንያ ‘ሕዛእተይ’ እትብሎ ሰፊሕ
መሬት፡ ቺለን ኣርጀንቲናን እውን ከም
ብጽሒተን ኣስሚረናሉ ኣለዋ። ኣብቲ
ሕዙእ ቦታታት ኣግልግሎት ቡስጣ
ዝህቡ ነቝጣታት ተኺለን ኣለዋ። እቲ
ደብዳበ ድሕሪ ኣዋርሕ እኳ ዝበጽሕ
እንተኾነ፡ ብውሑዱ ከም ናይ ዋንነት
መዘኻኸሪ ገይረን ክወስደኦ ይኽእላ።
ብዘይካ እተን ከም ዝብጸሐን ዝገልጻ
ቀዳሞት ሸውዓተ ሃገራት፡ ካብተን ነቲ
ስምምዕ ዝፈረማሉ ሃገራት ብዙሕ ናይ
ምርምር መደበራት ደኲነን ኣለዋ። ሩስያ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ካብተን ይብጸሓኒ ዝብላ ሃገራት እኳ
እንተዘይኰነት፡ ሓያሎ ናይ ምርምር
ነቝጣታት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተኺላ
ትርከብ። ኣመሪካ እውን ከምኡ ኣብ
ማእከል እቲ ዋልታ መዓስከር ምርምር
ኣለዋ። ቻይና ኣርባዕተ መደበራት
ከም ዝኸፈተትን ናብ ሓምሻይ ትዳሎ
ከምዘላን ዝሕብሩ ጸብጻባት - ሓደ እዋን
ተቓሊሖም ነይሮም። ብሓፈሻ ኣብቲ
ከባቢ ናብ 70 ዝቀራረቡ መደበራት
ሳይንሳዊ ምርምር ተኺፊቶም ኣለዉ።
ከም ቺለን ኣርጀንቲናን ዝኣመሰላ
ሃገራት እውን ኣብቲ ዝተኸላኦ
ነቝጣታት ምስ ወተሃደራዊ ነገራት
ዝተኣሳሰረ ትሕዝቶ ከምዘለዎ ይንገር።

ካልኦት ሃገራት ነቲ ቺለን ኣርጀንቲናን
ዝደኰናኦ ወተሃደራዊ ነቝጣ ብስቕታ
ዝሪኣኦ እንተደኣ ኰይነን፡ ኣብቲ
መደበራት ሳይንሳዊ ምርምር ዝብለኦ
ንነቝጣታት ዘይተገልጸ ወተሃደራዊ
ነገራት ክህልዎ ከም ዝኽእል ክግመት
ይከኣል።
ሰማያት
ኣንታርክቲካ
ኣዝዩ
ጽሩይን ማዕበላት ሬድዮ ዘይሓልፎን
ብምዃኑ፡ ናብ ርሑቕ ሰማያት
መጽናዕቲ ንምክያድን ጉዕዞ ሳተላይት
ንምክትታልን ተመራጺ ምዃንኑ እዩ
ዝንገር። ካብ ርሑቕ ስፍራ ዝብገሱ
ኣዕነውቲኣጽዋራትንጉዕዞተወንጨፍቲ
ብስዉር ንምክትታልን ምቹእ ስፍራ
እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ እናተቐዳደምካ ናይ
ምሕዛእ ተግባራት፡ ኣብ ግዜ ዝሑል
ኲናት ብዝነበረ ድፍኢት ዝተፈጥረ
ብምዃኑ፡ ከም ዘለዎ ክቕጽል ዘይደልዩ
ወገናት ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኢራን
እውን፡ ኣብ ኣንታርክቲካ መደበር
ምርምር ክትሃንጽ ትሓስብ ከምዘላ
ገሊጻ ነይራ። ቱርኪ እውን ሓሳባት
ከም ዘለዋ ኣዘኻኺራ ኣላ። ህንዲ
ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ዝካየደሉ
ነቝጣ ክትከፍት መደባት ከምዘለዋ
ኣቐዲማ ገሊጻ እያ። ፓኪስታን እውን
ከምኡ። መደበር ናይ ምትካል መደባት
እምበኣር፡ ዘቋርጽ ኣይመስልን’ዩ።
ኣብ 1959 ዝተገብረ ስምምዕ፡ ነተን
ይብጸሓና ዝብላ ሃገራት ኣፍልጦ
ከይሃበ፡ እቲ ከባቢ ናይ ደቂ-ሰብ ሕዙእ
ቦታ ከም ዝዀነ ኣብ ርእሲ ምግላጹ፡
ድልየት ዘለወን ሃገራት ናይ ምርምር
መደበራት ክተኽላ ከም ዝኽእላ
ዝድግፍ ዓንቀጽ ኣስፊሩ ኣሎ።
ኣበጋግሳ ምምቕራሕ ኣንታርክቲካ
ምልስ ኢልና እንተደኣ ተዓዚብና፡ ኣብ
ምእታው 1800ታት ኣንታርክቲካ
ግዝኣታ ከም ዝዀነን፡ ዋንነት ከም

ዘለዋን ንመጀመርታ ዝገለጸት ብሪጣንያ
ምዃና እዩ ዝዝረብ። ብገማግም
እቲ ክፍለ ኣህጉር ዝሓልፉ ዳህሰስቲ
ባሕረኛታት ናይ ብሪጣንያ ባንዴራ
እናተኸሉ ዋንነት ብሪጣንያ ክፍለጠሎም
ይገብሩ ነይሮም። ብሪጣንያ መዓስከር
ይኹን ዓዲ ግን ኣይደኰነትን።
ልኡላውነት ኣንታርክቲካ ክትዕ ካብ
ዘልዕላ ሃገራት - ቺለን ኣርጀንቲናን፡
ካብ መበል 15 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ
እቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ስጳኛ
ብምንባሩ፡ ካብ ስጳኛ ናጻ ክወጻ እንከለዋ
ዝተረከበኦ ከምዝዀነ እየን ዝገልጻ። ካብ
ደቡባዊ ጫፍ ክልቲአን ሃገራት ክሳዕ
ኣንታርክቲካ ኣብ ዘሎ ማያት ብዝርከባ
ደሴታት ኣቢለን፡ ከም መቐጸልታ
ግዝኣት ሃገር ከምዝዀነ የረድኣ።
ደሴታት ፎክላንድስ ኣብ ትሕቲ
ብሪጣንያ ከም ምዃነን፡ ብሪጣንያ
እውን ንሸነኽ ደቡብ ተዘርጊሐን
ብዘለዋ ደሴታት ጆርጂያን
ኦርክኒን ኣቢላ ክሳዕ ክፍለ ኣህጉር
ኣንታርክቲካ ተዘርጊሐን ብዘለዋ
ደሴታት፡ እቲ ከባቢ ግዝኣታ ከም
ዝዀነ ትሕብር። በብቝሩብ ክሳዕ
ማእከል ኣንታርክቲካ ኣብ ዘሎ
ከባቢ፡ ልኡላዊ ዋንነት ከም ዘለዋ
ትምጒት። ኣብ ኣጋ መወዳእታ
ቀዳማይ ውግእ ዓለም፡ ብሪጣንያ
ንኹሉ’ቲ ክፍለ ኣህጉር ግዝኣታ
ምስ ዝነበራ ኣውስትራልያን
ኒውዚላንድን ጠቕሊላ ክትሕዞ
ከምዘለዋ ሰበ-ስልጣን እታ ሃገር
ከዘኻኽሩ ጀሚሮም። ናይ ብሪጣንያ
ኣንፈት ዘስተብሃለት ፈረንሳ፡ ፈረንሳዊ
ዳህሳሲ ምድሪ ኣብ ክፍላ 19 ክፍለ
ዘመን ዝዓረፈሉ ከባቢታት ኣንታርክቲካ
ግዝኣታ ከምዝዀነ ኣብ 1924
ኣፍሊጣ።
ኣብ ማያት ኣንታርክቲካ፡ መጥበውቲ
ዓሳታት ንስጋ ዝሃድና ዝነበራ ትካላት
ኖርወይ፡ እዚ ምዕባለታት ከተሓሳስበን
ጀሚሩ። እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ብኻልኦት
ሃገራት ከይእገዱን ግብሪ ምኽፋል
ከይግደዱን ንሃገሮም ወኪሎም ሕዛእቲ
ክጭርሑ ጀሚሮም። ደሴታትን ማያትን
ሓሊፎም ኣብ ውሽጢ ኣንታርክቲካ

ሰፊሕ ቦታ ብስም ዘውዳዊ መንግስቲ
ኖርወይ ሓዚኦም። እታ ሃገር ከኣ ነቲ
ብትካላት ዝተሓንጸጸ ከባቢ ግዝኣታ
ከምዝዀነ ኣብ 30ታት ኣፍልጦ
ሂባትሉ።
ኖርወይ ዝወሰደቶ ስጉምቲ፡ ኣመሪካ፡
ሶቭየት ሕብረትን ኣብ ትሕቲ ስርዓት
ናዚ ዝነበረት ጀርመንን ጸላዕላዕ
ኣቢልወን። ጀርመን ነፈርቲ እትጽዕን
መርከብ ናብ ኣንታርክቲካ ሰዲዳ። ናይ
ጀርመን ኣርማ ዝተኣስሮ ፈልጺታት
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 26 ኪሎ-ሜተር
ካብ ኣየር እናኣወንጨፉ፡ 350 ሽሕ
ትርብዒት ኪሎ-ሜተር ዝኣክል መሬት
ምልክት ገይሮምሉ።
ኖርወይ፡ ንሸነኽ ምዕራብ ኣብ መንጎ
ደሴታት ፎክላንድን ኣውስትራልያን
ዘሎ ክሳዕ ኣንታርክቲካ ዝበጽሕ ማያት
ሓንጺጻ፡ ኣብ ግፋ ዓሳ ንዝተዋፈራ
መራኽብ ጥራይ ዘይኰነስ ቀዋሚ
መደበራት ከፊታ።
ኣንታርክቲካ ይቐርበና ዝብላ ሃገራት
ላቲን ኣመሪካ፡ እዚ ናይ ኤውሮጳውያን
ምምቕራሕ ስለዘተሓሳስበን ካልኣይ
ውግእ ዓለም ኣብ ኤውሮጳ እናተኻየደ
እንከሎ፡ መስመራት ሕዛእቲ ሓንጺጸን።
ቺለን ኣርጀንቲናን ነቲ ናይ ብሪጣንያ
ክሊ ኣብ ትሕቲ ዋንነተን ከም ዝዀነ
መስመር ስኢለናሉ። ባንዴራታትን
ኣርማታትን እናተኸላ ኸኣ ዋንነት
ከረጋገጻ ጽዒረን።
ብሪጣንያ ግና ንቺለን ኣርጀንቲናን
ብምትህልላኽ፡ ካልኣይ ውግእ ዓለም
እናተኻየደ እንከሎ ቀዋሚ መዓስከር
ክትከፍት ብዙሕ ክኢላዊ ዓቕሚ
ዝሓዘት መርክብ ልኢኻ። ጃፓንን
ጀርመንን መዓስከር ንከይድኩና
ዝብል ምስምስ ተኣማኒ ምኽንያት እዩ
ነይሩ ሽዓኡ። ኣርጀንቲና ዝተኸለቶ
ባንዴራታት በናቚሮም ናይ ብሪጣንያ
ባንዴራ ተኺሎም። ኣብቲ በረኻ ቤትቡስጣን ታቤላታትን ተኺሎም። ቺለ
እውን ኣብቲ ናተይ እትብሎ ሕዛእቲ
ናይ ምርምር መዓስከራት ከፊታ።
ኣብ መንጎ ሃገራት ላቲንን ብሪጣንያን
ናብ 12 ገጽ ይቕጽል

ሎሚ ኣብ ERI-TV
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መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ሄሎ ድባይዋ ብቐጥታ
ልዝብ መንእሰያት
ሞዛይክ
National Geographic
መደብ ኖሪት
ዜና ትግረ
ቴራብ - ብቐጥታ
ዜና ትግርኛ
ዕላል ጥበባት
ዜና ዓረብ
ኢድኣት
ዜና እንግሊዝ
Film

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሱሌማን ኣሕመድ

ዕና
ጥ
ሪ
ምኽ

ምትካኽ ሽጋራን ሳዕቤናቱን

ኣብዚ እዋን’ዚ ሽጋራ ምትካኽ ንጥዕና ኣዝዩ ጎዳኢ ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ነዚ እናፈለጠ ግና ብዙሕ ሰብ ቆሪጹ ምትካክ ከቛርጽ
ዓቐብ ክኾኖ ኢዩ ዝርአ። ሽጋራ ዘፍርያ ኢንዱስትሪታት’ውን እንተኾና ዓመታዊ ብቢልዮናት ዶላራት መኽሰብ ስለ ዝረኽባ፡ ካብ
ምውዕዋዕ ክቑጠባን ኣብ ፍርያተን ጥዕናዊ መልእኽቲ ክጽሕፋን ደኣ’ምበር ፍርያተን ቆሪጸን ደው ከብላ ኣይሕሰብን ኢዩ።
ኣብዚ ግዜ’ዚ ብደረጃ ዓለም ቁጽሪ ኣትከኽቲ ሽጋራ ዓመታዊ ብዝተዓጻጸፈ ቊጽሪ እናዛየደ ኢዩ ዝኸይድ ዘሎ። ካብቲ ኣሃዝ እቲ 75
ሚታዊት ነኣሽቱ መንእሰያት ምዃኖም ኢዩ ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም ዘመልክት። ኣብ ንኡስ ዕድሜኻ ዝለመድካዮ ምትካኽ ሽጋራ፡
ቀልጢፍካ ቆሪጽካ ክትገድፎ ከቢድ ብምዃኑ፡ ኣብ ጥዕናኻ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናውረዶ ዝኸይድ ሃስያ ከቢድ ምዃኑ ሰብ ሞያ ጥዕና
የመልክቱ። ስለዚ፡ ነብስኻ ክትዕቅብ፡ ናይ መጻኢ ወለዶኻ ከተውሕስን ኣከባቢኻ ከተጽርን፡ሽጋራ ምትካኽ ክተቋርጽ ቆሪጽካ ክትለዓል
ይግባእ። ቅድሚኡ ግና ምትካኽ ሽጋራ ብምቁራጽካ ክትረኽቦም እትኽእል ጠቕምታት ኣለሊኻ ክትፈልጥ ይግባኣካ።
1 ዕምርኻ ኣይተሕጽርን፡- ካብ ምትካኽ
ሽጋራ ዝዓቢ ንጥዕናኻ ዝጎድእ መዓልታዊ
እተካይዶ ዝኾነ ዓይነት ልምዲ ወይ ወልፊ
ከም ዘየለ ኣስተብህል። ብርግጽ፡ ልዕሊ ፍርቂ
ኣትከኽቲ ሽጋራ ምስ ምትካኽ ምትእስሳር
ብዘለዎም ዝተፈላለዩ ሕማማት ተጠቒዖም

ኢዮም ዝሞቱ። ምትካኽ ሽጋራ ዝተፈላለዩ
ሕማማት ሳንቡእ የስዕበልና። ጸገማት
እስትንፋስ ይፈጥረልና። ን15 ዝተፈላለዩ
ዓይነታት ሕማም መንሽሮ ድማ የቃልዓና።

ብገምጋም ደቂ ተባዕትዮ ኣትከኽቲ ሽጋራ ካብ
ዕድሚኦም 13.2 ዓመታት ክኸስሩ እንከለዉ፡
ደቀንስትዮ ድማ ብሰንኪ ሽጋራ 14.5 ካብ
ዕድሚእን ከም ዘሕጽራ መጽናዕትታት
የመልክቱ። ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ ሃሉ፡
ሽጋራ ምትካኽ ክተቋርጽ ኣይትማታእ።
2 ገንዘብካ ትዕቅብ፡- ኣብ ሓንቲ ሽጋራ
ንምግዛእ እተውጽኦ ገንዘብ ምስ ኣታዊታትካ
ብምንጽጻር ኣዝያ ውሕድቲ ኮይና ክትስመዓካ
ትኽእል ትኸንውን። ወርሓዊ ወይ ዓመታዊ
ኣብ ሽጋራ ዘጥፋእካዮ ገንዘብ ጠቕሊልካ
ክትርእዮ እንከለኻ ግና፡ እቲ መጠን ኣዝዩ
ብዙሕ ከም ዝኸውን ሓቂ ኢዩ።
3 ናይ ምሕሳብ ክእለትካ ይምዕብል፡
- ምትካኽ ሽጋራ ንሓንጎልና ዓፊኑ ንደረጃ
ኣተሓሳስባና ኣዝዩ ኢዩ ዘውርዶ። ንነዊሕ
ዓመታት ሽጋራ እናትከኽካ ብዝኸድካ
መጠን፡ ናይ ምዝካር ጸገም ክተማዕብል ዘለካ
ተኽእሎ እናዓበየ ከም ዝኸይድ ክኢላታት
የመልክቱ። እዚ ጸገም’ዚ ኣብቶም ገና ኣብ
ንኡስ ዕድሚኦም ቀልጢፎም ሽጋራ ምትካኽ

ዘቋረጹ ሰባት ኣዝዩ ከም ዝጎድል ኢዮም
ክኢላታት ዝገልጹ። ሽጋራ ጠንቂ ሕማም
ረሲዕ ካብ ኮነ እምበኣር ቆሪጽና ክንገድፋ
ይግባእ።
4 ጽቡቕ ትድቅስ፡- ኣትከኽቲ ሽጋራ
ካብቶም ዘየትክኹ ኣብ እዋን ለይቲ ጽቡቕ
ድቃስን እኹል ዕረፍትን ክረኽቡ ዘለዎም
ተኽእሎ ብኣርባዕተ ዕጽፊ ዝጎደለ ኢዩ።
ልዋም ድቃስ ናይ ምርካብ ጸገም የጋጥመካ
እንተሎ ብሰንኪ ሽጋራ ናይ ምትካኽ ልምድኻ
ክኸውን ከም ዝኽእል ኣስተብህል።
5 ስድራኻን ኣዕሩትኻን ትሕሉ፡- ሽጋራ
ተትኽእ እንተዄንካ ንነብስኻ ጥራሕ ዘይኮንካ
ኣብ ኣከባቢ ንዘሎ ኩሉ ፍጡር ኢኻ ትሃሲ።
ምስ ኣትከኽቲ ሽጋራ ዝነብሩ ሰባት ልኡማት
ኣትከኽቲ ተባሂሎም ይግለጹ። እዞም ሰባት
እዚኦም ብፍላይ ህጻናት እንተኾኖም፡
ብምትካኽ ሽጋራ ክስዕቡ ካብ ዝኽእሉ
ዝተፈላለዩ ሕማማት ልክዕ ከምቲ ንጡፍ
ኣትካኺ ብቐሊሉ ተጠቃዕቲ ኢዮም።
ምንጪ፦ Health Digezt

ቁጥዐ፡ ተጻብኦን መጥቃዕቲ ልብን
ህዉኽ ስምዒት፡ ቁጥዐ፡ ተጻራሪ፡
ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ህይወት ድኹም
ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት፡ ካብቶም ህዱእ፡
ዘዕግብን ዘተኣማምን ጠባይ ዘለዎም ሰባት
ዝያዳ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ልቢ ከም
ዝጥቅዑ ክኢላታት ጥዕና የመልክቱ።
ህይወቱ ተዛንዩ ካብ ዝመርሕ ሰብ፡ ተብተብን
ሻቕሎትን ዘብዝሕ ሰብ ጠንቂ ሕማም ልቢ
ዝኾነ ስምዒታት ወጥሪ ብቐሊሉ ከም ዝረኣዮ
ድማ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ።
ተጻራሪ ወይ ተጻባኢ ባህሪ ኣለካ ዶ?
ነዚ ሕቶ’ዚ መልሲ ንምርካብ፡ ኣብ ኣመሪካ
ዝርከቡ ክኢላታት ሓጺር ነፍሰ-መርመራ
ክንገብር ዝሕግዘና ሕቶታት ኣዳልዮም
ኣለዉ።
= ሪጋ ሒዘ እንከለኹ እታ ገንዘብ
እተኽፍል - ካሸር ናይ ምድንጓይ ባህሪ
ከተርኢ ምስ ዝዕዘብ ቀልጢፈ ይሓርቕ።
= ምሳይ ዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ ሰባት፡
ዘካይድዎ ስርሓት ብደቂቕ ንምፍላጥ ኣብ
ልዕሊኦም ትኲር ዝኾነ ኣረኣእያ እካይድ።
= መዕቆቢ ዘይብሎም ተናበይቲ ጎደና
ኣብ ልዕሊ ነብሶም ብዛዕባ ዘለዎም ትሑት
ክብሪ ኣዝየ ኢየ ዝግረም።
= ዝበዝሑ ሰባት ነጻ ምስ እትለቆም ኣብ
ልዕሌኻ ልዑል ክብሪ ኣለዎም ዝብል እምነት
ኣለኒ።
= ናይ ኣዕሩኽተይን ኣባላት ስድራይን
ጠባይ ኣዝዩ ኢዩ ዘቑጥዓኒ።
= ኣብ ጎደና፡ ብመካይን ምስ ዝዕገት እናሻዕ
ቅልጡፍ ናይ ምስትንፋስ ባህሪ የርኢ።
= ሰባት ምስ ዘቖጥዑኒ፡ እቲ ዘቖጥዓኒ
ባህሪኦም ክፈልጡ ክሕብሮም ይደሊ።
= ሓደ ሰብ ሕማቕ ምስ ዝፈድየኒ፡ ሕነይ

ዘገርም ጥዕናዊ ጥቕሚ ብርጭቕ
ኣብ ግዜ ሓጋይ ወይ ክረምቲ ዘሎ
ሓያል ዋዒ ኣብ ሰብነትና ክቱር ሙቐት
ክፈጥር ንቡር ኢዩ። ነዚ ሙቐት’ዚ
ንምህዳእ ብክኢላታት ካብ ዝድገፉ ዝበለጹ
መንገድታት ሓደ ብርጭቕ ምህላው ኢዩ።
ብርጭቕ ካብቲ ፍሱህን ሕጉስን ክትከውን
ዝገብረካ ንላዕሊ ብግቡእ ዘይንፈልጦ ሓያሎ
ጥዕናዊ ርብሓታት ኢዩ ዘለዎ። ገለ ካብኡ፦
* ጸቕጢ ደም የጉድል፦ ብርጭቕ
ጸቕጢ ደም ንምህዳእ ዝሕግዝ ልዑል
ትሕዝቶ
ፖታሽዩምን
ማግነዝዩምን
ዝተባህሉ ማዕድናት ዝሓቖፈ ፍሩታ ኢዩ።
ፖታሽዩም፡ ካብ ኣርተርን ሻምብቆታት ደምን
ንዝብገስ ወጥሪ፡ ዕረፍቲ ንምፍጣር ዝሕግዝ
ብቫሶዲሌቶር (vasodilator) ዝፍለጥ መኣዛ
ኢዩ። ብርጭቕ ካሮተኖይድ (carotenoids)
ዝተባህለ መኣዛ ዝሓቖፈ ብምዃኑ’ውን፡
መናድቕ ናይ ሻምብቆ ደም ኣርተሪ ካብ
ምድራቕ/ ምትራርን ይከላኸል። ደም
ብቐሊሉ ንኸይረግእ ድማ ይሕግዝ።
*ኣብ ኣካክላትና ዝህሉ ስብሒ የጉድል፡- እቲ
ካልእ ጥዕናዊ ረብሓ ብርጭቕ፡ ኣብ ኣካላትና
ዘይተደልየ ስብሒ ብቐሊሉ ንኸይእከብ
ንምክልኻል ዝሕግዝ ሲትሩላይን (citrulline)
ዝተባህለ መኣዛ ኣለዎ። እዚ መኣዛ’ዚ ዓይነት
ኣሚኖ ኣሲድ ኮይኑ፡ ኣብ ኣካላትና ምጡን
ስብሒ ክህሉ ይቆጻጸር። ዘይተደልየ ስብሒ
ንኸይፈሪ ድማ ይከላኸል።
*ብዙሕ የሽይን - ንጥዕና ኲሊት ድማ
የሐይል፡- ብርጭቕ ብብዝሒ ምብላዕ፡
ብዘይጸገም ብዙሕ ክንሸይን ይሕግዘና። እዚ
ንንጥፈታት ኲሊት ጸቕጢ ከይፈጠረ ስለ
ዘካይዶ ጥዕናዊ ጥቕሙ ኣዝዩ ጎሊሑ ኢዩ
ዝርአ። ብተወሳኺ፡ እቲ ፍሩታ ጸላም ከብዲ
ንንጥፈታት ምሕቃቕ ሓጋዚ ዝኾነ ኣሞንያ
(ብናይትሮጅንን ሃይድሮጅንን ዝቖመ ጋዝ)
ኣብ ምፍጣር ስለ ዝሕግዝ፡ ኲሊትና ረስሓት
ካብ ሰብነትና ንምውጻእ ልዑል ጥቕሚ
ይረክብ።

*ንጥዕና ልቢ፡- ብርጭቕ ንጥዕና ልቢ ኣዝዩ
ኣገዳሲ ዝኾነ ላይኮፐን (lycopene) ዝተባህለ
መኣዛ ኣለዎ። ኣብ ብርጭቕ ዝርከብ ቤታካሮቲን’ውን ቀልጢፍና ንኸይንኣርግ
ይሕግዘና። ካብ ምራተ ሰብነት’ውን
ይከላኸለልና። ኣብ ብርጭቕ ዝርከቡ
ማግነዝዩምን ፖታሽዩምን ዝተባህሉ መኣዛ
ንጥዕና ልብና ኣዝዮም ኣገደስቲ ኢዮም።
*ንመትንታትን ጭዋዳታትን የሐይል፡
- ብፖታሽዩም ሃብታም ምዃኑ ዝንገረሉ
ብርጭቕ፡ ንጭዋዳታትን ነርቭታትን
ንምሕያልን ምትራርን ዝሕግዝ ሜላ
ኤለክትሮላይት
(ብምንቅስቓስ
ኣዮን
ኤለክትሪክ
ዝውሕዘሉ
ዘይሜታላዊ
መተሓላለፊ) የካይድ።
*ንጥዕና ዓይኒ፡- ብርጭቕ ምብላዕ ንጥዕና
ዓይንና ኣሐይሉ ናይ ምርኣይ ብቕዓትና ከም
ዘደንፍዖ ይንገር። ከምዚ ክኸውን ዝኸኣለ
ብርጭቕ ድሒሩ ናብ ቫይታሚን ‘ኤ’
ዝቕየር ትሕዝቶ ቤታ-ካሮቲን ስለ ዘለዎ ኢዩ።
እቲ ካልእ ጥቕሚ ናይ ቫይታሚን ኤ ድማ
ጥዕና ዘለዎ ስኒ፡ ቆርብት፡ ተዓጻጻፊ ቲሹን
ተሪር ኣዕጽምትን ክህልወና ይሕግዝ።
*ሕማም ሽኮር ይፍውስ፡- ዝበዝሑ ሕማም
ሽኮር ዘለዎ ሰባት፡ ካብ ሓያሎ ምግብታት
ስለ ዝሕረሙ ዝበልዕዎ ከጨንቖም ይረኣዩ
ኢዮም። ነዚ ሽግር’ዚ ከቃልለሎም ዝኽእል
ምስ ሕማሞም ዝኸይድ መግቢ ሓደ
ብርጭቕ ኢዩ። ብርጭቕ ሽኮራዊ ጣዕሚ’ኳ
እንተለዎ፡ 90% ካብ ትሕዝቶኡ ማይ ስለ
ዝኾነ ውሑድ ካሎሪ ኢዩ ዘለዎ። ዘለዎ
ትሕዝቶ ማግንዝዩምን ፖታሽዩምን ድማ
ንምፍራይ ኢንሱሊን ብልዑል መጠን ስለ
ዝቆጻጸሮ፡ ሕማም ሽኮር ንዘለዎም ሰባት
ጠቓሚ ኢዩ።
ብርጭቕ እዚን ካልእን ጥቕምታት ካብ
ሃለዎ’ምበኣር ንመግቢ ክንጥቀመሉ ዝበለጸ
ኢዩ።
ምንጪ፦ Idea Dizest

ካብ ማህጸን ወጻኢ ዝፍጠር ጥንሲ

ክፈዲ ከይደቀስኩ እሓድር።
= ኣብ ዝኾነ ክትዕ ዘቕርቦ ሓሳባት ናይ
መወዳእታን ደምዳምን ክኸውን እደሊ።
ብመሰረት እቶም ኣመሪካውያን
ሓካይም፡ ካብዞም ሕቶታት ካብ ሓሙሽተ
ንላዕሊ ‘ሓቂ’ ኢሉ ዝመለሰ ሰብ፡ ቀልጢፉ
ናይ ምቑጣዕ ባህሪ ሰብ ኢዩ። ናብ ዝኸበደ
ናይ ጥዕና ጸገም ከይሰገረ ድማ፡ ብኣግኡ
ጠባዩ ከመሓይሽ ከም ዘለዎ የመልክቱ።
ቁጥዐ ብኸመይ ትቆጻጸሮ?
ቁጥዐ ምቁጽጻር እቲ ናይ ፈለማ
ክትወስዶ ዝግበኣካ ስጉምቲ፡ ነቲ ዘቖጥዓካ
ነገራት ኣለሊኻ ካብኡ ምርሓቕ ኢዩ።
ነብስኻ ምስ ተጻባእትን ኣቖጣዕትን
ነገራት ብዝግባእ ከም እትላለ ግበራ። ኣብ
ጥዕናኻ ከቢድ ሳዕቤን ከየወረደ እንከሎ
ክትኣልዮ ድማ ጸዓር። ዘለካ ስምዒታት
ተጻብኦን ቁጥዐን እናዓበየ ይኸይድ ከም
ዘሎ እንተስተብሂልካ ግና፡ እዞም ስዒቦም
ተዘርዚሮም ዘለዉ ሕቶታት ናብ ነብስኻ
ብምቕራብ፡ ንነብስኻ ክትካታዓን ከተእምናን
ፈትን።

* ብዛዕባ’ዚ ክቑጣዕ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ
ነይሩ ዶ?
* መቖጥዕየይ ኩነታት ምኽኑይ ድዩ?
* ምቑጥዐይ ኣብቲ ኩነታት ክዉንን
እወታዊ ለውጥን ዝፈጥር ድዩ?
ንኹሎም እዞም ሕቶታት ‘እወ’
ዝብል መልሲ እንተሂብካ፡ ፈለማ ነብስኻ
ከተዝሕልን ከተህድእን ፈትን። ግቡእ
ግብረ-መልሲ ክትረክብ ድማ ሃዲእካ
ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብዛዕባ’ቲ ኩነታት
ክትዘራረብ ይግባእ።
ቁጥዐኻ ምኽንያት ዘይብሉ እንተኾይኑ
ግና ናብ ዝኸፍአ ናይ ጥዕና ጸገም ቅድሚ
ምእታውካ ናይ ባህሪ ለውጢ ክትፈጥር
ጸዓር። ምውስዋስ ኣካላት፡ ዳእላን ማሕበራዊ
ምትሕግጋዝን ገለ ካብቶም ቁጥዐኻ
ተቖጻጺርካ ጥዕና ልብኻ ክትሕሉ ዝሕግዙ
ኣገባባት ኢዮም። ልብኻ፡ ከምኡ’ውን
እቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት፡ ካብቲ
ተርእዮ ህድኣት ሓያሎ ጥቕሚን እወታዊ
ኣጠማምታን ከም ዝረኽቡ ኣይትዘንግዕ።
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ካብ ማህጸን ወጻኢ ዝፍጠር ጥንሲ፡ ብሰንኪ ኣብ ማህጸን ዘጋጥም ረኽስታት ኢዩ ዝፍጠር።
እዚ ማለት፡ እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሻምብቆ ማህጸን ምስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ምስ
ተራኸበ፡ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ረኽሲ ናብ ማህጸን ከይተመልሰ ኣብኡ ይስርት’ሞ፡ እቲ ዝፍጠር
ጥንሲ ካብ ማህጸን ወጻኢ ይኸውን። እዚ ዓይነት ጥንሲ’ዚ ንጥዕና እታ ኣደ ኣብ ሓደጋ
ዘእቱ’ዩ።
እዚ፡ ኣብ ዕድመ ናይ ወሊድ ማለት ካብ 18-46 ዓመት ኣብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ
የጋጥም። እዚ ዓይነት ጥንሲ’ዚ ክሳብ 7 ሰሙናት ክጸንሕ ይኽእል። እቲ ጥንሲ ብዘይ
መርመራ ‘ኣልትራ ሳውንድ’ ኣበይ ከም ዘሎ ብቐሊሉ ክፍለጥ ስለ ዘይከኣል ድማ፡ እታ
ጓለስተይቲ ናብ ሕክምና ብምኻድ ግቡእ መርመራ ከተካይድ ከም ዝግባእ ኣብ መወከሲ
ሆስፒታል ዞባ ደቡብ መንደፈራ ሓኪም ማህጸን ዶክተር ዳዊት ሰረቐ የብርህ።
ካብ’ቶም ቀንዲ ምልክታት ናይዚ ጥንሲ’ዚ፡ ቃንዛ ኣብ ከብዲ (ኣብዶመን)ን መድመይቲ
ኣብ ርሕሚን እዮም።
ኣብ ዓመት ኣስታት 8 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጥንሲ ብዝተኣሳሰሩ ዝተፈላለዩ
ሕማማት ይሳቐያ። ካብዚ እተን ፍርቂ ሚልዮን ከም ሳዕቤኑ ህይወተን ይስእና። ኣብ
ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት፡ ሓንቲ ካብ 11 ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጥንሲ ብዝተኣሳሰር ሕማም
ህይወታ ትስእን። እዚ ምስ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ክነጻጸር እንከሎ ግና፡ እቲ መጠነ ዝምድና
(ratio) ሓንቲ ካብ 5 ሽሕ ደቀስንትዮ ይኸውን።
ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ቀንዲ ጠንቂ ሞት ነፍሰ-ጾር ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ መጀመርያ 3
ኣዋርሕ ዝፍጠር ካብ ማህጸን ወጻኢ ጥንሲ (Ectopic pregnancy) ኢዩ። ኣብ ምምዕባል
ኣብ ዝርከባ ሃገራት ግና፡ ዘይሕጋዊ ምንጻል ጥንሲ ብቐዳምነት ይጥቀስ።
ኣብ 1970 ተርእዮ ናይ ካብ ማህጸን ወጻኢ ዘጋጥም ጥንሲ፡ ካብ ናይ ቅድሚኡ ዓመታት
ብ6 ዕጽፊ ዓብዩ ከም ዝነበረ ዝሕብሩ መጽናዕትታት፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ተርእዮ ናይ’ዚ ሕማም
ኣብ 2% ካብ ነፍሰ-ጾራት’ዩ ዝርአ።
ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ጠንቂ ናይ’ዚ ተርእዮ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዘነጸረ እቲ መጽናዕቲ፡
መከላኸሊ ጥንሲ ብብዝሒ ምጥቃም፡ ምውሳኽ ዕድመ፡ ምትካኽ ሽጋራ፡ ናይ ከብዲ
መጥባሕትን ካልኦትን ነዚ ጸገም’ዚ ከቃልዑ ይኽእሉ።
ስለዚ፡ ነፍሰ-ጾራት ደቀንስትዮ ኩነታት ናይቲ ጥንሲ ብግቡእ ንምፍላጥ ብግዚኡ ናብ በዓል
ሞያ ሕክምና ብምምኻድ ዘድሊ መርመራታት ከካይዳ ይግባእ።

ሸዊት ገብረብርሃን (ኒውስ-ሩም)

ሓዳስ

ኤርትራ
ዊንታ ገረዝጊሄር
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መመረቕታ ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን

“ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፡ ኣብ
ዓመተ ትምህርቲ 2004/05 ብ3
ናይ ዲግሪን ብ2 ናይ ዲፕሎማን
ዓውድታት ትምህርቲ ስርሑ ዝጀመረ
እዚ ኮለጅ፡ ሳላ ሓያል ጻዕሪ ኣባላትን
ልዑል ወፍሪ መንግስትን፡ ኣብ’ዚ
ሕጂ እዋን ዝህቦ ኣገልግሎት ናብ 11
ዓውድታት ትምህርቲ ብዲግሪ ብስነምድራዊ ሓበሬታ ድማ ናይ ድሕረ
ምረቓ ማለት ናይ ማስተርስ ትምህርቲ
ክህብ በቒዑ ኣሎ። ኣብ’ዚ ሒዝናዮ
ዘለና ዓመት ትምህርቲ ድማ ልዕሊ
50% ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም 1609
ሓደስትን ነባራትን ተማሃሮ ተቐቢሉ
ኣብ መኣዲ ትምህርቲ የሳትፍ ኣሎ።
ዶ/ር ወልደትንሳኤ ተወልደ
ኣብ ቁጽሪ መምሃራን ምስ እንርኢ ግና
35% ወጻእተኛታት መማህራን ብምዃኖም
ሰሉስ 4 ሓምለ 2017፡ ኮለጅ ጥበባትን
ዘይተሰግረ ብድሆ ኮይኑ ኣሎ።
ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ-ቐይሕ ን10ይ
“ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፡ ኮለጅና
ግዜኡ ተመሃሮ ኣመሪቑ። ኮለጅ ጥበባትን
ኣብ’ዚ ኣካዳሚያዊ ዓመተ ትምህርቲ ካብ
ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ-ቐይሕ፡ ካብ
ዘመዝገቦም ዓበይቲ ዓወታት ሒደት ክጠቕስ
ድሮ ናይ’ቲ ጽምብል እዩ ተመረቕቲ፡
ኣፍቅዱለይ።
ወለድን ካልኦት ኣጋይሽን ክቕበል ጀሚሩ።
•
ሓጺር ስልጠና ፔዳጎጂያዊ ሜላ
ብባንዴራታት ሃገር፡ ኣገዳስነት ትምህርቲ
ንኣባላት
ብዝገልጹ ጭርሖታትን ጥቕስታትን
•
ምውዳብ እዋናውያን ሰሚናራት
ተሸሊሙ ዝማዕረገ ግሩም ህንጻ ኮለጅ፡
ብላዕለዎት ሓለፍትን፡ ወጻእተኛታት
ምስ ባህታ ናይ’ቶም መዛዝሚ ፍረ ጻዕሮም
መሻርኽትን
ዝጽበዩ፡ ወለዶምን ቤተሰቦምን ተወሃሂዱ፡
•
ምምላስ ናይ ዶክተረይት
ዝያዳ ደሚቑ ነበረ።
ትምህርቶም ኣብ ታንዛንያን ጃፓንን
ወለዲ ተማሃሮን ናይ ክብሪ ኣጋይሽን
ዝወድኡ ክልተ መምሃራን
በቦታኦም ምስ ሓዙ፡ ብዝኽሪ ሰማእታት እዩ
•
ን4ይ ዓመት ተኸታታሊ ጎብለል
ተኸፊቱ እቲ ጽምብል። ቀጺሉ ዲን ናይ’ቲ
ኮለጅ ኣቶ ወልደትንሳኤ ተወልደ እዚ ዝስዕብ
ቃል ኣስሚዑ፦
“ዝኸበርኪ ሚኒስተር ፎዝያ ሃሽም፡
ሚኒስተር ፍትሕን ወኪል ፕረሲደንት
ሃገረ ኤርትራን ቻንስለር ላዕለዎት ትካላት
ትምህርትን ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂን፡
ዝኸበርኩም ናይ ክብሪ ዕዱማት፡ ዝኸበርካ
ኣቶ ኤፍሬም ገብረክርስቶስ ኣማሓዳሪ ዞባ
ደቡብ፡ ፕሮፌሰር ታደሰ መሓሪ ፈጻሚ
ዳይርክተር ሃገራዊ ኮምሽን ላዕለዎት ትካላት
ትምህርቲ፡ ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ህግደፍ፡ ሰበስልጣን መንግስቲ፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ መራሕቲ
ሃይማኖት፡ ወለዲ ተመረቕቲ ከምኡ’ውን
ኩሉኹም ተሳተፍቲ።
“ብስም ማሕበረ-ሰብ ኮለጅ ጥበባትን
ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ-ቀይሕ ‘ናብ
10ይ ጽምብል መመረቕታ እንቋዕ ብደሓን
መጻእኩም ክብል ኣፍቅዱለይ። እዚ ኮለጅ
ሓደ ካብ ትሽዓተ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ
ኰይኑ፡ ንተመሃሮ ኣብ ማሕበራዊ፡ ስነናይ ፈስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲን
ሰብኣዊን ጥበባዊን መዳያት ዘተኰረ ሞያዊ
•
ኣፈናዊ ስምምዕ ሽርክነት ምስ
ፍልጠት ኣዕጢቑ ምምራቕ ካብ ዝጅምር
ዪኒቨርስቲ ሄለሲንኪ (ፊንላንድ) ከምኡ ድማ
እንሆ 10 ዓመቱ ይጽምብል። ኣብ ርእሲ’ቲ
ሳፒየንዛ ዪኒቨርስቲ (ዓዲ-ጥልያን)
ምዕቡል ህንጻ ምውናኑ፡ ተደኲንሉ ዝርከብ
“ዝኸበርኩም ዕዱማት ቀንዲ ዕላማ ኮለጅ
ከተማ ዓዲ-ቀይሕ ብስነ-ጥንታዊን ታሪኻዊን
ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲጂኦግራፍያዊ ብዙሕነትን ሃብታም ብምዃኑ፡
ቐይሕ፡ ተማሃሮ ዝተማልአ ክእለት ወኒኖም
ንውህደት ግብራዊን ክልሰ-ሓሳባዊን ሸነኻት
ኣፍረይቲ ኣባላት ሕብረተሰብ ብምዃን ኣብ
ትምህርቲ ጥጡሕ ባይታ ካብ ዝፈጠረ
ዳግመ ህንጻ ሃገርና እጃሞም ከበርክቱ እዩ።
ረቛሒ እዩ።
ነዚ ኩሉ ንምግባር ድማ ምስ ማእከል ትካላዊ
ብቕዓት እምባትካላ ብምትሕብባር፡ ‘ራኢ
2021’ ዝተሰምየ ናይ ሓሙሽተ ዓመት
ስትራተጂያዊ ንድፊ ካብ ዝቕጽል ዓመተትምህርቲ ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ክውዕል
እዩ።
“ዝኸበርኩም ተመረቕቲ 2017 - እዛ
ዕለት ጻማ ናይ’ቲ ንዓመታት ዝደኸምኩምሉ
ዓውዲ ትምህርቲ እትሓፍሱላ ዕለት
ብምዃና ረዛን እያ። ብስም ኣባላት እዚ
ኮለጅ ድማ እንቋዕ ሓጎሰኩም እናበልኩ፡
ነቲ ብልዑል ወጻኢታት ዘምሃረኩም
ሕብረተሰብን ከይሰልከዩ ዝናበይኹም
ወለድን መምሃራንኩምን ክትክሕሱ
ሉልባሕሪ ኣፈወርቂ

ቃል እትኣትዉላ መዓልቲ ምዃና’ውን
ከዘኻኽረኩም ይፈቱ።
“ኣብ መወዳእታ፡ በዚ ኣጋጣሚ ኮለጅ
ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲቐይሕ ነዞም ዝስዕቡ ትካላት መንግስትን
ማሕበራትን ልዑል ምስጋንኡ ይገልጽ።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ምምሕዳር ንኡስ
ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ሚኒስትሪ ፍትሒ፡ ዜና፡ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን፡ ወጻኢ ጉዳያት፡ ኮምሽን
ስፖርትን ባህልን፡ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት
ኤርትራ፡ ኩሎም መምሃራንን ሰራሕተኛታት
ኮለጅን ከምኡ ድማ ነዚ በዓል ድምቀት
ዝወሰኽኩምሉ ኩልኹም ተሳተፍቲ።
የቐንየለይ ዓወት ንሓፋሽ!”
ብምቕጻል ርእሳነ- መማህራን ናይተን 9
ዓውድታት ንተመሃሮ በብስሞም እናጸውዑ
ምስክር ወረቐት ዓደሉ። ድሕሪ’ዚ ወኪል
ተመሃሮ ሃኒባል ኣብርሃ ነዚ ዝስዕብ ቃል
ሃበ።
“ዝኸበርኩም ሚኒስተራት፡ ኣዘዝቲ
ሰራዊት፡ ዓበይቲ-ዓዲ፡ ኣባላት ስታፍ ኮለጅ
ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ- ፍልጠትን ዓዲቐይሕ፡ መምሃራንን ወለድን እንቋዕ ናብ’ዚ
መበል 10ይ ዓመት መመረቕታ ኮለጅ
ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ-ቐይሕ
ኣብጸሓኩም - ኣብጽሓና። ኣብ’ዚ ሕጉስ
ህሞት እዚ ንዝተጸንበርኩምና ኩሉኹም
ድማ ብስም ተመረቕቲ ኮለጅ ጥበባትን
ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ-ቐይሕ እንቋዕ
ደሓን መጻእኩም እብል።
“ብምቕጻል ነቶም ህዝብን መንግስትን

ናይ ቀለም ድሕረ ባይታ ክህልዎ እንከሎ
ንዓቕምታቱ ዝያዳ ይድርዖ።
“እዚ ዝርዳእ ህዝብን መንግስትን
ኤርትራ፡ ምስ ኩሉ ቁጠባዊ ጸቕጡ ንዓና
ንዜጋታቱ
ትምህርቲ
ብናጻን ምዕሩይ ዝርግሐን፡
ዓቕምና ንኸበርኽ ካብ
ምጽዓር ዓዲ ኣይወዓለን።
ከም’ዚ ዓይነት ወፍሪ ኣብ
ትምህርቲ ድማ ንሕና
ዜጋታት ኣተሓሳስባና
ሃናጺ፡ ኣብ ስራሕና
ዕጉሳትን ኣብ ባህርያትና
እሩም ገይሩ፡ በዚ መገዲ
ድማ ቀጻልን ውሑስን
ዕብየት ሃገርና ኤርትራ
ርዱእ እዩ። ንሕና
ተመረቕቲ ድማ ነዚ
ተረዲእና፡ ንቀዳምነት
ትምህርቲ
ተረዲኡ
ንዝመሃረና
ህዝብን
መንግስትን
ኤርትራ
ጻምኡ
ንምኽፋል
ድሉዋት ኣሎና።
“ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ
መወዳእታ ነቶም ዘይበርስ ሃብቲ ዘስነቑና
መምሃራን፡ ወለዲ ፍረ-ጻማኹም ሓፊስኩም
ኢኹም እሞ ኩርዑን ተሓበኑን፡ ንተመረቕቲ
ድማ እንቋዕ ሓጎሰኩም እብል። ክብርን
መጎስን ነቶም ዘይትትካእ ሂወቶም ከፊሎም
ዘይጽንቀቕ ጸጋ ናጽነት ከም እነስተማቕር

ዝቐረበሎም ዕድላት ትምህርቲ ብዘይብኽነት
ተጠቒሞም ኣብ ደረጃ ኣፍራይነትን ሞሳን
በጺሖም ዘለው ተመረቕቲ ዓመት 2017
ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲቐይሕ ዮሃና፡ ንወለዲን መምሃራንን ድማ
እንቋዕ ፍረ ጻማኹም ኣርኣየኩም እብል።
“ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፡ ትምህርቲ
ደረጃ ዓቕሚ ደቂ-ሰባት ዘበርኽ፡ ዘየድልዮ
ጋጋት ኣወጊዱ ማዕርነት ዝፈጥር፡ ኣተሓሳስባ
ደቂ-ሰባት ዘዕሙቕን ዘስፍሕን፡ ውሕሉል
ኣጠቓቕማ ጸጋታት ዝምህር፡ ጸጋታት
ዘራብሕን ዕድላት ዘርሑን፡ ብዓቢኡ
ድማ ውልቀ ሰብ ክንዮ ውልቃዊ ዕብየቱ
ንኸባቢኡን ንዓለምን ብእወታ ንኽጸሉ
ዘኽእሎ ጸጋ ናይ’ዚ ምድሪ እዩ።
“ትምህርቲ፡ ሕብረተ-ሰብ ካብ’ቲ ቅድሚ
ሚልዮናት ዓመታት ዝነበርዎ ናብ ዝሓሸ
ቅርጺ ኣውሪዱ ዝማዕበለን ዝሰልጠነን ወዲሰብ ዝፈጥር፡ ካብ ዕጥቂ ነፍሲ ዜጋ ክቦኩር
ዘይብሉ መሳልል ሂወት እዩ። ኣውራ ድማ
መንእሰይ ዜጋ ቀንዲ ኣፍራይን መንኮርኮር
ኩሉ ሞቶራዊ ምዕባለ ከም ምዃኑ መጠን፡
ብፍሉይ ንህንጸትን ዕብየትን ሓንቲ ሃገር

ዝገበሩና ጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ።
ማዕጺድ ዝሰብር ክራማት ይግበረልና
ዓወት ንሓፋሽ!!!”
ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ፍትሕን ወኪል
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ወ/ሮ ፎዝያ
ሓሺም እቲ ኣጋጣሚ ንተመረቕቲ፡ ወለዲን
መምሃራንን ብማዕረ ዘኹርዕ ጽምብል
ብምዃኑ፡ ንኹሎም ብሓባር ዮሃና ድሕሪ
ምባል፡ መመረቕታ ጽምብል ዓወት ጥራይ
ዘይኮነ፡ ናይ ሓደ ምዕራፍ መፈጸምታ ናይ
ሓድሽ መድረኽ ከኣ መእተዊ ምዃኑ ገሊጻ።
ንተመረቕቲ ከኣ ኣብ’ቲ ድሮ ጀሚረሞ ዘለዎ
ናይ ስራሕ ሓድሽ መድረኽ መንግስትን
ህዝብን ብዙሕ ትጽቢት ከም ዝገብረሎም
ብምዝኽኻር፡ ከምኡ’ውን ነቲ ትጽቢታት
ክመልእዎ ጻዕሮም ክቕጽሉ ብምልባው፡ ነቲ
በዓል መደምደምታ ገይራትሉ።
ገለ ካብ’ቶም ኣብቲ በዓል ዘዛራረብናዮም
ተማሃሮን ወለድን
ብዓውዲ ሕጊ፡ ብማዕርግ ዲግሪ ብኣዝዩ
ልዑል ነጥቢ ዝተሸለመት ሉልባሕሪ፡ ምስጢር
ዓወታ፡ ጻዕሪ፡ ግዜኻ ብግቡእ ምጥቃምን ኣብ
ክፍሊ ብግቡእ ምስታፍን ምዃኑ ድሕሪ

ምግላጽ፡ “ዓውዲ ክትመርጽ እንከለኻ ከቢድ
እኳ እንተኾነ፡ ውሳነኻ ግን ኣብ ድልየት
ክምርኮስ ኣለዎ። ብጽልዋ መዛኑን ስድራቤትን ተደፊእካ ኣብ ዘይትደልዮ ዓውዲ

ኣማኑኤል ኪዳነ
ክትኣቱ የብልካን” ክትብል መኺራ።
ካብ ተኾምብያ ላዕላይ ጋሽ፡ ብዓውዲ
ስነ-ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ዕዮን ብመዓርግ
ዲግሪ ዝተመረቐ ኣማኑኤል፡ ክልተ ዓመት
ድማ ብጋዜጠኛነት ዲፕሎማ ድሕሪ
ምውሳዱ እዩ፡ ናብ ናይ ዲግሪ ደረጃ ቀጺሉ
ዝተመረቐ። ምስጢር ዓወቱ ጻዕሪ ምዃኑ
ድሕሪ ምንጋር፡ “ሰብ ብኹሉ ጻዕሩ ጽቡቕ
እንተረኸበ፡ እዚ’ውን ውህበት ኣምላኽ እዩ’ሞ
ንፈጣሪን ነቶም ኩሎም ኣብ’ዚ ንኽበጽሕ
ዝደገፉኒ ስድራይን ፈተውተይን አመስግን”
ኢሉ። ንተማሃሮ ከኣ ተራ መምሃራን ኣገዳሲ
እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ናይ ኮለጅ ትምህርቲ ግን
ተማሃሮ ባዕሎም ሓርኮትኮት ክብሉን ዝያዳ
መጻሕፍቲ ክፍትሹን ምዒዱ።
ኣብ’ቲ መመረቕታ ንጓላ ዓጂባ ዝመጽአት
ኣደ ወ/ሮ ግርማዊት ጋይም
በቲ ኣጋጣሚ ዝተሰመዓ ሓጎስ
መወዳድርቲ ከም ዘይብሉድሕሪ ምግላጽ፡
“ከምቲ መንግስቲ ዘምሃሮም ንሃገሮምን
ንመንግስቶምን ከገልግሉ እዩ ትጽቢትና”
ኢላ።
ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን
ዓዲ-ቀይሕ ብዲፕሎምን ዲግሪን ን10ይ
ግዜ ከመርቕ ከሎ፡ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመተትምህርቲ 66 ብዓውዲ ስነ-ሕብረተሰብን
ማሕበራዊ ዕዮን ብሰርትፊኬት፡ 18 ብዓውዲ
ጥበባት-ጽባቐ ብዲፕሎም፡ 197 ድማ
ብሸሞንተ ናይ ዲግሪ ዓውድታት ብጠቕላላ
281 ተመሃሮ እዮም ተመሪቖም። መማህራን
እውን፡ ዶ/ር ረዘነ ርእሶም ካብ ታንዛንያ
ብዓውደ ምሕደራ ቅርሲ፡ ዶ/ር ሮቤል
ሃይለ ድማ ካብ ጃፓን ብዓውደ ስነ-ጥንቲ
ናይ ዶክተረይት ትምህርቶም ዛዚሞም
ተመሊሶም ይርከቡ።

ወ/ሮ ግርማዊት ጋይም

ሓዳስ

ኤርትራ

ለ. ፍሉያት ጕዳያት በደል
ኣብ ርእሲ እዞም ኣቐዲሞም ዝተዘርዘሩ
ዓይነታት በደል፡ ፍሉያት ጕዳያት በደል
ኣብ ዘይውዑላዊ ተሓታትነት ተባሂሎም
ዝጥቀሱ’ውን ሲቪላዊ ሕጊ ኣስፊሩ
ኣሎ። እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ
ፍሉያት በደላት መብዛሕትኡ እዋን
ምስ ክብሪ፡ ዝናን መሰል ዘይተጋሃስነትን
ወዲ ሰብ ዝተኣሳሰሩ፡ ኣብ ልዕሊ
ኣካላውን ሞራላውን ክብሩ፡ ሓርነቱ፡
ንብረቱ ብፍላይ ከኣ ገዝኡ፡ ንዝፍጸም
ድፍረት ወይ ዘይሕጋዊ ምትእትታው
ኣብ ልዕሊኡ በደል ከም ዝተፈጸሞ ከም
ዝቝጸር ብሕጊ ዝተደንገጉ እዮም።
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተግባራት ምስ
ዝፍጸሙ ድማ ጕድለት ነይሩ’ዶ
ኣይነበረን ንዝብል ክርክር ባዕሉ ሕጊ
ዝመለሶ ውሁብ ኵነት ስለዝኾነ እቲ
ፈጻሚ ብተግባራቱ በደል ከም ዝፈጸመ
ተቖጺሩ ሲቪላዊ ተሓታትነት ይህልዎ።
እዞም ዝስዕቡ ድማ ከም ፍሉያት
ኣብነታት በደል ክጥቀሱ ይከኣል፦
ኣካላዊ ምትንካፍ፡- ሓደ ሰብ ብዘይ
ድሌት ወይ ፍቓድ ናይቲ ካልእ ሰብ፡
ኮነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኣካላቱ ሓይሊ ምስ
ዝጥቀም ወይ ዝኾነ ስምብራት ምስ
ዘኸትል፡ ወይ ሃንደበት እቲ ተበዳሊ
ከምዚ ዝበለ ሓይሊ ወይ ምስንባር ኣብ
ልዕሊኡ ኣንጠንጥዩ ከምዘሎ ከም ዝኣምን
ብምግባር ስግኣት ንኽሓድሮ ጠንቂ
ምስ ዝኸውን በደል ከም ዝተፈጸመ
ይቝጸር።
እንተኾነ፡ እቲ ከምዚ ዝበለ ኣካላዊ
ምትንኻፍ ሕጊ ምኽኑይ ኣብ ዝገብሮ
ኵነታት ብርትዓዊ ኣገባብ ዝተፈጸመ፡
ወይ ኣብ ከም ኵነታት ነብሰ-ምክልኻል
ዝተፈጸመ ምስ ዝኸውን ከም በደል
ኣይውሰድን እዩ።
ምሕራም ሓርነት ወይ መሰል
ምንቅስቓስ፡- ሓደ ሰብ ብዘይ ሕጋዊ
ስልጣን ናጽነት ናይ ካልእ ሰብ ምስ
ዝገትእን መሰል ምንቅስቓሱ ምስ
ዝዓግቶን፡ ንሓጺር ግዜ’ውን እንተኾነ፡
በደለኛ ይኸውን። ከምዚ ዓይነት
በደል ዋላ’ውን እቲ መሰል ብናጽነት
ምንቅስቓስ ዝዓግት ዘሎ ሰብ ምስ ተበዳሊ
ኣካላዊ ምትንኻፍ እንተ ዘይገበረ በደል
ከምዝተፈጸመ ይቝጸር።
ንኣብነት ሓደ ሕጋዊ ዋንነት ወይ
እጀታ ዝሓዘ ሰብ ካልእ ሰብ ብግራቱ
ኣቋሪጹ ንዝሓልፍ ዝነበረ ሰብ ሃንደበት
ሒዙ ብገመድ ኣሲሩ ንክልተ ሰዓታት
ከይንቀሳቐስ እንተ ኣጊድዎ፡ መሰል
ናጻነት ምንቅስቓስ ሰብ ብምሕራም
በደለኛ ኪኸውን ይኽእል። ብተመሳሳሊ
ሓደ ጃልብኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣጸጊዑ
ኣብ ዕርፍቲ ዝነበረ ገፋፍ ዓሳ፡ ብኣጋጣሚ
ሓደ ጋሻ ሰብ (በጻሒ) ኣብታ ጃልባ
ተሳፊሩ እናተዓዘበ ከሎ ዋና ጃልባ ካብ
ድቃሱ ተበራቢሩ፡ መልሕቕ ፈቲሑ
ነቲ ጋሻ ሰብ ኪወርድ እናበለ ከየውረዶ
ጃልብኡ ሒዙ ናብ ባሕሪ ስለዝተዓዝረ፡
ድሕሪ 5ተ ሰዓታት ሒዝዎ ተመሊሱ
ኣውሪድዎ። ስለዚ በዓል ጃልባ’ውን ነቲ
ጋሻ ሰብ ብዘይ መደቡ ኣብ ማእከል
ባሕሪ ወሲዱ ን5 ሰዓታት ብናጻ ናይ
ምንቅስቓስ መሰሉ ሓሪሙ ዝዓገቶ ሰብ
ብዝፈጸሞ በደል’ውን ተሓተቲ እዮም።
ምኽንያቱ ዋላ’ውን እዞም ዋናታት
በብወገኖም ኣብ ልዕሊ ንብረቶም
ዘይሕጋዊ ምትእትታው ተፈጺሙ
በሃልቲ እንተኾኑ ነቶም ዝሓዝዎም
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ዘይውዑላዊ ግዴታታት
ሰባት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ፖሊስ ወይ
ካልኦት ብሕጊ ስልጣን ዝተዋህቦም
ኣካላት ደኣ ከቕርብዎም ይግባእ
ነይሩ እምበር ብገዛእ ሓይሎም መሰል
ምንቅስቓስ ሰባት ኪዓግቱ ወይ ኪሕይሩ
ግቡእ ኣይኮነን።
ጸለመ፡- ጸለመ ሲቪላዊ ተሓታትነት
ዘስዕብ በደል እዩ። ሓደ ሰብ ብቓላቱ፡
ብጽሑፋቱ ወይ ብኻልእ ኣገባብ
ንኻልእ ብሂወት ዝነብር ሰብ ከም
ዚፍንፈን፡ ከም ዚነዓቕ ወይ ከም ዚናሾ
ምስ ዝገብር፡ ወይ ክብሩ፡ ዝናኡ ወይ
መጻኢኡ ኣብ ስግኣት ዘእቱ ተግባር
ምስ ዝፍጽም በደለኛ ይኸውን። በዳሊ
ነቲ ተግባሩ ክፍጽም ከሎ ጕድኣት
ንምውራድ ሓሲቡ ወይ ሓሊኑ ዝፈጸሞ
ይኹን ኣይኹን ከም ረቛሒ ዝውሰድ
(ዘገድስ) ኣይኮነን።
እንተኾነ ሲቪላዊ ሕጊ ንረብሓ ህዝቢ
ኣብ ዘገድሱ ኵነታት፡ ከም ርእይቶኻ
ናይ ምግላጽ መሰልን ወይ ድርሰትን
ኣብ ዝተኣሳሰሩ ጕዳያት ዋላ’ውን ኣብ
ልዕሊ ሰብ ክብሩን ፍናኑን ዝትንክፍ
ነቐፌታ እንተተዘርበ ወይ ብጽሑፍ
እንተወጸ ጸለመ ከም ዘይቍጸርን
ሲቪላዊ ተሓታትነት ከም ዘይስዕብን
ይድንግግ።
ንኣብነት ሓደ ደራሲ ኣጸላሚ’ዩ ኣብ
ዝበሃል ቃላቱ ወይ ጽሑፋቱ ንዝኾነ
ፍሉይ ሰብ ምስ ዘይጠቅስን ከጸልም
ምስ ዘይሕልንን ዝኾነ ጸለመ ኣይህሉን።
እቲ ደራሲ ቃላቱ ወይ ጽሑፋቱ
ብርትዓዊ መገዲ፡ ንኻልእ ሰብ ጕድኣት
ከስዕቡ ከም ዚኽእሉ ኣቐዲሙ ኪርኢ
(ኪግምት) ኣብ ዚኽእለሉ ኵነታት
ጥራይ ተሓታቲ ይኸውን።
ብተመሳሳሊ ሓደ ሰብ፡ ንህዝቢ ኣብ
ዘገድሱ ጕዳያት ኣተኵሩ ርእይቶኡ
ምስ ዝገልጽ እሞ፡ እቲ ከምዚ ዝበለ
ርእይቶ ንኻልእ ሰብ ኣብ ትሕቲ
ህዝባዊ ወቐሳ ዘእቱን ዝጎድእን ምዃኑ
ብዘየገድስ በደለኛ ኣይከውንን። ኣብ
ከምዚ ኵነታት ተኸሳሲ ብዛዕባ ሓሶት
ምዃኖም ብርግጽ ዝፈልጦም ንከሳሲ
ብዝምልከቱ ጥቀናታት ጥራይ ጸለመ
ከም ዝፈጸመ ይውሰድ። ተኸሳሲ ኮነ
ኢሉ ንተበዳሊ ንምህሳይ ጥራይ ኣንቂዱ
ዝፈጸሞ እንተ ዘይኮይኑ ናይቲ ኢልዎ
ዝበሃል ሕሜታ ሓቅነት ብመርትዖ
ምስ ዘረጋግጽ ጸለመ ከምዘይተፈጸመ
ይውሰድ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት
ኵነታት ዋላ’ኳ እቲ ተዘሪቡ ወይ
ተጻሒፉ ዝበሃል ጸለመ ብልክዕ ከሳሲ
ዝፈጸሞ ሓቂ ምዃኑ እንተ ተረጋገጸ፡
ተኸሳሲ ነቲ ተግባር ንከሳሲ ከጸልም
ሓሊኑ ኮነ ኢሉ ዝፈጸሞ ምስ ዝኸውን
ብጸለመ ተሓታቲ ይኸውን። ኣብ
ከም መስርሕ ፍርዳዊ ዳንነት ዚዝረቡ
ቃላት ግን ተሓታትነት ከም ዘይህሉ እዩ
ሲቪላዊ ሕጊ ዝድንግግ። ነዞም ቃላት
ብልክዕ ዚደግም ሰብ ግን፡ ተግባሩ ኮነ
ኢሉ ንምህሳይ ጥራይ ዚዓለመ ምስ
ዝኸውን፡ ተሓታቲ ይኸውን።
እቲ ጸለመ ብመገዲ መራኸቢ
ብዙሓን (ጋዜጣ፡ መጽሔት፡ ሬድዮ ወይ
ተለቪዥን) ዝተፈጸመ እንተ ደኣ ኮይኑ
እሞ፡ እቲ ተግባር ኮነ ኢልካ ንምህሳይ
ወይ ብግዙፍ ሸለልትነት ምስ ዘይከውንን
ብሕቶ ተበዳሊ ድማ መአረምታ ናይቲ

ብህሎን ይቕሬታን ብተመሳሳሊ መገዲ
እንተ ደኣ ኣሕቲሙ፡ ተኸሳሲ ሲቪላዊ
ተሓታትነት ኣይህልዎን።
ጕድኣት ኣብ መሰላት ሰብ ሓዳር፡
- ስድራቤት ኣብ ሓዳር ዝተሰረተት
መሰረታዊት ኣሃዱ ሕብረተሰብ
ምዃና ርኢና ኢና። ሕግታትና ድማ
ንስድራ ቤት ዝግባእ ሓልዮት፡ ክብሪን
ሓለዋን ይህቡዋ። ኣብዚ ሒዝናዮ
ዘለና ኣርእስቲ’ውን ኣብ ልዕሊ ሓዳር
ኣሉታዊ ጸቕጢ ወይ ድፊኢት
ንኸይፍጸምን መሰል ተጻመድቲ ኣብ
ሓዳር ከምዝሕሎን እዩ ተደንጊጉ ዘሎ።
ዝኾነ ሰብ ኣብ ሞንጎ ሓዳር ኢድ
ብምእታው ንሓደ ካብ ተጻመድቲ
ኣንጻር ድሌት ናይቲ መጻምድቱ
ንመጻምድቱ ኪሓድግ ወይ ኪፋታሕ
ዚደፋፍእ ተግባር እንተ ፈጺሙ በደለኛ
ኮይኑ ሲቪላዊ ተሓታትነት ይህልዎ።
ናይ ምምሃርን ምክትታልን ግቡእ፡ሓደ ሰብ፡ ብሕጊ ወይ ምስ ሕጊ ብዝሳነ
መገዲ ኣብ ትሕቲ ሕድሩን ምክትታሉን
ንዝኣተዉ ሰባት ብዚምልከት፡ ነቲ ዘለዎ
ከባብያዊ ኵነታትን ልምድን ኣብ
ግምት ብምእታው ብርትዓዊ መገዲ
ካብኡ ትጽቢት ኪግበረሉ ዚከኣል ናይ
ትምህርትን ክትትልን ስጕምትታት
ከይወሰደ ምስ ዝተርፍ በደለኛ
ይኸውን። በዚ መሰረት ነፍስወከፍ
ወላዲ ወይ’ውን ብሕጊ ወይ ምስ
ሕጊ ብዝሳነ መገዲ ናይ ኣብ ትሕቲኡ
ኪመሓደር ሓላፍነት ዝተሰከመሉ ሰብ፡
ንውላዱ ወይ ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነቱ
ንዝእለን ዝመሓደርን ቈልዓ ከምህሮን
ኣብ ትምህርቱ ኪከታተሎን ግዴታ
ስለዘለዎ፡ ነዚ ከይገበረ ምስ ዝተርፍ ከኣ
ከባብያዊ ኵነታትን ልምድን ኣብ ግምት
ብምእታው ተግባሩ ካብ ርትዓዊ ሚዛን
ወጻኢ ምስ ዝኸውን በደለኛ ይኸውን።
ከም ሳዕቤን ተግባራቱ ኣብ ልዕሊ ብዱል
ሰብ ንዝወረደ ወይ’ውን ኣብ መጻኢ
ኪወርድ ምዃኑ ርጕጽ እዩ ንዝተባህለ
ጕድኣት ከሕዊ ድማ ዘይውዕላዊ
ሲቪላዊ ተሓታትነት ይህልዎ።
ምድፋር ኣብ ልዕሊ እጀታ ወይ
ዋንነት ካልእ ሰብ፡ - ሓደ ሰብ ሕጋዊ
ስልጣን ከይሃለዎ፡ ኣንጻር ንጹርን
ግሉጽን ድሌት ናይ ሓደ በዓል እጀታ
ወይ ሕጋዊ ተሓዝ ንብረት፡ ኣብ ቦታ
ወይ ገዛ ናይቲ ሰብ ምስ ዝኣቱ በደለኛ
ይኸውን። ብተመሳሳሊ እቲ ሰብ፡ ኣንጻር
ንጹርን ግሉጽን ድሌት ናይ በዓል እጀታ
ኣቑሑ ወይ ንብረት ምስ ዝምንዝዕ
በደለኛ ይኸውን።
ውዕላዊ ዝምድናታት ዕሽሽ ምባል፡ዝኾነ ሰብ ኣብ ሞንጎ ካልኦት ዝተገብረ
ውዕል ከም ዘሎ እናፈለጠ፡ ምስ ሓደ
ካብቶም ተወዓዓልቲ ወገናት ንትግባረ
ናይቲ ቀዳማይ ውዕል ፍጹም ወይ
ብዓቢ ደረጃ ዘይከኣል ዚገብር ሓድሽ
ውዕል ምስ ዝፍጽም በደለኛ ይኸውን።
እንተኾነ፡ እቲ ንጥሕሳ ናይ ቀዳማይ
ውዕል ኣመልኪቱ ጥርዓን ዘቕረበ ሰብ፡
ንውጽኢታዊ ትግባረ (ፈጽሚ) ናይቲ
ውዕል ዘረጋግጽ ስጕምትታት ከይወሰደ
ምስ ዝተርፍ፡ እቲ ዳሕረዋይ ተወዓዓሊ
ተሓታቲ ኣይከውንን።
ዘይቅኑዕ ውድድር፡- ዝኾነ ንግዳዊ
ንጥፈት ወይ ውድድር ብቅኑዕ ልቦናን

ቅቡል መለኪዒታት ብዘማልእ ኣገባብን
ክካየድ ብሕጊ ትጽቢት ይግበረሉ እዩ።
ስለዚ ሓደ ሰብ፡ ብዘይቅኑዕ ሕትመታት
ወይ ኣንጻር ጽቡቕ መንፈስ ብዝኾነ
ካልእ ኣገባብ፡ ንዝና ናይ ሓደ ፍርያት
ወይ ክብሪ ናይ ሓደ ንግዳዊ ትካል
ኣብ ሓደጋ ምስ ዘውድቕ በደለኛ
ኮይኑ ሲቪላዊ ዘይውዕላዊ ተሓታትነት
ይስከም።
ዘይቅኑዕ ሓበሬታ፡- ዝኾነ ሰብ ኮነ
ኢሉ ወይ ብሸለልትነት፡ ንኻልኦት
ዘይቅኑዕ ሓበሬታ እንተ ደኣ ሂቡ እሞ
እቲ ሓበሬታ ዝተዋህቦ ሰብ ወይ ካልእ
ፍሉጥ ሰብ ነቲ ሓበሬታ ኪጥቀመሉን
ብእኡ ከኣ ጕድኣት ኪበጽሖን ምዃኑ
ምስ ዝፈልጥ ወይ ኪፈልጥ ዝግብኦ
እንተ ደኣ ነይሩ፡ ወይ ቅኑዕ ሓበሬታ
ኪህብ ሞያዊ ሓላፍነት ዘሎዎ ምስ
ዝኸውን ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ
ኵነታት በደለኛ ይኸውን።
ሓሶት ምስክርነት፡- ዝኾነ ሰብ
ብማሕላ ይኹን ብዘይ ማሕላ ወግዓዊ
ምስክርነት ኣብ ዝህበሉ እዋን ሓቂ
እምበር ሓሶት ምስክርነት ከይህብ
ግዴታ ከምዘሎዎን ብሓሶት እንተ ደኣ
መስኪሩ ወይ ኣረጋጊጹ ንዘይፈልጦ
ሓቅታት ኣመልኪቱ ምስክርነት እንተ
ደኣ ሂቡ ገበናዊ ተሓታትነት ከምዘሎዎ
ርዱእ እዩ። ኣብ ሲቪላዊ ተሓታትነት
ድማ፡ ብዛዕባ ሓደ ፍጻመ ምኽሳቱን
ዘይምኽሳቱን ወይ ንህላወ ወይ
ዘይህላወ ናይ ሓደ ክውንቶ (ሓቂ)
ኣመልኪቱ ምስክርነት ዝሃበ ዝኾነ ሰብ፡
እቲ ምስክርነቱ ሓሶት ምስ ዝኸውን፡
ኣብቲ ምስክርነት ኣሚኖም ገለ ተግባር
ንዝፈጸሙ ሰባት ብዝምልከት ተሓታቲ
ይኸውን።

ሐ. ሳዕቤን ገበናዊ ውሳነ
(ብይን) ኣብ ሲቪላዊ ዘይውዑላዊ
ተሓታትነት፡ጕድኣት ዘስዓበ በደል እንተደኣ
ተፈጺሙ፡ ፈጻሚ ብገበን ይትሓተት
ኣይትሓተት፡ ዘይውዕላዊ ሲቪላዊ
ተሓታትነት ኣለዎ። ኣብ ልዕለይ በደል
ተፈጺሙ ብሳዕቤኑ ከኣ ጕድኣት ወሪዱኒ
ዝብል ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ
ገበናዊ ክሲ ይቕረብ ኣይቕረብ፡ ሲቪላዊ
ዘይውዕላዊ ተሓታትነት ክሲ ከቕርብ
ይኽእል። ኣብያተ ፍርዲ ድማ ካብ
ውዕል ወጻኢ ተሓታትነት ዘስዕብ በደል
ተፈጺሙ’ዶ ኣይተፈጸመን ወይ ኣሎ’ዶ
የለን ኣብ ዚብል ጭብጢ ኣመልኪተን
ንዝህብኦ ውሳነ ኣብ ትሕቲ ገበናዊ ሕጊ
ብዝተዋህበ ካብ ገበን ናጻ ዝብል ውሳነ
ኣይቅየዳን።
ንኣብነት፡- ኣቶ በርሀ ገብረክርስቶስ
ዝተባህሉ ኣቦ ኣብ መንበር ሓሰሮም
ዝኣከቡዎ ኩምራ ኣሕሳር፡ ኣብ ሰዓታት
ከውታ (ለይቲ) ብሓዊ ተቓጺሉ
ስለዝሓደረ፡ ክጻብኣኒ ጸኒሑ’ዩ ብዝብል
ጥርጣረ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ገብረመድህን
ይሕደጎ ዝተባህሉ ሰብ ገበናዊ ጥርዓን
ኣቕሪቦም ንበል። እቲ ጕዳይ በቲ
ጥርዓን ዝቐረበሉ ፖሊስ ተጻርዩ ምስ
ሓለፈ ድማ፡ ኣኽባር ሕጊ ጥርጡር ነቲ
ገበን ከም ዝፈጸሞ ዘረድእ ገለ ከባብያዊ
መርትዖ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ኣብ
ልዕሊ ተኸሳሲ ገበናዊ ክሲ ይምስርት።
ጕዳዩ ዝቐረበሉ ቤት ፍርዲ ድሕሪ

ዝገበሮ መስርሕ ድንነት ግን፡ ተኸሳሲ
ነቲ ገበን ከም ዝፈጸሞ ዘረድእ ጭቡጥ
መርትዖ (ቀጥታዊ ምስክርነት ወይ
ኣሰር) ኣይቀረበን ብዝብል እምነት
“ተኸሳሲ ገበናዊ ተሓታትነት የብሉን
ወይ ነጻ እዩ” ክብል ብይን ይህብ።
እንተኾነ ኣቶ በርሀ ገብረክርስቶስ “ካብ
ተኸሳሲ ሓሊፉ ዝጻብኣኒ ሰብ ስለዘየለ
ብዘይካ ንሱ ሓሰረይ ዘቃጸለ ሰብ የለን”
ኢሎም ስለ ዝኣመኑ፡ ድንነት ብመጠን
ህሉው ግምት ዋጋ ዝዓነወ ንብረቶም
ከፊሎም የረድኣለይ እዩ ዝበልዎ
መርትዖታት ኣተሓሒዞም ኣብ ልዕሊ
ኣቶ ገብረመድህን ይሕደጎ ሲቪላዊ ክሲ
መስሪቶም ይማጎቱ።
እቲ ናይ ሲቪላዊ ዘይውዕላዊ
ተሓታትነት ክሲ ዝቐረበሉ ኮማዊ
ቤት ፍርዲ እምበኣር፡ ኣቐዲሙ ቤት
ፍርዲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ ዝሃቦ
ናይ ነጻ ብይን ብዘይገድስ፡ ነቲ ጕዳይ
ብመንጽር ዝቐረበሉ መርትዖታት ካብ
ጽልዋ ናይ’ቲ ኣብ ገበናዊ ክሲ ዝተዋህበ
ብይን ሓራ ኮይኑ ድሕሪ ምምርማር
ናይ ምውሳን ሓላፍነት ኣለዎ። ብኣንጻር
እዚ፡ ተኸሳሲ ካብ ገበን ነጻ ከም ዝኾነ
ነቲ ገበናዊ ጉዳይ ብዝረኣየ ቤት ፍርዲ
ስለዝተወሰነ ጥራይ ካብ ሲቪላዊ
ዘይውዕላዊ ተሓታትነት ነጻ እዩ ብምባል
ነቲ ጕዳይ ብግቡእ ከይመርመረ ነቲ
ዝቐረበ ክሲ ክነጽጎ ቅኑዕ ኣይከውንን።
እዚ ኮይኑ ግን ድሕሪ ግቡእ መርመራ
ምስቲ ኣቐዲሙ ኣብ ዝመሳሰል
መደምደምታ ብምብጻሕ ንተኸሳሲ
ካብ ተሓታትነት ነጻ ክገብሮ ኣይክእልን
ማለት ግን ኣይኮነን።
ብዛዕባ’ዚ ዕሙቕ ዝበለ ተወሳኺ
መረዳእታ ኪወሃቦ ዝከኣል እኳ እንተኾነ፡
ምስ ዕላማ እዚ ጽሑፍ ግን ብሕጽር ዝበለ
ኣብ ገበናዊ ጕዳይ ዝቐርብ መርትዖ፡
ተኸሳሲ ነቲ ገበን ከምዝወዓሎ ኪንዮ
ምዅኑይ ጥርጣረ ዘረድእ ክኸውን
ከም ዝግባእ እዩ ሕጊ ዝእዝዝ። ኣብ
ሲቪላዊ ክሲ ግን ብተዛማዲ፡ ቤት ፍርዲ
ተኸሳሲ ሲቪላዊ ተሓታትነት ኣለዎ’ዶ
የብሉን ኣብ ዝብል ጭብጢ ኪምርምር
ከሎ ብክልቲኦም ወገናት ንዝቐረበ
ክርክርን መርትዖታትን ድሕሪ ምምዛን
እቲ ሚዛን ዝያዳ ናብ ዝዘዘወሉ ወገን
ዝውስነሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል’ዩ።
ኣየናይ መርትዖ እዩ ዝያዳ ሚዛንን
ተኣማንነትን ዘለዎ ዚብል ሕቶ ሒዙ
ድማ ኣብ መወዳእታ ውሳነ ይህብ።
ስለዚ “ገበናዊ ተሓታትነት የብሉን ወይ
ካብ ገበን ነጻ እዩ” ዝተባህለ ሰብ’ውን
“ሲቪላዊ ተሓታትነት ኣለዎ” ተባሂሉ
ኣንጻሩ ውሳነ ክውሃብ ይኽእል።
ብኣንጻር እዚ ቤት ፍርዲ፡ ገበናዊ
ተሓታትነት ኣለዎ ተባሂሉ ፍርዲ ኣብ
ልዕሊ ዝተዋህቦ ሰብ ካልእ መርትዖ
ምቕራብ ከየድለየ፡ እቲ ተኸሳሲ በቲ
ዝፈጸሞ በደል ሲቪላዊ ዘይውዕላዊ
ተሓታትነት ከም ዘሎዎ እኹል
መረጋገጺ ምዃኑ ክቕበሎ ይግባእ።
ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብቲ
ዝቐረበ ሲቪላዊ ጕዳይ ዝርአ ክርክር
ብመትከል፡ እቲ ተኸሳሲ ነቲ በደል
ፈጺምዎ’ዶ ኣይፈጸሞን ዝብል ዘይኮነ፡
እቲ ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ ዝወረደ
ጕድኣት ብሳዕቤን እቲ ዝተፈጸመ በደል
ዝሰዓበ ምዃኑን ዘይምዃኑን ጥራይ
ይኸውን።

ይቕጽል...

ሓዳስ

ኤርትራ
ነስረዲን ኣደምኑር

ኣቶ ከበዶም ተድላ
እዚ ቅንያት እዚ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ
ሃገርና፡ ብፍላይ ድማ እተን ኣብ
ዝተፈላለየ ኩርናዓት ተደኲነን ዝርከባ
ኮለጃት፡ ንዓመት መመላእታ ዘሰላሰለኦ
መደባተን ፍረ ዝሓፍሳሉ ግዜያት እዩ።
ተማሃሮ፡ በቲ ንዓመታት ዝተማህርሉ
ዓውደ-ፍልጠት፡ ብቕዓቶም ተመዚኑ፡
ንምረቓ ይበጽሑ። መማህራንን ወለድን
ድማ፡ ‘ደቅና ኣምሂርና ናብ ሓደ ምዕራፍ
ኣብጺሕና’ ኢሎም ዝሕጐስሉ እዋናት
እውን ስለዝኾነ፡ ብኹሉ ሸነኹ፡ ነቲ
ዝጻዓረ፡ እሞ ድማ ዓወት ዝጐናጸፍ ዘሎ
ኣካል ሕብረተሰብና ናይ ሓጐስን ባህታን
ቅንያት እዩ።
ሓንቲ ካብተን ሰንበት 2 ሓምለ 2017
ስነ-ስርዓት መመረቕታ ተማሃሮአን
ዘአንገዳ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ቤትትምህርቲ ስነ-ኪነት ኣስመራ እያ። ኣብዚ
ዓመት እዚ፡ ንክልተ ዓመታት ብክልሰ
ሓሳብን ግብርን ብትሽዓተ ዓውድታት
ሞያ ክስልጥኑ ዝጸንሑ፡ 84 ደቂ-ኣንስትዮ
ዝርከባኦም 204 ተማሃሮ ኣመሪቓ። እዛ
ቤት ትምህርቲ ኣብ 1954 ዝተመስረተት
ኮይና፡ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 10 ሽሕ
ሞያውያን ኣፍርያ ኣላ። ኣብዚ ዕለት እዚ
ድማ፡ ከምቲ ልሙድ፡ ዝተፈላለየ ሞያታት
ዝቐሰሙ ተማሃሮ ከተመርቕ በቒዓ። ገለ
ካብቶም እተምህሮም ዓውድታት ፍልጠት፡
ጽገና መካይን፡ ህንጻ፡ ንድፊ፡ ኤለትሪክሲቲ፡
ሓፈሻዊ ስራሓት ሓጺን፡ ጽርበት ዕንጸይቲ፡
ኤለትሮኒክስ፡ ቅየሳን የጠቓልሉ።
ኣብቲ ናይ መመርቕታ ስነ-ስርዓት
ዳይረክተር ቤት-ትምህርቲ ስነ-ኪነት
ኣስመራ ኣቶ ከበዶም ተድላ ኣብ ዘስመዖ
መደረ፦ “ቤት ትምህርቲ ስነ-ኪነት
ኣስመራ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 63 ዓመታት
ጉዕዞኣ፡ ካብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ዝላዓለ ነጥቢ ዘምጽኡ ተማሃሮ
እናተቐበለት፡ ኣካዳምያውን ሞያውን
ፍልጠት ከተቕስም ጸኒሓን ኣላን። እቶም
ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክኣትዉ ዕድል
ዝረኸቡ ተማሃሮ፡ ክልተ ዕድላት ሒዞም
እዮም ትምህርቶም ዝከታተሉ። እቲ
ቀዳማይን ቀንድን ንኽልተ ዓመት ምሉእ
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ዋሕዚ ተመረቕቲ ኣብ ጥሉል ክረምቲ
ትምህርትኻ ተኸታቲልካ ሂወትካ
እትመርሓሉ ሞያ ምውናን እዩ። እቲ
ካልኣይ ድማ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ
መልቀቒ ፈተና (ማትሪክ) ተኻፊልካ ናብ
ዝላዓለ ደረጃ ትምህርቲ ምቁማት እዩ።
እዚ ቤት ትምህርቲ ድማ ንኽልቲኡ
ዕላማታት ንኽወቕዑ ዝካኣሎ ጻዕርታት
የካየደሎም” ኢሉ።
ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ትምህርቲ ኣብ
ምምሕያሽ ሂወት ደቂ-ሰባት ዘይናዓቅ
ተራ ከምዘለዎ፡ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
መንግስቲ ድማ ነዚ ተገንዚቡ ኣብ
ኩሉ ኩርናዓት ናይዛ ሃገር፡ ሞያውን
ኣካዳምያውን ስልጠናታት ዝህባ ኣብያተትምህርትን ኮለጃትን ዘርጊሑ ይርከብ።
መንእሰያት ድማ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ
ዕድላት ናብ ረብሓኦም ኣብ ምውዓል
ልዑል ተበግሶታት ከርእዩ የድሊ።
ኣቶ ከበዶም፡ “ሂወት፡ ዘይቅየር ናይ
ባዕላ መሳልል መቐይሮ ስለዘለዋ፡ እዛ
ዘይትርስዕዋ ዕለተ-ምምራቕኩም፡ ካብቲ
ምቁር ናይ ትምህርቲ ዓለም ኣውጺኣ፡
ናብ በዳህን ዓቕሊ ዝሓትትን ናይ ስራሕ
ዓለም ከተሰጋግረኩም እያ። ንዘምሃረኩም
ህዝብን መንግስትን ሞስኡ ብዓጸፋ
ክትመልሱ ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ
ተስፋ እዩ።” ድሕሪ ብምባል፡ ኮሚተ ወለዲ
ንዝጐደለ መሳለጥያታት ኣብ ምምላእን፡
ጐድኒ-ጐድኑ ድማ ኩነታት ደቆም ኣብ
ምክትታል ዘራይዎ ተወፋይነት ክምስገን
ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ናይ ክብሪ ዕዱም ካብ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ - ኣቶ ተስፋይ ስዩም
ጀነራል ዳይረክተር ክፍሊ ቴክኒካዊን
ሞያዊን ትምህርትን ስልጠናን፡ ነተመረቕቲ
ናይ እንቋዕ ኣሐጐሰኩም መልእኽቲ
ድሕሪ ምምሕልላፍ፡ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ፦
“ኣብዚ ቕንያት እዚ ብዝተፈላለየ ሞያታት
ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ስነ-ኪነት፡
ሕርሻን ንግድን ብርክት ዝበሉ መንእሰያት
ፍረ-ጻምኦም ክሓፍሱ በቒዖም ኣለዉ። እዛ
ቤት-ትምህርቲ ኣብ ምምልማል ተማሃሮ
ንነዊሕ ዓመታት ትነጥፍ ከምዘላ መጠን፡
ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት
ሓንቲ ካብተን ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ
ኣብ ናጻ ኤርትራ ነዚ ዕላማ ንምትግባር
ዝተዓጥቃ ክትከውን በቒዓ ትርከብ።
ሎሚ ዝምረቑ ዘለዉ ተማሃሮኣ ድማ
ናይዚ ዕላማ እዚ መቐጸልታ እዮም።”
ክብል ኣረዲኡ። መማህራንን ኣባላት
ምምሕዳርን ቤት ትምህርቲ ስነ-ኪነት
ኣስመራ፡ መእሰያት ተማሃሮ ብሞያን
ኣካዳምን ኣብ ምምልማል ዘካየድዎ
ሓያል ጻዕሪ፡ ፍሪኡ ክሪኡ ብምብቅዖም
ድማ፡ ዮሃና! ኢሉዎም። ኣብ መወዳእታ

ንተመረቕቲ ኣብ ዘመሓላፎ መልእኽቲ፡
እቲ ቀንዲ ቦታ ትምህርቲ - ቦታ ስራሕ
ስለዝኾነ፡ ነዚ ፈሊጦም ኣብ ዝተዋፈሩዎ
ዓውደ-ስራሕ ነብሶም ኣብ ምምዕባል
ከይተሓለሉ ክጽዕሩ ተላብዩ።
ብድሕሪ እዚ ተማሃሮ ሰርቲፍኬቶም

ብልዑል ወኒ ከም እንብገስ ዘለና
ተወፋይነት ክገልጸልኩም እፈቱ።”
ክትብል ኣረጋጊጻ። ኣብ ኩለን ትካላት
መንግስቲ ተመዲቦም ኣብ ዝሰርሑሉ
እዋን፡
ብኩልንትነኦም
ድሉዋት፡
ሓላፍነታውያንን ተባላሓትቲን ንምዃን

ክኽሕስ ድማ እጅገይ ሰብሲበ እብገስ
ኣለኹ።”
ተመረቕቲን ወለዲ ተመረቕትን ኣብ
ናይ ተማሃሮ ናይ ዕዮ ክፍልታት (ወርክሾፓት) ብምዝውዋር፡ ብተማሃሮ ዝፈረዩ
ዝተፈላለዩ ምህዞኣዊ ነገራት ተዓዚቦም።

ካብ ዝተፈላለዩ ናይቲ ዕለት ዕዱማት
ክቕበሉ ከለዉ። እቶም ካብ ነፍሲ-ወከፍ
ዓውደ-ፍልጠት ዝላዓለ ነጥቢ ዘምጽኡ
ድማ ዝተዳለወሎም ሽልማት ተዓዲሎም።
ብዘይካ እዚ ካብቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ
ናይ ቐዳማይ ዓመት ትምህርቶም ኣብ
ምክትታል ዝርከቡ ተማሃሮ፡ እቶም ዝላዓለ
ነጥቢ ዘመዝገቡ፡ ናይ መተባብዒ ሽልማት
ተዋሂቦም። እቲ ዕለት ምረቓ፡ ብዝተፈላለየ
ስነ-ጥበባዊ ትሕዝቶታት ማዕሪጉ ውዒሉ።
ኣብ መዛዘሚ እቲ ዕለት፡ ወኪል
ተመረቕቲ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ፡ ብስም
ናይታ ዕለት ተመረቕቲ፡ መንግስትን
ህዝብን ንዝኸፈቱሎም ዕድል ትምህርቲ
ድሕሪ ምምስጋን፡ “ኣብዛ ቤት ትምህርቲ
እግርና ኣብ ዝረገጽናሉ ዕለት ተሰከምቲ
ክልተ ዕማም ምዃንና ተገንዚብና፡
ኣብ ኣካዳምያውን ሞያውን ዝነበረና
ህንጡይነት ድማ ብኡ መጠን እናበረኸ
ይኸይድ ነይሩ። መምሃራንን ኣባላት
ምምሕዳርን ናይዚ ቤት ትምህርቲ ናይ
ንግሆን ምሸትን ጉልበቶምን ፍልጠቶምን
ከይበቐቑ፡ ንዝገበሩልና ኣበርክቶ ብስም
ተመረቕቲ የመስግን። በዚ ቐሲምናዮ
ዘለና ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ሃገርና
ኣሰርና እነድምቐሉን ሕድሪ ሰማእታትና
ናብ እንፍጽመሉን መድረኽ ንኣቱ
ስለዘለና፡ ጾር ህዝብን መግስትን ከነቃልል

ከምዝጽዕሩን፡ ነቲ ዘምህሮም ሕብረተሰብ
ዝኽሕሱሉ ባይታ ክፍጠረሎምን ድማ
በቲ ኣጋጣሚ ተላብያ።
ካብ ተመረቕቲ፡ ብሞያ ንድፊ
ብዝላዓለ ነጥቢ ዝተመረቐት ተማሃሪት
ነቢላ ኢብራሂም፡ ናብዚ ቤት ትምህርቲ
ክትመጽእ ከላ፡ ካብ ቤት ትምህርቲ
ሰማእታት ዝላዓለ ነጥቢ ምስ ዘለዎም
ሰባት ተወዳዲራ፡ እዚ ዕድል ክትረክብ
ከም ዝበቐዐት ድሕሪ ምሕባር፡ “ኣብ
መጀመርታ ኣፍልጦይ ብዛዕባ
እዚ ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ድሩት
እዩ ኔሩ። ምስ ኣተኽዎ ግን ኣዝየ
ፈትየዮ። በቲ ሓደ ሞያ ቀሲመ በቲ
ሓደ ድማ ኣካዳምያዊ ትምህርተይ
ተኸታቲለ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከኣ፡
ኣብ ሞያ ንድፊ ከስራሕኒ ይኽእል
እዩ ዝበልክዎ ብቕዓት ደሊበ ኣለኹ።
ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቒ
ፈተና ተሳቲፈ ኣለኹ። ዝላዓለ ነጥቢ
ብምምጻእ በዚ ሕጂ ዝምረቐሉ ዘለኹ
ዓውደ ትምህርቲ ናብ ኮለጅ ብምእታው
ዝላዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክቐስም በዓልቲ
ምሉእ ተስፋ እየ። ነቶም ኣብዚ ደረጃ
ንኽበጽሕ ልዑል ጻዕሪ ዝገበሩለይ
መምሃራነይ፡ ወለደይን መንግስቲን ብዓቢኡ ከመስግን እፈቱ።”
ኣብ ከተማ መንደፈራ ካብ እትርከብ
ቤት ትምህርቲ ሓበን ብምምጻእ ንኽልተ
ዓመታት ምስ ቤተሰብ እናተጸገዐ
ትምህርቱ ዝተኸታተለ ተመራቓይ
ኢሳቕ ኣፈወርቂ፡ “ልዕሊ 80 ካብ ሚእቲ
ነጥቢ ኣመዝጊበ ካብ ቤት ትምህርተይ
ናብዚ ሞያውን ኣካዳምያውን ቤት
ትምህርቲ መጺአ። ሞያ ክቐስም ልዑል
ድሌት ስለዝነበረኒ፡ ኣብዚ ምስ መጻእኩ
ለይትን መዓልትን ከይበልኩ ብምስራሕ፡
ኣብ መወዳእታ ብሞያ ኤለትሪክሲቲ
ክምረቕ በቒዓ እርከብ ኣለኹ። እቲ
ትምህርቲ ናይ ንግሆን ናይ ምሸትን
ብምንባሩ ኣዝዩ ኣድካምን ልዑል
ኣተኩሮ ዝሓትትን እዩ ነይሩ። ኣብ
ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞይ፡ ነጥቢ
ኣምጺአ ኣብ ማይ ነፍሒ ብኤለትሪካል
እንጅነሪን ትምህርተይ ክቕጽል ተስፋ
እገብር። ንዘምሃረኒ ህዝብን መንግስትን

ኣብ ክፍሊ ኤለትሮኒክስ ዝነበረ ዝተፈላለየ
ምህዞታት ድማ ብብዙሕ ተዓዛቢ
ኣድናቘት ረኺቡ። ምስ ዑደት ጸሓይ
እናተንቀሳቕሰት እትዘውር፡ ሶላር ፓነል
ንዝሰርሑ ኣርባዕተ ተማሃሮ ወኪሉ
መብርሂ ዝሃበና - ተመራቓይ ሰናይ
ዳኒኤል፡ ነታ ምህዞ ክሰርሑ ዘተባብዖም

ተመራቒ ኢሳቅ ኣፈወርቂ
ሓሳባት የብርህ፦ “ኣብዚ ዘለናዮ እዋን
ውሑስ ቀረብ ኤለትሪክሲቲ ንምምላእ
መንግስቲ ብዝላዓለ ደረጃ ይሰርሓሉ
ኣሎ። ጐድኒ-ጐድኑ ድማ፡ ብዝተፈላለየ
ኣካላት ሕብረተሰብ እናተዘውተረ
ዝኸይድ ዘሎ ዝርጋሐ ጸሕያዊ ጸዓት
ኣብ ግምት ብምእታው ኢና ነዛ ስራሕ
ጀሚርናያ። እዛ ሶላር ፓነል ኣብ ክንዲ
ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ብምባል ብሓደ
ኣንፈት ጥራይ ዝመጻ ምንጪ ጻሓይ
ትቕበል፡ ልክዕ ከም ተኽሊ ሱፍ ናብ
ጻሓይ ዘላቶ ኣንፈት እናዞረት ዘድልያ
ዓቐን ጸሓያዊ ሓይሊ ከም እትረክብ
ጌርና ኢና ሰሪሕናያ። እዚኣ ናይ ፈተነ
ፕሮጀክት እያ። ዘድሊ ንዋታዊ ሓገዝ
እንተደኣ ረኺብና፡ ብዝለዓለ ደረጃን
ብቕዓትን ክንደግማ ዘኽእል ብቕዓት
ኣለና።” ክብል ንዘለዎም ወኒን ዕቑር
ብቕዓትን ገሊጹ።
እዞም ድርብ ረብሓ ረኺቦም
ዝተመረቑ ተማሃሮ፡ ኣብ ቀጻሊ ንዝረአ
ዋሕዲ ሞያዊ ኣካል ሕብረተሰብ
ንኸማልኡ ትጽቢት ኩሉ ዜጋ እዩ።
ኣብዚ ደረጃ ንኽበጽሑ ዝተፈላለየ
ጻዕርታት ንዘይነፈገሎም ሕብረተሰቦምን
መግስቶምን ክሒሶም፡ ብዕጽፊ ክምርሹ
ድማ ለበዋና እዩ። ዮሃና ንተመረቕቲ!
ሰናይ ወርሓት ክራማት!!

ሓዳስ

ኤርትራ

7 ሓምለ 2017 - ገጽ 7

መበል 26 ዓመት ቁ.265

“ክቡራት ደቀይ…” ንስሓ ሓንቲ ኣደ

ነጃት ኣድም

ሰብ ሓዳር ደቂ-ኣንስትዮ
እኹል ድቃስ ምስ ዘይረኽባ…
“ስራሕ ጓል-ኣንስተይቲ ኣይውዳእን
እዩ” ዝብል ኣበሃህላ ክንሰምዕ እንከለና፣
ክብደት ናይቲ ኣብ ዝባን ደቂ-ኣንስትዮ
ዘሎ ድርብ ጾር ዝገልጽ ብቑዕ ኣበሃህላ
እዩ። ኣብ ልዕሊ’ቲ ዘቤታውን ናይ
ደገን ስረሓት ከኣ፣ ብሰንኪ ማሕበራዊ፣
ባህላውን ቁጠባውን ሃስያታትን
ብስጭትን ዝለዓል ስነ-ኣእምርኣዊ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፒቲስበርግ፣ ቤት
ትምህርቲ ሕክምና እትምህርን
ተሓጋጋዚት ፕሮፈሰር ናይቲ መጽናዕቲ
ዝነበረትን “ወንዲ ትሮክሰል” ዝተባህለት
ሰብ፡ “እቲ ርኽበት ደቀንስትዮ ብሰንኪ
ዘጋጥመን ድቃስ ምስኣን፣ ኣብ ሓዳረንን
ምስ በዓል-ቤተን ዝህልወን ርክብን
ዝምድናን ብኣሉታ ከም ዝጸልወን፣

ነውጽን ጭንቀትን የስዕበላ’ሞ፣ እኹልን
ጥዕና ዘለዎን ልዋም ድቃስ ከሊኡ
ብዝያዳ ኣብ ህይወታን ሓዳራን
ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘስዕበላ ይገብር።
ሰብ ሓዳር ደቀንስትዮ፣ ግቡእ ድቃስ
ምስ ዝስእና ወይ ድቃስ ምስ ዝኣብየን፡
ስዒባ ኣብ እትመጽእ መዓልቲ፣ ኣብ
ሓዳረን ብዙሕ ጸገም ከም ዝፍጠር
እዮም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት
ብተደጋጋሚ ዝተገብሩ መጽናዕትታት
ዝሕብሩ። እቶም መጽናዕቲታት
ወሲኾም ንደቂ-ኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ብምውድዳር፣ ደቂ-ተባዕትዮ
ሰብ ሓዳር ብኣንጻሩ፣ ምስ ድቃስ
ዝተኣሳሰር ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳያት
ኣብ ዘለዎም ዝምድናታት ሓዳር፣ ዋላ
ሓንቲ ጸገም ከም ዘየምጽኣሎም እዮም
ዝገልጹ።
ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት
ብ(Health Day News) ኣብ ከተማ
ሚንያፖሊስ (Minneapolis) ዝወጸ
ሓድሽ መጽናዕቲ፣ ክኢላታት ን35
መጻምድቲ ንኣስታት ዓሰርተ ለይቲ ኣብ
ሓፈሻዊ መዓልታዊ ምንቅስቓሳቶምን
ኣደቓቕስኦምን
ብምምርማርን
ብምክትታልን፡ ጽዑቕ ስራሕ ብምስራሕ
ኣብ ዝረኸቡዎ ርኽበት፡ እተን ድቃስ
ዝስእናን እኹል ድቃስ ዘይረኽባን
ደቀንስትዮ፣ ንጽባሒቱ ኣብ ተገባብሮ
ሓዳረን ብኣሉታ ከም ዝጽለዋ እዩ እቲ
መጽናዕቲ ዘመልክት።

ብኣንጻሩ ግና ደቂተባዕትዮ መጻምድቲ
እኹል ድቃስ ምስ ዘይረኽቡ ኣብ
ሓዳሮም ዘጋጥም ብዙሕ ኣሉታዊ
ጽልዋ ከም ዘየለ ዘርኢ እዩ” ክትብል
እያ ገሊጻ።
ትሮክሰል ወሲኻ - “ደቀንስትዮ
መጻምድቲ ብሓፈሻ ኣብ ዝምድና
መጻምድቲ ብዝያዳ ገለጽትን ስምዒታዊ
ሃዋሁው ዝፈጥራን ብምዃነን፣ እኹል
ድቃስ ምስ ዘይረኽባ ብቐሊሉ ብጸቕጥን
ወጥርን ክጥቀዓን፣ ስምዒታተን ብቓላት
ስለ ዘይገልጻ ክሓርቃን ብቐሊሉ ኣብ
ሓዳረን ብኣሉታ ክጽለዋን ይኽእላ።
ብኣንጻር ናይ’ዚ፣ ደቂተባዕትዮ ግና
ስምዒታቶም ብግልጺ ስለ ዘየርእዩ ኣብ
ሓዳሮም ዝረአ ጽልዋ ብዙሕ የለን”
ድማ ትብል።
ዋላ’ኳ እዘን መጻምድቲ ብሰንኪ ስእነት
ድቃስ ንሓዳረን ብኣሉታ እንተጸለዋ፣
ንምስኣን ድቃስ ዝጸልዉ ብዙሓት ናይ
ሓዳር ጸገማትን ጭንቀትን ምዃኑ እያ
ትሮክሰል ተዘኻክር።
ዶክተር ክለተ ኤ ኩሺዳ፣
ዳይረክተር ናይቲ ምስ ደቂ-ሰብን
ድቃስን ዝተኣሳሰር ጉዳያት መጽናዕቲ
ዘካይድ ትካል እያ። እዚ ርኽበት ምስ
ዝምድናታት መጻምድትን ሓዳርን
ዝተኣሳሰር ምዃኑ ብምግላጽ፣ ፍሉይ
ርኽበት ምዃኑ እያ ኣብ መጠረሽታ
እትሕብር።
*
*
*

ኣብ ዓለም፡ እቲ ዝቐረበን ዝዓሞቐን
ዝምድና፡ እቲ ኣብ ሞንጎ ኣደን ውሉድን
ዘሎ እዩ እንተተባህለ፣ ሓቅነቱ ዝተጋነነ
ኣይመስለንን። እቲ ዕምቈቱ፡ ጌና ካብ
ውሽጢ ማህጸን ጀሚሩ ሱር መሰረት
ዝሓዘን፡ ምስ ተወለድና እውን ግዜና
- ምስኣ እንጸንሖም ነዋሕቲ ዓመታት
ጥራይ ዘይኮኑስ፡ ኣብተን ድቅስ ትንስእ
እንብለለን 24 ሰዓታት እውን ከይተረፈ፡
ዝያዳ ካልእ - ምስኣ ምስ ኣዴና ስለ
እነሕልፎ እዩ’ቲ ምስጢር።
ኣዴና፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ እትምጥወልና
ናይ ኣደ ፍቕሪ፣ መሓዛና’ውን እያ። ምስ
ካልእ ዘይንካፈሎ ነገር ናጻ ኴንና ነካፍላን
ልዕሊ ማንም ሰብ ንሕንቅቐላን። የግዳስ
እቲ ብዝሒ ነዊሕ ሰዓታት ብሓንሳእ
ምጽናሕ፣ ምሕንቃቕን ዕምቆት ቅርበትን፣
ከም እንለማመድ ገይሩስ፡ ብዘይ ፍላጥን
ብናይ ቁልዕነት ድርኺትን እንሓንሳእ
ነዴታትና ዘይከነኽብረንን ዘይክንእዘዘንን
ንኽእል ኢና። ካብኣተን’ውን ምስቲ
ኣብ ገዛን ደገን ዘለወን ከቢድ ሓላፍነት
ዝመበገሲኡ ኣእምሮኣዊ ነውጽን
ሃለኽለኽን፣ ካብ ትጽቢትና ወጻኢ
እንጽርጽሮትን ጸርፍን ክዘንበና ይኽእል
እዩ። ልቢ ወላዲት ርህሩህን ሓዳግን
ስለዝኾነ ከኣ፣ ጸኒሓ ናብ ልባ ትምለስ’ሞ
እቲ ንቡር ባህርያዊ ኣደነታዊ ባህርያታ
ከተንጸባርቐልና ትጅምር።
እምበኣርከስ፡ ንኣዴታት ከም ኣዴታት
መጠን ምስ ደቅና ዘለና ኣገባብ
ምብህሃል፣ ከምኡ’ውን ንደቂ ኣብ
ልዕሊ ኣዴታቶም ዘለዎም ኣረኣእያን
ኣኽብሮትን ከተሰስን ከተበርኸልናን
ትኽእል እያ ኢለ ዝሓሰብኩዋ’ሞ፣
ምስ’ዚ ልዕል ኢልና ዝተመልከትናዮ
ጉዳይ ዝተኣሳሰር፣ ኣብ መርበብ ሓበሬታ
ኢንተርነት ናይ ዝረኸብክዋ ብ“ጀስ”
ዝተባህለት እንግሊዛዊት ኣደ - ናብ
ደቃ ዝተጻሕፈት ደብዳበ እየ ሒዘ ቀሪበ
ዘለኹ’ሞ ሰናይ ንባብ።
“ክቡራት ደቀይ፣ እንሓንሳእ ካብ
ድቃሰይ ተበራቢረ፡ ገጽኩም በሪሁ
ኣዒንትኹም ኣጸቢቑ ነቚሑ ብዘይ
ደገፍ ናተይ ዝተፈላለየ ንጥፈታትኩም
ክትገብሩ ክርኢ እንከለኹ፣ ብሓደ
ምሸት ጥራይ ዝዓበኹም ኴንኩም
ኢኹም ትስምዑኒ። መላእ ኣካላተይ ከኣ
ብሓጎስ ይሰራሰር። ግን በቲ ሓደ ወገን
ከኣ ነዚ ጎያዪ ግዜ ደው ከብሎ ዘይክእል
ብምዃነይ፣ ኣነ እናኣረግኩ ስለ ዝኸይድ
ንስኹም’ውን እናዓበኹም ብምምጻእ
ክትቀየሩ ምዃንኩም እፈልጥ’ሞ፣ እቲ
ዝግባእ ተራ ናይ ኣደ ተጻዊተ ዲየ? ኩሉ
እትደልዩዎ ኣማሊአ ዲየ? ልብኹም
ምሉእ ዲዩ ዘሎ… ወዘተ እናበልኩ
ኣመና እሓርቕን እፈርሕን።
“እቲ ሓቂ ውሽጢ ልበይ
ክናሰሓልኩም፣ ኩሉ ግዜ ንፍዕቲ ኣደ
ከም ዘይኮንኩልኩም እፈልጥ እየ።
እንሓንሳእ፡ ይብዛሕ ይውሓድ፡ ይኽበድ
ይፍኮስ ብዙሕ ጌጋታት እፍጽም እየ።
እንሓንሳእ፡ ኣብ ክንዲ ሃዲኤ ዘረዳኣኩምን
ዝግስጸኩምን
ይውጭጨልኩምን
ይድህለኩምን እየ። እንሓንሳእ’ውን ኣብ
ክንዲ ንሓሳባትኩምን ርእይቶታትኩምን
ጽን ኢለ ዝሰምዕ፣ ቁርጽ ዕጹው
እናኣበልኩ ኣነ ጥራይ ክዛረብ ይደሊ
እየ። ከምኡ መግበሪየይ ምኽንያት ግና
ብሰንኪ’ቲ ዘለኒ ጸቕጥን ጻዕቂ ሃለኽለኽን
ዝብገስ ደኣምበር፣ ኮነ ኢለ ንዓኹም
ከነኣእስ ኮነ ፍቕረይ ካብ ምልጋስ
ክሕንግድ ስለ ዝደለኹ ኣይኮነን። ካብቲ

ብውሽጠይ ስክፍታታት ዘሕድረለይ
ፍርሕታት ዝብገስ ከኣ እዩ።
“ዞም’ደቀይ፣ ንዓኹም ክርእየኩም
እንከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝኾርዕ። ውጻእ
ከርሰይን ምስለይን ተካእተይን ስለ
ዝኾንኩም። ጽቡቕ ነገር ከኣ እረኣየንን
ናብ ጽቡቕን ብሉጽ ነገርን ትልወጡን።
ልብታትኩም ንጹሃትን ጽሩያትን፣
ንስኻትኩም ከኣ ሕያዎት፡ ርህሩሃት፡
ቅኑዓትን ክፉታትን ኢኹም። ንሓዋሩ
ከኣ ኣብነት ኮይነ ክመርሓኩምን
ደጋፊትኩምን
ሓብሓቢትኩምን
ክኸውን እየ ዝጽዕር። ብቕዕቲ ኣደ
ምእንቲ ክኸውን፣ ‘በጃኹም ደቀየ
ሓግዙኒ…’ ኢለ ድማ እየ ዝልምነኩም።
ስምዒታትኩም
ኣብ
ዝቐትለሉ፣
ንርእሰ-ተኣማንነትኩም ኣብ ዘትሕተሉ
እዋን ቅንዕ ኢልኩም ሓብሩኒ።
ስክፍታታትኩምን
ፍርሕታትኩምን
ብኽፉት ኣካፊልኩም፣ ብሓንሳእ ከም
እንፈትሖ ግበሩን ጸዓሩን እየ ዝብለኩም።
ምኽንያቱ ጌጋ ምፍጻመይ ዘይኮነስ
ልብታትኩም ከይከስር እዩ ልዕሊ ኩሉ
ዘፍርሓኒ።
“ድኻማተይብዙሕነገርንኽምህረኩም
ዘለኒ ተስፋ ልዑል እዩ። ንስኹም
ብገዛእ ርእስኹም ገዛእ ርእስኹምን
ልብኹምን ኣብ እትሰብሩሉን፣ ድኻም፡
ፍርሕን ምድንጋርን ከጋጥመኩም
እንከሎን፡ እቲ ናተይ ድኻም፣ ፍርሕን
ምድንጋርን ክርደኣኩምን ንቡር
ምዃኑ ክትፈልጡን ተስፋ እገብር።
ዘይፍጹምነትኩም ከፍርሓኩምን ተስፋ

ከቑርጸኩምን የብሉን። ምኽንያቱ
ካብ ዘይፍጹምነትኩም ክትክወሉ ኮነ
ክትሃድሙ ፍጹም ኣይከኣለኩምን እዩ።
እቲ ዝበለጸ መንገዲ ተቐቢልካ ንህይወት
ከከም ኣመጻጽኣኣ እናበዳህካ ብሜላ
ምንባራ እዩ።
“ንሕና ደቂ ሰባት ብባህርና ጎደሎታት
ስለዝኾንና፣ ኩሉ ግዜ ቅኑዓት ክንከውን
ኣይንኽእልን ኢና። ነዚ ምእማንን
ምቕባልን ድማ እዩ ቅንዕቲ ህይወት
ክንመርሕ ዘብቅዓና። ኩላትና ምኩራትን
ብቑዓትን ተጋገይቲ ኢና። ንስኹም’ውን
ንብድሕሪ ሕጂ ማእለያ ዘይብሎም
ጌጋታት ክትፍጽሙ ኢኹም። እንተኾነ
ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ኣብ ገጽኩም ዝርእዮ
ብርሃን ከጸልምት ዝከኣሎ ኣይኮነን።
ናተይ ሃብትን መኽሰብን ንስኻትኩም
ጥራይ ኢኹም።
“እምበኣርከስ ክቡራት ደቀይ፣
እንሓንሳእ ኣገባብ ምብህሃል ቅይር
እንተኣቢልካ ለውጢ ከም ዘምጽእ ስለ
ዝኣመንኩ እየ - ካብ ብኣካል ብኣፈይ
ነዚ ደብዳበ ክጽሕፈልኩም መሪጸ። ሎሚ
ንግሆ ከም ናይ ወትሩ ምስ ተበራበርኩ።
ሽዑ’ውን ብሓደ ምሸት ጥራይ ሰላዕ
ዝበልኩም ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ እየ
ኣብ ልዕሌኹም ዘለኒ ኣኽብሮትን
ኣድናቖትን ክገልጸልኩም ሓሊነ ተበጊሰ።
ኣብ ዘለኹሞን ኣብ እትኸዱዎን ወትሩ
ምሳኹም ከም ዘለኹ ከኣ ክገልጸልኩም
እፈቱ።”

ብዙሕ እተፍቅረኩም ወላዲትኩም

ጥቕስታት ደቂ-ኣንስትዮ ብዛዕባ ኣደ
• ኣደነት ክፍሊቱ ፍቕሪ ክሳዕ ዝኾነ፡ እቲ ዝኸበረ ደሞዝ ዘለዎ ስራሕ’ዩ እየ ዝብሎ።
Mildred B. Vermont
• ኣዴታት ንኣእዳው ደቀን ሓንሳእ ተንኪፈን፣ ንሓዋሩ ልቦም ዝጭብጣ ፍጥረት
እየን።
Unknown
• ኣብ ናይ መጀመርያ ቆላሕታ ፍቕሪ እየ ዝኣምን። ምኽንያቱ ካብ መጀመርያ ካብ
ከብዲ ኣደይ ወጺኤ ምስ ተወለድኩ ኣትሒዘ ቀዳመይቲ ንኣደይ ርእየ ስለዘፍቀርኩዋ።
Unknown
• ኣዴታት እንተደኣ ኴንና፣ ኣብ ኣተሓሳስባና ንበይንና ኣይኮንናን ዘለና። ኣደ ኩሉ
ግዜ ክልተ ሳዕ እያ እትሓስብ። መጀመርያ ንነብሳ እቲ ካልኣይ ከኣ ንውላዳ።
Sophia Loren
• ስነ-ህይወት (ባዮሎጂ) ብውሑዱ ኣብ ደቂ-ሰባት ዝገበሮ ኣበርክቶ እንተደኣ ሃሊዩ፣
ንገለ ሰባት ኣዴታት ምቕያሩ እዩ።
Oprah Winfrey
• መጀመርያ ንገዛእ ርእሰይ ከም ኣደ እየ ርእየያ። ተራ ናይ ኣደ ክምኮር ብምኽኣለይ
ከኣ ንገዛእ ርእሰይ ከም ዕድለኛ ይቖጽራ። ዓለም ክትርሕቀኒ፣ ክትጸልኣንን ክትፈርደንን
ትኽእል እያ። እንተኸፍአ እንተኸፍአ ግን፣ ንጉሆ ኣብ ጐድነይ ምስ ደቀይ ስለዝበራበርስ
ሕጉስቲ እየ።
Angelina Jolie
• ኣደ ምዃን ሓያልን ኣድካምን እዩ። ግን ከኣ ዘሐጉስን ዘሐብንን።
Tina Fey

ሓዳስ
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ኣብ መመረቕታ መጽሓፍ
ሃብቶም ኢዮብ
ዝዀነ ዕዮ ምስ ተሰርሐ ገምጋም
ክግበረሉ ንቡር’ዩ። ንሕጂ ብዛዕባ ኣብ
መመረቕታ መጻሕፍቲ ዘሎኒ ትዕዝብቲ
ወስ ከብል።
መጽሓፍ ቅድሚ ናብ ሕትመት
ምብጽሑ ዝግባእ መስርሕ ሓሊፉ ዘድሊ
ገምጋም ድማ ክግበረሉ ከም ዘለዎ
ርዱእ’ዩ። ይዂን’ምበር ተሓቲሙ ምስ
ተዘርግሐ - አረ ንሓዋሩ እናተገምገመ
ክኸይድ ግዴታ’ዩ ክበሃል ይከኣል። ኣብ
ሒደት ዘይኰኑ መመረቕታ መጻሕፍቲ
ሃገርና ተሳቲፈ ኣብ ዝተዓዘብኩዎ ኣካታዒ
ዝመስል ነገራት ኣሎ።
እቲ ዘገርም፡ ብዛዕባ ሓንቲ መጽሓፍ
ዝግበር ክትዕን ገምጋምን፡ ኣብ መድረኽ
መመረቕታን ገለ ደቓይቕ ድሕሪን
ዝተፈላለየ ምዃኑ’ዩ። ንሓንቲ መጽሓፍ
‘ወሃ’ ዘበለት ኢሉ ዝገምገማ ሰብ ‘ዘይ
ኣሰኪፉኒ’ዩ እምበር……..’ ወይ ‘ኣብ
ኣፋን ዕርበታን ምስ ኣምጽኣለይ ኣማራጺ
ኣይነበረንን’ ክብል ትሰምዕ። እቲ ቃናን
ተግባርን ናይቲ ገምጋም ‘እወታዊ ጐድኒ
ምጥቃስ’ እዩ ዘስምዕ። እወታውነት
ዘይጽላእ’ኳ እንተዀነ፡ ኣሉታዊ ሸነኽ
ናይቲ ዕዮ ዘይምጥቃስ እውን ሃስያ ዘይብሉ
ኣይኰነን። ኣብ ነጥቢ ካብ ዘዕለልኩዎም
ሰባት “ጸጽብቑ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ።
ምኽንያቱ ኣሉታ እንተጠቒስካ እቲ
ኣንባቢ ሕማቕ ስለዝስምዖ ይጸልኣካ። ነቲ
ጸሓፊ ኸኣ ኣይገዝኣሉን’ዩ። እዚ ዂሉ
ተለቂሑ ተመርቂሑ ኣሕቲሙ ኣብ
“ስእሊ ንፈይስቡክ” ትብል ሓረግ ኣብ
ክንደይ ናይ መርዓ ጽምብላት ኰን ሰሚዕናያ
ንኸውን። ኣብ ብዙሕ ከም እንብል ርጉጽዩ።
ምስ ምዕባለ ተንቀሳቓሲ ተለፎን (ሞባይል)
ዳርጋ ዅሉ ዕለታዊ ንጥፈታትና እናተሰነደ፡
ኣብ ገጻት ፈይስቡክ ዕልቕልቕ ይብል ከምዘሎ
ካብ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት
ኣይተኸወለን። ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2016
ብመደበር ተለቪዥን CNN ዝተዘርግሐ
ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ፡ ኣብ ዓስርተታት
ዕድመ ዝርከቡ መንእሰያት ንመዓልቲ 10
ሰዓታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት (ሾሻል
ሚድያ) ከም ዘሕልፍዎ የርኢ። እዚ ሓበሬታ
ንዓና ዝምልከት እኳ እንተዘይኰነ፡ ምስ ቀጻሊ
ዕቤትን ዝርግሐ ኢንተርነትን ግና ኣቓልቦ
ዘድልዮ’ዩ። ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሃገርና
ምስ እንምልከት ዋላ ጽጹይ መጽናዕቲ ዘድልዮ
እንተዀነ፡ ኣብ ኢንተርነት እንሕልፎ ግዜ
ይዓቢ ኸም ዘሎ ርጉጽዩ። ከም ሓደ መዐቀኒ
ንኸተማ ኣስመራ እንተወሲድናያ፡ ብዙሓት
መንእሰያት ኣብ ኣፍደገ ወሃብቲ ኣገልግሎት
ክሳዕ ፍርቂ ለይቲ ክጥቀሙ ንዕዘብ። Africa
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ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ፡
ኣብ መጋቢት 2017 ቊጽሪ ተጠቀምቲ
ኢንተርነት ኣብ ኤርትራ ናብ 71000 ዓብዩ።
ካብዚኦም ድማ እቶም 63000 ተጠቀምቲ
ፈይስቡክ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ክልዓል ዘለዎ
ሕቶ ኣሎ። ከመይ ኢልና ወይ ንምንታይ
ንጥቀመሉ ኣለና ዝብል። ቅድሚ’ዚ ሕቶ
ምምላስና፡ ማሕበራዊ መራኸቢታት (ሾሻል
ሚድያ) እንታይ’ዩ? ከመይ ኢሉ ኸ ናብ’ዚ
ሕጂ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ደይቡ?
ሾሻል ሚድያ ትብል ቃል ንእዝንና ሓዳስ
ኣይኰነትን። ብውሕዱ ፈይስቡክ ትብል ቃል
ንፈልጣ ኢና። ሎሚ ነብስና ብዘይ ሾሻል
ሚድያ ክንስእል ክብድ ዝበለ’ዩ። ንኣብነት
ብዘይ ፈይስቡክ። መብዛሕትና’ውን ሾሻል

ክሳራ ክወድቕ ኣይወሓጠልካን። ኣብቲ
ዕለት መመረቕታ ዝወሃብ ርእይቶ ነቲ
ኣንባቢ ኽገዝእን ዘይክገዝእን ይውስኖ’ዩ፡
” ዝብል መልሲ ዝሃቡኒ ኣለዉ። እቲ
ሓሳብ ሰናይ ዝመስል ንጸሓፊ ዝሓልን
እኳ እንተመሰለ ንኣንባቢ ኸኣ መን
ይሕለየሉ? ዝብል ሓሳብ ክስዕብ ግድን
ይኸውን። ኣውራ ኣውራ ኸኣ ገምጋማይ
ዝህቦ ህየሳ ይዂን ነቐፌታ ንኣንባቢ ከም
ዝጠውዮ ከም ርጉጽ ክውሰድ ይከኣል
ድዩ? ምስኡ ተተሓሒዙ፡ ንኣንባቢ
ኣትሒትና ዝረኣናዮዶ ኣይመስልን?
ብወገነይ እንተስ ተዓዲሙ እንተስ
ከይተዓደመ መጺኡ ከይገዝአ ዝኸይድ
ሰብ ብቚጽሪ ውሑድ’ዩ። ከምዚ ክብል
ምስ ኣጋጣሚ ዘይምጽናሕ ገንዘብ ኣብ
ጁባ ንጐድኒ እናገደፍካ ማለት’ዩ። እቲ
መጽሓፍ ምግዝኡ ዘይተርፎ እንተዀይኑ፡
ነቲ ኣንባቢ ቅኑዕ ገምጋም ከም ዝሰምዕ
እንተገበርናዮዶ ኣይሓይሽን?
ንመጽሓፍ ጥራይ ዘይኰነ ግን፡ ንዝዀነ
ነገር ግቡእን ሓቀኛን ገምጋም ምሃብ
እምበር ወደሳ እሞ ድማ ከንቱ ዝዀነ
ሓሳብ ምሃብ ሃስያኡ ቀሊል ኣይኰነን።
ቅድም ቀዳድም ነቲ ኣንባቢ ጌጋ ስእሊ
ናይታ መጽሓፍ ትህቦ ኣለኻ። ሓንቲ
ንዘልዓለቶ ሓሳብ ዘይትፈልጦ መጽሓፍ
ኣልዒሊካ “እዚኣ ጠፈር እተብጽሓካ
መንኰርኰር’ያ” እንተበልካዮ’ሞ ኣሚኑ
ምስ ተሰቕላ ካብ ዘለዎ እምባ ናብ
መዓሙቕ እንተኣጥሓለቶ ተሓታቲ እቲ

ገምጋማይ’ዩ። ካብ ትዕዝብተይ ብዙሓት
ኣብ ክሊ መጽሓፍ ግኑን ስም ዘለዎም
ሰባት ገምጋም መጽሓፍ ንኽገብሩሎም
ይሓቱ። ንዓበይትን ግኑናትን ምሕታቶም
ኣይጽላእን፤ እኳ ድኣ ልቦና። እቲ
ዘተሓሳስብ ሸነዂ ግን እቶም ሰብ ዝና
ብስኽፍታ ገለ ኸኣ ብዘይተፈልጠ
ምኽንያት ግቡእ ተርኦም ኣይጻወቱን።
እቲ ኣብኦም እምነት ዘለዎ ተራ ሰብ
ከኣ “እንታይ ድኣ’ዩ … ዝብል ነይሩ
ወደይ?” ዝብል ግር ዝብል ስምዒት
ይወሮም። ብኻልእ ኣበሃህላ ነቶም ሰብ
ዝና ኣሚኑ ነታ መጽሓፍ ብህርፍርፎት
ይዕድጋ፤ ዳሕራይ ግን ሸውሓቱ ይዕጾ።
ከም ካልእ ኣሉታዊ ሸነኽ ናይቲ
ዘይቅኑዕ ገምጋም ኰይኑ ዝረኣየካ ኸኣ፡
እታ መጽሓፍ ጌጋታታ ስለ ዘይግለጽ ወይ
ሸፈፍ ስለ ዝበሃል ካልኦት ጀመርቲ ንዓኣ
ርኢና “ሸጠጥ ሸጠጥ” ናብ ምባል ንጓየ
ምዃንና’ዩ። እቲ መጽሓፍ ምጽሓፍ ክሳብ
ክንድቲ ቀሊል ኰይኑ ይስምዓና። ኣብዚ
“ካልኦት ክጽሕፉ እንተደኣ ተተባቢዖም
ጽቡቕ ነገር እንድዩ፡ እዚ እንድዩ ድኣ
ዝድለ?” ዝብል ሓሳብ ክለዓል ባህርያዊ
ይመስል። ምጅማርሲ ድሓን ይጀምሩ.
. ግና ‘ተማሃሪ ንመምህሩ ይመስል’
ዝብል ኣበሃህላ ከኣ ክሕሰበሉ ኣለዎ።
ብትሕዝትኡ ይዂን ኣጸሓሕፍኡ ለጠቕ
ዝበለ መጽሓፍ ንሽልማት ኖቨል ዝበቅዕ
መጽሓፍ ንኸዳሉ ኣየኽእልን። እዚ ኣብ
ምድኻም ስ-ጽሑፋዊ ስርሓት ዝህልዎ
ኣሉታዊ ተራ ቀሊል ኣይኰነን።
ገለ ገለ ሰባት ግን፡ “ዝዀነ ዓይነት
እንተበዚሑ ናብ ዓይነታዊ ውድድር
ከምርሕ ይኽእል’ዩ፡” ዝብል እምንቶ

ኣለዎም። ናይ ፍቕሪ መጽሓፍቲ
እንተበዚሖም ኣብቲ ዓይነት መጽሓፍ
ክትጽሕፍ ክትሓስብ እንከለኻ ንዝገጥመካ
ናይ ዕዳጋ ይዂን ካልእ ተወዳዳርነት
ንኽትብድህ ልዑል ጻዕሪ ይሓተካ። እዚ ኸኣ
ሓድሽ ኲርናዕ ንኽትመርጽን ንኽትብርትዕን
ሓጋዚ ይኸውን። ብተወሳኺ ሰብ ብባህሪኡ
ካብ ሎሚ ናብ ጽባሕ ዝሓሸ ናይ ምዃን
ጥሙሕ ስለ ዘለዎ፡ ሓንሳእ ብምትብባዕ
ምስ ኣጀመርካዮ ብድሕሪኡ ‘ናይ ክገብር
እኽእል’የ’ ኒሕ ስለ ዘጥሪ እቲ ምንኣድ ከም
ጽቡቕ ነገር ክውሰድ ይከኣል።
ሓደ መዓልቲ ምስ ሓደ ሰብ ተራኺብና
ነዕልል። ብዛዕባ ዝገምገመን መጽሓፍቲ
እናተዛረብና ከለና፡ ሓደ ንዕኡ ዘይፈልጦ
መጺኡ “ከምዚ ኢልካ ገምጊምካያ?”
ይብሎ። እቲ ዝሃቦ መልሲ ካብዚ ኣቐዲመ
ዝጠቐስኩዎ ዝፍለ ኣይኰነን። ኣተሓሳሲቡኒ
ኸኣ።
“እሞ እንታይ ድኣ ይገበር?” ዝብል
ሕቶ ኣልዒለ ነቶም ክልተ ሰባት መልሲ
ምስ ሃብኩ፡ ብዙሕ ተኻቲዕና። ኣብ መዕለቢ
ግን ኣይበጻሕናን። ገለ ካብቲ ዝተበሃሃልናዮ
ኣንባቢ’ውን ኣንቢቡ ሓሳቡ ብሚድያ
ኽገልጽ፡ ካልኦት ገምገምቲ ብጋዜጣ
ይዂን ሬድዮ ቅኑዕ ገምጋም ክህቡ፡

ማሕበራዊ መራኸቢታት
ሚድያ ፈይስቡክ ጥራይ ዝመስለና ኣሎ።
ኣብ ኣተራጉማ ሾሻል ሚድያ ብዙሓት
ሰባት ይፈላለዩ እዮም። ገለ ርክባት ሰባት፡ ምስ
ደብዳበ፡ ብምትእስሳር ብኣገልግሎት ፖስታ ከም
እተጀመረ ክገልጹ ኸለዉ፡ መብዛሕትኦም ግና
ሾሻል ሚድያ ሰባት ብኢንተርነት ዝገብርዎ
ርክብን ዝከፋፈልዎ ነገራትን ብዝብል ትርጓመ
ይሰማምዑ። ዓመተ 1997 ዕለት ልደት ሾሻል
ሚድያ ተባሂላያ ትፍለጥ። ኣብዛ ዓመት እቲ
ናይ ፈለማ ሾሻል ሚድያ ዝዀነት ሲክስ
ዲግሪ (Six degree) ዝተባህለ ዌብሳይት
ስርሑ ኣሃዱ ኢሉ ዝፈለመሉ’ዩ። ኣብዚ
ዌብሳይት ናትካ ገጽ ምስ ከፈትካ ምስ ካልኦት
ተጠቀምቲ ርክብ ትጅምር። ኣብዚ ገጽ ንገለ
ውሑዳት ዘይተመዝገቡ ሰባት ኣዕሩኽካ
ክትገብሮም ይክኣልዩ። እዚ ዌብሳይት ክሳብ
2001 ኣብ ስራሕ ኔሩ። ነዚ ስዒቡ ኣገልግሎት
ኢንተርነት ናብ ብሎጊን መሰጅን ተሰጋገረ።
ዓመተ 2000 ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ
ኵሉ ዝተዘርግሓላያ። ኣብዛ ዓመት 100
ሚልዮን ሰባት ናይ ኢንተርነት ተጠቀምቲ
ኽዀኑ በቒዖም። ኣብዚ እዋን ድማ ሰባት
ሓድሕድ ናይ ምርኻቦምን ኣብ ዝተፈላለየ
ሓሳባት ናይ ምልዛብ ድላዮምን እናዓበየ
መጺኡ። እዚ ዕቤት ኢንተርነት እናወሰኸ
ከም ዝመጽእ ዘርእይ እዩ ኔሩ። ነዚ ስዒቡ እቲ
ከም ደራኺ ፈይስቡክን ትዊተርን ዝፍለጥ
ማይስፔስ (Myspace) ድማ ተቐላቐለ።
ብመንጽር ተጠቀምቲ ፈይስቡክን ትዊተርን
ክርአ ኸሎ ቁጽሪ ተጠቀምቲ ማይስፔስ
ኣዝዩ ውሕድ’ዩ ኔሩ። ነዚ ገጽ ሙዚቀኛታት
ስርሓቶም ንምውዕዋዕን ተመሊኡ ንኽስማዕን
ይጥቀምሉ ኔሮም። ጐድኒ-ጐድኒ ማይስፔስ
ከም ጀማሪ ሾሻል ሚድያ ዝፈለጥ’ውን
ሊንክድኢን (LinkedIn) እዩ። እዚ ገጽ
ክሳዕ ሎሚ ክኢላታት ሓድሕዶም ኣብ

ምርኻብ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ኣብ 2004
ድማ እዚ ሎሚ ቢልዮናት ሰባት ከራኽብ
በቒዑ ዘሎ ፈይስቡክ፡ ንተማሃሮ ሃርቫርድ
ዩኒቨርሲቲ ንኽውዕል ብተማሃራይ ማርክ
ዙከርበርግ ተኣታትዩ። ተጠቃምነቱ ምስ
ረኣየ ድማ ፈይስቡክ ዶት ኮም ብዝብል
ምስ ዓለም ኣላለዮ። ኣብ 2006 ናይ ጽሑፍ
መልእኽቲ ህቡብነት ከጥሪ ምስ ጀመረ፡
በዚ ተደሪኾም ዶርሰይ፡ ቢዝ ስቶን፡ ኖህ
ግላስን ኢቫን ዊላምስን ዝተባህሉ ንትዊተር
ክምህዙ በቒዖም። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን
ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክምሃዙ
በቒዖም’ዮም። እቶም ብህቡብነትን ብዝሒ
ተጠቃምነትን ዓብለልቲ ኮይኖም ዘለው ግና፡
ፈይስቡክ፡ ትዊተር፡ ዩቱዩብ፡ ኢንስተግራምን
ካልኦትን እዮም። ሎሚ ሾሻል ሚድያ ኣብ
ሓደ እዋን ቢልዮናት ሰባት ዘራኽብ መስመር
ኰይኑ ይርከብ። ኵሎም ናይ ሾሻል ሚድያ
መስመራት ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ይህቡ።
ገለ ሓጺር መስመራት ጽሑፍ ክእንግዱ
ኸለው፡ ገለ ድማ ተንቀሳቐሲ ስእልን ደረቕን
ምስልታት ንምትሕልላፍ ይጠቕሙና። ሰባት
ከከም ድሌቶምን ናይ ስራሕ ዝንባሊኦምን
ነዞም ሾሻል ሚድያ ኣብ ምጥቃም ይርከቡ።
ኣብ ሃገርና እቲ ብዝሒ ተጠቀምቲ
ዘለወዎ ፈይስቡክ’ዩ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ
ዝተገልጸ 63000 ኤርትራውያን ፈይስቡክ
ይጥቀሙ።
ሎሚ ኣብ ዓለም ኣስጋኢ ኮይኑ ዘሎ
ጽንፈኛታት ከም ኵሉ ኣካል ሕብረተሰብ
ተጠቀምቲ ኢንተርነት ክዀኑ ምብቅዖም’ዩ።
በዚ ድማ ኣርዓዲ ተግባራቶምን ጽንፋዊ
ሓሳቦምን ኣብ ምስፍሕፋሕን ብኡ ኣቢሎም
ድማ ኣብ ምርዓድ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ካብዚ
ተበጊሰን ድማ ሃገራት ንቕሓት ዜጋታተን
ኣብ ምዕባይን በዚ መስመር ክፍጠር ዝኽእል

ሓደጋ ንምክልኻልን ብዙሕ ካብ ጸጋአን
ኣዋፊረናሉ ይርከባ። ቅድሚ ብሾሻል ሚድያ
ዝስዕብ ሓደጋ ምርኣይና እንታይ ጥቕምታት
ክንረክብ ንኽእል ነንብብ።

ፖለቲካ
ዝተፈላለዩ
ስነ-ሓሳባት፡
ኣካታዕቲ
ፖለቲካውያን ዛዕባታት፡ ተቓውሞን ደገፈን
ወዘተ ይእንገዱ። ብሳላ ቕልጥፍ ናይ ርክባት
መስመራት ኣብ ሓደ እዋን ክትረኽቦም
እትኽእል ሰባት፡ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ
ንሾሻል ሚድያ ከም ቀዳማይ መሳርሒ
ይጥቀምሉ ኣለዉ። ሾሻል ሚድያ ህዝቢ ኣብ
ፖለቲካዊ ጉዳያት ርእይትኡ ንኽህብ ዕድል
ዝፈጥር ብምዃኑ፡ ህዝብን ፖለቲከኛታትን ኣብ
ምርኻብ ልዑል ግደ ይጻወት።

ንግዲ
ኩባንያታት፡ ስርሓተን ብምውዕዋዕ ምእዙዛት
ኣህለኽቲ ኣብ ምፍጣርን ኣገልግሎት ኣብ
ምሃብን ይጥቀማሉ። ምስ ኣህለኽቲ ቀጥታዊ
ርክብ ይፈጥር ብምዃኑ ድማ ዕዳጋ ብምርዳእ
ንግዳዊ ስርሓት ንምብራኽ የኽእል። ምውዕዋዕ
ኣብ ሾሻል ሚድያ ብመንጽር ተለቪዥን ክርአ
ኸሎ ድማ ኣዝዩ ሕሱር’ዩ።
ማሕበራዊ ጉዳይ
ሾሻል ሚድያ ኣብ ርሑቕ ምስ ዘሎ
መቕርብን ኣዕሩኽን ከራኽብ ብምኽኣሉ
ማሕበራዊ ዝምድና ኣብ ምጥንኻር ልዑል
ግደ ይጻወት። ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምፍጣርን
ኣብ ንግዲ መሻርኽቲ ምርካብ፡ ተማሃሮ
ምስ መዛንኦም ብምዝታይ ፍልጠቶም ኣብ
ምብራኽ። ክኢላታት ሓሳባቶም ብምዝርጋሕ
ማሕበራዊ ጥርናፈ ኣብ ምፍጣር ልዑል ግደ
ይጻወት ኣሎ።

ስነ-ጥባብ
ጥበብ ኣብ ምዕባይን ሓድሽ ፍርያት ጥበብ

ኣብ መመረቕታ መጽሓፍ ኣዕሚቚካ
ምግምጋም ንኣንባቢ’ውን ከየንበባ ትነግሮ
ስለ ዘለኻ ብዙሕ ከይጽቀጠሉ፡ ኣብ ክንድኡ
እቲ ኣብ መመረቕታ ዝግምግም ሰብ እታ
መጽሓፍ ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሓ ገለ እዋን
ምስ ከደት ሓቀኛ ገምጋም ክህብን ካልእን
ዝብል ነጥብታት ይርከቦ።
ካልእ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ’ውን ኣሎ።
ኣብቲ መመረቕታ ዝግበር ምስ መጽሓፍ
ምትእስሳር ዘይብሉ ዝመስል ንጥፈታት።
ከም ዝብላዕ ዝስተ፡ ሌላ ገለ ሰባት ምስ
ደራሲ፡ ዝኽሪ መተዓብይቲ ወዘተ…።
እዚኦም ከ እንታይ ግምት’ዩ ክወሃቦም
ዘለዎ?
ኣብ መወዳእታ ኩነታት መመረቕታ
መጽሓፍትን ጽምብላቱን ከመይ ኣሎ?
ኩነታት መጽሓፍትናኸ? እንታይ ኢና
ክንገብር ዘለና?
ነዝን ካልእን ዝድህስስ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ፡
ሓሳቡ ከካፍለና ጽቡቕ’ዩ። ከም ስልጡን
ባህሊ ዋላ ነቶም ኣብ መሽጐራጉር
ገዛውትና ዘለዉ ኣርእስቲ ዕላላት ሓባራዊ
ገይርና፡ ብጽሑፍ ክንረዳድኣሎም’ዩ ዘለና።
ይኽደን ግን ብዙሓት ናይ ስነ-ጥበብ ካብኡ
ድማ ናይ ጽሑፍ ጉዳያት፡ ብዘረባ ዘረባ
ጥራይ ሕንብሊል ከነብሎም ከይንነብር።

ንምቕራብን ኣኽኢሉ። ሰባት ብቐሊሉ
ጥበባዊ ስርሓቶም ክዝርጉሑን ናይ ካልእ
ከስተማቕሩን ኣብቂዕዎም ኣሎ።
እዚ እወታዊ ጥቕሚ ሾሻል ሚድያ
ክኸውን ከሎ፡ ሕማቕ ገጻት’ውን ኣለዎ።

ሳይበራዊ መጥቃዕቲ
እዚ መጥቃዕቲ ካብ ውልቃዊ ጉዳይ ሰጊሩ
ሃገራት ሕድሕድ ኣብ ምንቛት ይርከብ።
ዓበይቲ ምስጢራት ሃገራት ብምስራቕን
ብምዕናውን ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኣብ ምፍጣርን
ንኵናት ኣብ ምድራኽን የኽእል። ብኢድ
ዘይሓላፍነታውያን ተበጊሱ ድማ ገንዘብን
ካልእ ኣገደስቲ ነገራትን ምስራቕ ኣኽኢሉ።

ኣፍራይነት ኣብ ምጉዳም
ሰባት ኣብ ኢንተርነት ነዊሕ ሰዓታት ኮፍ
ብምባል ወልፊ ከም ዝሕዞም ይገብር። በዚ
ድማ ሰባት ከፍሪዩሉ ዝግባእ ግዜ ኣብ ወረን
ተባህለን የባኽንዎ። ንቈልዑን መንእሰያትን
ኣጸያፊ ምስልታት ብምርኣይ፡ ካብ ስራሕ
ምልማስ ናቱ ተራ’ዩ።

ምውራድ
ስእሊ ሰባት ኣጸያፊ ምስሊ ከም ዝህልዎ
ብምግባር፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ዕንወት ምፍጣር።
ሰባት ዘይገበርዎን ዘይኮንዎን ወረታት
ብምዝርጋሕ ሕፍረት ምፍጣር።

ብሕትውና ምዝራግ
ኣብ ሾሻል ሚድያ እትዝርግሖ ውልቃዊ
ሓበሬታታትን እተቐምጦም ውልቃዊ
ሰነዳትን ዋላኳ ጸጥታዊ ውሕስነት ከም ዘለዎ
ይንገር እንተኾነ፡ ብሕታዊ መሰልካ ናብ ቃልዕ
ብምውጻእ ሰላምካ ምዝራግ። ገለ እቶም
ክጥቀሱ ዝኽእሉ ጉድለታት ሾሻል ሚድያ
እዮም።
ኣብ መደምደምታ፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ
ሓበሬታን ሓሳባትን ብምንባብ፡ ንሕና ንሾሻል
ሚድያ ከመይ ንጥቀመሉ ኣለና ንነብስና
ንሕተት።

ኣብርሃም-ዮውሃንስ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዓንሰባ ሊግ ቀጺሉ
ስ
ረዮሃን
ብ
ገ
ኣለም
ተስፋ

ማንቸስተር ዩናይትድ
ንሉካኩ. . . .

ዞባዊ ሊግ ዓንሰባ ኣብ ማእከላይ ሰሙን
- ብረቡዕ 5 ሓምለ 2017 ብዝተኻየዱ
ክልተ ግጥማት ቀጺሉ።
ኣብ ጀኮ ከረን፡ ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ
ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ፈለማ ዝገጠማ
ኣስሙድ ምስ ስቴላ እየን። ጸወታ እዘን
ጋንታታት ሚዛናዊ ብቕዓት ተጻወትቲ
ዝተራእየሉ ንተዓዘብቲ ዝመሰጠ ነይሩ።
ስቴላ ኣብ መበል 25 ደቒቕ ካብ
ዓድል ናስር ብዝረኸበታ ሸቶ መሪሕነት
ሓዘት። ኣስሙድ ብወገና ኣብ መበል
39 ደቒቕ ብመንገዲ ናህር መሓመድ

ተመዓራርየት። ጸወታ ብሩሱኑ ብተመሳሳሊ
ውጽኢት 1ብ1 ዕረፍቲ ኣኸለ።
ግጥም ካልኣይ እብረ ናህሩ ከይነከየ
እዩ ቀጺሉ። ተጻዋታይ ኣስሙድ ዑመር
እድሪስ ጸወታ ክዛዘም ሰልስተ ደቓይቕ
ምስ ተረፎ ሸቶ ኣመዝገበ። እቲ ግጥም
ድማ ብዓወት ኣስሙድ 2ብ1 ተዛዘመ።
ስዒበን ዝገጠማ ኣልሳሕል ምስ ላሳል
እየን። እዚ ግጥም ብዓብላልነት ኣልሳሕል
እዩ ተቐሊሱ። ኣልሳሕል ካብ ሰለሙን
ሃብተሚካኤል ኣብ መበል 35’ ከምኡ’ውን
ዮናስ ኣበራ ኣብ መበል 92’ ደቓይቕ

ብዘመዝገበተን ሸቶታት፡ ኣብ ልዕሊ ላሳል
2ብ0 ተዓዊታ።
ጋንታ ኣስሙድ ካብ ዘካየደቶ ሰለስተ
ግጥማት ከይተሳዕረት ብዘዋህለለቶ
ትሸዓተ ነጥቢ ንዓንሰባ ሊግ ትመርሖ
ኣላ። ክልተ ጸወታ ዘካየደት ደንደን ድማ
ብሽዱሽተ ነጥቢ ትስዕባ።
ዓንሰባ ሊግ ዝመጽእ ሰንበት 9 ሓምለ
2017 ብዝካየድ ክልተ ግጥማት ክቕጽል
እዩ። ላሳል ምስ ሂላል ከምኡ ድማ
ኣልነስር ምስ ሓመልማሎ ኣብቲ ዕለት
ዝገጥማ ጋንታታት እየን።

ዳግም ምህናጽ ጋንታ

ማንቸስተር ዩናይትድ ንሉካኩ ከም
ዘፈረመቶ ይግለጽ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ሰዓታት
ድሕቲ ቐትሪ ንንባብ ዝበቕዓ መርበባት
ሓበሬታ ደይሊ መይልን ኢኤስፒኤንን
ከም ዝገለጻኦ ዩናይትድ ኣገልግሎት ሉካኩ
ንምርካብ ንአቨርቶን 75 ሚልዮን ፓውንድ
ከም ዝኸፈለት ሓቢረን። ብመሰረት ደይሊ
መይል፡ ማንቸስተር ዩናይትድ ጽባሕ ሰንበት
ኣብ ዝጅምር ናይ ምድላው መደባታ ሉካኩ
ክጽንበራ ምዃኑ ገሊጻ።
ብመስረት ኢኤስፒኤን ቀረብቲ ዩናይትድ
ከም ዝሓበርዎ ማንቸስተር ንሉካኩ ብ75
ሚልዮን ፓውንድ ከምዘፈረመቶ ይገልጽ።
ይኹን እምበር፡ ብወገን አቨርቶን ነዚ
ጉዳይ ዝምልከት ሓበሬታ ከም ዘየለ ድማ
ብተወሳኺ ይሕብር።
እዚ ዜና ነታ ንምስግጋር ሉካኩ ትመርሖ
ከም ዘላ ክንገረላ ዝጸንሐ ቸልሲን ኣሰልጣኒኣ
ኣንቶንዮ ኮንተን ቀዳማይ ስዕረት’ዩ ተባሂሉ
ይግለጽ ኣሎ።
አቨርቶንን ቸልሲን ዓሚ ክረምቲ ብጉዳይ
ተኻላኻላይ ጆን ስቶንስ ተራኺበን ነይረን።
ቸልሲ ንስቶንስ ንምውናን ኣብ ጫፍ
በጺሓ ምህላዋ ኣብ ዝግለጸሉ ዝነበረ ህሞት

ማንቸስተር ሲቲ ብሃንደበት ነቲ መስርሕ
ከም ዝጨወየቶ ይዝከር። ንናይ ሉካኩ
ምስግጋር ምስ ናይ ስቶንስ ብምምስሳል፡ ኣብ
መንጎ ኣካየድቲ ቸልሲን አቨርተንን ገለ
ክፍተት ከም ዘሎ ተንተንቲ ፕሪመር ሊግ
ይገልጹ ኣለዉ።
ወዲ 24 ዓመት በልጁማዊ ሉካኩ
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት 26 ግዜ ኩዕሶን
ሰኪዐትን ኣራኺቡ። ሉካኩ ንሚኪተርያን፡
ፖግባን ኢብራሂሞቪችን ስዒቡ ናብ
ማንቸስተር ዝተጸምበረ ራብዓይ ተጻዋታይ
ካብ ዓማዊል ውሩይ ወኪል ተጻወትቲ ሚኖ
ሪዮላ እዩ። ንሉካኩ ከም ዝወነነ ዝግለጽ
ኣስልጣኒ ዩናይትድ ሞሪኖ ጠመተኡ ናብ
ኣልቫሮ ሞራታ ገይሩ ምህላዉ ይግለጽ
ኣሎ። ሞሪኖን ሉካኩን ምስ ቸልሲ ኣብ
ዝነበሩሉ እዋን’ዮም ዝፋለጡ። ሞሪኖ
ንሉካኩ ኣብ 2014 ካብ ቸልሲ ናብ
አቨርቶን ንኸይጽምበር ከልኪልዎ ምንባሩ
ጸብጻባት ፕሪመር ሊግ ይገልጹ። ሉካኩ
ብማልያ አቨርቶን ካብ ዘካየዶ 133 ግጥማት
71 ሸቶታት ከመዝግብ ዝኸኣለ ሓደ ካብ
ተጠመትቲ ኣጥቃዕቲ ፕሪመር ሊግ እዩ።

ሳንቸዝ ወሰኽ መሃያ ይጠልብ
ተጻዋታይ
ኣርሰናል
ኣሌክሲስ
ሳንቸዝ መሃያ ክውሰኾ ከም ዝጠለበ ዘ
ሚረር ገሊጻ። ሳንቸዝ ኣብ ስታድዩም
ኢመረትስ ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ክፍርም
እንተኾይኑ፡ ደመወዙ ካብ 125,000
ፓውንድ ንሰሙን ናብ 400,000 ክብ
ክብለሉ እዩ ዝጠልብ ዘሎ። ተወላዲ ቺለ
ሳንቸዝ ምስ ኣርሰናል ዘጽንሖ ውዕል
ዝመጽእ ክራማት ክዛዘም’ዩ። ብመስረት
ጋዜጣ ዘሚረር ኣርሰናል ንጠለብ ሳንቸዝ

ክትበጽሖ እንተዘይወሲና እቲ ተጻዋታይ
ኣብዚ ክራማት ካብታ ክለብ ክሰናበት
ምዃኑ ይግለጽ። ሳንቸዝ ብክለባት
ማንቸስተር ሲቲን ባየር ሙኒኽን ይህደን
ምህላዉ ይፍለጥ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል
ኣርሰን ቨንገር ንሳንቸዝ ኣብ ፕሪመር ሊግ
ናብ እትርከብ መቐናቕንቱ ጋንታ ክሰዶ
ፍቓደኛ ከምዘይኮነ’ዩ ዝግለጽ። ባየር ሙኒኽ
ድሒራ ብዝዘርገሓቶ ሓበሬታ ዋጋ ሳንቸዝ
ከም ዝኸበራ ኣፍሊጣ እያ።

ሞናኮ ልምምድ ኣብ ዝጀመረትሉ
ከዋኽብቲ ተጻወትታ ይቦኽሩ
ሻምፕዮን ሊግ 1 ፈረንሳ ዝሓለፈ
ዓመት ዝኾነት ሞናኮ፡ ብቕድሚ ትማሊ
ረቡዕ ልምምድ ጀሚራ። ኣብዚ ናይ
ምስግጋር ወቕቲ ዘፈረመቶ ኣከፋፋሊ
ዩሪ ተለማንስ ስሩዕ ልምምድ ኣካይዱ።
ወዲ 20 ዓመት ተለማንስ ብ21 ሚልዮን
ፓውንድ እዩ ካብ ኣንደርለኽት ናብ
ሞናኮ ተጸምቢሩ። ዝሓለፈ ዓመት
ብዘርኣይዎ ተጠማቲ ብቕዓት ኣብ ኣዒንቲ
ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ዝኣተዉ ኪላን
ምበፐ፡ቲሞኡ ባካያኮ፡ በንጃሚን መንዲን
ቶማስ ላመርን ካብ ልምምድ ምብኳሮም

ዓቢ ዜና ኮይኑ ኣሎ። ምባፕ ስሙ ምስ
ማድሪድ ተተሓሒዙ ክጽዋዕ እንከሎ፡
ሊቨርፑልን ኣርሰናልን እውን ተገዳስነት
ኣሕዲረናሉ ምህላወን ይሕብራ። ባካያኮ
ናብ ቸልሲ ብ35 ሚልዮን ፓውንድ
ንምጽምባር ኣብ ጫፍ ምብጽሑ
ይግለጽ። መንዲ ብማንቸስተር ሲቲን ካል
ኦት ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳን ይህደን።
እዞም ተጻወትቲ ኣብ ልምምድ ጋንታኦም
ብዘይምስታፎም መስርሕ ምስግጋሮም ኣብ
ምጽፋፍ ከም ዝርከብ ዘመልክት ምዃኑ’ዩ
ዝግለጽ።

ውድድር ክለባት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ድሕሪ ምዝዛሙ፡ ኩለን ጋንታታት ስትራተጂ
ዳግመ ህንጸት ሒዘን ኣለዋ። ዝበዝሑ ኣፍቀርቲ እዚ ዓይነት ስፖርት ኸኣ ኣተኩሮኦም ናብ
መስኮት ምስግጋር ተጻወትቲ ኮይኑ ኣሎ።
ህንጸት ጋንታ፡ ኣብ’ቲ ዓመት ምሉእ ዘካየድካዮ ውድድር ተመርኲስካ፡ ብልጫታትካ
ንምዕቃብ፡ ንዘጋጥሙኻ ሃጓፋት ንምምላእን ኣታዊታትካ ንምኽዕባትን ዝካየድ መሰረታዊ
ስራሕ ቀጻልነት መደብ ዘመናዊ ፍልስፍና ክለባት’ዩ።
መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲን ጋንታታት ምድላዋተን ኣብ ዝጀመራሉኸ፡ ክለባት
ዘካይደኦ ህንጸት ጋንታ ከመይ ይመስል፦

ባርሰሎና
ዘመነ ልዊስ ኤንሪኲ ኣብ ኑ ካምፕ
ኣብቂዑ እዩ። ባርሰሎና ንስፖርታዊ
ዓመተ 2017 -18 ብሓድሽ ኣሰልጣኒ
እያ ክትጎዓዞ። ኢርነስቶ ቫልቨርደ
ንቦታ ኤንሪኲ ብምትካኡ። ባርሳ
ንቫልቨርደ ኣቐዲማ ምርቛሓን ናይ
ምድላዋት ይኹን ናይ ምስግጋር
መደባታ ንሱ ኣብ ዝተሾመሉ
ከተካይድ ምውጣና ንፍልስፍናኣ
ኣወንታዊ ድርኺት ክኾኖ ከም
ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ። ልዕሊ ኩሉ
ድማ ቫልቨርደ ኣብ ዘመነ ዮሃን ክሩፍ
ተጻዋታይ ባርሳ ብምንባሩ፡ ንፍልስፍና
እታ ጋንታ ዝፈልጥን ዝርዳእን እዩ
ተባሂሉ ይግለጽ። ተሓጋጋዚ ኤንሪኴ
ዝነበረ ዮሃን ካርሎስ ኡንዜ ናብ ሰልታ
ቪጎ ብምኻዱ፡ ቫልቨርደ ሓድሽ ስታፍ
ኣሰልጠንቲ ሒዙ’ዩ መጺኡ ዘሎ።
ካብ ኣትለቲኮ ቢልባኦ ዝተጸምበሩ ጆን
ኣስፒያዙ ቀዳማይ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ
ከኸውን እንከሎ፡ ሆዜ ኣንቶንዮ ፖዛንኮ
ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ኣሰልጣኒ ኮይኖም
ኣብ ትሕቲ ቫልቨርደ ክሰርሑ እዮም።
ቫልቨርደ፡ ከም መደብ ምህናጽ ጋንታ
ምድላዋቱ ኣብ ኣመሪካ ከካይድ እዩ
ወጢኑ። ባርሰሎና ነዚ ሓድሽ መራሒ
ኑ ካምፕ፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት
ንዝሰኣነተን ክልተ ዓበይቲ ዋናጩ ላ
ሊጋን ሻምፕዮንስ ሊግን ንምዕታር
ከም ዕላማ ሂባቶ ምህላዋ ይግለጽ።
ባርሰሎና ንኮኾብ ተጻዋታይ ዓለም
ውዑሉ ከተሐድሰሉ ክኢላ ኣላ።
መጻኢ ነይማርን ስዋረዝን እውን
ውሑስ እዩ ዘሎ።
ብመሰረት ቫልቨርደ ኣብ ዳግም
ምህናጽ ጋንታ ሓንጺጽዎ ዘሎ መደብ፡
ንዝጸንሐ ታክቲካዊ ኣጸዋውታ ባርሳ
ከም ዘለዎ ብምርዓም ኣብ ዝደኸሙ
ክፍልታትት ለውጢን ምሕዳስን
ክገብር ምዃኑ’ዩ ገሊጹ። እቲ ሓሳብ
ኣብ መስመር ምክፍፋል ኣብ ክንዲ
ብሓደ እናተኸላኸለ ዘከፋፍል (ሰርጆ
ቡስኴት ምዃኑ’ዩ) ካልኣይ ተጻወታይ
ከም ኣማራጺ ንምውሳኽ ዝብል
ታክቲካዊ ለውጢ ንምትእትታው
መደብ ከም ዘለዎ’ዩ ዘረድእ።

ነዚንምትግባርድማንኢጣልያዊኣከፋፋሊ
ፓሪስ ሰይንት ጀርመይን ማርኮ ቨራቲ ኣብ
ዓይኑ ኣእትይዎ ኣሎ። ቨራቲ ናይ ነዊሕ
እዋን ዕላማ ባርሳ እዩ። ኮይኑ ግን፡ ቨራቲ
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፓሪስ ዘጽንሖ ውዕል
ብምሕዳሱ ንመስርሕ ምስግጋሩ ዝተሓላለኸ
ገይርዎ ኣሎ። ባርሰሎና መስርሕ ቨራቲ ምስ
ዘይሰልጣ ኣዒንታ ናብ ብራዚላዊ ፓውሊኖ
ክትልእኸን ከም እትኽእል ይንገር። ድሮ
ነቲ ኣብ ቻይና ካብ ዝግዕዝ ዝተሓደሰ
ኣቃውማ ዘርኢ ዘሎ ኣከፋፋሊ ተኻላኻሊ
20 ሚልዮን ፓውንድ ተሚናትሉ ምህላዋ
ተፈሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብዚ መስመር
ሰባሎስ ንዝተባህለ ኣከፋፋሊ ሪያል በቲስ
ንምፍራሙ 15 ሚልዮን ዩሮ ቀሪባ ኣላ።
ሴባሎስ ብሪያል ማድሪድ ዝህደን ሓደ
ካብቶም ኣብ ውድድር ትሕቲ 21 ዓመት
ዋንጫ ሃገራቲ ኤውሮጳ ንስጳኛ ዝወከሉ
ተጻወትቲ እዩ። ብዘይካ’ዚ ባርሰሎና ንሳውል
ኑጌዝ ካብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ናይ ምምጻኡ
መደብ ከም ዘለዋ ይግለጽ።
ቫልቨርደ ዘይከም ዝሓለፉ ኣሰልጠንቲ
ባርሰሎና መስመር ምክልኻሉ ንምድልዳል
እውን መዲቡ ኣሎ። ኣብ የማንይ ክንፊ
ኣርሰናል ዝነኣድ ምንቅስቓስ ንዘርኢ ሄክቶር
በለሪን ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ንምስግጋሩ፡
ባርሳ ድልየት እቲ ኣብ ኖ ካምፕ ዝዓበየ
ተጻዋታይ ትጽበ ምህላዋ ይንገር። ብተወሳኺ
ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ምክልኻል ንኢጣልያዊ
ተባሃጊ ተኻላኻላይ ጁቬንቱስ ሊዮናርዶ
ቦኑቺ ቀሪባቶ ኣላ።
ባርሰሎና ከም ኣካል ምድላዋታ
እተካይዶ ዝዓበየ መደብ ጸወታ ውድድር
‘ኢንተርናሽናል ሻምፕዮንስ ካፕ’ እዩ። እዛ
ክለብ ኣብዚ ውድድር ዝመጽእ 22 ሓምለ
ምስ ጁቬንቱስ፡ 26 ሓምለ ምስ ማንቸስተር
ዩናይትድ፡ 29 ሓምለ ድማ ምስ ሪያል
ማድሪድ ክትገጥም እያ። እዚ ዳሕረዋይ
ግጥም ኣብ ታሪኽ ኢል ክላሲኮ ድሕሪ 25
ዓመታት ካብ መርየት ስጳኛ ወጻኢ ንፈለማ
ግዜኡ ክካየድ ምዃኑ እዩ ዝሕበር።
ባርሰሎና ምድላዋታ ኣብ ስጳኛ ሓጺር
ውድድር ዋንጫ ጁኣን ጋምፔር ብምክያድ
ክትዛዝም እያ። ኣብዚ ግጥም ብራዚላዊት
ክለብ ቻፒኮንስ ክትካፈል ተዓዲማ
ኣላ። ቻፒኮንስ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት
ኣብ’ቲ ሂወት 71 ገያሾ ዝለከመ ሓደጋ
ነፋሪት ኩሎም ተጻወትታ ኣሰልጠንታን
ጋዜጠኛታትን ዝጠፍእዋ እያ። ባርሰሎና
ዘይከም ዝሓለፈ ዓመታት ንውድድር
ዓመተ 2017/18 ብግጥም ኢል ክላሲኮ
ክትፍልሞ ከም እትኽእል ይንገር። እዚ
ዝኾነሉ፡ ባርሳ ተዓዋቲት ጽዋእ ንጉስ ስጳኛ
ብምዃና ምስ ሻምፕዮን ላ ሊጋ ዝሓለፈ
ዓመት ማድሪድ ስለ እትራኸብ’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ቤተይ ወ/ሮ መኣዛ ነብይ ሃይለ 2 ዓመት ኣቢሉ ሃለዋታ
ካብ ተጥፍእ ትጸዋዓለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሕብርቲ
ሰ
ታደ
ም
ሄ
ቤተል ኤል
ኑ
ዳዊት ት ኣማ እንተሎ ብኣካል ይቕረብ። እንተዘየለ ጉዳይ ተራእዩ
ብ
ነ
ሃ
ዳ
ፍታሕ ይገበረለይ ስለዝበለት፡ ተኸሳሲ ን31/7/17 ኣብ
እም

ወ/ሮ ፍቓዱ ወልዳይ ተድላ፡ ኣቦይ ተድላ ዑዋሉ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/7/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ገብሪሂወት ወልዱ ቀለታ፡ ብወኪሎም ልዋም
ገብሪሂወት ወልዱ፡ ኣቢሎም ኣደይ ስላስ ካሕሳይ ዋዓል
ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኣቶ ካሕሳይ ሳሙኤል መድህን፡ ወድና ኣቶ ክብሮም
ቀ/ካሕሳይ ወ/ሳሙኤል ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ በዓልቲቤተይ
ወ/ሮ ሰንበቱ ባህበላ ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስ
ንብረቱ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ወ/ሮ ብርነሽ ፍስሃየ ደባስ፡ ኣደይ ወ/ሮ ሓጎሳ
ተስፋማርያም መንግስቱ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ለተንስኣ ገብረዝጊሄር ገብረ ተኸሳሲ
ኣቶ ሰሚር መሓመድ ኑርሑሰን ብዘሎ ውዕል ናይ
መሽጣ መኪና ዓይነታ ሲትሮም ቁጽሪ ሰሌዳ ER1-22144 ቁጽሪ ቻሲ UFZN2N1000N105499
ዝኾነት ናብ ስም ከሳሲት ክመሓላለፈላ ክሲ መስሪታ
ስለዘላ ተኸሳሲ ፍሉጥ ኣድራሻ የብሉን ስለዝተባህለ
ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ምዕራፍ ተኽሊት ወልደገርጊስ፡ በዓልቤተይ
ኣቶ ተወልደብርሃን ዘሚኪኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 9 ደቀይ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ለተብርሃን ወልደሚካኤል፡ ሓወይ ረድኢ
ወልደሚካኤል ሃብተሚካኤል ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 4
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተኣስመራ
ኣቶ ሜሮን ተስፋሚካኤል ባህረ፡ ወላዲና ኣቶ
ተስፋሚካኤል ባህረ ወልዱ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 7
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ወ/ሮ ሰምሃር በየነ ጋርዛ፡ በዓልቤተይ ኣቶ ቤንያም
ገብረታትዮስ ሃብተ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ 3 ደቅና ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሃይለ በርሀ ገብረ፡ ኣደይ ወ/ሮ ንጽሃ ክፍሎም
ገብረሚካኤል ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል
ወ/ሮ ልኡል ቦኽረጽዮን ተስፋማርያም፡ በዓልቤተይ
ቀሺ ሃብተማርያም መብራህቱ ሃይሉ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 7 ደቅና ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሞክርያ ኣስፋው ሃይለ፡ ኣቦይ ኣስፋው ሃይለ
ተስፋይ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ወ/ሮ ኣብርሀት መሓሪ ተስፋጋብር፡ ኣደይ ወ/ሮ ኣበባ
መለስ ብሩ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ከሳሲት ልዋም የማነ ኢሳቕ ተኸሳሲ በዓልቤተይ ኣቶ
ዓወት ዮሴፍ ገብረሚካኤል ደሃይ ካብዘጥፍእ ነዊሕ
ስለዝገበረ ይጸዋዓለይ ስለዝበለት፣ ተጸዊዑ ን27/7/17
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ
ጉዳዩ ተራእዩ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ከሳሲት ወ/ሮ ደሃብ ዳዊት፡ ተኸሳሲ በዓል ቤተይ
ኣቶ በረኸት ጠዓመ፡ ን3 ዓመት ደሃይ ስለዘይብሉ፡
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓተከሌዛን
ኣቶ በርሀ ኣርኣያ ማና፡ ወለድና ኣቶ ኣርኣያ
ማናን ወ/ሮ ግደይ ሃብተ ሓጎስ ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ
3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኤደን 02
ከሳሲት ወ/ሮ ፍጽምብርሃን ኣስራት ጋይም ተኸሳሲ
በዓልቤተይ ኣማን ዓንደብርሃን ስዩም ን2 ዓመት 3
ወርሒን ካባይ ስለዝተሰወረ ተጸዊዑ ፍትሕ ይፈጸመለይ
ስለዝበለት፣ ተኸሳሲ ን1/8/17 ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲሓወሻ
ወ/ሮ ግደይ ዓንደሚካኤል እዛዝ፡ በዓልቤተይ ኣቶ
ኪዳነ ገብረሚካኤል ገብረትንሳኤ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ኣቶ ዑቕባልደት ኣርኣያ ዮሴፍ፡ ስም ኣደይ ምሕረት
በራኺ ኣነቢ ምባል ተሪፋ፡ ሓዮት በራኺ ኣነቢ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሄኖክ ዮውሃንስ ሓጎስ፡ ስም ኣደይ ዮርሳሌም ማእከለ
ጸጋይ ምባል ተሪፋ፡ ርግኣት ኣስፋው ታምራት ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኳዓቲት
ወ/ሮ ትርሓስ ኪዳነ ኣብርሃን ወ/ሮ ፍረወይኒ ኪዳነ
ኣብርሃ፡ ወለድና ስውእ ኪዳነ ኣብርሃ ካሳን ወ/ሮ ፋኑስ
ተኽለሃይማኖት ደስታን ስለዝሞቱ፡ ንሕና ጥራይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲዃላ
ከሳሲ ኣቶ ዓወት ክፉሉ ሃብተ፡ ተጸዋዒት በዓልቲ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲምነገር

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዛግር
ከሳሲት ወ/ሮ ደዝደበና ወልደሚካኤል፡ ተኸሳሲ
ክብሮም ኣድሓኖም ብኣድራሹ ክረክቦ ስለዘይክኣሉ
ይጸዋዓለይ ስለዝበላ፣ ን15/7/17 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪሉ ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲንፋስ
ኣስቴር ንጉሰ በርሀ፡ በዓልቤተይ ኣቶ ኤርምያስ
ህብቲማርያም ወልዳይ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 7 ደቁ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይመነ
ወ/ሮ ሓዳስ እምባየ ሃንስ፡ ወደይ ጸጋይ በርሀ
ገብረማርያም ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 2 ደቁ ወረስቲ
ምዃንና ሞጉዚት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ወ/ሮ ለመለም ሰለሙን ዓንደ፡ ስም ትሕቲ ዕድመ
ወደይ ስምኦን ኣፈወርቂ መብራህቶም ምባል ተሪፋ
ማቱሳላ ኣፈወርቂ ምብራህቶም ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/7/17 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ
መጋብኣያ ይቕረብ።
ኣቶ መንሱር ኢብራሂም ኑርሑሼን፡ ኣብ ልዕሊ
ተኸስስቲ ወረ/ነፍ ተስፋይ ገብረታትዮስ ወረ/ነፍ ሃና
ባህታ ዓንደ ኣብ ናይ ገዛ ስም ምትሕልላፍ ዝምልከት
ክሲ ኣቕሪቦም ስለ ዘለው፡ ተኸስስቲ ንዕለት 27/7/17
ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋብኣያ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም
ቤት ፍርዲ ኣብ ዘየለኩምሉ ውሳኔ ክህብ ከምዝክእል
ንሕብር።

ደቀምሓረ
ዮርሳሌም ገብረስላሴ ወልዱ፡ ብዛዕባ ካብ ኣቶ
ወልዳይ ገብረመስቀል ወልደሚካኤል በ/ቤቱ ፍረወይኒ
በየነ ገብረመስቀል ብስም ኣቶ ወልዳይ ገብረመስቀል
ወልደሚካኤል ተመዝጊቡ ዝርከብ ኣብ ፕሎት 1 ዞን
2 ስፋሓት መሬት 95 ት/ሜ ዝኾነ ኣብ ደቀምሓረ

ዝርከብ
ዘይንቀሳቐስ
ንብረት
ብ20/9/2011 ብዝፈጸምናዮ ውዕል
ተከሰስቲ ከም ውዕሎም ከተግቡሩ
ስለ ዘይከኣሉ፡ እሞ ኣድራሽኦም ስለ
ዘይብለይ ይጸውዑለይ ስለዝበለት፣
ተኸሰስቲ ን27/7/17 ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪሎም ኣብ ቤ/ፍ 1ይ
መጋብኣያ ሰዓት 8፡00 ቅ/ቀ ይቕረቡ።
እንተዘይቀሪቦም ጉዳዮም ኣብዘየለውሉ
ክንቅጽል ምዃና ነፍልጥ።

ዞባ ሴሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ጊንዳዕ
በላይ ሃይሉ ክፍሉ፡ ምባል
ተሪፋ፡ በላይ ሃይለ ክፍሉ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ጊንዳዕ
ይቕረብ።
ዓሊ ማሕሙድ ዑመር ምባል
ተሪፋ፡ ዓሊ መሓመድ ዑመር ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ጊንዳዕ
ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርካ
ባረንቱ
ተኽለብርሃን ዑቕባእንድርያስ ስረቐ
ምባል ተሪፋ ተኽለ ዑቕባእንድርያስ
ሰረቐ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ባረንቱ 2ይ መጋብኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሂምቦል

ቀጨጭ
ኣቶ ዳውድ ዑመር ዓሊን ወ/ሮ ከዲጃ ሳልሕ
እድሪስ፡ ወድና ዑመር ዳውድ ዑመር ስለዝተሰወአ፡
ንሕና ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ
ዝቃወም እንተሎ ን22/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ወ/ሮ ሳዕድያ ስዒድ ሳልሕ፡ ምስ 6 ደቀይ ሕጋዊት ወራሲት ናይ ነፍ/ ሙሳ
መሓመድ ዓብደላ ዝኾንኩ፡ እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጎደና ባረንቱ ቁጽሪ ገዛ
71 ብቑጽሪ ውዕል 6133/2005 ዝተመዝገበ ናብ ስም ወረስቲ ክመሓላለፈለይ
ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብሕጊ ዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ
ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓፕሊክ ኖታርዮ ቤት
ጽሕፈር ሃገራዊ ካዳስትራል የቕርብ።
ሳዕድያ ስዒድ ሳልሕ

Noties
Notice hereby given to the public that Haddas Eritrea woood and
Metal Workshop .L.C. has conducted its extra ordinary meeting on
29/06/2017 and resolved that the company’S business purposes shall
add “ operation of hotels , restaurants, bars, cafes, etc”
Haddas Eritrea Wood and Metal Workshop P.L.C.

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.265

ብሞት ኣዚና ነፍቕራ ኣደናን ሓፍትናን ሰንበቱ ገ/ስላሴ
ገ/መድህን ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ
ሕማማ ዝተመላለስኩም፡ ናብ ደገ ንሕክምና ንምልኣኽ
ዝተሓባበርኩምና ኣብ ግዜ ዕረፍታ ን2ይ ቀብሪ ክሳብ
ኩዶፈላሲ ዘቃበርኩምናን ተሌፎን ብምድዋል ኣብ
ገዛና ብምምልላስን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
ወዳ ኢሳቕ ኣብርሃ
ምስ ሙሉኣት ስድራቤት
ንኽብርቲ ኣዚና ነፍቅራ ኣደና ወ/ሮ ኣስፋሽ ደጀዝማች
መብራህቱ ገነጠው፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ክሳብ ጸዓዘጋ ንኡስ ዞባ በሪኽ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን
ከምኡ’ውን ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ተለፎን ብምድዋልን ዘጸናናዕኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘ፣ና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ብዕረፍቲ ኣዝየ ዘፍቅራን ዝፈትዋን ሓፍተይ ወ/ሮ ኣረጋሽ
መብራህቱ ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽኩ፡ ኣብ ሚላኖ
ኢጣልያ ዘተሓዘንኩምናን ዘቃበርኩምና ከምኡ’ውን ኣብ
ሰርዐ ዘቃበርኩምናን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።

ደቀን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ምስ ምሉኣት ስድራቤት
ደጀዝማት መብራህቱ ገነጠው

ብሞት ኣዚና እነፍቅሮ ክቡር ወላዲናን ሓውናን ኣቶ የማነ
ተወልደ ኮረሪ፡ ብዓልቤት ነፍ/ሪት ወ/ሮ ኣልጋነሽ ሰመረ
ወልደጋብር፡ ዝተሰማዕና መሪርን ከቢድን ሓዘን እናገልጽና፡
ኣብ ግዜ ሕማሙን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሩን ክሳብ ን/
ዞባ በረኽ ዓዲ ሙሳ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና
ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ካብ ወጻእን ብቴለፎን ብምድዋል
ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብን ፈተወትን ኣዕሩኽን መሓዙትን
መሳርሕትን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና
ንዓጹ።
ስድራቤት ነፍ/ሄር ኣቶ የማነ ተወልደ ኮረሪ
ብሃንደበታዊ ሞት ወድና ገዛኢ ብርሃነ ኣርኣያ ዝተሰመዓና መሪር
ሓዘን እናገለጽና፡ ሬሳ ኣብ ምፍናው ዝተሓበበርኩምና፡ ጸሎተ ፍትሓት
ዘዕረኩም ካህናትን መዘመራን ማሕበር ቅዱስ ገርግሽን ተቀማጦን
ስዊዘርላንድ ከተማ በርን ቆንሱላዊ ቤት ጽሕፈትን ናብ ኣስመራ
ሬሳ ብምልኣኽን ኣብ ግዜ ቀብሩ ኣብ ቤት መኻእ ዘቃበርኩምና
ገዛና ብምምልላስ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን
ካብ ጎድንና ዘይተፈለኹምን ቤተሰብን ፈተወትን የቐንየልና
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና፡ ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
ኣቦኡ ብርሃነ ኣርኣያ ባይሩ
ኣደኡ ኤልሳ ኣይነኣለም
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት እንፈትዋን እነፍቅራን ክብርቲ ኣደና ወ/ሮ ትኽኣ
ዑቕባሚካኤል ተኪኤ፡ ዝተሰማዕና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ
ግዜ ዕረፍታ ክሳብ ሰገነይቲ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ብኣካል
ዝተማላለስኩምን ካህናት ደናግልን ከምኡ’ውን ካብ ወጻኢ
ዓዲ እንግሊዝ ኖርወይ ደቡብ ኣፍርቃ ኡጋንዳን ሱዳንን
ብቴለፎን ዘጸናናዕኩምና የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።

ሉችያ መብራህቱ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብዕረፍቲ ክቡር ኣቦና ኣቶ ብርሃነ በይን ቦኽሪ፡ ዝተሰመዓና
መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ዓዲህርጉድ ዝቃበርኩምና
ከም’ውን ብኣካል ኣብ ገዛና ብምምልላስ ኣብ ውሽጥን
ወጻእን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምና የቐንየልና ሕሰም
ኣይትረቡ እናበልና ምስጋናን ነቕርብ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ተመስገን ተላ
ምስ ሙሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት ሞት ክቡር በዓልቤተይ ኣቶ ወልደማርያም ኪዳነ
ተስፋማርያም፡ ዝተሰማዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽኩ፡ ኣብ ሆላንድ
ሬሳ ኣብ ምፍናውን ኣብ ኣስመራ ሬሳ ኣብ ምቕባልን ክሳብ
ዓዲ ሎጎ ብምኻድ ዘቃበርኩምና ኣሕዋትን ኣሓትን ፈተወትን
ኣብ ግዜ ሓዘንና ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ እናተመላለስኩምን ካብ
ውሽጥን ወጻእን ተሌፎን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምን ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና፡ ሓዘንና ከምዝዓጸና ነፍልጥ።
በዓልቲቤቱ ወ/ሮ ምሕረት በርሀ
ምስ ሙሉኣት ስድራቤት

ብሞት ነፍቅራ ኣደና እዝግሃርያ ኣድሓኖም ዘርእዝጊ፡ ዝተሰመዓና
መሪር ሓዘን እንዳገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማማ ኣብ ሆስፒታል
ዝተመላለስኩም ኣብ ግዜ ቀብራ ኣብ ዛውል ዘቃበርኩምና ገዛና
ብምምልላስ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴለፎን ዘጸናናዕኩምናን
ካብ ጎድንና ዘይተፈለኹምን ቤተሰብን ፈተወትን የቐንየልና
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
በዓልቤታ ነፍ/ሄር ባሻይ ሃብተማርያም ገብረየሱስ
ምስ ሙሉኣት ስድራቤት

ደቀንን ምስ ሙሉኣት ስድራቤት
ነፍስሄር ዮውሃንስ ተኽለ (ደቢሽ)

ብሞት ኣዚና እንፈትዎ ኣቦና ኣቶ ኣርኣያ ባህልቢ ሰመረ፡
ዝተሰማዕና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ
በለዛ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ብኣካልን ብቴለፎንን
ዘጸናናዕኩምና ቤተሰብን ፈተውትን የቐንየልና እናበልና
ሓዘንና ንዓጹ።
ደቁ ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት በዓልቤተይ ሳሞሶም ኣፈወርቂ፡ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ ኣብ ሱዳን ዝተሓባበርኩምናን
ዘፋነኹምናን፡ ሬስኡ ኣስመራ ክሳብ ዝበጽሕ ዝተሓባበርኩምናን
ኣብ መቓብር እንዳ ጋብር ገጀረት ዘቃበርኩምናን ናይ
ሓዘንና ተኻፈልቲ ዝኾንኩምን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብቴለፎን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና።
በዓልቤቱ ኣኽበረት ገብረመስቀል
ምስ ሙሉኣት ስድራቤት

ንኣዚና ነፍቅራን ነኽብራን ወላዲትና፡ ኣደና ጸጋ ሓጎስ
ዑቕቡ፡ ንኣማድር ከይድኩም ዘቃበርኩምናን ኣብ
ገዛና እናተመላለስኩም ኮነ ደዊልኩም መሪር ሓዘንና
ዝተኻፈልኩምን ዘጸናናዕኩምናን ብዙሕ እናኣመስገና
ሕሰም ኣይትርከቡ ክንብል ንፈቱ።

ብሞት ክብርቲ ኣደና ልኡል ቀሺ ወልደኪዳን
ገብረመድህን፡ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ዘቃበርኩምናን ብኣካልን ብተለፎንን ብኢንተርነትን
ዘጸናናዕኹምና ቤተሰብን ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።

ምሉኣት ስድራቤት ነፍስሄር ቐና/በርሀ ተስፋይ

ደቃን ሙሉኣት ስድራቤትን

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.265

ቺካጎ - ልዕሊ 100 ሰባት ብጥይት ተወጊኦም
ተስፍኣለም የማነ

ሪ.ማ.ኣፍሪቃ - ብሓደጋ
መኪና 78 ሰባት ሞይቶም
ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ሪፓብሊክ
ማእከላይ ኣፍሪቃ ብዘጋጠመ ኣሰቃቒ
ሓደጋ መኪና፡ ብውሕዱ 72 ሰባት ከም
ዝሞቱን ካልኦት 72 ብኸቢድን ፈኲስን
ከም ዝቘሰሉን፡ ሮይተርስ ንሰብ-መዚ
ጥዕና’ታ ሃገር ብምጥቃስ ሓቢሩ።
እቲ ሓደጋ፡ ኣብ ከባቢ’ታ ካብ ከተማ
ባንጉይ ኣስታት 300 ኪሎ-ሜተር
ንሰሜናዊ ምብራቕ ርሒቓ እትርከብ
‘ባምባሪ’ ዝተባህለት ሓውሲ-ከተማ’ዩ
ኣጋጢሙ። እታ ዓባይ ናይ ጽዕነት
መኪና፡ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ህዝቢን
ንብረትን ጽዒና ንዕዳጋ እናምርሐት
እንከላ፡ ጠንቁ ብዘይተነጸረ ምኽንያት
ተገምጢላ። ዕዳጋ ንኸተርክብ ብልዑል
ናህሪ ትሕንበብ ከም ዝነበረት ዘመልከቱ
ናይ ዓይኒ መሰኻኽር፡ ጠንቂ’ቲ ሓደጋ

ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ንሮይተርስ
ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ ገሊጾም። ንሳቶም
ወሲኾም፡ ኣብቲ ከባቢ ሕክምና ስለዘየለ፡
ሓያለ ካብቶም ህሱያት ናብ ገገዛኦም
ምስ ተወስዱ ከም ዝዓረፉ ሓቢሮም።
ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡
ብሰንኪ’ቲ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ንዓመታት
ዝቐጸለ ጸጥታውን ፖለቲካውን
ዘይምርግጋእ፡ ጽርግያታታ ከቢድ ዕንወት
ኣጋጢሙዎም ከም ዘሎ’ዩ ዝግለጽ። በቲ
ኣብ 2013 ዝተወልዐ ግጭት፡ ዛጊት
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰለማውያን ሰባት
ክቕተሉ ከለዉ፡ ኣስታት ሓደ ሕምሲት
ካብ ህዝቢ’ታ ሃገር ድማ ዓድታቱ
ራሕሪሑ ክሃድም ተገዲዱ ከምዘሎ
ጸብጻባት የረድኡ።
***

“ወተሃደራዊ ሓይሊ ክጥቀም
ክግደድ’የ” ኣመሪካ

ሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ ሰሉስ ዘካየደቶ
ካብ ኣህጉር ናብ ኣህጉር ናይ ምውንጫፍ
ዓቕሚ ዘለዎ ፈተነ ባለስቲክ ሚሳይል፡
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር ወተሃደራዊ
ሓይሊ ክትጥቀም ከገድዳ ከም ዝኽእል፡
ኣምበሳደር’ታ ሃገር ኣብ ሕቡራት ሃገራት
ገሊጻ።
ኒኪ ሃለይ ኣብቲ ብረቡዕ ዘስምዓቶ
መግለጺ፡ ኣመሪካ ብመገዲ ሕቡራት
ሃገራት ኣቢላ ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር ተሪር
ማዕቀብ ከተጽንዕ ምዃና፡ ምስተን ንውሳነ
ሕቡራት ሃገራት ዕሽሽ ኢለን ምስታ ሃገር
ንግዳዊ ልውውጥ ዘካይዳ ዘለዋ ሃገራት
ድማ ንግዳዊ ዝምድናኣ ክትበትኽ
ምዃና ኣፍሊጣ። ፕዮንግያንግ ዘካየደቶ
ፈተነ ባለስቲክ ሚሳይል ነቲ ኣብ ሓውሲ
ደሴት ኮርያ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ወጥሪ
ናብ ዝኸፍአ ደረጃኡ ኣዕሪጉዎ ከምዘሎ
ዝጠቐሰት እታ ኣምበሳደር፡ እቲ ጉዳይ
ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ክፍታሕ ንዝነበሮ
ተኽእሎ’ውን ኣቕሂሙዎ ከምዘሎ
ኣረዲኣ። “ኣመሪካ ንሃገራዊ ድሕነታን
ድሕነት መሻርኽታን ንምውሓስ፡ ዘለዋ
ኵሉ ናይ ሓይሊ ኣማራጺታት ክትጥቀም
ተዳልያ ኣላ፡” ዝበለት ኣምበሳደር ሃለይ፡

እንተ ደኣ ተገዲዳ ወተሃደራዊ ኣማራጺ
ክትጥቀም ምዃና ኣስሚራትሉ።
ሩስያ ብወገና፡ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን
ኮርያ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ
ይኹን ሓድሽ ማዕቀብ ከተጽንዕ ፈጺማ
ከም ዘይትድግፎ ኣፍሊጣ ኣላ። ቻይና
እውን ኣብ ልዕሊ ፕዮንግያን ንዝወሰድ
በይናኣዊ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብትሪ
ከም እትቃወሞ’ያ ኣነጺራ።
ኣምበሳደር ኒኪ ሃለይ ነዚ መጠንቀቕታ
ድሕሪ ምሃባ፡ ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን
ከም ኣካል ናይቲ ዘካይዳኦ ዘለዋ ሓባራዊ
ወተሃደራዊ ልምምድ፡ ሓያለ ተወሰኽቲ
ባለስቲክ ሚሳይላት ናብ ባሕሪ ጃፓን
ከም ዝወንጨፋ ቢ.ቢ.ሲ ሓቢሩ።
ፕዮንግያንግ፡ ኣመሪካ ኣንጻራ ትኽተሎ
ዘላ ተጻባኢ ፖሊሲ ክሳብ ዘይቀየረቶ፡
ናብ መኣዲ ዘተ ከም ዘይትቐርብ
ደጊማ ኣፍሊጣ ኣላ። እታ ሃገር ብሰሉስ
ዝወንጨፈቶ ‘ህዋሶንግ-14’ ዝሰመየቶ
ናይ ነዊሕ ርሕቀት ባለስቲክ ሚሳይል፡
ኣብ ባሕሪ ንዝተዳለወሉ ዒላማ ቅድሚ
ምህራሙ፡ ካብ ባይታ 2,802 ኪሎሜተር በሪኹ ን933 ኪሎ-ሜተር ከም
ዝተጓዕዘ’ያ ትገልጽ - ፕዮንግያንግ።

ሕ.መ. ኣመሪካ፡ ካብ መግዛእቲ
ንግስነት ዓባይ-ብሪጣንያ ተላቒቓ ናጽነታ
ዝኣወጀትሉ ዕለት፡ ንመበል 241 ዓመቱ
ክትጽምብል ኣብ ዝቐነየትሉ፡ ኣብ ከተማ
ቺካጎ ብውሕዱ 101 ሰባት ብጥይት
ተወጊኦም ከም ዝቘሰሉን ካልኦት 15
ከም ዝተቐትሉን፡ ቢ.ቢ.ሲ ን‘ቺካጎ
ትሪብዩን’ ዝተባህለት ኣብታ ከተማ
እትሕተም ጋዜጣ ብምጥቃስ ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ እቲ ኩነታት
ኣብታ ሃገር ተባዒለን ኣብ ዝቐነያ
ኣርባዕተ መዓልታት’ዩ ኣጋጢሙ።
ኣስታት ፍርቂ ካብኡ ከኣ ኣብ ውሽጢ
12 ሰዓታት ከም ዘጋጠመ ፖሊስ ቺካጎ
ይሕብር። እቲ ዝነኣሰ ግዳይ ወዲ 13፡
እቲ ዝዓበየ ድማ ወዲ 60 ዓመት ከም
ዝዀነ እውን ወሲኹ ይገልጽ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ፡
ካብ ቁጽጽር ፖሊስ ወጻኢ እናዀኑ
ንዝኸዱ ዘለዉ ብረት ዝዓጠቑ ዓዋሉ
ህውከተኛታት (ወረበላታት) ናይታ
ከተማ ንምቁጽጻር፡ ልዕሊ ሓደ ሽሕ
ተወሰኽቲ ኣባላት ፖሊስ ናብታ ከተማ
ክልእኽ ምዃኑ’ኳ ይገልጽ እንተሎ፡

ሓያለ ወገናት’ታ ሃገር ጸጥታዊ
ኩነታት ቺካጎ ክረጋጋእ ይኽእል’ዩ
ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም
የረድኡ። ኣብታ ጸለምቲ ብብዝሒ
ዝነብሩላ ዓባይ ከተማ፡ ኣብ ናይ ዝሓለፈ
ዓመት ጽምብል ናጽነት’ውን 66 ሰባት
ብጠያይት ቈሲሎም ከም ዝነበሩ ናይ
ሽዑ ጸብጻባት የመልክቱ።
ብመሰረት ጸብጻባት ፖሊስ፡ ኣብ
ዝሓለፈ ዓመት ብጠቕላላ 2,035
ነበርቲ ቺካጎ ብጥይት ክቘስሉ ከለዉ፡

ልዕሊ 760 ድማ ተቐቲሎም። ኣብዚ
ዓመት’ዚ እውን ድሮ ልዕሊ 1,800 ሰባት
ግዳይ መውጋእቲ ኰይኖም ኣለዉ።
ኣብዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ኣዋርሕ፡ 322
ሰባት ብብረት ከም እተቐትሉ ጸብጻባት
ፖሊስ ይሕብሩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 18
ኣዋርሕ ቁጽሪ ኣብታ ከተማ ናይ
ዝተቐትሉ ሰባት ክርአ እንከሎ፡ ልዕሊ
ሓደ ሽሕ ከም ዝበጽሐ እውን፡ እቶም
ጸብጻባት ወሲኾም ይጠቕሱ።
***

ሊብያ - ከተማ ‘በንጋዚ’ ተሓሪራ
ብ‘ሃገራዊ
ሰራዊት’
ዝፍለጡ
ሓይልታት ሊብያ፡ ነታ ኣብ ትሕቲ
ቁጽጽር ጥሩፋት እስላማውያን ዕጡቓት
ዝጸንሐት ከተማ በንጋዚ፡ ምሉእ ብምሉእ
ሓራ ከም ዘውጽኡዋ፡ ኣዛዚኦም - ፊልድ
ማርሻል ከሊፋ ሓፍታዝ ገሊጹ።
እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝሓለፈ ረቡዕ
ብቴለቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሰራዊቱ
ነታ ከተማ ንምሕራር ምስ’ቶም ግብረሽበራውያን ዝበሎም ዕጡቓት ንልዕሊ
ሰለስተ ዓመት ከም ዝተረባረበ ሓቢሩ።
ንሱ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ኣብታ ከተማ ኣብ መንጎ ሰራዊቱን እቶም
ዕጡቓትን ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት፡
ንክልቲኦም ወገናት ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ
ከም ዘውረደሎም ብማዕከናት ዜና ዓለም
ክጋዋሕ ድሕሪ ምቕናዩ እዩ። ንከተማ
ትሪፖሊ ስዒባ ብዕብየታ ኣብ ካልኣይ
ደረጃ እትስራዕ በንጋዚ፡ ብሓይልታት
ሓፍታር ምስ ተሓረረት፡ ነበርታ ናብ
ጐደናታት ወጺኦም ሓጐሶም ክገልጹ
ከም ዝወዓሉ ቢ.ቢ.ሲ ይሕብር።
እቲ ዓወት፡ ነቲ ኣብ እዋን መሪሕነት
ካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ

ሓያሎ ዓመታት ዝወሰደ ምፍሕፋሕ
ተራእዩ። ካልኣይ ውግእ ዓለም ምስ
ሓለፈ፡ ኣመሪካ ‘ንሳይንሳዊ ምርምር’
ዝኸውን መደበራት ንምኽፋት 13
መራኽብ ውግእ ምስ ሓያሎ ኣጥቃዕቲ
ነፈርትን 13 ሽሕ ሰብኣዊ ሓይሊን
ዘለዎ ሰራዊት ብምልኣኽ - “ንእሽቶይ
ኣመሪካ” ዝተባህለ መደበር ከፊታ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ሃገራት ዓለም ዘርእየኦ ዝነበራ
ምምንጣል ኣንታርክቲካ መዓልቦ ክረክብ
ናብ ዘኽእል ስምምዕ ክብጻሕ ግድን እዩ
ነይሩ። ውግእ ከይውላዕ፡ ንባእሲ ጠንቂ
ዝኸውን ነገራት ዕድል ዝኸልእ ንድፊ
ድማ ወጺኡ። ኣስታት ሓምሳ ሃገራት
ዝተሰማምዓሉ ውዕል ኣንታርክቲካ ድማ
ጸዲቑ።
ኣብ መወዳእታ 50ታት ሶቭየት
ሕብረትን ኣመሪካን ዝርከባአን ሓያሎ
ሃገራት፡ ውዕል ኣንታርክቲካ ዝበሃል
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ኮሎኔል መዓመር ቀዛፊ ኣዛዚ ሰራዊት
ሊብያ ዝነበረ ፊልድ ማርሻል ሓፍታር፡
ዓቢ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ገስጋስ
ከም ዝዀነ’ዮም ተንተንቲ ፖለቲካ
ናይ’ቲ ዞባ ዘመልክቱ። ኰይኑ ግን፡ ፊልድ
ማርሻል ከሊፋ ሓፍታዝ ነቲ ኣብ ትሪፖሊ
ተሓጺሩ ዝርከብ ደገፍ ሕቡራት ሃገራት
ዘለዎ ሕጋዊ መንግስቲ ሊብያ ኣፍልጦ
ስለ ዘይሃቦ፡ ሓያለ ፖለቲካውያንን
ዕጡቓትን ሓይልታት’ታ ሃገር ኣንጻሩ
ይለዓሉ ከም ዘለዉ ይግለጽ። ንሳቶም፡

እቲ ፊልድ ማርሻል ብጉልባብ ‘ግብረሽበራውያን’ ንኹሎም ተቓለስቲ
ብሓይሊ ብረት ጨፍሊቑ ኣብታ ሃገር
ብኡ ዝምራሕ ፍጹም ምልካዊ ዝዀነ
ስርዓት ናይ ምትካል ኣጀንዳ ከም
ዘለዎ’ዮም ዝወቕሱ።
ኣብ ምብራቓዊ ሊብያ ተደኲና
እትርከብ ከተማ በንጋዚ፡ በቲ ክካየደላ
ዝጸንሐ ኲናት ኣሽሓት ካብ ነበርታ
ኣባይቶም ገዲፎም ከም ዝሃደሙን፡
ዝዓበየ ክፋላ ዓንዩ ከም ዘሎን ይሕበር።

‘ኣንታርክቲካ’ ሕዛእቲ...
ኣጽዲቐን ኣብቲ ቦታ ናይ ግዝኣት
ዋንነት ከም ዘይህልወንን፡ ናይ ዋንነት ቦታ
ከምዘይሓዝኣን ተሰማሚዐን። እዚ ማለት፡
ነቲ ቅድሚ ሕጂ ገለ ሃገራት ብጽሒተን
ከም ዝዀነ እናገለጻ ዝሓንጸጸኦ ዶባት፡
ኣፍልጦ ከምዘይወሃቦ ዘረድእ እዩ።
ኣንታርክቲካ ካብ ወተሃደራዊ ወይ ምስ
ዕጥቂ ዝተተሓሓዘ መደበር ከይትከሎ፡
ፈተነ ኣጽናቲ ቦምባን ኩዕታ ነዳዲን
ከይካየደሉ. . .፡ ዝብሉ ካብቶም ቀንዲ
ነጥብታት ናይ’ቲ ውዕል እዮም። ኣብቲ
ከባቢ መደበራት ዝኸፍታ ሃገራት
ካብ ዝተጠቕማሉ መግቢ፡ ማይ ወይ
ካልእ ዝተርፍ ጓሓፍ ኣብ ኣንታርክቲካ
ከይድርብያ እውን እቲ ውዕል
ይኽልክል።

እተን ቅድሚ ሕጂ ከም ወነንቲ
መስመራት ዶብ ዝሕንጽጻ ዝነበራ ሃገራት፡
ኣፍልጦ ልኡላውነት ስኢነን። ኣንታርክቲካ
ንብረት ህዝቢ ዓለም ኰይኑ ኣሎ።
ኣብ ኣንታርክቲካ ዝናብ ኣይሃርምን።
ሰብዓ ሚእታዊት ካብ ማይ ጥዑም
ዓለምና ግና ኣብ ኣንታርክቲካ ይርከብ።
ኣስታት 98 ሚእታዊት ካብ ኣንታርክቲካ
ብበረድ ዝተሸፈነ ኰይኑ እቲ ርጉእ በረድ
1.6 ኪሎ-ሜተር ርጕዲ ኣለዎ። እቲ
ክፍለ ኣህጉር 90 ሚእታዊት ካብ ናይ
ዓለምና በረድ ተሸኪሙ ኣሎ። ኩሉ ኣብ
ኣንታርክቲካ ዝርከብ በረድ መኺኹ ናብ
ውቅያኖሳት እንተዝሕወስ ጽፍሒ ማያት
ዓለም ብ60 ሜትሮ ምወሰኸ ይብሉ
ክኢላታት።

