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ምስ
ኣቦይን
ቤተሰቡን
...

ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ
መስመር መጐዓዝያ ምድሪ ኦምሓጀር
- ሑመራ፡ ትማሊ 7 ጥሪ ብፕረዚደንት
ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር
ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ
ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድን
ብወግዒ ተኸፊቱ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ፡
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት ንምስታፍ፡ ትማሊ
ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ እዩ ኤርትራ
ኣትዩ።
ኣብ’ቲ ብሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን
ኢትዮጵያን ተሰንዩ ኣብ ኦምሓጀር
ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ ብወገን ኤርትራ
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን
ሳልሕ፡ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ
ገብረኣብን ኣዛዚ እዚ ምዕራብ ብሪጋደር
ጀነራል ተኽለ ክፍላይን፡ ብወገን
መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ፕረዚደንት
ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው፡
ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ
ዶክተር ደብረጼን ገብረሚካኤልን
ኤታ ማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ
ጀነራል ሰዓረ መኰነንን ተረኺቦም
ነይሮም።
እዚ ብመሰረት’ቲ ብ9 ሓምለ 2018
ዝተኸተመ ‘ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን’
ዝተወስደ ስጒምቲ፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ
ቅድሚ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝተኸፍተ
ሰለስተ ተመሳሰልቲ መስመራት እዩ።
ኣብ ወርሒ መስከረም 2018፡
ብምኽንያት በዓል ልደት፡ “ዓወት
ንዘላቒ ሰላምን ሽርክነትን ዞባ ቀርኒ
ኣፍሪቃ” ብዝብል ቴማ፡ ብምትሕብባር
ሚኒስትሪ ዜናን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ
ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳንን ማሕበረኮም
ኤርትራውያን ኣብታ ሃገርን፡ ኣብ ጁባ
ድሙቕ ባህላዊ መደብ ቀሪቡ።
ኣብ’ቲ ብባህላዊ መሰናድኦታት
ዝደመቐ መደብ፡ ቀዳማይ ምክትል
ፕረዚደንት ጀነራል ታዕባን ዴንግ
ዝርከቦም ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ደቡብ
ሱዳን፡ ዲፕሎማሰኛታት፡ ከምኡ’ውን
ኣባላት ማሕበረኮም ኢትዮጵያውያን ኣብ
ደቡብ ሱዳን ተረኺቦም ነይሮም።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ
ደቡብ ሱዳን፡ ኣቶ የውሃንስ ተኽለሚካኤል፡
እቲ ጽምብል፡ ድሕሪ’ቲ ብ9 ሓምለ 2018
ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመን ንዞባና ልደት
ሓድሽ መዋእል ሰላምን ምምልላእን
ዘበሰረን “ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን
ኤርትራን ኢትዮጵያን” ዝበዓል ዘሎ
ፋልማይ ኣጋጣሚ ምዃኑ ብምዝኽኻር፡
ዮሃናኡ ገሊጹ።
“ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 80 ዓመታት፡
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ቅድድም ብሽክለታ
ሃገርና ይዓምብብ

ጽሕዲ ልደት

መስመር መጐዓዝያ ምድሪ ኦምሓጀር - ሑመራ
ብወግዒ ተኸፊቱ

ስ/
ኣ
ኽ
ሊ
ሉ
ዘ
ር
እ
ዝ
ጊ

መስመራት መጐዓዝያ ምድሪ ደባይሲማ
- ቡሬ፡ ሰርሓ - ዛላምበሳን ዓዲ-ዃላ -

ራማን ብወግዒ ከምእተኸፍተ ይዝከር።
ዛጊት ተኻዪዱ ዘሎ ምኽፋት

መስመራት መጐዓዝያ ምድሪ፡ ንስሉጥ
ምንቅስቓስ ህዝብን ንብረትን ጥጡሕ

ባይታ ዝፈጥር ኮይኑ፡ ምሉእ ናይ ትግባረ
ዝርዝራቱ ኣብ መስርሕ ይርከብ።

ብምኽንያት በዓል ልደት፡ ኣብ ጁባ - ደ/ሱዳን ባህላዊ መደብ ቀሪቡ
ብኢድ ኣእታውነት ግዳማውያን
ሓይልታት፡ ብውግእን ወረ ውግእን፡
ስደትን ምምዝባልን ክሕመስ ዝጸንሐ
ዞባና፡ እንሆ ኣብ ኣፈፌት ርህው መዋእል

ረጊጹ።” ድማ ኢሉ።
ቀዳማይ ምክትል ፕረዚደንት ሪፓብሊክ
ደቡብ ሱዳን ጀነራል ታዕባን ዴንግ እውን፡
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰፊኑ

ዘሎ ሰላም፡ ጽልዋኡ ኣብ’ቲ ዞባ መመሊሱ
ይደምቕ ከምዘሎ ብምሕባር፡ ንኹለን
ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ባብ ምሕዝነትን
ሽርክነትን ከምዘርሓወ ኣረዲኡ።

ስ/ ኣቤል በረኸት

እቲ ጽምብል፡ ካብ ኤርትራ ዝኸዱ
ወናማት ስነ-ጥበባውያን ብዘቕረቡዎ
ጣዕመ
ዜማታት
ከምዝደመቐ
ተፈሊጡ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጽምብል በዓል ልድትን ሓድሽ ዓመትን ኣብ ጁባ!

ማሕሙድ ዓብደላ ኣቡከፋሕ
ስእሊ- ኣቤል በረኸት
ናይ ሎም-ዘመን በዓል ልደትን ሓድሽ
ዓመትን፡ ሚኒስትሪ ዜና ምስ ኤምባሲ ሃገረ
ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብምትሕብባር፡
ምስ ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ነበርቲ
ደቡብ ሱዳን ክካይድ እዩ ተወሲኑ።
ብመሰረት እዚ፡ ነቲ በዓል ንምድማቕ
ሓንቲ ውሩያት ስነ-ጥበባውያን ዝሓቘፈት
ጉጅለ ባህሊ ናብ ከተማ ጁባ ተጓዒዛ።
ኣብ ኣደራሽ ፍሪዶም ሆል - ጁባ ኣብ
ዝተኻየደ ጽምብል፡ ኣምበሳደር ኤርትራ
ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣቶ የውሃንስ
ተኽለሚካኤል፡ ጠቕላሊ ቈንስል ኤርትራ
ኣቶ ጸጋይ መሓሪ ዝርከቦም ካልኦት ኣባላት
ቤት-ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ፡ ኣባላት
ማሕበረ-ኮም ኤርትራን ኣባላት ማሕበረኮም ኢትዮጵያን ከምኡ’ውን ቀዳማይ
ምክትል ፕረዚደንት ሪፑብሊክ ደቡብ
ሱዳን ጀነራል ታዕባን ዴንግ ዝርከቦም
ሓለፍቲ መንግስቲ ተረኺቦም ነይሮም።
ስነ-ስርዓት ጽምብል፡ ብሃገራዊ መዛሙር
ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን እዩ ፈሊሙ።
ቀጺሉ - ኣምባሳደር የውሃንስ ተኽለሚካኤል፡
“ብዓሎቕ ንልዕሊ 9 ዓመታት ኣብ ልዕሊ
ኤርትራ ተስገዲዱ ዝጸንሐ ዘይፍትሓዊ
እገዳ ምልዓሉ ዮሃና!” ኢሉ።
ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ፡ ብእግራ ከም
እትወጽእ ፍትሒ’ውን ንሓዋሩ ተጓዕጺጹ
ከም ዘይተርፍ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር
የውሃንስ ተኽለሚካኤል፡ “ነቲ ብምስኩር
ናይ መኸተ ያታኡን ሰፊሕ ዓቕሉን
ዝሰዓረን፡ ደሚቑን በሪኹን ዝወጸን ህዝቢ
ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን፡ ክብሪ
ይኹኖ” ወሲኹ።
ቀዳማይ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ
ሱዳን ጀነራል ታዕባን ዴንግ ድማ፡
“ዝምድና ህዝቢታት ኤርትራን ደቡብ
ሱዳንን ሎሚ ዝጀመረ ዘይኮነስ፡ ኣብ
ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን
ድልዱል ሰረት ዘንበረ እዩ” ድሕሪ ምባል፡
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ
ንዘሎ ሰላም ሞጒሱ። እዚ ሃዋህው ሰላም’ዚ
ንምሕዝነትን ሽርክነትን ኩለን ሃገራት
ምብራቕ ኣፍሪቃ ባብ ከም ዘርሓወ ድማ
ገሊጹ።
ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ዝነብሩ
ዜጋታት፡ ንኹሉ ዘጋጥሞም ብድሆታት
ተጻዊሮም በብውዳበታቶም - ጥምረቶም

ኣሐዪሎም ኣብ መደባት መኸተን
ልምዓትን ካብኦም ዝሕተት ዘበለ ኣበርክቶ
ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። እዚ ናይ ጽምብል
ኣጋጣሚ’ዚ እውን ናቱ መቐጸልታ እዩ።
ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን
ክዉን ምስ ኮነ፡ ምስ ኣባላት ማሕበረ-ኮም

ጉጅለ ባህሊን፡ ካብ ደቡብ ሱዳን እውን
ያታዊት ጉጅለ ባህሊ ‘ኦርባብ’ን ዝተፈላለየ
ደርፍታት ብምቕራብ ኣዘናጊዐን።
ኣብቲ
ኣጋጣሚ፡
ማሕበረ-ኮም
ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ሱዳን
ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ መንጎ ጋንታታት

ኩዕሶ እግሪ ምስ ካልኦት ማሕበረ-ኮማት
ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ምሕዝነታዊ
ውድድራት ኣካዪዱ ብምንባሩ፡ ኣብቲ
ጽምብል ንዕዉታት ጋንታታት ሽልማትን
መዳልያታትን ተዓዲሉ።

ምምሕዳር ዞባ ማእከል ገምጋም ስራሕ ኣካዪዱ

ስ/ ናዝሬት በየነ

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ፈደራላዊት ደሞክራሳዊት ሪፓብሊክ
ኢትዮጵያ ተወሃሂዶም - ደገፎም ነቲ
ስምምዕ ሰላም ብዓውታ ንምግላጽ ዘካየዱዎ
ምዕሩግ ሰልፊ ድማ፡ ጉሉሕ መርኣያ
ድሌቶም ንፍቕሪን ሰናይ ጉርብትናን እዩ።
ብድሕረ’ዚ፡ ካብ ኤርትራ ዝኸደት

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ሊድያ ስልጣን

ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ብ3ን 4ን ጥሪ
ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘቃነዖ ኣኼባ፡ ገምጋም
ንጥፈታት 2018 ብምክያድ፡ ኣብ መደብ
ስራሕ 2019 ዘትዩ።
ኣብ 2018 ልዕሊ 15 ኪሎ-ሜትር ናይ
ቅጥራን ጽርግያ ከምእተጸገነ፡ ካብ በለዛ
ክሳብ ቤት-ገርግሽ ዝዝርጋሕ 12 ኪ.ሜ.
ጽርግያ ምሩጽ ሓመድ ተነጺፍዎ ቢንቶታት
ከምእተሰርሓሉ ክግለጽ እንከሎ፡ ኣብ 2019
መስመራት ጎዳይፍ - ሰምበል፡ ቪላጆ - ዓዲ
ሰጒዶ፡ ከምኡ’ውን ሓዝሓዝ - ምህራም ጭራ
ብቕጥራን ክልበጡ መደብ ከምዘሎ በሪሁ።

ኣብ ትሽዓተ ዓድታት መሬት ጤሳ ከም
እተዓደለ፡ ኣብ 66 ዓድታት ንስድራ ስንኩላንን
ኣረጋውያንን ልዕሊ ክልተ ሽሕ ሄክታር ናይ
ሕርሻ መሬት ከምእተዋህበ ተሓቢሩ።
ጸገም ማይ ከተማ ኣስመራ ንምፍታሕ፡
ኣብ በረኽቲ ቦታታት ኣጋንእ መዕቈሪ
ማይ ከምእተተኽለ፡ ኣብ ገለ እውን ክዕድል
ከምዝጀመረ፡ ኣብ 2019 ምትካል ተወሰኽቲ
ኣጋንእን ምዝርጋሕ መጋቢ መስመራትን ኣብ
ዓዲ-ኣቤቶ፡ ምቕያር ዓበይቲ መስመራት ኣብ
ቀንዲ መስመር ጎዳይፍ፡ ፕሮጀክት መስመር
ማይ ኣባርዳእ ኣብ ውጥን ከምዘሎ ተገሊጹ።

ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል
ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ፡ 2018 - በሪ
ትስፉው መዋእል ዝተራሕወላ ምዃና
ብምጥቃስ፡ ምክያድ ምርጫታት ኮማዊ
ኣብያተ-ፍርዲ፡ ሓደ ካብ ቀንዲ መደባት
2019 ከምዝኾነ፡ መስርሕ ምዕዳል መሬት
ጤሳ’ውን ክቕጽል ምዃኑ ኣብሪሁ።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ ኣገልግሎት መጐዓዝያ
ዝርአ ዘሎ ጸገም ፍታሕ ክናደየሉ፡ ወነንቲ
ታክሲ ግቡእ ኣገልግሎት ክህቡ፡ ዕቱብ
ምቊጽጻር ክግበረሎም ዝብሉን ካልኦትን
ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ደ/ቀ/ባሕሪ - ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ልምዓት ተሞጒሱ

ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ተሳትፎ
መንእሰያት ኣብ ሃገራዊ መደባት - 2018
ዕዙዝ ምንባሩ፡ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋማዊ ኣኼባ
ተገሊጹ።
ንቕሓት መንእሰያት ኣብ ፖለቲካዊ፡
ማሕበራዊ፡ ባህላውን ውድባውን መዳያት
ንምዕዛዝ ዝተገብረ ጻዕሪን ውጽኢቱን ብመልክዕ
ጸብጻብ ክቐርብ እንከሎ፡ ንዝያዳ ኣድማዒ
ስራሕ ኣብ ኩለን ጨናፍር ዳግመ-ምውዳብ
ከምእተኻየደ፡ መንእሰያት ድማ በብዝንባለኦም
ኣብ ክለባት ከም እተጠርነፉ በሪሁ።

ሓላፊ ሃማመተኤ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ
ባሕሪ፡ መንእሰይ ዑስማን ዓብደልቃድር፡ ድኻማት
ክውገዱን ብልጫታት ክድንፍዑን፡ ናይ ኩሎም
ኣካላት ጻዕሪ ከይፍለዮም ተማሕጺኑ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር
መሓመድ-ስዒድ ማንታይ፡ እንኣትዎ ዘለና
መድረኽ፡ ኩሉ-መዳያዊ ተሳትፎ መንእሰያት
ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ቀጸላ ሕብረተ-ሰብ ክረጋገጽ
ዝሕተተሉ መድረኽ ምዃኑ ኣገንዚቡ።
ምምሕዳር ዞባ ኣብ ምሕያል መንእሰያት ካብኡ

ዝሕተት ከምዘማልእ ድማ ኣረጋጊጹሎም።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ንኡስ
ዞባ ደቡብ ደንካልያ፡ ኣገልግሎት ትምህርቲ
ንምስፋሕ ዝተገብረ ጻዕሪ ዕዉት ምንባሩ፡ ሓላፊ
ትካላት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር
እስማዒል ኢብራሂም ሓቢሩ።
ተሳታፍነት ተመሃሮ ኣብ ትምህርቲ፡ ምስ
ዝተገብረ ወፍሪ ዝዳረግ’ኳ እንተዘይኮነ፡ ካብ
ዓመት ናብ ዓመት ዘተባብዕ ዕብየት እናርኣየ
ይመጽእ ከምዘሎ፡ ኣብ’ዚ ዓመተ-ትምህርቲ’ዚ
ንኣብነት - ብ7 ሚእታዊት ከምዝዓበየ ኣረዲኡ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምስ ኣቦይን ቤተሰቡን ኣራኽቡኒ!

ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com

ደሃይ ኣቦይ ደልየ!
መንእሰይ ናትናኤል፡ ኣብ ኣመሪካ
ዝቕመጥ መንእሰይ’ዩ። ንሱ፡ ካብ
ኤርትራዊ ኣቦኡ ኣቶ ገብራይ ሃይለ
ኪዳነን ካብ ኢትዮጵያዊት ኣደኡ ወ/ሮ
ጸጋ ብርሃነ ገብረቖርቆስ፡ ኣብ ከረን ኣብ
1998 ተወሊዱ። ኣደኡ ወ/ሮ ጸጋ
ብርሃነ ቅድሚ ምስ ኣቶ ገብራይ ሃይለ
ኪዳነ ምልላያ፡ ኣብ ከረን ከባቢ ፎርቶ

ኣይደንጐየትን፡ ንወዳ ናትናኤል ሒዛ፡
ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል ጌራ ኣብ
2000 ዓመተ ምህረት ንትግራይ
ናከይዳ። ናትናኤል፡ ንዝነበሮ ባህርያዊ
ስንክልና በዲሁ፡ ትምህርቲ ብዝግባእ
ስለ ዝጀመረ፡ ናብ ኣመሪካ ብምኻድ
ትምህርቲ ዝቕጽለሉ ዕድል ረኺቡ’ዩ።
ኣብ ኣመሪካ ከኣ ይቕመጥ ኣሎ።
ኣደኡ ወ/ሮ ጸጋ ብርሃነ ገረቆርቆስ
ቅድሚ 10 ዓመት ብሞት ካብ’ዛ ዓለም
ተፈልያ እያ። ስለዚ፡ ናትናኤል ምስታ
ኣብ ትግራይ እጥቕመጥ ሓትነኡ’ዩ
ብቴለፎን ዝራኸብ።
እዚ ሎሚ ወዲ 23 ዓመት ኰይኑ
ዘሎ ናትናኤል፡ ኣብ’ቲ ምዕቡል ዓለም
ዝቕመጥ’ኳ እንተዀነ፡ ደሃይ ናይ’ቲ
ዘይፈልጦ ወላዲኡ ዘይምርካቡ ግና፡
ወትሩ ምስ ተሳቐየ እዩ። ኣብ 2017፡
ካብ ኣመሪካ ናብ’ታ ኣብ ትግራይ
እትቕመጥ ሓትነኡ ብምምጻእ’ውን
ደሃይ ኣቦኡ ረኺባትሉ እንተዀነት
ተወኪሱዋ’ዩ። ግና፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ
መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ
ሃዋሁው ኵነተ-ኲናት፡ ደሃይ ክረክብ
ስለ ዘይከኣለ፡ ንኣመሪካ ተመሊሱ፡ ምስ
ሃንቀውታኡ ይነብር ኣሎ። ኣንበብቲ
ጋዜጣ ሓደስ ኤርትራ፡ ምስ ኣቦኡን
ስድራቤት ኣቦኡን ከራኽቡዎ ከኣ
ብልዑል ተስፋ ይጽበ ኣሎ።
ስለዚ፡ ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ንኣቶ
ገብራይ ሃይለ ኪዳነ ዝተባህለ ኤርትራዊ
ኰነ ንስድራቤቱ ዝፍለጥ ወይ ብዛዕባኡ
ሓበሬታ ኣለኒ ዝብል ሰብ፡ በዘን ዝስዕባ
ቊጽሪታት ቴለፎን፡ 07395133 ወይ
(0953518168 ናይ ኢትዮጵያ) ወይ
ድማ 116266 ደዊልኩም ክትሕብሩና
ከም እትኽእሉ ንሕብረኩም።

ወ/ሮ ገነት ኣወጠሀይ የውሃንስን
ኣቶ የማነ ተወልደን፡ ኣብ ኣዲስ
ኣበባ፡ ቤተ ክርስትያን እንዳ
ተክለሃይማኖት ኣብ ዝበልሃ ስፍራ፡
ብፍላይ ድማ ደቀምሓረ ጋራጅ
ኣብ ዝተባህለ ቦታ’ዮም ቅድሚ
1992 ዓመተ ምህረት ተላልዮም።
ወ/ሮ ገነት ኣወጠሀይ የውሃንስ
ዜግነታ ኢትዮጵያዊት ክትከውን
ከላ፡ ኣቶ የማነ ተወልደ ድማ ዜግነቱ
ኤርትራዊ እዩ።
እዞም ክልተ ድሕሪ ሌላኦም፡ ኣብ
መወዳእታ 1992፡ ኣብ መንጎኦም
ቤተልሄም ዝተባህለት ውሉድ
ጸንቢሮም። ቤተልሄም የማነ ኣብ’ዚ
ግዜ’ዚ ጓል 26 ዓመት ኰይና፡ በዓልቲ
ሓዳርን ኣደ ቈልዑን ብምዃን፡ ኣብ
ሽራሮ (ትግራይ) ምስ ዓባያን ሓዳራን
ትቕመጥ ኣላ። ደሃይ ናይቲ ንሳ
ከይተወልደት እንከላ ቅድሚ ስለስተ
ወርሒ ካብ ኣደኣ ዝተፈልየ ኣቦኣ
ኣቶ የማነ ተወልደ ክትገብር ድማ፡
ናብ ኤርትራ መጺኣ።
ብመሰረት ሓበሬታ ቤተልሄም፡
ኣቦኣ - ኣቶ የማነ ተወልደ፡ ሰለስተ
ወርሒ ቅድሚ ምውላዳ፡ ኣንፈቱ
ብርግጽ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ካብ
ኣደኣ ወ/ሮ ገነት ኣወጠሀይ ተፈልዩ
ከምዝኸደ’ዩ። ኣቶ የማነ ተወልደ፡
ክፍለ እንከሎ፡ ንኣደኣ፡ ‘ናብ ዓዲ
ጥልያን ክኸይድ’የ’ ኢሉዋ ከምዝኸደ
ከኣ፡ ኣደኣ ዝበለታ ሃሳስ ዝኽሪ
ንእስነታ ምዃኑ ቤተልሄም ትገልጽ።

ኣቶ የማነ ተወልደ

ካብ’ቲ ግዜ’ቲ ጀሚሩ ከኣ፡ ኣቶ
የማነ ተወልደ ክሳብ ሕጂ ኣበይ
ኣትዩ ወይ ኣበይ ኣቢሉ ሃለዋቱ
ከምዘይፍለጥ ወሲኻ ትሕብር።
ቤተልሄም፡ ወላዲታ ንሳ ጓል 6
ዓመት ምስ ኰነት፡ ኣብ 1998፡
ካብዛ ዓለም ብሞት ስለዝተፈልየታ፡
ብዛዕባ ኣቦኣን ስድራቤቱን ቤተሰቡን
ዝዀነ ሓበሬታ ከተትርፍ ዕድል
ኣይረኸበትን። ኣብ’ዛ ዓለም ብሂወት
ክትሰርር ዝኸኣለት’ውን፡ ሳላ ዓባያ
ወ/ሮ ሙሉ ወልደትንሳኤ (ኣደ
ኣደኣ)፡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ’ቲ ንሰን
ዝቕመጣሉ ዝነበራ ሽራሮ ወሲደን
ስለ ዘዕበያኣ’ዩ። ስለዚ፡ ቅልጡፍ
ሞት ወላዲታ፡ ደሃይ ናይቲ ንሳ
ዘይትፈልጦ፡ ንሱ’ውን ነዛ ንዓይኑ
ርእዩዋ ዘይፈልጥ ወላዲኣ ከይፈለጠት
ስለ ዝዓበየት፡ ንቤተልሄም ተወሳኺ
ብድሆ ኰይኑዋ ኣሎ። እንተዀነ
ተስፋስ ኣይቆረጸትን። ሓገዝ ኣንበብቲ
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተኣማሚና፡
ደሃይ ወላዲኣን ቤተሰቡን ንኽትረክብ
ሓያል ኒሕን ሓቦን ሒዛ’ያ መጺኣ
ዘላ። ተቛዳሲት ናይ’ቲ ኣብ መንጎ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ
ዘሎ ሰላም ክትከውን ብምብቅዓ
ሓጐሳ እናገልጸት ከኣ፡ ደሃይ ኣቦኣ፡
ስድራቤቱን ቤተሰቡን ክትረክብ፡
ኣንበብቲ ክሕግዙዋ ልዑል ተስፋ
ኣሕዲራ ኣላ።
ቤተልሄም፡ ስም ኣቦኣ ኣቶ የማነ
ተወልደ ምዃኑ ርግጸኛ’ያ። ስም
ኣቦሓጎ ኣቦኣ ግና፡ ርግጸኛ’ኳ
እንተዘይኰነት፡
ተስፋልደት
ዝብል ሃሳስ ናይ ንእስነታ ዝኽሪ
ከምዘለዋ ትገልጽ። በዚ ከኣ፡ ምሉእ
ስም ኣቦኣ፡ ኣቶ የማነ ተወልደ
ተስፋልደት ክኸውን ከምዝኽእል
ንኣንበብቲ ትሕብር።
ብተወሳኺ፡ ስሙ ዘይትዝክሮ፡
ኣብ ኣዲስ ኣበባ - ‘ሶስተኛ ማዞርያ’
ኣብ ዝበሃል ስፍራ ዝቕመጥ ዝነበረ
ሓው ኣቦኣ፡ ንሳ ምስ ተወልደት፡
ክርእያ ይመላለስ ምንባሩ ሓበሬታ
ኣለዋ። እንተዀነ፡ ኣደኣ ምስ
ሞተት፡ ዓባያ ተቐላጢፋ ናብ
ሽራሮ ስለ ዝወሰደታ፡ ብዛዕባ’ቲ
ስሙ ዘይትዝክሮ ሓው ኣቦኣ
ዝዀነት ሓበሬታ የብላን።

ቤተልሄም የማነ ተወልደ

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ፡ ብፍላይ ድማ ኣንበብቲ ዓምዲ
ስድራቤት፡ ዝተጣፍኡ ስድራቤታት
ኣብ ምርኻብ ትገብርዎ ዘለኹም
ምትሕብባር፡ ብልቢ እናመስገንና፡
ሎሚ’ውን ቤተልሄም የማነ ተወልደ፡
ደሃይ ኣቦኣን ስድራቤቱን ቤተሰቡን
ክትረክብ ብሃረርታ ትጽበ ስለዘላ
ምትሕብባርኩም ክትቅጽሉ ንላቦ።
ስለዚ፡ ብዛዕባ ኣቶ የማነ ተወልደ፡
(ምናልባት’ውን ስም ኣቦሓጎኡ
ተስፋልደት)፡ ሓበሬታ ኣለኒ ዝብል
ምስ ዝህሉ፡ ብቚጽሪታት ቴለፎን፡
07577270 ወይ (0929504575
ናይ ኢትዮጵያ) ወይ ድማ 116266
ደዊልኩም ክትሕብሩና ትኽእሉ።

ወ/ሮ ገነት ኣወጠሀይ የውሃንስ

ምስ ሓፍተይ ክራኸብ ሓግዙኒ!
ኣደ ናትናኤል ወ/ሮ ጸጋ ብርሃነ
ገብረቖርቆስ

ሓሊፍካ’ያ ትቕመጥ ነይራ። ምስ ኣቶ
ገብራይ ሃይለ ኪዳነ ምስ ተላለየት ከኣ፡
ንናትናኤል ወሊዶም። ናትናኤል ዓይነ
ስዉር’ዩ ተወሊዱ። ዝተወልደሉ ግዜ
እዋን ወራር ወያነ’ዩ ዝነበረ።
ኣብ ከረን ንኣስታት ክልተ ዓመት ምስ
ተቐመጡ ከኣ፡ ኣቶ ገብራይ ሃይለ ኪዳነ፡
ንናትኤልን ኣደኡን ናብ መንደፈራ
ወሲዱ፡ ኣመተ ምስ ዝተባህለት ሓፍታ
ከምእትቕመጥ ገበራ። ንሱ ከኣ፡ ናብዚኣ
እየ ዘይብሉ፡ ካብታ ስድራ ከይዱ።
ምናልባት፡ ብሰንኪ’ቲ ዝነበረ ወራራት
ወያነ፡ ከቲቱ ክኸውን ይኽእል ዝብል
ግምት ኣሎ። ካብ’ታ ዝተፈልየላ ግዜ
ግና ደሃይ ዝበሃል የብሉን።
ወ/ሮ ጸጋ ብርሃነ ገረቆርቆስ

እዛ እትስዕብ ሓበሬታ፡ ኣብ
ዕስራታት ዕድመ ዝርከባ፡ ዛይድን
ሰላምን ዝበሃላ ማናቱ ኣሕዋት፡ ናብ
ቤት ጽሕፈትና ሒዘናኣ ብምምጻእ፡
ዝሃባና መልእኽቲ’ያ። ከምዚ ዝስዕብ
ድማ ትንበብ።
“ስመይ
ሃይለ
ገብረዮናስ
ገብረእግዚኣብሄር’ዩ ዝበሃል። ሕጂ፡
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ፡
ዓደኮሎም ኣብ ዝተባህለ ዓዲ’ዩ
ዝቕመጥ ዘለኹ። መበቆል ዓደይ፡
ሓበስ (ትግራይ)፡ ወረዳ ኣጽቢ፡
ኣውራጃ ውቕሮ እዩ።
“ናብ ኤርትራ ኣብ 1994 ዓመተ
ምህረት’የ መጺአ። ክሳብ ሕጂ ድማ፡
ብሰላምን ፍቕሪን ኣብ ኤርትራ ሰሪሐ
እነብር ኣለኹ። ኣብ መንጎ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ዝነበረ ኲናትን ሃዋሁው
ኵነተ-ኲናትን ሓሊፉ፡ ሎሚ ሰላም

ምስፋኑ ከኣ፡ ክገልጾ ዘይክእል ሓጐስን
ፍስሃን’ዩ ፈጢሩለይ ዘሎ። ድሮ’ውን
ተቛዳሲ ናይ’ዚ ሰላም ክኸውን

ስለዝበቓዕኩ፡ ንዓደይ ብምኻድ፡ ድሕሪ
24 ዓመት ምስ ሓወይ ክራኸብ
በቒዐ’የ። በዚ ከኣ፡ ንነብሰይ ከም
ዕድለኛን ዳግማይ ከም ዝተፈጥረትን
ጌረ’የ ዝቖጽራ ዘለኹ።
“እንተዀነ፡ ሓጐሰይ ምሉእ መታን
ክኸውን፡ ምትሕብባር ኣንበብቲ
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ደልየ ኣለኹ።
ንሱ ከኣ፡ ኣብ ዓመተይ ናይ’ቲ ናብ
ኤርትራ ዝመጻእኩሉ ግዜ፡ ማለት
ኣብ 1995፡ ኣጸደ ገብረዮናስ
ገብረእግዚኣብሄር
ዝተባህለት
ሓፍተይ፡
ኣሰረይ
ብምስዓብ፡
ካብ ዓድና ናብ ኤርትራ መጺኣ
ነይራ። ኣብ’ቲ ፈለማ ናብ ኤርትራ
ዝመጽኣትሉ እዋን ከኣ፡ ኣብ
ሰንዓፈ ተራእያ ምንባራ ሓበሬታ
ኣለኒ። ብድሕሪኡ ግና፡ ክሳብ ሕጂ
ሃይለ ገብረዮናስ ገብረእግዚኣብሄር ተራኺብና ኣይንፈልጥን፡ ደሃያ’ውን

የብለይን። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ዕድመኣ፡
ጓል 40 ዓመት ኰይና ኣላ። ስለዚ፡
ንኣጸደ ገብረዮናስ ገብረእግዚኣብሄር
ዝፈልጥ ወይ ብዛዕባኣ ሓበሬታ ኣለኒ
ዝብል ክሕብረኒ ብሃንቀውታ እጽበ
ኣለኹ።”
ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ መንእሰይ
ሃይለ ገብረዮናስ ገብረእግዚብሄር
ምስ ስድራቤት ዛይድን ሰላምን
ዝቕመጥ’ዩ። ደሃይ ሓፍቱ ኣጸደ
ገብረዮናስ ገብረእግዚኣብሄር ክረክብ
ድማ፡ ብልዑል ተስፋ ሓገዝኩም
እጽበ ከምዘሎ፡ ካብ’ታ ዝሰደደልና
መልእኽቱ ኣንቢብኩምዎ ኣለኹም።
ስለዚ፡ ሓበሬታ ዘለኩም እንተሃሊኹም፡
በዘን ቊጽርታት ቴለፎን 07443661
ወይ 07378758 ወይ’ውን 116266
ደዊልኩም ክትሕብሩዎ፡ ናይ ወትሩ
ትምሕባርኩም ንሓትት።

ሓዳስ

ኤርትራ
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“መንበር ሰማእታት”ዶ “መቓብር ሰማእታት”
ጀጋኑ ካብ ዓይኒ ይኽወሉ’ምበር፡ ኣይሞቱን’ዮም።
ሰባት፡ ተወሊዶም ናብ’ዛ ዓለም ይመጽኡ፡ ሞይቶም
ድማ ካብ’ዛ ዓለም ይኸዱ። ሰባት ዝተፈጥሩሉ ግዜ
ኣትሒዙ ድማ፡ እዚ መስርሕ’ዚ መናብርቶም’ዮም።
እቲ ቁም-ነገር ናብ’ዛ ዓለም ምምጻእን ካብ’ዛ ዓለም
ምኻድን ኣይኰነን። እዚ መስርሕ’ዚ ናይ ኩልና
ዕጫ’ዩ። እቲ ቁም-ነገር፡ ናብ’ዛ ዓለም ምምጻእካ
ብኸመይ ተጠቒምካሉ’ዩ። ንናይ ውልቅኻ ረብሓን
ጥቕሚንዶ ወይስ ንናይ ሓባር ዕላማ፡ እዩ እቲ ከም
ሰብ ዘቝጽረካ። ነቲ ኣብ’ዛ ዓለም ዝፈጸምካዮ ግዝያዊ
ምብጻሕ፡ ንሓፋሽ ብዘርብሕ ስራሕን ኣበርክቶን
ነባሪ ከምዝኸውንዶ ገይርካዮ’ዩ እቲ ጣቋ። ሰባት
ብዕላማኦም፡ መንፈሶምን ኣበርክቶኦም ኣብ ሕብረተሰቦምን ዓለምን’ዮም ዝነብሩ። መንፈስን ዕላማን’ዩ
ነባሪ። እቲ ንዝነብር መንፈስን ዕላማን ዝተቓለሰ ሰብ፡
ናብ’ዛ ዓለም መጺኡ እምበር ኣይከደን። እዚ እዩ እቲ
ዓሚቝ ትርጉም።
ንሓፋሽ ዘርብሕን ንጥቕሚ ሓፋሽ ኣብ ቅድሚት
ዝሰርዕን መንፈስን ዕላማን፡ ብግብራዊ ውጽኢቱን
ኣበርክቶኡን ኣብ ህይወት ሕብረተ-ሰብ በቲ ሓደ፡
ካልኦት ኣሽሓት ሰዓብቲ ብምጥራይ ከምዝቕጽልዎን
ከምዝቃለሱሉን ስለ ዝገብር በቲ ካልእ፡ ነባሪ
ይኸውን።

ኣብ መዓልታዊ ህይወት ሓፋሽ ግብራዊ ኣበርክቶ
ዝገብር ዕላማን መንፈስን ሓዲጉ ዝሓለፈ፡ ሞይቱ
ኣይበሃልን። ኣካላዊ ትርኢቱ ካብ ዓይኒ ከምዝኽወል
ርግጽ’ዩ። ግን መንፈሱን ዕላማኡን ኣይተኸወለን።
ብመንፈሱን ዕላምኡን ድማ ነባሪ ይኸውን። ስለ’ዚ፡
ምስ’ቶም ናብ’ዛ ዓለም በጺሖም ዝዀነ ይኹን
ንሕብረተ-ሰብ ዝጠቅም ኣበርክቶ ከይገበሩን ንነባሪ
ዕላማን መንፈስን ከይተቓለሱን ዝኸዱ ምዉታት
ኣይጽብጸብን።
ሰማእታት ኤርትራ፡ ካብ’ቶም ናብ’ዛ ዓለም
መጺኦም ዝኸዱ፡ ግን ብዕላማኦምን መንፈሶምን
ንዘልኣለም ዝነብሩን ዝዝከሩን’ዮም። ሳላ ንሕብረተሰቦምን ንዓለምን ዝገበሩዎ ነባሪ ጥቕሚን ኣበርክቶን
ነበርቲ’ዮም። ኣይሞቱን፡ ኣይተቐብሩን ድማ። እዛ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ (ኣስነዳ እትበሃል ዓዲ)
ዝጸንሓትኒ “መንበር ሰማእታት”፡ ዓሚቝ ትርጕም’የ
ረኺበላ። ነቲ ብልምዲ ድዩ ወይስ ብዙሕ
ኣዕሚቝና ብዘይምሕሳብ “መቓብር ሓርበኛታት”
ኢልና እንጽውዖ ስፍራ፡ ኣዝዩ ነባሪ ትርጕም ዝህብ
ኣገላልጻ ወይ ስያመ ገይራትሉ ምስ ረኣኹ ኣዝየ
ተመሲጠ። እዚ ኹሉ ኣብ መላእ ኤርትራ ዝርከብ
“መቓብር ሰማእታት” ዝብል ኣገላልጻ ድማ
“መንበር ሰማእታት” ብዝብል ስም ክቕየር ተመንየ።

ሰማእታትና፡ ብመንፈሶምን ዕላማኦን ምሳና ይነብሩ፡
ንኹሉ ሃገራዊ፡ ሕብረተ-ሰባዊን ውልቃውን ጕዕዞ
ህይወትና ንሕጂን ንዘልኣለምን ዝቕልሱ ብምዃኖም፡
ኣይሞቱን ኣይክሞቱን እዮም’ውን። ዘይሞተ ኸኣ
ይነብር እምበር ኣይቅበርን’ዩ። ስለዚ፡ ሰማእታትና
ንዝሰፈሩሉ ቦታ ከም ምዉታት ሓሲብና “መቓብር

ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ይዓምብብ

ኣብ’ዚ ቀረባ
ደረጃ መሳልል
30 ከምኡ’ውን
ከም ዝተሰርዐት

ግዜ፡ ሃገርና ኤርትራ ኣብ
ብሽክለታ፡ ኣብ ዓለም መበል
ኣብ ኣፍሪቃ ካልኣይ ደረጃ
ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን

ሓደ ሰብ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ክጥቀም ከሎ፡
ወይ ኣብ’ቲ ዝሓሰቦ ቦታ ብቕልጡፍ በጺሑ
ግዜ ንኽቝጥብ፡ ወይ ብእግሪ ክጐዓዝ ዓቕሚ
ዝውሕዶ፡ ወይ እውን ብኻልእ ምኽንያት
ክኸውን ይኽእል። ስለ ዝዀነ ከኣ፡ ተሽከርከርቲ
መጐዓዝያ ህዝቢ ዘተኣማምና ክዀና ግቡእ እዩ።
ተገልጋላይ ብሰንኪ ተሽከርካሪት ካብ ዝሓሰቦ
ክጎናደብን ካብ ሓሳቡ ክኹለፍን ግን ኣይግድን።
ኣብ 14 ታሕሳስ ከባቢ ፋዱስ ኣቢሉ፡ ናብ
ስርሐይ እናሓለፍኩ እዩ ጎፍ ኢሉኒ። ሓንቲ
9183 ዝታርጋኣ መጐዓዝያ ህዝቢ ገመል፡ ኣብ
ከባቢ ባር ትብለጽ ደው ኢላ ርእየ። እታ ሚኒባስ፡
ህዝቢ ጽዒና እናተጓዕዘት ከላ እያ ኣብ መንጎ
ደው ኢላ። እንታይ ከም ዘጋጠማ ኣይፈልጥን።
ግን፡ ኣብ’ታ ሚኒባስ ዝነበሩ ተሳፈርቲ፡ ወሪዶም
ክደፍኡዋ ተዓዚበ። ንገዛእ-ርእሰይ ናብ ስራሕ
እኸይድ ስለ ዝነበርኩ፡ ክሳብ ኣበይ እዮም
ክደፍኡዋ፡ ክትትንስእ ድያ ኣይክትትንስእን”
ንኸረጋግጽ ግዜ ኣይነበረንን። ሒዅ እናበሉ ኸኣ

ምስ ሰማዕኩ፡ ተሓጒሰ ጥራይ ዘይኰነ ቅድድም
ብሽክለታ ሃገርና ክሳብ ክንደይ ሰረት ሒዙ ይዓቢ
ከም ዘሎ ብቐሊሉ ንኽርዳእ እውን ሓጊዙኒ
እዩ። እዚ ድማ፡ ፍረ ጻዕሪ ናይ’ቶም ንኽብሪ

ሃገሮም ቀዳምነት ሂቦም፡ ኣብ ዝተፈላለያ ክለባት
ዓለም ተሰሊፎም ብሉጽ ውጽኢት ብምምጻእ
ከም እንሕበን ዝገብሩና ዘለዉ ስሑላት ደናጉ
መንእሰያት ሃገርና እዩ።
እዚ ደረጃ ብፍቕዲ ክረአ እንከሎ ብዙሕ
ኣይመስልን ይኸውን። እንተ ዀነ ግን፡ ኣብ’ዚ
ናይ ጸዓዱ ዝዀነ ውድድር፡ ንኹላተን ሃገራት
ኤውሮጳ ከምኡ’ውን ኣመሪካ ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡
ብቐሊሉ ዝረአ ዓወትን ዕብየትን ኣይኰነን።
ኤርትራ ኣብ’ዚ ዓመት ነዚ ደረጃ ንኽትሕዝ፡
ናይ’ቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ውድድራት
ተሰሊፎም ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘጸውዑ ዘለዉ
ተቐዳደምቲ ጕሉሕ ተራ ምጥቃስ ግቡእ እዩ።
ኣብ’ዚ ክዝንጋዕ ዘይብሉ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ካልኣይ
ደረጃ ምሓዝና፡ (ቀዳመይቲ ደቡብ ኣፍሪቃ
ምዃና ከይዘንጋዕና)፡ እዚ ደረጃ ብዙሕ ዘዛኒ ከም
ዘይኰነ ክንርዳእ ይግባእ። ምኽንያቱ ሃገርና፡ ናይ
ብሽክለታ መሬት ካብ እትበሃል፡ ድሮ ሸውዓተ
ዓመት ኰይኑ ኣሎ። እዚ ናይ ጎብለልነት ክብሪ
ንዓና ከም ኤርትራውያን ብቐሊሉ ዝምንጠል

ሰማእታት” ዘይኰንና ክንብሎ ዘለና፡ ምሳና ይነብሩ
ምህላዎም ተረዲእና፡ ነቲ ኣካላቶም ዘዕረፈሉ ስፍራ
“መንበር ሰማእታት” ኢልና ክንጽውዖ ቅኑዕ ኣገላልጻ
ይመስለኒ።

ዘልኣለማዊ ዝኽሪን ክብሪን ንሰማእታትና!
ህዝባዊ መንግስትኣብ
ክኸውን ፈጺምና ዘይንቕበሎ እዩ። እቲ ምንታይ፡
ከም’ቲ ንብራዚላውያን ኩዕሶ እግሪ፡ ንዓና ድማ
ብሽክለታ ከም ርስትና ተቐቢልናዮ ኢና። ስለ’ዚ
ኣብ’ቲ ናይ ዓለም ዘለና ደረጃ እናዕበና፡ ብፍላይ
ኣብ ኣፍሪቃ ንዘለና ደረጃ፡ ወትሩ ከም ብሌን
ኣዒንትና ክንሕልዎ ይግባእ። እቲ ኣብ ዓለም
ዝህልወና ተፈላጥነትን ደረጃን፡ በቲ ኣብ ኣፍሪቃ
ዘለና ጸብለልትነት ስለ ዝልካዕ።
በዚ ኣጋጣሚ፡ በቲ ሓደ ንቐጻሊ ኣብ ነብሲወከፍ ኤርትራዊ ስድራ ከም ሰነድ ክተሓዝ፡
ከምኡ’ውን ነቶም ንኣሽቱ መነቓቕሒ ክኸውን
ዝምልከቶም ኣካላት ኩላቶም፡ እቲ ተቐዳደምትና
ደሚቖም ዝተራእዩሉ ውድድራት ውሽጥን ወጻእን
ተቐናቢሩ፡ ብመልክዕ ደኲመንታሪ እንተ ዝሕተም
ጽቡቕ ነይሩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል፡
ንዕብየት’ዚ ብተዛማዲ ኣብ ዓለም ክንጽዋዕ
ዝገብረና ዘሎ ዓውዲ ስፖርት ከይሰልከየ ክሰርሕ
እናተላበኹ፡ ነቶም ብዘይ ብዙሕ ዓስቢ ደኺምና
ከይበሉ፡ ስሞምን ስም ሃገሮምን ኣብ ዓለም ንኽጽዋዕ
ዝገብሩ ዘለዉ ስሑላት ደናጉ ደጊመ አመስግን።

ኣ. በ. ካብ ኣስመራ

ተሽከርከርቲ መጐዓዝያ ህዝቢ ኣድህቦ ይደልያ
ገዲፈዮም ከይደ።
ኣብ’ታ ሚኒባስ፡ ብዙሓት ድኹማት፡ ናይ
ስራሕ ግዜኦም ንኸርክቡ ዝተበገሱ. . . ምንባሮም
ዘተሓታትት ኣይኰነን። ምኽንያቱ፡ ብዘይምኽንያት
ገንዘብ ዝኸፍል ሰብ ስለ ዘየለ። እንተ ዀነ ግን፡
ኣብ ዘይሓሰቡዎ ቦታን ግዜን ሚኒባስ ደው ኢላ።
ምስ ግዜ ዝቀዳደሙ እንተ ነይሮም፡ ግዜኦም
ሓሊፉ። ካልእ ጕዳይ ዝነበሮም እውን ከምኡ።
መኪና ህዝባዊ መጐዓዝያ ብገለ ምኽንያት ደው
እንተ ኢላኸ፡ መተካእታ ድያ ክትመጽእ ዘለዋ
ወይስ፡ ተሳፈርቲ ስርሖም ገዲፎም ምስኣ ሕጊግ
ክብሉ? ስለ’ዚ ኣብ ህዝባዊ መጐዓዝያ ዝምደባ
ኣውቶቡሳት ጥዕናአን ዝተሓለወን ዘተኣማምናን
ክዀና፡ ዝምልከቶ ኣካል ድማ፡ ተገልጋሊ ክቡር
ምዃኑ ተገንዚቡ፡ ግቡእ ኣገልግሎት ከም ዝረክብ
ክገብር ሓላፍነቱ ምዃኑ እንተ ዝግንዘብ እብል።

ተስፋይ ካብ ኣስመራ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ስርዓተ-ኣስተንትኖ
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ካብ ኣሰርካ
ኣይተርፍን’የ

ፊደል፡ ኣብቲ ዘለኻዮ ጽቡቕ ክትህሉ ናይ
ወትሩ ሓሳበይን ትምኒተይን’ዩ። ህይወት
ማዕረ ክንደይ ጥዑም መኣዛ ከም ዘለዋ
ምሳኻ ጥራይ’የ ኣስተማቒረያ። ክንላለን
ኣመና ክንቀራረብን ግዜ ኣይወሰደልናን።
ትሕትናኻን መሳጢ ኣቀራርባኻን’ውን
ንምቅርራብና ሓይሊ ከም ዝነበሮ ዝኽሕዶ
ኣይኰንኩን።
ልብታትና ኣብ ሓደ ህርመት እናሃለዋን
እናተደላለያን ዓርክኻ ኣብ መንጎ
ብምእታው ንፍቕርና ንፋስ ከተእትወሉ
ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ መድረኽ ምግራህ
ኣድላዪ ኣይኰነን። ሰብ የማኽረካ
ደኣ’ምበር፡ ኣብ ህይወትካ ጣልቃ ኣትዩ
ንኽትውስን ኣይደፋፍኣካን’ዩ። እንተፈቲኑ
ድማ፡ ንረብሕኡ ክብል ህይወትካ ከዕኑ
ተበጊሱ ኣሎ ማለት’ዩ። ኣብ ዘይጉዳዩ ኣትዩ
ንኽትውስንን ዝምድናኻ ንኽትበትኽን
ወትሩ ዝጉስጉሰካ ሰብ እንተ ተኻኢሉ
ክትምዕዶ እንተ ዘይኰይኑ ግን፡ ንድሕነትካ
ክትብል ክትርሕቆ’ዩ ዝግባእ።
ብሓንሳብ እናሃለና ንናፋፈቕ ከም
ዝነበርና ትርስዖ ኣይብልን’የ። ፍቕሪ ድማ
ንሱ’ዩ። ብኣካል ደኣ’ምበር፡ ብመንፈስ’ሲ
ፈጺመ ኣይተፈለኹኻን። ኣዒንተይ
ብናፍቖትካ ደሪቐን ህይወት ቀጨውጨው
ኢላትኒ ኣላ። ዝነብርናዮ ጥዑም ረሲዕካ
ጓል መንገዲ ምምራጽካ ቅሳነት ሂቡካ’ዩ
ኢለ ኣይኣምንን’የ። ንዓርክኻ ደስ ከተብል
ንነብስኻ ምውጻዕካ ጓሂ’ምበር፡ ቅሳነት
ከምዘይህበካ ከዘኻኽረካ እደሊ። ንይምሰል
እትጐዓዞ ጉዕዞ ንጹር ኣንፈት ስለ ዘይብሉ
ፍረ ክህልዎ ኣይጽበን’የ።
ግዜ ሂብና ኣብ መንጎና ተፈጢሩ ንዘሎ
እሂን ምሂን ክንበሃለሉ ደጊመ እምሕጸነካ።
እንታይ ይፍለጥ እዚ ዝተኣልመ ውዲት
መጸበቒ ፍቕርና’ውን እኮ ክኸውን
ይኽእል’ዩ፡ ንጽህናና ጥራይ ንዓቅብ።
ግዜ ንዘምጽኦ ግዜ ስለ ዝወስዶ ልሳንና
ንዝሓልፍ ግዜ ዘይሓልፍ ቃል ከይንዛረበሉ
ንሓልዎ። እምበር ኣብ ልብና ንዘሎ ፍቕሪ
መንጢሉ ዝወስደልና የለን።
ንህይወተይ ክሳብ ክንደይ መቐረት
ወሲኽካሉ ከም ዝነበርካ ካባይ ድሕሪ
ምርሓቕካ ዝያዳ ጎሊሑ ተራእዩኒ።
ናይ ዘልኣለም ጸግዐይ ኢኻ ኢለ’የ።
ሕጂ’ውን ስለ ዝረሓቕካኒ መልሓሰይ
ዝዓጽፍ ኣይኰንኩን። ዝያዳ’ኳ ደኣ ተስፋ
ከይቆረጽኩ ኣብ ጐድንኻ ንዘልኣለም
ክህሉ ብፍቕሪ ክደልየካ’የ። ካብ ኣሰርካ
ፈጺመ ኣይተርፍን’የ።

ሕቶ እተመሳቐለ
ቓላት ስርሑ
መም ያቆብ መርሃዊ
ንትኹል
1. ወርሒ ወርሓዊ፡ ዓመት_____
2. ንድሙ ክንሰጒግ እንብሎ
3. ኣብ ታዕሊም የማን
4. ተሳለመ፡ ኣምለኸ
5. ገዚፍ፡ ክንዲ ካላእ
6. ታሕተዋይ ክፋል ኤርትራ
ዝጽውዓሉ
7. ንኸብቲ ዝኸውን መግቢ
8. ናይ ዝተፈነወ ውጡፍ ስልኪ
ድምጺ
9. ካብ ዓይነታት ክዳን
13- ንሰብ እነለልየሉ ክፋል ኣካሉ
14. ምንኵስና
16. ዳእላ፡ ጭርቃን
17. መትሓዚ ማይ ዝኸውን
18. ካብ ዓይነታት መግቢ
19. ድንቂ፡ ዕጹብ፡ ግሩም
20. ብኣፍካ ኣየር ክንሰድድ እንብሎ
21. ንዓና መኣድና፡ ንዕዖም ____
22. ህሉው ግዜ
23. ሽልማት ጀጋኑ ካብ ዝኾኑ
27. ምልኣት፡ ቅጸጽታ
30. ካሜራ ማን
32. ኪንዮ መሬት ዘሎ ባዶ ቦታ
33. ከበሳ፡ ደግዓ
34. መጀመርታ ዝተወልደ
36. ባኒ ዝስርሓሉ
37. ፌርማ
39. ንመሕጸቢ ክዳውንቲ ዝጠቅም ነገር
41. ስቕ
ንጋድም
1. ብፈረስ እትጉተት መጐዓዝያ
3- ባህላዊ ግጥሚ
6. መሰከሚ
9. ናይ መጻኢ ፈላጢ
10. እንሽቶ ጐቦ
11. ቈልዓ እግሪ ክተክል እንብሎ
12. ራህረሀ
14. ምድካም፡ ምምንማን፡ ምፍኳስ
15. መከላኸሊ ጸሓይ እንጥቀመሉ
16. በዓል ቤት
17. መኽልኢ ጡብ ዝኸውን ተኽሊ
18. ጓሂ፡ ቀጻሊ ሓዘን፡ ፈዘዝ ምባል
20. ሓቂ
21. ጣዕመ ዜማ፡ ጥዑም ዜማ
24. ስባር (ተረፍ) መርከብ
25. እምንቱ፡ እንኮ ሰበይቱ፡ ኣማኒቱ
26. ሙቐት
28. ካብ ጸወታታት ናይ ሞባይል
ኣፕሊከሽን
29. ክንዲ ስም ናይ ቀረባ ውሕዲ ኣካል
ኣንስተይቲ
31. ትምህርቲ
34. ሰፈር፡ መቓምጦ
35. ብርስሓት ካብ ዝመጽእ ሕማም
38. ‘ዋራ’ ከምዘላታ
40. ጐረርኡ ዝተዓጽወ
42. ብኢድ ተጠሊፉ ዝስራሕ በብዓይንቱ
ኣሳእል ዘለዎ
43. ንዕዑ ኖርኡ፡ ንዓይን ___
44. ምግዳፍ፡ ምሕዳግ

ዮጋ ብቛንቋ ህንዲ ክልተ ትርጒም
ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ሃይማኖት
ሂንዱ ትምህርቲ ሓሳባት ክኸውን እንከሎ፡
ካልኣይ ድማ፡ ኣብ ትምህርቲ ዝግበር
ኣገባብ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ምዕባለ’ዩ።
ስርዓተ-ኣስተንትኖ ቃል ብቓሉ ክትርጐም
እንከሎ፡ ስነ-ስርዓት ወይ ኣደብ ምግባር
ማለት’ዩ። ሰዓብቲ ናይዚ ትምህርቲ ዮጊንስ
ተባሂሎም ይጽውዑ። እዚ ትምህርቲ ኣብ
መንጎ ሓሳብን ኣካልን ዘሎ መንፈሳዊ
ፍልልይ ኣለሊኻ ኣብ ሸቶኡ ንምብጻሕ
ዝግበር ልምምድ’ዩ፡፡ ብዙሓት ምዕራባውያን
ሃገራት ጥዕንኦም ንምምሕያሽ ኰነ፡
መንፈሳዊ ርግኣት ንኽስምዖም ስርዓተኣስተንትኖ ምጥቃም የዘውትሩ።
ትምህርቲ ስርዓት-ኣስተንትኖ ከም ዝብሎ፡
ሓደ ሰብ ክልተ ነገር ከማልእ ኣለዎ። ቀዳማይ
ሓሳባውን ንቕሓትን ክህልዎ ይግባእ።
ካልኣይ ንጽህናን ናጻ ዝዀነ መንፈሳዊ
ንቕሓትን ምውናን ዘጠቓልሉ እዮም።
መምህር ስርዓተ-ኣስተንትኖ፡ ‘መንፈስ ካብ
ኣካል ምሉእ ብምሉእ ዝተፈልየ እንከሎ፡
ሰባት ግን ኣይፈልይዎን’ ይብሉ። በዚ ከኣ
ሰባት ስርዓተ-ኣስተንትኖ ከም ዝለምዱዎ
ብምምሃር ብዛዕባ መንፈሶም ከተረድኦም
ትኽእል። ነዚ መንፈሳዊ ርድኢት ዝረኽቡ
ብሃይማኖት ሂንዱ ካብ ዳግመ ምውላድ
ይድሕኑ ኢሎም ይኣምኑ።

ናብ ሰርዓተ-ኣስተንትኖ ዝቐረበ ሰብ
ብመሪሕነት መምሃራን ነዘን ሸሞንተ
ባህርያት ንምምሕልላፍ ክለማመድ
ኣለዎ፡፡
1. ስነ-ስርዓት ዘለዎ
2. ገዛእ-ርእስኻ ምህናጽ
3. ጽቡቕ ኣካላዊ ኣቃውማ
4. እስትንፋስ ምቁጽጻር

በለስ ሳብራ

ብርክት ዝበለ ስፍሓት ቅርጺ መሬት
እስራኤል ሸፊኑ ዝርከብ ‘ሳብራ’ ዝበሃል
በለስ ኣሎ።
እዚ ኣብ ሃገርና ኣብ ፍቐዶ በረኻታትን
ኣጻድፍን ባዕሉ እናስፋሕፍሐ ዝበቊል
በለስ፡ ኣብ ሃገረ እስራኤል ልክዕ ከም
ዓይነት ፍረታት ብመልክዕ ጀርዲን
ተተኺሉ ሓጹር ተገይሩሉ ብዓቢ ክንክን’ዩ
ዝተሓዝ።
ኣብ እስራኤል ዝመበቈሎም 375
ዝብዝሖም ዘርኢ በለስ’ኳ እንተሃለዉ፡
ሳብራ ግና፡ ካብኦም ኣይኰነን። ኣብ 19
ክ/ዘመን ካብ ሜክሲኮን ኣሪዞናን ናብ
መሬት እስራኤል ኣትዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡

ኣብ’ታ ሃገር ናይ በለስ (ሳብራ) ጀርዲን
ምርኣይ ልሙድ’ዩ።
በለስ ንእስራኤላውያን መንነቶም
ዝገልጽ ዓይነት ተኽሊ’ዩ። ከም መግለጺ
ናይቶም ኣብ እስራኤል ተወሊዶም
ዝዓበዩ ዜጋታት ይጥቀሙሉ። ሳብራ
ብደጊኡ ኣሻዅዩ፡ ውሽጡ ግና ምቁር’ዩ።
እስራኤላውያን ድማ ‘ልክዕ ከም ሳብራ
ኢና’ ኢሎም ንነብሶም ይገልጹዋ።
ኣብዚ እዋን’ዚ፡ እስራኤላውያን ነዚ
ኣብ ዓመት ሓንሳብ ምቁር ፍረ ዝልግስ
ተኽሊ’ዚ፡ ብኽንክን ሒዞም ናብ ወጻኢ
ሃገር ብምልኣኽ ብርክት ዝበለ ኣታዊ
ይረኽቡ።

5. ስምዒት ምቁጽጻር
6. ምውሳን ኣተኵሮ ኣተሓሳስባ
7. ክዳኒ ዝኽእል ሕልና
8. ኣተኵሮ መንፈስ ስርዓት
ኣስተንትኖ
ነዘን 8 ደረጃታት ዘማልእ ካብ መንፈስ
ኣካል ይኹን መንፈስ ኩሉ ዝተፈልየ’ዩ።
ኣብ ባህልን ሃይማኖትን ህንዲ ብዘይካ
ትምህርቲ ስርዓተ-ኣስተንትኖ ካልእ
ዓይነት’ውን ኣሎ።
1. ንዝመረጽካዮ ዓይነት ጣኦት
ብሓሳብን ተግባርን ክትውፈየሉ እንከለኻ
(bhakta yoga) ይበሃል።
2. ዓስቢ ግቡእካ ንምርካብ ከይተገደስካ
ግቡእካ ምፍጻም ዝብል ሕጊ (karam)
ይበሃል።
3. ንዘጋጠመ ጸገማት ኣገባብ
ምስትንፋስ፡ ኣካላዊ ቅርጺ፡ ጸቕጥን ካልእን
ናብ ንቡር ንምምላስ ጥዕና ምሕላው
(hatha yoga) ይበሃል። ህዝቢ ሃታ
ኣካላቶም ንምጥንኻርን ዘየድሊ ልምዲ
ንምውጋድን ጥዕንኦም የውሕሱ።
ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብዙሕ
ዓይነት ስርዓተ-ኣስተንትኖ ይጥቀሙ
እዮም። ንነገራት ንምፍዋስ ከኣ፡ ልዕሊ
ፍልጠት ተመኩሮኣዊ ሓሳብ ንምውሳድ
ንስርዓት-ኣስተንትኖ ሂንዱ ውሑድ
ኣድህቦ ይህቡዎ።
ምንጪ፡- hindu com.

ማትሱሪ

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

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.111
qȠÌ

`3˹

ß8
ƃŶǛćƭĪŕƢùǉ

 k

ÿǎĩűǡęǆȣǶęƢǆƉƄƌŊ
ƶűŅĔ ǆāǉġȳ ÿǎĩ Ɖĉ įù
ƎġćƯ ƆŶƉú ŴŊ ǻęƳ ġĉƬŚ
ƶƢġǎÿǆöƄôƨȳƉĉňñęǄŖŶ
ƭǆűŖŶ ƉƄ ƉǡęĉŶ ƉüǢġŶ
ƉĜŶŊǎŶƉȣęāŶǆƛƆùȳƆśĉ
ŶÿǎĩűǡęƶȞǻęƨŶƆśĉŶƶűŅĔ
ƱāǎġƨŶŊęŚƭƧűŖŶƄǎćƯűŖŶ
ŴǆĉǦĉǤĉŶĉǻįĉŶŕƛƆú
Ƅôƨĉȳ ŊňñĖ ƶȣǶę ÿǎĩ
űǡę ƆŶŕŕƖġŕÍƧŶ Ɔśĉ ÿǎĩ
űǡęŴǆĉȣǹęƢǆŶƶűŅĔŴǆ
ĉāǌġƭľĆƶǉôņƃǇĉȎņľ
ƆŶŕƜǆŲŊƶôƭôƄŊǶıĆƢǋ
ĜŊƱƧƯùƨāćľƆŶŕƜǆŲƖƄ
ŶĉĭȓȑĕŊƶôƭôƱǎĉƯõȳŶÿǎĩ
űǡęÿǎĩƄŊĉȣǹęƱôƣŶŴǆ
ÿǎĩňñǣƱôƨĉĜňŚƶǄǌƊõ
ǆęǎƆƨŶǆǡǻĉƨŶȳǡôƧýǌŚ
ĜňŚ ƶƜű ÿǎĩ űǡę Ŋĉȣǹĕ
ƱǆǦǎĢĉȲ ƱǁǡęĊĉȲ ƱǁāǢĢĉȲ
ƱǁĜŶŊǏĉŶƱǁāƶŷĉŶƄôƣȳǡô
ƉƄƶƜűÿǎĩűǡęƱȣęĂĉƄôƣȳ
ƉĉƳƄśĉîƢŚŊĄĜĔŖôƧǸ
ĉƟŲƱǆȞùǷƆǇĉȳƄŊôƧǸ
ƊõǦƵÿǎĩűǡęƄúȳƄŊƯŊǁŚ
ƶęƉņĜňŚƉƄƊõǦƵĉġÿǉġŗ
űǡėŚĉġŕǤǶąƆǇĉȳ

ÿǉġŗűǡėŚƆŴȞǶĔŶŶƶŕȞǻĕ
ÿǉġŗ űǡėŚ ƆŴǡǶĄŶ ŶƯŊǁŚ
űŊĝŶ āŊĔŕĜņŶ Ŋƶôƭô ŴñĖ
ƆŴĜǧĄ ƎľùĢ ǁƛƆúȳ ƶƜű
ĄŶƆĜǆ ȓùƥ ŴǆÍŗ ıǎĆƂ
ƶűŅĔĄŶƆĜǆþƲƆǂŴŊƯŊǁŚ
ƉĜǧĊƶƛƆùıęȐƶāƶȳîƢŚ
ôƧǸ ƆǄȳ ƯŊǁŚ ƉƄ ôƧǸȳ
ƯŊǁŚ ïǡę ƄŊ ƆŶǦǌƭ ĄŶƆĜǆ
ƌŊ Əű ĄŶƆĜǆ ƉƄ ôƧǸ Ɔǂȳ
ïƥęǄ ôƧǸ ƃúĉ ƶǡùȓƨ
ƖƄ Ƅôƣȳ ĄŶƆĜǆ ŴŖ ÿǆùŶ
ŕŅ÷ÿŚűŚŶ ŕǶĻą ŊľǎĆƂ
ƶÿôȟ ƢôǏŘŚ ŶƶŕȞǻĔõ
ƯǎùƉĉĄŶǶĖňǆŘŕǶĻą
ŕƄĉęƉĉƶĜęāƶȞùǷƆǇĉȳ
ŴǆÌôƧǸïƥęǄÍŶĄŶƆĜǆƉĉ
ıȓù ƆŶŕŕƥŋ ǆǦŅƇ Ɔǂȳ Ɔŗ
ƄŊ ƆƥŶ ÿęűŘƤ įùĞ Ŷƭôĉ
ƱǉŶľıǄĜĖýŴȓűŚƶȞǶĔƏ
ƄŊƆƥŲĄŶƆĜǆƆǂűǆĕȳƆŗ
ŴȓűŚ ŶĉƧÿġ ŶƗõ ƭǆűŚ
ŊǎòŘŚ Ņǋí ƭôĉ ƱƴĔŅ Ə
ĄŶƆĜǆƆǂȳűƳƊõÿǉġŗűǡėŚ
ƶȞǻę ĄŶƆĜǆ Ɔǂȳ ƶƜű ƭǆűŚ
ÿǎĩ ƄǁȣęĂŶȳ ǆǡǻĊȳ Ĭǉĉ
ƒŴŚƄǁȣęĂŶȳŴȓűŚƎľŅùƉƄ
ƄǆȞęüŶȳƄŊǧǉŴƯŊǁŚƶĉęĩ
ÿǎĩ űǡę ƄǁȣęĂŶȳ ŶĄŶƆĜǆ
ĄŶƆĜǆƶôƭôȎƭŚƶƧŶŶƎȡù ƕŴŚƱǁȣęĂĜ÷ĉƉƄƄǁȣęĂŶ
āŊĔŕĜŊƆǂȳƆƳȎƭŚƆƳƖƄ

qȠÌ

ÚΎ Ú·pΎÊ[+«Ύ
 º˻
ƄŊÿǎĩƭĄŚĜňŚƄŊƶÿôȞ
ǦƵƇĉ ƶȎŶü ȎȓŊĺ ŊĉƯįŊ
ƶȎŶĂĉƄõŘƤňñęǄŚƄŊĉƆėĉ
ĄŊȓƭŴǆĉƆŘƧïŴȐùĉǋƄúȳ
ĄĉñęŴ űƳ ƕűŘŚ ƆƳ ŊƶĉùƉŚ
ƴŶŘŴǆÿǉƄŊıǎĆƭǆŲƱǤǶĊ
ȣȑĈ ǎāĖ ĉŶǤę űŗ ȞȑĆ ƴŶŘ
ƶƜű ĄŶƆĜǆŶ ŶǡƴƆ ęƆġƗĉŶ űƴ
ƴŶŘ ĉęƊġ ŊĉǦňę ƆŶŘǆ ƭǆűŚ
ĄŊȓƭ ÿǎĩ ƭĄŚ ĉƄŕƗĉ"
ƃõŴȳ
ƆŘ ƴŶŘ ŊĄĜĔŚ Ư÷ù ĄĉñęŴ
ƶÿôȞĜąŶƆǄŕȞȐćȳÏƄŊÿǉ
ƌŊȎŅŊŗǧǉŴŘŚƉŕćŴȲÿǉƏŕř
ĤôŊǡôŊƆŴŅôƄŊǢĉŋƃǊǡôűǡę
ƶƭĊƖƎĄġùŴŊƉƧöǡȏǆǢƭƶ
űŅĔȳÐǎāĖĉňùȲÏŚĉƃôƎÿùȣ
űŊĜǆƄǆǡŅĔôǆŶȳŅƳǎćƆĉųǎǂ
þƲƱú"ŶĉŶŘǆÍǂƖþƶƨ"ŅƳ
ĄǡǋŶƶÿôȞȓǢĉĜŊŶĉƯćȓÍǏ
ǆƖƧŶ"ĉġĜŊÍǏŕňƃĝǆƖƧŶ"
ƢƱŕƶŊùāśŘŚƄŊęƆĜǆƎĄ÷ôġ
ǙĄĔȳÐǆŊùĄĉñęȳƯ÷õŊĉľȑùȲ
ÏǎþĔƉĉƱġŕŊïùƊǦŶƶŕƢùƪŚ
ĩǤėƄŊǢĉŋƃǊƉƤõƆǂƶġāŊŶ
Ŵǆűǡęÿǎĩŕ÷ćǋŊƶĄġùƄǡňŊ
ǉǤǣąƶġƯùŶƶűŅĔȳƄűǎćƌŊ

űƤāƎƉŘŕúǎāĖĉȓŴāȓĉŊę
ŅùƎƨȳĉġĬĔŊƉƨƢǇĤôŊǡôŊ
ƱŊú ƶűŅĔġ ĩǤė ƆŴġÿŅ ƌŊ ŉŕ
ĜŊƢǆÍƧŶȞôǻŖƉǆęƆǆƨŊƶűŅĚ
ġƎȣŘ ĉƟŲ ŕĔǌƆƊȳ űŗ ƕűŘŖ
ƄĄùƋŕ ǎć ƶŕȞ÷ôǁ āśŘŚ
ƉùƯùŶƎĉùġŶǙĄęƊȳ
ƆƳĄŶƆĜǆÍĞƎŶǉǆƭĩǂƄúȲƆƴ
ĩǤėƎŚǶľĄųƆǄƃõƢĞŲƆŶŕ
ƏǆŲƶġāňƱúȲƌŊĉŶƄġùŋŴǻėǆ
ƆǂƎƖƧŶƶƛƆùȳƎŶǉǆƄŊǦƵ
ŶƆġűśĉ ŚǶľĊĉ ĄĞùƨĉ Ŋƥƴ
ȞƱƴƶǙĄęƥȲƎŶǋĜŊĉġŅȓý
ŕǹƬġƌƄŊƱǆĉôġƕűŘŚƶƢǉĺȲ
ŊĜŶƌ ĉġ ġǎėŉśĉ ȞŕƧśĉŶ
ƶŕňŕƗƉĉƱôƣġôƱǆŕĔǎƇƆǂ
ŅùƊȳƌŊƂÿöȟǎćƄŊıǎĆƆŗ
ĉġƂƱúƶƭŅǁƥęǎǄĩǤėƉŚƎƛ
ƱǆāűƜġƆŶŘǆǡǋġƨĉġƂƱǁôƣ
ĜňŚ ƉǆĄȓƨ ƶġƉȣȳ ǎāĖ ĉňùȲ
ĄŶƆǂƆŗĉġƂƶűŅĔƶƭŅǁƥęǎǄ"
ƃõÿŗŖŴȳ
ƶŕȞ÷ôǁ ęƆǆśŘŚ ƌňŴ ǎāĖ
ĉġćƯǎćȲƆŗĬŶǋƥęǎǄŴǆÿǉ
ĜŊǡƴƆāùŶƂƆǂȳęǦȎżƆǁǎć
Ɖĉ ŶƶƜű āćľ ƎǡŊę ƱŶĬǉ ĜŊ
āùŶƂƶƢľĢŶƶƉėƖĚŶȲűƳÿǎĩ

Ɔǂȳ ƄŊ ĄŶǡǋ ƯŊǁŚ Ʊú ƄŊ
ĬȑöôƧǸƄúȳŶÿǎĩűǡęƉƄ
ǆǡǻĊȳ ǆĄėĄĔõȴ ǆƆĉŕõȴ
ǆĜęÿõǆƭŊǁõƖƄȳ

ƱǻĚǇĄĔǌƆŘƄôƨȳƌŊāǌĩƂ
ƶȣǶę ÿǎĩ űǡę āŊĔŕĜņŶ
ĬȎùŗƢôǏŘŖŶŕĔňāŗĉƟŷĉ
ġô ƶȞùǻ ƉƄ Ɖĉśĉ ĬǌĊŚ
ǙǤŶƂĔŊÿŊƲÿŚƄŊıǎĆŚ
Ɗõ ƭǆűŚ Ŷÿǎĩ űǡę Ŵǆ ĜĖƫǆāǉĩȳ
ĉęǌƆŶ ĉľňùŶ ĉǦǹĉŶ ǻŅŊ
ƌŊ ƧĩǹƤ űŊĜ ĉāǌġ Ɔǂ ƢǋĜŊÿǄùŴǆűŊĜĉāǌĩ
ƶűıùȳ Ĭȑö ƄŊ ĉāǌĩ ŚęƉŊ ȎǤƶŕƭǉôƆǂȳűƳȎǤƆƳǦŴ
űŊĞ ƃǄ ÿǎĩ űǡę ŚȞǻęŶ ƄƯĆĺ ƶęǎƇŶ ƶűľÿõŶ ǻėǆ
Ŷÿǎĩ űǡę ǡǸć ŚƭŊŶȳ ƌŊ Ɔǂ ƶƖġŅõȳ ƄƆĉĚ Ƣǋ ĜŊ
űŊĜĉāǌġÿǎĩƯŊǁŚŶÿǎĩ ĔĮľűŖ ŕȎųƫ ƱǆŕƢǎƁ ÿǄù
ĉƯňôŶ ǆĄȓƆȳ ĜŊ ƄŊ ƧĩǷ ŴǆĉāǌĩŶĉùƧƥǻŶňñĖƱôƨ
Ɖǆ ÿǉĤ ÿǎĩ űǡę ƄǆȞǻęŶȳ ƆǂȳŊƲÿŚÿǉĩŗűǡėŚǆȞǻęŶ
ƌùƇŚűŊĢĉƄüǎĪĉŊƶȞǶęƨ ŶƶűŅĕǁāǎġŶƉƄȳƄŊƄƉňŇŴ
ÿǎĩűǡęƎȓúǆűŊęȳĄŶƆĜǆ ÿǉġŗ űǡėŚ ġô ƶŕȞǻĕŶ ƄŊ
űŊĞ ƄŊ ĉāǌĩ ıùǹȞ Ƅôƨȳ űŊġŴǦǌćƧǄŶÿǉġŗűǡėŚġô
űŊĝŊĉāǌĩƆǂƉƄėƆŶňñǦŶ ƶƄƉŊŴŶ ŕÿǋĩŴ ćôŚ ƄǆƏűŶȳ
ïǡĕƉġĉęƶƛƆùȳŶƶȞǻĚÿǎĩ āǌĤƌŊƧĩǻŴƎȣùȣùƆŶƉú
ƥŶƂĉƟŲƉƄƌŊűŊĜĉāǌġ Ɔǂ ÿǎĩ Ŷĉȣǹę ƱƛƆôŴȳ
ĄŶƆĜǆÍƧŶĩǤėĉġÿŊƄǆŚǙĉęȲ
ĩǤė ĉġÿŊ ǻľĆ ǁŊõŶ ǻėǆ
ƱǆƏű ƎǧǎƄƌ Ɔǂ ƃõ ŕƖėƘęƨ
Ɔǂȳ Ɔŗ ĬŶǋ ŊğƯŉŶ Ŵǆ ǢǎôŖ
ÿôȣűŚƶġƉĉǎćňƯõƆƳĄŶƆĜǆ
ƆǂƃõŴȳ
Ąĉñę ƴŶŘƂ ŊĉľȑùȲ ȣĔĩ
ŕćïėǆ ïǆġƊù Əǆű ƌŊ ǡǶę
ŶƖŕć ƄŊ ƶƄŕƗõ ĉġ ƆƳ Ŵǆ
ƆƳĄŶƆĜǆƴŶŘƶĄġùȣȑĈŘŚ
ŊƄƌùǁǤǻĄųŵĕȳƄűŴǆűǡęƯňǆ
ïǡĔĜŊƢǋƉŕćƎŊïùňñǣŵĕųȳ
Ɔśĉ ǁƯĕƛŕǆ ƃô ƶĹĔŊƎƨĉ
ǉĮƉŕćǎćĩǤėĉġÿŊȲĄġŕ
ĉġŘǆȲĉġǉĮƄŶġŚǇĉƴęȲƉĉ
Ŵǆ ÿǉ ƄƶćĖŷ ĄŶƆĜǆ ňñęǄŚ
ġô ƶÿġŊƨŶ ƶāŅŲõŶ ƶűŅĕȲ
ƉĉƂƭǆűŚĄǉňŚƄŊƶÿġņõ
ƎȓĉŅĚĉ ǆǉȡȣƂų ŵĚĉȳ Ƅű ǦŶ
ƌŊ ġű ĉǦňę ĉƧȑƆ ŊƭŇƂ Ŵǆ
Ɔśĉ ƌŊ ñȑŶűŕǆ ƏġƞĢĉ ƶƯŅǂų
ƢôǉǆƎŊĖĉǢǌùƏǆŲǆġĉƭųġô
ƶűŅĔȲƄŊƢùȣŘŚŊĉƆŘƧĄȑƃ
Ưǎ÷ŚǡƴƆęƆĜǆƎȣŚŶŶƄŊÿǉǤ
ƉƧǎľŶ ȣļǉż ƄǆűŅęƊŶȳ ÿŶŗ
ƄŊñǆƢŕǆĄƢƉĞƶǻĬĄ÷ÿǉ
Ȏ÷ƤĜŊƶűǡĔųȓŊľŗƴŶŘŵėŚųȲ
ŶğǎćÏȓŶŊ÷öƯƎŚāƶƆŶŕǉöƙ
ƄŊ ƆŚęƉŅõ ŋŘ ƍǎƌ ĉñǌŶ
ƄǁǎùǁƌŶƆǂȲŊęïŶƢùƯƆĊƊõĉ
ŅĔęŗ ƎĄȏƙ ƆǇĉ ƌŊƇĉ ǎć
Ʊǎùǁƌ ĄĖȓƙ ŚāƶÐ ƆǄ ŚŊùȳ
ƄŊŚęǢćǎćƄŊñǆƢŚƶƜűűǡę

ĄŶƆĜǆ ƭĄŘŚ ġô ƶŕĹǄǁĕ
ƯǎĄ ġô ƶƢĜƖ ŶŕŚĄȓƆ
ƭĄŚÿǌĩƃõġôƶĜĄǄÿǎĩ
ƄƉƧŶŶȳāǌĤƱǁĶęĄġęāƯŊǁŚ
ƆǂȳŊűŊĜĉāǌĩŕÿǎĩŴÿǉĩŗ
űǡėŚƆŶŕȞǸęŴƆŚĔȣǏƭĄŚ
űȣĞƢƉȣǉĻľÍƧŶÿǌĩƃǄȳ
ŶƭĄŘŚÍĞ ƉƎĄȑ Ɖôƥ ÿǉĩŗ
ƃùŴŶȓƧƪŶȳĜňŚƉÿǉĩŗǋŴ
ƥ÷ġƆŶŘǆȸĜŊƉŊƖĄǆÿǎĥ
ƢǆŕÿǎĥǆŅïùȸƆŗƥŴűǡę
ĜŊƎāǎĩŶƎāǉĩŶƆŶƉúƃǇĉ
ÿǉĩŗűǡėŚƶȣǶĕȳűŊĜāǌĤƆǂ
ÿǉĩŗűǡėŚƶȞǻęȳűƳƶűľÿõ
ĄŶƆĜǆƉƄŶűŊĝÿǎĥŶƯƂŶ
āŊĔŕĜņŶŴŊƶôƭôǉĔǜƯŊǁŚ
ƎŊƱŊõÿǉġŗűǡėŚȞǸĕƉĉ
ƶÿôȟǙǤŲƄŊĄǎĔƗŘĖƛ
ƎĜęāƭǤŗǁŊõȳ

āĥƛŘ Ĥôù Ŋĉňù ŚȣȓĊ ǥǤ
ŶāùŴƙƆŴôĄĜƎƖǆǎŶƎǎŶƶƶŶ
ǆľġŋȳ ƄŊ ĄƢǌƆŘ ǎć ñŶȎŚ
āùŴƙ Ŋĉȣėġ ŊǡƴƆ ȣļǎƌŶ
ŕǦňėŚƌŶ Ǧǌǆ Ŵǆ ŕǉǤǤĆ
ƧǎĬŘŚ ñǆƢŚƌ ŚƖƧŶȳ ġôÍƳ
ƄŊÍƳıŶǄŚÿǎĩƭĄŚƎŚƄŚƧƨ
ƶĉűǁùƊĉ ĄŊȓƭ ġǎėŉŚƊĉ
ǆƗŲ ƌùƇŚ ĜňŚ ƎƄùǂƗĉ
ƉǆŕȎŅƗĉƄŊƎùŕƆǦęƗĉŶƄŊ
ƄƆĉĚƗĉŶ ŊĉȓŴƯ ƶƭŅǁ ƥęǎǄ
ŴǆǡƴƆęƆġƗĉŶĉƟŶŶāùŴƗĉ
ƎŚġǆĉƨƆǂȳŅƳǎćƄŊîǆƢŚ
ıŲƯ ĉƟŲ ƶŕĔǎƄƊĉ űǡę ǻėǆ
ƎŚǡŊĕȳŴǆƭęƉĉÿƴȲŴǆĈǎǄ
ȡĩŴŚƉĉƂÍƧŶƌùƇŚƎȓùƧƗĉ
ƶƛƆõűǡėŚŊĉġƭęŶÿƥĕƱǁǹƯġ
ƧğŵƎŚƢġǊƎŚƎƆõȲǡôǡôǎĚ
ŶāùŴƗĉĤùùŊĉňùƄŊƱǁǎö
ňñęǄŚƶƄŕƗĉƆŶŕöƗĉÍƧŶǦƵ
Ɖú ƎŚƆĔąŶ āĥƛŘ ƄƆĉĚƗĉ
ȓŶƎŚŊõŶȳƆŚŊùƭňǆĉƛĖîņŴ
ƄŊÍŗ ĩƫ ǦƵ ƌŊśĉ ĉÿƲŕǆ Ąĉñęȳ
ƶęƆǇ ƶűŅęƊŶ ƄňƗĉ Ǝǎǡĉ ƆƳ ƴŶŘ Ŷġǎėǆ ĉġ űǡęƎƨĉ
ƱǆǉùǇŶ ňñęǄŚ ƆŶŕùǂȲ ƶŅƶý ŊǹƯĆ ŕÿǪĢĉ űŗ Ąĉñę ƶŅú
ĄŶƆĜǄŚŶāùŶƇĉƉĉƶƭŅǁƥęǎǄ ĉƛĖ ƄŊ ŕǦňę ŶĉƧƭù ǎć
ñǆƢŚŊĉƶŶǤƯƌŊƭǆųƆŗƌùƄƤ ƆŶŕ÷ǆ ŶƄāƥŕǆÍƧŶ ƄŕňŇƯąŴȳ
Ƅ÷ǂƶƜűƢ÷ǋƢǆÍƧŶƌŊğùğƤ ƄűǎćŅƳƄǤǹĆŶƗúĉŕĄïĚ
Ƅ÷ǃƶƜűĄľęŊƢǆȞ÷ǸŊĉƛƥù ŊÿȞħŶŕĄïĚǆǉĔǜǎćŊȣ÷ǆ
ǎøŚƌ ƎŚǡŊę ĉƙƄù Ǧǌǆ Ŵǆ űƴ ĉƛĖ ƉġŕŊñõ÷Ŷ ƉŕǦŊęƥŶ
ǢǎôŘŚƌƌŊĉƟŶűȑƶǡŊĔƌƆǂ ƆŴŕ÷ŅƗŶĄ÷ƆñƶŇƅęŚėęýġ
ƶĄġúĉȳ ǆƗŶ ƆĉŅę āùŴƙ ÿǎĩƭĄŚƎƜűõƆĉű
ǦǉȣŚǤǡƄúƙƆŴŅôƌȲƶñŅƌľŲƯ
ƄŅňĄÿĖ
ıǎĆĉǦňęƌŊęïŶƌĉƧ÷ƯƄǡǌĞ
ĉƟŲȲ ŊęïŶƌ ĉƧ÷Ư ƎŊïù Ɖú
ȓƬęƌƄŊƶŅĔƖǉĔǜĉŊȑāćôŚ
ƆǂȳŊŚĉñęŚŶĊǄŶƄŊƶŅĔƖǉĔǜ
ƶŅȓüĜŊǎ÷ǂƄćĖȏƎĔƎŊƭǤŗ
ǁŊõŶȳűśĉĄƴŷǆǎćűƴĉġ÷ƄŊ
ǦĉŚŊĉƆŘƧŶƆĜűŘƤġĉƬŘŚŴ
ƄŊ ƶƖǉŴ ǁŊõŶ ƄŊ ƶĄĔȓŴǇ
ǦƵƎűęŅõƃŴȲāǛǦŶŊȑƯňñŶȎŚ
ƭľĉŴǻėǆŶāĜŊŊĉňùƎĉƯǏĉ
ǆȣŚŶ ŵĔȲ ŊƲā ǦƵ ƄǆŕƭƢŚƊŶ
ŅŶȑĕƂƓǎƄȲƌŊÍŗŴŘśĉñǆƢŚ
űȐúĉų ƆǇĉȳ ƄŊ ĄƢǌƆŘ ǦŶ
ĄŊƴāśĉŅŊÿǉƱęǶŊǶŊŊĉňù
ƄŊƎȣöƎùŕĜôġŕǦƵġôƶŕĔȟ
Ąƌǆǎŗ Ǝľǆę Ưǎù ĔƘŅȳ āǛ
ŊŚĉñęŗ ŊǉĔǜ ćġŕęġ ŕĄĖĹ
ŊǉĔǜ ǏƎŚĔǆŚ ŶĉȓŴƯ ƄŊ Ŵǆ
ĉľȑùĄǉŊƄôƗȳƄŊǉĔǜĉġ
ŅȑāƊǎćƶȞŚƥĄȑĉǎŗĔƘŅ
Ŋƭù ÿǌęŶ Ƅŋ Ǝùŕ ĄŶƆĜǄŚŶ
ƄôƗȳ

ሓዳስ
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ጽሕዲ ልደት
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ጥቕስታት ልደት
“ሳንታ ክላውስ ቅኑዕ ሓሳብ እዩ ዘለዎ። ንሰባት
ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ብጽሓዮም” ቪክቶር
ቦርግ፡
“ንፈተውትኻ ኣቕርበኦም፡ ንጸላእትኻ ኸኣ
ብዝያዳ ኣቕርቦም፡ ከምኡ’ውን ቅብሊት ናይ ቀንዲ
ዕድግኻ” ግሪጀር ዊንጋር፡
“እቲ ብዛዕባ ልደት ዘሐጕሰኒ፡ ንሰባት፡ ብህሉው
እዋን ዝሓለፈ ክርስዑ ክትገብሮም ስለ እትኽእል
እዩ” ዶን ማርኲስ፡
“በዓል ልደት ማለት፡ ንኣሽቱ ንሳንታ ክላውስ
እንታይ ከም ዝደልዩ ዝነግሩሉን ዓበይቲ ሕሳብ
ዝኸፍልሉን እዩ። እቲ ክሳራ ድማ፡ ዓበይቲ
ንመንግስቲ እንታይ ከም ዝደልዩ ዝነግሩሉ፡ ደቆም
ከኣ ዝኸፍልሉ እዩ” ሪቻርድ ላም፡
“ኣብ ግዜ በዓል ልደት፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዕዳጋ
ንግሆ ክጸንሐን ዘይደልያኦ ነገር እንተ ሃልዩ፡ ሰብኣየን
ጥራይ እዩ” ጆዋን ሪቨርስ
“ብዓል ልደት ማለት፡ ብናይ ዝመጽእ ገንዘብ፡ ናይ
ህሉው ዓመት ህያባት ምግዛእ እዩ” ዘይተፈልጠ፡
“ኣብ መንፈስ ብዓል ልደት ኣብ ልቡ ዘይብሉ
ሰብ፡ ኣብ ጽሕዲ ገረብ ክረኽቦ ኣይክእልን” ሮይ
ኤል ስሚዝ፡
“ንበዓል ልደት ብኣእምሮይ ተዳልየ እየ።
ብፋይናንስ ግን ኣይተዳለኹን” ዘይተፈልጠ፡
“ልደት ወቕቲ ኣይኰነን። ስምዒት እዩ” አድና
ፈርበር፡r
“እቲ ኣብ ኣብ እዋን ልደት ዕዉር ዝበሃል፡ ኣብ
ልቡ በዓል ልደት ዘይብሉ እዩ” ሄለን ከለር፡
“ስለምንታይ ብዙሓት ሰባት ንእየሱስ ከም ዘፍቅሩ
ትፈልጡዶ? - ብዘይብኡ ብዓል ልደት ስለ ዘየለ
እዩ” ሜላኒ ዋይት፡
“በዓል ልደት፡ ብልቢ ይኹን ብኣካል ኣብ ገዛኻ
እትዀነሉ ግዜ እዩ” ጋሪ ሞር፡

ስነ-ሓሳብ
መሪሕነት
ሰብ ጎሊሑ ንኽረአ፡ ብኡ ኣቢሉ ድማ መራሒ ናይ
ምዃን ብቕዓት ንኸጥሪ መቸም ሓያል ጻዕርን ነዊሕ
መንገድን ከም ዘድልዮ ዘተሓታትት ኣይኰነ። ኣብ
እዩ ድማ መራሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘይክእልን
እናተንጸባረቐ ዝከይድ። ዓለምና ሓያሎ መራሕቲ
ኣፍርያ እያ። ገሊኣቶም ዘይዕዉታት፡ ገሊኣቶም
ዕዉታት፡ ገሊኣቶም ድማ በሰላኡ ዘይሃስስ ዕንወት
ዘውረዱ መራሕቲ። ብዙሕ እዋን፡ መራሒ ዝበሃል፡
ንገዛእ ነብሱ እውን ብግቡእ ክመርሓ ዝኽእል ከም
ዝዀነ እዩ ዝግለጽ።
ክኢላ (ሓሳባይ) ብቕዓት ምምራሕ ጆን ማክስወል
“ንኻልኦት ክትመርሕ እንተ ዄንካ፡ ቅድም ንነብስኻ
ምራሕ” ብምባል እዩ፡ ንነብስኻ ምቍጽጻር ናይ ኩሉ
ዓወታት መሰረት ምዃኑ ዝገልጽ። ገለ ካብ’ቶም ከም
ቀንዲ ዓንድታት መሪሕነት እንክጠቅስ ድማ፦
•
ቅድሚ መራሒ ናይ ምዃን ጥሙሕ
ከተማልእ ምህቃንካ፡ ንገዛእ-ነብስኻ ብግቡእ ክትመርሓሉ
እትኽእል ጥበባት ተመሃር።
•
እቲ ነጥቢ፡ ንስኻ ኣብ ናይ መወዳእታ
መስመር ቅድሚ ሰብ ምብጻሕካ ዘይኰነ፡ ነቶም ምሳኻ
ዘለዉ ሒዝካዮም ክትከይድ ምኽኣል እዩ።
•
ንገዛእ ነብስኻ-ብግቡእ ምምራሕ ማለት፡
ንኻልኦት ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ተሓታትነትን
ሓላፍነትን ምጻር ማለት እዩ።
ኰይኑ ግን፡ ንኻልኦት ሰባት ብጥበብን እወታን
እናመርሑ፡ ንሂወት ገዛእ-ርእሶም ብቕዱው መንገዲ
ክመርሑዋ ኣይክእሉን። ብዛዕባ መሪሕነት ኣብ
ዝተገብሩ መጽናዕትታት፡ ውልቃዊ ሂወቶም ኣብ
ምምራሕ ንፉዓት ዘይኰኑ፡ ግን ከኣ ዕዉታት ዝዀኑ
መራሕቲ ተራእዮም እዮም።
ስነ-ሓሳባት መሪሕነት፡ ምናልባት ነዚ ክስተት ካልእ
ትርጉም ይህቡዎ ይዀኑ። ግና፡ ሰባት ንኽትኣሊ
ብቐዳምነት ነብስኻ ክትኣሊ ዝግባእ እንተ ዀይኑ፡
እዞም ንነብሶም በቲ ብቝዕ ዝበሉዎ መንገዲ
ክመርሑዋ ዘይከኣሉ ከመይ ኣቢሎም እዮም፡ ብጽቡቕ
መሪሕነቶም ዝስመዩ ዘለዉ? እዚ ኣብ ግምት እንክኣቱ፡
ሰባት ንኽጥመርሕ ንገዛእ ነብስኻ ክትርስዕ ኣለካ ዝብል
ናይ ገዛእ ርእሶም ስነ ሓሳብዶ ይኽተሉ ይዀኑ?

ማህደር ብርዐይ
ድሕሪ ጸሓይ ምዕራባ እተን ረጋቢት ተበታቲነን፡ ሓንቲ ግን ተሪፋ! ኣብ’ታ ብዙሓት ሰባት ዝነበሩላ ዓባይ
ኦም፡ ብዙሓት ረጋቢት ነይረን። ኣብ’ታ ዓባይ ኦም ኮይነን ከኣ፡ ሓደ ዓይነት ቅኒት ዘለዎ መዝሙር ይዝምራ
ነይረን። እንተ ኾነ፡ እቲ ሓደ ዓይነት ቅኒት ዘለዎ መዝሙር፡ ነቶም ሓደ ዓይነት ባህሪ ምፍጣር ዘለዎም
ሰባት፡ በበይኑ ስምዒት ክፈጥረሎም ክኢሉ። ገለ ብተመስጦ ክሰምዕ ክደሊ ከሎ፡ ገለ ግን፡ በቲ ጣዕሚ ቅኒት
ተረብሹ ዓቕሊ ከጽብብ ጀሚሩ። እተን ረጋቢት ግን፡ ጣዕሚ ዜምአን ኣይተቛረጸን። ገለ ካብ’ቶም ነቲ ጣዕሚ
ከስተማቕሩ ዓቕሚ ዝሓጸሮም፡ ነተን ረጋቢት፡ እምኒ እናደርበዩ በብሓደ ከንፍሩወን ጀመሩ። እተን ረጋቢት
ተበታቲነን፡ ሓንቲ ግን ተሪፋ! “ዝኾነ ነገር ዝኾነ ክገብረኩም ይኽእል’ዩ፣ ዳርባ ኣእማንኩም ክንነፍር እምበር
ክንመውት
ኣይኮነን
ገዲዱና። ንሕና ብፍቕሪ
ክንምሰል ምስ ጀመርና፡
ኵሉ ዓይነት ሃብቲ ከም
ዝወነንና፡ ኣብ ሕልናና
ብዘሎ ሩፋታ ኣቢሉ
ተገሊጹልና’ዩ። ክተደንግጹ
ግን፡ ኣብ ኢድኩም እምኒ፡
ኣብ
ኣተሓሳስባኹም
ጥልመት
ሒዝኩም
ትጐዓዙ፡” ኢላ ንሳ’ውን
ካብ’ታ ዝነበረታ ኦም
በሪራ ከደት።

ደበሳይ መብራህቱ

ሎሚ’ኳ ክንደየናይ እምበር፡ ቀደም ግን ጽሕዲ
ልደት ኣመና ተናፋቒ እዩ ነይሩ። ልደት እንክቐርብ
ዛዕባን እለሻን ገረብ ጽሕዲ እዩ ዝቕድም። ብሓቂ፡ እቲ
ቖልዑ ከለና፡ ልዕሊ’ቲ ዝቕረብ እኽለማይ፡ እቲ ንበዓል
ልደት ዘወቅብ ጽሕዲ ልደት እዩ ሃረር ዘብለና ነይሩ
እንተ በልኩ፡ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን።
ከም’ዚ ሎሚ ‘ጽሕዲ ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ!’
ከይተባህለ ከሎ፡ ዳርጋ ነብሲ-ወከፍ ስድራ፡ በቲ
ተፈጥሮኣዊ ገረብ ጽሕዲ እያ ብዓል ልደት ተሕልፍ
ዝነበረት። ካብ በረኻ ድዩ ካብ ዕዳጋ፡ ዓቢ ድዩ ንእሽቶ፡
ጨንፈር ናይ ገረብ ጽሕዲ ክርከብ ኣለዎ። ግዜ
ምስ ተፈጥሮኣዊ ኣግራብ ከይተጣለመ ከሎ ማለት
እዩ። ብሕልፊ ዝግፍ ዝበለ፡ ማለት ዕሙር ጨናፍርን
ኣቝጽልትን ዘለዎ ገረብ እንተ ተረኺቡ፡ ፍርቂ ካብ
ምድላዋት ከም ዝተወድአ እዩ ዝሕሰብ ነይሩ።
ቖልዑ ዀይንና፡ ምስ’ቶም ደቂ ገዛውቲ ‘ናትና
ጽሕዲ ትጽብቕ - ናትና’ባ!’ ንበሃሃል ከም ዝነበርና
ኣይርስዖን እየ። ከም’ዚ ሎሚ ንጽሕዲ ልደት ‘ፕላስቲክ
ልደት’ ከይተከኦ ከሎ፡ እቲ ገረብ ጥራይ ዘይኰነ፡ ሽታኡ
እውን ምስ’ቲ በዓል ጥቡቕ ምትእስሳር ነይሩዎ። ስለ
ዝዀነ ኸኣ፡ እዚ መበቆላዊ ገረብ ካብ በረኻ ናብ ቤትና
ክኣቱ ከሎ ዝስመዓና ዝነበረ ባህታ መለክዒ ኣይነበሮን።
ጽሕዲ-ልደት እንተ ዘይሃልዩ’ኮ፡ ልደት ዘሕለፍና ኰይኑ
ዝስመዓና ዘይነበረ!
ኣብ ኣከባቢ ብዘሕደርናዮ ዘይቅዱው በሰላ፡
ሎሚ ኩሉ ነገር እናተቐየረ ይኸይድ ኣሎ። ቀደም፡
ጽሕዲ ልደት ንምእላሽ በረኻ ይውፈር ነይሩ።
በረኻ ምውፋር ንገዛእ-ርእሱ፡ ነቲ ብዓል ዘፍቱን
ዘብህግን ፈንጠዝያ (Adventure) እዩ ነይሩ። ሎሚ
ግን፡ ዋላ’ውን ሸበጥን ክዳን ለይትን ተኸዲንካ፡ ናብ
እንዳ ድኳን ምኻድ ጥራይ እዩ ዘድሊ። ሰብ-ሰርሖ፡
ቀጠልያ ሕብሪ ዝተቐብአ፡ ብሕብርታት ዝተለቕለቐ፡
ብገመድን ኣምፑል መብራህትታትን ዝተጠናነገ፡
ኮታ ሓንጀመንጂ ዝበዝሖ ፕላስቲክ ተሰኪምካ ናብ
ገዛኻ ትምለስ። ምስ ተፈጥሮኣዊ ላዛ ዘራኽብ ዘይብሉ
ባምቡላ።
ብሓቂ ክርእዮ ከለኹ፡ እቲ ብዙሕ ሰብ ከም ጽቡቕ
ዝወስዶ ሰብ-ሰርሖ ገረብ ፕላስቲክ፡ ባምቡላ ኰይኑ
እዩ ዝስመዓኒ። ክልተኡ ሓደ ስለ ዝዀነ። ጽሕዲ
ፕላስቲክ፡ ከም ባምቡላ ትንፋስ የብሉ፡ ግዜ ጸብጺቡ
ኣይነቅጽ፡ ተፈጥሮኣዊ ሽታ የብሉ፡ ግኡዝ እዩ። ወረ
ኣብ ገለ ገዛውቲስ ሓንሳብ ምስ ተተኽለ፡ ከም ንብረት
ገዛ እዩ ዝኸውን። ‘ፕላስቲክ ልደትን ፎርማ ገዛን’።
ወትሩ ምስኡ ንዘሎ ነገር ዝናፍቕ ሰብ የለን። ፕላስቲክ
ልደት ንብረት ገዛ ምስ ኰነ፡ ኣብ ጽሕዲ ልደት ዝነበረ
ሃረርታ ጠፊኡ።

ኢልና ኢልና ናብ ዕንወት ኣከባቢ ኢና እንመጽእ።
ንኹሉ ሂወት ወዲ ሰብ እዩ ጸልዩዎ ዘሎ። ‘ፕላስቲክ’
ዝብሉዎ ዘመን ኣምጸኦ መንሽሮ፡ ግዳም ጥራይ
ከይኣኽሎ፡ ኣብ ቤት ነብሲ-ወከፍ ሰብ ሰፊሩ፡ ንኹሉ
መበቆላዊ/ተፈጥሮኣዊ ነገራት ምድምሳስ ቀጺሉ።
መበቆላዊ ገረብ ጽሕዲ፡ ምስ ከም ብዓል ኣውሊዕ፡
በርበረ ጸሊም፡ ዳዕሮ፡ ሳግላን ዝኣመሰሉን ኣግራብ
ኰይኑ፡ ‘ደሓን ኩኑ’ ክብል ቀሪቡ። ፕላስቲክ ግን
‘ደሓን ኣይተመለሱ’ ዝብል ክመስል፡ ኣብ ኣሰሮም
ንኹሉ ቦታታቶም ክሽፍኖ ግዜ ኣይወሰደን።
ተፈጥሮኣዊ ጽሕዲ ልደት፡ ከም ተራ ትሕዝቶ በዓል
ልደት ኣይኰነን ነይሩ። ገረብ - ምስ ትንፋሱን ወዙን
እዩ። ግዜ ጸብጺቡ ዝነቅጽ፡ ናይ ተፈጥሮ ሽታ ዘለዎ፡
ኣብ ዝዀነ ይኹን ቦታ ተነቢሩ ብከላ ዘይፈጥር፡ ኣብ
መሬት እንተ ወደቐ መሽሚሹ ናብ ድዅዒ ዝቕየርን
ትሕዝቶ ሓመድ ዘሀብትምን. . . ኮታ ተፈጥሮ ዝፈጠሮ
ሰናይ ተሰኪሙ ናብ ገዛና ይኣቱ ነይሩ። ንበዓል ልደት፡
ገረብ እናሸተተካ እንተ ኣሕለፍካዮ እዩ እምበር፡ ቤትካ
ፕላስቲክ እናሸተተ ከተብዕሎስ ኣይወግዑን።
ነታ ተፈጥሮኣዊት ዝዀነት ግርማ ልደት፡ ኩሉ
ሰብ ከከም ዓቕሙ ከም ከረሜላን ብሽኮትን ዝኣመሰለ
ምቍር ነገራት ብምንጥልጣል የማዕርጋ ከም ዝነበረ
መቸም ናይ ቀረባ እዋን ዝኽሪ ኣለና። ካብ ድኳን
ተገዚኡ ከም ዝመጽእ እናፈለጥና ግን፡ ፍረ ናይ’ታ
ጽሕዲ ኰይኑ ይስመዓና። ልዕሊ’ቲ ኣብ ድኳን ዘሎ
ከረሜላታትን ብሽኮትን ከኣ ንብህጎ።
ኣብ ግዜ በዓል ልደት መቸም፡ ኣዒንትና ኣብ’ተን
ምቍር ነገራት ምስ ተተኽላ እየን። ኣቤት ሽዑ ምስ
ወለዲ ዝነበረ ርብርብ። ንሳቶም “ሕደጉ” ክብሉ፡ ንሕና
ድማ ዕድል ኣብ ዝረኸብናሉ ክንቅንጥብ፡ ከረሜላ
ይኹን ብሽኮቲ ኣብ ሰሰዓቱን መዓልቱን እናስሓወ
ክኸይድ፡ እዚ ጸዋታ’ዚ ንባዕሉ፡ ተፈታዊ ኣካል ናይ
በዓል እዩ ነይሩ። ካብ ጽሕዲ ልደት ገለ ምቁር ነገር
እንተ ዘይረኺብካ፡ ዳርጋ በዓል ዘየሕለፍካ እዩ ነይሩ’ቲ
ወግዒ። ሎሚ’ኮ፡ ዋላ እቲ ንመናጠለሉ ዝነበርና ከረሜላ
ዳርጋ ብፕላስቲክ ይትካእ እዩ ዘሎ። ዝረአ እምበር
ዝቕንጠብ ዘይብሉ ትርኢት ጽሕዲ ልደት!
ደሓን ይእቶ ግን፡ መደዓዓሲ ዝዀነና ኣይተሳእነን።
ኣብ ግዜ ኣውደኣመታት ኣብ ምድሪ ፈይ እነብሎ
ሳዕሪ፡ ንተፈጥሮ የዘኻኽረና ኣሎ። እቲ ሽግር ግን፡ በዚ
ዘለናዮ ናህሪ ምስ ኣከባቢ ጽልኢ እንተ ቐጺልና፡ ሰብሰርሖ ሳዕሪ ተነጺፍና እንውዕለሉ ግዜ ኣብ ቅድመና
እዩ ተገቲሩ ዘሎ።
በሉስከ፡ እንተ’ቶም ብጽሕዲ ልደት በዓልና እነኽብር፡
እንተ’ቶም ብፕላስቲክ ልደት ዝሓልፉዎ፡ ሰናይ ቅንያት
ልደት ይግበረልና።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.111
+ ባርሴሎና ንእስጳኛዊ ደኒስ ስዋረዝ
ናይ ምሻጥ መደባ ከምዝኾለፈቶ
ተሓቢሩ። እዚ ወዲ 25 ዓመት ምስግጋር ተጻወትቲ ግዜ ድማ ናብ
ኣከፋፋሊ ኣብ ራዳር ኣርሰናል ለንደን ከምርሕ ከምዝኽእልን ክንገር
ምእታዉን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ናይ ጸኒሑ እዩ። ምንጪ - ሚረር
+ ባየር ሙኒክ፡ ንተጻዋታይ ክለብ
መደብ ጸወታ
ሎሚ ምሸት
ቸልሲ ካሉም ሃድሰን ኦዶይ እንተ
ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ኢኤፍኤል ካፕ
ደኣ ኣብ ሕቑፋ ኣእትያቶ፡ ቁጽሪ
ቶተንሃም - ቸልሲ 11፡00
ኮፓ ደል ረይ
10 ማልያ ክወዲ ከምእትፈቕደሉ

ቅንጥብጣብ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ስፖርቲን ኪኾን - ቫለንስያ 11፡30

ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣርየን
ሩበን ነታ ማልያ ዝወድያ ዘሎ
ተጻዋታይ እዩ። ዛጊት ብዛዕባ’ዚ
ጉዳይ ኣርየን ሩበን ዝኾነ ምላሽ እኳ
እንተዘይሃበ፡ ባየር ሙኒክ ግና ነዚ ወዲ
18 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ 30
ሚልዮን ፓውንድ ሰሊዓትሉ ምህላዋ
ትሕብር። ምንጪ - ኤክስፕረስ
+ ማን ዩናይትድ፡ ንብቕዓት ሓላዊ
ልዳት ሮማ ኮስታስ ማኖላር ዝመምዩ
ኣባላታ ናብ ኢጣልያ ምስዳዳ
ኣፍሊጣ። እዚ ወዲ 27 ዓመት
ግሪኻዊ ሓላዊ ልዳት፡ ኣብዚ ሕጂ
እዋን ኣብ ጽቡቕ ቆመና ምህላዉን
ዝኾነት ክለብ ድማ እንተ ደኣ 32
ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ኣብ ሕቑፋ
ከተእትዎ ከምእትኽእል ይንገር።
ምንጪ - ስታር
+ ብዘይካ’ዚ፡ ማን ዩናይትድ፡ ኣብ
የማናይ ሸነኽ መስመር ምክልኻል
ንዝስለፍ ኤደር ሚሊታኖ ንምዕዳግ
ምስ ሪያል ማድሪድ ኣብ ቅልስ
ምእታዋ ይሕበር። እዚ ተጻዋታይ’ዚ፡
42.5 ሚልዮን ፓውንድ ተተሚኑ
ይርከብ። ምንጪ - ኢንዲፐንደተ
+ ኣሰልጣኒ ማን ሲቲ ፐፕ ጓርድዮላ፡
ወዲ
18 ዓመት እንግሊዛዊ ፊል ፎደን
ግጥማት ኵዕሶ እግሪን መርበብን ብቐዳም
ተዛዚሙ። ኵዕሶ እግሪ ዕድመ 12-13 ደቂ ብመልክዕ ልቓሕ ናብ ዝኾነት ክለብ
ኣንስትዮ 1ይቲ ዓዲ ጓዕዳድ፡ 2ይቲ ከበሳጭዋ ከምዘይሰጋገር ኣፍሊጡ። ምንጪ 3ይቲ ዓዲ ጸናፍ፥ ብደቂ ተባዕቲዮ ድማ 1ይቲ ስታር
+ ኣስቶን ቪላ፡ ንወዲ 22 ዓመት
ዓዲ ጓዕዳድ፡ 2ይቲ ከበሳጭዋ፡ 3ይቲ ሰላዕ
ፈረንሳዊ
ኣጥቃዒ ክለብ ብረንት
ዳዕሮ ኮይነን። ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ
ደቂ ኣንስቲዮ 1ይቲ ሕምብርቲ፡ 2ይቲ ዓዲ ፎርድ ኒያል ማውፓይ ኣብ ራዳራ
ጓዕዳድ ከምኡ ድማ 3ይቲ ሰላዕ ዳዕሮ፥ ብደቂ ምእታዋ ተሓቢሩ።
+ ጁቬንቱስ፡ ንኣሮን ራምሲ ኣብዚ
ተባዕቲዮ 1ይቲ ዓዲ ጓዕዳድ፡ 2ይቲ ሕምብርቲ
ከምኡ ድማ ሰላዕ ዳዕሮ ሳልሰይቲ ኮይነን። ወርሒ’ዚ ከምእትደልዮ ኣፍሊጣ።
ምንጪ - ጎል
** ** **

ቀዳማይ ዙርያ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ተፈጺሙ
ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል፡ ብሰንበት ናይ ቀዳማይ ዙርያ
ንጥፈታቱ ፈጺሙ።
ኣብ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ኵዕሶ እግሪ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተረኽበ ውጽኢት፡
ኢብራሂም ሱልጣንን ተኽለዓገባን 1ብ1
ክፈላለያ እንከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ
ግና ኢብራሂም ሱልጣን እያ 11ብ1
ስዒራ። ልምዓት ንማርኮኒ 3ብ0፡ ደምበ
ሰምበል ንማይነፍሒ 2ብ1፡ ባርካ ንሰምበል
2ብ0 ክረትዕዐአን እንከለዋ፡ ሰሓርቲ ምስ
ሓላይ 1ብ1፡ ሓርነት ምስ ርእሲ ዓዲ ድማ
3ብ3 ተፈላልያ።
ኣብ ኵዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ፡
ደምበ ሰምበል ንልምዓት፡ ማይ ነፍሒ
ንማርኮኒ፡ ባርካ ንሰምበል፡ ሓርነት ንርእሲ
ዓዲ፡ ኢብራሂም ሱልጣን ንተከለ ዓገባ
ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0 ስዒረነአን።
ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀይሕ ባሕሪ
ንጻዕዳ ክርስትያን፡ ማይ ነፍሒ ንሰሓርቲ፡ ባርካ
ንሰምበል፡ ሓርነት ንርእሲ ዓዲ፡ ኢብራሂም
ሱልጣን ንተከለዓገባ፡ ብተመሳሳሊ ውጽኢት
2ብ0 ኣሰኒፈነአን።
ኣዱሊስ ንሚናበ
ዘርኣይ ከምኡ ድማ ደቕሰብ ንዲያእ 2ብ1
ውጽኢት ስዒረንአን።
ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰክዔት ደቂ
ኣንስቲዮ፡ ኢሳቕ ተወልደመድህን ንሓላይ
28ብ11፡ ብደቂ ተባዕቲዮ ድማ ቀይሕ
ባሕሪ ንሓርነት 44ብ33 ከምኡ’ውን ጻዕዳ
ክርስቲያን ንኢብራሂም ሱልጣን 15ብ9
ረቲዐነአን።
በዚ መሰረት ኣብ ኵዕሶ እግሪ ደቂ
ኣንስቲዮ ናብ ርብዒ ፍጻመ ዝሓለፋ
ኣብያተ ትምህርቲ፡ ሰምበል፡ ቀይሕ
ባሕሪ፡ ሓላይ፡ ልምዓት፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ፡
ሰማእታት፡ ባርካ፡ ሓርነት፥ ብደቂ ተባዕቲዮ
ድማ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣዱሊስ፡ ደምበ ሰምበል፡
ልምዓት፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ ሰማእታት፡

ሎሚ ምሸት

ቶተንሃም፡ ሎሚ ምሸት ኣብ ሜድኣ
ወምብለይ ንቸልሲ ከተአንግዳ እያ።
ኣብዚ ናይ ካራባኦ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ፡
ብማውሪስዮ ፖቸቲኖ እትእለ ዘላ
ቶተንሃም፡ ኣብ ሜዳኣ እተካይዶ ግጥም
ብምዃኑ ዝሓሸ ናይ ጸወታ ብልጫ
ክህልዋ ትጽቢት ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ኣብ
ዝሓለፈ ክልተ ርክብ እውን ቶተንሃም
ክልተ ግዜ ብምዕዋታ ተጻወትታ ዝሓሸ
ሞራል ሰኒቖም ናብ ሜዳ ክኣትዉ
ግምት ኣሎ።
ያን ቨርቶገንን ሙሳ ደምበለን
ንኣዋርሕ ካብ ሜዳ ዝረሓቑ ተጻወትቲ
ቶተንሃም እዮም። ሎሚ ምሸት ከኣ፡
እዞም ተጻወትቲ ኣብ ሜዳ ገለ እጃም
ክህልዎም ከምዝኽእል ብኣጋኡ መራኸቢ
ብዙሃን ዓዲ እንግሊዝ ይገልጻ ኣለዋ።
ብሓፈሻ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ርክብ
ክለባት ቶተንሃምን ቸልሲን 17 ሸቶታት
ብምምዝጋቡ፡ እዚ ናይ ሎሚ ጸወታ
ኣዛናዪ ኮይኑ ክቐርብ ግምት ብዙሓት
ተንተንቲ እዩ።

ባርካን ሰምበልን እየን።
ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ
ኣንስትዮ፡ ሓርነት፡ ባርካ፡ ኣዱሊስ፡ ዲያእ፡
ማይ-ነፍሒ፡ ደምበ ሰምበል፡ ሰማእታት፡
ኣስመራ ሓፈሻዊ፥ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ
ቶኮር፡ ኢሳቕ ተወልደመድህን፡ ኢብራሂም
ሱልጣን፡ ባርካ፡ ኣዱሊስ፡ ደቕሰብ፡ ደምበ
ሰምበልን ማይ-ነፍሒን እየን።
ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ

ኣንስትዮ፡ ማርኮኒ፡ ደምበ ሰምበል፡ ደብረጽዮን
ቅድስቲ ማርያም፡ ባርካ፡ ቀይሕ ባሕሪ፡
ሰማእታት፡ ኢሳቕ ተወልደመድህን፡ ሓላይ፡
ክኾና እንከለዋ፡ ብናይ ደቂ-ተባዕትዮ ድማ
ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም፡ ሰማእታት፡
ማርኮኒ፡ ልምዓት፡ ቀይሕ ባሕሪ፡ ባርካ፡
ሓርነትን ኢሳቕ ተወልደመድህንን እየን።
ብተወሳኺ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ
ኣብ መንጎ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ

ባርሴሎና
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ላ’ሊጋ እስጳኛ፡ ባርሴሎና ካብ
መሲን ስዋረዝን ብዝረኸበተን ሸቶታት
ንገታፈ 2ብ1 ብምስዓር ናይ ውድድር
ላ’ሊጋ መሪሕነታ ኣደልዲላ።
ኣብቲ ኮኾብ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ
ባርሴሎና ሊዮነል መሲ ኣብ መበል 20
ደቒቕ መበል 399 ናይ ላ’ሊጋ ሸቶኡ
ዘመዝገበሉ ዕለት፡ ባርሳ፡ ካልኣይቲ ንዘላ
ኣትለቲኮ ማድሪድ ናይ ሓሙሽተ ነጥቢ
ጋግ ከተንጽፈላ ክኢላ። መሲ፡ ኣብዚ
ዓመተ ስፖርት ዘቑጸረን ብዝሒ ሸቶታት
ናብ 16 ከበርኽ እንከሎ፡ ኣብ መበል 39
ደቒቕ ንልዳት ገታፈ ዝደፈረ ስዋረዝ
ድማ መበል 12 ናይ ላ’ሊጋ ሸቶኡ
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ዘመዝገበላ
ፍጻመ ኮይና ተጻሒፋትሉ።
ካብ 18 ጸወታታት 25 ነጥቢ ጥራይ
ዘዋህለለት ገታፈ፡ ኣብ መበል 43 ደቒቕ
እያ ነታ ካብ ስዕረት ዘየናገፈታ ሸቶ
ብመገዲ ማታ ኣመዝጊባ።
ባርሴሎና ካብ 18 ጸወታታት 40 ነጥቢ
ብምምዝጋብ መሪሕነታ ከተደልድል
እንከላ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ ብ35፡ ሰቪያ
ብ33 ከምኡ ድማ ኣላቨስ ብ31 ነጥቢ

ገስጊሳ

ክሳብ ራብዓይ ክቕመጣ ክኢለን ኣለዋ።
ሪያል ማድሪድ ብ30 ነጥቢ ከምኡ ድማ
ሪያል ቤትስ ብ26 ነጥቢ ክሳብ ሻዱሻይ
ዝተሰርዓ ጋንታታት እየን።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣሰልጣኒ ናይታ
ብቕድሚ ትማሊ ብሪያል ሶሴዳድ 2ብ0
ዝተሳዕረት ሪያል ማድሪድ ዝኾነ ሳንትያጎ
ሶላሪ ብሓፈሻ ብዘመዝግቦ ዘሎ ትሑት
ውጽኢት ኣብ ወጣሪ እዋን ከምዘሎ
ተሓቢሩ።
ተጻወትቲ ሪያል ሶሴዳድ - ዳ ሲልቫ
ብፍጹም ቅላዕን ፓርዶ ድማ ብጸወታን
ብዘቑጸሩወን ሸቶታት እያ፡ ሪያል
ማድሪድ ተረቲዓ። ንቫስኬዝ ኣብ መበል
61 ደቒቕ ብኽልተ ብጫ ካርድ ካብ
ሜዳ ብምኽሳራ ንዝተረፈ ደቓይቕ
ብጎደሎ ተጻወትቲ ክትቅጽል ዝተገደደት
ሪያል ማድሪድ፡ ድሕሪ 15 ዓመታት እያ
ብሪያል ሶሴዳድ ኣብ ሜድኣ በርናቡ
ተረቲዓ።
ልዕሊ 30,000 መናብር ጥራዩ ኣብ
ዝተራእየሉ ሜዳ በርናቡ፡ ደገፍቲ
ሪያል ማድሪድ፡ ‘ነይማር፡ ነይማር’
እናበሉ ንኣሰልጣኒ ክለቦም ክሕጭጩሉ
ተሰሚዖም እዮም።

ሪያል ማድሪድ
ንብራሂም ዲያዝ ካብ ማን ሲቲ ኣፈሪማ

እስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ማን ሲቲ ብራሂም ዲያዝ፡ ንሽዱሽተ ዓመትን መንፈቕን
ምስ ሪያል ማድሪድ ክጻወት ክታሙ ኣንቢሩ።
እዚ ወዲ 19 ዓመት ኣከፋፋሊ፡ ኣብ 2013 እዩ ገና ወዲ 14 ዓመት እንከሎ እግሩ
ኣብ ማን ሲቲ ዘንበረ። ክሳብ ትማሊ፡ ብሓፈሻ 15 ጸወታታት ምስታ ዓባይ ጋንታ
ማን ሲቲ ዘካየደ ዲያዝ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ከኣ ኣርባዕተ ጸወታታት ጥራይ
ተሰሊፉ።
ምስ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ዝጻወት ዲያዝ፡ ኣብ ግጥም
ካራባኦ ካፕ ርብዒ ፍጻመ ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ኣብ ርእሲ ምስላፉ፡ ኣብ ሕዳር ኣንጻር
ፉልሃም ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ጸወታ ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋቡ ስሙ ክኹልዕ
ክኢሉ ምንባሩ መዛግብቲ ናይታ እንግሊዛዊት ክለብ የረድእ።
ብሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ላ’ሊጋ እስጳኛ ብሪያል ሶሴዳድ 2ብ0 ዝተቐጽዐት
ሪያል ማድሪድ፡ ነዚ እስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ኣስታት 22 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት
ከምዝገበረትሉ ይንገር - ዋላ’ኳ ክልቲአን ክለባት ብወግዒ እንተዘይሓበራ።
ትማሊ ሕክምናዊ መርመራ ዘካየደ ዲያዝ፡ ክሳብ 2025 ኣብ ሜዳ በርናቡ ከገልግል
እዩ።
ኣብ ማእከል ሜዳ፡ ኵዕሶ ብምቁጽጻር ከምኡ ድማ ንመስመር ምጥቃዕ ብዝህቦ
ደገፍ ብሓያለ ተንተንቲ ዝተወደሰ ዲያዝ፡ ኣብታ ከም ሪሃም ስተርሊን፡ ለይሮ ሳነን
ሪያድ ምሓረዝን ዝኣመሰሉ ኣከፋፈልቲ ዘለዉዋ ጋንታ ቦታ ብምስኣኑ ብቕዓቱ ከርኢ
ከምዘይከኣለ ይግለጽ።
ኣብ 2017 ኣዘርባጃን ኣብ ዘአንገደቶ ውድድር ዩዌፋ ትሕቲ 17 ዓመት ደሚቑ
ዝተራእየ ዲያዝ፡ ንሃገሩ እስጳኛ ሰለስተ ሸቶታት ኣበርኪቱ እዩ። ኣብ ግጥም ርብዒ
ፍጻመ ናይቲ ውድድር ንእንግሊዝ ዝሰዓረት እስጳኛ፡ ብፖርቱጋል ኣብ ግጥም ፍጻመ
ተሳዒራ ካልኣይ ተርታ ክትሕዝ ክኢላ ነይራ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳምባ ምጭ

ኢክራም ከሊፋ መሓመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/1/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ሮማን ፍስሃ ዑቕበ፡ ኣደና ገብሪኤል ኣብራሃ
ተስፋይ ስለዝሞተት፡ ኣቦና ኣቶ ፍስሃ ዑቕበ ናይ
መጻምዲ መሰሉ ይተሓለወሉ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት፡ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

- እምነት
ሰ
ደ
ታ
ቤተልሄም

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ዓብዱልኻልቕ መሓመድብርሃን ኸሊፋ ምባል ተሪፉ፡
ዓብዱ መሓመድብርሃን ኸሊፋ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/1/19 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ቁ/38 ይቕረብ።
ትሕቲ ዕድመ ተኽሉ ገብረገርግሽ ብወለዱ ገ/
ገርግሽ ገ/እግዚኣብሄርን ርግኣት ሰመረን ኣቢሉ፡
ተኽሉ ገብረገርግሽ ምባል ተሪፉ፡ ሳሙኤል ገ/ገርግሽ
ገ/እግዚኣብሄር ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/1/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ
መጋባእያ ቁ/35 ይቕረብ።
ፍዮሪ ሽሞንዲ ጸጋይ ምባል ተሪፉ፡ ፍዮሪ ሹመንዲ
ጸጋይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን24/1/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ
ቁ/38 ይቕረብ።

ኣማኑኤል

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ

ወ/ሮ ሰለማዊት በራኺ እምባየ፡ በዓል-ቤተይ ሙሴ
ምሕረትኣብ ገብረስላሰ ቅድሚ 4 ዓመት ካብ ሃገር
ስለዝወጸ፡ ክሳብ ሕጂ ደሃይ ጌሩለይ ስለዘይፈልጥ
ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ተጸዋዒ ብኣካል ወይ ብወኪሉ፡
ን6/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መዝባ
ከሳሲት ወ/ሮ ፍረወይኒ ገብሪሂወት ተኪኤ፡ ተኸሳሲ
በዓል-ቤተይ ኣቶ ብርሃነ ገብሪሂወት ወልደኪዳን
ን9 ዓመት ዝኣክል ሃለዋቱን ደሃዩን ክረከብ
ስለዘይከኣልኩ፡ ከምዚ ኢለ ክነብር ስለዘይክል ተጸዊዑ
ክቐርብ። እንተዘይቀሪቡ ድማ ብፍትሕ ክውድኣለይ
ናብ ዘመድ ሽማግለ ክምርሓለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን1/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ኣቤቶ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይናህዮግ

ወ/ሮ ዑቑባማርያም ገ/ሂወት ወ/ገርጊስ፡ በዓልቤተይ ገብርሂወት ዓደግ ደብረጼን ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሮማን ኣርኣያ ሃይለ፡ በዓል-ቤተይ ገብሪሂወት
ቀ/ወልዳይ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/1/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሃይማኖት ተስፋስላሴ ገረስላሴ፡ ኣቦይ
ተስፋስላሴ ገረስላሴ ወሉ ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ ኣብ
ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት፡ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ተኸላቢ
ተበርህ ኪዳነ፡ ብስም በዓል-ቤተይ ነፍስሄር ኢዮብ
ተስፋማርያም ወለንኪኤል ኣብ ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ
ኣስመራ ኣትዩ ዝነበረ ብስመይ ክቕየረለይ፡ ከምኡ’ውን
ካብ ኣብራኽ ክልቴና ዝተወልዱ 7 ደቅና ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን2/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ቤት ገብርኤል
ወ/ሮ ፍረወይኒ ገብረእግዚኣብሄር ገብረስላሴ፡
በዓል-ቤተይ ተስፋማርያም ሃብተ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ጊንዳዕ
መሓመድ ማሕሙድ ዓሊ ምባል ተሪፋ፡ መሓመድ
ዓሊ ዑስማን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን17/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ንግዳዊ ንጥፈታት ብምክያድ፡ ከምኡ’ውን ኣባይቲ ብምክራይ ኣታዊ ዝረኽቡ ሰባት ወይ ትካላት፡ ኣብ ዓመተ 2018 ዝረኸብዎ
ቅኑዕ ኣታዊ ብምግላጽ ዓመታዊ ግብሪ መንግስቲ ዝኸፍሉሉ እዋን፡ ካብ ጥሪ 2019 ጀሚሩ ምዃኑ ነዘኻኽር። ከፈልቲ ግብሪ
ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ብዘሎ ሰሌዳ ግዜ፡ ግብሪ ኣብ ተኸፍሉሉ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ቀሪብኩም ዝግብኣኩም ግብሪ
ክትከፍሉ ንሕብር።
ኣባይቲ ብምክራይ ኣታዊ ዝረኽቡ
ካብ ንግዳዊ ንጥፈት ኣታዊ ዝረኽቡ
2.1 ኣብ ደረጃ ‘ሐ’ ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ
2.2 ኣብ ደረጃ ‘ለ’ ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ
2.3 ኣብ ደረጃ ‘ሀ’ ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ

ግብሪ ዝኽፈለሉ እዋን
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2019
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2019
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2019
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ 2019

ኣብቲ ዝተገልጸ ናይ ግዜ ደረት ኣታዊኻ ብምግላጽ፡ ግብሪ ዘይምኽፋል ተወሳኺ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ዘስዕብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡
ቅኑዕ ኣታዊኻ ዘይምግላጽ ብሕጊ ዘሕትት ከምዝኾነ እናሓበርና፡ ከፈልቲ ግብሪ ነዚ ተረዲእኩም በቲ ዝተመደበ ግዜ ኣታዊኹም
ብግቡእ ኣፍሊጥኩም ግብሪ መንግስቲ ክትከፍሉ ንሕብር።

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2019
ሚኒስትሪ ፋይናንስ
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር

ምልክታ ጨረታ
ማሕበር ኤርትሮ ጀርመን፡ ኣብ ውሽጢ ቀንዲ ኣደራሹ ዘይንቀሳቐስ ስርዓት
ድምጽን ብርሃነን ከተግብር ስለዝደለየ፡ ነዚ ብርትዓውን ሞያዊ ብቕዓትን ክዓሙ
ዝኽእሉ ክኢላታት ንጨረታ እዕድም።
ንዝርዝር ንብረትን ስራሕን ዝምልከት ሓበሬታ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ማሕበር
ኤርትሮ-ጀርመን መጺእኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ስራሕ ቦታ በዚ ኣብ
ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺእኩም ክትዕዘብዎ ከም እትኽእሉ
እናሓበርና፡ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ኣትሒዙ ን14 መዓልታት
ክፉት ኮይኑ፡ ኣብ ዝቕጽል ናይ ስራሕ መዓልቲ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን
ወኪሎም ኣብ ዝተረኽብሉ ሰዓት 4፡00 ድሕሪ ቀትሪ ይኽፈት።
ማሕበር ኤርትሮ ጀርመን ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ ኣይግደድን
እዩ።
ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 8፡00 - 12፡00 ድ.ቀ ካብ 2፡00 6፡00
ማሕበር ኤርትሮ ጀርመን
ቴለፎን 122193

ወ/ሮ ብስራት የውሃንስ ምስግና፡ ስም ትሕቲ
ዕድመ ጓለይ ፍረወይኒ ሻምበል ህያይ ምባል ተሪፋ፡
ሉልያ ሻምበል ህያይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/19 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ባረንቱ ዞባ ሰላም
1.ኣቶ ጀውጅ ንጉስ ኖር 2. ወ/ሮ ስተል
ተስፋ ገብረሚካኤል፡ ጓልና ፍረወይኒ ጀውጅ
ንጉስ ስለዝሞተት፡ ኣይተመርዓወትን ኣይወለድትን
ስለዚ ንሕና ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/1/19 ኣብ ቤ/ፍ
1ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት ፍርዲ ዞባ ተሰነይ
ወ/ሮ ኣስቴር ክፍሉ ሃብተስላሴ፡ ስም ወደይ
ሙሉእብርሃን ኣብርሃም ብርሃነ ምባል ተሪፋ፡ መርሃዊ
ኣብርሃም ብርሃነ ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሳልሕ መሓመድ ዓለዲን፡ ስም ጓለይ ዳናይት ክብሮም
ዮሴፍ ምባል ተሪፋ፡ ዳናይት ሳልሕ መሓመድ ዓለዲን
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን10/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ መስከረም
ወ/ሮ ፍቓዱ ተወልደ መሓሪ፡ በዓል-ቤተይ መልኣከ
ክፍለሱስ ኣፍወርቂ ስለዝሞተ፡ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ፋጥና መሓመድዓሊ ኢብራሂም፡ ስም ትሕቲ ዕድመ
ጓለይ ኢክራም መሓመድ ኣሕመድ ምባል ተሪፋ፡

ምልክታ ንኸፈልቲ ግብሪ

1.
2.

ዞባ ጋሽ ባርካ ባረንቱ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተኾምብያ
እድሪስ ሳልሕ ሱሌማን፡ ኣሞይ መርየም ሱሌማን
ዓሊ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/1/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ኣቶ
ፍራይ
ዓንደሚካኤል
ወልደስላሴ ዝተፈቕደሎም ናይ
ድኳን ንግዳዊ ትካሎም “ኤልሳቤጥ
ድኳን” (ELSABIET SHOP)
ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እዚ
ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና
ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ
ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ
መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ
እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ
ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ምልክታ
ወ/ሮ ሂወት ወልደሚካኤል መርእድ ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ኣስመራ ምም/
ከባቢ ማእከል ከተማ ጎደና 175/16 ቁ.ገዛ 15 ቤት ጽሕፈት ካዳስተር
ብቁ/20492/27863 ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ንወ/ሮ ሙና
ዓብደልዋሃብ ዓሊ ስለዝሽጥኩላ፡ ናብ ስማ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ፡
ናብ ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን ይቕረብ። እንተዘይኮይኑ ስም
ዋንነት ከምዘመሓላልፍ የፍልጥ።
ሂወት ወልደሚካኤል መርእድ
ብስም ኣቶ ሙስጦፋ ዓብደልቓድር ምስ 7 የሕዋቱ ዝተመዝገበ፡ ናይ ኣብ
ኣስመራ ዞባ 7 ምም/05 ቁ.ገዛ 9 ን/ዞባ ኣባሻውል ዝርከብ ብቁ.ምስክር
ወረቐት 115338 ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት (ገዛ)፡ ኦርጂናል ሊብሬቶ
ስለዝጠፋኣኒ፣ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ፡ ኣብ ውሽጢ 30
መዓልታት ብቁጽሪ ቴለፎን 07600315 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ መተካእታኡ
ክሓትት ምዃነይ ይሕብር ።
ኣቶ ሙስጦፋ ዓብደልቓድር

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.111

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር
ከባቢ ከረን 01,02

ሰንዓፈ

መርየም ዓጣ፡ ተኸሳሲት መርየም ሰዒድ ኣብ
ከተማ ከረን ዝርከብ ንትካል ገዛ ኣካርየያ። እንተኾነ
ኣነ ከይፈለጥኩ ትካል ገዛይ ዓጺያ ንወጻኢ ሃገር
ስለዝኸደት ኣድራሻኣ ውን ስለዘይፈልጦ፡ ብስማ
ዘሎ ንግዲ ፍቓድ ከየሰረዘቶ ስለዝኸደት ተጸዊዓ
ትቕረበለይ፡ መፋትሕ ገዛይ ተረክበኒ ስለዝበለት፣
ተኸሳሲት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን29/1/19
ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀረበት ከኣ ቤ/ፍ ንሳ
ኣብ ዘየለወትሉ ውሳነ ክህብ እዩ።
ወ/ሮ መድሓኒት ሓድጉ ገብረመስቀል፡ ወለድና
እሙና ረድኢ ኣስገዶምን ኣቶ ሓድጉ ገብረመስቀል
ዑቁቤስን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ኣብ
ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት፡ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/1/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ

ኣቶ ገብረ ካሕሱ፡ ናይ ስውእ ወደይ ስም
ኣረጋዊ ዘውደ ገብረማርያም ምባል ተሪፉ፡ ኣረጋዊ
ገብረ ካሕሱ ከምኡ’ውን ስም ኣደኡ ትሕሽ ደስታ
ምባል ተሪፋ፡ ኣለማሽ ምስግና ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/1/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዓዲ ቐይሕ
በኺታ መሓመድ ሳልሕ ምባል ተሪፋ፡ ዘይነብ
መሓመድ ሳልሕ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
መሓመድ ጓንጎ ኢብራሂም ምባል ተሪፋ፡ መሓመድ
ኢብራሂም እስማዒል ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/1/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ነብያት ምሕረትኣብ ተስፋይ፡ ስም
ናይ ትሕቲ ዕድመ ጓለይ ሮዳስ ምሕረትኣብ
መለስ ምባል ተሪፋ፡ ሶልያና ምሕረትኣብ
መለስ ተባሂሉ ይተኣረመላ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ኤልሳ ተኽለሃይማኖትን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ዮሴፍ
የማነን ብዝተጠፈጥረ ናይ ሓዳር ክርክር፡ ቤት ፍርዲ ካብ ናይ ሓባሮም ተመቒሉ
ብጽሒት ብፍ/በ/ዕዳ ዝኾነ ኣብ ቁሸት ኣብ ዚፕ ኮድ- 1979 ፓርሰል ኤ ፕሎት
15 ዝርከብ (ክፋል ሀ) ብሓራጅ ተሽይጡ፡ ንብፍ/በ/መሰል ብጽሒታ ክወሃባ
ኣዚዙ። ዝተጠቕሰ ገዛ ብኽኢላ መበገሲ ዋጋ 341,610.47 (ሰለስተ ሚእትን
ኣርባዓን ሓደን ሽሕን ሽዱሽተ ሚእትን ዓሰርተን 47% ) ናቕፋ ስለዝተገመተ፡
ኣብዚ ዝተጠቕሰ ገዛ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ፡ ናይቲ መወዳደሪ ዝረቑሖ
መጠን ገንዘብ ብቑጽርን ብኣሃዝን ብምጽሓፍ ብዕሹግ ሰታሪት ኣዳልዩ ቅድሚ
ዕለት ሓራጅ ዘሎ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ
ቁ.62 ኣብ ዝተዳለወ ሳጹን የእቱ። ኣብ ዕለት ሓራጅ ድማ ¼ ናይ ዝተዋህበ
ግምት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ብስሙ ዝተመዝገበ ናይ ባንክ ቡክ ወይ
ድማ ብስም ፈጻሚ ፍርዲ ሲፒኦ (C.P.O) ኣስሪሑ ብምቕራብ ክወድዳደር
ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 05/02/2019
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/65 ኣብ ናይ ስራሕ
ሰዓታት ቀሪቡ ይውከስ። ነዚ ሓራጅ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት
ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ ሓራጅ ኣየቋርጽን።
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ

ምልክታ
ብስም ጸጋይ መስፍን ኣስገዶም ዝተመዝገበ፡ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00029247
ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና ከረን ቁ.ገዛ 52 ዝርከብ
ናይ ቤት መግብን መስተን ትካለይ፡ ንወ/ሮ ዛይድ ሃይለሚካኤል ካብ ዕለት
01/01/2019 ክሳብ ዕለት 31/12/2020 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስ
ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ስልጣን
ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ
ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ጸጋይ መስፍን

ምልክታ ጨረታ
ቤት ትምህቲ 2ይ ደረጃ ኢብራሂም ሱልጣን (ዓዲ-ቀ) ዝተፈላለየ ንብረት
ማለት፦
ሀ. ሃለኽቲ ናይ ጽሕፈት መሳርሒ
ለ. ዕጥቂ ናይ ስፖርት፡ ኮዓሳሱ፡ ቱታን ማልያን
ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ስለዝደለየ ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
1. ናይ 2017/18 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዘለዎም፡ ኦርጂናል ቅዳሕን ከምኡ’ውን
ግብሪ መንግስቲ ዝኸፈሉ ናይ 2018 ሰነድን ኤርትራዊ መንነትን ፎቶ ኮፒ
የቕርብ።
2. ተጫረትቲ ንመጫረቲ ወረቐት 50 ናቕፋ ብምኽፋል ክወስዱ
ይኽእሉ።
3. ተጫረትቲ ንመኽበሪ ጨረታ 2,000.00 ናቕፋ (ክልተ ሽሕ ናቕፋ)
ብቸክ ወይ (C.P.O) ትሕጃ የትሕዙ።
4. ምልክታ ጨረታ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ጀሚሩ፡
ንተኸታታሊ 5 መዓልታት ስራሕ ክፉት ኮይኑ።
5. ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ስራሕ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት
ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ኢብራሂም ሱልጣን ይኽፈት።
6. ቤት ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ኢብራሂም ሱልጣን ዝሓሸ ኣማራጺ
እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
7. ንዝያዳ ሓበሬታ ብቁጽሪ ቴሌ 08209669 ደዊልኩም ክትውከሱ
ትኽእሉ።

ምልክታ
ቢንያም ግደ ናይዝጊ ወራ/ነፍ/ጋብሩ ፍስሃ ስእሉ፡ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ኣባሻውል
(ማእከላይ ሰፈር) ጎደና 1A132 ቁ/ገዛ 113 ፕሎት - ፓርሰል - ስፍሓት መሬት
120.25 ት/ሜ ቁ/መዝ ንብረት 02108 ንብረት መዝገበ - ናይ ኮምሽን ኣባይቲ
ምስክር ዋንነት (ሊብሬቶ) 114785 መወከሲ ቁጽሪ 111494 ተመዝጊቡ ዝርከብ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ብውርሲ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ ናይ መአገዲ ትእዛዝ
ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ይቕረብ። ተቓውሞ
እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጅናል ሰነድ ኣቕሪበ ጉዳየይ ከፈጽም ምዃነይ ይሕብር።
ቢንያም ግደ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣፍጋኒስታን - ወርቂ ዝዕድኑ ዝነበሩ
ሰራሕተኛታት ተደፊኖም

ተስፋኣለም የማነ

ብራዚል - ህይወት ሓያለ ሰባት
ዝለከመ ዝምታ ባንክ

ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍጋኒስታን፡
ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዕደና ወርቂ
ተዋፊሮም ዝነበሩ ነበርቲ ብዘጋጠሞም
ሓደጋ ምህማም መሬት፡ ብውሕዱ 30
ካብኣቶም ተደፊኖም ከም ዝሞቱ ሰብመዚ’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ብመሰረት’ቶም ሰብ-መዚ፡ ነበርቲ ናይ
ሓንቲ ባዳኽስታን ኣብ ዝተባህለ ዞባ
እትርከብ ቁሸት፡ ወርቂ ንምርካብ ኣብ
ደንደስ ፈለግ ዝዀዓቱዎ 60 ሜትሮ
ጉድጓድ ሃንደበት ድሕሪ ምድፋኑ’ዩ እቲ
ናይ ሞት ሓደጋ ስዒቡ። ድሕሪ’ቲ ሓደጋ፡
ነበርቲ ናይታ ቁሸት ንግዳያት ንምድሓን
ናብቲ ቦታ ሓደጋ’ኳ እንተ ወሓዙ፡ ን13
ዓደንቲ ካብ ምድሓን ሓሊፎም ካልእ
ዝገበሩዎ ኣይነበረን። ካብቶም ዝደሓኑ፡
እቶም ሸውዓተ ከቢድን ቀሊልን ኣካላዊ
መጕዳእቲ በጺሑዎም ከም ዘሎ’ውን

ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። በዓል-መዚ
ሃገራዊ ምሕደራ ሓደጋ ኣፍጋኒስታን
ድሕሪ’ቲ ሓደጋ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ስድራቤት ግዳያት
ናይቲ ሓደጋ ነፍሲ-ወከፎም 50 ሽሕ
ኣፍጋኒስ (660 ዶላር) ካሕሳ ብመንግስቲ
ክወሃቦም ምዃኑ ገሊጹ።

ኣፍጋኒስታን ብክቡራት ማዕድናት
ኣዝያ ሃብታም’ኳ እንተዀነት፡ ዝበዝሑ
ካብቶም ናይ ዕደና ነቝጣታት ግዜ
ዝበልዑን ጽገናታት ዘይግበረሎምን
ብምዃኖም፡ ወትሩ ንሓደጋ ዝተቓልዑ
ከም ዝዀኑ ይንገረሎም።

ንጉስ ማለዥያ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ

ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ብራዚል፡
መንነቶም ዘይተፈልጡ ብረት
ዝዓጡቑ
ማፍያታት
ገንዘብ
ንምዝማት ናብ ክልተ ባንክ ክኣትዉ
ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምስ ፖሊስ
ብዘይካየዱዎ ናይ ተዅሲ ልውውጥ፡
ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ
ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ጸብጺቡ።
ሰብ-መዚ ብራዚል ከም ዝሓበሩዎ፡
እቶም ዕጡቓት ‘ሚላግረስ’ ኣብ
ዝትበህለት ንእሽቶ ከተማ ንዝርከብ
ባንክታት ንምዝማት’ዮም ዝሓለፈ
ዓርቢ ብቐትሩ ናብታ ከተማ ገስጊሶም።
እንተዀነ፡ ፖሊስ ናይታ ከተማ ነቲ
ውጥን ኣቐዲሙ ፈሊጡዎ ስለ
ዝጸንሐ፡ ናብተን ባንክታት ቅድሚ
ምእታዎም ተዅሲ ከፊቱሎም።
ንሳቶም ድማ ተቐዳዲሞም ብጥቓኦም
ትሓልፍ ንዝነበረት መኪና ብሓይሊ
ደው ብምባል፡ ኣብኣ ንዝጸንሑዎም
ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝዀኑ 2
ህጻናት ዝርከቡዎም 6 ሰባት ጅሆ
ሒዞሞም። ኣብ መንጎ ክልተኦም
ወገናት ን20 ደቓይቕ ብዝቐጸለ
ተዅሲ ከኣ፡ እቶም ጅሆ ዝተታሕዙ
ስድራ ብምሉኦም ተቐቲሎም።
ማዕከናት ዜና ብራዚል፡ እቶም
ብዓል ልደት ንምብዓል ናብ ዓዶም
ዘምርሑ ዝነበሩ ኣባላት ስድራ፡ በቶም
ዕጡቓት ብዝተተኰሰሎም ጥይት
ከም ዝተቐትሉ ክገልጻ እንከለዋ፡
መንነት ናይቶም ዝተረፉ 6 ሰባት ግን
ኣይሓበራን ዘለዋ። እንተዀነ፡ ኣብቲ
ናይ ተዅሲ ልውውጥ ካብቶም
ዕጡቓት’ውን 6 ከም ዝተቐትሉ
ዘመልክት ሓበሬታታት ካብታ ሃገር
ይዝርጋሕ ኣሎ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታታት፡ እቶም
ተረኛ ፋርማሲ

ቤት መሸጣ መድሃኒት ምሕረት

ዕጡቓት ኣብቲ ናይ ዝምታ ስርሒት
ክጥቀሙሉ ዝሓሰቡ ዝተፈላለየ
ኣጽዋር፡ ተባራዕቲ ባእታታትን ሰለስተ
ተሽከርከርትን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር
ፖሊስ ውዒሉ ኣሎ። በቲ ፍጻመ
ዝረዓዱ ነበርቲ ናይታ ከተማ፡ ዓርቢ
ምሉእ መዓልቲ ንጥፈታቶም ደው
ኣቢሎም ኣብ ኣባይቶም ተሸጒጦም
ከም ዝወዓሉ’ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ
ኣሎ።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ብራዚል ሓንቲ
ካብተን ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ መጠን
ገበን ዝረኣየለን ሃገራት እያ። ኣብ
ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ኣብታ ሃገር
ኣስታት 64 ሽሕ ቅትለት ተፈጺሙ።

መራሒ ማለዥያ - ንጉስ ሱልጣን
መሓመድ 5ይ ካብ ዝፋን ንግስነቱ ከም
ዝወረደ ተሓቢሩ።
እቲ ንጉስ ስለምንታይ ኣብ ካልኣይ
ዓመቱ ካብ ዝፋኑ ክወርድ ወሲኑ ዝተዋህበ
ወግዓዊ መግለጺ የለን። እንተዀነ፡ ቅድሚ
ሒደት ሳምንታት ምስ ሓንቲ መልክዐኛ
ሩስያዊት ሞደሊስት ቃል-ኪዳን ኣሲሩ
ተባሂሉ ብማዕከናት ዜና ሃገሩ ክጋዋሕ
ከም ዝጸንሐን፡ እቲ ምኽንያት ምስኡ
ዝተኣሳሰር ከይኰነ ከም ዘይተርፍን
ይሕበር። ንጉስ መሓመድ፡ ብሕክምናዊ
ምኽንያት ዝሓለፈ ዓመት ካብታ ሃገር
ምስ ወጸ፡ ክሳብ ሕጂ ከይተመልሰ’ዩ
ጸኒሑ። ኣብዚ ሰሙን’ዚ ከኣ ናብ ስርሑ
ክምለስ ይግባኦ ነይሩ። እንተዀነ፡ ኣብ
ክንዳኡ ካብ ዝፋኑ ከም ዝወረደ ዘመልክት
ናይ ስንብታ መግለጺ’ዩ ሂቡ።
ንሱ፡ እታ ሃገር ኣብ 1957 ካብ ኣርዑት
መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ እትላቐቕ
ንደሓር፡ ብገዛእ ፍቓዱ ዝፋን ንግስነቱ

ዝሓደገ ናይ ፈለማ ንጉስ ኰይኑ ኣሎ።
ኣብታ ኣመንቲ ምስልምና ብዓብላሊ ቁጽሪ
ዝነብሩላ ሃገር፡ ናብ ዝፋን ዝድይብ ዝዀነ
ንጉስ ንሓሙሽተ ዓመት ክመርሕ ስልጣል
ኣለዎ። እዚ ወዲ 49 ዓመት ንጉስ፡ ኣቐዲሙ
ምስ ሓንቲ ኣባል ንጉሳዊ ቤተ-ሰብ ማላይ
ዝዀነት ወይዘሪት ተመርዕዩ ነይሩ። የግዳስ፡
ምስኣ ሓዳር ክቐድዎ ስለ ዘይክኣለ፡ ኣብ
2008 ተፋቲሑ። ዝሓለፈ 22 ሕዳር ከኣ፡

ምስታ ኣብ 2016 ‘ወይዘሪት ሞስኮ’
ዘበለት ጓል 22 ዓመት ቆንጆ ቃል-ኪዳን
ክኣስር ተራእዩ። ኣባል ንጉሳዊ ቤተ-ሰብ
ምስ ዘይኰነት ባዕዳዊት ጎርዞ ክምርዖ
ምውሳኑ፡ ንሓያለ ወገናት’ታ ሃገር ባህ
ከም ዘየበሎም ጸብጻባት የመልክቱ።
ኣብ ማለዥያ፡ ንጉስ ስልጣኑ
ጽምብላዊ ከም ዝዀነ ይሕበር።

ትራምፕ፡ ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ክእውጅ ከም
ዝኽእል ኣጠንቂቑ
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ
ትራምፕ፡ ንዶብ ሃገሩን መክሲኮን
ብነዊሕ መንደቕ ንምሕጻር ዝኣተዎ
መብጽዓ ንምትግባር፡ ኣብ ዝቕጽል
ሒደት መዓልታት ብዘይ ቡራኼ ናይ
ባይቶ (ኮንግረስ) ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን
ክእውጅ ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ።
እቲ ፕረዚደንት ነዚ ዘተንብህ ዘሎ፡
ብኸፊል ተዓጽዩ ዝቕጽል ዘሎ መንግስቲ
ኣመሪካ ናብ ንቡር ንምምላስ ብዛዕባ
ዝከኣለሉ ኣመልኪቱ ምስ ኣባላት ባይቶ
ሃገሩ ዝርርብ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን’ዩ።
እቲ ፕረዚደንት ብሰንበት ካብ ‘ዋይት
ሃውስ’ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
እቲ ዝህነጽ መከላኸሊ መንደቕ፡ ኣመሪካ
ብዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት
ንኸይተዕለቕልቕን ብኣሰጋገርቲ ዕጸፋርስ ከይትናወጽን ኣዝዩ ኣገዳሲ
ከም ዝዀነ ድሕሪ ምጥቃስ፡ ጋህዲ

ክሳብ ዝኸውን ፈጺሙ ከም ዘይዓርፍ
ኣመልኪቱ። ንሱ ወሲኹ፡ እቲ መንደቕ
ኣብ ክንዲ ብኮንክሪት ብሓጺን (ኣቻዮ)
እንተ ተሃኒጹ ዝበለጸ ከም ዝኸውን
ኣረዲኡ። እዚ ይዅን’ምበር፡ ቀንዲ
ተቓወምቱ ዝዀኑ ኣባላት ደሞክራትስ፡
እቲ መንደቕ ዘይተኣደነ ጸጋታት
ኣመሪካ ካብ ምብኻን ሓሊፉ፡ ኣብ
ምግታእ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት
ይዅን ኣሰጋገርቲ ዕጸ-ፋርስ ዝህሉዎ
ተራ ንኡስ ከም ዝዀነ ብምግላጽ’ዮም
ዝቃወሙዎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ብቐዳም ምስ
ኣባላት ኮንግረስ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ፡
ንባጀት ናይቲ መንደቕ ኣብ ዝምልከት
ጉዳይ ምስኦም ክረዳዳእ ኣይከኣለን።
“ንሕና ንመህነጺኡ 5.6 ቢልዮን ዶላር
ባጀት ኢና ጠሊብና። ንሳቶም ግን
ሳንቲም’ውን ትኹን ኣየፍቀዱልናን

ዘለዉ፡” ድማ ኢሉ። በዚ ድማ ኣብ
ቀረባ መዓልታት (ኮንግረስ ይቀበሎ
ኣይቀበሎ ብዘየገድስ) ብደረጃ ሃገር
ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ብምእዋጅ፡
ነቲ ናይ ነዊሕ እዋን ሕልሙ ከተግብር
ክብገስ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት
ትራምፕ፡ 17 መዓልቲ ኣቝጺሩ ዘሎ
ከፊላዊ ምዕጻው መንግስቲ ኣመሪካ፡
ክሳብ ጽባሕ ወይ’ውን ክሳብ ዓመታት
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ብኸምኡ ክቕጽል ከም ዝኽእል
ሓቢሩ። እቲ ብሰንኪ ዓመታዊ ባጀት
ዘይምጽዳቕ ዝሰዓበ ምዕጻው መንግስቲ፡
ንትሽዓተ ክፍልታት (ሚኒስትሪታት)
ን ሓያለ ትካላትን ክጸሉ እንከሎ፡ 800
ሽሕ ዝዀኑ ሰረሕተኛታት ፈደራል
መንግስቲ ድማ ብዘይ መሃያ ኣብ
ስርሖም ክቕጽሉ ወይ ኮፍ ክብስሉ
ኣገዲዱዎም ኣሎ።
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