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ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ፡ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣካይዶም
ኣብ ጀርመንን ደቡብ ሱዳንን ዝነብሩ
ኤርትራውያን፡ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት
ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣካዪዶም።
ብመሰረት’ዚ፡ ኣባላት ህግደፍ ንኡሳን
ጨንፈር ደቡብን ማእከልን - ጀርመን፡
ብ3ን 4ን ሕዳር፡ ኣብ ከተማታት ኑረንበርግን
ፍራንክፈርትን፡ ዓመታዊ ኣኼባኦም
ኣቃኒዖም።
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ
ዮውሃንስ ወልዱ ኣብ’ቲ ኣኼባታት፡
ንምዕባለታት ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን
ንዓኡ ዝጸልው ውሽጣውን ግዳማውን
ረቛሒታትን ከምኡ’ውን ተራ ናይ’ተን
ውዳበታት ኣብ መጻኢ መደባት ሃገር
ዘተኰረ መግለጺ ሂቡ።
ኣብ’ቲ ዝቐረበ ጸብጻባት፡ ቈንስላዊ
ኣገልግሎት ንምውርጻጽ ክውሰድ ኣብ ዘለዎ
ተበግሶታት፡ ግቡኣት ውዳበታትን ዜጋታትን
ኣብ ምንጻር፡ ምንቅስቓስ መንእሰያት ህግደፍ
ኣብ ምሕያል ዘተ ተኻዪዱ።
ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ፡ ምዕባለታት
ሰላም ናይ መወዳእታ ሸቶኡ ንኽወቅዕ
ደገፎም ከሐይሉ፡ ውዳበኦምን ጥምረቶምን
ምስ’ዚ ሓድሽ መድረኽ ንምስማር ብዝበለጸ

ጀርመን
ክነጥፉ. . . ዝብሉን ካልኦትን ውሳነታትን
ለበዋታትን ኣሕሊፎም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ምንቅስቓስ

መንእሰያት ህግደፍ ኣብ ሪፓብሊክ
ደቡብ ሱዳን፡ ብ4 ሕዳር፡ ኣብ ምሕደራ
ፕሮጀክት ዘተኰረ ዓውደ-ዘተ ወዲቦም።

እቲ ብመሃንድስ ሳሙኤል ተኽለኣብ
ዝተመርሐ ዓውደ-ዘተ፡ ኤርትራውያን
መንእሰያት ነበርቲ ጁባ፡ ኣብ ዕለታዊ

ስርሖም ዝሕግዞም ኣስተምህሮ ንምሃብን፡
ሓድሕዳዊ ተመኩሮ ዝለዋወጥሉ ባይታ
ንምጥጣሕን ዝዓለመ እዩ።

መንደፈራ - 123 ደቂ-ኣንስትዮ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ተዋሂቡወን
ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ ብምትሕብባር
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ምምሕዳር ንኡስ ዞባን ካልኦት
መሻርኽትን፡ ን123 ደቂ-ኣንስትዮ ናይ 10
መዓልታት ትምህርቲ ምክልኻል ሕማማትን

ምውሓስ ጥዕና ስድራ-ቤትን ተዋሂቡ።
እቲ ብሰብ-ሞያ ጥዕና ዝተዋህበ
ኣስተምህሮታት፡ ኣብ ኣገባብ ምክልኻል
ኤች.ኣይ.ቪ./ኤይድስን ካልኦት ብስጋዊ ርክብ

ዝመሓላለፉ ሕማማትን፡ ቅድምን ድሕሪን
ሕርሲ ክግበር ኣብ ዘለዎ ጥንቃቐታትን
ምክትታልን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኣገዳስነት
ጽሬት ከባቢን ምውሓስ ጥዕና ስድራ-ቤትን

ዘተኰረ እዩ።
ካብ ወደብቲ ስልጠና ሲስተር ምሕረት
ሓጐስ፡ እተን ደቂ-ኣንስትዮ ብዝቐሰማኦ
ትምህርቲ፡ ኣብ ምንቃሕ ሕብረተ-ሰበን

ኣስተዋጽኦ ክገብራ ዘለዋ እምነት ገሊጻ።
ሰልጠንቲ ብወገነን፡ ጥዕናዊ ትምህርትን
ጐስጓሳትን ንደቂ-ኣንስትዮ፡ ብዝሰፍሐ
መልክዑ ክውደብ ተላብየን።

ኣስመራ - ምርኢት ኦፐራ
ቻይና ህዝቢ ተዓዚብዎ
ዝኽሪ ምምስራት መበል 25 ዓመት
ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኤርትራን
ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ንምጽምባል
- ክካየድ ብዝጸንሐ ዝተፈላለየ ንጥፈታት
መሰረት፡ ብምውህሃድ ኮሚሽን ባህልን
ስፖርትን ኤርትራን ኤምባሲ ሪፓብሊክ
ቻይና ኣብ ኤርትራን፡ ብ6 ሕዳር ኣብ
ሲነማ ኣዝመራ ምርኢት ኦፐራ ቀሪቡ።
ነቲ ብቻይናዊ ጉጅለ ኦፐራ ‘ዘጂያንግ
ው’ ብሙዚቃ ተሰንዩ ዝቐረበ ድራማዊ
መደብ፡ ሚኒስተራት ላዕለዎት ሓለፍቲ
መንግስትን ግንባርን ከምኡ’ውን ኣብ
ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን
ህዝብን ተዓዚቦምዎ።
ኣብ መኽፈቲ’ቲ መደብ ኮሚሽነር
ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር
ዘመደ ተኽለ፡ እቲ ሙዚቃዊ ምርኢት

ኣካል ናይ’ቲ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት
ክልቲአን ሃገራት ንምልላይን ሓድሕድ
ባህላዊ ተመኩሮታት ንምልውዋጥን
ዝካየድ ዘሎ ሓባራዊ ስርሓት ምዃኑ
ገሊጹ።
ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ
ኤርትራ፡ ያንግ ዚ-ጋንግ ብግደኡ፡
ክልቲአን ሃገራት ተመሳሳሊ ሃብታም
ባህላዊ ውርሻታት ዝውንና ምዃነን
ጠቒሱ፡ እቲ መደባት ርክባት ክልቲኡ
ህዝብታትን ሃገራትን ናብ ዝለዓለ ደረጃ
ንምዕባይ ሰፊሕ ባይታ ንምፍጣር
ከምዝሕግዝ ሓቢሩ።
ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን
ኣብ መዳያት ባህልን ስነ-ጥበብን ዘተኮሩ
ክልተኣዊ ናይ ምትሕጋጋዝ መደባት
ንምሕያል ብሓባር ክሰርሓ ጸኒሐን እየን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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እስራኤል፡ ስለምንታይ’ዩ ህላወ ኢራን
ኣብ ሶርያ ዘስግኣ ዘሎ?
ተስፋኣለም የማነ
ካልኣይ ክፋል

ኢራን፡ ኣብ ሶርያ ዝርከብ ንኣመንቲ
ሺዓ ልዑል ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት
ዘለዎ ቅዱስ መሳጊድን ሓድጊታትን፡
ብተቓወምቲ ዕጡቓት ብፍላይ
ድማ ብግብረ-ሽበራዊ ዳዕሽ ከይዓኑ
ንምክልኻል ብዝብል ጉልባብ ኢያ
ኣሽሓት ወተሃደራት ናብታ ሃገር
ኣእትያ። ኣብ ባይታ ግን፡ እቶም
ወተሃደራት ምስ ሓይልታት መንግስቲ
ሶርያ ተሰሊፎም ከም ኣማኸርቲ፡
ሃንደስቲን ተዋጋእትን ኮይኖም እዮም
ኣብ ዓውደ-ውግኣት ክሳተፉ ጀሚሮም።
ብዳዕሽን በቶም ካልኦት ተቓወምቲ
ጉጅለታትን ተታሒዙ ዝነበረ ሰፊሕ
ቦታታት ሓራ እናውጽኡ ከኣ፡ ናብ
ከባቢ ዶባት እስራኤል (ከበሳታት ጎላን)
ከይተረፈ እናተጸግዑ መጺኦም። ካብቲ
ንሳቶም ዝተቘጻጸሩዎ ከባቢታት፡ ብዝሒ
ዘለዎ ሮኬታት ናብ ውሽጢ እስራኤል
ክውንጨፍ ጀሚሩ። ሶርያ ኣብ ታሪኻ
ንክሊ ኣየር እስራኤል ደፊራ ዘይትፈልጥ
ክንሳ፡ እዚ ወተሃደራዊ ኵነታት’ዚ
ምስ ተፈጥረ ግን ክልተ ንኣሽቱ ናይ
ስለያ በረርቲ (ድሮናት) ናብ ውሽጢ
እስራኤል ኣብሪራ። ተልእኾአን
ከይፈጸማ ከኣ ብኣሃዱታት ጸረ-ነፈርቲ
እስራኤል ተወቒዐን። እስራኤል፡ እተን
ድሮናት ስርሓት ናይ ኢራን ምዃነን’ያ
ትገልጽ።
ብድሕሪ’ዚ እስራኤል፡ ኢራን ነቲ
ኣካል ከበሳታት ጎላን ዝዀነ በሪኽን ገዛእን
ቦታታት ናይ ሶርያ ከይትቆጻጸሮ’ሞ፡
ንድሕነታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሓድሽ
ወተሃደራዊ ኵነታት ከይክሰት ስለ
ዝሰግአት፡ ንክሊ-ኣየር ሶርያ እናጠሓሰት
ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ሓይልታት
ኢራን፡ ሶርያን ሕዝቦላህን ናይ ነፈርቲ

ደብዳብ ከተካይድ ተራእያ። በቲ ንልዕሊ
100 ግዜ ዘካየደቶ ደብዳብ ከኣ፡ ኣብ
ልዕሊ ሰለስቲኦም ሓይልታት ከቢድ
ሰብኣዊ ክስራታት ክስዕብ ከሎ፡ ኣብ
ልዕሊ መኽዘናት ኣጽዋር (እንተላይ ናይ
ሚሳይል)፡ ፋብሪካታት ኣጽዋርን ካልእ
ወተሃደራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ዝተፈላለየ
ትሕተ-ቅርጺታትን ሶርያ ድማ ከቢድ
ዕንወት ወሪዱ። ሰብ-መዚ እስራኤል ከም
ዝገልጽዎ፡ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢራናዊ
ጀነራል መሓመድ ኣላሕዳዲን ወዱ
ንቀንዲ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ክንፊ ሕዝቦላህ
ዒማድ ሙቕኒሕን ዝርከቡዎም ኣማኢት
ወተሃደራት ተቐቲሎም። እስራኤል
ብዘይካ’ዚ፡ ምስ ገለ ካብቶም ኣንጻር
መንግስቲ ሶርያ ዝቃለሱ ዕጡቓት
ጉጅለታት ክትደጋገፍን፡ ንወተሃደራዊ
ምንቅስቓስ ናይ ሰለስቲኦም ሓይልታት
ዝምልከት ስለያዊ ሓበሬታ ካብኣቶም
ክትቅበልን ጀሚራ።
ኢራን፡ ተኸታሊ እምነት ሺዓ ንዝዀነ
ቀቢላ ‘ዓለዋይት’ ዝውክል ባሻር ኣል-ኣሳድ
ዝመርሖ መንግስቲ ሶርያ ካብ ውድቀት
ንምድሓን ዝወሰደቶ ወተሃደራዊ ስጕምቲ፡
ከቢድ ዋጋ ክትከፍል ኣገዲዱዋ’ዩ።
ኣብቲ ከተካይዶ ዝጸንሐት ኲናት፡
ብርክት ዝበሉ ጀነራላትን መኮንናትን
ዝርከቡዎም ልዕሊ ሓደ ሽሕ ወተሃደራታ
ተቐቲሎም ከም ዘለዉ፡ ኣቐዲማ ባዕላ
ዝተኣመነትሉ ሓቂ እዩ። እታ ሃገር፡
ኣብ ውሽጢ ሶርያ ብሓይልታት ሩስያ
ተዓጢቑ ዘሎ ‘ኤስ-300’ ዝዓይነቱ ዘበናዊ
ሚሳይል ጸረ-ነፈርቲ፡ ንጥሕሰት ክሊኣየር ሶርያ ብነፈርቲ ውግእ እስራኤል
ክከላኸል ናብ ሞስኮ ከተቕርቦ ዝጸንሐት
ሕቶ’ውን ኣይሰለጣን። ምኽንያቱ ሩስያ፡
ምስ እስራኤል ንዘለዋ ዝምድና ኣብ
ሓደጋ ከተእቱ ስለ ዘይደለየት፡ ነፈርቲ
ውግእ’ታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ልኡላዊ

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
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ግዝኣት ሶርያ እናደብደባ ስቕ ኢላ’ያ
ክትዕዘብ መሪጻ። ዋላ ኣብ ጥቓ
ወተሃደራዊ መዓስከራ ተዓቂቡ ንዝነበረ
ዘበናዊ ኣጽዋር ኢራን ምስ ደብደባኦ፡
ሚሳይል ኤስ-300 ዝዀነ ግብረ-መልሲ
ክህብ ኣይከኣለን።
ሩስያ፡ ምትእትታው ኢራንን
ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቦላህን ናብ
ሶርያ ንእስራኤል ኣብ ከቢድ ስግኣት
ሸሚሙዋ ከም ዘሎ ትኣምን’ያ። ክንዲ
ዝዀነ፡ ንምሕጽንታ መንግስቲ ሶርያን
ኢራንን ተቐቢላ ሚሳይላታ (ኤስ-300)
ኣንጻር ነፈርቲ ኲናት እስራኤል እንተ
ኣጻዊዳቶ፡ እታ ኣይሁዳዊት ሃገር ኣብ
ጉዳይ ሶርያ ደረት-ኣልቦ ወተሃደራዊ
ጣልቃ ብምእታው፡ ነቲ ኲናት
ከይተናውሖን ኣብቲ ዞባ ሕምስምስ
ከይትፈጥርን ስግኣት ጸኒሑዋ’ዩ።
ብፍላይ ኣብ መንጎ እስራኤልን
ኢራንን ክፍጠር ዝኽእል ወተሃደራዊ
ረጽሚ፡ ንመላእ’ቲ ዞባ ክለኻኽም
ዝኽእል ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝዀነ
ወተሃደራዊ ሲናርዮታት ከኸትል ከም
ዝእኽል ስለ ዝገምገመት፡ ክልተአን
ሃገራት ካብ ረጽሚ ንምርሓቕ
ከሰማምዐን ዝኽእል እማመ ንምድላው
ምስ ኣመሪካ ዝርርብ ጀሚራ። ኣብ
መወዳእታ ድማ፡ ኢራን ኣብ ሶርያ
ዝርከብ ሰራዊታ ካብ ዶብ እስራኤል
85 ኪሎ ሜተር ከተርሕቖ (ብዘይካ
ካብ ከተማ ደማስቆስ) ንዝቐረበላ እማመ
ተቐቢላቶ። ኣተግቢራቶ ድማ።
እንተዀነ፡ እንተላይ ካብ ዒራቕ

ዝመጹ ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት
ሺዓ፡ ‘ሓርነት ጎላን’ ዝብል ስም ለቢሶም፡
ንሰራዊት ኢራን ተኪኦም ነቲ ከባቢ
ክቆጻጸሩዎ ጀሚሮም ብምህላዎም፡
እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሶርያ ከተካይዶ
ዝጸንሐት ደብዳብ ከተጽዕቖ ተገዲዳ
ኣላ። እቶም ሚሊሻታት፡ እንተላይ ነቲ
ብእስራኤል ተጐቢጡ ዘሎ ከበሳታት
ጎላን ናጻ ናይ ምውጻእ ኣጀንዳ ስለ
ዘለዎም፡ እስራኤል ልዕሊ ዝዀነ ካልእ
እዋን ብእኦም ተሻቒላ ኣላ። እታ
ሃገር ኣብ ልዕሊ ሶርያ እተካይዶ ዘላ
ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ፡ ሕነ ቀራናት
ንጓዕማማት’ዩ ዝመስል። ንድሕነታ
ዝፈታተን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን
ተጻብኦታትን ዘካይዱ ዘለዉ ሕዝቦላህን
ኢራንን ክንሶም፡ እታ ብመሪር ሓለንጊ
ትቕጻዕ ዘላ ግን ሶርያ እያ። በዚ
ምኽንያት እታ ዓረባዊት ሃገር፡ ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስጕምቲ
ክወስድ ብተደጋጋሚ ክትጽውዕ ጸኒሓ፣
ግዳ ዝሰምዓ ኣይረኸበትን። እቲ ውድብ፡
“እስራኤል ንልኡላውነት ሶርያ ዝግህስ
ተግባራት ካብ ምፍጻም ክትቁጠብ ኣለዋ፡
” ካብ ምባል ሓሊፉ ዝወሰዶ ዝዀነ
ስጕምቲ የለን።
መንግስቲ ሶርያ ምስ ምድኻም
ተቓወምቱ ሓይሉ እናደልደለ ኣብ
ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ኢራንን ሕዝቦላህን
እውን ኣብታ ሃገር ወተሃደራዊ
ህላወኦም የደልድሉዎ ከም ዘለዉ’ዩ
ዝግለጽ። ብፍላይ ኢራን፡ ኣብታ ሃገር
ብርክት ዝበለ ወተሃደራዊ መዓስከራት

ደኲና ኣላ። ዝተፈላለየ ኣጽዋር ከፍሪ
ዝኽእል ፋብሪካታት’ውን ኣብ ምትካል
ትርከብ - ብመሰረት ሰብ-መዚ ስለያ
እስራኤል። ልዕሊ ኩሉ ድማ፡ ነቲ
ምስ ዒራቕ፡ ሊባኖስን ሶርያን ዘራኽባ
ስትራተጅያዊ ናይ መሬት መስመር
ወይ ኮሪደር ክትቆጻጸሮ ብምኽኣላ፡
ንእስራኤል ተወሳኺ ሕማም ርእሲ
ኰይኑዋ ኣሎ። ምኽንያቱ እቲ ኮሪደር፡
ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ጽልዋኣ
ናይ ምስራጽን ዕብለላኣ ናይ ምርግጋጽን
ኣጀንዳኣ ኣብ ምትግባር ብዙሕ ክሕግዛ
ስለዝዀነ። ኣምበሳድር ኣመሪካ
ዝነበረ ጀምስ ጀፈሪ፡ እዚ ኣብ ትሕቲ
ዝተፈላለዩ ተቓወምቲ ዕጡቓት ዝጸንሐ
ኮሪደር ብኢራን ክምንዛዕ ምስ ረኣየ፡
“ኣመሪካ ንዝበዝሕ ሰማያት ማእክላይ
ምብራቕ ክትቆጻጸሮ ትኽእል ትኸውን፣
ኣብ ባይታ ግን ኢራን’ያ ጎይታ ዘላ
- መሬት ናይቲ ዞባ ቀስ ብቐስ ኣብ
ትሕቲ ቁጽጽራ’ዩ ዝኣቱ ዘሎ፡” ኢሉ
ነይሩ። እንተዀነ፡ እታ ብሓደ ላዕለዋይ
መንፈሳዊ መራሒ እትቕለስ ፈሪሳዊት
ሃገር፡ ንሕዝቦላህን ካልኦት ናይ ሺዓ
ሓይልታትን ኣዀልኲላ ኣብ ሶርያ
ክትዕንድር፡ እስራኤል ጥራይ ዘይኰነት
ካልኦት ሃገራት ዓረብ (ስዑዲ-ዓረብ፡
ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልኦትን)
እውን ፈጺመን ኣይቅበላኦን እየን ብመሰረት ተንተንቲ ፖለቲካ ናይ’ቲ
ዞባ።
. . . . ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሱሌማን ኣሕመድ
ዓይነት ደም፡ ኣብ ጽፍሒ ቀያሕቲ
ዋህዮታት ደም ብምህላው ወይ
ዘይምህላው ጸረ-ጓና ኣካል (antibody)
ን ብዝተወርሰ ጀነቲካዊ ሳብስታንስን
ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ። እዞም ጸረጂን (antigen) ምናልባት ከከም ዓይነት
ደም - ፕሮቲን፡ ካርቦሃይድረይትን ወይ
ግላይኮፕሮቲን (glycoprotein) ክኾኑ
ይኽእሉ። ዓይነት ደም ኣብ ‘ኦ’፡ ‘ኤ’፡
‘ቢ’ን ‘ኤቢ’ን ተባሂሎም ዓበይቲ ክፋላት
ይምደቡ።
ክብደት ሰብነት ንምውሳኽ ወይ
ንምጉዳል መደብ ምስ ዝህልወና ዓይነት
ደምና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ዓይነት ደምና
ምፍላጥ እንታይ ዓይነት መግቢ ክብደት
ከወስኸና ወይ ከጉድለና ከም ዝኽእል
ንምፍላጥ ከም ዘይንሽገር እዩ ዶክተር ዲ’
ኣዳሞ ኣብ ምርምሩ ዝገልጽ።
ብመሰረት ምርምር ዶክተር ዲ’ ኣዳሞ፡
ኣብ ውሽጢ ደምና ዘሎ ውህደት ጸረጂን (ኣንቲ ጂን) ምስቲ ኣብቲ እንወስዶ
ዘለና መግቢ ዘሎ ጸረ-ጂን ተመሳሳሊ ምስ
ዝኸውን ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ንኽተል
ኣለና ክንብል ይከኣል።
ምስ ዓይነት ደምና ዝሰማማዕ መግቢ
ምስ እንምገብ፡ ብቐሊሉ ብታህዋስያን
(ባክተርያ) ኣይንጥቃዕን። ብምብካልን
ምምራዝን ክመጹ ንዝኽእሉ ዝተፈላለዩ
ሕማማትን ግዳይ ኣይንኸውንን። ኣብ
ሰብነትና ዘይተደልየ ስብሕን ኮሌስትሮልን
ኣይክዘንን። ብዝተፈላለዩ ሕማማት
ክንጥቃዕ ዘለና ተኽእሎታት ዝተሓተ
ይኸውን።
ኣብ ዝሓለፈ ሕታምና ምስ ‘ኦ’፡ ‘ኤ’
ወይ ‘ቢ’ ዝዓይነቱ ደም ዝውንኑ ሰባት
ዝሰማምዑ መግብታት ዘርዚርና ምንባርና
ይዝከር፡፡ ንሎሚ ‘ኤቢ’ ዝደሞም ሰባት
እንታይ መግቢ የገድሶም ክንዝርዝር
ኢና።
‘ኤቢ’ ዝዓይነቱ ደም
ዓይነት ደም ‘ኤቢ’ ካብ ደም ዓይነት
‘ኤ’ን ‘ቢ’ን ዝተረኽበ እዩ። ምስ ጸረ-ጂን
(ኣንቲ-ጂን) ናይ ክልቲኦም ዓይነት ደም
ናይ ምምስሳል ጠባይ ኣለዎ። ምስቲ ዘሎ
ኩነታት ኣየርን ስርዓት ኣመጋግባን ናቱ
ጸረ-ጂን ናይ ምቅይያር ባህሪ ዘለዎ ዓይነት
ደም እዩ። ካብ ኩሎም ዓይነት ደም ዝለዓለ
ውጽኢታዊ ዝኾነ ሕማም ናይ ምክልኻል
ዓቕሚ ይውንን።
ናይ ኣመጋግባ ስርዓቱ ኣብ መንጎ
ዓይነት ደም ‘ኤ’ን ‘ቢ’ን ይርከብ።
‘ኤቢ’ ዝዓይነቱ ደም ዘለዎም ሰባት፡
ድልዱል ኣካላት ሰብነትን ልዑል ናይ
ፈጠራ ክእለት ዘለዎ ኣእምሮን ዝወነኑ
ብምዃኖም ኣዝዮም በላሕቲ እዮም።
ንነገራት ቀልጢፎም ናይ ምርዳእ ክእለት
ድማ ኣለዎ።
ብቐሊሉ ዝቑጣዕ ናይ መግቢ ህዋሳት
ዘለዎም ብምዃኖም፡ ኣብ ኣመጋግብኦም
ጥንቃቐ ብምግባር ኩነታት ጥዕንኦም
ክሕልዉ ከም ዝኽእሉ ክኢላታት
ይመኽሩ።
ካብ ዓይነት ስጋ
ናይ ደም ዓይነቶም ‘ኤቢ’ ዝኾኑ ሰባት
ስጋ ካብ ቀንዲ ምስ ጠባዮም ዝሰማማዕ
ዓይነት ኣመጋግባ እዩ። ብመጠኑ ስጋ
ደርሆ ክበልዑ ዝኽእሉ’ኳ እንተኾኑ፡ ስጋ
ከብቲ፡ ስጋ ሓሰማ፡ ናይ ዝኾነ ዓይነት እንስሳ
ልቢ ክምገቡ ከም ዘይብሎም ይንገር።

ዓይነት ደምናን ስርዓት ኣመጋግባናን
ካብ እንቋቝሖ፡ ጸባን ውጽኢቱን
ዓይነት ደሞም ‘ኤቢ’ ዝኾኑ ሰባት እንቋቝሖ፡ ጸባን ውጽኢት ጸባን፡ ሞዘሬላን
ብዓቐኑ ክወስዱ ይከኣል እዩ። ጠስሚ፡
ልዑል ቅብኣት ዘለዎ ጸባ (ኣብነት ጸባ
ጎባይ)፡ ‘ኣይስ ክሬም’ን ‘ቾኮሌት’ን ክወስዱ
ግና ተመራጺ ኣይኮነን።
ካብ ዘይትን ስብሕን
‘ኤቢ’ ዓይነት ደም ዘለዎም ሰባት
ዘይቲ ኣውሊዕ፡ ዘይቲ ስምስም፡ ዘይቲ ዓሳ
ክወስዱ ኣጸጋሚ ኣይኮነን። ነዞም ሰባት
ዘይቲ ሱፍ፡ ዘይቲ ዕፉን፡ ዘይቲ ጥረታት
ወዘተ ግና ብዙሕ ኣይጠቕሞምን እዩ።
ካብ ጥረታትን ኣእካልን
ማሸላ፡ ስርናይ፡ ብርስን፡ ስገም፡ ኣጃ፡
ሩዝ፡ ‘ኦትስ’፡ ባልደንጓ፡ ዓተር ገለ ካብቶም
ናይ ደም ዓይነቶም ‘ኤቢ’ ዝኾኑ ሰባት
ንጥዕንኦም ኣገደስቲ ዝኾኑ ጥረታት
እዮም። ፍረ-ዱባ፡ ፍረ-ሱፍ፡ ዕፉን፡ ዓይነት

ፓስታን ክወስዱ ግና ጽቡቕ ኣይኮነን።
ካብ ኣትክልትን ቆጻላት ኣሕምልትን
ናይ ደም ዓይነቶም ‘ኤቢ’ ዝኾኑ ሰባት
ካሮት፡ ቆስጣ፡ ካውሎ ፍዮሪ፡ ብሮኮሊ፡ ዱባ፡
ቀይሕ ሱር፡ ካውሎ፡ ዝንጅብል፡ ቀይሕ
ሽጉርቲ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ ሰላጣ፡ ድንሽ፡
ኮሚደረ፡ እስፒናቺ፡ ዙኪኒ ዝበለጸ መግቦም
ክኸውን እንከሎ፣ ኣቮካዶ፡ ሸዊት ዓተር፡
ጉዕ በርበረ፡ ፍረ ኣውሊዕ ወዘተ ድማ
ከዘውትርዎ ኣይግባእን።
ካብ ፍረታትን ጽማቚን
‘ኤቢ’ ዓይነት ደም ንዘለዎም ሰባት
ዝበለጹ ፍረታት፡ ለሚን፡ ፕሪም፡ በለስ፡
ወይኒ፡ ጽማቚ ካሮት፡ ኩኽ፡ መንደሪኒ፡
ፓፓዮ፡ ኣናናስ ወዘተ እዮም። ዘይቱን፡
ባናና፡ ማንጉስ፡ ኣራንሺ ብብዝሒ
እንተዘይወሰዱ ይምከር።
ካብ ዓይነት ቀመማት
‘ኤቢ’ ዓይነት ደም ንዘለዎም ሰባት

ዝሰማምዑ ቀመማት፡ ቀጠልያ ሻሂ፡
ዝንጅብል፡ ኣቸቶ፡ ፐርሰሜሎ፡ ህሩድ፡
ናዕናዕ፡ መዓር፡ ኮረሪማ፡ ሄል፡ ሰናፊጭ፡
ካሙን፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ መዓር፡ በርበረ፡
ጨው፡ ቫኒልያ፡ ሽኮር እዮም። ‘ካችኣፕ’ን
‘ማይኖዝ’ን ብብዝሒ ክወስድዎ ጽቡቕ
ኣይኮነን።

ካብ ፈሳሲ
ኣዝዩ ኣድላዪ ማይ፡ ቀጠልያ ሻሂ፡ ሻሂ
ናዕናዕ፡ ሻሂ ዝንጅብልን ቡንን ኮይኖም፡
ዘየድልዩ ድማ ልስሉስ መስተን ኣልኮላዊ
መስተን እዮም።
ምንጪ፦ Eat Right For Your
Blood Type

ጥዕናዊ ጥቕሚ ኣቮካዶ
ኣቮካዶ ንፈለማ እዋን ቅድሚ 7 ሽሕ
ዓመታት ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሜክሲኮን
ኮሎምብያን ተራእዩ። ኣብ 16 ክፍለ
ዘመን ድማ ብገዛእቲ ሓይልታት ናብ
ስጳኛ ተኣታትዩ። ኣብኡ ‘ኣጁካተ’
(aguacate) ዝብል ስም ተዋሂቡዎ።
ድሒሮም እንግሊዛውያን ገዛእቲ ነቲ
ዘለዎ ተሪርን ሓርፋፍን ቆርበት ናይቲ
ፍረ ምርኩስ ብምግባር ‘ፍረ - ሓርገጽ’
“alligator pears” ክብሉ ጸዊዖምዎ።
ኣቮካዶ ሓያሎ ጥዕናዊ መኣዛታት
እዩ ዘለዎ። ኣብ ሓንቲ ፍርቂ ኣቮካዶ
(ማለት ኣስታት 70 ግራም) እዚ ዝስዕብ
መኣዛዊ ትሕቶ ክርከብ ይከኣል፦
114 ካሎሪ፡
6 ግራም ጽሕጊ (ፋይበር)፡
0.2 ግራም ተፈጥሮኣዊ ሽኮር፡
345 ሚሊ ግራም ፖታሽዩም፡
19.5 ግራም ማግነዝዩም፡
43 ማይክሮግራም ቪታሚን ‘ኤ’፡
1.3 ሚሊ ግራም ቫይታሚን ‘ኢ’፡
14 ማይክሮግራም ቫይታሚን ‘ከይ’፡
6.7 ግራም ዘይዘቕበበ ስብሓዊ
ኣሲድ ወዘተ።

ልዕሊ ክሉ ኣቮካዶ ንኣካላትና
ፖታሽዩም፡ ጽሕግን ኣሲዳዊ ስብሕን
ኣብ ምብርካት ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ።
ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ስብሓዊ ኣሲድ
ንኣካላትና ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ
ኮሌስትሮል (HDL) ኣብ ምብርካት
ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ክኢላታት ስነ
መግቢ የመልክቱ።
#1: ንጥዕና ልቢ
ኣቮካዶ ‘ቤታ - ሲቶስተሮል’
(beta-sitosterol) ዝተባህለ ከሚካላዊ
ውህደት ዝሓቖፈ እዩ። እዚ ከሚካላዊ
ውህደት’ዚ ኣብ ኣካላትና ንዝህሉ መጠን
ኮሌስትሮል ኣብ ምምዕርራይ ልዑል
ተራ እዩ ዘለዎ። ዘየድሊ ኮሌስትሮል
ኣብ ምንካይ ድማ ይነጥፍ።
ኩሎም ንጥዕና ልቢ ጠንቂ ዝኾኑ
ከም ወቕዒ ልቢ፡ ወቕዒን ሕማም
ኩሊትን ብምልዓል ጸቕጢ ደም
እዮም ዝኽሰቱ። እዚ ጥዕናዊ ጸገም’ዚ
ኣብ ኣካላትና ዋሕዲ ፖታሽዩም እዩ
ዘማዕብል። ባናና ልዑል ትሕዝቶ
ፖታሽዩም’ኳ እንተለዎ፡ ኣብ ኣቮካዶ
ዝርከብ ፖታሽዩም ግና ልዕሊ ናይ

ባናና ኣብ ኣካላትና ጥቕሚ ከም ዘለዎ
መጽናዕትታት የመልክቱ።
#2: ንጥዕና ዓይኒ
ኣብ ኣቮካዶ ‘ካሮተኖይድ ሉቴን’
(carotenoids lutein) ዝተባህለ
መኣዛዊ ትሕዝቶ ይርከብ። እዚ
መኣዛ’ዚ ዋላ ምስ ዕድመ ከጋጥም
ንዝኽእል ዝተፈላለዩ ጸገማት ዓይኒ
ንምንካይ ይሕግዝ።
#3: ኣብ ዕብየት ኣካላትን ኣእምሮን
ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ስብሓዊ ኣሲድ
ንዕብየት ኣካላትናን ኣእምሮን ኣገዳሲ
መኣዛ ምዃኑ ክኢላታት ይሕብሩ።
መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ
ዘይዘቕበበ ስብሓዊ ኣሲድ ኣብ ዕብየት
ስርዓተ መትንን ኣእምሮን ኣገዳሲ
እዩ።
#4: ጸቕጢ ደም
ኣቮካዶ ኣዝዩ ትሑት ትሕዝቶ
ሶድዩም እዩ ዘለዎ። ጸቕጢ ደም
ዘለዎም ሰባት ጥዕንኦም ንምሕላው
ክወስድዎ ኣብ ዝግባእ ዓይነታት መግቢ
ኣቮካዶ ክሕውሱ ብቐጻሊ ብሓካይም
ይምከር እዩ። በንጻሩ ኣቮካዶ ዝበለጸ
ትሕዝቶ ፖታሽዩም ኣለዎ። ፖታሽዩም
ጸቕጢ ደም ኣብ ምጉዳል ኣገዳሲ
ማዕድን ምዃኑ ኣይትዘንግዕ። ኣቮካዶ
ከም መተካእታ ካልኦት ቅብኣት ኣብ
መግቢ ምስ ዝውሰድ ዝበለጸ ጥቕሚ
ከም ዘለዎ መጽናዕትታት የመልክቱ።
#5: ምጉዳል ክብደት ሰብነት
ኣቮካዶ ልዑል ትሕዝቶ ግን ከኣ
ንጥዕና ጠቓሚ ዝኾነ ቅብኣት ኣለዎ።
እዚ ቅብኣት’ዚ ኣብ ከስዐ ቀልጢፉ
ስለ ዘይሓቅቕ ናይ ጽጋብ ስምዒታት
እናተሰመዓካ ነዊሕ ክትጸንሕ የኽእለካ።
ኣቮካዶ ብቫይታሚን፡ ማዕድንን ካልኦት
ክብደት ሰብነትና ንምምጥጣን ዝሕግዙ
መኣዛታትን ዝሃብተመ ምዃኑ’ውን
ኣይትዘንግዕ።
#6: ጥቕሚ ኣብ ስርዓተ እስትንፋስ

ሕማቕ ኣተነፋፍሳ ኣብ ከስዐን
መዓናጡን ብዝርአ ምዝንባዕ ከጋጥም
ከም ዝኽእል’ውን እዮም ክኢላታት
ዝሕብሩ። ብኸምዚ ዓይነት ጸገም
ትሳቐ ምስ እትኸውን ጽማቚ ኣቮካዶ
ምውሳድ ዝበለጸ መድሃኒት እዩ።
#7: ዝበለጸ መግቢ ነፍሰ-ጾር
ኣቮካዶ ልዑል ትሕዝቶ ‘ፎሊክ
ኣሲድ’ ስለ ዘለዎ ንምዕባለ ኣእምሮ ኣብ
ማህጸን ናይ ዘሎ ዕሸል ኣዝዩ ኣገዳሲ
ፍረ እዩ። ኣብ ጥዕና ስርዓተ መትኒ፡
ዋህዮታትን ደምን ናይቲ ዕሸል’ውን
ልዑል ጥቕሚ’ዩ ዘለዎ።
ኣቮካዶ መጠን ኮሌስትሮል ናይታ
ነፍሰ-ጾር ንምጉዳል ስለ ዝሕግዝ’ውን
ብቅዛነን ወጥርን ከይትሳቐ ይሕግዛ።
#8፡ ምሕቃቕ መግቢ የመሓይሽ
ዘይከምቲ ዘለዎ ክሬማዊ ጣዕሚ፡
ኣቮካዶ ልዑል ናይ ጽሕጊ (ፋይበር)
ትሕዝቶ ኣለዎ። እዚ ጽሕጊ’ዚ፡ ካብ
መንፋሕቲ ከስዐ ብምክልኻል ንስርዓተ
ምሕቃቕ መግቢ ብዝሓየለ መልክዑ’ዩ
ዘነቓቕሖ። ኣብ መዓናጡ ከጋጥም
ንዝኽእል ተኽእሎታት መንሽሮ ከም
ዘጉድሎ’ውን ክኢላታት የመልክቱ።
#9፡ ካብ ምምራዝ ኣካላት ይከላኸል
ኣቮካዶ ብተፈጥሮኡ ኣብ ኣካላትና
ከጋጥም ንዝኽእል ምምራዝ ናይ
ምክልኻል ባህሪ ኣለዎ። ኣቮካዶ
ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቐሚ ሰብነትና
ንምሕያል ሓጋዚ ምዃኑ ክኢላታት
ይሰማምዑሉ።
#10፡ ድልዳለ ኣዕጽምቲ ይዕቅብ
ኣዕጽምትና ዋሕዲ ካልሽዩም ምስ
ዘጋጥሞ ብቐሊሉ ተሰባሪ ናይ ምዃን
ባህሪ’ዩ ዝሕዝ። ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ
ናይ ፖታሽዩም ከሚካላዊ ውህደት
‘ሳፖኒንስ’ (saponins) ነዚ ጸገም’ዚ
ኣብ ምፍዋስ ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ።
ምንጪ፦ health line

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 60

ኣንክሮ
ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት
ሆላንዳዊ ጋዜጠኛ
ቪንሰንት
ማንስፊልድ፡ እታ ጸሊም ዝሕብራ ቮልክስ
ዋገን ዝዓይነታ መኪናኡ ኣብ ኣፍደገ’ቲ
ኣብ ማእከል ከተማ ኣይደንሆቨን ዝርከብ
ስርሑ ክዕሽጋ እንከሎ፡ ኩሉ ግዜ መፍትሕ
ኣብ ኢዱ ብምሓዝ፡ ንአሌትሪክ’ታ መኪና
ዝዓጹ ሕቡእ መልጎም ወሊዑ፡ መዓጹ
ብግቡእ ተዓጽዩ ምህላዉ ኣረጋጊጹ’ዩ
ናብ ስርሑ ዝኣቱ። መሳርሕቲ ቪንሰንት፡
ብተግባራቱ ወትሩ ምስ ሰሓቑ’ዮም።
ንሱ ግን “ዕዳ መኪናይ ከይከፈልኩ ሓደ
ዕቡድ መንእሰይ እንተ ሰረቓ ካባኹም
ዘካፍለኒ የለን” ብምባል’ዩ ነቲ ካብ ዓቐን
ዝሓለፈ ጥንቃቐ ዘመኽንየሉ ነይሩ። ኣብ
13 ታሕሳስ 1934 ዓ.ም. ቪንሰንት፡ እቲ
ልሙድ ተግባሩ ብምፍጻም’ዩ ስርሑ
ፈሊሙ። እንተ ዀነ ግን እዚ ዕለት
ካብ ኣእምሮኡ፡ ብጾቱን ኣባላት ፖሊስ

እመኑ
ኣይትእመኑ
ኣብ 1785ዓ.ም እዩ። እቲ ብቕትለት
ካሮሊና ዝተባህለት ሃብታም ሰበይቲ
ተኸሲሱ ዝነበረ ጂሚ ዝተባህለ ሰራቒ፡
ዋላ’ኳ ካብ’ቲ ገበን ነጻ ምዃኑን ናብ’ቲ
ገዛ ክሰርቕ ምስ ኣተወ ንሬሳ ካሮሊና
ከም ዝርኣዮን ከረድእ እንተፈተነ፡
ተስፋ ዘይብሉ ናይ መወዳእታ ፍርዱ
ንምስማዕ’ዩ ኣብ መጋብኣያ ነይሩ።
ንብዓትን ምሕጽንታን ጂሚ ከብዱ
ዘይበልዖ ዳኛ፡ ንማሕነቕቲ ፈረዶ።
በዓል-ቤታ ዝርከቡዎም ስድራኣን
ነበርቲ’ታ ካሃባ ዝተባህለት ንእሽቶ
ቁሸት ኣላባማ ድማ ሩፍታ ተሰመዖም።
እቲ ዋዕዋዕ ምስ ሃደአ ክልተ ኣባላት
ሓለዋ ንጂሚ ሒዞም ናብ ደገ
ተበገሱ፡ ኣልፍረድ ዝተባህለ በዓል-ቤታ
ንካሮሊና ድማ ብነድሪ ኣብ ገጽ ጂሚ
ጡፍ በለ። ሽዑ ግን እቶም ኣብ’ቲ
መጋብኣያ ዝነበሩ ሰባት “ኣልፍሬድ’ዩ
ቀታልየይ” ዝብል ምንጩ ዘይተነጸረ
ድምጺ ካሮሊና ብንጹር ሰምዑ። እቲ
ድምጺ ሰለስተ ግዜ ምስ ተደግመ፡
ኩለን ኣዒንቲ ናብ ኣልፍሬድ ኣበላ።
ንሱ’ውን ክሃድም ፈተነ።

ከተማ ኣይደንሆቨንን ዘይርሳዕ ኰይኑ’ዩ
ተመዝጊቡ።
ኣብ’ቲ ዕለት፡ እቲ ጋዜጠኛ ስርሑ ምስ
ወደአ መኪናኡ ካብ ቦታኣ ተላዒላ’ያ
ጸኒሓቶ። ንፖሊስ ብምሕባር ድማ ምስ
ጓሂኡ ናብ ቤቱ ተመልሰ።
ሰዓት 2.30 ድሕሪ ቐትሪ፡ ፖሊስ ካብ
ሓደ ፔተር ክሮምለን ዝተባህለ ሰብ “ኣብ
ወሰናስን ከተማ ኣይደንሆቨን እንከለኹ፡
ሓንቲ ጸላም መኪና ብናህሪ እናተጓዕዘት
እንከላ ንስክላ ሃሪማትኒ ነይራ” ዝብል
ናይ ተሌፎን ጥርዓን ተቐበሉ። ቁጽሪ
ታርጋ’ታ መኪና ምስ መኪና ቪንሰንት
ዝመሳሰል ብምንባሩ፡ ፖሊስ ነታ መኪና
ናይ ምርካብ ኣንፈት ረኸቡ። እንተ ዀነ
ግን እቲ ንፖሊስ ዘገረመ፡ ደዋሊ “እታ
መኪና መራሒ ኣይነበራን” ምባሉ’ዩ።
ኣብ መንገዲ ኣይደንሆቨንን ከተማ

ትልፖርግን ዝነበረ ተረኛ ፖሊስ፡ እታ
ጸላም መኪና ብጥቓኡ ምስ ሓለፈት
መኪናኡ ኣልዒሉ ክሳብ ዘርክባ፡ ካብ
ቅድሚ ዓይኑ ተሰወረት። ናብ ሓለፍቱ
ኣብ ዝሰደዶ ጸብጻብ ድማ “እመኑ
ኣይትእመኑ ኣብ’ታ መኪና ኣውቲስታ
ኣይነበረን” ክብል ኣስፊሩ።
ካልእ ኣብ’ቲ መንገዲ ዝነበረ ጓሳ፡
እተን ዝጓስየን ዝነበረ ከብቲ በቲ መንገዲ
ይሓልፋ ብምንባረን፡ “ሓንቲ ጸላም መኪና
ብናህሪ ናብ’ቲ ወሰን ጽርግያ ዝነበረ ግራት
ድሕሪ ምእታዋ፡ ናህራ ከይቀነሰት እንደገና
ናብ’ቲ ጸሊም ጽርግያ ተመሊሳ” ብምባል
መስኪሩ። ንሱ’ውን “መራሒ ኣይነበራን”
ኢሉ።
ፖሊስ ብዛዕባ’ታ ኣውቲስታ ዘይነበራ
ጸላም መኪና ተደጋጋሚ ጥርዓናት
ተቐቢሉ። ድሕሪ ሰዓትን ፈረቓን ድማ
እታ መኪና ብሓመድ ተሸፊና ኣብ
ማእከል ከተማ ትልፖርግ ተረኽበት።
እታ መኪና፡ ከም’ታ ቪንሰንት ዝገደፋ’ያ
ነይራ። እቲ ማዕጾ ይኹን ካልእ ክፋላ ናይ
ምስባር ምልክት’ውን ኣይነበሮን። እቲ
ኣብኣ ዝነበረ ነዳዲ ግን ተጸንቂቑ ነይሩ።
መኪናኡ ዝተረከበ ቪንሰንት፡ ንሓደ በዓል
ጋራዥ ብምሻጥ ክሳብ ኣብ 1950 ዓ.ም.
ብሞት ዝፋኖ መኪና ኣይዓደገን። እታ
ብዘይ ኣውቲስታ ን60 ኪ.ሜ. ዝተጓዕዘት
ጸላም ቮልግስ’ውን፡ ክሳብ ሕጂ ግድላ
ኣይተፈትሐን።

ህዝብታትን ባህልታቶምን
ነፍሲ ወከፍ ሕብረተ-ሰብ ብመሰረት
ባህሉ፡ ልምዱን እምነቱን ዝልለየሎም
መለክዒታት ጽባቐ ኣለዎ። ከምኡ’ውን፡
ጽልዋ
ዓውለማን
ምስፍሕፋሕ
ባህላዊ ወራር ምዕራባዊያን ዘምጽኦም
መለኪዒታት ጽባቐ ኣለዉ። ኣብ’ዚ እዋን
ንምዕራባውያን ዝውክል ሕብሪ፡ ነዊሕ
ጸጕሪ፡ ተሪር ኣፍንጫ፡ ቅጥንን ቁመትን
ገለ ካብ መለክዒታት ጽባቐ ኰይኖም
ስለ ዘለዉ፡ ብዙሓት ካብ ክልተኡ ጾታ
ነዚ መለክዒታት ከውንኑ፡ ካብ’ቶም
ብትሑት ወጻኢታት ዝርከቡ ንሕብሪ
ገጽ ዘቕይሑን ጸጕሪ ዘለምሹን ነገራት
ብምጥቃምን፡ ክሳብ እቶም ብልዑል
ወጻኢታት ዝካየዱ ፕላስቲካዊ መጥባሕቲ
ጽባቐ ብምክያድ፡ ኣብ ዓይኒ ካልኦት
ጽቡቓት ኰይኖም ክርኣዩ ይፍትኑ’ዮም
- ምስ ኩሉ ሓደገኛነቱ። እንተዀነ
ግን፡ ኣብ’ቶም ክሳብ ሕጂ ባህሎምን
መንነቶምን ዓቂቦም ዝኸዱ ዘለዉ
ሕብረተ-ሰባት ዘለዉ መለክዒታት ጽባቐ፡
ብዙሕ ወጻኢታት ዘይብሎም ኣገረምትን፡
ኣብ ካልኦት ከም መለክዒ ዘይጽባቐ
ዝርኣዩን’ዮም። ነቶም ንደቂ-ተባዕትዮ
ዝምልከቱ መለክዒታት ጽባቐ ንኻልእ
ኣጋጣሚ ገዲፍና፡ ኣብ’ቶም ንደቂኣንስትዮ ዝምልከቱ ምስ እንርኢ፡ ኣብ
ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰባት፡ ሓባል፡ መላጥ፡
ጭው ዝበለት ጸላም፡ ፈኻኽን ሰባርን
ስና፡ ኣመና ገዛፍ ገለ ካብ’ቶም ኣገረምቲ
መለክዒታት ጽባቐ ብምዃኖም፡ ብዙሓት
ኣብ’ቲ “ጽባቐ ውሽጢ’ዩ ሓቀኛ ጽባቐ”
ዝብል ኣምር ብምስምማዕ፡ መንእሰያት
ኣብ ክንዲ ኣብ ደጋዊ ጽባቐኦም ዝግደሱ፡
ዝያዳ ነቲ ንዘልኣለም ዘይበሊ ውሽጣዊ
ጽባቐኦም ከጸብቑ ክጽዕሩ ይሰማምዑ።
ሎሚ ንገለ ካብ ኣገረምቲ መለክዒታት
ጽባቐ ወስ ክንብል።
ስሙርን ጻዕዳን ደርጊ-ስኒ ኣብ ብዙሕ
ቦታ ብፍላይ ንምፍሽኽታ ተበሃጊ’ዩ።
እንተዀነ ግን፡ ጃፓናውያን ፍጮ ስኒ
እትውንን ጎርዞ ምልክዕትን ፈራይትን
ምዃና ይኣምኑ። ፍጮ ዝስነን ብልምዲ
ድማ “ያአባ” ዝጽዋዓ፡ ዝያዳ እተን ስሙር
ደርጊ ስኒ ዘለወን ንዝምድናን መርዓን
ዝምረጻ ብምዃነን፡ ጎራዙ ጃፓን ብሓገዝ
ሕክምናዊ መጥባሕቲ ፍጮ ኣስናን
ክውንና ዘይተኣደነ ገንዘብ የፍስሳ።
ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝጀመረን
ክሳብ ሕጂ ኣብ ገጠራት ጃፓን
ዝዝውተርን ዘሎ “ኣውሃጎሮ” ዝጽዋዕ
ልምዲ ጽባቐ ኣሎ። እተን ገጸን ብመጻዕደዊ
ዝለኽያ ዝነበራ ጎራዙ ምስ ምጽዕዳው
ሕብሪ ገጸን ኣስናነን ብጭው ይብል
ብምንባሩ፡ ኣስናነን ካብ ገጸን ክፈልያ
ብጸሊም ሕብሪ ክቐብኣ ጀሚረን። እዚ
ልምዲ ክሳብ መበል 19 ክ/ዘ ብሰፊሑ
ይዝውተርን፡ መርኣያ ሃብትን ልዕልነት

ክገርመኩም!
ኣብ ንግስነት ግብጺ፡ ገጽ ፈርኦናት
ዝተቐደሰን ብዝዀነ ነገር ክራኸስ ከም
ዘይብሉን ይኣምኑ ብምንባሮም፡ ሃመማ
ናብ ፈርኦን ምእንቲ ከይለግቡ እቶም
ኣገልገልቲ ነቶም ሃመማ ናብኦም
ንምስሓብ፡ ገጾም ብመዓር ይለኽዩ
ነይሮም። ክሳብ እቲ ፈርኦን ካብ
ቦታኡ ዝትንስእ ድማ ነቶም ሃመማ
ካብ ገጾም ክኣልዩ ኣይፍቀዶምን
ነይሩ።

ደርብን ይቝጸርን’ውን ነይሩ። ምስ’ዚ
ዝመሳሰል፡ ጎራዙ ቀቢላ ላሁይ ንመርዓ
ድሉዋት ምዃነን ክሕብራ፡ ኣስናነን
ብጸሊም ሕብሪ ይለኽያ። ኣብ ጫካታት
ምብራቕ ታይላንድን፡ ደቡባዊ ክፋል
ቬትናሚን ድማ፡ ጻዕዳ ዝኣስናን ጎርዞ
ከም ፈኳስን ኣመንዝራን ስለ እትጥመት፡
እተን ጎራዙ ንኣስናነን ብጸሊም ወይ
ቀይሕ ሕብሪ ይለኽያ።
ኣብ ጋቦን፡ ሞዛምቢክን ቀቢላ ማሳይን
እተን ጎራዙ ምልኩዓት ክዀና፡ ነተን
ክልተ ቀዳሞት ኣስናነን ይስበራ። ኣብ
ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ኣህዝባ’ውን ነዚ
ልምዲ የዘውትሩ’ዮም።
ዳሆሚን ዝተባህሉ ህንዳውያንን
ህዝቢ ደሴት ባሊን ከኣ፡ መብረድ
ብምጥቃም ንጫፍ ኣስናኖም ይብልሑ።
ኣብ ማዳጋስካር ዝርከቡ ቀቢላታት
ድማ፡ ኣብ ማእከል ኣስናኖም ነዃል
ብምግባር ደቀቕቲ ኣእማን ወይ ሓጻውን
ይውትፉሉ።
ደርጊ ስኒ ምውቃጥ ኣብ ብዙሕ
ከባቢታት ዓለምና ዝዝውተር መለክዒ
ጽባቐ’ዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ እትርከብ ቀቢላ
ሶርማ መጠን ጽባቐ ጎርዞ ብመሰረት
ግዝፊ ሻንፎታ’ያ እትልክዕ። መርዓኣ
ዝቐረበ ጎርዞ ሶርማ ንታሕተዋይ ቆሎ
ስና ብምስዳድ፡ ከንፈራ ትስቆር’ሞ ካብ
ጭቃ ዝተዳለወ ንእስ ዝበለ ቀሌበት
ተእትወሉ። እቲ ሰቋር ብዝገፍሐ ድማ፡
ካልእ ዕብይ ዝበለ ናይ ጭቃ ቀሌበት
ተእቱ። እዚ መስርሕ ዕለተ መርዕኣ ምስ
ኣኸለ ተቋርጾ። እቲ ዝወሃባ መጠነ ገዝሚ
ድማ፡ ብመጠን ግፍሒ ምስቋር ከናፍራ
ይውስን። እዚ ልምዲ፡ ኣብ ገለ ካብ
ከባቢታት ደቡብ ኣመሪካ ብተመሳሳሊ
ይፍጸም’ዩ።
ኣብ ባሊ ድማ ከናፍር’ታ ጎርዞ
ኣብ መበል ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታ
ብምስቋር፡ እቲ ነዃል ምእንቲ ክገፍሕ
ናይ ክርቢት ፍረ ይውተፎ። ኣብ ሰሜን
ጫድ፡ ታሕተወይቲ ከንፈር ብምስቋር
ፈትሊ ይእሰራ። ኣብ ባምባይ ዝበሃል
ከባቢ ኣፍሪቃ ድማ፡ ክልቲኡ ጫፋት
ከናፍር ብምስቋር፡ ፍሽኽ ኣብ ምባልን

ምዝራብን ዝንቀሳቐሳ ደቀቕቲ ፍረ
ክርቢት ይውትፋሉ።
ገዚፍን ስቡሕን ከናፍር ዘለዋ ጎርዞ፡
ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ከም ሰሓቢት’ያ
እትጥመት። ኣብ ብራዚልን ቀቢላታት
ደቡብ ሱዳንን ድማ ኣመና ተበሃጊት’ያ።
ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝርከባ ጎራዙ
ብወገነን ስቡሕ ከናፍር ክውንና፡
ፕላስቲካዊ መጥባሕቲ የካይዳ።
ኣብ ቀቢላ ማሳይ ጠልጠል ዝበሉ
ነዋሕቲ ኣእዛን ከም መለክዒ ጽባቐ’የን
ዝቝጸራ። ኣዋልድ ማሳይ ኣእዛነን
ብምስቋር እቲ ነዃል ንምግፋሕ፡ ካብ
ስኒ ሓርማዝ ዝተዳለወ ናይ እዝኒ
የእትዋሉ’ሞ፡ ብዝተፈላለዩ ስርሓት ዕንቍ፡
ሓጺን፡ ጨዓ፡ ጨንገርን ጸጸርን ይስልማኦ።
እታ ዝነውሕ ጠልጠል ዝበለ እዝኒ ዘለዋ
ጎርዞ ድማ፡ ቀልጢፉ ንመርዓ ይሰልጣን
ብዙሕ ትግዘምን።
ምንዋሕ ታሕተዋይ ክፋል እዝኒ፡
ኣብ ኢንዶኔዥያዊት ቀቢላ ዳያክ ከም
ምልክት ጽባቐን ሃብትን ስለ ዝቝጸር፡
ህጻናት ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚአን ኣእዛነን
ብምስቋር ነቲ እዝኒ ናብ ታሕቲ ዝመጥጥ
ክብድ ዝበለ፡ ካብ ሓጺን ዝተሰርሐ ናይ
እዝኒ የእትዋሉ።

ኣጋጣሚዶ
ትብልዎ?
ኣብ 1885፡ ደራሲ ኣርሶር ሉ
ሓንቲ ድራማ ደረሰ። እታ ድራማ
ብዛዕባ ሮበርት ጎልዲንግ ዝተባህለ
ካብ ምጥሓል ካሮሊን ዝስማ
መርከብ ንስክላ ዝደሓነ እንኮ ሰብ
እትትርኽ’ያ ነይራ። እዛ ድራማ
ኣብ መድረኽ ምስ ቀረበት፡ ድሕሪ
ሳልስቲ ኣብ ጋዜጣታት ኣመሪካ
ሓደ ዘሕዝን ዜና ተዘርገሐ። እቲ
ዜና “ትማሊ ዓርሞሽሽ መርከብ
ካሮሊን
ብምጥሓላ፡
ኩሎም
ተሳፈርቲ ሞይቶም። ሮበርት
ጎልዲንግ ዝተባህለ ዕድለኛ ግን
ድሒኑ” ዝብል’ዩ ነይሩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ገበናት ኣንጻር ውልቀ-ሰባትን ስድራ-ቤታትን
ዓበይቲ ዕላማታት ገበናዊ ሕጊ ኣብ
ኣርባዕተ ነጥብታት ተጠቓሊሉ ክረአ
ዝኽእል ኢዩ። ንሳቶም ድማ፡1. ስርዓትን ሰላምን ጸጥታን
ናይ ሃገርን ነበርታን ምርግጋጽ፡
2. ገበናትን መቕጻዕትታቶምን
ብምዝርዛር ሰባት ገበን ንኸይፍጽሙ
ዕቱብ መጠንቀቕታ ምሃብ፣
3. ገበናትን
ንፈጸምቶም
ዝጽበዮም መቕጻዕትታትን ብምዝርዛር
ብዝተዋህበ ዕቱብ መጠንቀቕታ
ከይተገትኡ
ገበን
ንዝፍጽሙ
ገበነኛታት ከኣ ግቡእ ፍድኦም
ዝረኽቡሉ መቕጻዕትን መኣረምታን
ምሃብ፡
4. ውጽኢታዊ፡
ርትዓውን
ብዝተኻኣለ መጠን ስሩዕ ዝኾነን ከከም
ክብደት ዝተፈጸመ ገበን ዝዳረግ ስሩዕ
ስርዓተ መቕጻዕቲ ምቕማጥ ዘጠቓለለ
ኢዩ።
መቕጻዕቲ ክበሃል እንከሎ ከከም
ኩነታቱ ሕጊ ዝተኸተለ ምድራት
መሰላት ሂወት፡ ንብረትን ናይ
ምንቅስቓስ ሓርነትን ዘስዕብ ከቢድ
ስጉምቲ ብምዃኑ፡ ንጹህ ሰብ ብጌጋ
ከይልከምን ንሕጊ ተማእዚዙ ክሳብ
ዝኸደ ብምሉእ ምትእምማን ዕለታዊ
ሂወቱ ምእንቲ ክመርሕ ንገበነኛ ጥራይ
ካብ ሕብረተሰብ ፈሊኻ ንምውጻእ
ዘኽእል ኣገባብ ብሕጊ ይዋደድ።
ገበናት ንምጽራይን ገበነኛታት ናብ
ፍርዲ ንምቕራብን ክሕለፍ ዘለዎ
መስርሕ ስርዓት ገበናዊ ፍትሒ
ንንጹሃት ኣብ ሂወቶም ግዳይ ናይ
ዘይተደልየ ምትዕንቓፋት ከይኮኖም
ዕቱብ ጥንቃቐ ዝሓትት’ዩ። ገበናዊ
ሕጊ’ምበኣር በቲ ሓደ ገበነኛታት ግቡእ
መቕጻዕቲ ከይረኸቡ ከየምልጡ በቲ
ካልእ ከኣ ንጹሃት ብጌጋ መሰረታዊ
መሰላቶም ከይድረት ሚዛን ዘትሕዝ
ኣገባባት ሓቚፉ ይንደፍ። መቕጻዕቲ
ከኣ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ዝሓቊፍን፡
ገበናት ኣወጊድካ ወይ ናብ ዝተሓተ
ደረጃኦም ከም ዝወርዱ ብምግባር
ነቶም ዓበይቲ ዕላማታት ገበናዊ ሕጊ
ዝኾኑ ሰላምን፡ ርግኣትን ብምውሓስ
ምዕባለ ሕብረተሰብ ምርግጋጽ ኢዩ።
ንስርዓተ-መቕጻዕቲ ዝምልከት ናይ
ዝበዝሓ ሃገራት ሕግታት ንዝተፈላለየ
ዕላማታት ኣብ ግምት ብምእታው
ዝስርሓሎም ኢዮም። እዞም ዕላማታት
መቕጻዕቲ ንተሃድሶ ገበነኛ፡ ገበን ናይ
ምፍጻም ዓቕሚ ምኽላእ፡ ግትኣት
ገበነኛ፡ ሕነ-ምፍዳይ፡ ከምኡ’ውን
ግቡእ ፍዳ ዝብሉ ኢዮም።
ዕላማታት ገበናዊ ሕጊ ከምዚ
ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ኮይኖም፡ ሓደ
ካብቶም ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ

ብፍሉይ ኣተኲሩ ዝረኣዮም ገበናት
ኣንጻር ሰብነት፡ ህዝባዊ ጭውነትን
ስድራቤትን ዝቐንዑ ገበናት ኢዮም።
እዚኦም ገበናት ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ’ቲ
ዝለዓለ ናይ ሕጊ ሓለዋ ዝግበረሉ
መሰረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዝኾነ
ውልቀሰብን፡ ንሱ ዝመስረታ ወይ
ኣባል ዝኾነላ ጉጅለ ወይ ስድራቤት
ዝፍጸሙ ገበናት ዝምልከትን፡ ኣብ
መወዳእታ ድማ ንክብርታት
ሕብረተሰብ ዕዙዝ ንዝገብሮ ጭውነት
ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዘጥቅዕ
ተግባራት ዘጠቓልሉ ኢዮም። እዞም
ገበናት ብሰንኪ ዘለዎም ኣሉታዊ
ጽልዋታት ካብቶም ብከቢድ ዝረኣዩ
ዓይነት ገበናት ዘጠቓልሉ ዓይነት
ገበናት ኢዮም።
ናይ ሰባት ብህይወት ናይ
ምንባር መሰል ዝብል ኣምር ሓደ
ካብቶም ወሰንቲ ዝኾኑ መሰላት
ደቂ ኣዳም ኮይኑ፡ ሰባት ብካልኦት
ሰባት ንከይቅተሉ ወይ ህይወቶም
ንከይኩለፍ ዘጠንቅቕን፡ ህይወት
ሰብ ምጥፋእ ድማ ከቢድ ሕጋዊ
ሳዕቤን ከምዘለዎ ብሲቪላዊ ይኹን
ገበናዊ ሕጊ ተደንጊጉ ንረኽቦ ኢዩ።
እዚ መሰል ድማ ብሕጊ ዝተወሰነን
ብሕጋዊ መስርሕ፡ ሕጊ ኣብ
ዝፈቐዶም ውሱናት ኩነታት ጥራይ
ክሕረም ዝኽእል ዓይነት መሰል
ኢዩ።
ኣንጻር ህይወት ዝቐንዐ ገበናት
እዞም ዓይነት ገበናት ብቐንዱ
ንህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ
ወይ ከጥፍኡ ዝኽእሉ ዓይነት
ተግባራት የመልክት። እቶም ተግባራት
ድማ፡ ከከም ኩነታት ኣፈጻጽማኦም
ድማ፡ ክብደቶም ዝተፈላለየ ደረጃታት
ዘለዎም ዓይነት ገበናት ኢዮም። እዚ
ደረጃታት ድማ ሓደ ገበነኛ ነቲ
ተግባር ንኽፍጽም ዝደርኾ ገበናዊ
ሕልና፡ ነቲ ገበን ንኽፍጽም ዝገበሮ
ምድላዋትን ዝተኸተሎ ኣገባብን ኣብ
ግምት ብምእታው ኢዩ ክብደት እቲ
ገበን ዝልካዕ።
1. ቅትለት
ቅትለት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ከቢድ
ዝኾነ ራዕዲ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ
ዘለዎ ተግባር ስለዝኾነ፡ ካብቶም
ኣዝዮም ከበድቲ ዓይነት ገበናት ሓደ
ኢዩ። ተርእዮታት ገበን ቅትለት
ደይ-መደይ ኢልካ ኣብ ዝፍጸመሉ
ይኹን ብሸለልትነት ኣብ ዘጋጥመሉ
ኣተሓሕዛኡ ክንዮ ምቕጻዕ ገበነኛን
ምዕጋብ ብዱላት ወገናትን ዝኸይድ
ንምክልኻል ተመሳሰልቲ ገበናት
ክውሰዱ ንዝግብኦም ስጉምትታት
ኣብ ግምት ዘእተወ ዕቱብ ኣተሓሕዛ

የድልዮ። ነዚ ዓይነት ገበን ዝፈጸመ ሰብ
ድማ ግቡእ መቕጻዕቲ ምስ ዘይውሰነሉ፡
ዝገደደ ደም ምፍሳስ ከኸትልን ኣብ
ሕብረተሰብ ዘይርጉእነትን ሻቕሎትን
ከስዕብን
ይኽእል። ሓደ ሰብ፡
ብፍልጠትን ድሌትን ናይ ካልእ ሰብ
ሞት ምስ ዘስዕብ ኣብ ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ሓደ ሰብ ብገበን ቅትለት
ተሓታቲ ዝኾነሉ ኩነታት ከምዘሎ
ተደንጊጉ ንረኽቦ። ኣብ ልዕሊ ወዲ
ሰብ ዝተፈጸመ ናይ ቅትለት ተግባር
ብድሌትን ፍልጠትን ዝተፈጸመ ምስ
ዝኸውን፡ እቲ ህይወት ሰብ ዘጥፍአ
ውልቀ-ሰብ ወይ ጉጅለ እቲ ዝፈጸሞ
ተግባር ናይ ካልእ ሰብ ህይወት
ከጥፍእ ዝኽእል ምዃኑ ኣጸቢቑ
ዝርዳእ ወይ ዝፈልጥን፡ ናይቲ ግዳይ
ዝኸውን ሰብ ህይወት ንክሓልፍ
ድልየት ዝነበሮ ምዃኑ ሓደ ኣገዳሲ
ባእታ ናይቲ ገበን ኢዩ።
ንኣብነት፡ ኣቶ ኢብራሂም ካብ ወ/ሮ
ዘቢብ ገንዘብ ተለቂሑ ከብቅዕ፡ ነቲ
ገንዘብ ክኸፍል ብዘይምኽኣሉ ወ/ሮ
ዘቢብ ብቐጻሊ ገንዘበይ ሃበኒ ኢላ ስለ
ዝረበሸቶን ካብኡ ሓሊፋ ድማ ናብ
ሕጊ ከተቕርቦ ምዃና ምስ ፈከረትሉ፡
ደሓን ገንዘብኪ ክህበኪ ኢሉ ናብ
ገዝኡ ክትመጽእ ብዝነገራ መሰረት
ናብ ገዝኡ ምስ ከደት፡ ኣብ ዝቐረበላ
መስተ ስሚ ኣንጭዋ ሓዊሱ ስለዝሃባ
ህይወታ እንተሓሊፉ፡ ተግባራት ኣቶ
ኢብራሂም ንወ/ሮ ዘቢብ ዝሃባ መስተ
ክቕትላ ከምዝኽእል እናፈለጠን፡
ክትመውት’ውን ድልየት ከምዝነበሮ
ዘርኢ ብምዃኑን ብቕትለት ሰብ
ተሓታቲ ይኸውን።
ኣብ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ቅትለት
ብደረጃ 3 ከቢድ ገበን ዚስራዕ ዓይነት
ገበን ኮይኑ፡ ሓደ ሰብ ብቕትለት ናይ
ካልእ ሰብ ተኸሲሱ ብቤት ፍርዲ
ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ፡ ካብ 16
ዓመት ብዘይትሕት ካብ 19 ዓመት
ድማ ብዘይልዕል ውሱን ማእሰርቲ
ኣብ ልዕሊኡ ክውሰን ይኽእል።

ዓንቀጽ 275. - ቅትለት
ሓደ ሰብ፣ ብፍልጠትን ድሌትን
ናይ ካልእ ሰብ ሞት ምስ ዘስዕብ፣
ኣብ ደረጃ 3 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 16 ዓመት ብዘይትሕት ካብ
19 ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን ቅትለት፣
ገበነኛ ይኸውን።
2. ዝተኻበደ ቅትለት
ብድሌትን ፍልጠትን ዝፍጸም
ገበን ቅትለት ብኽብደቱ ዝተፈላለየ
ስለዝኾነ ከከም ኵነታት ኣፈጻጽማኡ
ክረአ ዝኽእል ኢዩ። ስለ ዝኾነ ከኣ፡
ገበናዊ ሕጊ፡ ገበን ንዝተፈጸመሉ

ኣገባብ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ
ፈጻሚ ገበን ዝግብኦ ፍዳ መቕጻዕቲ
ንክወስድ በብደረጃኡ እናኸፋፈለ
ኣቐሚጡዎ ኣሎ። በዚ መሰረት፡ ሓደ
ሰብ ብዝተኻበደ ገበን ቅትለት ዝኽሰስ፡
እቲ ገበን ኣቐዲሙ ዝተወጠነን
ከምኡ’ውን፡ ጭካነ ዝመልኦን
ብስቅያት ዝተሰነየ ምስ ዝኸውን፡
(ንኣብነት፡ እቲ ገበነኛ ነቲ ናይ ቅትለት
ገበን ንምፍጻም ብመሰረት ምስ ካልእ
ሰብ ዝተኣትወ ስምምዕ ነቲ ገበን
ክፍጽምን ኣምሳዩኡ ድማ ረብሓ
ክረኽበሉ ገንዘባዊ ዓስቢ ተቐቢሉ
እንተኾይኑ) እቲ ሰብ ብዝተኻበደ
ቅትለት ገበነኛ ይኸውን።
ኣብ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ
ከም ከቢድ ገበን ንእተመደበ ዝኾነ ገበን
መታን ኪፍጸም ንምስላጥ፡ (ንኣብነት፡
ሓደ ሰብ ነቲ ካልእ ገበን ከምዝፈጸሞ
ንከይፍለጥን፡ በቲ ገበን ንኸይክሰስ፡
ወይ ንኸይፍረድ መታን ንኼምልጥ
ክሕግዞ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ቅትለት
ምስ ዚኸውን (ንኣብነት፡ ሓደ ገበነኛ
ካብ ገዛ ናይ ውልቀሰባት ብርክት
ዝበለ ገንዘብን ኣዋርቕን ብለይቲ
ሰሪቑ ኪወጽእ ከሎ ሰራሕተኛ ናይቲ
ገዛ ዝኾነት ሰብ ነቲ ሰራቒ ጽቡቕ
ጌራ ስለትፈልጦ እታ ሰራሕተኛ
ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪባ ኣንጻሩ
ንከይትምስክር መታን እንተቐቲሉዋ)
እቲ ገበን ከም ዝተኻበደ ቅትለት
ይቑጸር።
ብተወሳኺ፡ እቲ ቅትለት
ምእንቲ
ግብረሸበራዊ
ዕላማ
ወይ ብምኽንያት ዓሌታውን
ሃይማኖታውን ዝምቡዕ ኣረኣእያ ወይ
ጽልኢ ዝተፈጸመ ምስ ዚኸውን፡ ወይ
እቲ ገበን ዝፈጸመ ሰብ እቲ ተግባር
ልዕሊ ሓደ ሰብ ኪቐትል ከምዚኽእል
ብዝፈልጦ ኣገባብ ዝፈጸሞ ምስ
ዚኸውን እሞ፡ ብግብሪ ከኣ ሞት ናይ
ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ምስ
ዘስዕብ፣ (ንኣብነት፡ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ
ብዓል-ቤታ ስለዝተባእሰት ንብዓል
ቤታ ንምቕታል ብምሕሳብ ኣብቲ
ንስድራቤት ኢላ ዘዳለወቶ መግቢ
ስሚ ሓዊሳ ብሰንኪ ምሃባ ደቆም
ነቶም ሰብ ሓዳር’ውን ነቲ መግቢ
ተመጊቦም እንተሞይቶም) ወይ ድማ፡
እቲ ፈጻሚ ገበን ነቲ ቕትለት ከም
ኣባል ጎነጻዊ ከትሪ ከካይድ ዝተወደበ
ጭፍራ ወይ ጉጅለ ኰይኑ ዝፈጸሞ
ምስ ዚኸውን (ንኣብነት፡ ሓደ ኣባል
ጉጅለ ከተርቲ፡ ኣብ ጉዕዞ ናይ
ዝነበረት ኣውቶቡስ መራሒ መኪና
ነታ ኣውቶቡስ ደው ከብላ ምልክት
ምስ ገበረሉ ብናህሪ ፈንጢሱ ክሓልፍ
ምስ ፈተነ ነቲ መራሒ መኪና

ብብረት ተኲሱ እንተቐቲሉዎ)
ብገበን ዝተኻበደ ቅትለት ተሓታቲ
ይኸውን።
ኣብ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ዝተኻበደ
ቅትለት ኣብ ደረጃ 1 ከቢድ ገበን
ዚስራዕ ዓይነት ገበን ኮይኑ፣ ሓደ ሰብ
ነዚ ገበን ብሰንኪ ምፍጻሙ ብቤት
ፍርዲ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ
ከከም ደረጃ ክብደት እቲ ዝፈጸሞ
ገበን ብማእሰርቲ ንሕልፈት፣ ወይ
ፍሉይ ክብደት ኣብ ዘሎዎ ዓይነት
ገበን ድማ ብሞት፡ ወይ ካብ 23
ዓመት ብዘይትሕት ካብ 27 ዓመት
ድማ ብዘይልዕል ውሱን ማእሰርቲ
ክቕጻዕ ይኽእል።

ዓንቀጽ 276. - ዝተኻበደ
ቅትለት
(1) ሓደ ሰብ፣ ኣቐዲሙ
ዝተወጠነን ከምኡውን፣
(ሀ) ጨካንን
ብስቅያት
ዝተሰነየን፣
(ለ) ብመሰረት
ዝተኣትወ
ስምምዕ ብምዕሳብ ዝተፈጸመ ምስ
ዚኸውን፣
(ሐ) ኣብዚ ሕጊ እዚ ከም ከቢድ
ገበን ንእተመደበ ዝዀነ ገበን መታን
ኪፍጸም ንምስላጥ፣ ወይ ምፍጻሙ
ንምሕባእ፣ ወይ ካብ ምልላይ
(ምፍላጥ)፣ ምኽሳስ፣ ወይ ካብ
ምፍራድ ንኸምልጥ ኣብ ምሕጋዝ
ዝተፈጸመ ምስ ዚኸውን፣
(መ) ምእንቲ
ግብረ-ሽበራዊ
ወይ ፖሊቲካዊን
ዕላማታት፣
ወይ ብምኽንያት ዓሌታውን
ሃይማኖታውን ዝንቡዕ ኣረኣእያ ወይ
ጽልኢ ዝተፈጸመ ምስ ዚኸውን፣
ወይ
(ረ) እቲ ገበን ዝፈጸመ ሰብ
ልዕሊ ሓደ ሰብ ኪቐትል ከም
ዚኽእል ብዝፈልጦ ኣገባብ ዝፈጸሞ
ምስ ዚኸውን እሞ፣ ብግብሪ ከኣ ካብ
ሓደ ንላዕሊ ሞት ምስ ዘስዕብ፣
(ሰ) ከም ኣባል ጐነጻዊ ከትሪ
ከካይድ ዝተወደበ ጭፍራ ወይ ጕጅለ
ኴንካ ዝተፈጸመ ምስ ዚኸውን፣
ኣብ ደረጃ 1 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣
ብማእሰርቲ ንሕልፈት፣ ወይ ፍሉይ
ክብደት ኣብ ዘሎዎ ገበን ድማ ብሞት፣
ወይ ካብ 23 ዓመት ብዘይትሕት ካብ
27 ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን ዝተኻበደ
ቅትለት፣ ገበነኛ ይኸውን።
(2) እቲ ገበነኛ ናይ ሕልፈት
ማእሰርቲ ኣብ ዚፍጽመሉ እዋን
ዝተኻበደ ቅትለት እንተፈጸመ፣ ናይ
ሞት ፍርዲ ይወሃብ።
ይቕጽል...

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 60

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
እዛ ነብሰይ ብኸመይ እያ ኣብ ከተማን
ኣብ በረኻን በበይና ኰይና ትስመዓኒ ዘላ።
ኣብ ክልተ ቦታታት ክልተ ሰብ ዘምስለኒ፡
ካብ’ቲ ሓያል ተፈጥሮ ሓሊፉ ካልእ
ክኸውን ኣይክእልን። እቲ ክልተ ቦታ፡
በረኻን ከተማን ማለተይ እዩ። ኣብ’ቲ ዕሙር
ምንቅስቓስ ሰባትን ውጽኢት ቴክኖሎጂን
ዝሓቖፈ ከተማ፡ ከምኡ ድማ ኣብ’ቲ ኩሉ
ነገሩ ተፈጥሮ ዝዀነ ቦታ።
ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን፡ ምስ ሓደ ዓርከይ፡
ናብ ሸግርኒ ገጽና ከይድናልኩም ነበርና።
ለውጢ ጽቡቕ እዩ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ።
ክንከይድ ከለና፡ እቲ ኣብኡ እነጥፍኦ ግዜ፡
ከም ክሳራ ኢና ወሲድናዮ። ኣብኡ ምስ
በጻሕና፡ ክንዮ ጽርግያ ተገምጊምና፡ ናብ
ርሑቕ ኣብ ምምዕዳው ኢና ተጸሚድና።
ክልተና ኣብ ነናይ ብሕትና ካልእ ዓለም
ክንጥሕል ግዜ ኣይወሰድናን። ከምኡ
ንኽንከውን ስለ ዝመደብና ኣይኰነን። እቲ
ቦታ ንባዕሉ፡ ውነኻ ናይ ምቍጽጻር ሓይሊ
ስለ ዘለዎ እምበር።
ነዊሕ ምስ ጸናሕና፡ ወዮ ዓርከይ ከም’ዚ
ምስ ካልእ ሰብ ዝዛረብ፡ ንየው እና’ማዕደወ
“ሂወት ኣብ’ዚ እዩ ዘሎ’ታ - ክንደይከ
ይጥዕም. . .” ክብል ሰማዕኩዎ’ሞ፡ ግልጽ
ኢለዮ ናብ ትዕዝብተይ ተመለስኩ።
“ናብ’ዚ ክመጽእ ከለኹ’ኮ ውጥርጥር ኢሉ
ዝጸንሐ ኣእምሮይ፡ ፍትሕትሕ እዩ ዝብል.
. .” መሊሱ ከም’ዚ ዘይንዓይ ብዝመስል
ኩነት ተዛረበ። ንዓይ እውን ከምኡ እዩ
ዝስመዓኒ ዝነበረ። ስለ’ዚ ኸኣ፡ “እንታይ
ረኺብካ ደኣ ከምኡ ትብል?” ዝብል ሕቶ
ኣየስዓብኩሉን። እንድዒ. . . ኣብ በረኻ፡
ካብ ወትሮይ ዝተፈለኹ እየ ዝኸውን።
ሽዑ ድማ እቲ ኣብ ገዛይ ከለኹ ዝነበረ
ሓሳባት ኩሉ ምሳይ ኣይነበረን።
ኣዒንትና ኣብ’ቲ ኣብ ቅድመና ዝነበረ
ኣጻድፍ ዘንከባልላ ዝነበራ ክመስላ፡ ሓንሳብ
ምስ ለኣኽናየን ሳሕቲ ኢና ግልጽ ንበሃሃል
ዝነበርና። “እዝስ ኣበይ ይርከብ. . . ኣብ
መዓቡጥ ኢና’ኮ ንነብር ዘለና. . .” ዓርከይ
ተምሳጡ ኣይወደአን። ነቲ በረኻ እውን
ንፈለማ እዋን ዝርእዮ ዝነበረ እዩ ዝመስል።
በቲ ሓደ ወገን ሓቁ እዩ፡ ግን ከኣ ኣብ
ከተማ ኣስመራ እናነበረ ከምኡ ኢሉ
ከማርር ኣይተቐበልኩዎን። ብውሽጠይ ከኣ
“ካብ’ዚ ዝኸፍእ ኣይምጻእ እምበር፡ ኣስመራ
ደኣ መዓቡጥ መዓስ ኰይና” እየ ዝብል
ነይረ። ፐርከ ከተማ ኣስመራ፡ ንተፈጥሮ
ዘይጠለመትን ተፈጥሮ ዘይጠለማን ከተማ
እያ። ‘ኣብ ከተማታት ደልሂ፡ ቤጂንግ. . .
እንተ ዝነብር ነይሩ ደኣ እንታይ ምበለ?’
ኢለ ሓሲበ።
ብየማነ-ጸጋም ክዓብጡኻ ዝተቐረቡ
ዝመስሉ ደርብታት፡ ኣብ ላዕሊ ኸኣ ውቃበ
ዝሰኣነ ደበና፡ ኣብ ጽርግያ ዝተረበባ ዝመስላ
ተሽከርከርቲ፡ ዕግርግር ዝመስል ምንቅስቓስን
ጋዕገልጠም ድምጽታትን. . . ምስ ዘለወን
ከተማታት ብምንጽጻር፡ ከተማ ኣስመራ፡
ግርም መናፈሻን ምስ ተፈጥሮ ንኸተዕልል
ፈጺማ ዕድል ዘይትኽእልን ምዃና ብዕሊ
እየ ዝግንዘቦ። ኣስመራ ተበሃጊት - ኣስመራ
ተፈታዊት! ጋሻ ይኹን ነባሪኣ፡ ሃረር ዝብላ
ከተማ እንድያ ግዲ። ሰማያ ክፉት፡ ምድሪ
ቤታ ጽሩይ፡ ደሃያ ቍጡብን ንኣእዛን
ዘይርብሽን፡ ሰባ ልዙብን ብዓል ረዘንቲ
ክብርታትን፡ ተፈጥሮ ተነጺፋ ትውዕል ተፈጥሮ ተኸዲና ትሓድር - ኣስመራ።

ነብሰይ ኣብ ክልተ ቦታ

ከም’ዚ ክብለኩም ዝጸናሕኩ፡ ካብ ከተማ
ወጺአ እንተለኹ፡ ኩለንትናይ እዩ ዝቕየር።
ኣብ ከተማ ዝሓስቦን ኣብ በረኻ ዘሰላስሎን
በበይኑ ይኸውን። ደረት ትርኢት
ክሰፍሕ ከሎ፡ ኣተሓሳስባ እውን ዝሰፍሕ
ከይኰነ ኣይተርፍን። ካብ ከተማ ርሕቕ
ክብል ከለኹ፡ ንእለቱ ሓደስቲ ሓሳባት
ውትፍ-ውትፍ ይብሉኒ’ሞ፡ ኣብ’ቲ ሓደ
ጸኒሐ ናብ’ቲ ካልእ እናዘለልኩ፡ ማእለያ
ብዘይብሎም ውዑያት ሓሳባት እጻወት።
ኣብ’ቲ ከተማ እንከለኹ፡ ኣብ ሓንጎለይ
ዝጸንሐ ሻቕሎት፡ መረረ፡ ቍርምሪም፡
ስግኣት. . . ከም ዘይነበረ ሽርብ ይብል።
ኣዒንተይ ኣርሒቐን ክውርወራ ከለዋ፡
ክንፊ ኣብቊለ ዝበርር ዘለኹ ኰይኑ
ይስመዓኒ። ወረ ናብ በረኻ ገጸይ እንተ
ወጺአ፡ ናብ ገዛይ ዝምለስ ኰይኑ እውን
ኣይስመዓንን እዩ።
ገለ ካብ’ዞም ፍሉጣት ገጠምት’ሲ፡
ግጥምታቶም ካብ እምባታት፡ ወሓይዝ፡
ደሃይ እንስሳታት፡ ደሃይ ሰማያት. . . ከም
ዝበቍል እዮም ዝዛረቡ። ሓቆም ክዀኑ
ኣለዎም። እቲ ጽሩይ ተፈጥሮ’ኮ ንባዕሉ
መዳርግቲ ዘይብሉ ግጥሚ እዩ። በዚ
ምኽንያት እዮም ድማ፡ ተፈጥሮ ዝጸሓፎ
ግጥሚ ኣብ ወረቐት ከም ዘስፍሩ እምበር፡
ሓድሽ ነገር ከም ዘይፈጥሩ ዝዛረቡ። ነቲ
ቀደም ዝተፈጥረ፡ እንደገና ይፈጥሩዎ
ማለት እዩ።
ብመናድቕን ካብ ተፈጥሮ ዝሃደሙ
ነገራትን ተኸቢቡ ከሎ ጽባቐ ተፈጥሮ
ክነግር ሕጊግ ዝብል ሰብ፡ ሂወት ዘለዎ
ብዙሕ ነገር ክጎድሎ ይኽእል እዩ። ኣብ
ማእከል ተፈጥሮ፡ ንተፈጥሮ ብዓንኻ
እናረኣኻዮ፡ እናዳህሰስካዮ፡ እናሸተተካዮ፡
እናስተማቐርካዮ ክትገጥም እንተ በልካ
ግን፡ ባዕሉ እዩ ብዓውታ ዝነግረካን ሕሹኽ
ዝብለካን። ነቲ ባዕሉ ዝገጠሞ ብውዑዩ
የርእየካ።
ጸወታ ንፋስን ኣቝጽልትን ባዕሉ
ፊደላት ንኸተቐምጥ ይሕግዝ እዩ። ነቶም
ደርማስ እስሳታት ዝተዋህበ ጉልበትን፡
ነቶም ደቀቕቲ ፍጥረታት ዝተዓደለ
ጥበብን ንባዕሉ፡ ብጥበብ ግጥሚ እዩ
ተሰሪሑ። ውህደት እምባታትን ሰናጭሮን፡
ተፈጥሮ ዝሃነጾ ትንግርቲ ምዃኑ፡ ኣብ
ከብዲ ተፈጥሮ ዄንካ ኢኻ ክትግንዘቦ
እትኽእል። ዛራ ማይን ጭቝጭቝታ
ኣዕዋፍን ክወሃሃድ ከሎ’ሞ፡ እቲ ዝመኣዘ
ሙዚቃ እዩ። መደረጋሕን ጸድፍን ምስ
መቓልሑ፡ ሓይሊ ተፈጥሮ ንኸርኢ

ዝተፈጥረ ደሃያት ከይኰነ ኣይተርፍን።
ዛዕዛዕታን ተኽልታትን እውን ክሳነዩ
ጕዳም እዮም። እቲ ሓደ ይስከም፡ እቲ
ሓደ ድማ የጸብቕ። ኣቝጽልቲ ነጠብጣብ
ዛዕዛዕታ ምስ ዓረፎምዶ ርኢኹሞም
ኣለኹም? በራውር ዝተሰለሙ እዮም’ኮ
ዝመስሉ። ተፈጥሮ ብተራ ቃላት ብዝግለጹ
ጽባቐታት ስለ ዘይተሃንጸ እዩ ኸኣ፡ ግጥሚ
ከም ዝሰማምዖ ዝግለጽ። ብዓቢኡ ኸኣ
ግጥሚ ኣብኡ ኣሎ። ኣብ ተምሳጥ
እናንከባለልካ ሕንጥጥ እንተበልካዮ፡ ንባዕሉ
ብርቂ ግጥሚ እንደኣሉ!
ከም’ዚ ዝብለኩም፡ ብተፈጥሮ ጥራይ
እንተ ተኸቢበ፡ ሰሰናዩ እናተራእየኒ ኩሉ
ዘሕምመኒ ነገራት እየ ዝርስዖ። ምናልባት
ኣብኡ እንተ ረኺብኩምኒ፡ ካልእ ሰብ ኰይነ
ክስመዓኩም ስለ ዝኽእል፡ ኣነ ምዃነይ
ኣቐዲመ እነግረኩም ኣለኹ። ወጅሀይ
ብርህርህ ኢሉ፡ ኣዒንተይ ብህራርፎት
ንየው-ነጀው ከቋምታ፡ ሓንጎለይ ኣርሒቑ
እንተ ረኣኹሞ እውን፡ ዓቢዱ ከይትብሉኒ።
ኣብ ጥቓይ ምብጻሕኩም ከየስተውዓልኩ
እንተ ተመለስኩም ዓንዚዙ ከይትብሉ።
ምኽንያቱስ፡ ካብ’ቲ ቦታ ከይዓንዘዝኩም
እንተ
ተመለስኩም፡
ንስኻትኩም
ዓንዚዝኩም ከይትህልዉ ንነብስኹም
ሕተቱዋ።
ብሓቂ፡ እዚ ኣራግጽ ዘይብሉ በረኻ፡
ንኹለንትና ዝቕይር መለኮታዊ ሓይሊ

ኣለዎ። ምስኡ ሌላ ዘይብሉ ወይ ድማ
ክላለዮ ዘይደለየ ሰብ፡ ናብ ውሽጡ ክኣቱ
ኣይክእልን እዩ። ብዘመናዊነት ዝዓበደ ሰብ
እውን፡ እንታይነቱ ኣይርዳእን። ነቲ ሰጣሕ
ተፈጥሮ ከም ኣሰልካዪ ምርኢት ክወስዶ
ይኽእል እዩ።
ነዚ ውቅያኖስ እንዶ ረኣዩዎ! ክንዮ
ላዕለዋይ ጽፍሑ ክጥምት ንዘይከኣለ፡
ሕብርን ቅርጽን ዘይልውጥ ጎልጎል
እንደኣሉ። ንሰማይ ብዘይደበናን ዝናብን፡
ጸሓይን ከዋኽብቲን፡ ወርሒ ቀስተ ደበናን፡
በርቂን ነጎዳን. . . እሞ ኣብ ኣእምሮኹም
ቅረጹዎ። ልክዕ ውቅያኖስ ብዘይውሻጠኡ
እንደኣሉ! ኣብ’ዚ በረኻ፡ ንኣእምሮኡ ምስ
ኩላቶም ፍጡራት ከራኽብ ዘይከኣለ ሰብ፡
ሌጣ ጎልጎል ከም ዝረኣየ ስለ ዝዀነ ጥቓ
ተመስጦ ኣይቀርብን።
መቸም ምስ’ዚ ዓርከይ ሳሕቲ ቃላት
እናተለዋወጥና ነዊሕ ኢና ጸኒሕና።
ወዮ ኣብኡ እነጥፍኦ ግዜ ከም ክሳራ
ሓሲብና ቀልጢፍና ክንምለስ ዝሓሰብናስ፡
ካብ ክልተና ዋላ ሓደ’ኳ ‘ንኺድ’ ዝበለ
ኣይነበረን። ብሓንሳብ ከም ዘይመጻእና፡
በብወገንና ደኣ ሸለው በልና እምበር! ኣነ
ሽሕን ሚእትን ሓሳባት ከሰላስል ከለኹ፡
ዓርከይ ግን፡ ሚልዮንን ሽሕን ሓሳባት
ኣሰላሲሉ ይኸውን እዩ።
ኣብ ምምላስና፡ ላጌቶ ክንበጽሕ ከለና
ሓብሳናን ስምዒትናን ክቕየር ጀሚሩ። ኣብ

ዕጹው በዓቲ ተጨቓጪቖም ዝለሃዩ ሰባት
ተራእዮሙና። እቲ ተጣሪዕካ ዝርከብ ንጹህ
ኣየር፡ ረሃጽን ዋዕዋዕታን፡ ውዑይ ትንፋስን
ኣልኮልን. . . ቅጅል ኢሉና። ካብኡ ሕልፍ
ምስ በልና፡ ሚዛን - ፎሮብያ ብሽታ ነዳዲ
ተቐቢሉና። ሽታ ኣትክልቲ ክትስሕብ
ጸኒሕካስ፡ ብኡ ንብኡ ሽታ ላምባን ትኪን
ምዕጣን ማለት እዩ። ብኡ ኣቢልና ናብ
ውሽጢ ከተማ ዘሪቝና። መመሊስና ናብ
ውሽጢ ከተማ ክንኣቱ ከለና፡ ዓቕልና
ጽብብ፡ እቲ ተረሲዑ ዝጸንሐ ሓንጎል
ዝውጥር ሓሳብ ኩድም። ግን’ሲ፡ ዋላ’ኳ
ክንዲ በረኻ እንተ ዘይኰነ፡ ድሓን ትእቶ
ኣስመራ ምስ ተፈጥሮ ኣረሓሒቓትና
ኣይትፈልጥን እያ።
ሹቕ ምስ በጻሕና፡ ኩነታትና ብዓቢ
መጠን ተቐይሩ። ከም’ታ ዝነበርናያ ደቂከተማ ንኽንከውን ርብዒ ጎደል በጺሕና
ንኸውን ኢና። እቲ ፍትል ዝወዓልናዮ
ሓሳባት፡ ከም ጋዝ እናሃፊፉ ይስወር ነይሩ።
ሓደ ኣብ ኢዱ ንእሽቶይ ካርቶን ዝሓዘ
ቖልዓ፡ “ስሚ ኣንጭዋ ኣለና - ስሚ ድዱዕ.
. .” እናበለ አብ እዝንና ምስ ወጨጨ’ሞ፡
ብኣካልን ብኣእምሮን ጨሪስና ደቂ ከተማ
ዀይንና። ለከ ሓቂ እዩ ኣብ ክልተ ቦታ
ክልተ ሰብ ክኸውን ከኣ ኢለ። ይገርም እዩ፡
ኣብ ሸግርኒ ጸኒሕካ፡ ኣብ ስሚ ትዓልብ።
ኣብ ማርሻፔዲ ንብረቶም ዝዘርግሑ
ሸቃጦ፡ “ስረ ብ100 ናቕፋ - ክስታይ
መሪጽካ ብዓሰርተ ናቐፋ - ኦርጂናል
ክዳውንቲ ቱርኪ፡ ፓስታ ኣለኩም ብ10
ናቕፋ. . .” እናበሉ፡ ንኣእምሮና ጥቕልል
ኣቢሎም ወሲዶሞ። በቃ ካብ’ዚ ንደሓር
“እዚ ክስታይ ሓሲሩ፡ ክስታይ እባ ተደርብዩ.
. .” ክንብል፡ ኣብ ሙድ ናይ ሸቃጦን
ዓዳጎን ጥሒልና። ወረ ደሓር’ሲ፡ ኣብ
ገሊኡ ደው እናበልና፡ ንዘይንገዝእ ዋጋታት
ምሕታት ተተሓሒዝናዮ። ብዛዕባ ገንዘብ፡
ብዛዕባ ኣስቤዛ፡ ብዛዕባ ሚዛንን ዓቐንን. . .
ምስ ሸቃጦ ቃላት ተለዋዊጥና። ኣማስያኡ
ገገዛና ክንኣቱ ከለና፡ ሓሳብና ብዛዕባ ገዛ፡
ጎረቤት፡ ኣፈፌት፡ ድራር. . . ኰይኑ
ተረፈ። ግጥምታት ተፈጥሮ ካብ ኣእምሮና
መሊቖም ዕርብ። ክሳብ ናብ በረኻ እንምለስ
ምስ ሓሳባት ከተማ ክንቆራቖስ እምበር፡
ካልእ ኣማራጺ የለን።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ. 60

ምስ መን ኢና ዘለና...
ነጃት ኣድም

ነጨበረራት እንተ ዄንና. . .
እቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና ዘየለና፡ ኣብ ህይወት ንበይንና
እንጐዓዛ ነጨበረር ክንከውን ንኽእሊ ኢና። እንተስ ብዕላማ፡ እንተስ ብዘይፍላጥ፡ ነቲ
ክህልወና ዝግበኦ ፍቕራዊ ዝምድና ንጎኒ ጎሲና፡ ንብሕትና ንነብር ንህሉ። ወይ’ውን
ምናልባት እናደለናዮ ክንረኽቦ ብዘይምኽኣልና፡ ዕድመ እናተደራረበ ኣብ ዝኸደሉ እዋን
እናተጨነቕናን እናተስከፍናን ንሓስብ ንህሉ። ብዝኾነ፡ እቲ ምኽንያት ዝኾነ ይኹን፡
ነጨበረር እንተደኣ ዄንና፡ ናይ ግድን ነዘን ዝስዕባ ሓሙሽተ ሕቶታት ንገዛእ ርእስና
ክንሓትት ኣለና።
ግዜይ፣ ምስ ክጻመዶም ዝኽእል መዛኖይዶ አሕልፎ ኣለኹ? ምስ ኣባላት ስድራና፡
ኣዝማድና፡ ጐረባብትናን መሓዙትናን እነሕልፎ ግዜ፡ ምቁርን ሕጉስን ክኸውን ይኽእል
እዩ። ግናኸ ምስ ዝበዝሕ፡ ብዛዕባ ነብስና እንሓስበሉ ግዜን ዕድልን ክጠፍኣና ይኽእል
እዩ። ብሰንኩ ከኣ፡ ምስ ክንጻመዶምን ክንዛመዶምን እንኽእል ሰባት ግዜና ከይነሕልፍ
ይዕንቅጸና። ‘ንኹሉ ግዜ ኣለዎ’ ከም ዝበሃል፡ ዙርያ ርክብና ከነግፍሖን ቀዳምነታትና
ክንሰርዕን እዩ ዘለና። ምእንቲ ካብ ጽምዋን ነጨበረርነትን ክንገላገል።

ስለምንታይ’የ ንገለ ሕቶታት ምምላሶም ዝኸብደኒ? ናትናን ናይ ካልኦትን ክኸውን
ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣባላት ስድራና፡ መቕርብ ኣዝማድናን ናይ ቀረባ መሓዙትናን፡
ንኩነታት ህይወትናን ዝምድናናን ኣመልኪቶም ብዙሕ ሕቶታት ክሓቱና ይኽእሉ
እዮም። “ስለምንታይ ክሳዕ ሕጂ ዘይተመርዓኺ፡ ሓዳር ዘይገበርኪ… ወዘተ?” እናበሉ
የጨንቑና ይኾኑ እዮም። ወይ’ውን፡ ስለምንታይ እናደለና ነማርጽን ነቃይሕን ኣለና፡
ክንሕተት ንኽእል ኢና።
ብርግጽ እዞም ሕቶታት፡ ድቃስና ሰሪቖም ቋሕ ኢልና ኣብ ሓሳብ ጠሊቕና ከም
እንሓድር ይገብሩና እዮም። መልሲ ምስ እንስእነሎም ክንጭነቕን ክንሽገርን የብልናን።
እንሓንሳእ ዘይንደልዮ ነገር ምፍላጥ ብዝያዳ ዘድልየሉ ግዜ ኣሎ። ካብ ጸቕጢ ክትገላገል
ኢልካ ናብ ዝምድና ካብ ምእታው፡ ባሕታዊ ምዃን ይምረጽ። ህድእ ኢልና ብምሕሳብን
ብምምዝዛንን ከኣ ክንፈትሖን ናብ ብሉጽ ዝምድና ክንኣቱን ንኽእል ኢና።
ካብ ስድራቤትናን ምሕዝነትናን ውጽእ ኢልና፡ ኣብ ፍቕሪ ተዓዊተዶ እፈልጥ?
ነቶም ዘፍቅሩናን እነፍቅሮምን ሰባት ብግቡእ ንመርምሮም። ምናልባት ኣብ’ቲ ዝርዝር
ብምሕዝነት ዝቐርቡና ሰባት ጥራይ እንተደኣ ጸኒሖሙና፡ ነቲ ዝርዝር ናብ ሰለስተ ኣዚና
እንፈትዎምን እንኣምኖምን ሰባት’ሞ ነጽብቦ፡ በብሓደ ከኣ ንመርምሮም። ብርግጽ እዞም
ሰለስተ፡ ኣብ ኣቀራርባኦም፡ ደረጃ ፍትወቶም፡ ባህሪኦምን ኣንፈት መጻኢኦምን ዝተፈላለየ
እዩ። ንርድኢታትናን ባህርናን ብግቡእ ብምምርማር ከኣ፡ ካብኣቶም እቲ ቅኑዕ ሰብ ከነለሊ
ንኽእል ኢና።
እቲ ንኻልኣይ ግዜ ክፍጽሞ ዘይብለይ ጌጋ እንታይ እዩ? ኩሉ ንጥፈታትናን
ፍጻመታትናን፡ ንፍቕርን ዝምድናን ጥራይ ክኸውን የብሉን። ንኣብነት ምእንቲ ፍቕርን
ዝምድናን ክንረክብ፡ ዋላ ምስ ስምና’ውን ጽቡቕ ገይሮም ዘየጽነዑዎ ሰባት ተቛጺርና
ሻሂ ክንሰቲ የብልናን። ወይ ስራሕና ገዲፍና ናብ ናይ ምሳሕ ወይ ድራር ግብዣ
ክንከይድ ኣይግባእን። ካብ ሓጎስና ንላዕሊ እነበርኾ ጉዳይን ሰብን ክህሉ ፍጹም የብሉን።
ኩሉ እንገብሮ ምንቅስቓስ፡ ካብ ንህይወትና ጸቕጢ ምፍጣር ነጻ ዝኾነን ምሉእ ሓጎስ
ዘምጽኣልናን ክኸውን ጥራይ እዩ ዘለዎ። ካብ ውሽጥና ሕጉሳት ምስ እንኸውን ከኣ ኢና
ንኻልኦት ክንስሕብን ክንማርኽን እንኽእል።
ካብ እንታይ ዓይነት ሽግር እየ ንህይወተይ ዓቂበያ ዘለኹ? እንሓንሳእ፡ ብሉጽ ኣቦ
ዝኸውን፡ ግን ከኣ ብምሉእ ልቡ ዘየፍቅረናን ዘየኽብረናን፡ ኩሎም ኣባላት ስድራቤትን
መሓዙትን ዝፈትዉዎን ዝቕበሉዎን ሰብ ክንሓሪ ንኽእል ኢና። ሕጉስ ዝምድናን
ሓዳርን ክንምስርት እንተደኣ ደሊና ግን፡ ምስ ዘየፍቅረና ሰብ ክንህሉ የብልናን። ምስ
ጠቕሊሉ ዘይፈልጠና ሰብ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና። ምናልባት ቆልዑ ስለ ዝወለድናን
ናይ ሓባር ናብራ ስለ ዝመስረትናን ክንደዓዓስ ንኽእል ኢና። ግን ዝምድናታት ክውድኡ
ከም ዝኽእሉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
እቲ ነጥቢ ሓሳብ፡ እንተደኣ ስድራናን መሓዙትናን ምእንቲ ምውላድ ቆልዑን ውሕስነት
መጻእን ክንምርዖ ኮነ ኣብ ሓዳር ክንጽመድ ይደፋፍኡና ሃልዮም፡ ንሓጎስናን ዕግበታትናን
ምሉእ ሓላፍነት ክንወስደሎም ከም ዝግባእ ኢና ከነፍልጦም ዘለና። ኣብ ከም’ዚ ዓይነት
ሃዋሁ ምስ እንህሉ ከኣ፡ ነቲ እንደልዮ ሰብ ክንረኽቦ ፍጹም ኣይንጽገምን ኢና።

ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት፡ ብፍላይ ዓበይቲ ሰባት፡ ብዛዕባ መዛኑናን እንለግቦም ሰባትን
ክገልጹ እንከለዉ፡ “መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም እትኸይድ ንገርኒ” ክብሉ
እዮም ዝስምዑ። ብርግጽ እዚ ኣበሃህላ’ዚ ንስለ ምባል ዝተባህለ ኣይኮነን። መንነትና በቶም
ዝዓስሉናን ዝለግቡናን ክቕረጽ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። መኻይድትና ከከም ኣመራርጻና፡
ከዐውቱና ወይ ከጥፍኡና፡ ከሐይሉና ወይ ከውድቑና፡ ከተባብዑና ወይ ከናሽዉና…
ስለ ዝኽእሉ።
ከም’ቲ ፍሉጥ ጸሓፊ ኣናኢስ ኒን ዝበሎ፡ ነፍሲ-ወከፍ ዓርከ-መሓዛ፡ ንውልቃዊት ዓለምና
እዩ ዝውክል። እዛ ዓለም እዚኣ ከኣ፡ ክሳዕ ንሳቶም ዝመጽኡ ፍጹም ኣይትውለድን።
በቃ ብሳላኦም ጥራይ እያ እታ ሓዳስ ዓለም እትፍጠር። ግን ‘ዓለምና ካልኦት ሰባት
ጥራይ’ዮም ዝፈጥሩልና’ ኣይኮንናን ንብል ዘለና። ንሕና ዝኾንና ክንከውን መኻይድትና
ዓቢ ድርኺትን ጽልዋን ከም ዘለዎም ንምግላጽ እዩ። ኣብ’ዛ ዓለም፡ ደሴት ኮይኑ ንበይኑ
ዝነብር ሰብ ስለ ዘየለ።
እሞ’ኸ፡ ምስ መን ኢና ዘለና? ከመይ ዝበሉ ሰባት እዮም ኣብ ዙርያና ከቢቦም ዘለዉ?
ኩሉ ግዜ፡ እንምስርቶም ዝምድናታት ክሕግዙናን ክጠቕሙናን ደኣ’ምበር፡ ክጎድኡናን
ካብ መንገድና ክኣልዩናን ከም ዘይግባእ መቸም፡ ኩሉና እንፈልጦን እንደልዮን ነገር እዩ።
ብሓጺሩ፡ እቶም መኻይድትና እንብሎም ሰባት፡ ንገዛእ-ርእስና ከነንጸባርቕ ዝፈቕዱልና
ዓይነት ሰባት ክኾኑ ኣለዎም።
ኣብ’ዛ ዓለም ብህይወት እንነብረሉ ግዜ ነዊሕ ኣይኮነን። ስለዝኾነ፡ ኣብ’ተን ዘለዋና
ውሑዳት ግዜያት፡ ንህይወትና ዘቋስሉ ሰባት ክህልዉ ምፍቃድ ምስ ምንታይ ክሕሰብ
ይከኣል! እንተድኣ ነቶም ኣሉታውያን ሰባት ካብ ህይወትና ኣሊናዮም ኢና እምበኣር፡
ንሕና ከም ገዛእ-ርእስና ኮይንና ከም እንነብር እንገብር። እዚ ስለዝኾነ እቲ ሓቂ፡ ኩሉ ግዜ
ንገዛእ-ርእስና ከነዘኻኽራ ዝግባኣና ነጥብታት ኣለዋ።
እንሓንሳእ፡ ነቶም ልሙዳት ነገራት፡ ምስ ቅኑዓት ሰባት ኴንና ብምፍጻምና ጥራይ፡
ብርቂ ፍጻመታት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። እቶም ኣብ ህይወትና ኣብ ጥቓና ክነብሩ
እንደልዮምን እንመርጾምን ሰባት ንኽህልዉና፡ ልክዕ ከም’ቲ ብሉጽ ነገር ክንሰርሕ ምስ
እንደሊ እንገብሮ፡ ልዕሊ ዓቕምናን ካብ ቁጽጽርና ወጻኢን ንዝኾኑ ነገራት ምእላይ ጥራይ
እዩ ዘድልየና።
ኣተሓሳስባና፡ ርድኢትናን ባህሪናን፡ በቶም ምሳና ነዊሕ ዝጐዓዙ ውሑዳት ሰባት ክቕረጽ
ይኽእል እዩ’ሞ፡ ምስ ቅኑዓት ሰባት ምህላውና ወትሩ ነረጋግጽ። እቶም ቅኑዓት ሰባት
ዝበሃሉ፡ እቶም ንገዛእ-ርእስና ከም ገዛእ-ርእስና ዄንና ክንነብራ ዘተባብዑ ሰባት እዮም።
እቶም ንዘይመልአት ልብና፡ ብሕያውነት፡ ቆራጽነትን ናይ ሓባር ስራሕን ኣቢሎም
ምልእቲ ክገብሩዋ ዝጽዕሩ ሰባት እዮም።
ምሉእ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ዝበሃል፡ ምስ’ቶም ንውሽጥና ዝእዝዘና ነገራት ክንፍጽም
ዘተባብዑ ሰባት’ምበር፡ ንዘለና ሓጎስ፡ ሕልምታትን ፍቕርን መስዋእቲ ክንከፍል ዝደፋፍኡ
ሰባት ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ኢና ከኣ፡ ነቶም ካብ ገዛእ-ርእሶም ተበጊሶም ዝኾነ ነገር
ክንፍጽም ዝደፋፍኡና ሰባት ፍጹም ክንሰምዖም ዘይብልና።
ምሉእ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና፡ ምጽእ ኢሉ ጎፍ ዝብለና ነገር ኣይኮነን። ግዜ ዝወስድ
ብምዃኑ ዓቢ ተጸማምነት የድሊ። ክልተ ሰባት እናተወሃሃዱን እናተረዳድኡን ናይ ሓባር
ስራሕ ክሰርሑ ምስ ዝጅምሩ ድማ እዩ ዝምድና ዘልኣለማዊነት ዝለብስ።
እቲ ንኻልእ ሰብ እንልግሶ ነገር፡ ንገዛእ-ርእስና ንልግሶ ምህላውና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
ነቶም እንግደስሎም ሰባት ብፍቕሪ ምሓዝ ማለት፡ ኣብ ገዛእ-ርእስና ዘለና ፍቕሪ ዘንጸባርቕ
እዩ። ምናልባት እቶም ሎሚ ሸለል እንብሎምን ዘይንግደሰሎምን ሰባት፡ ጽባሕ እቶም እንኮ
ኣብ ህይወትና ዘድልዩና ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለ ዝኾነ፡ ነቶም ቅኑዓት እንብሎም
ሰባት ብፍጹም ግዜና ክንበቅቐሎም ኣይግባእን።
ኣብ’ቶም ደቀቕቲ ነገራት ፍሉይ ኣድህቦ ክንገብር ጽቡቕ እዩ። ምኽንያቱ፡ ምስ ሰባት
ኣብ እንፈላለየሉ፡ እቲ ብዙሕ እንናፍቖ ነገር፡ እቲ ኣብ ግዜ ዝምድናና ዘሕለፍናዮ ደቀቕቲ
ነገራት ስለ ዝኾነ።
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ካብ ሓቅታት
ደቀንስትዮ. . .
• እታ ዝነኣሰት ምስ ሓዳራ
ዝተፋትሐት ጓለንስተይቲ፡ ክትፍታሕ
እንከላ ጓል 10 ዓመት እያ ነይራ።
• ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
ካብ ዝርከብ ናይ ንግዲ ትካላት፡ እቲ
30% ብደቀንስትዮ ይውነን። ትሽዓተ
ሚልዮን ደቀንስትዮ ከኣ ኩባንያታት
ይውንና።
• ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መዓልቲ፡
ኣስታት 1,600 ደቀንስትዮ ብሰንኪ
ጥንስን ሕርስን ይሞታ።
• ኣብ ስዑዲ ዓረብ፡ ሰበይቲ
ንሰብኣያ ቡን ገዚኡ ክቕርበላ ሓቲታ
ምስ ዘይፍጽመላ፡ ክትፈትሖ ትኽእል
እያ።
• እተን ኣብ ግዜ ጥንሰን ዝህንጥሳ
ደቀንስትዮ፡ ደቂቕ ቆልዓ እየን
ዝወልዳ።
• ዝነውሐ ግዜ ጥንሲ ዘሕለፈት
ኣደ፡ ድሕሪ 375 መዓልታት
ተገላጊላ። እቲ ንቡር ጥንሲ ናይ 280
መዓልታት እዩ።
• ማራኽነት ናይ ዝውለዱ
ዕሸላት፡ ነፍሰጾር ኣብ ግዜ ጥንሲ ኣብ
እትወስዶም ዝተመጣጠኑ መግብታት
ዝውሰን እዩ።
• ኣብ ግዜ ብርቱዕ ድምጺ ወይ
ክንሰምዕ ኣብ ዘይንደልየሉ እዋናት፡
ደቀንስትዮ ንኣእዛነን ብኣጻብተን
ክሽፍናኦ እንከለዋ፡ ደቂተባዕትዮ ግና
ብምሉእ ኣእዳዎም እዮም ኣእዛኖም
ዝኸድኑ።
• ደቂተባዕትዮ ኣብ መዓልቲ 6
ግዜ ይሕስዉ። ዕጽፊ ናይ ደቀንስትዮ
ምዃኑ እዩ።
• ጃማይካ፡ ኮሎምብያን ሰይንት
ሉቺያን፡ እተን እንኮ ልዕሊ
ደቂተባዕትዮ፡ ደቀንስትዮ ሓለቓታት
ዝውንና ሃገራት እየን።

ጥቕስታት
ህይወት
• ሰባት ንፍቕርና ጠንጢኖሞ
ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ግን፡
ምዕራፍ ዛንታኦም ኣብ ዛንታና’ምበር፡
ዛንታ ፍቕርና ተዛዚሙ ማለት
ኣይኮነን።
• ኣብ ዓለም ክንህልወሉ ዝግባእ
ዝኸበረ ቦታ፡ ኣብ ሓሳባት፡ ጸሎትን
ልብን ሰባት እዩ።
• ይገርም እዩ። ኣብ በላሕቲ
ተሌፎንን ዓያሹ ሰባትን ዝነብሩሉ
ግዜ በጺሕና።
• ሕልምና ጋህዲ ክኾነልና
እንተደኣ ደሊና፡ ፍጹም ኣይንደቅስ።
• ምጽባይ ቃንዛ እዩ። ምርሳዕ’ውን
ቃንዛ እዩ። እቲ ዝኸፍአ ስቓይ ግን፡
ነየናዮም መሪጽካ ከም እትትግብር
ክትሽገር እንከለኻ እዩ።
• ብዘይምኽንያት ምፍልላይ፡
ስቓይ እዩ። ብዘይምኽንያት ምፍቓር
ግና ሓጎስ።
• ንሽግር ልክዕ ከም ጽላሎት
ፍጹም ኣይንፍረሓዮ። ምኽንያቱ፡
ኣብ ጥቓና ብርሃን ከም ዘሎ ስለ
ዘዘኻኽረና።
• ነቶም ንሓቂ ዝደልዩ ንእመኖም።
ነቶም ዝረኸቡዋ ግና ንጠርጥሮም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 60

ተስፋ ካበይ ይመጽእ
ሃብቶም ኢዮብ

ሓቁዶ ይኸውን. . .
ገለ ሰባት ፍጹም ምርሳዕ የጋጥሞም እዩ። ነቲ
ዝሓለፈ ፍጻመታት ጠቕሊሎም ይርስዕዎ። ኣርኖድ
ኮናን ከምዚ ዓይነት ምርሳዕ’ዩ ኣጋጢሙዎ። ‘ኣነ
ኣርኖድ ኮናን ኣይኰንኩን፡ ኣይነበርኩን እውን’ በሃሊ
እዩ። እዚ ዝበለሉ ታሪኽ ሂወቱ ክጽሕፍ ምስ ተበገሰ
እዩ ዝኸውን ዘሎ።
ክውለድ እንከሎ ኣላን ዉድ ዝብል ስም ነይርዎ።
ኣላን ዉድ ነብሱ ኣልዒሉ ዝርኢ ትምክሕተኛ፡
ስሱዕ፡ ጨካን ናይ ሰብ ዘበለ ዘይብሉ ኣራዊታዊ ባህሪ
ዝውንን እዩ። ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣላን ዉድ
ምስ ኣባላት ፖሊስ እታ ዝነብረላ ከተማ ኣብ ብርቱዕ
ባእሲ ተጸምደ። ኣባላት ፖሊስ ከተማ ብበል ኣይትበል
ምስ ሓዝዎ ክልተ ምርጫታት ሂቦምዎ። ሓደው
ኣብ ብርቱዕ ናይ ጸጥታ ሓለዋ ዘለዎ ከምልጠሉ
ዘይክእል ቤት-ማሕቡስ ክእሰርን በቶም መተኣስርቱ
ቀጻሊ ክህረምን ክግፋዕን፡ ሓደው ከኣ ሓንጐሉ
ብመብጣሕቲ ኣውጺኦም፡ ኣብ ሓንጐሉ ዝነበሩ
ዝኽርታት ብምድምሳስ ምስልን ሓበሬታን ናይ ካልእ
ፈጠራዊ ዝዀነ ሰብ (ስናዕ) ኣብ ሓንጎሉ ከቐምጡ እዩ
እቲ ምርጫ ዝነበረ። ኣላን ዉድ ኣብ ክንዲ ናብ ቤትማሕቡስ ምኻድ፡ ዝኽርታቱ ክድምሰስ ተሰማምዐ።
ስለ’ዚ ከኣ ብመደንዘዝ መብጣሕቲ ገበረ። ምስ
ተበራበረ ኲሉ ዝሓለፈ ሂወቱ ረሰዖ። ብሰንኪ እቲ
ዝኽርታቱ ደምሲሶም ዳሕራይ ዝመልእዎ ሓበሬታ
ካልእ ዘይነበሮ ፍጻመታት ክዝክር ጀሚሩ። ነብሱ
ከኣ ከም ኣርኖድ ኮናን ከም እትበሃል እዩ ክኣምን
ጀሚሩ።
ኣነ ‘ኣርኖድ ኮናን እየ’ ዝብል እምንቶ እንተ
ሃለዎ’ኳ ርግጸኛ ኣይኰነን። እሞ ኣርኖድ ኮናን ድዩ
ወይስ ኣላን ዉድ?
እቲ ሕቶ ክምለሰሉ ክብድ ዋላ ይበሎ፡ ሓደው እቲ
ርኹስ ዝባህርያቱ ሓደው ከኣ ብኣባላት ጸጠታ ከተማ
እተሰንዐ ሰብ ምዃኑ ዘጠራጥሮ ኣይኰነን። ካብዞም
ክልተ ምጒት ሓዲኡ ሓቂ ከይከውን ስክፍታ ኣለዎ።
ምኽንያቱ እቲ ሓደ ምስ ኰነ በቲ ካልእ ምጥርጣሩ
ኣይክተርፎን’ዩ።
ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ከይሓሰቡ ብስምዒት
ኣርኖድ ኮናን ብሓቂ ኣላን ዉድ ከም ዝዀነ ክዛረቡ
ይኽእሉ። እዚ ሓሳብ ርዱእ ይመስል። መንነትና ምስ
ኣካልናን ኣእምሮናን ተተሓሒዙ ዝኸይድ’ዩ። ቈልዑ
እንከለናን ምስ ዓበናን ዝህልወና መግለጺ መንነትና፡
ሓደ ክኸውን ኣይክእልን። ምኽንያቱ ብኣተሓሳስባ

ይዂን ብኣካላዊ ግዝፊ ኣዚና ስለእንልወጥ። በዚ
መንጽር እምበኣር ኣርኖድ ኮናን ኣላን ዉድ ኣይኰነን
ክንብል ንኽእል ኢና። ምኽንያቱ ስለእተለወጠ። በቲ
ሓደ ወገን ግን ኣይንልወጥን ኢና ክንብል ንኽእል።
እቲ ናይ ግዜ ቊልዕነትና ንሕና ኢና ዓቢና እምበር
መንነትና ተለዊጡ ማለት ኣይኰነን። እቶም ቈልዑ
እንከለና ወለድና ዝነበሩ ምስ ዓበና እውን ወለድና
እዮም። እቶም ኣሕዋትና ዝነበሩ ድማ ኣሕዋትና
ምዃኖም ኣይተርፍን’ዩ። ስለ’ዚ፡ ንዓይ መለለይታተይ
ዝዀኑ ዘይልወጡ መግለጺታት ኣለዉ። ካብ’ዚ
ኣረኣእያ ብምብጋስ ድማ፡ ኣርኖድ ኮናን ኣላን ዉድ
እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ምኽንያቱ፡ እቲ ብቘልዓኡ
እንከሎ ኣላን ዉድ ዝነበረ ገዚፉ ኣርኖድ ኮናን
ስለዝዀነ።
እንተዀነ፡ ኣርኖድ ኮናን ብዛዕባ ቁልዕነቱ ዝዝክሮ
ኣለዎ። እቲ ዝዝክሮ ፍጻመ ግን፡ ኣብ ህላወ ዘይነበረ
እዩ። እዋን ቊልዕነት ኣላን ዉድ ግን ዝነበረ እዩ።
ብኻልእ ኣበሃህላ ኣርኖድ ኮናንን ፍጻመታቱን
ዘይህሉዋት ክዀኑ እንከለዉ፡ ኣላን ውድን
ፍጻመታቱን ግን ህያው እዮም። እሞ እዚ ሕጂ ዘሎ
ኣርኖድ ዉድ ሕሉፍ ዝበሃል ሂወት ካብ ዘይብሉ፡
ሕጂ ግን ካብ ሃለወ - ኣላን ዉድ ከምዝዀነ ክንወስዶ
ዲናስ ኣይንኽእልን? ኣርኖድ ኮናን ግን ‘ኣላን ዉድ
ኣይኰንኩን’ ይብል ኣሎ። ኣይኰንኩን እናበለናኸ
ሰባት ‘ንስኻ እከለ ኢኻ’ ብምባል፡ ነቲ ንገዛእ ነብሱ
ዝህባ መንነት ክንነጽግ ቅቡል ድዩ? ኣብዚ ሕጂ እዋን
ንዘሎ መንነቱ (ኣርኖድ ምዃኑ) ክንነጽጎ ኣይንኽእልን
ንኸውን፤ ንነብሱ ከምኡ ስለዝበላ። እቲ ናይ ቀደም
መንነቱኸ ‘ባዕሉ ንነብሱ ኣርኖድ’የ። እዝን እትን
ዝገበርኩ፡ ኣብ እከለ ዝተባህለ ቦታ ዝተወለድኩ’
ስለዝበለና ክንቅበሎ ንኽእል ዲና?
ሓደ መዕገርገሪ ኣላን ዉድ እንከሎ ንፈልጦ ነይርና
እንክንስና ከመይ ገይርና ነዚ ናይ ሕጂ ናይ ኣርኖድ
ኮናን ዝበሎ ዘይነበረ ዝኽሪ ክንቅበሎ ንኽእል? ኣዕሩኽ
ኣላን ዉድ ንኣርኖድ ኮናን ከም መን ይፈልጥዎ? እታ
ሓዳስ በዓልቲ-ቤቱ ንኣርኖድ ኮናን ድያ ንኣላን ዉድ
ተመርዕያ - ብኸመይ ኣነጺራ ክትፈልጥ ትኽእል?
ነናብ ኣንፈቱ ዝኸደ ሕቶታት ክመጽኣካ ይኽእል
እዩ። ኣየናይ መልሲ ኣእማኒ ክኸውን ከም ዝኽእል
ሃንደበት ህሩግ ዝብል መልሲ ኣይትረክብን። እሞ እቲ
ኣብ መእተዊ ኣርኖድ ‘ኣነ ኣርኖድ ኣይኰንኩን።
ኣይነበርኩን እውን’ ዝበሎስ ሓቁዶ ይኸውን?

ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንሓደ ሰብ ይረኽቦ - ኣብ መንገዲ።
እናኸድና ዕላል ከፊትና። ‘እቲ . . . . የሸግረና
ነይሩ’ በልኩዎ ብዛዕባ ሓደ ንኽልቴና ብድሆ ዝኰነና
ጉዳይ። ‘ከምዚኣ እንተ ትኸውን’ኳ ከምዚ ምገበርና።
ከምዚኣ እንተ ትኸውን’ሞ ግርም ነይሩ’ እንበሃለሉ
ጉዳይ ከምቲ ዝበልናዮ ኰይኑ። እዚ ምስ ኰነ ድሕሪ
ኣዋርሕ ኢና እንራኸብ ዘለና። ኣብ ዕላልና ግን
ካልኣየይ ሆየ ሕጉስ መሲሉ ኣይተራእየንን።
“ከምዚኣ እንተትዀነለይዶ ትብል ኣይነበርካን?”
ኢለዮ።
“እወ” መሊሱለይ ኣሕጽር ኣቢሉ።
“ከምታ ትምነያ እንተ ዀይናትልካ ደኣ’ሞ እንታይ
ኰይናካ ዘይትሕጐስ?” በልኩዎ እናገረመኒ።
“ንስኻኸ ተሓጒስካዶ?’ ተገምጢሉ ሓተተኒ።
ንእወታ ርእሰይ ነቕኒቐሉ። ብድሕሪኡ ዕላል
ቀጺልና። “ክንትስፎ ዘይክንትስፎ ኣባና ክኸውን
ኣለዎ’ምበር ኣብ ፍጻመታት ኣይመስለንን።
ተስፋና ኣብ ፍጻመታት ነይሩ እንተ ዝኸውን እታ
ዝተበሃሃልናያ ምስ ኰነትልና ምተሓጐስና” ምስ
በልኩዎ ስሒቕና። ኣብ ነዊሕ ዕላልና ምንጪ ተስፋና
ውሽጥናን ኣመለኻኽታናን ምዃኑ ደምዲምና። እዚ
ዕላል’ዚ እዩ መበገሲ ጽሑፈይ።
ኣመለኻኽታና እወታዊ እንተ ዀይኑ ትስፉዋት
ክንከውን ኢና። ኣሉታዊ እንተ ዀይኑ ከኣ
ተስፋ ይሃድመና። ኣቐዲመ ፍጻመታት ዘይኰኑ
ኣመለኻኽታና ንትስፍውነትና ከም ዝጸሉን
ዝውስንን ጠቒሰ ኣለኹ። እዚ ክብል እንከለኹ ኣብ
ዙርያና ዘለዉ ፍጻመታት ኣይጸልዉናን ማለተይ
ኣይኰነን። የግዳስ ካብ ዝዀነ ይዂን ዓይነት ፍጻመ፡
እቲ ጽቡቕ፡ እቲ ተስፋ ዘስንቕ ሸነኹ እንተ ረኣናን
ከምኡ ዓይነት ኣመለኻኽታ እንተ ኣዕበናን’ዩ
ዝሓይሽ። ኣመለኻኽታና ወሳኒ ነገር’ዩ።
ሓደ እዋንሲ ኣብ ሓደ ትካል ንእስ ዝበለት ስራሕ
ሒዘ ነይረ። ወዮ ኣስራሒ ክፍሊት ኣይበዓልቲ
ለይቱን’ያ። ስቕ ኢለ እናቐጸልኩ ኣዋርሕ ከይዱ።
ናይ ኣዋርሕ ሕሳበይ ተኣኪቡ ምስ መጽኣኒ ሓንቲ
ዝምነያ ዝነበርኩ ኣቕሓ ክዕድግ ብምኽኣለይ ሕጒስ
ኢለ። ነታ ኣቕሓ ስለ ዝሰኣንኩዋ ዘይኰንኩ ብኻልእ
ጉዳያት ስለእተወጠጥኩን ዕትብ ኢለ ክገዝኣ ስለ
ዘይተበግስኩን እየ ከይዓደግኩዋ ክሳዕ እቲ እዋን
ጸኒሐ። ካብታ እዋንቲኣ ከኣ ገንዘበይ ኣብ እዋኑ
ክህበኒ ዝደሊ’ኳ እንተ ዀንኩ፡ ‘እንተ ደንጐየስ .
. . .’ እናበልኩ ጸጽቡቑ ክሓስብ፡ ምስ መጽኣ
ኸኣ ጽቡቕ ነገር ክገብረለን ለሚደዮ። ኣበሃህላይ
ኣብቲ ምድንጓይ ከኣ ጽቡቕ ነገር ምድላይ፤ ጥቕሚ
ረኺበሉ።
ዝዀነ ነገር፡ ዝዀነ ፍጻመ፡ ዝዀነ ኵነት ክልተኣዊ
ባህሪ ኣለዎ። እወታን ኣሉታን፡ ጽቡቕን ሕማቕን፡
ምትስፋውን ዘይምትስፋውን ክህልውዎ ባህርያዊ
እዩ። ንመረዳእታ መዓር ንውሰድ። መዓር ንብልዒ፡
ሕማማት ንምፍዋስ ይጠቅም’ዩ። ብኣንጻሩ እንተ
ኣብዚሕካ ድማ ጉድኣት ኣይሰኣኖን። ጉድኣትን
ጥቕምን ካብ ሃለዎ ንኣየናይ ኢኻ እትርኢ? በየናይ
መዳዩ ኢኻ ኣብ ኣእምሮኻ እትቐርጾ? በቲ ዝህቦ
ጥቕሚ ወይሲ በቲ ዘምጽኦ ጉድኣት?

ኣብ ሂወትካ ንኣየናይ ክፋል ናይታ ጥርሙዝ፤ ነቲ
ማይ ዝመልአዶ ወይሲ ነቲ ጥራዩ ኢኻ እትርኢ
ወሳኒ እዩ። እታ ጥርሙዝ ጥርሙዝ፡ እቲ ማይ ከኣ
ማይ ምዃኑ ኣይተርፎን፤ ዘይቅየር ሓቂ እዩ። እንተ
ተስፋ ክህልወካን ዘይክህልወካን ግን፡ ኣባኻ ኣብ
ኣመለኻኽታኻ እዩ ዝምርኰስ። ነቲ ፍርቂ በጺሑ
ዘሎ ማይ ገዲፍካ ነቲ ጥራዩ ትርኢ እንተዄንካ፡ ኣብ
ኢድካ ዘሎ ማይ ኣይክትጥቀመሉን ካልእ ከተናዲ
ክትሓስብ ኢኻ። ከምቲ ኣብ ኣፉ ዘሎ ዓጽሚ ገዲፉ
ኣብ ቀላይ ንዝረኣዮ ምስሉ ንኽምንጥል ዝጠሓለ
ከልቢ ኣብ ህጒም ክትኣቱ ኢኻ። ጽምእኻ ኣብ
ክንዲ እተርዊ ከኣ ሂወትካ ብዓባያ ክትስእና ኢኻ።
እንተደኣ ነቲ ዝመልአ ትርኢ ኣለኻ ግን ከምቲ
ብልሓተኛ ራዛ ነታ ጥርሙዝ ጸጸር ብምምላእ ማይ
ንላዕሊ ጸንበለል ምስ በለሉ ክሰቲ ዝበቕዐ፡ ንስኻ’ውን
ኣብ ሂወትካ ዝጠቕመካ ጥበብ ክትምህዝ ክትክእል
ኢኻ። ኣመለኻኽታኻ ናብ ጽቡቕ ኰነ ናብ ሕማቕ
ክወስደካ ግድን እዩ።
እወታዊ ኣመለኻኽታ ዕንባባ፡ ፍረታት ኰታ ነቲ
ብሉጽ ነገራት ናይ ሂወት ከም እትርኢ ይገብረካ።
እዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ተመሃራይ ኣብ ፈተና
ክሓልፍ፡ ሰራሕተኛ ድማ ሞያዊ ኰነ ጽፍሓዊ ዕብየት
ከመዝግብ፡ ስፖርታዊ ኣብ ውድድራቱ ንኽዕወት
የኽእል። እወታዊ ኣመለኻኽታ ሓይሊ ኣለዎ። ስለ’ዚ
ኸኣ ድሌትካ ክትገብር የኽእለካ። እዚ ኣበሃህላ ፈለማ
መስሓቕ ወይ ዘይከውን ክመስል ይኽእል ይኸውን።
ግዳ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ፤ እወታዊ ኣመለኻኽታ ድሌትካ
ክትገብር የኽእለካ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግን፡ ብድቁስካ
ተተስፎ ማለት ኣይኰነን። እወታዊ ኣመለኻኽታ
እናሃለወካ ፍሕት እንተዘይ ኢልካ ትሓልም ጥራይ
ኢኻ ዘለኻ። እቲ እወታዊ ኣመለኻክታስ ኣብ እትሰርሖ
ዘለኻ ‘እዛ ዝገብራ ዘለኹ ከምዚኣ ዝበለት ዓባይ ነገር
ክትኰነለይ፡ ዓቢ ዕድል ክትከፍተለይ ኢያ’ ክትብልን
ክትጽዕርን እንከለኻ እዩ ዝሕግዘካ። እናሰራሕካ ግን
ከኣ ኣመለኻኽታኻ ኣሉታዊ እንተዀይኑ ግን፡
ክትፈሽል ልዑል ተኽእሎ ኣሎካ። ‘ኣይሰልጠንን
እዩ ዝኸውን’ ወይ ድማ ‘ሕጂ ናይ ባጽዕ ብዙሕ
ሪጋ’ዩ ዝህሉ። እንታይ ዘኽይድ ኣለኒ?’ እንተደኣ
ኢልካ፡ ክትብገስ ኣይትኽእልን ኢኻ’ሞ፡ ናብ ባጽዕ
እትወስደካ ኣውቶቡስ ኣይክትረክብን ኢኻ። ወይ
ድማ ኣብኡ ምስ በጻሕካ ‘ኣይበልናንዶ! እንሀለ ሪጋ’
ብዝብል ሓሳብካ ጽውግውግ እናበልካ ኣብቲ ከባቢ
ተዕነኒ። ብጽቡቕ መንፈስ ብተስፋ እንተ ተበጊስካ
ግን ክሰልጠካ’ዩ። ሪጋ ዋላ እንተ ጸንሓካ ትስፉው
ስለዘለኻ ገጽካ ብሩህ’ዩ። ሳላ ብሩህ ገጽካ ኸኣ ‘ኣብዚኣ
ካልኣይቲ ሪጋ ኣላትኒ ውሰዳ’ ዝብል ሰብ ክትረክብ
ትኽእል። እቲ ሪጋ ዝህብ ሰብ ንሓደ ጸዋግዶ ንሓደ
ጽቡቕ ዝፍሽኽታኡ ክህብ ደስ ይብሎ? እዚ መልሲ
ኣየድልዮን’ዩ። እቲ ምብራህን ዘይምብራህን ገጽ
ውሽጣዊ ኣመለኻኽታ ክገልጽ ይኽእል’ዩ።
እወታዊ ኣመለኻኽታ ዘለዎ ትስፉው እዩ። እቲ
በዓል ተስፋ እወታዊ፡ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ እዩ ዘለዎ።
ንሂወት ከኣ ብተስፋ ይነብራ። ተስፋ ኸኣ እንትርፎ
ባዕልኻ ካልእ ክህበካ ዝኽእል የለን። እቲ ተስፋ ካብ
ውሽጥኻ ክፍልፍል ኣለዎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማን-ዩናይትድን ሞሪኖን ሰሪሮም

ድራር ፍስሃየ

ብዝሒ ሸቶታት ማንቸስተርሲቲ ኣብ ግጥም ደርቢ ይቕጽልዶ
ይኸውን ?

ዓሰርተው-ሓደ ሰሙኑ ኣቑጺሩ ዝርከብ ግጥማት ፕረሚየር-ሊግ እንግሊዝ ዝመጽእ ሰንበት
11 ሕዳር ሓደ ካብ ዝዓበዩ ግጥማ’ት ናይዚ ወርሕ’ዚ ከአንግድ’ዩ - ግጥም ክልተ ጋንታታት
ከተማ ማንቸስተር። ብኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርድዮላ እትእለ ዘላ ማንቸስተር-ሲቲ ክንዮ ውድድራት
ውሽጢ ሃገራ ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኽ’ውን ብብዝሒ ሸቶታት ዝተሰነየ ኣእማኒ ዓወታት ኣብ
ምስናድ እያ ርትከብ ዘላ። ብረቡዕ ምሸት ምስ ዩክሬናዊት ሻክታር ዶኔስክ ገጢማ ፍርቂ ደርዘን
ሸቶታት ብምምዝጋብ ዝተዓወተት ማንቸስተር-ሲቲ፡ መንእሰይ ብራዚላዊ ኣጥቃዓያ ጋብርኤል
ጂሰስ ሰለስተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ደሚቑ ከምሲ እንከሎ ነተን ዝተረፋ ሸቶታት ካብ ዴቪድ
ሲልቫ፡ ረሂም ስተርሊንን ሪያድ ምሓረዝን ረኺባተን።
ኣብቲ ግጥም እንግሊዛዊ ስተርሊንግ ኣብ ክሊ ልዳት ሻክታር ባዕሉ ተዓንቂፉ እንከሎ
ብማእከላይ ምኩር ዳኛ ቪክቶር ካሳይ ንማንሲቲ ዝተዋህበት ካልኣይቲ ፍጹም ቅላዕ ኣካታዒት
እያ ነይራ። ነታ ፍጻመ ኣመልኪቱ ድሕሪ’ቲ ግጥም ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርድዮላ ‘ስተርሊን
ከይተሓንኮልኩ እየ ወዲቐ ዝብል መግለጺ ክህብ ኔርዎ’ ክብል ንጌጋ ውሳነ ዳኛ ተኣሚኑ’ዩ።
ኣሰልጣኒ ሻክታር ፓውሎ ፎንሴካ ብወገኑ፡ ብኸምዚ ዓይነት ጸብለልታ ተረቲዕና ብዛዕባ ዘይግባእ
ፍጹም ቅላዕ ክንዛረብ ኣይግባኣናን’ዩ ክብለ ንዓብላልነት ሲቲ ተኣሚኑ’ዩ። ኣሰልጣኒ ሻክታር
ፓውሎ ፎንሴካ ብወገኑ፡ ብኸምዚ ጸብለልትነት ተረቲዕካ ብዛዕባ ጌጋ ውሳነ ፍጹም ቅላዕ ምዝራብ
ትርጉም ዘይብሉ’ዩ ክብለ ንዓብላልነት ማንቸስተር-ሲቲ ክምስክር’ዩ ተሰሚዑ። ማንቸስተር ሲቲ
ኣብቲ ግጥም ንወሳኒ ኣጥቃዓያ ከተዕርፍ እንከላ፡ ኣብቲ ግጥም ምስ ቀዳሞት 11 ተጻወትቲ ካብ
ዝተሰለፉ ካይል ዎከር፡ ፈርናንዲኖን ዴቪድ ሲልቫን ነቲ ዝመጽእ ሰንበት ዝካየድ ናይ ደርቢ
ግጥም ክሕግዙዋ ብምሕሳብ ብኣጋ ቀይራ ከተውጽኦም’ያ ተራእያ።
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ግጥም ፕረሚየር-ሊግ፡ ንፉልሃም ብፍርቂ ደርዘን ሸቶ ዝደሃኸት
ማንቸስተር-ሲቲ፡ ሕጂ ኣተኩሮኣ ናብ ግጥም ደርቢ እያ ገይራቶ ዘላ። ማንቸስተር-ሲቲ ኣብዚ
ናይ ደርቢ ግጥም ሒዛቶ ብዘላ ብሉጽ ቁመና ከምኡ’ውን ማንቸስተር ዩናይትድ ብዝተፈላለየ
ምኽንያት ኣጋጢሙዋ ብዘሎ ብኩራት ጸለውቲ ተጻወትታ ተደሚርዎ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ
ከምእትወጽእ ዝለዓለ ግምት’ኳ እንተሎ፡ ሞሪኖ ኣብ ወሰንቲ ግጥማት ከምዝተራእየ፡ ኣብ
ምክልኻል ዘድሃበ ስልቲ ሒዙ ብምእታው፡ ከምቲ ኣብ ግጥም ኣንጻር ጁቬንቱስ ዝተግበሮ
- ንዝረኽበን ዕድላት ናብ ረብሕኡ ብምቕያር ነጥቢ ሒዙ ዘይወጻሉ ምክንያት ከምዘየሎ
ዝምጉቱ ተንተንቲ’ውን ብቑጽሪ ውሑዳት ኣይኮኑን። በቲ ኮይኑ በቲ ድሕሪ’ዚ ግጥም ዝምዝገብ
ውጽኢት ኣብ ምምዕርራይ ሚዛን ተወዳዳርነት ኣብ ቅድሚት ዝርከባ ጋንታታት ፕረሚየር-ሊግ
እንግሊዝ ጸላዊ ተራ ክህልዎ ምዃኑ ብኣጋኡ ተገሚቱ ኣሎ።

ኣብ ሜዳኡ ኣብ ዘካየዶም ክልተ
ተኸታታሊ ግጥማት ሻምፕዮንስ-ሊግ
ኤውሮጳ ሓሙሽተ ነጥብታት ዘጥፍአ
ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሆዜ ሞሪኖ
ጋንትኡ ብረቡዕ ምሸት ናብ ከተማ ቱሪን
ገይሻ ኣብ ዘካየደቶ ኣገዳሲ ግጥም ምሉእ
ነጥቢ ሓፊሳ ብምውጽኣ ህላውነታ ኣብቲ
ዓቢ ኤውሮጳዊ መድረኽ ኩዕሶ እግሪ
ከተውሕስ ክኢላ ኣላ። ብዘይ ቤልጁማዊ
ኣጥቃዒ ሮመሉ ሉካኩ ናብ ኢጣልያ ዝገሸት
ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ
መበል 65 ደቒቕ ብመንገዲ ናይ ቅድም
ተጻዋታያ ክርስትያኖ ሮናልዶ፡ ልዳታ ድሕሪ
ምድፋሩ ናብ ጸወታ ንምምላስ ተወሳኺ
ጻዕሪ ከተካይድ’ያ ተገዲዳ። ድሕሪ ዕረፍቲ
ንሁዋን ማታን ፌላንን ናብ ሜዳ ቀይሩ
ዘእተወ ሞሪኖ፡ ጸወታ ኣብ ምዝዛሙ ኣብ
መበል 86 ደቒቕ ካብ ሳንዱቕ ልዳት ወጻኢ
ንዝተረኽበት ቅላዕ መቕጻዕቲ ብመንገዲ ማታ
ማዕረ እትገብር ሸቶ ብምምዝጋብ ነቲ ፈታኒ
ግጥም ናብ ረብሕኡ ክቕይሮ ክኢሉ’ዩ።
ድሕሪ ሰለስተ ደቓይቕ’ውን፡ ሓለቓ ጋንታ
ኣሽሊ ያንግ ካብ ቅላዕ መቕጻዕቲ ብነዊሕ
ናብ ልዳት ጁቬ ዝለኣኻ ኩዕሶ፡ ተኸላኻሊ
ጁቬ ኣሌሳንድሮ ናብ ገዛእ ልዳቱ ሸቶ
ብምምዝጋቡ፡ እቲ ግጥም ብትራጀድያዊ
መልክዑ ብዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ
ክዛዘም ኣኽኢሉዎ።
ምሉእ ጸወታ ናይቲ ምሸት
ብኢጣልያውያን ደገፍቲ ክዝለፍን ክሽደድን
ዘምሰየ ኣሰልጣኒ ሞሪኖ፡ ናይ መዛዘሚ ፊስካ
ድሕሪ ምንፍሑ ናብ ሜዳ ብምእታው
ንደገፍቲ ጁቬ፡ ሽዳኹም ሰማዒ ስኢኑ
ብዘስምዕ ምልክት ሓጎሱ ምግላጹ ስዒቡ
እቲ ፍጻመ ናብ ካልእ ዕግርግር ከየምርሕ
ስለዝተሰግአ ብተጻወትቱን ኣካየድቲ’ቲ
ውድድርን ተዓጂቡ ካብ ሜዳ ክወጽእ’ዩ
ተራእዩ። ድሕሪ’ቲ ግጥም ምስ ማዕከናት ዜና
ጻንሒት ዝገበረ ሞሪኖ፡ ነቲ ደገፍቲ ኢጣልያ
ስም ስድራቤቱን ስም ወነንቲ ኢንተር-ሚላንን
እናጸውዑ ዘስምዕዎ ዝነበሩ ዘለፋታት ነዲሩ
ዝገበሮ መግለጺ ሓጎስ ይቕረታ ብምሕታት
ንመኸተ ተጻወትቱ ክውድስ’ዩ ተሰሚዑ።
ብማልያ ጁቬንቱስ ፋልመይቲ ናይ
ሻምፕዮንስ-ሊግ ሸቶኡ ዘመዝገበ ክርስትያኖ
ሮናልዶ ብወገኑ ተጻወትቲ ማንቸስተር
ዩናይትድ ኣብቲ ግጥም ተዓዊቶም ንኽወጹ
ዝገበርዎ ዝተፈልየ ጻዕሪ ከምዘይነበረ

ኣንቶንዮ
ኮንተ ንቸልሲ
ክኸስስ ይዳሎ
ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ መዝነት
ምስልጣን ክለብ ቸልሲ ዝተባረረ
ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንቶንዮ
ኮንተ፡ ኣብ ክፍሊት ዝተረፈ ደሞዙ
ምስታ ለንደናዊት ጋንታ ክሰማማዕ
ብዘይምኽኣሉ፡ ብመንገዲ ጠበቓኡ
ክሲ ክምስርት ይዳሎ ምህላዉ
ተፈሊጡ። እቲ ኣብ መቐየሪ ክፍሊ
ክለብ ቸልሲ ምስ ከም ዲያጎ ኮስታን
ዊልያንን ዝኣመሰሉ ጸለውቲ ተጻወትቲ
ክሰማማዕ ብዘይምኽኣሉ ከምኡ’ውን
ብዘመዝገቦ ትሑት ውጽኢት፡ እታ
ዓንተር ጋንታ ካብ ውድድራት
ሻምፕዮንስ-ሊግ ኤውሮጳ 2018/19
ወጻኢ ብምዃናን ካብ መዝነቱ
ዝተባረረ ዓላሚ፡ ካብቲ ዝተሰረዘ ተረፍ
ኮንትራቱ ክረኽቦ ዝግብኦ ረብሓታት
ብኣጋኡ ክረኽቦ እንተዘይክኢሉ ነቲ
ጉዳይ ካብ እንግሊዝ ሓሊፉ ናብ ቤትፍርዲ ስፖርት ዓለም ( CAS - Court
of Arbitration in Sport ) ከምርሖ
ከምዝኽእል’ውን ፈኪሩ ኣሎ።

ብምጥቃስ ነቲ ዓወት አሕሊፎም ዝሃብዎም
ባዕላቶም ምዃኑ ሓቢሩ።
ጁቬንቱስ ኣብቲ ግጥም ብመንገዲ ሳሚ
ከዲራ፡ ዲያባላን ኮሎምብያዊ ኳድራዶን ሸቶ
ክኾና ተኽእሎ ዝነበረን ዕድላት ኣባኺና’ያ።
ማንዩናይትድ ነቲ ናይ ረቡዕ ምሸት ኣገዳሲ
ግጥም ከሲራቶ እንተትወጽእ ነይራ ካብቲ
ምድብ ናይ ምሕላፋ ኩነታት ኣብ ምልክት
ሕቶ ክኣቱ ምኸኣለ ነይሩ፡ እቲ ምንታይ
ስጳኛዊት ቫለንስያ ንስዊዘርላንዳዊት ያንግ
ቦይን 3 ብ 1 ረቲዓታ ብምውጽኣ። ክሳብ
ሕጂ ተኻይዱ ብዘሎ ግጥማት ጁቬ 9፡ ማንዩናይትድ 7 ከምኡ’ውን ቫለንስያ 5 ነጥቢታት
ብምውህላል ንዝተረፋ ክልተ ግጥማት
የቋምታ ኣለዋ። ኣብ ዝቕጽል ግጥም ማንዩናይትድ ንያንግ ቦይስ ናብ ኦልድትራፎርድ
ዓዲማ ክትጋጠም እንከላ ቫለንስያ ናብ ቱሪን
ከይዳ እተካይዶ ግጥም ምሕላፋ ምትራፋን
ክውስና’ዩ። ኣብቲ ናይ ሓምሻይ ሰሙን ግጥም
ጁቬን ማን-ዩናይትድን ዓወት እንተኣመዝጊበን
ካብቲ ምድብ ብሓባር ምሕላፈን ከረጋግጻ
እየን።
ኣብ ናይ ምድብ ሸውዓተ ግጥማት
ብጊዜያዊ ኣሰልጣኒ ሳንትያጎ ሶላሪ እትእለ
ዘላ ሻምፕዮን ኤውሮጳ ሪያል ማድሪድ፡ ናብ
ቼክ ሪፓብሊክ ገይሻ ንቪክቶርያ ፕሌዘን 5
ብ 0 ብምርታዕ ብሓድሽ ኣሰልጣኒ ሳልሳይ
ተኸታታሊ ዓወት ከተመዝግብ ክኢላ ኣላ።
ማድሪድ ነተን ሸቶታት ክልተ ካብ ቤንዜማ
ክትረኽበን እንከላ ነተን ዝተረፋ ካብ
ብራዚላዊ ካሲሜሮ፡ ጀርመናዊ ቶኒ ክሮስን
ዌልሳዊ ጋረት ቤይልን’ያ ኣመዝጊባተን።
ፈረንሳዊ ከሪም ቤንዚማ በተን ዘመዝገበን
ክልተ ሸቶታት ድምር ናይ ማድሪድ
ሸቶታቱ 201 ከብጽሖ እንከሎ ጋረዝ በይሊ

ድሕሪ ናይ 532 ደቓይቕ ናይ ሸቶ
ደርቂ’ዩ ሸቶ ከመዝግብ ክኢሉ። ኣሰልጣኒ
ሳንትያጎ ሶላሪ፡ ክሳብ ሕጂ ኣመዝጊብዎ
ብዘሎ ተኸታታሊ ዓወት፡ ወነንቲ ማድሪድ
ብቐዋምነት ከፈርምዎ ከምዝኽእሉ ክግለጽ
እንከሎ፡ ቤንዚማን ካሲሜሮን ዝርከብዎም
ዝበዝሑ ተጻወትቲ እታ ጋንታ’ውን
እቲ ኣሰልጣኒ ነዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ
ስታድዩም ቤርናቡ ክጸንሕ ደገፎም ሂቦም
ኣለዉ። ካብዚ ምድብ፡ ሮማ ናብ ሩስያ
ገይሻ ብሸቶታት ኮስታስ ማኖላስን ሎሬንዞ
ፔሌግሪኒን ንCSKA-MOSKOW 2
ብ 1 ብምርታዕ ንማድሪድ ስዒባ ናብ
ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ከሰጋግራ
ዝሕግዝ ኣገዳሲ ዓወት ኣመዝጊባ። ኣብ
ካልእ ግጥማት፡ ኣብ ቅልውላው ውጽኢት
ውድድራት ቡንደስ-ሊጋ ዝወርሐትን ጽባሕ
ቀዳም 10 ሕዳር ምስ መራሒት ዘላ ቦሩስያ
ዶርትሞንድ ከቢድ ጸወታ ዝጽበያ ዘሎን
ዓባይ ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ፡ ኣብ
ስታድዩም ኣልያንስ ኣሬና ብክልተ ሸቶታት
ኮኾብ ኣጥቃዓያ ሮበርት ለዋንዶውስኪ
ተሓጊዛ ንግሪኻዊት AEK ATHENS 2
ብ 0 ከተሰንፋ እንከላ፡ ኣብ ካልእ ጸወታታት፡
ፋልማይ ናይ ምድብ ጸወታኣ ንማንቸስተር
ሲቲ ኣብ ስታድዩም ኢትሓድ ዘሰነፈት
ፈረንሳዊት ሊዮን፡ ድሒረን ብዝተመዝገባኣ
ሸቶታት ምስታ ሓደ ተጻዋታይ ብቀይሕ
ካርድ ተባሪሩዋ ግጥማ ብዓሰርተ ተጻወትቲ
ዝዛዘመት ጀርመናዊት ሆፈንሃይም 2 ብ
2 ከምኡ’ውን ፖርቱጋላዊት ቤኔፊካ ምስ
ኣያክስ ኣምስተርዳም 1 ብ 1 ብምፍልላይ
ክልቲአን ኣብ ሜዳአን ዝገጠማ ሊዮንን
ቤነፊካን ኣገደስቲ ክልተ ነጥቢ ዝኸሰራሉ
ግጥም እየን ኣካይደን።።

ቀዳማይ እግሪ ግጥም ፍጻመ
ሻምፕዮንስ-ሊግ ኣፍሪቃ
2018 ሎሚ ክካየድ’ዩ
ኣብ ምዝዛም ገጹ ተቓሪቡ ዘሎ ግጥም
ሻምፕዮንስ-ሊግ፡ ሎሚ ምሸት ቱኒዝያዊት
ክለብ ኤስፔራንስ ንዓባይ ምስራዊት
ክለብ ኣል-ኣህሊ ዓዲማ ብእተካይዶ
ግጥም ቀጺሉ ከምሲ’ዩ። እዚ ሎሚ
ምሸት ኣብ ቱኒስ ዝካየድ ቀዳማይ እግሪ
ናይ ፍጻመ ግጥም፡ ነታ ካብ ሃገራ ወጻኢ
ውጽኢት ኣጽቢባ ተመሊሳ ኣብ ሜዳኣ
ዝካየድ ግጥም ካልኣይ እግሪ ወትሩ ናብ
ረብሓኣ ከተውዕሎ እትርአ ኣል-ኣህሊ
ፈታኒ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ።
ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥማት ልዑል
ተመኩሮ ዘለዋ ኣል-ኣህሊ፡ ኣቐዲማ
ነዚ ዝለዓለ መድረኽ ውድድር ክለባት
ኣፍሪቃ ዝኾነ ውድድር’ዚ ኣብ ሸሞንተ
ኣጋጣሚታት ብምዕዋት ክብረወሰን ሒዛ
ትርከብ። ካልኣይ እግሪ ግጥም እዘን
ክልተ ሓያላት ክለባት ሰሜን ኣፍሪቃ
ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ካይሮ ክካየድ
ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ካፍ ኣብ
ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 60

ዞባ ደቡብ ዓዲዃላ
ህጻን ካሌብ የማነ ጸጋይ ብሞግዚቱ ኣሚና ፍትዊ
ስዒድ ኣቢሉ፡ ካሊብ የማነ ጸጋይ ምባል ተሪፋ፡ ታሪክ
ሙሳ መሓመድ ኣማን ኣሕመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ

ቤተልሄም ታደሰ - እምነት ኣማኑኤል
ሊድያ ስልጣን

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ፍሊጶስ በረኸት ጸሃየ ምባል ተሪፋ፡ ፊልሞን በረኸት
ጸሃየ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።
ኣቶ ማቱሶላ እስቲፋኖስ ተኽለማያም፡ ተጸዋዒት
ወ/ሮ ራሄል ዮሴፍ ናይዝጊ ኣድራሽኣ ብንጹር
ስለዘይተፈልጠ፡ ተጸዊዓ ን5/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋባኣያ ቁ.32 ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ ግን
ንሳ ኣብዘየለወትሉ መስርሕ ዳንነት ክቅጽል ምዃኑ
ቤት ፍርዲ አፍልጥ።
ሪታ መኮነን ደምዝ ምባል ተሪፋ፡ ሩት መኮነን
ደምዝ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ቁጽሪ 32 ይቕረብ።
ወ/ሮ ምሕረት ገብረ ብርሃነ ምባል ተሪፋ፡ ምሕረት
ገብረስላሴ ብርሃነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 7ይ
መጋባኣያ ቁ.44 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ከሳሲ ኣቶ ሳሙኤል ጸጋይ ገብረሃንስ፡ ተኸሳሲት
ወ/ሮ ዮሃና ኣስመላሽ ገብረክርስቶስ ናይ ሓዳር
ክሲ ተመስሪትልኪ ስለዘሎ፡ እሞ ንጹር ኣድራሻ
ስለዘይብልኪ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን5/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ ኣብዘየለኽሉ ግዜ
ውሳነ ክንህብ ምዃንና ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ወ/ሮ ኣልማዝ ኢሳቕ ገዝህይ፡ ተኸሳሲ ኣቶ
ሰመረ ገብሪሂወት በይን ዘሎ ናይ ሓዳር ጉዳይ፡ ክሲ
ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡
ን6/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪቡ ናብ
ቤተዘመድ ሽማግለ ተመሪሑ ውሳነ ክወሃቦ ምዃኑ
ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ ጸጸራት
ወ/ሮ ፍረወይኒ ኣብርሃ ገብረኪዳን፡ ወለድና ኣብርሃ
ገብረኺዳን ስእሉን ወ/ሮ ኣልጋነሽ ሞባእ መሓሪን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን

ወ/ሮ ሰላማዊት ጸጋይ እምባፍራሽ፡ በዓል-ቤተይ
ዮስናስ ተፈሪ ኣርኣያ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን7/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣብ ሞንጎ ከሳሲ ኣቶ ኣንገሶም ኣበራን ተኸሳሲት
ወ/ሮ ፍረወይኒ ገብሪሂወት ገብረሃንስ ዘሎ ናይ
ሰብኣይን ሰበይትን ክርክር፡ ተኸሳሲት ብኣድራሽኣ
ክትርከብ ስለዘይከኣለት፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪላ፡
ን7/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀሪብኪ ግን
ጉዳይኪ ኣብዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ ቤ/ፍ የፍልጥ።

ሸሪዓ ዞባ ማእከል
ሳሊሓ ዓብደላህ ኣደም፡ ወላዲተይ ጅሙዕ ኣብርሃም
ጀምዓ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ ሑርያ ኣሕመድ ወለሎ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ሸሪዓ ዞ/ማ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
ከሳሲ ዘኬዎስ ቶምቦሳ፡ ተኸሳሲት በዓልቲ-ቤተይ
ጸጋ ኣምባሳጅር ኣበራ ኣብ ዘላቶ ስለዘይተፈልጠ፡
ትጸውዓለይ ስለዝበለ፣ ብኣካል ወይ ብወኪልኪ፡
ን3/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወኪድባ
ኣቶ መሓሪ ዓንደመስቀል ስቛር፡ ኣቦና ዓንደመስቀል
ስቛር ዘርኢት ከምኡውን ኣደና ወ/ሮ መድህን
ዓንደመስቀል መንደር ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ፡
10 ተተካእቲ ደቆምን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓደውሒ
ወ/ሮ ልችያ ወላይ፡ ኣደይ ሄዋን ማዓሾ ስለዝሞተት፡
ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኩዶፈላሲ
ወ/ሮ እልፉ ዑቕባማርያም ሃብተ፡ በዓል-ቤተይ
ኣርኣያ ገብሪሂወት መርእድ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን17/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 03

ወ/ሮ መብራት ጊለ ደባስ፡ ኣቦና ጊለ ደባስ ባህታ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ህልዋት ኣሕዋተይ፡ 1 መዋቲ፡
1 ስውእ ምስ 3 ተተካእቲ ደቆምን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ውዳሴ ዓንደገርጊሽ ወርዕ፡ በዓል-ቤተይ ጊላዝጊ
ሉቃስ ተስፋጽዮን ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍርዲ በዓል መሰል ወ/ሮ ሰናይት ገብረማርያምን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ፍስሃየ
ኪዳነን ብዝተፈጥረ ናይ ሓዳር ክርክር፡ ቤ/ፍ ዓሰብ ኣብ ዓዲ ዃላ ዝርከብ ገዛ ብሓራጅ
ተሸይጡ ንብፍርዲ በዓልቲ መሰል ብገንዘብ ክወሃባ ኣዚዙ። እዚ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ዃላ ዞባ
03 ምም/01 ጎደና ሰሞሞ ቁ/48 5*5 ሜትሮ ዝኾነ፡ ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 136,654.11
(ሚእትን ሰላሳን ሽዱሽተን ሽሕን ሽዱሽተ ሚእትን ሓምሳን ኣርባዕተን ናቕፋ 11%) ኮይኑ፡
ኣብ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ፡ ናይቲ ንመወዳደሪ ዝረቑሖ መጠን ገንዘብ ብቁጽርን
ብኣሃዝን ብምጽሓፍ ብዕሹግ ሰታሪት፡ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቁ/62 ኣብ ዝተዳለወ ሳጹን ቅድሚ ዕለት
ሓራጅ ዘሎ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ብምምጻእ የእቱ። ኣብ ዕለት ሓራጅ ድማ ¼ ናይዚ
መበገሲ ተዋሂቡ ዘሎ ዋጋ ዝሓዘ ቡክ ብስሙ ወይ ብስም ፈጻም ፍርዲ ሲ/ፒ/ኦ ኣስሪሑ
ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 10/12/2018
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 – 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላ/ቤ/ፍ ቁ/27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቁ/65 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺኡ ክውከስ
ይኽእል። ነዚ ሓራጅ ዝቃወም፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ የምጽእ። መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ
ሓራጅ ደው ኣይብልን።
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ

ወ/ሮ ኣዜብ ስባህቱ ገብረስላሴ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ንጉሰ ነጋሲ መብራህቱ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 8 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ድቢ
ወ/ሮ ጁምዓ መሓመድ መዓሾ፡ በዓል-ቤተይ ሓምድ
ሱሌማን መሓመድ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ነፋሲት
ወ/ሮ ሰማይነሽ ተወልደ ገዘሀይ ብወኪላ መሓሪ
ኣስፍሃ ገብረመስቀል ኣቢላ፡ ኣደይ
ወረደሽ
ኣስፍሃ ገብረመስቀል ስለዝሞተት፡ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረታ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ጊንዳዕ

ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ተሰነይ
ወ/ሮ ሳምራዊት ሳሚኤል ረጢ፡ ተጸዋዒ ኣቶ
ሓይደር ሓምድ ሑመድ ሲቪል ክሲ ኣቕሪባ ስለዘላ፣
ተጸዋዒ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን21/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ንስኻ ኣብ
ዘይብሉ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣቑርደት
ኣቶ መንግስትኣብ ሓጎስ ተስፋስላሴ፡ ጓለይ ሩታ
መንግስትኣብ ሓጎስ ስለዝተሰውአት፡ ኣነን ወላዲታን
ጥራይ ወረስቲ ከምዝኾንና ይረጋጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/12/18 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ፎደ
ዓናጉሉ
ብሪ እሽሓቐ ተኽለገርግሽ፡ በዓል-ቤተይ ገብረብርሃን
ተኽለገርግሽ ህብትኪኤል ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎልጅ
ወ/ሮ መድህን መብራህቱ ተኽለ፡ ወደይ ተስፋይ
ኪዳነ ተስፋይ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ልችያ ኣለም ገብረማርያም፡ በዓል-ቤተይ
ተመስገን ወልደንኪኤል ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ ሓንቲ
ጓለይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሰሚራ ጀማል እድሪስ ምባል ተሪፋ፡ ሰሚራ
ተስፋኣለም ያቆብ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባጽዕ ምምሕዳር 03
ወ/ሮ ሓዋ ኢብራሂም ኣደም፡ ወድና ሳልሕ ዓብደላ
ሳልሕ ስለዝተሰውአ፡ ንሕና ወለዱ ጥራይ ወረስቲ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ ሰውራ
ኣቶ ሴም ተስፋጋብር በርሀ፡ ወለድና ተስፋጋብር
በርሀ ወልደሚካልን ኣድሓነት ገብርኣብ ብድሆን
ስለዝሞቱ ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍርዲ በዓል መሰል ወ/ሮ ክብራ ፍስሃጼን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ብርሃነ ገብረሚካኤል
ንዘሎ ክርክር፡ 1ይ ቤ/ፍ ዞ/ማ ብቁ/መዝ MK2017CO1EX0993 ዝተዋህበ ትእዛዝ መሰረት፡
እዛ ሰሌዳ ቁጽሪ ER-1-05154 ቶዮታ ላንድ-ኩረዘር ዝዓይነታ መኪና ብሓራጅ ተሸይጣ
መኽፈሊ ዕዳ ክትከውን ብዝኣዘዞ መሰረት፡ እዛ ዝተጣቕሰት መኪና ብክኢላ መበገሲ ዋጋ
135,000 ናቕፋ (ሓደ ሚእትን ሰላሳን ሓሙሽተን ሽሕ) ስለዝተገመተ፡ ኣብቲ ዝግበር
ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ፡ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ቁ/62 ኣብ
ዝተዳለወ ሳንዱቕ ናይቲ ዝተረቑሐ መጠን ገንዘብ ብዕሹግ ሰታሪት የእቱ። ¼ ናይ ዝተዋህበ
ግምት ገንዘብ ብስም ፈጻም ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ወይ ድማ ናይ ቡክ ተጠራቓሚ ሕሳብ
ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 5/12/2018
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 – 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላ/ቤ/ፍ ቁ/27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ/67 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺኡ
ክውከስ ይኽእል። ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ የቕርብ። መአገዲ
እንተዘይኣቕሪቡ ሓራጅ ኣየቋርጽን።
ፈ/ፍርዲ

REQUEST FOR PROPOSAL
REFERENCE:- RFP/ERITAS/2018/01
The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) Eritrea invites qualified suppliers with relevant registration/
licensing documents, to submit a firm offer for maintenance and repainting
of Office premises at Meteten St. 1A754 House 35, Asmara, Eritrea starting
November 2018.
Interested bidders should request for tender documents at the above
mentioned location or through email request to: eritaslcc@unhcr.org from
13 to 16 November 2018. Any requests received after the cut-off date will
not be responded to.
Please take note and quote the RFP references as stated above.
Deadline for submission of BIDS is 16:00 Hours, Friday 16 November
2018. Bids received after the above stated deadline will not be considered.

ሓዳስ

ኤርትራ

VACANCY ANNOUNCEMENT
Position: Receptionist
Department – Employee Services
Section - Village & Services
Number required - One (01)
PRIMARY PURPOSE
To deliver friendly, efficient customer service and to create a
warm and welcoming atmosphere for all of our guests, with the
key aim of retaining and attracting new customers
MAIN FUNCTIONS
o Reports to village and service Manager,
o Deliver excellent customer service, at all times.
o Deal with all enquiries in a professional and courteous manner,
in person, on the telephone or via e-mail.
o Updating the accommodation master lists on system.
o Keep up to date with current accommodation availability within
the village.
o Fulfil all reasonable requests from guests to ensure their comfort,
satisfaction and safety.
o Always adhere to all company policies and procedures
TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE PERFORMANCE
AREAS
o Administer all reservations, cancellations and no-shows, in line
with company policy.
o Provide reports, as required, for housekeepers and
management.
o Be responsible for evacuation, in cases of emergency, acting as
first point of contact for guests and the emergency services.
o Be involved and contribute at team meetings,
o Carry out instructions given by the village service Manager.
o Be able to communicate well with people of all levels,
o Answering and forwarding phone calls.
o Good with computer systems,
o Work additional related tasks to fill the working hours.
o Participate on VS meeting and taking minutes as required.
o Preparing letter to residents and get approval from VS manager
to resolve accommodation issues.
UNIQUE REQUIREMENTS / OTHER INFORMATION
o Good verbal and written communication skills in English.
o Ability to work in multicultural work environment. Produce
and maintain effective training results.
o Conducting training evaluation & effectiveness assessment,
Coaching and mentoring skills.
o Assessment and moderation skills.
Qualifications:
o Grade 12 and above.
Knowledge and Experience:
o One who worked as receptionist is preferable..
Technical Skills
Behavioural Skills
o Computer Literacy (MS
o Assertiveness
Office, CAD programs)
o Interpersonal
o Attention to detail
Relations
o Analytical skill
o Integrity
o Problem solving skill
o Ability to work
o Able to communicate well
towards strict
with people of all levels
deadlines/pressure of
o Able to converse in English
work.
o Willing to work in shifts.
o High level of
Housekeeping Skills
accuracy
o Discretion
o High Safety attitude
General Information and other requirements:
Place of Work:
Salary:
Type of Contract:
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Bisha.
As per Company salary scale.
Indefinite

Additional requirement for Nationals:
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide
evidence of release paper from the Ministry of Defense.
Present clearance paper from current/last employer.
Testimonial documents to be attached (CV, work experience
credentials, a copy of your National Identity Card etc.).
Only shortlisted applicants would be considered as potential
candidates for an interview.
Application documents will not be returned to sender.
All applications should be sent through the post office.
Deadline for application: 10 days from the day of publication in
the Newspaper.
Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens Employment permit Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ምልክታ
ሓሸኪቶ ሓ.ዝ.ብ.ማ በዞም ዝስዕቡ ኣባላት ቆይሙ ኣሎ።
ሀ/ኣባላት ማሕበር
ተ/ቁ

ስም

ዜግነት

ኣድራሻ

1.

ኣቶ
ኣብርሃለይ
የውሃንስ
ተስፋማርያም
ኣቶ ኣብራሃም ወልደጋብር
ተወልደብርሃን
ኣቶ ዓብደልዋህብ በያን ሳልም

ኤርትራዊ

ኣስመራ

ኣቶ ሳልም ስዒድ ኣደም
ጠቕላላ ድምር

2.
3.
4.

ብዝሒ
ብርኪ
375

ርእሰ ማል

ኤርትራዊ

ኣስመራ

375

375,000
375,000

ኤርትራዊ

ኣስመራ

375

375,000

ኤርትራዊ

ኣስመራ

375
1,500

375,000
1,500,000

ለ/ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ናይዚ ማሕበር ኣብ ከተማ ኣስመራ ኮይኑ፡ ኩነታት ብዝፈቐዶ
በብግዜኡ ኣብ ኤርትራን ወጻኢ ሃገርን ጨናፍር ክምስረት ይኽእል።
ሐ/ዕላማ ማሕበር
1.
2.
3.
4.

ቤት ዕዮ ሕብስትን ምቁር ሕብስትን ምክያድ
ንቤት ሕብስቲ ዘድሊ ነገራት ምቕራብ
ኣገልግሎት ካፈ ምሃብ
ምምጻእን ምሻጥን ኣቕሑ ሕብስቲ

መ/ርእሰማል ማሕበር 1,500,000.00 (ሓደ ሚልዮንን ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕን)
ናቕፋ ኮይኑ፡ ብምሉኡ ብጥረ ገንዘብ ዝተኸፍለን ኣብ ሓደ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን
ብርክታት ዝተመቐለን እዩ። ዋጋ ሓደ ብርኪ ድማ 1,000 (ሓደ ሽሕ) ናቕፋ እዩ።
ሰ/ኣቶ ኣብራሃም ወልደጋብር ተወልደብርሃን ንዘይተወሰነ ግዜ ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ
ኣሎ።
ረ/እዚ ሓ.ዝ.ብ.ማ ንዘይተወሰነ ግዜ ተመስሪቱ ኣሎ።
ሓሸኪቶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ብሕታዊ ማሕብር

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወ/ረ ዮሱፍ ኣሕመድ፡ መርሃዊ ዮሱፍ +1 ብፍ/በ/ዕዳ ወረ/
ነብ ዮሱፍ ኣሕመድ ወኪል ጀላኒ ዮሱፍ ብዝተፈጠረ ክርክር፡ መዋቲ ዝሓደጎ ንብረት
ንኹሎም ወረስቲ (ዓሰርተ ስለስተ) ክምቀል ብምባል ስለ ዝተኣዘዘ፡ ኣብ ዞባ ማእከል
ኣኽርያ ጥቓ መስጊድ ኣብቡበከር ሰደቅ ጎደና 664 ቁጽሪ ገዛ 50 ኣብ ኣስታት
230,72 ት/ሜትር ዝተደኮነ ሽዱሽተ ቀንዲ ክፍልታትን ሓሙሽተ ተሓጋጋዝትን
ዘጠቓለለ ብስም ወ/ረ ዑስማን ሑሰን ዝተመዝገበ ብሓራጅ ንምሻጥ ብበዓል ሞያ
(ሸውዓተ ሚእትን ሰማንያን ሸውዓተን ሽሕን ሓሙሽተ ሚኢትን ኣርብዓን ሓደን
88%) ናቕፋ (787,541.88) ተገሚቱ ቀሪቡ ስለዘሎ፡ ክወዳደር ዝደሊ ቅድሚ ዕለት
ሓራጅ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት ዘሎ ግዜ ክበጽሕ ዝደሊ መጠን ገንዘብ
ብቁጽርን ብፊደልን ብንጹር ብምጽሓፍ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ኣብ ቁጽሪ 62
ዘሎ ሳንዱቅ ጨረታ ፖስታ ብምዕሻግ የኣቱ። ተወዳዳሪ ኣብ መዓልቲ ጨረታ ብስም
ፈ/ፍርዲ ካብ ዝቐረበ ግምት ¼ C.P.O ኣስሪሑ ወይ ቡክ ሕሳብ ደብተር ሒዙ
ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ
እንተዘይ ኣቕሪቡ ሓራጅ ኣየቋርጽን፡፡ ሓበሬታ ዝደሊ ከኣ ኣብ ላ/ቤ/ፍርዲ ቁጽሪ 66
ክወስድ ይኽእል።
ዕለት ጨረታ፦ 06/12/2018
ቦታ ጨረታ፦ ላ/ቤ/ፍርዲ ገበን መጋባኣያ ቁጽሪ 27
ሰዓት ጨረታ፦ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀትሪ
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሞሮኮ ንኣልጀርያ ንዝርርብ ሰላም ትዕድም
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ትራምፕ፡ ዳግም ርክብ ምስ
መራሒ ሰሜን ኮርያ ንምክያድ
ይዳሎ

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ
ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ
ኡን ኣብ ዝመጽእ ሒደት ኣዋርሕ ዳግም
ተራኺቡ ንኽዘራረብ ተዳልዩ ምህላዉ
ኣፍሊጡ።
ፕረዚደንት ትራምፕ፡ እቲ ርክብ ኣብ
ፈለማ ኣዋርሕ ናይ ዝመጽእ ዓመት
ክካየድ ትጽቢት ከምዘለዎ እዩ ዝሕብር።
ትራምፕ ነዚ ዘፍለጠ፡ ጸሓፊ ጉዳያት
ወጻኢ ኣመሪካ ማይክ ፖምፒዮ ምስ
ሰበ-ስልጣን ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ከካይዶ ተወጢኑ ዝነበረ ርክብ ናብ
ዘይተወሰነ ዕለት ድሕሪ ምስግጋሩ
እዩ። ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ፡
ምኽንያት ከየነጸረ እቲ ተወጢኑ ዝነበረ
ርክብ ተመሓላሊፉ ከምዘሎ ኣብ ዘውጸኦ
መግለጺ ምሕባሩ ይጥቀስ።
ሰሜን ኮርያ ብመሰረት ኣቐዲማ
ዝኸተመቶ ውዕል፡ ሓያሎ ንሰላም ዝደፍእ
ስጉምቲ ከምዝወሰደትን ብወገን ኣመሪካ
ግን ንቕድሚት ዝደፍእ እኹል ስጉምቲ

ከምዘይትወስደን ትገልጽ።
ኣብቲ ርክብ ሓያሎ ሕድገታት
ከምዝገበረት ትገልጽ ፒዮንግያንግ፡
ብወገን ዋሺንግተን ተመሳሳሊ ሕድገታት
ከምዘይተገበረ ትገልጽ። ኣብ ልዕሊኣ
ዝተተግበረ እገዳ ምስዘይለዓል ድማ
ብወገና ኑክሌሳዊ መደባታ ከምእትቕጽሎ
ተጠንቅቕ።
ኣብ መንጎ መራሕቲ ኣመሪካን ሰሜን
ኮርያን ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዝተኻየደ ናይ
ፈለማ ርክብ፡ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ናጻ ናይ ምግባር ውዕል
ከምዝኸተመትን ግብራዊ ስጉምታት
እውን ከምዝወሰደትን ይግለጽ።
ኣብ መንጎ ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን
ዝተኻየደ ስምምዕ ከምቲ ዝድለ
ከምዘይሰጐመ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን፡
ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ተፈጢሩ
ዘሎ ሓድሽ ዝምድናታት ግን እናማዕበለ
ምምጽኡ እዮም ምንጭታት’ቲ ከባቢ
ዘረድኡ።

ተወሳኺ
ኣብ ዶባት ቦትስዋናን ናሚብያን ብኣማኢት ዝቚጸሩ ቡፋሎ (ብዕራይ በረኻ)
ኣብ ገማግም ፈለግ ቾበ ሞይቶም ጸኒሖም። ኣብቲ ፈለግ፡ ክሳብ 400 ዝበጽሕ
ዓስከሬናት ናይቶም ጎባይ ኣብ ማይ ጸምበለል ክብል ከምዝጸንሖም ነበርቲ
ናይቲ ከባቢ ገሊጾም። ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ርእዮም ከምዘይፈልጡ ዝገለጹ
እቶም ነበርቲ፡ እቲ ኩነታት ዘሰንብድ ምዃኑ ገሊጾም። ሰብ መዚ’ቲ ከባቢ ናብ
ቦታ ፍጻመ ከምዝኸዱን እቶም ብጃምላ ሞይቶም ዝጸንሑ ብዕራይ በረኻ ካብ
ኣናብስ ክሃድሙ ናብቲ ፈለግ ኣትዮም ክዀኑ ከምዝኽእሉን ገሊጾም።
ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ሕርሻታቶም እናስፍሑ ይመጽኡ ምህላዎም፡ ኣብ
ልዕሊ ህላወ እንስሳ ዘገዳም ጸቕጢ ይፈጥር ምህላዉ ክኢላታት ይሕብሩ። ዶባት
ቦትስዋናን ናሚብያን ብጸጋታት እንስሳ ዘገዳም ሃብታም ምዃኑ ይጥቀስ።

ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ቪያ ጅዳ

ሞሮኮ ምስታ ናይ ነዊሕ ዓመታት
መቐናቕንታ ኣልጀርያ ቀጥታዊ ዝርርብ
ሰላም ክተካይድ ከምእትደሊ ገሊጻ።
ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት
ንዓመታት ዝቐጸለ ምትፍናን ከብቅዕ
ግዜኡ ዝጠልቦ ጉዳይ ምዃኑ ዝሓበረ
ንጉስ ሞሮኮ መሓመድ ራብዓይ፡ ሃገሩን
ኣልጀርያን ዝምድናአን ንምምሓያሽ ናብ
መኣዲ ሰላም ክቐርባ ከምዘለወን ገሊጹ።
ሞሮኮ ምስ ኣልጀርያ “ቀጥታውን ልባውን
ዝርርብ ሰላም” ክተካይድ ድልውቲ ስለዘላ፡
ብወገን ኣልጀርያ ተመሳሳሊ ድሌት
ክንጸባረቕ ተስፋ ከምዘለዎ ኣረዲኡ።
ብጉዳይ ምዕራብ ሰሃራ ዝተላዕለ
ዘይቃደዋ ኣልጀርያን ሞሮኮን ንልዕሊ
1600 ኪሎሜተር ዝዝርጋሕ ናይ ሓባር
ዶባት እኳ እንተለወን፡ ኣብ መንጎአን
ብዝተፈጥረ ምትፍናን ካብ 1994 ጀሚሩ
እቲ ዶባት ተዓጽዩ ከምዘሎ ጸብጻብ
ኣልጀዚራ የመልክት።
ወዲ 55 ዓመት ንጉስ ሞሮኮ መሓመድ
ራብዓይ፡ ብተለቪዥን ሃገሩ ኣብ ዘስመዖ
መደረ፡ ክልቲአን ሃገራት ፍልልያተን
ዘጽብባሉ ፖለቲካዊ መስርሕ ክጅምር

ከምዘለዎ’ዩ ዘገንዝብ። “ኣሓት ሃገራት
ሞሮኮን ኣልጀርያን ዝሓለፈ ጸሊም ታሪኽ
ንድሕሪት ገዲፈን ሓድሽ ዝምድና
ዝኸፍታሉ ዝርርብ ከካይዳ ኣለወን” ድማ
ኢሉ።
እቲ ንጉስ፡ ራባት ምስ ኣልጀርስ ሓድሽ
መድረኽ ዝምድና ንምኽፉት ድልውቲ
ከምዘላን፡ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝተዓጽወ
ዶባት ክኽፈት ድሌት ከምዘለዋን
ኣረዲኡ።
እንተዀነ ኣልጀርያ ምስ ሞሮኮ ዘለዋ

ዝምድና ክመሓየሽ እንተዀይኑ ሕቶ
ምዕራብ ሰሃራ መዓልቦ ክረክብ ዝብል
ጠለብ ከተቕርብ ከም እትኽእል’ዩ
ዝግለጽ።
ኣልጀርያ ትርከበን ዝበዝሓ ሃገራት
ኣፍሪቃ፡ ሞሮኮ ንሕቶ መሰል ርእሰ ውሳነ
ምዕራብ ሰሃራ ከተኽብር ብምጽወዐን
ሞሮኮ ን33 ዓመታት ካብ ኣባልነት
ሕብረት ኣፍሪቃ ርሒቓ ከምዝጸንሐትን
ኣማስያኡ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ዳግም
ከምእተጸምበረትን ጸብጻባት ይሕብሩ።

ኣመሪካዊ ዕጡቕ 12 ሰባት ብኣልማማ ቐቲሉ
ኣብ ካሊፎርንያ - ሕ.መ.ኣመሪካ፡
ሓደ መንነቱ ዘይተገልጸ ኣመሪካዊ ኣብ
ውሽጢ ቤት መስተ ብዝኸፈቶ ኣልማማ
ተዅሲ 12 ሰባት ከምዝተቐትሉ ቢቢሲ
ሓቢሩ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ
እዋን፡ ኣብቲ ቤት መስተ ኣስታት 2
ሚእቲ ሰባት ከምዝነበሩን ሓያሎ ሰባት
ከምዝቖሰሉን ፖሊስ ሓቢሩ።
እቲ መጥቃዕቲ፡ ካብ ከተማ ሎስ
ኣንጀለስ ንሰሜናዊ ምዕራብ 65 ኪሎ
ሜተር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ
ከምእተፈጸመን ኣብቲ ህንጻ ተመሃሮ
ዩኒቨርሲቲ ይዘናግዑ ከምዝነበሩን
ተሓቢሩ። እቲ ዕጡቕ ንገዛእ ርእሱ ኣብ
ውሽጢ’ቲ ህንጻ ተቐቲሉ ከም ዝጸንሐ
ብተወሳኺ ተፈሊጡ። ገዛእ ህይወቱ
ባዕሉ ኣጥፊኡ ክኸውን ከምዝኽእል’ዩ

ፖሊስ ዝገልጽ።
እቲ ኣመሪካዊ ዕጡቕ ነቲ ቅትለት
ክፍጽም ዝደረኾ ምኽንያት ዛጊት
ኣይተነጸረን።
ኣብቲ ከባቢ ሓለዋ ዝተዋፈሩ ኣባላት
ፖሊስ ነቲ ተዅሲ ሰሚዖም ክረድኡ
ብህጹጽ ናብቲ ቤት መስተ ከምዝኣተዉን

ሓደ ካብኦም ብጥይት ከምዝተቐትለን
ፖሊስ ገሊጹ።
መሸጣ ብረት ኣብ ኣመሪካ ደው
ክብል ዝጕስጕስ ጉጅለ ኣብ ጸብጻቡ፡
ኣብታ ሃገር ኣብዚ ዓመት’ዚ ጥራይ 12
ሽሕ ሰባት ከምእተቐትሉ የመልክት።

ስጳኛ - ንቀዳማይ ሚኒስተር ንምቕታል ወጢኑ
ዝተባህለ ጥርጡር ተታሒዙ
ንቀዳማይ ሚኒስተር ስጳኛ ፔድሮ ሳንቸስ
ንምቕታል ውጥን ሓንጺጹ ክንቀሳቐስ
ከምዝጸንሐ ዝተገልጸ ሓደ ውልቀ-ሰብ ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ከምዝኣተወ ተሓቢሩ።
ፖሊስ ስጳኛ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ እቲ
ማኑዌል ኤም ዝተባህለ ወዲ 63 ዓመት
ጥርጡር፡ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ስጳኛ
ከምእተታሕዘን ኣብ መንበሪ ገዛኡ
ብዝተኻየደ ተፍትሽ ድማ ሓያሎ ብረት
ከምዝተረኽበን ሓቢሩ።
እቲ ኣኽራሪ የማናዊ መርገጺ ከምዘለዎ
ዝተገልጸ ጥርጡር፡ ንምንታይ ንቀዳማይ
ሚኒስተር’ታ ሃገር ንምቕንጻል ከምዝወጠነ
ዘነጸሮ’ኳ እንተዘየለ፡ ኣቐዲሙ ንመቕርቡን
ኣዕሩኹን ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ
ኣቢሉ ብዛዕባ’ቲ ውጥን ገሊጹሎም
ምንባሩ ፖሊስ ኣረዲኡ። እቲ ‘ተራሳ’
ኣብ ዝተባህለት ከተማ ዝነብር ጥርጡር፡

ኣብ መንበሪ ገዛኡ ብዘይሕጋዊ መንገዲ
ዝወነኖ ሸጓጉጥን ተተኮስትን ዘጠቓለለ 16
ብረት ኣኪቡ ከምዝጸንሐ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
እቲ ጥርጡር፡ ካብ 30’ታት ክሳብ
70’ታት ንዝነበረ ፋሺሽታዊ ሰርዓት
ስጳኛ ዝድግፍ ኣረኣእያ ዘለዎ ኮይኑ፡
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ስጳኛ፡ ሓወልቲ
ናይቲ መራሒ ፋሺሽታዊ ስርዓት ነበር
ክፈርስ ምፍቃዱ ድማ ከምዘቘጠዖ
እዮም ምንጭታት’ታ ሃገር ዝሕብሩ።
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ጎደና ስጋለት ቀጣን ቁ.6፡ (ቪያ ጅዳ)
ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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በዚ ተቐይሙ ክቐትሎ ወሲኑ ክኸውን
ከምዝኽእል ድማ እቶም ምንጭታት
ይገልጹ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ስጳኛ ፔድሮ ሳንቸዝ፡
መቓብር ናይቲ ካብ 1939 ክሳብ 1975
ንስጳኛ ዝመርሓ ፍራንቸስኮ ፍራንኮ፡ ካብቲ
ኣብ ማእከል ከተማ ማድሪድ ዝርከብ
መቓብር ስዉኣት ተፋሒሩ፡ ኣቓልቦ ናብ
ዘይግበረሉ ቦታ ክግዕዝ ምውሳኑ፡ ንሓያሎ
ኣኽራሪ የማናዊ መርገጺ ዘለዎም ሰባት
ከምዘቘጠዐ ይንገር።
ፍራንቸስኮ ፍራንኮ፡ ኣብ እዋን
መሪሕነቱ ህይወት ልዕሊ 100 ሽሕ ሰባት
ብዘይፍርዲ ከምዘጥፈአ ዝኸስሱ ዜጋታት
ስጳኛ፡ ንኽብሩ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ካብ
መቓርብ ዓስከሬኑ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት
ዳግም ክቕበር ከምዝግባእ እዮም
ዝጕስጉሱ።
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