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ጽምብል ሓድሽ ዓመትን
በዓል ልደትን ኣብ ካርቱም
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ገጽ 8
ገጣማይ ዲኻ?

ገጽ 9
ንጉሰ
ዳግማይ ኣብ እስጳኛ ነጊሱ

ዞባ ደቡብ - ኣብ ምክልኻል ሕማማት ዕዉት ስራሕ ተተግቢሩ
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ብውሁድ ጻዕሪ
ህዝቢ፡ ምምሕዳራትን ትካላት ጥዕናን፡
ኣብ ምፍዋስን ምግታእን ሕማማት
ውጽኢታዊ ስራሕ ከምእተዓመ፡
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና’ቲ ዞባ
ሓቢሩ።
ብ4ን 5ን ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ
ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ሓላፊ’ቲ
ጨንፈር ኣቶ የማነ ሃይለ፡ ኣብ’ዚ
ዓመት’ዚ ሕማማት ብሓፈሻ ተርእዮ
ብለበዳ ክመሓላለፉ ዝኽእሉ ስግረዶባውያን ሕማማት ድማ ብፍላይ
ንምግታእ ዝተገበረ ውሁድ ጻዕሪ፡
ኣድማዒ ምንባሩ ገሊጹ።
ክራማት ሎም-ዘበን ህጡር ብምንባሩ፡
ተርእዮ ሕማም ዓሶ ንምግታእ
ኣብ’ተን ዓሶ ብተደጋጋሚ ዝረኣየለን
ንኡሳን ዞባታት፡ ጸረ-ጣንጡ መድሃኒት
ከምእተነጽገን ልዕሊ 26 ሽሕ ናሙስያ
ከምእተዓደለን ዝጠቐሰ ኣቶ የማነ፡ እቲ
መደብ ዕዉት ምንባሩ ኣረዲኡ።

ስ/ ፊልሞን ትካቦ

ብዘይካ’ዚ፡ ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ
ዓመት ንዝዕድሚኦም 82 ሽሕ ህጻናት
11 ዓይነታት ክታበት ከምእተዋህበ፡
እዚ ምስ ዝርጋሐ ዓድታት’ቲ ዞባ
ብምንጽጻር ልዕሊ 90 ሚእታዊት ሸፈነ
ከምዝነበሮ ኣብሪሁ።
ሓለፍቲ ትካላት ጥዕና ኣብ ንኡሳን

ዞባታት ብዘቕረብዎ ጸብጻባት መሰረት
ከኣ፡ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል
ሕማማት ንምዕባይ ጽዑቕ ጐስጓሳት
ከምእተኻየደን
ዝምስገን
ፍረ
ከምእተረኽቦን በሪሁ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ ኣኼባ፡ ዋና
ዳይረክተር
ክፍሊ
ማሕበራዊ

ፎርቶ-ሳዋ ብቀረብ ኤለክትሪሲቲ ቀሲና
ቀረብ ጸዓት ንምውሓስ ብዝካየድ
ዘሎ ጻዕሪ፡ ሓውሲ ከተማ ፎርቶ-ሳዋ
ተጠቃሚት ናይ’ቲ ካብ ከርከበት
ዝምንጩ ኣገልግሎት ኤለክትሪሲቲ
ኮይና።
ነበርቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ
ሓበሬታ፡ ተጠቀምቲ ናይ 24 ሰዓታት

ኣገልግሎት ብምዃኖም፡ ንጥፈታቶም
ብዘይ ጸገም ከሰላስሉ ከምዝበቕዑ፡
ብሰንኪ ሕጽረት ኤለክትሪሲቲ
ኣቋሪጹ ዝጸንሐ ቀረብ ማይ ድማ
ከምእተፈትሐ ገሊጾም።
ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ፎርቶሳዋ ኣቶ መሓመድ ዑስማን ኣሕመድ፡

ረኺቦምዎ ዘለዉ ውሑስ ቀረብ
ኤለክትሪሲቲ፡ ናይ ንግድን ማሕበራዊ
ኣገልግሎታትን ንጥፈታቶም ከማዕብሉ
ከምዝሓገዞም ኣብሪሁ።
ፎርቶ-ሳዋ፡ ኣቐዲማ ካብ መዓስከር
ሳዋ’ያ ኣገልግሎት ኤለክትሪሲቲ
ክትረክብ ጸኒሓ።

ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ ኣቶ ፍራንኮ
ኩባባ፡ ምዕቡል ሕብረተ-ሰብ ውጽኢት
ጥዕናኡ ዝተሓለወ ህዝቢ ምዃኑ

ጠቒሱ፡ ኮማዊ ተሳትፎ ኣብ ምሕያል
ንጥፈታት ኣገልግሎት ጥዕና ወሳኒ
ስለዝኾነ፡ ዝያዳ ክሕይል ኣዘኻኺሩ።

እቶት ክረምታዊ ዘራእቲ
ተሰነይ ጐዲሉ
ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ፡ ኣብ ክራማት
2016 ትሑት ዓቐን ዝናብ ብምምዝጋቡ፡
እቶት ክረምታዊ ዘራእቲ ከምቲ ትጽቢት
ዝግበረሉ ከምዘይኮነ፡ ኩነታት ጥሪትን
መስኖኣዊ ሕርሻን ግዳ ኣብ ጽቡቕ
ደረጃ ከምዘሎ፡ ኣመሓዳሪ ናይ’ቲ ንኡስ
ዞባ ኣቶ ተስፋኣለም ባህታ ሓቢሩ።
ኣቶ ተስፋኣለም ምስ ህዝቢ፡
ኣመሓደርቲ ከባቢታትን ሓለፍቲ
መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡
ሳላ ውሁድ ተሳትፎ ህዝብን ትካላት
መንግስትን፡ ካብ ዝተሓንጸጹ መደባት
እቶም ዝበዝሑ ብዓወት ከምእተሰላሰሉ
ገሊጹ።
ምጽፋፍ መጽናዕቲ ምድልዳል
መሬት ሕርሻ፡ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ
ሕማማት፡ ምጥያስ ስድራ ስዉኣት፡
ምህናጽ ትሕተ-ቅርጺን ካልእን፡ ካብቶም

ብቐዳምነት ዝተዓሙ መደባት ምንባሮም
ብምሕባር ድማ፡ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ
ፋንኮ፡ እንጃሓይን ዓድ-ዑመርን ዘሎ
ሕጽረት ዝስተ ማይ ንምፍታሕ ዝተጀመረ
ጻዕርታት ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ
ጋሽ-ባርካ ኣቶ ዑመር መሓመድ እውን፡
ኣብ ገለ ምምሕዳራት ከባቢ ኣጋጢሙ
ንዘሎ ዋሕዲ ዝስተ ማይ ሓባራዊ ፍታሕ
ንምንዳይ ይስራሓሉ ከምዘሎ ገሊጹ።
ህዝቢ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ስድራ ስዉኣት
ንምእላይ ንዘካይዶ ዘሎ ኣብነታዊ ስራሕ
ድማ ሞጒሱ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ መደባት ልምዓት
ከተማኦምን ንኡስ ዞባኦምን ንምድንፋዕ
ዝሕግዝ ርእይቶታት ድሕሪ ምሃብ፡
ንትግባረኡ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ
ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም።

ኣልማዕቲ ጀራዲን ናቕፋ
“መነባብሮና ተመሓይሹ’ ይብሉ

ስ/ ኣካል መብራህቱ

ኣልማዕቲ ጀራዲን ምምሕዳር ከባቢ
በያን - ንኡስ ዞባ ናቕፋ፡ ሳላ’ቲ ዘለዎም
እኹል ጸጋታት ማይ፡ ኣብ መነባብሮኦም
ምምሓያሽ ከም ዘምጽኡ ገሊጾም።
እቶም ሰብ-ጀራዲን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ
ሓበሬታ፡ ኣብ ከባቢ ሮራ-ባቕላ ዝተሃንጻ
ዲጋታትን ራህያታትን ትሕተ-ባይታዊ
ማይ ኣብ ምህብታም ዓቢ ኣስተዋጽኦ

ይገብራ ከምዘለዋ ብምጥቃስ - እዚ ኣብ
ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ንክዋፈሩ
ከም ዘተባብዖም ሓቢሮም።
እቲ ከባቢ በብቕሩብ ይለምዕ ከምዘሎ
ብምሕባር ድማ፡ ቊጠባዊ ረብሓ ዘለዎ
ዘራእቲ ንኸልምዑ -ምስቲ ቀሲሞምዎ
ዘለዉ ተመኲሮ፡ ምኽርን ሓገዝን
ሚኒስትሪ ሕርሻ ከይፍለዮም ተላብዮም።

ሓዳስ
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ሓድሽ ዓመት ክኣቱ (ክጅምር)
እንከሎ፡ ደረጃታቱ ደኣ ይፈላለ
እምበር - ብቕንያቱ፡ ኣብ መላእ ዓለም
ብክብ ዝበለ ኣገባብ እዩ ዝጽምበል። ነዚ
ቅንያት’ዚ ድማ፡ ልዕሊ ዝዀነ ካልእ
ኣካል ሕብረተ-ሰብ፡ መንእሰያት’ዮም
ኣመና ዝጽበይዎ። ‘ሓድሽ ዓመት’
ክንብል ከለና ግን እንታይ ማለትና’ዩ?
ስለምንታይ እዮምከ መንእሰያት ሕልፊ
ካልኦት ነዛ ዕለት ዝብህግዋ? ንዝብሉ
ሕቶታትን ካልኦት ሓሳባትን፦
ሓድሽ ዓመት ንምቕባል እነርእዮ
ምሽብሻባትን ምድላዋትን ዝጽላእ እኳ
እንተዝይኮነ፡ ኣብ ገሊኡስ ዕቱብነት
ዘድልዮ ምዃኑ ይረኣየካ። ዝሓለፈ
ዓመት - ግዜና እንተስ ኣብ ጽቡቕ
መዓላ፡ እንተስ ብሻላ ማላ ኣብ
ዘይረባሕናሉ ባይታ፡ ተሓሊፉ ኣሎ።
ነዚ ኣካል ዕድሜና ዝዀነ ሕሉፍ ግዜ
እምበኣር፡ ናብ ሓዳሽ ዓመት ቅድሚ
ምእታውና ኣዎንታታቱን ኣሉታታቱን
ተመሊስካ ምፍታሽ ኣዝዩ ኣገዳሲ
ይኸውን። ምስ ፈተሽናዮ ድማ፡ በቲ
ጉድለት ክንጭነቕን ክንጣዓስን - በቲ
ዓወት ከኣ ክንንየት ዘይኰነ፡ ባህርና
ዝያዳ እነስተኻኽለሉን እንግምግመሉን፡
ኣካይዳና እነመሓይሸሉ. . . እዩ ክኸውን
ዝግባእ። ምስ ውሽጥና ተላዚብና ነቲ
ውሽጥና ክገብሮ ዝኣመነሉ ጥራይ
ክንገብር፡ ኣብ ናይ ስራሕ ኣጀንዳና፡
‘ብስራሕ ዘረጋግጾ ዓወት’ ዝብል
ጽሑፍ ኣንቢርና - ኪኖ ልሳንና፡
ኣብ ባይታ ብግብሪ ንምትግባርን
ንምርግጋጽን ክንብገስ እዩ’ቲ ክኸውን
ዘለዎ።
ሓድሽ ዓመት፡ መጸባጸቢት ናይ
ነገራት ዘይኰነት፡ ነቶም ዝዓየናዮም
ወይ ዘፍረናዮም ዓንኳራት ብዕጽፊ
ከነጥርዮም፡ ነቶም ክንገብሮም
እናኸኣልናዘይገበርናዮምክንትግብሮም
- ብሓፈሻኡ ብግብሪ ኣብ ቦታ ዕላማና
ደው ብምባል፡ ሕልምናን ባህግናን
ኣብ ምስማር ነቒሕናን ተበራቲዕናን
ክንብገስ እዩ’ቲ ዝግባእ።

ቅንያት ሓድሽ ዓመት!

እቲ ኣብ 2016 ዝተራእየን
ዝተሰርሐን ዘይተሰርሐን ኩሉ፡ ከም
ንተወሳኺ ትምህርትን ንኻልእ ጽቡቕ
መንጠሪ ባይታን ክውሰድ ኣለዎ።
ኣብዛ ሓዳስን ትስፍውትን ዓመት
ክንግልገለሉ የድሊ። ኣብ ማሕበራዊ
ህይወትና፡ ዝምድናናን ስራሕናን ምስ
ዘበራትዑን ዘተባብዑን ሰባት ክንቀርብ
ይግባእ። ካብቶም ግዜናን ገንዘብናን
ኣብ ምብኻንን ናብ ዘየድሉ መንገዲ
ዝወስዱናን ሰባት ነብስና ንእለ።
ንዓኣቶም እውን እንተኾነ፡ እቲ ዝበለጸ
መንገዲ ኣየናይ ምዃኑ እነርእየሉ ግዜን
ኣጋጣሚን ክኸውን ኣለዎ። ‘ከይጽላእ፡
ከይብሉኒ. .’ እናበልና፡ ምስኦምን ኣብ
መንገዶምን ተረሚስና ከይንተርፍ
ንበራበር፡ ንንቃሕ። ህይወትናን
ናብራንን ንምምሕያሽ ብመንገድ’ቲ
ናብ ዓወት ዘጓናጽፍ ጐደና ንጓዓዝ።
ህይወት ሕማቕን ጽቡቕን ከነለልን
ከነስተብህልን ኣእምሮ ዓዲላትና እያ።
ንሕና ናይ’ቲ ኣብ ህይወትና ዝርአ
ድኻም ይኹን እነንጸባርቖ ዓወት፡
ቀዳሞት ተሓተትቱን ተመጐስቱን
ባዕልና ኢና። ‘ንዓይ’ኮ ኩስቶ እዩ
ከም’ዚ . . . ኢሉኒ’ምበር ኣነ ከምኡ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ክገብር ሓሲበዮ’ውን ኣይፈልጥን. .’
ብምባል፡ ድሕሪ እቲ ፍጻሜ እንህቦ
መልሲ ካብ ተሓታትነት ሓራ ዝገብር
ኣይኰነን። ሓደ ነገር ቅድሚ ምትግባሩ
እንተወሓደ ክልተ ግዜ ክሕሰበሉ
ይግባእ። ነቲ ክትገብሮ ዘይግበኣካ
ኣቐዲምካ ትፈልጦ እንተትነብር
እኮ ክትገብሮ ኣይምኸኣልካን። ከም
ውሕጅ መካይድትና ናብ ዝጠወዪና
ንጥወ እንተደኣ ነይርና . . ሕጂ
ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት ክንኣልዮ ካብ
ዝግባኣና ባህሪያት እዩ። ንገዛእ-ርእስና
መሲልና፡ ነቶም ዘንብሩናን ዘዐውቱናን
ዕላማታትና ኣብ ምሕንጻጽን ምትግባርን
እነርእዮ ሓይሊ፡ ብገዛእ-ርእስና
ደው ንምባል እነማዕብሎ ብቕዓት
እነርእየሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣለዎ።
ኣብ ርእሲ’ቲ ዘሎና ልቦናን ዝጸንሓና
ተመኩሮን - ህይወትና ብዓቕምና ናይ
ምምራሕ ባህሪ ንደርዕ’ሞ፡ ውሽጥና
ከም ሓያል ዝመሰረቱ ህንጻ ክድልድል
ከሎ ክረኣየና እዩ። ‘እምበርዶ እቲ. .
. ኣነ እየ’ ብምባል ብመንፈዓትና
ክንግረምን ክንሕበንን ኢና። ህይወት፡
ንከተማሓይሻ ብግስ እንተደኣ ኢልካ
ከይተፈለጠካ ኢኻ ምቁር ጸጋታታ
እትቋደሶ።

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

ሓድሽ ዓመት፡ መደርደሪት መብጽዓ
ወይ እውን ናይ ሃካያት መሕብኢትን
መመደሪትን እውን ክትከውን የብላን
- ኰይና ስለ ዘይትፈልጥ።
ገለ ሰባት ንሎሚ ብሻላ-ማላ
እናሕለፍዋ፡ ነታ የርክቡላ ድዮም
ኣየርክቡላን ዘይፈልጥዋ ን’ዓመታ’፡
እዚ ዘይበሃል መብጽዓታት ድርድር
ከብሉላ ከለዉስ ከመይ ዘየገርም!! “ካብ
ቅንያት ሓድሽ ዓመት ጀሚረ ከምዝን
ከምትን ክገብር እየ። ከምዚኦም ዝበሉ
ወልፍታተይ ነበረ’ያ ነበረ ክገብሮም’የ.
. .’ እናበልካ ብዓውታ ትምድር’ሞ፡
መዓልታት ተደማሚሩ ካልእ ሓድሽ
ዓመት ውትፍ ምስ በለ ዝስመዓካ
ነብሰ-ምትሓት. . .ኤእ!!፡
ጐድኒ-ጐድኒ እዚ’ውን፡ ህይወት
ካልኣይ ግዜ ትድገም ከምዘይኮነት
እንተደኣ ፈሊጥና፡ ፍቕሪ፡ ዓወት፡
ሰላምን ሓጐስን ኣብ ዝህቡና ነገራት
ኣትኲርና ብምስራሕ ንህይወት
ብመቐረትን ደስታን ክንነብራ ምጽዓር
እቲ ብቐዳምነት ክንሰርዖ ዘሎና እዩ።
ኩሉ ግዜ እቲ ብዘይ መደብ እትጐዓዞ
ህይወት ውጽኢቱ ግዝያዊ እዩ። ስለ’ዚ፡
ህይወትና ብመደብ እናመራሕና

ካብ’ቲ ዓመት ምሉእ ኩሉ-መዳያዊ
ጥዕና ዝህብ መንገዲ ኣይንርሓቕ።
ቅንያት ሓድሽ ዓመት፡ ምስቶም
ንህይወትና ሓይልን ድጋፍን ዝህቡና
ኣባላት ስድራ-ቤትናን ካልኦት
ብጾትናን ከነሕልፎን፡ ብዛዕባ ስራሕናን
መጻኢ መደባትናን ክንመያየጠሉን
እንተመዲብና፡ እቲ ዝበለጸ ህይወት
ክንመርሕ ተበጊስና ኣለና ማለት እዩ።
ብኣንጻር’ዚ ኣብ ሆይሆይታን ዕንደራን
ከነሕልፎ እንተደኣ መዲብና ኣሎና፡
ኣሉታዊ ውጽኢቱ ጽባሕ ንጉሆ ህሩግ
ክብለና ምዃኑ ኣይንዘንግዕ። ዓቐኑን
ኣገባቡን ዝሰሓተ ሓጐስን ፈንጠዝያን፡
ጣዕሳ ዝሓድግ እዋናዊ ምትዕሽሻው
እዩ - ንጽባሕ ዝኸውን እወታዊ
ስምብራት የብሉን።
ሓድሽ ዓመት፡ ብትስፉው ኣእምሮ
ክንስእሎ
እንተደኣ
መዲብና፡
ርኢናዮምን ሓሲብናዮምን ዘይንፈልጥ
ነገራት ከነስተብህለሎም ዕድል
ክንረክብ ኢና። ኣንፈት ጉዕዞናን
መጻኢናን ዘነጽር ሓይሊ ኣብቲ መደብ
ኣሎ። ግዜናን ነብስናን ናይ ምቁጽጻር
ክእለት ወረር ክብለና እዩ። ምርጫናን
ዊንታናን ስለ ዘሰማዕና፡ መንፈስና’ውን
ሻቡ ብናይ ተስፋ ስንቂ ክዓግብ’ዩ።
ህይወት፡ ነቲ ኣብ ኣእምሮኻ ቀሪጽካዮ
ወይ ሓሲብካዮ እትጓዓዞ’ያ ብሓይሊ
ስሕበታ ኣብ ቅድሜኻ ቀሪባትልካ
እትጸንሕ። ስለዚ፡ እወታውያን
ሓሳባትን ተግባራትን ወትሩ ኣብ
ዙርያና ክህልዉ የድሊ።
ብሓፈሻኡ፡ ኪኖ’ቲ ዘይትግበር
መብጽዓ ምድርዳር፡ ብግዝያዊ ሓጐስ
ምዝላል፡ ምስ ሰባት ምቅርሓን . .
.ዘሎ ነገር እንተሃልዩ፡ ኣብ ስራሕ
ዘሎካ ተገዳስነት ምዕባይ፡ ናይ ፍልጠት
ሸውሃትካ ምኽፋት፡ ሓሻሽነት ተወጊዱ
ናይ ምቑጣብ ባህሪ ምምዕባል. . . ዝብሉ
ጉዳያት ጸቒጥና እንተሰሪሕናሎም፡ እዛ
ዓመት ኣብ ህይወትና ነጥበ-መቐይሮ
ዘይትኾነሉ ምኽንያት ኣይክህሉን’ዩ።
ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመት!!
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“እቲ ዝበለጸ ዕርቂ’ዩ፣ ዕርቂ ኸኣ መሪጽና!”
ዮሴፍ ሃይለማርያም

ወ/ሮ በላይነሽ ወልደስላሰ
ሓደጋ ወዝቢ’ዩ። መዓስን ኣበይን
የጋጥም ስለዘይፍለጥ ከኣ ኵሉ ግዜ
ልዑል ጥንቃቐ ይሓትት። ሓደጋ ዘኸትሎ
ኣካላዊን ስነ-ኣእምሮኣዊን ሃስያ ከቢድ’ዩ።
ሞት እንተደኣ ኣኸቲሉ ድማ፡ እቲ ዝፍጠር
ሓዘንን ዝኽትምናን ብእኡ መንጽር
ይዛይድ። እቲ ጉዳይ ብሰላም፡ ዕርቂን
ምሕረትን እንተዘይደቂሱ ከኣ፡ ኣብ መንጎ
ስድራቤታት መዋቲን ቀታሊን ዘይተደልየ
ጸገም ይፍጠር።
እዋኑ ረቡዕ 10 ነሓሰ 2016 ሰዓት
ሸውዓተ ናይ ምሸት’ዩ። ወርሒ ነሓሰ
ብምንባሩ ከኣ፡ ከተማ ኣስመራ ብዝናብ
ነሓሰ ጨፈቕፈቕ ኢላትሉ ዘምሰየት
ነይሩ። ናብራ ንምጥጣሕ ኣብ ዝተፈላለየ
ዋኒን ተዋፊሮም ዝወዓሉ ተቐማጦ ከተማ
ኣስመራ፡ ነቲ ዝወርድ ዝነበረ ዛሕሊን
ኪፍኪፍታ ዝናብን እናስተማቐሩ፡ ዕለታዊ
ዋኒኖም ዛዚሞም ናብታ ማሙቕ ገዛኦም
ንምእታው ዝሸባሸብሉ፣ ገለ’ውን ምስ
ፈተውቶምን መቕርቦምን ክዘናግዑን
ሻሂ ክሰትዩን ኣምስዮም ናብ መንበሪኦም
ንምጉዓዝ ካብን ናብን ዝንቀሳቐስሉ እዋን
እቶእቶ ነበረ። ዕለት 10 ነሓሰ 2016
ግን፡ ንስድራቤታት እንዳ መም/ ተኽለ
ተስፋዝጊ ተወልደን እንዳ ኣቶ ግርማይ
ፍስሃ ተስፉን፡ ብኸምቲ ዝወዓለቶ ጽቡቕ
መዓልቶም ኰይና ኣይተዛዘመትን። ኣብ
ኣጋ ምውዳኣ ደኣ ምስታ ሽዑ ዝዓረበት
ጸሓይ ሓዘን መጢዋትሎም ጠሊማቶም
ዓሪባ።
ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ዝምቕማጦም ኣቶ
ግርማይ ፍስሃ ተስፉ ወዲ 72 ዓመት’ዮም።
ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማእከል ከም
ኣውቲስታ ቀያሕ ኣውቶቡስ ይሰርሑ።
ዝበዝሕ ግዜ፡ ቁጽሪ 16 ኣውቶቡስ ከተማ
እናመርሑ ኣብ መስመር ኣስመራ ቁሸት
ይንቀሳቐሱ። ዕለት 10 ነሓሰ 2016’ውን
ኣብ ተመሳሳሊ መስመር’ዮም ውዒሎም።
ኣብ ማይ-ጭሆት ዝቕመጡ ወዲ 77
ዓመት ገዲም መም/ ተኽለ ተስፋዝጊ
ተወልደ ከኣ፡ ሰራሕተኛ ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ኣቶ ግርማይ ፍስሃ

ስድራቤት መም/ ተኽለ ተስፋዝጊ

ኰይኖም፡ በቲ ዝተጠቕሰ ዕለት፡
ምስ ኣዕሩኽቶም ከተማ ክዛወሩ
ኣምስዮም። ኣብ’ቲ ዝተጠቕሰ ሰዓት
ግን፡ ክልተኦም ብሰላም ዘይፈላለዩላ
ኣጋጣሚ ረኺባቶም። መም/ ተኽለ
ንገዛኦም ክኸዱ፡ ኣቶ ግርማይ
ፍስሃ ድማ ኣውቶቡስ መሪሖም
ብጽርግያ ካቴድራለ ኣቢሎም
ናብ እንዳ-ማርያም እንክመጹ፡
ኣብ መጥወዪ ክለብ ኣዱሊስ ኣብ
ልዕሊ መም/ ተኽለ ሞት ዘስዓበ
ሓደጋ ኣጋጢሙ። መም/ ተኽለ
ተስፋዝጊ፡ ተሃሪሞም ሆስፒታል
ምስ ከዱ፡ ድሕሪ ሓሙሽተ ሰዓት
- ሓሙስ 11 ነሓሰ ፍርቂ ለይቲ
ኣብ ሆስፒታል ዓሪፎም። ዓርቢ 12
ነሓሰ ድማ ኣብ ሰሳሕ - ዞባ ደቡብ
ተቐቢሮም። ድሕሪ’ቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ዝኣተዉ ሃራሚኦም ኣቶ ግርማይ
ፍስሃ፡ ዕረፍቲ ናይ መም/ ተኽለ ኣብ ቤት
ማእሰርቲ ከለዉ’ዮም ሰሚዖም። ሳልስቲ
ድሕሪ ቀብሪ መም/ ተኽለ ከኣ፡ ስድራቤት
መም/ ተኽለ ብዝገበሩሎም ምሕረት፡
ብዋሕስ ካብ ማእሰርቲ ከምዝፍትሑ
ተገይሮም። ምስ ስድራቤቶም ብምዃን
ከኣ ናብ እንዳ መም/ ተኽለ እናተመላለሱ
ሓዘኖም ገሊጾም።
እቲ ዘሕዝን ኣጋጣሚ፡ ልዕሊ ኹሉ

ቆጽሊ መንጪትካ’ውን ዘይክፈል ጋር-ነብሲ
ክፍረዱ፡ ቤተሰቦም ኣምሪሖም’ዮም ልቦም
ሓቚፎም ኣብ ቅድሚ ስድራቤት መም/
ተኽለ ዝቐረቡ። ጋር-ነብሲ ንምብላዕ ዝርአ
ዘሎ ንሕልናን እምነትን ሕብረተሰብና
ዝጎሲ ሃሮምሮም ከስግኦም ግድን ስለዝነበረ
ከኣ፡ “ላምሲ ግዜ ርኢኻ ሕለበኒ በለት
ንዋናኣ” ብዘስምዕ ቃና፡ “እቲ እትብሉና
ክንሰምዕን እቲ እትቐጽዑና ክንፍጽምን
መጺእና ኣለና” ኣድመጹ። ኣብ መንጎ
ክልተኦም ስድራቤት ድማ፡ ንደቓይቕ
ዝቐጸለ ስቕታ ሰፈነ።
መዋቲ መም/ ተኽለ ተስፋዝጊ ኣቦ
ሸሞንተ ውሉድ ኰይኖም፡ ገሊኦም
ደቆም ሃገራዊ ግቡኦም ኣብ ምፍጻም
ክርከቡ ከለዉ፡ ገለ ድማ ኣብ ዓዲ ስደት
ዝቕመጡ’ዮም። ኣብ’ቲ ስድራቤት
መዋቲን ቀታሊን ተራኺቦም ናይ
ምሕረት ዕርቂ ዝተፈጸመሉ ዕለት ከኣ፡
ክልተ ደቆም፡ በዓልቲ ቤቶምን ናይ ቀረባ
ቤተሰብን ተረኺቦም ነይሮም። ኩሎም
በብሓደ ተንሲኦም ድማ፡ “ካባኻ ደኣ
እንታይ ክንቅበል፣ ንስኻ ነቦና ክትቀትሎ
ኣይመጻኻን፡ ንሱ’ውን ክቕተል ኣይከደን መዓልቲ’ዩ ኣራኺቡኩም። ስለዚ፡ ብወገንና
ጋር-ነብሲ ምብላዕ ባህልና ኣይኰነን፡ ኣምላኽ
ዝፈትዎ’ውን ስለዘይኰነ፡ ካባኹም ሳንቲም
ቀያሕ’ውን ንደለዮ የብልናን - ምሕረት
ገይርናልኩም ኣለና። ንመዋቲ ኣቦና ድማ
መንግስተ ሰማይ የዋርሶ” ክብሉ፡ ንሰማዒኡ

እናዘከረት፡ ንኹሉ ሕቶታትና ብንብዓትን
ሕንቕንቕ’ያ መሊሳቶ። “ንኽልተኦም
መዓልቲ’ያ ኣራኺባቶም። ኣምላኽ ነታ
ሕያውነቱን ፍቕሩን ርእዪ ንመምህር
መንግስተ ሰማይ የዋርሶ። ኣቶ ግርማይ
ድማ፡ ደቆም ዘዕብዩ ይግበሮም። ንዓይ
ከኣ ደቀይ ይባርኸለይ። እንተዘይኰኑ፡
ፈቖዶ መስጊድን ቤተክርስትያንን እናኸዱ
ለሚኖም ዘምጽኡልይ ጋር-ነብሲ ክበልዕ፡
ሕልናይን ሕልና ደቀይን ስለዘይድግፎ፡
ምስ ደቀይን ቤተሰበይን ተረዳዲእና ንኣቶ
ግርማይ ፍጹም ምሕረት ገይርናሎም
ኣለና” ኢላትና። ብኣካል ብምምልላስ ድዩ፡
ካብ ውሽጢን ደገን ቴለፎን ብምድዋል
ንዘጸናንዕዎም ድማ ልባዊ ምስጋናኣ
ኣመሓላሊፋ።
ስድራቤት መም/ ተኽለ ብዝወሰድዎ
ናይ ምሕረት ስጕምቲ ዘይተሓጎሰን
ዘየመስገነን ሓዘንተኛ ኣይነበረን። ኣብቲ
ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ፡ ኣቦይ ቀሺ መኮነን
ተወልደብርሃን’ውን እዚ ዝስዕብ መልኽቲ
ኣስሚዖም - “ዝዀነ ሰብ ንሓደጋ’ዩ
ክሓድግ ዘለዎ። ስድራቤት መም/ ተኽለ
ወሲዶሞ ዘለዉ ስጕምቲ ከኣ ነቲ ሓደጋ
ብሰላም ዘደቅስን ንኣምላኽ ዝኸውን ቅዱስ
ስራሕን’ዮም ገይሮም። ወ/ሮ በላይነሽ ከኣ
ምስ ኣሕሞትሙታን ደቃን ብምዃን ነዚ
ንህዝብና ጽቡቕ ኣርኣያ ዝዀነ ሰናይ
ተግባር ምውሳኖም አመስግኖም” ክብሉ፡
ጋር-ነብሲ ምብላዕ ነውሪን ኣምላኽ

ነታ ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን፡ ኣብ ራህዋን
ስእነትን፡ ኣብ ዓዲ ስደትን ሃገርን ን53
ዓመታት ብፍቕሪን ሰላምን ምስኦም
ዝተጓዕዘት በዓልቲ ቤቶም ወ/ሮ በላይነሽ
ወልደስላሰ ክኸብዳ ግድን’ዩ። ኣብ
ውሽጢን ኣብ ደገን ዝርከቡ ደቆም፡
ቤተሰብን ፈተውቲን መዋቲ’ውን፡ ኣቦኦምን
ዓቢዪ ሓዎምን ብዝወጾ ከይተመልሰ ከም’ዛ
ዋዛ ካብ ኢዶም ምምላቑ፡ ሕልሚ ድዩ
ጋህዲ ምርዳእ ኣብዩዎም ኣይ ንላዕሊ ኣይ
ንታሕቲ ኰይኖም ተዓኒዶም ኣብ ሓዘን
ኣተዉ። ኣብ ልዕሊ ሞት ዝግበር ስለ
ዘየለ ግና፡ ዝፈትውዎ ወላዲኦም ሓመድ
ኣዳም ኣልቢሶም፡ ሓዘኖም ጸይሮም ከም
ኵሉ መቕርቡ ዝሞቱ ሓዘንተኛ ‘ጽንዓት
ይሃብኩም’ ክበሃሉ ደኣ ቀነዩ። ከምዘይውዳእ
የለን፡ ሓዘን መም/ ተኽለ ተስፋዝጊ ኣብ
ዓሰርተ ክልተ መዓልቲ ዓሱርን ኣርበዓን
ተስካርን ብምግባር ብወግዒ ተዛዘመ።
እንተዀነ፡ ሂወት ትኣክል ምሕላፍ ከቢድ
ብምዃኑ፡ እቲ ጌና መዕለቢ ዘይረኸበ ዝነበረ
ጉዳይ ጋር-ነብሲ፡ ንስድራቤት ቀታሊ
ክሳብ ሓዘን ዝዕጾ ድርብ ሓዘን ክዀኖም
ግድን’ዩ።
ናይ 12 መዓልቲ ሓዘን ምስ ተዓጽወ፡
ኣቶ ግርማይ ኣምሳያ ናይታ ዘጥፍእዋ
ክብርቲ ሂወት - እንተስ ኣምላኽ ተሓዊሱዎ
ጸሎቶም ሰሚሩ ምሕረት ክረኽቡ፡ እንተስ

ባህ ዘበለን ንፈጣሪ ዘሐጎሰን ናይ ሓባር ቃል
ኣስምዑ። ልቢ ስድራቤት ኣቶ ግርማይ
ከኣ እንለቱ ረስረሰ። ከም ምልክት ሓጎስን
ዕርቂን ድማ፡ ክልተኦም ስድራቤት ኣብ
ሓደ መኣዲ ተቐሪቦም እንጀራ ተቛደሱ።
ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ዝቕመጡ ኣቦ ሸውዓተ
ውሉድ ኣቶ ግርማይ ፍስሃ፡ ኣብ 1999
ብወያነ ተሰጒጎም ናብ ሃገሮም ዝመጹ
ኰይኖም፡ ንኣስታት ኣርብዓ ዓመት መኪና
ብምምራሕ ናብራኦም ዝመርሑ’ዮም።
ጋር-ነብሲ ክኸፍል ዝኽእል ዝዀነ
ይኹን ዓቕሚ’ውን የብሎምን። “ደቀይ
ብግቡእ ዘይቀለብኩስ፡ ነዞም ስድራ ደኣ
ካበይ ኣምጺአ’የ ዝኸፍሎም?” ኣብ
ከቢድ ጭንቀት ዘእተዎም ሓሳብ’ዩ።
ድሕሪ ምሕረት ግን ዝነበሮም ጭንቀት
በኒኑ። “ስድራቤት መም/ ተኽለ ደቆምን
ቤተሰቦምን ከም ሚኪኤልን ገብርኤልን፡
በዓልቲ ቤቶም ድማ ከም ኪዳነ-ምሕረት
ኰይኖም’ዮም ጸኒሖሙኒ። ዓስቦም ካብ
ኣምላኽ ይርከብዎ። ብወገነይ ክሳብ ዕለተ
ሂወተይ ከም ስድራቤተይን ቤተ-ሰበይን
ክርእዮም’የ” ክብሉ ከኣ፡ ምስጋናኦም ወሰን
ከምዘይብሉ ገሊጾም።
ድሕሪ’ቲ ዕርቂ፡ ንበዓልቲ ቤት መም/
ተኽለ ተስፋዝጊ ወ/ሮ በላይነሽ ወልደስላሰ
ተወኪስናያ ነይርና። ወ/ሮ በላይነሽ ግን፡
ምስ በዓል ቤታ ንዘሕለፈቶ ሂወትን ፍቕሪን

ዘይቅበሎን ስለዝዀነ፡ ጋር-ነብሲ ዝሓቱ
ከቋርጽዎ ተላብዮም።
“መም/ ተኽለ ናይ ብሓቂ ትዕግስተኛ፡
ኣስተውዓሊ፡ ምስ ኩሉ ዝምድና ዝደሊን
ሰብ’ዩ ነይሩ። ገለ ሰዓታት ቅድሚ’ቲ ሓደጋ
ምስዓቡ ብሓደ ተዛዊርና ሻሂ ሰቲና ኢና።
ብድሕረይ ሓደጋ ኣጋጢሙዎ ብሃንደበት
ምዕራፉ ግን ብሓቂ ሓዚነ። እንተዀነ፡
ዝኣክል ምሂሩ፡ ሰሪሑን ኣፍርዩን ስለዝዀነ፡
ብዝሰርሖ ሕቡን’የ። ንበዓልቲ ቤቱን
ደቁን ጽንዓት፡ ንዓኡ ድማ መንግስተ
ሰማይ” ክብሉ ዝገለጹልና፡ ንመምህር
ተኽለ መተዓብይቶም፡ መማህርቶምን
ናይ ቀረባ ዓርኮምን መሃንድስ ኢዮብ
ሃይለ’ዮም። ኣብ ልዕሊ ቀታሊ ተወሲዱ
ዘሎ ናይ ምሕረት ስጕምቲ ድማ፡ ንኽብሪ
መምህርን ስድራቤቱን ዝገልጽ፡ ንባህልና
ድማ ዘሐይል ስለዝዀነ፡ በቲ ዕርቂ ሕጕስ
ምዃኖም’ውን መሃንድስ ኢዮብ ወሲኾም
ሓቢሮሙና።
ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማእከል ከም
ምክትታል ሓደጋን ኢንሹራንስን ዝሰርሕ
ኣቶ ዮሴፍ ዑቕባሚካኤል’ውን ኣብቲ
ኣጋጣሚ ተረኺቡ እዚ ዝስዕብ ርእይቶ
ሂቡ። “ኣቶ ግርማይ ብጠባዩን ኣተሓሕዛ
መኪናን ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመኵሮ
ዘለዎ ኣውቲስታ’ዩ። ኣብ ሕያዎት
ስድራቤት ስለዝወደቐ ግን እንዳ መም/

መም/ ተኽለ ተስፋዝጊ
ተኽለ ተመሊሶም ንኣቶ ግርማይ
ዘደዓዕሱ ኰይኖም ኢና ረኺብናዮም።
ኣምላኽ ግርህነቱ፡ ሕያውነቱን ድኽነቱን
ስለዝርኣየሉ፡ ክቡር ሂወት ኣጥፊኡ ክነሱ
ምሕረት ረኺቡ። ብሓቂ ኢና ተሓጕስና።
ስድራቤት መም/ ተኽለ ተስፋዝጊ ወሲዶሞ
ዘለዉ ስጕምቲ ከኣ፡ ንዝቀላቐል ዘሎ ልዕሊ
ንቡር ጋር-ነብሲ ናይ ምብላዕ ሕማቕ
ልምዲ ዝቐብር ተባዕ ተግባር ስለዝዀነ፡
ብኹሉ ክሰዓብ ዘለዎ ሰናይ ባህልና’ዩ።”
በዓልቲ ቤት ኣቶ ግርማይ ወ/ሮ
ሂወት ኣባይ ብግደኣ፡ “ነብሲ ስለዘጥፋእና
እናፈራህና ኢና መጺእና። እንተዀነ፡
ኣይከምዝፈራህናዮን፡ ኩሎም ስድራቤት
ብጽቡቕ ተቐቢሎም፡ ምሕረት ሂቦም
ኣፋንዮምና። ኣብቲ ሕማቕ ፍጻመ፡
ብሩኻትን ጥዑማትን ገዛ ኣጋጢሞምና።
ብሓቂ ፍርሓት ኣምላኽ ዘለዎምን
ባህሎም ዝዕቅቡን ስድራ’ዮም። ኣመስጊና
ንኣመስገንቲ ሂብናዮም ኢና። ወ/ሮ
በላይነሽ ድማ፡ ብደቃ ትተሓጎስ፡ ራሕስን
ጠለለትን ይግደፉሎም’’ ክትብል ንሓጎሳ
ብኽያት ኣሰንያ ገሊጻትልና።
ወዲ ሓውቦኦም ንመም/ ተኽለ ተጋ/
ክብሮም ተስፋልደት’ውን እዚ ዝስዕብ
ሓጺር ቃል ኣስሚዑ። “ሓዘን ኣይትቕበሎን
ኢኻ። ንመም/ ተኽለ ድማ ሓሚሙ’ውን
ኣይበጻሕናዮን። ‘ሓውኻ ኣብ ሆስፒታል
ዓሪፉ ኣሎ’ ተባሂለ’የ ሓወይ ክገንዝ’የ
ተጸዊዐ። ኣብ’ቲ ዘዕርፈሉን ልግዐ ደቁ
ዝበልዓሉን ግዜ ብኸምዚ ኣገባብ ካብ መንጎና
ምፍላዩ ከኣ ብሓቂ ኣሕዚኑኒ። እንተዀነ፡
ክልተ ደቁን በዓልቲ ቤቱን፡ ‘ካሕሳ ኣቦና
ኣይንበልዕን ኢና’ ክብሉ ጸኒዖም ነቲ ቤተሰብ
ስለዘጽንዕዎ፡ ንሰብን ንኣምላኽን ዘሐጕስ
ዝተሰማማዕናሉ ስጕምቲ ወሲድና።” ተጋ/
ክብሮም ኣስዒቡ፡ “እቲ ዝበለጸ ዕርቂ’ዩ።
ኣብ ታሪኽን ልምዲን ሕብረተሰብና፡
ዋላ’ውን ብባእሲ ዝመጽእ ሓደጋ ሞት፡
ብመውስቦ’ዮም ዝዓርቁዎ ነይሮም። ንሕና
ከኣ፡ እዚ ልምዲ’ዚ ክሕይልን ብኹሉ
ክሰዓብን ለበዋና ነመሓላልፍ” ኢሉ።
- መም/ ተኽለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ
ኣበባ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቖም።
- ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም
መምህር፡ ርእሰ-መምህርን ሓላፊ ትምህርቲን
ብምዃን ሰሪሖም። ንኣብነት፦
- ካብ 1977-79 ከም ሓላፊ ትምህርቲ
ናይ ክፍለ-ሃገር ኤርትራ፡
- ካብ 1981-85 ከም ሓላፊ ትምህርቲ
ናይ ክፍለ ሃገር ወለጋ፣
- ካብ 1985-93 ከም ሓላፊ ጨንፈር
ሚኒስትሪ ውጥንን ስነ-ቊጠባን ክፍለ ሃገር
ወለጋ፣
- ካብ 1994-98 ከም ኣመሓዳሪ ናይ
ሓንቲ ዓባይ ኩባንያ ህንጻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ።
- ብ1998 ብስርዓት ወያነ ተሰጕጎም
ንኤርትራ ምስ መጹ ድማ፡ ካብ 1999
ክሳብ ዕለተ ሞቶም ከም ርእሰ-መምህር ቤት
ትምህርቲ ቴክኒክ ፓቮኒ ሰሪሖም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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“ኩሉ መዓልቲ ደሓን . . .”

ደብዳበታት ኣንበብቲ

ፍናን መሓሪ

ክንዲ ምክንኻኖምን ሓለዋኦምን
ምምሕዳር ን/ዞባ መንደፈራ፡ ከተማ
መንደፈራ
ንምውቃብ
ብንጥፈት
ይሰርሕ ከምዘሎ ካብ ዓይኒ ማንም
ዝተኸወለ ኣይኮነን። ዝቘንቈኑ ኣግራብ
ጐደና - ብሓደስቲ ሽባኻታትን ስየን
ተኪኡን ዝተባላሽወ ማርቻቤዲ ኣዐርዩን።
ዝተኸሎም ሽባኻታትን ስየን ገንዘቡ
እናኣፍሰሰ፡ ዓያዪ ጉልበት እናኣዋፈረ
ግቡእ ክንክን ሳላ ዝገበረሎም ዓብዮምስ
ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሖም ይርከቡ።
እንተኾነ፡ እዞም ንከተማ ግርማ ዝህቡ፡
ንዓይንኻ ዝማርኹን ብከላ ከባቢያዊ ኣብ
ምክልኻል ዘይነዓቕ ኣስተዋጽኦ ዝገብሩን
ክንዲ ምክንኻኖምን ሓለዋኦምን ብገለ
ዘይሓላፍነታውያን መንእሰያት፡ 7 ካብኦም

ኣብ ንግደት መንደፈራ ተመልዒሶም
ሓዲሮም። ነቶም ዘይሓላፍነታውያን
መንእሰያት ከምኡ ክፍጽሙ ዘገደዶም እቲ
ዝጨለጥዎ ዘይተኣደነ መስተ እዩ። ንግደት፡
ቤተ ዘመድን ፈተውትን ዝራኸቡሉን
ዝሕጐሱሉን ጽምብል ደኣ’ምበር፡ ጸይቂ
ወይ ዕንወት ንኽትፍጽመሉ ዝዕድም
ኣጋጣሚ ኣይኮነን። ኣብ እዋን ንግደት
ንዝጽይቑን ዘዕንዉን ዓገብ ክንብሎም
እናተማሕጸንኩ ዝተተኽሉ ኣግራብ ኣብ
ዝብጻሕ ክሳብ ዝበጽሑ ክንክንን ጽኑዕ
ሓለዋን ክንገብረሎም ናይ ነፍሲ-ወከፍና
ሓላፍነት ምዃኑ ከዘኻኽር እደሊ።
መም/ በላይ ኑርሑሼን - መንደፈራ

ተሓከምቲ - ማይ ብውሕልነት
ንጠቐም
ብሰንኪ ዘሎኒ ናይ ጥዕና ጸገም ብዙሕ
ግዜ ናብ ሕክምና እመላለስ እየ። ብዝያዳ
ድማ ናብ ሆስፒታል ሓሊበትን መወከሲ
ሆስፒታል ኦሮታን። እዘን ሆስፒታላት
ዝኣክል ማይ ዝቕርባ እኳ እንተኾና እቶም
ኣብኡ ዝመላለሱ፡ ዝድቅሱን ኣለይቶምን
ግን ነቲ ማይ ቆጢቦም ብውሕልነት
ክጥቀሙሉ ኣይረኣዩን። ደሽዲሾም
ስለዝውድእዎ እቶም ድሒሮም ነቲ ዓይኒምድሪ ዝጥቀሙሉ ማይ ክደፍኡሉ ዕድል
ኣይረኽቡን። ብሰሪ ጉድለት ንቕሓት

ዲዩ ብጸገሞም ኣባላሽዮምዎ ስለዝጸንሑ፡
እተን ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት ክዓጽዋኦ
ይግደዳ። ከም ሳዕቤን ድማ እቶም
ብዓጽረ ሽንቲ ዝሳቐዩ፡ ሕማም ውጽኣት
ዝተታሕዙ ክጽገሙ ግድን ይኸውን።
ማይ ዘይምቑጣብ፡ ዓይኒ-ምድሪ ብኣገባብ
ዘይምጥቃም ንሕጽረት ማይ ስለዘቃልዕ፡
ጠንቂ ኮይኑ ዓይኒ-ምድርታት ንኽባላሸዉ
ስለዘገድድ ዝቕረበልና ማይ ብውሕልነት
ንጠቐመሉ።
ሓደ ካብ ተሓከምቲ

ኣብ ማይ ጭሆት፡ ካብ ቤት-ጽሕፈት
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ደቡባዊ ምብራቕ
ኣስመራ ውሑድ ሜትሮታት ርሒቓ፡
ሓንቲ ዘተኣማምን ሓጹር ዘይብላ ካንቸሎ
ኣብ ውሽጢ ቀጽራ መኽደኒ ዘይብላ ዒላ
ኣላ። ንዓኣ ንመኽደኒ ተባሂሉ ዝመጸ ናብ
ምብራቕ ገጹ ዝጥምት ማዕጾ ተጸጊዑ ብዘይ
ዋላ ሓንቲ ቁምነገር ዓመታት ቁሊሕ ዝብሎ
ዝሰኣነ ንብረት እውን ኣሎ። ብርክት ዝበሉ
ተማሃሮ ቆልዑ ነቲ ሬተ ነጢሮም ናብታ ዒላ
ክገማገሙ ብዙሕ ግዜ ኣጓኒፎምኒ ኣለዉ።
ኣነ ብዓቕመይ ኣረዲአን ገኒሐን ካብታ ዒላ

ዘሎ ምልክታ ብዙሕ ዝዘንግዖ ጉዳይ
ኣለዎ። ከምቲ ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡
ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ኢሚግሬሽንን
ዜግነትን፡ ከባቢ ፖስት ኦፊስ ዝርከብ
ንግዳዊ ባንክን ባሕቲ መስከረም ዘሎ ባንክ
ኣባይትን ንግድን፡ ክፍሊ ትሕተ-ቅርጺ
ዞባ ማእከል ወዘተ. .ንብሽክለታ ዝኸውን

ኣብ ጐደና ሓርነት - ኣስመራ ብዛዕባ
ዝርከብ ንግዳዊ ባንክ እየ ገለ ወስ ክብለኩም።
እቲ ንግዳዊ ባንክ፡ ናይ ዓማዊል ዝተረስዐ
ንብረት ዝዕቅበሉ ሳንዱቕ ቀሪቡ ኣገልግሎት
ይህብ ብምዃኑ፡ ብዙሕ ሰብ ዳግም ንብረቱ
ክረክብ ይኽእል ኣሎ። ስለዚ ድማ፡ ንኣሰራርሓ
ናይቲ ባንክ ንምጒስ። ኣብቲ ሳንዱቕ ደብተር
ናይ ባንክ፡ ወረቐት መንነት፡ ካርድ ነባርነት፡
ሰነድ ናይ ውክልና ስልጣን፡ ፓስፖርት
ቦርሳ፡ መረጼን፡ መፋትሕ ወዘተ. ተዓቂቦም
ክጸንሑኻ ትጽበ።
ይኹን'ምበር ኣብ ኣተዓቓቕባኦም ጸገም
ኣሎ። ኩሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ሳንዱቕ
ኣይኣትዉን። ዝበዝሑ ኣብ ውሽጢ ዝዕቀቡ
እኳ እንተኾኑ ቁጽሮም ውሑዳት ዘይኮኑ
ኣብ ልዕሊ እቲ ሳንዱቕ ተጸፋጺፎም ብደሮና
ተዓብሊኾም ይጸንሑኻ። ስለዚ ከኣ ኣብ
ውሽጢ ዘይምዕቃቦም ቅር ይብለካ። ከምኡ
ክብል ዘገደደኒ ናብቲ ባንክ ኣብ ዝተመላለስኩሉ

መዐሸጊ ኣዳልየን ሰብ ጉዳይ ኣብቲ
ዝተቐረበሎም ብዘይ ዝኾነ ጸገም ዝዕሽጉ
ዘለዉ፡ ኣገልግሎት ፖስታ'ውን ከዳሉ
ዘለዎ ኮይኑ ይስመዓኒ። ብፍላይ ነቶም
ናብ ትካሉ ዝመላለሱ ዓማዊሉ መዐሸጊ
ብሽክለታ ክቕርበሎም ኣገዳሲ እዩ።
መም/ ጐይትኦም ተስፋይ

ጀነሬተር ክትዕረየልና…
ኣብዓ፡ በዓቲ-ኣሓ፡ ዓዲ ወርሒ፡
ማይ ውራይ፡ ገንዘቦ ኣብ ንኡስ ዞባ
ጾሮና ምምሕዳር ከባቢ ገንዘቦ ዝርከባ
ዓድታት ኮይነን፡ መንግስቲ ብዝገበሮ
ወጻኢታትን ዘካየዶ ዘይሕለል ጻዕርን
ማይ ቡምባ ከምዝረኽባ ኮይኑ ነይሩ።
ይኹን’ምበር ነታ ቡምባ እተስርሓ
ዝነበረት ጀነሬተር ስለዝተባላሸወት
እዘን ተጠቒሰን ዘለዋ ዓድታት ብሽግር
ዝስተ ማይ ካብ ዝሳቐያ ክልተ ዓመተን
ገይረን ኣለዋ። ዝምልከቶ ኣካል ዛጊት
ከዐርያ ስለዘይከኣለ ድማ እየን ነዚ
ጸገም ተቓሊዐን ዘለዋ። ክንዲ ዝኾነ
ህዝቢ እዘን ዓድታት ማይ ክረክብ
ኣስታት ኣርባዕተ ሰዓታት ብእግሩ
ክጐዓዝ ይግደድ ኣሎ።

ይሕጸር ናይ ሞት ሓደጋ ከተስዕብ ትኽእል
እያ።
ብዛዕባ ዋንነታ እውን - እዛ ሃህ ኢላ ዘላስ
ናይ መን ትኸውን? ንምንታይ ደኣኸ ቁሊሕ
ተነፊግዋ? ኣብ ምኽዳና በጺሑ እንታይ
ረኸቦ? ብዙሕ ሕቶታት ይስዕብ። ነታ ዒላ
መኽደኒ ኢሉ ዝቐረቦን ዓመታት ተደርብዩ
ዝረአን መኽደኒ ክግደሰሉ ዘይምኽኣሉ
ኣብ ትዕዝብቲ ዘእትዎ እዩ። ሓደጋ ከይሰዓበ
እንከሎ እምበኣር፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ግቡእ
ቦታኡ ከትሕዞ ምሕጽንታይ አቕርበሉ።
መኮነን ክፍለ -ማይጭሆት

ባንክ ሳንዱቕ ምቕራቡ ዘይተረፎ . .

ንዓማዊል ዝኸውን መዐሸጊ እንተዘዳሉ
ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት
ቡስጣ ኤርትራ፡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንሰብ
ብሽክለታ ዝምልከት ሓደ ምልክታ
ዘውጽኦ ኣሎ። ብርክት ዝበለ ምልክታ
ብዙርያኡ ለጢፍዎ ድማ ይርከብ።
ትሕዝቶ ናይቲ ምልክታ ዝኾነ በዓል
ብሽክለታ ኣብ መንደቕ ናይቲ ህንጻ
ከጸግዕ ከምዘይብሉ ዘጠንቅቕ ኮይኑ፡ ነቲ
ምልክታ ዝጠሓሰ ከኣ ኣብ ልዕሊ ንብረቱ
(ብሽክለታኡ) ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ
ምዃኑ ይሕብር። እንተኾነ ሰብ ብሽክለታ
ነቲ ምልክታ ክምእዘዝዎን ከኽብርዎን
ይረኣዩ የለዉን። ካብታ ምልክታ ዝወጸትላ
ክሳብ እዛ ርእይቶ ዝጽሕፈላ ዘለኹ ሰዓት፡
ብሽክለታኦም ኣብቲ መንደቕ ከጸግዑ
እዕዘብ ኣለኹ። በዓል ብሽክለታ ምልክታ
ከኽብር ዝግባእ እዩ።
እቲ ዘጸግዕ ግን መን እዩ - ናብቲ ትካል
ዝመጽእ ድዩ ዋላስ ናብ ካልኡ ዝመጸ?
ብግደ ሓቂ ናብቲ ቤት-ጽሕፈት ብስራሕ
ዝመጸ ኣበይ’ሞ ከጸግዕ? ናብ ካልእ ከይዱ
ክዕሽግ እንተኾይኑ እተን ዘጸግዓለን ትካላት
ክቃወምኦ ከምዝኽእላ ኣብ ግምት ክኣቱ
ዘለዎ እዩ።
እሞ ኸ ደኣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት
ፖስታ ኤርትራ ነዚ ብኸመይ ይዝንግዖ?
ኣነ ብወገነይ ሓደ ኣተዓራቒ ሓሳብ ወስ
ከብል ባህ ምበለኒ። መጀመርታ እቲ ወጺኡ

ከም ዝእለዩ ዝገበርኩሉ እዋናት ውሑድ
ኣይኮነን።
ዛጊት ኣብዛ ዒላ ዝኾነ ናይ ሞት ይኹን
ካልእ ሓደጋ ኣጋጢሙ ኣይሰማዕኩን።
ይኹን'ምበር እናኽርእያን ብኣ እናኽሓልፍን
ነብሰይ ግንብንብ ይብለኒ። ኣብ ከባቢ
ስታድዮም ኣስመራ (ፐራዲዞ) ኣብ ቁሸትን
ካልእ ቦታታትን ዘጋጠመ ናይ ሞት ሓደጋ
ብምዝካር ድማ፡ “ኩሉ መዓልቲ ደሓን፡
ሓንቲ መዓልቲ ነይደሓን” እትብል ኣበሃህላ
ኣብ ሓንጐለይ ትመጸኒ። ዒላ ብዘይውሑስ
መኽደኒ ተቕስን ኣይኮነትን። ይንዋሕ

በዚ ጸገም እዚ ኩሉ ዝደክምን
ዝሃልኽን እኳ እንተኾነ፡ እቲ ዝያዳ
ዝውጻዕን ዝትዕብን ዘሎስ እቲ ዕድመ
ዝደፍአ፡ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎ እዩ።
ነበርቲ እዘን ዓድታት ኣስታት ክልተ
ዓመት ሓያለ ሰዓታት ተጓዒዞም ማይ
ዝጓረትዎ ከብቅዓሎም፡ ኣብ ቀረባኦም
ንዘላ ማይ ቡምባ ክጥቀሙላ ሃንቀው
ይብሉ ኣለዉ። ኣጋጢምዎም ዘሎ
ሽግር ማይ ክፍትሓሎም እንተኾይኑ
ድማ፡ እታ ተባላሽያ ዘላ ጀነሬተር ኣብ
ዝቐልጠፈ ግዜ ክትዕረየሎም ኣለዋ።
ስለዚ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ፡ ንኡስ ዞባ
ጾሮና ዕቱብ ኣቓልቦ ክገብሩ እላቦ።
ኣፈንዲ ዓብደል ውሃብ (ወዲ
ውድን) ክ/ሰ/17

ገለ ዓማዊል “ወረቐት መንነት፡ ቡክ. . .
ረሲዕና” እናበሉ ነቲ ኣብ ደገ ተቐሚጡ
ዝጸንሖም ሰነዳት ብወጅሃላይ ክገማጥልዎን
ፋሕ-ብትን ከእትውሉን ስለዝተዓዘብኩ እየ።
ነቲ ሰነዳት ብዘይጠገለ ክፍትሽዎ ከለዉ ደው
ኢሉ ዝከታተሎም ኣባል እቲ ባንክ ስለዘየለ

ሰነዳት ክጠፍኡ ተኽእሎ ኣሎ። ንግዳዊ ባንክ
ሳንዱቕ ምድላዉ ዘይተረፎ ተረሲዑ ዝጸንሖ
ንብረት ኣብ ውሽጢ ከእትዎን ክዕቅቦን ዝሓሸ
እዩ። ከመይሲ ኩሉ ኣብ ባንክ ዝመላለስ ሰብ
ጥንቁቕ ስለዘይኮነ።
ጀማል ኣስመራ

ንኣጋር ኣይዕንቅፍ ንሰረቕቲ ኣየጽድፍ!
ብዕለት 18/10/2016 “ንሰረቕቲ ባብ
ኣይነርሕወሎም” ኣብ ትሕቲ ዝብል
ኣርእስቲ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ቲራቮሎ ብፍላይ
ድማ ኣብ ጐደና ዋርሳይ ዝርከቡ ሰብ
ደዃኹንን ወነንቲ ግሮሰሪታትን፡ ዓጣ
ኣደም ብዝተባህለ ተኸታተሊ እዛ ዓምዲ
ሓደ ርእይቶ ተጻሒፉሎም ምንባሩ
ይዝከር። ክጽሕፍ ዝተገደደሉ ምኽንያት፡
ጐማታትን ጀሪካናትን ማይ ሰሓ ብቐጻሊ
ኣብ ኣፍደገ ገዝኦም ከቐምጡን ሓደ ዋና
ትካል ማይ ሰሓ ተሰሪቐ እናበለ ከዕለብጥ
ስለዝተዓዘበ እዩ። ሕመረት ጽሑፉ ኣብ
ኣፍደገ ዝጭራሕ ጀሪካናትን ጐማታትን
ንስርቂ ከምዝዕድም፡ ስለዚ ድማ ኣብ ውሽጢ
ትካሎም ከቐምጥዎ ከምዘለዎም ዝምዕድ
ኮይኑ፡ ኣባላት ጨንፈር ሕግን ስርዓትን
ከምኡ ንዘዘውትሩ ግቡእ ምክትታል
ክገብሩሎም ከም ዘለዎም ዘዘኻኽሮም እዩ
ነይሩ። እዛ ርእይቶ ንሕትመት ቅድሚ
ምብቅዓ ቅድሚኡ'ውን ንኣጋር የሸግርን
ቦታ የጻብብን ከምዘሎ ዘስተብሃለ ተሳታፊ

እዛ ዓምዲ “መንገዲ ኣጋር ንኣጋር” ብዝብል
ኣርእስቲ ሓደ ነቐፌታ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ።
ክንዮ ምጽባብ ቦታ ንሓደጋ ከምዘቃልዕ ከኣ
ኣብ ጽሑፍ ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን።
ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ባር ዳኦስታ ጀሚርካ
ክሳብ ሆተል ኣላስካላ ጥር ዝብል ጀሪካናትን
ጐማታትን ማይ ሰሓ ኣይትርእን። ስለዝኾነ
ድማ እቶም ቦታ ጸቢብዎም ናብ ጽርግያ
ዝወርዱን ብተሽከርከርቲ ንስክላ ዝሰሓቱን
ዝነበሩ ተጐዓዝቲ ከም ልቦም ይመሓላልፉሉ
ኣለዉ። ወዮም ኣዳህሊሎም ክሰርቁ ላዕልን
ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ሰረቕቲ እውን
ተራሕዩሎም ዝነበረ ባብ ብምዕጻዉ ደጊም
እቲ ናይ ምስራቕ ዕድሎም ተረጊጡ እዩ።
ሰብ ትካላት ሕጂ ዶ ደሓር ዝሰርቁና ይመጹ
እናበሉ ተሾቕሪሮም ዝነግዱ ዝነበሩ ከኣ፡
ንብረቶም ኣብ ውሽጢ ቤቶም ኣእትዮም
ስለዝዓቀቡ ቀሲኖም ንግዳዊ ንጥፈታቶም
ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ሕጂ ሊላይ! ንኣጋር
ኣይዕንቅፍ፡ ንሰረቕቲ ኣየጽድፍ!
ሰለሙን ኣርኣያ - ኣስመራ

ሓወልቲ ፑሽኪን ጽባቐኡ ክዕቀብ
ሓወልቲ ፑሽኪን ካብ ዝህነጽ ናብኡ
ዘየምርሓን ዘይውሕዛን ኣእጋር እንተልየን
ይከሰሳ። ሓደ ካብቲ ነዚ ሓወልቲ ሰሓብን
ዓዳምን ዝገብሮ ብቐዳምነት ኣተሃናንጻ
እቲ ሓወልቲ ኮይኑ፡ ብኻልኣይ ደረጃ
ድማ እቲ ንዓይኒ ዝማርኽ ዕምባታትን
ጠንቀላዕላዕ በለሉ ዝመጸካ ሳዕርን እዩ።
እዚ ሓወልቲ ካብ ዝህነጽ ውሑድ
ዓመታት ኣይገበረን። ይኹን'ምበር እታ
ንሞያን ጥበብን እቲ ህቡብ ገጣሚ
እትገልጽ ‘ክንቲት’ ተጐልዒማ ካብ
ቦታኣ ስለዝተኣልየት ጽባቐኡ ከይጐደለ
ኣይተረፈን።
ንምዃኑ እዛ መለለዪት ሓወልቲ ፑሽኪን
ዝኾነት ክንቲት ኣበይ ኮን እያ ነጢባ?
ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ልክዕ ቦታኣ ክገጥማ

ብልዑል ሃንቀውታ እጽበ። ብተወሳኺ
እቶም ብዙርያ ዝተተኽሉ መብራህቲ'ውን
መብዛሕትኦም ስለዝዓነዉን ስለዘይበርሁን
ኣብ ግዜ ምሸት ድምቀቱ ነክዩ ከምዘሎ
ክንክሕዶ ኣይግባእን።
አረ! ክንደይ ወጻኢታት ዝሓቱ ኮይኖም
እዮም ዛጊት ዘይተዓረዩ? ዘገርም እዩ! እቶም
ተተኺሎም ዘለዉ ዕምባባታትን ሳዕርን
ኣድላዪ ዘበለ ምክትታልን ምሕብሓብን
ይግበረሎም ስለዘሎ፡ ንኣለይቶም ዕዙዝ
ምስጋና አቕርበሎም። ሓወልቲ ፑሽኪን
ጽባቐኡ ክዕቀብ እንተኾይኑ ግና፡
ዝጠፍአ ክትካእ፡ ዝተባላሸዉን ዝዓነዉን
ክዕረዩ ይግባእ። ዝምልከቶ ኣካል ኣቓልቦ
ክገብረሉ ድማ ለበዋይ አመሓላልፍ።
ሳምሶም ሃብተጼን - ኣስመራ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ. 113

ሴፍ ኣብ ከብዲ ናደው

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
መበል 17 ክፋል
ንምኩሕ ኣንበሳ ክፍለ-ጦር ዘፍ
ዘበለት ካልኣይቲ ቦጦሎኒ፡ 25 ስዉኣት
ቀቢራ፡ ወዲ ሃይለ ዝርከቦም 166
ውጉኣት (ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ኣስታት
150 ዝተባህለ ቁጽሪ ውጉኣት፡ 166
ምዃኑ ምስናይ ይቕረታ ንሕብር) ናብ
ሕክምና ኣፋንያ። ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ
ኣቢሉ፡ ወዲ ሃይለ ጸብጻብ ኣሃዱኡ ኣብ
ውግእ ሮራ-መንሳዕ ንኸዳሉ፡ ጽቡቕ
ገይሩ ከይሓወየ ካብ ሕክምና ናብ’ቲ
ኣሃዱኡ ዝነበረቶ ዓጋማትን ከባቢኡን
ምስ ተመልሰ፡ ከም ብጾቱ፡ ኣዕሩኽቱን
መቓልስቱን ዝርእዮምን ዝናፍቖምን
ኣባላት
ኣሃዱኡ
ብመስዋእቲን
መውጋእቲን ተጓዲሎም ሽል ኢሎም
ጸኒሖሞ። ተደፋኒቑ
ብውሽጡ
ኣስተንቲኑ። ኣሃዱ ኣብ ዝቖረረሉ እዋን፡
ካብ’ቶም ዝተረፉ ዝርካቦም ኣባላቱ
ክፍለ ስለ ዘይደለየ ከኣ፡ ጸብጻብ ድሕሪ
ምጽፋፉ፡ ብኡ ኣቢሉ ኣብ ኣሃዱኡ፡
ብሓኪም ቦጦሎኒ እናተኣልየ ንኽልተ
ሰሙን ኣብ ቦታኡ ደቀሰ።
ካልኣይቲ ቦጦሎኒ፡ ንሓደ ወርሒ
ዝኣክል ኣብ ኣፍዓበት (ሑጺት)
ምድልዳልን ምትኽኻእን፡ ብሓፈሻ
ምውድዳብ ድሕሪ ምግባራ፡ ናብ
ሰሜናዊ ባሕሪ ኣቢላ። ሰሜናዊ ባሕሪ
- ምስ ዝናቡ፡ ጫካኡን ውግኡን እዩ
ተቐቢሉዋ። ምስ’ተን ኣብኡ ዝተሰለፋ
ኣሃዱታት ኣብ መጥቃዕቲ ድሕሪ
ምክፋላ፡ ኣብ ዝተዋህባ ሸቶ ንሰራዊት
ደርግ እናደፍአት፡ ዕማማ ዛዘመት።
ካብኡ ብኣፍ ግርግር ኣቢላ ናብ ማይ
ላባ ተመሊሳ፡ ቁሩብ እዋን ምስ ኣዕረፈት፡
ኣብ መጥቃዕቲ ፍልፍል ሰለሙና ክሳብ
ድግሳና ተዘርጊሓ፡ ምስ ወተሃደራትን
ደርግ ዘዕጠቖም ደቂ ሃገርን ጭርጭር
ዓበደ ዝመስል ክፉእ ኲናት ከተካይድ
ከላ፡ መራሒ ጋንታ ሃብቶም ዘርአ
ሰዊኣ። ውግእ ቀጺሉ። ኣይሂ ዝናብ፡
ጫካ ኣግራብን ተጻብኦታት ዕጡቓት
ደቂ ሃገርን እቶም ንካልኣይ ቦጦሎኒ
ዝተፈታተኑ ጸገማት ነበሩ። ካብ መራሕቲ
መንገዲ ኣባላት ስለያ ክፍለ- ሰራዊት
ዝነበረ ወዲ ሓጎስ ኣብኡ ተሰወአ። ኣበየ
ቦታኡ ስዉኣት እናቐበረትን ውጉኣት
ናብ ሕክምና እናፋነወትን ውግእ ዘሰነዮ
ገስጋስ ቀጺላ። ኣብ’ቲ መሪር ውግእ፡
ንጸላኢኣ ንምዕጋስን ዘየዳግም መቕጻዕቲ
ንምሃብን፡ ናብ ክሳድ ጸሓፍላም ወሪዳ፡
ድብያ ገበረት። ኣባላት፡ ኣብ’ቲ ዕሙር
ኣግራብ፡ ቈጽሊ ተኸዲኖምን ብግቡእን
ብጥንቃቐን ተመሳሲሎምን ዝገበሩዎ
ድብያ፡ ንሓይሊ ጸላኢኦም ኣብ ሓንቲ
ጎልጎል ጠጢቑ፡ መንፈሱ ዘሪጉ ዓወት
ኣግዚሙዎም። ካብ’ታ ናይ ድብያ
ቦታ፡ ካብ ሬሳ ጸላኢኦም 260 ጠበናጁ
ለቒሞም ኣብ ርእሲ ዕጥቖምን ሰኸሞምን

ደሪቦም ናብ ግርግር - ካብኡ ድማ ናብ
ማይ ላባ ኣበሉ።
ካብ ማይ ላባ ብርጌድ 26 ብምሉኡ
መካይን ተጻዒኑ ናብ ምዕራብ ገጹ
ብምቕናዕ፡ ብሽረ ኣቢሉ ራማ ተራእየ።
ኣብ ዐዕለቱ ጉዕዞን ውግእን፡ ኣብ
ፍቐዶኡ መስዋእቲን መውጋእቲን፡
ድኻምን ዋሕዲ ሰብን ኣይተፈልያን።
ኣሃዱ ሜካናይዝድ ምስ ዝርከቦም
ካልኦት ኣሃዱታት ዓዲዃላ ድሕሪ
ምቁጽጻር፡ ናብ እምኒ ሓይሊ ቀጺላ። ኣብ
ከባቢ መንደፈራ ክርክር ዝተሓወሶ ናይ
ሳልስቲ ውግእ ኣብ ዝገበረትሉ፡ ሓደራ
ሃይለ (ወዲ ከረን) በይዛ ኰነ። ቦጦሎኒ፡
ነዊሕ ጉዕዞ ወዲኣ ባረንቱ - ኣሸሺ
በጺሓ። እቲ ‘ዙራ’ሞ ሃገርካ’ ዝዓይነቱ
ጉዕዞ፡ ዘዕርፍን ዘረጋግእን ኣይነበረን።
ኣብ’ቲ ተስፋ ናጽነት በርሃው ከም
ዝበለ ዝኣመተሉ እዋን፡ ሰራዊት ህዝባዊ
ግንባር ኣብ ደቡብ ብዝኸፈቶ ግንባር
ኣብ ውግእ ብምንባሩ፡ እታ ቦጦሎኒ
እውን ናብ ደቡብ ተጓዒዛ ዓረደት።
ኣብ ምቁጽጻር ከተማ ሰገነይቲን ኪኖኡ
ዝነበረ ምርብራብን፡ ኣዛዚ ሓይሊ ብላታ
መዓሾ ዝርከቦም ኣባላት ተሰዊኦም
ካልኦት ኣባላት እውን ተወጊኦምን።
በቲ ኣብ ፍቐዶ ግንባራትን ናይ ውግእ
ቦታታትን ዝተኻፈለቶ ውግእ ተዳኺማ
እያ። ኰይኑ ግን ኣብ’ቲ ‘ሓንቲ ቅላዕ’ያ
ተሪፋ’ ዝተባህለሉ እዋን፡ ብዝርካቡ ሓይላ
ግደኣ ካብ ምግባር ኣይተረፈትን። ክሳብ
ዕለተ ናጽነት፡ ኣብ’ቲ ኣብ ደቡብ ማለት
ከባቢ ደቀምሓረ ዝተገብረ ምርብራብን
ዛዛሚ ኲናትን እጃማ ኣበርኪታ፡ ኣብ
ጽባሕ ናጽነት፡ ኣብ ከባቢ ዓዲ ጎልጎል
ማለት ጎልጎል ታራጆ፡ ምስ ታንክታት፡

ድሩዓት መካይንን ከበድቲ ኣጽዋርን
ተራጺማን ሓያሎ ስዉኣት ከፊላን ጉዕዞ
ናጽነት ዛዚማቶ።
ወዲ ሃይለ፡ ኣብ መፋርቕ 1990 ናብ
ብርጌድ 90 ተቐይሩ። ለካቲት 1991
ከኣ ኣብ ፓራኮማንዶ ተመዲቡ።
ኣብ ከባቢ ድግድግታ ከሎ ናጽነት
ስለ ዝዀነ፡ ብቢዘን ኣቢሉ ኣስመራ
ኣትዩ። ኣብ ኣስመራ፡ ዓሰብን ካልእ
ቦታታት ኤርትራን ቦጦሎኒ መሪሑ
ኣብ ብዙሓት ተልእኾታት ተሳቲፉ።
መላእ ኤርትራ ሰላም ኣብ ዝሰፈነሉ
እዋን፡ ኣብ ዝተፈላልየ ቦታታት ኣብ
ምምሕዳራዊ ስራሕ ተዋፊሩ ክሰርሕ
ምስ ጸንሐ፡ ኣብ 1993 ብወግዒ
ተጣይሱ። ኰይኑ ግን ወራር ወያነ ምስ
ጀመረ፡ ሎሚ-ጽባሕ ከይበለ ከቲቱ፡ ከም
መራሒ ብርጌድ ኰይኑ ኣብ ምምካት
ናይ’ቲ ወራር እጃሙ ኣብርኪቱ።
ብተደጋጋሚ ማህረምቲ ርእሲ ጥዕናኡ
ስለ ዝተሰናኸለን ዓንዲ ሕቘኡ ስለ
ዝተተንከፈን፡ ኣብ ሱዳን መብጣሕቲ
ገይሩ። እንተ ዀነ ግን፡ እቲ ዝገበሮ
መብጣሕቲ ንዓንዲ ሕቘኡ ኣብ ክልተ
መቒሉ ዝገደደ ስንክልና ስለ ዘስዓበሉ፡
ብኽልተ ምርኩስ ሰለይ እናበለ ምስ
ቃንዛኡ ክነብር ቀሲቡዎ።
ኣብ ገድሊ ካብ ዘጋጠሙኻ
ዘይርስዑ ፍጻመታት እንተለዉ?
ብናይ ቀረባ እዋን ዝኽርኻ እንተ
ትጅምረልና?
፨ “ኣብ መወዳእታ 1989 ኣቢሉ፡
ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ኣብ
ማይ ላባን ከባቢኡን ከቢድ ውግእ
እናካየዳ ከለዋ፡ ነታ ንኽልቲኡ ወገን
ዘረባረበት ዑለሊት ዝስማ ታባ ክነጥቅዕ
ተሓቢርና። ኣነ ቀዳመይቲ ሓይሊ
ሒዘ ኣብ ድሕሪት ኣብ ማይ ኡለ እየ
ነይረ። ዓብዱ መሓመድ መጠሪ ነታ
ታባ ከነጥቅዓ ምስ ሓበረና፡ ኣጋ ምሽት
ተበጊስና። ኣብ ምብጋስና ብርቱዕ ዝናብ
ክረግፍ ጀሚሩ። ኣብ ጉዕዞ ከለና ኸኣ
እዋን ጸልሚቱ። ከባቢና ክንርኢ ኣብ
ዘይንኽእለሉ ደረጃ ስለ ዝበጻሕና፡
ምንቅስቓስና ተደሪቱ። ግድነት ነተን
ኣብኡ ዝዋጋኣ ዝነበራ ኣሃዱታት
ክንረድእ ስለ ዝነበረና ግን ከነርክብ
ፈቲንና። ኰይኑ ግን ኣይተኻእለን።

2ይ ቦጦሎኒ ኣብ ዕርድታት ግሎብ

በቲ ዝነበርናዮ ኩነታት ኣብኡ በጺሕና
ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክንዓምም ከም
ዘይንኽእል ተራእዩኒ። መራሒ ናይ
ቀዳመይቲ ሓይሊ መሓመድ ሓሰን
ሓጥጥ እዩ ነይሩ። ጉዕዞና ከይወዳእና
ከለና ንመሓመድ “ያኣኸ ሕጂ
ጸልሚቱ እዩ። ምስ’ዚ ጸላምን ዝናብን
ኣብኡ በጺሕና ኣብ ውግእ ኣቲና ዋላ
ሓንቲ ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ኣብ’ዚ
ንደቅስ. . .” ኢለዮ። ኣባላት ቀዳመይቲ
ሓይሊ ኣብ ንእሽቶ ዕውዲ-ዕውዶ
እክብ ኢሎም፡ ኣነን መሓመድን ድማ
ፍንትት ኢልና ጎቦ ዄንና ነይርና።
መሓመድ፡ ኣብ ማይ ክዖ ዝዀነ ቦታ
ነብሱ ኣውዲቑ ተጋዲሙ፡ ኣነ ድማ
ኣብ ኩሹፍ ኣትየ ተኾርምየ ኮፍ ኢለ
ነይረ። ዛራ ማይ ብኣካላቱ እዩ ዝሓልፍ።
ኣብ ማይ ምድቃሱ እናገረመኒ “ኣታ
ተስእ’ስከ ኣብ ምንታይ ኢኻ ደቂስካ. .
.” ምስ በልኩዎ፡ “ወዲ ሃይለ ሓወይ፡ እዛ
ጨናዊት መሬት ዘይንመንዋ እንታዲኣ
ክትሕለብ’ያ - እነሀልካ ሎሚ ኮሊልና
ኮሊልና ናብ በረኻ ዓድና መጺእና
ኣለና፡ እዛ መሬት ደይ ጽባሕ ክንገድፋ
ኢና. . . ” ኢሉኒ። መሓመድ፡ ኣብ’ቲ
ከባቢ ኣብ ዝነበረት ዘሮቓ ዝተባህለት
ዓዲ እዩ ዓዱ። ብመልሱ ከይየተገደስኩ
“ተስእ ያኣኸ. . .” ጥራይ ኢለዮ። ግን
ኣይተንቀሳቐሰን።
ኣብኡ ሓዲርና ሰዓት 5 ወጋሕታ
ተበጊስና። ንታባ ዑለሊት ከጥቅዑ
እናተወዳደቡ ከለዉ፡ ኣብ ማዕዶ ኰይነ
ንየው-ነጀው ክብል ከሎ እዕዘቦ ነይረ።
ብግስ ክብሉ ከለዉ፡ ቅድሚ ኹሉ፡
መሓመድ ተሃሪሙ ዕኹልል ኢሉ
ክወድቕ ከሎ ርእየዮ። ነታ ናቱ ሬድዮ
ምስ ኣልዓሉዋ ‘ቅልጥፍ ኢልኩም እቲ
ንቡር ግበሩሉ’ ዝብል ሓበሬታ ሂበዮም
ሕርቃን እናተሰማዓኒ። እቲ ከም ልሙድ
ወሲደዮ ዝነበርኩ ዘረባኡ ሽዑ ኣብ
ኣእምሮይ ሰፊሩ ምውጻእ ኣበየኒ። ኣብ
ውሽጠይ ገለ ሕማቕ ነገር ተሰሚዑኒ።
ግን ብዘይካ ብጻይካ ቀቢርካ ምቕጻል
ካልእ ኣማራጺ የለን።
“ምስ’ዚ ዝመሳሰል ካልእ ፍጻመ እውን
ነይሩ። ኣብ ኣጋ ዛዛሚ ኲናት ንናጽነት
እዩ ነይሩ። ዝባን ሰራው ከነጥቅዕ
ተልእኾ ምስ ተዋህበና፡ ብድሮኡ ለይቲ

ቀላቲ ሃይለ (ወዲ ሃይለ)

ዘርኢት ወዶባጎበን ‘ወዲ ሃይለ ጽባሕ
ናይ መወዳእታ ንፈላለየላ እያ። ንሓዋሩ
ክንፈላለ ኢና። ሓንቲ ዝብለካ ነገር፡ ኣብ
ብስክሊተይ ‘ሰላምታ ንኣደይ’ ትብል
ካሴት ኣላ። ሓደራኻ. . .! እዛ ካሴት
ናብ ኣደይ ከም ትበጽሕ ግበር። ኣደይ፡
ናብራ ሓሲሙዋ ምጻር ምስ ሰኣነቶ፡ ኣብ
ድፋዓት ናይ ዓላ ካብ ኣምሓራ ጎርጎሽ
ክትልምን ትውዕል ከም ዘላ ሰሚዐ
ኣለኹ። ሓደራኻ፡ እዛ ካሴት ናብ ኣደይ
ኣብጽሓለይ. . .’ ኢሉኒ። እዚ ክብለኒ
ከሎ እናነብዐ እዩ። ሽዑ ‘ኪድ ኣታ ስቕ
በል’ ጥራይ ኢለዮ። ብሰንኪ ወላዲቱ
ዝሓደሮ ጓሂ ንዓይ እውን ተሰሚዑኒ’ዩ።
ግና፡ ገድሊ ኰይኑ - ካልእ ዝግበር ነገር
ኣይነበረን። ተዋጊእና - ንጽባሒቱ
ሰዓት 8፡00 ቅድሚ-ቐትሪ፡ ኣሳሒታ ስለ
ዝነበረ፡ ሓሙሽተ ሰባት ንኸውን ኣብ
እንዳደቆ ኣብ ከውሊ ዄንና ጸሓይ
እናተጸለና ከለና፡ ቡምባ ሞርታር ኣብ
እግርና ወዲቑ ብርቱዕ ሂምታ ኣስሚዑ፡
ካብ’ቶም ኣብኣ ዝነበርና ብጻይና ሸቃ
ኢዱ ተሰሊዑ ምስ ረኣኹዎ፡ ክኣስረሉ
ኢለ ሸበድበድ እናበልኩ ‘ኣታ ዘርኢት
ንዓባ ሓግዘኒ - ሱቕ ኢልካ ትርእየኒ. . .’
እናበልኩ ግልጽ ምስ በልኩዎ፡ ዘርኢት
ፍግም ኢሉ ርእየዮ ደጊመ ጸዊዐዮ።
መልሲ ኣይሃበንን። ደሓር ግን ካብ
ኣካላቱ ዝጸረረ ደም ምስ ተዓዘብኩ።
እንተ ረኣናዮ ግንባሩ ብገጅፍ
ስኮጆ ተጀሊዑ ጸኒሑና። ትንፋሱ
ኣይሓለፈትን ስለ ዝነበረት፡ ተቐላጢፎም
ጸይሮሞ ናብ ሕክምና ተበጊሶም። እቲ
ለይቲ ዝበለኒ ስለ ዝዘከርኩ፡ ብስክሊቱ
ካብ መዓንጣኡ ኣትሪፈ ፈቲሸዮ።
ሓንቲ ካሴት ጸኒሓትኒ። ሽዑ ኣብ
ውግእ ስለ ዝነበርና፡ ኣነ እውን ክስዋእ
ስለ ዝኽእል ምሳይ ኣይሓዝኩዋን። ናብ
ዕጥቁ መሊሰ፡ ኤምዳድ ኣብጽሑዋ
ኢለዮም። ናብ ሕክምና እናወሰዱዎ
ከለዉ ኣብ መንገዲ ተሰዊኡ። ድሕሪ’ታ
እዋን እታ ካሴት ኣይረኣኹዋን፡ ኣበይ
ከም ዘላ እውን ኣይፈልጥን። ሽዑ ግን
ኣመና ተገሪመ፡ ምስ ዘረባን መስዋእቲን
መራሒ ሓይሊ መሓመድ ሓጥጥ
ኣተኣሳሲረ፡ ከም ዝስዋእ ከመይ ገይሩ
ክፈልጥ ይኽእል? ሰብ ሂወቱ ክትሓልፍ
እንተ ዄይና ይፍለጦ ድዩ? እናበልኩ
ብዙሕ ሓሲበ።”
ይቕጽል. . .
ምንጪ ሓበሬታ ኣባላት ቦጦሎኒ 2
ቀላቲ ሃይለን
ተኽለሃይማኖት ገብረንጉስን

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሓዳስ

ኤርትራ

ዕ

ና

ር

ኣማኑኤል በርሀ

- የማናይ ኣእዳው እንተዄንካ
ብየማናይ ሽነኽ ኣፍካ ኢኻ ትሕይኽ።
ጸጋማይ እንተዄንካ ድማ ብጸጋማይ
ሸነኽ ኣፍካ።
- ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም፡ ኣብ ኣፍ
ሰብ ዘሎ ብዝሒ ባክተርያ ይበዝሕ።
- ኣብ ገለ ሃገራት ንኽፍልታት ኣካል
ብምርኣይ ጥራይ መጻኢ ዕድል ወዲ
ሰብ ምትንባይ ከም ዝከኣል ይእመንን
ይስረሓሉን። እምበኣር ንኣፍልጦኹም
ጉምቦ ኢድካ ናይ ምንባብ ጥበብ
“ኪሮማንሲ”፡ እግሪ ናይ ምንባብ ጥበብ
“ኦምፋልማንሲ”፡ ከብዲ ናይ ምስማዕ
ጥበብ ድማ “ጋስትሮማንሲ” ይበሃል።
- ታይኮ ብራህ እተባህለ ደንማርካዊ
ተመራማሪ ኣስትሮኖመር ብሰንኪ
ናብ ሽቓቕ ከይዱ ምሻን ተነፊሑ
እዩ ሞይቱ። ከምዚ እዩ፡ ኣብ 16 ክ/
ዘመን መኣዲ ሓዲግካ ምኻድ ከም
ዓቢ ነውሪ ይሕሰብ ነበረ። እቲ ሰታይ
ምዃኑ ዝንገረሉ ብራሀ ድማ ምሉእ
ምሸት መስተ ክሕንፍፎ ኣምስዩ፡ ኣመት
ምሻኑ ከይገበረ መኣዲ ይቕረብ።
ኣብቲ መኣዲውን እንተኾነ ምስታዩ
ኣየቋረጸን። ሽንቲ መጺእዎ። ይቕሬታ
ሓቲቱ ከይትንስእ፡ ምሒር ተሰኪፉ።
ንነዊሕ ተጸሚሙ ድሕሪ ምጽናሕ፡
ኣብ መወዳእታኡ ፍሕኛኡ ነተጎ። ኣብ
ውሽጢ 11 መዓልታት ድማ ድሕሪ
ነዊሕን መሪርን ቃንዛ ካብዛ ዓለም
ብሞት ተፈለየ።

10 ጥሪ 2017 - ገጽ 8

መበል 26 ዓመት ቁ. 113

- ጀይምስ ተምፕልማን ክውለድ ከሎ
ምንም ኣእዳው ኣይነበሮን። ተምፕልማን
በዚ ተስፋ ኣይቆረጸን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ
ብልዑል መዓርግ ተመሪቑ። ኣብ
ኮምፒተር ብዝገበሮ ምብልሓት ንኹሉ
ሰብ ኣስደሚሙ። ንሱ ኩሉ ንጥፈታቱ
ብኽልተ ኣእጋሩ እዩ ዝገብሮ። በእጋሩ
ይበልዕ፡ በእጋሩ ይሰቲ፡ በእጋሩ ይጽሕፍ፡
በእጋሩ ማኪና ይዝወር፡ በእጋሩ ጭሕሙ
ይላጸ፡ በእጋሩ ይስእል. . . ።
- መልክዕ ሰብኣይን ሰበይትን ከም
ዝመሳሰል ኣስተብሂልኩምዶ ኣለኹም?
ካብ ባዶ ተበጊስኩም ኣይኮንኩምን።
በዓል ሞያ ስነ-ኣእምሮ ዩኒቨርሲቲ
ሚቺጋን ሮበርት ዛጃንክ ኣብ ዘቕረቦ
መጽናዕታዊ ምርምር፡ ንነዊሕ ዓመታት
ብሓባር ዝተቐመጡ ሰብኣይን ሰበይትን
ውዒሎም ሓዲሮም እናተመሳሰሉ ከም
ዝመጹ ይሕብር። እቲ በዓል ሞያ ኣብ
ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብቲ
ብፍቕርን ሓድሕዳዊ ምትሕልላይን
ዝነብርሉ እዋን ኣብቲ ብሓባር ዝካፈልዎ
ናይ ሓጎስን ሓዘንን ስምዒታት ተመሳሳሊ
መልክዕ ከምዝቕረጾም እዩ ዝገልጽ።
ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ምዝናይ
ኣብ ገጾም ዘንጸባርቕዎ ምልክታት
ክቀዳድሑ ስለዝፍትኑ፡ ድሕሪ ነዊሕ
ናብ ምምስሳል ገጹ ከምዘምርሖም እቲ
መጽናዕቲ የረድእ።
- ኣብ ቻይና መዓልታዊ 26,000
መጻምድቲ ይምርዓዉ።

ካብ ጥቕስታት ማርክ ትወይን
-ኣዳም ጽቡቕ እንተተዛሪቡ፡ ነታ ዘረባ ቅድሚኡ ዝበላ ከም ዘየለ ክተኣማመን
ዝኽእል እንኮ ሰብ እዩ።
-ኣብ ሓቂ ኣኽብሮት ንዘይብሎም ሰባት፡ ሓቂ ኣይትንገሮም።
-ኩልና ጽሉላት ምዃንና ኣብ ዝዘከርናሉ እዋን፡ ምስጢር ሂወት ቃልዕ
ይወጽእ።
-ሽጋራ ምቁራጽ ካብቲ ኣብ ሂወተይ እተሞከርክዎ ቀሊል ነገር እዩ።
ምኽንያቱ፡ ነቲ ጉዳይ ሽሕ ግዜ ተግቢረዮ ስለዝኾንኩ።
- ኣብ ሞንጎ ሓቅን ልብወለድን ዘሎ ፍልልይ፡ ልብወለድ መሳጢ እዩ።
- ሓጺር ደብዳቤ ክጽሕፍ ግዜ የብለይን ። ኣምሳያኡ ሓደ ነዊሕ ደብዳቤ
ጽሒፈ።
- ጠመተኻ ካብ ፎካስ ወጻኢ እንተሃልዩ ኣብ ኣዒንትኻ ክትተኣማመን
ኣይትኽእልን ኢኻ
።
- ነዊሕ ህይወት
ኣሕሊፈን ብዙሕ
ነገራት
ርእየን
እየ።
ካብዚኦም
እቶም ዝበዝሑ ገና
ኣይተተግበሩን ዘለዉ
።
- እንተደኣ ሓቂ
ተዛሪብካ
ጸገም
የብልካን።
ምንም
ክትዝክሮ
ዘሎካ
ነገር ኣይህሉን። ናጻ
ኢኻ።

ገጣማይ ዲኻ?
ጥ

ኩ

“ገጣማይ፡ መምስ ዝነፈሱ ንፋሳት ክጎዪ
የብሉን” ዝብል ምኽሪ ሰሚዐ’ለኹ።
ኣብ ጽላል ስነ ግጥሚ ኣለኹ
እናበልካ፡ ነንዝተፈጥረ ኩነት፡ ጋዜጣዊ
መግለጺ ክትገብረሉ የብልካን ማለት
እንተኾይኑ፡ ጽቡቕ ምኽሪ ይመስል።
ብድብድቡ ንሓደስቲ ኣጋጣሚታት
ኣይትግጠመሎም ማለት እንተኾይኑ
ግን. . .?
ካልኦት ዘዘንፈስዎም ወረታት
ብግጥሚ ትደግሞም ወይ መልሲ
ትህበሎም እንተዄንካ፡ ናትካ ኩርናዕ
ከይፈጠርካ ክትበሊ ኢኻ። ንሓደስቲ
ፍጻመታት በጥ ኢልካ ተሕልፎም
እንተዄንካ ድማ፣ ከም ገጣማይ
ከተንቅሓሉ፡ ከተጸናናዓሉ፡ ክትምስክረሉ
ዝግባእ ዕዮ ምዝንጋዕ እዩ። ስለ’ዚ፡ ነዛ
ምኽሪ በየናይ ገጻ ኢና ንርድኣ?
ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቀንስትዮ ጎስጓሳት
ስለ ዝበዝሐ፣ በቲ ድምጺ ጎስጓሳት
ተደሪኽካ፡ ነቶም መደረታት ናብ
ናዕታዊ ጽሑፍ እንተቐየርካዮም፡ ምስ
ግጥሚ ይቑጸረልካዶ? ግን ከኣ፡ ልቢ
ወላዲት ተንኪፉ ነቲ ልምዲ ከወግድ
ዝኽእል ግጥሚ እንተጽሓፍካ እንታይ
ጌጋ ኣለዎ? እሞ ገጣማይ ምስ ሓደስቲ
ንፋሳት እንተተጓዕዘ የምሕረሉዶ ወይሲ
ናቱ ንፋሳት ጥራይ እዩ ክሽትት ዘለዎ?
ንፋስ ሓፋሽከ ንፋሱዶ ኣይኮነን? ግን
ከኣ፡ ካብ’ቶም ንፋሳት ኣኻኺቡ ናቱ
ንፋስዶ ኣይኮነን ክፈጥር ዘለዎ? ናተይ
ንፋስ እፈጥር ኣለኹ ክብል ግን ንንፋስ
ሓፋሽ ምስትምቓሩ ደኣ ከይስእን።
እቲ ሓድሽ ፍጻመ፡ ኣብ ልብኻ ኣትዩ
ቃንዛ ወይ ሓበን እንተፈጢሩልካ፣ ናብ
ስምዒትካ ተቐይሩ ኣሎ ማለት’ዩ።
ንስምዒትካ ብግጥሚ ስለ ዝገለጽካዮ ግን
መምስ ዝነፈሰ ሓድሽ ንፋስ ትጎዪ ኣለኻ
ማለት ድዩ? እቲ ፍጻመ ንብዙሓት
ዝጸሉ ኮይኑ፡ ንዓኻ ግን ሰርሳሪ ስምዒት
ከይፈጠረልካ ከሎ፡ ስምዒታት ካልኦት
ክትገልጽ ኢልካ እንተገጠምካኸ፡ ምስ

ስግንጢር
ሕጋጋት ኦሃዮ
-ንዓሳ ብመስተ እንተስኪርካዮ፡
ብምጥሓስ ሕጊ ተሓታቲ ኢኻ።
-ኣብ ሰናብቲ ዓሳ ነባሪ ምግፋፍ
ክልኩል’ዩ።
-ኣደታት፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት
ኰይነን ከጥብዋ ኣይፍቀደለንን።
-ሓሙሽተ ኣንስቲ ኣብ
ሓደ ገዛ ክቕመጣ ብሕጊ
ኣይፍቀድን።
-ዕለት 04 ሓምለ ሰብ
ምእሳር ኣይፍቀድን።

በብ

ኣበሳ ድዩ ክቑጸር? ገጣማይ ንሓደስቲ
ፍጻመታት ብኸመይ ድዩ ክገጥሞም
ዘለዎ?
ብዛዕባ ሓደ ወቕታዊ ጽንብል ወይ
ኣጋጣሚ ግጥሚ ክትጽሕፍ እንተዄንካ፡
መጀመርታ ፍሉይነቱ ከተለሊ ወይ’ውን
ካልኦት ብዘይጠመትዎ ኩርናዕ ክትርኢ
ክትክእል ኣለካ። ንኣብነት ብዛዕባ
ስርሒት ፈንቅል ግጥሚ ክትጽሕፍ
እንተዄንካ፡ ካብ ካልኦት ስርሒታት
ዝፈልዮ ረቛሒ ክትረኽበሉ ኣለካ።
ነቲ ፍጻመ ምስ ኩነታት ኣየር፡ ቅርጺ
መሬት፡ ባሕሪ፡ ዓቕሚ ሰብ. . . ወዘተ
ብምትእስሳር፡ ሓደ ናቱ ፍሉይ መለለዪ
ክትፈጥረሉ ፈትን። ዝኽሪ ስርሒት
ፈንቅል ስለዝኣኸለ ጥራይ፡ ንኹሎም
ስርሒታት ወይ ዓወታት ዝምልከት
ግጥሚ እንተጽሒፍካ፡ ሓደ ነገር
ኣጕዲልካ’ለኻ ማለት’ዩ። እታ ግጥምኻ
ኣብ ዝኽሪ ምሕራር ናቕፋ፡ ምድምሳስ
ናደው፡ ዝኽሪ ሻድሻይ ወራር
ደሪፍካያ’ውን ለውጢ ዘይተምጽእ
እንተዀይና፣ ሕላገት ጐዲልዋ’ሎ።
ስለ’ዚ፡ ጽንብል ስለ ዝተረኽበ ጥራይ
ካብ ትጽሕፍ፡ ንነብስኻ ኣብ’ቲ ኩነታት
ከምዝነበርካ ቈጺርካ፡ ነቲ ሃዋህው ናብ
ውሽጥኻ ከተስርጾ ይግባእ። ፍጻመታት
ስለ ዘጋጠሙ ጥራይ ደድሕሪኦም
ኣይትኺድ።
“ኣብ ማርስ 10 ቢልዮን ፍጡራት
ሞይቶም ተረኺቦም” ንዝብል ዜና
ብኸመይ ምገጠምካዮ? ፍጡራት
ምማቶም ጥራይ ወየዶ ምበልካሎም?
ግን ከኣ ዓይነቶምን ሕብሮምን
ዘይትፈልጦም ፍጡራት ንግጥሚ
ዝበቅዕ ድንጋጸ ክፈጥሩልካ ይኽእሉዶ?
“ብውሕዱ ነቲ ኣጋጣሚ ክስንዶ
ኣለኒ” ኢልካ ግጥሚ እንተሸርጠጥካ፡
ብገለ ሸነኹ ጽባቐዶ ኣይምተረኽቦን።
ግን ከኣ ምስናድ ስራሕ ገጣማይ ድዩ?
እሞ እንታይ ደኣ - ኢድካ ኣጣሚርካ
ክትርኢ?
ንኻልኦት ቃንዛ ከጋጥሞም ከሎ፣
ብዛዕባኡ ክትገጥም ቅድሚ ምፍታንካ፡
ናይ ብሓቂ ምስኦም ተቖንዞ። ቃንዛኦም
ኣብ ቦታኻ ኴንካ ኣይትጠምቶ - ኣብ
ቦታኦም ኣቲኻ ተቐንዘዎ። ተጠንቀቕ
ግን፡ ነቲ ቃንዛ ክትገልጾ ኣይትፈትን።
ግጥሚ፡ ንዝተበትከ መዓንጣ ከብዲ ደኣ
ከላግብ’ምበር፣ ተበቲኹ ከም ዘሎ ክሕብር
ኣይተፈጥረን። ቃንዛኻ ዝፍውስ፣
ሓዘንካ ዝድብስ’ምበር፣ ቃንዛን ሓዘንን
ከም ዘለካ ዝሕብር ገጣማይ እንታይ

ይባቑጠልካ!? ቃንዛኦም ኣይትንገሮም
- ደበስ ሒዝካ ኪዶም። “ቆሲሎም”
ኢልካ ኣይተውሪ፣ ቁስሎም ፈዊሰ
ኢልካ እንተነገርካ እዩ ዘምሕረልካ።
ኣብ ሓደ ገዛ፡ ኣብ ቀብሪ ኣባሓጎኦም
ዝተደርሰ ወየ ብዓቢ ጽሑፍ ኣብ
መንደቕ ተሰቒሉ ርእየ ኔረ። እቶም
ስድራ፡ ነቲ ንጅግንነት ኣባሓጎኦም
ዝገልጽ ወየ እናደጋገሙን ሰባት ኣብ
ዝርእይዎ ቦታ ኣንጠልጢሎምን፣
ብቅያ ኣባሓጎኦም እናተሓበኑ ይነብሩ
ማለት’ዩ። ምናልባት’ውን ኣብ ደቆም
ናይ ትብዓት ወይ ዕዉት ናይ ምዃን
መንፈስ ተሕድር ትኸውን። ድሕሪ
ዓመታት ተሐብኖም ካብ ኮነት፡
ኣብ’ቲ ውዑይ ሓዘን ክንዲ ምንታይ
ምጽንናዕ ፈጢራትሎም ኔራ ንምግማቱ
ኣየጸግምን።
ኣብ ጎረቤትካ ሓዘን ከሎ፡ ጓይላ
ተኺልካ ኣይስዕሳዕን እዩ። ግን ከኣ፡
“ደንገጽኩ፡ ደበስኩ” ክትብል ኢልካ፣
ጊሓት ጊሓት እናልቀስካ ከተንብዖም
የብልካን። ብግጥምኻ ክትነብዕ
እንተዄንካ፡ ንብዓቶም ዝግ ዘብል፡
ኣዒንቶም ዝሕብስ ክኸውን ኣለዎ።
እናተመላለስካ፡ ኣዒንቶም ክሳብ ዝነጥቋ
እንተንባዕካዮም ግን፡ ዋላ’ኳ ልቢ
ሰባት ክትትንክፍ እንተኽኣልካ፡ ቃንዛ
ምድራብ ዕዮ ገጣማይ ኣይኮነን። ግን
ከኣ፡ ቃንዛኡ ምልላይ ዝስኣነ እንተርኢኻ፣
ቃንዛኡ ከምዘለሊ እንተገበርካዮ፡ ዳርጋ
ዝፈወስካዮዶ ኣይኮነን’ዩ?
ባዕሉ ቃንዛኡ ንዝነገረካ፣ “ሓረረ፡
ቀምሰለ” ኢልካ እንተጋዋሕካሉ፡
መሊሱዶ ይቑንዞ ይኸውን ወይሲ
ፈወስቲ ይመጽእዎ ይኾኑ? ገጣማይከ
ፈወስቲ ድዩ ክጽውዕ ዘለዎ ወይሲ
ባዕሉ ክፍውስ? መርድእ ምንጋር
ዕዮ ገጣማይ ድዩ? እንተዝክኣልሲ’ባ
ግጥሚኻ ንባዕሉ ልዕሊ ዝኾነ መድሃኒት
ክፍውስ፣ ልዕሊ ዝኾነ ለባም ከጸናንዕ፣
ልዕሊ ዝኾነ ቆጽሊ ጥዑም ሽታ ክፈጥር
. . ። እንተዝክኣልሲ’ባ፡ ብግጥምኻ
ኣቢልካ ሓኪም ካብ ትጽውዕ፡ ብቓላትካ
ኣቃሚምካ መድሃኒት ክትሰርሕ. . ።
እንተዝክኣልሲ’ባ፣ ብብኽያትካ ጌርካ
ፍሽኽታታት ክትፈጥር፣ ብመልቀስካ
ጌርካ ዕልልታ ክትወልድ፣ ብሕሩር
ውሽጥካ ኣቢልካ፣ ልቢ ካልኦት
ከተረስርስ. . ።
እሞ ገጣማይ እንተዄንካ፡ በጃኻ
ኢለካ ቃንዛይ ኣይትንገረኒ - ካባኻ
መድሃኒት እዩ ዘድልየኒ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ. 113
መደብ ጸወታ
ሎሚ
ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ሊግ ካፕ
ማን ዩናይትድ - ሃል ሲቲ 11፡00

ጽባሕ
ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ሊግ ካፕ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ሳውዝሃምፕተን - ሊቨርፑል 10፡45

ንጉሰ

ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝተኣንገደ
ውድድር 10 ኪሎሜተር ሳን ሲልቨስተር
ቫሌሻና - እስጳኛ ቀዳማይ ብምውጻእ
ካልኣይ ኤርትራዊ ተዓዋቲ ናይቲ ውድድር
ብምዃን ንዓመተ 2017 ብዓወት ዝተቐበለ
ኤርትራዊ ኣትለት ንጉስ ኣምለሶም፡
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር
ጉያ መሮር ዞርኖትዛ እውን ኣይተኻእለን
- ቀዳማይ ብምውጻእ ደጊሙ ኣብ እስጳኛ
ነጊሱ፣
ብቕድሚ ትማሊ ንመበል 63 ግዚኡ
ዝተኣንገደ ጉያ መሮር ዞርኖትዛ ብዘይካ
እቲ ኣብ ቃልዕ ቦታ ምስርዑ ውርጪ ኣብ
ዝነብሮ ክሊማ እውን ምክያዱ ብኣጋኡ
እዩ ንተወዳደርነት በዳሂ ኮይኑ ዝቐረበ፣
ኣብቲ ውድድር ንኽዕወቱ ልዑል ግምት
ዝተወሃቦም ኤርትራዊ ንጉሰ ኣምለሶምን
ኬንያዊ ኪፕቾገ ቢረችን ድማ ካብ ፈለማ

ክሳብ መወዳእታ ዘርኣይዎ ቅልስ ንብዙሓት
ዝመሰጠ ከምዝነበረ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዋ
ጋዜጣ ሙንዶ ዲፖርቲቮ ኣብ ናይ ትማሊ
ጸብጻባ ገሊጻ፣
እንተኾነ፡ ኣብቲ 10,700 ሜተር ኣብ
ዝርሕቀቱ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ፡ ንንጉሰ
ዝቕድም ኣይተረኽበን፣ ንጉሰ፡ ብ32 ደቒቕን
51 ካልኢትን ነቲ ኣብ 1954 ዝተጀመረን
ንመበል 63 ግዚኡ ዝተኣንገደን ውድድር
ተዓወተሉ፣
ቢረች፡ ድሕሪ ሰለስተ ካልኢት ናይ ንጉሰ
ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ክበጽሕ እንከሎ፡
ሞሮኳዊ መበቆል ዘለዎን ናይ ክለብ

+ ካብ ቸልሲ ናብ ሻንጋይ ኤስኣይፒጂ
ዝተሰጋገረ ኦስካር፡ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ክለቡ
ኣብ ስዑዲ ዓረብ ምስ ዓል ባቲን ዝተባህለት ጋንታ
ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ካብ መንበር ተቐየርቲ ተንሲኡ
ሸቶ ኣመዝጊቡ፣ ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ማልያ
ሻንጋይ ዝወደየ ኦስካር ዓመታዊ 20 ሚልዮን
ፓውንድ መሃያ ክቕበል እዩ፣ ብተወሳኺ ኣብ
ነፍስ ወከፍ ጸወታ ብዘርእዮ ብቕዓት፡ ሞቕሽሽ
እውን ከምዝህልዎ ይግለጽ፣
+ ቸልሲ፡ ብልቓሕ ናብ ቦርንማውዝ ሰዲዳቶ
ንዝጸንሐት እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ናታን ኣከ
ከምዝመለሰቶ ተፈሊጡ፣ ኣብ ቦርንማውዝ ኣብ
ጎድኒ ጃክ ዊልሸር ክደምቕ ዝተራእየ ናታን ኣከ፡
ምስ ምኻድ ኦስካርን ኦቢ ሚከልን ናብ ቻይና፡
ኣብ ጋንታኡ ሃጓፍ ከየጋጥም እዩ ብኣሰልጣኒ
ኮንተ ተጸዊዑ፣
+ ኣብ ኣርሰናል ጽቡቕ ናይ ጸወታ እዋን

የሕልፍ ከምዘሎ ዝሓበረ መሱት ኦዚል፡ ኣብ
ኣርሰናል ዝህልዎ ጻንሖት ምስ ህላወ ኣሰልጣኒ
ኣርሰን ቨንገር ከምዝተሓሓዝ ሓቢሩ፣ እቲ
ጀርመናዊ ተጻዋታይ፡ ቨንገር ኣብ ሜዳ ኢማራትስ
ምስ ዘይህሉ ንሱ እውን ሳንጣኡ ጠቕሊሉ ካብ
ካልእ ክለብ ክግዕዝ ምዃኑ ኣረዲኡ፣
+ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት
ኤፍ ኤ ካፕ፡ መራሒት ውድድር ፕሪመር ሊግ
ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ፒተርቦር ድሕሪ ዘመዝገበቶ ናይ
4ብ1 ዓወት ናብ 4ይ ዙር ውድድር ኤፍ.ኤ.ካፕ
ሰጊራ፣ ፔድሮ ክልተ ሸቶታት ከመዝግብ
እንከሎ ባትሽዋይን ዊልያምን ድማ ሓሓንቲ ሸቶ
ኣቑጺሮም፣ ኣብቲ ግጥም ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናብ
ጸወታ ዝተመልሰ ሓለቃ ጋንታ ቸልሲ ጆን ቴሪ
ብቐይሕ ካርድ ተባሪሩ፣ ኣሰልጣኒኡ ኮንተ እታ
ቀያሕ ካርድ ንቴሪ ከምዘይትግባእን ክለቡ ድማ
ጥርዓን ከምእተቕርብን ገሊጹ፣

ዳግማይ ኣብ እስጳኛ ነጊሱ
ባርሴሎና ኣትለት ዝኾነን ኢሊያስ ፊፋ
ድማ ብ33 ደቒቕ ውድድሩ ብምፍጻሙ
ሳልሳይ ኣብ መሸለሚ ቦታ ደይቡ፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ 8,700 ሜትሮ ኣብ
ዝሸፈነ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ፡ እንግሊዛዊት
ጀሲካ ማርቲን ብ30 ደቒቕን 25 ካልኢትን
ተዓዋቲት ኮይና፣
ዓመታዊ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝካየድ
ውድድር ጉያ መሮር ዞርኖትዛ፡ ኣብ ዞባ
ባስክ ናይ እስጳኛ ዝእንገድ ኮይኑ፡ ኣብ
ዝሓለፈ ዓመታት ሓያለ ኤርትራውያን
ኣትለታት ተሳፎሙሉን ተዓዊቶሙሉን
ነይሮም፣ ኣብዚ ውድድር’ዚ ሳሙኤል
ጸጋይ ኣብ 2009፥ ኣብ ውድድር ደቂ
ኣንስትዮ ድማ ናዝሬት ወልዱ ኣብ 2012
ተዓዊቶሙሉ ምንባሮም መዛግብቲ ናይቲ
ውድድር የነጽር፣
ኣብ ካልእ ዜና ናይ ኣትለቲክስ፡ ተዓዋቲ
ውድድር ማራቶን ኒውዮርክ 2016 ኤርትራዊ
ግርማይ ገብረስላሰ ኣብ ኤግሞንድ - ሆላንድ
ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን
ሳልሳይ ወጺኡ፣
ኣብቲ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ንሓያለ
ርሕቀታት ብግርማይ ኣብ ዝተቐለሰ ናይ
21.1 ኪሎሜተር ውድድር፡ ግርማይ ብሰዓትን
2 ደቒቕን 43 ካልኢትን ሸፊንዎ፣
ነቲ ኣብ 1973 ዝተጀመረን ንመበል 44
ግዚኡ ዝተኣንገደን ውድድር ኢትዮጵያዊ
ዳዊት ወልዴ ብ1፡02.41 ክዕወተሉ እንከሎ
ኣብዲ ነገየ ካብ ሆላንድ ድማ ብ1፡02.43
ካልኣይ ኮይኑ፣
ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ
ደሲ ጂሳ ካብ ባሕሬን ብ1፡12.08 ተዓዋቲት
ክትከውን እንከላ፡ ኢትዮጵያዊት ኣዝመራ
ኣብረሃን ኬንያዊት ኢቪ ኪበትን ድማ
ካልኣይን ሳልሰይትን ወጺአን፣
** ** **

ብቕድሚ ትማሊ ምስ ቪያሪያል ግጥም
ላ’ሊጋ ዘካየደት ባርሴሎና 1ብ0 ተመሪሓ
ድሕሪ ምምሳይ ኣብ ውዱእ ደቒቕ ኮኾብ
ተጻዋታያ ሊዮነል መሲ ብዘቑጸራ ሸቶ ነጥቢ
ክትማቐል ክኢላ፣ እንተኾነ፡ ኣብቲ ዘውዲ
ላ’ሊጋ ንምድፋእ ኣብ ዝካየድ ቅልስ፡ ቀንዲ
መቐናቕንቲ ባርሳ ዝኾነት ሪያል ማድሪድ
ብቐዳም ኣብ ልዕሊ ግራናዳ ብገፊሕ 5ብ0
ብምዕዋታ ናይ ሓሙሽተ ነጥቢ ጋግ ተነጺፉላ
ኣሎ፣
ሓደ ጸወታ ተረፍ ዘለዋ ሪያል ማድሪድ
ኣብቲ ናይ ቀዳም ጸወታኣ ኢስኮ ክልተ
ሸቶታት፡ ቤንዚማ፡ ሮናልዶን ካሲመሮን ድማ
ሓሓንቲ ሸቶታት ብምብርካቶም እዮም ኣብቲ
ግጥም ላዕለዋይ ኢድ ክትሕዝ ዝኸኣለት፣
ባርሳ፡ ኣብቲ ፈታኒ ናይ ቪያሪያል ጸወታኣ

ንጥፈታት ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል ቀጺሉ
ስፖርታዊ
ንጥፈታት
ኣብያተ
ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብቕድሚ ትማሊ
ብጸወታታት ኵዕሶ እግሪ፡ መርበብን
ሰኪዔትን ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ
ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳታት ቀጺሉ፣
ኣብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ፡
ቀይሕ ባሕሪ ንደምበ ሰምበል 3-0፥
ሰምበል ንደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም
10-0፥ ተኽለ ዓገባ ንሚናብ ዘርኣይ 7-0፥
ሓርነት ንደቕሰብ 3-0፥ ሓላይ ንልምዓት
6-1፥ ኢብራሂም ሱልጣን ንማይ ነፍሒ
2-1 ከፋንወአን እንከለዋ፡ ኣብ ተመሳሳሊ
ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጻዕዳ
ክርስትያን ንደምበ ሰምበል 2-1፥ ቀይሕ
ባሕሪ ንኣዱሊስ 5-1፥ ኢሳቕ ተወልደ
መድህን ንኣፍራይት 1-0፥ ሚናበ
ዘርኣይ ንተኽለ ዓገባ 3-1፥ ባርካ ንማርኮኒ
6-2፥ ሓርነት ንርእሲ ዓዲ 4-1፥ ደቕሰብ
ንዲያእ 2-1፥ ሓላይ ምስ ልምዓት 0-0
ኢብራሂም ሱልጣን ንማይ ነፍሒ 2-1
ከምኡ ድማ ሰማእታት ብተመሳሳሊ
ውጽኢት ንሰሓርቲ 2-1 ኣሰኒፈነአን፣
ኣብ ግጥም ኵዕሶ መርበብ ደቂ
ኣንስትዮ፡ ቀይሕ ባሕሪ ንኣዱሊስ
2-1፥ ደምበ ሰምበል ንኢሳቕ ተወልደ
መድህን፥ ደብረጼን ቅድስት ማርያም
ንሰምበል፥ ባርካ ንማርኮኒ፥ ዲያእ
ንርእሲ ዓዲ፥ ሓርነት ንቶከር፥ ማይ
ነፍሒ ንኢብራሂም ሱልጣን፥ ልምዓት

ንሓላይ ከምኡ ድማ ሰማእታት ንሰሓርቲ
ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2-0 ስዒረነአን፣
ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ፡ ቀይሕ
ባሕሪ ንደምበ ሰምበል 2-1፥ ኢሳቕ
ተወልደ መድህን ንኣዱሊስ 2-1፥ ባርካ
ንሚናብ ዘርኣይ 2-0፥ ሰምበል ንደ/ቅ/
ማርያም 2-1፥ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንሓርነት
2-0፥ ርእሲ ዓዲ ንዲያእ 2-0፥ ቶከር
ንደቅሰብ 2-1፥ ኢብራሂም ሱልጣን
ንማይነፍሒ 2-0፥ ሓላይ ንልምዓት 2-0
ከምኡ ድማ ሰሓርቲ ንሰማእታት 2-1
ኣሰኒፈን፣
ኣብ ጸወታ ኵዕሶ ሰኪዔት ደቂ
ኣንስትዮ፡ ማርኮኒ ንደብረጼን ቅድስት
ማርያም 28-16፥ ባርካ ንኣስመራ
ሓፈሻዊ 28-9፥ ሓላይ ንልምዓት 33-2
ከምኡ ድማ ሰማእታት ንኢብራሂም
ሱልጣን 43-4 ኣሰኒፈነአን፣
ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ
ማርኮኒ ንደ/ቅ/ማርያም 57-38፥ ኣስመራ
ሓፈሻዊ ንባርካ 48-40፥ ልምዓት ንሓላይ
31-29፥ ሰማእታት ንኢብራሂም ሱልጣን
59-20 ብዝኾነ ውጽኢት ኣፋንየንአን፣
እዚ ውድድር ብምኽንያት ናይ 1ይ
ሰሚስተር ፈተና ኣብ ዝመጽእ ወርሒ
ለካቲት ክቕጽል ምዃኑ ዝረኸብናዮ
ሓበሬታ ይውስኽ፣
** ** **

ቅንጥብጣብ
+ ኣሰልጣኒ ጁቬ - ማሲሚላኖ
ኣለግሪ ቋንቋ እንግሊዝ የጽንዕ ከምዘሎ
ተሓቢሩ፣ ኣብ ኢጣልያ ናይ ምጽንሑ
ተኽእሎ
ኣዝዩ
ጸቢብ
ከምዝኾነ
ዝተነግረሉ ኣለግሪ፡ ናብ ሜዳ ኢማራትስ
ናይ ምቕናዕ ተኽእሎ ከምዘለዎ ይግለጽ
ኣሎ፣ ምንጪ - ጋዜጣ ደለ ስፖርት
+ ሻምፕዮን ክለባት ፈረንሳ ዝኾነት
ፒኤስጂ፡ ኣብ ክረምቲ ኣብ ዝኽፈት
መስኮት ምስግጋር ተጻወትቲ ንኣጥቃዒ
ኣርሰናል ኣሌክሲ ሳንቸዝ ከተፈርሞ
መደብ ከምዘለዋ ተሓቢሩ፣ እታ ንማዕጾ
ኣርሰናል
ዝኳሕኩኸት
ፈረንሳዊት
ክለብ ንሳንቸዝ 60 ሚልዮን ፓውንድ
ከተውጽኣሉ መደብ ከምዘለዋ ትገልጽ፣
ብኻልእ ወገን፡ እስጳኛዊት ክለብ ኣትለቲኮ
ማድሪድ እውን ህቡብ ተጻዋታያ ኣንቶኒ
ግሬዝማን ናብ ካልእ ክለብ ተሰጋጋጊሩ፡
መተካእታኡ ንሳንቸዝ ከተጣይቐሉ
ከምእትኽእል ይንገር ኣሎ፣ ምንጪ ሚክስፉልን ዶን ባሎንን
+ ምስ እስጳኛዊት ክለብ ሰቪያ
ብልቓሕ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ሰሚር
ናስሪ፡ ኣብ ሓደ መደብ ሕክምና ኣብ
ዝተኻየደሉ መርመራ፡ ኣብ ደሙ
ሓይሊ ካብ ዝህቡ ባእታታት ከምተረኽቦ
ተሓቢሩ፣ እቲ ተጻዋታይ እንተደኣ
ብትካል ጸረ ሓይሊ ዝህቡ መድሃኒት
እስጳኛ በደል ከምዝፈጸመ ተረጋጊጹ
እንተወሓደ ንሰለስተ ዓመታት ካብ ጸወታ
ኵዕሶ እግሪ ክእለ ከምዝኽእል ይግለጽ፣
ምንጪ - ሜትሮ

+
ኣሰልጣኒ ኒውካስል ራፋኤል
በኒተዝ፡ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ናይ
ምስግጋር ተጻወትቲ ወርሒ፡ ጋንታኡ
ሓደስቲ ተጻወትቲ ናይ ምፍራም
መደብ ከምዘለዋ ኣፍሊጡ፣ ይኹን
እምበር እቲ እስጳኛዊ ዓላሚ ኣብ ራዳር
ክለቡ ንዝኣተዉ ተጻወትቲ ክጥቀስ ግና
ፍቓደኛ ኣይኮነን፣ ምንጪ - ኒውክሳል
ክሮኒክል
+ ማንቸስተር ሲቲ ንተኸላኻሊ ክለብ
ኣትለቲክ ቢልባኦ ላፖርተ ንምዕዳግ
ምጥያቓ ተሓቢሩ፣ እቲ ወዲ 22 ዓመት
ተጻዋታይ ዝሓለፈ ክረምቲ እውን
በታ ማንቸስተራዊት ክለብ ተጠሚቱ
ከምዝነበረ ይንገር፣ ብኻልእ ወገን፡
ክሮኦሽያዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ባርሴሎና
ኢቫን ራክቲች፡ ናብ ማን ሲቲ ክሰጋገር
ከምተቓረበ ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ሚረር
+ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ሊቨርፑል
ፊሊፕ ኮውቲንዮ፡ ጋንታኡ ጥሪ 15 ምስ
ማንቸስተር ዩናይትድ ንእተካይዶ ግጥም
ከርክብ ከምዝኽእል ተገሊጹ፣ ምንጪ ደይሊ መይል
+ ማን ዩናይትድ፡ ንምንቅስቓስ ኣብ
መስመር ምክፍፋል ንዝጻወት ባካዮኮ
ብቐረባ ትከታተሎ ምህላዋ ሓቢራ፣ እቲ
ተጻዋታይ ሞናኮ፡ ብክለባት ማንቸስተር
ሲቲን ቸልሲን ተጠሚቱ ከምዘሎ
ይሕበር፣ ምንጪ - ደይሊ ሪከርድ
+
ሳውዝሃምፕተን
ንተኸላኻሊ
ሊቨርፑል ማማዱ ሳኮ ተጣይቕ ምህላዋ
ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ሚረር

ብማእከላይ ዳኛ ፍጹም ቅላዕ ከም ዝተኸልአት
ብመገዲ ዓላሚኣ ተዛሪባ፣
ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ጸወታታት ላ’ሊጋ
ሪያል ማድሪድ ብ40 ነጥቢ መሪሕነት ናይቲ
ውድድር ሒዛ ትርከብ፣

ካብ ሪያል ማድሪድ ብሓደ ጸወታ ጸብለል
ኢለን ዝርከባ ሰቪያን ባርሴሎናን ድማ ብ36ን
35ን ነጥቢ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዘን
ኣለዋ፣ ኣብቲ ቅልስ ኣትለቲኮ ማድሪድ ብ31
ነጥቢ ራብዓይ ደረጃ ተቐሚጣ ኣላ፣

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ. 113
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2
ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ደሰ
ታ
ልሄም
ተ
ቤ
ዛይድ በየነ ኣጽብሃ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ት
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/1/17 ኣብ
ዊ
ዳ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ደሃብ
ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 03
ወ/ሮ ትዕበ ወልደስላሴ ደስታ በዓል ቤተይ
መብራህቶም ገብረእግዚኣብሄር ዑቅባይ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ግላስ
ወ/ሮ ለተብርሃን ቁርባን ዓማር በዓል ቤተይ
ወልደሱስ ረዳእ ንሱር ስለዝሞተ፡ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን26/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ተኸሳሲ ኣቶ መንሱር ማሕሙድ ኢብራሂም፡
በዓልቲ ቤትካ ጅምዓ ሳልሕ መሓመድ ብዕለት
21/7/2016 ናብ ቤ/ፍ ሸሪዓ መንደፈራ
መጺኣ ክሲ ኣቕሪባትልካ መልሲ ስለዘይመጸና፡
ን8/2/17 ኣብ ቤ/ፍ ሸሪዓ መንደፈራ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ንስኻ ኣብ ዘይብሉ ውሳኔ
ክንህብ ምዃንና ንሕብር።

ዓዲ ዃላ
ጸጋ ተወልደብርሃን ተስፋሚካኤል ምባል
ተሪፉ፡ የውሃና ተወልደብርሃን ተስፋሚካኤል
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጽገሃና ገብረትንሳኤ፡ ስም ትሕቲ
ዕድመ ጓለይ ፍትሒ ገብረኣምላኽ ብርሃነ
ምባል ተሪፉ፡ ፍትሓዊት ገብረኣምላኽ ብርሃነ
ተባሂሉ ይተኣረመላ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ተኽለ ዑቅባይ ገ/ሄ፡ ስም ኣደይ ወ/ሮ
ለተገብርኤል ተስፋሚካኤል ገብርሄት ምባ
ተሪፉ፡ ወ/ሮ መድህን ገብረማርያም ዑቅቡ
ተባሂሉ ይተኣረመላ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ደመቀሽ ብርሃነ ለምለም ምባል ተሪፉ፡
ድያና ብርሃነ ለምለም ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣበባ ሃይሉ ክንፉ፡ ስም ትሕቲ ዕድመ
ጓለይ ፌቨን ሰለሙን ሃይለ ምባል ተሪፉ፡ ሩታ
ሰለሙን ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመላ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዓረዛ
ወ/ሮ እዝጋኣምን ከሰተ ዘርአ ምባል ተሪፉ፡
እሙና ከሰተ ዘርአ፡ ከምኡ’ውን እቲ ጾታ
ተባዕታይ ዝብል ተሪፉ፡ ኣንስታይ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣምለሰት ነጋሲ ጊላይ ምባል ተሪፉ፡
ኣምለሰት ነጋሲ ጊለ፡ ከምኡ’ውን ስም ኣደይ
ተለይ ምባል ተሪፉ፡ ለተብርሃን ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ድባርዋ
ጸጋይ ኣብራሃም ውሂበ፡ ኣቦና ኣብራሃም
ውሂበ
ወልደርፍኤልን
ኣደና
ሂወት
ተኽለጽየን ጭሮምን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 3
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተራእምኒ
ወ/ሮ ለተብርሃን ሰለሙን በራኺ፡ ወለድና
ሰለሙን በራኺ መልከን ወ/ሮ ተኽኣ በይን
ነማርያምን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ ሓወይ ጸጋይ
ሰለሙን በራኺ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ
ከሳሲት ወ/ሮ ህዝባዊት ጎይትኦም ሕጋዊት
ወኪል ሲስተር ገነት ሰለሙን፡ ተኸሳሲ ኣቶ
ምስግና ያቆብ ናይ ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልካ
ስለዘሎ፡ ኣድራሻኻ ስለዘይተፈልጠ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ን6/2/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ናብ ዘመድ ሽማግለታት
ጉዳይኩም ተመሪሑ ኣድላዪ ዝኾነ ውሳነ
ክወሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ
እርግኣለም
ተወልደ
ሰንዓፈ
ተስፋሚካኤል በዓል ቤተይ እያሱ
ወ/ሮ ዛይድ መሓሪ ሕድሩ ምባል ተሪፉ፡ ኣስመላሽ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ

ወ/ሮ ኤልሳ ሓድገምበስ በዓል ቤተይ
ተኸስተ ዑቁባይ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ
ንግስቲ
ገብረእግዚኣብሄር
ወልደታትዮስ በዓል ቤተይ ዑቅባይ ገብረስላሴ
ጸጋይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ሰንዓፈ
ከሳሲት ለጊሻ ተወልደ ገብረሂወት ምስ
ተኸሳሲ በዓል ቤተይ የማነ መብራህቶም
ገብረዮናስ ብሕጋዊ መውስቦ ተዋሲብና 5
ቆልዑ ኣለዉና። እንተኾነ ግን ተኸሳሲ በዓል
ቤተይ 9 ዓመት ይገብር ናበይ ከምዝኸደ
ኣይፈልጥን ፈጺሙ ስለዝጠለመኒ፡ ሕጋዊ
ውሳነ መታን ክረክብ ተኸሳሲ ብሂወት
እንተሃልዩ ክቐርበኒ እንተዘይቀሪቡ ድማ
ጉዳይና ብፍትሕ ክውድኣለይ ናብ ቤተ
ዘመድ ሽማግለ ክምርሓለይ ስለዝበለት፣
ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብወኪሉ፡ ን23/1/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ
ሓደ ውሳነ ክወሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ።
ከሳሲት ምሕረት ኪዳነ ጎይትኦም ተኸሳሲ
በዓል ቤተይ ተስፋማርያም ግርማዮስ ምራጭ
ናይ ሕጊ በዓል ቤተይ ኮይኑ 2 ቆልዑት
ወሊድና። እንተኾነ ግን ተኸሳሲ ን15 ዓመት
ዝኣክል ደሃይ ስለዘይገበረለይ ኣብ ዘለዎ
ውን ስለዘይፈልጥ ከም በዓልቲ ቤቱ መጠን
ስለዘይረኣየኒ፡ ብሂወት እንተልዩ መጺኡ
ከፋንወኒ እንተዘይኮይኑ ይጸውዓለይ ናብ
ቤተ ዘመድ ሽማግለ ተመሪሑ ሕጋዊ ውሳነ
ይወሃበኒ ስለዝበለት፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብወኪሉ፡ ን27/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ ሓደ ውሳነ ክወሃቦ
ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣስቴር ተስፋኣለም፡ ወላዲተይ ክሕሸን
ፍትዊ ተስፉ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኩዶዝብኦ
ሳራ ግርማይ ኣብራሃ በዓል ቤተይ ምክኤል
ማሓሪ ወለገርግስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/2/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲልገስ
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ወ/ሮ ሳባ ገብረዮናስ ኪዳነ በዓል ቤተይ
ኣቶ የማነ እስቅያስ ወልደኣብዝጊ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ዃላ
ከሳሲት ወ/ሮ ርግኣት ታደሰ ሽመንዲ ምስ
ተኸሳሲ በዓል ቤተይ ኣቶ ኣማረ ፍስሃዮ ሃይለ
ብናይ ሃገርን ባህልን ልምድን ተመርዒና 2
ቆልዑት ወሊድና። እንተኾነ ተኸሳሲ ካብ
ሃገር ካብ ዝወጽእ 12 ዓመት ጌሩ ንዓይ
ይኹን ንውላዱ ደሃይ የብሎምን። ከምዚ ኢለ
ክቕጽል ስለዘይክእል ጉዳየይ ብዘመድ ሽማግለ
ተራእዩ ፍታሕ ክግበረለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን23/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሓውሲ
ከተማ እንዳገርግሽ
ኣቶ ተስፋሚካኤል በቀለ ታረቀ፡ በዓልቲ
ቤተይ ወ/ሮ ጸጋ ዓንዳይ ወልዱ ሓዳራ ገዲፋ
ምስ 7 ደቀይ ገዲፋትኒ ካብዚ ሃገር ስለዝወጸት፡
ናይ ሕጊ ፍትሕ ክግበረለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛ ጎቦ
ወ/ሮ ሳራ ምስጉን ወልደስላሰ በዓል ቤተይ
ሃብተስላሰ ነጋሽ ገብረሚካኤል ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
5 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኳዓቲት
ወ/ሮ ኣብርሀት ኣርኣያ ገብረመድሂን
በዓል ቤተይ ተጋ/ጠዓመ ክፍለየሱስ እምባየ
ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ቀረናኹዶ
ወ/ሮ ብርኽቲ ባይርኡ ወልደጋብር በዓል
ቤተይ ዓንደሃይማኖት ገብረኣምላኽ ጋርዛ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/2/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ባጽዕ
መኮነን ሺሻይ ኣብርሃ፡ ስም ኣደይ ንግስቲ
በየነ ኣብርሃ ምባል ተሪፉ፡ ንግስቲ በየነ በርሀ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን16/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ተስፋማርያም ኢሳቅ ተወልደ ምባል ተሪፉ፡
ተስፊት ኢሳቅ ተወልደ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ባጽዕ
ምምሕዳር 02
ከሳሲ እርምያስ ገብረዝጊ ትካቦ፡ ተኸሳሲ
ጀማል ዑመር መሓመድ ወኪል ሙሳ
እድሪስ ዓሊ ናይ ህዝቢ መመላለሲት
ታክሲ ሰሌዳ ቁ/ER-2-01262 ቁ/ቻሲ
0657670 ዝኾነት፡ ብዋጋ 40,000.00
ናቕፋ ሸይጡለይ ናይ ገንዘብን ንብረትን
ምርኽኻብ ፈጺምና። ስም ምትሕልላፍ
መስርሕ ከነካይድ ንተኸሳሲ ይኹን ወኪሉ
ስለዘይተረኽቡ፡ ን19/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረቡ። እንተዘይተረኺቦም ንሶም ኣብ
ዘይብሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ርግኣት ዘሪሁን ኣበራ፡ ኣደና ኣዜብ
ገብረትንሳኤ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ
ባሕሪ ዓሰብ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ሜሮን ተኽለብርሃን
ገብረዮስን ተኸሳሲ ኢብራሂም ጀማል
ጁሃርን ናይ ኣቦነት ምርግጋጽ ክሲ፡ ተኸሳሲ
ብኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይከኣለ ን1/2/17
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ
ኣብ ዘየለኻሉ ክረአ እዩ።
መሓመድ ኣሕመድ መሓመድ፡ ስም
ኣደይ ዑድማ ዓሊ ሓዩ ምባል ተሪፉ፡ ስላማ
ዓሊ ሓሎ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ ጎይትኦም ቦኽረጽዮን ዘርኡ ምባል
ተሪፉ፡ ጎይትኦም ገብረትንሳኤ እያሱ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን7/2/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
መሓመድ ሽሕም መሓመድ፡ ስም ኣደይ
ፋጡማ መሓመድ ዓሊ ምባል ተሪፉ፡ ባዖ
መሓመድ ዶከ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/1/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ
ከሳሲት ወ/ሮ ትበርህ ዓሊ ዓሸራ ኣብ ልዕሊ
በዓል ቤታ ተኸሳሲ ኣቶ በርሀ ዑቕባማርያም
ዘርኣይ ናይ ሓዳር ክሲ መስሪታ ስለዘላ፣
ብኣካል ወይ ብሕጛዊ ወኪል፡ ን22/1/17
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ቤ/ፍ
ንስኻ ኣብ ዘየለኻሉ ክውስን ከምዝኽእል
ነፍልጥ።

ዞባ ኣፍዓበት
ከሳሲት በኪታ ኣብር ሓምድ፡ ተኸሳሲ
ጣህር ማሕሙድ እብራሂም ኣብ ልዕሌኻ
ናይ ኣቦነት ክሲ ቀሪቡ ስለዘሎ፡ ን31/1/17
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ኣብ ቤ/ፍ
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ንስኻ ኣብ
ዘይብሉ ክረአ እዩ።
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መበል 26 ዓመት ቁ. 113
ተስፉ እዮብ ኣርኣያ ምባል ተሪፉ፡
ተስፋይ እዮብ ኣርኣያ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርካ ባረንቱ
ከሳሲት ሰናይት ዓንደማርያም፡ ተኸሳሲ
ሄኖክ ግርማይ ገብረመድህን ናይ ኣቦነት ክሲ
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ጉዳይካ ንኽትከታተል
ግብራዊ መልሲ ንኽትህበሉ ን31/1/17
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
ግርማይ ተኽላይ መብራህቱ፡ ስም
ወላዲተይ ኣብረሀት ኪዳነ ጎይትኦም ምባል
ተሪፉ፡ መድህን ዑቕባጋብር ዓገባ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን18/1/17 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ምልክታ ንኸፈልቲ ግብሪ
ከፈልቲ ግብሪ ትኽክለኛ ዓመታዊ ኣታዊኦም ብምግላጽ ግብሪ ዝኸፍልሉ ግዜ ኣብ ኣዋጅን ሕጋጋትን
ኣታዊ ግብሪ በብደረጃ ተፈልዩ ብንጹር ሰፊሩ ኣሎ። ብመስረት እዚ ናይ ዓመተ ግብሪ 2016 ካብ
ወርሒ ጥሪ 2017 ጀሚሩ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ብዘሎ ግዜ ሰሌዳ መሰረት በብደረጃኹም ኣብ መላእ
ሃገር ኣብ ዘለዋ ኣብያተ ጽሕፈት ኣታዊ ሃገር ቀሪብኩም ዓመታዊ ግብሪ ንኽትከፍሉ ብኣኽብሮት
ንሕብር።

ደረጃ
ደረጃ ‘ሐ” ክራይ ግብርን
ደረጃ ‘ለ’
ደረጃ ‘ሀ’

መኽፈሊ ግዜ
ወርሒ ጥርን ለካቲትን
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ መጋቢት
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ

ኣብ’ዚ ዝተመደበ ግዜ ቀሪብካ ግብሪ ዘይምኽፋል ተወሳኺ መቕጻዕቲ ስለዘስዕብ፡ ዝኾነ ከፋል ግብሪ
ነዚ ተገንዚቡ በቲ ዝተመደበሉ ግዜ ቀሪቡ ግብሪ ክኸፍል ንሕብር።
ርሑስ ሓድሽ ዓመት!!
ሚኒስትሪ ፋይናንስ
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣቑርደት 03
ኣቶ ዑቕባይ እምባየ ዝወልዲ፡ በዓልቲ
ቤተይ ኢዮሪሳሌም ደብሩ ዓንደብርሃን
ንወጻኢ ሃገር ምስ ከደት ንልዕሊ 4
ዓመታት ደሃየየ ጌራ ስለዘይትፈልጥ፡ ተጸዊዓ
ትቕረበለይ ክትቀርብ ምስ ዘይትኽእል
ቤ/ፍ ናይ ፍትሕ ውሳነ ክወሃበኒ ስለዝበሉ፣
ተጸዋዒት ኢዮሪሳሌም ደብሩ ዓንደብርሃን፡
ን3/2/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ትቕረብ። ምስዘይትቐርብ ኣብ ዘየላትሉ
ውሳነ ክንህብ ምዃንና ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባረንቱ ዞባ ፍትሒ
ሃብተማርያም
ህብትዝጊ
ዘርኦም፡
ወድና ተኸስተ ሃብተማርያም ህብትዝጊ
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ ኣደኡ ኣስካሉ
ወልዳይ በይን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/17
ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዮርዳኖስ ታፍል ክብሮም በዓል
ቤተይ ኣቶ ሳሙኤል ክብረኣብ ተድላ
ስለዝተሰውአ፡ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን14/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ኣዜብ ሚኪኤል ገብረስላሴ
ምስ ተኸሳሲ በዓል ቤተይ ኣቶ ሽሻይ
ብርሃነ ጉዑሽ ብ2004 ዓ/ም ተመርዒና 3
ቆልዑት ወሊድና። እንተኾነ ክሱስ ቅድሚ
4 ዓመታት ንዓይ ከይሓበረ ካብዚ ሃገር
ወጺኡ፡ እስራኤል ካብ ዝኸይድ ክሳብ
ሕጂ ድማ ከም በዓልቲ ቤቱን ኣደ ደቁን
ንዕለታዊ መነባብሮናን ክሕግዘና ይትረፍ
ደሃይ ጌሩልና ኣይፈልጥን። ብከምዚ
ተፈላሊኻ ሓዳር ክቕጸል ስለዘይክእል
ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ይቕረብ። ስለዚ ን4 ዓመታት ምስ ደቀይ
ከም በዓልቲ ቤቱ ክረኽቦ ዝግብኣኒ እቶት
ከፊሉ ብፍትሕ ክንፈላለ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን14/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ወ/ሮ ፍረወይኒ ኪሮስ ሃይለ ዝተፈቕደለን ናይ ምቕራጽ ቪዲዮን ድምጽን ስትድዮ
ንግዳዊ ትካለን ‘ቃና ስትድዮ (KANA VIDIEO/FILIM PRODUCTION
STUDIO) ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፡ 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።
ወ/ሮ ፍረወይኒ ኪሮስ ሃይለ
ኣበበ ኪዳነ መሰለ ዝተባሃልኩ፡ ኣብ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ማእከል ከተማ ዚፕ ኮድ
-1A117 ፕሎት 1 ፓርሰል X34 ጎደና ሰገነይቲ ዝርከብ ዘይንቀሳቀስ ንብረት ካብ
ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 109175 ብመወከሲ ቁ.118505 ዝተመዝገበ
ወለደይ ብህያብ ናይ ዝሃቡኒ ገዛ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ
ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስትራል የቕርብ።
ኣበባ ኪዳነ መሰለ
ፋኑስ ቦጋጽዮን ሃብተ ዝተባሃልኩ፡ ካብ ስራጅ መሓመድብርሃን ዑመርን ለምለም
ገብረእየሱስ ተኽሉን ዝዓደክዎ ዘይቀሳቐስ ንብረት ገዛ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ
ፕሎት 60 ፓርሰል F ቁ.ገዛ 20/22 ጎደና 117-2 ስፍሓቱ 257 ት/ሜ ኣብ ኮሚሽን
ኣባይቲ ዋንነቱ ብቁ.ምስክር ወረቐት 122882 መወከሲ ቁ. 1000741 ኣብ ቤ/ጽ
ካዳስተር ብመለለይ ቁ.ንብረት 1፡001138 ብስሞም ዝተመዝገበ ቪላ ገዛ ናብ ስመይ
ከመሓላልፎ ስለዝኾንኩ፡ ዝቃዎም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቢት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታዮን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ፋኑስ ቦጋጽዮን ሃብተ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ታይዋን፡ ንብልሽውና ብሞት ዘቕጽዕ
ሕጊ ተተኣታቱ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

‘ክሲ ምርጫ ኣመሪካ መሰረትኣልቦ እዩ” መንግስቲ ሩስያ

መንግስቲ ሩስያ ኣብ ምርጫ ኣመሪካ
ምትእትታው ከም ዝገበረ ብኣመሪካ
ንዝቐርበሉ ዘሎ ክስታት ‘መሰረት-ኣልቦን
ኣሰልካዪን’ ብምባል ነጺግዎ።
ፕረዚደንታዊ ኣፈኛ ሩስያ ዲሚትሪ
ፐስኮቭ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡
ሞስኮ በቲ ወግሐ-ጸብሐ ኣንጻራ ዝጋዋሕ
ዘሎ ክስታት ላሕ ከምዝበለት ገሊጹ።
ኣመሪካ ንእተቕርቦ ዘላ ክስታት ብስቕታ
ክትሓልፎ ዝጸንሐት ሩስያ፡ ንፈለማ እዋን’ያ
ነቲ ክስታት ዝነጽግ መልሲ ትህብ ዘላ። ሃገሩ
መልሲ ክትህብ ዘገደዳ ምኽንያት፡ እቲ
ክስታት ብተደጋጋሚ ይጋዋሕ ብምህላዉ
ንሰባት ከየደናግር ብምባል ምዃኑ’ዩ ኣፈኛ
ቤተ-መንግስቲ ክረምሊን ዘረድእ።
ኣመሪካ፡ መንግስቲ ሩስያ ኣንጻር
ሕጽይቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝነበረት
ሂላሪ ክሊንተን ንጹር መርገጺ ብምሓዝ፡
ብክኢላታቱ ኣቢሉ ኢመይላት ኣባላት
ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ’ታ ሃገር ከም ዝጨወየን

ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዕንቅፋት ከም
ዝፈጠረን ትኸስስ። ክኢላታት ሓበሬታ
ተክኖሎጂ ሩስያ ነቲ ምስጢራዊ ስራሕ
ከሰላስሉ ብፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን
ቀጥታዊ ትእዛዝ ከምእተዋህቦም እያ
ኣመሪካ ትገልጽ።
ይኹን’ምበር ሩስያ፡ እቲ ብሰበ-ስልጣን
ኣመሪካ ዝጋዋሕ ዘሎ ሓበሬታ ጭብጥታት
ዘየቕርብ ባዶ ክስታት ምዃኑ ትምልስ።
ዕላማ ናይቲ ክስታት፡ ኣብ መንጎ ክልቲአን
ሃገራት ክመጽእ ንዝኽእል ምምሕያሽ
ዝምድናታት ምዕንቃፍ ምዃኑ ድማ
ተረድእ።
ንዝመጽእ 20 ጥሪ ስልጣን ክርከብ
ዝዳሎ ዘሎ ዕዉት ፕረዚደንታዊ ምርጫ
ኣመሪካ፡ ዶናልድ ትራምፕ፡ ምስ ሩስያ
ዝምድናታት ከመሓይሽ ድሌት ከምዘለዎ
ምግላጹ፡ ኣብ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ኣመሪካ
ስግኣት ፈጢሩ ከምዘሎ ምንጭታት’ታ
ሃገር የመልክቱ።

ኣብ ህይወት መጻምድቲ፡ ካብ ተዘከርቲን ፍሉያትን ዕለታት ሓንቲ ዕለተ-መርዓ
እያ። ነዛ ዕለት እዚኣ ብዙሕ ገንዘብ ኣውጺእካ ምጽምባልን ምድማቕን ድማ ኣብ
ብዙሓት ሕብረተሰባት ንቡር ተርእዮ እዩ። ሃ ሸንግን መርዓቱ ዘን ኩን ዕለተ-መርዓኦም
ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ክጽምብሉ እዮም ዝደልዩ ነይሮም። ኣብታ ዝበዝሑ መጻምድቲ
ሓያሎ ሃገራት ቃል ኪዳን ዝኣስሩላ ዕለት፡ ምስ ዝምባለኦም ብዝኸይድ ኣገባብ
ክጽምብልዋ ድማ ወሲኖም። ‘ድራጎን’ ኣብ ዝተባህለ መገዲ ኣየር ኣብ ዘካየዶ ናይ
መጻምድቲ ውድድር ከኣ ዕዉታት ኮይኖም ተመሪጾም። “ስነ-ስርዓት መርዓና ኣብ
ነፋሪት ክንጽምብሎ ሓሲብና፡ ግን ዓቕሚ ስለዝሓጸረና ሰሪዝናዮ ነይርና” ይብሉ
ንሳቶም። እቲ መገዲ ኣየር ግን ካብ’ቲ ዝነኣሰ ክሳብ’ቲ ዝዓበየ ወጻኢታት ናይ’ቲ
ጽምብል ባዕሉ ከም ዝምውሎ ሓቢሩዎም።
እቶም ቻይናውያን መጻምድቲ እምበኣር፡ ስነ-ስርዓት ቃል-ኪዳኖም ብፍሉይ ኣገባብ
ኣብ ዝወቀበት ከይ.ኣይ 877 ዝተባህለት ነፋሪት ከካይዱ ዕድል ረኺቦም። ኣብ
ልዕሊ 12 ሽሕ ሜትሮ ብራኸ ድማ ቃል-ኪዳኖም ኣሲሮም። ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ
160 ተሳፈርቲ፡ ኣባላት ስድራቤት፡ ኣዕሩኽን ዕዱማትን ናይቶም መርዓውቲ እዮም
ነይሮም።
“ዕድለኛታት ኢና፡ ብሓቂ ደስ ዝብል ጽምብል፤ እዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ህይወትና
ፍሉይ ቦታ ኣለዋ’ ዝበሉ እቶም መጻምድቲ፡ “ከምዚ ዓይነት ጽምብል ንዓና ጥራይ
ዘይኮነ ንኹሎም ዕዱማትና እውን ዘይርሳዕ ጦብላሕታ’ዩ ኣሕዲሩ” ክብሉ ኣብቲ
ፍሉይ ጽምብል ንዝተሳተፉ ጋዜጠኛታት ሓቢሮም።

ታይዋን፡ ብልሽውና ኣብ ልዕሊ
ዝፍጽሙ ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር ክሳብ ናይ
ሞት ፍርዲ ዝውስን ሕጊ ንምትእትታው
ትሰርሐሉ ከምዘላ ኣፍሊጣ።
እቲ ድሮ ብወተሃደራውያን ሰበስልጣን ብዝቖመ ኮሚቴ ተቐባልነት
ዝረኸበ ሕጊ፡ ዝኾነ በዓል-ስልጣን
ብምጥፍፋእ ልዕሊ 28 ሚልዮን ዶላር
ገበነኛ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ብሞት
ክቕጻዕ’ዩ ዝብይን።
ብመሰረት’ቲ ሓድሽ ሕጊ፡ ሰበስልጣን’ታ ሃገር ብናይ ትሕቲ 20
ሚልዮን ዶላር ምጥፍፋእ ገበነኛታት
ምስ ዝኾኑ ድማ፡ ካብ ሓሙሽተ ዓመት
ዘይውሕድ ማእሰርቲ ይጽበዮም።
መንግስቲ ታይዋን፡ እቲ ሓድሽ ሕጊ
ኣብታ ሃገር ንዝረአ መጠኑ ዝሓለፈ
ብልሽውና ኣብ ምጉዳል ዝለዓለ
ኣበርክቶ ክህልዎ’ዩ ዝጽበ።
ይኹን’ምበር፡ እቲ ሕጊ ብብልሽውና

ንዝጥርጠሩ ቀዳማይ ሚኒስተርነበር ታክሲን ሺናዋትራን ደገፍቱን
ዒላማ ንምግባር ዝተነድፈ ምዃኑ’የን
ተቓወምቲ ሰልፍታት ዝገልጻ።
እቲ በዓል-ስልጣን-ነበር ኣብ 2006
ብወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ

ብዝተኣልየ፡ ኣብ ስደት ክነብር ተገዲዱ
ከምዘሎ ይፍለጥ።
እቲ ሕጊ ኣብ ተግባር ክውዕል
እንተኾይኑ፡ ብሃገራዊ ባይቶ ታይላንድ
ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘድልዮ
ምንጭታት’ታ ሃገር ሓቢሮም።

ሰሜን ኮርያ፡ ስግረ-ኣህጉራዊ ሚሳይል
ንምውንጫፍ ትዳሎ
ሰሜን ኮርያ ነዊሕ ርሕቀት
ክጓዓዝ ዝኽእል ባለስቲካዊ ሚሳይል
ንምውንጫፍ ምድላዋታ ከም ዝወደአት
ኣፍሊጣ።
ቢቢሲ ንመንግስታዊት ተለቪዥን
ሰሜን ኮርያ ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርገሖ

ሓበሬታ፡ እታ ሃገር ኑክሌሳዊ ቦምብ
ዝጸውር፡ ካብ ኣህጉር ናብ ኣህጉር
ክውንጨፍ ዝኽእል ሚሳይል ብተግባር
ንምፍታን ትቀራረብ ከምዘላ ሓቢሩ።
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን፡
ባሕቲ ጥሪ ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ሃገሩ

ብሰንኪ ኣመሪካ ትገብረላ ዘላ ተጻብኦ
ስግረ-ኣህጉራዊ ሚሳይል ክትውንን ከም
እተገደደት ምግላጹ ይንገር። እቲ ነዊሕ
ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይል ኣብ
ዝኾነ ቦታ ንዝርከብ ዒላማታት ኣመሪካ
ናይ ምጥቃዕ ብቕዓት ከምዘለዎ’ያ
ሰሜን ኮርያ ትገልጽ።
ጸሓፊ ምክልኻል ኣመሪካ ኣሽተን
ካርተር ብወገኑ፡ ሰሜን ኮርያ ተሰላስሎ
ዘላ መደባት ሚሳይልን ኑክሌርን ኣብ
ልዕሊ ሃገሩ ስግኣት ዝፈጥር እኳ
እንተኾነ፡ ኣመሪካ ነቲ ዝውንጨፍ
ሚሳይል ኣብ ጉዕዞ እንከሎ ክትኮልፎ
ከም እትኽእል ኣነጺሩ።
ሰሜን ኮርያ ክትፍትኖ ትቀራረብ ዘላ
ስግረ-ኣህጉራዊ ሚሳይል ክሳብ 9 ሽሕ
ኪሎ-ሜተር ተጓዒዙ ዒላማኡ ብግቡእ
ክሃርም ዝኽእል ምዃኑ ክኢላታት
ናይ’ቲ ዓውዲ የገንዝቡ።

መራሕቲ ጋና ‘መደረታት መራሕቲ
ኣመሪካ’ ይደግሙ
ሓድሽ ፕረዚደንት ጋና ኮይኑ ተመሪጹ
ዘሎ ናና ኣኩፎ-ኣዶ፡ ቃለ-ማሕላ ኣብ
ዝፍጽመሉ ዝነበረ እዋን፡ ቢል ክሊንተንን
ጆርጅ ዳብሊው ቡሽን ኣብ እዋን ስነስርዓት ቃለ-ማሕላኦም ንዘስምዑዎ
መደረታት ከምዘለዎ ደጊሙ ብምቕራቡ
ግዳይ ነቐፌታ ኮይኑ።
ብመሰረት ቢ.ቢ.ሲ፡ እቲ ወዲ 72 ዓመት
ሓድሽ ፕረዚደንት፡ ነቲ መደረ ዝሓለፈ
ቀዳም’ዩ ኣብ ከተማ ኣክራ ኣስሚዑዎ።
ቢል ክሊንተን ፕረዚደንት ኣመሪካ ንምዃን
ኣብ 1993 ቃለ-ማሕላ ድሕሪ ምፍጻሙ
ኣብ ዘስምዖ መደረ፡ “ዋላ’ኳ ብድሆታትና
ኣርዓድቲ እንተኾኑ፡ ሓይልና’ውን ከምኡ
ደርማስ’ዩ። ህዝቢ ኣመሪካ ኮፍ ዘይፈቱ
ኣዝዩ ህርኩት፡ ጻዕራምን ተስፋ ዘይቈርጽን
እዩ። ስለዚ ሎሚ ንራኢን ሕልሚን
ናይ’ቶም ቅድመና ዝሓለፉ ኣቦታትና
ንምትግባር እንብገሰላ ዕለት’ያ።” ኢሉ
ነይሩ። ፕረዚደንት ናና ኣኩፎ-ኣዶ ድማ፡
ነዚ መደረ’ዚ ልክዕ ከምዘለዎ ቀዲሑ
ደጊሙዎ።
እቲ ፕረዚደንት ብዘይካ’ዚ፡ ጆርጅ
Sabur Printing
Sabur
Printing Services
Services

ዳብሊው ቡሽ ኣብ 2001 ስነ-ስርዓት
ቃለ-ማሕላ ምስ ፈጸመ ንዘስምዖ መደረ
ከምዘለዎ ደጊሙዎ። ዳይረክተር ቤትጽሕፈት ናይ’ቲ ፕረዚደንት ድሒሩ ኣብ
ዘውጽኦ ሓበሬታ፡ በቲ ዘጋጠመ ድግማ
ናይ መደረ ወግዓዊ ይቕሬታ ሓቲቱ።
እንተኾነ፡ እቲ ጌጋ ካብ ዘይምስትውዓል
ደኣ’ምበር ብፍላጥ ዝተፈጸመ ከምዘይኮነ
ሓቢሩ።

ኣብ ዝሓለፈ መስከረም’ውን ሓድሽ
ፕረዚደንት ናይጀርያ መሓማዱ ቡሃሪ፡
ካብ መደረታት ባራክ ኦባማ ቆናጪሉ
መደረ ኣስሚዑ ከምዝነበረን ይቕሬታ
ከም ዝሓተተሉን ይዝከር። ኣቐዲሙ
ናይ ሕጊ ጠበቓ ዝነበረ ናና ኣኩፎ-ኣዶ፡
ኣብ ስልጣን ንዝጸንሐ ፕረዚደንት ጆን
ድራማኒ ማሃማ ብምርታዕ’ዩ ፕረዚደንት
ጋና ኮይኑ ተዓዊቱ።

