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ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ሪፓብሊክ ግብጺ ገይሹ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ፕረዚደንት ዓብዱልፋታሕ ኣል-ሲሲ
ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት፡ ትማሊ
9 ጥሪ ንግሆ ናብ ሪፓብሊክ ግብጺ
ገይሹ።
ንክብሪ ፕረዚደንት ኢሳይያስ
ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝርከብ
ቤተ-መንግስቲ
‘ኣልእትሓድያ’
ኣብ ዝተኻየደ - ብናይ ክብሪ
ሰልፊን ሃገራዊ መዛሙርን ዝተሰነየ
ወግዓዊ ስነ-ስርዓት፡ ፕረዚደንት
ዓብዱልፋታሕ ኣል-ሲሲ ድሙቕ
ኣቀባብላ ገይሩሉ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ፕረዚደንት
ኣል-ሲሲን ኣብ ሰዓታት ድሕሪቐትሪ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ፡ ኣብ
ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታት፡
ምድንፋዕ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ
ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት፡ ትግባረ
ኣቐዲሞም ምርድዳእ ዝተገብረሎም

ዓውድታትን ምንጥጣፍ ሓባራዊ
ኮሚተን፡ ከምኡ’ውን ንኽልተአን
ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባውን
ኣህጉራውን ምዕባለታት ዘትዮምን
ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦምን።
ክልቲኦም መራሕቲ ወሲኾም፡
ኣገዳስነት ምውህሃድ ክልቲአን
ሃገራት ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን
መድረኻት ብምግንዛብ፡ ንምዕዛዙ
ብዝለዓለ ክስራሕ ተረዳዲኦም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ’ዚ
ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ
ዑደቱ፡ ዝተፈላለያ ናይ ልምዓት
ፕሮጀክትታትን
ትካላትን
ከምዝበጽሕ ተፈሊጡ’ሎ።
ሚኒስተር
ጉዳያት
ወጻኢ
ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ
ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን፡
ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ሓቢሮም ተጓዒዞም ኣለዉ።

ዛጊት ኣብ መባእታዊ መድረኹ
ዘሎን ኣብ ምክብባር ዝተሃንጸን ናይ
ምትሕግጋዝ ዝምድና ኤርትራን

ሓጋዝ - ኣብ ጥዕናዊ መደባት ተዘትዩ
ንትግባረ ጥዕናዊ መደባት፡ ውህደት
ምምሕዳራትን ሞያውያን ጥዕናን ክዓዝዝ፡
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ
ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ሓጋዝ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ
ዶክተር ከሰተብርሃን ሰሎሞን፡ ዝሓለፈ
ዓመት ድሕነትን ጥዕናን ነበርቲ - ብልዑል

ተሳትፎ ኮማት፡ ኣመሓደርቲ ከባቢን ወከልቲ
ጥዕና ዓዲን ከም እተዋሕሰ ብምዝኽኻር፡
እቲ ምትሕብባር ኣብዚ ዓመት’ዚ እውን
ብዝለዓለ ክቕጽል ተላብዩ።

ግብጽን፡ ኣብ ሓባራዊ ውድዓዊ
መረዳእታ ጐደቦና፡ ከምኡ’ውን
ዞባውን ዓለማውን ክውን ኩነታት

ዝምርኰስን ንዘላቒ ርግኣትን
ዕብየትን ዝዓለመን እዩ።
***

ኣብቲ ኣኼባ፡ ብዛዕባ’ቲ ክውቃዕ ዝድለ
ሸቶታትን ብኮም ደረጃ ክሰላሰል ዘለዎ
ንጥፈታትን መብርሂ ተዋሂቡ።
ድሕነት ኣደን ህጻንን ንምርግጋጽ
ብዝተኻየደ - ንቕሓት ናይ ምብራኽ
ንጥፈታት፡ ቊጽሪ ኣብ ትካላት ጥዕና

ዝሓርሳ ነብሰ-ጾራት ዕብየት ከምዘመዝገበ
እውን በሪሁ።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና
ዝርኣዩ ጸገማት ቅልጡፍ ፍታሕ ክረኽቡ፡
ተራን ኣበርክቶን ተግበርቲ ኣካላት ክብ
ክብል ተላብዮም።

ተደናጒየን ዝጸንሓ ኮለጃት ስሩዕ ትምህርቲ ክጅምራ እየን
ብሰንኪ ምጥርናፍን ምውዳድ ንዓኡ
ዘድሊ ትሕተ-ቅርጽን ካልእ ቀረባትን፡
ከምተን ካልኦት ኮለጃት ኣብ ግቡእ
ግዜአን ከይጀመራ ዝጸንሓ ኮለጅ

ስ/ የማነ ኣብርሃ

ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን
ኮለጅ ንግድን ስነ-ቊጠባን፡ ካብ ሎሚ
10 ጥሪ - ኣብ ዓዲ-ቐይሕ ተደኲኑ
ኣብ ዝርከብ ህንጻ፡ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ

ትምህርቲ ክጅምራ እየን።
ዲን ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ
ስነ-ፍልጠትን ዶክተር ወልደትንሳኤ
ተወልደ ብቴለፎን ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ

ሓበሬታ፡ ኣብ’ዚ ዓመተ-ትምህርቲ ናይ
2017/2018፡ እቲ ኮለጅ - 8 ናይ
ዲግሪን 2 ናይ ዲፕሎማን ኣብ ዝርከቦ
መደባት ትምህርቲ፡ 1747 ተመሃሮ

ከምዝሳተፉ ገሊጹ።
ኣብ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ኣብ
ሓልሓለ ኣብ ዝተደኰነ ህንጻታት
ኣገልግሎት ክህብ ድሕሪ ምጽናሕ፡
ሎሚ ዓመት ናብ ዓዲ-ቐይሕ ግዒዙ
ዝርከብ ኮለጅ ንግድን ስነ-ቊጠባን
ድማ፡ ኣብ 5 ናይ ዲግሪን 4 ናይ
ዲፕሎማን ፕሮግራማት ዝሳተፉ 750
ተመሃሮ ሒዙ ተበጊሱ ከምዘሎ፡ ዲን
ናይ’ቲ ኮለጅ ዶክተር እስቲፋኖስ
ሃይለማርያም ሓቢሩ።
ብመሰረት ሓበሬታ ሃገራዊ ኮሚሽን
ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፡ ኮለጅ
ንግድን ስነ-ቊጠባን ምስ ኮለጅ
ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን
ተጠርኒፉ ኣገልግሎት ክህብ ቅድሚ
ክልተ ዓመታት እዩ ተወሲኑ። እንተኾነ፡
ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተደናጒዩ
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣድላዪ ምጽፋፋት
ወዲኡ ተግባራዊ ኮይኑ ኣሎ።

ሓዳስ
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ኣብ ሰ/ቀ/ባሕሪን ጋሽ-ባርካን፡ ኣብ መንእሰያት
ዕዉት ስርሓት ተሰላሲሉ

ስ/ ኣካል መብራህቱ

ኣብ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን
ጋሽ-ባርካን፡ ንመንእሰያት ሞያታት
ኣብ ምቕሳምን ፖለቲካዊ ንቕሓት
ኣብ ምብራኽን ዕዉት ስርሓት ከም
እተሰላሰለ፡ ጨናፍር ሃገራዊ ማሕበር
መንእሰያትን ተመሃሮን ኣብ’ተን ዞባታት

ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታት ተገሊጹ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ መንእሰይ እድሪስ ዑስማን፡ ኣብ’ዚ
ሓድሽ ዓመት፡ እቲ ሞያዊ ስልጠናታት
- ምስ’ቲ ኣብ’ቲ ዞባ ዝርከብ ጸጋታት
ንምምዝማዝ ዝካየድ ጻዕሪታት ተሳንዩ

ብዝሓየለ ክቕጽል፡ ቊጠባዊ ዓቕሚ
መንእሰያት ንምጒልባት ድማ ናይ
ልቓሕ ዕድላት ንምኽፋትን ኣብ መፍረ

ደርሁ ከምዝነጥፉ ንምግባርን ብዝለዓለ
ክድፋኣሉ ምዃኑ ሓቢሩ።
ሓላፊ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት

ሃማመተኤ ኣቶ ዑቕባይ በርሀ ኣብ ድማ፡
ሞያን ንቕሓትን ዝዓጠቑ ሓላፍነታውያን
መእሰያት ንምህናጽ፡ ውህደት ህዝቢ፡
ኣካላት መንግስትን ግንባርን፡ ብቐንዱ
ድማ ንጡፍ ተሳታፍነት መንእሰያት
ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ እውን፡ ኣብ
ጨንፈር ሃማመተኤ ናይ’ቲ ዞባ - ሓላፊ
ክፍሊ ፖለቲካን ውዳበን መንእሰይ
ማሪቆስ ግርማጼን፡ ክሳብ ደረጃ
ምምሕዳር ከባቢ ዝወርድ ውዳበታት
ንምትእትታው
ተበጋጊሱ
ዘሎ
ንጥፈታት፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ብሰፊሑ
ከምዝስራሓሉ ኣረዲኡ።
ጸሓፊ ህግደፍ ኣብ’ቲ ዞባ ኣቶ ረዘነ
ኣዶናይ፡ ተራን ኣበርክቶን መንእሰያት
ኣብ ኩሉ መዳያት ብመንጽር’ቲ
ዝተነብረሎም ትጽቢት ንኽዓቢ፡ ኣብ
ምሕያል ውዳበታትን ምምስራት
ብቑዓት ማእከላትን ዝያዳ ክስራሕ
ኣዘኻኺሩ።

ድባርዋ - ንጽጉማት ገንዘባዊ ሓገዝ ተበርኪቱ
- ወከልቲ ተሃድሶ ዓዲ ኣስተምህሮ ተዋሂብዎም

ገልዓሎ - ተራ መንእሰያት ኣብ
ምቊጽጻር ሕማማት ክዓዝዝ
ይሕተት
ኣብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ፡ ተርእዮ
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ መጠን
መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ድማ ብፍላይ
ንምግታእ - ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ፡ ንቑሕ ተራ
መንእሰያት ወሳኒ ምዃኑ፡ ሓላፊ ትካላት
ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርስ ምሉጌታ
ታረቀ ኣገንዚቡ።
ብ3 ጥሪ ምስ ነበርቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡
ነርስ ምሉጌታ፡ ንቕሓት ንምብራኽ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ ቀጻሊ ጐስጓስን ኣስተምህሮን
ክወሃብ ምጽንሑን ጽቡቕ ውጽኢት
ይርከቦ ከምዘሎን ሓቢሩ።

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ምቊጽጻር ሓድሽ
መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ከይህሉን
እቲ ቫይረስ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል
ንኸይመሓላለፍን ምስ ዝምልከቶም
ኣካላት ብውህደት ይሰርሕ ከምዘሎን
ኣተባባዒ ውጽኢት ይህብ ምህላዉን
ሓቢሩ።
ኣብ 2010 ኣስታት 85 ሚእታዊት
ዝነበረ ቊጽሪ ናይተን ቅድሚን ድሕሪን
ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና ምክትታል
ዝገብራ ኣደታት፡ ኣብ 2017 ናብ 99
ሚእታዊት ከምዝደየበ እውን ኣረዲኡ።
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳምራዊት መለስ

ምስጋና ተዓገስ
በይሉል ገ/ሚካኤል
ኣስቴር ካሕሳይ

ኣብ ከተማ ድባርዋ ዝርከቡ ወነንቲ
ትካላት፡ ንዘኽታማትን ካልኦት ጽጉማትን
ዝውዕል 21 ሽሕ ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ
ኣበርኪቶም።
እቶም ዜጋታት፡ ጽጉማት ምሕጋዝ
ናይ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑ
ብምዝኽኻር፡ ብዝለዓለ ክቕጽልዎ
ምዃኖም ገሊጾም።
ኣብ’ቲ ናይ ምርኽኻብ ኣጋጣሚ፡ ሓላፊ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን
ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ኣቶ ፍስሃየ ወረደ
- ነቲ ዝተወስደ ተበግሶ ሞጒሱ።
ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ናይ ካሮሳን ካልእ ስራሕ
ዝፈጥር ዕድላትን ብምኽፋት፡ ዝተጸንዑ
ጽጉማት ንምድጋፍ መደብ ከምዘሎ ድማ
ሓቢሩ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ጨንፈር
ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ
ደቡብ፡ ካብ ሽዱሽተ ንኡሳን ዞባታት
ንዝመጹ 78 ወከልቲ ተሃድሶ ዓዲ፡ ኣብ
ኣተኣላልያ ስንኩላን ዝተኰረ ኣስተምህሮ
ሂቡ።
እቲ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ዝተዋህበ ናይ

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

ሰለስተ መዓልታት ኣስተምህሮ፡ ንኣተኣላልያ
ስንኩላን፡ ኮም ዝሰረቱ ተሃድሶ ስንኩላንን
ኣድማዕነቱን፡ ኣፍልጦ ኣብ ምክልኻል
ሓደጋታት ተፈንጀርቲ ዝምልከቱ
ኣርእስትታት ዘጠቓለለ’ዩ ነይሩ።
ኣብ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ

ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን - ሓላፊ ኣሃዱ
ምክትታል ጉዳያት ስንኩላን፡ ኣቶ ገዛኢ
እምባየ፡ ወከልቲ ተሃድሶ ዓዲ - ብዓቕሞም
ኣብ ከባቢኦም ንዝርአ ስንክልና ዝምልከት
መጽናዕቲ ክገብሩን፡ ጽፉፍ ሓበሬታ
ናይቶም ስንኩላን ክልእኩን ተላብዩ።

መንደፈራ - መልከፍቲ
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ተገቲኡ
ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ ተመሓላለፍቲ
ሕማማት ብሓፈሻ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ
ድማ ብፍላይ ንምቊጽጻር ብዝተገብረ
ውሁድ ጻዕሪ፡ መልከፍቲ ናይ’ቲ ሕማም
ምስ ናይ 2016 ክነጻጸር እንከሎ ብ75
ሚእታዊት ከምዝነከየ ተሓቢሩ።
ሓላፊት ማእከል ወለንታዊ ምኽርን
ማዕዳን ሲስተር ሉችያ ወልደማርያም፡
ተርእዮ መልከፍቲ ናይ’ዚ ቀዛፊ ሕማም
ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ክወርድ ዝኸኣለ፡
ኣፍልጦ ሕብረተ-ሰብ ስለዝዓበየ ምዃኑ

ኣረዲኣ።
ወለንታዊ መርመራ ደም ናይ ዝገብሩ
ነበርቲ ቁጽሪ - ካብ ዓመት ናብ ዓመት
ይዛይድ ምህላዉ ጠቒሳ ድማ፡ ኣብ 2017
መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ዝገበሩ 3673
ወለንታውያን፡ 3 ጥራይ ተሰከምቲ ናይ’ቲ
ሕማም ኮይኖም ከምዝጸንሑ ገሊጻ።
ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ንኡስ ዞባ
መንደፈራ ኣቶ ብርሃነ ሃይለ፡ ኣብ ምውሓስ
ጥዕና ኣደን ህጻንን እውን ጽቡቕ ገስጋስ
ከምእተመዝገበ ሓቢሩ።

ሎሚ መደባት ERI-TV
ሰዓት
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መደብ
Cartoon
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ቴራብ
ዶክሜንታሪ
መደብ ስፖርት
ዕላል ጥበባት
ፓኖራማ
ፊልም/ ዶክሜንታሪ
ኤሮቢክስ
Tech Insight
ዜና ትግረ
ሽንግርዋ
ዜና ትግርኛ
ማህደር
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.113
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ሌላ ምስ መስርሕ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ
ጥቕምታቱ ንሕብረተሰብን ሃገራትን
ብፕሮጀክት ውርሻ ኣስመራ ዝተዳለወ ዓንቀጽ
ኣብርሃም ዘርኣይ
መስርሕ
ምድላው
ናይ
ምርቋሕ ሰነድ( Preparation of
Nomination Dossier ) ናብ
መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ፣ ዝእንፍቶ
ጉዕዞ፣ ንህዝብታትን ሃገራትን
ዘርብሕ ኮይኑ፣ ኣድላይነት ናይ’ዚ
ዕማም፣ ኣብ ምዕቃብ ባህላውን
ባህርያውን ጸጋታት ሃገራት ከኣ
ገዚፍ ኢዩ። ኣድላይነት እዚ
መስርሕን ረብሓታቱ ንህዝብታትን
ሃገራትን ጠቀስ ገይሮም ዝሕተቱ
ሕቶታት ሓያለ ብምዃኖም፣
መስርሕ ምድላው ናይ ምርቋሕ
ሰነድ ናብ ዓለማዊ ውርሻ፣
ብመንጽር ንህዝብታትን ሃገራትን
ዝህቦ ጥቕምታት ኣብ`ዚ ዓንቀጽ
ቀሪቡ ኣሎ።
መስርሕ ምድላው ናይ ምርቋሕ
ሰነድ ናብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ፣
ብቐንዱ ኣብ መትከላት ኣህጉራዊ
ውዕል ውርሻ ናይ 1972 ዝተሰረተ
ኮይኑ፣ ኣባላት ው.ሕ.ሃ ዝኾና
ነዚ ውዕል`ዚ ዝኸተማ ሃገራት፣
ኣህጉራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም
ባህርያውን ባህላውን ውርሻታተን
ኣለልየን፣ ክሕብሐብሉን ክዕቀብሉን
ዘኽእል ባይታ ዝፈጥራሉ መስርሕ
ኢዩ። መስርሓት ምድላው ሰነድን፣
ምርቋሕ ኣህጉራዊ ኣገዳስነት
ዘለዎም ባህላውን ባህርያውን
ውርሻታት ኣብ መዝገብ ዓለማዊ
ውርሻን ሕመረት ኣህጉራዊ
ውዕል ውርሻ ናይ 1972 ኮይኖም፣
ኣገደስቲ ሓላፍነት ነዚ ውዕል
ዝፈረማ ሃገራት ከኣ ኢዮም። ክንድ
ዝኾነ ነዚ ውዕል ዝፈረማ ሃገራት
ሰነዳተን ናብ ዓለማዊ ኮሚተ ውርሻ
ከቕርባ መሰል ይህልወን። እዚ
ኮሚተ ነዞም ሰነዳት ግቡእ መስርሕ
ምምያ ድሕሪ ምክያድ፣ ምስፋር
ውርሻታት ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ
ዓለማዊ ውርሻ ይውስን። መስርሕ
ምድላው ናይ ምርቋሕ ሰነድ ናብ
መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ እምበኣር፣
ሃገራት ውርሻታተን ናብ ኣህጉራዊ
ማሕበረሰብ ከላልያን ከቕርባን
ዕድል ይህብ። በዚ መንጽር`ዚ፣
ንዕዉት መስርሕ ምስፋር ባህላውን
ባህርያውን ጸጋታተን ናብ መዝገብ
ዓለማዊ ውርሻ ክዉን ዝገብሩ
መሰረታውያን ንጥፈታት ክስእላ
ይድርኽ። መስርሕ ምድላው ናይ
ምርቋሕ ሰነድ ናብ መዝገብ ዓለማዊ
ውርሻ ዝጠልቦም መሰረታውያን
ንጥፈታት፣ ኣህጉራዊ ውዕል ውርሻ
ናይ 1972 ዘስፈሮም ኣገደስቲ ናይ
ስራሕ
መትከላት(Operational
Guidelines) ሰረት ገይሮም
ይካየዱ።
እዞም
ኣማእዘንቲ

መትከላት፣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ምስ ኩነታት ሃገራትን ጸጋታተንን
ተዛሚዶም እናተኸለሱ ዝመጹ
ኮይኖም፣ ምዕሩይ ኣገባብ ምስፋር
ጸጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ
መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ክዉን
ንምግባር ይእምቱ።
መስርሕ ምድላው ናይ ምርቋሕ
ሰነድ ናብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ፣
ሃገራት ብዘዳልውኦ ግዝያዊ
መዝገብ(Tentaive List) ይፍልም።
እዚ ኣፈናዊ መዝገብ፣ ሃገራት
ኣብ ክሊ መግዛእታዊ ሓድነተን
ዝርከቡ ኣህጉራዊ ኣገዳስነት
ዘለዎም ባህላውን ባህርያውን
ጸጋታት ከለልያ የኽእል። ግቡእ
ናይ ምልላይ መስርሕ (inventory)
ክገብራ ስለ ዝድርኽ ከኣ፣ ሃገራት
ነዚ ግዝያዊ መዝገብ ከም ናይ
ውጥን መሳርሒ ክጥቀማሉ
ዕድል ይህብ። ዝተፈላለያ ሃገራት
ዘዳልውኦ ግዝያዊ ሰነድ(Tentative
List)፣ ኣብ መቓን ዝመጽእ 5-10
ዓመታት ናብ መዝገብ ዓለማዊ
ውርሻ ዘቕርብኦ/ም
ባህላውን
ባህርያውን ውርሻ/ታት ይሓቁፍ።
በዚ መሰረት፣ እዚ ግዝያዊ ሰነድ
ዝርዝር ኣብ መጻኢ ኣብ መዝገብ
ዓለማዊ ውርሻ ክኣትዉ ዝኽእሉ
ጸጋታት ሃገራት የጠቓልል።
ሃገራት ድሕሪ ምድላው ዝርዝር
ዝተፈላለዩ ባህላውን ባህርያውን
ጸጋታት ዝሓቁፍ ግዝያዊ ሰነድ፣
ካብ`ዚ ሰነድ ውሱናት ባህላዊ/
ባህርያዊ ጸጋ/ታት ብምምራጽ፣
እማመ ናብ ዓለማዊ መዝገብ
ውርሻ ዘብጽሕ ናይ ምርቋሕ
ሰነድ የቕርባ። በዚ ምኽንያት እዚ
ከኣ፣ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናብ ኮሚተ
ዓለማዊ ውርሻ እተቕርቦ ናይ
ምርቋሕ ሰነድ፣ ዝርዝራዊ ሓበሬታ
ናይ እታ ሃገር ናብ መዝገብ ዓለማዊ
ውርሻ እትሓርዮ ባህላዊ/ባህርያዊ
ውርሻ ይሓቁፍ። ንኣብነት ሃገረ
ኤርትራ፣ ንኣህጉራዊ ውዕል 1972
ኣብ 2001 ድሕሪ ምኽታማ፣
ንውርሻታት ከተማ ኣስመራ ኣብ
2005 ኣብ ግዝያዊ መዝገብ
(Tentative List) ብምእታው፣
ኣብ የካቲት 1, 2016 ንውርሻታት
ከተማ ኣስመራ ዝውክል ናይ
ምርቋሕ ሰነድ ናብ ዓለማዊ ኮሚተ
ውርሻ ኣቕሪባ።
መስርሕ
ምድላው
ናይ
ምርቋሕ ሰነድ፣ ነዊሕ ጉዕዞ
ኮይኑ፣ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት
የጠቓልል። እዚ ናይ ምርቋሕ ሰነድ
መሰረታውያን ባእታታት ናይ
ስራሕ
መትከላት(Operational

ንውርሻታት ከተማ ኣስመራ ዝተዳለወ ናይ ምርቋሕ ሰነድ

Guidlines) ኣህጉራዊ ውዕል
1972 ኣጣሚሩ ዝዳለው ኣብ
ርእሲ ምዃኑ፣ ኣብ’ዚ ሰነድ
ዝያዳ ጎሊሑ ዝቐርብ ትሕዝቶ
ግን፣ “ዝርዝር ብሉጽ ኣብነት
ኣህጉራዊ ኣገዳስነት(Statement of
Outstanding Universal Value)’’
ናይ’ቲ ናብ ናይ ምርቋሕ መስርሕ
ዝምረጽ ባህላዊ/ባህርያዊ ውርሻ
ናይ ሓንቲ ሃገር ኢዩ። ዝርዝር
ብሉጽ ኣብነት ኣህጉራዊ ኣገዳስነት
ዘቐድም ናይ ምርቋሕ ሰነድ፣
ክንዮ ሃገራውን ዞባውን ዶባት
ሃገራት ብምስጋር፣ ድንቂ ንወዲ
ሰብ ዝውክሉ ኣድማሳዊ ኣብነታት
ባህልን ባህርን የነጽር። እዚ መስርሕ
ብተመሳሳሊ ፣ ሃገራት ውርሻታተን
ኣብ ዙርያ ኣድማሳዊ ቴማታት
ባህልን ባህርን ከስፍራ ዘኽእለን
ኮይኑ፣ ሕብረተሰባት እዘን ሃገራት
ንውርሻታቶም ዝህብዎ ክብርታት
ምስ ኣድማሳዊ ኣጠማምታ ታሪኽ
ወዲ ሰብን ባህላዊ መስርሓቱን
ከምኡ`ውን ባህርያዊ ውርሻታት
ዓለም ከዛምዱ ዕድል ይፈጥር።
ብመሰረት ዓለማዊ ውድብ ስነፍልጠት ትምህርትን ባህልን
(UNESCO) ዘውጽኦም ዓሰርተ
ረቛሒታት፣ ሃገራት ንዘለወን
ባህላውን ባህርያውን ጸጋታት
ብመንጽር ዝርዝር ብሉጽ ኣብነት
ኣህጉራዊ ኣገዳስነት ከነጽርኦም
ስለ ዘድሊ ከኣ፣ ሃገራት፣ ነዞም
ረቛሒታት ዘማልኡ ውርሻታት
ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ
ከስፍራ ባብ የርሕው። ስለ`ዚ
መስርሕ ምድላው ናይ ምርቋሕ
ሰነድ፣ ሃገራት ዘለወን ዘቤታዊ
ምሕደራ ባህላውን ባህርያውን
ጸጋታት ምስ ኣድማሳዊ ፍልስፍና
ኣሳንየን፣ ዘለወን ብልጫታትን
ሃጓፋትን ከለልያን፣ ጸጋታተን ከኣ
ብውድዓውን ኣድማዕን ኣገባብ
ናብ`ዚ መስርሕ ከዋፍራ የኽእል።
እዚ መስርሕ፣ ሃገራት ኣብ`ዚ
መዳይ ዘለወን ዘቤታዊ ዓቕሚ
ሰበን ከለልያን፣ ኣብ ንዝተፈላለዩ
ክኢላታት ዝጸምድ ንጥፈት
ከዋፍራን ባይታ ስለ ዝፈጥር፣
ንባህላውን ባህርያውን ጸጋታተን

እኹል መጽናዕትን ስነዳን ክገብራን፣
ምሉእነት ዘለዎ ናይ ምርቋሕ ሰነድ
ከቕርባን ይድርኽ። ኣብ’ዚ ሞያ
ዝነጥፉ ሞያውያን ምስ ክኢላታት
ኣህጉራውያን ውድባት ኮይኖም
ነዚ መስርሕ ዝድርዕ ዝተፈላለዩ
መደባትን ንጥፈታትን ከማእዝኑ
ስለ ዝበቕዑ እምበኣር፣ መስርሕ
ምድላው ናይ ምርቋሕ ሰነድ፣
ዝተፈላለዩ ምሉእነት ናይ`ዚ ሰነድ
ክውን ዝገብሩ ኣካላት ኣብ ሓባራዊ
ጽምዶ ዝጠምር ኢዩ። ክንድ
ዝኾነ ከኣ፣ ክኢላታት ታሪኽ፣
ስነ-ጥንቲ፣ ስነ-ህንጻ፣ ምሕደራን
ምዕቃብን ባህላውን ባህርያውን
ጸጋታት፣ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት፣
ቱሪዝም፣ ውጥን፣ ምሕደራ ዋኒን
ከምኡ`ውን ምዕባለ ብሓባር ኣብ`ዚ
ዕማም ይሳተፉ። ተሳትፎ እዞም
ክኢላታት፣ ባህላውን ባህርያውን
ጸጋታት ሃገራት ብዝተማልአ
ኣገባብ ተጸኒዖም፣ ብመስትያት
ኣድማሳዊ ኣመለኻክታ፣ ዝርዝር
ብሉጽ ኣብነት ኣህጉራዊ ኣገዳስነት
እዞም ጸጋታት ብግቡእ ንኽሰኣል
የኽእል። ምሉእነት ናይ ምርቋሕ
ሰነድ በዚ ኣገባብ ምስ ዝረጋገጽ
ከኣ፣ ኣህጉራዊ ኣካላት ውርሻ
ዝጠልብዎ ናይ ምምያ መስርሕ
ክሓልፍ ዓቢ ተኽእሎ ይህልዎ።
ብተወሳኺ፣
ኣብ’ዚ
ሰነድ
ክማልኡ
ዘድልዩ
ኣገደስቲ
ቴክኒካዊ ኣምራትን፣ ኣድለይቲ
ናይ ምሕደራ መኣዝናትን ኣካል
ናይ`ዚ መስርሕ ኢዮም። በዚ
መንጽር`ዚ ኣብ መስርሕ ምድላው
ናይ ምርቋሕ ሰነድ ብኣድማዒ ተራ
ክሳተፉ ዘድልዩ መሻርኽቲ ክልለዩ
ኣገዳሲ ተራ ይጻወት። ንምሕደራ
ባህላውን ባህርያውን ጸጋታት
ክውን ዝገብሩ መሻርኽቲ ኣብ`ዚ
ጽምዶ ስለዝሳተፉ፣ ንምዕቃብ እዞም
ጸጋታት ምስ ክውንነት ሃገራት
ተሳንዮም ዝዋደዱ ናይ ምሕደራ
መኣዝናት ብጽፈት ኣብ`ዚ መስርሕ
ክዳለዉ ይኽእሉ። ተሳታፍነት
ህዝቢ ኣብ`ዚ መዳይ በዚ ኣገባብ
ስለ ዝረጋገጽ ከኣ፣ ሕብረተሰባት
ንጸጋታቶም ዝህብዎም ክብርታት
በቲ ሓደ ወገን፣ ንውርሻታቶም ምስ

ኩነታቶም ኣዛሚዶም ዘለልይዎም
ናይ ምሕደራ መኣዝናት ከኣ በቲ
ካልእ፣ ምስ ኣድማሳዊ ቴማታት
ባህልን ባህርን ከሳንዩ፣ እዚ መስርሕ
ዕድል ይፈጥር። ኣብ’ዚ ሰነድ
ብመንጽር ሕጋውን ቴክኒካውን
ኣምራትም ዝዳለው ንጹር መኣዝን
ምሕደራ ጸጋታት፣ ንዕዉት ናይ
ምርቋሕ መስርሕ ክውን ይገብር።
ናብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ
ንምርቋሕ ዝቐርብ ባህላዊ/ባህርያዊ
ውርሻ፣ ኣብ’ዚ መዝገብ ክሰፍር
ምስ ዝበቅዕ፣ ሃገራትን ህዝብታትን፣
ውርሻታቶም ከም ኣካል ድንቂ
ኣብነት ውርሻታት ወዲ ሰብን
ዓለምን ኮይኑ ኽሕብሐብን
ክጽምበልን የኽእሎም። ኣህጉራዊ
ተገዳስነትን ምትሕግጋዝን ስለ
ዝቕስብ ከኣ፣ ጸጋታት ሃገራትን
ህዝብታትን ኣቓልቦ ረኺቡ፣ ከም
ውርሻ ወዲ ሰብ ክዕቀብ፣ እዚ
መስርሕ ዓቢ ተራ ይጻወት። ኣብ
መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ዝሰፈረ
ጸጋታት ሓንቲ ሃገር፣ ከም ትእምርቲ
ዝተዓቀበ ኣህጉራውን ሃገራውን
ውርሻ ኮይኑ፣ ምንጪ ኩርዓትን
መንነትን ኮይኑ የገልግል።
ኤርትራ፣ ብእትውንኖ ንኩሉ
ምዕራፋት ታሪኽ ዝውክል ባህላዊ
ጸጋታትን ባህርያዊ ውርሻታትን፣
ክንዮ ሃገራውን ዞባውን ዶባታ፣
ኣህጉራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኢዩ።
ጸጋታት ኤርትራ ኣብ መዝገብ
ዓለማዊ ውርሻ ክሰፍር ዝግበር
ጻዕርታት ኣካል ናይ’ቲ ነዞም
ጸጋታት
ክልለዩን
ክዕቀቡን
ዝግበር ንጥፈታት ኢዩ። ምስፋር
ውርሻታት ከተማ ኣስመራ ኣብ
መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ፣ ጉሉሕ
ኣብነት እዚ ጻዕርታት ኮይኑ፣
ምስ ክውንነት እዚ ሃገር ተሳንዩ፣
ካልኦት ጸጋታት ኤርትራ ኣብ`ዚ
መዝገብ ክሰፍሩ ዝግበር ንጥፈታት
ብውድዓውነት ክሰኣል የድሊ።
በዚ መንጽር ኣብ ግዝያዊ መዝገብ
ክሰፍሩ ዘድልዮም ጸጋታት ግቡእ
ናይ ምልላይ መስርሕ ሓሊፎም
ኣብ ቀጻሊ ደረጃ ብደረጃ ናብ ናይ
ምርቋሕ ሰነድ ዘብጽሑ መስርሓት
ክሕሰቡ ይከኣል።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ዕላል ምስ ታሪኽ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

1ይ ክፋል

1955 ዓ.ም.፡ ሰብ ቃል-ኪዳን በረምበራስ
ገብረገርግሽ ዕቚቡ ተስፋገርግሽን ወ/ሮ
ለተዝጊ ገብረማርያም ዓንዲክኤልን፡
ንሓደ ካብ ደቆም ዝዀነ ገብረመስቀል
ዘፍረዩሉ እዋን እዩ። ኣብ’ታ ካብ ኣስመራ
14 ኪሎ ሜተር ርሒቓ ኣብ ገምገም
ጽርግያ ኣስመራ-ደቀምሓረ እትርከብ
ዓዲ-ሓውሻ። ቅርበት ዓዲ ሓወሻ ናብ
ርእሰ ከተማ ኣስመራ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ
ናይ ጉስነትን ሕርሻን ኣነባብራ፡ ሸቐጥ፡
ሽቕለትን መንቋሕቋሕታ ናብራ ከተማን
ብሓንሳብ ተሳንዮም ንክኸዱ ሓጊዙዋ
እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ሓያሎ ካብ
ነበርቲ ናይ’ታ ዓዲ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ
ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ስራሕ ተዋፊሮም
ክናበሩ ምርኣይ ንቡር እዩ።
ቁልዕነት ገብረመስቀል፡ ከም ኩላቶም
ቈልዑ ዓዲ ሓውሻ ብጕስነትን ጸወታ
ገጠርን እዩ ሓሊፉ። ምስ ስድራ ቤቱ፡
መተዓብይቱን መዛንኡን ብፍቕሪ ማሚቑ፡
ኣብ’ታ ዝተወልደላ ዓዲ ዓዂኹ።
እንሓንሳብ እውን ወርወር ብዝብል ሳጓ
ዝፍለጥ ገብረመስቀል፡ ገና ኣብ ንእስነቱ
ከሎ’ዩ፡ ናይ ምስራሕን ምንቅስቓስን ባህጊ
ሓዲሩዎ። ሰሪሑ ነብሱ ንክኽእል፡ ጎፍ
ዝበሎ ስራሕ ምፍታን ኣይገድፍን።
ፈለማ ብኸባቢኡ ተጸልዩ፡ ፍቕሪ
ጥሪትን ጕስነትን ሓደሮ። ደምበ
ኣባሓጎኡ ኣቦይ ዕቑበ፡ ብጤለ-በጊዕ
ቅጽጽ ዝበለ ከም ዝነበረ ብዛንታ ይሰምዕ
ብምንባሩ፡ ኣብ ንእስነቱ፡ ደምበ ዝመልኣ
ጥሪት ክህልዋኦ ሃረር ይብል ነበረ። ኣብ
ስድራ-ቤቱ፡ እንትርፎ ንማሕረስ ዝዀኑ
ክልተ-ሰለስተ ኣብዑር፡ ንትምኒቱን ባህጉን
ዝመልኣ ጥሪት ኣይነበራን።
ጎረቤቶም ሽማግለ ኣቦይ በርሀ
ፍረዝጊ፡ ሸሞንተ-ትሽዓተ ዝዀና ከብ’ቲ
ነበራኦም’ሞ፡ ገብረመስቀል ከኣ ቃሕታኡ
ኰይኑ ንኸተሓልዎም ምስ ጥሪት በረኻ
ይውዕል ነበረ። ኣብ ልዕሊ’ተን ዝጓሰየን
ጥሪት መመሊሱ ዝዓቢ ፍቕሪ ኣሕዲሩ፡
ከም ሰብን ናይ ቀረባ ኣዕሩኽቱን፡
“ጽሑፍ፡ ድሃብ፡ ርሻን. . .” ኢሉ
ኣስማተን እናረቝሐ፡ ምስኣተን ውዒሉ
ምስኣተን ክሓድር ኣይጸልእን።
ኣብ ደርፍን ሙዚቃን እውን፡
ሕልፍ ዝበለ ወኒ ስለ ዝነበሮ፡ ገና ኣብ
ንእስነቱ፡ ሱር በትሪ ብቕርጺ ማዕጺድ
እናጸረበ፡ ዒቃ ጽሒጉ እናጠማመረ፡
ታኒካ ጨፍሊቑ እናተጣበበ ከም ሻሙ
ዝዀነት ዋጣ ሰርሐ። ይቕዶ ኣይቕዶ
ከኣ ናይ’ቲ እዋን ደርፍታት ክደግም
ክፍትን ከሎ፡ ወላዲት እስቲፋኖስ
ኣብርሃም (ዘማች) ኣደይ ኣወጣሽ፡ በቲ
ናይ ንእስነት ዘይተወደነን ቀጢንን
ድምጹ “ለለ” ክብል ክሰምዓኦ ከለዋ
“ኣየ ወዲ በረምበራስ ገብረገርግሽ፡ ኣንታ
ቅንዙው” እናበላ እየን ዝዋዘያኦ ዝነበራ።
በቲ ዝሓደሮ ናይ ደርፍን ሙዚቃን
ዝምባለ፡ ፍቐዶ ጓይላ እናኸደ ኣባ-ጓይላ
ምዃን እውን ይብረሆ ነበረ።
ወላዲኦም ኣብ ማሕረስ፡ ወላዲቶም
ኣብ ዕዮ ገዛን ማሕረስን፡ ከከም ዓቕሞም

እናሰርሑ ስድራ-ቤት ንሕሱም
ናብራ ኣየቃልዑዋን። ዓቢ ሓዉ ኪዳነ
ገብረገርግሽ (ጀውጀው)፡ ኣብ ጎቦታት
ምብራቓዊ ነፋሲት ኣብ ምትካል ዒቃ
እናሰርሐ፡ ካብ ደመወዙ እናዋህለለ ነታ
ጥሪት ዘይነበራ ስድራ፡ 5 ጽቡቓት ኣጣል
ገዚኡ ኣምጽኣላ። ገብረመስቀል፡ ሃሙን
ቀልቡን ጥቕልል ኢሉ ናብ’ተን ኣጣል
ግዒዙ። ክበዝሓሉ፡ ክስስናሉ፡ ክንዲ’ተን
ብዛንታ ዝሰምዐን ጥሪት እንዳ ኣቦሓጎኡ
ክዀናሉ፡ ደረት ዘይብሉ ህንጡይነት
ጸይሩ፡ ወግሐ ጸብሐ ብዛዕባአን እናሓሰበ
ጓሰየን። “ኣብርሀት፡ ጨምር፡ ፋገስ፡ ጓል
ጨምር፡ ብርሃና. . . ኣስማት ኣጣሉ ከም
ኣስማት ኣሕዋቱ ኣጽነዖ። ኣብረሀት ጤሉ
ክትወልድ ዝቐረበት መላእ ብምንባራ፡
ሓለፋ እዩ ዝርእያ ዝነበረ። ንኽትወልደሉ
ድማ ኣመና ይህንጠ። ኣብ ንብረትን
ዕዮን ጥንቅቕቲን ተቖጻጻሪትን ዝነበራ
ወላዲቱ፡ ነተን ዝርካበን ኣጣል ወግሐ
ጸብሐ እናተቘጻጸራ ኩነታተንን ሃለዋተንን
ከየረጋገጻ ዝቐስና ኣይነበራን። ኣብ ዓጺድ
ውዒለን ስራሕ ገዛ፡ በረኻ ውዒለን ኣብ
ዓዲ፡ ተውለ ዕማም እናሳለጣ ስድራ
ዝመርሓ እየን ዝነበራ። ከም’ቲ ንሰን
ንስራሕ ዝህባኦ ክብሪ፡ ደቀን እውን
ከምአን ክዀኑ ብግቡእ እናተኸታተላ
ይኣልያኦም።
ሓደ እዋን፡ እታ ስድራ ሓናፍር
ኣብ ዝተባህለ በረኻ ኣብ ጽዑቕ ዓጺድ
ምስ ወዓለት፡ ወ/ሮ ለተዝጊ ኣጋ ምሸት
ካብ ዓውዲ ክልተ ኩንታል ሓንፈጽ
ኣብ ኣእዱግ ጽዒነን ዓዲ ብምእታው
ምስ ኣራገፋኦ፡ ስራሕ ገዝአን ንኽገብራ
መቕሎ ኣብ ምእጓድ ኣተዋ። ኣብ መንጎ
ግን ጽቡቕ ኣይተሰመዐንን። በቲ ክስተት፡
ጎረባብቲን ፈለጥቲን ኣብ ቤት በረምበራስ
ገብረገርግሽ ተኣኻኸቡ። ሽዑ ንሽዑ
ድማ ኣብ ግዳም ዕግሽግሽ ክብል ዝጸንሐ
ገብረመስቀል፡ ካብ ውሽጢ ገዛ ብኽያት
ቈልዓን ዕልልታን ምስ ሰምዐ፡ ኣብ ስድራ
ቤቶም ሓደ ሳልሳይ መትሎኡ ዝዀነ
ሓው ሃይለ ገብረገርግሽ ከም ዝተወልደ
ፈለጠ።
ኣብ’ታ ብጻዕሪ እትነብር ስድራ-ቤት፡
ገብረመስቀል ናተይ ዝብሎ ስራሕ
ጕስነት ምስ ሓዘ፡ ግደኡ ብምብርካቱ
ሕጉስ ነበረ። ሓደ ዕለት ወዲ 10 ዓመት
ኣቢሉ ዝነበረ ገብረመስቀል፡ ከም ወትሩ
ኣጣሉ ሒዙ ምስ ወፈረ፡ ሰዓት ሰለስተ
ድሕሪ ቀትሪ ኣቢሉ፡ ነገር ቁልዕነት፡
ኣጣሉ ፋሕ ኢለን እናጥጤማ፡ ንሱ ኣብ
ጽላሉ ኮፍ ኢሉ ነበረ። ደሓር ኣጣሉ
ክቈጻጸር ግልጽ ምስ በለ፡ መላእ ጤሉ
ኣብረሀት ኣይረኣያን። ተንሲኡ ኣብ’ቲ
ከባቢ ኣናደያ። ኣብረሀት ሽታ ማይ ምስ
ኰነቶ ሰምበደ። እናተጨነቐ ኣናደያ።
ኣብ መወዳእታ ኸኣ ብወኻርያ ተበሊዓ፡
ቈርበታ ጥራይ ጸንሖ። ክሳብ መዓናጥኡ
ዝሓርር ተጣዕሰ። ሓሳቡ፡ ናብ ስድራ
ቤቱ ብፍላይ ድማ ናብ ኣደኡ ገዓዘ።
ስድራ-ቤቱ፡ ኣብርሀት ማንታ ክትወልድ
እያ ትጽበ ዝነበረት። ንትጽቢት
ስድራኡ እናዘከረ፡ ኣብ’ቲ በረኻ ተዓኒዱ
ተጨነቐ።
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ገብረመስቀል፡ ካብ ህጻንነት ክሳብ ናጽነት
ደሃይ ጥሪት ከይገበራ ሩፍ ዘይብላ
ኣደይ ለተዝጊ፡ ደሃዩ ክገብራ ብመሰባብር
ዳዕሮ ማይህሙይ ኣቢለን ናብኡ ገጸን
ክመጽአ ምስ ተዓዘበን፡ ዝሕዞን ዝጭብጦን
ጠፍኦ። ኣደይ ለተዝጊ፡ ምናልባት
ኣብረሀት ወሊዳ እንተ ጸኒሓተን ሽዱሽተ
ወይ ሸውዓተ ኰይነን ክጸንሓ እዩ ነይሩ
ትጽቢተን።
ፊት ንፊት እንተ ድኣ ነጊሩወን
ንሕስያ ከም ዘይገድፋሉ ስለ ዝፈልጥ፡
ምሕድግ ኢለን ከለዋ “ኣደ. . .”
ክብል ተዳህየን። ከም ዝሰምዓኦ ምስ
ኣረጋገጸ “ኣብርሀት ጤልና ወኻርያ
በሊዓታ” ኢሉ ኣርድአን። ኣደኡ
ሕርቃነን ክቈጻጸራ ኣይከኣላን። ብኡ
ንብኡ ክሕዛኦ ዝዓቕመን ጉያ ጀመራ።
ገብረመስቀል ከኣ ንቕድመኡ ሃደመ።
ኣደን ወድን ኣብ ግራት ተሓምበለ
ዝብሉ መሰሉ። ንሰን ግን እንተ’ንቂደን
ስለ ዘይምለሳ እግሪ እግሩ ስዒበን ለቀብ
ኣበላኦ። ካብ’ታ ኣብ ጥቓአን ዝነበረት
ዕሙር ዝኣቑጽልታ ተኽሊ ሒሖት
(ዓርጎባ) እናሰልዓ ተሳሃልኦ። ዕድሉ ጸቢቑ
ግን፡ ጨናፍር ናይ’ታ ሒሖት፡ ኣመና
ልምሉም ስለ ዝነበረ፡ ክሳብ ዝስመዖ
ኣየሕመሞን።
ድሕሪ’ዚ፡ ጕስነት ኣጣል ናብ’ቲ
ስቕተኛን ተረካብ ዝዘረባኡን ምንኣሱ
ሓዉ ፍቑርዝጊ ገብረገርግሽ ወደቐ።
ገበረመስቀል፡ ሓንሳብ ምስ ዋጣኡ
ሓንሳብ ድማ ብዘይስራሕ ዘወን በለ።
ኩላተን ኣጣል ምልኦ ምስ ሓዛ፡ ብዕጽፊ
ክውስኻ ትጽቢት ስድራ ቤት ኰነ።
ሓደ እዋን እዩ። ኣባላት ናይ’ታ ጻዕራም
ስድራ-ቤት፡ ኣብ ከባቢ ዓዲ ኣብ ዝነበረ
ግራት ገደና ወፊራ ኣብ ዓጺድ፡ እተን
ኣጣል ከኣ ኣብ ዝተዓጽደ ግራት ይበልዓ
ነበራ። ኣፍ ኣምጸኦ ዕላል እናተቐባበሉ
ከለዉ፡ ወ/ሮ ለተዝጊ፡ ንውላደን
ፍቑርዝጊ “ፍቑር ወደይ ሎምስ እዘን
ኣጣልና ዘይከም ገብረመስቀል ኣንስትዮ
ተውልደን ትኸውን እምበር” በላኦ።
ፍቑር ኸኣ ግዜ ከይወሰደ “ወጠጦ ድየ
ኣነ ዘውልደን” ምስ በለ፡ ስድራ ብምልእታ
ብሰሓቕ ትዋሕ በለት። ወ/ሮ ለተዝጊ
ተረካብ መልሲ ወደን እናስሓቐን፡ “ዋይ
ኣንታ ንስኻስ ከይተወለድካ ዘይትተርፍ
ወደይ” በላኦ። መልሲ ኣብ ጁባኡ ዝዀነ
ፍቑርዝጊ ግን፡ ሽዑ እውን ኣይነሓፈንን
“ፍቝርዝጊ ክውለድ ኢልኪ ዲኺ. .
.” መሊሱ ነታ ስድራ ብስሓቕ ከም
ትፈሓስ ገበራ።
ብፍቑርዝጊ እናተጓሰያ ክወልዳን
ክበዝሓን ትጽቢት ዝተገብረለን ኣጣል፡
ማይ ኖራ ኣብ ዝተባህለ በረኻ ብነብሪ
ተበልዓ። ተስፋን ትምኒትን ስድራ ኸኣ
ኣብኡ ተዛዚሙ።
ገብረመስቀል፡ ትምህርቲ ጀሚሩስ
ኣብ ርእሲ ትምህርቱ ንሓዊ ዝኸውን
ኩቦ እናኣረየ፡ ሳሕቲ እውን ደድሕሪ
ወለዱ ናብ ዓጺድ፡ መኼዳን ማሕረስን
እናወፈረ፡ ንመግቢ ስድራ ዝውዕል
ሓምሊ እናሓመለን በለስ እናኣረየን ኣብ
ዓዲ ተሳልዩ። እታ ስድራ፡ ማእከላይ
መነባብሮ እናመርሐት ምንባር ቀጺላ።
ወተሃደር ጥልያን ዝነበሩ ዘይተማህሩ
ብምዃኖም ወትሩ ዝስመዖምን
ዝጠዓሱን በረምበራስ ገብረገርግሽ፡

ገብረመስቀል ኣብ 1973

ጻዕራም ሓረስታይ እዮም ዝነበሩ። ንሶም
ሰሪሖምን ባሕርን ጣሕርን ኢሎምን
ደቆም ምዕባይ እዩ ቀንዲ ትምኒቶም።
ሓዳሮምን ደቆምን ከይሓስሞም ወትሩ
ሓርኮትኮት በሃሊ፡ ናብ ስራሕ እንተ
ኣንቂዶም፡ እንትርፎ ጠልቆም ኣቢሎም
ናብ ውራዮም ዘብዘብ ምባል፡ ኣብ
መኣዲ ኮፍ ኢሎም ዘይምገቡ ዝነበሩ
በረምበራስ ገብረመስቀል፡ ሳላ ጻዕሮም
ደቆም ብጽቡቕ ከዕብዩ ክኢሎም።
ብትሕዝቶ መሬት ስኡናት ስለ ዘይነበሩ፡
ጻዕሪ ሓዊሶም ናብራኦም ካብ ምጥጣሕ
ኣይበኾሩን። ብዶሚናለ ዝተኸለለ ክሳብ
40-50 ኩንታል ስገም ዝሕፈሶ ናይ
ኣቦሓጎኦም ዓቢ ግራት፡ ብዘይካ’ዚውን
ሓናፍር ኣብ ዝተባህለ መሬት ዓዲ፡
ዕብይ ዝበለ ንማሕረስ ዘይምችእ ግራት
ስለ ዝነበሮም፡ በረምበራስ ገብረገርግሽ፡
ነቲ መሬት ብጻዕሪ ናብ ሽዕበት ቀይሮም
ካብ 20 ክሳብ 30 ክሻ ስገም፡ ሓንፈጽን
ስርናይን ይሓፍሱሉ ነበሩ።
ንናጽነት ብዝነበሮም ሃረርታ ኣብ ሃገራዊ
ቃልሲ ግቡኦም ንምፍጻም ዕጻይ ምጻጻይ
ዝብሉ እውን ኣይነበሩን። ኣብ ዓዲ ከም
ኳደረ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኰይኖም፡
ትእዛዝ ውድብ እናፈጸሙ ነዊሕ እዋን
ጸኒሖም እዮም። ብዘይካ’ዚ’ውን ኣብ
ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዓዲ ብሽምግልና
ፍሉጥ ነበሩ።
ገብረመስቀል፡ ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ
ተገዳስነት ኣይንበሮ ደኣ’ምበር፡ ኣብ ዓዲ
ሓውሻ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ በጽሐ።
ብዓቢኡ ኸኣ ኣብ’ቲ እዋን መሳለጥያ
ትምህርቲን መጓዓዝያን ብቐሊሉ ዝርከብ
ስለ ዘይነበረ፡ እቶም ውሑዳት ዕድል
ዝረኸቡ ጥራይ እዮም ተጠቀምቲ ናይ
ትምህርቲ ክዀኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ።
ሻድሻይ ክፍሊ ምስ ወድአ፡ ካብኡ
ንንየው ብኹሉምሉ ትምህርቲ ምቕጻል
ኣይማእምኦን። ካብ ትምህርቲ ንኽናገፍ
እዩ ኸኣ ናብ በረኻታት ዓዲ እናወፈረ
ዕንጨይቲ ክኣሪ ዝሓለነ። ዓበይቲ
ኣያታቱን ኣሕዋቱን ትምህርቲ ወዲኡም

ሓሰር ንፋይ ክሽቅጡ ምስ ረኣዮም
“ካብ ትምህርቲ ወዲእካ ኣብ ሸቐጥ
ምእታውሲ፡ ብኣጋ ምሽቃጥ ይሓይሽ!”
ዝብል ኣተሓሳስባ፡ ኣድህቦኡ ናብ ሸቐጥ
ጥራይ ከም ዝኸውን ገይሩዎ።
ውራይ ሸቐጥ “ሀ” ኢሉ ክፍትን
ኣብ ዝጀመረሉ፡ ኣብ ክረምቲ፡ ንፈለማ
እዋን ብዕድመ ምርሕ ምስ ዘብሎ
መተዓብይቱን መቑርሱን፡ ኣብ 1975
ዓ.ም. ናብ ገድሊ ዝወጽአ ተወልደ
ተስፋጽየን (ወዲ ዶልሺ) ጎቦ ሓዊ
ተርኢ ናብ ዝበሃል ርሑቕ ቦታ ወፈረ።
ኣብ’ቲ ታህሰስ ዝጸዓቖን፡ ከም ስሉሕ፡
ዋይባ፡ ኣውሒ ዝኣመሰሉ ኣግራብ
ዝርከብዎን በረኻ፡ ዓቕሙ እናሰበረን
እናኣረየን ጽዕነት ኣድጊ ምስ ኣእከለ፡
ምስ መኻይዱ ናብ ዓዲ ነቐሉ።
ክልተኦም ተመኩሮ ስለ ዘይነበሮም፡ ሰኣን
ክእለቶም ብሰንኮፍ ኣጣምራ ዝጸዓንዎ
ዕንጨይቲ እናተገምጠለ ኣሸግሮም።
ኣብ መወዳእታ፡ ብሰልፈ-ሰልፊ እናኸዱ
ከለዉ፡ እቲ ኣድጊ ምስ ጽዕነቱ ብጸድፊ
ኣንከራርወ። ኣይሂ ዝናብ እውን
ተኻዕዎም። ብርቱዕ ውሕጅ ሰዓበ።
ካብኡ ንንየው ንሂወቶምን ኣድጎምን
እምበር፡ ንዕንጨይቲ ክብሉ ኣብ ተወሳኺ
ጸገም ክኣትዉ ኣይመረጹን። ካብ ዓዲ
ኣስታት ሸውዓተ ኪሎሜተር ኣብ ዝርከብ
ባምባ ኣብ ዝተባህለ በረኻ ፍርቂ ዓቐብ
ብዝበጽሑ፡ ዕንጨይቶም ብምርጋፍ ኣብ
በረኻ ሓዲጎም፡ ኣእዱጎም ሸብሊሎም
ጥራይ ኢዶም ናብ ዓዲ ተመልሱ።
ነተን ተካል ዘውዓሎም ዕንጭይቲ፡
ንጽባሒቱ ጸሓዮም ኣብሪቖም ናብ ባምባ
ብምውፋር ጽዒኖሞ ዓዲ ኣተዉ። እቲ
ናይ ፈለማ ኣጋጣሚ፡ ኣብ’ቲ ንሓጺር
እዋን ዝሰርሓሉ ዕንጨይቲ ናይ ምእራይን
ምሻጥን ዕዮ ባብ ዘርሓወሉ እዩ ነይሩ።
ገብረመስቀል፡ ኣደኡ በቲ በረኻ ወፊሩ
ብዘምጽኦ ዕንጨይቲ፡ ሓዊ ከንድዳ ምስ
ረኣየ ባህ በሎ። ሰብኣይ ዝዀነ ኰይኑ
ተሰሚዑዎ። እቲ ቀሊል ዝመስሎ ዝነበረ
ምእራይ ዕንጨይቲ ዳሩ ምስ ኣርኣዮ
ከኣ፡ ዝዀነ ይኹን ዕዮ፡ ክእለትን ጥበብን
ከም ዝሓትትን ሞያ ከም ዝዀነን ዝያዳ
ዝተገንዘበ። ኣድጊ ጽዕነት ንኸይግምጥል
መሶጥ ምትራር ኣገዳሲ ምንባሩ እውን
ድሕሪ ግዜ ኣስተውዓለ።
ዋላ’ኳ ዕዮ ንግዲ ካብ ትምህርቲ
ንኽገላገል ኢሉ ዝጀመሮ እንተ ነበረ፡
ንሓጺር እዋን ዕንጨይቲ ኣርዩ እናሸጠ
ስድራኡ ክሕግዝ ክኢሉ እዩ። ገንዘብ
ብኸመይ ከም ዝርከብ ኣመት ስለ
ዝሓዘ እውን ዝያዳ ክሰርሕ ተተባብዐ።
ምሽቃጥ ዕንጨይቲ ንውሱን ግዜ ሰጥ
ኢለ ምስ ሓዞ፡ ክረምቲ ስለ ዘብቅዐ፡
መዋፍርቱ ተጋዳላይ ወዲ ዶልሺ ናብ
ትምህርቲ ክምለስ ከሎ፡ ገብረመስቀል
ግን ዕንጨይቲ እናኣረየ ምሻጥን
ስድራኡ ምሕጋዝን ቀጺሉ። ኣብ
መሽጣ ዕንጽይቲ ብዓቕሙ ክራቐቕ ስለ
ዝጀመረ፡ ኣታዊኡ ካብ’ቲ ናይ ፈለማ
ክብ ኢሉ። ነቲ ብጅምላ ብ1፡50 ዝሽጦ
ዝነበረ ዕንጨይቲ፡ በብቑሩብ ኣብ ብዙሕ
ክፋል ከፋፊሉ፡ በብ50 ሳንቲም እናሸጠ፡
ክሳብ 3፡50 ከም ዘውጽኣሉ እናገበረ
ንፉዕ ሸቃጣይ ክኸውን በለ።
ይቕጽል
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“ካብ ምሃብ ዘቋረጽናሉ መዓልቲ ኣሎ
ኢለ ኣይሓስብን እየ። እቲ ምንታይሲ፡
ምሃብን ምቕባልን ቀጻሊ መስርሕ ስለ
ዝኾኑ።” - ኦፕራ ዊንፍሪ
“ኣብ ህይወት እቲ እንኮ ዘድልየና ነገር፡
ምልጋስ ምዃኑ ቀልጢፈ እየ ፈሊጠ።” ማርጋረት ፉለር
“ንሰባት ክሕግዝ ኣመና እየ
ዝጽዕር።”
“በሊሕ ስብ ኢኻ ማለት እዩ።”
“ካልኦት ሰባት ግዳ፡ ንተግባረይ ከም
ዕሽነት እዮም ዝቘጽርዎ። ንሳቶም
ንልግሲ ከም ግዜኡ ዝሓለፎ ባህሪ እዮም
ዝቘጽርዎ።”
“ተጋግዮም።”
“ካብ ኵሉ ከፊኡኒ ዘሎ፡ በዓልቲ ቤተይ
ነዚ ባህረይ ፈጺማ ክትጻወሮ ኣይከኣለትን
ዘላ።”
“ድሕሪ ሓዳር ምግባርኩም ዲኻ ነዚ
ባህርኻ ኣጥሪኻዮ?”
“ፍጥር ካብ ዝብል እምበር!”
“ቅድሚ ሓዳር ምግባርኩም፡ በዓልቲ
ቤትካ ነዚ ባህርኻ ትፈልጦዶ ነይራ?”
“ሓቂ ዘረባ ይሓይሽ ብዙሕ
ንሓድሕድና ከይተፋለጥና ኢና ናብ
ሓዳር ኣቲና።”
“ከመይ ማለት?”
“ኣነ ሓዳር ክገብር ምስ ወሰንኩ፡
መሓዙተይ እየን ነዛ ሕጂ በዓልቲ
ቤተይ ኰይና ዘላ ኣማጺአናለይ። ኣብ
ሓጺር ግዜ ስለ እተመርዓና፡ ሕጂ ኢና
ንሓድሕድና ኣጸቢቕና ንፋለጥ ዘለና።”
“እሞ ካልእ ባህርኹም ጥራይ
ኣየገራጭኹም እምበር፡ ለጋስ ብምዃንካ
ጥራይ ብዙሕ ጸገም ዘለዎ ኰይኑ
ኣይረኣየንን እዩ።”
“በዓልቲ ቤተይ እንድያ እሞ፡ ልክዕ
ከም ዓሻ ክትቈጽረኒ ጀሚራ ዘላ። ንዓይ
ግዳ፡ ካብ ምልጋስ ንላዕሊ ሕልናይ
ዘዕግበለይ ባህሪ የብለይን።”
“እንታይ ዓይነት መጐት እያ
ተቕርበልካ?”
“ክንደይ እሞ ክትብሎ ኢኻ?! በዓል
ሓዳር ስለ ዝዀንኩ፡ ንውልቀይ ጥራይ
ዘዕግብ ባህሪ ከንጸባርቕ ከም ዘይብለይ
ትነግረኒ። ኣብ ክንዲ ንሰብ ዝሕግዝ፡
ንመጻኢ ኣብ ሓዳርና ዋሕስ ክዀነና
ዝኽእል ገንዘብ ከዋህልል ከም ዘለኒ
ትመኽረኒ። ንገለ ጠማዓት ኣዕሩኽተይ
ከም ኣብነት እናጠቐሰት፡ ኣብ ናብራኦም
ዘመዝገብዎ ዓወት ብዝርዝር ትገልጸለይ።
ካልእ፡ …።”
ንቕድሚት
መሪሽካ
ገዛእ
ርእስኻ እትተኣማመነሉ መብራህቲ
ንኸይትጭብጥ ዝእግዱኻ ነቐፌታታት፡
“ክትዓይዮ ኣይትኽእልን ኢኻ!”
ወይ “ብኸመይ ከም እትዓይዮ እንዶ
የብልካን!” … ዝብሉ ጽሑፋት ኣብ
ቅድሜኻ ተገቲሮም ከሰናኽሉኻ
እንከለዉ እዮም።
ጽቡቓት ሓሳባት ካብ ኣእምሮኻ
ክፍልፍሉን ኣብ ኣእምሮኻ ክጥጁኡን
ከተፍቅደሎም ኣለካ። ከምኡ ምስ
እትገብር፡ “ክትዓይዮ ኣይትኽእልን
ኢኻ!” ንዝብል መሰናኽል ብቐሊሉ
ዘሊልካዮ ክትሓልፍ ትኽእል።
ነዞም ከምዚኦም ዓይነት መሰናኽላት

ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል
ካብ ቅድሜኻ ከተወግዶም እንተ
ኽኢልካ፡ ተኣምራታዊ መብራህቲ
ክትጭብጥ ትኽእል። ብእኡ ኣቢልካ
ገዛእ ርእስኻ ኣብ ምቕባል ኣይትእገምን።
ገዛእ ርእስኻ ምቕባል፡ ናብ ኣብ ገዛእ
ርእስኻ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ ምምዕባል
ዝወስደካ መንገዲ የምርሓካ። ኣብ
ዓለም ካብ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ጽቡቕ
ኣመለኻኽታ ምምዕባል ዝዓቢ ሃብቲ
ኣሎ ክትብል ምሒር ኣጸጋሚ እዩ።
ካብ ግዜ ህጻንነትካ ኣትሒዞም፡ “እዚ
ጌጋ እዩ።”፡ “ከምዚ ምግባር ሓጥያት
እዩ።”፡ “ከምዚ እንተ ሰሪሕካ፡ ኣምላኽ
ክቝጠዓካ እዩ።” ዝብሉን ካልኦት ነዚኦም
ዝመስሉ ርእይቶታትን እናሰማዕካ ዓቢኻ
ትኸውን።
ህይወት እኮ ውቅያኖስ እያ።
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብዚ ውቅያኖስ
ዝደለዮ ፍልጠት ክጅልብ መሰል ኣለዎ።
ንሓደ ሰብ ቅኑዕ ኮይኑ ዝረኣዮ፡ ነቲ ካልእ
ግጕይ ኮይኑ እንተ ተራእዮ ከቶ ከገርም
ኣይግባእን።
ንምዃኑ ቅኑዕ እንታይ ማለት እዩ?
ግጕይከ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚ
ንዅሉ ዘዕግብ ንጹር መፈላለዪ መስመር
ክትሕንጽጽ ቀሊል ኣይኮነን። የግዳስ፡
ገለ መሰረታውያን ነገራት ንደቂ ሰብ
ቀጻልነት ዘርኦም ከቐጽሉ ኣኽኢሎምዎም
እዮም።
እዞም ቍምነገራት ኣየኖት እዮም?
ንኣብነት፡ ንኻልኦት ሰባት ምሕጋዝ ከም
ጽቡቕ ቍምነገር ክውሰድ ይከኣል።
ንኻልኦት ምዕላቕ ግዳ፡ ግጕይ እዩ።
ኣብ ገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ
ዘለዎ ሰብ፡ ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ስለ
ዘለዎ፡ ካልኦት’ውን ከምኡ ይመስልዎ።
እቶም ንኻልኦት ሰባት ዝሕግዙ
ሰባት፡ ንናይ ካልኦት ጸገም ክካፈሉ
ድሉዋት ስለ ዝኾኑ እዮም። ጽጉም
ሰብ ክርእዩ እንከለዉ፡ ልክዕ ከም እቲ
ጸገም ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ ገይሮም
ይድንግጽሉ።
ገለ ሰባት ንስለ ፈጣሪኦም ወይ
ሕብረተሰቦም ክብሉ፡ ሰናይ ተግባር
ዝፍጽሙ ኣለዉ። ካልኦት ንስለ ውሽጣዊ
ሕልናኦም ክብሉ ጥራይ እዮም፡ ንሰባት
ክሕግዙ ወትሩ ድሉዋት ዝኾኑ።
ከምዚኦም ዓይነት ሰባት - ብሓሳብ፡
ባህግን ተግባርን ሓድነትን ውህደትን
ኣለዎም።
ሓደ
ብወለዱ፡
ሕብረተሰቡን
መምህራኑን እንታይ ዓይነት ተግባር
ክፍጽም ከም ዘለዎ ደረት እተገብረሉ
ሰብ፡ ሰለስተ ምስሊ ክሕዝ ግድን
ይኸውን። ኣብ መንጎ’ቲ ክሰርሖ ትጽቢት
ዝግበረለይ ኢሉ ዝኣምነሉ (ሓሳቡ)፡ ነቲ
እሱ ክሰርሖ ዝደሊ (ባህጉ) ከምኡ’ውን፡
ብጭቡጥ ዝዓይዮም (ተግባራቱ) - ልዑል
ግርጭት ይኽሰት።
ልክዕ ሰለስተ ምስሊ ከም ዘርኢ ካሜራ
ማለት እዩ። ከምዚኦም ዓይነት ካሜራታት፡
ሌንሶም እንተ ዘይተመዓራርዩ ጽቡቕ
ስእሊ ከውጽኡ ዝሕሰብ ኣይኮነን።
ቅድሚ ሕጂ ዘይርኣኻዮ ብሩህ
ህይወት ክህልወካ ዝኽእል ወይ እቶም
ሰለስተ ምስልታት ሓደ ዝኾኑልካ፡ ኣብ
ገዛእ ርእስኻ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ ምስ
እተማዕብል ወይ ሰባት ንዝተለሙልካ
ገዲፍካ ብናትካ ሓሳብ ክትምራሕ ምስ
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መንገዲ ዓወት
እትጅምር እዩ።
ኣብ ገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ
ዘለዎ ሰብ፡ ኣብ ውሽጡ ሰላም ክህልዎን
ንህይወት ብዝግባእ ክውነሰላን ይኽእል።
እቲ ኣብ ገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ
ዘየማዕበለ ሰብ፡ ዋላ ወናኒ ቢልየናት
ገንዘብ እንተኾነ ወይ ኣካያዲ ስራሕ
ናይ ብርክት ዝበላ ዓበይቲ ኩባንያታት
እንተኾነ፡ ኣብ ውሽጡ ሰላም ክዓስሎን
ንህይወት ብዝግባእ ከስተማቕራን
ኣይክእልን እዩ።
ምእንቲ’ዚ፡ ኣገዳሲ ኮይኑ እንተ
ተራእዩካ፡ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ጸገም
ኣእቲኻ፡ ንኻልኦት ሰባት ጽቡቕ ነገር
ከምጽኣሎም ይኽእል’ዩ ዝበልካዮ ክትዓዪ
እንከለኻ፡ ዕግበት ክፈጥረልካ ይኽእል
ይኸውን። እዚ ብሓቂ ቅኑዕ ተግባር
እዩ። ዝነኣድ ስነ ምግባር እውን እዩ።
የግዳስ፡ ንገዛእ ርእስኻ ግድን ንዓኻ ኣብ
ዘይጥዕመካ ከተእትዋ ኣለካ ከስምዕ
የብሉን።
ብመንጽሩ ንኻልኦት ሰባት ኣብ ጸገም
ኣውዲቕካ፡ ገዛእ ርእስኻ እንተ ኣርቢሕካ
ውሽጣዊ ሰላም ከቶ ክሰርጸካ ኣይክእልን
እዩ። ከምዚ ዓይነት ተግባር፡ ብመሰረቱ
ጌጋ እዩ። ብዓንደ ርእሱ ሓጥያት
እኮ እዩ። ኣብ ህይወትካ ናይ ሓሳባት
ግርጭታት ንምውጋድ ከምኡ’ውን፡
“ክትዓይዮ ኣይትኽእልን ኢኻ!” ንዝብል
መሰናኽል ካብ ቅድሜኻ ንምእላይ፡ እዚ
መሰረታዊ ሕጊ ተግባራዊ ክኸውን
ኣለዎ።
ንተግባራትካ ምስ ንኻልኦት ሰባት
ጽቡቕ ምግባር ብምትእስሳር፡ ነዚ ጸገም
ክትሰግሮ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡
ክትደርፍ ናብ መድረኽ ክትድይብ
እንከለኻ፡ ብደርፍኻ ካልኦት ብዛዕባ
ዝረኽብዎ ባህታ እምበር፡ ብዛዕባ ተዓዘብቲ
ዝህቡኻ ጣቕዒት ኣይትሕሰብ። ፈተና
ክትወስድ እንከለኻ፡ ጽቡቕ ነጥቢ
ብምምዝጋብ ንወለድኻ ከተሐጕስ
ሕሰብ። እትቝጸረሉ ስራሕ ዝኾነ
ይኹን፡ ምስ ንኻልኦት ብኸመይ ከም
እተገልግል ኣተሓሕዞ። ብእኡ ንብኡ
እቲ፡ “ክትዓይዮ ኣይትኽእልን ኢኻ!”
ዝብል መሰናኽል ክውገድ እዩ።
ካብ ናይ ሓያሎ ዓመታት ግጉይ
ሓሳብ ሓራ ንምውጻእ፡ ካብ ሎሚ
ጀሚርካ ናብ መደቀሲኻ ምስ ኣተኻ
ኣዒንትኻ ዓሚትካ፡ “ኣነ ንጹህ ሰብ
እየ። ኣነ ንፉዕ ሰብ እየ። ኣነ ብሓይሊ
እተመላእኩ ሰብ እየ። ኣብ ዕምረይ ነቲ
ቕኑዕ ምዃኑ ዝኣመንኩሉ ተግባራዊ
ከም ዝገብር እኣምን።” በል።
ነዚ ቓል ወይ መብጽዓ ኣብ ተግባር
ከተውዕሎ እንከለኻ፡ “ክትዓይዮ
ኣይትኽእልን ኢኻ!” ዝብል ጽሑፍ
ኣብ ቅድሜኻ ተገቲሩ ክርኣየካ እንከሎ
ብውሕዱ ንገለ ሸነኹ ከተወግዶ ኣለካ።
ነቶም ዕንቅፋት ክኾኑኻ ዝኽእሉ
ጽሑፋት ምስ ሰገርካዮም፡ ነታ
ተኣምራታዊት መብራህቲ ክትጭብጣ
ዕድል
ትረክብ።
“ክትዓይዮ
ኣይትኽእልን ኢኻ! ኣፍልጦ የብልካን!
ከቶ ኣይሰምረልካን እዩ! …” ንዝብሉ
መሰናኽላት ብቐሊሉ ክትሰግሮም
ትኽእል።
ነቶም መሰናኽላት ምስ ሰገርካዮም
እንታይ ኢኻ ክትረክብ? ናይ ርእሰ
ተኣማንነት ተኣምራታዊት መብራህቲ
ጥራይ ዲኻ እትጭብጥ? ኣብ ገዛእ ርእስኻ

ጽቡቕ ኣመለኻኽታ ከተማዕብል ዲኻ?
ነቲ ብርሃን ምስ ጨበጥካዮኸ እንታይ
ዓይነት ህይወት ኢኻ ከተሕልፍ?
ኣብ ውሽጥኻ ብዕምቈት ልዑል ርእሰ
ተኣማንነት ክሰርጸካ እዩ? ንኻልኦት
ሰባት ጽቡቕ ክትገብረሎም እንከለኻ፡
ካልኦት ሰባት ክሳብ ክንደይ ልዑል
ርእሰ ተኣማንነት ከም ዘለካ ክርድኡልካ
እዮም።
ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ፍርሓቱ
ኣብ ምቍጽጻር ሓያል እዩ። መርከብ
ንባሕሪ ወይ ውቅያኖስ ክትስንጥቕ
እንከላ፡ በቲ ከጥሕላ ዝኽእል ማይ
ተኸቢባ እያ ተንሳፍፍ። ርእሰ ተኣማንነት
ዘለዎ ሰብ ድማ፡ በቲ ከጥሕሎ ዝኽእል
ጸገም ተኸቢቡ እዩ ኣብ መንገዲ ዓወት
ዝምርሽ። እቲ ምንታይሲ፡ ነታ መርከብ
ዘጥሕላ እቲ ዝኸበባ ማይ ዘይኮነ፡ እቲ
ናብ ውሽጣ ዝኣተወ ማይ ከም ዝኾነ
ኣዳዕዲዑ ይፈልጥ እዩ።
ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ፡ ወትሩ
ብዓወት ንቕድሚት ንምግስጋስ
ይንቀሳቐስ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ንገዛእ ርእሱ
ምስ ካልኦት ሰባትን ከባቢኡን የወሃህዳ።
ንጭንቀት ቦታ ኣይህቦን እዩ። ንሰባት
ይኣምን። ንገዛእ ርእሱ እሙን ይኸውን።
ንኻልኦት ሰባት ይኣምንን የድንቕን።
ሮበርት ባደን-ፖወል፡ “ኣብ ግዜ
ንእስነትካ እተጥርዮ ባህሊ ስራሕ፡
ንሓዋሩ ካብ ውሽጥኻ ኣይጠፍእን’ዩ።”
በሃሊ ነይሩ። ንሱ ኣብ ዝተዋፈረሉ ሞያ፡
ንዕዮኡ ብጽፈት ንኽዛዝም ብዝተኻእሎ
መጠን ሓርኮትኮት ይብል ነይሩ። ኣብ
ሞያ ውትህድርና ብዘንጸባረቖ ትብዓትን
መሪሕነትን ክሳብ ዝለዓለ መኮነን
ሓዅሩ። “ንሞያ ውትህድርና ኣመና’የ
ዘፍቅሮ። ኣብቲ ሞያ ዝቐሰምኩዎ
ዲስፕሊን፡ ኣብ ስካውት ምስ ተዋፈርኩ
ብዙሕ’ዩ ጠቒሙኒ።” ብምባል ዘኪርዎ።
እንግሊዛዊ ሮበርት ባደን-ፖወል
ወተሃደራዊ ታዕሊሙ ምስ ዛዘመ፡ ፈለማ
ናይ ምክትል ኮርፖራል ማዕርግ ሒዙ ናብ
ህንዲ ከቲቱ። ካብኡ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ
ተቐይሩ። ኣብ ኣውራጃ ናታል ምስ
ማሕበረ ሰብ ዙሉ ቀልጢፉ ተወሃሂዱ።
ካብቲ ናይ ውትህድርና ሞያኡ ወጻኢ፡
ንመነባብሮ እቲ ህዝቢ ንምምሕያሽ
ብዙሕ ነገር ኣበርኪቱ። ነቲ ናይ ስካውት
ሞያኡ ሽዑ እዩ ጀማሚርዎ።
በቲ ኣብ ዓውደ ኵናት ዘንጸባርቖ ዝነበረ
ጅግንነት ክሳብ ናይ ሌተናል ጀነራል
ማዕርግ በጺሑ። ኣብ 1910 ብፍቓዱ
ጥሮታ ወጺኡ። እቲ ምኽንያት፡ ምሉእ
ግዜኡ ንምዕባለ ስካውት ከወፍዮ ስለ
ዝወሰነ እዩ።
ኣብ 1920 ኣህጉራዊ ማሕበር ስካውት
ኣብ ኦሊምፒያ ተመስሪቱ። ባደን ፖወል
ሓላፊ ናይቲ ማሕበር ክኸውን ተሓርዩ።
ንሱ ኣብ ምምልማል መንእሰያት ልዑል
ኣበርክቶ እዩ ገይሩ። ብሳላ ተወፋይነቱ
እቲ ኣህጉራዊ ምንቅስቓስ ቀልጢፉ ኣብ
ብዙሓት ሃገራት ኣስፋሕፊሑ።
ባደን ፓወል ኣብ 1937 ኣብ መበል
5ይ ኣህጉራዊ ጉባኤ ስካውት ካብቲ
ማሕበር ከም እተሰናበተ ብወግዒ
ኣፍሊጡ። ንኽብሩ 22 ለካቲት
ብኣህጉራዊ ማሕበር ስካውት፡ ዓመታዊ
ብኽብሪ ትዝከር። እቲ ምኽንያት፡
ንሱን በዓልቲ ቤቱን ኣብታ ዕለት ስለ
እተወልዱ እዩ።
ንሱ ምስ ስድራኡ ካብ 1939

ጀሚሮም ኣብ ንየሪ - ኬንያ ክቕመጡ
ጀሚሮም። ኣብታ ሃገር ውቅብቲ ሆቴል
ሃኒጾም። እታ ሆቴል ሎሚ ቤተ መዘክር
ስካውት ኮይና ተገልግል ኣላ።
ባደን ፖወል ነተን ኣብዛ ዓለም
ዝጸንሓለን ዓመታት ብግቡእ ተጠቒሙ፡
ብ 8 ጥሪ 1941 ንሓዋሩ ኣዕሪፉ። ኣብ
ንየሪ - ኬንያ ተቐቢሩ። በዓልቲ ቤቱ
ኦላቭ ኣብ ብሪጣንያ ምስ ሞተት፡ ካብ
መቓብራ ዝተፋሕረ ሓመድ ናብ ኬንያ
ተላኢኹ፡ ኣብ ውሽጢ መቓብር በዓል
ቤታ ተቐቢሩ። ሃገረ ኬንያ ንመቓብር
ባደን ፖወል፡ ‘ሃገራዊ ሓወልቲ’ ክትብል
ሰምያቶ።
ባደን ፖወል ንመጠረሽታ ግዜ
ንኣባላት ስካውት ክፋነዎም እንከሎ፡
ዝጸሓፎ ደብዳበ ከምዚ ዝስዕብ ይንበብ፥
“… ኣምላኽ ናብዛ ውቅብቲ ዓለም
ንኽንሕጐስን ንህይወት ክንፍስሃላን እዩ
ኣምጺኡና። ሓጐስ ብሃብቲ ጥራይ
ኣይኮነን ዝመጽእ። ኣብ ሞያኻ ዕዉት
ብምዃን ጥራይ፡ ሕጕስ ህይወት
ከተስተማቕር ኣይትኽእልን ኢኻ።
“ሓደ ካብ ደረጃታት ሓጐስ፡ ጥዕና
ገዛእ ርእስኻ ምሕላው እዩ። ንግዜ
ንእስነትካ ብግቡእ ምጥቃም፡ ክሳብ
መጠረሽታ ዕምርኻ ሕጕስ ንኽትከውን
ይሕግዘካ። ንተፈጥሮ ብዕምቈት እንተ
ኣጽኒዕካዮ፡ ኣምላኽ ምእንቲ ንስኻ
ጽቡቕ ገይርካ ክትውነሰላ፡ ነዛ ዓለም
ክሳብ ክንደይ ኣደናቒትን ምልክዕትን
ገይሩ ከም ዝፈጠራ ትግንዘብ።
“በቲ ድሮ ኣመዝጊብካዮ ዘለኻ
ዓወት ተመስገን በል። ነቲ ዘለካ ጸጋ
ብምሉእ ዓቕምኻ ተጠቐመሉ። ንሓደ
ነገር ክትዕዘብ እንከለኻ፡ ካብቲ ኢንታኡ
ንላዕሊ ኣብቲ ብልጫኡ ዝያዳ ኣተኵር።
ሓቀኛ ሓጐስ ዝርከብ፡ ንኻልኦት ሰባት
ሕጕሳት ንክኾኑ ብምሕጋዝ ምዃኑ
ኣይትዘንግዕ።
“ነዛ ዓለም ካብቲ ንስኻ ክትውለድ
እንከለኻ ዝጸንሓትካ ንላዕሊ ኣማዕብላ።
መዓልቲ ሞትካ ምስ ኣኸለት፡ ንግዜኻ
ብግቡእ ስለ እተጠቐምካሉ፡ ብሕጕስ
መንፈስ ነዛ ዓለም ክትሰናበታ ኢኻ።
ብሓጐስ ክትነብርን ብሓጐስ ክትመውትን
ተዳሎ። …”
“ነቲ ዅሉ ሻብ እትዓይዮ እንተ
ዓዪኻዮ፡ ነቲ ዅሉ ሻብ እትረኽቦ
ክትረኽቦ ኢኻ።” - ኣንቶኒ ሮቢንስ
“ጸገም ክለዓል እንከሎ፡ መታን ኣብ
ሸቶኻ ክትበጽሕ መንገድኻ ክትቅይር
ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሸቶኻ ንምብጻሕ
ግዳ፡ ውሳነኻ ኣይትቕይርን ኢኻ።” ዚግ ዚግላር
ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.113

ኤርትራ
ሺሃብ ኣርኣያ

እቲ ጕዕዞ፡ ምስ ምእዋጅ ሃገራዊ
ኣገልግሎት’ዩ ፈሊሙ። ሽዑ፡ እቲ
ሓጎጽጎጽ፡ እቲ ዘይምቹእ ጽርግያ ቅጭ
ዘምጽኣሉ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ፡ “ደሓን
ከለስልሰካ’የ” በሎ። ዕላማ ጕዕዞኡ ሃገር
ንምልማዕ ምዃኑ ንምብራህ። ዓመታት
ሓሊፉ፡ ጕዕዞ ሳዋ ድማ፡ ብሃገራውነትን
ሰውራዊ ሕላገትን ዝተመልመሉ፡ ክሳብ

ኮሎኔል ደበሳይ ግደ

ካፕቴን ኢስሓቕ ኣቡበከር

31 ዙር ዝሰልጠኑ ኣሽሓት ብሉጻት
መንእሰያት ኣፍርዩ። እቲ ነዊሕን
ኣድካምን ጕዕዞ ድማ፡ ሎሚ ሳላ’ዞም
መንእሰያት ባህ እናበለካ እትጓዓዞ ናይ
ሰዓታት መገሻ ኰይኑ። እታ ዘዝመጽአ
ዙርያ ጻዕሩ ዘፍስሰላ መዲና መንእሰያት
ዝዀነት ሳዋ፡ ሎሚ ኣብ ካልኦት
ከተማታትና ዘይትረኽቦ ማሕበራዊ
ኣገልግሎታት ተነጺፉላ ናብ ምዕብልቲ
ከተማ ተቐይራ ትርከብ።
ንመገዲ ሳዋ፡ ምስ ኣባላት 9ይ
ዙር እየ ተላልየዮ። ጕዕዞና፡ ምምካት
ወራር ወያነ ዘንቀዶ ብሃገራዊ ስምዒት
ዝተመልአ’ዩ ነይሩ። እቲ ኣብ መገድና
እንረኽቦ ዝነበርና ህዝብናን፡ ካብ ረድዮ
ዝፍኖ ዝነበረ መቓልሕ ዓወት ጅግና
ሰራዊትናን ድማ፡ ተዓሊምና እጃምና
ንምብርካት ክቱር ህንጡይነት’ዩ
ኣሕዲሩልና። እቲ ካብ ሳዋ ዝተፋነወ
ዳግማይ በቲ መገዲ ክጓዓዝ እንከሎ፡
ሕሉፍ ዝኽሪ ስለ ዝግንፍሎን ነቲ
ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ስለ ዝዕዘብን፡ እቲ
ጕዕዞ ኣየሰልችዎን’ዩ።
ነቲ ነዊሕ መገዲ፡ ሳላ’ቲ ምኵር
ኣውቲስታ መጓዓዝያ ሓራት ከም ማይ
ሰቲና ቅድሚ ዕራርቦ ጽሓይ፡ ናብ
መእተዊ ማእከል ስልጠና ሓይልታት
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ጽምብል በዓል ልደት፡ ምስ ‘ዙር ክምሕል’የ’
ምክልኻል ኤርትራ ሳዋ ደበኽ በልና።
ኣቐዲሞም ብዛዕባ ምምጻእና እኹል
ሓበሬታ ዝነበሮም ኣባላት ሓለዋ፡
ብዕቱብን ትሕትና ዝመልኦን ኣገባብ
ተቐቢሎም፡ ነቲ ልሙድ ኣገባብ ተፍቲሽ
ምስ ኣካየዱልና’ ናብ “እንዳ ኣጋይሽ”
ከነብል ሓበሩና።
ኵሉ ነገር ኣብ ሳዋ ጽባቐ ኣለዎ።
ጽባቐ ወትሃደራዊ ክዳን ሓይልታት
ምክልኻልና ድማ፡ ኣብ ሳዋ ኢኻ
እትዕዘቦ። ብዛዕባ’ዚ ምስ ካልኣየይ
እናኣዕለልና ናብ “እንዳ ኣጋይሽ”
ኣተና። ጽባቐ “እንዳ ኣጋይሽ”
እውን፡ ዝጠዓሞ’ዩ ዝፈልጦ። ጽፈት
መደቀሲኡን ጣዕሚ መግቡን፡ እቶም
በሊዕካ እትጸግብ ዘይመስሎም ግዱሳት
ኣባላቱን፡ ብስራሕ ዝመጻእካ ዘይኰነስ፡
ኣብ ሕጽኖት ዘለኻ’ዩ ዘምስለካ።
ረቡዕ 4 ጥሪ፡ ብምኽንያት በዓል ልደት
2018፡ ነቶም ኣብ ጽዑቕ ወትሃደራውን
ኣካዳምያዊን ንጥፈታት ዘለዉ ኣባላት
31 ዙርያን ማሕበረ-ሰብ ሳዋን
ንምዝንጋዕ፡ በታ ናይ ነዊሕ ዓመታት
ስነ-ጥበባዊ ተመኵሮ ዘለዋ ጉጅለ ባህሊ
መዓስከር ሳዋ ዝተመርሐን ከም ገዲም
ድምጻዊ ተኽለ ክፍለማርያም (ወዲ
ትኹል) ዝተሳተፉዎን ባህላዊ ምሸት
ተኻይዱ። ኣብ’ቲ ምዱብ ግዜ ኵሉ
በቦታኡ ምስ ሓዘ፡ ኣቐዲሙ ምድላዋቱ
ኣጻፊፉ ዝነበረ ክኢላ ድምጺ ኡስታዝ
ሓሚድ ናይ “ንጀምር” ምልክት ሃበ።
መራሒ መደብ እታ ጉጅለ ተስፋይ
“ግርማይካ” በቲ ሓያል ድምጹ
ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብሄራትና ነቲ
መደብ ብምምራሕ ንድምጻውያን ናብ
መድረኽ ዓደመ። ከበሮ’ውን ዲምዲም
በለ። ወኒ ሓያል’ዩ። እቶም ኣብ
ምእላይ ተመሃሮኦም ዝነበሩ ዕቱባት
ኣለይቲ፡ በብሓደን ክልተን “ዓሽ”
ክብሉን ክስዕስዑን ናብ መድረኽ
ወሓዙ። ንፈለማ ግዜ ኣለይቶም ካብ
ወትሃደራዊ ትእዛዛት ርሒቖም ከም
ሰቦም ክላሃዩ ዝተዓዘቡ ተማሃሮ ድማ፡
በዚ ተመሲጦም ክንዮ ብጣቕዒትን
ፋጻን ምትብባዕ ሓሊፎም፡ ንሳቶም’ውን
ብወኒ ናብ ሜዳ ሳዕሳዒት ዘለሉ። ሓላፍን
ተራን፡ ኣላይን ተማሃራይን ተሓዋወስ
ኰነ። ፍቕርን ስኒትን ዝሓዋወሶ ደሮና
ድማ፡ ናብ ሰማይ ዓሪገ። ሳዋ ማእከል
ሓድነት’ያ። እቶም ናብ ሕቕፎኣ
ዝመጽኡ መንእሰያት፡ በተን ብናዕሪትን
ጋም-ማንን ክድልድላ ዝጀመራ
ደናጎኦም ምስ ደርፊ ኵለን ብሄራትና
ክዘሉን ክተሓቛቖፉን ጀመሩ።
ነቶም ጌና ወኖም ዘየውጽኡ ዕድል
ንምሃብ፡ ሓደ ትእዛዝ ተማሓላለፈ። እቲ
ሳዕሳዒት በብክፍለ-ሰራዊት ክኸውን።
በዚ መሰረት፡ እንዳ ቀዳማይ ምስ

ስእሊ ኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

ሳዕሳዑ ናብ ቦታኦም ብጕያ ብምምላስ፡
ነቲ ዕድል ንእንዳ ካልኣይ ይህቡ። እቲ
ኣጋጣሚ ናይ ሓጐስ ብምዃኑ ግን፡ እዚ
ትእዛዝ ነዊሕ “ኣይጸንዐን”። ንሱ’ውን
“ክዛነ” እዩ መሪጹ። ብምኵራት
ሙዚቀኛታትን ተላሃይትን ጉጅለ ባህሊ
መዓስከር ሳዋ ዝተሰነዩ ድምጻውያን፡
ወዲ ትኹል፡ ኣሕመድ ኣሕመዲን
(ደሮና)፡ ፋጥና ኢብራሂም፡ ሃይለ ናቲ፡
ሙስጠፋ ኣሕመድ፡ ኢሳይያስ ሳልሕ
(ራሻ)፡ ቶማስ ኣሰፋው፡ ካሕሳይ ሃ/
ስላሴን የማነ ሚኪኤልን ናብ መድረኽ
እናተመላለሱ ምስ’ቶም ተመሃሮን
ኣባላትን “ማይዶ ጸባ” ተባሃሃሉ።
ኮሜድያን ዮናስ ሕረትኣብ (ማይናስ)
ብግደኡ ምስ ብጾቱ፡ “ቅንኢ” ዘርእስታ
ኮሜዲ ኣቕረበ። ጥዑም ዘይምኖ
ብምዃኑን፡ ኣብ ሳዋ ኵሉ ነገር ከም
ድላይካ ዘይኰነስ በታ ዝደቐቐት
ካልኢት ተቖጺሩ ብስነ-ስርዓትን ትእዛዝን
ስለ ዝፍጸምን ድማ፡ ናይ ምዝዛም ፊስካ
ተነፍሐት። ነናብ ኣሃዱኻ ድማ ኰነ።
ንጽባሒታ እቲ ወግዓዊ ጽምብል
በዓል ልደትን ሓዲሽ ዓመትን፡ ኣብ’ቲ
ኣቐዲሙ ብምዕሩግ ኣገባብ ዝተሸለመ
ኣደራሽ ሳልሳይ ክፍለ-ሰራዊት’ዩ
ተኻይዱ።
ፈለማ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ
ኣገልግሎት ኮ/ል ደበሳይ ግደ ኣብ’ቲ
ኣጋጣሚ ሓጺር መደረ ኣቕሪቡ። ኮ/ል
ደበሳይ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ንዘሎ
ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን
ዮሃናኡ ድሕሪ ምግላጽ፡ ዓመተ 2018
ዓመተ ሰላምን ብልጽግናን ክትኰነልና
ብምምናይ፡ እቲ በዓል ኣብ’ታ ርእሰ
ከተማ መንእሰያት ዝዀነት ሳዋ ክበዓል
ምምዳቡ ብስም ኩሎም እቶም ኣብ ሳዋ
ዘለዉን ብሳዋ ዝሓለፉን ኣብ ዝተፈላላዩ
ቦታ ተመዲቦም ግቡኦም ኣብ ምስልሳል
ዝርከቡ መንእሰያትን፡ ነቲ ጽምብል
ዝመደበ ሚኒስትሪ ዜና ኣመስጊኑ።
ኣስዒቡ ኮ/ሌ ደበሳይ ግደ፡
“መንእሰያትና ኣብ ሳዋ ወተሃደራዊን
ፖለቲካዊን፡ ኣካዳምያዊን ሞያዊን

ስልጠና
ቀሲሞም፡
ብዲሲፕሊን
ተዀስኲሶም
መጻኢ
ዕድሎም
ዝእንፍቱሉን
ዝውስኑሉን
ቦታ
ምዃኑ፡ ኩሎም እቶም ብሳዋ ዝሓለፉ
መንእሰያትን ወለድን ዝምስክሩሉ
ሓቂ’ዩ” ድሕሪ ምባል፡ ሳዋ ካብ ኩለን
ዞባታትናን ኩለን ብሄራትናን ዝመጽኡ
ብሓባር ዝመሃሩሉን ዝስልጥኑሉን
ሓድነት ቃልሶም ዘደልድሉሉ ቦታ
ስለ ዝዀነት፡ ከምኡ ድማ መቐጻልታ
ናይ’ቲ ኣብ ቃልሲ ዝተጠርየ ሓድነት፡
ጽንዓትን ህዝብና ብምዃና፡ ኣብ ውሽጣ
ሓቚፋቶ ዘላ ምስጢር ሓድነትን
ሃገራውነትን ዓቢ ምዃኑ ገሊጹ። “ነዚ
ንምርግጋጽ፡ መንግስቲ ዘይተኣደነ ወጻኢ
ብምስላዕ፡ ሃገራዊ ንቕሓት መንእሰያት
ክብ ንምባልን፡ ወተሃደራዊ ብቕዓቶም
ኣደልዲሉ ሃገሮም ንምክልኻል ድሉዋት
ክዀሉ ንምግባር፡ ብዲሲፕሊን ሃኒጹ
ኣካዳማዊን ሞያዊን ስልጠና ሂቡ፡ ኣብ
ልምዓት ሃገር ኣድማዒ ተራ ንኽጻወቱ
ዝለዓለ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ” ኢሉ።
ብምውሳኽ፡ ኮ/ሌ ደበሳይ፡ ነዚ
ዕዉት ንምግባር፡ ውሕስነት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ንምርግጋጽ፡ ልዑል ወጻኢ
ብምግባር፡ ካብ 1ይ ክሳብ 31 ዙርያ
ሳዋ ንኣሸሓት መንእሰያት ኣመልሚላ
ተፋኑ ስለ ዘላ፡ መንእሰያትና ነዚ
ተረዲኦም፡ ነብሰ ገምጋም ክገብሩን
ተመኵሮኦም ኣብ’ቲ ዝተመደቡሉ
ዓውድን ነቶም ድሕሪኦም ዝመጽኡ
መንእሰያትን ከማሓላልፉን ከውርሱን
መልእኽቱ ኣማሓላሊፉ። እቲ ድሙቕ
ምሸት ድማ ተጀመረ።
ኣብ’ቲ ጽባቐ ብዙሕነትና ዘመስከረ
ኣጋጣሚ፡ ንገለ ካብ ወለድን ኣባላትን
ብምርካብ
ዘለዎም
ጦብላሕታ
ክገልጹልና ተወኪስናዮም ነይርና።
ካፕቴን ኢስሓቕ ኣቡበከር ኣባል
ቤት/ጽሕፈት ኣዛዚ ማእከል ሃገራዊ
ኣገልግሎትን፡ ሓደ ካብ ገዳይም
ዓለምትን’ዩ። ምስ ህርመት ነፍሲወከፍ ደርፊ ናብ መድረኽ ቀሪቡ
ንድምጻውያን ከተባብዕን፡ ንመሳርሕቱን

ተማሃሮ ደቁን ናብ ሜዳ ሳዕሳዒት
ክጽውዕን እንክትሪኦ ወናም ኣቦ ጓይላ
ምዃኑ ኣይትጠራጠርን።
“ኣብ ነዊሕ ናይ ምዕላም ተመኵሮይ፡
እቲ ኣብ መንጎ ዓለምትን ተዓለምትን
ዘሎ ምዉቕን ሕውነታዊ ጥርናፈን’ዩ
ዝስሕበኒ። እዚ ካብ ሜዳ ክሳብ ሕጂ
ከም ናይ ማእከል ታዕሊም ባህሊ ኰይኑ
እናተወራረሰን እናዓዘዘን ክኸይድ
እንከሎ ድማ ዘሐብን’ዩ። ኣብ’ዚ
ምትእኽኻብ፡ ሳዋ ኣብ ደቅና ዘኾስኰሰቶ
ሓይሊ ሓድነትና ኢኻ እትዕዘብ።
ቅድም፡ ብዕድመ መሳቱና ንዝዀኑ
ብጾትና ኢና እንዕልም ነይርና። ሎሚ
ግን፡ ነቶም ተሰከምቲ ሕድርን፡ ሃነጽቲ’ዛ
ሃገርን ዝዀኑ ደቅና ንዕልምን ንምህርን
ብምህላውና፡ ፍሉይ ኣባታዊ ሓላፍነት’ዩ

ሰሚራ ሽፋ

ምስጋና ገብረሂወት

ዝስማዓና። ኣብ’ዚ፡ ዝመልመልናዮም
ደቅና ኣብ ልምዓት’ዛ ሃገር ግቡኦም
ክፍጽሙ ክንዕዘብ እንከለና ድማ፡ እቲ
ዝዓበየ ጻማና’ዩ” ኢሉ ተፋንዩና።
ወ/ሮ ምስጋና ገብረገርግሽን ሰሚራ
ሺፋን ባህላዊ ክዳነን ተኸዲነን ቡን
ብምድላው ነቲ ጽምብል ኣብ ምጽባቕ፡
ንዕዱማት፡ ኣወል. .ካልአይቲ. . በረካ.
. ደረጃ እናበላ፡ ቡነን ምስ’ቲ ጽምብል
ጀሚራ ምሳኡ ከም እትዛዘም ዝገበራ
ኣደታት’የን። ቡን’ውን ክጥዕም
እንተዀይኑ ግዲ ዘሰንዮ ፍሱህ
ምትእኽኻብ ዝደሊ ኰይኑ፡ ቡነን ኣመና
ጥዒሙ ንኹሉ ክባጻሕ ኣምስዩ። “ዓሚ
ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚ ነዛ ቡን
ኣፍሊሕናያ ነይርና። ከም መብጽዓና
ድማ እነሆ ኣብ’ዚ ጽምብል ንደግማ
ኣለና። ዕድመን ጥዕናን እንተሂቡና፡
ምስ’ቶም ዝመጽኡ ደቅና ኣብ’ዚ ናይ
ሓጐስን ሓድነትን ኣደራሽ ከነፍልሓ
መብጽዓና’ዩ” በላና ብሓባር።
እቲ ብእኽለ ማይን፡ ቡንን
ዝተሰነየ መደብ፡ ከም ዝኽሪ ቀዳማይ
ዙርያን ሓፈሻዊ ፍልጠትን ዝኣመሰሉ
ዝተፈላለዩ ኣዘናጋዕቲ መድረኻት
ሓዚሉ፡ ብጣዕሚ ጓይላ ብሄራትና ዓሚሩ፡
ክሳብ ምሸት ኣምስዩ። ኣብ’ቲ ጽምብል
ዝተሳተፉ ኣባላት 31 ዙርያ ድማ
“ክምሕል’የ” እናበሉ፡ ኣሰር እቶም ሳዋ
ዝመልመለቶም መንእሰያት ስዒቦም፡
ብስም ስዉኣት ብምምሓል፡ ኣብ ጕዕዞ
ልምዓት’ዛ ሃገር ታሪኽ ከም ዝስንዱ
ብርእሰ ምትእምማን ገለጹልና።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.113

ኤርትራ

ኵርናዕ
ተ
መ
ሃ
ሮ

ኩርናዕ ተመሃሮ

ባዮሎጂ

ኣቝጽልቲ ኣብ ግዜ እርጋኖም ወይ ኣብ ፍሉይ ወቕቲ
ሕብሮም ይቕይሩ’ዮም። ናይዚ ምኽንያት ከኣ ኣብቶም
ኣቝጽልቲ ብዝፍጠር ከሚካላዊ ለውጢ እዩ። ኣቝጽልቲ
ክረኽቡዎ ዝግባእ ማዕድናት ኣብ ጨናፍር፡ ጕንዲን ሱርን
ይሃልኽ’ሞ ኣብኦም ከይበጽሐ ይተርፍ። ነዞም ማዕድናት
ዝጐደሎም ኣቝጽልቲ፡ ቀጠልያ ፒግመንት ክሎሮፊል ካብ
ምፍራይ ይበዅሩ። ፒግመንት ንቘጽሊ ሕብሪ ዝህቦ ኣካል
እዩ። (ፒግመንት ዝብል ኣርእስቲ ረአ)። ኣትክልቲ ንኽነብሩ ኣየር
- ካርቦን-ዳይ-ኦክሳይድ፡ ማይ፡ ብርሃን ጸሓይን ማዕድናትን ከም
ዘድልዩዎ ይፍለጥ። ኣትክልቲ ኣብ ካልእ ዘይምርኰሱ፡ ባዕሎም
መግቦም ዘዳልው ህይወታውያን እዮም። ክሎሮፊል ንናይ
ብርሃይ ጸሓይ ጸዓት ብምሓዝ ይጥቀመሉ። እዚ ክሎሮፊል ካብ
ስራሕ ደው ኣብ ዝብለሉ ግዜ ይበታተኽ ወይ ይቈራረጽ።

ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ኣልጀብራ

ሓንቲ መኪና ካብ ሓደ ከተማ
ናብ ካልእ ከተማ ኣብ ሓደ ሰዓት
100 ኪ.ሜ. እናተጓዕዘት በጺሓ።
ክትምለስ እንከላ ከኣ 60 ኪ.ሜ.
ኣብ ሰዓት ፍጥነት ነይሩዋ። ናይ
ጠቕላላ ጕዕዞኣ ገምጋም ፍጥነት
ክንደይ ይኸውን፧

ፒግመንት ክሎሮፊል ምስ ተቘራረጹ፡ ካልኣዊ ፒግመንት
ይትክኡ። እዚ ካልኣዊ ፒግመንት ንብርሃን ጸሓይ እናሰሓበ
ንሕብሪ ናይቲ ቈጽሊ ናብ ናቱ ሕብሪ ይቕይሮ። ንኣብነት፡
ብጫን ኣራንሾኒን ዝሕብሮም ኣቝጽልቲ ካሮተነ-ፒግመንት
ኣሎዎም። እዚ ፒግመንት’ዚ ንካሮት ብሩህ ኣራንሾኒ ሕብሪ
ክህሉዎ ይገብር።

(መልሲ ዝመጽእ ሰሙን)

ስ

ት

ም

ሪ

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል። ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ
እዩ። እዚ ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ፡ ኣብ ክልሰ-ሓሳባት
ትርብዒት - ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18 ክፍለ-ዘመን)
ዝተሞርኰሰ እዩ።
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ፡ 6ተ ብ6ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ። እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ። ካብ 1 ክሳብ 6 ድማ ይምልኣ።
ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን። ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን።
(መልሲ፡ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል፡ ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን።)
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3
ዳእላ ተማሃሮ
ምስ ተማሃሮን ትምህርቲን ዝተሓሓዙ ዋዛታት

Question: Why do women pay more
attention to their appearance than improving
their minds?
Answer: Because most men are stupid, but few are
blind.

ሪሃም ጀማል

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

ንዝግበር ከሚካላዊ ውህደት የቀላጥፉ።
ንባዕሎም ግን ኣካል እቲ ውህደት
(reaction) ኣይኰኑን። ካሮተኖይድፒግመንት ንቐይሕ፡ ብጫን ኣራንሾኒን
ፒግመንት ዘጠቓልል፡ ኣብ ዝበዝሑ
ህይወታውያን
ይርከብ።
ካሮተነ
ፒግመንት ኣብ ምድላው ቪታሚን
አይ ዝዋሳእ ኰይኑ፡ ንዕብየትን ርእየትን
ይሕግዝ። ፒግመንት ጽላል ብምፍጣር
ካብ ካልኦት ታህዋስያን ይከላኸል።
ነፋሒቶን ጽንብላሊዕን ክሳብ ውሑድ
ሰንቲሜትሮታት ቀሪብካ እትርእየን
ናይቲ ከባቢአን ሕብሪ ለቢሰን ይረኣያ።
ንመስርሕ ፒግመንት ናብዚ መከላኸሊ
መካኒዝም ይጥቀማሉ። እተፈላለዩ ካልኦት

እሳተ ጎመራ

ማግማን ጽልዋ ላዕለዋይ ቀጸላ መሬትን
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***

ፒግመንት ብባዮሎጂ ክግለጽ እንከሎ፡
ከሚካላዊ
ሜለኲል
(molecule)
ኰይኑ፡ ንዝረአ ብርሃን ጸሓይ (visible
light) ዘንጸባርቕን ዘመሓላልፍን እዩ።
ሕብሪ ፒግመንት ኣብ ክልተ ባህርያት
ይምርኰስ። ኣብ ኣተሓሕዛ (ምምጻው)
ን ኣመራርጻን ዌቭለንግዝ፣ ከምኡ’ውን
ኣንጸባርቓን ናይ ዝተረፉ ሕብሪ ብርሃን
ይውሰን። ንኣብነት ክሎሮፊል ካብ ናይ
ብርሃን ዝርግሐ-ብርሃን (ስፔክትሩም)
ንቫዮለንት-ሰማያዊን ንኣራንሾኒ-ቀይሕን
ይሕዞም። ንብጫን ቀጠልያን ከኣ
የንጸበራቖም።

ምስ ስነ-መሬት ዝተሓሓዙ ትምህርታዊ ትሕዝቶ

1

5

ኣብ ጕንዲ ዝርከቡ ወሃዮታት ነቶም ኣብ ጨናፍር ዝርከቡ
ውሕስነቶም’ዮም። እዞም ወሃዮታት ክበታተኑ ምስ ጀመሩ፡
ኣቝጽልቲ ምስ ጨናፍርን ብቐጢን ቨይን ክራኸቡ ይግደዱ።
እዚ ቨይን ኣብ ግዜ ምቖት ማይን ማዕድናትን ናብ ኣቝጽልቲ
የማሓላልፍ። ኣብዚ እዋን ዝዀነ ምንቅስቓስ ነዚ ቨይን ክበትኮ
ይኽእል እዩ። ኣቝጽልቲ ብቐሊሉ ክረግፉ ይኽእሉ። እቶም
ካብ ቀጠልያ ናብ ብጫ ወይ ቀይሕ እተቐየሩ ኣቝጽልቲ
ኣብ መሬት ምስ ረገፉ’ውን ንቝሩብ መዓልቲታት ጸኒሖም
ሕብሮም የጥፍኡ። ሓመዳዊ ሕብሪ ዝሕዝ ቈጽሊ “ታኒስ”
ዝብሃል ፒግመንት ኣሎዎ። እዚ ፒግመንት’ዚ ንሻሂ እቲ
እንርእዮ ሕብሪ ዝህቦ እዩ።

ፒግመንት (ሕብሪ ዝህብ ነገር)

ጂኦግራፍ

1
4

ንገለ ኣቝጽልቲ ቀይሕን ቫዮለንት ሕብሪ ዝህብ ፒግመንት
ከኣ “ኣንትሮሳያኒንስ” ይብሃል። እዚ ፒግመንት ኣብ 32
ክሳብ 45 ደረጃ ፋህይረንሀይት ረስኒ ይቐውም። ሓደ ባህሪ
ሕብሪ ናይ ኣቝጽልቲ ናይ ተፈጥሮኦም እዩ። ምቅይያር
ሕብሪ ኣቝጽልቲ ብዅነታት ኣየር ይጽሎ። ኣቝጽልቲ ናብ
ሓጋይ ክኣትው እንከለው ሕብሮም እናጥፍኡ’ዮም ዝኸዱ።

ክሎሮፊልን
ፒግመንትን
ከም
መቀላጠፍቲ ባእታ (ካታሊስት) ኰይኖም

4

2

ኣቝጽልቲ ስለምንታይ ሕብሮም ይቕይሩ?

ምስ ስነ-ህይወት ዝተሓሓዙ ትምህርታዊ ትሕዝቶ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል
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FunNY JOKES!

ብ1960 ስነ-ፍልጠተኛታት፡ ኣብ
ላዕለዋይ ቀጸላ መሬት ዓቢ ጽልዋ ዘሎዎም
መስርሓት ዝድህስስ ክልሰ-ሓሳብ “ፕሌት
ተክቶኒክስ” ኣማዕቢሎም። በዚ ክልሰሓሳብ ከኣ ላዕለዋይ ጫፍ ናይ ማንትልን
ታሕተዋይ ጫፍ ናይ ክረስትን ዘጣመረ
ንኡስ ቀጸላ “ሊቶስፈር” ናብ ሸውዓተ
ተወሰኽቲ ቀጸላታት ከም ዝመቕሎ፣
እዞም ቀጸላታት ከኣ በቲ ዘንሸራትት
ፎኵስ ቀጸላ “ኣስተኖስፈር” ተሓጊዞም
ከም ዝንቀሳቐሱ፣ እዚ ምንቅስቓስ ከኣ
ንመስርሐ “ማግማ” ጥጡሕ መቀላጠፊ
ባእታ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ሕታም
ጠቒስና ኔርና። ኣብ ማንትል ዝርከቡ
ኣኻውሕ ወይ ጥረ ነገራት ኣብ ትሕቲ
ልዑል ጸቕጢ ስለ ዝነብሩ ድሩቓት
ምዃኖምን ኣብ ገለ ኣጋጣሚ በቲ ልዑል
ረስኒ ኣብ ዝመኩሉ ግዜ ኸኣ “ማግማ”
ከም ዝፍጠር፣ “ማግማ” ከኣ ዝመኸኸ

“ፍልጠት ኣዝዩ ምቹእን ኣገዳሲን፡ ዓቢኻ እትምለሶ ጽላልን ቅርዓትን
እዩ። ብንኡስካ እንተ ዘይኰስኲስካዮ ምስ ዓበኻ ከተሳፍሓሉን
ከተጽልለሉን ኣይክኣልን እዩ፣”
- ሎርድ ቸስተርፊልድ

ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ኣኻውሕ ምዃኑ ርኢና ነይርና።
ቀጸላታት “ሊቶስፈር” ክንቀሳቐሱ
እንከለው፡ ንመስርሐ “ማግማ” ጥጡሕ
ባይታ ይፈጥሩ። እዚ ምንቅስቓስ ናይዞም
ቀጸላታት ብእተፈላለየ መገዲ’ዩ ዝካየድ።
1. ካብዞም ቀጸላታት “ሊቶስፈር”
ካብ ንሓድሕዶም እንተ ተረሓሒቖም
ዝፍጠር ጥርዚታት ኣሎ። እዚ ጥርዚታት
ኣብ ትሕቲ ውቅያኖሳትን ድሩቕ
መሬትን ይፈላለ’ኳ እንተ ዀነ፡ ካብ
ቀጸላ “ኣስተኖስፈር” ዝመጽኡ ናይ
ማንትል ኣኻውሕ ናብዚ ሞንጎ ናይዞም
እተረሓሓቑ ቀጸላታት ይኣትው። ኣብዚ
ደረጃ ዝፎዀሰ ጸቕጢ ስለ ዘሎ እቶም
ናይ ማንትል ኣኻውሕ ክምኩ ይኽእሉ።
“ማግማ” ድማ ይፍጠር። እዚ ኣብዚ
ዝፍጠር “ማግማ” ናብ ላዕሊ ገጹ ክድይብ
ምስ ጀመረ ክዝሕል ይጅምር። ደሪቑ ኸኣ
ምስ ክረስት ይሕወስ። ነቲ ኣብ ሞንጎ
ቀጸላታት “ሊቶስፈር” እተፈጥረ ሃጓፍ
ድማ ይዓብስ።
2. ክልተ ቀጸላታት ክራጸማ እንከለዋ
ሓደአን ኣብ ትሕቲ እታ ሓንቲ ትኣቱ።
እታ ብታሕቲ እትኣቱ ቀጸላ ናብ ማንትል

ሓሳኹ’ውን ሽፋን ይጥቀምሉ’ዮም።
ፒግመንት ብሓፈሻኡ ናብ ክልተ
ዓበይቲ ከሚካላዊ ክፋላት ይኽፈሉ።
እቶም ሓደ ናይትሮጀን ዝሓዙ ኰይኖም፡
ኣብ ሄሞግሎቢን፡ ክሎሮፊል፡ ናይ ሓሞት
ፒግመንትን
መላኒን
ፒግመንትን
ይርከቡ። ኣብ እንስሳታት ናይ ዘሎ
ፍልልይ ሕብሪን ንሕብሪ ቈርበት ሰብን
ሓላፍነት ወሲዶም ይሰርሑ።
እቲ ካልኣይ ክፋል ከኣ ናይትሮጀን
ዘይብሉ ክፋል ኰይኑ፡ ካሮተኖይድ፡
ፍላቮኖይድን ኵዩኖነስን ፒግመንት
ዝሓዘ እዩ። እዞም ፒግመንት ንሕብሪታት
ኣትክልቲ ኣብ እተፈላለየ ወቕቲ
ይፈጠሩ።
www.coolquiz.com

ክትጠልቕ ትግደድ። ብሰሩ ዓሚቝ
ጕድጓድ - ብፍላይ ኣብ ምድሪ ውቅያኖሳት
- ክፍጠር ይኽእል። እዚ ናብ ማንትል
ዝጠለቐ ኣካል ቀጸላ “ሊቶስፈር”፡ ናብ
ዝወዓየ ክፋል መሬት’ዩ ዝኣቱ። ብዙሓት
ስነ-ፍልጠተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ
ዝጠለቐ ቀጸላ “ሊቶስፈር” ክመክኽ ከም
ዝኽእል ይገልጹ እዮም። እንተዀነ እቲ
ኣብኡ ዘሎ መጠን ረስኒን ጸቕጢን ማይ
(ካብቶም ሃይድሬተድ ዝዀነ ማዕድናት)
ናብቲ ጫፍ ቀጸላ ይወጽእ። እዚ ማይ ኣብ
ላዕላዋይ ጫፍ ማንትል ምስ ኣንሳፈፈ፡ ነቲ
ኣብኡ ዝጸንሐ ዓቐን ፈሳሲ የብዝሖ። እዚ
ምብዛሕ ናይ ፈሳሲ ኸኣ ንኣኻውሕ ናይ
“ሊቶስፈር” ቀጸላ ዝመከሉ ነጥቢ የንእሶ።
ቀልጢፎም ንኽመኩ ይሕግዝ ማለት’ዩ።
በዚ ድማ “ማግማ” ይፍጠር።
3. ክልተ ቀጸላታት “ሊቶስፈር”
ተራጺመን እታ ሓንቲ ኣብ ትሕቲ
እታ ሓንቲ እንተ ዘይኣትያ፡ ጥረ ነገራት
ክራስት ናብ ላዕሊ ገጹ የብል’ሞ ንጎቦታት
ይደፍኦም። እዚ መስርሕ እሳተ-ጎመራ
ዝፈጥር ኣይኰነን። ግና ነቲ ኣቐዲምና
ዝረኣናዮ “ማግማ” ዝፍጠረሉ ኣገባብ
ይሕግዝ።
4. ገለ ቀጸላታት ንሓድሕዱ ይደፋፋእ
እዩ። እዚ ንዶባት ናይቲ ቀጽላታት
ክልውጥ ይኽእል። ንመሰረታዊ ምስርሐ
እሳተ-ጎመራ ባይታ ከጣጥሕ ይኽእል።
... ይቕጽል፡
www.howstuffworks.com
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ኤርትራ

ሪ

ፖርታጅ

ህዝቢ ኤርትራ፡ ናጽነት ዝበሃገን
ምእንተኣ ረዚን ዋጋ ዝኸፈለን፡ ዓይነት
መነባብሮኡ ብሓባር ንኸመሓይሽ እዩ።
ኩሉ ዜጋ ካብ ስእነትን ድሕረትን
ተገላጊሉ፡ ናይ ብሓቂ ንሰብ ዝበቅዕ
መነባብሮ ዝመርሓሉን መጻእቲ
ወለዶታት እውን ብሉጽ ህይወት
ዘስተማቕርሉን ስልጡን ሕብረተሰብ
ንምፍጣር’ዩ። ኣብ መላእ ሃገር፡ እኳ
ደኣ ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ከተማታትን
ኣተኵሮ ብምግባር፡ ልምዓታዊ መደባት
ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ዓቂቡዎም
ክጓዓዝ ዝጸንሐ፡ ክብርታቱ፡ ልምድታቱን
ታሪኻዊ ቦታታቱን፡ ብመንእሰያት
ንኽብጻሕን ንኽዕቀብን፡ ከምኡ’ውን
ሓድሽ ወለዶ ኣብ ዝትግበሩ መደባት
ልምዓት ተሳተፊ ንክኸውንን ዝተዓመሙ
መደባት ውሑዳት ኣይኰኑን።
መንግስቲን ህዝብን ኤርትራ ማዕረ
ማዕረ’ቲ ትሕተ-ቕርጻውን ልምዓታውን
ህንጸት፡ ንህንጸት ሰባዊ ዓቕሚ ናይ
ቀዳምነታት ቀዳምነት ብምሃብ ይሰርሑ
ኣለዉ። ካብ’ዚ መረዳእታ’ዚ ብምብጋስ
ድማ እዮም፡ እቲ ማእገርን ቀላሲን መጻኢ
ዝዀነ መንእሰይ፡ ሃገሩ ኣብ ምልማዕን
ካልእ ሃገራዊ ንጥፈታትን መሪሕ ተራ
ንኽሕዝ ባይታ ኣብ ምንጻፍ ዝርከቡ።
እምበኣር ኣባላት ሚኒስትሪ ጕዳያት፡
ብፍላይ ድማ መንእሰያት፡ ነዚ ኣብ
ፍቐዶ ኵርናዕ ሃገርና ዝሰላሰል ዘሎ
ናይ ሕርሻን ማይን ትሕተ-ቅርጺን
ልምዓታዊ ንጥፈታት ናይ መኸተ
ዞባታትን፡ ከምኡ’ውን ነቲ ብኣያታቶም
ንዝተፈጸመ መስተንክር ቅያታት ብረታዊ
ተጋድሎናን ቅርስታትን ንምዕዛብ፡ ካብ
ዕለት 21 ክሳብ 30 ታሕሳስ 2017፡
ኣስታት 75 ደቂ-ኣንስትዮ ዘለዋኦ
200 ኣባላት ዝተሳተፍዎ፡ ንመንእሰያት
ማእከል ዝገበረ ዑደት ዝወደበ።
ብመስረት ዝወጽአ መደብ፡ 21
ታሕሳስ 2017 ዝፈለመ ጕዕዞ፡ ኣስመራ
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ዑደት ኣባላት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዞባታት
ልምዓትን ታሪኽን
- ጋሕተላይ፡ ገልዓሎ- ዕዲ’ዩ ነይሩ።
ድሕሪ’ቲ ገማግም ቀይሕ ባሕርና
እናተዓዘብና ዝፈለምናዮ መንገዲ፡ ኣብ
ዕዲ ብምሕዳር ንግሆ 22 ታሕሳስ ናብ
ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ቀናዕና። ናብ’ታ
ማእከል ቅርስን ስልጣነን ዝዀነትን ካብ
ዓሰብ ኣስታት 70 ኪሎ ሜተር ርሒቓ
እትርከብን ረሓይታ። እዛ ኣብ ንኡስ
ዞባ ደንካልያ እትርከብ ሓውሲ ከተማ
ረሓይታ፡ ማእከል ስልጣነ ብሄረ ዓፈር፡
መሰጋገሪ ዓበይቲ መራኽብ መጻብቦ ባብ
ኤልመንደብ . . . ብምዃና ታሪኻዊትን
ግንንትን ይገብራ። ኣብ’ዛ ሓውሲ
ከተማ ኣብ ዝጸናሕናሉ፡ ብሱልጣን
ዓብደልቃድር ዳውድ ተሰኒና ታሪኻዊ
ቦታታት ኣብ ዝተዓዘብናሉ፡ እቲ ቦታ
ኪኖ’ቲ ዓቂብዎ ዘሎ ሃብታም ቅርስታት፡
ልዑል ስትራተጂያዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ
ክንርዳእ ክኢልና። ኣብ’ቲ ብሱልጣን
ዓብደልቃድር ዳውድ ዝተገብረልና
ናይ ምሳሕ እንግዶት፡ ኣብ ሚኒስትሪ
ጉዳያት ወጻኢ ዳይረክተር ጀነራል
ክፍሊ ምርምርን ሓበሬታን ኣምባሳደር
ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ፡ ዕላማ’ቲ ዑደት፡
ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽን መነባብሮ
ዜጋታት ንምምሕያሽን ንዝሰላሰል ዘሎ
ልምዓታዊ መደባትን ታሪኻዊ ቦታታትን
ብኣካል ንምዕዛብ ምዃኑ ብምግላጽ፡
ነቶም ኣብ ቆንስላውን ዲፕሎምሲያውን
ዕዮታት ዝተዋፈሩ መንእሰያት ኣፍልጦ
ከባቢኦምን ታሪኾም ንኽፈልጡን
በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ተሳታፍነቶም
ኣብ ልምዓታዊ መደባት ከም ዝዓዝዝ
ንምግባርን ምዃኑ ገሊጹ። ነቲ ብሱልጣን
ረሓይታ ዝተገብረልና ድሙቕ ኣቀባብላ
ብምምስጋን፡ ብሚኒስትሪ ጕዳያት ወጻኢ
ዝተዳለወ ህያብ፡ ብስም መንእሰያት
ተሳተፍቲ ናይ’ቲ ዑደት፡ ንሱልጣን
(ደርደር) ዓብደልቃድር ዳውድ
ኣበርኪቱ።
23 ታሕሳስ፡ ኣብ ጥንታዊት ከተማ

ጢዖ፡ እቲ ብግሩም ኣቀባብላ ኣጋይሽ
ዝልለ ህዝቢ ከተማ ጢዖ ብብሩህ ገጽ
ምስ ተቐበለና፡ ብያታዊ ጸወታ ብሄረ
ዓፈር ተዓጂብና፡ ናብ ምሳሕ ኣምራሕና።
እቲ ናይ ዓሳ እንግዶት፡ ንዑደተኛታት
ካብ ዝመሰጠ ነይሩ። ዑደት ዞባ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ ብምዝዛም፡ ገማግም ቀይሕ
ባሕሪ እናተዓዘብና ናብ ባጽዕ ገጽና
ኣምራሕና። ድሕሪ ናይ ልዕሊ 500
ኪ.ሜ. ጕዕዞ ኣብ ኣጋ ምሸት፡ ኣብ’ታ
ማእከል ሓይሊ ባሕርና ዝዀነት ‘ገደም’
ናይ ድራር እንግዶት ምስ ተገብረልና
ድማ ዕረፍቲ ኰይኑ።
ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣብ
ዝጸናሕናሉ እዋን፡ ትካላት መፍረ
ፕላስቲክን ትቦታት ማይን መዓሸጊ
ታኒካታትን ነጻ ዞባ ብምብጻሕ፡
ብመንእሰያት ሰራሕተኛታት ናይ’ቲ
ትካል፡ ዝኣክል መግለጽን መብርሂታትን
ተዋህበና። ከምኡ’ውን ኣብ ዝኽሪ ነፍስወከፍ ተጓዓዚ ፍሉይ ጦብላሕታ ዘሕደረ፡
ብመንገዲ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ብመርከብ
‘ኣሉሊ’ ዝተኻየደ ዙረት ኣብ ቀይሕ
ባሕራና ነይሩ። ንዝበዛሕና ተሳተፍቲ
ዑደት ባሕርን መርከብን ናይ ፈለማ
ብምንባሩ፡ ፍሉይ ህሞት ኰይኑና።
25 ታሕሳስ 2017 ናብ’ታ ብውሽጣዊ
ዓቕሚ እትህነጽ ዘላ፡ ኣስታት 50 ሚልዮን
ኪዩብ/ሜ ማይ ክትሕዝ ትጽቢት
ዝግበረላ ዲጋ ማልቲ ፐርፐዝ ፕሮጀክት
ደማስ - ጋሕተላይ ኢና ኣቢልና። ኣብ’ቲ
ዲጋ፡ ብሓላፊ ቴክኒክ ናይ’ቲ ፕሮጀክት
መንእሰይ ዳንኤል፡ ብዛዕባ ዕላማታትን
መስርሕን ናይ’ቲ ዲጋ ሰፊሕ መብርሂ
ዝተገብረልና ክኸውን ከሎ፡ ንዘቕረብናሉ
ሕቶታት እውን ዘዕግብ ሞያዊ መልሲ
ሂቡና።
መንእሰይ ዳንኤል፡ እቲ
ፕሮጀክት ንመጻኢት ዘመናዊት
ባጽዕ እኹል ቀረብ ማይ ንምድላው፡
ከምኡ’ውን ነቲ ተዳልዩ ዘሎ ሰፋሕቲ
ናይ ሕርሻ መሬት ንምልማዕ ምዃኑ
ብዝርዝር ኣብሪሁልና።
ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ፡ ኣብ’ታ ንናህሪ
ስርዓት ደርግ ዝሓነቐት ከተማ ኣፍዓበት
በጻሕና። ኣብ ኣፍዓበት ድሕሪ ምዕራፍ፡
ደርማስ ሰራዊት ጸላኢ ምስ ኣጽዋሩ
ዝተሓንቀላ ክሳድ ዓሾርም እናተዓዘብና፡
ሩባ ሕዳይ ሰጊርና፡ ኣማስያና ናብ’ታ
ሕመረት ብረታዊ ተጋድሎናን መለለይ
ጽንዓትናን ዝኾነት ርእሰ-ከተማ ቃልስና
ናቕፋ ኣተና። 26 ታሕሳስ ናይ ንግሆ፡
ብዛዕባ’ቲ ኣብ ድፋዓት ናቕፋ ዝተኻየደ
ምርብራባትን መስተንክራዊ ጅግንነትን
መስዋእትን፡ ኣሰያይማ ዕርድታት
ተጋዳላይ. . .በቶም ኣብ’ቲ ፍጻመ
ዝተሳተፉ፡ ተጋዳላይ መሓመድኑር
እድሪስ፡ ኮሎኔል እዝራ ወልደገብሪኤል፡
ተጋዳላይ
ንጉሰ
ገብረመስቀል
ተዘንትዩልና። ተሳተፍቲ ዑደት ድማ፡
ኣብ ምዕቃብን ናብ ወለዶታት ኣብ
ምስግጋርን ዘተኰረ ርእይቶታት ሂቦም።
ብድሕሪ’ዚ ብከተማ ከረን ኣቢልና፡
ናብ’ታ ዞባ መኸተ ልምዓት ዝኾነት
ዞባ ጋሽ ባርካ ቀናዕና። 27 ታሕሳስ፡
ብኣቝርደት ኣቢልና ኣብ’ታ ባሕሪ
ክትብላ እተድፍር ዲጋ ‘ከርከበት’

በጻሕና። ብዛዕባ’ቲ ቦታ ዝኣክል መብርሂ
ዝሃበና ኣካያዲ ስራሕ ሕርሻ ከርከበት ኣቶ
ታደሰ ፍስሃየ እዩ። ኣብ’ቲ ቦታ፡ ዓበይቲ
ፕሮጀክትታት ተበጋጊሱ ከምዘሎ፡ ድሮ
ዘራእቲ ጡጥ፡ ተምሪ፡ ማሸላ፡ ስምስምን
ዕፉንን ተተኺሉ ምህላዉ፡ እንተላይ
ህዝቢ በቲ ዲጋ ተጠቃሚ ኰይኑ
ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር፡ 24 ሰዓት
ኣገልግሎት ዝህብ ጸዓት ከም ዘሎን፡ ኣብ
ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝተመረቑ
መንእሰያትን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን
ብተወፋይነት ኣብ ምዕያይ ከም ዝርከቡን
ኣብሪሁልና።
ኮርፖረሸን ጥሪትን ዘራእትን እቲ
ዞባ ድሕሪ ዝገበረልና ናይ ምሳሕ
ዕድመ፡ ጕዕዞና ናብ’ታ ማእከል ሞያዊ
ስልጠናታት ዝዀነት ሳዋ ኣበልና። ናይ
ዕለት 27 መደብና ፈጺምና ድማ 28
ታሕሳስ ብተሰነይ ኣቢልና፡ ጎልጅ ሰጊርና፡
ኣብ’ቲ ኣብ ከባቢ ኦምሓጀር ዝርከብ
ብኮርፖረሸን ጥሪትን ዘራእትን ኤርትራ
ዝለምዕ ዘሎ ክረምታዊ ዘራእቲ ‘ሕርሻ
ከታይ’ እናተዓዘብና ዝባን ኦምሓጀር
በጻሓና። ኣብ’ቲ ቦታ ተረኺቡ ብዛዕባ
ምዕባለታት ዘራእትን ንነዊሕ ዝጠመተ
መደባትን መብርሂ ዝሃበና ኣካያዲ
ስራሕ ሕርሻታት ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ
ኣቶ ሓይልዝጊ ሃብተ፡ እቲ ተዘሪኡ ዘሎ፡
ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምዘሎ ገሊጹልናን
ተዓዚናን። ኣቶ ሓይልዝጊ፡ ኣብ ከታይ
ኣብ 3200 ሄክታር ዘሎ ዘራእቲ መሸላ፡
ብልቱግን ስምስምን ለሚዑስ፡ ብርኩት
ምህርቲ ከም ዝተሓፍሰ ብምብራህ፡ ኣብ
2011 ዓ.ም. ዝተበገሰ ፕሮጀክት ሕርሻ
ምዃኑን ብዝናብ ክረምትን መስኖን
ዝለምዕ ሕርሻ ንምስፋሕ መንግስቲ
ብዝልዓለ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ብምግላጽ፡

ኣስታት 30 ሽሕ ሄክታር ዝሕረስ
መሬት ንምድላው ኣብ ቀጻሊ ዕዮ ከም
ዝርከቡ ገሊጹልና። ምብጻሕ ኣብ ሕርሻ
ከታይን ኦምሓጀርን ተዛዚሙ ጕዕዞና
ናብ ገርሰትን ፋንኮን ብምግባር፡ ናይ’ቲ
ከባቢ ንጥፈታት ሕርሻን ምዕባለታትን
ተዓዚብና። ብነበርትን ኣባላት ሕርሻን
ደቡባዊ ምዕራብ ንኣጋይሽ ዝግባእ
ኣቀባብላ ተገይሩልና። ኣብ ኮርመናዕ
ብእዚ መኸተ ልምዓት ምዕራባዊ
ዞባ ድሕሪ ዝተገብረልና ናይ ምሳሕ
እንግዶት፡ ኣንፈትና ናብ ዞባታት ዓንሰባ፡
ማእከልን ደቡብን ኮነ።
ኣብ 30 ታሕሳስ 2017፡ ኣስመራ
ሰጊርና ኣብ ዞባ ደቡብ ን/ዞባ ድባርዋ
ኣብ ዝርከብ “ዲጋ ዓዲ ሃሎ” ብምብጻሕ፡
ነቲ ብፕሮጀክት ጠቐራ ዝፍለጥ 2 ሜጋ
ዋት ዘመንጩ መደበር ጸሓያዊ ጸዓት
ተዓዚብናን ብኣካያዲ ስራሕ፡ ትካል
‘ኢ-ቴክ’ ሜጀር ኣኽሊሉ ሃብተማርያም
ዝኣክል መብርሂ ተዋህበና። እቲ
ፕሮጀክት፡ ዝካየድ ዘሎ ወፍርን
ገስጋሱን ዝተንጸባረቐሉ፡ ከምኡ’ውን
ናይ ምግባር ዓቕሚ መንእሰያትና ዝያዳ
ዝተጋህደሉን ምዃኑ ክንርዳእ እውን
ኣኽኢሉና። ካብ ዓዲ ሃሎ ከይወጻእና፡
ኣብ’ቲ ቦታ ብመንእሰያት ዝካየድ ዘሎ
ቤተ-ፈተነ ምህዞን ሰንዓን’ውን በጺሕና።
ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ መንእሰይ
ሮቤል መግለጺ ሂቡና። ኣብቲ ቦታ
ዘለዉ ንነዊሕ ዝጠመቱ ዓበይቲ ምኽዛን
ማይን ምህናጽ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጽን፡
ማእከል ምምዕባል ሰባዊ ዓቕምን
መሰረት መጻኢት ኤርትራ ንዝኾነት
ዲጋ ዓዲ ሃሎን ድሕሪ ምዕዛብ፡ ናብ’ታ
ናብ 9ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.113

ኤርትራ
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ቨንገር
“ብጕዳይ ሳንቸዝ ምስ ሲቲ ዝተገብረ ርክብ የሎን”

ዮናታን ገብረሂወት yogh@zena.gov.er

ተስፍኣለም ገብረየውሃንስ

ፖል ስኮለስ
ፖል ስኮለስ ሓደ ካብቶም ‘ደቂ ፈርጉሰን’
ተባሂሎም ዝጽውዑ ገዳይም ተጻወትቲ
ማንቸስተር ዩናይትድ’ዩ። ነቓጽ፡ ሓናኽን
ሓጺር ጥራይ ዝዛረብን ምዃኑ ዝንገረሉ
ስኮለስ ምስ መይል ስፖርት ናይ ዘካየዶ
ጻንሖት ጽማቚ ነቕርበልኩም።
ሂወት ድሕሪ ጫማ ምስቃልካ ከመይ
እዩ?
ስኮለስ፦ ምጽዋት ኩዕሶ ድሕሪ ምቁራጸይ
ሕጉስ ግን ከኣ ዝድስክል ዓይነት’የ ዘለኹ።
ገለ ነገር ከም ዝጎደለኒ እዩ ዝስመዓኒ። እዋን
ክረምቲ ንዓይ ደሓን ግዜ እዩ። ኣብ ሓጋይ
ግን ይሽገር’የ።
ስለምንታይ ኮን ይኸውን?
ስኮለስ፦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ገለ ነገር
ክሰርሕ ክጅምር ከም ዘለኒ’ዩ ዝስመዓኒ። ሓደ
ሓደ ግዜ፡ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ትውዕለሉ
ኣሎ። እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክትሓስብ
ተሕልፎ። ምስኡ ድማ እቲ ሓቀኛ ነገር
ክመጽእ እናተተስፈኻ ኢኻ ትጽበ።
ዝሓለፈ ክረምቲ ንጋንታ ትሕቲ 23
ዓመት ክለብ ማን.ዩናይትድ
ከተሰልጥን
ምሕታትካ፡
እንተኾነ፡ ዩናይትድ
ን ሪ ኪ
ስብራጊያ
ምርጫኣ
ከ
ም
ዝገበረት’ዩ
ዝግለጽ።
ስኮለስ፦ እወ እታ ክለብ ብፍላይ ኣባይ
ዝተገደሰት ኣይመስለንን። ምናልባት በቲ

ዕ
ና
ር

ይቕ

ለ

ቃ

ኩ

ኣብ ቴለቭዥን ተንታኒ ኮይነ ኣብ ዝሰርሓሉ
እዋን፣ ማንቸስተር ኣብ ገለ ክልተ ግጥማት
ንዘርኣየቶ ትሑት ብቕዓት ኣብ ዝሃብክዎ
ርእይቶ ስለዘይነኣድኩዋ እዩ ዝኸውን።
ክንእድ ዘይደለኹ ኮይነ ዘይኮነስ፡ ኣብ ነፍሲ
ወከፍ ዝረኣኽዋ ጸወታ፡ ትዕዝብተይ ብቕንዕና
ስለዝዛረብ እዩ። ሕጂ ካልእ እዩ። ሞሪኖ
ቅድሚ ምምጻኡ ኣብ ዝነበረ እዋን፡ እታ
ጋንታ ፈጺማ ትወዳደር ኣይነበረትን። እዚ
ከኣ ዝኽወል ኣይነበረን። ኣካየድቲ ዩናይትድ
ንልዕሊ 20 ዓመት ኣስሪሖምኒ እዮም።
ኣብኡ ከኣ’የ እቲ ዝበለጸ እዋን ናይ ሂወተይ
ኣሕሊፈዮ። ኩሉ ግዜ ከካፍኦም ኣይደልን።
እንተኾነ፡ ከምቲ ሓደ ሓደ እዋን ዘርእይዎ
ኣጸዋውታ፡ እንታይ ከም ዝፍጸም ዘሎ
ክትርኢ እንከለኻ ክትከላኸል ኣዝዩ ኣጸጋሚ

እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ እታ እንኮ
ክህልዋ ዝደሊ ክለብ እያ። ከም ዝመስለኒ
ነታ ናይ ትሕሪ 23 ዓመት ጋንታ ክዕልም
ጽቡቕ ዕድል ነይሩኒ እዩ። እቲ ጽፍሒ ስራሕ
ብሓቂ ኣዝየ ዝደለኽዎ እዩ ነይሩ ክኸውን
ግን ኣይከኣለን።
ብኸመይ ዲኻ ተንታኒ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ
ኴንካ ክትሰርሕ ጀሚርካ?
ስኮለስ፦ እታ ፋልመይቲ ኣብ ቴለቭዥን
ዝሰራሕኩላ መዓልቲ እዝክራ እየ። ጋሪ ነቭል
ኣብ መደበር ቴለቭዥን ስካይ ክሰርሕ ምስ
ተወከሰኒ እየ ጀሚረ። እዝከረኒ ሽዑ ንጃክ
ዊልሸር ብዝምልከት ዝሃብክዎ ርእይቶ
ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ። ንሱ፡ በቲ ርእይቶ
ኣይተሓጎሰን። ነቲ ርእይቶ ጋዜጣታት ከም
ቀንዲ ዛዕባአን ክወስዳኦ፣ ዊልሸር ክድውለለይ
- ከዘራርበኒ ክደሊ፡ ዓቢ ዛዕባ
ኮይኑ። ብዛዕባ እዚ
ኩሉ ስዒቡ
ዝመጸ
ጉዳያት
ክሳብ
ዝኽሰት
ብሓቂ ኣይሓሰብኩሉን።
ስለዚ ድማ’የ ነቲ ስራሕ
ዘይደልዮ።
ኢሂ?
ስኮለስ፦ ኣብቲ ንፈለማ ግዜ ተንታኒ
ኮይነ ዝሰራሕኩሉ፡ ሓቂ ዝመስለኒ ኩሉ
እየ ዝዛረብ ነይረ። ሰባት ከኣ ኣብ ውሽጢ
20 ዝሓለፈ ዓመታት ወላሓንቲ ከይበልካ
ኣጽቂጥካ ጸኒሕካስ ሕጂ ተቐይርካ ክብሉኒ
ጀሚሮም። ነዚታት ጸሊኣዮ።
ምሉእ ብምሉእ ፈንፊነዮ።
ከም ፈርዲናንድን ጀራርድን
ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ መደበር
ቴለቭዥን ቢቲ ምስ መጹ
ግን፡ እቲ ኩነታት ቁሩብ ዝግ
ኢሉ። ክሳዕ ሕጂ ዓመታዊ
ብገምጋም 15 ግዜ ኣብ
ቴለቭዥን ቀሪበ ርእይቶይ
እህብ ኣለኹ። ከም ዝመስለኒ
ኣብ ዝህቦ ርእይቶታት ቁሩብ
ቁጡብ እናኾንኩ ይኸይድ
ኣለኹ። እዚ ግን፡ እቲ ፈጺሙ
ክኸውን ዘይብሉ እዩ። ከምኡ
ክኸውን ኣይነበረንን። ቅኑዕ
ክኸውን’ዩ ዘለኒ። ብሓቂ እቲ
ዝህቦ ርእይቶ ዝፈጥሮ ኣርእስቲ
ከሕስበኒ ኣይነበሮን።
እቲ ስራሕ ዘዕግብዶ
ኣይኮነን?
ስኮለስ፦ ገለ ናይ ቴለቨዥን
ስርሓት ሰሪሐ እየ። ብሓቂ ከዕግበኒ ግን
ኣይከኣለን። ዘዕግበኒ እውን ኣይመስለንን።
ክሰርሖ ዝብህጎ’ውን ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ
ብቴለቭዥን ንዝመሓለለፉ ግጥማት ይዕዘብ
እኳ እንተኾንኩ፡ ኣብኡ ምስራሕ ግን ገና
ንዓይ ዝምችእ ኣይኮነን። ኣነ ንጸወታ ኩዕሶ
እግሪ ኣዝየ’የ ዘፍቅሮ።
ቅድሚ ክልተ ወርሒ ንክለብ ኦልድሃም
ዩናይትድ ከተሰልጥና ከም እትደሊ ሓቲትካ
ነይርካ ዝበሃልከ ሓቂ ድዩ?
ስኮለስ፦ ብዝኾነ መንገዲ እቲ መስርሕ
ብዘይምዕዋቱ ሕጉስ እየ። ማንቸሰተር
ዩናይትድ ክፋል ናይ ልዕሊ 20 ዓመታት
ሂወተይ እያ። ምናልባት ምስ ካልእ ክለብ
እንተሰሪሐ እቲ ሓቀኛ ስምዒት ክስመዓኒ
ኣይክእልን’ዩ።

ጠ
-መ

ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣርሰን ቨንገር፡ ክለቦም
ብጕዳይ ምስግጋር ኮኾብ ኣጥቃዓዮም
ኣሌክሲስ ሳንቸዝ ዝምልከት ዝኾነ ርክብ
ከምዘየካየደት ኣፍሊጡ።
ብመሰረት ብቕድሚ ትማሊ ምሸት
ዝተጋውሐ ዜና፡ መራሒት ፕሪመር ሊግ
ማንቸስተር ሲቲን እዛ ሰሜን ለንደናዊት
ክለብን ኣብ መስርሕ ምስግጋር ሳንቸዝ
ክሰማምዓ ተቓሪበን፣ መጠን ገንዘብ መፈረሚ
30 ሚልዮን ፓውንድ ኮይኑ፡ እቲ ተጻዋታይ
ብኸምኡ ኣብዚ ዘለናዮ ወርሒ ናብ ኢትሓድ
ክግዕዝ ብውልቍ ከምእተሰማመዐ ድማ’ዩ
ተሓቢሩ።
እንተኾነ ቨንገር፡ “ዋላ ሓደ ኣይጽበይን’የ፡
ኣብቲ ሎሚ እነሰላስሎ ጸወታ’የ ኣተኲረ
ዘለኹ፣ ዝምለሱ ሕቶታት እኳ እንተለዉ፡
ኣብዚ እዋን ትም ምባል እምረጽ” ክብል፡

ነዚ ቺለኣዊ ተጻዋታይ ኣብዚ ወርሒ’ዚ ካብ
ኢማራትስ ወጺኡ ናብ ካልእ ክጽንበር ምስ
ክለባት ዝተገብረ ርክብ ከምዘየለ ኣረጋጊጹ።
ሳንቸዝ ኣብዚ ግዜ ምስ ኣርሰናል ዘለዎ
ውዕል ኣብ መወዳእታ’ዚ ዓመተ ስፖርት
እዩ ከብቅዕ፣ ኣብኡ እንተበጺሑ ድማ ናብ
ዝደለያ ሓዳስ ክለብ ክሰጋግር ክኽእል’ዩ፣
እዚ ኣብ 2014 ካብ ባርሴሎና ዝተዓደገ
ወዲ 29 ዓመት፡ ኣብዚ ዓመተ ውድድር
19 ጸወታታት ፕሪመር ሊግ ኣካይዱ፣
ካብዚ ሸውዓተ ሸቶታታት ከመዝግብ
እንከሎ፡ ሰለስተ ንሸቶ ዝበቐዓ ሓገዛት ድማ
ኣበርኪቱ።
ኣርሰናል ሎሚ ምሸት ምስ ናይ ስግር
ከተማ መወዳድርታ ቸልሲ ኣብ ግጥም
ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ ሊግ ካፕ
ተጸሚዳ ከተምሲ እያ።

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ሊግ ካፕ
ቸልሲ - ኣርሰናል 11፡00
ኮፓ ደል ረይ
ቪያርያል - ለጋንስ 9፡30
ሪያል ማድሪድ - ኑማንስያ 11፡30
ጽባሕ
ለቫንተ - ኤስጳንዮል 9፡30
ሰቪያ - ካዲዝ 9፡30
ባርሴሎና - ሰልታ ቪጎ 11፡30

ቻይና ኣብ ‘ቅልስ ምፍራም’ ኦባመያንግ ተጠንቅቕ

ማሕበር ኵዕሶ እግሪ ቻይና (CFA)፡
ክልተ ክለባት ንኣጥቃዓያ ፔረ-ኢመሪክ
ኦባመያንግ ከፈርማ ይቓለሳ ምህላወን
ንዝተጋውሐ ዜና ተኸቲሉ፡ ንዘውጸኦ
ሕጋጋትን መምርሒታትን ምስግጋር
ተጻወትቲ ንዝጥሕሳ ክለባቱ ክቐጽዐን
ምዃኑ ኣጠንቂቝ።
ሻምፕዮን ሱፐር ሊግ ቻይና
ዝኾነት ግዋንግዙ ኤቨርግራንደ ነዚ
ብመወዳድርታ ክለብ በይጂን ጕዋን
ሕቶ ዝቐርበሉ ዘሎ ኣጥቃዓይ ቦሩስያ
ዶርትመንድ ብውሑዱ 70 ሚልዮን
ዩሮ ክትከፍል ተዳልያ ከምዘላ’ኳ ክፍለጥ
ተኻኢሉ’ሎ።
ቻይናውያን ክለባት ኣብ ናይ ውሽጢ
ሃገር መንእሰያት ተጻወትቲ ወፍሪ ንምግባር
መታን ክተባብዓ፡ ሲኤፍኤ ዝሓለፈ ዓመት
ኣብ ምስግጋር ወጻእተኛታት ተጻወትቲ
ናብታ ሃገር ናይ 100 ሚእታዊት ግብሪ
ኣተኣታትዩ እዩ፣ እዚ ዝያዳ ዝኽፍሊቱ
100% ቀረጽ ቅድሚ’ዛ ዓመትን ኣብ ናይ
ሎሚ ሓጋይ መስኮት ምስግጋርን ኣብ
ተግባር ውዒሉ ነይሩን ኣሎን።
ይኹን እምበር ክልቲአን ክለባት ነቲ
መቕጻዕቲ ሓዲኡ ክስከማኦ ወይ ዘፍሽላሉ
መገዲ ክረኽባ ከምዝኾና ጸብጻባት
መራኸቢ ብዙሃን ይእምማ፣ እቲ ማሕበር
ድማ ኣብዚ ምስግጋር ንምንቅስቓስ
ኩለን ክለባት ብምዕዛብ ዕቱብ መርመራ
ከካይድ፡ ንዝኾነ ጥሕሰት ከኣ ተጻዋርነት
ከምዘይብሉ እዩ ዝሕብር።
ዶርትመንድ ከም ጽንጽንታ ንዝስማዕ
ዘሎ ምስግጋር ኦባመያንግ ናብ
ኤቨርግራንደ ከበር ኣይሃበት ትም ክትብል
እንከላ፡ ማዕከናት ዜና ቻይና ግን ነቲ
ወዲ 29 ዓመት ጋቦናዊ ድሕሪ ምዝዛም

ዓመተ ውድድር ቡንደስሊጋ ናብ’ታ
ብፋብዮ ካናቫሮ እትስልጥን ክለብ
ክጽንበር ኣብ ስምምዕ ከምእተበጽሐ
ንሓያለ መዓልታት ተደጋጋሚ
ሓበሬታ ዘርጊሐን እየን፣ ኦባመያንግ
ኣብ ነሓሰ 2013 ምስ’ዛ ጀርመናዊት
ክለብ ክጻወት ካብ ዝፍርም ንድሓር
98 ሸቶታት ኣቝጺሩ ይርከብ።
ቅድሚ ሓደ ዓመት ሻንጋይ
ኤስኣይፒጂ፡ እናኣጥቀዐ ንዘከፋፍል
ብራዚላዊ ኦስካር ብ60 ሚልዮን ዩሮ
ብምፍራማ ንክብረ-ወሰን ምስግጋር
ተጻወትቲ ኤስያ ምስባራ ይዝከር።
ካብ 8ይ ገጽ ዝቐጸለ

ዑደት ኣባላት ሚኒስትሪ
ጉዳያት ወጻኢ . . .
መዛዘሚ ዑደትና ዝዀነት ዲጋ ገርገራ
ኢና ኣምሪሕና።
ኣብ መፍረ፡ ምርባሕን ምስባሕን
ከብቲ ሓልሓለ ምስ በጻሕና፡ ኣብ’ቲ ቦታ፡
ነቲ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ኣሃዱ ክመርሕ
ዝጸንሓና ብርጋደር ጀነራል ፍጹም
ገብሪሂወት፡ ኣብቲ ከባቢ ብመንግስቲ
ተዋዲዱ ዘሎ ትሕተ ቅርጽን ንነዊሕ
ዕላማ ዝጠመቱ ናይ ነብስኻ ምኽኣል
ፕሮግራማትን ኣብ ሂወት ዜጋታት
መስተርሆት ኣብ ምፍጣር ብጭቡጥ
ይረአዩ ከም ዘለዉ ገሊጹ። እቲ
ንጥፈታት ብውሽጣዊ ዓቕሚ፡ ኣብ
ውሽጢ መሰልጠኒ ማእከል ዓዲ ሃሎ
ብዝሰልጠኑ ኣባላት 27ን 28ን ዙርያ
ይዕመም ከም ዘሎን እውን ኣረዲኡና።

ሕቶ ማይ ኣስመራን ከባቢኣን’ውን ኣብ
ሓጺር ግዜ ነበረያ ነበረ ከም ዝኸውን
ብርእሰ-ምትእምማን ኣሚቱ። እቲ
ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ምርባሕ ከብ’ቲ፡
ኣብ ቀጻሊ ሕጽረታት ጻባን ስጋን ከም
ዘይህሉ ንምግባር ምዃኑ ብምግላጽ፡
ንኣበርክቶ ናይ’ቶም ብትግሃት ነቲ
ፕሮጀክትታት ዝመርሑን ዝሳተፉን
ዘለዉ መንእሰያት መጒሱ። እቲ ካብ
21 ክሳብ 30 ታሕሳስ ኣብ ልምዓታዊን
ታሪኻዊን ቦታታት ዝተኻየደ ዑደት፡
ኣብ መንእሰያት ኣፍልጦን ተምሳጥን
ብምፍጣር ተዛዚሙ።

ሚኪኤል ሓጎስ
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.113

ኤርትራ
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ስም ስለዘይተመሓላለፈት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ኣማኑኤል ገብረትንሳኤ ሃብተ፡ ወለደይ ገብረትንሳኤ
ሃብተን መድህን ገብረየሱስ ጊልኡን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን24/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኤል
ኑ
ማ
ኣ

ት
እምነ ን
ሰ
ታደ ያ ስልጣ
ም
ሰለሙን፡ ወ/ሮ ኣስካሉ ሰለሙን፡ ወ/ሮ ናጽነት ሰለሙንን
ሄ
ሊድ
ኣቶ ጎይትኦም ሰለሙንን ቀሪቦም መልሲ ክህቡ ሰለዝግባእ፡
ቤተል
እሞ መጸዋዕታ ክበጽሖም ሰለዘይከኣለ፣ ተጸዊዖም ባዕሎም
ወይ ሕጋዊ ወኪሎም፡ ን25/1/18 ኣብ ላ/ቤ/ፍ ይቕረቡ።
ክቐርቡ እንተዘይኪኢሎም ግን ኣብዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ትሕቲ ዕድመ ለተማርያም ገብራይ ቀለታ ብሞግዚታ
ኣበባ ገብረኣብ ቀለታ ወኪል ኣቶ ገብረእግዚኣብሄር
ገብረመስቀል ኣቢላ፡ ስመይ ለተማርያም ገብራይ ቀለታ
ምባል ተሪፉ፡ ዊንታ ገብራይ ቀለታ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ሰለዝበለት፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/1/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
2ይ መጋባኣያ ቁ.35 ይቕረብ።
ትርሓስ ገብረትንሳኤ ሃይለ ምባል ተሪፉ፡ ትርሓስ ክፍለ
ገብረመድህን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለት፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/1/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ኢመነስር ኣሕመድ ያሕያ፡ ተኸሳሲ ኣቶ
መሓመድ ሪድዋን ናይ ኣቦነት ክሲ ቀሪብልካ ሰለዘሎ፣
ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል፡ ን8/2/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ
ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ
ኣብ ዘየለኻሉ ተራእዩ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።
ጴጥሮስ ወልደገብርኤል ገብረእየሱስ፡ ስም ኣደይ
ለተሚካኤል ሃይለ ምባል ተሪፉ፡ ኣብርሀት ውብነህ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/2/18 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ትሕቲ ዕድመ ሜላሄር ዮናስ ገ/ሄር ብሞግዚታ ወ/ሮ
ዛይድ ተመልሶ መብራህቱ ኣቢላ፡ ስመይ ሜላሄር ዮናስ
ገብረእግዚኣብሄር ምባል ተሪፉ፡ ቃል ዮናስ ገብረእግዚኣብሄር
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን8/2/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ዮሴፍ ተላ ምባል ተሪፉ፡ ዮሴፍ ተስፋኣለም ተላ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/2/18 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣብ
ወሃብቲ
ሰለሙን
ክርክር፡

መንጎ ይግባይ በሃሊቲ ወ/ሮ ኣበባ ኣስፍሃን
መልሲ ወ/ሮ ሃይማኖት ሓጎስን ወረስቲ ነፍ/
ኣስገዶምን ንውርሻ ምክፍፋል ዝምልከት ዘሎ
ይግባይ ተባሂልዎ ንሪኦ ሰለዘለና፡ ወ/ሮ ኣለም

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ተጋ/ንግስቲ ዳኘው ኪዳነ፡ ወላዲና ዳኘው ኪዳነ ሰለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ሰለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ኣቶ ጴጥሮስ በየነ ወልደገርግሽ፡ ወላዲትና ወ/ሮ ሮማን
ታፈረ ወልደሚካኤል ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዮውሃንስ ደባስ ዘወልዳይ፡ ሓፍተይ ወ/ሮ ኣስገደት
ደባስ ዘወልዳይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሰረቐብርሃን ኖር፡ ወላዲትና ወ/ሮ ኣበባ ተስፋጽዮን
ኣርኣያ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ወ/ሮ መርሃዊት ሳሚኤል ባህታ፡ በዓል ቤተይ ቢንያም
ወልድሚካኤል ነጸርኣብ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ እስቲፋኖስ ሃይለሚካኤል፡ ወላዲተይ ለተኺዳን
ተስፋማርያም ደስታ ስለዝሞተት፡ ኣነ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ኮለጅ ጥበባት ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ፡ ንዓመተ ትምህርቲ 2018 ስጋ ንተማሃሮ ዘቕርቡ
ሕጋውያን ነጋዶ ንዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም፡
1. ናይ 20016 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ፎቶ ኮፒ፡፡
2. መኽበሪ ጨረታ ስጋ 50,000.00 ናቕፋ ብC.P.O የትሕዝ።
3. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ኣትሒዙ ን10 መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡
ንጽባሒቱ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋዊ ወኪሎም ኣብ ዘለውሉ
ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ቀዳማይ ደርቢ ቁጽሪ 259 ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ
ስነ-ፍልጠትን ይኽፈት።
4. ተወሳኺ መብርህን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ኣስመራ ዮኒቨርስቲ ቀዳማይ ደርቢ ቁጽሪ 259 ዝርከብ
ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን (ቴሌፎን 08210905 ኣስመራ) ወይ ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ
ስነ-ፍልጠትን ዓዲቐይሕ) (650622 ኣብ ዓዲ ቐይሕ) ተወከሱ።
5. ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ
ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ

ኣቶ ኤፍሬም ተስፋጽዮን ወልደስላሴ፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ
ኣስመረት ተኽላይ ፍረዝጊ ካብ ዓዲ ምስ ወጸት ደሃይ
ስለዘይብላ፡ ኣይፍቱሕ ኣይምርዑው ስለዝኾንኩ፣ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን24/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።
ከሳሲት ሄለን ሰመረ ምሕረትኣብ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ካርቦኛ
ፈርናንዶ ብወኪል ወይኒ ገ/ሚካኤል ዝሸጠለይ ሞተር
ሳይክል ሰሌዳ ቁ/ER 1-549 ቁ/ቻሲ NANT 00073693

ዕለት ሓራጅ፦ 30/01/2018
ሰዓታት ሓራጅ፦ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላ/ቤ/ፍርዲ ቁ.27
ተወሳኺ ሓበሬታ ክወስድ ዝደሊ ኣብ ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ.65 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺኡ ክውከስ
ይኽእል፡፡ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ የቕርብ። መአገዲ እንተዘይ ኣምጺኡ ሓራጅ
ደው ኣይብልን።
ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ

ምልክታ ጨረታ
ኤርትራ-ቻይና ትካል ዳህሳስን ዕደና፡ ናይ ብርኪ ማሕበር ኮይኑ እዛ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሳ ዘላ መኪና
ከም ዘላቶ ኣብ ዘላቶ ክትሽየጥ ስለዝደለና ተጫረቲ ይዕድም። እታ መኪና ኣብ ጥቓ ሚዛን ዝርከብ
ዓምበርበር ጋራጅ ምልክታ ኣብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ክትርኣይ ትኽእል። እታ መኪና
ቀረጽ ኣይተኸፈላን፡ ምኽፋል ቀረጽ ናይ ዓዳጊ ሓላፍነት ይኸውን።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቁጽሪ ቴሌፎን 113192 ወይ 07399421 ተወከሱ።
ዓይነት
ቶዮታ ሃይሉክስ/ዳብል
ካቢን ፒክ ኣፕ

ብምኽንያት በዓል ሓድሽ ዓመትን ልደትን ካብ ዕለት 25/12/2017 - 20/01/2018
ዝጸንሕ ኣብ ኩሎም ፍርያትና ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበርና ነበስር!
ፍርያትና እንሸጠሉ ቦታ፡

ኣብ ሞንጎ ብፍ/በ/መሰል ሄለን ክፍለ ብፍ/በ/ዕዳ ልዑል ዝገበረ ዝነበረ ናይ ሓዳር ክርክር፡ ቤ/ፍርዲ
መኪና ቁ.ሰሌዳ ER1-30137 ቶዮታ ኣቨንስስ ናይ ገዛ ብሓራጅ ክትሽየጥ ስለዝኣዘዘ ዝተጠቕሰት መኪና
ብክኢላ መበገሲ ዋጋ (ክልተ ሚእትን ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ) 215,000.00 ናቕፋ ስለዝተገመተት፡
ኣብቲ ንዕለት 30/01/18 ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ 5 ናይ ስራሕ
መዓልታት ኣብ ቁ.62 ኣብ ዝተዳለወ ሳጹን ናይቲ ዝረቑሐ መጠን ገንዘብ ብዕሹግ ሰታሪት የእቱ። ¼
ናይቲ ዝተዋህበ ግምት ገንዘብ ብስም ፈ/ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ወይ ድማ ናይ ባንክ መጠራቐሚ ሕሳብ
ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።

ቁ/ታርጋ
ER-8A-0647

ከሳሲ ግርማይ ገብረመስቀል ዘርአማርያም፡ ተኸሳሲ
ሳልማን ሳልሕ መኪና ሸይጡለይ ማለት ናይ ጽዕነት ዓይነታ
ቶዮታ ገልባጢት ሰ/ቁ/ER-3-02224 ቁ/ቻሲ DA-115103188 ሸይጡለይ ስም ከየመሓላልፈለይ ሰለዝሰኣንክዎ
ተጸዊዑ ን5/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ
ኣብዘየለወሉ ክርአ ምዃኑ ንሕብር።

ወ/ሮ ጽገ ንርአ ነጋሽ፡ በዓል ቤተይ ገብረሂወት
ተክለሃይማኖት ዑቅባይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል

ሓራጅ

ተ.ቁ
1.

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን

ማይተመናይ ፓራዲዞ
ጸጸራት

ትወስዶ ነዳዲ
ናፍታ

ዝተሰርሓትሉ ዓ.ም
2011

1. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ንተኸታተልቲ 5 ናይ
ስራሕ መዓልታት (ካብ 8፡00 ቅ.ቀ ክሳብ 5፡00 ድ.ቀ) ክፉት ኮይኑ፡ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ኣብ መበል
7 ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ኣብ ኤስ.ኤ ህንጻ (ኣልሓሽሚ) ቁ.401 ተጫረትቲ ኣብ
ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
2. ዕውታት ተጫረትቲ ብቴሌፎን ይሕበሩ። ብኡኡ መሰረት ድማ ዘቕረብዎ ናይ ጨረታ ዋጋ
ከፊሎም፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ መንግስታዊ ቀረጽ ዝተኸፈለሉ ቅብሊታት ብምቕራብ ንብረቶም
ይእክቡ።
3. ትካልና ነዚ ጨረታ ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

ኣብ ኣስመራ፦ ኣብ ድኳን ትካል ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ
ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጁራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቓ ዕዳጋ
ብተወሳኺ ናይ ተምሃሮ ዩኒፎርም ስረ፡ ንዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዝደለኽሞ
ሕትመት ኣብ 100% ፍርያት ጡጥ ዝኾነ ማልያታትና፡ ንሆቴላት፡ ቤት መግብን
ካፊተርያታትን ካልኦትን ዘገልግሉ ዩኒፎርም ክዳውንትን ናይ ጣውላ ጨርቅን
ብዝደለኽሞ ዓይነትን ብዝመረጽክሞ ኣገባብን ብርትዓዊ ዋጋን ክነዳልወልኩም
ከምንኽእል ነበስር!
ምርኣይ ምእማን እዩሞ ምጹና! ብዓይነት ፍርያትና፡ ምቑሉል ኣገልግሎትናን ርትዓዊ
ዋጋን ክትዓግቡ ኢኹም!
ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመትን ልደትን!
ቁ.ተሌፎን- 182967/186405 ኣስመራ

ምልክታ ጨረታ
ኮለጅ ጥበባት ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ ፎቶ ኮፕርየን ፕሪንተርን ብቑዕ ናይ ጽገና
ኣገልግሎት ከምኡ ድማ ሓደስቲ ፎቶ ኮፕየራት ምግጥጣም ዝህቡ ንሓደ ዓመት ከወዳድር ስለዝድለየ
ጉድሳት ተወዳደርቲ ንጨረታ ንዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ረቛሒታት፡
- ናይ 20016 ዝተሓደሰ ፍቓድ ናይ ኣገልግሎት ጽገና ፍቓድ ንግዲ ፎቶ ኮፒ፡፡
- ደረጃ ክእለት/ብቕዓት ዝገልጽ ሰነድ ፎቶ ኮፒ፡፡
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን10 መዓልቲ ክፉት ኮይኑ፡
ንጽባሒቱ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ
ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
- መኽበሪ ጨረታ ስጋ 50,000.00 ናቕፋ ቸክ ሲ.ፒ.ኦ የትሕዝ።
- ተወሳኺ መብርህን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ኣስመራ ዮኒቨርስቲ ቀዳማይ ደርቢ ቁጽሪ 259 ዝርከብ
ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ቴሌፎን 08210905 (ኣስመራ) ወይ ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ
ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ (650622 ኣብ ዓዲ ቐይሕ ) ተወከሱ።
- ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ
ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.113

ኤርትራ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ
ጸጸራት

ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሳባ ሃብተስላሴ ሃይለ፡ ተጋ/እስክንድር ገ/ኪዳን
ዑዙዝ ስለዝተሰውአ፡ 2 ደቁ ጥራይ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጸሃይቱ ገብረመስቀል ገብረዝጊ፡ ወላዲትና ወ/ሮ
ለምለም ካሕሳይ ገብሩ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ነብያት ተስፋዝጊ ፍስሃ፡ ወላዲትና ወ/ሮ ኪዳን
ወልደጋብር በኺት ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ጓዕዳድ

ኣቶ ብርሃነ ተኸስተ ገዱ፡ ኣቦይ ተኸስተ ገደ ገብሩን
ኣደይ ሮማን ወልደማርያምን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን9/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ት ፌሩዝ ትኩእ ዑቕባኪኤል ብወኪላ ኣቶ ብርሃነ
ተኸስተ ገደ ኣቢላ፡ ኣቦይ ትኩእ ዑቕባኪኤል ገደ
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሽከቲ
ኣቶ ጽገሃንስ ነጋሽ ብርሃነ፡ ሓፍተይ ምልእተ ነጋሽ
ብርሃነ ስለዝሞተት፡ ውላድ’ውን ስለዘይወለደት፡ ኣነ ምስ 1
ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ኣቶ ብርሃነ መስቀል መብራህቱ ምባል ተሪፉ፡ ብርሃነመስቀል
መብራህቱ ኣባይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣለም መጎስ ተስፋገርግሽ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ገብሩ ገብረስላሴ ካሕሳይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ተወልደ ኢትባርኽ ገብረእየሱስ፡ ወለድና ኣቶ
ኢትባርኽ መንደርን መብራት ገብረገርግሽ ዓንዱን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
ዘርእጋብር ስምኦን ተኽለብርሃን፡ ኣቦይ ስምኦን
ተኽለብርሃን ኪዳነን ኣደይ ገርግሽ ዘኪዮስ ወልደኣብን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/1/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሓጎስ ምስግና ወልደርፋኤል፡ ኣቦይ ምስግና
ወልደርፋኤል ህብትኪኤልን ሕርያት ሃብተስላሰ ማሉን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/18 ኣብ

ኣቶ ኣኽሊሉ ሕዝባይ ገብረማርያም፡ ተጸዋዕቲ ኣሕዋተይ
1.ወ/ሮ ሰናይት ገዛኢ ዘውደ 2.ወ/ሮ ሱዚ ሞላ ኣሰፋው
ንልዕሊ 7 ዓመት ሃለዋተን ስለዘይብለይ፡ ናይ ጥፉእ
መረጋገጺ ሰነድ ይወሃበኒ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ተኪኤ ሃይለ ደበሳይ ስቡኣት ምባል ተሪፉ፡ ተኪኤ ሃይለ
ደበሳይ ስባሃቱ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን2/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ

ወ/ሮ ነብያት ገብረንጉስ ስዩም፡ በዓል ቤተይ ተስፉ ሃይለ
መሓሪ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
1 ጓልና ድማ ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
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ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣኽበረት ነጋ ካሳ ብወኪላ ኣቶ ነጋ ካሳ ኣቢላ፡
ተኸሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ገብረሂወት ኣብዚ ኣብ ከተማ
መንደፈራ ምም/ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ዞን 4 ዝርከብ መንበሪ
ገዛይ፡ ኣብ ቤት ጽ/ክራይ ኣባይቲ ከተማ መንደፈራ ቀሪብና
1 ክፍሊ መደቀሲ ምስ ዓይኒ ምድሪ ክሽነ ናይ ሓባር ዝኾነ፡
ንወርሒ ብ700 ናቕፋ (ሸውዓተ ሚእቲ ናቕፋ) ብክራይ
ተወዓዒልና ከነብቅዕ፡ ካብ ወርሒ 9/2016 ኣትሒዛ
ክሳብ ሕጂ ገዛይ ዓጽያ ናበይ ከምዝኣተወት ኣድራሽኣ
ስለዘይተፈልጠ፣ ተጸዊዓ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪላ፡
ን5/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።

ኣብርሀት እስቲፋኖስ ወልደጋብር ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ ጋላ-ነፍሒ ዓዲ ጓዕዳድ
ዞን 1 ብሎክ 19
ፓርሰል J PID 023 ዝርከብ ብስመይ እተመርሓኒ መሬት ጤሳ ምርሒት ሰነድ
ስለዝጠፍኣኒ፣ ረኺበዮ ወይ ድማ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል ሰብ እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ብቁጽሪ
ቴሌ.07289536 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግን ካብ ዝምልከቶ መተካእታ ክሓትት ምዃነይ ይሕብር።

ወ/ሮ ኣበባ ተኽለ መዓሾ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ተኽለወይኒ
ኣሰፋ ሃይለ 2 ዓመት ዝኣክል ኣብዚ ኣለኹ ከይበለኒ
ስለዝጠፍአ፡ ጉዳይ ብዘመድ ሽማግለ ክውድኣለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሚርያም ቢንያም ገብረእግዚኣብሄር
ንሕና ወረስቲ ነፍ/ሪት ደሃብ ዑመር ጀሃር ዝኾንና፡ ኢብራሂም መሓመድ ሓሰን +4 ኣብ ከተማ
ኣስመራ ምምሕዳር ከባቢ ኣኽርያ ጎደና 134-14 ቁጽሪ ገዛ 74 ፕሎት 5 ቁጽሪ ሊብሬቶ ኮምሽን ኣባይቲ
111241 መወከሲ ቁጽሪ 110285 ብስም ደሃብ ዑመር ጀሃር ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ናብ ስም
ወረስቲ ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝተቓልሓሉ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ሃገራዊት
ካዳስተርን የቕርብ።
ኢብራሂም መሓመድ ሓሰን
ወ/ሮ ግደይ ኣስፍሃ ሚኪኤል ዝተብሃልኩ፡ ናይ በዓል ቤተይ ነፍ/ሄር በየነ ወልደገርጊስ ኣድጎይ ናይ
መጻምድቲ 9 ደቅና ድማ ናይ ውርሲ መሰልና ስለዘረጋገጽና፡ ኣብ ኣስመራ ዞባ 7 ምም/12 ጎደና 407 ‘ሀ’
ቁ.ገዛ 148/150 ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 100424 መወከሲ ቁጽሪ 107991
ዝተመዝገበ፡ ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ወ/ሮ ግደይ ኣስፍሃ ሚኪኤል

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ኮለጅ ቢዝነስን ስነ-ቁጠባን ንመግቢ ተመሃሮ ዝኸውን ስጋን በርበረን ካብ 01/01/2018 ክሳብ
31/12/2018 ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ውዕል ንግዱሳት ተወዳደርቲ ንካልኣይ ግዜ ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ረቛሒታት
1. ናይ 2017 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ናይ መንነት ወረቐት ፎቶ ኮፒን።
2. ምልክታ ጨረታ ክሳብ ዕለት 17/01/18 ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዕለት 18/01/18 (ሓሙስ)
ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ልክዕ ሰዓት 11፡00 ቅ.ቀ ኣብ ኣስመራ
ዩኒቨርስቲ ዝርከብ ቤ/ጽሕፈት ኮለጅ ይኽፈት፡፡
3. መኽበሪ ጨረታ ንስጋ 50,000 ንበርበረ 50,000 ብሲ.ፒ.ኦ የትሕዙ፡፡
4. ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ዝርከብ ቤ/ጽሕፈት ኮለጅ ብምምጻእ ወይ ብቁ.ቴ
07215273,07311099 ተወከሱ፡፡
5. ትካልና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ
ዝተሓለወ እዩ።
ኮለጅ ቢዝነስን ስነ-ቁጠባን

ላይነ ቴድሮስ ወ/ሚካኤል፡ ሓፍተይ ኣስመረት ቴድሮስ
ወ/ሚካኤል ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/18 ኣብ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣይትዓበር
ቅሳነት ትኳቦ ሓድጉ፡ በዓል ቤተይ ኪዳነ መድሃኔ እምባየ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/2/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ጋዴን

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ ሰውራ

ኣቶ ዘካርያስ ባህታ፡ ኣቦይ ባህታ ወለገርግስ ስለዝሞተ፡
ንኣደና ወ/ሮ ለምለም ዘርኡ ናይ መጻምዲ መሰላ
ይተሓለወላ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/1/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ባጽዕ
መሓመድኑር ኣልሓጅ ሳልሕ ብወኪሉ ኣምና
መሓመድኑር ዑመር ኣቢሉ፡ ስመይ መሓመድኑር ኣልሓጅ
ሳልሕ ምባል ተሪፉ፡ መሓመድኑር ሓጂ ሳልሕ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/1/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባጽዕ ምምሕዳር 03

ወ/ሮ ሸዊት ሃይለሚካኤል ተወልደመድህን፡ በዓል
ቤተይ ነጋሲ ወልዳይ ስለዝተሰውአ፡ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/1/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባረንቱ ዞባ ፍትሒ
ኣቶ ጠዓመ ኣረፉ በራኺ፡ ኣደና ብርጭቆ ተወልደብርሃን
ገብረ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ ሓፍተይ ኣለም ገብረሂወት
ገብረሚካኤል ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ፍረወይኒ ኣሉላ ስዩም፡ በዓል ቤተይ ሓድሽ
ሃብተስላሴ ወልደገብርኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/1/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
1.ኣባል ዓንዲ ሓ.ዝ.ብ.ማ ገረዝግሄር ብርሃነ ገብሩ ኣድራሻ ጋሽ ባርካ ዓዲ ማይሽግሊ ህላዌኻ ኣብ
ውሽጢ 30 መዓልቲ እንተዘይ ኣፍሊጥካ ካብ ማሕበር ውጽእ ምዃንካ ንሕብር።
2.ኣባል ስድራቤት ህንጻ የሕደጎ ኣድራሻ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ ገጀረት ብዛዕባ ናይ ውርሲ ወረቐት
ውዱእ ከተምጽኡ ኣይከኣልኩምን፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት እንተዘይ ኣምጽእኩም ካብ ማሕበር
ውጹኣት ምዃንኩም ነፍልጥ።
ኣካያዲ ስራሕ ዓንዲ ሓ.ዝ.ብ.ማ

ጨረታ

ኣብርሀት እስቲፋኖስ ወልደጋብር
ሚርያም ቢንያም ገብረእግዚኣብሄር፡ እዚ ኣብ ኣስመራ ዞባ 07 ምም/16 ጎደና ‘ነ’ ነበር ሕጂ ምም/ከባቢ
ኣባሻውል ቁጽሪ ገዛ 47 ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ብቁጽሪ ንብረት 1269/2009
ብስም ወ/ሮ ትዕበ ገብሩ ካሕሳይ ዝተመዝገበ፡ ኣብ ቤ/ፍርዲ ዞባ ማእከል ብቁ.መዝ 3/2018 ብዕለት
2/01/2018 ብዝተገብረለይ ውህብቶ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ
30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ሕጊ ብዝእዝዞ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤት ጽ/ፓብሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ
ካዳስተርን ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣቑርደት

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ደብረ

ብንያም ብርሃነ ዘርኡ፡ ወላዲተይ ኤርትራ ገረኣምላኽ
ቦኹረ ስለዝተሰውአት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ጥራይ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና

ምልክታ

ከሳሲ ኣቶ ገረንስኤ ተወልደ፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ ናጽነት
ተኽለ መጸዋዕታ ምቕባል ስለዝኣበየት፡ ተጸዊዓ ን1/2/18
ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀረበት ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ
ንሕብር።

ቤት ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ኢብራሂም ሱልጣን (ዓዲ-ቀ) ዝተፈላለየ ንብረት ማለት
ሀ.ሃለኽቲ ናይ ጽሕፈት መሳርሒ
ለ.ዕጥቂ ናይ ስፓርት ከም ኮዓሳሱ፡ ቱታን ማልያን
ሐ.መባዝሒ ማሽን ፎቶ ካፒየር
ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ስለዝደለየ ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
1. ናይ 2016/17 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዘለዎም ኦርጂናል ቅዳሕን ከምኡውን ግብሪ መንግስቲ ዝኸፈሉ
ናይ 2017 ሰነድን ኤርትራ መንነት ፎቶኮፒ የቕርብ።
2. ተጫረትቲ ንመጫረቲ ወረቐረት 50 ናቕፋ ብምኽፋል ክወስዱ ይኽእሉ።
3. ተጫረትቲ ንመኽበሪ ጨረታ 2000.00 (ክልተ ሽሕ ናቕፋ) ብቸክ ወይ C.P.O ትሕጃ
የትሕዙ።
4. ምልክታ ጨረታ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ንተኸታታሊ 5 መዓልታት ስራሕ
ክፉት ኮይኑ።
5. ኣብ ዝቅጽል መዓልታት ስራሕ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት/ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ኢብራሂም
ሱልጣን ይኽፈት።
6. ቤት ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ኢብራሂም ሱልጣን ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ናይ
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
7. ንዝያዳ ሓበሬታ ብቁጽሪ ቴሌ 08209669 ደዊልኩም ክትውከሱ ትኽእሉ።

ምልክታ ጨረታ
መባእታ ቤት ትምህርቲ እምባደርሆ ንትምህርታዊ ኣገልግሎት መሳርሒ ዘገልግል ኣጫሪትና ክንዕድግ
ስለ ዝደለና ግዱሳት ነጋዶ ንዕድም።
ዓይነት

ብዝሒ

1. ላፕቶፕ (HP Laptop cor i5)………………………………………………..
2. ቴሌቪዥን 45-54 ኢንች (LED flat screen Tv from 45 up to 54 inch
(SUMSUNG OR LG)…………………………………………………………
3. መጉልሒ ድምጺ ንዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝገልግል (Horn Amplifier out door)…..
4. ስቴፕላይዘር (voltage regulator 1000 w) …………………………………….

1
1
1
2

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነገራት
1. ናይ 2017 ፍቓድ ንግዲ ዝተሓደሰ ፎቶ ኮፒን ዓመታዊ ግብሪ መንግስቲ ከም ዝኸፈልኩም
መረጋገጺ ፎቶ ኮፒ የቕርብ።
2. ናይ ጨረታ ወረቐት (ፕሬፎርማ) ከተዳልው። ንዝያዳ ሓበሬታ ቁጽሪ ቴሌፎን 07298109 ወይ
07274951 ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ደዊልኩም ክትውከሱ።
3. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ 30/01/2018 ክፉት ይኸውን።
4. መባእታ ቤት ትምህርቲ እምባደርሆ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ በዚ
ጨረታ ኣይግደድን።
መባእታ ቤት ትምህርቲ እምባደርሆ
ን/ዞባ ሰረጀቓ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.113

ኤርትራ
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ሰሜን ኮርያ፡ ናብ ኦሊምፒክ
ዝሳተፍ ጉጅለ ክትልእኽ’ያ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ፈረንሳ ኣብ ቻይና ክፉት
ንግዳዊ ዕድላት ትጠልብ
ኣብ ቻይና ናይ ሰለስተ መዓልቲ ናይ
ስራሕ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ፕረዚደንት
ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮን፡ ሃገሩ ኣብ ቻይና
ክፉት ንግዳዊ ዕድላት ክህልዋ ከም ዝደሊ
ኣፍሊጡ።
ብኣስታት 50 ሰብ ርእሰ-ማል ተሰንዩ
ናብ ቻይና ዝኣተወ ማክሮን ምስ ቀዳማይ
ሚኒስተር ቻይና ሊ ከኪያንግ ኣብ ዘካየዶ
ርክብ፡ እቲ ኣብ መንጎ ሃገሩን ቻይናን ዘሎ
ዘይሚዛናዊ ንግዳዊ ልውውጥ ክመዓራረ
ከም ዝግባእ’ዩ ገሊጹ።
ዓመታዊ ዋጋ 45 ቢልዮን ዩሮ ፍርያት
ቻይና ናብ ፈረንሳ ከም ዝኣቱ ዝጠቐሰ
ፕረዚደንት ማክሮን፡ ብኣንጻሩ ፈረንሳ ናብ
ቻይና እትልኮ ፍርያት ግን ካብ 15 ቢልዮን
ዩሮ ከም ዘይሓልፍ ሓቢሩ። ነዚ ገፊሕ ንግዳዊ
ፍልልያት ንምጽባብ ፈረንሳን ኤውሮጳዊ
ሕብረትን ኣብ ልዕሊ ፍርያት ቻይና ማዕቀብ
ክገብራ እንተጀሚረን ንኹሉ ዝጎድእ ከም
ዝኸውን ኣጠንቂቑ። በዚ ድማ ንክልቲአን

ሃገራት ብማዕረ ዘርብሕን ሚዛናዊ ንግዳዊ
ልውውጥ ክገብራ ዕድል ዝህብን ኩነታት
ክፍጠር ከም ዝደሊ’ዩ ዝሕብር።
ቻይና ናይ ወጻኢ ኩባንያታት ኣብ
መሬታ ከይነጥፋ ዝግድብ ፖሊሲ ከም
እትኽተል ዝገለጸ ማክሮን፡ እቲ ፖሊሲ
ክመሓየሽን ብፍላይ ንኩባንያታት ሃገሩ፡ ኣብ
ቻይና ክፉት ዕድላት ወፍሪ ክፍጠረለንን
ሓቲቱ።
ኩባንያታት ፈረንሳ ኣብ ቻይና ዝተፈላለየ
ወፍሪ ናይ ምኽፋት ድሌት ከም ዘለወን
ዘነጸረ ፕረዚደንት ማክሮን፡ ሃገሩ ኣብ
ምፍራይ ኑክሌሳዊ ጸዓት፡ ፍርያት ሕርሻን
ካልእን ዘተኰረ ንግዳዊ ሽርክና ምስ ሰበስልጣን ቻይና ስምምዓት ክትገብር ድሌት
ከም ዘለዋ’ዩ ዘነጽር።
ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንፈለማ እዋን ናብ
ቻይና ዝበጽሕ ዘሎ ፕረዚደንት ፈረንሳ፡ ምስ
ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር ድሮ ሓያሎ ንግዳዊ
ውዕላት ከም ዝኸተመ’ዩ ዝግለጽ።

ቱርኪ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣናዊሓቶ
መንግስቲ ቱርኪ ድሕር’ቲ ኣብ ሓምለ
2016 ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ዝኣወጆ ናይ
ህጹጽ እዋን ድንጋገ ንሰለስተ ኣዋርሕ ከም
ዘናወሖ ኣፍሊጡ።
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ቱርኪ ኣብ
ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ እቲ ፈተነ ዕልዋን
ሽበራዊ መጥቃዕትታትን ፈጢሩዎ ዘሎ
ጸጥታዊ ስግኣት ገና ከም ዘይተኣልየ፡ ስለዚ
ድማ እቲ ህጹጽ ድንጋገ ክናዋሕ ከም
እተወሰነ ኣነጺሩ።
መንግስቲ ቱርኪ ነዚ ናይ ህጹጽ እዋን
ድንጋገ ብተደጋጋሚ ከናውሖ ምጽንሑ

ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት መረብ

ይፍለጥ።
ኣብ ሓምለ 2016 ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት
ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ዝተፈተነ ዕልዋ
ድሕሪ ምፍሻሉ፡ ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር
ልዕሊ 50 ሽሕ ኣባላት ሰራዊትን በርጌስ
ሰራሕተኛታትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም
ዝኣተዉ፡ ልዕሊ 150 ሽሕ ካልኦት ድማ ካብ
ስራሕ ከም እተሰጐጉ ጸብጻባት የመልክቱ።
ቱርኪ እቲ ፈተነ ዕልዋ ኣብ ኣመሪካ
ብዝነብር ፈትሑላህ ጉለን ዝተባህለ ላዕለዋይ
ሃይማኖታዊ መራሒ ከም እተሃንደሰ
ብምኽሳስ ክትርከቦ’ያ ትጠልብ።

ሰሜን ኮርያ ሓለፍቲ፡ ኣትሌታትን
ደገፍትን ዘጠቓለለ ጉጅለ ናብቲ ደቡብ
ኮርያ እተአንግዶ ውድድራት ኦሊምፒክ
ከም እትልኽ ኣፍሊጣ።
ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ንፈለማ ግዜ
ብደረጃ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ክልቲአን
ኮርያታት ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዘካየደኦ

ኣመሪካ ስደተኛታት ኤልሳልቫዶር
ንስምጓግ ወሲና
መንግስቲ ኣመሪካ ኣብ ሃገሩ ዝጸንሑ
ስደተኛታት ኤልሳልቫዶር ናብ ሃገሮም
ክምለሱ ከም ዝወስነ ኣፍሊጡ።
ምምሕዳር ትራምፕ፡ እቶም ኣብ
ኣመሪካ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ
ተዋሂቡዎም ዝጸንሑ ልዕሊ 200 ሽሕ
ዜጋታት ኤልሳልቫዶር ኣብ ውሽጢ
ዓመትን መንፈቕን ናብ ሃገሮም ክመልሶም
መደብ ከም ዘለዎ’ዩ ዝገልጽ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ድሕነት ኣመሪካ ኣብ
ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ ኣብ ኤልሳልቫዶር
ኣብያተ ትምህርቲ፡ ሆስፒታላት፡ መንበሪ
ኣባይቲን መስመር ማይን ዳግማይ ተሃኒጹ
ምህላዉ ብምጥቃስ፡ እቲ ንዜጋታት’ታ
ሃገር ተዋሂቡ ዝጸንሐ ናይ ዕቚባ መደብ
ከም ዘብቀዐ ኣፍሊጡ።
ኣብ ኤልሳልቫዶር ኣብ 2001 ድሕሪ
ዘጋጥመ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት’ታ ሃገር ኣብ
ኣመሪካ ተዓቚቦም ምጽንሖም ይፍለጥ።
ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ኣመሪካ ከም

ዘመልክቶ፡ ኣብታ ሃገር 1.3 ሚልዮን
ዜጋታት ኤልሳልቫዶር ኣለዉ።
ምምሕዳር ትራምፕ፡ ብዝሒ ናይቶም
ኣብ ኣመሪካ ዘለዉ ስደተኛታት
ንምጉዳልን ሓደስቲ ስደተኛታት ናብታ
ሃገር ከይኣትዉ ንምኽልካልን ኣበርቲዑ

ከም ዝሰርሕ የነጽር።
መንግስቲ ኣመሪካ ኣቐድም ኣቢሉ
ንልዕሊ 45 ሽሕ ዜጋታት ሀይቲ
ዓዲሉዎ ዝጸንሐ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ
ከም ዘሕደጎም ምንጭታት’ታ ሃገር
ይሕብሩ።

ተወሳኺ
ኣመሪካ “ዙማ” ዝሰመየታ ናይ ስለያ
ሳተላይት ናብ ህዋ ድሕሪ ምውንጫፋ
ዕላማኣ ከይወቕዐት ከም ዝተረፈት
ይግለጽ ኣሎ።
እታ ሳተላይት እትህቦ ኣገልግሎት
ዛጊት ብምስጢር ተታሑዙ ከም ዝጸንሐን
እንተዀነ ኣብ ፍሎሪዳ ካብ ዝርከብ መደበር
ድሕሪ ምውንጫፋ ኣብ ምሕዋር(orbit)
ከይበጽሐት ምትራፋ ተሓቢሩ።
ክልተ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ኣመሪካ
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡
እታ ሳተላይት ተልእኾኣ ክትፍጽም ከም
ዘይከኣለት ገሊጾም።
ጋዜጣ ዎል ስትሪት ኣብ ዝዘርገሐቶ
ዜና፡ እታ ሳተላይት ፍጹም ካብ ቁጽጽር
ወጺኣ ብምህላዋ እቲ ተልእኾ ከም
ፍሽለት ክውሰድ ከም ዝከኣል ገሊጻ። እታ
ንመስርሒኣ ቢልዮናት ዶላር ዝተሰለዓላ
ሳተላይት ‘ዙማ’ ብዘይ ተፈልጡ ኣካላት

ተጨውያ ከይትኸውን ንምፍላጥ’ውን
መርመራታት ይካየድ ከምዘሎ እታ
ጋዜጣ ወሲኻ ኣረዲኣ።
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ዝርርብ’ያ ሰሜን ኮርያ ነዚ ዘፍለጠት።
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ሰሜንን ደቡብን
ኮርያ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት
ተራኺቦም ሓያለ ሰዓታት ዝወሰደ ዝርርብ
ምክያዶም ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
ብመስረት’ቲ ሓበሬታ፡ ኣብ መጻኢ
ተወሳኺ ርክባት ብምክያድ ዝሰፍሐ

ዘተ ክካየድ ድማ ክልቲኦም ወገናት
ተሰማሚዖም። ብዘይካ’ዚ፡ ንልዕሊ ክልተ
ዓመት ተበቲኹ ዝጸንሐ መስመር ርክባት
ክልቲአን ሃገራት ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ
ክኽፈት ኣብ ምርድዳእ ከም እተበጽሐ
ሰብ መዚ ደቡብ ኮርያ ገሊጾም።
በቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዝርርብ ሕጉሳት
ምዃኖም ዝጠቕሱ ዜጋታት ደቡብ
ኮርያ ኣብቲ ከባቢ ኣንጸላልዩ ዘሎ ደበና
ኲናት ክሳብ ዝቕንጠጥ ግዳ እቲ ዝርርብ
ክቕጽል ከም ዝግባእ ይሕብሩ።
ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ
ኡን ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቱ
ሃገሩ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝርርብ ክተካይድ
ከም እትኽእል ድሕሪ ምግላጹ’ዩ፡ ደቡብ
ኮርያ ሓንጎፋይ ኢላ ዝተቐበለቶ።
ኣብ መንጎ ሰብ-መዚ ክልቲአን ኮርያታት
ዝተኻየደ ዝርርብ ሰላም፡ ነቲ ኣብ ሓውሲ
ደሴት ኮርያ ዘሎ ወጥሪ ብመጠኑ ከህድኦ
ትጽቢት ከም ዘሎ’ዮ ዝግለጽ።
ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት
ኣዋርሕ ጥራይ ተደጋጋሚ ፈተነታት
ስትራተጂያውያን ኣጽዋር ድሕሪ ምክያዳ፡
ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ
ደረጃኡ ከም ዝዓረገ ዝፍለጥ እዩ።

ጎደና ዓይገት ቁ.17፡ ከባቢ ሲነማ ሓማሴን

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ኣመሪካ ኣብ ህዋ ኰይነን ዝተፈላለየ
ዕማም ዘሳልጣ ሓያሎ ሳተላይት ከም
ዘለዋ’ዩ ዝንገር።
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