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ገጽ 5
ሓፈሻዊ ድንጋጌታት ሕጊ
ውዕል

ዓማዊል መውል ዘተባብዕ ዕቤት የመዝግቡ
መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን
(መውል)፡ ብጉጅለን ብውልቅን ዝነጥፉ
ዓማዊሉ ኣብ መነባብሮኦም ዘተባብዕ
ዕቤት የመዝግቡ ከምዘለዉ፡ ብ4
መጋቢት ኣብ እምባትካላ ኣብ ዘካየዶ
ኣኼባ ገምጊሙ።
ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ዝርጋሐ
ናይ’ቲ ትካል ብዓይነትን ደረጃን
እናዓበየ ከምዝመጸ፡ ከም ውጽኢቱ
ድማ ቊጽሪ ተገልገልቲ ብ119
ሚእታዊት ከምዝበረኸን ልዕሊ 60
ሽሕ ከምዝበጸሐን በሪሁ።
ኣብ 2016 ብደረጃ ሃገር ልዕሊ
285 ሚልዮን ናቕፋ ናብ ተጠቀምቲ
በብደረጃኦም ከም እተኸፋፈለ
ዝጠቐሰ’ቲ ጸብጻብ፡ ኣብ ምዝርጋሕን
ምእካብን ልቓሕ ዳርጋ ኣብ ኩሉ
ከባቢታት ዕዉት ስራሓት ከም
እተዓመ፡ ኣብ መጠን ልቓሕ ዝተገብረ
ምምሕያሻት ድማ ካብዚ ከም ዝነቅል

ኣነጺሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላት
ንምብራኽ
ስልጠናን
ሞያዊ
ኣስተምህሮታትን ከም እተዋህበ፡
ጽፉፍን ስሉጥን ኣገልግሎት ንምሃብ
ድማ ስርዓተ-ሓበሬታ ንምሕያልን
ንምስፋሕን ብዕቱብ ተታሒዙ
ይስራሓሉ ከምዘሎ ተገሊጹ።
ተበጋጊሱ ዘሎ ትግባረ ናይ ዝስዕባ
ሓሙሽተ ዓመታት መደባት ስራሕ፡
ብሰንኪ መጓዓዝያን ምምዝባል
ዕዳጋታት ጥሪትን ኣእካልን ብድሆ
ገጢምዎ ከምዘሎ፡ ኣብ’ቲ ኣኼባ
ተሓቢሩ።
ግዝያዊ ኣካያዲ ስራሕ ‘መውል’
ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም፡ ኣብ ዝሓለፈ
ዓመት ዝተሳለጠ ንጥፈታት ኣተባባዒ
ምንባሩ ብምጥቃስ፡ ተኣታትዩ ብዘሎ
ሓድሽ ስርዓተ-ሓበሬታን ጽፉፍ
ፋይናንስያዊ ኣገባብን፡ ኣብ ዝመጽእ

ስ/ ኢብራሂም ዑመር

ሽድሽተ ኣዋርሕ ዕዉት ንጥፈታት
ከሰላስሉ ዘለዎም ትጽቢት ብምንጻር፡
ዓማዊል ብዝኣተውዎ ውዕል መሰረት፡
ልቓሖም ኣብ እዋኑ ክመልሱን

ብሕጊን መምርሒታትን ፋይናንስን
ኦዲትን ክቕየዱን ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ፡ ዕላማን ተልእኾን ናይ’ቲ
ትካል ንምዕዋት፡ ሕጽረት ኣገልግሎት

መጓዓዝያን ክኢላዊ ዓቕሚ-ሰብን
ቀዳምነት
ተዋሂቡ
ክስራሓሉ
ብምልባው፡ ተራን
ኣበርክቶን
መሻርኽቲ ክዓዝዝ ተላብዮም።

ፎሮ - ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘተኰረ ስልጠና ተዋሂቡ
ኣብ ፎሮ፡ ኣብ ሌላ ምስ መጻሕፍቲ
ኣካላዊ
ምንቅስቓስን
ኣገባብ
ኣመሃህራኡን ዘተኰረ - ካብ ንኡሳን
ዞባታት ፎሮ፡ ባጽዕ፡ ገልዓሎ፡ ሽዕብ፡
ጊንዳዕን ዳህላክን ንዝተዋጽኡ መማህራን
ስልጠና ተዋሂቡ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ስፖርትን

ጥዕናን መምህር መሓመድ ዓብደላ፡
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን
ብምሕያል ብቕዓትን ደረጃን ተመሃሮ
ንምብራኽ ውሁድ ስራሕ ይካየድ
ከምዘሎ ጠቒሱ፡ ተሳተፍቲ ስልጠና፡
ንኣገዳስነት ናይቲ ዓውደ-ትምህርቲ ኣብ
ተመሃሮኦም ንምስራጽ ክጽዕሩ ጸዊዑ።
ሰልጠንቲ፡ ኣብ መስርሕ ምምሃርን

ምስትምሃርን ብሓፈሻ ኣብ ዝተዋህቦም
ስልጠና ከኣ ብፍላይ ብምትኳር ዘተን
ክትዕን ብምክያድ፡ ሃናጺ ርእይቶታት
ኣቕሪቦም።
ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህር ረሺድ
መሓመድ-ዑስማን፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ኣብ ርእሲ’ቲ ንጥዕና ተመሃሮ ዘለዎ

ብልጫ፡ ብቑዓትን ኣፍረይትን ኮይኖም
ክዓብዩ ዝህልዎ ተራ ቀሊል ከምዘይኮነ
ብምሕባር፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ረብሓኡ
ኣብ ግምት ብምእታው፡ ከም ዓይነት
ትምህርቲ ተኣታትዩ ልዑል ኣድህቦ
ክወሃቦ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከምዘሎ
ገሊጹ።
ኣብ ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ሓላፊ

ኣሃዱ ምድላው ካሪክለም መምህር
ተኽለሃይማኖት ደበሳይ ድማ፡ ንትሕዝቶ
ናይ’ቲ ዝተዳለወ ናይ ሳልሳይን ራብዓይን
ክፍሊ መጻሕፍቲ ዝምልከት መግለጺ
ድሕሪ ምቕራብ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ከም ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ነጥቢ
ክወሃቦ ስለዝኾነ፡ መማህራን እጃሞም
ከበርክቱ ኣዘኻኺሩ።

ደቂ-ኣንስትዮ ዒላ-በርዒድ ንግዳያት ፊስቱላ ኣተባቢዐን

ስ/ ዮሃና ካሕሳይ

ደቂ-ኣንስትዮ
ንኡስ
ዞባ
ዒላበርዒድ፡
ኣብ
መወከሲ
ሆስፒታል መንደፈራ ሕክምናዊ
ክንክን ንዝግበረለን ዘሎ ግዳያት
ፊስቱላ ኣብ ዝበጽሓሉ፡ ንግዳያት
ፊስቱላ ምሕጋዝን ምሕብሓብን
ክድፋኣሉ ጸዊዐን።
እተን ብሃማደኤ ጨንፈር’ቲ
ንኡስ ዞባ ዝተወደባ ደቂ-ኣንስትዮ፡
ክዳውንትን ንጽሬት ዝኸውን
ናውትን ብሓገዝ ከምዘበርከታ፡
ወኪል ኤሪና ሓቢራ።
ሓላፊት ሃማደኤ ኣብ’ቲ ንኡስ
ዞባ ወይዘሮ ኣኽበረት ሰለሙን ኣብ

ዘስመዓቶ ቃል፡ ዕላማ ምብጻሐን
ነተን ግዳያት ድሑር ልምድታት
ዝኾና ደቂ-ኣንስትዮ፡ ጎድኒጎድኒ’ቲ ብመንግስቲ ዝግበረለን
ዘሎ ሕክምናዊ ናብዮት፡ ሞራል
ንምሃበንን ንምትብባዐንን ምዃኑ
ገሊጻ።
ክኢላ መወልዳን መወከሲ
ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ዶክተር
ሃብተ ሃይለመለኮት ብወገኑ፡ ህዝቢ
ንግዳያት ፊስቱላ ሞራል ንምሃብ
ዘካይዶ መደባት፡ ኣብ ንጥፈታቶም
እወታዊ ጽልዋ ከምዘለዎ ብምሕባር፡
ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

10 መጋቢት 2017 - ገጽ 2

መበል 26 ዓመት ቁ. 164

ዝተሓላለኸ ጐንጺታት ኣብ ማሊ
ታደሰ ተኽለ
ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ናጽነታ ካብ
እትረክብ ኣትሒዛ - ዓሌታዊ ረጽምታት
ክረኣየላ ኣብ ዝጸንሐት ማሊ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ
ብሕልፊ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ’ታ ሃገር፡ ካብ
ካልእ እዋን ንላዕሊ ምትእትታው ሃገራት
ምዕራብ ዝዓደመ ጐንጽታት ይዝውተር
ምህላዉ ይግለጽ። ደቡባዊ ክፋል’ታ ሃገር
ብብዝሒ ጸለምቲ ህዝብታት ትሕተ-ሰሃራ
ዝርከብዎ ኰይኑ፡ ኣብቲ ገፊሕ ክፋል
ሰሃራ ዝዀነ ሰሜናዊ ሸነኽ ከኣ፡ ትዋረግን
በርበርን ዝተባህሉ ኩሻውያን ምስ ኣዕራብ
ይርከቡ። ኣስታት 90 ሚእታዊት ካብ
ህዝቢ ማሊ ኣመንቲ ምስልምና ክኾኑ
ከለዉ፡ እቶም 5 ሚእታዊት ጥራይ ድማ
ኣመንቲ ክርስትና ምዃኖም ይፍለጥ።
ማሊ ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ኣብ 1960
ናጻ ካብ እትወጽእ ክሳዕ ሎሚ፡ ኣብ መንጎ
ሰሜናውያን ህዝብታትን ምምሕዳር
ባማኮን ብዝጸንሐ ጐንጽታት ብዙሕ
ዘይተቓልሐ ዘይምርግጋእ ጸኒሑ እዩ።
ኣብቲ ገፊሕ ምድሪ ሰሃራ ዝነብሩ ዓሌታት
ኩሻውያንን ሴማውያንን ዘቕርብዎ መረረ
ሰማዒ ስለዝሰኣነ፡ ተደጋጋሚ ጐነጽ ከልዕሉ
ጸኒሖም። ስለ ሃይማኖታዊ መሰል ወይ
ሃይማኖታዊ ሓለፋ ዝምልከት ሕቶ ዘይኰነስ፡
መደባት ልምዓት፡ ህንጸት ትሕተ-ቅርጽን
ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ክግበረሎም
ብተደጋጋሚ ዘቕርብዎ ሕቶታት፡ ክሳዕ
ሕጂ ናይ ጐንጺ ምኽንያታት እናዀነ
ክመጽእ ጸኒሑ ኣሎ።
ካብ ፈለማ 60ታት ክሳዕ 2012 ማሕበረሰብ ትዋረግ ኣርባዕተ ግዜ ሰውራ ኣበጋጊሱ፡
ፍታሕ ብዘይሃቡ ናይ ሰላም ስምምዓት
እኳ ክዝሕል እንተኸኣለ - ፈኸም እናበለ
ዝኸይድ ጐንጺ ይቕጽል ኣሎ። ከምቲ
ሕጂ ዝረአ ዘሎ ድማ ጐላጉል ሰሃራ፡ ርእሰምምሕዳር ናይ ዝሓቱ ዓሌት ትዋረግ
ጥራይ ዘይኰነስ፡ ናይ ካልኦት ብሄራትን
ሕሉፍ ሃይማኖት ናይ ዝኽተላ ውድባትን
ዕጡቓት መዓስከር ኰይኑ ኣሎ።
ንመንግስትን ተቓወምትን ኣብ
ዘቀራርብ ናይ ሰላም ስምምዓት፡ ሃገራት
ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ኤውሮጳን
ይሳተፋ ነይረን። ናይ ቁጠባ ሓገዛት
ክህባ እናተመባጽዓ ዘተታት ክካየድ

ኣተባቢዐን። ክሳብ ዕጥቂ ናይ ምውራድ
ምርድዳእ እውን ይብጻሕ ነይሩ። እዚ ግን፡
ከም ግዝያዊ ፈውሲ ቃንዛ ደኣ ኣገልጊሉ
እምበር፡ ካልእ ዙርያ ሰውራ ንክትንስእ
ዘገድድ ናይ ግዜ ሃጓፍ እዩ እናኸፈተ
መጺኡ። ሓያሎ ወገናት፡ እዚ ሕጂ ዝረአ
ዘሎ ጸገም፡ ጠለብ ናይቶም ተቓወምቲ
ብዕሸሉ እንከሎ ብተገዳስነት ሰኣን ምርኣይ
ዝሰዓበ ከምዝዀነ ይሕብሩ። ምስ ምንዋሕ
ግዜ ሓያሎ ውድባት እናተፈናጨሉን
ካልእ ሓድሽ ራእይ ዘለዎም ጉጅለታት
እናተፈጥሩን ከምዝመጽኡ ድማ የረድኡ።
ናብ ዝተወሰኑ ተቓወምቲ ዘድሃበ ዘተ
ምስ ዝእንገድ እውን፡ ናይቲ ዕጥቃዊ
ናዕቢ ሱር ዝዀነ ፖለቲካውን ቁጠባውን
ጸገማት ፍታሕ ክረክብ ኣይክእልን። እቶም
ናይ ካልእ ጉጅለ ወከልቲ ካልእ ኣማራጺ
ከናድዩ ስለ ዝግደዱ። ኣብ ማሊ እምበኣር
ከምኡ እዩ ተራእዩ። ባህሪ ናይቲ ግጭት
ተቐይሩ፡ ኣብ መንጎ እቶም ሰሜናውያን
ንባዕሎም፡ ኣብ ክንዲ ሓድነት ሓድሕዳዊ
ምቅሕሓርን ረጽምን እናተፈጥረን፡ ናይ
ዕላማ ፍልልያት እናገፍሐን፡ እቲ ከባቢ ሕጂ
ናብ ዘለዎ ኩነታት በጺሑ። ምምሕዳር
ባማኮ፡ ንኹሎም ፍታሕ ዝደልዩ ጉጅለታት
ሰሜናዊ ማሊ - ብሓባር ከዕግብ ዝኽእል
ምላሽ የብሉን። ኣብቲ ናይ ሰላም ስምምዓት፡
ዕጡቓት ጉጅለታት ዕጥቂ ንከውርዱ
ዝግበር ናይ ገንዘብ መተባብዒ፡ ከም ምንጪ
እቶት እናተወስደ ንምፍንጫል ውድባት
የተባብዕ ከምዘሎ ይእመን።
ማሊ ናጻ ምስ ወጸት ድሕሪ ሰለስተ ዓመት
እዩ - ናይ መጀመርታ ሰውራ ሰሜናውያን
ክቀላቐል ጀሚሩ። እቲ ጌና እግሪ ዘይተኸለ
ሓድሽ መንግስቲ፡ ንኹሎም ማሕበረ-ሰባትን
ኣስታት 40 ቋንቋ ዝዛረቡ ህዝብታትን ከመይ
ከም ዝጥርንፎም ኣብ ፈተና ዝኣተወሉ ግዜ
እዩ ዝነበረ። ንሕቶታቶም ኣፍልጦ ክህብን
ክንየው ርእሰ-ምምሕዳር ሕቶ ንዘይነበሮም
ዕጡቓት ብሓይሊ ስቕ ከብሎምን ፈቲኑ።
ሽዑ ዝተፈተነ ወተሃደራዊ ፍታሕ፡ ክሳዕ
ሕጂ ንዝረአ ዘሎ ዕግርግር ደፋኢ ሓይሊ
ከምዝዀነ ምንጭታት የረድኡ።
ኣብ መወዳእታ 60ታት ብዕልዋ ናብ
ስልጣን ዝደየበ ጀነራል ሙሳ ትራኦረ፡
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ንወጥርታት ሰሜን ብመጠኑ’ውን
እንተዀነ ከዐግሶ ፈቲኑ ነይሩ። ኣብ
70ታትን 80ታትን ኣብ ሃገራት ሳሕል
ዝተደጋገመ ዓጸቦ ግና - ነቲ ዝሒሉ
ዝነበረ ወጥሪ ኣጋዲድዎ። ካብ ማእከላይ
መንግስቲ ሓገዝ ዝሰኣነ ህዝቢ ናብ ጐረባባቲ
ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ተሰዲዱ። ኣብቲ
መዓስከር ስደተኛታት ድማ፡ ምስ ናይ
ኒጀር ዓሌታት ትዋረግን ካልኦት በርበርን
ብምርኻቦም - ነቲ ዘለዎም ተመሳሳሊ ናይ
ርእሰ-ምምሕዳር ሕቶ ዝያዳ ንኽደፍኡሉ
ዕድል ረኺቦም።
እቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ዝጸንሖም
ዘይምትእምማን፡ ብሰንኪ እቲ ዝተፈጥረ
ጥሜት እናበኣሰ መጺኡ። ኣብ ሰሜን
ኣፍሪቃ ዝነበራ ስደተኛታት ናይ ዘዕቁባ
ሃገራት መራሕቲ እውን፡ ኣብ ሃገራት
ሳሕል ጽልዋ ንምሕዳር ብዝነበሮም ዕላማ፡
ብዘይጸቕጢ ዕጥቂ ተቐቢሎም ክዋግኡ
ዝኽእሉ መንእሰያት ክረኽቡ ክኢሎም።
ስለዚ ድማ፡ ብዘበናዊ ኣጽዋር ዝተዓጥቀ
‘ትዋረግን ዓረብን ካልኣይ’ እናተባህለ
ዝጽዋዕ ምንቅስቓስ፡ ኣንጻር መንግስቲ
ማሊ ኣብ ፈለማ 90ታት ተበጊሱ።
እቶም ብሰበኽ ሳግምን መጓሰ ኣግማልን
ዝናበሩ ኣዕራብን ትዋረግን፡ ምስ ባህሎም
ዝኸይድ ፖለቲካዊ ኣፍልጦ ክወሃቦምን፡
ኣብቲ ብጸለምቲ ትሕተ ሰሃራውያን
ዝተዓብለለ ሓይሊ ምክልኻል ማሊ ናይ
ምጽንባር መሰል ክህልዎምን ዝጠልብዎ
ዝነብሩ ሕቶታት፡ መልሲ ኣይረኸበን።
መራሒ እታ ሃገር ጀነራል ትራኦረ ኸኣ፡
ነዚ ካልኣይ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ቅድሚኡ
ዝነበረ መራሒ ዝወሰዶ ብሓይሊ ናይ
ምጭፍላቕ ስጉምቲ ክደግሞ ጀሚሩ።
ናይ ምርድዳእ ተስፋታት ድማ እናቐሃመ
ከይዱ። ኣብቲ ዝግበር ውግእ ሰላማዊ
ህዝቢ ይልከም ስለዝነበረ መረረ ናይቶም
ሰሜናውያን እናበኣሰ መጺኡ። ዘተ ክግበር
ጻውዒት ምስ ቀረበ ድማ፡ ጀነራል ትራኦረ
ብዕልዋ ተኣልዩ - ካልኦት ወተሃደራት
ናብ መዝነት ደይቦም።
ኣልጀርያ፡ ማውሪታንያን ፈረንሳን
ዘተባብዓኦ ናይ ሰላም ዘተ ተበጊሱ ድማ፡
ንሰሜናውያንን ደቡባውያንን ከቀራርቡ
ኣብ ዝኽእሉ ነጥብታት ስምምዕ ተገይሩ።
ሰራዊት ማሊ ካብ ሰሜን ብዙሕ ሰራዊት
ክስሕብ፡ ዕጡቓት ተቓወምቲ ናብ ሓይሊ
ምክልኻል ማሊ ክጽንበሩ፡ ዞባዊ ባይቶታት
ሰሜን ተመስሪቱ ቁጠባን ጉዳያት ጸጥታን
እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ርእሰ-ምምሕዳር
ሰሜን ክኸውን፡ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት
ተሰማሚዖም። ዓሌት ትዋረግ ኣብ

ሰሜን ማሊ ‘ኣዛዋድ’ ዝተባህለት ሃገር
ናይ ምምስራት ዕላማኦም ክገድፉ እውን
ስምምዕ ተገይሩ። ሰንኮፍ ኣብ ዝዀነ ኣይሰላም ኣይ-ውግእ ሃዋህው ከኣ ንኣስታት
ኣርባዕተ ዓመታት ሓሊፉ። ውዕል
ቲምቡክቱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምፍርራም
እውን ተገይሩ።
ግና ኣብቲ ምስ መንግስቲ ዝግበር
ዘተታት፡ ፍሉይ ተኣማንነት ዝተዋህቦም
ኣባላት ትዋረግ ብምንባሮም ዝተጕሰዩ
ዝመስሎም ካልኦት ኣባላት ትዋረግ ኣብ
ጠለባቶም እናተረሩ ክኸዱ ተራእዮም።
እቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ናይ ልምዓት
መደባት እውን ኣብ ወረቐት ጥራይ
ተሓንጢጡ ይተርፍ ነይሩ።
ካብ ፈለማ 90ታት ኣትሒዙ ዝተዋህበ
መብጸዓታት ከም እተጠልመ ዝሕብሩ
ወገናት፡ ነቲ ክጸብብ ዝነበሮ ኣፈላላይ ከም
ዘግፈሖ የረድኡ። ኣብ 2002 ዝተመርጸ
ፕረዚደንት ኣማዱ ቱረ እውን፡ ከምቲ
ትጽቢት ዝተገብረሉ ነቲ ንምቅርራብ
ዝሕግዝ ስጉምትታት ብዘይ ምውሳዱ፡
ናይ ኣፈላላይ ጋግ ከም ዝገፍሐ ጸብጻባት
የረድኡ።
ዘይምትእምማን ኣዳኺምዎ ዝጸንሐ
ተኣፋፊ ሰላም ስለዝተዘርገ፡ ሳልሳይ ሰውራ

እናተባህለ ዝጽዋዕ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ኣብ
2006 ተባርዐ። ሰራዊት ማሊ ብመሰረት
እቲ ስምምዓት ብዙሕ ሰራዊት ካብ ሰሜን
ኣውጺኡ ስለ ዝነበረ፡ እዚ ናብ ረብሓ
ብምቕያር፡ ዕጡቓት ትዋረግ ኣብ ሰሜን
ዝነበራ ዓበይቲ ከተማታት ተቘጻጸሩ።
ኣዛዋድ ዝተባህለት ሃገር ኣብ ሰሃራ ከም
ዝመስረቱ እውን ኣዊጆም። ሕጂ እውን
ኣልጀርያ ንሳልሳይ ግዜ ሽማግለ ክትከውን
ፍቓድ ኣርእያ።
ብመንጎኝነት ኣልጀርያ ዝቐረበ
ስምምዓት ሰላም፡ ካብ ዕጡቓት ትዋረግ
ንሓደ ወገን ጥራይ ዘሐይል ኰይኑ
ዝተሰመዖም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ማሊን
ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታትን ድማ፡ ነቲ
ስምምዕ ተሓሲሞምዎ።
ፕረዚደንት ኣማዱ ቱረ ንዕጥቃዊ ቃልሲ
ከየዳኸመ ናብ ዘተ ክኣቱ ኣይነበሮን ዝብሉ
ፖለቲካዊ ሰልፍታት ተቓውሞ ኣስሚዖም።
ጥልመትን ካልእ ክልሰ-ሓሳባዊ ውዲታትን
ንማሊ ምስ ሰራዊታ ጐልበባ። ንካልኣይ
ግዜ ክምረጽ ዝነበሮ ተስፋታት ብምብታኹ
ከኣ፡ ዕልዋ ብዘካይዱ ወተሃደራት ተኣልዩ
ሓድሽ መንግስቲ ተመስሪቱ።

ናብ 8ይ ገጽ ይቕጽል
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ርኽበታትን ምዕባለታትን ጥዕና
ጕድለት ቪታሚን ‘ኤ’ ምስ ሕማም ኣልዛይመርስ ይተኣሳሰር
ሕማም
ኣልዛይመርስ
ብብዙሓት
ረቛሒታት ክብገስ ዝኽእል ተርእዮ’ዩ።
ጠንቂ ኣልዛይመርስ ብጀካ እቶም ፍሉጣት
ረቛሒታት፡ ከም እርጋን፡ ዕብየትን ተወርሶን
እቲ ልክዕ ጠንቂ ፍሉጥ ኣይኰነን። ግን
ሕማም ኣልዛይመርስ ኣብ ሓንጐል ምስ
ዝርከቡ እኩባት ፕሮቲናት ምትእስሳር ከም
ዘለዎ ተመራመርቲ ይሕብሩ። ኣዴታት ኣብ
ግዜ ድቂ ሕጽረት ወሰንቲ ቪታሚናት ምስ
ዘጋጥመን፡ ሕማም ኣልዛይመርስ ኣብ ማህጸን
ክጅምር ከም ዝኽእል፡ ስነ-ፍልጠተኛታት
ከምዘጠንቀቑ ማዕከናት ዓዲ እንግሊዝ ሓቢረን
ኣለዋ። ኩሉ ሰብ ዝተመጣጠነ መግቢ
ብምምጋብ እኹል ቪታሚን ‘ኤ’ ክረክብ
ይግባእ። ከም ዝፍለጥ ቪታሚን ‘ኤ’ ስርዓት
ተጻዋርነት ክብ ኣብ ምባል ዝሕግዝ ኰይኑ፡
ካብ ውጽኢት እንስሳታት ከም ጸባ፡ እንቋቑሖ፡
ስጋ፡ ዓሳ፡ ከምኡ’ውን ገለ-ገለ ፍረታትን ቈጽሊ
ዝበዝሖ ኣሕምልትን ይርከብ። ብመሰረት
እቶም ተመራመርቲ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡
ዋሕዲ ቪታሚን ‘ኤ’ ዝያዳ ኣብ ምምዕባል
ዝርከባ ሃገራት ዝርአ ኰይኑ፡ ብፍላይ ድማ
ኣብ ጥኑሳት፡ ኣረግቶትን ንኣሽቱ ህጻናትን
ይርአ። ብመሰረት ጸብጻባት ዘ ሚረርን
ዘ ሳንን ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ፡ ነብሰ-ጾራት
ኣደታት ልዕሊ ዓቐን ቪታሚን ‘ኤ’ ዘለዎም
መግብታት - ከም ጸላም ከብዲ ይኹን
ከኒናታት ምስ ዝወስዳ፡ ኣብ ዝውለድ ዕሸል
ጸገማት ከስዕቡ ስለ ዝኽእሉ
ጥንቃቐ ክገብራ ይመዓዳ።
ብተመሳሳሊ
ዓበይቲ፡
ልዑል ዓቐን ቪታሚን
‘ኤ’ ብስሩዕ ምስ ዝወስዱ
ናብ ምህማነ ኣዕጽምትን
መስበርትን
ክቃልዑ
ከምዝኽእሉ ንተመራመርቲ
ብምውካስ እተን ማዕከናት ዜና
ሓበሬታአን ኣመሓላሊፈን ኣለዋ።
ዋሕዲ ቪታሚን ‘ኤ’፡ ምዕባለ ሓንጐልን
ኣልዛይመርስን ብዛዕባ ዘለዎ ምትእስሳር፡
ኣብ ኣናጹን ሰባትን ሓድሽ መጽናዕቲ
ተኻይዱ። እቲ መጽናዕቲ፡ ብተመራመርቲ
ካብ ሆስፒታል ህጻናት ቾንግኲንግ ሜዲካል
ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቻይናን፡ ብርቲሽ ኮሎምብያ
ዩኒቨርሲቲ ኣብ ካናዳን ዝተኻየደ’ዩ።
ኣብ ‘ኣክታ ኒውሮፓቶሎጂካ’ ዝተባህለት
መጽሔት ድማ ተሓቲሙ ይርከብ።
እቶም ተመራመርቲ ጀነቲካዊ ህንደሳ
ብምጥቃም ኣልዛይመርስ-ዓይነት ሕማም
ከማዕብላ ኣብ ዝተገብራ ኣናጹ መጽናዕቲ
ኣካይዶም። ነተን ኣናጹ ኣብ ክልተ ጕጅለ
ብምኽፋል፡ እተን ቀዳሞት ስሩዕ ኣመጋግባ
ክወሃበን ከሎ፡ እተን ካልኣይ ጕጅለ፡ ዋሕዲ
ቪታሚን ‘ኤ’ ዝነበሮ ኣመጋግባ ን4 ሳምንታት
ተዋሂቡወን። ኣብ ተማሳሳሊ እዋን እተን ኣናጹ
ከም ዝራብሓ ተገይሩ። እቶም ተመራመርትን
ዳህሰስትን ኣብ መጽናዕቶም ዋሕዲ ቪታሚን
‘ኤ’ ዘለዎ መግቢ ዝተመገባ ኣናጹ ዝለዓለ
ተኽእሎ ኣልዛይመርስ ምምዕባል ዘይንቡር
እኵባት ፕሮቲንን ተዓዚቦም። ብጀካ’ዚ
እቶም ተመራመርቲ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ
ባህሪ ናይተን ዝተወልዳ ኣናጹ ኣጽኒዖም።
ኣብቲ ዝተገብረ ዳህሳስ፡ እተን ንኣሽቱ ኣናጹ
ናይ ምዝካርን ኵነታዊ ግንዛበን (situational
awareness) ዓቕመን ንምግምጋም ዝሕግዝ
ዝተኻየደለን ዝተሓላለኸ መርመራታት፡
ሕማቕ ከም ዝሰርሓ ተዓዚቦም። ብተወሳኺ
እቶም ተመራመርቲ፡ ኣብ 15 ናይ ክንክን

ኣባይቲ ዝነበሩ 300 ዓበይቲ (average
age 77) ቻይናውያን ደም ብምውሳድ
ዘካይድዎ መርመራታት፡ ዓቐን ቪታሚን
‘ኤ’ ምስ ተገንዝቦኣዊ ጕድለት (cognitive
impairement) ምትእስሳር ከምዘለዎ
ተዓዚቦም። ብምቕጻል እቶም ተመራመርቲ
መወሰኽታ (supplements) መድሃኒት
እንተተዋሂቡ እቶም ጸገማት ናብ ንቡር
ክምለሱ ዝኽእሉ እንተዀይኖም ከጽንዑ
ፈቲኖም። ናይ ደም መርመራ ብምግባር
ከኣ ትዕዝብቲ ኣካይዶም። ኣብ ርእሲ’ዚ
ናይ’ተን ጉጅለታት ኣመጋግባ ብምቅይያር፡
ማለት እተን ዋሕዲ ቪታሚን ‘ኤ’ ዝነበሮ
ዝምገባ ዝነበራ ኣናጹ እንተላይ ደቀን ውልድ
ምስ በላ ኣትሒዘን እዅል ቪታሚን ‘ኤ’
ትሕዝቶ ዘለዎ ክምገባ፡ እተን ሓደ ጉጅለ
ከኣ ብኣንጻሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እተን
ኣናጹ ምስ ሞታ እቶም ተመራመርቲ
ንኣካሊት ሓንጐል ናይተን ኣናጹ መጽናዕቲ
ኣካይዶምሉ።
ብመሰረት ዝተገበረ መጽናዕቲ፣ ኣብቲ
ኣመጋግባ ምስ ተቐያየረ ዝተኻየደ መጽናዕትን
ዳህሳስን፡ እተን ካብ’ተን ዋሕዲ ቪታሚን ‘ኤ’
ዝምገባ ዝነበራ ኣናጹ ንባዕለን ግን ውልድ
ምስ በላ ኣትሒዘን እዅል ቪታሚን ‘ኤ’
ዝተመገባ ዝተወልዳ ኣናጹ ምስተን ካብ
መጀመርያ ኣትሒዘን እዅል ቪታሚን ‘ኤ’
ዝተመገባ ክወዳደራ ከለዋ፡ ጕድለት ዝኽሪ
ከባብያዊ (spatial memory
deficits) ኣርእየን። እንተዀነ
ኣብተን ኩሉ ግዜ እኹል
ቪታሚን ‘ኤ’ ዝተመገባን
ድሕሪ ወሊድ ናብ
ዋሕዲ ቪታሚን ‘ኤ’
ዝተሰጋገራን ዝዀነ ፍልልይ
ኣይነበረን። እዚ ድማ እቲ
ጕድለት ቅድሚ ወሊድ ዝተሰረተ
ምንባሩ የነጽር። ብተወሳኺ ቪታሚን ‘ኤ’
ብምትካእ (supplementation) እቲ ናይ
ግንዛበ ጕድለት ክመሓየሽ ከምዝተዓዘቡ
እቶም ተመራመርቲ ሓቢሮም።
ኣብ ርእሲ’ዚ ቪታሚን ‘ኤ’ ብምትካእ፡
ብሰንኪ ከፊላዊ ዋሕዲ ቪታሚን ‘ኤ’ ዝስዕብ
ናይ ምርሳዕ ጸገም ክመሓየሽ ከምዝኽእል፡
እቶም ነቲ መጽናዕቲ ዘካየዱ ተመራመርቲ
ትዕዝብቶም ሓቢሮም። እቶም ተመራመርቲ
ከምዚ ክብሉ መደምደምታ ሂቦም፡ “እዞም
ተረኺቦም ዘለዉ ውጽኢታት ቪታሚን ‘ኤ’
ብምትካእ ሜላ/ኣገባብ ምክልኻልን ፍወሳን
ሕማም ኣልዛይመርስ ክኸውን ተኽእሎ
ኣሎ” ኢሎም።
እቶም ተመራመርቲ ዋሕዲ ቪታሚን ‘ኤ’
ዝነበረን ኣናጹ ልዑል ዓቐን ናብ ኣልዛይመርስ
ዘቃልዑ እኩባት ፕሮቲን ረኺቦም። ጠባይ
ናይተን ካብ ዋሕዲ ቪታሚን ‘ኤ’ ዝተመገባ
ጉጅለ ዝተወለዳ ኣናጹ፡ ምስተን ካብ እኹል
ዓቐን ቪታሚን ዝተመገባ ጉጅለ ዝተወልዳ
ኣናጹ ከወዳድሩ ከለዉ፡ ኣብ ምንቅስቓስ፡
ምህዳምን ምርኣይን ዝዀነ ፍልልይ
ከምዘይነበረ፡ እንተዀነ፡ ጕድለት ናይ ምዝካር
ከም ዘርኣያ እቶም ተመራመርቲ ትዕዝብቶም
ገሊጾም። ብሓፈሽኡ፡ እቲ መጽናዕቲ
ምትእስሳር ከፊላዊን ምሉእ ብምሉእን ዋሕዲ
ቪታሚን ‘ኤ’ ምስ ድኹም ተገንዝቦኣዊ
ዕማም ኣብ ዓበይቲ ሰባት ከምዘሎ፡ ኣብ
መደምደምታ በጺሖም።
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ኣንቅጺ

ሕማም ኣንቅጺ፡ ካብቶም ድንገተኛን
ህጹጻትን ውሽጣዊ ሕማማት ሓደ ኢዩ።
ምኽንያቱ፡ ካብ’ቶም ወሰንቲ ኣካላት
ንዝዀኑ ሓንጐልን ዕትብቲ ዓንዲ ሕቘን
ካብ ሓደጋ፡ ጐርጺን ረኽስን ዝከላኸለሎም
ሽፋን ብሕማም ስለ ዝጥቃዕ፡ እቲ ተርእዮ
ድንገተኛን ህጹጽን ተባሂሉ ይጽዋዕ።
እቲ ተርእዮ ወይ ሕማም ኣንቅጺ ድማ
ብሕክምናዊ መዳይ ዝለዓለ ቈላሕታ
ይግበረሉ። ረኽሲ ኣንቅጺ ካብ መላእ
ሰብነት ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ
ሓንጐል ወይ ዕትብቲ ዓንዲ ሕቘ ክኣቱ
ይኽእል። ንኣብነት ብዑደት ደም፡
ምስፍሕፋሕ ረኽሲ ካብ ከባቢ ሓንጐል
(ከም ሶርኖ)፡ ርክብ ፈሳሲ ሓንጎል ምስ
ግዳማዊ (ማህረምቲ፡ ኤርንያ ዕትብቲ ዓንዲ
ሕቖ. . .) ክኸውን ይኽእል። ሕማም
ኣንቅጺ ንዝዀነ ሰብ ከጥቅዕ ዝኽእል’ኳ
እንተዀነ፡ ዝያዳ ግን ኣብ ናጽላታት፡
ንኣሽቱ ህጻናትን መንእሰያትን ይረአ።
ብተወሳኺ ኣብ ዕጹው ከባቢ ዝነብሩ
ኮማት ከም መዓስከር ወተሃደራት፡ ኮለጃት፡
ቤት-ማእሰርቲ፡ መዓስከር ስደተኛታትን
ኣሕደርቲ ኣብያተ-ትምህርትን ብዝያዳ
ይረአ። እዚ ሕማም’ዚ ብቕልጡፍ እንተ
ዘይተፈዊሱ ኣዝዩ ሓደገኛን፣ ለበዳ ኰይኑ
ንብዙሓት ኣህዛብ ብኣልማማ ከጥቅዕን
ክቐዝፍን ልዑል ተኽእሎ ዘለዎን
ሕማም’ዩ። ናብ ሞት ዘብጽሕ ምምራዝ
ደም (septicaemia) ብምስዓብ፡ ነባሪ
ዕንወት ሓንጐልን መትንታትን ከኸትል
ዝኽእል ቀዛፊ ሕማም’ዩ።
ምልክታት
ምልክታት ሕማም ኣንቅጺ ብቕጽበት
ዝምዕብሉ’ኳ እንተዀኑ፡ ምስ ዕድመ ናይ
ግዳይ ግን ክፈላለዩ ይኽእሉ።
. ልዕሊ 37.5 ዲግሪ ሰንቲ-ግሬድ ረስኒ
ሰብነት ይህልዎም
. ቃንዛ ርእሲ
. ዕንፍሩር
. ምድራቕ ክሳድ (ቀንዲ ምልክት ኣብ
ዓበይቲ)
. ተምላስ
. ጽልኣት ድሙቕ ብርሃን
. ምፍዛዝ ወይ ግብረ-መልሲ ዘይምሃብ
. ምንፍርፋር
. ዝተነፍሐ መንበስብስቲ ወይ ለሃሚቶ
(ኣብ ንኣሽቱ ህጻናት ይረአ)
. መሪር ብኽያት

እዞም
ዝተጠቕሱ
ምልክታት
ብዝተፈላለየ መስርዕ ከጋጥሙ ይኽእሉ።
ገሊኦም ግን ግድን ዘይክረኣዩ ይኽእሉ።
ኣንቅጺ ብኸመይ
ይመሓላለፍ?
ሕማም ኣንቅጺ መብዛሕትኡ እዋን
ብባክተርያ ወይ ቫይረስ ይመጽእ።
ብባክተርያ ዝመጽእ ሕማም ኣንቅጺ፡
ሳሕቲ ዝርአ’ኳ እንተዀነ፡ ከጥቅዕ ከሎ
ግን፡ ልዕሊ እቲ ብቫይረስ ዝመጽእ
ሕማም ኣንቅጺ ሓደገኛ ምዃኑ ሓካይም
የጠንቅቑ።
ሕማም ኣንቅጺ ዘምጽኡ ረኽስታት
ክመሓላለፈሎም ዝኽእል ኣገባባት
. ብምህንጣስ
. ብሰዓል
. ብምስዓም
. ናይ ሓባር ኣቝሑ - ከም ኩባያ፡ ማንካ፡
ብያቲ፡ መመታተሪን ወዘተ ምጥቃም
. ናይ ሓባር ብራሽ ስኒ ምጥቃም
ብጀካ’ዚ ሕማም ኣንቅጺ ካብ ተሰከምቲ
(ምልክታት እቲ ሕማም ዘይብሎም) ሰባትን፡
ብሕማም ኣንቅጺ ካብ ዝተለኽፉን ናብ
ካልእ ጥዑይ ሰብ ክመሓላለፍ ይኽእል።
ንሕማም ኣንቅጺ
ዘቃልዑ ተወሰኽቲ
ረቛሒታት
. ኣልኮላዊ መስተ
.ሕዱር ሕማማት ከም ረኽሲ እዝኒ፡
ረኽሲ ሶርኖ፡ ረኽሲ ኣብ ጉንዲ እዝኒ
. ላሕኲ ፈሳሲ ሓንጐል ዘለዎ ማህረምቲ
ርእሲ
. ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሕማም
ኣንቅጺ
. ረኽሲ ሳንቡእ (ኒሞንያ)
. ብመብጣሕቲ ዝተወገደት ላልሽ
. ትሑት ስርዓት ተጻዋርነት
ብሕማም ኣንቅጺ ዝተጠቕዐ ህጻን
ሳዕቤናት
ብቫይረስ ዝመጽእ ሕማም ኣንቅጺ
መብዛሕትኡ እዋን ባዕሉ ዝመሓየሽ
ኰይኑ፡ ሳሕቲ ግን ነዊሕ ዝጸንሕ ሳዕቤን
ከኸትል ይኽእል። እቲ ብባክተርያ
ዝመጽእ ሕማም ኣንቅጺ ዝተለኽፈ
ሰብ፡ ቅልጡፍ ፍወሳ እንተረኺቡ ምሉእ
ብምሉእ ዝሓዊ’ኳ እንተዀ፡ ኣብ ገለ
ሰባት ግን ብርቱዕን ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ
ሳዕቤናት ከኸትለሎም ይኽእል። ንኣብነት
ንምጥቃስ፦

1) ከፊላዊ ወይ ምሉእ ጕድለት ኣብ
ምስማዕ ወይ ምርኣይ
2) ጉድለት ምዝካርን ኣተኵሮን
3) ተደጋጋሚ ምንፍርፋር
4) ጸገማት ምውህሃድ፡ ምንቅስቓስን
ምሕላው ሚዛንን
5) ክስራን መሓውር (ሓደ-ሓደ ግዜ
ምቝራጽ ዝተጠቕዐ መሓውር፡ ረኽሲ
ናብ መላእ ሰብነት ከይዝርጋሕ ኣብ
ምክልኻልን ንዝዓነወ ኣካል ኣብ ምልጋስን
ኣገዳሲ ይኸውን)
6) ናይ ምምሃር ሽግርን ጸገማት
ጠባያትን
7) ጸገማት ኣዕጽምትን መለጋግቦን
(ንኣብነት ቅርጥማት)
8) ጸገማት ኵላሊት
ብሓፈሻዊ መግለጺ ብባክተርያ ዝመጽእ
ሕማም ኣንቅጺ፡ ኣዝዩ ሓደገኛን ቀታሊን
ምዃኑ ሊቃውንቲ የጠንቅቑ። ብተወሳኺ
ካብ ነፍሲ-ወከፍ ሓደ፡ ክልተ ወይ ሰለስተ
ብባክተርያ ዝመጽእ ሕማም ኣንቅጺ
ተለኺፎም ብሂወት ዝተረፉ ሰባት፣ ብሓደ
ወይ ልዕሊኡ ብሕዱር ጸገማት ክሽገሩ
ምርኣይ ዳርጋ ልሙድ’ዩ ።
ፍወሳን ሓገዝን
ብመልከፍቲሕማምኣንቅጺዝተጠርጠረ
ሰብ፡ ናብ ሆስፒታል ብምኻድ ግቡእ
መርመራታት ብምክያድ ይረጋገጽ።
ጠንቂ ናይዚ ረኽሲ ድማ ባክተርያ ድዩ
ቫይረስ ብንጹር ክፍለጥ ይከኣል። ብፍላይ
ብባክተርያ ዝመጽእ ረኽሲ ኣንቅጺ፡
ሓደገኛን ቅልጡፍ ናይ ምልባዕ ባህሪ
ስለዘለዎን፡ ግዳይ፡ እንተወሓደ ንሓደ
ሰሙን ኣብ ሆስፒታል ብምድቃስ ግቡእ
ፍወሳ ከም ዝረክብ ይግበር። ብቫይረስ
ዝመጽእ ሕማም ኣንቅጺ ግን፡ ምስ
ዝምልከቶ ሓኪም ተላዚብካ፡ መብዛሕትኡ
ግዜ ኣብ ውሽጢ 7 ክሳብ 10 መዓልታት
ባዕሉ ክመሓየሽ ይኽእል። ብተወሳኺ
እኹል ዕረፍቲን ጸረ ቃንዛን መድሃኒታት
ብምውሳድ ንምልክታት ሕማም ከፋዅስ
ይኽእል።
ሕክምናዊ ሓገዝ
መዓስ ትሓትት
ኣብ ባዕልኻ ይኹን ኣብ ውላድካ
ዝዀነ ካብ ምልክታት ሕማም ኣንቅጺ
እንተርኢኻ፡ ብቕልጡፍ ናብ ትካል
ጥዕና ብምኻድ ናብ ሓኪም ክትቀርብ
ይግባእ።
ምክልኻልን
ንቕሓትን ሕብረተሰብ
ዝዀነ ኣባል ሓንቲ ስድራቤት፡
ንምልክታት ሕማም ኣንቅጺ ብዝግባእ
ክፈልጦምን ከለልዮምን ይግባእ። ብፍላይ
ዝዀነ ህጻን ረስኒን ምንፋሕ መንበስበስትን
ወይ ለሃሚቶ ኣብ ዝርእይሉ እዋን፡ ብዘይውዓል ሕደር ናብ ትካል ጥዕና ክወስድዎ
ይግባእ። ዝዀነ ኣባል ስድራ-ቤት ምስ ግዳይ
ሕማም ኣንቅጺ ጥቡቕ ርክብ እንተለዎ፡
ኣብ ኣተሓሕዛ ሕሙም ጥንቃቐ ክገብርን
ኣብ ግዜኡ ድማ ኣድላዪ ዝዀነ መከላኸሊ
መድሃኒታት (ጸረ ረኽሲ)ን ክታበትን ክወስድ
ይመዓድ። ኣብ መጨረሻ ሕማም ኣንቅጺ
መብዛሕትኡ ግዜ ስግረ ዶባዊ ሕማም
ምዃኑ፡ ሕብረተ-ሰብ ብዝላዓለ ኣተኵሮ
ክነቐሓሉ ዝግባእ ለበዳዊ ሕማም’ዩ። ኣብ
ከምዚ ሕጂ ዘሎናዮ ወቕቲ ሓጋይ ስለዝረአ
ድማ፡ ካብ ምልክታት ዝዀነ ዘለዎ ሰብ
ተቐላጢፉ ናብ ሕክምና ክበጽሕን ነብሱ
ክፍትሽን ንመክር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሃይለ ዳኒኤል
ከም መግለጺ ተመራመርቲ፡ ንዕንዝራ
ከቢድ ሰብነት ግን ከኣ ንኣሽቱ ኣኽናፍ
ኣለዉዎ። እዚ ብስነ በረራ ክጥመት
እንከሎ፡ ወዮ ዕንዝራ ክበርር ኣይክእልን
እዩ። እንተኾነ፡ እቲ ሓሸራ ነዚ ስነ ፍልጠት
ስለ ዘይርድኦ፡ ምብራሩ ይቕጽል ኣሎ።
ደቂ ሰብ ክንዲ ምንታይ ዓቕሚ
ከም ዘለና ክሳብ ክንፍትን ዘይተበገስና
ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና። ዝኾነ
ነገር ብኻልእ ከማና ወዲ ሰብ ተተግቢሩ
ምስ እንርኢ ግና፡ ከነተግብሮ ዝኾነ
ዝዓግተና ነገር ከም ዘይነበረ ነስተብህል።
ንገዛእ ርእስና ‘ኣይክእሎን እየ’ ወይ
ድማ፡ ‘ከቢድ እዩ’ ብምባል ኢና ደረት
እንገብረላ። ዝኾነ ክንገብር ይኹን ክንዓዪ
ከም እንኽእል፡ ካብ ብዙሓት ዝነበሩን
ዘለዉን መሃዝቲ፡ ተመራመርቲን ኣብ
ካልእ ዓውድታት ዝነጥፉ ዕዉታትን
ርኢናን ንርኢ ኣሎናን። ስለዚ ንነብስና
ባዕልና ደረት ብምግባር ኣደነቕቲ ነገራት
ካብ ምስራሕ ኣይንኹለፋ።
ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ዝያዳ
ንምብራህ፡ ከም ኣብነት ንህንዳዊ
ኢንጅነር ሁብሄንዱ ሻርማ እስከ ንርአ።
ንሱ ብኢንዱስትሪያዊ ምህንድስና
ካብ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምምራቑ፡ ምስ
ጨንፈር ናይቲ ኣብ ጃፓን ዝርከብ
ዓርሞሽሽ ኩባንያ ‘ቶዮታ’ (TOYOTA)
ተቖጺሩ ክሰርሕ ጀሚሩ። ኣብቲ ትካል
ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን እዩ ድማ፡
ምስ ምግራብ ኣብ ፍቕሪ ዝወደቐ።
ናይ’ዚ መበገሲ ድማ፡ እቲ ኩባንያ
ንኣኪራ ሚያዋኪ እተባህለ ብዛዕባ
ኣትክልቲ ዘጽንዕን ዝግደስን ሰብኣይ
ኣብ ቀጽሪ እቲ ትካል ኣትክልቲ
ክተክልን ክከናኸኖን ድሕሪ ምስምምዑ
እዩ። ኣኪራ፡ ንኣትክልቲ ኣብ ውሽጢ
ሓጺር እዋን ናብ ዓብዮም ንከባቢኦም

ጫካ ኣብ ቀጽሪ ቤትካ
ክሽፍኑ ዘኽእል ሜላ ዘተኣታተወ ሰብ
እዩ። ከም ኣብነት፡ ኣብ ታይላንድ
ዝርከቡ ጫካታትን ኣማዞንን ክጥቀሱ
ይኽእሉ።
ሻርማ ድማ ሓደ ካብቶም ብወለንታኦም
ንኣኪራ ክሕግዙ ዝተመደቡ ነይሩ። ንሱ
ብጥበብ ኣኪራ ኣዝዩ ይድነቕ ነይሩ።
ምስ ኣኪራ ንነዊሕ ምስ ሰርሐ፡ በቲ
ጥበብ ተመሲጡ ባዕሉ ከተግብሮ ክብገስ
ወሲኑ። ነቲ ኣገባብ ምስ ኩነታት ኣየር
ህንዲ ዝሰማማዕ ንምግባሩ፡ ቀዳማይ
ዕላማኡ ነይሩ። ናይ መጀመርያ ፈልሱ፡
ኣብ ‘ኡታካራኻንድ’ ዝርከብ ገዛኡ
ተኺልዎ።
ቀጽሪ ገዛኡ ኣብ ውሽጢ ዓመት ናብ
ቀጠልያ ዱር ክቕየር ክኢሉ። ንሻርማ
እቲ ውጽኢት ዝያዳ ንኽደፍኣሉ
ኣተባብዖ። ምሉእ ግዜኡ ሂቡ ንኽሰርሓሉ
ድማ ወሲኑ። ነዚ ውጥኑ ምሉእ ግዜኡ
ሂቡ ንኽሰርሓሉ፡ መጀመርያ ካብ ስርሑ
ክሰናበት ነይርዎ። ምስ ስድራኡ ብዙሕ
ድሕሪ ምምይያጡ፡ ካብ ኩባንያ ቶዮታ
ተሰናቢቱ።
ሻርማ ንኣስታት ሓደ ዓመት ነቲ
ዝረኸቦ ውጽኢት ዝያዳ ኣብ ምምዕባል፡
ምጽናዕን ሓደስቲ ኣትክልቲ ኣብ
ምፍታንን ኣሕሊፉዎ። ንሱ ድሕሪ
ብዙሕ መጽናዕቲ ሓደ መኻልፍ
ረኺቡ። ንሱ ድማ እቲ ናይ ዳግማይ
ምግራብ ስራሕ ብዘይ ናይ ትካላትን
ውልቀ ሰባትን ሓገዝ ክኸውን ዘይክእል
ምዃኑ እዩ። ዕላማኡ ክወቅዕ እንተ
ኾይኑ፡ ሓደ መደብ ዕማም ከውጽእ
ናይ ግድን ኮይንዎ። ኣብ 2011 ሻርማ
ምስ ‘ተድ ኤይንድ ኢንክ’ (TED and
INK) እተባሃለ ኩባንያ ብምሽራኽ
‘ኣፎረስት’ (Afforest) ዝሰመዩዎ ንግዳዊ

ትካል ዳግማይ ምግራብ ከፊቶም።
ንሱ ነቲ ትካል ድሕሪ ምምስራቱ፡
ዓማዊል ክረክብ ኣይተሸገረን። ቀዳማይ
ኣግራብ ክተኽለሉ ዝቖጸሮ ጀርመናዊ
ትካል ጽርበት ዕንጸይቲ፡
ኣስታት
10,000 ፈልሲ ኣግራብ ክተኽለሉ
ተሰማሚዖም። ዝሕግዙዎ ሽዱሽተ
ሰራሕተኛታት ብምቑጻር፡ ስርሑ ኣሃዱ
ኢሉ ጀሚሩ። ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ክሳብ
ሕጂ 54,000 ኣግራብ፡ ን43 ዓማዊል
ክሸይጥ በቒዑ ይርከብ።

ሻርማ ብኸመይ
ይሰርሕ?
ሻርማ ነዚ ዳግማይ ናይ ምግራብ
መስርሕ፡ ብኽልተ መንገድታት የካይዶ።
እቲ ቐዳማይ ምሉእ ፕሮጀክት ካብ
መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምስ ኵሉ
መሳርሒታቱን ምሕደራኡን ዘካይዶ
ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ኻልኣይ ‘ሶፍትዌር’
ብምሃብ፡ ብኣካል ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ
ብምምኻርን ንፕሮጀክት ብምምሕዳርን
የካይዶ።
ሻርማ ንሓደ ፕሮጀክት ክጅምሮ
እንከሎ፡ ብቐዳምነት ዘካይዶ ኣብቲ ከባቢ
ንዘሎ ሓመድ ብደቂቕ ምድህሳስ እዩ።
እቲ ዝተሓተ ንዳህሳስ ዝልክዖ መሬት፡
ኣስታት 93 ትርብዒት ሜትር እዩ። ነቲ
ሓመድ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ
ኣትክልቲን ህይወታውያንን እውን የጽንዕ
እዩ። በዚ ተሓጊዙ፡ እቲ ሓመድ እንታይ
ማዕድን ጎዲልዎ ከም ዘሎ ንኽፈልጥን
እንታይ ዓይነት መንገዲ ተጠቒሙ ከም
ዝትክኦን ንኽግምት ይሕግዞ። ብድሕሪ’ዚ፡
ነቲ ሓመድ እቲ ከባቢ ብምህብታም ከም
ድኹዒ ብምዝርጋሕ ድማ፡ ዝያዳ ፍርያም
ንክኸውን ይሕግዞ።

ኣብ መወዳእታ፡ ነቶም ኣብቲ ከባቢ
ዘለዉ ኣትክልቲ ዝመሳሰሉ ካብ 50 ክሳብ
100 ዝኣኽሉ ፈልሲታት ኣብ ነፍሲ
ወከፍ 3-5 ትርብዒት ሜትር ይትከሉ።
እቲ ዝተረፈ መስርሕ ነቶም ኣትክልቲ
ንኽልተ ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ማይ
ብምስታይን ምኹስኳስን ይኸውን።
ብድሕሪ’ዚ፡ እቶም ኣትክልቲ ነብሶም
ክኢሎም ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ክዓብዩ
ይግደፉ።
ሻርማ ንፈልሲታቱ ክተኽሎም እንከሎ፡
ኣብ ዓመት ኣስታት ሓደ ሜትር ቁመት
እናወሰኹ ከም ዝኸዱ ገይሩ ይነድፎም።
እዚ ድማ፡ ኣብ ሓደ ትርብዒት ሜትር
ክንደይ ፈልሲታት ክተክልን እቲ መሬት
ክንዲ ምንታይ ፍርያምነት ኣለዎን

ክልተ ስራሕ ክትሰርሕ ትደሊዶ?
ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ኵላትና ኣብ
ስራሕ እንርከብ መንእሰያት ንኹን
ብዕድመ
ዝሸምገልና፡
ንነብስና
ከነማዕብልን ኣብ ስራሕና ክንዓብን
ኢና ንጽዕር። እዚ ንቡር’ዩ። ምኽንያቱ፡
ኵላትና ቍጠባዊ ለውጢ ኣብ ናብራና
ክህልወና ስለ እንደሊ። ስለዚ ሓድሽ
ሰራሕተኛ ወይ እውን ነዊሕ እዋን
ኣብ ስራሕ ዓለም ዝጸናሕካ ምስ
እትኸውን፡ እሞ ድማ ኣብ ልዕሊ
ስራሕካ ተወሳኺ ስራሕ ክትጅምር
ምስ እትደሊ፡ ነዘን ዝስዕባ ነጥብታት
ከም መወከሲ ተጠቐመለን።
1.መደባትካ ንኻልኦት ኣይትንገር
ንዝህልወካ ናይ መጻኢ መደባት ምስ
ሰባት ካብ ምዝራብ ተቖጠብ - ዋላ
እትፈትዎ ዓርክኻ ይኹን። ብፍላይ

ኣብ እትሰርሓሉ ቦታ ምስ መሳርሕትኻ
ብዛዕባ መደባትካ ከይትዛረብ ተጠንቀቕ።
ከመይሲ፡ መሳርሕትኻ እቶም ቀንዲ
መወዳድርትኻ ስለ ዝኾኑ።
2.ስራሕ ኣብ ዘይብልካ ሰዓታት
ጥራይ ስራሕ ድለ
ኣብ ሰዓታት ስራሕካ ካልእ ስራሕ
ንምንዳይ ብተደጋጋሚ ብኩራት
ምስ እተብዝሕ፡ ብትካልካ ከም ካብ
ስነ ምግባር ወጻኢ ትኸይድ ዘለኻ
ከጠምተካ ይኽእል። ከም ሳዕቤኑ፡
መቕጻዕቲ ከስዕበልካን ብሓለፍትኻ
ዘለካ ተኣማንነት ክጎድልን ይኽእል።
ምእንቲ’ዚ፡ ብዝተኻእለካ መጠን
ዝህልወካ ናይ ስራሕ ቃለ-መሕትት
ስራሕ ኣብ ዘይብልካ እዋን ክትገብሮ
ፈትን።

3.ንስራሕካ ሸለል ኣይትበሎ
ካልእ ስራሕ ክትደሊ ኮለል ኣብ
እትብለሉ እዋን፡ ንህልው ስራሕካ ሸለል
ከም እትብሎ ፍሉጥ’ዩ። ብዝተኻእለካ
መጠን ዓቲብካ ክትሰርሕን ክብሪ እቲ
ትሰርሓሉ ትካል ክትሕሉን ፈትን።
ምኽንያቱ፡ ኣብ ዓይኒ ሓላፊኻ ክትኣቱን
ተወሳኺ ስራሕ እናደለኻ ሽቕለት
ኣልቦ ክትከውንን ስለ እትኽእል።

ኣብ እትገብረሉ፡ ስለምንታይ ዘለኻዮ
ስራሕ ገዲፍካ ምስኦም ክትሰርሕ
ከም ዝደለኻ ክሓቱኻ እዮም። ነዚ
ብዘይ ሕብእብእ እንተ ዘይመሊስካዮ
(ብሓሶት)፡ ውዒልካ ሓዲርካ ምኽሻሕካ
ዘይተርፍ እዩ። ንኣብነት፡ “ደሞዝ ስለ
ዝወሓደኒ እየ ምሳኹም ክቝጸር
ደልየ።” ኢልካ ብትኽክል ክትነግሮም
ትኽእል ኢኻ። ግሉጽነት ዋጋ ኣለዎ።

4. ነብስኻ ኣማዕብል
ነብስኻ ብተመኵሮን ትምህርቲን
ከተማዕብላ ፈትን። ዝያዳ ተመኵሮን
ትምህርቲን ምስ ዝህልወካ፡ ዝያዳ
ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ክሰፍሕ
እዩ።
5. ፍጹም ሓቀኛ ኵን
ስራሕ ንኽትቁጸር ቃለ-መሕትት

6.ዓቕሊ ይሃልኻ
እናሰራሕካ እንከለኻ፡ ኣብ ካልእ
ስራሕ ንኽትቁጸር ዝገበርካዮም ቃለመሕትት ብተደጋጋሚ ምስ ዘይሰልጠካ፡
ኣይትቆጣዕ ወይ ተስፋ ኣይትቑረጽ።
ህድእ ኢልካ ሕሰብ። ጌጋታትካ ከተለሊ
ፈትን ወይ መንገድኻ ቀይር።
7.ኣካይዳኻ ኣመዓራሪ
ኵሉ እትገብሮ ነገራት ይኹን ስራሓት፡
ንዓኻ ዘማዕብለካ ምስ ዝኸውን፡ ዝያዳ
ረብሓ ኣለዎ። ምእንቲ’ዚ፡ ብኸንቱ
ዝጠፍእ ግዜ ከይህልወካ ተጠንቀቕ።
ሓደ ኣዘውቲርካ እትገብሮ ዝንባለ
ምስ ዝህልወካ እሞ ግዜኻ ብኸንቱ
ዘጥፍእ ምስ ዝኸውን፡ ኣብ ንስራሕ
ክትደሊ እተጥፍኦ ግዜን ህልው
ስራሕካን ጽልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል፡
ብዝተኻእለ መጠን ከተወግዶ ወይ
ንዕኡ እትሓዝኦ ግዜ ክትንክዮ ፈትን።
ዝኾነ እትገብሮ ይኹን እትኸዶ
መንገዲ ንዕላማኻ ዘቐደመ እንተኾነ
ተመራጺ እዩ።

ብምጽናዕ የካይዶ።

ናብ ዓወት ንኽበጽሕ
ዘሕለፎም ብድሆታት
ሻርማ፡ “እቲ ዝዓበየ ብድሆ ዝኾነኒ፡ ቅድሚ
ሕጂ ኣብ ህንዲ ዝኾነ ዕዳጋ ዘይነበሮ ወይ
ዘይብሉ፡ ዋኒን ይኸፍት ምንባረይ እዩ። እዚ
ኸኣ፡ ነቲ ትካል ልዕሊ ሓምሳ ሚእታዊት
ናይ ምፍሻል ሓደጋ ብምውሳድ እየ
ጀሚረዮ።” ክብል ዝኽሩ የካፍል።
ነዚ ንጎድኒ ገዲፍና፡ ኣብ ህንዲ ከምዚ
ዓይነት ተበግሶ ናይ መጀመርያ እዩ። ከም
ውጽኢቱ፡ ሻርማ ዝያዳ መጽናዕትን ፈተነን
ከካይድ ነይሩዎ። መዓስ እዚ ጥራይ፡ ተፈቲኑ
ስለ ዘይፈልጥ እውን ዝኾነ ዝድግፎ ኣካል
ኣብ መጀመርያ ኣይረኸበን።
ብዘይካ’ዚ፡ ናቱ ፍሉይ ንድፊ ብምግባሩ፡
ዓማዊል ረኺቡ ናቱ ፈልሲታት ንኽገዝኡ
ኮነ ንኽተኽለሎም (ክግርበሎም) ከእምኖም
ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ብድሆታቱ ከም
ዝነበሩ ይዝክር።

መጻኢ መደባት
ሻርማ እንታይ’ዩ?
ሻርማ ክሳብ ሕጂ 33 ጫካታት ኣብ 11
ከተማታት ህንዲ ክምስርት ክኢሉ ኣሎ።
ንሱ ነዚ ቝጽሪ ክውስኸሉ ከም ዝኾነ
ይገልጽ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብዙሓት
ሰራሕተኛታት ብምቑጻር ዝያዳ ከስፍሖ
መደብ ከም ዘለዎ ይሕብር።
ብተወሳኺ፡ ሰባት ባዕሎም ኣብ
ዝደለዩዎ ቦታ ንኽግርቡን እንታይ ዓይነት
ሜላ ክጥቀሙ ከም ዘለዎምን እትሕብር
‘ሶፍትዌር’ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክዝርግሕ
ምዃኑ ወሲኹ ይገልጽ።
“ዕላማና ደቂ ሰብ ኣብ ክንዲ ካብ ድኳን፡
ካብ ቀጽሪ ገዛኦም ፍሩታታት ቀንጢቦም
ንኽጥቀሙን ዘህልኹዎ ገንዘብን ጉልበትን
ክገላገሉን እዩ።” ብምባል ብዛዕባ መጻኢ
ዘለዎ ራእይ ይዛረብ።

ዝቐሰሞ ፍልጠት
“ቀንድን ዓቢን ዝቐሰምኩዎ ፍልጠት፡
ንዝኾነ ክሰርሓሉ እተበገስኩሉ ዕዮ፡ ገንዘብ
ክኽፈለሉ ከም ዘሎኒ እዩ። ምኽንያቱ፡
ንነብስኻ ትጥውር ጥራይ ዘይኮነ፡ ዝያዳ
ንኽትሰርሕ’ውን ስለ እትተባባዕ። እዚ ናብ
ሸቶኻ ንኸተብጽሕ ኣመና ሓጋዚ’ዩ፡”
ክብል ይምዕድ።
ካልእ ካብቲ ስራሕ ዝተማሃሮ፡ ሰባት
ንሓሳብካ ብኣእማኒ መንገዲ ምስ
እትነግሮም ጥራይ እዮም ገንዘብ ዝኸፍሉ
ዝብል እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ጽንካረ
ምፍጻም ናይ ውዕል ንሓደ ካብቶም
ተወዓዓልቲ ወገናት ዝያዳ ከቢድ
ምስዝኸውን፣ እቲ ተወዓዓሊ ወገን ኣብ
ትሕቲ ንጽንካረ ዝምልከቱ ድንጋገታት
ተደሪቱ ክፍጽም ይግደድ።
“ጽንካረ” ኣጋጢሙ ዝበሃል ኣብ
ዝተፈላለየ ፍጻመታት ወይ ኩነት
ምርኩስ ኮይኑ፣ ሚዛን ናይ’ቲ ውዕል
በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ካብ መሰረቱ
ምስዝቕየር’ዩ፦
• ዋጋ ኣፈጻጽማ ናይ ሓደ ተወዓዓሊ
ወገን ምስ ዝውስኹ፡ ወይ
• ሓደ ተወዓዓሊ ወገን ብፍጻመ ናይ
ግዴታ ዝቕበሎ ክብሪ ምስ ዝጐድል
እዩ።
ሓደ ተወዓዓሊ ወገን ንሚዛን ናይቲ
ውዕል ንዝቐየሩ ፍጻመታት ወይ ኩነት
ዝፈለጠ ድሕሪ ምድምዳም ውዕል ምስ
ዝኸውንን፣ ውዕል ኣብ ዝተኣትወሉ
ግዜ ኣብ ግምት ክኣትው ዘይክእል
ምንባሮም፣ ከምኡ’ውን ካብ ቍጽጽር
ናይቲ ዝተጐድአ ወገን ወጻኢ ምስ
ዝኾኑን፣ ውዕል ንምፍጻም ጽንካረ ከም
ዘጋጠሞ ይውሰድ።
ኣብ ናይ ጽንካረ ኩነታት እቲ
ዝተጎድአ ተወዓዓሊ ወገን ነቲ ውዕል
ኣመልኪቱ ዳግማይ ምዝታይ ክሓትት
መሰል ኣለዎ። ብዳግማይ ምዝታይ
ምስ መወዓዕልቱ ኣብ ስምምዕ ምስ
ዘይበጽሕ ድማ፡ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት
ፍርዲ ከቕርቦ ይኽእል። ቤት ፍርዲ
ከኣ ጽንካረ ከምዘሎ ምስዘረጋግጽ፣ እቲ
ውዕል ከምዘብቅዕ ክገብር ወይ ከኣ
ነቲ ውዕል ናብ ሚዛናውነት ክመልሶ
ብምሕሳብ ምትዕርራይ ብምግባር
ክቕበሎ ይኽእል።
1. ዘይምፍጻም ውዕል
ውዕል ብሕጊ ተማሊኡ ዝተመስረተ
እንተኾይኑ ኣብ መንጎ እቶም
ተወዓዓልቲ ወገናት ቀያዲ ኮይኑ
የገልግል። በዚ መሰረት ድማ ነዚ
ውዕላዊ ግዴታ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል
ንዘይፈጸመ ተወዓዓሊ፣ በዓል መሰል
ከከም ኩነታቱ ሕጋዊ ሳዕቤን ዘለዎም
ስጉምቲ ንኽወስድ የኽእሎ። ሓደ
ተወዓዓሊ ወገን ኣብ ትሕቲ ውዕል
ንዝህልዎ ዝኾነ ግዴታ ከይፈጸመ
ምትራፉ፣ ጐደሎ ዘለዎ ምፍጻምን ወይ
ድንጉይ ምፍጻምን ኣብ ዘጋጥመሉ
ዘይምፍጻም ውዕል ከምዘሎ ይውሰድ።
ብመሰረት ዝተደምደመ ውዕል
ተወዓዓልቲ ወገናት ኣብሓደ እዋን
ክፍጽሙ ዘለዎም እንተኾይኑ፣ ዝኾነ
ተወዓዓሊ ወገን እቲ ካልእ ወገን ክሳብ
ዝፍጽም ግዴታኡ ከይፈጸመ ክጸንሕ
ይኽእል። ተወዓዓልቲ ወገናት ብቕደም
ተኸተል ዝፍጽሙ እንተኾይኖም፣
ድሒሩ ዝፍጽም ወገን ቀዳማይ ወገን
ክሳብ ዝፍጽም ግዴታኡ ከይፈጸመ
ክጸንሕ ይኽእል። እቲ ኣቐዲሙ
ዝፍጽም ተወዓዓሊ ወገን፣ እቲ ካልእ
ወገን ግዴታኡ ጨሪሱ ከም ዘይፍጽም
ንምግማት ዘኽእሎ ብቑዕ ምኽንያት
እንተሊዎ፣ ገዛእ ግዴታኡ ከይፈጸመ
ክጸንሕ መሰል ኣለዎ።
ሓደ ውዕል ክፍጸመሉ ክሓትት
ብሕጊ ዝፍቀዶ በዓል መሰል ነቲ
ውዕላዊ ግዴታ ዘይፈጸመ ወገን ተገዲዱ
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ሓፈሻዊ ድንጋገታት ሕጊ ውዕል
ኣመሰራርታ ውዕል
ውዕል ከተግብር፣ ወይ ድማ ግዚኡ
ዝኣኸለ ግዴታ ብጽሑፍ ንመወዓዕልቱ
ስምዕታ ሂቡ፡ በይናዊ ናይ ምፍራስ
ወይ ምቁራጽ ስጉምቲ ከምዝወሰደ
ክሕብርን ወይ ውዕላዊ ግዴታኡ
ንኸፈጽም ግዜ ከምዝሃቦ ኣብ ውሽጢ’ቲ
ግዜ እተዘይፈጺሙ ድማ ናይ ዝበጽሖ
ጉድኣትን ኣብ ውዕል ዝሰፈረ ስምምዕ
እንተሎ ተወሳኺ ካሕሳ ከም መቕጻዕቲ
ክሓትት ይኽእል።
ምቁራጽ ውዕል፣ ንኽልቲኣቶም
ተወዓዓልቲ ወገናት ኣብ መጻኢ ፍጸማ
ካብ ናይ ምግባርን ምቕባልን ግዴትኦም
ናጻ የውጽኦም። ምቍራጽ ውዕል ካብ
ዘይምፍጻም ንዝልዓል ሕቶ መሕወዪ
ጕድኣት ንምሕታት ኣይዓግትን።
ውዕል ምስ ተቛረጸ ዝኾነ ኻብቶም
ተወዓዓልቲ ወገናት በቲ ውዕል’ቲ
ዝተቐበሎ ዝኾነ ንብረት ክመልሶ
ኣለዎ። እቲ ተወዓዓሊ ወገን ዝኾነ
ዝቐረቦ ወይ ዝሃቦ ንብረት ብተመሳሳሊ
ክምለሰሉ ክሓትት ይኽእል። ብዓይነት
ምምላስ ዘይከኣል ወይ ከኣ ዘይግቡእ
ምስ ዝኸውን፣ ሚዛናዊ ኣብ ዝኾነሉ
ግዜ ምምላስ ብጥረ ገንዘብ ክኸውን
ይግባእ።
ዘይምፍጻም ውዕል ንበይኑ ነቲ
ዝተበደለ ወገን መሕወዪ ጕድኣት ናይ
ምርካብ መሰል የውህቦ። ውዕላዊ ግዴታ
ምስ ዝጠሓስ፡ በዓል መሰል ብዘይካ’ቲ
ዝህልዎ ናይ ምፍጻም መሰልን
ወይ ምቁራጽ ውዕልን፣ ብተወሳኺ
ንመወዓዕልቱ ውዕላዊ ግዴታኡ
ብዘይምትግባሩ ናይ ዝበጽሖ ጉድኣት
ካሕሳ ክሓትት ሕጊ መሰል ይህቦ። እቲ
ውዕል ስለዘይተተግበረ ተበዲለ ዝብል
ወገን ብቀዳምነት ንመወዓዕልቱ ብሰንኪ
ውዕላዊ ግዴታ ዘይምፍጻሙ ንዝወረዶ
ክሳራ ዝሽፍን ጉድኣት ካሕሳን፣ ካልኣይ
ድማ ጉድኣት ይብጸሓዮ ኣይብጸሓዮ
ብዘየገድስ ተወዓዓልቲ ነቲ ውዕል ዝያዳ
ሓይሊ ንምሃብን ከም ዝጸንዕ ንምግባሩን
ብስምምዕ መጠኑ ኣስፊርካ ቀጻዒ ዝኾነ
ናይ ካሕሳ ሓረግ ኣስፊሮም እንተነይሮም
ኣጣሚሩ ብኽልተ መገዲ ካሕሳ
ንኽሓትት ሕጊ የፍቕደሉ። ተወዓዓሊ፣
ብምኽንያት ምጥሓስ ውዕል ካሕሳ
ንክረክብ ብወገኑ ከረጋግጾ ዘለዎ፦
• ብምጥሓስ ውዕል ኣብ ረብሓኡ
ጉድኣት ከምዝበጽሖ፡
• ጠንቂ ጉድኣት ብርግጽ መወዓዕልቱ
ውዕላዊ ግዴታኡ ብምጥሓስ ምዃኑ፡
በቲ ኣብ ውዕል ብዝተበጽሐ ስምምዕ
መሰረት ዝኽፈል ቀጻዒ ዝኾነ ካሕሳ ግን
ብዘይ ጉድለት ዝስዕብ ብምዃኑ፣ ነዞም
ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ክልተ ነጥብታት
ምርግጋጽ ዘድሊ ኣይኮነን። በቲ ኣብቲ
ውዕል ሰፊሩ ዘሎ መቕጻዕቲ መሰረት
ምርኩስ ብምዃን ክኽፈል ይከኣል።
I. ምብቃዕ ውዕላዊ
ግዴታ
ኣብ መንጎ ተወዓዓልቲ ብሕጊ
ዝተመስረተ ውዕላዊ ግዴታ በዞም ዝስዕቡ

ምኽንያት ህላወኡ ከብቅዕ ይኽእል፦
1. ልዕሊ ሰብኣዊ ኣኽእሎ ዝኾኑ
ፍጻመታት ምስ ዘጋጥም
ተወዓዓሊ ወገን ካብ ቍጽጽሩ
ወጻኢ ብዝኾነ ዕንቅፋትን፣ ውዕል
ኣብ ዝተደምደመሉ ነዚ ዕንቅፋት
እዚ ኣብ ግምት ከእቱ፣ ንዕኡ ወይ
ንሳዕቤናቱ ከወግድ ወይ ክስዕር
ብርትዓውነት ትጽቢት ክግበረሉ ከም
ዘይክኣል ብመርትዖ እንተኣረዲኡ፣
ናይቲ ተወዓዓሊ ወገን ዘይምፍጻም
ካብ ተሓታትነት ናጻ ይገብሮ። እዚ
ልዕሊ ሰብኣዊ ኣኽእሎ ዝኾነ ፍጻመ
ንተወዓዓሊ ወገን ብዘለዎ ዓቕሚ ነቲ
ዝኣተዎ ውዕላዊ ግዴታ ንምፍጻም
ጨሪሱ ዝዓግት ሓይሊ ኢዩ። ሓደ
ክስተት ልዕሊ ዓቕሚ ተወዓዓሊ ኢዩ
ንኽብሃል ከኣ እዞም ክልተ ነጥብታት
ግድን ክህልዉ ኣለዎም፦
• ተወዓዓሊ ብቐሊሉ ክርእዮ ዘይክእል
ከም ስርቂ ዘረፋ ንብረት እንተተኸስተ
• ውዕላዊ ግዴታ ምፍጻም ጨሪሱ
ዘይከኣል ንኣብነት፦ ነቲ ንብረት ዝጸዓነት
መርከብ ኣብ ባሕሪ ምጥሓል፣ ዘራእቲ
ብዕልቅልቕ ማይ ብፍጹም ምዕናው፣
ብምንቅጥቃጥ መሬት ዝወርድ ዕንወት
ምጥቃስ ይከኣል።
እዞም ዝስዕቡ ፍጻመታት ከም ልዕሊ
ዓቕሚ ተወዓዓልቲ ዝቚጸሩ እዮም፡• ብቐሊሉ ክርአ ዘይክእል ክስተት
ብሳልሳይ ኣካል ዝሰዓበ፣ ንኣብነት፦
ውዕላዊ ግዴታ ዘይፈጸመ ወገን ኣብ
ልዕሊኡ ብሓይሊ መሳሪያ ዝግበር ዘረፋ
ንብረት ምስ ዝኽሰት።
• ግዴታ ንኸይፍጸም ወግዓዊ ክልከላ
ብደረጃ መንግስቲ ምስዝህሉ
• ምንቅጥቃጥ መሬት፡ በርቂ፡
ዕልቅልቕ ማይ፡ እሳተጎመራ ወዘተ
ዝኣመሰለ ባህሪያዊ ዕንወት፡
• ኩናት ኣብ መንጎ ሃገራት ወይ
ኩናት ሓድሕድ፡
• ሞት ወይ ዕቱብ ሓደጋ ወይ
ዘይተሓስበ ዕቱብ ሕማም ናይ
ተኣዋዲ።
እዞም ዝተጠቕሱ ክስተታት ሓደ
ተወዓዓሊ ወገን ውዕላዊ ግዴታ
ንምፍጻም ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ብዝኾነ
ከም ዝተዓግተ ዘረድኡ ምስ ዝዀኑ
ንዝበጽሐ ጉድኣት ካብ ተሓታትነት ናጻ
ይገብሮ። እቲ ውዕል ድማ ብዘይውዓል
ሕደር ይስረዝ።
ተወዓዓልቲ ወገናት ኣብ ውዕሎም
ብፍሉይ ተሰማሚዖምሉ እንተዘይ
ኮይኖም፣ እዞም ዝስዕቡ ክስተታት ከም
ልዕሊ ዓቕሚ ተወዓዓልቲ ኣይሕሰቡን፦
• ኣብ ትካል ናይ ተወዓዓሊ ወገን
ዝፍጸም ወይ ንጥፈታት ንዘካይደሉ
ጨንፈር ዋኒን፡ ዝጸሉ ናይ ሰራሕተኛታት
ኣድማ ወይ ምዕጻው ስራሕ፡
• ንፍጸማ ውዕል ኣድለይቲ ዝኾኑ ጥረ
ነገራት ዋጋ ምውሳኽ ወይ ምጕዳል፡
• ንግዴታ ተኣዋዲ ዝያዳ ከቢድ
ዝገብር ምእዋጅ ናይ ሓድሽ ሕጊ።

2. ምፍጻም ውዕል
ካብ መጀመሪያኡ ውዕል ክምስረት
ከሎ፣ ዕላምኡ ተወዓዓልቲ ልክዕ ከም
ውዕሎም ግዴታ ክፍጽሙን፡ ውዕላዊ
ግዴታ ከም’ቲ ዝሓሰብዎ ተፈጺሙ
ንከብቅዕን ኢዩ። በዚ መሰረት ሓደውዕል
ብመሰረት ዝተኣትወ መብጽዓ ወይ
ግዴታ ኣብ ዝተፈጸመሉ ግዜ ውዕላዊ
ግዴታ የብቅዕ።
3. ምፍራስ ውዕል
ከም’ቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ፣ ውዕል
ብዝተፈላለየ መገዲ ክፈርስ ይኽእል።
ሓቀኛ ድልየት ተወዓዓልቲ ዘይብሉ (ኣበር
ዘለዎ) ውዕል፡ ወይ ድማ ትሕዝትኡ
ዘይሕጋውን ክፍጸም ዘይክእልን ምስ
ዝኸውን ብቤት ፍርዲ ወይ ብሓደ ካብ
ተወዓዓልቲ ውዕል ምስ ዝፈርስ፣ ውዕላዊ
ግዴታ ከምዘብቀዐ ይቚጸር።
4. ምቁራጽ ውዕልን
ምሕዳግ (ምምሓር) ዝነበረ
ዕዳን
ዝተበጽሐ ውዕል ብስምምዕ ከም
ዘቋርጽ ምስዝግበር፡ ዝነበረ ውዕላዊ
ግዴታ የብቅዕ። ብተመሳሳሊ ከኣ፡ ኣዋዲ
ንተኣዋዲ ንዝነበረ ዕዳ ከምዝመሓሮ
እንተሓበሮ፣ እቲ ተኣዋዲ ድማ ብፍታው
ምስ ዝቕበሎ ውዕላዊ ግዴታ ከምዘብቅዐ
ይውሰድ።
5. ምትካእ ውዕል
ተወዓዓልቲ ዝጸንሖም ውዕል ብኻልእ
ሓዲሽ ውዕል ንኽትክእዎ ብግልጺ ምስ
ዝሰማምዑን፡ ነቲ ዝጸንሐ ውዕላዊ ግዴታ
ገዲፎም፣ ካብ’ቲ ዝቐደመ ብዕላምኡን
ባህሪኡን ዝፍለ ውዕል እንተመስሪቶም፣
ዝቐደመ ውዕልን ውዕላዊ ግዴታን
የብቅዕ።
6. ምድቕቓስ ዕዳ
ተኣዋዲ ምስቲ ካልእ ወገን ብዝነበሮ
ስምምዕ ዝፍጸም ግዴታ ወይ ናይ ይግባኣኒ
ሕቶ ምስ ዝህልዎ ማለት ክልቲኦም ኣብ
ነንሓድሕዶም ዝፍጽምዎ ግዴታታት
እንተለዎም፣ ተኣዋዲ ነቲ ግዴታታት
ከዳቕሶ መሰል ኣለዎ። ግዴታታት
ከዳቕስ መሰል ዘለዎ ተኣዋዲ ንዕድኡ
ምስቲ ኣዋዲ ዘለዎ ናይ ይግባኣኒ ሕቶ
ከዳቕሶ ንኣዋዲኡ ምስ ዘፍልጦ፣ ክልቲኡ
ግዴታታት ክሳብ እቲ ንኽልቲኣቶም
ሓባራዊ ዝዀነ መጠን ይዳቐስ። በዚ ኸኣ
ውዕሎም ከብቅዕ ይኽእል። ብተወሳኺ
ተኣዋዲ ንናይ ምድቕቓስ መሰሉ ከም
መከላኸሊ ክጥቀም ዝኽእል ዕዳ ናይቲ
ካልእ ተኣዋዲ ዝተጻረየ ምስ ዝኸውን
ጥራይ እዩ። ንመነባብሮ ተኣዋድን
ቤተሰቡን መናበይ ወይ ናይ ደሞዝ
ጕዳያት፣ ወይ ብገዛእ ድሌቱ ንዘኸተሎ
ጕድኣት ንምኽሓስ ዝኽፈል መጠን
ገንዘብ ንመደቃቐሲ ዕዳ ንከይውዕሉ
ብሕጊ ዝተኸልከለ ኢዩ።
7. ምትሕውዋስ ኣዋድን
ተኣዋድን
ኣብ ገለ ኩነታት ኣብ መንጎ
ተወዓዓልቲ ውዕላዊ ግዴታ ድሕሪ
ምምስራት ዝተፈጥረ ለውጢ መሰልን

ግዴታን ናይ ውዕል ኣብ ሓደ ሰብ
ምስ ዝጠቓለል ዝፍጸም ውዕላዊ ግዴታ
ስለዘየለ፣ ግዴታ የብቅዕ።
ንኣብነት፡- ሓደ ውላድ ጥራይ
ዘለዎ ኣቦ ቅድሚ ሞቱ ንወዱ ገንዘብ
ኣለቂሕዎ ይጸንሕ። እዚ ገንዘብ
ከይተመልሰ ወላዲ ምስ ዝመውት፣
ተለቃሒ ነቲ ተለቂሕዎ ዝነበረ ንኣቡኡ
ተኪኡ ናይ ምርካብ መሰል ዘለዎ እንኮ
ወራሲ ኣቡኡ ይኸውን። በዚ ኸኣ እቲ
ተለቃሒ ከም ኣለቃሕን ተለቃሕን
ኮይኑ ብምህላው ውዕላዊ ግዴታ ናይ
ኣለቃሕን ተለቃሕን የብቅዕ። መሰልን
ግዴታን ኣብሓደ ሰብ ስለዝተጠቓለለ
ግዴታ ዝኽፈሎን ዝፍጸመሉን ሰብ
ስለዘየለ ውዕል የብቅዕ።
8. ሕጋዊ ስጉምቲ ናይ
ምውሳድ ገደብ ግዜ
ሓደ ተወዓዓሊ ኣብ ልዕሊኡ
ንዝተፈጸመ በደል ጠቒሱ ኣብ ልዕሊ
መወዓዕልቱ ሕጋዊ ስጉምቲ ንኽውሰድ
ዘቕርቦ ጥርዓን ሕጊ ኣብ ዝወሰኖ ግዜ
ገደብ እዩ ክቐርብ ዝኽእል። እዚ ናይ ግዜ
ገደብ ምስ ዝሓልፍ፣ ኣብቲ ውዕል ዘለዎ
መሰል ብዘየገድስ፣ ነቲ መሰሉ ከተግብሮ
ኣይክእልን። ሕጋዊ ስጉምቲ ዝውሰደሉ
ገደብ ምግባር ጉዳያት ኣብ እዋኖም ከም
ዝዓርፉ ኣብ ርእሲ ምኽኣሉ፣ ግዜ ኣብ
ዝወሰደ ጉዳያት ንዘጋጥም መርትዖ ናይ
ምቕራብ ጸገማት እውን ኣብ ግምት
ዘእተወ እዩ።
ከም ኩሉ ካልእ ክፋላት ሕጊ፣ ካብ
ውዕል ንዝብገስ መሰል’ውን ንምትግባር
ዝውሰድ ሕጋዊ ስጉምቲ ብሕጊ
ዝተደንገገ ግዜ ገደብ ኣለዎ። ኣብ ውዕል፣
ግዴታ ዝትግበረሉ ገደብ ግዜ ኣኺሉ፣
በዓል መሰል ብሕጊ ኣብ ዝተፈቕደሉ
ግዜ ምስ ዘይሓትት ንመሰሉ ከም ዝነጸጎ
ተሓሲቡ፡ መሰሉ ከምዝሓረረ ተወሲዱ
ውዕላዊ ግዴታ ከምዘብቀዐ ይውሰድ።
ውዕላዊ ግዴታ ንምፍጻም ማለት ንምሃብ
ወይ ንምግባር ዝሕተት መሰል ካብ’ቲ
ውዕላዊ ግዴታ ክፍጸመሉ ዝኣኸለሉ
ዕለት ተኸቲላ ካብ ዝኣተወት መዓልቲ
ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት
ምስ ዘይሕተት መሰል ሓሪሩ ውዕላዊ
ግዴታ ህላዊኡ የቋርጽ። ኣብ ዘይተወሰነ
ግዜ ንዝፍጸም ግዴታ ብዝምልከት ድማ
እቲ ናይ ይግባኣኒ ሕቶ ኣዋዲ ግዴታ
ንኽፍጸመሉ ስምዕታ ድሕሪ ምሃቡ
ካብኡ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት
ምዃኑ ተደንጊጉ ኣሎ። ካብ ሓደ
መጠን ገንዘብ ንዝርከብ ወለድ፣ ምቅሊት
መኽሰብን፣ ክፍሊት ክራይን ከምኡ’ውን
ንኹሎም ናይ ዓመታዊ ወይ ካብኡ
ኣብ ዝሓጸረ ንዝኽፈል መጠን ገንዘብ
ዝምልከቱ ክፍሊታት ናይ ምሕታት
መሰላት ምቕራብ ክሲ፣ ገደብ ግዚኦም
ካብታ ናይ ይግባኣኒ ሕቶ ዝኣኸለትላ
ዕለት ተኸቲላ ካብ ዝኣተወት መዓልቲ
ጀሚሩ ሓሙሽተ ዓመታት ይኸውን።
ብምኽንያት ውዕል ዘይምፍጻም ውዕል
ንምቍራጽ ወይ ነቲ ኸምዚ ዝመስል
ዘይምፍጻም ንምእራም ዝምልከት መሰል
ምቕራብ ክሲ ዝድረተሉ ገደብ ግዜ፣
ካብታ ኣዋዲ ብዛዕባ እቲ ዘይምፍጻም
ንዝፈለጠላ ዕለት ተኸቲላ ዝኣተወት
መዓልቲ ጀሚሩ ሓሙሽተ ዓመታት
ይኸውን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጥቕሚ ለሚን ኣብ ጽሬት

ሱሌማን ኣሕመድ

ጥዑይ ሰብ ከመይ ዝበለ ኢዩ?

ሓያሎ ሰባት ጥዕና ከም ትዕድልቲ
ገይሮም
ኢዮም
ዝወስድዎ።
ይኹን’ምበር፡ ጥዕና በቲ ክነካይዶ
ዝወሰንና ስርሓት ወይ ዘይልሙድ
ነገራት ከም ዝጽሎ ክንዝንግዕ
የብልናን።
ብልምዲ ዝተፈላለዩ ሰባት ንጥዕና
ብዝተፈላለዩ
መንገድታት’ዮም
ዝገልጽዎ።
ሓደ
ንኣትሌታት
ዘሰልጥን ሰብ፡ ጥዕና ማለት ቀጻሊ
ምውስዋስ ኣካላት ምክያድ፡ ምጡን
ክብደት ሰብነትን ጽቡቕ ኣካላዊ
ብቕዓትን ምህላው ከም ዝኾነ
ይኣምን። ያታውያን ሓካይም ድማ፡
“ጥዕና - ሕማም ዘይምህላው ማለት
ኢዩ” ይብሉ። ተመራመርቲ ስነኣእምሮ ብወገኖም፡ “ስነ-ኣእምሮኣዊ
ጸገም ምስ ዘይህልወካ ጥዑይ ኢኻ”
ኢሎም ክኣምኑ ይኽእሉ ይኾኑ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ግና፡ ሓያሎ ናይ
ጥዕና ክኢላታት ነዚ ኣብ ላዕሊ
ዝተጠቕሰ መግለጺታት ጥዕናን
ካልእን ብትኽክል ንጥዕና ክገልጹ
ከም ዘይበቅዕ ኢዮም ዝሰማምዑ።
ብመሰረት መግለጺ እዞም ክኢላታት፡
ቅድመ-ጥንቃቐን ምፍዋስን ጥዕናዊ
ጸገማትን ካልእ ሰፊሕ መግለጺታትን
ኣምራት ጥዕናን ከም ዝደሊ
የገንዝቡ።
ጥዕና እንታይ ማለት ኢዩ?
ብኣገላልጻ
ናይ’ዚ
ዘመን’ዚ
ክኢላታት ሕክምና፡ ጥዕና ሰፊሕ
ዝርግሐ ኣለዎ። ውሽጣዊ ስምዒት፡
ኣእምሮኣዊ፡ ኣካላዊ፡ ማሕበራዊ
ከምኡ’ውን መንፈሳዊ ብቕዓት ነፍሲ ወከፎም ኣብ ጥዕና ዓቢ ግደ’ዩ
ዘለዎም። በዞም ዝተጠቕሱ ረቛሒታት
ድማ ዝያዳ ይግለጽ።
ውሽጣዊ ስምዒት

ንፍሽኽታ
በዓል መኪና፡ ብቕድሚኡ
ንእትጎዓዝ ዝነበረት ጽብቕቲ ጎርዞ
ጥሩምባ ነፊሑ፡ “ነብሲ! ናበይ ገጽኪ
ኢኺ ክማልኣኪ?” በላ።
ወያ ጎርዞ ፍሽኽ እናበለት፡ “ሕራይ
እዚ ሓወይ! ዓባየይ ንዒ ቀልጥፊ።
ክሳብ እንዳማርያም ተማልኣያ በጃኻ”
በለቶ ይበሃል።
ሪናድ ካብ ቪያ ጅዳ

ጥዕና ውሽጣዊ ስምዒት ናይ ሓደ
ሰብ የንጸባርቕ። ምስ ሰባት ዘለዎ
ምቅርራብ፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘለዎ
ኣረኣእያ …..ወዘተ ብውሽጣዊ
ስምዒትና ኢዩ ዝግለጽ።
ውሽጣዊ ስምዒት - ናይ ብጻይካ
ውሽጣዊ ስምዒት ኣብ ምስትብሃል፣
ምስ ጸገምካን ጸገም ካልኦት
ሰባትን ብኸመይ ከም እትረዳዳእን
እትፈትሖን፣ ምስ ጸቕጥን ካልእ
ወጥርን ብኸመይ ከም እትሰማማዕ
ንኽትፈልጥ ይሕግዘካ።
ኣእምሮኣዊ ጥዕና
ኣእምሮኣዊ ጥዕና ምስ ውሽጣዊ
ስምዒት ኣዝዩ ተዛማዲ ኢዩ።
ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣብ ባህርን
ስምዒትን ወዲ ሰብ ዓቢ ተራ ኢዩ
ዘለዎ። ንኣተሓሳስባና፡ ስራሕናን
ተግባራትናን ድማ ብዓቢኡ ይጸሉ።
ኣካላዊ ጥዕና
ኩሎም ክፍልታት ሰብነትና ብሓባር
ብግቡእ ክሰርሑ እንተኽኢሎም፡
ኣካላዊ ብቕዓትና ክንዕቅብ ንኽእል
ኢና። ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዘለና
ተጻዋርነት ብኣካላዊ ብቕዓትና
ኢዩ ዝምዘን። ዝተመጣጠነ መግቢ፡
ምውስዋስ ኣካላት፡ ዕረፍትን ድቃስን፡
ሕክምናዊ ክንክን ከምኡ’ውን ጽሬት
ኣገደስቲ ረቛሒታት ኣካላዊ ጥዕና
ኢዮም።
ኣካላዊ ጥዕናና ክንዕቅብ ካብ
ጎዳእቲ ነገራት ክንቊጠብ ኣለና።
ንኣብነት ሽጋራ ምትካኽ፡ ብብዝሒ
ኣልኮላዊ መስተ ምውሳድ …..ወዘተ
ነወግድ።
ማሕበራዊ ጥዕና
እዚ ሓደ ሰብ ምስ ኣሕዋቱ፡
ደቁ፡ ኣዝማዱ፡ ጎረባብቱ፡ ኣዕሩኽቱ፡
መሳርሕቱ ….ወዘተ ዘርእዮ ባህሪ
የጠቓልል። ዘይሕዉስ ምዃንን
ሕማቕ ጠባይ ምህላውን ጥዕናዊ
ጸገም ከምጽእ ከም ዝኽእል ምግንዛብ
የድሊ።
መንፈሳዊ ጥዕና
እዚ ንናይ ሓደ ሰብ ጠባይ
ይሕብር። ኣብ ተፈጥሮ ዘለዎ
መሰረታዊ ስምምዕ ድማ ይገልጽ።
ቀንዲ ረቛሒታት ናይ መንፈሳዊ
ጥዕና፣ ንጽህና፡ ሓልዮት፡ ክብረት፡
እምነት ….ወዘተ ኢዮም።

ምንጪ፦ Targeting
Wellness

መጺጽ ጣዕሚ ስለ ዘለዎ ወይ’ውን
ብቐሊሉ ስለ እንረኽቦ ከይኮነ ኣተርፍን
ንለሚን ብዙሕ ኣቓልቦ ክንገብረሉ
ኣይንርአን። ይኹን’ምበር፡ እዚ ልዑል
ቫይታሚን ‘ሲ’ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ
ፍሩታ’ዚ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ንጥዕና ውሽጣዊ
ኣካላትና ዝህቦ ጥቕሚ፡ ንደጋዊ
ጽሬትናን ጽሬት ከባቢናን ንጥቀመሎም
መሳርሒታትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ
ይግለጽ። ገለ ካብቲ ምስጢራዊ ጥቕምታት
ለሚን ኣብ ጽሬት ንምጥቃስ፦
* ድሕሪ ምምጋብና ብልምዲ
ኣእዳውና ብማይ ጥራይ እንሕጸብ ሰባት
ዝበዛሕና ኢና። ኣብዚ ነቲ ኢድና ዋላ

ብማይ ንተሓጸቦ ደኣ’ምበር ጨናን ገለ
ሕብሪ ናይቲ ዝወሰድናዮ መግቢ ኣብ
ኣእዳውና (ማለት ኣጻብዕትና) ይተርፍ
ኢዩ። ነዚ ብጽማቚ ለሚን ብቐሊል
መንገዲ ክንኣልዮ ይከኣል።
* ጥዕናና ንምሕላው ጽሬት ኣጽፋርና
ምክትታል ኣገዳሲ ምዃኑ ኩልና
ንሰማምዓሉ ሓቂ ኢዩ። ጽፍርና ጽሩይን
ብሩህን ክኸውን ምስ እንደሊ እምበኣር፡
ፍርቂ ለሚን ኣብ ልብጥ ዝበለ ማይ
ጸሚቚና ኣጻብዕትና ን5 ደቓይቕ
ኣጥሊቕናዮ ድሕሪ ምጽናሕ ብግቡእ
ብማይን ሳምናን ኣእዳውና ንሕጸቦ።
* ለሚን ንምጽራዮም ዘሸግሩና ከም
ማይክሮ ዌቭ፡ ፎርኖ፡ በራድ ናይ ሻሂ፡
ዝተዓጽዉ ድስታት …ወዘተ ንምሕጻብ
ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ሓደ ኩባያ ማይ ምስ
ኣርባዕተ ማንካ ጣውላ ጽማቚ ለሚን
ብምሕዋስ ኣብ’ዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ
ኣቚሑ ንልዕሊ 5 ደቒቕ ምስ እነፍልሖ፡
ብዘይ ጸገም ክጸርዩን ካብ ዝኾነ ታህዋስያን
ነጻ ክኾኑን ከም ዝኽእሉ ይግለጽ።
* ሕብሩ ዝደወነ ኣቻዮ (stainless
steel)፡ ነሓስ ወይ ኣስራዚ ሓደሽ መሲሉ
ክርኣ ትደሊ ዶ? ለሚን ክሳብ ዝሃለወ እቲ
ኣገባብ ቀሊል ኢዩ። ኣብ ዝተጨደደ ለሚን
ጨው ብምንስናስ ነቲ ኣቕሓ ፋሕፍሓዮ።
ነቲ ዝፋሕፋሕካዮ ብማይ ብምሕጻብ
ደጋጊምካ ከምኡ ምስ እትገብር፡ ነቲ
ጸሊእካዮ ዝጸናሕካ ኣቕሓ ደርቢኻ ሓድሽ
ክትገዝእ ዝጸንሓካ መደብ ከም እተቋርጾ
ኣይትጠራጠር።
* ከምቲ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ለሚን
ንሓጺንን ነሓስን ጥራሕ ዘይኮነ
ንመቐርደዲ ጣውላ ንምጽራይን ካብ

ታህዋስያን ንምንጻህን ልዑል ተራ ኢዩ
ዘለዎ። ለሚን ጨዲድካ ነቲ ጽማቑ
ኣብቲ መቐርደዲ ጣውላ ብምንስናስ፡ ነቲ
ጣውላ ብዝግባእ ፋሕፍሓዮ። ክሳብ ዝጸሪ
ድማ ደጋጊምካ ጽማቚ ለሚን ነስንሰሉ።
ለሚን ዝኾነ መግቢ ብምቕርዳድካ ኣብቲ
ጣውላ ክጸንሕ ንዝኽእል ዘይተደልየ
ሽታ ብቐሊሉ ከጥፍኦ ከም ዝኽእል’ውን
ኣይትዘንግዕ።
* ለሚን ንመሕጸቢ ኣእዳው፡ ምንጻህ
ክሽነን ናውቲ ክሽነን ኣገዳሲ ምዃኑ
ኣብ ላዕሊ ጠቒስናዮ ኢና። ለሚን፡
ኣብ ቆርበትና ብሰንኪ ምዕባስ መናፊት
ዝኽሰት ጸሊም ነጥቢ ኣብ ምእላይ’ውን
ልዑል ጥቕሚ ኢዩ ዘለዎ።
ምዕባስ መናፊት ቆርበትና
ንጥዕናና ጽቡቕ ከም ዘይኮነ
ርዱእ ኢዩ። መናፊት ቆርበት
ሰብነትና፡ ብፍላይ ድማ ከም
ገጽናን ኣእዳውናን ዝኣመሰሉ
ንደገ ዝተቓልዑ ክፍሊ
ኣካላትና፡ ምእንቲ ክኽፈቱ
መዓልታዊ
ብዝተጨደደ
ለሚን ክንደርዞን ኣፍኲስና
ክፍሕፍሖን ተመራጺ ኢዩ።
* ክዳንና ወይ ድቪዛ ናይ
ትምህርትና ቀለም ናይ ፒሮ ፈሲስዎ
ንምእላዩ ምስ ዘሸግረና ካብ ሕጂ ንደሓር
ብዙሕ ክንጭነቕ የብልናን። ነቲ ቀለም
ዝፈሰሶ ክፍሊ፡ ጽማቚ ለሚን ለኺኻ
ኣንቅጾ። ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ድማ ብማይ
ፋሕፍሓዮ። ውጽኢቱ ክትርእዮ ኢኻ።
* ብርግጽ! እቲ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ
ጠቕሚ ለሚን ሓደ ካብቶም ንፍሪጅ
ዘጽርዩን ዘንጽሁን ፍሩታ ምዃኑ ኢዩ።
ለሚን ኣብ ፍሪጅ ንዝፍጠር ሕማቕ ጨና
ኣብ ምጥፋእ’ውን ልዑል ጥቕሚ ኢዩ
ዘለዎ። ብጽማቚ ለሚን ዝጠልቀየ ሰፍነግ
ወይ ጡጥ ንዝተወሰነ ሰዓታት ኣብ ፍሪጅ

ምስ እነጽንሖ ነቲ ዘይተደልየ ጨና ከጥፍኦ
ከም ዝኽእል ይንገር። ኣብቲ ፍሪጅ
ሕማቕ ጨና ንዝፈጥር ዘሎ መግቢ ወይ
ኣቕሓ ኣቐዲምና ምስ እንኣልዮ እቲ ናይ
ለሚን ውጽኢት ብቐሊሉ ክነስተብህለሉ
ንኽእል።
* ለሚን ከም ኣማራጺ መድሃኒት
መቕተሊ ሓሸራ (insecticide) ይጠቅም።
ኣብ ልዳት ማዕጾ ወይ ፍኒስትራን
ከምኡ’ውም መናድቕ ናይ እትነብርሉ ገዛ
ናይ ዝተፈላለዩ ሓሸራት መንበሪ ምዃኖም
ዘመልክቱ ነዃላት ትዕዘብ ትኸውን። ነዚ
ጽማቚ ለሚን ምስ እትደፍእሉ እቶም
ሓሸራት ብቐሊሉ ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ
ኣይትዘንግዕ። ኣብ ኣፍደገ ገዛኻ ተኽሊ
ለሚን ወይ’ውን ቅራፍ ለሚን ምስ
ዝህሉ’ውን ዝተፈላለዩ ሓሸራት ክራብሑ
ከም ዘይክእሉ ይንገር።
* ኣብ ክሽነ ወይ’ውን ገዛኻ ሳልፈር
(ናይ ክርቢት ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል)
ብምቅጻሉ ሕማቕ ሽታ ምስ ዝመጸካ፡
ቅራፍ ለሚን ኣብ ሓዊ ኣቃጺልካ ነቲ
ጨና ብቐሊሉ ክተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ።
* መዓስ እዚ ጥራይ፡ ጽማቚ ለሚን
ብዝተሓወሶ ማይ ክዳንና ምስ እንሓጽቦ፡
ነቲ ክዳን ብቐሊሉ የጽርዮ ኣብ ርእሲኡ
ድማ ጥዑም ሽታ ከም ዝህልዎ ይገብር።
ንጻዕዳ ክዳውንቲ ድማ ናይ ምዂላዕ ባህሪ
ኣለዎ።
* ኣብቲ ክትምገቦ ኣዳሊኻዮ ዘለኻ
ኣሕምልቲ ወይ ፍረታት ክንደይ
ዝኣኽሉ ታህዋስያን ከም ዘለዉ ክትፈልጥ
ኣይትኽእል ኢኻ። ነቲ ሓምሊ ወይ
ፍሩታ ብማይ ለሚን ምስ እንሓጽቦ ግና
እቶም ታህዋስያን ብቐሊሉ ክጠፍኡ ስለ
ዝኽእሉ፡ ብዝግባእ ኣዳሊና ብዘይ ስክፍታ
ክንምገቦም ንኽእል።

ምንጪ፦ Idea Digezt

መግብታት ኣብ ፍሪጅ ዝቕመጥሉ ንውሓት ግዜ
መግብታት፡ ንኸይበላሸዉ ኣብ ፍርጅ
ምቕማጥ ልሙድ’ዩ። እንተኾነ፡ እቶም
መግብታት ካብ ውሱን ግዜ ንላዕሊ
ኣብ ፍሪጅ ምስ ዝቕመጡ ንጥዕናና
ጎዳእቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዓዲእንግሊዝ ዝመደበሩ ‘ትካል ስነ-መግቢ’
የጠንቅቕ። እቲ ትካል፡ መግብታት
ከይተበላሸዉ ክጸንሑ እንተኾይኖም፡
ከከም ዓይነቶም ኣብ ፍሪጅ ክዕቀቡሉን
ክጸንሑሉን ዘለዎም ግዜ ከም’ዚ ዝስዕብ
ኣቐሚጥዎ’ሎ፦
=> ዓሳ - ሓደ መዓልቲ፡
=> ፍረታት - ከከም ኣድላይነቱ
ክሳብ ክልተ መዓልታት፡
=> ሳላጣ - ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ
መዓልታት፡
=> ከም ቆስጣ ዝኣመሰሉ ቀጠልያ
ኣሕምልቲ - ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ

መዓልታት፡
=> ቱፋሕ፡ ወይኒን ማንጎን ዝኣመሰሉ
ተረርቲ ፍረታት ካብ ሰለስተ ክሳብ
ሸውዓተ መዓልታት፡
=> ጸባ ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ
መዓልታት፡
=> እንቋቚሖ ካብ ሓደ ሰሙን
ዘይበዝሕ፡
=> ስጋ ድማ ክልተ መዓልታት፡
እቶም መግብታት ካብ’ዚ ዝተጠቕሰ
መዓልታት
ንላዕሊ
ምቕማጦም
ኣይከኣልን’ዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ግዜ
እንተነዊሑ፡ ዘለዎም መኣዛታት ከም
ዘጉድሉን ምስ ግዜ ጥዕናዊ ሳዕቤናት
ከኸትሉ ከምዝኽእሉን ኢዩ እቲ ትካል
ዝሕብር።

ምንጪ፦ mirror.co.uk
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ብሉጽነታት ደቂ-ኣንስትዮ
ነጃት ኣድም

ሎሚ ንጽባሕ . . .

ምእንቲ ሰባት ኢልና እንታይነትና
ንሸይጥን ንርስዕን ደቂ-ኣንስትዮ ውሑዳት
ኣይኮንናን። ነዛ ዓለም ብውህደት ክንነብራ፣
ብጫማና ጥራይ ዘይኮነ ብጫማ ካልኦት
ሰባት’ውን ክንጓዓዝ’ኳ እንተለና፣ ሕልምና
ገዲፍና ሕልሚ ካልኦት ከነሳሲ ግን ኣብ
ዘይዓለምካ ምንባር’ዩ። እቲ ንዓና ዝሰማማዕ
ባህሪ ህይወት ኣይንረኽቦን። ውሽጥና
ምዉት እንከሎ ከኣ ብደገ ጥራይ ንነብር።
እቲ መዓልታዊ ንዓለም እነርእያ ገጽ
ዘይናትና እንተደኣ ኮይኑ፣ ሓደ መዓልቲ ነቲ
ናይ ብሓቂ ናትና ፈቲሽና ክንስእኖ ኢና።
ምኽንያቱ፡ ንነዊሕ ግዜ በቲ ሰባት ክንኮነሎም
ዝደልዩን ዝብህጉን ክንከውን እንተደኣኴንና
ግዜና ነጥፍእ፣ ነታ እትግባኣና ገዛእ ርእስና
ክንርስዕ ናይ ግድን ስለዝኾነ። ንገዛእ
ርእስና ልዕሌና ዝፈልጣን እንታይ የድልየና
ዝርዳእ ስለ ዘየለን፣ ንፍርዲ ካልኦት ሰባት
ምፍራሕ ኣየድልን። ብኣንጻሩ ብኸመይ
ንዘይፍጹምነትና በዲህና ንዕወት ጥራይ
ምትኳር እዩ ዘድሊ።
እቲ ኣብ ዓለም ዝኸበደ ነገር፡ ገዛእርእስኻ ምፍላጥ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ
ካልኣይ ድማ ንእንታይነትካ ምቕባል እዩ።
ኣብ ሕልምኻን ዕላማኻን ጸኒዕካ ንዓወት
ምስራሕ ድማ እቲ ዝዓበየ መንገዲ ናብኦም
ዝወስድ’ዩ። ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ከኣ፣
ምሳናን ምስ ሓሳባትናን ዘይሰማምዑን
ዝጻብኡናን ሰባት እንተደኣሃልዮም፣ ኣብ
ዕላማና ጸኒዕና፡ ብናይ ገዛእ ርእስና መስመር፣
ንዓወት ንግስግስ ምህላውና ዘርኢ እዩ።
ንኣዕሩኽ መሓዙትና እንተ ክኢልና፣ ነቲ
ዘለና ጽቡቕ ከነውርሶም’ምበር፣ ነቲ ዘለዎም
ሕማቕ ኣረኣእያን ባህሪያትን ከየውርሱና
ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና። ነታ ብረት እንተደኣ
ዘየቐቢልናዮም፣ ከመይ ኣቢሎም ቃታ
ክስሕቡልና ይኽእሉ? ኣሉታውያን ኣዕሩኽ
መሓዙት ምውናን ግዴታ ዘይኮነ ምርጫ
ምዃኑ እንተደኣ ዘኪርና ድማ፣ ኣብ ክንዲ
መሓዙት ሕርቃን መሓዙት ቡቕባቘ፣ ኣብ
ክንዲ መሓዙት ስስዐ መሓዙት ልግሲ፣
ኣብ ክንዲ መሓዙት ጭንቂ መሓዙት
ተጸማምነት ከነጥሪ እዩ ዘኽእለና።
ብተግባር ፍቕርን ባህርን ዝመልአት
ህይወት፡ እታ ዝበለጸትን ዝቐሰነትን ሓወልቲ
መቓብር እያ። ዕለተ-ህይወትና ምስ ወደቐ፣
እቶም ጽቡቕ ዝገበርናሎምን ፍቕርና
ዝተኻፈሉን ሰባት፣ ብሓበን ይዝክሩናን
የልዕሉናን። ስለዚ ድማ እዩ - ስምና ኣብ
ልቢ ሰባት’ምበር ኣብ ኣእማን ክንወቅር ከም
ዘይብልና ወትሩ ዝንገረና። ምኽንያቱ፣ እቲ
ንገዛእ- ርእስና ጥራይ ዝፈጸምናዮ ጽቡቕ
ነገር፣ ምሳና ስለ ዝቕበር። እቲ ኣብ ካልኦት
ዝገበርናዮ ወፍሪ ግና ድሕሬና ይተርፍ።
ብዛዕባ ህሉው ክንግምግም ንሕሉፍና ኢና

እንውከስ። ብዛዕባ ሕሉፍና ክንፈልጥ ድማ
ንዘለናዮ ንድህስስ። ብተመሳሳሊ፣ ብዛዕባ
መጻኢ ክንእምት’ውን ንዘለና ክንፍትሽ
ናይ ግድን እዩ። እንተኾነ ግን ሓድሽ ነገር
ክንፈጥር ነቲ ኣረጊት ክንልውጦ እዩ ዘለና።
ለውጢ ጥራይ ዕቤት ስለ ዝፈጥር። ወትሩ
ምስ እንልወጥ ድማ ኢና ወትሩ ዕዉታት
እንኸውን።
ኣብ ህይወት ውጽኢታት’ምበር፣
ውድቀት ወይ ስዕረት ከም ዘየለ እዮም
ደጋጊሞም ካብ ህይወት ዝተማህሩ ዕዉታት
ሰባት ዝነግሩና። ነገራት ኩሉ ግዜ ኣይኮኑን
ከምቲ ዝሓሰብናዮ ዝጸንሑናን ዝኾኑልናን።
ከምኡ ብዘይ ምጽነሖም’ከ ኢድና ክንህብ
ጥራይ ድዩ እቲ ኣማራጺ? እቲ ኣብ ጉዕዞ
ዓወት ሓደ ስጉምቲ ዝኸይድ እዩ ኣብ
መጠረሽታ ዓወት ዝበጽሕ። ምኽንያቱ
ኲናት ኩሉ ግዜ ካብ ርሑቕ እምበር ኣብ
መጠረሽታ ኣይኮንናን ንዕወተሉ። እቶም
ብንእሽቶ ስጉምታት ውሳነታት፣ ተግባራትን
ጻዕርታትን ተወሃሂዶም እዮም ናብ ዓወት
ዘብጽሑና።
ህይወት ክትተሓዝ እምበር ክትሕነቕ
ኣይኮነትን ዘለዋ። እንሓንሳእ ኣብ ህይወት
ዘጋጥሙ ነገራት ከይተጨነቕካ ተዛኒኻ
ምርኣይን ብንኡስ ምሕደራ ምኽታልን
ኣድላዪ እዩ። ንነገራት ኣኽቢድና ከይረኣና
ሸለል ክንብሎም ዝግባኣና ነገራት ማእለያ
የብሎምን። እቲ ህቦብላ ደሮና ተጸሪጉ፣
ሰማይ ኣየር በሪሁ፣ ፊተ-መጻኢና ዘርእየና
ዓቕሊ ምግባርን ህድኣትን ኣገዳሲ እዩ።
ነቲ ዝግባኣና ክንረክብን ክንጽበን ምሉእ
ዓቕምን ዓቕልን ክንውንን ይግባእ።
እንሓንሳእ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት
ክንድቲ ክንነውሖ ዝግባእ ኢና ንታሕቲ
እንንቈት። እንሓንሳእ ገጽና ብንብዓት
ክሕጸብ እንከሎ፣ ኣብ ክንዲ ነቲ ንተስፋናን
ዓቕምናን ለኻኺሙ ዝጠፍእ፣ ንትርኢት
ኣዒንትና ሓጺቡ ንብሉጽ ትርኢትን ዕላማን
ከም ዘብቅዓና ኢና ክንዝክር ዝግባእ።
እቲ ዝዓበየ ጸገም፣ ልዕሊ’ቲ ዘለና ግዜ
ንጽበ ምዃንና እዩ። ኣብ ጸጽባሕ ንጽባሕ
ንጽበ። ሓደ መዓልቲ ካብ ድቃስና ምስ
ተበራበርና ግና፣ እቲ እንደልዮ ነገር
ክንሰርሕ ግዜን ዓቕሚን ከምዘይብልና
እንርደኣሉ ግዜ ክመጽእ እዩ። ሽዑ ኣብቲ
ነቲ እንደልዮ ክንጭብጠሉ ዝግባኣና ግዜ፣
ንግዜ ክንጽበ ዘጥፋእናዮ ግዜ እናጸብጸብና
ንጠዓስ። እቲ ዝበለጸን እንተኣማመነሉን
ግዜ ሎምን ሕጅን እዩ። ትማሊ ሓሊፉ እዩ
ኣበይ ከይንረኽቦ። ብዛዕባ ጽባሕ’ከ እንታይ
ውሕስነት ኣለና?
ዓለም’ምበር ንሕና ኣይኮንናን ንእውዳ።
ብፍላይ ከም ደቀንስትዮ መጠን፣ ማንም
ክገብሮ ዘይክእል ንጎዶሎኣ ክንምልእ
ብዙሕ እያ ካባና ትደሊ። ንዓለም ክንቅይር
ንኣህጉር ክንቅይር እዩ ዝቐልል። ንኣህጉር
ክንቅይር ድማ ሃገርና ክንቅይር ይግባእ።
ሃገር ድማ ብለውጢ ውሱን ከባብን
ሕብረተሰብን እያ ትቕየር። ኣከባቢናን
ሕብረተሰብናን ክንቅይር ግን ቅድሚ
ኩሉ ገዛእ ርእስና ክንቅይር እቲ ሕመረት
ስጉምቲ እዩ። ሎሚ እንገብሮ ኩሉ ቅኑዕ
ነገር፣ ጽባሕ ብልጽቲ ህይወትና፡ ስድራና፡
ሕብረተ-ሰብናን ሃገርናን እዩ ዝልውጥን
ዘውሕስን።

ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለዩ
ኣብ ጀንደር ዘተኮሩ ምርምራትን
መጽናዕትታትን፣ ኣብ ሞንጎ ደቂተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን ዘሎ ፍልልያትን
ብሉጽነታትን ክነግሩና ጸኒሖምን ኣለዉን።
እንተኾነ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ብልሕን
ኣካላዊ ብሉጽነትን ናብ ደቂ-ተባዕትዮ
ዝዛዘወ ኮይኑ ኢና እረኽቦ። ግዳ
ንርድኢትናን ፍልጠትናን ኣብዚ መዳይ’ዚ
ዳግመ-ግምት ክንገብረሎም ዝቕስቅሱ
ሓደስቲ ምርምራት - ብዛዕባ ብሉጽነታት
ደቂ-ኣንስትዮ ይቀላቐሉ ኣለዉ።
ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብ
ትምህርቲ
ብዘመዝግባኦ ውጽኢት ኣዝየን ብሉጻት
እየን። ጌና ካብ ናይ ቅድመ-ትምህርቲ
ኣትሒዘን፣ ደቂ-ኣንስትዮ ብሉጽ ርእሰምእዳብ ኣለወን። ብተወሳኺ እውን፡ ዝያዳ
ደቂ-ተባዕትዮ ሕግታት ናይ ምኽባር፣
ሓበሬታታት ኣብ ምቕባል ክእለት ኣለወን።
ግዜአን፣ ዕዮ ገዛ ኣብ ምስራሕን ምጽናዕን
ከም ዘሕልፋኦ ከኣ መጽናዕቲ ዘየድልዮ
ብዓይንና እንምስክሮ ጉሉሕ ነገር እዩ።
ዘይከምቲ ካብ ነዊሕ ኣትሒዝና
ብዝተፈላለየ ጽልዋታት ዘሕደርናዮ
እምነት፣ ደቀንስትዮ ኣብ ቁጽርን ስነፍልጠትን ብሉጻት እየን። ዋላ’ኳ ደቂተባዕትዮ ኣብዞም ዓውደ-ትምህርታት
ብብዝሒ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝሳተፉ
እንተኾኑ፣ እተን ኣብዚ ዓውዲ ዝሳተፋ
ደቀንስትዮ ግና ብውጽኢተን ካብ ደቂተባዕትዮ ንላዕሊ ጸብለል ዝበላ ምዃነን፣
ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ዘረጋግጽዎ
ዘለዉ እዩ።
ጸወታታት (ገይማት) ኮምፒተር፣ ከም
ደቂ-ተባዕትዮ ጥራይ ዘዘውትርዎ ጸወታ
ጌርና እንወስዶ ውሑዳት ኣይኮንናን።
ኣብ ዩኒቨርስቲ ሳሰክስ ብዝተገብረ
መጽናዕቲ ግና፣ ደቀንስትዮ፡ ኣብ ምጽዋት
ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣብ ምስራሕን ምህንዳስን
ፕሮግራማት ጸወታታት (ገይማት)
ኮምፒተር፣ ልዕሊ ደቂ-ተባዕትዮ ሓያላትን
ብሉጻትን ምዃነን እዩ ዝሕብር።
ዩኒቨርስቲ ምዕራብ ኦንታርዮ፡ ደቀንስትዮ
ብናይ ስራሕ ቃለ-መሕትት ንዝመጽእ

ወጥርታት ኣብ ምቁጽጻር ልዕሊ ደቂተባዕትዮ ምዃነን ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ
ኣረጋጊጹ’ሎ። እዚ ድማ፣ ደቀንስትዮ
ብዛዕባ’ቲ ስራሕን ባህርያት ናይቲ ትካል
ኣቐዲመን ፈቲሸን ፈሊጠናኦ ክጸንሓ
ዝኽእላ ብምዃነን፣ ነቲ ቃለ-መሕትት
ምስ ኣዕሩኽ መሓዙተን ኣቐዲመን
ልምምድ ገይረናሉ ስለዝጸንሓን ምዃኑ
እዩ ዝንገር።
ዓለም እናማዕበለት ኣብ እትኸደሉ
ዘላ እዋን፣ ናብራና ጉያ-ጉያ ኮይኑ
ብኣጋር ክንንቀሳቐስ ኣብ ዘይንኽእለሉ
ደረጃ በጺሕና ኢና እንርከብ። እዚ
ድማ ወነንቲ መካይን ይበዝሑ ኣለዉ
ማለት እዩ። ምስ ብዝሒ መካይን ከኣ
ሓደጋታት ክበዝሕ ንቡር እዩ። እንተኾነ
ደቀንስትዮ፣ ሕማቓትን ፈራሓትን ዘወርቲ
መኪና እየን ዝበሃላ። ደቂ-ተባዕትዮ 77%
ብሓደጋ መኪና ናይ ሙማት ተኽእሎ
ከም ዘለዎም ግን ንፈልጥ’ዶ ንኸውን?
ዩኒቨርስቲ ካርኔጊ ሜሎን ብዝገበሩዎ
መጽናዕቲ እውን ደቂ-ተባዕትዮ ኣብ
ኣዘዋውራ ሰንኮፋት ምዃኖም እዩ።
ኣብ ንግድን ወፍርን እንተደኣ መጺእና፣
ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ክሳዕ ዝሓለፈ
ዓሰርተታት ዓመታት፣ ናይ ደቂ-ተባዕትዮ
ንጥፈታት ኮይኖም እዮም ጸኒሖም። እቲ
ዘሐጉስ ግን ምስ ምብዛሕ ናይዘን ኣብዚ
ሞያታት ዝነጥፋ ደቀንስትዮ ልዕሊ ደቂ
ተባዕትዮ ዕዉታትን ውሑሳትን ብምዃነን
እዩ። ዝያዳ ቴስቶስትሮን ንደቂ-ተባዕትዮ

ኣብ ንግዲ ዝለዓለ ርከሳ (risk) ከም
ዝኣትዉ ዝገብሮም’ኳ እንተኾነ፣ ኣብ ንግዲ
ዝዋፈራ ደቀንስትዮ ግና ኣብ ኣቀራርባአን
ህዱኣትን ሰሓብትን ብምዃነን፣ ዕዉትን
ውሑስን ንግድን ወፍርን እየን ዘካይዳ።
ሓለፍትን ኣማሓደርትን ደቀንስትዮ፣
ኣብ ናይ ስራሕ ቦታአን ዝጻወታኦ ተራን
ኣበርክቶን፣ ኣደነታዊ ሓላፍነት ምርኩስ
ዝገበረ እዩ። ተረርትን ሓያላትን ዋላ ክኾና
ይኽኣላ፣ ጸኒሐን ከም ኣደን መሓዛን ኮይነን
እየን ሓቢረን ሽግርካ ዝፈትሓ። ደቀንስትዮ
ዝሓሸ ስምዒታትን ቋንቋ ምልክታትን ናይ
ምንባብን ምርዳእን ክእለት ስለዘለወን፣
ርትዓዊ ኣትሓሳስባ ዘለወንን ኣብ ናይ
ሓባር ስራሕ ዝኣምናን እየን ዝኾና።
መሰረት ሓንቲ ሃገር ቤት እያ። መሰረት
ቤት ከኣ ኣደ። ደቀንስትዮ ይፈርያ ጥራይ
ዘይኮና የፍርያ’ውን ብምዃነን እዩ እቲ
ብሉጽነተን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ
ዓለም ዝርከባ ደቀንስትዮ ከኣ፣ ብሳላ’ዚ
ምስ ስድራአን ብዘለወን ጥቡቕን ፍሉይን
ርክብ፣ ዝያዳ ሓብሓብቲን ተኸናኸንቲን
ስድረአን እየን።
ዝልበሱን ካልኦት መጋየጺታትን እቶም
ጁባ ጓለንስተይቲ ዘንኩሉ ምዃኖም ኢና
እናሻዕ እንሰምዕ። ኣብ መጽሄት ታይም
ማኒ (TIME Money) ከም እተገልጸ
ግና፣ 41% ደቂ-ተባዕትዮ፣ ካብ ስድራኦም
ፋይናንሳዊ ደገፍ ዝሓቱ ክኾኑ እንከለዉ፣
ቁጽሪ ደቀንስትዮ ግና 31% እዩ። እቶም
ተመራመርቲ ነዚ ምኽንያት ኣመልኪቶም
ክገልጹ እንከለዉ እምበኣር፣ ደቂ-ተባዕትዮ
ኣብ ግዜ ቁልዕነቶም፣ ብዝያዳ ሞቕሽሽ
ዝወስዱ ብምዃኖም እዮም ዝጠቕሱ።
ብሓጺሩ፡ ደቀንስትዮ ንርሑቕ ዝጠመተ
ቁጠባዊ ውሕስነት እየን ዝነድቃ።

ግጥሚ
ምኽኣልክዎዶ?

ጥቕሲ ልቦና
ተስፋ ዘይምቑራጽ….
ብሓንቲ እሾኽ ስለዝተሓንፈጥና ጥራይ ንኹሉ ዓይነት ዕምባታት
ክንጸልእ፣
ሓንቲ ሕልሚ ስለ ዘይተጋህደትልና፣ ምሕላም ከነቋርጾ፣
ሓንሳእ ስለዝፈሸልና፣ ምጽዓር ከነቋርጾ፣
ብሓደ ሰብ ስለ ዝተጠለምና ንኹሎም ኣዕሩኽ መሓዙትና
ዘይክንኣምኖም፣
ብገለ ሰባት ስለ ዝተኸሓድና፣ ኣብ ፍቕሪ ዘለና እምነት
ክጠፍእ፣
ይግባእዶ….. ?
ካልእ ዕድል ከምዘለና ንዘክር፣
ሓድሽ ዓርኪ-መሓዛ፣ ሓድሽ ፍቕሪ፣ ሓድሽ ህይወት…
ተስፋ ዘይምቑራጽ ጥራይ!

ጌና ብቑልዕነተይ እንከለኹ
ዝተነግረኒ
ዘይሃስስ ዛንታኽን ታሪኽክን
ኣለኒ።
ኣንቲ ኤርትራዊት!
ወግሐ ጸብሐ
መስደመም
ቅያኺ
እንክዝክር
ይሓስብ’ሞ ኣነ ኣብቲ
ግዜ’ቲ
እንተዝነብር፡
እብል ከኣ
ምኸኣልክዎ’ዶ
ነቲ ትማሊ…..
ኣብ ገድሊ
ዝሰራሕክዮ መስተንክር።

ሳምራዊት ኪዳነ (ሳምሪ)
ካብ በለዛ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሩባ ዓድና
ሃብቶም ኢዮብ
ኩሉ ግዜ እናክዝክሮ ካብ ዘደንጽዉኒ
ፍጻመታት ሓደ እዩ። በቲ ፍጻመ ምስ
ነብሰይ ኣብ ዝገብሮ ምጉት መልሲ
ዘይረኽበሎም እልቢ ዘይብሎም ሕቶታት
ናብ ሓንጎለይ ይውሕዙ። እቲ ፍጻመ
ናይ 1990 እዩ - ወዲ ሓሙሽተ ዓመት
እንከለኹ ዘጋጠመኒ።
ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ዓድና ከባቢ ኣስመራ
ኣብ ትሕቲ ደርግ’ዩ ነይሩ። ምስ በዓል
ዓርከይ ሃብቱ እማሃ ኮይንና እንገብሮ
ዝነበርና ስርሒታት ክሳብ ለይተ ሎሚ
እዝከረኒ።
ኣብ ሓደ ክሊ ዕድመ እንርከብ
ጐረባብቲን መጻውትን ዝኾንና ቈልዑ
ገዛውቲ፡ ተኣኪብና ናብ ሩባ ዓድና
ንወርድ። ኣብኡ ምስ በጻሕና ተሓጺቡ
ዝተሰጥሐ ክዳን ናይ ወተሃደራት ደርግ
ምስ ረኸብና ብጥንቃቐ (ተጸናቲና) ኣብ
ሓመድ ልውስውስ ነብሎ - ጭቃ ነምስሎ።
ከምኡ ክንገብር ዝድርኸና ምኽንያት፡
“እዞም ኣምሓሩ ረኣይዎም ዓፍራ (ናይ
ሳሙና/ኦሞ) ናብ ማይ የእትዉዎ ኣለዉ።
ሩባ ዓድና ጸይቖሞ” ዝብል ሓሳብ
ስለዝነበረና’ዩ። ስለዚ ኸኣ ተኣኪብና ንሓደ
ንበይኑ ኰይኑ ክዳኑ ዝሓጽብ ወተሃደር

ርኢና ከንጥቅዕ ንውስን። ቅዲ ናይ’ታ
መጥቃዕቲ እትደጋገምን ፍልጥትን’ያ።
ካብቶም ዝወፈርና ክልተ ንኹን ካብኡ
ንላዕሊ፡ ብየማነ ጸጋም ናይቲ ወተሃደር
ንኸውን’ሞ ክንዛረቦ፡ ከነዕልሎ ንጅምር።
ናብቶም ዝዛረብዎ ዘለዉ እናጠመተ
ክዛረብ እንከሎ፡ እቶም በቲ ሓደ
ሸነኽ ዝኾንና ነታ ሳሙና ቀስ ገይርና
ንወስዳ። ካብኡ ብቕልጡፍ ንርሕቕ።
ንወያ ሳሙና ከኣ ንድርብያ። ሓደ-ሓደ
ግዜ ነታ ሳሙና ኣልዕል ከነብላ ከለና
ይርእዩና እሞ፡ ከየርከቡና ከለዉ ናብ
ቀላይ ንድርብያ። ነገር ቆልዓ ኢሎሞስ!!
ማይና ኣባላሽዮሞ ሩባና ጸይቖሞ እናበልና
ናብቲ ማይ ከኣ ንድርብዮ!! እዚ ግና
ካብ ዝጥቀምሉ ኢልና እንገብሮ ዝነበርና
ኮይኑ እስመዓኒ። እስመዓኒ መበልየይ
ሎሚ ክሓስቦ እንከለኹ ንባዕለይ’ውን
በቲ ብልሒ ድየ ክብሎ ምስትውዓል ዋላ
እንታይ’ዩ እምብዛ ይግረም ስለዘለኹ’የ።
ነይሮም ከኣ ገለ ወተሃደራት ሒዞም
ዝቕጥቁጡና። ከምዚ ከጋጥመና ከሎ
“ሕነና ክንፈዲ ኣለና” ዝብል ስምዒት
ናብ ህልኽ የእትወና። ከምኡ ክንገብር
እንተኾይንና ግን ቦታን እንጽይቐሉ

ወተሃደርን ክንቅይር ግድን’ዩ። ቀይርና
ማለት ኣብ ካልእ ክፋል ናይቲ ሩባ ንላዕሊ
ወይ ንታሕቲ ከይድና ንኻልእ ወተሃደር
ኢና - ሳሙናኡ እንወስደሉ ወይ ካብቲ
ማይ ዝሓልፎ ሩባ ርሕቕ ኢሉ ኣብ
ኣግራብ ተሰጢሑ ዝጸንሓና ክዳውንቲ
እነባላሽዎ። እዚ ንባዕሉ ካልእ ኣገራሚ
ነጥቢ ኮይኑ እስመዓኒ። ምኽንያቱ ሓደ
ምስ ሃረመና ኣብ ካልእ ተሃንና ምውጻእና
“ዘይ ኩሎም ሓደ እዮም፡ ኣሕዋት’ዮም”
ዝብል ርድኢት ዘለዎ ዓቢ ሰብ ዝሓስቦ
ሓሳብ’ዩ። ንሕና እሞ ደቂ ሓሙሽተ
ዓመትከ ነዚ ነገር ንርድኦ ነይርና ማለት
ድዩ? ከም ዝመስለኒ እቲ ርድኢት ነይሩና
ክንገልጾ ኮነ ክንዛረበሉ ግን ንኽእል
ኣይነበርናን። ኩሉ ናይ ምዝራብ ወይ
ናይ ምግላጽ ክእለት ዘይብሉ መረዳእታ
የብሉን ክትብል ከም ዘይከኣል እምበር፡
እዚ ኣብነት እኹል መስለኒ። ከምዚ
ዝበለ መረዳእታ ካበይ ነምጽኦ ነይርና?
ንዝብል ሓሳብ ኣብ ታሪኽ፡ ስነ-ልቦና ወይ
ካልእ ዓውድታት ዝነጥፉ ተመራመርቲ
ክምልስዎ ዘለዎም እዩ እብል። ምኽንያቱ
ሰብ ምንጪ ሓበሬታኡ ከባቢኡ’ዩ።
ንሕና ኸኣ ካብ ከባቢና ብፍላይ ምስ’ቲ
ዕድመና ኣነጻጺርካ ሓበሬታ ካብ ወለድና
ኢና ክንረኽቦ ትጽቢት ዝግበር። ኣብቲ
ግዜቲ ወለድና ብዛዕባ መግዛእትን
እቶም ኣብ ከባቢና ዝነበሩ ወተሃደራትን
ኣይኮነን ክነግሩናን እናተዛረቡ ክንሰምዕ

ትጽቢት ሕብረተ-ሰብ ካብ ምሁራን

ከፍቅዱልናን፡ ንሓድሕድና ክንዘራረብ
እንተ ሰሚዖምና ንሕስያ ኣይገድፉልናን
እዮም ዝነበሩ። ከምኡ ምግባሮም ምናልባት
ዝነበሮም ዓቐን ወይ ደረጃ ፍርሒ ደረት
ከምዘይነበሮ ዘመልክት እዩ። እዚ ስለ
እንፈልጥ ኢና ኸኣ እቶም ህጻናት ኮማንዶ
ካብ ወለድና ተሓቢእና ንሩባ እንወርድ።
ኣብቲ ሩባ ወሪድና እንታይ ክንገብር ከም
ዘለና እውን ባዕልና ደኣ’ምበር ዝነግረና
ሰብ የለን። ስርሒትና ዛዚምና ክንምለስ
ከለና፡ ዝሓጸረ መንገዲ ገዲፍና ኣብ ካልእ
ገዛውቲ ተላኢኽና ከም ዝጸናሕና ከነምስል፡
ተዃሊልና ኢና ናብ ገዛና እንኣቱ። ነንገዛና
ክንፈላለ ከለና ከኣ፦
“ሩባ ከም ዝኸድና ከይትነግር”
“ንስኻ’ምበር
ከይትነግር
ኣነ
ኣይነግርን’የ”
“ኣነ ምስ ሃብቶም ተላኢኽና ክብል
እንድየ - ንስኻ ከኣ ምስኡ ተላኢኸ
ትብል”
“ሕራይ” ተበሃሂልና ንፈላለ። ከምዚ ኢሉ
ዝሓስብ ሰብ ቈልዓ ክትብሎ ኣጸጋሚ’ዩ።
ብዘይ ቀልዓለም ሎሚ ክዝክሮ እንከለኹ፡
ነቲ ናይ ሽዓኡ ብልሕና ልዕሊ ዓቐን እየ
ዘድንቖ። ዛንታይ ወይ ታሪኸይ ስለዝኾነ
ጥራይ ኣይኮንኩን። ከምኡ ንኽንገብር
እሞ ብዘይ ናይ ዝኾነ ሰብ ሓሳብን ሓገዝን
ክንገብሮ ምኽኣልና በላሒቲ ንፉዓት
ዘየብለና መዓስ ኮይኑ!! ካብ ክልተ ወገናት፡
ማለት ካብ ወለድናን ወተሃደራት ደርግን
ዝተፈልየ ካልእ ማንም ሰብ ዘይፈልጣ
(ፖለቲካዊት) ዓለም ነይራትና ንምባልሲ
የድፍር’ዩ። ምኽንያቱ ካብ ክልቲኦም
ክመጽኣና ዝኽእል ነገራት እናሓሰብና

ኢና ሓሳብና እነተግብረሉ ሜላ እንደሊ
ዝንበርና። እዚ ነቲ ፍላስፋ ኣሪስቶትል
‘ሰብ ብተፈጥሮኡ ፖለቲካዊ እንስሳ’ዩ’
ዝበሎ ሓሳብ ዘራጉድ ኮይኑ እረኣየኒ።
ካብቲ ዝኣከብናዮ ሳሙና ናይቶም
ወተሃደራት ገዛ እንተወሲድና ስድራና
ከም ዘይቅበሉናን ዝስዕበና መግረፍትን
ስለእንፈልጥ፡ ኣብ መሬት ቀቢርናዮ ኢና
እንኸይድ ዝነበርና። ተሓጺብና ኣብ ኢዱ
ናይ ሳሙና ጽያቕ ንዝተረፎ ብጻይና፡
“እውይ ክለግበካ እዩ፡ ኣደድ ክለግበካ
እዩ. . .” እናበልና ከም ዝፈንፈንናዮ ካብ
ጥቓኡ ንርሕቕ። “በጃኩም’ባ እለዩለይ”
ኢሉ እንተለሚኑና ግርም ማይን ሓመድን
ገይርና ንጸርገሉ። እንተ ኣብዩ ዓው ኢልና
ክሳብ ዝበኪ “ፎእ ለጊብዎ፡ ፎእ ለጊብዎ”
እናበልና ኣጸቢቕና ካብኡ ንርሕቕ። ምስ
በኸየ፡ “ኣጆኻ ኣጆኻ፡ ኣይለግበካን’ዩ ወዲ
ሓወቦና ኢኻ” ብምባል ንእብዶ። እቲ
ሕጂ ናብ ሓንጎለይ ዝመጽእን ብዝኾነ
ተኣምራት ክምልሶ ዝጸግመንን እምበኣር፡
“እቲ ዝለግብ እንታይ እዩ? ኣብ መንጎ
እቲ ዝለግብን ወዲ ሓወቦ ምዃንን ዘሎ
ምትእስሳርከ እንታይ’ዩ?” ሽዓኡ መልሲ
ነይሩና ይኸውን፡ እንተ ሎሚ ግን እንታይ
ምዃኑ ኣይዝክሮን።
ሓንቲ ኣፈይ መሊአ ክብላ ዝኽእል ነገር
ግን ኣላ። ኣብቲ ግዜቲ ንሩባ ዓድና ካብ
ምብልሻውን ምብካልን ልዕሊ ወለድና
ንሕና ኢና እንከላኸለሉ ዝነበርና። ወለድና
ብልቦና ርእዮም ስቕ እዮም ዝብሉ
ነይሮም። ንሕና ግን ዝዓቕምና ንገብር
ነይርና። እዚ ንኡስ ስጉምቲ ይመስል
ይኸውን፡ ግን ሰብ ክንደይ ኣበርክቶ ገይሩ
ዘይኮነ ንዓቕሙ ክሳብ ክንደይ ተጠቒምሉ
ዝያዳ ክብሪ ዘውህቦ፡ ዘምዝኖ እመስለኒ።

ካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ
ሕብረተ-ሰብ፡ ካብ ምሁራን ክልተ
መሰረታውያን ተነጻጺለን ክኸዳ እውን
ዘይክእላ ትጽቢታት ኣለዎ - እወታዊ
ለውጢ ንማሕበራዊ ሽግራት። እዚአን
እተን ቀንዲ ትጽቢታት ካብ ኰና ድማ
ኣብ ትሕቲ’ዚአን ዝምደባን ዝዝርዘራን
ካልኦት ረቛሒታት ኣለዋ።
***
ኣብ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ለውጢ
ግድነታውን ዘይተርፍን ረቛሒ እዩ። እዚ
ብማሕበራዊ ህይወት ኣቢሉ ዝፍጠርን
ርጉጽ ዝኸውንን ሓቂ’ዩ። ማሕበራዊ
ህይወት ንማሕበራዊ ለውጢ ክውን
ይገብሮ። ማሕበራዊ ህይወት ድማ በቲ
ኣብ ቀጻሊ መዓልታዊ ህይወት ዝርአ
ዘየቋርጽ ለውጢ ይጽሎ። ህይወት
ክሳዕ ዘላ ለውጢ ኣሎ። ህይወት ኣብ
እተብቀዓሉ ድማ ለውጢ የቋርጽ። ኣብ
ውልቀ-ሰብ ዝርአ ለውጢ ኣብ ሕብረተሰብ
ውጽኢቱ ይንጸባረቕ። ብተመሳሳሊ ድማ
ኣብ ሓደ ሕብረ-ሰብ ዝርአ ለውጢ ነቲ
ኣካል ናይቲ ሕብረተ-ሰብ ዝዀነ ውልቀሰብ ይጸልዎን ይቕይሮን እዩ። ክልተኡ
ድማ ተኣሳሲሩን ተማላሊኡን ዝኸይድ
ለውጢ እዩ። ይኹን ድኣ’ምበር እቲ
ቀንዲ ለውጢ ብውልቀ-ሰባት ዝተኣታቶን
ዝካየድን’ዩ። ንሱ ዝፈጥሮ ብራኸ ድማ
ነቲ ሕብረተሰብ ይመርሖ። ብፍላይ ድማ
ምሁራን ነቲ ለውጢ እወታዊ ለውጢ
ክፈጥር ወሳኒ ግደ ብምጽዋት፡ ንምዕባለን
ልምዓትን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ
ተራ ይጻወቱ።
ለውጢ፡ ዘይተርፍ ሰብኣዊ ኩነት’ዩ።
ምኽንያቱ ቀጻሊ ተግባር ስለዘሎ። ኣብ
ተግባር ድማ ፍጥነት፡ ብቕዓት፡ ብዝሕን
ዓይነተን ናይ ሓደ ዝፍጸም ተግባር
ስለዝፈላለ ለውጢ ክኽሰት ግድነታዊ
ይኸውን። ድምር ናይዚ ለውጢ ኣብ

ውልቀሰብን ሕብረተ-ሰብን ዝፍጸም፡
ሕብረተ-ሰብኣዊ ለውጢ ይኽሰት። እቲ
ዝኸሰት ለውጢ ድማ ንገሊኡ ከም
ቅልጡፍ ዝግለጽ ክኸውን ከሎ፡ ንገሊኡ
ድማ ከም ዝሑልን ዘገምታዊን ዝግለጽ
ይኸውን።
እዚ ዝኽሰት ለውጢ ብጊደኡ ብመገዲ
ማሕበራዊ ርክባት ከምኡ’ውን ትካላት
ይምእዘን። እተን ትካላት ክእለታት
ይውስኻሉ። እቶም ማሕበራዊ ርክባት
ድማ ብመገዲ ባህልን ክብርታትን
ማእዝን ብምትሓዝ ይቕልስዎ። ትምህርቲ
እምበኣር ኣብ ሕብረተሰብ ንዝኸሰት
ለውጢ ወይ’ውን ክኸሰት ዝደልዮ
ለውጢ ኣማእዛኒ፡ ኣስራጺ ከምኡ’ውን
ቀላሲ ትካላዊ ስርዓት ተባሂሉ ክግለጽ
ይከኣል።
ማሕበራዊ ለውጢ ዝፈጠሮ ማሕበራዊ
ምዕባለ፡ ሰለሰተ ተወሳሰብቲ ጠባያት
ኣጠቓሊሉ ይኸይድ። ኣንፈታዊ፡
ድምራዊ ከምኡ’ውን ልሉይ ዝዀነ
መድረኻት
ዝሓልፍ
ይኸውን።
ኣንፈታዊ ክብሃል ከሎ፡ ኣንፈት ዘትሕዝን
ዝእምትን ክኽውን ከሎ፡ እቲ ድምራዊ
ድማ ንብዙሓት ካልኦት ረቛሒታት
ኣካቲቱ ዝኸይድ ‘ጸምባሪ’ ባህሪ ዘለዎ
ይኸውን። እቲ ፍሉጥ መድረኻት ንብሎ
ድማ ንለውጥታት ደሚሩ ሓደ መልክዕ
ዝህብ’ዩ። እዞም ረቛሒታት እዚኣቶም
ተደሚሮም ድማ እዮም ሓደ ሕብረተሰብ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ዘርእዩና።
ብዝርአ ምምሕያሽ፡ ሓርነት ከምኡ’ውን
ሰብኣዊ ብቕዓት ብምዕባዩ ዝረጋገጽ
ዕብየት ንምዕባለ ክንግምግሞ ንኽእል።
***
“ተቓለስቲ ህዝብታት ዓለም፡ ታሪኾም
ኣብ ኣእዳዎም እንተኣትዩ - ንእለቱ
ተራ ትምህርቲ ክቕይር ይጅምር።”

ኣብ መጽሓፍ - ‘ዊ መይክ ዘ ሮድ
ባይ ዎኪንግ’፡ ክልተ ምሁራን ብዛዕባ
ፍልስፍና ትምህርትን ማሕበራዊ
ለውጢን ኣብ ዝዛተዩሉ ዝነበሩ እዋን፡
ከም መበገሲ ዛዕባ ዝቐረበት’ያ። ቅርበታ
ኣብ ጉዕዞና ከም ሕብረተ-ሰብ ጉሉሕ
ኰይኑ ዝርከብ ሓቂ’ዩ።
ትምህርታዊ ስርዓትና ንትጽቢት
ሕብረተ-ሰብና ዝምልሽ ኩይኑ ንኽቕየስ፡
ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ረቛሒታቱ
ዝዀነ፡ ድሕሪ ሓያል ቃልሲ ዝተረኽበ
ናጽነትን ብውጽኢት ናይቲ ዝኸድናዮ
ቃልሲ እትህነጽ ዘላ ሃገር ስለዝዀነ’ዩ።
ትምህርታዊ ጉዕዞ ሕብረተ-ሰብና ድማ፡
ነዚ ክውንነት ኣብ እምነ-መሰረቱ ኣእትዩ
ይኸይድ።
ትጽቢት ሕብረተ-ሰብ ካብ ምሁራን’ዩ
ዛዕባና። ብተራ ኣገላልጻ ‘ምሁራን’፡
ኣብ ስሩዕ ቤት-ትምህርቲ ብምእታው፡
ብስርዓተ-ትምህርቲ ተሰንዮም ትምህርቲ
ንዝወሰዱ፡ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ
ንዘለዎም ጥራይ ዘይኮነ፡ ሞያዊ ትምህርቲ
ንዝወሰዱን ፍልጠት ንዘኻዕበቱን ኣካላት
ሕብረተ-ሰብ ንምውካል ዝቐረበ’ዩ።
ሓደ ሕብረተ-ሰብ ብዝተፈላለዩ
እወታውን ኣሉታውን ድርኺታትን
ጽልዋታትን ማሕበራዊ ለውጢ
የካይድ እዩ። እቲ ዘካይዶ ለውጢ፡ ናብ
ዝተፈላለየ ማእዝን ክውስዶ ይኽእል።
ሓደ ካብቶም ናይ ለውጢ ረቛሒታት
ድማ ትምህርቲ እዩ። ትምህርቲ እወታዊ
ለውጢ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዝፈጥርን
ምዕባለ ዘውሕስን ቀንዲ ረቛሒ ከም
ምዃኑ መጠን፡ ብዝተፈላለዩ ጥበባትን
መሳለጥያትታን ተሰንዩ፡ ናብ ዜጋታት
ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ከም ዝባጻሕ
ክኸውን ድማ ይስርሓሉ ኣሎ።
ስዒድ ሳልሕ

ዝተሓላለኸ ጐንጺታት. . .
ኣብቲ ናጻ ዝወጸ ሰሜን ስልጣን ዘደልድል
ዝነበረ ጉጅለ ትዋረግ እውን፡ ብኻልኦት
ኣባላት እቲ ብሄር ተቓውሞ ገጢምዎ።
እቶም ተቓወምቲ ናብ ባማኮ ርእሲ-ከተማ
ማሊ ብምኻድ፡ መንግስቲ ከዕጥቖምን
ኣንጻር እቲ ብ’እያድ ኣግ ቓሊ’ ዝምራሕ
ጉጅለ ክዋግኡን ተኣኻኸቡ። ብመንግስቲ
ዝድገፉ ትዋረግን ኣንጻር መንግስቲ ዝዀኑ
ትዋረግን ድማ ነንሕድሕዶም ክጣፍኡ
ጀሚሮም። ተራእዩ ዘይፈልጥ ቀቢላዊ
ጽልኢ ስለ ዝተፈጥረ እቲ ብሽምግልና
ኣልጀርያ ተበጺሑ ዝነበረ ስምምዕ፡ ዋጋ
ዘይብሉ ተሪፉ።
መንግስቲ ባማኮ፡ ኣብቲ ሰሜናዊ ግዝኣታት
ዝዀነ ሓይሊ ስለዘይነበሮን፡ ዕጡቓት
ጉጅለታት ሓድነት ስለዘይነበሮምን፡ ካልኦት
ተበለጽቲ ጉጅለታት ነቲ ከባቢ ክዕብልልዎ
ጀሚሮም። ኣልቃዒዳ ሃገራት መቕሪብን
ካልኦት ጥሩፍ ሃይማኖታዊ ዕላማ ዝነበሮምን
ጉጅለታት ድማ፡ ነቲ ዝተበታተነ ሓይሊ
ቀቢላታት ትዋረግ እናጸራረጉ ገፊሕ ቦታ
ተቘጻጸሩ።
ብሰንኪ’ቲ ኣብ ሰሜናዊ ማሕበረ-ሰብ
ዝነበረ ምክፍፋልን ኣተዓረቕቲ እውን
ረብሓ ናይቶም ሕቶ ዘለዎም ወገናት
ብስሙር ኣብ ክንዲ ምስማዕ’ሞ ብሓደ
ጉጅለ ጥራይ ከምዝውከሉ ብምግባሮምን
ዝተኸተልዎ ናይ ሽምግልና ፈተነታት፡
ዝገደደ ተቓውሞታት ተፈጢሩ። ኣብዚ
ሃጓፍ እዚ እምበኣር ሓያሎ ኣብ ሰሜናዊ
ኣፍሪቃ ፈኸም እናበሉ ካብ ዝጸንሑ
ሃይማኖታውያን ጉጅለታትን ካልኦት
ሓደስቲ ዕጡቓትን ናብቲ ቦታ ውሒዞም
ካልእ ዘይተሓስበ ወጥሪ ፈጢሮም።
ኣብቲ ብተቓወምቲ ሃይማኖታዊ

ሕግታት
ዝተኣወጀሉ
ከተማታት
ዝነበረ ጥንታዊ መቓብራትን ኣብያተመጻሕፍትን፡ ሃብቲ ህዝቢ ዓለም ተባሂሎም
ዝተመዝገቡ ቅርስታትን ምዕናዉ ዘረድእ
ዜናታት ካብ ሰሜን ማሊ ክቃላሕ ምስ
ጀመረ፡ ኣብቲ ከባቢ ሱር ክሰድድ ዝኽእል
ጂሃዳዊ ሓይሊ ንምዕራብ ኣፍሪቃ ጥራይ
ዘይኰነስ ንኤውሮጳ እውን ከም ዝደናደን
ተገሚቱ።
ፈረንሳ ኣብ 2013 ሰራዊታ ሰዲዳ
ኣብቲ ከተማታት ዓስኪሮም ንዝነበሩ
ሃይማኖታውያን ዕጡቓት ጸራሪጋ
ኣውጺኣቶም። ሰራዊት ፈረንሳ ነቲ መዓልቦ
ተሳኢንዎ ዝጸንሐ ሕቶታት ትዋረግን
ንሓይልታት ጂሃድን ጸራሪጉ ናብ ኣጻምእ
ሰሃራ ኣእትይዎም። ናይ ፈረንሳን ካልእ
ዓቃብ ሰላም እናተባህለ ዝጽዋዕ ሰራዊት
ውድብ ሕቡራት ሃገራትን፡ ናብ ሰሜን
ማሊ ብብዝሒ ተላኢኹ። ሰላም ናብ
ዘይብሉ ስፍራ ሰላም ክዕቅብ ዝተላእከ
ሰራዊት እምበኣር፡ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ
ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ኣብ ዝተባህለ ሓደገኛ
ኩነታት ይርከብ።
ኣብቲ ሰጣሕ ጐልጐል ሰሃራ ዓስኪሮም
ዝርከቡ ብዙሓት ዕጡቓት፡ ኣብ
ካልኦት ጐረባባቲ ሃገራት ምስ ዝርከቡ
ሃይማኖታውያን ዕጡቓት፡ ናይ ርክብ
መስመራት እንድሕር ዘርጊሖም፡ ካብ
ምዕራብ ኣፍሪቃ ክሳዕ ጫድ ዝዝርጋሕ
ምትእስሳራት ክፍጠር ከም ዝኽእል
ይግመት። ኣብ ከተማታት ሰሜን ማሊ
ኣብ ሓጺር ግዜ ዝጐበዙ ጂሃዳውያን
ዕጡቓት ግን ድሕሪ ክንድ’ዚ ዓመታት
ክጸንቱ እዮም ዝብል ወተሃደራዊ ይኹን
ሃይማኖታዊ ትንቢት የለን።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ. 164

ዮናታን ገብረሂወት yogh@zena.gov.er

ትማሊ ኣብ ዝቐጸለ ግጥማት ሻምፕዮና
ሱፐር ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡
ገጀረትን ሰገንን ኣብ ልዕሊ መጋጥምተን
ዓወት ምምዝጋበን፡ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ
ፈደረሽን ለተብርሃን ወ/ኣረጋይ ሓቢራ፣
ፈለማ ምስ ኣኽርያ ሰላም ዝገጠመት
ገጀረት፡ ናሆም ሃብቶም ኣብ ውሽጢ
ሓደ ደቒቕ ከምኡ’ውን ኣብ መበል 30’
ብዘመዝገበን ሸቶታት 2ብ0 መሪሓ ዕረፍቲ
ወጺኣ፣ ድሕሪ ዕረፍት እውን ገጀረት ኣብ
መበል 74 ደቒቕ ብመገዲ ስምኦን ሰለሙን
ንመሪሕነታ ናብ 3ብ0 ክብ ኣቢላቶ፣ ኮይኑ
ግን ኣኽርያ ጸወታ ክዛዘም ዓሰርተ ደቒቕ
ምስ ተረፎ ካብ ማቱሳላ ጸጋይ ሸቶ፡ ጸኒሓ
ድማ ብመገዲ ናትናኤል ጸጋይ ንልዳት
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ገጀረትን ሰገን ኮንስትራክሽንን ተዓዊተን
ገጀረት ብምድፋራ፡ ንዝነበረ ውጽኢት ናብ
3ብ2 ለወጠቶ፣ እንተኾነ፡ ግዜ ስለዘርከባ ካብ
ስዕረት ኣይተናገፈትን፣
ቀጺለን እተን ናይ ክልተ ነጥቢ ፍልልይ
ዝነበረን ሰገን ኮንስትራክሽንን ኣስመራ ቢራን
እየን ገጢመን፣ ጸወታ ካብ መጀመርታኡ
ኣትሒዙ ሓያል ነይሩ፣
ተጻዋታይ ሰገን
ተመስገን ክብሮም ንዝፈተና ውድእቲ ኵዕሶ
ሓላዊ ልዳት ኣውጺዋ፣ ሰገን ኣብ መበል 27
ደቒቕ ብመገዲ ሙባረኽ ኸሊፋ መሪሕነት
እተትሕዛ ሸቶ ረኸበት፣
ኣብ ዝሰዓበ እብረ፡ ኣስመራ ቢራ ፍጹም ቅላዕ

ረኺባ፣ ምኵር ተጻወታያ መድሃኔ ኣግሃደ
ቀሊዑ ብምምዝጋብ ድማ ኣመዓራርዩዋ፣
እንተኾነ ሰገን ኣብ መበል 81 ደቒቕ ካብ
ፊልሞን መገሻ መዐወቲት ሸቶ ብምርካባ፡
ንኣስመራ ቢራ 2ብ1 ስዒራታ፣
እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ብቕድሚ ትማሊ፡
ጸወታ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኵባንያ ሰምበል
ዘይኮነስ ምስ ሰገን ኮንስትራክሽን ምዃኑ
ኣቐዲሙ ኣብ ጋዜጣ ተሓቢሩ፣ እቲ ጌጋ
ሓበሬታ፡ ናይ ህዝባዊ ርክባት’ቲ ፈደረሽን
ምንባሩ ድማ ነፍልጥ፣ ሽዑ መዓልቲ ቀይሕ
ባሕሪ ምስ ሰምበል እያ ማዕረ ተፈላልያ፣

ድራማቲካዊ ዓወት ባርሴሎና!

ከቶ ናይ ወትሩ ዘደንቕ ጸወታ ከይኮነ
ኣይተርፍን! ክእመን ዘይከኣል ናይ ዓወት
ምልሶት ኣብ ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ እዩ!!፣ ጸሓፊ
ኵዕሶ እግሪ መርበብ ሓበሬታ ኢኤስፒኤን
- ግራሃም ሃንትለር፡ እንግሊዛዊት ክለብ

ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ተወሳኺ ሰለስተ
ደቒቕ ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ንባየር
ሙኒክ ጕድ ገይራ ዋንጫ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ 1999 ክትዕትዕት እንከላ፡ ኣብ
ውሽጢ ስታድዩም ኖ ካምፕ ነይሩ፣ እቲ

ፍጻመ ዘይተለምደ ብምንባሩ ድማ ሃንትለር፡
ኣብ ቀጻሊ ከምኡ ዝኣመሰለ ፍጻመ ዳግማይ
ክርእይ ኢሉ ሓሲቡ ከምዘይፈልጥ፡ ትማሊ
ኣብ ዘቕረቦ ሰፊሕ ትንተና ኣዋጊዑ፣ እዚ ናይ
ረቡዕ ለይቲ መስተንክር ድራማ ግን ምስኡ

ባህሊ ዕዉታት ስፖርታውያን

“ገንዘብ ዘይኰነ ኣተሓሳስባኻ፡ መልክዕ
ዘይኰነ ልቦናኻ፡ ትዕቢት ዘይኰነ ትሕትናኻ፡
ሓይልኻ ዘይኰነ ትዕግስትኻ” እትብል
ጥቕሲ ኣንበብኩ፣ ኣብ ባህልን ዕዉታት
ስፖርታውያንን ዘሎ ዝምድና ክፍትሽ
ቀስቂሳትኒ፣ በዚ ከኣ፡ ብርዒ ኣልዒለ
ምስትምቓረይ ሓንጢጠ እነሆ አቕርብ፣
ዕዉታት ስፖርታውያን ነብሰ-ምሕብሓብ
ወኒኖም፡ ስራሕን ጠባይን ሓዊሶም
ኣእምሮኦም የጠንክሩ፣ ኣብ መንጎ ባህልን
ምዕባለን ዘሎ ዝምድና ክርእዩን ከተግብሩን
ይሕልኑ፣ ኣብ’ዚ 21 ክፍለ ዘመን ዕዉታት
ስፖርታውያን፡ ንትርጉም ዓወት፡ ብምዕባለ፡

ሓጐስ፡ ምዕሩዩነት፡ ዘላቕነት፡ ትካላዊ
ምብህሃል፡ ባህላዊ ንቕሓት፡ ፊናንሳዊ
ምሕደራ፡ ፍልጠትን ክእለትን፡ ኣፍልጦ
ሃገራዊ ኣከባቢ፡ ኣህጉራዊ ኣከባቢን ኣህጉራዊ
ምሕደራዊ ኣከባቢን እናጠቓለሉ ንቝሕን
ንጹህን ሰብነት ይውንኑ፣
ኣብ መጽሄት ኳታር ስፖርት፡ “ስፖርት
ንግኑናት፡ መንእሰያትን ገንዘብ ዘለዎምን
ጥራሕ ዘይኰነ ንዅሉ ሰብ ምዃኑ ኢና
ንኣምን…” ዝብል ኣንቢበ፣ እዚ ስለዝዀነ
ድማ፡ መንገዲ ኣየር ቐጠር ኣገዳሲ
መሳርሒ ናይ ቍጠባዊ ሕውየት ኰይና፡
ብስፖርታውያን ገይራ ምውዕዋዕ እናገበረት፡
ብዙሓት ኣጋይሽ ናብ ቐጠር ከምዝሰሓቡ
ትገብር፣ እቶም ዘወዓውዑ ዕዉታት
ስፖርታውያን
ንሃገሮም
ብተዘዋዋሪ
ቍጠባዊ ሕውየት ከምጽኡ ይረኣዩ፣
ሃገሮም ኣብ ምልላይ ከኣ ይዋስኡ፣
ኣብ’ቲ ስፖርታዊ ጸወታታት ክህልው
ዝኽእል ፍጻመታት ኣቐድም ኣቢሎም
ናይ ምርኣይን ኣብቶም ፍጻመታት
ክህልው ዝኽእሉ ዕድላትን ብዶሆታትን
ናይ ምጥቃም ፍሉይ ብልሒ ኣለዎም፣
ንኣብነት፡ ኣብ ዝወዳደርሉ ቦታታት ድቕቕ
ዝበለ ጂኦግራፊካዊ ሓበሬታታት ሰኒቖም
ይቀራረቡ፣ ኣብ ኣእምሮኦም ስእሊ
(ካርታ) ዝወዳደርሉ ቦታ ብንጹር ስኢሎም
ብኣእምሮን ብኣካልን ይወዳድሩ፣
ዕዉታት
ስፖርታውያን፡
ከምቶም
ሓለውቲ ልዳት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኣብ
ልዳቶም ሸቶ ከይምዝገቦም ምእንቲ
ተዘግዚጐም ኵዕሶ ምስ ኣውጽእዋ ኣብ
ባይታ ወዲቖም ዝትንስኡ እዮም፣ ኣብ’ቲ
ውድቀቶም እወታዊ ማሕበራዊ ግብረመልሲ ኣለዎም፣ ኵሉ ደጋፊ ብጨብጨባ
ይድግፎም፣ በዚ ተምሳለት፡ ተዓዘብቲ
ብናይ ስፖርታውያን ግብራዊ ንጥፈታት፡
ህይወት ከመይ ምዃኑ ልዕሊ ማንም ክኢላ
ሰብ፡ ተመክሮ ይረኽቡ፣
ኣብ ስፖርታዊ ውድድር፡ ኣካላዊ
ብቕዓት ንሰብኣዊ ጠባይ ዋላ እኳ ይሕግዞ
እንተዀነ፡ ወሳኒ ዘይምዃኑ ይሕብሩና፣
ውድድር ብተፈጥራኣዊ፡ ፊናንሳዊ፡ ሰብኣዊ፡
ፍልጠታዊ፡ ባህላዊ፡ ምሕደራዊ፡ ትካላዊን
መርበባዊን ካፒታላት ይወሃሃድ ምዃኑ፡
ናይ ሓንቲ ጋንታ ኣቃውማ ምውካስ እዩ፣
ፍልልይ ዕዉታትን ዘይዕዉታትን ጕዳይ
ዕድል ዘይኰነ ጕዳይ መስርሕ እዩ፣ ኣብ’ቲ
መስርሕ ውድድር ንዝመጽእ ለውጥታት

ዝተዓጻጸፍ ሜላ ኣሰጓጉማን ዙሪያዊ
ኣመላኻኽታን ስለዝጠልብ እዩ፣ ብተወሳኺ፡
ዕዉታት ኣብ ውድድር፡ ብግዜ ዝዕቀን
ለውጥታት ምህላው ፈሊጦምን ውድድር
ንባዕሉ ንቕድሚት ብናህሪ መወዳደርቶምን
ባዕሎምን ዝምራሕ ምዃኑ ተገንዚቦምን፡
ብኣጋኡ ምስ ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን
ዝዛመድ ምሕደራን ምምእዛን ግዚኦም ከም
ዘድልዮም ነብሰ-ውዳበን ንቕሓትን ቀንዲ
ስርሖም እዩ፣
ኣብ ባህሊ ዕዉታት ስፖርታውያን፡
ውድድር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክምዕብል
ኣለዎ ዝብል ኣመላኻኽታ ስለዘለዎም፡
ኣብ ምምዕባል ሕብረተሰብ ፍሉይ ጽልዋ
ይገድፉ፣ ንኣብነት፡ ውሩይ ተጓሳጣይ
መሓመድ ዓሊ ክለይ፡ “ኣነ ዝደሊ፡ ንስኹም
እትደልይዎን ኵልና እንደልዮን እየ ዝደሊ”
ዝብል ጥቕሲ ኣለዎ፣ ወሲኹ፡ “ልክዕ እዩ
ስልጠናን ልምምድን መሪር እዩ፣ ንግዚኡ
ጽምም ምባል ግን ንሓዋሩ ዕዉት ሰብ
ይገብረካ” እናበለ የረድእ፣
ኣብ ውድድር፡ ውድቀትን ስዕረትን
ዘጋጥም ሕጽረት ብስለት እዩ፣ ዕዉታት
ግን ውድቀትን ስዕረትን ብዋሕዲ ስልጠናን
ትምህርቲን ክለዋወጥ ይኽእል ምዃኑ
ተገንዚቦም ኣብ ስልጠና ዕቱባት እዮም፣
ዓወት ምድላው ምዃኑ ይኣምኑ፣ ሓበራዊ
ባህሊ ቻምፕዮን ከም ዝገብሮም ነቒሖም
ምኽሪ ኣሰልጠንቶምን ደቂ-ጋንታኦምን
ይሰምዑ፣
ብመጽናዕቲ
ተደጊፎም
ይፍትንዎ፣ ምኽንያቱ፡ ኣብ ውድድር
ብርቱዓት
ስፖርታውያን
ምህላዎም
ኣስተውዒሎም ምስ ባህሪ፡ ነብሶምን
መወዳድርቶምን ከም ዝወዳደሩ ሰልጢኖም፡
ቅድመ-ውድድር ውድድር ኣካዪዶም፡
ክንደይ ደረጃ ከም ዝወጽኡ ነብሰ-ገምጋም
ገይሮም ይዳለዉ፣
ዕዉታት ስፖርታውያን እናሰርሑ
ይጸንዑ፣ ኣብ እወታዊ ውጽኢት ጽንዓት
ኣለዎም፣ ንእወታዊ ጸጋታቶም ይከናኸንዎ፣
ከም ክቡር ዕንቍ ብቐጻሊ ይሕልዉዎ፣
ጥዕና ዘለዎ ሰብነት ኣብ ሕብረተሰብ
ተወሳኺ ሓይሊ ምዃኑ ይሰማምዑ፣ ዓወት
ብኣጋጣሚ ዝመጽእ ዘይኰነ ብምድላይ
እዩ ዓወት እምበር ይብሉ፣ ከም’ቲ ኣቦና
ወልደኣብ ወልደማሪያም፡ “እቲ ክንኽእል
ኣይደለናን፤ እቲ ክንደሊ ኣይከኣልናን”
ዝበልዎ፡ ኣብ ዓቕሚ ዘለዎም ግዜ ዓቕሞም
ክፍትሽዎ ከም ዘለዎም ይፈልጡ፣

ክመዓራረ ኣይኮነንሲ፡ ጥቓኡ ከም ዘይቀርብ
እዩ ዘረጋገጸ፣
ኖ ካምፕ ኣቐዲሙ ሕልፍን ትርፍን
ተመስጦ ዝተራእዮ’ኳ እንተኾነ፡ ነዚ ናይ
ብቕድሚ ትማሊ ቅያ ዝዳረግ ፍጻመ ግን
. . .፣ ኮታ ብፈጣናት ሸቶታት ዝተረኽበ
ድራማቲካዊ ዓወት ባርሳ ኣብ ልዕሊ ፒኤስጂ፡
ልዑል ናይ ሓጎስ ፈንጠዝያን ብኣንጻሩ መሪር
ጓሂን ዝተንጸባረቐሉ ነይሩ፣ ኣብቲ ናይ ካልኣይ
እግሪ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ፡ ባርሴሎና ድርማቲካዊ ብዝኾነ
ውጽኢት ንፓሪስ ሴንት ጀርማይን 6ብ1
ብምስዓር እያ ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ
ሰጊራ፣
ናብ ፓሪስ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም
ቀዳማይ እግሪ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ 4ብ0 ዝተሳዕረት ባርሴሎና፡
ነቲ ስዕረት ናብ ዓወት ክልትልውጥ ኣዝዩ
ከምዝጽግማ እዩ ብሓያለ ተንተንቲ ኵዕሶ
እግሪ ዝተዘርበላ፣ እቲ ኣብ ፈረንሳ ዝተመዝገበ
ውጽኢት ንመንበር ኣሰልጣኒኣ ሉዊስ ኤንሪኵ
ነቕ ነቕ ከምዘበለን ኣብ መወዳእታ ናይዚ
ዓመተ ስፖርት ድማ ካብታ ጋንታ ክወጽእ
ከምዘወሰኖን ይግለጽ፣ እንተኾነ፡ እቶም
ብቕዲ ቲክ-ታክ ዝልለዩ ተጻወትቲ ባርሴሎና፡
ኣብ ልዕሊ ሴልታ ቪጎን ስፖርቲን ኪኾንን
ዘመዝገብዎ ገፊሕ ዓወት፡ ነዚ ናይ ትማሊ ጸወታ
መሰረት ከምዝኾኖም’ዩ ዝንገር፣ ባርሳ ነቲ ኣብ
ታሪኽ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ተመዝጊቡ
ዘይፈልጥ ናይ 4ብ0 ስዕረት ኣብ ሜዳኣ ኖ
ካምፕ ናብ 6ብ1 ቀይራ ቅያ ብምስርሓ ድማ፡
ሉዊስ ኤንሪኵ ቅድሚ እቲ ግጥም “ሓሙሽተ
ሸቶታት ናይ ምምዝጋብ ዓቕሚ ኣሎና” ክብል
ንዝተዛረቦ ሕልሚ ዝመስል ዘረባ ጋህዲ ገበሮ፣
ሉዊስ ስዋረዝ ኣብ ሳልሳይ ደቒቕ ብርእሱ፡
ኣብ መበል 40 ደቒቕ ድማ ካርዛዋ ናብ
ገዛእ ልዳቱ ዘቝጸሩወን ሸቶታት፡ ንፓሪስ
ሴንት ጀርማይን ናብ ወጥሪ ዘእተዋ ነበራ፣

ኣብ ካልኣይ ፍርቂ፡ መሲ ነታ ኣብ ልዕሊ
ነይማር ብዝተፈጸመ በደል ንዝተረኽበት
ፍጹም ቅላዕ ኣብ መበል 50 ደቒቕ ናብ
ሸቶ ብምቕያሩ ነቲ ውጽኢት 3ብ0 ገይራ
እኳ እንተነበረት፡ ፒኤስጂ ብመገዲ ኤዲሰን
ካቫኒ ኣብ መበል 62’ ዘቝጸረታ ሸቶ
(መበል 37 ሸቶኡ ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ያ)
ግን ንተስፋ ባርሴሎና ኣጸልመተት፣ ኣብ
መበል 88 ደቒቕ ብድምር ውጽኢት 5ብ3
ዝተመርሐት ባርሴሎና፡ ኣብ ዝተረፋ ሒደት
ደቓይቕ እያ ነቲ ድራማቲካዊ ውጽኢታ
ጥርዚ ዘብጽሐቶ፣
ኮኾብ ተጻዋታይ ናይቲ ግጥም ኮይኑ
ዘምሰየ ብራዚላዊ ነይማር፡ ምዱብ ግዜ
ከብቅዕ 2 ደቒቕ እንክተርፎ ብናጻ ቕላዕ፡
ከምኡ’ውን ኣብ ተወሳኺ ቀዳመይቲ
ደቒቕ ብፍጹም ቅላዕ ዘመዝገበን ሸቶታት፡
ብድምር ውጽኢት ንባርሳ ምስ ፒኤስጂ
ዘመዓራረያ ነይረን፣ ኣብ መበል 95 ደቒቕ
ድማ ሰርጂ ሮቤርቶ ዘቝጸራ ሸቶ፡ ባርሳ ነቲ
ክብጻሕ ዘይክእል ዝመስል ዝነበረ ናይ 6ብ1
ዓወት መዛዘሚ ገበረሉ፣ ብሉግራና፡ ናይ
4 ሸቶታት ስዕረት ናብ ዓወት ብምምላሳ፡
ታሪኽ ክትስንድ እንከላ፡ ኣብ ውሽጢ
ሸውዓተ ደቒቕ ሰለስተ ሸቶታት ምምዝጋባ
ድማ ኣብ ታሪኽ ናይዚ ውድድር ብፍሉይ
ከጸውዓ ክኢሉ ኣሎ፣
ድሕሪ’ቲ ግጥም፡ “ብቓላት ንኽገልጾ
ዘጸግም ውጽኢት እዩ፣ ከም ተጻዋታይን
ዓላሚን ኮይነ ካብ ዝረኣኽወን ጸወታታት
ዝተፈልየ ውጽኢት ዝተመዝገቦ’ዩ፣” ዝበለ
ኣሰልጣኒ ሉዊስ ኤንሪኵ፡ እቲ ዓወት’ቲ ኣብ
ልዕሊ ተጻወትቶምን ደገፍቶምን ንዘለዎም
እምነት ዘነጸረ ምዃኑ ገሊጹ፣ ናይ ፓሪስ
ሴንት ጀርማይን ኣሰልጣኒ ኤምርይ ብወገኑ፡
“ኣብ ኢድና ንዝነበረ ዕድላት ኣብ ሜዳ ኑ
ካምፕ ኣሕሊፍና ንባርሴሎና ኣረኪብና”
ክብል ተዛሪቡ፣

ቨንገር፡ ብዘረባ ደገፍቲ
ቀጻልነቱ ከምዘይጽሎ ገሊጹ
ኣርሰን ቨንገር፡ ሓያለ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊኡ
ዘስምዕዎ ዘለዉ መረረ፡ ኣብ ክረምቲ ካብ
ኣርሰናል ክወጽእ ዝደፋፍኦ ከምዘይኮነ ብትሪ
ኣፍሊጡ፣ ኣማኢት ቍጡዓት ደገፍቲ
ጋነርስ ቅድሚ’ቲ ናይ ሰሉስ ጸወታ ኣብ
ግዳም ስታድየም ኢማራትስ ተቓውሞኦም
ኣስሚዖም እዮም፣ ሽዑ ምሸት ብባየር ሙኒክ
5ብ1 ዝተሳዕረት ኣርሰናል፡ ድምር ውጽኢት
ናይ ክልቲኡ እግሪ ጸወታ ሻምፕዮንስ ሊግ
ናብ 10ብ2 ብምዕራጕ፡ ሚእቲ ካብ ሚእቲ
ኣላሽ ዝበለትሉ ነበረ፣
እቲ ንጸቕጢ’ቲ ፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ
ብዓጸፌታ ዘጋደደ ዓቢ ውርደት፡ ኣብ
መወዳእታ’ዚ ወቕቲ ኣብ መበል 21 ዓመት
ናይ ኣርሰናል ስርሑ ከብቅዕ ዝጽውዕ ምዃኑ
ይጋዋሕ ኣሎ፣ እንተኾነ ዕጭ በሃሊ ቨንገር፡
መጻኢኡ ኣብታ ክለብ ብደገፍቲ ከምዘይጽሎ
እዩ ዝምድር ዘሎ፣ ክሳብ’ዛ ዕለት ንደገፍቶም
ኣብ ውድድር ጸቕጢ ከጋጥም ባህሪያዊ
እዩ፣ ብፍላይ ስዕረት ኣብ ዘጋጥመሉ ምቕባሉ
ኣሸጋሪ ዝኰነሉ ሰዓት ኣሎ፣ ዕዉታት ግን
ስምዒቶም ክገልጹ እንከለዉ ንውሽጣዊ
ሓይሎም ዝብሕጉግ ጓሂ ኣይጉሁዩን እዮም፣
ንዕኡ ከም መንጠሪ ባይታ ወሲዶም፡ ኣብ
ዝቕጽል ውድድር እንደገና ሓይሎም
ኣንጸባራቒ ዓወት ክጓናጸፉ ይሕልኑ፣
ዕዉታት ስፖርታውያን ስነ-ፍልጠት
ውድድር ይፈልጡ እዮም፣ ንኣብነት፡
ቀዳማይ ሕጊ ኒውተን፡ ሕጊ ንቑሕ ዓቕሊ
(Law of inertia) እዩ፣ ኣብ ውድድር
ምሒር ምርባሽ ኣየድልን ምዃኑ እዩ፣
ክሳብ ግዳማዊ ጽልዋ ዝመጽኦም ዓቕሊ ከም
ዝህልዎም ይምህሮም፣ ምኽንያት ዘይብሉ
ረበሻ ውጺኢት ኣየምጽእን እዩ፣ ሓያላት
ዕዉታት ስፖርታውያን ንዕቑር ዓቕሞም
ኣብ ገግቡኡ እዋንን ከከም ድሌታቶምን

ንምሕጓስ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ምህላዉ
ዝጠቐሰ ቨንገር፡ ጽባሕ ምስ ሊንኮን ሲቲ
ዘካይዱዎ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ኤፍኤ ካፕ
ይጽበዮ፣ ቨንገር ኣብ ልዕሊ መጻኢኡ
ውሳነ ኣብ ዝወስደሉ ግዜ፡ ርእይቶ ደገፍቲ
ሓደ ካብ ቀንዲ ረቛሒታት ይኸውን
ዶ ኣይከውንን ንዝብል ሕቶ፡ “ጸላዊ ደኣ
ክኸውን’ዩ፣ ግን ከኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ረቛሒ
ከምዘይኮነ’የ ዝኣምን” ክብል ምላሽ ሂቡ፣
ንሱ፡ ዋላኳ እታ ኣብ ቀዳመ-ሰንበት ኣብ
ኣንፊልድ 3ብ1 ናይ ፕሪመር ሊግ ስዕረት
ዝተሰከመት ሰሜን ለንደናዊት ጋንታኡ፡
ኣብ ማእከላይ’ዚ ሰሙን ናይ ባየር ሙኒክ
ተወሲኹዋ ብምህላዉ ኣዛራቢት እንተላ፡
“ኣተኵሮይ ኣብ መጻኢየይ ዘይኮነ፡ ኣብ
ዝስዕብ ጸወታና’ዩ” ብምባል፡ ዝመጽእ
ዓመተ ውድድር ክህሉን ዘይክህሉን ገና
ከምዘይወሰነ ወሲኹ ይሕብር፣
እናተጠቐምሉ ከመሓድርዎ ይኽእሉ፣
ረበሻ ካብ’ቲ ኣካላዊ ንላዕሊ፡ ንኣእምሮኣዊ
ድልዳለ ዘዳኽም ሓይሊ ስለዘለዎ፡ ርግኣትን
ዓቕልን ናይ ዕዉታት ባህሊ እዩ፣
ካልኣይ ሕጊ ኒውተን፡ ሕጊ ምሕናን
(Law of acceleration) እዩ፣ ዕዉታት
ንጂኦግራፊካዊ
ቦታታት
መወዳደሪ
ኣቐድም ኣቢሎም የጽንዕዎ፣ ካብ
መጀመርታኡ መፈጸምታኡ በጺሖም
ኣለዉ፣ ኣበይ ክሓኑ ከም ዝኽእሉ
ይፈልጥዎ፣ ናህሪ ናይ ዝውስንዎ ስጉምቲ
ብዲግሪ ዓቂኖም እዮም ዝሰድዎ፣ ዓቕሚ
መወዳድርቶም ኣጽኒዖም፡ ኣበይ ክብንጥሱ
ወይ ክሸዅ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ፣ ኣብ
ክንደይ ግዜ ኣላሽ ክብሉ ከም ዝኽእሉ
ብምጽማም ከኣ ነብሰ-ውድድር የካይዱ፣

ኣብ ናይ ረቡዕ ሕታም ይቕጽል . . .
ፍጹም እምሃ

ሓዳስ

ኤርትራ

10 መጋቢት 2017 - ገጽ 10

መበል 26 ዓመት ቁ. 164
መስገን ኣስታት 4 ዓመታት ይገብር ደሃይ
ስለዘይገበረለይ፡ ክጽውዓለይ ባዕሉ ወይ ኣለኹ
ዝብል እንተዘይቀሪቡ ድማ ብጥፉእ ክውሰነለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ብሕጊ
መሰረት ናይ ጥፉእ ውሳነ ክህብ እዩ።

ደሰ
ታ
ሄም
ል
ተ
-ቤ
ት
ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዊ
ዳ
ምምሕዳር ከባቢ ዕዳጋ
ዳሃብ
ሓሙስ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ክብርኣብ ገብራይ ገብሩ፡ ስም ወላዲተይ
ዙፋን ተስፉ ተድላ ምባል ተሪፉ፡ ይሕደጋ
ተኽለሃይማኖት ዑቕቡ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣቶ መሓመድ ኢብራሂም ዓብደላ፡ ስም
ወላዲተይ መዲና እድሪስ ቢድርያ ምባል ተሪፉ፡
ሞሚና እድሪስ ባድራይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39 ይቕረብ።
ኣክረም ኮኾብ ክያር ምባል ተሪፉ፡ ኦርቶንዮስ
ኮኾብ ቀለታ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣኽርያ
ወ/ሮ ጽገወይኒ ገብረስላሴ ሃብተሚካኤል፡ በዓል
ቤተይ ኣቶ ገብረዝጊ በርሀ ኣረይ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
9 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/3/17 ኣብ

ወ/ሮ ሳራ መብራህቱ ሃይለ፡ ወላዲትና ወ/ሮ
ሮማ መብራህቶም ድራር ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
7 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። ተቓዋሚ ምስዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ
ክህበሉ ምዃኑ የፍልጥ።
ኣቶ ጸሃየ ወልደማርያም ዘርአክርስቶስ፡
ወላዲትና ወ/ሮ ኣስመረት ሃብተሚካኤል ተኽለ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስዘይቀርብ
ቤ/ፍ ውሳነ ክህበሉ ምዃኑ የፍልጥ።
ኣቶ ዮሴፍ ሓጎስ መሓሪ፡ ወላዲና ኣቶ ሓጎስ
መሓሪ ሕድረሚካኤል ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
11 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። ተቓዋሚ ምስዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ
ክህበሉ ምዃኑ የፍልጥ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ግርማይ ሚኪኤል ማና ምባል ተሪፉ፡ ግርማይ
ሚኪኤል ምኒ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ወ/ሮ ወርቂቱ ኣባይ ትርፈ፡ ወላዲተይ
ስመነሽ ኣብርሃ ደስታ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
ሓንቲ ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ኤልሳ ገብረሚካኤል ብርሃነ፡ ምስ
ተኸሳሲ ዳዊት ኣፈወርቂ ናይ ሓዳር ክርክር
ስለዘለና፡ ተጸዊዑ ን3/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ
ንሕብር።
ኣቶ ስምኦን ገብረማርያም ብርሃነን ምስ
ሓፍተይ ወ/ሮ ጽገረዳ ገብረማርያም ብርሃነን
ወላዲትና እምባፍራሽ ካሕሳይ ገብረመድህን
ስለዝሞታ፡ ንሕና ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓጋዝ
ደልያ ኢብራሂም ሳልሕ፡ ስም ኣደይ ወ/ሮ
ሃዋ መሓመድ ምባል ተሪፉ፡ ወ/ሮ ጅምዓ ኖር
መሓመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ተስፋማርያም በረቐ ተኽለብርሃን፡ ምባል ተሪፉ፡
ዓወት በረቐ ተኽለብርሃን ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ዓዲ ዃላ
ዓወት ጸጋይ ኣሰፋው ምባል ተሪፉ፡ ናስር
ጸጋይ ኣሰፋው ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/17 ኣብ ቤ/ፍ

ወ/ሮ ገነት ሰለሙን ገብረሚካኤል፡ ናይ ሕጊ
በዓል ቤተይ ብርሃነ በራኺ መሓሪ ካብዚ ዓዲ ካብ
ዝወጽእ 5 ዓመታት ይገብር፡ ክሳብ ሕጂ ደሃይ
ስለዘይብለይ ይጸውዓለይ ሰለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/3/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣስመረት ጸጋይ ደስታ፡ ስም ወላዲተይ
ኣብርሀት መብራህቶም ሃይለስላሴ ምባል ተሪፉ፡
ኣፎምያ ጸጋይ ተላ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሰንዓፈ
ክብሮም ዘርኡ ገብረየሱስ፡ ስም ናይ ትሕቲ
ዕድመ ጓለይ ብሪ ክብሮም ዘርኡ ምባል ተሪፉ፡
ሰላም ክብሮም ዘርኡ ተባሂሉ ይተኣረመላ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/17 ኣብ

ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ
ህጻን ያድኤል ፍጹም ተወልደ ብሞግዚታ
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ፍስሃየ ኣቢላ፡ ወለደይ ፍጹም
ተወልደን ዮርዳኖስ የማነን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/3/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሹማይ ኣብርሃ ወልደትንሳኤ፡ ሓፍትና
ነጪ ኣብርሃ ወልደትንሳኤ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
7 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ መርሃዊት ሽሻይ ተስፋማርያም፡
ተኸሳሲ ኣቶ ሳሙኤል ሚኪኤል ቀሺ ገብረሃንስ
ናይ ሓዳር ክርክር ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፣
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን3/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ኣብ ዘየለኻሉ ናብ
ዘመድ ሽማግለታት ተመሪሑ ኣድላይ ዝኾነ
ውሳነ ክወሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ።

ምልክታ
ማሕበር ወነንቲ ኣባይቲ ሓድሽ ኩትምያ ምጽዋዕ፣ ስሩዕ ዓመታዊ ጉባኤ ንቀዳም
ዕለት 11 መጋቢት 2017 ሰዓት 4 ደ/ቀ ኣብ ምጽዋዕ ከካይድ ስለዝኾነ፥ ኩሉ ወናኒ
ኣባል ማሕበር ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ኣብ ምጽዋዕ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ (ልዕሊ ባንክ
ኣባይትን ንግድን ምጽዋዕ) ብእንዳ ኮረያ ዝፍለጥ ከባቢ ሓድሽ ኩትምያ፡ ሰዓቱ ኣኽቢሩ
ክርከብ ብኣኽብሮት ንጽውዕ።
ቦርድ ማሕበር

ምልክታ
ኣብ ዞባ፥ ማእከል ን/ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራ ጎደና፥ ዳህላክ ከቢር ቁ/ገዛ፥50 ቁ/ፍ/ዋኒን፥
ASL00038759 ዝተመዝገበ ናይ እንዳ ጋዝ ትካለይ ንወ/ት ሰላም ፍጹም ተኪኤ
ብውህብቶ ስለ ዝሃብኩዋ፡ ብስም ወሃቢት ዝኽፈሎ ዕዳ ኣሎኒ ወይ ይግባኣኒ እዩ ዝብል
ኣካል እንተደኣ ሃልዩ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ
ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ
ተቖጺሩ ናብ ስም ብውህብቶ ተረካቢት ከምነማሓላልፎ ነፍልጥ።
ወ/ሮ እዝግሃርያ ገዛኢ ተስፋገርግሽ

ምልክታ
ብስም ኣስፋሽ ዓንደጽየን ዑቕባዝጊ ዝተመዝገበ ቁ.ፍቃድ ዋኒን ASL 00038293
ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ገዛባንዳ ጎደና 195 ቁ.ገዛ 6 ዝርከብ ናይ ቤት መግቢ
ትካለይ ንኣቶ ፋኑኤል መሓሪ ገብረእግዚኣብሄር ካብ 01/02/2015 ክሳብ 31/01/2025
ኣካርየዮ ስለዘለኹ፡ ዝቃወም ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ’ዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ
ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ናብ ዘለዎ ንቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ
ኣፍልጥ።
ኣስፋሽ ዓንደጽየን ዑቕባዝጊ

ምልክታ

ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፖራዲዞ
ጸጸራት
ኣቶ ዘርኣይ ባይረ ጎይትኦም፡ በዓልቲ ቤተይ
ወ/ሮ ታቦቱ ወልደማርያም ተስፋስላሴ ስለዝሞተት፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዓዲ ቐይሕ
ወ/ሮ ሓረገወይኒ ኣብርሃ ኪዳነ፡ ናይ ሕጊ
በዓል ቤተይ ፍጹም ብርሃነ ሃይሉ ኣብ ወርሒ
7/2008 ምስ ከደ፡ ክሳብ ሕጂ ደሃይ የብለይን
ስለዚ ብጥፉእ ክውሰነለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን4/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሰለማዊት ተስፋገብርኤል ሃይለሚካኤል፡
ናይ ሕጊ በዓል ቤተይ ወጊሑ መለስ

ብስም ኣቶ ዮናስ ገብረክርስቶስ ዑቕባሚካኤል ኣብ ኣስመራ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ
ጸጸራት ዚፕ 185 ፕሎት Nopl ፓርሰል 251 መለለዩ መሬት ASP00050205
መለልዩ ገዛ ASD00045067 ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ብንብረት ቁጽሪ
መዝገበ 5459/2016 ብዕለት 26/12/2016 ብቁጽሪ ውዕል 5,459 ዕለት ውዕል
08/11/2016 4 ቀንዲ ክፍልታት 2 ክሽነን 1 ዓይኒ ምድሪ ዝርከቦ ንወ/ሮ ብርሃና
ውልዱ ማርዮ ስለዝሽጥኩለን ናብ ስመን ከማሕላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ይቕረብ።
ኣቶ ዮናስ ገብረክርስቶስ ዑቕባሚካኤል

ሓዳስ

ኤርትራ

10 መጋቢት 2017 - ገጽ 11

መበል 26 ዓመት ቁ. 164

ምልክታ

ምልክታ
ማይ ውዑይ ሓ.ዝ.ብ.ማ በዞም ዝስዕቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ምሉእ ዋንነቶም
ዝተገልጸ ብርክታት ዝውንኑ ኣብ ማይ ውዑይ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ተመስሪቱ ስርሑ
ከም ዝጀመረ የፍልጥ።
1.
2.
3.
4.

ወናኒ
ኣብርሃም ወልዱ ሃብተ
መስፍን ወልዱ ሃብተ
ጸሃይነሽ ዓንዶም ወልዱ
መብራህቶም ሃብተማርያም ህዳድ
ጠቕላላ

ዜግነት
ኤርትራዊ
ኤርትራዊ
ኤርትራዊ
ኤርትራዊ

ኣድራሻ
ኖርወይ
ኣስመራ
ኣስመራ
ኣስመራ

ብርክታት
30
30
30
30
120

1. ትካል ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ማይ ውዑይ ከባቢ ጋሕተላይ ቤት ጽሕፈት
ኣለዎ።
2. ኩሉ ዓይነት ሕርሻዊ ንጥፈታት ምክያድ ፍረታትን ኣሕምልትን ምፍራይ
ጸባን ስጋን ፍርያት ጸባን ምፍራይ ምዕዳግን ምሻጥን ኩሉ ዓይነት ፍርያት
ሕርሻ ምጽራይን ምዕሻግን ጋዝ ዘለዎን ዘይብሉን ጽሩይ ዝስተ ማይ ምስ
ምዕባለ ውዱእ ኣቕሓ መሸጣ ዕሹግ ሕርሻዊ ምህርቲ ምድላው ንሰደድ
ዝኸውን ፍርያት ሕርሻ ምድላው ኮምሽን ኣጀንትን።
3. ርእሰ-ማል ኩባንያ 1,200.000 ብጥረ ገንዘብን ብንብረትን ተኸፊሉ። ነፍሲ
ወከፍ ኣባል 30 ብርክታት ዋጋ ሓደ ብርኪ 10,000 ናቕፋ ብድምር
300,000 ናቕፋ እዩ።
4. እዚ ትካል ንዘይተወሰነ ዕድመ ተመስሪቱ ኣሎ። ማናጀር ናይዚ ኩባንያ
ንኣርባዕተ ዓመት ኣቶ መብራህቶም ሃብተማርያም ኮይኑ ተመዚዙ ኣሎ።

ምልክታ
ብስም ተስፋይ ኣለማዮ ኪዳነ ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL000017437
ዝኾነ ኣብ ዞባ፥ ማእከል ንኡስ ዞባ፥ ገጀረት ጎደና፥ ኦዲት ቁ/ገዛ 19 ዝርከብ ናይ
መሕጸብን መሕደርን ጎሚስታን ትካለይ ንኣቶ ግብጻዊ ፍስሃጼን ተወልደብርሃን ካብ
ዕለት 01/10/2016 ክሳብ ዕለት፥ 30/09/2017 ኣካርየዮ ስለዘለኹ ዝቃወም ምስዝህሉ፡
እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንቤት ፍርዲ
ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ
ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።

ኣድም ኑር ጣሃ ዝተባሃልኩ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 7 ምም 09 (ምም/ን/ዞባ
ኣባሻውል) ቁጽሪ ሎታ 49 ቁጽሪ ፓርቸላ R ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር
ወረቐት 118211 መወከሲ ቁጽሪ 109121 ብስም ወላዲት ኣደይ ወ/ሮ ዒሻ ኣሕመድ
ዓብደልቃድር ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ወላዲት ኣደይ ብዕለት 19/08/2003
ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ ማእከል ቀሪባ ብሂያብ ስለ ዝሃበትኒ እዚ ዝተጠቕሰ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ስም ዋንነት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ ዝቃወም
እንተሎ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጻሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን
የቕርብ።
ኣድም ኑር ጣሃ

ኣገዳሲ ምልክታ
ቤ/ጽ ኣወሃሃዲ ጉባኤ ጉዳይ ሓጅን ዑምራን ን2017 ዓ.ም(1438ሂ) ንጸሎት ሓጅ
ንዝኸዱ ምእመናን እዚ ዝስዕብ ምልክታ የቕርብ።
ምዝገባ ዝጅምረሉ ዕለት ሶኒ 6 መጋቢት 2017 ዓ.ም(7 ጂማድ ኣልኣኺር 1438 ሂ)
ኮይኑ ዘብቀዓሉ ዕለት ድማ 12 ሚያዝያ 2017 (15 ረጀብ 1438 ሂ) ምዃኑ እናሓበረ
እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት፦
1. ናይ መንነት ፎቶ ኮፒ ምስ ቀንዲ
2. ናይ ነባርነት ፎቶ ኮፒ ምስ ቀንዲ
3. ዝተሓደሰ ፓስፓርት ብምሓዝ ኣብ ኣስመራ ጎደና ኣፍዓበት ቁጽሪ 183 ኣብ ዝርከብ
ቤት ጽሕፈትና መጺእኩም ክትምዝገቡ ይጽውዕ።
ዝተመዝገቡ ምእመናን ካብ እተወሰነ ቁጽሪ ንላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ዕጫ ንምግባር ከም
እንግደድ ንሕብር።
ኣላህ ንሃገርና ይባርካ!!
ቤ/ጽ ኣወሃሃዲ ጉባኤ ጉዳይ ሓጅን ዑምራን

ተስፋይ ኣለማዮ ኪዳነ

ብስራት ንኹልኹም ዓማዊል ዶልቸ ቪታ!!
“ብምኽንያት 8 መጋቢት መዓልቲ ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ ናይ ደቀንስትዮ ፍርያትና
ናይ 30% ምጉዳል ዋጋ ከም ዝገበርና ነበስር።”

ኢግል ኣገልግሎት ጉዕዞ፡ ቱሪዝም፡ ምጽራይን ምስላጥን
ዘቤታዊ ቱሪዝም ንምትብባዕ ክሳብ 31 መጋቢት ጥራይ ዝጸንሕ ፍሉይ
ምጉዳል ዋጋታት ጌርና ከም ዘሎና ነበስር።
ከረን
ዲጋ ገርገራ

ምጽዋዕ

ሰገነይቲ
ዲጋ ጠቐራ

ኣየር ቲኬት ናብ ዝመረጽኩሞ ቦታ
ከምኡ’ውን ናይ ምጽራይን ምስላጥን (Cargo Service)
ኣገልግሎት ከምእንህብ ትፈልጡ’ዶ

ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጨርቂ ስረን ጅንስን (JEANS)ክልተ ስረ ምስ
እትዕድጉ ሓንቲ ስረ ብ ናጻ ከም ንህብ ንዓማዊልና ነበስር!!

ኣድራሻና
ጎደና ዋርሳይ, 189
ከባቢ ካቴድራል		
SA Building, 403
ጎደና 176-7		
ቁ.ቴ 110365/111081/112838
ቁ.ቴ 111165/66
eagletrvl2@gmail.com
eagletrvl@gmail.com
www.eagle-eritrea.com

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማለዥያ፡ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ስዑዲ-ዓረብ
ዝተወጠነ መጥቃዕቲ ኣፍሺላ
ተስፋኣለም የማነ

ኣመሪካ ኣማኢት ወተሃደራት
ናብ ሶርያ ልኢኻ

ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ፡
ንዕጡቓት ዳዕሽን ካልኦት ግብረሽበራውያን ጉጅለታትን ንምድምሳስ
ሓንጺጹዎ ብዘሎ ሓድሽ ወተሃደራዊ
ስትራተጂ መሰረት፡ ኣማኢት ወተሃደራት
ናብ ሶርያ ልኢኹ።
ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት
ኣመሪካ ብረቡዕ ንኣሶሸትድ ፕረስ ኣብ
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቶም ከበድቲ ኣጽዋር
ዓጢቖም ናብ ሶርያ ኣትዮም ዘለዉ
ኣባላት ሓይሊ-ባሕሪ፡ ኣካል ናይ’ቲ
ኣመሪካ ንዕጡቓት ዳዕሽ ካብ ከተማ ራቓ
ንምውጻእ እተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ
ምድላዋት ምዃኑ ገሊጹ። ምምሕዳር
ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣዘዝቲ ሰራዊቱ ኣብቲ
ዝካየድ ወተሃደራዊ ስርሒት ዝመስሎም
ውሳነ ክወስዱ ምሉእ ናጽነት ሂቡዎም
ኣሎ።
ኣብ እዋን ምምሕዳር ኦባማ፡ ኣዘዝቲ
ሰራዊት ኣመሪካ ኣብ እዋን ኲናት
ከዐውቶም ዝኽእል ኮይኑ ዝተሰምዖም
ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ናጽነት ከም

ዘይነበሮም ዝገለጸ ፔንታጎን፡ ሓደ ካብ
ጠንቂታት ፍሽለት ወተሃደራዊ ስርሒት
ኣመሪካ ኣብ ዒራቕን ሶርያን ንሱ
ምዃኑ ይገልጽ። እቶም ቁጽሮም ብልክዕ
ዘይተገልጹ ወተሃደራት፡ ኣብ ጐድኒ’ቶም
ብዋሺንግተን ዝድገፉ ምሊሻታት ሶርያ
ተሰሊፎም ነታ ስትራተጂያዊት ከተማ
ኣብ ምሕራር ወሳኒ ኣበርክቶ ክገብሩ
ብምምሕዳር ትራምፕ ተስፋ ተነቢርሎም
ኣሎ። እንተኾነ፡ ንከተማ ራቓ ኣብ
ምሕራር ከጋጥም ዝኽእል ብድሆታት፡
ካብቲ ናይ ከተማ ሞሱል - ዒራቕ ዝፈኾሰ
ከምዘይከውን እዮም ገለ ወተሃደራውያን
ክኢላታት ዘረድኡ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣመሪካ ክሳብ ሓደ ሽሕ
ዝኾኑ ወተሃደራት ናብ ኩውየት ንምልኣኽ
ትዳሎ ኣላ። እቶም ኣብ ኩውየት ዝዕስክሩ
ወተሃደራት፡ ኣብ ሶርያ ኣንጻር ዕጡቓት
ዳዕሽ ኣብ ዝካየድ ወተሃደራዊ ስርሒታት
ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ከምዘለዎም ድማ
እቲ ወተሃደራዊ በዓል-ስልጣን ወሲኹ
ሓቢሩ።

ብደረጃ ዓለም ዝገዘፈት ምዃና ዝንገረላን 500 ኪሎ-ግራም ክብደት ዘለዋን
ግብጻዊት ኢማን ኣሕመድ ዓብደለጢ፡ ሚዛና ንምንካይ ኣብ ህንዲ ዝካየደላ ዘሎ
ፍሉይ ሕክምናዊ መብጣሕቲ፡ ዕዉት ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ተገሊጹ።
ኣፈኛ ናይ’ቲ ኣብ ከተማ ሙምበይ ዝርከብ ‘ሆስፒታል ሰይፊ’ ዝተባህለ ትካል
ሕክምና፡ ንቢ.ቢ.ሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እታ ጓል 36 ዓመት ሰበይቲ ዝሓለፈ ወርሒ
ጥሪ ናብቲ ሆስፒታል ካብ እትኣቱ ንደሓር፡ ክብደት ኣካላታ ብ100 ኪሎ ቀኒሱ
ከምዘሎ ኣረዲኡ። “ብዝተኻእለ መጠን፡ ክብደታ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ኣውሪድና
ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ዓዳ ከነፋኑዋ ኢና ንጽዕር ዘለና” ክብል ድማ ወሲኹ ሓቢሩ።
ስድራኣ ከምዝሕብርዎ፡ ኢማን ክሳብ’ታ ብናይ ክራይ ነፋሪት ገይራ ናብ ህንዲ
ዝተበገሰትላ ዕለት፡ ብሰንኪ ግዝፋ ን25 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዓራት ተጋዲማ’ያ
ኣሕሊፋቶ።
ክትውለድ እንከላ 5 ኪሎ-ግራም ክብደት’ኳ እንተነበራ፡ ነዊሕ ከይጸንሐት
ንኣካላታ ዘሕብጥ ‘ኤለፋንቲያሲስ’ ዝተባህለ ብባልዓት (ጽግዕተኛታት) ዝስዕብ ሕማም
ኣማዕቢላ። ጓል 11 ዓመት ምስ ኮነት ድማ፡ እቲ ብቕልጡፍ ዝንፋሕ ዝነበረ ኣካላታ
ወቕዒ ኣስዒቡ ስለዘልመሳ፡ ኣብ ዓራት ክትጋደም ተገዲዳ። ብመሰረት ሓካይማ፡
እቲ ዝካየደላ ዘሎ መብጣሕቲ ብቐንዱ ነቲ ዘይንቡር ዓቐን ሒዙ ዘሎ ከስዐኣ ኣብ
ምጽባብ ዘተኮረ እዩ።

ሰብ-መዚ ጸጥታ ማለዥያ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ
ብሓያለ ኣባላት ንጉሳዊ ቤተ-ሰብ ተሰንዩ ኣብ
ማለዥያ ዑደት ከካይድ ዝቐነየ ወራሲ
ዓራት ንግስነት ስዑዲ-ዓረብ - ንጉስ ሳልማን
ቢን ዓብደልዓዚዝ ኣል ሳዑድ ክፍጸም
ተወጢኑ ምንባሩ ዝገለጽዎ መጥቃዕቲ
ከምዘፍሸሉ ሓቢሮም።
ብመሰረት ቢ.ቢ.ሲ፡ ፖሊስ’ታ ሃገር
ነቲ መጥቃዕቲ ከካይዱ ወጢኖም ኢሉ
ንዝጠርጠሮም ኣርባዕተ የመናውያንን
ሰለስተ ኢንዶኔዥያውያንን፡ ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ኣእትዩ ኣሎ። ፖሊስ ማለዥያ ነዚ
ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ፡ ብንጉስ ሳልማን
ዝተመርሐ 25 ኣባላት ንጉሳዊ ቤተ-ሰብን
10 ሚኒስተራትን ዝርከቡዎም 800 ሰበስልጣን ዝሓቖፈ ልኡኽ፡ ናብ ኩዋላ-ላምፑር
ቀቅድሚ ምእታዉ እዩ። ፖሊስ፡ እቶም ኣብ
ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ሰባት የመናውያን
ዕጡቓት ምዃኖም’ኳ እንተ ሓበረ፡ ናይ
ኣየናይ ተቓዋሚ ጉጅለ ምዃኖም ግን
ኣየነጸረን።
እንተኾነ፡ እቶም ካብ 21 ክሳብ 26 ለካቲት
ኣብ ዝነበረ እዋን ዝተታሕዙ ጥርጡራት፡

ምስ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእስሳር
ከም ዘለዎም እዮም ገለ ምንጭታት
ዝሕብሩ ዘለዉ። ፖሊስ ማለዥያ፡ ኣብቲ
ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍሻል ዘካየዶ ስርሒት፡
ሓያለ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ፓስፖርት፡
ኣስታት 61 ሽሕ ዶላርን 50 ሽሕ
ፓውንድን ኣብ ገዛ ናይቶም ጥርጡራት
ከምዝረኸበ’ዩ ዝገልጽ ዘሎ።
ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ኣል
ሳዑድ፡ ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ዑደት
ንምፍጻም ብ26 ለካቲት’ዩ ናብታ ሃገር

ኣትዩ። ኣብቲ ንሓደ ወርሒ ዝቕጽል
ዑደቱ፡ ናብ ጃፓን፡ ኢንዶኔዥያን ደሴታት
ማልዲቭስን እውን ክበጽሕ እዩ። እቲ
ልኡኽ ኣብ ዑደቱ፡ ምስተን ሃገራት ናይ
ቢልዮናት ዶላር ቁጠባውን ንግዳውን
ስምምዓት ክኽትም ትጽቢት ይግበረሉ።
እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ፡ ንጉዕዞኡ ዘድሊ
ቅያር ክዳውንቲን ካልእ ንብረትን ዝሓዘ
506 ቶን ዝኽብደቱ ባልጃታት ኣብ ነፈርቲ
ጽዒኑ ብምምላኡ፡ ኣቓልቦ ሓያለ ማዕከናት
ዜና ስሒቡ ኣሎ።

ቻይና፡ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኲናት
ከይባራዕ ትሰግእ
ሰሜን ኮርያ፡ ደቡብ ኮርያን ኣመሪካን
ብዘካይዳኦ ዘለዋ ዘይተደልየ ወተሃደራዊ
መናውራታትን ምትኹታዃትን፡ ኣብ
ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኲናት ከይባራዕ
ዘስግእ ምዃኑ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ቻይና - ዋንግ ዪ ኣጠንቂቑ።
እቲ በዓል-ስልጣን ነዚ መጠንቀቕታ’ዚ
ዘስምዐ፡ ትማሊ ሓሙስ ንፓርላማ ቻይና
ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዩ። ንሱ ኣብ
መብርሂኡ፡ ኣካዪዳ ሰሜን ኮርያ፡ ደቡብ
ኮርያን ኣመሪካን፡ ልክዕ ከምተን ንኽጋጨዋ
ኣብ ሓደ ሓዲድ ፊት ንፊት ዝሕንበባ
መስመረን ዝሰሓታ ክልተ ባቡራት ኮይኑ
ከምዘሎ ድሕሪ ምምልካት፡ በዚ ምኽንያት
ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኲናት ናይ
ምብራዕ ተኽእሎኡ ኣብቲ ናይ መጠረሻ
ጥርዙ በጺሑ ከምዘሎ ኣረዲኡ። ሰለስቲአን
ሃገራት፡ ሳዕቤናት ኲናት ተረዲአን ነቲ ናብ
ወተሃደራዊ ረጽሚ ዘምርሐን ዘሎ ዘየድሊ
ወተሃደራዊ ስጉምቲታት ከቋርጻኦ ድማ
ጸዊዑ። “ሰለስቲአን ሃገራት ንሰላም ዕድል
ክህባኣ ኣለወን” ዝበለ ዋንግ ዪ፡ ሰሜን
ኮርያ እተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ ፈተነታት

ኑክሌርን ባለስቲክ ሚሳይልን ከተቋርጽ፡
ደቡብ ኮርያን ኣመሪካን ድማ ኣብ ከባቢ
ዶብ ዘካይዳኦ ሓባራዊ ወተሃደራዊ
መናውራታት ደው ኣቢለን ናብ መኣዲ
ዘተ ክምለሳ ከም ዝግባእ ኣስሚርሉ።
ሰሜን ኮርያ፡ ንውሳነ ባይቶ ጸጥታ
ብምጥሓስ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣርባዕተ
ፈተነታት ባለስቲክ ሚሳይል ከምዘካየደት
ክግለጽ ቀንዩ እዩ። እታ ሃገር ነዚ ፈተነ’ዚ

ዘካየደት፡ ኣመሪካ ዝተራቐቐ ስርዓተመከላኸሊ ሚሳይል ናብ ሰሜን ኮርያ
ድሕሪ ምልኣኻ እዩ። ቻይና፡ እቲ ኣብ
ደቡብ ኮርያ ክትከል ተወጢኑ ዘሎ
‘THAAD’ ዝተባህለ ስርዓተ-መከላኸሊ
ሚሳይል - እንተላይ ንዓኣ ኣብ ዒላማ
ዘእተወ ምዃኑ ብምግላጽ፡ ኣድላዪ
ዝበለ ግብረ-መልሲ ክትህበሉ ምዃና
ተጠንቅቕ።

ሓላፊ ኩባንያ ‘ሳምሱንግ’ ብብልሽውና ተኸሲሱ
ሓላፊ ናይ’ቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ
ዝመደበሩ ኩባንያ ሳምሱንግ፡ ንሰበስልጣን መንግስቲ ጉቦ ብምሃብን ገንዘብ
ብምጥፍፋእን ተኸሲሱ ናብ ቤት-ፍርዲ
ከም ዝቐረበ ቢ.ቢ.ሲ ሓቢሩ።
እቲ ሊ ጀይ-ዮንግ ዝተባህለ በዓል-ስልጣን፡
ነቲ ቀሪብሉ ዘሎ ክሲታት ብመገዲ ጠበቓኡ
ኣቢሉ ነጺጉዎ ኣሎ። እቲ ክሲታት፡ ምስቲ
ንመራሒት’ታ ሃገር - ፕረዚደንት ፓርክ
ጒን-ሃይ ካብ ስልጣና ክትድስክልን ናብ
ፍርዲ ክትቀርብን ኣገዲዱዋ ዘሎ ዘሕንኽ
ተግባራት ምትእስሳር ከምዘለዎ’ዩ ዝግለጽ።
ኣብ ልዕሊ ኣርባዕተ ካልኦት ላዕለዎት
ሓለፍቲ ናይ’ቲ ኩባንያ እውን ተመሳሳሊ
ክሲ ተመስሪቱ ኣሎ። እንተኾነ፡ ንሳቶም
እውን ነቲ ክሲ ኣይኣመንሉን ዘለዉ።
ገበነኛታት ምዃኖምን ዘምዃኖምን
ንምርግጋጽ፡ እቲ ፍርዳዊ መስርሕ ንሓያለ
ኣዋርሕ ክቕጽል ትጽቢት ከም ዝግበረሉ
Sabur Printing Services

ይግለጽ።
ኩባንያ ሳምሱንግ፡ ስልጣን መሪሕነት
ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ናብ ሊ ጀይ-ዮንግ
ንምስግጋር ዘኽእሎ ውሽጣዊ ቅርጻዊ
ምትዕርራይ መታን ከካይድ፡ እቲ ሓላፊ
በታ ናይ ቀረባ መሓዛ ፕረዚደንት
ፓርክ ዝነበረት - ቾይ ሱን-ሲል ንዝካየዳ
ማሕበራት 36 ሚልዮን ዶላር ብምውፋይ

ንመንግስቲ ኣፉ ክዓብስ ከምዝፈተነ’ዩ
ፖሊስ ዝገልጽ።
ንሱ፡ ንመስራቲ ናይ’ቲ ኩባንያ ወዲወዱ፡ ነቲ ኣቦ-መንበር ድማ ወዱ እዩ።
ምክትል ኣቦኡ ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ኣቦኡ ኣብ 2014 ናይ ልቢ
ሕማም ምስ ኣጋጠሞ፡ ነቲ ኩባንያ ባዕሉ
ከማሓድሮ ጀሚሩ።

