መበል 28 ዓመት ቁ.141			
ገጽ 3
ጥዑይን ስሩዕን
ኣመጋግባ ኣብ ቈልዑ

		

ሰሉስ 12 ለካቲት 2019 		

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 5

ገጽ 6

ገጽ 8

ገጽ 9

መን ኮን ይስዋእ?

ዕውት ፍቕራዊ
ዝምድና ንምምስራት

ስእላዊ መግለጺ

ውድድር ብሽክለታ ...

ማእከል - ኮም ዝሰረቱ መደባት ውሕስነት ጥዕና ይስራሓሉ

ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል፡ ኮም
ዝሰረቱ መደባት ውሕስነት ጥዕና ክሳብ 2020
ብምልኣት ንምትግባር፡ ውጥን ኣውጺኡ ምስ
መሻርኽቱ ይሰርሕ ከምዘሎ፡ ብ7 ለካቲት ኣብ
ኣስመራ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ገሊጹ።
ኣብ’ቲ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል
ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ዝተረኽበሉ
ኣኼባ፡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ
ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን፡ ኣብ 2018
ካብ ዝተኻየዱ ዕውታት ንጥፈታት፡ እቲ
ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ ወፍሪ ክታበት
ንፍዮን ሩቤላን ምዕዳል ቫይታሚን ‘ኤ’ን
ምንባሩ ብምጥቃስ፡ ልዕሊ 99 ሚእታዊት
ህጻናት ከምእተኸትቡ ሓቢሩ።
ኣብ ዞባ ማእከል 16 ኣገልግሎት ሕርሲ
ዝህባ ትካላት ጥዕና ከምዘለዋ፡ መጠን ምሕራስ
ኣብ ትካላት ጥዕና ድማ፡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ
ዓመታት ጥራይ ብ10 ሚእታዊት ከምዝዓበየ፡
እንተዀነ፡ ኣብ 2018 ኣብ እዋን ሕርሲ ሞት
ናይ ሰለስተ ኣዴታት ከምዘጋጠመ፡ ነዚ ናብ
ዜሮ ንምውራዱ ብዕቱብ ክስራሕ ምዃኑ፡
ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ተገሊጹ።
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ንኡስ ዞባ እቲ ዝተሓተ
ምምሕዳራዊ
ውዳበን
ውጽኢታዊ
ኣገልግሎት ጥዕና ክትህበሉ እትኽእል ጽፍሒ
ምምሕዳርን ብምዃኑ፡ ኣብ 2019 ሓድሽ
ውዳበ ቤት-ጽሕፈት ጥዕና ብደረጃ ንኡስ

ስ/
ዮ
ው
ሃ
ን
ስ
መ
ብ
ራ
ህ
ቱ

ዞባ ክህሉ ምዃኑ ክግለጽ እንከሎ፡ ንመስርሕ
ኣወዳድባኡ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ
ንተሳተፍቲ ቀሪቡ።
ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ
ዘካየድዎ ዘተ፡ ሕጽረት መድሃኒትን

ኣምቡላንስን ፍታሕ ክረክብ፡ ጎዳእቲ
ልምድታት ምሉእ ብምሉእ ስለዘይጠፍኡ
ተሪር ስጒምቲ ክውሰድ፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ጽሬት ኣከባቢ ዘሎ ንቕሓት ንምብራኽ
ዝካየድ ጐስጓሳት ክሕይል፡ ዝብሉን ካልኦትን

ርእይቶታት ኣቕሪቦም።
ሚኒስተር ኣሚና ኑርሑሴን፡ ሸቶታት
ዘላቒ ምዕባለ ንምስማር ዝሰላሰል ዕማም
ብውህደት ክስራሕ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ፡
ኩለን ንኡሳን ዞባታታት ቤት-ጽሕፈት ጥዕና

ክህልወን ዝወጸ ውጥን፡ ንኹለን ሚኒትሪታት
ተዓዲሉ ምህላው ብምሕባር፡ ኣብ’ዚ ዓመት
ብተንቀሳቓሲ ክሊኒካት ኣብ ርሑቕ ገጠራት
ዝተማልአ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምሃብ
መደብ ከምዘሎ ገሊጻ።

ማእከል - ግዜኡ ዝወደቐ መግቢን መስተን ተቓጺሉ
ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ
ማእከል፡ ምስ ናይ ስራሕ መሻርኽቱ
ብምትሕብባር ኣብ ትካላት ብዘካየዶ
ተፍትሽ፡ ናይ ተጠቃምነት ግዜኡ
ዝወደቐ ከምኡ’ውን ዝተበከለ ዓይነታት
መግቢን መስተን፡ ብ7 ለካቲት ኣብ
ከባቢ ቤት-ገርግሽ ኣብ ዝርከብ መአከቢ
ጐሓፍ ኣቃጺሉ።
ሓላፊ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን
ኮሎኔል ተስፋሚካኤል ተስፋጼን፡
ዝበዝሐ ካብ’ቲ ሃለኽቲ ኣብ ከተማ
ኣስመራ ዝተታሕዘ ምዃኑ ብምሕባር፡
20 ኩንታል መዓር፡ ሓደ ጽዕነት
መኪና ምሉእ ማይስሓ፡ ከምኡ’ውን
ፓስታ፡ ማልማላታ፡ ብሽኮቲ፡ ሌካሌካ፡
ዝተፈላለየ ዓይነታት ሳሙናን ካልእን
ከምዘጠቓልል ገሊጹ።
ኣብ’ቲ መደብ፡ ክፍሊ ሕጋጋትን
ቁጽጽርን ሚኒስትሪ ሕርሻ ንዝገበሮ ዓቢ
ኣበርክቶ ድሕሪ ምምስጋን፡ ሕብረተሰብ ንዝዕድጎ ንብረት፡ ብፍላይ ድማ
ዓይነታት መግቢን መስተን፡ ኣረጋጊጹን
ኩነታቱ ርእዩን ክዕድግ ተላብዩ።

ስ/
ዮ
ና
ታ
ን
የ
ዕ
ብ
ዮ

ኣባል ክፍሊ ሕጋጋትን ቁጽጽርን
ሚኒስትሪ ሕርሻ መንእሰይ ዳኒኤል
ገብረሂወት ብግደኡ፡ ንመርመራ

ዝቐረበ 20 ኩንታል መዓር፡ ዝበዝሐ
ካብኡ ንጸሓይን ንፋስን ዝተቓልዐ፡
ባናናን ሽኮርን ዝተወሓሶን ሕማቕ

ጨና ዝገበረን ምዃኑ ጠቒሱ፡ እዚ
ንጥዕና ሕብረተ-ሰብ ኣብ ሓደጋ
ከውድቕ ስለዝኽእል፡ ነጋዶ ካብ

ከምዚ ኣካይዳ ክእረሙ፡ ሸመትቲ
ድማ ርእዮምን ኣረጋጊጾምን ክዕድጉ
ኣዘኻኺሩ።
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ኣስመራ - መስመራት ረሳሕ ፈሳሲ ናይ ምጽጋን ስራሓት ይቕጽል
ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ መስመራት
ረሳሕ ፈሳሲ ናይ ምጽራግን ምጽጋንን
ከምኡ’ውን ጽርግያታት ብቕጥራን
ናይ ምልባጥ ዕማም ብጽቡቕ ይሰላሰል
ኣሎ።
እዚ ኣብ እዋን ክራማት ካብ ንኡሳን
ዞባታት ኣኽርያ፡ ኣርባዕተ-ኣስመራን
ከባቢ ገዛ ከኒሻን ብዝወርድ ወሓይዝ፡
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣባሻውልን ሹቕን
ክኽሰት ዝጸንሐ ዕልቕልቕ ንምፍዋስ
ዝተጀመረ ስራሕ፡ ናብ ንኡስ ዞባ
ፓራዲዞ ብምልሓም፡ ካብ ነዊሕ እዋን
ብዝተኣከበ ድበት መሊኡ ኣብ ንጽህና
ኣከባቢ ኣሉታዊ ጽልዋ ንዝጸንሖ ዓቢ
መስመር ማይ-በላ ብምጽራግ ይቕጽል
ኣሎ።
ኣብ’ቲ ከባቢ፡ ነቲ ፈሳሲ ገዲብካ
ዝካየድ ንኡስ ሕርሻዊ ንጥፈታት፡
ቀንዲ ጠንቂ ምእካብ ድበት ኮይኑ
ምጽንሑ ዝሕብሩ ተዓዘብቲ፡ ዝእለየሉ
ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም።
ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ ኣብ እዋን
ክራማት ጸገም ክፈጥር ዝጸንሐ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዘገልገለ ዓበይቲ
መስመራት ረሳሕ ፈሳሲ፡ ብሓድሽ
ናይ ምትካእ ዕማም ይሰላሰል ከምዘሎ

ስ/
ኣ
ቤ
ል
በ
ረ
ኸ
ት

ዝፍለጥ እዩ።
በቲ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም፡ ንነዊሕ

እምኒ-ሓይሊ - ህዝባዊ
ከባቢያዊ ጽሬት ይድፋኣሉ
ኣብ እምኒ-ሓይሊ፡ ብሰንኪ ጽሬት
ከባቢ ንዝስዕቡ ሕማማት ንምክልኻል፡
ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኮም ዝመርሖ
ከባቢያዊ ጽሬት ንምትእትታው
ይስራሓሉ ኣሎ።
ንነበርቲ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ዝተዋህበ
ኣስተምህሮ፡ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ነርስ
በርሀ ኪዳነ፡ ብሰንኪ ጉድለት ጽሬት
ከባቢ ንጥዕና ጐዳእቲ ዝኾኑ ሕማማት
ከምዝኽሰቱ፡ ነዚ ተርእዮታት ንምግታእ
ኣብ ኩለን ዓድታት’ቲ ንኡስ ዞባ ኮም
ዝመርሖ ጽሬት ንምትእትታው ክካየድ
ብዝጸንሐ ጻዕሪ፡ ዛጊት 34 ዓድታት

ከምእተዓወታ ሓቢሩ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ
ደቡብ፡ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ኣከባቢ
ኣቶ መሓመድ ሳልሕ ድማ፡ ጥዕና
ሕብረተ-ሰብ ንምውሓስ ንጹህ ኣከባቢ
ኣገዳሲ ምዃኑ፡ ህዝቢ ከባቢኡ ብሓፈሻ
ምንጪ ማያቱ ድማ ብፍላይ ካብ
ብከላ ናጻ ንምግባር ከባቢኡ ብጽሬት
ክሕዝ ተላብዩ።
ኣማሓዳሪ ንኡስ ዞባ እምኒ-ሓይሊ ኣቶ
ኣብርሃም መኮነን፡ ኩለን ዓድታት’ቲ
ንኡስ ዞባ ብዝተወደበ መንገዲ ጽሬት
ከባቢአን ክሕልዋ ኣዘኻኺሩ።

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

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ሰማያዊት ሓይልኣብ
ሳራ ኣለም

ሊድያ ስልጣን

ዓመታት ዘገልገለ ናይ 30 ሰንቲ-ሜተር
ሰንጣቒት ዝነበሮ ዝኣረገ ቱቦታት ብናይ

ኣብ ን/ዞ/ድባርዋ ምርጫ
ሽማግለ ዕርቂ ተኻዪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ካብ 1 ክሳብ 6
ለካቲት ኣብ 9 መጋባእያታት ምርጫ ሽማግለ
ዕርቂ ተኻዪዱ።
ኣብቲ ልዕሊ 18 ሽሕ ነበርቲ ዘድመጹሉ
መስርሕ፡ ኣብ ዓድ-በዝሓንስ፡ ሽከቲ፡ መረብ፡
ተራ-እምኒ፡ ዓዲ-ገብራይ፡ ጉሕጭዓ፡ ምስላምን
ዓደብዛገን ሰሰለስተ፡ ኣብ ዓዲ-ፈለስቲ ድማ 5፡
ብድምር 29 ሰባት ተመሪጾም።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣቶ ፍረወንጌል
ተኽለሃይማኖት፡ እቲ መደብ፡ ብመሰረት’ቲ
ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝለዓሉ ጉዳያት ብባህላዊ
ክብርታት ሕብረተሰብና - ብዕርቂ ክድቅሱ
ዘውጸኦ ውጥን ከምእተኻየደ ብምብራህ፡
ሽማግለታት ዕርቂ ብቅንዕናን ተወፋይነትን
ክነጥፋ፡ ህዝቢ ድማ ክተሓባበሮም ተላብዩ።
ኣድመጽቲ ብወገኖም፡ ክሽምግሉን ክዓርቁን
ብቕዓት ዘለዎም ከምዝመረጹ ብምግላጽ፡
ንምትሕብባሮም ድሉዋት ምዃኖም ገሊጾም።

ሂምቦል-ቀጨጭ - ፕሮጀክት ማይ
ህይወት ደቂ-ኣንስትዮ ቀይሩ
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሂምቦል-ቀጨጭ
- ንኡስ ዞባ ከርከበት ዝተዋደደ ፕሮጀክት
ዝስተ ማይ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ መኣዲ
ትምህርቲ ንክሳተፋ ከምዝሓገዘ ነበርቲ
ገሊጾም።
ማይ ንምርካብ ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ሃልኪ
ብምረት ብምዝካር፡ ሎሚ ጸገማቶም
ተፈቲሑ - ግዜኦምን ጉልበቶምን
ኣብ ኩሉ’ቲ ዘገድሶም የውዕልዎ
ከምዘለዉ ኣረዲኦም። ነቲ ፕሮጀክት
ቀጻልነቱ ንምውሓስ ከምዝሰርሑ ድማ
ሓቢሮም።
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ - ንኡስ ዞባ ከርከበት
እትርከብ ምምሕዳር ከባቢ ሂምቦልቀጨጭ፡ 3200 ነበርቲ ኣለውዋ።

60 ሰንቲ-ሜተር ይትካእ፡ ከምኡ’ውን
ሓሓሊፉ ንዝኽሰት ምብልሻው መፈተሺ

ዝኸውንን ንዓበይቲ መስመራት ዘራኽብን
ሳናዱቕ ይዋደድ ኣሎ።

ዓዲ-ቐይሕ - ኣብ ትምህርቲ
ኣተባባዒ ገስጋስ ተመዝጊቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ኣብ ትምህርቲ
ጽቡቕ ገስጋስ ከም እተመዝገበ፡ ብ5ን 6ን ለካቲት
ኣብ ዝተኻየደ፡ ርእሳነ-መማህራንን ሱፐርቫይዘራትን
ኣብ ዘትሳተፍዎ ገምጋም ተሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ናይ 23 ኣብያተ-ትምህርቲ ጸብጻብ
ዝቐረበሉ ኣኼባ፡ ኣብ መስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን፡ ስፖርትን ባህልን፡ ከምኡ’ውን
ጥዕናዊ መዳይ ኣተባባዒ ንጥፈታት ከም እተሰላሰለ፡
ተሳታፍነት ተመሃሮ ጽቡቕ ምህላዉ፡ ብፍላይ
ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብ7.4 ሚእታዊት ዕብየት
ከምዘርኣየ በሪሁ።
ወለዲ ኣብ ምምእዛንን ምክትታልን ደቆም ዓቢ

ተራ ይጻወቱ ምህላዎም፡ ስሉሳዊ ዝምድና ወለዲ፡
መማህራንን ተመሃሮን እውን ጽቡቕ ከምዘሎ፡ ኣብ
ኣብያተ-ትምህርቲ ዘለዋ 12 ኣብያተ-ንባብ ድማ
ፍልጠት ኣብ ምድላብ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብራ
ከምዘለዋ፡ ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ መምህር ዑመረዲን መሓመድ ገሊጹ።
ተሳተፍቲ፡ ቀጽሪ ዘይብለን ኣብያተ-ትምህርቲ
ክስራሓለን፡ ኣመሓደርቲ ከባቢ ምስ ኣብያተትምህርቲ ተወሃሂዶም ክነጥፉ፡ ትካላት ጥዕና
ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ጐስጓስ ከካይዳን ዋሕዲ
መማህራን ፍታሕ ክናደየሉን፡ ዝብሉ ርእይቶታት
ኣቕሪቦም።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12፡50
13፡30
13:45
14:45
16:25
17:00
17፡35
19፡30
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ዶክተራት
Sport Highlights
ዶክመንታሪ
መደብ ስፖርት
ናትራን
ሄሎው ቆልዑ
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግርኛ
ተኸታታሊት ፊልም መርዓኻ የርእየኒ(8)
ዜና ዓረብ
ናፊዛ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.141
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ጥዑይን ስሩዕን ኣመጋግባ ኣብ ቈልዑ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com
ንደቅኻ ጥዑይ ኣመጋግባ ንኸዘውትሩ
ካብ ግዜ ንእስነቶም ኣትሒዝካ
ከተለማምዶም ኣለካ። ካብ ግዜ ቈልዕነቶም
ምጅማር ድማ ጥዑይ ኣካላት ኣጥሪዮም
ንኽዓብዩ ስለዘኽእሎም እቲ ዝበለጸ ግዜ
ይገብሮ። ገለ ወለዲ ንደቆም ጥዑይ ልምዲ
ናይ ኣመጋግባ ኣብ ምምሃር ሸለልትነት
ከዘውትሩ ይርኣዩ’ዮም። ጥዑይ ኣመጋግባ
ብልምዲ ክምዕብል ከምዝኽእል’ውን
ስለዘይርድኡ፡ ኣይግደስሉን። ብሰንኪ’ዚ
ከኣ፡ እቲ ውላዶም ዘይስሩዕ ባህሪያት
ኣመጋግባ ስለዝሕዝ፡ ምስ ዓበየ ዝረኸቦ
መግቢ ክበልዕ ኣይክእልን ጥራይ
ዘይኰነ፡ ስሩዕ ኣመጋግባ ብዘይ ምኽታሉ፡
ግዳይ ሕማማትን ዘይተደልየ ባህሪያትን
ክኸውን ይኽእል። በዚ ከኣ ሂወት
ንዕኡን ንስድራቤቱ ዘይተኣስረት ማእዶ

ትዀኖም።
ብንእስነትካ ተማሂርካዮ ዘይዓበኻ ነገር
ምስ ዓበኻ ክትምሃሮ ይኹን ከተተግብሮ
ኣመና ስለዝብርትዕ፡ ነዚ ናይ ኣመጋግባ
ልምዲ ወለዲ ብኣጋኡ ክነቕሕሉ
ይግባእ። ውላዶም ዕሸል እንከሎ’ዮም
ጥዑይ ኣመጋግባ እናልመዱ ከዕብይዎ
ዘለዎም። ባህሪያት ውላዶም ብንእስነቱ
እንከሎ እንተዘይኣማእዚኖሞ፡ ምስ ዓበየ
ከማእዝንዎ ክብርትዖምን ኣብ ጸገም
ክወድቁን ግድን’ዩ። ብዙሓት ወለዲ፡
“ወደይ ናይ ኣመጋግባ ጸገም ኣለዎ፣
ዝቐረብካሉ ዓይነት መግቢ ኣይምገብን፣
ስሩዕ ስዓታት ኣመጋግባ ኣይክተልን’ዩ፣”
ወዘተ ክብሉ ዝስምዑ’ውን ብሰንኪ’ዚ’ዩ።
ምኽንያቱ፡ ንውላዶም ብንእስነቱ እንከሎ
ጥዑይን ስሩዕን ዓይነት ኣመጋግባ

“ትሑት ቅብኣት ዘለዎ ርጉኦ፡ ልዑል
ጸቕጢ ደም ይከላኸል” ተመራመርቲ
ብመሰረት ሓድሽ መጽናዕቲ፡
ትሑት ቅብኣት ዘለዎ ርጉኦ
ምምጋብ፡ ካብ ልዑል ጸቕጢ ደም
ክከላኸል ከምዝኽእል ተገሊጹ።
እቲ መጽናዕቲ ን15 ዓመታት
ዝቐጸለ ኰይኑ፡ እቶም ትሑት
ቅብኣት ዘለዎ ርጉኦ ዝበልዑ ሰባት
ምስቶም ልዑል ቅብኣት ዘበልዑ
ምስ ተወዳደሩ፡ እቶም ትሑት
ቅብኣት ዝወሰዱ፡ ልዑል ጸቕጢ
ደም ከማዕብሉ ዘለዎም ዕድል
ኣዝዩ ውሒዱ ከምዝተረኽበ እቶም
ተመራመርቲ ገሊጾም።
እቲ መጽናዕቲ ኣብ 2,100
ኣመሪካውያን’ዩ፣ እቶም ልዑል
ቅብኣት ዘለዎ ርጉኦ ዝምገቡ ዝነበሩ
ሰባት ድማ ካብቶም ትሕት ቅብኣት
ዝበልዑ ብ31% ልዑል ጸቕጢ ደም
ኣማዕቢሎም ከምዝተረኽቡ እቲ
ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ትሑት ቅብኣት ዘለዎ ርጉኦ
ልዑል ፕሮቲንን ከም ካልሲዩም፡
ፖታሲዩምን ማግነዚዩምን ዝኣመሰሉ
መኣዛታት መግቢን ዝርከቦ’ዩ።
ትሑት ቅብኣት ዘለዎ ርጉኦ ጸቕጢ
ደም ክንኪ ዝኽኣለ ምኽንያት
ድማ፡ በዞም ዝተጠቑ መኣዛታት
መግቢ ሃብታም ስለዝዀነ ክኸውን
ከምዝኽእል እቶም ተመራመርቲ
ይእምቱ።
ሕጽረት
ናይዞም
መኣዛታት መግቢ ምስ ጸቕጢ ደም
ምትእስሳር ከምዘለዎ’ዩ ዝግለጽ።
ካብዚ ተበጊሶም ድማ፡ እቶም
ተመራመርቲ፡ ጸቕጢ ደም ዘለዎ
ሰብ ዋላ ክብደቱ የማዓራሪ፡ ግቡእ
መድሃኒት ጸቕጢ ደም ይውሰድን
ግቡኣ ኣመጋግባ ይከተልን፡ ልዑል
ቅብኣት ዘለዎ ርጉኦ ምስ ዝምገብ
ጸቕጢ ደሙ ግድን ከምዝዛይድ
ኣረዲኦም።

ብመሰረት
ቤት
ጽሕፈት
ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማትን
ኣመሪካ፡ ካብ ሰለስተ ዓበይቲ
ኣመሪካውያን እቲ ሓደ ሰብ
ብልዑል ጸቕጢ ደም ዝተጠቕዐ’ዩ።
ልዑል ጸቕጢ ደም ድማ ሕማም
ልቢን ወቕዒን ዘጋድድ ብምዃኑ፡
ኣብታ ሃገር ቀንዲ ጠንቂ ሞት
ኰይኑ ይርከብ።
ጸቕጢ ደም ምስ ምውሳኽ ዕድመ
እናዓበየ ዝኸይድ ሕማም’ዩ። ምስ
ደረጃ ዕድመ ዝኸይድ ኣመጋግባ፡
ጽኑዕ ሕክምናዊ ክትትል፡ ልዑል
ቅብኣት ዘለዎ ርጉኦ ካብ ምምጋብ
ምቑጣብን ነቲ ሕማም ኣብ ምቁጽጻር
ሓጋዚ ከምዝገብሮ ተመራመርቲ
ይመኽሩ።
እቲ ውጽኢት ትሑት ቅብኣት
ዘለዎ ርጉኦ ኣብ ዕብየት ኣካላት
ጥዕናዊ ረብሓ ከምዘለዎ ዘረጋግጽ
ስዝዀነ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ክብሉ
ደገፎም’ኳ እንተሃቡ፡ እቲ ውጽኢት
ግን ዝያዳ ክዓሙቕ ኣተሓሳሲቦም።
ኣቐዲሙ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ
ብትሑት
ቅብኣት
ዝስርሑ
ውጽኢት ጸባ ዝዀኑ መግብታት
ጸቕጢ ደም ኣብ ምቁጽጻር ሓገዝቲ
ከምዝዀኑ ተገሊጹ’ዩ። ከምኡ’ውን
ብዙሓት ፍሩታታትን ኣሕምልቲን
ምብላዕ፡ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ምዝውታር፡ መዓልታዊ ካብቲ ንቡር
ብሰለስተ ዕጽፊ ቅብኣት ዝጎደሎም
ውጽኢት ጸባ መግብታት ምምጋብ፡
ኣዝዩ ድሩት ቅብኣት ዘለዎ ዕሹግ
መግቢን ማእከላይ ዓቐን ሶዲዩምን
ምውሳድ ጸቕጢ ደም ኣብ ምንካይ
ውጽኢታዊ ምዃኑ ይገልጽ።
ትሑት ቅብኣት ዘለዎ ርጉኦ
ኣዕጽምቲ ዝተማልአ ጥዕና ክህልዎም
ዝሕግዝ ከምዝዀነ’ውን ይግለጽ’ዩ።

ኣለማሚዶም ኣየዕበይዎን።
ኣብ ውላድካ ጥዑይ ኣመጋግባ
ከተጥሪ ቀሊል ጻዕሪ ዝሓትት ኣይኰነን።
ብፍላይ ውላድካ ከም ቺኰላታ ዝኣመሰሉ
ምቁራት መግቢ ዝፈቱ እንተድኣ ኰይኑ፡
እቲ ዝድለ ባህሪያት (ጥዑይ ኣመጋግባ)
ከተልምዶ ሓያል ቃልሲ ክሓትት’ዩ።
እዞም ዝስዕቡ ውላድካ ብኸመይ ጥዑይ
ኣመጋግባ ንኸተላምዶ ትኽእል ዝሕግዙ
ነጥብታት’ዮም።
1. ኣብነት ምዃን፡ ሓደ ሰብ ንሰባት ናብ
ቅኑዕ መገዲ ክመርሕ እንተድኣ ደልዩ
መጀመርያ ንባዕሉ’ዩ ኣብነት ክኸውን
ዘለዎ። ኣብነት ከይኰንካ፡ ንሰባት ክትምህር
ፍጹም ዘይክኣል’ዩ። ስለዚ፡ ሓደ ወላዲ
ድማ ንደቁ ጥዑይ ኣመጋግባ ኣላሚዱ
ከዕብዮም እንተድኣ ኰይኑ መጀመርያ
ንባዕሉ ጥዑይን ስሩዕን ዓይነትን
ኣመጋግባ ዘዘውትር ክኸውን’ዩ ዘለዎ።
ንቘልዑ ኣብነት ብምዃን ጥራይ ኢኻ
ክትምህሮም እትኽእል። ኣብ ቅድሚ ደቁ
ብኣዘራርባኡ እወታዊ ክኸውን ኣለዎ
ማለት፡ ንደቁ ብዛዕባ ረብሓታት ጥዑይን
ስሩዕን ኣመጋግባ ዝዛረቦም ክኸውን
ኣለዎ። ከምኡ’ውን ምስ ስድራቤቱ
ብሓባር ዝምገብሉ መድረኽ ክኹስኩስን
ከተባብዕን ኣለዎ።
2. ቁርሲ ምፍታው፡ ቁርሲ እቲ ዝበለጸን
ኣገዳስን ዕለታዊት መግቢ’ያ። ስለዚ፡
ብሸለልትነት ክርአ የብሉን። ዝኣክል ግዜ
ተዋሂቡዎ ክዝውተር ዘለዎ’ዩ። ዝበዝሕ
ሰብ ንቑርሲ ብሃታሃታ ከዘውትሮ’ዩ
ዝርአ። ሰለዚ፡ ወለዲን ስነ-ስርዓት ቁርሲ
ግዜ ሂቦም ብግቡእ ከዘውትርዎ ኣለዎም።
እዚ ንዕኦም ንጥዕና፡ ንደቆም ድማ ስሩዕ
ኣመጋግባ ለሚዶም ንኽዓብዩ ምኽንያት
ይዀኖም።
3. ጠዓሞት ምዝውታር፡ ቈልዑ ጥምየት
ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ትሑት ብምዃኑ
መዓልታዊ ብጠዓሞት ክስነዩ ኣለዎም።
ጠዓሞት ዝበልዑላ ሰዓት ተኸቲልካ
ከምዝበልዑ ክግበር ኣለዎ። ተማሃሮ’ውን
እንተዀኑ፡ ጠዓምት ሂብካ ስደዶም፣ ምስ
ተመልሱ ጠዓሞቶም ብግቡእ በሊዖሞን
ኣይበልዕዎን ኣረጋግጽ። ኣብ ኣእምሮኦም
ኣገዳስነት ጠዓሞት ብግቡእ ተረዲኦም
እንተደኣ ዓብዮም፡ ጥዑይን ስሩዕን
ኣመጋግባ ከጥርዩን ዝተማልአ ጥዕና
ክውንን’ዮም። ብተወሳኺ፡ እቲ ዝወሃብ
ጠዓሞት፡ ትሑት ቅብኣት ዘለዎ እንተዀነ
ከም ዝምረጽ ክኢላታት ይገልጹ።
4. ምጡን መግቢ ምቕራብ፡ ዝበዝሑ
ወለዲ ንደቆም ምጡን መግቢ ኣብ
ምቕራብ ጌጋታት ክፍጽሙ ይርኣዩ’ዮም።
በዚ ከኣ፡ እቲ መግቢ ብምልኡ ወይ
ዝበዝሐ ከይተበልዐ ይተርፍን ይበላሾን።
ብሰንኪ’ዚ ምስ ደቆም ክቋየቑን ‘ወድኣያ’
እናበሉ ክዋጠጡን ይርኣ’ዩ። እቲ ቈልዑ
ከይፈተወ ተገዲዱ ምስ ዝበልዕ ድማ
ኣብ ልዕሊ መግቢ ኣሉታዊ መረዳእታ
ለዘሕድር፡ ጽልኣት ናይ መግቢ እናጥረየ’ዩ
ዝመጽእ። ጠንቂ ናይዚ ኵሉ ድማ፡ ስኣን
ምጡን መግቢ ምቕራብ’ዩ። ስለዚ ወለዲ
ነዚ ተረዲኦም ንደቆም ምጡን መግቢ
(ክውዳእ ዝኽእል) ክቕርቡሎም ኣለዎም።
እንተድኣ ዘይጸጊሞም ድማ ክውስኽዎም
ይኽእሉ። እንተዘይኰነ፡ ልዕሊ ዓቕሞም
መግቢ ደርዲርካ ብልዓዮ ምባል፡
ኣብቲ ዝተቐረበ መግቢ ስነ-እምሮኣዊ
ጽልኣት’ውን ስለዝሕድር፡ ሸውሃቶም
ተኸፊቱ ክበልዑ ኣይክእሉ’ዮም። ስለዚ፡
ንቘልዑ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝካ ምጡን
መግቢ ቀሪብካ ከምዝበልዕዎ እናገበርካ
ምዕባዮም፡ ኣብ ልዕሊ መግቢ’ውን እወታዊ

መረዳእታ ክሕዙ ስለዝሕግዞም ጥዑይን
ስሩዕን ኣመጋግባ ክለምዱን ጥዑይን
ድልዱልን ኣካላት ክውንኑ ግድን’ዮም።
5.
ምምድ ምሕያል፡ ንቘልዓ
ብልምምድ ኢኻ ዝደለኻዮ ባህሪያት
ክትሃንጸሉ ዝከኣል። ብዘይልምምድ ክህነጽ
ዝኽእል ኣካላዊ ይኹን ስነ-ኣእምሮኣዊ
ብቕዓት የለን። ከምቲ ሓደ ኣካላት ሓፍ

ኰፍ እናበልካ ብዝግበር ምንቅስቓሳት
ዝህነጽን ዝጥንክርን፡ ባህሪት ደቂ-ሰብ ድማ
ብኸምኡ’ዮም ዝጥረዩ። ስለዚ፡ ቈልዑ
ጥዑይን ስሩዕን ኣመጋግባ ንኽህልዎም፡
ካብ ግዜ ንእስነቶም ዝቐጸለ ዘየቋርጽ
ልምምድ ክረኽቡ ኣለዎም። ብንእስነቶም
ዝለመድዎ ነገር (ሒዞሞ ዝዓበዩ ባህሪ)
ድማ ንምሉእ ሂወቶም’ዩ ከገልግሎም’ሞ
ሃየ ድኣ ወለዲ ንንቅሓሉ።

ሕቶ ቁ.1
ኣገባብ ኣጸዋውታ ሰዱኩ
ኣብተን 3 ብ 3 ትርብዒት ንትኹል፡ ንጋድም፡ ንስያፍ (ዲያጎናል) ካብ 1
ክሳብ 9 ቁጽሪ ሓንሳብ ይጸሓፍ - ዝድገም ቁጽሪ የለን።
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ጉዳይ ባላንቺና ዕቱብ ውሳነ የድልዮ ኣሎ
ባላንቺና እዚ ንእሽቶይ ንብረት፡ እናነፋሕካ
ንመጸባበቒን መዘናግዒን ክውዕል ካብ ዝጅመር
መዋእላት ተፈቒዱ ይርከብ። ኣብ ሃገርና እውን፡ መርዓ
ይኹን ሕጸ፡ ጥምቀት ይኹን ዓመት ቆልዓ፡ ኮታ ኣብ
ኩሉ ሰብ ዝተኣካኻከበሉ ብዓላት፡ ኣዳራሽ ብባላንቺና
ምስላም ዳርጋ ክተርፍ ዘይብሉ ወግዒ እናዀነ እዩ
መጺኡ። ባላንቺና ዘይብሉ ውራይ ይከሰስ ከም
ዝተባህለ፡ ብዛዕባ መጸባበቒ ውራይ ክሕሰብ እንከሎ፡
ቅድሚ ኩሉ ዝዝከር ባላንቺና ከይኰነ ኣይተርፍን።
ዓቐን ዘይብሉ ባላንችና ኣብ ኣዳራሻት ከነንጠልጥል
ከለና፡ ዓቐን ዘይብሎም በከልቲ ባእታታት ተሰኪምና
ንመጽእ ከም ዘለና ንግንዘቦዶ ንኸውን? - ባላንቺና
ንእዋኑ ወይ ውራይ ክሳብ ዝሓልፍ ተንጠልጢሉ
ምስ ጸንሐ፡ ድሕሪኡ ኣብ ዋላ ሓንቲ ኣገልግሎት
ኣይውዕልን እዩ። ድሕሪ ውራይ፡ እቲ ከይተተኮሰ
ወይ ከይነፈሰ ዝጸንሐ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ንመጻወቲ
ቖልዑ ክኸውን ከሎ፡ እቲ ዝነፈሰ ወይ ዝተቐደደ ድማ
ናብ እንዳ ጓሓፍ ይድርበ፡ ወይ ድማ ኣብ ምድሪቤት ተበቲኑ ይተርፍ። ብዙሕ እዋን ድማ ቖልዑ፡
እናንፍሑ ክጻወቱሉን ናብ ኣፎም ከመላልሱዎን
እዮም ዝረኣዩ። ካብ ውራይ ወጽኢ እውን፡ ንመጻወቲ
ቖልዑ ተባሂሉ ይግዛእ እዩ። ከመይ ዝበለ ሓደገኛ
ሳዕቤን ከምጽኣሎም ከም ዝኽእል ግን፡ ዝበዝሐ ሰብ
ዝግደሰሉ ኣይመስልን።
ባላንቺና፡ ካብ ፕላስቲክ ከም ዝስራሕ ንዋላ ሓደ ሰብ
ዝጠፍኦ ኣይኰነን። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ድማ ንዓለምና

ብከላ ብምስዓብ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣብጺሑዋ
ዝርከብ፡ ብዝሒ ፕላስቲክ ምዃኑ ተመራመርቲ
ብዙሕ ግዜ ይገልጽዎ እዮም።
ዋላ’ኳ ፕላስቲክ ኣብ ብከላ ዓቢ ተራ ዘለዎ ምዃኑ
ይነገር ወይ ይፈለጥ፡ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና
ውሑዳት ዘይኰኑ ናይ ፕላስቲክ መሳለጥታት
ስለ እንጥቀም፡ ንፕላስቲካዊ መሳለጥታት ዝትክእ
ዓቕሚ ወይ ድማ ኣማራጺ ስለ እንስእን፡ ጨሪስካ
ፕላስቲክ ምእላይ ይኸብደና እዩ። ኣብ ባላቺና እንተ

መጺእና ግን፡ ካብ መጸባብበቒ ሓሊፉ ንኻልእ ነገር
ስለዘይንጥቀመሉ፡ ምሳና ንኽህሉ ግድን ኣይኰነን።
ኣብ ዳሳት ስለ ዘይተሰቕለ መርዓ ይተርፍ ወይ በዓል
ኣይካየድን ማለት ኣይኰነን። ዳስ ከነጸብቕ እንተ
ደሊና፡ ብዙሓት ተፈጥሮኣዊ ናይ መጸባበቒ ነገራት
ኣለዉና። ቀደም’ኳ ዳስ ብኣቝጽልትን ሳሕረማዕርን
እዩ ዝምዕርግ ዝነበረ። ሎሚ እውን ኣብ ክንዲ ፕላስቲክ
ወረቐት ዘይንጥቀመሉ ምኽኝያት የለን።
ባላንቺናታት ምጥቃም ንኸነወግድ ኣዝዩ ቀሊልን

ፋሉል ኣኽላባት ኣቓልቦ ይገበረሎም
ኣብ ከተማ ተሰነይ፡ ውሑዳት ዘይኰኑ ፋሉል
ኣኽላባት ኣለዉ። ምስ ቅድሚ ቍሩብ እዋን
ከነጻጽሮ ከለኹ፡ ዋና ዘይብሎም ፋሉል ኣኽላባት
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰሰኑ እዮም ዝመጽኡ ዘለዉ።
ከልቢ፡ ሓደ ካብ እንስሳ ዘቤት ምዃኑን ኣብ ሓለዋ
ዓቢ ኣበርክቶ ዘለዎን ዝከሓድ ኣይኰነን። ብዝያዳ
ኣብ’ቶም ከማና ህይወት ዘለዎም እንስሳታት ርህራሀ
ከነርኢ ከም ዝግባእ ኣይሰሓትኩን። እንተ ዀነ ግን፡
እዞም ዋናን ኣላዪን ዘይብሎም ፋሉል ኣኽላባት፡
ከም እንስሳ ዘገዳም ሓደገኛ ዝዀኑሉ እዋን ኣሎ።
ጥዕናኦም ብትካላት ጥዕና ስለ ዘይምርመርን ክታበት
ስለ ዘይወስዱን ከኣ፡ ሰብ ምስ ዝነኽሱ ሕማም
ከመሓላልፉ ዘሎ ተኽእሎ ዓቢ እዩ።
ብሕልፊ ካብ ተሰነይ ናብ ኣስመራ ንኽገይሽ
ጋሕጋሕ ምድሪ ክወጽእ ከለኹ፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ቦታት ዕስለ ኣኽላባት የጋጥሙኒ እዮም። እዞም
ኣኽላባት፡ ከም’ቶም እንፈልጦም ካልኦት ንሰብ

ዝፈርሑ እውን ኣይመስሉን። ካብ መንገዲ
ንኽእለዩልካ ክትሰጕጎም ወስ እንተ ተበልካ፡
ተመሊሶም ክነብሑልካ እምበር ኣይእለዩን። ምስ
ብዝሖም ድማ ስግኣት ይሓድረካ።
ኣብ ጸላም ጸኒሖም ብሃንደበት ብምንባሕ
የሰንብዱኻ። ኮራኩር ዘለወን ኣንስትዮ ኣኽላባት፡
ብገርህኻ ናብ ጥቓአን እንተ ቀሪብካ፡ ንደቀን
ምእንቲ ክከላኸላ ብሃንደበት ህሩግ ይብላኻ’ሞ፡
ልብኻ ምሽት ክሳብ ትብል ትስንብድ። ክነኽሳኻ
እውን ይኽእላ እየን። ብሕልፊ እቶም ክከላኸሉ
ዘይኽእሉ ኣረጋውያን፡ ደቂ-ኣንስትዮን ህጻናትን ኣብ
ሓደጋ ክኣትዉ ይኽእሉ። ስለ ዝዀነ ድማ ግቡእ
ኣልያ እንተ ዘይተገይሩሎም፡ ዘምጽእዎ መዘዝ ዓቢ
ክኸውን ይኽእል እዩ።
‘እዞም ኣብ ተሰነይ ዝፋረዩ ዘለው ኣኽላባት
ብጭቡጥ እንታይ ሳዕቤን የምጽኡ ኣለዉ?’ ዝብል
ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ። ዘምጽእዎ ሃስያ ብርክት

ዝበለ ስለዝኾነ ንገለ ክጠቅስ። ኣብ ከተማ ተሰነይ
ዝነብር ህዝቢ፡ ዝበዝሐ ንጥፈታቱ ወጋሕታ እዩ
ዘሰላሰል። መኽንያቱ፡ ኣብ ግዜ ቐትሪ ምቖት
ስለዝብርተዖ። ለይቲ ካብ መደቐሲኡ ተበራቢሩ
ናብ ስራሕን ጸሎትን ክኸይድ ከሎ፡ እዞም ኣኽላባት
እዚኣቶም ዕንቅፋት ይፈጥርሉ ኣለዉ። ብዕስለ ኣብ
ጸልማት ጸኒሖም ክጎብጥዎ ይደናደኑን የስንብድዎን
ከምዘለዉ፡ ብርክት ዝበለ መዓልታት ተዓዚበ እየ።
“እንስሳና ይበልዑልና ኣለዉ፡ ማሕስኣይ፡ ደርሆይ
በሊዖሙለይ። ቖልዓ-ሰበይቲ የሰንብዱልና. . .” ዝብል
ዘረባ ድማ ወትሩ እዩ ዝስማዕ።
ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ከባቢታት ናይ ከተማ ተሰነይ፡
ኣብ ግዜ ለይቲ ዘወን ዝብሉን ዝነብሑን ኣኽላባት
ምርኣይ ንቡር ኰይኑ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ምምሕዳር
ዞባ ሰላም ዝርከብ ዓይኒ-ምድሪ፡ ከባቢ ቤተ-ክርስትያን
መድሃኔኣለም ዘሎ ጎልጎል፡ ጎላጕል ቤት ትምህርቲ
ተሰነይ፡ ጥቓ ቤት ትምህርቲ ኮኾብ ጽባሕ፡ ጥቓ ቤት
ትምህርቲ ዳህላክ፡ ከባቢ መሕረዲ ስጋ . . . ገለ ካብ
ዝርከቡሉ ከባቢታት እዩ። እዚ ዝጠቐስክዎ ከባቢ፡
ብርክት ዝበሉ ፋሉል ኣኽላባት ዝረኣዩሉ እዩ።
ኣብ ሕበረተሰብና ከልቢ ናይ ምጥራይ ልምዲ
ኣሎ። እቶም ኣብ እንስሳ ርህራሀ ዘለዎምን ጥቕም
ከልቢ ዝግንዘቡን፡ ንኸልቦም ብግቡእ እናመገቡ፡
ጽሬቱ እናሓለዉ፡ ኩነታት ጥዕናኡ እናተኸታተሉ፡
መውዓሊኡን መሕደሪኡን እናተኸታተሉ፡ ከም
እንስሳ ዘቤት ዝግባእ ክንክን ይገብሩሉ። ገለ ድማ ንስለ
ምጥራይ ጥራይ፡ ከልቢ ሒዞም ኣበይ ከም ዝውዕል
እውን ዘይፈልጡዎ እዮም። ክንክን ዘይግበረሎምን
ዘይቕጽዑን ኣኽላባት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ
ብዝወጽኡዎ ብምትራፍ ናብ ፋሉል ይቕየሩ።
ስለ’ዚ እቶም ንዘጥረናዮ ከልቢ ግቡእ ክንክን
ዘይንገብረሉ፡ ካብ ምጥራዩ ዘይምጥራዩ ይምረጽ።
ዝምልከቶ ኣካል ድማ፡ ብመንጽር ብዝሖም
ዘምጽእዎ መዘዝ ክውስኽ ስለዝኽእል ኣቓልቦ
ክገብረሎም እላቦ።

ብርሂን ካብ ተሰነይ

ግዜ ዘይወስድን እዩ። ምኽንያቱ ንሱ እንተ ዘይሃልዩ
ዝጎለና ነገር ስለ ዘየለ። እዚ ስለ ዝዀነ፡ እቲ ክንገብሮ
ዝግበኣና፡ ንባላንቺና ከም መጸባበቒ ወይ ድማ
መጻወቲ ቖልዑ ዘይምጥቃም ጥራይ እዩ። እቶም
ነዚ ዝሰርሑ ፋብሪካታት፡ ገንዘብ ከኻዕብቱ እምበር
ብዛዕባ ኣከባቢ ክሓስቡ ግዜ ዘለዎም ስለ ዘይኰኑ፡ እቲ
ሕልና ዘለዎን ብዛዕባ’ቲ ዝነብረሉ ኣከባቢ ዝሓስብን
ሰብ፡ ነዚ በካሊ ቀንጠመንጢ ምጥቃም ብምቁራጽ፡
ኣብ ሕውየት ኣከባቢ እጃሙ ከንብር ይግባእ።
ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝበልኩዎ፡ ባላንቺና፡ ኣብ ሂወትና
ወይ ናብራና ኣገዳሲ ዝዀነ ኣድላይነት የብሉን።
ይውሓድ ይብዛሕ ንመግዝኢኡ እነውጽኦ ገንዘብ
እውን ኣብ ካልእ ሰናይ መዓላ ከነውዕሎ ንኽእል
ኢና። እዚ እናዀነ ግን፡ ኣብ ነብሲ-ወከፍ ውራይ
ብዝሒ ዘለዎ ባላንችና ከነንጠልጥል፡ ድሕሪ ውራይ
ድማ ኣብ ባይታ ተዘሪኡ ክተርፍ እዩ ዝረአ። እዚ
ክንገብር ከለና፡ ነቲ ድሮ ስግኣት ኰይኑ ዘሎ ብከላ
ኣከባቢ ኣብ ምብኣስ ዓቢ እጃም ንጻወት ከም ዘለና
ክንግንዘብ ይግበኣና።
ጥዕና ኣከባቢ ማለት፡ ጥዕናና ማለት እዩ። ብከላ
ኣከባቢ ማለት እውን ብከላ ወድ-ሰብ ማለት እዩ።
ኣከባቢ ንምሕዋይ ጻዕርን ግዜን ዘድልዮም ዓበይቲ
ነገራት ይጽበዩና ከም ዘለዉ ግሁድ እዩ። ነዚ ደቂቕ
ግን ከኣ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ገርጅፍ ዝዀነ ፕላስቲካዊ
መጸባበቒ ወይ መጻወቲ ምእላይ ግን፡ ድኻም ወይ
ግዜ ዝሓትት ዘይኰነ፡ ካብ ወጻኢታት ዘድሕንን
ብሓንቲ ውሳነ ዓቢ ኣከባብያዊ ረብሓ ዘግዝምን እዩ።
ስለ’ዚ፡ ነዚ ተገንዚብና ግድነት ኣብ ዘይኰነ ነገር
ኣከባቢና ብጓሓፍ ፕላስቲክ ኣይንቕበሮ። ህጻናት ደቅና
ድማ ባላንቺና ኣብ ኣፎም ክውትፉን ንኣሉታዊ ሳዕቤን
ክቃልዑን ኣይንዓድሞም - ትም ኢልና ኣይንርኣዮም።
እዚ ናይ ኣከባቢ ጕዳይ ንኹሉ ሰብ ዝምልከት እንተ
ዀነ’ኳ፡ ልዕሊ ኩሉ ግን፡ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ’ዚ
ጕዳይ ዕቱብ ኣቓልቦ ገይሮም፡ ኣብ ሃገርና፡ እንተ
ተኻኢሉ ምጥቃም ባላንችናታት ፈጺሙ ዝኽልከለሉ፡
እንተ ዘይተኻኢሉ ድማ ዝድረተሉ ሕጊ ከርቅቑን
ኣብ ግብሪ ከውዕሉን እምሕጸን።

ወዲ ተስፋይ ካብ ኣስመራ

ዋንነት
ኣእምሮኣዊ
ንብረት ሻላ
ንከይረአ
ኣብ ዝዀነ ይኹን ጽሑፍ፡ ካበይ ከም ዝተወከስካ፡
ከምኡ’ውን ኣስማት ወነንቲ ጥቕስታት ይኹን
ኣበሃህላታት ይንገር እዩ። ዋንነት ናይ’ቶም ብሃልቱ
ወይ ጸሓፍቱ ስለዝዀነ፡ ግድን ዋንነቶም ክግለጽ
ይግባእ። ስለ ዝዀነ ድማ፡ ተወኪስካ ዝረኸብካዮ
ጽሑፍ፡ ምንጩ መን ምዃኑ ብምርግጋጽ
ንኣንበብቲ ከተፍልጥ የድሊ።
ከም ኣብነት ዕለቱ ኣብ ዘይዝክሮ ሓሙስ
መዓልቲ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ፡ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ “ምእንቲ ሃገረይ ከወፍያ ዝኽእል ህይወት
ጥራይ ብምውናነይ እሓዝን” እትብል ጥቕሲ፡ በሃሊ
ዘይተፈልጠ ተባሂሉ ሰፊሩ ኣሎ። እንተ ዀነ ግን
በሃሊኡ ኣመሪካዊ ናታን ሄል (Nathan Hale)
እዩ። መወከሲ ድማ ኣብ ኢንሳይክሎፐድያ ፊደል
“N” ክርከብ ይከኣል። ስለ’ዚ ክንጽሕፍ ክንብገስ
እንከሎና፡ ምንጪ መወከሰቲታት ወይ ኣስማት
ወነንቲ ብልክዕ ከነስፍሮ አዘኻኽር።

ፍሳሃጼን ወልደስላሰ - ኣስመራ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.141

ኤርትራ

ማህደር ጀጋኑ
ሺሃብ ኣርኣያ

ክብሮም ዓንደሚካኤል
ድሕሪ ሓርነት ወደብ ምጽዋዕ
ዝተፈጥረ፡ ብርቱዕ ምርብራብ
ዝተኻየደሉ፡ መዳርግቲ ኣልቦ
ጅግንነት ተጋደልቲ ዝተራእየሉ፡
መስዋእቲ ናይ ኣሽሓት ብሉጻት
ተጋደልቲ ዝሓተተ ግንባር ጊንዳዕ፡
መዓስን ብኸመይን ከምዘብቅዕ፡
ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ኣብዚ
ግንባር’ዚ፡ ብርጌዳት 81፡ 87፡ 13
ናይ ክፍለ-ሰራዊት 61፡ ኣጋር
ከቢድ ብረት፡ ስለያን ሃንደሳን
ካብ ፈረሰገ ክሳብ ርእሲ-ዓዲ ኣብ
ዝተዘርግሐ ሰንሰለት ዕርድታት፡
እንዳ ቦምባ - እንዳ ሓረስታይ ጭፌታን ካልኦት ድፋዓትን ዓሪደን፡
ነቲ ብጽዑቕ ደብዳብ ነፈርቲ፡
ታንክታት፡ ከበድቲ ኣጽዋራት፡
ተወንጫፊ ሮኬታትን ተመራሒ
ሚሳይላትን ተሰንዩ፡ ብኽንደይ
መብጽዓ ተረሳሲኑን ተገዲዱን
ዝኣቱ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ፡ ከም
ቆጽሊ እናኣርገፋ፡ ብኸቢድ ጸቕጢ
ዝተበስዐ ድፋዓት ብቕጽበት
ተወዳዲበን እናመለሰ መስተንክር
ታሪኽ ሰሪሐን እየን። ግንባር
ጊንዳዕ፡ ተጋዳላይ ክሳብ ሰለስተ
ኣርባዕተ ግዜ እናተወግአ፡ ካብ
ድፋዕ ከይወጸ፡ ብጸላኢ ዘየድፈሮ፡
ኣብ ታሪኽ ኤርትራ፡ ትእምርቲ
ጽንዓት ተጋዳላይ ኰይኑ ክዝከር
ዝነብር ታሪኻዊ ግንባር እዩ።
ኣብ ድሮ ዛዛሚ መጥቃዕቲ
ግንባር ደቀምሓረ፡ ብዙሓት
ካብተን፡ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ
ዓሪደን ዝነበራ ኣሃዱታት ህ.ግ ናብ
ግንባር ደቀምሓረ ስለ ዝተንቀሳቐሳ
ብርጌድ 87 ናይ ክፍለ-ሰራዊት
61 ምስ ካልኦት ኣሃዱታት፡ ነቲ
ሰፊሕን ጽንኩርን ግንባር ጊንዳዕ
ተመጢጡ ከምዝሕዞ ተገብረ።
ሓይልና ኸኣ ካብ ጋሕያት ንጸጋም
ክሳብ ሩባ ማይ-ኣትከሞም ዝነበረ
ድፋዓት ልዕሊ ዓቕማ ተመጢጣ
ሓዘቶ።
ድሕሪ ሳልስቲ፡ ኣብ ቅድመና ካብ
ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ዘይልሙድ
ድምጺታትን ገልጠምጠምን ክስማዕ
ሓደረ። ምስቲ ተመጢጥናዮ
ዝነበርና፡ ጸላኢ ነዃላት መዝሚዙ
ከየጥቅዓና፡
ክሳብ
ዝወግሕ
ተጠንቂቕና ብኾፍና ክንከታተል
ሓደርና። ገልጠምጠም ናይ ጸላኢ
ግን ንመጥቃዕቲ ኣይነበረን። ምስ
ግስጋሰ መጥቃዕቲ ደቀምሓረ
ተኣሳሲሩ፡ ብራዕዲ ተዋሒጡ፡
መሬት ከም ኣፍ ዑንቂ ጸቢባቶ
ነብሱ ንምድሓን’ዩ ሸበድበድ
ክብል ዝሓደረ። መሬት ወገግ

ምስ በለ ብወተሃደራዊ መነጸር
ናብ ዕርድታት ጸላኢ ኣቋመትና።
እቲ ኣብ ቅድመና ዓሪዱ ዝነበረ
ሰራዊት ደርግ ድፋዑ ገዲፉ
ከዝልቕ ከም ዝሓደረ ኣረጋገጽና።
ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ኣሃዱና ብቐጥታ

ብሩባ ማይ ኣትከሞም ንጊንዳዕ
ክትኣቱ ትእዛዝ ተዋህባ። እቲ
ጻጸ ዘየሕልፍ፡ ርእስኻ ኣቕኒዕካ
ዘይትርእየሉ ድፋዓት ጸላኢ፡ ብዘይ
ዝዀነ ተቓውሞ ባዕሉ ሃደሽደሽ
ክብል ምርኣይ ኣዝዩ ዘገርም ነበረ።
ጸላኢ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት፡
ብዘይ ተዂሲ ሓሊፍና፡ ከም ተራ
ጕዕዞ ተሰሪዕና፡ ጊንዳዕ ክንኣቱ
እንከለና፡ ሕልሚ ድዩ ጋህዲ
ምፍላዩ ኣጸጊሙና፡ ነቲ ንረግጾ
ዝነበርና መሬት ምእማኑ ሰኣንና።
***
ቀቅድመና፡ ብ24 ግንቦት
1991፡ ኣብቲ ክፍለ-ሰራዊት 88፡
ብርጌድ 37፡ በጦሎኒ 2፡ ዓሪዶምሉ
ዝነበሩ፡ ከባቢ ቦንረስፒሮ ዝርከብ
ድፋዓት፡ ጸላኢ ኣብ ኣጋ ፍርቂ
ለይቲ፡ ዘይልሙድ ብርቱዕ ድምጺ
ክገብርን ወተሃደራት ንሓድሕዶም
ክጸዋዋዑን ተሰምዑ። “ሻምበል. .
. ሻምበል. . .!” ዝብል ድምጺ
ወተሃደራት ዝሰምዑ ሓለፍቲ፡
ንተጋደልቶም ናብ ድፋዕ ጸላኢ
ተጸጊዖም ኵነታት ክከታተሉ
ሓበርዎም። እቶም ተጋደልቲ፡
ናብቶም ወተሃደራት ኢትዮጵያ
ቀሪቦም
ምስ
ተዳሃዩዎም፡
እቶም ወተሃደራት ኢዶም
ክህቡ ከምዝደለዩ ደጋጊሞም
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መን ኮን ይስዋእ?
ካብ ዛንታታት ተመኩሮ ገድሊ - ቅጺ 4
ተማሕጸንዎም። ተቐቢሎሞም።
እቶም ወተሃደራት ምስ ተሓተቱ፡
ነብሶም ከውጽኡ ከም ዝመጹን፡
ኵሉ ሰራዊት ድፋዑ ገዲፉ
ከም ዝኸደን ሓበሬታ ሃቡ። ሽዑ
ማእከልነት ብርጌድ 37 ዝነበረ
ተጋዳላይ ክብሮም ተስፋገርግሽ
ወዲ-ስሑል፡ “ኵሉ ሰብ ናብ
ጸሊም ጽርግያ መስመር ደንጎሎቦንረስፒሮን ይውረድ!” ኢሉ
ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ከባቢ ሰዓት
ሓደ ለይቲ ኸኣ ተጋደልቲ ኣብቲ
ጽርግያ ተኣኻኸቡ። ከባቢ ሰዓት
4፡00 ክኸውን እንከሎ፡ ዝዀነ

ብዘይካ ሓንቲ ቦምባ ታንክ ግን
ዝተተኰሰ ኣይነበረን።
ኣሃዱታት ክፍለ-ሰራዊት 88
ደድሕሪ ሰራዊት ጸላኢ እናስዓባ፡
ደኺሞም ወይ ብገለ ምኽንያት
ተደናጒዮም ኣብ መገዲ ዝጸንሑ
ወተሃደራት እናማረኻ፡ ሰዓት 2፡00
ድሕሪ ቐትሪ ሸግርኒ በጽሓ። ብዘይ
ገለ ተቓውሞ ጉዕዞአን ቀጺለን
ድማ ሰዓት 5፡50 ኣጋ ምሸት ከባቢ
ስካሪኮ - ቤት-ገርግሽ በጽሓ።
ኣሃዱታት ክፍለ-ሰራዊት 96
እውን፡ ብጸሎት ኣቢለን ገምገምገምገም፡ ጽርግያ ብሎኮ ኣስመራ-

ተቓውሞ ከየጋጠሞም ጊንዳዕ
ኣተው። ኣሃዱታት ክፍለ-ሰራዊት
88፡ ኣብ በጦሎኒ 2፡ 3ይቲ ሓይሊ
- ሓይሊ ገብረኣብ ተወልደመድህን
ወዲ-ብላታ - እናተመርሓ ጕዕዞአን
ቀጺለን ሰዓት 9፡00 ቅድሚ ቐትሪ
እምባትካላ በጽሓ። ካብ ወደብ
ምጽዋዕ ረድኤት ዝጸዓና፡ ባንዴራ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት - U.N ዘንበልበላ 31 ናይ ጽዕነት መካይን፡
ብሓንቲ ፒክኣፕ ንእሽቶ መኪና
ተመሪሐን፡ ንኣስመራ ክሓልፋ
መጽኣ። “የሕልፍወን!” ተባሂሉ
ብዘይ ጸገም ሓለፋ። እቲ ኣብ
ሰዪድሺ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ
ድማ ምስ ኣጽዋሩ ደድሕሪአን
ንኣስመራ ገጹ ኣምርሐ።
ኣብታ
ሰዓት’ቲኣ
ሓንቲ
ሄሊኮፕተር መጺኣ፡ ብልዕሊ’ቶም
ተጋደልቲ
ንምብራቕ
ገጻ
ተዓዝረት። እቶም ብጾት ከባቢ
ሰዓት 10፡00 ቐትሪ ነፋሲት
በጽሑ። ሓጐስ ተወሲኽዎ፡
ንውሓት ናይቲ መገዲ ይፍለጦም
ኣይነበረን። ጕዕዞኦም ቀጺሎም፡
ናብ ምቕልቃል ሰዪዲሺ ደየቡ።
ጸላኢ ኣብ ሰዪዲሺ ሓሙሽተ
ታንክታት ሒዙ ዓሪዱ ጸንሖም።
እቲ ጕዕዞ ጽርግያ-ጽርግያ ሓይሊ
ጸላኢ እናኾብኮብካ እዩ ዝነበረ።

ባጽዕ ቈሪጸን ደበኽ በላ። ነቲ ኣብ
ግንባር ጊንድዕ ቢዘን ዝነበረ ሰራዊት
ጸላኢ ዓጊተ ብምምራኽ ኣጽዋር
በይኑ ሰራዊት በይኑ ወገናኦ።
ኣብቲ ከባቢ ማእለያ ዘይብሉ
ሰራዊት ምስ ምሉእ ዕጥቁ የማነጸጋም ናይቲ ጽርግያ ለም ኢሉ
ነበረ። ኣሃዱታት ክፍለ-ሰራዊት
88 ብማእከሉ ሓሊፈን፡ ኣብ እግሪ
ቤተክርስትያን ቤት-ገርግሽ (ኣብቲ
ሕጂ ሚዛን ዓበይቲ መካይን
ዝርከቦ) ደው በላ። ደድሕረኦም
ክትስዕብ ዝጸንሐት ሓንቲ ታንክ
ኣርኪባ፡ ሻምብቆ ብረታ ናብቲ
እኩብ ሰራዊት ኣቕኒዓ ደው
በለት። ኣሃዱታት ክፍለ-ሰራዊት
88 ብርከን ከይሰበራ ብኡ ንብኡ
ናብ ዓዲንፋስ ገጸን ኣምርሓ።
***
ብርጌድና - ብርጌድ 87 ናይ
ክፍለ-ሰራዊት 61 - ጊንዳዕ ምስ
ኣተና፡ ኣብ ጽላል ኣግራብ ነንዊሕ
ሰዓታት ኮፍ ኢላ ድሕሪ ምጽናሕ፡
ቀትሪ፡ ቦጦሎንና ኣብ መርቸድሳት
ተሳፊራ፡ ብቐጥታ ብነፋሲት ቈሪጻ
ናብ ግንባር ደቀምሓረ ረዳት
ከተርክብ ተሓበረ።
“ኣብዚ መወዳእታ ግጥም፡
ንናጽነት ካብ ቀረባ እናማዕደዋ መን

ኮን ይስዋእ?” ዝብል ኣብ ኣእምሮ
ነፍሲ-ወከፍ ተጋዳላይ ዝመላለስ
ሕቶ ነበረ። ናብተን መርቸድስ
ብዅሉ ወገነን ከም ዕስለ ንህቢ
ተቐዳዲምና ደየብና። ጸልማት
ተጎልቢብካ፡ ብኽንደይ ስክፍታ፡
ሓንቲ ብልጭታ ናይ ብርሃን
ከየርኣኻ፡ ገልጠም ከይበልካ፡ ዝእቶ
ዝነበረ ግንባር፡ ኣብ ሓደ ህሞት፡
ኵሉ ስክፍታታት ተቐንጢጡ
ምርኣይ መመሊሱ ዘደንጹ ነበረ።
ንሕና ካብ መካይና ከይወረድና
ንነፋሲት ኣብ ዝበጻሕናሉ፡ ሓረጎት
ፍርዙን (ወዲ-ፍርዙን) ዝመርሓ
በጦሎኒ ናይ ብርጌድ 35 ክፍለሰራዊት 88፡ ነቲ ጭራኡ ደጒሉ
ካብ ፈቘዶኡ ዛሕዛሕ ኢሉ ናብ
ኣስመራ ገጹ ዝሃድም ዝነበረ
ሰራዊት ጸላኢ እናቐረመት፡
ጠርባሽ ተቓውሞ እናረጋገጸት፡
ትጓዓዝ ነበረት።
ካብ ነፋሲት ጽርግያ ማይሓባር
ሒዝና ክንከይድ ዝተሓበርናዮ፡
“ግደፍዎ! ንሰዪድሺ ትኽ ኢልኩም
ደይቡ!” ዝብል ሓበሬታ መጻና።
ሓይልና የማነ ጸጋም ፈቘዶኡ
ዝተደርበየ ብረትን ዕጥቅን ፋሕ
ዝበሉ ወተሃደራትን ስቕ ኢላ
እናርኣየት፡ ካብ መኪና ከይወረት
ብሎኮ ቤት-ገርግሽ በጽሐት።
ኣብ ብሎኮ ኣስመራ በብዓይነቱ
ብረታት ጥይትን ቦምባታትን
ብየማነ ጸጋም ጽርግያ ተኾሚሩ፡
ምስ ርኣናይ ብምግራም መካይንና
ደው ኣብልናየን። ሰራዊት ደርግ፡
ድሮ ሓለፍቱ ገለኦም ብሄሊኮፕተር
ገለኦም ብመካይን ነብሶም ከውጽኡ
ጠሊሞምዎ ስለዝነበሩ፡ ዝርግርግ
ኣትዩዎ፡ ምስ ምሉእ ኣጽዋራቱ
ክማረኽ ግድነት ኰይኑዎ ነበረ።
ተጋዳላይ ኣብ ኣፍደገ ኣስመራ
ብሓጐስ ንሓድሕዱ ክተሓቛቘፍን
ክሰዓዓምን ጸንሓና። ይዅን’ምበር
ቀጺሉ ዝወሃቦ ተልእኾ ንምፍጻም፡
ገና ንመስዋእቲ ድሉው ነበረ።
ኣብቲ ህሞት’ቲ ካብ ምሒር ታሕጓስ
ስምዒቶም ምቁጽጻር ዝሰኣኑ ገለ
ተጋደልቲ፡ ካብቲ ዝተማረኸ ኩምራ
ኣጽዋር እናልዓሉ፡ ኣርፒጂ፡ ቦምባን
ጠያይቲን ይድሕድሕዎ ነበሩ።
ኣባላት ሓይልና ድማ፡ ኣብ ልዕሊ
መርቸድስ ኮይኖም በቲ ዓጢቖሞ
ዝነበሩ ብረታት ተዅሲ ንሰማይ
ፈነዉዎ። ካብ ብዝሒ ናይ ተዂሲ
ብርቱዕ ህጁም ዝካየድ ዘሎ መሰለ።
ቤት- ገርግሽ ብተዅስ ተናወጸት።
መን ናበይ ይትኩስ ይፍለጥ
ስለዘይነበረ፡ ምስቲ ጻዕቂ ተዅሲ
ሓደጋ ከይፍጠር “በጃኹም
ግደፉ!” እናበለ፡ ኵሉ ሓላፊ ኣብ
ከቢድ ስግኣት ኣተወ። ድሕሪ
ዝተወሰነ ግዜ ግን ብኽንደይ ለበዋ
ተዅሲ ደው በለ።
ይቕጽል

ሓዳስ
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ኤርትራ

ቫይታሚናት
ፍቕሪ
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ዕውት ፍቕራዊ
ዝምድና ንምምስራት ዕውት

ጽኑዕ ዝዀነ ፍቕራዊ ዝምድና ኣብ
ምምስራት ነናትና መምርሕን ኣካይዳን
ንጥቀም ኢና። ብዙሕ ግዜ ሰኣን እኹል
ኣፍልጦ ዘይምህላው መብዛሕትና ነቲ
ዝጀመርናዮ ፍቕሪ ወይ’ውን መጻምድቲ
ክንከስር ንርአ። ንምዃኑ ከመይ ኣቢልና
ኢና ጽኑዕ ዝዀነ ፍቕራዊ ዝምድና
ክንሃንጽ ንኽእል? ክኢላታት እዚ ዓውዲ
ሓሙሽተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብ
ፍቕራዊ ህይወትና ዘርዚሮም ኣለው፡ብቐስታ ምስጓም
መብዛሕትኡ ዓይነት ፍቕራዊ
ዝምድናታት ብታህዋኽን ሸበድበድን ምስ
ዝጅምር፡ ኣብ ዝቕጽል፡ ኣብ ዘይተደልየ
ግርጭታትን ዘይምስምማዕን ከእትወና
ስለ ዝኽእል፡ እንምስርቶ ፍቕሪ ብቐስታን
ብምስትውዓልን ክኸውን ኣለዎ።
ብዙሕ ግዜ ምስ ኣፍቃሪትካ ምሕላፍ
እዚ እቲ ካብቲ ቀንዲ ረቛሒ ፍቕሪ
ኰይኑ፡ ምስ ኣፍቃሪትካ ብዙሕ ግዜ
ምሕላፍ፡ ኣብ እንምስርቶ ፍቕሪ ዕዙዝ
ዝዀነ ተራ ኣለዎ።
ምችኡነት ቦታን ግዜን ምምራጽ

ኣብ እተዕልሎ ዕላል ወይ’ውን ምስ
ኣፍቃሪትካ እተሕልፎ ግዜ ስልቻወን
ድኻምን ክስምዓ ኣብ ዝኽእለሉ እዋን
ክኸውን ኣይግባእን። መብዛሕትኡ ምስ
ኣፍቃሪትካ ትራኸበሉ ግዜ ምቹኡን
ጽቡቕ ስምዒት ዝፈጥርን ክኸውን ምስ
ዝኽእል ዝያዳ ተመራጺ’ዩ።
ንኣፍቃሪትካ ኣድህቦ ምሃብ
ምስ ኣፍቃሪትካ ኣብ እትራኸበሉ ግዜ፡
ኣፍቃሪትካ ኣበየናይ ኣርእስቲ ትዛረብ ከም
ዘላን፡ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስምዓ
ከም ዘሎን ብግቡእ ተረዲእካ፡ ኣቓልቦ
ሂብካ ንሓሳባታ ክትሰምዖ ይግባእ። እዚ
ኸኣ ማዕረ ክንደይ ንኣፍቃሪትካ ክብሪ
ከም እትህባ ብግቡእ ክገልጽ ይኽእል።
ናይ ሓባር ተሳትፎ ምህላው
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እንዛወረሉ
ይኹን ሻሂ እንሰትየሉ ግዜ፡ እቲ ቦታ ናይ
ምምራጽ ወይ’ውን መደብ ናይ ምስራዕ
ተራ ኣይትብሓቶ። ንኣፍቃሪትካ ዕድል
ምሃብ፡ ነቲ ክትምስርቶ ትብገስ ዘለኻ
ፍቕሪ ዝያዳ ድልዱልን ብናይ ሓባር
ተሳትፎን ከም ዝህነጽ ይገብሮ።

ኦሸጋትሱ

ጽንብል ሓድሽ ዓመት (ኦሸጋትሱ) - እዚ ጽንብል’ዚ ኣብ ጃፓን ዝያዳ ዝዀነ በዓል
ዝለዓለ ኣቓልቦ ይወሃቦ፡፡ ናብ ሓደ ጥሪ እትመርሕ ሰሙን፡ ገዛ ኣብ ምጽርራይን ኣረጊት
ንበረት ኣብ ምጒሓፍን የሕልፍዎ። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት’ዚ ዘጋጥሞም
ሕማቕ ፋል ምዃኑ ስለ ዝእመን፡ ኣብቲ መዓልታት ዝዀነ ነገር ከየጋጥም ዓቢ ጥንቃቐ
ይገብሩ። ዕለት ሓድሽ ዓመት ስድራ-ቤት፡ ኣዕሩኽ፡ ታቦት ቤተ-መቕደስ ኣብ ምብጻሕ
የሕልፍዎ። ነዚ ዕለት’ዚ እውን ብፍሉይ መግብን መስተን ይዳሎ። ኣባላት ስድራ-ቤት
ከኣ ከም ህያብ ገንዘብ ይለዋወጡ፡፡ እዚ ናይ ገንዘብ ህያብ ‘ኣቶሺ-ዳማ’ ይበሃል። እዞም
ህያባት ብፍሉይ ኣብ ዝተወቀቡ ፖስጣታት ተዓሺጐም ይወሃቡ፡፡

ዓሰርተ ድሌታት ፍቕሪ ወይ
ቫይታሚናት ፍቕሪ ኣለው። ውሽጣዊ
ዓወት ከተመዝግብ እዞም ቫይታሚናት
ክትውንኖም ይግባእ። ሓቀኛ መንነት
ገዛእ-ርእስኻ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ
ልብኻ ንነፍሲ-ወከፍ እዞም ዝስዕቡ
ቫይታሚናት ክቕበልን ከተግብርን
ድልውነት ከርኢ ኣለዎ፡፡
1. ቫይታሚን ጂ1 - ፍቕርን ሓገዝን
ካብ ኣምላኽ
2. ቫይታሚን ፒ1 - ፍቕርን ሓገዝን
ካብ ወለድኻ
3. ቫይታሚን ኤፍ - ፍቕርን ሓገዝን
ካብ ስድራኻ፡ ኣዕሩኽካ ከምኡ’ውን ካብ
ዋዛ
4. ቫይታሚን ፒ2 - ፍቕርን ሓገዝን
ካብ መዛኑኻ
5. ቫይታሚን ኤስ - ፍቕርን ሓገዝን
ካብ ገዛእ - ርእስኻ
6. ቫይታሚን ኣር - ፍቕርን ሓገዝን
ካብ ኣዝማድካን ኣፍቀርትኻን
7. ቫይታሚን ዲ - ፍቕርን ሓገዝን
ካብቶም ጽግዕተኛታት ዝዀኑ ሰባት
8. ቫይታሚን ሲ - ንማሕበረ-ሰብካ
ኣገልግሎት ምሃብ
9. ቫይታሚን ዳብልዩ - ንዓለምካ
ጽቡቕ ስራሕ ምብርካት
10. ቫይታሚን ጂ2 - ንኣምላኽ
ምግልጋል።
ሃብታም ኣዕጋብን ህይወት በዞም ዓሰርተ
ቫይታሚን ፍቕርን ሓገዝን ይርከብ። ኣብ
ህይወት ዕጉብ እንተ ዘይኴንካ፡ ብርግጽ ገለ
ዝደለኻዮ ነገር ጐዲልካ ኣሎ፡፡ ብምልኣት
ልብኻ ከፊትካ ነዞም ቫይታሚናት ፍቕሪ
ምስ እትምግቦም፡ ዕጉብነትካን ርእሱተኣማንነትካን እናበበረኸ ሃብታም ርእሰ
ክብሪ ክህልወካ’ዩ።
ምንጪ፡- how to get what you
need

ጥቕሲ ህቡባት
ሰባት
“ፍቕሪ ዝምግብ፡ ዝዝርግሕ፡ ዝዕቅብ
ዘይመውት ዋሕዚ ናይ ጸዓት እዩ። እቲ
ዘልኣለማዊ ሸቶኡ ድማ ህይወት እዩ።”
ስሚሊ ብላንተን
“ንናይ ፍቕሪ መገዲ ከተቕንዕ ኢልካ
ኣይትፈትን። ምኽንያቱ፡ ኣብ ፍቕሪ ብቑዕ
ኴንካ እንተ ተረኺብካ፡ መገድኻ ከቕንዖ
እዩ።”
ኻሊል ጂብራን
“ንፍቕሪ ብዘይካ ወሲኽካ ምፍቃር
ካልእ ፈውሲ የብሉን።”
ቶርዮ
“ፍቕሪ ንሓድሕድካ ምጥምማት ከም
ዘይኰነ ህይወት ምሂርና እዩ። ብሓደ ኴንካ
ናብ ወጻኢ ናብ ሓደ ኣንፈት ምጥማት
እዩ።”
ኣንቶይን ዲ ሰይንት
“ፍቕሪ፡ ብተፈጥሮ ዝወቀበ፡ ብስእላዊ
ሓሳብ ድማ ዝተሰለመ ካንቫስ እዩ።”
ቮልታይር
“ንነፍሲ ወከፍ ጽባቐ ሓደ ዝጥምቶ
ዓይኒ ኣለዎ። ንነፍሲ ወከፍ ሓቂ ሓደ
ዝሰምዖ እዝኒ ኣለዎ። ንነፍሲ ወከፍ ፍቕሪ
ሓደ ዝቕበል ልቢ ኣለዎ።”
ኢቫን ፓኒን
“እቲ ዝሞቐ ፍቕሪ፡ ዝዘሓለ መወዳእታ
ኣለዎ።”
ሶቅራጦስ
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ደብዳበ ፍቕሪ
ዳግማይ ተፈጢረ
ኣፍራሕ፡ ኣብ ድሮ ቫላንታይን ደይ ኰይነ ዝጽሕፈልኪ ዘለኹ ደብዳበ፡
ኣብ ኢድኪ በጺሓ ነቲ ኣብ ውሽጠይ መሊኡ ዘሎ ሓጐስ ክትገልጸለይ
ምሉእ እምነት ኣንቢረላ ኣለኹ። ሳላኺ ኣብ ህይወተይን ናብራይን ቀሲነ ካብ
ድምቀት ናብ ድምቀት እሳጋገር ከም ዘለኹ ክሓብኣልኪ ኣይደልን።
ፍቕርና ክንምስርቶ እንከለና ዝተኸልናዮ ቅንዕና’ዩ ዓንቢቡ ንኽፈሪ
ኣኽኢልዎ። ዝሓለፍናዮ ጕዕዞ ፍቕሪ ተወሓሒጥናን ተኸኣኢልናን ነዚ ጸጋ’ዚ
ከም ዝረኸብና ዝከሓድ ኣይኰነን። ልብታትና ብደስታ ማሙቐን ኣብ ዓሙቕ
ፍቕሪ ብፍስሃ እናተሰራሰራ ይነብራ ኣለዋ።
ኣብቲ ፍቕሪ ዝመልአ ሰፊሕ ልበይ ስለ ዘንበርኩኺ ንስኺ’ውን መቐረትኪ
ኣይበቐቕክለይን። ኣብ ልዕለይ ተርእይዮ ኣኽብሮት፡ ሓልዮት ምሉእ ህይወተይ
ብሓጐስ ንኽነብር ኣኽኢሉኒ’ዩ። ህይወት በዚ መንገዲ እንተ ተጓዒዛ ዓንቃፊ
ከም ዘይብላ ብሩህ’ዩ።
ህይወተይ ንዓኺ ምስ ረኸበት ዓለም ከም ዝጨበጥክዋ ከም ህጻን ብፍስሃ’የ
ተሰራሲረ። ፍትወትኪ ማዕበል ከም ዝነዋነዎ ባሕሪ እናሃወጸኒ ንደቓይቕ’ኳ
ክትፍለይኒ ዝመርጽ ኣይነበርኩን። ልበይ ኣብ ትርግትኣ ስምኪ’ያ ተድምጽ።
ውህደትና ተፈጥሮ ንዝዓደለና ጐደሎና መሊኡ ብዓይኒ ጽባቐ ከም
ንጠማመት’ዩ ገይሩ። ልዕሊ ፍቕሪ ንህይወት ከመቅራ ዝኽእል ከም ዘየለ’የ
ዝኣምን። ህይወተይ ዳግማይ ከም ዝተፈጥረት’ዩ ንዓይ ምሳኺ ምንባር።

ፍቕሪ እንታይ’ዩ?
ኣብ ህይወት ሓጐስን ሓዘንን፡ መቐረትን
ምረትን፡ ምቾትን ሕሰምን መካይድቲ’ዮም፡፡
ከም ባህሪ ተፈጥሮ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳት
ህይወት ኣንጻርነት ክህሉ ምኽኣሉ ባዕሉ
ምልክት ጽባቐ ናይ ህይወት’ዩ። ውህደትን
ሓድነትን ናይ ክልተ ኣንጻራውያን
ፍጻሜታት ንምንባር ዝተማልአ ትርጉም
ይህቦ።
ፍቕሪ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት
ባእታታት ናይ ህይወት’ዩ። ህላወ ፍቕሪ
ንህይወትና መቐረት ዝውስኸሉ እንተ
ዀይኑ፡ ብኣንጻሩ ድማ ዘይምህላው ፍቕሪ
ንመቐረት ህይወት የህስሶ። ብሓድነት
ናይ’ዞም ክልተ ህላወታት ከኣ ህይወት ናይ
ምንባር ትርጉም ይለብስ። ከም ኩሎም
ፍጻሜታት ጕዕዞ ፍቕሪ’ውን ብዝተፈላለዩ
ብድሆታት ዝተመልአ እዩ። ምስ ፍቕሪ
ዝተኣሳሰረት ህይወት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ
ዝበረኸ ጥርዚ ናይ ሓጐስ ክበጽሕ ከሎ፡

ኣብ ካልእ እዋን ድማ ምረት፡ ቅዛነት፡
ጽምዋን ፍርሕን ዝወረሳ ህይወት ባዶ
ትኸውን።
ፍቕሪ፡ ሓደ ካብ መሰረታውያን
ድሌታት ደቂ-ሰብ እዩ። ፍቐሪ ብቐንዱ
ኣብ ልቢ ካልኦት ሃንቀውታ፡ ውሕስነት
ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕሪ’ዩ። ምልኣት
ዘለዎ ህይወት ከተስተማቕር ውሕስነት
ዘረጋገጸ ህይወት የድልየና። ውሕስነት
ኣብ ጾታዊ ድማ፡ ኣብ እትብህጎ ሰብ
ተቐባልነት ምርካብ ማለት እዩ። ኣብ
ፍቕሪ ምትብባዕ፡ ኣድናቖትካ ብግልጺ
ምግላጽ፡ ናጻን ክፉትን ምዃን ኣገደስቲ
ባህርያት እዮም። ፍቕሪ ብቐጻሊ ምስ
ጾታዊ ፍቕሪ ተዛሚዱ ይገለጽ ደኣ’ምበር፡
ፍቕሪ ስድራ ቤት፡ ፍቕሪ ሞያ ስራሕን፡
ብቐንዱ ድማ ፍቕሪ ሃገርን ሕብረተ-ሰብን
ኣብ ህይወት ደቂ-ሰብ ኣዝዩ ጸላዊ ተራ
ዘለዎ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.141

ኤርትራ
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ĉñƷ ƎŅïù Ɖú ŊƲā ƭǆűŚ
ĄǦôȐŘŚ ƎĄȎŴ ǆƛƆù Ɔǂȳ
ĉġĉñƷƶŕƄğĜĕƄƶǇĉŊƲÿŚ
ƭǆűŚ į÷ŚŶ ÿĔǦŕ ÿğňŚŶ
ƎĉȏŴÍƧŶ ǆƛƆõ ƆǇĉȳ ƌŊ
ƢǦƭƧǄŶ ĄƢƉĞŘŚ ĉęƊġ
ŊĉǦňę ǦŴ ĉñƷ ćôŚ ÿǎĩ
ȞǶė Ŵǆ ÿğňŚȲ ƄǡňŊ Ɖĉ
ƄŊűŚ ƄŊ ÿǉ Śƌù ÿǎĩ
ƄĜėęÿ ƢǆÍƧŶƄľÿŶȞǶėƤ
ęƛŅŚŶƉǶľùùǆƛƆùƆǂȳƆƳ
ǡƳȣĤȞűƱǶļôôĄǦôȐŊƱǆƌ
Ɔśĉ ĉġ ĉñƷ ƶŕÿÿƲ ƄĉėŚ
Ɔǂȳ ĉġ ĉñƷ ƶŕÿÿƲ ƄĉėŚ
Ɖĉ Ŋƭù ĉāǁħ LQQRYDWLRQ Ȳ
ġŶƭ PDQLIDFWXULQJ Ȳ ęƛŅŚ
GLFRYHU\ Ȳ ȣęǄŚ SURGXFW Ŷ
ƌùƇŚŶƎŶǶıġǆƉƄùƆǂȳ

ĆƌƅùŅęì ƢǋŅęì

ňñö ƎŶŊù ƉôŴȲ ÿǉ
ñƶŇ Ƣǆ ÿǉ āŊĔŕĜŊ Ŵǆ
ÿǉ űǡę ƄǡǌġűŚŶ ǻľĉŶ
ŕĔǋƂ ŊŕǉǤǤĆ ŊĉŚǦňęŶ
ŊĉƗŶƓġŶ Ƅƌù Ŵǆ ĄƭùŘƤ
ŶǻȞŘŖ ƎǡŊĚ Ɖú ćôŚ Ɔǂȳ
ÿǉ űǡę ŴŊ ǉĔǜ ňñö ƎŅȓā
Ŵǆ ǡƴƆ ęƆĝ ĄġęÿŚ ƶÿŚŚŶ
ŊƲā ȎƭŚŶ ǦƵŶ ƶǶùŊŶ ƆƧŶ
Ɔǂȳ ĉñŴȓ ňñö Ŵǆ ĉñƷŶ
ġŶƭŶ ǎć ƌŊśĉ ƌùƇŚ ƶñűȏ ƶŕȞ÷ôǂ Ƅǡǉġŗ ĉñƷŘŚŶ
ňñùŘŚ ƶŕȞùǁ ƄǆƏűŶȳ ŊƲā ƎŚĔƎŊŅĻƭƆǄȳ
ȎƭŚŶĉŶıġļġŶƉĉƶÿŚŚCƧŶ
Ɔƴ Śƌù ƶǡŅĔś Ĭǌćǆ
ƭƧǋĉñƷŶġŶƭŶǡȠāƭƧǎŶ ƎŶƶŶǦƯǁŊùŴŶȳ
ƶǢĉŗ ƆŶŕ űǆĕȲ űŗ āŊĔŕĜŊ
ŶŊƲāƎȡùāŊĔŕĜŊƶǻęŶȣŶ
Ɖĉŗ ƄĹǋĄ ƶŅùƎƨ ňñö ƄǡǌĞ ƶŅôś ƭƧǋ ƎȣŘā Ʊôƨ
ƄŊ ĭǶňƤ ƯŉŚ ÿŶŗ ïǡęÍƧŶ
Ǝñűȓ Ŵǆ ǡƴƆ ęƆĝ ĄġęÿŚ Ŵǆŗ āŊĔŕĜŊ ćāŊėƤ Ȏǡĉ 
Ʊǆűƭľ ƄŅęƎś ƶȑƢŚŶ ƭƧǋ
ƶÿŚŚ űǡę Ɔǂȳ ƌŊ ŶľÿŚ Ŵǆ ŊĉĉėȓŶƗõĜŊƎƢǌǉęƯǎĄ
ƆǂȳĄƴǦŊŗŘĖƛƉĉƶāŊęƨ
āŊĔŕĜŊ ǙĆęƌ ƎğŊ ŕƭĬŶŗ ƄľĖňŚõȳ ƶƜű ƎƢǌǉę ƶǉö
ŊƲÿŚ ïǡėŚ ĄĜĔŚ ĉƯňøƁŶ
ƶƜŲ ġǢĉŚŘŚ ǎć ǡô ƌŊśĉ ĜŊǎćƱǎùǂıǻƯŘŚŊĉĉ÷Ɔ
ŊĉǦňę ƄŊ ĭǶňƧŶ ȬôŗƌŶ
ƄŊĉñŴȓňñöƶāǦƲĔĶāŘŚ ƎƢǌǉę ȞĻǌȳ ŅƳ ǎć ƄƶǇĉ
ƯŉŚ ùƫù ƶ÷ Ɖĉ ƶŕǫŴȎȡ Ɔǂ
ƆǇĉȳ Ɖĉ ŕƢğƘCƧŶ Ǧėġ ŊƲÿŚŕƢǌǉęŗƎğŕȟŅĻưĉȳ
ƶāŅęȳ ƆƷĉ ÿıŘŚ ƆƳƄśĉ
ĕŚ Ŵǆ ĉñƷ ƌŊśĉ ƄŊ ĉñŴȓ űśĉƄŊŗƧǎǎęƶŕƭƢŖĜňŚ
ǎć ŶÿǆùŶ ƄǡǌġűŚŶ ŴǆƳ
ňñö Ŵǆ ĉñƷŶ ġŶƭŶ ƉĉƂÍƧŶ ǎć ƶŕȞ÷ôǂ ġùǶŴŘŚ Ɖĉ Ŵǆ
ƭƧǋƆǇĉƱĔǎƂŴȳ
ƯŉŚŴǆƳƭƧǎŶŊĹǌćǆǉĔǜ ƥųŶ ĉāǉėŶ řƎųƌƤ ġùǶŴŶ 
ƱǶļôõ ġùǶŴ ŊĉïŊ ŊĺƭŚ
ĉġƳƄęƆġŗŊƶŕƄğĜęŊȣ÷ǆ ƶȓƥƯƄĉęƆǂȳ
ƄȣĔǆŗ ƵǤŘŚ ƄŊ ĉǦňĚĉ
ǎć ŕė ƭƧǋ ĉñƷŶ ġŶƭŶ ƄŊ
Ǧėġ ĕŚ Ŵǆ ĄïƶűŚ ƎŶŊù
ƱǆűƭľƄŅęƎśǡǆėƆǄȳƄŊęƆĞ
ĭǶňƧŶ ȬôŗƌƧŶ ƶ÷ ïǡėŚ
ƉôŴȲƌŊŘāŗāŊĔŕĜŊĄĜĔŚ
ǎć űśĉ ƯƣŘŚ ĉġ ƶŕȞ÷ôǄ
Ʊęƃ ŊƄŊűŚ ƶŕĜűǁ ȓýȣ
ƶǡŅĔĉñƷƄƤȣęǄŚŊĉƟġƓġŶ
ƄŊŶǦǋƶǦǉğŚƌ÷ŚŊĉŚƆġğę
ŊğĉĢĉ ǇƧïŶ ƄŊ ǤƵǹ ÿǌġ
ŊĉġğŶŶĭǶňƤƯŉŚāŊĔŕĜŊŶ
ƆŗȣęǄŚŴŊñƶŇŕĄöĝƉĉ
ƅęŚėŊƯôŚôƌŗŚƄŊƭĉǋ
ïǡęŶ ƉŕğĞ Ɖôƙ Ɔǂȳ ƆƳ ƌŊ
ƶňȑā ŊĉǦňę ŊƲÿŚ ĩǦėŚ
ĤňŊ ƢȐƂ űǆĕȳ ŶŕǡǌġűŖŶ
Řāŗ āŊĔŕĜŊ ĄĜĔŚ ƶǡŅĔ
āŊĔŕĜŊ Ɖĉƶįôõ ǡǆė ƆǄȳ
ŕŅǢġƂŶ ƆŴ ƄǎűľƊŶ ƄŊƳ
ƢȣĖ ŊŊƲā ƄǡňňŚ ƎĜ÷Ĝù
āĄĔŚŴǆŗƢȣĖȲĄïƶŗĉŞƆ
ŕ÷Ƭõ Ʊú ƴƯň Ʊôų ƧùįƤ
ǆƉƄùƆǂȳƄŊƳŕ÷ƬõƱúűǻŇ
ňǆŘŊĉęƌŊƶǄǌƉĉƱŅęƎŖŶ
ęƃśǆŶĄĔǌƆŘǆŶƉƌȣùȳ
ŕĄƊĚ Ŵǆ ïǡĔ ñŶǋ ƎŶƢġǎ
ƄȣĔǆŗ ƶƜŲõ ƊűŘŚ ƄŊ
ƄŊ ȓýȟ ŕė ĉñŴȓ ïǡėƤ ǆƉƄùƆǂȳ
ĉñŴȓŶ ƆǄ ŕǡǋğ ĜĖÿȳ ƌŊƳ
Śƌù ƄŊ ƯŉŚ ƭƧǋ ĉñƷŶ
ñŶǋ ƄŊ  ÿǉ ïų Ň ÿöȡCƧŶ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǂ ƉňŇŘŚ
ġŶƭŶ ƎğŊ ƎŶǉǆ ùƫù ĉƟŲ
ŵŚƨęƎ KDQH\ EHH QHWZRUN Ŵǆ ƶŕȞ÷ôǂ řƎųƌƤ ġùǶŴŘŚ
ŊƂƄŇõǎćƄŊĭǶňƤƯŉŚŶ
JUDVVURRW LQQRYDWLRQ  ƶŕňñô ƶƢïŅõ ćƆƉ÷Ś ŊĉñŴȓ ñƶŇ
ȬôŗƌƤ ĔŊÿŶ ƶñùƨ ȓùƥ
ƌŊ Řāŕƥǆ Ǝȡù āŊĔŕĜŊ ŊƶǄǌ ĉġ ĄïƶűŚŶ ȞǶėƧűŚŶ
ŊƄŊűŚ ƄĜŶǂ ǡùȏ űǆĕȳ Ɖĉ
ĉęƊġŊĉǦňęƶŕȞ÷ôǂĉñƷƄƤ ƶǄǌƉĉƶĬėĔņǡǆėƆǄȳ
ƄŊűŚ ǎć Ŵǆ ƶŕȞ÷ôǄ ïǡėŚ
ȣęǄŚ ƎƗġƊġ ƶǙĄĔ Śƌù
Ɔŗ ƌùƄǆ ƶŕǶĬĄŚõ ƶƭŅǁ
ŕĄƊĚŶ ƶƢĜǎƇ ŕŅǦĢŶ ǡöȏ
ǡƳȣĉŶıġļġƄƌǆǌűǆėȳƌŊŗ
ǡġǤġ ǎć ŊƭŅǆŗ ĉíėŚŶ
űǆĕȳƆŗƶǡôȔÿğňŚƄŊŋŚƂ
ƶŕƟǁǉ ǡƳȣ ĉŶıġļġ ǎć
Ȟ÷ǹŚŶ ƶŕćƆƉô ŴŊ Řāŕƥǆ
ƏǆŲȲƄűǎćŊĄŶǡǋƆƱŶƶñűȑ
ĭǶňƤƯŉŚŴǆƶŕȞ÷ôǂĄïƶŚŶ
āŊĔŕĜŊ ƶƢĔǉ ƭĆľ ĄȓŴƯŗ
ïǡėƧǄŶŚƌ÷ŚƎñűȓƶƛƆùŴǆ
ȎǡćŚ āŊĔŕĜŊ ƎȞŚý ƶƖƄõ

غظڥٯס

ŚęƆǁųƆŶǏƄôƙŊĜŶƊƯǦęǦę
ƎŊôųȲÐǎāĖĉňùą÷ȲÏƆŶŕƝű
űƳ ƥŴ ƆƳ ǉĉŅ ĜćŶǄ ıęĦ
ƆƆƧǏűǆĔȳƆŘĜùǉǆƱćùĜ÷
ÿǉƄŋŶűƄĩŖƄƥùǎǉĭþƲ
ÿŶŗ Ąǡǋ ƆƳƄ ġô ƶƝűŚÍǁȲÐ
ŴŊ ÿǉ ƆŕȞ÷ôǁ ĄƱŴǦƬŘŚ
ŊĉňùŴŊĤŶƉôƧôƧŕĄùĜȳ
Ʊúƨ ǉĉŅ ŊƶƖǉȲ ƄŊ
ĤŶƉôƧôƧ ƱŊù ƱƥĖ ĄȑƢŗ

Ŷą÷űġĔǋŶĤŶƉôƧôƧƎŊù
ĔƄǇȳ ĉõƆ Ąƭùŗ ĤŶƉôƧ ÿǉ ƆƥŶ ÿŶŗ ĉġ ĜŊƄǄ
ƎŊù ŕƭƱŋȳ Ɔŗ ƱƥĖ ƯŶƎöù ǎāĖ ĉȣù÷Ǆ ĉġ ą÷ űġĔǋŶ
ǉƧĉġŅôȲą÷űġĔǋŶŊǭǄ ŕƭėĖƙ ƶűŅęŚ ïŊŘĉ ĜŅǆŗȲ
ŊĉƧėǎȲ ćǆ ĜŚǂ ıǎĆ ƄŊŗŚĜęÿõƶűŅĔŚŶǦǋŊƲā
ĉŊǤğ Ǧĉǻù ƎŊùȲ Ņŗ ǉĭ ƎğėȲƁĔȑùǹƃǌƱŚĔȡƎğėȲ
ǩųȟƥűŅĔȳ
þƲƶĄȓƁĜŊƄǆÿôȞȳ

ٗڬ״ْחץ

ą÷Ȳ Ïƥ÷ ǉƄ ȓňā ǡȓƋ
ƎęƆǁƋŶ ƄǆęƆǁƋŶ ƄǆȣôǻȲ
ƕõ ğƯ ƉȣıĔƋÍǁȲÐ Ŋĉňù
ĄôĜ÷ǆŊïùȳ
***
ą÷ űġĔǋŶ ŴŊ ÿǉ ġŕĦűĖ
ŴǆƌęŕöŴƎǡƶƆƃõƉǉȳƆŗ
Ŋƭù ǎƓŶ ǎć ŶŊĔŖ ŶƖ÷öȲ
ÏƆŶìŚùƌƶȎŅĹŚƌęŕöŴ ÌűŘ
ƆŶƏƄűƱȣıėÍŚŊùȲÐŊĉňù
ƄĹŅúȳ

ÏǦęĉ ŊǹƯĆ ȓŊľŗȲÐ Ņô
ą÷ űġĔǋŶȲ ÏŅù ĩǊĩŕ ÿň
ÏƄŶŘą÷ȲŶġƙĤŶƉôƧôƧ ÏȣŖƢǆȲÐ Ņôś Ŷą÷Ȳ ÏƉĉƳ ïŅųȳÐ
ĉňù ŚȞŖ ƃƙ ćôŚÍǂȴ ŚęƆǁųïŊŕǆƉĞĔǇÍǁȴƥ÷ǆǎƉ
***
ƶǄǌƉŕȣıĔųƃƙĉĩ"Ð
ÿĬǆǏ"ÐƎŊùÿŕśȳ
ÏƄǆȡôǆŶȴ ǆȓ÷ƄųÍƓ ǉƄȴ

ƶȓƯĕȳ Ɔŗ ȣęǄŚ ĉġ ŕĔƛŅ
ǎć ŊŕĄğğö ƄȣùǼ Ŵǆ
ƄƧȞęŗ ƄŊŗ ȣęǄŚ ŶĉƯňǆ
ƆǇĉ ƶįôĝȳ Ɔŗ Ŵǆ ĉŶįā
Ưćĉ ŊƶŕȞ÷ôǂ ƄǡňňŚ Ǝƌǁǎ
ǆƉƄù Ɔǂȳ ĄėƖŇ ŊƲïŶ ÿǉ
ƌŊŗ ùƫù ŕė ƶȎƢŚ ƎƖƧŶ
ƆŶƉúȳ ŊĄŶǡǋ ġąǄŚ ĜňŚ
ǡǆęƌCƧŶŶľÿŚŴǆāŊĔŕĜŊ
ƉŕƯŇƶƉƄùǆĄġôųȳ

ĄïƶűŚ ňñö Ɔǁ ƄŕƒĔ ƱôƗȳ
ŶƆǦĔ ĄŶǡǉǆÍƧŶ ŕė ĉñŴȓ
ňñö ĄïƶűŚ ƄŊ ƯŉŚ ĉñƷŶ
ġŶƭŶŊƄŊűŚƄĜŶǁƎǡùȓƎȣŚŶ
Ɔǁȳ

ÏŊęǦȓ ƆĉŅę ĄƭĔǆȲÐ ƶŅô

Ǆöéđƙƺ

Ɔǂȳ ƶŕȞ÷ôǂ āŊĔŕĜňŚ űŴśĉ
ŴǆǡƴƆęƆĢĉňñ÷ƤȞǶėƧűŚ
Ƅôƨĉȳ ƆŕŶ ƯƣŘŚ ƶŅï÷
ïǡėŚ ǎć űƳ ňñ÷Ƥ ȞǶėƧűŚ
ŴŊ ŕǾňǻŶ ĉġ ĉƯņù ƆƥŶ
ŊĉŚƆġğę ćôŚ Ɔǂ  ȣĔ ƱôƨŶ
űǡę ƶĹǁė ƆǁŶȳ ŶƄŊűŚ ňñ÷Ƥ
ȣƢğ ŊĄȓŴƯŗ ŕĜŶǂ ŊĉƯņù
ƄǡňŊĉġƶȞĖƎñùƨƶƛƆùŕė
Ĭöù ƄǆƏűŶȳ ƄŊ ĭǶňƤ ƯŉŚ
ǆƗŶƄŊĉı÷ùćāŅėƤȎǡćŚ
ćôŚƆǂȳ
ƆƷĉ ƌŊ ƶŕȞ÷ôǂ ƭƧǎŘŚ
ƶŕƥȓƂĉíėŚǎćűƳƶŕǶľĜ
ňñ÷ƤȞǶėƧűŚŊǉĮľŶŊƭĆıŶ
ĄȓŴƯŗ ŊĉƎǄǎ ŴŊ ŕǾňǸ
űǡę ƄŊ ĉľǄę ƶűǻȟ ƄƌùŚ
ƆǇĉȳƌŊƳƭǆűŚĄȓŴƯŗƎęƉŊ
ƶƛƆùĄïƶűŚŶȞǶėƧűŚŶǎć
ĄĺȎĖ ƶęƉŋ ƄǆƏűŶȳ ŅƱǆƌCƳ
ƧŶŊùƎƯȎǡćŚāŊĔŕĜŊƆŶŕ
ǎƄŕȞöǷCǎćŶĉȣŚýƶĹôô
ǆƖƧŶƄúćôŚƆǂȳ
ƆƳ ĉġ Ǧėġ ĕŚ ĄïƶűŚ
ƶŕƄğĜę ŶǻȞŘŚ ƄŊ ŊƲÿŚ
ïǡėŚ Ɖĉ ǉėƘ ôƧǸ ŕÿĞņ
ŊƲā ŕĜĖýõ Ɔǂȳ Ɖĉ ƄŊűŚ
ƄŊĄƢǌƆŘŘŚƶŕėƆǁŴǆ
ćôƾǄ ĉŶıġļġ ƎŶǶıġ ǆƉƄù
Ɔǂȳ ƌŊ Ǝùŕ ĩā ƭĄŕ ĉñĔŚ
Ŷǉÿę ƄŚþƴ ŊƆŚǡŊĚ Ʊ÷
ƢȣęŶŕǡǌġűŚŶǎćŶŠǆŴƉĉ
ƄŊűŚƱĄŴƤŚƄŊƳƭƧǋŊƯŖŊ
ŚĜęā Ʊ÷ ïǡę ǡǆęŴ ƎŶǶľğ
ǆƉƄùƆǂȳ
űƳ ǦėġĕŚ ĄïƶűŚ ŊƶĄğĜù
ƄǡňŊ ŶĄïƶŚŶ ĜŴƯŚŶ ƱŕňŊƯ
ŕŅǢĢ ŊƧǊŊ āņėŚ ïǡėŚ
ƆŴŕǉǡȞ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǄ ïǡėŚ
ƭŇ ĉŶıġļğŚ ǆęƁ Ƅúȳ ƆƳ
Ŋ Ƅǆǌù ġŚǎǇ LGHDO VWXGLR 
ƶȣôǻƢȣĖƉĉŅƭùŵȩùƶŅï÷
ïǡėŚƱĄƶǡŊƇƭƢŚƯĩĩƃùƌ
ƶāôȣƄǆƏűŶȳ
ŊÿȞħ ƎęƁ Ɖú ŴǆƱŶ
ƄŊ ĉŚŊňƯ ĄïƶŚŶ ĜŴƯŚŶ
ƶűǻȡ ƶŕȞ÷ôǄ Śƌ÷ŚȲ ÿȞħƤ
Ư÷ĄƁŶ āŊĔŕĜŊ ƄŊ ĄïƶűŚŶ
ȞǶėƧűŚŶ Ʊôƨĉ ĄĔǌƆŘ
ŊĉƯňǆ Ŋùî ƶƜŲ ĄïƶŚŶ
ĜŴƯŚŶ Ŋĉȣėǆ ȎǡćŖ Ŷĉı÷ù
ƶƭôć ƆǁŶȳ Ɖĉ Ņƭù ƄǆǎǄù
ġŚǎǇ ƶƄĄĜô ƎùĜ ÿğŊ ƆŶŕ
ęƃŴ ıǎĉ űŗ āŊĔŕĜŊ ŊƴƯň
ƆŗƶƌǁǎƧǎǎęǆƗŶŶǻȞŚ
Ɖĉ ƶűıā ŊĉǦňę ƄŊŗ ŶǻȞŚ
ŕƢğƆűŖƉĉƶƭŇŶĉǦňęƆǇĉ

ƄŊƳ ƎęğƯ ƱǆŊõȲ ƶƭŅǁ
ŕė ƎȑƢŚ ƶƛƆù ǦŴ ŊĄŶǡǋ
ġęƭŕ Śĉñęŗ ƶǦŅę ôƧǻŶ
ĜƧėŶ Ɔǂȳ ƄŊ ÿŶŗ Ąȓÿȣ
ƄŊƳ ĬĔň ƆƥŶ Ïÿǉ āŊĔŕĜŊ
ƧȓƃŚ Ŵǆŗ ƶƛŕú ġęƭŕ
Śĉñęŗ ƆǂȳÐ ƆŚŊù ƄŅïñ÷
ƄŶŇŅ űǆĔȳ ƆƳ ǎć ŊùƎƯ
Ŷÿǆö ƆŚƛŕú ġęƭŕ Śĉñęŗ
ƶǡùȓƆǂȳĄïƶűŚŶȞǶėƧűŚŶ
ƄŊ ęƆĞCśĉ ĬǋĄ ƶǶĹġƎƨĉ
űǻŊŘŚ ƧȓƃŚ Ŵǆŗ ƆŶƛŕú
ġęƭŕŚĉñęŗƆǂȳġôƳƄǡǌġűŚ
ġęƭŕ Śĉñęŗ ƄŊ ĄïƶűŚŶ
ȞǶėƧűŚŶ ƱƴęŊ ƄęƆġŗ ŊƱǆ
ĉƟŲŕÿôȣƎƨǆāĤųȳ
Ǧėġ ĕŚ ĄïƶűŚ ƄŊ ĉñŴȓ
ňñö ĄïƶűŚ ùƫù ŕė ƎȑƢŚ
ƶƛƆù Ƅĉę ĉƟŲ ƌŊ ŘĖƛ
ŴǆƌùƇŚïǡėŚĉęƊġŊĉǦňę
ƎŶęǌƆ ŶƛƆù ƏǆŲ ǆġĄƭųȳ
ƄŊŗ ĄïƶűŚŶ ȞǶėƧűŚŶ Ŵǆ
ÿǉāŊĔŕĜŊĉƯňǆćôŚȲǉėƘ
űǻŇ ƄŊ ĭǶňƤ ƯŉŚȲ ȬôŗƌƤ
ĔŊÿŶćāŅėƤȣŚāŶŴǆÿŶŗ
ïǡę ƱŶǦġ ĉƟŲ ƌŊ ŕĜććƯŴȲ
ŕėǦėġĕŚƄŊƊùŶŚŴƤƯŉŚ
ÿŶŗïǡęƄǡǌĞƎùĜÿĜŊĉƟŲ
ƱǶėǻęƄǆƏűŶćôŚƆǂȳ
ÿǉ
āŊĔŕĜŊ
ƆĉűŖŶ
ŕƢȡǆűŖŶ ƎùǦĜùƌȲ űŗ ƎƯŶŊŊ
ŚÿġŋƱôƙűǡęƉĉňñõŶƎŊĕŶ
ƎęƯĊŶ ƱǆƎęƯĊŶ ƄŊśĉ Ŷġƙ
ƆŚǡŊĚĉ ŕǾŅǻŚŶ ŕƭĬŶŚŶ
ŕŅǦĢ Ɔǂ ƶĉęƏġȳ Ɔŗ ƶŊǡġ
ƎùĜÿğŊŴŊñƶŇƢĖǊȣŘā
Ŵǆ ƶŕȞ÷ôǂ ȎǡćŚ ĉġ ƶƖƧŶ
ñƶŇŕƄćŶűŖƎñŅƌȎǡĉƄǆƏűŶȳ
āŊĔŕĜŊ ƆŶŕ ƄĆŲŶ ƆŶŕ
űĻýŶ ǎć ŶĉľȑõŶ ŶĉġğŲŶ
ƱȎǦĉ űǡę ǁôŶ ćôŚ Ɔǂȳ ƆŘ
ƎŚĄġŶ ƎŚġǡęŶ Ʊôƥ āś ǦŴ
ňñöĄïƶűŚƉĄǆǡǆėŚŕïűȓ
ŚŊùāśƆǄȳƆƳƄǎćŴǆƊõ
ǦǊġƵǤāśƏǆŴƆǄŚġĄƭųȳ
ƧùĬ ĜŊ ŊƲā ȣùùǆ Ɖĉ
ƱĉȓƆ ŘĖƛ ƶāŊĔŴ ÿĮ Ɔǂȳ
ġôƳ ƥ÷ ƧùįƧǄŶ ĜňŚ ŶƗŶ
ƎñùƢŴ ƶƛƆù ƄŅęƎś Ƅįöùƌ
ƶǦĄŚƄǆĄġôŶŶȳ
ƄŊƳ ȓýȣ ƆƳ ŕĄƊĚ Ŵǆ
ƶŕȞ÷ôǄ ïǡėŚ ĉǻįĜǆȲ Ɖĉ
ŴŕŶƄǡňŊŶƉŕùƎŊùġôƶǉôƗ
ƄǆƏŶƊŶȳ ƆŶŘǆ ǎƄ ƄǡǌġűŚ
ŴǆCƳ ƎùĜ ÿğŊ ŶĉǦŶƴŊŶ
ŶĉęǌƆŶƆǁƉĉƄŊűŚƄĉȐƁǇ
ƱôƗȳ ĉġ ƄƌǆǌŴŶ ƱôŴ ǉĔǜŶ
ĉęƊġ ŊĉǦňęȲ ŴŚŴ ƄƌǆǌŶ
ƄǡňŊŶƎŶƎŕùŶƛƆùƃŴȳĉġƳ
ƱôŴǇ Ƅƶǂ ƄǡǌĞ ĄǎĔƛ ǎć
ŴǆƳƎùĜÿğŊCƳƄǡǌġűŚƶǄǌ
ǧöýǆĔƄǁųȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.141

12 ለካቲትት 2019 - ገጽ 8

ፈንቅል፡ ትእምርቲ ረዚን ታሪኽ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.141
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ሰገን ኮንስትራኽሽን ኣብ ልዕሊ
ደንደን ተዓዊታ

ኤርምያስ ገብረልዑል

ካልኣይ ሰሙን ኣብ ዘቑጸረ ውድድር
ሻምፕዮና ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ኩዕሶ
እግሪ ዞባ ማእከል፡ ሰገን ኮንስትራክሽን
ንደንደን ብምርትዓ ኣርእስቲ ሰሪሓ።
ermileul@gmail.com
ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ስታዲዪም
ኣስመራ ዝተኻየደ ግጥም ደንደንን
ሰገን ኮንስትራኽሽን ክሳብ መወዳእታ
ትምህርቲ ኢብራሂም ሱልጣን ቀዳመይቲ ደቓይቕ ንቀልቢ ተዓዘብቲ ዝሰሓበ ኮይኑ
ወጺኣ። ቤተልሄም ፍጹም ቤት ትምህርቲ እዩ ቀሪቡ። ምኽንያቱ፡ ዝሓለፈ ሰሙን
ጻዕዳ ክርስትያን፡ ዲያና ረዘነ ቤት ትምህርቲ ጎብለል ጋንታታት ዞባ ማእከል ብምዃና
ማይነፍሒ፡ ቅሳነት ወልደሚካኤል ቤት ሞራል ተጻወትታ በሪኹ ዝነበረን ኣብዚ
ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስትያን፡ ሜላት ገብሩ ሕጂ እዋን ድማ ብሓያለ ተንተንቲ
ቤት ትምህርቲ ሓላይ ከምኡ ድማ ልኡላ ዝሓሸ ብቕዓት ሒዛ ከምዘላ ዝንገረላ
ሃብቶም ካብ ቤት ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስትያን ዘሎን ደንደን፡ “ኣብ ፈላሚ ግጥማ ናይ
ክሳብ ሻዱሻይ ደረጃ ሒዘናኦ።
ሻምፕዮን ኣብ ወጥሪ ክትኣቱ እያ”
ክሊ ዕድመ 17 ልዕሊኡን ደቂ ዝብል ግምት ስለዘይነበረ።
ተባዕትዮ 60 ኪ.ሜ ዝርሕቀቱ ውድድር
ጸወታ ካብ መጀመርታኡ ሓያልን
እዮም ኣካይዶም። ኣዶናይ ክብሮም ቤት ሓርፋፍን እዩ ነይሩ። ኣብ ፈለማ
ትምህርቲ ሓላይ ድማ ዕዉት ኮይኑ። ደቓይቕ ተጻወትቲ ደንደን፡ ናብ ልዳት
ዳንዮም ፍጹም ቤት ትምህርቲ ኢብራሂም ሰገን ብምጽጋዕ ብተደጋጋሚ ንሸቶ
ሱልጣን፡ መዋእል ብርሃነ ቤት ትምህርቲ ልዑል ተኽእሎ ዝነበረን ኮዓሳሱ ይልእኹ
ባርካ፡ ሄኖስ ሳምሶም ቤት ትምህርቲ ነበሩ። ይኹን እምበር፡ ተኸላኸልቲ ሰገን
ኢሳቕ ተወልደመድህን፡ ያፌት ሙልጌታ
ዝልከፉ ኣይነበሩን፡ ንፈተነታት ተጻወትቲ
ቤት ትምህርቲ ርእሲ ዓዲ ከምኡ ድማ
ደንደን ከምክንወን ተራእዩ።
መሓሪ ክፍለማርያም ቤት ትምህርቲ
ተጻወትቲ ሰገን ኣብ ምክልኻል ጥራይ
ልምዓት ክሳብ ሻዱሻይ ብምውጻእ ነጥቢ
ዘይኮኑ ኣብ ምጥቃዕ እውን ሰናፋት
ኣመዝጊቦም።
ኣይነበሩን። ናይ የማን ተኸላኻሊ
ሮሞዳን ዓብደርቃድር ስራጅ ዝፈተናን
ንዓንዲ ልዳት ደንደን ተጎዝጕዛ ዝወጸት
ፈተነ፡ ድሒሩ እውን ወዲ ጋንታኡ ነጋ
መሓሪ ዝፈተናን ሓላዊ ልዳት ደንደን
ሚልዮን ኣፈወርቂ ዘምከናን ተጠቀስቲ
ነይረን።
ብወገን ደንደን፡ ኣብ መበል 45
ደቒቕ ፍልሞን ካብ ማእከል ሜዳ ናብ
መድሃኔ ስዩም ዝለኣኻ ኵዕሶ፡ ብሓላዊ
ልዳት ሰገን ዝመኸነት ንተዓዘብቲ ካብ
መንበሮም ዘተንሰአት ነይራ።

ውድድር ብሽክለታ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ቀጺሉ

ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ማውንቴን
ባይክ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል ትማሊ ሰንበት ኣብ ከባቢ
መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብዝተኻየደ
ውድድራት ቀጺሉ።
ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ
ዝተኻየደ ውድድር፡ ዕድመ 16ን ትሕቲኡን
40 ኪሎ ሜተር እዮም ሸፊኖም። ኤሉድ
ክፍሎም ካብ ቤት ትምህርቲ ኢብራሂም
ሱልጣን ድማ ዕዉት ኮይኑ።
ዳኒኤል መሓሪ ቤት ትምህርቲ
ቀይሕባሕሪ፡ ሚልክያስ ማእከለ ቤት
ትምህርቲ ሰምበል፡ ሰናይ ሕሩይ ቤት
ትምህርቲ ሓላይ፡ ሜሮን መልኣከ ቤት
ትምህርቲ ሓላይ ከምኡ ድማ ቤንሁር
የዕብዮ ካብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ
ባሕሪ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻዱሻይ ዝወጹ
ተቐዳደምቲ እዮም።
20 ኪ.ሜ ካብ ዝሸፈና ደቂ ኣንስትዮ
ተቐዳደምቲ፡ ሚለና ያፌት ካብ ቤት

ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡
ተጻወትቲ ሰገን ኮንስትራክሽን በዳህቲ
ኮይኖም ቀረቡ። ናብ ልዳት ደንደን ካብ
ምጽጋዕ ድሕር ኣይበሉን።
ብፍላይ ድማ ኣብ የማናይ መስመር
ምክልኻል ሮመዳን ዓብደልቃድር
ስራጅ እንናተኸላኸለ ዘካይዶ ዝነበረ
ምጥቃዕ ድማ መሳጢ ኮይኑ ቀረበ።
ሰገን ኮንስትራክሽን ድሕሪ ተደጋጋሚ
ጻዕሪ ኣብ መበል 59 ደቒቕ ስሉሳዊ
ብዝኾነ ኣቀባብላ ብመገዲ ሜሮን
ኣለምሰገድ መሪሕነት እተትሕዛ ሸቶ
ረኸበት።
ደንደን ንምዕራይ ነዋሕቲ ኮዓሳሱ
ናብ ልዳት ሰገን ኮንስትራክሽን
ክትልእኽ ተራእየት። ሓላዊ ልዳታ
ኤርምያስ ዓንደሚካኤል ግና ዝሕለፍ
ኣይነበረን።
ኣሰልጣኒ ደንደን ኢሳያስ ኪዳነ
ንከምበዓል ተስፋይ ተሾመ ቀይሩ እኳ
እንተኣሰለፈ፡ ክሰልጦ ኣይከኣለን። ጸወታ
ብመሪሕነት ሰገን ኮንስትራኽሽን 1ብ0
ተዛዘመ።
ኣብ ካልእ ግጥም ናይቲ ዕለት፡
ኣዱሊስ፡ ንገዛባንዳ 2ብ1 ስዒራታ።
ገዛባንዳ እቶም ዝበዝሑ ናይ ዓሚ
ተጻወትታ ኣሰሊፋ ጽቡቕ ጸወታን
ተወዳዳርነት እያ ኣርእያ። ይኹን
እምበር፡ ኣዱሊስ እያ ኣብ መበል 24
ደቒቕ እስማዒል ስልጣን ብዘመዝገባ
ሸቶ 1ብ0 መሪሓ ንዕረፍቲ ወጺኣ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡
ገዛባንዳ እያ ኣብ መበል 62 ደቒቕ
ምስ ኣዱሊስ ማዕረ እትገብራ ሸቶ ካብ
ኣፈወርቂ ዛይድ ኣመዝጊባ። ይኹን
እምበር፡ ኣዱሊስ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ
ብምክያድ ንውጽኢት ናይቲ ጸወታ ናብ
ረብሓኣ ቀየረቶ። ብመገዲ ናሆም ታደሰ

ኣብ መበል 76 ደቒቕ ብዘመዝገበታ
ሸቶ። ጸወታ ድማ ብዓወት ኣዱሊስ
2ብ1 ተዛዚሙ።
ፍርቂ መዓልቲ ዝገጠማ ጋንታታት
ዝሓለፈ ዓመት ካብ ካልኣይ ዲቪዥን
ቀዳመይቲን ካልኣይቲን ኮይነን ናብ
ሱፐር ዲቪዥን ዝደየባ ጋንታታት
ኣኽርያን ፓራዲዞ እየን።
ኣኽርያ ኣብ ቀዳሞት 45 ደቓይቕ
ዓብላሊት እኳ እንተነበረት፡ ንልዳት
ኣንጻር ጋንታኣ ክትደፍር ግን
ኣይከኣለትን።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡
ፓራዲዞ ቅልጣፈ ወሲኻ ንመስመር
ምክልኻል
ኣኽርያ
ክትሓልፎ
ኣይተሸገረትን። በዚ ድማ ኣብ መበል
55 ደቒቕ ካብ ኤቨን ምስግና፡ ኣብ
መበል 68ን 72ን ደቓይቕ ካብ ሓበን
ክፍሎም ብዝረኸበተን ሸቶታት ተሓጊዛ
ንኣኽርያ 3ብ0 ስዒራታ።
ዛጊት 11 ጋንታታት ሓደ ሓደ
ግጥም ኣካይደን ኣለዋ። ፓራዲዞ ድማ
ብሰለስተ ነጥቢን ሰለስተ ጸብለልታ
ሸቶን ክትመርሕ እንከላ ኣዱሊስን ሰገን
ኮንስትራክሽንን ከኣ ብተመሳሳሊ ነጥቢ
ብጸብለልታ ሸቶ ተቐዲመን ይስዕባኣ።
ኣብ ኣመዝገብቲ ሸቶ፡ ናይ ፓራዲዞ
ሓበን ክፍሎም ብኽልተ ሸቶ መሪሕነት
ሒዙ ኣሎ።
ግጥማት ሻምፕዮና ሱፐር ዲቪዥን
ኤ ዞባ ማእከል ዝመጽእ ሰንበት ካብ
ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ፡ ገዛባንዳ ምስ
ኩባንያ ሰምበል፡ ኣስመራ ቢራ ምስ
ሰገን ኮንስትራክሽን ከምኡ ድማ
ኣዱሊስ ምስ ኣልታሕሪር ብዘካይዳኦ
ግጥም ክቕጽል ምዃኑ ህዝባዊ ርክባት
ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ኣብ
ዝለኣኾ ጸብጻብ ሓቢሩ።

ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ተዛዚሙ
ብምኽንያት ጽምብል ዝኽሪ ስርሒት
ፈንቅል ክካየድ ዝጸነሐ ስፖርታዊ
ንጥፈታት ምዝዛሙ ተሓቢሩ።
ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን
ህጻናትን ዝተኻየደ ናይ 100፡ 200ን
500 ሜትሮ ውድድራት ምሕንባስ
ከምኡ’ውን ምቅዛፍ ጀላቡ ውድድራት፡
ኣብ 100 ሜትሮ ምሕንባስ ህጻናት፡
ቢላል ዩሱፍ፡ ንፍታሌም ወልደስላሰን
ፊልሞን እሰይን ካብ ቀዳማይ ክሳብ
ሳልሳይ ወጺኦም።
ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ውድድር
ደቂ ኣንስትዮ ድማ፡ ክርስቲና ታደሰ፡
ዶናት ዮናስን ሊድያ ተመስገንን ብ
ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ወጺአን።
ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 200 ሜትሮ
ውድድር፡ ነጅም በየነ፡ ሮቤል በረኸትን
ፍቕረ የማነን ካብ ቀዳማይ ክሳብ
ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም
ዛዚሞም።
ኣብ ናይ 500 ሜትሮ ውድድር
ደቂ ተባዕትዮ ከኣ፡ ነጅም በየነ
ቀዳማይ፡ ሰለሞን ኢዮብ ካልኣይ፡
ሮቤል በረኸት ድማ ሳልሳይ ኮይኑ
ውድድሩ ፈጺሙ።
ኣብ ናይ ምቅዛፍ ጀላቡ ውድድር
ደቂ ተባዕትዮ፡ ቀዳማይ ስዒድ
ዑስማን፡ ካልኣይ ጃዕፈር ኣሚር፡
ሳልሳይ ሙሉጌታ ኣለም ተዓዊቶም።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሰለስተ
መድረኻትን ሰለስተ ዲቪዥናትን
ከተማ ባጽዕን ጊንዳዕን ካብ ዝተሳተፍዎ
ውድድር ብሽክለታ ሄኖክ ቢንያም
ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ፡
ሚልክያስ ዳዊትን ሳልሳይ ናትናኤል
ያሬድ ድማ ካልኣይን ሳልሳይን
ኮይኖም።
ኣብ ናይ ማእከሎት፡ ዘርእሰናይ
ብርሃነ፡ ሃኒባል ኣታኽልቲ፡ ሳሚኤል
ይሕደጎን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ
ኮይኖም ክዕወቱ እንከለዉ፡ ኣብ
ናይ ዓበይቲ ከኣ፡ ቀዳማይ መዋእል
ቴድሮስ፡ ካልኣይ ሴም ምሕረትኣብ፡
ሳልሳይ ድማ ፋኑኤል ማቴዎስ
ኮይኖም ተዓዊቶም።
ኣብ ውድድር ኵዕሶ መርበብ
ገማግም ባሕሪ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ
ኣንስትዮ፡ ቀዳመይቲ ጋንታ ሓይሊ
ባሕሪ፡ ካልኣይቲ ክለብ ሰሜንቶ፡
ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ
ደረጃ ሰምሃር ኮይነን። ኣብ ናይ ደቂ
ኣንስትዮ ውድድር፡ ሓይሊ ባሕሪ፡
ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባን ካልኣይ
ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ዮሴፍን
ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምዃን
ተዓዊተን።
ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ገማግም
ባሕሪ ደቂ ኣንስትዮ ሓይልታት

ምክልኻል ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ
ዓመት ኣትሒዙ ንኻልኣይ ግዜኡ
እዩ ተኻይዱ። ኣብ መዛዘሚ ዋንጫ
ፈንቅል 2019 መን ዓተረ ዝገጠማ
ሓሬና ምስ ዓምበርበብ እየን። ሓሬና
ኣብ ልዕሊ ዓምበርበብ 2ብ0 ብምዕዋት
ዋንጫ ፈንቅል 2019 ዓቲረን።
ጋንታ ሓሬና በዘን ተጻወትቲ
ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜኣ እያ ነዚ
ውድድር ትዕወተሉ ዘላ። ተጻወትቲን
ጋንታን ሓሬና ዋንጫ፡ ወርቂ
መዳልያን 4,000 ናቕፋን ተሸሊመን።
ካልኣይ ደረጃ ዝሓዛ ተጻወትቲ ጋንታ
ዓምበርበብ ተሸለምቲ 3,000 ናቕፋን
ብሩር መዳልያን ኮይነን፡ ኣቐዲሙ ኣብ
ዝተኻየደ ናይ ደረጃ ግጥም፡ ጋንታ
ሽዑላ ንመኸተ ረቲዓ ሳልሳይ ደረጃ
ሒዛ ውድድራ ዛዚማ። ተጻወትቲ
ጋንታ ሽዑላ 2,000 ናቕፋን ነሓስ
መዳልያን ተሸሊመን። ውድድራት

ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብ ተመሳሳሊ
ዕለት ብዝተኻየደ ናይ ደረጃን ናይ
ዋንጫን ግጥማት እዩ ተዛዚሙ።
ኣብ መዛዘሚ ዝተራኸባ ኣብዚ
ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት ከይተሳዕረት
ናብ መዛዘሚ ዝበጽሐት ሰንጥቕ
ኣንጻር እታ ኣብዚ ውድድር ዓቢ
ስም ዘለዋ (ኣርባዕተ ግዜ እያ ንዋንጫ
ፈንቅል ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ
ሓ/ም/ኤርትራ ዓቲራ ) ኣብ መኽፈቲ
ጸወታ ድማ ብዓምበርበብ ዝተሳዕረት
ሓሬና እየን። ንግጥም ቀዳማይ ጸወታ
ሓሬና ተዓወተት። ኣብ ካልኣይ
ጸወታ ሰንጥቕ ስዒራ። ኣብ ሳልሳይን
መፍለይን እብረ ጸወታ ሰንቕ ንሓሬና
16ብ14 ብዝኾነ ውጽኢት ስዒራ
ንፋልማይ ግዜኣ ዋንጫ ፈንቅል
ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ገማግም
ባሕሪ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
ዓቲራ።

ጋንታ ሰንጥቕ ኣብዚ ውድድራት
ከም ጋንታ ንኻልይ ግዜኣ ዝተሳተፈት
ክነሳ ናብዚ ደረጃ ብምብጻሓ
ተናኢዳ። በዚ ድማ ኣብዚ ንሻድሻይ
ግዜኡ ዝተኻየደ ግጥማት ኩዕሶ
መርበብ ገማግም ባሕሪ ሓ/ም/
ኤርትራ ሳልሰይቲ ዕውትቲ ክለብ
ክትከውን በቒዓ። ዕውታት ተጻወትቲ
ጋንታ ሰንጥቕ ወርቂ መዳልያን
4,000 ናቕፋን ተሸሊሞም። ካልኣይ
ደረጃ ዝሓዙ ተጻወትቲ ጋንታ ሓሬና
ተሸለምቲ 3,000 ናቕፋን ብሩር
መዳልያን ኮይኖም። ኣቐዲሙ ኣብ
ዝተኻየደ ናይ ደረጃ ግጥማት ከኣ፡
ጋንታ ሽዑላ ንመኸተ 2ብ0 ብምርታዕ
ሳልሳይቲ ኮይና ውድድራ ፈጺማ።
ተጻወትቲ ጋንታ ሽዑላ 2,000
ናቕፋን ነሓስ መዳልያን ምሽላሞም
መኮነን ሓበሬታ ንጎስጓስን ሚኒስትሪ
ምክልኻል ሓቢሩ።

ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ግጥማት ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡
ሎሚ ምሸት ካብ ሰዓት 11፡00 ጀሚረን
ጋንታታት ማን ዩናይትድን ፒኤስጂን
ከምኡ ድማ ሮማን ፖርቶን ብዘካይዳኦ
ግጥም ክቕጽል እዩ።
ሃብታም ክለብ ፒኤስጂ፡ ሎሚ ምሸት

ንኤዲሰን ካቫኒ ብሰንኪ ማህሰይቲ ክትኸስሮ
ከምእትኽእል ይንገር። እዚ ወዲ 31
ዓመት ተጻዋታይ፡ ክለቡ ንቦርዶ 1ብ0 ኣብ
ዝሰዓረትሉ ግጥም ድሕሪ ዘመዝገባ ፍጹም
ቅላዕ ምጭብባጥ ጭዋዳ ከምዝገጠሞ
ይንገር። በዚ ድማ ምስ ዘይምህላው

ነይማር መስመር ምጥቃዕ እታ ጋንታ
ሃጓፍ ከይገጥሞ ተሰጊኡ ይርከብ።
ንኣሰልጣኒ ሶልሻየር ብቐዋምነት
ንምቑጻር ኣብ ጥርዚ በጺሓ ምህላዋ
ዝንገረላ ዘሎ ማን ዩናይትድ፡ ብቐዳም
ንፉልሃም 3ብ0 ምርትዓ ይዝከር።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.141

ኤርትራ
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ዓዲ ቐይሕ

- እምነት
ሰ
ደ
ታ
ቤተልሄም

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ከሳሲ ተስፋይ ገብረሚካኤል ቢታ፡ ንተኸሳሲ
ሃብተማርያም ተኸስተ ድራር ብናይ ገንዘብ ክሲ
ኣቕሪብሉ ኣድራሽኡ ስለዘይፈልጦ ይጸውዓለይ
ስለዝበለ፣ ተጸዊዑ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡
ን28/2/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ/32
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ከምዝረአ
ቤ/ፍ የፍልጥ።
ከሳሲት ወ/ሮ ሳሮን ይሕደጎ መስፍን፡ ካብ
ተኸሳሲት ወ/ሮ ስምረት እዮብ ሃብተ ብዕለት
18/2/2015 ሰሌዳ ቁጽሪ ER-1-A-1691 ቻሲ ቁጽሪ
2T1KR31E 35C8688214 ዝገዛእክዋ መኪና ስም
ከየመሓላለፈትለይ ኣድራሽኣ ብምስኣነይ፡ ተኸሳሲት
ወይ ሕጋዊ ወኪላ ቀሪቡ ስም ከመሓላልፈለይ።
እንተዘይቀሪባ ከኣ ቤ/ፍ ውሳነ ይሃበኒ ስለዝበላ፣
ተኸሳሲት ባዕላ ወይ ሕጋዊ ወኪላ፡ ን28/2/19 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ ትቕረብ። ዘይቀርቡ እንተኾይኖም ኣብ
ዘየለውሉ ውሳነ ክወሃቦም ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ወረ/ነፍ ኣቶ ስዮም ምስግናን
ወረ/ነፍ ለታይ ሓጎስ መዓሾ፡ ኣቶ ብርሃኑ ስዮምን
ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ስዮም ምስግናን ነፍ/ለታይ ሓጎስን
1. ኤደን ስዮም ምስግና 2. ኢንጅ/ሙሉጌታ ስዮም
3. ወ/ሮ ንግስቲ ስዮም 4. ዶ/ር መብራት ስዮም
5. ወ/ሮ ኣልጋነሽ ስዮም 6. ፍረወይኒ ስዮም
ብኣድራሽኦም ክቐርቡ ስለዘይከኣሉ፡ ተጸዊዖም
ን12/3/19 ኣብ ላ/ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.28
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ግን ጉዳዮም ንሳቶም
ኣብዘይብሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣማኑኤል ወልደትንሳኤ ተስፋይ ምባል ተሪፋ፡
ኣማኑኤል የማኑ ተስፋይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/19 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ይቕረብ።
ምብራቕ ገብረስላሴ ብርሃነ ምባል ተሪፋ፡ ምብራቕ
ገብረክርስቶስ ብርሃነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/3/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ
መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ዝማም ስምረት
ወልደሚካኤል፡ ወኪል ኣብርሃም መላኽ፡ ተኸሰስቲ
ወረ/ነፍ ህድኣት ስምረት +6፡ ወረ/ነፍ ተመስገን
ስምረትን ዘሎ ናይ ውርሻ ምቅሊት ክርክር፡ ተኸሰስቲ
1.ኣቶ ካልድ መሓመድሰላም 2.ወ/ሮ ለይላ
መሓመድሰላም 3.ኣቶ ዳውድ መሓመድሰላም 4.ወ/ሮ
ጀውሃራ መሓመድሰላም ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝነብሩ
ኮይኖም፡ ኣድራሽኦም ንጹር ስለዘይኮነ፡ ተጸዊዖም
ን6/3/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም
ግን ቤ/ፍ ኣብ ዘየለውሉ መስርሕ ዳንነት ክካየድ
ምዃኑ የፍልጥ።
ወ/ሮ ሑርያ ሳልሕ ኬርያ ምባል ተሪፉ፡ ሑርያ
ሳልሕ ኪያር ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/2/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ
ቁ.38 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ኣማኑኤል

ገጀረትን ቲራቮሎን

ከሳሲት ሁዳ ኣብርሃም ሓጎስ፡ ተኸሳሲት ሙና
ዓብዱ መሓመድ ናይ ኣካራይ ተኻራይን ክሲ ስለዘለና፡
ተኸሳሲት ብኣድራሽኣ ክንረኽባ ስለዘይከኣልና፡
ተጸዊዓ ን7/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ
ጉዳያ ኣብዘየላትሉ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ
ዞባ ማእከል
ከሳሲት ሰሚራ ስዒድ መሓመድ፡ ተኸሳሲ ስዒድ
ሂያቡ ስዒድ ኣብ ቤ/ፍ ሸሪዓ ዞ/ማ ክሲ ኣቕሪባትልካ
ስለዘላ፣ ባዕልኻ ወይ ሕጋዊ ንዓኻ ዝውክል ሰብ፡
ን6/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብኩም ቤ/ፍ
ነቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለኹምሉ ክርእዮን ውሳነ ክህበሉን
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ መለዛናይ
ዮናታን ፍትዊ ተኽለማርያም +2 ብወኪሎም ኣቶ
ተኽለማርያም ኣብርሃ ሓጎስ ኣቢሎም፡ ኣቦና ፍትዊ
ተኽለማርያም ኣብርሃ ስለዝተሰውአ፡ ንሕና ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ዋራ
መርየም ሕሰን ኣደም፡ በዓል-ቤተይ ዓብደላ
መሓመድ ዓፋ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 3 ደቀይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን9/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ሮሜሳ ማሕሙድ መሓመድሳልሕ ብወላዲታ
ወ/ሮ ኣስያ ሓሰን ዓሊ ኣቢላ፡ ሮሜሳ ማሕሙድ
መሓመድሳልሕ ምባል ተሪፉ፡ መርየም መሓመድሳልሕ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 02
ወ/ሮ ኤልሳ ማና ኣርኣያ፡ ወላዲተይ ምብራቕ ከሰተ
ማሕራይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/2/19 ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ዑቕባገብሪኤል ተኸስተ ደበሳ ምባል ተሪፉ
ዑቕባገብሪኤል ከሰተ ደበስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ ን1/3/19 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባእያ ይቕረብ።

መንደፈራ
ዮናታን/ዮናስ ተስፋይ ፍስሃየ
ምባል ተሪፋ፡
ሳሚኤል ተስፋይ ፍስሃየ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/2/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ፡ ናብ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን
ደውሉ።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ ካብ 8፡00 - 12፡00
ቅድሚ ቀትሪ ምሸት ካብ 2፡00 - 6፡00 ድሕሪ ቀትሪ ብቁ/ስልኪ
110179 ደውሉ።
ቁ/ሳ/ፖስጣ 5537፡ E-mail; bidhonational@gmail.com
ስቕታ ጎዳኢ ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ።

ኣቶ ኢሰያስ ተወልደ ተስፋማርያም፡ ኣሞይ ነፍ/
ሓረጉ ገብረትንሳኤ ተስፉ ብሂወት ኣብ ዝነበረትሉ
ብዕለት 21/3/2016 ዓ/ም ኣብ ቅድሚ 4 መሰኻኽር፡
ኣብ ከተማ ዓዲ ቐይሕ ምም/ከባቢ ዑናቡር ኣብ
ፕሎት 17 ፓርሰል “ቢ” ብምርሒት ዝተዓደለ ባዶ
መሬት ስፍሓቱ 243.97 ት/ሜትሮ፡ እቲ ፍርቂ መሬት
ንኣቶ ኣርኣያ መድሃኔ። እቲ ዝተረፈ ቦታ 3 ክፍሊ
ገዛን ክሽነን ዓይኒ ምድርን ዘጠቓለለ፡ መወከሲ ቁጽሪ
500124 ምስክር ወረቐት 500255 ዘለዎ፡ ብሰሜን
ምስ ህዝባዊ መንገዲ፡ ብደቡብ ምስ ተስፋገብሪኤል
ዓንደ፡ ብምብራቕ (ኣርኣያ መድሃኔ) ህዝባዊ ጎደና፡
ብምዕራብ ምስ ኣርኣያ መድሃኔ ኮይኑ፡ ብምሉኡ
ኣቑሑት ገዛ ንዓይ ብቃል ኑዛዜ ስለዝገደፈትለይ
ይጽደቐለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/2/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ
ደቀምሓረ
ዮሴፍ ባህታ ኣስገዶም፡ ሓሚመ ከለኹ ሓወይ ኪዳነ
ባህታ ኣስገዶም ስለዝኣለየንን ዝተኻናኸነንን ኣብ
ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረተይን ከምኡ’ውን
ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብ ቁ.ሕ.105801 ብዝሒ ገንዘብ
201,342.42 ናቕፋ ብለበዋ ሂበዮ ኣለኹ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ
ወ/ሮ ኣለም ኣብርሃም ተስፋሚካኤል፡ ወለድና ኣቶ
ኣብርሃም ተስፋሚካኤል ጊሉን ወ/ሮ ስላስ ጭሩም
ተስፋገርግሽን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን6/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ወ/ሮ ሂወት ኪዳነ ገብረሂወት፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ታረቀ ተኽላይ ወልደሩፋኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን8/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኳዓቲት
ወ/ሮ ሓዳስ ገብረመድሂን ወልደስላሴ፡ በዓልቤተይ ኣቶ መርኢድ ተድላ ጐብሽ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲውሒ
ወ/ሮ ሳባ ገብረመስቀል፡ በዓል-ቤተይ ዮሴፍ ኣርኣያ
ተስፋማርያም ን5 ዓመት ዝኣክል ደሃይ ስለዘይብሉ፡
ከምዚ ኢለ ክቕጽል ስለዘይክእል ይጸዋዓለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይድማ
መም/ሰናይ ንጉሰ በርሀ፡ ኣባሓጐይ በርሀ በይን
ዜናኡን ዓባየይ ለተኺዳን እምባየ ኣብኑን ስለዝሞቱ፡
ኣቦይ ኣቶ ንጉሰ በርሀ በይን ምስ 4 ህልዋት ኣሕዋቱ፡
1 መዋቲ፡ 9 ተተካእቲ ደቁን ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/3/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ እንዳገርግስ
ወ/ሮ ፍራንቸስካ ዘመንፈስ ኪዳነ፡ ወላዲተይ
ኣማረሽ ገረዝጊሄር ክፍለ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1
ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይምነ
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ኪዳነ ባህረ፡ በዓል-ቤተይ በየነ መኮነን
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
9 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ጊንዳዕ
ሰለመት ማሕሙድ ዑስማን፡ ስም ደቂ ሓፍተይ
1.ኢብራሂም ዑመር ማሕሙድ 2.ኣቡበከር ዑመር
ማሕሙድ፡ ስም ኣዲኦም ሰለመት ማሕሙድ ዑስማን
ምባል ተሪፋ፡ ሓዋ ማሕሙድ ዑስማን ተባሂሉ
ይተኣረመሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን7/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.141

ኤርትራ

ምልክታ

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ዝኸውን እንቋቕሖ፡
ካብ 01 መጋቢት ክሳብ 30 ሰነ 2019 ከምኡ’ውን ካብ 01 መስከረም ክሳብ 31 ታሕሳስ
2019 ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
- ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ናይ መንነት ፎቶ ኮፕን የቕርብ።
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጽኣሉ ን5 (ሓሙሽተ) መዓልታት
ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።
- ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቐትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላቶም
ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
- መኽበሪ ጨረታ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቕፋ ዝተረጋገጸ ቸክ (C.P.O) ይተሓዝ።
- ተወሳኺ መግለጽን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ሚ/ትምህርቲ ቤት ጽሕፈት ቁጽሪ 20 ወይ
ብቴሌፎን 200593 ወይ 123749 ተወከሱ።
- ሚ/ትምህርቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ናይ
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ሓራጅ
ኣብ ሞንጎ ብፍ/በ/መሰል ባንክ ኣባይትን ንግድን ኤርትራን ብፍ/በ/ዕዳ ኣንዛ ብሪክ
ፋክቶሪ (ምስራሕ ሕጡብን ብሉኮትን) ብዝተፈጥረ ክርክር፡ ላዕዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ንግዲ
መጋባእያ ኣብ በለዛ ዝርከብ ትካል ምፍራይ ሕጡብን ብሊኮትን ኣንዛ ብሪክ ፋክቶሪ
ኣብ በለዛ ገረሚ ዝርከብ ብሓራጅ ተሽይጡ መኽፈሊ ዕዳ ክኸውን ስለ ዝኣዘዘ፡ ንብረት
መበገሲ ዋጋ (3,394,516,73) ሰለስተ ሚልዮንን ስለስተ ሚእትን ቴስዓን ኣርባዕተን ሽሕን
ሓሙሽተ ሚእትን ዓሰርተ ሽዱሽተን ናቕፋን ሰብዓን ሰለስተን ሳንቲምን ተገሚቱ። ስለዚ
ኣብዚ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት
ኣቐዲሙ ብዝተዓሸገት ሰታሪት ኣብ ቤት ጽሕፈት ቁ/62 ኣብ ዝተዳለወ ዕጹው ሳዱን ኣታዊ
ይገብር። ብተወሳኺ ኣብ ዕለት ሓራጅ ባንክ ተጠራቓሚ ሕሳብ ደብተር ሒዙ፡ ወይ ድማ
ብስም ፈ/ፍርዲ ¼ ናይቲ ዝተረቑሐ መጠን ገንዘብ C.P.O ሒዙ ባዕሉ ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ
ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 28/03/2019
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/67
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/67 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺኡ
ክውከስ ይኽእል። ነዚ ሓራጅ ዝቃወም ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ።
ቤ/ጽ ፈ/ፍርዲ
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ብስም ሚኪኤል ዮውሃንስ ዘካርያስ ኣብ መንገዲ ቁሽት ዚፕ ኮድ 1A299
ፕሎት 214 ፓርሰል M ስፍሓት መሬት 409.19 ት/ሜተር ዝተመርሐ ኦሪጅናል
ሊዝ ሰነድ ስለዝጠፍአ፣ ዝረኸበ ወይ ድማ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ
ስልኪ 113868 ክትሕብሩኒ። እንተዘይኮይኑ ግን መተካእታ ሊዝ ክሓትት ምዃነይ
ይሕብር።
ተስፋይ ዘካርያስ, 113868

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ዳንኤል ብርሃነ ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ሳህልዝጊ ሚኪኤል
ብዝተፈጠረ ክርክር፡ ብፍ/በ/ዕዳ ንብረቱ ዝኾነ ናይ ገዛ ኣቕሑት ካብ ናይ ብፍ/በ/
መሰል ገዛ ብመሰረት ዝተዋህበ ትእዛዝ ብዘይ ምውሳድ ብሓራጅ ተሸይጡ ኣብ ሕሳብ
ፈጻሚ ፍርዲ ክጸንሕ ብዝተኣዘዘ መሰረት፦
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ከረዴንሳ ምስ ኣቕሑቱ ዝሓዘ
ሳሎን ሴት
ጣውላ ሓጺን ምስ ሰድያታቱ
ፍርጅ ናይ 20 ሊትሮ
ሓጻቢት ማሽን
ዕትሮ ጋዝ (ስሊንደር)
ዓራት ምስ ፍርናሹ
ኣርማድዮ ክልተ ማዕጾ ዘለዎ ወዘተ. . .

ዘጠቓልል ካብ ተራ ቁጽሪ 1 - ቁጽሪ 77 ዝርዝር ንብረት ዘለዎ፡ ብሓራጅ
ንምሻጥ ብበዓል ሞያ 48,780.25 ናቕፋ (ኣርበዓን ሽሞንተን ሽሕን ሸውዓተ ሚእትን
ሰማንያን 25%) ተገሚቱ ቀሪቡ ስለዘሎ፡ ክወዳደር ዝደሊ ካብ ዝቐረበ ግምት ዋጋ ¼
ብስም ፈጻሚ ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ወይ ቡክ ደብተር ሒዙ ብምቕራብ፡ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ኣብ ዝግበር ብግሉጽ ሓራጅ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳደርቲ
ዝርዝር ንብረት ንምፍላጥ ሰነድ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁጽሪ 66 ቅሪቦም
ክውከሱን ክሓቱን ይኽእሉ። ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ
እንተዘይኣቕሪቡ ሓራጅ ኣይቋረጽን እዩ።
ቦታ ሓራጅ፦ ከባቢ ጣባ ጎደና ዳንዴሮ ቁጽሪ ገዛ 11/13
ዕለት፦ 13/3/2019
ሰዓት፦ 10፡30 - 11፡00 ቅ.ቀትሪ
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.141

ኤርትራ
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ንጨረታ ዝወረደ ቅብኣታት ሂትለር ዓዳጊ ስኢኑ

ተስፋኣለም የማነ

ጫድ 250 ዕጡቓት ትማርኽ

ሰራዊት ጫድ ኣንጻር ኣብታ ሃገር
ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ብዘካየዶ
ስርሒት፡ ልዕሊ 250 ዕጡቓት ከም
ዝመራኸ ኣፍሊጡ።
እቲ ሰራዊት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ
ዘውጽኦ መግለጺ፡ እቶም ዕጡቓት
ብመካይን ካብ ሊብያ ናብ ጫድ እናሰገሩ
እንከለዉ፡ ብሓይሊ-ኣየር ፈረንሳ ተደጊፉ
ብዝኸፈተሎም ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም
ዝማረኾም ሓቢሩ። ካብቶም ዝማረኾም፡
እቶም ኣርባዕተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምዃኖም
ድማ ወሲኹ ኣመልኪቱ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብቲ
ስርሒት 40 ተሽከርከርቲ ናይ’ቶም ዕጡቓት
ክዓንዋ እንከለዋ፡ ብኣምኢት ዝቑጸር
ዝተፈላለየ ኣጽዋርን ኣገደስቲ ሰነዳትን ድማ

ከም ዝሓዘ እቲ መግለጺ ጠቒሱ።
ንመንግስቲ ጫድ ዘይተኣደነ ወተሃደራዊ
ሓገዝ ከም እትገብረሉ ዝንገረላ ፈረንሳ፡
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ካብ ሊብያ ናብ
ጫድ ዝሰግሩ ዝነበሩ ዕጡቓት ናይ ነፈርቲ
ደብዳብ ኣካዪዳ ከም ዝነበረት ይሕበር።
ፈረንሳ፡ ኣብ ዞባ ሳሕለ-ሳህራ ዝንቀሳቐሱ
ግብረ-ሽበራውያን ባእታታት ንምቅላስ
ብዝብል ምኽንያት፡ ጫድ ኣብ እትርከበን
ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ብጠቕላላ
4,500 ወተሃደራት ኣዐስኪራ ከም ዘላ
ይፍለጥ። ካብ 1990 ኣትሒዛ ብኢድሪስ
ደቢ ትምራሕ ዘላ ጫድ ካብ 1900 ክሳብ
1960 ኣብ ትሕቲ ኣርዑት መግዛእቲ
ፈረንሳ ከም ዝነበረት መዛግብቲ ይጠቕሱ።

ሃንጋሪ፡ ኣደታት ብዙሓት ቆልዑ ክወልዳ ተተባብዕ
መንግስቲ ሃንጋሪ፡ ካብ ኣርባዕተ ንላዕሊ
ቈልዑ ንዝወልዳ ኣደታት ዘተባብዕ መደብ
ከም ዝሓንጸጸ ኣፍሊጡ። እቲ መደብ፡ እተን
ኣርባዕተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ቁልዑ ዝወልዳ
ኣደታት፡ ክሳብ ብህይወት ዘለዋ እቲ ካብ
ኣታዊታተን ዝኸፍላኦ ግብሪ ክተርፈለን፡ ከምኡ
ድማ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ኪፍቀደለን
ዘኽእል እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር’ታ ሃገር ቪክቶር
ኦርባን ብሰንበት ንህዝቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
እቲ መደብ፡ ንቑጽሪ ካብ ኣደታት ሃንጋሪ
ዝውለዱ ሓደስቲ ቆልዑ ብምዕባይ፡ ኣብ
መጻኢ ንሃንጋሪ ኣብ እንግድዓ ስደተኛታት
ካብ ምውዳቕ ከድሕና ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ
ሕሉፍ የማናዊ ፖለቲካዊ መስመር ዝኽተል
መራሒ፡ ንዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ
ብሓፈሻ፡ ናብ ሃንጋሪ ድማ ብፍላይ ኣትሪሩ
ኪቃወም ከም ዝጸንሐ’ዮም ጸጻባት ዘመልክቱ።
ብመሰረት’ቶም ጸብጻባት፡ ቁጽሪ ህዝቢ ሃንጋሪ
ዓመታዊ ብ32 ሽሕ ይጐድል ኣሎ። ካብ
ምሉእ ኤውሮጳ እተን ዝወሓዱ ቈልዑ
ዝወልዳ ድማ ኣደታት ሃንጋሪ ኰይነን
ኣለዋ።
ብመሰረት’ቲ መደብ፡ ሓደስቲ
ሰብ-ሓዳር’ውን ክሳብ 36 ሽሕ ዶላር
ዝበጽሕ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ
ኪፍቀደሎም እዩ። ሰለስተ ቈልዑ
ምስ ወለዱ ድማ እቲ ልቓሕ
ኪስረዘሎም እዩ። “ምዕራባውያን፡
ንምንቁልቋል ብዝሒ ህዝቢ ኤውሮጳ
ክፍውስ ዝኽልእ ዋሕዚ ስደተኛታት

ምዃኑ’ዮም ዝኣምኑ። ንሕና ሃንጋራውያን
ግን ዝተፈልየ ኣመለኻክታ’ዩ ዘለና። ንሱ ድማ፡
መጻኢ ሃንጋሪ ውሑስ ኪኸውን እንተዀይኑ፡
ብዝሒ ናይ ስደተኛታት ዘይኰነ ብዝሒ ናይ
ደቅና’ዩ ዘድልያ፡” ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡
ኣብ ዝመጽእ ሰለስተ ዓመታት መንግስቲ
ኣብ መላእ ሃገር 21 ሽሕ መውዓሊ ህጻናት
ክሃንጽን፡ ፍርያምነት ስድራቤታት ንምዕባይ
ኣብ ጽላት ጥዕና ተወሳኺ 2.5 ቢልዮን ዶላር
ከፍስስን ምዃኑ ሓቢሩ።
ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ፡
ሓንቲ ሃንጋርያዊት ኣደ ኣብ ምሉእ ህይወታ
ብማእከላይ ገምጋም 1.45 ቆልዓ/ዑ ትወልድ።
ኣብ ኤውሮጳ እታ ዝለዓለ መጠን ወሊድ
ዝረኣየላ ሃገር ፈረንሳ ኰይና፡ ሓንቲ ኣደ
ብማእከላይ ገምጋም 1.96 ቆልዓ/ዑ ትወልድ።
ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ኒጀር ድማ፡ ብደረጃ
ዓለም ዝለዓለ መጠን ፍርያምነት ኣለዋ።
ሓንቲ ኒጀራዊት ኣደ፡ ኣብ ምሉእ ህይወታ
7.24 ቆልዑ ትወልድ።

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ተስፋ

ብመራሒ ስርዓት ናዚ ዝነበረ ኣዶልፍ
ሂትለር ከም ዝተሳእላ ዝተነግረለን
ሓሙሽተ ቅብኣታት፡ ዝሓለፈ ቀዳም
ንጨረታ ድሕሪ ምውራደን ዓዳጊ ከም
ዝሰኣና ተገሊጹ።
ብመሰረት ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር፡ እተን
ብ‘ወተር ከለር’ ዝዓይነቱ ሕብሪ ዝተሳእላ
ቅብኣታት፡ ኣብታ ኣብ ደቡባዊ ክፋል
ጀርመን እትርከብ ከተማ ኑረምበርግ
እየን ንጨረታ ወሪደን ነይረን። ናይ
ነፍሲ-ወከፈን መበገሲ ጨረታ ድማ ካብ
19 ሽሕ ዩሮ ክሳብ 45 ሽሕ ዩሮ ነይሩ።
እንተዀነ፡ ኣብቲ ጨረታ ዝተረኽቡ
ብዙሓት ግዱሳት፡ እተን ቅብኣታት ብስም
ሂትለር ዝተሰንዓ ከይኰና ጥርጣረ ስለ
ዘሕደሩ፡ ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሎም
ኣብቲ ጨረታ ክወዳደሩ ኣይከኣሉን።
እንተዀነ፡ ነቲ ጨረታ ዘከየደ ‘ወይለር’
ዝተባህለ ትካል፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ዳግማይ
ኣብ ዘካይዶ ጨረታ እተን ቅብኣታት
ክሽየጣ ትጽቢት ከም ዘለዎ ሓቢሩ።
ብመሰረት ‘ኑረምበርገር ናሽሪሽተን’
ዝተባህለት ጋዜጣ ጀርመን፡ ኣኽበርቲ
ሕጊ’ታ ሃገር፡ ትካል ወይለር ብስም
ሂትለር ዝተሳእለ ናይ ሓሶት ቅብኣታት

ብብዝሒ ከም ዘለዎ ዘመልክት ሓበሬታ
ድሕሪ ምቕባሎም፡ ዝሓለፈ ሰሙን
ናብቲ ትካል ብምእታው 63 ቅብኣታት
ንመርመራ ወሲዶም ነይሮም። ዝሓለፈ
ወርሒ’ውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት
ካብቲ ትካል ሰለስተ ናይ ሂትለር
ዝተባህላ ቅብኣታት ወሲዶም ከም
ዝነበሩ’ዩ ዝሕበር።
ኣዶልፍ ሂትለር፡ ቀባኣይ ንምዃን
ብዝነበሮ ክቱር ሃረርታ፡ ቅድሚ ቀዳማይ

ውግእ ዓለም ምብርዑ ስነ-ጥበብ
ንኽመሃር ናብ ቬና - ኣውስትርያ
ከይዱ ከም ዝነበረ፡ እንተዀነ ክልተ ግዜ
መእተዊ ፈተና ወሲዱ ከም ዝተረፈን
ሰነዳት የመልክቱ። ሂትለር፡ ክሳብ’ቲ
ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ተሳዒሩ ኣሰሩ
ዝጠፍኣሉ ግዜ፡ ብኣምኢት ዝቑጸሩ
ቅብኣታት ከም ዘፍረየን፡ ዝበዝሐ ካብኡ
ኣብ እዋን’ቲ ውግእ ብሰራዊት ኣመሪካ
ከም ዝተወስደን ይግለጽ።

ቬነዝዌላ ንኲናት ትዳሎ
ሰራዊት ቬነዝዌላ፡ ኣብ ታሪኽ’ታ
ሃገር ዝዓበየ ምዃኑ ዝተነግረሉ ዝዓበየ
ወተሃደራዊ መናውራ ከካይድ ከም
ዝጀመረ ተገሊጹ።
እቲ ሰራዊት ነዚ ልምምድ’ዚ ዘካይድ
ዘሎ፡ ኣመሪካ ብፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ
ዝምራሕ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ
ወተሃደራዊ ሓይሊ ክትጥቀም ከም
እትኽእል ኣብ እተጠንቅቐሉ ዘላ እዋን’ዩ።
ፕረዚደንት ኒኮላስ ኣማዱሮ፡ ዝሓለፈ ሰንበት
ናብ ማእከላይ ክፋል’ታ ሃገር ብምኻድ፡
ነቲ ክሳብ 15 ለካቲት ዝቕጽል ወተሃደራዊ
ልምምድ ብኣካል ከም ዝተዓዘቦ ተሓቢሩ።
ንሱ፡ ነቶም ኣብቲ ልምምድ ዝሳተፉ ዘለዉ
ኣሽሓት ወተሃደራት ኣብ ዘስምዖ መደረ፡
እቲ ወተሃደራዊ መናውራ ኣብ ናይ 200
ዓመት ታሪኽ ቬነዝዌላ ዝለዓለ ኣገዳስነት
ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ፡ “ልኡላውነት፡
መሬታዊ ሓድነትን ናጽነትን ቬነዝዌላ
ንምውሓስ ድሉዋት ኰንኩም ኪትጸንሑ
ኣለኩም፡” ክብል ገሊጹ።
ቀንዲ ተቐናቓኒ ማዱሮ ዝዀነ ጁዋን
ጉዋይዶ ዝተባህለ ፖለቲከኛ፡ ዝሓለፈ

ወርሒ ‘መሰጋገሪ ፕረዚደንት ቬነዝዌላ
ኰይነ ኣለኹ’ ክብል ድሕሪ ምእዋጁ፡
እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ
ቅልውላው ወዲቓ ከም ዘላ’ዩ ዝሕበር።
ማዱሮ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቴለቪዥን
‘ራሻ ቱደይ’ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-ምሕትት፡
ኣመሪካ ኣብ ቬነዝዌላ ወተሃደራዊ
ጣልቃ ምስ እትኣቱ፡ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ
ኪትከፍል ኪትግደድ ምዃና ኣጠንቂቑ

ነይሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ’ታ
ሃገር ጆርጅ ኣረዛ ብወገኑ፡ “ቬነዝዌላ
ንኲናት ድሉዋት ዝዀኑ ልዕሊ 200
ሽሕ ስሩዓት ወተሃደራት ኣለዉዋ። ኣብ
ዝዀነ እዋን ተጸዊዖም ክኸቱ ዝኽእሉ
ካልኦት ክልተ ሚልዮን ዘይስሩዓት
ወተሃደራት’ውን ኣለዉዋ። ስለዚ፡ ንዝዀነ
ይዅን ወተሃደራዊ ስግኣታት ኪትገጥም
ድልውቲ እያ ዘላ፡” ክብል ገሊጹ።

ተወሳኺ
ኣብ ርሑቕ ገጠራት ሩስያ ሓንቲ ሰበይቲ
ብሓሰማታት ከም ዝተበልዐት ዘመልክት ዜና ድሕሪ
ምቅላሑ፡ ኣብታ ሃገር ስንባደ ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ።
ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ‘ስካይ ኒውስ’፡ እታ ጓል
56 ዓመት ሰበይቲ፡ ብሓደ ለካቲት ኣብ ሓደ ሓሰማታት
ተዳጒነናሉ ዝነበራ ገበላ እንከላ፡ ብዝነበራ ሓማም
ምንፍርፋር ኣብኡ ወዲቓ። ብድሕሪ’ዚ፡ ገና ብህይወታ
እንከላ እተን ኣብኡ ዝጸንሓ ሓሰማታት ክበልዓኣ
ተቐዳዲመናላ። ኣእዛና፡ ገጻ፡ መንኮባን ካልእ ክፋል
ኣካላታን እናግሃጻ ምሉእ ብምሉእ በሊዐንኦ። በዚ ከኣ
ሰብ ምዃና ከተለልያ ናብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ወሪዳ።
ንጽባሒቱ ድማ በዓል-ቤታ ተጸሊኡኒ ኢሉ ብሻዓኡ ናብ ገዛኡ እናተወ እንከሎ፡ ነቲ ተረፍ ናይተን ሓሰማታት
ዝዀነ ኣካላታ ረኺቡዎ። ሰበ-ስልጣን ሩስያ፡ ከምዚ ዓይነት ኣሰንባዲ ፍጻሜ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ
ዓመታት ተራእዩን ተሰሚዑን ከም ዘይፈልጥ ሓቢሮም።
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