መበል 23 ዓመት ቁ. 194

13 መጋቢት

ገጻት 12 ዋጋ 1.00 ናቕፋ

2014

²Ãö 3

ገጽ 3

ሲንጋፖር - ካብ ሳልሳይ
ዓለም ናብ ቀዳማይ ዓለም

ገጽ 5

ዕድል ድዩ?

²Ãö 3

ገጽ 8

ኩባንያ ኖክያ ናይ
ፈለማ ‘ኣንድሮይድ’ ....

ገጽ 10

ኣህዛብን ባህልታቶምን

²Ãö 3

ገጽ 11

ኣርሰናል
ተገሊፋ

ሓሙስ

ኣብ ኣስመራ በረድ ዝተሓወሶ፡ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ዝናብ ወቒዑ
ትማሊ
12
መጋቢት፡
ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ በረድ
ዝተሓወሶ ሰፊሕ ዝርግሐ
ዘለዎ ሓያል ዝናብ ወቒዑ።
እቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ
ቀትሪ ዝሃረመ ዝናብ፡ ኣብ
ዝተፈላለዩ ጎደናታት ኣስመራ
ብርቱዕ
ውሕጅ
ከስዕብ
እንከሎ፡ ኣብ ሓደ ሓደ
ጎደናታት ድማ ክሳብ ሓደ
ሜትሮ ቁመት ዘለዎ በረድ
ብምፍጣር
ንተሽከርከርቲ
ጸገም ከምዝፈጠረ፡ ናብ’ቲ
ቦታታት ዝተንቀሳቐሱ ኣባላት
ሚኒስትሪ ዜና ሓቢሮም።
ኣብ ኣስመራን ከባቢኡን
ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ
ሓሓሊፉ ደሓን ዝርግሐ ዘለዎ
ዝናብ ክሃርም’ኳ እንተጸንሐ፡
እዚ ናይ ትማሊ ግን
ብዝርግሕኡን ዓቐኑን ዝለዓለ
ከምዝኾነ ይፍለጥ።

ብ ዮናታን የዕብዮ

ነበርቲ ጊንዳዕ ሱታፌኦም ኣብ መደባት
ልምዓት ከዕዝዙ ምዃኖም ደጊሞም
ኣረጋጊጾም
ነበርቲ ጊንዳዕ ሱታፌኦም ኣብ
መደባት ልምዓት ከዕዝዙ ምዃኖም
ኣመሓደርቲ ከባቢ፡ ዓበይቲ ዓዲ፡
ሰራሕተኛታት መንግስትን መራሕቲ
ሃይማኖትን ዝተሳተፍዎ ኣብ ዝተኻየደ
ኣኼባ ደጊሞም ኣረጋጊጾም፡፡
ኣብቲ ኣኼባ ሓላፊ ፖለቲካዊ
ጉዳያት ህግደፍ ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዓምር ሓምድ፡ ነበርቲ
ጊንዳዕ ውዳቤኦም ብምሕያል ኣብ
ኩሉ ማእቶታዊ ንጥፈታት ብዝሰፍሐ
መልክዑ ክዓዩ ኣዘኻኺሩ።
ኣቶ ዓምር ኣስዒቡ፡ ውዳበን ጥርናፈን
ኣብ ምብራኽ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መንእሰይ ወለዶን
ኣመሓደርቲ ከባቢን ድማ ብፍላይ
ዕዙዝ ተራ ከም ዘለዎ ጠቒሱ፡ ነበርቲ
ጊንዳዕ ተጠቀምቲ እኹል ማሕበራዊ
ኣገልግሎታት ንኽኾኑ ተሳትፎኦም

ከዛይዱ ተላብዩ።
ኣማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ
ዑመር ያሕያ ሓጅ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
መንግስቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ
ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ውጽኢታዊ
ይኸውን ከምዘሎ ብምምልካት፡ ህዝቢ
ንዝያዳ ድንፈዐ ውዳቤታቱ ኣደልዲሉ
ኣብ ኩሉ ዝካየድ መደባት ብውሁድ
ክነጥፍ ኣተሓሳሲቡ፡፡
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ኣበርክቶኦም
ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ከዕዝዙ ምዃኖም
ድሕሪ ምሕባር፡ ብሓለፍቲ ጨናፍር
ዝካየድ ጎስጓሳት ክዛይድ፡ ንስድራ-ቤት
ስውኣት ዝግበር ሓገዛት ክዓቢ ዝብሉን
ካልእን ሓሳባት ኣቕሪቦም።
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኣኼባ፡
ኣቦ-መንበር፡ ጸሓፊን ተሓዚ ገንዘብን
ዘለውዋ ንኣስታት 2 ዓመታት
እተገልግል ኮሚተ ተመሪጻ፡፡

ዞባ ደቡብ፡ 70 ኮሚተ ማይ ዓድታት ንኣጠቓቕማ ምሕደራ
ማይ ዝምልከት ስልጠና ቀሲሞም
ኣብ ዞባ ደቡብ መንግስቲ ኣብ
ዓድታት ዘዋደደን ፕሮጀክትታት
ማይ፡ ህዝቢ ብግቡእ ምእንቲ
ክግልገለለን
ንኣጠቓቕማ
ምሕደራ ማይ ዝምልከት ን70
ኮሚቴ ማይ ዓድታት ብኪኢላታት
ሃብቲ ማይ ንኡስ ዞባ መንደፈራ
ስልጠና ተዋሂቡ።
እቲ ስልጠና ካብ ዓድታት፡
ዝባን ዑና፡ ጣፋ-ንፋስ፡ ኣውሓ፡
ኳዓቲት፡ እምባ-ኳዃት፡ ዳንባን
ምርጋጽን ዝተወከሉ ኣመሓደርቲ
ምምሕዳር ከባቢታትን ኮሚቴ
ማይ
ዓድታትን
ኮይኖም፡
ንኣጠቃቕማ ማይን ፋይናንሳዊ
ምሕደራኡን
ዝቐሰምዎ
ትምህርቲ ኣዝዩ ጠቓሚ ምንባሩ
ተሓቢሩ።
ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ስልጠና
ዝተረኽበ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ
ሕርሻን መሬትን ዞባ ደቡብ ኣቶ

ሃይለሚካኤል እዮብ ኣብ ዘስምዖ
ቃል፡ ህዝቢ ጽሬቱ ዝተሓለወ
ማይ ኣብ ቀረባኡ ምእንቲ ክሰቲ
መንግስቲ ኣብ ኩለን ዓድታት
ፕሮጀክትታት ማይ ይሃንጽ
ምህላው ጠቒሱ፡ ቀጻልነቱ
ንምውሓስ ህዝቢ ግቡእ ምሕደራ
ማይ ክኽተል ሰልጠንቲ ድማ
ንዝቐስምዎ ትምህርቲ ብግብሪ
ክሰርሕሉ ተማሕጺኑ።
ኣብ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ
ሓላፊ ምምሕዳር ፕሮጀክት
ኣቶ ኣፈወርቂ ርእሶም ብወገኑ፡
፡ ተሳተፍቲ ናይቲ ስልጠና፡
ተጀሚሩ ኣብ መስርሕ ትግባረ
ናይ ዝርከብ ፕሮጀክትታት ማይ
ዓድታቶም ንረብሓኦም ምዃኑ
ተገንዚቦም ህዝቢ ተሳትፎኡ
ዝያዳ ከሐይል መሪሕ ተራ
ክጻወቱ ኣዘኻኺሩ።
ካብ ሰልጠንቲ ኣማሓዳሪ

ሓውሲ ከተማ ኳዓቲት ኣቶ እምሃ
ገብረኣምላክን ኣባል ኮሚተ ማይ
እምባ ኳዃት ወይዘሮ ነብያት
ተስፋሚካኤልን ኣብ ዝሃብዎ
ርእይቶ፡
ብሰንኪ
ጉድለት
ምሕደራ፡ ማይ ክባኽን ከምዝርአ
ብምሕባር፡ ረኺቦሞ ዘለው
ስልጠና ኣብ መጻኢ ስርሖም
ሓጋዚ ምዃኑ ኣብሪሆም።
ኣብ ዝተፋላለየ ዓድታት
ዝተሃንጹ ፕሮጀክትታት ስኣን
ግቡእ
ኣጠቃቕማ
ብዙሕ
ከየገልገሉ ከምዝበላሸዉ ዝሓበረ
ነባሪ ዳንባ ኣቶ ተስፋማርያም
ኪዳነን ኣቶ መንግስትኣብ ጸሃየን
ናብ ዓድታቶም ምስ ተመልሱ
ሕግታት ኮሚተ ማይ ኣብ ግብሪ
ብምውዓል ቀጻልነቱ ዝተዋሕሰ
ንጹህ ማይ ንክሰትዩ ኣበርቲዖም
ከምዝጽዕሩ ኣብሪሁ።
***
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ሓዳስ ኤርትራ

ጀርመን፡ ኣባላት ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ከም ወትሩ ድሉዋት ምዃኖም

ማሕበረ-ኮም
ኤርትራውያን
ኣብ ሽቱትጋርትን ፍራንክፈርትን
- ጀርመን፡ ሃገር ካብኦም ትጠልቦ
ንምምላእ ከምወትሩ ድሉዋት
ምዃኖም ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ
ሰሚናር ገሊጾም።
ኣብቲ ሰሚናር ኣምባሳደር
ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ
ጴጥሮስ ጸጋይ፡ ንህሉው ኩነታት
ሃገርናን ምዕባለኡን ኣመልኪቱ
ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።
ኣምባሳደር
ጴጥሮስ
ኣብ
መግለጺኡ፡ መንግስቲ ኤርትራ
ንመትከል ርእሰ ምርኮሳን ናጻ
መስመርን ከም ዘተኣማምን
መርሓ ንህንጸት ሃገር ተቐኒቱ
ኣብ ትምህርቲ፡ ጥዕና፡ ልምዓት፡
ዲፕሎማስያዊ መዳይን ካልእ
ጽላታትን ሓያል ንጥፈታት
ከምዘሰላሰለ፡ ከምውጽኢቱ ድማ
ኣብ ባይታ ኣወንታዊ ለውጥታት
ከምዝተመዝገበ ኣብሪሁ።
መንግስትን ህዝብን ኤርትራ

ሃገር ንምህናጽን ልምዓታዊ
መደባት ንምህናጽን ብዘካየዶ
ሓያል ጻዕሪ ንዘመዝግቦ ዘሎ

ከምዘሎ
ብምሕባር
ድማ፡
መርገጺና ብሩህን ንጹርን ምዃኑ
ጠቒሱ፡ “ውዳቤና ኣሐይልና

ሃይኮታ፡ ትካላት ንተገልገልተን ጽፉፍ ኣገልግሎት
ክህባ መዘኻኸሪ ቀሪቡ
ኣብ ሓውሲ ከተማ ሃይኮታ
ዝርከባ ትካላት ውሃቢቲ ኣገልግሎት
ንተገልገልተን ጽፉፍ ኣገልግሎት
ክህባን ብቕዓቱ ዝተረጋገጸ ቀረብ
ክገብራን ኣማሓዳሪ’ታ ሓውሲ
ከተማ ኣቶ ሽሞንዲ ወልደገርግሽ
ኣዘኻኺሩ።
ምስ ወነንትን ሰራሕተኛታትን
ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት
ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣቶ ሽሞንዲ፡
፡ ትካላት ብቕዓቶም ዘይተረጋገጸ
መግብን መስተን ንተገልገልቲ
ምቕራብ ኮነ ዘይጽፉፍ ኣተሓሕዛ
ዘይምህላው
ኣብ
ርእሲ’ቲ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብትኣብ
ነብያት ጸጋይ
ሳምራዊት መለስ

ዓወታት ንምኹላፍ ተጻባእቲ
ብዝገብርዎ ዘለዉ ሃቀነታት
ከይተሰናበደ ዕማሙ የሰላሳል

ዮውሃንስ ሃይለ
ምስጋና ተዓገስ

ኣብ ጥዕና ተገልገልቲ ዘለዎ
ኣሉታዊ ሃስያ ተገልገልቲ ዳግም
ክምለሱ ስለዘየተባብዕ ወነንትን
ሰራሕተኛታትን ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ጥንቃቐ ክገብሩ
ኣተሓሳሲቡ።
ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት
መምርሒ ሚኒስትሪ ቱሪዝም
ተኸቲለን ተገልገልቲ ዝዓግብሉ
ኣቀባብላን ክገብራን ሕጋዊ ናይ
ንግዲ ፍቓድ ወረቐት ክህልወንን
ብምዝኽኻር ድማ፡፡ ምምሕዳር
ሓውሲ ከተማ ሃይኮታ ብቕዓት

ዝውሃብ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ
ዕቱብ ምቁጽጻር ክገብር ምዃኑ
ሓቢሩ።
ግዝያዊ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ
ሃይኮታ ኣቶ ኣረጋይ መብራህቱ
ብወገኑ፡ ሓውሲ ከተማ ሃይኮታ
ኣብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ
ተሰነይ ዝተደኮነት ከምምዃና
መጠን
ብዙሓት
ኣጋይሽ
ስለዘዕርፉላ ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ጽፉፍን ብቕዓቱ
ዝተረጋገጸን ኣገልግሎት ክህባ
ተማሕጺኑ።

መንእሰያት ኣብ ኩሉ መዳይ
ንጥፈታት ሃገር መሪሕ ተራ ክጻወቱ
መዘኻኸሪ ቀሪቡ
መንእሰያት
ንህሉው
መድረኻዊ ብድሆታት መኪቶም
ኣብ ኩሉ መዳይ ንጥፈታት
ሃገር መሪሕ ተራ ክጻወቱ
ከምዝግባእ ሓላፊ ማእከላይ ቤትጽሕፈት ሃማመተኤ መንእሰይ
ዑቕባይ በርሀ ንወከልቲ ተመሃሮ
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ
ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ኣዘኻኺሩ።
መንእሰይ ዑቕባይ፡ ተልእኾን
ዕማምን ናይዚ ወለዶ፡ ምህናጽ
ፍትሕን ራህዋን ዝሰፈና ሃገር፡
ምዕቃብ ናጽነት፡ ምስግጋር
ሰውራውን
ሕብረተ-ሰባውን
ክብርታት ምዃኑ ጠቒሱ፡
መንእሰያት ንኽብርታት ህዝባዊ
ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን ዓቆቦም
ንግዜ ዓቢ ትርጉም ብምሃብ
ሓያል ባህሪ ስራሕ ከጥርዩ
ተላብዩ።
“ራኢ ሃማመተኤ ንቑሕ፡

ውፉይን ብቑዕን መንእሰይ
ምህናጽ’ዩ” ዝበለ መንእሰይ
ዑቕባይ፡ ነዚ ንምውቃዕ “ሓፋሽ
ይንቃሕ፡ ይወደብ፡ ይተዓጠቕ!!”
ዝብል መርሓ ህዝባዊ ግንባር
መርሓኡ ገይሩ ብዕቱብ ክሰርሓሉ
ምዃኑ ብምሕባር፡ መንእሰያት
ዕላማ’ቲ ብስውሩን ግሁድን
ዝካየድ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት
ተረዲኦም ወነንቲ መደባቶም
ኮይኖም ሓላፍነት ክስከሙ
መኺሩ።
ንወከልቲ
ተመሃሮ
ኢንስቲትዩት
ቴክኖሎጂ
ኤርትራ ብወገኖም፡ ኣበርክቶ
መንእሰያት ኣብ ሃገር ልዑል
ምዃኑ ከምዝግንዘቡ ብምሕባር፡
ብወገኖም ትምህርቶም ብግቡእ
ተኸታቲሎም ካብኦም ዝሕተት
ከማልኡ ድሉዋት ምዃኖም
ገሊጾም።

ኣብ ቅርዓት ሓድነት ኣጽሊልና
ንቕድሚት ክንምርሽ ይግባእ”
ኢሉ።

ከረን፡ 106
መንእሰያት
ብዝተፈላለዩ
ሞያታት ሰልጢኖም
ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ከረን ማዕረ
ማዕረ ናይቲ መንእሰያት ብስነምግባር ኮስኲስካ ኣፍራይነቶም
ንምዕባይ ዘካይዶ ዘሎ ሓያል ጻዕሪ
106 መንእሰያት ብምትካል ድሽ፡ ስነጽባቐ ጸጉሪ ርእሲን ካራተን ንሽዱሽተ
ኣዋርሕ ኣሰልጢኑ።
ኣብቲ ስነ-ስርዓት ምምራቕ ሓላፊ
ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ከረን መንእሰይ
መለስ ወልደገርጊሽ ኣብ ዘስምዖ ቃል፡
መንእሰያት ዝነበሮም ዝንባለ ብምልላይ
መባእታዊ ስልጠና ረኺቦም ደረጃ
መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ካብ
ቀዳምነታት’ቲ ማሕበር ከምዝኾነ
ብምብራህ፡ ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ
ትምህርቲ ብጻዕርታቶም ከማዕብልዎ
ብምምካር፡ ሃማመተኤ ዘለዎም
ሕጽረት ንምምላእ ክጽዕር ምዃኑ
ሓቢሩ።
መንግስቲ ኣብ መንእሰያት ዝገብሮ
ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ብቀንዱ ምስ
ህላወን ብልጽግናን ሃገርን ስጡም
ምትእስሳር ከምዘለዎ ዝሓበረት
ሓላፊት ሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ
መንእሰይ ሰላም ተኽለማርያም፡
ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት
ህዝብን መንግስትን ኤርትራ
ብኹልንትናኡ ብቁዕ መንእሰይ
ንምህናጽ ሓያል ጻዕሪ ከምዘካየደ
ብምሕባር፡ መንእሰያት ግዳያት
ናይ’ቲ ስውር ሽርሕታት ካብ ምዃን
ክጥንቀቑ ምዒዳ።
ወኪል ተመረቕቲ መምህር
ናዝሬት መሓሪ ድማ፡ ሃማመተኤ
ትምህርቲ
ጀሚሮም
ክሳብ
ዝውድኡ ንዝገበረሎም ልዑል
ጻዕሪ ድሕሪ ምምስጋን፡ ዝተማህርዎ
ባይታ ስራሕ ኣብ ምርካብ ከም
ዝሕግዞምን መንእሰያት ግዚኦም ኣብ
ዘይተደልየ ቦታታት ካብ ምሕላፍን
ጎዳእቲ ወልፍታት ኣብ ምንካይን
ከምዝጠቕሞም ብምንጻር፡ ተመሳሳሊ
ስልጠና ቀጻልነት ክህልዎ ተላብያ።
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ሓዳስ ኤርትራ

ሲንጋፖር - ካብ ሳልሳይ ዓለም ናብ ቀዳማይ ዓለም
ኢንጂ. ርስቶም በረኸት

መጽሓፍ “ካብ ሳልሳይ ዓለም ናብ ቀዳማይ ዓለም” (from third world to first world) ብቐዳማይ ሚኒስተር
ሲንጋፖር(1959-1990) ነበር ሊ ኩዋን ዩ እያ ተጻሒፋ። ሲንጋፖር ከም ሃገር ክትቀውምን ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ቊጠባዊ
ምዕባለ ክትበጽሕን ዝሓለፈቶ መድረኻት ከኣ ተዘንቱ። ቊጠባዊ ምዕባለን ፖለቲካዊ ኣቃውማን ጉጅለ ኤስያን’ውን
ተዘንቱ’ያ። ሊ ኩዋን ዩ፣ ነታ ቅድሚ ኣርባዕተ ዕቑድ ድኻን ብዓሌታዊ ግጭት ትሕመስን ዝነበረት ንእሽቶ ደሴት ግዝኣት
እንግሊዝ፡ ናብ ሓንቲ ሃብታምን ዘመናዊትን ዓባይ ከተማ ዝቐየረ መራሒ’ዩ። ሊ ኩዋን ዩ ብ1954 “ፒፕልስ ኣክሽን
ፓርት” ዝተባህለ ሰልፊ ብምምስራት ብ1959 ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ኣብ መበል 35 ዓመት ዕድመኡ ናይ ፈለማ ቀዳማይ
ሚኒስተር ናይታ ሃገር ኮይኑ ዝተመርጸ’ዩ። ኣገዳስነታ ተረዲእና ድማ ናባኹም ነብላ ኣለና። ሰናይ ንባብ፦

3ይ ክፋል
ኣብ ጥቅምቲ 1966፡ ኣነን ኬንግስዊን
ናብ ሎንደን ብምብጻሕ ንሚኒስተር
ምክልኻል ብሪጣንያ ደኒስ ሄሊ፡ ሃውከር
ዝተባህላ ናይ ኲናት ነፈርቲ ክሸጠልና
ሓተትናዮ። ንሱ ግን እተን ነፈርቲ
ከምዘየድልያናን ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ
ከምዝሕልወናን’ዩ ነጊሩና። ሓይሊ ኣየር
ብሪጣንያ ኣብ ሲንጋፖር ክጸንሕ ምዃኑ
ኣረጋጊጽና ከኣ ናይ ሎንደን ዑደትና
ፈጺምና ተመሊስና። እንተኾነ ብዛዕባ
ኣመት ብሪጣንያ ዝበለጸ መረዳእታ
ምእንቲ ክህልወኒ፡ ኣብ ሚያዝያ 1966
ብዛዕባ ናይ ምክልኻል ውጥኖም
ክዘራረብ ናብ ብሪጣንያ ከይደ። ካብቲ
ዘሰንበደኒ ድማ ብሪጣንያ ካብ ስዊዝ
ንምብራቕ ዓስኪሩ ዝነበረ ሓይልታታ
ክትስሕብ ትቀራረብ ምንባራ ምፍላጠይ
እዩ። እዚ ንዓና ሕማቕ ኣጋጣሚ
ነበረ። ምኽንያቱ ንሕና ሰራዊት ዝበሃል
ስለዘይነበረና ብሪጣንያ ኣብ ሃገርና
ንኽንደይ ዓመት’ያ ክትጸንሕ ዝብል ሕቶ
ናይ ቀጻሊ ሻቕሎትና’ዩ ነይሩ። ስለዝዀነ
ብቑዕን ኣድማዕን ሓይልታት ምክልኻል
ብምህናጽ ንህዝብናን ንጎረባብትናን
ከነርኢ ከምዘለና ተሰማሚዕና።
ካብ ብሪጣንያ ንዓድና ቅድሚ
ምምላስና፡ ምስ ናይ ሽዑ ቀዳማይ
ሚኒስተር ብሪጣንያ ሃሮልድ ዊልሰን ናይ
መወዳእታ ርክብ ኣካይደ። እቲ ኣብ
ሃገርና ዝነበረ መዓስከሮም፡ ገምጋማዊ
ቊጠባዊ ኣበርክቶኡ ክንደይ ምዃኑ
ሓቲቱኒ። 20% ካብ ጠቕላላ ጃምላ
ሃገራዊ እቶትና ምዃኑ ድማ ገምጋመይ
ሂበዮ። እቲ መዓስከር ብምዕጻው

ነበረ። ካብቲ ቀንዲ ዘፍርሓኒ፡ ኣብ ሞራል
ህዝብና ዝስዕብ ኣሉታዊ ጽልዋ ነበረ።
ብዝኾነ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ክልተኡ
ሰልፍታት ኣዕሩኽ ስለዘጥረና ክሳብ
ሰራዊትና ንሃንጽ፡ ቊጠባና እግሪ ነትክል፡
ምስ ኢንዶነዥያ ንግድ ንጅምርን ወፍሪ
ንስሕብን ሒደት ዓመታት ከምዝህቡና
ተስፋ ገይርና ኢና ናብ ዓድና ተመሊስና።
እዚ ይኹን’ምበር፡ ገለ ወገናት ሰልፊ
ዕዮ ብሪጣንያ፡ ኣብ ካልኦት ሃገራት
ዓስኪሩ ንዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ
ዝግበር ወጻኢታት ጐዲሉ፡ ጸጋታት ኣብ
ውሽጢ ሃገር ክውዕል ይጽውዑ ነበሩ።
እዚ ጻውዒት ሓያል ደገፍ ነበሮ። ደሓር
ግን ደኒስ ሄሊ፡ ኣብቲ ናይ 1967 ዑደቱ
ብሪጣንያ ኣብ መወዳእታ 1970ታት
ካብ ኤስያ ከምትወጽእ ኣነጺሩልና።
ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዘሻቕል ቊጠባዊ
ጽልዋኡ ዘይኮነ እቲ ጸጥታዊ ጐኑ’ዩ።
ነቲ ቊጠባዊ ጽልዋኡ ዝምልከት ዝርርብ
ብኬንግስዊ ተታሒዙ ነበረ። እምነትን
ጸጥታን ህዝቢ እንተዘይተዘሪጉ ቊጠባዊ
ሃስያኡ ከምንብድሆን ንኣልዮን ጽኑዕ
እምነት ነይሩና። ብሪጣንያ ዝሓደግዎ
ወታሃደራዊ መዓስከር ንስቪላዊ መዓላ
ንኽንጥቀመሉ ናብ ሚኒስተር ልምዓት
ስግር ባሕሪ ብሪጣንያ ሕቶ ኣቕረብኩ።
ንሱ፡ ካብ ተመክሮ ብሪጣንያ ነቒሉ፡
ወተሃደራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ናብ ሕርሻ፡
ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ናብ ፈኲስ
ኢንዱስትሪ ከምዝቕየር ሓቢሩኒ።
እዚኣቶም ንሲንጋፖር ትስፉው መጻኢ
ዝህብ ኣይኰነን ኢለ ድማ ሓሰብኩ።
እቶም ሰለስተ ወተሃደራዊ መዓርፎ

ፍቓድ ክወሃቦም ከኣ ሓቲተ። ብመሰረት
ወተሃደራዊ መምርሒ ብሪጣንያ፡ ተረፍ
መረፍ ወተሃደራዊ መሳለጥያ ክዓኑ’ዩ
ዝእዝዝ። እንተኾነ ደኒስ ሄሊ፡ ኣብቲ
መምርሒ ዳግመ ግምት ብምግባር
ነቲ ተረፍ ወተሃደራዊ መሳለጥያ፡
ሲንጋፖር ንስልጠናን ካልእ ኣገልግሎትን
ንኽትጥቀመሉ ክወሃባ ተሰማምዐ። እዚ
ውሳነ ንዓና ሩፍታ ሃበና።
ስዋንን ሃንተርን ዝተባህለ ትካል
ምህናጽ መራኽብ ብሪጣንያ፡ እቲ
መዓስከር መጸገኒ መራኽብ ክኸውን ዓቢ
ተኽእሎ ከምዘለዎ ሓቢሩና። ብሪጣንያ፡
ኣብ ሲንጋፖር ክትጸንሕ ምስ ዝተፈላለዩ
ሰበ-ስልጣን ሰልፊ ዕዮ ዝገበርናዮ ርክባት
ኣይተዓወተን። ብ15 ጥሪ 1968 ሚ/ር

ብዙሓት ማለዥያውያንን ህንዳውያንን
ክኢላታት ካብ ስራሕ ስለዝእለዩ ምግዓዝ
ናይ ቊጠባ (relocation) ከስዕብ ይኽእል

ነፈርቲ ብኸመይ ክንጥቀመሎም
ከምንኽእል ከጽንዑ ንቦርድ ቊጠባዊ
ልምዓት ሲንጋፖር ኣቐዲሞም ክርእይዎ

ምክልኻል ብሪጣንያ ደኒስ ሄሊ፡ ሃገሩ
ካብ ስዊዘርላንድ ንምብራቕ ሰፊሩ
ዝነበረ ሓይልታታ ኣብ ታሕሳስ 1971

ከም ተወጽእ ኣፍለጠ። ካብዚ እዋን’ዚ
ንደሓር ድማ ናይ ገዛእ ርእስና ድሕነትን
ሓላፍነትን ክንወስድ ነይሩና። ጸጥታ
ጥራይ ኣይኮነን እቲ እንኮ ሻቕሎትና።
ክንነብር ስለዘለና ኣውፈርቲ ገንዘቦም ኣብ
ኣፍረይቲ ትካላትን ካልእ ዋኒንን ኣብ
ሲንጋፖር ንኸውፍርዎ ክንደፋፍኦም
ነይሩና። ብዘይ ጽላል ሓይልታት
ምክልኻል ካልእ ሃገር ምንባር ክንመሃር
ነይሩና።
ዶ/ር ኣልበርት ዌንስምዩስ ሆላንዳዊ
ኣማኻሪ ቊጠባና ዝነበረ’ዩ። ንሱ፡
ምስ ማለዥያ ሓባራዊ ዕዳጋ እንተ
ዘይመስሪትና፡ ምስ ኢንዶነዥያ ንግድ
እንተዘይሃልዩናን እቲ ኩነታት ብኸምኡ
እንተቐጺሉን ክሳብ 1966 ሽቕለት
ኣልቦነት ልዕሊ 14% ክበጽሕ ምዃኑ
ሓቢሩና። “ሲንጋፖር ኣብ ብልሒ
መላጸ እያ ትጓዓዝ ዘላ” ድማ በለ።
እቲ ኣማኻሪ፡ ምስ ማለዥያ ሓባራዊ
ስምምዕ ዕዳጋ ክህሉን ምስ ኢንደነዥያ
ዝነበረ ምልውዋጥ ኣቑሑ ክቕጽልን’ዩ
ኣሚሙ። ከምኡ’ውን ፍርያት ሲንጋፖር
ኣብ ዕዳጋታት ኣመሪካ፡ ብሪጣንያ፡
ኣውስትራልያን ኒውዝላንድን ዝኣትወሉ
ምቹእ ኩነታት ክንፈጥር ሓቢሩና።
ዕድላት ንግድ ንምድህሳስ ናብ
ምብራቕን ምዕራብን ኣፍሪቃ ልኡኽ
ሰዲድና ከነብቅዕ ውሑድ ንግድ’ዩ ስዒቡ።
ኩልና እቶም ኣብ ካቢነ ሚኒስተራት
ዝነበርና እቲ እንኮ ቀጻልነትና ነውሕሰሉ
መገዲ ኢንዱስትሪ ምምዕባል ምዃኑ
ኢና ተረዳዲእና። ምስ ኢንዶነዥያ
ዝነበረና ምፍጣጥ ገና ቀጻሊ’ዩ ነይሩ።
ማለዥያ ጎስያትና ክትሓልፍ’ያ ወሲና
ነይራ። መፍትሒ ሃሰስ ኢልና። ስራሕ
ክፈጥር ዝኽእል ዝኾነ ግብራዊ ሓሳባት
ክንፍትን ድልዋት ድማ ነበርና። ሓደ
ካብ ኣፍረይቲ ልስሉስ መስተ ሲንጋፖር፡
ቱሪዝም ከነተባብዕ ከምዘለና ርእይቶ
ሃበና። ናይዚ ሓሳብ ብሉጽ ጐኒ ብዙሕ
ርእሰ ማል ዘይሓትት ምዃኑ’ዩ። በዚ
መሰረት ሓደ ናይ ቱሪዝም ቦርድ
መስሪትና። እዚ ብዙሕ ሽቕለት ክፈጥር

ብምኽኣሉ ዕረፍቲ ሃበኒ። እንተኾነ
ምስ ግዜ፡ ነቲ ዝነበረ ሽቕለት ኣልቦነት
ኣጒዲልዎ ደኣ’ምበር ነቲ ጸገም ምሉእ
ብምሉእ ኣይፈትሖን።
በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ምኽንያት፡
ኣድህቦና ፋብሪካታት ኣብ ምጅማር
ገበርናዮ። ንሰብ ዋኒን ሃገርና ዘይቲ
ብልዒ፡ ኮስመቲክስ፡ ላምስያ፡ ዘይቲ ጸጉሪ
ርእስን ካልእን ዘፍርዩ ንኣሽቱ ፋብሪካታት
ክተኽሉ ኣተባባዕናዮም። ንኣውፈርቲ
ሆንግኮንግን ታይዋንን’ውን ናይ
ባምቡላታት፡ ዓለባን ቆርበትን ፋብሪካታት
ክሃንጹ ስሒብናዮም ኢና። ሓቂ’ዩ ኣብ
ምጅማርና ብዙሕ ፍሽለት ኣጋጢሙና
እዩ።
እቲ ኣብ መንጎ 1968ን 1971ን ዝነበረ
ምጒዳል ባጀት ምክልኻል ብሪጣንያ
ኣብ ሲንጋፖር፡ ንቊጠባና ጽፍዒት’ዩ
ነይሩ። እቲ ንጥፈት ን20% ካብ ጃምላ
ሃገራዊ እቶትና ዝሽፍን ኰይኑ፡ ን30,000
ዜጋታት ብቐጥታ ብሽቕለት ዝሓዘን ኣብ
ወሃብቲ ኣገልግሎታት ድማ ን40,000
ሽቕለት ዝህብን’ዩ ነይሩ። ኣብ 1967
ደኒስ ሄሊ፡ ነቲ ዝስዕብ ክሳራ ዝትክእ
ሓገዝ ክህቡና መብጽዓ ኣትዩ ነይሩ። ኣነ
ግን ህዝብና ናይ ረድኤት ጽግዕተኛነት
መንፈስ ከሕድር ከምዘይብሉ’የ ዝኣምን
ነይረ። ክንዕወት እንተድኣ ኰይንና ኣብ
ገዛእ ርእስና ክንምርኮስ ኣለና።
ብሪጣንያውያን፡ ብመገዲ ኢንዱስትሪ
ኣቢሎም ሽቕለት ብምፍጣር ክሕግዙና
ደኣ ኣለዎም’በር ረድኤት ብምምጣው
ጽግዕተኛ ክገብሩና የብሎምን ዝብል
እምነት ነበረኒ። ንሰራሕተኛታትና፡ “ዓለም
ናትና ናይ ምስካም ዕዳ የብላን፣ ብልመና
ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና” ክብል’የ
ኣጠንቂቐዮም። ብመገዲ መራኸቢ
ብዙሃን ገይረ፡ “ልኡማት ሕብረተሰብ ነይርና እንተንኸውን ድሮ ጸኒትና
ምሃለና” ኢለዮም።
ይቕጽል…
ነማርያም የውሃንስ
ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት
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ሓዳስ ኤርትራ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ

መትከል ይትባረኽ
መምህር ኣማረ ወልደስላሴ ነታ
ጽሕፍቶ (destiny) ዘርእስታ
መጽሓፎም ገና ኣብ ሕትመት
እንከላ፡ ንኸስተማቕራ ብመልክዕ
“ሶፍት ኮፒ” ምስ ሃቡኒ
ብተመስጦ ኣንቢበያ። ምኽንያቱ
ነብሰይ ኣብ ስነ-ጥበብ ክርእያ
እንከለኹ፡ ኣብ ደረጃ ‘ኣዚለ’
ዘይበጽሐት’ያ። እንተኾነ መምህር
እንተስ ነተን ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ ስሕት ኢለ ዘበርክተን
ቁንጣሮ ጽሑፋት ከም ዓበይቲ

ሓሲቦም፡ ወይ
ከኣ
ከተባቡዕኒ
ደልዮም፡ ነዛ ቦኽሪ
መጽሓፎም ኣስተማቒረ
ርእይቶይ ክህቦም ምስ
ዓደሙኒ፡ እቲ ዘጓነፈኒ ጽቡቕ
ዕድል
ክሰግሮ
ዘይግብኣኒ
ብምንባሩ ንዕድሚኦም ክቕበል
ዓይነይ ኣይሓሰኹን። ብልበይ
ከኣ “ዓጽምኹም ትኽበር!
እምበር፡ ኣነስ ብዘለኒ ትሑት
ፍልጠትን ክእለትን ስነ-ጥበብ፡
ጠቓሚ ርእይቶ ክህበኩም’ኳ
እንተ ዘይከኣልኩ ንገዛእ ርእሰይ
እመሃረላ” በልኩ። ብመምህር
ምሕደራን መላኺ ሕብሪ ብዙሕ
ቋንቋታትን
ካብ
ዝተደርሰ
መጽሓፍ፡ ክኽሰብ ዝከኣል
ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ፡
ምስ ስኽፍታይ፡ ብልዑል ደስታ
ንዘቕረቡለይ ዕድመ ተቐቢለዮ።
ነታ መጽሓፍ ከንብብ ወይ
ከስተማቕር ቅድሚ ምጅማረይ፡
ካብ ባህሪ ደራሲ ብምብጋስ፡
ኣብ ኣእምሮይ ዘሰላሰልኩዎ
ሓሳብ እንተ ነይሩ፡ ደራሲ
ብዘይካ ንዓይ፡ ደረጃ ብቕዓቶም
ብዘየገድስ ንሓያሎ ከም’ዚ ከማይ
ዝኣመሰሉ፡ ኣብ ስነ-ጽሑፍ
ዝግደሱ መንእሰያት መጽሓፎም
ኣስተማቒሮም
ርእይቶኦም
ንኽህብዎም ከም ዝዓደሙ

መጽሓፍ ጽሕፍቶ፡ ጽሕፍቶኣ ጸቢቑ
ካብ ብዙሓት ናይ ጽሑፍ
መሓዙተይ ሰሚዐ ኣለኹ።
ስለ’ዚ ዓበይቲ ይኹኑ፡ ኣብ
ዕብየት ገጾም ዝዘበሉ ደረስትና፡
ነቶም ካብኣቶም ብዙሕ ክመሃሩ
ዝብህጉ መንእሰያት፡ ግድን’ኳ
“ጽሑፋተይ ወይ ድርሰታትይ
ኣስተማቒርኩም ርእይቶ ሃቡኒ”
እንተ

ብእንግሊዝኛ ዝሓቖፈት መጽሓፍ
ቀዲማተን ንሕትመት ብምብቅዓ፡
‘ጽሕፍቶኣ ወይ ዕድላ ጸቢቑላ
ይኸውን’ ብምባል’የ “ጽሕፍቶ”
ሰምየያ” ይብሉ። ኣስዒቦም ከኣ፡
“ንኻልኦት እናገጠምኩ ንዓኣኸ
ዘይገጥመላ ብምባል፡ እነሆ
ንኽብራ “ጽሕፍቶ” ዘርእስታ
ኣዝያ ሓጻር ግጥሚ ሰሪሐላ”
ይብሉ። ሓጻርን ገላጺትን
ኰይና ድማ ረኺበያ።
ፍሉይነት
ናይ’ዛ
መጽሓፍ፡
ብዘይካ
ብቛንቋ
ትግርኛ፡
ነቶም ቋንቋ እንግሊዝ
ዝመልኩን ክመሃሩ
ዝደልዩን
ኣንበብቲ
ንምውሳኽ፡
ትርጉም
ናይ’ቶም
ግጥምታት
ብእንግሊዝኛ እውን
ቀሪቡ ምህላዉ እዩ።
ኣብ
ምምሃርን
ምፍላጥን
ሓ ደ ስ ቲ
ቃ ላ ት

ኣብ ልክዕ ቦታኦም ተሰዂዖም
ረኺበዮም። ስለ’ዚ ክትጽሕፈሉ
ወይ ክትደርሰሉ ዝደለኻ ቋንቋ
ኪንዮ ምስምዑን ምዝራቡን፡
ኣፍልጦ ሰዋስውን ካልእ ክፋላቱን
ኣገዳሲ ምዃኑ፡ እዛ መጽሓፍ
ዓቢ መልእኽቲ ዘመሓላለፈት
ኰይኑ ይስመዓኒ።
ኣርእስትታት ኣብ’ዛ መጽሓፍ
ዝርከቡ ግጥምታት፡ ፍሉይን
መሳጥን ክኸውን ከሎ፡ ዋሕዚ
ሓሳባቶም ድማ ኣዕጋቢ ኰይኑ
ረኺበዮ።
ሒደት
ዘይኮኑ
ካብ’ዞም ግጥምታት’ውን ኣብ
ፍልስፍና ተሞርኲሶም ዝተጻሕፉ
ብምዃኖም፡ ክንዮ ምንባብ
ክትመራመረሎም
ዝድሩኹ
እዮም።
ኣብ
መደምደምታ
ከም
ዝተዓዘብኩዎ፡ እዛ መጽሓፍ
መሃሪትን ኣዘናጋዒትን ትኹን
ደኣምበር፡
ናብ
ፍልስፍና
ዝዛዘወ ኣገባብ ኣዘናትዋ ስለ
ዘለዋ፡ ነቶም ንግጥሚ ብዕምቆት
ዘስተማቕሩ ውሑዳት ጥበበኛታት
ደኣ’ምበር ኩሉ ኣንባቢ ብቐሊሉ
ዝርድኣ ኰይና ኣይስመዓንን።

ስለዚ ደራሲ ኣብ መጻኢ፡
ብዝተኻእሎም መጠን ኩሉ
ክርደኦ ብዝኽእል ኣበሃህላ
ግጥምታት እንተ ዘቕረቡ ዝሓይሽ
ምዃኑ ዘለኒ ርእይቶ እገልጽ።
ተወካሲት ዓይኒ
ዓይኒ ቀዳማይ ፈላስፋ
ኣሪስቶል
እታ’ኳ
ዋላ ተወንጪፉ
ፍጹም ዘይትስእል
ንጸሓይ ኣዚራ
ኣጋግያቶ ነይራ
ዓይኒ ኩፐርኒክስ
እታ እትውከል
ንቡር ገላቢጣ
መገዲ ኣስሊጣ
ዓይኒ ጋሊሊ ጋሊልዮ
እታ’ኳ
ከም ሰባ ተርእዮ
ምስ ርእሲ መኺራ
ንኹሉ መርሚራ
“ጸሓይ ገታር
መሬት ዘዋር”
ክትብል ምሂራ

ደሃይ ሕትመት
“ኣና ካረኒና”
ዘይበሉ፡ ኣመት ሓሳባት
ናይ’ቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ
መንእሰይ እንተ ዝገብሩ ማሕረ
እብል። ምኽንያቱ እቲ መንእሰይ
ኣንባባይ ናይ ጽሑፋቶም ስለ
ዝዀነ፡ ስምዒታቱ ንኽርድኡ
ባብ ምረኸቡ፣ ንእግረ መንገዶም
እውን መተባብዕዎ።
ነዛ መጽሓፍ ከስተማቕራ
ብኣርእስታ ኣሃዱ ምስ በልኩ፡
ንሒደት
ደቓይቕ፡
ደራሲ
“ስለምንታይ እዮም ንመጽሓፎም
‘ጽሕፍቶ’ ሰምዮማ!” ኢለ
እናሓሰብኩ ብገዛእ ርእሰይ
ገመትኩ። ኣነ ዝገመትኩዎን
ደራሲ ኣብ መቕድም ናይ
መጽሓፎም ዝገለጽዎን ግን
ዘይራኸብ ኰይኑ ጸኒሑኒ።
መምህር ኣማረ ኣብ መቕድም
እታ
መጽሓፍ፡
ምኽንያት
“ጽሕፍቶ”
መስመዪኦም
ክገልጹ ከለዉ፡ “ቅድሚ’ዛ
መጽሓፍ፡ ንሕመት ክበቕዓ
ዝግብአን መጽሓፍቲ’ኳ እንተ
ነበራኒ፡ ንዓይ’ውን ብዘይርደኣኒ
ምኽንያት፡ እዛ 43 እኩባት
ግጥምታት ትግርኛ፡ ትርጉመን ከኣ

እንግሊዝኛ
ክህልዋ
ዝኽእል ተራ ከኣ ንምግማቱ
ኣየጸግምን።
መጽሓፍ “ጽሕፍቶ” ብዙሕ
ዛዕባታት ዝተንከፈት ስለ ዝዀነት
ድማ ብዙሕነት ሓሳባት ረኺበላ።
ምኽንያቱ፡ እቶም ንህይወት
ደቂ ሰብ ጸለውትን ኣገዳስነትን
ዝኾኑ ኣርእስትታት ከም ፍቕሪ፡
እምነት፡ ፖለቲካዊ ፍልስፍና፡
ባህርን ባህልን ደቂሰብ. . .
ብዝግባእ በጺሓቶ ትርከብ።
ህቡብ ደራሲ ልብወለዳዊ
መጽሓፍቲ እንግሊዛዊ ዊልያም
ሼክስፒር፡ ኣብ ልብወለዳዊ
ድርሰት፡ ኣብ ፍቕራዊ ድርሰታትን
ካልእን ብዝብል ኣድናቖት’ዩ
ዝጽዋዕ። እንተ ዀነ፡ ሼክስፒር
ነዚ ክብሪ ዝበቕዐ፡ ብፍሉይ ናይ
ምጽሓፍ ክእለት ጥራይ ኣይኮነን።
እንታይ ደኣ፡ ብዝነበሮ ዓሚቝ
ፍልጠት ናይ’ቲ ዝጽሕፈሉ ቋንቋ
እንግሊዝ ምዃኑ ታሪኽ ህይወቱ
ዝገልጹ መጽሓፍቲ ይነግሩና።
መጽሓፍ “ጽሕፍቶ” ብወገነይ
ክርእያ ከለኹ፡ ልዑል ፍልጠት
ቋንቋ ትግርኛን እንግሊዝኛን
ዝተንጸባረቐላ’ያ።
ኣብ’ቶም
43 ግጥምታት ትግርኛ፡ ቃላት

ሰንበት 9 መጋቢት ኣብ ሰዓታት
ድሕሪ ቀትሪ፡ ክለብ ሃ.ኮ.ሰ.ኤ መመረቕታ
መጽሓፍ ኣአንጊዱ ነይሩ። እታ
ዝተመረቐት መጽሓፍ፡ ብሊዮ ቶልስቶይ
ተደሪሳ ብሚኪኤል ኣዳም እተተርጎመት
“ኣና ካረኒና” ዘርእስታ መጽሓፍ እያ።
እዛ ዝሓጸረት (abridged) ናይ ትርጉም
ስራሕ፡ ብተስፋዝጊ ስዩም ስፍሕ ዝበለ
ህየሳ ምስ ቀረበላ፡ ደራስን ዳይረክተርን
መርሃዊ መለስን ደራስን ጸሓፍን
መም. ፍጹም እምሃን ኣብታ መጽሓፍ
ዝሓደሮም ተምሳጥ ብምስትምቓር ሓጺር
ትዕዝብቶም ኣካፊሎም።
መጽሓፍ ኣና ካረኒና፡ ሰፊሕ ደረትን
ዕምቆትን ስምዒታት - ማለት ፍቕሪ፡
ርህራሀ፡ ሓዘንን ሓጐስን ዝሓቖፈት ብልጽትን ተነባቢትን ብምዃና እዩ ደራሲ
ንኽትርጉማ ዝተበገሰ። ብህቡብ ደራሲ ናይታ “crime and punishment” እትብል
መጽሓፍ፡ ፍዮዶር ዶስተቭስኪ፡ “ኢንታ ዘይብሉ ፍጹም ስነ-ጥበባዊ ዕዮ” ተባሂላ
ዝተመጐሰት ኣና ካረኒና፡ ‘ናይ ኩሉ እዋን ብልጽቲ ኖቨል’ ተባሂላ እያ እትጥቀስ።
ቀንዲ ገጸ ባህሪ ናይ’ታ ዛንታ ዝኾነት ኣና፡ ዋላ’ኳ ኣብ ሓዳራ ዝጎድላ እንተዘይነበረ፡
በዓል ቤታ ካረኒን ግን ኣብ ፍቕራዊ ጉዳያት ዝነኣድ ብዘይ ምንባሩ፡ ዘይሕጉስ
ህይወት ክትመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ምስ ሓደ ቭሮንስኪ ዝተባህለ መንእሰይ ኣብ
ፍቕሪ ወደቐት። ፍቕርን ሓጐስን ከተናዲ ድማ ላዕልን ታሕትን ኢላ። ደራሲ
ሊዮ ቶልስቶይ፡ “ሓቀኛ ሓጐስ ብቐሊሉ ይርከብ’ዶ? ዝብል ሕቶ ብምቕማጥ፡
ብኣዝዩ መሳጥን ውሕሉልን ኣገባብ ንዘቕረቦ ዛንታ፡ ተርጓሚ ሚኪኤል ኣዳም፡
“ብዝተኻእለኒ ዓቕሚ፡ ንመልእኽትን መንፈስን ናይ ደራሲ ከየዛባዕኩ፡ ብቐሊልን
ንጹርን መንገዲ ከቕርባ ፈቲነ ኣለኹ” ብምባል፡ ብጥንቃቐን ምስትውዓልን ከም
ዝተርጎማ ገሊጹ። እዛ “ፍኖት ዓወት ተማሃራይ” ብዝብል ኣርእስቲ ናብ ትግርኛ
ዝተተርጐመት መጽሓፍ፡ 182 ገጻት ዝሓዘት ሓጻር መጽሓፍ’ያ። ኣተሃናንጻ ዛንታ፡
ታሪኽ ህይወትን ዕዮን ቶልስቶይን ዘላሊ መእተዊ ድማ ሓደ ካብ ትሕዝቶታት
ናይ’ዛ መጽሓፍ’ዩ።
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ሓዳስ ኤርትራ

ዕድል ድዩ?
መንሱር ናፍዕ

“ካብ’ታ ኮለጅ ማይ ነፍሒ
ዝኣተኹላ
እዋን
ጀሚረ፡
ማንታ ዕማም እናዓመምኩ’የ፡
ህይወተይ ዝመርሕ ነይረ። በቲ
ጉዳይ ትምህርተይ የሰላስል፡
በቲ ሓደ ወገን ድማ ስድራይ
ይሕግዝ…”
“ኣብ ትርፊ ግዜኺ ትሰርሒ

ማለት ድዩ?” ንዕላላ ኣንጠልጢለ፡
መብርሂ ደለኹ።
“ኖው! ስድራይ ናይ መነባብሮ
ጸገም የብሎምን። እንተኾነ ግና
ኣብ ስራሕ ናይ ገዛ ማራ’የ
ዝሕግዞም።”
ዓይኒ
ዓይነይ
ጠመተትኒ።
“በሊ
ቐጽሊ?”
ፎኺስዋ
ተዕልለኒ ብምንባራ፡ ግዜ ከይሃብኩ
ክትቕጽለለይ ትሃወኽኩ።
“ኣብ ኮለጅ ማይ ነፍሒ
እንከለኹ’የ፡
ምስ’ዚ
ሕጂ
ክምርዓወኒ ዝሓስብ ዘሎ ሕጹየይ
ተላልየ። እቲ ወቕቲ ብልክዕ’ኳ
ዝዝክሮ እንተዘይኮንኩ። ሌላና
ግና ቐስ ብቐስ’ዩ ነይሩ። ማለተይ
ሃንደራእ ኢለ ኣይኣተኽዎን።”
“ከመይ ማለትኪ’ዩ ሃንደራእ
ኢለ ኣይኣተኽዎን?”
“ዳዊት’ዩ ሽሙ፡ ኣዘራርብኡ
ትሑት፡ ዲስፕሊን ዘለዎ’ዩ
ዝምስል። መልክዑ ድማ ማራ’ዩ
ደስ ዝብለካ። ስርሑ ሸቃጣይ
ኮይኑ፡ ደሓን ዝኾነ ቑጠባዊ
እቶት’ዩ ዘለዎ። ኣብ ልበይ ቦታ
ክሕዝ ድማ ግዜ ኣይወሰደን።

ፍቕርና ቐስ ብቐስ’ኳ ዝጀመረ
እንተኾነ፡ ከም ሮማዲ ኣብ ልቢ
ክልቴና ከስፋሕፍሕ ግና ግዜ
ኣይወሰደን።” ንዘሕለፈቶ እዋን
ግዲ ዘኪራ፡ ሃሳስ ፍሽኽታ ኣሰንያ፡
ኣቓልቦኣ ናባይ ገበረት።
“ትምህርትን
ፍቕርን’ሞ
ከመይ ኣሳኒኽዮም?” ኣትያቶ

ካብ ዝነበረት ሓጎስ ዝዓሰሎ
ዝኽሪ ክመልሳ ፈተንኩ።
“ከምቲ ዝበልኩኻ፡ ስድራይ
ማራ’የ ዘኽብር፡ ኣቦይ ድማ
ኣብ ትምህርቲ ክዕወት ተስፋኡ
ኣባይ ጥራይ’ዩ ኣውዲቕዎ። በዚ
ምኽንያት ከይኮነ ኣይተርፍን፡
ትምህርተይ ካብ መዓልቲ ናብ
መዓልቲ እናነፋዕኩ ክኸይድ
ከለኹ፡ ፍቕሪ ዳዊት ድማ
ክደግሰኒ ይዝከረኒ። ዳዊት ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናለገበኒ ክኸይድ
ከሎ፡
ዝያዳ
እናፈተኽዎ
መጻእኩ።” ፍቕሪ ፈለማ ግዲ
ተዘኪርዋ፡ ገጻ ብሓጎስ ክኹላዕ
ተዓዘብክዎ።
“ፍቕሪ ብምልምማድ ዝዕንብብ
ህያብ ፈጣሪ’ዩ፡ ስለምንታይ
ድኣ እናፍቐርክዮ ክትፍለዮ
ትሓስቢ ኣለኺ?” ደጊመ ናብ’ታ
ዘይተመለሰትለይ ኣዋጣሪት ሕቶ
ተመለስኩ።
“አ!” ስንብድ ኢላ ጠመተትኒ፡
ተኾሊዑ ዝነበረ ገጻ ድማ፡ ሃንደበተ
ክእሹኽ ርኣኽዎ።
“እንታይ ድኣ ሰንቢድኪ?”

“ናይ’ዛ ክብትና ዝሓስብ ዘለኹ
መርዓ ክዝክር ከለኹ፡ ማራ’የ
ዝጭነቕ….”
“ንምንታይ’ሞ ትጭነቒ? ደቂ
ሰባት ብሽግር ተኸቢብና ከም
ንፍጠር መጠን፡ ጸገማት ከጋጥመና
ንቡር’ዩ። ሓቀይ እንድየ?”
ኣቓልቦኣ ንምስሓብ ሕቶ ሓቲተ
መልሲ ተጸበኹ።
“ንሱስ ሓቅኻ! እንተኾነ
ግና ዝሓለፍኩዎ ኣብ መንጎ
እናዘከርኩ
እንድየ።
ናይ
ትምህርቲ
ጉዳይ
ክነግረካ
ኣይክእልን’የ፡ ካብ መዓልቲ ናብ
መዓልቲ እናነፋዕኩ’ዩ ዝኸይድ
ነይረ። ፍቕሪ ዳዊት ኣብ ጉዕዞ
ትምህርተይ ኣትዩ ከየሳናኽለኒ፡
እንታይ ገይረ መስለካ?” እቲ
መልሲ ካባይ ከም ትጽበዮ ዓይኒ
ዓይነይ ጠመተትኒ።
“ሕራይ!” ርእሰይ ብምንቅስቓስ
ናይ ቐጽሊ ምልክት ገበርኩላ።
“ፍቕሪ ዳዊት ካብ መዓልቲ ናብ
መዓልቲ እናደገሰኒ ምስ ከደ፡ ንቑም
ነገር ዝደልየኒ እንተኾይኑ ምስ
ስድራይ ክላለ ክደፋፍኦ ጀሚረ።
ዳዊት እዚ ሓሳብ ምስ ኣካፈልክዎ
ኣብ’ቲ ፈለማ ዕጥይጥይ ክብል’ዩ
ጀሚሩ…..”
“እንታይ ድኣ ረኺብዎ ጓለይ?”
ዘረብኣ ኮለፍክዎ።
“ኣነ’ውን
ድሒረ
ከም
ዝተረዳእክዎ፡ ከም’ዚ ሓፋር
ዓይነት’ዩ፡ ቑሩብ በጥረምረም ናይ
ምባል ባህሪ ኣለዎ።”
“ምስ ስድራኺ እንተዘይተላልዩ
ድኣ ከመይ ኢሉ ንመጻኢ
ምሳኺ ክጉዓዝ?” ካብ ዕላላ
ተበጊሰ፡ ንዳዊት ብዓይኒ ጥርጣረ
ጠመትክዎ።
“ከምኡ ኣይኮነን፡ ማራ’ዩ
ዝፈትወኒ። ሕፍረት’ዩ ግና
ዝኸውን። ኣብ መወዳእታ ግና፡
ንሓሳበይ ክሰግሮ ስለ ዘይከኣለ
ተቐቢሉኒ። ኣታ ወዲ! ግዲ
ንፍቕሪ ንፈለማ እዋን የስተማቕሮ
ነይረ፡ ከመይ ባህታ ፈጢሩለይ
ክነግረካ እጽገም’የ። ማራ’ዩ ደስ
ዝብለካ። እዋእ…..”
“ከመይ’ሞ ቀጸልኩም?”
“ምስ ስድራይ ምስ ተላለየ፡
ኣዝዩ’ዩ ዘኽብረኒ ነይሩ። ከም’ዛ
ብኬሪ ከይስበሮ’ዩ ዝፈርሓኒ
ነይሩ። ማራ’የ ሓንቒቐ። ከም’ቲ
ዓንተቦይ ዝበልኩኻ ደገ ወጺኻ
ሻሂ ምስታይ ዳርጋ ኣይፈልጥን’የ
ነይረ። ዳዊት ግና ዓለመይ
ኣብ ኢደይ ከም ዝጭብጣ’ዩ
ገይሩኒ። ናይ ዘልኣለመይ ምዃኑ
ምሒሉለይ። ኣብ ቤተ ክርስትያን
ዘይኮነ፡ ኣብ ልቢ። ኣብ ዓለም
ብዘይክኡ ወዲ ዘሎ ኮይኑ
ኣይስማዓንን። ንሱ’ዩ ሓደ ሰበይ፡
ንሱ ኩሉ። ሓንቲ ትገርመኒ
ግና፡ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ
እንድዒ ምበር፡ ኣነስ ሓንሳብ ምስ

ሳልሳይ ክፋል
ኣመንክዎ፡ ልበይ ከፊተ’የ ሂበዮ።
መቐረት ፍቕሪ ድማ ሕርሕራይ
ጌረ ኣስተማቒረዮ።”
“ትምህርትኺኸ?” ትምህርቲ
ምባል ረሲዓ፡ ፍቕሪ ጥራይ ምባላ፡
ከዘኻኽራ ደለኹ።
“ትምህርተይ’ሞ ከም ርዱእ
ውሰዶ፡ ማራ’የ ሓያል ነይረ።
ጽቡቕ ነጥቢ እናምጻእኩ’የ
ዝቕጽል ነይረ። ጎኒ ጎኑ ድማ
ፍቕሪ ዳዊት ይቋደስ፡ ኣብ ከምዚ
እዋን ከለና ኢና ድማ ምስ ዳዊት
ስጋዊ ርክብ ንጅምረልካ። እታ
ሓንሳብን ንሓዋሩን ዘይትምለስ
ክብረ ንጽህናይ ኣረኪበዮ…”
“ቅድሚ
መርዓ
ግና
ኣይተሃወኽክን?”
“እንታይ ጸገም ረኺበ መስለካ፡
ንሱ ንመርዖ ይብለኒ፡ ኣነ ድማ
ሓንሳብ ትምህርተይ ክውድእ
እብሎ። ወዲ ክሳብ መርዓ
ነዊሑና እናበለ፡ ደጋጊሙ ንስጋዊ
ርክብ ምስ ሓተተኒ፡ ኣነ ድማ
ምስ’ቲ ንመርዖ እናበለ ዝርብሸኒ
ዝነበረ፡ እምነት ስለ ዘሕደርኩ
ፈጺምናዮ። ሓንቲ ግና ክነግረካ
ጥንሲ ከየጋጥም ማራ’የ ዝጥንቐቕ
ነይረ።”
“ሕማም’ውን ኣሎ ብዓቢኡ!”
ወሰኽኩላ።
“ኣብዚኣ’ውን
ተጠንቒቐ’የ፡
ማለተይ ፈለማ ርክብ ክንገብር
ከለና፡
ንመርመር
ኢለዮ፡
ተመርሚርና ኢና። በዚ ምኽንያት
ስክፍታ ዝብሃል ኣይነበረንን።”
ብርእሰ ተኣማንነት ገለጸትለይ።
“ቀጺልኩም ደሞ?”
“ምቕጻል ጥራይ! ደስ ዝብለካ

ፍቕሪ ምበር። ኣብ ምዉቕ
ፍቕሪ ከለና፡ ትምህርቲ ኣብ
ምዝዛመይ ክቃረብ ከለኹ፡ ዳዊት
ሓደ ሓሳብ የምጽእ። ክሳብ
ትምህርትኺ ትውድኢ ዘይንሕጸ
ይብለኒ፡ ብሓጎስ’የ ተቐቢለዮ።
እንተኾነ…….” ደጊማ ብዝንታ
ተዋሕጠት። ሓድሽ ነገር ከተምጽእ
ከም ዝደለየት’ውን በርሃለይ።
“ደቂ ተባዕትዮ ከም’ቲ ልብና
ከፊትና እንህበኩም ኣይኮንኩምን፡
በንጻሩ ኢኹም። ልቢ ኣብ
ፍቕሪ ናይ ዝወደቐት ጓል ሄዋን
መዝሚዝኩም ንዓለም ብድራማ
ኢኹም ትኸድዋ። ዳዊት ድማ
ኣብ ፍቕሪ ኣውዲቑ፡ ኩሉ’ቲ
ብዛዕባይ
ክፈልጦ
ዝግብኦ
ፈሊጡ’ዩ፡ ማለተይ ጉዳይ ስድራና፡
መነባብሮና፡ ሕሉፍ ህይወትና
ብሓፈሻ ኩሉ ምስጢራተይን ናይ
ስድራይን ይፈልጥ’ዩ። ኣነ ኸኣ
ኣሚነዮ ንሱ ብዝበለኒ ጥራይ’የ
ዝጉዓዝ ነይረ። እዚ ድማ
ዕሽነተይ’ዩ….ንሕጸ እናተዳለና
ከለና፡ ስድራይን ስድርኡን ኣብ
ንራኸበሉ ዝነበርና እዋን ሓደ
ተዓቢጡ ዝነበረ ጉድ ዳዊት
ይወጽእ።”
“እንታይ ድዩ ተረኺቡ?”
ክፈልጥ ህውኽ ኢለ ሓተትኩ።
“እንታይከ ዘይርከብ? ምስ
ሓብቱ ክዳን ክዕቐን ምስ ከድኩ’ዩ
ጉዱ ዝተኸሽሐ።”
“እንታይ ኣበር’ዩ ተረኺብዎ?”
ህንጡይነተይ ካብ ኣታሓትታይ
ይፍለጥ ነበረ።

ይቕጽል….
ብጸጋብርሃን ጎይትኦም

ኩርናዕ ካርቱን
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ሓዳስ ኤርትራ

ብስራት ንደለይቲ ብሉጽ እዋናዊ ትምህርቲ
ማእከል ስልጠና ኢ.ቲ.ኤስ.ኤስ ነቲ ከካይዶ ዝጸንሐ ናይ ትምህርቲ ስልጠና ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ
ናይ ምስልጣን መደብ ብምቕጻል ሕጂ’ውን ንሰለስተ ሰሚስተር ዝቕጽል ስልጠናታት ንምክያድ
ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ።
ዝህቦም ስልጠናታት፡-

ሰ

ታደ
ም
ተልሄ
ቤ
ት
ዊ
ዳ
ዳሃብ

ምልክታ
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ጎዳይፍ ጎደና ሞጎራይብ
ገብረገርግሽ ወልደሚካኤል ዝርከባ ክጽገና ዝመጻ
ይኹና ንብረት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዘለኩም
ከተልዕሉ ንሕብር። ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ
ብሓላፍነት ከም ዘይንሕተት ንሕብር።

ኣብ ትካልና ጋራጅ ስምኦን
መኻይን ጠጠው ኢለን ዘለዋ
ሕሳብ ከፊልኩም ንብረትኩም
ንብረትኩም ምስ ዘይተልዕሉ

ወናኒ ጋራጅ ስምኦን ገብረገርግሽ ወልደሚካኤል

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Electronics Technology
Industrial Electronics Technology
Communication Technology
Electrical Technology
Computer Technology
Alternative Energy Sources Technology
a. Solar
b. Wind
c. H2/02

ብዘይካ’ዚ ሓደ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ዓውድታት ዝለዓለ ትምህርቲ ረኺቦም ግብራዊ
ተመክሮ ክቐስሙ ንዝደልዩ ፍሉይ ናይ ሓጺር ኮርስ ክንህብ ድልዋት ምህላውና ነፍልጥ። ነዊሕ እዋን
ተመክሮ ስራሕን ምምህርናን ዘለዎም መማሃራን እኩል ናይ ላባራቶሪ መሳርሒታት፡ መዐቀኒታት
(Instruments) ከምኡ ውን ቤት ንባብን ብቑዓት መጻሓፍትን ቀሪቡ ኣሎ።
ንዝበለጸ ሓበሬታ ብቁጽሪ ስልኪ 124386 ተወከሱና
ኣድራሻና ጎደና ሓርነት ፊት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ቁ.ገዛ 55 2ይን 3ይን ደርቢ

ዛኤር ሓ.ዝ.ብ.ማ. ብምኽንያት “መጋቢት 8”
ንዓማዊሉ ንምሕጓስ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ
ዝተፈላለየ ፍርያቱ ዝጸንሐ ምጉዳል ዋጋ ይቕጽል
ከምዘሎ ከበስር ይፈቱ።

ምልክታ ንኸፈልቲ ግብሪ ቴሌቪዥን
ኩሉኹም ነባራትን ሓደስትን ናይ ውልቂ ይኹን ናይ ትካላት ወነንቲ
ቴለቪዥን ኣብ ኩሉን 13 ምምሕዳራት ከባቢታት ዞባ ማእከል ከተማ
ኣስመራ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ካልኦት ዞባታት ዝርከባ ከተማታት ዓዲ-ተከሌዛ፡
ከረን፡ ባረንቱ፡ ተሰነይ፡ ደቀምሓረ፡ መንደፈራ፡ ድባርዋ፡ ባጽዕ ዝርከባ ቤት
ጽሕፈታት ጨንፈር ማርኬቲንግ ሚኒስትሪ ዜና ቀሪብኩም ዘለኩም ውንዙፍ
ክፍሊት ይኹን ናይ 2014 ዓ.ም ዓመታዊ ግብሪ ቴለቪዥን ክትከፍሉ
ብጥብቂ ንሕብር።
ኣብ ከተማ ኣስመራ ንኹሎም ኣብ ሰዓታት ስራሕ ዘይጥዕሞም ሰራሕተኛታት
ንምግልጋል ኩሉ ግዜ ቀዳም ቀዳም ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር
ማርኬቲንግ ካብ ሰዓት 8፡00 ቅ.ቀ ክሳብ 12፡00 ምሉእ ኣገልግሎት
ከምእንህብ ንሕብር።
ሚኒስትሪ ዜና

ኣድራሻና
ኣስመራ
Ø ጎደና ሓርነት ቁ. 32
ፊት ካተድራል ቤ/ክ			
ቁ.ስ. 110074
Ø ጎደና ተጋደልቲ(ባራቶሎ ነበር)		
ጎዳይፍ
ቁ.ስ. 182383
Ø ኣስማራ ፓላስ		
ኢንተርኮንቲነንታል ነበር			
ቁ.ስ. 153700 ext.2280 		

መንደፈራ
Ø ከባቢ ሞቢል 09
ቁ.ስ. 610017
ከረን
Øፓላሶ ሪቫ
ቁ.ስ. 400301
ደቀምሓረ
Ø ጥቓ መድሃኔዓለም ቤተክርስትያን
ቁ.ስ. 640549
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ሓዳስ ኤርትራ
ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መርሓኖ
ወ/ሮ ሃንሱ ብርሃነ ተስፋማርያም፡
በዓል ቤተይ ወልደትንሳኤ ገብረኣብ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን2/4/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ኣቶ ኢሰያስ ጎይትኦም ገብረስላሰ ምባል
ተሪፉ፡ ኢሰያስ ክብሮም ገብረስላሰ
ከምኡ’ውን ስም ኣደይ ኣለም ወልዱ
ምባል ተሪፉ፡ ፍረወይኒ ትእዛዝ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/3/14 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ደቀምሓረ
ወ/ሮ ወይኒ ርእሶም፡ በዓል ቤተይ ተፈሪ
ኣፈወርቂ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቁ ድማ
ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/3/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ናጽነት ተወልደ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ስምኦን ተኽላይ፡ ከሳሲትን
ተኸሳስን ኣብ ቃልኪዳን ኣስታት 5 ዓመት
ጌርና ካብ ክልቴና 1 ቆልዓ ወሊድና።
እንተኾነ ተኸሳሲ ንኣስታት 3 ዓመት
ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ተኸሳሲ ነዚ ቀሪቡልካ
ዘሎ ናይ ሓዳር ክሲ ን27/3/14 ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል መልሲ ሒዝካ ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይ ዕዳጋ
ከሳሲት ወ/ሮ ርግኣት ገብረሃዋርያት
ተኸሳሲ ኣቶ ገብርሂወት ተኽለ ዓስቡ፡
ከሳሲትን ተኸሳስን ብናይ ሓዳር ክርክር
ስለዘለዎም ን21/3/14 ክሱስ ኣቶ
ገብርሂወት ተኽለ ዓስቡ ኣብ ዝሃለወ
ሃልዩ ኣብ ቆጸርኡ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ወ/ሮ ምንያ ተስፋይ ገብረሚካኤል፡ በዓል
ቤተይ ኣቶ ዑቕባሚካኤል ገብረብርሃን
ኪዳነ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቁ ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/3/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ኪዳን ተኽሉ ወልድየ፡ ሓፍተይ
ወ/ሮ ጸሃይቱ ተኽሉ ወልድየ ስለዝሞተት፡
ውላድ የብላን ስለዚ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ምሕረት በርሀ ካሕሳይ፡ ወላድየይ
በርሀ ካሕሳይ ናይዝጊ ስለዝሞተ፡ ኣብ
ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት ኣነ
ምስ 7 ኣሕዋተይን 9 ተተካእቲ ደቂ
መወቲ ኣሕዋተይን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን2/4/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣበባ ኣብርሃ ደስታ፡ በዓል ቤተይ
ከበዶም ብርሃነ የዕብዮ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
6 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን21/3/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ዓረዛ
ወ/ሮ ስላስ ሃብተጋብር ገብረሄት፡ ብወኪላ
ኣቶ ገረዝጊሄር ሃብተ ሓጎስ፡ ወላዲተይ
ኣብርሀት ነጋሽ ኪዳነ ስለዝሞተት፡
ከምኡ’ውን ኣቡኣ ነደይ ነፍ/ነጋሽ ኪዳነ
ሞዋቲ ስለዝኾነ፡ መዋቲት ኣደይ ናይ
መዋቲ ኣቡኣ ኣነ ነደይ ተኪኤ ምስ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጲያ ዘለዉ 3
ደቂ መዋቲት ሓትነይ ግብጻዊት ነጋሽ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/3/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ክሳድ እምባ
ወ/ሮ ሓዳስ ኪዳነ ተኽለ፡ ምስ በዓል
ቤተይ ተወልደ ሰለሙን ተስፋማርያም፡
ብሕጋዊ መውስቦ ተዋሲብና ካብ ክልቴና
ኣብራኽ 3 ቆልዑ ወሊድና እንተኾነ ግን
ን12 ዓመት ደሃዩ ስለዘይብለይ፡ ቃልኪዳን
ከውርድ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/3/14 ሰዓት 8፡00 ቅ/ቀ ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ ዃላ
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ያይንሸት ወ/ገርግስ፡
በዓል ቤተይ ኣቶ ገ/ማርያም ገ/ኣምላኽ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ጸሮና
ወ/ሮ ሰላም ሃይለ እመስገን፡ ተኸሳሲ
ናይ ሕጊ በዓል ቤተይ ሰመረ ዘምህረት
ገብሩ ዝኾነ፡ ካብ ንምርዖ 4 ዓመት
ጌርና ካብ ኣብራኽ ክልቴና 1 ቆልዓ
ወሊድና፡ እንተኾነ ካብ ንምርዖ ክሳብ
ሕጂ ዋላ ሓንቲ ደሃይ ስለዘይብለይ፡
ጉዳየይ ይጸውዓለይ ናብ ዘመድ ሽማግለ
ይመርሓለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/3/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጸጋ ተመልሶ ሓጎስ፡ ሓትነይ ትዕበ
ኣበራ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ
ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓጺና
ክብርኣብ ኣስገዶም ምስ በዓልቲ ቤተይ
ረዛን ኣብርሃ እልፋይ፡ ወድና ሃብቶም
ክብርኣብ ኣስገዶም ስለዝተሰውአ፡ ንሕና
ወለዱ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/3/14
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲመንጎቲ
ኣቶ ገብረብርሃን ተስፋሚካኤል፡ ወድና
ሙሉእብርሃን ገብረብርሃን ስለዝሞተ፡ ኣነ
ምስ በዓልቲ ቤተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/4/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዓንደሚካኤል ዑቕባጽዮን፡ ንግስቲ
ተኽለኣብ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 8
ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/4/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ታደሰ በላይ ተስፋሚካኤል፡ ኣቦይ

በላይ ተስፋሚካኤል ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራሕ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/4/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

1ይ መጋባኣያ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ቤ/ፍ ጉዳይካ ንስኻ ኣብዘይብሉ ውሳነ
ክህብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሸይላይት

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ባረንቱ

ሃና ሃይለ ገብረሚካኤል፡ ምስ በዓል
ቤተይ ቢንያም ሃብተሚካኤል ወልዳይ
ኣብ መንጎና ንዘሎ ጉዳይ ንምርኣይ
ተኸሳሲ ን3/4/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ ኣብ ዘየለወሉ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ውዳሰ ኣባዲ ዘራጽዮን፡ በዓል ቤተይ
ገብርህወት ገብረመድህን ዑቕባሚካኤል
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ ን21/3/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተራእምኒ

ፌቨን ኑሩ በድሩ፡ ተኸሳሲ መሓመድ
ዑስማን ዓሊ ሕጋዊ በዓል ቤተይ ኮይኑ ኣብ
2002 ተመርዒና ውላድ ኣይወለድናን
እንተኾነ ተኸሳሲ ካብ 2007 ኣትሒዙ
ኣበይ ከምዝኣተወ ኣድራሽኡ ስለዘይብለይ፡
ተኸሳሲ ካብ ዘለዎ ተጸዊዑ ን15/3/14
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

1.ወ/ሮ ለተገርግስ ሓደራ ጎሎም 2.ወ/ሮ
ኣረጋሽ ሓደራ ጎሎም 3.ነፍ ኣርኣያ ሓደራ
ጎሎም ተተካኢ ኣቶ ምስግና ኣርኣያ፡
ወላዲትና መብራት በራኺ መኮነን
ስለዝሞተት፡ ንሕና ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/3/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዝባን ደብሪ
ኣቶ ተስፋጽዮን ሃብቱ ደበሳይ፡ ወላዲና
ሃብቱ ደበሳይ ዓንደገርግስ ስለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/4/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ንኡስ ዞባ ኣቑርደት
ወ/ሮ ሃንሱ ተስፋማርያም ገብርረቢ፡
ወላዲና
ተስፋማርያም
ገብርረቢ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ ሓወይ ኣቶ ሃንስ
ገብርረቢ ተስፋማርያም ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን17/3/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ ሰላም
ወ/ሮ ሰናይት እምባየ ሂበን፡ በዓል ቤተይ
ሃሮን ዑመር ሳልም ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን17/3/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣማረሽ ግርማይ ምስግና ምስ ተጸዋዒ
ኣቶ ሚኪኤለ በረኸት ገብረንጉስ፡ ብዕለት
23/05/1993 ዓ.ም ብሕጋዊ ቃልኪዳን
ተመርዒና፡ ካብ ኣብራኽ ክልቴና 4 ቆልዑ
ኣለዉና፡ እንተኾነ በዓል ቤተ ቅድሚ 3
ዓመት ኣብ’ዚ ኣትዩ ዘይብሃል ስለዝጠፍአ
ኣበይ ከምዘሎ ኣይፈልጥን፡ ናይ ጥፉእ
ውሳነ ተዋሂቡና ቃልኪዳን ወሪዱ ብፍትሕ
ክወሃበኒ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን19/3/14 ሰዓት 8፡00 ቅ/ቀ ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣኽበረት ወልደገርግሽ መብራህቱ፡
ወደይ ሲራክ ወልደሚካኤል ገብሪሂወት
ስለዝተሰውአ፡ ውላድ ስለዘይብሉ፡ ኣነ
ወላዲቱ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/14
ሰዓት 8፡00 ቅ/ቀ ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርካ
ኣቑርደት
ወ/ሮ ፋጥና ኣበ ዓሊ ምባል ተሪፉ፡
ፋጥና እድሪስ ዓሊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/14
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ተሰነይ
ተኸሳሲ ዓብዱ ሓመድእድሪስ ሓምድ፡
ብከሳሲት ወ/ሮ እሙና ሳልሕ እድሪስ
ክሲ ስለዘቕረበትልካ፡ ን6/4/14 ኣብ ቤ/ፍ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ባጽዕ
ምምሕዳር 02
ኣበባ ሳሙኤል ወልደገብርኤል፡ ሓፍተይ

ኣረጋሽ ተስፋስላሴ ስለዝሞተት፡ ኣነ
ጥራይ ወራሲታ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ ን20/3/14
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ምጽዋዕ
ቴድሮስ ተስፋማርያም ኣባይን ምልእተ
ገብረሂወት ሃብተማርያምን ስም ወድና
ቅሳነት ቴድሮስ ተኽለማርያም ምባል
ተሪፉ፡ ቅሳነት ቴድሮስ ተስፋማርያም
ኣባይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/3/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ሸኻይቶ
እየሩስ ገብረመስቀል ገረትንሳኤ፡ ኣደና
ንግስቲ ገብረዝጋብሄር መሸሽ ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ ሓፍተይ ፋና ወልደገብርኤል
ወረደ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/3/14
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ኣነ ወ/ሮ መድህን ጻድቕ ጊላኡ፡ ዝተብሃልኩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 4 ምም/07
(ኣብ ምም/ከባቢ ሰምበል) ጎደና ኣድነት ነበር፡ ሓድሽ ጎደና ሕዳይ ቁጽሪ ገዛ 48
ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 100445 መወከሲ ቁጽሪ
109398 ዝተመዝገበ ዋንነት ደብተር ስለጠፍኣኒ፡ ዝረኸበ እንተሎ፡ ወይ ድማ
ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብቁ.ቴሌ 07362437
ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግን መተካእታ ቅዳሕ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ክሓትት
ምዃነይ ይሕብር።
ወ/ሮ መድህን ጻድቕ ጊላኡ ቴሌፎን 07362437

ምልክታ
ወላዲና ነፍ/ኣሕመድ ቁስመላህ ጠበቓ ካብዛ ዓለም ብሞት ካብ ዝተፈለየሉ ዕለት
30/6/2006 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ ምስኡ ዝነበረ ጉዳያት መብዛሕትኦም ሰብ ጉዳይ
ተረኺቦም ተረኺቦም ጉዳዮም ተፈጺምሎም እኳ እንተኾነ ካብ ሕጂ ንደሓር ዝኾነ
ሰብ ፋይል ኣለኒ ወይ እዚ መሰል ኣሎኒ ዝብል ሰብ ጉዳዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ
ኣብ ቤት ጽሕፈትና ቀሪቡ ክሓትት ይኽእል። ካብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ንደሓር ግና
ተሓተትቲ ከምዘይኮንና ነረጋግጽ።
ኣድራሻና፦ ጎደና ሓርነት 169/1 ቁጽሪ ቴሌፎን 200043
ስድራቤት ኣሕመድ ቁስመላህ

ምልክታ
ብስም ንግስቲኣዜብ ኣፍላይ ክንፈ ዝተመዝገበ ኣብ ኣስመራ ዞባ 5 ምም/05 ጎደና
ማና መኸተ ቁ.ገዛ 25 ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ቁ.ምስክር ወረቐት 104371
መወከሲ ቁጽሪ 114034 ዝፍለጥ ኦርጂናል ዋንነት ሊብሬቶ ስለዝጠፍኣኒ፡ ዝረኸበ
ወይ ድማ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ ስልኪ 07437605 ወይ 07430270
ክትሕብሩኒ፡ እንተዘይኮይኑ መተካእትኡ ክሓትት ምዃነይ ይሕብር።
ወ/ሮ ንግስቲኣዜብ ኣፍላይ ክንፈ

ምልክታ
ወ/ሮ ፌቨን ገብራይ ተኽለኣብ ዝተፈቕደለን ናይ ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ንግዳዊ
ትካለን “ሁልዳ ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ” (HULDA BEAUTY SALON)
ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፡ እቲ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና
ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ
የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ንግዲ ስም
ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ምልክታ
ኣቶ ኣኽሊሉ ሓጎስ ስባህቱ ዝተፈቕደሎም ናይ መሸጣ ኣቑሑ ህንጻን ሕርሻን ንግዳዊ
ትካሎም “ሕርሚል መሸጢ ኣቑሑ ህንጻን ሕርሻን” (HRMIL FERAMENTA)
ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እቲ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም
ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ።
እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ
ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
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ሓዳስ ኤርትራ

ዮሴፍ ሃይለማርያም

“ዓለማዊ ዋዒ ጠንቂ
ምብኣስ ዓሶ ክኸውን’ዩ”
ተመራመርቲ

ተመራመርቲ ብሪጣንያን ኣመሪካን፡
ዓለማዊ ዋዒ ጠንቂ ዝርጋሐ ሕማም ዓሶ
ከምዝኸውን ኣጠንቂቖም። ንሳቶም ኣብ
መጽሄት ‘ሳይንስ’ ኣብ ዝስፈርዎ ጽሑፍ፡
ጽልዋ ክሊማዊ ዋዒ ኣብ ምዝርጋሕ ሕማም
ዓሶ ብዘየወላውል መርትዖ ከምዘረጋገጹ
ጠቒሶም፡ እቲ ዝርጋሐ ብፍላይ ኣብቲ
ቅድሚ ሕጂ እቲ ሕማም ኣብ ዘይርኣየሉ
ዝነበረ ቦታታት ከምዘጋጥም ሓቢሮም።
እቶም ተመራመርቲ ኣብ ኮሎምብያን
ኢትዮጵያን ኣብ ዝገበሩዎ መጽናዕቲ፡
ልዑል ሙቐት ኣብ ዝተራእየለን ዓመታት
ሕማም ዓሶ ኣብተን ሃገራት ናብ ዝለዓለ
ደረጃኡ ከምዝደየበ፡ እቲ ሙቐት ዝሑል
ኣብ ዝነበረለን ዓመታት ድማ ናብ ዝተሓተ
ደረጃ ከምዝወረደ ከም ኣብነት ብምቕራብ፡
ክሊማዊ ዋዒ ምስ ምዝርጋሕ እቲ ሕማም
ቀጥታዊ ምትእስሳር ከምዘለዎ ኣረዲኦም።

ፕላኔት መሬት መመሊሳ እንተድኣ
ሙቐት ወሲኻ፡ ብፍላይ ኣብ ዝለዓለ
ትሮፒካዊ ዞባ (ምዉቕ ዞባ) ዝነበሩ
ሰባት፡ ካብቲ ሕማም ዓሶ ዝከላኸለሎም
ስለዘይብሎም፡ እቶም ቀንዲ ግዳይ
ለበዳ ናይቲ ሕማም ከምዝዀኑ እቶም
ተመራመርቲ ኣዘኻኺሮም።
ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ሕማም ዓሶ ኣብ
ኣፍሪቃ ዓመታዊ ልዕሊ 600 ሽሕ ሰባት
ከምዝቐትል ይሕብር። እቲ ኣሃዝ ብብዝሒ
ኣብቲ ብሕማም ዓሶ ብዝለዓለ ተጠቒዑ
ዝርከብ ከባቢታት ናይ ኣፍሪቃ ከም ዝርአ
ድማ ወሲኹ የብርህ።
ሕማም ዓሶ ‘ኣናፊለስ’ ብዝተባህለት
ኣንስተይቲ ጣንቱ’ዩ ዝመሓላለፍ። ሓሸራት
ንምቕታል ብዝንጸግ መድሃኒት፡ ላሙሲያን
ብዝወሓጥ መድሃኒትን ክትከላኸሎ
ዝከኣል’ዩ።

ኩባንያ ኖክያ ናይ ፈለማ ‘ኣንድሮይድ’
ሞባይላት ንምርኢት የቕርብ
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኖክያ ዊንዶው
ፕሮግራም ዝተጻዕና ምዕቡላት ሞባይላት
ኣፍርዩ ክሳብ መወዳእታ 2013 ንዓማዊል
ከቕርብ ምዃኑ ሓቢሩ’ዩ። እንተዀነ፡ ነተን

ሞባይል X+ ድማ ተመሳሳል ስክሪንን
ካሜራን ዘለዋ ኰይና፡ ግን 768 ሜጋ ባይት
ሜሞሪን ኣ 4GB MicroSD ካርዲን
ዘለዋ’ያ። እታ ዝለዓለት ሞባይል XL ከኣ፡

ከቕርበን’የ ዝበለን ሞባይላት ገዲፉ፡ ካልኦት
ኣንድሮይድ ፕሮግራም ዘለወን ሓደስቲ
ምዕቡላት ሞባይላት ንዕዳጋ ኣቕሪቡ
ይርከብ። እዚ ከኣ ‘ንዓማዊል ንምድንጋር
ዝተጠቕመሉ ስትራተጂ’ዩ’’ ተባሂሉ
ብክኢላታት ወቐሳ ይቐርበሉ ኣሎ።
ኩባንያ ኖክያ ኣብ ኣደራሽ ምርኢት
ፍርያት ቴለፎን ኣቕሪቡወን ዘሎ ሰለስተ
ናይ ፈለማ ኣንድሮይድ ሞባይላት X፡ X+
ን XL ን ዝተባህላ ኰይነን፡ ዋጋአን ካብ
89 ክሳብ 109 ኤውሮ ከምዝበጽሕ እቲ
ትካል ኣፍሊጡ።
በዚ መሰረት፡ ሞባይል X 10.2 ሰንቲ
ሜትር ስክሪን፡ 521 ሜጋ ባይት ሜሞሪን
ሰለስተ ሜጋ ፒክስል ካሜራን ዘለዋ’ያ።

12.75 ሴንቲ ሜትር ስክሪን፡ ብቕድሚ
2 ሜጋ ፒክሲል ብድሕሪ ድማ 5 ሜጋ
ፒክስል ካሜራ ዘለዋ’ያ።

“ሓራምዝ ድምጺ ሰባት ክፈላልዩ ይኽእሉ”
ተመራመርቲ
ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ሓራምዝ ኣፍሪቃ

ድማ ይሰምዑን ኣቓልቦ ይህቡን። ኣብዚ
ቀረባ ግዜ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ሓራምዝ
ኣብ መንጎ ቋንቋታት ሰባት ፍልልያት
ክሕብሩ ከምዝኽእሉን ከምኡ ድማ እቲ
ዝሰምዕዎ ዘለዉ ድምጺ ካብ ሰብኣይ፡
ሰበይቲ ወይ ቈልዓ ይውጽእ ከምዘሎ
ክሕብሩ ከምዝኽእሉ ኣረዲኦም።
እቲ መጽናዕቲ ‘ኣምቦሰሊ’ ኣብ ዝተባህለ
ሃገራዊ መናፈሻ ኬንያ ዝተኻየደ ኰይኑ፡
ኣብቲ መናፈሻ ብኣማኢት ዝቑጸሩ
ሓራምዝ ኣብ መንጎ ሰባት ከምዝነብሩ’ዩ
ዝሕበር።
እቶም ተመራመርቲ ነቲ መጽናዕቲ
ንምክያድ ፈለማ ኣብቲ ቦታ ናይ
ዝነብሩ ክልተ ዓሌት ሰባት ድምጺ’ዮም
ብመሳርሒ ቀሪጾም። እቲ ቀዳማይ ድምጺ
‘ማሳይ’ ካብ ዝበሃሉ ዓሌት ዝተቐድሐ’ዩ
ነይሩ። ‘ማሳይ’ ብዙሕ ግዜ ኣብ እዋን
ምብላዕ ሳዕሪ (መግሃጫ) ምስ ሓራምዝ
ብዘጋጥም ባእሲ ሓራምዝ ናይ ምቕታል
ስጉምቲ ዝወስዱ ዓሌት’ዮም። እቲ
ካልኣይ ድምጺ ድማ ‘ካምባ’ ካብ ዝበሃሉ
ዓሌት ዝተቐድሐ’ዩ። ‘ካምባ’ ኣብ ልዕሊ
ሓራምዝ ብዙሕ ጉድኣትን ስግኣትን
ዘየስዕቡ ዓሌት’ዮም። ካብ ክልቲኦም ዓሌት
ዝተቐድሐ ድምጺ ትሕዝቶኡ ሓደ ግን

ከኣ ብኽልተ ቋንቋታት ዝተዘርበ ኰይኑ፡
“ኣብቲ’ሞ ጠምት፡ ጉጅለ ሓራምዝ
ይመጹ ኣለዉ’’ ዝብል’ዩ ነይሩ።
ብተወሳኺ፡ ካብ ዓሌት ማሳይ ናይ
ዝዀኑ ደቀንስትዮን ቈልዑን ድምጺ’ውን
ከምዝቕረጽ ተገይሩ’ዩ። እቲ ዝተመልአ
ድምጺ ኣብ ቅድሚ’ቶም ብኣማኢት
ዝቑጸሩ ካብ 47 ስራቤት ዝመጹ ጉጅለ
ሓራምዝ ከምዝስማዕ ተገይሩ። ብድሕሪ’ዚ
እቶም ሓራምዝ ዘርኣይዎ ግብረ-መልሲ
ዘደንጹ’ዩ ነይሩ።
እቶም ሓራምዝ ድምጺ ናይቶም ደቂተባዕትዮ ማሳይ ምስ ሰምዑ፡ ገሊኦም
ቀልጢፎም ክተኣኻኸቡ ገሊኦም ድማ

ብጥንቃቐ ክሃድሙን’ዮም ተራእዮም።
እንተዀነ ድምጺ ናይ ደቀንስትዮን
ቈልዑን ደቂ ማሳይን ከምኡ ድማ ድምጺ
ናይ ደቂ-ተባዕትዮ ‘ካምባ’ ምስ ሰምዑ፡
ዝዀነ ግብረ መልሲ-ከምዘየርኣዩ እቶም
ተመራመርቲ ሓቢሮም።
ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ፡
ሓራምዝ ኣብ መንጎ’ቲ ኣብ ከባቢኦም
ዝዝረብ ቋንቋታት ደቂ-ሰብ ናይ ምፍልላይ
ክእለት ከምዘለዎም ሓቢሮም። ከምኡ
ድማ እቲ ድምጺ ካብ ደቂ-ተባዕትዮ
ድዩ ካብ ደቀንስትዮ ቈልዑ ክፈልዩዎ
ከምዝኽእሉ ኣብሪሆም።

ኣንድሮይድ ሞባይል X ኣብ ቀረባ
ግዜ ኣብ ሓያለ ከባቢታት - ኤውሮጳን
ኤስያ ፓሲፊክን ሓዊስካ ማለት’ዩ፡ ንዕዳጋ
ክትቀረብ’ያ። ሞባይል X+ ን ሞባይል XL
ን ድማ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ክቐርባ’የን።
ንሓንቲ ካብዘን ኣንድሮይድ ዘለወን
ሞባይላት ዝዓደገ ሰብ ማይክሮሶፍት ብናጻ
ክጥቀም ዕድል ክረክብ’ዩ። ከምኡ’ውን
ኣብ ኩለን ሞዴላት ናይ ትካል ሶፍትወየር
ኢ-መይልን ኣውትሉክ (ዓይነት ኢ-መይል)
ን ስለዝጽንዓን ብኸምኡ ናይ ምጥቃም
ዕድል ክረክብ’ዩ።
ማይክሮሶፍት፡ ንናይ ኖክያ ሞባይል
ጽላት ክዕድጎ ዝወሰነ ብ5.4 ቢልዮን ዶላር
ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ። ትካል ማይክሮሶፍት
ንሞባይላት ዝኸውን ፕሮግራማት ኣፍሪዩ
ኣብ ዕዳጋታት ሞባይል ክሳብ ሕጂ ኢዱ
ከየእተወ ብምጽንሑ፡ ብብዙሓት ወገን
ዛሕልታት ከምዘርኣየ’ዩ ዝውቀስ።

“ጸሊም ቺኮላታ ጥዕናዊ
ረብሓ ልቢ ኣለዎ”
ቺኮላታ ንልቢ ጥዕናዊ ረብሓ ከምዘለዎ
ክግለጽ ጸኒሑ’ዩ - ብፍላይ ድማ ጸሊም
ቺኮላታ። ተመራመርቲ ኣብዚ ቀረባ
መዓልታት ብዝገበርዎ መጽናዕቲ፡
ንምንታይ’ዩ ጸሊም ቺኮላታ ንልቢ ጥዕናዊ
ረብሓ ዘለዎ ከምዝፈለጥዎ ይሕብሩ
ኣለዉ።
ኣብ ርእሲ’ቲ ምቁር ምዃኑ፡ ጸሊም
ቺኮላታ ካብ ሕማም ልቢ ብኽልተ መገዲ
ከምዝከላኸል’ዮም እቶም ተመራመርቲ
ተረዲኣኦም ዘለዉ። ቀዳማይ ንዝደረቐ
መትረባት ደም ተዓጻጻፊ ከምዝኸውን
ይገብሮ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ንጸዓዱ
ዋህዮታት ደም ኣብ ውሽጢ መናድቕ
ሰራውር ደም ንኸይጠብቁ ይከላኸል።
ክልቲኦም ተርእዮታት፡ ንመትረባት ደም
ኣጽዮም ሕማም ልቢ ከምዘስዕቡ እቶም
ተመራመርቲ ይሕብሩ።
እቲ ብሆላንዳውያን ተመራመርቲ
ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ 44 ዓመት ኣብ
ዝዕድሜኦም ልዕሊ ንቡር ክብደት ዝወነኑ
ደቂ-ተባዕትዮ’ዩ ተፈቲኑ። ኣብቲ ንኣርባዕተ
ሰሙን ዝቐጸለ ምርምር ከኣ፡ ነፍሲወከፎም ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ 70
ግራም ዝኸውን ጸሊም ቺኮላታን ካብ ጸባ
ዝተሰርሐ ቺኮላታን ክልቲኡ ከምዝምገቡ

ተገይሮም። ኣብ ክልቲኡ ዓይነት ቺኮላታ
‘ፍላቫኖል’ ዝተባህለ ጥዕናዊ ረብሓ ዘለዎ
ውሁድ ቀመም ኣሎ። እዚ ውሁድ
ቀመም’ዚ፡ ኣብ ኣሕምልቲ፡ ፍረታትን
ቀጠልያ ሻሂን’ውን ዝርከብ’ዩ።
በዚ መሰረት፡ እቶም ተመራመርቲ፡ ነቶም
ሰባት ካብ ክልቲኡ ዓይነት ቺኮላታ ማዕረ
ዓቐን ቀመም ‘ፍላቫኖል’’ዮም ሂቦሞም።
እንተዀነ፡ እቶም ሰባት ካብ’ቲ ካብ ጸባ
ዝተሰርሐ ቺኮላታ ንላዕሊ ንጸሊም ቺኮላታ
ዝያዳ ዝመርጹ ኰይኖም’ዮም ተረኺቦም።
ብዘይካ’ዚ እቶም ሰባት ንጸሊም ቺኮላታ
ብጨናኡን ጣዕሙን’ውን ካብቲ ካብ
ጸባ ዝስራሕ ቺኮላታ ንላዕልሊ ኣዝዮም
ከምዝፈተውዎ እቶም ተመራመርቲ
ሓቢሮም።
ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ፡
እቲ ምኽንያት ኣብ ጸሊም ቺኮላታ ዝርከብ
ውሁድ ቀመም ‘ፍላቫኖል’ ካብቲ ኣብ
ካብ ጸባ ዝስራሕ ቺኮላታ ዝርከብ ቀመም
ንላዕሊ ጥዕናዊ ረብሓ ስለዘለዎ ምዃኑ
ብምሕባር፡ ኣብ ጸሊም ቺኮላታ ዘሎ ውሁድ
ቀመም ኣብ ምፍዋን ምክልኻልን ሕማም
ልቢ ልዑል ተራ ስለዘለዎ ምዝውታሩ
ዝኸፍእ ከምዘይኰነ ኣዘኻኺሮም። ንዝያዳ
ዝዓሞቐ ውጽኢት መጽናዕቶም ክቕጽሉዎ
ምዃኖም ሓቢሮም።
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ሓዳስ ኤርትራ

ዳር-ትርኢት ፋኛቱራ ኣፍንጫ የዕብስ!

ሳልማን ስራጅ

ኣብ ኣግራብን ሳዕርን
ዘጋጥም ባርዕ ንኽግታእ
ንሕጂ ክዛረበሉ ደልየ ዘሎኹ
ነጥቢ ነቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት
ኣብ በረኻታት ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ
ባርዕ ኣግራብን ሳዕርን ዝምልከት
እዩ፡ ገለ ካብቲ ጠንቂ ባርዕ ዝኾኑ
ምኽንያታት ከኣ ጓሶት፡ ሰብ ጥሪት
ኣብ ጉዕዞ ዝድርበ ዘይጠፍአ ሽጋራ፡
ዕንጨይቲ ምፍሓም። መዓር
ንምርካብ ዝግበር ምብርባር ናይ
በረኻ ኣናህብ ወዘተ. እዮም።
እዚ ተርእዮ’ዚ ብዙሕ እዋን
ብሸለልትነት ወይ’ውን ብዘይኣፍልጦ
ዘጋጥም ዘሎ ምዃኑ ኣየካትዕን።
ስለዚ ነዚ ፍኑው መገሃጫታትን

ሕዛእትን ከምኡ’ውን ኣብ ኣግራብን
ሳዕርን ብቐጻሊ ሃስያ ዘውርድ ዘሎ
ባርዕ ንምግታእ ሚ/ሕርሻ ኣብ
ጓሶት ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ጎስጓስ
ብምክያድ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት፡
ኣብ ናይ ኣጋር ይኹን መኪና
መንገድታት “ኣግራብናን ሳዕርናን
ካብ ባርዕ ንጠንቐቐሎም” ዝብልን
ካልእ ንዕኡ ዝጉስጉስ ትሕዝቶ
ዘለዎ ጽሑፍ ታቤላታት ኣሰንዩ
እንተዝዝርግሕ ኣድማዒ ምኾነ
እብል።
ልሳን ካብ ባረንቱ

ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከቡ
ፋኛቱራታት
ዳርጋ
ፍርቆም
ንቡር ስኢኖም ኣለዉ እንተተባህለ
ዘይሓቀኛ ስእሊ ከም ምሃብ ዝቑጸር
ኣይመስለንን። እቲ ምንታይ እቲ
ሕማቕ ትርኢቶም ባዕሉ ይጣራዕን
ኣፍ ኣውጺኡ ይዛረብን ስለዘሎ።
እንተስ ብእርጋን እንተስ ግቡእ ኣልያን
ጥንቁቕ ኣተሓሕዛን ሰኣን ምርካብ
ደረጃ ናይቲ ኣጋጢምዎም ዘሎ
ዕንወትን ምብልሻውን ዝፈላለ እዩ።
ጸኒሐ ክዝርዝሮ እኳ እንተኾንኩ ካብቲ
ቀንዲ ክጽሕፍ ዝደረኸኒ ኣብ ንኡስ
ዞባ ገዛማንዳ ጎደና ሃም ናብ ሱዳን
ኤምባሲ ኣብ ዘጥዊ መንገዲ፡ ክልተ
ተማዓደውቲ መጸበዪ ኣውቶቡሳት ኣብ
ዝርከባሉ ጎድኒ እንዳ ሊስትሮ ሓንቲ
ብመንደቕ ዝተነድቀት ፋኛቱራ ኣላ።
ፍጹም ብመንደቕ ስለዝተሓትመት
እቲ ሎምቀነ ዝወቕዐ ዝናብ በየን
ገጹ ክዞርቕ! ሕጂ ዶ ይዞርቕ ጸኒሑ
እንተበልካስ ወይከ! መን እዩ ግን
ነዲቕዎ? ክንደቕ እንተ ተደልዩ ምስ
መኽደኒኡ ዲዩ’ሞ ዝንደቕ? እቲ
ሓጺን ተላዒሉ ናብቲ ናብ እንዳ
እቶ ቦሎ ተቐይሩ ዘሎ ጐዳጒዲ
ግዒዙ ሓደ ሃጓፍ ምዓበሰ’ሞ እቲ ናይ

ዋሕዲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ንምንታይ!?
ውሑስን ምቹእን ኣገልግሎት
ንምስፋሕ ገዚፍ ባጀት ተሰሊዑ
ኣውቶቡሳትን ሚኒባሳትን በብእዋኑ
ካብ ደገ ተገዚአን ክመጽኣ ጸኒሐን
ኣለዋ። እተን ኣብ ዞባ ማእከል ዝነጥፋ
ኣውቶቡሳት ምንቅስቓሳተን ኣብ ከተማ
ኣስመራ ዝተሓጽረን ዝተደረተን’ኳ
እንተነበረ፡ ካብዚ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ
ግና እተን ካብ ኣስመራ ርሕቕ ኢለን
ዝርከባ ዓድታት ዞባ ማእከል’ውን
ኣውቶቡሳት ከተማ ከምዝበጽሓኦን
ስሉጥ ኣገልግሎት ከምዝረኽባን
በቒዐን ኣለዋ። በዚ ድማ ንምምሕዳር
ዞባ ማእከልን መጐዓዝያ ዞባ ማእከልን
ምስጋና ዘይግብኦም ኣይኮነን።
ንሎሚ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ግና
ምስጋና ኣይኮነን። ጉድለት ኮይኑ
ንዝተሰምዓኒ ንምንቃፍ’የ። ህዝባዊ
መጎዓዝያ ዞባ ማእከል ካብ ሰኑይ ክሳብ
ዓርቢ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ
መስመራት እኹላት ኣውቶቡሳት
ኣዋፊሩ ግቡእ ኣገልግሎት ይህብ
ከምዘሎ ከምዘሎ ሓተታ ከምዘየድልዮ
ብሩህ እዩ፡ ከምኡ መግበሪኡ ከኣ
ኣብዘን ዝተጠቕሳ መዓልታት ጻዕቂ
ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን
ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዝብል
ግምት ኣሎኒ። ኣብ ቀዳመ ሰንበት ግና
ንቑጽሪ ናይተን ዘዋፍረን ኣውቶቡሳት
ይኹና ሚኒባሳት ኣመና ስለዘስሑዎ
ህዝቢ ኣደዳ ቁልጭ ኢልካ ምውዓል
ክኸውን ይርአ ኣሎ።
መብዝሕትኡ ግዜ ኣብ ቀዳመ
ሰንበት ኣብ መጸበዪ ኣውቶቡሳት ጻዕቂ
ናይ ተጸበይቲ ምርኣይ ልሙድ እዩ
ኮይኑ ዘሎ። በዚ ጉዳይ እዚ ዘማርሩ

ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ብፍላይ ኣብ
ብሎኮ ጎዳይፍ ክሸጡን ክሽምቱን ካብ
ከባቢ ዓድታት ዝመጹ ህዝቢ ወትሩ
ክግተሩን ትጽቢት ምስ ነውሖም
ከንጸርጽሩን እዮም ዝስምዑ። ሓቃቶም
ድማ’ዮም። ኣፍላይ ኣብ ዕለተ ቀዳም’ሞ
ናብ ብሎኮ ጎዳይፍ ቅልቅል በሉ በቲ
ኣብኡ ሪጋ ሒዙ ዝጽበ ብዝሒ ዘለዎ
ህዝቢ ኣዚኹም ክትግረሙ ኢኹም።
እቲ መስርዕ ሓደ ሓደ ግዜ ኣንጎሎ
ዝጥወየሉ እዋናት ኣሎ።
ኩልና ከምዘይንስሕቶ ቀዳመ ሰንበት
ዝጸዓቐ ማሕበራዊ ዝምድናታት
ዝሰላሰለለን መዓልታት’የን። መርዓ፡
ጥምቀት፡ ንግደት፡ ዓመት ቈልዓ፡
ምስ ሓዘን ዝተሓሓዙ ጉዳያት፡ ደሃይ
ስድራቤት ምትሕትታት፡ ኣኼባታት
ናይ ማሕበር ምስታፍ፡ ወዘተ. ኣብዘን
መዓልታት እዮም ዝዕመሙ።
ስለዚ ድማ መጐዓዝያ ዞባ ማእከል

ኣውቶቡሳት ኣብ ዝምድበሉ እዋን
ነዚ ማሕበራዊ ንጥፈታት’ዚ ኣብ
ግምት ከምእትዎ ዝግባእ ይመስለኒ።
ኣብዚ ክዝንጋዕ ዘይግብኦ ኣብ
ገጠራት ዝነብሩ ነቲ ናይ ስራሕ
መዓልቲ (ማሕረስ፡ ዓጺድ፡ መኼዳ
ወዘተ.) ክጠቀሙሉ ስለዝደልዩ ዝበዝሕ
ግዜ ዝድብሱን ኣብ ጽምብላትን
ውራያትን ኣብ ቀዳመ ስንበት
ክሳተፉ’ዮም ዝመርጹ። እሞ ኸ ደኣ
ስለምንታይ እዩ ህዝባዊ መጎዓዝያ
ዞባ ማእከል ቁጽሪ ናይተን ኣብ
ቀዳመ ሰንበት ዘዋፍረን ኣውቶቡሳት
ዘውሕደን ዘሎ!? ስለዚ ድማ እቲ
ህዝባዊ መጎዓዝያ ዞባ ማእከል ነዚ
ዝግልገለሉ ዘሎ ኣሰራርሓ ከሊሱ
ብሓድሽ ኣወዳድባ ክቕልቀለና
እምሕጸኖ!
ተኪኤ ፍራይ ጎዳይፍ

ምንዳቕ ስጉምቲ ምተወስደ፡ ነዚ ቦታ
ከም ኣብነት ክጠቕሶ ስለዝደለኹ እየ
እምበር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ምስ
ሓጺኖም ዝተለሰኑ ዲና ክንብሎም
ዝተነድቁ ከምዘለዉ ከኣ ዘንጊዐ
ኣይኮንኩን።
መኽደኒኦም ናበይ ከምዝተወስደ
ዘይፍለጥ፡ ዕርቃኖም ዝወጹ፡ ካብ
ልክዕ ቦታኦም ተለቒቖም ዝተገየጹን
ዝተፈንሸሩን ናብ ውሽጢ እቲ
ጉድጓድ ዝኣተዉ ዝተረሞቑን
ፍርቂ ኣካላቶም ዝተበጉሉን ቆጺርካ
ዝውድኡ ኣይኮኑን። ብዝተፈላለየ
ንብረት ከም ዚንጎ፡ ካሻ፡ ብላይ መሸማዕ
መሳሊ ዝተሸፈኑ፡ ብሓመድን እምንን
ዝተደፍኑ፡ እዚ ኢልካ ክትገልጾ
ዘይትኽእል ኣዝዩ ብዙሕ’ዩ። ኣብ
ኣገልግሎት ዝወዓለ ዑና ንብረት፡
ዝመሽመሸን ዝተባላሸወን ፍረታት
ከም ቅላጥ ባናና፡ ኣራንሺ፡ ፓፓዮ፡
ማንጉስ፡ ዝመሽመሸ ኮሚደረ፡ ሽጉርቲ
ኮታ መጉሓፊ ናይ እንዳ ቬርዱራታት
ዲዩ ኮይኑ እንታይ እዩ ዘይርድኣካ፡
ሩኳን ወዲ ሩኳን፡ ሓተላ-ግለት፡ ፈርሰመርሲ ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለ
ኮንዶም (ጽያፍ) ይኣክል ኢልካ
ክትሓልፎ እትግደድ ዳር ትርኢት
ኢኻ ትርኢ - በቃ መኣከብ!
ብጥቓ እዞም ልዕል ኢልና
ክንጠቕሶም ዝጸናሕና ክትሓልፍ
ከሎኻ ዝቕበለካ ሽታ ዓዲ ዘሕድግ እዩ!
ምስ ምውቃዕ ማይ ናይዚ ሎምቕነ

ኣብ ከተማና ማ/ጂምናዝዮም እንተዝህነጽ
ከተማ ድባርዋ ኩሉ መሳለጥያታት
እናተማልኣላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናማዕበለት ትኸይድ ከምዘላ
“ዋሕስ ኣግብእ!” ዘድልዮ ኣይኮነን።
እዛ ከተማ ማእከል ናይ ንኡስ ዞባ
ብምዃና 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
ተሃኒጹላ ይርከብን ካብቲ ቤት
ትምህርቲ ዝተመልመሉ መንእሰያት
ከኣ ሓያል ተወዳዳርነት እናርኣዩ
ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከም
ኩዕሶ እግሪ ቅድድም ብሽግሌታ

ስፖርታዊ ምትህልላኽ የርእዩን ብኡ
ኣቢሎም ድማ ጥዕንኦም ከምዝሕሎ
ይገብሩን ኣለዉ።
ጂምናዝዮም ኣብ ምውሓስ
ጥዕና ዘለዎ ኣበርክቶ ዕዙዝ ምዃኑ
ኩላትና እንሰማምዓሉ እዩ። መዓስ
ንሱ ጥራይ ኣታዊታት ማሕበር
ሃገራዊ መንእሰያትን ተማሃሮን
ኤርትራ ኣብ ምኽባትን ቁጠባዊ
ዓቕሚ ኣብ ምጉልባትን’ውን
ዓብይ ኣስተውጽኦ እዩ ዘለዎ። ኣብ

ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝሳተፉን
ዘይሳተፉን መንእሰያት ጥዕናኦም
ክሕሎ፡ ኣፍረይትን ኣድማዕትን
ክኾኑ ምህናጽ ጂምናዝዮም ኣብዚ
ከተማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስመዓኒ። ስለዚ
ብቐንዱ ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ እዚ ን/ዞባ
ምስ ምምሕዳር ከተማ ተሓባቢሮምን
ተመያይጦምን ነዚ ሓሳብ ኣብ ግብሪ
ከውዕልዎ ለበዋይ አመሓላለፍ።

ዝሃረመ ዝናብ ዝተፍእዎ ዘለዉ
ሃንገፍታ ብፍላይ ምስ ኣዝማን ካልእን
ዝተኣሳሰር ሕማም ዘለዎም ጸገም
ከይረኸቡ ኣይተርፉን። ኣብ ማእከል
ሹቕ ጎደና ኣፍዓበት ከምዚ ኣብ ስእሊ
ንርእዮ ዘሎና ከባቢ እንዳባሙሽሙሽ
ፌራሜንታ ንቡር ዝሰኣኑ፡ ጽሬት
ዝተነፍጎም ብዝጠስጠሰ ክሻን
መሸማዕን ዝተኸድኑ ፋኛቱራታት
ቆጺርካ ዝውድኡ ኣይኮኑን።
ጥቓ ቤትመግብን
ቁርስን
ተጎዚጒዞም ዝርከቡ ፋኛቱራታት
እቲ ዝነዝሕዎ ዘይጥዑይ ጨና ዓቕሊ
ጌርካ ክትምገብ ዘኽእል ኣይኮነን።
ካብኦም ዝብገሱ ሃመማን ካልኦት
ባልዕን ነቲ ኣብቲ ቤትመግብን ቁርስን
ዝዳሎ መግብን ፈሳስን ምብካሎም
ከምዘይተርፍ ኣየማትእን!
ናይዞም ፈኛቱራታት ጸገም ኣብዚ
ጥራይ ዝሕጸር ኣይኮነን። ንዓበይትን
ዓይነስውራን ብቐጻሊ እዮም ዝዕንቅፉን
ሓደጋ ዘውርዱን። ካብ ግቡእ ቦታኦም
ወጺኦም ስለዝርከቡ ነተን ካብን ናብን
ክወናጨፋ ዝውዕላ ተሽከርከርቲ ኣደዳ
ግጭት ክገብርወን። ኣብ ልዕሊ ሰብን
ንብረትን ጉድኣት ከውርዱ ዘይረኣዩ
ኣይኮኑን።
ብጥቕልል ዝበለ ፋኛቱራታትና
ሕማቕ ዳር-ትርኢት እዮም ዘለው።
ንድሕነትን ጥዕናን ኣስጋእቲ እናኾኑ
ይመጹ ስለዘለዉ ከኣ እቶም ተደቢኖም
ዘለዉ ብግቡእ ክኮዓቱ፡ እቶም መአከብ
ጎሓፍ-መሓፍ ኮይኖም ዝርከቡ ፍጹም
ክጸርዩ፡ እቶም መኽደኒ ዘይብሎም
መኽደኒ ክግበረሎም፡ እቶም ኣሪጎም
ዘለዉ ብሓደስቲ ክትክኡ ይጽንሓለይ
ዘይበሃሎ ምዃኑ ባዕሎም ይጣርዑ
ኣለዉ። ደሓር’ውን ክራማት ይኣቱ
ስለዘሎ ነገሩ “ውሕጅ ከይመጸ
መንገዲ ውሕጅ ጽረግ” ከምዝተባህለ
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብዘይውዓል
ሕደር ንምዕራዮም እጅገኡ ክስብስብ
አዘኻኽሮ። ሽዑ ድማ ኢና “ኣስመራ
ካብ ኣፍሪቃ ዝጸረየት ከተማ’ያ”
ኢልና ኣፍና መሊእና ክንዛረብ
ዘጥዕመልና!!!
ሰልሓዲን ከሊፋ - ኣስመራ

የማነ ይሕደጎ ድባርዋ
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ሓዳስ ኤርትራ

ኣህዛብን ባህልታቶምን

ኣሮን ኪሮስ

ይ

ደብዳበ ፍቕሪ
ጀለምታ ንብዓተይ ከየውድቐካ
ቢላል መልሓስ ዓጽሚ የብላን ዓጽሚ ግን ትሰብር ዝብል ብሂል
እናኽሰምዕ እግረም ከም ዘይነበርኩ፣ ዕለታን ሰዓታን ሓልያ ፍለጥኒ
ትብል ዘላ ክትመስል መልሓስካ ተወዊራ፣ ነቲ ብፍቕርኻ ተማሪኹ
ኩለንትናኡ ናባኻ ኣትኪሉ ዘቋምት ፈቃርን ርህሩህን ልበይ፣ መንየኪ’የ
ካብ ሎሚ ንደሓር ከይትድውልለይ ምስ በልካኒ። መልሓስ ከም
ትሰብር ኣዳዕዲዐ ፈሊጠ።
ቢላል ንፍቕርና ቅድመ ኩነት ሂበ ኣብ ዝበልካኒ ይነጥብን
ዝበልካኒ ይእዘዝን ከም ዘይነበርኩ እንታይ ድኣ ረኺብዋ’ዛ ብወደስቲ
ቃላት ተጽግበኒ ዝነበረት መዓር ዝተሸፈነት ዕረ መልሓስካ መንየኪ’የ
ትብል ቃል ብዘይ መወሰኽታ ደርብያትለይ ተዓዚራ ገሪሙኒ’ሎ!
ቢላል ድሮ’ታ መንየኪ’የ ዝበልካኒ ዕለት ዝበልካዮም ቃላት
ትርስዖም እንተድኣ ኴንካ እቲ ፍርዲ ናብ ፈጣሪ እገድፎ። ኣብ
ውሽጢ’ዘን 24 ሰዓታት ጻዕዳ ልበይ ክልተ ጫፋት ከስተማቕር
ደሪኽካዮ። ኣዳም ንሄዋን ምስ ረኸበ ከም’ዚ ኣነ ተሓጉሰዮ ዘለኹ
ኣይተሓጐሰን ኢኻ ኢልካኒ ትማሊ ኣፍካ መሊእካ። ኣነ ግን! “ልቢ
ጓል ክንዲ መርፍእ ተሰዓምካያ ትጠፍእ” ኰይኑኒ ብቓላትካ ጥብር
ኢላ ከይተደረርኩ ወለላ ቃላትካ ኣብ ትሕቲ ከቦርታይ ኮይነ ክደጋግም
ብሓጎስ ፍንጭሕ ኢለ ሰለም ከየበልኪ መሬት ወጊሕኒ። ወደያት
መዓስ’ሞ ይዓጠካ ጥፍጣፍካ ከይነቐጸ ኣሉ ትብል!
ቢላል ፍቕርኻ ኣብ ውሽጠይ ኣትዩኒ’ዩ። ሕጂ ብመሪር ቃላትካ
ተደሪኸ ክሓኮ’ውን ዝኽእል ኣይኮንኩን። እኳ ድኣ ከህተፍትፍን ስምካ
ክደጋግምን’ዩ ገዲዱኒ ዘሎ። ቻው እናበልካኒ እናፍቐካ። እቕንዘወልካ።
ክትምለሰኒ እብህገካ። እነብዓልካ ኣበይ’ሞ ሕጂ ክትምለሰኒ ዘበስር
ስጉምትታትካ እንተዝዕዘብ ንስኻ ምስ ከፈትካዮ ዘይተዓጽወ መርሖ
መጋረጃ ልበይ ጀለምታ ንብዓተይ ከየውድቐካ ንብዓቱ ጸሪጉ ብሓጐስ
ምተቐበለካ።
ጆሜትራ ደጀን ተኽለ

መልሲ ዝተመሳቐለ ቃላት



ኣብ ምዕራብ ኮንጎ ሓንቲ ነፍሰጾር
ክትሓርስ እንከላ ኩሎም ኣባላት
ስድርኣ ዝዓበዩን ዝንኣሱን ብኣካል
ይዕዘቡዋ። ኣብ ደቡባዊ ክፋል ህንዲ
ክትሓርስ ዝቐረበት ነፍሰጾር ግን
ንበይና ኣብ ዉሽጢ ገዝኣ ትኸውን
እተን ኣንስቲ ድማ ብደገ ኮይነን
ኣጆኪ እናበላ የተባብዓኣ። ሕርሳ
ክቀላጠፈላ ዝደለየት ፓኪስታናዊት
ሓደ ኩባያ ጽሩይ ማይ ትሰቲ፡
ኣብ ፈረንሳ ግን ነፍሰጾር ክትሓርስ
ናብ ሆሲፓል ቅድሚ ምኻዳ ሓደ
ኩባያ ጻዕዳ ነቢት ትሰቲ።
ኣብ መክሲኮ ነፍሰጾራት ምስ ሞት
ዝተኣሳሰር ቃል ከየውጽኣን ኣብ
ቀብሪ ከይሳተፋን እጉዳት’የን። ኣብ
ጋና መደንዘዚ ምጥቃም ኣብ ሞንጎ
ኣደን ዕሸልን ጽልኢ ይፈጥር’ዩ
ዝብል ባህሊ ስለዘሎ ኣብ እዋን
ሕርሲ መደንዘዚ ኣይጥቀማን’የን።
ኣብ ደቡባዊ ገጠራት ቻይና ሓራስ
ንሓደ ወርሒ ኣይትሕጸብን’ያ።
ወዲ ምውላድ ዳርጋ ኣብ ኩሉ
ከባቢታት ዝድለ ነገር’ዩ። ኣብ ህዝቢ
ኤስኪሞ ግን ወዲ ዝተገላገለት

ንፍሽኽታ
“ስምዓኒ እንዶ፡ ኣልኮላዊ መስተ
ሽኮር የሐቅቕ ድዩ?”
“ኣልኮላዊ መስተ ሽኮር ጥራይ
ዘይኮነ፡ ወርቂ፡ መኪና፡ ገንዘብን መንበሪ
ገዛን ከይተረፈ’ዩ ዘሕቅቕ።”

ነፍሰጾር ለካሚኣ ወሊዳ ዝብል
እምነት ስለዘለዎም ንሳን እተን ኣብ
እዋን ሕርሳ ዝነበራ ኣንስትን ከቢድ

ኣብ ጃማይካ መዳሕንቲ ዝተወልደ
ህጻን ኣብ ካንሸሎ ይቕበርን ኣብ
ልዕሊኡ ድማ ፈልሲ ይትከለሉን።

ኣውያት ብምእዋይ ንጽባሒቱ
ንዕሸል
ብጨርቂ
ጠቕሊለን
ኣብ ቅርዓት ብምዉጻእ ክበኽያ
ይውዕላ። ጓል እንተ ተወሊዳ ግን
ኣቦኣ ንሰሙን ዝቕጽል ድግስ ከዳሉ
ይግደድ። ኣብ ሞሮኮ ንወዲ ሰለስተ
ግዜ ዕልልታ ክድርጓሓሉ እንከሎ
ኣብ ሰሙኑ ድማ ክልተ ደዓውል
ይሕረዳሉ፣ ጓል እንተኾይና ግን
ሓንሳብ ይዕለለላ ኣብ ሰሙና
ድማ ሓንቲ ኣንስተይቲ ጤል
ትሕረደላ።
ኣብ ትሪንዳድ ህጻን ውልድ
ምስ በለ ጥማር ሰልዲ ኣብ ኢዱ
የትሕዙዎ። ምኽንያቱ ምስ ዓበየ
ሃብታም ምእንቲ ክኸውን።

ሆስፒታላት ጃፓን፡ መዳሓንቲ ኣብ
ሳንዱቕ ብምዕሻግ ነታ ኣደ ከም
ህያብ ይህባኣ። ኣብ ሆላንድ ግን
ኣቦ’ቲ ህጻን’ዩ ባዕሉ ንመዳሕንቲ
ዕሸሉ ዝቆርጾ። ንሱ እንተዘየለ
ግን ሓኪም ክቆርጽ ይፍቀደሉ።
ኣብ ቦሊቭያ መዳሓንቲ ብመቐስ
እንተቖሪጹ ህጻን ተዛራባይ’ዩ
ዝኸዉን ዝብል ባህሊ ስለዘለዎም
ስባር ጥርሙዝ’ዮም ዝጥቀሙ።
ኣብ ፊንላንድ ቅድሚ 75
ዓመታት ዝጀመረ ባህሊ፡ ነፍሲ ወከፍ
ዝተወልደ ዕሸል ብመንግስቲ’ታ ሃገር
ህያባት ዝመልኤ ሳንዱቕ ይወሃብ።
ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለምና ህያብን
ካርድን ሒዝካ ናብ ሓራስ ምብጻሕ
ልሙድ ኣገባብ’ዩ። ኣብ ደንማርክ
ግን ወለዲ’ዮም ድሕሪ ሕርሲ ናብ
ፈተውቶም ናይ እንቋዕ ሓጎሰና
ካርድ ዝሰዱ።

ኩርናዕ ካርቱን

ሽሃብ ኣርኣያ
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መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ምብኳርን ምብኳርን
ውላድ ብምብኳር
ደሓን
ይደላደል ሓዳር
ካብ ውላድ
ብምብኳር
ምብታን ግን
ምጥላም’ዩ ሓዳር
መም/ ኣማረ ወልደስላሰ
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ሓዳስ ኤርትራ

ስፖርት
ኤርምያስ ገብረልዑል
ergh@zena.gov.er

መኽሰብ
ብጫ ናይ
ክብሪ
ማልያ
ወድዩ

ኣርሰናል
ተገሊፋ

ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ኣውዲቕካ
ምሕላፍ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብባየር
ሙኒክ ናይ 2ብ0 ስዕረት ዝገጠማ ኣርሰናል፡
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ካልኣይ እግሪ ንቁስላ ኣሕውያ ክትድበስ
ዝነበራ ተኽእሎ ጸቢብ ነበረ፣ ይኹን እምበር
እታ ብጸወታ ዝተዓብለለት እንግሊዛዊት
ክለብ ኣብ ውጽኢት ኣይሓመቐትን 1ብ1
ተፈላልያ - እንተኾነ ብድምር ውጽኢት
3ብ1 ካብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ምግላፋ ኣይተረፈን፣
ኣብቲ ሽዋይንስታይገር ንባየር ሙኒክ
ፖዶልስኪ ድማ ብኣርሰናል ኵዕሶ ምስ
ሰኪዔት ዘራኸቡሉ ግጥም፡ 42.4 ሚልዮን
ፓውንድ ወጻኢታት ብኣርሰናል ዝተገብረሉ

* መጉዳእቲ ዝገጠሞ ኦዚል፡ ብብቕዓቱ ኣዛሪቡ
መሱት ኦዚል ዘርኣዮ ብቕዓት ኣዝዩ
ብምትሓቱ እቲ ኻልእ ኣርእስቲ ናይቲ
ግጥም ኮይኑ ኣሎ፣ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም፡
ፍጹም ቅላዕ ምምዝጋብ ዝተጸገመ እቲ
ጀርመናዊ ኣከፋፋሊ፡ ኣብቲ ናይ ብቕድሚ
ትማሊ ግጥም መጉዳእቲ ስለዝገጠሞ
ንሒደት ሳምንታት ካብ ጸወታ ምርሓቑ
ድማ ንኣርሰን ቨንገር መርዘን ኮይኑ ኣሎ፣
ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣርሰን ቨንገር፡ “ኦዚል
ንሒደት ሳምንታት ካብ ጸወታ ክርሕቕ
እዩ፣ ብንጹር እቲ ናብ ጸወታ ዝምለሰሉ
እዋን ኣይፈልጥኩን፣ ጽባሕ ሰንበት ኣንጻር
ቶተንሃም ኣብ ዝካየድ ግጥም ደርቢ ግና
ኣይክህሉን እዩ” ክብል ሓጺር ቃል ሂቡ፣
ኦዚል ኣብ ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ ጀርመን፡

ኣልቫሮ ኣብ ራዳር ማን ዩናይትድ፡ ኣርሰናልን ቶተንሃምን ኣትዩ
ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ራብዓይ
መድረኽ ዙር ኣልጀርያ 2014
ተቐዳዳማይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
ዝኾነ መኽሰብ ደበሳይ ቀዳማይ ደረጃ
ሒዙ፣
እቲ ተቐዳዳማይ፡ ኣብቲ ዓቐብ
ዝበጽሖ መድረኽ፡ ካብ መቐዳድምቲ
ማሕዲጉ
ብምእታዉ
ኣቐዲሙ
ንዝተነጸፈሉ
ግዜ
ብምሕዋይ
ብውህሉል ግዜ እውን መሪሕነት
ክምንዝዕ ክኢሉ ኣሎ፣ ኣብ ዝሓለፈ
መድረኻት ዝነኣድ ግዜ ዘመዝገበ
መኽሰብ ኣብቲ ናይ ትማሊ መድረኽ
ምስ ደቂ ጋንታኡ ዝነኣድ ብቕዓት
ምርኣዩ ኣማሲኡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ
ኣነጺሩ፣
ብዘይካ
መኽሰብ፡
ካልእ
መንእሰይ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል
ገብረእግዚኣብሄር እውን ሳልሳይ
ደረጃ ብምሓዙ፡ ንውህሉል ግዚኡ
ልዕሊ መሳቱኡ (ትሕቲ 23 ዓመት)
ጸብለል ብምባሉን እውን ቀያሕ
ናይ ክብሪ ማልያ ኣብ ዝባኑ ገይሩ
ኣሎ፣
ትማሊ፡ ምኩር ተቐዳዳማይ በረኸት
የማነ እውን 10ይ ደረጃ ብምሓዙ
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጎሊሓ
ክትረአ እጃሙ ኣበርኪቱ፣
ሓሙሽተ
መድረኻት
ዘለዎን
ብዩሲኣይ ድማ 2.2 ደረጃ ዘለዎን
ውድድር፡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ
(ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ትማሊ)
ልዑል ብቕዓት የርእዩ ብምህላዎም
ኣብዚ ሎሚ መዓልቲ ዝካየድ ናይ
መዛዘሚ
ውድድር
ብቕዓቶምን
ውጽኢቶም ብምዕቃብ ነተን ናይ
ክብሪ ማልያታት ኣብ ዝባኖም
ከጽንሑ ግምት ብዙሓት ተንተንቲ
ቅድድም ብሽክለታ እዩ፣

ዝሓለፈ ክረምቲ ንሞራታ ከተፈርም ላዕሊን ታሕቲን ዝበለት ኣርሰናል፡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ
ንምንቅስቓሳቱ ብደቂቕ ትዕዘብ ከምዘለላ እያ ተረድእ፣ እንተኾነ ትማሊ ክለባት ማን ዩናይትድን
ቶተንሃምን ነቲ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ኣብ ራዳረን ምእታወን ብምግላጸን ድቃስ ክትስእን ተገዲዳ
ኣላ፣
እስጳኛዊት ጋዜጣ ማርካ፡ ትማሊ ኣብ ዓምድታታ ከም ዘሰፈረቶ፡ እቲ መንእሰይ ተጻዋታይ ንዓባይ
ክለብ ሪያል ማድሪድ ክምስጥ እኳ እንተዘይከኣለ፡ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ትሕቲ 21 ዓመት ኣብ ዘካየደቶ
ግጥም ዘርኣዮ ብቕዓት ግን ነተን እንግሊዛውያን ክለባት ብቐሊል መጠን ገንዘብ ከምዘይሰጋገረለን
ይሕበር፣ ኣብ 12 ጸወታታት ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ትሕቲ 21 ዓመት 13 ሸቶታት ዘመዝገበ ሞራታ፡
ኣብቲ ደረጃ እቲ ልዑል ኣመዝጋቢ ሸቶ ሃገሩ ክኸውን (ክብረወሰን እስጳኛ ክሰብር) ሓንቲ ሸቶ ጥራይ
ተሪፋቶ ኣላ፣
ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም፡ ኩነታት ሞራታ ኣብ ውዕል መሸጣ ጋረዝ በይል ክኣቱ ትደሊ ነይራ፣
ነቲ ጉዳይ ሓያለ ኣብታ ክለብ ተሰማዕቲ ዝኾኑ ደገፍቲ ብምቅዋሞም ክሰጋገር ከምዘይከኣለ፡ እንተኾነ
ቶተንሃም ኣብ ካልእ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ ነቲ እስጳኛዊ ከተሰጋግሮ ዝርርብ ከተካይድ
ተሰማሚዓ ናብ ለንደን ምምላሳ ይንገር፣

= ዝቐልጠፈ ኣትለት ዓለም ጃማይካዊ
ኡስያን ቦልት፡ ካብ ኣትለቲክስ ጠቕሊሉ
ምስ ተፋነወ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ጸወታ ኵዕሶ
እግሪ ከምዝጽመድ ኣፍሊጡ፣ እቲ ሽዱሽተ
ግዜ ሻምፕዮን ኦሎምፒክ ዝኾነ ኣትለት፡ ናብ
ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኣብ ርእሲ ምዝዛዉ ኣብ
2016 ድሕሪ ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ
ካብ ትራክ ክእለ ምዃኑ እቲ ዝዓበየ ዜና ኮይኑ
ኣሎ፣ ወዲ 27 ዓመት ቦልት፡ ደጋፊ ክለብ
ማን ዩናይትድ ምዃኑ ይፍለጥ፣

ሞቕሽሽ
= ‘ህውከተኛ’ እናተባህለ ዝጽዋዕ ማርዮ
ባላቶሊ፡ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንተጻዋታይ
ኣትለቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ኮስታ ፍረነብሱ
ወቒዑ
ብምህሳዩ
ኣርእስቲ
ሰሪሑ፣
ኣብቲ ሚላን ብኣትለቲኮ ማድሪድ 4ብ1
ዝተረትዓትትሉ ግጥም፡ ማርዮ ንዝተዋህበቶ
ናጻ ቅላዕ ናብ ልዳት ኣንጻር ጋንታኡ ኣብ

ፍሉይ መዕራፍ ሒዙ ዝርከብ ተጻዋታይ እዩ ናብ ካልእ ክለባት ካብ ዝተሸጡ ጀርመናውያን
ተጻወትቲ እቲ ዝኸበረ ብምዃኑ፣ ብሓፈሻ
ዘለዎ ብቕዓት ብፍላይ ድማ ኣብ ሪያል
ማድሪድ ዝነበሮ ኣበርክቶ፡ ንቐልቢ ናይቲ
ገንዘብ ከምዘየውጽእ ዝንገረሉ ኣርሰን ቨንገር
ክጠዊ ኣይተጸገመን፣ ብቕድሚ ትማሊ
ግና ኣብ ሜዳ ኣብ ዝጸንሓለንን ብሮዝስኪ
ተተኪኡ ካብ ክሳብ ዝወጸለን ግዚያት 21
ግዜ እዩ ኵዕሶ ተንኪፉ፣ እዚ ድማ ምስ
ተጻዋታይ ባየር ሙኒክ ቲያጎ ኣልካንትራ
ክነጻጸር እንከሎ ናይ 45 ፍልልይ ኣለዎ፣
ኣልካንትራ ኣብ ውሽጢ 45 ደቒቕ 66 ግዜ
ኵዕሶ ካብን ናብን ኣቢሉ፣
ነቲ ግጥም ብዝተፈላለያ መደበራት
ተለቪዥን ትንታነታት ካብ ዝሃቡ ክኢላታት፡
ተጻዋታይ ማን ዩናይርትድ ነብር ጋሪ ነቪል፡
ብዛዕባ ኦዚል ንኣርሰን ቨንገር ምኽሪ ክህብ እዩ
ፈቲኑ፣ “ኣሌክስ ፈርጉሰን ንሮናልዶ ዕረፍቲ
ዝህበሉ እዋን ነይሩ እዩ፣ እቲ ተጻዋታይ
ሓንሳብ ሓንሳብ ከምዚ ኦዚል ዘጋጠሞ
ድኻም ምስ ዝህልዎ ፈርጉሰን ብቐጥታ
ዕረፍቲ ይእዝዘሉ ነይሩ፣ ሕጂ ድማ ቨንገር
ንኦዚል ዕረፍቲ ክህቦ ኣለዎ፣ ኦዚል ካብ
ካልእ ሊግ እዩ መጺኡ፣ እዚ ተጻዋታይ ናይ
ልደትን ሓድሽ ዓመትን ዕረፍቲ ዝለመደ
ተጻዋታይ እዩ፣ ናብ ኣርሰናል ካብ ዝኣቱ
ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣየዕረፈን፣ ስለዚ ዕረፍቲ
ምስ ዝወሃቦ ብቕዓቱ ናብ ንቡር ከምዝመልስ
ፍሉጥ እዩ” ክብል ነቪል ኣብ ናይ ውልቁ
ትዊተር ርእይቶኡ ሂቡ፣
ባየር ሙኒክ፡ ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክትሓልፍ እንከላ፡
እታ ንትሸዓተ ዓመታት ዋንጫ ዝበሃል
ክትዓትር ዘይከኣለት ኣርሰናል ድማ ዋንጫ
ናይ ምልዓል ተኽእሎኣ ካብ ሰለስተ ጽዋእ
ናብ ክልተ ከተውርዶ ተቐሲባ ኣላ፣ ካብ
መራሒት ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ዝኾነት ቸልሲ ብሸውዓተ ነጥቢ ድሒራ
እትርከብ ኣርሰናል፡ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ
ኤፍ ኤ ካፕ ኣንጻር ዊጋን ክትጻወት እያ፣
ንጃክ ዊልሸር፡ ንኣስታት ሽዱሽተ ሳምንቲ
ክኸስር ዝተገደደ ኣርሰን ቨንገር፡ ሆላንዳዊ
ተጻዋታይ ባየር ሙኒክ - ኣርየን ሩበን፡ ኣብ
ክሊ ልዳት ኣርሰናል ተሓንኵሉ ዝወደቐሉ
ፍጻመ ‘ተዋስኦ’ ክብል ገልጽዎ፣ “ሩበን ንፉዕ
ተጻዋታይ እዩ፣ ንፉዕ ተዋስኣይ ኸኣ እዩ፣
ተጻዋታይ ኣንጻር ጋንታኡ ኣብ ልዕሊኡ

ምልኣኽ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ በታ ኵዕሶ
ንኮስታ ዝሃሰዮ፣

በደል ከምዝፈጸመ ከምስል ልዑል ልምምድ
የካይድ እዩ - ንዳኛ እውን ብኸምዚ ኣገባብ
ጌጋ ውሳነ ከውህቦብ ድማ ብተደጋጋሚ
ተራእዩ እዩ” ይብል እቲ ፈረንሳዊ
ኣሰልጣኒ፣
መልሲ ንምሃብ ሰዓታት ዝወሰደ ኣርየን
ሩበን ድማ፡ “ካብ ሓደ ዓቢ ኣሰልጣኒ ዘይጽበዮ
ዘረባ ሰሚዐ” ክብል ብሓጺሩ ተዛሪቡ፣

ግጥማት ኵዕሶ እግሪ
ዞባ ማእከል
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ስታድዩም ኣስመራ
ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ
ማእከል፡ ማእከል ከተማ ንኣኽርያ 3ብ0 ከተሰንፋ
እንከላ ጎዳይፍ ድማ ንዕዳጋ ሓሙስ 2ብ1 ኣሰኒፋታ፣
ምስ ሰገን ኮንስትራክሽን ዝገጠመት ኣባሻውል ኸኣ
1ብ1 ተፈላልያ፣
ኣብ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ዝተኻየደ
ግጥም፡ ማእከል ከተማ ንጸወታ ክትዕብልል እያ
ተራእያ፣ ኣብ መበል 14 ደቒቕ ድማ ብመገዲ
ሮቤል ኪዳነ ፈላሚ ሸቶ ኣብ ሰኪዔት ኣኽርያ
ኣቐመጠት፣ በዚ ዘይተዓግተት ማእከል ከተማ፡ ኣብ
መበል 31 ደቒቕ ብመግዲ የማነ ብርሃነ ካልኣይ
ሸቶ ብምውሳኽ መሪሕነታ ኣደልዲላ ነቲ ግጥም ናብ
ዕረፍቲ ኣምረሐቶ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ እውን ማእከል ከተማ፡
ንመጋጥምታ ኣባሻውል ቀልጢፋ ብምድህላል ኣብ
ቀዳመይቲ ደቒቕ ሳልሰይቲ ሸቶ ብምውሳኽ 3ብ0
ረቲዓ ካብ ሜዳ ክትወጽእ ክኢላ፣
ኣብ መንጎ ጎዳይፍን ዕዳጋ ሓሙስን ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም፡ ጎዳይፍ ኣብ መበል 24 ደቒቕ
ካብ ሮቤል መርሃዊ መሪሕነት እተትሕዛ ሸቶ
ኣመዝገበት፣ ንዕረፍቲ ድማ መሪሓ ካብ ሜዳ
ክትወጽእ ከኣለት፣ ኣብ መበል 73 ደቒቕ ግን
ዮሴፍ ሃይለ ማዕረ ንዕዳጋ ሓሙስ ማዕረ እትገብር
ሸቶ ኣቑጸረ፣ ተጻወትቲ ጎዳይፍ በዛ ሸቶ ከተዳህሉ
ንልዳት ኣንጻር ጋንታኦም ክኹሕኩሑ ጀመሩ፣
ጸወታ ክዛዘም ኣስታት 10 ደቕይቕ ምስ ተረፎ
ድማ እቲ ኣቐዲሙ ስሙ ኣብ ዝርዝር ሸቶ ዘቑጸሩ
ተጻወትቲ ዘስፈረ ሮቤል ካልኣይቲ ሸቶ ኣመዝገበ፣
ጎዳይፍ ድማ 2ብ1 ረቲዓ፣
ኣባሻውል ምስ ሰገን ኮንስትራክሽን ኣብ ዘካየደቶ
ግጥም፡ ሰገን ኣብ መበል 25 ደቒቕ ብቕላዕ መቕጻዕቲ
ካብ ዓወት ተኽላይ ሸቶ ኣቑጸረት፣ ኣባሻውል ድማ
ድሕሪ 14 ደቒቕ ብሚኪኤል ጸሃየ ማዕረ ክትኸውን
ክኢላ፣ በዚ ድማ፡ ማዕረ ተፈላልያ፣
ክለባት ዞባ ማእከል ንሻምፕዮንን ዘዋሪት ዋንጫ
ዞባ ማእከልን ሓያል ርብርብ እናካየዳ፡ ጎድኒ ጎድኒ
ድማ ጽዋእ ናጽነት ንምዕታር ኣብ ዓቢ ህልኽ
ተጸሚደን ይርከባ፣ በዚ ድማ ሎሚ ኣብ ግጥም
ዋንጫ ናጽነት ንምዕታር ኣብ ዝካየድ ውድድር
ጎዳይፍ ምስ ኣኽርያ፥ ማይተመናይ ድማ ምስ
ኣርባዕተ ኣስመራ ግጥም ከካይዳ ምዃነን ጸብጻብ
ለተብርሃን ወ/ኣረጋይ ካብ ህዝባዊ ርክባት ኮምሽን
ስፖርት ዞባ ማእከል የረድእ

13 መጋቢት 2014 - ገጽ 12

ሓዳስ ኤርትራ

ማለዥያ፡ ምስ ደቂ-ኣንስትዮ ተጓዓዝቲ ሕቒቕ ናይ ምባል
ኣመል ዝነበሮ ኣብራሪ ነፋሪት

ተስፋኣለም የማነ

ብዩክሬን ንዝቐረበላ ሕቶ ዝርርብ
ሰላም ዝነጸገት ሩስያ
መራሕቲ ሩስያ፡ ኣብ ዩክሬን በትረስልጣን ጨቢጦም ምስ ዘለዉ ሓደስቲ
መራሕቲ ዝርርብ ሰላም ከካይዱ
ንዝቐረበሎም ሕቶ ከምዝነጸግዎ

ግዚያዊ
ፕረዚደንት
ዩክሬን
ኦሌክሳንደር ቱርቺኖቭ ገሊጹ።
እቲ ብሃገራት ምዕራብ ልዑል
ደገፍ ከምዘለዎ ዝንገረሉ ፕረዚደንት
ንኣገልግሎት ዜና ኣጃንስ ፍራንስ
ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ክረምያ
ምስ ሩስያ ንምጽንባር ዝተዳለወ
ረፈረንደም ስማውን ብቑዕ ኣገባብ
ዘይተኸተለን
እኳ
እንተዀነ፡
ዩክረይን ወተሃደራዊ ምትእትታው
ከምዘይተካይድ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ዩክረይን ብሰንኪ ግዝኣት ክሪምያ
ምስ ሩስያ ኣብ ወተሃደራዊ ምፍጣጥ
ዘይትኣትውሉ ምኽንያት ክጠቅስ
እንከሎ፡ ናይ ሩስያ ከቢድ ጽልዋ
ዘለዎ ኣብ ምብራቕ ዩክረይን ዝርከብ
ዞባታት ‘ንሓደጋ ምእንቲ ከይቃላዕ’
ተባሂሉ ከም ዝዀነ የረድእ።
ንሩስያ ዝድግፉ ኣብ ምብራቕ
ዩክረይን ዝርከቡ ወገናት ኣብ ከተማ
ዶንትሰክ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡ
ኣሎ። ሩስያ ሓደስቲ መራሕቲ
ዩክረይን ዘቕርቡላ ዘለዉ ናይ ዘተ
ዕድመታት ዛጊት ነጺጋቶ ምምህላዋ
ይፍለጥ።
ናብ ጸሊም ባሕሪ ከም ሓውሲ
ደሴት ተደኲና ትርከብ ክሪምያ ካብ
መበል 17 ዘበን ኣብ ትሕቲ ሩስያ
ኣትያ ኣካል ሃጸያዊ ንግስነት ዛር ኩይና
ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዘበን ኮሙኒስታዊ
ስርዓት ሶቭየት ኣብ ትሕቲ ፈደራላዊ
ሪፓብሊክ ሩስያ ናይ ርእሳ ምምሕዳር
ከም ዝነበራ ይፍለጥ። ኣብ 1954
ግና ፕረዚደንት ኒኪታ ክሩሸቭ፡ ነታ
ግዝኣት ኣካል ዩክረይን ከም ዝገበራ
መዛግብቲ ታሪኽ የረድኡ። ብዘይካ

ኣብታ ግዝኣት ዝርከቡ ታታር
ዝተባህሉ ሰዓብቲ ምስልምና ዝዀኑ
ደቀባት፡ ብዝሒ ዘለዎም ሩስያውያን
ከም ዝነብሩ ይግለጽ።

ኣብ መጀመርታ ቴስዓታት ስርዓት
ኮሙኒስት ፈሪሱ እተን 15 ንሕብረት
ሶቭየት ዘቘማ ሃገራት ምስ ተበታተና
ክሪምያ ምስ ዩክረይን ከም ዝጸንሐት
ይፍለጥ።

ሓደ ካብ ኣብረርቲ ናይ’ታ 239
ገያሾን ሰራሕተኛታትን ጽዒና ተሰዊራ
ዘላ ንብረት መገዲ-ኣየር ማለዥያ ዝኾነት
ነፋሪት፡ ንደቂ-ኣንስትዮ ተሳፈርቲ ናብ
ጋቢናኡ እናዓደመ ምስአን ሕቒቕ ናይ
ምባል ኣመል ከምዝነበሮ ተረጋጊጹ።
ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ቴለግራፍ፡
እቲ ፈሪቕ ዓብደል ሓሚድ ዝተባህለ
ቀዳማይ ኣብራሪ ናይ’ታ ነፋሪት፡ ንክልተ
ምልኩዓት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ገያሾ
ኣብ ጋቢናኡ ኮፍ ኣቢሉ ፈኾስኮስ
እናበለ እንከሎ ዘርኢ ኣሳእል ኣብ
መርበብ ሓበሬታ ናይ መገዲ’ኣየር
ማለዥያ ተዘርጊሑ ኣሎ። ነቲ ኣሳእል
ዝተዓዘቡ ሰበ-መዚ ናይ’ቲ መገዲ-ኣየር
ከኣ ኣዝዮም ሰንቢዶም ከምዘለዉ እቲ
ጸብጻብ የመልክት።
እቶም
ሰብ-መዚ
ድሒሮም
ከምዘረጋገጽዎ እንተኾይኑ፡ እቲ
ኣብራሪ ንሕጊታትን መምርሒታትን
በረራ ብምጥሓስ ኣብ እዋን በረራ
ብቐጻሊ ምስ ደቂ-ኣንስትዮ ኣጸያፊ
ተግባር ይፍጽምን ሽጋራ የትክኽን፣
ዳርጋ ዝበዝሕ ናይ በረራ ግዜኡ ሽጋራ
ኣብ ምትካኽን ምስተን ደቂ-ኣንስትዮ
ወኻዕካዕ ኣብ ምባልን ከምዘሕልፎ ድማ
ቅድሚ ሎሚ ምስኡ ዝተጓዓዛ ሓያለ
ገያሾ ናብ ማዕከናት ዜና እናቐረባ ቃል
ምስክርነተን ይህባ ኣለዋ።
በዚ ከኣ እቲ ፓይሎት ምስ ደቂኣንስትዮ ተጓዓዝቲ ከዕልል ወይ
ኣጸያፊ ተግባር ክፍጽም ክብል ስርሑ

ብምዝንጋዕ፡ እታ ቦዪንግ 777 ዝዓይነታ
ነፋሪት ካብ ቁጽጽሩ ወጻኢ ኮይና
ወዲቓ ክትከውን ከምእትኽእል ሰብመዚ መገዲ-ኣየር ማለዥያ ስግኣቶም
ይገልጹ ኣለዉ።
‘ኤም.ኤች370’ ዝብል ናይ በረራ
መለለዪ ቁጽሪ ዝነበራ ነፋሪት መገዲኣየር ማለዥያ፡ ካብቲ ናይ ሬድዮ ርክብ
ዘቋረጸትሉ ናይ መጠረሽታ ቦታ 563
ኪሎ-ሜተር ርሒቓ ወዲቓ ክትከውን
ከምእትኽእል ዘመልክት ኣሰር ድሕሪ
ምርካቡ፡ እቲ ንምርካባ ክካየድ ዝጸንሐ
ናይ ዳህሳስ መስርሕ ዝያዳ ክጽዕቕ
ጀሚሩ ምህላዉ ይግለጽ።
እታ ካብ ኳላሉምፑር - ማለዥያ
ነቒላ ናብ በይጂንግ - ቻይና ተምርሕ
ዝነበረት ነፋሪት፡ ኣብ ፍርቂ መገዲ ምስ
በጽሐት ሃንደበት ኣንፈታ ቀዪራ ናብ

ምዕራብ ገጻ ከምዝተጠውየት ዘመልክት
ሓበሬታ ካብ ራዳር ድሕሪ ምርካቡ፡
እቲ ናይ ድልያ መስርሕ’ውን ዝያዳ
ናብ ምዕራብ ገጹ ክዝርጋሕ ጀሚሩ
ከምዘሎ ይሕበር።
ካብቶም ኣብኣ ተሳፊሮም ዝነበሩ
ገያሾ እቶም 150 ቻይናውያን ክኾኑ
እንከለዉ፡ እቶም ዝተረፉ ድማ
ማለዥያውያን ዝርከብዎም ዜጋታት
14 ሃገራት ከምዝኾኑ ይግለጽ። በዚ
ከኣ ቻይና እትርከበን 10 ሃገራት’ቲ
ዞባ ኣብቲ ናይ ምድላይ ስርሒት
ይሳተፋ ከምዘለዋ እቲ ዝተዘርግሐ ዜና
የመልክት።
እታ ነፋሪት ካብ እትስወር ሓሙሻይ
መዓልታ ኣቑጺራ ብምህላዋ፡ ተሳፈርታ
ብህይወት ክድሕኑ ዝኽእልሉ ዕድል
ዳርጋ ናብ ዜሮ ሚእታዊት ወሪዱ
ምህላዉ ሰብ-መዚ’ታ ሃገር ይሕብሩ።

ብዘይወዓሎ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝተኣስረ ኣመሪካዊ
ን30 ዓመት ዝኣክል ብዘይገበሮ
ናይ ቅትለት ገበን ተኣሲሩ ዝጸንሐን
መቕጻዕቲ ሞት ካብ ዝፍረዶ ልዕሊ
25 ዓመት ዝገበረን ኣመሪካዊ፡ ድሕሪ
ናይ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ማእሰርቲ
ንጹህ ምዃኑ ስለ ዝተረጋገጸ ትማሊ
ከም እተፈነወ ጸብጻባት ሓቢሮም።
እቲ ግለን ፎርድ ዝተባህለ እሱር
ወዲ 64 ዓመት ሽማግለ ኰይኑ እዩ
ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጺኡ። ዕለት
መቕጻዕቲ ሞት ክጽበ ዝነውሐ ግዜ
ካብ ዘቚጸሩ ፍሩዳት ምንባሩ ድማ
ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ግለን ፎርድ
ዝተባህለ እሱር ነቲ ፈጺምዎ ዝተባህለ
ናይ ቅትለት ገበን ከም ዘይፈጸሞ
ክሕብር’ኳ እንተጸንሐ፡ ብመርመርቲ
ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ግና ጸማም

በዓል ተራ ቤት መድሃኒት፣ፋርማሲ ዳሉል

እዝኒ’ዩ ክወሃብ ጸኒሑ።
እቲ ኣብ 1983 ተፈጺሙ ኣብ
ዝተባህለ ቅትለት ዝተኻየደ መስርሕ
ቤት ፍርዲ ብዙሕ ጉድለታት
ዝነበሮን ዘይምሉእን ከም ዝነበረ
ወሃብቲ ርእይቶ ይወቕሱ። ሕጂ ኣብ
ዝተረኽበ ጭብጥታት እቲ ክሱስ
ገበን ኣብ ዝተፈጸመሉ ቦታ እውን
ጠሪሱ ከም ዘይነበረ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ናጻ ብምውጽኡ እንታይ ከም
ዝስመዕ ምስ ተሓተተ “ህጻን
ዝገደፍኩዎ ወደይ ዓብዩስ ዓበይቲ
ቈልዑ ወሊዱ ኣሎ። ብዘይ በደል
ን30 ዓመት ኣብ ልዕሊ ዝሓየሩኒ
ድማ ክቱር ናይ ሕርቃን መንፈስ
ይስመዓኒ ኣሎ” ኢሉ።

ምስ መኪናኡ ናብ ባሕሪ ጥሒሉ ዝጸንሐ በዓል ጸጋ፡ ካብቲ ሓደጋ ንዘውጽኦ
ትካልን ነቶም ኣብ ምድሓኑ ዝተሓባበሩ ሰባትን ብናይ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ካሕሳ
ከሲስዎም ከም ዘሎ ካብ ናይ ኣመሪካ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝተፈነወ ዜና ይሕብር።
እቲ ሮይ ኦሪዝ ዝተባህለ ሰብኣይ ኣብ ዘቕረቦ ክሲ፡ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ነቲ
ብውሕጅ ተሸፊኑ ዝነበረ ጽርግያ ብዘይ ምዕጻዉን እቶም ነታ መኪና ስሒቦም
ዘውጽኡዋ ሰባት “ንዓይ ዘይኰነስ ነታ መኪና እዮም ኣውጺኦም” ዝብሉ ነጥብታት
ኣብቲ ክሲ ጠቒሱ ኣሎ።
መኪና ናብቲ ቀላይ ምእታዋ ምስ ተፈልጠ ኣብኣ ዝጸንሐ ሰብ ክሰርር እዩ ዝብል
ግምት ስለ ዘይነበረ፡ ነታ መኪና ዘውጽኡ ወገናት፡ እቲ መራሒ ብህይወት ከምዘሎ
ዝተረድኡ ምስ ኣውጽኡዋ ከም ዝነበረ ጸብጻባት የረድኡ።
እቲ መራሕ መኪና ናብ ድሕሪት ገጹ ተፋሒኹ ብምኻድ ማይ ዘይኣተዎ ሃጓፍ
ስፍራ ብምርካቡ፡ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ኣየጋጠሞን ነይሩ።
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ፋርማሲ ቍ.1 ብዘይካ’ቲ መዓልታዊ እትህቦ ኣገልግሎት ምሉእ ለይቲ’ውን ክፍትቲ ኢያ፣
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