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ብሉጽ ወላዲ

ስዊዘርላንዳዊ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበር
‘ሱከ’፡ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምምስራቱ
ብ11 ሕዳር ኣብ ኣስመራ - ኣዳራሽ
‘ኣልሲኮሞሮ’ ጸምቢሉ።
መስራቲን ፕረዚደንትን ናይ’ቲ ማሕበር
- ዶክተር ቶኒ ሎሀር፡ ካብ ግዜ ንእስነቱ
ኣትሒዙ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ተገዳስነት
ከምዝነበሮ ብምሕባር፡ ድሕሪ ናጽነት’ውን
ማሕበሮም ኣብ’ቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘበገሶ
መደባት ህንጸትን ልምዓትን ሃገር ጽኑዕ
እምነት ብምሕዳር፡ ዓቕሚ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ
ክገብር ምጽንሑ ገሊጹ።
‘ሱከ’፡ ምስ ሃገራዊ ኮንፈደረሽን
ሰራሕተኛታት ኤርትራ፡ ቤት-ትምህርቲ
ጽሙማን፡ ቤት ትምህርቲ ዓይነ-ስዉራን፡
ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን
ኲናት ኤርትራ፡ ማሕበር ኣርባሕቲ ንህቢ፡
ማሕበር ብድሆ፡ ማሕበር ሙዚቀኛታት፡
ትካል መፍረ መነጸርን ካልኦትን ተሓባቢሩ
ይሰርሕ ከምዘሎ ዝጠቐሰ ዶክተር ቶኒ፡ ሓቀኛ
ምስሊ ኤርትራን ጻዕረኝነት ህዝባን ኣብ
ምንጽብራቕ እውን ከምዝነጥፍ ኣረዲኡ።
ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ፡ እቲ

“ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ” ኣብ ትሕቲ
ዝብል ቴማ፡ ካብ 8 ክሳብ 11 ሕዳር ብልዑል
ማዕርግ ዝተኻየደ ፈስቲቫል ኤርትራውያን
ነበርቲ ሪያድን ከባቢኣን፡ ኣብ ሃገራዊ
መዛዘሚ ፈተናታት ማእከላይን ካልኣይን
ደረጃታት ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ተመሃሮ
ኣህጉራዊ ቤት-ትምህርቲ ናይ’ቲ ማሕበረኮም
ብምሽላም ተዛዚሙ።
ብ11 ሕዳር ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ
ኣብ ንግስነት ስዑዲ-ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ ናይ

ኣደራዕን
ቃልሲን
ስደተኛታት
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ንህይወት ብፍቕሪ ውደቕላ

ተክኖሎጂ ጸላኢ ወዲ-ሰብ ድዩ!?
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* ናትናኤል፡ ሳልሳይ ወጺኡ

‘ሱከ’፡ መበል 40 ዓመት ምምስራቱ ጸምቢሉ

ስ - ኣኽሊሉ ዘርእዝጊ
ጽምብል፡ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ
ዝጸንሐ ምሕዝነት ኤርትራን ስዊዘርላንድን
ዘንጸባርቕ ምዃኑ ብምሕባር፡ ‘ሱከ’ ምስ

ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ማሕበራትን
ትካላትን ንዘካይዶ ንጥፈታት ሞጒሱ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ሚኒስተራትን ካልኦት

ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ ከምኡ’ውን
ኣባላት ማሕበር ‘ሱከ’ን ዕዱማትን ተረኺቦም
ነይሮም።

ሪያድ - ፈስቲቫል ኤርትራውያን ኣብነታውያን ተመሃሮ
ብምሽላም ተዛዚሙ
ምሽላም ስነ-ስርዓት፡ እቶም ኣብነታውያን
ተመሃሮ፡ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ
ኢድ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን
ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ-ስዒድን
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ንግስነት ስዑዲዓረብ ኣቶ መሓመድ-ዑመር ማሕሙድን

ተቐቢሎም።
ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ 2016/2017 ኣብ
ሃገራዊ መርመራ 8ይ ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ
156 ተመሃሮ ናይ’ታ ቤት-ትምህርቲ እቶም 153 ከምዝሓለፉ፡ ኣብ ሃገራዊ
መዛዘሚ ፈተና 12 ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ

70 ተመሃሮ ድማ - 28 ናይ ዲግሪ፡ 13 ናይ
ዲፕሎማ፡ 13 ከኣ ናይ ሰርትፊኬት ነጥቢ
ከም ዘምጽኡ፡ ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ።
ተሳተፍቲ ናይ’ዚ ንሳልስቲ ብዝተፈላለየ
መደባት ደሚቑ ዝቐነየ ፈስቲቫል ኣብ
ዝሃብዎ ርእይቶ፡ እዚ ዓመታዊ ሃገራዊ

ስዊዘርላንዳዊ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበር
‘ሱከ’፡ ኣብ 1977 ኣብ ሳሕል ዝተመስረተ
እዩ።

ምትእኽኻብ፡ ኣብ ምትራር ሓድነትን
ሃገራውነትን፡ ምውርራስ ባህሊን ታሪኽን፡
ከምኡ’ውን ምምልማል ሓድሽ ወለዶ ዘለዎ
ኣስተዋጽኦ ዓቢ ምዃኑ ገሊጾም።
እቲ ፈስቲቫል፡ ብሰሚናር ላዕለዋይ ልኡኽ
መንግስትን ግንባርን፡ ስእላዊ ምርኢት፡ ባህላዊ
መደባት፡ ከምኡ’ውን ንቘልዑን መንእሰያትን
ብዘሳተፈ መሃሪን ኣዘናጋዕን መሰናድኦታት
ማዕሪጉ ከምዝቐነየ፡ ልኡኻት ሚኒስትሪ ዜና
ሓቢሮም።

ደቡብ - ኣብ ድሕነት ቈልዑ ዝዘተየ ርክብ ተኻዪዱ
ኣባላት ፖሊስ፡ ኣኽበርቲ ሕጊን ኣባላት
ኮሚተ መሰላት ቈልዑን - ንኡሳን ዞባታት
መንደፈራ፡ ዓዲ-ዃላን ድባርዋን ኣብ
ዝተረኽቡሉ፡ ኣብ ድሕነትን መሰላትን
ቈልዑ ዝዘተየ ርክብ፡ ብ6 ሕዳር ኣብ ተራእምኒ ተኻዪዱ።
ኣብቲ ኣኼባ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ
ድሕነትን ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል ግጉያት
ትሕቲ-ዕድመ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተኸስተ፡
ንፖሊሲን ራእዪን መንግስቲ ኣብ ምዕዋት
ሸቶታት መሰላት ቈልዑ ዝምልከት መብርሂ
ሂቡ።
ቈልዑ መሰላቶም ተሓልዩ ግቡእ ፍቕሪ፡
ሓልዮትን ክንክንን ምስ ዝረኽቡ፡ ኣብ ቀጻሊ
ስነ-ኣእምሮኣውን ሞራላውን ምዕባለኦም
ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ክብርኣብ፡ ካብ
ዘይስነ-ምግባራዊ ተርእዮታት ንክርሕቑ፡
ምክትታልን ናብዮትን ኩለን ኣካላትን ኮምን
ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ፡ ኣቶ ሃይለ

ገብረሚካኤል፡ ሳላ’ቲ ዝካየድ ጐስጓሳትን
ኣስተምህሮታትን፡ ብትሕቲ ዕድመ ዝፍጸሙ
በደላትን ገበናትን ከምዝነከዩ ብምምልካት፡
መሰላትን ስነ-ምግባርን ቈልዑ ንምክትታል

ስ - ፊልሞን ትካቦ

ዝቘማ ኮሚተታት ንጥፈታተን ከሐይላ
ተላብዩ።
ተሳተፍቲ፡ ኣሉታዊ ጽልዋ ቴክኖሎጂ
ምቊጽጻር - ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት

ናይ’ዚ መዋእል ኮይኑ ከምዘሎ፡ ንምግታኡ
ድማ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኰረ
ጐስጓሳት ከምዘድሊ ገሊጾም።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ

ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ፡ ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ፡
ንምዕባለን ዕብየትን ቈልዑ ዝጠመተ መደባት
ምትእትታውን ምዝርጋሕን ኣድህቦ ሂብካ
ክስራሓሉ ዘለዎ ዕማም ምዃኑ ኣስሚሩሉ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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“ስርሒት በርሊን 1984” ዘርእስታ መጽሓፍ ተመሪቓ

“ደቂ-ኣንስትዮን ሽኮርያን”
መልእኽቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምኽንያት
ዓለማዊ መዓልቲ ሽኮርያ

ስ - ሳሙኤል ዮውሃንስ
“ስርሒት በርሊን 1984” ዘርእስታ፡
ብኢንጅነር ጸጋይ ተኽለሚክኤል
ዝተደርሰት ኣብ ሓቀኛ ፍጻመ
ዝተመርኰሰት ልቢ-ወለዳዊት መጽሓፍ፡
ብ10 ሕዳር ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል
እምባሶይራ ተመሪቓ።
እዛ ኣብ 248 ገጻት 47 ምዕራፋት
ዝሓዘት መጽሓፍ፡ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ
መሪሕነት ሰውራ ኤርትራ ንምቕንጻል
ኣብ ኤውሮጳ ንዘካየደቶ ፈተነ እተዘንቱ
ኮይና፡ ደራሲ፡ ሰበ-ስልጣን ስርዓት ደርግ
ንዝወከሉ ሰለስተ ጠባያት ብሓቀኛ
ኣስማቶም፡ ህዝባዊ ግንባር ንዝወከሉ

ግን ንኹሎም ናይ ብርዒ ኣስማት ሂቡ
እዩ ጽሒፍዋ።
ደራሲ መጽሓፍ ኢንጅነር ጸጋይ፡ ነቲ
ዛንታ ብወገን ኢትዮጵያ እቲ ውዲት
ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ናብ ሱዳንን
ኤውሮጳን፡ ብወገን ህዝባዊ ግንባር ድማ
ካብ ሜዳ ክሳብ ኤውሮጳ መስርሕ
ስለያ ብክልቲኡ ወገን ከምዝወናጨፍ
ገይሩ ከምዝሃነጻ ገሊጹ።
ምስትምቓሩ ኣብ’ታ መጽሓፍ
ዘቕረበ ደራሲ ኣቶ ተኪኤ በየነ፡
ንዋሕዚ ኣዘናትዋን ጥበብ ኣጸሓሕፋን
ደራሲ ብኣድናቖት ድሕሪ ምግላጽ፡

ብዘይካ ናይ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ
ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያምን፡
ምክትል ፕረዚደንት ኮሎኔል ፍስሃ
ደስታን ነቲ ስርሒት ክፍጽም ዝተላእከ
ሻምበል ባሻ ተድላ ሳሙኤልን ኑዛዜ፡
ካልእ ሓቀኛ ሰነዳት ካብ ክልቲኡ
ወገን ዘይምርካቡ፡ ነታ መጽሓፍ ከም
ዝሃሰያ ኣነጺሩ።
ኢንጅነር ጸጋይ ተኽለሚክኤል፡
“ንምንታይ” ብዝብል ኣርእስቲ፡
ንስዉር ተጻብኦ መሪሕነት ወያነ
ኣብ ልዕሊ ናጽነት ኤርትራ እተዘንቱ
መጽሓፍ እውን ኣሕቲሙ እዩ።

መጐዓዝያ ሓራት፡ ኣስመራ - ዓደ-ቀተዂላ ኣገልግሎት ጀሚሩ

ስ - ግደይ ወልዳይ
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
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ብንያም ፍስሃጽዮን
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ኩባንያ መጐዓዝያ ሓራት፡ ከም
መቐጸልታ ናይ’ቲ ዝርጋሐ ኣገልግሎቱ
ንምስፋሕ ክገብሮ ዝጸንሐ ጻዕሪን ወፍሪን፡
ካብ ኣስመራ ናብ ዓደ-ቀተዂላ - ንኡስ
ዞባ ድባርዋ ሓድሽ መስመር ከፊቱ።
ሓላፊ ኦፐረሽን ናይ’ቲ ኩባንያ ኣቶ
ጽገሃንስ ይትባረኽ፡ በዚ 71 ኪሎ-ሜተር
ዝንውሓቱ መስመር፡ ኣብ ምምሕዳራት
ከባቢ ክሳድ-ዳዕሮ፡ ገርጠጢን ዓደቀተዂላን ዝመሓደራ 15 ዓድታት
ተጠቀምቲ ከምዝኾና ገሊጹ።
ተገልገልቲ፡ ደጊም ጸገሞም ከም
እተፈትሐ ብምጥቃስ፡ ቀጻልነት ናይ’ቲ
ኣገልግሎት ንምውሓስ ከምዝጽዕሩ
ኣረጋጊጾም።
እቲ ኩባንያ ብዘይካ’ዚ፡ ካብ ሽከቲ
ንድባርዋ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም
ንዝከታተሉ ተመሃሮ ኣገልግሎት ንምሃብ
መስመር ከፊቱ ምህላዉ፡ ኣብ ቀረባ
መጻኢ’ውን ካብ ተራ-እምኒ ናብ ደባርዋ
ንዝመላለሱ ተመሃሮ ፍታሕ ንምግባር
ይስራሓሉ ከምዘሎ ገሊጹ።
ኩባንያ መጐዓዝያ ሓራት፡ ቅድም
ኢሉ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ፡ ካብ ኣስመራ ኣብ
ንኡስ ዞባ ደባርዋ ናብ ዝርከባ ዓድታት
ታኺታን ዓዲ-ናህባይን መስመራት
ከፊቱ ስሩዕ ኣገልግሎት ይህብ ከምዘሎ
ይፍለጥ።

ኣብ ዓለም ኣስታት 200 ሚልዮን ዝኾና ደቂ-ኣንስትዮ፡ (ማለት ሓንቲ ካብ
ዓሰርተ ደቂ-ኣንስትዮ) ምስ ሽኮርያ ከም ዝነብራን፡ ክልተ ካብ ሓሙሽተ ካብዚኣተን
ኣብ ዕድመ ወሊድ ከም ዝርከባን፡ ‘ኣህጉራዊ ፈደረሽን ሽኮርያ’ ኣብዚ ዓመት`ዚ
ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመልክት።
ብተወሳኺ፡ ሓደ ካብ ሸውዓተ ሕርስታት በዚ ሕማም’ዚ ከም ዝጽሎን፡ ብዝያዳ
ከኣ ኣብ ትሑት ደረጃ ምዕባለ ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮ ከም ዝህሰያን እቲ ጸብጻብ
ይትንትን። ሽኮርያ ብዓለማዊ ደረጃ ዝርጋሐኡ ብልዑል ፍጥነት፡ ለበዳዊ መልክዕ
እናሓዘ ብምኻዱ ንኹሉ ሰብ ጠንቂ ጥዕናዊ፡ ማሕበራዊ፡ ቁጠባውን ሃስያታት ኮይኑ
ይርከብ። ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ዕድመ ወሊድ ንዝርከባ ከኣ ምስ ካልኦት
ማሕበረ-ቁጠባዊ ተጽዕኖታት ተደራቢ ጾር ብምዃን፡ ኣብ ኣፍራይነት ብምጉንዳብ
ዓቢ ጽልዋ የሕድር ኣሎ።
ኣብ ዕድመ ወሊድ እትርከብ ሽኮርያ ዘለዋ ጓል-ኣንስተይቲ፡ ግቡእ ቅድመ
መርመራን ክንክንን እንተዘይገይራ ንምንጻል ጥንሲ ወይ ዘይንቡር ቅርጺ ኣካላት
ዘለዎ ህጻን ንምውላድ ዝተቓልዐት እያ። ብሕማም ልቢ ንምቅላዕ ዘለዋ ዕድል ከኣ፡
ካብ ካልኦት ሽኮርያ ዘይብለን ደቂ-ኣንስትዮ ብዓሰርተ ዕጽፊ ዝዛየደ እዩ።
ስለ’ዚ ዓመት መጸ ነዚ ሕማም’ዚ ምዝካሩ ጥራይ ኣኻሊ ስለዘይኮነ፡ እቲ ዘድሊ
ኣድማዒ ዝኾነ ናይ ውልቀ-ሰብ ይኹን ናይ ካልእ ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ ግብራዊ
ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ። ብዓቢኡ ኣብ ደረጃ ውልቀ-ሰብ ዘሎ ንቕሓትን
ኣፍልጦን ብዛዕባ ቅድመ ምክልኻልን መርመራን ብምዕባይ፡ ገለ ካብቶም ከም ቀንዲ
ጠንቂ ናይ’ዚ ሕማም’ዚ ኮይኖም ዝጥቀሱ፡ ከነተግብሮም ዝግብኣና ነገራት፡ ዓይነት
መግብን ኣመጋግባን ብግቡእ ምፍላጥ፡ ብቑዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር፡ ካብ
ትምባኾን ውጽኢቱን ምሕራም፡ ሃሳዪ ዝኾነ ኣልኮላዊ መሰተ ምውጋድን ጸቕጢ
ናይ ኣእምሮ ምቁጽጻርን ምዃኖም ምፍላጥ የድሊ።
ብተወሳኺ፡ ሓደ ካብ ባህርያት ናይ`ዚ ሕማም`ዚ ንምርዳእ፡ ነዚ ሕማም’ዚ
ዘቃልዕ ባህርያት ዘለወን ደቀኣንስትዮ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝገሃድ ምዃኑ እዩ። ግቡእ
መርመራን ምክንኻንን እንተዘይተገይርሉ ከኣ ጥዕና ኣደ የሰናኽል፡ ዘይንቡር ህጻን
ብምግልጋል፡ ኣብታ ኣደ ንተወሳኺ ሳዕቤናት ንምቅላዕ ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ።
ሃገርና ሓንቲ ካብተን ኣብ ትሑት ደረጃ ምዕባለ ዘለዋ ሃገራት ከም ምዃና
መጠን፡ እዚ ሕማም’ዚ ርኡይ ጽልዋ ከሕድረልና ከምዝኽእል ርዱእ እዩ።
ነዚ ዓመታዊ ህይወት ሚልዮናት ሰባት ዝቐዝፍን ዘሰንክልን ዘሎ ሕማም ኣብ
ምክልኻልን ምቁጽጻርን፡ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ማሕበራት
ተራአን ክጻወታ ይግባእ። ጥዑይ መጻኢ ዘለዎ ሕብረተ-ሰብ ንምውሓስ ኣብ ህላወ
ጥዕይትን ኣፍራዪትን ጓል-ኣንስተይቲ ዝምርኮስ’ዩ። ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ ከኣ ኣብ
ምክልኻልን ምቁጽጻርን ናይ’ዚ ሕማም እጃሙ ንምብርካትን ቀጻልነቱ ንምውሓስን
ንደቂ-ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ እዋን ሕርስን ጥንስን ፍሉይ ክንክንን ምትሕግጋዝን
ክገብረለን የድሊ።
ነፍሰ-ጾራት ከኣ፡ ብፍላይ ነዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሓልክታት ንምክልኻልን
ንምቁጽጻርን፡ ኣብ ቀረብአን ናብ ዝርከብ ትካል ጥዕና ብምምልላስ ቅድሚ ጥንሲ
ጥዕናዊ መርመራን ክንክንን ክገብራን፡ ብሰብ-ሞያ ጥዕና ንዝወሃበን ምኽርን ሓበሬታን
ብግቡእ ክከታተላን፡ ሚኒስትሪ ጥዕና በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቱ የመሓላልፍ።
ሚኒስትሪ ጥዕና
14 ሕዳር 2017
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ብሉጽ ወላዲ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com
1 ትገብሮ ነገር ምፍላጥ
ከም ሰብ መጠን - ኣብ ኩነታት
ጥዕናኻ ይኹን ንኻልኦት ሰባት ኣብ
እትገብሮ ክንክን፡ ደቅኻ ካብ ኵሉ’ቲ
እትገብሮ ነገር ይመሃሩ’ዮም። ስለዚ’ዩ
ድማ ከም ወላዲ መጠን እትገብሮ ዘበለ
ክትፈልጥ ዝግበኣካ። እዛ መምርሒ እዚኣ
እታ ኣዝያ ኣገዳሲት ምዃና ክኢላታት
ስነ-ልቦና ይገልጹ። ምኽንያቱ፡ እትገብሮ
ዘበለ ንጽቡቕ ይኹን ንሕማቕ ጽልዋ
ስለዘስዕብ። ስለዚ፡ እንታይ ትገብር ኣለኻ
ምፍላጥን ነቲ ክትገብሮ እትደሊ ነገር
ምስ ነብስኻ ተላዚብካ ሃዲእካ ምግባሩን
ውጽኢታዊ ብምዃኑ፡ ነቲ እትገብሮ
ብፍላጥ ወይ ብምስትውዓል ግበሮ።

2. እምብዛ መፍቀሪ ዘይምዃን
ኣብ ልዕሊ ደቅኻ እምብዛ መፍቀሪ
ዘይምኳን ክበሃል ከሎ፡ ንደቅኻ ፍቕሪ
ኣይትሃብ ወይ ብፍቕሪ ኣይተዕቢ ማለት
ኣይኰነን። እንታይ ደኣ፡ ቀበጥበጥ

ኣብ ደቅኻ እትኽተሎ ኣገባብ
ኣተዓባብያ ምስ ዕብየቶምን ደረጃ
ዕድመኦምን ዝሳነ ክኸውን ይግባእ።
እዚ ማለት፡ ምስ ዕድመኦምን ደረጃ
ትምህርቶምን
እናገናዘብካ
ኣብ
ባህሪያቶም ንዘጋጥሞም ብድሆታት ኣብ
ምፍታሕ ሓግዞም። ደቅኻ ንዘቕርቡልካ
ጠለብ፡ ኵሉ ግዜ “ኣይፋል፡ ከምኡ
ኣይከውንን’ዩ. . .” ምባል ናብ ሕማቕ
ገጾም ንክኸዱ ምግባር ማለት ጥራይ
ዘይኰነስ ኣብ ዕብየቶምን ብልሒን
ኣእምሮኦም’ውን ኣሉታዊ ሳዕቤን
ከምዘለዎ’ ክኢላታት ስነ-ልቦና ዝገልጹዎ
ሓቂ’ዩ። ስለዚ፡ ደቅኻ ዋላ ዘይከውን ወይ
ተራ ነገር ምስ ዝሓቱኻ ዕድመኦምን
ደረጃ ንቕሓቶምን ኣብ ግምት ኣእቲኻ
ጽቡቕ ገይርካ ኣረድኣዮም ደኣ’ምበር
ከም ዓቢ ሰብ ቈጺርካ ሓጺር መልሲ
እናሃብካ ኣይትጉዳኣዮም ወይ ተስፋ
ኣይተቝርጾም።

5. ዘቤታዊ መምርሒታት

ዘይምእዙዝነትን ባህሪ ዘተሓሕዝዎ
ወለዲ ውሑዳት ኣይኰኑን። እዚ ግን
ጌጋ መረዳእታ ስለዝዀነ፡ ንደቅኻ
ናጽነት ሂብካ ኣዕብዮም። እዚ ከኣ፡
ግቡእ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣቃውማ ወይ
ግቡእ ርእሰ-ምትእምማን ሒዞም ክዓብዩ
ክሕግዞም’ዩ።

7. መትከላዊ ምዃን
እትኽተሎም
መምርሒታት
መዓልታዊ
ዝቀያየሩን
ዘይትጽቢታውያንን ምስ ዝዀኑ
ወይ’ውን ጸጸኒሖም ዝቋረጹ ምስ
ዝዀኑ፡ ኣብ ደቅኻ ዘይቅቡል ባህሪያት
ወይ ተቐያያሪ ባህሪያት ክምዕብል
ግድን’ዩ። ተሓታቲ ናይ’ቲ ዝምዕብል
ዘይቅቡል ባህሪያት ድማ ንስኻ ኢኻ።
ስለዚ ናይ ስነ-ስርዓት መትሓዚ ኣገባባትካ
ዘይተለዋወጥቲ ክዀኑ ኣለዎም።
ኣብ ኣተኣላልያ ደቅኻ ጽቡቕ’ዩ ኣብ
ዝበልካዮም ኣገባባት መትከላዊ ኵን።

8. ጨካን ኣቀጻጽዓ ምውጋድ
ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ይኹን ኩነታት
ንደቅኻ ጨካን ብዝዀነ ኣገባብ
ክትቀጽዖም ፍጹም ኣይግባእን።
ተጸፊዖምን ተገሪፎምን ዝዓብዩ ቈልዑ
ምስ መዛኑኦም ናይ ምትህርራም ወይ
ምብኣስ ባህሪ ከምዝሕዙ ተመራመርቲ
ስነ-ልቦና ይገልጹ። ብዕድመ እኹላት
ሰባት ምስ ኰኑ’ውን ጨካናትን
ንዘጋጥሞም
ጸገማት
ብሓይሊን
ብጐነጽን ክፈትሕዎ ናይ ምድላይ
ባህሪን ከምዘሕድሩ እቶም ክኢላታት
ይሕብሩ። ስለዚ፡ ጐነጽ ወይ ቁጥዐ
ከይተጠቐምካ ደቅኻ ኣዕቢ።

9. ንጹር መምርሒ ምኽታል

ብሉጻት ዝበሃሉ ወለዲ ደቆም
ክበጽሕዎ ዝሓለንዎ ንጹር ራእይን
ትጽቢትንስለዘለዎም፡ኣብኣተኣላልያኦም
ትጉሃትን ጻዕራማትን’ዮም ዝዀኑ። ምስ
ዕድመን ደረጃ ትምህርትን ደቆም
እናገናዘቡ ድማ፡ ደቆም ክኽተልዎም
ዘለዎም ንጹራት መምርሒታት
ይህብዎም። ዝተዋህበካ መምርሒ
ምጥሓስ ወይ ዘይምትግባር እንታይ
ሳዕቤን ከምዘምጽእ ድማ ኣጸቢቖም
የብርሁሎም። ስለዚ፡ ንደቅኻ ክጕዓዙሉ
ዘኽእሎም ንጹር መምርሒ ሃቦም፡ ነቲ
ዘውጻእካዮ መምርሒ ምስ ዝጥሕሱ
ከኣ ክመጾም ዝኽእል መቕጻዕቲ ጽቡቕ
ገይርካ ኣብርሃሎም።

10. ንደቅኻ ብኣኽብሮት
ምክንኻን
ሰብ ዝዘርኦ’ዩ ዝዓጽድ። ስለዚ፡
ንደቅኻ ዝግብኦም ኣኽብሮትን

ኣድላዪ
ምክንኻንን
ሂብካ
ኣዕብዮም። ከምቲ ንኻልኦት ሰባት
እትህቦም ኣኽብሮትን ተገዳስነትን፡
ንደቅኻ’ውን
ከምኡ
ሃቦም።
ትሕት ኢልካን ስነ-ስርዓት ገይርካን
ተዛረቦም። ርእይቶታቶም ብጽሞና
ሰሚዕካ ኣኽብር - ኣይትንዓቆም።
ክዛረቡኻ ከለዉ ልዑል ኣቓልቦ
ሃቦም፣
ብሕያውነት
ከኣ
ተኸናኸኖም። ብዝተኻእለካ’ውን
ከተሐጕሶም ጽዓር። ብመጠን’ቲ
ንስኻ ዝተኸናኸንካዮም፡ ንሳቶም’ውን
ንኻልኦት ሰባት ክከናኸኑ’ዮም።
ኣብ ቅድሚ ካልኦት ሰባት ናትካ
ነጸብራቕ ኰይኖም ክትረኽቦም
ኢኻ። ስለዚ፡ ንደቅኻ ብኣኽብሮት
ተኸናኸኖም፡ ጽባሕ ንግሆ፡ ብሉጻት
ውሉድ ኰይኖም ክትረኽቦምን
ተባሃጊ ፍረኦም ክትዓጽድን ኢኻ።

ዝሕታለ ኣእምሮ ብጾታ
መታን ከይለምዱ፡ ቀጻዒን ገናሒን
ባህሪ ከተርእዮም እውን ከምዘለካ
ንምግላጽ’ዩ። ርጡብን መስተውዓልን
ውሉድ ከተዕቢ ምኽኣል እምብዛ ፍቕሪ
ብምልጋስ ከምዘይኰነ ድማ ምግንዛብ
ከድልየካ’ዩ። ስለዚ፡ ኣብ ክንዲ እምብዛ
ፍቕሪ ጥራይ ምምጣው፡ ክብድሉ
ከለዉ እናገናሕካ፡ ክዕምጹ ከለዉ
እናኣረምካ፡ ካብ መስመሮም ክወጹ
ከለዉ ድማ እናቐጻዕካ ኣብ መስመሮም
ከተእትዎም ኣለካ።

3. ኣብ ሂወት ደቅኻ ምውሳእ
ኣብ ሂወት ደቅኻ ኣቲኻ ክትዋሳእን
ግዜ ክትወስድን ሓያል ስራሕ ዝሓትት
ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኰነን። ስለዚ፡
ኣብ ሂወቶም ኣቲኻ ንኽትዋሳእ፡ ግዜ
ክትፈልየሎምን ኣብ ቀዳምነታትካ
ክትሰርዖምን ኣለካ። እዚ ኸኣ፡ ደቅኻ
ዝደልይዎ ጠለብ ንኸተማልኣሎም፡
ብቐጻሊ
ኣእምሮኣዊን
ነገራዊን
ድሌታትካ እናዋሳእካ ምኻድ’ዩ።
ኣብ ኵሉ ንጥፈታቶም ዓቕምኻ
ብዘፍቅዶ ኢድካ ምሕዋስ’ዩ። ኣብ
ሂወት ደቆም ዝዋስኡ ወለዲ፡ ኩነታት
ደቆም ብቐረባ ክከታተሉ ስለዘኽእሉ፡
ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ብቕዓት ዘለዎም
ውሉድ’ዮም ዘዕብዩ። ስለዚ፡ ኣብ ሂወት
ደቅኻ ኣቲኻ ተዋሳእ።

4. ምስ ደቅኻ ዝኸይድ
ኣተዓባብያ ምኽታል

ምውጻእ
ከምቲ “ቈልዓ ብንኡሱ ቆርበት
ብርሑሱ” ዝተባህለ፡ ባህሪያት ደቅኻ
ብንእስነቶም ከለዉ ክትቆጻጸሮ ኣለካ።
እንተዘይኰኑ፡ ምስ ዓበዩ ክትቆጻጸሮምን
በቲ ክኸድዎ እንትደልዮ መገዲ
ከተማእዝኖምን ከጸግመካ’ዩ። ብመሰረት
ክኢላታት ስነ-ልቦና፡ ከም ወላዲ መጠን
መዓልታዊ - ቀትሪ ኰነ ለይቲ፡ እዘን
ዝስዕባ ሰለስተ ሕቶታት ክትምልሰን
ኣለካ። ንሳተን ድማ፡ “ደቀይ ኣበይ ኣለዉ?
ምስ ደቀይ መን’ዩ ዘሎ? ደቀይ እንታይ
ይገብሩ ኣለዉ? ዝብላ’የን። በዚ ከኣ፡
እቶም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ካባኻ
ዝተማሃርዎ መምርሒታት፡ ምስ ዓበዩ
ሂወቶም ኣብ ምምእዛን ክጠቕሞም’ዩ።
ስለዚ፡ ብልዝብ ዝበለ ኣገባብ፡ ኣብ ስነምግባሮም፡ ስነ-ኣእምሮኣዊን ኣካላውን
ዕብየቶም ሓገዝቲ ዝዀኑ መምርሒታት
ተኸቲልካ ምዕባዮም ብዘይ መጠን
ሓጋዚ’ዩ።

6. ናጽነት ደቅኻ ምትብባዕ
ኣብ ልዕሊ ደቅኻ መጠኑ ዝሓለፈ
ቀይድታት ምግባር ዘየድሊ ናይ ርእሰምሕላኽ ባህሪ ከማዕብሉ ይገብሮም።
ናጽነት ከምዝህልዎም ገይርካ ምትብባዕ
ግን ርእስኻ ናይ ምእንፋት ልምዲ
ንኸጥርዩ ይሕግዞም። ስለዚ፡ ንደቅኻ
መጠኑ ዝሓለወ ናጽነት ወይ መጠኑ
ዝሓለወ ቀይድታት ምሃብ ጽቡቕ’ዩ።
ንደቅኻ ናጽነት ምሃብ፡ ምስ ዓላዊነትን

ኣእምሮ ብግቡእ ምስ ዘይሰርሕን
ዘይምዕብልን ዝሕታለ ኣጋጢምዎ
ተባሂሉ ይግለጽ። ብፍላይ ኣብ ቈልዑ፡
ናይ ምምሃር ክእለቶምን ናይ ዕብየት
ደረጃኦምን ካብ ካልኦት ቈልዑ
ዝደንጐየ ምስ ዝኸውን፡ ናይ ኣእምሮ
ዝሕታለ ኣጋጢሙዎም ይበሃል።
ብዘይካ’ዚ፡ ዝሕታለ ኣእምሮ፡ ጉድለት
ኣእምሮ፡ ትሕቲ ንቡር ብቕዓት ኣእምሮ፡
ጉድለት ብልሒ. . . ወዘተ ተባሂሉ’ውን
ይግለጽ’ዩ። መጽናዕታት ኣረጋጊጾሞ
ከምዘለዉ፡ ዝሕታለ ኣእምሮ ኣብ ግዜ
ምውላድ ወይ ኣብ ግዜ ንእስነት
ዘጋጥም ዘገምታዊ ዕብየት ኣእምሮ
ምዃኑ’ዩ። ዝበዝሕ ግዜ ግን ዝሕታለ
ኣእምሮ ኣብ ግዜ ምውላድ ዘጋጥሞም
ተርእዮ ከምዝዀነ ይግለጽ።
ዝሕታለ ኣእምሮ ብዙሓት ጠንቅታት
ክህልዎ ይኽእል። እቲ ንጹር ጠንቁ
ግን ዛጊት ኣይተረኽበን። ንኣብነት፡
ብትውልዲ (ተወርሶ) ዝመጽእ ምዝንባዕ

ፒ.ከይ.ዩ (PKU)፡ ኣብ ምዕባለ ድቂ
ዘርኢ ምልውዋጥ (ዳውንሲንድሮም)፡
ናብ ኣልኮላዊ መስተ ምቅላዕ፡ ኣብ
ማህጸን ዘጋጥም ብከላ ወዘተ፡ ካብ
ጠንቂ ዝሕታለ ኣእምሮ ተባሂሎም
ክጥቀሱ ዝኽእሉ’ዮም። ብዘይካ’ዚ፡
ድሕሪ ወሊድ ኣብ ሓንጎል ዘጋጥም
መጉዳእቲ’ውን ዝሕታለ ኣእምሮ
ወይ ናይ ምዝካር ጉድለትን ትሑት
ብቕዓት ቋንቋን ከስዕብ ይኽእል።
ምልክታት ሕማም ዝሕታለ ኣእምሮ
ኣብ ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ነዚ
ዝስዕብ ይመስል፦

ኣብ ደቀንስትዮ ዝርኣዩ
ምልክታት
- ድሒሩ ዝጅምር ሕማም ዳኖን እዚ ሕማም ካብ ዕድመ ብጽሕና ክሳብ
እኹል ሰብ ትዀነሉ ዘሎ ግዜ ይርአ።
- ክሳብ ናይ ምርኣይ ጸገም ከስዕብ
ይኽእል ለውጢ ናይ ረቲና።

-ሕማም ጭዋዳታት ልቢን ህርመት
ልቢን።
- ናብ ድኻም ዘምርሕ ልሕልሐ
ጭዋዳታት።
- ክሳብ ናይ ልቢ ምትካእ ዘስዕብ
ከቢድ ጸገማት ዕብየት።

ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝርኣዩ
ምልክታት
- ሕማም ዳኖን ኣብ ምስግጋር ካብ
ቁልዕና ክሳብ ብጽሕና ይመጽእ።
- ዝሕታለ ኣእምሮ ወይ ናይ ምምሃር
ጸገማት የኸትል።
- ክሳብ ናይ ምርኣይ ጸገም ዘኸትል
ለውጢ ረቲና።
- ክሳብ ናይ ልቢ መተካእታ ዘስዕብ
ከቢድ ሕማም ጭዋዳታት ልቢን
ህርመት ልቢን።
- ናብ ድኻም ዘምርሕ ሕማም
ጭዋዳታት።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.62

ብርሃን ረኺብና ብርሃን ተዓደሉ

ኣቡበከር ዓብደልኣወል

ቆጸራ ምኽባር ጭውነት እዩ
ትማሊ ሰንበት ኣብ ቺኔማ ኣዝማራ
ሰዓት 5፡00 ድሕሪ ቀትሪ ናይ መድረኽ
ተዋሰኦ ኣላ ዝብል መወዓውዒ ምስ
ሰማዕኩ፡ ኣቐዲመ ዝመረጽኩዎ ቦታ
መታን ክሕዝ፡ ሰዓት 4፡30 ተረኺበ
መእተዊ ትኬተይ ኣቑሪጸ ኣትየ። ሰዓት
5፡00 ክጅምር ብትዕግስቲ እናተጸበና እታ
ሰዓት ኣኺላ። መደብ ግና ኣይተጀመረን።
ደቓይቕ እናተቖጽሩ 30-40 በጺሖም፡
መደብ ግን ኣይተጀመረን።
ኣምር ግዜ ግቡእ ርድኢትን
ኣኽብሮትን እንተ ዘይተዋሂቡዎ ብቑዕ
ስነ-ጥበባዊ ስራሕን ስነ-ምግባርን ተማሊኡ
ክበሃል ኣይከኣልን ኢዩ። ተዓዛባይ ግዜኡን
ገንዘቡን ሰዊኡ እናመጸ ግዜኡ ብዘይ
ቁም ነገር ክባኽኖ ጌጋ ኢዩ። ነቲ ዘጋጥም
ምድንጓያት ምኽኒያት ምሃብ ዘይኮነ፡
ንኸይድገም ምጥንቃቕ ናይቶም ሰብ

መደብ ግቡእ ኢዩ።
ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ኣደራሽ ቺኔማ
ኣዝማራ ታሕተዋይ ኣደራሽን ቀዳማይ
ደርብን ተዓዛባይ ሆጭ ኢሉ መሊኡ ከሎ
ክኣቱ ንዝመጸ ትም ኢልካ ትኬት ምቑራጽ
ሓላፍነታዊ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ሰብ
ገንዘቡ ከፊሉ፡ደው ኢሉን ተጨቓጪቑን
ክዕዘብ ቅኑዕ ኣይኮነን። ወይ ቅድሚ
ምእታዉ ኮፍ መበሊ ከምዝመለአ
ክሕበሮ ኔሩዎ ወይ ድማ፡ ቦታ መሊኡ
ኢዩ ተባሂሉ ክምለስ ነይሩዎ። እቲ ዘሕዝን
ከኣ፡ ካልኣይን ሳልሳይን ደርቢታት ሰብ
ከይኣትዎ ምኽልካሉ ኢዩ። ክልቲኡ
ጥራዩ እናሃለወ ኣብ ታሕቲ ተዓዛቢ
ብጠጠው ኣብራኹ ክረዝዝ ጽቡቕ
ስለዘይኮነ፡ ንመጻኢ እቶም ዝምልከቶም
ኣብ ግምት ከእትዉዎ አዘኻኽር።
ረዘነ ታእዛዝ - ኣስመራ

ኢደይ ኢድካ ንበለላ

ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ በሪኽ ካብ
ዝርከባ ሰለስተ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ፡ እታ ብዕድመ ዝገደመት
ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጻዕዳ
ክርስቲያን ኢያ። እዛ ቤት ትምህርቲ
እዚኣ፡ ካብ ቅድሚ ናጽነት (1990)
ጀሚራ ናይ 12 ክፍሊ መልቀቒ ፈተና
(ማትሪክ) ብምስታፍ ብርክት ዝበሉ
ምሁራት መንእሰያት ዘፍረየትን እተፍሪ
ዘላን ቤት ትምህርቲ ኢያ። ኣብ ዝሓለፈ
30 ሰነ 2017 ዓ/ም ኣብ መዕጸዊ ዓመተትምህርቲ 2016/17 ኣብ ዝነበረ ኣኼባ
ብርእሰ መምህር እታ ቤት ትምህርቲ
ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ናይ ማይን ዓይኒ
ምድሪን ጸገም ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኔሩ።

ሕጂ ውን ምስ ምጅማር ዓመተ-ትምህርቲ
2017/18 ናብቲ ቤት ትምህርቲ ዘወር
ኢለ ኔረ፡እቲ ጸገም ማይን ዓይኒ ምድሪ
ድማ ከምዘለዎ ከይተፈትሐ ኣብ ቦታኡ
ጸኒሑኒ።
ኣብዛ ብግድምናኣ ምስ ቀዳሞት
ኣብያተ-ትምህርቲ ሃገርና እትስራዕ ቤት
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ጻዕዳ ክርስቲያን
ናይ ማይ ባስካን ዓይኒ ምድሪን የለን
ክበሃል ዘሰክፍ ኢዩሞ ኩሉ ግዱስ ኢደይ
ኢድካ ኢሉ ጸገማ ክፍታሕ ንበገስ።
ኣብ ትምህርቲን ቤት ትምህርቲን
ዝግበር ወፍሪ ረብሓኡ ልዕሊ 100%
ስለዝኾነ።
ወላዲ ተማሃራይ - ካብ ጻዕዳ
ክርስቲያን

ግርም ኣሰራርሓ ኮርፐረሽን ኤለክትሪሲቲ ኤርትራ
ሎሚ ቅነ ኮርፐረሽን ኤለክትሪሲቲ
ኤርትራ ዝሓሸ ኣገባብ ኣከፋፍላ
ዋጋ ሃልኪ ጸዓትን ልሙጽ ዝምድና
ምስ ዓማዊሉን ንምትእትታው፡
ጀሚሩዎ ዘሎ ሓድሽ ምዝገባ፡ እልቢ
ዘይብሉ ተገልጋሊ ህዝቢ መምርሒ
እቲ ኮርፐረሽን ብምኽባር ኣብ
ማእከል ከተማ ዝርከብ ግዝያዊ ቤት
ጽሕፈቱ ተሰሪዑ ምርኣይ፡ ልሙድ
ኮይኑ ቀንዩ። እቲ ዘሐጉስ ነገር፡
‘እዚ ኩሉ ሪጋ መዓስ ክውዳእ’ዩ’
እናበልካዮ ኣብ ደቓይቕ ክሰልጦ
ምርኣይ’ዩ።
ዘድሊ ቅጥዒ ኣማሊአ ናብ’ቲ
ቦታ ምስ ከድኩ፡ ዝጸንሓኒ ሪጋ
ተስፋ ኣቝሪጹኒ ነይሩ። እቲ ሪጋ
ግና ልክዕ ከም ናይ መስርዕ ምረሻ
ብዘይ ምቁራጽ ንቕድሚት ትም
ኢሉ እናገስገሰ፡ ኣብ ውሑዳት
ደቓይቕ፡ ኣፍደገ እቲ ቤት ጽሕፈት
ረጊጸ። ኣብኡ እውን ኣይጸናሕኩን፡

ንውሽጢ ኣትየ ኣብ ተመሳሳሊ
ውሑዳት ደቓይቕ ጉዳየይ ኣስሊጠ
ናብ ካልእ ዋኒነይ ከይደ።
እቲ ምስጢር ናይ ኣሳልጦ፡ እቲ
ኮርፐረሽን ዓማዊሉ ንዘይምድንጓይ
ዝተግበሮ ኣሰራርሓ ኢዩ። ንሱ ድማ፡
ልዕሊ 25 ንጡፋት ኣአንገድቲን
መሳለጥያታቶምን ኣዋዲዱ ብሓደ
ግዜ 25 ዓማዊል ብምቕባል ኣብ
ውሽጢ 2-3 ደቓይቕ ስለ ዘሳልጥ
ኢዩ። ነዚ ስሉጥን ጽፉፍን ኣሰራርሓ
ከየመስገንኩ ክሓልፍ ስለዘይደለኹ
ኢየ ዝጽሕፍ ዘለኹ’ሞ ካልኦት
ወሃብቲ ኣገልግሎት እውን፡ ነዚ
ሰናይ ኣብነት ተኸቲለን ንህዝቢ
ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ክህባ
አዘኻኽር።
ወ/ሮ ህድኣት ሃብተማርያም
ካብ ሰምበል

ኣብ ብዙሕ ጎደናታት ኣስመራ ክትከል
ዝቐነየ ዓንድታት ጸሓያዊ መብራህቲ
ገለ ክፋሉ ክበርህ ስለዝጀመረ፡ ህዝቢ
ብርሃን ለይቲ ረኺቡ ብዝኸድካዮ ሓጎሱ
ይገልጽ ኣሎ። ክቡራት ኣዳለውቲ ጋዜጣ
ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ ደብዳበታት ድማ፡
ነዚ ናይ ብርሃን ሓጎስ ኣብ ገጻትኩም
ከተቃልሑዎ ጽሑፈይ ምስናይ ተስፋኡ
እልእከልኩም ኣለኹ።
ኣብ ከባቢ ሞዶሽቶ ድሕሪ ሰዓት
ሽዱሽተ እተን ሓደስቲ ናይ ሶላር
መብራሕቲታት ባዕ ምስ በላ፡ ተቐዳዲመ
ናይ ኢደይ ሰዓት ኢየ ርእየ። ብሓቂ
መስዩ እናበልኩዎ ገና ቀትሪ ዘሎ ኮይኑ
ተሰሚዑኒ። እተን መብራህቲታት
ንምሸት ናብ ቀትሪ ቀዪረናኦ! ኣብ ገጽ
ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብ እውን
ፍሽኽታን ታሕጓስን ተዓዚበ።
እዚ ናይ ብዙሕ ጸገማት ፍታሕ
ዝኾነ ናይ ጎደና መብራህቲ ልዑል
ወጻእን ሓያል ጻዕርን ከም ዝተገብረሉ
ዝሰሓት ኣይኮነን። ንረብሓ ህዝቢ ተባሂሉ
ምትካሉ ከኣ፡ ዋንነቱ ናይ ህዝቢ ምዃኑ
ዘነጽር ኢዩ። ስለዚ፡ ኩሉ ህዝቢ ኣብ
ምንክብኻብን ምሕላውን እዚ ኣዕኑድ’ዚ
ከም ዋና ሓላፍነታዊ ክኸውን ከምዝግባእ
ዝስሕቶ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን።
ንነፍሲ ወከፍ ዓንዲ መብራህቲ
ዓሰርተታት ኣሽሓት ናቕፋ ወጺኡዎ
ኢዩ። መንግስቲ ነዚ ወጻኢታት’ዚ

ቀዳምነት ሂቡ ዘተግበሮ
ድማ፡ መስተርሆት ህዝቡ
ቅድሚ ኩሉ ስለዝሰርዕ
ኢዩ። ግደና’ምበኣር ነዚ
ምንጪ ብርሃን ለይትና
ኮይኑ ዘሎ ንብረትና ከም
ብሌን ዓይንና ምንክብኻብ
ኢዩ።
ተሃዊኸ ደኣ እዛረብ
ከይህሉ’ምበር፡ እቶም ነዚ
ሰናይ ስራሕ ክሰርሑዎ
ዝወርሑ፡ ድሕሪ ምዝዛም
ስረሖም ኣብ ጥቓ ነፍሲ
ወከፍ ዓንዲ ተኾሚሩ ዘሎ
ሓመድ ንመንገዲ ኣጋር
ዓጊቱ ሰባት ብጽርጊያ
ክኸዱ ይደፋፍእ ስለዘሎ፡
ጠንቂ ንሓደጋን ምግዕዛይ
መገዲን ከይከውን ሻዓ
ኢሎም እንተ ዝኣልዩዎ ጽቡቕ ምኾነ።
እቲ መስርሕ ምትካል ዓንድታት
ጸሓያዊ መብራህቲ ጎደና ቀጻሊ ይሰላሰል
ስለ ዘሎ ኣብ ቀረባ መዓልታት ምልእቲ
ኣስመራ ጸሓይ ለይቲ ተዓዲላ ክንርኢ
ልዑል ትጽቢት ኣለና። እዚ ብርሃን’ዚ ከኣ፡
ኪኖ ኣስመራ ሓሊፉ ኣብ መላእ ሃገር
ቀስ እናበለ ክባጻሕ ምዃኑ ዘጠራጥር
የለን። ልዕሊ ኩሉ ጸሓያዊ ጸዓት ሃልኪ
ነዳድን ምትፋእ ካርቦን ዳይኦክሳይድን
ስለ ዘይብሉ፡ ከም ተተካኢ ጸዓት ምሩጽን

መሓዛ ኣከበቢን ኢዩ።
ኣብ መወዳእታ ነዚ ብርሃን
ክዉን ዝገበሩ መንግስቲን መሻርኽቲ
ልምዓትን ምስጋናይ እናቕረብኩ
ደጊመ ንህዝቢ ብርሃኑ፡ ብርሃን ዓይኑ
ስለዝኾነ ከም ብሌን ዓይኑ ክከናኸኖ
አተሓሳስብ።
ዑመረዲ ጣሃ - ሞዶሽቶ
ተመሳሳሊ ደብዳበ
ለተብርሃን ሓድጉ - ማእከላይ ሰፈር
ኣማኑኤል ኣበድ - ቲራቦሎ

ክሽነን ዓይኒ ምድርን ጥቓ-ጥቓ ኣይግድን
ናብ ኣዳለውቲ ዓምዲ ልዝብ
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ ሰላምታይ
ብምቕዳም ናብ መጽሓፊየይ
ጉዳይ ክኣቱ፥ ኣብ ኩለን ከተማታት
ሃገርና
ብሚኒስትሪ
ቱሪዝም
ዝመሓደር ማሕበር ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ቱሪዝም ኣሎ። ሓደ ካብ
ዕማማቱ ከኣ፡ ኩለን ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ቱሪዝም፡ ንዓማዊለን
ስሉጥ፡ ጽፉፍን ብሉጽን ኣገልግሎት
ከምዝህባ ምግባር ኢዩ።
ኣሃዱ ሳኒቴሽን ናይ ሚኒስትሪ
ጥዕና እውን ጽፈት ትካላት
ወሃብቲ ኣገልግሎት ክከታተል
ሓላፍነት ኣለዎ። ማዕረ ማዕሪኡ
እውን ወተሃደራት ምምሕዳር
ከተማን እንዳ ፍቓድ ዋኒንን

ጽፈት ትካላትን ድሕነትን ዕግበትን
ተገልገልቲን ምርግጋጽ ሓላፍነቶም
ኢዩ።
ኣብ ዝነብረላ ከተማ ከረን ከም
ኣስኮቡሊ መጠን ኣብ ብዙሓት
ኣብያተ-መግብን ኣብያተ- ቁርስን
እኣቱ’የ።
ቀጻሊ
ዘተሓሳስበኒ
ትዕዝብቲ ከኣ እርኢ። ኣብ ኩለን
እኳ እንተዘይበልኩ፡ ኣብ ዝበዝሓ
ግና ክሽነአንን ዓይኒ ምድረንን
ጥቓ-ጥቓ ኮይኑ እረኽቦ። ንሰብ
ትካል ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ?
እንተተባህለ፡ ዝተፈላለየ ምኽኒታት
ይቐርብ። እቲ ምኽኒት ግን ነቲ
ክስዕብ ዝኽእል ጉድኣት ዝፍውሶ
ኣይኮነን። እዚ ናይ ከረን ከም
ኣብነት ደኣ ኣምጺአዮ’ምበር፡ ኣብ

ኩለን ከተማታትና እዚ ጸገም’ዚ
ብዝተፈላለየ ዓቐን ኣሎ።
ዓሚል፡ ኣብቲ ዝኣትዎ ቤት
መግቢ ይኹን ቤት ቁርሲ ምሉእ
እምነት ጌሩ ኢዩ ዝኣቱ። ነዚ ምሉእ
እምነት ዘንብር ዓሚል ዘይጽፉፍ
ኣገልግሎት ምሃብ ገበን ጥራይ
ዘይኮነ፡ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ዝኸልእ
ነገር ኢዩ።
እቶም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም
ዘለዉ ዝምልከቶም ኣካላት፡ ነዚ
ተኣፋፊ ጉዳይ’ዚ ዕቱብ ኣቓልቦ
ክገብሩሉ፡ ሰብ ትካላት ድማ ንሕግን
ንሕልናኦምን ተገዚኦም ክሰርሑ፡
ናይ ኩሉ ረብሓ ኢዩ።
ሑመድ በሊላ - ሓሸላ ከረን

መጓዓዝያ ዞባ ዓንሰባ -ሰኣን ምልላይ መካይኑ’ዶ
ሰኣን ቁጽጽር
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብርክት
ዝበላ ናብ ዝተፈላለየ መስመራት
ተመዲበን ዝሰርሓ ሚኒባሳት ከም
ዘለዋ ይፍለጥ። እዘን ሚኒባሳት
ቁጽረን ኣዝዩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ፡
ካብ ዝተመደበለን መስመራት
ወጻኢ ስለ ዝሰርሓ ግና፡ እቶም
ዝተመደባሎም ዓድታት ብዘይ
ኣገልግሎት ቀንፈዘው ክብሉ
ይውዕሉን ልዕሊ ዝግባእ ክፍሊት
ይሕተቱን ኣለዉ።
መብዛሕተአን እዘን ዝተጠቕሳ
ሚኒባሳት፡ ቀትርን ምሸትን ካብን
ናብን ከረን ክኣትዋን ክወጻን ኩሉ
ዝዕዘበን ኢየን። ጨንፈር መጓዓዝያ

ምድሪ ዞባ ዓንሰባ ጥራይ ንበይኖም
ኣይርእዩወንን ኢዮም ክበሃል
ኣይከኣልን። መብዛሕተአን ዶብ
ጥሒሰን ኣቑርደት በጺሐን መሊአን
ስለዝመጻ፡ ኣብ መስመር ዘለና ሰብ
ግላስ፡ በጉን ሓረስታይን ዘጓዕዘና
ስኢንና ቀንፈዘው ክንብል ኣደዳ
ንፋስን ቁርን ንኸውን ኣለና።
ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ
ዓንሰባ ኣብ መስመሩን ቁጽጽሩን
ዘለዋ ሚኒባሳት ስለምንታይ
ዘይቆጻጸረን? እቲ ጸገም ናይ
ዋሕዲ ዓቕሚ ድዩ ወይሲ
ሸለልትነት? ሚኒባሱ ካብ ከረን
ንሓጋዝ ወይ ከባቢኡ ኢላ ብፍቓድ
ተበጊሳ ኣቑርደትን ኪኖኡን ውዒላ

ክትምለስ ከላ ኣይትፍለጥን ድያ?
ኣብ መገዲ ተቖጻጸርቲ የለዉን
ድዮም? እሞ ከኣ ንሓደ ክልተ
መዓልቲ ከይከውንሲ ንኣዋርሕን
ዓመታትን
ክደጋገም
ከሎ
ዝምልከቶ ኣካል ኣይፈልጦን ኢዩ
ክበሃል የምሕር ድዩ?
ብዙሕ ሕቶታት ኢዩ ህዝቢ
ግን ፍታሕ ይደሊ ኣሎ።
ሰለሙን ጸገዝኣብን
ራካ ፍቓድ ዘርአሓንስን
ካብ ሕክምና ግላስ
ረድኢ ረዳእ ህዳድ
ካብ ከረን

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣደራዕን ቃልሲን ስደተኛታት

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ኣብ’ቲ ኣደራዕ መግዛእቲን ናብራ
ስደትን ክንዮ ምረት ዝመረረሉ እዋን፡
ገድሊ ናጽነትን ኤርትራውነትን፡ ድርብ
ቃልስታት ዘየርክቦ ተኣምራት እዩ ነይሩ።
ዓመታት መግዛእቲ፡ ንናይ ዓመታት
ጽኑዕ ቃልስን ስደትን ብናህሪ እናዕበዩ፡
ህዝቢ ኤርትራ ኣእሻዅ ኣብ ዝተነጽፎ
ነዊሕ መንገዲ ክስጉም ቀሲቡዎ። ዓዱን
ሓመዱን ምሒር እናበሃገ፡ ብዓይኒ ማዕዶ
እናጠመተ ብሃረርታ ተቖልዩ ኣይነበር
ናብራ ኣሕሊፉ። መሪር እዋን መመሊሱ
እንክኸፍእን ግዜ እክምጠጥን፡ ስርዓት
ደርግ ምስ ጨካን መጋብሩ ኣብ ስልጣን
ምስ ደየበ፡ ተስፋን ትጽቢትን ዓመታት
ናብ ቅድሚት ተዓዚሩ። ራዕዲ፡ ውሕስነት
ምስኣን፡ መንነት ምምንጣል፡ ከም ጸሓይ
ብራቕ ብጋህዲ ኰይኑ።
ስርዓት ደርግ ስልጣን ሒዙ መነባብሮ
ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ኣብ ዝወደቐሉ
እዋን፡ ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ካብ ዝነብሩ
ኢጣሊያውያን፡
ጠቕሊሎም ናብ
ዓዶም ዝተመልሱ ብዙሓት እዮም።
እዞም ኢጣልያውያን ምስ ሓያሎ
ኤርትራውያን ጽቡቕ ሌላ ዝገበሩ፡
ብሕልፊ ድማ ምስ’ተን ናይ ገዛ ስራሕ
ዝሰርሓሎም ዝነበራ ደቂ-ኣንስትዮ
ድልዱል ናይ ስራሕ ዝምድናን እምነትን
መስሪቶም ስለ ዝነበሩ፡ እዚ ምትእስሳር
ኢጣልያውያን ናብ ዓዶም ምስ ከዱ እውን
ኣይተበትከን። ናብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ
ድማ፡ ጻዕሪን ህርኩትናን ኤርትራውያን
ግርም ገይሮም ይፈልጥዎ ብምንባሮም፡
ብጠለብ ናይ’ቶም ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ
ዓመታት ዝተቐመጡ ኢጣልያውያን፡
“ማርያ” ብዝብል ስም እትጽዋዕ ናይ
ስራሕ ድለላ ኣብ ኢጣልያ ቈመት። ካብ
ሰብዓታት ጀሚሩ፡ ምስ ምረት መግዛእቲ
ስርዓት ደርግ፡ ቁጽሪ ናይ’ተን በብእዋኑ
ናብ ኢጣልያ ዝስደዳ ደቂ-ኣንስትዮ ክብ
እናበለ መጺኡ። ብፍላይ ድሕሪ’ቲ ብስም
ዕግርግር ኣስመራ ዝፍለጥ ናይ 1975
ዓ.ም. ሃድን ወተሃደራት ደርግን ህልቂት
ህዝቢን፡ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ስደት
ጥርዚ በጺሑ።
ሰብዓታት ብፍላይ ድማ ዓመተ
1975፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት
ብብዝሒ ኣብ ህዝባዊ ሓርነት ኤርትራ
ክውደቡን ማሕበር ከቝሙን ዝጀመረሉ
ውዕዉዕ ናይ ቃልሲ ዓመት እዩ ነይሩ።
ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ በብዝተፈጥረ
ኣጋጣሚ ወጽዓኦምን ቃልሶምን ናብ
እዝኒ ዓለም ካብ ምቅላሕ በዂሮም
ኣይፈልጡን። ንኣብነት ኣብ ስደት
ብፍላይ ድማ ኣብ ኢጣልያ ዝነበሩ ልዕሊ
1500 ኤርትራውያን፡ ኣብ ከተማ ሮማ
ኣንጻር መግዛእቲ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ
ብምግባር፡ ኣቤቱታኦም ናብ መንግስቲ
ኢጣልያ ዘቕረቡሉ እዩ ነይሩ። እዚ
ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ፡ ካብ’ቲ ብጥርኑፍ
መንገዲን ብብዝሒን ኣብ ልዕሊ መግዛእቲ
ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ፖለቲካዊ ተቓውሞ

እዩ ነይሩ። ዓንዲ ማእከል ናይ’ዚ ናይ
ተቓውሞ ሰልፊ ኸኣ ኣደታት ዓዲ
ጥልያን ነበራ።
ኣደታት ዓዲ ጥልያን፡ ኣብ ናይ ናጽነት
ቃልሲ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ህዝባዊ ግንባር
ሓርነት ኤርትራ ብዝነበረን ጽኑዕ እምነት፡
ዝከኣለን ሓገዝ ካብ ምግባር ንድሕሪት
ዝብላሉ እዋን ኣይነበረን። መንፈሰን ኣብ
ቃልሲ ተጸሚዱ፡ ብውዱብ ኣገባብን
ብውልቂን፡ ንሰውራ ዘርብሕ ዕማማት
ኣብ ምስልሳል ብቐዳምነት ዝጥቀሳ እየን።
ውልቃዊ ዕድለን ንድሕሪት ገዲፈን፡
ንቓልሲ መላእ ኤርትራ ክቃለሳ ዝተወፈያ
እውን ውሑዳት ኣይነበራን። ኣደታት
ዓዲ ጥልያን ኣብ ቃልሲ ንናጽነት፡ ሓንቲ
ካብ ሓንቲ ንኽትፈልየን ዘይከኣል እንተ
ዀነ’ኳ፡ ብዛዕባ ሓንቲ ካብ ኣብነታውያን
ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ስደተኛታት
ኣብ ዓዲ ጥልያን፡ ማለት ካብ ውቅያኖስ
ብማንካ ንኣንበብቲ ከካፍል ስለ ዝደለኹ
እየ ነቒለ።
ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ብሞት ዝተፈልየትና
ነፍስሄር ወ/ሮ ስላስ መሓሪ፡ ብሰሪ
መግዛእቲን ሕሰም ናይ መነባብሮን ናብ
ዓዲ ጥልያን ምስ ተሰደደት ንነዊሕ
ዓመታት ዝጸንሐት ኣደ ነበረት።
ኣደይ ስላስ፡ ከም’ተን ኣብ’ቲ እዋን
ብብዝሒ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝተሰደዳ
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብሰሪ ፖለቲካዊ ጸቕጥን
ምንዳይ ሽቕለትን እያ ኣብ 1975 ዓዲ
ጥልያን ኣትያ። ከም ሰባ ድማ ኣብ ፈረንሰ
ዓዲ ጥልያን፡ ስራሕ ገዛ (ስኞራ) ጀሚራ።
ወዮ ደኣ ኣብ ስደት፡ ኣብ ዘይሰብካን
ሃገርካን ኰይኑ እምበር፡ ስራሕ ስኞራ
ትንፋስ ዘይህብን ምስ’ቲ ከቢድ ስራሕ
ዘይዳረግ ዓስቢ ዝርከበሉን እዩ። ኣብ’ዚ
ስራሕ ዝተዋፈራ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብዘይካ’ቲ
ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዝወሃበን ነናይ
ፍርቂ መዓልቲ ዕረፍቲ፡ እቲ ዝተረፈ ግዜ፡
መፈጠረን ክሳብ ዝጸልኣ፡ ዕረፍቲ ኣብ
ዘይህብ ስራሕ እየን ድከተን ዝሰትያ።
ኣብ’ዘን ነናይ ፍርቂ መዓልቲ ዕረፍተን
ኸኣ፡ ዝገደፋ ገዲፈን ምውዳብ ኣብ
ቃልሲ፡ ምንቃሕን ትምህርትን ከምኡ’ውን
ደሃይ ሓድሕድ ምሕታት ግድን ዘይቦክር
ዕማም ነበረ። ኣደይ ስላስ እውን ከም
ኣደታት ዓዲ ጥልያን ኣብ ማሕበር ሓፋሽ
ውድባት ተጠርኒፋ፡ ዝግበኣ ኣበርክቶ
ኣብ ምግባር ነበረት። ኣብ’ታ ሓጻር ናይ
ዕረፍቲ ግዜ፡ ኣካዳሚያዊ ከምኡ’ውን
ፖለቲካ ትምህርቲን ካልእ ንጥፈታትን
እናካየደት፡ ሰውራ ንምሕጋዝ እውን ከም
ሰባ ወርሓዊ ውጽኢት ተበርክት ነበረት።
ኣደይ ስላስ፡ ብዋዛን ንኤርትራውያን
ኣብ ቃልሲ ኣብ ምትብባዕን ፍልጥቲ
ነበረት። ይንዋሕ ይሕጸር ግዜ ሓንቲ
መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ጋህዲ ከም
እትኸውን ዋላ ሓንቲ ጥርጥር ኣይነበራን።
ናጽነት ምስ መጽአት ጠቕሊላ ናብ
ዓዳ ብምእታው፡ ኣብ ሃገራን ሓመዳን
ናይ ምንባር ባህጋ እውን መዳርግቲ

ኣይነበሮን።
ኣብ ግዜ መግዛእቲ ደርግ፡ ብዙሓት
ካብ ኣደታት ዓዲ ጥልያን፡ በብግዜኡ ናብ
ዓደን እናመጽኣ ስድራ ይርእያን ናፍቖት
ዓደን የውጽኣን ነይረን እየን። ኣደይ ስላስ፡
ኣብ 1982 ዓ.ም. ስድራ-ቤታን ዓዳን
ክትርኢ ኣስመራ ምስ ኣተወት፡ ነቲ ወትሩ
ኣብ ኣእምሮኣ ዝመላለስ ዝነበረ ሓሳብ
እትትግብረሉ ዕድል ረኺባ። እቲ ሓሳብ
ጭራ-ዋጣ ገዚኣ ክትማላእ’ሞ፡ ኣብ’ቲ
ጸቢብ ግዜኣ ዝገበረት ገይራ ተለማሚዳ፡
ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እናደረፈት
ወይ ኣውሎ እናበለት፡ ዝረኸበቶ ኣታዊ
ንህዝባዊ ግንባር ንምውፋይ እዩ ነይሩ።
ስለ ዝዀነ ድማ፡ ኣብ ኣስመራ ጭራ-ዋጣ
ገዝአት።
ዕረፍቲ ወዲኣ ናብ ዓዲ ጥልያን
ንኽትምለስ ኣብ ዝተበገሰትሉ፡ እታ ጭራዋጣ ከይትስበራ ስለ ዝሰግእት ኣብ ሳንጣ
ኣየእተወታን፡ እንታይ ደኣ ኣብ ኢዳ
ሒዛታ እያ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ
በጺሓ። ጭራ-ዋጣ ሒዛ ዝረኣዩዋ
ኣባላት ጸጥታ ናይ’ቲ መዓርፎ ነፈርቲ
እናተገረሙ፡ ብቛንቋኦም “እዚ ደኣ
እንታይ እዩ?” ክብሉ ሓተቱዋ።
“እዚ ደኣ ጭራ ዋጣ!”
“እንታይ ክዀነክን ትወስደኦ ኣለኽን
ደኣ?”
“ንኣስራሕያይ ናይ ባህልና ህያብ
ክማልኣሉ እምበር እንታይ ደኣ” ምስ
በለቶም፡ እቲ ዝፍትሽ ዝነበረ ወተሃደር፡
ብኹነታታ ተገሪሙ ፍሽኽ እናበለ፡
“ሕለፋ በላ” ክብል ኣፋነዋ። ባህጊ ልባ
ሰሚሩላ፡ ጭራ-ዋጣኣ ዓቲራ ናብ ነፋሪት
ደየበት። ዓዲ ጥልያን/ ፈረንሰ ምስ
ኣተወት ከኣ፡ ልሙድ ስርሓ ቀጸለ’ሞ፡ እታ
እተስርሓ ስኞራ ናብ ስራሕ ክትወጽእ ከላ
ጭራ-ዋጣ ምልምማድ ተተሓሓዘቶ።
ከም ልሙድ ኣብ ቦሎኛ ህዝባዊ ኣኼባ
ምስ ተዓደመ፡ ወ/ሮ ስላስ እታ ዕድል
ሽዓ ምዃና ተገንዚባ፡ ንኣዳለውቲ ናይ’ቲ
መደብ ብጭራ ዋጣ ገይራ ኣውሎ
ክትብል ከም ዝደለየት ብምሕባር ፍቓድ
ሓተተቶም። ዋዛኣን ኒሓን ዝፈልጡ
ኣዳለውቲ እውን፡ ብዘይምዕጥጣይ ናብ
መድረኽ ክትድይብ ኣፍቀዱላ። ዕጅብ
ከይበላ ጭራ ዋጣኣ ሒዛ ኣብ ቅድሚ
ህዝቢ ደው ምስ በለት፡ ነጎድጓዳዊ
ጣቕዒትን ፋጻን ናይ ተሳተፍቲ እዩ
ተቐቢሉዋ።
ዋላ’ኳ ነታ ጭራ-ዋጣ እንተ
ዘይመለኸታ፡ ዝዓቕማ “ጢጥ. ጢጥ. . .
እናኣበለት
. . . ኣታ ወዲ ኤረይ ኣንበሳ
ኩርባን እምባን ጥሓሒሻ
በሎ ነዚ ገዚፍ ሻንፈት መንግስቱ
ግዲ የብልካን ሓጺራያ መዓልቱ. . .
እናበለት፡ ከም ዝመጽኣላ ገይራ
ዳሕዳሓቶ። ተዓዘብታ፡ ብሰሓቕ ኣፎም
ምኽዳን እናሰኣኑ ብጣቕዒትን፡ ፋጻን
ዋዕዋዕታን ኣሰነዩዋ። ቅድመኡ ተራእዩ
ብዘይፈልጥ ዋሕ’ዚ ናብ መድረኽ
እናደየቡ ዘዝሓዙዎ ነገፉላ። “ቢስ.
. ይደገም. . .” እናበሉ እውን ሞራላ
ሰማይ ኣዕረጉዎ። ኣደይ ስላስ፡ ከም ባህጋ
ንቃልሲ ንናጽነት ዝውዕል ይብዛሕ
ይውሓድ ገንዘብ ከተበርክት ብምኽኣላ
ኣመና ባህ እናበላ፡ ካብ መድረኽ ወሪዳ
ናብ’ቲ እኩብ ህዝቢ ተጸንበረት።
ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ ጥልያን፡
ኣብ’ታ ሃገር ካብ ዝነበሮም ዓቢ መሰናኽል
ምሕዳስ ፓስፖርት እዩ። ፓስፖርት
ከይተሓደሰ ውዕል ስራሕን ናይ መንበሪ
ፍቓድን ክርከብ ስለ ዘይክእል፡ ደም

እናጠዓሞም ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ
እናኸዱ ፓስፖርት ከሐድሱ ግድነት
ነበረ። ወ/ሮ ስላስ ንቡር ናይ ገዛ ስርሓ
እናቐጸለት ከላ፡ ፓስፖርት ክሕደስ
ዝግበኣሉ ግዜ ኣኸለ። ፓስፖርት
ከተሐድስ ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ
ሮማ ክትከይድ ድማ ግድነት ኰነ።
ኣብ’ቲ መጸበዪ ቦታ መስርዓ ሒዛ ስማ
ክሳብ ዝጽዋዕ እናቋመተት ከላ፡ ኣባላት
ኤምባሲ ኢትዮጵያ እናሻዕ እናተመላለሱ
ክጥምቱዋን ከሕሸዅሽኹን ተዓዘበት።
ሽዑ ብዛዕባ’ቲ ጭራ-ዋጣ ኣሰንያ ዝበለቶ
ኣውሎ ገለ ሰባት ከም ዝሓሰዉላ
ክትግምት ኣይተጸገመትን። ድሕሪ
ሓጺር ትጽቢት “ስላስ መሓሪ” ዝብል
ጻውዒት ሰምዐት። ኩነታት ናይ’ቶም
ዝጥምቱዋን ዘሕሸዅሽኹን ዝነበሩ
ሰራሕተኛታት ናይ’ቲ ኤምባሲ ቅጭጭ
ከይበላ፡ ብድፍረት ናብ ቤት ጽሕፈት
ኣተወት።
ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሮማ
ዝርከቦም ሰለስተ ኣባላት ናይ’ቲ ኤምባሲ
እዮም ጸኒሖማ። እትው ምስ በለት
ከኣ እቲ ኤምባሲ፡ “መጺእኪ እምበኣር
ኣንቲ ወንበዴ. . .” ክብል ብታህዲድ
ተቐበላ። ኣደይ ስላስ ከኣ ትቕብል ኣቢላ፡
“ወይለየኸይ ስላስ - ድቃስ ዝኸልእ
ዘረባ! ኣንታ እንታዩ እቲ ወንበዴኸ?”
ክትብል ተገምጢላ ሓተተቶ። ትግራዋይ
ተርጓማይ እዩ ነቲ ኣምባሳደር ዝትርጉመሉ
ዝነበረ። እንታይ ከም ዝበለት ምስ ነገሮ፡
እቲ ኣምባሳደር “ ወንበዴ ደኣ ከማኺ
ንመንግስቱ ሃይለማርያም ዝጸርፍ” በላ።
“ወይለኸይ ስላስ! ከምኡ እንተ ዀይኑ
ደኣ ኩላ ዓዲ ጥልያን ወንበዴ - ወረግ
ዓለም ብዓለማ ወንበዴ እያ” ክትብል
ተገቲራ መለሰትሉ። ኣምባሳደር ሕርቃኑ
ምጻር እናሰኣነ “ኪዲ ፓስፖርትኺ
ኣይወሃበክን እዩ” በላ ብነድሪ።
ኣደይ ስላስ፡ ፓስፖርት ዘይምሕዳስ
ከቢድ ጸገም ከም ዝፈጥረላ ትግንዘብ
እንተ ነበረት’ኳ፡ ክትመሳሰል ኣይደለየትን።
“ጠን ራሕግጦ! ደይ ጽባሕ ንጉሆ
ደቀይ ባስፖርት ክህቡኒ እዮም. . .”
ብምባል፡ ዘየቕስኖምን ዘይደልዩዎን ዘረባ
ኣስሚዓቶም ካብ ቤት ጽሕፈት ወጺኣ

ተዓዝረት።
ኣደይ ስላስ፡ ኣብ ትሕተኦም ካብ
ምንብርኻኽ፡ ዝመጽአ ይምጻእ ኢላ’ያ
ከይተመሻኸነት ጠንጢናቶ ዝወጽአት።
ብኡ ንብኡ ድማ ዓቢ ጸገም ኣብ ቅድመኣ
ተገተረ። ፓስፖርት ግድን ክሕደስ
ነይሩዎ። ፓስፖርት ኤርትራውያን ብስም
ኢትዮጵያዊነት ዘሐድስ ድማ ኤምባሲ
ኢትዮጵያ ጥራይ ብምንባሩ፡ የማን ጸጋም
እትብለሉ ኣማራጺ ኣይነበራን። ኰይኑ
ግን፡ ብሳላ ህዝባዊ ግንባር ኣይሓሰማን።
ኒሓን ጸገማን ዝተረደኣ ቤት ጽሕፈት
ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሮማ፡ ብሜላ ናይ ካልእ
ሃገር ፓስፖርት ከም እትሕዝ ገበረ።
ከም’ቲ ተጋደልቲ “ሰውራና ነዊሕን
መሪርን’ዩ - ዓወትና ድማ ናይ ግድን’ዩ”
ዝበሉዎ፡ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን እዋን፡
ናጽነት ጋህዲ ምስ ኰነ፡ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ
ሮማ ተኸፍተ። ወ/ሮ ስላስ ከም ዝተነበየቶን
ከም ባህጋን፡ ካብ ደቃ - ካብ ኢድ ኤምባሲ
ኤርትራ፡ ናብ ድላያ ከብጽሓ ዝኽእል
ፓስፖርት ሓዘት። “ኤረይ መጽአት ሰለል
ንዓደየ” እናደረፈት ከኣ ኣብ’ታ እትብህጋ
ኣስመራ ዓለበት። ኣብ ጥቓ እንዳስላሴ
ኣብ እትርከብ ቤታ ብናጽነት እናነበረት፡
ንፋስ ዓዳ እናስተማቐረትን ቤተክርስትያን
እናተመላለሰትን ድማ ካብ’ዛ ዓለም ብሞት
ተፈልየት። እዛ ስእሊ ድማ ኣባል ሓፋሽ
ውድባት ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኢጣልያዊ
ታባኮ ኣብ’ታ “ቦሎኛ” እትብል መጽሓፉ
ዘስፈራ እያ።
ሃይለ ኣስፍሃ

ሓበሬታ
ክቡራት ተኸታተልቲ ዓምዲ
ማህደር ታሪኽ፡ “ኢድ ሸናሒት
ጸናሒት’’ ብዝብል ኣርእስቲ
ብተኸታታሊ ክቐርብ ዝጸንሐ
ታሪኽ ገድሊ፡ ብርሕቀት ጸሓፊ
ናይ’ዚ ታሪኽ ንግዜኡ ተቛሪጹ
ከም ዘሎ እናሓበርና፡ ኣብ ኢድና
ምስ በጽሐ ከነአንግዶ ምዃንና
ምስ ይቕረታ ንሕብር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ፕለይጀሪዘም (ስርቀተ-ሓሳብ)
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ

ፍቕሪ

ንህይወት ብፍቕሪ ውደቕላ

ድምቕተይ፡ ብህይወት ኣብዛ ምድሪ ክሳብ ዘለኺ ህይወትኪ ብፍስሃ ክትነብራ
ዘኽእል ሓይሊ ኣብ ኢድኪ ከም ዘሎ ዝዘንጋዕኪ ትመስሊ። ነቲ ዝሓዝካዮ
እንተዘየመስጊንካዮ፡ እቲ ትደልይዮ ዘለኺ ናባኺ ካብ ምምጻእ ክሕንግድ ከም
ዝኽእል’ባ ኣስተብህሊ።
ህይወት ከምቲ ብቓላትኪ ትብልያ ጸልማት ዘይኰነት፡ ድምቕቲ ብርሃን እያ።
እዚ ድሙቕ ብርሃን ኣብ ኢዱ ዝጭብጦ ፍጡር ግን ብቑጽሪ ኣዝዩ ውሑድ
እዩ። ስለምንታይ ይመስለኪ? ኣብ ንኣተሓሳስባናን ተስፋናን ጸልማት ጋሪዱ ከም
ዘይነስተውዕል ስለ ዝገብረና’ዩ። ካብዚ ደፋኒ ኣተሓሳስባ ከይወጻኺ ድማ ዝወነንኪ
እንተወነንኪ ምሉእነት ክስምዓኪ ኣይክእልን’ዩ።
ህይወት ብምልኣት ንዝነብራ ምሉእ ትሕዝቶኣ ከይበቐቐት’ያ ተካፍሎ። ኣብ
ጉዕዝኡ ካብ ዝሕንኵልዎ ሓርጐጽጐጽ ተድሕኖ። ብሓይሊ ኣተሓሳስብኡ ንዝበሃጐም፡
ንዝሓለሞም ናይ ግዜ ሕቶ እንተዘይኰይኑ፡ ተርታ ብተርታ ዋጋ እምነቱን ድኻሙን
ክትከፍሎ ኣይትበቅቕን’ያ።
ተግባር ፍቕሪ ምሃብ እዩ። ህይወት ፍቕሪ ከይሃብክያ ንሳ ክትህበኪ ግን ወትሩ
ትጽበይያ ኣለኺ። እዚ ድማ’ዩ ካብቲ ምሉእ ሽሻያ ተቛዳሲት ከይትዀኒ ዝዓግተኪ
ዘሎ። ኣዒንትኺ ብብሩህ ፈገግታ ክፈቲ፡ እቲ ዝበለጸ ደስታ’ዛ ዓለም ኣብ ውሽጥኺ
ከም ዘሎ ብምልኣት ጨድሪ፡ ከም ድላይኪ ክኸውን ድማ’ዩ።
ክብረተይ፡ ልግዐ ህይወት ፈጺሙ ዝውዳእ ኣይኰነን። እነሆ’ኳ ንዘመናት ደቂሰባት ካብ ራሕሱ ጠሊልና፡ ካብ ወሓዚኡ ንረዊ ኣለና። ምቁር ጣዕሚ ናይዛ ምድሪ
ኣብ ኢድኪ ክትጭብጥዮ ባህጊ እንተልዩኪ፡ ንህይወት ብፍቕሪ ውደቕላ ዋላ ኣብቲ
ከበድቲ እዋን ብዝተኻእለ መጠን ፍሽኽ ብምባል ሓይልኺ ኣርእያ። ብፍቕሪ
ዝማሞቐ ሓያል ውሽጣዊ ስሕበትኪ፡ ንኹሉ ጸጋታት ባህግኺ ዝሓለሞ ኣብ ቅድሜኺ
ኽትቅርቦም’ያ። ብውዕውዕ ውሽጣዊ ድሌት ጥራይ ተበገሲ ወትሩ እናተሓደስኪ።
እታ ርሑቕ ዘላ ዝመሰለትኪ ሓጐስ ኣብ ኢድኪ’ያ ዘላ ምጋሽ ኣየድልየክን’ዩ፡
ምስ ውሽጥኺ ጥራይ ብፍቕሪ ኣዕልሊ። ህይወት ትደልይዮ ክትቅርበልኪ ድሕር
ኣይክትብልን’ያ።

ፕለይጀሪዘም ማለት ናይ ካልኦት ሰባት
ስራሕ - ድርሰት፡ ቅብኣ፡ ሙዚቃ ወ.ዘ.ተ.
ከም ናትካ ስራሕ ኣምሲልካ ምቕራብ
እዩ። ንኣብነት፡ ሓደ ንዝተዋህቦ ናይ
ምርምር (research) ዕዮ ንምድላው ካብ
መወከሲ መጻሕፍቲ ንዝረኸቦ ጽሑፍ ከም
ዘለዎ ዝቐድሕ ተማሃራይ ፕለይጀሪዘም
ፈጺሙ ይበሃል። እዚ ማለት ፕለይጀሪዘም
ክበሃል እንተዀይኑ፡ እቲ ዝተወስደ ሓሳብ
ምስ’ቲ መወከሲ ጽሑፍ ፈጺሙ ፍልልይ
ምስዘይህልዎ እዩ።
ፕለይጀሪዘም ከም ዘይስነምግባራዊ
ተግባር ይቑጸር። ነዚ ንምክልኻል መሰል
ድርሰት (copy right) ዘውሕሱ ሕግታት
ፕለይጀሪዘም ንዝፈጸመ ሰብ ብገንዘብን
ማእሰርትን ይቐጽዑ። እዚ ንክኸውን
ግን እቲ መበቆላዊ ጸሓፊ ነቲ መሰል
ድርሰት ግሂሱ ስርቀተ-ሓሳብ ዝፈጸመ
ሰብ ክኸሶ ኣለዎ። ናይ ትምህርቲ
ትካላት ፕለይጀሪዘም ኣየፍቅዳን’የን።
ስለዚ፡ ፕለይጀሪዘም ዝፈጸመ ተማሃራይ
ንዲስፕሊናዊ መቕጻዕቲ ይቃላዕ።
ጠባያት፡ ሓፈሻዊ ሓሳባት ወይ ውሱን
ሓበሬታ ካብ ዝተሰርሑ ፍርያት ስነጥበብ ከምኡውን መጻሕፍቲ ምርዓም
ከም ፕለይጀሪዘም ኣይቁጸርን። ዳርጋ
ኩሎም ደረስትን ስነ-ጥበባውያንን ካብ
ፍርያት ስነ-ጥበብን ብካልኦት ዝተደርሱ
ጽሑፋትን ይልቅሑ እዮም። ግን ኣብቲ
ናቶም ስራሕ ብዝተፈልየ ኣገባብ ገይሮም
የቕርብዎ። ከም ዘለዎ እንተተወሲዱ
ግን ምንጪ መወከሲ ምጽሓፍ ይግባእ።
ድርሰታት ዊሊያም ሸክስፒር እንተርኢና
መብዛሕትኡ ናይ ድርሰት ትልምታቱ
ካብ ኣቐዲሞም ዝተደርሱ ልብ ወለዳትን
ናይ ታሪኽ መጻሕፍትን’ዩ ወሲድዎ።
እንተዀነ ግን፡ ናቱ ፈጠራ ብምውሳኽ
ፍሉይ ፍርያት ኣቕሪቡ። ብተወሳኺ
ፕለይጀሪዘም ንሕጊ መሰል ድርሰት (copy
right) መሰረት ገይሩ ንዝተወስደ ሓሳባት
ስነ-ጥበብ ወይ ድርሰት ኣየጠቓልልን።

ከምዚ’ውን ኣሎ

ማስኬራ መቓብር
ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ቶድ (toad) ዝተባህለ
ቀርኒ ዘለዎ ዓሌት እንቊርዖብ እንስሳ’ሎ።
እዚ እንስሳ’ዚ ብጸላእቱ መጥቃዕቲ ኣብ
ዝፍጸመሉ እዋን፡ ንመካላኻሊ ዝጥቀመሉ
ቀርኑ ዘይኰነ፡ ካብ ኣዒንቱ ደም ብምንጻግ’ዩ
ጸላእቱ ዘባርር።
መብዛሕትኡ ግዜ ምጥቃም ማስኬራ
ኣብ ሃገርና ከም መዘናግዒ ክጥቀሙሉ
ንርኢ ኢና። ኣብ ገለ ኮሜድያዊ
ድራማታትን ፊልምታትን ከኣ ንዕዘቦ።
ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰባት ምስ እንዕዘብ
ማስኬራ ንዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት
ንምግላጽ ይጥቀሙሉ። ጥንታውያን
ግብጻውያን እንተርኢና ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
ሬሳ ክቕበር ከሎ ገጹ ማስኬራ ይሰርሓሉ
እዩ፡ እዚ ከኣ እቲ ዝሞተ ሰብ ንካልእ ግዜ
ምእንቲ ክልለ’ዩ። ኣብ ገለ ሕብረተሰብ
ክሳብ’ዚ እዋን ኣብ በዓላት ምስ ሞተ
ዝተኣሳሰር ማስኬራ ተጠቒሞም’ዮም
ዝጽንብልዎ።
ኣብ ኣየርላንድ እንስሳታት ክሞቱ

እንከለዉ፡ እቶም ብእኦም ዝግደሱ ሰባት
ማስኬራ መሊሶም ሓዘኖም ይገልጹ። ኣብ
ጥቓ ደሴታት ኣውስትራልያ ዝነብሩ
ህዝቢ፡ ንዝሞተ ሰብ ንምውካል ማስኬራ
ገይሮም ይስዕስዑ። መንፈስ ናይቲ ዝሞተ
ሰብ ብሓሳብ ምስኦም ከም ዝስዕስዕ ድማ
ይኣምኑ፡፡
ኣብ ደሴት ኣላስካ ዝነብሩ ኤሉትያን
ዝበሃሉ ህዝቢ ንዝሞቱ ሰባት ማስኬራ
ይመልሱሎም፡፡ እዚ ከኣ ሓደገኛ ትርኢት
ንምክልኻል ኢሎም ይኣምኑ። ኣብ
እምባታት ኣንደስ ዘለዉ ህንዳውያን’ውን
ነዚ ባህሊ ይስዕብዎ’ዮም፡፡ ኣብ ሃገራት
ምዕራብ ንዝሞቱ ምምላስ፡ ገጽ ሰባት
ንምዕቃብ ኢሎም ይመልሱሎም።

ቋንቋ ጥቕሲ
“ሓጐስ ልክዕ ከም ጽምብላሊዕ’ዩ።
እንተሃዲንናዮ ኩሉ ግዜ ካብ ኢድና
ወጻኢ’ዩ። ብህድኣት እተተዓዚብካዮ
ድማ ኣባኻ ይበርቕ።”
ናታኔል ሃውተርን
ሓጐስ ኣብ ሓሳባትና’ዩ ዘሎ። ሓጐስ
ነገራዊ ከምኡ’ውን ግዳማዊ ተመኲሮ
ኣይኰነን። ሓጐስ ነቲ ንሓስቦ
ከነስተማቕሮን ክንጽንብሎን እንከለና’ዩ
ዝስምዓና፡፡ እዚ ደስ ዘብል ኣጋጣሚ’ዩ።
ምኽንያቱ፡ ሓሳባትና ካባና ሓሊፉ
ካልእ ዋና የብሉን።

ንኣብነት፡ ንትምህርታዊ ምርምር፡ ዜና
ወይ ንህየሳ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ብዘይ
ፍቓድ ምሕታም ዝፍቀደሉ ኩነት ኣሎ።
ብሰንኪ ፕለይጀሪዘም ብዙሓት ሰባት
ኣብ ጸገም ክወድቁ ይረኣዩ። እቶም
መበቆላውያን ጸሓፍቲ ወይ ኣፍረይቲ
ናይ ስነ-ጥበባዊ ስራሕ ኣደዳ ክሳራ ክዀኑ
ከለዉ፡ ብወገን ፈጸምቲ ፕለይጀሪዘም’ውን
ውጽኢቱ ውርደት፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ፡

ማእሰርትን ተነጽሎ ካብ ሕብረተሰብን
የጋጥሞም። ንኣብነት፡ ቅድሚ ቁሩብ
ዓመታት ሓንቲ ናይ ጀርመን ሚኒስተር
ብሰንኪ ዝፈጸመቶ ፕለይጀሪዘም
ብውርደት ካብ ስልጣና ከም ዝተኣልየት
ኣይርሳዕን። ምኽንያቱ፡ ሓቂ ግዚኡ ሓልዩ
ምውጽኡ ስለዘይተርፎ።
ምንጪ፡- encyclopedia & internet
መም/ ስምኦን ታደሰ

ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ንጋድም
1. ስፈ ንምስፋይ ዝጠቅም መሳርሒ
3. ሃርገፍገፍ ምባል
5. መኲዓቲ ካብ ዝዀኑ መሳርሒ
8. ከም ንጋድም ቁጽሪ 6
9. ኣሰልጣኒ
10. ትምህርቲ ኣቕሰመ
11. ቃጸሎ፡ ሓዊ ሁር ምባል
12. ድንዙዝ፡ ቋሕማም
14. ሓሳባት፡ ኣእምሮ፡ ኒሕ
16. ዛረየ፡ ፈልፈለ
17. ለውጢ፡ ፋይዳ
19. ተዓዝረ፡ ተመርቀፈ
21. ኣስተምህሮ ምሃብ
22. ሕሉፍ ዘይኮነ
24. መጸውዒና
26. እንስሳታት ዘቤት ብፍላይ መጸውዒ
ኣሓ
28. ምንዛዝ
29. ከረሸ፡ ከብደመ
30. ዓሻ፡ ዕቡድ፡ ሃላይ
31. ልሙዕ
33. ካብ ኣትክልቲ ንጡብ መኽልኢ
ዝኸውን ተኽሊ
36. መጒዳእቲ፡ ህራም
39. ንዚንጎ ምስ ጣውላ መላገቢ
41. ርትዓዊ ዝኾነ ተግባር
42. ኣብ ሓዊ ተጸሎ
44. ኣብ ገዛ ዝንስነስ ሳዕሪ
45. ባህላዊ ግጥሚ
46. መገዲ ማይ፡ መራኽብ ንመኸዲ
ዝተዃዕተ መገዲ ማይ
47. ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም

ንትኹል
1. መዕጸዊ ገዛ
2. ካብ ክዳውንቲ
3. በትሪ
4. መርዚ
5. ቁጽሪ
6. ዘርኢ፡ ቁምነገር፡ ብዝሒ
7. ኣብ ጐቦ ንጋድም እንሰርሖ
መዝሓሊ ማይ
9. ንበጊዕ ክንሰጒግ እንብሎ
10. መፈጸምታ፡ መወዳእታ
11. ብርሃን
12. ንፈትሊ ፈተለ፡ ንፍሕሶ _____
13. ፈትሽ፡ ርኸብ
15. ልምሉም
17. ኣብ ማይ እንጓዓዘላ
18. ዝወሓደ መዓቀኒ ገንዘብ
20. ረግአ፡ ረገበ፡ ዛሕተለ
22. ዓቢ ገዛ፡ ግንቢ
23. ክኢላ፡ ጥበበኛ
25. ምርድዳእ
27. ብዙሕ፡ ድልዱል፡ ሓያል
32. መቑረጺ ገረብ
33. ካብ ስራሕ ነጻ ምዃን
34. ግጥሚ፡ ናዕታ
35. መወጠጢ
37. ካብ ‘ነቲሕ’ 2/3
38. ጠቕሚ፡ ረብሓ፡ ትርፊ
39. ብልጭ፡ ማሕ
40. ኣብ ውትህድርና ካብ ዝዝውተር
ቃል
43. መንበሪ ገዛ
44. ምዕቡል ፍጡር

ሓዳስ
ኤርትራ
ïƸđŴĉŉć
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3 ŁΎnΎ3 ΎÊ3pΎ 0
ƅęĉǄġĜúĊŶ

ƶƝűȲ ŶôƧǸ ñŶǷǆ Ɔǂȳ
ƆƳ ñŶǷǆűŚ ƆƳÍǂ ǎć
ƢŚĕ ÿǎĩ űǡę ŶƛǡŊę
ƶǎęƜȳ ƆƳ ňñęǄŚÍƳ
ŊǦņƆ ƱćƆƶŷ Ƅƌù ƆŶŕ
ĔƘņ ŕƄĉę ǆĜęāȳ
ŊƄŶȑĕƆŶŕŕĄƶĆƲǎć
ñƧƉŚǁĉȓƆȳ

 k

ŶĜŊǧȣĉġŅôƌȲÏĜ÷ĉÐƃƙ
ƆŚŊúȳ ŊćƯǏ ƆŶŕƝűÍƧŶ
ÏĜ÷ćŚÐ ƃƙ ƆŚŅïïùȳ ƄŊ
ǉŊǌŅǆƗŶƃĄǆùȲÌĜ÷ĉŘÍ
ȞôćÍǂ ƶġėƯȳ ǎāĖ Ĝ÷ĉŘ
ƃƙ ƊűŘŚ ŚÿŚŚȶ ǎāĖ
Ĝ÷ĉŘ ƃƙ ǻƯŴ ŚƧƉġȲ Ɗõ
űǡęǎāĖĜ÷ĉŶĜ÷ĉŘŶƆǂȳ
ġôĉŶŘǆƃŴǦŴŶĜ÷ĉćƯĔ
ƎŶǎƂŶŊñǧ"ƄĄŴƄǡǌĞġô
ƶƝű ǻėǆ ƄǆƑŶŴŶȲ ƆŶŘǆ
ǉƄŊĹöõÍƧŶġôƱǆęƉŊƆǂȳ
Ĝ÷ĉȲ ƧȓƃŚ ƆŕǶŴűǡ ĔĮľ
ňñęǄŚŴǆĜňŚƢǆāŊĔŕĜňŚ
Ɔǂȳ ƄŊ ƭôĉȲ ùƯö Ĝ÷ĉ ƥǤ
ƶƛȞúŶ ƎƛȞú ƶǦňƆŶ űǡę
ǁùŋŶȳ ĉƛŶǄŖȲ ňǆŘ ƶƝű
ƭǆűŚĉƯňôĜ÷ĉÍǂȳƒŴŚƢǆ
ňƆĞȲŊŶǹęĸùƬƎƧ÷ƯƉúȲ
Ĝ÷ĉ ǦŴ ǡƳȣ ƶƝű āǎǡŚ
ŊĉǦňęÍǂƶęƉŊȳ
ƭôĉ Ŋƶþ ñƶň ƆŴŕƭȑȎȞȲ
ȎǤŘŘ ǦŴ ƆŴŕȎŶȞȞ ƶƖǆǎ
ȫ÷ŵŚÍǄȳ ƄŊ ƉĉƳ ƶƄĄĜô

ŕǤėȁƤ ƊűŚ ŶűŊę ƎğƯ
ƶïôŴȲĜňŚĔŊÿŘśĉŶĉƧÿġ
Ƣǆ ȎǤŘŚ ŶĉŊÿŚ ÏĜ÷ĉÐ
ƌùƇŚǆƱęǢȳƄŊƉĉƳƊűŘŚȲ
ǶŶĮ ƱǆĜ÷ĉ ƄƶǇĉ ŊƲÿŚŶ
Ɔŕÿ÷ôƗŶĉƟŷĉŶęǌƆȳ

Ĝ÷ĉ ƆĉŅƄęȲ ƶƝű
ĄŶƆĜǆȞôćƎŊñǧƶǦŊƇ
űǡęÍǂȳ ŶĜ÷ĉ ƭŇ ƥǤ
Ɖĉ ƶƛȞù ĉȣ÷ǻ ŶňƯõ
ĄĜĔŚ ŶľÿŚÍǂȳ ĉǎ÷ǆ
Ĝ÷ĉ ÏȣęþÍǂÐ ƃõ ƶƄĉŶ
ĄŶƆĜǆȲƄŊĄȑƃƭŇĜŊ
ƎƖƧŶ ƄǆƎƆùŶÍǂȳ űǋĕ
ŶƶĄȓƄƌ ÿǆö ŊǻŅŊ
Ǝŕƶāú ŚƛƆù ƃƙȶ ŊƄŶȑĕ
ĔǣƂŶƶȎŶüÍƧŶŊǶŶĬĉĬĉƌ
ȞƖĉ ƄŇùƌ ƎŕǩïñĚ ŚƛƆù
ƃƙȳŶĜ÷ĉƉŇǎƥǤƆŚƖȣôõ
ƆĉŅƄęȲȞĖāƌƱǆƑŶƌġȲęǢƆ
ñǆƢŚ ŶƛŚĄęāȲ ȎǤŘŚƌ
ŊǦņƆ ŶƛŚǻĬĄúĉ Ɖĉ
ƧȓƃŖǎćĉƯņùāŊĔŕĜŊŶ
ïǡęŶŶƛŚĉġęŚƆǂȳ

Ąġęā ñŶȎŚ Ĝ÷ĉ ƆĉŅƄę
ƄĄŴĔĮľÍǂȳĜ÷ĉŊǦęȃŚƆǂ
ƶƶĔǦȳǦęȃŘŚǎćƄŊŅŅǆŲ
ǉĔǜ ƧĩǹƤĜňƤȲġǎėŉŘƤȲ
ƏćƤȲïǡėƤȲƭôćƤ ǶŶıŘśĉ
ćƆôǄ ǁŊúĉŶȳ Ŋȣ÷ǆ Ɖĉŗ
ƄĹǋĉŴ ƶǶĹġŴǇȲ ĔŊÿ ƱŅǡĢ
ǦęȃŘŚƎñõňñęǄƤƆǂȳƆŗ
ǦęȃŚ ĉġ ƆŕȞǻĔ ƆűęƆǇ
ƢǆƆŶñŋǦŊĔĄùĞǦŴƢğų
Ɔǂȳ ĉƛŶǄŖȲ ǦęȃŚ ƶűŅĔŶ
ƶűŊęŶ Ɔǂȳ ǦŊĔĄùġŴ ǦŴ
ĉġ ƧĩǹƤ ŊľƭŚŴ ƶĄǹǶŶ
Ɔǂȳ ŊĹŶǶĄŶǸ ňǦ ƶŊù
ĜŊŶ āŊĔŕĜŊŶ ƄúȲ ŶƭŅǆŗ
ŊǎòŘŚŊƭľöƶĜǦęŶƱğǦęŶ
ĜŊŶƏĉŶǎćƄúȳ

ǉĮĜŊùƯöƶƝűűǡęǆġėƯȳ ĉȓƄŚ Ĝ÷ĉ ƆǇĉȳ ƆƳ Ɨõ
Ĵùƫ ŕňƃĢĉ ÿĄǏĉÍǂ ǦŴƄŊƄǶļľćƂÍƧŶŶľÿŚ
ƶƭęĲĉȳ Ŵǆ ƶƄƖõ ĜňŚ ǆÿŚŚȳ
ǦęȃŘŚ ǦŴ ƧȓƃŖ ƶęǡŚ
ĄŶƆĜǆ ùƯö ƶƝű Ƅƌù
Ĝ÷ĉÍǂȳ
āŊĔŕĜŊ
Ĝ÷ĉ
ǁǎùǇȳ
ƄȞŘŚÿ ǦęȃŚ ƌŊ Ĵùƭƙ ĉƛŶǄŖȲ ŊƲā ƥǤ ŕƖȠõƨ
ƆŚĉïĚŶŊƭŇƂǎćāŊĔŕĜŊƌ ƆŕƝġƑĜĄŶƆĜǆȲŊĉõƆùņ
ŶƖŅęƎŚ Ĝ÷ĉ ƄĄŴ ǁǡǎĢȳ
ƱġŶĹƌȣõǆƎƆôŚÍǂȳ
Ĝ÷ĉ ƆŶŕ ŕűȠǢƨ ǦŴ Ĝ÷ĉ
ŶĜ÷ĉ Ƅƶǂ Ɔŕÿ÷ôƖ ƶǡŊĚȲ ŶƖġȣŶƆƧŶāŊĔŕĜņŚȓŇŚ
ƆƳƆŴƝűǦŴĜ÷ĉƌŶƖǆƶĔǦ
ŊùŋŴ ǻėǆ ƱǆƧÿġ ĉƟŲ ǆǡŊĔõȳ
ƢŚĕ ƄŊ ŕǶŶĬľ ƎŚűŊę
Ɔǂȳ ƄŊ ǡô ĄǎĔƛȲ ÿǆöȲ
ÌĉǎėƤāǣÍƆǂȳ
ġôƳƄŊñŶȎŚĜ÷ĉȲŶľÿŚ ƒŴŚ ƢǆÍƧŶ ǦęȃŚȲ ĄĜĔŚ ĄŶƆĜǆ ŊňñęǆƂ Ƨƫǆ ġô

k¤î

k¤îΎğΎ·Þ˹3`ΎáÖ˻˾
ŊŶǄĉƃğǆǄġ

ƄŊ ÿǉ ÿǋǎ ňņę ÿąĩŕ
ĜňŚŕƄĞĚĉƉôƣňņęŊȣǻűŚ
ĄȓƁŚȳ Ąėā ňņę ȣĘŷ ġô
ƶŕŅŚƏ ŊƱǆƌ ĄġĄę ĉľǄę
ƌùƆ ƄćėȐ ǁŊõŶȳ Ɔŗ āćľ
ĤűƗǦŶĄġĄęŕĹǆĕŶÿǉĜŊ
ƎĹŚúÍǂȳƆƳĄėāňņęƆŶŘǆ
ŕǡŅĔǆāĪ"ÿąĩŕƉǎāŶÿǉ
ƎĹŚù"
ƆƳ āś ŶĆùǇŴŚ ĜňŚ
ĬĖŊúĉȳ ĄŊƴāŚƇĉ ƆŘ ňņę
ĄġĄėƆŶŕĹǁĔŚǆÿǆĩƶŊù
ĄùĞ îŋĉȳ űŘ āś ǉǣĊĉ
ŊƙùƆĄùƎƯƄľĖŋćȳƆŘňņę
ƎŚĄȓƆ Ɩ÷ Ŷġƙ ƄŊ ǉŶǉġ
ƄôƙȳűƷĉÿąĩŕƎŕǎāŶÿǉ
ƄŊǻļƙƱúǡƳȣĜŊƄǆǉȠƆƌ
ŴŊŘňņęƎŚƆŚƨƄôƌȳŊƱǆƌ
ƆƳƄ ƌùƆ ƄćėȐ ǁôŶȳ ġôƳ
ƆŶŘǆ ÌŕǡŅęƌ Ìÿǆĩ" ÿąĩŕ
ƎŕǎāŶ ñǆƢŚ ÿǉ ƎŕǻȣƆ"
Ąŝĉ ĊŚ ƆƳ ǡƳȣ ĜŊƄǆ
ƶĉűǇ ǁôŶȳ Ɔƴ āś ŶƭĜęŚŘŚ
ƭĄŘŚ ƶŕĄ÷ôĜŚÍǄȳ ǡŴ ǎć
ŶȞ÷ġȡŘŚ ĄļĻùś ŚęƉŊȳ
ƄŊƳ ƱôŴǇ ƱĄŶ ǦŶ ƌŊ āś
ĜǣėƆŶìŚȠŕȠŚŚǡǻĄŴȳ
ÿŶŗĜŊƄùŋĄƋŴŴŊƄȣǉǡ
ŉŚƌ ĄȓƁŚȲ Ŷġƙ ŊǎāĖŚ
ŕĜĻùƌ ǭƯƷ ƄïǊ ƃùƌȳ Ɔƴ
ĄƋŴāǣŘŚŕėȠƎƆŴŕƖŕôŚ
ŚƢġǉƌƄ÷ȳƄŊĄŶǩǦŶƶŊƄĝ
Ĵùƫ ǩűȣƥȳ Ǝ÷Ǝ ǡǆė ƎƆôǂ÷
ġôƱǆƎƄõŶȎǤĉŕƭȐȡƎŚƉǆǎ

ƆŶŕ ƢĞŴ Ŷÿǉ Ŋƭù ŊĩƎôŘ
ǡȃǄ ƎŕƧǎĲÍǄȳ ŶǎāűŖ
Ŋĉňù ŶāƎĉŴ ƎŚƢġǏÍƧŶ
ƄǆŚƛƆùŶÍǄȳ Ɔŗ Ȏǡć ƄŊ
ĄƌųƌùƢǆƅôƎŚĖƌùƄǆƑűŶȳ
ƄŊ ĊėùÍǂȳ űƷĉ úĆ ƶȞęǂ
Ʊôƣ ŕƎŷúǛǄƤ ƯǇȲ Ċėù Ƣǆ
āùŴ ŊƖĄǆ ŶǡǻĄúĉ" Ŋǎò
ŕĄėĄęŗÍǂȳ
ƌŊ ƌĉŊĖǞ ǂųōęĞŗ Ŵǆ
ǏƎŚĔǆŚ ĄƭęǤ ƶŕĹŅùŚ ǫù
ƯġėŶ ŚĩƭŕŶ ƄĆ ĖĄę ƄŊƱŶ
ĜŊ Ƅùŋ ĄƋŴ Ŷĉȣėǆ ƶƌǁǎ
Ąġęā ŊĄĖāűŚ Śƭǃǆȳ Ŷğ
ƄŊƳ Ưĺǎ ƉĉÍƱŶ ĜŊ Ƅùŋ
ĄƋŴŶ ĄĜùŕŶŶ ŶȓęǦǄŘŚŴ
ƉĉƶƪôľùľƇŚƴĔŊȳƆŗĊėù

Ƣǆ ġűĉǦňę ŊƖĄǆ ŶĜƗƭôŶ
ƶŊùǦŶƄǆŕĄôġŶȳ
Ėĉ ƄƋŶ ƶŕňñô Ŋ ƄŊ
ƥƯ÷ĜŊƄùŋĚŋŘŚĉġŕğŕȞ
ÌĊėù ĚŋŚÍ ƄŊ ƶŊù ƄęƆġŗ
ƎǦǉġ ǙĄĔȳ Ėĉ ÏȞŗŴ ȎöƆŴ
űƳ ƯǇ ŶľǎĆŚ Ŋĉġǫĉ ňƯùŴ
ŶƶȞǶęŴǇǎćÿ÷ȣűŚƎŶƢġǎ
ƄôŴȲÐ ǆŊùȳ ǉǣĉ ĜŊ Ƅùŋ
ĚŋŚŶ ƄȓƥęŶ ƌŊ ğǆŶġ ȠƎĩŶ
ĜǣĚĉñǄƧƑǆŷĉǆęƉņȳƄƋŶ
ÿğņŊĉġȡāȲÌƄŊƒŴŚƶğŕȟ
ĚŋŘŚ ŊƧƯù ǙŵŐ ŕćƆƳƷĉ
ƱƘǏĉ ȫĚǦėĉ ƎŶĜƗƭúĉȲ
Í ƄôŴ ǆŊùȳ ŶƄŊűŚ ĞŏùǄŶ
ĜňŚ ƉǆĬŚõ ƎǻŶĬĺ ƎƛƆõ
ǆŊùȳ ƄŊƳ ǎć ƶŕÿ÷ôƖ

Ŋǎò ǆǡǻĊȳ ÿǉ ĜŊ ƎĹŚôõ
ƌėƶÿƱŶŶƶŕǩǎƁƉǎāŶƌė
ƶǻĬĉŶ ȠŚ ŶȠŚ ƄŊ ƶĔƛŅõȲ
ƆŗĚŋŚŊƖĄǆƎȞùǇǆƛƆù"
űƳ āǣ ĉġ ƶǻāġƉ ŊƖĄǆ
ǆľǁǎ"ƢƱŕƶŊõƱǆŕĄùĝ
āśŘŚǆȞǻęȳǡôŕĄėĄęŗ
ƄŊ Ąġęā Ɖĉ ƶĉïĚ ƱǆŶǡŊę
ǆŊõÍǇĉȳǦŶƄŊŗĄġęāĉĉïę
ǥǤ ȣùǶŚ ŕĹĜą ƢǆÍƧŶ Ɔŗ
ƶĉñĚĉ ƄĔĈŶ ƆŶŕ Ɲű ƄŅǆ
ƎŅȓýÍǇĉ" Ɔŗ āś ŊƲāȲ Ɔŗ
ŊǎòÍƧŶ ƉŇǎÍǂȳ ŕĄėĄęŚŶ
ŕȞ÷ĜȣŚŶǦŴƯǇƇĉƄǁĶęȏŶȳ
ÌŴŊƳ ơõ ƥǸǻ ƆŶŘǆ
ƄƆŕƢŴȲÍƶŊõĜňŚƄǆġƄŲŶÍǇĉȳ
ÌƭŇĔŊÿġôƱôƨƎŶƄŚƨƄôŴȲ
Í ƃúĉ ƶćǩŖ ǎć ćƆôǄ
ǁŊúĉŶȳ ƌŊŗ ŊƲā Ƨýǎ
ǻľĉŘŖ Ŷĉǻįġȶ ƄŊ āƎĉŴ
ŊÿǡƶĚŋŚāććŚĄŶĩĚƎŶȓĕ
ŕƙƃúĉȳ ŅƳ ǉǡȣ ĄĜĔŚ ǎć
 ĄǎïųŘŚ ĄŶĩĚ Ƅôƣȳ
űƳƄśĉ ÿǉ ǏƎŕę ƎƶƎĚĉ
ƎŊǎƶŅõÍǇĉȳŚƌùćǆƎĚĢȣŚ
ƱćƯŅ÷ ÌïŶƇōęÍ ƶŕňñô ĚŋŚ
ÿƌǆĉ ƎƶƎęƨ ŊƶƛƆõŶ
ƄǁŴǆ ĉġ ƄǁŴǆ ŕƥïîǊ űŗ
āąĉ ƯƣŚ ĄǎïųŚ Ŷĉȣǹę
ƄŊ ĉǦćŚ ǆāǦƷĉȳ ĄǉŅę
ŕôŏƾŶ &11 ƱįùĂ ÿŅĘŘ
ƉĉƱęƆǇŊĚŋŚĄŊǹāŗÌĢȣŚ
ŗĥÍ ƄŊ ùƯö ÿǉ Ĵùƫ Ǝƌǁǎ
ĉƛƄùÍǂȳ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǁ ïǡėŚ
ǎć ĜŊ ƎŅȓĂ ƶĩǦĚĉ ŋŘŘŚ
Ƣǆ ƥāǋ ÿƌǆĉ Ʊôƨ Ŋÿǡƶ
ĜŊƄùŋűȡĖŚƎŊȑāŕƙƃõÍǂȳ
ƄŊ āƎĉŴ ǻėǆ ƱǆƑű ƄŊ
ȡǆŴŶġȲƄùǄƄĔǤƧǄŶŶĴùƫŶ
ƄŊ ĉǦƯƭƶ ƉŅǎŗ űǡėŚ ĚŋŚ
ùƫù ŕė Ƅôƨȳ ġôƳ ƄǡǌġűŚ

ƆƳ ŕƎŷúǛ ƄŊ ĉùƎŚ āś
ƄǆƄŖŶȳ
ƆƳ ŕƎŷúǛ Ƌŷ Ċė÷ƧűŚ
ǦŶ ƌùƆ Ŋǎò ÿƳõÍǂ ƶĄȓƄŴ
Ʊúȳ ŶƄŊűŚ Ŋ ùƯö ğ÷ğ
ƌĉȩųŘŚĜŊƄùŋĄƋŴŶĉȣėǆ
ƄŊƳ ƯǇ ŕȎĆǉŶ ǆęƉňȳ ƆƱŶ
ȣęǄŚ ĜŊ Ƅùŋ Ƣǆ ƄęŕȠħ÷Ƥ
ŊùþƱôƨĉȣęǄŚŴŊƯǌǤŘŚ
ƭôĉ ĉġ ƶľùĬõ ǎėę ƎŶǉǆ
ĜňŚ ƎƭȓƧ ĉƟŷĉ ƄŊ ǦĉŚ
ŶƆŚƨȳƆƳƯǇƄŊƳǻėǆƱŕƊę
ƃùŴŶƴűǁõƄŊűŚǁôŶȳ
ƆƳƴƯňǎćÍǄŶƭŴŶƄȣĖįƧǄŶ
ĤňňŚ ƶĉùƉŚȳ ĉŴùňŚ ÿȐŶ
ƌŊĜŊǆŅùāĉňùŶƯĬŚŶȞǹĖ
ƉġĉƯ ǆƛƆù ǆƖƧŶȳ ǦŶ ƆŶŕ
ŕĄùƋŚŴǇ ÿȐŶ ǆŅùȎŴ Ƅúȳ
ǎĚƄŊĉƯņ÷ŚïǡėŚĜŊƄùŋ
ĝȦęćęƍŚȲ ĜŊ Ƅùŋ Ŵǆ ȓƯűŚ
ĄƋŴ ƄŊ ƯǇ ƎƥȞė ŊĉǞćĔŶ
ŅƳƯǇŘŚŴŊęƇĉƶĄęýƶűŅĕ
ĜňŚġėāƄùŋǡǆĔŶƇĉǆęƉňȳ
ƄŊƢęþôƌŗŚŴǆÍƳƭĄŚƄŊ
ǜȩŶ ĉƯņù ƄęŕȠħ÷Ƥ Ŋùþ
Ʊôƨ ĚŋŚ ĉġ ŕĜęüȲ űŗ ȎŊȑŊ
ŕĄÿ÷ùȣ ƶűŅĔŚ ǤƵǶż &11Ȳ
ÌġęüǆȲ ġėāƊĉȲ ŊÿȞħ ġėāŴ
ƄŊ ÿǉǤ ǆƢǎľ ƄúȲÍ ƎŚŊù
ŕĜĆƭȳ ƆƳ ƯôŘƤ ƯǇŴ Ǝįôù
ƶŕćñƱ ġėāŴ ƆŴĄŶǶô ȎǡĉŴ
Ɖƛęę ǦņƆ ƄǆƑűŶȳ ŕƎŷúǛ
ƄŶȑęŴÍǂƎŶŊùÍƧŶƄǁĉāĔùŴŶȳ
ƭôĉ ŶľǎĆŚ ƆĉŅę ŶǎāĖŚ
ġô ƱǆŚŊù ƱƶĄȓƁ ŕƎŷúǛ
ĉĉ÷ƗȲĉāǌĝŶĉĉāǄĥŶǎć
ƃǎŴƎŶāƧġǆǦňƆȳŶƶĹǉąŴ
ƎŶÿùȣ ŶƯƇĉ ǉƧ ĉňù ƱǆƑű
ŊȣǻűŚĉǢǄǆƆǂƱƥȓƄŴȳĉġ
ŚǩǆǆƭôĉĉāĉňŊŴŚŴǦǉÍǂȳ
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ዕዉት ምዃንዶ ክቡር ምዃን?
ኣማኑኤል በርሀ
- ኣንታ እንታይ ኢኻ ብሕቶታት
ኣናዊጽካዮ እዚ ፈይስ ቡክ?
- ክንዲ ሓደርካ ምባል ድዩ?
- ክላ ‘ንታይ ሓደርካ ክብለልካ።
ብኣምሆይ “ፍሉጥ ምዃንዶ ይሓይሽ
ፈላጥ ምዃን” ኢልካ የሀውቲትካና። ሕጂ
ድማ ክቡርዶ ዕዉትዶ ትብል ኣለኻ።
ክልቲኡ ዘይትኸውን ንምንታይ ኢኻ
ተዋጥረና።
- ክልቲኡ ምዃን’ሞ ውሑዳት ጥራይ
ዝተዓደልዎ ጸጋ’ዩ። ኣየናዩ ከምዝሓይሽ
ድዩ ዘናውጸኪ ዘሎ? ኣብ ምውሳን ተባዕ
ኣይኰንክን ማለት’ዩ።
- ኩሎም ኣህረፍቲ ምርጫታት
እናቕረብካልና’ሞ ከመይ ኣቢልና
ክንውስን።
- ኣብ ዘየጠራጥሩ ምርጫታት ደኣ’ሞ
ኩሉ ሰብ እኳ’ዩ ንፉዕ ወሳኒ። ግዳ ናብ
ቁምነገርና ንምጻእ።
- ዕዉት ምዃን ማለት፡ ሓሳብ ልቡ
ዝሰመረሉ ማለት እንተዀይኑ፣ ክቡር
ማለት ድማ ብካልኦት ሰባት ክብረት
ዝውሃቦ ማለት እንተዀይኑ፣ ዕዉት ምዃን
ይሓይሽ።
- ከመይ?
- ብኽልተ ምኽንያታት። ቀዳማይ ነገር፡
ሕልምኻ እንተተጋሂዱን ሓሳብ ልብኻ
ሰሚሩ ትምኒትካ እንተረኺብካን፡ ሰባት
የኽብሩኻ ኣየኽብሩኻ እንታይ ይዓብሰልካ?
እንቋዕ ጥራይ ንነብሰይ ኣዕገብኩዋ’ምበር
ናይ ካልኦት ኣየገድሰንን እዩ። ካልኣይ ነገር

(ኒውስ-ሩም)
ንወዲ-ሰብ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቱ
ሓገዝቲ ዝዀኑ፡ በብእዋኑ ዝተፈላለዩ
ምህዞታት ይምሃዙ ኣለዉ። ፍሪጅ ድማ
ሓደ ካብ’ዞም ዓቢ ኣገዳስነት ዘለዎም
ምህዞታት’ዩ።
መሃዝቲ ካብ 1800 ዓ.ም ኣትሒዞም
ፍሪጅ ክስንዑ ሓሳብ’ኳ እንተኣበጋገሱ፡
ኣብ’ዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ንኽትበጽሕ ግን
ነዊሕ ዓመታት ወሲዳ’ያ።
ክኢላ ምጽጋን ፍሪጅን ኤርኮንድሽነርን
ኣቶ ዮሴፍ ገዛኢ (ፍሪጎ)፡ ብዛዕባ ኣገዳስነት
ፍሪጅን ኣጠቓቕማኣን ክኢላዊ ምኽሩ
ሂቡና ኣሎ።

ሓፈሻዊ ኣገዳስነት ፍሪጅ

ፍሪጅ፡ ካብ መሰረቱ ንምዝሓልን
ምዕቃብን መግብን መስተን ተባሂላ
ዝተማህዘት ውጽኢት ቴክኖሎጂ ዝዀነት
መሳርሒ’ያ። ከም ጸብሕን ካልኦት
ዓይነታት መግቢን ኣብ ፍሪጅ ምስ ዝዕቀቡ፡
ክሳብ ወርሒ ዝኣክል ከይተበላሸዉ
ክጸንሑ ይኽእሉ። ብዘይካ’ዚ እውን ኣብ
ምዝሓል ፈሳስን ምድላው በረድን ዓቢ
ተራ ኣለዋ።

•
ቅኑዕን
ኣጠቓቕማ ፍሪጅ

ግጉይን

- ክቡር ምዃን ከምዝሓይሽ።
- ክቡር ምዃን ይሓይሽ’ውን
ኣይበልኩን’ኮ። ኣነ መጐተኺ ኣእማኒ
ከምዘይኰነ’የ ዝነግረኪ ዘለኹ። ብዙሓት
ዕዉታት ድማ ብሰንኪ ዝስኣንዎ ማሕበራዊ
ክብሪ ናብ ነብሰ ቅትለት ከምዘምርሑ
ኣብነት ሂበኪ።
- እሞ “ዕዉት ምዃን ይሓይሽ”
እንተበልኩ ተቓዊምካ። “ክቡር ምዃን
ይሓይሽ” እንተበልኩ ድማ ትቃወም
ኣለኻ። ይርድኣካ ኣሎ ድዩ?
- ሰብ መጀመርታ ንገዛእ ነብሱ’ዩ ከፍቅር
ዘለዎ። ንዘፍቅራ ነብሱ ድማ ብጥዕና ድዩ
ብትምህርቲ፡ ብዝና ድዩ ብሃብቲ ዓወት
ይምነየላ። ነቲ ዝምነዮ ዓወት እንተረኺብዎ፡
ሰባት ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ኣረኣእያ እንታይ
የገድሶ? ውሽጥኻ ዝሓስቦ እንተረኺብካ፡
ብዛዕባ ሰባት ዝብልዎ ክትሻቐል የብልካን።
ሕልምታትካ’ምበር ሕልምታቶም ከተግህድ
ኣይተፈጠርካን። ንስለ ካልኦት ክትውፈ
እንተዄንካ’ውን መጀመርታ ንነብስኻ
ጥዕና ክትምነየላ ኣለካ። ንባዕልኻ ዘይጥዓኻ
ንኻልኦት ከተበርክት ኣይትኽእልን ኢኻ።
ስለዚ፡ ንሕልምታትካ ቀዳምነት ክትህቦም
ኣለካ። ዕዉት ማለት ከኣ ሕልምታቱ
ዘግሃደ ማለት’ዩ። “ከይብሉኒ” እናበልካ
ካብ መደባትካን ሕልምታትካን ትተርፍ
እንተዄንካ ግን፡ ንስለ ካልኦት ኢልካ ኢኻ
ትነብር ዘለኻ ማለት’ዩ። ንስለ ካልኦት
ምንባር ከኣ ዕግበት የብሉን። ማሕበራዊ
ክብሪ ደኣ ፍሹል ወይ ውዱቕ ከለኻስ
ብውርሻ ክትረኽቦ ትኽእል እንዲኻ።
ኣቦኻ ክቡርን ሕፉርን እንተኔሩ፡ ብስም
ኣቦኻ እናጸውዑ ጥራይ ክብረት ክህቡኻ

ኣገባብ ኣጠቓቕማ ፍሪጅ

ሸዊት ገብረብርሃን

•

ድማ ዕዉት ሰብ እንተዄንካ ግድን’ዮም
ሰባት ከኽብሩኻ።
- ኣይሰማማዕን እየ።
- ብኸመይ?
- ኣነ’ውን ብኽልተ ምኽንያታት።
ዕዉት ስለዝዀንካ ጥራይ ዕጉብ ወይ
ሕጉስ ኢኻ ማለት ኣይኰነን። ሰባት
ዘየኽብሩኻ እንተዀይኖም ዕጉብ ክትከውን
ኣይትኽእልን ኢኻ። ሰብ ልዕሊ ክብረቱ
ዝጥምቶ የብሉን። ገንዘብ ምእካብ እንተኔሩ
ሕልምኻ፡ ገንዘብ ስለ ዝዀመርካ ጥራይ
ሰባት የኽብሩኻ ማለት ኣይኰነን። ኣብ
ሕብረተሰብካ ክብሪ እንተዘይብልካ ድማ
ዕጉብ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ።
- እሞ ክቡር ምዃን ይሓይሽ ዲኻ
ትብል ዘለኻ?
- ኣይበልኩን። ኣነ ንመጎተኺ እየ ዘፍርሶ
ዘለኹ። ብዙሓት ዕዉታት ሰባት፡ ማሕበራዊ
ክብሪ እንተዘይብሎም ናብኣደንዘዝቲ
ወልፍታት፡ ጸቕጥን ነብሰ ቅትለትን’ዮም
ዘምርሑ።
- እሂ?
- ጭንቀት ስለ ዝፈጥረሎም።
- ዕዉታት እንተዀይኖም’ሞ እንታይ
ኰይኑ’ዩ ማሕበራዊ ክብሪ ክንፈጎም? ኣየናይ
ዕዉት ኣሎኸ ናብ ከምኡ ዝወደቐ?
- መሊኦም። ሓደ ውሩይ ስነ ጥበበኛ
ወይ ስፖርተኛ፡ ኣብ ሓደ ቃለመጠይቕ
ብዘምለቛ ተኣፋፊት ቃል ጥራይ
ብሕብረተሰቡ ፍንፉን ወይ ተጸላኢ
ክኸውን ይኽእል’ዩ። ምስ’ቲ ኩሉ ዓወታቱ

ድማ ማሕበራዊ ክብሪ ክንፈጎ ይኽእል።
ኣብነት ክዀነኪ ናይ ሓደ ፎቶግራፈር
ዛንታት ክነግረኪ’የ። ብ1993 ዓ.ም ኣብ
ሱዳን ደርቂ ኣጋጢሙ ኔሩ። ሓደ ከቪን
ካርተር ዝተባህለ ሰኣላይ፡ ንሓንቲ ብጥምየት
ትስሓግ ዝነበረት ቈልዓ ኣሞራ ክበልዓ
እናተዳለወ እዩ ስኢልዋ። ነታ ስእሊ ከኣ
ንኒዮርክ ታይምስ ሸይጡሎም። እታ ቘልዓ
ናብ’ቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት መዓስከር
ረድኤት ገጻ’ያ ትንፈሓዅ ኔራ። ኣብ 1994
ከኣ ሽልማት Pulitzer ዓቲራ። ብኣመሪካን
ማጋዚን ከኣ ናይ’ቲ ዓመት ዝበለጸት
ስእሊ ተባሂላ። ብዙሓት ጋዜጣታት ከኣ፡
ካብ ግብረ ሰናይ ኣታዊታት ንምእካብ
ደጋጊመን ኣሕቲመናኣ።
- እሞ ዝናን ክብርንዶ ረኺቡላ።
- ክብሪ ድዩ ረኺቡ ዋላ ቀብርስ
ኣይትተሃወኺ
ጥራይ።
ድሕሪኡ
ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ሃለዋት እታ ቘልዓ
ክሓቱ ጀሚሮም። ካርተር ስእሉ ወሲዱ
ጠንጢኑዋ’ዩ ኸይዱ። ካብ ኩሉ ኩርናዓት
ዓለም ድማ፡ ስሙ ካብ ዝበለጸ ሰኣላይ ናብ
‘ዝጨከነ ሰኣላይ” ተቐይሩ። ነቐፌታታት
በዚሑዎ ማሕበራዊ ክብሩ ምስ ተቐንጠጠ
ድማ ርእሰ ቅትለት ጌሩ ተፋንዩ።
- ሓቅኻ ዲኻ?
- ነታ ብወገነይ፡ ‘ፍጡር ወዲ-ሰብ ክርእያ
ዘይትግባእ’ ኢለ ዝኣመንኩላ ፍጹም
እተስካሕክሕ ስእሊ - ደጊምካ ኣብዚ
ምሕታማ፡ ንዝኾነ ይኹን ሓጋዚ ስለዘይኮነ
ኣይከቕርባን’የ። ግዳ እንተኣመንክኒ
ይሓይሽ።
- ሕጂስ ኣእሚንካኒ።
- እንታይ ኢለ ኣእሚነኪ?

ኣገባብ

መብዛሕቲኡ ክፋል ሕብረተ-ሰብና
ዝግልገለላ ዘላ መሳርሒ ከም ምዃና
መጠን፡ ገለ-ገለ ጌጋ ተርእዮታት ብብዝሒ
ንዕዘብ ኢና። ንኣብነት፡ ስጋ ኣብ ፍሪጅ
ምስ ኣእተናዮ ምስ በረደ ምስ’ታ ፍሪጅ
ክጠብቕ ይኽእል’ዩ። ከም’ዚ ምስ ዘጋጥም፡
ኣብ ክንዲ ብካራ ወይ’ውን ሓይሊ
ተጠቂምካ ምእላዩ፡ ማይ ብምድፋእ ቀስ
ኢልካ ክትፈላልዮ ይግባእ።
ብካራ ወይ ብበሊሕ ነገራት እንድሕር
ሃሪምናዮ ግን፡ ነቲ ኣብ’ታ ፍሪጅ ዘሎ ጋዝ
ብምትንካፍ ናብ ዘይተደልየ ብከላ መግብን
ኣከባብን ክንኣቱ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ

ሓደ ካብ’ቲ ክውገድ ዘለዎ ኣገባብ’ዩ።
ስጋ ኣብ ፍሪጅ ክኣቱ እንከሎ፡ ካብ ደም
ነጻ ኰይኑ ጸርዩን ጸፊፉን ተመቲሩን’ዩ
ክኣቱ ዘለዎ። ሓንሳብ ምስ ኣተወ’ውን፡
ንኽስራሕ ደኣ ክወጽእ ኣለዎ እምበር፡
ካብ’ታ ፍሪጅ ኣውጺእካ ካብኡ ቀኒስካ
ክትመልሶ የብልካን። ምኽንያቱ ተመሊሱ
ክኣቱ እንከሎ፡ ዝገደደ ባክተርያ ሒዙ
ስለ ዝኣቱ፡ ንብምሉኡ ኣብ’ቲ ፍሪጅ ዘሎ
ትሕዝቶ’ዩ ዝብክል።
ንቕሓት ሕብረተ-ሰብና ከም’ቲ ዝድለ
ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን’ዩ። ህዝብና፡ ኣብ
ግዜ በዓላትን ዝተፈላለዩ ጽምብላትን
መብዛሕትኡ እዋን ፍሪጅ ንመኸዘኒ ስጋ
ጥራይ’ዩ ዝጥቀመላ። ፍሪጅ ግን፡ ካብ
ዝተዓደገትሉ ግዜ ኣትሒዛ’ያ ኣብ ስራሕ

ክትህሉ ዘለዋ። ብተወሳኺ፡ እቲ እንጥቀመሉ
ዓይነት ምቘት ብንጹር ክንፈልጦ ኣለና።
ፍሪጅ፡ ተረኽበት ጥራይ ኢልካ
ክትጥቀመላ የብልካን።

•

ፍሪጅ ኣብ እንገዝኣሉ እዋን

ዝዀነ ነገር፡ ምስ በዓል ሞያ ተላዚብካ
ምስ ዝግበር ኣዝዩ ጠቓሚ’ዩ። ብፍላይ
ኤሌክትሮኒካዊ ዝዀነ ንብረት ኣብ
እንዕድገሉ እዋን። ፍሪጅ ብጋዝ ዝተጻዕነት
ንብረት ስለ ዝዀነት፡ ክንዕድጋ እንከሎና
ልዑል ጥንቃቐን ንቕሓትን ክንክተል
ኣሎና። ኣብ ዓለም ዝተወገዱ ጋዛት ዘለወን
ፍርጃት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክኣትዋ ስለ
ዝኽእላ፡ ምስ በዓል ሞያ ተረዳዲእካ ዝካየድ
ዕድጊ ተመራጺን ውሑስን’ዩ። ብዕብየትን
ጽባቐ እታ ፍሪጅ ጥራይ ተሳሒብካ

ክትዕድጋ የብልካን።

•

ፍሪጅ ምስ ተበላሸወትከ

ፍሪጅካ ኣብ እትበላሸወሉ እዋን፡
ተቐላጢፍካ ንበዓል ሞያ ከተዘራርብ
ኣለካ። ባዕላዊ ምትንካፍ ዝገደደ ሳዕቤን
ምምጻእ ስለ ዝዀነ፡ እዚ ክውገድ ዘለዎ’ዩ።
ናብ ንጹር ኣድራሻ ዘለዎ ትካል ምዕራይ
ፍሪጅ ብምውሳድ፡ ዘድሊ ጽገና ክትገብረላ
ኣለካ። ዘይትተኣማመነሉ ሰብ ናብ ገዛኻ
ብምምጻእ ዝዝውተር ኣገባብ ምዕራይ፡
ሃስያኡ ስለ ዝበዝሕ ክተርፍ ኣለዎ።
መጠን እቲ ንምዕራይ ዝኽፈል ዋጋ፡
ምስ ዓይነት እቲ ዝቕየር ንብረት’ታ ፍሪጅ
ይተኣሳሰር’ዩ። ብሕስር ዝበለ ዋጋ ነዊሕ
ዘየገልግል ንብረት ክትገጥመላ ትኽእል
ኢኻ። እቲ ዝበለጸ ግን፡ ነዊሕ ከገልግል

ይኽእሉ’ዮም። ንስኻ ብጥምየት ተሰኒፍካ
ምሳሕ እንተረኸብካ ኢልካ ዝኣተኻያ ዳስ፡
መግቢ ቅድሚ ምቕራቦም ስም ኣቦኻ
እናልዓሉ ኣውሎ ክብሉልካ እንተወዓሉ
እንታይ ይባቝጠልካ። ዕዉት ኔርካ
እንተትኸውን ግን ኣውሎኦም ከየገደሰካ
እናማረጽካ ምበላዕካ።
- እሞ ናብ’ታ ናተይ መጺእካ። ዕዉት
ምዃን ይሓይሽ ትብል ኣለኻ።
- ክብሪ ዘይብሉ ዓወት’ሞ እንታይ
ክዓብሰልካ’ዩ። ምናልባት ኣብ ናይ በይንኻ
ፕላኔት ትነብር እንተሃሊኻ ጥራይ’ዩ።
ኣብኡ’ውን ብጽምዋ ዝተመልአ ፍቕሪ
ዘይብሉ ዓወት’ዩ። ኣብ ዘይትኸብረሉ
ሕብረተሰብ ምንባር፡ ዋላ ሽሕ ግዜ ዕዉት
ኩን ስኩፍን መቕባሕብሕን’ዩ ዝገብረካ።
ንሱስ ሓቕካ።
- ኣየና’ዩ ሓቅኻ ዘብለኪ ዘሎ።
- ማለትሲ ክብረት ይሓይሽ።
- ሕጂ ሕጂዶ ዓወት ይሓይሽ ክትብሊ
ኣይጸናሕክን።
- እሞ ኣየናይ ይሓይሽ ኢኻ ትብል
ዘለኻ። ግልብጥ ግልብጥ’ንዶ ኣይትበል።
- ኣየናይ ከምዝሓይሽ ውሳነይ
ክነግረኪ ኣይተበገስኩን። ኣእማኒ መጐት
እንተቕረብኪ ኢለ’የ ክፍትሸኪ ጸኒሐ።
ተማሃሪት ከለኺ ኣብ ዲበይቲን ኣይትሳተፍን
ዲኺ ኔርኪ። ግዳ ተዳሊኽሉ ምእንቲ
ክትቅንዪ፡ ዝመጽእ ሰሙን፡ “ክብረት፡ ብዝና
ይዕደግዶ?” ዝብል’ዩ ክኸውን ኣርእስትና።
- እዚኣስ ቀላል’ያ ትመስል።
- ሽዑ የራኽበና ግዳ። ቻው ዓወተይ።
- ቻው ክብረተይ።

ዝኽእል ንብረት ብዝሓሸ ዋጋ ከፊልካ
ድሕነት ፍሪጅካ ከተረጋግጽ ኣለካ።
ስለ’ዚ፡ ፍሪጅና ኣብ እትበላሸወሉ እዋን፡
መን ኣሎ ብሕሱር ዘዐርይ ዘይኰነስ
ኣየናይ’ዩ እቲ ዝበለጸ መቀያየሪ ኣቕሓ
ተወኪስና ከነዐርያ ኣለና።

•
ኣብ ፍሪጅ እንታይ ዓይነት ጋዝ
ኢና እንጥቀም
ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት፡ ፍሎሮን
12 (Floron12) ዝተባህለ መሓዛ ኦዞን
ዘይኰነን፡ ንኣከባቢ ኣዕናዊ ዝዀነ ጋዝ
ንጥቀም ነይርና። እዚ ጋዝ ግን፡ ኣብ
ሃገርናን ኣብ ዓለምን ተኸልኪሉ ኣሎ።
ኣብ’ዚ እዋን እንጥቀመሉ ዘለና 134a
ኰይኑ፡ እዚ’ውን ብካልእ ተተኪኡ ኣብ
ዝሓጸረ እዋን ክጠፍእ ተኽእሎ ኣሎ።
ነዚ ፍሎሮን 12 ዝብሃል ጋዝ ዝሓዛ
ፍርጃት ክህልዋ ስለ ዝኽእላ፡ ጥንቃቐና
ከነዐዝዝ ኣለና። በዚ ጋዝ ዝተጻዕነት ፍሪጅ
ምስ እትህሉ ድማ፡ ተቐላጢፍካ ንበዓል ሞያ
ምሕባር፡ ምስ እትበላሾ እውን ብጥንቃቐ
ካብ ገዛ ክትወጽእ ኣለዋ።

•
ፍሪጃት ከይቃጸላ ተባሂሉ ኣብ
ዝበዝሕ ገዛ ሶኬት ክወጽእ ይርአ’ዩ
ሶኬት ናይ ፍሪጅ ብመሰረቱ ክወጽእ
የብሉን። ፍሪጅ ኣብ’ቲ ዘድሊ እዋን ባዕላ
ጠፊኣ ዘድልያ ምቘትን ዛሕልን ክትዕቅብ
ስለ እትኽእል፡ ምውጻእን ምእታውን ሶኬት
ነቲ ኣብኣ ዘሎ ኮምፖሰር የበላሽዎ’ዩ።
ሶኬት ናይ ፍሪጅ ክወጽእ እንመኽረሉ
እዋን፡ ኤሌትሪክ ምስ ዝጠፍእ’ሞ ውሑድ
ወይ እውን ልዕሊ ዓቐን ዝዀነ ሓይሊ
መጺኡ ከየቃጽላ ኣብ እንሰግኣሉ እዋን’ዩ።
ከም’ዚ ምስ እንገብር’ውን፡ እቲ ሓይሊ
ኤሌትሪክ ምስ መጽአ ከይተቐላጠፍና
ጽንሕ ኢልና ኢና ነቲ ሶኬት ከነእትዎ
ዘለና።
ብሓፈሻኡ ብመካኒካዊ ምንቅስቓስ
ንዝሰርሑ ኣቚሑ፡ ብጥንቃቐን ኣፍልጦን
ክንሕዞም ይግባእ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.62

ኤርትራውያን ኣትለታት ኣብ ወጻኢ . . .
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ እስጳኛ - ኣታፑርካ
ኣብ ዝተኻየደ መበል 14 ውድድር ጉያ
መሮር፡ ኤርትራዊ ኣትለት ኣሮን ክፍለ
ሳልሳይ ክወጽእ እንከሎ የማነ ሃይለስላሴ ከኣ
ምስ ቀዳሞት ዓሰርተ ተሰሪዑ፣
ኣብቲ 9 ኪሎሜተር ዝሸፈነ ውድድር፡
እስጳኛዊ ዓደል ሚካል ኣብ ቀዳሞት
ኪሎሜተር ናይቲ ውድድር ብዝፈጠሮ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ብቕድሚ ትማሊ ብናይ ግዜ ውድድር
ዝፈለመን ትማሊ ድማ ናይ ቀዳማይ
መድረኽ ንጥፈታቱ ኣብ ዘሰላልሰለ ውድድር
ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ፡ ተቐዳዳማይ ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ናትናኤል መብራህቶም
ሳልሳይ ወጺኡ፣
ካብ ኪጋሊ ተበጊሱ ኣብ ሁየ ዝተፈጸመን
ኣብ ፈለማ 40 ኪሎሜተር ናይቲ 120.3
ኪሎሜተር ዝሸፈነ ውድድር ድማ ተረርቲ
ዓቐብ ዘጠቓለለን ናይ ትማሊ ቀዳማይ
መድረኽ ውድድር፡ ተቐዳደምቲ ኣብ መዛዘሚ
ሕንጻጽ ክበጽሑ ሓያል ርብርብ እዮም
ኣካይዶም፣ ሩዋንዳዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ለስ
ኣሚስ ስፖርቲፍ ሳሙኤል ሃኪሩዊዘይ ኣብ
ዓቐብ ንዝተሰርዓ ቮላታ ብምስዓሩ 10 ነጥቢ
ከዋህልል ክኢሉ እዩ፣
ሳሙኤል ምስ ኢትዮጳያዊ ሬድዋን
ኢብራሂምን ናይ ክለብ በነዲክሽን ኣሌክስ
ኒዘይማን ኣብ ዓቐብ ዝመስረታ ጉጅለን
ዓባይ ጉጅለ ኸኣ ንዓዓ ንምውሓጥ ኣብ
ዝተረፈ ጎላጉል ዝፈጠረቶ ናህሪን፡ ብሓፈሻ

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ግጥም መጻረዪ ፕለይ ኦፍ ሃገራት
ኤውሮጳ ንዋንጫ ዓለም 2018
ሪፓብሊክ ኣየርላንድ - ዴንማርክ

ዙር
*

ሩዋንዳ

ናትናኤል፡

ሳልሳይ

ወጺኡ

ኣብ ዝቐለሰሉ ሓሙሻይ ርእሱ ንቕድሚት
ተፈንተተ፣ ኣብዛ ጉጅለ ድማ እዩ ኣሮን ክፍለ
ምስ ባሕሬናዊ ኣወቀ ኣያሌው፡ ኢትዮጵያዊ
ኢማነ መርጋን ካልኦትን ነቲ ፍጻመ መኪቱ
መሪሕ ተራ ዝተጻወተ፣
ኣብቲ ዕረፍቲ ዘይህብ መጥቃዕቲ
ኪፕሊሞ፡ ኣሮን ክፍለን ኢትዮጵያዊ
ታምሬ ሞላን ጥራይ እዮም መኪቶም፣
ኣብ መወዳእታ 150 ሜትሮ ኣብ ዝተኻየደ
ቅጽበታዊ ውድድር፡ ኦሎምፒካዊ ኣትለት
ኣሮን ክፍለ ንታምሬ ሞላን ጃኮም ኪፕሊሞን
ስዒቡ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ፣
ኣብዚ ርሕቀት’ዚ ዝተወዳደረ ካልእ
ኤርትራዊ ኣትለት የማነ ሃይለስላሴ እዩ፣ እዚ
ኣብ ውድድራት ስቴፕል ቸይስ ስሙ ዝኾልዐ
ኦሎምፒካዊ ኣትለት፡ ሻሙናይ ተርታ
ምስርዑ መርበብ ሓበሬታ ያፍ ኣፍሊጡ፣

እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ?

ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 52.5 ኪሎሜተር
እናተጓዕዙ ኣብ መዛዘሚ ክበጽሑ ቀሲብዎም
እዩ፣
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሁየ ዝተዓወተ
ተቐዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ሩዋንዳዊ
ዮሴፍ ኣረሩያ ድማ ዳግማይ ናይ ምዕዋት
ውጥኑ ሰመረሉ፣ ንወዲ ጋንታኡ ኬንት
መይን ናይ ደቒቕን 34 ካልኢትን ጋግ
ብምንጻፍ ዕዉት ናይቲ መድረኽ ኮነ፣

ውድድር መምዘኒ ብቕዓት ተዛዚሙ
ንሰለስተ ሰናብቲ ክካየድ ዝቐነየ
መምዘኒ ብቕዓት ቅድድም ብሽክለታ
ዞባ ማእከል፡ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ
ከባቢ ሞኖፖልዮ ብዝተኻየደ ውድድር
ምዝዛሙ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ፈደረሽን
ኣፍሊጡ፣
ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ዙር ሩዋንዳ፡
ክለባት ኤሪተልን ሰምበልን ከኣ ኣብ
ኣህጉራዊ
ጸወታታት
ተጸሚደን
ብምጽንሐንን
ብምህላወንን
ብዝሒ
ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዝዮን ናብ 37
እ’ዩ ክወርድ ተገዲዱ፣ ይኹን እምበር
እዞም ተቐዳደምቲ ዘርኣይዎ ህልኽ
ብመጠኑ ንተዓዘብቲ ዝቓነየ ኮይኑ እዩ
ቀሪቡ፣
120 ኪሎ ሜተር ንኽሽፍኑ ኣብ
መስመር መበገሲ ዝተረኽቡ ተቐዳደምቲ
ቀዳማይ ዲቪዥን፡ ብኣማሓዳሪ ዞባ
ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን
ኣውልያይ’ዮም
ብቀጠልያ
ባንዴራ
ተበጊሶም፣
ሰለስተ ካብ ደንደን፡ ክልተ ካብ
ሰምበል ክልተ ካብ ኣስቤኮ ሓደ ካብ ኤሪ
ቴል፡ 2 ብውልቂ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ
ኣቐዲሞም ስለ ዝሞለቑ ልዕሊ 20 ኪሎ
ሜተር ከይተጓዓዙ፡ እታ 27 ተቐዳደምቲ
ዝሓቖፈት ጉጅለ ኣርኪባታ፣ ኩሎም
ድማ ከም’ታ ዝተበገስዋ ብሓባር ንሓያለ
ዙርያታት ተጓዒዞም፣ ሓደ ካብ ሰምበል፡
ሰለስተ ካብ ደንደን፡ ክልተ ካብ ኣስቤኮ፡
ሓደ ካብ ኤሪቴልን ሰለስተ ናይ ውልቂ
ተቐዳደምቲ ዝሓቖፈት ጉጅለ ዝፈተነቶ
ናይ ምምላቝ ስጉምቲ ዘተስፉ ስለ
ዝነበረ፡ ናህራ ኣብ ዘዛየደትሉ ምስ ዓባይ
ጉጅለ ናይ ልዕሊ 30 ካልኢት ተፈናቲታ
ውድድራ ዛዚማ፣
ኣብዚ ናይ መምዘኒ ውድድራት
ናብ ቀዳማይ ዲቪዝዮን ዝሰገረ ውልዶ
ተቐዳዳማይ ናይ ጋንታ ሰምበል
መድሃኔ ወልዱ ነታ ምስኡ ዝወዓለት
ጉጅለ ብቕጽበታዊ ውድድር ብምስዓር
ቀዳማይ ወጺኡ፣ ሃብቶም ሓድሽ ካብ
ደንደን ካልኣይ፡ ናሆም መልኣከ ካብ
ኣስቤኮ ሳልሳይ፡ ሰመረ ዓንደማርያም
ካብ ኣስቤኮ ራብዓይ፡ ሃኒባል ተስፋይ ካብ
ኤሪቴል ሓምሻይ፡ መስፍን ወልዳይ ካብ
ደንደን ሻዱሻይ ብምውጻእ ክሳብ ዓስራይ

ፍጥነት፡ ንኣትለታት ፋሕ ፋሕ ከብሎም
እዩ ተራእዩ፣ ንሓደ ኪሎሜተር ብገምጋም
ብኽልተ ደቒቕን 50 ካልኢትን ብምሽፋኑ
ኣብ ቅድሚት ብገምጋም ን20 ተቐዳደምቲ
ጥራይ ሒዙ ጉዕዞኡ ክቕጽል ተራእዩ፣
ድሕሪ እዚ ፍጻመ፡ ናይ ምቕላስ ስራሕ
ኣብ እንግድዓ ኪፕሊሞ እዩ ወዲቑ፣ እዚ
ኡጋንዳዊ መንእሰይ፡ ነታ መራሒት ጉጅለ

ዝወጽኡ ኣብ ነጥቢ ኣትዮም፣
20 ተቐዳደምቲ ደቀኣንስትዮ’የን 60.8
ኪሎ ሜተር ንምሽፋን ኣብ መበገሲ
ውድድር ተረኺበን፣ ኣብቲ ስፖርታዊ
ህልኽ ዘይተራእዮን ዘገምታዊ ጉዕዞ
ዝነበሮን ውድድር እተን ምኩራት
ተቐዳደምቲ ነተን ሓደስቲ ተቐዳደምቲ
ኣርኣያ
ክኾነአን
ብዘይምኽኣለን
ንተዓዘብቲ ኣቕሒረን፣ ብእኩብ ኣብ
ዘካየዳኦ ቅጽበታዊ ውድድር፡ ደሴት ኪዳነ
ካብ በሪኽ ቀዳመይቲ፡ ዲያና ዳዊት ካብ
ዓራግ፡ ዮርዳኖስ ርእሶም ካብ ደንደን፡
ትዕግስቲ ገብረሂወት ካብ ጋላ ነፍሒ፡
ኣርሴማ ግርማይ ካብ ደንደን፡ ሊድያ
ምስጉን ካብ ዓራግ ብምዃን ካብ ካልኣይቲ
ክሳብ ሻድሸይቲ ወጺአን፣
ወትሩ ንልቢ ተዓዘብቲ ዘረስርስ
ጸወታ ዘርእዩ ካብ ተቐዳደምቲ ካልኣይ
ዲቪዝዮን 76 ኪሎ ሜተር’ዮም ብመሳጢ
ውድድር ዝዛዘምዎ፣ ካብ’ዞም 68
ተቐዳደምቲ ነንሓድሕዶም ዘይሳነፉ
ቀዳማይ ዝወጽአ ናትናአል ተስፋጽዮን
ካብ ኤሪ ቴል እዩ፣ ብንያም ግርማይ ካብ
ኣስቤኮ፡ ናትናኤል ኣብርሃም ካብ ደንደን፡
ናትናኤል ተስፋኣለምን ያቆብ ደበሳይን
ካብ ኤሪ ቴል፡ ኣቤል ሮቤል ካብ ሰምበል
ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻድሻይ ብምውጻእ
ተዓዊቶም፣
ኣንጊሆም
ውድድሮም
ዘሰላሰሉ
ተቐዳደምቲ 3ይ ዲቪዝዮን እዮም፣
ንዝተሰርዓሎም 60.8 ኪሎ ሜተር ድማ
ብመሳጢ ጸወታ ኣብ ዝዛዘምሉ፡ ሳሙኤል
ተወልደ ካብ ጋንታ ናትና ቀዳማይ፡
ናሆም ዘርኣይ ካብ በሪኽ፡ ያፌት ዳንኤልን
ገብረሂወት የማነን ብውልቂ፡ ሃኒባል
ኣብርሃምን ኣብርያኖስ ግርማይ ካብ
ዋርሳይ ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻድሻይ
ብምውጻእ ውድድሮም ዛዚሞም፣
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ
ማእከል ብዘውጽኦ ሰሌዳ ውድድር፡ 24
ሕዳር ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዝዮን
ዙር ዞባ ማእከል ከካይዱ እዮም፣ ኣብዚ
ናይ በረኻ ውድድር ኣስታት 180 ኪሎ
ሜተር ዝሽፍኑ ምዃኖም ድማ ይሕበር፣
26 ሕዳር ድማ ኩለን ዲቪዝዮናት
ዝሳተፍኦ መዛዘሚ ውድድር ኣብ ከባቢ
ሲነማ ሮማ ክካየድ እዩ፣

ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናትናኤል
መብራህቶም ብደቒቕን 36ን ካልኢትን ካብ
ኣረሩያ ተፈንቲቱ ነታ ምስኡ ዝነበረት ጉጅለ
ብቅጽበታዊ ውድድር ብምስዓር ሳልሳይ
ክወጽእ እንከሎ፡ ሳልሳይ ተቐዳዳማይ ክለብ
ዳይመንሽን ዳታ መትከል እዮብ ድማ
ራብዓይ ወጺኡ፣ ተቐዳዳማይ ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ኣሮን ደብረጺን ሓሙሻይ
ተርታ ክስራዕ እንከሎ፡ ወዲ ጋንታኡ ተስፎም
ዑቕባማርያም ድማ ምስ ናትናኤል ተመሳሳሊ
ግዜ ተታሒዙሉ ሻውዓይ ወጺኡ፣
ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኣብ ዙር ቡርኪናፋሶ
ምስ ክለቡ ሰምበል ብሉጽ ብቕዓትን
ውጽኢትን ዘመዝገበ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ
ኤርትራ ሳይሞን ሙሴ ከምኡ ድማ ወዲ
ክለቡ ኣማኑኤል ጸጋይ መበል 15ን 29ን (ምስ
ናትናኤል ተመሳሳሊ ግዜ እዮም ኣመዝጊቦም)
ወጺኦም፣
ብሰንበት
ኣብ
ዝተኻየደ
ናይ
3.3 ኪሎሜተር ናይ ግዜ ውድድር፡
ብሩዋንዳውያን ጀንስ ቦስኮን ቫለንስንዳይሲነጋ
ከምኡ ድማ ብደቡብ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ
ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ስቴፋን ዲ ቦድን ናይ
ሸሞንተ ካልኢት ጋግ ዝተነጽፈሉ ዮሴፍ

ኣረሩያ፡ ትማሊ ግዜ ብምኽሳቡ ናይ ደቒቕን
28 ካልኢትን ጋግ ንቦስኮ ብምንጻፍ መሪሕነት
ዙር ሩዋንዳ ሒዙ ኣሎ፣ ቫለንስ ብደቒቕን
30 ካልኢትን ተቐዲሙ ሳልሳይ ተርታ
ክስራዕ እንከሎ፡ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
ድማ ተስፎም ዑቕባማርያም ብደቒቕን 42
ካልኢት ተፈንቲቱ ሒዝዎ ዘሎ መበል 12
ተርታ እቲ ዝበለጸ ኮይኑ ንረኽቦ፣
ካልኣይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ሎሚ ኣብ
ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ካብ ንያንዛ ተበጊሱ
ኣብ ሩባችቩ ብዝፍጸም ናይ 180 ኪሎሜተር
ውድድር ክቕጽል እዩ፣ እዚ ርሕቀት’ዚ እቲ
ዝነውሐ መድረኽ ናይዚ ውድድር ኣብ ርእሲ
ምዃኑ ሽዱሽተ ናይ ዓቐብ ካታገሪ ቮላታ
እውን ብምሓዙ ብኣጋኡ በዳሂ ከምዝኸውን
ሳይክሊንኒውስ ኣቐዲማ ትንታነኣ ትገልጽ፣
ብኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ
ናይ 2.2 ደረጃ ዘለዎ ዙር ሩዋንዳ፡ ብዘይካ እቲ
ናይ ብቕድሚ ትማሊ ናይ ግዜ ውድድር
ሸውዓተ መድረኻት የጠቓልል፣ ብውዳበኡ
ምስ ዓበይቲ ውድድራት ብሽክለታ ኣህጉር
ኣፍሪቃ ዝስራዕ እዚ ውድድር’ዚ ኣብ 2019
ናብ 2.1 ደረጃ ክልዕል ምስ ዩሲኣይ ኣብ
ስምምዕ ከምዝተበጽሐ ይንገር፣

ዙር ፉዝሁ ተዛዚሙ
* ኤሪተል ሓሙሸይቲ ወጺኣ
ክለብ ኤሪተል ክትሳተፎ ዝቐነየት ውድድር ብሽክለታ ቱር ፋዝሁ - ቻይና ብሰንበት
ተዛዚሙ፣
ኣብ ሓሙሻይ መድረኽ ናይቲ ውድድር፡ ሜሮን ኣብርሃምን ሲራክ ተስፎምን ካብ ዕዉት
ናይቲ መድረኽ ማሪስ ቦድግዳኖቪች ግዜ ከይከሰሩ መበል 12ን 16ን ተርታ ብምሓዞም ምስ
ቀዳሞት 20 ውድድሮም ክፍጽሙ እንከለዉ፡ ብተመሳሳሊ ግዜ ሚልዮን ኣማኑኤልን ሚኪኤል
ሃብቶን ከኣ መበል 46ን 62 ኮይኖም ውድድሮም ፈጺሞም፣ ድሕሪ ደቒቕን 56 ካልኢትን
ውድድሩ ዝፈጸመ ዳንኤል ሃብተሚካኤል መበል 102፡ ዘመንፈስ ሰለሙን ከኣ ድሕሪ 2
ደቒቕን 44 ካልኢትን መዛዘሚ ሕንጻጽ ብምርጋጹ መበል 107 ተርታ ሒዙ፣
ብውህሉል ግዜ፡ ተቐዳዳማይ ክለብ ስኮት ሚቸልተን ኣውስትራልያዊ ጃይ ሂንደርለይ
ዕዉት ዙር ፉዝሁ ክኸውን እንከሎ፡ ናይ ደቒቕን 54 ካልኢትን ጋግ ዝተነጽፈሉ ሚልዮን
ኣማኑኤል ከኣ ዓስራይ ወጺኡ፣ ሜሮን ኣብርሃም መበል 14 ተርታ ዝሓዘ ተቐዳዳማይ ክለብ
ኤሪተል እዩ፣
ኣብ ቅልስ ንጉስ ዓቐብ፡ ናይ ክለብ ሚንስክ - ስታኒስላው ብ38 ነጥቢ ክዕወት እንከሎ፡
ዳንኤል ሃብተሚካኤል ከኣ ብ14 ነጥቢ ራብዓይ ኮይኑ፣
ብጋንታ ኮሎስ ክትዕወት እንከላ፡ ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ብሉጽ ናይ ጋንታ
ውጽኢት ዘመዝገበት ክለብ ኤሪተል ካብ ኮሎስ ብሓሙሽተ ደቒቕን 12 ካልኢትን ድሒራ
ካብ 22 ክለባት ሓሙሻይ ተሰሪዓ ውድድራ ፈጺማ፣
ክለብ ኤሪተል ናብ ጽባሕ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣስመራ ክትኣቱ ምዃና ካብታ ክለብ
ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የነጽር፣

+ ወነንቲ ክለብ ሌስተር ሲቲ፡ ብመንግስቲ
ታይላንድ
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ሚልዮን
ፓውንድ
ከምዝእወዱን በዚ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ቤት
ፍርዲ ናይታ ሃገር ክሲ ከምዝተመስረተሎምን
ተቓሊሑ፣ ሮይተርስ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ
ዜና፡ ቪቻይ ስሪቫድሃናፕራባን ስድራቤቱን
ነቲ ኣብ 2006 ዝተለቅሕዎ 14 ቢልዮን ባት
(323 ሚልዮን ፓውንድ) ክመልስዎ ፍሕት
ብዘይምባሎም እዩ እቲ ክሲ ተኸፊቱሎም፣
ቪቻይ፡ ኣብ 2010 እዩ ንክለብ ሌስተር ሲቲ
ብ4.9 ቢልዮን ዶላር ዓዲግዋ፣
+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ፕለይ ኦፍ ንዋንጫ ዓለም 2018፡ ስዊዝርላንድ
ንሰሜን ኣየርላንድ ብድምር ውጽኢት
1ብ0 ብምርታዕ ናብ ሩስያ ዝወስዳ ትኬት
ከተቑርጽ እንከላ፡ ምስ ግሪኽ ዝገጠመት
ክሮኦሽያ እውን ብድምር ውጽኢት 4ብ1
ብምዕዋታ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018
ህላውነታ ኣረጋጊጻ፣
+ ብዓርቢ ኣንጻር ዌልስ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ምሕዝነት፡ ፈረንሳዊ ኦሊቨር ጅሩድ
ምጭብባጥ ጭዋዳ ከምዝገጠሞ ተሓቢሩ፣
ድሕሪ እቲ ግጥም ብህጹጽ ናብ ኣርሰናል
ዝተመልሰ ጅሩድ፡ ማህሰይቱ ክሳብ ክንደይ
ጽኑዕ ከምዘሎ ክለቡ ብወግዒ ኣይነገረትን፣
ማዕከናት ዜና ዓዲ እንግሊዝ ግና፡ ጽባሕ
ቀዳም ኣንጻር ቶተንሃም ኣብ ዝካየድ ግጥም
ህላወ ናይቲ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ ኣዝዩ
ትሑት ምዃኑ ይገልጻ ኣለዋ፣ ኣሰልጣኒ
ኣርሰናል ኣርሰን ቨንገር፡ ኣብዚ ዓመተ
ስፖርት’ዚ ንጅሩድ ምስ ቀዳሞት 11 ብቐጻሊ
ከምዘይመረጾ ይፍለጥ፣ እቲ ፈረንሳዊ ዓላሚ
ንኣሌክሲ ሳንቸዝን ላካዘትን ኣብ ቅድሚ
መስመር ከሰልፎም ብተደጋጋሚ ተራእዩ
እዩ፣ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ፡ ሎሚ ካብ 10፡
45 ጀሚራ ምስ ጀርመን ግጥም ምሕዝነት
ክህልዋ እዩ፣
+ ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ኣብ ሪያል
ማድሪድ ብሉጽ ብቕዓት የርኢ ንዘሎ ማርኮ
ኣሴንስዮ ብ177 ሚልዮን ፓውንድ ክትዕድግ
ውጥን ከምዘለዋ ደይሊ መይል እሙናት
ምንጭታተይ ንዝበለቶም ሰባት ብምጥቃስ
ትማሊ ኣቃሊሓ፣ ብተወሳኺ ደይሊ መይል፡
ማን ዩናይትድ ንቀልቢ ኣሰልጣኒኣ ሞሪኖ
ስሒቡ ዝርከብ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ
461,000 ፓውንድ ሰሙናዊ ክትከፍሎ
ምዃና እውን ትሕብር፣ እዚ ውጥን እንተደኣ
ግብራዊ ኮይኑ፡ ማን ዩናይትድ ነቲ ኣብ 2016
ንፖል ፖግባ ንምዕዳግ ዘውጽኣቶ ናይ 89
ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ክብረወሰን
ክትሰብሮ እያ፣ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ
ኣብ ሸሞንተ ጸወታታት ምስ ቀዳሞት 11
ተጻወትቲ ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝተመርጸ
ኣሴንስዮ፡ ኣርባዕተ ሸቶታት ከመዝግብ
እንከሎ ክልተ ውዱኣት ንሸቶ ዝኾና ኮዓሳሱ
ድማ ንደቂ ጋንታኡ ኣበርኪቱ፣
+ ተጻዋታይ ኣትለቲኮ ማድሪድ ፈርናንዶ
ቶረስ ናብ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ናይ ምምላስ
ባህጊ ከምዘለዎ ሓቢሩ፣ እዚ ወዲ 33 ዓመት
ተጻዋታይ፡ ዋላ’ኳ ኣብ እስጳኛ ጽቡቕ ከምዘሎ
እንተሓበረ ንሓደ ወይ እውን ክልተ ዓመታት
ስፖርት ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ክህሉ ከምዝደሊ ኣረዲኡ፣ ክለባት
ሳውዝሃምፕተን ኒውካስልን ከምዘጣየቓሉ
ደይሊ ሚረር ወሲኻ ትሕብር፣
** ** **

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.62
ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣቶ ክፍለማርያም ያቆብ ደስታ፡ ኣቦና ያቆብ ደስታ ክፍለን ኣደና
ግምጃ ገብረመስቀል ዑቕባገርግሽን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
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ም
እ
ዞባ ማእከል
ኣስመራ
ተኽሊት ተኽሎም ንጉሰ፡ ነፍ/ውባ ሃብቱ ተስፉ ብዕለት 17/12/2014
ኣብ ኣስመራ ምም/ከባቢ ሓዝሓዝ ዞባ 6 ምም/05 ጎደና ሐ ቁ/ገዛ
20 ኖታ 26 ብቁጽሪ ፓርቸላ ሀ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ቁ/ምስክር
ወረቐት 103983 መወከሲ ቁጽሪ 104405 ዝተመዝገበ ኣብ 100
ት/ሜ ዝተደኮነ፡ ብሰሜን ምስ ባዶ መሬት፡ ብደቡብ ምስ መንገዲ
ሐ፡ ብምብራቕ ምስ በርሀ ኪዳነ፡ ብምዕራብ ምስ ኣበራሽ ሃብተ ብስማ
ዝተመዝገበ 3 ቀንዲ ክፍልታት፡ 2 ሓገዝቲ ክፍልታት ዘለዎ ምስ ምሉእ
ኣቑሑቱ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ጨንፍረ ዘርኣይ
ደረስ ብተጠራቓሚ ሕሳብ ቁጽሪ 16195 ዝተመዝገበ ዝገበረትለይ
ውህብቶ ይጽደቐለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/12/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ተኽሊት ትኩእ ካሕሳይ ምባል ተሪፉ፡ ተኽሊት ቢንያም ተኽሉ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/11/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ዓብለሎም ዮሴፍ ወልደስላሴ፡ ተጸዋዒት ወ/ሮ ፌቨን ጸጋይ ካሕሳይ
ኣድራሽኣ ስዑዲ ዓረብ ስለዝኾነ፡ ናይ ጓልና ፍዮና ዓብለሎም ዮሴፍ
ሞግዚት ክወሃበኒ ትጸውዓለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ። እንተዘይቀሪባ ኣብ ዘየላትሉ
ከምዝረአ ቤ/ፍ የፍልጥ።
ገነት ነጋሽ ገብረዮውሃንስ፡ ስም ወላዲተይ መልኣኮ ገብረየሱስ ምባል
ተሪፉ፡ መልኣከ ገብረእየሱስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/11/17 ኣብ 1 ቤ/ፍ 2 መጋባኣያ ቁ.35 ይቕረብ።
ኣብ ሞንጎ ከሳሲት ወራ/ነፍ/ምልእተ ይሕደጎ፡ ወ/ረ/ነፍ/ይሕደጎ
ወልደኣብዝጊ፡ ወረ/ነፍ/ኣመተ ዘወልዲ +1፡ ክሱሳት ወረ/ነፍ ምልእተ
ይሕደጎ ወረ/ነፍ ይሕደጎ ወልደኣብዝጊ፡ ወረ/ነፍ ኣመተ ዘወልዲ፡ ወረ/
ነፍ ወልዱ ይሕደጎ ኣቶ ኣብርሃም ይሕደጎ +11 ዘሎ ናይ ሲቪል
ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሰስቲ 1.ሰለሙን ወልዱ ይሕደጎ 2.ረዘነ ወልዱ
ይሕደጎ 3.ሂወት ወልዱ ይሕደጎ 4.መድህን ይሕደጎ ወልደኣብዝጊ
ብመጸዋዕታ ክቐርቡ ስለዘይከኣሉ ተጸዊዖም፡ ን7/12/17 ኣብ ላ/ቤ/ፍ
1ይ መጋባኣያ ቁ/28 ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ድማ ጉዳዮም ኣብ
ዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ወ/ሮ ዮዲት ሃብተሚካኤል ገብረመድህን፡ ወለድና ኣቶ
ሃብተሚካኤል ገብረመድህንን ወ/ሮ ሳራ ሃይለ በራኺን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን4/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ኒካላ ቫታላኪስ ኤቨንጀሎ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ ማርገሪታ ኮሞሲን
ፓታሊዲስ ቫታላኪስ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ምሕረት ገብሩ በራኺ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ መልኣከብርሃን
ካሕሳይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 1 ወድና
ድማ ወራሲ ምዃኑ ይረጋገጸሉ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ቴድሮስ ፋንቱ ደበሳይ፡ ወላዲትና ወ/ሮ ዘውዲ ገብረመድህን
ምስግና ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ኦሊንዶ ማሶላ፡ ወላዲትና ወ/ሮ በርተሊኒ ማርያ ላውራ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ለተንጉስ ፍስሓጼን ሃብተዝጊ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ገብረሂወት
ዓንደመስቀል ሰንጋል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ት ሳባ ተስፋሁነይ ባዩ፡ ኣደና ወ/ሮ ጸሃይቱ ፍስሃየ ገብረ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
1.ኣቶ በየነ ወልደገብርኤልን 2.ወ/ሮ ለምለም እምባየን፡ ጓልና
ኣድያም በየነ ስለዝሞተት፡ ንሕና ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ሕርይቲ ሓጎስ ወኪል ወረስቲ ወ/ሮ ለተብርሃነ
ኣስመላሽ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ተስፋዝጊ ምሕረትኣብ ናይ ገዛ ክሲ ስለዘሎ፣
ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን20/11/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ መሓመድ ሓሚድ መሓመድ ሓዞት፡ ወላድየይ ሓሚድ
መሓመድ ሓዞት ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዮናስ ኣብርሃ በየነ፡ ወላዲና ኣብርሃ በየነ ገብሩ ስለዝሞተ፡ ኣነ
ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይተመናይ
ፓራዲዞ ጸጸራት

ሓረጉ ሃይለ ባህታ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ጎይትኦም ተስፋማርያም ካሳ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 3 ደቁ ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ንግስቲ ሓጎስ ተስፈ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ንጉሰ ገብረንጉሰ ጓንጉል
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 5 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ተስፋይ ሃብታይ ሃብተጋብር፡ ተኸሳሲ ኣቶ ተከስተ
ገብረማርያም ተስፋማርያም ንከሳሲ ብ6/6/12 ዝሽጠለይ መኪና ዓይነታ
ናይ ገዛ መኪና ቮልክስ ዋገን ቁ.ሰሌዳን ER-1-B9472 ዝነበረ ሕጂ
ER-1-10606 ስም ከመሓላልፈለይ ስለዝበሉ፣ ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ
ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን6/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሰማይነሽ ኣብርሃ ገብረእየሱስ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ኢዮብ ጸጋይ
ጊላሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡
9 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን7/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ሚኪኤለ ኣስመላሽ፡ ወላዲና ኣቶ ኣስመላሽ ሃብተማርያም
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ትሕቲ ዕድመ ቤትኤል የማነ ስዮም ብሞግዚት ወላዲታ ወ/ሮ
ሩታ ባህታ ሓጎስ ኣቢላ፡ ኣቦይ የማነ ስዮም ብረ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 4
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ኪዳነ ገብረስላሴ ሃብተጋብር፡ ወደይ ኣልኣዛር ኪዳነ ገብረስላሴ
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ ወላዲኡ ገብረስላሴ ሃብተጋብር ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ጸሃይነሽ ሳህላይ ገብረማርያም፡ ጓለይ ሳራ ናይዝጊ ተስፋጼን
ስለዝተሰወአት፡ ኣነ ምስ ኣቡኣ ናይዝጊ ተስፋጼን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ሪታ ኣስቱቲ ሳልቫቶረ፡ ወላዲትና ወ/ሮ ግደይ ኣስመሮም
ውቤወሰን ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣና ኣጎስቲኖ ቸኪኒ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ ዘውዲ ገብረእግዚኣብሄር
ዕንዳይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣብርሀት ፍስሃየ ገ/መስቀል፡ ወላዲትና ወ/ሮ ኣበራሽ
ገብረገርጊስ ሃብተሚካኤል ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ጥራይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ከሳሲት ወ/ሮ ሳባ ሓድሽ ኣባይ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ሮቤል ሓድሽ መሓሪ
ብናይ ሰብኣይን ሰበይቲ ክሲ ተመስሪትልካ ስለዘሎ፡ እሞ ንጹር ኣድራሻ
ስለዘይብልካ፣ ባዕልኻ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪልካ፡ ን29/11/17 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ግን እዚ ጉዳይ ኣብ ዘየለኻሉ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ምምሕዳር
ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ
ወ/ሮ ለተክርስቶስ ኣብርሃ ሃብቱ፡ በዓል ቤተይ ቀሺ ገብረመድህን
ሃይሉ ገብራይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
8 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣብርሃጼን ተኽለ በራኺ፡ በዓል ቤተይ በረኸት ወልደገብርኤል
ባህታ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን7/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ፍቓዱ ኣርኣያ ደርማስ፡ ወላዲተይ ለተብርሃን ገብረሂወት
ዘበኑ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ክብሮም ጉዑሽ ኣጽብሃ፡ ኣቦና ጉዑሽ ኣጽብሃ ክፍለ ስለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 2 ህልዋት ኣሕዋተይን 1 ስዉእ ሓወይ ምስ 1 ተተካኢ ወዱን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኤደን ገብረዮውሃንስ ሃይለሚካኤል ብወኪላ ወ/ሮ ቅድስቲ
ኣርኣያ ወልደገብርኤል ኣቢላ፡ በዓል ቤተይ ዮሴፍ በርሀ ኪዳነማርያም
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ብርሃ ብርሃነ ተኽሉ፡ በዓል ቤተይ ፍስሃየ መሰል ዓንዱ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ኣስፍሃ ዑቕቡ ብርሃነ፡ ኣቦና ዑቕቡ ብርሃነ ኪዳነ ስለዝሞተ፡ ኣነ
ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን8/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሮማ በርሀ እምባየ፡ ኣበባ ገበየ ለማ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
2 ህልዋት ኣሕዋተይን 2 ምዉታትን 9 ተተካእቲ ደቆምን ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ ሰለሙን ገብራይ ወልደገብርኤል፡ በዓልቲ ቤተይ ኣምለሰት
ጊላሚካኤል ወልደሚካኤል ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 1 ወድና ድማ ወራሲ ምዃኑ ይረጋገጸሉ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ፍቓዱ መዓሾ ተስፋማርያም ምስ ተኸሳሲ ኣቶ ኣሌክሳንደር
መኮነን ቢተው ዝቐረበልና ሲቪላዊ ክሲ ጉዳይ ሰብኣይን ሰበይትን
ኮይኑ፡ ተኸሳሲ ኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይከኣለ፣ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ
ወኪሉ፡ ን11/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ እምባየ መድሃኔ ኣባይ፡ ኣደና ሳህሉ ገብረእየሱስ ብርሃኑ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሃይለሚካኤል ተኽልዝጊ ሃብተጼን፡ ኣቦና ተኽልዝጊ ሃብተጼን
ተወልደን ኣደና ቐደስ ርእሶም ዘራጼንን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 2 ህልዋት
ኣሕዋተይን 2 ምዉታት ኣሕዋተይ፡ 7 ተተካእቲ ደቆምን ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ 4 ኣስመራ
ሶልያና ጸጋይ ዮውሃንስ ብሞግዚታ ኣቶ ግደይ መብራህቱ ኣቢላ፡
ኣቦይ ኣቶ ጸጋይ ዮውሃንስ ውብነህ ስለዝተስውአ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ዓዲ
ኣቤቶ
ከሳሲ ኣቶ በረኸት ፍስሃየ
ስብሃቱ፡ ተኸሳሲት በዓልቲ
ቤተይ ወ/ሮ ሄለን ኣስመላሽ
ስምረት ንሱዳን በጺሓ
ክትምለስ ኢላ ምስ ከደት ን3
ዓመት ድሃያ ስለዘይብለይ
ትጸወዓለይ ስለዝበሉ፣ ተኸሳሲት
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪላ፡
ን21/11/17 ኣብ ቤ/ፍ
ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ ውሳነ
ክንውስን ምዃንና ንሕብር።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ነፋሲት
ኣልማዝ በርሀ ኣባይ፡
ኣደና ወ/ሮ ምልእተ ከፋል
በርሀ ስለዝሞተት፡ 3 ደቃ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/12/17
ኣብ
ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ዓዲ
ጓዕዳድ
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ወ/ሮ ጽገሃና የስኣብ ህብቲት፡ ወላዲትና ወ/ሮ መብራት ኣስመሮም
ዘወልዲ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጻዕዳክርስትያን
ኣቶ ተስፋማርያም ቀሺ ክፍለ፡ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ ሓዳስ እምባየ
ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን8/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ሰሞራ ሮሞዳን መሓመድ ምባል ተሪፉ፡ ሰሚራ ሮሞዳን መሓመድ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/11/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ምምሕዳር
ከባቢ ከረን 01/02
ኣቶ እዮብ ሓጎስ መርከ፡ ሓፍትና ግርሳ ሓጎስ መርከ ስለዝሞተት፡
ውላድ ወይ ሓዳር ስለዘይብላ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ስምረት ዘርኣይ ሃይለ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ጽጋብ ተኽሉ
ፍስሃየ ምስ 2 ደቀይ ራሕሪሑ ካብ ዝወጽእ ልዕሊ 9 ዓመት ስለዝገበረ፡
ጉዳየይ ናብ ቤተ ዘመድ ሽማግለ ተመሪሑ ውሳነ ክወሃበኒ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ ደቀምሓረ
ወ/ሮ ቅዱሳን ገብሪሂወት ደበሳይ፡ ኣደና ወ/ሮ ንግስቲ ገብረዝጊ
ተስፉ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቀስን ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን14/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣብርሃት ሃብተገርግሽ ኣጽብሃ፡ ኣቦና ቀሺ ሃብተገርግሽ ቀሺ
ኣጽብሃ ስለዝሞተ፡ ኣደና ወ/ሮ ርሻን እስቲፋኖስ ተወልደ ናይ መጻምዲ
መሰላ ይተሓለወላ፡ ኣነ ምስ ሓንቲ ሓፍተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረቶም ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን16/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሓውሲ
ከተማ ጋዴን
ወ/ሮ ለተክርስቶስ ሓልየስ ገብረዝጊ፡ በዓል ቤተይ ተኽለ ወልደኣብዝጊ
ፍረ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/11/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወኪድባ
ወ/ሮ ሮዚና እዝራ ተኽለ፡ ኣቦና ኣቶ እዝራ ተኽለ ወልዴሱስን
ኣደና ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ዓንዲኪኤል ኣድሓኖምን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ
1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን13/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ቤት ገብርኤል
ኣቶ ነጋሲ ወልደገብርኤል ኣብርሀ፡ በዓልቲ ቤተይ ኢትዮጲያ በላይ
ገብረኺዳን ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡
2 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስ ዘይቀርብ መጋባኣያ ኣብ ዘየለወሉ ክውሰን እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.62
ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ ድባርዋ
ብርኽቲ ተስፉ ገብረመድህን ምስ በዓል ቤተይ ኤፍሬም ፍቓዱ
ምስኤል ናብ ሕጊ ሰብኣይን ሰበይትን ኢና 3 ቆልዑ ወሊድና።
እንተኾነ ግን 4 ዓመት ይገብር ደሃዩ ስለዘይብለይ ተጸዊዑ ናብ ቤተ
ዘመድ ሽማግለ ክምርሓለይ ስለዝበለት፣ ተጸዋዒ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪል፡ ን14/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይ ኣብ
ዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።
ኣፎምያ ቀ/ግደ ስባህቱ፡ በዓል ቤተይ መም/የማነ ተኽልዝጊ
ወልዱ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቁ
ድማ ወረስቲ ምዃንኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይ ዕዳጋ
ወ/ሮ መርሃዊት ኣስጎዶም ገብረሚካኤል፡ በዓል ቤተይ ምሕረትኣብ
ገብረኪዳን ገብረሃንስ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣውህነ
1.ቀሺ መሓሪ ሃብተገርግሽ ዮሴፍ 2.ወ/ሮ ኣዜብ ዑቕበ ወልዱ፡
ወድና ዳኒኤል መሓሪ ሃብተገርግሽ ስለዝሞተ፡ ንሕና ወለዱ ጥራይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓረዛ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ፊኖ ገብረልኡልን ተኸሳሲት ወ/ሮ
ለምለም ኣርኣያን ዝነበረ ናይ ውርሲ ክርክር፡ ብዕለት 25/5/2017 ኣብ
ዝወዓለ መጋባኣያ ውሳነ ሂቡ። እንተኾነ ተኸሳሲት ንውሳነ ተቐቢላ
ንኣፈጻጸም ምስ ተቆጽረ ክሳብ ሕጂ ሃለዋታ ስለዝጠፍአት፡ ተጸዊዓ

ምልክታ ጨረታ
ጨ/ትም/ዞባ ዓንሰባ ን2018 ንኣሕዳሪት ቤ/ት/ቦርዲን ኣስማጥ ዝኸውን ኣሕምልትን ኣጣል ንሕሩድን ንቑጽ
ዕንጨይትን ኣጫሪትና ክንዕድግ ስለ ዝደለና ጉዱሳት ነጋዶ ንዕድም።
ተጫረቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነገራት
1. ናይ 2017 ፍቓድ ንግዲ ዝተሓደሰ ፎቶ ኮፒን ዓመታዊ ግብሪ መንግስትን ከም ዝኸፈልኩም መረጋገጺ ፎቶ
ኮፒ የቕርቡ።
2. መኽበሪ ጨረታ 50.000.00 ናቕፋ C.P.O የትሕዙ።
3. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ክሳብ 11/12/2017 ክፉት ኾይኑ ይጸንሕ።
4. ንጽብሒቱ ዕለት 12/12/2017 ልክዕ ሰዓት 8፡00 ቅ.ቀ ኣብ ግዜ ስራሕ ክፉት ይኸውን።
5. ጨረታ ኣብ ዝኽፈተሉ ዕለት ዝኾነ ተጫራታይ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል ናቱ (ማለት በዓል/ቲ ቤት፡ ውሉድ
ወይ ወለዱ) ክኾኑ ኣለዎም።
6. ናይ ጨረታ ወረቃቕቲ (ፕሮፎርማ) ካብ ቤ/ጽ/ጨ/ትም/ዞባ ዓንሰባ ከረን መጺእኩም ክትወስዱ ትኽእሉ። ንተወሳኺ
ሓበሬታ ብቁ.ተሌፎን 402289 ደዊልኩም ተወከሱ።
7. ጨ/ትም/ዞባ ዓንሰባ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ በዚ ጨረታ ኣይግደድን።
ጨ/ት/ዞባ ዓንሰባ
ከረን

ምልክታ
ኣብ ኣስመራ ከተማ ምምሕዳር ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ፕሎት 11 ፓርሰል ‘C’ ዶደና 112-5 ቁ.ገዛ 7.9 ዝርከብ
ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ብመለለዩ ቁጽሪ 1፡011161/1 ና ዕለት 14/03/17
ተመዝጊቡ ዝተረጋገጸልና ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛና፡ ንወ/ሮ ዮርዳኖስ ተስፋሚካኤል ኮኾቡ ሽይጥና ስም ዋንነት
ናብ ስም ዓዳጊት ከነመሓላልፍ ሰለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ
30 መዓልቲ ሕጊ ብዝፈቕዶ መሰረት፡ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ናይ መአገዲ ትእዛዝ ውሳነ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ
ኖታሪ፡ ቤ/ጽ ሃገራዊ ካዳስተራልን የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተፈሊጡ ስም ዋንነት ናይዚ
ዝተጠቕሰ ገዛና ናብ ስም ዓዳጊት ምትሕልላፍ ከምእንፍጽም ነፍልጥ።
1.ኣባ እስቲፋኖስ ብርሃነ መንግስቱ
3.ወ/ሮ ጽገወይኒ ብርሃነ መንግስቱ

2.ኣቶ ኪዳነማርያም ብርሃነ መንግስቱ
4.ኣቶ ወልዱ ብርሃነ መንግስቱ

ን8/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀረበት ቤ/ፍ ተኸሳሲት ኣብ
ዘየላትሉ ነቲ መፍትሕ ከፊቱ ከካርዮ ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ
ወ/ሮ ጸጋ ደስበለ ምራጭ፡ ኣቦና ደስበለ ምራጭ በራኺ ስለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ተሰነይ
ዞባ መስከረም
ወ/ሮ ሰናይት ረዘነ ተስፋማርያም ምስ ተጸዋዒ ኣቶ ቴድሮስ
ወልደትንሳኤ ብሕጋዊ መንገዲ ቃልኪዳን ኣሲርና። እንተኾነ ግን
ካብ 3/2015 ሃለዋቱ ኣበይ ከምዘሎ ስለዘይፈልጥ፡ ተጸዊዑ ክቐርብ።
እንተዘይቀረበ ቃልኪዳን ከውርደለይ ናይ ጥፉእ ውሳነ ክወሃበኒ
ስለዝበላ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን30/11/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ጉዳዮም ክረአ ምዃኑ ይሕብር።

ምልክታ
1ወ/ሮ ኣብርሃጼን ዕርዶም ወልዱን 2) ወ/ሮ ለምለም
ተስፋሚካኤል ገብረእየሱስን ዝተብሃልና ብስም ግርማይ
መንደር +11 ብስሞም ብቁ.መዝገብ 5834/2017
ተመዝጊቡ ዝርከብ ገዛ፡ ብዕለት 5/02/15 ብውሽጣዊ
ውዕል ዝዓደገናዮ ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ሰለዝደለና፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ
ዝምልክቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ ፓብሊክ ኖታርን
ናብ ቤት/ጽ/ካዳስተርን የቕርብ።
ኣብርሃጼን ዕርዶም
ለምለም ተስፋሚካኤል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዶብ ኢራን-ዒራቕ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ተሃስዩ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

“ናብ ሃገረይ ክምለስ’የ” ሳዓድ ሓሪሪ

ንኢራንን ዒራቕን ኣብ ዘዳውብ ቦታ
ብዝተኸስተ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ
ናይ ዝሞቱ ሰባት ቍጽሪ 328 ምብጽሑ
ካብቲ ቦታ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ። በቲ
ሓደጋ ዛጊት ልዕሊ 2500 ሰባት ቈሲሎም
ምህላዎም ብተወሳኺ ተፈሊጡ።
እቲ 7.3 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ
ምድሪ ንሓያሎ ህንጻታት ከዕንዎ እንከሎ
ንድልድላትን መስመራት መራኸቢታትን
እውን በናቚሩዎ ምህላዉ ኣገልግሎት ዜና
ኢራን ገሊጹ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ድሕር’ቲ
ዝተኸስተ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ
መጠናዊ ሓይሊ ዘለዎ ምንቅጥቃጥ
ብምስዓቡ ቍጽሪ ግዳያት እናወሰኸ
ምምጽኡ ሓበሬታ ናይቲ ኣገልግሎት ዜና

የመልክት።
ኣመሪካዊ
ኣሃዱ
መጽናዕቲ
ስነ-ምድሪ
ኣብ ዝዘርገሖ መግለጺ፡
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከባቢ
ሰሜናዊ ዒራቕ ኣብዚ
ዓመት’ዚ እቲ ዝበርተዐ
ምንቅጥቃጥ
ምድሪ
ከም እተሰምዐ ምሕባሩ
ይፍለጥ። እንተዀነ በቲ
ሓደጋ ብብዝሒ ዝተጐድኡ ኣብ ደቡባዊ
ኢራን ኣብ እትርከብ ከተማ ሳርፖል
ብጻዕቂ ዝነብሩ ኢራናውያን ምዃኖም
እቲ ዜና ኣመልኪቱ።
ኢራን ኣብቲ ቀለቤት ባርዕ ተባሂሉ
ዝጽዋዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብብዝሒ

ዝኽሰተሉ ከባቢታት ዓለም ከም
እትርከብ’ዩ ዝግለጽ።
ኣብ 2003 “ባም” ተባሂላ ኣብ እትጽዋዕ
ጥንታዊት ከተማ’ታ ሃገር ብዘጋጠመ
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ህይወት 26 ሽሕ
ሰባት ምጥፍኡ ኣይርሳዕን።

ኢራን ንጻውዒት ማክሮን ነጺጋ
ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝርከብ ቀዳማይ
ሚኒስተር ሊባኖስ ነበር ሳዓድ ሓሪሪ፡ ኣብ
ቀረባ እዋን ናብ ሃገሩ ክምለስ ምዃኑ
ብምምልካት፡ ኣብታ ሃገር ብዘይ ድሌቱ
ክጸንሕ ተገዲዱ ከም ዘሎ ንዝገልጽ ወረ
ነጺጉዎ።
ቅድሚ ሸሞንተ መዓልቲ ሃንደበት ካብ
ስልጣኑ ድሕሪ ምውራዱ፡ ኣብ ከተማ
ሪያድ ንፈለማ እዋን ንማዕከናት ዜና ኣብ
ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ናጻ
ኰይኑ ይንቀሳቐስ ምህላዉ ሓቢሩ። ናብ
ሃገሩ ተመሊሱ ምስ ስድራ ቤቱ ክራኸብ
ድሌት ከም ዘለዎ ድማ ኣረዲኡ።
ሳዓድ ሓሪሪ፡ ብ4 ሕዳር ኣብ ስዑዲ
ዓረብ ምብጻሕ እናካየደ እንከሎ’ዩ
ንህይወቱ ዘስግእ ኩነታት ስለ ዝገጠሞ
ሃንደበት ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ
ዝገለጸ። ገለ ፖለቲከኛታት ሊባኖስ፡ ሓሪሪ
ብመንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ተገዲዱ ካብ
ስልጣኑ ክወርድ ከም እተገብረ ክገልጹ
እንከለዉ፡ ኣብ ሪያድ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ
መግለጺ ግን ኣብ ሪያድ ዝዀነ ጸቕጢ
ከም ዘይተገብረሉን ምሉእ ናጽነት ከም
ዘለዎን ኣረዲኡ።

ሳዓድ ሓሪሪ፡ ኢራንን ሕዝበላህን ኣብ
ፖለቲካዊ ጉዳይ ሃገሩ ኢድ ከም ዘእተዉ
ብምግላጽ፡ ብዛዕባ’ቲ ተዋዲድሉ ከም ዘሎ
ዝገለጾ ውጥን ቅትለት ኣቐዲሙ በጺሕዎ
ምህላዉ ተዛሪቡ። በዚ ድማ ካብ ስልጣኑ
ክእለ ከም ዝወሰነ’ዩ ዘረድእ።
ኣቦኡ ንሳዓድ ሓሪሪ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር
ሊባኖስ ነበር ራፊቕ ሓሪሪ ኣብ 2005
ብዝተጻወደሉ ቦምብ ከም እተቐትለ
መዛግብቲ ይጠቕሱ።
ፈረንሳ ብወገና፡ ዞባውያን ሃገራት
ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሊባኖስ ኢደን ካብ
ምእታው ክቑጠባ ኣተሓሳሲባ።
ኣብ መንጎአን ዓሚቚ ዘይምቅዳው
ከም ዘለወን ዝንገረለን ስዑዲ ዓረብን
ኢራንን፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሊባኖስ
ኢድ ከእትዋ ከም ዝረኣያ ይንገር።
ሃገሩ ኣብ ሓደገኛ መድረኽ ከም
እትርከብ ዝገለጸ ሳዓድ ሓሪሪ ብዘይ ንጹር
ኩነታት ካብ ስልጣኑ ምውራዱ፡ ኣብታ
ተነቃፊ ፖለቲካዊ ስርዓት ከም ዘለዋ
ዝንገረላ ሊባኖስ ሓያሎ ምጥርጣራት
ኣለዓዒሉ ምህላዉ ይግለጽ።

ተወሳኺ

ብሪጣንያዊት ሜሪ ማካንዲሽ ኣደ ኣርባዕተ ቈልዑን በዓልቲ ሓዳርን እያ። እታ ጓል
34 ዓመት ሰበይቲ ዝወለደቶም ቈልዑ ንምዕባይ ከይትሽገር ብምስጋእ “ሓደ ናይ
መወዳእታ ውላድ እንተረኸብኩ፡ ይኣኽለኒ” ዝብል ሓሳብ ከም ዝነበራ’ያ ትገልጽ።
“ብቐደመይ ኣርባዕተ ወይ ሓሙሽተ ቈልዑ ጥራይ ክህልዉኒ’የ ዝደሊ ነይረ”
ክትብል ትገልጽ። ንዕኦም ክተዕብዮምን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክተብጽሖምን ድሌት
ከም ዝነበራ እትገልጽ ሜሪ፡ ብዛዕባ’ዚ ምስ በዓል ቤታ ከም ዝዘተየትሉን ንሱ’ውን
ከም እተቐበሎን ተነጽር። ዝሓለፈ ቅንያት ክትሓርስ እንከላ ግን ሓደ ቈልዓ ጥራይ
ኣይኮነትን ወሊዳ። ክልተ’ውን ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ሰለስተ ማናቱ’ያ ብሓንሳብ
ተገላጊላ። እቲ ክስተት ንዓኣ ጥራይ ኣይኮነን ኣገሪሙዋ። ሓካይም መወለዳን
ግላስኮ ብዝገበሩዎ መርመራ፡ ሰለስቲኦም ዕሸላት ፍጹማት ተመሳሰልቲ(ኣይደንቲካል
ትዊንስ) ምዃኖም ኣረጋጊጾም። ከምዚ ዓይነት ክስተት ካብ 160 ሽሕ ሕርሲ
ኣብ ሓደ ጥራይ ከጋጥም
ዝኽእል ኣገራሚ ክስተት
ምዃኑ’ዮም እቶም ሓካይም
ዝገልጹ። ኣቐዲማ ዝዀነ
መድሃኒት ከም ዘይወሰደት
እትገልጽ ሜሪ፡ ሓደ ዓይነት
ዘርእን ባህርን ሒዞም
ዝተወልዱ ደቃ ብማዕረ
ተኸናኺና
ክተዕብዮም
ምዃና’ያ ትገልጽ።
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ቪያ ጅዳ

ኢራን ብፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዌል
ማክሮን ንዝቐረበላ ጻውዒት ዘተ ከም
ዝነጸገቶ ኣፍሊጣ።
ኢማኑዌል ማክሮን፡ ፕሮግራም ባለስቲክ
ሚሳይል ኢራን ክዝተየሉ ጻውዒት ምቕራቡ
ዘይቅቡል ምዃኑ መንግስቲ ኢራን ገሊጹ።
ኣብ 2015 ምስ ኣህጉራውያን ሓይልታት
ዝተኸተመ ውዕል ኑክሌር ኢራን ፍጹም
ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘይኣቱ ዝገለጸ ኣፈኛ
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ’ታ ሃገር ባህራም
ቃስሚ፡ ፕረዚደንት ማክሮን ኣብ ጉዳይ
ኣጽዋር ሓድሽ ጻውዒት ዘተ ምቕራቡ
ዕላማኡ ንጹር ስለ ዘይኰነ ሃገሩ ከም
ዘይትቐበሎ ገሊጹ።
ኢማኑዌል ማክሮን፡ ኣብ ሕቡራት
ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ፡

ይኹን እምበር ኢራን፡ እተሰላስሎ ዘላ
መደባት ባለስቲካዊ ሚሳይል ኣብ ርእሰምክልኻል ጥራይ ከም ዝውዕልን ንዝዀነ
ወገን ንምጥቃዕ ውጥን ከም ዘይብላን
ብምግላጽ፡ ነቲ ዝቐርበላ ዘሎ ክስታት
ኣትሪራ ኰኒናቶ ኣላ።

እስራኤል ላዕለዋይ መራሒ ጉጅለ ጂሃድ ኣሲራ
እስራኤል ‘ጣሪቕ ቓዳን’ ንዝተባህለ
ላዕለዋይ መራሒ ጉጅለ እስላማዊ ጂሃድ
ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወቶ ኣፍሊጣ።
ወተሃደራት እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ
ገማግም ኣንጻር ፍልስጤማውያን
ዕጡቓት ኣብ ዘካየዱዎ ስርሒት ነቲ
መራሒ ክሕዙዎ ምኽኣሎም መግለጺ
እስራኤል ኣነጺሩ።
ፍልስጤማዊ ጉጅለ እስላማዊ ጂሃድ
ብወገኑ ሓደ ካብ መራሕቱ ኣብ ጥቓ
ከተማ ጀኒን ብወተሃደራት እስራኤል
ከም እተቐየደ ምግላጹ ተፈሊጡ ኣሎ።
እስላማዊ ጂሃድ ኣንጻር እስራኤል
ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ምክያድ

ካብ ዝርከቡ ፍስልጤማውያን
ጉጅለታት ሓደ ኮይኑ፡ መራሕቲ
ናይቲ ጉጅለ ብቐጻሊ ኣብ ዕላማ
እስራኤል ክኣትዉ ከም ዝረኣዩ
ይንገር።
ሰራዊት እስራኤል ዝሓለፈ
ወርሒ ቀንዲ መተሓላለፍን
መሕብእን
ፍልስጤማውያን
ዕጡቓት ከም ዝነበረ ንዝገለጾ
ነዊሕ
ዝዝርጋሕ
ገለርያ
ምዕናዉ ይፍለጥ። ኣብቲ ስርሒት
ኣባላት እስላማዊ ጂሃድ ዝኾኑ 14
ፍልስጤማውያን ዕጡቓት ከም
እተቐትሉ ኣይርሳዕን።

ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል
በንጃሚን ናታንያሁ፡ ሰራዊት ሃገሩ
ዕጡቓት ፍልስጤማውያን ፍጹም ክሳብ
ዝድምሰሱ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ
ደው ከም ዘየብሎ’ዩ ዘጠንቅቕ።

ብምኽንያት ኣህጉራዊ ቅነ መድሃኒታት ጸረ-ባክተርያ
ካብ 13 - 19 ሕዳር
መልእኽቲ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ቊ.2
መድሃኒታት ጸረ-ባክተርያ ኣዝዮም ኣገደስቲ’ኳ እንተዀኑ፡ ኣብ ዝሓጸረ ጌዜ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዞም
መድሃኒታት ብሰንኪ ዓለማዊ ዝርጋሐ ዘለዎ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ፡ ባክተርያ ተጻውሮ ከም ዘጥርዩ ብምግባር ካብ ጥቕሚ ወጻኢ
እናዀኑ ይኸዱ ኣለዉ። ገለ ካብቲ ዝዓበየ ጸገማት ከኣ ጸረ-ባክተርያ መድሃኒታት ብረኽሲ ቫይረስ ንዝመጹ ሕማማት ከም ጉንፋዕን
ቀሊል ሰዓልን ውጸኣትን ምጥቃም እዩ።
ስለ’ዚ፡ ብጸረ-ባክተርያ መድሃኒታት ብቫይረስ ንዝመጽኡ ሕማማት ክትፍውስ ምፍታን ንቝሕ ምርጫ ኣይኰነን። ጸረ-ባክተርያ
መድሃኒታት ኣብ ዘየድልዩኻ እንተደኣ ትጥቀመሎም ኰይንካ፡ ኣብ ዘድልዩኻ ግዜ ከም ዘይጠቕሙኻ ዘክር። ሰማዒ ከም ተጠቃሚ
ኣብ’ዚ ጉዳይ ክትጻወቶ እትኽእል ተራ ምፍላጥ እምበኣር ኣገዳሲ እዩ። ኣብ’ቲ ዝግበር ዘሎ ዓለማዊ ቃልሲ እጃምካ ንምብርካት
እምበኣር፡ ጸረ-ባክተርያ መድሃኒታት ምስ በዓል-ሞያ ጥዕና ከይተላዘብካ ኣይትውሰድ። በዓል-ሞያ ጥዕና፡ መድሃኒት ጸረ-ባክተርያ
ከም ዘየድልዩኻ ምስ ዝሕብረካ፡ ንምኽሩ ዕሽሽ ብምባል ብኢደ-ዋኒንካ መድሃኒት ካብ ምውሳድ ተቘጠብ።
ከም’ዚ ምስ ዘይንገብር፡ ባክተርያ ኣብ’ቲ ብዘይኣገባብ እንጥቀመሉ መድሃኒት ተጻዋርነት ከሕድር ስለዝሕግዞ፡ እቶም ብቐሊሉ
ዝፍወሱ ሕማማት’ውን እንተዀኑ፡ ድሕሪ ግዜ ኣዝዮም ሓደገኛታት ወይ ቀተልቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለ’ዚ ጸረ-ባክተርያ
መድሃኒት ቅድሚ ምውሳድካ ምስ በዓል-ሞያ ጥዕና ተማኸር!

ጎደና

ዕለት
14/11/2017

ኣህጉራውያን
ሓ ይ ል ታ ት
ብዛዕባ’ቲ ዝሓለፈ
ወርሒ ካብ የመን
ናብ ስዑዲ ዓረብ
ዝተወንጨፈ
ባለስቲካዊሚሳይል
ኣመልኪተን
ክዛተያ
ከም
ዝግባእ ብምግላጽ፡
ጉዳይ ባለስቲካዊ ሚሳይል ኢራን ኣተሓሳሳቢ
እናዀነ ምምጽኡን ናብ ዘተ ክቐርብ ከም
ዘለዎን ኣስሚሩሉ። እቲ ሚሳይል ስርሓት
ኢራን ምዃኑ ትኸስስ ስዑዲ ዓረብ ብወገና
ነቲ ንርያድ ንምጥቃዕ ዝተወንጨፈ
ሚሳይል ወቒዓ ከም ዘምከነቶ ትሕብር።
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