መበል 27 ዓመት ቁ.220				
ገጽ 4
እወ ንድሕነት
ኣግራብና. . .!

ገጽ 3
ኣገባብ ኣታኣላልያ ቈልዑ

መግለጺ ሚኒስትሪ ዜና
“ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን፡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊት
ዴሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኢትዮጵያ ንካርቱም ኣብ ዝገበሮ ኣጋጣሚ
ዑደት፡ ክልቲኣቶም መንግስታት ‘ንዕጡቓት ተቓውምቲ ኤርትራ’
ዝብልዎም፡ ብዝግባእ ተርኦም ምእንቲ ከሰላስሉ፡ ኣብ ደዶባቶም ምሉእ
ደገፍ ኪህብዎምን ኣብ ዶባቶም ካብን ናብን ብሓርነት ኪንቀሳቐሱ
መሳለጥያታት ከዋድዱሎምን ተሰማሚዖም። ምውህሃድ ናይ’ቲ
ስርሒታት ዘድምዕ ምእንቲ ኪኸውን ከኣ፡ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ
ናይ ካርቱም ኤምባሲ ከም ቈንስልን ኣወሃሃዲ ቐጠር ትምውሎም
ጅሃዳዊ ውድባት ዝሰርሕን ቡርሃን ዝተባህለ፡ ብወገን መንግስቲ ሱዳን
ከኣ ልዋእ (ጀነራል) ሓምዲ ኣል’ሙስጣፋ ከም ኣወሃሃድቲ ስርሒታት
ተመዚዞም።” ተባሂሉ።
እቲ ዛንታ ሓድሽን ዘገርምን’ኳ ተዘይኰነ፡ ዓጀብ ዘብል’ዩ።
ሚኒስትሪ ዜና
14 ግንቦት 2018 - ኣስመራ

ሰሉስ 15 ግንቦት 2018 		
ገጽ 5
ዝኽርታተይ ኣብ’ቲ
መሪር ጕዕዞ ንመጥቃዕቲ

ዓዲ-ቀይሕን ሓድሽ-ዓዲ ብጉነይን ኣብ 90
ሄክታር ዝተኻየደ ወፈራታት፡ ኣድማዒ
ከምዝነበረ፡ ክኢላ ምክልኻል ብቚሊ
ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ኣቶ መብራህቶም
ኪዳነ ገሊጹ።
ኣቐዲሙ ብማዕከናት ዜናን ኣኼባታትን
ንሓረስቶት
ዝተዋህበ
ሓበሬታን
ኣስተምህሮን ኣብ ዓወት ናይ’ቲ ስራሕ
ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዝነበሮ ዝሓበረ ኣቶ

ስ/ ጀማል መዐታልከ

እቶም ናብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ
ዑደት ዝገበሩ ተመሃሮ፡ ብዓይኖም
ዝተዓዘብዎን ብኣባላት ቤተ-መዘክር
ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተዋህቦም
መግለጽን፡ ብዛዕባ ታሪኽ’ታ ጥንታዊት

ገጽ 9
ቢንያም
ንክለቡ ኣስቤኮ ደቢሱ

ስ/ የውሃንስ መብራህቱ

ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሰረጀቓን ጋላነፍሒን፡ ብ9ን 10ን ግንቦት፡ ብዛዕባ
ልምዓታዊ መደባትን ተራ ኮም

መብራህቶም፡ ሓረስቶት ግራውቶም
ብግቡእ ክከታተሉን ኰለላታት ከካይዱን
ተላብዩ።
ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ፡ ክራማት
ቅድሚ ምእታዉ ንምቊጽጻሩ ምእንቲ
ክከኣል፡ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ
ምምሕዳራትን ህዝብን ብምትሕብባር
ሓያል ጻዕርታት የካይዱ ከምዘለዉ
ይፍለጥ።

ባጽዕ - ተመሃሮ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ በጺሖም
ናብ ታሪኻውን ጥንታዊ ቅርስታት
ዝሓቘፈን ቦታታት ዝግበር ዑደት፡ ኣካል
ዓመታዊ ካላንደር ትምህርቲ ክኸውን፡
ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ
ሰምሃር - ባጽዕ ኣዘኻኺሮም።

ገጽ 8
ምፍዋስ ዘድልዮም ሕማማት

ኣብ ሰረጀቓን ጋላ-ነፍሕን ብዛዕባ መደባት ልምዓት ተዘትዩ

ሳጋሚ ባርኖስ ንምቊጽጻር ጻዕርታት ይቕጽል ኣሎ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ፡ ሳጋሚ
ባርኖስ ቀውዒ ንምቊጽጻርን ንምጥፋእን
ብዝሰላሰል ዘሎ ወፈራታት፡ ብመስኖ ኣብ
ዝለምዐ ጀራዲን በቚሉ ዝነበረ ዓፋፉን
ተማሕዩ ከምእተቓጸለ ወኪል ኤሪና
ሓቢሩ።
እቲ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ማዕረባ፡
ሓዲዳ፡ ደግራ-ልብኤ፡ ሔቦ፡ ኣኽሩር፡
ብርኪቶ፡ ዓዲ-ሓዲድ፡ ዓዲ-ዂታ፡ በራቒት፡

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ወደብን ኣብ ከባቢናን ዞባናን ዝነበራ
ኣገዳስነትን
ንዝጸንሖም
ኣፍልጦ
ከምዘሀብተሞን ከምዘስፈሖን ሓቢሮም።
ነቶም ተመሃሮ መግለጺ ዝሃቡ
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ኣብ ትግባረኦምን ዝዘተየ ርክባት
ተኻዪዱ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል
ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ፡ ኣብቶም
ዝሰላሰሉን ንትግባረ ዝበጋገሱን ዘለዉ
ናይ ልምዓት ንጥፈታት መብርሂ
ክህብ እንከሎ፡ ሓለፍቲ ክፍልታትን
ጨናፍርን ድማ፡ ንጉዳይ ጤሳ፡ መለሳ
መሬት፡ ኣገልግሎታት ትምህርቲን
ጥዕናን፡ ከምኡ’ውን ትሕተ-ቅርጺን
ካልእን ሓበሬታ ሂቦም።
ተሳተፍቲ፡ ንምዕዳል ጤሳ፡ ሕሩም

ሕዛእቲ፡ ጉዳይ ተኻረይትን ኣካረይትን
ዝምልከት ሕቶታት ከቕርቡ እንከለዉ፡
ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከልን ዝምልከቶም
ሓለፍትን ድማ መብርሂ ሂቦምሉ።
ኣብ’ቲ ህዝባዊ ኣኼባታት፡ ኣቦመንበር ህግደፍ ዞባ ማእከል ኣቶ
ዮሱፍ ሳይቕ፡ ኣመሓደርቲ’ተን ንኡሳን
ዞባታት፡ ዋና ዳይረክተራት ክፍልታት
ህንጻዊ ልምዓት፡ ሕርሻን መሬትን፡
ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትሪታት ጥዕናን
ትምህርቲን፡ ከምኡ’ውን ሓላፊ ፖሊስ
ዞባ ማእከል ተሳቲፎም ነይሮም።

ገዲም ተጋዳላይ ያሲን ዓብደልባሪ
ተሰዊኡ
ኣባል ስታፍ ሎጀስቲክስ ሚኒስትሪ
ምክልኻል ገዲም ተጋዳላይ ያሲን
ዓብደልባሪ መሓመድ (ወዲ-ባሪ)፡
ብሕማም ኣብ መበል 84 ዓመት
ዕድመኡ፡ ብ13 ግንቦት 2018
ተሰዊኡ።
ኣብ 1975 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ
ሓይልታት ዝተጸንበረ ተጋዳላይ
ያሲን፡ ክሳብ ዕለተ ናጽነት ኣብ
ተዋጋኢ ሰራዊትን ዝተፈላለያ
ክፍልታትን፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ
ሚኒስትሪታትን ትካል ወተሃደራዊ
ስፌትን ተመዲቡ፡ ንሃገሩን ህዝቡን
ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።
ስዉእ ገዲም ተጋዳላይ ያሲን፡
በዓል ሓዳርን ኣቦ ትሽዓተ ደቂን እዩ። ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ፡ ትማሊ 14
ግንቦት ሰዓት 4፡00 ድሕሪ-ቐትሪ ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ
ተፈጺሙ።
ስታፍ ሎጀስቲክስ ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ
ያሲን ዓብደልባሪ ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራቤቱ፡ መቓልስቱን
መሳርሕቱን “ጽንዓት ይሃብኩም” ይብል።

ሓዳስ
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ላዕላይ-ጋሽ - ብቕዓት ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋጽ ጻዕርታት ይካየድ
ኣብ ላዕላይ-ጋሽ፡ ህዝቢ ዝተማልአ
ኣገልግሎት ጥዕና ንኽረክብ ኣድማዒ
ንጥፈታት ይሰላሰል ከምዘሎ፡ ሓላፊ
ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ነርስ
እዮብ ዘርአ ሓቢሩ።
ብመሰረት ሓበሬታ ነርስ እዮብ፡ ኣብ
ተኾምብያ፡ ሽላሎ፡ ኣውጋሮ፡ ገረንፊት፡
ኣንቶረን ማይ-ሽግሊን ዝርከባ እኹል
ዓቕሚ-ሰብን ናውትን ዝዓጠቓ ትካላት
ጥዕና፡ ነቲ ኣብ 23 ምምሕዳራት ከባቢ
ዝነብር ህዝቢ መሰረታዊ ኣገልግሎታት
ንምሃብ ጻዕርታት የካይዳ ኣለዋ።
ብፍላይ ሞት ኣዴታት ኣብ እዋን
ሕርሲ ምሉእ ብምሉእ ንምግታእ፡ ነብሰጾራት ክንክን ቅድምን ድሕሪን ሕርሲ
ዝረኽባሉን ናብ ትካላት ጥዕና ዝመላለሳሉን
ስ/ ኣካል መብራህቱ

መደበር ጥዕና ግዝግዛ ብኹሉ-መዳያ ክትዓቢ ነበርቲ ይሓቱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ - ምምሕዳር
ከባቢ ግዝግዛ ዝተደኰነት መደበር ጥዕና፡
ንቚጽሪ ነበርቲ ኣብ ግምት ብምእታው
ብዓቕሚ-ሰብን እትህቦ ኣገልግሎታትን
ክትዓቢ ነበርቲ ሓቲቶም።
እቶም ነበርቲ፡ ቅድሚ ሕጂ
ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ልዕሊ 25
ኪሎ-ሜተር ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም፡
ምስ ምኽፋት’ታ መደበር ጥዕና ግን
ብቐረባ ክግልገሉ ከምዝበቕዑ ብምሕባር፡
ክፍልታት ክውሰኸላን ብዓቕሚ ሞያውያን

ክትጒልብትን፡ ዝምልከቶ ኣካል ቈላሕታ
ክገብረላ ተላብዮም።
ሓላፊ’ታ መደበር ጥዕና ተሓጋጋዚ ነርስ
መሓመድ-ዑስማን ሙሳ፡ እታ መደበር
ጥዕና፡ ካብ ነበርቲ ናይ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ
ሓሊፋ፡ ንገለ ክፋል ንኡስ ዞባ ሃበሮን ካብ
ዓድታት ኣይጣሓል፡ ፈልከት፡ ቅላመትን
ዓውሊረዪምን ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን
ንዝመጹ ስለእተአንግድ፡ ተወሳኺ ዓቕሚ
ከምዘድልያ ኣገንዚቡ።
ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ኣዋርሕ ጥራይ፡

ኣብ ሽዕብን ኣቑርደትን፡ ኣብ
ኣተገባብራ መደባት ልምዓት ተዘትዩ
ኣብ ሽዕብን ኣቑርደትን፡ ኣብ ምሕያል
ትምህርትን መደባት ልምዓትን ዘተኰረ
ርክባት ምስ መንእሰያት ተኻዪዱ።
ኣብ ሽዕብ ምስ ተመሃሮ ካልኣይ
ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ መንእሰያት
ተራሕዩሎም ንዘሎ ዕድላት ትምህርትን
ሞያን ብግቡእ ተጠቒሞም መጻኢኦም
ከውሕሱን ንከባቢኦም ብእወታ
ክጸልዉን መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ኣብ ኣቑርደት ምስ ዝነጥፉ

መንእሰያት ሰራሕተኛታት መንግስቲ
ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ድማ፡ ንተራን
ኣበርክቶን ሓያል ውዳበ መንእሰያት
ሰራሕተኛታት ኣብ መኸተን ልምዓትን
ዝምልከት ዘተ ከምእተኻየደ፡ ወኪል
ኤሪና ሓቢሩ።
ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ
ትምህርቶም ብሉጻትን ተወዳደርትን
ኮይኖም፡ ኣብ ምዕዋት መደባት ኣበርቲዖም
ክነጥፉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም።

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

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

54 ኣዴታት ኣብ’ታ መደበር ከምዝሓረሳ፡
95 ድማ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ከም
እተገብረለን ተሓቢሩ።
ኣስታት 7 ሽሕ ነበርቲ ዘለውዋ
ምምሕዳር ከባቢ ግዝግዛ፡ ካብ ከተማ ከረን
ኣስታት 40 ኪሎ-ሜተር ንሸነኽ ሰሜን
ትርከብ።
ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ክኢላታት፡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብዘይ
ስነ-ፍልጠታዊ መገዲ ዝተኻየደ ኲዕታ፡
ኣብ ቅርስታት ከፊላዊ ዕንወት ከምዘውረደ
ብምሕባር፡ ምስጢር’ታ ጥንታዊት ወደብ
ንምፍላጥ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብምትሕብባር
ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ክኢላታት፡ ናይ
መጽናዕቲ፡ ዳህሳስን ኲዕታን ተበግሶታት
ተወሲዱ ከምዘሎ ኣረዲኦም።
“ካብ’ቲ 40 ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ
ከባቢ፡ ዛጊት ሓደ ሚእታዊት ጥራይ’ዩ
ተዳህሲሱ ዘሎ” ዝበሉ’ቶም ክኢላታት፡ ምስ
ዝተፈላለያ ሃገራት - ንግዳዊ፡ ማሕበራዊ፡
ቊጠባውን ፖለቲካውን ምትእስሳር
ዝነበራ ጥንታዊት ኣዱሊስ፡ ብታሪኻን ኣብ
ከርሳ ሓቚፋቶ ብዘላ ባህላዊ ውርሻታትን፡
ተመራመርቲ ስነ-ጥንቲ ንመጽናዕቲ
ከምዝብህግዋ ገሊጾም።
መማህራን ብወገኖም፡ ጥንታዊት ወደብ
ኣዱሊስ ተደኲናትሉ ዝነበረት ከባቢ፡
ብዛዕባ ስነ-ጥንትን ስነ-ምድሪን ብግብሪ
ክትመሃረሉን ክትመራመረሉን እትኽእል
ብምዃኑ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣገዳስነቱ

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633
ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል
202586

ምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ዝሰላሰል ዘሎ
ዕቱብ መደባት፡ ውጽኢቱ ካብ ዓመት ናብ
ዓመት ክብ እናበለ ይመጽእ ኣሎ።
ክታበት ህጻናት’ውን ካብ’ቲ ልዑል
ኣድህቦ ዝወሃቦ ምዃኑ ዝሓበረ ነርስ
እዮብ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እቲ ሸፈነ ኣስታት
100 ሚእታዊት በጺሑ ከምዘሎ፡ እዚ
ድማ ፍረ ናይቲ ኣፍልጦን ንቕሓትን
ህዝቢ ክብ ንምባል፡ ኣብ መሰረታዊ ክንክን
ጥዕና ኣተኲሩ ዝካየድ ጥዕናዊ ጎስጓሳት
ከምዝኾነ ገሊጹ።
ነርስ እዮብ፡ ኣብቲ ብለበዳ ሕማም
ዓሶ ዝልለ ዝነበረ ንኡስ ዞባ ላዕላይ-ጋሽ፡
ሎሚ በብእዋኑ ክካየድ ብዝጸንሐ ናይ
ምክልኻልን ፍወሳን ሜላታት - እቲ
ስግኣት ከምእተወገደ ሓቢሩ።

ኣብ ን/ዞ/ጸሮና ጥዕናዊ
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና፡ ኣብ ምውሓስ
ጥዕና ህጻናትን ቈልዑን ካብ ባህላዊ
ፍወሳን ሳዕቤናቱን ዘተኰረ ኣስተምህሮ
ተዋሂቡ።
ሓላፊ ማእከል ጥዕና ጸሮና
ነርስ ግርማይ ባይኖሳይ ኣብ ዝሃቦ
ትምህርቲ፡ ምኽላእ ዓንቀር ብስነፍልጠት ዘይተደገፈ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡

መድመይቲ፡ ረኽሲ ጎሮሮ፡ ምዕጋት
ምስትንፋስን ምቅላዕ ንተመሓላለፍቲ
ሕማማትን ዘስዕብ ስለዝኾነ፡ ክውገድ
ኣተሓሳሲቡ።
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡
ንዝተዋህቦም ኣስተምህሮ ብምትግባር
ጥዕና ደቆም ንምውሓስ ከምዝጽዕሩ
ኣረጋጊጾም።

ባጽዕ - ተመሃሮ ጥንታዊት . . .
ተገንዚበን ዑደት ክሰርዓ ኣዘኻኺሮም።
ጥንታዊ ወደብ ኣዱሊስ፡ ካብ ከተማ
ባጽዕ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ 56 ኪሎ-

ሜተር፡ ካብ ሓውሲ ከተማ ፎሮ ድማ
6 ኪሎ-ሜተር ንሸነኽ ምብራቕ ርሒቓ
ትርከብ።

ሰ/ቀ/ባሕሪ - ኣብ ሕጊ ዘተኰረ
ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ
ፖሊስ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ንቕሓት መንእሰያት ኣብ ሕግን ስርዓትን
ብምብራኽ ገበናትን ሓደጋታትን
ንምውጋድ ብዘካይዶ ንጥፈታት፡ ኣብ
ባጽዕን ሽዕብን ኣስተምህሮታት ወዲቡ።
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ሽዕብ
ተለንተ እንድርያስ ተስፋገርግስ ንተመሃሮ
ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ፡ ሕጊ
ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታተነት ስለዘየድሕን፡
መንእሰያት ኣፍልጦኦም ኣብ ሕጊ
ብምዕባይ እወታዊ ኣረኣእያን ኣብነታዊ

ኣካይዳን ክህልዎም ካብቲ ብዕቱብ
ዝስራሓሉ ምዃኑ ሓቢሩ።
ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ሜጀር መሓሪ ኪዳነ እውን
ንተመሃሮ መባእታ ኣብያተ-ትምህርቲ
ባጽዕ - ብቐንዱ ኣብ ምልክታትን
ሕግታትን ትራፊክን ምስኡ ዝተኣሳሰር
ሓበሬታን ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ካብን
ናብን ቤት-ትምህርትን ገዛን ኣብ
ዝንቀሳቐሱሉ ጥንቁቓት ክኾኑ ድማ
መኺሩ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት			
12፡00			
12፡30 			
12፡50 			
13፡30 			
13፡40 			
14፡40			
16፡10 			
16፡55			
17፡40 			
19፡30			
20፡00			
20፡10 			
21፡00 			
21፡25 			
22፡00 			
22፡10 			
22፡30 			

መደብ
ዶክሜንታሪ
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
Sport Highlights
ዶክሜንታሪ
መደብ ስፖርት
ናትራን
ሄለው ቆልዑ
ዜና ትግረ
ሄራር/ ሃብቲ ባሕሪ
ዜና ትግርኛ
ተኸታታሊት ፊልም ጅሮም (4)
ዜና ዓረብ
ሙ/ ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ
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ኣገባብ ኣተኣላልያ ቈልዑ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ኣብ ምቕራጽ ጥዑይ ውላድ
እቲ ብቐዳምነት ዝስራዕ ተራ
ወለዲ’ዩ። ወለዲ ስሩዕን ንቡርን
ባህሪያት ዘጥረዩ፡ ብሕብረተሰብ
ተቐባልነት ዘለዎ ኣካያይዳ ዝወነኑ
ውሉድ ንኸዕብዩ ዓቢ ቃልሲ
ከምዝሓቶም ርዱእ’ዩ። ሓደ ቈልዓ
ብቑዕ ነፍሰ-ምውዳድ ዝውንን፡
ሓላፍነት ዝስምዖ፡ ጥዑይ፡ እርኑብ፡
ልቦና ዝመልኦን ርእሰ-ምትእምማን
ዝተላበሰን ንክዀነልና ብወለዲ
ከመይ ዓይነት ሜላዊ ኣተኣላልያ
ክግበር ኣለዎ? ኣብ ደቅና
ዝተኸተልናዮ ሜላ ኣተኣላልያ
ቈልዑ ኸ ብቑዕ ድዩ? ዝብሉ
ሕቶታት ኣብ ግምት ብምእታው
ወለዲ ኣብ ኣልያ ደቆም ዘለዎም
ኣፍልጦ ንምስፋሕ፡ ንምልላይን
ንምስትኽኻልን
ከነለልዮም
ይግባኣና።
ልክዕ’ዩ፡ ኣልያ ቈልዑ ብባህሊ፡
ስርዓት፡ ቁጠባዊ ኩነታት፡ ኩነታት
ቈልዓ፡ ኩነታት ወለዲ ይጽሎ’ዩ። ነዚ
ርድኢት ኣብ ምስፋሕ ከም ሓደ
ዘይቅየር ሕጊ ወሲድና ክንሕዞም
ከም ዘይግባእ ክንፈልጥ ይግባእ።
ነገራት ከከም ኩነታቶም ሜላዊ
ስጉምቲ እናሃብና ክንከይድ ኣለና።
ኣብዚ እዋን’ዚ እንተድኣ ርኢና
ብሰንኪ ግጉይ ኣተኣላልያ ቈልዑ፡
ተቐባልነት ዘይብሉ፡ ብሕብረተሰብ
ዘየድሊ ባህሪያት ወይ ኣሉታዊ
ጠባያት ሒዞም ዝኸዱን፡ ብሰንኪ
ጨካን ኣተኣላልያ ‘ውን ነፍሰምትእምማን ዘጥፍኡ፡ ድሁል
መንፈስ ሒዞም ዝዓብዩ፡ ናይ ስነኣእምሮ ነውጺ ኣማዕቢሎም ጾር
ወለዲን ሕብረተሰብን ዝዀኑ
ውሉድ ንርኢ ኢና። በዚ ክንጠቕሶ
ዝጸናሕና ግን መን’ዩ ዝሕተት?
ውላድ ወይ ወላዲ? እቲ ሽግር
ስኣን ስሩዕ ኣልያ ወለዲ ዝስዓበ
ስለዝዀነ፡ ተሓተቲ ቈልዑ ዘይኰኑ
ወለዲ’ዮም። ስለዚ፡ ኣብ ወሉድ
ዝርአ ጸገም፡ ጸገም ወላዲ ዘስዓቦም
ምዃኖም ክንግንዘብ ጽቡቕ’ዩ።
ሓደ ሓደ ግዜ፡ “ይቐጽዖ’የ፡ ካብዚ

ንላዕሊ’ሞ እንታይ ክገብሮ?”
ዝብል ዘረባ ወለዲ ወይ ኣለይቲ
ምስማዕ ልሙድ ዘረባ’ዩ። እቲ
ክኸውን ዘለዎ ግን፡ ኣብ ልዕሊ
ደቅኻ እትገብሮ ኣልያ ከይሰልከኻ
ምቕጻሉ’ዩ።
ወለዲ ኣብ ኣተኣላልያ ደቆም
ኣዝዮም ንቑሓትን ጥንቁቓትን
ክዀኑ ከምዘለዎም፡ ምዝኽኻር’ውን
ዘድልዮ ኣይኰነን። ብፍላይ ምስዚ
ዘለናዮ ዘመነ ዓውለማ፡ ኣብ ደቆም
ክገብርዎ ዘለዎም ምክትታልን
ሓልዮትን ክዛይድ ኣለዎ። ካብዚ
መረዳእታ’ዚ ብምብጋስ፡ እምበር፡
ወለዲ ኣብ ኣተኣላልያ ደቆም
ክኽተልዎም ዘለዎም ሓሙሽተ
ነጥብታት ነቕርበልኩም - ሰናይ
ንባብ፦
1. ኵሉ ግዜ ምክትታል
ሓደ ሓደ እዋን ደቅና ኣብ
ጽቡቕ ስምዒት ከምዘየለዉ ንርኢ
ኢና።፡ እንተዀነ ካልእ ጉዳያት
ስለዝበዝሓና ሸለል ንብሎም።
ሓቂ’ዩ ብዙሕ ስራሕ ይህልወና
ይኸውን። ከም ወለዲ መጠን’ውን
ብዙሕ ጸቕጥታትን ሓላፍነታትን
ኣለና። ይኹን’ምበር፡ እቲ ቈልዓ
ከምዚ መግበሪኡ ወይ ኣብ ጽቡቕ
ስምዒት ዘይምህላዉ ዝገልጽ
ምልክታት ምሃቡ፡ ሓደ ነገር
ክብለና ይደሊ ስለዘሎ ምዃኑ
ክንርዳእ ይግባእ። እንተዀነ፡
ኵልና ወለዲ’ኳ እንተዘይበልና፡ ገለ
ወለዲ ግና ነቲ ውላድና ዝህበና
ዘሎ ሓበሬታ ሸለል ብምባል
ከይተገደስናሉ ንተርፍ’ሞ፡ ጸኒሕና
እቲ ጸገም ምስ ገደደ ከነስተውዕሎ
ንግደድ። ጸኒሕና ምስ ሓሰብና ግን
እቶም ምልክታት ናይቲ ቈልዓ ኣብ
ቦታኦም ይህልዉ’ሞ፡ ብሰንኪ ካልእ
ዋኒንና ወጢጡና ከይተገደስናሎም
ምትራፍና የጣዕሰና። ነገራት’ውን
ክንዮ ዓቕምና ይዀኑ። እዚ ኹሉ
ግን ኣብ ምንቲ ምንታይ?
ኣብ ደቅና ዘለዉ ጸገማት፡
ብኣጋኡ ደኣ ነቒሕና ንከታተሎም

እምበር፡ ክደግሱን ክዓብዩን ዕድል
ኣይንሃቦም። ኣዒንትና ኵሉ ግዜ
ንቑሓት ይኹና። እቲ ቈልዓ ሓሪቑ
ዲዩ፡ ጕህዩ ዲዩ፡ ተነጺሉ ድዩ ዘሎ
ከነስተውዕል ይግባእ። ከነቃልበሉ
ዘለና፡ እቲ ቈልዓ ምስ ኣሕዋቱ ድዩ
ተባኢሱ ዘሎ? ምስ ኣዕሩኽቱኸ
ከመይ ኣሎ? (ኣዕሩኽቱ ከም
ቀደሞም ናብ ገዛ ይመጹዶ?
ቴሌፎን ይድዉሉዶ ?)፡ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ጸገም ኣለዎ ድዩ? እዚ
ኵሉ ብኣጋ ክፍወስ ዘለዎ ጸገማት
እዩ። እዚ ከኣ ኣብ’ቲ ቈልዓ ጽኑዕ
ምክትታል ብምግባር ኢና ክንፍውሶ
እንኽእል። እንተዘይኰይኑ፡ ወለዲ
ከይፈለጡ፡ ሓደ ሰመስተር ክሓልፍ
ይኽእል’ዩ። ኣብ ፈለማ ቀሊል
ዝነበረ ጸገም ግዜ ምስ ወሰደ
ንምእላዩ ኣጸጋምን ከቢድ ዋጋ
ዝሓትትን፡ ከምኡ ድማ ንኽፍወስ
ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ክኸውን እዩ።

ንደቅና ኵሉ ግዜ ምክትታል
ንግብረሎም፡ ልዕሊ ደቅና ዝስራዕ
የለን!
2. ምስ መማህራን ዘለኩም
ዝምድና ኣሐይሉ
ክቡራት
ወለዲ፡
ነገራት
ከይተበላሸዉ እንከለዉ፡ ምስ
መምህራን ዘለኩም ዝምድና
ሕጂ ጀምርዎ። ገለ
ወለዲ
ንመማህራን ከም ሓገዝቶም
ኣይርእይዎምን’ዮም። እቲ ሓቂ
ግና መማህራንን ወለድን ክልተ
ገጽ ናይ ሓደ ሳንቲም ኰይኖም፡
ዕላምኦም ድማ ነቲ ቈልዓ ብጽቡቕ
ምህናጽ እዩ። ንደቅኹም ዝምልከት
ሓሳባት ምስ ዝህልወኩም ኣብ ቤት
ትምህርቲ ብምኻድ ምስ መማህራን
ተላዘቡ። ብኸመይ ምስ መማህራን
ተሳኒኹም ትሰርሑ ድማ ፍለጡ።
ቴሌፎን ደዊልካ ንመማህራን
ምውቃስን ምኽሳስን ጽቡቕ
ኣይኰነን። እቲ ክኸውን ዘለዎ ነቲ
ዘሎ ጸገም ምስ መምህርብምልዛብ
ብኸመይ ትፈትሖ እዩ። ቅድሚ
ናብ ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ
ምኻድካ ነቲ ጸገም ምስ መምህር
ብምዃን ክትፈትሖ ምጽዓር።
ኣብ ቤተሰብ ጸገም ከጋጥም
ይኽእል እዩ። እቲ ዘለካ ጸገም ንሓደ
መምህር ብምክፋል ኣብ ምእላይ
ደቅኻ ከም ዝሕግዘካ ግበሮ። ከምዚ
ምስ እትገብር መማህራን ዝያዳ
ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።

መማህራን ሓገዝቲ ናይ ደቅናን
ናትናን ምዃኖም ኣይንዘንግዕ!
3. ደቅኹም ማሕበራዊ
ኣፍልጦ ከማዕብሉ ሓግዝዎም
ደቅኹም ኣብ ትምህርቲ ጥራይ
ዘይኰነ፡ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት
ድማ ንፉዓት ክዀኑ ሓግዝዎም።
ትርጕም ናይ ትምህርቲ ኣብ ኵሉ
ዓይነት ትምህርቲ “ኤ” ምምጻእ
ጥራይ ኣይኰነን። ኣብ ማሕበራዊ
ህይወት ዘለካ ኣፍልጦ ምሕያል
ድማ ኣብ ህይወት ኣገዳሲ ነገር’ዩ።
እቲ ቈልዓ ምስ ሰባት ብኸመይ

ይረዳዳእ፡ ምስ ኣዕሩኽቱ ብኸመይ
ተሳንዩ ይኸይድ፡ ሓሳባቱ ኣብ
ቅድሚ ሰብ ከመይ ይገልጽ፡ ዝብሉ
ነገራት ኣብ ህይወቱ ኣገደስቲ’ዮም።
ከምዚ ዓይነት ክእለት ዘለዎ ቈልዓ
ድማ ኣብ ምትህርቲ ዝያዳ ንፉዕ
ይኸውን። ኣብ ትምህርቲ ሕጕስ
ዝዀነ ቈልዓ ከኣ፡ ኣብ ትምህርቲ
ንፉዕ ይኸውን። ናብ ቤት
ትምህርቲ ንምኻድ ድማ ኵሉ ግዜ
ህንጡይ ይኸውን። እቶም ኣብ
ቤት ትምህርቲ፡ ትምህርቲ ጥራይ
ኢኻ እትማሃር ዝብሉ ወለዲ
ግና ግጉያት እዮም። ኣብ ቤት
ትምህርቲ ኵሉ ኢኻ ትማሃር።

ሕጽር ዝበለ ክኸውን ኣለዎ።
ገይም ምጽዋት ከተርፍ ኣለዎ።
ቴለቪዥን ምክትታል ውሱን
ሰዓታት ክኸውን ይግባእ፡፡ ኣብ
ኵሉ ህይወቶም ብመደብ ክኸዱ
ከምዘለዎም ምርሕዎም።
• መጻሕፍቲ ናይ ምንባብ ልምዲ
ከጥርዩ ከምዘለዎም ሓግዝዎም።
• ባህሎም፡ ህዝቦምን ሃገሮምን
ክፈልጡ ኣተባብዕዎም። ኣርኣያ
ድማ ኩንዎም። ሞዴል ናይ ደቅና
ወለድን መማህራንን ኢና።

ንደቅና፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ኵሉ መኣዝን ህይወት ክመሃሩ
ንግበሮም!

5. ምስ ኩሎም ደቅኹም
እሂን-ምሂን ይሃልኹም
ደቅና ክፈርሑና የብሎምን። ዋላ
እቲ ጕዳይ ዓቢ ይኹን፡ ዋላ ብዙሕ
ነገር የጥፍኡ ደቅና ምሳና ክዘራረቡ
ክፈርሑ ኣይግባእን። ከይንጸልኦምን
ምስኣቶም ዘለና ርክብ ከይነቋርጾን፡
ክሰግኡ የብሎምን። ንደቅና
እንልግሶ ፍቕሪ ብዘይ ቅደመኵነት ክኸውን ኣለዎ። ሓቂ’ዩ
ክንሓርቕ ንኽእል፡ ስምዒትና
ምቁጽጻር ንስእን ንኸውን፡ እቲ
ክፍለጥ ዘለዎ ግና ኵሉ እንገብሮ፡
ንስለ ጽቡቕ ደቅና’ዩ። እቲ ቀንዲ
ክፈልጥዎ ዘለዎም ንሕና ወለዶም
ኢና። ኣብ ናይ ወለዶም ፍቕሪ
እምነት ምስ ዘይህልዎም፡ ኣብ ናይ
መን ፍቕሪ’ሞ እምነት ክህልዎም
እዩ?
ስለዚ፡ እቲ ክግበር ዘለዎ፦
• ዋላ ንውሑድ ደቓይቕ
ይኹን ኵሉ ግዜ ምስ ደቅና
ክንዘራረብ ኣለና።
• ኣብ ገዛ ምስ ኣተኹም
ሞባይልኩም ኣጥፍእዋ፡ ምስ
ደቅኹም ኣብ ኣትህልዉሉ ግዜ
ኮምፕዩተርኩም ኣጥፍእዋ፡ ኣብ
መኣዲን ኣብ ምንጋር ዛንታን
ኣድህቦኹም ኵሉ ናብ ደቅኹም
ይኹን።
• ምስ ደቅኹም ኣብ እትዘራረብሉ
እዋን፡ እቲ እትጥቀሙሉ ቋንቋ
ጽቡቕን ቅቡልን ክኸውን ኣለዎ።
• ንውላድኩም ኵሉ ግዜ
ፍቕርኹም ግለጹሎም፡፡

4. ደቅኹም ናጻን ንፉዓትን
ክዀኑ ሓግዝዎም
እቶም
ቈልዑ
ፍልጠት
እናደለቡ ምስ ዝኸዱ፡ ዕግበት
ይስምዖም። ኣብ ክእለቶም ድማ
ርእሰ-ተኣማንነት
(ኮንፊደንስ)
ይህልዎም። እቲ ዘለዎም ርእሰክብረት ክዓቢ ድማ ትርእዮ። ኣብ
ነፍሲ-ወከፍ ዓመት እቲ ቈልዓ
ሓድሽ ፍልጠትን ሓላፍነትን ምስ
ዝውስኽ ሓበን ይስምዖ። ስለዚ፡
ደቅና ናጻን ንፉዓትን ክዀኑ
ብኸምዚ ንሓግዞም።
• በቲ ዓቕሞም ዘፍቅዶ ኣብ
ስራሕ ገዛ ከምዝሳተፉ ምግባር። እቲ
ምንታይ ናይ ስራሕ ባህሪ ዘጥርዩ
ኣብ ንኡስ ዕድመኦም’ዮም።
• ናውቲ ትምህርቲ ባዕላቶም
ከም ዝጥርንፉ ምግባር።
• ኣብ ምምዕባል ሓንጎል
ዝሕግዙ
ግድላት
ባዕላቶም
ክፈትሑ ኣለዎም። ኣብ ቤት
ትምህርቲ ዝተዋሃቦም ዕዮ ገዛ
ይኹን ፕሮጀክት ባዕላቶም
ክሰርሕዎ ምግባር። ዝተዋሃቦም
ዕዮ ክሰርሑ እንከለዉ ኣብ ክንዲ
ምስኦም ኮፍ ኢልካ እትርእዮም፡
ባዕላቶም ክሰርሕዎ ምግዳፍ። ምስ
ወድኡ ግና ብሓንሳብ ኰይንኩም
ትርእየሎም። እዚ ዝያዳ ኣድማዒ
ኣገባብ እዩ።
• ግዜኦም ብግቡእ ክጥቀሙሉ
ሓግዝዎም። ናይ መጽናዕቲ ግዜ
ኣውጽእሎም። ናይ ጸወታ ግዜ

ኣብ ኵሉ መዳይ ንፉዓት ዝዀኑ
ቈልዑ ከነዕቢ ኣሎና!

ምስ ደቅና ምብህሃል፡ እቲ ዝበለጸ
ነገር እዩ!
ዮውሃንስ ብርሃነ

ሓዳስ
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እወ ንድሕነት ኣግራብና. . .!
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ንድሕነት ኣግራብና. . .
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መድረኽ ርእይቶ፡ ብዛዕባ’ቲ ርኢና እንስእኖ ዘሎና
ባህርያዊ ሃብቲ - አረ ባዕልና ተኺልና ተኸናኺንና ዘዕበናዮ’ሞ ኣብ ቅድሚ
ዓይንና ዝጸንት ዘሎ ኣግራብ እየ ክዛረብ ደልየ።
ወግሐ-ጸብሐ - “ ኣግራብ ይበርሱ ኣለዉ መግትኢ ይገበረሎም. .
.ንፈሓምዶ ንዕንጸይቲ ይቑረጹ ኣለዉ ቀጻዒ ስጉምቲ ይወሰድ. . .” እናተባህለ
ክቃላሕ ንሰምዕ ኣሎና። እቲ ጨካን ተግባር ግን ዛጊትስ መዕገቲ ኣይረኸበን።
እኳ ደኣ ሎምስ ባርዕ ጫካ እውን ተወሲኹዎ፡ እቶም ግርማ በረኻን ጽላል
ጓሶትን ኣሓን ዝኾኑ ነባራት ኣእዋም - ብቐንዱ ድማ ዱር፡ ናይ ሞት ዜና
ይንገረሎም ኣሎ።
ኣብ ከተማታትን ዓድታትን እውን፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርትን ገለ ሕዛእትን፡
ኣገባቡ ዝሰሓተ ብዝመስል መልክዕ፡ ቀላሚጦስን በርበረ-ጸሊምን ዝርከብዎም
ዓበይቲ ኣግራብ ክቑረጹ ንዕዘብ ኣሎና። ስለ’ዚ ድማ እየ ንድሕነቶምን
ንህላወናን ሓደ ነገር ክግበር ናይ መዘኻኸሪ መልእኽቲ ክሓናጥጥ ተበጊሰ።
እያሱ ተድላ - ጋሽ-ባርካ
ተመሳሳሊ ደብዳበ
ሃብተ ኣርኣያ - ኣስመራ

ክቡራት ተኸታተልቲ ዓምዲ ልዝብ፡
ነዚ ልዕል ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ ንብርሰት
ኣግራብ ዝምልከት ካብ ተኸታተልቲ
ዝመጽኣና ደብዳበታት መሰረት
ብምግባር፡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ
ዞባ ማእከል ንክኢላ ምግራብ ኣቶ ኪዳነ
ተኽለ ተወኪስና ዝረኸብናዮ መልሲ
ነቕርበልኩም።
ቅድሚ ብዛዕባ ገረብ ምዝራብና፡
ብዛዕባ መሰል ተጠቃምነት ኣፍልጦ
ክህልወና ጽቡቕ ይመስለኒ። ውልቀሰብ፡ ትካል ይኹን ዓዲ፡ መሬት እንተ
ተዋሂቡዎም’ሞ ኣግራብ እንተ ተኺሎም፡
ምስ ዓበየ ክጥቀሙሉ ይደልዩ እዮም።
ይደልዩ ጥራይ ዘይኰነ ከኣ ክጥቀሙሉ
እውን ኣለዎም። ምኽንያቱ ኣግራብ
ክንተክል ከለና ንኽንጥቀመሎም ኢና
እንተኽሎም። ስለ ዝዀነ ከኣ፡ ዝዀነ
ይኹን ሰብ ወይ ዓዲ፡ ኣብ ዝተኸሎ
ገረብ ተጠቃምነት ክህልዎ ሕጊ የፍቅድ
እዩ።
ክጥቀመሉ ኣለዎ ክንብል ከለና ግን፡
መዓስን ብኸመይን ከም ዝጥቀመሉ ምስ
ክኢላታት ከይተዘራረበ ወይ ሓበሬታ
ከይረኸበ ክኸውን የብሉን። ገረብ ክቝረጽ
ከሎ፡ ንሓዋሩ ንኽጠፍእ ወይ ንኽሓርር
ኣይኰነን። ጥቕሚ እናሃበን እናጠጠዐን
እዩ ክህሉ ዘለዎ። መዓስን ብኸመይን
ክቝረጽ ከም ዘለዎ እዩ ኸኣ ቴክኒካዊ
ምኽሪ ዘድሊ። ንኣብነት ገረብ ኣብ ግዜ
ክረምቲ ዘይኰነ፡ ኣብ ሓጋይ - ማለት ኣብ

ንቑጽ ወቕቲ እዩ ክቝረጽ ዘለዎ። ኣብ
ግዜ ክረምቲ እንተ ተቖሪጹ፡ ማይ ኣትዩ
ከም ዝምሽምሽ ስለ ዝገብሮ ክጸድቕ
ኣይክእልን። ብተወሳኺ ክቝረጽ ኣብ
ዝኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ወይ ከም
ዝበሰለ ክረጋገጽ ኣለዎ። ሚኒስትሪ ሕርሻ
ብፍላይ ድማ ብዓል ስልጣን ኣግራብን
እንስሳ ዘገዳምን፡ ነዚኣቶምን ከም’ዚኣቶም
ዝኣመሰሉን ቴክኒካዊ ነገራት ኣብ ግምት
ብምእታው እዩ ዝውስን። ብሓፈሻ፡ ገረብ
ምስ ተቖርጸ እንደገና ንኽጥጥዕ እዋንን
ኩነታት ኣቈራርጻን የድልዮ።
ከም ትዕዝብተይ ብዙሕ ሰብ ገረብ
ምስ ተተኽለ ከይተተንከፈ ደው ኢሉ
ክረአ ጥራይ ዝነብር እዩ ዝመስሎ።
ኰይኑ ግን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ኣለዎ።
ጥቕሚ ክንብል ከለና ብኽልተ መንገዲ
ኢና እንርእዮ። እቲ ሓደ ማይን ሓመድን
ብምዕቃብ ክሊማ ኣብ ምውዳን ዝህቦ
ጥቕሚ እዩ። እዚ ብቐዳምነት ዝስራዕ
ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ወዲ-ሰብ
ንዝተፈላለየ ነገራት ይጥቀመሉ። ኩሉ
ንጥፈታትና ድማ ነዚ ኣብ ግምት
ዘእተወ ክኸውን ይግባእ። ገረብ
ክንጥቀመሉ ከለና፡ ንኣከባቢ ብዘየብርስ
መንገዲ ክኸውን ኣለዎ።
በዚ መንገዲ፡ ብኣፍልጦ ሚኒስትሪ
ሕርሻ - በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ
ዘገዳምን ዝቝረጹ ኣግራብ ኣለዉ።
እዞም ኣግራብ ክቝረጹ እንተ ዀይኖም፡
ፈለማ፡ እቲ ክቖርጽ ዝደሊ ናቱ ምዃኑ

ብምምሕዳር የረጋግጽ። ክኢላታት
ናብ’ቲ ቦታ ከይዶም ይርእይዎ፡ እዋንን
ኩነታትን ዘፍቅድ እንተ ዀይኑ ድማ
በቲ ዘሎ ቅጥዒ ፍቓድ ይወሃብ።
ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ኩነታት፡ ሚኒስትሪ
ሕርሻ ኣብ ግምት ዘእትዎም ካልኦት
ኩነታት እውን ኣለዉ። ኣግራብና
መበቆላዊን ዘይመበቆላዊን እዮም።
እቶም መበቆላዊ እንብሎም፡ ከም ሰራው፡
ኣውሊዕ፡ ሓንሰ፡ ኣውሒ፡ ጽሕዲ ሃገርና
ዝኣመሰሉ ኰይኖም፡ ግድነት እንተ
ዘይኰይኑ፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኽቝረጹ
ኣየተባብዕን። እቲ ምኽንያት መበቆላዊ
ገረብ ንኽዓቢ ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ።
ስለ ዝዀነ ድማ ኣብ ሓጺር እዋን
ክትካእ ኣይክእልን። ንኣብነት ኣብ
ጉሪታት ንዘለዉ ነበርቲ ‘ስለምንታይ
ኢኹም ቀላሚጦስ ጥራይ ትተኽሉ?
ንምንታይ ከም ኣውሊዕ፡ ሰራውን
ዝኣመሰሉን ኣግራብ ዘይትተኽሉ?’ ምስ
በልናዮም፡ ሓንቲ ማዕረ ቍመት ሰብ
እትበጽሕ መበቆላዊ ገረብ ኣርእዮሙና።
“እዛ ገረብ ኣብ’ዚ ክሳብ እትበጽሕ፡ እዚ
ቀላሚጦስ ሰለስተ ግዜ ተቖሪጹ ጠጢዑ”
ክብሉ ብሓጺር ኣብነት መሊሶሙልና።
መበቆላዊ ኣግራብ ቀስ ኢሉ ስለ ዝዓቢ፡
ሓረስቶት ክተኽሉዎ ኣይመርጽዎን
እዮም። ሚኒስትሪ ሕርሻ ድማ፡ እዞም
ቀስ እናበሉ፡ ማለት ንኽዓብዩ 30/40
ዓመታት ዝወስደሎም ዝጥጥዑ ይኹኑ

እናቖረጹን
እናጠጥዐን
ይኸይድ። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ
ኩነታት ከኣ ሚኒስትሪ ሕርሻ
የተባብዖም።
እቶም ዘይመበቆላዊ ኣግራብ
እንብሎም፡ ከም ቀላሚጦስ፡
በርበረጸሊም፡
ግራቪልያ፡
ጃካራንዳ፡ ኒም ዝኣመሰሉ
ኰይኖም. . . ምስ ተቖርጹ
ቀልጢፎም ስለ ዝጥጥዑ፡
ብኣገባብ ኣብ ጥቕሚ
ይውዕሉ። ኣብ ኣስመራ
ይኹን ኣብ ካልኦት ቦታታት፡
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ትካላት
ወይ ውልቀ ሰባት ኣግራብ ክቖርጹ
ይረኣዩ እዮም። ብዘይካ’ቲ ብገለ ኣካላት
ዝግበር፡ ብክኢላታት ሚኒስትሪ ሕርሻ
ተማእኪሉ ዝግበር እዩ። በቲ ሓደ ኣብ
ዝጥጥዑ ኣግራብ መሰል ተጠቃምነት
ስለ ዘሎ ግቡእ ኣማሊኦም ክጥቀሙሉ
ይኽእሉ እዮም። ብኻልእ ሸነኽ እውን፡
እንተ ወዲቖም ኣብ መንበሪ ይኹን ኣብ
ትካል ዕንወት ከስዕቡ ዝኽእሉ ዓበይቲ
ኣግራብ የጋጥሙ እዮም። ኣብ ከም’ዚ
ዝበለ ኩነት ከኣ ንኽቝረጹ ፍቓድ
ክወሃብ ይኽእል እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ብደረጃ ዓዲ እዩ ዝትከል
ነይሩ። ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ግን ውልቀ
ሰባት እውን ኣግራብ ይተኽሉ ኣለዉ።
እዚ ኣግራብ ከኣ ብሕልፊ ንዓድታት

ዘይጥጥዑ ኣግራብ ክቝረጹ ኣየተባብዕን።
ግን ከኣ ፍቓድ ዝወሃበሉ ኩነታት
ኣሎ። ኣብ ገለገለ ቦታ ሓረስቶት ከም
ሰራው ዝኣመሰለ፡ ብኣገባብ እናቖረጹ
ይጥቀሙሉ እዮም። ስለ ዝሕልውዎን
ዝከታተሉዎን ከኣ ዳግማይ ይጥጥዕ።
ንኣብነት ኣብ’ዚ ከባቢ ሰሓርቲ ከምኡ
ዝበለ ልምዲ ኣሎ። ቆሪጾም ይጥቀሙሉ
- ይጥጥዕ ከኣ። ከምኡ እናበሉ በብተራ

ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። በቲ ሓደ ወገን
ኣግራብ ብምትካል ተፈጥሮ ክዕቅቡ
ከለዉ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ተጠቀምቲ
ይኾኑ። ነዛ ጉሪታት እትበሃል ዓዲ ከም
ኣብነት እንተ ወሲድና፡ ነቲ ዝተኸሉዎ
ቀላሚጦስ ሰለስተ ግዜ ቆሪጾሞ ኣለዉ።
ኣብ ቀዳማይ እዋን፡ ኣግራብ ቆሪጾም
ንዓዲ ምሉእ ኤለክትሪክ ከም ዝኣትዎ
ገይሮም፡ ምስ ጠጥዐ ኣብ ካልኣይ እዋን
ቆሪጾም ናብ’ታ ዓዲ ማይ ከም ዝኣቱ
ገይሮም። ሳልሳይ ድማ ነባሮ ናይ’ቲ ዓዲ
ዐዕስራ ተማቒሎም ንዘድልዮም ነገራት
ተጠቒሞምሉ። እዚ ክገብሩ ከለዉ ግን
ዳግማይ ንኽጥጥዕ ብኣገባብ እናቖረጹን
እናተኸናኸኑን እዮም ዘሰላስሉዎ።
ብሕልፊ ሓረስታይ፡ ምስ ዕንጨይቲ
ዝተኣሳሰር ሂወት ስለ ዘለዎ፡ ንኽጥቀመሉ
እዩ ገረብ ዝተክል። ብሓጺሩ ገረብ
ንሓረስታይ ኣብ ባንኪ ከም ዘሎ ገንዘብ
እዩ። ክንዮ’ቲ ኣብ ምዕቃብ ተፈጥሮ
ዝጻወቶ ተራ፡ ኣብ ዝተፈላለአየ መዓላ
የውዕሎ። እቲ ሕቶ ስለምንታይ ገረብ
ይቝረጽ ኣይኰነን። በየናይ መንገዲ
ቆሪጽና ንጥቀመሉ እዩ።
መብዛሕትኦም ሓረስቶት፡ ካብ ቀደም
ኣትሒዞም ባዕላቶም ቆሪጾም እዮም
ዝጥቀሙሉ ነይሮም። ኣበየናይ እዋንን

ብኸመይን ገረብ ተቖሪጹ ከም ዝጥጥዕ
ሃብታም ተመኩሮ ኣለዎም። ንምግናን
ዘይኰነ፡ ሓረስቶት ሃገርና ካባና ንላዕሊ
ኣፍልጦ ኣለዎም። ኣዝዮም ብሱላት
እዮም። ብወገነይ ክሳብ ሕጂ ኣብ
ዘይግዜኡ ወይ ከይኣኸለ ገረብ ክቖርጽ
ዝሓትት ሓረስታይ ኣየጋጠመንን። ኣብ
ርእሲኡ ጽቡቕ ገይሮም ይከናኸኑዎ
እዮም። እምበሺ፡ ምስ ተኸሉዎ ማይ
የስትይዎ፡ ቀትርን ለይትን ዘወር እናበሉ
ይከታተሉዎ።
ኣብ ግዜኡን ብኣፍልጦን እንተ
ተቖሪጹ ዝያዳ ጥቕሚ ይህብ። ካብ እግሪ
ተበጊሱ ካብ 20 ክሳብ 25 ሰንቲሜተር
ልዒሉ እንተ ተቖሪጹ፡ ካብ እግሪ
ኣትሒዙ ስለ ዝጥጥዕ፡ ዝያዳ ጥቕሚ
ይህልዎ። ካብ ላዕሊ እንተ ተቖሪጹ ግን፡
ኣብ ላዕለዋይ ኣካሉ ስለ ዝጥጥዕ ንፋስ
ክሰብሮ ወይ ከውድቖ ይኽእል። ስለ’ዚ
ክሳራ ይህልዎ። ምስ ተቖርጸ ከም ዒባ
ወይ ሓመድ ገይርካ ምኽዳኑ ከኣ ጽቡቕ
እዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ጕንዱ ዘሎ
ማይ ንኸይሃፍፍ ብምክልኻል ቀልጢፉ
ንኽጥጥዕ ወይ ንኸይሓርር ይሕግዞ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ብፍላይ ድማ በዓል
ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ከኣ
ኣብ’ዚ መዳይ ቴክኒካዊ ምኽሪ ይህብ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ
ማእከል ክኢላ ምግራብ ኣቶ ኪዳነ
ተኽለ፡ ንእግረ መንገዱ ኣብ ዘመሓላለፎ
መልእኽቲ፡ ኣግራብ ብግቡእን ሃሳዪ
ብዘይኰነ መንገድን ክቝረጹ፡ ምእንቲ
ክጥጥዑን ቀጻሊ ጥቕሚ ክህቡን ድማ፡
ምስ ክኢላታት እናተዘራረብካ ክግበር
ከም ዝግበኦ፡ ምግራብ፡ ስለ ምግራብ
ጥራይ ዘይኰነ ጭቡጥ ውጽኢት
ዝረኣዮ ክኸውን፡ ካብ ብሚልዮናት
ተኺልካ ውሑድ ምዕባይ ወይ
እውን ኣየዕበናን ምባል፡ ማይ ከነስትዮ፡
ክትኵስኩሶ፡ ካብ እንስሳ ይኹን ካልእ
ክትከላኸለሉ እትኽእል፡ ብሓፈሻ
ብዓቕምኻ ክትቆጻጸሮን ክትከናኸኖን
ዝከኣል ዓቐን ብምትካል በብቝሩብ
ዝለምዓሉ መንገዲ ክተኣታቶ ከም
ዘለዎ፡ ብፍላይ ብደረጃ ውልቀ-ሰብ፡ ኣብ
ክንዲ ኣብ ብዝሒ፡ ኣብ ጭቡጥ ነገራት
ኣተኵሮ እንተ ተገይሩ፡ ዝያዳ ክዕወት
ከም ዝኽእል ገሊጹ። ዝዀነ ይኹን
ሰብ ኣቦ/ዋርድያ ገረብ ክኸውን ከም
ዘለዎ ብምዝኽኻር ድማ፡ ሎሚ፡ ገረብ
እናተቖርጸ ከም ዘይምልከተካ ኰይንካ
ዝኽየደሉ ግዜ ከም ዘይኰነ፡ ክሊማዊ
ምዝባዕን ደርቅን፡ ምስ ሰሃራ ተኣሳሲሩ
ኣዝዩ ናባና እናቐረበ ይኸይድ ከም ዘሎ፡
ነዚ ዝከላኸል ሓደ መንገዲ ኸኣ፡ ኣግራብ
ብምትካል ሓመድን ማይን ምዕቃብን
ምዃኑን ኩሉ ሰብ ሓላፍነቱ ክስከም ከም
ዘለዎን ተላብዩ።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.220
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ዝኽርታተይ ኣብ’ቲ መሪር ጕዕዞ ንመጥቃዕቲ

ማህደር ጀጋኑ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ
የማነ መሓሪ

ታሽዓይ ክፋል
ድሕሪ ቀትሪ መሬት ኣጸቢቑ
ከይዘሓለ፡ ካብ ገርገር እውን ናብ
ደቡብ ምቕናዕ ኰነ። ካብ ማይ ወሰን፡
ንደምበላኻላኻ ዝወጽእ መስመር
ተኸቲሉ ብተሪር ዓቐብ፡ ብኣንፈት
ጽቡቕ ግራት ሰጐመ። ተሪር ዓቐብ
ብሕልፊ ነተን ኤምዳድ፡ ስንቂ፡ ነተጕቲ. .
. ዝጸዓና ኣድገበቕሊ ኣጸጋሚ ብምንባሩ፡
እንሓንሳእ ብሰብ እናተደፍኣን ጽዕነት
ናብ ድሕሪት እናንሸራተተንን ብጻዕርን
ሃልክን ተወጽአ። ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ነናቱ
ግምት ካብ ምሕሳብ ኣይበኾረን። እቲ
“ዙራ ንሃገርካ” ዝመስል ጕዕዞ ግን፡
ዋላ ሓንቲ ኣንፈት ዝህብ ኣይነበረን።
ተጋደልቲ ብዛዕባ’ቲ ጕዕዞ የዕልሉ፡
ይጨርቁ፡ “ተበገስ” ክበሃል ይብገሱ።
“ኣብሩኽ” ክበሃል ከሎ ከኣ የብሩኹ።
ወተሃደራዊ ዲሲፕሊን ምጥሓስ የለን።
ንኹሉ መስገደል ስኖም ነኺሶም
ይሓልፉዎ። ነፍሲ-ወከፍ ተጋዳላይ ካብ
ብጾቱ ሰኒፉ ንኸይረአ፡ ልዕሊ ዓቕሙ
እናተጻወረ ማዕረ ብጾቱ ይስጕምን
ንብጾቱ ይሕግዝን።
ሰዓት 4፡00 ወጋሕታ ነቲ ዋሕዚ
ማይን ሳጋሉን ዝነበሮ ነዊሕ ሩባ ሰንሰል
ሒዙ፡ ኣብ መንጎ ዓደኣጋልዕን ጽቡቕ
ግራትን ዘሎ ክሳድ በጽሐ። ኣብ’ቲ
በሪኽ ቤተክርስትያን ናይ ሓድሽ
ዓዲ ዕጡቓት ደርግ ከም ዝነበሩ
ሓበሬታ እንተ ነበረ’ኳ፡ 2ይ ሓይሊ
እናፈተሸ ክመርሕ ከሎ ዝዀነ ተጻብኦ
ኣየጋጠሞን። 3ይ ሓይሊ ግን ካብ’ቲ
ዓዲ ንሸነኽ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ
ጐላጉል ገበሬስ ተዘርጊሑ እናዳህሰሰ፡
ኣብ መንጎ ሓድሽ ዓድን ዓዲፍኝዕን
ዘሎ ታባታት ምስ በጽሐ፡ ጸላኢ ኣብ
ጐቦታትን (ኣብ ዓዲ ፍኝዕን ዓዲ ጸጸርን)
ዓሪዱ ኣሎ ስለ ዝተባህለ ግድነት፡
ኣሃዱታት ተዘርጊሐን ነቲ ቦታታት
ክፍትሽኦ ስለ ዝተገብረ ፡ረፍዲ ሳዓት
9፡00 ኣባል ናይ’ቲ ፍሉይ ቦጦሎኒ
(ስግንዶ) ናይ ጸላኢ ፈንጂ ረጊጹ እግሩ
ስለ ዝተቘረጸ፡ ምስ’ቲ ነዊሕ መንገድን
ኣብ ቀረባ ሕክምና ዘይምንባሩን ኣብ
ምሽካምን ምሕካምን ጸቕጢ ፈጢሩ።
እታ ሓንቲ ጋንታ ናብ ዓዲ ጸጸር ምስ
ደየበት ጸላኢ ኣብ’ቲ ቤት ትምህርቲ
ፈንጂ ኣጻዊዱ ብምግዳፉ ገለ ብጾት
ተወሳኺ ስለ ዝተሃርሙ እቲ ሽግር
መሊሱ ተጋዲዱ።
ገለ ጋንታታት፡ ኩነታት ንምክትታል፡
ተዘርጊሐን ናብ’ታ ኣብ ስግር
ጽቡቕግራት እትረአ ዓድጸጸር ይስጕማ
ነበራ። ሰራዊት ደርግ፡ እንተስ ነቲ ከባቢ
ክፍትሽ፡ እንተስ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር
ከም ዝተቐልቀለ ሓበሬታ ረኺቡ ወይ

ተዓዚቡ፡ ናብ’ታ ኣብ ስግር ጽቡቕ
ግራት እትረአ ዓዲ ጸጸር ወተሃደራት
ኣውፊሩ ብምንባሩ፡ ምስ’ቲ ዝቐደመ
ኣሃዱታት ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ
ተፈጥረ። ሓይሊ ጸላኢ ብዙሕ ከየትከለ
ስለ ዝሃደመ፡ ንጕዕዞ ተጋደልቲ ክዓግት
ወይ ከሰናኽል ኣይከኣለን። ግን ሓደ
ተጋዳላይ ብፈንጂ ስለ ዝተሃርመ ኣብ
ባሬላ ተጸይሩ ጉዕዞ ምቕጻል ኰነ። እቲ
ሓይሊ፡ ኣብ ቅድመኡ ዝጸንሐ ሓይሊ
ጸላኢኡ እናጸረገ ናብ ሸቶኡ ካብ
ምሕላፍ ድሕር ዝብል ኣይኰነን። እቲ
ኣብ ዓዲ ጸጸር ዓሪጹ ዝጸንሐ ሰራዊት
ደርግ ግን፡ ንሽሙ ደኣ ክዋጋእ ፈተነ
እምበር፡ ኣብ ቅድሚ ተጋደልቲ ደው
ዘብል ትብዓት ኣይነበሮን። ድሕሪ ናይ
ሓጺር ግዜ ምልውዋጥ ተኹሲ እዩ
ድማ ብኡ ንብኡ ዝሃደመ። ሰራዊት
ደርግ ብዘጻወዶ ፈንጂ ግን ሓደ
ተጋዳላይ ብኸቢድ ተሃርመ።
ደው ምባል የለን። እቲ ውጉእ
ብብጾቱ ተጸይሩ ምቕጻል ኩነ። ኣብ
ጽቡቕ ግራት ዝጸንሐ ሰራዊትን
ክፍልታቱን ከኣ፡ ነታ ዓዲ ንጸጋም
ገዲፉ ናብ ማይ መፋልስ ሰዓበ።
ኣብ ሩባ ማይ መፋልስ ሓዊ ኣጒዱ፡
ነቲ ዝርካቡ ሓርጭ እናቀጭቀጨን
እናገዓተን ምስ ተመገበ፡ ኣብ’ቲ ቦታ
ከም ዘይጸንሐ ብሓንሳብ ግፍፍ ኢሉ
ብመስርዕ ክስጕም ተራእየ። ኣብ’ቲ
ነዊሕ መንገዲ፡ ሓያሎ ንኣሽቱን
ዓበይትን ዓድታት እናረገጸን ብየማነጸጋም እናሓለፈን፡ ንተኾምብያ
ብነዊሑ ናብ ጸጋሙ ገዲፉ፡ ካብ
ርሑቕ ቦታ ከም ዝወረደ ውሕጅ
ምስ ሩባ መረብ ተሓወሰ። ኣብ መረብ፡
ስንቂ ውድብ ብምጽንሖም፡ ሓርጭ፡
ፕሮቲንን ካልእ መሻርፍን ተረኺቡ፡
ኩሉ ኣሃዱ ኣብኡ ተዓንገለ።
ካብ ሩባ መረብ ገለ ክፋል ናይ’ቲ
ኣሃዱ ናብ ዓዲ ሃኪን ገጹ ክእንፍት
ከሎ፡ ገሊኡ ድማ ናብ ዴዳ ቀንዐ።
ኣብ ጕዕዞ ጥራይ መዓልታት ሓሊፉ
ናብ ሰሙናት እዩ ተገማጊሙ።
መኣዝኑ እናቐየረ ሰፊሕ መሬት
ዝጣሕሰሰ ሰራዊት፡ ገና ኣብ ምቕጻል
እዩ ዝነበረ። ካብ’ቲ ናይ ፈለማ ሂወት
ተጋዳላይ ክወስድ ዝደናደን ዝነበረ
ናይ ኣጻምእ ጕዕዞ ግን ዝሓሸ እዩ
ኰይኑሉ። “ናበይ?” ዝብል ሕቶ
ግን ኣብ ኣእምሮ ተጋዳላይ ነበረ።
እቲ ዘየቋርጽን መኣዝኑ ዘይፍለጥን
መንገዲ፡ መዓርፎኡ ክግመት ዝከኣል
ኣይነበረን።
ኣሃዱታት ናብ ዓዲ ሃኪንን ዴዳን
ምስ ተመቕለ፡ በብዘለዎ ኣብ’ተን
ክልተ ዓድታት ወዓለ። በቲ ዘየቋርጽ
ጕዕዞ መመሊሱ እናተረረ ዝመጽአ
ኣካላት ተጋዳላይ፡ ብዙሕ ድኻም

ኣይተራእዮን።
ካብ’ዘን ዓድታት፡ ጕዕዞ ናብ ሸላሎ
ኰነ። ሽላሎ ተጋደልቲ ዝንቀሳቐስዎ፡
ሰራዊት ደርግ እውን ደፊሩ እናሻዕ
ዘይንቀሳቐሶ ከባቢ ብምንባሩ፡ ዳርጋ
ኣብ ደጀን ከም ዝነበሩ እዩ። ኣብኡ
ኣብዑር ተሓሪዶም፡ ባህሊ ናይ እንዳ
44 ካብ ጀርበት መጺኣ፡ ነቲ ነዊሕ
መሬት ዝጣሕሰሰ ሰራዊት ከተዘናግዕ
ምርኢት ኣቕረበት። ብምርኢት
ጕጅለ ባህሊ 44 ተነቓቒሑ ንቐጻሊ
ስራሕ ድሉው ዝዀነ ተጋዳላይ ከኣ፡
ናብ ጋርዋ ክወርድ ከሎ ክፍሊ ስንቂ
ግን ንግዜኡ ኣብ ሸላሎ ተረፈ።
እቲ ግዜ፡ ኣብ ኤርትራ ለበዳ ሸሮኽ
ዝተራእየሉ ብምንባሩ፡ ኣሃዱታት
ሕክምና ናብ ዓድታት እናተንቀሳቐሱ
እቲ ሕማም ንኸይላባዕ ኣብ ከቢድ
ስራሕ እዮም ዝነበሩ። እቲ ኣብ
ጉዕዞ ዝነበረ ሰራዊት በቲ ሕማም
ንኸይልበድ፡ መከላኸሊ መድሃኒት
እናወሰደን ጥንቃቐ እናገበረን እዩ
ጕዕዞኡ ዘሰላስል ዝነበረ።
ኣብ ሽላሎ ሰለስተ/ኣርባዕተ
መዓልታት ምስ ጸንሐ ግን፡ ጕዕዞ
ብእግሪ ናብ ጕዕዞ ብመካይን
ተለወጠ። ሰራዊትን ንብረቱን ኣብ
12 ዝዀና መካይን ተጻዒኑ፡ ናብ
ዘይተፈልጠ ኣንፈት ኣምርሐ። እዋኑ
ብርቱዕ ክረምቲ ብምንባሩ፡ ባህሪ
ክጻብኦ ጀሚሩ እዩ። ኤነትረ ዝዓይነተን
መካይን ተመራሪሐን ራን ክብላ
ከለዋ፡ ጉላጉል ኣውጋሮ/ገረንፊት
ከኣ እጃሙ ብድሆታት ፈጠረ።
ገለ መካይን ኣብ ጭቃ እናተሸኽላ፡
ንጕዕዞ ምሉእ ኣሃዱ ከሰናኽላ፡ በተን
ንዝተሸኽላ ስሒበን ከውጽኣ ተባሂለን
ዝስዕባ ዝነበራ ኦራላትን ብጕልበት
ሰብን ካብ ታኼላ ንምውጻእ ጻዕሪ
ክግበርን፡ ምሉእ ምሸትን ለይትን ኣብ
ጻዕሪ ተሓዲሩ። ጐላጕል ገረንፊት
ከኣ ብቓልሲ ምስ ክረምትን ታኼላን
ተሓልፈ።
ኣሃዱ ናብ ሃይኮታ እዩ። ሃይኰታ
ክበጽሕ እንተ ዀይኑ ድማ ሩባ መረብ
ክሰግር ነይሩዎ። ምሉእ ክራማት
ብምንባሩ ሩባ መረብ ፉፍ እዩ ዝብል
ዝነበረ። ብኦራል እናተሳሕበ፡ ሰብ
ንሓድሕዱ ተተሓሒዙ እናተሓጋገዘ
ሩባ መረብ ሰገረ። ሩባ መረብ ምስ
ሰገረ፡ እንደገና ኣብ መካይን ተጻዒኑ፡
ንሃይኮታ ሰጊሩ ዓቢ ጽርግያ ተሰነይ
ኣስመራ ቆሪጹ ሳዋ በጽሐ።
ሳዋን ከባቢኣን እውን ሕማም

ሸሮኽ ተጋኒኑ ብምንባሩ፡ ኣብ ሓራ
ቦታታት ኤርትራ ምንቅስቓስ ተዓጊቱ
እዩ ነይሩ። ስለ’ዚ ድማ ናብ’ቲ ሓይሊ
ንኸይኣቱ ከቢድ ጥንቃቐ የድሊ ነበረ።
እቲ ብኸቢድ ደርቂ ዝተሃስየ ከባቢታት
ኣብ ልዕሊ መንድዓት ጕርንጕሪት
ከም ዝበሃል፡ ሳዕቤንን ፍርሕን ሕማም
ሸሮኽ ተሓዊሱዎ መልኣኹ ሃዲሙ
ነበረ። ሰራዊት ኬሩ ምስ ኣተወ እውን፡
መከላኸሊ መድሃኒት እናወሰደ፡ ናይ
ገዛእ ርእሱ ዒላ ወይ ሽያኽ ፍሒሩ
በበይኑ እዩ ሰፊሩ። ምርኻብ ይኹን
ሰላምታ ዝበሃል ኣይነበረን። መልእኽቲ
ምምሕልላፍ እንተ ዀይኑ እውን፡
ብማዕዶ ብድምጺ ጥራይ ምርድዳእ
እዩ።
ሽዑ ካብ ደጀን ዝመጽኡ ሓካይም
ነቲ ሕማም ኣብ ምፍዋስ ስለ ዝነበሩ፡
እቲ ምስ ኣሃዱ ዝነበረ ሃይለ ራሻ
ዝመርሖ ኣሃዱ መጥባሕቲ፡ ክሳብ
ምብጋስ ዝኸውን፡ ኣብ ምፍዋስ
እጃሙ ንከበርክት ኣሃዱኡ ሒዙ
ናብ’ተን ኣብ’ቲ ከባቢ ዝነበራ ዓድታትን
ህዝብን ተዋፊሩ ነበረ። ተጋዳላይ ኣብ
ዝኸዶ ከይዱ ዕማሙ ካብ ምስልሳል
ኣየቋርጽን እዩ። ኣብ ዘላቶ ግዜ በታ
ዘላቶ ዓቕሚ የበርክት።
ሰራዊት ኣብ ኬሩ ኣብ ዝነበረሉ፡
ደሃይ ጕዕዞ ሃጢሙ እዩ። ጕዕዞ ከም
ዘየቋርጽ ተወሲዱ እንተ ነበረ’ኳ፡
ንኣስታት ወርሒ ዝኸውን
ኣብ ኬሩ ምስ ዓስከረ
ድሮ ክርሳዕ ጀሚሩ። ኣብ
ኬሩ ኮፍ ዝበለ ሰራዊት
ግን፡ ነዊሕ ዕረፍቲ
ምርካቡ
ኣየሐጎሶን።
እቲ ነዊሕ ጕዕዞ ሓሊፉ፡
ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዝዀነ
ይኹን ፍጻመ ከይገበረ
ኮፍ ብምባሉ፡ መንፈሳዊ
ዕጋበት
ኣይረኸበን።
እዚ ስለ ዝተሰመዖ ኸኣ፡
ስለምንታይ
ብዘይገለ
ፍረ ወይ ስራሕ ናብ
ቦታና ንምለስ ኣለና
ዝብል
ስምዒታት
ተፈጥሩ
ብትሒም
ትሒም እውን ናብ
ግዳም ወጽአ። ኩሉ ኣባላ
ኣብ ልዕሊ ጸላኢኡ ቅያ
ክፍጽም፡ ናብ ዕርድታቱ
ክምለስ እንተ ዀይኑ
ዓወት ተገዚሙ ክምለስ
እምበር፡ ኮሊሉ ክምለስ

ድልየት ኣይነበሮን።
ሽዑ እዩ
ኣዛዚ ክፍለሰራዊት ስዉእ ፍስ1ሃየ
ወልደገብርኤል፡ ዓብዱ ረመጭ
ንዝርከቦም ካብ ሓለፍቲ ሓይልታት
ንላዕሊ ኣኪቡ ፡ “እንታይ ንኽትገብሩ
ኣብ’ዚ ከም ዘለኹም እንታይ
ትፈልጡ? - መንከ ናብ ቦታኹም
ክትምለሱ ኢሉኩም” ክብል፡
ብትሪ ዝገሰጾም። ንሳቶም መልሲ
ኣይነበሮምን። ካብ ስምዒትን ናይ
ስራሕ ድልየትን ዝተበገሰ ደኣ’ምበር፡
ወተሃደራዊ ምስጢር ህዝባዊ ግንባር
ኣብ ቀረባ ከም ዘይርከብ እውን
ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጡዎ እዮም።
ኣይነውሐን ግን። ካብ ማእከልነት
ሓይሊ ንላዕሊ ብስለያ ክፍለ-ሰራዊት
85 ተመሪሖም፡ ብዛዕባ ባረንቱ
ሓፈሻዊ ስእሊ ክርእዩሉ ናብ ዝኽሉሉ
ቦታ ከዱ። እቶም ኣባላት ስለያ ምስ
ቦታታት ከባቢ ባረንቱ ኣላልዮሞም።
ሓፈሻዊ ዝዀነ ምስሊ ሒዞም ድማ
ናብ ኣሃዱኦም ተመልሱ። እዚ ምስ
ኰነ፡ ኣብ’ቶም ሓለፍቲ፡ ከተማ ባረንቱ
ናይ ምጥቃዕ ግምት ተቐላቐለ።
እንተስ ባረንቱ እንተስ ኣብ ካልእ
ቦታ ሓደ ስርሒት ክፍጽሙ እዩ
ድልየቶም። ነቲ ዙራ ንሃገርካ
ዝመስል ከቢድ ጕዕዞን ትጽቢትን
መዛዘሚ ክገብሩሉ።
ይቕጽል. . .

ሓዳስ
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ኣቲላ

ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ኢደይ ኣይህብን’የ
ህይወት ትኸብደኒ ከም ዘላ’ኳ እንተ ዘይከሓድኩ፡ ፍጹም ኣይሕለልን’የ፡፡ ኣብ ትምህርቲ፡
ስራሕ ወዘተ ብደጋዊ መልክዐይ ተሰናቢዶም ካባይ ዝሃድሙ ኣጓብዝ’ምበር፡ ንዘለኒ ውሽጣዊ
ጽባቐ ክርእዩ ዝብህጉ ኣይተዓዘብኩን፡፡ እዚ ፈታኒ መድረኽ፡ ንህይወት ብጥበብ ንኽነብራን
ኣብ ራእይ ንኽነብርን ዓቢ ተራ’ዩ ተጻዊቱ።
ኣብ ህይወተይ በዚ ነገር’ዚ ተሰናቢደ ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘየእተኹ፡ ንፈጣሪ ልዕሊ
ማንም’የ ዘመስግኖ፡፡ ኣብ ኵሉ ጕዕዞይ ዕውትቲ ብምዃነይ ሕብንቲ’የ። በዚ ፈጣሪ ዝሃበኒ
ጸጋ ግን፡ ፈጺመ ኣማሪረ ኣይፈልጥን፡፡ እቲ ምንታይ፡ ስራሕ ፈጣሪ ኵሉ ብዕላማ ስለ ዝዀነ፡፡
ኣነ ድማ ብውሽጠይ ከይሰንፍ’ምበር፡ ብደጋዊ ጽባቐይ ከይጽላእ ኢለ ኣብ ናይ መጸባበቒ
ቦታታት ግዜይ ዘጥፍእ ኣይኰንኩን። ብዘለኒ ዕግብቲ ስለ ዝዀንኩ።
ሕጂ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ናይ
ቈልዕነት ዕድመይ ክዝክሮ እንከለኹ፡
ኣመና’የ ዝግረም፡፡ እቲ ሽዑ ዝነበረ
ህድማ ደቂ-ተባዕትዮ ካብ ጐድነይ ክሳብ
ሎሚ ኣሎ። እዚ ንቕሓት ዝጐደሎ
ኣብ መልክዕ ዘሎ ኣረዳድኣ ኣብ ዓለም
መጋረጅኡ ዝዓጸወሉ መድረኽ በጺሑ
ክነሱ፡ ኣጓብዝና ግን ‘ዓይኒ እንታይ
ድራራ’ ዝብል ዘይቅርዑይ ፍልስፍና
እናደጋገሙ ካብ ናይ ምንባር ሓሸውየ
ኣይተገላገሉን።
ህይወት ብኣተሓሳስባ’ምበር፡ ብመልክዕ ተመሪሓ ኣይትፈልጥን። ብሕጂ’ውን ክትምራሕ
ትኽእል ኣይኰነትን። እቲ ኵሉ ዝነበሮ ንጉስ ሰለሙን’ውን ከይተረፈ፡ ‘ጥበብ’ እምበር ካልእ
ኣይለመነን። እቲ ምንታይ፡ ብልሒ’ምበር፡ መልክዕ ንህይወት ኣየጸብቓን’ዩ።
ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ኣጓብዝና ብዛዕባ ዘየድርር መልክዕ ከዕልሉን፡ ብእኡ ሃነን ክብሉን
እንክትዕዘብ ዘየገርም ኣይኰነን። ባህጊ መጻኢ ዘየውሕስ ጽባቐ ምቁማት እንታይ ፋይዳ
ኣለዎ። እንተ ኣነ’ሞ ንዓይ ዝመስል ኣብ ውሽጣዊ ጽባቐ ዝኣምን ክሳብ ዝረክብ ኢደይ
ኣይህብን’የ።

ቋንቋ ጥቕሲ
“ካብ ሕሉፍ ክትመሃረሉ እትኽእል ክሳብ ዘይኰነ፡ ንድሕሪት ገጽካ ምርኣይ
ኣየድልን።”
ጆርጅ ዋሽንግተን
ርእሰ ምትእምማን ብዙሓት ብቐሊሉ ዝበጽሕዎን ባህሪ ዝዓደሎምን ኩነተኣእምሮ ክኸውን እንከሎ፡ ብዙሓት ድማ ዝከኣል’ውን ኰይኑ ኣይስምዖምን። እቲ
ጽቡቕ ነገር፡ ርእሰ ምትእምማን ዝዀነ ሰብ ክማሃሮ ዝኽእል ልምዲ ምዃኑ’ዩ። በቲ
ዝሕሸና መንገዲ ክንነብር ናትና ምርጫ’ዩ። እንተ ዘይደኒንካ ኣብ ዝባንካ ዝስቀል
ስለ ዘየለ ድማ፡ እቲ ኣትሒቱ ክርእየና ዝፈቐድናሉ ጥራይ’ዩ፡ ኣትሒቱ ዝርእየና።
ብዛዕባ ነብስና፡ ንነብስና ጽቡቕ ከም ዝስምዓ ክንገብራ እንተ ኽኢልና፡ ብዛዕባ’ቲ
ዝተረፈ ሕቶ የለን፡፡

ኣቲላ፡ መራሒ ናይ ሃን ተባሂሎም
ዝፍለጡ ሰበኽ ሳግማውያን ዓሌት እዩ
ነይሩ። ንሱ ካብ 451-452 ንዝሰፍሐ
ክፋል ምዕራባዊ ሮማ ብምዕናው፡ ኣብ
440ታት’ውን ንምብራቓዊ ክፋል’ቲ
ግዝኣት ዘሸግር ዝነበረ እዩ። ስለዚ፡ መዓት
እግዚኣብሄር ብዝብል ቅጽል ይጽዋዕ
ነይሩ።
ኣብ 434 ኣቲላን ሓዉ ብሌዳን
ምስ’ቲ ናይ ሽዑ ሃጸይ ምብራቓዊ ሮማ
(ባይዛንታይን) ዝነበረ ቲዮዶስዩስ ካልኣይ
ስምምዕ ገበሩ። በቲ ስምምዕ መሰረት
ዓመታዊ ካብቲ ግዝኣት ኣስታት 300
ኪ.ግ ዝግመት ወርቂ ይወስዱ ነይሮም።
እንተዀነ፡ ድሕሪ ሽዱሽተ ናይ ሰላም
ዓመታት ሃን ነቲ ግዝኣት ብምውራር
ንብዙሓት ሰራዊት ሰዓሩን ብዙሓት
ኣገደስቲ ከተማታት ኣዕነዉን። ብድሕሪ’ዚ፡
ሓድሽ ስምምዕ ስለ ዝተበጽሐ እቲ ኲናት

ጥርሙዝ ፈሳሲ
ድዩ ድሩቕ?

ኣዕረፈ። እንተዀነ ኣብ 445 ኣቲላ
ንሓዉ ድሕሪ ምቕታል ሓድሽ ወራር
ኣበገሰ። መሊሱ ኣብ 447 ካልእ ወራር
ብምኽፋት፡ ካብ ግዝኣት ምብራቓዊ ሮማ
ብወገን ደቡባዊ ዳንዩብ ሰፊሕ መሬት
መንዘዐ።
ኣብ 450 ግን ጠመተ ኣቲላ ናብ
ምዕራባዊ ሮማ ኣበለ። ስለዚ፡ መጀመርታ
ንጋውል ኣጥቀዐ። ነዚ ናይ ሃን ወራር
ደው ንምባል ሮማዊ ጀነራል ኣቲየስ
ንናይ’ቲ ግዝኣት ሰራዊት፡ ቪስጎትን ካልኦት
ዓሌታትን ዝሓቊፍ ልፍንቲ ኣቖመ። ከም
ውጽኢቱ፡ ናይ ኣቲላ ጭፍራ ሰራዊት
ገስጋሱ ኣብ ኦርሊየንስ ተባሂሉ ዝፍለጥ
ቦታ ኣኽተመ። እዚ ከይኣክል ካብቲ ቦታ
ከንሳሕብ ተቐሰበ።
ኣብ 451 ኣብ ካታሎንያ ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም ሰራዊት ኣትየስ ዓቢ
ዓወት ተጎናጸፈ። ድሕር’ዚ ሰራዊት

ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት
ንትኹል
1, ሓደ፡ እንኮ

መልሲ ናይ’ዚ ሕቶ ዝተሓላለኸ’ዩ።
ጥርሙዝ ንቡር ፈሳሲ ኣይኰነን። ንቡር
ድሩቕ’ውን ኣይኰነን። እቶም ኣብ
ጥርሙዝ ዝርከቡ ኣተማት ብባህሪኦም
ከም ንቡር ድሩቓት’ዮም ዝመስሉ።
በዚ ምኽንያት ጥርሙዝ ብዙሕ እዋን
ዝረግአ (ዝበረደ) ፈሳሲ እናተባህለ
ይጽዋዕ’ዩ፡፡ በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ንጥርሙዝ
ዝበረደ ፈሳሲ ኢልካ ምጽዋዕ፡ ጥርሙዝ
ክፈስስ ይኽእል’ዩ ከም ምባል’ዩ ዘስምዕ፡
፡ ፈሰስቲ ኵሉ ግዜ ንጸቕጢ ብምፍሳስ
ስለ ዝምልሰሉ። ዘይወዓየ (ዘይፈልሐ)
ጥርሙዝ፡ ከም ግብረ መልሲ ነቲ ኣብ
ልዕሊኡ ዝግበር ጸቕጢ፡ ክፈስስ ስለ
ዘይክእል፡ ፈጺሙ ፈሳሲ ክኸውን
ኣይክእልን’ዩ። እንታይ ደኣ፡ ‘ስሩዕ ቅርጺ
ዘይብሉ ነገር ወይ ድማ፡ ስሩዕ ቅርጺ
ዘይሓዘ ድሩቕ ክንብሎ ንኽእል፡’ ይብሉ
ክኢላታት ናይዚ ዓውዲ።

ኣቲላ ከንሳሕብ ተገደደ። ኣብ መወዳእታ
ንኢጣልያ ኣብ 452 እኳ እንተ ኣጥቅዐ፡
ብዝተኸስተ ተላባዒ ሕማም መደቡ
ከይተዓወተ ተረፈ። ኣቲላ ድሕሪ’ዚ፡ ኵሉ
ዘካየዶ ወራራት ኣብ 453 ሞይቱ።
ምንጪ፡- ኢንሳይክሎፐዲያ
መም/ ስምኦን ታደሰ

2, ካብ ዞባታትና ሓንቲ
4, ምዕባለ፡ ስልጣነ
5, እተጥቡ ዑፍ
6, ኣብ በረኻ ካብ ዝበቁል
ዝብላዕ ፍረ
8, ሓዲግ መዲግ
10, ዋዕ ዋዕ
12, መወልዒ ሓዊ
14, ንምፍሳስ ማይ ዝገልጽ
ቃል
15, ኣብ መንጎ ክዉን ነገር
ዝርከቡ ሓቅታት ዘሎ ርክባት
16, ምሕረት ዘይብሉ
18, ናብ ፈሳሲ ተለወጠ
19, ተበላሕትነት፡ ፈጠራውነት
20, ቀጢን፡ ቅጭን ምዃን
22, ንምዕዛቡ ደስ ዘብል
23, ፋዱስ እንምገቦ

ንጋድም
2, ኤርትራ ኣብ ሽዱሽተ
ዝተመቓቐለትሉ ምምሕዳራዊ
ቅርጺ
3, መትሓዚ ፋስ፡ ምሳር
4, ንውሓት እንነብሮ ግዜ
7, ኣብ ዳስ ኣብ ማእከል ዝትከል
መደገፊ
9, ሰፈር ረጋቢት
11, ስራሕ
12, መሳርሒት ሙዚቃ
13, ንግዚኡ ዝርከብ ንብረት
15, ልብሲ
17, ላም ናብ ድርብ ክልወጥ ከሎ
19, መዓደ
21, ህዱእ፡ ስነ ስርዓት ምግባር
22, ዝነኣሰ መዐቀኒ ክብደት
24, መዲና መንእሰያት ዝኾነት ቦታ
25, ቀዲምካ ኪድ፡ ንስኻ ሕለፍ

ብዛዕባ መቓልሕ
መቓልሕ፡ ዝበሃል ድምጺ ነገራት
ተጋጭዩ ናባና ተመሊሱ ክንሰምዖ እንከለና
እዩ። ዓው ኢልና ክንጭድር ወይ ብኽልተ
ኣእዳውና ከነጣቕዕ እንከለና ብዅሉ
ወገናት ናብ ጠፈር ናይ ድምጺ ፈለማ
በቲ ቀጥታዊ ዝተሰደ ማዕበል ናብ እዝኒ
ይበጽሕ። ድምጺ ምስ ዓበይቲ ነገራት
ከም መንደቕ፡ ጎቦ ዝኣመሰለ ምስ ዝጋጮ
ንኻልኣይ ግዜ ኣብ እዝንና ይበጽሕ።
እዚ’ዩ ድማ፡ መቓልሕ እንብሎ።
ዝዀነ ብኣፍና ዘውጻእናዮ ድምጺ
መቓልሕ ኣለዎ ማለት ኣይኰነን።
ኣብ ገለ እዋን እቲ ፈለማ እነውጽኦ
ድምጺ ድኹም ምስ ዝኸውን፡ ኣብቲ
ዝተጋጨዎ ቦታ ተዋሒጡ ምስ ዝተርፍ
ኣዝዩ ዝደኸመ ይኸውን፡፡ ድምጺ ትሕቲ
9 ሜትሮ ርሕቐት ተጋጭዩ ዝምለስ
እንተዀነ፡ እቲ ካብኡ ዝፍጠር መቓልሕ
ምስቲ ፈለማ ዝተሰደ ድምጺ ክትፈላልዮ
ኣይክኣልን። ምኽንያቱ፡ ድምጽን

ራ

መቓልሕን ብሓደ እዋን ስለ ዝበጽሕ።
ካብ ሓደ ፍሉጥ ድምጺ፡ ልዕሊ ሓደ
ግዜ መቓልሕ ንሰምዓሉ እዋን ኣሎ።
እዚ እቲ መቓልሕ ድምጺ ተጋጭዩ
ዝምለሰሉ ቦታታት ካብ መንደቕ ናብ
መንደቕ ብተደጋጋሚ ምስ ዝጋጮ
ብዙሕ ድግምጋም መቓልሕ ክፈጥር
ይኽእል።
መቓልሕ፡ ካብቲ ድምጺ ንወስዶ
ዘለና ቦታ ክንደይ ርሒቕና ከም ዘሎና
ንምፍላጥ ይሕግዘና’ዩ። ማዕበል ድምጺ
ኣብ ሓደ ኪ.ሜትር ርሕቐት ኣብ ሰለስተ
ካልኢት ይበጽሕ። ሓደ ኪ.ሜትር ሃሪሙ

ዝምለሰና መቓልሕ ድምጺ እምበኣር
6 ካልኢታት’ዩ ዝወስደሉ። ሓደ ኣብ
ጫፍ ናይ ሓደ ኪ.ሜትር ርሕቐት ዘለዎ
ስንጭሮ ኣትዩ ምስ ዝጭድር፡ ድምጹ
ድሕሪ 6 ካልኢት ናብኡ ይምለስ።
ድምጺ ዋላ’ውን ኣብ ማይ መቓልሕ
ይመልስ’ዩ። ኣብ ትሕቲ ማይ ንዘሎ
ድምጺ ዕምቆቱን ኣብ ትሕቲ ማይ ንዘሎ
ነገራት ርሕቀቱን ብመቓልሕ ንምፍላጥ
ሶኖር (sonor) ዝበሃል መስርሒ የድሊ።
ክኢላታት ኣብ ጉዕዞ ባሕሪን መስመራት
ማይን ዓሳታት ዘለውዎ ቦታ ንምልላይ
ዝጥቀሙሉ መሳርሒ’ዩ።

ሜ
ካ
ናዕ
ር
ኩ

መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.220

ኤርትራ
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ƃŶǛćƭĪŕƢùǉ
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ǻŶĞ ƶȎ÷Ƈ Ąŝĉ ƎŶǉǁŴǆ
Ɖǆñõȴ ǎāĖ ǻŶĞ āęĞ ġô
Ʊúȳ ǻŶĞ ƱǆŚȞŚƣ ƆŶŕïöƗĉ
ƉƄ ǉÿŶȲ ŕġȡ Ƅôų ÿǉ Ąƭùŗ
ŚǶŶġƨ Ǧǋ ŚƜŲȳ ĉġ ƉćƗĉ
ĉƯ÷ù ƉƄ ƎȣŕƢų Ǣǌĉȳ Ƅŋǆ
ƱǆƉĉÍƳ Ɖćǆ ñǊƆ Ɔǂȳ ƄŊǁŚ
ġęýƉƄÍňƎŅġùƆŕŶƄŊǦƵƂ
ƎğŊħĉŴǆƎȣöƶŕćñĔŶŊƲā
ƆǁŶ ƱǦŊęƇȳ ŴŊÍŗ ƌùƆ ȓňĹƂ
ÿƤġƌ ćôŕǆ Ɔǁȳ Ǧǋ ƆƳ āǛ
Ʊôƛƨ ǦƵ ƱĄű ÿŅĘŘ ƏǆŲȲ
ƆŗƄƉǆŚÿùȞųȲűŗƄƉęƎŊȲűŗƄ
ƉĹĉǻȲƊõǦƵ÷ƯöŘāŗƎŊù
ƆǂƶęƆǁųȳŊŚĉñęŗǎćŅƳƱúġ
ƄŊ ƶŊȑā ƄŊȐýų Ɔǂȳ Ɔŗ Ƅű
ƉǁƯĔȣƊŶȣùǶŚƶǡŊĚȑƯĖŊƲā
ǼŊ÷āŘ ƎȞǻĔõ ƄǆęƆǇŶ Ɔǁȳ
Ąȓÿȣŗ ƆŶŕǡŶȎùƊȲ ŕôŏƾŶ
ƆŶŕĔƄƗȲ ƃŶŕęűŚ ƄŚǁ ǁǡǎĝų
ƆǇĉƶŊúĉűǡėŚƆŶŕƄƉŊƊȲƥ÷
ǼĿĩ ƄǆŊúŶȳ ÏƆŗ Ʊôƌ ȣùǶŚ
Ƨýǎ ƄƏűŶŶ ćôŖ Ɔǂ ƶƖƧŶȲ
ÐƆŴŅùƊǆľȓùȳƆŗȓņľűǡĕ
ǦŴȲƉƯùôųƊõǦƵĉġŅïǡƆǂȳ
ƄűÍĊ Ąƭġ ƉęƎŅõȳ ĄŶƆĜǆȲ
ȣùǶŚŶ ÿŅĘŘŶ ĉƆƌŊ ǻėǆ
ƱĉāĔõƆǂƶĄġôųȳƌŊƂƶęƉŊ
ȣùǶŚÍƧŶ ƄǆǡǎȣŶ Ɔǁȳ ƉĉÍŗ
ŶĝƶǉùǇġôƱǆǡŊęǦŴƶĹôùô
ǆǉöȳÏŴǆǻŶĜÿğŊƎƆôŚƱôƨ
ĜŊŴŊƧĩǷƧýǎƄƆŚǂŊƲā
Ɔǂ ƱȣĖȲÐ Ƅŋǆ ƌŊ ƶǉǤǦĄôǆ
ƱĔň Ɔǂȳ Ƅű ƖƄ ÏűŴŚŴ ƄĔǌǎƄ
ƄôŴȲÐ Ŋĉňù ŊƯĉĴŚ ƉǆĔƄƛƨ
ǆľȓùȳ
ƶÿôȞŚ ĜŶŅŚ ĬǌƤŕǆ Ąƭùŗ
ŚĄȓƄôǆȳĄęƭŴǆƢǋÿƢŋǆ
űǆĕŴ ĉġ Ƅŋǆ ŕŕÿþƶŴ Ŷƭǋ
ŶƖǉùƊĉȳƄŊĄŶǡǎŴƉĉĬǉĉŴ
ƃŴƍǎŴȳŶĝƄŊƆǦĔĄŶǡǎŴ
ŶƱƶĔƄǇ űǡėŚ ƆŴġŕćĹĔȲ Ƅű
ǎć ƄŊ Ƅǆȩǉǆ LSDG  ƶűŅĔų
ȓýȡŚ ƆŴƄŶŅŊƊ ƭǎŴ ƄŕŴȳ
ƭǎŴƄŊŅĖƛƶŕǉƏűŚƭǋƆǄȳ
ƄŊȓ÷ùƶűŅĚŋŘƄŊƉƧþƏȣ
ƃùŴŴŊęýľƉňŇŘŚƄćƯǋŴȳ
Ïƥǆ ƎŶǉǆ ǉƄ ƎȓŊľ ƆǂȸÐ ƉƄ
ŅùƊ ňñŘ ġô ƶȞǶĔôǆȳ Ƅŋǆ

ñǎƆ ƃõ ÏŴŊ Ƨĩǻƙ ĉƯǌƢ
ƆŶŕŚ÷ĄǎȲ ƌŊƂ ƶȓŊľ ƄôƌȲ
Ð ƃõ ĉƯǌƢƂ ĬȎôȳ ƄŊ ƱĔňƂ
ĬùǸȞ ĲŊ ƱǁǆŊú ĢƧ ǁŊôôǆ
Ɔǂȳ ÿŶğƯ ƉŊęïôǆ Ɔÿśȴ ÿŶğƯ
ÿŶğƯƉƄĤôùƃôƆÿùȤȳŴŊÍŗ
űćƯǎƨƶűŅęŴĄğǸıęȐĄĘŚ
ƆŴƄćƯǉƗȲŊƧĩǶǆÏŴŊƧĩǻƌ
ĉƯǌƢȸÐ ƆŴŅùƊ ǉǤǡĉƎƥȳ
Ĥôù ƃô Ǝÿùȡ ġô ƱǆǉôƗȲ
ÏƆŶŘǆćôŚƌÍǂȸŴǆƉĉƂùĉǋ
ƆŶŕƱǆñùƢųǏ ƆƳ Ɗõ ŚĉñęŚŶ
ƄŊ ƭôĉ Ʊú ÿŅĘŘŶ ƎęǉƄų
ĉƖƄôƆǂȸŴǆÍŘŊǉĔǜŚĉñęŗ
ƶŅùȎƌǋƙƊõǦƵƉĉƶǩǎôų
ŚűǦĔųȸÐ ƃô ŶűŊĜǆ ƄŕƭňŊǁ
ŕƴĔŊƎƨȳ ŊƲāÍƓ ƄƯôùŗ
ƆŶŕƱǆƏŴġȲ ƄŊ ġǎėŴ ƶŕĜćƭŴ
ĉƶėŊƄǆŶǡǎȣŶƃŴȳ
Ŵǆ ĉŊù÷ȓŶ ĉƧǎǌęŶ ƱĔň
ƎôƭùƊúǎćŶƄŋǆǁġāĿƆǂȳ
ĩƫǦŴȲŅŗıęȐĄĘŚŶŅŗƶűŅĔ
ƊűŘŚ ƄǁęŶ Ǧǋ ƶǄǌ ŕĄĞǷ
űǆĕ ƏǆŲġ ƄǆĜÿĹŶȳ ǡȏ ǦŴ
ŊĕñȲāǢġűŅĔȳŶƱĔňǆƱǁǎïŅõ
ĄĞõųƎǉǦĄõƆŴÿĜŊƊȲ
ÏǉĔǜ ŶŅǆŲÍĊ ƆŶŘǆ ƎƖƧŶȸ
Ƕųġƌ ƆŶŕƖƄùƌǇ ƆŶǉƄõȳ
ŶĄĘŚǏ ġľ ƃ÷ƌ Ʊęƃ ŚƱęƄ÷
ƃƙȸ ÿŶğŊ ĉġ ƱėƆƌȲ ŶȣĔ ǦƵ
ƎŚñŋ Ƅôƌȳ Ʊęƃ Ŵǆ ƶŅƶü
ƄǆƏűŶȳ ÷ĉ ƉƄ Ʊęƃ ŚĔƛŅõ
ƆƥŶ ƌŊ ĜąŶ ƄǆűƧāŶ Ɔǂȳ
ǶųğƎğŊŊŕǆŕŊȓĂǦŴƄƥęā
ǆƢġǉ÷ȳ ȣùǶŚƌ ǎć Ŵǆ ÿğŊ
ǻŶĞƆŶŕȞǶĔùƌƆŶǉƄõȲŴŊȣĔ
ƱŊȓāȳ ǻŶĞ ÿğŊ ƆŶŕôĆǎƌ
ŶƧĩǻƙȓņľǥęƌŴǆĉĉƯǌƧŶ
ĉęƄǆŶŊľƭŚŕǻĖȳƄűƖƄƉĉ
Ƅŋƙ űŗ ƶǩǉôƌ Ɔǁ ƶĉùƄùƌŶ
ƶűǦĔƌŶ ƆĉŅę ŶƱôƌ ǉƄ ňƯùƙ
ƄôƙǇƆŶǏȲÐŊĉňùƄŊűŘŚÿƤĝ
ƉĔǎƄų ƆŴŕƴĔŅȲ ƄŊ ĄŶǧ ĄùĞ
Ǝñŋ ƃô ÏƆƆƆ ȣùǶŚÍƏÕÐ ƃô
ƎƴĔŊ ĉġ ŅùƊȲ ÏƌŊ ǙĄęƌǇġȲ
ƄƥñùùǉƄȴƄƢǉƄųȲÐŅôųŊƄňŘƤ
÷ƴȳ

ÏŕĔǋƂųƄúȳÐŊĉňùƉǆǉŶǩƗ
ƱĔŊƂǉƧƉŊùŕƴĔŊƊƨȳƄŅǆ
ƆĊ ƎǡǎȞų ƢĜƖų ǉƄȳ ÿĮ
ƆŶŕƏǆŲġ ŊƱġĉƯ ƄƱėęňȲ ÏűƳ
ƎŊú ƶȎŴāƊÍƧŶ ĉǻŴġ ǁǎùǇ
Ɔǂȳ ŊŴŚƌ ƶŅôȎ ƏǆŲ ƎƢȓƆ
ĉƆŶŗȲÐŊĉňùŴňǆǶĄŕȳƉĉÍŗ
Ɗõ ǦƵ ǉġ ƶŊôų ÿğŊ ƎñŅų
Ɖú ÏǁĹŶǁôǆÐ ƆŴŅùƊ ƶāǧĢ
ƱǆŕÿǧġƊĄĞùƨġôƶűŅĔȲ
ÏǁĹŶǁôǆȲ
ŕĔǋƄŚų
ƆǄȳ
ŊƧĩǶǆ ƆǉǤǦć ġô ƱôƗ ƆǁȲ
Ð ƃô Ɖĉ ƶŕĔǎƄų ƄĔǤǡȓƊõȳ
ƃǊ ĜǋǊ ƃǉǆ Ŋĉȃňǻ ƉƄ
ÏŶƘǎŅùȲŴŊĄęƭŴȲÐĉġŅôųȲ
ŕŅǡġŴȳ

űŗ Ƅŋǆ ƶŅôų ƌŊ ĩƫ ǙĆĔ
ǶűġƎƨȳ űŘ ÿğŊ ĉġÍŗ Ɗõ
ǻƫĉ űǡėŚ Ąęƭ ƆŶǌ ÿƢŋǆ
ÿƥƤĜ ƄġŕćĹęƎƥȳ ÏĄęƭȲ ƆŶǌ
ǡĔĄġĬù Ìƴ ĬǌƤŕǁȲ ÿąĩŕ
ıęĦ ƄŊÍƴ ıŴŕǁ  Ð ŚŊù Ŵǆ
Ĭǉĉ ǉęȠ ƱƋĔ ƖƄȲ ÏĄęƭ ƆŶǌ
ȓņľ ƎƴĔŅõ ƶƛƆù ŋŘ Ɔǂ
ÿƢŋǆÌƴĬǌƤŕǁȲÌƴǻƯĉŗÿğŊ

ÌĚġȢÉ

30Ύ
ÿǉ ŶƆĩś ñȑŶ āćľ ňñĖ Ʊôƨ
ƆŶŕƜǆŲ ıǎĉ Ĭǌǎĉ ƶĔƄǁƌ
ġǎėŉŖ ƉĄǆ ƶŅõ ĉƟŷĉÍǂȳ
ĉƛŶǄŖƆƳāćľňñĖƌŅǆƶĄȓƁ
Ɔǂ" Ŷĝ ƌŊ ƵĚ ŕŅǣĝ ƉĉȓƇŶ
ƉćƯŊúŶġôƱǆƎƆùȳŴǆÿǉĜŊ
ĄŶűŚ Ƣǆ ňñęǄŚ ƎŚĜȣę Ƣǆ
ƎŚȞęǎƄƶǂƉŇǎƆǂȳƆŗƶŅƶü
ĆƆŘƤŚ ňñęǄŚ ǉĮ ĜňŚ ƄŘƧŶ
ƢȑƆŶ ġôƶƜűȳ ňñĖ ćôŚ Ąôôǆ
ÿǉ ĜŊ Ɔǂȳ ÌƆƥǆ ƎƧƯǆ ĪùĮÍ
ƃùŴƆŶǡùȔňñĖƄúȳÌƄŶŘƎŶǉǆ
ǆƶāù Ɔǂ ŅĔǎȲÍ ƃùŴÍƧŶ ŶǡùȔ
ňñĖƄúȳÌǶňǂƎÿĉľÍƢǆÌňñęǄŖ
ĉġĜňŚƱĬėęŊƄǆƏűŶȲÍŶŊùƃŴȳ
ƢǆǎćÌÿ÷ùƢǋƆǦƶðęƆŶǎǂȲÍ
ŶŊùƃŴȳňñęǄŚǉĮĜňŚùƎƯƉĉ
ĄùƎƯŴǆȞ÷ôȳƆƳňñĖƆƳƶƯǉǦ

ĔƘņȳƆŶǎƬƶǄǌƄŊǡƴŴƄŊƂ
ňñƶŅúƏǆŲŕĜĆƫųȳƌŊǎĉȐ
ŕôŏƾŶ ǎĉȐ ŕȞǻĚ Ɖĉ ƶȞŖ
ƆȞùǻƆǁȳƎŶǉǆǦƵŶŉŕǡęǣĩ
ǡȏ ƱǆƉǆǉȳ ŊňñŘ ŴŊ ęýľ
ƆŴƄćƯǉƢȲ ÏŴŊ ƄƆĉĚ ƶƄŕƢȲ
ƄŊƧĩǸŕǶųĝƌŊŴŚƌƧĩǹƤ
ȓňĹþƲŴŊāŊĔŕĜŊƆŶŕƢȓƁ
Ɔǂ Ɔŗ ĭĉűǡęȳ ĉƆŘƧ ǻėǆ
ƄǆȓņľŶȳƌŊƧĩǻƙĉƧȑƆƆǂ
ƱȎŊľȳ ȓņľ ƉŕƧȓƆ ƃƙ ǎć
ȓņľŕƆŖȳƉŕƧȓƆƆŶŕƠŶƌƖƄ
Ŵǆ ǻŶĜÿğŊ ƶƖƧŶ ǦƵ ǁǎöȳ
Ɔŗ ƄŊ Ƨĩǻƙ ƶŕǶŶĜȲ ŊƖĄǆ
ǆāĔġ ŚĄėĄęȳ űƳ ŶĉǦňę
ĄƭùŘƤ ȣùǶŚ ĉƆƌŊ ƄǆƏűŶ
Ʊǎöȳ Ŵǆ ŊÿĮ ŚȞùǻȲ ŚĄïę
ƆŶŕïöƙȲƎŚǶŶġĉŕǡŅƄƌȳƆƷĉ
ŊõȓűǡęƶǡŊĕȲƎŶǉǆǦƵŅǆŷĉ
Ŵǆ ǻŶĞ ƆƥŶ ǁāùȟ ǆĄġôƌȸÐ
ƃõƆŴŕƴĔŅȲƌŊÍŗƊõǦƵƱŶŊŋ
ǻľġŘŚȲ űŗ ƶŊôų ƶűŅĔ ŊĹöõ
ŶƛęǎƄų ƶÿǡƱŚųȲ ÿŶŗ ǻľĞ
ıùıù ŅôŚųȳ ǉÿŶ ŚƆś Ƅŋǆ
ƆŴŕƴĔŅȲ ÏÿŶǧùȲ ȣùǶŚ ƎĄùƆ
Ʊôƨ ǡŶƃ ƄǆƏűŶȲ ƎįȎù ƶǦŅƇ
ÿƤƆǂȲÐŊƧĩǶǆǉǤǡĉƎƥȳ

ƄǆƏűŶȴƆŶŘǆǉƄŊŕȞǻĚƶƯǉôŴ
ǉƄ ƆĉŅęȳ ƨǇ ǉƄ Ƅęıľ ƄŇùŴ
ƱǆűġŕƧƯù ƔŶŴ ƆĉŅę ƌŊ űŊġŴ
ƎŶǞĉęȲ ŊűŊġŴ ƎűȓŶƯȲ ŶƛƆù
ƃŴȳňñĔǆƉĄǆƆǂ"ĜňŚŊƖĄǆ
ƭǆų ǆęƆǂų ƄôƧ" Ƣǆ ƄŊ ǡô
ƄǤǹĆƄŊŚƯƶŊŗƎƆŚƢŴƶƛƆù
ĉŶıġļġĉġǡŅęŴƶġĄƭŴġĉƬŚ
ƎŶƢġǎ ŶƛƆù ƃŴȳ ƄĜęŴ ƶġƯŊ
ƎñõƉĉƶƛƆùƶĜÿŚƄǆƏűŶȳƱôŴ
ňñĖǎćĉġƂĉŚāÿƶƱôƨƆǂȳ
ƉĉŗÏƶƜűĄôôǆňñĖƆŶŕƱǆŊùƌ
ƥ÷ ÿǉ Ȏ÷ƃ ǁŊùƌŶȲÐ ƶŊïùȲ ĜŊ
ŊňñĖ Ɔǂ ƶȣśŶ ƶȓ÷ƆŶȳ ĜėĻȲ
ÿğƤȲĬŴƆȲÿĬżȲôƥñȲƢƱŕǡôƌŊ
ňęǄŚǉĮĜňŚƆǇĉȳƆŗĉġĜňŚ
ƉĔÿāĹŴ ǆƗŶ ƉĬėęŅŴ ƶƛƆù
ňñĖƌňƙŊƶĉŶǿňñĖƆǂƶƧĜŶȳ

ƄŊ ƧĩǸ ùŅǁ  Ð Ŋĉňù ƄŊ
ƄǆȬǉǆƄġȞęƎƥȳÿĮƱĔňǉęȠ
ƖƄ ƆȞŖ Ɔǁȳ ƎŚāƷ Ŷƶǉôƙ
ŅŊƶǻƯĄƌ ƃƙ ŚāƷȳ ŶǡôƗĉ
ƉƄ ŊǻľġŶ ĉğøŶ ƎŚāƶƨ
ǆǻƯĄƊĉ ǆƖƧŶȳ Ąŝĉ ÿǉ
űǡęƎęǌųƆŶƉúāǢġƆǁƶŊùȳ
ƆŶŕŕÿǪĜ ƖƄ Ɖġŕňñù Ǣǌĉȳ
ÿŶŗƌŊÍŗŊƭùƄǉǆƄŊŗĄęƭ
ƶǉęȣƄ ƶűŅė ǉęȠ ŴŊÍŗ Ƅŋǆ
ƶŅôų ƄĄğĜùƎƥȳ ÏƶÿĜŊƎƥ
ƭĆÕ ƶĔƖŊƊƥ Ưĉňňǆ úĆǁȲÐ
ƆŴŅ÷ƎġƯġƭȲƄűǎćÏŊƧāǊƌŊ
ƭĄŚ Ŷ÷Ưö ÿĞŊŴõȲÐ ƆǁŶ ƶŊ÷
ƱôƥƆŴŅùƊȲŊƄǆȩǉǆĬǌāƎƢŶȳ
ÿğŊƉĉƶǻűġŶğŕŶÍƧŶűŗĉġ
Ƅŋǆ ƱƯôùŴǇ ƉǆȞôǹ ŊǉęȠ
űǡėųȳ
ƄŋǆȲ űƳ Ɗõ ȑƯĔǆ ƱǁǎŶĹôǆ
ƶűŅĔ ĉƛŶǄŚ ŕĔǋƂųȳ ŕÿǪĜ
Ɔŗ ÿǧġ ƄǆǡǉȞŶŶȲ ƌŊÍŘ Ąęƭ
ƎğŊ āǛ āǢġ ÏƄŋǆ ÿĭ ƆǂÐ
ƉƄ ƆŊù ƄôƗȳ ƄűŶ ƄƯĕƛŕǆŶȲ
ŶƶĄȓƁ ƭǆűŚ ÿŅĘŘŶ ƧȓƃŚ
řƎŷúǛŶ ƎŶƴĔŅõŶ ƎŶŚŶŚŷŶ
Ȏÿǆ Ɔǂ ƶƭęŅŴȳ ƶŅƶü ÿǆùŴ
ǦŶ ƄŊ ĉƆƌŊ Ɔǂȳ Ƅŋǆ ŊƲā
ȣùǶŚ Ɖĉ ƶƄƉŊŴ ƆȞùǻ Ɔǂȳ
ƌňŴŶ÷ƯöǦŴűśĉĭĕŊȞöǼĉȲ
ƌŊ ƧĩǼĉ ŊƲā ƱƧȓƂ Ɔǂ
ƱǎŶľȳÏƌŊȣùǶŚƎƆƎŊƶƧƯùȲ
ǻŶĞ ÿğŊ Ʊôƨ ǆŅùȓȳ ƉǻŶġ
ƱǆƎƆù ȣùǶŚ ƆŶŘǆ ƎƭŊġȲÐ
ƉƄ ǆŊôŴȳ űŗ Ƅŋǆ ƶñŅŴ ÿğŊ
ƉǆǉƖĉŴ ŶĔƛŋ Ǧǋ ƏǆŲ ŊƲā
ÿĞŊŴõŶŕƙŗƯŴõŶƄǆŶȞùǻŶȳ
ƆŗǦƵŊƶïŅŴŊùȁŘŚŕǶĻĉŴ
ŶƆƎŋǻėǆǁǡǎĜŴȳāǛǦŴǌęǤ
ŶƗ÷ŚŴŕĔǋƂŴȳŶƄŋǆŊāśƏȣ

űŊúƄǆĄġôŶŶƱúȳÏƋǊǻűĝÐ
ƃõǉƄƉǆĜǩŴƆĉŅęȳ
ǻŶĞ ÿğŊ Ǧǋ þƱ ƏǆűġȲ ƌŊ
ƧĩǶǆ ƆŶŘǆ ƉƧȓƆ ǆƛƆù
ƆŴŅùƊƎĄėĄęŶŊƖĄǆǆƢȓƆ
ƆŴŅùƊĄŶǡǋïĜƧƎŊùŶǙĆĔ
ƄôƗȳ ĉġŚŊïùġ Ąƭġ ǡǋȞȳ
ŚĉñęŗƶƢǎƂŶƱǆƢǎƂŶƆƳƄ
ŚǶıĉ ƆǄȴ ƆƳƄ ƖƄ Ƅ÷ŚƌȲ
ƄŊƳƄƉƄƄ÷Ĩę 6KDUH ƎǡŊĔùƌ
ƄŶŊňȲÐƎŊõƎĜĉƯƉôƗȲÏȓņľ
ƱǻŶġ ƆŶŕƏǆŲġ   Ð ƆŊù
ŊùŅǆȳ ȣùǶŚŴ ŶĉƯňǆȲ ÿŅĘŘ
ŶĉƆƌŊűǻȣƇǦƵȲƌŊƆŶÿġŅõŶ
ƆűȣęǁõŶ ƆŶŕƭŅǂ ƄĄù þƲŴ
ƉǆƉƧŶ űŊġŴ ĉȣŘĩ Ɖǎö Ɔǂȳ
ƢǋĜŊ ƄŊ ƧĩǷ ƌŊ ƶÿĺŷĉ
ÿğňŚƆǂŊõȓűǡęƱȣĖȳŶÿŅĘŘ
ġô ƶŕļ÷Ưƌ ŕǶįĆ ǻėǆ ćôŚ
ƄǆƏűŶȴǢǎƄŚÍƧŶƄôƨȳȣùǶŚ
ƄŊ ƧĩǸ Ɔǂ ƶŅġùȳ ƶŅĜô ȣĔ
ǎćŶāŊĔŕĜŊƉĉƱǡùǦùŶƉĉ
ƱüǢġŶ ŶȞùǻ ƃŴȳ ƌŊ ĉƧğǎ
ĉïŊ Ɖĉ ƶŅùȓġ ĄƄġ ǆǶȡŴ
ƏǆŲȳ Ąŝĉ ǡôƗĉĞ ǎĚ ÏƌŊ
ƢïŊŗǆǦŅĔŴȲÐŚŊõƄôƗĉȳƄű
ǎćÏƄĈŶÐǆŊùȳ
ƉĉÍƳ ĉġ Ƅŋǆ ƧȓƆ ƃùŴ
ƱƯôùŴǇ Ư÷ùȲ ƧȓƆ ƃùƌ ĉƯ÷ù
ȓņľĉƟŲĄŝĉƄǆŚġāŚƨŶȳ
ĬǌƤƗĉ ƶƖƧŶ ǻŶĜ ÿğŊ
ƎŚĔƛņ ǎć ŕġȡ ƆǡŊęȳ űśĉ
ǶųġƊĉ ƱôƗĉȲ ȓņľ āęĞ
ǆǦŅĔùƊĉȳƆśĉƶŕ÷ĄǎƊĊÍƓ
ŚǉǤǦĉƨ ƄôƗĉȳ Ŵǆ ŚŅƶýġȲ
ƌŊȣĘƗĉÍƓŕƙȞùŗƏǆŴƄôŴȳ
ĉġ ƉĉÍƳ Ɖćǆ ĉġǤŴ ƶȞŚƣ
ƄŶŅŊŗ ÿƤĜ ƖƄ ÏǁĹŶǁùŴÐ
ƆŊôƊĉȳ

ÏÿôȣűŚŴǆƳǡƴŶƭƙƎŚÿǎǧĜĆƪǄƄǆȞùǻŶȳÐ

ġôĉŶŘǆ Ɔǂ ĜŊ űƴ űŊĝ ǻėǆ ŶāŴƎŶƉƧŶŶƛƆùȲƢǆÍƧŶŶğśĉ ȓùƥŴǆƧĩǹƤűȎŊėľňñęǄŚŴȲ
ƶÿġŊ"ƄĜĕƶġƯņƢǆƄĜęƌùƇŚ ƎƜŲǆƛƆõȳƉĉŗÌĜŊƶƱęƇƆǂ ŶĜňŚ ĄĉïęŶ ƄŊűŚŶ ƉƖƧŶ Ɖĉ
ƶĜƭŅĉƟŲŶĉŶŘǆǆƶŶǦƯ"
ƶƭȓǎÍƶŅïùćôŚƆǂȳƢǆƆśĉ ƶƛƆùŶǦĉŚŶŶÿġŊŶĜňŚƎŶǉǆ
ŴǆƳ Ɗõ ƄŊ ÷Ưö Ƅāȓę ƄŇô ŶƭƙƱȣĔǂƙƢôǋƶƱęƆƨŴŚƌňñĖȲ ƃŴ" Ƣǆ ǎùǁŘŚŴŶ ĔŊÿŘŚŴŶ
ŕŴƋȞǇ ƱôƗ ƴƯň ĄŶĬöƂ ĔŊÿ ƉĉĖƶęƆƨƎƭȓǊƆǇĉȳŶġƙǎć ǻėǆűĹǎĉĜňŚƎŶǉǆƃŴ"Ņŗ
ƄŊ ĄƭùŘƤ ĉŶıġļġŴ ƆűŶȎňęĿ
Ɔǂȳ Ɗõ ĜŊ Ŷġô ĔŊÿ ƎŊù Ɔǂ ƶƱėƆƌǇƃƙŚƭȓǎȳ
űȎŊėľ ňñęǄŖ ƱǦñǏȳ ƌŊƷĉ Ïȓņľ ÿğŊ ȓņľ ȣĔ ǆñŊȴ ŕǦňėŚŴ Ĭöù ĄĞõ ƶĔƄǁŴ
ŊƲÿŚňñęǄŚǉĮĜňŚƆśĉŊĹȑö āćľ ÿğŊ āćľ ȣĔ ǆñŊȲÐ Ɖĉ ƭŶĬȣŚŶ ȎôƧŚŶ ňñęǄŚȲ ƌňŴ
ƄŊŊƲÿŚĜňŚƶĔƄǂňñęǄŚǎć ƶŅïùȲ ƄĜę ġƬŊƌ ƱĉȑƆƌǇ ňñĖ ŶƶƭŊǂǆƗŶƌŊŴƶŶƆĝŴŊǁćŶ
ÿĢŚȲıŶƃȲġęĮȲùǦĞȲƆǇĉȳÿǉ ùƎƯƉĉŴŚƌƄĜėƌƶġƯņƉĉƱôƧ Ƣǆ ŴŊ ȎǤĉ ƎĄęā Ɖĉ ƶƛƆù
ĜŊűƳāćľňñĖƉ÷ŊĢƆŶŕǙĆĕ ĉǦŶƴŊ ƱǎùǇ ǆĄġôųȳ Ɗõ űǡę ĉġŚƧƭù ǁǎùǇȳ ƆƥŴƤ ƉǆğƯĔĔ
ǡô ƌŊ ƱǡǎĢ űǡę ƄŊ ñǆƢŖ ĉġ ŶǦƶǄƤ ĔŊÿ ĉƟŲ ƱǶėǻę Ʊôƨ ƎƆô Ʊôƨ Ŵǆ ĄƥƆù Śĉñęŗ
ƶǧǎú Ƣǆ ĉġ ƶġƆŶ Ɔǂȳ Ąŝĉ ƄǆĄġôŶŶȳ ĬųƆƌ Ƣǆ ÿĞƙ ĉƟŲ ȞöǻŴȲ ňñęǄŚŴȲ Ŋȣ÷ǆ
ÏƆǡô āćı ňñĖ Ɔǂ ƱôƨȲÐ Ƣǆ ǎôǁŘŚƌ ĉęƌŊ Ɔǂȳ ǦŶ ƉĉƂ ƆśĉƌŊŶņęňñęǄŚĜňŚƄĤǡęŗȲ
ƱôƥƎŊïùƶǉöĜŊǁôŶȳŕǦňęŴ ǎǂ ƎƖƧŶ Ʊôƨȳ ŶƗõ ǎùǁŚ ƄƯűƧŚŶƄȎǁȣŚŶƶƜŲıŶƃȲÿĢŚȲ
ǦŶ ùƯö ǎùǁŘŚŴÍǂ Ƅȣ ƄƧȐƂ ƶƄƎù ŋŘ Ƅú ŶƗõ ġġƪ ǦŶ ġĜƪȲ ƉĉƂÍƧŶ ƄŊ ƱǆĉùƉŕƌ
ƶƴĔŊŶƶǡùȓŶȳġôƳƶāňƆĜŊƢǆ ƶƄƎùŋŘǁôŶȳǎôǁŘŚŴŊƲÿŚŶ ǼŊúľ ĉňù ǶľöùŴ ƎűƢǦǏĉ
ƶāňƆňñĖǁôŶćôŚƆǂȳ
ƱǆęƉņŶ ƎƜŲ ǆƛƆõ ƆǇĉȳ ǦŶ ƄôŴȳƄĜęŴƎġƯņƶƛƆõŊĝ÷ŚŶ
ƱǆŊĝ÷ŚŶ ĜňŚ ƎñùƧ ġô ƶƛƆõ
ƆġƉ āǛ ŶƧùıŴ ǻėǆ ÌƄǆĔƖŊŴǇĉŶÍƃùŴŶĉŶŘǆġĜƪŴ
űŗÿĬżĄŶűŚƶǡùȓȓňĹƧĩǻŴŶ
ƱǆƏű ƆŶŕ÷ǆ ĄŴŊęŚŴȲ ƉňŇŴŶ űǦȣāȳ ŶĉŶŘǆ ǦėŚ ǉĔŚ ĜňŚ
ĄŶĉƟŶŴƶǡùȎùŴŶƄôöŴűŊġŴ
ġǎėŉŚŴŶ ƄćƆƋùŴ ŊÿĬż ŶǉȣƆŶŶŚŶƎȣŶ"ǎùǁŘŚŴŊƖĉƂ
ƎŶȞùǻƄǡǌġűŚƱôƨƆǂȳ
ĄŶűŚŴŊÿğŊűƱėęŋĉȳƆŗĄùĞ ƶĔƉŊƆŶŕƜǆŲƄǆĔƖŊƆǂƱŊùȳ
Ŷȏę ƏǆŲ ƎġƄôŴ Ɔǂȳ Ɔŗ ĄŅǡĞ Ƣ÷ÍƧŶƆŶŕŕęƛŅŅĔƖŚŶŕĄġǡŶŶ
ƏƜŊŕƖġŕĈƌƄġĄė
ġôƱǆŊõŚęǢĉƄǆęƉŋŶȳƊõǦƵ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ኣብርሃም ዘርአ

ምፍዋስ ዘድልዮም ሕማማት
ምሁር ስነ-ልቦና ኣብርሃም ማስለው
ሓደ እዋን፡ “ደቂ ሰባት ምስ
ተወለዱ ካብ ስድራኦምን ሕብረተሰቦምን ብዝወርስዎ ክብርታት’ዮም
ተማእዚኖም ዝዓብዩ”። ኢሉ ነይሩ።
ካብ’ዚ ብምብጋስ ከኣ፡ ኣብ ሂወቶም
ብሉጽ ዝኾነ ነገር ንኽገብሩ ጽልዋ
ክሓድሮም ግድነት ይኸውን።
ኣብነታውያንብምዃንከኣ፡ብትምህርቲ፡
ስራሕ ይኹን ካልእ ጸለውቲ ንክኾኑ
ይሕግዞም። ብመሰረት ውጽኢት
ኣተዓባብያኦም ድማ፡ ኣብ ነብሶም
ጥራይ ዘይኮነስ፡ እንተላይ ኣብ ሕብረተሰቦምን፡ ሃገሮምን ሓያል ዝኾነ ተዘካሪ
ነገራት ብምብርካት ይልለዩ። ካብኡ
ሓሊፎም፡ ኣብ መላእ ዓለም ስሞም
ክልዓል ትሰምዖ። ዓስቢ ዝሓስብዎን
ዝተበገስሉን ሰናይ ተግባራት ድማ፡
ብዕጽፊ ክከሓሱ ትዕዘብ። ሰብ
ውጽኢት ኣተሓሳስብኡ’ዩ። ሕማቕ
ዝሓስብ ሕማቕ ይረክብ። ንጽቡቕ
እንተተበግስካ ከኣ፡ ጸጽብቑ ከሲብካ
ትኸይድ። ብተወሳኺ ሂወት’ውን
ብዓንድርእሳ ምርጫ’ያ። ብእትገብሮም
ነገራት ከኣ፡ ተፍልጠካ። ዝገብርካዮ
ብዘየገድስ ንከባቢኻ፡ሰብካ፡ ብጾትካ፡
ዓለምካ ዓው ብምባል ትነግረልካ።
ቀስታዊ ዓውታኣ ድማ ኣብ ከበሮ
እዝኒ ደቂ ዓለምካ ክበጽሕ ግድነት
ይኸውን። ብደቓይቕ ክሕንበብ እውን
ግዜ ኣይወስደሉን። እንተ ዓሚጽካ፡
ቀቲልካ፡ ኣዕኒኻ፡ ኣዕገርጊርካ፡ ኣባኢስካ፡
ሓሲኻ ንዓለም ስለስተ ግዜ ይዞራ።
ዕድመ ንቴክኖሎጂ። ቴክኖሎጂ ካብ
ተላዕለ’ውን ነቲ ደረት ኣልቦ ፍልጠት
ደቂ ሰባት፡ ከም ዝራቐቕ ብምግባር
ንዓለም ብሓበሬታ ዘጨንቑዋ ሰባት
ድማ ፡ ካብ’ዞም እንብሎም ዘለና
ኣብነታውያን ሰዓብቲ ጽቡቕ እዮም።
ብሓፈሻ እቶም ንዓለም ብኣበርክቶኦም
ዝለወጥዋን ግኑን ስም ዘለዎም ሰባት፡
ኩሎም እቶም ብተስፋ ንመገዲ ጽቡቕ

ዝሰዓብዋ እዮም። ቀንዲ ዛዕባና፡ ክፍወሱ
ዘለዎም ቀንዲ ጠባያት ወይ ሕማማት
ደቂ ሰባት ካብ ኮነ፡ ካብ ውሽጢ ደቂ
ሰባት ክሕከኹ ዘለዎም ነገራት ግን
እዞም ዝስዕቡ ንምጥቃሶም ይከኣል’ውን
ይብለና
ኣብርሃም
ማሰለው።
-ስርቂ፡ ሕሜት፡ ቆየቛ፡ ፈኸራ፡ ጸርፊ፡
ሓሶት
ኩሎም እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም
ነገራት፡ ቀተልትን መርዛማትን ነጥብታት
እዮም። ብገለ ከም በርቂ በለጭ ብምባል
ምስ ዘጋግዩኻን ወይ ናቶም ግዙእ ምስ
እትኸውንን ድማ ሳዕቤኖም ቀሊል ምስ
ዘይምዃኑ ተመሊሶም ይጎድኡኻ።
ብተድጋጋሚ ምስ ትማሓዘዎም
ብፍላይ፡ ሓንቲ መዓልቲ ምማትካ
ዘይተርፍ ፍቱሕ ሕልሚ ሕማም’ዩ።
ሓንሳብ እንተሒዞምኻ ወልፎም
ብቐሊሉ ስለ ዘይሰድድ፡ ካብ ከም’ዚኦም
ዝኣመሰሉ ተግባራት ሽሕ ማይልስ
እንተረሓቕና‘ውን ጽቡቕ’ዩ። ሂወት
ዘዝሃብካያ’ያ እትቕበል። ከም ዝገበርካያ
ድማ ትኸውን። ጥዑይ ሓሳብ ምስ
ትሓስብ ትዕንብብ። ሕማቕ ነገራት
ምስ እትመልኣን እተልምዳን ድማ፡
ሓደ መዓልቲ ሒዛትካ ትቕምስል።
እናሓንሳእ ሂወት ከም ተኽሊ ስለ
እትምሰል፡ ኣብ ምኹስኳሳን ማይ
ምስታያን ድማ ናትካ ግደ ይኸውን።
ጥዑይ ምስ እትሓስበላ ትጥዒ። ሂወትን
ግራትን ሓደ እዮም። ሓረስታይ
ንግራቱ ብጽቡቕ ምስ ዝድኳዓን ምስ
ዘለሳልሳን ጽቡቕ ምህርትን ፍረን
ትህቦ። ብኣንጻሩ ምስ ዝኸውን ግን፡

ብዘይ እቶት ትቓድር። ስለ’ዚ ሂወት
ኣጉላዕሊዓ ጽቡቕ ጽላል ንኸተጽልለላ፡
ቅዱስ ጥበብን ክእለትን ክሓተካ ግድነት
ይኸውን። ኩሉ ሰብ ሓደ ብዘይ ምዃኑ
ካብ ሰባት ኣብ ምጥዓያን ምሕማማን
ከኣ ናትካ ግደ ይኸውን። ሂወት
ካብ’ዞም ቀዘፍቲ ሕማማት እዚኦም
ሓራ ምስ እትኸውን፡ ጥዕና ዘለዎ
ሰብ ይኸውን። ሓንጎሉ ብጽቡቓት
ተስፋ ዝህቡ ቀጠልያ መብራህቲ
ስለዝምላእ ድማ፡ ኣብ ስራሑ ዕዉት
ኮይኑ ንኽወጽእ’ውን ኣይጽገምን’ዩ።
ምሁር ስነ-ልቦና ኣብርሃም ማስለው
ቀጺሉ፡ ንሱ ዝሰማማዓሎም ነጥብታት
ይዝርዝር።
ኣብ ሂወትና ክስዓቡ ዘለዎም ኣገደስቲ
ጽቡቓት ነገራት ማእለያ የብሎምን።
ካብ’ዚኦም ዝርከብ ረብሓታት ቀሊል
ኣይኮነን። ቅድም ቀዳድም ውሽጣዊ
ዕግበት፡ ሩፍታ፡ ሰላምን ቅሳነትን ከኣ፡
ወትሩ ምሳኻ ብምዃን ዓጂቦሙኻ
ይዞሩ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ዓለም “ኢድ
ሸናሒት ጸናሒት” ስለዝኾነ። ኣብ
ዝኸድካ ኪድ፡ ዝገበርካዮ ነገራት ካብ
ቅድሚ ሰብ ክኽወል ስለ ዘይክእል።
ብድሕሬኻን ቅድሜኻን ድማ፡
ዘዝገበርካዮም ነገራት ኣብ ጽላሎትካ
ኣለዉ። ኣብ ዓለም ሰብ ብዝገብሮ’ዩ
ዝዝከር። ጸጽቡቑ ምስ እትሓስብን
እትገብርን፡ ሕሉፍ ተግባራትካ ሓሊፉ
ይጸንሓካ። ብኣንጻሩ ሕማቕ ትሓስብን
ትፍጽምን እንተዄንካ ከኣ፡ ተጠቓሊሉ
ሓሊፉ፡ ብኣቋራጭ ይጸንሓካ ማለት’ዩ።
ከምዚኦም ዓይነት ተግባራት፡ ርእስን
ልብን ሰባት ኣዕገርጊሩ ሰላም ዝኸልእ
እከይ ዝጓሓፍ ተግባራት’ዩ። ብሓጺሩ
ግን፡ ኣብ ሂወትና ክንውንኖም ዝግባኣና
ኣጽዋር ተግባራት ሂወት ብዙሓት’ኳ
እንተኾኑ፡ ንምጥቃሶም ዝኣክል ግን
እዞም ዝስዕቡ ከም ዝኾኑ’ዩ ዝዛረብ።
-ምትሕግጋዝ

ጻዕዳ ወርቂ
መግቢ ኣብ እንበልዓሉ እዋን፡ ብዘይ
ጨው ኣይንበልዖን። እቲ ምንታይሲ፡
እቲ መግቢ ብዘይ ጨው መቐረት
ስለዘይብሉ። ከይ ኮነ ኣይተርፍን’ዩ
መስለኒ “ሕጊ ዘይብሉ ህዝብን ጨው

ጠቐምቲ ምኽርታት
-“ኣብ መኣዲ ምስ ዝጸገቡ ሰባት ኣይትካታዕ።
ንስኻ ብዛዕባ እቲ መግቢ ክትሓስብ እንከለኻ፡
ንሳቶም በቲ ክትዕ ይረትዑኻ”
ሪቻርድ ሀቲቭ
-“ባዶ ኣእምሮ ብቐሊሉ ዝፈርስ ቆፎ’ዩ”
ጆን ፍሊፕ
-“ክትሓልም ትጽገም እንተዄነካ ክትፍጽም’ውን ትኽእል ኢኻ”
ዋዝ
-“ሓሰውቲ ሰባት ሓደ ሓደ እዋን ቅኑዓት ኢዮ”
ዊስተን ችርችል
-“ንሃገረይ ዘወፍያ ሓንቲ ሂወት ጥራይ ምውናነይ ኣዝዩ
የጉህየኒ”
ዘይተፈልጠ
-“ኣነ ኣይወደቕኩን 10000 ክሰርሓለይ ዘይክኣለ
ፈተነታት ጥራይ’የ ገይረ”
ቶማስ ኤድሰን
-“ኣነ ዝስሕቕ ክበኪ ስለዘይግብኣኒ’ዩ”
ኣብርሃም ሊንከን

ዘይብሉ መግብን ሓደ’ዩ የብሉን”
እናተባህለ ክሳብ ሎሚ ዝምሰል
መግቢ ጨው ምስ ዘይህልዎ
ጣዕሚ ዝብሃል ስለዘይብሉ፡ ንኽትበልዖ
ኣየወናውነካን። ከም ዝፍለጥ፡ ህዝቢ
ዓለም ንጨው ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ
ጀሚሩ ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ወርቃዊ
ማዕድን’ዩ። ኣብ ጥንታዊት ከተማ
ሮማ እንተኾነ’ውን ወተሃደራት
ጁሌስ ቄሳር፡ ብሰላሬም እናተባህለ
ዝፍለጥ ናይ ጨው ዓስቢ (ደሞዝ)
ይኽፈሎም ከም ዝነበረ ይዝንቶ።
እዚ ሎሚ ማሃያ እናበልና እንጽውዖ
ብእንግሊዘኛ (salary) ካብ ሰላርይዩም
ዝመንጨወ’ዩ። ኣብ ጥንታዊ ሃገረ
ግሪኽ እንተኾነ’ውን ንመዐደጊ ገላዩ
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-ንለውጢ ምጽዓር
-ንስራሕን ትምህርትን ብጉስ
ምዃን
-ዕጉስ ምዃን
-ትሑት ምዃን
-ብዛዕባ ኣብ ዝወጠንካዮም መደባት
ምዕላል
-ካብ ዝኾነ ኣሉታዊ ነገራት
ምርሓቕ
-ብብዝሒ ምንባብ
-ንምዕባለ ምሕሳብ
-ዘይናትካ ዘይምድላይ
-ምሕረት ምግባር
-ጽቡቕ ምምናይ
ዝኣመሰሉ
ንዕብየትናን
ሰብኣውነትናን ዘበርኹ፡ ወርቃውያን
ትሕዝቶታት ብምስዓብ ካብ’ዞም
ዝጠቐስናዮም
ሕማማት
ናጻ
ክንከውን ንኽእል። እንተዘይኮይኑ
ጥዑይን ዕዉትን ሂወት ክትመርሕ
ኣይትኽእልን። ካብ ሳዕቤናቶም
ከነምልጥ ስለዘይ ንኽእል ድማ፡ ኣብ
መወዳእታ ክብሪ ዘለዎ ንጹህ ሂወት
ኣይንመርሕን። ኩሉ ግዜ ከኣ ኣብ
የገልግል ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ማዕረ
ክንደይ ክቡር ነገር ምዃኑ ንምግላጽ
እውን ንሓደ ሰብ “ክንዲ ጨው
ዘይበቅዕ” ዝብል ግኑን ምስላ ኣሎ።
ናፖልዮን ቦናባርተ ኣብ 1812ዓ.ም
ንሩስያ ከጥቅዕ ምስ ተበገሰ፡ ካብ’ቶም
ቀንዲ ከዝልቕን፡ ውሑዳት ሰራዊት
ሒዙ ንዓዱ ንኽምለስን ዝገበርዎ
ቀንዲ ጠንቅታት ጨው’ዩ ነይሩ።
ብሰንኪ ጨው ኣሽሓት ሰራዊቱ
ብዝተፋላልዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ቁሉዓት ብምዃን ክረግፉን ክሃልቁን
ክኢሎም እዮም። ስለ’ዚ እዚ”ጻዕዳ
ወርቂ” እናተባህለ ክሳብ ሎሚ ዝግለጽ
ማዕድን፡ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት
ብምክልኻል ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት
ዓቢ ጥቕምታትን፡ ኣስተዋጽኦን ከም
ዘለዎ ይፍለጥ።

ሽቚረራ፡ቃንዛ፡ ጣዕሳ፡ ሕፍረት፡ ክሳራ
ዝኣመሰሉ ጃልባ ሂወት ተወጢሕና
ክንጓዓዝ
ንነብር።
ምኽንያቱ
ክብሪ ዘይህቡ ተጓዳእቲ ተግባራት
ስለዝኾኑ”ብምባል ይድምድም።

ንፍሽኽታ
ተማሃሮ
መምህር
ስለዘይኣተዎም
ብርቱዕ
ረበሻ ዝሰምዑ ዋርድያ፡
ናብ’ቲ ክፍሊ ኣተዉ።
ዋርድያ፡ ”እዞም ደቀይ እስከ
ሓንሳብ እሽታ። ሕጂ እንታይ
እዩ ዘለኩም” በልዎም።
ተማሃሮ፡ “ናይ ፍሪ ኣለና
ኣቦይ” መለሱሎም።
ዋርድያ፡ ”ግርም በሉ እዞም
ደቀይ፡ ናይ ፍሪ ጥራዝኩም
ኣውጺእኩም ኣጽንዑ።”
******
ትም ኢሉ ብዝኾነን ዘይኮነን
ምስ ተማሃሮኡ ምትራኽ ዝፈቱ
መምህር፡ “እስከ ኩሉኹም ኣብ’ዚ
ክፍሊ ዘለኹም ዓያሹ ዝኾንኩም
ተንስኡ” በሎም ድምጹ ክብ
ኣቢሉ። ንግዚኡ ኣብ’ቲ ክፍሊ
ዋላ ሓደ ተማሃራይ’ኳ ዝትንስእ
ኣይነበረን። ጸኒሑ ግን፡ ሓደ
ብድሕሪት ዝሓሰበ ሓሲቡ
ማዕጠጥ እናበለ ይትንስእ
ነበረ። ሽዑ እቲ መምህር
ቁጥዕ ኢሉ፡ “ኣሃ! ንስኻ ዓሻ
ኢኻ ማለት ድዩ”ብምባል
ንወዮ ደው ኢሉ ዝነበረ
ምስኪን
ተማሃራይ
ምስ ኣጓጠጠሉ፡ ”ኣይ
ኣነስ
በይንኹም
ደው ኢልኩም’ሞ
ካልኣይ ክኾነኩም
ኢለ’የ” በሎም
ይብሃል።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.220

ኤርትራ
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ስልጠና ኣካላዊ ብቕዓት ተዛዚሙ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ኣብ ሜዳ ካምፖ ቺቸሮ ዝካየድ ዘሎ
ሃገራዊ ውድድር ትሕቲ 20 ዓመት
ትማሊ ጋንታታት ዞባ ማእከልን ዞባ
ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ከምኡ ድማ ዞባ
ዓንሰባን ማእከል ስልጠና ሓይልታት
ምክልኻልን ብዘካየዳኦ ግጥማት ቀጺሉ፣
ማእከል ካብ ዓሊ ሱሌማን ኣብ ሻሙናይ
ደቒቕ፥ ካብ ኢብራሂም መሓመድ ኣብ
መበል 41 ደቒቕ (ናብ ገዛእ ልዳቱ እዩ
ኣመዝጊቡ) ከምኡ ድማ ዮሴፍ ኣለም
ኣብ መበል 47 ደቓይቕ ብዘመዝገበተን
ሸቶታት እያ 3ብ0 ተዓዊታ፣
ኣብ ካልኣይ ጸወታ ዓንሰባ ንማእከል
ስልጠና 2ብ1 ስዒራታ፣ ንዓንሰባ ዑመር
እድሪስን ሮቤል ዉሉድን ሸቶ ዘቑጸሩ
ተጻወትቲ እዮም፣ ሃብተ ስእሉ ንማእከል
ስልጠና ካብ ስዕረት ንዘይተናግፍ
ሸቶ ኣብ መበል 45 ደቒቕ ዘመዝገበ
ተጻዋታይ እዩ፣
ብቕድሚ ትማሊ፡ ዞባ ደቡብን ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕርን ኣብ ዘካየዳኦ ግጥም፡
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብኽልተ ሸቶታት
እስማዒል ሱልጣንን ሓንቲ ሸቶ ክብሮም
ኣረጋይን ተሓጊዛ ኣብ ልዕሊ ደቡብ 3ብ1
ተዓዊታ፣ ነታ ሓንቲ ጎል ዞባ ደቡብ
ዘመዝገበ ኤርምያስ ታደሰ እዩ፣
ካልኣይ ግጥም ናይ`ቲ ዕለት ኣብ መንጎ
ጋሽ ባርካን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን
እዩ ተሰላሲሉ፣ ኣብቲ ሓያል ስፖርታዊ
ህልኽ ዝተራእዮ ግጥም፡ ጋሽ ባርካ ኣብ

ሃገራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ
ምስ ፊፋ ብምትሕብባር ከካይዶ ዝቐነየ
ላዕለዋይ ስልጠና ኣካላዊ ብቕዓት ኣብ
ዝሓለፈ ሳልስቲ ዛዚሙ፣፣
ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ካብ መላእ ሃገር

ሃገራዊ ውድድር
ትሕቲ 20 ዓመት ቀጺሉ
መበል 21ን 64ን ደቓይቕ ክልተ ሸቶታት
ካብ ሜሮን ዓንዶም፥ ኣብ መበል 72
ደቒቕ ከኣ ካብ ኢብራሂም መሓመድ
ሓንቲ ኣመዝጊባ፣ ኣብ መበል 64 ደቒቕ
ንናሆም ስምኦን ብቐይሕ ካርድ ዝሰኣነት
ጋንታ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፡ ኣብ
መበል 20 ደቒቕ ካብ ኤቨን ግርማጼን
ከምኡ ድማ ኣብ መበል 82 ደቒቕ ካብ
ኣቤል ገብረትንሳኤ ሸቶታት እንተረኸበት፡
3ብ2 ተረቲዓ እያ ካብ ሜዳ ወጺኣ፣
ኣብ ናይ ቀዳም 12 ግንቦት ግጥማት፡
ዞባ ዓንሰባ ምስ ዞባ ማእከል፡ ማእከል
ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ድማ
ምስ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እየን
ገጢመን፣ ኣብ ቀዳማይ እብረ ኣብ
መበል 34 ደቓይቕ ንበረኸት ተወልደ
ብቐይሕ ካርድ ዝኸሰረት ዞባ ማእከል፡
ብጎደሎ ተጻወትቲ ንዞባ ዓንሰባ 3ብ0
ረቲዓታ፣ ቀጺሉ ኣብ ዝሰዓበ ግጥም፡
ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል
ምስ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ነይሩ፣
ማእከል ስልጠና ድማ 7ብ0 ተዓዊታ፣
ኣብ`ዚ ግጥም እዚ ሃብተ ስእሉ ናይ
ማእከል ስልጠና ሃትሪክ ሰሪሑ፣
እዚ ውድድር ሎሚ ሰሉስ ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ምስ ላዕለዎት ትካላት

ትምህርቲ ከምኡ ድማ ዞባ ደቡብ ምስ
ዞባ ጋሽ ባርካ ብዘካየዳኦ ግጥም ክቕጽል
እዩ፣
** ** **

ንዝተዋጽኡ 4 ደቀንስትዮ ዝርከባኦም 32
ሰልጠንቲ ዝተዋህበ መደብ ዳይረክተር
ቴክኒክ ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ
ኣቶ ዳንኤል ዮውሃንስ ኣብ ዘስመዖ ቃል
እቲ ስልጠና ንብቕዓትን ተወዳዳርነትን
ጋንታታትን ተጻወትቲን ክብ ዘብል
መደብ ምንባሩ፡ ውጽኢቱ ድማ ኣብ
ቀጻሊ ትምህርቲ፡ ስራሕን ጻዕርን ሰልጠንቲ
ከምዝረጋገጽ ገሊጹ፣ ነቲ ስልጠና ዝሃበ
ምኩር ኢንስትራክተር ኣካላዊ ብቕዓት
ፊፋ ዴንማርካዊ የንስ ኤሪክ ኣንደርሰን
ብግደኡ ሰልጠንቲ ኣብቲ መደብ ዝነበሮም
ተገዳስነትን ኣድህቦን ዝነኣድ ምንባሩ
ብምግላጽ እቲ ስልጠና ብዕዉት ንክዛዘም

ቢንያም
ቢንያም
ንክለቡ
ንክለቡ ኣስቤኮ
ኣስቤኮ ደቢሱ
ደቢሱ
ኣብ ከባቢ እንዳማርያም ኣብ ዝተኣንገደ
ካልኣይ መድረኽ፡ ተቐዳደምቲ ኣስቤኮ
ብቑጽሪን ብውጽኢትን ደሚቖም እዮም
ተራእዮም፣ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከባቢ ሲነማ
ሮማ ኣብ ዝተኻየደ ግና ሚዛን ጸወታ ናብ
ተቐዳደምቲ ክለብ ኤሪተል እዩ ዛዝዩ፣
ኣብቲ ተቐዳደምቲ ክለብ ኤሪተል፡ ንዝበዝሑ
ተቐዳደምቲ ብፍላይ ድማ ንተቐዳደምቲ
ዓበይቲ ክለባት ኣስቤኮን ሰምበልን ከም ቆጽሊ
ኣብ ዘርገፉሉ ረፍዲ፡ ኤሪተል ላዕለዋይ ኢድ
‘ቮላታ’ ክትሕዝ ግምት ሓያለ ተዓዘብቲ ነበረ፣
ቅድሚ 100 ሜትሮ ኣቢሉ ንቕድሚት ዝወጸን
ናህሩ ብምውሳኽ ከኣ ጋግ ዘንጸፈን ምኩር
ተቐዳዳማይ (ሻምፕዮን ዞባ ማእከል እውን
እዩ) ክለብ ኤሪተል ዘመንፈስ ሰለሙን፡ ሕጂ
እውን ሰኣን ናይ ንኡስ ካልኢታት ‘ዓቕሊ’
ብውልዶ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ

ተረትዐ - እቲ ዘመንፈስ ዝፈጸሞ ቴክኒካዊ
ጉድለት ከኣ ንዙር ኤርትራ 2017 ዳግማይ
ኣዘኻኸረ፣ ውልዶ ግን ከኣ ውድድር ክሳብ
መስመር ምርጋጽ ምዃኑ ዝተረድአ ቢንያም፡

ዜና ብሓጺሩ
+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ሰረ’ኣ ኢጣልያ፡ ምስ ሮማ
0ብ0 ዝተፈላለየት ጁቬንቱስ ንሻውዓይ
ተኸታታሊ ግዚኣ ሻምፕዮን ክለባት
ኢጣልያ ክትከውን በቒዓ፣ እዚ ዓወት’ዚ፡
ጁቬ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ማሲሚላኖ
ኣለግሪ ካብ ትኣቱ ራብዓይ ተኸታታሊ
ዓወታ ኮይኑ ተመዝጊቡላ ኣሎ፣ ወዲ
50 ዓመት ኣለግሪ፡ ንቦታ ናይቲ ን22
ዓመታት ንኣርሰናል ዝኣለየ ኣርሰን ቨንገር
ክትክእ ካብ ዝተሓጸዪ ኣሰልጠንቲ ኣብ
ቅድሚት ይስራዕ፣ ትማሊ ድሕሪ ዓወት
ክለቡ፡ ኣለግሪ፡ ጁቬንቱስ እንተዘይሰጕጓቶ
ናብ ካልእ ክለብ ናይ ምስግጋር ባህጊ
ከምዘይብሉ ኣፍሊጡ፣ ኣቐዲሙ እውን፡
ኣለግሪ፡ ንኮንተ ተኪኡ ንቸልሲ ክኣሊ
ከምዝኽእል መራኸቢ ብዙሃን ዓዲ
እንግሊዝ ከጋውሓ ጸኒሐን እየን፣ ክለባት
ቸልሲን ኣርሰናልን ብቕድሚ ትማሊ
ኣብ ዝተፈጸመ ውድድር ፕሪመር ሊግ

እንግሊዝ ሓሙሻይን ሻዱሻይን ተርታ
ብተኸታታሊ
ብምሓዘንን
ዝመጽእ
ዓመተ-ስፖርት ኣብ ዝካየድ ውድድር
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዘይሳተፋ
ብምዃነንን፡ ንኣለግሪ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ
ምስ ጁቬ ምጽናሕ ምዃኑ ሓያለ ተንተንቲ
ይሰማምዑ፣

+ ግጥማት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ትማሊ ሰንበት ተዛዚሙ ኣሎ፣ ንገለ
ካብዚ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2017/’18
ንዝተመዝገበ ነጥብታት ምስ እንጠቅስ፦
- ሻምፕዮን ናይዚ ውድድር ማንቸስተር
ሲቲ ብሓፈሻ ዘዋህለለቶ ነጥቢ 100
ምብጽሑ ክብረወሰን ናይቲ ውድድር
ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ፣ ማን ሲቲ ነቲ
ኣብ 2004/’05 ብቸልሲ ዝተታሕዘ ናይ
95 ነጥቢ ክብረወሰን ኣብ ርእሲ ምስባራ፡
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ 32 ጸወታታት
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ምዕዋታ እውን
ካልእ ምዕራፍ ክትግንጽል በቒዓ ኣላ፣
ደረጃ ክለባት ፕሪመር ሊግ
ኣቐዲማ ቸልሲ ኣብ ዓመተ ስፖርት
ዓዲ እንግሊዝ
2016/’17 30 ግጥማት ምዕዋታ ክብረወሰን
ጋንታ
ጸወ ጸ.ሸቶ ነጥቢ
ነይሩ፣ ዓመተ ስፖርት 2017/’18፡ ማን
1 ማንሲቲ 38 79
100
ሲቲ ብሓፈሻ 106 ሸቶታት ዘመዝገበትሉ
2 ማን ዩናይ 38 40
81
ዓመት እውን እዩ ነይሩ፣ ብዘይካ’ዚ ካብ
3 ቶተንሃም 38 38
77
ሜዳኣ ወጺኣ ኣብ ዘካየደቶ 16 ጸወታታት
4 ሊቨርፑል 38 46
75
ምዕዋታ፥ ብሓፈሻ 79 ጸብለልታ ሸቶ
5 ቸልሲ
38 24
70
ምምዝጋባ ከምኡ ድማ ብናይ 19
6 ኣርሰናል 38 23
63
ነጥቢ ጋግ ዘውዲ ክትደፍእ ብምኽኣላ
7 በርንለይ 38
-3
54		 ክብረወሰና ኮይኑ ተመጊቡላ ኣሎ፣ ወዲ
8 ኤቨርተን 38 -14
49
17 ዓመት ተጻዋታያ ፊል ፎደን ዋንጫ
9 ሌስተር 38 -4
47
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ዘልዓለ ብዕድመ
10 ኒውካልስ 38 -8
44
ዝነኣሰ ተጻዋታይ ብምዃን ካብ ክሊቺ
11 ክሪ. ፓላስ 38 -10
44		 (ኣብ ዓመተ ስፖርት 2003/’04 ኣርሰናል
12 ቦርንማውዝ 38 -16 44
ኣብ ዝተዓወተትሉ ወዲ 18 ዓመት እዩ
13 ዌስት ሃም 38 -20
42
ነይሩ) ክብረወሰን ጨቢጡ ኣሎ፣
14 ዋትፎርድ 38 -20
41		
- ተጻዋታይ ሊቨርፑል መሓመድ
15 ብራይተን 38 -20
40
ሳላሕ፡ ኣብ 38 ጸወታታት 32 ሸቶታት
16 ሃደርስፊልድ 38 -30 37
ብምምዝጋብ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ
17 ሳውዝሃም. 38 -19 36
ኮይኑ፣ ትማሊ ሰንበት ንሰኪዔት
18 ስዋንሲ 38
-28 33
ብራይተን ዝደፈረ ሳላሕ፡ ብኣለን ሺረር
19 ስቶክ
38 -33
33
ኣብ 1995/96፥ ክርትስያኖ ሮናልዶ ኣብ
20 ዌስት ብሮም 38 -25 31
2007/’08 ከምኡ ድማ ሉዊስ ስዋረዝ

ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንዝገበረሉ
ምሉእ ምድግጋፍ ምስጋናኡ ኣቕሪቡ፣፣
ንሰልጠንቲ ዝተዳለወ ወረቐት ምስክር
ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ’ቲ ፈደረሽን
ድሕሪ ምዕዳሉ ምክትል ፕረዚደንት
ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ነጋሽ
ተኽሊት ኣብ ዘስመዖ መዛዘሚ ቃል፡
ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ ዘመናዊ ፍልስፍና
ስልጠና ኣካላዊ ብቕዓት ኵዕሶ እግሪ ኣብ
ዝምደቡሉ ቦታ ብግብራዊ ስራሕ ዝያዳ
ብምምዕባል ኣብቲ ዓውዲ ዓይነታዊ
ለውጢ ንምምጻእ ብዝለዓለ ክዋስኡ
ተላብዩ፣
** ** **

ኣብ 2013/’14 ብ31 ሸቶታት ንዝሓዝዎ
ክብረወሰን ብዝሒ ሸቶታት ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ናይ ሓደ ዓመተስፖርት
ክሓልፎ ክኢሉ ኣሎ፣
- ኒውካስል፡ ብራይተንን ሃደርስፊልድን
ኣብ ዓመተ ስፖርት 2017/’18 ካብ
ታሕተዋይ ዲቪዥን ናብ ፕሪመር ሊግ
ዝደየባ ጋንታታት እየን፣ ሰለስቲአን
ጋንታት ኣብ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ምጽንሐን ድማ ኣብ ታሪኽ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ንሳልሳይ ግዚኡ
ዘጋጠመ ፍጻመ ኮይኑ ይርከብ፣ ኖርዊች፡
ኪውፒኣርን ስዋንሲን ኣብ ዓመተ ስፖርት
2011/’12 ከምኡ ድማ ብላክበርን፡ ቦልተንን
ፉልሃምን ኣብ ዓመተ ስፖርት 2001/’02
ካብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ደይበን ኣብ
ዝሰዓበ ዓመተ ስፖርት ኣብ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ዝጸንሓ ክለባት
እየን፣
- ኣብ 1996፡ ኣርሰናል ንብላክበርን
2ብ0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ግጥም ስርሑ
ዝጀመረ ኣርሰን ቨንገር፡ ትማሊ ሰንበት
ብሃደርስፊልድ 1ብ0 ብምርታዕ ናይ 22
ዓመት ጉዕዞ ምዕላም ክለብ ኣርሰናል
መፈጸምታ ገይሩሉ ኣሎ፣ እዚ ፈረንሳዊ
ኣሰልጣኒ፡ 1235 ጸወታታት (ኣብ ኩሉ
ውድድር ምዃኑ እዩ) ምስ ኣርሰናል
ኣካይዱ - ሰለስተ ጽዋእ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ፥ ሸውዓተ ናይ ኤፍኤ ዋንጫ
ብፍላይ ድማ ኣብ ዓመተ ስፖርት
2003/’04 ዘካየዶ ናይ ዘይተሰዓርነት
ጉዕዞ መለለዪ ናይቲ ዓላሚ እዩ፣ ይኹን
እምበር፡ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2017/’18፡
ኣርሰናል ሻዱሽየቲ ደረጃ ሒዛ ንውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ምፍጻማ ዝተሓተ
ውጽኢት ናይዚ ዓላሚ ኮይኑ ተመዝጊቡ
ኣሎ፣

ጸወታታት ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ባርሴሎና፡
ትማሊ ሰንበት ምግትኡ ንዓላሚ ባርሴሎና
ኤርነስቶ ቫልቨርደ ኣቖጢዑ ኣሎ፣
ቫልቨርደ፡ ንመሲ ከዕርፎ ምውሳኑ፡ ጠንቂ
ናይቲ ስዕረት ምዃኑ ሓያለ ተንተንቲ
ይሰማምዑ፣

+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ላ’ሊጋ እስጳኛ፡ ባርሴሎና ብለቫንተ
5ብ4 ተሳዒራ፣ በዚ ድማ፡ ባርሳ፡
ንዓመተ ስፖርት 2017/’18 ብዘይስዕረት
ንምፍጻም ዘካየደቶ ጉዕዞ፡ ሓደ ጸወታ ምስ
ተረፋ ተቖጽዩ ኣሎ፣ ብሓፈሻ ናይ 44

+ ብስቴቨን ጀራርድ ትዕለም ዘላ
ሬንጀርስ፡ ትማሊ ሓድሽ ተጻዋታይ
ኣፈሪማ - ንስኮት ኣርፊልድ፣ እዚ ወዲ
29 ዓመት ካናዳዊ፡ ድሕሪ ናይ ሓሙሽተ
ዓመታት ጻንሖት ኣብ በርንለይ እዩ ናብ
ሬንጀርስ ተሰጋጊሩ፣

+ ደቡብ ኮርያዊ ኪ ሱንግ ዩንግ ካብ
ክለቡ ስዋንሲ ክወጽእ ወሲኑ፣ እዚ ወዲ
29 ዓመት ተጻዋታይ፡ ብመገዲ ማሕበራዊ
መራኸቢታት ከምዝሓበሮ፡ ስዋንሲ ናብ
ታሕተዋይ ዲቪዥን ምውራዳ ስለዘቖጠዖ’ዩ
ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ዝወሰነ፣ ኪ፡
ኣብ 2012 እዩ ብ6 ሚልዮን ፓውንድ
ካብ ሰልቲክ ናብ ስዋንሲ ተሰጋጊሩ፣ ኣብ
2013/’14 ናብ ሳንደርላንድ ብመልክዕ
ልቓሕ ዝተሰጋገረ እዚ ተጻዋታይ፡ ብሓፈሻ
160 ጸወታታት ንስዋንሲ ተሰሊፉ፣
+ ወዲ 36 ዓመት ተጻዋታይ ማን
ዩናይትድ ሚካኤል ካሪክ፡ ብቕድሚ ትማሊ
ክለቡ ንዋትፎርድ 1ብ0 ኣብ ዝተዓወተትሉ
ግጥም ጫማኡ ምስቃሉ ኣፍሊጡ፣ ኣብ
2006 ካብ ቶተንሃም ናብ ማን ዩናይትድ
ብ18 ሚልዮን ፓውንድ ዝተሰጋገረ ካሪክ፡
ሓሙሽተ ዋንጫ ፕሪመር ሊግ ከልዕል
እንከሎ ሓንሳብ ድማ ንጽዋእ ሻምፕዮንስ
ሊግ ኢዱ ኣንቢሩላ እዩ፣ ድሕሪ እቲ
ናይ ብቕድሚ ትማሊ ግጥም፡ ኣሰልጣኒ
ሞሪኖ፡ ካሪክ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ኮይኑ
ክሰርሕ ዓቕሚ ከምዘለዎ ተዛሪቡ፣ ኣብዚ
ሕጂ እዋን ሩይ ፋሪ ምክትል ሞሪኖ ዘሎ
ኣሰልጣኒ እዩ፣ ዝመጽእ ክረምቲ ድማ
ካብታ ማንቸስተራዊት ክለብ ክወጽእ
ብምዃኑ ንካሪክ ጽቡቕ ዕድል ነይሩ
- ኣቐዲሙ ግና ናይ ምዕላም ስልጠና
(ልቸንሳ) ክወስድ ክግደድ እዩ፣

ነታ ኣብ መወዳእታ ዙርያታት ብቑጽሪ
ማህሚና ዝቐረበት ጋንታኡ ዓንተር ብምዃን
ደበሳ፣
ኣብዚ ብምኽንያት ዋንጫ ናጽነት ዝተሰርዐ
ውድድር፡ ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዝዮን
150 ኪሎ ሜተር ክሽፍኑ እዮም ኣብቲ ናይ
መዛዘሚ መድረኽ ተወሲኑሎም፣ 85 ኪሎ
ሜተር ምስ ተጓዕዙ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ሰለስተ
ተመቕለት፣ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ
ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስቤኮ ሄኖክ ምሉእብርሃን
ብሽክለታ ኣብ ዘበላሸወሉ፡ ኤሪተል ከም ፈረስ
ብምግላብ ጋግ ኣንጸፉሉ፣ ሄኖክ፡ ፈለማ
ብውልቁ፡ ጸኒሑ ከኣ ሓያለ ደቂ ጋንታኡ
ኣብ ዝነበሩላ ጉጅለ ኮይኑ ንመራሒት ጉጅለ
ንምርካብ ዘካየዶ ጻዕሪ ፍረ ኣይተረኽቦን፣
ብፍላይ፡ እታ ጉጅለ ጋግ ኣብ ዘጽበበትሉ
ህሞት፡ ተቐዳዳማይ ክለብ ባይክ ኤይድ ሜሮን ኣብርሃ ንመራሒት ጉጅለ ዘሐምበበሉ
ፍጻመ፡ እታ ካልኣይቲ ጉጅለ ብናይ ነዊሕ
ጋግ ክትጓዕዝ ቀሲብዋ እዩ፣
ዝኾነ ኮይኑ፡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ
ቅጽበታዊ ውድድር፡ ቢንያም ግርማይ፡
መዛዘሚ ሕንጻጽ ከይረገጸ ኢዱ ካብ ለዓት
ብሽክለታ ብምልዓል ክጽምብል ንዝፈተነ
ዘመንፈስ ሰለሙን ቀዲሙ ዕዉት ናይቲ
ውድድር ኮይኑ፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ
ኤሪተል ከኣ ሳልሳይ ኮይኑ፣
ብውህሉል ነጥቢ ቢንያም ዋንጫ ናጽነት
ኣብ ርእሲ ምልዓሉ፡ 5000 ናቕፋን ወርቂ
መዳልያን እውን ተሸሊሙ፣ ካልኣይ ዝወጸ
ናትናኤል፡ ብሩር መዳልያን 3000 ናቕፋ
ክሽለም እንከሎ፡ ሻምፕዮን ዞባ ማእከል 2017
ዘመንፈስ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዙ ነሓስ
መዳልያን 2000 ናቕፋን ወሲዱ፣
ካብ ተቐዳደምቲ ካልኣይ ዲቪዥን፡ ናሆም
መኮነን - ብውልቂ፡ ገብረሂወት ዮውሃንስ ሰምበልን ንያት ርእሶም ብውልቂን ቀዳሞት
ሰለስተ ናይዚ ውድድር እዮም፣ ኣብ ውድድር
ሳልሳይ ዲቪዥን፡ ሳምሶም ሃብተ፡ ኤፍሬም
ገብረሂወትን ዳኒኤል ይሕደጎ - ዋርሳይን
ተመሳሳሊ ደረጃ ብምሓዝ ነዚ ውድድር
ዝፈጸሙ እዮም፣
ብግዜ እውን ካብ ዝተወዳደራ ደቂ
ኣንስትዮ ዳ ኮርሶ ተቐዳደምቲ፡ ተቐዳዳሚት
ክለብ ዓራግ ደሴት ኪዳነ ዋንጫ ናጽነት
ከተልዕል እንከላ፡ ብስራት ገብረመስቀል ደንደንን ትዕግስቲ ገብረሂወት - ጋላነፊሒ ከኣ
ካልኣይቲን ሳልሰይቲን ኮይነን፣ ብነጥቢ ከኣ
ደሴትን ብስራትን ቀዳመይትን ካልኣይትን
ክወጻ እንከለዋ፡ ዝናብ ፍጹም ካብ ዓራግ ድማ
ሳልሰይቲ ኮይና፣
ገዳይም ተቐዳደምቲ ኣብ ዘካየድዎ
ውድድር፡ ቶማስ ቴድሮስ፡ ተኽሊት ኢሳቕን
ዓብደለጢፍ ሳድቕን ካብ ቀዳማይ ክሳብ
ሳልሳይ ወጺኦም፣
** ** **

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.220

ኤርትራ

ወ/ሮ
ኣኽበረት
ኣሕፈሮም
ወልደኪኤል፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ ኣሚነ
ተስፋይ ተኪኤ ሰለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/5/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ል
ማኑኤ

ኣ
ነት
ም
እ
ደሰ ስልጣን
ታ
ሄም ሊድያ
ቤተል
ክሲ ተመስሪትልካ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ከሳሲ ኣቶ መድሃኔ እዮብ ሓጎስ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ገርጊስ ዓብደላ ገርጊስ
ወኪል ኣቶ ዓብዱ መሓመድ ኣቡበከር፡
ወኪል ተኸሳሲ ንጹር ኣድራሽኡ
ሰለዘይብለይ ይጸውዓለይ ሰለዝበሉ፡
ወኪል ተኸሳሲ ን8/6/18 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ.35 ይቕረብ።
እንተዘይቀሪብካ ኣብ ዘየለኻሉ ቤ/ፍ
ክርእዮን ዳንነት ክቕጽልን ምዃኑ
የፍልጥ።
ኣቶ ከሰተ ኣስፍሃ ባህታ፡ ኣሞይ
ነፍ/ ጸጉ ባህታ ገብረ ነቲ ኣብ ከተማ
ኣስመራ ዞባ 06 ምም 05 ጎደና ሐ
ቁ.ገዛ 57/59 ስፍሓት 107 ት/ሜ ቁ/
ሎታ 22 ቀንዲ ክፍልታት 2፡ 1 ሓገዝቲ
ክፍልታት ቁ/ምስክር ወረቐት 109143
መወከሲ/ቁ 100890 ኣብ ረጅስትራር
ቤት ፍርዲ ቀሪባ ዝሃበትኒ ውህብቶ
ናብ ስመይ ይመሓላለፈለይ ሰለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/6/18 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ከሳሲት
ናጽነት
ዓንደመስቀል
ተስፋማርያም፡
ንተኸሳሲ
የማነ
ገብረወልድ ኣበደ ብናይ ኣቦነት ክሲ
ኣቕሪባትሉ ኣድራሽኡ ሰለዘይፈልጦ፣
ተጸዊዑ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡
ን21/6/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብዘየለወሉ
ከምዝረአ ቤ/ፍ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣኽርያ
ከሳሲት ወ/ሮ ዮርሳሌም ተኽለ በርሀ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ዮሃና ተስፋይ መለስ ናይ
ሓዳር ክርክር ተመስሪትልካ ሰለ ዘሎ፡
እሞ ኸኣ ንጹር ኣድራሻ ሰለዘይብልካ፣
ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪልካ፡ ን3/6/18
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ኣብ
ዘየላኻሉ ውሳነ ክንህብ ኢና።
ወ/ሮ ብርኽቲ ኤልያስ ተኽለ፡
በዓል-ቤተይ ተስፋይ ገብረእግዚኣብሄር
ተስፋጼን
ሰለዝሞተ፡
ንዓይ
ናይ
መጸምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/6/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዓወት በርሀ ተዛረ፡ ወላዲትና
ልኡል ገብረመድህን ሃይሉ ሰለዝሞተት፡
ኣነ ምስ ሓንቲ ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/6/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ከሳሲት ወ/ሮ ዊንታ ርእሶም በራኺ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ሃኒባል ሃይለ ሓጎስ ናይ
ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኑ፡ ናይ ሓዳር

ሰለዘሎ፣ ብኣካል ወይ
ሕጋዊ ወኪል፡ ን11/6/18 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ቤ/ፍ ኣብ
ዘየለኻሉ ክውስኖ ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣቶ ይሕደጎ ቐሺ ተኽለኣብ ፍስሓን
ወ/ሮ ለተንስአ ገብረማርያም ምራጭን
ጓልና ሰምሃር ይሕደጎ ተኽለኣብ
ሰለዝሞተት፡ ንሕና ወለዳ ጥራይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ሰለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/6/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ
ገብረእግዚኣብሄር
ሃይለ
ኣብርሃም፡ ኣደይ ንግስቲ ፍስሃየ ካሕሳይ
ሰለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ሰለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/6/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ልኡላ
ዘርኣይ ኣርኣያን ተኸሳሲት ወ/ሮ መኣዛ
ይሳቅን ዝቐረበልና ሲቪላዊ ጉዳይ፡
መሸጣ መኪና ዓይነታ ቶዮታ ከሮላ ናይ
ገዛ መኪና ቁጽሪ ሰሌዳ ER-1-B-1127
ዝኾነት፡ ስም ንምትሕልላፍ ተኸሳሲት
ብኣድራሽኣ ሰለዘይተረኽበት፣ ብኣካል
ወይ ሕጋዊ ወኪል፡ ን11/6/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረባ። እንተዘይቀሪበን ቤት
ፍርዲ ኣብ ዘየለዋሉ ክሪኦ ምዃኑ
የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ኣቤቶ
ዓ/ማርያም መሃንሾ ገ/መድህን፡ ወላድየይ
መሃንሾ ገ/መድህን ጊላጋብር ስለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/6/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ኣሰፋው ተስፋይ ገ/ሂወት፡ ወላዲተይ
መብራት መንግስቱ ተኽለ ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/6/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ወኪድባ
ኣቶ
ካሕሳይ
ገብረዮውሃንስ
ተስፋገርግሽ፡ ወለደይ ኣቶ ገብረዮውሃንስ
ተስፋገርግሽ መድህንን ወ/ሮ ኣመተ
ጎይትኦም ክፍሎምን ሰለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ ሓንቲ ሓፍተይ ነ/ፍ ንግስቲ
ገብረዮውሃንስ
ወረስቲ
ምዃንና
ይረጋገጸልና ሰለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/6/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዮውሃንስ ወልደኣብ ሃብተገርግሽ፡
ወለደይ ወልደኣብ ሃብተገርግሽን ወ/ሮ
ለተዝጊ ስምረት ብርሃነን ሰለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ምስ ተተካእቲ
ደቆምን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ሰለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/6/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ
ዓዲተከሌዛን 02
ኣቶ ዓወት ተስፍማርያም ሓድጉ፡
ወላዲና ተስፋማርያም ሓድጉ ግርማይ
ሰለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 10 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ሰለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ብፍ/በ/መሰል ኣቶ በራኺ ተስፋይ
መስቀል፡ ብፍ/በ/ዕዳ 1.ትርሓስ ተኽላይ
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ተድላ 2. ኣቶ መሓሪ ኣርኣያ ሕድሪ
ናይ ፈጻሚ ጉዳይ ኣቕሪቡልኩም ሰለዘሎ፣
ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል፡ ን31/5/18
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም
ቤ/ፍ ጉዳይ ክርእዮ ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ወ/ሮ ሽዋይነሽ የማነ ገብረወልድ፡
ሓፍተይ ሂሩት የማነ ገብረወልድ
ሰለዝሞተት፡
ውላድ
ኣይገደፈትን
ወለድና ውን ኣቐዲሞም ስለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/5/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ገነት ኣፈወርቂ ወልዳይ ምስ በዓልቤተይ ኣቶ የማነ ተስፋማርያም ተወልደ ኣብ
2013 ሕጊ ብዝፈቕዶ መሰረት ተመርዒና።
እንተኾነ ግን እዚ ተኸሳሲ ናበይ ከምዝኸደ
ክሳብ ሕጂ ደሃዩ ስለዘይብለይ፣ ተጸዊዑ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን11/6/18
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይናሃዩግ
ቀ/ገብረሂወት ኣብርሀ ፈለቀ፡ ሓፍትና
ወ/ሮ ክብራ ኣብርሀ ፈለቀ ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይኣብ ዘይንቀሳቀስ
ንብረት (ገዛ) ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ሰለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/6/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ባጽዕ
ኼርያ ኢብራሂም ኣሕመድ ምባል
ተሪፉ፡ ኸዲጃ ኢብራሂም ኣሕመድ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን21/6/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኤልሳ ወልደገብርኤል ገብረሂወት ምባል
ተሪፉ፡ ኤልሳ ወልደሚካኤል ገብረሂወት
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/5/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጊንዳዕ 01

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ሓዲድ
መምህር ተወልደብርሃን ገብረስላሴ
ወልዱ +5፡ ሓውና ወለኪኤል ገብረስላሴ
ወልዱ ስለዝተሰውአ፡ ንሕና ኣሕዋቱ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን7/6/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ መንጎቲ

ወ/ሮ ነብያት ኣስፍሃ ተስፋይ፡ በዓል-ቤተይ
ኣቶ ዘርኣይ ቀላቲ በኺት ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 11
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/6/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ተሰነይ

ወ/ሮ ምሕረት ከበዶም ሃይለስላሴ፡ ትሕቲ
ዕድመ ወደይ ኣቤል ታደሰ ኣፈወርቂ ኣቡኡ
ታደሰ ኣፈወርቂ ፍስሃየ ስለዝሞተ፡ ንሱ
ጥራይ ወራሲ ምዃኑ ይረጋገጸሉ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/18 ኣብ ቤ/ፍ

ከሳሲ ኣቶ ሚኪኤለ ተኽለ ሰለሙን፡
ተኸሳሲ ኣቶ ታደሰ ተስፉ ኣብርሃም ናይ
ሲቪል ክሲ ቀሪቢልካ ስለዘሎ፡ ን28/5/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪብካ
ጉዳይካ ንስኻ ኣብ ዘይብሉ ክረአ ምዃኑ
ንሕብር።

ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ ናብ ሃገራዊ ማሕበር
ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን ደውሉ።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ
ካብ 8፡00 - 12፡00 ቅ/ቀትሪ ምሸት ድማ
ካብ
2፡00
6፡00
ድ.ቀትሪ
ደውሉ።

ብቁ.ስልኪ

110179

ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፡ E-mail፦bidhonational@gmail.com

ስቕታ ጎዳኢ ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳ ክርስትያን
ኣቶ ጸሃየ ተስፋይ ሃይለ፡ ወላድየይ
ተስፋይ ሃይለ ደብረጽዮን ሰለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ሰለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/6/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
በይሉል ኪዳነ ዮሴፍ፡ ወላድየይ ኪዳነ
ዮሴፍ ዘርእዝጊ ሰለሞተ፡ ኣነ ምስ 4
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/6/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዜን

ምልክታ
ወ/ሮ ብስራት መስፍን ገብረመድህን፡ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ
ዞባ 8 ምም/14 ጎደና 686 ሎታ ‘ኤይ’ፓርቸላ 23 ዝርከብ፡
ብስም ኣደይ ወ/ሮ ለተሚካኤል እምባየ ሃይለማርያም ብቁ.ምስክር
ወረቐት 115131 መወከሲ ቁጽሪ 124917 ዝተመዝገበ ገዛ፡
ኣደይ ብዝገበረትለይ ውህብቶ መሰረት፡ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ
ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ
ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ
ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ካድስተርን ይቕረብ።
ወ/ሮ ብስራት መስፍን ገብረመድህን

ምልክታ
ሃገራዊ ኮርፖረሽን መድሕን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር፡ ብዓንቀጽ 423 ከምኡ’ውን 425 ናይ
መሰጋገሪ ንግዲ ሕጊ ኤርትራ መሰረት፡ ንኹሎም ወነንቲ ብርኪ ንዕለት 2 ሰነ 2018 ኣብ 2ይ ፍሉይ
ሓፈሻዊ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ (Extra-Ordinary Meeting) ንኽሳተፋ ይጽውዕ።
ቦታ፦ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ (ኣደራሽ ሰላም)
ሰዓት፡- 7:30 ቅድሚ ቀትሪ - ምምዝጋብ ወነንቲ ብርኪ
8:00 ቅድሚ ቀትሪ - ምጅማር ኣኼባ
ንድፊ ኣጀንዳ
1. ምጽዳቕ ንድፊ ኣጀንዳ
2. ምምሕያሽ መመስረትን መመሓደር ሕጊን ማሕበር
ንኣኼባ ዝምልከቱ ሰነዳት ካብ 30 ግንቦት 2018 ጀሚሩ ካብ ቤት ጽሕፈትና ክውሰድ ይከኣል።
እቶም ብኣካል ክሳተፉ ዘይክእሉ ወነንቲ ብርኪ ናይ ውክልና ቅጥዒ ካብ ቤት ጽሕፈትና ወይ ካብ
መርበብ ሓበሬታና www.niceritrea.com ወሲዶም ድሕሪ ምምላእ ክሳብ 1 ሰነ 2018 ፍርቂ
መዓልቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ክልእኩልና ነዘኻኽር።
ሃገራዊ ኮርፖረሽን መድሕን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር
ብትእዛዝ ዲረክተራት ቦርድ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.220

ኤርትራ
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ብምኽንያት 15 ግንቦት መዓልቲ ምግራብ
ትሕዝቶ ኣብ ፈነወ ሬድዮን
ጋዜጣን ዝቐርብ ጭርሖታት
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ንኹሉ ዓቢ ፍጻመ፡ ብምግራብ ነሰንዮ
ንደቅና ሓምላይ ኣከባቢ ነውርሶም
ራእይና፡ ኣከባቢና ሓምላይ ምቕያር’ዩ
ገረብ ሂወት’ዩ
ኣግራብና ብምትካልን ብምሕዛእን ነሰስን
መሬት ሃገርና፡ ንሓርሶ ስቡሕ ዘይንሓርሶ ልሙዕ ንምግባሩ
ተራና ነዕዝዝ
7. ሓምላይ መሬት ውሑስ ሂወት

ሃገራዊ ኮርፖረሽን መድሕን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር፡ ንኹሎም ወነንቲ ብርኪ
ኣብ መበል 14 ስሩዕ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ ንኽሳተፋ ይጽውዕ።
ቦታ፦ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ (ኣደራሽ ሰላም)
ዕለት፦ 2 ሰነ 2018
ሰዓት፡- 10:30 ቅድሚ ቀትሪ ምጅማር ኣኼባ
ንድፊ ኣጀንዳ
1. ምጽዳቕ ንድፊ ኣጀንዳ
2. ምምዛዝ ኣባላት ኣዳለውቲ ውሳኔ ኣኼባ

“መልእኽቲ ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ”
15 ግንቦት 2018

3. ምጽዳቕ ደቓይቕ ናይ ሕሉፍ መበል 13 ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ
4. ኣብ መበል 13 ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ዝተላዕሉ ነጥብታት

ምልክታ

5. ጸብጻብ ንጥፈታት ሃ.ኮ.መ.ኤ

ፈሻሽ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ብሕታዊ ማሕበር በዞም ዝስዕቡ ኣባላት ማሕበር ቆይሙ
ኣሎ።

6. ጸብጻብ ናይ ቦርድ
7. ጸብጻብ ናይ ዓመተ 2017 ሕሳብን ምምቕራሕ መኽሰብን

1. ኣባላት ማሕበር
ተ.ቁ

ምልክታ

ምሉእ ስም

ዜግነት

ብርኪ

ዋጋ

8. ምምዛዝ ኦዲተራት

1. በኺታ ዑስማን ሑመድ

ኤርትራዊት

30

243,750.00

9. ካልእ ክዝተየሉ ዘለዎ ኣርእስቲ

2. ስዕዲ ኢብራሂም ዮሱፍ

ኤርትራዊት

30

243,750.00

10. ምውሳን ዕለትን ቦታን ናይ መበል 15 ስሩዕ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ

3. ምስግና ግርማይ ተስፋዝጊ

ኤርትራዊ

30

243,750.00

4. ፍስሃየ ብጸዓይ ወልደጋብር

ኤርትራዊ

30

243,750.00

5. ስዒድ ማሕሙድ ሳልሕ

ኤርትራዊ

30

243,750.00

6. መሓመድኑር ዑስማን ሙሳ

ኤርትራዊ

30

243,750.00

7. ዓብዱ ሓምድ ዑመር

ኤርትራዊ

30

243,750.00

8. እድሪስ መሓመድ ዑመር

ኤርትራዊ

30

243,750.00

9. ዑስማን ኢብራሂም ጀንጋን

ኤርትራዊ

30

243,750.00

10. ሚኪኤል ተኽላይ ማና

ኤርትራዊ

30

243,750.00

11.መሓመድብርሃን ዓብደላ ዑቕባኸድር ኤርትራዊ

30

243,750.00

12.ጸገዝኣብ ዓንደብርሃን ወልደኣምላኽ ኤርትራዊ

30

243,750.00

13. ዑመር ዑስማን እድሪስ

ኤርትራዊ

30 243,750.00

14. ሕመድ መሓመድስዒድ ሕመድ

ኤርትራዊ

30

243,750.00

15. ብርሃነ ኢያሱ በርሀ

ኤርትራዊ

30

243,750.00

16. መሓሪ በርሀ ተኽሎም

ኤርትራዊ
ጠቕላላ

30 243,750.00
480 3,900,000.00

2. ስም ማሕበር “ፈሻሽ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ብሕጋዊ ማሕበር” እዩ።
3. ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ጋሕቴላይ ኮይኑ፡ ከከም ኣድላይነቱ
ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ወጻእን ጨናፍር ክኸፈት ይኽእል።
4. ንግዳዊ ዕላማ ማሕበር እዚ ዝስዕብ ይኸውን፦
4.1 ሕርሻዊ ልምዓት ማለት ዝተፈላለዩ ኣእካል፡ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣፍሪኻ
ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ብጅምላን ብንጽልን ምሻጥ።
4.2 ምፍራይን ምስባሕን ከብትን ጤለ-በጊዕን።
4.3 ምርባሕ ደርሁን እንቋቑሖን ምስኡ ዝተኣሳሰርን።
4.4 ምርባሕ ኣናህብ።

ንኣኼባ ዝምልከቱ ሰነዳት ካብ 30 ግንቦት 2018 ጀሚሩ ካብ ቤት ጽሕፈትና
ክውሰድ ይከኣል።
እቶም ብኣካል ክሳተፉ ዘይክእሉ ወነንቲ ብርኪ ናይ ውክልና ቅጥዒ ካብ ቤት
ጽሕፈትና ወይ ካብ መርበብ ሓበሬታና www.niceritrea.com ወሲዶም ድሕሪ
ምምላእ ክሳብ 1 ሰነ 2018 ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ክልእኩልና ነዘኻኽር።
ሃገራዊ ኮርፖረሽን መድሕን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር
ብትእዛዝ ዲረክተራት ቦርድ

ምልክታ
ብስም ቢንያም ኣፈወርቂ ስብሃቱ ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00039707
ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና ዓዲቐይሕ ቁ.ገዛ 115
ዝርከብ ናይ መሽጢ ኤሌትሮኒክስን ሙዚቃን ትካለይ፡ ንወ/ሮ ዮዲት ቅዱስ ተስፋይ
ካብ ዕለት 01/05/2018 ክሳብ ዕለት 01/05/2021 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም
ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ስላሳ መዓልቲ
ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል
ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ኣቶ ቢንያም ኣፈወርቂ ስብሃቱ

ምልክታ
ብስም ናስር ሸብሊ ኣሕመድ ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00032062
ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና ዓዲቐይሕ ቁ.ገዛ 8 ዝርከብ
ናይ ቡቲክ ትካለይ፡ ንወ/ሮ ጅምዓ ኣሕመድ ዑስማን ካብ ዕለት 01/02/2018
ክሳብ ዕለት 01/02/2021 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ
ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት
ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ
ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።

4.5 ምድላውን ምሻጥን መግቢ እንስሳን ካልእ ምስ እዚ ዕላማ ማሕበር’ዚ ዝቃዶ
ንጥፈታት ንግድን ስርሓትን ምክያድ።

ኣቶ ናስር ሸብሊ ኣሕመድ

5. ርእሰማል ናይ’ዚ ማሕበር 3,900,000.00 (ሰለስተ ሚልዮንን ትሽዓተ ሚእቲ
ሽሕን ናቕፋ) ኮይኑ፡ ነፍሲ ወከፎም 8,125.00 (ሾሞንተ ሽሕን ሓደ ሚእትን
ዕስራን ሓሙሽተን ናቕፋ) ዋጋ ዘለዎም ኣብ 480 ብርክታት ዝተመቕለ ብምሉኡ
ብንብረትን ካሽን ዝተኸፍለ እዩ።

ምልክታ

6. ወ/ሮ በኺታ ዑስማን ሑመድ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ኣካያዲት ስራሕ ኮይና
ከተገልግል ተሽይማ ኣላ።
7. እዚ ትካል ንዘይተወሰነ እዋን ቆይሙ ኣሎ።
ፈሻሽ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ብሕታዊ ማሕበር

ብስም ወ/ሮ ኤልሳ ተኪኤ ፍትዊ ዝፍለጥ ንብረት፡ መወከሲ ቁጽሪ 520334
ቁ.ሊብሬቶ 520476 ዝኾነ ሊብሬቶ ስለ ዝጠፍኣኒ፣ ዝረኸበ ይኹን ብዕዳ ዝሓዞ
እንተሎ፡ ብቁ.ቴ 07309233 ይሓብረኒ። ካብኡ ዝተረፈ ካብ ዝምልከቶ መተካእታ
ከውጽእ ምዃነይ የፍልጥ።
ወ/ሮ ኤልሳ ተኪኤ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.220

ኤርትራ
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ቓዛ - ልዕሊ 40 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ምርጫ ዒራቕ - ሞቕታዳ ኣልሳድር ይመርሕ

ኣብ ባይቶኣዊ ምርጫ ዒራቕ ብሞቕታዳ
ኣል-ሳድር ዝምራሕ ሰልፊ ይመርሕ ከም
ዘሎ ምንጭታት’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
ንሓያሎ ዓመታት ብፖለቲከኛታት’ታ
ሃገር ተኣጊዱ ምንባሩ ዝተገልጸ መራሒ
ዕጡቓት ሺዓ ነበር ሞቕታዳ ኣል-ሳድር
ካብቲ ድሮ ተቘጺሩ ዘሎ ልዕሊ 50
ሚእታዊት ድምጺ ብጸቢብ ይመርሕ ከም
ዘሎ’ዮም ሰብ መዚ ኮሚሽን ምርጫ ዒራቕ
ሓቢሮም። ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ኣብቲ
ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምቚጻር ድምጺ
ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሓዲ ኣልኣሚሪ ዝመርሖ ሰልፊ ብኻልኣይ ደረጃ
ይኽተሎ ኣሎ። ብቐዳማይ ሚኒስተር
ሓይደር ኣል-ዓባዲ ዝምራሕ ሰልፊ
ድማ ሳልሳይ ኰይኑ ይስዕብ ምህላዉ
ተፈሊጡ።
ዒራቕ ድሕሪ ስዕረት ዳዒሽ ተካይዶ
ዘላ ባይቶኣዊ ምርጫ ምስቶም ኣቐዲሞም
ዝተኻየዱ ምርጫታት ብምንጽጻር

ብተዛማዲ ብሰላማዊ ሃዋህው ከም እተሰላሰለ
ምንጭታት’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
ተንተንቲ ፖለቲካ ዒራቕ፡ እቲ ኣብ
ብሪጣንያ ዝተማህረ ቀዳማይ ሚኒስተር
ዓባዲ፡ ምስ ኣመሪካን ኢራንን መጠኑ
ዝሓለፈ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ብዜጋታቱ
ይኽሰስ ምህላዉ ብምጥቃስ፡ ንኻልኣይ
እብረ ክምረጽ ዘሎ ዕድሉ ጸቢብ ምዃኑ
ኣረዲኦም።
ኣቐዲሙ ኣንጻር ሰራዊት ኣመሪካ ተሪር
ተቓውሞ ዘርኣየ መራሒ ዕጡቓት ሺዓ
ሞቕታዳ ኣል-ሳድር ደገፍ ስዑዲ ዓረብ
ከም ዘለዎ’ዩ ዝንገር። ሃገሩ ምስ ኢራን
ትገብሮ ንዘላ ጥቡቕ ምትሕብባር ድማ
ከም ዝቃወሞ ምንጭታት ይሕብሩ።
ኣል-ሳድር፡ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ባይቶኣዊ
ምርጫ ዒራቕ፡ ኣብ ከተማ ባቕዳድን
ከባቢኣን ካብቶም ብቑጠባ ኣብ ታሕተዋይ
ቀጻላ ዝርከቡ ዜጋታት ልዑል ደገፍ ከም
ዝረኸበ’ዩ ዝግለጽ።

ናሳ፡ ሄልኮፕተር ናብ ማርስ ክልእኽ...
ትካል ምርምር ጠፈር ኣመሪካ - ናሳ፡
ናብ ማርስ ንእሽቶ ሄልኮፕተር ንምልኣኽ
ወጢኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
ተመራመርቲ ጠፈር፡ ዳህሳስ ዘካይዳ
መሳርሒ ብቐጻሊ ናብ ካልኦት ፕላኔታት
ክልእኩ እኳ እንተጸንሑ ሄልኮፕተር
ክትለኣኽ ግን ናይ መጀመርያ እዩ።
ብመሰረት ሓበሬታ ናሳ፡ እዛ ኣብ
2020 ናብ ማርስ እትለኣኽ ሄልኮፕተር
ክብደታ 1.8 ኪሎ ግራም ኰይና፡ ብገዛእ
ርእሳ ክትበርር እትኽእል እያ። ብቐሊሉ
ዘይትስበር ድርዕቲ ኰይና ከም እትስራሕ
ድማ እቲ ትካል ይገልጽ።
እታ ሄልኮፕተር ምስ ካልእ ኣብ
ባይታ ዳህሳስ ተካይድ መሳርሒ
ብሓባር ብመንኮርኮር ተጻዒና ናብ
ማርስ ብዝበጽሐት፡ ካብ ገጽ ናይታ
ፕላኔት ተበጊሳ ብገዛእ ርእሳ ክትበርርን

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ደንደን

ኣብ ኣየር እናንሳፈፈት መልእኽቲ ናብ
መሬት ከተመሓላልፍን ከም እትጅምር
ተመራመርቲ ሓቢሮም። ፕላኔት ማርስ
ጽዑቕ ኣየር ስለዘይብላ እታ ሄልኮፕተር
ኣብ ኩነታት ኣየር ናይታ ፕላኔት ብዘይ
ጸገም ክትበርር ዘኽእላ ረቂቕ ቴክኖሎጂ
ዝዓጠቐት ምዃና ድማ ገሊጾም።
ኣብ
80’ታት
ሶቭየታውያን
ተመራመርቲ ኣብ ፕላኔት ቪነስ ክበርር
ዝኽእል ክልተ ፍሕኛ ከም ዝለኣኹ
ይንገር። ካብ ገጽ ካልእ ፕላኔት ተበጊሳ
ክትበርር ዝኸኣለት ነፋሪት ይኹን
ሄልኮፕተር ግን ዛጊት ከም ዘየላ’ዩ ጸብጻብ
ቢቢሲ ዘመልክት።
ትካል ናሳ፡ ሓንጺጹዎ ዘሎ ፕሮጀክት
ኣብ ምርምር ጠፈር ሓያሎ ምስጢራት
ክገልጽ ተኽእሎ ዘለዎ ሓደ ስጉምቲ
ንቕድሚት ምዃኑ ሓቢሩ።

እስራኤል ከም ሃገር ዝተመስረተትሉ
መበል 70 ዓመት ኣብ እተኽብረሉ ዘላ
እዋን፡ ኣብ ቓዛ ኣብ ዝተላዕለ ግጭት ሓያሎ
ትሕቲ ዕድመ ዝርከቡዎም ብውሕዱ 43
ፍልስጤማውያን ከምእተቐትሉ ቢቢሲ
ሓቢሩ።
ፍልስጤማውያን፡ ነቲ ቅድሚ 70 ዓመት
እስራኤል ኣብ ዝተመስረተትሉ እዋን ኣብ
ልዕሊኦም ከም እተፈጸመ ዝገልጽዎ ግፍዕን
ስደትን ንምዝካር ኣንጻር እስራኤል ናይ
ተቓውሞ ሰልፊ ኣብ ዝቕጽልሉ ዘለዉ
እዋን ዛጊት 60 ፍልስጤማውያን ከም
እተቐትሉን ኣስታት 900 ከም ዝቘሰሉን
ሰብ መዚ ጥዕና’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
እስራኤል ብ14 ግንቦት 1948 ብወግዒ
ከም ናጻ ሃገር ድሕሪ ምምስራታ፡ ሓያሎ
ኣይሁዳውያን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት
ናብታ ናይ ሽዑ ሃገረ ፍልስጤም
ከም ዝወሓዙን ብኣንጻሩ ሓያሎ
ፍልስጤማውያን ናብ ስደት ከምርሑ ከም
እተገደዱን ጸብጻባት የመልክቱ።
ፍልስጤማውያን ነቲ “መዓልቲ
ዕንወት” ኢሎም ዝዝክሩዎ ፍጻመ ወትሩ
ብናይ ተቓውሞ ሰልፊ ከም ዝዝክሩዎ
ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ዘካይድዎ ዘለዉ ሰልፊ
ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ናብ

ግን ነቲ ናይ ምግዓዝ መደብ ብምቅዋም
ኣብቲ ጽምብል ካብ ምስታፍ ተቘጢቡ
ኣሎ።
ንምብራቓዊ ክፋል ከተማ እየሩሳሌም
ከም ርእሰ ከተማኦም ዝርእዩዋ
ፍልስጤማውያን፡ ብኣመሪካ ዝተወስደ
ስጉምቲ ንምልእቲ ከተማ እየሩሳሌም ከም
ዋና ከተማ እስራኤል ጌርካ ኣፍልጦ ምሃብ
ከም ዝቚጸር ብምምልካት ንስጉምቲ
ትራምፕ ኣትሪሮም ይቃወሙዎ ኣለዉ።
እስራኤል ንምብራቓዊ እየሩሳሌም
ኣብ 1967 ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ከም
እተቘጻጸረቶን ልዕሊ 200 ሽሕ ዜጋታታ
ኣስፊራትሉ ምህላዋን ይፍለጥ።

ዲ.ሪ.ኮንጎ - ተጨውዮም ዝነበሩ ብሪጣንያውያን ተፈቲሖም
ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ
ኮንጎ ብዕጡቓት ተጨውዮም ዝነበሩ
ክልተ ብሪጣንያውያን ከም እተፈትሑ
ተሓቢሩ።
እቶም ብሪጣንያውያን ኣብቲ ‘ቪሩንጋ’
ዝተሰምየ ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ዝሰፈረ
ሃገራዊ ፓርክ እናተንቀሳቐሱ መንነቶም
ብዝተፈልጡ ዕጡቓት ምስ መራሒ
መኪናኦም ብሓባር ዝሓለፈ ሰሙን ከም
እተጨውዩ ይፍለጥ።
ንሳቶምድሕሪምፍታሖምንጋዜጠኛታት
ኣብ ዝሃብዎ ቃል፡ ንኽፍትሑ ንዝጸዓሩን
ሓገዛቶም ንዘበርከቱን ኩሎም ከም
ዘመስግኑዎም ገሊጾም። መባድልቲ
ተኸፊሉሎም ብዛዕባ ምዃኑን ዘይምዃኑን
ግን ዛጊት ዝተሓበረ ነገር የለን።
ነቲ ጭውያ ደው ከተብሎ ዝፈተነት ጓል
25 ዓመት ኣባል ሓለዋ ኣግራብ’ታ ሃገር፡
ካብቶም ዕጡቓት ብዝተተኰሰ ጥይት
ህይወታ ከም ዝሰኣነት’ዩ ዝግለጽ። ኣብቲ
ፍጻመ ብጽኑዕ ቈሲሉ ዝነበረ መራሒ
መኪናኦም ምስቶም ብሪጣንያውያን ከም
እተፈትሐ ተፈሊጡ ኣሎ።

ኣስታት 8 ሽሕ ትርብዒት ኪሎ ሜተር
ዝሽፍን ሃገራዊ ሕዛእቲ ዲሞክራሲያዊት
ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ከም ሓርማዝ፡ ጉማረ፡
ኣንበሳን ጉሪላን ዝኣመሰሉ ኣብ ሓደጋ
ምጽናት ዝርከቡ እንስሳታት ዝርከብሉ ጫካ
ኰይኑ፡ ነዞም እንስሳታት ዝሃድኑ ዕጡቓት
ብቐጻሊ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓለዋ ናይቲ
ቦታ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፍቱ ጸብጻባት
የመልክቱ። ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ
መዚ ኮንጎ፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ብዕጡቓት

ዝተቐትሉ ኣባላት ሓለዋ ሸሞንተ በጺሖም
ኣለዉ።
ነቶም ኣብቲ ሃገራዊ ሕዛእቲ ዝርከቡ
ሓደጋ ምጽናት ዘንጸላለዎም እንስሳታት
ንምርኣይ ሓያሎ በጻሕቲ ናብ ዲ.ሪ.ኮንጎ
ከም ዝውሕዙን ብዙሓት ካብኣቶም
ብዕጡቓት ከም ዝጭወዩን ይንገር።
ኣብቲ ጫካ ቐጻሊ ከም ዝንቀሳቐሱ
ዝንገረሎም ዕጡቓት፡ በጻሕቲ ብምጭዋይ
መባድልቲ ከም ዝሓትቱ ይጥቀስ።

ህንዳዊ ፖለቲከኛ ብቕትለት በዓልቲ-ቤቱ ተኸሲሱ
ኣብ ህንዲ ሻሺ ጣሮር ዝተባህለ መራሒ
ተቓዋሚ ሰልፊ’ታ ሃገር ብቕትለት ገዛእ
በዓልቲ ቤቱ ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ከም
ዝቐረበ ተሓቢሩ።
እቲ ኣባል ባይቶ ህንዲ ዝዀነ ፖለቲከኛ፡
ኣብ 2014 ንበዓልቲ ቤቱ ብተዘዋዋሪ
መንገዲ ኣቕቲሉዋ ተባሂሉ’ዩ ተኸሲሱ
ዘሎ።
ስናንዳ ፑሽካር ዝተባህለት በዓልቲ ቤት
ናይቲ ፖለቲከኛ፡ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት
ባዕላ ህይወታ ከም ዘጥፈአት ክግለጽ
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ፖሊስ ደልሂ ብዘካየዶ
መርመራታት ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ናይ በዓል
ቤታ ክህልዎ ከም ዝኽእል’ዩ ዝጥርጠር።
እታ በዓልቲ-ርእሰ ማል ነበር፡ በዓል ቤታ
ካብ ሓዳር ወጻኢ ምስ ሓንቲ ፓኪስታናዊት

ጋዜጠኛ ጾታዊ ዝምድና ምምስራቱ ብቓልዕ
ድሕሪ ምኽሳሳ፡ ኣብ ሓደ ሆቴል ሞይታ
ከም እተረኽበት ጸብጻባት ህንዲ ገሊጾም።
ፖሊስ ከተማ ደልሂ፡ ካብ ሓካይምን

ጎደና

ዕለት
15/5/2018

መሬቶም ናይ ምምላስ መሰል ከም
ዘለዎም ንምንጻር ምዃኑ’ዮም ዝገልጹ።
እስራኤል፡ ብዙሓት ፍልስጤማውያን
ብሓይሊ ንሓጹር ዶብ ክሰግሩ
ብምፍታኖም ወተሃደራታ ግቡእ ስጉምቲ
ከም ዝወሰዱ ኣረዲኣ።
ብኻልእ ወገን ኣመሪካ ኣብ ከተማ
እየሩሳሌም ሓድሽ ኤምባሲ ብወግዒ ከም
ዝኸፈተት ተፈሊጡ። ኣብቲ ናይ ምኽፋት
ጽምብል፡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ
ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ከመሓላልፍ
እንከሎ፡ ኣማኸርቱ ዝዀኑ ጓሉን ሰብኣይ
ጓሉን ድማ ንዕኡ ወኪሎም ብኣካል ከም
እተረኽቡ ተገሊጹ። ኤውሮጳዊ ሕብረት

ጎደና -117-15፡ቁ.11፡ ጥቓ ሼል ኦኡቅብእ ሕእይለ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
Sabur Printing Services

ቁ.ቴሌፎን 127565

ካልኦት ሰብ ሞያን ብዝተዋጸአ ጉጅለ ኣብ
ዘካየዶ መርመራታትን ዝተኣከበ ኣሰራትን
ምርኵስ ጌሩ ነቲ ክሲ ከም ዝመስረቶ
ኣረዲኡ።

ቁ.ስልኪ
121140

