መበል 26 ዓመት ቁ.198
ገጽ 3
ስነ-ስርዓት ምርካብ ወረቐት
ስራሕ ኣምባሳደራት

ረቡዕ 19 ሚያዝያ 2017
ገጽ 4
ኮርፖረሽን ንረብሓ ህዝቢ

ገጽ 7
ለድ
መጻኢ ወለዶ ኣምፑልን ስክሪንን

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8
ረሚ ኣብ 50 ዓመቱ - ምስ
ኤርትራውያን

ገጽ 9
ሜሮን ተሾመ
ብግዜን . . .

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ወረቐት ስራሕ ኣምባሳደራት 11 ሃገራት ተቐቢሉ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ
18 ሚያዚያ - ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ
ደንደን፡ ወረቐት ስራሕ ናይ 11 ሃገራት
ኣምባሳደራት ተቐቢሉ።
እቶም ወረቐት ስርሖም ዘረከቡ
ኣምባሳደራት፡ ናይ ቱርኪ፡ ህዝባዊት
ሪፓብሊክ ቻይና፡ ኬንያ፡ እስላማዊት
ሪፓብሊክ ፓኪስታን፡ ኔዘርላንድስ፡
ሪፓብሊክ ርዋንዳ፡ ሪፓብሊክ ኮርያ፡ ህንዲ፡
ናሚብያ፡ ንግስነት ኖርወይን ደሞክራስያዊት
ህዝባዊት ሪፓብሊክ ኮርያን’ዮም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንኣምባሳደር
ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ያንግ ዚጋንግ
ኣብ ዝተቐበለሉ፡ ልዕሊ 50 ዓመታት
ዘቚጸረ ታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን
ቻይናን፡ ክልተኣዊ ረብሓ ብዘረጋግጽ
ሽርክነታዊ ጽምዶ እናደንፈዐ ይኸይድ
ከምዘሎ ገሊጹ።
ንኣምባሳደር ህንዲ ኣምሪት ላጋን ኣብ
ዝተቐበለሉ ድማ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡
ህንዲ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት፡ ኣብ ሓደ
ካብ ቀንዲ ስትራተጂ ልምዓት መንግስቲ
ኤርትራ ዝኾነ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ፡
ዓቢ ኣበርክቶ ትገብር ምህላዋ ብምጥቃስ፡
ብዝሓየለ ክድፋኣሉ ድሌት መንግስቲ
ኤርትራ ከምዝኾነ ሓቢሩ።
ምስ ኣምባሳደር እስላማዊት ሪፓብሊክ

ፓኪስታን ራዛ ባሺር ታራር ኣብ
ዝተራኸበሉ ድማ፡ ፓኪስታን ሓንቲ
ካብተን ኣብ 1940ታት ንናጽነት ህዝቢ
ኤርትራ ዝደገፋ ውሑዳት ሃገራት ምዃና
ብምሕባር፡ ነዚ ብሃናጺ ጽምዶ ንምሕያሉ
ተበግሶታት
ክውሰድ
ከምዝግባእ
ኣረዲኡ።
ንኣምባሳደራት ኬንያ፡ ርዋንዳን
ናሚቢያን ኣብ ዝተቐበለሉ ድማ፡
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ዝምድና’ተን
ሃገራት ምስ ኤርትራ ብዝተፈላለየ
ምኽንያታት ከምቲ ዝድለ ከምዘይማዕበለ
ጠቒሱ፡ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ክዓስላን
ተጠቃሚት ጸጋታታ ንኽትከውንን፡ ኣብ
መንጎ ሃገራታ ውህደትን ሽርክነታዊ
ጽምዶን ክህሉ ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።
ወረቐት ስራሕ ኣምባሳደር ቱርኪ ኣይኩት ኩምባሮግሉ ምስ ተቐበለ ድማ፡
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ቅኑዕ መኣዝን ሒዙ
ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ቱርኪን፡ ኣብ
ቊጠባዊ፡ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን
መዳያት ዝያዳ ንምድንፋዕ ንዘሎ ቅሩብነት
ኤርትራ ኣረጋጊጹ።
ንኣምባሳደር ሪፓብሊክ ኮርያ ሚስተር
ሊ ኪስዮንግ ኣብ ዝተቐበለሉ፡ ፕረዚደንት
ኢሳይያስ፡ ደቡብ ኮርያ ሓንቲ ካብ’ተን
ኣብ ዳግመ-ህንጻ ኤርትራ እወታዊ

ኣበርክቶ ትገብር ዝነበረት ሃገር ምዃና፡
እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ
ብዝካየዱ ተጻብኦታት ተጸልዩ ከምእተቛረጸ
ብምጥቃስ፡ እታ ሃገር ነዚ ግጉይ ርድኢት’ዚ
ለዊጣ፡ ምስ ኤርትራ ኣብ ምዕባለ ዘተኰረ
ውጽኢታዊ ጽምዶ ክትፈጥር ጸዊዑ።
ምስ ኣምባሳደር ኔዘርላንድስ ዶክተር
ካሪን ቦቨን ድማ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡

ንዘይምኽኑይን ዘይርዱእን ተጻብኦታት
መንግስቲ ኔዘርላንድስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ
ብምሕባር፡ ዳግመ-ግምት ክግበረሉ
ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።
ኣምባሳደር ካሪን ቦቨን ብወገና፡ ነቲ ዘሎ
ኲነታት ንምእራም ከምእትሰርሕ ገሊጻ።
ንኣምባሳደር ኖርወይ ባርድ ህፕላንድ
ኣብ ዝተቐበለሉ፡ ዝምድና ኖርወይን

ኤርትራን ታሪኻዊ ምዃኑ ዝጠቐሰ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እዚ ግን ታሪኽ
ኮይኑ ከይተርፍ፡ ናጻ ኮይና ምስ ኤርትራ
እወታዊ ጽምዶ ከተማዕብል ኣዘኻኺሩ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መወዳእታ፡
ንኣምባሳደር ደሞክራስያዊት ህዝባዊት
ሪፓብሊክ ኮርያ ማ ዮንግ ሁይ’ዩ
ተቐቢሉ።

ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ንነበርቲ ቁኒዕ ኣተባቢዑ
ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ
ማሕሙድ፡ ነበርቲ ቁኒዕ ንዘካይድዎ ዘለዉ
ወፈራ ምጽጋን ጽርግያ ኣተባቢዑ።
ኣቶ ዓሊ፡ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ዝገበሮ
ርክብ፡ እቲ ተሰሪሑ ዘሎ መስመር
ውጽኢት ጥምረቶምን ናይ ምግባር
መንፈሶምን ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ንተራን
ኣበርክቶን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ልምዓታዊ

መደባት’ቲ ከባቢ ሞጒሱ።
ዓበይቲ ዓዲ ምምሕዳር ከባቢ ቁኒዕ
ብወገኖም፡ ልምዓታዊ ጻዕርታቶም ቀጻሊ
ምዃኑ ብምሕባር፡ ኣብ’ቲ ዝጸረግዎ
መስመር ማሽነሪ ዝሓትት ስንጭሮታት
ስለዘሎ፡ ክራማት ቅድሚ ምእታዉ፡
ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ኣድላዪ ሓገዝ
ከበርክተሎም፡ ምምሕዳር ከተማ ከረን ድማ

ኣብ’ቲ መስመር ዘገልግላ ኣውቶቡሳት
ክምድበሎም ኣተሓሳሲቦም።
ነበርቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡
ምስራሕ ናይ’ቲ ጽርግያ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ
ናይ ዝለምዕ ጀራዲን ምህርቲ ብእዋኑ ናብ
ተገልጋሊ ህዝቢ ንምብጻሕ ከምዝሕግዞም
ገሊጾም።
ንሳቶም ወሲኾም፡ እቲ ጽርግያ

ስ/ ሙሴ ኪዳነ

ሩባታት ስለዝስንጥቕ፡ ኣብ እዋን ክራማት
ብውሕጅ ተበላሽዩ ኣገልግሎት ንኸየቋርጽ፡
ናይ ሬተን ቸሜንቶን ሓገዝ ምስ ዝረኽቡ፡
ቢንቶታት ክሰርሑሉ ድልዋት ምህላዎም
ኣረጋጊጾም።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ነበርቲ ደሮቚ፡
ዝጸንሖም ጸገም ዝስተ ጽሩይ ማይ
ንምፍታሕ፡ ልዕሊ 3 ኪሎ-ሜተር
ሻምብቆታት ይዝርግሑ ከምዘለዉ ወኪል
ኤሪና ሓቢሩ።

ሸፈነ ክታበት ልዕሊ 95
ሚእታዊት በጺሑ
ኣብ ኤርትራ፡ ሸፈነ ክታበት ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ፡ ልዕሊ 95 ሚእታዊት በጺሑ
ከምዘሎ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ
ኣሃዱ መደባት ክታበት ኣቶ ቴድሮስ
ይሕደጎ ገሊጹ።
ኣቶ ቴድሮስ፡ ዕላማ ክታበት፡ ህዝቢ
ብሓፈሻ ኣዴታትን ህጻናትን ድማ
ብፍላይ፡ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ
ምክልኻል ዓቕሞም ንምሕያል ምዃኑ፡
ሚኒስትሪ ጥዕና ዛጊት ልዕሊ 11 ዓይነት
ክታበት ብስሩዕ ይህብ ከምዘሎ፡ ኣብ ቀረባ
መጻኢ ድማ ሰለስተ ሓደስቲ ዓይነታት

ክታበት ንምትእትታው መደብ ሰሪዑ
ይነጥፍ ምህላዉ ሓቢሩ።
ሓደ ዓይነት ክታበት ክሳብ ልዕሊ
4 ሕማማት ናይ ምክልኻል ብቕዓት
ከምዘለዎ ዝገለጸ ኣቶ ቴድሮስ፡ በዚ
መንጽር’ዚ ክርአ እንከሎ፡ ህጻናት ንልዕሊ
40 ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ
ኣማዕቢሎም ከምዝዓብዩ ይግበር ከምዘሎ
ኣረዲኡ።
ነፍስ-ወከፍ ዓይነት ክታበት ተኣዊጁ

ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣሕዳሪት ቤት-ትምህርቲ ተወሰኽቲ ክፍልታት ይህነጸላ

ተመሃሮ ኣሕዳሪት ቤት-ትምህርቲ
ሞጎራይብ - ጎኜ፡ ጸገም መደቀሲ
ክፍልታት ንምፍታሕ ዝዓለመ
ወፈራዊ ንጥፈታት የካይዱ’ለዉ።
ኣብ’ታ ኣሕዳሪት ቤት-ትምህርቲ
ዋሕዲ መደቀሲ ክፍልታት ደቂተባዕትዮ ከምዝጸንሐ ዝሓበረ
ርእሰ-መምህር’ታ ቤት-ትምህርቲ፡
መምህር ክብሮም ኣስመሮም፡ እቲ
ዕላማ - መሰረታዊ ፍታሕ ክሳብ
ዝርከብ ግዝያዊ ፍታሕ ንምምጻእ
ምዃኑ ገሊጹ።
ዛጊት 11 ክፍልታት ሃኒጾም
ከምዘለዉ ብምንጻር ድማ፡ እታ ቤትትምህርቲ ንእትህቦ ኣገልግሎት ኣብ
ግምት ብምእታው፡ ናይ ምስፋሓ

ስ/ኣካል መብራህቱ

ጉዳይ ቈላሕታ የድልዮ ከምዘሎ
ኣገንዚቡ።
ተመሃሮን መማህራንን ብወገኖም፡

ነቲ ስራሕ ብጽቡቕ የሰላስልዎ
ከምዘለዉ ብምሕባር፡ ልዑል ናይ
ምውህሃድ መንፈስ ፈጢሩሎም

ሰ/ቀ/ባሕሪ - 70 ተመሃሮ ብሽክለታ ተዓዲሎም

ስ/ ኢብራሂም ዑመር

ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ካብ ርሑቕ
ከባቢታት እናተመላለሱ ትምህርቶም
ንዝከታተሉ ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ
ንምትብባዕ፡
15
ደቂ-ኣንስትዮ
ንዝርከብኦም 70 ተመሃሮ ብሽክለታታት
ብናጻ ዓዲሉ።
እተን ብሽክለታታት፡ ንተመሃሮ
ንኡሳን ዞባታት ቅሮራ፡ ገልዓሎ፡ ፎሮ፡
ኣፍዓበት፡ ሽዕብ፡ ጊንዳዕን ባጽዕን’የን

ተዓዲለን።
መምህር ስዒድ ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ፡ እቲ መስርሕ ምዕዳል ብኮሚቴ
ወለዲ ተጸኒዑ ከም እተኻየደ፡ ኣብ ቀረባ
መጻኢ ድማ ተመሳሳሊ ስራሕ ክትግበር
ምዃኑ ገሊጹ።
እቶም ተመሃሮ፡ ካብ ርሑቕ
ብእግሪ እናተጓዓዝካ ምምሃር፡ ንብዙሕ
ንጥፈታቶም ብኣሉታ ይጸልዎ ከምዝነበረ፡
ሕጂ ግን ትምህርቶም ብግቡእ ክከታተሉ
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፋሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ዋና/ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ከም ዝሕግዛኦም ሓቢሮም።
ኣብቲ ዞባ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ
ሓሙሽተ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ን40 ተመሃሮ፡ ተመሳሳሊ ዕደላ
ብሽክለታታት ከምእተኻየደ፡ ሰነዳት’ቲ
ጨንፈር የመልክቱ።

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ሸፈነ ክታበት
ልዕሊ 95 . . .
ኣብ ተግባር ንኽውዕል፡ ኣስጋእነት
ናይ’ቲ ሕማም፡ ዝጠልቦ ወጻኢታትን
ምድላዋትን ብመንጽር ዓቕሚ ሃገር፡
ከምኡ’ውን ቀጻልነት እቲ መደብ
ዝኣመሰሉ ረቛሒታት ከም ዝግምገም፡
መንግስቲ ኤርትራ፡ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት
ኣእትዩ - ንክታበት ሓደ ካብ ቀዳምነታት
መደባት ጥዕና ገይሩ ብቐጻሊ ሓደስቲ
ዓይነታት ክታበት ኣብ ምትእትታው
ከም ዝርከብ ገሊጹ።
“ዘይምጥርናፍ ዓድታት እቲ ጎሊሑ
ዝርአ ብድሆ መደባት ክታበት’ዩ” ዝበለ
ኣቶ ቴድሮስ፡ ሞያውያን ሕክምና
ይኹኑ ብደረጃ ኮም ተመሪጾም ኣብ
መደባት ክታበት ዝዋስኡ ዜጋታት
ንዘርእይዎ ተወፋይነት ብምምጓስ፡
ህዝቢ ሰሌዳ መደባት ክታበት ብስሩዕ
ንኽሰላሰል፡ ከም ወትሩ ንቑሕ ተሳትፎኡ
ከዕዝዝ ኣዘኻኺሩ።

ምህላዉ ሓቢሮም።
ኣብ ኣሕዳሪት ቤት-ትምህርቲ
ሞጎራይብ-ጎኘ፡ ካብ ዝተፈላለያ

ንኡሳን ዞባታት ዝመጹ ኣስታት ሓደ
ሽሕ ተመሃሮ ከምዘለዉ፡ ሰነዳት’ታ
ቤት-ትምህርቲ የመልክት።

ሎጎ ዓንሰባ - ስፖርታውን
ባህላውን ቅነ ተመሃሮ ተኻዪዱ
ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተመሃሮ
ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡ ብዝተፈላለየ
ኣካዳሚያዊ፡ ስፖርታውን ባህላውን
ውድድራት ተኻዪዱ።
እቲ ቅነ፡ ውድድራት ሓፈሻዊ
ፍልጠት፡ ቊሸት፡ ፍልጠት ጠቀስ ክትዕ፡
ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦታትን ስፖርታዊ
ውደድራትን ዘጣመረ ምንባሩ
ዝጠቐሰ - ሓላፊ ስፖርት፡ ባህልን
ጥዕናን መምህር ሚኪኤለ ተወልደ፡
እቲ መደብ ብዝሓየለ ውዳቤ ክቕጽል
ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኢሳቕ
ጥዑም ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ተመሃሮ
ጐድኒ-ጐድኒ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ
ትምህርቶም ዘካይድዎ ስፖርታውን

ባህላውን ንጥፈታት፡ ኣብ ምውርራስ
ባህሊን ክብሪታትን ከምኡ’ውን
ምዂስኳስ ዓቕሚታቶም ዓቢ ተራ
ስለዘለዎ፡ ምምሕዳር ሎጎ-ዓንሰባ ዓቢ
ግምት ከምዝህቦ ገሊጹ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ መንእሰያት
ንኡስ ዞባታት ሰንዓፈ፡ መንደፈራ፡
እምኒ-ሓይሊን ዓዲ-ዃላን፡ ሓድሕዳዊ
ተመኲሮ ንምልዋጥ፡ ከምኡ’ውን
ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት
ንምክያድ ዝዓለመ መደብ፡ ኣብ ዓዲዃላ ኣሰላሲሎም።
ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ’ውን፡ ተመሃሮ
ቤት-ትምህርቲ ሓድነት ተመሳሳሊ
ቅነ ከምዘካየዱ፡ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና
ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ሎሚ መደባት ERI-TV
ሰዓት			
12፡00 			
12፡30 			
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14፡55 			
15፡35 			
16፡15 			
16፡55			
17፡15 			
18፡15 			
19፡30 			
20፡00 			
20፡10 			
21፡00 			
21፡25 			
22፡00 			
22፡10 			
22፡30 			
22፡40 			

መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ብጋህዲ
ዜና ዓረብ
ጩራ ጥዕና
ዕላል ጥበባት
Sport Highlights
ልዝብ መንእሰያት
መደብ ስፖርት
ኢድኣት
National Geographic
ዕላል ምስ ድምጻዊ ጀማል ሮሞዳን
ሄራር
ዜና ትግረ
ህድግ
ዜና ትግርኛ
መደብ ኖሪት ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ሕዋራት
ዜና እንግሊዝ
Film
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ስነ-ስርዓት ምርካብ ወረቐት ስራሕ ኣምባሳደራት
ስእሊ- ታእዛዝ ኣብርሃ

ምስ ኣምባሳደር ቱርኪ

ኣምባሳደር ህንዲ

ኣምባሳደር ኬንያ

ኣምባሳደር ናሚብያ

ኣምባሳደር ነርወይ

ኣምባሳደር ፓኪስታን

ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ኮርያ

ኣምባሳደር ሩዋንዳ

ኣምባሳደር ኔዘርላንድስ

ኣምባሳደር ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮርያ

ሓዳስ

ኤርትራ

ኮርፖረሽን ንረብሓ ህዝቢ

ሺሃብ ኣርኣያ
ስእሊ፡ የማነ ኣብርሃ
ገስጋስ ዝማዕበላ ሃገራት ዓለምና ምስ
እንድህስስ፡ ብቐንዱ ኣብ ሕርሻን ምስኡ
ዝተኣሳሰሩ ንጥፈታትን ዝተሰረተ ኰይኑ
ኢና ንረኽቦ። ሕርሻ፡ ኣብ ምድንፋዕ
ቍጠባ ወሳኒ ኣበርክቶ ኣለዎ። በዚ’ዩ
ድማ “ሕርሻ ሃበኒ፡ ምዕባለ ክህበካ”
ዝተባህለ።
“ነብስኻ ምኽኣል” ዝብል መርገጺ
ንምትግባር፡ መንግስቲ ኤርትራ ካብ
ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ኣብ መላእ
ሃገር ትሕተ-ቕርጺ ሕርሻ ብምውዳድ
ወፍሪ ከዕቢ ከሎ፡ ህዝቢ ኤርትራ’ውን
ብዝጸንሖ ናይ ማሕረስ ተመኩሮን
ጻዕራም ባህሪኡን ብዘሰላስሎ ዕማማት፡
እቲ ራኢ ዝሰምረሉ እዋን ርሑቕ ከም
ዘይኰነ ተጋሂዱ ኣሎ።
ኮርፖረሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ
ነዚ ዕማም ተቐቢሉ፡ ኪኖ ዘቤታዊ
ሃልኪ ናብ ሰደድ ዝቐንዐ ወፍሪ ኣብ
ምስልሳል ካብ ዝነጥፉ ትካላት መንግስቲ
ሓደ እዩ። ነዚ ብዝምልከት ምስ ሓላፊ
ኮርፖረሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ
ሜጀር ክብርኣብ ኣብርሃም ዘካየድናዮ
ሰፊሕ ዕላል እነሆ።
ድሕረ ባይታ እቲ ኮርፖረሽን?
መበገሲ ናይ’ዚ ሕጂ ኮርፖረሽን
ዘራእትን ጥሪትን ዝበሃል ዘሎ፡ ኣግሮኢንዱስትሪ ሳዋ ኣፍሂምቦል ዝነበረ’ዩ።
ድሕሩ ኣብ ዝተገብረ ውደባ፡ ኣብ
ምዕራብ ኣብ ትሕቲ ዲጋታት ዘሎ
ሕርሻታት ገርሰት፡ ፋንኮ ጽሙእ

“ፌስኮ”፡ ዓዲ ዑመር፡ ፕሮጀክት
ዓሊግድርን ካልኦት ብመልክዕ ክራይ
ኣብ ከበሳታት ዝሓዞም ንኣሽቱ
ፕሮጀክትታት ኣጠቓሊሉ። ኣብ’ቲ
ድሒሩ ኣብ 2012 ዓ.ም. ብሰፊሑ
ዝተገብረ ውዳበ፡ ኮርፖረሽን ጥሪት
ኤርትራ ምስኡ ከም ዝኣቱ ኰይኑ።
ዳግማይ፡ ህዝባዊ ኣገልግሎት ቴክኒክ
ምዕራባዊ ዞባ’ውን ምስኡ ከም ዝጥርነፍ
ኰይኑ። ስዒቡ ኣብ ዝተገብረ ኣወዳድባ
ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዞባ
ዓንሰባ ዝነበረ ዒላበርዕድን ኣብ ኮርባርያ
ዝርከብ ትካል ጥሪትን ሕርሻን ሓዊሱ፡
ንደጎሊን ጋሕተላይን ኣጣሚሩ።
ድሒሩ ኣብ ዝተገብረ ውዳበ፡ ምስ
መግቢ ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ኩላቶም
ፋብሪካታት ኣግሮ-ኢንዱስትሪ ምስ’ቲ
ኮርፖረሽን ከም ዝጥርነፋ ተገይሩ።
በዚ መንገዲ ድማ፡ እዚ ኮርፖረሽን ነዘን
ዝተጠቕሳ ትካላት ሒዙ፡ ብዝሰፍሐ
መንገዲ ኣብ ሕርሻ - ኣብ ልምዓት
ዘራእትን ጥሪትን ይነጥፍ ኣሎ።

ዕላማ’ዚ ኮርፖረሽን?
ዕላማና፡ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ምሁር
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ህዝቢ ክጥቀመሉ ዝኽእል መደባት
ኣለና። እቲ ቀረብ ንዓና ኰይኑ ንሰደድ
ክሽፍን’ዩ ትጽቢትና።

ቆርበትን ውጺኢቱን?
ብዛዕባ ቆርበትን ውጽኢቱን፡
እቲ ሓላፍነት ነዚ ኮርፖረሽን’ዩ
ተዋሂቡ ዘሎ። ኣብ ቆርበት ዘሎ
ብኽነት መዳርግቲ የብሉን። ማእለያ
ዘይብሉ ሃብቲ’ዩ ዝጓሓፍ ዘሎ። በተን
ፋብሪካታት፡ ናይ ኬሚካልን ካልእን
ብዙሕ ምኽንያታት ይቐርብ’ዩ። እቲ
ኮርፖረሽን መደብ ሒዙ ኣሎ። ነቲ
ስራሕ ብዝለዓለ ደረጃ ምቕጻል። ዋላ
ነቲ ቆርበት እናንቀጽካ ብምቕማጥ፡
ድሕሪኡ ለፊዑ ኣብ ኣገልግሎት ከም
ዝውዕልን፡ ኣብ ምምስርሑ ዝሕግዝ
ዘመናዊ ፋብሪካታት ምእታውን ካልእን
ብሰፊሑ ተታሒዙ ኣሎ።

ሕርሻ ባናና ዓሊግድር?

ዓቕሚ ሰብን ተጠቂምካ ልዑል ግን ከኣ
ጽሬቱ ዝሓለወ እቶት ምኽዕባት’ዩ።
ብትሑት ወጻኢ ልዑል እቶት።
ምስ’ዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ፡ መነባብሮ
ህዝቢ ብምምሕያሽ እቲ ህዝቢ ናብ
ዘመናዊ ሕርሻ ምስግጋርን ኪኖኡ ድማ
ተወዳደርቲ ብምዃን ናይ ደገ ሰደድ
ኣፍሪኻ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ምርካብን
ቍጠባዊ ዕብየት ሃገር ምርግጋጽን’ዩ።

ሱታፌ ህዝቢ?
ህዝቢ ተጠቃሚ ክኸውን ስለ ዘለዎ፡
ካብ 2009 ዓ.ም. እቲ ብሰራዊት
ዝዕመም ዝነበረ ብህዝቢ
ክትካእ ተወሲኑ። ዕድመን
ጾታን ከይፈለኻ፡ ህዝቢ
ኣብ’ዘን
ፕሮጀክታት
ተሳቲፉ ድራር እለቱ ከም
ዝረክብ ምግባር። በዚ፡
ሽቕለት ኣልቦነት ተወግድ
ኣለኻ፣ በቲ ካልእ ድማ፡
እቲ ህዝቢ ይመሃር ኣሎ።
ህዝቢ ካብ’ዘን ፕሮጀክታት፡
እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ናይ
ማይን ኤሌክትሪክን ነጻ
ኣገልግሎት ይረክብ’ዩ።
እዚ ኮርፖረሽን ናይ ህዝቢ’ዩ።
ተራን ሱታፌን ህዝብና ብፍላይ ናይ
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ንጥፈታትና
ልዑልን ጽፉፍን’ዩ ዘሎ።

ተራ ምሁር ዓቕሚ ሰብ?
ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ
ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን ንጹር’ዩ።
ገዚፍ ወፍሪ ብምክያድ፡ ነቲ ቀንዲ
ሃብቲ ዝበሃል ዓቕሚ ሰብ ምብራኽ።
ውጽኢት ናይ’ዚ ቅኑዕ ፖሊሲ’ዩ ድማ
ኣብ ትካላትና ዝምደብ ዘሎ። እቲ
ዘድልየና ክኢላ ዓቕሚ ሰብ፡ ካብ ኩሉ
ሞያታት ዘጣመረ ክኸውን ስለ ዘለዎ፡
ምስ ኩላተን ኮለጃት ሃገርና ጽቡቕ
ምትርእስሳር’ዩ ዘለና።
ክኢላን ናይ ዓያይነት ባህሪ ዘለዎን፡
ብበዓላትን ካልኦት ንስራሕ ዝዕንቅፉ
ልምድታትን ከይተገደበ፡ ግዜኡ ኣብ
ኣገዳሲ ስራሕ ዘውዕል ሞያዊ ዓቕሚ
ሰብ ምስ እትውንን ጥራይ ኢኻ ኩሉ
ነገር ክትገብር እትኽእል።
ኣብ ትካልና፡ ብበዓላትን ቀዳምን
ሰንበትን ካብ ስራሕ ምብኳር የለን።
ኩሉ ስርሓትና፡ በቲ ውፉይ ኤርትራዊ

ሞያዊ ዓቕሚ ሰብና’ዩ ዝካየድ። ናብ’ዚ
ንኽንበጽሕ ዝተኸፍለ ዋጋ ቀሊል
ኣይኰነን። ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ
ብዙሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ጨቢጥናዮ
ዘለና ዓወታት ከኣ ቀሊል ኣይኰነን።
እዘን ሕጂ ተተኺለን ዘለዋ ጀኔረተራትን
ካልእን በቶም ካብ ዝተፈላለዩ ኮለጃትና
ዝሰልጠኑ መሃዝቲ፡ ከምኡ’ውን ዝዀነ
ሓለፋ ዘይብሎም መንእሰያትን’ዮም
ተተኺሎም። እዚ ብወጻእተኛታት
እንተዝፍጸም ክንደይ ወጻኢ ምሓተተና
ኸኣ ርዱእ’ዩ።

ሕርሻ ከርከበት?
ሕርሻ ከርከበት፡ ህዝቢ ተጣይሱ
ናብራኡ ከመሓይሸሉ’ዩ ተመስሪቱ።
ህዝቢ ናብ ከርከበት ምስ ተበገሰ፡ ነቲ
መደብ ንምዕንቃፍ ብዙሕ ወረ’ዩ
ተናፊሱ። እዚ ንዕላማና ንምስንኻል
ዝተበገሰ፡ መቐጸልታ እቲ ተጻብኦታት’ዩ።
መንግስቲ፡ ብተንኰበት ግን ከኣ ብግቡእ
ዝተሰረሐን ምስ’ቲ ምቖት ዝሰማማዕን
መጽለሊ ገይሩ። መስመራት ጽሩይ
ዝስተ ማይ ብምዝርጋሕ፡ መዐደልታት
ብምውዳድን
መሬት
ሕርሻ
ብምድላውን፡ ኩላተን ዞባታት ነቲ
ዝደሊ ህዝቢ ከም ዝሕብራ ተገይሩ።
ህዝቢ ድማ ብናይ መንግስቲ መጓዓዝያ
መጺኡ፡ መሻሪፉ ተዓዲሉ ከም ዝጅምር
ተገይሩ። ብሰንኪ እቲ ዝተናፈሰ
ቤላቤለው ሓደ ሲሶ ካብ’ቲ ዝተመደበ
ጥራይ’ዩ ወሪዱ። እቲ ውጽኢት ምስ
ተራእየ ግን፡ ቍጽሪ ናይ’ቶም ቦታ
ሃቡና ዝብሉ በዚሑ።
ብዙሕ ኢና ተማሂርና። ነቲ
መንግስቲ ማእለያ ዘይብሉ ወጻኢታት
ገይሩ ሓሪሱ፡ ዘሪኡ ደኲዑ፡ ማይ ኣስትዩ
ምሉእ ምክትታል ኣባላት ዝገበረሉ
ቦታ ሕርሻ ክካረዩ ዝመጽኡ ነይሮም።
ብዋጋ መን’ዮም ክብለጹ። ኣድላይ
ቁጽጽር ምስ ተገብረ፡ እቶም ቀቢጾም
ዝኸዱ ዘናፈሱዎ ወረ’ውን ውሑድ
ኣይኰነን። ዘሪኦሞ ናብ ዓዶም ምስ
ተመልሱ፡ ንግራቶም ቍሊሕ ዘይበሉዎን
ብኣባላትና ዝእለ ዝነበረን’ውን ነይሩ።
ድሒሩ ዝተዘርአ’ውን ነይሩ። ኣብ
መወዳእታ ግን፡ ህዝብን መንግስትን
ተዓዊቱ።
ናጻ ኣገልግሎት ምሃብ ጽቡቕ’ኳ
እንተዀነ፡ ክምዝምዙዎ ዝሓስቡ ግን

ኣይሰኣኑን። እቲ ዝዋሃብ ኣገልግሎት
ኩሉ ዋጋን ጻዕርን ስለ ዘለዎ፡
መንግስቲ’ውን ናቱ ማልስ ክረክብ ስለ
ዘለዎ፡ ኣብ ቀጻሊ ዋላ ስማዊ ክፍሊት
ብምግባር እቲ መደብ ክተሓዝ’ዩ።
ክወርድ ዝደሊ ህዝቢ፡ ካብ ሕጂ
ብብዝሒ ይሕብር ኣሎ። መንግስቲ
ዝደልዮ፡ ንህዝቡ ካብ ጥምየት፡ ሽቕለትኣልቦነትን ተጸጋዕነትን ምግልጋል
ስለ ዝዀነ፡ እዚ ብዝሰፍሐ መልክዑ
ክቕጽል’ዩ።

ምስሳን ሃብቲ እንስሳ?
ልምዓት ጥሪት ቀሊል ኣይኰነን።
ብዛዕባ ልምዓት ጥሪት ክትዛረብ፡
ንመግበን ዝኸውን ቀረብ ክህልወካ
ኣለዎ። ብዘመናዊ መንገዲ ክራባሓን፡
ብቕዓቱ ዝሓለወ ደንበ ክህልወካን
ኣለዎ። እቲ ዝለዓለ ድማ ኣገልግሎት
ጥዕና። ነቲ ዝተሓተ ናብራ ዝመርሕ
ኣካል ሕብረተ-ሰብና፡ ጸባን ስጋን
ብርትዓዊ ዋጋ ምቕራብ’ዩ ዕላማና።
ነዚ ክትገብር እንተ ደሊኻ፡ ነቲ ዘሎ
ሕማማት እንስሳ ምጥፋእን፡ ካብ ጐረቤት
ዝመጽእ ሕማማት ምቍጽጻርን እቲ
ዝዓበየ ስራሕ’ዩ። ምስኡ ተኣሳሲሩ
ዝኸይድ፡ ቀለብ እንስሳ ናይ ምፍራይ
ዓቕምና ክብ ምባል’ዩ። ኣብ ኤርትራ
ዘሎ ባህሪያዊ ጸጋታት መወዳድርቲ
የብሉን። እዚ ግን ባዕሉ ዝመጽእ
ዘይኰነስ፡ ሰሪሕካ እተምጽኦ ብምዃኑ፡
ህዝቢ ክንምህር ኣለና። በይንኻ
እተጥርዮ ጥሪት ክንደይ’ዩ ክበጽሕ።
ብደረጃ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና።
ህዝቢ ዝደልዮ ጠለባት ድሕሪ ምምላስ፡
ህዝቢ’ውን እቲ ከቕርቦ ዝኽእል
ቀረብ ናብ መንግስቲ ክቕርብ ኣለዎ።
ንሕና ነቲ ህዝቢ ዘድልዮ ኩሉ ምሩጽ
ጥሪት ብምፍራይ፡ ንህዝቢ ምዕዳል
ሓላፍነትና’ዩ። ነዚ፡ ድሮ ጀሚርናዮ
ኣለና። ኣብ ዞባ ደቡብ ብሰፊሑ
ተኣታትዩ ኣሎ። ኣብ ኩላተን ዞባታት
ድማ ኣብ ልምዓት ዘራእትን ጥሪትን
ክቕጽል’ዩ።
መደባት ምርባሕ ኣግማል ተጀማሚሩ
ኣሎ። ኣብ ከርከበት ዝነበረን ሕጂ ኣብ
ደጎሊ ዘሎን ኣካል ምርባሕ ኣግማል
ኣለና። እዚ ኣብ ቀጻሊ ዝሰፍሕ’ዩ። ኣብ
ዲጋታት ተፋርዩ ዘሎ ዓሳ፡ ነቲ ኣብ’ቲ
ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ዝኣክል ስለ ዘዀነ፡ እቲ

ክሳብ 2007/2008ዓም፡ ኣብ’ዚ ከባቢ
ድሓን ዝዀነ ሕርሻ ባናና’ዩ ነይሩ።
ሕማም ኣትዩ ተባሂሉ ግን፡ ኩሉ’ቲ
ባናና ከም ዝጠፍእ ተገይሩ። ባናና፡ እታ
ከተፍርያ ዝቐለለትን ጸገም ዘይብላን’ያ።
ንህዝብና ዝኣክል ባናና ንቕርብ ኣለና
ዲና? ዋጋ ባናና ክንደይ በጺሑ ኣሎ?
ኣብ መጎራይብ ሕርሻ ባናና ኣለና።
ኣብ ዝተወሰነ እዋን፡ ኣብ ድኳናት
ሕድሪ’ዩ ክሽየጥ ጸኒሑ። እዚ ናይ
ዓሊግድር ግን፡ ንእስ ዝበለን እናሰፍሐ
ዝኸይድን ፈተነ’ዩ። ንውሽጣዊ ሃልክን
ጠለብ ፋብሪካ ባና’ቶም ንምሽፋንን፡
ከምኡ’ውን ንሰደድ ብምዕላም
ኣተኲርና ንሰርሓሉ ዘለና መደብ’ዩ።

ምርግጋእ ዕዳጋታት ክሳብ መዓስ’ዩ?
ተበጊስና እንበር፡ ሰሪሕና ክንብል
ኣይንኽእልን ኢና። ብዝሰፍሐን
ዝለዓለን ደረጃ ክንሰርሓሉ ኢና።
ንሰደድ ዝኸውን የድልየና’ኳ እንተዀነ፡
ቅድም ቀዳድም ግን ቤትካ ኢኻ
እተመዓራሪ። ‘ሓንሳብ ይጽናሓልና’
ኢልና፡ ዕዳጋታትና ክነረጋግእን
ጽርየቱ ዝሓለወ ፍርያት ናብ ህዝብና
ክንቅርብን ኢና ንሰርሕ ዘለና። ንሱ
ምስ ገበርና ተወዳደርቲ ብምዃን ናብ
ሰደድ ክንቀንዕ ኢና። ምርግጋእ ዕዳጋ፡
ሓደ ካብ መትከላትና ምዃኑ ግን ኣብ
ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ኣይኰነን።
ኪሎ ሽጕርቲ ብናቕፋ 10 ክንሸይጥ
ከለና፡ ንኹሉ ሸፊንና ምጡን መኽሰብ
ንረኽበሉ። ካብ’ዚ ንላዕሊ መኽሰብ ግን
ስሰዐ ጥራይ’ዩ። ብኣቋራጭ ምህብታም።
ነጋዶ፡ ንኮሚደረ በዚ ዘላቶ ዋጋ ክሸጡዋ
ይግባእ ድዩ? ልክዕ’ዩ፡ ካብ ደገ ዝኣተወ
ከቢድ ሕማም ኮሚደረ ኣጋጢሙ
ኣሎ። ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል’ዩ። ምስ
ሓረስቶት ሰፊሕ ርክብ ከነካይድ መደብ
ኣሎ። እቲ ዝዓበየ ጸገም ግን፡ እቲ ሳልሳይ
ኣካል ዝፈጥሮ ዘሎ ሽግር’ዩ።
እናዋቕዐ፡ ‘ኣየር ብኣየር’ ከሲቡ
ከይሰርሐ ዝነብር ሳልሳይ ኣካል፡
ዕዳጋታት ብምዝራግ፡ እቲ ዝሓረሰን
ተገልጋላይን ከይረብሐ ኣብ መንጎ
ኰይኑ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ’ዩ። ኣብ መንጎ
ህዝብን መንግስትን፡ ነጋዳይ ዘይብሉ
ቀጥታዊ ኣገልግሎት ክህሉ ኣለዎ።
ፍርያትና ንነጋዶ እንተንህብ፡ ዋጋታቱ
ክንደይ ምበጽሐ? ዕላማ ነጋዳይ፡ ካብ’ቲ
ጨፈፍ ኢሉ ዘፍረየ ብሕሱር ወሲዱ፡
ናብ 8ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

19 ሚያዝያ 2017 - ገጽ 5

መበል 26 ዓመት ቁ.198

ን
ና
ስፍ

ል
ፍ
ን
ና
ቦ
ል

ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

13 ክፋል

“ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ንግሆ ደጋጊምና
ኢና እንውለድ። እቲ ሎሚ እንዓዮ እዩ
እቲ ዝያዳ ዘገድስ።” - ቡድሃ
“መን ምዃንካ ክትፈልጥ ትደሊዶ?
ኣይትሕተት። ተግብር። ተግባር ብንጹር
ክጥርረካን ክገልጸካን እዩ።”
- ቶማስ ጀፈርሰን
“ክልተ ደቂ ኣለዉኒ።”
“ጽቡቕ።”
“ክልቲኦም ኣብ ትምህርቲ ኣእዱግ
እዮም።”
“ደቂ ኽንደይ ዓመት እዮም?”
“እቲ ቦኽሪ ወዲ ዓሰርተ ዓመት፡ እታ
ምንኣሱ ጓል ሸሞንተ ዓመት።”
“ብኸመይ ደኣ ኣእዱግ ኮይኖም?”
“ኣብቲ ርእሶም እንታይ ከም ዘሎ፡
ዋላ ሓንቲ ኣይርደኣንን እዩ።”
“ቍሩብ ደኣ?”
“ባዶ እዩ እቲ ሓንጐሎም።”
“ስለምንታይ?”
“እንታይ ፈሊጠሎም ኢልካኒ
ኢኻ።”
“ንስኻኸ እንታይ ትሕግዞም?”
“ኣብቲ ዝበለጸ ናይ ውልቂ ቤት
ትምህርቲ የምህሮም።”
“ካልእከ?”
“ኣብ ገዛ ዝሕግዝዎም መምህራን
ቈጺረሎም።”
“ባዕልኻኸ ትከታተሎምዶ?”
“ኣነ ደኣ ንዕኦም ክብል ብስራሕ
ድፋጫይ ክሰቲ እንድየ ዝውዕል።”
“ጠንቂ ሕመቕ ኣብ ትምህርቶም
ደኣሞ፡ ቍሩብ እንታይ እዩ ትብል?”
“ኣነስ ናይ ኣዲኦም ሓንጐል
ወሲዶም ከይኮኑ እየ ዝጥርጥር እምበር፡
ሓንጐለይሲ ክቕበል መዓት እዩ። …”
ወለዲ ብዛዕባ ደቆምን መጻምዶምን
ዘቕርብዎ ምክሽማሽ፡ ንማንም ሰብ
ከስሕቕ ኣይክእልን’ዩ። ቈልዑ
ንገዛእ ርእሶም ብኣዒንቲ ወለዶም
እዮም ዝጥምትዋ። እቶም ቈልዑ
መን ምዃኖምን እንታይ ዓይነት
ክእለት ከም ዘለዎምን ንኽፈልጡ
ናብ ወለዶም እዮም ዝጥምቱ። ነቲ
ዝዓበየ ናቶም ራእይ ንኽፈልጡ ኣብ
ወለዶም ይምርኮሱ። ነቲ ራእይ ኣብ
ምትግባር ዝሕግዝዎም መሳርሒታት
ድማ፡ ብወለዶም ክቕረበሎም ትጽቢት
ይገብሩ። ብወለዶም ‘ኣእዱግ!’
እናተባህሉ ዝዓበዩ ህጻናት፡ ምስ ዓበዩ
‘ኣእዱግ’ እንተኾኑ ዋላ ሓንቲ ከገርም
ኣይክእልን እዩ።
ዶክተር ሜሪ ዲክሰን ከም ዝገለጸቶ፡
“ስሱዕ ህጻን ዝበሃል የለን። ጥቕሚ
ልግሲ ክማሃር ዝግብኦ ህጻን ግዳ ኣሎ።
ሃካይ ህጻን የለን። የግዳስ፡ ንኽሰርሕ
ድርኺት ዘድልዮ ህጻን ኣሎ። ደርጋፍ
(clumsy) ህጻን የለን። እንተኾነ፡
ብምንቅስቓሳቱ ተቐባልነት ክረክብን
ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘድልዮን ህጻን
ኣሎ። ህጻናት እወ ኵሎም ህጻናት
ጽቡቕ ተግባራቶም ክድነቐሎም፡ ነቲ
ዝተጋገይዎ ኸኣ ከይተዳህሉ ክእረሙ
ይግባእ።”

ከም ደቂ ሰብ መጠን፡ መን ምዃንና
ናይ ምንጽብራቕ ድላይ ኣለና። ፍሉይ
ውልቀ መንነት ከም ዘለና ንግንዘብ
ኢና። ኣብ ርእሲ እዚ፡ ናይ ገዛእ ርእስና
ክብርታት ኣለዉና። ምእንቲ’ዚ፡ ንገዛእ
ርእስና እንቕበለሉ ወይ እንነጽገሉ እዋን
ኣሎ። ኣብ ጽቡቕ ቁመና ምህላውናን
ዘይምህላውናን፡ ንፉዓት ምዃንናን
ሕማቓት ምዃንናን፡ … ቀጻሊ ኢና
ሚዛን እንወስድ። ንስኻ ገዛእ ርእሱ
ዝቕበል፡ ገዛእ ርእሱ ዝጸልእ ወይ ገዛእ
ርእሱ ዝጠራጠር ኢኻ።
ደቂ ሰብ ካብ እንስሳ ዝፈልየና፡ ንገዛእ
ርእስና ምስ ክብርታትና ስለ እነተኣሳስራ
ኢና። ከም ሳዕቤኑ፡ ናብ ገዛእ ርእስና
ምንጻግን ከቢድ ስምዒታዊ ቃንዛን
ክመርሓና ይኽእል።
ርእሰ ክብሪ (self esteem) ዝብል
ኣምር፡ ንሓፈሻዊ ገምጋም ገዛእ ርእስና
ይውክል። ንገዛእ ርእስና ንፈትዋ ዲና
ዋላስ ንጸልኣ፡ ንገዛእ ርእስና ንኣምናዶ
ዋላስ ንጠራጠራ፡ ንእንታይነትና ክብሪ
ንህብ ዲና ዋላስ ነነኣእስ፡ …? ንገዛእ
ርእስኻ ብኸመይ ትግምግማ፡ ንስነ
ልቦናዊ ኵነታትካ እምብዛ ኣገዳሲ
እዩ።
ሊቃውንቲ ንሓያሎ ዓመታት
ጽልዋ ባህሊ ኣብ ደቂ ሰብ ኣጽኒዖም
እዮም። መንገዲ ህይወት ውልቃውነት
(individualism) ወይ ሓባርነት
(collectivism) ንኽትመርሕ እቲ
ዘዕበየካ ባህሊ ክጸልወካ ግድን እዩ።
ኣብ ማእከል ማሕበራዊ ህይወት
ዘስተማቕሩ ሕብረተሰባት ዝዓበየ ሰብ፡
ሓደ ሰብ ቅድም ቀዳድም እሙን
ኣባል ስድራ ቤት፡ ጕጅለ፡ ኩባንያ፡
ቤተ ክርስትያን ወይ መስጊድ ወይ
ካልእ ማሕበር ይኸውን። ኣብቶም
ንውልቃውነት ቀዳምነት ዝሰርዑ
ሕብረተሰባት ዝዓበየ ሰብ ግዳ፡ ውልቃዊ
ሸቶታቱ ቅድሚ ሓባራዊ ረብሓ ክሰርዕ
ይድረኽ።
ሊቃውንቲ ኣብ ዘካየድዎ ምርምር
እተን ብውልቃውነት ኣብ ቀዳሞት
ሓሙሽተ መስርዕ ዝጥቀሳ ሃገራት ሕ. መ. ኣመሪካ፡ ኣውስትራልያ፡ ዓባይ
ብሪጣንያ፡ ካናዳን ነዘርላንድስን እየን።
ብኻልእ ወገን ቨነዝወላ፡ ኮሎምቢያ፡
ፓኪስታን፡ ፔሩ፡ ጃፓንን ቻይናን
ብማሕበራዊ ህይወተን ብመስርዕ ኣብ
ቀዳሞት ዝጥቀሳ እየን። ኤርትራ ሃገርና
መበል ክንደይ ደረጃ ከም እትስራዕ
ንምፍላጥ ባዕላትና መጽናዕቲ ከነካይድ
ከድልየና እዩ።
ኣብ ውልቃውነት ዝዓብለሎ
ሕብረተሰብ ዝዓበየ ሰብ፡ ነዞም ዝስዕቡ
ነጥብታት የንጸባርቕ፥
# ንገዛእ ርእሱ ካብ ዝኾነ ጸግዒ
ሓራ ክገብራ ይህቅን።
# ምስ ብዙሓት ሰባት ዝምድና
ይፈጥር። ንዝምድና ከም ግዜያዊ’ዩ
ዝቘጽሮ። ንግርጭት ከም ቅቡል
ይቘጽሮ።
# ንውልቃዊ ባህርያቱን ኣረኣእያኡን
የንጸባርቕ።
# ንክውንነት ክልውጥ ይጽዕር።

ጥበብ ናብራ
# ኣብ ጕዳይ ስነ ምግባር ብውልቁ
ይምዘን።
# ኣብ ዕዮኡ ፍሉይነት ከንጸባርቕ
ሓኾት ይብል።
# ውልቃዊ ዓወት ከመዝግብ
ይጽዕር። ንመሰሉን ሓርነቱን ቅድሚ
ዅሉ ይሰርዕ።
ኣብ ሓባራዊ ህይወት
ዝዓብለሎ ሕብረተሰብ ዝዓበየ ሰብ
ግዳ፥
፨ ኣብ ሓባራዊ ምምርዃስ
ይኣምን።
፨ ኣብ ዝፈጥሮ ሒደት ዝምድና
ንነዊሕ ግዜ ተጸሚሙ ይቕጽል።
ምስ ካልኦት ሰባት ተወሃሂዱ ክነብር
ይብህግ።
፨ ባህርያቱ ነጸብራቕ ማሕበራዊ
ወግዒ (norm) እዮም።
፨ ንክውንነት ከም ዘለዎ ይቕበሎ።
፨ ኣብ ጕዳይ ስነ ምግባር ምስ
ጕጅለኡ ይምዘን።
፨ ኣብ ዕዮኡ ምስ መሳርሕቱ ኢድን
ጓንትን ኮይኑ ክሰርሕ ይጽዕር።
፨ ምስ ጕጅለኡ ብሓባር ሸቶ
ይትልም። ንማሕበራዊ ሓላፍነትን
ዝምድናታትን ድማ ቀዳምነት ይህብ።
ብዛዕባ ገዛእ ርእስና እንታይ ዓይነት

እቶም ንርእሰ ምስሎም ትሕቲ ዝግብኣ
ዘነኣእሱ ሰባት፡ ግዳይ ሻቕሎት ክኾኑ
ግድን እዩ።
ሊቃውንቲ ስነ ልቦና፡ “ጠንቂ
መብዛሕትኦም ዘይሕጕሳት፡ ጭኑቓትን
ተስፋ ዝቘረጹን ዓማዊልና፡ ንገዛእ
ርእሶም ስለ ዘይቅበሉን ርእሰ ክብሪ ስለ
ዘይብሎምን እዮም።” ክብሉ ይስምዑ።
ኣብ መንጎ ርእሰ ክብርን ጸገማት
ህይወትን ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣሎ።
ጸገማት ህይወት ጠንቂ ትሑት ርእሰ
ክብሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም
ኣብ ገዛእ ርእሶም ኣሉታዊ ኣረኣእያ
ዘለዎም ሰባት እውን፡ ሰብ ረቂቕ
ቆርበትን ተጻባእትን ክኾኑ ልዑል
ተኽእሎ ኣሎ። ብዛዕባ ነብስኻ ጽቡቕ
ይስመዓካ እንተ’ልዩ፡ ኣብ ዝኾነ ዕዮኻ
ዕዉት ኴንካ ንኽትወጽእ ዝሰፍሐ
ተኽእሎ የጋጥመካ።
ሊቃውንቲ ስነ ልቦና ኣብ ዘካየድዎ
ምርምር፡ “መብዛሕትና ደቂ ሰብ ኣብ
ምግምጋም ገዛእ ርእስና፡ ክእለትናን
ባህርያትናን
ክውንነታውያን
ኣይኮንናን።” ኣብ ዝብል መደምደምታ
በጺሖም። ካብዚ ተበጊሶም ድማ፡ ‘ዝዋገ
ርእሰ ምስሳይ’ (self serving bias)
ዝበሃል ኣምር ኣማዕቢሎም።

ስምዒት ከም ዘለና ምፍላጥ እምብዛ
ኣገዳሲ እዩ። እቶም ልዑል ርእሰ ክብሪ
ዘለዎም ሰባት ካብ ሕማም ኣልሰር፡
ስእነት ድቃስ፡ ተንበርካኽነት፡ ወልፊ
(ሽጋራ፡ ኣልኮላዊ መስተ፡ ሓሽሽ፡ …)
ትህኪት ኣብ ስራሕ፡ ጓሂ፡ … ናጻ
እዮም።
ሓደ ተማሃራይ ትሑት ርእሰ ክብሪ
እንተ’ልዩዎ፡ ኣብ ትምህርቱ ከድምዕ
ይጽገም። ኣብ መንጎ ርእሰ ክብርን
ውጽኢት ትምህርትን ቀጥታዊ
ዝምድና እዩ ዘሎ። ርእሰ ክብሪ
ምስ ሰባት ኣብ እንፈጥሮ ዝምድና፡
ፍርያምነትና፡ ቅንዕናና፡ ርግኣትናን ርእሰ
ተኣማንነትናን ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ።
እቶም ልዑል ርእሰ ተኣማንነት
ዘለዎም ሰባት፡ ንዝቐርበሎም ነቐፌታ
ወይ ምንጻግ በቲ ግቡእ ሸነኹ
ይቕበልዎ። ንሳቶም ክነቕፉ እንከለዉ፡
ሃናጺ ነቐፌታ እዮም ዘቕርቡ። ከምቲ
ንገዛእ ርእሶም ዘኽብሩ፡ ንኻልኦት
ከኽብሩ ዓይኖም ኣይሓስዩን እዮም።
ርእሰ ክብሪ ንዅሉ መዳያት ህይወት
ይጸሉ። ርእሰ ክብሪ ቀንዲ መሰረት
ሓጐስን ጽቡቕ ህላወን እዩ።
ትሑት ርእሰ ክብሪ እንተ ኣማዕቢልካ
ዋጋ ትኸፍለሉ ኢኻ። እቶም ብዛዕባ
ገዛእ ርእሶም ጽቡቕ ዘይስምዖም ሰባት፡
ንቕዛነትን ፍሽለትን እተቓልዑ እዮም።

እዚ ኣምር ነቲ ሰባት ህሉው ኩነታትና
ብዘየገድስ፡ ንባህርያትና ከም ጽቡቕ
ናይ ምውሳድ ዝንባለ’ዩ ዝምልከት።
መብዛሕትኡ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ከም
ዝያዳ በሊሕ፡ ዝያዳ ለዋህ፡ ዝያዳ ናይ
ምዕዋት ተኽእሎ ዘለዎ፡ … እዩ
ዝቖጽራ። ንገዛእ ርእስና ኣብሊጽና ናይ
ምርኣይ ድልውነት ነንጸባርቕ ኢና።
ሰባት ክዕወቱ እንከለዉ፡ እቲ ኽብሪ
ንገዛእ ርእሶም እዮም ዝወስድዎ።
ክፈሽሉ እንከለዉ ግዳ፡ ንኻልኦት
ሰባት ናብ ምውቃስ ይህንደዱ። ሰባት
ጽቡቕ ነገራት ከጋጥምዎም እንከለዉ፡
ከም ዝግብኦም ፈሊጦም ኵርዕርዕ
ይብሉ። ንኻልኦት ሰባት ሕማቕ ነገራት
ከጋጥምዎም እንከሎ ግዳ፡ ነቶም ሰባት
እቲ ሕማቕ ነገር ከም ዝግብኦም
ኣሚኖም ኣይድንግጽሎምን።
ንዓኻ ሕማቕ ነገር ከጋጥመካ
እንከሎ፡ ንሕማቕ ዕድል ወይ ኩነታት
ኢኻ እተላግበሉ። ንኻልኦት ሰባት
ሕማቕ ነገር ከጋጥሞም እንከሎ ግዳ፡
ብሰሪ ሸለልትነቶምን ዘይሓላፍነታዊ
ባህርያቶምን
ከም
ዘጋጠሞም
ክትጥቅወሎም ትኽእል። ‘ዝዋገ ርእሰ
ምስሳይ’ ንገለ ሰባት ንርእሰ ክብሮም
ኣብ ምጽጋንን ተወዳደርቲ መሲሎም
ንኽረኣዩን ክሕግዞም ይኽእል። እዚ
ንገለ ሰባት ክውንነታዊ ሸቶታት ካብ

ምትላም ክዕንቅጾም ይኽእል። ኣብ
መወዳእታ ድማ፡ ክወጽእዎ ናብ
ዘይክእልሉ ዓዘቕቲ ይሸምሞም።
ባህርያት ልዑል ርእሰ ክብሪ፡. ንክውንነት ይቕበል።
. ብተዛማዲ ንዝቐርበሉ ነቐፌታ
ሓንጐፋይ ኢሉ ይቕበል።
. ፍኑው (spontaneous) እዩ።
. ባህርያዊ እዩ።
. ኣብ ዕዮኡ ይጽመድ።
. ንበይኑ ክኸውን ባህታ
ይፈጥረሉ።
. ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ይኣምን።
. ምስ ኵሉ ሰብ ከም ዝዛመድ
ይስምዖ።
.ጥብቂ ቕርበት (intimacy) ዘለዎ
ዝምድና ይምስርት።
. ንሰባት ክፈርድ ኣይህንጠን።
. ጌጋ መናብርትና ምዃኑ
ይቕበል።
. ንጹራት ክብርታት (values)
ይውንን።
. ንዋዛ ብዝግባእ የስተማቕሮን
ይፈላሰፈሉን።
. ፈጠራዊ እዩ።
. ምስ ካልኦት ሰባት ይተሓባበር።
. መንገዲ ዕብየት ይኽተል።
. ህቡብ ብዘይምዃኑ ኣይስከፍን።
. ብኣተሓሳስባኡ ይምራሕ።
ባህርያት ትሑት ርእሰ ክብሪ፡፨ ካብ ቅዛነት ንኸምልጥ ንኽውንነት
ይነጽግ።
፨ ንዝቐርበሉ ነቐፌታ ይነጽግ።
፨ ቍጡብ (reserved) እዩ።
፨ ክዋሳእ ይፍትን።
፨ ኣብ ገዛእ ርእሱ ይጽመድ።
፨ ካልኦት መታን ክቕበልዎ ጥራይ፡
ዘይተደልየ ሃልኪ የካይድ።
፨ ኣብ ካልኦት ሰባት ይምርኮስ።
፨ ‘ንሕናን ንሶምን’ ምባል ይስዕሮ።
፨ ግዜያዊ ዝምድና ጥራይ
ይምስርት።
፨ ንሰባት ክነቅፍ ኣፉ ማይ
ይምዕጐ።
፨ ፍጹም ሰብ ክኸውን ስለ ዝህቅን
ንዝኾነ ዝፍጸም ጌጋ ኣይጻወርን።
፨ ንጹራት ክብርታት የብሉን።
፨ ተጻባኢ ባህሪ የጥሪ።
፨ ኮንደኾናዊ ስጕምቲ ክወስድ
ስለ ዘይደሊ፡ ኣብ ፈጠራዊ ዕዮ
ኣይጽመድን።
፨ ምስ ካልኦት ሰባት ምትሕብባር
የርዕዶ።
፨ መንገዲ ፍርሒ ይስዕብ።
፨ ብጸገማት ይንብርከኽ።
፨ ብኣተሓሳስባ ሰባት ይጕተት።

“ኣብ ህይወተይ ብዙሓት ዕድላት
ኣጋጢምሞኒ ይኾኑ እዮም። የግዳስ፡
ክሳብ ሕጂ ኣብ እዋን ግጥም ብድሆ
ከጋጥመኒ ድላይ ኣለኒ።”
- ዚነዲን ዚዳን
“ንስለኻ ጥራይ ትነብር እንተ ሃሊኻ፡
ህይወትካ ብላሽ ኮይኑ ክተርፍ እዩ።
ንስለ ኻልኦት ትነብር እንተ ሃሊኻ ግዳ፡
ዳግማይ ክትነብር ኢኻ።”
- ቦብ ማርሊ

ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ተራን ኣገዳስነትን ቋንቋ ኣደ
ኣብ ትምህርቲ
ኣማረ ወልደስላሰ

ቋንቋ ኣደ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት

ብሳሙኤል ዓንደማርያም
ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ክፋል
ምህሮ ብቛንቋ ኣደ እንክመሓላለፍ፡
ተማህሮ ዝሓሸ ውጽኢት ከም
ዘመዝግቡ ዝገልጹ ሓበሬታታት

ክቃልሑ ኻብ ዝጅምሩ ሓያለ
ዓመታት ገይሩ ኣሎ። ካብኡ ናብኡ
ኸኣ፡ ኣብ መባእታ እንተ ተተግቢሩ
ኣድማዒ ውጽኢት ከም ዝንጸባረቖ
ተተንቢሁ እዩ።
ኣብ መባእታ ጥራይ ዘይኰነ፡
ወላ ኣብ ካልኣይ ደረጃውን፡ ምህሮ፡
ካብ ብባዕዳዊ ልሳን ብቛንቋ ኣደ
እንክመሓላለፍ ውጽኢታዊ ኸም
ዝኸውን ብምግማት፡ ክተኣታተው
ዝጕስጕሱ
ምሁራንውን
ኣይተሳእኑን።
ኣብ ዝለዓሉ ትካላት ትምህርቲኸ፧
ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ኮለጃትን
ዩኒቨርሲታትንኸ፧ ኣብዚ ዘለናዮ
ዘመን፡
ሳላ
ምስፍሕፋሕን
ምዝርጋሕን ሓበሬታ፡ ነዚ ሕቶዚ
ዝኸውን መልሲ፡ ውሑድ ደኣ
ዀይኑ እምበር፡ እንተ ተዳህሲሱ
ፈጺሙ ኣይሰኣንን።
በዚ መሰረት፡ http://sajs.co.za/
mother-tongue-mediuminstruction-developing-country
universities እተሰምየ መርበብ፡
ኣብ ዩኒቨርሲታት ዝእንገድ ምህሮ
ብቛንቋ ኣደ እንተ ተመሓላሊፉ
ውጽኢት ከም ዘይሰኣኖ ዝገልጽ
ትርጕም ቀጺሉ ይቐርብ።
እዚ መርበብዚ፡ ተማሃሮ፡ ኣብ
ምክትታል ትምህርቲ ዘርእዩዎ
ድኽመት ኣብ ክንዲ ብቛንቋኦም
ከም እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን
ብዝኣመሰሉ ባዕዳውያን ልሳናት ስለ
ዝመሃሩ እዩ ክብል መእተዊኡ ምስ
ኣካወነ፡ ንትሕዝቶኡ በዚ ዝስዕብ
መንገዲ ኣውሒዙዎ።
ኣብዚ
ሰዓትዚ፡
ተለምቲ
መምርሒታት ኣብ ምምዕባል
ዝርከባ ሓያለ ሃገራት፡ ኣብ ክንዲ
ንባዕዳዊ ልሳን፡ ከም ወግዓዊ ልሳን
ንዘገልግል ሓደ ቛንቋ ኣደ ኸባቢ
ኸም መመሓላለፊ ምህሮ ገይሮም
ከተኣታትዉ ይሕንጽጹ ኣለዉ።
ርግጽ እዩ፡ ብዙሓት ቛንቋታት
ኣደ ኣብ ዘለወሉ፡ ነቲ ወግዓዊ ልሳን
እቲ ሃገር ዘየዘውትሩ ተማሃሮ፡ ኣብ
ምህሮ ዕንቅፋት ክገጥሞም ግድን
እዩ። እዚ ዅነትዚ እቶም ተማሃሮ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዕጋቢ ውጽኢት
ንኸይረኽቡ ምኽንያት ይኸውን።
ክንዲ ዝዀነ፡ ካብቶም ቋንቋ
ኣደኦም ወግዓዊ ልሳን ዝዀኖም
ተማህሮ ዩኒቨርሲቲ፡ እቶም ቋንቋ
ኣደኦም ዘይወግዓዊ ዝዀኖም
ተማሃሮ ዝደኸመ ንጥፈት ከመዝግቡ
ንቡር እዩ። በዚ መሰረት፡ ቋንቋ ኣደ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መመሓላለፊ ምህሮ

ምዃኑ ሕቶታት የለዓዕል ኣሎ።
እዞም ሕቶታት፡ ናብ ነዊሕን
ሓጺርን ዝጠመቱ ኣተሓሕዛታትን
ኣረኣእያታትን
ይእንግዱ
ኣለዉ። ካብዞም ዝእንገዱ ዘለዉ
ኣተሓሕዛታት ገለኦም ንሓዋሩ
ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘለዎም መሲሎም
ስለ ዘይረኣዩ፡ ብዕሽሽታ ኽሕለፉ
ይኽእሉ እዮም።
ኣብዚ ዕዮዚ፡ ንኣጠቓቕማ ቛንቋ
ኣደ ኣብ ዩኒቨርሲታት ዝምልከት፡
ዝገልጹ ሓሳባት ክለዓሉ ግድን
እዩ። ንጥፈታት ተማሃሮ፡ ኣብ
ዕዮ ዝተዋፈሩ ምሩቓት ዘለዎም
ኣበርክቶን ናይ መሃዝነት ተኽእሎን
ኣብ ግምት ይኣትዉ እዮም።
ልዕሊ ዅሉ ድማ፡ ንቛንቋ ኣደ
ኸም መመሓላለፊ ልሳን ኣብ
ዝጥቀሙ ሃገራት ዘሎ ስርዓተ
ትምህርቲ ኽንዲ ምንታይ ብቑዕ
እዩ ዝብል ሕቶ ኽለዓልውን
ግድን እዩ። ብቕዓቱ ዝግመት ምስ
ዓለም ለኻውያን ዩኒቨርሲታት
ብምውድዳር እዩ።
ምህሮ፡ ወግዓዊ ልሳን ብዝዀነ
ሓደ ቛንቋ ኣደ ከም ዝመሓላለፍ
ምግባር፡ ኣብ ምዕቃብ ከባብያዊ
ልሳን ዝህልዎ ጥቕሚውን ይጽናዕ
እዩ። እቲ መመሓላለፊ ልሳን ዘስርጾ
ማሕበረ ቝጠባዊ ጽልዋ’ውን ኣብ
ግምት ክኣትው ግድን እዩ።
ክንዲ ዝዀነ፡ ገለ ዩኒቨርሲቲታት፡
ነዚ ብቛንቋ ኣደ ምህሮ ምምሕልላፍ
እተባህለ ሓዲሽ ኣተሓሳስባ፡ ዘእተዎ
ብድሆ ፍታሕ ምእንቲ ኽረኽቡሉ፡
ደረጃ ኣጠቓቕማኡ ኣጽኒዖም ኣብ
ግብሪ ኸውዕሉዎ ወይ ክነጽጉዎ
ይዳለዉ ኣለዉ።
ርግጽ እዩ፡ ቛንቋ ኣደ ወይ
ከባብያዊ ልሳን ኣብ ትምህርቲ
ዘለዎ ጥቕሚ ነፍሰ ብሩህ እዩ።
እዚ ጥቕሚዚ ኣብ ዘይማዕበሉ
ሃገራት ጥራይ ዘይኰነ፡ ወላ ኣብቶም
ምዕቡላትውን ግሁድ እዩ። ይዅን
እምበር፡ እቶም ዳሕረዎት ካብቶም
ቀዳሞት ዝፍለዩሉ ነጥቢ ኣለዎም።
ብመሰረቱ፡ ዝማዕበሉ ሃገራት፡
ኣድማሳዊ ዕዳጋ ዝውንኑ ስለ
ዝዀኑ፡ ምስቶም ዘይማዕበሉ ሃገራት
እንክወዳደሩ ብቝጠባ ዝማዕበሉ
ዀይኖም ይርከቡ። ይዅን
እምበር፡ እዚ ፍልልይዚ ኣብ ቦታኡ
እናህለወ፡ ምስ ቋንቋ ኣደ ዝተሓሓዙ
ረቛሒታት ብዕምቈት ክጽንዑ
ኣለዎም።
ክንዲ ዝዀነ፡ እቲ ዝምርመር፡
ጥቕሚ ምምሕልላፍ ምህሮ ብቛንቋ
ኣደ ዝብል ንጽል ረቛሒ ጥራይ
ዘይኰነ፡ ኵሉ መዳያዊ ጽልዋ
ዘሕድሩ ባእታታትውን ይጽንዑ

እዮም። ብሓጺሩ፡ ካብ መውዓሊ
ህጻናት ጀሚሩ ኽሳዕ ዩኒቨርሲቲ
ኣብ ዝበጽሑ ጽፍሒታት ዝኽሰቱ
ረቛሒታት ግድን እዩ።

ኣብ ልዕሊ ቛንቋ ኣደ ዝቐርቡ
ዕቃበታት

ብቛንቋ ኣደ ዝመሓላለፍ ምህሮ፡
ሓያለ መኽሰባት ከም ዘጨብጥ

ይግለጽ እዩ። ይዅን እምበር፡
እዞም
ቀጺሎም
ዝትንብሁ
ጕድለታት ኣለዉዎውን እናተባህለ
ይጥቀስ እዩ። ክንዲ ዝዀነ፡ ሚዛን
ጕድለታት ምእንቲ ከይዕብልል
ፍታሕ ብምንዳይ ምእንቲ ኽዕየይ፡
ምፍላጦም የድልይ።
1. ብቛንቋ ኣደ ምምሃር ጕድኣት
እኳ እንተዘይብሉ፡ ስነ-ፍልጠታውን
ምህዞኣውን ብቕዓት ከባቢ ድሩት
እንተ ዀይኑ፡ ተማሃሮ ኣብ ነፍሲ
ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ፡ ኣድማሳዊ
መድረኽ ንዘተኣታተዎም ኣምራት
ክቐስሙ ይጽገሙ።
2. ዝለዓለ ትካል ትምህርቲ
ብኻልእ ቛንቋ ኸም ዘመሓላልፍ
እንተ ተገይሩ፡ ብቛንቋ ኣደኦም
ክመሃሩ ዝጸንሑ ተማሃሮ ዓቢ
ብድሆ ይገጥሞም።
3. ብቛንቋኡ ዝተማህረ ሰብ፡ ኣብ
ካልኦት ሃገራት ክሰርሕ ይዅን
ኣብ ማህደረ ትምህርቲ ኽሳተፍ
ዓቢ ብድሆ ይገጥሞ።
4. ብስራሕን ትምህርትን ምስ
ካልኦት ሃገራት ክፍጠር ዝኽእል
ዝምድና ይዝሕትል። ብቛንቋ
ኣደኦም ክቐስሙ ዝጸንሑ ተማሃሮ፡
ብገዛእ ርእሶም ክመራመሩ እንተ
ዘይክኢሎም ካብዛ ብምዕባለ ብናህሪ
ትውንጨፍ ዘላ ዓለም ተጐቲቶም
ይተርፉ።
5. ከም ዝፍለጥ፡ ቃላት እተፈላለዩ
ልሳናት፡ ሓደ ንሓደ ተባሂሉ
ብዝግለጽ ቀመር ኣይገጣጡሙን።
ክንዲ ዝዀነ፡ ኣብ ሓደ ልሳን
ንዝጸንሑ ስርወ-ሓሳባት፡ ጽንሰሓሳባትን ክልሰ-ሓሳባትን ናብ ቋንቋ

https://www.britishcouncil.org/
voices-magazine/why-schools-

http://www.
globalpartnership.org/blog/
children-learn-better-theirmother-tongue
http://www.edb.gov.hk/
en/edu-system/primarysecondary/applicableto-secondary/moi/keyevents-moi-fine-tuning-bg/
moi-guidance-for-sec-sch/sep1997/mother-tongue/index.
htmlSkip
http://sajs.co.za/mother-

should-teach-young-learnershome-language

tongue-medium-instructiondeveloping-country universities

ኣደ ንምትርጓም ጸገም ከጋጥም
ይኽእል እዩ።
7. ልዕሊ ዅሉ ኸኣ፡ ብቛንቋ ኣደ
ፍልጠት ንምምሕልላፍ እንክፍተን፡
ምሉእ ብምሉእ ኣብ ዘቤታዊ
ርኽበት ጥራይ ናይ ምዝንባል
ሓደጋ ኸጋጥም ይኽእል እዩ።
እዚ ኽስተትዚ ተማሃሮ ኣብ ጸቢብ
ዓንኬል ንኽድረቱ ይገብር።

ውካሰ-ጽሑፍ፦

ሓበሬታ
ኣብዘን ዝቕጽላ ዓምዲታት፡ እዘን ዝስዕባ ትሕዝቶታት ክእንገዳ እየን፦
1 ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ፡ ‘ምንጻር ሱር-ግሲ
ንእሩም
ጽሕፈት ቀላሲ’ ዘርእስቱ ለበዋ፡
2. ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኽዝውተሩ ዘይግብኦምን ዝግብኦምን ቃላት፡
ካብ መጽሓፍ ‘ቃላት ትግርኛ ኣብ ስራሕ፡’ ብየማነብርሃን
ግርማጼን፡
3. ኣቶ ሰሚር ሰዒድ፡ ‘ቋንቋታትና ብምትሕንፋጽ እንክዓንዉ’ ኣብ ትሕቲ
ዝብል ኣርእስቲ ዝለኣኸልና ቝም-ነገር
4. ኣቶ መብራህቶም ገብረህይወት፡ ካብ ጋሽ ባርካ ‘ጕሉሓት ብልጫታት
ኣጠቓቕማ ቛንቋ መጽሓፍ ኣሶንያ’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝለኣኾ
ርእይቶ፡
5. ብመሪ/ ሄኖክ ገብረሚካኤል ዝተላእከ፡ ሳዕቤን መግዛእቲ ኣብ ቋንቋ

ትግርኛ፡ ዘርእስቱ

ትሕዝቶ

6. መምህር ተስፋይ ባርያጋብር ዝለኣኹዎ፡ ‘ትግርኛ፡ ረቛሒታት ምእኩል
ቋንቋ የማልእ እዩ፡’ ዘርእስቱ ቝምነገር፡
7. ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ ‘ረባሕታ-ስም ብቍጽሪ፡
ነመዓራሪ’ ዘርእስቱ ትሕዝቶ፡
8. ብኣቶ ፍስሃየ ኪዳነ (ወዲ ፖሊስ፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ)፡ እተዳለወ፡
‘ብድሆታት ስነ-ጽሕፈት ቋንቋ ትግርኛ’፡ ዘርእስቱ መጽናዕታዊ ሓተታ፡
9. ‘ንሓደ ደሃይ ሓደ ውክልና፡’ ዝሕመረቱ ኣረኣእያ፡
10. ‘ሕቝፊ፡ ኣብ ቋንቋ፡ ኣድማሳዊ ጣቋ፡’ ዝትሕዝቶኡ ዓንቀጽ፡
11. ‘ካእባዊ ሳድስ ይለለይ’ባ ሕጂስ፡’ ዘርእስቱ ቝም-ነገር፡
12. ኣቶ ኣርኣይ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ ኣብ “የፐ ወዲ
‘ዅርባ’” “ቀ”ን “ከ”ን ኣበይ ተሸርባ፡ ዘርእስቱ ሰዋስው ዝመሰረቱ ለበዋ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ፊዚክስ

ለድ
መጻኢ ወለዶ ኣምፑልን ስክሪንን

ምስ ኬምስትሪ ዝተሓሓዙ ትምህርታዊ ትሕዝቶ

ኵርናዕ

ኤለክትሮናት ድማ ካብዚ ኣሉታዊ
ቀጸላ። ናብ እወታዊ ቻርጅ ዝርከቡ
ቦታ ይግዕዙ፣

ተ
ማ
ሃ
ሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ገና ዓመት ዘይመልአ ህጻን
ብእትበርህ
ኣምፑል
ተመሲጡ
ቅኒን’ዩ ዝብል፣ ዕዅዅ ምስ በለ’ውን
ብኣሰራርሓ መወልዕን መጥፍእን
ክምሰጥ።
ክውልዕን
ከጥፍእን
ክቃለስ። ኣብታ ዝረኸባ ነጻነት ናብኣ
ክጐዪ እንከሎ ኣስተውዒልናሉ
ንኸውን፣ ኤለክትሪክሲቲ ብሓፈሻ።
ኣምፑል ከኣ ብፍላይ። ንወዲ-ሰብ
ካብቶም ዝምስጡዎ ርኽበታት ሓደ
እዩ፣ ኣብዚ ዓምዲ እዚ ብዛዕባ
ኤለክትሪክሲቲን ኣምፑልን ብዙሕ
ግዜ ብቕልል ዝበለ መገዲ ተጻሒፉ
እዩ፣ ንሎሚ ኸኣ ዓለም ነዚ ዘሎ
ናይ ኣምፑል። ተለቭዥንን ካልእ ምስ
ብርሃን ዝተኣሳሰሩ ኤለክትሮኒያዊ
ቴክኖሎጂን
ንመጻኢ
ክትክእ
ተስፋ ኣንቢራትሉ ዘላ “አል.ኢ.ዲ.”
ወይ ከኣ “ለድ” (Light emitting
diodes, commonly called LEDs)
ከነዕልለኩም፣ ቅድሚ ኣምፑል
“ለድ” ምግላጽና ግን ለድ እንታይ
እዩ? ዳዮድከ እንታይ’ዩ? ክንርኢ፥

ዳዮድ እንታይ እዩ?
ብዓይኒ ኤለክትሪክሲቲ ንነገራት
ኣብ ሰለስተ ንኸፍሎም ኢና፣
ኤለክትሪክሲቲ
ዘመሓላልፉ።
ዘየመሓላልፉን
ብኸፊል
ዘመሓላልፉን ተባህሎም ይኽፈሉ፣
ኣብ ኤለክትሮኒክስ እቲ ዓቢ
ኣገዳስነት ዘሎዎም እቶም ብኸፊል
ኤለክትሪክሲቲ ዘመሓላልፉ ነገራት
(semiconductors) እዮም፣ ብኸፊል
ክንብል እንከለና እዞም ጥረ ነገራት
ኤለክትሪክሲቲ ሓንሳእ የመሓላልፉ
እንሓንሳእ
ከኣ
ኣየመሓላልፉን
ማለትና’ዩ፣
እዞም
ብኸፊል
ኤለክትሪክሲቲ ዘመሓላልፉ ነገራት።
ኣቶማት ናይ ካልኦት ነገራት ምስኦም
ተሓዊሶም ስለ ዝርከቡ’ዮም ድኹማት
መተሓለለፊ ኤለክትሪክሲቲ ዝዀኑ፣
እዞም ካብ ካልኦት ነገራት ዝሕወሱ

ኣቶማት ኰነ ኢልካ “ሰሚኮንዳክተር”
ንምፍጣር ዝውሰኹ ክዀኑ ይኽእሉ፣
እዚ መስርሕ ከኣ “ዶፒንግ” ይብሃል፣
ዝበዝሑ ካብ ኣገደስቲ ኤለክትሮኒያዊ
መሳርሒታት
ኣብዞም
ብኸፊል
ኤለክትሪክሲቲ ዘመሓላልፉ ነገራት
(semiconductors) ዝምደቡ እዮም፣
ዳዮድ ከኣ ሓደ ካብኦም እዩ፣
ዳዮድ ንኽትርድኦ ኣዝዩ ዝቐለለ
መስርሕ ዝኽተል ኤለክትሮኒያዊ
መሳርሒ
እዩ፣
ኤለክትሪክሲቲ
ክመሓላለፍ እንተ ዀይኑ። ነጻ ዝዀኑ
ኤለክትሮናት የድልዩዎ፣ ዳዮድ’ውን
ኤለክትሪክሲቲ ከመሓላልፍ እንተ
ዀይኑ ነጻ ዝዀኑ ኤለክትሮናት
ወይ ኤለክትሮናት ክሕዝ ዝኽእል
እወታዊ ቻርጅ ዘሎዎም ክፉት ወይ
ነጻ ቦታታት (ሆል) ክህሉ ኣሎዎ፣
ንኣብነት እዚ ልሙድ አል.ኢ.ዲ
(ለድ)
ብኣሉምኒየምጋሊየም
- ኣርሰናይድ ዝተሰርሐ እዩ፣
ኣሉምኒየም-ጋሊየም-ኣርሰናይድ
ካልኦት ጥረ-ነገራት ከይተወሰኹዎ
ብጽሩዩ እንከሎ። ኤለክትሪክሲቲ
ከመሓላልፍ
ኣይክእልን
እዩ፣
ምኽንያቱ ኵሎም ኣብኡ ዝርከቡ
ኣቶማት ንሓድሕዶም ተጣሚሮም
ዝተታሕዙ።
ነጻ
ኤለክትሮን
ኣይሓድጉን እዮም፣ እቲ ዝሕወሶም
ጥረ-ነገር (doped material) ተወሰኽቲ
ኣቶማት ሒዙ ስለ ዝመጽእ (ኣሉታን
እወንታን)። ነጻ ዝዀኑ ኤለክትሮናት
ወይ ኤለክትሮናት ክኸድሉ ዝኽእሉ
ክፉት ቦታ ብፍጣር ነቲ ዝጸንሐ
ማዕረ ሚዛን ቻርጅ ይቕይሮ፣
ሓደ ኤለክትሪክሲቲ ብኸፊል
ዘመሓላልፍ ንብረት (ሰሚኮንዳክቶር)።
ዝያዳ ኤለክትሮናት እንተ ደኣ
ኣሎዎ። ኣሉታዊ ቻርጅ ዝያዳ ኣሎዎ
ማለት’ዩ፣ እዚ ዝያዳ ኤለክትሮን
ዝርከቦ ክፋል ኣሉታዊ ቀጸላ (N-type
material) ይብሃል፣ ነጻ ዝዀኑ

ብተመሳሳሊ።
ኤለክትሮናት
ክንቀሳቐስሉ ዝኽእሉ ክፉት ቦታ
(ሆልስ “holes”) ዝያዳ ዝርከቦ እንተ
ደኣ ኰይኑ። እወታዊ ቻርጅ ኣሎዎ፣
“ሆላት” እወታዊ ቻርጅ ዘሎዎም
ክፋላት ናይቲ ነገር እዮም፣ ነዚ ኸኣ
እወታዊ ቀጸላ (P-type material)
ንብሎ፣ እዞም ክልተ ቀጸላታት
ኣብ ሓደ ዳዮድ ዝርከቡ እዮም፣
ኤለክትሮናት እምበኣር ካብ ሓደ
እወታዊ ‘ሆል’ ናብቲ ሓደ እናዘለሉ።
ካብ ኣሉታዊ ቻርጅ ዘሎዎ ቦታ
ናብ እወታዊ ቻርጅ ዘሎዎ ቦታ
ይንቀሳቐሱ፣
እዞም
ሆልስ’ውን
ብኣንጻሩ
ናብቲ
ኤለክትሮናት
ዝርከቡሉ ኣሉታዊ ቻርጅ ዘሎዎ
ቦታ ይንቀሳቐሱ፣ (ስእሊ ቍጽሪ 1

ዝርሕቁ። እዚ ቀጸላ ይዓቢ፣ ስለዚ
ብኸምዚ ዋልታት (ፖላሪቲ) ዝተኣስረ
ዳዮድ ኤለክትሪክሲቲ ከመሓላልፍ
ኣይክእልን፣
ኣብ ስእሊ ቍ. 4 እንተ ተመልኪትና
ግን። ኣሉታዊ ተርሚናል ናይቲ ባተሪ
ምስ ኣሉታዊ ቀጸላ። እቲ እወታዊ
ተርሚናል ከኣ ምስቲ እወታዊ
ቀጸላ ተኣሲሩ ይርከብ፣ ክልተ
ሓደ ዓይነት ቻርጅ ዘሎዎም ከም
ዝነጻጸጉ። ኣንጻር ቻርጅ ዘሎዎም
ከኣ ንሓድሕዶም ከም ዝሰሓሓቡ
ርዱእ እዩ፣ ኤለክትሮናት ናይቲ
ኣሉታዊ ቀጸላ ናብቲ “ጃንክሽን”
ገጾም ይድፍኡ። እቶም ኣብቲ
እወታዊ ቀጸላ ዝርከቡ ሆላት ከኣ
ናብቲ “ጃንክሽን” ገጾም ይድፍኡ፣
እዚ ኤለክትሪክ ዘየመሓላልፍ ቀጸላ

ክሰዓር እንተ ዀይኑ። ኤለክትሮናት
ካብቲ ኣሉታዊ ቀጸላ። ናብቲ እወታዊ
ቀጸላ፤ እቶም ሆላት’ውን ብኣንጻር
ናቱ ክንቀሳቐሱ ኣለዎም፣ በዚ ባተሪ
ዝተደፍኡ ኤለክትሮናትን ሆላትን
ኣብቲ ኤለክትሮድ ፍልልይ ሓይሊ
ኤለክትሪክ ብፍጣር። ነቶም ምስ
ሆላት ተጣሚሮም ሓድሽ ቀጸላ
ፈጢሮም
ዝነበሩ
ኤለክትሮናት
ተላቒቖም እንደገና ከም ዝንቀሳቐሱ
ይገብር፣ እቲ ዝጸንሐ ኤለክትሪክሲቲ
ዘየመሓላልፍ ቀጸላ ድማ ይጠፍእ፣
ኤለክትሪክ ቻርጅ ከኣ በዚ ዳዮድ
ክመሓላለፍ ይኽእል፣
... ይቕጽል፣
www.howstuffworks.com

ርአ)

ኣብዚ ግዜ ኤለክትሪክሲቲ ብሓደ
ወገን ጥራይ ክመሓላለፍ ይኽእል፣
ኤለክትሮናት ናብቲ እወታዊ ቻርጅ
ዘሎዎ ቀጸላ ብምኻድ ምስቶም
ሆላት ይተሓሓዙ፣ ክልተኦም ናብቲ
ንኽልተኡ ቀጸላ ዘራኽብ “ጃንክሽን”
ገጾም ይመጽኡ፣ ንሓድሕዶም
ተተሓሒዞም ኣብ ማእከል ሓደ
ኤለክትሪክሲቲ ከመሓላልፍ ዘይክእል
ሳልሳይ ቀጸላ (depletion zone)
የቝሙ፣ (ስእሊ ቍ. 2 ርአ)፣ እቶም
ዝንቀሳቐሱ ቻርጅ። ንሓድሕዶም
ብምትሓሕዝ ነጻ ኤለክትሮን ወይ
ሆል ከም ዘይህሉ ስለ ዝገብሩ
ኸኣ ኤለክትሪክሲቲ ክመሓላለፍ
ኣይክእልን፣ እዚ ኤለክትሪክሲቲ
ከመሓላልፍ ዘይክእል ቀጸላ (depletion
zone) ከይተሰብረ ኤለክትሪክሲቲ
ክመሓላለፍ ስለ ዘይክእል። ንዕኡ
ክስዕር ዝኽእል ሓይሊ ኤለክትሪክ
(ቮልቴጅ) የድሊ፣ እዚ ማለት ሓደ
ዳዮድ ኤለክትሪክሲቲ ከመሓላልፍ
ወይ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እንተ
ዀይኑ ነዚ ቀጸላ ክሓልፎ ዝኽእል
ሓይሊ ኤለክትሪክ ክረክብ ኣሎዎ፣
ኣብዚ ዋልታት (ፖላሪቲ) ናይቲ
ምንጪ ሓይሊ ኤለክትሪክ ከኣ
ኣገዳሲ እዩ፣ (ኣብ ስእሊ ቍ. 3ን 4ን

ግ
ድ
ል

ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ስ

ት

ሪ

ም

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል፣ ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ እዩ፣ እዚ
ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ። ኣብ ክልሰ-ሓሳባት ትርብዒት - ናይ
ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18 ክፍለ-ዘመን) ዝተሞርኰሰ እዩ፣
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ። 7ተ ብ7ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት ኣለዋ፣
እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ፣ ካብ 1 ክሳብ 4ድማ ይምልኣ፣ ካብ 1 ክሳብ
7 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ ክድገሙ የብሎምን፣
ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን ክድገም የብሉን፣
(መልሲ። ካብ 1 ክሳብ 7 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል። ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን፣)

ተመልከት፣)

ኣብ ስእሊ ቍ. 3 ከም እንዕዘቦ
እቲ ኣሉታዊ ቀጸላ ምስ እወታዊ
ተርሚናል። እቲ እወታዊ ቀጸላ ኸኣ
ምስቲ ኣሉታዊ ተርሚናል ናይቲ
ባተሪ ተታሒዙ ኣሎ፣ ካብዚ ኣሉታዊ
ቀጸላ ኤለክትሮናት ናብቲ እወታዊ
ተርሚናል ናይቲ ባተሪ ክሰሓቡ
እንከለው። እቶም ኣብ እወታዊ ቀጸላ
ዝርከቡ ሆላት ከኣ ናብቲ ኣሉታዊ
ተርሚናል ናይቲ ባተሪ ይሰሓቡ፣
ካብቲ ዝተፈጥረ ኤለክትሪክሲቲ
ከመሓላልፍ ዘይክእል ቀጸላ ስለ

መልሲ ዝሓለፈ ሰሙን
ጻዕዳ ቆቢዕ ንኽትረክብ ዘሎ ተኽእሎ 2/3 እዩ፣ ምናልባት ገለኹም
½ ኢልኩም ትዀኑ፤ ተጋጊኹም 2/3 እዩ፣ ከመይ እንተ በልኩም
ንስኹም ብናይ ዘንቢል ተኽእሎ ኬድኩሞ ክትኰኑ ትኽእሉ፤
ብናይ ቆቢዕ ተኽእሎ እንተ ኸድኩሞ ግን ከምዚ ዝስዕብ ጌርኩም
ክትረኽቡዎ ኢኹም፥
ኣስተውዕሉ፥
እታ ዘንቢል ቍ. 2 ክልተ
ጸሊም ቆቢዕ ከም ዝሓዘት ነጊሩና
ኣሎ፣ ስለዚ ተኽእሎታትና ናብ
ሰለስተ ወሪዱ ኣሎ ማለት’ዩ፣

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

“እቲ ዝሓየለ ኰነ እቲ ዝበለሐ ኣይኰነን ምንባር ዝቕጽል፥ እንታይ
ደኣ እቲ ንለውጢ ቀልጢፉ ክለማመዶ ዝኽእል እዩ፣”
- ቻርለስ ዳርዊን

ንትምህርቲ። ምህዞ። ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሀ - ዘንቢል ቍ. 1 እንተ
መሪጽና፥ መጀመርታ ጻዕዳ
ቆቢዕ እንተ ኣውጺእና፤ ደጊምና
ጻዕዳ ቆቢዕ ንረክብ፣
ለ - ዘንቢል ቍ. 1 እንተ

መሪጽና፥ ካልአይቲ ጻዕዳ ቆቢዕ
ረኺብና። ደጊምና ነታ ሓንቲ
ጻዕዳ ንረክብ።
ሐ - መጀመርታ ጻዕዳ እንተ
ረኺብና።
ደጊምና
ጸሊም
ንረክብ።
ስለዚ ካብ ሰለስተ ተኽእሎታት
ክልተ ጻዕዳ ቆቢዕ ንረኽበሉ
ተኽእሎታት ኣሎ፣
***

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.198

ረሚ ኣብ 50 ዓመቱ - ምስ ኤርትራውያን
“ንብሉጽ ፈጠራውነት ዋጋ ምሃብ’ዩ
ተልእኾና” ይብሉ ኣካየድቲ ናይ’ዚ
ኣህጉራዊ ፌስቲቫል። ኣህጉራዊ
ፌስቲቫል ፊልም ህዩስቶን (ረሚ)፡
ኣብ ነሓሰ 1961 ናብ ኣህጉራዊ
ፌስቲቫል ፊልም ተቐላቒሉ። እንተዀነ፡
ኣብ ሚያዝያ 1968 - ድሕሪ ናይ
ሸውዓተ ዓመት ምምስራቱ’ዩ ኣብ ናጻ
ተንቀሳቐሲ ስእሊ፡ ናይ ወጻኢ ፍርያት
ጥበብን ፊልምን፡ ብወግዒ ዓለማዊ
ፌስቲቫል ፊልም ብምዃን ውድድሩ
ከካይድ ዝጀመረ። እዚ ፌስቲቫል’ዚ፡
ሓደ ካብቶም ሰለስተ መበቈላውያን
ፌስቲቫላት ፊልም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ
ኮይኑ፡ ረሚ ኣዋርድ - ብምምሕዳር
ቴክሳስ እናተመወለ ይካየድ። እዚ
ብዕቤቱ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ
ፌስቲቫል፡ ኣብ’ዛ ዘለናያ ወርሒ ሚያዝያ
መበል ሓምሳ ዓመት ወርቃዊ እዮቤልዩ
ጽምብሉ ከካይድ’ዩ።
ፌስቲቫል ህዩስቶን ብልዕሊ 115
ዓለማዊ ሽልማት ዝዓተረን፡ 300
ተንቀሳቓሲ ስእልን ቪድዮን ዘፍረየን፡
ብኣፍራይን ዳይረክተርን ሃንተር ቶድ
ዝተመስረተ እዩ። ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት
ንዝመጹ ፍርያት ጥበብ ኣወዳዲሩ ድማ
ይሽልም። ንኣብነት ኣብ 2016፡ 4500
ፍርያት ወይ ክፋላት ካብ 74 ሃገራት
ተሳቲፈን። ኣብ’ዚ ዓለማዊ ፌስቲቫል፡
12 ቀንዲ ወይ መጀር ውድድራት
ክህሉ እንከሎ፡ ልዕሊ 200 ዝበጽሕ
ንኡስ ክፋል ውድድር ኣለዎ። ኣብ’ዚ
ፌስቲቫል ዝቐርባ ፍርያት እተን 15
ወይ 20 ሚኢታዊት፡ ብዘይ ሽልማት
ኣይከዳን ወይ ኣይወጻን’የን። እንተዀነ፡
ኣካየድቲ ውድድር ነተን ቀንዲ ዕዉታት
ጥራይ እዮም ዕድመ ዝልእኩለን።
ኣብ’ዚ ካብ 21-30 ሚያዝያ 2017
ዝካየድ ወርቃዊ እዮብልዩ ዓለማዊ
ፌስቲቫል
ህዩስቶን፡
ንዕዉታት
ኤርትራውያን መንእሰያት ኣፍረይቲ
ጥበባዊ ስረሓት ናይ ዕድመ ወረቐት
መጺኡዎም ኣሎ።
***
ሚኪኤል ኣብርሃም (ሸጡ) ይብሃል።
ካብ ኣቦኡ ኣብርሃም ተኽለን ኣዲኡ
ፍረወይኒ ታደስን ብ1990 ኣብ ኣባሻውል ተወሊዱ። ንነብሱ በዚ ሕጂ
በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ስኢልዋ ኣይፈልጥን።
ተማሃራይ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ባሕቲ
መስከረም እንከሎ፡ ንደቂ ክፍሉ ዋዛታት
እናነገረ የስሕቖም ስለ ዝነበረ፡ ምስቶም
ኣብ ድራማዊ ስርሓት ክሳተፍ ዓደምዎ።
ንሱ ግን ዕጭ ሓንፈፈ። ብድፊኢት
መምህሩ ግን ዓየየ። ውዑይ ተባኣሳይ
ስለ ዝነበረ፡ መቕርቡን መተዓቢቱን

ይፈርሑሉ ነይሮም። ናብ ካልኣይ
ደረጃ ምስ ሰገረ ትምህርቱ ክቕጽል
ኣይክኣለን። ሕጂ ክዝክሮ ኸሎ ግና፡
ናብ ትምህርቲ ክምለስ ከም ዝደሊ
ብዘይ ሕብእብእ እዩ ዝዛረብ ሸጡ። “ስነጥበብ ነብሰይ ዝፈለጥክሉ ዓውዲ እዩ”
እናበለ’ዩ ዝዛረብ። ንጥበብ ሓሊምዎ’ኳ
ዘይፈልጥ እንተዀነ፡ ኣብ ፌስቲቫል
ኤርትራ 2007 ምስ ተሳተፈ፡ ንጉጅለ
ባህሊ ያታና ካብ ዝተመርጹ ሓደ ዀነ።
ኣብታ ጉጅለ ከም ተዋስኣይ ኰይኑ
ተጸንቢሩ። ንተውህቦኡ ዘለለየሉ ግና፡
ኣላዪ ናይታ ጉጅለ ዝነበረ ደንደን
እስማዒል’ዩ። በዚ ኸኣ ከም ወቓዕ ኮንጓ፡
ተዋስኣይ፡ ደራፋይ፡ ዳይረክተር ኰይኑ
ክዓዪ ጀመረ። ኣብ ዕዮ ዳይረክቲን
ክሊፕ ተሞክሮ እኳ እንተዘይነበሮ፡ ደቂ
ጉጅለኡ ንብቕዓቱ ብምርኣይ ስርሓልና
ክብልዎ ጀመሩ። ፈለማ ድምጻዊት
ብስራት ኣረጋይ ብድፍረት 4 ካብ
ክሊፓታ ስርሓለይ በለቶ። ብድሕሪኡ
ግና ብዙሓት ድምጻውያን ስርሓልና
ክብልዎ ጀመሩ። ሓንቲ ካብ 70-80
ዝበጽሓ ናይ ቪድዮ ክሊፕ ዳይረክት
ዝገበረን ድማ፡ እዛ ሎሚ ኣብ ዓለማዊ
ፌስቲቫል ህዩስቶን ረሚ ተዓዊታ ዘላ “ወዲ
ምስሌነ” እትብል ናይ ድምጻዊት ሰምሃር
ዮሃንስ እያ። “ኮለጀይ ኣባሻውል’ዩ” ካብ
ኣፍ ሚኪኤለ ዘይትፍለ መግለጺት
እያ። ስነ-ጥበባዊ እንተዀይንካ ሃብቲ
ገዛውትኻ ክትፍትሽ ኣለካ። ዳይረክተር
ከኣ ተዓዛባይ’ዩ ይብል ሸጡ። ንዝሰርሖ
ስርሓት ድማ ዝተፈላለዩ ሰባትን
ሓበሬታን ብምውካስ’ዩ ናብ ህዝቢ
ዘቕርቦ። ነዛ ዕውትቲ ‘ወዲ ምስሌነ’
ክገልጻ ከሎ - “እታ ግጥሚ ባዕለይ እየ
መሪጸያ። ሓያል ስራሕ ከኣ ግጥሚ’ዩ
መሰረቱ ይብል። ምስ መሳርሕተይ
እሂን ምሂን እናተበሃሃልና ድማ ካብ
ጽሑፍ ናብ ስእሊ ክውን ጌርናያ። እቲ
ዓወት ድማ ናይ ሓባርዩ” ይውስኽ።
ሚኪኤል ኣብርሃም (ሸጡ) ንወዲ
ምስሌነ ካብ ካልእ ስርሓቱ ፍሉይ ጻዕሪ
ከም ዘይገበረላ ይዛረብ። ከምቲ ወትሩ
ዝገብሮ’የ ጌረ። ምስ ሰራሕኩ ድማ ነቲ
ዝሓለፈ ኣይዝክሮን እየ ንቕድሚት’የ
ዝጥምት። ወዲ ምስሌነ ድማ ምስ
ሰራሕክዋ በቃ ረስዐያ እየ። ረሚ መጺኡ
ኣዛኻኺራትኒ። ምሸት ሰምሃር ደዊላ
ምስ ነገረትኒ ሓቂ ኣይበልኩን። ግን
ንጉሆ ገዛ ምስ መጸትኒ ኣሚነ። በቃ እዚ
ናይ ረሚ ሽልማት ካልእ ክንገብር ከም
እንኽእል ዘርእየና’ዩ። ናይ ሓባር ስራሕ
ከነማዕብል፡ እቶም ዝፈለጡ ድማ ነቶም
ዘይፈልጡ ፍልጠቶም ከካፍሉ ይግባእ።
ኣነ ድማ ትምህርቲ ወሲኸ ካብ’ዚ

ሚኪኤል ኣብርሃም (ሸጡ)

ዝሰራሕክዎ ንህዝቢ ከቕርብ’የ ዝደሊ።
ነቶም ኣብ’ዚ ደረጃ ክበጽሕ ዝሓገዙኒ
ድማ እዚ ሽልማት ናይ ኵሉና’ዩ
ክብሎም እደሊ። ኣብ መወዳእታ
ውትፍ ዝበለትኒ ሕቶ ደርብየሉ።
እታ ሕቶ ትግባእ ድያ ኣይትግባእን
ግዳ ኣይሓሰብኩሉን። “እዛ ናይ ረሚ
ሽልማትካ ንመን ምወፈኻያ?” በልክዎ።
ከየላበወ ድማ “ንዓባየይ” በለኒ ፍሽኽታ
ሓዊሱ። “ዓባየይ ግደይ ክፍለማርያም
ንዓይ ኵሉ’ያ። እዛ ሽልማት ድማ ንዓኣ
እያ ትግባእ” ኢሉ ዕላልና ደምደሞ።
***
ዳይረክተር ፕሮግራም ዓለማዊ
ፌስቲቫል ፊልም ህዩስቶን (ረሚ
ኣዋርድ) ዝዀነት ካትለም ሃነይ፡ ንሕና
“ጽቡቕ ዛንታ ጽቡቕ ኣናግራ” ኢና
ንመርጽ ትብል። ኣብ’ዚ መበል ሓምሳ
ዓመት ወርቃዊ እዮብየልዩ ረሚ ድማ፡
80 ፊልም 108 ዕዉታት ሓጸርቲ
ፊልምታትን ክቐርባ እየን። ኣብ’ዚ ናይ
ሎሚ ዓመት ካብ 53 ሃገራት ዝመጸ
ፍርያት ክቐርብ ከሎ፡ ኤርትራውያን
ፊልምታት ብደራስን ዳይረክተርን
መብራህቶም ግርማይ ዝፈረየት ‘ዕጫ’ዶ
ምርጫ’ ዕውትቲ ኮይና ምስተን ኣብ
ዓበይቲ ስክሪናት ዝቐርባ ክትከውን ከላ፡
ብደራሲ ሰሎሞን ኣስመላሽ ዝተዳለወት
‘ጫፍ’ቲ ተስፋ’ ድማ ዕውትቲ ኰይና
ትርከብ።
ኣብ’ዚ
ዓለማዊ
ፌስቲቫል፡
ኤርትራውያን ፊልምታት ንዓወት
ክበጽሓ እዚ ናይ ሎሚ ሓድሽ እኳ
እንተዘይኰነ፡ ፍሉይነቱ ግና ብሳውንድ
ትራክ’ውን ዕውታት ኰይንና ንርከብ።
ነዛ ዕውትቲ ፊልም ዕጫ’ዶ ምርጫ
ሳውንድ ትራክ ብምስራሕ፡ ዕዉት
ኰይኑ ዝርከብ መንእሰይ እውን ሓጺር
ዕላል ኣካይደ ኣለኹ።
ሬገን የማነ እዩ ዝብሃል። ካብ ኣቦኡ
የማነ ዓንደ፡ ኣዲኡ ኣበባ ኣበራ ብ1989
ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ። ካብ ህጻንነቱ
ፈታው ሙዚቃ’ዩ። ኣብ ሃማመተኤ
ብስእሊ ናይ ጥበብ ዕዮኡ ኣሃዱ ኢሉ
ፈሊምዎ። ብድሕሪ’ዚ ንዝተፈላለየ
ስልጠና ክወስዱ ብኣለይቶም ዕጫ
ክገብሩ ተነጊርዎም። ሬገን ሓሳብ ልቡ
ኣይሰመረሉን። ትምህርቲ ሙዚቃ እኳ
ደልዩ እንተነበረ፡ እቲ ዕጫ ግን ትምህርቲ
ኮምፒተር በጽሖ። ከምቲ ድሌት እንተሎ.
. . ዝብሃል ግና፡ ሃጓፍ ቦታ ተረኽበት
እሞ ንትምህርቲ ሙዚቃ ኣተዎ። ን5
ዓመታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ
ኣስመራ ትምህርቱ ተኸታተለ። ኣብ’ዚ
ግዜ ድማ ምስ ጉጅለ ባህሊ ከዋኽብቲ
ሪም ተጠርኒፉ ይርከብ። ሬገን ሊድ፡
በይዝ፡ ኪቦርድ ብምልከት ይጻወት።
ኣብ ኣክቲን’ውን ይነጥፍ’ዩ። ናብዚ
ሎሚ ዕዉት ረሚ ኰይንሉ ዘሎ ዓውዲ
ግና፡ ብመገዲ “ሮብራ” ትብል ፊልም’ዩ
ኣትዩዎ። ዛጊት ድማ ን15 ፊልምታት
መሰነይታ ሙዚቃ ዓይዩ ይርከብ። ሬገን
ሳውንድ ትራክ 35-45 ሚእታዊት ናይ
ፊልም’ዩ። ኣብ ናትና ፍርያት ግና ብዙሕ
ኣቓልቦ ኣይንገብረሉን ይብል። እዛ ሎሚ
ኣብ ረሚ ተዓዊቱላ ዘሎ ፊልም፡ ብዙሕ
ጻዕሪ ከም ዝገበረላ ይዛረብ። መበቆላዊ
ትሕዝቶ፡
ባህላዊ
መሳርሒታት፡
ኤርትራዊ ሙዚቃ፡ ድምጻዊትን ጽፉፍ
ናይ ቀረጻ መስርሕን ከምእተኻየደላ
ይገልጽ። ብዝተገበረላ ጻዕሪ ድማ

ሬገን የማነ

ዓወት ዝግብኣ ምዃና ይሕብር። “እዚ
ረኺብናዮ ዘለና ናይ ረሚ ኣዋርድ፡
ዋላ’ኳ ንለው ባጀት ፊልም ዝውሃብ
ሽልማት እንተዀነ፡ ነዚ ረኺብናዮ
ዘለና ብምድናቕ ካብ’ዚ ዝዓቢ ዓወት
ከነመዝግብ ክንጽዕር ኣለና። ፊልም ናይ
ሓባር ዕዮ እዩ። ኵሉ ኣካል መንግስቲ፡
ስነ-ጥበባውያንን ሰብ-ርእሰማልን ድማ
ንዕቤት እዚ ሞያ ኢደይ ኢድካ ክንብል
ኣለና። ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ግዱሳት
ኤርትራውያን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ
ፌስቲቫል ንኽንሳተፍ ኣፍልጦና ዘዕቢ

ሓበሬታ ክምጥዉልና ኣለዎም።”
ሬገን ናይ ፈለማ ዕዮኡ ክዝክራ
ከሎ፡ ሞያ ሳውንድ ትራክ ፈለምኡ
ብምዃን ክብድ እኳ እንተበሎ
ነቶም ፈርዮም ዝነበሩ፡ ናይ
መምህር የማነ ኪዳነ - ናይ ሜዳ
ፍርያት ብምክትታል ከም ዝዓየያ
ይዛረብ። ሰራሕቲ ፊልም ንሳውንድ
ትራክ ብዙሕ ኣቓልቦ ኣይገብርሉን
እዮም። ወሳኒ ምዃኑ ተረዲኦም
ብዙሕ ጻዕሪ ክገብሩሉ ይላቦ። ሬገን
ኣብ’ዚ ሃገር ኣብ ኵሉ ስነ-ጥበባዊ ዕዮ
ብሉጻት ዓየይቲ ከምዘለዉ ይዛረብ።
ግቡእ ቆላሕታ እንተተዋሂብዎ
ድማ ኪኖ ኣብ ፌስቲቫላት፡ ኣብ
ዓበይቲ ናይ ውድድር ስርሓት
ዓወት ከነመዝግብ ከም እንኽእል
ብርእሰ-ተኣማንነት ይገልጽ።
ሽልማት ረሚ (grand remi award)፡
ብሉጽ ሽልማት (special jury)፡
ፕላቲኑም፡ ወርቂ፡ ብሩር፡ ነሓስ እናበለ
ሽልማቱ ይዕድል። ረሚ ዝብል ስም፡
ነቲ መንፈስ ቴክሳስን ምዕራብን ዝሃነጸ
ውሕሉል ቀባእን ቀራጽን ፍረደሪክ
ረሚንግቶን ክብሪ ንምሃብ ዝተሓረየ እዩ።
መበል 50 ዓመት ወርቃዊ እዮቤልዩ
ረሚ፡ ምስ ኤርትራውያን ከዋኽብቲ
ድማ፡ ካብ 21 ክሳዕ 30 ሚያዝያ 2017
ክካየድ’ዩ።
ኣብርሃም ዮሃንስ (ወዲ-ዕቋር)

ካብ 4ይ ገጽ ዝቐጸለ

ኮርፖረሽን ንረብሓ. . .
ነቲ ህዝቢ ብዝኸበረ ምሻጥ’ዩ። ዕላማና
ግን ነዚ ንምቍጽጻርን፡ ዕዳጋ ተረጋጊኡ
ህዝብና ክረብሕን’ዩ።

ኣሰራርሓ
ኣባላቱን?

ትካልን

ተወፋይነት

መሰረት
ጸገማት፡
ማሕበራዊ
ምዕሩይነት ዘይምህላው’ዩ። ኣብ’ዚ
ትካል፡ ካብ’ቲ ዝለዓለ ሓላፊ ክሳብ
እቲ ዝተሓተ ኣባል ብምዕሩይ መንገዲ
ብተወፋይነት ምስ ዘይሰርሕ፡ ዕላማና
ኣይክንጭብጥን ኢና። እቲ ሓላፊ ኮፍ
ኢሉ እንተድኣ ውዒሉ፡ እቲ ኣባል
ከመይ ኢሉ’ዩ ንበይኑ ክሰርሕ? ኣካይዳ
ህዝባዊ ግንባር ምውካስ ከድልየና’ዩ።
ነዚ ከይተወከስና፡ ኣብ ድላይና ክንበጽሕ
ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ስራሕና፡ ናይ
ኣዛዝን ተኣዛዝን መንፈስ የለን። ኩላቶም
ኣባላትና ምስ ህዝብና፡ ኣብ ቦታ ስራሕ
በብቋንቋኦም እናተረዳድኡ ኢድ
ሓዊሶም ብግብሪ’ዮም ዝሰርሑ።

ኣብ መወዳእታ?

እቲ ዝጸንሐ መትከልና፡ ‘ስራሕ
ባዕሉ ክዛረብ ኣለዎ’ ዝብል እምነት
ዘለዎ’ዩ። ንሱ ግን ኣበይ ኰይኑ’ዩ
ክዛረብ። እዚ ይሃስየና ኣሎ። ምርኣይ
ዝመስልዎ የለን። እቲ ብግዳም ዝካየድ
ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ ተጻብኦታት፡ ካብ
ዘይምፍላጥ ንገለ ሰባት ክሳብ ክንደይ
ከም ዘጋገየ፡ እቲ ሰብ ንመደባት ልምዓት
ምስ ተዓዘበ ዝብሎ ንጹር መረዳእታ
እዩ። ህዝብና ድማ ኣብ’ዚ ናይ ስራሕን
ፍርያትን ቦታ በጺሑ፡ እንታይ ይግበር
ከም ዘሎ ክፈልጥን፡ ኣብ’ቲ መደባት
ክዋሳእን ከበርክትን ጽቡቕ ብምዃኑ፡
እቲ ብዝተፈላለያ ሚኒስትሪታት፡ ኣካላት
ግንባርን ማሕበራትን ዝውደብ ዘሎ
ዑደት ብዝለዓለ መልክዑ ክቕጽል’ዩ።
ምፍላጥ ኣገዳሲ ብምዃኑ፡ ንዝፈልጥን
ዘይፈልጥን ከተጋጊ ዘሎ ፍልልይ
ርዱእ ነገር’ዩ። ህዝብን መንግስትን፡ ዓቢ
ስራሕ’ዩ ዝፍጽም ዘሎ። ክግለጽ ድማ
ኣለዎ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.198

19 ሚያዝያ 2017 - ገጽ 9

ሓዳስ

ኤርትራ

19 ሚያዝያ 2017 - ገጽ 10

መበል 26 ዓመት ቁ.198
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳዕሮ ጳውሎስ

ዳዊት
ብ
ዳሃ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ት/ዕድመ ተኽለ ርእሶም ተኽለ ብሞግዚት
ኣደኡ ወ/ሮ ዘውዲ ወልዱ ኣቢሉ፡ ተኽለ ርእሶም
ተኽለ ምባል ተሪፉ፡ እሰይ ርእሶም ተኽለ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/5/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ቦኽረጽዮን መብራህቱ
ወኪል ወ/ሮ ይርጋኣለም ዓንደን ተኸሰስቲ ኣቶ
መሓመድ ኑርሑሴን፡ ወ/ሮ ሓናን ዑስማንን ዘሎ ናይ
ገንዘብ ምኽፋል ክርክር ቤ/ፍ ምርኩስ ጌሩ፡ ተኸሰስቲ
መሓመድ ኑርሑሴንን ሓናን ዑስማንን ብኣድራሽኦም
ስለዘይተረኽቡ፡ ተጸዊዖም ን3/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
2ይ መጋባኣያ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪብኩም ንስኹም
ኣብ ዘይብሉ ጉዳይ ክረአን ክውሰንን ምዃኑ ቤ/ፍ
የፍልጥ።
ኣቶ ኣሕመድ መሓመድስዒድ ኑርሑሴን
ምባል ተሪፉ፡ ኣሕመድ መሓመድ ስዒድ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/5/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35 ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ኣለም ዳስንቶ ሚካለን ተኸሰስቲ
ወረ/ነፍ ኣዜብ ጸጋይ 1.ፍጹም ጸጋይ +6 ዘሎ ናይ
መኪና ስም ምትሕልላፍ ጉዳይ፡ ተኸሰስቲ ገነት ጸጋይ፡
ሰማይነሽ ጸጋይ፡ ነብያት ጸጋይ፡ ዮናስ ጸጋይ ተጸዊዖም፡
ን9/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረቡ።
እንተዘይቀሪቦም ኣብ ዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ንተኸሰስቲ ፍጹም ጸጋይ፡ ሳባ ጸጋይ፡ ለምለም ጸጋይ
መልሲ ሒዞም ክቐርቡ ናይ ቤ/ፍ መጸዋዕታን ክሲ
ቅዳሕን ይለኣኸሎም።
ወረ/ነፍ ተኸስተ ተስፋጊዮርጊስ ወራሲ ግደይ
ተኸስተ ዝኾነ፡ ተዓገስ ገብረትንሳኤ በይን፡ ንተኸሰስቲ
1.ኣለም ካሕሳይ 2.ኣቤል ካሕሳይ 3.ምርያም ካሕሳይ
4.ኤደን ካሕሳይ 5.ራሄል ካሕሳይ 6.ሊድያ ካሕሳይ
7.ዳዊት ካሕሳይ 8.ሙሴ ካሕሳይ 9.ጴጥሮስ ካሕሳይ
10.ኣብርሃ ተስፋማርያም 11.ሳምሶን እስቲፋኖስ
12.ትዕበ እስቲፋኖስ 13.ሳባ እስቲፋኖስ 14.ኣኽሊሉ
እስቲፋኖስ 15.ኣልማዝ እስቲፋኖስ 16.ህድኣት
እስቲፋኖስ ብናይ ምቅሊት ውርሲ ክሲ ኣቕሪቡሎም
ኣድራሽኦም ካብዚ ሃገር ወጻኢ ስለዝኾኑ፡ ይጸውዑለይ
ስለዝበለ፣ ባዕሎም ወይ ወኪሎም፡ ን18/5/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም
ኣብ ዘየለውሉ ከምዝረአ ቤ/ፍ የፍልጥ።
ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ኣቶ ተኽለ ሃይለን ገብርኤላ
የውሃንስን 1.ኣቶ መሓሪ ተኽለ ሃይለ 2.ኣስቴር ተኽለ
ሃይለ 3.ልኡላ ተኽለ ሃይለ 4.ሮዚና ተኽለ ሃይለ
5.ሚለን ተኽለ ሃይለ ብከሳሲት ወ/ሮ ሓዳስ ተኽለ
ሃይለ ናይ ንብረት ክሲ ተመስሪቱልኩም ስለዘሎ፡
ን2/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39
ሕጋዊ መልሲ ሒዝኩም ቅረቡ። ምስዘይትቐርቡ ግን
ኣብ ዘይቀረብኩምሉ ጉዳይ ተራእዩ ክውሰን ምዃኑ
ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ፍረወይኒ ኣለም ማሞ
ወኪል ኣቶ ኤርምያስ ጸጋይ፡ ንተኸሰስቲ 1.ወ/ሮ
ሰላም ብርሃነ ኣለም 2.ኣቶ ሙሴ ብርሃነ ኣለም 3.ኣቶ
መዋእል ብርሃነ ኣለም 4.ወ/ሮ ሄለን ብርሃነ ኣለም
5.ኣቶ ሰመረ ብርሃነ ኣለምን ዘሎ ናይ ስም ምትሕልላፍ
ጉዳይ፡ ተጸዋዕቲ ወ/ሮ ሄለን ብርሃነ ኣለምን ኣቶ
ሰመረ ብርሃነ ኣለምን ንጹር ኣድራሻ ስለዘይብሎም፡
ን9/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ይቕረቡ።
እንተዘይቀሪብኩም ቤ/ፍ ንስኹም ኣብ ዘይብሉ ጉዳይ
ክረአን ክውሰንን ምዃኑ የፍልጥ።
ከሳሲት ወራሲት ነፍ/ደሃብ ገንዘቡ ገብረተኽለ፡
ወ/ሮ ምጽላል እምባየ ብርሃነ፡ ንተኸሰስቲ 1.ዮሴፍ
ተስፋጼን መሓሪ 2.ህይወት ተስፋጼን መሓሪ 3.ሙሴ
ተስፋጼን መሓሪ 4.ያዕቆብ ተስፋጼን 5.ሰላማዊት
ተስፋጼን ኣብ መሬተይ ዝሰርሕዎ ህንጻ ክለቁለይ
ኢለ ክሲ ኣቕሪበሎም ኣድራሽኦም ስለዘይፈልጦም
ይጸውዑለይ ስለዝበላ፡ ተጸዊዖም ን18/5/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም
ኣብዘየለውሉ ከምዝረአ ቤ/ፍ የፍልጥ።
ኣብ መንጎ ኣቶ ተስፋይ ዘርእዝጊ ተኽለዝጊን
ተኸሳሲ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዑስማን ወኪሉ ኣቶ
ጃዕፈር ህዳድ ካራርን ዘሎ ናይ ስም ምትሕልላፍ
ክሲ፡ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን2/5/17

-

ሄም
ል
ተ
ቤ

ደሰ

ታ

ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39 ቅረቡ።
እንተዘይቀሪብኩም ቤ/ፍ ኣብ ዘየለኹምሉ ርእዩ
ከምዝውስን የፍልጥ።
ወ/ሮ ኣስሊ ሃይሉ ወልደስላሴ፡ ንተጸዋዒ ክፍላይ
ተወልደብርሃን ዮውሃንስ ናይ ወዱ ሞግዚት ክህባ
ስለዝጸውዓቶ
ኣድራሻኡ
ኣይፈልጦ እየ ይጸውዓለይ
ስለዝበላ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪሉ፡ ን11/5/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ መልሲ
ሒዙ ይቕረብ። እንተዘይቀረበ
ኣብ ዘየለወሉ ከምዝረአ ቤ/ፍ
የፍልጥ።

ኣቶ ዑቕባይ ስዩም ዑቕባዝጊ፡ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ
መድህን በርሀ ተጽባ ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን12/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን

ቀይሕ ባሕሪ ጊንዳዕ
ወ/ሮ ሰናይት ሙሉጌታ ገብረማርያም፡ ወላዲተይ
ነፍ/ፍቓዱ ኑርየ ቢተው ብሂወት እንከላ ዕለት
15/6/2006 ዓ/ም ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ምም/ከባቢ
ዞባ 02 ዝርከብ ምስክር ወረቐት 220821 መወከሲ
ቁጽሪ 220038 ብስማ ዝተመዝገበ፡ 2 ክፍሊ ገዛ
ዝሃበትኒ ለበዋ ይጽደቐለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ባጽዕ
ኣሽረፍ መሓመድ ስዒድ ምባል ተሪፋ፡ ኣሽረፍ
መሓመድስዒድ ሓሰን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ዛይድ ተስፋሚካኤል ምራጭ፡ በዓል ቤተይ

ዞባ ተሰነይ

Modka caffe

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ኣባሻውል
ኣቶ መብራህቱ ተስፋጋብር
ፍስሃየ፡ ኣደና ዛይድ ነጋሽ
ገብረስላሴ ስለዝሞተት፡ ኣነ
ምስ ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን8/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ኣኽርያ

ብስራት ንኹልኹም ዓማዊል ሞድካ ካፈ

እንቋዕ ጾመልጓም ፈትሓልኩም እናበልና
ሞድካ ካፈ ከም ወትሩ ዓማዊሉ ንምሕጓስ

ብምኽንያት በዓል ፋሲካ
ንሕጸ፡ ንመርዓ፡ ንዓመት ቈልዓ፡ ንዝተፋላለዩ አጋጣሚታት
ብርትዓዊ ዋጋ ብሉጽ ቶርታ ቀሪብልኩም ከምዘሎ
ከበስረኩም ይፈቱ።

ሩታ በርሀ መሰቀለይ፡ ኣቦና
በርሀ መስቀለይ ስለዝተሰውአ፡
ኣደና ኤልሳ ኣብርሃ ሃይለ ድማ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ ሓደ ሓወይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/4/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ኤልሳ ሕድረማርያም ተኽለ፡ በዓል ቤተይ ደበሳይ
ኣውዓሎም ሕድረማርያም ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቁ ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን4/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ኣልጋነሽ ሓጎስ ገብረመድህን፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ዳዊት ክብረኣብ ተኽለዝጊ ናይ ሓዳር ክርክር
ስለዘለና፡ ኣብዚ ሃገር ስለዘየለ ተጸዊዑ፡ ን15/5/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀረበ ጉዳይ ኣብ
ዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፖራዲዞ ጸጸራት
ወ/ሮ እንትሳር ዑስማን ሳልሕ፡ ኣቦና መጀር ዑስማን
ሳልሕ ዓሊ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ጥራይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን11/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣስመረት ዑቕባገርግሽ ዓንደብርሃን፡ በዓል
ቤተይ ኣቶ ይሕደጎ ወልደስላሴ ገብረእግዚኣብሄር
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲ ኣቶ ገብረዝጊ ይሕደጎ መዲን ምስ ተኸሳሲ
ኣቶ ተኽለብርሃን ገብራይ ፈረጅ ብዕለት 15/2/2013
ዝገበርናዮ ውዕል ቁ/ሰሌዳ ER-1-16482 ናይ ገዛ
መኪና ሸይጡለይ ስም ዋንነት ከየመሓላለፈለይ
ኣድራሽኡ ስለዝተሰወረኒ፡ ስም ዋንነት ናይ ገዛ መኪና
ናብ ስመይ ክመሓላለፈለይ ናብ ሚ/ሪ መጓዓዝያ ናይ
ድጋፍ ደብዳቤ ክጸሓፈለይ ኢሎም ስለዝሓተቱ፣
ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን15/5/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ ንሱ ኣብ
ዘይብሉ ክውሰን እዩ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣቶ ቴድሮስ ጎይትኦም ወልደሚካኤል፡ ርግኣት
ገብረታትዮስ ጉብሳ ስለዝሞተት፡ ኣነ በይነይ ወራሲ

ወልደሚካኤል ያቆብ ሰዓረ ስለዝሞተ፡ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሕምብርቲ
ከሳሲ ኣቶ መኮነን ግርማይ የውሃንስ፡ ተኸሳሲት
በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ ሰምሃር ካሕሳይ ጸጋይ ካብዚ ሃገር
ስለዝወጸት፡ ኣድራሽኣ’ውን ስለዘይተፈልጠ እንተላ
ብኣካል ቀሪባ ጉዳያ ክትውድእ። እንተዘይቀረበት
ድማ ብመንገዲ ቤ/ፍ ክውድኣለይ ስለዝበሉ፣
ተኸሳሲት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን6/5/17
ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኩዶፈላሲ
ኣቶ ተስፋይ ወዳጅ ቢተወልኝ፡ እዝግሃርያ
ገብረመስቀል ካሕሳይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ተስፋይ ወዳጅ ቢተወልኝ፡ ወለድና ወዳጀ
ቢተውልኝን እዝግሃርያ ገብረመስቀል ካሕሳይን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/4/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዑና ዋጦት
ወ/ሮ ሓሊማ ሻዕባን ሑመድ፡ በዓል ቤተይ ዑመር
ማሕሙድ ዑመር ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/5/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ

ወ/ሮ ኣምለሰት ገሉ ገብረዝጊ ምባል ተሪፋ
ኣምለሰት ገሉ ገረዝግሄር ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
2ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ባረንቱ
ወ/ሮ ሳባ ገብረማርያም፡ ስም ወደይ ሰለሙን
ሚካኤል ገብረማርያም ምባል ተሪፋ፡ ሰለሙን
ተስፋኣለም ገብረብርሃን ተባሂሉ ይተኣረመሉ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
3ይ መጋብኣያ ይቕረብ።
ራህዋ ተስፋሂወት ገብረእየሱስ ምባል ተሪፋ፡
ኣፍራሕ ተስፋሂወት ገብረእየሱስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
2ይ መጋብኣያ ይቕረብ።
መድህን ተስፋሂወት ገብረየሱስ ምባል ተሪፋ፡
ኣሕላም
ተስፋሂወት
ገብረእየሱስ
ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ
ቤ/ፍ 2ይ መጋብኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ መስከረም
ኣቶ ዘካርያስ ዑቕባስላሴ ትካቦ፡ ተጸዋዒት በዓልቲ
ቤተይ ወ/ሮ ኣጸደ በርሀ ሃንስ ንልዕሊ 30 ዓመት
ብሓባር ሓዳርና ዝመራሕና ኮይንና፡ እንተኾነ ግን
ተጸዋዒት ኣብ ዕለት 20/5/2015 ዓ/ም ደቀይ
ክርኢ ኢላ ናብ ሃገረ ሱዳን ምስ ከደት ክሳብ
ሕጂ ኣይተመልሰትን። ስለዚ ትጸውዓለይ ስለዝበሉ፣
ተጸዋዒት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን6/5/17
ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ ቤ/ፍ ጉዳዮም
ክሪኦ ምዃኑ ይሕብር።

NOTICE
Notice is hereby given to the public that the shareholders of Societa’
Immobiliare Commerciale Industrale P.L.C on their Extraordinary
Meeting held on the 30th day of January 2017 have resolved that;
Mrs. Asefash Hadgu has sold and transferred her 4 shares per value of
1,000.00 (One Thousand) Nakfa to Mr. Yirgealem Tesfai and withdraw
from the Company.

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.198

ዞባ ዓንሰባ ሓጋዝ

ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሰለመት መሓመድ ዑመር ምባል ተሪፋ፡ ጀምዕ
መሓመድ ዑመር ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ማሕታ ተስፋጼን ግርማይ ምባል ተሪፋ፡ ወይኒ
ተስፋጼን ግርማይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/04/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 01
ከሳሲት ወ/ሮ ሰምሃር ንርኣዮ ተወልደ፡ ተኸሳሲ
በዓል ቤተይ ኣቶ ዓወት ሓጎስ ኣውዓለ ካብዚ
ሃገር ካብ ዝኸይድ 2 ዓመት ኮይኑ። ዝኾነ ደሃይ
ስለዘይብለይ ተጸዊዑ ክቐርበለይ ጉዳይና ናብ ቤተ
ዘመድ ሽማግለ 2ክምርሓለይ። እንተዘይቀሪቡ ግን
ንሱ ኣብ ዘይብሉ ፍርቂ መሰለይን ቀለብ 1 ወድና
ጌሩ ብፍትሕ ከፋንወኒ ስለዝበላ፣ ክሱስ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል፡ ን4/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀረበ ከኣ ቤ/ፍ ንሱ ኣብ ዘየለወሉ ውሳነ
ክህብ እዩ።
ከሳሲት ወ/ሮ ማሕያዊት ዑቅባማርያም ሓጃይ፡
ተኸሳሲ በዓል ቤተይ ኣቶ መርሃዊ ፋስሃጼን ልባብ
ንወጻኢ ሃገር ካብ ዝኸይድ 8 ዓመት ኮይኑ፡ ዝኾነ
ድሃይ ስለዘይብሉ ክሱስ ኣቶ መርሃዊ ፍስሃጼን ልባብ
ተጸዊዑ ክቐርበለይ ጉዳይና ናብ ቤተዘመድ ሽማግለ
ክምርሓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪሉ፡ ን25/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀረበ
ከኣ ቤ/ፍ ኣብዘየለወሉ ውሳነ ክህብ እዩ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ርብቃ ፋኑስ ገብረልዑል ምባል ተሪፉ፡ ርብቃ
እስቲፋኖስ ነብየልዑል ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
4ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ዓዲ ቐይሕ
ወ/ሮ ሕርይቲ መለስ ካሕሳይ፡ ትሕቲ ዕድመ ወደይ
ተመስገን ለገሰ በርሀ ምባል ተሪፋ፡ ተመስገን ፉጹም
ወልደትንሳኤ ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ
ኣቶ ክብሮም ሃብተማርያም ረታ፡ ኣደና ተኽኣ
ተኽለ ስብሓት ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን16/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጸጋ ገብረማርያም ጸጋይ፡ ኣደይ ጸሃይቱ
ዑቕበ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረታ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/4/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ለተንኪኤል ወልደገብርኤል ኣስፍሃ፡ ወርቅሃ
ግደይ ስለዝሞተት፡ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረታ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣

ወ/ሮ ለተሚካኤል ወልደገብሪኤል ኣስፍሃ፡ መዋቲ
ኣቶ ኣስገዶም ጎይትኦም ሚኪኤሉ ብሂወቶም ከለው
ኣብዚ ከተማ ደቀምሓረ ብህይብ ዝሃቡኒ 118.87
ዝስፍሓቱ መሬት ምስ ገዝኡ ስለዝሃቡኒ ይጽደቀለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ከሳሲት ወ/ሮ ኣዜብ ተስፋሚካኤል ወልደኪዳን፡
ተኸሳሲ ኣቶ የዕብዮ የማነ ተኽለ በዓል ቤተይ ካብ
ሃገር ወጻኢ ብምህላው ንጹር ኣድራሽኡ ስለዘይፈልጦ፡
ተጸዊዑ ክቐርበለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ
ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን21/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ቐይሕ

ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን24/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ፋኑስ ተኪኤ ወልደሊባኖስ፡ ተኸሳሲ
ብጹኣምላኽ ዑቕባሊባኖስ ኣስገዶም ናይ ሕጊ በዓል
ቤተይ ኮይኑ 3 ቆልዑት ወሊድና። እንተኾነ ግን
ተኸሳሲ ከም በዓልቲ ቤቱ መጠን ን6 ዓመት ዝኣክል
ደሃይ ስለዘይገበረለይ ኣብ ዘለዎ ውን ስለዘይፈልጥ
ይጽወዓለይ ስለዝበለት፣ ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ ብሕጋዊ
ወኪሉ፡ ን27/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ
ግን ቤ/ፍ ውሳኔ ክህብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኳዓቲት
ኣቶ ተኽሊት ሓድሽ ኣማን፡ ኣደይ ወ/ሮ ተቋም
ወልደማርያም ክፍሉ ስለዝሞተት ኣነ ጥራይ ወራሲ
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ግርመ

ከሳሲት ወ/ሮ ፍዮሪ ኪዳነ ተኸስተ ምስ ተኸሳሲ
በዓል ቤተይ ኣቶ ዙላ መሓሪ ወረደ ብሕጋዊ መገዲ
ተዋሲብና 1 ቆልዓ ወሊድና። እንተኮነ ግን ከም
በዓልቲ ቤቱ ከመሓድረኒ ስለዝይከኣለ፡ ብፍትሕ
ክውድእ ስለዝደለኹ ይጽወዓለይ ስለዝበላ፣ ተከሳሲ
ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን27/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን ኣብ ዘየለወሉ ክውሰን
ምዃኑ ንሕብር።
ወ/ሮ ተኽኣ ክፍሎም ዓዘራ፡ ወላድተይ ኣበራሽ
ክፍለ ዋሰ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ ሓወይ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/4/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰንዓፈ
ኣከዛ ኣረጋዊ ዝግታ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ፍስሃየ
ገብረስላሴ ዘርኣይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ
ኣብ
ዝንቀሳቐስ ኮነ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ

ወ/ሮ ለተኺዳን ተስፋልደት የውሃንስ፡ በዓል
ቤተዩ ኣቶ ቦኽረጼን ተወልደ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሓሬን
ወ/ሮ ሽዋይነሽ ርእሶም፡ ወደይ ተስፋኣለም ጸጋይ
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ናይ ወደይ መሰል ክሕለወለይ፡
ከምኡ’ውን ናይ ኣቡኡ ጸጋይ መብራህቱ ወካሊት
ምዃነይ የመልክት ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን1/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ እንዳገርግሽ
ወ/ሮ በሪሃ ኣስመላሽ ዑቕባጼን፡ ኣቦና ኣስመላሽ
ዑቕባጼን በይን ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ንሕና ኣቶ ጸጋይ ዮውሃንስን ወ/ሮ ሳባ ዮውሃንስን ካብ ወላዲትና ነፍ/ኣስገደት
ተስፋይ ተስፋማርያም ብውርሲ ዝረኸብናዮ ኣብ ኣስመራ ዞባ 6 ን/ዞባ 02 ከባቢ
ሓዝሓዝ ዝርከብ፡ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ብመለለዩ ቁጽሪ 00286፡ መወከሲ ቁጽሪ
139182 ብስም ወላዲትና ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ስም ዋንነት ናብ ስምና
ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤት
ጽሕፈት ካዳስተርን ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን የቕርብ። እንተዘይቀሪቡ ሰነዳትና
ኣቕሪብና ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ምዃንና ነፍልጥ።
ኣቶ ጸጋይ ዮውሃንስ
ወ/ሮ ሳባ ዮውሃንስ
ወ/ሮ ኣዳነሽ ዘርእጋብር ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ/ምስክር ዋንነት 301640
ብመወከሲ ቁጽሪ 303443 ትፍለጥ ናይ ‘ቲ’ ኣብ ከረን ከባቢ 04 ዝርከብ ገዛይ ሊብሬቶ
ስለዝጠፈኣኒ፣ ረኺበ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብቁ/
ቴለፎን 403199 ደዊሉ ክመልሰለይ። እንተዘየለ መተካእታ ሊብሬቶ ክሓትት ምዃነይ
የፍልጥ።
ወ/ሮ ኣዳነሽ ዘርእጋብር ወልደንስኤ
በ/ቤት ነፍስሄር ሃብተ ዑመር
ጽሃይነሽ በረኸት ገብረክርስቶስ ዝተባሃልኩ፡ ካብ ወላዲተይ
ብውህብቶ ዝተቐብልኩዎ ኣብ ኣስመራ ምምሕዳር ገጀረት
ስፍሓት መሬት 228 ት/ሜ ኣብ ቤ/ጽሕፈት መዝገባ ንብረት
ብስም ውህብቶ ወሃቢት ዝተመዝገበ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ
እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ
ጽሕፈት ነታዮ ዞባ ማእከል ይቕረብ።

ወ/ሮ ወዘነሽ መኮነን
ጎደና ኢዲት ዝርከብ
ብቁጽሪ 1፡001511/2
ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም
30 መዓልቲ ኣብ ቤት

ጽሃይነሽ መኮነን

NOTICE
The notice hereby given to the public that Eritrean automatic ice
cream P.L.Co on its extraordinary meeting held on December 02,2016
resolved that Ms.Helen Afewerki, Ms.Eden Afewerki, Ms.Nazareth
Afewerki and Ms.Senait Afewerki withdrawing from the company
by taking their share capital.
Mr.Mengisteab Afewerki sale 5 shares to Ms. Elsa Tsegay
Teklemariam.
The company capital decreases from 2,530,000.00 to 1,600,000.00
consequently.
THE COMPANY

እቲ ብማሕበር ዝቖመ ናይ ሰለስተ ወነንቲ ብርኪ፡ 1. ኣቶ ዑቕባይ ተኽለሰንበት
ገብረስላሴ 2. ኣቶ ዘርኢት ተኽለሰንበት ገብረስላሴ 3. ወ/ሮ ርግበ ዘርኢት ተኽለሰንበት
ብስም ዑቕባይ ተኽለሰንበት ገብረስላሴ ብቁጽሪ ንግዲ ፍቓድ ዋኒን ASL00022499
ብቑጽሪ ንግዲ መዝገብ ASR00020374 ዝተመዝገበ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ
ገጀረት ጎደና ሳዋ ዝርከብ ናይ ዓበይቲ መካይን መቀያየሪ ኣቕሑት መሽጢ (G80Retail Spare Part of Motor Driven Products) ፍሉይ መጸውዒ ኣብርሀት
ሓ.ዝ.ብ.ማ ንዓና ኣቶ ኣብርሃም ዑቕባይ ተኽለሰንበት፡ ወ/ሮ ፍረወይኒ ነጸርኣብ ክፍሉ
ኣብ ረጂስትራር ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ቀሪቦም ብውህብቶ በብጽሒቶም ስለዝሃቡና
ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት
ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ፍቓድ ዋኒን ይቕረብ።
1. ኣብርሃም ዑቕባይ
2. ፍረወይኒ ነጸርኣብ

ሓዳስ

ኤርትራ

19 ሚያዝያ 2017 - ገጽ 12

መበል 26 ዓመት ቁ.198

ኤኳዶር - ወረቓቕቲ ምርጫ ዳግማይ ይቝጸር

ብርሃነ ምሕረትኣብ

“ላዕለዋይ መራሒ ጣሊባን
ኢዱ ሂቡ” ሰራዊት ፓኪስታን

ኮሚሽን ምርጫ ኤኳዶር ካብ
ተቓዋሚ ሰልፊ’ታ ሃገር ንዝቐረበሉ
ጻውዒት ተቐቢሉ፤ ወረቓቕቲ ምርጫ
ዳግማይ ብኸፊል ክቝጸር ኣዚዙ።
ብመሰረት’ቲ ኮሚሽን ዘውጸኦ ውሳነ፡
ኣስታት 1.3 ሚልዮን መድመጺ
ወረቓቕቲ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ዳግማይ
ክቚጸር ክጅምር እዩ።
ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝተዘርገሐ
ውጽኢት ምርጫ፡ ንዴሳዊ ሰልፊ
ወኪሉ ዝተወዳደረ ለኒን ሞሪኖ
ብጸቢብ ከምእተዓወተ ድሕሪ ምግላጹ፡
መድመጺ ወረቓቕቲ ዳግማይ ክቚጸር
ካብ ሕጹይ ተቓዋሚ ሰልፊ ጉለርሞ ላሶ
ጻውዒት ክቐርብ ምጽንሑ ይግለጽ።
ጉለርሞ ላሶ፡ ኣብቲ ምርጫ
ምድንጋራት ከምእተፈጸመ ብምኽሳስ’ዩ፡
መስርሕ ምቝጻር ድምጺ ክድገም
ዝጽውዕ ዘሎ። ብኣሽሓት ዝቑጸሩ

ደገፍቱ ንውጽኢት ናይቲ ምርጫ
ዝዅንን ጭርሖታት ሒዞም ኣብ
ጐደናታት ከም ዝወጹ ምንጭታት’ቲ
ከባቢ ሓቢሮም።
ኣብታ ሃገር ቀጻሊ ናይ ተቓውሞ
ሰልፊ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን፡ እቲ
ኩነታት ናብ ግጭት ከየምርሕ ስግኣት

ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።
ኮሚሽን ምርጫ ኤኳዶር፡ 51
ብ49 ሚእታዊት ብዝኾነ ውጽኢት ለኒን ሞሪኖ ከምዝሰዓረ ገሊጹ ነይሩ።
በዚ ድማ ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ
ምርጫ ምትፍናን ተኸሲቱ ምህላዉ
ተፈሊጡ።

ፍልስጤማውያን እሱራት መግቢ ናይ
ምሕሳም ኣድማ ይቕጽሉ
ኣፈኛ ሰራዊት ፓኪስታን፡ ኣብታ ሃገር
ናይ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ጣሊባን ላዕለዋይ
ኣዛዚ ምንባሩ ዝተገልጸ፡ እሕሳኑላህ
ኢሕሳን ዝተባህለ ዕጡቕ ኢዱ ከምዝሃበ
ሓቢሩ።
መርበብ
ሓበሬታ
ኣልጀዚራ
ከምዝሓበሮ፡ እሕሳኑላህ ኢሕሳን ኣብቲ
‘ጀምዓት ኡር ኣሕራር’ ዝተባህለ ኣብ
ፓኪስታን ዝንቀሳቐስ ክንፊ ጣሊባን፡
ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ጽፍሒ ዝነበሮ
እዩ። መኣስን ኣብ ከመይ ኵነታትን
ኢዱ ከምዝሃበ ግን፡ ብሰራዊት ፓኪስታን
ዝተዋህበ መብርሂ የለን።
እቲ ኣዛዚ ዕጡቓት ዝነበረ ውልቀ-ሰብ፡
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ካብ ዓይኒ
መራኸቢ ብዙሓን ተኸዊሉ ምጽንሑ

ምንጭታት’ቲ ከባቢ ይሕብሩ።
ንሱ ምስ 10’ታት ብጹቱ ናብ ሰራዊት
ፓኪስታን ኢዱ ከምዝሃበ’ኳ እንተተገልጸ፡
ዛጊት ብናጻ ምንጭታት ኣይተረጋገጸን።
እቲ ጉጅለ ዝሓለፈ ለካቲት ኣብ
ፓኪስታን ተደጋጋሚ ርእሰ-ቅትለታዊ
መጥቃዕቲ ብምፍጻም፡ ህይወት 130
ሰባት ከምዝቐዘፈ ይፍለጥ። ዝሓለፈ
ዓመት ከምዚ ሕጂ ኣብ ከተማ ላሆር
ህይወት 70 ሰባት ናይ ዝቐዘፈ መጥቃዕቲ
ሓላፍነት’ውን ከምዝወሰደ ይግለጽ።
ሰራዊት ፓኪስታን ካብ ዝሓለፈ ለካቲት
ጀሚሩ ኣንጻር ግብረ-ሽበራውያን ጽዑቕ
ስርሒት የካይድ ምህላዉ ብምምልካት፡
ዛጊት 558 ኣባላት ፓኪስታናዊ ጣሊባን
ኢዶም ከምዝሃቡ ይገልጽ።

ሶርያ - ኣመሪካ ኣብ
ስቪላዊ ዒላማታት ብምጥቃዓ
ተኸሲሳ
ኣመሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሶርያ
ዘካየደቶ መጥቃዕቲ፡ ንስቪላዊ ዒላማታት
ዝለከመ ምንባሩ፡ ሰለስተ ትካላት ብዘካየደኦ
መጽናዕቲ ከምእተረጋገጸ፡ ተለቪዥን
ኣልጀዚራ ሓቢራ።
‘ሂዩማን ራይትስ ዎች’፡ በሊንካትን
ፎረንሲክ ኣርክተክቸርን ዝተባህላ ትካላት
ኣብ ዝዘርግሓኦ መግለጺ፡ ሓይሊ ኣየር
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ መስጊድ ብዝፈጸሞ
መጥቃዕቲ ኣብኡ ዝነበሩ 38 ሰባት
ህይወቶም ከምዝሰኣኑ ኣረጋጊጸን።
እተን ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝተሰነየ
ጭብጢታት ከምዝኣከባ ዝገልጻ ትካላት፡
ሓይሊ ኣየር ኣመሪካ ነቶም ካብቲ
መስጊድ ክሃድሙ ዝፈተኑ ሰላማውያን

ሰባት’ውን፡ ብሚሳይላት ከምዘጥቀዖም
ዘረጋግጽ ጭብጢ ከምዘለወን ይሕብራ።
ሓይሊ ኣየር ኣመሪካ፡ ከም ግብረ-መልሲ
ናይቲ ኣቐዲሙ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ከም
ዝተኻየደ ዝገለጾ መጥቃዕቲ መርዛም ጋዝ፡
ንወተሃደራዊ ዒላማታት መንግስቲ ሶርያ
ከምዝደብደበ’ዩ ዝሕብር።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ህይወት 10’ታት
ሰላማውያን ዜጋታት ሶርያ ከምዝጠፍአን
ሓያሎ ንብረት ከምዝዓነወን ምንጭታት’ቲ
ከባቢ ሓቢሮም።
ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣመሪካ ኣብ ዒራቕ
ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ነፈርቲ፡ ኣብ ሓደ
መዓልቲ ጥራይ ልዕሊ 200 ሰላማውያን
ሰባት ከምእተቐትሉ ይግለጽ።

ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ፍልስጤማውያን
እሱራት፡ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ
የካይዱ ምህላዎም ሮይተርስ ሓቢሩ።
እቶም ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ
እስራኤል
ተዳጒኖም
ዝርከቡ
ፍልስጤማውያን፡ ሓፈሻዊ ኣተሓሕዛ
እሱራት ክመሓየሽ’ዮም ዝጽውዑ።
እቲ ካልኣይ መዓልቱ ሒዙ
ዘሎ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ፡
ብፍልስጤማዊ መራሒ ማርዋን ባርጉቲ
ዝተጸወዐ ኮይኑ ኣሽሓት እሱራት
ይስዕብዎ ምህላዎም ተገሊጹ።
እቶም እሱራት ምስ ስድራቤቶም
ናይ ምርኻብ ዕድል ክወሃቦም፡ ኣብ
ኣብያተ-ማእሰርቲ ናይ ትምህርትን
መዘናግዒን ኣገልግሎታት ክረኽቡን
ኣብ ልዕሊኦም ከምዘሎ ዝገልጽዎ
ሕሱም ኣተሓሕዛ ደው ክብልን
ጠሊቦም ኣለዉ።
ሰብ-መዚ እስራኤል፡ ኣብቲ ብሰኑይ
ዝጀመረ ኣድማ፡ ኣስታት ሓደ ሽሕን

ሚእትን እሱራት ይሳተፉ ከምዘለዉ
ጠቒሶም፡ ምስኣቶም ንምዝርራብ
ድሌት ከምዘይብሎም ኣነጺሮም።
ፍልስጤማውያን
ሰበ-ስልጣን
ብወገኖም፡ ኣብቲ ኣድማ ዝሳተፉ
ዘለዉ እሱራት ክሳብ ሓደ ሽሕን
ሓሙሽተ ሚእትን ከምዝበጽሑን፡ ኣብ
ውሽጢ 10 ዓመት ዛጊት ዝበዝሑ
እሱራት ፍልስጤማውያን ዝተሳተፍዎ
ኣድማ ምዃኑን ኣረዲኦም።
ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል

ኣስታት 6 ሽሕን 5 ሚእትን
ፍልስጤማውያን ተዳጒኖም ምህላዎም
ወግዓውያን ምንጭታት የመልክቱ።
እስራኤል እቶም ፍልስጤማውያን
ንጸጥታኣ
ኣስጋእቲ
ስለዝኾኑ
ዳጒናቶም ምህላዋ ክትገልጽ እንከላ፡
ሓያሎ ተጣበቕቲ ድማ ምስቶም
እሱራት ኣንጻር ወተሃደራት እስራኤል
ኣእማን ዝደርበዩ ትሕቲ ዕድመ
ቈልዑ ዝርከብዎም ኮይኖም ብሃውሪ
ዝተቐየዱ ምዃኖም ይገልጹ።

ቻይና፡ ጸገማት ኮርያን ኣመሪካን ብዝርርብ
ክፍታሕ ጸዊዓ
ቻይና፡ ምስሕሓብ ኣመሪካን ሰሜን
ኮርያ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ክፍታሕ
ጸዊዓ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ
ዪ፡ ኣብ ከተማ በይጂንግ ንጋዜጠኛታት
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ ሓውሲ ደሴት
ኮርያ ኣብ መንጎ ኣመሪካን ሰሜን
ኮርያን ተኸሲቱ ዘሎ ምትፍናን እናሓየለ
ይመጽእ ከምዘሎ ጠቒሱ፡ ሃገሩ ኣብ
ሰላማዊ ፍታሕ ከምእትኣምን ኣነጺሩ።
ሰሜን ኮርያ፡ ከም ግብረ-መልሲ ናይ’ቲ
ብኣመሪካ ዝግበረላ ዘሎ ምፍርራሕ፡
ሰሙናዊ ተኸታታሊ ፈተነ ሚሳይል
ተካይድ ምህላዋ’ያ ኣፍሊጣ። እታ ሃገር
ንጻውዒት ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ብምንጻግ፡ ሻዱሻይ ፈተነ ኑክሌሳዊ
ኣጽዋር ንምክያድ ትቀራረብ ምህላዋ
ምንጭታት’ቲ ከባቢ ይገልጹ።
ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ በይናዊ
መጥቃዕቲ ንምክያድ ድልውቲ ከምዘላ
ትገልጽ ኣመሪካ ብወገና፡ ናብ ሓውሲ
ደሴት ሰሜን ኮርያ መራኽብ ኲናት
ከምዘጸግዐት ይፍለጥ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና፡ ሃገሩ
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ኣብ መንጎ ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን
ተኸሲቱ ዘሎ ምፍጣጥ ከምዘሰከፋ
ብምግላጽ፡ እቲ ጉዳይ ዲፕሎማስያውን
ፖለቲካውን ፍታሕ ክናደየሉ ከምዝግባእ
ኣገንዚቡ።
ኣብ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዑደት
ዘካይድ ዘሎ ምክትል ፕረዚደንት
ኣመሪካ፡ ማይክ ፐንስ፡ ሃገሩ ንኹሉ
እንተታት ተዳልያ ምህላዋ ገሊጹ። ሃገሩ
ምስ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ጽኑዕ ኪዳን
ከምዘለዋ ብምምልካት ድማ፡ ብሰሜን

ኮርያ ንዝካየድ ዝኾነ ተጻብኦ ቅልጡፍ
ስጕምቲ ከምእትወስደሉ ኣነጺሩ።
ሰሜን ኮርያ ብወገና፡ ኣመሪካ ንወራር
ትዳሎ ከምዘላ ትኸስስ። ንዝኾነ ብኣመሪካ
ዝፍተን ወራር ብኑክሌሳዊ መጥቃዕቲ
ምላሽ ከምእትህበሉ’ውን ተጠንቅቕ።
ኣምባሳደር ሰሜን ኮርያ ኣብ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት፡ ኪም ኢን ርዮንግ፡
ኣመሪካ ኑክሌሳዊ ኲናት ንኽባራዕ
ዝድርኽ ወጥሪ ፈጢራ ምህላዋ
ከሲሱ።

