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ክለባት ኤርትራ ተኻይዱ

ኣብ ኢጣልያን ቐጠርን ዝነብሩ ዜጋታት ዝተፈላለዩ መደባት ኣሰላሲሎም
ኣብ ኢጣልያን ቐጠርን ዝነብሩ
ዜጋታት፡ ኣፍልጦኦም ኣብ ህልው
ኩነታትን መድረኻዊ ተልእኾን ክብ
ንምባል ዝሕግዝ ርክባት ኣካዪዶም።
ብመሰረት’ዚ፡ ሃገራዊ ማሕበር ደቂኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ኢጣልያ፡
ብ14ን 15ን ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ፊረንሰ
ጉባኤ ብምቅናዕ፡ ንዝመጽእ 3 ዓመታት
እትመርሖ ኣካያዲት ኣካል መሪጹ፡
ንጥፈታቱ ኣብ ምድንፋዕ ዝሕግዞ
ውሳነታትን ለበዋታትን ድማ ኣሕሊፉ።
ኣብ’ቲ ካብ 12 ከተማታት ዝመጻ
ወከልቲ ውዳበታት ዝተረኽባሉ ጉባኤ፡
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ
ኢጣልያ ኣቶ ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ፡ ንተራ
ሃማደኤ ኣብ ምዕዋት ሃገራዊ መደባትን
ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሕን ዝምልከት
መግለጺ ኣስሚዑ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣምባሳደር ኤርትራ
ኣብ ቐጠር ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም፡ ብ13
ጥቅምቲ ምስ ኤርትራውያን ነበርቲ
ቐጠር፡ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን

ሓራት፡
ኣስመራ - ፍሸይ ምራራ
ኣገልግሎት ጀሚሩ
ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት፡ ዝርጋሐኡ
ንምስፋሕ ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ፡ ካብን ናብን
ኣስመራ - ፍሸይ ምራራ ሓድሽ መስመር
ብምኽፋት፡ ብ14 ጥቅምቲ ኣገልግሎት
ጀሚሩ።
ኣብ’ቲ ኩባንያ ሓላፊ ምውፋር ኣቶ
ጽገሃንስ ይትባረኽ ምስ ነበርቲ ፍሸይምራራ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ምኽፋት
ናይ’ቲ መስመር፡ ኣካል ናይ’ቲ መንግስቲ
ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዘሎ ጸገም መጓዓዝያ
ንምቅላል ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ
ብምጥቃስ፡ ኣብቲ መስመር ተመዲባ
ንዘላ ኣውቶቡስ ብግቡእ ክጥቀሙላን
ክከናኸንዋን ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ
ያሕያ ሓጂ ብወገኑ፡ ምምሕዳር ከባቢ
ፍሸይ-ምራራ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ሕሩም
ሕዛእቲ ስለዝርከብን፡ ብቀጻሊ ዝናብ
ምህማም መሬት ስለዘጋጥሞን፡ ነበርቲ ኣብ
ምክትታል’ቲ ጽርግያ ክነጥፉን ወፈራዊ
ጽገና ከካይዱሉን ኣዘኻኺሩ።
ምምሕዳር ከባቢ ፍሸይ-ምራራ፡ ሓንቲ
ካብ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ
ጊንዳዕ እያ።

ቐጠር
ኩነታቶምን ዘተኰረ ዘተ ኣካይዱ።
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘንቀዱ

ተጻብኦታት፡ ንጥምረትናን ናይ መኸተ
ብቕዓትናን መሊሶም ከምዘሐየሉ

ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዓሊ፡ ተተግቢሮም
ዘለዉ ንዘላቒ ምዕባለ ድልዱል ሰረት

ዘንጸፉ መደባት፡ ውጽኢት ናይ’ዚ
ከምዝኾኑ ኣብሪሁ።

ኣብ ባጽዕ፡ ንወርሓዊ ጽግያት ዝምልከት ዓውደ-ዘተ ተኻዪዱ
ኣብ ከተማ ባጽዕ፡ ብምኽንያት
ወርሓዊ ጽግያት ንደቂ-ኣንስትዮ ብሓፈሻ
ንተመሃሮ ድማ ብፍላይ ዘጋጥም
ጸቕጢ ንምቕንጣጥን፡ ጽሬት ኣብ እዋን
ወርሓዊ ጽግያት ንምርግጋጽን ኣብ
ዘተኰረ መጽናዕታዊ ወረቐት፡ ዓውደ-ዘተ
ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ብምትሕብባር ሚኒስትሪታት
ትምህርቲ፡ ጥዕናን ካልኦት ዝምልከቶም
መሻርኽትን ብ17 ጥቅምቲ ዝተኻየደ
ዓውደ-ዘተ፡ ኣብ 10 ናይ ማእከላይ

ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ሃገርና ናይ
ዝተኻየደ - ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት
ዘጋጥመን ጸገማትን ጽልዋኡን ማእከል
ዝገበረ መጽናዕቲ ውጽኢት ቀሪቡን ዘተ
ተኻዪዱሉን።
ኣብ’ቲ መጽናዕታዊ ወረቐት፡ ብኩራት፡
ትሑት ተሳታፍነት፡ ባህላውን እምነታውን
ጽልዋታት፡ ድሩት ኣፍልጦን ካልእን፡ ገለ
ካብቶም ንደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ ኣብ
ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ዘጋጥሙ ኣሉታዊ
ጽልዋታት ከምዝኾኑ፡ ዝበዝሕ ክፋል

ሕብረተሰብ ድማ ኣብ’ቲ ዛዕባ ዘለዎ ኣሉታዊ
ርድኢት ተመሳሳሊ ኮይኑ ከምዝጸንሐ
ክበርህ እንከሎ፡ ዝካየድ ኣስተምህሮታትን
ጐስጓሳትን ናይ ባህሪ ለውጢ ኣብ ምምጻእ
ተራ ስለዘለዎ፡ ብዝለዓለ ክካየድ ኣብ
ምርድዳእ ተበጺሑ።
ተሳተፍቲ፡ ኣገዳስነት ናይ’ቲ ዓውደ-ዘተ
ብምጥቃስ፡ ኣብ መጻኢ ዓሚቚ መጽናዕቲ
ክካየደሉ፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ድማ
ቀረብ ማይን ዓይኒ ምድርን ክመሓየሽ
ኣዘኻኺሮም።

ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ኣቶ ረሺድ መሓመድዑስማን፡ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ
ኣብ ወርሓዊ ጽግያት ንምብራኽ፡ ስሩዕ
ሓባራዊ ኣስተምህሮታት ንምሃብ መደብ
ተታሒዙ ክስራሓሉ ምዃኑ ሓቢሩ።
ሜዲካል ዳይረክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ
ጥዕና ዶ/ር ዮውሃንስ ተኸስተ ብግደኡ፡
ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ባህሪ ለውጢ
ንምምጻእ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ፡ ውህደት ናይ
ነፍስ-ወከፍ ዜጋ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ።

ስ/ ኢብራሂም ዑመር

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሪ/ማእከላይ ኣፍሪቃ - ውግእ ዘይበትከላ ሃገር
ታደሰ ተኽለ
ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡
ካብ 2013 ኣትሒዙ ዝቐጸለ ውግእ
ሓድሕድ ንምህዳእ ተባሂሉ ፖለቲካዊ
ለውጥታት ክግበር ተፈቲኑ ነይሩ። ነቶም
ተተፋነንቲ ወገናት’ታ ሃገር ንምግልጋል
ኣብ መጀመርታ ሰራዊት ፈረንሳ፡ ድሒሩ
ድማ ካብ ሓያሎ ሃገራት ዝተዋጽአ
ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተላኢኹ። ኰይኑ
ግና፡ ብዘይካ ኣብታ ርእሰ-ከተማ ዝዀነት
ባንጉዊ፡ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት እታ ሃገር
ውግእን ምምዝባል ህዝብን ይቕጽል ኣሎ።
ናይ ብዙሓት ጉጅለታት ግንባር ዝነበረ
‘ሰሌካ’ ዝተባህለ ዕጡቕ ሓይሊ እውን
ተፈናጪሉ ሓያሎ ዕጡቓት ጉጅለታት
ብምፍጣሮም፡ ንዅሎም ከዕግብ ዝኽእል
ፖለቲካዊ ፍታሕ ብቐሊሉ ክርከብ ኣብ
ዘይከኣለሉ ደረጃ ተበጺሑ ኣሎ።
እታ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ
ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ
ዕጥቃዊ ግጭታት ዘይበትከለን ሓያሎ
ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተደኰነት ስለ ዝዀነት፡
ኣብታ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእ ዶባት
ሰጊሩ ናብ ካልኦት ህዝብታት ከይልሕም
ስግኣት ይፈጥር ኣሎ። ኣብዚ ቅንያት’ዚ
ኣብ ሓደ ቤት-መቕደስ ኣስታት 20 ሰባት
ዝቐተለ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ፡
ሓያሎ ወገናት ብስም ሃይማኖታውያን
ትካላት ውግዘት ከስምዑ ምቕናዮም
ይፍለጥ። ብግዳም ዝወሃብ ናብ ሓደ
ወገን ጥራይ ዝቐንዐ ነቐፌታ፡ ካብቲ
ግጭት ወጻኢ ንዘሎ ህዝቢ ዘነድርን ናይ
‘ተዳሎ’ ጻውዒት ክኸውን ከም ዝኽእልን
ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ዞባ ግምታቶም
ይህበሉ።
መንግስቲ ንዕጡቓት ጉጅለታት
ከዕግብ ዝኽእል ኣሳታፊ ፖለቲካዊ ስርዓት
ከቕውምን ናይ ምሕረት ኣዋጅ ከውጽእን
ብዘይምኽኣሉ፡ እቲ ግጭት ንኽቕጽል
ምኽንያት ኰይኑ ከም ዘሎ ገለ ጸብጻባት
የረድኡ። ንዕጡቓት ውድባት ብልዝብ
ናብ ዕርቂ ንምምጻእ ብተደጋጋሚ ክግበር
ዝጸንሐ ፈተነታት ክፈሽል ጸኒሑ እዩ።
ዕጡቓት ጉጅለታት ናብ መኣዲ ዘተ
ኣብ ዝቐርቡሉ ግዜ፡ ተሰማዕነት ምእንቲ

ክረኽቡ ኣቐዲሞም ሓያሎ መጥቃዕትታት
ከም ዘካይዱን ህውከት ከም ዝፈጥሩን
ይፍለጥ። ኣስጋእትን ተፈራሕትን ኰይኖም
ምስ ዝቐርቡ፡ ኣብቲ ምስ መንግስቲ
ዘካይድዎ ናይ ዕርቂ ዝርርብ ፖለቲካዊ
መኽሰብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ’ዮም
ትጽቢት ዘሕድሩ። ተሃላለኽቲ ጉጅለታት
ሓደ ካብቲ ካልእ ዝያዳ ሓደገኛ ኰይኖም
ክረኣዩ እንተ ዀይኖም፡ ሓያል መጥቃዕቲ
ናይ ምፍናውን ከቢድ ጉድኣት ናይ
ምውራድን ዓቕሚ ከም ዘለዎም ከረጋግጹ
ኣለዎም። እቲ ግዳይ ዝኸውን ግና ዕጥቂ
ዘይብሉ ሰላማዊ ህዝቢ እዩ።
ንሓያሎ
ዕጡቓት
ጉጅለታት
ብምጥርናፍ፡ ኣብታ ሃገር ብተኸታታሊ
ንዝነበሩ ብልሹዋት ስርዓታት ንምእላይ
ክዋጋእ ዝጸንሐ ዕጡቕ ሓይሊ ሰሌካ፡ ኣብ
መጋቢት 2013 ናብ ከተማ ባንግዊ ኣትዩ
ሓድሽ መንግስቲ ምስ ተኸለ ንኹሉ ህዝቢ
ብሓድነት ዝሓቍፍ ስርዓት ክተክል ተስፋ
ተነቢርሉ ነይሩ። ብናህሪ እናገስገሰ ክሳዕ
ባንግዊ ክበጽሕ ዝኸኣለ እውን፡ ህዝቢ
እምነት ስለ ዘሕደረሉን ስለ ዝተደጋገፎን
እዩ። ነቲ ወተሃደራዊ ውድብ ዘቘመ
ሰራዊት ግና ስነ-ምግባር ዝጐደሎን ብጸቢብ
ስምዒታት ዝተደረኸን ብምንባንሩ፡ ናብታ
ከተማ ክኣቱን ንህዝቢ ምብስባስ ክጅምርን
ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብታ ሃይማኖታዊ
ምትፍናን ተራእዩላ ዘይትፈልጥ ሃገር፡
ንህዝቢ ዝጐዛዚ ቅትለትን ዝምታን ክርአ
ጀሚሩ። እቲ ግዳይ ናይዚ ግፍዒታት
ክኸውን ዝጀመረ ህዝቢ ከኣ ኣማራጺ ስለ
ዘይነበሮ፡ ‘ኣንቲ ባላካ’ (ጸረ-ኻራ) ዝተባህለ
ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብምምስራት
ብዘለዎ ሓይሊ ነብሱ ክከላኸል ጀሚሩ።
ድሕሪ ብዙሕ ምፍሳስ ደም፡ ዕንወትን
ምምዝባል ህዝብን፡ መራሒ ሰሌካ ካብታ
ሃገር ክስደድን እቲ ውድብ እውን ካብ
ከተማ ባንግዊ ክወጽእን ተገዲዱ። ኣብ
ዝሓለፈ ዓመት ከኣ ሓድሽ መንግስቲ
ተመስሪቱ።
ነቶም
ንሓድሕዶም
ዝጨፋጨፉ ዘለዉ ጉጅለታት ግና ናብ
መኣዲ ዕርቂ ከቕርቦም ኣይከኣለን ዘሎ።
ግንባር ሰሌካ ተበታቲኑ፡ ሓያሎ ጉጅለታት

\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ 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 ሱልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ተፈጢረንስ ንሓድሕደን እውን ይኮሳተራ
ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኣብ ውሽጢ ሃገር
ኣስታት 600 ሽሕ ህዝቢ ተመዛቢሉ
ኣሎ። ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል ከኣ ናብ
ጐረባብቲ ሃገራት ተሰዲዱ ኣሎ።
ኣብታ ሃገር ዘሎ ፍታሕ ዝተሳእኖ
ግጭትን ዘይምርግጋእን፡ ከምኡ ድማ
እቲ ህይወቱ ከድሕን ናብ ካልኦት
ሃገራት ዝተሰደደ ህዝቢ ኣብቲ ዝነብረሉ
ዓድታት ተደናጋጻይ ህዝቢ ስለ ዘማዕብል፡
ምስኡ ድማ ንፖለቲካዊ ረብሓ ኢሉ
ብረት ከዕጥቖም ዝኽእል ወገን እውን
ስለ ዘይሳኣን፡ እታ ሃገር ካብ ዝኸፍአ
ናብ ዝበኣሰ ፖለቲካዊን ጸጥታውን
ዘይምርግጋእ ከተምርሕ ከም እትኽእል
ይግመት። ኣብ ከባቢ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት
ኣብ 1990ታት ዝነበረ ንሓያሎ ሃገራት
ዘበሳበሰ ኲናት፡ ኣበጋግስኡ ነዚ ይመስል
ከም ዝነበረ ምዝካር ይኣክል።
ስነ-ሓሳብ ጥሩፍነት ናብ ካልኦት ሃገራት
ንምስግጋር ከም ዝጽዕር ዝንገረሉ ኣብ
ሰሜን ናይጀርያ ዝንቀሳቐስ ምስ ዳዕሽ
ምትእስሳር ዘለዎ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ
‘ቦኮ ሓራም’፡ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ
ኣፍሪቃ እግሩ ዝተኽለሉ ጥጡሕ
ባይታ ካብ ምድላይ ኣይበዀረን ዘሎ።
ንሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣዳዊበን
ዝርከባ ሃገራት፡ ይዕበ ይንኣስ ዘቤታዊ
ግጭታት ዝካየደለን ከም ምዃነን
መጠን፡ ምስቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኵነታት
ክጸላሎ ዝኽእል ሃዋህው ኣይፍጠርን
ክበሃል ኣይከኣልን።
ኣብዚ ቅንያት’ዚ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት
ይዕምጽ ከም ዘሎ እዅል መርትዖታት
ዝተረኽበሉ ናብታ ሃገር ዝኣተወ 12
ሽሕ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም፡ ኣብ ህዝቢ
ዝነበሮ ተኣማንነትን ተቐባልነትን ባይታ
ዘቢጡ ይርከብ። ብውሕዱ 10 ካብ
ኣባላቱ ብዕጡቓት ከም እተቐትሉ
ድማ ይፍለጥ። ክንዮው እታ ርእሰከተማ ክሕሉ ብዘይ ምኽኣሉ እውን፡
80 ሚእታዊት ናይታ ሃገር ኣብ ትሕቲ
ቁጽጽር’ቶም ዕጡቓት ኣትዩ ይርከብ።
ብብዙሕ መለክዒታት፡ እታ ሃገር
ዘላቶ ኵነታት፡ ናብ ዝኸፍአ ሓድሕዳዊ
ግጭታትን ህልቂትን ክምዕብል ዝኽእል
ጥጡሕ ባይታ ይፍጠር ከም ዘሎ
ክኢላታት የረድኡ። ኣብ ዝሓለፈ
ሰነ፡ ወከልቲ ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት
ጉጅለታት ምስ ልኡኽ መንግስቲ’ታ ሃገር
ኣብ ከተማ ሮማ - ኢጣልያ ተራኺቦም
ተዛትዮም ምንባሮም ምንጭታት
ይሕብሩ። እንተዀነ፡ ድሕሪ’ቲ ዝተኻየደ
ዝርርብ እቶም ዕጡቓት ጉጅለታት
ንሓድሕዶም ካብ ምትህንዃት ከም
ዘየዕረፉን ገና ይቕጽሉዎ ከም ዘለዉን’ዩ

ዝግለጽ።
ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ
1960 ካብ ፈረንሳ ናጽነታ ምስ ተቐበለት
ናይ መጀመርታ መራሒኣ ዝነበረ ዴቪድ
ዳኮ፡ ድሕሪ ሽዱሽተ ዓመት ኮሎኔል ዦን
ቢደል ቦካሳ ብዘካየደሉ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ
ተኣልዩ። እታ ሃገር ብሰላም ንኽትጓዓዝ
ኣጣጢሑላ ዝነበረ ፖለቲካዊ መንገድታት
ድማ ኵሉ ዓንዩ። ናይዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ
ጸገማት ጠንቂ ዝዀነ ግጉይ ኣመራርሓ
ቦካሳ፡ ነታ ሃገር መመሊሱ እናደቘሳ
ከይዱ። ሕሉፍ ሓሊፉ ኮሎኔል ቦካሳ
ድሕሪ 10 ዓመት ኣብ 1976 ሃጸይ
ንኽባሃል ንግስነት ኣዊጁ። ቀዳማዊ ንጉስ
ቦካሳ ተባሂሉ ከኣ ዘውዲ ደፊኡ።
ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ድማ ሃጸይ ቦካሳ
ኣብ መገሻ እንከሎ፡ ዴቪድ ዳኮ ብፈረንሳ
እናተሓገዘ ደም ዘይፈሰሶ ዕልዋ መንግስቲ
ኣካይዱ ዳግማይ ናብ ስልጣኑ ተመልሰ።
ቦካሳ፡ ብዙሕ ዘስካሕክሕ ግፍዒታት ከም
ዝፈጸመ ዘመልክት ክስታት ንሱ ኣብ
ዘይተረኽበሉ ብቤት-ፍርዲ ተነቢብሉ
ነይሩ። ድቪዛ ምልባስ ዝኣበዩ 100
ናይ መባእታ ደረጃ ህጻናት ተማሃሮ
ተኣሲሮም ዝተረሸንሉ ኵነታት ከኣ፡ ሓደ
ካብቲ ክሲታት ምንባሩ ይፍለጥ። ዴቪድ
ዳኮ ከተኣታትዎ ዝፈተነ ምምሕያሻት
መድሎ ከይረኸበ፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ
ዓመት ጀነራል ኮሊንግባ ብዘካየዶ ደም
ዘይፈሰሶ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ ደጊሙ

ተኣልየ።
እታ ሃገር ብፖለቲካዊ ተቓናቐንቲን
ዕልዋታትን እናተሓመሰት ንብዙሕ
ዓመታት ቀጺላ። ኣብ 2005 ካብ ሰሜናዊ
ምዕራብ’ታ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ሃዲሙ
ናብ ጫድ ምስ ኣተወ፡ ብዛዕባ’ተን ኣብቲ
ከባቢ ዝንቃሳቐሳ ዕጡቓት ጉጅለታት
ብዙሕ ዜናታት ክቃላሕ ጀሚሩ። ሰለስተ
ዕጡቓት ጉጅለታት ብሸነኽ ሰሜን’ታ
ሃገር እግረን ኣደልዲለን ይንቃሳቐሳ
ነበራ። መራሒ ናይታ ሓንቲ ጉጅለ
ዓብዱላየ ምስኪን፡ ሊብያ ብዝገበረቶ
ሽምግልና መሰረት ሰራዊቱ ዕጥቁ ፈቲሑ
ከረክብ ኣብ 2007 ተሰማሚዑ። እተን
ካልኦት ክልተ ጉጅለታት ድማ ምስ
መንግስቲ ብዘካየዳኦ ዝርርባት፡ ድሕሪ
ክልተ ዓመት ሰራዊተን ኣጣይሰን
ተዓርቃ። ብሰንኪ እቲ ንብዙሕ ዓመታት
ዝቐጸለ ዘይፍትሓዊ ምሕደራን ምቕርሐ
ጸጋታትን፡ ተጓኒና ዝብሉ ወገናት ዕጥቂ
ኣልዒሎም ንመሰሎም ክዋግኡ ዘበጋግስ
ባህሊ ኲናትን ተቓውሞን ነጊሱ ስለ
ዝነበረ፡ ኣንጻር መንግስቲ ዝንቀሳቐሱ
ካልኦት ጉጅለታት ነበሩ።
ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝረአ ዝነበረ
ግጭትን ምምዝባል ህዝብን፡ ናብ
ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ከይሰግር
ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክኣቱ ኣድላዪ ኰነ።

ናብ 5ይ ገጽ ይቕጽል

ሎሚ ኣብ ERI-TV
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መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ዋልታ
ዜና ዓረብ
ሄሎ ድባይዋ
ብቐጥታ
ልዝብ መንእሰያት
ሞዛይክ
ኖሪት
ሙ/ድራማ
ዜና ትግረ
ቴራብ
ብቐጥታ
ዜና ትግርኛ
ዕላል ጥበባት
ዜና ዓረብ
ሕዋራት
ዜና እንግሊዝ
Film

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሱሌማን ኣሕመድ
ካልኣይን መወዳእታን ክፋል

ጽግያት ዋሕስ ወለዶታት ኢዩ፡ ተሓበኒ!
=> ፍኹስ ዝበለ ከም ብእግሪ ምጉዓዝ
ዝኣመሰለ ምውስዋስ ኣካላት ከተካይድ፡
=> ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት ዝኣክል ግቡእ
ናይ ድቃስ ዕረፍቲ ክትረክብ ይግባእ።

ኣገባብ ምውጋን ኣብ ጥቕሚ
ዝወዓለ መንዲል ንጽህና

ደቀንስትዮ ኣብ ዓሰርተታት ዕድሚአን
ዝተፈላለየ
ኣካላውን
ባህርያውን
ለውጥታት ኢየን ዘርእያ። ሓደ ካብኡ
ወርሓዊ ጽግያት ክመጸን ይጅምር።
ጽግያት ተፈጥሮኣውን ጥዕናውን ኢዩ።
ጸገም ወይ ናይ ሕማም ምልክት ክሳብ
ዘይኮነ ድማ፡ ደቀንስትዮ ብህላወ ወርሓዊ
ጽግያት፡ ኣብ ክንዲ ዝሓፍራን ዝስከፋን፡
ክሕበና ኢዩ ዘለወን።
ዝኾነት ጓለንስተይቲ፡ ጽግያት እንተለዋ
ካብ ትምህርቲ ከተብኩር ወይ ከተቋርጽ
ኣይግባእን። ነቲ ጽግያት ብዝግባእ
እንተተዳልያትሉ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈታት
ካብ ምክያድ ዝኽልክላ ምንም የለን።
ሓንቲ ጓለንስተይቲ ብዛዕባ ወርሓዊ
ጽግያት እኹል ኣፍልጦ ምስ ዘይህልዋ
ወይ’ውን ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ
እትደሊ፦
= ንወላዲታ፡ ዓባይ ሓፍታ፡ መሓዝኣን
መቕርባን፡
= ንመምህራ፡
= ንሰብ ሞያ ጥዕናን ካልኦትን ብዕድመ
ዝደፍኡ ሰባት ከይሓፈረት ክትሓትት
ይግባእ።

ኣብ ግዜ ንጽህና ጽግያት፡
ኣመጋግባኺ ከመይ ክኸውን
ይግባእ?

ጽግያት ዝመጻ ጓለንስተይቲ ካብቲ
ንቡር እዋን ቀልጢፉ ጥሜት ክስመዓ
ይኽእል ኢዩ። ሸውሃተን ብመጠኑ ክዕጾ
ዝረኣያ’ውን ኣለዋ። ስለዚ፡ እታ ጓለንስተይቲ
ንዝስመዓ ድኻም፡ ቃንዛ ወይ ሕማም
ርእሲ ንምምካት ብስሩዕ ዝተመጣጠነ
መግቢ ክትወስድ ይምከር።
=> ፍሩታታትን ኣሕምልትን ዘጠቓለለ፡
ሚዛናውን ዝተመጣጠነን መግቢ
ክትምገብ፡

ዝተጠቐምክሉ መንዲል ንጽህና ብኣገባብ
ክትውግንዮ/ ክትጉሕፍዮ ይግባእ። እቲ
ትጥቀምሉ መንዲል ንጽህና ጨርቂ
እንተኾይኑ ድማ ብዘይ ወዓል ሕደር
ሓጺብኪ ከም እንደገና ክትጥቀምሉ
ኣዳልውዮ። ኣብ እትውግንዮ እዋን ግና
ነዞም ስዒቦም ተዘርዚሮም ዘለዉ ኣገባባት
ብዝግባእ ከተስተብህልሎም፦
* ከተቃጽልዮ፡ ወይ ብዝግባእ ጠቕሊልኪ
ክትጉሕፍዮ፡ ወይ’ውን ክትቀብርዮ
ይከኣል። ህጻናትን እንስስታትን ክረኽብዎ
ኣብ ዘይክእሉ ቦታ ክትጉሕፍዮ ድማ
ይግባእ።
* ኣብ ዋሕዚ ማይ፡ ኣብ ዒላን ዝኾነ
ናይ ማይ መዕቆሪ ባስካን ክትድርብይዮ
ኣይግባእን። ኣብ ዓይኒ ምድሪ ምጉሓፍ’ውን
ግጉይ ኢዩ።
* ካብ መንበሪኺ ከባቢ ርሒቕኪ ምስ
እትህልዊ፡ ብዝግባእ ብወረቐትን ፕላስቲክን
ጠቕሊልኪ ክሳብ መጉሓፊ ትረኽብሉ
ምሳኺ ክትማልእዮ ከም እትኽእሊ
ኣይትዘንግዒ።

ባህላዊ ልምድታትን እምነታትን
ብዛዕባ ጽግያት
ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ጽግያት ዝምልከት
ሓያሎ ባህላዊ እምነታትን ልምድታትን
ኣለዉ።
ኣብ ዓፋር ጽግያት ዘለዋ ጓለንስተይቲ፡
ጸባ ክትሓልብ፡ ጸባ ገመል ክትሰቲ፡ ማይ
ካብ ዒላ ክትጓርት፡ ኣብ ወሓዚ ወይ ኣብ
ከባቢ ዒላ ክትሕጸብ፡ ብሓፈሽኡ ድማ ነብሳ
ክትሕጸብ ትኽልከል።
ኣብ ብሌን ጽግያት ዘለዋ ጓለንስተይቲ፡
ሓዲሽ ዝተሓልበ ጸባ ክትሰቲ ኣይፍቀዳን

ኢዩ። ከም ርግኦን ብራሕን ዝኣመሰለ
ውጽኢት ጸባ ክትሰቲ ግና ይከኣል ኢዩ።
ከምኡ’ውን ኣብ ደምበ ናይ ጥሪት ክትኣቱ
ኣይፍቀዳን።
ጓለስተይቲ ሕዳርብ ብዛዕባ ወርሓዊ
ጽግያት ምስ ብጾታ ክትዛረብ ከም ነውሪ
ኢዩ ዝቚጸር። እታ ጓለንስተይቲ ጽግያት
እንተለዋ ጸባ ክትሰቲ ኣይፍቀዳን።
ኣብ ኩናማ ንፈለማ እዋን ጽግያት
ንዝመጻ ጓለንስተይቲ (menarche)፡ ፍሉይ

ጽምብል ኢዩ ዝካየደላ።
ጽግያት ዘለዋ ጓለንስተይቲ ጨው ዘለዎ
ገዓት ክትበልዕ ኣይፍቀዳን። ንወዲ ሰላም
ክትብል ክልኩል ኢዩ። መግቢ ክትሰርሕ፡
ማይ ክትጓርት፡ ካልኦት ሰባት ኣብ
ዝጥቀምሉ ሰድያ ኮፍ ክትብል ኣይፍቀዳን።
እቲ ዝተጠቕመትሉ መንዲል ንጽህና ድማ
ንማሪታዊ እምነት የውዕልዎ።
ኣብ ናራ ጽግያት ዘለዋ ጓለንስተይቲ
ብዝሑል ማይ ክትሕጸብ ክልኩል ኢዩ።
ጥሽ ክትገብር ግና ብብዝሒ ኢያ ትምከር።
እተን ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ጽግያተን
ዝውድኣ ካብ ገዛ ክወጻ ኣይፍቀደንን።
ኣብ ሳሆ እተን ጽግያት ዘለወን ደቂ
ኣንስትዮ ምስ ወዲ ሰላም ክበሃሃላ፡ ኣብ
ጥቓ ጥሪት ደው ክብላን ካልኦት ሰባት ኣብ
ዝጥቀምሉ ሰድያ ኮፍ ክብላን ኣይፍቀደንን።
‘ውዑይ ነገር ምውሳድ ነቲ ዋሕዚ
ደም የጋድዶ ኢዩ’ ዝብል እምነት’ውን
ኣለዎም።
ኣብ ትግረ ‘ጽግያት ዘለዋ ጓለንስተይቲ
ንሕማም ተኣፋፊት ኢያ’ ዝብል እምነት
ኣሎ። ‘ጸባ ምስታይ ነቲ ዋሕዚ ደም
የጋድዶ’ ድማ ይብሉ። እታ ጓለንስተይቲ
መግቢ ከተዳሉ፡ ሰባት ኣብ ዝእከብሉ በዓላት
ክትሳተፍ ትኽልከል። ነብሳ ክትሕጸብ’ውን

ኣይፍቀዳን።
ኣብ ትግርኛ እታ ጓለንስተይቲ ነብሳ
ክትሕጸብ ኣይፍቀዳን ኢዩ። ‘ውዑይ መስተ
ነቲ ደም የጋግድዶ ኢዩ’ ስለ ዝበሃል ድማ፡
ሻሂ ወይ ጸባ ክሰትያ ይኽልከላ። ‘ካብ እኩይ
መንፈስ ንምክልኻል’ ብዝብል እምነት
ድማ፡ እታ ጓለስተይቲ ነቲ ዝተጠቕመትሉ
መንዲል ንጽህና ክትሓብኦ ትግደድ።
ነስተብህለሉ! ነዞም ባህላዊ ልምድታት
ክትክተሎም ኣብ ኣረዳድኣኻ ዝምርኮስ’ኳ
እንተኾነ፡ ገለ ካብዞም ልምድታት ግና
ንኣካላውን ኣእምሮኣውን ብቕዓት ናይተን
ደቂ ኣንስትዮ ዝሃሲ ኢዩ።
=> ወርሓዊ ጽግያት ረስሓት ዘይኮነ፡
ንቡር፡ ጥዕናን ንፍርያምነት ኣገዳስን
ተፈጥሮኣዊ ትዕድልቲ ጓለንስተይቲ ኢዩ።
=> ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ጓለስተይቲ

ልዑል ጸቕጢ ደም እንታይ ኢዩ?
ልዑል ጸቕጢ ደም ሓደ ካብ ሕዱራት
ሕማማት ኮይኑ፡ ናይ ሓደ ሰብ ህልው ዓቐን
ጸቕጢ ደም ናይ ሳይስቶሊክ ልዕሊ 140 ናይ
ዳያስቶሊክ ድማ ልዕሊ 90 ምስ ዝኸውን
ዝኸሰት ሕማም ኢዩ።
መናድቕ ሰራውር ደም ብዝተፈላለዩ
ምኽንያት ይጸቡ ኢዮም። ኣብ ዝጸቡሉ
እዋን፡ እቲ ብሻምብቆታቶም ዝሓልፍ ደም
ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይውሕዝ፡ ልቢ ጠለብ
ደም ናብ መላእ ኣካላት ከተማልእ እናሻዕ
ብሓይልን ብጸቕጥን ክትሰርሕ ትግደድን
ዝያዳ ትሃልኽን። ኣብ ከምዚ እዋን፡ ጸቕጢ
ደም ኣብ ሻምብቆ ደም ክዕቀን እንከሎ ካብቲ
ንቡር ንላዕሊ ይኸውን።
መብዛሕትኡ ግዜ ልዑል ጸቕጢ ደም፡
ብዘይ ሕክምናዊ መርመራ፡ ንጹር ዝኾነ
ምልክታት ኣየርእይን ኢዩ። በዚ ድማ፡ ሓደ
ሰብ በቲ ሕማም ተጠቒዑ እንከሎ ከየስተብሃለ
ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ይኽእል። ስለዚ፡ ዝኾነ
በቲ ሕማም ዝተጠራጠረ ሰብ፡ ብፍላይ ድማ
ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኡ ሰብ፡ ናብ
ሕክምና ቀሪቡ መርመራ ናይ ጸቕጢ ደም
ክገብር ይግባእ።
ጸቕጢ ደም ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ
እንተበጺሑ ብርቱዕ ቃንዛ ርእስን ክሳድን፡
ቃንዛ ኣፍልቢ፡ ዘይምቹእነት ኣተነፋፍሳ
ከርኢ ይኽእል። ከምዚ ዓይነት ምልክታት
ዘርኣየ ሰብ ተቐላጢፉ ናብ ሕክምና ክኸይድ
ይምከር።
ልዑል ጸቕጢ ደም ንልቢ ካብቲ ንቡር
ዓቕማ ንላዕሊ ስርሓ ከተካይድ ስለ ዘገድዳ፡
ኣብ ስርዓተ ዑደት ደም ( ሰራውር ደም፡
ልብን ሓንጎልን)፡ ኣብ ስርዓተ መትኒ፡
ከምኡ’ውን ኣብ ስርዓተ ሽንቲ ቀጥታዊ
ዕንወት ኢዩ ዘውርድ።
ሳይስቶሊክን ዲያስቶሊክን ኣበሃህላ መዐቀኒ

እንታይ ኢዩ?
ዓቐን ጸቕጢ ደም ብሚሊ ሜተር ሜርኩሪ
ኢዩ ዝዕቀን። ኣብ’ዚ እቲ ሓይሊ ናይ ደም
ኣንጻር እቲ ዝሓልፈሉ ሻምብቆ ዝገብሮ
ጸቕጢ ሳይስቶሊክ ክበሃል እንከሎ፡ እቲ ኣብ
መንጎ ክልተ ህርመት ልቢ ዘሎ ጸቕጢ
ድማ ዲያስቶሊክ ተባሂሉ
ይንበብ። ንኣብነት - 120/80
ዝንበብ ጸቕጢ ደም፡ እቲ 120
ሳይስቶሊክ ክኸውን እንከሎ፡
እቲ 80 ድማ ዳያስቶሊክ
ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ንቡር (normal) ጸቕጢ ደም
ዝበሃል ከመይ ዝበለ ኢዩ?
ጸቕጢ ደም ኣብ ኣርባዕተ
ይኽፈል - ንቡር ጸቕጢ ደም፡
ቅድመ ጸቕጢ ደም፡ ቀዳማይ ደረጃ ጸቕጢ
ደም፡ ካልኣይ ደረጃ ጸቕጢ ደም።
=> ንቡር ጸቕጢ ደም ብሳይስቶሊክ
መዐቀኒ 120፡ ብዳያስቶሊክ መዐቀኒ ድማ
ትሕቲ 80 ዝዕቀን ኢዩ።
=> ቅድመ ጸቕጢ ደም ናብ ሓደጋ
ዘምርሕ ዓይነት ኮይኑ፡ ሳይስቶሊክ ካብ 120
– 139፡ ዳያስቶሊክ ድማ ካብ 80 – 89 ምስ
ዝኸውን ኢዩ።
=> ቀዳማይ ደረጃ ጸቕጢ ደም ዝበሃል
ዓቐን ሳይስቶሊክ ካብ 140 – 159፡
ዳያስቶሊክ ድማ ካብ 90 - 99 ምስ ዝኸውን
ኢዩ።
=> ካልኣይ ደረጃ ጸቕጢ ደም ዝበሃል
ድማ ዓቐን ሳይስቶሊክ ልዕሊ 160፡ ዳያስቶሊክ
ድማ ልዕሊ 100 ይበጽሕ።
ቀንዲ ጠንቂ ልዑል ጸቕጢ ደም
ፍሉጥ’ኳ እንተዘይኮነ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ዘይምዝውታር፡ ስርዓቱ ዘይሓለወ ኣመጋግባ፡
ከምኡ’ውን ዕድመን ተወርሶን ገለ ካብቶም

ብዘይ ስክፍታ ነብሳ ክትሕጸብ ትኽእል
ኢያ። ምሕጻብ ዋሕዚ ደም ኣየጋድድን
ኢዩ። እኳ ደኣ ነታ ጓለስተይቲ ከም እትጸርን
ፍሱህ መንፈስ ከም ዝህልዋን ይገብራ።
=> እታ ጓለንስተይቲ ግቡእ ምሕደራ
ንጽህና ወርሓዊ ጽግያት ተካይድ
እንተኾይና፡ ካብ ቤት ትምህርትን ሰባት ኣብ
ዝእከብሉ በዓላትን ዝኽልክላ ነገር የለን።
=> ጽሬት ንጽህና ጽግያትኪ ብግቡእ
እንተሓሊኺ፡ ጽግያት ከም ዘለኪ
ክፈልጠኪ ዝኽእል ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘየለ
ኣስተብህሊ።
=> ከምቲ ካልእ እዋን ዝኾነ ክትበልዕን
ክትሰትይን ትኽእሊ ኢኺ።
መወከሲ ጽሒፍ፦ YOUR BODY
AS YOU GROW
A guide for middle-school girls
ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ጠንቅታት ኢዮም።
ሕማም ኩሊት፡ ጉሩንጉሪት፡ ብብዝሒ
መድሃኒት ምውሳድ’ውን ከም ጠንቅታት
ይግለጹ ኢዮም።
ናይ ኣነባብራ ለውጢ ምግባር፡ ክብደት
ሰብነት ምቕናስ፡ ጥዕናዊ ኣመጋግባ ምዝውታር፡
ምቊራጽ ምትካኽ ሽጋራ፡ መጠን ጨው ኣብ
ኣመጋግባ ምጉዳል፡ ዓቐን ኣልኮላዊ መስተ
ምጉዳል፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር ነቲ

ሕማም ንምክልኻል የኽእሉ።
ብልዑል ጸቕጢ ደም
ዝተጠቕዐ ሰብ ክኽተሎ
ዘለዎ ኣመጋግባ
ግቡእ ምክትታል መግቢ ምግባር ንሓደ
ብጸቕጢ ደም ዝተጠቕዐ ሰብ፡ ናብ ዝሓሸ
ኩነታት ክኸይድ ልዑል ግደ ኣለዎ።
እዚ ብፍላይ ነቶም ኣብ ቅድመ ጸቕጢ
ደም ዝርከቡ ግዳያት ኣጸቢቑ ሓጋዚ
ኢዩ። ሓደ ብጸቕጢ ደም ዝተጠቕዐ ሰብ
ኣብ ኣመጋግብኡ ኣሕምልትን ፍረታትን
ከዘውትር ዝበለጸ ኢዩ። ጥረታትን ዓሳን
ምምጋብ። ብፖታሽዩም፡ ማግነዝዩምን
ካልስዩምን ዝሃብተሙ መግብታት ምውሳድ
ዝበለጸ ኢዩ። ልዑል ጽሕጊ ዘለዎም ጥረታት፡
ኣብ ሻምብቆ ደም ተኸዚኖም ንዝህልዉ
ከሌስትሮል ኣብ ምጽራይ ልዑል ግደ ከም
ዘለዎ’ውን ዘይምዝንጋዕ።
ምንጪ፦ health & fitness

ሓዳስ

ኤርትራ

ነስረዲን ኣደምኑር
ቀረብ ጸዓት፡ ኣከባቢ ብዘይሃስን
ቀጻልነት ብዘውሕስ መገድን
እንተቐሪቡ፡ ንኹሉ ወገን ኣርባሒ
እዩ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ቀረብ
ጸዓት ካብ ጠቓምነቱ ንላዕሊ፡
ዘኸትሎ ዘሎ ብከላ ኣከባብን ኣየርን
ኣተሓሳሳቢ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ።
ከባቢኻ፡ እትነብረላ መሬት ድማ
ብሓፈሽኡ ከምዘይምልከተካ ዕሽሽ
እናበልካ ዝምዝገብ ምዕባለ፡ ሳዕቤኑ
መዳርግቲ ኣልቦ እዩ። ውሑስ ቀረብ
ጸዓት ዓለምና፡ ኣብዞም ዝሓለፉ
30 ዓመታት፡ ቀረብ ምስዘሎ ዓቐን
ተጠቃምነት ብምዝማድ እዩ ዝልካዕ
ነይሩ። ሎሚ ግን፡ ሸቶታት ዘላቒ
ምዕባለ ክንደፍ ከሎ፡ ከም ዓለማዊ
ዋዕን ምስኡ ተተሓሒዞም ዝኸዱ
ኣገደስቲ ዛዕባታትን ኣብ ግምት
ክኣትዉ ክኢሎም ኣለዉ። ኣከባብያዊ
ጽልዋታትን ንሳቶም ዝምስርሕዎም
ጉሓፋትንከ - ኣበይ እዮም ክጓሓፉ?
ዝብል ሕቶታት መልሲ ክናደየሎም
ጀሚሩ ይርከብ።
ምስ’ዚ ኣርእስቲ’ዚ ብምዝማድ
ዝተፈላለዩ ጸለውቲ ረቛሒታት ኣብ
ግምት ክኣትዉ ይግባእ። ብዝሒ
ህዝቢ ዓለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናዛየደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብዘን
ስዒበን ዝመጻ ውሑዳት ዕቑዳት
እውን እንተኾነ፡ ብዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ
ክውስኽ ምዃኑ እዩ ትንበያታት
ዘሎ። ጐድኒ ጐድኒ እዚ ሓቂ
እምበኣርከስ ጠለብ ጸዓት ህዝቢ
ዓለም እናወሰኸ ክኸይድ ምዃኑ
ንኹሉ ብሩህ እዩ። ብተመሳሳሊ ድማ
ጠለብ ብቑዕ ቀረብ ኤለትሪክሲቲ
እውን ብልዑል ናህሪ ክውስኽ
ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣሸጋሪ
ኣይኮነን። ኣብዚ ዛዕባ’ዚ ብዙሕ
ዘካትዕ ኣርእስቲ’ሎ። ኤለትሪክሲቲ
ጥራይ ድዩ ልዕሊ ዓቐን እናተመጠጠ
ጠለባት ጸዓት ከማልእ ዘለዎ ወይስ
ካልእ ተተካኢ ጸዓት ብምትእትታው
ከነብርዮ ክንጅምር ኢና? ዝብል
እዩ። ነዚ ሕቶ እዚ መንግስታት
ፖሊሲታቶም ክነድፉ ከለዉ ኣብ
ግምት ከእትውዎ ከም ዝግባእ፡
ዝተፈላለዩ ናይዚ ዓውዲ ክኢላታት
የተሓሳስቡ። ብፍላይ ኣብ ከተማታት
ምስ ምትእትታው ዝተፈላለየ ናይ
ቴክኖሎጂ መሳርሒታት፡ ጠለብ ጸዓት
ብዝተዓጻጸፈ ክዛይድ እዩ። ነዚ ብዘይ
ምቁራጽን ውሑስን ጠለብ ኣብ
ከተማታት ንምምላእ፡ እቲ ብድሆ
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ውሑስ ጸዓትዶ ተተካኢ ጸዓት. . .?

ኣዝዩ ሓያል ክኸውን ጀሚሩ’ሎ።
እቲ ቀንዲ ዛዕባ እምበኣር፡ ነዚ ዝድለ
ዘሎ መጠን ኤለትሪክሲቲ ካበይ ኢና
ከነመንጭዎ ዝብል እዩ። ሎሚ 68
ሚእታዊት ጠለባት ኤለትሪክሲቲ ካብ
ባህርያውያንን ወዲ-ሰብ ዘማዕበሎምን
ነገራት ይማላእ ኣሎ። ንሳቶም ድማ፡
41 ሚእታዊት ካብ ከሰል፡ 21
ሚእታዊት ካብ ባህርያዊ ጋዝ፡ ከምኡ
እውን 5.5 ሚእታዊት ካብ ነዳዲ
ዘይቲ። ብዘይካ እዚ 13.4 ሚእታዊት
ኒዩክለራዊ ጸዓት፡ 19 ሚእታዊት ድማ
ካብ ማያዊ ወይ ሃይድሮ ኤለትሪክ
ፓወር፡ ይምንጭው ኣሎ። ብዘይ
እዞም ዝተጠቕሱ ባእታታት ኣብ
መዓልታዊ ዕዮታትና ስድሪ እውን
ትኹን ተንከስ ኣይንብልን ኢና። ነዳዲ
ዘይቲ ግን ብዘይካ ሓይሊ ኤለትሪክ
ናይ ምምንጫው ጥቕምታቱ ኣብ
ዝተፈላለየ ንጥፈታት እውን
ስለዝውዕል ጥቕሙ ኣዝዩ ዕዙዝ
እዩ።
ዋላ እኳ ዋጋታት ተተካእቲ
ጸዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነከየ
እንተኸደ፡ ጸሓያውን ንፋሳውን
ጸዓት ብሓደ ተደሚሮም ኣስታት፡
5.5 ሚእታዊት ናይ ዓለምና ጠለብ
ኤለትሪክሲቲ ጥራይ እዮም ከማልኡ
ክኢሎም ዘለዉ። ኣብ ጠቕላላ ቀረብ
ጸዓት ዓለምና ማለት፡ ንዘቤታዊ
መዓላ፡ መጓዓዝያ፡ መንቀሳቐሲ ዓበይቲ
ፋብሪካታትን፡ ዘማእከለ ኣብ ዝተወስደ
ቕማረ ድማ ካብ ጠቕላላ ጠለብ 1.6
ሚእታዊት እዮም ዘማልኡ። ስለዚ
ኣብ ቀረባ መጻኢ ንባህርያውያን
ኣመንጨውቲ ጸዓት ከም ከሰልን ነዳዲ
ዘይትን ከተወግዶም ዘይሕሰብ እዩ።
እቲ ለውጢ ዘገምታዊ እዩ ክኸውን
ዘለዎ። ንኣብነት ኤለትሪክሲቲ ምስ
ተማህዘ ዓብላሊ ክኸውንን ነቲ
ዝነበረ ምንጪ ጻዐት ተኪኡ ክሰርሕ

ንኽጅምር ኣዝዩ ብዙሕ ዓመታት እዩ
ወሲድሉ።
ኣብዞም ዝሓለፍናዮም ዓመታት
ኣብ ጸሓያዊ ጸዓት ዘመንጭው
ሰሌዳታት ኣዝዩ ዓበይቲ ወፍርታት
ክግበር ጸኒሑን ኣሎን። ዝሓለፈ ዕለት
11 ሓምለ 2017 ወኪል ዓለማዊ ጸዓት
ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ከምዝሓበሮ፡
ንፈለማ እዋን፡ ኣብ ዓመተ 2016፡
መጠን ድጐማ ኣብ ተተካኢ ጸዓት፡
ምስ ማዕከናት ኣመንጨውቲ ጻዓት፡
ብከሰልን ባህርያዊ ጋዝን ክመጣጠን
በቒዑ ኢሉ። ኣብ ሓደ ሓደ ሃገራት
እሞ፡ እቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ
ኣ ብ ዚ

መዳይ፡ እምብዛ ዓቢ እዩ። ንኣብነት፡
ኣብ ዴንማርክን ስኮትላንድን ቀረብ
ጻዓት ካብ ጸሓያዊን ንፋሳውን ካብቲ
ልሙድ ምንጭታት ጸዓት ይሓስር።
ኣብ ቀረባ መጻኢ ድማ ካብ ተተካኢ
ጻዓት ጥራይ ዝምንጩ ሓይሊ
ኤለክትሪክ ክጥቀማ ይህቅና ኣለዋ።
ኣብ ኣመሪካ እትርከብ ዞባ
ካሊፎርንያ፡ ኣብ 2020 ሓደ ሲሶ
ጠለብ ጸዓታ ካብ ተተካኢ ጸዓት

ክኸውን ከም እትጽዕር ትሕብር። እቲ
ዝዓበየ ዕላማኣ ድማ ኣብ 2030 ፡ 60
ሚእታዊት ንምብጻሕ እዩ። ከምኡ
እውን ብተመሳሳሊ ሃገረ ጀርመን
ኣብ 2050፡ 80 ሚእታዊት ቀረብ
ጸዓታ ካብ ተተካኢ ጸዓት ንክኸውን
ኣንቂዳ ትሰርሕ ኣላ። ኣብ ጻሓይ፡
ንፋስን ማይን ጥራይ ተሞርኲስካ
ነቲ ዝዓበየ ጠለባት ጸዓት ከተማልኦ
ምህቃን፡ ግብራዊ ክኸውን ማዕረ
ክንደይ ተኽእሎ ኣሎ? ዝብል ሕቶ
ኣካታዒ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ
2015 ካብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ
ሚስተር ማርክ ጃኮብስንን ካልኦት
ምሁራትን ኣብ ዓውዲ ኤለትሪክ ሲቲ
ኣብ ዘቕረብዎ ሓሳባት፡ መጓዓዝያ፡
መዝሓልን መውዓይን ማሽናት፡
ከምኡ እውን ዓበይቲ ፋብሪካታት
ካብ 2050 ክሳብ 55 ኣብ ዘሎ
ዓመታት፡ ካብ ጸሓያዊ፡ ንፋስን ማይን
ዝምንጩ ኤለትሪክሲቲ ክጥቀማ
እየን። ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ’ዚ ዓመት
እዚ፡ ክሪስቶፈር ክላክ ዝተባህለ ወናኒ
ቫይብራንት ኢነርጂ ናይ ዝተባህለ
ትካል፡ ኣዝዩ ዘገርም ሓሳባት ወስ
ኣቢሉ’ሎ፡ “ኣብ ውሱን ምንጪ
ጸዓት ጥራይ ኣተኲርካ ዝግበር ወፍሪ፡
ንዓለምና ኣብ ቀረባ መጻኢ ዋጋ
ከኽፍላ እዩ። ነቲ በዚ ዓይነት
ኣመንጫዊ ጸዓት ዝስዕብ
ናይ ኣከባቢ ዕንወት
እውን ኣብ ግምት
ዘእተወ

ኣይመስልን። ነቶም እንውንኖም
ዘለና ካርቦን ዘይተፍኡ ምንጭታት
ጸዓት እውን ኣብ ግምት ዘየእተወ
እዩ። ብዘይካ እዚ እውን ቀጻልነቱኸ፡
ብምንታይ መለክዒ እዩ ተዋሒሱ
ኢልና ንልክዖ ዘለና?” ብምባል
ርእይቶ ሓዘል ሕቶ ወስ ኣቢሉ ኣሎ።
ካልኦት ምሁራት ናይዚ ዓውዲ
እውን፡ ብተተካኢ ጸዓት ዝምንጩ
ሓይሊ ነተን ዓበይቲ ፍብሪካታትን
ዝጠልበኦ ዘይኮላለፍ ምንጪ ጻዓትን
ከውሕሰለን ይኽእልዶ. . . ብምባል
ይምጉቱ።
ኣብ ሚዛናዊ ስነ-ሓሳብ ከም
ዝሰማምዑ ዝገልጹ ምሁራት ድማ
ናቶም ስነ-መጎት የቕርቡ ኣለዉ።
ኣብ ኮሎራዶ - ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ ዝመደበሩ ኢኒስቲትዩት
ዝሰርሕ ኣሞርይ ሮኪ፡ ነዚ ሓሳብ እዚ
እዩ ዝሰማማዓሉ። “ሚእቲ ካብ ሚእቲ
ውሑስን ቀጻልነትን ዘለዎን ምንጪ
ጸዓት ክህሉ ኣለዎ ኢልካ ምሕሳብ
ንጎድኒ ክንገድፎ ኣለና። ሓዲሽ
ቀረብ ጻዓት ከም ምዃኑ መጠን

ተተካኢ ጸዓት ናይ ፍርቂ ፍርቂ
መጠን ግምት ምስ ዝጸንሐ ቀረብ
ጸዓት ዓለምና ክዋሃቦ ይግባእ እዩ።
ድሕሪ ግዜ እውን እቲ መጠን ናብ
80 ሚእታዊት፡ ክዛይድ ከምዝኽእል
ዳርጋ ኣየጣራጥርን እዩ። መጠን
ዝትፋእ ካርቦንን ትክን ንምንካይ
ግን፡ ኣብ ጸዓት ጥራይ ኣይኮንናን
ከነተኩር
ዝግባእ።
ኣተሃናንጻ
ፋብሪካታትና ምስኡ ብዝሳነ መልክዕ
ክኸውን ኣለዎ። ብዙሕ ሓይሊ
ዘይጠልቡ ፈኮስቲ መሳርሒታት
ከነታኣታቱ እውን ኣለና። ብውሑድ
መጠን ድማ ብባህርያዊ ጋዝን ነዳዲ
ዘይትን ዝንቃሳቐስ ጸ000000ዓት
ከንሕውስ ይግባኣና እዩ።” ድሕሪ
ምባል፡
“ብካርቦን
ዘይተፍኡ
ባተሪታት ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ፡
ነቲ እናሻዕ ዘተሓሳስበና ዘሎ ብከላ
ኣየርን ኣካባቢን ከም ፍታሕ ክውሰዳ
ኣለወን” ይውስኽ።
ኣብዚ ዘለናዮ እዋን፡ ካብ
ባህርያውያን ኣመንጨውቲ ጸዓት
ዝርከብ ዘሎ ጉሓፋት፡ እቲ ቀንዲ
ካርቦን ዳይኦክሳይድ እዩ። ምስ
ጸሊም ትኪ ተሰንዩ ናብ ከባብያዊ
ኣየር ዝንዛሕ ዘሎ መጠን ድማ
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣተሓሳሳቢ
እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ብዝተፈላለዩ
ክኢላታት ዝተኻየደ መጽናዕቲ
ከም ዘነጽሮ፡ ሓደ ቶን ካርቦን
ዳይኦክሳይድ፡ ካብ ነፍሲ-ወከፍ ሽሕ
ኪሎዋት እተመንጩ ጀነሬተር ናብ
ኣየር ይትፋእ። ካብ ዘቤታውን ናይ
መጓዓዝያ ተሽከርከርትን
ዝምንጩ
መጠን
ብከላ ኣብ ግምት
ከይኣተወ እዩ
እዚ
ኣሃዛዊ
ቕማረ።
እዚ
ዋላ እንተኾነ እቲ
ሓቂ፡ ነዞም ሕጂ
ዘለዉ ብድሆታት
ኣብ ምጉሓፍ ናይ
ጸዓት ውጺኢታት፡ ኣብ ዝመጽእ
እውን ብዝላዓለ ከጋጥሙና እዮም።
እቲ ከም ፍታሕ ብብዙሓት ምሁራት
ዝቐርብ ሓሳባት፡ ነዞም ጉሓፋት
ብግቡእ ዓቂብና ናብ ረብሓና
ነውዕለሉ መዳይ ንምንታይ ብዕቱብ
ዘይሕሰብ ዝብል እዩ። ምኽንያቱ
ሓይሊ ከመንጭዉ ካብ ከኣሉ
ንምንታይ ዳግማይ ተመስሪሖም ኣብ
መዓላ ዝውዕሉሉ ብልሓት ዘይናደ?
ብምባል ርእይቶኦም ይህቡ።
ከነህልኾ እንደሊ ጸዓት ንምንዳይ፡
ብዙሕ ዋጋ ክንከፍል ንኽእል ኢና።
ኣብ መንገዲ ዝርከቡ ኣማራጺታት
ግን ንዓናን ነቲ ብድሕሬና ዝመጽእ
ወሎዶታት ዘርብሕ ምዃኑን
ዘይምዃኑን ኣብ ግምት ከነእቱ
ይግባእ። ምኽንያቱ ነዛ ዘለናያ
ዓለም ኣብ‘ዛ ዘለናያ እዋን ጥራይ
ክንጥቀመላ እንተሃቂንና፡ ኣብ ዝስዕቡ
ወለዶታት እቲ ዝስዕብ ሳዕቤን
እምብዛ ከቢድ ክኸውን እዩ። እቲ
ኣካይዳና ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቈላ
ስለዘስምዕ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ካሕሳ

2ይን መወዳእታን ክፋል
ቤት ፍርዲ፡ ንጠለብ ርትዓውነት
ኣገናዚቡ፡ ካሕሳ ዘጉድለሎም፡ ኣርባዕተ
ፍጻመታት ኣለዉ።
ቀዳማይ፡ ሓደ በደል ዝፈጸመ ሰብ፡
እቲ ዚገብሮ ዘሎ ተግባራት ግጉይ
ምዃኑ ኪፈልጥ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ
ኮይኑ ምስ ዚፍጽሞ፡ ቤት ፍርዲ ኣብ
ርትዒ ምርኩስ ብምግባር ነቲ ካሕሳ
ኬጉድሎ ይኽእል። ከቢድ ናይ ኣእምሮ
ስንክልና ዘለዎም ሰባት ዚገብርዎ በደላት
በዚ ዝተጠቕሰ ሕጊ ኺርአ ዚኽእል
እዩ። እዚ ንምግባር ድማ ቤት ፍርዲ፡
ንፋይናንስያዊ ኩነታት በዳልን ተበዳልን፡
ከምኡ’ውን በዳሊ ነቲ ዝፈጸሞ ተግባር
ንኼሕዊ ዚህሉ ሳዕቤናት ኣብ ግምት
የእቱ።
ካልኣይ፡ በዳሊ ነቲ በደል ካብ ናይ
ዲሲፕሊንን ምእዙዝነትን ግቡእ ተደሪኹ
ምስ ዚፍጽሞ፡ ቤት ፍርዲ ርትዓውነት
ኣገናዚቡ፡ ነቲ ካሕሳ ኬጉድሎ ይኽእል።
ነዚ ንምውሳን ድማ፡ ቤት ፍርዲ፡ እቲ
ግዴታ ማዕረ ኽንደይ ግቡእ ነይሩ ኣብ
ግምት የእቱ።
ሳልሳይ፡ ሓደ ሰብ በደል ኪፍጽም
ከሎ፡ እቲ ዚስዕብ ጉድኣት ኬወርድ
ምዃኑ ኣቐዲሙ ኪሓስቦ ከም ዘይክእል
ርዱእ ምስ ዚኸውን፡ ዚኽፈል ካሕሳ
ኪጐድል ይኽእል። እቲ ዝተፈጸመ
በደል፡ ብድሌት ፈጻሚኡ ኮነ ኢልካ
ዝተፈጸመ ምስ ዝኸውን ግን ካሕሳ
ኣይጎድልን።
ራብዓይ፡ ሓደ ሰብ፡ ብዘይ ዝኾነ
በደል፡ ንነብሱ ወይ ንኻልእ ሰብ፡ ካብ
ሓደጋ ንምድሓን ኢሉ፡ ኣብ ንብረት
ካልእ ሰብ ጉድኣት ምስ ዜስዕብ፡ ካሕሳ
ናይቲ ዝወረደ ጉድኣት ብርትዓዊ
ኣገባብ ተራእዩ ይውሰን። ንኣብነት፡ ሓደ
ሰብ፡ ንነብሱ ወይ ንኻልኦት ሰባት፡ ካብ
ዕዳጋ ነፊጹ ብዝሃደመ ብዕራይ ሓደጋ
ከይወርዶም ብምባል፡ ኣብ ግራት ናይ
ካልእ ሰብ ሓጹር ሰይሩ ኣትዩ፡ ዕንወት
እንተኣስዒቡ፡ እዚ ጒዳይ በዚ ዝተጠቕሰ
ሕጊ ኪርአ ይኽእል እዩ።
ኣብ ካልእ ዓይነት ናይ ዘይውዕላዊ
ተሓታትነት ክሲ ከኣ፡ ቀንዲ ዕላማ ክሲ
ካሕሳ ንምርካብ ዘይኮነ፡ መሰል ከሳሲ ከም
ዝተጣሕሰ ወይ ተኸሳሲ ተሓታትነት ከም
ዘሎዎ ንምርግጋጽ ጥራይ ተባሂሉ ኽሲ
ምስ ዚምስረት፡ ስማዊ ዝኾነ ጉድኣት
ካሕሳ ኪኽፈል ኪውሰን ይከኣል።
እቲ ልክዕ መጠን ጉድኣት ኪረጋገጽ
ኣብ ዘይከኣለሉ ኩነታት፡ ቤት ፍርዲ
ነቲ ንቡር ጒዕዞ ናይ ፍጻመታትን በቲ
ዝተጎድአ ወገን ዝተወስደ ስጉምትታትን
ኣብ ግምት ብምእታው ይግምግም።
ግናኸ፡ መጠን ጉድኣት ጥራይ ዘይኮነ
ጉድኣት ከምዘሎ’ውን ዘይተረጋገጸ ምስ
ዚኸውን፡ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ዝኾነ
መሕወዪ ኣይፈቅድን እዩ።
1. ንሞራላዊ ጉድኣት ዚኽፈል
ገንዘባዊ ኻሕሳ
ሞራላዊ ጉድኣት ዚህሉ እቲ ሲቪላዊ
ተሓታትነት ዘስዓበ ተግባር ኣብ ልዕሊ
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እቲ ግዳይ ኣእምሮኣዊ ወይ ሕልናዊ
ሃስያ ዘስዓበ ምስ ዚኸውን እዩ። ሓደ
በደል ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ ነገራዊ ጉድኣት፡
ሞራላዊ ጉድኣት ወይ ድማ ክልቲኡ
ኬውርድ ይኽእል እዩ። ንሞራላዊ
ጉድኣት ዚኽፈል ገንዘባዊ ካሕሳ፡ ሰለስተ
ወሰንቲ መምርሒታት ኣለውዎ።
ቀዳማይ መትከል፡ ንሞራላዊ ጉድኣት
ዚኽፈል ገንዘባዊ ካሕሳ፡ እቲ በዳሊ ነቲ
ዘውረዶ ሞራላዊ ጉድኣት ዘሕውየሉ
ኣገባብ ወይ ስርዓት ክሳዕ ዘሎዎ
ንተበዳሊ ኪኽሕስ ይግባኦ።
ካልኣይ መትከል፡ እቲ ንሞራላዊ
ጉድኣት ዚኽፈል ገንዘባዊ ካሕሳ፡ ሕጊ
ብግሉጽ ኣብ ዝሓገጐም ነገራት እንተ
ዘይኮይኑ፡ ካብኡ ወጻኢ ኣይክፈልን
እዩ።
ሳልሳይ መትከል፡ ብሓፈሻ ንሞራላዊ
ጉድኣት ዚኽፈል ገንዘባዊ ካሕሳ፡ እቲ
ዝተሓተ ካሕሳ ሓደ ሽሕ ናቕፋ ኮይኑ፡
ቤት ፍርዲ፡ በብሽሕ ናቕፋ ፍልልይ
እናወሰኸ ክሳብ ዓሰርተ ሽሕ ናቕፋ ክብ
ኬብሎ ይኽእል።
ኣብዚ ኪጥቀስ ዘለዎ፡ ካብዚ ኣብ
ሳልሳይ መትከል ተደንጊጉ ዘሎ መጠን
ገንዘብ፡ ፍልይ ዝበለ መጠን ካሕሳ
ዘለዎም ጒዳያት ኣብ ሕጊ ኪርከቡ
ይኽእሉ እዮም።
ብግሉጽ ኣብ ሕጊ ተሓጊጐም፡
ንሞራላዊ ጉድኣት ዚኽፈል ገንዘባዊ
ካሕሳ ዚምልከቶም ጒዳያት ነዞም
ዚስዕቡ የጠቓልል።
1ይ. በዳሊ ኣብ ልዕሊ ኣካላት
ተበዳሊ፡ ባህ ዘየብል ወይ ጽዩፍ ተግባር
ምስዜገድድ
2ይ. በዳሊ ብዘይሕጋዊ መገዲ
ንሓርነት ተበዳሊ ምስ ዚኽልክል
3ይ. በዳሊ ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ እዞም
ዚስዕቡ ዓይነታት ጸርፍን ጸለመን ምስ
ዚፍጽም
ሀ. እቲ ጸርፍን ጸለመን ተበዳሊ
ብገበናዊ ሕጊ ዜቕጽዕ ገበን ፈጺሙ
ዜብል ምስ ዚኸውን
ለ. እቲ ጸርፍን ጸለመን ንተበዳሊ ኣብ
ሞያኡ ዘይብቑዕ ወይ ዘይእሙን ዜብል
ምስ ዚኸውን
ሐ. ተበዳሊ ነጋዳይ ምስ ዚኸውን፡
እቲ ጸርፍን ጸለመን ተበዳሊ ዕዳኡ
ከም ዘይከፍል ኣምሲሉ ዜርኢ ምስ
ዚኸውን
መ. እቲ ጸርፍን ጸለመን ተበዳሊ
ብተላጋቢ ሕማም ይሳቐ ከም ዘሎ
ኣምሲሉ ዜርኢ ምስ ዚኸውን
ረ. እቲ ጸርፍን ጸለመን ተበዳሊ
ነውራም ዝኾነ ሞራላዊ ደረጃ ከም
ዘሎዎ ኣምሲሉ ዜርኢ ምስ ዚኸውን፡
4ይ. በዳሊ ንመሰላት መጻምድቲ
(በዓል-ቤት ወይ ብዓልቲ-ቤት) ተበዳሊ
ምስ ዚጎድእ
ንሞራላዊ ጉድኣት ኣብ ዚኽፈል
ገንዘባዊ ኻሕሳ፡ ርትዓዊ ኻሕሳ ንምውሳን፡
ቤት ፍርዲ ናይቲ ከባቢ ልምዲ ኪውከስ
ይኽእል። ወኪል ቤተሰብ ንምውሳን፡

ቤት ፍርዲ ኪውከሶም ዚኽእል ናይ
ከባቢ ልምዲ ምስ ዘይህሉ፡ እዞም ዚስዕቡ
ሰባት ብቕደም-ተኸተል ንቤተሰብ
ወኪሎም ኪቐርቡ ይኽእሉ። ንሳቶም
ድማ፡ ብዓል ቤት ወይ ብዓልቲ ቤት
ተበዳሊ፡ ወይ ኣብ ሕጊ ብቕዓት ዘሎዎ
በኹሪ ውላድ ተበዳሊ፡ ወይ ኣቦ ወይ
ኣደ ተበዳሊ፡ ወይ ድማ ዝዓበየ ሓው
ወይ ዝዓበየት ሓብቲ ተበዳሊ እዮም።
ለ. ዘይገንዘባዊ ካሕሳ
ዘይገንዘባዊ ካሕሳ፡ ስሙ ኸም
ዘመልክቶ ብገንዘብ ዘይክፈል ዓይነት
ካሕሳ እዩ። ኣብ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ
ኣብ ትሕቲ ዘይገንዘባዊ ኻሕሳ፡
ዝተፈላለዩ ኣገባባት ካሕሳ ተጠርኒፎም
ይርከቡ። እቲ ቀዳማይ ኣገባብ፡ ካብ
ተበዳሊ ብዘይግቡእ ዝተወስዱ ንብረትን
ኣብቲ ተወሲዶሙሉ ዝጸንሑሉ እዋን
ካብኦም ዝተረኽበ ፍርያትን ናብ ዋንኡ
ምምላስ እዩ። ብተወሳኺ፡ እቲ ንብረት
ኣብቲ ብበዳሊ ተወሲዱሉ ዝነበረ እዋን፡
ዋላ ንበዳሊ ካብ ቁጽጽሩ ወጻኢ ብዝኾነ
መንገዲ እንተ ጠፊኡ ወይ እንተዓንዩ፡
በዳሊ ዋጋ ናይቲ ዝጠፍአ ወይ ዝዓነወ
ንብረት ብገንዘብ ንተበዳሊ ይኸፍል።
ንኣብነት፡ ኣቶ ቢንያም ካብ ኣቶ ዓንደ፡
ብዘይ ግቡእ ኣጣል ወሲዱሉ እንተ ነይሩ፡
ቤት ፍርዲ ንኣቶ ቢንያም ነተን ዝወሰደን
ኣጣልን ተወሲደናሉ ኣብ ዝነበራ እዋን
ዝተወልዳ ማሓስእ እንተነይረንን ናብ
ዋንአን ኣቶ ዓንደ ኪመልሰን ይእዝዘ
እዩ። ኣብቲ ተወሲደናሉ ዝነበራ እዋን፡
ብውሕጅ ዝተወስዳ ኣጣል እንተነይረን፡
ኣቶ ቢንያም ዋግአን ብገንዘብ ኪመልስ
ይግደድ።
እቲ ካልኣይ ኣገባብ፡ በዳሊ ብዘይግቡእ
ወሲዱ ዘዕነዎም ወይ ዘበላሸዎም
ንብረት፡ ቤት ፍርዲ ንበዳሊ ብወጻኢታቱ
ኪትክኦም ወይ ኪጽግኖም ምስ ዚእዝዝ
እዩ። ኣብ ከምዚ ጒዳያት፡ ቤት ፍርዲ
እቲ ንብረት ብከመይ ኣገባብ ከም
ዝትካእ ወይ ዝዕረ ይውስን። ንኣብነት፡
መንእሰይ ኣቤል፡ ናይ ኣቶ ጣሃ መኪና
ሰሪቑ ምስ ዘጋጭዋ፡ ቤት ፍርዲ ነቲ
ዝዓነወ ክፍሊ ኣካላት እታ መኪና
ኪትካእ ወይ ኪጽገን ትእዛዝ ኪህብ
ይኽእል።
ሳልሳይ፡ ኣብ ልዕሊ ዝናን ክብርን ሓደ
ሰብ በደል ምስ ዚፍጸም፡ ቤት ፍርዲ፡
በዳሊ ባዕሉ ዚሽፍኖ፡ ነቲ ዝተገብረ
ጉድኣት ኬህስስ ዚኽእል መወዓውዒ
ወይ ሓበሬታ ከም ዘውጽእ ኪእዝዝ
ይኽእል። ንኣብነት፡ ኣቶ ሰሎሞን፡ ንትካል
ሕብስቲ ናይ ወ/ሮ ገነት ዘቈናጽብ፡ ባይታ
ዘይብሉ ጸለመ ኣብ ጋዜጣ ኣውጺኡ
ነቒፉ ንበል። ቤት ፍርዲ፡ ነቲ ዝወረደ
ናይ ክብርን ዝናን ጉድኣት ንምህሳስ፡
ንኣቶ ሰሎሞን ኣብ ጋዜጣ መኣረምታ
ኬውጽእ ውሳነ ኪህብ ይኽእል እዩ።
ራብዓይ፡ ቤት ፍርዲ ንበዳሊ፡ ኣብ
ልዕሊ ተበዳሊ ጐዳኢ ዝኾነ ተግባር
ከይፍጽም ወይ ይፍጽም እንተነይሩ

ንኸይቅጽል ዚእዝዝ ናይ መዕገቲ
ትእዛዝ ኪውስን ይኽእል። ናይ መዕገቲ
ትእዛዝ፡ በዳሊ ነቲ ተግባራቱ ምፍጻሙ
ዘይተርፍ ከምዝኾነ ኼርኢ ዚኽእል
ብቑዕ ምኽንያታት እንተሃልዩን እቲ
ተግባር ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ እንተ
ተፈጺሙ ብገንዘባዊ ኻሕሳ ኺሓዊ
ዘይክእል ባህርይ እንተሃልይዎን እዩ
ዚወሃብ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ልዕሊ ዋኒን ናይ
ሓደ ሰብ፡ ዘይቅኑዕ ዝኾነ ውድድር ምስ
ዜጋጥሞ፡ ቤት ፍርዲ ነቲ ምስ ቅኑዕ
ልምዲ ንግድ፡ ተጻራሪ ዝኾነ ተግባራት
ኪቋረጽ ኪእዝዝ ይኽእል።
መደምደምታ
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ከም ተርእዮ
ንዜጋጥሙ ሓደጋታትን በደላትን ናብ
ዝተፈላለየ መኣዝን ብምጥምዛዝ ጒዳያት
ብምንዋሕን ሕብረተሰብ ናብ ዘይተደልየ
ጽልእን ቅርሕንትን ከም ዚኣቱ ብምግባር
ንኽብርታትና ዜህስስን ግዜን ገንዘብን
ዜባኽንን ኮይኑ ኣሎ። ብሰንኪ ሓደጋ
ዝሰዓበ ሞት ንምኽሓስ ተባሂሉ ዚወሃብ
ገንዘባዊ ክፍሊት ንዝበዝሐ ክፋል
ሕብረተሰብና ማዕረ ክንደይ ከቢድ
ምዃኑ ንምርድኡ ዜጸግም ስለዘይኮነ፡
ልቦና ብምስፋሕ ሓደጋ ወዝብን ብዝኾነ
መገዲ ኪውገድ ዘይከኣልን ከምዝኾነ
ንሕልናና ብምእማን፡ ነባሪ ሰላም
ንምስፋን ብምጽዓር ቀጻልነት ስኒትን
ጥምረትን ሕብረተሰብና ዚወሓሰሉ
ኣገባብ ክንሓስብ ይግባእ። ብሰንኪ

ሓደጋ ዘይትካእ ህይወት ኪጠፍእ ከሎ
ዚስዕብ ቁጠባውን ሞራላውን ጉድኣት
ቀሊል’ኳ እንተዘይኮነ፡ ንዝጠፍአ ህይወት
ኣመሳሚስካ ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ረብሓ
ንምርካብ ዘይተኣደነ መጠን ካሕሳ
ምሕታት ምስ ዕላማ ናይቲ ሕጊ
ዘየሳኒ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብባህልን
ልምድን’ውን ዘይቅቡል ተግባር እዩ።
ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ንጒዳይ
ካሕሳ ብዚምልከት ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ
ዝተጠቕሰ ኣገባብ ኣስፊርዎ’ኳ እንተሃለወ
ጒዳያት ብዕርቂ ከም ዚድቅሱ ምግባር
ግን እቲ ዝበለጸ ኣገባብ’ዩ። እንተሃለወ፡
ኣቦታትና፣ ካሕሳ ኣይንበልዕን ኢና
ተባሃሂሎም፡ ‘ገንዘብ መን ክትበልዕ’ ‘እዚ
ናይ ኣቦታትና ኣይኮነን’ ‘ምሓሮ ደኣ፡
ካብ ክትመሓርሲ ክትምሕር ይጥዕም’
እዮም ዚብሉ ዝነበሩ። ቀደም፡ ድሕሪ
ነዊሕ ምጉት መጠን ካሕሳ ምስ ተወሰነ፡
ስድራቤት ተበዳሊ ‘ምሒረ ኣለኹ፡
ምሒርናኩም ኣለና’ እዮም ዚብሉ
ዝነበሩ። እቲ ዝተገብረ ናይ መጠን
ካሕሳ ምጉት ንኒሕን ንኽብርን ናይቲ
መዋቲ ወይ ድማ ተበዳሊ ኢሎም
ድኣ እምበር፡ ካሕሳ ንኺረኽቡ ኢሎም
ዚገብርዎ ኣይነበረን። እዚ ዓቢ ልቦና ናይ
ወለድና ኽሳዕ ሕጂ ኣሰሩ ከምዘሎ ዘርእዩ፡
ንበዳሊ ምሕረት ዜውህቡ ፍጻመታት
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ገለ ወገናት
ንርኢ ኢና። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ
ክንወርሶ ዚግበኣና ባህልን ክብርታትን
ናይ ቀዳሞት ወለድና ስለዝኾነ ክንስዕቦን
ክንክተሎን ይግብኣና።

ካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ

ሪ/ማእከላይ ኣፍሪቃ - ውግእ. . .
ንከተማ ባንጕዊ ንምሕላው ድማ ሰራዊት
ፈረንሳ ቀዲሙ ናብታ ሃገር ኣተወ።
ሰራዊት ኡጋንዳ ከኣ ንመራሒ ናይቲ
ብ‘ሰራዊት ጐይታ’ ዝፍለጥ ተቓዋሚኡ
ንምድላይ ብሸነኽ ደቡብ ዶብ ሰጊሩ
ናብታ ሃገር ኣተወ። ብፕየር ፔምባ
ዝምራሕ ካልእ ናይ ኮንጎ ምልሻ’ውን
ናብታ ሃገር ብምእታው ብኡ ንብኡ
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕታት ክፍጽም
ጀመረ።
ብሸነኽ ሰሜን ትልኽ ክብል ዝጸንሐ
ሰራዊት ሰሌካ ድማ፡ ኣብ 2013 ናብ ከተማ
ባንጒዊ ብምእታው ንፕረዚደንት ቦዚዘ
ሰጒጉ መሪሕነት ሃገር ንሚሸል ጀቶዲያ
ኣረከበ። ሃገር ከኣ ቅድሚኡ እዋን ርእያቶ
ናብ ዘይትፈልጥ ዝኸፍአ ምፍሳስ ደም
ኣምርሐት። ሰሌካ ንመንግስቲ ዝኸውን
መሰረት ከይሓዘ ብምጽንሑ፡ ኣሽምባይዶ
ንህዝቢ ዝጥርንፍ መደባት ምሕደራ፡
ወተሃደራዊ ስነ-ምግባር ዝውንን ሰራዊት
እውን ኣይነበሮን። ሰራዊት ሰሌካ
ብሃንደበታዊ ዓወት ሃገር ምስ ተቘጻጸረ፡
ብዘይካ ተኲስካ ምቕታል ካልእ ኣፍልጦ
ኣይነበሮን። ካልእሲ ይትረፍ ነቲ ኣብ
መንጎ ህዝብን እቲ ብልሹው መንግስቲን
ዝነበረ ፍልልይ’ውን እንታይ ምዃኑ
ከለሊ ኣይከኣለን። ዝቕተል ጸላኢ ስለ

ዘይነበሮ፡ ሕርቕርቖቱ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ
ህዝቢ የውርዶ ነበረ።
ሚሸል ጀቶዲያ ኣብቲ ካብ ኮረሻ
ስልጣኑ ዘልገሶ መንግስቲ ዝነበረ ሰናይ
ልምድታትን ተሞክሮታትን ኣብ ክንዲ
ዝጥቀመሉ፡ ነቲ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ
ስርዓት ኣብ ምፍራስ ጥራይ ኣድሂቡ።
ማሕበረ-ሰብ ዓለም በቲ ሰራዊት ንዝፍጸም
ዝነበረ ወተሃደራዊ ግፍዕታት ድሒሩ
ምስ ኣቕለበሉ ግን ሓያል ጸቕጢ
ስለ ዝገበረሉ፡ ንግንባር ሰሌካ ከፍርሶ
ፈቲኑ። ንሰሌካ ዝቃወም ኣንቲ ባላካ
ድማ ካብቲ ሰሌካ ዘውረዶ ግፍዕታት
ዝገድድ ጨካን ተግባራት ኣብ ምፍጻም
በጺሑ ስለ ዝነበረ፡ ዕጡቓት ጉጅለታት
ብዘይ ማእከላይ መሪሕነት ክጨፋጨፋ
ጀመሩ። በዚ ከኣ ሚሸል ጀቶዲያ ድሕሪ
ሓደ ዓመት ናብ ካልእ ሃገር ተሰዲዱ
ክዕቈብ ተገደደ።
ኣብ 2016 ኣብታ ሃገር ሓድሽ
መንግስቲ ከም ዝተተኽለ ይፍለጥ።
እቲ መንግስቲ፡ ኣብ መላእ’ታ ሃገር
ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት
ብምጥርናፍ፡ ካብ ከተማ ባንጉዊ ሓሊፉ
ኣብ መላእ’ታ ሃገር ሰላም ከንግስ
ዘኽእሎ ብቕዓት ክድልብ ድማ ትጽቢት
ይግበረሉ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣከባቢ
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ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ድሕነት ትራፊክ ጽርግያ፡ ተጠቀምቲ
ጽርግያ፡ ሞት ይኹን ካልእ መጉዳእቲ
ንኸይወርዶም ዝግበር ሜላን ንጥፈታትን
እዩ። ወዲ-ሰብ፡ ናብ ዋኒኑ ብሰላም ወፊሩ፡
ብሰላም ክምለስ እዩ ዝደሊ። ምኽንያቱ፡
ልዑል ናይ ምንባር ባህጊ ስለ ዘለዎ። ግን
ከኣ፡ ማዕረ’ቲ ናይ ምንባር ባህጉ፡ ኣብ’ቶም
ንህይወቱ ክጻብኡ ዝኽእሉ ነገራት ዝገብሮ
ጥንቃቐ ምሉእ ኣይኰነን። ጽርግያ፡ ህይወት
ዝለበሰን ዘይለበሰን፡ ማለት ብኣጋር ዝጓዓዙ
ሰባት፡ ሰብ ብሽክለታ፡ ሞተር ብሽክለታ፡
ንኣሽቱን ዓበይትን መካይንን፡ ዝጥቀሙሉ
ብምዃኑ፡ ሓደጋታት ከጋጥም ዘሎ
ተኽእሎ ዝዓበየ ምዃኑ ስዉር ኣይኰነን።
ስለ’ዚ እዩ ኸኣ፡ ንፍጥነት፡ ዓይነት መንገዲ፡
ኣካይዳ. . . ዝሕብር መወከሲታት ኣብ
ፍቐዶኡ ክግበር ግድን ዝኸውን።
ሰብን ሓጻውንን፡ ኣብ ቀረባ ርሕቀት፡
ብጽዑቕ ኣብ ዝዋስኡሉ መንገዲ፡ ልዕሊ
ኩሉ ሂወት ወዲ ሰብ፡ ካብኡ ሓሊፉ
እውን መሳለጥያታት ብኸንቱ ክጠፍኡ
ከለዉ፡ ንውልቀ-ሰብ፡ ንስድራ-ቤት፡ ንሃገር፡
ካብኡ ሓሊፉ’ውን ንዓለምና ብዝዀነ
ይኹን ምኽንያት ዘይደዓዓስ ዕንወት’ዩ።
ኣብ ፍቐዶ መንገዲ ዝተተኽሉ
ታቤላታት፡ ህይወት ክሳብ ክንደይ ክብርቲ
ምዃና ንኽነግሩ እዮም። ናይ ድሕነት
ሰራሕተኛታት፡ ብርኮም ከይሰበሩ ኣብ
ጽርግያታት እናወዓሉን እናሓደሩን
ከቋምቱና ምንባሮም፡ ልዕሊ ኩሉ፡ ክብሪ
ሂወት ንምሕላው እዩ። ናይ ድሕነት
ሓበሬታታትን መጠንቀቕታትን ወትሩ
ንኣእምሮና ካብ ምኹሕኳሕ ኣቋሪጾም
ኣይፈልጡን። ዳርጋ ኣብ ነብሲ-ወከፍ
ስጉሚ፡ “ሂወትካ፡ ዝዀነ ይኹን ዋጋ
ዘይዳረጋ ኣመና ክብርቲ እያ” እናበሉ
ተፈጥሮ ለጋስ እዩ። ወዲ-ሰብ ኣብ
ምድሪ ካብ ዝፍጠር ኣትሒዙ፡ ዘለዎ ካብ
ምሃቡ በቒቑ ኣይፈልጥን። ካብ ህዋ፡ ካብ
ትሕቲን ልዕሊን ምድሪ፡ መጠን ኣልቦ
ህያብ ይልግስ። ከምኡ ክንዲ ዝዀነ እዩ
ኸኣ መስለኒ፡ ተፈጥሮ ዝህበና ነገራት
ኣገዳሲ ምዃኑ እናፈለጥና፡ ዝውዳእ
ኰይኑ ዘይስመዓና። ብሕልፊ ድማ፡ እቲ
ትንፋስ ደቂ ሰብ ዝዀነ ማይ። እዞም ናይ
ፕላኔትና ናይ ማይ ምንጪ፡ ማለት ፈሳሲ

ድሕነት፡ ኣብ ኢድ ውልቀ-ሰብ የለን

እዮም ብዘይድምጺ ዝዛረቡና። ገለና ወይ
ዝበዛሕና ንማዕዳ ናይ’ዞም ምልክታትን
ንጻዕሪ
ሰራሕተኛታት
ድሕነትን
ኣይንዝክሮን ንኸውን። ሓደጋ ምስ ሰዓበ፡
ትንፋስ ኣብ መዋጥር ምስ ኣተወት፡ ጣዕሳ
ንውሽጥና ምስ ሓመሶ ግን፡ ነብሲ-ወከፍ
ቃል ናይ’ዞም ንድሕነት ደው ዝበሉ ሰባትን
ነገራትን ኣብ ኣእምሮና ይመላለስ።
ከም’ቲ ጆሃን ዎልፍጋንግ፡ “ምፍላጥ
እኹል ኣይኰነን፡ ክንትግብሮ እዩ ዘለና፡
ድልየት እኹል ኣይኰነን፡ ክንገብሮ እዩ
ዘለና” ዝበሎ፡ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና
ጥራይ ምፍላጥና፡ ከቶ ንሎሚን ንጽባሕን
ብሰላም ክንጓዓዘን ዘኽእለና ኣይኰነን።
ነቲ ዝፈለጥናዮ፡ ከም ባህሪን ግብሪን ክሳብ
ዘይወሰድናዮ። ክንነብር ባህጊ ምሕዳርና
ጥራይ፡ ሂወት ሰላማዊት ክትኰነልና
ኣይትኽእልን። ንኽንነብር ክንገብሮ ዝግባእ
ቁም ነገር ክንምልእ ክሳብ ዘይከኣልና።
ሂወት መቕርብና ብሓደጋ ምስ ጠፍአ፡
ስለ ምንታይ ዓሚቝ ጓሂ ይስመዓና?
ስለምንታይከ ጽንፊ ኣውያት ከም
እንድርጉሕ ንፈልጥዶ ንኸውን? ስለ’ቲ

መዋቲ ኣይኰነን። ስለ’ቲ ዝተፈጸመ ሓደጋ
እውን ኣይኰነን። ምእንቲ ነብስና ኢና
ብሓዘን እንህሞኽ። ካብ ኣካል ማሕበራዊ
ሂወትና ሓደ ብምስኣንና። እንናፍቖ፡ ወይ
እነድንቖ፡ ወይ እነፍቅሮ፡ ወይ ከም ኣካል
ሂወትና እንቖጽሮ ሰብ ስለ ዝሰኣንና’ዩ። እቲ
ክሳራ ድማ ንህሉውን ሕሉፍን ይባጻሕ።
ክሳራ ኩላትና።
“ሓደጋ ወዝቢ እዩ” ዝብል ናይ
መጠንቀቕታ ደወል፡ ልዕሊ’ቲ ክንሰምዖ
ዝግበኣና ሰሚዕናዮ ንኸውን ኢና።
ክንደይ ንኸውን ኢናኸ ነቲ ብወዝቢ
ክኽሰት ዝኽእል ሓደጋ እናፈለጥናዮ
ከለና፡ ብወዝቢ እንኸዶ? ወዝቢ ዝተደመሮ
ወዝቢ፡ ይኸውን ወዝቢ። ኣብ ሓደ
መራሒ መኪና ጥንቃቐ እንተሎ፡ ኣብ’ቲ
ካልእ ጥንቃቐ ምህላዉን ዘይምህላዉን
መረጋገጺ የብልናን። ኣብ ኣጋር ተጓዓዝቲ
እውን፡ እቲ ሓደ ሕግታት ትራፊክ
ከኽብር ከሎ፡ እቲ ካልእ ሕግታት ትራፊክ
ከም ዘኽብር ጭብጢ የብልናን። በዚ
ምኽንያት፡ ሓደጋ ክገጥመና ዝኽእል፡
ሕግታት ትራፊክ ብዘይምኽባርና ጥራይ

ዘይኰነ፡ ሕግታት ትራፊክ ካብ ዘየኽብሩ
ሰባት ካብ ዘይምጥንቃቕና እውን እዩ። ስለ
ዝዀነ እዩ ኸኣ መራሒ መኪና፡ ብሕጊ
ተቐይዱ መኪና ክመርሕ ጥራይ ዘይኰነ፡
ንኻልኦት ተጠቀምቲ ምስትብሃል ከም
ዘድልዮ ክግንዘብ ዝግባእ።
ሮበርት ኪቮሳኪ፡ “ኩሉ ነገር ቅኑዕ
ክጸንሓካ ትጽበ እንድሕር ኴንካ፡ ነዊሕ
ግዜ ክትጽበ ኣለካ። ምናልባት ቅድሚ
ጉዕዞ ምጅማርካ፡ ኣብ ሓሙሽተ ማይል
ዝርሕቀቱ ጽርግያ፡ ኩላቶም መብራህቲ
ትራፊክ ቀጠልያ ክሳብ ዝውልዑ ከም
ምጽባይ” ይብል። ኩሉ ተጠቃማይ
ጽርግያ፡ ብሕጊን ስርዓትን ንኽዋሳእን
ንኽግዛእን እዩ ሕግታት ትራፊክ ኣድልዩ።
ነዞም ሕግታት ዝሰምዕ ኣእምሮ ዘይብሉ
ተጠቃማይ፡ ኣእምሮኡ፡ ናይ በይኑ ጽርግያ
ከም ዘለዎ ኣምሲሉ ዘረደኦ እዩ። ኣብ’ዛ
ብሰባት ዝተመልአት ምድሪ፡ ኣብ’ዚ ኩሉ
ሰብ ናብ ዋኒኑ ዝጓየየሉ እዋን፡ በይኑ ክነብር
ከም ዝኽእል ዝሓስብ ሰብ ግን፡ ኣብ’ዛ
ምድሪ ዝነብር ዘሎ ክኸውን ኣይክእልን።
ናይ’ታ ብሓደጋታት መኪና ካብ

ማይ ምዕቃብ ትንፋስ ምዕቃብ
ማይ፡ በረድ፡ ውርጪን ካልኦትን፡ ንትሕተ
ባይታዊ ማይ እናኣበርከቱ፡ ዕቑር ምንጪ
ማይ ከም ዘውሕሱን ዑደት ማይ ከም
ዝውድኑን ሕጂ ዝተረደኣና ክንመስል
ከኣ፡ “ማይ - ማይ - ማይ. . .” ዝብላ
ልሳናት በዚሐን ይርከባ። እወ - 75% ካብ
ምድሪ ገጽ ዓለምና፡ ብማይ ዝተሸፈነ እዩ።

ግን ከኣ፡ ካብ’ዚ እቲ 2.5% ጥራይ እዩ
ንወዲ ሰብ ዝሰማማዕ። ኣብ ውቅያኖሳትን
ባሕርታት ቀምበይበይ ኢሉ ዝርከብ
ጨዋም ማይ ግን፡ ከም ዘለዎ ንወዲ ሰብ
ውሕስነት ክህብ ዝኽእል ኣይኰነን። እዚ
ማለት፡ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍጡር፡ ካብ
መዓልታዊ ንጥፈታቱ ክሳብ ንዓበይቲ
ኢንዱስትሪታት፡ (ንሕርሻዊ ስራሓት፡
ዝስተን ንመግቢን፡ ንጽሬት፡ ንስራሕ ገዛ.
. .) ካብ’ዚ 2.5% እዩ ክጥቀም።
ህይወት ብዘይማይ ክትቅጽል ከም
ዘይትኽእል እኹል ኣፍልጦ እናሃለወ፡
ወዲ-ሰብ፡ ብዛዕባ ሳዕቤን ዘይምዕቃብ ማይ
ቊሩብ’ኳ ከይሓሰበ፡ ብዘይግዲ ክጥቀምን
ከባኽንን ጸኒሑ ኣሎ። ብሕልፊ ሓያሎ
ሩባታትን ቀላያትን ብጓሓፍን ዘይቅዱው
ኣጠቓቕማን፡ እንደገና ክጸርዩ ኣጸጋሚ
ክሳብ ዝዀኑ ተበኪሎም ይርከቡ።
ንኣብነት ከም ሩባታት ያሙናን ጋንጋን
ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ማይ ከም ዘይውዳእ ተፈጥሮኣዊ
ጸጋ ገይርካ ናይ ምሕሳብ ኣጋውል፡
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን በቲ ንሱ ዝህቦ
ዘሎ መጠንቀቕታ ካብ ኣተሓሳስባና
ክእለ ምተገበአ። እቲ ርጉጽ ኰይኑ
ዘሎ፡ እዚ ንወዲ ሰብ ዘድሊ ጥዑም
ማይ (fresh water) ክንዕቅቦ እንተ

ዘይክኢልና፡ እናወሓደ ከም ዝኸይድ
እዩ። ኣብ ገለ ክፋላት ዓለምና፡ ደርቂ፡
ምድረበዳነት፡ ካብ ትጽቢት ዝወሓደ
ዝናብ፡ ምብራስን ምጥፋእን ኣግራብ. . .
ምርኣይ ንቡር ምዃኑ፡ ካብ’ቶም ዓበይቲ
መጠንቀቕታታት እዮም። ዋዒ ኩነታት
ኣየር ንሩባታትና፡ ቀላያትናን ከውሕዶም፡
ንገለ ድማ ከድርቖም ንርኢ ኣለና።
እቲ እናወሰኸ ዝመጽአን ዝኸይድ
ዘሎን ብዝሕና፡ ዝያዳ መግቢን ዝስተ
ማይን ይጠልብ ኣሎ። በዚ ምኽንያት
ከኣ፡ ነዚ ጠለብ ዘማልእ ሰፊሕ ሕርሻን
ዓበይቲ ኢንዱስትሪታትን ከነስፍሕ ኣብ
ምጉያይ ንርከብ። ንዕለታዊ ንጥፈታትና
ዘድሊ ማይ ዓቐኑ እናወሰኸ ይኸይድ
ኣሎ። ነዚ ንምጽዋር ክንገብሮ እንኽእል
ዝቐለለን ከቢድ ዋጋ ዘይሓትትን ሜላ፡
ዝርካቡ ማይና ምክልኻልን ምዕቃብን፡
ማይ ብዘይምብኻን ምጥቃምን ምዃኑ
ብዘይኣማራጺ ክንቅበሎ ዝግበኣና እዩ።
ኰይኑ ግን፡ እንተስ ብፍላጥ እንተስ
ብዘይፍላጥ፡ ነቲ ብቐረባ ክንረኽቦ
ዝጸናሕና ብርኩት ጸጋ ማይ ካብ
ምዕቃብ፡ ነቲ ሎሚ ብኸቢድ ወጻኢን
ጉልበትን፡ ዓሚቝ ዒላ ፍሒርና እነጽርሮ
ማይ ኢና መሪጽና።
ዓለምና፡ ኣብ ክንዲ ዕቑር ማይ፡ ዕቑር

ሻቕሎት ወጺኣ ዘይትፈልጥ ኣመሪካ
መራሒ ዝነበረ ባራክ ኦባማ፡ ሓደ እዋን
ኣምሪሩ ክዛረብ ከሎ፡ “ተረድኡ፡ ናይ
ንድሕነት ሰራሕተኛታት (ፖሊስ ትራፊክ)፡
ሕግታት ትራፊክ ንዝጥሕሱ ክቐጽዑን፡
ድሕነት ህዝቢ ንኽሕልዉን፡ ኣብ ነብሲወከፍ መዓልቲ ንሂወቶም ከይበሉ፡ ኣብ’ቲ
ናይ ሓደጋ መስመር ኰይኖም ይሰርሑ
ኣለዉ” ኢሉ ነይሩ። ኣብ ኤርትራ
እውን፡ ናይ ድሕነት ሰራሕተኛታት
(ፖሊስ ትራፊክ)፡ ሂወትን ንብረትን ህዝቢ
ብኸንቱ ንኸይባኽን ክከላኸሉን ሕግታት
ትራፊክ ንዝጠሓሱ ተጠቀምቲ ናብ ሕጊ
ንኸቕርቡን፡ ኣብ ጽርግያታት ደው
ኢሎም ይርከቡ። እዚ ማለት ከኣ፡ ኣንጻር
ድሕነትና ምስ እንጓዓዝ ተጠቀምቲ ኣብ
ምጉያይ ከም ዝርከቡ እዩ ዝገልጽ። ኰይኑ
ግን፡ ድሕነት ኣብ ኢድ ሰራሕተኛታት
ድሕነት ጥራይ፡ ወይ ኣብ ኢድ
ተጠቀምቲ ጽርግያ ጥራይ ስለ ዘይኰነ፡
በብግዜኡ ሓደጋታት ከጋጥሙ ምርኣይ
ልሙድ ኰይኑ ኣሎ።
ዓለማዊ መጽናዕቲ ሓደጋታት ትራፊክ
ከም ዘመልክቶ፡ እቶም ዝበዝሑ ብሓደጋ
ትራፊክ ግዳያት ዝዀኑ ሰባት፡ ምሉእ
ጥዕናን ትስፉው ራኢን ዝነበሮም እዮም።
ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት፡ ንገዛእነብሶም ጥራይ ዘይኰነ፡ ንስድራ-ቤቶምን
ወለዶምን፡ ንቤተሰቦምን ቀረባ ኣዝማዶምን፡
ብተዘዋዋሪ መንገዲ ይኹን ብቐጥታ ኸኣ
ንሕብረተሰብን ሃገርን ኣመና ኣድለይቲ
ምዃኖም ይገልጹ። በዚ ምኽንያት፡ ሓደጋ
ትራፊክ፡ ትንፋስ ናይ ሰብ ጥራይ ዘይኰነ፡
ንሓያሎ ሰባት ኣብ ሓዘን ዘውድቕ፡ ኣብ
መጻኢ ናይ ሰባት ሃጓፍ ናይ ራኢ ዝፈጥር
ክስተት እዩ።
ነዳዲን ማዕድንን ኣብ ምዕቃብ ዘሕለፈቶ
መዋእላት፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ክትፍደዮ
ጀሚራ ከም ዘላ፡ ጋህዲ ዝዀኑ ናይ
ጥፍኣት ምልክታት ይሕብሩ ኣለዉ።
ባዕልና ብዘበላሸናዮ ተፈጥሮ፡ ኣብ ቃልሲ
ኢና ተጸሚድና እንርከብ። ከም’ቲ
ኣብ ዓለምና ምብካል ኣየር ኣተሓሳሳቢ
ኰይኑ ዘሎ፡ ሓያሎ ሃገራት፡ ጽሩይ
ማይ ንኽረኽባ ኣብ ቃልሲ ይርከባ።
ኣብ ጥዕና ፕላኔትና ካብ ዝግደሱ ሓደ፡
ጃርድ ዲያሞንድ ከም ዝበሎ፡ ድሕሪ
ገለ ግዜ፡ ከም ማይ ኣብ ዝኣመሰሉ
መሰረታዊ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት
ዝግበር ውድድር/ቅድድም ንዓለምና
ኣብ ከቢድ ዘይምርግጋእ ከብጽሓ
ከም ዝኽእል እዩ። ብዛዕባ ዓለማዊ
ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘጽነዐ ሎቨሎክ
እውን፡ ምንቁልቋል ትሕዝቶ ማይ ኣብ
ዝተወሰና ክፍለ ዓለማት፡ ናብ ዓለማዊ
ዘይርጉእነት ከምርሕ ከም ዝኽእል
ይኣምን። እቲ ብኸቢድ ወጻኢታትን
ልዑል ቴክኖሎጂን ዝግበር ጨዋም
ማይ ምጽራይ፡ ገለ መልሲ ክህልዎ ከም
ዝኽእል ይሕሰብ ይኸውን። ኰይኑ
ግን፡ ቀንዲ ፍታሕ፡ ተፈጥሮ ናብ ንቡር
ንምምላስ፡ ቅዱው ዝዀነ ውደና ማይ
ክዖታት፡ ብፍላይ ከኣ ምግራብ ዝበረሱ
ከባቢታትን ምዕቃብ ህሉዋት ኣግራብን
ምዃኑ ይእመን።
ይቕጽል. . .

ሓዳስ
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ዘቤታዊ ጐነጽን ጽልዋኡ ኣብ ቈልዑን
ነጃት ኣድም

ቅዛነትን ደቀንስትዮን

ቅዛነት ወይ ጸቕጢ፡ ንዝኾነ ሰብ
ኣብ ዝኾነ እዋን ከጋጥሞን ክረኣዮን
ዝኽእል’ኳ እንተኾነ፡ ዝያዳ ደቂ-ተባዕትዮ
ኣብ ደቀንስትዮ ከም ዝረአ’ዮም ዝተፈላለዩ
ተመራመርቲ ዝነግሩና። እቲ ፍልልይ
ተርእዮ ከኣ ዕጽፊ ምዃኑ ይሕብሩ።
እቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተኻየደ
መጽናዕትታት፡ ኣብ ምሉእ ዓለም ካብ
ዝርከባ ጠቕላላ ደቀንስትዮ፡ ሓንቲ ካብ
ኣርባዕተ ኣብ ህይወታ ምልክት ቅዛነትን
ሓዘንን ከም እተርኢ ወሲኾም ይሕብሩ።
ቅዛነት፡ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ፡
ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን እዩ ብዝያዳ
ዝረአ። ነብሰ-ጾራት ደቀንስትዮን ሓራሳትን፡
በዚ ተርእዮ’ዚ ልዑል ናይ ተጠቃዕነት
ዕድል ኣለወን። ሓደ መጽናዕቲ ከም
ዘረጋገጾ፡ 25% ነብሰ-ጾራት ይኹና ሓራሳት፡
በዚ ተርእዮ ከም ዝሳቐያ’ዩ። ንመብዛሕተን
ከኣ፡ እዚ ተርእዮ’ዚ ዘይፍለጥን ዘይፍወስን
ኮይኑ ይስመዐን።
ብዘይ ምኽንያት ግን ኣይኮነን፣ እቲ
ዝያዳ ተጠቃዕነት። እቲ ቀንዲ ምኽንያት
ክገልጹ፡ ብሰንኪ ብናይ ጀንደር ፍልልይ
ዝመጽእ ኣተኩሮን ኣረኣእያን፡ ጠለባት
ስድራቤት፡ ተራን ኣድልዎን ሕብረተሰብን
ኣብ ስራሕ ዘጋጥም ነውጽን ግርጭታትን

ጥቕስታት ልቦና
 ንሰባት ኢልና ገዛእ ርእስና
ኣይንቐይር። ንሓቀኛ መንነትና
ዘፍቅሩ ሰባት’ዮም እቶም ሓቀኛታት
ኣፍቀርቲ።
 እቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ክፋል
ህይወትና፡
ዝርድኡና
ሰባት
ብዘይምህላዎም ዘይኮነ ንገዛእ ርእስና
ምርዳእ ክንስእን እንከለና’ዩ።
 ኣብ ናይ ቋሕ ሰም ግዜያት፡
ነገራት ክቀያየሩ ይኽእሉ እዮም።
ስለዚ፡ ቀጻሊ ንበደላት ክንሓድግን
ኣብዚሕና ከነፍቅርን ይግባእ።
ምኽንያቱ እዞም ዕድላት መዓስ
የቋርጹ ስለ ዘይንፈልጥ።
 እንሓንሳእ ሰባት ኣብ ልብና’ምበር
ኣብ ህይወትና ክህልዉን ክነብሩን
ከም ዘይክእሉ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ።
 እቶም ዝሓለፍናዮም ጌጋ
ዝምድናታት እዮም ነቶም ቅኑዓት
ዝምድናታት ከነለሊ ዘብቅዑና።
 ንዝኾነ ሰብ ካልኣይ ዕድል
ክንህቦ ድሕር ኣይንበል። ንተመሳሳሊ
ጌጋን በደልን ግን ፍጹም።

ዝፍጠር ተርእዮ ምዃኑ ይገልጹ።
ቅድሚ ብጽሕና ኣብ ዘሎ ዕድመ’ውን፡
እዚ ቅዛነትን ጸቕጥን ኣብ ክልተኡ
ጾታታት ደቂ ተባዕትዮን ደቀንስትዮን
ብማዕረ ዝረአ’ኳ እንተኾነ፡ ደቀንስትዮ
ዕድመ ብጽሕና ኣብ ዝረግጻሉ ግዜ ግና፡
እቲ ጽዕነቱ ናብአን ዝያዳ ክዛዙ ይጅምር።
ኣብ ናይ ሰለስተ ዓመታት ግዜ ድማ
እቲ ናህሩ ብምውሳኽ፡ ኣብ ከባቢ ዓሰርተ
ሓሙሽተ ዓመት ዕድመአን ኣብ ዝረግጻሉ፡
እቲ ቁጽሪ ናብ ዕጽፊ ናይ ደቂ-ተባዕትዮ
ይድይብ።
ምኽንያት እዚ ናይ ጀንደር ጋግ ኣብ
ሞንጎ ጎራዙ ደቀንስትዮ፡ ጌና ዓሚቚ
ክትዓትን ምርምራትን ዝግበረሉ ዘሎ
ጉዳይ’ኳ እንተኾነ፡ ዕድመ ብጽሕና
ደቀንስትዮ፡ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን
ለውጢ ዘርእያሉ ከም ምዃኑ መጠን፡ እቲ
ዕድመ ናብዚ ተኣፋፍነት ብዝያዳ ከም
ዝውፍየን ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ሽሕ’ኳ ደቀንስትዮ ካብ ግዜ ብጽሕነአን
ንንዮ ዘሎ ምሉእ ዕድመ ህይወተን፡
ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ በዚ ተርእዮ ዝሳቐያ
እንተኾና፡ ግዜያት ጥንስን ሕርስን ግና፡
እቶም ብዝለዓለ ደረጃ፡ እዞም ተርእዮታት
ዝረኣዩሎም ዕድመ ህይወታ ምዃኖም
ርኢናዮ ኢና። ነዚ ብስነ-ኣእምሮኣዊ መርገጺ
እንተደኣ ርኢናዮ፡ ግዜያት ብጽሕና፡
ጓለንስተይቲ ምስ ዓበይቲ ናይ ህይወት
ብደሆታት እትፋጠጠሉን ዝተፈላለዩ
ጸቕጥታትን ቅዛነታትን ዝገጥምዋን እዋን
ብምዃኑ ዝስዕብ’ዩ። ኣብዞም ዓመታት፡
ጓለንስተይቲ፡ ኣብ ሞንጎ ትምህርቲ፡ ስራሕ፡
ሓዳር፡ ሕርስን ጥንስን ከምኡ’ውን ቈልዑ
ምዕባይ እትቃቐረሉ ዓመታት’ውን’ዮም።
እዞም ለውጥታት ብቐሊሉ ብጸቕጥን
ቅዛነትን ከም እትጥቃዕ ይገብሩዋ።
ኣብ ርእሲ’ዚ ስምዒታዊ ምቅይያራት፡
ኣብ ግዜያት ጥንስን ሕርስን’ውን፡
መስርሕ ፍርያምነት ዘበግሶም ሃንደበታዊ
ናይ ሆርሞናዊ ምቅይያራት ስለ ዝኽሰቱ፡
ብዝያዳ በዚ ተርእዮ ከም እትጥቃዕ
ይገብሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡
ጓለንስተይቲ ወርሓዊ ጽግያታ ምስ
ወደአት፡ ምቅይያራት ናይ ሆርሞን
መስርሓት’ያ እተካይድ። ኣብ ግዜ ሕርስን
ጥንስን’ውን ከምኡ። እዚ ስነ-ኣእምሮኣዊ
ነውጽን ሆርሞናውን ፍጻመታትን’ምበኣር
እዩ፡ ንደቀንስትዮ፡ ልዕሊ ማንም ግዜ
ዝያዳ ተኣፈፍቲ ዝገብረን። እዚ ሆርሞናዊ
ምቅይያራት ደቀንስትዮ ብዝያዳ ተኣፈፍቲ
ከም ዝገብረን’ኳ እንተተፈልጠ፡ እቲ ተርእዮ፡
ኣብ ኩለን ደቀንስትዮ ድዩ ዘጋጥም ወይስ
ኣይኮነን ጌና ንጹር ኣይኮነን።

ዓለምና፡ ኣብ ብዙሓት ደቀንስትዮ
ዝተፈላለዩ ኣድልዎታት ዘለዋ’ያ።
እዞም
ኣድልዎታት
እዚኣቶም
ድማ፡ ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ መዛኑአን
ከይስጕማ ሓሊኾመን ይርከቡ። ካብ
ቅድሚ ወሊድ ጀሚርካ ጾታ ፈሊኻ
ጥንሲ ምስዳድን ሞት ናጽላነትን
(infanticide)፣ ክሳብ ምኽልካል
መግብን መድሃኒትን ዘስዕብዎ ሞት
ኣደን ህጻናት፡ ምኽንሻብ ደቀንስትዮ፡
ኣብ ናይ ውግእ ከባቢታት ዝግበር
ኣልማማዊ ዓመጻትን ስቅያትን፡
ዘይብቑዕ ናይ ወሊድ ጥዕናዊ
ክንክን….ወዘተ - ዝርዝር ናይ’ቲ ናይ
ጀንደር ኣድልዎ ብዙሕ’ዩ።
ብሓፈሻ ክረአ እንከሎ፡ ኣብዛ
ዓለምና፡ ካብ ሰለስተ ደቀንስትዮ፡ እታ
ሓንቲ ኣብ ህይወታ ብዘቤታዊ ጐነጽ
ተመኲራ ትሓልፍ። ብፍላይ ኣብ ገለ
ከባቢታት ዓለምና ምስ እንርኢ ከኣ’ሞ፡
እዚ ቊጽሪ ናብ 70% ዝደየበ ኮይኑ
ኢና እንረኽቦ። እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡
ንሎሚ ጽልዋ’ዚ ጎነጻት ኣብ ልዕሊ
ቈልዑ’ስከ ንርአ።
ኣደ ብቐጻሊ ግዳይ ዘቤታዊ ጐነጽ
ኣብ እትኾነሉ ስድራ ዝዓብዩ ቈልዑ፡
ኣብ ግዜ ጐነጽ ካብቲ ኣጋፋዒ ወገን
ማህሰይቲ ክወርዶምን ክሳብ ሞት’ውን
ክበጽሑን ንርኢ ኢና። እናሓንሳእ
እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ
ማህሰይቲ፡ ሃንደበትን ብዘይፍላጥን
ክስዕብ እንከሎ፡ እንሓንሳእ’ውን ጐነጽ

ንፍሽኽታ
ሓደ እዋን እዩ። ሓደ ናይ ስነልቦና ምሁር፡ ነቶም ንኽሰምዑዎ
ኣብ ዓቢ ኣዳራሽ ሆጭ ኢሎም
ዝነበሩ ሰባት ብዓውታ፡ “እተን
ዝበለጻ ዓመታት ህይወተይ ኣብ
ሕቚፊ በዓልቲ ቤተይ ዘይኮነት
ሰበይቲ ዘሕለፍኩወን እየን”
በለ’ሞ ኩሎም ኣብቲ ኣዳራሽ
ዝነበሩ በቲ ዘረባ ሰንበዱን
ከዕዘምዝሙ ጀመሩን። ጽንሕ
ኢሉ ከኣ፡ “ደሓን ኣይትሰንብዱ
እታ ሰበይቲ ኣደይ እያ”
በሎም’ሞ
ነቲ
ኣዳራሽ
ብጣቕዒት ኣንጎድጎዱዎ።
ሓደ ካብቶም ኣብቲ ሰሚናር
ዝተሳተፈ
ሰብኣይ፡
ናብ
ገዛኡ ብምምራሕ፡ ነታ ኣብ
ክሽነ ኮይና ምሳሕ ከተዳሉ
ዝጸንሓቶ ሰበይቱ፡ ነቲ ዝሰምዖ
ዘረባ ደገመላ። “እተን ዝበለጻ
ዓመታት ህይወተይ ኣብ ሕቑፊ
በዓልቲ ቤተይ ዘይኮነት ሰበይቲ
ዘሕለፍኩወን እየን” ምስ በላ፡
እታ ሰበይቲ ኣደኡ ምዃና
ከይገለጸላ ሰበይቱ ብሕርቃን፡
ሸረኽረኽ ዝብል ማይ ውዑይ
ኣብ ገጹ ደፊኣ ኣብ ሆስፒታል
ከምዝድቅስ ገበረቶ።
ሞራል፡- ንዘረባ ካልኦት
ሰሚዕና ካብ ምድጋም፡ እንታይ፡
መዓስን ንመንን ክንዛረብ
ከምዘለና ምፍላጥ ካብ ሓደጋ
የድሕን።

ንዝወርዳ ወላዲቶም ክከላኸሉን
ከገላግሉን ኣብ ዝፍትኑሉ ህሞት
ከጋጥሞም ይኽእል። ብዙሓት’ውን
ብምዝንጋዕ ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣጋፋዒ
ቅትለት ክፍጽሙ ይኽእሉ። ዝበዝሑ
ካብቶም ኣደታቶም ኣብ ዝጋፍዓሉ
ስድራ ዝዓብዩ ቈልዑ፡ ግዳያት ናይዚ
ትራጀዲ ከም ዝኾኑ’ዩ መጽናዕታት
ዘረጋግጹ።
ዘቤታዊ ጐነጽ፡ እቲ ቀንዲ ምኽንያት
ንህጻናት ናብ ኣደዳ ስቓይ ዘቃልዖም
ተርእዮ እዩ። እቶም ብሰንኪ ዝተፈላለየ
ዘቤታዊ ጐነጽ ዝሳቐያ ኣደታት
ዘለዎም ቈልዑ፡ ካብቶም ኣንጻሮም
ቈልዑ፡ ብዕጽፊ ኣጋፋዕቲ ኣደታቶም
ይኾኑ። ከምኡ’ውን፡ ካብ ስድራ-ቤት
ወጻኢ ናይ ምግፋዕን ምስቓይን ዕድል
ከምዘለዎም ተመራመርቲ ይሕብሩ።
እዞም ብሰንኪ ኣብ ሓዳር ኣብ ኣደ
ብዘጋጥሙ ዝተፈላለዩ ጎነጻት ዝዓብዩ
ቈልዑ፡ ናይ ባህሪ ጸገማትን ምልክታትን
ዘይከርእዩን ኣብ ሕብረተሰብ ቦታ
ዘይክስእኑን ይኽእሉ’ዮም። እንተኾነ፡
ብዘገምታ ኣብ ልዕሊ ስሚዒታቶም፡
ስነ-ኣእምሮኣዊን ሞራላዊን ሃስያ
ከውርደሎም ይኽእል። ንኣብነት፡
ኣብ ትምህርቶም፡ ጥዕናኦም፡ ምስ
መዛኑኦምን ሕብረተሰብን ዘለዎም
ርክብ…ወዘተ ብኣሉታ ክጽለዉ
ይኽእሉ።
ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ’ዘን
ኣደታት ዝወርድ ጐነጽ፡ ቀጻልን
ልዕሊ
ዓቕመንን
ምስዝኸውን፡
ካብቲ ግፍዒ ሃዲመን፡ ኣብ ቤተንን
ስድራቤተንን ሰላም ክሳብ ዝነግስ
ናብ ስድራአን ይኹን ካልእ ዑቕባ
ክሓታ ይኽእላ’የን። ኣብ ገለ’ውን እቲ
ጉዳይ ብፍትሕ ክዛዘም ይኽእል። እዚ
ምግምማዕን ምምዝባልን ስድራቤት
ድማ፡ ኣብታ ስድራ ህውከት
ፈጢሩ፡ ቈልዑ ብሕማቕን ቀይዲ
ኣልቦ ኣተዓባብያን ክዓብዩ ፈሪዱ፡
ንመጻኢኦም ኣብ ምልክት ሕቶ
የእትዎ። ሓያለ መጽናዕትታት ከም
ዘረጋገጽዎ’ምበኣር፡ እቶም ኣብ ከምዚ
ኩነታት ዝዓብዩ ቈልዑ፡ መብዛሕቶም
ንጎደናታት ጽርግያ ገዛኦም ብምግባር
ግዳም ሓደራት ከም ዝኾኑ’ዩ።
እቶም ዝበዝሑ ኣብ ቈይቊ፡ ባእስን

ግርጭትን፡ ቅኑዕ ምብህሃል ዘይብሉን
ጐነጽ ዝዓብለሎን ስድራ ዝዓብዩ
ቈልዑ፡ ዓብዮም ኣብ ዝምድና ምስ
በጽሑን ናይ ገዛእ ርእሶም ሓዳር
ምስ መስረቱን’ውን ነዚ ኣብ ግዜ
ቁልዕነቶም ዝተሞኰሩዎ ጐነጽ ከም
ዝደግሙ’ዩ ዝንገር።
ካብዚ ልዕል ኢልና ክንርእዮ
ዝጸናሕና ሓቅታት’ምበኣር፡ ንበዓልቲ
ቤት ምግፋዕ ወይ ምጉናጽ፡ ኣብ
ህይወተን፡ ደቀንን መጻምድተንን
ናይ ነዊሕን ሓጺርን ሳዕቤን ከም
ዘለዎ ኢና እንርዳእ። እዚ ድማ እቲ
ግርጭት ኣብቲ ገዛ ንኽንደይ ይጸንሕ፡
ንኽፍታሕን እቲ ዝምድና ናብ ንቡር
ንኽምለስን ክንደይ ግዜ ወሲዱን’ዩ
ዝምርኮስ። ንገለ ካብቲ ጽልዋታት
ናይዞም ጎነጻት ኣብ ልዕሊ ቈልዑ ምስ
እንርኢ፡• እቶም ቈልዑ ፈራሓት ይኾኑ፣
ንሓደስቲ
ኩነታት፡
ሃንደበታዊ
ነውጽን ምንቅስቓሳትን ከኣ ብፍርሒ
ይምልሱ።
• ኣብ ልዕሊ ሰባት ይኹን ነገራት
ናይ ሕርቃን ምልክታት የንጸባርቑ።
• ሓገዝ ኣልቦ ዝኾኑ ኮይኑ
ይስመዖም።
• ምልክታት ጸቕጢ ከርእዩ
ይጅምሩ።
• ድሕነት ዘይብሎም ኮይኑ
ይስመዖም። ነዚ ድማ ብመገዲ ራዕድን
ጭንቀትን የንጸባርቕዎ።
• ምስጢራዊ ባህርያት ከንጸባርቑ
ይኽእሉ።
• ሓፋራት ክኾኑ ይኽእሉ።
• እወታዊ መንነትን ምስልን
ዘይብሎም ይኾኑ።
• ድኹም ኣካዳምያዊ ውጽኢት
የመዝግቡ።
እምበኣርከስ፡ ንምጥቕላል፡ ዘቤታዊ
ጐነጽ ብድሕሪ መጋረጃ ዝፍጸምን
ከም ውልቃዊ ጉዳይ ብቐሊሉ
ከነወግዶ እንኽእል’ኳ ይኹን’ምበር፡
ሳዕቤን ናይቲ ኣብ ገዛ ዝፍጸም ጐነጽ፡
ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብን ሃገርን ሰፍ
ዘይብል ሳዕቤን’ዩ ዘኸትል። ህጻናትና
መጻኢናን እቶም ዝበለጹ ሃብትናን ስለ
ዝኾኑ፡ ሳዕቤናትን ሃስያታቱን ብግቡእ
ተገንዚብና፡ ከነወግዶ እዩ ዝግባእ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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እቲ ዝምህር ይመሃር ደኣ
ሃብቶም ኢዮብ
ሓደ መምህር ነቲ ዝምህሮ
ኽፈልጦን ብኸመይ ይምህሮ
ኽፈልጥን የድልዮ። ኣብቲ ዝምህሮ
ዓውዲ ኣድማዒ ንክኸውን ድማ፡
ብቐጻሊ ክመሃርን ትምህርቲ
ኽወስድን ይግባእ። ስለምንታይ
መምህር ከሎ ክመሃር ዘሎ? ንዝብል
ሕቶ፡ እቲ መልሲ እዚ ዝስዕብ’ዩ።

1) ነቲ ዓውዲ ይመልኮን
የዕምቖን
ሓደ መምህር ነቲ ዝምህረሉ
ዓውዲ ኽፈልጦን ከንብቦን ምኽኣል
እዂል ኣይኰነን። ተሓቲቱ ሰጋእ
መጋእ ኽብል የብሉን ጥራይ
ዘይኰነ፡ ከም ኣጻብዕቲ ኢዱ
ኽፈልጦ ኣለዎ። ነቲ ዓውዲ ካብ
ክቱር ምምላኽ ዝተላዕለ ከም ቊም
ነገር ኣምሲሉ ጥራይ ዘይኰነ ከም
ዋዛን ጸወታን ኣምሲሉ ንተመሃሮኡ
ንምግላጽ ዘኽእሎ ተዓጻጻፍነት ከጥሪ
የድልዮ።

2)

ንባዕሉ ይመሃር

መምህር ቀጻሊ ፍልጠቱ ኸሓድስ
ዘድልየሉ ምኽንያት፡ ንባዕሉ’ውን
ክመሃርን ክምዕብልን ስለዝሕግዞ’ዩ።
ቀጻሊ ፍልጠቱ እንተዘየሐዲሱ
ንሞያኡ ኣይበቐዐን። ነዛ ኣርእስቲ
ኽጽሕፍ ምስ ተበገስኲ፡ ኣብ ታሽዓይ
ክፍሊ ናይ ባዮሎጂ መምህረይ
ዝነበረ መምህር ኣስመሮም (ሕጂ
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይሰርሕ
ኣሎ) ዝበለና ትዝ ኢላትኒ። ንሱ፡
“ንሕና ንዓኹም ክንምህረኩም
እንከለና ንባዕልና ንመሃር ኢና።
ተመሃሮ ከለና ህይወታውያን
‘እንስሳታትን ኣትክልትን’ ተባሂሎም
ከም ዝኽፈሉ ኢና ንፈልጥ ነይርና።
ሕጂ ኽንምህረኩም ምስ መጻእና
ግን ኣርባዕተ ንግስነታት ከም ዘለዉ
ፈሊጥና። መን ይፈልጥ ንስኹም
መምህራን ኣብ እትዀንሉ ግዜ
ካልኦት ክልተ ክውሰኹ ይዀኑ።
ስለዚ ሓንሳእ ፈሊጥና ኢልኩም ስቕ
ኣይትበሉ። ኲሉ ግዜ እናተመሃርኩም
ንበሩ’ዩ” ኢሉና። ከምቲ ዝበሎ ኸኣ
ድሮ እቶም ኣርባዕተ ንግስነታት
ናብ ሽዱሽተ ደይቦም ኣለዉ።
ስለዚ ኸኣ እቲ ንፉዕ መምህር
ከምዚ ኣብነታዊ መምህረይ ቀጻሊ
ፍልጠቱ ዘሐድስ’ዩ። ንባዕሉ እቲ
ዝነበሮ ፍልጠት ይዓቢ ይምዕብል
ስለ ዝዀነ። ዘይተማህረ ክምህር ስለ
ዘይክእል ቀጻሊ ኽፈልጥ የድልዮ።
እቲ ፍልጠቱ ዘየሐድስ መምህር
ዝተማልአ ፍልጠት የብሉን።
ፍልጠቱ ጐደሎ ስለ ዝዀነ ጐደሎ
ትምህርቲ ይምህር። ዘይምሉእ
ተመሃራይ የፍሪ ከም ዘሎ ኸኣ
ብቐሊል ግንዛበ ምርድኡ ይከኣል።
ብኸመይ ፍልጠቱ የሐድስ?
እዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኽፍጸም
ይከኣል። እቲ ቀንድን ቀዳማይን

ባዕላዊ ተበግሶ ምውሳድ’ዩ። ኣብ ቤት
ንባብ ከይዱ ከንብብ ይኽእል። ኣብ
ኢንተርነት ቀጻሊ ፍተሻ ኸካይድ
ከኣ እቲ ዝሓጸረ’ዩ። ብዝተፈላለዩ
ኣብ ምዕባለ መምህርን ትምህርትን
ዝግደሱ ኣካላት ናብ መሰልጠኒ
ማእከላት እናኸደ ፍልጠቱ ዘሐድሰሉ
ኣጋጣሚ ኽፍጠረሉ ኸኣ ጽቡቕን
ኣገዳስን’ዩ።

3)

ናይ ምሕሳብ ዓቕሙ
ይሰፍሕ

ብባዕሉ
ይዂን
ብውዱብ
ኣገባብ ቀጻሊ ዝመሃር መምህር
ፍልጠቱ ስለ ዝኽዕብት፡ ኣተሓሳባኡ
ኽምዕብልን ክብ ክብልን ይኽእል።
ሎሚ ንኡስ ኣፍልጦ ዘጥረኻላ
ኣርእስቲ እንተደጋጊምካያ ናብ
ዕምቈት ገጽካ ከተብል ትኽእል።
ብዓቢኡ መምህር ንነብሱ ሰባት
ከም ዝምህርን ዘፍልጥን ጥራይ
ገይሩ ኽሓስባ ኣይግባእን። ኣብቲ
ናተይ ዝብሎ ዓውዲ ኽመራመርን
ሓድሽ ነገራት ከተእታቱ፡ ንዝነበረ
ብዝቐለለን ብዝበለጸን መገዲ ከቕርቦ
ዝጽዕር ተመራማሪ ገይሩ ንነብሱ
ኽርእያ ኣገዳሲ’ዩ። ‘ኣነ መምህርን
ተመራማርን’የ’ ዝብል ስምዒት
ክሓድሮ እንከሎ ዝያዳ ኣድማዒ
ይኸውን። ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ
ምስ ዝህልዎ ናይ ምስትንታንን
ምሕሳብን ዓቕሙ ንጐኒ ኽሰፍሕ
ንትኹል ከኣ ክብርኽን ክዓሙቕን
ይኽእል።

4)

ብኣድማዕነት ይምህር

ዝዀነ ሰብ ኣብቲ ጽቡቕ
ገይሩ ዝፈልጦ’ዩ ውጽኢታዊ
ክኸውን ዝኽእል። ሓደ ቀጻሊ
ዝመሃር መምህር ኣብ ኣመሃህራኡ
እንተወሓደ ብኽልተ ሸነኻት
ኣድማዒ ይኸውን። ሓደ ኣርኣያ
ተመሃሮኡ ብምዃን፣ ካልኣይ ድማ
ብምልከት ኣመሃህራኡ።
ኣርኣያ ተመሃሮኡ ብምዃን ክበሃል
እንከሎ፡ እቲ መምህር ቀጻሊ ከንብብ፡
ሓድሽ ነገራት ክነግር፡ ካብ ገዛኡ ናብ
ቤት ንባብ ክኸይድ ወይ መጻሕፍቲ
ሒዙ ክኸይድ ዝርአ እንተ ዀይኑ
ተመሃሮኡ ከምኡ ክዀኑ ብተዘዋዋሪ
ይነግር ኣሎ። ብዝግባእ ፍልጠት
ዝዓጠቐ ብምዃኑ ተመሃሮኡ ‘ከምኡ
ክንከውን’ ዝብል ቅዱስ ቅንኢ
ንኸሕድሩ ይድርኽ። ተመሃራይ
ብዕድመ ወይ ብተመኲሮ ዋላ ካብ
መምህሩ ትሕት ዝበለ ይዂን’ምበር፡
ኣየናይ መምህር ዕምቈት ዘለዎ
ፍልጠት ይውንን ኣየናይ ኣይውንንን፡
መን ተገዲሱ ይምህሮ፡ መንከ
ይጽዕር ይፈልጥ’ዩ። ተመሃሮ ኽሳብ፡
“መምህር ክስቶ ከረድኣካ ይጽዕር’ዩ፣
ግን ኣረዲኡስ ኣይክእሎን’ዩ...”
እናበሉ’ዮም
ንመምህራኖም
ብደቂቕ ዝመዝንዎም። ስለዚ እቲ

ኣርኣያ ዝዀኖም መን ምዃኑ
ኣይጠፍኦምን’ዩ። ተመሃሮኻ ኣባኻ
ኽቱር እምንቶ ኸም ዘለዎም
ትፈልጥ እንተዄንካ ኣብ ስነኣእምሮኻ ዓቢ ፍናን ስለዝፈጥር
ኣድማዒ ንኽትከውን ይሕግዝ’ዩ።
ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ
መምህር ኣብቲ ዝምህሮ ዓይነት
ትምህርቲ ናብ ርቀት ዝኸደ ምልከት
እንተ ሃልይዎ ፍልጠቱ ኸመሓላልፍ
ኣይጽገምን። እዚ ንኽገብር ግን
ቀጻሊ ክመሃር ኣለዎ። ኣብ ምሉእ
ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ናይ
ኬሚስትሪ (ስነ-ቀመም) መምህረይ
ዝነበረ መምህር ኪያር መሓመድ
ኣማን በዛ ነጥቢ ኣይርስዖን። ዋላ’ውን
ብመገሻ መጺኡ ትኽ ኢሉ ንኽላስ
ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ተመሲጥካ
ከም እትከታተሎ’ዩ ዝገብረካ። ኣብ
መገሻ ከሎዶ ኣንቢብዎ? ኣይፋልን።
ሽዑ ንስኻ ብዝሃብካዮ ኣብነታት’ውን
ብዘደንቕ ኣገባብ’ዩ ዝምህር። ካብቲ
ዝመሃርካዮ ተበጊሱ ይትረፍ ሰጋእ
ኽብል ምስ ህይወት እናኣዛመደ’ዩ
ነታ ኬሚስትሪ ዝምህረካ። እቲ
ሽዑ ዝመሃረኒ ናይ ህይወት ነገራት
ኽሳብ ሎሚ እጥቀመሉን አኽብሮን፣
ዋላ ሎሚ ድሕሪ ዓሰርተ ሰለስተ

ዓመታት!
“ኣብዚ ካሪክለምና ከምዚ ኣሎ።
ሕጂ ግን ሓድሽ ርኽበት ናይ
ኬሚስትሪ ከምዚ መጺኡ ኣሎ፡”
እናበለ ክምህረና እንከሎ ነታ ዓውዲ
ኸነጽንዓን ብኣኣ ክንምረቕን ንምነ
ነይርና። አረ እታ እንኮ ንህይወት
እትጠቅም ዓውደ ትምህርቲ’ውን
ትመስለና ነይራ’ያ። እቲ ቀጻሊ

ፍልጠቱ ዘዕቢ መምህር ኣድማዕነቱ
ብቐሊል ዝምዘን ኣይኰነን።
እቲ ብዘይዕረፍቲ ዝመሃር መምህር
ንዕኡ - ንውልቃዊ ዕብየቱ ኰነ
ንሞያኡ የኽብር። ብኣኡ መጠን
ነብሱ ክኸብር ከኣ ግድን’ዩ። ስለዚ
መማህራናን ንዘለና ፍልጠትና
ንምውሳኽ ንተዓጠቕ።
***

ኣያይ
ትዝክሮዶ ኣያኒ እቲ ብሰበሰብ
ክረኽበካ? ኣብ ፊትካ ኮፍ ምስ በልኩ፡
ኣብ ገነት ዝኣተኹ ኰይኑ ክስምዓኒ!
ሰጋእ-መጋእ እናበልኩ፡ ኣብ መንፈስ
ስነ-ጽሑፍ፡ ንኡስ ሓውኻ ምዃነይ
ክነግረካ ከለኹ’ሞ
ከተተባብዓኒ
ከለኻ?
ኣቤት እታ ለይቲ ክትምቅር።
ሽዑ’ኮ ከም መልኣኽ’የ ቆጺረካ።
ብስእለ ሓሳበይ ክንፊ ፈጢረልካ፡
ንስኻ ሓዚልካኒ ሰማየ ሰማያት ክዝንቢ
ተራእዩኒ። ድቃስ ከይደለኽዎ ከለኹ
ሰሪቑኒ። ብሕልመይ’ውን ብዝመኣዘ
ኣስተማቒረዮ። ንግሆ ኣደይ ምስ
ኣበራበረትኒ፡ ‘ሕልመይ ኮሊፍኪዮ’
ኢለ ኣንጸርጺረላ። ሕልመይ ክምልእ
መሊሰ ወጮ ተጐልቢበ ደቂሰ።
ኣብ’ታ ዝቖጸርካኒ መዓልቲ ብጊሓት
ደዊለልካ። ንጉስ እንተ ረኣኹ ጥራዕ
ጥራዕ ይመጽኣኒ’ዩ ነገሩ። ዝርካበይ
ጽሑፋት ጠንጢነዮ መጺአካ።
ወዮ’ኳ ሽዑ ህንጡይነተይ ተረዲእካ
ክምስ ኢልካ። ሽዑ እተን ብሉጻት
እትብለን ፈሊኻ ሃበኒ ኢልካኒ። ነየናይ
ገዲፈ ነየናይ ከም ዝህበካ ነዊሕ ምስ
ተማታኣኩ፡ ብኽንደይ ነግፈረግ ሰለስተ
ፈልየ ሂበካ። ሒዝካየን ከይድካ።
ድሕሪኡ፡ ኣብ ክንዲ ‘ኣላርም’ ንግሆ
ንግሆ ባዕለይ እናደወልኩ ከተንሰኣካ
ጀሚረ። ንስኻ ድማ ድሓር ‘ባዕለይ
ክድውለልካ’የ’ ትብለኒ ነይርካ። ናትካ
ደወል ከም ማይ ጸሚአዮ፣ ጎሮሮይ
ነቒዑ፣ ትጽቢትን ተርባጽን ምስ
ነውሓኒ፡ ዓይነይ ዓሚተ ደዊለልካ።
‘አንብቦ ኣለኹ’ እዩ ነይሩ መልስኻ።

“ነዘን ቁንጣሮ ኣቑጽልቲ ክንድ’ዚ ግዜ
ዝወሰደሉ ደኣ፡ ነቲ ልዕሊ ኣርባዕተ
ሓሙሽተ ሚእቲ ገጻት ክንደይ
ዓመታት ይወስደሉ ይኸውን?” ኢለ
ብውሽጠይ ተዋዝየ።
ክሳብ ባዕልኻ ትድውለለይ ክጽመም
ወሲነ። ተስፋይ ሃፊፉ፣ ግን ዝናብ ኰይኑ
ኣይተመለሰንን። ምስ ግዜ ቀቢጸ፣ ካልእ
መገዲ ሃሰው ክብል ጀሚረ።
ንዓቐብ ስነ-ጥበብ ብትብዓት ክሓኹሮ
ተበጊሰ። ኣቤት ክዕንትር. . . ረሲዕካዮ
እንተ ዘይኴንካ መቸም ንዓኻ ምንጋር
ዘድሊ ኣይመስለንን። ብእኡ እንዲኻ
ሓሊፍካ ግዲ! ኣብ ስነ-ጥበብ ንተዓዛባይ
ጥራይ’ዩ ጎልጎል ዝጸንሖ። ኣደኦም
ትቑጸሮም ኣብ መንጎ ዝጸደፉ፡ ገለ’ሞ
ከይተበገሱ’ዮም ብሕልና ዓሪፎም።
ኣያኒ ኣብ’ቲ ላዕሊ ምስ ረኸብኩኻ
ክንደይ ድየ ተደፋኒቐ። ሕሰቦ እሞ!
ክንደይ ድዩ ኰይኑ ካብ ዘይንራኸብ?
ኣነ ምስናይ ናፍቖተይ፡ ኣካይዳይ
ክትግምግመለይ፡
ክንደይ
ግዜ
ደዊለልካ? ንስኻ ግን፡ ጽባሕ፡ ድሕሪ
ጽባሕ. . . እናበልካ፡ ንሎሚ ካብ
ካላንደር ሓኺኽካያ። ከይተራኸብና
ግዜ ተመርቂፉ።
ግዜ ከዛብ ዋሒድ! ከባእሰና እንድዩ
ደልዩ! ስነ-ጥበባዊ ስርሐይ ብሰብ
ኣጎርቢተ ኣምጺአልካ። ሕጂ ሃናጺ፡
ገሳጺ ርእይቶ ሒዝካ መጺእካኒ።
ኣያ ቂርዶ ይብለካ ናይ ልበይ እንተ
ተዛረብኩ? ኩሉ ርእይቶኻ፡ ነቐፌታኻ
ተቐቢለዮ ኣለኹ። ብልቢ እኳ ደኣ!
ግን ክኸውን ዝነበሮ እምበር ክኸውን
ዝኽእል ኣይኰነን። “ድሕሪ ማይ ናብ

በዓቲ” እንተ በልኩ ኣይትኾሪ። እቲ
ምንታይ እዛ ቦኽሪ ኣርሕዶ ልበይ
ዝወለደታ ስራሕ ድሮ ናብ ተዓዛባይ
ተሃንፊፋ’ያ።
ኣያኒ! ርእይቶኻ ንመጻኢ ክጠቕመኒ
ምዃኑ እኣምን። የግዳስ እዚ ሕጂ
ትህበኒ ዘለኻ ርእይቶ፣ ትማሊ ክትህበኒ
ትኽእል ነይርካ እኮ ኢኻ። እንታይ
ደኣ ኰይንካ ሰገጥ ኢልካ። ቅዳሕ
ናይ’ዛ ስራሕ እኮ፡ ምስ’ቲ ክትእርመለይ
ዝሃብኩኻ ኣሎ። ኣይረኣኻያን ዲኻ።
ምሽ፡ ‘እርእየን ኣለኹ። ዝረአ ዓቢ
ጌጋ የብሉን። ነቲ ነንኣሽቱ ከኣ ሓደ
መዓልቲ ከነዐርዮ ኢና’ ትብለኒ ነይርካ።
ኣያኒ ግዜ ስኢንካ ምሽ?
ኣነ ከኣ ዓቕለይ ጸንቂቐ፡ ከም
ትፈልጦ በኳር ከኣ ኩሉ ግዜ ህንጡይ
እንድዩ፡ ትጽቢት ስዒሩኒ። ምዃን ኣያኒ
ሓቂ ይሓይሽ ሸለል ኢኻ ኢልካኒ።
ንስኻስ ተበኲርካ እንዲኻ፡ ኣቤት እዞም
ኣቦታትና ክምስሉ። ‘ሓራስ እኳ ጭንቃ
ትርስዕ’ - ሓቂ ብሓቂ። ሕሉፍ ዘኪርካ
ደቓይቕ ክትስውኣለይ ተጸጊምካ።
ደሓር ከኣ እኮ፡ እቲ ኣማተረ ከለኻ
ዝፈጸምካዮ ጌጋ’የ ተጋግየ። ሽዑ እንተ
ትድግፈኒ፡ ብሳላኻ፥ ክልተ እምባ
ምሰገርኩ። ካብ ፈለማኡ ተሞኩሮኻ
ከተውርሰኒ እምበር ስምካ ክተጠምቐኒ
ኣይኰንኩን መጺአካ።
ኣያኒ፡ ካብ ምስ ተሰርሐ ነቐፌታ፡
ከይተሰርሐ መኣረምታ ይሓይሽ። እቲ
ንነኣሽቱ ይጠቅም ትብሎ ወስ በለና።
ሚልዮን መዓሾ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ገምጋም ግጥማት ሻምፕዮን ክለባት ኤርትራ ተኻይዱ
ሃንስ
ብረዮ
ገ
ኣለም
ተስፋ

ሻምፕዮንስ ሊግ
ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ፡
ገምጋም ናይ’ቲ ካብ 30 መስከረም ክሳብ 15
ጥቅምቲ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፕዮን ክለባት
ኤርትራ 2017 ኣካዪዱ።

ሞሪኖ ንዝጥቀመሉ ታክቲክ
ምክልኻል ይከላኸለሉ
ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ 18 ጥቅምቲ
መቐጸልታ ግጥማት ሳልሳይ ሰሙን ውድድር
ጎባልል ክለባት ኤውሮጳ ተሰላሲሉ።
ቸልሲ ምስ ሮማ ኣብ ለንደን - ስታድዩም
ስታምፎርድ ብሪጅ ኣብ ዘካየደኦ ግጥም፡

መሲ ኣብ
ውድድራት ኤውሮጳ
100 ሸቶታት በጺሑ
ሊዮነል መሲ መበል 100 ሸቶ
ኤውሮጳዊ ውድድራት ኣመዝጊቡ።
ኣብ’ቲ ባርሰሎና ንኦሊምፒያኮስ
ኣአንጊዳ 3ብ0 ዝተዓወተትሉ ናይ
ብቕድሚ ትማሊ ግጥም ሻምፕዮንስ
ሊግ’ዩ መሲ ካብ ነጻ ቅላዕ ነታ መበል
100 ሸቶኡ ኣመዝጊብዋ። መሲ
ክንድዚ ዝኣክል ሸቶታት ዘመዝግብ
ዘሎ ኣብ ውድድራት ኤውሮጳ ካብ
ዝተሰለፈሉ 122 ግጥማት ጥራይ’ዩ።
መወዳድርቱ ሮናልዶ ኣብ ዝሓለፈ
ወርሒ ሚያዝያ’ዩ 100 ሸቶታት ኣብ
ውድድራት ኤውሮጳ ኣመዝጊቡ።
ብሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ማድሪድ
ምስ ቶተንሃም ብፍጹም ቅላዕ ሸቶ
ዘመዝገበ ሮናልዶ ንብዝሒ ሸቶታቱ ካብ
151 ግጥማት ናብ 113 ኣዕሪግዎ’ሎ።
መሲ ምስ ሓንቲ ክለብ ኮይኑ ነዚ
ክብሪ ዝተላበሰ እንኮ ተጻዋታይ ኩዕሶ
እግሪ ኮይኑ’ሎ። ንሱ፡ 97 ሸቶታት
ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ፡ 3 ሸቶታት ድማ
ኣብ ‘ሱፐር ካፕ’ ኤውሮጳ ብድምር
100 ሸቶታት ኣብ ውድድር ክለባት
ኤውሮጳ ኣመዝጊቡ ኣሎ። ኣብቲ
ጸወታ ንጀራርድ ፒኲ ብክልተ
ቢጫ ዝኸሰረት ባርሰሎና፡ ተኸላኻላይ
ኦሊምፒያኮስ ዲሚትሪ ኒኮላው ናብ
ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ’ያ መሪሕነት
ሒዛ። መሲ ንዓወት ባርሳ ናብ 3ብ 0
ዘዕረገት ሉካስ ዲኘ ዘመዝገባ ሳልሰይቲ
ሸቶ’ውን ሃንዲሱ እዩ። ባርሰሎና በቲ
ዓወት ተሰንያ ምሉእ ትሸዓተ ነጥቢ
ብምውህላል ንምድባ ትመርሖ ኣላ።

መሳጢ፣ ኣዘናጋዒ፡ ህልኸኛ ተወዳዳርነት
ዝነበሮ ጸወታ ብምርኣይ 3ብ3 ተፈላልየን።
ኣአንጋዲት ቸልሲ፡ ረኺባቶ ንዝነበረት ናይ
2ብ0 መሪሕነት ኣጥፊኣ ነጥቢ ክትማቐል እኳ
እንተተገደደት፡ ንምብድባ ካብ ምምራሕ ግን
ኣይተዓንቀጸትን።
ቸልሲ ብመልሰ መጥቃዕቲ ሓደገኛ ኮይና
ኣብ ዘምሰየትሉ፡ ኣብ ቦታ ብመጉዳእቲ
ዘይተሰለፈ ኣከፋፋሊ - ተኸላኻሊ ንጎሎ
ካንተ ዝተሰለፈ ደቪድ ልዊስ፡ ካብ ርሑቕ
ብዘደንቕ ናይ ኣቀላልዓ ጥበብ ብዘመዝገባ
ሸቶ’ያ መሪሕነት ሒዛ። ሮማ ኣብ ቁጽጽር
ኩዕሶ ላዕለዋይ ኢድ ነይርዋ። ይኹን እምበር፡
ቸልሲ ሕጂ’ውን ብመልሰ መጥቃዕቲ
ኣድማዒ ስራሕ እያ ሰሪሓ። ኣብ መበል 37
ደቒቕ ሃዛርድ ንመሪሕነት ጋንታኡ ዘራጎደት
ሸቶ ኣመዝገበ። ንሱ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት
ዘመዝገባ በዂሪ ሸቶኡ’ያ። ጸወታ ናብ ዕረፍቲ
ኣብ ዘምረሓሉ፡ ኣሌክሳንደር ኮላሮቭ ብተሪር
ቅላዕ ንሮማ ሸቶ ኣመዝገበላ።
ኣብ መበል 64 ደቒቕ ኣከፋፋሊ ሮማ፡
ፋዝዮ ብልዕሊ መስመር ምክልኻል ቸልሲ
ናብ ክሊ ሳንዱቕ ቅላዕ ንዝለኣኻ ውሕልነት
ዝነበራ ኩዕሶ፡ ኣጥቃዓይ ኤዲን ዜኮ፡ ኣብ ኣየር
እንከላ ጥበብ ብዝተሓወሶ ኣገባብ ቀሊዑ ኣብ
ሰኪዐት ቸልሲ ኣሰራሰራ። ዜኮ በዚ ኣየብቀዐን፡
ኮላሮቭ ንዝሰደዳ ነጻ ቅላዕ ብርእሱ ንሮማ
መሪሕነት ኣትሒዝዋ’ዩ። ሻምፕዮን ፕሪመር
ሊግ ዝሓለፈ ዓመት ቸልሲ፡ ካብ ሃዛርድ
ብዝረኸበታ ሸቶ ነጥቢ ተማቒላ ወጺኣ።
ካብዚ ምድብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣንጻር
ቛራባክ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ፡ ብዘይ ሸቶ’ያ
ተፈላልያ። ቋራባክ በዚ ውጽኢት ኣብ
ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ፋልመይቲ ነጥቢ
ከተመዝግብ ዝኸኣለት ኣዘርባጃናዊት ክለብ
ኮይና’ላ። ኣትለቲኮ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ
ዓመታት ክልተ ግዜ ኣከታቲላ ኣብ መዛዘሚ
ጸወታ ሻምፕዮንስ ሊግ ከም ዘይበጽሐት፡ ኣብ
ምድባ ካብ ዘካየደቶ ሰለስተ ግጥማት ክልተ
ነጥቢ ጥራይ ብምውህላላ ኣገራሚ ኮይኑ
ኣሎ።
ኣብ ሜዳኣ ንስፖርቲን ሊዝበን ዘአንገደት
ጁቬንቱስ 2ብ1 እያ ተዓዊታ። ስፖርቲን ናይ
ክንፊ ተኻላኻላይ ጁቬ ኣሌክስ ሳንድሮ፡ ናብ
ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ’ያ መሪሕነት
ሒዛ። ጁቬ ካብ ማርለም ፒያኒክን ማርዮ
ማንዙጊችን ብዝረኸበትን ክልተ ሸቶታት
ተሰንያ ነቲ ግጥም 2ብ1 ተዓዊታትሉ።
ጁቬንቱስ ንምድብ ኣርባዕተ ትመርሖ ኣላ።
ፒኤስጂ ኣንጻር ኣንደርለኽት እያ ተጻዊታ።
ኪላን ምባፐ፡ ኤዲንሰን ካቫኒ፡ ነይማርን
ኤንጂል ዲ ማርያን ብዘመዝገብወን ሸቶታት
4ብ0 ተዓዊታ። በዚ ኸኣ ንምድባ ክትመርሕ
ጀሚራ’ኣላ።
ኣብ ተመሳሳሊ ምድብ ዝርከባ ባየር ሙኒኽ
ምስ ሰልቲክ ኣብ ዘካየደኦ ጸወታ ከኣ፡ ንወዲ
72 ዓመት ገዲም ኣሰልጣኒ ያፕ ሃይንከስ
ዳግማይ ዝቖጸረት ባየር 3ብ0 ተዓዊታ። ኣብቲ
ኣብ ኣልያንስ ኣሬና ዝተኻየደ ግጥም፡ ቶማስ
ሙለር፡ ጆሽዋ ኪሚችን ማት ሁመልስን
ሰለስተ ሸቶታት ባየር ኣመዝጊቦም።

ጆሴ ሞሪኖ፡ ጋንታኡ ኣብ ልዕሊ በንፊካ
1ብ0 ድሕሪ ምዕዋታ፡ ብዝጥቀመሉ ታክቲክ
ንዝነቐፍዎ ምላሽ ሂቡ። ንሱ፡ ድሕሪ ግጥም
ኣንጻር በንፊካ ኣብ ዝሃቦ መገለጺ፡ “ኣብ
ምክልኻል ሓያል ምዃን ገበን ኣይኮነን”
ኢሉ።
ፖርቱጋላዊ ዓላሚ ማን. ይናይትድ ሞሪኖ፡
ድሕሪ’ቲ ምስ ሊቨርፑል ዘካየዶ’ሞ 0ብ0
ዝተፈላለየሉ ግጥም ፕሪመር ሊግ፡ ካብ
ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ (ሊቨርፑል) ጀሚርካ
ብርክት ብዝበሉ ተንተንቲ፡ ኣብ ምክልኻል
ዝተሰረት ኣተሓሳስባ ምርኩስ ዝገበረ ናይ
ምክልኻል ታክቲክ ብምትግባሩ ይንቀፍ ከም
ዘሎ ተገሊጹ እዩ።
ማንቸስተር ብቕድሚ ትማሊ ምሸት፡ ናብ
ፖርቱጋል ከይዳ ኣብ ዘካየደቶ ሳልሳይ ናይ
ምድብ ጸወታ ሻምፕዮንስ ሊግ፡ ብጸቢብ
1ብ0 እያ ተዓዊታ። ኣብ መበል 65 ደቒቕ
ናይ’ቲ ግጥም፡ ማርኮስ ራሽፎርድ ካብ ከባቢ
35 ሜትሮ ኣትሪሩ ንዝቐልዓ ኩዕሶ ነጻ ቅላዕ፡
ወዲ 18 ዓመት ሓላው ልዳት በንፊካ ሚለስ
ቪላር፡ ነታ ኩዕሶ ካብ ሕንጻጽ ሸቶ ሒዝዋ ናብ
ውሽጢ ልዳቱ ብምሕላፉ ብዝጸደቐት እንኮ
ሸቶ’ያ ዩናይትድ ተዓዊታ።
ናይ ሞሪኖ ማንቸስተር፡ ኣብ ግጥም ኣንጻር
ሊቨርፑል 0ብ0 ኣብ ዝተፈላለየትሉ ጸወታ፡
ሓንሳብ ጥራይ’ያ ናይ ሸቶ ፈተነ ኣካይዳ።
ብዝተኸተለቶ ናይ ምክልኻል ኣቀራርባ እኳ
እንተተነቕፈት፡ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘካየደቶ
ግጥማት ዛጊት ሽዱሽተ ሸቶ ጥራይ እዩ
ተመዝጊብዋ ዘሎ።
ብቐጻሊ ንጸወታ ንቆጻጸሮን ኣወንታውያንን
ንሕና ኢና ዝበለ ናይ ቅድም ዓላሚ
በንፊካ ዝነበረ ሞሪኖ፡ “ሸቶ ክምዝገበና ኢለ
ኣይሓሰብኩን፡ ኣብ ምክልኻል ኣዚና ጽቡቕ
ኢና ነይርና። ሳሕቲ ኣብ ምክልኻል ንኡድ
ምዃን ገበን ኮይኑ ይስመዓኒ’ዩ። ከምኡ ግን
ኣይኮነን። ኣብ ምክልኻል ሓያል ምዃን
ማለት፡ ውጽኢት ንኽትረክብ ሓደ ስጉምቲ
ምኻድ ማለት’ዩ። ተጻዋርነት በንፊካ ን90
ደቒቕ ከም ዘይቅጽል ንፈልጥ ነይርና ኢና”
ይውስኽ ሞሪኖ። “እቲ ሊቨርፑል ኣንጻርና
ዘርኣየቶ ዝድነቕ ናይ ምክልኻል ስራሕ በንፊካ
ንምሉእ ናይ ጸወታ ግዜ ከም ዘይትቕጽሎ
ይርደኣና ነይሩ። ብዘይ ዝኾነ ጸቕጢ እታ
ሸቶ ከም እትመጽእ ንፈልጥ ነይርና ኢና”
ብምባል ከኣ ብተዘዋዋሪ ንሊቨርፑል ጎጥይዋ።
ማንቸስተር ዩናይትድ ንጉጅለ 1 ትመርሖ’ያ
ዘላ። “ትሸዓተ ነጥቢ ኣዋህሊልና ኣለና።
ናብ ዝቕጽል መድረኽ ንኽንሓልፍ ሓንቲ
ነጥቢ ጥራይ’ያ ተድልየና። ሓንሳብ እንተደኣ
ተዓዊትና ንምድብና መሪሕና ክንሓልፍ ኢና፡
” ይብል ሞሪኖ።

ኣብቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ’ቲ ፈደረሽን
ብሰሉስ 17 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ገምጋማዊ ኣኼባ፡
ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓላፊ
ምክትታል ሃገራውያን ፈደረሽናትን ሃገራዊ
ኮሚተ ኦሊምፒክን ኮሎኔል ሰለሙን ስዩም፡
ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣቶ ተስፋይ
ገብረየሱስ፡ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ’ቲ ፈደረሽን፡
ፕረዚደንታት ፈደረሽናት ዞባታት፡ ኣሰልጠንቲ፡
መራሕቲን ተሳተፍቲ ጋንታታትን ተረኺቦም።
ኮሎኔል ሰለሙን ስዩም ኣብ ዘስመዖ ናይ
መኽፈቲ ቃል፡ ኣወንታዊን ኣሉታዊን ሸነኻት
ናይ’ቲ ዝተኻየደ ውድድር ኣብ ምምሕዳራዊ፡
ፋይናንሳዊን ቴክኒካዊን መዳያቱ ንመጻኢ ከስርሕ
ብዝኽእል መንገዲ ብሱል ብዝኾነ ኣቀራርባ
ክግምገም ኣስሚሩሉ።
ምክትል ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ
ኤርትራ ኣቶ ኢሰያስ ኣብርሃም ብግደኡ፡ ዕላማ’ቲ
ገምጋም ኣወንታዊ ሸነኻት ናይቲ ውድድር
ብምዕቃብ፡ ዝተራእየ ኣሉታዊ ሸነኽ ምኽንያት
መፈጸሚኡ ፈሊጥካ፡ ንመጻኢ እዚ ውድድር
ዝምራሓሉ ኣማእዛኒ መንገዲ ንምትሓዝ ምዃኑ
ገሊጹ።
ኮሎኔል ካሕሳይ እምባየ፡ ወ/ሮ ሚርያም
ሃብተማርያምን ኣቶ ሳሚኤል ጎይትኦምን ኣብ
ከተማታት ከረን፡ መንደፈራን ኣስመራን ናይ
ዝነበረ ንጥፈታት ጸብጻባቶም ኣቕሪቦም። ንሳቶም
ኣብ ጸብጻቦም፡ እቲ ውድድር ኣብ ዝተመደበሉ
ግዜ ጀሚሩ ከም ዝተዛዘመ ገሊጾም። ብተወሳኺ፡
ጋንታታት ኣብ ዝነበራኦ ከተማታት ዝኾነ ዝጥቀስ
ዓበይቲ ብድሆታት ከም ዘየጋጠመን ሓቢሮም።
ኣብ’ቲ ዝተኻየደ ውድድር፡ ብቐጥታ
ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ዝተባረረ ተጻዋታይ
ኣይነበረን። እዚ ኸኣ፡ ኣብ ኣተገባብራ ሕግታት
ጸወታ ብወገን ደያኑ ይኹን ተጻወትቲ ኣብ
እሩም ጸወታ ዝነበሮም ግንዛበ ብምዕባዩ ምዃኑ
ተገምጊሙ።
ዳይረክተር ቴክኒክ ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ
ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ዮውሃንስ፡ ብታክቲካዊን
ቴክኒካዊን መዳይ ነቲ ውድድር ብዝምልከት
ሓጺር ገምጋም ኣቕሪቡ። ንሱ፡ ኣብ ገምጋሙ
ኣቃውማ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፋ ጋንታታት፡
ጋንታታት ዞባታት ኣብ ዞባኣን ብዝርከቡ
ተጻወትቲ ከም ዝቖማ፡ ጋንታታት ዞባ ማእከል ከኣ
ካብ ቅድሚ ውድድር ዝሓዘኦም ተጻወትቲ ከም
ዝተጠቕማ ኣብሪሁ። ኣብዚ ውድድር ተዳኺሞም
ካብ ዝቐረቡ ነጥብታት ክገልጽ እንከሎ ድማ ኣቶ
ዳንኤል፡ “ኣብ ሓጺር ምቅብባል ዝተመስረተ ቅዲ
ኣጸዋውታ ደንካልያ ጎዲሉ፡” ኢሉ። ኣቶ ዳንኤል
ኣስዒቡ “ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት መሰረት ዝገበረ
ኣጸዋውታ ጋንታታት ዞባ ደቡብ ነክዩ፡” ብምባል
ሓጺር ገምጋሙ ሂቡ።

ኣብ ታክቲካዊ ኣጸዋውታ ተሳተፍቲ
ጋንታታት ኣመልኪቱ ገምጋሙ ዝቐጸለ
ዳይረክተር ቴክኒክ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ
ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ዮሃንስ፡ “ዝበዝሓ
ጋንታታት ሜላ ኣሰላልፋ 4-3-3 እየን
ተጠቒመን። ሓደ ሓደ ክለባት ግን ልዕሊ
ሰለስተ ኣርባዕተ ሜላታት ኣሰላልፋ ኣርእየን።
እዚ እናተኸላኸልካ ኣብ መልሰ መጥቃዕቲ
ብዝብል ስትራተጂ ኣተገባብራ ዝተሰነየ እዩ
ነይሩ፡” ምስ በለ ኣቶ ዳንኤል ኣስዒቡ፡ “ናይ
ግጥም ብቕዓት (game fitness) ሕጽረት
ዘበገሶ ኣብ ምጥቃዕ - ምክልኻልን ምስግጋርን
ውህደት ኣይተራእየን። እዚ ኸኣ ካብ ዋሕዲ
ዓሚቚ ልምምድ ዝብገስ’ዩ” ኢሉ። ኣብ
መጻኢ ደቂቕ ቴክኒካዊን ታክቲካዊን ገምጋም
ናይቲ ውድድር ምስ ኣሰልጠንቲ ክስራዕ ድማ
ጸዊዑ።
ኣብ ዝቐጸለ ናይ ሕቶን ርእይቶን መድረኽ፣
መለክዒታት ናይ ጠባይ ዋንጫ ከመይ
ከም ዝነበረ። ሽልማት ኣመዝጋቢ ሸቶ ኣብ
ሚዛናዊ ዘይኮነ ብዝሒ ተሳተፍቲ ጋንታታት
ምሃብ ክሕሰበሉ ነይርዎ። ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ መተካእታ ጋንታ ሓይሊ ባሕሪ ከሳትፍ
ንዘቕረቦ ሕቶ ዝነበረ ኣተሓሕዛ፣ ዝብሉ
ሕቶታት ቀሪቦም ምላሽ ተዋሂብዎም።
ሃገራዊ ፈደረሽን፡ ዞባውያን ፈደረሽናት
ካብቲ ውድድር ኣታዊታት ክረኽባ ዝፈጠሮ
ዕድል ኣብ ከተማ መንደፈራ ከምቲ ዝድለ
ክዕወት ከም ዘይከኣለ፡ ሃገራዊ ፈደረሽን ነዚ
ውድድር ኣብ ዘካየዶ ቅድመ ምድላዋት፣
ኣካየድቲ ውድድር ዝምርሑሉ ንጹር ናይ
ስራሕ ክፍፍል ዘይምግባሩ፣ ኣብ ኣመዳድባ
ናይ ውድድር ቦታታትን ምውጻእ ዕጫን
ተወዳደርቲ ተሳተፍቲ ጋንታታት ኣብ ዘለዋሉ
ክግበር፡ ንዕውታት ጋንታታት ዝተዋህበ
ሽልማት እኹል ዘይምንባሩ፡ ኣብ ዞባታት
ምዕሩይ ዝርግሐ ናይ ሳዕሪ ሜዳታት ክህልወሉ
ብዛዕባ ዝኽእለሉ ኩነታት፡ ፈደረሽን ቅልጡፍ
ተግባራዊ ምላሽ ክህበሉ፡ ውድድር ኣዝዩ
ጸቢቡ፡ ኩለን ጋንታታት ክሳተፋሉ ዘኽእል
ኣወዳድባ ክሕሰበሉ፡ ኣብ ኩለን ዞባታት ዘስርሕ
ዝተማእከለ ተጻወትቲ ናይ ምስግጋር ግዜ፡
ናይ ውድድር ዓውደ ኣዋርሕ ክዳሎ፡ ዝብሉ
ርእይቶታትን ለበዋታትን ቀሪቦም።
ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ሃገራዊ
ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ተስፋይ
ገብረየሱስ፡ ዕዉት ውድድርን ሃናጺ ገምጋምን
ከም ዝተኻየደ ብምግላጽ፡ ኣብ መጻኢ ደረጃ
ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንምምዕባል፡ ፈደረሽን
ኩዕሶ እግሪ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ምህላዉ
ኣገንዚቡ።

ሊቨርፑልን ሰኔጋልን ብጉዳይ ማነ. . .
ሊቨርፑልን ሰኔጋልን ብጉዳይ ሳድዮ ማነ ክራጸማ
ከም ዝኽእላ ይንገር ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ፡ ኣሰልጣኒ
ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ኣልዮ ሲሰ፡ ኣብቲ ሃገሩ
ናብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ንምሕላፍ
ዘኽእል ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪቃ እተካይዶ ናይ
መወዳእታ ወሳኒ ግጥም፡ ንሳድዮ ማነ ክመርጾ ከም
ዝኾነ ብምግላጹ ምዃኑ ኢኤስፒኤን ሓቢራ።
ሰኔጋልን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣቐዲመን ዘካየደኦ
ጸወታ፡ ነቲ ግጥም ዝመርሐ ዳኛ ጆሴፍ ላምፕተይ
ካብ ኣወራረድቲ ነቲ ጸወታ ዝጸሉ ውሳነ ንምሃብ
ብላዕ ከም ዝተቐበለ ብምርግጋጹ፡ ብፊፋን ካፍን
እቲ ዝተኻየደ ጸወታ ክድገም ከም ዝተወሰነ
ይፍለጥ። በዚ መሰረት እዘን ሃገራውያን ጋንታታት
ዝመጽእ 10ን 14ን ሕዳር 2017 ክገጥማ መደብ
ተታሒዙለን ኣሎ።
ወዲ 25 ዓመት ማነ፡ ሰኔጋል ምስ ደሴታት ኬፕ
ቨርደ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ፡ መጉዳእቲ ምጭብባጥ

ጭዋዳ ኣጋጢምዎ ናብ ክለቡ ከም ዝተመልሰ
ይዝከር። ክለቡ ሊቨርፑል በቲ ፍጻመ ከም
ዝተሃስየት እያ ትገልጽ።
ካብ ሊቨርፑል ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታታት
ከም ዝነጽሮ፡ ማነ ክሳብ መጀመርያ ወርሒ
ታሕሳስ ናብ ጸወታ ክምለስ ትጽቢት ከም
ዘይብላ የመልክት።
ኣስልጣኒ ሰኔጋል ኣልዮ ሲሰ፡ “ኣብቲ እነካይዶ
ናይ ክልተ እግሪ ግጥም ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪቃ
ምሳና ከም ዝህሉ ጥርጥር የብሉን። ነቲ ጸወታ
100% ብቑዕ ኮይኑ ከርክብ እዩ”ኢሉ።
ማነ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ክሳብ 10 ግጥማት
ንሊቨርፑል ኣገልግሎት ከም ዘይህብ እዩ ክግለጽ
ጸኒሑ። ድሒሩ ብዝወጸ ሓበሬታ መሰረት ግን፡
እቲ ቅልጡፍ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ድሮ ምስ
ኩዕሶ ዝተሓወሰ ልምምድ ከካይድ ምጅማሩ
ተፈሊጡ ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ

20 ጥቅምቲ 2017 - ገጽ 10

መበል 27 ዓመት ቁ.42

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ

3 ተተካእቲ ደቃን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/11/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ

ደሰ
ታ
ልሄም
ተ
- ቤ ኑኤል ወ/ሮ ርግበ ወልደስላሴ ሰመረ፡ በዓል ቤተይ ቀሺ
ት
ዳዊ ት ኣማ ፍስሃየ ሃይለ ኣበድ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
ብ
ነ
ሃ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና ድማ ወረስቲ
ደ
እም
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ኣብ መንጎ ሚካኤል ግርማይ ገብረማርያምን
ተጸዋዒ ዮናስ ግርማይ ገብረማርያምን ዘሎ ናይ
ውክልና ስልጣን ምስራዝ፡ ተጸዋዒ ን2/11/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ዮሃና መብራህቱ ገብረስላሴ፡ ተኸሳሲ
በዓል ቤተይ ኣቶ ሳሚኤል የውሃንስ ዳኒኤል፡ ናይ
ሰብኣይን ሰበይትን ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን6/11/17 ሰዓት 8:00 ቅ.ቀ
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ተጋ/ኣሰፋው መንግስቱ ፍቓዱ፡ ተጸዋዒት ወ/ሮ
ተኽኣ ሃይለ ተኽላይ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንጹር
ኣድራሽኣ ዘይተፈልጠ ስለዝኾነ፡ ተጸዊዓ ን17/11/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይተረኺባ ንሳ ኣብ
ዘየተረኽበትሉ ጉዳይ ክረአን ክውሰንን ምዃኑ ቤ/ፍ

ሸሪዓ ዞባ ማእከል
ከሳሲት ነጃት ሑሰን ሓሰን፡ ተኸሳሲ ኣቶ
ዓብደልቃድር ዩስፍ መሓመድ ኣማን በዓልቲ ቤትካ
ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፣ ባዕልኻ ወይ ሕጋዊ ወኪልካ፡
ን2/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ሸሪዓ ዞ/ማእከል ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ቤ/ፍ ነቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለኹምሉ
ክርእዮን ውሳነ ክህበሉን ምዃኑ ነፍልጥ።

የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ጎይትኦም ኢሳቕ ኣብራሃን
ተኸሳሲት ወ/ሮ ጽገረዳ በየነ ገብረኣረጋዊን ዘሎ
ናይ ሓዳር ክርክር፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ ጽገረዳ በየነ
ገብረኣረጋዊ ብኣድራሻኺ ክትርከቢ ስለዘይከኣልኪ፣
ተኸሳሲት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን16/11/17
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ ግን ጉዳይኪ ኣብ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 03
ኣቶ ተስፋኣለም ምስግና መሓሪ +9፡ ኣቦና ምስግና
መሓሪን ኣደና ምሕረት ተስፋማርያምን ስለዝሞቱ፡
ንሕና ወረስቲ ምዃንና፡ ከምኡ’ውን ናይ ኣቦና ነፍ/
ምስግና መሓሪ ድማ መበል 11 ሓፍትና ኣበባ ምስግና
ሓዊስካ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣

ዘየለኽሉ ክረአን ክውሰንን ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን

ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/10/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሽከቲ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሰምሃር ግርማይን ተኸሳሲ
ኣቶ ብርሃነ ኣመናይን ዝቐረበልና ሲቪላዊ ክሲ ጉዳይ
ክርክር ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኑ፡ ተኸሳሲ ኣብ
ኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይከኣለ፣ ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ
ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን29/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ተኸሳሲ ኣብ ዘየለወሉ ቤ/ፍ ክርእዮ
ምዃኑ የፍልጥ።

ኣቶ ከሰተ መንግስቱ ምራጭ፡ ወድና ኣቶ ዮውሃንስ
ከሰተ መንግስቱ ስለዝሞተ፡ ውላድ ኣይወለደን
ኣይተመርዓወን ስለዚ ኣነ ኣቡኡ ምስ ኣደኡ ወ/ሮ
ሚዛን ተወልደብርሃንን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/11/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ኣስማይት መድሃኔ
ሃብተገርጊስን ተኸሳሲ ኣቶ ዮውሃንስ ጎይትኦም
ተስፋሚካኤልን ዝቐረበልና ሲቪላዊ ክሲ ጉዳይ
ክርክር ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኑ፡ ተኸሳሲ ኣብ
ኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይከኣለ፣ ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ
ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን20/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ተኸሳሲ ኣብ ዘየለወሉ ክርእዮ
ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓደውሒ

ከሳሲት ወ/ሮ ኣዜብ ወለሃንስ ምስ ተኸሳሲ በዓል
ቤተይ ኣቶ መንግስትኣብ ሃፍተ ኣብ 1988 ዓ/ም
ብልምዲ ሃገር ተመርዒና 1 ቆልዓ ወሊድና። ን 7 ዓመት
ደሃይ
ስለዘይብሉ፡
ጉዳዩ ናብ ዘመድ
ሽማግለ
ተመሪሑ
ክውዳእ
ስለዝበላ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡
ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ዝጠርነፋ፣ ብምኩራት መምህራን ዝተዳለዋ፣
ን15/11/17
ኣብ
ብኪኢላታት ቋንቋ፡ ስነ-ፍልጠትን ስነ-ትምህርትን ዝተኣረማ፣
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ብስራት ንተመሃሮ 9ይ ክፍሊ
ከም መምሃሪ፡ መጽንዒ፡ መወከስን መለማመድን ዘገልግላ፣
ብሉጻት መጻሕፍቲ ኣብ ስተሺነሪታት ተዘርጊሐናልኩም ኣለዋ።
1ይ ክፋል

Essential
Grade 9





Mathematics
Chemistry
Physics

2ይ ክፋል

Essential






Grade 9

English
Biology
Geography
History

ኣብ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ዘተኣማምን መሰረት ንኺህልወኩም፡
ወትሩ መጻሕፍቲ Essential (ኢሰንሺያል) ተጠቐሙ።

ንዝያዳ ሓበሬታ፥

07142402/ 07461121

ኮማዊ
ቤት
ፍርዲ
ሰላዕ ዳዕሮ
ወ/ሮ ገነት ዑቕባይ
ተኽሉ፡ ኣቦና ዑቕባይ
ተኽሉ ትኳቦን ኣደና
መድህን
ዘሙይን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 2
ህልዋት ኣሕዋተይን
1 መዋቲት ሓፍትናን

ኣብ መንጎ ከሳሲ ካፕቴን ዘርኣብሩኽ ሃይለ
ሃብተሚካኤልን ተኸሳሲት ወ/ሮ ኣለም በየነ ጻዕዱን
ዘሎ ናይ ሓዳር ክርክር፡ ተኸሳሲት ነዚ ቀሪቡልክን
ዘሎ ክሲ መልሲ ክትህባ፡ ን16/11/17 ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ኣብ ቤ/ፍ ቅረባ። ምስዘይትቐርባ ግን
ኣብ ዘየለኽናሉ ኣድላይ ዘበለ ውሳነ ክዋሃብ ምዃኑ
ንሕብር።
ወ/ሮ ሓረጉ ተስፋዝጊ ወልደንኪኤል፡ በዓል ቤተይ
ኪዳነ ገብረ ወልደሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን17/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮሎኔል በርሀ መንግስትኣብ ክፍለማርያም፡ ኣቦና
ኣቶ መንግስትኣብ ክፍለማርያም ሃብቱን ኣደና ወ/ሮ
ጽገወይኒ ተስፋማርያም ኣስጎዶምን ስለዝሞቱ፡ ንሕና
10 ደቆም ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
02 ሓርነት ሓጋዝ
ወ/ሮ እዝጋኣምን ክፍለ ሰለሙን፡ በዓል ቤተይ
ኣቶብርሃን ተስፋይ ገብረሃዋርያት ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 10
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ውሳነኡ ክህብ ምዃኑ ንሕብር።

ምልክታ
ኮይተብያ ሓ.ዝ.ብ.ማ ብዕለት 18/08/2017 ኣብ ዝገበሮ ህጹጽ ኣኼባ ኣቶ ኣማኑኤል ኪዳነ
ቺፖኒ ኣብ ኮይተብያ ሓ.ዝ.ብ.ማ ዝነበሮ 50 ብርክታት።
1. ንኣቶ ተስፋ ይሕደጎ ክፍለ
16 ብርክታት
2. ንኣቶ እምባየ ብርሃነ ወልደገብርኤል
17 ብርክታት
3. ንኣቶ ርእሶም ገብረመድህን ተስፋይ
17 ብርክታት
ብምሻጥ ካብ ኣባልነት ኮይተብያ ሓ.ዝ.ብ.ማ ከምዝወጸ ንህዝቢ ነፍልጥ።
ኮይተብያ ሓ.ዝ.ብ.ማ

ምልክታ
ኣብ ዞባ፥ ማእከል ንኡስ ዞባ፥ ማእከል ከተማ ጎደና፥ 176-13 ቁ/ገዛ 5 ብቁ/ፍቓድ ዋኒን
ASL00037892 ናይ ቤት ትምህርቲ ቅዲ ክዳን ትካለይ ንኣቶ ተኽለ ፍትዊ ወልደማሪያም
ብውህብቶ ስለዝሃብኩዎ፡ ብስም ወሃቢ ዝኽፈሎ ዕዳ ኣለኒ ወይ ይግባኣኒ እዩ ዝብል ኣካል
እንተደኣ ሃልዩ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን
ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ
ስም ውህብቶ ተረካቢ ከምዝመሓላለፍ ነፍልጥ።
ኣቶ ሉኡል ተኽለ ፍትዊ
ኣብ ዞባ፥ ማእከል ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ጎደና - ቁ/ገዛ - ብቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00033396
ናይ ቤት መግብን መስተን ትካለይ ንኣቶ የማነ ገብረሚካኤል ፍስሃየ ብውህብቶ ስለዝሃብኩዎ፡
ብስም ወሃቢት ዝኽፈሎ ዕዳ ኣለኒ ወይ ይግባኣኒ እዩ ዝብል ኣካል እንተደኣ ሃልዩ፡ እዚ
ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ
ተቓምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ ስም ውህብቶ ተረካቢ
ከምዝመሓላለፍ ነፍልጥ።
ወ/ሮ ይርጋኣለም የማነ ገ/ሚካኤል
ኣብ ኣስመራ ከተማ ዞባ 8 ምም/04 ፍሉይ ስሙ ኤዲ ስፍሓቱ 180 ት/ሜ ብምምሕዳር
ከተማ ኣስመራ ብመ/ቁ/140267/97 ናይ ዕለት 23/6/97 ከምቲ ፕላኑ ክሰርሖ ዝተፈቕደ 4
ቀንዲ ክፍልታት 1 ሳሎን 2 ክሽነ 2 ዓይኒ ምድሪ ተሰሪሕዎ ዝርከብን ንመዳውብቱ ብዝምልከት
ብደቡብ ምስ መንገዲ ብምዕራብ ምስ መንገዲ ምብራቕ ምስ መንገዲ ናይ ማሕበር ሎጎ ጭዋ
ዝዋሰን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ወለደይ ነፍ/ኣቶ ኪዳነ ገብረእግዚኣብሄር ደሱን ወ/ሮ ለተስላሴ
ገብሪሂወት ዕለት 12/01/99 ኣብ ቅድሚ ሕጋውያን መሰኻኽር ዝገብሩለይ ናይ ውህብቶ
ውዕል ቀንዱ (ኦሪጂናል) ስለዝጠፍኣኒ፡ ነዚ ዝተገብረለይ ውዕል ውህብቶ ቀንዱ (ኦሪጂናል)
ብዕዳ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ሒዘዮ ምሳይ ኣሎ ዝብል ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ ካብ
ዝተቓልሓሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ስልጣኑ ናብ ዝፈቕዶ ኣካል ብምቕራብ
ተቓውምኡ ከቕርብ እሕብር። ወይ ብቁጽሪ ሞባይል 07116244 ኣቢሉ ክሕብረኒ እሓትት
ምስ ዘይህሉግን ኦርጅናል ሰነዳት ካብ ዝምልከቶ ኣካል ክውሃበኒ ምዃነይ ይሕብር።
ደበሳይ ኪዳነ ገብረእግዚኣብሄር
ኣብ ኣስመራ ከተማ ምም/ከባቢ ማእከል ከተማ/ዞባ 1 ምም/03 ነበር ጎደና ዓዲ ዃላ ጎደና
ኣኽሱም ነበር ቁ.ገዛ 85 ዝርከብ ዋንነቱ ካብ ኮምሽን ኣባይቲ ኤርትራ ብቁ.ወ.ም.113381
ብመወከሲ ቁ.132470 ዝተረጋገጸሎም ካብ ወረስቲ ነፍ/ኣዛለሽ ዘወልዲ ገብረሚካኤል ናይ
ዝዓደግክዎ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ቀንዱ (ኦሪጅናል) ሊብሬቶ ምሳይ ስለዘየለ፡ ነዚ ዝተጠቕሰ
ሰነድ ዋንነት ሊብሬቶ ቀንዱ (ኦሪጅናል) ብዕዳ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ሒዘዮ ምሳይ ኣሎ
ዝብል ኣካል ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ ካብ ዝተቓልሓሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
ስልጣኑ ናብ ዝፈቐዶ ኣካል ብምቕራብ ተቓውምኦ ከቕርብ እሕብር። ወይ ብቑጽሪ ሞባይል
07245045 ኣቢሉ ክሕብረኒ እሓትት።
ወ/ሮ መዓሾ ፍትዊ ንጉሰ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብሃንደበታዊ ሕማም ዝዓረፈ ክቡር በዓል ቤተይ
ዘሚካኤል ሃይሉ ገብረኢየሱስ፡ ዝተሰመዓና መሪር
ሓዘን እናገልጸና፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብኣካልን
ብቴልፎንን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ዓጺና ኣሎና።
ደቑን ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ክቡር ኣቦናን ሓውናን ኣቶ የማነ ስዩም ብረ
(ወዲ ብረ)፡ ወናኒ ሚድያን ሆቴል ዝተሰመዓና መሪር
ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ መካነ መቓብር ሓዝሓዝ
ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን
ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ቤተ-ክህነትን
ቤተሰብን ፈተውትን ኣዕሩኽን መሓዙትን የቐንየልና
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።

ብሞት ኣዚና ነፍቅሮ ወላዲና ኣቶ ንጉሰ ገብረእዝጋብሄር
ወልደኪዳን (ፍላንሳ) ካብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ ናብ ሮኾይቶ ን/
ዞባ ሰንዓፈ ምሳና ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ኣብ እዋን ሓዘንና
ድማ ብኣካልን ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኹምናን ዝደበስኩምናን
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከም ዝዓጸና ንገልጽ።
ወዶም ኣድሓኖም ስጉሰ
ምስ በዓልቲ ቤተይ ራህዋ ተስፋሃንስን
ምሉኣት ስድራቤትን

ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ዘፍቀሮ በዓል ቤተይ ኣቶ ብርሃነ ዘሚኪኤል (ወዲ
ዘሙይ) ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ብኣካል ኣብ
ገዛና ብምምልላስ ከምኡ’ውን ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ
መተዓበይቱ ፈተውቱን ንዝገበርኩምልና ምትሕብባር
እናኣመስገንና ካብ ሎሚ ሓዘና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ገ/መስቀል
ወላዲቱ ወ/ሮ ንግስቲ ዑቕባይ

ብሞት ኣዝየ ዘፍቅራ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ነፍ/ምሕረት
መብራህቱ፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማማ
ዝተመላለስኩምና፡ ኣብ ግዜ ዕረፍታ ሬሳ ካብ ዓዲ ጥልያን ኣብ
ምልኣኽ ዝተሓባበርኩምናን ማሕበረ-ኮምን ቤ/ጽ/ቆንስልን
ሚላኖን ከባቢኣን፡ ዓደኮሎም ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛ
ብኣካል ብምምልላስን ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ብቴሌፎን
ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና
ከምዝዓጸና ዝገልጽ።
በዓል ቤታ ኣቶ ክብሮም ሃይለ ሓድጉ
ምስ ሙሉኣት ሰድራቤት

ብመስዋእቲ ክቡር ወድና ተሸመ ባህታ ዝግታ፡
ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገልጸና፡ ኣብ መቓብር
ሓርበኛታት ኣሰመራ ዘቓበርኩምና ኣብ ገዛና
ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ተሌፎን ንምድዋል
ዘጸናናዕኩምና (ብፍላይ ስንኩላን መዓስከር ደንደን)
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።

ብሞት ኣዝየ ዘፍቅሮ ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ልኡል
ጸጋይ ተግባሩ (ወዲ ጸጋይ)፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽኩ፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ ዝተመላለስኩም፡ ቤተሰብን
ፈተውትን የዕሩኹቱን ከምኡ’ውን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ኣደኡ ወ/ሮ ስእላ እምባየ
ምስ ሙሉኣት ስድራቤት

ብሞት ኩቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ፍስሃጼን ቀሺ ንጉሰ ግደ፡
ኣብ 4ተ ኣስመራ ዘቃበርኩምናን፡ ኣብ ገዛና ብምምልላስን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
በዓልቲ ቤቶም ስምረት ተኽለሃይማኖት
ምስ ሙሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦናን ሓውናን ኣቶ ነጋሲ ወልደስላሴ
ከንቲባ ገብረመድህን፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ኣብ ሓመድ ድበ ዝተሳተፍኩም፡ ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብን ፈተውትን ኣዕሩኽትን
ብልቢ እናኣመስገና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ለቱ ገብረሚካኤል
ምስ ደቀይን ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ኣዚና እንፈትዎ ወላዲና ኣቶ ገብረኪዳን ግርማጼን፡
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ
ዝበጻሕኩሞን ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ክሳብ ወኪ ብምኻድ
ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና ብምምልላስ፡ ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብን ፈተውትን የቐንየልና
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
ወዱ ጊሎም ግርማጼን
ምስ ኩሎም ስድራቤት

ብዕረፍቲ ኣዚና እንፈትዋን እነፍቅራን ክብርቲ ወላዲትና
ሲስተር ለተብርሃን ተስፋሚካኤል፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ዕረፍታ ዘቃበርኩምናን፡ ብኣካል ኣብ
ገዛና ዝተመላልስኩምን፡ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብተሌፎን
ዘጸናናዕኩምና ቤተሰብን ፈተውትን የቐንየልና ሕሰም
ኣይትርከቡ አናበልና ምስጋናና ነቕርብ።

ደቁ ምስ ሙሉኣት ሰድራቤት
ሓዎም ኮሎ/ገብርኤል ወለደስላሴ

ብሓደጋ ዝተሰወአት እነፍቕራ ጓልና ም/ተለንተ መንእሰይ ኤደን
ዮውሃንስ ተስፋሚካኤልት ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ዘቃበርኩምናን፡ ኣብ ገዛና
ብምምልላስን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን
ቤተስብን ፈተውትን ብፍላይ ድማ ሓይሊ ኣየር ሕሰም
ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።
ኣቡኣ ኣቶ ዮውሃንስ ተስፋሚካኤል
ኣደኣ ወ/ሮ ትዕግስቲ ጊላዝጊ
ምስ ሙሉኣት ሰድራቤት

ደቃ ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ፍትውቲ ወላዲትና ወ/ሮ ውዳሰ ሃይለ፡ ዝተሰመዓና
ሓዘን እናገለጽና፡ ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን፡ ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና
ምስጋናና ንገልጽ።
ስድራቤት
ነፍስሄር ምስጉን ወልደኣብዝጊ

ሓዳስ

ኤርትራ

20 ጥቅምቲ 2017 - ገጽ 12

መበል 27 ዓመት ቁ.42

ኣፍጋኒስታን - ጣሊባን 43 ወተሃደራት ቀዚፉ
ተስፋኣለም የማነ

ፓኪስታን - ናዋዝ ሸሪፍ ብብልሽውና ተኸሲሱ

ቤት-ፍርዲ ፓኪስታን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ
ሚኒስተር’ታ ሃገር ነበር ናዋዝ ሸሪፍ ክስታት
ብልሽውና መስሪቱ ምህላዉ ኣፍሊጡ።
ቤት-ፍርዲ ጸረ-ብልሽውና እታ ሃገር፡
ብሓሙስ ኣብ ዝዘርገሖ መግለጺ፡ እቲ
መራሒ ሃገር ነበርን ጓሉን ኣብ ብልሽውና
ኢድ ክህልዎም ከም ዝኽእል ጭብጥታት
ብምርካቡ፡ ነቲ ክሲ ክምስርቶ ከም ዝወሰነ
ኣፍሊጡ።
ንነዊሕ ዓመታት ንፓኪስታን ዝመርሓ
ናዋዝ ሸሪፍን ጓሉን፡ ተኸሲሶምሉ ዘለዉ
ጉዳይ ምስቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ ናይ
ውልቆም ገዛውትን ሃብትን ዝተሓሓዝ
ምዃኑ’ዩ እቲ ቤት-ፍርዲ ኣነጺሩ።
እቲ ክስታት ነቲ “ወረቓቕቲ ፓናማ”
ብዝብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝለሓዀ
ምስጢራዊ ሰነዳት ምርኩስ ዝገበረ ምዃኑ’ዩ
እቲ ቤት ፍርዲ ዝሕብር።
ወዲ 67 ዓመት ናዋዝ ሸሪፍ፡ ብውሳነ

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሓለፈ ሓምለ ካብ
ስልጣኑ ክወርድ ከም እተገደደ ኣይርሳዕን።
እቲ ፖለቲከኛን ኣባላት ስድራቤቱን፡ ምንጩ
ዘይተፈልጠ ሃብቲ ከም ዝውንኑ ዝገልጽ
ክስታት ብቐጻሊ ክቐርበሎም ምጽንሑ
ጸብጻባት’ታ ሃገር የመልክቱ።
ምስ በዓልቲ-ቤቱ ኣብ ብሪጣንያ ዝርከብ
ናዋዝ ሸሪፍ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ጉዳዩ
ከጻርዮ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ምስ ኣቦኣን
በዓል-ቤታን ብብልሽውና ተኸሲሳ እትርከብ
“ሚርያም” ዝተባህለት ጓሉ፡ ኣብ ፓኪስታን
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡
ቀሪብሎም ዘሎ ክስታት መሰረት ዘይብሉ
ከም ዝዀነን ብትብዓት ከም እትገጥሞን
ሓቢራ።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ምስ ደቁ
ኣብ ብሪጣንያ ሓያሎ ኣባይትን ንግዳውያን
ኩባንያታትን ከም ዝውንኑ ኣብ ‘ወረቓቕቲ
ፓናማ’ ተኸሺሑ።

ተወሳኺ
ኣብ ሞያ ትልሂት እትነጥፍ ጓል 21 ዓመት ብሪጣንያዊት መንእሰይ እያ። ቤት ጆንሰን
ትበሃል። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብ ገዝኣ ወፊራ ብሰላም ክትምለስ ኣይከኣለትን።
መኪናኣ እናመርሐት በዚ መጸ ዘይበለቶ ሓደጋ ገጢሙዋ። ትዝውራ ዝነበረት መኪና
ብኻልእ መኪና ተሃሪማ፡ ቤት ጆንሰን ድማ ብኡ ንብኡ ሃለዋታ ኣጥፈአት። ምስ ትንፋሳ
ስለዝነበረት፡ ብህጹጽ ናብ ሕክምና ተወሲዳ። ሓካይም ኣብ ዝካየድዎ መርመራ፡ ሽክና
ርእሳ ተኸፊቱ ሓንጎላ ድማ ንጥፈታት ኣቋሪጹ ነበረ። በዚ ድማ እቶም ሓካይም ተስፋ
ቈረጹ፡ ንስድራቤታ’ውን ነገርዎም። ጓል 61 ወላዲት ናይታ መንእሰይ፡ “ድሕሪ’ቲ
ብሓካይም ዝተነግረኒ ሓበሬታ፡ ኣካላተይ
ረሸሽ ኢሉኒ’የ ወዲቐ” ትብል። ክሳብ
መወዳእታ ክፍትኑ ዝሓለኑ ክኢላታት
መብጣሕቲ ግን ዝከኣሎም ጸዓሩ።
ሽክናኣ ተሰባቢሩ ብምንባሩ ናይ ካልእ
ሽክና’ዩ ተገይሩላ። እቶም ሓካይም፡ ኣብ
ርእሳን ዓንዲ ሕቖኣን ዝነበረ መጉዳእቲ
ከቢድ ብምዃኑ፡ ብህይወት ናይ ምቕጻል
ዕድላ ካብ ሓሙሽተ ሚእታዊት
ከምዘይበዝሕ እዮም ዝገልጹ። ኰይኑ
ግን፡ እታ ጉድእቲ ድሕሪ ዝተገብረላ
ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ መብጣሕቲ፡
ኣስተንፈሰት ደኣ። ቀስ ብቐስ እውን ኣብ
ዓራት ኰይና መሓውራ ከተንቀሳቐስ
ተራእየት። መዓልታት ብዝሓለፈ፡ መግቢ
ክትቀምስ ጀሚራ። ጸኒሓ’ውን ካብቲ
ዝደቀሰትሉ ዓራት ክትወርድ ክኢላ።
እቲ ዘገርም፡ ልዕሊ ትጽቢት ሓካይም
ምሉእ ምምሕያሽ ብምርኣይ፡ ናይ ኮለጅ
ትምህርታ ክትቅጽል ምኽኣላ ምዃኑ
ጋዜጣ ደይሊ መይል ሓቢራ።
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ በራኺ

ዕጡቓት ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዞባ
ካንዳሃር ብዝፈነውዎ ዝተወሃሃደ መጥቃዕቲ፡
ብውሕዱ 43 ወተሃደራት ከም እተቐትሉ
ሚኒስትሪ ምክልኻል’ታ ሃገር ሓቢሩ።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓደ ዕጡቕ ጣሊባን፡
ተፈንጀርቲ ዝመልአት ወተሃደራዊት
መኪና እናዘወረ ጠኒኑ ናብ መዓስከር
ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ብምእታው ዕላማኡ
ክወቅዕ እንከሎ፡ ኣድብዮም ዝነበሩ ብጾቱ
ብወገኖም ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ ታዕሊም
ዝነበሩ ወተሃደራት ጠያይት ብምዝናብ፡
ግዳይ ሞትን መቑሰልትን ከም ዝገበሩዎም
እቲ ዜና ሓቢሩ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን
ካብ ዝነበሩ 60 ሰባት፡ መብዛሕትኦም ግዳይ
ሞት ክዀኑ እንከለዉ ደሃይ ናይ ሽዱሽተ
ወተሃደራት ዛጊት ከም ዘይተረኽበ’ዩ
መግለጺ ሰራዊት’ታ ሃገር ዘመልክት።
ካብቲ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ጥራይ
ብዘይ ዝዀነ ጉድኣት ከምዝወጹ ድማ
እቲ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብቲ ግጭት
ንወተሃደራት ኣፍጋኒስታን ደገፍ ንምሃብ

ሕጂ ሳልሳይ ኰይኑ፡ በቲ መጥቃዕቲ
ኣስታት 80 ወተሃደራትን በርጌስን ከም
እተቐትሉን፡ ኣስታት 300 ከም ዝቘሰሉን
ጸብጻብ ሚኒስትሪ ምክልኻል’ታ ሃገር
ኣነጺሩ።
ጣሊባን፡ ኣንጻር ወተሃደራት ኣፍጋኒስታን
ዘካይዶ መጥቃዕቲ እናኣዛየዶ ኣብ ዝመጸሉ
ዘሎ እዋን፡ መንግስቲ ወተሃደራዊ ሓገዝ
ሓይልታት ልፍንቲ ከይፍለዮ ደጋጊሙ
ይምሕጸን ምህላዉ ይፍለጥ።

ኣመሪካ ምስ ህንዲ ዝጠበቐ ዝምድና ተቋምት

ጽልዋ ቻይና ኣብ ዓለም እናዓዘዘ ኣብ
ዝመጸሉ ዘሎ እዋን፡ ኣመሪካ ምስ ህንዲ
ዝጠበቐ ዝምድና ንምምስራት ሓያል ጻዕሪ
ከም እተካይድ፡ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ’ታ
ሃገር ረክስ ተለርሰን ኣፍሊጡ።
ሃገሩ ምስ ህንዲ ስትራተጂያዊ ዝምድና
ንምምስራት ከም እትጽዕር ዝገለጸ ረክስ
ተለርሰን፡ “ምስ ቻይና ግን ተመሳሳሊ
ዝምድና ክንምስርት ኣይከኣልን እዩ”

ብምባል፡ ሃገሩ በቲ እናሰፍሐ ዝመጽእ
ዘሎ ጽልዋ ቻይና ስግኣት ከምዝሓደራ
ኣሚቱ። “ቻይና ሓደ ሓደ እዋን፡ ካብ
ኣህጉራዊ ስምምዓት ወጻኢ ዝዀነ
ተግባራት ትሰርሕን ዘይዲሞክራሲያዊ
ፖለቲካዊ መስመር ትኽተልን እያ”
ብምባል ድማ ወቒሱ።
እቲ ኣመሪካዊ በዓል-ስልጣን፡ ነቲ
በይጂንግ ኣብ ምስሕሓብ ባሕሪ
ደቡብ ቻይና እትኽተሎ መስርሕ፡
ብሃገሩ ተቐባልነት ከምዘይብሉ እዩ
ዘነጽር። ቻይና ንልኡላውነት ጐረባብታ
ከም ዘይተኽብርን ንረብሓታት ኣመሪካ
ዝጻባእ ተግባራት ከም እትፍጽምን ድማ
ከሲሱ።
ረክስ ተለርሰን ናብ ህንዲ ወግዓዊ
ምብጻሕ ንምክያድ ኣብ ዝብገሰሉ
ዘሎ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሃገሩ
ወትሩ ንህንዲ ኣብ ዘርብሑ ጉዳያት

ምድግጋፍ ከም እተርኢ ቃል ኣትዩ።
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሓባር
ራኢ ንምፍጣር ክስርሓሉ ምዃኑ’ውን
ኣረዲኡ። ህንዲ ኣብ ደቡባዊ ኤስያ
ዝለዓለ ጽልዋ ክህልዋ ዘኽእል ሓገዛት
ብኣመሪካ ከም ዝወሃባ ድማ እቲ በዓል
ስልጣን ተዛሪቡ።
ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዝሓለፈ
ሳልስቲ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ኮሚኒስታዊ
ሰልፊ ሃገሩ ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ቻይና ኣብ
መጻኢ ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት እትጻወቶ
ተራ ከተሐይሎ ወሲና ምህላዋ ኣፍሊጡ።
ፕረዚደንት ቻይና፡ ሃገሩ እናጐልበተት
ምምጻኣ፡ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት
ሓድሽ ምርጫ ከም ዝሃበ’ዩ ዘረድእ።
በዚ ዝቐሓሩ ሰበ-ስልጣን ኣመሪካ ኣብ
ማዕከናት ዜና ኣንጻር ቻይና ዝቐንዐ
መግለጺታት ክህቡ ይስምዑ ምህላዎም
ጸብጻባት የመልክቱ።

ስጳኛ መጠንቀቕታኣ ንካታሎንያ ትቕጽል
ስጳኛ፡ ነታ ዝሓለፈ ቅንያት መስርሕ
ምድማጽ ረፈረንደም ብምክያድ - ናጽነት
ዝመረጸት ዞባ ካታሎንያ፡ ኣብ ትሕቲ
ማእከላይ ምምሕዳር ከተእትዋ ከም
እትኽእል ተጠንቅቕ ምህላዋ ምንጭታት
ዜና ሓቢሮም።
ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ፡ ሰበ-ስልጣን
መንግስቲ ስጳኛ፡ ኣብ ጉዳይ መሰል ርእሰምምሕዳር ዞባ ካታሎንያ ውሳነ ንምሃብ
ኣኼባ ከካይዱ ምዃኖም ተፈሊጡ።
ማእከላይ መንግስቲ ስጳኛ ሓድነት’ታ
ሃገር ንምርግጋጽ ንመሰል ርእሰ-ምምሕዳር
ናይ’ታ ዞባ ክጥሕሶ ቅዋም’ታ ሃገር ከም
ዘፍቅደሉ’ዩ ዝገልጽ ዘሎ።
ብመሰረት ምንጭታት ስጳኛ፡ መበል
155 ዓንቀጽ ናይ’ቲ ቅዋም፡ መንግስቲ፡ ኣብ
እዋን ቅልውላው ንመሰል ርእሰ-ምምሕዳር
ዞባታት ብምስራዝ ኣብ ትሕቲ ማእከላይ
ምምሕዳር ከእትወን ዘፍቅድ እዩ።
ናይ ገዛእ-ርእሳ ባይቶን ምምሕዳርን
ዘለዋ ዞባ ካታሎንያ ብሓደ ጥቅምቲ ኣብ
ዘካየደቶ መስርሕ ምድማጽ ረፈረንደም፡

ከም ናጻ ሃገር ክትቀውም ምምራጻ
ንስጳኛ ኣቘጢዑ ምህላዉ፡ በዚ ድማ ነቲ
ዝጸንሐ መሰላት ናይታ ዞባ ንምስራዝ
ውሳነ ከተሕልፍ ከም እትኽእል ተዓዘብቲ
ይገልጹ።
ነበርቲ ዞባ ካታሎንያ ብባህልን
ታሪኽን ካብ ስጳኛ ዝተፈልዩ ምዃኖም
ብምምልካት፡ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይታ ዞባ
- ባርሴሎና ብተደጋጋሚ ህዝባዊ ሰልፊ
የካይዱ ምህላዎም ይፍለጥ።

ጎደና

ዕለት
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ነፈርቲ ሓይልታት ልፍንቲ ደብዳብ
ከም ዘካየዳን፡ 10 ዕጡቓት ጣሊባን ከም
ዝተቐትሉን እቲ መግለጺ ብተወሳኺ
ገሊጹ።
ጉጅለ ጣሊባን ድሕሪ’ቲ መጥቃዕቲ
ኣብ ዝዘርገሖ መግለጺ፡ እቲ መጥቃዕቲ
ብኣባላቱ ከም እተፈጸመ ኣረጋጊጹ ኣሎ።
ጣሊባን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራይ
ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ከምዚ
ዓይነት መጥቃዕቲ ክፍጽም - እዚ ናይ

ከባቢ ፊያትታሌፎ ፊት ቶታል መዐደሊ ነዳዲ
Sabur Printing Services

ባይቶ ካታሎንያ ብወገኑ፡ ካብ መንግስቲ
ስጳኛ ጸቕጥታት ምስዝገጥሞ፡ ናጽነት ከም
ዝእውጅ’ዩ ዘጠንቅቕ። እንተዀነ፡ ነቲ
ኣዋጅ ንግዚኡ ደው ኣቢልዎ ምህላዉን
ምስ ሰበ-ስልጣን ስጳኛ ዝርርብ ክካየድ
ከምዝደልን ሓቢሩ።
ፈረንሳን ጀርመንን ንሓድነት ስጳኛ ከም
ዝድግፋን፡ ዞባ ካታሎንያ ናጽነት እንተኣዊጃ
ድማ ኣፍልጦ ከም ዘይህባኣን ኣቐዲመን
ኣብ ዘውጸአኦ መርገጺ የነጽራ።
ቁ.ስልኪ
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