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ገልዓሎ - ተሳታፍነት ተመሃሮ ብኣስታት 35 ሚእታዊት ዓብዩ
ኣብ ገልዓሎ፡ ተሳታፍነት ተመሃሮ
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ፡ ብኣስታት
35 ሚእታዊት ዓብዩ።
ርእሰ-መምህር
ቤት-ትምህርቲ
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ስዉእ
ኢብራሂም ሓቢብ፡ መምህር ሓቢብ
ሓሞዳ፡ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ
ዓመተ-ትምህርቲ 2016/17 ኣስታት
500 ተመሃሮ ተቐቢሎም የምህሩ
ከምዘለዉ፡ ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ
እውን ብመንጽር ዝሓለፈ ዓመት
ብኣስታት 15 ሚእታዊት ከምዝበረኸ
ኣረዲኡ።
ተሳታፍነት ተመሃሮ ብሓፈሻ ናይ
ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ክብ
ንምባል፡ ሎሚ ዓመት ምሕያል ስሉሳዊ
ዝምድና መማህራንን ተመሃሮን
ወለድን፡ ብዝሓየለ ይስራሓሉ ከምዘሎ
ሓቢሩ።

ስ/ ኢብራሂም ዑመር

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ’ታ ቤት-ትምህርቲ
ዘሎ ዋሕዲ ክፍልታት ንምቅላል፡
መምሃሪ ክፍልታት ንምስራሕን
ንምጽጋንን ይስራሓሉ ከምዘሎ፡ ምስ
ተመሃሮ ዝግበር ርክባት እውን ጽቡቕ
ውጽኢት ይህብ ምህላዉ ገሊጹ።

ሓላፊት ሃማደኤ ኣብቲ ንኡስ ዞባ
ወይዘሪት ጀሚላ ሳልሕ እውን፡ ምስ
ዓበይቲ ዓዲ፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡
ኣመሓደርቲ ከባብን ወከልቲ ህዝብን
ኣብ ዘካየደቶ ርክብ፡ ድሑር ባህልን
ጐዳእቲ ልምድታትን ንተሳትፎን

ኣብ ን/ዞ/ሻምብቆ ቅነ-ተመሃሮ ተኻዪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ፡ ተመሃሮ ጐድኒጐድኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም፡ ኩሉመዳያዊ ብቕዓቶም ዘንጸባርቑሉ ባይታ
ንምፍጣር ዝዓለመ - ስፖርታውን ባህላውን
ቅነ ተቓኒዑ።
ተመሃሮ
በብኣብያተ-ትምህርቶም
ተወዲቦም፡ ክብርታት ሕብረተ-ሰቦም
ዘንጸባርቑሉ ባህላዊ መሰናድኦታት፡

ከምኡ’ውን ናይ ምህዞን ሰንዓን ፍርያት
ከቕርቡ እንከለዉ፡ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ
ውድድራት ድማ ኣካዪዶም።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ፡ መምህር ተስፋሚካኤል ኣርኣያ፡
እቲ መደባት ኣካል ሃገራዊ ካሪክለም
ምዃኑ ጠቒሱ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ብዕቱብ
ክሰርሓሉ ኣተሓሳሲቡ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ
ተስፋይ ባይራይ ብወገኑ፡ ኣብ ኣብያተትምህርቲ ዝካየዱ ስፖርታውን ባህላውን
ውድድራት፡ ነቲ ብደረጃ ዞባን ሃገርን
ክብጻሕ ዝድለ ደረጃ - ሰረት ዘንጽፍ
ብምዃኑ፡ መማህራን ዓቕሚ ተመሃሮኦም
ንምብርባር ከይተሓለሉ ክሰርሑ
ኣዘኻኺሩ።

ዕቤትን ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ዝገትኡ
ዘለዉ
ረቛሒታት
ምዃኖም
ብምምልካት፡ ንምውጋዶም ዝካየድ
ጐስጓስን ኣስተምህሮታትን ብውህደት
ክቕጽል ኣዘኻኺራ።

ደቂ-ኣንስትዮ
ብትምህርቲ
ንኽስጒማ፡ ተሳታፍነተን ክሳብ’ቲ
ዝለዓለ ደረጃ ንምርግጋጽ፡ ወለድን
ዓበይቲ ዓድን ግቡእ ተራኦም ክጻወቱ
ድማ ጸዊዓ።

ጋሓረ - ባርዕ ጉድኣት ኣውሪዱ
ኣብ ጋሓረ - ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንካልያ
ብ11 ሚያዝያ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ
ሓዊ፡ ኣብ ኣባይትን ጥሪትን ጉድኣት
ከም ዘውረደ፡ ደንጒዩ ዝበጽሓና ዜና
ሓቢሩ።
በቲ ሓደጋ፡ 3 ሰባት ፈኲስ መጉዳእቲ
ክወርዶም እንከሎ፡ 4 ክፍልታት መባእታ
ቤት-ትምህርቲ ዝርከቦ 30 ኣባይቲ
ተቓጺሉ፡ 43 ጤለ-በጊዕ ሞይተን።

ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ዋደ፡
ኣቶ ዓሊ ቦሪ፡ እቲ ባርዕ ኣብ ዘጋጠመሉ
ሰዓት ሓያል ንፋስ ስለዝነበረ፡ ብቐሊሉ
ኣብ ትሕቲ ቊጽጽር ንምእታዉ
ከምዝኸበደ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንካልያ፡
ኣቶ ዓብዱ ዓሊ ዶሎባ፡ በቲ ሓደጋ
ንዝተጐድኡ ወገናት ንምሕጋዝ
ይስራሓሉ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።

ማእከል - ማሕበር ኣርባሕቲ ንህቢ ጻዕርታቱ የዛይድ
ማሕበር ኣርባሕቲ ንህቢ ‘ዕንባባ’ ዞባ ማእከል፡ ምህርቲ መዓር ብምስሳን

ስ/  ዮናታን የዕብዮ

ብርትዓዊ ዋጋ ጠለባት ዕዳጋ ንምምላእ
ጻዕርታቱ የሐይል ምህላዉ ገሊጹ።

ኣቦ-መንበር’ቲ ማሕበር ኣቶ እዮብ
ክንፈ፡ ማሕበር - ኣብ ዝተፈላለየ

ኩርናዓት ናይ’ዚ ዞባ ንዝርከቡ ኣባላት፡
ቆፎታትን ካልእ መሳለጥያታትን
ብምምላእ ይነጥፍ ከምዘሎ፡ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ - ካብ ኣባላቱ ንዝኣከቦ መዓር
ኣጻርዩ ብርትዓዊ ዋጋ ናብ ተጠቀምቲ
ይሸጦ ምህላዉ ሓቢሩ።
እቲ ማሕበር፡ ንኣባላቱ ኣብ ምርባሕ
ንህብን ረብሓኡን፡ ኣብ ምፍራይ ቀለብ
ንህቢ፡ ኣብ ምክልኻል ሕማማት፡ ኣብ
ኣተሓሕዛ ቆፎን ካልእን በብእዋኑ
ስልጠናታት ከምዝህብ፡ እዚ ድማ ኣብ’ቲ
ዝካየድ ንጥፈታት እወታዊ ኣስተዋጽኦ
ከምዘለዎ፡ ኣቶ እዮብ ኣረዲኡ።   
ኣባላት - ኣብ ከበሳን ባሕርን ንዘሎ
ክልተ ወቕቲ ብግቡእ ስለዝጥቀምሉ፡
ብደረጃ ማሕበር ዘፍርይዎ ዘለዉ
ምህርቲ ንሃገራዊ ጠለብ ዘማልእ’ኳ

እንተዘይኮነ፡ በብእዋኑ ይዓቢ ከምዘሎ
ሓቢሩ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝገብረሎም ደገፍን
ምትብባዕን ንዕብየት ምህርቶም ሓጋዚ
ምዃኑ ዝገለጹ ኣባላት ማሕበር፡
ተጠቀምቲ ንምዕጋብ ኣበርቲዖም
ከምዝሰርሑ ገሊጾም።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ኣርባሕቲ
ንህቢ ንምትባብዕ፡ ኣብ ቶኮር ሹም
ንህቢ ዘፍርዩሉ ክልተ ሄክታር ኣብ
ርእሲ ምፍቃዱ፡ ብርትዕዊ ዋጋ
ዘበናዊ ቆፎታት የቕርበሎም ከምዘሎ
ይፍለጥ።
ማሕበር ኣርባሕቲ ንህቢ ‘ዕንባባ’
ዞባ ማእከል፡ ኣብ 2002 ዝቘመ
ኮይኑ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 80 ኣባላት
ኣለውዎ።

ሓዳስ   ኤርትራ

  21 ሚያዝያ 2017  -  ገጽ 2

መበል 26 ዓመት ቁ.200

ሰለስተ ሚእቲ ዓመት ዘካትዐት ኩጀት
ታደሰ ተኽለ
ኣብ ዝሓፈለ ቅንያት ባይቶ ኤውሮጳዊ
ሕብረት፡ ብሪጣንያ ምስ’ቲ ሕብረት
ክትገብሮ ኣብ እትኽእል ናይ ንግዲ ርክባት
ንምውሳን፡ ንስጳኛ ናይ ቬቶ ስልጣን
ክወሃባ ርእይቶ ኣቕሪቡ ነይሩ። ብሪጣንያ
ካብ ሕብረት ኤውሮጳ እንተደኣ ወጺኣ፡
ግዝኣት ብሪጣንያ ዝዀነት ጂብራልታር
ዝተፈልየ ናይ ንግዲ ርክባት ምስቲ
ሕብረት ክህልዋ ከምዘይክእል ዝእምት
ርእይቶ እዩ ነይሩ።
በቲ ባይቶ ዝቐረበ እማመ፡ ኣብ ዓባይ
ብሪጣንያ ቁጠዐ ኣለዓዒሉ ቀንዩ። ናብ
ውግእ ከምርሕ ዝኽእል ዘረባ ከም ዝዀነ
ዝገለጸ በዓል-መዚ ብሪጣንያ እውን ነይሩ።
ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ጠቕሊላ
ምስ ወጸት፡ ጉዳይ ጂብራልታር ድማ
ጉዳይ ሕብረት ኤውሮጳ ስለ ዘይኰነ፡
ስጳኛ ነዚ ኣጋጣሚ ጸቕጢ ንምፍጣር
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል የርኢ።
ቀዳማይ ሚንስተር ብሪጣንያ  ተረሳ
መይ እውን፡ ብኡ ንቡኡ መልሲ ሂባ
እያ።   ብሪጣንያ ብዘይፍታው ህዝቢ
ጂብራልታር፡ ናብ ትሕቲ ልኡላውነት
ካልእ ሃገር ክሰጋገር ኣብ ዘኽእል ዝዀነ
ምድላዋት ከም ዘይትኣቱ ገሊጻ።
መራሕቲ ስጳኛ ብወገኖም፡ ብሪጣንያ
ካብቲ ሕብረት ምስ ወጸት፡ እቲ ሕብረት
ኣብ ጉዳይ ጂብራልታር ኣብ ዝምልከት
ዝዀነ ጉዳያት፡ ኣብ ጐድኒ ስጳኛ
ክኸውን ከም ዝግባእ ይጽውዑ ኣለዉ።
ነቝጣ ጂብራልታር ምስ ስጳኛ ብንግዲ
ዝተኣሳሰረት ኣብ ርእሲ ምዃና፡ ካብን
ናብን ስጳኛ መንገዲ ክሳዕ ሕጂ ክፉት
ከምዘሎ ይፍለጥ።
እታ ነቝጣ ብብሪጣንያን ብስጳኛን
ብሓባር ክትመሕደር ዶ ትደሊ? ዝብል
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ሚእታዊት ህዝቢ ነጺግዎ እዩ። ብሪጣንያ
ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ትውጻእ ዶ
ኣይትውጻእ? ዝብል ረፈረንደም እውን 96
ሚእታዊት ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት
ከም ዝመርጹ ገሊጾም።
ጂብራልታር ሽዱሽተ ትርብዒት ኪሎሜተር ጥራይ ዘለዋ፡ ብሓንቲ በራኽ ጎቦ
እትልለ፡ ኣብ ስጳኛ መንጽር ሞሮኮ እትርከብ
ነቝጣ እያ። ጣርቕ ኢብን ዚያድ፡ ናብ
ስጳኛ ክሰግር ሰራዊት እናመርሐ ኣብታ
ነቝጣ ብ711 መዓስከር ገይሩ ስለዝነበረ፡
እቲ ‘ጎቦ ጣርቕ’ (ጀበል ጣርቕ) ዝብል ስም
ካብኡ ንደሓር እናተለምደ ከም ዝመጸን፡
ሎሚ ንልሳን ኤውሮጳውያን ብዝሰማማዕ ‘ጂብራልታር ናብ ዝብል ከም እተጸጋገዐን
እዩ ዝግለጽ።
ጂብራልታር እትርከበሉ ቦታ፡ ካብ
ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ናብ ማእከላይ ባሕሪ
ኣብ ዘሕልፍ ኣገዳሲ መጻብቦ ስለ ዝዀነ፡
ብሪጣንያ፡ ፈረንሳን ስጳኛን ንኽቈጻጸራኣ
ውግእ የካይዳ ምንባረን መዛግብቲ ታሪኽ
የረድኡ። እታ ነቝጣ ኣብ 1704 እያ
ብሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ተታሒዛ።
ኣድሚራል ጆርጅ ሩክ ካብ ስጳኛ መንዚዑ
ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ንምእታው ኣብ
ዝገበሮ ናይ ባሕሪ ውግእ፡ ኣብ ሓደ ረፍዲ
15 ሽሕ ናይ መድፍዕ ቦምባ ከም ዝተኰሰ
ይንገር። ሰራዊት ብሪጣንያ ኣብታ ነቝጣ
ዓስኪሩ ምስ ጸንሐ፡ ኣብ 1713 ምስ ስጳኛ
ብዝተገበረ ስምምዕ፡ ንሓዋሩ ግዝኣት
ብሪጣንያ ክትክውን ስጳኛ ተሰማሚዓ።
ሰነዳት ውዕል ከም ዘርእዮ ድማ፡ “እታ
ከተማ፡ ንጉሳዊ ኣዳራሻታን፡ ዕርድታታን
ብዘይ ገለ ዕንቅፋት ንሓዋሩ ናይ ብሪጣንያ
ኰይኑ እዩ” ይብል። ስጳኛ ግና ቀቢጻታ
ኣይትፈልጥን እያ። ስጳኛ ጸጸኒሓ ኣብ
እትገብሮ ፈተነታት፡ ብዙሕ ሰራዊት

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

እናኣኽተተት ነታ ከተማ ተጥቅዕ ነይራ
እያ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዕርቂ ክቐርባ
እንከለዋ ድማ፡ እቲ ኣብ መጀመርታ
ዝተገብረ ስምምዕ
እናተደጋገመ
ይፈራረማ ነይረን።
ኣብ 1779 ስጳኛ ብፈረንሳ እናተሓገዘት
ኣስታት 40 ሽሕ ወተሃደራት ኣኽቲታ፡
ብባሕርን ምድርን ነታ ነቝጣ መእተውን
መውጽእን ዘይብላ ገይራ ዓጽያታ። ስጳኛ
ምዕቡላት ዝበሃላ መራኽብ ውግእ እያ
ኣዳልያ ነይራ። መብዛሕትአን ግና ኣብቲ
ውግእ ነዲደን። ውሑዳት ወተሃደራት
ብሪጣንያ ንኣርባዕተ ዓመት ከቢድ
ጥሜት ተጻዊሮም ተኸላኺሎም። ከም
ሓበሬታ ገለ ጸብጻባት፡ ኣብ መዓልቲ
ዕማኾ ሩዝ ጥራይ እናበልዑ ንሓያሎ ግዜ
ምስ ጸንሑ፡ ስጳኛ መሊሳ ናብ ስምምዕ
ኣትያ። እታ ጎቦ ከኣ ካብ ሽዑ ጀሚራ
ብናይ ውሽጢ ዕርድታትን መትረባትን
ስለ ዝተፋሕረት  ኣብ ካልኣይ ውግእ
ዓለም ከም መኽዘን ኣጽዋር ኰይና ከም
ዘገልገለት ይፍለጥ።
ሽዑ ዝነኸሰት ብሪጣንያ፡ ሕጂ እውን
ውግእ ከም ኣማራጺ ክኸውን ከም
ዝኽእል ሰብ መዚ ይእምቱ ኣለዉ።
“ወዓግ ጂብራልታር ከይጸነቱ ብሪጣንያ
ኣይትወጽእን” ዝብል ምስላ ከም ዝማዕበለ
እዩ ዝንገር።
ኣብ 1968 ህዝቢ ጂብራልታር ኣብ
ትሕቲ መን ክመሓደሩ ከም ዝደልዩ
ረፈረንደም ተኻይዱሎም ነይሩ። ብዘይካ
44 ሰባት ዳርጋ ኩሎም ተቐማጦኣ፡ ምስ
ብሪጣንያ ክዀኑ ከም ዝደልዩ ገሊጾም።
ኣብ 2002 እውን ካልእ ረፈረንደም
ተኻይዱ - ዳርጋ ኩሎም ነበርቲ ንስጳኛ
ነጺጎም።
ብስም ሚኒስተር ዝጽዋዕ ኣማሓዳሪ
ናይ’ታ ነቝጣ ዝነበረ ‘ፒተር ካሩና’፡
“ህዝቢ ጂብራልታር ኣብ ትሕቲ ስጳኛ
ምዃን ክመርጽ እዩ ኢልካ ካብ ምጽባይ፡
ገነሃም ብኣስሓይታ ተጠቒዓ እንተዝብሉ
ምእማን ይቐልል” ክብል ርእይቶ ምሃቡ
ምንጭታት ይዝክሩ።
ብሪጣንያ ናብታ ነቝጣ ክትኣቱ
እንከላ፡ ብዘይካ 70 ትንፋስ ኣስታት 5
ሽሕ ዝኣኽሉ ነበርቲ እዮም ብህድማ
ተመዛቢሎም። ድሒሩ ዝሰሰነ ህዝቢ
እምበኣር፡ ምስ ብሪጣንያ ብዙሕ
ምትእስሳር ዘለዎ ብምዃኑ፡ ኣብ ዝዀነ
ናይ ህዝባዊ ድምጺ ዕድላት ናብ ብሪጣንያ
እንተመረጸ ዘገርም ኣይከውንን።
ስጳኛ እታ ነቝጣ ክፋል መሬታ ስለ
ዝዀነት፡ ናብ ዋንነታ ክትምለስ ካብ
እትጽዕር ልዕሊ 300 ዓመታት ሓሊፉ
ኣሎ። ድልየት ህዝቢ ብዝሰገረ ዝዀነ
ጸቕጢ ተጠቒማ ነታ ግዝኣት ካብ
ብሪጣንያ ከተውጸኣ ግና ኣይከኣለትን።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክልቲአን

ናብ ዘተ ክቀራረባ ኣብ 60ታት ይጽውዕ
ከምዝነበረ እዩ ዝግለጽ። ብሪጣንያ ግን
ድልየት ህዝቢ ክስማዕ ብምጽዋዕ ብህዝባዊ
ድምጺ ከም ዝንጸግ ትገብሮ።
ኣብ ስጳኛ ብተኸታታሊ ዝቀላቐሉ
ሓደስቲ መንግስታት፡ ንጉዳይ ጂብራልታር
ከየልዓሉ ዝወረዱሉ ግዜ ኣሎ ክበሃል
ኣይከኣልን። ኣብ 80ታት ክልቲአን
መንግስታት ብሓባር ከመሓድራኣ ዝብል
ርእይቶ እውን ቀሪቡ ነይሩ። ብብሪጣንያን
ብነበርቲ ጂብራልታርን ከኣ ተነጺጉ።
ኣብ 1997 እውን፡ ስጳኛ - ክልቲአን
ሃገራት ን100 ዓመት ብሓባር ከመሓድራኣ
እሞ፡ እታ ጎቦ ምስ ከባቢኣ ናብ ስጳኛ
ክትሰጋገር ዝብል ርእይቶ ኣቕሪባ ነይራ።
ኣብ ጂብራልታር ዘሎ ምምሕዳርን
ህዝብን ከይተሰማምዐ፡ ብሪጣንያ ዝዀነ
ፍቓድ ከም ዘይትህብ እያ ትገልጽ። እታ
ቦታ ካብ ዝተታሕዘትሉ ግዜ ክሳዕ ሕጂ
ዘሎ እንተደኣ ተራእዩ፡ ኣብ መጀመርታ
ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ውግእ ተኻይዱስ
ውጽኢት ኣይሃበን። ኣብ ተኸታታሊ
ዓመታት ድማ ዝዀነ ዲፕሎማሲ ወይ
ዝርርብ ንጂብራልታር ናብ ስጳኛ ክመልስ
ዝኽእል ኰይኑ ኣይተረኽበን።
ግዝኣት ጂብራልታር፡ ምስ ስጳኛ
ትራኸበሉ ብማያት ዝተኸበ ኣስታት 800
ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ጸቢብ መንገዲ
ኣለዋ። የማን ጸጋም ናይዚ መንገዲ እዚ
ዘሎ ማያት፡ ናይ ብሪጣንያ እንድሕር ኰይኑ
ነቲ ዝጸንሐ ምፍሕፋሕ ከም መጐሃሃሪ
እዩ ዝዀኖ። እዚ መንገዲ እዚ፡ ኣብቲ
ናይ መጀመርታ ውዕል ዘይተረቝሐን
ብሪጣንያ በብቝሩብ ዝጠቕለለቶን ምዃኑ
ስጳኛ ትገልጽ።
ኣብ ከባቢ 1815 ኣብታ ነቝጣ ተላባዒ

ሕማም ኣትዩ ነይሩ። ብሪጣንያ ሕሙማት
ካብ ጥዑያት ዝፈሊ መዓስከር ክትድኵን
ስለ ዝደለየት፡ ኣብዚ መጻብቦ’ዚ ግዝያዊ
መዓስከር ሕሙማት ከም ዝኸፈተት
ምንጭታት ይዝክሩ። እቲ ሕማም
ምስ ተኣልየ ብሪጣንያ ካብቲ ቦታ
ኣይተኣልየትን። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ
ናይ ቀደም ስምምዕ ንማያዊ ግዝኣት
ዝምልክት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት
ዝተገብረ ውዕል ኣይነበረን።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘጽደቖ
ሕግታት ባሕሪ፡ ንጂብራልታር ከም
ዘይምልከት እያ ስጳኛ ተረድእ። ብሪጣንያ
ግና፡ ኣብ ልዕሊ ጂብራልታር ልኡላውነት
ክሳዕ ዝሃለዋ ማያዊ ግዝኣት ጂብራልታር
እውን ከም ዝብጸሓ ትሕብር። ክልቲአን
ሃገራት ብገፈፍቲ ዓሳ ዝተላዕለ ኣብ ክትዕ
ክኣትዋ ምጽነሐን እውን ይዝከር’ዩ።
ኤውሮጳዊ ኮሚሽን  ኣብ 2008 ዝበዝሕ
ኣብ ከባቢ ጂብራልታር ዝርከብ ማያት
ግዝኣት ስጳኛ ምዃኑ ምስ ሓበረ፡ ብሪጣንያ
ምስ ምምሕዳር ጂብራልታር ብምዃን
ክሲ ምምስራታ ይፍለጥ።
ናይ ፖሊስ ስጳኛ ጀላቡ ናብቲ
ዝተባህለ ማያት ክሰግራ እንከለዋ፡ ኣብ
መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክትዕ እናኣስዓበ
ጸኒሑ። ንጂብራልታር ኣብ ዝምልከት
ክትዕ ዘልዕሉ ጉዳያት መወዳእታ
የብሎምን። ብሪጣንያ ንኣፍረይቲ ትካላት
እታ ነቝጣ ካብ ግብሪ ናጻ ስለ ትገብረን፡
ካብን ናብን ኣብ ዝንቀሳቐስ ሸቐጣት
ዘሎ ተወዳዳርነት ብምዝንብዑ ዝተሸገረ
ኮሚሽን ኤውሮጳ፡ ካብ ቀረጽ ናጻ ዝገብር
ሓለፋታት ብሪጣንያ ከተቋርጽ ጸዊዑ
ናብ 3ይ ገጽ ይቕጽል
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ሓዳስ   ኤርትራ
በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ፡
ንተገልገልቲ ብዘርብሕን ንወነንቲ
ተሽከርከርቲ ድማ ብዘይጐድእን
መገዲ፡ ሓዲሽ ታሪፍ ናይ ኵለን
ዓበይቲን ናእሽቱን ተንቀሳቐስቲ
መካይን ኣውጺኡ ካብ ዝሰርሕ፡
ድሮ ሓያለ ኣዋርሕ ሓሊፉ ኣሎ።
በዚ ከኣ፡ ንርእዮ ዘለና ምጥሓስ ሕጊ
ገዲፍካ፡ ህዝቢ ደሓን ዝዀነ ክፍሊት
እናኸፈለ ካብን ናብን ክንቀሳቐስ
ክኢሉ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። በዚ

ኣቶ በየነ ተስፋማርያም

ኣጋጣሚ፡ ንሚኒስትሪ መጓዓዝያን
መራኸቢታትን ብሓፈሻ፡ ንበዓል
መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ድማ
ብፍላይ፡ ስለ’ቲ ንኣዋጅ ሓድሽ
ታሪፍ ተሽከርከርቲ አመስግን።
ወነንቲ ታክሲ፡ ሓደ ኣካል
ናይ’ዚ ብመንግስቲ ንተሽከርከርቲ
ኣመልኪቱ ዝወጸ ሓዲሽ ታሪፍ’ዮም።
ኣብ ታክሲ ተሰሊዑ ዘሎ ታሪፍ
መንግስቲ ድማ፡ ምስቲ ቅድሚኡ
ወነንቲ ታክሲ ንህዝቢ ዘኽፍልዎ
ዝነበሩ መጠን ክፍሊት ክነጻጸር ከሎ፡
ዝወዳደር ኣይኰነን ኢልካ ምሕላፍ
ይቐልል። ብመሰረ እዚ መንግስቲ
ንወነንቲ ታክሲ ነዳዲ ብሕሱር ዋጋ
እናሃበ፡ ንህዝቢ ብምጡን ክፍሊት
ኣገልግሎት ከምዝህቡ ተገይሩ ዘሎ
ኣገባብ፡ ተገልግልቲ ታክሲ ደሓን
ዝዀነ ኣገልግሎት ይረኽቡ ኣለዉ
ክበሃል ይከኣል - ብወነንቲ ታክሲ
ንዝርአ ዘሎ ገለ ገለ ዘይሓላፍነታዊ
ተግባራትን ብህዝቢ ንዝርአ ዘሎ ንሕጊ
ዘይምጥባቕን ገዲፍካ ማለት’ዩ።
ንኣብነት፡ ኣብ ውሽጢ ከተማ
ኣስመራ ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህቡ
ወነንቲ ታክሲ፡ ንሓደ ሊትሮ ናፍታ
ብ20 ናቕፋ፣ ንሓደ ሊትሮ በንዚን
ድማ ብ30 ናቕፋ እናኸፈሉ ካብ

  21 ሚያዝያ 2017  -  ገጽ 3

መበል 26 ዓመት ቁ.200

ጉዳይ ታሪፍ ታክሲ ናበይ ገጹ. . .?
መንግስቲ ነዳዲ ክዕድጉ ዘፍቅድ
ምዃኑ ኣብቲ ዝወጸ ኣዋጅ ብንጹር
ተገሊጹ እዩ። ብመሰረት መምርሒ
ኪሎ ሜትር ከኣ፡ ነቶም ኣብ ተራ
ጕዕዞ - ካብን ናብን ኣስመራ ዝጕዓዙ ተገልገልቲ 10 ናቕፋ
ከኽፍሉ፣ ነቶም ብኮንትራት ዝጕዓዙ
ከኣ፡ 70 ናቕፋ ከኽፍሉ ከምዝሰልዐ
ይፍለጥ። ነዚ ከኣ ኵሉ ዜጋ
- ተገልጋሊን ወነንቲ ታክሲን
- ብማዕረ ዝፈልጥዎ’ዩ። ነዚ
መግንስቲ ንህዝቢን ንወነንቲ
ታክሲን ኣብ ግምት ኣእትዩ
ዘውጽኦ ታሪፍ፡ ነፍሲ-ወከፍ
ዜጋ ብሕጊ ናይቲ ዝወጸ ኣዋጅ
ተቐይዱ ሓላፍነታዊ ብዝዀነ
መገዲ ስሩዕ ስራሑ ንኸሰላስል
ደኣ’ምበር፡ ኣዋጅ ደድሕሪ
ምውጽኡ መንግስቲ ካብን ናብን
እናተንቀሳቐሰ ንትግባረ’ቲ ኣዋጅ
ክከታተል ከምዘይኰነ ርዱእ
ነገር’ዩ። ምኽንያቱ፡ መንግስቲ
ኣዋጅ የውጽእ፣ ህዝቢ ድማ
ብሕጊ ናይቲ ዝወጸ ኣዋጅ
ተቐይዱ ይንቀሳቐስ ስለዝዀነ።
ኣብ መጽናዕቲ ተሞርኵስካ ምዝራብ
ዝሓሸ’ኳ እንተዀነ፡ ኣብ’ቲ ፈለማ፡
ወነንቲ ታክሲ ብመሰረት ናይቲ ዝወጸ
ታሪፍ ናይ ሓዲሽ ኣዋጅ ተቐይዶም
ክሰርሑ ጀሚሮም ነይሮም ዝብል
ውልቃዊ ትዕዝብቲ’ዩ ዘለኒ። ምስ ግዜ
ግን፡ ወነንቲ ታክሲ (ዝበዝሑ ክዀኑ
ይኽእሉ) ብፍላይ ኣብ ናይ ኮትራትን
ኣብ ነዋሕቲ መስመራትን (ንኣብነት፡
ካብ ካቴድራለ ክሳብ ሰምበል)
ልዕሊ’ቲ ዝተሰልዓሎም ታሪፍ
ከኽፍሉ ይረኣዩን ምስ ዝኣበዩዎም
ተገልገልቲ ዘየድሊ ዘረባታትን
ጸርፊን ክሰናደዉን ይስምዑ ኣለዉ።
ድሕሪ ሰዓት ትሽዓተ ናይ ምሸት
ኸኣ’ሞ፡ ዳርጋ ኵለን ሽዑ ዝሰርሓ
ታክሲ ካብ 20 ናቕፋ ዘይውሕድ’የን
ዘኽፍላ እንተበልኩ ኣየጋነንኩን።
እቲ ምኽንያት እንተሓተትካ’ውን
ስለዝመሰየን፡ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝህባ
ኣውቶቡሳትን ሚኒባሳትን ደው
ስለዝበላ ዝብል መልሲ’ዩ ዝወሃበካ።
ታሪፍ ናይ ታክሲ፡ ሰዓታት ዝፈሊ
ኣይኰነን - ኣብ ውሽጢ ኣስመራ
10 ናቕፋ ምዃኑ ዝሕብር። ማዕረ
ማዕሪኡ’ውን ታክሲ ፌርማታ
ሰለዘይብለን ካብን ናብን ሓደ

መስመር 10 ናቕፋ ጥራይ ከኽፍላ’ዩ
ዝግበኣን። ንኣብነት ካብ ሰምበል
ንከተማ ኣብ እትኸደሉ እቲ መስመር
ነዊሕ’ኳ እንተዀነ፡ እታ ታሪፍ 10
ናቕፋ’ያ። እንተዀነ፡ ካብ ሰምበል
ክሳብ ኤክስፖ፡ ካብኡ ድማ ክሳብ
ከተማ እናበሉ ክልተ ግዜ ክትከፍል
ዘገድዱ ወነንቲ ታክሲ ኣይተሳእኑን።
ካልእ፡ ዝበዝሑ ወነንቲ ታክሲ፡ ኣብ’ተን
ቀረባ መስመራት - ቲራቮሎ፡ ኣኽርያ፡
ማይ-ተመናይ፡ ፓራዲዞ. . .ሓቢሮም
ዕንክሊል ክብሉ’ዮም ዝረኣዩ። ካብ
ከተማ ርሕቕ ኢለን ኣብ ዘለዋ፡ ከም
ዓዲ ኣበይቶ፡ ሰምበል፡ ጎዳይፍ፡ ዓዲ
ሰግዶ... ግን፡ ካብ ሰዓት 8:00 ናይ
ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራይ ዘይኰኑ፡
ኣብ ግዜ ቀትሪ’ውን፡ ኣብ መጸበዪ ቦታ
ጥር ትብል ታክሲ ከምዘይረኽቡ’ዮም
ተገልገልቲ ዘማርሩ። እንተረኸቡ’ውን
ወይ ኮንትራት ወይ ‘መምለሲ
ስለዘይንረክብ’ ብዝብል ምስምስ ንሓደ
ጕዕዞ ካብ 20 ናቕፋ ዘይውሕድ ከም
ዘኽፍልዎም ይገልጹ። እቲ ዘለዎስ
ከፈለ፡ እቲ ዘይብሉ ግን ከኣ ብስራሕ
ዘምሲ ሰብ ደኣ እንታይ ይኹን?
ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ሓላፊ
ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ
ማእከል ኣቶ በየነ ተስፋማርያም፡
ብዛዕባ ወነንቲ ታክሲ ከማልእዎ
ዝግብኦም ሕጊ ታሪፍ ብዝርዝር
ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪቡ ነይሩ።
ኣቶ በየነ ኣብ መግለጺኡ፡ መንግስቲ
ንዅሉ ዕለታዊ ንጥፈታት ኣብ
ግምት ብምእታው፡ ወነንቲ ታክሲ
ነቲ ሕጊ ታሪፍ ክትግብሩዎ ናይ
ቃል መጠንቀቕታኡ ሂቡ’ዩ። ወነንቲ
ታክሲ ግን (ዝበዝሑ ክዀኑ ይኽእሉ)
ነዚ ጸማም እዝኒ ሂቦም ካብ ምስራሕ
ኣይተቖጠቡን ዘለዉ። ነዚ፡ ብፍላይ
ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ብዕቱብ
ጠሚቱ ኣባላቱ ብሕጊ ተማእዚኖም
ዝኸድሉ ባይታ ክፈጥር ሓላፍነቱ’ዩ።
ኣብ’ዚ ንናይ ታክሲ ታሪፍ ወይ
ክፍሊት ዝምልከት፡ ኣባላት በዓል
መዚ መጓዓዝያ ምድሪ፡ ንዅልና
ንጹር መታን ክኸውን ተወሳኺ
መብርሂ እንተዝህቡና ጽቡቕ ምዀነ
በሃላይ’የ።
እዚ ኵሉ ግን ኣብ ምንቲ ምንታይ?
ከም ሓደ ዜጋ መጠን በቲ ዝወጽኣልና
ኣዋጅ ተቐይድና ዘይንሰርሕን
ዘይነኽፍልን? ልዕሊ ዝተሰልዓልካ

ታሪፍ ንተገልጋሊ ምኽፋል ከም ንቡር
ክርአ ስለምንታይ’ዩ? ኣብ መንጎና
ኰይኑ ዝዳንየና ሕጊዶ ኸ ኣይኰነን?
ንሕጊ እንተዘይ ተማእዚዝና ደኣ
ከመይ ገይርና ብሰላም ንጥፈታትና
ከነሰላስል? ብእንውንኖም ብሉጻት
ክብሪታት እንሕበን፡ ኣይኰነን ንሕግና፡
ንሕልናና ተማእዚዝና ሰብን እዝግን
ዝፈትዎ ብዙሕ ጽቡቕን ሰናይን
ነገራት እንገብርዶ ኸ ኣይኰናን?
ኣብ’ዚ ምስ ንግድን ቢዝነስን ኣብ
ዝተኣሳሰር ጕዳያት በጺሕና ደኣ
ንምንታይ ስስዐ ከነርኢን፡ ካብ
ህዝቢ ክንሽምጥጥን ንርከብ ኣለና?
ከይሳዕረረና ከሎ ልጓም ክንገብረሉ’ዩ
ዘለና።
ምጥሓስ ሕጊ ብንእሽቶ ነገር
ጀሚሩ ናብ ዝዓበየ ምጥሓስ ዝሰግር
ምዃኑ ዝጠፍኣና ኣይኰነን። ሓንሳብ
ያዕ እንተዘይኢልናዮ ከም ሕማም
ተላባዓይ፡ ከም ወልፊ ድማ ግዙእ
ዝገብር ስለዝዀነ፡ ክሳብ ብገበን
ተሓተትቲ ኰይንና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
እንኣቱ ዘይገድፈና’ዩ። ስለዚ፡ ኣብ
ሂወትና ዘይተደልየ ሳዕቤን ዘኸትል
ካብ ኮነ ብሸለልትነት ኣብ ዓዘቕቲ
ኣይንእቶ። መንግስታዊ ኣዋጅ ታሪፍ
መጓዓዝያ ምድሪ ጥሒስካ ተገልገልቲ
ልዕሊ ሕጊ ከምዝኸፍሉ ምግባር
ማለት፡ ብዓይኒ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ
ብላዕሊ ኣኽፊልካ ዝጥመት ዘይኰነስ፡
ኣብ ልዕሊ’ቲ ሕጊ ዘለካ ሸለልትነት
ዘንጸባርቕ ብምዃኑ ከቢድ ሳዕቤን
ከምዘለዎ ክንግዘቦ ይግባእ።  
ምኽሪ ሓዘል ርእይቶይን ወቐሳይን
ግን ንወነንቲ ታክሲ ጥራይ ኣይኰነን።
ኣብ ልዕሊ ተገልገልቲ’ውን ቅሬታ
ዘለዎ ትዕዝብቲ ኣለኒ። እቲ ምንታይ፡

ውሑዳት ዘይኰንና ተገልገልቲ፡
ኣብ ክንዲ ነቲ መንግስቲ ዘውጽኦ
ሕጋዊ ታሪፍ ምኽባር፡ “ዘይስንኻ
ሑጻ ቆርጥመሉ” ብዝዓይነቱ ገንዘብ ስለዘለዎም እውን ክዀኑ
ይኽእሉ፡ “ካብ ምጽባይ...” ብዝብል
ምስምስ፡ ንዝወጸ ታሪፍ ብዝጥሕስ
ኣገባብ ገንዘብ ክንከፍል ንረአ ኣለና።
ሽሕ ግዜ ገንዘብ ይሃልወና፡ ሕጊ
ብዝጥሕስን ንወነንቲ ታክሲ ሕማቕ
ዝምህርን ተግባራት ክንገብር ዘፍቅድ
የለን። እቲ ሕጊ እናፈለጥናዮ፡ ኣብ
ክንዲ ዓገብ እንብል ዘዝተባሃልናዮ
ከፊልና ንወርድ ተገልገልቲ’ውን
ዘየለና ኣይኰናን። ሕጊ ምስ መኽበሪ
ሕጊ ዝውግን ካብ ኰነ ግን፡ ነቲ ሕጊ
ክንጣበቐሉ ዝግባእና ባዕላትና ኢና።
ስለዚ፡ ሃየ ደኣ ከም ኢድን ጓንቲን
ሓቢርና ሕግና ነኽብርን ብሕጊ
ተማእዚዝና ሕጋዊ ኣሰራርሓ
ንስራሕን። “ካብ እቶቱ በረኸቱ” ከም
ዝተባህለ፡ ብሕጊ ተማእዚዝካ ዝርከብ
እቶት፡ ውጽኢቱ ሕልናዊ ሩፍታን
ቅሳነትን ሂቡ፡ ዋሕስ ናይ’ታ ብገንዘብ
ዘይትትመን ጥዕናና እዩ። ሕጊ
ጥሒስና ንገብሮ ዘበለ ግን፡ ሕጋዊ
ሳዕቤኑ ጥራይ ዘይኰነ፡ ጥዕናዊ ሳዕቤኑ
እውን ንኹልና ርዱእ ስለዝዀነ
መልሱ ናባኹም እገድፎ።   
ስለዚ፡ መንግስቲ ንወነንቲ ታክሲ
ሕጋዊ ልቸንሳ ሂቡዎም ዘሎ፡
ብሕጋዊ ኣካይዳ ህዝቢ መታን
ከገልግሉ ክሳብ ዝዀነ፡ ጕዳይ ታሪፍ
ታክሲ ናበይ ገጹ ይኸድ ኣሎ. .
. ብኣጋኡ ሓቢርና ንግትኣዮን
ምቁጽጻር ንግበረሉን።

ዮናስ እዮብ - ኣስመራ

ካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ

ሰለስተ ሚእቲ ዓመት . . .
ነይሩ። ብሰንኪ እዚ፡ ዕዳጋ ጂብራልታር
ሕሳር ብምዃኑ፡ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ደቂ
ስጳኛ ክሽቅጡ ናብ ጂብራልታር ይሰግሩ።
ናይ ጂብራልታር ቁጠባ ክብ ኣብ ርእሲ
ምባሉ ድማ፡ ዕዳጋታት ስጳኛ እናዛሕተለ
ከይዱ። ምምሕዳር ጂብራልታር፡ ንንግዲ
ኣብ ዝምልከት ምስ ስጳኛ ክዘራረብ
እውን ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ። ስጳኛ
ግና ዲፕሎማስያዊ መዛኑ ከም ዘይኰና
ብምግላጽ ነጺጋቶ።
ጂብራልታር ርብዒ መራኽብ ንግዲ
ዓለም ኣብ ዝሓልፋሉ ኣገዳሲ ቦታ
ብምህላዋ፡ ኣብ ግዜ ዝሑል ኲናት
መደበር ሓይሊ ባሕሪ ተተኺልዋ ነይሩ።
ሕጂ እውን እንተዀነ ቃል ኪዳን ሰሜን
ኣትላንቲክ (ኔቶ) ብዘይ ወተሃደራዊ ሓይሊ
ኣይገደፎን። ነቲ ከባቢ ብሪጣንያን ሞሮኮን
ክቈጻጸረኦ ሓላፍነት ሂቡ ኣሎ። ስጳኛ
እውን ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ መደበራት
ብምትካል ህልውናኣ ከተረጋገጽ ትፍትን
ከምዘላ ይፍለጥ።
ስጳኛ ንጂብራልታር ክትመልሰሉ
ዘኽእል ኩሉ ፈተነታት ዝወደአት እኳ
እንተመሰለ፡ ኣካትዒ ነገራት ፈጺሙ
ኣይውዳእን። ናይ ብሪጣንያ ሳብ-ማሪን
እንተደኣ ተዓሺጋ ወይ ካብ ንጉሳውያን
ስድራቤት ሓደ ልኡል ዑደት እንተደኣ

ፈጺሙ፡ ወይ እውን ዝተሰብረት መርከብ
እንተደኣ ተጸጊዓ፡ ካብ ሸነኽ ስጳኛ ቁጠዐ
ከይተልዓለ ኣይሓልፍን።
ቅድሚ ሰለስተ ዓመት፡ ምምሕዳር
ጂብራልታር ወደብ ይጽግን ኣብ ዝነበረሉ
ግዜ፡ ስጳኛ ንሃብቲ ዓሳ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ
ከምዝዀነን፡ ጀላቡ ምንቅስቓስ ከም
ዝኸልእን ብምግላጽ፡ ብዙሕ ናይ ተቓውሞ
ስጉምታታት ወሲዳ። ብሪጣንያ ግና ኣብ
ጂብራልታር ዘለዋ ልኡላውነት ሸለል
ከምዘይትብሎን፡ ዝዀነ ጸቕጢ ቅዋም ሃገር
ክትቅይር ከም ዘየገድዳን ገሊጻ።
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ኤውሮጳዊ
ሕብረት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ “ብሪጣንያ
ነቲ ሕብረት ገዲፋ ምስ ወጸት፡ ኣብ መንጎ
ኤውሮጳን ብሪጣንያን ዝግበር ስምምዕ
ድማ - ንግዝኣት ጂብራልታር ከጠቓልል
እንድሕር ኰይኑ፡ ስጳኛን ብሪጣንያን
ክሰማማዓሉ ኣለወን” ይብል። ኤውሮጳዊ
ሕብረት ንስጳኛ ናይ ቬቶ ስልጣን ሂብዋ
ማለት እዩ። ሰብ-መዚ ብሪጣንያ ብወገኖም
ከምቲ ልሙድ ተሪር ምላሽ ክህቡሉ
ቀንዮም ኣለዉ። ኣብ ክቢ ጂብራልታር
ዝካየድ ክትዕን ግበረ-መልስን እምበኣር፡
ክስበር ኣብ ዘይተኻእለ ዓንኬል ይቕጽል
ኣሎ። እኳ ደኣ 300 ዓመት ኣቝጺሩ
ይርከብ።

ሓዳስ   ኤርትራ
ሃይለ ዳኒኤል
ብሰንኪ ባእሲ ወይ ዘይምርድዳእ
ዘጋጥም ህይወት ናይ ምሕላፍ
ተኽእሎታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ሓደ
ሰብ ንኻልእ ሰብ ህይወቱ ብሓደጋ
ወይ እውን ኮነ ኢሉ ከሕልፍ፡ መዋቲ
ኣዝማድ ድማ፡ ሕነ ንምፍዳይ ህርድግ
ክብሉ ይረኣዩ። ካልኦት ብኣንጻር
ናይዚ ከኣ፡ ነቲ ዝቐተለ ምሕረት
ክገብሩን ይቕረ ክብሉን ካብ ቀደም
ዝጸንሐ እዩ።
ክብረቱ ተስፋይን ዩኤል ሃብቶምን
ኣብ ዕድመ ዕስራታት ዝርከቡ
መንእሰያት’ዮም። ኣብ ሓይሊባሕሪ ዓሰብ፣ ኣዕሩኽ፡ ደቂ ኣሃዱን
መዳቕስትን’ዮም ነይሮም። ዝኾነ ሰብ
ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ባእሲ ከጋጥም
ኢሉ ዝሓሰበ ኣይነበረን። እንተዀነ፡
ንኽቱር ዕርክነቶም እትፈታተን ዕለት
ኣጋጢማ። ብ13 መስከረም 2016
ተባኢሶም። ዩኤል ኣብ ልዕሊ ክብረቱ
ሃስያ ኣውረደ።  
ክብረቱ እቲ ዝወረዶ ማህረምቲ
ክብድ ዝበለ ብምንባሩ ብ8 ጥቅምቲ
2016 ኣብ ኣስመራ ተሰዊኡ። ዕለት
9 ድማ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት
ሓመድ ኣዳም ለቢሱ።
ካብ ቀብሪ ኣትሒዞም ስድራ-ቤት
ዩኤል ናብ እንዳመዋቲ ምምልላስ
ኣየቋረጹን። ብሰንበት 9 ሚያዝያ
2016 በዓል ሆሳእና መዓልቲ ድማ
ክልቲኦም ስድራ ተራኺቦም ወግዓዊ
ናይ ዕርቂ ስነ-ስርዓት ፈጺሞም።
ኣብታ ኣርባዕተ ማይቤት ዝምግፍሓ
ዳስ ዓበይቲ ሽማግለታት ክልቲኦም
ስድራ-ቤትን
መተዓብይቶም
መንእሰያትን ተረኺቦም ነይሮም።
ነቲ ናይ ዕርቂ መደብ ብኽልቲኡ
ስድራቤት ዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት
ብሓባር ብጸሎት ጀመርዎ።
ብመጀመርያ ሽማግለ ሃራሚ
ካብ’ቲ ዝተቐመጥዎ ድሕሪ ምትንሳእ፡
ንስድራቤት መዋቲ ይቕሬታ ድሕሪ
ምሕታት፡ “ዝኣዘዝኩሙና ክንክሕስን
ትብሉና ክንሰምዕን መጺእና ኣሎና፡
” ብምባል ዘረብኦም ፈሊሞም።
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“ካባኹም ጋር-ነብሲ ዘይኰነ ፍቕሪ ስለእንደሊ ምሒርናኩም ኣለና” ስድራቤት ኣቶ ተስፋይ መሓሪ
ብስድራቤት መዋቲ ዝተዋህቦም
መልሲ ድማ፡ “ኣምላኽ ፈቒድዎ ደኣ
እምበር ክልቴና ስድራ ሓደ ኣካል
ኢና። መባልዕትን መሳትይትን እምበር
መኻፍልቲ ሕነ ኣይኮንናን። ወድና
ክቕተል፡ ወድኹም ድማ ክሃርም
ኢሎም ኣይኮኑን ከይዶም። ወዲሰብ ደኣ ተዓንቂፉ እኳ ዝመውት።
ስለዚ፡ ካባኹም ዋላ ሓንቲ እንደልዮ
የብልናን - ፍቕሪ ጥራይ ስለእንደሊ፡
ምሒርናኩም ኣለና።” ክብሉ ንልቢ
ኵሉ ኣብቲ ዳስ ዝነበረ ሰብ ዘረስርስ
ቃል ተዛረቡ። ስድራቤት እንዳ
ኣቶ ተስፋይ፡ ነዚ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
ሳዕሪሩን ከም ንቡር ተወሲዱን ዘሎ
ጠገለ ዘይብሉ ካሕሳ ወይ ጋር-ነብሲ
ምሕታት ከም ነውሪ ወሲዶም
ንሕልናኦምን ሕልና ኣቦታቶምን
ዘቕስን፣ ንወለዶታት ዝቐጸለ ግን ከኣ
ብድሆታት ዘጋጥሞ ዘሎ ክብሪታት
ሕብረተሰብና ህያው ዝገብር ተግባር
ብምፍጻሞም፡ ልዑል ምስጋና’ዩ
ዝግብኦም።
እቲ ዝገርም፡ መዋቲ መንእሰይ
ክብረቱ ተስፋይ፡ ቅድሚ ዓመትን
መንፈቕን፡ ሚኒባስ ሒዙ እናሰርሐ፡
ንሓደ ዓቢ ኣቦ ናይ ሞት ሓደጋ
ኣውሪዱሎም ነይሩ’ዩ። ስድራ እቶም
ሽማግለ ሰብኣይ ድማ፡ ንክብረቱ ጋርነብሲ ክኸፍል ከም ዝኣዘዝዎ ወለዱ
ይዝክሩ። ስድራቤት ኣቶ ተስፋይ
ከኣ፡ ነቲ ዝተኣዘዝዎ መጠን ጋር
ነብሲ እናኸፈሉ ከለዉ እዮም ወዶም
ክብረቱ ናይ ሞት ሓደጋ ኣጋጢምዎ።
እንተዀነ፡ ዓንጾ ዓንጾ ንማዕጾ ከይበሉ፡
ስድራቤት ናይቶም ሽግማለ ኣቦ
ጋር ነብሲ ስለዘኽፈልዎም፡ ንሳቶም
ንቐታሊ ወዶም ጋር ነብሲ ክኽፍልዎ
ፍጹም ሕልናኦም ኣይገበረሎምን።
ተመሊሶም ክምሕሩ’ዮም ትብዓትን
ሓይሊን ረኺቦም። እቲ ናይ ብሓቂ
ምሕረት ድማ ተወጺዕካ ከለኻ

ኣቶ ተስፋይ መሓሪ (ጸጋማይ) ኣቶ ሃብቶም ሰለሙን  (የማናይ)

ስድራቤት ዩኤል ሃብቶም

ስድራቤት ክብረቱ ተስፋይ

ምምሓር’ዩ።
ኣብ’ቲ ናይ ዕርቂ ህሞት፡ ካብ
ስድራቤት
መዋቲ፡
ብኣብነት
ዝተሰነየት ዛንታ’ዮም ነቲ እኩብ ሰብ
ኣዘንቲዮምሉ። እታ ዝሃብዋ ዛንታ
ድማ፡ “ሓደ ሰብኣይ ኣብ መገሻ
እንከሎ ወዱ ምስ ክልተ ኣሕዋት
ተባእሰ’ሞ ቀተልዎ። እቲ ሰብኣይ ካብ
መገሻ እናተመልሰ እንከሎ፡ ጓሶት ደቂ
ዓዱ ረኸብዎ፣ እቲ ዘጋጠመ ድማ
ብዝርዝር ነገርዎ። “ኣይ፡ ቀተልቲ
ወደይ ጥራይ ለባማት ይግበረለይ”
ብምባል ናብ ሓዘኖም ኣተዉ።
“ኣቦ እቶም ዝቐተሉ ኣሕዋት፡
ንኽልቲኦም ደቁ ሒዙ ናብ ሓዘን
እንዳ መዋቲ ከደ። “ደቀይ ንወድኹም
ተሓባቢሮም ቀቲሎሞ’ዮም። እቲ
ሓደ ክንዲ ወድኹም ክቕተል እቲ
ሓደ ድማ ኣገልጋሊኹም ክኸውን
ኣምጺኤልኩም ኣለኹ” በሎም።
“ከምኡ
ኣይትበሉ፡
ኣነ
ዝተመነኽዎ’የ ረኺበ። እምበኣር ነቲ
ክቕተል ኢልኩም ዘምጻእክሞ ጓለይ
ሂበዮ ኣለኹ። ነዚ ሓደ ድማ ንዓኹም
ከገልግለኩም ገዲፈዮ ኣለኹ” ብምባል
መለስሎም።
እቶም ስድራ ድማ ሓደ ኣካል
ኮይኖም ወሊዶም ዘሚዶም ክነብሩ

ጀመሩ።” ትብል ነበረት።
እቶም ሽማግለ ኣቦ፡ ዛንታኦም
ነጊሮም ምስ ወድኡ፡ ብዛዕባ ሰብ ሎምን
ሕልንኡን ብምትሕስሳብ፡ “ሰብ ሎሚ
ከም ጤለ-በጊዕ ዋጋ ክወጽኦ ንርኢ
ኣሎና። እዚ ኣምላኽ ዘይፈትዎ ስራሕ
ምዃኑ ንዝንግዖ ኣይመስለንን። ስለዚ፡
ሕልናና ደኣ ንምለስ።” ብምባል
ዘረብኦም ዛዘሙ።
ካልእ ካብ ስድራቤት ቀታሊ ዝኾኑ
ኣቦ እውን ካብ ካልኦት ብዘይፍለ፡
እዚ ዝስዕብ ኣድናቖቶም ዝተሓወሶ
ምስክርነት ኣስሚዖም። “ኣነ 88
ዓመት ገይረ ኣለኹ። ካብዞም ኣብዚ
ዘለኹም ቁሩብ ልዕሌኹም ርእየ’የ
ዝብል። ኣብ ብዙሓት ዕርቂታት’ውን
ሸምጊለ’የ። እንተኾነ፡ እቶም ብዕርቂ
ብዘይጋር-ነብሲ ዝተዛዘሙ፡ ካብ ናይ
ሓንቲ ኢደይ ኣጻብዕቲ ኣይበዝሑን።
ሕጂ ድማ ክልቴና ስድራቤታት
ብስጋ እኳ ኣሕዋት እንተዘይኮንና
በዚ ገይርክሙልና ዘለኹም ዕርቂ ግን
ብመንፈስ ኣሕዋት ኮይንና ኣሎና።
እዚ ድማ ዕዮ ሰብ ዘይኮነስ ዕዮ
ኣምላኽ እዩ። ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ
ድማ፡ ኣብነት ይኹን። ምኽንያቱ
ቅርሺ ክንዲ ውላድካ ኣይከውንን’ዩ
እሞ ኣይንሰስዕ” ብምባል ሓቀኛ

ስምዒት ዝተሓወሶ ንልቢ ኩላትና
ዝተንከፈ ዘረባ ኣስሚዖም።
ኣስዒቦም፡ “ሎሚ ኣዝያ ደስ
እተብልን እተሐጕስን መዓልቲ’ያ።
ሰብ ጸገም በየን ይመጽኣኒ
ኣይብልን’ዩ - ምርቓ’ውን ከምኡ።
ስድራቤት ነፍስሄር ክብረቱ ድማ፡ ነዚ
ስለዝተረድኡ እዮም ፍቕርን ዕርቂን
ኢና ንደሊ ዝብሉና ዘለዉ። ኵላትና
ድማ ነዚ ናይዞም ስድራ ሕድገት
ንስዓቦ” በሉ።
ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ካልእ
ኣቦ’ውን፡ “ኣብ ብሄረ ትግረ ሰብ
ብሓደጋ ወይ ብድንገት ምስ
ዝመውት፡ ‘ረቢ መዓልቱ ኮይና
ወሲድዎ’ እዮም ዝብሉ። በዚ
ርኢናዮ ዘለና ድማ ንኣምላኽ ኢና
ነመስግን። እዚ ገይርኩሞ ዘለኹም
ኣብነት፡ ብደቅኹምን ደቂ ደቅኹምን
ርኸብዎ።” ክብሉ ምርቓኦም
ኣስምዑ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ነቲ ዕርቂ ሕጋውነት
ንምልባስ ብዓንቀጻትን ስምምዓትን ኣብ
ቅድሚ ሽመግለታት ዝተፈራረምዎ
ሰነድ ተነበበ። እዚ ኵሉ ተገይሩ ምስ
ተወድአ ድማ፡ ከም ምልክት ዕርቂን
ሓጐስን፡ ኣብ ሓደ መኣዲ ተኣኪቦም
ብሓባር ተመስሑ።

ሓዳስ   ኤርትራ

I.ኣኽባር ሕጊ
.ብፖሊስ ንዝካየድ መርመራዊ
ስራሓት ምቁጽጻር፡ ምምራሕን ኣገዳሲ
ኣብ ዝኾነሉ ግዜ መርመራዊ ስራሓት
ፍጻመ ገበን ምክያድን፡
.ብፖሊስ ዝካየዱ መርመራታት
ገበንን ምቕያድ ጥርጡራትን ኣብ ሕጊ
ዝተመርኮሱ ምዃኖም ምርግጋጽ፡
.ርጉጽ ምስ ዝኸውን መስርሕ ገበናዊ
ፍርዲ ከም ዝብገስ ምግባር፡
.ንሃገር ወኪልካ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ
ምቕራብን ኣብ ይግባይ ኮነ ካልኦት
ገበናዊ ጉዳያት ኣብ ኣብያተ ፍርዲ
ኤርትራ ንሃገር ወኪልካ ምቕራብን፡
.ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ፡ መደበራት
ፖሊስን ካልኦት መቐየዲ ቦታታትን
ኣተሓሕዛ እሱራትን ቅዩዳትን
ምምርማር፡
.ረብሓ ህዝብን መንግስትን ኣብ
ዝትንክፉ ሲቪላዊ ጉዳያት ከም በዓል
ጉዳይ ሲቪላዊ ክሲ ምምስራትን
ኣብ ዝተመስረተ ክሲ ጣልቃ ኣቲኻ
ምክርኻርን እጃም ወይ ከኣ ሓፈሻዊ
ዕማም ኣኽበርቲ ሕጊ እዩ።
II.ኣብያተ ፍርዲ
.ምክያድ መርመራ ቅድመመጋባእያ። ጥርጡር ኣብ ቀይዲ ምስ
ኣተወ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ
ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከም ዝግባእ ሕጊ
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ደንጊጉ ይርከብ።
እዚ ከኣ ጥርጡር ንመጀመርታ ግዜ
ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርበሉ ህሞት
ኮይኑ፡ ኣብዚ ምቕራብ’ዚ ቤት
ፍርዲ ሕጋውነት ኣቀያይዳ ጥርጡር
የረጋግጽን ንውሕስነት ብዝምልከት
ይውስንን።
.በይናዊ ስልጣን ምክያድ መስርሕ
ፍርዲ። ዝኾነ ገበናዊ ፍጻመ ብዘይካ
ብኣብያተ ፍርዲ ብዝኾነ ካልእ
መንግስታዊ ኮነ ዘይመንግስታዊ ኣካል
መስርሕ ፍርዲ ከም ዘይካየደሉ ሕጊ
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ የነጽር። ስለዚ፡
ምክያድ መስርሕ ገበናዊ ፍርዲ ናይ
ኣብያተ ፍርዲ ዕማም ጥራይ ምዃኑ
ድንጋገታት ሕጊ ገበናዊ ስርዓት
ኤርትራ የነጽሩ።   
.በይናዊ ስልጣን ምስማዕ መረረ
ይግባይ። እዚ’ውን ብተመሳሳሊ መረረ
ይግባይ ናይ ምስማዕ ስልጣን ናይ
ኣብያተ ፍርዲ ጥራይ ምዃኑ ዘነጽር
እዩ።
.በይናዊ ስልጣን ፍሉይ ዳግመ
ምርኣይ ፍርዲ። ኣቐዲሙ ተወሲኑ
ዝሓደረ ጉዳይ ዳግም ክረኣየሉ
ዝኽእል ኩነታት ድንጋገታት ሕጊ
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ኣነጺሮም
ይርከቡ። ብመሰረት’ዚ ኩነታት
ተወሲኑ ንዝሓደረ ጉዳይ ዳግም ናይ
ምርኣይ ስልጣን’ምበኣር ናይ ኣብያተ
ፍርዲ ጥራይ ምዃኑ ሕጊ ገበናዊ
ስርዓት ኤርትራ የነጽር።
.ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ፡ መደበራት
ፖሊስን ካልኦት ቦታታት ቀይድን ዘሎ
ኩነታት ምክትታልን ኣብዚ ዝተጠቕሰ
ቦታታት ዝርከቡ እሱራትን ቅዩዳትን
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ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ
ብግቡእን ሰብኣዊ ብዝኾነ ኣገባብን
ከም ዝተታሕዙ ንምርግጋጽ ኣድላዪ
ትእዛዛት ምሃብ።
.መጋባእያ ግቡእ ንጥፈታቱ
ንኸካይድን ስርዓት መጋባእያ
ንምዕቃብን ዘድሊ ትእዛዛት ምሃብ፡
ስልጣንን ሓፈሻዊ ዕማምን ኣብያተ
ፍርዲ ምዃኑ ድንጋገታት ሕጊ ገበናዊ
ስርዓት ኤርትራ የነጽሩ።
III.ኣብያተማእሰርትን ተሃድሶን
.ብትእዛዝን ፍርድን ኣብያተ ፍርዲ
ንዝቐርቡ እሱራት ምቕባልን ሕጊ
ተኸቲልካ ትእዛዝ ወይ ፍርዲ ኣብያተ
ፍርዲ ምፍጻምን፤
.እሱራት መቕጻዕቶም ብግቡእ
ዝፍጽምሉን ተሃዲሶም ተማእዘዝቲ
ሕግን ኣበርከትቲ ዜጋታትን ዝኾኑሉ
ኩነታት ምፍጣርን ከኣ ሓፈሻዊ ዕማም
ኣብያተ ማእሰርትን ተሃድሶን እዩ።
እዚ ብሓፈሻ ተዘርዚሩ ዘሎ ዕማማት
ኣካላት ስርዓት ገበናዊ ፍትሒ ብዝርዝር
ንምርኣዩ፣
1.ገበናዊ መርመራ
ብመንጽር ሕጊ ገበናዊ ስርዓት
ኤርትራ
መስርሕ ስርዓት ገበናዊ ፍትሒ
ብምቕባል ወይ ብምርካብ ሓበሬታ
ገበን ከም ዝጅምር ሕጊ ገበናዊ
ስርዓት ኤርትራ የነጽር። ሓበሬታ ገበን
ፈለማዊ መድረኽ መስርሕ መርመራ
ገበን ኮይኑ፣ ሓደ ገበን ከም እተፈጸመ
ወይ ይፍጸም ከምዘሎ ወይ ንምፍጻም
ኣብ ምቅርራብ ከምዘሎ ዝእምት ካብ
ዝተፈላለዩ ምንጭታት ብጽሑፍ፡
ብቓል፡ ብኤሌክትሮኒካዊ መራኸቢታት
...ወዘተ ክቐርብ ዝኽእል ኮይኑ ሓቅነቱ
ኣብ መስርሕ መርመራን ፍርድን
ብዝገሃድ መርትዖታት ዝረጋገጽ
ጸብጻብ’ዩ። ስለዚ፡ ብዛዕባ ዝተፈጸመ
ወይ ኣብ ምፍጻም ዝርከብ  ወይ ከኣ
ኣብ መጻኢ ዝፍጸም ገበን ብዝተፈላለዩ
ኣገባባት ኣብ ኣቓልቦ’ዞም ኣካላት
ስርዓት ገበናዊ ፍትሒ (ብፍላይ ከኣ
ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊን ፖሊስን)
ምስ ዝበጽሕ መስርሕ ስርዓት ገበናዊ
ፍትሒ ይጅምር።
ብመሰረት ሕጊ ገበናዊ ስርዓት
ኤርትራ ዝኾነ ሰብ ሓበሬታ ገበን
ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከቕርብ መሰል
ኣለዎ። ሓበሬታ ገበን ንሓደ መርመራ
ገበን ከካይድ ስልጣን ናብ ዘይለበሰ ሰብ
ወይ ኣካል ምስ ዝቐርብ፡ እቲ ብሕጊ
ስልጣን ዘይተዋህቦ ሰብ ወይ ኣካል
ንዝበጽሖ ሓበሬታ ገበን ናብ ፖሊስ
ወይ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ከም
ዝበጽሕ ክገብር ሕጊ ገበናዊ ስርዓት
ኤርትራ ግዴታ የሰክም። ሓበሬታ
ገበን ብቐጥታ ናብ ቤት ጽሕፈት
ኣኽባር ሕጊ ምስ ዝቐርብ ከኣ እቲ
ቤት ጽሕፈት ባዕሉ መርመራ ከካይድ
ወይ ከኣ መርመራ ንኽካየድ ናብ
ዝምልከቶ ፖሊስ ክልእኮ ሕጊ ገበናዊ

ስርዓት ኤርትራ ግዴታ የሰክሞ።
ሓበሬታ ገበን ዝቐረበሉ ፖሊስ
ወይ ከኣ ኣኽባር ሕጊ ነቲ ብካልእ
ኣገባብ ንዝበጽሖ ሓበሬታ ናብ ጽሑፍ
ብምቕያር “ዝከኣል እንተኾይኑ” ነቲ
ሓበሬታ ዘቕረበ ሰብ ከፈርሞ ከምዝግባእ
ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ይድንግግ።
ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ “ዝከኣል
እንተኾይኑ” ዝብል ሓረግ ዘእተወሉ
ምኽንያት፣ ሓበሬታ ገበን ብኣካል
ጥራይ ዘይኮነ ብቴሌፎን፣ ብፖስታ፣
ብኢ-መይልን ካልኦት ኤሌክትሮኒካዊ
ኣገባብ መራኸቢታትን ኣብ ኣቓልቦ
ኣካላት ስርዓት ገበናዊ ፍትሒ ክበጽሕ
ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው
ነቶም ብኣካል ዘይቀርቡ ሓበሬታ
ገበን ናብ ጽሑፍ ድሕሪ ምስፋር ነቲ
ሓበሬታ ዘቕረበ ሰብ ምፍራም ከየድለየ
መስርሕ መርመራ ክብገስ ከምዝከኣል
ንምሕባርን እዩ።
እዞም ዝምልከቶም ኣካላት ስርዓት
ገበናዊ ፍትሒ ኣብ ዝረኸብዎ
ሓበሬታ ተመርኲሶም ገበን ተፈጺሙ
ክኸውን፡ ኣብ ምፍጻም ክህሉ ወይ
ከኣ ኣብ መጻኢ ክፍጸም ይኽእል እዩ
ናብ ዝብል መደምደምታ ምስዝበጽሑ፡
መርመራዊ ስራሓት ከካይዱ ሕጊ
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ግዴታ
የሰክሞም። ይኹን’ምበር፡ መርማሪ
ፖሊስ፡ ዝቐረበሉ ሓበሬታ መርመራዊ
ስራሓት ንምክያድ እኹል መበገሲ
የብሉን ናብ ዝብል መደምደምታ
እንተበጺሑ፡ ወይ ከኣ መርመራዊ
ስራሓት እንዳ’ካየደ እንከሎ ኣንጻር
ጥርጡር ክሲ ንምምስራት ዘኽእል
ምኽኑይ መበገሲ የለን ናብ ዝብል
መደምደምታ እንተበጺሑ፡ ነቲ
ሓበሬታ ሒዙ ዝቐረበ ሰብ እዚ
መደምደምታን ናብዚ መደምደምታ
ንክበጽሕ ዝደረኾ ምኽንያትን
ክሕብሮን ተቓውሞ እንተለዎ ናብ
ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ
ከቕርብ ምስ ስምን ምሉእ ኣድራሻን
ናይ’ቲ ዝምልከቶ ኣኽባር ሕጊ ኣሰንዩ
ክሰዶን ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ
ግዴታ የሰክሞ።
ፖሊስ ኮነ ኣኽባር ሕጊ ብከምዚ
ዝተጠቕሰ ኣገባብ ኣብ ዝቐረበሎም
ሓበሬታ ገበን ተመርኲሶም መርመራ
ንዘይምክያድ ምስ ዝውስኑ ከኣ እቲ
ሓበሬታ ሒዙ ዝቐረበ ሰብ ብስልጣን
ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣኽባር ሕጊ ናብ ዝርከብ
ካልእ ኣኽባር ሕጊ ናይ ተቓውሞ
ጥርዓኑ ከቕርብ ይኽእል። እዚ ናይ
ተቓውሞ ጥርዓን ዝቐረበሉ ኣኽባር
ሕጊ መርመራዊ ስራሓት ንምክያድ
እኹል መበገሲ ባይታ ኣሎ ናብ ዝብል
መደምደምታ ምስ ዝበጽሕ፡ ባዕሉ
መርመራዊ ስራሓት ከካይድ ወይ ከኣ
ንከምኡ ዕላማ ናብ ዝምልከቶ ፖሊስ
ክመርሖ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ
ግዴታ የሰክሞ። እዚ ኣብ መወዳእታ

ናይ ተቓውሞ ጥርዓን ዝቐረበሉ ኣኽባር
ሕጊ ሕጂ’ውን ከምቲ ብስልጣን ኣብ
ትሕቲኡ ዘሎ ኣኽባር ሕግን ፖሊስን
ዝወሰንዎ ተመሳሳሊ ውሳነ ምስ ዝህብ
ግን፡ እቲ ሓበሬታ ሒዙ ዝቐረበ ሰብ
ናይ ይግባይ መሰሉ ይጽንቀቕ።   
ይኹን’ምበር፡ ኩሉ ናብ ኣፍልጦ
ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ወይ
ፖሊስ ዝበጽሕ ሓበሬታ ገበን ብኡ
ንብኡ መስርሕ ገበናዊ መርመራ
የጀምር ማለት ከም ዘይኮነ ክንግንዘብ
የድሊ። ብመሰረት ሕጊ ገበናዊ ስርዓት
ኤርትራ፡ ምጅማር ገበናዊ መርመራ
ኣብ ክልተ ነጥብታት ዝተመርኮሰ
እዩ። እቲ ቀዳማይ ንውልቃዊ
ገበናት ብዝምልከት ክኸውን እንከሎ፡
እቲ ካልኣይ ከኣ ንህዝባዊ ገበናት
ብዝምልከት እዩ።
ውልቃዊ ገበናት ዝበሃሉ፡ ካብ’ቲ
ግዳይ ናይ’ቲ ፍጻመ ገበን ሓሊፎም
ኣብ ሕብረተሰብ ዓቢ ጉድኣት ዘየስዕቡ
ወይ ከኣ ንሰላምን ስርዓትን ሕብረተሰብ
ስግኣት ዘይፈጥሩ ቀለልቲ ገበናት
ከም ጸርፊ፡ ጸለመ፡ ዝሙት፡ ቀሊል
ማህረምቲ ወዘተ… ክኾኑ እንከለዉ፡
ህዝባዊ ገበናት ዝበሃሉ ግን ሰላምን
ስርዓትን ሕብረተሰብ ክዘርጉን ንኩሉ
መዳያዊ ምዕባለ ሕብረተሰብ ዕንቅፋት
ክኾኑን ዝኽእሉ ከበድቲ ገበናት ከም
ብልሽውና፡ ስርቂ፡ ምትላል፡ ከትሪ፡
ስልጣንካ ተጠቒምካ ረብሓኻ ወይ
ረብሓ ካልእ ሰብ ምኽዕባት፡  ምስናዕ
ሰነዳት፡ ጾታዊ ዓመጽ፡ ጾታዊ ርክብ
ምስ ትሕቲ ዕድመ፡ እምባጋሮ፡ ቅትለት፡
ኣካል ምጉዳል …ወዘተ ዝኣመሰሉ
እዮም።
ኣብ ውልቃዊ ገበናት፣ ብዱል
ወግዓዊ ክሲ ክሳብ ዘየቕረበ (ነቲ
ጥርጡር ክኸሶ ድሌት ከም ዘለዎ
ብወግዒ ክሳብ ዘይሓበረ ማለት እዩ)
ዋላ እቲ ፍጻመ ገበን ናብ ኣፍልጦ
ፖሊስ ወይ ኣኽባር ሕጊ ብዝተፈላለየ
ኣገባባት ይብጻሕ፡ መስርሕ ገበናዊ
መርመራ ኣይጅምርን። ኣብ ህዝባዊ
ገበናት ግን ዋላ ብተበዳሊ ወግዓዊ
ክሲ ኣይቕረብ (ወይ’ውን ዋላ በቲ
ገበን ብቐጥታ ዝተበደለ ውልቀ ሰብ
ኣይሃሉ)፡ ሓበሬታ ገበን ብዝኾነ ይኹን
ኣገባብ ኣብ ኣቓልቦ’ዞም ዝምልከቶም
ኣካላት ስርዓት ገበናዊ ፍትሒ ምስ
ዝበጽሕ’ሞ መርመራዊ ስራሓት
ንምክያድ መበገሲ ባይታ ኣሎ ዘብል
ምኽንያት ምስ ዝህሉ፡ መስርሕ ገበናዊ
መርመራ ክጅምር ግዴታ እዩ።
ኣብ ህዝባዊ ገበናት፡ ከሳሲ እቲ ብዱል
(ብቐጥታ ዝተበደለ ሰብ እንተድኣ
ሃልዩ) ዘይኮነስ፡ መንግስቲ እዩ። ከምቲ
ክብ ኢሉ ዝተገልጸ ከኣ ቤት ጽሕፈት
ኣኽባር ሕጊ ኣብ ገበናዊ ጉዳያት
ንመንግስቲ ወኪሉ ክሲ ከቕርብን
ክሳብ መወዳእታ ክከታተልን ስልጣን
ዝለበሰ መንግስታዊ ኣካል እዩ። ኣብ

ከምዚኦም ዓይነት ገበናት እቲ ብዱል
ካሕሳ ናይ ምርካብ መሰሉ ዝተሓለወ
ኮይኑ፡ ኣብቲ መስርሕ ገበናዊ ፍርዲ
ግን፡ ምናልባት ምስክር ኴንካ ናይ
ምቕራብ እንተዘይኮይኑ፡ ካልእ ኢድ
የብሉን። ስለዚ፡ ኣብ ውልቃዊ ገበናት
ብዱል ወግዓዊ ክሲ ብምቕራብ ናይ
ምኽሳስ ድሌቱ ምስ ገለጸ ጥራይ
መስርሕ ገበናዊ መርመራ ዝጅምር
ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ ህዝባዊ ገበናት
ግን ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ
ወይ ከኣ ፖሊስ ሓበሬታ ምስ በጸሖ
ጥራይ መስርሕ ገበናዊ መርመራ ከም
ዝጅምር ኮይኑ ኣብ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት
ኤርትራ ተደንጊጉ ይርከብ።
ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ደንጊግዎ
ዘሎ ካልእ ኣገባብ ምጅማር መስርሕ
ገበናዊ መርመራ፡ ጥርጡር ገበን ምስ
ፈጸመ፡ ወይ እንዳፈጸመ እንከሎ ወይ
ክፍጽም ምዃኑ ምስተፈልጠ ብውዕዩ
ተታሒዙ ኣብ ቀይዲ ምስ ዝውዕል
እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ክሲ ወይ
ምልክታ ምቕራብ ከየድለየ መስርሕ
ገበናዊ መርመራ ብኡ ንብኡ ከም
ዝጅምር ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ
ይድንግግ። ከምቲ ክብ ኢሉ ዝተገልጸ
ግን፡ እቲ ዝተፈጸመ፡ ወይ ዝፍጸም
ዝነበረ፡ ወይ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክፍጸም
ዝተመደበ ገበን ውልቃዊ ገበን (ብድሌት
ብዱል መስርሕ መርመራ ገበን
ዘጀምርን ዘቕጽዕን ገበን) ምስዝኸውን፡
ብዱል ብውሑዱ ብቃል ናይ ምኽሳስ
ድሌቱ ኣነጺሩ ክሳብ ዘይገለጸ መስርሕ
መርመራ ኣይጅምርን ጥራይ ዘይኮነ
ጥርጡር’ውንዋላብውዕዩእንተተታሕዘ
ኣብ ቀይዲ ኣይኣትውን። ዋላ’ኳ
ቀንዲ ዕላማ ስርዓት ገበናዊ ፍትሒ
ፍጻመታት ገበን ብምክልኻል ስርዓትን
ሰላምን ምውሓስ እንተኾነ፡ ብኣንጻሩ
ግን ኣብቶም ብኽሲ ውልቀ-ተበዳሊ
ጥራይ ዘኽስሱን ዘቕጽዑን ገበናት
ስርዓትን ሰላምን ሕብረተሰብ ዝዘርጉ
ብዘይምዃኖም ብዘይ ግሉጽ ዊንታ
ብዱል ቀጥታዊ ቀይዲ ኣይፍጸምን።
ስለዚ፡ ብመሰረት ሕጊ ገበናዊ ስርዓት
ኤርትራ መስርሕ መርመራ ገበን
ብምቕባል ሓበሬታ ገበንን ጥርጡር
ብውዑዩ ምስ ዝተሓዝን ይጅምር።
ገበናዊ መርመራ ግን እንታይ ዓይነት
ሕጋዊ ንጥፈታት እዩ ዘጠቓልል?
መርመራዊ ስራሓት ብዘይካ ናብ
ቦታ ፍጻመ ገበን ተንቀሳቒስካ ዝግበር
ምእካብ መርትዖታት ምቕያድ
ጥርጡር፡ ቃለ መርመራ ጥርጡር፡
ምቕባል ቃል ምስክርነት፡ ኣካላውን
ከባብያውን ተፍትሽ፡ ምሓዝ ንመርትዖ
ዝኾኑ ነገራት ...ወዘተ የጠቓልል።
እዞም መርመራዊ ንጥፈታት ሕጊ
ተኸቲሎም ክፍጸሙ ከም ዘለዎም ሕጊ
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ይድንግግ።
ቀጺልና’ምበኣር እዞም ድንጋገታት
ብዛዕባ’ዞም ዝተጠቕሱ መርመራዊ
ንጥፈታት ዝድንግግዎ ክንርኢ ኢና።
ይቕጽል

ሓዳስ   ኤርትራ
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እሙን ዓርኪ ንምዃን…
ሱሌማን ኣሕመድ

ድልዱል ኣዕጽምቲ ክህልወና ዘኽእሉ መኣዛታት
ምህማነ ዓጽሚ (ኦስትየውፕረውሲስ)፡
ብሰንኪ ዋሕዲ ካልሽዩም ዓጽሚ
ሰብነትና ብቐሊሉ ተሰባሪ ዝኾነሉ ኩነት
ኢዩ። መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ፡
50% ልዕሊ 50 ዓመታት ዝዕድሚኦም
ኣመሪካውያን በዚ ሕማም’ዚ ዝተጠቕዑ
ኢዮም። ካብዚ ኣሃዝ እዚ እተን 80%
ደቀንስትዮ ምዃነን ይንገር።
ድልዳለ ወይ ጻዕቂ ኣዕጽምቲ ደቂ
ሰባት ክሳብ 18 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ
ኢዩ ዝህነጽ። ክሳብ 35 ዓመት ዕድመ
ዘሎ ድማ ድልዳለ ናይ ኣዕጽምትና
ከይጎደለ ይጸንሕ። ካብኡ ንደሓር ግና፡
እቲ ጻዕቊን ድልዳለኡን እናጎደለን
እናፈኾሰን ክኸይድ ይጅምር ‘ኦስትየውፕረውሲስ’ የጋጥም ማለት
ኢዩ። ካብ ጸገማት ‘ኦስትየውፕረውሲስ’
ንምድሓን፡ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ፡ ኣብ
ግዜ ንእስነትካ ተሪርን ድልዱልን
ዓጽሚ ክህልወካ ዘኽእሉ መንገድታትን
ኣመጋግባን ምኽታል ከምኡ’ውን
እናዓበኻ ኣብ ዝኸድካ ነቲ ድልዳለ
ንምዕቃብን ግቡእ ጥንቃቐ ምክያድን
ኢዩ።
ገለ ካብቶም ድልዱል ዓጽሚ
ክህልወና ዘኽእሉ መንገድታት፦
=> ካልሽዩም፦ ሰብነትካ እኹል
መኣዛ ካልሽዩም ከም ዝረክብ ምግባር፡
ኣዕጽምትኻ ተረርቲ ንክኾኑ ዝሕግዝ

ዝበለጸ ኣገባብ ኢዩ። ካልሽዩም ካብ
ጸባ፡ ርግኦ፡ ጽማቚ ኣራንሺ፡ ሕብስቲን
ኣእካልን ክንረኽቦ ንኽእል።
=> ቫይታሚን ‘ዲ’፦ ኣዕጽምትና
ካልሽዩም መጽዩ ክወስድ እንተኾይኑ
ናይ ግድን ቫይታሚን ‘ዲ’ የድልዮ።
ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 50 ዓመት
ዘለዉ ሰባት መዓልታዊ እንተወሓደ 5
ማይክሮግራም ቫይታሚን ‘ዲ’ ክወስዱ
ከም ዝግባእ ክኢላታት ይምዕዱ።
ቫይታሚን ‘ዲ’ ካብ ዝተፈላለዩ
መግብታት ክንረኽቦ ንኽእል ኢና።
ንዝተወሰነ ደቓይቕ ንጸሓይ ብርሃን
ምቅላዕና ድማ እቲ መኣዛ ብቆርበትና
ብቐሊሉ ክስራሕ ይኽእል ኢዩ።
=> ቫይታሚን ‘ከይ’፦ ቫይታሚን
‘ከይ’ ኣዕጽምትና ተሪር ንኽኸውን
ዘኽእል ፕሮቲን ኣብ ምእካብን
ምሕያልን ዓቢ ግደ ኢዩ ዘለዎ።
ቫይታሚን ‘ከይ’ ካብ ኣሕምልትን
ካውሎ ፍዮርን ክንረኽቦ ይከኣል።
ኣዕጽምትና ተሪር ንክኸውን ዘኽእሉ
ካልእ መኣዛታት ቫይታሚን ‘ሲ’፡
ማግነዝዩም፡ ፖታሽዩም፡ ማንጋነዝን
ሓጺንን ኢዮም።
ንድልዳለ ኣዕጽምትና ጎዳእቲ ዝኾኑ
ነገራት ድማ፡ ብብዝሒ ኣልኮላዊ መስተ፡
ሶድዩምን ካፈይንን ምውሳድ ምዃኑ
ሓካይም ይምዕዱ።

ግድል

1. ካብተን ምርጫታት ምስ’ዘን ኣብ ክቢ ዘለዋ ቊጽርታት እትዛመድ ኣየነይቲ
ኢያ?
35            79             
ሀ. 60  ለ. 55   ሐ. 68   መ.
57      
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46            24          13
መልሲ ፦  ሐ -  ኩሎም ቁጽርታት እቲ ካልኣይ ካብቲ ቀዳማይ ብኽልተ ዝዓበየ ኢዩ።
2. እቲ ኣብ ውሽጢ’ዛ ሳልሰይቲ ስሉስ ኩርናዕ ኣብ ዘላ ክቢ ክህሉ ዝግባእ
ቊጽሪ ክንደይ ኢዩ?

2
10
8

5

3
2
2

4
3

12
1

ካብ ስድራና ወጻኢ እቲ ናይ ፈለማ ነካይዶ
ዝምድና ዕርክነት ኢዩ። ካብ ግዜ ንእስነትና
ጀሚርና ምስ ኣብ ከባቢና ወይ ቀረባና ዘለዉ
ሰባት እነካይዶ ዝምድና ኣብ ምዕባለናን
ህላወናን ኣገዳሲ ኢዩ። በዚ መንገዲ’ዚ ኢና
ድማ ተጸዋርነት፡ ተኻፋልነትን እምነትን
ነጥሪ። ዕርክነት ንኹሎም ወይ ገለ ካብዞም
ትሒቶም ዝጥቀሱ ጠባያት የጠቓልል፦
ብጻይነት፦ ኣዕሩኽ ኣብቲ ናቶም ቀጽሪ
ዝበዝሐ እዋን ሕጉስ ህይወት ኢዮም
ዘሕልፉ። ናይ ሓባር ክብርን ድሌትን ስለ
ዘለዎም ድማ ዝበዝሐ ብሓባር ይጎዓዙ።
ክብሪ፦ ኣዕሩኽ ዝበዝሐ እዋን ኣብ
ነንሕድሕዶም ልዑል ክብሪ ኢዮም ዘርእዩ።
ሓቀኛ ኣዕሩኽ ናይ ነፍሲ-ወከፎም ድሌታት፡
ስምዒታትን ሓሳባትን ከኽብሩ ይረኣዩ።
ፍልልያቶም ድማ ብዘይ ዝኾነ ቅድመኩነት ከጽብቡን ክረዳድኡን ይረኣዩ።
ተቐባልነት፦ ኣዕሩኽ ድሌታቶምን
ስምዒታቶም ብዘይ ዝኾነ ፍርሕን ነቐፌታን
ይገልጹን ኣብ ነንሕድሕዶም ተቐባልነት
ይረኽቡን።
ሓገዝ፦ ኣዕሩኽ ኣብ ነንሕድሕዶም
ብሓሳባውን ማተርያላውን ብልዑል መጠን
ይተሓጋገዙ።
እምነት፦ ኣዕሩኽ ኣብ ነንሕድሕዶም
ልዑል እምነትን ምስጢራት ናይ ምትዕቕቓብ
ባህልን የርእዩ።

ብኸመይ ኣዕሩኽ ተጥሪ?
+ ምስ ናትካ ዝመሳሰል ድሌታትን
ጠባይን ዘለዎ ሰብ ኣናዲ። ናብ ዝተፈላለዩ
ክለባት ተሓወስ። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ
ስፖርት ማእከላት ተኻፈል። ብዝተፈላለዩ
ኣጋጣሚታት ኣብ ዝካየዱ ናይ ዘተ
መኣድታት ተሳተፍ። ከምኡ ምስ
እትገብር ንዓኻ ዝመስል ዓርኪ ንምርካብ
ኣይክትጽገምን ኢኻ።
+ ሓያል ሰማዒ ኩን። ኣብ ልዕሊ ሰባት
ተገዳስነት ይሃልኻ። ሓሳባቶምን ድሌታቶምን፡
ከምኡ’ውን ባህሪኦም ብዝግባእ ኣዳምጾ።
+ ወሳኒ ኩን። ሓደ ኣገዳሲ ኢዩ ትብሎ
ሰብ እንተረኺብካ፡ ብሓንሳብ ተራኺብኩም
እተዕልሉ ናይ ሻሂ ወይ ናይ ድራር ባይታ
ክትፈጥሩ ሕተቶ።

ብኸመይ ብሉጽ ዓርኪ ክትከውን
ትኽእል?
+ ተኣማኒ ኹን። ዘለካ ናይ ርእሰ
ተኣማንነት ክብሪ ኣርኢ። ብዛዕባ ብጻይካ
ብድሕሪኡ ዝኾነ ዘየድሊ ዘረባታት ካብ
ምዝራብ ተቖጠብ።
+ ብዛዕባኻ ንብጾትካ/ ኣዕሩኽትኻ
ብዝግባእ ኣፍልጦም። ኣዕሩኽትኻ ብዛዕባኻ
ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ክህልዎም መንገዲ
ክፈተሎም።
+ ርህሩህን ተሓጋጋዝን ኩን። ብጻይካ
ኣብ ዝሽገረሉ እዋን ካብ ጐድኑ ኣይትፈለ።

ጠንቂ ምሽታት ኣፍ እንታይ ኢዩ?
መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍና ዝሽትት
ብጽሬት ምስ ዘይተሓዝ ኢዩ። ካብ
ውሽጢ ከስዐናን መዓናጡናን ዝምንጩ
ሽታ’ውን ኣሎ። መጽናዕትታት ከም
ዝሕብርዎ፡ 90% ጠንቂ ምሽታት ኣፍና፡
ኣፍና ብጽሬት ስለ ዘይሓዝናዮ ኢዩ።
ተረፍ-መረፍ
ናይ
ዝበላዕናዮ
መግብታት ኣብ ኣስናንና ተሰዂዑ ምስ
ዝጸንሕ፡ ምቹእ መፋረዪ ታህዋስያን ኢዩ
ዝኸውን። እዞም ታህዋስያን እዚኦም ድማ
ኣፍና ሕማቕ ሽታ ከም ዝህልዎ ዝገብር
ሃፈፍቲ ባእታታት ሳልፈር (volatile
sulfur compound) የመንጭዉ።
መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ታህዋስያን
ኣብ መንጎ ኣስናንናን ግርጻንናን ኣብ ዘሎ
ቦታ ኢዮም ዝፋረዩ። ስለዚ ኣብ እዋኑ

ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ልብን ወቕዕን
ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ልቢ (heart
attack) ብሰንኪ ምርጋእ ደም ኣብ
ሻምብቆ ብዝርአ ምዕጋት ዋሕዚ ደም
ኢዩ ዝርአ። ወቕዒ ግና ኣብ ሓንጎል
ዝርከብ መስመር ወይ ሻምብቆ ደም
ምስ ዝዕገት ወይ ምስ ዝፍንጀር ኢዩ
ዘጋጥም። ካልኦት ዝተፈላለዩ ኩነታት፡
ብሰንኪ ምድካም ልቢ - ደም ናብ ምሉእ
ሰብነት ብዝግባእ ክጭንጓዕ ዘይምኽኣል
ከምኡ’ውን ትውልዳዊ ጉድለት ልቢ
(congenital) እውን ኣብ ሕሙማት
ናይ ነዊሕ ግዜ ጸገም ወይ ሞት ከስዕቡ
ይኽእሉ ኢዮም።
ሕማም ልቢ
ልቢ ኣብ መላእ ሰብነትና ደም ናይ
ምጭንጓዕ ንጡፍ ስራሕ እተካይድ ኣካል
ኢያ። ብደም ኣቢሉ ድማ ኦክስጅንን
መኣዛታትን ናብ ኩሉ ቦታታት ሰብነትና
ይበጽሕ። እዚ መስርሕ ህይወት’ዚ ምስ
ዘቋርጽ ወይ ብግቡእ ምስ ዘይካየድ፡

ንዓርክኻ ብኣሉታ ኣይትጠምቶ። ቀጻሊ’ውን
ኣይትንቀፎ።
+ ምስ ብጻይካ ዘለካ ምቅርራብ ዝያዳ
ንምትራር ድሉው ኩን። ልዑል ምቅርራብን
ፍቕርን ዘለዎ ምሕዝነት ነዊሕ ዝቕጽል
ምዃኑ ኣስተብህል።
+ ፍጹምነት ኣይትጸበ። ከም
ኩሉ ዝምድናታት፡ ምስ ሰባት ዘለካ
ዕርክነት’ውን ሓያሎ መሰናኽላት ከም
ዝገጥሞ ኣስተብህል። ነቲ ዝገጥም ጸገማት
ንምፍታሕን ንምብዳህን ድሉው ኩን።
+ ተጃሃራይ ኣይትኹን።
+ ናይ ሕሉፍ ዓወታትካ፡ ውድቀታትካ
ከምኡ’ውን ተመክሮኻ ንብጻይካ ኣካፍሎ።
ኣብ ልዕሊ ዓርክኻ ዓቃባዊ ወይ ምስጢራዊ
ክትከውን ኣይግባእን።

ዕቱብ ሕማም ወይ ሞት ከጋጥም
ይኽእል።
ገለ ሰባት፡ ንኣብነት ትሑት ኣመጋግባ
ዘዘውትሩ፡ ሽግራ ዝሰትዩን ኣካላዊ
ምንቅስቃስ ዘይገብሩን፡ ንሓደጋ ሕማም
ልቢ ዝተቓልዑ ኢዮም። ካብ ንደቂ
ኣንስትዮ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ
የጥቅዕ።
ወቕዒ (stroke)
ክልተ ዓይነት ወቕዒ (stroke) ኣለዉ።
ሓደ፡ ኣብ ሓንጎል ዘሎ መትኒ ደም ምስ
ረግአ ዘጋጥም። ካልኣይ ከኣ ሻምብቆታት
ደም ምስ ተተኮሰ ዘጋጥም ኢዩ። ኣብ
ክልቲኡ ኩነታት ሓንጎል ኦክስጅን
ይውሕዶ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ ገለ ክፋላት
ዋህዮታት ይጉድኡን ይሞቱን።
እዚ ኩነታት ዘጋጠሞ ሕሙም ኣብ
ምዝራብ፡ ምኻድን ካልእን ጸገማት
ይገጥሞ። ገለ ካብ ክፋል ሰብነቱ ድማ
ይለምስ።

ግቡእ ጽሬት ኣብ ኣስናንና፡ ብሓፈሻ ድማ
ኣብ ኣፍና፡ ምስ ዘይነካይድ ኣፍና ክሽትት
ግድን ኢዩ።
ብብዝሒ እነዘውትሮም ምግብታት’ውን
ሃፈፍቲ ባእታታት ሳልፈር ኣብ
ምምንጫው ዓቢ እጃም ኢዩ ዘለዎም።
ከም ሳዕቤኑ ኣፍና ይሽትት።
ናይ ቀረባ መጽናዕትታት ከም
ዝሕብርዎ፡ ብብዝሒ ቡን ምስታይ ኣብ
ኣፍና ብዙሕ ኣሲድ ስለ ዝፍጠር፡ ነቲ
ኣብ ኣፍና ዝህሉ መስርሕ ‘ኦክሲጅኔሽን’
ከምዝጐድል ይገብሮ።
ምጒዳል መስርሕ ‘ኦክስጅኔሽን’ ድማ፡
ነቶም ኣብ ከባቢ ኣፍና ዝፋረዩ ታህዋስያን
ብብዝሒ ክፋረዩ ዕድል ይኸፍት። ስለዚ፡
ወልፊ ቡን ሃልዩካ ኣፍካ ብዝግባእ ምስ
ዘይተጽርዮ ክሽትት ባህርያዊ ኢዩ።
ብዘይካ ቡን፡ ጸባን ውጽኢት ጸባን
ዝኾኑ መግብታት፡ ሽኮራዊ መግብታትን
ኣልኮላዊ መስተን ገለ ካብቶም ኣፍና
ንኽሽትት ዘቀላጥፉ ነገራት ኢዮም። ነዞም
መግብታት ኣብ እንወስደሉ እዋን፡ ኣፍና
ብዝግባእ ክነጽሪ እቲ ዝበለጸ ኢዩ። ካብ
ምሽታት ኣፍ ድማ ንገላለግል።
መግቢ ኣብ ግዜኡ ብዘይምብላዕና
ዝስመዓና ጥሜት’ውን ብብዝሒ ከም
እነምባሁቕ ስለ ዝገብረና፡ ኣፍና ከም
ዝሽትት ክገብር ተኽእሎ ኣለዎ።
ብዘይካ’ዞም ዝተጠቕሱ ጠንቅታት
ምሽታት ኣፍ፡ ሕማም ግርጻንን ስንን፡
ከምኡ’ውን ረኽሲ መዓናጡን ከስዐን
ሕማቕ ሽታ ኣፍ ከም ዘስዕቡ ክኢላታት
የመልክቱ።
ኣፍና ንኸይሽትት ዝበለጸ ኣማራጺ፡
ጽሬት ኣፍና ብዝግባእ ምሕላው ምዃኑ
ኣይንዘንግዕ። ንግሆ ካብ ድቃስና ምስ
ተበራበርናን ምሸት ናብ ዓራት ቅድሚ
ምድያብናን ኣፍና ከነጽሪ ከም ዝግባእ
ድማ ክኢላታት ይምዕዱ።

መልሲ ፡ - 6 (ድምር ናይቶም ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ስሉስ ኩርናዕ ዘለዉ ቊጽርታት
ካብ ድምር ናይቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ቊጽርታት ምስ ዝጎድሉ፡ ኣብ ውሽጢ’ታ ክቢ
ዘለዉ ቊጽርታት ይህቡና)።

ሓዳስ   ኤርትራ
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ብልብናዶ ወይስ ብርእስና ኢና እንምራሕ!
ነጃት ኣድም
ገለ ሰባት፡ ዝኾነ ካብ ትጽቢቶም ወጻኢ
ተግባራት ክፍጸሙ ምስ ዝርእዩ ወይ
ዘይብሱል ቃላት ምስ ዝሰምዑ፣ “በጃኹም
ብልብኹም ገዲፍኩም፣ ብርእስኹም
ሕሰቡ…” ክብሉ እዮም ዝስምዑ።
ኣበሃህላኦም፣ ካብ ስምዒታት ርሒቕኩም
ብጭብጥን ክውንነትን ተመርሑ ማለቶም
እዮም።
ንገዛእ ርእስና ብምንታይ ኢና ንመዝና።
ብዙሓት ሰባት ናይ “ርእስን ልብን” እናበሉ
እዮም ንባህርያት ሰባት ዝገልጹዎ። እዞም
ባህርያት ስምዒታት ከኣ በቲ ኣብ ውልቃዊ
ህይወትናን እንምስርቶ ዝምድናታትን
ብእነንጸባርቖን እነሕድሮን ጽልዋታትን እዩ
ዝውሰን። ሓንሳእ እንተደኣ ኣተሓሳስባናን
ኣረኣእያናን ካብ ካልኦት ሰባት ዝተፈልየ
ምዃኑ ተገንዚብና ከኣ፣ ስለምንታይ ምስ
ካልኦት ሰባት ዘይንሰማማዕን ዘይንረዳዳእን
ብቐሊሉ ክንፈልጥ ንኽእል። ፍልልያትና
ተቐቢልና፣
ንሽግራትና
ብኸመይ
ንርድኦምን ንፈትሖምን ከኣ ንመሃር።
እሞ’ኸ ንሕና፣ ኣብ ዕለታዊ
ምንቅስቓሳትና፣ ኣብ ሓሞት መዓንጣና ዲና
እንምርኮስ ወይስ ኣብ ስምዒታትና! እቶም

ኩልና ኣብ እንምስርቶ ዝምድና፣ ባእስን
ግርጭታትን የጋጥመና እዩ። የግዳስ፡  
ብዙሓት ካባና፡ ፍቕሪ ኩሉ ግዜ መዓር
ጥራይ ኮይኑ እናተላሕሰ ዝነብር ምቁር
ነገር ጌርና ክንሓስቦ ስለእንጸንሕስ፡ እቲ
ባእስን ግርጭታትን ከም ናይ መጠረሽታ
ምዕራፍ ጌርና ንወስዶ’ሞ፡ ፋሕፋሕ ንብል።
ብሰንኪ እነሕድሮ ከንቱ ትጽቢት ፍጹምነት
ከኣ፣ ፍቕርና ከምዝስበር ጌርና፡ ልክዕ ከም
ኣብ መሬት ዝወደቐ ብኬሪ ሓሲብና ክዕረ
ከምዘይክእል ንድምድም።
ባእስን ግርጭታትን ኣብ ኩሉ ዓይነት
ዝምድና’ኳ እንተሎ፣ ዝኽሰተሉ ግዜያት
ግና ክፈላለ ይክእል እዩ። ምናልባት ምስ
ዝተፈላለዩ ሰባት ከኣ ነናይ ገዛእ ርእሶም
ተሞኩሮታት ክህልዎም ባህሪያዊ እዩ። እቲ
ምስ ካልኦት ሰባት ዝኽሰት ግርጭታት፡
ብቐጥታ ምስ ናይ ገዛእ ባህርና ዝተኣሳሰር
ክኸውን ናይ ግድን እዩ። ዘለና ባህርያት
ከኣ፣ ብኣተዓባብያና፣ ከባቢናን ተሞኩሮ
ጽልዋ ሕሉፍናን እዩ ዝጽሎ።
ብዙሓት ተጻመድቲ ነቲ ድሕሪ
መርዓ ዘጋጥሞም ዝተፈላለየ ግርጭታት
እናኣስተንተኑ፣ ብዛዕባ ንቡሩ ዘጥፈአ ሕሉፍ
ፍቕሮም ከስተማስሉ ንዕዘብን ንሰምዕን ኢና።
ካብቲ ኣብ ናይ ዙረትን ዕርክነትን ዝነበረ
ግዜ ንላዕሊ፣ ድሕሪ መርዓ፣ ኣብ ሓዳር ምስ
ኣተና ዝረአ ጐንጽን ቆይቅን ክዛይድ ንቡር
እዩ። ምኽንያቱ ዘይ ከምቲ ኣብ ወቕቲ
ዙረትን ዕርክነትን፣ ኣብ ሓዳር ን24 ሰዓታት
ብሓንሳእ ህይወትና ስለእንቋደስ። ዘይከም
ቅድሚኡ፣ እቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት
ዝሕባእ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ባህሪያትና ሽዑ
ስለ ዝንጸባረቕ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ፍልልያትና
ጋግ ይፈጥሩ’ሞ ኣብ ጐንጺ ንኣቱ። ወላ
ንእሽቶ’ውን ትኹን ዓቲብና እንተደኣ
ዘይሒዝናያ ዓብያ ኣብ ዝምድናና ዓቢ
ጸገም ከተምጽኣልና ትኽእል።
ድሕሪ መርዓ፣ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተና፣

ናይ “ልቢ” ዝበሃሉ ሰባት ንስምዒታት
ብዙሕ ክብሪ ዝህቡን ብስምዒታውያን
ባህርያት ዝተዓብለሉን እዮም። ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ዝወስድዎም ውሳነታት ከኣ
ንነገራት ኣብ “ቅኑዕን ዘይቅኑዕን” ዝብሉ
ኣምራት ምርኩስ ዝገበሩ ይኾኑ።
እዞም ብ“ልቢ” ዝምርሑ ሰባት፡ ንናይ
ካልኦት ሰባት ስምዒታት ተነቀፍቲ፣ ሰብ
ሜላን ክእለትን፡ ሰብ ዝፈትዉን ሕዉሳትን
ሰባት እዮም። እዞም ዝተጠቕሱ ባህርያቶም
ከኣ ኣብ ናይ እኩብን ናይ ሓባር ስራሕን
ከም ዝኣምኑ ይገብሩዎም። እዞም ሰባት
እዚኦም ውህደት ዝፈትዉን ክሳዕ ሕጊ
ልቦም እትፈልጦም ግና፣ ቀልጢፍካ
ዘይተለልዮም፣ ዘእሙናትን ዘይፍቱዋትን
ኮይኖም እዮም ዝስምዑኻ።
ዝኾነ ውሳነታት ኣብ እንወስደሎም
ግዜያት፣ ክመጹና ንዝኽእሉ ሳዕቤናት
መኽሰባትን ክሳራን ኣቐዲምና ነጽንዕን
ንዝርዝርንዶ ንኸውን! ከምኡ ንገብር
እንተደኣ ኴንና፣ ናይ “ርእሲ” ሰባት
ምዃንና እዩ ዘመልክት። ኣብ እንወስዶም
ውሳነታት ይኹኑ ኣብ እንፍጽሞም
ነገራት፡ ርትዓውን ስነ-መጐታውን

ኣገባባትን ኣተሓሳስባን ንጥቀም።
ብዛዕባ እንውስኖምን እንትግብሮምን
ነገራት፣ ብቕድሚኡ ይኹን ብድሕሪኡ፣
ስምዒታት ኣየሸግሩናን እዮም። ሓንሳእ
ነቲ ውሳነ እንተደኣወሲድናዮ፣ ናብ
ዝቕጽል ስራሕ ኢና እንሓልፍ። ብዙሕ
ግዜ በይንና ክንከውን እንመርጽን ምስ
ነብስና ምዕላል እነብዝሕን ዓይነት ሰባት
ድማ ኢና። ብተወሳኺ፣ ብጻዕዳን ጸሊምን
እንሓስብን ብሩህ መምርሒ ዘለናን ኢና።
ምናልባት ገለና ከኣ፡ አረ ዝበዛሕና ንእንወስዶም ውሳነታትን እንትግብሮም
ነገራትን ኣብቲ ግዜን ኩነታትን እንምርኮስ
ኢና። መብዛሕትና ኣብ ናይ “ልብ”
ን “ርእስ” ን ጠረፍ እናተቐርቀርና፣
እንሓንሳእ ብስምዒት ውሳነ ንወስድ፣
እንሓንሳእ ከኣ ርትዓውነትን ስነ-መጐትን

ንጥቀም። ሓንጎልና ብተፈጥሮ
ርትዓውነትን ስምዒታትን ዘጠቓለለ
ይኸውን’ሞ እዞም ክልተ ወገናት
ከኣ ወትሩ እናተወዳደሩ ዝነብሩ
ይኾኑ።
ብዝኾነ፣ ንዝኾነ ሰብ ብፍላይ
ንገዛእ ርእስና፡ ብልብና ዲና
እንምራሕ ወይስ ብርእስና ምፍላጥ፡
ምስ መን፡ መዓስን ብኸመይ
ኣገባብን ክንበሃሃል ኣለና ክንፈልጥ
እዩ ዝሕግዘና። ንዝኾነ ስምዒታዊ
ሰብ ክንሕግዞ እንተደኣ ደሊና፣
ውሳነ ኣብ ምውሳድ ክንሃድእን
ስምዒታቱ ብግቡእ ከነለልን
እዩ ዘድልየና። ተደናጋጽነትን
ተኻፋልነትን እናርኣና በብቕሩብ
ናብ ርትዓውነት ክንመርሖም ንኽእል።
ከምኡ ምግባርና ከኣ ንኽሓስቡን ክሃድኡን
ዕድል ይረኽቡ። ስለዝኾነ ከኣ’ዩ ብኸመይ
እንበሃሃል ምፍላጥ ካብ እንዛረቦም ቃላት
ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝገብሮ።
ናይ ሰባት “ርእሲ” ከነእምንን ክንድርኽን፡
ርትዓውነትን ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባን
ክንጥቀም እዩ ዘድልየና። እዞም ብርእሶም
ዝምርሑ ሰባት፣ ጠቕሊሎም ስምዒት
ዘይብሎም ሰባት ኣይኮኑን።   እንታይ
ደኣ፣ እቶም ህሉዋት ስምዒታቶም ከም
ተወሳኺ ረቛሕቲ እዮም ዝጥቀሙሎም።
ካብ ብዙሕ ምሕሳብ ከነገላግሎም ከኣ፡
ንስምዒታቶም ከነበራብሮም ጥራይ እዩ
ዘለና።
ሰብ ሞያ ኣእምሮ፡ ነዞም ብርእሶም ኮነ

ዝተሰብረ ፍቕሪ ንኽጽገን…
ሰለስተ መድረኻት እዮም ዝጸንሑና።
መድረኻት ምፍታው፣ ምምዕርራይን
ቆራጽነትን። ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ፣
ተጻመድቲ ልክዕ ከም ብድሕሪኡ ሽግርን
ፍልልያትን ዘየጓንፎም ገይሮም እዮም
ዝፋተዉን ፍቕሮም ዝገላለጹን። ኣብቲ
ካልኣይ መድረኽ፣ ሽግራትን ግርጭትን
ዘጋጥመሉ መድረኽ ኮይኑ፣ ተጻመድቲ
ንመጀመርያ ግዜ ኣበራቶምን ናይ
ብሓቂ ባህሮምን ዝገሃደሉ ግዜ እዩ። ገለ
ገለ ዝምድናታት ኣብዚ ዘብቅዓ ኣለዋ።
ኣብቲ ሳልሳይ መድረኽ ምስ እንርኢ
ከኣ፣ ተጻመድቲ ንፍልልያቶም ኣጽቢቦምን
ንሽግራቶም ኣልዮምን ብፍቕሪ ክነብሩ
ብቘራጽነት ተላዒሎም ዝብገሱሉ መድረኽ
ይኸውን።
መጻምድትና ኣብ ልዕለና ዝነበሮ ፍቕርን
ተገዳስነትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ
ክመጽእ ንዕዘብ እንተደኣሃሊና፣ እቲ ኩነታት
ኣዝዩ ክብድ ክብለና ዝኽእል’ኳ እንተኾነ፣
ነታ ጽላሎት ድነ ከንጸላልዋ ዝጀመረ
ሽምዓ ፍቕርና ንምክልኻልን፣ ከምኡ’ውን
ንሕሉፍ ፍቕራዊ ህይወትና ክመልሱ
ዝኽእሉን ብዙሓት ክንገብሮም ዝግባኣና

ነገራት ኣለዉ። ገለ ካብቶም ነጥብታት ምስ
እንርኢ ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም።
እቲ ቀዳማይ፡ ህያባት ምልውዋጥ እዩ።
መብዛሕትና ቅድሚ መርዓ ነዘውትሮ
ዝነበርና ምልውዋጥ ህያባት ድሕሪ መርዓ
ነቋርጾ ኢና። ድሕሪ መርዓ፡ ብፍላይ ድማ
ኣብ ግዜ ግርጭታት ዝበዝሓሉ ካልኣይ
መድረኽ እንተደኣ ኣለና’ሞ፡ ህያባት
ክንለዋወጥ ምስ እንጅምር፡ ንሕሉፍ
ፍቕራዊ ህይወትና ኣዘኻኺሮም፣ ንጸገማትና
ብቐሊሉ ክንፈትሕ የኽእሉና እዮም።
ንመጻምድትና ኣብ ዓበይቲ ናይ
ህይወትና ውሳነታት ከምዝሳተፉ ብምግባር፣
ዓቢ ክብሪ ከምዝስመዖም ክንገብር ንኽእል
ኢና። ኣብ ዝኾነ ነገር ተሳታፍነትካ
ምርግጋጽ ንነብሰ-ክብርና ክብ ኣቢሉ
ንህይወትና ዕጋበት ካብ ዝፈጥሩ ቀንዲ
ረቛሒታት እዩ። ጽቡቕ ምስ ዝስመዓና
ጥራይ ኢና ድማ ብዙሕን ብሉጽን ፍቕሪ
ክንልግስ እንኽእል።
ኣብ ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ብፍላይ
ድማ ኣብ ሓዳር፣ ንኣገዳስነት ቅኑዕ ኣገባብ
ምብህሃል ምፍላጥን ምጥቃምን ዓቢ
ተራ ኣለዎ። ስለዝኾነ ምስ መጻምድትና፣

ካልኦት ሰባት ከንብብዎ ብዘይክእሉ
ኣገባብ፣ ናይ ውልቅና ኣገባባት ምብህሃልን
ምርድዳእን ክህልዉና ኣገዳስቲ እዮም።
ንዝኾነ ነገር ብዘይ ስክፍታን ቀልዓለምን
ብቕንዕናን ክፉትነትን ክንዘራረበሎም ምስ
እንኽእል ከኣ፡ ነቲ ልዕል ኢልና ዝረኣናዮ
ካልኣይ መድረኽ ብዘይ ጸገም ክንወጽኦ  
ንኽእል።
ሓቂ’ዩ ኩሉና ሞጎስ ንደሊ ኢና።
እንተኾነ ግና፣ እቲ ሞጎስን ናእዳን ካብ
መጻምድትና ክመጽእ እንከሎ ኢና
ዝያዳ ፍሉይነቱ ዝርኣየናን ንሕጐሰሉን።
ስለዝኾነ’ምበኣር ምስ መጻምድትና ብዛዕባ
ጽቡቕ ትርኢትና፡ ተራና ኣብ ወለዲ
ምዃንን ካልእ ንጥፈታትናን ንሓድሕድና
ክንመጓጐስን ክንነኣኣድን ክንርሰዖ የብልናን።
ከምዚ ምግባር ድማ ፍቕሪ ከም ዝስመዓና
ብምግባር’ዩ ንዝምድናና ዘትርሮ።
ከም ንሓድሕድካ ምስዕዓም፣ ገለ
ፍቕራዊ ጽሑፋትን ኣብ ትሕቲ መተርኣስ
ምግዳፍን ዝኣመሰሉ ተግባራት’ውን፣
ንኸነተግብሮም ብዙሕ ወጻኢታትን
ሃልክታትን ዘይሓቱ ኮይኖም፣ ኣብ
ዝምድናና ዓበይቲ እወታውያን ፍልልያት
ከንጸባርቑ ይኽእሉ እዮም። ንዝሃደመን ኣብ
ህድማ ዝርከብን ፍቕርና ድማ ብቐሊሉ
ክመልሱ ይኽእሉ።
ንዝምድና ህያው ኮይኑ ክነብር ካብ
ዝድርኽዎ ረቛሒታት ካልእ - ንዘለና ናይ
ሓድሕድና ፍልልያትን ዘይቅየር ባህርያትን
ከምዘለዎ ምቕባል እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ
ዝኾነ ግዜ እቲ ደስ ዝብለናን ክንፍጽሞ
እንደልዮን ዘበለ ብዘይ ተቓውሞ ክንቅበሎን
ክንፈቓቐድን ይግባእ። ኩሉ ክንፍጽሞ
እንደሊ ብሓንሳእ ኴንና ክንፍጽሞ ኣለና
ክንብል ኣይግባእን። እንሓንሳእ ኣብ ናይ
በይንና ዓለም ክንብሕት ምድላይ ንቡር
እዩ።

ብልቦም ዝምርሑ ሰባት ክንፈርዶም ኮነ
ክንኩንኖም ከምዘይግባእ እዮም ዝመኽሩ።
እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝበልጽ ወይ
ዝበልሕ ስለ ዘይኮነ። ክልቲኦም ነናቶም
ማዕረ ብልጫን ድኻማትን ኣለዎም። ኣብ
ክልቲኦም ጠመተን ኣረኣእያን ኣለና።
ህላወ ሰባት ከኣ ኣብ ክልቲኦም እዩ
ዝምርኮስ።

ጥቕስታት ደቀንስትዮ
“ዘይትወድቂ ጓል ኩኒ ኣይብለክን።
ወዲቓ ዘይትትስእ ከይትኾኒ ግን
እምዕደኪ”
- Jenette Stanley
“ነገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናጸንከሩና ይኸዱ እንተደኣ ኣለዉ፣
ቦታን ግዜን ተጋጊና ኣለና ማለት
እዩ”
- Miss Piggy
“ፈውሲ ትህኪት ህንጡይነት እዩ።
ፈውሲ ህንጥዩነት ግን የለን”
- Ellen Parr
“ንሕና እቲ ‘ደጋጊምና እንፍጽሞ’
ኢና”
- Angie Papadakis
“ክብሪ ከም ክርቢት እያ። ሓንሳእ
ጥራይ ኢና እንጥቀመላ”
- Marcel Pagnol
“ካብ ልብኻ ኣዕሚቚካ ምስማዕ እቲ
ቀዳማይ ፍርቂ ምብህሃል እዩ። ካብ
ልብኻ ምዝራብ ድማ እቲ ካልኣይ
ፍርቂ”
- Sara Paddison

ንፍሽኽታ

ሓዳስ   ኤርትራ

  21 ሚያዝያ 2017  -  ገጽ 8

መበል 26 ዓመት ቁ.200

ነባሪት ህይወት
ሃብቶም ኢዮብ
“ህይወት እንታይ’ያ?” ዝብል ሕቶ
ወትሩ’ዩ ዝለዓል። እቲ ዝወሃብ ምላሽ ግን
ኩሉ ግዜ ጋሻ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ።
ብዙሓት ለባማት፡ ናይ ሃይማኖት ኣፍልጦ
ዘለዎም፡ ፈላስፋታት በብኹርናዕ ጠመተኦም
ንህይወት ክድህስስዋ ፈቲኖምን ኣለዉን።
እዚ ኹሉ ኣበሃህላታት ግን ርድኢት
ንምስፋሕ ዝጠቅም’ምበር ደምዳሚ ሓሳብ
ኣይኰነን። ህንዳዊ ፈላስፋ ቡድሃ ‘ህይወት
ነባሪት’ያ’ ብምባል’ዩ ዝገልጻ። ርድኢት
ቡድሃ ኣብ ህይወት ቀጺሉ ይቐርብ። ሰናይ
ንባብ!!
ብዙሓት መዝገበ ቃላት ናይ ዝተፈላለዩ
ቋንቋታት ንህይወት “ኩነተ ህላወ”  ዝብል
ትርጉም ይህብዋ። ምህላው ማለት ድማ
ትንፋስ ለቢስካ ክትነብር እንኸለኻ ማለት’ዩ።
ህይወት ንሓደ ነፍሳዊ ካብ ኢ-ነፍሳዊ ነገር
እትፈሊ ሓይሊ’ያ። እዚ ባዮሎጂካዊ (ስነህይወታዊ) መግለጺ  ህይወት እምበር እቲ
እንኮ መግለጺ ኣይኰነን።
ሰባት ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚሮም’ዮም

እንታይነት ህይወት ክገልጹ ጽዒሮም።
ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ዘለዎም ንቕሓትን
ኣመለኻኽታን ንናብርኦም ኣዝዩ ከም
ዝጸሉ ይርድኡ ስለ ዝነበሩ’ዩ። ኣነ ንህይወት
“ከምዝን ከምትን ወይ እዝን እትን”
እናበልካ ክትገልጻ እተሸግር ምስጢራዊት
ኩነት ምዃና’የ ዝፈልጥ።  እዛ ንምግላጻ
ቀላል ዘይኰነት ህይወት ብሕጊ ተፈጥሮ
ከም እትምእዘን ኣንዳዕዲዐ እኣምን።
ሰብ ምስ ተወልደ ቈልዓ ዀይኑ ይዓቢ፡
ይመውት ከኣ። እዚ ባህርያዊ ወይ ድማ
ሕጊ ተፈጥሮ ስለዝዀነ፡ ወዲ 20 ዓመት
ኰይኑ ክውለድ ኣይክእልን።   ዋላ’ውን
ሽሕ ግዜ ይድለ ኸኣ ህጻን ኰይኑ ክነብር
ኣይከኣሎን።
ንህይወት ካብ ዘማእዝን ግን ከኣ፡
ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣእቲና
ክንርእዮ ከለና ንምርድኡ ዝጽግመና
ሕጊ ጠንቅን ሳዕቤንን’ዩ። ኣብ ህይወት
ኣጋጣሚ ወይ ተኣምር ዝበሃል የለን።
እቶም
ተኣምራታውያን
ዝበሃሉ
ፍጻመታት እቲ ልክዕ ጠንቆም ክንፈልጦ
ዘይከኣልና ጥራይ’ዮም። ዋላ’ውን እቶም
ተኣምራታውያን እንብሎም ክስተታት
ንዕኦም ዝፈጠረ ‘ሕዱር’ ንቡር ጠንቂ ከም
ዘለዎም ኣይንዘንግዕ።
ህይወት ብመዓልታት፡ ኣዋርሕን
ዓመታትን እናበልና ኢና ብግዜ
ክንዕቅና እንፍትን። ንምዃኑ ግዜ ንባዕሉ
መጀመርታን መወዳእታን ኣለዎ ዲዩ?
ብሓቂ መልሲ ዘድልዮ ሕቶ። ንባዕሉ
መጀመርያን መወዳእታን ዘይብሉ
እንተዀይኑ ብኸመይ ድኣ’ሞ ከም
መዐቀኒ ናይዛ ውሱን ጻንሖት ዘለዋ

ህይወት ጌርና እንጥቀመሉ? ኣተሓሳስባና
ብመንጽር ግዜ ጥራይ ንገልጾ እንተ
ዀይንና፡ ህይወትና ድርትቲ ክትከውን
ግድነት’ዩ። ናይ መሬት ጻንሖትና ምስ
ኣብቅዐ ዕድመና ምቚጻር የቋርጽ። ስለዚ
ኸኣ ግዜ ኣቋሪጹ ንብል ኣለና ማለት’ዩ።
“ግዜ መጀመርታን መወዳእታን ኣለዎ”
ንብል ኣለና ማለት’ዩ።
ብመንጽር እዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም
እንተርኢናዮ፡ ዓለም ኣብ ዙርያ ጸሓይ ካብ
ዝዘውር ጋዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገር ካብ
እትቐውም ኣትሒዙ ግዜ ከም ኣምር ከም
ዝጀመረ ክውሰድ ይከኣል። ፕላኔትና ካብቲ
ዝነበረቶ ጋዛዊ ኣቃውማ እናተቐየረት ከም
ዝመጸት ርእሰ ግሉጽ’ዩ። ከም ኣመጻጽእኣ
ሓደ እዋን ህላውነታ ከም እተብቅዕ
ርዱእ’ዩ። ስለዚ ድማ ግዜ ከብቅዕ’ዩ። እዚ
ብመንጽር መሬት ንግዜ ዝወሃብ መግለጺ
ኣዝዩ ድሩትን ግጉይን’ዩ።
ኣድማስ መጀመርያን መወዳእታን
የብሉን። ስለዝዀነ ከኣ’ዩ ብቐጻሊ ሓደስቲ
ፕላኔታት፡ ከዋኽብትን ስርዓተ ጸሓያትን
ክርከብ ንሰምዕ ዘለና። ፕላኔትና መሬት
ኣብ ውሽጢ ስርዓተ ጸሓይ’ያ ዘላ። እዚ
ስርዓተ ጸሓይ ከኣ ኣካል ኣድማስ’ዩ።
ኣድማስ ደረት ክሳብ ዘይህለዎ ኸኣ
እቲ መሬት ኣብ ዙርያ ጸሓይ እትገብሮ
ዙረት፡ ስለዚ ኸኣ ግዜ’ውን ደረት የብሉንነባሪ ዘልኣለማዊ’ዩ። እታ ኣካል ኣድማስ
ዝዀነት ህይወትና እውን ደረት የብላን- ነባሪት’ያ።
ህይወት ነባሪት ድኣ ትዂን’ምበር ብሕጊ
ጠንቅን ሳዕቤንን ከም እትግዛእ ምዝካር
ኣገዳሲ ኢዩ። ንትማሊ ተመሊስና ክንርእያ
ኣይንኽእልን ኢና። መጻኢኡ ኣቐዲሙ
ዝፈልጥ ሰብ የለን። በቲ ዀይኑ በቲ
ግን፡ ህይወት ሞት’ውን ዘይዓግታ ነባሪት
ምዃና ክንዝክር የድልየና። ሞት ምንባርና
ዝዀልፍ ደረት ህይወትና ኣይኰነን። ሞት

ልክዕ ከም ድቃስ ዕረፍቲ’ዩ።
ሓደ ሰብ ንጉሆ ተንሲኡ ንስራሕ
ይወፍር። ስርሕ ምስ ወዓለ ኣብ ሰዓታት
ድሕሪ ቐትሪ ብድኻም ይስነፍ። ኣብ
መወዳእታ ለይቲ ምስ ኰነ ናብ ሰዓታት
ድቃስ ምስ ኣኸለ፡ ኣብ ዓራቱ ይድቅስ።
ሓደ ሰብ ተወሊዱ ብህጻንነት፡ ቊልዕነትን
ሽምግልነትን ምስ ሓለፈ ናብ ዓዲ ኹልና
ይኸይድ።
ኣብ እዋን ብርቱዕ ድኻም ዝሰዓበ ድቃስ፡
ንቑሕ ክፋል ኣእምሮና ካብ ስራሕ ዳርጋ
ደው ይብል፡ ህዋሳት ይድስክሉ። እቲ ሰብ
ንጽባሒቱ ንጉሆ’ውን ከይተበራበረ ድቃስ
እንተቐጺሉ ዳርጋ ምዉት ይኸውን። ኣብ
ሳልሳይ ወይ ራብዓይ መዓልቲ ምስ ተንስአ
ኩሉ ነገራት ይተሓዋወስዎ እሞ፡ ካላንደር
ወይ ካልእ መወከሲ እንተዘይ ተጠቒሙ
‘እንታይ መዓልቲ ኣሎ’ ኣይፈልጥን። ጽንሕ
ኢሉ ግን ነዊሕ ሰዓታት ከም ዝደቀሰን
ለይቲ ከኣ ዝሓጸረትን ኰይኑ ይስምዖ።
እቲ ዝደቀሰ ሰብ ኣብ ዝተንስኣላ ንጉሆ
ንቡር ንጥፈታቱ ይጅምር። ህይወቱ ኸኣ
መቐጸልታ ናይታ ቅድሚኣ ዝነበረት
መዓልቲ ኰይና ትምዝገብ።
እንታይነት ህይወት ካብ ምስሊ ‘ሓንቲ
መዓልቲ’ ክንርድኦ ቀሊል’ዩ። ዝዀነ
ሰብ ንግሆ ተንሲኡ ንጥፈታቱ ከከናውን

ይውዕል። ዕማሙ ወዲኡ ምሸት ምስ
ደቀሰ ናብ ካልእ መዓልቲ ይሰጋገር። ኣብ
ንቡር ኩነታት ነታ ዝሓለፈት መዓልቲ
ይዝክሮ’ዩ። ምስናይ ብርቱዕ ድኻሙ እንተ
ደቂሱ እሞ ድማ ማዕረ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ
እንተ ነቢሩ ንጽባሒቱ ምስ ተንስአ ብድሮ
ዝገበሮ ክርስዕ ይኽእል። ብኸምዚ ኣገባብ
መዓልቲ ብመዓልቲ እናተተክአ ግዜ
ይሓልፍ። ብተመሳሳሊ ኣገባብ ድማ ሎሚ
ብህይወት ኣለና። ንመውት ሽዑ ድማ ናብ
ካልእ ህይወት ንሰጋገር። ከምቲ ካብ ሓደ
መዓልቲ ናብቲ ካልእ መዓልቲ ብድቃስ
እንሰጋገር፡ ካብ ሓደ ህይወት ናብቲ ካልእ
ህይወት ከኣ ብሞት ንሰጋገር። ኣብ እዋን
ድቃስ (ሓጺር ዕረፍቲ’ዩ ድቃስ) ኣካልን
ኣእምሮን መልክዖም ኣይቅይሩን’ዮም።
ኣብኡ እንከለዉ ግን ይሕደሱ። ኣብ እዋን
ሞት (ነዊሕ ዕረፍቲ) ግን ኣካልን ኣእምሮን
መልክዖም ይቕይሩ። ካልእ መልክዕ
ስለዝሕዙ ኸኣ ካልእ ህይወት ይህልወና።
ኣካልን ኣእምሮን መልክዖም እንተዘይ
ቀይሮም ህይወት ኣይትቕየርን’ያ።
ስለዚ ኢና ድሕሪ ድቃስ ከም ዝነበርናዮ
እንኸውን።
በቲ ኢሉ በቲ፡ ህይወት ዘልኣለማዊት’ያ
እሞ ሓሳብናን ግብርናን ነበርቲ እምበር
መወትቲ ኣይኹኑ።

ዜማታት ደቂ-ኣንስትዮና ኣብ ወግዕታት መርዓ
ሎሚ እናሃሰሰ ዝኸይድ ዘሎ ወግዕታት
መርዓ፡ ቀደም ቀዲሕካን ኣውጊዕካን
ዘይጽንቀቕ ስነ-ስርዓታት እዩ ነይርዎ።
“ጓል ኩስቶ ናብ ወዲ ክስቶ ተሓጽያ” ካብ
ዝተበሃለሉ መዓልቲ ጀሚሩ፡ ክሳብ ንመርዓ
ዝኸውን ምድላዋት ምግባር ዝጅምር ብዙሕ
ናይ ጎርዞ ጊላዋ ዕላላትን ልምድታትን
ነይሩ። ወዲ ሕጹይ እንተኾይኑ መታን
ብሰይጣን ከይልካዕ፡ በትሪ ሓጺን ሒዙ
ክኸይድ ይምከር። ጓል-ኣንስተይቲ ሕጽይቲ
እንተኾይና ድማ መግቢ ክትሕረም
ትምዓድ. . . ወዘተ።
ደቂ-ኣንስትዮና ድማ ንኹሉ ኣገጣሚታት
መርዓ ግጥሚ ይሰርሓሉ። ነቲ ግጥሚ
ብዜማ የስብሕኦ። ብኣልፋን ኦመጋን ዘላግብ
መቓልሐን ከኣ የድምጽኦ። እቲ ቅጽበታዊ
ዝወጸ ደርፊ ኣብኡ ኣየብቅዕን። ዘለኣለም
ተሰማዒ ኮይኑ ይተርፍ። ታሪኽ ይነግር፣ ባህሊ
ኣማኢት ዓመታት የዘንቱን የመሓላልፍን።
እዚ ድማ በተን ድምጸን ንኣግራብ ዘነስንስ፣
ንሰማዒ ዘሰቕስቕ ደቂ-ኣንስትዮ ኣደታትና
ኣሓትናን ዝተዘየመ እዩ።  
ንሕጂ እምበኣር ኣብ መርዓ ቀረበ ቀረበ
ከምኡ ድማ ኣብ እዋን መርዓ ዝግበር
ወግዒ’የ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ። እዚ ግን፡
ብኣውራኡ ኣብ ብሄረ ትግርኛ ምዃኑ፡
ምናልባት’ውን ኣብ ኩሉ ክኸውን ከም
ዘይክእል ኣቐዲመ እሕብር።
ሀ - ቅድሚ ድሮ መርዓ
ኣብ ሓደ ገዛ መርዓ ምስ ተቖጽረ፡ ንመርዓ
ዝኸውን ዕንጸይቲ ይድለ እዩ። ኣዋልድ ዓዲ
መጽዓነን ተሰኪመን፡ ኣወዳት ፋስ ሒዞም

ንሞሮር ይወፍሩ። እዚኦም በቶም ሰብ
ውራይ ተለሚኖም ዝወፍሩ እዮም። ከም
ባህሊ ድማ ዝኾነ መንእሰይ ምፋር ክኣቢ
ነውሪ እዩ። ውራይ ዓዲ መንእሰይ ዓዲ
ከሕልፎ ዝጸንሐ እዩ።
እቶም ደቂ-ተባዕትዮ ብፋሶም ዕንጸይቲ
እናሰበሩ ነተን ደቂ-ኣንስትዮ የሰክምወን።
ንምሸቱ ድማ ብሓንሳብ ንዓዲ የምርሑ።
ዓዲ ክኣትዉ ከለዉ መሬት ክሳብ ጽልምት
ዝብለሎም ኣብ እግሪ ዓዲ የምስዩ። መሬት
ዓይና ክትሕዝ ምስ ጀመረት ከኣ ጥዑም
ጐረሮ ዘለወን ኣዋልድ ይፍለያ። ኣብ
ቅድሚት ናይተን ተሰሪዐን ዝኸዳ ዘለዋ ከኣ
ይስርዓ። ነቲ ዕንጸይቲ ተሰኪምካ እናኣተኻ
ዝድረፍ ደርፊ ንክኸራ እየን ዝምረጻ።
እተን ሰብ ጥዑም ጐረሮ ከምዚ ክብላ
ይኸራ፣
‘ወፈርቲ . .የ! ዝመስላ ጎመዳ’
እተን ብድሕሪት ዘለዋ ተቐበልቲ ከኣ ‘ተቐበልወንየ ብርሃን ንዓይንኹም’ ኢለን
ይቕበልአን።
ከምዚ ኢለን እናተቐባበላ ንገዛ ይኣትዋ።
ገዛ ምስ ኣተዋ ነቲ ዕንጸይቲ ካብ ዝባነን
ደርብየን ንምፍትሑ ይቀዳደማ። ምስ
ፈትሕኦ፣ ብሓንሳብ ተኣኪበን ከምዚ ክብላ
ይደርፋ ‘ደስ በለኒ፣ ደስየ ደስየ እንዳ ጎይታይ
ምጅማር ሓጎስ’ ይብላ። እዚ ደርፊ፣ እቲ
ዝምርዖ ዘሎ ወዲ እንተኾይኑ እዩ ዝድረፍ።
እታ ትምርዖ ዘላ ጓል እንተ ኾይና ግን ከምዚ
ዝስዕብ ይብሃል።
‘ኣብ ዕጨ ውዒለ ዝሰትዮ ማይ ስኢነ፣

ኣደ ኣዳነይ ወለሎ ትኹርያለይዶ’ ዕጨ
ማለት ዕንጨይቲ ንምባል እዩ። ክሳብ ብሰብ
ገዛ እተዋ ተባሂለን ዝኣትዋ እቲ ጸወታ
ብጠቓዒትን ደርፍን ይቕጽል።
‘ኣብ ዕጨ ውዒለ ንገዛየ ስደድለይ
ሃንዛየ’
‘ኣብ ዕጨ ውዒለ ማይ ሎጎ ስደድለይ
ጎጎ’
‘ኣብ ዕጨ ውዒለ መርፋዕታ ስደድለይ
ጣይታ’ ማይ ሎጎን መርፋዕታን ስም ሞሮር
እዩ።
እናበላ ክጻወታ ይጸንሓ። ብድሕሪኡ
ብሰብ ገዛ እተዋ ተባሂለን ንዕአን ተባሂሉ
ተዳልዩ ዝጸንሐ ሽሻይ ተቛዲሰን ይፋነዋ።
ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ዋላ እቶም ደቂተባዕትዮ ምስአን እዮም ዝኣትዉ።
ለ - ድሮ መርዓ
ኣብ ድሮ መርዓ ዝጽወት ጸወታ ኣብ
ገለ ኣከባቢ ሕልፎት፣ ኣብ ገለ ከኣ ዝርፎት
ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ኣብዚ ምሸት እውን
ናቱ ዝኾነ መለለይ ዘለዎ ደርፍታት ኣሎ።
ነቲ ጸወታ ከበሮ ሒዘን ዝኸፍትኦ ደቂ
ኣንስትዮ እየን። ደቂ ተባዕትዮ እቲ ጸወታ
ምስ ረሰነ እዮም እምብልታኦም ሒዞም
ዝጽንበርወን።
እተን ኣዋልድ ካብ ደንበ ናይቲ ዳስ
ወጻኢ እየን ዝተኣኻኸባ። ከበሮ ሒዘን ከኣ
ከምዚ እናበላ ይኣትዋ።
‘ኣርሑ በሎ ኣርሑ በሎ’የ ኣርሑ
ወዳጀ’
‘ኣርሑ ደገ እንዳ ኣያኒ ከይንጋገ’ (እቲ
መርዓ እንዳ ወዲ እንተ ኾይኑ)

‘ኣርሑ በሎ እንዳ ኣዳነይ ከይንጋገ’ (እንዳ
ጓል እንተ ኾይኑ)።  
ጎይላ ተተኺሉ ምስ ዓመረ ኩሎም ደቂ
ዓዲ ኣብ ዙርያ ዝተኣጕደ መጋርያ ሓዊ
ይኸቡ። ውሽጥኻ ዝስቕስቕ ዕሙር ጎይላ
ከኣ ይትከል።
እታ ትምርዖ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እንተ
ኾይና፣ ብመሓዙታ ዝግበር ፍሉይ ኣገባብ
ነይሩ። መሓዙት መርዓት ዝኾና ኣዋልድ፣
መታን መሓዝአን ብመርዓ ኣቢላ ከይትፍለየን
ዝገብርኦ እዩ። ነታ መርዓት ኣብ ውሻጠ
ወሲደን ይሓብእኣ። ጎይላ ኣብ ምዝዛሙ ዕሰልየ
ምስ ተባህለ፣ እቶም ጸዋር ሕጸ ተባሂሎም
ዝመጹ እንዳ ወዲ ክደልይዋ ናቶም ስራሕ
ይኸውን። ናይ ግድን ብመሓዙት ክትሕባእ
ከም እትኽእል ስለ ዝፈልጡ ብገንኡ እንከሎ
እውን ምድላይ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም።
እተን መሓዙት፣ ነታ ሕጽይቲ ብምሕባእ
ጥራይ ኣይኮናን ደው ዝብላ። መታን እቶም
ጸዋር ሕጸ ዘምጽእዎ ክዳን ቀይራ ከይትስዕስዕ፣
ነታ ተኸዲናታ ዝነበረት ክዳን ከም ዘይትወጽእ
ገይረን ይኣስርኣ። ኣብ መዓንጥኣ ከኣ ብዘይ
ሃሲ መንገዲ ብመጽዓን ብዝተጠናነገ መልክዕ
ምስ ክዳና ኣጥቢቐን ይኣስራላ።
    እቶም ጸዋር ሕጸ ነታ መርዓት ምስ
ረኸብዋ ተሰኪሞም ናብ ዳስ ይወስድዋ።
ሓፍ ኣቢሎም  ክወስድዋ እንከለዉ፣ እተን
መሓዙት ከምዚ ኢለን ይደርፋ።
‘ሻምኖ’የ ሻምኖ ዲኖን ሽራራን’ዶ ይምኖ’  
ዲኖን ሽራራን ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ
መርዕኣ ትኽደኖ ልባስ እዩ። እቶም ጸዋር
ሕጸ ነቲ ገይራቶ ዝነበረት ዲኖ ወይ

ሽራራ ቀይሮም ካልእ ናይ ሕጽይቲ ክዳን
ክኸድንዋ ይወስድዋ ስለ ዝነበሩ እየን፣ ‘ናይ
ንእሰነት ዲኖን ሽራራን ኣይምኖን እዩ’ ኢለን
ዝደርፋ።
እቶም ጸዋር ሕጸ ነታ ሕጽይቲ ተሰኪሞም
ኣብ ማእከል እቲ ክቢ ናይቲ ጎይላ የእትውዋ።
ኣብ ማእከል እቲ ጎይላ መጋረጃ ሰሪሖም
ከኣ፣ ነቲ በተን መሓዙት ዝተኣስረ ጥቕላል
መጽዓን ይፈትሕዎ። እንተ ኣብይዎም
ክበትክዎ ይኽእሉ እዮም። ነቲ መጽዓን
በቲኾም ምስ ኣለይዎ፣ እቲ መዘረፊኣ ኢሎም
ካብ እንዳ ሓሙኣ ዘምጽእዎ፣ ኣፋውሸን
ብዓል ይዓብን ዝብሃል ልባስ ይቕይሩላ። እዚ
ልባስ እዚ ዝተመርዐወት ጥራይ ትኽደኖ
ልባስ እዩ።
እተን መሓዙት ድማ እቲ ዝኣሰርኦ
መጽዓን ተበቲኹ፣ እቲ ንመሓዝአን ዘዕበያ
ሽራራ ተኣልዩ ብካልእ ተተኪኡ ምስ ርኣያ
ከምዚ ኢለን ይደርፋ።
‘ኣሽምካይ ዲኖ ናይ ቆልዑት’የ፣ ዕንቊ
ባይረ እኳ ዘይመነወትየ’ ክብላ ከለዋ ጌና
ህጻን እያ ዘላ ንመርዓ ኣይኣኸለትን ንምባል
እዩ። ኣብ መጠረሽታ ከኣ ከምዚ ዝስዕብ
ኢለን ስነ ስርዓት ድሮ መርዓ ይዛዝማ።
‘ኣቲ እዛ ዲኖኽስ ምነውያ፣ ብድሕሪ
ቀምሽስ ቆብዕ እያ’ ይብላ። ዲኖኺ
ቀንጢጥኪ ብዓል ይዓቢ ካብ ገበርክስ፣ ደጊም
ናብ ንእስነት ምምላስ የለን ማለተን እዩ።
ይቕጽል
ኢንጂነር በሪሁ ክብርኣብ
ኩ/ህ/ ኣባይትን ልምዓትን ሙሳ ዓሊ
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+ ኮኾብ ተጻዋታይ ክለብ ሊበርፑል
ዝነበረ ስቴቨን ጀራርድ፡ ዳግማይ ማልያ
ናይታ ናይ ቅድም ጋንታኡ ናይ
ምውዳይ መደብ ከምዘለዎ ኣፍሊጡ፣
እቲ ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ዝነበረ
ተጻዋታይ፡ ክለቡ ኣብ ግንቦት ናብ
ኣውስትራልያ ተጓዒዛ ኣብ እተካይዶ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ግጥም መዳለዊ ምጅማር ዓመተ
ስፖርት እዩ ምስ ከም ጂሚ ካሬጋር፡
ዳኒ ኣገርን ካልኦትን ተጻወትቲ ብምዃን
ማልያ ክለቡ ክወዲ፣ ዝሓለፈ ሕዳር ካብ
ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ ዝተፋነወ
ጀራርድ፡ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ናይ ትሕቲ 18

ኣማኑኤል
ብጫ ማልያ ዓቂቡ
* ወዲ ተሾመ ኣይተኻእለን!
ምስ ዝሓለፋ ክልተ ቀዳሞት መድረኻት
ብምንጽጻር፡ እዚ ትማሊ ዝተኻየደ ውድድር
‘ፍኹስ’ ዝበለ ከምዝኸውን ብኣጋኡ’ዩ
ተገሚቱ፣ እቲ ውድድር ዓቐብ ዘየጠቓልል
ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ብርሕቀት እውን እቲ
ዝሓጸረ መድረኽ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር
ኤርትራ 2017 ኮይኑ እዩ ቀሪቡ - ትማሊ ካብ
ደቀምሓረ ተበጊሱ ኣብ መንደፈራ ዝተዛዘመ
ናይ 85.06 ኪሎ ሜተር ውድድር ሳልሳይ
መድረኽ ‘ዙር ምሕዝነትን ብቕዓትን’፣
ኣብዚ መድረኽ ድማ’ዩ ሜሮን ተሾመ
ካብቶም 24 ብእኩብ ናብ ቅጽበታዊ ውድድር
ካብ ዝቐረቡ ተቐዳደምቲ ብዝነኣድ ጥበብ ናይ
ቮላታ ቀዲሙ መስመር ብምርጋጽ ካልኣይ
ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣብ ዙር ኤርትራ 2017
ከመዝግብ ዝኸኣለ፣ በቲ ውጽኢት፡ ሜሮን፡
ቀጠልያ ናይ ነጥቢ ማልያ ኣብ ዝባኑ ከጽንሓ
እንከሎ፥ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ብውህሉል
ግዜ ብጫ ማልያ ካብ ሜሮን ዝመንዘዐ
ኣማኑኤል ጸጋይ ድማ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ናይ ትማሊ
መድረኽ መበል 24 ደረጃ ይሓዝ፡ ዝኸሰሮ ግዜ
ብዘይምንባሩ፡ ነታ ናይ ክብሪ ማልያ ንኻልኣይ
መዓልቲ ክወድያ ክኢሉ ኣሎ፣
*** *** ***

ስእሊ ዙር ኤርትራ 2017
ብኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

ክወጽእ እንከሎ (3 ነጥቢ)፡ ዮውሃንስ ተስፋይ
(2 ነጥቢ)ን ያን ቦስኮ (ነጥቢ)ን ድማ ካልኣይን
ሳልሳይን ኮይኖም፣
ዝባኖም ንከተማ ኣስመራ ብምሃብ ብቐጥታ
ኣንፈቶም ናብ መንደፈራ ዝገበሩ ተቐዳደምቲ፡
ብዘይካ እቶም ኣቐዲሞም መሪሕነት ዝሓዙ
ሰለስተ ተቐዳደምቲ፡ ገለ ድማ ብቴክኒካዊ
ምኽንያት ካብ ዓባይ ጉጅለ ዘልሓጥ ዝበሉ፡
ዝተረፉ ካልኦት ብእኩብ ኣብ ሓንቲ ዓባይ
ጉጅለ ብምጥርናፍ እዮም ጉዕዞኦም ዘካየዱ፣
እንተኾነ እታ ዓባይ ጉጅለ፡ ኩሎም ናይ ክብሪ
ማልያ ንዝወደዩ ተቐዳደምቲ ዝጠርነፈት
ብምንባራ፡ ጥንቁቕን ዘገምታዊን ጉዕዞ
ብምክያድ እያ ነቶም ኣብ ቅድሚት ዝነበሩ
ተቐዳደምቲ ክትውሕጥ ዝወሰነት፣
ኣብ መንጉዳ፡ ቁልቁል ተነቝቶም ዱባሩባ
ምስ በጽሑ፡ ሩዋንዳዊ ያን ቦስኮ፡ ዘልሓጥ በለ፣
ጸኒሑ እውን ብማርኮን
“99 ሚእታዊት ዮውሃንስን
ዝተነጽፈሉ
ነዛ ብጫ
ጋግ ክገፍሕ ተራእየ፣
ማልያ ናይ
ተቐዳደምቲ ኣብ መበል
ምዕቃብ ዓቕሚ
64.59 ኪሎ ሜተር (ኣብ
ኣለኒ፣ ኣይፍለጥን’ዩ
ሓልሓለ ምዃኑ እዩ) ኣብ
ምብልሻው ብሽክለታን
ዝተሰርዐ ካልኣይ ናይ ነጥቢ
ካልእን ከጋጥም
ቅጽበታዊ ውድድር፡ ማርኮን
ስለዝኽእል ሓደ
ዮውሃንስን
ቀዳማይን
ሚእታዊት ገዲፈ
ካልኣይን ደረጃ ክሕዙ
ኣለኹ፣ ነዛ ማልያ
ክንውንን ምስ ደቂ
እንከለዉ፡ ሲራክ ተስፎም
ጋንታይ ክሳብ
ናይ ኤሪተል ድማ ሳልሳይ
መወዳእታ ክንጽዕር
ወጺኡ፣
ኢና” ኣማኑኤል ጸጋይ
ዓባይ ጉጅለ፡ ናህራ ኣብ
ዘዛየደትሉ፡ እቶም ክልተ ተዓወትቲ ናይ ነጥቢ
ቅጽበታዊ ውድድር፡ ጸወታ ንኽፍጸም ኣስታት
ሓሙሽተ ኪሎሜተር ምስ ተረፎ ኣብ ሕቑፋ
ኣእተወቶም፣ ብሓባር ከተማ መንደፈራ
ብምእታው ኣብ ከባቢ ሞቢል ናብ ዝተሰርዐ
ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ኣምሪሖም፣
ኣብ ማሳዋ ቸርኪቶ ዝነኣድ ቮላታ ዘካየደን
ኣብ ከረን ኣብ ዝተፈጸመ ቀዳማይ መድረኽ
ዙር ኤርትራ ዝተዓወተን ሜሮን፡ ካልኣይ ናይ
መድረኽ ዓወት ናይዚ ውድድር ኣመዝገበ፣
ኣብዚ ቅጽበታዊ ውድድር ምስ ዘቑጸሮ ነጥቢ
ብምውሳኽ፡ ሜሮን ብ58 ነጥቢ ቀጠልያ ናይ
ነጥቢ ማልያ ኣብ ዝባኑ ከጽንሓ ክኢሉ ኣሎ፣

ገለ ተቐዳደምቲ ጠርቋሽ ፈተነ ከካይዱ እኳ
እንተተራእዩ፡ ካብ ቁጽጽር ዓባይ ጉጅለ ወጻኢ
ክኾኑ ግና ኣይከኣሉን፣
ብጥርኑፍ ንዝግብ ድሕሪ ምሕላፎም፡
ተቐዳዳማይ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ያን ቦስኮ
ሰንጊማና፡ መጥቃዕቲ ኣካየደ፣ ንሱ ንበይኑ
መሪሕነት ብምጭባጥ ኣስታት 15 ካልኢት ኣብ
ዘንጸፈሉ፡ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣሞረ
ቪታ ማርኮ በርናንርደቲን ዮውሃንስ ተስፋይ
ናይ ሰምበልን ካብ ዓባይ ጉጅለ ንቕድሚት
ክወጹ ተራእዩ፣ ንሳቶም፡ ነቲ ሩዋንዳዊ
ንምህዳን ኣብ ዝተቓለሱሉ፡ ምስ ዓባይ ጉጅለ
ዘለዎም ፍልልይ ገፍሐ፣ ምስ ግዜ እውን ንያን
ቦስኮ ብምርካብ ብሓባር ጉዕዞኦም ቀጸሉ፣
ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ ኣብ ዝተሰርዐ ቀዳማይ
ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር፡ ማርኮ ቀዳማይ

=>

ካብ ከተማ ደቀምሓረ ሰዓት 9፡00 ቅድሚ
ቐትሪ ዝነቐሉ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ውድድር
ዙር ኤርትራ 2017፡ ክሳብ ዝግብ ዳርጋ
ብሓባር እዮም ተጓዒዞም ክበሃል ይከኣል፣
ኣብቲ ናይ ኣስታት 20 ኪሎሜተር ርሕቀት፡

=>

“ወዲ ጋንታይ ኣማኑኤል
መንግስ፡ ዋላኳ ኣብ ቮላታ ነጥቢ
ኣየመዝግብ፡ ኣብ ምስሓብ
ከምኡ እውን ምውህሃድ ጋንታና ዘለዎ
ተራ ዕዙዝ እዩ” ሜሮን ተሾመ

=>

ማርኮ፡ ዮውሃንስን
ያን ቦስኮን ኣብ ከባቢ
ብሎኮ ጎዳይፍ ኣብ
ዝተሰርዐ ቀዳማይ ናይ ነጥቢ
ቅጽበታዊ ውድድር . . .
ኣብ ናይ መዛዘሚ ቅጽበታዊ
ውድድር፡ ሓደጋ ዝገጠሞ ሩዋንዳዊ
ተቐዳዳማይ፡ ሕክምናዊ ክንክን እናተኻየደሉ

ትማሊ፡ ምስ ሜሮን ተመሳሳሊ ግዜ (2 ሰዓት
5 ደቒቕን 6 ካልኢትን) ዘመዝገበ ተስፎም
ዑቕባማርያም ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
ካልኣይ ደረጃ ናይቲ መድረኽ ክሕዝ እንከሎ፡
ክለንት ትረቪኖ - ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣማኑኤል
መንግስ - ባይክ ኤይድ፡ ሲራክ ተስፎም ኤሪተል፡ ተስፋይ ምሕረትኣብ - ኤሪተል፡
ፔርፓውሎ ፊካራ - ኣሞረ ቪታ፡ ሚኪኤል
ሃብቶም - ኤሪተል፡ ናትናኤል መብርህቶም
- ኤሪተል ከምኡ ድማ ዘመንፈስ ሰለሙን ኤርትራ ክሳብ ዓስራይ ወጺኦም፣
ዛጊት፡ 326.97 ኪሎሜተር ሸፊኑ ኣብ
ዝርከብ ዙር ኤርትራ 2017፡ ኣማኑኤል ጸጋይ
ብ8 ሰዓት፡ 57 ደቒቕን 34 ካልኢትን ቀዳማይ
ደረጃ ብምሓዙ ብውህሉል ግዜ ብጫ ናይ ክብሪ
ማልያ ኣብ ዝባኑ ዓቂቡ ኣሎ፣ ኣብ ውህሉል
ግዜ፡ ሜሮን ተሾመ ደቒቕን 19 ካልኢትን
ተበሊጹ ካልኣይ፡ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ቪንሰንት
ትረቪኖ ድማ ብደቒቕን 29 ካልኢትን ካብ
ኣማኑኤል ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ፣
ኣብ ቅልስ ንጉስ ዓቐብ፡ ዘመንፈስ ሰለሙን
ኣብቲ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዘመዝገቦ 29
ነጥቢ ተሓጊዙ ንዝወደያ ጻዕዳ ቀይሕ ዝነጠብጣባ
ማልያ፡ ብቐሊሉ ክዕቅባ ክኢሉ ኣሎ፣ (ትማሊ
ናይ ዓቐብ ውድድር ብዘይምንባሩ’ዩ) ዳዊት
ሃይለ - ሰምበል ብ18 ነጥቢ ካልኣይ፡ ኣማኑኤል
ጸጋይ ድማ ብ16 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑ
ኣሎ፣
መንእሰይ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል፡ ብጫ
ማልያ ብምውዳዩ፡ ዋና ናይታ ንብሉጽ
መንእሰይ እትወሃብ ጻዕዳ ማልያ እውን እዩ፣
ኣብዚ ቅልስ፡ ንጉስ ዓቐብ ዘሎ ዘመንፈስ
ብደቒቕን 40 ካልኢትን ድሒሩ ካልኣይ፥
ሜሮን ኣብርሃም ድማ ብደቒቕን 42 ካልኢትን
ተቐዲሙ ሳልሳይ ተሰሪዑ ኣሎ፣ በዚ ድማ
ኣማኑኤልን ዘመንፈስን ማልያ ናይ ውህሉል
ግዜን ንጉስ ዓቐብን ብምውናኖም፡ ሜሮን
ኣብርሃም ነዛ ናይ ብሉጽ መንእሰይ ማልያ
ብምውዳይ ውድድሩ ክቕጽል እዩ፣
ሎሚ . . .

ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ዝካየድ
ራብዓይ መድረኽ ዙር ኤርትራ፡ ካብ መንደፈራ
ተበጊሱ ኣብ ምጽዋዕ ክዛዘም እዩ፣ እዚ ናይ
169.94 ኪሎሜተር ውድድር ክልተ ናይ ዓቐብ
ቅጽበታዊ ውድድር ከምኡ እውን ክልተ ናይ
ነጥቢ ቮላታ ከጠቓልል እዩ፣
ድሕሪ እታ ኣብ ክሳድ መንጉዳ ዝተሰርዐት
ናይ ካታገሪ 2 ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር፡
ኣብ ብሎኮ (ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ)
ዝካየድ ናይ ነጥቢ ጸወታ ክስዕብ እዩ፣
ንቑልቁለት ዓርበሮቡዕ ብናህሪ ዝወርዱ
ተቐዳደምቲ ኣብ ጊንዳዕ ናይ ካታገሪ 4 ናይ
ዓቐብ ውድድር ይጽበዮም፣ ኣብ ማይ ኣጣል
ድማ ናይ ነጥቢ ቮላታ ድሕሪ ምክያድ ድሕሪ
ናይ 30 ኪሎሜተር ጉዕዞ ኣብ ምጽዋዕ ዛዛሚ
ቅጽበታዊ ውድድር ክህልዎም እዩ፣
እዚ ነዊሕ መድረኽ፡ ኣብ ዓቐብ መንጉዳ
ንደናጉ ተቐዳደምቲ ኣብ ቁልቁል መገዲ ባጽዕ
(ክሳብ ደንጎሎ ታሕታይ) ድማ ንትብዓትን
ምልከትን ብሽክለታ ተቐዳደምቲ ዘነጽር
መድረኽ እዩ፣

ዓመት ተጻወትቲ ኮይኑ ክሰርሕ መደብ
ከምዘሎ ይንገር፣ ኣብ ግጥም ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ሳልሰይቲ እትርከብ
ሊቨርፑል፡ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት
ኣብ ዝእንገድ ውድድር ሻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ ንምስታፍ ኣብ ገስጋስ
ከምዘላ ይፍለጥ፣ ሽዱሽተ ጸወታታት
ኣብ ዝተረፎ ውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ፡ ሊቨርፑል ጽባሕ ሰንበት ምስ
ክሪስታል ፓላስ ግጥም ይጽበያ፣
+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ሻምፕዮስ ሊግ ኤውሮጳ፡ ሳልሳይ
ብጫ ካርድ ኣብዚ ውድድር’ዚ ዝወጾ
ኣከፋፋሊ ጁቬንቱስ ሳሚ ከዲራ ኣብ
ዝስዕብ ጸወታ ብመቕጻዕቲ ኣይክህሉን
እዩ፣ ኣብቲ ብቕድሚ ትማሊ ዝተኻየደን
ብዘይ ሸቶ ዝተፈጸመን ጸወታ ባርሴሎናን
ጁቬንቱስን፡ ከዲራ ኣብ መበል 64
ደቒቕ ብጫ ካርድ ወጺእዎ፣ በዚ ድማ፡
ምስታ ንባርሴሎና ብድምር ውጽኢት
3ብ0 ብምስዓር ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ
ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ዝበጽሐት ጋንታኡ ኣክህሉን እዩ፣
+ ኣርሰናል፡ ብመልክዕ ልቓሕ ናብ
ቦርን ማውዝ ዘሰጋገረቶ ተጻዋታያ ጃክ
ዊልሸር ብሰንኪ ኣብ እግሩ ዝገጠሞ
ማህሰይቲ ነዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ካብ
ጸወታ ከምዝርሕቕ ኣፍሊጣ፣ እቲ ወዲ
25 ዓመት ተጻዋታይ፡ ክለቡ፡ ዝሓለፈ
ቀዳም ብቶተንሃም 4ብ0 ኣብ ዝተሳዕረትሉ
ጸወታ ምስ ሃሪ ኬን ድሕሪ ምግጫዉ
እዩ እቲ ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶ፣
ድሒሩ ኣብ ዝተኻየደሉ መርመራ
ድማ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ናብ ጸወታ
ክምለስ ከምዘይክእል ብምርግጋጹ’ዩ፡ ነዚ
ዓመተ ስፖርት’ዚ ካብ ጸወታ ከምርሕቕ
ዝተሓበረ፣ ኣብ 29 ናይ ሊግ ጸወትታት
ምስ ቦርንማውዝ ዝተሰለፈ ዊልሸር፡ ኣብ
ዝስዕብ ጸወታታት ዘይምህላዉ፡ ነታ ካብ
ዞና ናብ ዳሕረዋይ ዲቪዥን ዝምለሳ
ጋንታታት ብሸውዓተ ነጥቢ ልዒላ
እትርከብ ቦርንማውዝ ዓቢ ሃስያ ምዃኑ
ይግለጽ፣
+ ቺለያዊ ሓላዊ ልዳት ክላውድዮ
ብራቮ፡ ካብ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ክለባት
ንዝቐርበሉ ዘሎ ጻውዒት ብምንጻግ ኣብ
ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ ክጸንሕ ከምዝወሰነ
መርበብ ሓበሬታ ጎል ገሊጻ፣
+ ሓላዊ ልዳት ክለብ ባየር ሙኒክ ማኑኤል ኑዌር፡ ክለቡ ብሪያል ማድሪድ
ኣብ ዝተሳዕረትሉ ግጥም ብዝገጠሞ
ማህሰይቲ፡ ንኣስታት ሸሞንተ ሳምንታት
ካብ ጸወታ ከምዝርሕቕ ተሓቢሩ፣
+ ሃሪ ሬድናፕ፡ ንከብ ቢርሚንግሃም
ክዕልም ተሰማሚዑ፣ ሬድናፕ፡ ንክለባት
ቶተንሃምን
ኪውፒኣርን
ምዕላሙ
ይዝከር፣
+ ቸልሲን ቶተንሃምን ኣረርባዕተ
ተጻወትተን ኣብ ዝርዝር ሽልማት ፒኤፍ
ኤ ምእታዎም ተሓቢሩ፣ ጋሪ ካሂል፡
ዴቪድ ሉዊስ፡ ንጎሎ ካንተን ኤዲን
ሃዝርድን ካብ ቸልሲ፥ ዎከር፡ ዳኒ ሮዝ፡
ደል ዓሊን ሃሪ ኬንን ድማ ካብ ቶተንሃም
እቶም ብፕሮፈሽናል ተጻወትቲ ኣብ
ዝወሃብ ሽልማት ፒኤፍኤ ሕጹያት
ዘለዉ እዮም፣ ብተወሳኺ፡ ካብ ማን
ዩናይትድ ደቪድ ደ ሂያ፡ ካብ ሊቨርፑል
ድማ ሰይዱ ማነ ከምኡ ድማ ካብ
ኤቨርተን ሮመሉ ሉካኩ ምሕጻዮም
ይግለጽ፣ ጽባሕ ሰንበት ተዓዋቲ ናይቲ
ሽማት ብወግዒ ክንገር እዩ፣
+ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ፡
ክለቡ 20 ሚልዮን ፓውንድ ንዝትመን
ሓላዊ ልዳት ማን ሲቲ ጆ ሃርት ናይ
ምዕዳግ መደብ ኮነ ባህጊ ከምዘይብላ
ተዛሪቡ፣

=>

ሓዳስ   ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.200
ን15/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣስካሉ ተስፋማርያም ሃይለ፡ ወለድና
ተስፋማርያም ሃይለ ቦኽሩን ሃንሱ ተድላ
ጎይትኦምን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ
ኣብ ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን18/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ደሰ
ታ
ሄም
ል
ተ
- ቤ
ት
ዳዊ
ብዙነሽ ደመቀ ጌታሁን ምባል ተሪፋ፡
ብ
ዳሃ
ሳሮን ደመቀ ጌታሁን ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ዞባ ማእከል ኣስመራ
ዳግማዊት ሃይለ ተኪኤ ብወኪላ ኤፍሬም
የማነብርሃን ጎይትኦም ኣቢላ፡ ዳግማዊት ሃይለ
ተኪኤ ምባል ተሪፋ፡ ዳግማዊት ሃይለ ሙሉጌታ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን11/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ
መጋብኣያ ይቕረብ።
ከሳሲ ኣቶ ኣብርሃም ሃይለ ኣበበ፡ ንተኸሳሲት
ወ/ሮ ዮርዳኖስ ሃይለ ኣበበ ናይ ስድራና 2+
ኦርጂናል ሊብሬቶ ምስኣ ሒዛቶ ስለዘላ ከተረክበኒ
ክብል ስለዝኸሰሰ ኣድራሽኣ ስለዘይፈልጦ
ትጽወዓለይ ስለዝበሉ፣ ተጸዊዓ ባዕላ ወይ ሕጋዊ
ወኪላ፡ ን16/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ኣብ 1ይ  
መጋብኣያ ትቕረብ። እንተዘይቀረበት ኣብ
ዘየላትሉ ከምዝረአ ቤ/ፍ የፍልጥ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ እስቲፋኖስ ብርሃነ
ጎይትኦምን ተኸሰስቲ 1.ጸጋይ ብርሃነ +5 ዘሎ
ናይ ሲቪል ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሰስቲ 1.ሪታ
ብርሃነ 2.ተስፉ ብርሃነ 3.ሳራ ብርሃነ ብመጸዋዕታ
ክቐርቡ ስለዘይክኣሉ ተጸዊዖም፡ ን23/5/17
ኣብ ላ/ቤ/ፍ 1ይ መጋብኣያ ቁ.28 ይቕረቡ።
እንተዘይቀሪቦም ድማ ጉዳዮም ኣብ ዘየለውሉ
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ብፍ/ሰ/መሰል ወረ/ነፍ ሰረቐ በራኺ
ተስፋማርያም፡ ኣቶ ሃይለስላሴ ሰረቐን ብፍ/ሰ/
ዕዳ ወረ/ነፍ ሰረቐ በራኺ ተስፋማርያም ወረ/ነፍ
ሰንበቱ ርሳን 1.ኪሮስ ሰረቐ +9 ዘሎ ናይ ሲቪል
ክርክር ጉዳይ፡ ብፍ/ሰ/ዕዳ 1. ዮሃና በረኸት ሰረቐ
2. ፌቨን በረኸት ሰረቐ 3. ቶማስ በረኸት ሰረቐ
4. ሄዋን በረኸት ስረቐ 5. ናጽነት ሙሉጌታ
ሰረቐ ብመጸዋዕታ ክቐርቡ ስለዘይክኣሉ፡ ተጸዊዖም
ን11/5/17 ኣብ ላ/ቤ/ፍ 2ይ መጋብኣያ ቁ.29
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ድማ ጉዳዩም ኣብ
ዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጅረትን ትራቮሎን
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ገነት ኤልያስ
ጀናይን ተኸሳሲ ኣቶ መኮነን ኣልኣዛር ተግባሩ
ወኪል ኣቶ ሙሉጌታ ኣልኣዛር ተግባሩን ዘሎ
ናይ ገዛ መኪና ቁ.ሰለዳ ER1-24566 ቁ.ቻሲ
VFISAB0517319871 ዝኾነት መኪና፡
ተኸሳሲ ሽይጡለይ ናብ ስመይ ከየመሓላለፈለይ
ብኣድራሽኡ ስለዘይተረኽበ፣ ብኣካል ወይ
ብወኪል፡ ን6/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ክውሰን ምዃኑ
ንሕብር።

ከረን

ወ/ሮ ንግስቲ ልጃም ትርካይ፡ ስም ኣደይ ጸጋይ
ገብረማርያም ምባል ተሪፋ፡ ለተብርሃን ተኽለ
ገብረስላሴ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/5/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።
ሰነድ ዘርኢት መሓሪ ብሞግዚቱ ወ/ሮ
ኣስመረት ሓጎስ ደርማስ ኣቢሉ፡ ሰነድ ዘርኢት
መሓሪ ምባል ተሪፋ፡ ሰነድ ዘረእ መሓሪ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን8/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከዲጃ ጃብር ዑስማን ምባል ተሪፋ፡ ከዲጃ
መሓመድ ጃብር ዑስማን ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሳብር በኺት መሓመድ ብሞግዚቱ 1.በኺት
መሓመድ ዑስማን 2.ፈረጅ ሓምድ ገብሩ ኣቢሉ፡
ሳብር በኺት መሓመድ ምባል ተሪፋ፡ ማሕሙድ
በኺት መሓመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ድባርዋ
ኣቶ
ተወልደብርሃን
ገብረእግዚኣብሄር
ገብረእየሱስ ምባል ተሪፋ፡ ኩሉብርሃን ገብራይ
ገብረእየሱስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወምእንተሎ፡ ን9/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ደቀምሓረ
ኣቶ ሃብተማርያም ዓንደማርያም ኪዳነ ምባል
ተሪፋ፡ ኣብርሃ ዓንደማርያም ኪዳነ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን2/5/17 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋብኣያ ይቕረብ።

መንደፈራ
ኣቶ ግርማይ ዮውሃንስ ሓጎስ፡ ተጸዋዕቲ 1.ኣቶ
መርእድ ዮውሃንስ ሓጎስ 2.ኣቶ ነጋሽ ዮውሃስ
ሓጎስ 3.ኣቶ ዳኒኤል ዮውሃንስ ሓጎስ 4.ኣቶ
ኣቤል ዮውሃንስ ሓጎስ 5.ወ/ሮ ሃና ዮውሃንስ
ሓጎስ 6.ኣቶ ቢኒያም ዮውሃንስ ሓጎስ 7.ኣቶ
ሙሴ ዮውሃንስ ሓጎስ 8.ወ/ሮ ኢለን ዮውሃንስ
ሓጎስ 9.ወ/ሮ ገነት ዮውሃንስ ሓጎስ ዝተባህሉ፡
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም ዝዓበዩ ክሳብ ሕጂ
ንኣስታት 20 ዓመት ደሃይ ስለዘይብሎም ናይ
ጥፋእ መረጋገጺ ትእዛዝ ይገበረለይ ስለዝበሉ፣
ደሃይ ዝፈልጥ ሰብ እንተሎ፡ ን16/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ 1ይ መጋብኣያ ይቕረብ።

ዓዲ-ቐይሕ
ክፍላይ ክፍለማርያም ብርሃነ ምባል ተሪፋ፡
ክፍለ ዘርኤ ብርሃነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ ኣማኑኤል በርሀ ክፍሉ ስም ትሕቲ
ዕድመ ወደይ፡ ቲደር ኣማኑኤል በርሀ ክፍሉ
ምባል ተሪፋ፡ ሰለሙን ኣማኑኤል በርሀ ክፍሉ
ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን9/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ወ/ሮ ኣድያም ገብሩ ምስ ኣቶ ተኽለኣብ ኪዳነ
ኣብ 2014 ብሕጊ ተመርዒና። እንተኾነ ግን
ካብ ሃገር ካብ ዝወጽእ 3 ዓመት ዝኣኽል ድሃይ
ስለዘይብለይ ተጸዊዑ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪሉ ይቕረበለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም ሰብ
እንተሎ፡ ን10/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሰናይት
መብራህቶምን ተኸሳሲ ኣቶ ኣብርሃም ሰለሙንን
ዘሎ ናይ ሓዳር ክርክር፡ ተኸሳሲ በዓል ቤተይ
ካብ ሃገር ካብ ዝወጽእ 6 ዓመት ክኣልየን
ከመሓድረን ስለዘይከኣለ ጉዳዩ ናብ ቤተዘመድ
ሽማግለ ተመሪሑ ኣዳላይ ዘበለ ውሳኔ ክወሃበኒ
ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡

ወ/ሮ ኣዝመራ ክፍለእየሱስ፡ ወለድና
1.መም/ክፍለእየሱስ ተሰማን 2.ወ/ሮ በየነሽ
ገብረእግዝኣብሄርን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ ሓደ
ሓወይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት  
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን15/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ብሪ ገብረሃንስ ቀሺ ገብረየሱስ
ምስ ተኸሳሲ ተኻሊ ደስበለ ምራጭ ብሕጋዊ
መንገዲ ተዋሲብና 1 ቆልዓ ወሊድና። ተኸሳሲ
ካብ ሃገር ካብ ዝወጽእ 9 ዓመት ኮይኑ
ንዓይ ፈጺሙ ስለዝጠለመኒ ተጸዊዑ መሰለይ
ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ባዕሉ ወይ ብወኪሉ፡
ን8/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ
ኣብ ዘየለወሉ ቤ/ፍ ክውስን ምዃኑ ይሕብር።
ኪዳነ ወልደኣብዝጊ ኪዳኑ +3፡ ኣቦና
ወልደኣብዝጊ ኪዳኑ ዱሩይ ስለዝሞተ፡ ንሕና
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ-ቐይሕ
ወ/ሮ ኣባዲት ገብረእግዚኣብሄር ገብረ፡ ወላድትና
ወ/ሮ ኣለምጽሃይ መሓሪ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1
ሓወይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን4/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ተራእምኒ
ወ/ሮ ግደይ ጉልበት ወለህላሰ፡ ወደይ ኣቶ
ፍቓዱ ኪዳነ ተኽልዝጊ ስለዝተሰወአ፡ ሓዳር
ይኹን ውላድ ስለዘይብሉ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰንዓፈ
ቀሺ መብራህቶም ገብረዮናስ ተስፋጋብር፡
ሓፍተይ ወ/ሮ ሂወት ሃይለማርያም ሳህሉ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ኮነ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳንባ-ምጭ
ክብሪ ኣፋወርቂ ወለይ ምስ በዓል ቤተይ
ኣብርሃም ገ/ምካኤል ገረዝጊሄር ብባህልን

ልምድን ተመርዒና 2 ቆልዑ ወሊዲና። ካብ
2008 ክሳብ ሕጂ ድሃይ ስለዘይብሉ ናይ ፍትሕ
ሰነድ ይወሃበኒ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ወልደሃይማኖት ነጋሽ ገብረቃል፡ ወለድና
1.ነጋሽ ገብረቃል ዑቕባጼን 2.ወ/ሮ መንጠግበሽ
ኣውዓሎም ወሉ ስለዝሞቱ፣ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን3/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ እንዳገርግሽ
ወ/ሮ ሩታ ሃይለ ተስፋሚካኤል፡ ወላዲትና
ወ/ሮ ንግስቲ ወልደገብርኤል ካሳ ስለዝሞተት፡ ኣነ
ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ማይምነ
ወ/ሮ ሰንበቱ ሰመረ፡ ወላዲና ኣቶ ሰመረ
ሃይለ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዘበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዘነበሽ ጉዕሽ ሃይለ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ተስፋማርያም ወራሲ ወልደገርግሽ ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
8 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ መዝባ
ከሳሲት ወ/ሮ ኤልሳ ገብረሃዋርያ ደሞወዝ ምስ
ተኸሳሲ ዓደማርያም ብርሃነ ግርማይ ብሕጋዊ
መውስቦ ተዋሲብና። ካብ ዝጠፍእ 6 ዓመት ጌሩ
ኣበይ ከምዘሎ ኣይፈልጥን ብሂወት እንተልዩ
ክቐርብ ይጸወዓለይ። እንተዘይቀሪቡ ድማ
ጉዳየይ ናብ ቤተዘመድ ሽማግለ ክምርሓለይ
ብፍትሕ ክውድኣለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ-ዓጓ
ኣቶ ደሴ ህብቲት ግደይን ወ/ሮ ኣለማሽ ሞጎስ
ሰርጼናስን ወድና ምሕረትኣብ ደሴ ህብቲት
ስለዝተሰውአ፡ ንሕና ጥራይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን2/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣሸራ
ወ/ሮ ናዝሬት ገብረኢየሱስ ትንሳኤ፡ በዓል
ቤተይ ኣቶ ልኡል ገብሩ ፊደል ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
3 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

2ይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ምምሕዳር ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ፍሉይ ስሙ ኩትሚያ (መዕርፎ ኣውቶቡሳት)
ዝርከብ ብቢ-ተርሚናል ዝፍለጥ ሆቴልን ቤት መግብን ዘጠቓለለ ትካል ብጨረታ ኣወዳዲሩ
ከካርዮ ስለ ዝደለየ ጉዱሳት ይዕድም።
ተጫረቲ ከማልእዎ ዝግባእ ነጥብታት
1. ኤርትራዊ ኮይኑ ሃገራዊ ግቡኡ ዝፈጸመ ወይ ከኣ ዘይምልከቶ ምዃኑ መረጋገጺ ከቕርብ
ይግደድ።
2. ተጫራታይ ኣብቲ ሞያ ዘለዎ ብቕዓት መረጋገጺ ከቕርብ ኣለዎ።
3. ድሕሪ ጨረታ ዝምለስ መኽበሪ ጨረታ 5,000.00 (ሓሙሽተ ሽሕ) ናቕፋ ኣብ ንግዳዊ
ባንክ ኤርትራ ጨንፈር ዕዳጋ ብዕራይ ቁጽሪ ሕሳብ 913 ኣታዊ ይገብር።
4. ዘይምለስ 250.00 (ክልተ ሚእትን ሓምሳን) ናቕፋ ብምኽፋል ናይ ጨረታ ወረቐት ካብ
ፋይናንስ ምምሕዳር ከተማ ምጽዋዕ ብምዕዳግን ናይ ጨረታ ወረቐቶት ኣብ ሰታሪት ብምዕሻግን
እዚ ወረቐት ጨረታ ኣብ ጋ/ሓ/ኤ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ናይ ስራሕ
መዓልታት ኣብ ቤት/ጽ/ምም/ከተማ ምጽዋኦ ክ/ምምሕዳር ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ።
5. ጨረታ ኣብ ዝቕጽል ናይ ስራሕ መዓልቲ ተጫረቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ
ዝተረኽብሉ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ ኣብ ቤት ጽ/ክ/ህንጻዊ ልምዓት ክኽፈት እዩ።
6. ምምሕዳር ከተማ ምጽዋዕ ነዚ ጨረታ እዚ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ
ዝተሓለወ እዩ።
ንኣድላይ ሓበሬታ ብቁጽሪ ቴሌፎን 540552 ወይ 540570 - 540868 ምውካስ ይከኣል።
ምምሕዳር ከተማ ምጽዋዕ

ሓዳስ   ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.200

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ኣዜብ ሰመረ ተስፋክርስቶስ ምባል ተሪፉ፡
ኣዜብ ሰመረ ተኽለገርጊስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/5/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ጸጋ ገብረማርያም ተስፋሚካኤል ምባል ተሪፉ፡
ጸጋ ግርማይ ተስፋሚካኤል ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/5/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ፍስሃየ ካፈ ተስፋይ ምባል ተሪፉ፡ ፍስሃየ
ካፍል ተስፋይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ተኣምራት መንግስትኣብ በራኺ፡ ስም ኣደይ
ተቐባሽ ብርሃነ ምባል ተሪፉ፡ ንግስቲ ኣስፍሃ
ተወልደመድህን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ሜጀር ነጋ ኣልኣዛር ተስፋሚካኤል፡ ወለድና
ኣቶ ኣልኣዛር ተስፋሚካኤል ሳሚኤልን ወ/ሮ
የሹ ኣሰፋ በልሁን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ጸጋ ወልደማርያም ገርግሽ፡ በዓል ቤተይ
በራኺ ተኪኤ ገብራይ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን12/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ማና ፍስሃ ኣርኣያ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ኪዳነ እምሃጽዮን ባህልቢ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን15/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ምምሕዳር
ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ከሳሲ ኣቶ ኣሰፋው ኣማኑኤል በርሀ፡ ተኸሳሲት
ወ/ሮ ሰምሃር ዘካርያስ ገብረስላሴ ብናይ
ሰብኣይን ሰበይትን ክሲ ተመስሪቱልኪ ስለዘሎ፡
እሞ ንጹር ኣድራሻ ስለዘይብልኪ፣ ባዕልኺ ወይ
ሕጋዊ ወኪልኪ፡ ን15/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።
እንተዘይቀሪብኪ ግን ኣብ ዘየለኽሉ ውሳነ ክወሃብ
ምዃኑ ነፍልጠኪ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፖራዲዞ ጸጸራት

ወ/ሮ ጽገወይኒ ገብረመስቀል ሙሑር፡
ወደይ ኣቶ የማነ ተኽለብርሃን ሃይለ ስለዝሞተ፡
ኣነ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ክውስን ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ወ/ሮ
ሂወት
ወልደሚካኤል
ግርመ፡
በዓል ቤተይ ሻ/ባሻ ተወልደ ተኽለማርያም
ወልደክርስቶስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን19/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ገጀረትን
ቲራቮሎን

Modka caffe

ወ/ት ሊድያ ኣስገዶም ንጉሰ፡
ዓባየይ ግደይ ገብረሂወት
ማሉ ስለዝሞተት፡ 1.ስዉእ
ኣስገዶም ንጉሰ ተሰማ ኣነ
ተተካኢት ጓሉ 2.ኣቶ ግርማይ
ንጉሰ ተሰማ 3.ወ/ሮ ኣልጋነሽ
ሃብተሚካኤል ማሉ 4.ወ/ሮ
ሸዊት ሃብተሚካኤል ማሉ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን18/5/17
ኣብ
ቤ/ፍ
ይቕረብ።

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።

ምልክታ
ወ/ሮ ፍዮሪ ምሕረቴ ክብረት ዝተፈቕደለን ናይ ሱፕር ማርኬት ንግዳዊ ትካለን ‘‘ዶዓ ሱፐር
ማርኬት” (DOA SUPER MARKET) ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፡ እዚ ናይ ንግዲ
ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት
ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም
ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ጎዳይፍ ጎደና 714-1፡ ቁ/ገዛ 47፡ ቁ/ፍ/ዋኒን ASL00036140
ዝተመዝገበ ናይ ድኳን ንግዲ ትካለን ንወ/ሮ ዮዲት ፍስሃየ ተስፋጼን ብውህብቶ ሂበያ ኣለኹ።
ብስም ወሃቢት ዝኽፈሎ ዕዳ ኣሎኒ ወይ ይግባኣኒ እዩ ዝብል ኣካል እንተደኣሃልዩ፡ እዚ ምልክታ
እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤ/ፍ ተቓውምኡ የቕርብ።
እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ ስም ውህብቶ ተረካቢ ከምነመሓላልፎ
ነፍልጥ።
ወ/ሮ ኣስመረት ወልደሚካኤል ገብረኣምላኽ

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ተወልደመድህን ተስፋይን ብፍ/በ/ዕባ ኣቶ ዳዊት ገብረሂወትን
ዝነበረ ናይ ገንዘብ ክርክር፡ መኪና ብፍ/በ/ዕዳ ብሓራጅ ክሽየጥ ስለዝኣዘዘ፡ እዛኢ ብቁ/ሰሌዳ
ER-1-3891 ዝተመዝገበት ‘ፎርድ’ ዝዓይነታ ናይ ገዛ መኪና ብኪኢላ 65,000.00 (ሱሳን
ሓሙሽተን ሽሕ) ናቕፋ ስለዝተገመተት፡ ኣብ’ቲ ዝግበር ጨረታ ክሳተፍ ዝደሊ ቅድሚ ዕለት
ሓራጅ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ጀሚሩ ናይ’ቲ ዝርቋሕ መጠን ገንዘብ ኣብ ዝተዓሸገ ሰታሪት
ኣብ ቤት ጽሕፈት ፈ/ፍርዲ ቁ.62 ኣብ ዝተዳለወ ሳንዱቕ ኣታዊ ይገብር። ብተወሳኺ ኣብ’ቲ
ዕለት ሓራጅ ናይቲ ዝተዋህበ ግምት ¼ ብስም ፈ/ፍርዲ ሲ.ፒ.ኦ ኣስሪሑ ወይ ድማ ናይ ባንኪ
መጠራቐሚ ሕሳብ ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 1/6/2017
ሰዓት ሓራጅ፦ ሰዓት 3 – 4 ድ/ቀትሪ
ቦታ ሓራጅ፦ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቁ/27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቁ/65 መጺኡ ሰነድ ክውከስ ይኽእል። ከምኡ’ውን
ነታ መኪና ኣብ ከባቢ ባር ቶሪኖ ሓሰን ጋራጅ ከይዱ ክርኢ ይኽእል። እዚ ሓራጅ ካብ
ዝምልከቶ ቤ/ፍ መኣገዲ እንተዘየምጺኡ ሓራጅ ደው ኣይብልን እዩ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ
4 ኣስመራ

ወ/ሮ ይሕደጋ ገብረሕይወት
መሓሪ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ጸምሩ
መዘንግዕ ጭሩም ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1 ስዉእ ወድና 4
ተተካእቲ ደቁን 3 ህልዋት ደቅናን ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
ወ/ሮ ዮርዳኖስ ኣማኑኤል ግርማይ፡ በዓል
ቤተይ ተስፋልደት ስዩም ግርማጼን ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓደብዛገ
ኣምለሰት ጸጋይ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ገብረመስቀል የማነ ወለማርያም ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
9 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ነጪ እስቲፋኖስ፡ ደቀይ 1.የውሃንስ መብራህቱ
ተኽለ 2.ክብሮም መብራህቱ ተኽለ 3.ትርሓስ
መብራህቱ ተኽለ 4.ኪዳነ መብራህቱ ተኽለ
ደሃይ ካብ ዘጥፍኡ ልዕሊ 7 ዓመት ስለዝገበሩን
ደሃይ ስለዘይብሎምን ናይ ጥፉኣት ውሳነ
ይወሃበኒ ስለዝበለት፣ ደሃይ ኣሎኒ ዝብል እንተሎ፡
ን11/5/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

መንደፈራ
ሌ/ኮ ኪዳነ ተስፋማርያም ይሕደጎ፡ ተጸዋዒት
ወ/ሮ ንግስቲ ገ/እየሱስ ኣብ ልዕሌኺ ናይ

ውክልና ምስራዝ ክሲ ኣቕሪቦም ስለዘለዉ፣
ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪልኪ፡ ን4/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ ቤ/ፍ ጉዳይኪ
ንስኺ ኣብ ዘይብሉ ውሳነ ክህብ ከምዝኽእል
ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ
ወ/ሮ ሰምሃር መኮነን መብራህቱ፡ በዓል ቤተይ
ኣቶ ኣብርሃለይ ዓንደሚካኤል ተወልደ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ-ዃላ
ወ/ሮ ምልእተ ተስፋይ ወልደስላሴ ምስ ተጸዋዒ
ኣቶ ስምኦን መንግስትኣብ ገ/ስላሴ ብሕጋዊ
መዳይ ተመርዒና 1 ቆልዓ ወሊድና። እንተኾነ
ግን እዚ ተጸዋዒ ካብዚ ሃገር ስለዝወጸ ኣብ ዘለዎ
ውን ስለዘይፈልጥ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን11/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ
ዓሊ መሓመድ ኑሓ፡ ስም ናይ ኣደይ ሓሊማ
ዓሊ ሓመዶ ምባል ተሪፋ፡ ፋጡማ ሓፊል
ሓሎ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ትሕቲ ዕድመ ሃኒ ገዛኢ ተስፋይ ብሞግዚቱ
ምሕረት ሞጎስ ግረምስ ኣቢሉ፡ ሃኒ ገዛኢ ተስፋይ
ምባል ተሪፋ፡ ዮውሃንስ ገዛኢ ተስፋይ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን19/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቑርደት
ኣቶ ዓብደራሑማን መሓመድዓሊ ዑስማን፡
ተጸዋዒቲ 1. ኣቶ ኑር ኣሕመድ ጀማል 2. ኣቶ
ኣሚር ኢብራሂም ዓውድ ን2/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ንሶም ኣብዘየለውሉ
ቤ/ፍ ውሳኔ ክህብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ባረንቱ
ወ/ሮ ሳምራዊት ፍቓዱ ወርቁ ምስ ኣቶ
ኣንጎሶም ዑቕባይ ኣርኣያ ቃል ኪዳን ኣስሪና
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣበይ ከምዘሎ
ድሃይ ስለዝጠፈኣኒ ባዕሉ ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ
ቀሪቡ ብዘመድ ሽማግለ ቃል ኪዳን ይውረደለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ ወልዱ ሃይለ ጎፋር፡ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ
ሶፍያ ጸጋይ ዑቕባሚካኤል ስለዝተሰውአት፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ሮዛ ሃብተኣብ ተስፋማርያም፡
ተኸሳሲ ኣቶ ተኽለ ተወልደ የሕደጎ ካብ ገዛ
ምስወጸ ክሳብ ሕጂ ድሃይ ስለዘይብለይ ተጸዊዑ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ቀሪቡ ናብ ዘመድ
ሽማግለ ተመሪሑ ጉዳየይ ብፍትሕ ክውድኣለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣዜብ ማሓሪ ተኽለሃይማኖት፡ በዓል ቤተይ
ኣቶ ብርሃነ ብሃይማኖት ኣርኣያ ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ መስከረም
ወ/ሮ ራህዋ ዘርኣይ ግርማይ፡ ኣቦይ ዘርኣይ
ግርማይ ስለዝተሰውአ፡ ከምኡ’ውን ኣደይ ተኽኣ
ገብረስላሴ ባሕታ ድማ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓዳስ   ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.200
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ኡጋንዳ - ስርሒት. .‘ጆሴፍ ኮኒ’ ተዛዚሙ
ተስፋኣለም የማነ

ለበዳ ሕማም ንፍዮ ኣብ ኢጣልያ

ኣብ ኢጣልያ፡ ብሰንኪ ትሑት መጠን
ሸፈነ-ክታበት ለበዳ ሕማም ንፍዮ ተኸሲቱ
ከምዘሎ ተገሊጹ።
ሚኒስትሪ ጥዕና’ታ ሃገር ብረቡዕ
ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ
ጥራይ 1,500 ህጻናት ብንፍዮ ተጠቒዖም
ከምዘለዉ ኣመልኪቱ። ኣብ ዝሓለፈ
ዓመት’ውን 840 ሰባት በቲ ሕማም
ተለኺፎም ከምዝነበሩ እቲ ሚኒስትሪ
ወሲኹ ሓቢሩ። በቲ ኩነታት ዝሰግአት
ኣመሪካ፡ ዜጋታታ ናብታ ኤውሮጳዊት
ሃገር ካብ ምጋሽ ክቑጠቡ መኺራ።
“ኢጣልያን ሮማኒያን ኣብዚ እዋን’ዚ፡
ኣሻቓሊ ዝዀነ ለበዳ ንፍዮ ኣጋጢሙወን
ኣሎ።” ዝበለ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ትካል
ጥዕና ኢጣልያ - ዋልተር ሪኪያርዲ፡
እቲ ሕማም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክሳብ
ዘይኣተወ ካልኦት ሃገራት’ውን ኣሰር
ኣመሪካ ተኸቲለን ንዜጋታተን ተመሳሳሊ

መጠንቀቕታ ክህባ ከምዝኽእላ ኣረዲኡ።
ኣመሪካ፡ ብምኽንያት ግጉይ መረዳእታ፡
ደቆም ካብ ምኽታብ ክሕንግዱ ንዝጸንሑ
ወለዲ ንምእማን ዘበገሰቶ ሰፊሕ ጐስጓስ፡
ከዐውታ ክኢሉ ከምዘሎ ዝጠቐሰ እቲ
በዓል-ስልጣን፡ ኢጣልያ እውን ነቶም
ካብ ግጉይ መረዳእታ ተበጊሶም ንደቆም
ዘየኽትቡ ዘለዉ ወለዲ ንምእማን፡
ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ከምዝግባኣ
ኣተሓሳሲቡ።
እቲ ትካል ከም ዝሕብሮ፡ ኣብታ ሃገር
ካብቶም ክታበት ንፍዮ ክኽተቡ ዝግባኦም
ትሕቲ ክልተ ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት፡
ዛጊት ኣስታት 85% ጥራይ ተኸቲቦም
ኣለዉ። እዚ ከኣ ትሕቲ’ቲ ውድብ
ጥዕና ዓለም ዝደልዮ መጠን እዩ። ንፍዮ
ንምክልኻል ምእንቲ ክከኣል፡ መጠን
ሸፈነ-ክታበት እንተወሓደ 95% ክኸውን
ከምዘለዎ’ዩ እቲ ውድብ ዝመክር።

“ሴፍና ድሉው’ዩ”
ም/ፕረዚደንት ኣመሪካ
ምክትል ፕረዚደንት ኣመሪካ - ማይክ
ፐንስ ንጉዳይ ሰሜን ኮርያ ኣመልኪቱ ኣብ
ዝሃቦ መግለጺ፡ እታ ሃገር ንዓቕሚ ሰራዊት
ኣመሪካ ክትመዝን ኢላ ብተደጋጋሚ
እተካይዶ ዘላ ፈተነታት ሚሳይልን
ኑክሌርን፡ ኣዕናዊ ዝዀነ ወተሃደራዊ ግበረመልሲ ከስዕበላ ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ።
እቲ በዓል-ስልጣን ወሲኹ፡ “ፕዮንግያንግ
ኣብ ልዕሊ ኣመሪካን መሻርኽታን ዝዀነ
ዓይነት መጥቃዕቲ ምስ እትፍጽም፡
ዓጸፌታዊ ግብረ-መልሲ ንምሃብ እቲ
ሴፍ ድሉው’ዩ ዘሎ” ኢሉ። ንሱ ነዚ
ዝገለጸ፡ ኣብ ሸጓሹግ ገማግም ባሕሪ ቶክዮ
ንዝርከብ መዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩ ኣብ

ዝበጽሓሉ እዋን’ዩ።
ኣብታ ‘ዩ.ኤስ.ኤስ ሮናልድ ሬጋን’
ዝተባህለት ነፈርቲ እትጸውር ደርማስ
መርከብ ኰይኑ፡ ንኣስታት 2,500
ወተሃደራት ኣመሪካ ኣብ ዝሃቦ
መግለጺ፡ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ፡
ንመደባት ምምዕባል ኑክሌርን ባለስቲክ
ሚሳይልን ሰሜን ኮርያ ደው ንምባል፡
ወተሃደራዊ ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳዱ፡
ብዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን መገዲ
ንምፍታሑ ምስተን መሻርኽቲ ኣመሪካ
ዝበለን ጃፓን፡ ቻይናን ካልኦት ዞባውያን
ሓይሊታትን ከይተሓለለ ክሰርሕ ምዃኑ
ገሊጹ።   

ሰራዊት ኡጋንዳ፡ ንመራሒ ዕጡቓት
ተቓወምቲ’ታ ሃገር - ጆሴፍ ኮኒ ንምርካብ፡
ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ከካይዶ
ዝጸንሐ ሃድን ከም ዝዛዘሞ ኣፍሊጡ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል’ታ ሃገር ኣብ
ዘውጽኦ መግለጺ፡ ጆሴፍ ኮኒን እቲ ንሱ
ዝመርሖ ብ‘ጐይታ ሰራዊት ተቓውሞ’
ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለን፡ ምሒር
ተዳኺሙ ንኡጋንዳ ዝዀነ ጸጥታዊ
ስግኣት ክፈጥረላ ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ
ወሪዱ ከምዘሎ ብምሕባር፡ ናብ ሪፓብሊክ
ማእከላይ ያፍሪቃ ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት
ክወጽእ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ከምዘሎ
ገሊጹ። እቲ ኣብ ጫካታት ከም ዝንቀሳቐስ
ዝንገረሉ ጉጅለ፡ ንኣሽሓት ሰላማውያን
ሰባት መሓውሮም ክቖርጽን ንትሕቲዕድመ ህጻናት እናጨወየ ከዕጥቖምን
ጊላኡ ክገብሮምን ብምጽንሑ፡ ካብ
ማሕበረ-ሰብ ዓለም ተሪር ኩነኔ ከጋጥሞ
ጸኒሑ እዩ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ብክሲ ገበናት ኲናት
ዝድለ ዘሎ ጆሴፍ ኮኒ፡ ቅድሚ 10
ዓመት ኣቢሉ ዶብ ሰጊሩ ናብ ሪፓብሊክ
ማእከላይ ኣፍሪቃ ከምዝሃደመ’ዩ ዝግለጽ።

ቅድሚ ናብታ ሃገር ምስጋሩ ግን፡ ኣብ
ጣሻታት ደሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ
ኮንጎ ተራእዩ ምንባሩ ይንገረሉ። ሰራዊት
ኡጋንዳ፡ ብፍሉያት ሓይሊታት ኣመሪካን
ወተሃደራት ሕብረት ኣፍሪቃን እናተደገፈ
ካብ 2012 ኣትሒዙ ኣብ ሪፓብሊክ
ማእከላይ ኣፍሪቃ ክደልዮ ከምዝጸንሐ
ይፍለጥ። ተስፋ ምስ ተሳእኖ ከኣ፡ ኣመሪካ
ንሓይልታታ ዝሓለፈ ወርሒ ክትስሕቦም
ተገዲዳ።
ሰራዊት ኡጋንዳ፡ እቲ ኣብ ጐረቤት ሃገር
ከካይዶ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ስርሒታት

ዒላማታቱ ከምዝወቕዐ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ጐይታ ሰራዊት ተቓውሞ፡ ዝበዝሑ ካብ
ላዕለዎት ኣዘዝቱ ናብ ሰራዊት መንግስቲ
ኢዶም ስለዝሃቡ፡ ኣብዚ እዋን ካብ 100
ዘይሓልፉ ኣባላት ሒዙ ተሪፉ ከምዘሎ
ሰራዊት ኡጋንዳ ይገልጽ።
እቲ ጉጅለ፡ ብ10 ትእዛዛት መጽሓፍቅዱስ ተማእዚዙ ዝኸይድ ሓድሽ
መንግስቲ ንምትካል ኢሉ’ዩ ቅድሚ 20
ዓመት ኣብታ ሃገር ክንቀሳቐስ ጀሚሩ።
ከም ሳዕቤኑ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝግመቱ
ዜጋታት’ታ ሃገር ክመዛበሉ ተገዲዶም።

ምምሕዳር ፍልስጤም ንእስራኤል ይኸስስ
እስራኤል፡ ንድሌት ናይ’ቶም ኣብ
ኣብያተ-ማሕቡስ መግቢ ናይ ምሕሳም
ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ - ልዕሊ 1,500
ፍልስጤማውያን እሱራት፡ ፈጺማ
ከም ዘይትሰምዕ ብምግላጻ፡ ምምሕዳር
ፍልስጤም ቁጠዐኡ ገሊጹ።
እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡
ሓደ ካብቶም መግቢ ናይ ምሕሳም
ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ እሱራት ምስ
ዝመውት፡ ሓድሽ ‘ኢንቲፋዳ’ ክለዓል
ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቶም እሱራት፡
በቲ ንሕልፈት ተኣሲሩ ዝርከብ ‘ማርዋን
ባርጐውቲ’ ዝተባህለ ፍልስጤማዊ በዓልስልጣን እናተመርሑ እዮም መግቢ ናይ
ምሕሳም ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ።
እስራኤል፡ ምስቶም ሳልሳይ መዓልቶም
ኣቚጺሮም ዘለዉ ኣደምቲ ክትዘራረብ
ድሌት ከምዘይብላ ትገልጽ። ንጠለባቶም
ክትምልስ ምስ ዘይትኽእል፡ ኣብ ካልኦት
ኣብያተ-ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዝርከቡ
ኣሽሓት ፍልስጤማውያን ነቲ ኣድማ
ክጽንበሩዎ ከምዝኽእሉ ግን፡ ሰብ-መዚ

ናይቲ ምምሕዳር የጠንቅቑ ኣለዉ።
እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ ኣንፈት ከየምርሐ
እንከሎ፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ሕቡራት
ሃገራትን ጣልቃ ክኣትዉ ድማ
ጸዊዖም።
ማርዋን ባርጐውቲ፡ ንፕረዚደንት
መሓሙድ ዓባስ ተኪኡ መራሒ
ምምሕዳር ፍልስጤም ክኸውን ተስፋ

ኣብ ዝተነብረሉ እዋን’ዩ - ብፖሊስ
እስራኤል ተቐዪዱ። እስራኤል፡ እቲ
በዓል-ስልጣን ግብረ-ሽበራዊ ምዃኑ
ክትገልጽ እንከላ፡ ንሱ ግን ካብቲ ገበን
ንጹህ ምዃኑ ይሕብር።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብ ኣብያተማእሰርቲ እስራኤል ኣስታት 7 ሽሕ
ፍልስጤማውያን እሱራት ኣለዉ።

በላሩስ - ግፍዒ ኣብ መናበዪ ዘኽታማት
ኣብ ከተማ ሚንስክ - በላሩስ ኣብ
ዝርከብ ሓደ መናበዪ ዘኽታማት፡ ብዓጸቦ
ማሲኖም ክሞቱ ዝተቓረቡ ኣስታት ሚእቲ
ቈልዑ ከምዝተረኽቡ ጋዜጣ ‘ዘ-ጋርዲያን’
ሓቢራ።
ሰብ-መዚ’ታ ሃገር ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡
ገለ ካብቶም ኰተቴታት ብዓጸቦ ዝኣክል
ካብ 15 ኪሎ-ግራም ዘይሓልፍ ክብደት
ኣካላት ሒዞም ከም ዝጸንሑ ኣረዲኦም።
ሓንቲ ካብኣቶም ጓል 20 ዓመት ጐርዞ
ኰይና፡ ናብ ሚዛን ምስ ደየበት 11.5
ኪሎ-ግራም ጥራይ ከም እተመዝነት ድማ
እቶም ሰብ-መዚ ወሲኾም ገሊጾም።
እቲ ኣስካሕካሒ ትርኢት ኣብ ህዝቢ
በላሩስ ከቢድ ስንባደ ከምዝፈጠረ’ዩ ዝግለጽ
ዘሎ። ሓያለ ዜጋታት’ታ ሃገር፡ “ብሓቂ ኣብ
በላሩስ ዲዩ? ኣብ መዳጐኒ መዓስከራት ናዚ
- ጀርመን ዝነበረ ከይከውን?” ብምባል፡
ኣብ 21 ክፍለ-ዘመን ከምዚ ዓይነት ግህሰት
ኣብ ኤውሮጳዊት ሃገር ክፍጸም ምእማኑ
ኣጸጊሙዎም ከምዘሎ ይገልጹ ኣለዉ።
Sabur Printing Services

እቲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ገና
ኣይተንጸረን ዘሎ። እንተዀነ፡ እቶም ቈልዑ
ከምዝሕብሩዎ ዘለዉ፡ ኣብቲ ብመንግስቲ
ዝካየድ መናበዪ ዘኽታማት፡ እኹል
መኣዛዊ መግቢ ክቕረበሎም ኣይጸንሐን።
መንግስቲ በላሩስ፡ እቲ ኣብ ልዕሊኦም

ዝተፈጸመ በደል ብዕቱብ ክምርመርን
በደልቶም ተለልዮም ናብ ፍርዲ
ክቐርቡን ኣዚዙ ኣሎ። ድሮ እውን ሓያለ
ዳይረክተራት ናይተን ኣብ’ታ ሃገር ዘለዋ
መናበዪ ዘኽታማት ካብ ስርሖም ተባሪሮም
ኣለዉ።      

