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ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ርያድን ከባቢኣን ይካየድ ኣሎ

ዓመታዊ ፈስቲቫል ኤርትራውያን
ነበርቲ ርያድን ከባቢኣን - ስዑዲዓረብ፡ “ዘይፍትሓዊ እገዳ፡ ብመኸተን
ጽንዓትን ተሳዒሩ” ብዝብል ቴማ፡ ብ28

ሕዳር፡ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተኸፊቱ።
ሚኒስተር
ዑስማን
ሳልሕ፡
ብፈጻሚት
ጉዳያት
ኤምባሲ

በዓል-ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን፡ ልዕሊ 100
ክኢላታት ልምዓትን ቊጽጽርን ሃብቲ ገረብን እንስሳ
ዘገዳምን ዝተሳተፍዎ - ካብ 19 ክሳብ 24 ሕዳር
ዑደት ወዲቡ።
እቲ ዕላማ፡ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ሃገርና ዝካየድ
ዘሎ ንጥፈታት ምቊጽጻርን ልምዓትን ሃብቲ ገረብን
እንሳሳ ዘገዳምን ንምዕዛብ፡ ሓድሕዳዊ ተመኵሮ
ንምልውዋጥ፡ ከምኡ’ውን ኣብ መንጎ ኣባላት ናይ
ስራሕ ስጥመት ንምሕያል ምዃኑ፡ ኣብ’ቲ በዓልስልጣን ሓላፊ ጨንፈር ዕቃበን ልምዓትን ኣግራብ
ኣቶ ሙሴ ሮቤል ንኤሪና ሓቢሩ።
እቶም ክኢላታት፡ ብዘይካ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ
ባሕሪ፡ ኣብ’ተን ካልኦት ሓሙሽተ ዞባታት ኣብ ዝርከብ
ሕዛእትታት፡ መደበራት ፈልሲ፡ ናይ ምግራብ ቦታታት፡
ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ናይ እምነት ቦታታት፡ ዓበይቲ
ዲጋታትን ካልእ ልምዓታዊ ቦታታትን ብምብጻሕ፡
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ከባቢ ዘሎ ፍሉይ ተመኵሮ ብቐረባ
ክዕዘቡ ከምዝኸኣሉ ተፈሊጡ።
ሓላፊ በዓል-ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ
ኣብርሃ ጋርዛ፡ ንውልቃዊ ረብሓኦም ብምቕዳም ኣብ
ልዕሊ ኣግራብን እንስሳታት ዘገዳምን ዕንወት ዘውሩዱ
ዘለዉ ውልቀ-ሰባት ካብ ተግባራቶም ክቚጠቡ
ብምሕታት፡ ህዝቢ’ውን ነቲ ኣሉታዊ ተርእዮ ንምግታእ
ምትሕብባሩ ከዕዝዝ ተማሕጺኑ።

ኤርትራ ኣብ ርያድ ወይዘሮ ወይኒ
ገረዝግሄር፡ ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ
ባሕሪ ኤርትራ ኮሎኔል መልኣከ
ተኽለማርያምን ካልኦትን ተሰንዩ፡

ብተመሃሮ ኣህጉራዊ ቤት-ትምህርቲ
ኤርትራ ኣብ ርያድን መንእሰያት
ህግደፍን፡ ከምኡ’ውን ብኣባላት
ሃማደኤ ዝተዳለወ ስእላዊ ምርኢት፡

ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ባህላዊ ኢደ
ስራሓትን ተዓዚቡ።
ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጊሄር፡ ህዝቢ
ኤርትራ ናጽነቱ ድሕሪ ምጉንጻፉ
እውን፡ ልኡላውነቱ ንምዕቃብ
ከቢድ ቃልሲ ከምዘካየደን ረዚን ዋጋ
ከምዝኸፈለን ጠቒሳ፡ ነዚ ፈተነ’ዚ
ብዓወት ዝሰገረ ህዝቢ፡ ቊጠባዊ
ብልጽግና ንምርግጋጽ ዝእግሞ
ከምዘየለ ገሊጻ።
ፈስቲቫል፡ ሃገራዊ መንነት
ኣብ ምዅስኳስን ሕብረተ-ሰባዊ
ክብርታት ኣብ ምዕቃብን ምስግጋርን
ኣገዳሲ መድረኽ ምዃኑ ብምጥቃስ
ከኣ፡ ኣብ ምዕዋቱ ኣበርክቶ ንዝገበሩ
ኣመስጊና።
ሓላፊ
ማሕበረ-ኮም
ኣቶ
ዓብደራሕማን ኢማም ብወገኑ፡ ናይ
ሎሚ ዓመት ፈስቲቫል ኣብ ኣፈፌት
መዋእል ሰላምን ምልዓል ዘይፍትሓዊ
እገዳን ይካየድ ብምህላው፡ ፍሉይ
ትርጒምን መቐረትን ከምዘለዎ
ገሊጹ።
እቲ ፈስቲቫል፡ ክሳብ ሎሚ 30
ሕዳር ክቕጽል እዩ።

ክኢላታት ልምዓትን ቊጽጽርን ሃብቲ ገረብን
እንስሳ ዘገዳምን ዑደት ኣካዪዶም

ስ/ ኣካል መብራህቱ

ሓዳስ
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ቱርኪ፡ ኣባልነት ‘ሕብረት ኤውሮጳ’
ንምርካብ 55 ዓመት ኣብ ትጽቢት
ተስፋኣለም የማነ
ኣብ መንጎ ኣህጉር ኤውሮጳን
ኤስያን እትርከብ ቱርኪ፡ ኣካል ሕብረት
ኤውሮጳ ንምዃን ብወግዒ ምሕታት
ካብ እትጅምር ድሮ ፍርቂ ዘበን ሓሊፉ
ኣሎ። ኣብ 1963፡ እታ ሃገር ከፊላዊ
ኣባልነት ‘ቁጠባዊ ማሕበረ-ኮም ኤውሮጳ’
(European Economic Community)
ንምርካብ፡ ኣብ ኣንካራ ምስ ወከልቲ ናይቲ
ውድብ ውዕል ከቲማ። ድሕሪ 24 ዓመት
(ኣብ 1987) ድማ፡ ምሉእ ኣባልነት ናይቲ
ውድብ ንምርካብ ብመገዲ’ቲ ሽዑ መበል
8ይ ፕረዚደንት ኮይኑ ዝመርሓ ዝነበረ
ቱርጉት ኦዘል ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪባ።
ድሕሪ ናይ 9 ዓመት ትጽቢት ከኣ፡
ኣብ 1996 ኣባል ናይ’ቲ ኣካል ሕብረት
ኤውሮጳ ዝዀነ ‘ማሕበር ግምሩኽ’
(Customs Union) ንምዃን ተፈቒዱላ።
ኣባል ቁጠባዊ ማሕበረ-ኮም ኤውሮጳ
ንምዃን እምነ-ኩርናዕ ኣንጺፋ ማለት’ዩ።
እንደገና ኣብ 1999፡ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ
ንምጽንባር ኣብ ሄልሲንኪ - ፊንላንድ
ከም ቀዳመይቲ ሕጽይቲ ኮይና ቀሪባ።
እዚ ይዅን’ምበር፡ ቱርኪ ምስ ሕብረት
ኤውሮጳ ብምጽንባር ኣካል ማሕበረኮ-ኮም
ኤውሮጳ ንምዃን ከተካይዶ ዝጸንሐት
ጻዕሪታት ዛጊት ክዕወት ኣይከኣለን። እዚ
ከኣ፡ ምስቲ ሕብረት ንምጽንባር ዘድሊ
መምዘኒታት ከም ዘማልአት ንመራሕትን
ኣባል ሃገራትን ናይቲ ሕብረት ከተእምን
ስለ ዘይከኣለት’ዩ።
ሕቶ ቱርኪ ን55 ዓመት ዝኣክል
ተቐባልነት ከይረኸበ ንኽጸንሕ ምኽንያት
ዝዀኑ ሓያለ ረቛሒታት ኣለዉ።
ሓደ ካብዞም ረቛሒታት፡ ንምሁራትን
ፖለቲከኛታትን ናይቲ ኣህጉር ገና ዘካትዕ
ዘሎ ጉዳይ ታሪኽ ብመንጽር ባህልን
መንነትን እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ፡ ካብ
ዝዀነት ኤውሮጳዊት ሃገር ሕቶ ናይ
ኣባልነት ክቐርበሉ ከሎ፡ ብቐዳምነት
ዝጥምቶን ዝካታዓሉን ጉዳይ ‘መንነት’
እዩ። ክንዲ ዝዀነ፡ መራሕቲ ናይቲ
ሕብረት፡ “ቱርኪ ብውሽጣ ኤውሮጳዊ
መንነት ኣለዋዶ?” ዝብል ሕቶ ንኽትዕ

ኣልዒሎም። ግዳ ክሳብ ሕጂ ግቡእ መልሲ
ክረኽቡሉ ኣይከኣሉን ዘለዉ። ኣብ መንጎ
ሓይልታት ኤውሮጳን ዖስማናዊ ንግስነትን
ዝካየድ ዝነበረ ደማዊ ግጭታት በሰላኡ
ገና ዘይሓወየሎም ገለ ኤውሮጳውያን ግን፡
“ቱርኪ ሕጂ’ውን እስላማዊ መንነት’ዩ
ዘለዋ” ብምባል፡
ንሕቶ ምጽንባር
ምስቲ ሕብረት ያቃወሙ። ብዝዀነ፡
ቱርኪ ሕቶ ኣባልነት ኣብ ዘቕረበትሉ
እዋን፡ ኤውሮጳውያን ንኣተሓሳስባኦም
በቲ ቀደም ዝነበረ ዖስማናዊ ንግስነትን
እስላማዊ መንነቱን፡ ከምኡ’ውን በታ ሽዑ
ዝነበረት ‘ክርስትያናዊት’ ዝብሉዋ ኤውሮጳ
ኣቃንዮም እዮም ነቲ ጉዳይ ክርእዩዎ
ጀሚሮም።
ኤውሮጳውያን፡ ንሕሉፍ ታሪኽ
ዖስማናዊ ንግስነት እናዘከሩ፡ ዶባት ሕብረት
ኤውሮጳ ብምብራቕ ካብ ማእከላይ ባሕሪ
ንኸይሓልፍ፡ ብኣንጻሩ ድማ ብወገን ቱርኪ
ናብ ዓንኬል ናይቲ ሕብረት ንምእታው
ዝግበር ቅልስ ገና ኣየኽተመን ዘሎ። ብፍላይ
ፕረዚደንት ረሲፕ ጣይፕ ኤርዶጋን ናብ
ስልጣን ምስ መጸ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት
ምስ ሃይማኖታዊ (እስላማዊ) ስርዓት ዝሳነዩ
ሓደስቲ ፖሊሲታት ከተኣታቱ ስለ ዝጀመረ፡
እታ ሃገር ናብቲ ናይ ቀደም ዖስማናዊ
ንግስነት ከይትምለስ ዝሰግኡ ብዙሓት
ኤውሮጳውያን፡ እቲ ሕብረት ንፋይል
ሕቶ ኣባልነት ቱርኪ ክዓጽዎ ክጽውዑ
ጸኒሖም። መራሕቲ ናይቲ ሕብረት ይኹኑ
ኣባል ሃገራት’ውን፡ ብምምጻእ ፕረዚደንት
ኤርዶጋን ናብ ስልጣን ፈጺሞም ሕጉሳት
ኣይነበሩን። ምስቲ ንሳቶም ‘ክብርታት
ኤውሮጳ’ ዝብሉዎ ናጻ ፕረስ፡ ሰብኣዊ
መሰላት፡ ዓለማዊ ስርዓት፡ ወዘተ. ዝጻረር
ፖሊሲ ምትእትታዉ ጥራይ ኣይኰነን
ኣሻቒሉዎም። ቱርኪ ኣባልነት ንምርካብ
ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ሕግብግብ እናበለት
ነዊሕ ዓመታት ከም ዘይተጓዕዘት፡ ንሱ
በትረ-ስልጣን ምስ ጨበጠ ግን ነተን ሃገራት
ሕቖኣ ሂባ ምስ ሩስያን ሕ.መ.ኣመሪካን
ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ከም እትኣቱ ገይሩዋ።
ሩስያን ኣመሪካን፡ ንምምጻእ ኤርዶጋን

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

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

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ከም ምረቓ ጠሚተን ነታ ሃገር ኣብ
ዓንኬል ጽልዋአን ንምእታው ውድድር
ምስ ጀመራ፡ እቲ ፕረዚደንት ንሃገራት
ኤውሮጳ ዘቘጥዕ መግለጺታት ክህብ
ተሰሚዑ። ኣብ መሳኹቲ ቴለቪዥን
ቀሪቡ፡ ነተን ሃገራትን መራሕተንን
ምስ ስርዓት ናዚ እናተኣሳሰረ እናሻዕ
ጸሪፉወን። “ሕብረት ኤውሮጳ ንቱርኪ
ዘይደልያ እንተዀይኑ፡ ቱርኪ’ውን ድሕሪ
ደጊም ኣይክትደልዮን እያ፣ ናብቲ ሩስያ
ኣብ ማእከላይ ኤስያ ተበግሶ ዘላ ሓድሽ
ዞባዊ ውድብ ክትከይድ እያ፡ ወዘተ.”
እናበለ’ውን ብዙሕ ግዜ መጠንቀቕታ
ኣስሚዑ። ትብዓቱን ህንጥዩነቱን
ራእይኡን
ን10ታት
ሚልዮናት
ቱርካውያን ብምምሳጥ፡ “ንዘልኣለም ደኣ
ኣብ ዝፋንካ ንበረልና” ዝብል መጐስ
ረኺቡ። እዚ ከኣ ናይ በይኑ ከበሮ
ንኽድስቕ መሊሱ ኣተባቢዑዎ።
ንሃገራት ዓረብ ዘናውጽ ህዝባዊ
ናዕቢታት ኣብ ዝተለዓዓለሉ፡ ቱርኪ
ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝዓብለሉዋ
ሃገር ከም ምዃና መጠን፡ ዘጓነፋ
ጸጥታዊ ይዅን ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ
ዘይምርግጋእ ኣይነበረን። ምዕራባውያን
ምሁራት ነቲ ናዕቢታት ናይ ሃገራት
ዓረብ ምስ ረኣዩ፡ “ምስልምናን
ዘመናውነትን ብሓደ ተሳንዮም ክኸዱ
ፈጺሞም ኣይክእሉን’ዮም፡” ዝብል
መጐተ’ዮም ኣበጊሶም ኔሮም። ቱርኪ
ግን ነዚ መጐተ’ዚ ስዒራቶ - ክልተኦም
ተሳንዮም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ
ኣመስኪራ። ከም ሃገራት ዓረብ ብነዳዲ
ዝጨቀወ መሬት ይዅን እትምክሓሉ
ናይ ሰደድ ምህርቲ ዘይብላ ክንሳ፡ ኣብ
ማሕበረ-ቁጠባዊ ጽላትን ኣብ ምህናጽ
ድልዱላት ደሞክራስያውያን ትካላትን
ዝተጐናጸፈቶ ዓወታት፡ ኣብ ሃገራት
ዓረብ ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ መላእ ዓለም
ንዝርከባ ሃገራት ምስልምና’ውን ናይ
ቅንኢ መንፈስ ኣሕዲሩ’ዩ። እቲ ዘገርም፡
ሃገራት ኤውሮጳ ዕብየት ቁጠባኣንን
ቁጽሪ ህዝበንን ደስኪሉ እንከሎ፡ ቱርኪ
ግን ኣብ ክልተኡ መዳይ ቅልጡፍ
ገስግጋስ ተመዝግብ ነይራ። በዚ ድማ
እታ ቀዳመይቲ ዕውትቲ እስላማዊት
ሃገር እናተባህለት ብብዙሓት ክትውደስ
ተሰሚዓ።
እዚ ይዅን’ምበር፡ ኣብ 2013
ኣንጻር መሪሕነት ጣይፕ ኤርዶጋንን
ፖሊሲታቱን ዝዓለመ ናይ ፈለማ
ህዝባዊ ተቓውሞ ኣብ ኣደባባይ ከተማ

ኢስታንቡል ተለዓዒሉ። “ኣይበልናንዶ!
እስላማዊ ስርዓት ምስ ዘመናውነት ተሳንዩ
ኪኸይድ ስለ ዘይከኣለ’ዩ. . . .” ዘስምዕ
መጐት ናይ ምሁራት ድማ መሊሱ
ገንፊሉ። ፕረዚደንት ኤርዶጋን ግን፡
ብመገዲ ሓይሊታት ጸጥታ ኣቢሉ ነቲ
ተቓውሞ በቲኑ ንወደብቱን መራሕቱን
ኣብ ትሕቱ ቁጽጽር ምስ ኣውዓሎም፡
“እቲ ጠንቂ ጉዳይ እስላማዊ ስርዓትን
ዘመናውነትን ኣይኰነን፣ ሕብረት
ኤውሮጳን ካልኦት ሓይልታት ምዕራብን
ዘበገሱዎ ፍብሩኽ ተቓውሞ እዩ፡”
ክብል ገሊጹዎ። በቲ ዝተፈጥረ ህዝባዊ
ተቓውሞን በቲ ንሱ ድሒሩ ዝሃቦ
መግለጺን፡ ቱርኪ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ
ናብ ዝኸፍአ ምትፍናን ኣትያ። በዚ ከኣ
እቲ ደብዛዝ ዝነበረ ምስቲ ሕብረት ናይ
ምጽንባር ተኽእሎኣ መሊሱ ጸልሚቱ።
ምርጫ ናይ ዝበዝሑ ዜጋታታ’ውን ምስ
ሕብረት ኤውሮጳ ምጽንባር ኣይንደልን
ኮይኑ። “ተስፋ ኣይንቝረጽ. . . ምጽንባር’ዩ
ዝሕሸና፡” ዝብሉ ብዝሖም ትሕቲ 20%
ጥራይ ኮይኖም።
ኣብ 2016 እውን ቱርኪ ምስ ሕብረት
ኤውሮጳ ዝገደደ ፖለቲካዊ ቁርቁስን
ምርሕሓቕን ዘኸተለላ ስጕምቲ’ያ
ክትወስድ ተራእያ። ንፕረዚደንት

ኤርዶጋን ነቲ ንሱ ዝመርሖ ‘ሰልፊ
ፍትሕን ልምዓትን’ ካብ ስልጣኑ
ንምእላይ፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት’ታ
ሃገር ዝተሳተፉዎ ዘይዕዉት ወተሃደራዊ
ዕልዋ ተፈቲኑ። ግዳ እቲ ፈተነ ዕልዋ
ነቲ ፕረዚደንት ንጽቡቑ ኮይኑ። “ካብ
ፈጣሪ ዝተላእከለይ ህያብ፡” ብምባል፡
ብኡ ኣመኽንዩ ህጹጽ ናይ ሓደጋ
እዋን ብምእዋጅ፡ ንተቓወምቱ ዝዀኑ
ሓይልታት ከም ኣራዊት ክሃድኖምን፡
ኣብ ፖለቲካዊ መስመሩ ደው ብምባል
ክዕንቅፉዎ ንዝፍትኑ ካልኦት ወገናቱ
በብሓደ እናለቐመ ኣብ ኣብያተ-ማሕቡስ
ክዳጉኖምን ጀሚሩ። በዚ ድማ ብኣማኢት
ኣሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራት፡ ኣባላት ፖሊስ፡
ሰራሕተኛታት ኣብያተ-ፍርዲ፡ መምህራን፡
ጋዜጠኛታት፡ ወዘተ. ካብ ስራሕ ኣባሪሩን
ኣሲሩን። በቲ ጉዳይ ምስ ኣመሪካ፡ ጀርመንን
ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ክፋሓፋሕ
ጀሚሩ። ሃገራት ኤውሮጳ፡ “ሰብኣዊ መሰላት
ዜጋታትካ ትግህስ ኣለኻ፡ ወይለኻ!” እናበላ
ከጭበርብራሉ ተሰሚዐን። እቲ ምጭብርባር፡
“ንስኻ ኣብ መሪሕነት ክሳብ ዝቐጸልካን
ፖሊሲታትካ ክሳብ ዘይተቐየሩን፡ ቱርኪ ምስ
ሕብረት ኤውሮጳ ክትጽንበር ዘይሕሰብ’ዩ፡”
ዝብል መልእኽቲ ነይሩዎ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12:50
13:30
13:40
15:30
18: 50
19:30
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ዶክመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ዓረብ
ሄሎ ደባይዋ ብቐጥታ
ሞዛይክ
ዶክመንታሪ
ተኸታታሊት ፊልም መንቐብ(8)
ዜና ትግረ
ቴራብ/ገለብ ደሓን
ዜና ትግርኛ
ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

. . . . ይቕጽል
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ሱሌማን ኣሕመድ
ሕማም ሽኮር ልዑል መጠን ሽኮር ኣብ
ደም ምህላው ተባሂሉ ዝግለጽ ሕማም
ክሳብ ዝኾነ፡ ሓያሎ ሰባት ሽኮር ምውሳድ
ጠንቂ ናይቲ ሕማም ጌሮም ይወስድዎ
እዮም። ብርግጽ ድማ፡ ብልዑል ዓቐን
ሽኮር ምምጋብ ተኽእሎታት ሕማም ሽኮር
የዛይዶ እዩ። ኣመጋግባ፡ ኩነታት ኣነባብራ፡
ተወርሶ ወዘተ ገለ ካብ ጠንቅታት ናይቲ
ሕማም እዮም።
ሕማም ሽኮር እንታይ እዩ
ኣካላትና ኣብ ደምና ዝህሉ መጠን
ሽኮር ክቆጻጸሮ ምስ ዘይክእል ሕማም
ሽኮር ንሓምም። ቆስጠ (pancreas) እኹል
ኢንሱሊን ከተፍሪ ምስ ዘይትኽእል፡
ከምኡ’ውን ዋህዮታት ኣካላትና ነቲ
ዝፈረየ ኢንሱሊን ምስ ዝነጽጎ ዝኽሰት
ሕማም እዩ።
ኢንሱሊን ናብ ዋህዮታት ካብ ዘራኽብ
ዋሕዚ ደም (bloodstream) ሽኮር ዘውጽእ
ነዝዒ (hormone) እዩ።
ኣብ ደም ልዑል መጠን ሽኮር ምስ
ዝህሉ፡ ምስ ግዜ ንተኽእሎታት ሕማም
ልቢ፡ ጸቕጢ ደም፡ ዝተፈላለዩ ጸገማት
መትንን ዕንወት ኩሊትን የቃልዕ እዩ።
ስለዚ መጠን ሽኮር ኣብ ደምና ኣብ
ምክትታል ጥንቁቓት ክንከውን የድሊ።
ጠንቅታቶም ዝተፈላለየ ዝኾነ ክልተ
ኣገደስቲ ዓይነት ሕማም ሽኮር ኣለዉ ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮርን ካልኣይ
ዓይነት ሕማም ሽኮርን።
ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮር፦ ቆስጠ
ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ነዝዒ ኢንሱሊን
ምፍራይ ምስ እተቋርጽ ዘጋጥም ሕማም
እዩ። ምልክታቱ ድማ ሃንደበት ይኽሰት።
ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር፦ እዚ፡ ጽኪ
ቆስጠ ኢንሱሊን ተንዝዕ’ኳ እንተኾነት፡
ኣካላትና ነቲ ኢንሱሊን ብዝግባእ ስለ
ዘይተጠቕመሉ ወይ እቲ ዝነዝዕ ኢንሱሊን
ስለ ዝወሓደ ዝርአ ዓይነት ሕማም እዩ።
ምልክታቱ ከኣ ብዘገምታ ይገሃድ።
ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ብልዑል
ዓቐን ብተወርሶ ዘጋጥም ኮይኑ፡ ካብ 5
ክሳብ 10 ሚእታዊት ጥርዓናት (cases)
ናይ ሕማም ሽኮር የጠቓልል። ካልኣይ
ዓይነት ሕማም ሽኮር፡ ብሓፈሻዊ ኣገላልጻ
ብሰንኪ ዘይቅርዑይ ኣመጋግባን ኩነታት
ኣነባብራን ዝለዓዓል ኮይኑ፡ ን90 ሚእታዊት
ግዳያት ናይዚ ሕማም ሽኮር ይሽፍን። እዚ
ጽሑፍ’ዚ ድማ፡ ዝያዳ ኣብዚኦም ዘተኮረ
እዩ።
ሽኮር ብኸመይ ሜታቦላይዝ (
Metabolize) ይኸውን
ሜታቦላይዝ ማለት መግቢ ናብ ዝደቐቐ
ሳብስታንስ ተቐዪሩ ህይወት ናብ ዘለዎም
ዋህዮታት ዝበጽሓሉ መስርሕ እዩ።
ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ሽኮር ክዛረብ
እንከሎ ካብ ቃንጫ ሽኮር ብዛዕባ ዝፈሪ
ናይ ጣውላ ሽኮር እዩ ዝሓስብ። እዚ
‘ሱክሮስ’ (sucrose) ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ብሓደ ሞለክዩል ‘ግሉኮስ’ን (glucose)
ብሓደ ሞለክዩል ‘ፍራክቶስ’ን (fructose)
ይቐውም። ‘ሱክሮስ’ (ሽኮር) ምስ እንወስድ
እዞም ክልተ ሞለክዩላት ቅድሚ ናብ
ቀጢን መዓንጣ ምብጽሖም ብኢንዛይም
ከም ዝፍለዩ ይኾኑ። ምስ ተፈልዩ ድማ፡
ናብ ደም ተመጽዮም ይሕወሱ። እዚ ኣብ
ደምና ዝህሉ መጠን ሽኮር ምስ ዝዛይድ፡
ቆስጠ ኢንሱሊን ከተመንጩ ምልክት
ይሰድድ። ኢንሱሊን ኣብ ደም ዝህሉ

ሽኮር - ሕማም ሽኮር የስዕብዶ . . .?
ግሉኮስ ኣልዩ ናብ ጸዓት ይቕይሮ።
ውሑድ ዓቐን ፍራክቶስ ብዋህዮታት
ይወሓጥ’ኳ እንተኾነ፡ ዝበዝሐ ግና ናብ
ጸላም ከብዲ ብምኻድ ንጸዓት ናብ
ግሉኮስ ይቕየር። ወይ ድማ ብመልክዕ
ስብሒ ኣብ ኣካላት ይኽዘን። ናብ ስብሒ
ኣብ ዝቕየረሉ ጠንቂ ሕማም ልቢ፡ ጸቕጢ
ደምን ጸላም ከብድን ክኸውን ይኽእል።
‘ፍራክቶስ’ ሜታቦላይዝ ክኸውን
እንከሎ ኣብ ደም ዝህሉ መጠን ሽንታዊ
ኣሲድ (uric acid) የዕብዮ። እዚ ሽንታዊ
ኣሲድ ኣብ መላግቦ መሓውርና ምስ
ዝኣቱ፡ ብኣቐንዛዊ ሕማም ሪሕ (gout)
ክንሳቐ ንግደድ።
ሰብነትና ካብ ዘድልዮ ዓቐን ንላዕሊ ሽኮር
ምስ እንወስድ፡ እቲ ንጸዓት ዘይተቓጸለ
ሽኮር ናብ ስብሓዊ ኣሲድ ተቐዪሩ
ብመልክዕ ስብሒ ኣብ ኣካላትና ይኽዘን።
ጠንቂ ዝተፈላለዩ ሕማማት ይኸውን።
ሽኮር ንጠንቂ ሕማም ሽኮር
የብእሶዶ
ሓያሎ መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ፡
ቀጻሊ ሽኮራዊ መስተታት ዘዘውትሩ ሰባት
ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ከማዕብሉ
ዘለዎም ተኽእሎ ብ25 ሚእታዊት ዝዛየደ
እዩ።
ብተወሳኺ፡ ሽኮራዊ መስተታት
ብብዝሒ ዘህልኻ ሃገራት፡ ምስተን ዝወሓደ
ዘህልኻ ሃገራት ክነጻጸር እንከሎ፡ ዝለዓለ
ሕሙማት ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር
ይርከቡወን። ሃገራት ኣዕራብ ካብተን
ብብዝሒ ሽኮራዊ መስተ ዘህልኻ ሃገራት
ከም ኣብነት ክጥቀሳ ይኽእላ።
ሓያሎ ክኢላታት፡ ሽኮር ንተኽእሎታት
ሕማም ሽኮር ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ከም
ዝጸልዎ እዮም ዝኣምኑ። ‘ፍራክቶስ’ - ሓደ
ሞለክዩል ናይ ሽኮር - ኣብ ጸላም ከብዲ
ምስ ዝኽዘን ተጻዋርነት ናይ ኢንሱሊን
ምልክት የማዕብል። ቆስጠ ዘይንቡር
ኢንሱሊን ከተመንጩ ስለ ዘገድድ
ድማ፡ ምስ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር
ብቐጥታ ክተኣሳሰር ይኽእል።
ልዑል መጠን ሽኮር ብብዝሒ ምውሳድ፡
ክትክስዕን ልዕሊ ንቡር ክብደት ክትውንን
ስለ ዘኽእል ብተዘዋዋሪ መንገዲ ጠንቂ
ሕማም ሽኮር ይኸውን።
ተፈጥሮኣዊ ሽኮር ሓደ ዓይነት
ጽልዋ ድዩ ዘለዎ
ልዑል ዓቐን ሽኮር ምውሳድ ንሕማም
ሽኮር ዘቃልዕ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ ተፈጥሮኣዊ
ሽኮር ግና ምትእስሳር የብሉን።
ተፈጥሮኣዊ ሽኮር፡ ኣብ ፍረታት ወይ
ኣሕምልቲ ዝርከብ ዓይነት ሽኮር እዩ። ኣብ
መስርሕ ወይ ምድላው መግቢ ዘይሕወስ
ናይ ተፈጥሮ ዓይነት ሽኮር ማለት እዩ።
እዚ ዓይነት ሽኮር ብጽሕጊ፡ ማይ፡ ኣንጻር
ምራተን ብኻልእ መኣዛዊ ትሕዝቶን
ተሓቚፉ ስለ ዝርከብ፡ ክሓቅቕን ክምጾን
ምጡን ደረጅኡ እዩ ዝሕሉ። ጉድኣት
ኣየኸትልን። ኣሕምልትን ፍረታትን ምስ
ዓቐኖም ብምንጽጻር ዝህልዎም መጠን
ሽኮር ውሑድ ስለ ዝኾነ’ውን፡ ኣብ
ምውሳዶም ዓቐኖም ንምቁጽጻር ቀሊል
ይኸውን።
ንኣብነት፡ ኣብ ሓንቲ ፍረ ኩኽ ዝህሉ

ዓቐን ሽኮር ምስ ክብደታ ብምንጽጻር
8 ሚእታዊት እዩ። ኣብ ሓንቲ ‘ስኒከር’
ዓይነት ቺኮላታ ግና ልዕሊ 50 ሚእታዊት
ሽኮር ኣሎ።
መጽናዕትታት
ከም
ዘነጽሩዎ፡
መዓልታዊ ፍሩታ ምውሳድ ዘዘውትሩ
ሰባት ብሕማም ሽኮር ክጥቅዑ ንዘለዎም
ተኽእሎታት ካብ 8 ክሳብ 13 ሚእታዊት
ከጉድልዎ ይኽእሉ።
ብተፈጥርኦም ሽኮራዊ መግብታትከ?
ከም መዓር ዝኣመሰሉ ተፈጥሮኣዊ
መግብታት ምንጮም ካብ ኣትክልቲ ስለ
ዝኾነ፡ ልክዕ ከም ጣውላ ሽኮር ልዑል
ትሕዝቶ ‘ሱክሮስ’ን ‘ፍራክቶስ’ን እዩ
ዘለዎ። ስለዚ ብምጡን ዓቐን ክውሰድ
እዩ ዝግባእ።
ኣርተፊሻል ሽኮርን ሕማም
ሽኮርን
ኣርተፊሻል ሽኮር ንጸዓት ተባሂሉ
ብኣካላትና ዝሓቅቕ ኣይኮነን። ብዘይ
ዝኾነ ካሎሪ ከም መመቀሪ ይጠቅም።
ኣርተፊሻል ሽኮር ንመጠን ሽኮር ኣብ ደም
ኣየዛይዶን እዩ። እንተኾነ፡ ምስ ምምዕባል
ተጻዋርነት ኢንሱሊን ምትእስሳር ስለ
ዘለዎ ጠንቂ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር
ክኸውን ተኽእሎታት ኣለዎ።
ኣብ መዓልቲ ሓደ ኩባያ ሶዳ (soda)
ዘህልኽ ሰብ ብኻልኣይ ዓይነት ሕማም
ሽኮር ክጥቃዕ ዘለዎ ተኽእሎታት ካብ 25
ክሳብ 67 ሚእታዊት ዝዓበየ እዩ።
ካልኦት ምልክታት ሕማም ሽኮር
ልዑል ትሕዝቶ ሽኮር ምውሳድ
ንሕማም ሽኮር የቃልዕ’ኳ እንተኾነ፡
ካልኦት ሓያሎ ጠንቅታት ናይቲ ሕማም
ከም ዘለዉ’ውን ክንዝንግዕ ኣይግባእን።
ክብደት ሰብነት፦ ተመራመርቲ
ምኽሳዕ ጠንቂ ካልኣይ ዓይነት ሕማም
ሽኮር ምዃኑ ይገልጹ። ክብደት ሰብነትካ
ምቍጽጻር ነቲ ጠንቂ ካብ 5 ክሳብ 10
ሚእታዊት ከተጉድሎ ከም ዝከኣል
የስምሩሉ።
ምውስዋስ፦ ኮፍ ዝበዝሖ (sedentary)
ዓይነት ኣነባብራ ዘለዎም ሰባት፡ ካብቶም
ምንቅስቓስ ዘዘውትሩ ብኻልኣይ ዓይነት
ሕማም ሽኮር ክጥቅዑ ዘለዎም ተኽእሎ
ብኽልተ ዕጽፊ ዝዛየደ እዩ። ኣብ ሰሙን
150 ደቓይቕ ምውስዋስ ኣካላት ምክያድ
ንጠንቅታት ናይቲ ሕማም ብቐሊሉ ከም
ዘጉድሎ ክኢላታት ይመኽሩ።
ምትካኽ ሽጋራ፦ ኣብ መዓልቲ 20
ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሓባ ሽጋራ ዘትክኹ
ሰባት ብሕማም ሽኮር ብቐሊሉ ተጠቃዕቲ
ከም ዝኾኑ መጽናዕትታት የመልክቱ።
ጸገም ድቃስ፦ ብሰንኪ ጸገም ድቃስ ኣብ
እዋን ለይቲ ዝርአ ምቁርራጽ እስትንፋስ
ጠንቂ ሕማም ሽኮር እዩ። ጸገም ድቃስ
ጠንቂ ወጥሪ ብምዃኑ’ውን ንዝተፈላለዩ
ካልኦት ሕማማት የቃልዕ እዩ።
ተወርሶ፦ ሓደ ካብ ወለድኻ ሕማም
ሽኮር እንተለዎም ብኻልኣይ ዓይነት ሕማም
ሽኮር ክትጥቃዕ ዘለካ ተኽእሎ ክሳብ 40
ሚእታዊት፡ ክልቲኦም እንተለዎም ከኣ
ክሳብ 70 ሚእታዊት ክበጽሕ ከም ዝኽእል
ሕክምናዊ መጽናዕትታት የነጽሩ።
ተኽእሎታት ሕማም ሽኮር

ንምጉዳል እንታይ ክትበልዕ
ይግባእ?
ብሕማም ሽኮር ንኸይትጥቃዕ፡ ከም
ተወሳኺ ናይቲ ክትወስዶ ዘለካ መጠን
ሽኮር ምጉዳል፡ ኣብ ኣመጋግባኻ ክትገብሮ
ዝግባእ ሓያሎ ምቅይያራት ከም ዘሎ’ውን
ኣስተብህል።
=> ጥረታት፡ ፍሩታታት፡ ኣሕምልትን
ኣእካልን ምምጋብ ተኽእሎታት ሕማም
ሽኮር የጉድል።

=> ብምጡን ዓቐን ቡን ምስታይ። ኣብ
መዓልቲ ሓንቲ ፍንጃል ቡን ምስታይ
ዘዘውትሩ ሰባት ብኻልኣይ ዓይነት ሕማም
ሽኮር ክጥቅዑ ዘለዎም ተኽእሎ ብ7
ሚእታዊት ዝተሓተ እዩ።
=> ቆጻላት ኣሕምልቲ ምምጋብ
ዘዘውትሩ ሰባት ብሕማም ሽኮር ናይ
ምጥቃዕ ተኽእሎኦም ብ14 ሚእታዊት
ዝጎደለ እዩ።
ምንጪ፦ health line

ሓዳስ

ኤርትራ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ካልኣይ ክፋል
ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት፡ ኣብ’ዚ
ሕጂ እዋን ብቑዕ ፈልስታት ንምድላው
ኣብ ጻዕሪ እዩ ዘሎ። እቶም ዝተፈተኑ
ዓይነታት ፈልሲ፡ ብሕልፊ ድማ ናይ
ፍሩታታት፡ ገሊኣቶም ዕዉታት ኰይኖም
ኣብ ደረጃ ምውሳብ ክበጽሑ ከለዉ፡
ገሊኣቶም ድማ ዝያዳ ምርምርን ፈተነን
ኣብ ዝጠልቡሉ ኩነታት እዮም ዘለዉ።
እዚ መደበር ፈልሲ፡ ካብ ገርሰት ሓሊፉ፡
ንኻልኦት ሕርሻታት ከስንቕ ትጽቢት
ስለ ዝግበረሉ፡ ብዓይነትን ብብዝሕን
ዝበለጸ ወይ ዝሓሸ ፈልስታት ንምድላው
ዕማም ይጽበዮ።
ክኢላ ምድላው ፈልሲ መንእሰይ
ሸዊት ገብረሂወት፡ ብውሽጣዊ ዓቕሞም
ፈልስታት ምንእቲ ከዳልዉ፡ ኣብ
ምርምርን ፈተነን ከም ዘለዉ እያ
ገሊጻትልና። “ቅድሚ ሕጂ፡ ኣብ’ዚ ቦታ
ፈልሲ ኣይተፈተነን። ኩሉ ግዜ ካብ ካልእ
ቦታ ዝመጽአ ኢና እንጥቀም ነይርና።
ንኣብነት እቲ ካብ ሱዳን ዝመጽኣና
ተኽልታት ብምሉኡ ፈሺሉ እዩ።
እቲ ዝግባእ ክንክን ስለ ዘይተገብረሉን
ክማላኣሉ ዝግባእ ጥንቃቐታት ተማሊኡሉ
ስለ ዘይመጽአን፡ ኣብ’ዚ ብጽቡቕ ክበቍል
ኣይከኣለን፡ ስለ’ዚ፡ ካብ ሰብ ጥራይ ተጸቢኻ
ከም’ቲ እትደልዮ ክዀነልካ ስለ ዘይክእል፡
‘ስለምንታይከ ባዕልና ዘይነፍልስ?’ ኢልና
ተበጊስና።” ትብል።
ኣብ ግዜ ምፍላስ ተኽልታት፡ ከም ዓቐን
ጠሊ፡ ብርሃን ጸሓይ፡ ነቲ ፈልሲ ዘይጎድእን
ዘይፍሕርን መስተዪ ማይ፡ ፈልሲ ብግቡእ
ንኽበቍል ኣድለይቲ ዝዀኑ ነገራት ከም
ዝሓጽሮም ዝገለጸት መንእሰይ ሸዊት፡ ኣብ
መጻኢ፡ በብእዋኑ ዝተማልአ ክገብሩዎን፡
ግሪን ሃውስ ክህልዎምን ከም እትትስፎ
ትገልጽ። “ሕጂ ባዕልና ዘይንገብር ኢልና
ኢና ንብገስ ዘለና። ኣብ መጻኢ ግን፡
በብግዜኡ እናመሓየሽናዮ ክንከይድ እዩ
መደብና ዘሎ። ጎዲሉ ዘሎ ነገራት ክሳብ
ዝማላእ ከኣ፡ ብዘለናን እናተጣበብናን
ነፍልስ ኣለና። ብዝያዳ ድማ፡ መዓልታዊ
ለውጥታት እናተዓዘብና ጽዑቕ ክንክንን
ምክትታልን ስለ እንገብረሉ፡ ክሳብ ሕጂ
ዘተባብዕ ውጽኢት ኢና ንረክብ ዘለና።
እናፍለስናን እናዋሰብናን ዘብቆልናዮም
ተኽልታት፡ ብሕልፊ ኸኣ ማንጉስን
ኣራንሺን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለዉ።
ናይ ካልኦት ሃገራት ማንጉስ ምስ ናይ
ኤርትራ ብምውሳብ፡ ፈተነ ንገብር ኣለና”
ክትብል ተስፋ ዝህብ ውጽኢት ከም
ዝረኸቡ ተብርህ።
መደበር ፈልሲ ፕሮጀክት ሕርሻ
ዓሊግድር፡ ብዘለዎ ዓቕሚ ዝተፈላለዩ
ተኽልታት ኣብ ምፍላስ ይርከብ ኣሎ።
ከም ፕሮጀክት ሕርሻ ዓድዑመርን
ዝኣመሰሉን፡ ካብ’ዚ መደበር ፈልሲ
ወሲዶም ከም ዝጥቀሙ ኸኣ፡ ክኢላ
ምድላው ፈልሲ መንእሰይ ሸዊት
ገብረሂወት ትገልጽ። ብሕልፊ እቲ ከም
ሓጹር ናይ ጀራዲን ዘገልግል ዘሎ ደመስ
ዝተባህለ ገረብ፡ ካብ ገርሰት ሓሊፉ ኣብ
ካልኦት ናይ ሕርሻ ቦታታት እውን ከም
ዝከፋፈል እያ ተረድእ።
ክኢላ ሕርሻ ኣብ ፕሮጀክት ሕርሻ
ገርሰት ተስፋልደት ሓጎስ - “እቶም ካብ
ኮለጃትና ተመሪቖም ዝመጽኡ ተመሃሮ
እዮም ነዚ መደበር ፈልሲ ይኹን ንኻልእ
ናይ ሕርሻ ንጥፈታት ዝመርሑዎ
ዘለዉ። ካብ ኮለጃት ይኹን ካብ ሃማሞስ
ተመሪቖም ዝመጽኡ ሓያሎ ክኢላታት
ኣብ’ዚ ተሓቚፎም ኣለዉ። ስለ’ዚ ናይ
ሞያውያን ይኹን ናይ ክኢላታት ጸገም
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ፕሮጀክትታት ሕርሻ ኣብ ህሉው እዋን

የብልናን” ይብል።
ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት፡ ኣብ ትሕቲ
ዲጋ ገርሰት ዝለምዕ ሰፊሕ መሬት ኰይኑ፡
መፍረ ጥሪት እውን ዘጠቓለለ እዩ።
ዝሓለፈ ክራማት ድኹም ብምንባሩ
እኹል ማይ ዘየዕቆረ ዲጋ ገርሰት፡ ሎሚ
ዓመት ግን፡ ምስ ዝነበረ ህጡር ክራማት
ብርኩት ማይ ኣዋህሊሉ ኣሎ። ኩነታት
ሕርሻን ጥሪትን እውን ኣብ ጽቡቕ
ደረጃ ምህላዉ ተዓዚብና። ኣብ’ዚ ሕርሻ፡
ኣራንሺ፡ ማንጉስ፡ ተምሪ፡ ለሚን፡ ኮሚደረ፡
ገረብ ደመስ፡ ቃንጫ ሽኮርን ዝኣመሰሉ፡
ከምኡ’ውን ጥሪት ይርከባ። ክኢላ ሕርሻ
ኣቶ ተስፋልደት ሓጎስ፡ “ክሳብ 240
ሄክታር ለሚዑ ኣሎ። ከም ሓጹር ብፍላይ
ድማ ንብርቱዕ ንፋስ መከላኸሊ ጀራዲን
እንጥቀመሉ ደመስ ዝተባህለ ገረብ እውን
ኣለና። እዚ ነቲ ጀርዲን ካብ ዕንወት
ይከላኸለሉ። ከም’ዚ ዓይነት ገረብ ናብ
ካልኦት ሕርሻታት እውን ንሰድድ ኢና።
ንመከላኸሊ ድማ ውጽኢታዊ እዩ።”
ብምባል፡ በዚ ዘሎ ኩነታት፡ ካብ’ዚ ሕጂ
ተበጺሑ ዘሎ ዓቐንን ዓይነትን ብዝበለጸ
ከፍርዩ ከም ዝኽእሉ ብርእሰ-እምነት
ይገልጽ።
ኣቶ ተስፋልደት፡ ንኩነታት ናይ’ቶም
ካብ ኮለጃትን ማእከላት ሞያዊ ስልጠናን
ዝመጽኡ እንክገልጽ “ክልሰ-ሓሳብ
ወዲኦም ናብ ግብራዊ ስራሕ ክኣትዉ
ከለዉ ሕድስ ዝብሎም እንተ ዀነ’ኳ፡
ብግብራዊ ስራሕ፡ ካብ’ቶም ኣቐዲሞና
ኣብ’ዚ ዝጸናሕናዮምን እናተመሃሩን
እናተሓጋገዝናን፡ ዘተኣማምኑ ክኢላታት
ኰይኖም ኣለዉ። ነዚ ፕሮጀክትን ንነብሶምን
ንምዕባይ ብልቢን ብተወፋይነትን እዮም
ዝሰርሑ። ነቲ ዝተመሃሩዎ፡ ኣብ ግብራዊ
ስራሕ እውን መሊኾሞ፡ ነቲ ሕርሻ
ክሕግዙ ኣብ ዝኽእሉ ሓደስቲ ነገራት
ኣብ ምፍታን እዮም በጺሖም” ክብል
ንብቕዓቶም ይገልጽ።
ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት፡ ንፋብሪካ
ሳልሳ ኣላቡ ቀንዲ መጋቢ ምዃኑ እዩ
ዝግለጽ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ዲጋ ገርሰት
ዝፈርዩ ዓሳታት ኣለዉ። ፍርያት ዓሳታት፡
ዋላ’ኳ ንሰደድ ወይ ናብ ዕዳጋ ክውዕል
እንተ ዘይጀመረ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ዝነበሩን
ገለ ገለ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን
ንመግቢ ከም ዝጥቀሙሉ ኣባላት ናይቲ
ፕሮጀክት ይሕብሩ። ኣብ’ዚ ፕሮጀክት፡
ካብ 250 ክሳብ 400 ዝዀኑ ሞያውያን
ክህልዉ ከለዉ፡ ብሕልፊ ኣብ ግዜ ፍርያት
ጽዑቕ ስራሕ ስለ ዝህሉ፡ ህዝቢ ገርሰት
እውን ኣብኡ ብምስራሕ ተጠቃሚ እዩ
ዝኸውን። ብደመወዝን ብዓይነትን ከም
ዝኽፈል ድማ ተረዲእና። ብዘይካ’ዚ፡

ኣብ’ቲ ከባቢ ናይ ዘለዋ ዓድታት ህዝቢ፡
ኣብ’ዚ ፕሮጀክት ብምስራሕ ጻማ ይረክብ።
በዚ መንገዲ ከኣ፡ ዓቢ ናይ ስራሕ ዕድል
ፈጢሩ ይርከብ።
ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት፡ ዋላ’ኳ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ እኹል ማይ ይሃልዎ፡ ተኽልታቱ
ብነጠብጣብ እዩ ዝሰቲ። ምቑጣብ
ማይ እውን ግምት ዝወሃቦ ኣከባቢያዊ
ሕውየት ምዃኑ ድማ ቀጻልነቱ ኣብ
ውሑስ መሰረት የንጽፍ ከም ዘሎ የርኢ።
ክኢላታትን ሓለፍቲን ናይ’ቲ ከባቢ፡
ዲጋ ገርሰት ብምሉእ ዓቕሙ ይሰርሕ
ከም ዘለየለ እዮም ዝገልጹ። ምስ’ዚ
ሰፊኑ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ድማ፡
ብዝሰፍሐ ክዝርጋሕን ንውሽጢ ሃገርን
ወጻእን ዝዓለመ ፍርያት ዘፍሪ ክኸውን
ከም ዝኽእል ብርእሰ-እምነት ይገልጹ።
ኣቶ ተስፋልደት “ድሉው መሬት ኣሎ፡
ንሕርሻ ይኹን ንጥሪት ምቹእ እዩ።
ሕጂ ዘድሊ ጻዕሪ ጥራይ እዩ” ክብል ከኣ
መጻኢ ናይ’ቲ ፕሮጀክት ብሩህ ምዃኑ
ይእምት።
ኣብ ምክትታል ጥዕና እንስሳታት፡
ሓኪም እንስሳታት ኰይኑ ዝሰርሕ ዘሎ
መንእሰይ ሜሮን ርእሶም፡ ኣብ ፕሮጀክት
ሕርሻ ገርሰት፡ ኣባጊዕ፡ ከብቲን ኣግማልን
ከም ዘለዋን፡ ኣብ’ዘን እንስሳታት ናይ ጥዕና
ጸገም ንኸይህሉ ብዕቱብ ከም ዝከታተሉን
ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ፍወሳ ከም ዝገብሩን
እዩ ኣዕሊሉና። “እቲ እነካይዶ ጥዕናዊ
ንጥፈታት፡ ብዓይኒ (ብምርኣይ) ምክትታል
እዩ። ናይ ላቦራቶሪ ማእከል ወይ መሳርሒ
የብልናን። እቲ ዝዓበየ ጸገምና እውን ናይ
ላቦራቶሪ እዩ። ሳምፕላት ናብ ኣስመራ
ክንልእኽ ኣብ እንደልየሉ እዋን ላቦራቶሪ
ዘይምህላው ይዓግተና። እንተዀነ ግን
እቲ ብትዕዝብቲ እነለልዮ ሕማማት
ብምክትታልን ብመድሃኒትን ክንቆጻጸሮ
ኢና እንፍትን።” ብምባል፡ እቶም ብዝያዳ
ዝረኣዩ ሕማማት፡ ዓበቕ፡ ዕንፍሩር (ፍሮማይ)
ን ዝኣመሰሉን ምዃኖም ይገልጽ።
ኣብ’ቶም ክዀኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም
ዝጥርጥሩዎም ሕማማት እውን ብጥቡቕ
ምክትታል ከም ዝሰርሑ ይገልጽ።
“እንስሳታት ተነቀፍቲ ብምዃነን፡ ዕቱብ
ዝዀነ ምክትታልን ኣብ እዋኑ ምፍዋስን
የድልየን” ዝበለ መንእሰይ ሜሮን፡
ንኣብነት ዓሚ፡ መድሃኒት ብኣጋ ተቐሪቡ
ብዘይምጽንሑ፡ ኣብ ከታይ፡ ኣባጊዕ ሀርት
ዋተር (ምምላእ ማይ ኣብ ልቢ) ብዝተባህለ
ሕማም ተጠቒዐን፡ ካብ 400 ክሳብ 500
ዝዀና ከም ዝሞታ ይዝክር። ኣብ እዋኑ
ክታበት ብዘይምርካብ ዘጋጥም ሕማም
ምንባሩ እውን ኣይሓብአን። “ሕጂ ግን
እኹል መድሃኒት ስለ ዘለና፡ ከምኡ ዝበለ

ክሳራ ከጋጥመና ኣይንጽበን።” ክብል ከኣ፡
ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለዉ የረድእ።
ኣብ’ዚ ናይ ልምዓት ቦታ፡ ዝዓቕሞም
ገይሮም ጽቡቕ ውጽኢት ከመዝግቡ ከም
ዝኽእሉ ብርግጸኛነት ዝዛረብ መንእሰይ
ሜሮን፡ “ጥዕና ናይ’ዘን እንስሳታት ብዝበለጸ
ምእንቲ ክሕሎ፡ እታ ሓንቲ ንደልያን
እንጽበያን ላቦራቶሪ ክህልወና እዩ። ህጹጽ
ነጸርታ ኣብ እንደልየሉ እዋን፡ ላቦራቶሪ
ኣብ ጥቓና ወይ ምሳና ክህሉ ኣለዎ።
ሕማማት ብንጹር ንምፍላጥ፡ ሓደ ሓኪም
ናይ ላቦራቶሪ ሓገዝ የድልዮ እዩ።” ክብል
ለበዋኡ የሕልፍ።
ሓኪም እንስሳ መንእሰይ መሰረት
ገብረትንሳኤ፡ ብሞያኣ ኣብ ሕርሻ ገርሰት
ክትሰርሕ ካብ እትጅምር፡ ነቲ ብክልሰሓሳብ ዝተማህረቶ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ
ምስ ጀመረት ብዝያዳ ከም ዝፈለጠትን
ዝተመኮረትን እያ ገሊጻትልና። ብሓሳብ
ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ግብሪ ከመይ ገይርካ
እንስሳታት ከም እትፍውስ ምፍላጣ ዓቢ
ተመኩሮ ከም ዝዀናን በዚ ሞያ’ዚ ክትዓቢ
ከም እትደሊን እውን ኣይሓብአትን።
ኩነታት ጥዕና ናይ’ተን ንሳን መሳርሕታን
ዝከታተሉወን እንስሳታት እንክትገልጽ
ድማ “ኣብ ክረምቲ ከምኡ’ውን ኣብ
ሓጋይ ሕማማት ይቀላቐል ነይሩ እዩ።

ሕጂ ግን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለዋ
ክብል እኽእል” ክትብል ዕግብቲ ምዃና
ትገልጽ። ብሕልፊ ኣብ ግዜ ክራማት፡
ብዝያዳ ኣባጊዕ ከም ዝሓምማን ዝጸዓቐ
ስራሕን ምክትታልን ኣብ እንግድዓኦም
ምዃኑን ብምግላጽ፡ እቲ ዝዓበየ ብድሆ
ኣብ ከምኡ ዝበለ እዋን ምዃኑ ተረድእ።
በቲ ሓደ ሞያ ብኽብሪ ክስርሖ ስለ ዘለዎ፡
በቲ ካልእ ድማ ኣብ ልዕሊ እንስሳታት
ብዝሓደሮም ፍቕሪ፡ ብተገዳስነትን
ብሓልዮትን ከም ዝከታተሉን ዝፍውሱን
ድማ ትሕብር። “እንስሳታት፡ ብጽቡቕ
እንተ ደኣ ተኸታቲካልየን፡ ፍርያት
ኣይከልኣኻን እየን። ካብ’ዚ ንላዕሊ
ንኽፈርያ ድማ እኹል መሳለጥያታት
ክግበረልና እላቦ” ብምባል ትዛዝም።

ሜሮን ርእሶም

ኣቶ ሃይለዝጊ ሃብተ
ሓላፊ ሕ/ደ/ም/ጋሽ ባርካ

ሸዊት ገብረሂወት

ተስፋልደት ሓጐስ

መሰረት ገብረትንሳኤ

ሓዳስ

ኤርትራ

ቀዳማይ ክፋል
ህይወት፡
ኣካላዊ
ምሉእነቱ፡
ክብረት፡ ንብረት፡ ጾታዊ ናጽነት
ናይ ደቂ ሰብ ብሕጊ ሓለዋ ካብ
ዝግበረሎም መሰላት ወይ ረብሓታት
ከም ቀንዲ ክጥቀሱ ይኽእሉ። ናይ
ዝተፈላለዩ ሃገራት ገበናዊ ሕግታት
ነዞም መሰላትን ረብሓታትን ሰባት
ዝግህሱ ተግባራት ብገበን ዘሕትቱን
ዘቕጽዑን ከም ዝኾኑ ይድንግጉ።
እቶም ኣብዚ ምድብ ዝስርዑ
ዓይነት ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰብነት
ናይ ውልቀሰባት ዝፍጸሙ ኮይኖም፡
ሳዕቤን ናይ’ዞም ገበናዊ ተግባራት
ድማ ንሰብነት ናይቲ ግዳይ ዝሃሲ፡
ዘጉድል ወይ ከኣ ንቡር ተግባራቱ
ብብቕዓት ካብ ምፍጻም ዝዕንቅፉ
ክኾኑ ይኽእሉ።
1.
ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ፡ ከቢድ ኣካላዊ
ጉድኣት ንዝበሃል ዓይነት ገበን ኣብ
ክልተ ዝኸፍሎ ኮይኑ፡ እቲ ቀዳማይ
ዓይነት፡ እቲ ፈጻሚ ገበን ነቲ ገበናዊ
ተግባር ክፍጽም ከሎ እናፈለጠን
ብድሌትን ዝፈጸሞ ክኸውን ከሎ፡ እቲ
ካልኣይ ድማ ብሸለልተነት ክፍጽሞ
ከሎ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ገበናዊ
ሕጊ ኤርትራ፡ ሓደ ሰብ፡ ብፍልጠትን
ድሌትን ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ኣካላዊ
ጕድኣት ምስ ዘስዕብ፡ ወይ ኣብ
ልዕሊ ኣካላቱ ሓይሊ ምስ ዝጥቀም
ወይ ዝኾነ ስምብራት ምስ ዘስዕብ፡
ብጥርዓን ዝተበደለ ግዳይ ጥራይ
ብከቢድ ኣካላዊ ጕድኣት ብድልየት
ወይ ማህረምቲ ገበን ከም ዝኽሰስ
ተደንጊጉ ንረኽቦ።
ዓንቀጽ 284. - ብፍልጠትን
ድሌትን ዘሎዎ ከቢድ ኣካላዊ
ጕድኣት
ሓደ ሰብ፣ ብፍልጠትን ድሌትን
ኣብ ካልእ ኣካላዊ ጕድኣት ምስ
ዘስዕብ፣ ወይ ኣብ ኣካላቱ ሓይሊ
ምስ ዝጥቀም ወይ ዝዀነ ስምብራት
ምስ ዘስዕብ፣
ኣብ ጥብቆ V ናይዚ ሕጊ
ብዝተደንገገ መሳልል ይቕጻዕ።
ከቢድ ኣካላዊ ጕድኣት ብድልየት
ወይ ማህረምቲ፣ ብጥርዓን ዝተበደለ
ግዳይ ጥራይ ይኽሰስ።
በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ሓደ ሰብ፡
ብሸለልትነት ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ
ኣካላዊ ጉድኣት ምስ ዘስዕብ፡ ወይ
ኣብ ኣካላቱ ሓይሊ ምስ ዝጥቀም
ወይ ዝኾነ ስምብራት ምስ ዜስዕብ፡
ብሓደ ሲሶ (1/3) ናይቲ ብድሌትን
ፍልጠትን ንዝፍጸም ተመሳሳሊ ገበን
ኣብ ገበናዊ ሕጊ ዝተደንገገ መቕጻዕቲ
ይቕጻዕ። እቲ ብሸለልትነት ዚሰዓበ
ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት፡ እቲ በዳሊ
ሞያዊ ተግባራቱ እናፈጸመ፡ ድሕነት
ህይወት ወይ ጥዕና ግዳይ ንኺሕሉ
ሕጋዊ ግዴታ ብዘሎዎ ብዓል ሞያ
ዝተፈጸመ ምስ ዚኸውን፡ ብፍርቂ
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ኣንጻር ሰብኣዊ ምሉእነት ዚቐንዑ ገበናት
ናይቲ
ብድሌትን
ፍልጠትን
ንዝፍጸም ተመሳሳሊ ገበን ኣብ ገበናዊ
ሕጊ ዝተደንገገ መቕጻዕቲ ይቕጻዕ።
ኣብቲ ብሸለልትነት ዚፍጸም ከቢድ
ኣካላዊ ጕድኣት’ውን፡ ከምቲ ኣብ
ብፍልጠትን ድሌትን ዘሎዎ ከቢድ
ዓይነት ኣካላዊ ጉድኣት ብተመሳሳሊ፡
ብጥርዓን ዝተበደለ ግዳይ ጥራይ
ከምዘኽሰስ ተደንጊጉ ንረኽቦ።
ዓንቀጽ 285. - ብሸለልትነት
ዚፍጸም ከቢድ ኣካላዊ ጕድኣት
(1) ሓደ ሰብ፣ ብሸለልትነት
ኣብ ካልእ ኣካላዊ ጕድኣት
ምስ ዘስዕብ፣ ወይ ኣብ
ኣካላቱ
ሓይሊ
ምስ
ዝጥቀም ወይ ዝዀነ
ስምብራት ምስ ዘስዕብ፣
ሓደ ሲሶ (1/3) ናይቲ
ኣብ ጥብቆ V ናይዚ
ሕጊ ብዝተደንገገ
መሳልል መሰረት
ዚ ቕ መ ር
መ ቕ ጻ ዕ ቲ
ይቕጻዕ።
(2) ብሸለልትነት ዝሰዓበ ከቢድ
ኣካላዊ ጕድኣት፣ ሞያዊ ተግባራቱ
እናፈጸመ፣ ድሕነት ህይወት ወይ
ጥዕና ግዳይ ንኺሕሉ ሕጋዊ ግዴታ
ብዘሎዎ ብዓል ሞያ ዝተፈጸመ ምስ
ዚኸውን፣ ፍርቂ (1/2) ናይቲ ኣብ
ጥብቆ V ናይዚ ሕጊ ብዝተደንገገ
መሳልል መሰረት ዚቕመር መቕጻዕቲ
ይቕጻዕ።
ብሸለልትነት ዝሰዓበ ኣካላዊ
ጕድኣት ወይ ማህረምቲ፣ ብጥርዓን
ዝተበደለ ግዳይ ጥራይ ይኽሰስ።
2.
መርዛም ነገር ምሃብ
ደቂ ሰባት ገለ ገለ ቀመማዊ
ትሕዝቶ
ዘለዎም
ባእታታት
እንተወሲዶም ኣካላቶም ክምረዝን
ኣብ ልዕሊ ጥዕናኦም ከቢድ ዝኾነ
ሳዕቤን ከኸትል ካብኡ ሓሊፉ’ውን
ሞት ከስዕብ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ።
ከም ሳዕቤኑ ድማ፡ ሓደ ሰብ ብሰንኪ
ምምራዝ ኣካላዊ ምሉእነቱ ክጎድል
ይኽእል እዩ። መርዛም ነገር ብምሃብ
ኣካላዊ ምሉእነት ናይ ሰባት ናይ
ምጉዳል ተግባር ብገበናዊ ሕግና ካብ
ዘቕጽዑ ተግባራት ሓደ እዩ። በዚ
መሰረት፡ ሓደ ሰብ፡ ንዝኾነ ኻልእ ሰብ
መርዚ ወይ ዝኾነ ኻልእ መርዛም ነገር
እንተሂቡ ወይ ከምዚወሃብ እንተጌሩ፡
ወይ ከኣ መርዚ ወይ ዝኾነ መርዛም
ነገር ካልእ ሰብ ከም ዚወስድ ምስ
ዚገብር’ሞ፡ እቲ መርዛም ነገር ንኣካላዊ
ስርዓተ ዕማም ናይቲ ካልእ ሰብ ከም
ዚጸሉ እናፈለጠ ዝገበሮ ምስ ዚኸውን፡
እቲ ሰብ ካብ 6 ኣዋርሕ ብዘይትሕት
ካብ 12 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል
ማእሰርቲ፣ ወይ ብመልክዕ ኣከፋፍላ

በብናይ ናቕፋ 2,500 ምንጋወታት
ብዚኽፈል፣ ካብ 20,001 ክሳብ
50,000 ናቕፋ ዚበጽሕ ገንዘባዊ
መቕጻዕቲ ብዜቕጽዕ ገበን መርዛም
ነገር ምሃብ ገበነኛ ይኸውን።
ዓንቀጽ 286. - መርዛም ነገር
ምሃብ
ሓደ ሰብ፣ ንዝዀነ ኻልእ ሰብ
መርዚ ወይ ዝዀነ ኻልእ መርዛም
ነገር ዚህብ ወይ ከም ዚወሃብ ዚገብር፣
ወይ ከኣ

መርዚ
ወይ
ዝዀነ መርዛም ነገር ካልእ ሰብ
ከም ዚወስድ ዚገብር እሞ፣ ንኣካላዊ
ስርዓተ ዕማም ናይቲ ካልእ ሰብ ከም
ዚጸሉ እናፈለጠ ምስ ዚኸውን፣
ኣብ ደረጃ 1 ቀሊል ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 6 ኣዋርሕ ብዘይትሕት ካብ
12 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል
ማእሰርቲ፣ ወይ በብናይ ናቕፋ
2,500 ምንጋወታት ብዚኽፈል፣
ካብ 20,001 ክሳብ 50,000 ናቕፋ
ዚበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ብዘቕጽዕ
ገበን መርዛም ነገር ምሃብ፣ ገበነኛ
ይኸውን።
3.
ናይ ምውሳን ኣኽእሎ
ምሕራም
ጥዕናኦም ዝተማልአ ሰባት ንዝኾነ
ዝፍጽሙዎ ተግባር ኣመዛዚኖምን
ገምጊሞምን ኣብ ውሳነ ክበጽሑን፡
ብኡኡ መሰረት ብምግባር ድማ ቅኑዕ
እዩ ዝበልዎ ውሳነ ክወስዱ ይኽእሉ።
ገለ ሰባት ነቶም ክብለጹሎም
ዝደልዩዎም ሰባት ነቲ ናይ ምውሳን
ዓቕሞም ዘዳኽም ነገር ብኣስገዳድ
ይኹን ብምትላል ሂቦም ከመዛዙኑሉ
ወይ ቅኑዕ ውሳነ ክውስኑሉ ኣብ
ዘይክእሉሉ ደረጃ ኣውሪዶም
እቲ ግዳይ ነቲ ዝደለዩዎ ነገር በቲ
ዝደልዩዎ ኣገባብ ከምዝፍጽም
ይገብሩ። እዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ
ማሕበራዊ፡ ስነ-ኣእሞሮኣዊን፡ ቁጠባዊ
ረብሓ ናይቲ ግዳይ ቀሊል ክበሃል
ዘይከኣል ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል
ውጽኢት ይህልዎ።
ሳዕቤን ናይ ከምዚኦም
ዝኣመሰሉ ተግባራት ከምዚ ኣብ ልዕሊ
ዝተገልጸ ስለዝኾነ፡ ሓደ ሰብ፡ ንሓደ

ካልእ ሰብ ካብ ድሌቱ ወጻኢ ንንቑሕ
ኣእምሮኣዊ ዓቕሙ ወይ ናይ ምውሳን
ወይ ስጕምቲ ናይ ምውሳድ ናጽነቱ
ብምዕንዛዝ ይኹን ኣልኮላዊ መስተ
ብምሃብ ወይ ዕጸ-ፋርስ (ኣደንዘዝቲ
ናርኮቲካዊ ነገራት)፡ ወይ ዝኾነ ኻልእ
ኣገባብ ብምጥቃም ዝሓረመ ሰብ፡
ካብ 1 ወርሒ ብዘይትሕት ካብ 6
ኣዋርሕ ድማ ብዘይዛይድ ውሱን
ማእሰርቲ፡ ወይ ብመልክዕ ኣከፋፍላ
በብናይ 1,000 ናቕፋ ምንጋወታት
ዚኽፈል፡ ካብ 5,001 ክሳብ 20,000
ናቕፋ ብዚበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ
ብዜቕጽዕ ገበን ምሕራም ናይ ምውሳን
ኣኽእሎ ገበነኛ ከምዝኸውን ኣብ
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ተደንጊጉ
ንረኽቦ። እንተኾነ ግን፡ እቲ ናይ
ምውሳን ኣኽእሎኡ ዝተሓረመ
ግዳይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊኡ
ዝወረደ በደል ዝምልከት ጥርዓን
ናብ ፖሊስ ወይ ኣኽባር ሕጊ
ምስ ዘቕርብ ጥራይ እዩ እቲ
በዳሊ ክኽሰስ ዝኽእል።
ዓንቀጽ 287. - ናይ ምውሳን
ክእለት ምሕራም
(1) ንሓደ ካልእ ሰብ ካብ ድሌቱ
ወጻኢ ንንቑሕ ኣእምሮኣዊ ዓቕሙ
ወይ ናይ ምውሳን ወይ ስጕምቲ ናይ
ምውሳድ ናጽነቱ ብምዕንዛዝ ይኹን
ኣልኮል ወይ ዕጸ-ፋርስ (ኣደንዘዝቲ
ናርኮቲካዊ ነገራት)፣ ወይ ብዝዀነ
ኻልእ ኣገባብ ብምጥቃም ዘሕደገ
ሰብ፣
ኣብ ደረጃ 2 ቀሊል ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 1 ወርሒ ብዘይትሕት ካብ 6
ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ፣ ወይ በብናይ 1,000
ናቕፋ ምንጋወታት ዚኽፈል፣
ካብ 5,001 ክሳብ 20,000 ናቕፋ
ዚበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ብዘቕጽዕ
ገበን ምሕራም ናይ ምውሳን ክእለት፣
ገበነኛ ይኸውን።
(2) ምሕራም ናይ ምውሳን
ክእለት ብግዳይ ጥርዓን ምስ ዝቐርብ
ጥራይ የኽስስ።
4. ምድራት ናይ ምንቅስቓስ
መሰል
ብሰንኪ ባህላዊ ምኽንያታት ይኹን
ዝኾነ ካልእ ምኽንያታት ሰባት
ካብ ድልየቶም ወጻኢ ውልቃዊ
ረብሓታቶም ወይ ዕላምኦም ብዘይቅኑዕ
መንገዲ ንምዕዋት ክብሉ ብዝብገሱ
ካልኦት ሰባት ነቲ ከም ደቂ ሰብ ነጻ
ኮይኖም ናይ ምንቅስቓስ መሰሎም
ዝድርት ተግባራት ኣብ ልዕሊኦም
ይረአ። ሰባት ንምንቅስቓቶም
ባዕሎም ናይ ምውሳን
ሓርነት
ኣለዎም። ነዚ መሰል’ዚ፡ ብሓይሊ
ወይ ብምትላል ዝሕርም ተግባር
ገበን ይኸውን። እቲ ኣብ ልዕሊ ሰባት

ዝግበር ናይ ምንቅስቓስ ድረታታት
ከኣ ንጭውያ፡ ምዝራፍ ወይ ዘሕጋዊ
ዕግታ የጠቓልል።
ምጭዋይን ምዝራፍን
ምዝራፍ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ
ብዘይድሌተን ካብ ዝፍጸሙ ገበናት
ኮይኑ፡ እዚ ዓይነት ተርእዮ ድማ
ብፍላይ ደቅተባዕትዮ፡ ንመውስቦ
ዝደልዩዋ ጓል ብኣገባብ ቃልኪዳን
ኣሲሮም ናቶም ክገብሩዋ ኣብ
ዘይክእሉሉ ኩነታት ነታ ጓል
ብዘይድሌታ ዘሪፎም ንክምርዓዉዋ
ዝፍጽሙዎ ተግባር ከም ዝኾነ
ይፍለጥ። ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ግን
ኣብ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ገበን ምዃኑ
ተደንጊጉ ይርከብ። በዚ መሰረት ሓደ
ሰብ፡ ኣንጻር ድሌት ናይቲ ካልእ
ሰብ ብሓይሊ ወይ ብምትላል፡ ምስ
ዚጨዊ ወይ ዚዝርፍ፡ እሞ ድማ
ብቤት ፍርዲ እንተተረጋጊጹ፡ እቲ
ሰብ ካብ 3 ዓመት ብዘይትሕት ካብ
5 ዓመት ድማ ብዘይዛይድ ውሱን
ማእሰርቲ ብዜቕጽዕ ገበን ምጭዋይ
ወይ ምዝራፍ ገበነኛ ከም ዝኸውን
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ደንጊጉዎ
ኣሎ።
ዓንቀጽ 288. - ምጭዋይን
ምዝራፍን
ሓደ ሰብ፣ ኣንጻር ድሌት ናይቲ
ካልእ ሰብ ብሓይሊ ወይ ብምትላል፣
ምስ ዚጨዊ ወይ ዚዝርፍ፣
ኣብ ደረጃ 8 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 3 ዓመት ብዘይትሕት ካብ 5
ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን ምጭዋይ
ወይ ምዝራፍ፣ ገበነኛ ይኸውን።
ዘይሕጋዊ ዕግታ
እቲ ካልእ ዓይነት ኣብ ልዕሊ
ምንቅስቓስ ዝግበር ድረታ ድማ
ዘይሕጋዊ ዕግታ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ
ብዘይ ሕጋዊ ስልጣን ንኻልእ ሰብ
ምስ ዚቕይድ፣ ዚሓጽር፣ ዚሕይር
(ዚሕብስ) ወይ ብዝኾነ ኣገባብ ናይ
ካልእ ሰብ ናይ ምንቅስቓስ ናጻነት ምስ
ዚዓግት፣ ካብ 1 ዓመት ብዘይትሕት
ካብ 3 ዓመት ድማ ብዘይልዕል
ውሱን ማእሰርቲ ብዜቕጽዕ ገበን
ዘይሕጋዊ ዕግታ፣ ገበነኛ ይኸውን።
ዓንቀጽ 289. - ዘይሕጋዊ ዕግታ
ዝዀነ፣ ብዘይ ሕጋዊ ስልጣን
ንኻልእ ሰብ ዚቕይድ፣ ዚሓጽር፣
ዚሕይር (ዚሕብስ) ወይ ብዝዀነ ናይ
ካልእ ሰብ ናይ ምንቅስቓስ ናጻነት
ዚዓግት፣
ኣብ ደረጃ 9 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 1 ዓመት ብዘይትሕት ካብ 3
ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን ዘይሕጋዊ
ዕግታ፣ ገበነኛ ይኸውን።
ይቕጽል...

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ፡ ካብ ካልኢት
ናብ ካልኢት ዝርኣ ምቅይያር መጠነ
ምቘት፡ ዝናብን ንፋስን ኩነታት ኣየር
(Weather) ተባሂሉ ክግለጽ እንከሎ፡
ማእከላይ ገምጋም ናይ ነዊሕ እዋን
መጠነ ምቘትን ዝናብን ኣብ ዝተወሰነ ቦታ
ድማ ክሊማ (climate) ተባሂሉ ይግለጽ።
ክሊማ ንከባቢ፡ ዞባ፡ ወይ’ውን ዓለማዊ
ስፍሓት ክውክል ይኽእል። ብግዜ ክረአ
እንከሎ’ውን ብናይ ዓሰርትታት ዓመታት፡
ብዓመት፡ ብወቕቲ፡ ብወርሒ ወይ’ውን
ብመዓልታት ክልካዕ ይኽእል።
ስርዓተ-ክሊማ፡ ብዘይካ ኣብ ሓጺር
እዋን ዝርአ ዘይንቡር ተርእዮ፡ ስሩዕ
ዑደት ዝኽተል ባህርያዊ ኩነታት እዩ።
ኣበ’የ ቦታኡ በብወቕቱ ዝረኣዩ ከም በዓል
ኢልኒኖ ዝፈጥሩዎ ዋዒ፡ ዛሕሊ፡ ጠሊ፡
ከምኡ’ውን ደርቂ፡ ከም ኣካል ናይ’ቲ
ስሩዕን ንቡርን ስርዓተ-ክሊማ ይቝጸር።
ንዝተናውሐ ግዜ ዝቕጽል ዘይንቡር
ተርእዮ ስርዓተ-ክሊማ ምስ ዘጋጥም
ግን፡ ክስተት ክሊማዊ ለውጢ ተባሂሉ
ይግለጽ።
ስርዓተ-ክሊማ እዛ ዓለም፡ ብንቡር
ክኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ድሕሪ’ቲ
ኣብ 1,800 ዓ.ም ኣብ ሰሜን፡ ብቐንዱ
ኣብ ሃልኪ ነዳድን ካልኦት ባርያውያን
ጸጋታትን ዝተመርኰሰ፡ ኣብ ኣመሪካን
ኤውሮጳን ዝተራእየ ኢንዱስትርያዊ
ምዕባለ ክቀያየር ጀሚሩ። እዚ
ኢንዱስትያዊ ምዕባለ፡ ኣብ ላዕለዋይ
ቀጸላ ኣየር ዝርከብ ተፈጥሮኣዊ ጻዕቂ
ካርቦን ብተዓጻጻፈ ብምብራኽ፡ ምቘት
መሬት ብተመሳሳሊ ክውስኽ ከምዝቐሰበ
ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ይሕብሩ።
ካልኦት ሃገራት’ውን ነዚ ኣብ ሃልኪ
ነዳዲን ባህርያዊ ጸጋታትን ዝተመርኮሰ
ስርዓተ-ቑጠባ ተኸቲለን ዝሓሸ ደረጃ
ምዕባለ ንኽሃንጻ ክሰርሓ ኣብ ዝጸንሓሉ፡
ክስተት ክሊማዊ ለውጢ እናተጋህደ
መጺኡ።
ኣብ 1970ታት ዝተገብሩ፡ ንኹነተክሊማን ምቅይያራቱን ዝምልከቱ ስነፍልጠታዊ ርኽበታት፡ ንማሕበረሰብ
ዓለም ኣብ ርእሲ ምንቕቓሖም፡
ተወሰኽቲ ምርምራት ንኽካየዱ ባይታ
ኣንጺፎም እዮም። ድሒሮም ዝተገብሩ
ስነ-ፍልጠታዊ ምርምራት ድማ፡ ክሊማዊ
ለውጢ ብወሰኽ፣ መጠንን ጻዕቅን

ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ክሊማዊ ለውጥን ሳዕቤናቱን

ብነት ካርቦን ካብ ኢንዱስትርያዊ ትካለት (ምንጪ ጽሑፋት ትካል ልምዓት ኣከባቢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት)

ኣብ ላዕለዋይ ቀጸላ ጠፈር ዝርከቡ፡
ብልምዲ ካርቦን ወይ ጋዝ ሓምላይ
ገዛ (Greenhouse gases) ተባሂሎም
ዝጽዉዑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጋዛት ዝሰዓበ
ምዃኑ ተረጋጊጹ። እዞም ኣብ ላዕለዋይ
ቀጸላ ክሊ ኣየር ዝርከቡ ጋዛት ካብ ጥንቲ
ዝነበሩ ኮይኖም፡ ካብን ናብን ጸሓይን
መሬትን ዝመጽእን ዝምለስን ሚዛን ጸዓት
ብምሕላው፡ ዓለም ምቹእ ኩነታት ክሊማ
ከም ዝህልዋ ይገብሩ። ሊቃውንቲ ከም
ዝብሉዎ፡ እዞም ጋዛት እንተዘይህልዉ
ነይሮም፡ ዓለም ኣዝያ ቆራሪት ምዀነት
ነይራ። ጻዕቅን መጠንን ናይ’ዞም ጋዛት
እናወሰኸ ስለዝኸደ ግን፡ ነቲ ካብ መሬት
ንህዋ ዝምለስ ጸሓያዊ ጸዓት ስለዝዓገቱዎ፡
ዋዒ መሬት ከምዝውስኽ ኮይኑ። እዚ
ዋዒ ዘምጸኦ ምዝንባል ድማ፡ ክስተት
ክሊማዊ ለውጢ ኣኸቲሉ።
እዚ ኣብ ሃልኪ ነዳድን ባህርያዊ
ጸጋታትን ዝተመርኮሰ ቁጠባዊ ዕብየት
ኣብ ርእሲ’ቲ ከውርዶ ዝጸንሐ ኣከባብያዊ
ዕንወትን ብከላን፡ ምንጪ ናይ’ዞም
ብካርቦን ዝፍለጡ ጠንቂ ክሊማዊ
ለውጢ ኮይኖም ዘለዉ ጋዛት’ውን እዩ።
ምንጪ ናይ’ዞም ጋዛት፡ ነዳዲ፡ ከሰል፡
ዕንጨይቲን ፈሓምን ከም ምንጪ ጸዓት
ካብ ዝጥቀማ ኢንዱስትሪታትን ናይ

መጐዓዝያ መሳለጥያታትን፡ ከምኡ’ውን
ናይ ከብቲ ስርዓተ-ምሕቃቕ፡ ምምሽማሽ
ምዉት ኣካል ሂወታውያንን ዝበንን
ትክን ዒግታን እዩ። ብተወሳኺ፡ ምብራስ
ናይ’ቶም ልዑል ካርቦን ናይ ምኽዛን
ዓቕሚ ዘለዎም ኣግራብ፡ ነቲ ኣብ
ኣከባብያዊ ኣየር ዝርከብ ጻዕቂ ካርቦን
ካብ ምምጻይ (sequester) ወይ ምጉዳል
ስለዝበኵር፡ ከም ጠንቂ ምውሳኽ ጻዕቂ
ካርቦን ክውሰድ ይከኣል።
እዞም ጋዛት፡ ከም ባህሪኦምን ጻዕቆምን
ምቘት ናይ ምዕቃብን ዋዒ ናይ ምፍጣርን
ዓቕሞም ይፈላለ እዩ። ንኣብነት ሓደ
ባእታ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምስ ሓደ
ባእታ ሃይድሮ ፍሎሮ ካርቦንስ ክወዳደር
እንከሎ፡ ኣዝዩ ዝወሓደ ምቘት ናይ
ምፍጣር ዓቕሚ’ዩ ዘለዎ። እንተኾነ ግን፡
ጻዕቂ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ላዕለዋይ
ቀጸላ ጠፈር ኣዝዩ ልዑል ስለዝኾነ፡
ምቘት ኣብ ምፍጣር ዝለዓለ እጃም ሒዙ
ይርከብ። ካብ’ዞም ብውሑድ መጠን
ዝርከቡ፡ ግን ከኣ ልዑል ምቘት ናይ
ምዕቃብን ዋዒ ናይ ምፍጣርን ዓቕሚ
ዘለዎም ጋዛት’ውን፡ ንኣማኢት ዓመታት
ናይ ምጽናሕ ተኽእሎ ዘለዎም ኣለዉ።
ባህርያዊ መስርሕ ምጉዳል እዞም ጋዛት፡
ምስ’ዚ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ዝውስኽ

ስእላዊ መግለጺ ሳዕቤን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ኣፍሪቃ (IPCC 2007)

ዘሎ ጻዕቅን መጠንን’ዞም ጋዛት ኣዛሚድካ
ክረአ ከሎ ዘገምታዊ ስለዝኾነ፡ ብዙሓት
ካብ’ዞም ንክሊ ኣየር ዝበንኑ ዘለዉ ጠንቂ
ክስተት ክሊማዊ ለውጢ ዝዀኑ ጋዛት፡
ንነዊሕ እዋን ኣብኡ ክጸንሑ ዘለዎም
ተኽእሎ ልዑል እዩ።
ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ዓሰርተታት ዓመታት፡
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝተራእየ፡ ጸዓት
ናይ ነዳድን ባህርያዊ ጸጋታታት ዝሰረቱ
ቅልጡፍ ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ንመጠንን ጻዕቅን
ናይ’ዞም ብሓፈሻ ካርቦን/ጋዝ ሓምላይ ገዛ
ተባሂሎም ዝጽውዑ ጋዛት ብዝተዓጻጸፈ
ከምዝውስኽ ገይሩዎ እዩ። ማዕረ ማዕረኡ፡
ማእከላይ ገምጋም መጠነ-ምቘት ዓለም
ክውስኽ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ወሰኽ መጠነምቘት ዘይንቡር ዋዒ ብምፍጣር፡ ንስርዓተክሊማ የዘንብዖ። እዞም ከም ዕልቕልቕ፡
ዋሕዲ ዝናብ፡ ምዝንባል ወቕቲ፡ ዘይንቡር
ልዑል ዋዒ፡ ምስፍሕፋሕ ምድረበዳን
ደርቅን ዝኣመሰሉ ተደጋጋሚ ተርእዮታት፡
ብሰንኪ ምዝንባል ስርዓት-ክሊማ ዝተኸስቱ
ምዃኖም ሊቃውንቲ ይገልጹ። እዚኣቶም፡
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘውርዱዎ
ዘለዉ ዘይተኣደነ ዕንወትን ማሕበረቁጠባዊ ጸገማትን ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ
ድማ፡ ካብ’ቲ ዕለታዊ ብመራኸቢ ብዙሃን
ዝመሓላለፍ ሓበሬታታት ንምግምጋም
ይከኣል።
ክሊማዊ ለውጢ፡ ኣብ ገለ ከባቢታት
ዓለምና እወታዊ ለውጢ ከምጽእ
ዝኽእል’ኳ እንተኾነ፡ እቲ ከውርዶ
ዝኽእል ማሕበረ-ቁጠባዊ ጸገም ኣዝዩ
ከምዝዛይድ ሊቃውንቲ ክሊማ ይሕብሩ።
ኣብ 2007 ዝወጽአ መበል ራብዓይ
መጽናዕታዊ ጽሑፍ በይነ-መንግስታዊ
ባይቶ ንክሊማዊ ለውጢ (IPCC)
ከምዝሕብሮ፡ ማእከላይ ገምጋም መጠነምቘት ዓለም ኣብ 2100 ካብ 1.5 ክሳብ
5.8 ዲግሪ ሴንትግሬድ ክውስኽ ተኽእሎ
ኣሎ። ብመሰረት’ዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡
ወሰኽ ማእከላይ ገምጋም መጠነ-ምቘት
ኣብ ኣፍሪቃ፡ ካብ’ዚ ዝዛይድን ኣብ ኩሉ
ወቕትታት ዝዝርጋሕ ምዃኑን ይግለጽ።
ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ገማግም ምድረበዳ
ሰሃራ ዝርከብ ሓውሲ-ደረቕ ዝዓብለሎ
ከባቢን ማእከላይ ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃን፡
ማእከላይ ገምጋም መጠነ-ምቘት ካብ 0.2

ክሳብ 0.5 ዲግሪ ሴንትግሬድ ኣብ ነብሲወከፍ ዕቝድ ክውስኽ’ዩ ዝብል ገምጋም
ኣሎ።
ንመጠነ-ዝናብ ብዝምልከት፡ ማእከላይ
ገምጋም መጠነ-ዝናብ ኣብ ምብራቕ
ኣፍሪቃ ክውስኽ ምዃኑ፡ ብኣንጻሩ ኣብ
ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃ ክንኪ ምዃኑ
ተገምጊሙ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ
መጠነ- ዝናብ ክውስኽ’ዩ ዝብል ገምጋም
ጽቡቕ’ኳ እንተዀነ፡ እቲ ዝውስኽ ግን
ሓያልን ዕልቕልቕ ዝፈጥርን ከምዝኸውን
እዩ ተገምጊሙ። ሓያልን ዕልቕልቕ
ዝፈጥርን ዝናብ ድማ፡ ንህልዊ ኣብ ሕርሻ
ዝምርኰስ ቁጠባ ከዘናብል፡ ትሕተ-ቅርጺ
ከዕኑን፡ ናይ ጥዕናን ጽሬትን ጸገማት
ከኸትልን ስለዝኽእል፡ ዘድሊ ምድላዋት
እንተዘይተገይሩሉ፡ ዘይተኣደነ ማሕበረቁጠባዊ ጸገማት ከኸትል ይኽእል።
ብሓፈሽኡ ኣፍሪቃ፡ ህልዊ ደረጃ
ምዕባለኣ ኣብ ግምት ኣትዩ፡ ብክሊማዊ
ለውጢ ንዝስዕብ ጸገማት ክትገጥሞ
ዘኽእል ዓቕሚ የብላን። ክሊማዊ ለውጢ
ዝጠንቁ፡ ምስ ግዜን ቦታን ዝቀያየር
መጠንን ዝርግሐን ዝናብ፡ ምቅይያር
ወቕትታት፡ ምውሳኽ ዋዒ፡ ልዑል
ዝዓቐኑን ህቦብላ ዝተሓወሶን ዝናብ ዘስዓቦ
ዕልቕልቕን ዕንወትን፡ ምቕልቃል ጸረኣዝርእቲ ነፍሳትን ሓደስቲ ሕማማትን፡
ንትሕተ-ቅርጺ ሕርሻን ማያዊ ትሕዝቶን
ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘይተኣደነ ሃስያ የውርደሉ
እሎ። እዚ ድማ፡ ነቲ ቀዳምነታት ሃገራት
ኣፍሪቃ ዝኾነ ናብ ምውጋድ ድኽነትን
ምርግጋጽ ውሕስነት መግብን ዝዓለመ
ልምዓታዊ መደባትን ጻዕርታትን ብኣሉታ
ክጸልዎ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ 2007 ዝወጽአ
መበል ራብዓይ መጽናዕታዊ ጽሑፍ በይነመንግስታዊ ባይቶ ንክሊማዊ ለውጢ
(IPCC)፡ ሳዕቤን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ
ኣፍሪቃ፡ ብኸምዚ ዝስዕበ ስእሊ ኣቕሪቡዎ
ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ’ውን ከም ኣብ ካልኦት
ኣብ ከባቢና ዝርከባ ሃገራት፡ ኣብ’ዘን
ዝሓለፋ ዓሰርተታት ዓመታት ክሊማዊ
ለውጢ ዘስዓቦም፡ ዋሕድን ዘይምዕሩይ
ዝርገሐን ዝናብ፡ ሓጺር ናይ ዝናብ ወቕቲ፡
ተደጋጋሚ ደርቂ፡ ከምኡ’ውን ከም ዓሶ
ናይ ዝኣመሰሉ ሕማማት ምስፍሕፋሕ
ክረኣዩ ጸኒሖም’ዮም። ሊቃውንቲ ክሊማ
ከምዝእምትዎ’ውን፡ ገማግም ባሕሪ
ኤርትራ፡ ብፍላይ ባጽዕ ብክሊማዊ ለውጢ
ዘስዕቦ ምብራኽ ጽፍሒ ባሕሪ ከዕለቕልቕ
ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል’ዩ።
ክሊማዊ ለውጢ፡ ከከም ጂኦግራፊካዊ
ኣቀማምጣን ቦታን ዝፈላለ ኣሉታውን
እወታውን ሳዕቤናት ኣለዎ። ነዚ ዘይተርፍ
ኣሉታዊ ሳዕቤን ክሊማዊ ለውጢ ግን፡
ዝኣክል ምድላዋት ብምግባር፡ ብሰንኩ
ክወርድ ዝኽእል ማሕበረ-ቁጠባዊ ጸገማት
ምጕዳል ይከኣል። ንሳዕቤን ክሊማዊ ለውጢ
ኣብ ውጥንን ትግባረን ልምዓታዊ መደባት
ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንዝፍጠር ክሊማዊ
ለውጢ ርዒሙ ዝኸይድን ዝጻወርን
ስርዓተ-ቁጠባ ክህነጽ ከም ዝከኣል፡ ብዙሓት
ግብራውያን ስርሓት ኣብነት እዮም። ስለ’ዚ
ውጥን ልምዓታዊ መደባት ሳዕቤን ክሊማዊ
ለውጢ ኣብ ግምት ዘእተዉን ንነዊሕ
ዝጠመቱን ኮይኖም ክዳለዉ ይግባእ።

ምሕረተኣብ ሚኪኤል

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ. 78
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ትምህርቲ ልቦና ካብ ኣቦሓጎ
ነጃት ኣድም

ሕሉፍ ስግኣታት ደቀንስትዮ
ደቂ ሰብ ብተፈጥሮና ዝተፈላለና ክሳዕ ዝዀንና፡
ዘሐጕሱናን ዘሕርቑናን፡ እንፈትዎምን ንጸልኦምን
ነገራት… ወዘተ ክፈላለዩ ባህሪያዊ እዩ። እንሓንሳእ እቲ
ፍልልይ ካብ ሰባት ምዃንና ጥራይ ሓሊፉ ጾታውን
ጀንደራውን ምኽንያት’ውን ይሕዝ እዩ። ስለዝዀነ
ከኣ፡ ንደቀንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ዘስግኡዎም ነገራት
ዝተፈላለዩ ኰይኖም ንረኽቦም። ሓደ ካብቲ ዘገርም
ፍልልያት ከኣ፡ ንደቀንስትዮ ብዝያዳ ኣስጋእቲ ዝዀኑ
ነገራት፡ ምስ ገዛእ ርእሰን ዝተኣሳሰር ምዃኑ እዩ። ንገለ
ካብኦም ምስ እንርኢ፡እቲ ቀዳማይ ንደቀንስትዮ ብዝያዳ ዘስግአን ነገር
ምስራቕ መንነት እዩ። እዚ ከኣ በቲ “ገለ ገለ ሰባት
ንዓና ተመሲሎም ንመንነትና ክምንጥሉ ዘኽእሎም
ሓይሊ ኣሎ” ዝብል ስምዒታዊ ተኣፋፊ እምነት ዝብገስ
ከይኰነ ኣይተርፍን እዩ። ስለ ዝዀነ ከኣ፡ ብዙሓት
ደቀንስትዮ፡ እቲ ናይ ብሓቂ መንነተን ከርእያ ብዙሕ
ክጽዕራን ክሰግኣን ይረኣያ። ፍሉያት ኰይነን ክረኣያ
ሰለ ዝደልያ ከኣ፡ ካብ ካልኦት ሰባት ተፈልየን ምእንቲ
ክረኣያ፡ ፍሉይ ክኽደናን ክረግጻን ይደልያ።
ብዙሓት ደቀንስትዮ፡ ንህይወተን ኣብ ቀዋምነት
ከስተማቕራኣ እየን ዝደልያ። ነቲ ዘለወን ጥጡሕ
ህይወት ዘበላሹ፡ ዝዀነ ለውጢ ከይመጸን ድማ ብዙሕ
ይሰግኣ። እዚ ማለት ግን ንለወጢ ቅሩባት ኣይኰናን

ኣደነታዊ ስራሓ ከተሰላስልን እትደሊ ጓለንስተይቲ፡
እቲ ብዝያዳ ከስግኣ ይኽእል እዩ ዝበሃል ነገር እንተ
ደኣ ሃልዩ፡ ምውሳኽ ክብደት እዩ። ሕውስውስ እንተ
ደኣ ኢላ፡ ኣይ ብዓልቲ ሰሓቢት መልክዕ ኣይ ብግቡእ
እትንቀሳቐስ ጓለንስተይቲ ዝዀነት ኰይኑ ይስመዓ’ሞ፡
ካብዚ ስግኣት ተበጊሳ ዘይንቡራት ባህርያት ከተጥሪ
ትጅምር።
ደቀንስትዮ፡ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ እቲ ብዝለዓለ
ዝሰምዓኦ መጠንቀቕታ እንተ ደኣ ሃልዩ፡ መንሽሮ
ናይ ጡብ እዩ። እዚ ሕማም’ዚ ከኣ፡ ኣሹንካይዶ
ናብ ጥዕናአን መጺኡስ፡ ብማዕዶ እናኽስምዓኦ’ውን
እየን ዝሹቕረራ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ህይወተን ብዘስዕቦ
ቃንዛን ሽግርን ጥራይ ኣይኰነን ስግኣተን። እንታይ
ደኣ ተኣፋፊ ኣካል ብምዃኑ’ውን ኣብ ምፍዋሱን
ንሱ ዘስዕቦ ኣብ ኣካላዊ ትርኢተን ዘምጸኦ ለውጢ
እንተላይ’ውን እዩ።
ኣብ ጕዳይ ፍትሕ እንተ ደኣ መጺእና፡ እቲ ስግኣት
ብኽልተ ወገን’ዩ። እቲ ሓደ ተነጽሎ ክኸውን እንከሎ፡
እቲ ካልእ ድማ፡ ንሱ ዘስዕቦ ውድቀት እዩ። ካብ ምስ
እትፈትዎ መጻምድትኻ ብፍትሕ ምፍልላይ ማለት፡
ነቲ ዝነበረካን ዘሕለፍካዮን ፍቕርን ምሕዝነትን ምኽሳር
ወይ ምስኣን ማለት ስለዝዀነ። በቲ ሓደ ወገን ድማ፡
ብሓንሳብ ንኽትነብር ዘየተባብዕ ምኽንያት ክህሉ

ማለት ኣይኰነን። እንታይ ደኣ፡ ካብ ኣሉታዊ ለውጢ
እዩ እቲ ዝያዳ ስግኣተን። ምናልባት እቲ ለውጢ፡ ኣብ
ቦታ ምቕያር፡ ኣካላዊ ጥዕና፡ ጕዳይ ሓዳርን ዝምድናን፡
ካልኦት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታትን ክዀኑ
ይኽእሉ።
ጽምዋ እርጋን፡ እቲ ኣብ መብዛሕተአን ምርዑዋት
ሰብ ሓዳር ደቀንስትዮ ዝረአ ስግኣት እዩ። እዚ ከኣ፡
ምናልባት እንተ ደኣ ቅድሚኣ ሞት በዓል ቤት ወይ
ደቂ ኣጋጢሙ፡ ብድሕሪኡ ዝህልዉ ጸልማት ግዜያት
እዮም እቶም መበገሲ ስግኣታታ።
ካብቶም ዝበዝሑ ቀተልቲ ሕምማት ደቀንስትዮ፡
ዝለዓለ ኢድ ዘለዎ ሕማም ልቢ እዩ ዝብል ዝተፈላለየ
ጸብጻባት ሕክምና ኣሎ። ስለዝዀነ ከኣ ሓደ ካብቶም
ስግኣት ደቀንስትዮ ይገብሮ። ብዘይካ’ዚ፡ ደቀንስትዮ፡
ጥዕናአን ምስ ህላወአንን ምስ ስድራቤትን ገዛን ዘለዎ
ምትእስሳር ብምግንዛብ እየን ብዝያዳ በዚ ቀታሊ
ሕማም ክሰግኣ ዝረኣያ።
ዝዀነት ጓለንስተይቲ ብዘለዋ ትርኢትን ጽባቐን
ዝደለየቶ ሰብኣይ ክትሕዝ ከም እትኽእል እንተ
ደኣ ትኣምን ኰይና፡ ዕድመ እናወሰኸት ኣብ
እትኸደሉን፡ ኣብ መልክዓን ትርኢታን ለውጥታት
ኣብ እተርእየሉን፡ ዓቢ ስግኣት ክወርዳ ይኽእል እዩ።
በዚ ምኽንያት ምፍራስ ጽባቐ ከይኰና ኣይተርፋን
እየን ድማ፡ ብዙሓት ደቀንስትዮ ዓለምና ሚልዮናት
እናኸፈላ መልክዐን ከተዓራርያ ናብ መብጣሕቲታት
ክጓየያ ዝረኣያ።
ነታ ብጽብቕታ ክትነብርን ኣደ ኰይና ብግቡእ

ይኽእል’ሞ፡ ኣብዚ ድሕሪ ፍትሕ ዝህሉ ስቓይን ከም
ዘለኻዮ ምቕጻልን፡ ኣብ ምውሳን ዝህሉ ቃንዛ ከኣ’ዩ፡
ነቲ ስግኣት ሰማይ ዘዕርጎ።
ሞት (ምጥፋእ) ውላድ፡ እቲ ናይ ኩለን ደቀንስትዮ
ዝዓበየ ስግኣት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ኣደ ብደቃ
እያ ስምዒት መንነታን ክብርታታን እትገልጽ።
ስለዝዀነ ድማ፡ እቶም ብጻዕሪ ወሊዳ ብጻዕሪ ኰስኲሳ
ዘዕበየቶምን፡ ከምኡ’ውን፡ “ሓበነይ ክብረተይ” ኢላ
እትዀርዓሎም ደቃ ክጠፍኡዋ ኰኑ ብሞት ክፍለዩዋ፡
ኣብ መንነታን ክብረታን ክመጽእ ዝኽእል ስግኣታት
ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኰነን። በዚ ድማ እየን ኣደታት፡
ደቀን እንተ ኣምሲዮም ወይ እንተ ደንጒዮም፡ ከምዛ
ካብ ኣፍደገ ዝምለሱ ኰይኑ ስለ ዝስመዐአን እናሻዕ
ማዕጾ እናኸፈታ ኣማዕድየን ዘቋምታን እናተረበጻ
ዝጽበያን።
እምበኣርከስ ንምጥቕላል፡ ስግኣት (ፍርሒ)፡ ንኸጋጥም
ዝኽእል ሕማቕ ነገራት ክንዳለወሉ ዝሕብር፡ ዝተጋነነን
ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ተርእዮ ክኸውን ዝኽእል እዩ። እቲ
ግብረ-መልሲ ድማ፡ ስምዒታዊ ኰይኑ፡ ሓፈሻዊ ጭብጢ
ከይረኸብካ፡ ቀጥታዊ ስጕምቲ ክትወስደሉ ዘይከኣልን
እዩ። እዘን ልዕል ኢለን ዝተዘርዘራ ስግኣታት ድማ፡
ገለ ካብቲ ደቀንስትዮ ብፍሉይ ዝሰግኣኦ ስግኣታት
እየን። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ናይዘን ደቀንስትዮ ከኣ፡ ካብ
ደቂተባዕትዮ ንላዕሊ ከይተሰከፋ፡ ብቕንዕናን ክፉትነትን
ስግኣተን ዝገልጻ ምዃነን ኰይኑ፡ ሓንሳብ ስግኣተን
ምስ ኣስተንፈሳኦ፡ ምስ እሙናት ፈተውትን ኣሕዋትን
ብምልዛብ ብቕልጡፍ ዘብንናኦ ምዃነን እዩ።

ምሉእ ቀትሪ ግዜ ሂባ ምስኡ ከተዕልል
ምስ ወዓለት እያ፡ ኣቦሓጎኣ ክሳዕ ክንደይ
ለባም ምዃኑ ንመጀመርያ ግዜ ዝፈለጠት።
ዓሚቚ ኣስተብህሎኡን ምስትውዓሉን ከኣ
ብዙሕ መሰጣ። ገለ ካብቲ ብዙሕ ኣብተን
ሰዓታት ምስኡ ሓቢራ ብምዕላል ዝኸሰበቶም
ነገራት ድማ፡ ኣባሓጎኣ፡ ንነዊሕ ግዜ፡ ንብዙሓት
ንዜሕርቑን ዜቖጥዑን ኣባላት ስድራቤቱ፡ ገዛእ
ርእሱ እናሓለወ ብርሕራሐን ተጸማምነትን
ይሕብሕቦም ምንባሩ ምስ ኣዕለላ እያ፡ ኣድኒቓ
ምጽጋብ ዝሰኣነቶ።
ልቦናኡ ዘደንቕ፡ ዘወናውንን ማራኽን
ኰይኑ እያ ረኺባቶ። ነታ ቀትሪ ከኣ፡ ከም
ንመጀመርያ ግዜ ንኽትልብም ኢላ ካብ ድቃሳ
ዝተበራበረትላ መዓልቲ ጌራ ቆጸረታ። ልቦናዊ ዕላል
ኣባሓጎኣ፡ ሓንሳእ ኣብ ልባ ኣትዩ ኣብ ኣእምሮኣ
ስለ ዝተወቕረ’ምበኣር፡ ካብታ ግዜ ኣትሒዛ፡ ነቲ
ክቡር ግዜኣን ጕልበታን መዓስ፡ ብኸመይን ኣበይን
ተውፍሮ ብግቡእ ኣጽኒዓ ብምፍላጥ፡ ንኹሉ
ሓይላን ግዜኣን ዘባኽኑ ዘየድሊዩ ነገራት ካብ
ምፍጻም ክትቁጠብ፡ ንገዛእ ርእሳ ብባዶ ስምዒታት
ከይተድክማ፡ ምስ ገዛእ ርእሳ ይኹን ምስ ካልኦት
ኣብ እትገብሮ ርክብ፡ ቃላታን ተግባራታን ዝሳነዩ
ክዀኑን፡ ብሓፈሻ ከኣ፡ ብዕላማ ክትጐዓዝ ምስ ገዛእ
ርእሳ ቃል ኣተወት። በቃ ንልቦና ምስ ፈለጠቶን ምስ
ተመነየቶን ብግብሪ ከተተግብሮ ተበገሰት።
ግን ልቦና ብኸመይ እዩ ዝርከብ? መፋጥርቲ ድዩ
ወይስ ምስ ተወለድና ዝጥረ እዩ? ምስ ዓበና፡ ማለት
ዕድመ ምስ ደፋእና ብኹምራ ተሞኩሮታት ዝመጽእ
ደዀን ይኸውን….? እተን ተሃንጥያ ነቦሓጎኣ
ዝሓተተቶ ሕቶታት እየን ነይረን። መልሲ ኣቦሓጎኣ
ግን፡ ንግራመኣ ዝያዳ ግራመ ዝወሰኸላ እዩ ነይሩ።
ንሱ፡ ኣብ ብዙሕ ዓመታት ዘዋህለሎም ተሞኩሮ
ደኣ’ምበር፡ ንገዛእ ርእሱ ለባም ከም ዘይቆጽራን፡
እኳ ደኣ ብዙሕ ነገር ከም ዝጎድሎ ብምንጻር እዩ
ጀሚሩላ። ንኣግረምርሞት ገጻ ተዓዚቡ ከኣ፡ ምእንቲ
ኣካቢዳን ኣቕሊላን ከይትርእዮ፡ “ኣነ ሓንቲ ነገር
ጥራይ እፈልጥ። ንሱ ከኣ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይፈልጥ”
እትብል ናይ ሶቕራጠስ ጥቕሲ እዩ ጠቒሱላ።
ብኽርደኣ ዝኽእል ከምዚ ዝስዕብ ቀሊል ኣገባብ ገይሩ
ከኣ፡ ልቦና እንታይ’ዩ ኣረዲኡዋ።
ልቦና = (ፍልጠት + ርድኢት) ተግባር
ፍልጠት፡- መሰረት ልቦና ፍልጠት እዩ። ብቐጻሊ
ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዓውድታትን መዳያትን ህይወት
ምምሃርን ብዕምቆት ምምርማርን ከኣ እዩ ዝርከብ። እዚ
ክርከብ ከኣ፡ መጀመርያ፡ ድሉውነትን ጻዕርን የድሊ።
ኣብዛ ዓለምና ማእለያ ዘይብሎም ምንጪ ሓበሬታታት
ኣለዉ። ገሊኦም፡ ብኸም መጻሕፍቲ ምንባብን
ፊልም ምዕዛብን ዝኣመሰሉ ብኣዒንትና እንረኽቦም
ሓበሬታታት፡ ብኣእዛና እንሰምዖም ናይ ሬድዮን ካልእ
ተሰማዕቲ ኣስተምህሮታትን ሓበሬታታን፡ ብግብሪ

ጥቕስታት
ልቦና
 ባህርይና ደኣ’ምበር እምነትና ኣይኰነን
ብሉጻት ሰባት ዝገብረና።
 ንሞት ዘይኰንናስ፡ ንዘይንነብሮ ህይወት
ኢና ክንፈርሕ ዘለና።
 ንኽንነብር ጥቓ ሞት ዘይንበጽሕ እንተደኣ
ኴንና፡ ንኽንመውት ኢልና ጥራይ ኢና ንነብር
ዘለና ማለት እዩ።
 ንንፋስ ኣይንዕድሞን ኢና። መስኰት
ጥራይ ኢና ንኸፍተሉ።
 ሕሉፍና፡ ብዝኽርታት ጣዕሳን ሓዘንን
ዝተጻሕፈ እንተደኣ ኰይኑ፡ ምንባብ ኣቋሪጽና
ነቲ መጽሓፍ ክንዓጽዎ እዩ ዘለና።
 ሓንቲ ኣሉታዊት ሓሳብ፡ ንኹሉ ኣወንታዊ
ኣተሓሳስባታትና ከተቃጽሎ ከምስ እትኽእል
ዘይምዝንጋዕ።

ብምፍታን ዝርከቡ ናይ ምንቅስቓስ ሓበሬታታት፡
ከምኡ’ውን ንተፈጥሮኣዊ ከባቢናን ሰባትን ብምዕዛብ
እነኻዕብቶ ፍልጠትን ሓበሬታታትን …ወዘተ።
ዝዀነ ሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ምሁር ወይ ፈላጥ
ክበሃል እንተ ደኣ ኰይኑ፡ ብውሑዱ “ናይ 10 ሽሕ
ሰዓታት መጽናዕትን ምርምርን የድሊዮ” እዩ ዝበሃል።
እዚ፡ ብዘይ እቲ ዘይስሩዕ ትምህርቲ ኣብ መዓልታዊ
ምንቅስቓስና እነኻዕብቶ ፍልጠት እዩ። ምኽንያቱ፡
ፍልጠት ረኺብናዮ ኢልና እንድቅሰሉ ወይ ዝውዳእ
ዘይኰነስ፡ ብቐጻሊ ደጋጊምና ብእንገብሮ ጻዕሪ ዝዓብን
ዝምዕብልን ናይ ህይወት መስርሕ ስለዝዀነ።
ርድኢት፡- ፍልጠት ምህላው ጸጋ እዩ። ንዘለካ
ፍልጠት ብኸመይን ኣብ ምንታይን ተውዕሎ እዩ
ግን፡ እቲ ኣገዳሲ ነገር። እዚ ከኣ ርድኢት ይበሃል።
ንቕሓትን ንጹር ኣተሓሳስባን ምህላው ማለት ድማ
እዩ። ርድኢት ዘለዎ ሰብ፡ ንዝዀነ ነገር መዓስ
ይፍጽምን የቋርጽን ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጥ ሰብ እዩ።
ገለ ውሑድ ነገር’ምበር ኩሉ ነገር ከም ዘይፈልጡ
ዝፈልጡ ሰባት ከኣ እዮም። ስለዝዀኑ ድማ፡ ንቐጻሊ
ዕብየትን ምዕባለን ህይወቶም፡ ቀጻሊ ይጽዕሩ። ምስ
ካልኦት ሰባት ኣብ ኣተሓሳስባን ርድኢትን ብዙሕ
ፍልልያት ከም ዘለዎም ዝፈልጡን ዝቕበሉን፡ ጌጋ
ንምፍጻም ዘይፈርሑን ከኣ እዮም።
ምስዚ ርድኢት’ምበኣር፡ ባህሪ ንቕሓት ይምዕብል።
ክንቆጻጸሮ እንኽእልን ዘይንኽእልን ናይ ህይወት
ፍጻመታት ብግቡእ ምእንቲ ክንፈልጦምን
ክንርድኦምን ስለ ዘኽእለና፡ ናብ ምሉእ ሰላም
የጐናጽፍ።
ተግባር፡- ፍልጠትን ርድኢትን ምህላው፡ ሓያላት
ሰባት ከም ዝገብረና መቸም ልዕል ኢልና
ተመልኪትናዮ ኣለና። እንተዀነ ግን፡ ምሉእ ልቦና
ክህልወና እንተዀይኑስ፡ ንኽልቲኦም ኣብ ተግባር
ከነውዕሎም ኣለና። ብዙሓት መጻሕፍቲ ዝወሓጥና
ፈላጣት ክንከውን ንኽእል ኢና። ንዝቐሰምናዮም
ዓበይቲ ትምህርትታት፡ መዓስ፡ ኣበይ፡ ብኸመይን
ስለምንታይን
ከነተግብሮም
ይግባኣና’ውን
ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦም ንኽእል ኢና። የግዳስ፡
ብዘይ ተግባር፡ ወላ ሓንቲ ትርጕምን ጥቕምን
ኣይህልዎምን። ብተግባር ምስ እነርእዮም ኢና
ንቕሓትና ዝብርኽ። ምሉእ ልቦና ከኣ ንዓትር።
ተግባር፡ እቲ ፍልጠትናን ርድኢትናን ዝፍትነሉ
ብሉጽ መንገዲ እዩ። እቲ ልዕሊ ኩሎም ኣገዳሲ ከኣ
እዩ። ኣብዚ ግዜ፡ ተግባር ፍልጠትን ርድኢትን’ምበኣር፡
እቲ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ጌጋታት ዝፍጸመሉን፡
እንደገና ካልእ ዝበለጸ ሓድሽ ፍልጠትን ርድኢትን
እንቐስመሉ ኣጋጣሚ እዩ። ሽዑ ከኣ ኢና፡ ምፍላጥን
ምዕባይ ርድኢትን፡ ዘየቋርጽ ናይ ህይወት መስርሕ
ምዃኑ እንፈልጥን እንርዳእን።
ልቦና፡- እምበኣርከስ ልቦና፡ ብውህደት ናይ
ፍልጠት፡ ርድኢትን ተግባርን’ምበር፡ ብገዛእ ርእሱ
ዝመጽእ ወይ ዝምዕብል ከም ዘይኰነ፡ ፈሊጥናዮን
ተረዲእናዮ ኣለና። ስለዚ ከኣ እዩ እቲ ኣቦሓጎ፡ ንገዛእ
ርእሱ ከም ለባም ክወስዳን ክርእያን ዘይደለየ።
ብሕጂ ጌና ከኻዕብቶም ዝደሊ ዝያዳ ብሉጻትን
ዝተራቐቑን ፍልጠታትን ሓበሬታትን ከም ዘለዉ
ስለዝፈለጠ እዩ። ንሳ’ውን ብወገና ካብዚ ትምህርቲ፡
ልቦና፡ ልክዕ ከምቲ ጭዋዳታት ብቐጻሊ እንተ ደኣ
ዘይተንቀሳቒሱን ዘይተሃኒጹን ዝምህምን፡ ቀጻሊ
መስርሕ ደኣ’ምበር፡ ኣብ ሓደ ግዜ ዝብጻሕ ዕላማ
ከምዘይኰነ ጽቡቕ ገይሩ ተረደኣ።
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ሓላው ጨቓዊት
ሃብቶም ኢዮብ
ካብ ከተማ ውጽእ ኣብ ዝበለ ቦታ፡
እምብዛ ገፊሕ ደንበ፡ ሓደ ጨቓዊት
ብምፍራይ ዝናበር ሰብኣይ ነበረ። ሓደ
ረፋድ ጨቓዊቱ ኣበርቲዐን “ጩቕ
ጩቕ” ክብላ ስለ ዝሰምዐን “ጠምየን
ኣለዋ ማለት’ዩ፡ ሕጂ ተላይ ኢለ እኽሊ
ክህበን ኣለኒ” ብምባል ክልተ ዘንቢል
እኽሊ ሒዙለን ነቐለ። ካብ ልዳት ገዛኡ
ጐልጐል ሰንጢቑ ናብቲ ስፍራ ጨቓዊቱ
ክኸይድ ብግስ ምስ ኣበለ ግዳ፡ ብሸነኽ
የማኑ ካብ ዝነበረ ዳስ ዝወደቓ ክልተ
ዚንጎታት ረኣየ። “ነዘን ዚንጎታት ናብታ
ዝነበራኣ ዳስ ክመልሰን ኣለኒ” ኢሉ ድማ
ሓሰበ። ነተን ክልተ ዘንቢል ኣብ ዝነበሮ
ገዲፉ ድማ ኣስካላ ከምጽእ ናብ ክሽነ
ተመልሰ። ወያ ኣስካላ ተሰይራን ካብ
ጥቕሚ ወጻኢ ዀይናን ጸንሓቶ።
“መን ደኣ ሰይሩዋ?” ድሕሪ ምባሉ
“መጋዘይን ማርቴሎይን ኣምጺአ
ከተዓራርያ ኣለኒ” ብምባል ሓሳቡ
ንኸተግብር ከደ። ግዳ እታ መጋዝ
እምብዛ መሪታ ፍጹም ከተስርሕ
ዘይትኽእል ነበረት። “ነዚኣ ዘይቲ ገይረ
ከየጽረኹ ክሰርሓላ ዘይሕሰብ’ዩ። ስለዚ
ዘይቲ ኸምጽእ ከይደ” በለ። ግዳ እታ
ዘይቲ ክረኽበላ ዝተጸበያ ታኒካ ጥራያ
ነበረት።
“ታኒካ ዘለዋ የብላን። ከተማ ኸይደ
ዘይቲ ኽዕድግ እየ ዘለኒ” ኢሉ መኪናኡ
ኣልዒሉ ኸደ። ኣብ ከተማ ምስ በጽሐ
ዘይቲ ኽዕድግ ናብ እንዳ ዱካን ኣትዩ
ጁባኡ ሃሰስ እንተ በለ ግን ገንዘብ ዝበሃል
ኣይነበሮን።

“እንታይ ደኣለይ ዝገብሮ?” ብምባል
ሰንበደ። ጥራይ ኢዱ ንገዛ ኽምለስ
ኣይተዋሕጠሉን። “ናብቲ እንዳ ባንክ
ኸይደ ክልቃሕ እንተ ዘይኰይኑ ኣማራጺ
ዝበሃል የብለይን”
ኣብቲ እንዳ ባንክ ሓደ ንነዊሕ እዋን
ዝተፈልዮ ናይ እዋን ቊልዕነት መማህርቱን
መተዓብይቱን ረኸበ።
“ኣታ ከመይ ዝበሉዎ ጽቡቕ
ኣጋጣሚ’ዩ” በለ እቲ ኣብ እንዳ ባንክ
ዝጸንሐ ሰብ። “ሕጂ ክወጽእ ኢየ ኽሓስብ
ጸኒሐ። ሓንቲ ካልኢት እንተ ትድንጒ
ምተሰሓሓትና። ከመይ ኣለኻ? ደሓንዶ
ኣለኻ?” እናበለ ሕቶታት ኣዝነበሉ።
ተሓታቲ ምዉቕ ሰላምታ ለገሰ። ወዮ
ኣብኡ ዝጸንሐ ሰብ “በል ንዓናይ ሓንሳእ
ሻሂ እናሰተና ነዕልል” ኢሉ ሒዝዎ
ንግዳም ወጽአ። ዕላል ድሕሪ ዕላል
ቀጺሉ። ዝኽርታት ተጐርጒሩ። ካብ ሻሂ
ናብ ኣልኮላዊ መስተ ሰገሩ። መሬት ዓይኒ
ሒዙ፡ ጸልማት’ውን ምስ ሰዓቦ፡ እቶም
ክልተ ሰባት፡ ኣብ ናይ ስኽራን ደረጃ ስለ
ዝበጽሑ፡ ወየን ጨቓዊት ፍጹም ተረሲዐን፡
ኣመተን ዝገብር ኣይነበረን።
እዛ ዛንታ ምንም ቊም ነገር ዘለዋ
መሲላ ኣይትርኣየናን ትኸውን። ከምኡ
እንተ መሲሉና ላዕሊ ላዕሊኣ ኢና
ክንርእያ ፈቲንና ማለት’ዩ። ዕትብ ኢልና
ክንምልከታ እንተ ፈቲንና ግን ዓቢ
መልእኽቲ ኣለዋ። ሒደት ዘይኰንና፡ አረ
ብዙሓት፡ ሰባት መዓልትና ብኸምዚ ናይ
ዋና ጨቓዊት ኢና እነሕልፋ። ብፍላይ
ኣብ ገለ ገለ እዋናት ንሓደ ነገር ሕዝ

ነብሎ’ሞ ንእኡ ገዲፍና ኸኣ ካልእ ዕማም
ክንገብር ንብገስ። ነዊሕ ከይጸናሕና ናብ
ንሰግር። ነዚ’ውን ድሕሪ ሓጺር ጻንሖት
ረጥሪጥናዮ ንኸይድ። ንኹሉ ንፈልጦን
ዘይንፈልጦን ሚስ ኮል ዝተገበረልና
ቊጽርታት ንድውለሉ። ንዝተደወለልና
ድማ ተቐቢልና መልሲ ንህብ።
ብተደጋጋሚ “እ! . . . ናይ ምንታይ
ኢልካ? ኣይሓዝኩኻን. . . . ናብ መን
ዲኻ ደዊልካ? ኦይ ተጋጊኻ ኣለኻ”
ዝዓይነቶም ጻውዒታት ነስተኣናግድ።
ብሕጽር ዝበለ ኣብ ናይ ተሌፎን ዝርርብ
ሓጺር ዘይኰነ ግዜን ሓይልን ነጥፍእ።
ብፍላይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ! ባህሪ
ናይቲ ስራሕ ከምኡ ዘየፍቅድ እንክንሱ
እዝንና ኣብ ልዓት ተሌፎን ኣጸጊዕናያ
ንውዕል። ኣብ ዋጋ ዘይብሎም ትርከ
ምርኪ ዕላላት ንጽመድ። ገንዘብ ጥራይ
ዘይኰነ ውሽጣዊ ሓይልና እውን ነጥፍእ
ምህላውና ንስሕት።
ዛንታ ናይዚ ‘ዋና ጨቓዊት’ ሓንቲ
ተራ ፍጻመ ወይ ድማ ንቡር መዓልታዊ

ጠንቂ ዘይንጹር ስጒምቲ
እዛ ዓንቀጽ እዚኣ ዛንታ “ዋና
ጨቓዊት” (እታ ካልኣይቲ ዓንቀጽ)
ድሕሪ ምንባበይ’የ ኸዳልዋ ተቐሲበ።
ዕላማኻ ንኽትወቅዕ ግዜ ብዝድለ መንገዲ
ክትጥቀመሉ የድሊ። ልዕሊ ዅሉ ግን
ተገባራትካ ንጹራት ክትገብሮም ኣለካ።
እዚ’ዩ ትኹረት ናይዛ ካልኣይቲ ዓንቀጽ።
ሓደ ዕላማ ኽንወቅዕ ሓሲብና
ንብገስ። ሃምናን ቀልብናን ኣብቲ ዕማም
ይኸውን። ግቡእ ኣቓልቦ ንህቦ! እዚ ሓደ
ጽቡቕ ነገር’ዩ። እንተ ዀነ እንወስዶም
ስጒምታት ቅኑዓትን ኣድለይትን ክዀኑ
ኣለዎም። ኣተገባብራ መደባትና እንተ
ዘይነጺሩ እንታይ ከም እንደሊ ኣየነጸርናን

ክንከውን ንኽእል። ዋላ ድሌታትና
ንጹራት እናሃለዉ ዝርዝራዊያን እንተ
ዘይኰይኖም ኣብ ምትግባሮም ክንሽገር
ኢና። ካብዚ ሓሊፍና እንወስዶም
ስጒምታት ኢውጽኢታውያን ከም
ዝዀኑ ክገብር ዝኽእል ረቛሒ’ውን
ኣሎ። ንሱ ኸኣ ዘይንጹርነት ናይቶም
እንወስዶም ስጒምታት’ዩ። ንቕድም
ክኸውን ዝግብኦ ንድሕሪት፡ ንድሕሪት
ክኸውን ዝነበሮ ንቕድሚት ምስ
ዝኸውን ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ክሳራ’ዩ።
እቲ እወታዊ ሸነኹ እንታይ ክንገብር
ከም ዘለና ፈሊጥና ኣለና። እንተ ዀነ
እቲ ዝድለ መስርሕ ከመይ ክኸውን

ኣለዎ ግቡእ መስርዕ ኣየትሓዝናዮን
ኣለና። ጠንቂ ናይዚ ብቐዳምነት
ክጥቀስ እንተ ዀይኑ ዘይምንጻር
ቀዳምነታት’ዩ። እዚ ኣብ መዓልታዊ
ናብራ ከጋጥም እንዕዘቦ’ዩ። ናብ ሓደ
ዓርክና ክንበጽሕ ንደሊ፡ እንተ ዀነ
ስድራና ንገለ ነገር ይደልዩና። “እከለ
ዓርከይ ከኣ ካልእ ክመስሎ’ዩ። ነዞም
ስድራ ምውጻዕ ትሓይሽ” ንብል’። በቲ
ሓደ ወገን ምስ ስድራና ግዜ ከነሕልፍ
ንደሊ። ኣብዚ ምውጣር ይረኣየና።
እንተ ዀነ ቀዳምነታት ዘይምንጻር ኣብ
ገበታ ሓሳብ ይሸመና፡ ናይ ቅሬታን ነብሰ
ወቐሳን ስምዒት ይፈጥረልና። መንፈስ

ንጥፈት ኰይኑ ዝስምዖምን ዝቕበሉዎን
ሰባት ኣለዉ። ብኻልእ ኣበሃህላ ግን
እዞም ሰባት እዚኦም ንጹር ኣተገባብራ
መደባት የብሎምን። ንዕማማቶም ብቕደም
ተኸተል ሰሪዖም ዝጐዓዙ ዓይነት ሰባት ከም
ዘይኰኑ’ውን ክንርዳእ ዘጸግም ኣይኰነን።
ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ዘድልዮም ጉዳያት
የብሎምን። እንተ ሃለዎም ድማ ግቡእ
ኣቓልቦ ኣይገብሩሎምን።
ሓንቲ ነገር ምዃን እንተ ኣብያቶም
ከይሓሰቡን
ኣጸቢቖም
ከይፈተኑን
ይርጥርጡዋ። ነዞም ሰባት እዚኣቶም
መዓልቶም እያ ንእኦም እትዝውሮም
እምበር ንሶም ኣይኰኑን ዝዝውሩዋ። ነታ
መዓልቲ ገለ ነገር ክገብሩ ይምድቡ። ዓርኮም
እንተ ጸዊዑዎም መደቦም ገዲፎም ናብኡ
ይኸዱ። ኣብ መንገዲ ምስ ዝረኸቡዎም
ሰባት ብቐሊሉ ተገሪዞም ይኸዱ። ኣብ
ክንዲ ዘድልዮም፡ ብዙሕ ዘይጠቕሞም
ቀንጠ መንጢ ነገራት ክገብሩ ይውዕሉ።
እታ መዓልቲ ብኸምኡ ትሓልፍ። ምሸት
ገዛ ምስ ኣተዉ ብድኻም ኣካልን፡ ውሽጣዊ

ድኻምን ተደፊኦም ኣብ ጥቓ መደቀሲኦም
ምስ ኰኑ ቀልጢፎም ይድቅሱ። ካልኣይቲ
መዓልቲ ትስዕብ፡ ከምኡ እናበሉ ነገራት
ይደጋገሙ። ብዘይዝዀነ ለውጢ።
ስለዚ እምበኣር ነቶም ነኣሽቱ ዝመስሉና
ቀንጠ መንጢ ነገራት ከነወግድ ኣለና።
መዓልትና ብኸመይ ነሕልፋ ኣቐዲምና
ክንውጥን እንተ ኽኢልና ከምኡ ክንደግም
ጸገም ኣይኰነናን። ስለዚ ድማ ኵሉ ግዜ
ከም ውጽኢቱ ድማ ዕድመና ምሉእ ግዜና
ብግቡእ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኢና።
እዚ ምስ ዘይንገብር ሂወትና ክልወጥ
ኣይክእልን’ዩ። ምኽንያቱ ኣብ ኣጠቓቕማ
ግዜና ይኹን ኣብ ኣተገባብራ ዕማማትና
ለውጢ ኣይንገብርን ኣለና። ኵሉ ግዜ
ሓንቲ ዓይነት ነገር ትገብር እንተ ዄንካ
ከምቲ ናይ ኵሉ ግዜ ውጽኢት፡ ስለዚ
ድማ ሂወት’ዩ ክህልወካ ዝኽእል።
ንኣሽቱ ተግባራት፡ ዓበይቲ ውጽኢታት
ይፈጥሩ። ዓይነት እቶም ውጽኢታት
ድማ ኣብ ጽባቐ እቶም ነኣሽቱ ተግባራት
ይምርኰስ!

ተሰዓርነትን ኣላሽ ምባልን የስዕበልና። እቲ
ሓቂ እዚ ካብ ኰነ እምበኣር ቀዳምነታትና
ርግእ ኢልና ብምሕሳብ ክንሰርዖም
የድልየና። ኣብዚ ከነስተብህለሎም ዘለና
ነጥብታት ኣለዉ።
እቶም መደባትና ብስሩዕ
ከይነተግብር ዝገብሩና፡ ናይ ኣእምሮ ረብሻ
ዝፈጥሩልና ዘለዉ ነገራት ከነለሊ የድሊ።
ከነለልዮም እንተ ዘይክኢልና ክንፍውሶም
ኣይንኽእልን። ሕማምካ ከይፈለጥካ
መድሃኒት ክእዘዘልካ ስለ ዘይክእል።
ተረኽበ ኢልካ መድሃኒት እንተ ወሰድካ
ድማ ዝገደደ ሳዕቤን ይወርደካ። ነቶም
ዝሕንኵሉና ብድሆታት ከየለለና ብዓለል
ሃዋ እንተ ነቒልና ኣብ ህዋ ተንጠልጢልና
ንተርፍ።
ደጋጊምና መደባትና ነሰጋግር
ከይንህሉ ንገንዘብ። ሓደ መደብ ንሎሚ
ክትገብሮ ነይሩካ ንበል። ብገለ ምኽንያት
ከየትግበርካዮ ትጸንሕ። ኣብታ እትስዕብ
ግዜ እንታይ ትገብሮ? ስለ ዘይተግበርካዮ
ግድን ትገብሮ ወይስ ንእኡ ሓዲግካ
ነታ መዓልቲ ንኻልእ መዓላ ተውዕላ?
ነዚ ሕቶ ምምላስ ነየን ከም እተቐድም
ምንጻር ማለት’ዩ።
ንስኻ ዝከኣለካ ትገብር ኣለኻ።
እንተ ዀነ ገና ክትዓሞም ዘለካ ብዙሓት
ነገራት ይተርፉኻ። ኣብዚ እዋን እዚ
እንታይ ትገብር? ንገለ ትሑት ኣገዳስነት
ዘለዎም ውጥናት ዲኻ ትስርዝ ወይስ
ካብ ኣባላት ስድራቤትካ፡ መሳርሕትኻ፡
ኣሕዋትካ ሓገዝ ብምሕታት ንኹሎም
ተተግብሮም? ኣብዚ’ውን ነየናይ ስጒምቲ
ተቐድም ምውሳን የድልየካ።
ብኸመይ
ኢኻ
ነቶም

ቀዳምነታት ትሰርዖም ዘለኻ ልዕሊ ኹሉ
ክትግንዘቦ ኣለካ። ነገራት ስለ ዝቐለሉልካ
ጥራይ ንቕድም ክትሰርዖም ግቡእ
ኣይኰነን። ወይ ድማ ከከቢዱ ንቕድም
ክውድእ ኣለኒ ብዝብል ርድኢት’ውን
ነገራት ክትሰርዕ ፍትሓዊ ዘይኰነሉ
እዋናት ኣሎ። ቀዳምነታት ማለት
ውጥናት ከከም ኣገዳስነቶም ምስራዕ
ማለት’ዩ።
እዘን ኣቐዲመን ዝተጠቕሳ ነጥብታት
ኣብ ምስራዕ ቀዳምነታትና ሓገዝቲ’የን።
እቲ ክስዕብ ዘለዎ ስጒምቲ ምውሳድ’ዩ።
ንኣብነት ሓደ ስፖርታዊ ክብደት
ኣካላቱ ክቕንስ ደልዩ ኣሎ ንበል። ንሱ
ነቲ ምቕናስ ክብደት ኣካላት ብኸመይ
የተግብሮ ውጥን ክህልዎ የድልዮ። እቲ
ውጥን ከኣ ንጹር ክኸውን ይግባእ።
ኣብ መዓልቲ ክንደይ ዓቐን
ካሎሪ ክበልዕ ኣለዎ
ብዘይካ ዓቐን ናይ ካሎሪ
ምፍላጥ፡ ነቲ ካሎሪ’ቲ ካበየናይ ዓይነት
መግቢ እዩ ክረኽቦ ዝኽልን ዘለዎን
ብዘይካ እቲ ዓመታዊ
ውድድር፡ ክገብሮ ዘለዎ እሞ ድማ
ንኽብደት ኣካላቱ ኣብ ምጒዳል ዝሕግዞ
ምውስዋስ እንታይ’ዩ። ምስቲ ስፖርታዊ
ንጥፈታቱኸ ከመይ ክዛመድ ይኽእል?
እቲ መደብ ንኽንደይ እዋን
ክቕጽል’ዩ? ኣብ መወዳእታኸ እንታይ
ዓይነት ውጽኢት ክረክብ እዩ ዝድለ ዘሎ፡
ነዚኦምን ምስኦም ዝተሓሓዙ ሕቶታቱን
ኣድላዪ ምላሽ ክረኽበሎም እንተ ኽኢሉ
ናይ ምዕዋት ዕድሉ ይልዕል።
ስለዚ፡ ብንጹር ምውጣን ብንጹር ድማ
ምትግባር የድሊ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ. 78
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ድራር ፍስሃየ

ባርሴሎና ፡ ኣትሌቲኮ፡ ፖርቶን ሻልከ 04ን ናብ ግጥም
ኣውዲቕካ ምሕላፍ እንክሰግራ ሊቨርፑል . . .
ሓሙስ 28 ሕዳር ምሸት ቀጺሉ ኣብ ዘምሰየ ካብ
ምድብ ሓደ ክሳብ ኣርባዕተ ናይ ዝርከባ ጋንታታት
ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንባርሴሎና፡
ኣትሌቲኮ-ማድሪድ፡ ፖርቶ፡ ሻልከ 04፡ ናብ ግጥማት
ኣውዲቕካ ምሕላፍ ከስግር እንከሎ፡ ነታ ዛጊት ኣብ 13
ግጥማት ፕረሚየር-ሊግ እንግሊዝ ስዕረት ዘይቀመሰት ዘላ
ሊቨርፑል ግን ናብ ተወሳኺ ወጥሪ ዘእቱ ፍጻመ ሰኒዱ
ሓሊፉ ኣሎ። ኣብቲ ምሸት ካብ ዝተኻየዱ ልዑል ትጽቢት
ዝተገብረሎም ግጥማት፡ ሊቨርፑል ናብ ሜዳ እታ ብሓደ
ነጥቢ ትድሕራ ፒኤስጂ ገይሻ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 2
ብ 1 ተረቲዓ ብምውጻኣ፡ ደረጃኣ ናብ ሳልሳይ ክወርድ
ብምግዳዱ ኣብ ዝቕጽል ዛዛሚ ናይ ምድባ ግጥም ነታ
መራሒት’ቲ ምድብ ዘላ ኢጣልያዊት ናፖሊ ብናይ ክልተ
ሸቶ ፍልልይ ምስእትረትዓ’ያ ህላውነታ ኣብ ግጥማት
ኣውዲቕካ ምሕላፍ ከተረጋግጽ እትኽእል።
ኣብቲ ሳልሳይ ስዕረት ሊቨርፑል ዝሰነደ ሓያል ግጥም፡
እታ ሃብታም ፈረንሳዊት ጋንታ ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ
ስጳኛዊ ሁዋን ቤርናትን ብራዚላዊ ኔይማርን ብዝረኸበተን
ኣገደስቲ ሸቶታት’ያ ተዓዊታ ወጺኣ። ቅድሚ ዕረፍቲ
ምዝዛሙ ናይ የርገን ክሎፕ ጋንታ ሊቨርፑል ናብ ጸወታ
እትመልሳ ሸቶ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ካብ ጄምስ
ሚልነር ክትረክብ’ኳ እንተኸኣለት ንዓብላልነት ተጻወትቲ
ፒኤስጂ በዲሃ ካብ ስዕረት ክትናገፍ ኣይከኣለትን። ኣብዚ
ግጥም’ዚ ተኸላኸልቲን ኣከፋፈልትን ሊቨርፑል፡ ንብሉጽ
ምንቅስቓስን ተጻወትቲ ፒኤስጂ ማርኮ ቬራቲ፡ ኪልያን
ምባፔ፡ ነይማር፡ ካቫኒን ዲማርያን ንምቁጽጻር ኣብ ሓያል

“ብምድኻም ሃ/ጋ/
ስጳኛ ሞሪኖ’ዩ
ተሓታቲ” ኢንየስታ
ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛን ባርሴሎና ዕዉት ናይ ጸወታ
ዓመታት ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ጃፓን ናይ መወዳእታ
ዓመታት ጸወታኡ ዘካይድ ዘሎ ምኩር ኣከፋፋሊ ኣንድሪያስ
ኢንየስታ፡ ንምድኻምን ምንቁልቋልን ሃገራዊት ጋንታ
ስጳኛ ብሓላፍነት ክሕተት ዝግብኦ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ
ጆሴ ሞሪኖ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ብምሃቡ ኣቓልቦ
ማዕከናት ዜና ስሒቡ ቀንዩ። እቲ ቁንጹብ ኣከፋፋሊ፡ ነዚ
ንሞሪኖ ሓላፍነት ዘሰክም ሓበሬታ’ዚ ዝህብ ዘሎ፡ ኣብቲ
ኣሰልጣኒ መቐናቕንቲ ጋንትኦም ኮይኑ ኣብ ስታድዩም
ቤርናቡ ዝጸንሓሉ ዓመታት፡ ንኽልቲአን ጋንታታት ኣብ
ዝስለፉ ጸለውቲ ተጻወትቲ ስጳኛ ጥርዙ ዝበጽሐ ወጥሪን
ምትፍናንን ንምንጋስ ብምስርሑ፡ ከም መርኣያኡ ድማ
እቲ ስምብራት’ቲ ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ጠቕሊሉ
ክፍወስ ብዘይምኽኣሉ፡ ዝነበራ ደረጃ ክወርድ ከምዘኽኣለ
ኣብ ሓበሬታኡ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ።
ኣሰልጣኒ ጆሴ ሞሪኖ ንቺሌያዊ ማኑዌል ፐሌግሪኒ
ተኪኡ ካብ 2010 ክሳብ 2013 ኣብ ማድሪድ ኣብ
ዝጸንሓሉ ዓመታት፡ ቁርቁስ ክልቲአን ጋንታታት ቅድሚ
ምምጽኡ ካብ ዝነበረ ዓመታት ከምዝበኣሰ ዝሓበረ
ኢኔስታ፡ ዛጊት እቲ ኣብ ከም ሰርጂዮ ራሞስን ጄራድ
ፒኬን ዝኣመሰሉ ጸለውቲ ተጻወትቲ ዘሎ ርክብ ሓርፋፍ
ምህላዉ ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን። ሞሪኖ መዝነት ምዕላም
ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ምርካቡ ብ 29 ሕዳር 2010 ኣብ
ዘካየዶ ፈላሚ ግጥም ‘ኤልክላሲኮ’፡ ብባርሴሎና 5 ብ 0
ድሕሪ ምስዓሩ፡ ርክቡ ምስታ ካታሎናዊት ጋንታን ውልቀ
ተጻወትታን ካብቲ እዋን’ቲ ጀሚሩ ክዓርግ ከምዝጀመረ’ዩ
ዝፍለጥ። ሞሪኖ ኣብታ ሻምፕዮን ክለባት ኤውሮጳ ዘላ
ሃብታም ስጳኛዊት ጋንታ ኣብ ዝጸንሓሉ ዓመታት፡ ኣብ
ዓመተ 2011-12 ዋንጫ ላሊ-ጋ ስፓኛ፡ ኣብ ዓመተ
2010-11 ዋንጫ ኮፓ ዴል-ሬይ ከምኡ’ውን ኣብ 2012
ዋንጫ ሱፐር ካፕ-ስጳኛ ምዕታሩ ይፍለጥ።

ስራሕ’ዮም ተጸሚዶም ኣምስዮም። ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ
ዝነኣድ ብቕዓት ዘርኣየ ብራዚላዊ ኔይማር ኣብቲ ግጥም
ብዘመዝገባ መበል 37 ሸቶኡ ካብ ክሎም ብራዚላውያን
ኣብ ግጥማት ሻምፕዮንስ-ሊግ ኤውሮጳ ዝበዝሐ ሸቶታት
ከመዝግብ ዝኸኣለ ተጻዋታይ ክኸውን ኣብቂዓቶ ኣላ።
ካብቲ ምድብ፡ ናፖሊ ንዝቬዝዳ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ
ግጥም ብክልተ ሸቶ ድረስ ማርቲንስን ሓንቲ ሸቶ ማረክ
ሃምሲክን 3 ብ 1 ብምርታዕ ዝሓሸ ናይ ምሕላፍ ዕድል
ሒዛ ናይ መወዳእታ ግጥማ ከተካይድ ዝሕግዛ ውጽኢት
ኣመዝጊባ ኣላ።

ኣብ ናይ ምድብ ክልተ፡ ጋንታታት ባርሴሎና ናብ ሆላንድ
ተጓዒዛ ን ፒኤስቪ ኣይንድሆቨን ኣብ ቅድሚ ደገፍታ 2
ብ 1 ብምስናፍ ንምድባ መሪሓ ምሕላፋ ከተረጋጽ እንከላ
እንግሊዛዊት ቶተንሃም ብወገና ኣብ ስታድዩም ዌምብሊ
ንኢንተር-ሚላን ብእንኮ ሸቶ ዴንማርካዊ ኤሪክሰን ብጸቢብ
1 ብ 0 ብምዕዋት ናይ ምሕላፍ ተኽእሎኣ ኣለምሊማ
ኣላ። ሊዮኔል ሜሲ ኣብቲ ግጥም ብዘመዝገባ ሸቶ፡ ድምር
ናይ ሻምፕዮንስ-ሊግ ኤውሮጳ ሸቶታቱ ናብ 106 ክብ
ከብሎ ክኢሉ ኣሎ። እንግሊዛዊት ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ
ኢንተር-ሚላን ኣገዳሲ ዓወት’ኳ እንተኣመዝገበት ሻድሻይ

2ይ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ
ኮፓ-ሊበርታዶረስ ካብ ኣርጀንቲና
ወጻኢ ክካየድ’ዩ

መቐናቕንቲ ክለባት ርእሰ ከተማ ቦይነስ-ኣይረስ
(ኣርጀንቲና) ዝኾና ክለባት ቦካ-ጁንየርስን ሪቨር-ፕሌትን
ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት ኣብ ስታድዩም ሞኑሜንታል ኣንቶንዮ
ቬስፑሲዮ ሊበርቲ ከካይዳኦ ዝነበረን ካልኣይ እግሪ ግጥም
ፍጻመ ዋንጫ COPA LIBERTADORES ናዕበኛታት
ደገፍቲ ሪቨር ፕሌት ብዝፈጠሩዎ ናዕብን ስዒቡ ዝተኸስተ
ዕግርግርን ካብ ኣርጀንቲና ወጻኢ ኣብ ብራዚል፡ ፓራጓይ
ወይ ኢጣልያ ክካየድ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ስፖርት
BBC ሓቢሩ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ስታድዩም ቦካጁንየርስ ኣብ ዘካየዳኦ ቀዳማይ እግሪ ግጥም፡ ብናይ ሓባር
ውጽኢት 2 ብ 2 ምዝዛሙ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ክለብ ቦካ ነቲ
ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ንምክያድ ብኣውቶቡስ ናብ
ስታድዩም ሪቨር ፕሌት ኣብ ዘምርሓትሉ እዋን፡ ደገፍቲ
ሪቨር ፕሌት ብደናጉላን ተባራዒ ነገራትን ብምስሃሎም፡
ንኣኽበርቲ ጸጥታ ከተማ ቦይነስ-ኣይረስ ኣብ ሓያል ስራሕ
ዝጸመደ ፍጻመ’ዩ ተኸሲቱ።
ካብ መላእ ግጥም ክለባት ኣርጀንቲና ተፈራሒ ምዃኑ
ዝንገረሉ እዚ ግጥም’ዚ፡ ሎሚ ዓመት ክልቲአን ጋንታታት
ንብራዚላውያን ጋንታታት ብምርታዕ ናብ ግጥም ፍጻመ
ኮፓ ሊበርታዶረስ ብምብጽሐን እቲ ክልተ እግሪ ናይ ፍጻመ
ግጥም ንምምሕዳር ኣጸጋሚ ከምዝኸውን ተገሚቱ ጸኒሑ’ዩ።
ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ላቲን ኣመሪካ
ኣሌሳንድሮ ዶሚኒጌዝ ብሰሉስ 27 ሕዳር ንፕረዚደንታት

ክልቲአን መቐናቕንቲ ጋንታታት ብኣካል ረኺቡ ድሕሪ
ምዝርራብ፡ ክልቲኦም መራሕቲ፡ እቲ ካልኣይ እግሪ ግጥም
8 ወይ 9 ታሕሳስ ካብ ኣርጀንቲና ወጻኢ ክካየድ ኣብ
ስምምዕ ምብጽሖም ሓቢሩ ኣሎ። ምምሕዳር ኢጣልያዊት
ከተማ ጀኖኣ ብወገኑ፡ ነቲ ዛዛሚ ግጥም ከአንግድ ድሉው
ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ፡ ከንቲባ ከተማ ቦይነስ-ኣይረስ ብወገኑ
ንብረት ንዘጥፈአ ሓያል ናዕብን ዕግርግርን ንዘልዓሉ ደገፍቲ
ናይታ ኣብ 1901 ዝተመስረተት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሪቨርፕሌት ‘ማፍያታት ኩዕሶ-እግሪ’ ክብል ገሊጹዎም ኣሎ።
ካብ 1960 ጀሚሩ ክካየድ ዝጀመረ ውድድር ኮፓ
ሊበርታዶረስ፡ ክለባት ላቲን ኣመሪካ; ጋንታታት ልዑል
መጠን ገንዘብ ብምስላዕ ብዘመዝግባኦ ዓወትን ስዕረትን፡
ኣብ ሃገራት’ቲ ዞባ ባህላዊ ጽልዋ (Cultural impact)
ከምዘለዎ’ዩ ዝግለጽ። ካብ ሃገራት ላቲን ኣመሪካ ክለባት
ኣርጀንቲና 24 እዋን ብምዕዋት መሪሕነት ክሕዛ እንከለዋ፡
ክለባት ብራዚል ብ 17 - ክለባት ኡራጓይ ድማ 8 ጊዜ
ብምዕዋት ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃታት ሒዘን ይርከባ።
ብደረጃ ክለባት ድማ፡ ኣርጀንቲናዊት ክለብ ኢንዴፒንደንተ
ንክለብ ቦካ ጁንየርስ ብምኽታል ንሸውዓተ እዋን ዋንጫ
ብምልዓል ኣብ መሪሕነት ትርከብ። ብሬናቶ ፖርታሉፒ
እትስልጥን ናይ ከተማ ፖርቶ-ኣሌግረ ብራዚላዊት ክለብ
ግረሚዮ ዝሓለፈ ዓመት ዕውትቲ እቲ ውድድር ምንባራ
ይፍለጥ።

ነባራት ሓለፍቲ ካፍ ብብልሽውና ተፈሪዶም
ቤት-ፍርዲ ምስሪ፡ ንፕረዚደንት ካፍ ነበር ካሜሩናዊ ዒሳ ሓያቱን ጸሓፊኡ ምስራዊ ኣል-ኤምራኒን ኣብ ንጥፈታት እቲ
ዝለዓለ ኣፍሪቃዊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ብልሽውና ጨረታ ብምፍጻሞም ሰፍ ዘይብል ገንዘባዊ መቕጻዕቲ በይኑሎም ኣሎ።
ካይሮ ኣብ ዝመደበሩ ኮንፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ንሓያሎ ዓመታት ብሓላፍነት ዝዓየዩ ክልቲኦም ላዕለዎት ሓለፍቲ፡
ኣብ ናይ ስልጣን ዘመኖም ንሕጋጋት ምስሪ ብምጥሓስ፡
ግጥማት ውድድር ዋንጫ ሃገራትን ክለባትን ኣፍሪቃ ብቐጥታ
ንኣፍቀርቲ ስፖርት ንምትሕልላፍ ምስ ሓደ ፈረንሳዊ ትካል
ቴሌቪዥን ዘይሕጋዊ ጨረታ ብምክያድ፡ ናይ ኣስታት
ሓደ ቢልዮን ዶላር ዘይሕጋዊ ውዕል ምፍጻሞም ብሰነዳት
ብምርግጋጹ እዩ ነፍሲ-ወከፎም ናይ 27 ሚልዮን ዶላር
መቕጻዕቲ ተበይኑሎም ዘሎ። ምስሪ ብመንግስታዊ ትካላት
ይኹን ዓበይቲ ዘይመንግስታዊ ማሕበራት ኣብ ሃገራ ዝካየድ
ውዕላት ጨረታ፡ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ክካየድ ዝእዝዝ
ጥቡቕ ሕጊ ከምዘለዋ ይፍለጥ።

ናይ ምድባ ግጥም ግን ናብ ባርሴሎና ተጓዒዛ ተካይዶ
ምስ ምዃኑ፡ ኢንተር-ሚላን ን ፒኤስቪ ኣይንድሆቨን
እንተረቲዓ ጉዕዞ’ታ ለንደናዊት ጋንታ ኣብቲ መድረኽ
ከብቅዕ’ዩ። ኣብ ካልእ ግጥማት፡ ፖርቶን ሻልከ 04ን ኣብ
ምድብ ኣርባዕተ ብዘመዝገባኦ ውህሉል ነጥቢ ናብ ግጥም
ኣውዲቕካ ምሕላፍ ምስጋረን ከረጋግጻ ክኢለን ኣለዋ።
ካብ ናይ ምድብ ሓደ ጸወታታት ንተኸላኻያ ስቴፋን
ሳቪች ብክልተ ስምዕታ ብጫ ካርድ ዝኸሰረት ስጳኛዊት
ኣትሌቲኮ ማድሪድ፡ ኣብቲ ዝመጽእ ግንቦት ግጥም ፍጻመ
ሻምፕዮንስ-ሊግ ኤውሮጳ 2019 ከአንግድ ተሓርዩ ዘሎ
ስታድዩማ ዋንዳ ሜርቶፖሊታኖ ነታ ብሕማቕ ውጽኢት
እትሳለ ዘላ ናይ ቴሪ ሄንሪ ሞናኮ ብሸቶታት ኮከን ኣንትዋን
ግሬዝማንን 2 ብ 0 ብምርታዕ ናብ ዙርያ 16 ምሕላፋ
ኣረጋጊጻ ኣላ። ኣብቲ ግጥም ምዉቕ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ
ናይ ቅድም ኣጥቃዓይ ኣትሌቲኮ ዝኾነ ኮሎምብያዊ
ራዳሜል ፋልካኦ፡ ሞናኮ ንዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ
ከባኽን’ዩ ተራእዩ። ዛጊት ኣብ ሸሞንተ ምድባት ዝርከባ
32 ጋንታታት ኣካይደናኦ ብዘለዋ ግጥማት፡ ጋንታታት
ኣትሌቲኮ-ማድሪድ፡ ባርሴሎና፡ ፖርቶ፡ ሻልከ 04፡ ባየርሙኒክ፡ ኣያክስ ኣምስተርዳም፡ ማንቸስተር-ሲቲ፡ ሪያልማድሪድ፡ ሮማ፡ ጁቬንቱስን ማንቸስተር-ዩናይትድ ድሮ
ናብ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዙርያ 16 ምሕላፈን
ኣረጋጊጸን ኣለዋ። እተን ዝተረፋ ሓሙሽተ ጋንታታት
ድማ ሻድሻይ ናይ ምድብ ግጥም ድሕሪ ምዝዛሙ
ክፍለጣ እየን።

ናይጄርያን ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ
ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ደቀንስትዮ
ኣፍሪቃ 2018 ሓሊፈ
ብኣአንጋድነት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ጋና
ይካየድ ኣብ ዘሎ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ
ኣፍሪቃ 2018 - ሃገራውያን ጋንታታት ናይጀርያን
ደቡብ ኣፍሪቃን ናብ ግጥም ፍጻመ ምሕላፈን
ኣረጋጊጸን። ክልቲአን ጋንታታት ናብዚ ናይ ፍጻመ
ግጥም ዝሓለፋ፡ ንመጋጥምተን ካሜሩንን ማሊን
ብምርታዐን’ዩ። ሃገራውያን ጋንታታት ናይጀርያን
ካሜሩንን ኣብ ዘካየዳኦ ግጥም፡ ምዱብ 120 ደቓይቕ
ናይ ጸወታ ጊዜ ብዘይ ሸቶ ብምዝዛሙ ዕዉትቲ ጋንታ
ንምፍላይ ኣብ ዝተዋህበ ቅላዕ መቕጻዕቲ ናይጀርያ 4
ብ 2 ክትዕወት እንከላ፡ ‘ባፋ-ባፋና’ ብዝብል ቅጽል
ስም እትጽዋዕ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ብወገና
ንሃገራዊት ጋንታ ማሊ 2 ብ 0 ብምስናፋ እየን ናብ
መዛዘሚ ግጥም ሓሊፈን ዘለዋ። እቲ ግጥም ጽባሕ
ቀዳም 24 ሕዳር ኣብ ኣክራ ፍጻመ ዝረክብ ኮይኑ፡ ኣብ
ግጥም ፍርቂ-ፍጻመ ዝተረትዓ ሃገራውያን ጋንታታት
ካሜሩንን ማሊን ንደረጃ፡ ናይጀርያን ደቡብ-ኣፍሪቃን
ድማ ንዋንጫ ክጋጠማ እየን። ኣብዚ ውድድር’ዚ
ዝዕወታ ቀዳሞት ሰለስተ ሃገራውያን ጋንታታት
ንኣህጉር ኣፍሪቃ ብምውካል ዝመጽእ ዓመት 2019
ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ደቀንስትዮ
ክሳተፋ ምዃነን መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪቃ ዶት-ኮም
ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምልክታ
ብስም ረቕያ ሳልም መሓመድ ዝተመዝገበ፡ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00035906 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል
ን/ዞባ ኣባሻውል ጎደና ኣፍዓበት ቁ.ገዛ 84 ዝርከብ ናይ ስቴሽነሪን ፎቶኮፒን ትካለይ፡ ንኣቶ ሳሙኤል
ኣስፋው ገብረትንሳኤ ካብ ዕለት 01/07/2018 ክሳብ ዕለት 31/12/2020 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፡ ዝቃወም
ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ
ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ
ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።

ኣማኑኤል
ቤተልሄም ታደሰ - እምነት
ሊድያ ስልጣን

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ንኣምን
ግደይ ክብርኣብ ገብረስላሴ፡ በዓል-ቤተይ ግርማጼን
ኣብርሃም በራኺ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ ቀይሕ
ወ/ሮ ምልእተ ነጋሽ ገብረሚካኤል፡ ወለድና ነጋሽ
ገብረሚካኤል
ወልደኪዳንን
ኣመተ
ገብረሚካኤል
ወልደሚካኤልን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 10 ኣሕዋተይ ኣብ
ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት፡ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሓጺና
ወ/ሮ ስምረት ገብረሚካኤል ሃብትንኪኤል ምስ ኣቶ

ረቕያ ሳልም መሓመድ
ወኪል ሑሴን ሳልም መሓመድ

ኣረጋይ ነጋሽ ብርሃነ ኣብ ወርሒ 01/2014 ተመርዒና።
እንተኾነ ግን ካብ ወርሒ 06/2014 ጀሚሩ ደሃይ ስለዘይብሉ፡
ቀሪቡ ክሕተትን እንተዘይቀሪቡ ድማ ብዘመድ ሽማግለ
ክውድኣለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጊንዳዕ 01
ኣቶ ኣክሊሉ ተስፋይ ገብረዝግኣብሄር፡ ኣደይ ትደግ ተስፋ
ረዳ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት ፍርዲ ዞባ ተሰነይ
ወ/ሮ ተወን ወልደገብሪኤል በርሀ ብወኪለን ተኽሊት
ወልደገብሪኤል በርሀ ኣቢለን፡ ተወን ወልደገብሪኤል
በርሀ ምባል ተሪፋ፡ ለምለም ወልደገብሪኤል በርሀ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍርዲ በዓልቲ መሰል ወ/ሮ ቅድስቲ ገብረእየሱስን ብፍ/በ/ዕዳ ጽገወይኒ
ተኽለ ገብረ +7 ንዘሎ ናይ ውርሻ ክርክር፡ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል 316-2010 ብዕለት
29/11/2011 ዝተዋህበ ትእዛዝ እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምም/ዕዳጋ ሓሙስ ጎደና 117/10
ቁ.ገዛ 01 ፊት ኣብርሃ ተስፋይ ሆቴል ዞባ 3/6 ምም/ 09/01 ስፍሓት መሬት 360 ት/ሜ
12 ቀንዲ ክፍልታት፡ 2 ተሓጋገዝቲ፡ 2 ክፍልታት፡ 2 ዓይኒ ምድሪ ብሓራጅ ተሽይጡ
ኣብ መንጎ ወረስቲ ክምቀል ብዝእዝዞ መሰረት፡ እዚ ዝተጠቕሰ ገዛ ብክኢላ ብመበገሲ ዋጋ
182,611.94 (ሓደ ሚእትን ሰማንያን ክልተን ሽሕ ሽዱሽተ ሚእቲን ዓሰርተ ሓደን ናቕፋ
94%) ስለዝተገመተ፡ ኣብቲ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ኣብ ዘሎ
5 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ቁ.62 ኣብ ዝተዳለወ ሳንዱቕ ናይቲ ዝተቐረበ መጠን ገንዘብ
ብዕሹግ ሰታሪት የእቱ። ¼ ናይቲ ዝተዋህበ ግምት ገንዘብ ብስም ፈጻሚ ፍርዲ C.P.O
ኣስሪሑ ድማ ባንክ ተጠራቓሚ ሕሳብ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 3/1/2019
ቦታ ሓራጅ፦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.27
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ
ተወሳኺ ሓበሬታ ክውከስ ዝደሊ፡ ኣብ ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ.67 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት
መጺኡ ክውከስ ይኽእል። ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ
ሓራጅ ኣይቋረጽን እዩ።
ቤት ጽሕፈት ዋ/ፈ/ፍርዲ

ምልክታ ጨረታ
ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ፡ ንዓመት 2019 ንመግቢ ተማሃሮ ኣሕምልትን ስጋን ከቕርቡ
ዝደልዩ ሕጋውያን ተጫረትቲ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዝድለ ነጥብታት
1. ተጫራቲ ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ክህልዎ ይግባእ።
2. ተጫራቲ ብዝሰርሓሉ ዘሎ ፍቓድ ንግዲ ጥራይ ክወዳደር ይፍቀደሉ።
3. ምልክታ ጨረታ ካብ ኣብ ጋ/ሓ/ኤ ዝተኣወጀሉ ን20 መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ
ተጫረትቲ ወይ ወኪሎም ኣብ ዝተረኽብሉ ልክዕ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ይኽፈት።
4. መኽበሪ ጨረታ ንኣሕምልቲ 75,000.00 ናቕፋ፡ ንስጋ 50,000.00 ናቕፋ፡ ኣብ ንግዳዊ
ባንክ ኤርትራ ብC.P.O ይተሓዝ።
5. ተወዳዳሪ ናይ ጨረታ ሰነድ ኣብ ክልተ ዝተፈላለያ ሰታሪታት ዓሺጉ የቕርብ።
እዚ ከኣ፦
ሀ. እታ ሓንቲ ሰታሪት ትሕጃ ንቐረብ ኣሕምልቲ ወይ ስጋ ተጻሒፍዋ፡ ናይ መኽበሪ ጨረታ
C.P.O ቅዳሕ ፍቓድ ንግድን ዝሓዘት ትኸውን።
ለ. እታ ካልኣይቲ ሰታሪት ጨረታ ዝቐርብ ዋጋታት ብዘይገለ ምድምሳስ ብንጹር ኣብ
ዝተዋህበ ዝርዝር ዋጋ ተመሊኡ ቴምብር ተጌሩሉ ክቐርብ ኣለዎ።
6.ተጫራቲ ምሉእ ስሙን ኣድራሽኡን ቁ.ቴ/ሞባይል ኣብ ልዕሊ ሰታሪት ክጽሕፍ ይግባእ።
7. ተጫራቲ፦
ሀ. ናይ መወዳደሪ ቅጥዒ ዘይምለስ 50,00 ናቕፋ ብምኽፋል ካብ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ
ኣብ ሰዓታት ስራሕ ብምምጻእ ክወሰድ ይኽእል።
ለ. ኣብ ጨረታ ዝተዓወተ ነቲ ዝተዓወተሉ ቀረብ ብናይ ገዛእ ርእሱ መጓዓዝያ ኣብ ኮለጅ
ሕርሻ ሓመልማሎ ብምምጻእ የረክብ።
8. ናብ ኮለጅ ዋጋ ዝቐርበሉ ትሕዝቶ ብቸክ ይኸፍል።
9. እዚ ውዕል ጨረታ፦
ሀ. ልዕሊ ምቁጽጻር ብዝኾነ ባህርያዊ ኩነታት፡
ለ. ወይ ተወዳዳሪ በብግዚኡ ከማልእ ንዘይከኣለ ጠለባት፡ ብምምሕዳር ኮለጅ ክልተ ግዜ ናይ
ጽሑፍ ስምዕታ ድሕሪ ምሃብ፡ ክእረም እንተዘይክኢሉ ጥራይ ክፈርስ ይኽእል።
10. ኮለጅ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ እቲ ውዕል ብኸፊል ወይ ብምሉእ ክስርዝ መሰሉ
ዝተሓለወ እዩ።
ምምሕዳር ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሉ

ሳሙኤል ምስግና ሃውኪ ናይ ወለደይ ነፍ/ምስግና ሃውክን ነፍ/ እየሩ ሃይለን ወራሲ ምዃነይ
ብቁ/መ/112/69 መ/ቁ/3174/00 ስለ እተረጋገጸለይ፡ ካብ ወለደይ ብውርሲ ዝረኸብክዎ ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ብቁ/ምስክር ወረቐት 120174 መወከሲ ቁ/109317 ዋንነቱ እተረጋገጸ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ
ዞባ 9 ምም/03 ጎደና 24 ቁ.ገዛ 8 ዝርከብ፡ ኣብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ
ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን ቤት
ጽሕፈት ኖታዮን ይቕረብ። ወይ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ መአገዲ ከቕርብ እሕብር።
ሳሙኤል ምስግና ሃውኪ
ኪዳነ ደብረጼንን ይርጋኣለም ደብረጼንን ዝተብሃልና፡ ብስም ምሕረት ፍትዊ ምሕረትኣብ ዝተመዝገበ
ገዛ ኣብ ደቀምሓረ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ወርቂ ዝርከብ፡ ስፍሓቱ 241.87 ት/ሜ 3 ክፍልን ገዛን
1ዓይኒ ምድሪ ዘጠቓለለ፡ ቁጽሪ ምዝገባ ንብረት 4BRDKM000986 ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር ብስማ
ዝተመዝገበ ስለዝዓደግናዮ ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት
ፍርዲ መአገዲ ሒዙ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ሃገራዊ ካዳስተር
ደቀምሓረ ይቕረብ።
ኪዳነ ደብረጼን
ዘይነብ ዓብዱልቃድር ዓብዱራሕማን ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ኣስመራ ከተማ ምም/ን/ዞባ ማእከል ከተማ
ሜዳ ኤርትራ ቁ/ገዛ 97/99 ስፍሓት መሬት 169.26 ት/ሜ ቁ/ሎታ 23 ፓርቸላ HSE ዝርከብ፡
ብስም ኣቦይ ነ/ሄር ኣቶ ዓብዱልቃድር ዓብዱራሕማን ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 107913 መወከሲ
ቁጽሪ 117712 ዝተመዝገበ ገዛ፡ ናብ ስመይ ከመሓላልፍ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ጋዜጣ
ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መአገዲ ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት
ፓብሊክ ኖታሪ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ይቕረብ።
ዘይነብ ዓብዱልቃድር
ወኪል ወ/ሮ ሉላ ኣሕመድ
ብስም ነ/ሄር ኣቶ ዓብዱልቃድር ዓብዱራሕማን ዘይኑ ብቁ/ምስክር 107913 መወከሲ ቁጽሪ 117712
ዝተመዝገበ ሊብሬቶ ናይ ገዛ ስለ ዝጠፍኣኒ፡ ረኺበዮ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን
07124666 ክሕበረኒ። እንተዘይኮይኑ ካብ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት መተካእታ ከውጽእ ምዃነይ
አፍልጥ።
ወ/ሮ ዘይነብ ዓብዱልቃድር
ወኪል ወ/ሮ ሉላ ኣሕመድ ቡሐ
ንሕና 1.ትርሓስ ተወልደብርሃን ክፍለ 2. ኣስመረት ተወልደብርሃን ክፍለ፡ ወላዲትና ወ/ሮ መኣዛ
ሃብተሚካኤል ወልደፍሊጶስ ብዕለት 05/12/2014 ብመዝ/ቁ 3981/2014 ኣብ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ
ማእከል ቀሪባ ነዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ፍሉይ ስሙ ቤት መኻእ ኣብ ዞባ 5 ምም/03 ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ብኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 112103 መወከሲ ቁጽሪ 129849/129850 ዋንነቱ
ብስማ ዝተመዝገበን ዝፍለጥን ንዓና ደቃ 1.ትርሓስ ተወልደብርሃን ክፍለን 2. ኣስመረት ተወልደብርሃን
ክፍለን ብውህብቶ ስለዝሃበትና፡ ተጠቃሲ ንብረት ናብ ስምና ከነመሓላልፍ ስለዝደለና፡ በዚ ዝቃወም
እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ውሳነ ሒዙ፡
ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታዮ ዞባ ማእከልን ቤት ጽሕፈት ካዳስትራልን ይቕረብ።
1. ትርሓስ ተወልደብርሃን
2. ኣስመረት ተወልደብርሃን
ፋና ዑቕባጋብር እምሃየ ዝተብሃልኩ፡ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ
ምምሕዳር ከባቢ ገጀረት ጎደና ማይዕዳጋ ቁጽሪ 42 ዝርከብ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ብንብረት
መለለዪ ቁጽሪ 1፡004144 ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ስም ምትሕልላፍ ክገብር ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ
ብዝእዝዞ መሰረት፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡
ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን የቕርብ።
ፋና ዑቕባጋብር እምሃየ
ኣብ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ (ሓዝሓዝ) ዞባ 6 ምም/05 ጎደና ‘ሰ’ ቁጽሪ ገዛ 35 ኣብ
ኮምሽን ኣባይቲ ቁ/ምስክር ወረቐት 103887 መወከሲ ቁጽሪ 101369 ዝተመዝገበ፡ ኣደይ ወ/ሮ
ጽጌሮማን ዑቕባይ ተስፋገርግሽ ፍርቂ ብጽሒታ ኣብ ቤት ፍ/ዞባ ማእከል ብቁ/መዝ/12/2012 ብዕለት
12/01/2012 ብዝገበረትለይ ውህብቶ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ
ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ መአገዲ ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽ/ፓብሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ ካዳስተርን
ይቕረብ።
ወ/ሮ ስምረት መብራህቱ ሃይለሚካኤል
ኣብ እምባጋልያኖ ን/ዞባ ዕዳጋሓሙስ ጎደና 112-6 ቁ.ገዛ 38 ዝርከብ ጋራጅ ናይ ኣቶ ዓንደብርሃን
ገብረ ዝርከብ ንብረት፡ መካይንን ረታመ ሓጻውንን ይብጽሓኒ ኢዩ ዝብሉ፡ ዋናታት መካይን ይኹኑ
ተቖጺሮም ክሰርሑ ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት፡ እዚ ዝተጠቕሰ ንብረት እዚ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ ካብ ዝተቓልሓሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ንብረትኩም ከተልዑሉ እሓትት። ኣብዚ
ተጠቒሱ ዘሎ ዕለት ንብረቱ ዘየልዓለ ግና ተሓታቲ ከምዘይኮንኩ እሕብር።
ኣቶ ዓንደብርሃን ገብረ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 4 ምም/11 ጎደና 1A179 ግሮቶ 12 (ጎደና ‘መ’ ነበር) ቁ.ገዛ 8 ፕሎት 6
ፓርሰል I ዝርከብ፡ ብስም ወላዲና ነፍ/ኣቶ መሓሪ ወልደኪዳን መድሃኔ ተመዝጊቡ ዋንነቱ ዝተረጋገጸ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ቤ/ፍ ዞ/ማእከል ዕለት 29/05/2008 ብቁ/መዝ/1058/2008 ኣብ ዝወዓሎ
መጋባእያ ብዘረጋገጸልና ናይ ውርሲ መሰል መሰረት፡ ናብ ስምና ናብ ስም ወረስቲ ከነመሓላልፎ
ስለዝደለና፡ ዝቃወም ሰብ እንተሃልዩ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
መቃወሚኡ ስልጣኑ ካብ ዝፈቕዶ ቤት ፍርዲ ናብ ፓብሊክ ኖታርን ሃገራዊ ካዳስትራልን የቕርብ።
እንተዘየለ ግን ብዘለና ናይ ውርሲ መሰል ተጠቒምና ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ምዃንና ንሕብር።
ወ/ሮ ኣብርሀት መሓሪ ወልደኪዳን
ቁ.ቴሌፎን 116353
ኣብ ኣስመራ ከተማ ምም/ከባቢ ሰምበል ፕሎት 199 ፓርሰል B1 ብመወከሲ ቁጽሪ 03/002520
ዝኾነ፡ ናይ ቦንድ መሬት ዝተመርሓለይ ኦርጅናል ሰነዳት ምርሒት መሬት ሰሌዳ ውዕል ኣጠቓቕማ
ክራይ መሬት ሎኬሽን ፕላንን ስለዝጠፍኣኒ፡ ዝረኸቦ ወይ እውን ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ፡ ኣብ
ውሽጢ 30 መዓልታት ብቁ.ስ 07221373 ክሕብረኒ እሓትት፡ እዚ ከይኮነ ምስ ዝተርፍ ግን መተካእታ
ኦሪጅናል ሰነድ ክሓትት ምዃነይ እሕብር።
ወ/ሮ ዘውዲ ገብረሂወት ገብረ

ሓዳስ

ኤርትራ

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following position for
Bisha site project;
6. Job Title:  Senior Metallurgist
Department: Process Plant
Number required: (01)
Contract Period: 02 Years
PRIMARY PURPOSE
o Responsible for Research and Development test work in relation to treating
Primary Ore in a sequential Cu and Zn flotation circuit. Be responsible for
Geo-Metallurgical sample testing, interpretation and presentation of results.
Be involved in other projects related to Process Plant optimization.
• Duties and Responsibilities
• Planning
o Participate in daily “Toolbox Meetings” and plan priorities for the day.
o Ensure Standard Operating Procedures (SOP’s) are developed for all
metallurgical laboratory activities.
o Mid, Long term planning of met test works/plant work in conjunction with
others to meet strategic goals.   
• Implementation of the Plan
o Responsible for ensuring all safety & health rules and regulations are
followed.
o Ensure the diagnosis of process performance is conducted, focusing
on identifying root cause, and implementation of both corrective and
preventative measures.
o Supervise and train up a team of metallurgical graduates.
o Define and implement the Milling and Flotation metallurgical process
strategy and follow up on the Daily Operating Instructions given to the shift
teams on key process parameters, tasks and considerations.
o Assist with optimising unit operations to conform to industry best practice.
o Consistently deliver and exceed the main KPI of recovery and concentrate
quality by directly participating in the daily & weekly work activities of the
processing plant, serving as technical support to operations personnel to
enhance performance.
o Manage the process of ensuring continuous improvement initiatives to
reduce costs and improve production outcomes.  
           
• Reporting
o Collate all operating parameters and results, analyses the data and come up
with findings and recommendations on the way forward.
o Report on continuous improvement initiatives and projects.
o Develop a clear and concise reporting system to track all projects and
initiatives.  
• Supervising/Managing
o Develop and implement “competency based training and assessment” for
Eritrean staff.
o Mentor staff as and when required.
• KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
Qualifications:
Diploma or Degree in Metallurgy/Chemical Engineering
Knowledge and Experience:
5 + years relevant experience
Technical Skills
Behavioural Skills
Computer Literacy (MS Office – Intermediate) Communication (English)
Technical writing and reporting
Team player
Attention to detail
Interpersonal Relations
Analytical
Integrity
Metallugical/chemical skills
Prioritizing skills & multiskilling
Identify, analyse and solve problems
Ability to work towards strict
deadlines
Supervisory skills
High level of accuracy
Discretion
Initiative, drive and enthusiasm
Decision making
•

7. Job Title:  Fitter
Department: Engineering Process Plant
Number required: (01)
Contract Period: Definite period (two years)
•

•
•

•

•
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Primary Purpose
o Responsible for the following tasks: inspect, remove, maintain, repair
and replace mechanical parts, sub-assemblies and equipment in a safe
and efficient manner. Reports potential machine/equipment failures to
supervisor.
Major Duties and responsibilities
Planning
o Follows the “Planned Maintenance Schedule”. (Work Orders).
o Makes a list of parts and equipment required.
o Arrange with Process Plant Supervisor on the availability of equipment for
maintenance.
Implementation of the Plan
o Follows instructions on the highest priority for each day and focus on
completing relevant tasks.
o Ensures good housekeeping.
o Ensure safety, health & environment requirements are fulfilled at the work
place, including leading Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper
use of the appropriate PPE. Report any safety issues/incidents.
o Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other
rules and standards as directed. Identifies any hazards in the work place.
Mechanical Installations:
o Remove and replace mechanical components (direct & indirect drives,

pipe systems, static & dynamic seals, bearings, brakes and clutches, heat
exchangers and pressure vessels, lubricating systems, pumps/pump designs,
hydraulic / pneumatic systems, gearboxes, compressors, valves (includes
safety valves), crushers and mills, filter systems, agitators, vacuum pumps,
cyclones, screw and belt type conveyors, blowers, motors and associated
equipment)
o Align machines and equipment using dial gauges.
o Commission assemblies / machines.
o Assemble mechanical components.
•
Mechanical Maintenance:
o Diagnose and repair faults on equipment and machinery during production/
operation
o Analyse and solve mechanical problems
o Refurbish/overhaul machines
o Perform first line and routine maintenance
o Maintain mechanical components: (direct & indirect drives, static & dynamic
seals, bearings, brakes and clutches, heat exchangers and pressure vessels,
lubricating systems, pumps, hydraulic / pneumatic systems, gearboxes,
compressors, valves (includes safety valves), Overhead Crane equipment,
fans, agitators, vacuum pumps, bag filters, screw/belt type conveyors,
blowers, crushers, mills)
o Conduct minor routine and breakdown maintenance on equipment and
machines
o Perform minor mechanical maintenance on metallurgical process
equipment
o Machining and manufacturing of components.
• Conveyor Maintenance:
o Replace conveyor belting and components on conveyor belt installations
o Maintain belt conveyor components
o Join a conveyor belt by means of mechanical clips
o Assist with hot/cold splicing of conveyor belts
o De-dusting systems.
• Reports & Data
o Complete works orders and submits to Supervisor
o Recognise relevant training done for the day and signing logbooks.
o Inspections and recording on the status of their area of responsibililty in the
safety registar.
• Training
o Ensure “less experienced” staff are trained as required.
• KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
Qualifications:
• Internationally recognized trades certified as Fitter including machining or
Fitter and Turner
Knowledge and Experience:
• +- 5 years relevant experience in Mining, Process Plant
• Must have experience in Flotation, Milling and Crushing environment as a
Fitter
Technical Skills
Behavioural Skills
• Computer Literacy (MS Office )
• Communication (English)
• Attention to detail
• Assertiveness
• Analytical skill
• Interpersonal Relations
• Mechanical
&
Maintenance
• Integrity
experience
• Problem solving skill
• Prioritizing skills & multiskilling
• Ability to work towards strict
deadlines
• High level of accuracy
• Must be able to train others
• Self-motivation
General Information and other requirements:
Place of Work:
Bisha.
Salary: 		
As per Company salary scale.
Additional requirement for Nationals:
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of
release paper from the Ministry of Defense.
Present clearance paper from current/last employer.
Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials, a copy
of your National Identity Card etc.).
Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates for an
interview.
Application documents will not be returned to sender.
All applications should be sent through the post office.
Deadline for application: 10 days from the day of publication in the Newspaper.
Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:
		
Please send a copy of your application to
		
Aliens Employment Permit Affairs,
		
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ምልክታ
ዮዲት ገብረትንሳኤ ኢትባርክ ዝተብሃልኩ፡ ኣደይ ነፍ/ኣኽበረት ኢሳቕ ብሂወት ከላ ካብ
ኣቶ ዮናስ ዮሴፍን ሙሴ እስቲፋኖስን ዝዓደገቶ ገዛ፡ ኣብ ምም ንኡስ ዞባ ማይተመናይ
ጎደና 149-13 ቁ.ገዛ 17 ፕሎት 63 ፓርሰል S ብስም ዮናስ ዮሴፍ ብመዝ/ቁ 1፡014692
ተመዝጊቡ ዝርከብ፡ ብመሰረት ውሳነ ኮምሽን ኣባይቲ ካብ ዮናስ ዮሴፍ ናብ ሙሴ እስቲፋኖስ
ካብ ሙሴ ናብ ኣኽበረት ኢሳቕ ክተሓላለፍ ተሓቢሩ። ድሕሪ ውሳነ ኮምሽን ኣደና ካብ
ዓለም ብሞት ስለዝተፈለየት፡ ካብ ነፍ/ኣኽበረት ኢሳቕ ናብ 5 ወረስቲ ነፍ/ኣኽበረት ብመዝ/ቁ
2527/98 ውርሻ ዝተረጋገጸልና መስርሕ ምትሕልላፍ ብተኸታታሊ ክንፍጽም ስለዝኾንና፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ
ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን የቕርብ።
ዮዲት ገብረትንሳኤ ኢትባርክ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ፊሊፒንስ - መንእሰይ ዝረሸኑ ወተሃደራት ተፈሪዶም
ታደሰ ተኽለ

ዩክረይን ሓገዛት ኔቶ ትሓትት

ዩክረይን፡ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ክግበርን
ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ)
ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ናብ ‘ባሕሪ ኣዞቭ’
ክልእኽን፡ ሕቶ ከም ዘቕረበት ጸብጻባት
ሓቢሮም።
ኣብ መንጎ ጸሊም ባሕርን ባሕሪ
ኣዞቭን ኣብ ዝርከብ መጻብቦ ከርች ተባሂሉ
ኣብ ዝጽዋዕ ማያት፡ ኣብ መንጎ ሓይሊ
ባሕሪ ሩስያን ዩክረይንን ኣብዚ ቅንያት’ዚ
ተፈጢሩ ብዝነበረ ምስሕሓብ፡ ብርክት
ዝበሉ ወተሃደራት ዩክረይን ከም እተማረኹ
ይፍለጥ።
ኔቶ ብወገኑ፡ ንዩክረይን ዘለዎ “ልባዊ
ሓገዝ” ብምግላጽ፡ ሩስያ ዝማረኸቶም
ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ዩክረይን ክትፍኑ
ሓቲቱ ኣሎ።
ፕረዚደንት ዩክረይን ፕሮሸንኮ፡ ኣብ 2019
ኣብ ዝካየድ ምርጫ ደገፍ ንምርካብ፡ ምስ
ሩስያ ነገር ከምዝጻሕተረ ፕረዚደንት ፑቲን
ምግላጹ ምንጭታት የረድኡ። ፕሮሸንኮ፡ ካብ
ህዝቢ ኣብ ዝተወስደ ገምጋም ኣዝዩ ትሑት
ህዝባዊ ደገፍ ከምዘለዎ ይግለጽ። ኣብቲ
ወጥሪ ዝተራእየሉ ከባቢ፡ ህጹጽ ምሕደራ

ብምእዋጁ “ነቲ ፈኲስ ነገር ንምግናንን
ኣቓልቦ ንምስሓብን ዝተገብረ ምዃኑ
ፑቲን ኣገንዚቡ” ይብሉ ምንጭታት።
ኔቶ፡ ዩክረይን ንዘቕረበቶ ሕቶ ምላሽ
ከይሃበ - “ፖለቲካውን ንዋታውን ሓገዛት”
ከም ዝህብ ጥራይ እዩ ገሊጹ ዘሎ ይብሉ
ተንተንቲ። ተወሳኺ እገዳ ክግበር ብዩክረይን
ኣብ ዝቐረበ ሕቶ፡ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ
ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ከም ዘይከኣላ
ተፈሊጡ ኣሎ።
ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብቲ ጉዳይ
ንሰለስተ መዓልቲ ተኻቲዑ ኣብ ዝጭበጥ
ውሳነ ኣይበጽሐን። ፖላንድ ሓድሽ
እገዳ ክግበር ክትጽውዕ እንከላ፡ ፈረንሳን
ጀርመንን ወጥርታት ዘህድእ ስጉምቲ
ምውሳድ ጥራይ ከምዘድሊ ምግላጸን
ጸብጻባት ይሕብሩ።
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ
ምስ ፑቲን ኣብ ቦነስ ኣይረስ -ኣርጀንቲና
ኣብ ኣኼባ ጂ-20 “ኣይክዘራረቡን እዮም”
ዝብል ግምታት ተሪፉ፡ ተራኺቦም
ከምዝላዘቡ እውን ምንጭታት ሓቢሮም
ኣለዉ።

ፖሊስ ኢጣልያ ጥርጡር
ሽበራ ሒዙ
“ናይ ኢጣልያ ጸረ-ሽበራ ፖሊስ፡ ኣብ
ደሴት ሳርዲንያ ኣብ እትርከብ ከተማ
‘ማኮመር’፡ ናይ ስሚ መጥቃዕቲ ከካይድ
ተዳልዩ ዝነበረ - ፍልስጤማዊ መበቈል
ዘለዎ ሊባኖሳዊ ከምዝሓዙ ገሊጾም”
ክብሉ ምንጭታት ሓቢሮም።
ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሰብ-መዚ ፖሊስ፡
እቲ ጥርጡር ብስሚ ራይሲንን ናይ
ነፍሪ ባክተርያን መጥቃዕቲ ብምካየድ
ብርቱዕ ሓደጋ ኣብ ምፍጻም ተቓሪቡ
እንከሎ ከም እተታሕዘ ኣረዲኦም።
ወዲ 38 ዓመት ኣልሓጅ ኣሚን፡
ኣብ ኢጣልያ ዝነብር ሕጋዊ ስደተኛን
ኣቦ ስድራን ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ሊባኖስ ኣብ ናይ ወተሃደራት
መዓስከር ዝርከብ መዕቈር ማይ (ባስካ)፡
ብስሚ ክብክል እናፈተነ ዝተረኽበ ናይ
ተረኛ ፋርማሲ

ቤት መሸጣ መድሃኒት ሰናይ

ቀረባ ዘመድ እቲ ጥርጡር ድሕሪ
ምትሓዙ፡ ፖሊስ ኢጣልያ ብዛዕባ
እቲ ኣብ ኢጣልያ ኣትዩ’ሎ ዝተባህለ
ኣልሓጅ ኣሚን ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ
ኣፍሊጡ።
ፖሊስ ኢጣልያ ንሓያሎ ኣዋርሕ
ነቲ ጥርጡር ክከታተል ከም ዝጸንሐን፡
መደባቱ ኣብ ኣጋ ዘጻፈፈሉ ግዜ ክሕዞ
ከምዝኸኣለን ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ።
እቲ ጥርጡር ዘዳለዎ ስሚ ‘ራይሲን፡
ብመልክዕ ሓርጭ፡ ጋዝ ወይ ፈሳሲ
ክዳሎ ዝኽእል ኰይኑ፡ ብሓንሳእ ኣዝዩ
ብዙሕ ህዝቢ ከጽንት ከምዝኽእል
ምንጭታት ይሕብሩ። ኣንትራክስ እውን
ነፍሪ ዘትሕዝ ባክተርያ ኰይኑ፡ ናብ ከባቢ
ኣየር ብምብታን ብትንፋስ ወይ ብቘርበት
ሰብ ክብክልን ክቐትልን ይኽእል።
ዕለት

ኣብ ፊሊፒንስ፡ ጸረ ናርኮቲክ ወተሃደራዊ
ስርሒታት ካብ ዝጅመር ካብ 2016
ንደሓር፡ ንፈለማ እዋን ብቕትለት ወዲ
17 ዓመት ሲቪል ዝተኸሰሱ ሰለስተ
ወተሃደራት፡ ናብ ቤት-ፍርዲ ቀሪቦም
ብናይ 40 ዓመት ማእሰርቲ ክቕጽዑ ከም
እተበየነሎም ተሓቢሩ።
ፕረዚደንት እታ ሃገር ሮደሪገ ዱተርተ፡
ጸረ-ኣወለፍቲ ቀመማት ዝዀነ ወተሃደራዊ
ስርሒታት ክካየድ ካብ ዝእዝዝ ንደሓር፡
ኣስታት 5000 ተጠቀምቲ ወይ ነጋዶ
ሓሽሻት ከም እተቐትሉ ጸብጻባት
ይሕብሩ።
ኣብቲ ጸረ-ኣወለፍቲ ቀመማት ስራሕ
ዝተዋፈሩ ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስን፡ ኣብ
ልዕሊ ጥርጡር ብዝወስድዎ ቅጽበታዊ
ናይ ሞት መቕጻዕቲ ክኽሰሱን ክሕተቱን
ስለዘይጸንሑ፡ ካብ ተሓለቕቲ መሰላት
ብዙሕ ተቓውሞ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ።
እቶም ሰለስተ ወተሃደራት ኣብ ዝተኸሱሉ
መጋባእያ - ነቲ ጉዳይ ዝመርመረ ፈራዳይ፡
“ኣቐዲምካ ቅተል ዳሕራይ ኣጻሪ” ዝብል
ጭርሖ ኣብ ስልጡን ማሕበረ-ሰብ ግደ
ከም ዘይብሉ ብምግላጽ፡ “ሰብ ምቕታል

ሕጊ ዝኸብረሉ ሜላ ኰይኑ ከምዘይፈልጥ
ኣገንዚቡ” ክብሉ ጸብጻባት ገሊጾም።
ኪያን ደሎስ ዝተባህለ ኣብ ከተማ ማኒላ
ዝነብር መንእሰይ፡ ኣብ 2017 ኣብ ሓደ
ካብ ጸበብቲ ጎደናታት እታ ከተማ ተቐቲሉ
ተረኺቡ። ካብ ፖሊስ ብዝተረኽበ ሓበሬታ፡
እቲ መንእሰይ ናይ ሓሽሽ ነጋዳይ ከም
ዝነበረ ተነጊሩ። ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ
ሓደጋ ናይ ምፍጻም ተኽእሎ ስለዝነበሮን፡
ብርእሰ-ምክልኻል ከምዝቐተልዎን እውን
ፖሊስ ገሊጾም።
ስድራቤት መዋቲ ግና፡ ሓሶት ከምዝዀነ
እዮም ክገልጹ ጸኒሖም። ኣብ ጎደናታት

ዝተተኽሉ ናይ መጸናጸኒ ካሜራታት ጸጥታ
ዝቐረጽዎ ምስሊ ምስ ተራእየ እውን፡
ብፖሊስ ዝተዋህበ ሓበሬታ ሓሶት ከምዝነበረ
ተኸሺሑ። ኣብ ከተማ ማኒላ ከኣ ብርቱዕ
ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ኣለዓዒሉ። ፕረዚደንት
ዱተርተ ኣብ ዳስ ሓዘን ስድራቤት መዋቲ
ተረኺቡ ድማ፡ ንቐተልቱ ናብ ፍርዲ
ከምዘቕርብ ተመባጺዑ ነይሩ።
ጸረ ናርኮቲክ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ፡
ንግዚኡ ከቋርጽ እውን ተገይሩ ነይሩ እዩ።
እቲ ንግድ ከም ብሓድሽ ስለ ዝተጋደደ
ግና፡ እቲ ጸጥታዊ ስርሒታት ይቕጽል
ከምዘሎ ተፈሊጡ።

ኩባንያ ባቡር፡ ንግዳያት ‘ህልቂት ናዚ’ ይኽሕስ
ኣይሁዳውያን
ብጃምላ
ናብ
ዝተቐትሉሉ መዓስከራት - ህዝቢ ዘግዕዝ
ዝነበረ ኣብ ነዘርላንድስ ዝርከብ መንግስታዊ
ኩባንያ መጐዓዝያ ባቡር፡ ካብቲ ህልቂት
ንዝሰረሩን ንስድራ-ቤታቶምን ካሕሳ ክህብ
ከም እተሰማምዐ ተሓቢሩ። እቲ ኩባንያ
ካብቲ ህልቂት ሰሪሮም ብህይወት ኣብ
ዝተረኽቡ ሰባትን ስድራ-ቤታቶምን

መጽናዕቲ እተካየድ ኮምሽን ክምስረት
ኣዚዙ ምህላዉ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ነዘርላንድስ ካብ ዝነበሩ
ኣይሁዳውያን፡ ብትእዛዝ ሰብ-መዚ ስርዓት
ናዚ ኣስታት 107 ሽሕ ተገፊፎም ናብቲ
ብጃምላ ዝቕተሉሉ መዓስከራት ህልቂት
ተባሂሉ ዝጽዋዕ ‘ኦሽዊዝን ሶቢቦርን፡ ከም
እተወስዱ እዩ ዝግለጽ።

እቲ ትካል መጐዓዝያ ባቡር፡ ናይ ቤት
ፍርዲ መስርሕ ኣብ ክንዲ ምክያድ ኣብኡ
እንከሎ ካሕሳ ክህብ ዝመረጸሉ ምኽንያት፡
መንገዲ ባቡር ፈረንሳ ድሕሪ መጐተ
ሓያሎ ዓመታት ይቕረታ ሓቲቱ ካሕሳ
ክህብ ስለዝተፈርዶ ምዃኑ ምንጭታት
ይሕብሩ። እቲ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ኩባንያ
ባቡር 76 ሽሕ እምነት ኣይሁድ ዝነበሮም
ኤውሮጳውያን ናብ መዓስከራት ሞት ከም
ዝጓረተ ጸብጻባት የረድኡ።
እቲ ኣብ ነዘርላንድስ ዝርከብ ኩባንያ
መንገዲ ባቡር፡ “ብትእዛዝ ስርዓት ናዚ ኣብ
ታሪኽ እቲ ትካል ጸሊም ምዕራፍ ዝሓዘ ኣብ ምግዓዝ ኣይሁዳውያን ከም ዝተሳተፈ”
ኣሚኑ ኣሎ። ነቲ ትካል ዝኸስሱ ወገናት
ግና፡ “ብዘይ ተቓውሞን ብዘይተጉላባነትን
ሕሳብ እናተቐበለ” ኣብቲ ምግዓዝ ህዝቢ
ይሳተፍ ምንባሩ የረድኡ።

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና
ክታበት ንፍዮ፡ ሩበላ፡ ቫይታሚን “ኤ”
ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ 21 ክሳብ 30 ሕዳር ብደረጃ ሃገር ሰፊሕ ሸፈነ ዘለዎ ሃገራዊ ክታበት ንፍዮ፡ ሩበላ፡ ከምኡ’ውን ምዕዳል
ቫይታሚን “ኤ” ከካይድ’ዩ’’።
ኣብ’ዚ ወፍሪ ክታበት’ዚ፡ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 59 ወርሒ ዝዕድመኦም ህጻናት ቫይታሚን “A” ክወሃቦም እዩ። ካብ 9 ወርሒ
ክሳብ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑ ድማ ክታበት ንፍዮን ሩበላን ክወስዱ እዮም።
ረብሓታት ክታበት ንፍዮ ሩበላ፦
ክታበት ንፍዮን ሩበላን በብናቱ፡ ካብ ዑረት፡ ጽመት፡ ረኽሲ ሳንቡእ፡ ውጽኣት፡ ጉድኣት ሓንጎልን ጸገማት ልብን ይከላኸል።
ብፍላይ ክታበት ሩበላ፡ ነተን ጽባሕ ጥንስን ሕርስን ዝጽበየን ዘሎ ጎራዙ ኣዋልድ፡ ነቶም ዝውለዱ ዕሸላት፡ ካብ ዝሕታለ ምዕባለ
ኣእምሮ፡ ዝተሓላለኹ ጸገማት ልቢ፡ ምግልጋል ምዉት ዕሽልን ካልኦት ጸገማትን ይከላኸል።
* ኣብ ዓለም ኣብ ዓመት 10 ሚልዮን ህጻናት ብንፍዮ ክልከፉ ከለዉ፡ 367 ድማ መዓልታዊ ይሞቱ!
* ብሰንኪ ሕማም ሩበላ ድማ 10 ሚልዮን ነብሰጾራት፡ ዝሕታለ ኣእምሮን ዝተሓላለኸ ጸጋማት ልቢን ዘለዎም፡ ዓይነ ስዉራንን
ጽሙማንን ዕሸላት ክገላገላ ይኽእላ።
ምስ’ዚ ክታበት’ዚ ተደሚሩ ዝውሃብ ቫይታሚን “ኤ”፡ ንህጻናትን ቆልዑን፦
ካብ ዑረት፡ ብውጽኣት ዝመጽእ ሞት፡ ብምኽንያት ንፍዮ ዝመጽእ ሕማምን ካልኦትን ክከላኸለሎም ከሎ፡ ተጻዋርነቶም
ንዝተፈላለዩ ረኽስታት የሐይሎ።
ስለ’ዚ ደቅና ካብዚ ስንክልናን ሞትን ነጻ ኮይናም ንኽውለዱን ንኽዓብዩን፡ ወለዲ፡ መቕርብ፡ ምምሕዳራት፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡
ኣብ ቀረባኦም ኣብ ዝርከብ መኽተቢ ነቑጣ፡ ማእከል ጥዕና ወይ ቤት ትምህርቲ ብምቕራብ ቆልዑ ከም ዝኽተቡ ኣብ ምግባር
ክተሓባበሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ይጽውዕ።
መላእ ሕብረተሰብ ከኣ፡ እዚ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ሃገራዊ ዘመተ ክታበት፡ ብዓወት ንኽዛዘም፡ ከም ወትሩ እጃሞም ከበርክቱ
ሚኒስትሪ ጥዕና ይሕብር።
ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ፡ ሓደ’ኳ ዘይተኸትበ ቆልዓ ከይተርፈና!
ሚኒስትሪ ጥዕና
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