
 
 
 
 
 

 

እናተቓረበ ንዘሎ በዓል ፔሳኽ ኣመልኪቲ ብቢሮ ምንስትር ሓ/ጥዕና ዝተዋህበ መግለፂ ፣ 

 ኣብዝ መፅእ ሰሙን ነብዕሎ በዓል ፔሳኽ ዝተለወጠ ነገር እንታይ ኣሎ ? ንዝብል ሕቶ መልሱ… " ኣብቲ ገዛ 

ብሓደ ዝነብሩ ኣባላት ትገዛ ጥራይ እምበር ፣ ካብ ካልእ ገዛ ወይ ድማ ካብ ካልእ ቦታ ዝመፁ ኣባላት ቤተሰብ ፣

ይኹኑ ኣጋይሽ ፣ ኣይህልውን ማለት እዩ።" ስለምንታይ እንተተባህለ ??? "ካብ ካልእ ገዛ ወድማ ካብ ደገ 

ዝመፅእ ሰብ፣ እንተይፈለጠውን ፣ እዚ ቫይረስ ከማሓልፈሎም ስለ ዝኽእል እዩ።" ካልእ ተወሳኺ መልሲ ድማ ፣ 

"ብሓደ ምዃን …ናይ ኩላትና ጥዕና ዝጎድእ እዩ ።" 

 

ቅድሚ በዓል ፔሳኽ ዝካየዱ መዳልዎታት ጉዳይ ፣  

1/ ብናይ እስራኤል ራባናት ዋና ሓላፊ ትእዛዝ መሰረት፣ ናይ ገዛ ኣቑሑት ንምንፃህን ንምፅራይን ( ጥቢላ ) ፣ ካብ 

ገዛ ወፃኢ ማለትውን ፣ ኣብ ደገ ይካየዱ ዝነበሩ ናይ ፅርየት ተግባራት ኣይካየዱን።  

 2/ ብናይ እስራኤል ራባናት ዋና ሓላፊ ትእዛዝ መሰረት፣ ዝቦኽኡን ዝመፀፁን ነገራት፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 

ይካየድ ዝነበረ ፣ ስርዓት-ምቅፃል፣ ኣይካየድን ።  

3/ ናይ ገዛ ውሽጢ ፅርየት ብዝምልከትውን እንተኮነ፣ ብኢኮኖሚካን ብኻልኦት ንመፅረይ ዝሕግዙ ማተርያላት 

ተጠቒምካ፣ምፅራይ ዳኣምበር፣ ናይ ኣልኮላት ዓልየት ብዝኾኑ ማተርያላት ምጥቃም ኣየድልን ። 

4/ ናይ ገዛ ኣስቤዛውን እንተኾነ፣ ኣልኢኩም ናብ ገዛኹም ከምዘምፅእልኩም ግበሩ ።   

5/ ናይ ግድን ካብ ገዛኹም ኣብትወፁሉ እዋን፣ኣብ ገዛኹም ትጥቀሙሉ ፣ብጡጥ ዝተሰርሐ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን 

መሽፈኒ ጨርቂ ተጠቒምኩም ክትወፁ ኣለኩም፣ ቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ዘውፀኦ መምርሒ መሰረት፣ ካብቲ 

ኣብ ቅድሜኹም ወይ ድማ ኣብ ድሕሬኹም ዘሎ ሰብ ናይ 2 ተ ሜትሮ ርሕቀት ክትሕልው ይግባእ ።   

6/ ናይ ለብዘበን በዓል ፔሳኽ ነንሕድሕዱ ስብ፣ ኣብ ዘዘለዎ ኾይኑ፣ ዝፅልየሉ ፣ ንዝፈትዎ ሰብ ብስልኪ ብዋትስ 

ኣብ ብቪድዮ ይኹን፣ ቴኽኖሎጂ ብዝፈጠረሉ ካልኦት መንገዲታት ተጠቒሙ ንዝፈትዎ ሰብ ፍቕሩ ብርሕቀት 

ዝገልፀሉ በዓል እዩ ። 

7/ ናይ ለብዘበን በዓል ፔሳኽ ፣ንሽርሽር ኢልና ናብ ተፈጥሮኣዊ ቦታታት ዘይንኸደሉ በዓል እዩ።  

8/ ኣብ ናይ ለብዘበን በዓል ፔሳክ ፣ኩልና ካብ ገዛና ኣይንወፅእን ፣ እንተወፂናውን ፣ ካብ ገዛና ካብ 100 ሜትሮ 

ዘይርሕቕ ክኾን ኣለዎ፣ እምበኣርከስ ፣ ንዓመታ ከምዝሕጂ፣ ኣባላት ቤተሰብ ብሓፍሻ፣ ብሓደ ኾይኖም ፔሳኽ 

ንኸብዕልዎ ምእንታ እዩ፣ ናይ ሂወት- መድሕን ዝኾኑ መምርሒታት ንኽትግብሩ፣ ቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና 

ዝላቦ ዘሎ….ይብሉ:- 

ኣያል ባሶን 

 ኣብ ቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና - ቃል-ኣቐባሊ 

 


