
  መበል 32 ዓመት ቁ.133                  ሓሙስ 2 ለካቲት 2023          ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ቅያ ፈንቅል ዝወርዐ ሓድሽ ቅያ
መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ሕቚፊ ህዝቡ ዝመውቕ 

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ንቀንጠብጠብ ተደናደንቲን ዓንደርቲን ዝእድብ 
ቅያ ስርሒታት ጸረ-መጥቃዕቲ ኣመስኪሩ፣ ነቲ እጹብ-ድንቂ ታሪኽ መኸተ 
ህዝቢ ኤርትራ ዝወርዐ፡ ተወሳኺ ዘሐብን ታሪኽ ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን ይዝከር 
ኣሎ። 
 ስርሒት ፈንቅል፡ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ግንባርን፡ ኣብ 

ታሪኽ ወተሃደራዊ ግጥማት ዓለምና ሒደት መዳርግቲ ጥራይ ዝርከቦ፡ ብመሬትን 
ባሕሪን መስተንክር ቅያ ዝፈጸምሉ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ስርሒታት ሓርነታዊ 
ቃልስና እዩ። እዚ፡ ብጥበብ ውግእ፡ ብበርቃዊ ቅልጣፈን ስፍሓቱን ኣገራሚ፡ 
ናይ መወዳእታ ሱር መግዛእቲ ፈንቂሉ በሪ ናጽነት ዘርሓወ ስርሒት’ዚ፡ ዓመት 
መጽአ ብሓበን ዝዝከር ኮይኑ፡ ሎሚ ዓመት ብቅያን ጅግንነትን ሓድሽ ወለዶ 
ተዀሊዑ ኣሎ። 
 ራእይን ዕላማን ሰማእታት ፈንቅል ኮነ ናይ ኩሎም ስውኣትና… ሓርነት 

እዩ። ሓርነት ብሓርነቱ፡ ኩለንተናዊ፡ ምሉእን ውሑስን ሓርነት። ሃገራዊ ናጽነት፡ 
ሓደ ካብ ምዕራፋት ሃገራዊ ራእይናን ዕላማናን እምበር፡ ናይ መወዳእታ ሸቶና 
ኣይነበረን። እቲ ዝበረኸ ዕላማና መንፈሳዊን ነገራዊን ድሌትና ብምልኣት 
ዜረጋግጽ፡ ሃልክናን መስዋእትናን ዝኽሕስ፡ ምዕሩይን ፍትሓዊን ፖለቲካዊ፡ 
ቁጠባዊ፡ ባህላዊን ማሕበራዊን ዕብየት ብዘላቕነት ዘውሕስ፡ ጥጡሕ ዘቤታዊን 
ዞባዊን ባይታ ምፍጣር እዩ። 
 እንተኾነ፡ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ራእይ’ዚ፡ ሃገሩ ዳግም ክሃንጽን ከማዕብልን 

ኣብ ዘንቀደሉ፡ እቶም ብዓንተቦኡ “ናጽነት ኤርትራ ንስትራተጂያዊ ረብሓና 
ኣየገልግልን’ዩ” ኢሎም ንመግዛእቲ ዝፈረድዎ፣ ዞባዊ ወኪል ክኾኖም ብዝሓረዩዎ 
ኸዳሚ፡ ልኡላውነቱ ትርጉም ኣልቦ ንምግባር፡ ዳግማይ ብቕሉዕ ወራርን ጽዑቕን 
ውሁድን ሽርሒታትን ንርብዒ ዘመን ዝኣክል ተረባሪቦሞ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ፡ 
ንሃገራዊ ክብረቱ ጸኒዑ ክምክት ግድን ኮይኑዎ። ድሕሪ ነዊሕ ምርብራብ ከኣ፡ 
ነቲ ኣብ 1998 ብቕሉዕ ወራር ዘንቀልዎ ነዊሕ ተጻብኦን መቐጸልታኡ ኣብዚ 
ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዝሃቀንዎ ናይ ቅብጸት ዕንደራን ብስርሒት ገይም ኦቨር 
ኣዲቡ፡ ልኡላዊ ግዝኣቱ ብዘየዳግም ኣውሒሱ፡ ብኣንጸባራቒ ዓወት ወጺኡ።
 ቅያ ፈንቅል ኣብ ወተሃደራዊ ግጥማት ሓርነታዊ ቃልስና ጎሊሑ ዝሰፈረ ብርቂ 

ፍጻመ ይኹን’ምበር፡ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ናብ ከምኡ ዓይነት ስትራተጂያዊ 
መጥቃዕቲ ክሰጋገር ቅድሚኡ ዘካየዶ ምርብራብ እቲ ዝነውሐ፡ ዝበርተዐን 
ክትኣምኖ ዘጸግም ጽንዓት ዝሓተተን እዩ ነይሩ። ቅያ ገይም ኦቨር ብተመሳሳሊ፡ 
ውጽኢት ናይቲ ንርብዒ ዘመን ህዝቢ ኤርትራ ብልዑል ተጻዋርነትን ዘይሕለል 
መንፈስን ዘካየዶ ዘይጽዓድ መኸተ እዩ።     
 ቅያ ፈንቅል ድነ መግዛእቲ ገሊሁ፡ ጸሓይ ሓርነት ኣብሪቑ። ቅያ ገይም-

ኦቨር ብተመሳሳሊ ሃገራዊ ህንጸትን ዕብየትን ክሓንቕ ዘንቀደ ነዊሕ ተጻብኦ 
ሕቖኡ ከርቲሙ፡ በሪ ውሑስ ልምዓት ኣርሕዩ ኣሎ። ከምዝፍለጥ ድሕሪ 
ስርሒት ፈንቅል፡ ናይ ቅብጸት ፈተነታት ንሓጺር እዋን ቀጺሉ እዩ። እንተኾነ፡ 
ሕኑቕ ብዘይካ ዓፍራ ካልእ ስለዘይውጽእ፡ ፋይዳ ኣይነበሮን። ድሕሪ ስርሒት 
ገይም ኦቨር ብተመሳሳሊ፡ ሂስተርያ ቅርሕንታዊ ተጻብኦ ክዓርግ እትጽበዮ እዩ። 
እንተኾነ ዝፍይዶ የብሉን። ራእይና ንምጭባጥ፡ ማርሻ ቀይርና ናህሪ ልምዓት 
እንድልበሉ ሰጣሕ ባይታ ተዋሓሱ ኣሎ። ክብሪን ሞጎስን ንሰማእታትና! 

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

“ኮም “ኮም 
ዝመርሖ ዝመርሖ 
ከባብያዊ ከባብያዊ 

ጽሬት ጽሬት 
ክንደፍኣሉ ክንደፍኣሉ 

ኢና” ኢና” 

መገዲ መገዲ 
ሓጎስን ሓጎስን 
ዓወትንዓወትን

ማእከል - 79 መንእሰያት ብሞያታት ቅብኣን ስነ-ጽሑፍን ሰልጢኖም

ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብምትሕብባር 
ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ክፍሊ ባህልን 
ስፖርትን ንሰለስተ ኣዋርሕ ብሞያታት 
ቅብኣ፡ ስነ-ጽሑፍን ስነ-ግጥምን ዝሰልጠኑ 
79 መንእሰያት፡ ብ30 ጥሪ ተመሪቖም። 
 ሰልጠንቲ፡ 38 ስራሓት ቅብኣ፡ 41 ድማ 

ስነ-ጽሑፍን ስነ-ግጥምን ዘጽንዑ እዮም።

ማእከል - መግቢ እንስሳ ንምውሓስ ይስራሓሉ

ማእከል - ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት 330 ከረጺት ደም ለጊሶም
ኣብ ዞባ ማእከል ዝነጥፉ 

ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት፡ 
ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን 

እቲ ናይ ቅብኣ - ንድፊ ርሳስ፡ ምውህሃድ 
ሕብሪን ኣለኻኽያን፡ ቅዲታት ኣሳእልን 
ዛንታኦምን፣ እቲ ናይ ስነ-ጽሑፍን ስነ-
ግጥምን ድማ - ሜላታት ኣጸሓሕፋ 
ሓጺርን ነዊሕን ልቢ-ወለድ፣ እንታይነት 
ግጥምን ኣጸሓሕፋ ፈጠራዊ ጽሑፍን 
ዘጠቓለለ ነይሩ።

ኣብ’ቲ ናይ መመረቕታ ስነ-ስርዓት፡ 
ወኪል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ስራጅ 
ማሕሙድ፡ ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ መባእታዊ 
ትምህርቲ ብውልቃዊ ተበግሶታትን ቀጻሊ 
ጻዕሪን ከዕምቚዎ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ 

ሞያ ዘንጸባርቕ ምርኢት ኣቕሪቦም።

ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ዞባ ማእከል፡ 
ውሕስነት መግቢ እንስሳ ንምርግጋጽ 
ይሰርሕ ከምዘሎ ገሊጹ።
ወኪል’ቲ ጨንፈር ኣቶ ፍስሃየ ተስፋጽዮን፡ 

ኣስታት 115 ሽሕ ዝተመዝገባ ጥሪት 
ከምዘለዋ፡ ቀረብ ቀጠልያ መግቢ እንስሳ 
ንምርግጋጽ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ድማ፡ ልዕሊ 
60 ሽሕ ኩንታል ከምዝፈረየ ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 2022 ኣስታት 54 ሽሕ 

ኩንታል ተረፍ ኣእካል፡ ቃንጫን ሳዕርን 
ከምእተኣከበን ቀለብ ሸውዓተ ኣዋርሕ 
ከምዘውሕስን ኣረዲኡ።

ጥዕና እንስሳ ንምሕላው እውን፡ 71,328 
ጥሪት ከምእተኸትባ፡ መስርሕ ምድቓል 
ናይ ጸባ ከብቲ ከምእተኻየደ ገሊጹ።
በዚ መሰረት፡ ቀረብ ጸባ ብ18 ሚእታዊት 

ክብ ኢሉ 8.2 ሚልዮን ሊትሮ ከምዝበጽሐ፣ 
መዓር - ካብ 9,329 ዕስለ ኣናህብ 784 
ኩንታል ከምእተረኽበ ሓቢሩ።
ደርሁን ፍርያት እንቋቚሖን ብዝምልከት 

ኣቶ ፍስሃየ፡ 48,413 ጨቓዊት ን96 
ሓረስቶት ብስማዊ ዋጋ ከምእተዓደላን፡ 
ኣስታት 4 ሚልዮን እንቋቚሖ ከምዝፈረየን 
ኣረዲኡ።

- ካብ 23 ክሳብ 28 ጥሪ ኣብ ዝነበራ 
መዓልትታት 330 ከረጺት ደም 
ለጊሶም።

ኣብ’ቲ መደብ፡ ኣባላት ቤት-
ጽሕፈት ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ 
ሚኒስትሪ ምኽልኻል - በለዛ፣ 

ኣብ ን/ዞባ ሓልሓል፡ ልዕሊ 232 ሽሕ ፈልሲታት ገረብ ተተኺሉ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል፡ ኣብ ዝሓለፈ 

ዓመት ልዕሊ 232 ሽሕ ፈልሲታት ገረብ ከም 
እተተኽለን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከምዝርከብን፡ 
ብ19 ጥሪ ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ተገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ 

ግርማጽዮን ኣብርሃ፡ ጐድኒ-ጐድኒ እቲ 
ብዕዙዝ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝተሰላሰለ 
መደባት ምግራብ፡ ልዕሊ 720 ሄክታር ዛላ፡ 
549 ሄክታር ከትሪ፡ ልዕሊ 86 ኪሎ-ሜትር 
ጽርግያ ከምእተጸገነ ሓቢሩ።
ነፍሰ-ጾራት ግቡእ ጥዕናዊ ክትትል 

ክገብራን ኣብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳን 
ክካየድ ብዝጸንሐ ጐስጓሳት፡ ቊጽሪ ናይ’ተን 
ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰብ ሞያ ዝሓርሳ 
ነፍሰ-ጾራት እናዛየደ ከምዝመጸ እውን 
ተገሊጹ።
ሕብረተ-ሰብ፡ መምሃሪ ክፍልታት ኣብ 

ምስራሕ፣ ቀጽሪ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ 
ምህናጽ፣ ኣብ ምሕድግ ዝበለ ከባቢታት 
ጸሓያዊ ጸዓት ኣብ ምትእታታው፡ ኣገዳሲ 
ኣበርክቶ ይገብር ከምዘሎ ተሓቢሩ።
ተሳተፍቲ፡ ዋሕዲ መማህራን መዋእለ-

ህጻናት ቈላሕታ ክግበረሉ፣ ኣገልግሎት 
ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ኣብ ምምሕዳር ማይ-
ኣዋልድ ገበይ-ኣለቡ ክፍታሕ፣ መደበር ጥዕና 
መለብሶ - ምስ ብዝሒ ተገልገልቲ ተራእዩ 
ናብ ማእከል ጥዕና ክትዓቢ ተላብዮም።
ኣብ መወዳእታ፡ ልምዓታዊ ስራሓት 

ምቕጻል፣ ግብሪ መሬትን ጥሪትን ብዕቱብ 
ምእካብ፣ ሜዳ ኲዕሶ እግሪ ሓልሓል 
ምስራሕ፣ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ 
ምድንፋዕ. . . ካብ ቀንዲ መደባት 2023 
ምዃኖም ተገሊጹ።

ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ጉምሩክን 
ጨናፍርን፣ ኩባንያ ህንጸት ኣባይትን 
ልምዓትን ባድመ፣ ሃማመተኤ ንኡስ 
ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራ፣ ምምሕዳር 
ንኡስ ዞባ ሰምበል፣ ቤት-ማሕተም 
ሳቡርን ኤሪ-ቴልን ከምእተሳተፉ፡ 
ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ 
ኣገልግሎት ልግሲ ደም ኣቶ መሓሪ 
ኣብርሃም ገሊጹ።
ደም ምልጋስ፡ ጻውዒት ዘየድልዮ 

ንኹሉ ሕብረተ-ሰብ ብማዕረ 

ዝምልከት ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ 
መሓሪ፡ እቲ መደብ ንኽዕወት፡ 
ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ምምዕባል 
ሞያዊ ዓቕሚ-ሰብን ምምላእ ናውቲን 
ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ሞጒሱ። 
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኣብ 4ይ ጉባኤ 

ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ልግሲ 
ደም ዝተመርጹ ኣካየድቲ ማሕበር፡ 
ኣብ መደባት 2023ን ናይ ስራሕ 
ዝምድናን - ምስ ኣባላት ሃገራዊ 
ባንክ ደም ርክብ ኣካዪዶም።

ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 
ብሽክለታ ካብ ዙር ጋቦን ተመሊሳብሽክለታ ካብ ዙር ጋቦን ተመሊሳ
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተ-ሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

    ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ ጹሑፍ፡ 
ሓቀኛ ታሪኽ ኣመሰራርታ ሃገራት 
ንምብራህ፡ ትርጉም ሃገር፡ ኣመሰራርታ 
ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ፡ ሕትመትን ርእሰ-
ማልነትን ኣብ ምስሳን ሃገራዊ ንቕሓት 
ዝነበሮ ተራ ዝብል ኣርእስቲታት 
ኣቕሪብና ምንባርና ዝዝከር’ዩ። 
መቐጸልታኡ ይስዕብ፦

ተራ ትምህርትን ማሕበራዊ-ጉጅለታትን ተራ ትምህርትን ማሕበራዊ-ጉጅለታትን 
ኣብ ምስሳን ሃገራዊ ንቕሓትኣብ ምስሳን ሃገራዊ ንቕሓት
    ኤውሮጳውያን፡ “ዘመነ-ንቕሓት 

ወይ ዘመነ ከሳቴ-ልቦና” (Age of 
Enlightenment) ዝብልዎ 1650-
1780 ዓ.ም. ትምህርቲን ሓደሽን 
ምዕቡልን ሓሳባት ዝሰሰንሉ ግዝያት እዩ 
ነይሩ። ካብቲ ግዜ’ቲ ጀሚሩ፡ ድሒሩ 
ኣብ ዝሰዓበ ዘመናት፡ ኣብ ኤውሮጳ፡ 
ዘመናውያን ሃገራት መልክዕ ክሕዛ 
ዝጀመራሉ እዋን እዩ ነይሩ። እቶም 
ሽዑ ዝጀመሩ ወይ ዝሰፍሑ ትካላት 
ትምህርትን ዝማዕበሉ ሓሳባትን ከኣ፡ ኣብ 
ምኹስኳስን ምሕያልን ሃገራዊ ንቕሓት 
ዓቢ ተራ ነይሩዎም።
    ኣብ ኤውሮጳ፡ ቅድሚ ዘመን-

ንቕሓት (Age of Enlightenment) 
ብደረጃ መንግስቲ ዝተጠርነፈ ትካላት 
ትምህርቲ ዳርጋ ኣይነበረን። ጽሑፋትን 
ሓሳባትን ጆን ሉክ (John Locke) ኣብ 
ዓዲ እንግሊዝ፡ ጽሑፋትን ሓሳባትን 
ሮሶ (Jean Jacques Rousseau) ከኣ 
ኣብ ፈረንሳ፡ ንምስፍሕፋሕ ትምህርቲን 
ስልጠናን ዓቢ ጽልዋ ዝገደፈ መሰረት 
ኮይኑ። ክልቲኦም፡ ወዲ-ሰብ ካብ ግዜ 
ንእስነቱ ጀሚሩ ክመሃር ጸዊዖም። 
ተቐባልነት ድማ ረኺቦም። ከም 
ውጽኢት ጻዕሮም፡ ንጉስ ፍረደሪክ 
(Frederick the Great) ንመጀመርያ 
ግዜ፡ ኣብ ፕሩሽያ፡ ናይ ሎሚ ጀርመን፡ 
ብናይ ፕሩሽያ ኣገባብ (Prussian 
System) ዝፍለጥ ዘመናዊ ትምህርቲ 

ሲራክ ክፍለ

(መበል 18 ክፋል)
ንሓፋሽ ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ፡ 
ካብ ሓሙሸተ ክሳብ ዓሰርተ ኣርባዕተ 
ዓመት ንዝዕድሚኦም ቆልዑ ብነጻ 
ክወሃብ ምውሳኑ ብ1763 ዓ.ም. ብኣዋጅ 
ኣፍለጠ።
   ናይ ፕሩሽያ ስርዓተ-ትምህርቲ 

ፍሉይ ዝገብሮ፡ ኣብ ታሪኽ ንመጀመርያ 
ግዜ ህዝቢ ብዝኸፍሎ 
ግብሪ ዝምወል 
ስርዓተ ትምህርቲ 
ምትእትታው እዩ። 
እዚ ኣገባብ ስርዓተ-
ትምህርቲ’ዚ፡ ኩሉ 
ዜጋ ካብ መባእታ 
ክሳብ ሻምናይ 
ክፍሊ ክመሃር 
ር ሒ ብ 
ዕ ድ ል 

ከፊቱ። ስርዓት ትምህርቲ ፕሩሽያ፡ 
ብቐንዱ ኣብ ምንባብን ምጽሓፍን 
ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ሙዚቃ 
ከምኡ’ውን ምስ ኣብያተ እምነት 
ብምውህሃድ ትምህርቲ ሃይማኖትን 
ግብረ-ገብነትን ይምህር ነይሩ። ቀንዲ 
ዕላምኡ ድማ፡ ምኹስኳስ ህርኩታትን 
ስልጡናትን ዜጋታት እዩ ነይሩ። 
ኣብቲ ግዜ’ቲ ብመንግስቲ ኣብ ዝወሃብ 
ኣገልግሎት ትምህርቲ፡ ኣገዳስነት ሕሳብን 
ስነ-ፍልጠትን ካልእ ድሕሪኡ ዝማዕበለ 
ዓውድታት ኣቓልቦ ይወሃቦ ኣይነበረን። 
ነዚ ዘረጋግጽ፡ ዋላ’ቲ መባእታዊ ዝበሃል 
ትምህርቲ ሕሳብ ኣብ ኣብቲ ስርዓተ 
ትምህርቲ ኣይነበረን። እቲ ሽዑ ዝተኸፍተ 
ዕድል ትምህርቲ መንእሰያት ክጽሕፉን 
ከንብቡን (መሃይምነት ከጥፍኡ) ዝዓለመ 
ጥራሕ እዩ ነይሩ። ኣብ መብዛሕትኡ 
ናይቲ ግዜ’ቲ መባእታዊ ትምህርቲ፡ 

ኣገዳስነት ሕሳብ (Math) ብዙሕ ኣቓልቦ 
ኣይረክብን ነይሩ።
    ኣብተን ብመንግስቲ ዝመሓደራ 

ትካላት ትምህርቲ ደኣ ከምኡ 
ይንበር እምበር፡ ሕሳብ፡ ስነ-ፍልጠትን 
ካልኦት ዓውድታት ትምህርቲን ዝህባ 
ብሕታውያን ትካላት ትምህርቲ ግን 
ነይረን እየን። በዚ ድማ እቶም ንደቆም 

ተወሳኺ ዓውድታት ትምህርቲ 
ከምህሩ ዝደለዩ ወለዲ፡ ገንዘቦም 
ከፊሎም ደቆም ከምህሩ 
ኣማራጺ ነይሩዎም። እዚ ናይ 
ፕሩሽያ ስርዓተ-ትምህርቲ’ዚ 
ብካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን 
ኣመሪካን ተቐዲሑ 
ንኽተኣታቶ፡ ልዕሊ 100 
ዓመት እዩ ወሲዱ። 
ንኣብነት ኣብታ ብተዛማዲ 
ስልጥንቲ ሃገር ዝነበረት 
እንግሊዝ፡ ብ1880 ዓ.ም. 
(ድሕሪ 117 ዓመት) እዩ 
ተኣታትዩ። ምስ ናትና 
ታሪኽ ብምንጽጻር፡ 5 

ዓመታት ቅድሚ ጣልያን ንባጽዕ ምሓዛ 
ምዃኑ እዩ።
   ጣልያን፡ ሓንቲ ካብተን ድሑራት 

ሃገራት ኤውሮጳ ብምንባራ ኣብቲ 
ግዜ’ቲ ዝነበራ ዓይነት ትምህርቲን 
ዝርጋሐኡን ኣዝዩ ትሑት እዩ ነይሩ። 
ከምቶም ካልኦት ኤውሮጳውያን 
ንመባእታዊ ትምህርቲ ዝምልከት ሕጊ-
ካሳቴ (Legge Casati) ብ1859 ዓ.ም. 
እያ ኣዊጃ። ኣብቲ ግዜ’ቲ እዛ ሕጂ 
እንፈልጣ ጥምርቲ ዘመናዊት ሃገረ 
ኢጣልያ ገና ኣይቆመትን ዝነበረት። እቲ 
ኣብ ገለ ከባቢታት ዝተኣወጀ ንመባእታ 
ትምህርቲ ዝምልከት ሕጊ-ካሳቴ ብዙሕ 
ኣየፍረየን። ናይዚ መርኣያ፡ ኣብ ኢጣልያ 
ዝነበረ ሰፊሕ ዝርጋሐ መሃይምነት እዩ። 
ሕጊ ካሳቴ ኩሉ ዜጋ መባእታዊ ደረጃ 
ትምህርቲ (ክሳብ 5 ክፍሊ) ክመሃር 
ዘስገድድ እኳ እንተነበረ፡ ኣብ ገጠራት 
ዝነብሩ ዝበዝሑ ህጻናት ኢጣልያ፡ ናይ 
ትምህርቲ ዕድል ይረኽቡ ኣይነበሩን። 
በዚ መንጽር ክንርእዮ እንከለና፡ ጣልያን 
ንኤርትራ ክጎብጥዋ ከለው መሃይመነት 
ዘጠፍኡ ዜጋታቶም ቁንጣሮ እዮም 
ነይሮም።
    ቀዳማይ ውግእ ዓለም ቅድሚ 

ምጅማሩ፡ ካብ ህዝቢ ጣልያን፡ እቶም 
50% መሃይምነት ኣየጥፍኡን ነይሮም። 
ደረጃ ምንባብን ምጽሓፍን ዓቕሚ 
ኢጣልያውያን ናብ 90% ክብ ዝበለ፡ 
ኣብ ግዜ መሪሕነት ሞሶሊኒ ኣብ ከባቢ 
1923 ዓ.ም. እዩ። ሞሶሊኒ በቲ ለጀ-
ጀንቲለ (Legge Gentile) ማለት 
ሕያዋይ-ምምዕርራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ 
ኣዋጁ፡ ንግዴታዊ ትምህርቲ ናብ 14 
ዓመታት ምህሮ ክብ ኣቢልዎ። ቀንዲ 
ዕላማኡ ድማ፡ ምድልዳልን ምሕያልን 
ፋሺስታዊ ስርዓቱ ከም ዝነበረ ይንገር።
    ነዚ ድሕረ ባይታ’ዚ ርኢኻ፡ 

መንግስቲ ኢጣልያ፡ ኣብታ ግዝኣቱ 
ዝነበረት ሃገረ ኤርትራ፡ ዕድል ትምህርቲ 
ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ጥራይ ምሕጻሩን 
ካብኡ ንላዕሊ ዘይምስፍሕፉሑን 
ኣየገርምን። ብመንጽር’ቲ ኣብ ኢጣልያ 
ዝነበረ ክውንነት ልዕሊኡ ክሓስብ 
ይኽእል ከም ዘይነበረ’ዩ ዘረድእ። ልዕሊ 
ፍርቂ ህዝባ መሃይም ዝኾነት ሃገር፡ ብዛዕባ 
ዕድል ትምህርቲ ናይቶም ኣብ ትሕቲ 

ግዝኣታ ዝነብሩ ኣህዛብ ክትሓስብን 
ተበግሶታት ክትወስድን ትጽቢት ክግበር 
ኣይከኣልን።
   ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ኤርትራውያን 

ጸሓፍቲ፡ መንግስቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ 
ትምህርቲ ከም ዘየስፋሕፈሐ፡ እዚ ድማ 
ኤርትራውያን ከይነቕሑ ተባሂሉ 
ብመደብ ከምእተገብረ ጽሒፎም እዮም። 
ጽሑፋቶም ሓቅነት’ኳ እንተለዎ፡ ካብታ 
ናይ ሽዑ ሃገረ ጣልያን ካብኡ ንላዕሊ 
ምጽባይ ግና፡ ‘ጽቡቕ ምንዮት’ እምበር 
ብግብሪስ ክሕሰብ ዘይክእል ነገር’ዩ ነይሩ። 
‘መንግስቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ደረጃ 
ትምህርቲ ካብ 4ይ ክፍሊ ከይሓልፍ 
ዝወሰነ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ከይነቅሕ ዝገበሮ 
እዩ’ ዝብል ትንታነ እምበኣር ምስቲ 
ግዜ’ቲ ኣዛሚድካ ክርአ ዘለዎ ይመስለኒ። 
ምኽንያቱ፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ፡ 
ኣብ ዜጋታቱ መሃይምነት ዘየጥፍአ 
መንግስቲ፡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ንዝርከቡ 
ኣህዛብ ልዕሊ ራብዓይ ክፍሊ ከምህር 
ዘይሕሰብ ጥራይ ዘይኮነ ብግብሪ እውን 
ልዕሊ ዓቕሙ እዩ ነይሩ። 
 ኣብ ኤውሮጳ ሓፋሽ ዝሓሸ ዕድል 

ትምህርቲ ምስ ረኸበ፡ ብዙሓት 
ጸሓፍትን መደርትን ፈርዮም፡ ብውልቂ 
ሃገራዊ ንቕሓት ዘለዓዕሉን ዘሐይሉን 
መልእኽትታት ክዝርግሑን ኣተሓሳስባ 
ህዝቢ ከምዝሰፍሕ ክገብሩን ክኢሎም። 
መሃይምነት ዘጥፈአ ሓፋሽ ህዝቢ ከኣ፡ 
ኣንበበን ሃገራዊ ንቕሓቱ ክብ ኣበለን። 
ማዕረ ማዕረ እዚ ከኣ፡ ዝተፈላለያ 
ማሕበራትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን 
ብምምስራተን ሃገራዊ ንቕሓትን ሃገራዊ 
መንነትን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጽሐ።
    ኣብ መፋርቕ 19 ክፍለ ዘመን 

ከባቢ 1850 ሓ.ዘ፡ ኣበርክቶ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎታት መንግስታት ኤውሮጳ 
እናሰፍሐ ብምምጽኡ ዓመታዊ 
ባጀተን’ውን፡ ምስኡ ተተሓሒዙ 
ልዑል ዕብየት ኣርኣየ። እዚ ዕብየት’ዚ 
ከኣ፡ ንብዝሒ ሲቪላዊ ሰራሕተኛታት 
መንግስቲን ሰራዊትን ብዝተዓጻጸፈ ከም 
ዝውስኽ ገይሩዎ። ምዕባይን ምስፋሕን 
ኣገልግሎት መንግስታዊ መሓውራት፡ 
ብዝሒ ዘለዎ ዓቕሚ ሰብ ጠሊቡ። 
በዚ ከኣ፡ እቲ ቅድሚኡ ኣብ ገዛእቲ 
ሓይሊታትን ኣዝማዶምን ጥራይ 
ተሓዚኡ ዝነበረ ናይ ምሕደራ ስርሓትን 
መንግስታዊ ትካላትን ዜጋታት ማእከላይ 
ደርቢ’ውን ክኣትውዎ ዕድል ከፊቱ። 
ጎኒ-ጎኒ እዚ ከኣ፡ እቲ ድሮ ክምዕብል 
ዝጀመረ ስርዓተ ርእሰ-ማልነት ሓድሽ 
ደርቢ ብርጅዋ ብምፍጣር፡ ዕብየት 
ንቕሓትን ፖለቲካዊ ጽልዋን ማእከላይ 
ደርቢ ተሰማዕነቱ እናወሰኸ ክኸይድ ባብ 
ኣርሕዩ።
 ንኣብነት ኣብ ናይ ሎሚ ፈረንሳ፡ 

እቶም ገዛእቲ ሓይሊታት መዓልታዊ 
ዝጥቀመሉ ቋንቋ ላቲን እዩ ነይሩ። 
ብኣንጻሩ እቲ ማእከላይ-ደርቢ ናይ 
ኣደ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ነይሩ። እዚ 
ኩነት’ዚ፡ ቋንቋ ኣደ ክሕይልን ቀንዲ 
መለለዪ ሃገራዊ መንነት ክኸውንን 
ሓጊዙ እዩ። እቶም ማእከላይ ደርቢ 
ዝበሃሉ፡ ማለት ማእከላይ/ልዑል ስልጣን 
ዝነበሮም ሰራሕተኛ መንግስቲ፡ ምሁራት 
(ጠበቓታት፡ ሓካይም ወዘተ.) ብርጅዋ 
ዝተፈላለየ ናይ ኣደ ቋንቋ ዝነበሮም 
እዮም። ኮይኑ ግን ኣብቲ ግዜ’ቲ ከም 
ናይ ሓባር ቋንቋ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ 

እቲ ናይ ሕትመት ቋንቋ ፈረንሳይኛ 
እዩ ነይሩ። በዚ ከኣ ኣብ ፈረንሳ ቋንቋ 
ፈረንሳይኛ በቲ ሓደ ሸነክ ተዛረብቱ 
በዚሖም በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ቀንዲ 
መግለጺ ፈረንሳዊ ሃገራዊ ንቕሓትን 
መንነትን ክኸውን በቒዑ። ከምዚ ናይ 
ፈረንሳ ዝኣምሰለ ምዕባለ፡ ኣብ ናይ ሎሚ 
ጀርመን እውን ቋንቋ ጀርመን መግለጺ 
ሃገራዊ ንቕሓትን መንነትን ክኸውን 
ኣኽኢልዎ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት 
ኤውሮጳ እውን ብተመሳሳሊ።
 ኤውሮጳውያን ሃገራዊ መንነት 

ኣብ ዝመስረቱሉ ግዜ ቀንዲ መሳርሒ 
ሃገራዊ ንቕሓት ገይሮም ዝተጠቐምሉ 
ቋንቋ እዩ ነይሩ። እቲ ከም ሃገራዊ ቋንቋ 
ዓብሊሉ ዝወጸ ከኣ፡ መላእ ህዝቢ ናይቲ 
ሃገር ስለዝዛረቦ ዘይኮነስ፡ ከምቲ ኣቐድም 
ኣቢሉ ዝተገለጸ፡ ናይ ሕትመት ቋንቋ 
ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብ ግዜ ሰውራ-ፈረንሳ፡ 
ቋንቋ ፈረንሳ ዝዛረቡ ዜጋታት ኣስታት 
50% ጥራይ እዮም ነይሮም። እቲ 
ናይ ሕትመት ቋንቋ ክኸውን ዝበቕዐ 
ፈረንሳይኛ ሃገራዊ ቋንቋ ንክኸውን፡ 
ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ብዙሓት ኣህዛብ፡ ነቲ 
ናይ ኣደ ቋንቋኦም እናተዓብለለ ስለዝኸደ 
ብፍቶት ወይ ብግዲ ክገድፍዎን ነቲ 
ዓብላሊ ዝኾነ ቋንቋ ክርዕሙን ባህርያዊ 
እዩ። ቋንቋኦም ምቕያር ዝኣበዩ ፍሉያት 
ቀቢላታትን ከኣ፡ ከምዘይ ዜጋታት 
እናተጓነዩ ከይዶም። ከም ስዕቤኑ ድማ፡ 
ናብ ካልእ ከባቢታት ኤውሮጳን ሰሜን 
ኣመሪካን ክስደዱ ዝመረጹ ብዙሓት 
ነይሮም። ከምዚ ናይ ፈረንሳ ዝበለ 
መስርሕ ኣብ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ 
ተኻይዱ እዩ። እቲ ታሪኽ ከምዚ ክነሱ፡ 
ሎሚ ሃገራት ኤውሮጳ ከም ብ‘ሓደ’ 
ቋንቋ ዝዛረቡ ብሓደ ብሄር Nation/Na-
tionality ዝቖሙ ሃገራት ጌርካ ምግላጽ 
ብዝወሓደ ታሪኽ ዘይምፍላጥ ወይ’ውን 
ኮነ ኢልካ ታሪኽ ምስናዕ እዩ።

                   ይቕጽል                   ይቕጽል

ሎሚ ኣብ ERI-TV 

ሰዓት     መደብ

12፡00    ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50   ዜና ስፖርት
12፡55    ዉድድር ሓፈሻዊ 
         ፍልጠት ቡያ 43 ክፋል
13፡30   (ዜና ዓረብ)
13፡40   ዕላል ጥበባት   
14፡20   TECH IN-SIGHT
14፡55   ዶክመንታሪ
15፡25   ፓኖራማ                         
16፡55   ናትራን 1ይ ክፋል 
17፡00   ዜና (ትግርኛ)                                                                       
17፡15   ደርፊ  
17፡30   ዜና (ዓረብ)                                                                            
17፡40   ናትራን 2ይ ክፋል
19፡30   ፊዮሪና             
20፡00   ዜና (ትግረ)
20፡15   ተኸታታሊት ፊልም ሕልና
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   ተኸታታሊት ፊልም  

   ቀለቤት ልቢ  
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡15   መደብ ሌላ 
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)
22፡40   እትመት ሲት- ኮም
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ብቑዕ መምህር ፍኖተ-ብሩህ መጻኢ እዩኮለጅ ምድላው መማህራን-ኣስመራ፡ 
ንራብዓይ ግዜኡ ናይ ድሕረ-ምረቓ 
ፕሮግራም ዝተኸታተሉ መማህራን፡ 
ብ31 ጥሪ ብማዕርግ ዲፕሎማ ኣመሪቑ። 
እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ-ትምህርቲ ስነ-
ምምህርና ዘተኰረ ስልጠና፡ ንሓደ ዓመት 

ዝተዋህበ ኰይኑ፡ ካብ በበይኑ ቦታታት 
ዝመጽኡ ሓደስትን ነባራትን መማህራን 
ዝተሳተፉዎ ፕሮግራም እዩ ነይሩ።
 ብቑዕ ዜጋ ብምህናጽ ዕብየትን 

ምዕባለን ክረጋገጽ ይኽእል እዩ። 
ፍልጠት ዝዓጠቐ መንእሰይ ድማ፡ 
ናብ’ቲ ዝድለ ብልጽግና ዘብጽሕ ኣካል 
ሕብረተ-ሰብ እዩ። ዜጋታት ምዕሩይ 
ኣገልግሎት ትምህርቲ ክረኽቡ ባይታ 
ምስ ዝንጸፈሎም፡ ንባዕሎም መምህራን 
ኰይኖም ኣብ ምምልማል ንኡስ ወለዶ 
ዝለዓለ እጃም ይህሉዎም።
መማህራን ከይተጻዕዱ ምስ ዝጽዕሩ፡ 

እቲ ዝዘርኡዎ ፍረ ኣገዳሲ ውጽኢት 
ብምሃብ፡ ክንዮ ንውልቀ-ሰባት ምዕንጋል 
ንሃገር ዝጠቅም እቶት ክሕፈሶ ይኽእል። 
ብኣኡ መንጽር፡ ንሕብረተ-ሰብ ዘማእዝኑ 
መምህራን፡ ቀጻሊ ካብ ካልእ ክፋል 
ሕብረተ-ሰብ ዝያዳ ፍልጠትን 
ሓበሬታን ካብ ምስናቕን ምእካብን 
ክስልክዩ ኣይግባእን።
 ኮለጅ ምድላው መምህራን ኣስመራ፡ 

ነቶም ብዝተፈላለየ ዓውደ-ትምህርቲ 
ብቐዳማይ ዲግሪ ድሕሪ ምምራቖም 

ብሞያ ምምህርና ከገልግሉ ዝጸንሑ 
መምህራን፡ ኣብቲ ዝነጥፉሉ ሞያ 
ፍልጠቶም ንኽዓምቝ፡ መስርሕ 
ምምሃርን ምስትምሃርን ድማ ብግቡእ 
ንኽሰላሰል ዝሕግዝ ስልጠና በብእዋኑ 
ክውድብ ጸኒሑ ኣሎ። እቲ ብዕለት 
31 ዝተኻየደ ጽምብል መመረቕታ 
እምበኣር፡ መቐጸልታ ናይቲ ኣቕዲሙ 
ክካየድ ዝጸንሐ መደባት እዩ። 
 ኣብ ቀጽሪ ኮለጅ ምድላው መምህራን 

ተመራቒ መምህር ዑመረዲን ኣሕመዲን

ዲን ኮለጅ ዶክተር ዮናስ መስፍን

ተመራቒ መምህር በሪህዋ የማነ

  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት 
መመረቕታ፡ ግዝያዊ ዲን ናይ’ቲ ኮለጅ 
ዶ/ር ዮናስ መስፍን ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ 
ፈለማ ንተመረቕቲ ራብዓይ እብረ ናይ 

ድሕረ-ምረቓ ፕሮግራም ዮሃና ድሕሪ 
ብምባል፡ እቲ ፕሮግራም ንምኵራትን 
ጀመርትን መምህራን ብእዋናዊ 
ስርዓተ-ምምህርና ንኽስልጥኑ ዝተዳለወ 
ከምዝዀነን፡ እቲ ዝተቐሰመ ትምህርቲ 
ኣብ ስራሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑን  
ኣረዲኡ። ብተወሳኺ፡ እቲ ስልጠና 
ሰፊሕ ናይ ልምምድ ዕድል ንምርሓው 
ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። 
 ብመሰረት መግለጺ ዶ/ር ዮናስ፡ እቲ 

ፕሮግራም፡ ንስነ-ምምህርና ዝምልከት 
እዋናዊ ፍልጠትን መሰረታውያን 
ኣምራትን ዝሓቘፈ እዩ ነይሩ። ኣብ 
ስነ-ምምህርናን ስነ-ኣእምሮን፡ ምምሕዳር 
ተማሃሮን ክፍልን፡ ኣገባባት ኣመሃህራ 
ቋንቋታት፡ ማሕበራውን ባህርያውን ስነ-
ፍልጠት፡ ኣገባብ ምድላው ፈተናታት፡ 
ኣብ ውጥንን ካልእን ዘተኰረ ትሕዝቶ 
ብምቕራብ፡ ክልሰ-ሓሳባዊ ኣፍልጦ 
ሰልጠንቲ ክምዕብል ዝሕግዝ እዩ። ነዚ 
ንምድራዕ ከኣ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ-
ትምህርቲ ዞባ ማእከል፡ ንሓደ ሰሚስተር 
ዝኣክል ግብራዊ ፍልጠት ንምጥራይ፡ 
መምህራን ብዝምህርዎ ዓውደ-ትምህርቲ 
ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ወርሒ ናይ 
ምምህርና ልምምድ ኣካይዶም። እቲ 
ዝህብዎ ኣገልግሎት ድማ፡ ኣካዳሚያውን 
ማሕበራውን ረብሓታት ከም ዘለዎ 
ዶ/ር ዮናስ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ።
 ዶ/ር ዮናስ ወሲኹ፡ ኣብቲ ዝተዳለወ 

ፕሮግራም ናይ ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ 
ዝተሳተፉ 13 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም 
ብጠቕላላ 57 መምህራን ብዲፕሎማ 
ይምረቑ ከምዘለዉ፡ ካብኣቶም 18 
ብስነ-ምምህርና ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን 
ቁጽሪን፡ 30 ብስነ-ምምህርና ስነ-
ፍልጠት፡ 9 ከኣ ብስነ-ምምህርና ቋንቋ 
እንግሊዝ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ከም 
ዝዀኑ ኣረዲኡ። ቅድሚ ሕጂ እውን 
ኮለጅ ምድላው መምህራን ኣስመራ 
ብጠቕላላ 412 መምህራን ብድሕረ-
ምረቓ ትምህርቲ ብዲፕሎማ ኣመሪቑ 
ከምዝነበረ፡ ካብ’ቶም በብእዋኑ ዝተመረቑ 
መምህራን ድማ፡ እተን ኣስታት 12% 
ደቂ-ኣንስትዮ ምዃነን ዶ/ር ዮናስ 

ሓቢሩ።
 ዶ/ር ዮናስ መስፍን ብዘይካ’ዚ፡ 

ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ክጅመር 
ተወጢኑ ዘሎ ናይ ማስተርስ ፕሮግራም፡ 

ብቐዳምነት ክትግበር መደብ ተታሒዙ 
ከምዘሎ ኣረዲኡ። ኣብ መወዳእታ ድማ፡ 
እዚ ፕሮግራም ንኽዕወት እቲ ልሙድ 
ደገፎም ንዘበርከቱ ኵሎም ኣካላት 
ድሕሪ ምምስጋን፡ ኣሃዛዊ ሓበሬታን ናይ 
መጻኢ መደባትን ዘርዚሩ። 
ብስነ-ምምህርና ስነ-ፍልጠት ናይ 

ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ ብምክትታል 
ኣብቲ ዕለት ዝተመረቐት መምህር 
ዮሳን ጴጥሮስ፡ ኣቐዲማ ኣብ ቤት-
ትምህርቲ ፈይዝ ሚሽን ደቀምሓረ 
ብሞያ መምህርና ንሓጺር እዋን ድሕሪ 
ምዕያይ፡ ኣብቲ ዝተኸፍተ ዕድል 
ትምህርቲ ብቐጥታ ከም እተሳተፈት 
ሓቢራ። እቲ ስልጠና፡ ኣብቲ እትነጥፈሉ 
ሞያ ምምህርና ብቕዕትን ኣድማዒትን 
ንኽትከውን ኣዝዩ ሓጋዚ ብምዃኑ፡ 
ነቲ ዝተዳለወ ዕድል ክትካፈሎ ከም 
ዝመረጸት ገሊጻ። 
 መምህር ዮሳን ኣስዒባ፡ ኣብ ዝሓለፈ 

ዓመት ብዓውደ-ትምህርቲ ስነ-ቐመም 
ከም ዝተመረቐት ድሕሪ ምግላጽ፡ 
እቲ ዝቐሰመቶ ናይ ድሕረ-ምረቓ 
ትምህርቲ፡ ንዝነበራ ፍልጠት ድርዒ 
ከም ዝወሰኸሉ ኣብሪሃ። እቲ ስልጠና፡ 
ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን 
ዝህሉዎ ኣበርክቶ ልዑል ምዃኑን፡ 
ተማሃሮ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበጽሑ 
ከም ዝሕግዝን እውን ኣረዲኣ። ኵሎም 

ኣብ ሞያ ምምህርና ዝነጥፉ ዜጋታት፡ 
ኣገዳስነትን ኣድማዕነትን ናይ ድሕረ-
ምረቓ ትምህርቲ ተገንዚቦም፡ ተኻፈልቲ 
ናይ’ቲ ዕድል ክዀኑ ከም ዝግባእ’ውን 

ወሲኻ ገሊጻ። ኣብ መወዳእታ ድማ፡ 
እቲ ተራሕዩ ዘሎ ዕድል ትምህርቲ ናብ 
ዝለዓለ ደረጃ ንኽቕጽል፡ ዝምልከቶ 
ኣካል ልዑል ኣተኵሮ ሂቡ ክሰርሓሉ 
ተላብያ። 
 ብስነ-ምምህርና ስነ-ፍልጠት 

ዝተመረቐ መምህር ዑመረዲን 
ኣሕመዲን ብወገኑ፡ ከም’ዚ ክብል 
ርእይቶኡ ሂቡ፡- “ንሓደ ዓመት 
መመላእታ ኣብዚ ናይ ድሕረ-ምረቓ 
ፕሮግራም ክሳተፍ ጸኒሐ ኣለኹ። 
ኣብዚ ዝተጠቕሰ መቓን ግዜ መባእታዊ 
ዝዀነ ስነ-ኣእምሮኣውን ትምህርታውን 
ስልጠናታት ቀሲምና። ቅድሚ’ዚ 
ናይ ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ፡ ብዛዕባ 
ምምህርና ዝነበረኒ ኣፍልጦ ድሩት’ዩ 
ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብ ኣገላልጻ ይዅን 
ኣብ ካልእ ኣገባብ ኣመሃህራ ዝነበረኒ 
ሕጽረታት ተቓሊሉ ይርከብ። ሕብረተ-
ሰብ ንኽልወጥ ወይ ንኽቕየር፡ ብቑዕ 
ዜጋ ክፈሪ ኣለዎ። ብዅለንትናኡ ብቑዕ 
ዜጋ ንምህናጽ ድማ፡ ብቐዳምነት ብሉጽ 
መምህር ክፈሪ ይግባእ። በዚ መሰረት፡ 
ኮለጅ ምድላው መምህራን ኣስመራ 
ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ምዕቡል ስርዓተ-
ትምህርቲ ብምትእትታው ምስ ማሕበረ-
ሰብ ዓለም ክንስጒም ኣኽኢሉና ኣሎ። 
ኣብ ሃገርና ምዕሩይ ምዕባለ ንኽህሉ፡ 

ተራ መምህርን ምምህርናን ኣገዳሲ 
እዩ። ኵሎም መምህራን ከምዚ ዓይነት 
ፕሮግራም ክከታተሉ ኣለዎም። 
እቲ ዝጸንሐ ‘ዝዀነ መምህር ኣብ 
ዝዀነ ክምህር ኣለዎ’ ዝብል ሓፈሻዊ 
ኣተሓሳስባ ወይ ርድኢት ተሪፉ፡ 
እተፈላለየ ፕሮግራማት ብምስራዕን 
ብምስፋሕን ብቑዓት መምህራን ክፈርዩ 
የድሊ።”
 መምህር በሪህዋ የማነ እውን ኣብ 

ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳይ 
ይከኣሎ ሳዋ ብሞያ መምህርና ከገልግል 
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብቲ ዝተዋህበ 
ፕሮግራም ትምህርቲ ብምስታፍ ኣብቲ 
ዕለት ብስነ-ምምህርና ማሕበራዊ ስነ-
ፍልጠት ካብ ዝተመረቑ መምህራን 
ሓደ እዩ። ከምዚ ክብል ድማ ርእይቶኡ 

ይህብ፦ “ነዚ ፕሮግራም፡ ኮለጅ ምድላው 
መምህራን ኣስመራ ዝጠልቦ ቅጥዒታት 
ብምምላእ ኢና ተጸንቢርናዮ። ዕላማ 
ናይ’ቲ ስልጠና ከኣ፡ ብዝደለብናዮ 
ፍልጠት ዝያዳ ተጠቀምቲ ንምዃንን 

ኣብ መጻኢ ኣፍረይቲ ዜጋታት 
ንምህናጽን ዝዓለመ እዩ። ሓደ መምህር 

ብቑዕ ንክኸውን፡ ምሉእ ዕጥቂ ናይ ስነ-
ምምህርና ክውንን ስለዝግባእ፡ እዚ ናይ 
ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ፡ መምህራን 
ፍልጠቶም ንተማሃሮኦም ብግቡእ ኣብ 
ምስግጋር ዝለዓለ ኣበርክቶ ክህልዎ 
እዩ። ከምኡ’ውን ንኻልኦት ብጾትና 
መምህራን ስልጠና ኣብ ምሃብን ሓሳባት 
ኣብ ምክፋልን ሓጋዚ ክኸውን እዩ። 
ኣብ መወዳእታ፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ 
ነዚ ዕድል’ዚ ስለዝኸፈተልና ብልቢ 
እናኣመስገንኩ፡ ካልኦት መምህራን 
እውን ከምዚ ዝኣመሰለ ዕድል ንክረኽቡ 
ዝምልከቶ ኣካል ክድፍኣሉ እላቦ።”
  ኮለጅ ምድላው መምህራን ኣስመራ፡ 

መምህራን ፍልጠትን እዋናዊ ሓበሬታን 
ብምስናቕ፡ እትሕንበብ ምስ  ዘላ ዓለም 
ብማዕረ ንኽስጒሙ ኣብ ዝተፈላለየ 
እዋን ስልጠናታት ብምውዳብ፡ ብቑዕን 
ኣፍራይን ዜጋ ንምህናጽ ይሰርሕ ኣሎ። 
በዚ መሰረት፡ ኣብ ቀዳማይ እብረ ናይ 
ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ፡ 25 ደቂ-
ኣንስትዮ ዝርከባኦም 109 መምህራን 
ኣሰልጢኑ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ድማ፡ 
ብድምር 130 መምህራን ኣመሪቑ። 
ኣብ ዝቐጸለ ሳልሳይ እብረ’ውን 
ብጠቕላላ 116 መምህራን ከም ዘመረቐ 
ሰነዳቱ ይሕብሩ።

ተመራቒት መምህር ዮሳን ጴጥሮስ
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ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

“ኮም ዝመርሖ ከባብያዊ ጽሬት ክንደፍኣሉ ኢና” ዶ/ር ምሉጌታ ሃይለ  ዘለናዮ ግዜ፡ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 
ገምጋም ስራሕ ኣጻፊፍና፡ ናይ’ዛ 
ተቐቢልናያ ዘለና ሓዳስ ዓመት 
መደብ ስራሕ እንሕንጽጸሉ እዩ። 
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል 
ድማ፡ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ናይ 
2022 ንጥፈታት ስራሑ ገምጊሙ፡ 

ናይ 2023 ውጥን ስራሕ ብምጽዳቕ 
ተበጊሱ ኣሎ። ገምጋም ስራሕ 2022 
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል፡ 
ብሓላፊ ናይ’ቲ ጨንፈር ዶክተር 
ምሉጌታ ሃይለ እዩ ቀሪቡ። ዶክተር 
ምሉጌታ፡ ዝርዝር ናይተን ኣብ’ቲ ዞባ 
ዝርከባ ብዝሒ ትካላት ጥዕናን ቊጽሪ 
ዓቕሚ ኣባላት ሰራሕተኛታተንን 
ብምቕራብ ገምጋሙ ፈሊሙ። በዚ 
ድማ ኣብ’ቲ ዞባ፡ ሓንቲ መወከሲት 
ሆስፒታል፡ ሰለስተ ኮማውያን 
ሆስፒታላት፡ 6 ማእከላት ጥዕና፡ 26 
ከኣ መደበራት ጥዕና - ብድምር 36 
ትካላት ጥዕና ምህላወን ኣብሪሁ። 
 ንዓቕሚ ሰብ ብዝምልከት ዶ/ር 

ሙሉጌታ፡ 2040 ሰራሕተኛታት 
ምህላዎም ብምጥቃስ፡ ካብዚኣቶም 
እቶም 1,216 ሞያውያን እቶም 824 
ድማ ኣብ ምምሕዳራዊ ጒዳያት 
ዝነጥፉ ከምዝዀኑ ኣነጺሩ። እዚ ኣሃዝ 
ዓቕሚ ሰብ ናይ’ቲ ጨንፈር ብጾታ 
ክርአ እንከሎ፡ እቲ 69.5 ሚእታዊት 
ንደቂ-ኣንስትዮ ዝውክል ምዃኑ 
ኣረዲኡ።
ዶ/ር ሙሉጌታ ቀጺሉ፡ ኣብ 2022 

ኣብ ትካላት ጥዕና ዝለዓለ ሕክምናዊ 
ክንክን ዝረኸቡ ሓደስቲን ተመላለስቲን 
ሕሙማት፡ ብድምር ኣስታት 163 
ሽሕ ምዃኖም ብምምልካት፡ 5055 
ሕሙማት ድማ ከቢድን ቀሊልን 
መብጣሕቲ ከም እተገብረሎም 
ሓቢሩ። 
 ብመሰረት ጸብጻብ ዶ/ር ሙሉጌታ፡ 

ቅጽበታዊ ሕማማት ስርዓተ-ምስትንፋስ፡ 
ረኽሲ ጎረሮ፡ ኣፍንጫ፡ እዝኒ፡ ሕማማት 
ግርጻንን ስኒን፡ ነድሪ ከስዐን መዓንጣን፡ 
ኵሉ ዓይነት ውጽኣት፡ ረኽሲ 
ሳንቡእ፡ ረኽሲ ዓይኒ፡ ረኽሲ ስርዓተ-
ሽንቲን ሕማም ቈርበትን…ወዘተ፡ 
ኣብ 2022 ብብዝሒ ካብ ዝተራእዩ 
ሕማማት ምንባሮም እዩ ኣብሪሁ። 
ካብ’ዚኦም ቅጽበታዊ ሕማማት ስርዓተ-
ምስትንፋስ፡ ረኽሲ ጎረሮን ኣፍንጫን፡ 
ሕማማት ግርጻንን ስኒን ካብ’ቶም 
ገኒኖም ዝተራእዩ ሕማማት ምንባሮም 
ድማ ኣነጺሩ።           

ዶክተር ምሉጌታ ሃይለ

 ዶ/ር ሙሉጌታ ኣስዒቡ፡ ብኣሃዱ ጥዕና 
ስድራ-ቤትን ኮምን ናብ ዝተሰላሰሉ 
ንጥፈታት’ዩ ሰጊሩ። ኣብ ኵለን ትካላት 
ጥዕና ድማ፡ ስልጠናን ገምጋምን 
ኣገልግሎት ጥዕና፡ ምጅማር መርመራ 
ቅድመ-መንሽሮ ክሳድ ማህጸን፡ 
ካብ 9-14 ዓመት ኣብ ዝዕድመአን 
ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ መንሽሮ 
ክሳድ ህጸን…ወዘተ፡ ብኣድማዕነት 
ከምእተሰርሓሎም ኣረዲኡ። 
 ንጥፈታት ድሕነት ኣደን ህጻንን ኣብ 

ኮም፡ ኣገልግሎት ምክትታል ድሕሪ 
ሕርሲ ኣብ ገዛ፡ ንጥፈታት ምርግጋጽ 
መሰላት ደቀንስትዮን ቈልዑን ከምኡ 
ድማ ምውጋድ ጐዳእቲ ልምድታት 
ብደረጃ ዞባን ንኡስ ዞባን ምምሕዳር 
ከባብን፡ ኣገልግሎት ክታበትን ክንክን 
ቅድመ ሕርሲን ኣብ ዓድታት፡ ዳህሰሳዊ 
መጽናዕቲ ክሽቦ ኣብ ንኡስ ዞባ በሪኽ 
ዝብሉ ንጥፈታት ኣብ ውሽጢ ኮም 
ዝተሰላሰሉ ምንባሮም ኣነጺሩ።  
መደብ ክታበት፡- ኣብ ግዜ ህጻንነት 

ንዝርኣዩ ንስንክልናን ሞትን ዘቃልዑ 
ሕማማት ንምክልኻል፡ ንኣደን ህጻንን 
ክታበት ከምእተዋህበ ዘነጸረ መግለጺ 
ዶ/ር ሙሉጌታ፡ ካብ ታሕሳስ 2021 
ክሳብ ሕዳር 2022 ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ 
ነተን ኣብ ክሊ ዕድመ ወሊድ ዝርከባ 
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ሸፈነ ክታበት ጸረ-ቴታነስ 
ከምዝዓቢ ከምዝተገብረ፡ ምዕሩይ 
አገልግሎት ክታበትን ምምዕባል ዓቕሚ 
ሰብ ሞያ ጥዕናን ድማ ብሰፊሑ 
ከምእተሰርሓሎም ኣረዲኡ። ማዕረ 
ማዕረ’ዚ፡ ኣብ መዳይ ቊጽጽር 
ትካላት ጥዕና፡ ብዛዕባ ቊጽጽር 
መዝሓሊ መሳርሒታት ናውቲ 
ሕክምናን መድሃኒትን ዝምልከት፡ ንሰብ 
ሞያ ጥዕና፡ መምህራንን ምምሕዳራትን 
ሰፊሕ ጐስጓሳት ከምእተሰላሰለ በሪሁ።    
ስነ-ምግቢ፡- ኣብዚ ዓውዲ’ዚ፡ ስልጠና 

ውሁድ ምክትታል ቅጽበታዊ 
ዓጸቦ ብዝብል፡ ኮማዊ ሰረት ዘለዎ 
ተሃድሶኣዊ ስልጠና ተኻዪዱ እዩ። እቲ 
ኣብ 6 ከባቢታት ዝተኻየደ ስልጠና፡ 
ንኣተኣላልያ ዓጸቦ ዝምልከት ኰይኑ፡ 
ን42 ኣባላት ትካላት ጥዕናን ን126 
ተወከልቲ ዓዳውያን ኣሳለጥቲ ስነ-
መግብን ዝተዋህበ እዩ ነይሩ። ንትሕቲ 
5 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት እውን፡ 
ንኣመጋግባኦም ዝሕግዞም መምርሒ 
ተዋሂብዎም እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ካብ 6 
ክሳብ 11 ወርሒ ዝዕድመኦም ኣስታት 
11 ሽሕ ህጻናት፡ ከምኡ ድማ፡ ካብ 1 
ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድመኦም ኣስታት 
51 ሽሕ ህጻናት - ብድምር ን6,1980 
ህጻናት፡ ቫይታሚን ኤ ከም እተዋህቦም 
ተሓቢሩ። እዚ ድማ፡ ክብጻሕ ካብ 
እተኣመመ መደብ፡ 81 ሚእታዊት 
ዝሽፍን ከም ዝዀነ ኣብቲ ኣጋጣሚ 
በሪሁ።  
 ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ፡ ናይ 

ስኒ፡ እዝኒንን ዓይኒን ጸገም ከምዘለዎም 
ብመምህራኖም ዝተለለዩ 8,651 
ተማሃሮ፡ ናጻ ኣገልግሎት ሕክምና 
ክረኽቡ እንከለዉ፡ ንኣስታት 900 
ተመሃሮ ከኣ ኮልጌት መጽረዪ ስኒ፡ ን75 

ተመሃሮ ድማ መነጽር ዓይኒ ደገፍ 
ከም እተገብረሎም ዶ/ር ሙሉጌታ 
ኣረዲኡ።      
 ኣሃዱ ምክትታል ክፍሊ ምቊጽጻር 

ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ 
ዝብል ዝቐረበ ጸብጻብ ከኣ፡ ኣብ 
ሕማም ጸቕጢ ደም፡ ዓመተ 2022 
ምስ ናይ 2021 ምስ ተነጻጸረት 
ዝለዓለት ምንባራ ተገምጊማ።     
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ሕማማት ልቢን 

ምስ ልቢ ዝምድና ኣብ ዘለዎም 
ሕማማትን ከኣ፡ ኣብ 2021፡ 
798 ሕሙማት እናተመላለሱ 
ከምዝተሓከሙ ተመዝጊቦም ኣለዉ። 
እቶም 140 ካብዚኣቶም፡ ደቂሶም 
ዝተሓከሙ ነይሮም። ኣብ ዓመተ 
2022 ብተመሳሳሊ ኣስታት 900 
እናተመላለሱ ዝተሓከሙ ክዀኑ 
እንከለዉ፡ ኣስታት 170 ድማ፡ 
ደቂሶም ሕክምናዊ ኣገልግሎት 
ዝረኸቡ ነይሮም።   
ሽኮርያ፡- ኣብ 2021፡ 662 ሓደስቲ 

ሑሙማት ሽኮርያ ተመዝጊቦም። 
ካብ’ዚኣቶም እቶም 288 ደቂሶም 
ዝተሓከሙ ነይሮም። ኣብ ዓመተ 
2022 ድማ፡ 654 ሓደስቲ ሕሙማት 
ሽኮርያ ክምዝገቡ እንከለዉ፡ 
ካብ’ዚኣቶም እቶም 222 ደቂሶም 
ዝተሓከሙ ምንባሮም ኣብ’ቲ ገምጋም 
ተነጺሩ። ብኣጠቓላሊ፡ ኣብ ዓመተ 
2022፡ ከም ጸቕጢ ደምን ሽኮርን 
ዝኣመሰሉ ሕማማት ከምዝወሰኹ 
ክግለጽ ከሎ፡ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ 
ኤይድስ ግና ከምዝጐደለ ተሓቢሩ። 
ምስ ስርዓተ-ምስትንፋስ ኣዝማን 
ሕማም ሳንቡእን ምትእስሳር ኣብ 
ዘለዎም ሕማማት ኣመልኪቱ ዝቐረበ 
ጸብጻብ ከኣ፡ ቊጽሪ ሕሙማት ዓመተ 
2022 ምስ ናይ 2021 ምስ ተነጻጸረ፡ 
ጐዲሉ ከምዝተረኽበ ተገሊጹ። ኣብ 
ሕማማት ቲቢን ደዌን እውን ዕቱብ 
ምቁጽጻር ከምእተኻየደ ተፈሊጡ።    
 ካልእ፡ ብመሰረት’ቲ ዝቐረበ 

ዓመታዊ ጸብጻብ ጨንፈር ሚኒስትሪ 
ጥዕና ዞባ ማእከል፡ ሕማማት ቅጽበታዊ 
ነድሪ ሓናት፡ ምብዅባዅ ስኒ፡ 
ረኽሲ ምንጋጋ፡ ረኽሲ መላግቦታት 

ኣስናን፡ ረኽሲ ግዳማውን ማእከላይን 
ኣካል እዝኒ ዝብሉ፡ ገኒኖም ዝተራእዩ 
ሕማማት ነይሮም። 
 ኣብ ምቁጽጻር ሕማም ዓሶን ደንጉን 

ንዝተሰላሰለ ዕዮታት ኣብ ዝቐረበ 
ጸብጻብ ድማ፡ ተርእዮ ናይ’ዞም 
ሕማማት ከምዝጐደለ እዩ ተሓቢሩ። 
ብፍላይ ሕማም ዓሶ፡ ሳላ’ቲ ንምጥፍኡ 
ካብ 2018 ጀሚሩ ክስረሓሉ ዝጸንሐ 
ንጥፈታት፡ እቲ ሕማም ኣንቈልቊሉ 
እዩ። ኣብ 2022 ዝተራእየ ምዕዳል 
ናሙስያ፡ ምድፋን ብርክት ዝበሉ 
ጐዳጒዲ መራብሒ ጣንጡ፡ ምንጻግ 
መድሃኒት ጸረ ጣንጡ... ከኣ ኣብ 
ምንካይ እቲ ሕማም ልዑል ተራ 
ነይሩዎም። ብተወሳኺ፡ ተርእዮ ምስ 
ነድሪ ሳንቡእ ምትእስሳር ዘለዎም 
ሕማማት ኣብ’ዚ ዓመት መጠናዊ 
ወሰኽ ከምዝተመዝገበ እዩ ተሓቢሩ። 
ሕማም ውጽኣት ትሕቲ 5 ዓመት 
ዝዕድመኦም እውን፡ ኣብ’ዚ ዓመት 
ዛይዱ ተረኺቡ ኣሎ። ከምኡ’ውን፡ 
ኣብ ዓመተ 2021፡ 514 ዝነበረ 
መንከስቲ ከልቢ፡ ኣብ 2022፡ ናብ 
632 ከምዝበረኸ ተሓቢሩ።     
 ዶ/ር ሙሉጌታ ንኣሃዱ ሓበሬታን 

ጐስጓስን ጥዕና ኣመልኪቱ ኣብ 
ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ብምኽንያት ዓለማዊ 
ዝኽርታት ጥዕና፡ ንዓሶ፡ ቲቢን 
ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪን ሽኮርያን፡ 
ኣስታት 200 ሰባት ዝተሳተፍዎ 
ጐስጓሳት ከምእተኻየደ ኣረዲኡ። 
ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ኣብ ኣሃዱ ኣከባብያዊ 
ጥዕና ማለት ኣብ ኣተሓሕዛ ትካላት 
ኣብያተ መግቢን መስተን፡ ኣብያተ 
ቁርሲ፡ ሆቴላት፡ ድኳናት…ወዘተ፡ 
ምክትታላት ተኻዪዱለን። ኣብ 
ኣከባብያዊ ንጽህና ድማ፡ ብዙሓት 
ዓዲታት ዞባ ማእከል ተጠቀምቲ 
ዓይኒ ምድሪ ክዀና በቒዐን ምህላወን 
ተገሊጹ። በዚ ኣገባብ፡ ዓዲታት ንኡሳን 
ዞባታት ጋላ-ነፍሒ፡ ሰረጀቓን በሪኽን፡ 
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ምሉእ ብምሉእ 
(100%)፡ ተጠቃምቲ ዓይኒ-ምድሪ 
ኰይነን ከምዘለዋ ተፈሊጡ።  
 ውጽኢት መጽናዕታዊ ዳህሳስ ኮም 

ዝመርሖ ሓበራዊ ተጠቃምነት ዓይኒ 

ምድሪ ከተማ ኣስመራ ንምፍላጥ፡ 
ኣብ ወርሒ ነሓሰን መስከረምን ናይ 
2021፡ ኣብ 13 ንኡሳን ዞባታት 
ዳህሳስ መጽናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ። 
ነዚ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ዝሕግዝ ከኣ፡ 
ኣብ 35 ምምሕዳር ከባቢታትን ኣብ 
234 ብሎካትን፡ ን76 ሽሕ ስድራ-
ቤታት መሕትት ተኻይዱ። ውጽኢት 
ናይ’ቲ ዝተኣከበ መሕትት፡ ኣብ 2022 
ብግቡእ ተመስሪሑ ተሰኒዱ ምህላዉ 
ከኣ ዶ/ር ሙሉጌታ ሓቢሩ።
 ኣብ’ቲ ዓመታዊ ገምጋም፡ 

ኣብ ምቊጽጻር ሽጋራን ትንባኾን 
ዝተኻየደ ንጥፈታት ዝሕብር ጸብጻብ 
ቀሪቡ ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለየ ንኡሳን 
ዞባታት ዞባ ማእከል ድማ፡ ንሳዕቤናት 
ትንባኾ ዘረድእ፡ ንህዝብን ምምሕዳርን 
ወከልቲ ጥዕና መምህራንን ጐስጓስ 
ተኻዪዱ። ብዘይካ’ዚ፡ ብመሰረት ኣዋጅ 
ቊጽሪ 143/2004፡ ኣብ ህዝባውያን 
መዘናግዒታትን ካልኦት ቦታታትን፡ 
ምስ ክፍሊ ቱሪዝምን ጨንፈር ሕጊን 
ስርዓትን ዞባ ማእከልን ብምትሕብባር፡ 
ብዛዕባ ምቁራጽ ምትካኽ ሽጋራ 
ዘተኰረ ጐስጓስ ተሰላሲሉ። 
 ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና ዞባ 

ማእከል ዶክተር ሙሉጌታ ሃይለ 
ኣብ መወዳእታ፡ ‘ቀልቀል ኣብ ደገ 
ካብ ምውጻእ ናጻ ኣዊጀን’ ዘለዋ 
ዓድታትን ቁሸታትን፡ ነቲ በጺሐናኦ 
ዘለዋ ደረጃ ዓቂበን ናብ ዝበለጸን 
ዝጸፈፈን መድረኽ ክሰግራ እዩ 
ተላብዩ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና 
ዞባ ማእከል ድማ፡ ነቲ ተሪፉ ዘሎ 
ሃጓፋት ኣብ ምምላእ ኣበርቲዑ 
ከምዝሰርሕ ብምግላጽ፡ ኣብ’ዚ 
ዓመት እዚ ኣብ ንኡስ ዞባ ፓራዲዞ 
- ምምሕዳር ከባቢታት ዓዲ ኣቤቶን 
ዓዲ ሰግዶን ኮም ዝመርሖ ከባብያዊ 
ጽሬት ብሰፊሑ ክተኣታቶ ምዃኑ 
ኣብሪሁ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ’ዚ ዓመት 
እዚ፡ ኣብ ገጠራት ዝስራሕ ዘሎ 
ስድራ-ቤታዊ ዓይኒ-ምድሪ፡ ብዓይነት 
ክብ ንምባሉ ከምዝሰርሑ ኣረዲኡ። 
ተራን ኣበርክቶን ኮምን ስድራቤታትን 
ከምኡ ድማ መሻርኽቲ ኣካላት እውን 
ከም ወትሩ ክዛይድ ተላብዩ።
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ሸባብሸባብ
ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ

ሸባብሸባብ
ሓሳባትሓሳባት

ኵሉ ሰብ፡ ብዘይ ተረፍ፡ ንሓጐስን 
ዓወትን ይደልየን እዩ። ሓጐስ፡ ናይ 
ደስታን ዕግበትን ኵነት እዩ። ሕጉስ 
ምዃን ጽቡቕ ስምዒትን ምልኣትን 
ምህላው ማለት’ዩ። ዓወት ከኣ ሓደ 
እወታዊ ነገር ምጕንጻፍ እዩ። ዕዉት 
ምዃን ናይ ምጕንጻፍን ዋንነትን 
ስምዒት ምህላው ማለት’ዩ። ዓወትን 
ሓጐስን ክልተኦም ኵነተ ኣእምሮ 
እዮም። ኣብ ኣተናን እምነትን ናይ 
ደላዪኦም ከኣ ይምርኰሱ። 

ሓደ ኣብ ህይወቱ ክረኽቦም ዝደሊ 
ሰብ፡ ኣብ ገዛእ ነብሱ ይድለዮም። 
ብዛዕባ ዓወትን ሓጐስን ይሕሰብ። 
ብእወታዊ ኣመለኻኽታ ይወንኖም። 
ብእወታ ምሕሳብ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ብእወታ ግብራዊ ምዃን የድሊ። 
ብዙሓት ሓለንቲ፡ ቀዳመይቲ ስጕምቲ 
ከይሰጐሙዋ እንከለው ይወድቁ፣ 
ስለምታይ? ኣብ ገዛእ ርእሶም 
እምነት ስለ ዘይብሎም፣ ዝሓሰብዎ 
ኣብ ምዕራፉ ከብጽሕዎ ዝኽእሉ 
ዕዉታት ምዃኖም ኣይኣምኑን። እቲ 
ክዕወት’የ በሃሊ፡ ወትሩ ዕዉት እዩ። 
እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት፡ ነቲ 
ዝሓለንዎ ከም ዝተዓወትዎ ገይሮም 
ብምሕሳብ ጕዕዞኦም ይፍልሙ።

ኣብዛ ዓለም፡ ካብ ስፍሓታ ዝዓቢ፡ 
ካብ ዕምቈታ ዝዓሙቝ፡ ዕድላት 
ዝመልአት እያ። ዝጥቀመሎም 
ዝጽበዩ ዕድላት፡ ከም ሑጻ ባሕሪ 
ዘይተኣደኑ ሻሕ ኢሎም ኣለው። 
ከም ኣብ ፈልፋሊት ዒላ ማይ 
ምግላል እዩ። ሓደ ሳንኬሎ ምስ 
ቀዳሕካ ካልእ ሳንኬሎ ፈልፊሉ 
ይጸንሕ። ካብዚ ሻሕ ዝበለ ዕድላት፡ 
ዝቐደመ’ኳ እንተ ኣልዓለ፡ ትሕቲኣ 

ካልእ ዕድል ቀቢራ’ያ ትጸንሕ። 
ከቶ ኣይውዳእን። ብዙሓት ነዚ 
ሻሕ ዝበለ ዕድላት እዛ ዓለም 
ከይስተውዓሉ ረጊጾሞ ይሓልፉ። 
ገለኦም ከኣ ርእየሞ ክነሶም፡ ዕድላት 
ምዃኑ ኣይፈልጡን። እቶም ገለኦም 
ከኣ እናፈለጡ ኣየልዕልዎን። ነዞም 
ዕድላት ኣብ ረብሓኦም ንኸውዕልዎም 
ዘድልዮም ሓደ ነገር ጥራይ’ዩ። 
ንሱ ኸኣ ተበግሶ ምውሳድ። ካብ 
ሓሳባይ ናብ ተግባራይ ምስግጋር። 
ዝሓለኖ ብግብሪ ንምትርጓም 
ብትብዓት ዝብገስ ሰብ፡ ኣብ ህይወቱ 
ክበጽሖ ዝሓሰቦ ይበጽሕ፣ ዝበሃጎ 
ኸኣ ይረኽቦ። ዕዉትን ሕጉስን 
ምዃኑ ብምእማኑ፡ ሕጉስን ዕዉትን 
ይኸውን።

ሰብ ከም ሰብ ደኣ ይመሳሰል 
እምበር ፍጹም ሓደ ኣይኰነን። 
እኳ ደኣ ብኣንጻሩ ፍጹም ዝተፈልየ 
እዩ። ንስኻ እቲ እንኮ ንስኻ ኢኻ፣ 
ንስኺ እታ እንኮ ንስኺ ኢኺ፣ ንሱ 
እቲ እንኮ ንሱ’ዩ፣ ንሳ እታ እንኮ 
ንሳ’ያ። ቅድሚ ሚልዮናት ዓመታት 
ኣብዛ ዓለም ሰብ ነይሮም፣ ብሕጂ 
ሚልዮናት ዓመታት ከኣ ሰብ ክነብሩ 
እዮም። ሓደ’ኳ ዝድገም፡ ፍጹም 
ዝድገም፡ የለን። ኵሉ ሰብ ዝተፈልየ 
እዩ። ካልእ ንስኻ-ንስኺ-ንሱ-ንሳ-ኣነ 
ቀዲሙ ኣይተፈጥረን፣ ድሒሩ’ውን 
ኣይክፍጠርን እዩ። እቲ ሓደ ኣብ 
ዓለም ዘሎ ንዓኻ ዝመስል ሰብ ንስኻ 
ጥራይ ኢኻ። ከምቲ ንስኻ ካብ 
ካልኦት እተፈለኻ ዝዀንካ፡ ሓጐስን 
ዓወትን ንምርካብ እምበኣር ናትካ 
ዝተፈልየ ኣገባብ ኢኻ ትኽተል።

እዚ ክልተ ኣገዳሲ ኵነተ-
ኣእምሮ፡ ኣብ ገንዘብ፡ ዝና፡ ደረጃ፡
… ኣይምርኰስን። ገንዘብ 

ይሃልዎ ኣይሃልዎ ኣየገድስን፣ 
ዝተፈለጠ ሰብ ይዅን ዘይተፈልጠ 
ኣየገድስን፣ ኣብ ከመይ ዝበለ ገዛ 
ትነብር ኣየገድስን፣ እንታይ ኣሎካን 
እንታይ ትሰርሕን’ውን ኣየገድስን። 
ጽቡቕ ስምዒትን ሓጐስን፡ ምስ 
ሙድ፡ ኣመላኽኽታ፡ ኣጠማምታ 
ገዛእ ርእስኻ፡ ስምዒትካ፡ ምስ 
ገዛእ ርእስኻ ዝህሉወካ ቅንዕናን 
ማሕበራዊ ተዛምዶኻን ይተሓሓዝ። 
ሕጉስ ብምዃን ዝርከብ ሃሴት፡ 
ብስምዒታውነት፡ መንፈሳውን 
ማሕበራውን ዝተወሃሀደ ድምጺ 
ይፍጠር።

ጽቡቕ ስምዒትን ሓጐስን ካብ 
ውሽጥኻ’ዩ ዝጅምር። ሓደ እዋን 
ኣብ ቤት ጽሕፈተይ “ሰባት ሓጐስ 
ንምርካብ፡ መገዲ ዓመት ይጐዓዙ። 
እንተዀነ፡ ሓጐሲ ኣብ ውስጦም 
ምስኦም’ያ ዝነበረት፡” እትብል ጥቕሲ 

ኣብ መንደቕ ተለጢፋ ነበረት። 
ሓንቲ ተገልጋሊት ኣደ፡ ጠለባ ክሳዕ 
ነሳልጠላ ነታ ጽሕፍቲ ብኣስተንትኖ 
ከተንባብ ምስ ኣስውዓልኩ፡ ስምዒት 
እንተ ሂባታ ሓተትኩዋ። “ቀደም 
ካብ ዓዲ ከተማ ኣትየ እንተ 
ተቐሚጠ ፍጹም ሕጉስቲ ዝኸውን 
ይመስለኒ ነይሩ። ከተማ ኣትየ 
ኣይተሓጐስኩን። ሱዳን እንተ ኸይደ 
ዝሕጐስ ይመስለኒ ነይሩ፣ ከይደ 
ኣይተሓጐስኩን። ሱዕድያ ሰጊረ፡ 
ብእኡ ኣቢለ ዓዲ እንግሊዝ ኣትየ፣ 
ግን ኣይተሓጐስኩን። ክሳዕ ሕጂ 
ኣብ ስደት ኣለኹ። እቲ ተሰዲደ 
ዝረኽቦ ዝመስለኒ ዝነበረ ሓጐስ 
ኣይረኸብኩዎን። ድሕሪ እዚ ዅሉ 
ናይ ኰለል ዓመታት ዝተመሃርኩዎ 
እንተ’ሎ፡ ኣበይ ኣለኻ ብዘየገድስ፡ 
ንኽትሕጐስን ዘይክትሕጐስን 
ኣባኻ’ዩ ዝምርኰስ።”

ጽቡቕ ስምዒትን ሓጐስን፤ 
ብትሓስበሉ ኣገባብ፡ ብትኣምነሉ 
ኣገባብ፡ ብግብሪ ትቕይረሉ ኣገባብ’ዩ 
ዘጕላዕልዕ። ሓደ ሓደ መሰረታውያን 
ጠለባትና ኣብ እንረኽበሉ እዋን ኣብ 
ጽቡቕ ስምዒት ዘሎ ደስታ ንምኰሮ 
ኢና። ገለ ካብቶም መሰረታውያን 
ጠለባት እዞም ዝስዕቡ ንርአ፤

- ብንስነትካ ምሕባን፡ ነብስኻ 
ምኽባርን ምፍቃርን

- እምነትካ፡ መትከላትካን ክብሪኻን 
ብምንጻር

- ንኻልኦት ብምፍቃር፡ ብምሕላይ፡ 
ግዜኻ ብምውፋይን

- ብዝተኻእለና መጠን ነብስና 
ምፍላጣን ምርዳእን፣ ነቲ ዘይፍቶ 
ወገና እንተ ዀነ ብምቕባል

- ብተውህቦናን ክእለትናን ነቲ 
ጫፍ ተኽእሎታት ንምብጻሕ 
ብእምነት ምዕያይ

- ብርእሰ-ተኣማማንነት ምፍታን

- ናይ ህይወትና ሓላፍነት 
ምውሳድን ህይወትና ብምሉእ 
ብምንባርን።

መገዲ ህይወት ዕንቅፋት ዝበዝሖ 
ክኸውን ይኽእል’ዩ። ዕንቅፋት ተስፋ 
ከቝርጽ ኣይግባእን። ዕንቅፋትን 
ሕማቕ ዕድልን መደልደሊና፡ 
መበርትዒና እዮም። ብዘይ ብእኦም 
ህይወት ምልእቲ ኣይኰነትን። 
መምልኢ ዓንኬልና ንግበሮም። 
ህይወት ብተፈጥሮኣ ዕድላትን 
ብድሆታትን እያ። ንተፈጥሮኣ 
ክንቅየሮ ኣይንኽእልን። ገዛእ ርእስና 
ግን ክንቅይር ንኽእል። ህይወትና 
ንንበሮ። ሸቶና ንምብጻሕ ስኒ 
ንንከስ፣ እወታዊ ተበግሶ ምውሳድ 
ኣይንድሓር። ካብ ኣብ ተመሳሳሊ 
ደረጃ ዘለው ሰባት ነብስና ክብ 
ኢላ እንተ ርኢናያ፡ ብቕዓት፡ 
ብልሒን ክእለትን ዝዓጠቐት ኰይና 
ክትጸንሓና እያ። ሓጐስን ዓወትን 
ንምጕንጻፍ ድማ ክሕግዘና እዩ። 

ኣነ - 
ኣነ ምስ ኮንኩ

ጀሚል ስዒድጀሚል ስዒድ

መገዲ ሓጐስን ዓወትንመገዲ ሓጐስን ዓወትን

ዓራተይ እናተራእየትኒ’የ ንገዛ 
ኣትየ። “ከመይ ውዒልኩም?” መልሲ 
ስድራይ ከይተጸበኹ ናብ መደቀሲ 
ክፍሊ ኣምራሕኩ። ሞባይለይ 
ተደወለት። ካብ ድቃሰይ ከይኵለፍ 
እናሰጋእኩ ተቐበልክዋ።

“ሄለው! መን ክብል?”

“ንዓይ ኣይዘከርክን?”

“ደኺመ ስለዘለኹ ብዙሕ ክዛረበካ 
ኣይክእልን’የ። መን ኢኻ? እንታይከ 
ክሕግዘካ?”

“ኣባይኪ! ከምኣ ኢልኪ ኢኺ 
ዘለኺ። ብዝኾነ ኣገዳሲ መልእኽቲ 
ስለዘለኪ ክረኽበኪ።” ዝፈልጦ ድምጺ 
ናብ እዝነይ ኣቃልሐ። ምግራመይ 
ወዳእኩ።

“ኢሂ’ታ ሰብኣይ! ንስኻ ዲኻ፡ 
ካብ መዓስ ደኣ? መን’ዩ ሰዳዳይ? 
ስለምንታይ? እንታይ’ዩኸ?”

“ጽብቕቲ ኣጆኺ’ባ። ብኣካል ምስ 
ተራኸብና ይዅነልና።”

“ብኣኻ ዝመጽእ መልእኽቲ’ኳ 
የብለይን። ክረኽበካ ስለዘለኒ ግን፧”

“ከምኣ ኢልኪ ኢኺ ዘለኺ፡” 
ደገመለይ።

“ርግጸኛ ዲኻ እዛ ቃል ትደጋግማ 
ዘለኻ።”

“ንስኺ’ኮ ናተይ ኢኺ። ብዝኾነ 
ሎሚ ግድን ሰዓት 5:00 ኣብ ሃዋኪል 
ኣብቲ ጋርደን ክጸንሓኪ እየ።”

“ትእዛዝ ድዩ! ኣይገደፈካዮን 
ከኣ መላኺ ባህርያት። ሎሚ 
ኣይጥዕመን’ዩ።”

“ኖእ! ክንራኸብ ስለዝደለኹ በጃኺ 
ምጽኢ።”

“ሰዓት 3፡00 ኣብ ላዕሊ እምባሶይራ 
ክጸንሓካ’የ። ደቒቕ ከይትድንጕየኒ።” 
ሰዓት ክሳብ ዝኣክል ደወል ብምምላእ 
ናብ ዓራተይ ተገምሰስኩ። ድቃስ 
ግን ኣበየኒ፣ ኣዕለበጥኩ። ‘ስለምንታይ 
ሕራይ  ኢለዮ? እንታይ ኮይነ 
ኣይጥዕመንን’ዩ ዘይበልክዎ? 

ክድውለለይ’የ ዝጽበ ነይረ ማለት 
ድዩ? ሕጂ ኸኣ ክጋገ!?... 
ኣይተጋገኹን ተሃነይ’ባ ከውጽእ’ 
ኣዕሚቘ ኣስተንፈስኩ። ከተደቅሰኒ 
ዝተኸደንክዋ ኮበርቲኖ ምቘት 
ዘርኣትለይ፡ ተሲአ ኮፍ በልኩ።

***

ዘይከም ትጽቢተይ ኣብ ቦታ  ቈጸራ 
ቀዲሙ ኮፍ ኢሉ ጸንሓኒ። ብኣእዳው 
ምልክት ገይሩ፡ ናብቲ ዝነበሮ ጸውዓኒ። 
ሰድያ ስሒቡ ኮፍ ከብለኒ ክብል፡ 
ብጸጋማይ ኢደይ ስሒበ ቀዲመ 
ኮፍ በልኩ። ክምስ ኢሉ ኮፍ በለ። 
‘እንታይ’ሞ ይዓብስ ቅድም ክኸውን 
ዝነበሮ፡’ በልኩ ብልበይ።

“እንታይ ኢኺ ትወስዲ?” ህድእ 
ኢሉ ሓተተኒ።

“ወላ ሓደ፡” ጽልኣተይ ኣብ ገጸይ 
ከንበብ ደለኹ።

“ብዘይ ወላሓንቲ ኮፍ ክትብሊ? 
ክእዝዘልኪ … ዋላ ሻሂ፡” ንኣሳሳይት 
ጸውዓ። ብኬሪ ማይ ኣዘዝኩ።

“’ብኣኻ ዝመጽእ መልእኽቲ 

የብለይን። ግን ክረኽበካ’የ፡’ ምስ 
በልክኒ ‘ናብታ ከምድላየይ ትዀነለየይ 
ሳሌም ድየ ደዊለ?’ ኢለ ተጠራጢረ።”

“’ርግጸኛ ዲኻ ኢለካ?’ ነይረ። 
ኣይኮነን ሰብ ናተይ ኢልካ ዘቐምጥካዮ 
ንብረት’ኳ ሰብ የልዕሎ። ኣብቲ 
ዘቐመጥካኒ ዘይምጽንሐይ ከጕህየካ 
የብሉን።”

“ኵሉ ነገርኪ ተቐይርክኒ፡ 
ኣዘራርባኺ፡ ኮንፊደንስኪ ዋላ’ውን 
ኣባይ ዝነበረኪ ኣጠማምታ ተቐይሩ። 
ደሃይ ንምሕታት ምድዋል የለ ዋላ 
ቴክስት፣ ዶስ ንዓይ ዝትክእ ወዲ ሰብ 
ተረኺቡ?”

“በቃ ወዲ ጥራይ’ዩ ዝቕይር? 
ንስኻ ምዃን’ኳ፡ ኮንፊደንስ ዶ በልካ፡ 
ምሳኻ ከለኹ ድኽምቲ ምንባረይ ምስ 
ተፈለኹኻ’ዩ ተሰዊጡኒ።”

“እዋእ!” ገጹ ክለዋወጠኒ ጀመረ።

“ኣነ ቅድም ክዛረብ። ምስ ሓተትካኒ 
ዘየመላለስኩኻ ስለዘፍቀርኩኻ 
እንበር ዕንቅርቲ ኮይነ ኣይኮንኩን። 
ኣንጊሀ ደሃይካ ዝሓትት ዝነበርኩ’ኮ፡ 
ህላውነትካ ስለዘገድሰኒ እምበር፡ ናይ 

ካርድ ገንዘብ ይምወል ኣይነበርኩን። 
ቅድሚ ሰዓተይ ኣብ ቦታ ቈጸራ 
ዝጸንሕ’ኮ ኣኽቢረ እምበር ጓል ምዃን 
ዝተሳእነኒ ከይመስለካ።”

“ኣይትጸባጸቢ ኵሉ ገዲፍና ከም 
ቀደምና ንኹን፡” ሓሳበይ ከይዛዘምኩ 
ኰለፈኒ።

“ነቲ ኣነ ጥራይ ዝነበርክዎ። ትማለይ 
ክርስዕ ብዙሕ ግዜ’ዩ ወሲዱለይ። 
ፈቲንካኒ ግዜይ፡ ክብረይ፡ ብዓቢኡ 
ከኣ እምነተይ። ግልጹነተይ ከም 
ኣበር ክቝጸር ኣባኻ ርእየዮ። ኣብ 
ህይወት ከማኻ ገይሩ ዝመሃረኒ የለን። 
ሳላ ዝበደልካኒ ነብሰይ ፈሊጠያ። 
ኣታ ንስኻ ሰብኣይ ኢኻ!” ፍሽኽታ 
ኣሰንየ።

“እሉኽ እንተ ነይርኪ ደኣ ክሳዕ 
ሕጂ እንታይ ኣጽንሒኪ፧” ገጹ 
ጸዊጉ መለሰለለይ። ከም ዝተዓወትኩ 
ገመትኩ።

“ኣነ ኣነ ምስ ኮንኩ ክረኽበካ ወሲነ” 
ብምባል ተንሲአ ገዲፈዮ ከድኩ።

ሩት ኪሰሪሩት ኪሰሪ



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ
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VACANCY ANNOUNCEMENT
Aggreko International Eritrea Project LTD  is inviting applicants for the following position for its 
Bisha Site Project; 

Mechanic

Job Title 1:   Mechanic

Reporting Level:  The position reports to the Site Operations Supervisor 
Purpose of the Job: To operate, maintain and repair Aggreko equipment as per work 
instructions in accordance with Aggreko standards. 

 
Key responsibilities:
•	 To carry out ‘A’ and ‘B’ service maintenance as per work instruction on Aggreko generators 
•	 To carry out major maintenance as per work instruction on Aggreko generators 
•	 To carry out systematic fault finding and repairs on mechanical equipment including DC 

control circuits. 
•	 To carry out Aggreko ‘Health Checks’, interpret results and carry out required adjustments 

/ repairs 
•	 To carry out procedural based failure reporting using paper and electronic systems 
•	 To carry out ‘On the Job Training’ for service crew. 
•	 To complete and maintain paper and electronic records as per site specifics 
•	 Operate the Aggreko MMS and M3 system 
•	 To operate, diagnose Aggreko generator controllers. 
•	 Issuing non- AC electrical ‘permit to work’. (LOTO) 
•	 Assisting with the installation and demobilisation of Aggreko equipment. 
•	 To follow and comply with Aggreko QHSE standards 
•	 Adherence to 5S 
•	 Demonstrate value for safety of self and others 
•	 Aggreko places a strong emphasis on health, operational safety and environmental 

protection. It is a requirement and moral obligation of each employee to be actively 
committed and accountable for compliance to the Aggreko Health, Safety & Environmental 
policies, operating procedures and compliance to local legislation. 

Qualifications and Skills
•	 Qualified Mechanical Technician with a minimum of 5 years’ experience in power generation 

equipment and systems. 
•	 Diploma in Mechanical Engineering or equivalent qualification 
•	 PC literacy in a Microsoft environment or ERP system 
•	 Must successfully complete ALL assessments in compliance with Gen Tech Mechanical 

requirements. 
•	 The ability to use specialist tools and ensuring all tooling is calibrated in accordance with 

Aggreko standards and local legislation 
•	 Must be capable of working in a restricted space and at heights. 
•	 Ability to work autonomously when required 
•	 Ability to coach and mentor 
•	 To be certified as LOTO after a defined grace period and maintain certification throughout 

employment 

General Information and other requirements:

•	 Place of Work:         Bisha site.
•	 Type of contract:              Indefinite Period.
•	 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 and,
•	  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 :
                             Aggreko Internatonal Eritrea Project Limited 
                             P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea

Note to Eritrean applicants:   
Please send a copy of your application to                                                                 
Ministry of Labor and Human Welfare
Department of Labor
P.O.BOX 5252, Asmara, Eritrea

  ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ኣቶ ታደሰ ተስፋጽዮን ተኪኤ፡ ኣቦና 
ተስፋጽዮን ተኪኤን ኣዴና ወ/ሮ ኣብረሀት 
ሃብተማርያምን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 5 
ኣሕዋተይ ናይ 1መዋቲት ሓፍትናን 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ደቀምሓረ

ፈሪሃን ሳልሕ ኢብራሂም ምባል ተሪፉ፡ 
ሬድዋን ሳልሕ ኢብራሂም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ከሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ሚኪኤል ደበሳይ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ተኽለብርሃን ሃብተገብሪኤል 
በራኺ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን2/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኤልሳ ስዩም ፍትዊ፡ በዓል ቤተይ 
ሰመረ ሃይለ ተላ ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 
4 ደቁ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 

ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቢብ ዓዲ 
ቐይሕ

ኣቶ ሰለሙን ግርማይ መሓሪ፡ ስም ኣደይ 
ሙሉ ተስፋሚካኤል መሓሪ ምባል ተሪፉ፡ 
ሙሉ ተስፋሚካኤል ንጉሰ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን22/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 02 
ከረን

ከሳሲት ወ/ሮ ሰናይት ጥዑምዝጊ ተኽሉ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ሸዊት ብርሃነ ኣብርሃ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን24/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ 
ባሕሪ ጊንዳዕ

ዑስማን መሓመድ ዓማር ምባል ተሪፉ፡ 
ዑስማን መሓመድ ዓምር ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

መሓመድዓሊ ማሕሙድ መሓመድ 
ምባል ተሪፉ፡ ዓሊ ማሕሙድ 
መሓመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣቑርደት

ወ/ሮ ለተብርሃን ዕቑባንሰኤ የገኒ፡ ኣደይ 
ንግስቲ ዘሚካኤል ህብት ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ጥራይ ኣብ 
ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ገንዘብን 
ሃብትን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ተሰነይ

ፍሊሞን ተኽለሃይማኖት ገብረትንሳኤ 
ምባል ተሪፉ፡ ፍሊሞን ተኽላይ 
ገብረትንሳኤ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሸኻይቶ 
ዓሰብ

ሳብሪና ሳምሶም ፋሲል፡ ዓባየይ ኣበባ 
ወልደስላሴ ጸጋይ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
2 ለካቲት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.133

ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ካብ ዙር ጋቦን ተመሊሳሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ካብ ዙር ጋቦን ተመሊሳኣብ ዙር ጋቦን ክትሳተፍ ዝቐነየት ሃገራዊት 
ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ፡ ብ31 ጥሪ 
2023 ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ናብ ሃገራ ተመሊሳ።
  ዙር ጋቦን 2023 ካብ 23 ክሳብ 29 

ጥሪ ከምዝተኻየደ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሸውዓተ 
መድረኽ ዘጠቓለለን ኣስታት 933 ኪሎሜተር 
ዝሸፈነን ውድድር ነይሩ። በዚ መሰረት፡ ኣብ 
ውድድር ኣንበሳ ዓቐብ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ 
ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ፡ ኣብ ናይ ነጥቢ 
ውድድር፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን ሳልሳይ ደረጃ 
ምሓዙ ይፍለጥ። ብዘይካ’ዚ፡ ሄኖክ፡ ኣብ ናይ 
መንእሰያት ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ፡ 
ኤፍሬም ገብረሂወት 5ይ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ 

ካብቶም ኣብ ምዉት ግዜ መስርሕ ምስግጋር ካብን ናብን ዝተሰጋገሩ . . .ካብቶም ኣብ ምዉት ግዜ መስርሕ ምስግጋር ካብን ናብን ዝተሰጋገሩ . . .
* ጆርጂኖ - ካብ ቸልሲ ናብ ኣርሰናል፡

- ኢጣልያዊ ኣከፋፋሊ - ጆርጂኖ፡ ካብ 
ትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ፡ ኣብ ኣጋ ምዕጻው 

እዚ መስርሕ፡ ብ12 ሚልዮን ፓውንድ 
ካብ ከተማ ለንደን ከይወጽአ ናብ ኣርሰናል 
ተሰጋጊሩ። ኣርሰናል፡ ንኣከፋፋሊ ብራይተን - 
ሞይስ ካይሰዶ ንምፍራም ድሕሪ ምፍሻላ እያ፡ 
ንጆርጂኖ፡ ‘ንኽናዋሕ ኣማራጺ ብዘለዎ ናይ 
18 ኣዋርሕ ውዕል’ ኣምጺኣቶ። በዚ ድማ፡ 
ጆርጂኖ፡ ቁጽሪ 20 ማልያ ተቐቢሉ ኣሎ። 
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ንጆርጂኖ፡ ‘‘እቲ ዝበልሐ 
ተጻዋታይ ቸልሲ’’ ዝበሎ ወዲ ጋንታኡ ነበር - 
ኩኩሬላ፡ ሃንደበት ምውጻኡ ኣዝዩ ከምዘገረሞ 
ሓቢሩ።
* ኢንዞ ፈርናንደዝ - ካብ በነፊካ ናብ 

ቸልሲ፡- ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2022 ስሙን 
ዋጋኡን ሰማይ ዝዓረገ ተጻዋታይ እንተሃሊዩ 
- ኣርጀንቲናዊ ኣከፋፋሊ በነፊካ ነበረ ኢንዞ 
ፈርናንደዝ እዩ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ኣከፋፋሊ፡ 
ካብ ምጅማር ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ራዳር 
ቸልሲ ከምዝኣተወ ይፍለጥ። ይዅን እምበር፡ 

ኸኣ 10ይ ተርታ ሒዞም።
  ብጫ ማልያ ንምውዳይ ኣብ ዝተገብረ 

ቅልስ፡ ምስ ቱርካዊት ጋንታ በይኮዝ ዝወዳዳር 
ዘሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ 
ራብዓይ፡ ዳዊት የማነ ሓሙሻይ፡ ሄኖክ ከኣ፡ 
መበል 11 ብምዕዋት ውድድሮም ዛዚሞም።
  ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ውድድር፡ ሜሮን 

ተሸመ - ብዘርኣዮ ድንቂ ብቕዓት ንሓያል 
ተቓላሳይ እትውሃብ ናይ ክብሪ ማልያ 
ተዓዊቱላ።

  ብጋንታ ከኣ፡ ኤርትራ ካብ 15 ጋንታታት፡ 
ንኤውሮጳውያን ጋንታታት ቶታልኢነርጂ 
ናይ ፈረንሳን ቢንጎል ናይ ቤልጅዩምን ተኸቲላ 
ሳልሰይቲ ኮይና ውድድራ ምዝዛማ ይፍለጥ።
  እዛ ኣተባባዒ ውጽኢት ዘመዝገበት 

ሃገራዊት ጋንታ፡ ነዚ ውድድር ዛዚማ ናብ 
ሃገራ ኣብ ዝተመልሰትሉ፡ ብኣባላት ፈጻሚት 
ኮሚተ ሃገራዊ ፈደረሽን ብሽክለታ ድሙቕ 
ኣቀባብላ ከምዝተገብረላ ህዝባዊ ርክባት ናይ’ቲ 
ሃገራዊ ፈደረሽን ሓቢሩ።

ከህል፡ ንቸልሲ ይነቅፍከህል፡ ንቸልሲ ይነቅፍ
ዳይረክተር ስፖርት ጀርመናዊት ክለብ 

ቦሩሽያ ዶርቱመንድ - ሰባስቲያን ከህል፡ ነቲ 
ቸልሲ፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዘካየደቶ መስርሕ 
ምስግጋር ተጻወትቲ ‘‘ዕብዳን’’ ክብል 
ነቒፉዎ።
  እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ፡ ኣብዛ ቅድሚ 

ክልተ መዓልታት ዝተዛዘመት ወርሒ - 
ንፈርናንደዝ ብ106 ሚልዮን ፓውንድ፡ 
ከምኡ’ውን፡ ንሙድሪክ ብ88 ሚልዮን 
ፓውንድ ዝርከቦም ንከም - ባድሺለ፡ ኖኒ 
ማዱከ፡ ንፈሊክስ፡ ጉስቶን ዳቪድ ፎፋናን 
ኣፈሪማ እያ። በቲ ውህሉል መጠነ-ገንዘብ 
ድማ፡ ኣብታ ወርሒ ኣስታት 290 ሚልዮን 
ፓውንድ ከምዘውጸአት ይሕበር። 
  ነዚ ዝተዓዘበ ከህል እምበኣር፡ ‘‘ኣዝዩ 

ዕብዳን እዩ’’ ክብል ምስ ስካይስፖርት ኣብ 
ዝገበሮ ቃለ-ምልልስ ተዛሪቡ። ንሱ ቀጺሉ፡ 
‘‘ልክዕ’ዩ፡ ቸልሲ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ 
ዘካየደቶ መስርሕ ተዓዚበዮ እየ። ቀይዲ 

ዋላ’ኳ፡ ቸልሲ፡ ብተደጋጋሚ ዝተፈላለየ መጠነ-
ገንዘብ ሒዛ ማዕጾ በነፊካ እንተዃሕኰሐት፡ 
ብቐሊሉ ሰማዒ ኣይረኸበትን። 31 ጥሪ ሰዓት 
9፡45 ድ.ቀ ግና፡ “ኢንዞ፡ ብ106.8 ሚልዮን 
ፓውንድ ናብ ቸልሲ ተሰጋጊሩ” ዝብል ዜና 
ወግዓዊ ኮነ። በዚ ድማ፡ ምስ ሃገሩ ኣርጀንቲና 
ጽዋእ ዋንጫ ዓለም ዘልዓለ - ፈርናንደዝ፡ ነቲ 
ብግሪሊሽ ተታሒዙ ዝነበረ “ዝኸበረ ተጻዋታይ 
ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ” ዝብል ክብሪ ብስሙ 
ተኪእዎ ኣሎ።
* ማርሰል ሳቢትዘር፡- ኣባል ባየር ሙኒክ ዝኾነ 

- ሳቢትዘር፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ምዉት ግዜ 
ማልያ ካልእ ክለብ ክለብሱ ዝተቐሰቡ ተጻወትቲ 
እዩ። እዚ እናከፋፈለ ዘጥቅዕ ኦስትሪያዊ፡ ክሳብ 
ምዝዛም እዛ ወቕቲ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ 
ክጸንሕ’ዩ ናብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ ኣቕኒዑ 
ዘሎ። ዩናይትድ፡ ንኤሪክሰንን ማክቶሚናይን 
ብሰንኪ መስበርቲ ከሲራቶም ብምህላዋ እያ፡ 

ንሳቢትዘር ብልቓሕ ኣምጺኣቶ ዘላ።  
* ኖቲንግሃም ፎረስት፥ ኣብ ምዕጻው 

መስርሕ ምስግጋር ንጥፍቲ ኮይና ዘምሰየት 
እንግሊዛዊት ክለብ ኖቲንግሃም - ንጆንጆ 
ሰልቨይ፡ ፍሊፐን ናቫስን ብተኸታታሊ ካብ 
ኒውካስል፡ ኣትለቲኮ ማድሪድን ፒኤስጂን 
ኣፈሪማቶም። እዛ ጋንታ፡ ንሸልፊ ብናይ 
ክልተ ዓመትን ፈረቓን ውዕል ከተፈርሞ 
እንከላ፡ ንፍሊፐ ከኣ ክሳብ 2024 ኣባላ 
ገይራቶ ትርከብ። ንሓላዊ ማዕጾ - ናቫስ ግና፡ 
ክሳብ ምዝዛም እዛ ወቕቲ እያ ክትግልገለሉ።
* ማት ዶሃርቲ፡- እዚ ኣየርላንዳዊ 

ተጻዋታይ፡ ብ31 ጥሪ ምስ ቶተንሃም ዝነበሮ 
ውዕል ብናይ ሓባር ምርድዳእ ድሕሪ 
ምፍራሱ፡ ከይወዓለ ከይሓደረ እዩ ብናጻ ናብ 
ኣትለቲኮ ማድሪድ ተጸምቢሩ። ዕምሪ ናይ’ዚ 
ንብዙሓት ወገናት ዘገረመ መስርሕ ግና፡ 
ክሳብ ምዝዛም እዛ ዓመት ጥራይ እዩ።
* ካንሴሎ፥ ባየር ሙኒክ፡ ነዚ ፖርቱጋላዊ 

ናይ ክንፊ ተኸላኻሊ ማን ሲቲ፡ ክሳብ 
ምዝዛም እዛ ወቕቲ ክትጥቀመሉ እያ፡ 
ናብ ጀርመን ኣግዒዛቶ ዘላ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ባየር፡ ብ70 ሚልዮን ዩሮ ክትገዝኦ ኣማራጺ 
ኣለዋ።
* በለሪን፡- ኣብ ባርሴሎና ዘይጠዓሞ - ሄክቶር 

በለሪን፡ ናብ ፖርቱጋላዊት ክለብ ስፖርቲንግ 
ሊዝበን ተሰጋጊሩ። እዚ ተኸላኻሊ፡ ዝሓለፈ 
ክረምቲ ካብ ኣርሰናል ናብ ባርሳ ምጽምባሩ 
ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሸውዓተ ግጥማት ጥራይ እዩ 
ወኪሉዋ። 

* ፐድሮ ፖሮ፡- እዚ እስጳኛዊ ወዲ 23 
ዓመት ተኸላኻሊ፡ ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን 
ናብ ቶተንሃም ብልቓሕ ተሰጋጊሩ ኣሎ።

ኮንተ፡ መብጣሕቲ ከካይድ እዩኮንተ፡ መብጣሕቲ ከካይድ እዩ
ኣሰልጣኒ ክለብ ቶተንሃም - ኣንቶንዮ ኮንተ፡ 

ፍሕኛ ሓሞት ንምእላይ መብጣሕቲ ከካይድ 
ምዃኑ፡ ክለቡ ትማሊ ሓቢራ።
  እዚ ወዲ 53 ዓመት ዓላሚ፡ ብሰንኪ ቃንዛ 

ከብዲ ጽቡቕ ክስምዖ ከምዘይጸንሐ እያ እዛ ጋንታ 
ትሕብር። ኮንተ፡ ኣብ ኢጣልያ - ቱሪን መብጣሕቲ 
ከካይድ ምዃኑ ዝሓበረት እዛ ጋንታ፡ ጥዕናኡ ናብ 

ንቡር ድሕሪ ምምላሱ፡ ስርሑ ክጅምር እዩ ኢላ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ቶተንሃም፡ ንኮንተ፡ ጽቡቕ ተመንያትሉ 
ኣላ። 
  ካብ 21 ግጥማት ፕሪመር ሊግ 36 ነጥቢ 

ኣኪባ ዘላ - ቶተንሃም፡ ኣብ መበል ሓሙሻይ ደረጃ 
ትርከብ። እዛ ጋንታ፡ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ሜዳኣ 
ኣንጻር ማን ሲቲ ከቢድ ጸወታ ይጽበያ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሎሚ ምሸት

       ላ̀ ሊጋ
ሪያል ማድሪድ - ቫለንሽያ 11፡00

ኮፓ ኢጣልያ
ጁቬንቱስ - ላዝዮ 11፡00

ተወሳኺተወሳኺ
* ዓላሚ ፖርቱጋላዊት ክለብ በነፊካ - ሮጀር 

ሽሚድች፡ ዝሓለፈ ሰሉስ (መስርሕ ምስግጋር ኣብ 
ዝዕጸወሉ ዝነበረ ምሸት) ጋንታኡ ኣብ ልዕሊ ኣሮዩካ 
2ብ0 ድሕሪ ምዕዋታ፡ ናብቲ ኣብታ ምሸት ናብ 
ቸልሲ ዝተሰጋገረ ተጻዋታዩ ነበር - ኢንዞ ፈርናንደዝ 
ዝቐንዐ መልእኽቲ ሰዲዱ። ንሱ፡ ‘‘ኣብ ወርሒ ጥሪ 
ኣገዳሲ ተጻዋታይ ክትከስር ሃሳዪ እዩ። እንተኾነ፡ 
ሎሚ ምሸት ብዘይብኡ (ብዘይ ኢንዞ) ብሉጻት 
ምዃንና ኣርኢና ኣለና። በነፊካ፡ ልዕሊ ተጻዋታይ 
ትዓቢ እያ። ንሕና ከኣ፡ ንበነፊካ ክጻወቱላ ዝሕጎሱ 
ተጻወትቲ ኢና ንደሊ።’’ ኢሉ።
* ሞሮካዊ ሓኪም ዚያች፡ ካብ ቸልሲ ናብ 

ፒኤስጂ ብልቓሕ ዘይተሰጋገረሉ ምኽንያት፡ 
ቸልሲ፡ ኣብ ምዉት ግዜ ሰነድ (ዶኩመንት) ናብ 
ፒኤስጂ ብምስዳዳ ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ ናይ ክንፊ 
ተጻዋታይ፡ ክልቲአን ክለባት ድሕሪ ምስምምዐን፡ 
ሕክምናዊ ፈተና ሓሊፉ 
ናብ ፈረንሳ ከቕንዕ እዩ 
እናተባህለ እንከሎ እዩ፡ 
ግዜ መስርሕ ምስግጋር 
ኣርኪብዎ። ፒኤስጂ፡ በዚ 
ጉዳይ ከምዝተቖጥዐት 
እውን ይግለጽ።
* ካብ ጋንታኡ 

ሮማ ክወጽእ ምዃኑ 
ክጋዋሓሉ ዝጸንሐ እሞ 

ግና ዘይሰለጦ - ኖኮሎ ዛኒዮሎ፡ ሎሚ ሓሙስ ምስ 
ክለቡ ልምምድ ክጅምር ምዃኑ ምንጪታት 
ሓቢሮም። እዚ ኢጣልያዊ ኣጥቃዓይ፡ ኣብዛ ወርሒ 
ካብዛ ክለብ ክወጽእ ድልየት ከምዘሕደረ እዩ 
ዝንገረሉ። ይዅን እምበር፡ ዘይከምቲ ክለቡ ናብ 
ቦርንማውዝ ከተሰጋግሮ ዝደፋፋኣቶ፡ ንሱ ናብ ኤሲ 
ሚላን ክጽምበር እዩ ነይሩ ዊንታኡ። ብኣንጻር እዚ፡ 
ኤሲ ሚላን ንዋጋኡ ክትበጽሖ ከምዘይከኣለት፡ 
ቦርንማውዝ ግና ንሕቶ ሮማ ዘዕግብ ዋጋ 
ከምዘቕረበት ይግለጽ። ዛኖዮ፡ ዋላ’ኳ፡ ክሳብ ኣጋ 
ምዕጻው መስርሕ ምስግጋር፡ ንሕቶ ቦርንማውዝ 
ይነጽጎ እንተነበረ፡ ሓሳቡ ኣብ ዝቐየረሉ ግና፡ ግዜ 
ምስግጋር ከምዝተዓጽወ ምንጭታት የረድኡ። በዚ 
ድማ፡ ካብታ ጋንታ ክወጽእ ዝነበሮ ድልየት ቅሂሙ፡ 
ናብቲ በዂሩሉ ዝጸንሐ መለማመዲ ሜዳ ክለቡ 
ሎሚ ክምለስ እዩ።

በተኽ ጥራይ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። 
ኣብዚ መዳይ፡ ገንዘብ ዝጻወቶ ተራ 
የለን። ንበይኖይ እዮም ዝጐዩ ዘለዉ።’’ 

ክብል፡ ቦሩሽያ፡ ከምዚ ዓይነት ምስግጋር 
ከምዘይትፍጽም ኣረዲኡ። 
  ቦሩሽያ ዶርቱመንድ፡ ኣብዛ ዝሓለፈት 

ወርሒ፡ ክልተ ተጻወትቲ - ርየሶን ብሓሙሽተ 
ሚልዮን ዩሮ፡ ዱራንቪለ ከኣ፡ ብ8.5 ሚልዮን 
ዩሮ ጥራይ እያ ኣፈሪማ። ብኣንጻሩ ቸልሲ፡ 
በቲ ዘውጸኣቶ 290 ሚልዮን ዩሮ፡ ልዕሊ 
ድምር ኩለን ክለባት - ቡንደስሊጋ፡ ሰሪ̀ ኣ፡ 
ላ̀ ሊጋን ሊግ̀ 1 ፈረንሳን ዘውጸኣኦ ገንዘብ 
ተሰሪዓ ኣላ - ብመሰረት ጸብጻባት። ብዘይካ’ዚ፡ 
ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብዚ ዘይሰንፍ ገንዘብ 

ኣፍሲሳ ዝነበረት ቸልሲ፡ ብድምር ክልቲኡ ናይ 
መስርሕ ምስግጋር ወቕቲ፡ ኣስታት 530 
ሚልዮን ፓውንድ ካብ ማሕፉዳኣ ኣውጺኣ 
ኣላ።
 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብዛ ወርሒ 

ሸውዓተ ተጻወትቲ ኣፈሪማ ዘላ ቸልሲ፡ 
ኣብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ግና፡ ሰለስተ 
ተጻወትቲ ጥራይ እያ ከተመዝግብ ዝፍቀዳ 
- ብመሰረት ሕጊ ናይ’ቲ ውድድር። እዚ 
ማለት፡ ዝኾነት ኣብዚ ውድድር እትሳተፍ 
ጋንታ፡ ልዕሊ 25 ተጻወትቲ ክትሕዝ 
ስለዘይግባኣ እዩ። ቸልሲ፡ ኣብ ዙር 16 
ጸወታታት ሻምፕዮንስ ሊግ ኣንጻር ቦሩሽያ 
ዶርቱመንድ እያ ክትጻወት። ቀዳማይ እግሪ 
ናይ’ዛ ጸወታ ዝመጽእ 15 ለካቲት፡ ካልኣይ 
እግሪ ከኣ፡ 7 መጋቢት እዩ።



ሓዳስ   ኤርትራ
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ዝተነግረላ ጸርገ-ንጡፍ (ራዲዮ ኣክቲቭ) 
ባእታ ዝሓዘት ብልቃጥ ኣማስያኡ 
ተረኺባ።
እታ ኣብ ውሽጣ ጸርገ-ንጡፍ ዝሓዘት 

ብልቃጥ ብኸመይ ከምዝጠፍአት እኳ 
እንተዘይተፈልጠ፡ ካብቲ ኣብ ከተማ ፐርዝ 
ዝርከብ ቦታኣ ኣስታት 1400 ኪሎሜተር 
ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ፡ ብሰሉስ ምሸት 
ከምእተረኽበት ሰብ መዚ ኣውስትራልያ 
ሓቢሮም።
እታ ብልቃጥ ከምዝጠፍአት 

ምስተረጋገጸ፡ መንግስቲ ኣውስትራልያ 
እቲ መርዛም ባእታ ኣብ ጥዕና ሰባት 
ጉድኣት ከየውርድ ስግኣት ከምዝሓደሮ 
ብምግላጽ፡ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ’ታ 

ደቡብ ሱዳን - ምትእኽኻብ ሚሊሻ 
ሓዲሽ ግጭት ከየስዕብ ተሰጊኡ

ሀይቲ፡ ኣርባዕተ ጥርጡራት ናብ ኣመሪካ ኣረኪባ
ሀይቲ፡ ብቕትለት ፕረዚደንት ናይ’ታ 

ሃገር ነበር ጆቨኒል ሞይሲ ዝሕተቱ 
ኣርባዕተ ክሱሳት፡ ጉዳያቶም ኣብ ኣብያተ 
ፍርዲ ኣመሪካ ንኽጻረ ናብታ ሃገር 
ከምዘረከበቶም ኣፍሊጣ።
ሀይቲ ነቶም ክሱሳት ናብ ኣመሪካ 

ኣሕሊፋ ዘረከበትሉ ምኽንያት፡ እቲ 

ሃገር ጽኑዕ ተፍትሽ ክካየድ ትእዛዝ 
ከምዘውጸአ ይፍለጥ።
እታ ክንዲ ፍረ ባልዶንጓ ትኸውን 

ንእሽቶ ብልቃጥ “ሰዝዩም-137” ዝተባህለ 
ተባራዒ ዝኾነ ጸርገ-ንጡፍ ቀመማዊ 
ባእታ ዝሓዘት እያ። ክኢላታት ብፍሉይ 
መሳርሒ ተሓጊዞም ኣብ ዘካየዱዎ 
ተፍትሽ ድማ ወዲቓ ከምዝጸንሐቶም 
ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ከተማ 
ፐርዝ ኣብ ዝርከብ ውሑስ ቦታ ተቐሚጣ 
ከምዘላ እቶም ክኢላታት ኣረዲኦም።
እታ ብልቃጥ፡ ክኢላታት ዕደና ኣብ 

ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ኣብ ዘካየዱዎ 
ዝነበሩ ዳህሳስ እናተጠቕሙላ እንከለዉ 

ከምዝጠፍአት እዩ ዝሕበር። ኣብ ውሽጣ 
ዘሎ ጸርገ-ንጡፍ ባእታ ኣብ ልዕሊ ጥዕና 

ደቂ-ሰብ ከቢድ ጉድኣት ከውርድ 
ዝኽእል ብምዃኑ፡ ኣብቲ ከባቢ ጸርጊ 

ላሕኲ ብዛዕባ ምህላዉን ዘይምህላዉን 
መርመራታት ይካየድ ከምዘሎ ክኢላታት 
ገሊጾም።
ፕረዚደንት ኣውስትራልያ ኣንቶኒ 

ኣልባኒስ ብዛዕባ’ቲ ኩነታት ኣመልኪቱ 
ኣብ ከተማ ፐርዝ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ 
ዋዕላ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ነታ ብልቃጥ ዘጥፈአ 
ትካል ዕደና፡ ተሪር መቕጻዕቲ ከምዝውሰን 
ኣተንቢሁ። 
ብመሰረት ሓበሬታ መንግስቲ 

ኣውስትራልያ፡ እታ ንእሽቶ ብልቃጥ 
ቅድሚ ክልተ-ሰሙን እያ ኣብቲ ብዙሕ 
ሰብ ዘይነብረሉ ከባቢታት ምዕራባዊ 
ኣውስትራልያ ጠፊኣ።

ኣብ ደቡብ ሱዳን ከባቢታት ላዕላይ 
ኒል ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ‘ኣግወለክ’ 
ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣማኢት ኣባላት 
ሚሊሻ፡ ግጭት ከየለዓዕሉ ዘስግእ 
ከምዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ዝዓስከረ ሰራዊት 
ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።
ሓለፍቲ ናይቲ ሰራዊት፡ ብዛዕባ 

ምትእኽኻብ ናይቶም ሚሊሻ 
ኣመልኪቶም ምስ ዓበይቲ ዓዲ ናይቲ 
ከባቢ ከምእተዘራረቡ፡ ሰላምን ጸጥታን 
ናይቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ 
ተግባራት ከይፍጸም ድማ ከምዘተሓሳሰቡ 
ሓቢሮም።
እቶም ብጆንሶን ኦሎኒ ዝተባህለ 

ጀነራል ዝምርሑ ኣባላት ሚሊሻ ኣብ 
ዝተኣኻኸቡሉ ዘለዉ እዋን፡ ኣብ ደቡብ 
ሱዳን ዝርከባ ኤምባሲታት ኣመሪካ፡ 
ብሪጣንያን ኖርወይን እውን ስግኣታት 

ከምዝሓደረን ዝሕብር መግለጺታት 
ይዝርግሓ ከምዘለዋ ተፈሊጡ።
እቲ ስግኣት ዝለዓል ዘሎ፡ ቅድሚ 

ሒደት መዓልታት ናይቲ ብጳጳስ 
ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኣቡነ 
ፍራንሲስ ናብታ ሃገር ተመዲቡ ዘሎ 
ምብጻሕ እዩ።
ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ላዕላይ ኒል ናይ 

ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ዕጡቓት 
ቀቢላታት ሓሓሊፉ ግጭት ይረአ 
ምህላዉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት፡ ነቲ ጸገም 
መራሕቲ ቀቢላታትን ፖለቲከኛታትን 
ብልዝብ ክፈትሑዎ ቀጻሊ ጻውዒት 
ይቐርብ ምህላዉ’ዩ ዝግለጽ።
ሕቡራት ሃገራት፡ መንግስቲ ደቡብ 

ሱዳን ኣብ ልዕሊ’ቶም ነቲ ግጭት 
ዘጐሃህሩ ዘለዉ መራሕቲ ሚሊሻ ዕቱብ 
ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ ኣሎ።

ናይ ቅትለት ተግባራት ኣብ ኣመሪካ 
ዞባ ፍሎሪዳ ድርብ ዜግነት ናይ ሀይቲን 
ኣመሪካን ብዘለዎም ሰባት ስለዝተወጠነ 
ምዃኑ እያ ትገልጽ። 
ፕረዚደንት ሀይቲ ነበር ጆቨኒል ሞይሲ፡ 

ብ7 ሓምለ 2021 እዩ ኣብ መንበሪ ገዛኡ 
ብዕሱባት ተቐቲሉ።

ኣብ ኤኳቶሪያል ጊኒ ናይ ፈለማ ጓል-ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተረቚሓ
ኣብ ኤኳቶሪያል ጊኒ ‘ማኑዌላ ሮካ 

ቦቲ’ ዝተባህለት ፖለቲከኛ፡ ንመንግስቲ 
ክትመርሕ ከምእተረቚሐት ተሓቢሩ።
እዚ ኣብ ታሪኽ ናይ’ታ ሃገር ናይ ፈለማ 

ተርእዮ ኮይኑ፡ መርኣያ ናይቲ መንግስቲ 

ፖሊስ ሀይቲ፡ በቲ ቅትለት ዝሕተቱ 
ሸውዓተ ሰባት ሽዑ ንሽዑ ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ከምዘእተወ ብምግላጽ፡ ኣብ ልዕሌኦም 
መርመራታት ክገብር ከምዝጸንሐ እዩ 
ዝጠቅስ።
እቶም ብቕትለት ዝተጠርጠሩ ሰባት 

ገበነኛታት ኮይኖም ምስዝርከቡ፡ ነፍሲ 
ወከፎም ክሳብ 20 ዓመት ዝበጽሕ ናይ 
ማእሰርቲ ብይን ክጽበዮም ከምዝኽእል 
ኣኽበርቲ ሕጊ ይእምቱ።
ኣብታ ሕጊ-ኣልቦነትን ምንቅስቓስ 

ገበናውያን ጉጅለታትን ገኒኑ ዝረኣየላ ሀይቲ፡ 
ኣብ ልዕሊ ደያኑን ኣኽበርቲ ሕጊን ጸቕጥን 
ምፍርራሕን ከምዝፍጸም ዝጠቕሳ ጸብጻባት፡ 
በዚ ምኽንያት’ዚ እውን መንግስቲ ናይ’ታ 
ሃገር ነቲ ፍርዳዊ መስርሕ ናብ ኣመሪካ 
ከመሓላልፎ ከምዝወሰነ ምንጭታት ዜና 
ግምታቶም ይህቡ።

ዝሓንጸጾ ‘ፖሊሲ ምዕሩይ ጾታዊ መሰላትን 
ዕድላትን’ ከምዝኾነ እታ ሓዳስ ቀዳመይቲ 
ሚኒስተር ገሊጻ።
ምርቋሕ ናይታ ፖለቲከኛ፡ ብፕረዚደንት 

ኤኳቶሪያል ጊኒ ኦቢያንግ ንጉማ ሜባሶጎ 

ከምዝዀነ እዩ ዝሕበር።
ወዱ ነቲ ፕረዚደንት ዝርከቦም ሓያሎ 

ፖለቲከኛታት ናይ’ታ ሃገር ድማ ናይ ዮሃና 
መልእኽታቶም ከምዝለኣኹላ ክፍለጥ 
ተኻኢሉ ኣሎ።

ህንዲ ናይ ምክልኻል ባጀታ ናብ 72 ቢልዮን ዶላር ክብ ኣቢላቶ

ህንዲ፡ ሎሚ ዓመት ናይ ምክልኻል ባጀታ 
ናብ 72 ቢልዮን ዶላር ክብ ከምዘበለቶ 
ኣፍሊጣ።
እታ ሃገር፡ ኣብዚ ዓመት ምስቲ ናይ ዝሓለፈ 

ዓመት ብምውድዳር ናይ ምክልኻል ባጀታ 
ብ13 ሚእታዊት ከምዘዕበየቶ ብምግላጽ፡ 
ኣብ ሓይሊ ኣየር ናይ’ታ ሃገር ተወሰኽቲ 
ዘመናውያን ነፈርቲ ኲናት ከምእተሰልፍ 
ገሊጻ። ምስ ቻይና ኣብ ዘዳውባ ወጥሪ 

ዝሰፈኖ ከባቢታት እውን ሓዲሽ ትሕተ-ቅርጺ 
ከምእትሃንጽ እያ ትሕብር።
ህንዲ፡ ንሰራዊታ ዘመናዊ ኣጽዋር ንምዕጣቕ 

ብዝብል ምኽንያት ብቐጻሊ ናይ ምክልኻል 
ባጀታ እናኣዕበየቶ ክትመጽእ ምጽንሓ 
ጸብጻባት ይሕብሩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ፡ 

ኣብቲ ምስ ፓኪስታንን ቻይናን ዘዳውብ 
ከባቢታት ዝተዋፈረ ሰራዊት ሃገሩ ዘመናዊ 

ኣጽዋር ክዓጥቕ ከምዘድሊ ብተጋጋሚ 
ምግላጹ ይንገር።
ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ፡ ባጀት 

ምክልኻል ህንዲ ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት 
ናይታ ሃገር 2 ሚእታዊት ኮይኑ፡ ምስ ናይ 
ጎረቤታ ቻይና ክነጻጸር እንከሎ ብሰለስተ 
ዕጽፊ ዝወሓደ እዩ። ዓመታዊ ናይ ምክልኻል 
ባጀት ቻይና 230 ቢልዮን ምዃኑ ጸብጻባት 
የመልክቱ።
ህንድን ቻይናን ኣብቲ ልዕሊ 2 ሽሕ 

ኪሎሜተር ናይ ሓባር ዶባተን ብሰንኪ ዘለወን 
ምስሕሓብ፡ ኣብ 1962 ናብ ኲናት ኣምሪሐን 
ምንባረን ሰነዳት የመልክቱ። እቲ ምስሕሓብ 
ድማ ዛጊት ከምዘይተፈትሐን፡ ኣብ 2020 
እውን፡ ብዝተላዕለ ግጭት ካብ ክልቲኦም 
ወገናት 65 ወተሃደራት ከምዝሞቱን 
ከምዝቘሰሉን ይጥቀስ።
ብመሰረት ወተሃደራውያን ጸብጻባት፡ 

ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 800 ቢልዮን ዶላር ኣብ 
ምክልኻል ዘውዓለት ኣመሪካ፡ ኣብ ዓለም እታ 
ዝዓበየ ወተሃደራዊ ባጀት እትስልዕ ሃገር እያ።

ኣቐዲማ ሚኒስተር ትምህርቲ ኮይና 
ዝሰርሐት ማኑዌላ ሮካ ቦቶ፡ ኣብ ዝመጽእ 
ዓመታት ነቲ ካብ 2016 ጀሚሩ ቀዳማይ 

ሚኒስተር ኮይኑ ዝሰርሐ ፍራንሲስኮ 
ፓስኳል ኦባማኣሱ፡ ተኪኣ ክትሰርሕ 
ትጽቢት ይግበር።
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