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ዕለታዊ ናብራ

ገጽ
ባይናሪን ደሲማልን
ቍጽሪታት?

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 9
ስነ ስርዓት ቀብሪ
ሪየስ ተኻይዱ

ገጽ 11
መኸተ ኣንጻር ብከላ
ኣየርን ሳዕቤናቱን

ዒድ ኣልፈጥር፡ ብክብ ዝበለ መዓርግ ተኸቢሩ
ዒድ ኣልፈጥር ኣልሙባረክ ናይ
ዓመተ 1440 ሂጅርያ፡ ትማሊ 4 ሰነ ኣብ
ኣስመራ - ሜዳ ባሕቲ መስከረም ብክብ
ዝበለ መዓርግ ተኸቢሩ።
ኣብ’ቲ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን
ግንባርን፡ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም
ዲፕሎማሰኛታትን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ
ምእመናን ምስልምናን ዝተረኽቡሉ
ኣጋጣሚ፡ ስነ-ስርዓት ሰላት ዒድ
ተኻዪዱ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ
ሸኽ ሳልም ኢብራሂም ሳልም ኣብ
ዘስምዕዎ ኹጥባ፡ ሓጐስ ዒድ ምሉእ
ሓጐስ ምእንቲ ክኸውን፡ ንዘኽታማት
ከነሐጒስ፡ ንዝሓመሙ ክንበጽሕን
ከነጸናንዕን፡ ከምኡ’ውን ንዝተጸገሙ
ክንረድእን ይቕረ ክንበሃሃልን ከምዝግባእ
ኣስተምሂሮም።
ኣብ’ቲ ካብ ሰዓት 6፡30 ንግሆ ዝጀመረ
ስነ-ስርዓት፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ምእመናን
ሰላት ዒድ ድሕሪ ምስጋድ፡ ሰላምታን
ሰናይ ምንዮትን ተለዋዊጦም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ትማሊ
ብምኽንያት ዒድ-ኣልፈጥር ብምትሕብባር
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ሚኒስትሪ ዜናን ሚኒስትሪ መጐዓዝያን
መራኸቢታትን፡ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣስመራ ብባህላዊ መደብ ዝማዕረገ ህዝባዊ
በዓል ተኻዪዱ።

ኣብቲ
ሚኒስተር
መጐዓዝያን
መራኸቢታትን ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ህግደፍን፡ ከምኡ’ውን
መራሕቲ ሃይማኖትን ብኣማኢት ዝቚጸሩ

ዕዱማትን ዝተረኽቡሉ ስነ-ስርዓት፡ ብስም
ኣወሃሃዲት ኮሚተ ናይ’ቲ በዓል ቃል
ዘስምዐ ኣቶ ተኽልያ ኢሳቕ፡ ሃይማኖታዊ
በዓላት ኣብ ኤርትራ፡ መርኣያ ሓድነት፡

ኤርትራውያን ተቐማጦ ስካንዲነቭያ
ዕለተ-ናጽነቶም ጸምቢሎም
ኤርትራውያንነበርቲሃገራትስካንዲነቭያ
- ሽወደን፡ ኖርወይ፡ ዴንማርክን ፊንላንድን፡
መዓልቲ ናጽነት ሃገሮም፡ ብውዕዉዕ
ሃገራዊ ወኒን ድምቀትን ኣብዒሎም።
እቶም ዜጋታት፡ ኣብ ከተማታት
ስቶክሆልም፡ ኦስሎ፡ ኮፐንሃገን፡ ዮቶቦሪ፡
ኡረብሩ፡ ኡምዮ፡ ስካራ/ሊድሾፒንግ፡

ኡፕሳላ፡ ኩንግስኦር፡ ኖርበሪ፡ ስታቫንገር፡
በርገን፡ ክሪስትያንስታድ፡ ትሮንድሃይም፡
ሄልሲንኪን ካልኦትን፡ ነታ ዕለት
- ርዝነት ትርጉማ ብዘንጸባርቕ
ባህላውን ስፖርታውን መሰናድኦታት
ጸምቢሎምዋ።
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ

ሃገራት ስካንዲነቪያ፡ ኣቶ ዮናስ ማና፡ በዓል
ናጽነት፡ ውጽኢት ጽንዓትን መስዋእትን
መላእ ህዝቢ ኤርትራን ዓቃል መሪሕነቱን
ኣብ ዝሕፈሰሉ ዘሎ እዋን ይበዓል ምህላዉ
በቲ ሓደ፡ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱን
ልኡላውነቱን ንምውሓስ ብቕዓቱ መሊሱ
ኣብ ዘመስከረሉ ድማ በቲ ካልእ ይበዓል

ምህላዉ - ፍሉይ ድምቀትን ርዝነትን
ከምዝወሰኸሉ ኣረዲኡ።
ተሳተፍቲ፡ መድረኽ በዓል ናጽነት፡
ብፍላይ ንመንእሰያት ናይ ምትእኽኻብን
ምውርራስን ባይታ ምዃኑ ገሊጾም።
ንዓወት መድረኻዊ ተልእኾታት ድማ
ድልውነቶም ኣረጋጊጾም።

ስኒትን ምንብባርን ምዃኑ ገሊጹ።
እቲ ንክልተ ሰዓታት ዝቐጸለ መደብ፡
ጉጅለ ባህሊ ቢሻ ብዘቕረበቶ መሰናድኦ
ደሚቑ ነይሩ።

መደበር ጥዕና
ሮብሮብያ
ብተገልገልቲ
ትምጐስ
ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ - ምምሕዳር
ከባቢ ሮብሮብያ እትርከብ መደበር ጥዕና፡
ንቕሓት ነበርቲ ክብ ኣብ ምባል ብሓፈሻ፡
ምውሓስ ጥዕና ኣዴታትን ህጻናትን ከኣ
ብቐንዱ ዕዙዝ ኣበርክቶ ትገብር ከምዘላ
ተገሊጹ።
እታ መደበር ጥዕና፡ ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ
እትህቦ ኣገልግሎት፡ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ
ኣብ ምክልኻል ሕማማትን ተጠቃምነት
ዘመናዊ ሕክምናን ክብ ንምባል እውን
ጐስጓሳት ከም እተካይድ፡ ከም ውጽኢቱ
ድማ፡ ተርእዮ ሕማማት ከምኡ’ውን
መጠን ሞት ኣደን ዕሸልን እናነከየ
ከምዝመጸ ሓቢሮም።
ተሓጋጋዚ ነርስ ማሕሙድ ሳልሕ፡ ኣብታ
መደበር ጥዕና፡ ሳላ ቀጻሊ ጐስጓሳት፡ ቁጽሪ
ተገልገልቲ እናዛየደ ይመጽእ ብምህላዉ፡
ጽበት ክፍልን ሕጽረት መሳርሒታትን
ብኣጋ ፍታሕ ክናደየሉ ኣዘኻኺሩ።
መደበር ጥዕና ሮብሮብያ - ንኡስ ዞባ
ፎሮ፡ ንምምሕዳራት ከባቢ ማሕፊድ፡
ዓረብቶን ሩባ ሓዳስን ተገልግል።
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ሎጎ-ዓንሰባ - ኣብ ዓዲ-ሓንስ ዲጋ ትስራሕ ኣላ
ኣብ ዓዲ-ሓንስ - ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡ ህዝቢ
ገንዘቡን ጉልበቱን ኣወሃሂዱ ብዝወሰዶ ተበግሶ፡
ብልዕሊ 10 ሚልዮን ናቕፋ ዲጋ ትስራሕ ኣላ።
ብ1 ሰነ ኣብ ዝተገብረ ስነ-ስርዓት ምቕማጥ
እምነ-መሰረት፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ
ኣቶ ኣብርሃም ሓጐስ፡ ህዝቢ ዝወሰዶ ተበግሶ
መርኣያ ንቕሓቱ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ኣብ ምብጋስ
ስራሕ ብዝተዓዘቦ ኒሕን ናይ ስራሕ መንፈስን፡ እታ
ዲጋ ኣብ’ቲ ዝተመደበ ግዜ ከምእትዛዘም እምነቱ
ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ደብሪ-ዓዲሓንስ፡
ኣቶ ከተማ ሃርያት፡ እታ ኣብ ከባቢ ሻንሹቖር-ዳዕሮ
ከበሮ ትስራሕ ዘላ ዲጋ፡ ኣብ ምውሓስ ምንጪ
ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ከምኡ’ውን ምስፋሕ
መስኖኣዊ ልምዓት ልዑል ኣስተዋጽኦ ከምዝህልዋ
ኣብሪሁ።
እታ 280 ሜትሮ ቁመት፡ 10 ሜትሮ ብራኸ
ዝህልዋ ዲጋ፡ ልዕሊ 160 ሽሕ ሜተር ኲብ ማይ
ከምእትሕዝ ዝሓበረ - ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ
ጆሜትራ ጸጋዝኣብ ጴጥሮስ፡ እቲ ዕዮ ብደገፍ
ማሽነሪ ይሰላሰል ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ዓዲ-ሓንስ ሓንቲ ካብ 22 ዓድታት ንኡስ ዞባ ሎጎዓንሰባ ኮይና፡ ኣስታት 1800 ነበርቲ ኣለውዋ።

ጋሽ-ባርካ - መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ውጽኢት ሂቡ
ኣብ ትሽዓተ ምምሕዳራት ከባቢ
ንኡስ ዞባ ድገን ምምሕዳራት ከባቢ
ቢሌናዮ - ንኡስ ዞባ ላዕላይ-ጋሽን
ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ምጥፋእ
መሃይምነት፡ ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ
ከምዘሎ ተሓቢሩ።
ሓላፊ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት
ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ፡ መምህር መሓመድ
ኢብራሂም፡ ኣብ ምምሕዳራት
ከባቢ ተክሬረት፡ ዓድ-ሸክ ኣልኣሚን፡
ግርጅናይ፡ ሎኮች፡ ዓድእብርሂም፡
ሓሻኪቶ፡
ጅሜል፡
ሃዋሻይትን

ኣፍሂምቦን፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ
28 መምሃሪ ንቑጣታት 929 ደቂኣንስትዮ ዝርከባኦም 1055 ዓበይቲ
ኣብ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት
ይሳተፉ ከምዘለዉ ኣረዲኡ።
መምህር መሓመድ ኢብራሂም፡
ስሩዕ መደብ ትምህርቲ ዝሓለፎም
ቈልዑ መዛኑኦም ዘርክቡሉ ዕድል
ንምፍጣር ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ፡ ኣብ
ምምሕዳራት ከባቢ ዓድእብርሂም፡
ዓድ-ሸክ ኣልኣሚንን ዓድ-ፉንጃይን፡
95 ተመሃሮ ናይ ቀዳማይ ክፍሊ

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
ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ
ሊድያ ስልጣን

ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ትምህርቲ ይከታተሉ ከምዘለዉ፡ ምስ
ምስፋሕ ዕድላት ትምህርቲ ድማ፡
ቁጽሪ መሃይምነት ዘየጥፍኡ ዜጋታት
እናኣንቈልቈለ ከምዝመጸ ገሊጹ።

እምኒ-ሓይሊ
- ነበርቲ
ሰለስተ ዓድታት
ጽርግያ
ብወፈራ
ይጽግኑ
ነበርቲ ዓድታት ዓዲ-ቃባ፡ ዓዲጎሰን ዓዲ-ጎድኢን - ንኡስ ዞባ እምኒሓይሊ፡ ብማሽነሪታት ተሓጊዞም፡ ካብ
ኲዶብዑር ናብ ዓድታቶም ዘእቱ
5.5 ኪሎ-ሜተር ናይ ሓመድ ጽርግያ
ይጽግኑ ኣለዉ።
እቲ ስራሕ፡ ብተበግሶን ኣበርክቶን
ነበርቲ’ተን ዓድታት ኣብ መፋርቕ
ወርሒ ሚያዝያ ከምእተጀመረ ዝሓበሩ
ኣወሃሃድቲ ናይቲ ስራሕ፡ ዛጊት 70
ሚእታዊት ናይቲ ዕማም ከምእተሳለጠ
ገሊጾም።
እቲ ናይ ሓመድ ጽርግያ፡ ብሕልፊ
ኣብ ግዜ ክራማት ንምንቅስቓስ
ተሽከርከርቲ በዳሂ ብምንባሩ፡ ኣብ
ማሕበረ-ቊጠባዊ ሂወቶም ጸገማት
ክፈጥር ምጽንሑ ነበርቲ ሓቢሮም።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ እምኒ-ሓይሊ
ኣቶ ኣብርሃም መኮነን፡ ካብ ቀንዲ
መስመር እምኒ-ሓይሊ ናብ ዓዲባሓይላይ ዝወስድ ደረጃኡ ዝሓለወ
ጽርግያ ከምዘሎ፡ መገብቲ ጽርግያታት
ግዳ - እተን ዓድታት ወሲደናኦ ብዘለዋ
ኣገባብ ክስራሕን ክጽገንን ሓጋዚ
ምዃኑ ኣገንዚቡ። ንተበግሶ ናይተን
ዓድታት ድማ ሞጒሱ።

ኣወሃሃዲ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ
ኣብቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ ናትናኤል ዮናስ
ድማ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት’ቲ
ንኡስ ዞባ ተኸፊተን ዘለዋ ነቑጣታት
ምጥፋእ መሃይምነትን ዓረዮትን፡
ናይ ትምህርቲ ግዜ ንዝሓለፎም

ክፋል ሕብረተ-ሰብ ዒላማ ብምግባር
ንዝተወሰነ ግዜ ዝተኸፍታ ደኣ’ምበር
መተካእታ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ
ስለዘይኮና፡ ህዝቢ ብግቡእ ክጥቀመለን
ብምዝኽኻር፡ ተራ ኣማሓደርቲ ከባቢ
ክዓቢ ጸዊዑ።
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ኤሪ-ቱ

ም
ዝ
ሪ
ቱ
ሪ
ኤ

ሪዝም

ዓወት ክንፈ

ሌላ ምስ ትካላት ንግዲ ጉዕዞ

ካልኣይ ክፋል
ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ኣብዚ ዓምዲ’ዚ፡
ብዛዕባ ወኪል ጉዕዞ ዝዝቲ ጽሑፍ ቀሪቡ
ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ንሎሚ ድማ፡ ብዛዕባ
ኣካያዲ ዑደት (tour-operator) ክቐርብ እዩ
- ሰናይ ንባብ።
ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዕቑዳት፡ ኣብ
ኢንዱስትሪ ቱሪዝምን ጉዕዞን ዘጋጠሙ
ብድሆታት፡ ኣቃውማን ኣሰራርሓን
ኢንዱስትሪ ንግዲ ጉዕዞ በብመድረኹ
ንኽለዋወጥ ደሪኾም እዮም። ከም
ሳዕቤኑ ድማ ብምኽንያት እናበዝሑን
እናተሓላለኹን ዝመጹ ዘለዉ ጠለባት
ተጐዓዝቲ፡ ብርክት ዝበላ ንኣሽቱን
ማእከሎትን ትካላት ወኪላት ጉዕዞ
ንሓድሕደን ክጠራነፋ፡ እንተ ዘይክኢለን
ድማ ጠፊሸን ካብቲ ኢንዱስትሪ ክእለያ
ተቐሲበን እየን። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ከም
ኣማራጺ ናይ ወኪል ጉዕዞ ኮይኑ ዘገልግል
ሓደ ኣካያዲ ዑደት (tour-operator)
ዝተባህለ ሓድሽ ንግዳዊ ኣምር ክፍጠር
ግድን ኮነ።
ኣካያዲ ዑደት፡ ዋላ ደኣ ድሒሩ ዝሰዓበ
ንግዳዊ ኣምር ይኹን’ምበር፡ ብዓለምለኻዊ
ደረጃ ምስ ግዜ እናሰወተ ክመጽእ
ጸኒሑን ኣሎን። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ
ክፋል ናይዚ ኣርእስቲ ዝተጠቕሰ፡ ወኪል
ጉዕዞ (travel agency) ንተገልገልቲ ምስ
ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ብምርኻብ፡ ዓስቢድለላ (commission) ዝረክብ ቱሪዝማዊ
ትካል እዩ። ናይ ሎሚ ዛዕባና ዝኸውን
ዘሎ ኣካያዲ ጉዕዞ ድማ፡ ናይ ዑደት
ኣገልግሎታት ብብዝሒ ዓዲጉ ኣብ
ሓደ ጥቕሉል ዑደት (tour package)
ብምጥርናፍ፡ ንተጐዓዝቲ ብቐጥታ ወይ
ብመገዲ ወኪላት ጉዕዞ ዝሽይጥ ቱሪዝማዊ
ኣካል እዩ። በዚ ምኽንያት፡ ብፍላይ ጥዑይ
ምሕደራ ምስ ዝካየደሉ፡ ቱሪዝማዊ ጸጋታት
ሃገር ኣብ ምልላይ፡ ኣወንታዊ ምስሊ ሃገር
ኣብ ምንጽብራቕን ምስኡ ዝተሓሓዝ
ማሕበረ-ቁጠባዊ ረብሓታት ኣብ ምኽዕባትን
ላዕላዋይ ኢድ ሒዙ ይነጥፍ።
ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ትካላት ንግዲ
ጉዕዞ ዘሎ ቀንዲ ፍልልይ እምብኣር፡
ወኪል ጉዕዞ ንኣፍረይቲ ኣገልግሎት ምስ
ተገልገልቲ ብምርኻብ ዓስቢ ድለላኡ
ዝረክብ ክኸውን ከሎ፡ ኣካያዲ ዑደት ድማ፡
ብጅምላ ገዚኡ ጥቕሉል ዑደት ዝሸይጥ
(ዘካይድ) ትካል ንግዲ ጉዕዞ እዩ። ኣካየድቲ
ዑደት ንጥፈታቶም ብዝግባእ ንምዕማም
እምብኣር፡ ምስ ኣፍረይቲ ቱሪዝማዊ
ኣገልግሎታት ማለት መገዲ-ኣየራት፡
ሆቴላት፡ ናይ ቱሪስት ጀላቡን፡ ...ወዘተ)
ናይ ነዊሕ እዋን ውዕላት ክፍጽሙን፡
ናይቲ ዝሸጡዎ ጥቕሉል ዑደት ምሉእ
ተሓታትነት ክስከሙን ይግደዱ እዮም።
ንኣብነት፡ ኣብ ኣገልግሎት ሆቴል ይዕበ
ይንኣስ ዝኾነ ጉድለት ምስ ዘጋጥም፡ ናይቲ
ጉድለት ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል እቲ
ሆቴል ዘይኮነ እቲ ኣካያዲ ዑደት እዩ።
ኣብ ምዕቡላት ሃገራት፡ ገለ ዓበይቲ
ኣካየድቲ ዑደት፡ ባዕላተን ዝውንናኦ ናይ
ገዛእ ርእሰን ቱሪዝማዊ ቀረባት ማለት
መካይን፡ ኣውቶቡሳት፡ ሆቴላትን ካልእ ምስ
ጉዕዞ ዝተኣሳሰር ኣገልግሎታትን ብምድላው
ክነጥፋ ይርኣያ። ኣካየድቲ ዑደት ብመሰረት
ንጥፈታቶምን ዝነጥፈሎም ቦታታትን ኣብ

ኣርባዕተ ይኽፈሉ።
1. ናብ ሃገር ንዝኣትዉ በጻሕቲ ዑደት
ዘካይድ (inbound tour-operator)
እዚ ዓይነት ኣካያዲ ዑደት፡ ካብ ወጻኢ
ሃገር ንዝኣተዉ በጻሕቲ ተቐቢሉ ብዝግባእ
ዘሳሲ ኮይኑ፡ በጻሕቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ
ካብ ምቕባሎም ኣትሒዙ፡ ኣብ ምእንጋዶም
ኮነ ክሳብ ምፍናዎም ዝተፈላለየ ንዓኦም
ዘገድሱ ኣገልግሎታት ከም መደቀሲ፡
መጐዓዝያ፡ መዘናግዒ፡ ሕጋዊ ሸርፊ
ባጤራ፡ መድሕን፡ ...ወዘተ ናይ ምውዳብ
ንጥፈታት የካይድ። ነዚ ጥቕሉል ዑደት
ብውልቁ ወይ’ውን ብምትሕብባር ናይ
ወጻኢ ሃገር መሻርኽቱ ተሓጊዙ ዝሰርዖ
(ዝውድቦ) ኮይኑ፡ ነቲ ጥቕሉል ዑደት
ባዕሉ ወይ’ውን ብመንገዲ ኣብ ዝተፈላለየ
መስሕባትን ከተማታትን ዝርከቡ ወኪላቱ
ከተግብሮ ይኽእል።
ንኣብነት፡ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዝተደኮነ
‘ሰላም ኣካያዲ ዑደት’ ዝተባህለ ትካል፡ ምስ
ሓደ ‘ሮማ ኣካያዲ ዑደት ዝብሃል ኣብ ሃገረ
ጣልያን ዝነጥፍ ኣካያዲ ዑደት ሽርክነት
ብምፍጣር ይሰርሕ እዩ ንበል። እዚ
ኢጣልያዊ ኣካያዲ ዑደት፡ 16 ንዝኣባላታ
ጉጅለ በጻሕቲ ኢጣላውያን ኣብ ኤርትራ
ዝወሃብ ቱሪዝማዊ ኣገልግሎት ጥቕሉል
ዑደት ይሸጠሎም። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ
ኣስመራ ካብ ምቕባሎም ኣትሒዛ ኣብ
ኣስመራ ዝካየድ ጥቕሉል ዑደት ናይ
ምክያድ ዕማም ናይ ትካል ኣካያዲት
ዑደት ሰላም ሓላፍነት ክኸውን ከሎ፡ ካብ
ኣስመራ ብምቕጻል ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ዝካየድ ዑደት ድማ፡ ትካል ሰላም
ብመገዲ እቲ ኣብ ምጽዋዕ ዝርከብ ወኪላ
ኣቢላ ክትዓሞ ትኽእል። ብተመሳሳሊ፡ ናብ
ዞባ ደቡብ ዝግበር ኣካል ናይቲ ጥቕሉል
ዑደት ድማ፡ በቲ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ ተደኲኑ
ዝርከብ ወኪላ ኣቢላ ክትዓሞ ትኽእል።
በዚ መሰረት ትካል ሰላም ናብ ሃገር ናይ
ዝኣትዉ በጻሕቲ ኣካያዲ ዑደት ክትከውን
ከላ፡ በንጻሩ ትካል ሮማ ድማ ካብ ሃገር
ናይ ዝወጹ ኣካያዲ ዑደት እትነጥፍ ትካል
እያ።
2. ካብ ሃገር ናይ ዝወጹ ኣካያዲ ዑደት
(outbound tour-operator)
ኣብዚ ምድብ ተጠርኒፈን ቱሪዝማዊ
ንጥፈታተን ዘካይዳ ትካላት፡ ካብ ሃገረን
ወጻኢ ናይ ዝኾኑ መስሕባትን ንጥፈታትን
ዝጥርንፍ ጥቕሉል ዑደት ወዲበን ዝሸጣ
ኮይነን፡ ናይ ጉዕዞ ሰነዳት፡ መጐዓዝያ፡
ሆቴል፡ ...ወዘተ ብምስራዕ፡ ብውልቂ
ይኹን ብጉጅለ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንዝግበር
ዑደት ናይ ምንዳፍን ምክያድን ፍሉይ
ዕማማት የካይዳ። ምስተን ጥቕሉል ዑደት
ዘካይዳ ናይ ወጻኢ ሃገራት ትካላት ዑደት
ብምሽራኽ ድማ መዕረፊ፡ መጐዓዝያ፡
ዘቤታዊ ዑደትን ካልእን ኣገልግሎታት
ናይ ምውዳብ ሓላፍነት ይወስዳ። ልዕል
ኢሉ ዝተጠቕሰ ኣብ ሃገረ ጣልያን ዝነጥፍ
‘ሮማ ትካል ኣካያዲ ዑደት’ ኣብዚ ምድብ
ይምደብ።
3. ዘቤታዊ ኣካያዲ ዑደት (domestic
tour-operator)
እዚ ኣካያዲ ዑደት ድማ፡ ስሙ ከም
ዝሕብሮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዝካየድ
ጥቕሉል ዑደት ኣብ ምውዳብ ዝነጥፍ

ትካል እዩ። ከም ካልኦት ኣካየድቲ ዑደት
ንዝተዳለወ ጥቕሉል ዑደት ባዕሉ ወይ
ብመገዲ ብንጽል ዝሸይጥ ወኪል ጉዕዞ
(retail travel agency) ኣቢሉ ንውልቀ
ተጐዓዝትን ጉጅለታትን ኣገልግሎቱ
ይሸይጥ።
ንኣብነት፡ ትካል ‘ሓራት ኣካያዲ ዑደት’
ኣብ ባጽዕ ንዝካየድ ዓመታዊ ዝኽሪ
ስርሒት ፈንቅል ምኽንያት ብምግባር፡
ጥቕሉል ዑደት ኣዳልያ ኣላ ንበል። ገለ
ካብቶም ናይ ኣገልግሎታ ተጠቐምቲ
ዝኾኑ ዘለዉ ድማ ጉጅለ መንእሰያት
ዞባ ዓንሰባ ኮይኖም፡ ኣብዚ ታሪኻዊ ብዓል
ንምስታፍ ካብ ትካል ሓራት፡ ንዑደቶም
ዘገድሱ ኣገልግሎታት ዝጥርንፍ ጥቕሉል
ዑደት ብምግዛእ ዑደት ከካይዱ ይኽእሉ።
ትካል ሓራት እምብኣር፡ ንዘቤታዊ ዑደት
እትዓምም ኣካያዲት ዑደት ተባሂላ ካብ
መዛኑኣ ዝኾና ኣካየድቲ ዑደታ ክትፍለ
ትኽእል።
4. ወኪል ኣካያዲ ዑደት
ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ሓደ ውሱን
ተበጻሒ መስሕብ ተደኲኑ ንጥፈታቱ
ዘሰላስል ንኡስ ኣካያዲ ዑደት እዩ። ቅድም
ኢሎም ናይ ዝተጠቕሱ ሰለስተ ዓይነት
ኣካየድቲ ዑደት ወኪል ኮይኑ፡ ኣብቲ
ዝተደኮነሉ ውሱን ቦታ ኣገልግሎት ኣብ
ምሃብ ዝነጥፍ ትካል እዩ። መብዛሕትኡ
እዋን ኣብቲ ዝተደኮነሉ ውሱን ቦታ ኮይኑ፡
በቲ ዝወከሎ ኣካያዲ ዑደት ንዝተላእኹ
በጻሕቲ ዘድሊ ቀረባትን ካልእ ኣገደስቲ
ነገራትን ክሰርዕ ትጽቢት ይግበረሉ። እዚ
ዓይነት ወኪል ጉዕዞ፡ ብዓበይቲ ትካላት
ኣካየድቲ ዑደት ዝጥለብ ኣገልግሎታት
ንምቕራብ ዝልኣኽ ደኣ’ምበር፡ ኣብ ዝኾነ
ካልእ ቦታ ናይ ሃገሩ ይኹን ናይ ወጻኢ
ሃገር ዝነጥፍ ጨንፈር ወይ ቤት-ጽሕፈት
የብሉን። ብተወሳኺ፡ ምስ ኣቕረብቲ
(ወሃብቲ) ኣገልግሎት ‘ውን ዝኾነ ስምምዓት
ከካይድ ኣይግደድን። ካብዚ ትካል ዝድለ
ዕማም እምብኣር፡ ንዓበይቲ ኣካየድቲ ዑደት
ወኪልካ ዑደት ምውህሃድ፡ ምቁጽጻርን ምስ

ኣገልግሎታት ዑደት ዝተኣሳሰር ክፍሊታት
ምክያድን እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ፡ ብርክት ዝበላ ኣካየድቲ
ዑደት፡ ፍሉይ ድሌታት በጻሕቲ ንምምላእ
ንሓደ ዓይነት መስሕብ ወይ ቱሪዝማዊ
ንጥፈት (ታሪኻውያን ቦታታት፡ ጥንታዊ
ሃይማኖታውያን ቦታታት፡ ቅርጺ መሬት፡
ሕዛእቲ እንስሳ ዘገዳም፡ ናይ ማያዊ ክፋላት
ስፖርት፡ ምድረ-በዳዊ ዙረት፡ ምሕኳር
ጎቦታት ...ወዘተ) ጥራይ ዘተኮረ ጥቕሉል
ዑደት ኣብ ምድላው ክነጥፋ ይርኣያ እየን።
እዚ ዓይነት ጥቕሉል ዑደት ንሓደ ውሱን
ዕዳጋ (niche market) ጥራይ ኣተኪሩ ዝዳሎ
ኮይኑ፡ ብምኽንያት ክብድ ዝበለ ወጻኢታቱን
ሓደገኛንነቱን ነዚ ክዕድጉ ዝኽእሉ ተጐዓዝቲ
ፊናንሳዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣውን ኣካላዊን ብቕዓት
ዘለዎም ክኾኑ ይድለ።
ዕማማት ኣካያዲ ዑደት
ዕማማት ወኪል ጉዕዞ ዋላ’ኳ ብርክት
ዝበሉ እንተኾኑ፡ ንምልላዮም ዝኣክል ግዳ
እዞም ዝስዕቡ ዝርዝራት ብቐዳምነት ክጥቀሱ
ይኽእሉ።
1. መደብ ዑደት ምድላው፡ ምድላው
መደባት ዑደት ካብቲ ኩሎም ኣካየድቲ
ዑደት ቀዳምነት ሂቦም ዝነጥፉሉ ዕማም
እዩ። ሓደ ኣካያዲ ዑደት፡ ብመሰረት ጠለባት
በጻሕቲ ንጥፈታት ጥቕሉል ዑደት የዳሉን
ይሰርዕን። በቲ ዝወጸ መደብ ተመርኲሱ ድማ
ንበጻሕቲ ኣብ ጉዕዞኦም ናይ ዘገድሱዎም
ኩሉ-መዳያዊ ብቕዓትን ምቹእነትን ዑደት
የረጋግጽ።
2. ምሕዛእ ኣገልግሎታት፡ እዚ ዕማም
እዚ ብኹለን ትካላት ንግዲ ጉዕዞ ዝዝውተር
ዕማም እዩ። ብውጽኢታውነት ንምዕማሙ
ድማ ኣካየድቲ ዑደት ምስ ኣቕረብቲ
ኣገልግሎታት ቀጻሊ ርክባትን ውዕላትን
ከካይዱ ይግደዱ።
3. ሓበሬታን ምኽርን፡ ኣካየድቲ ዑደት
ቅርጺን ኣቃውማን ትካሎም ብዘየገድስ ብዛዕባ
ተበጻሒ መስሕብን መስመራቱን፡ ኣገባብ
መጐዓዝያ፡ መዕረፍን መደቀስን፡ ኢምግሬሽን፡
ፖሊሲታትን መምሪሒታትን መንግስቲ፡

ጥዕናውን ጸታውን መምርሒታት፡ …ወዘተ
ቅኑዕን እዋናውን ሓበሬታን ምኽርን ናይ
ምሃብ ሓላፍነት ኣለዎም።
4. ምምሕዳር ጉዕዞ፡ ኣካየድቲ ዑደት ካብ
መበገሲ ዑደት ጀሚሮም ክሳብ መፈጸምታ
ናይታ ዑደት ንብምሉኡ ድሌታት በጻሕቲ
ንምምላእ ብውጽኢታውን ውሕሉልን
ኣገባብ ከመሓድሩ ትጽቢት ይግበረሎም።
5. ዘለዉ ኣማራጺታት ምግምጋም፡
በጻሕቲ ብባህሪኦም ኣብ ዘካይዱዎ ዑደት
ጦብላሕታ ዝገድፍ ዘይርሳዕ ኣገልግሎት
ከስተማቕሩ ወትሩ ምስ ተመነዩ እዮም።
ነፍሲ-ወከፍ ኣካያዲ ዑደት እምብኣር፡ ኣብ
ዑደቱ ንዘጋጥሙ ካብ ትጽቢት ወጻኢ
ዝኾኑ ኣጋጣሚታት ብምጽናዕ፡ ንዘለዉ
ኣማራጺታት ብዕቱብ ናይ ምግምጋምን
ምውሳንን ግዴታ ኣለዎ። ሕማቕ ኣጋጣሚ
ኮይኑ ሓደ በጻሒ ኣብ ጉዕዞኡ ዘይተጸበዮ
ሽግር (ሕማም ወይ ምጥፋእ ሰነዳት) ምስ
ዘጋጥሞ፡ ኣካየድቲ ዑደት ብቕልጡፍ
ኣድላዪ ሓገዛትን ምትሕብባርን ክገብሩሉ
ግዴታ ኣለዎም።
ኣብ ጽላት ቱሪዝም፡ ዘይንዓቕ ኣበርክቶ
ዘለወን ትካላት ኣካየድቲ ጉዕዞ ዕግበት በጻሕቲ
ንምምላእ ንኣጋይሽ ዘቕርቦኦ ኣገልግሎታት
ብዓይነትን መጠንን እናዓበየን እናሰፈሐን
ክመጽእ ጸኒሑን ኣሎን። ብመንጽር እዚ
ድማ ኣብ ምፍጣር ዕድላት ሽቕለት ናይ
ሓንቲ ሃገር ዝጻወተኦ ተራ ቀሊል ኣይኮነን።
ብተወሳኺ፡ ትካላት ኣካየድቲ ጉዕዞ ሸርፊ
ወጻኢ ኣብ ምኽዕባት’ውን ኣብ ቁጠባ ሃገር
ዕዙዝ ኣበርክቶ ይገብራ እየን።
በዚ መሰረት፡ ኣብ ሃገርና ኣብዚ ሞያ
እዚ ዝነጥፋ ትካላት፡ ብሞያዊ፡ ሕጋውን
ሞራላውን ግዴታአን ተቐይደን ንምዕባለ
ጽላት ቱሪዝም ከይተሓለላ ክሰርሓ ናይ
በጻሕቲ ብዓቢኡ ድማ ናይ መንግስትን
ህዝብን ትጽቢት እዩ።
ኣብ ዝስዕብ ሳልሳይ ክፋል ናይዚ
ኣርእስቲ፡ ዓምዲ ኤሪ-ቱሪዝም ምስ ዕማማትን
ኣገዳስነትን ሓባሪ ጉዕዞ (tour guide) ዘላሊ
ጽሑፍ ሒዙ ክቐርብ እዩ።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ድቃስን ሰብን

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ብዛዕባ ድቃስ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ። መፈጠርና
ግዲ ኰይኑስ ምስ ልዋም ድቃስ ፍቕሪ ዘለና
ኰይኑ እዩ ዝስመዓኒ። ግድን ክንትንስእ ዝድርኽ
ኩነት እንተ ዘየለ፡ ካብ ልዋም ድቃስ ክንትንስእ
ኣይንደልን። ሓንቲ መሓዛ ግዳ ነይራትና
ብድቃስ ዝመጽአ ፈጺማ ዘይትፈቱ። ድቃስ
ምብዛሕ ጠቓሚ ከም ዘይኰነ ክመኽራ ዝፍትን
ሰብ፡ ቀዳማይ ጸላኢኣ’ዩ። “ዋላ ሰኑይ ደቂሰ ሰንበት
ዘይትንስእ - እንታይካ ሓበጠካ. . .” ብቐርና
ተቐቢላ፡ “ሓሳድካ” ኣሰኪማ ኣፍካ ትዓጽወካ።
እቲ ድቃስ ግዲ ሒዙዋ ደቂሱስ፡ ምስኣ ዘሎ
ትህኪት ንበይኑ እዩ - ወትሩ ስልክይቲ። ከም ዕላላ
እንተ ዀይኑ፡ መግቢ ዝቕርበላ - ባዕሉ ናብ ዓራት
ሰቒሉ፡ ድቃስ ምስ ተመነዋ ተሰኪሙ ዘውርዳ፡
ወይ ድማ “ትብጻሕኩም!” ክትበሃል እንተ
ዀይናስ፡ ቅድም ሰራሕተኛ ቖጺሩ ሽማግለታት
ክሰድድ ኣለዎ ንሓዳር ዝደለያ ሰብ።
መቸም ወትሩ ንድቃስ ድሉው እንተ ዄንካ፡
ንባዕልኻ ድቃስ ኢኻ ትቕየር። ከይሰርሐን
ከይተንቀሳቐሰን ከም ዕረፍቲ ዝወስዶ ሰብ
እውን ኣይሰኣንን። ገለ ሰብ ድማ ምሒር ድቃስ
ከም መልመሲ ኣካላት ይቖጽሮ። ብርግጽ
ምሳና ዝተፈጥረን ግድንን ስለ ዝዀነ ምድቃስ
ኣይተርፍን። ብዙሕ ሰዓታት ወይ ውሑድ
ሰዓታት ምድቃስ ኣብ ጥዕና ይኹን ኩነተ ኣእምሮ
ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ግን ተመራመርቲ
በጺሖሞ እዮም። ዋላ’ኳ ውጹእ መደምደምታ
ኣይርከቡሉ።
ተመራመርቲ፡ ሓለፋ ድቃስ ከመይ ዝበለ
ሳዕቤን ከም ዘስዕብ ክዝርዝሩ ከለዉ፡ እኹል
ድቃስ ዘይብምርካብ ዘስዕቦ ጸገም እውን ከምኡ።
ስለ’ዚ እዮም ድማ ክልተኡ ሸነኽ ማዕረ ዝዀነ
ጕድኣት ከምጽእ ከም ዝኽእል ዘጠንቅቑ።
ድቃስ እንተ ኣብዚሕካ፡ ኣካላት ዝያዳ ስብሒ ስለ
ዘዋህልልን ናይ ምህላኽ ክእለቱ ስለ ዝጎድልን
ክብደት ኣካላት ይውስኽ ይብሉ። ተመራመርቲ
ንልዕሊ 6 ዓመት ኣብ ሰባት ዝገበሩዎ መጽናዕቲ፡
እቶም ልዕሊ 10 ሰዓት ዝድቅሱ፡ ካብ’ቶም 7/8
ሰዓት ዝድቅሱ ብ21% ናይ ምኽሳዕን ሚዛን
ናይ ምውሳኽን ተኽእሎ ከም ዘለዎም እዩ
ኣርእዩ። ብተወሳኺ እውን፡ ኣመጋግባን ኣካላዊ
ምንቅስቓስን፡ ኣብ’ቲ ብነዊሕ ናይ ድቃስ ሰዓታት
ዝስዕብ ምኽራሽን ሚዛን ኣካላት ምውሳኽን ተራ
ከም ዘይብሎም ይሕብሩ። እቲ ነዊሕ ናይ ድቃስ
እዋናት ንኹሉ’ቲ እትገብሮ ምንቅስቓስ ከም
ዝስርዞ እዩ ዘቕርቡዎ መርትዖ።
ገለ ሰብ ጎፍ ኢሎሙኹም እንተ ዀይኖም፡
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ከም ዝደቀሱ እናኸሓዱ እዮም ለጥ ዝብሉ።
ብሕልፊ ኣብ ቀትሪ ድሕሪ ሓሙሽተ ሰዓታት
ይትንስኡ’ሞ፡ ግርም ደቂስካ እንተ በልካዮም
“ወሪዱኒ እንታይ ክድቅስ ወደይ፡ ትም ኢለ ጎቦ
ኰይነ እምበር መዓስ ደቂሰ. . .” ክብሉ፡ ከም
ዘይደቀሱ ከእምኑ ይፍትኑ። ደቃሲ ንኸይበሃሉ
ወይ እውን ንኸይመዓዱ ኢሎም እዮም ዝዀኑ።
እንተ ዀነ ግን ነብስና ዝደቀሶን ዝተንቀሳቐሶን
ግዜ ካብ ምጽብጻብ ኣይበኵርን እዩ። ማለት’ሲ
ከም ዝደቀስና ክንቅበል ስለ ዘይደለና ዝስረዝ
ኣይኰነን።
እዛ መሓዛና፡ ምስ ዓራት ተጣቢቓ ምስ
ገደፍናያ ሎሚ ደሃያ የብለይን እምበር፡ ብኸምኡ
እንተ ቀጺላቶስ እንተ ወሓደ ክልተ/ሰለስተ ካብ’ዚ
ሳዕቤናት ኣብ ነብሳ ይህሉ ይኸውን እዩ። ብርኽበት
ተመራመርቲ ዝግለጽ፡ ብነዊሕ ናይ ድቃስ ሰዓታት
ዝመጽእ ጸገም ግን፡ ከም’ቲ መሓዛና ሽዑ ኰይናቶ
ዝነበረት (ሃካይን ስልክይትን) ጥራይ ኣይኰነን።
ተመራመርቲ፡ ሚዛን ናይ’ቶም ከም serotonin
ዝኣመሰሉ ቀንዲ neurotransmitters ብምዝንባል
ሕማም ርእሲ ከም ዘስዕብ ክገልጹ ከለዉ፡ ነዊሕ
ሰዓታት ምስ ዓራት ምጥባቕ ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ
ግዜ ቀትሪ ብዙሕ ግዜ ቀም ምባል፡ ናይ ንግሆ
ሕማም ርእሲ ከም ዝገብር ይሕብሩ።
እቲ ቅልጡፍን ግሁድን ሳዕቤን ብዙሕ ምድቃስ፡
ባዕላትና ኣብ ኣካላትና ክንዕዘቦ እንኽእል እዩ።
ጭዋዳታት ወድ ሰብ ካብ ምንቅስቓስ ከቋርጹ
ከም ዘይብሎም ንፈልጥ ኢና። ድቃስ ወይ ኮፍ
እንተ በዚሑ፡ ጭዋዳታት ስለ ዝደርቁ፡ ከም’ቲ
ተፈጥሮ ዝዓደለና ናብ ኩሉ ኣንፈት ክንቀሳቐሱ
ኣይክእሉን። ሃንደበት ኣብ እንንቀሳቐሰሉ እዋን
ድማ ብምፍታግ ቃንዛን ሕማምን የስዕቡ። ነቲ
ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት መግብታት እንረኽቦ
ጸዓት ብግቡእ ዘይነህልኾ እንተ ዀይንና እውን፡
ንልሙጽ መስርሕ ኣካላት ዝጎድእ ብዝሒ
ስብሒ ይውህለል። ጥዕና ድማ በብቝሩብ ሸተት
ትብል። ነዊሕ ግዜ እንተ ደቂስኩም ይኽበድ
ይፍኮስ ቃንዛ ሕቖ ኣይገብረልኩምን ድዩ? እዚ’ኮ
ምንቅስቓስ ካብ ዝወሓዶም ጭዋዳታት ዝነቅል
እዩ። ብሕልፊ ጸኒሕ ቃንዛ ሕቖ ንዘለዎም ሰባት፡
ነዊሕ ሰዓታት ምድቃስ መሊሱ የጋድደሎም።
ዘይምቹእ ኣደቓቕሳ ምስ ዝኸውንሞ ዝኸፍአ እዩ።
ዶካትር፡ ቃንዛ ሕቖ ዝገብረሉ ሰብ ብዝተኻእለ
መጠን ኣብ ምንቅስቓስ ክህሉ ዝምዕዱ ኸኣ ነዚ
ሽግራት ንምቅላል እዩ።
ዝበዝሐ ሰብ ዘይፈትዎ ሳዕቤን ከም ዘለዎ
እውን ተመራመርቲ ይሕብሩ። ሰብ ዕድመኡ

ኣጕዲሉ ንእሽቶ ንኽበሃል ወረቐት ጥምቀቱን
ወረቐት መንነቱን ክሓብእ ሞኽታ እናጸገበስ፡
ዘይነበሮ ዕድመ ክውስኽ ዝቕበሎ ኣይኰነን።
ምሒር ድቃስ ግን ዘይነበርካዮ ዕድመ ብምድማር፡
ቅድሚ ግዜኻ ምስ እርጋን ከም ዘላልየካ ይንገር።
ግዜ ክንዮ ቅልጣፈኡ ዘይከይድ እንተ ዀነ’ኳ፡
ሓንጎል፡ ድቃስ እንተ በዚሑዎ ክንዮ ዕድመኡ
ከም ዝሰግር መጽናዕቲ የረጋግጽ። ብሕልፊ
ሕዱር ፍቶት ድቃስ ዘለዎምን ካብ ናይ ንእስነት
ዕድመ ዝሓለፉን ሰባት፡ ብዝሒ ድቃስ ተምሳል
እርጋን እዩ ዝስልሞም። ንሓንጎል ናይ ክልተ
ዓመት ዕድመ ከም ዝውስኽ ብምግባር፡ ኣድህቦ
የጕድል፡ ናይ ምኽዛን ዓቕሚ ይንኪ፡ (ምርሳዕ
ይልዕል)፡ ንጥፈታት ብንቕሓት ናይ ምስልሳል
ዓቕሚ የትሕት፡ ሓሳባት ናይ ምምንጫው
ዓቕሚ የድክም. . .። ብኣገላልጻ ልሙድ ቋንቋና፡
ቋሕማም/ፈዛዝ ይገብር ማለት እዩ።
ብሓፈሻ ኣብ ሕብረተሰብና፡ ሰዓታት ድቃስ
ከይጠቐስካ “ድቃስ ጎዳኢ እዩ” እንተ በልካ
ዝቕበለካ ትረክብ ኣይመስለንን። “ድቃስ ጥዑም”
እንተ በልካ ግን “ከመይ ደኣ!” ዝብለካ ይበዝሕ።
ምናልባት ኣብ ክልተ ቃራና ወይ ጥርዚ ኣስፊርካ
እንተ ዝሕተት ግን፡ ካልእ መልሲ ምተረኽበ።
ንኽልተኡ ሸነኽ፡ ከከም ኩነታቱ “እወ”ን
“ኣይፋል”ን ዝብል ከክልተ መልሲ ምሃለዎ። ኩሉ
ነገር ክልተ ገጽ ስለ ዘለዎ። ምስዕሳዕ ጽቡቕ እዩ፡
ሓዳርካ ምርሳዕ ከኣ ግናይ። ምድቃስ ጽቡቕ እዩ፡
ዘይምንቅስቓስ ከኣ ግናይ።
እዞም ብምሒር ድቃስ ዝመጽኡ መባእታዊ
ምልክታት፡ ኣብ ዘለዉዎ ደው ዝብሉ ዘይኰኑ፡
ምስ ግዜ ናብ ዝለዓለ ሓደጋ ዘደይቡ እዮም።
ነዊሕ ሰዓት ምድቃስ፡ ካብ ጠንቅታት ሕማማት

ልብን ሽኮርን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ብፈላጣት።
ንኣብነት ብመጽናዕትታት ከም ዝተበጽሐ፡ ካብ
9 ክሳብ 11 ሰዓት ዝድቅሱ ሰባት፡ ብሕማማት
ልቢ ናይ ምትሓዝ ተኽእሎኦም፡ ካብ’ቶም
ንቡር ዝድቅሱ ብ25% ዝዓበየ እዩ። ብናይ ልቢ
ምትሕልላኽ ናይ ምማት ተኽእሎኦም እውን
ብ34% ይልዕል።
ወዮ ሰብን ድቃስን ዘይጋደፉ ኰይኖም እምበር፡
ሳዕቤናት ነዊሕ ሰዓታት ድቃስ ኣመና ዘፍርሑ
እዮም። ኣብ ደም ብዝሒ ሽኮር ብምውሳኽ፡ ናይ
ደም ሽኮር (Type II Diabetes) ከም ዘቀላጥፍ
እውን ይንገር። እዚ እናዀነ ድቃስ እንተ ቀጺሉ
ድማ. . . ዋእ እንታይ ሕቶ ኣድልዩዎ እዚ ደኣ!
ኣብ ነነብስና ከም እንዕዘቦ፡ ብውሑዱ ኣካላትና
ይኹን ሓንጎልና ኣብ ነዊሕ ድቃስን እኹል
ድቃስን ዝተፈላለየ ናይ ንቕሓት ደረጃ እዩ
ዘለዎ። ነዊሕ ግዜ ዝደቀሰ ሰብ፡ ንኽበራበር ነዊሕ
ግዜ የድልዮ። እንሓንሳብ እውን መመሊሱ
ክታኸስ ወይ እውን ናብ ህልም ዝበለ ድቃስ
ክምለስ ይረአ። 12 ሰዓት ደቂሱ ከብቅዕ፡ መሊሱ
ክድቅስ ዝኽእል ሰብ ከጋጥም ከሎ፡ ‘እምበርዶ
ናይ ጥዕና እዩ’ ዘየብል ኣይኩነን።
እዚ ተርእዮ፡ ከም’ቲ ተመራመርቲ ናይ’ዚ
ዛዕባ “The Chicken and Egg Dilemma”
ዝብሉዎ፡ ‘እቲ ድቃስ ድዩ ሕማማት ዘስዕብ፡
ወይስ ገለ ዓይነት ሕማማት እዮም ንምሒር
ድቃስ ዝድርኹ’ ዝብል ሕቶ ገና ኣብ መስርሕ
መጽናዕቲ እዩ ዘሎ። ተመራመርቲ ኣብ
ትዕዝብቶም፡ ነዊሕ ሰዓታት ዝድቅስ ሰብ መመሊሱ
ድቃስ ከም ዝመጽኦ ካብ ምሕባር ኣይበኾሩን።
በቲ ዀነ በቲ ግን፡ ልዕሊ ዓቐን ድቃስ፡ ንነብስና
ቀዳዊ ከም ዘይኰነ ርቱዕ ምኽንያታት ዝተረኽቦን
ኣብ ነብስና እንዕዘቦን ምዃኑ ኣይንኽሕድን። እቲ
በዚ ጸገም ዝመጽእ ብቐሊሉ ዝረአን ብምርመራ
ዝገሃድን ጸገማት ዝርዝራቱ ብዙሕ እዩ። ቅዛነት
(ሃሚ)፡ ስልካየ፡ ምጕዳል ፍርያምነት፡ ምኽራሽ፡
ምጭናቕ. . . ብሓፈሻ ሓያሎ ሆርሞናት፡
እንኮላይ ናይ ፍርያምነት ሆርሞን፡ ብእንድቅሶ
ግዜ ኣመና ዝጽለዉ ምዃኖም እዩ ብመጽናዕቲ
ተበጺሑ ዘሎ። ኣብ መወዳእታኡ፡ መጠን ዘይብሉ
ድቃስን ሞት ቅድሚ ግዜን ጥቡቕ ምትእስሳር
ይህልዎም። ከም ወቕዒ (Stroke) ምስ ዝኣመሰሉ
ሕማማት ልቢ፡ ምኽራሽን ሽኮርያን ዝተኣሳሰር
ቅልጡፍ ሞት ከም ስዝዕብ እዩ ድማ ምስናይ
መጠንቀቕታኡ ዝሕበር።
ሳዕቤናት ምሒር ድቃስ ክንገረና ከሎ መቸም፡
“ክንደይ ሰዓት ደኣ ክንድቅስ ኣለና?” ዝብል ሕቶ
ናብ ርእስና ከም ዝመጽእ ርጉጽ እዩ። ኣብ’ዚ
እውን ከከም ኩነታቱ ገምጋማዊ ሰዓታት ድቃስ
ይነግሩ። ኣብ ዝቕጽል ብዛዕባ እኹል ድቃስን
ነዊሕ ሰዓታት ናይ ምድቃስ ልምዲ ብኸመይ
ከነመሓይሽ ከም እንኽእልን ናይ ፈላጣት ምኽሪ
ከነቕርብ ኢና። ወድሓንኩምን ወድሓንናን!
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ራብዓይ ክፋል

“ንምብህሃል ብኣድማዒ ኣገባብ እንተ ደኣ
ተጠቒምካሉ፡ ናብ ዓወት ዝወስደካ ቲኬት
እዩ።” - ትዮ ጎልድ
“መጻምዲ ብዛዕባ ሓድሕዶም ምስ
ዝዛረቡ ዘይኰነ፡ ንሓድሕዶም ምስ ዝዘራረቡ
እዮም ጸገሞም ክፈትሑ ዝኽእሉ።”
- ኒኪ ጋምበል
“ኣፍቃርየይ ብዙሕ ግዜ ናይ ቀረባ
ሓላፍየይ ኰይኑ እዩ ዝስመዓኒ።”
“ክልቴኹም ኣብ ሓደ ትካል ዲኹም
እትሰርሑ።”
“ኣይኰንናን። ስራሕና ፈጺሙ ኸማን
ኣይራኸብን እዩ።”
“ብኸመይ ደኣ ናይ ቀረባ ሓላፊኺ ኰይኑ
ይሰመዓኪ?”
“ብዅለንተናኡ።”
“በጃኺ ገለ ኣብነታት እስከ ሃብኒ።”
“ንዓይ ክእዝዘኒ እምበር፡ ሓንቲ መዓልቲ
ክእዘዘኒ ፍቓደኛ ኣይኰነን።”
“ምእዛዝ
ክትብሊ
እንከለኺ
ኣይተረድኣንን።”
“ምእዛዝ ደኣ፡ ብቐሊል ኣዘራርባ ‘ምልኣኽ’
ክብል እኮ እየ ደልየ።”
“ናበይ እዩ ዝልእኸኪ?”
“ናበይከ ዘይልእከኒ?!”
“ናይ ብሓቅኺ ዲኺ?”
“ብሓቂ እብለካ ኣለኹ! እቲ ምልኣኹ እኮ
ለሚደዮ ነይረ።”
“ጽቡቕ።”
“ንዓይ ምውሓጥ ኣብዩኒ ዘሎ፡ ሓንቲ
መዓልቲ ተጸጊመ ናብ ዝዀነ ቦታ ክለኣኸኒ
እንተ ሓቲተዮ፡ ምኒን ክብል እንከሎ እንቋዕ
ኣይትሰምዖ!”
“ምኒን እናበለኸ ይለኣኸኪዶ?”
“ምኒን እናበለ ሳሕቲ ጥራይ እዩ ዘለኣኸኒ።
ንኸይለኣኽ ክብል ምኽኒት ኣብ ምምሃዝ
መወዳድርቲ የብሉን።”
“እንታይ ዓይነት ምኽኒት እዩ ዝፈጥር?”
“መብዛሕትኡ ግዜ ጽዑቕ ስራሕ ከም
ዘለዎ እዩ ዘመኽኒ። ከመይ ኢሉ እቲ ምኽኒት
ከም ዝመጽኣሉ ድንጽው እዩ ዝብለኒ። ሽዑ
‘ኣፈይ ጸይቐ’ ኢለ ምስ ነብሰይ እየ ዝበኣስ።”
“ኣፈይ ጸይቐ?”
“እወ በቃ ንዕኡ ክልእኽ ምሕታተይ ብኻ
ተሪፉኒ’የ ዝብል።”
“ንስኺ ግን ምኒን ከይበልኪ ንዕኡ ትለኣኽዮ
ማለት ድዩ?”

ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
“ኣነ እሞ ዋላ ስራሐይ ኣብኵረ እየ
ዝለኣኾ?”
“ስለምንታይ?”
“ንኣፍቃርየይ ክለኣኽ ወይ ክሕግዝ ግዴታ
ከም ዘለኒ እዩ ዝስመዓኒ።”
“ንሱኸ ንኣፍቃሪቱ ክሕግዝ ግዴታ የብሉን
ድዩ?”
“ብርድኢተይ ደኣ ኣለዎን ፈረቓን
እምበር!”
“እንታይ ደኣ እሞ?”
“እንታይ ፈሊጠሉ ኢልካኒ ኢኻ?! ናብ
ሓደ ቦታ ክለኣኸኒ እንተ ሓቲተዮ፡ ‘ኣነ እኮ
ቈልዓ ኣይኰንኩን!’ እናበለ ይግንጨረለይ።
ኣነ ግን ናይ ቈልዓ ባህሪ ግዲ ሃልዩኒ፡ ንሱ ናብ
ዘበለኒ ዕሚም ከይበልኩ ይለኣኾ። ንወለደይ
ከማን ከምኡ ገይረ ተላኢኸዮም ኣይፈልጥን
እየ።”
“ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ገለ
ባህርያትና ከም እንፈላለ መቸም ኣይጠፍኣክን
ይኸውን። ንኣብነት ኣብዚ ኣልዒልክዮ ዘለኺ
ኣርእስቲ፡ … ።”
ምብህሃል (communication) መሰረት
ኵሎም ዓይነት ዝምድናታት ደቂ ሰብ እዩ።
ደቂ ሰብ ብመንገዲ ድምጽን ብዘይ ድምጽን
ሓያሎ መልእኽትታት ኢና ንሓድሕድና
እንለዋወጥ። መልእኽቲ ምልውዋጥ ንበይኑ
እኹል ኣይኰነን። ምእንቲ ሕጕስ ዝምድና
ክንምስርት፡ ኣብ ምብህሃል ወሓለታት
ክንከውን ይግባእ።
ሊቃውንቲ ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ፡
እቶም ሕጕሳት መጻምዲ ንሓድሕዶም
ኣብ ምብህሃል ኣዝዮም ዕጕባት እዮም።
ዘይሕጕሳት መጻምዲ፡ ንሓድሕዶም
ክዛረቡ ኣይብርሆምን። ሕጕሳት መጻምዲ
ንሓድሕዶም ሓቀኛ ስምዒቶም ከንጸባርቑ
ዓይኖም ኣይሓስዩን እዮም። ዘይሕጕሳት
መጻምዲ ግዳ፡ ሓቀኛ ስምዒቶም ኣብ ምዕባጥ
ንሓድሕዶም ይወዳደሩ።
ሕጕሳት መጻምዲ ጽን ኢሎም
ንሓድሕዶም ይሰማምዑ። ዘይሕጕሳት
መጻምዲ፡ ንሓድሕዶም ክሰማምዑ ዓቕሊ
የብሎምን። ሕጕሳት መጻምዲ ንሓድሕዶም
ዘነኣእስ ርእይቶ ካብ ምሃብ ይቑጠቡ።
ዘይሕጕሳት መጻምዲ ንሓድሕዶም ብዘዋርድ
ርእይቶ ይገጫጨቡ።
ሕጕሳት መጻምዲ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት
ይጠቕሱ፥
• ንሓድሕድና ብእንዘራረቦ ኣገባብ
ሕጕስቲ እየ።
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ዕለታዊ ናብራ
• መጻምደይ ስምዒተይ ብዝግባእ
ይርደኣለይ።
• ኣብ ዝዀነ ሰዓት ስምዒተይ ከይሓባእኩ
ንመጻምደይ ክገልጸሉ ይብርሃኒ።
• መጻምደይ ንዓይ ብጽሞና ኣብ ምስማዕ
ኣመና ግዱስ እዩ።
• መጻምደይ የኽብረኒ እምበር፡ ኣየነኣእሰንን
እዩ።
እቶም ዘይሕጕሳት መጻምዲ፡ ነዞም ዝስዕቡ
ነጥብታት ይጠቕሱ፥
* መጻምደይ ስምዒቱ ከካፍለኒ ባህጊ
የብሉን።
* ንመጻምደይ ድሌተይ ክሓትቶ ዓቐብ
ይዀነኒ።
* መጻምደይ ስምዒተይ ከቶ ኣይርደኣለይን
እዩ።
* መጻምደይ ንጸገምና ክንዝትየሎም
ፍቓደኛ ኣይኰነን።
* መጻምደይ ንዓይ ዘዋርድ ርእይቶ ኣብ
ምሽንባብ ርቡጽ እዩ።
ኣብ ምብህሃል መብዛሕትኡ ግዜ ጸገም
ዝፍጠር፡ እቶም ተሳተፍቱ ዝተፈናጨለ ቅዲ
ምብህሃል ክህልዎም እንከሎ’ዩ። ኣብዚ ጕዳይ
ጾታን ባህልን ዓቢ እጃም ኣለዎም።
ጾታዊ ፍልልይ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን
ደቀንስትዮን ብዙሕ ግዜ’ዩ ግርጭት ዝፈጥር።
ንኽልቲኦም ነናቶም ቅዲ ምብህሃል ኣለዎም።
ነዞም ቅድታት ብግቡእ ምፍላጥ እምበኣር፡
ነቲ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቀንስትዮን
ዝኽሰት ምፍሕፋሕ ክንክዮ ይኽእል’ዩ።
ደቂ ተባዕትዮ ንምብህሃል ከም መንገዲ
ውድድር፡ ብኻልእ ኣበሃህላ ዕብለልኦም ኣብቲ
ዝምድና ንኸረጋግጹ እዮም ዝጥቀምሉ።
ደቀንስትዮ ከምኡ ዓይነት ርድኢት የብለንን።
ደቀንስትዮ ንምብህሃል ከም መደልደሊ
ምሕዝነት ጥራይ እየን ክጥቀማሉ ዝህቅና።
ደቀንስትዮ ኣብ ምስማዕ ኣመና
ወሓለታት እየን። ነቲ ዝዛረበን ሰብ ዓይኒዓይኑ ይጥምትኦ፡ ቀጻሊ ርእሰን ላዕልን
ታሕትን ይንቕንቓ፡ ኣብቲ ዝዛረበን ዘሎ ሰብ
ልዑል ኣድህቦ ይገብራ ከምኡ’ውን፡ ምስቲ
ዕላል ተዛማዲ ዝኾነ ሕቶ ብምቕራብ ግቡእ
መብርሂ ይረኽባ።
ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ብጽሞና ምስማዕ
ትሑት ኣድህቦ ይገብሩ። ኣብ ምምላስ ምሒር
ርቡጻት እዮም። ደቂ ተባዕትዮ ዘይተኣደነ
ይዛረቡ። እንተዀነ ብዛዕባ ውልቃዊ ጕዳዮም
ትሑት ሓበሬታ የውጽኡ። ደቀንስትዮ ምስ
ሰባትን ሓሳባትን ዘራኽበን ተጠንቂቐን እየን
ዝዛረባ።
ቅዲ ምስማዕ ደቂ ተባዕትዮ፡ “ዘይስሩዕ
ምጥምማት ዓይኒ ንዓይኒ፡ ሳሕቲ ርእሲ
ምንቕናቕ፡ ሳሕቲ ‘ኣሃ …’ ምባል፡ እናተዛረቡ
ካልእ ንጥፈታቶም ይገብሩ፡ ንኽዛረቡ ክብሉ
ነቲ ዝዛረቦም ዘሎ ሰብ ይዀልፍዎ፡ ንሓበሬታ
መተዓልልቶም ንኽትንትኑ ክብሉ ጥራይ
ሕቶ የቕርቡ።” ኣብ ዝብሉ ነጥብታት
ክጠቓለል ይኽእል።
ቅዲ ምስማዕ ደቀንስትዮ፡ “ዘይኵለፍ ዓይኒ
ንዓይኒ ምጥምማት፡ ቀጻሊ ርእሰን ይንቕንቓ፡
ቀጻሊ ‘ኣሃ …’ ምባል፡ ክሰምዓ እንከለዋ
ንኻልእ ንጥፈታተን ንግዜኡ ደው የብልኦ፡
ንመዛርብተን ኣይኰልፋን፡ ዝያዳ ሓበሬታ
ንምርካብ ጥራይ ሕቶ የቕርባ።” ብዝብሉ
ነጥብታት’ዩ ዝግለጽ።
ቅዲ ምዝራብ ደቂ ተባዕትዮ፡ “ዘረባ
ኣየቋርጹን፡ ቀጻሊ ኣርእስቲ ዕላል ይቐያይሩ፡
ክሳብ ዝዅለፉ ይዛረቡ፡ ካብ መተዓልልቶም
ንላዕሊ ብዓውታ ይዛረቡ፡ ቀጻሊ ‘ኣነ’ ይብሉ፡
ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወቶም ሒደት ጥራይ
ቀሊዖም (ብግልጺ) ይዛረቡ፡ ምስቲ ዕላል
ዘይከይድ ዋዛ የምሉቑ፡ ንዋዛ ንኻልኦት
ንምንሻው ይጥቀምሉ፡ …።” እዩ ዝበሃል።

ቅዲ ምዝራብ ደቀንስትዮ፡ “ቀጻሊ ዕላለን
ደው የብላ፡ ምስ መተዓልልተን ዘተኣሳስረን
ሓበሬታ ይልቅባ፡ ሓበሬታ ክወሃበን እንከሎ
ዓላለን የቋርጻ፡ ማዓረ መተዓልልተን ድምጺ
ዘረባአን ይቓንይኦ፡ ቀጻሊ ‘ንሕና’ ይብላ፡
ገዛእ ርእሰን ከፋልጣ ቃል ዓለም ኣይገብራን፡
ነቲ ዕላል ዘራጕድ ዋዛ ይሕውሳ፡ ንኻልኦት
ዘቃልል ዋዛ ከይሞልቀን ይጥንቀቓ፡ …።”
ተባሂሉ ይጠቓለል።
ሓደ መጻምዲ ብማኪናኦም እናተጓዕዙ
እንከለዉ፡ “ኣብዚ ሻሂ ክትሰቲ ደው ክትብል
ትደሊ ዲኻ?” በዓልቲ ቤቱ ሓቲታቶ።
“ኖኖእ።” ሓጺር መልሲ ሂቡ ብናህሪ
ማኪናኡ ምምራሕ ተታሓሒዝዎ። በቲ
ክስተት በዓልቲ ቤቱ ቂር ከም ዝበላ ድሒሩ’ዩ
ተሰዊጥዎ። “ነቲ ዝደለየቶ ስለምንታይ
ብግልጺ ዘይትነግረኒ? ስለምንታይ ብኣይ
ትጻወት?” ተገምጢሉ ብላዕሊ ኰይኑላ።
ወያ ወይዘሮ ሻሂ ብዘይምስታያ ኣይኰነን
ቂር ኢልዋ። በዓል ቤታ ስምዒታ ክርደኣላ ስለ
ዘይከኣለ ጥራይ እዩ ኣቕሒርዋ። ብርድኢታ
ንሳ ንበዓል ቤታ ዘለዋ ተገዳስነት እያ ገሊጻ።
እንተዀነ ንሱ ዋላ ሓንቲ ተገዳስነት ከም
ዘይብሉ ተሰሚዕዎ።
ሊቕ ስነ ልቦና ዲቦራ ታነን ብዛዕባ
እዚ ፍጻመ ኣመልኪታ፡ “እዞም መጻምዲ
በብወገኖም ቅኑዕ ዝበልዎ ቅዲ ኣበሃህላ እዮም
ኣንጸባሪቖም። ክልቲኦም ግዳ፡ ንቕዲ ምብህሃል
ሓድሕዶም ኣብ ግምት ኣየእተዉን። እቲ
ሰብኣይ በዓልቲ ቤቱ እንታይ ከም ዝደሊ
ክትሓትቶ እንከላ፡ ሓበሬታ ንኽትረክብ ከም
ዘይሓተተቶ ክርዳእ ነይርዎ። ንሳ ክልቲኦም
እንታይ ከም ዝደልዩ ዘተ ንምብጋስ እያ
ነቲ ሕቶ ዘቕረበቶ። በዓል ቤታ ‘እወ’ ወይ
‘ኣይፋል’ ክብል እንከሎ ግዳ፡ ነቲ ዘተ ዕጹው
ከም ዘይገብሮ ክትግንዘብ ነይርዋ።” ኢላ።
ሓደ ቀለም ጸገብ ከም ዝበሎ፡ “ሰባት
ነቲ ዝበልካዮ ክርስዕዎ ይኽእሉ እዮም። ነቲ
ዝሰረሕካዮ ክርስዕዎ ይኽእሉ። የግዳስ ነቲ
ዝፈጠርካሎም ስምዒት ከቶ ኣይርስዕዎን
እዮም።”
ደቂ ተባዕትዮ ካብ ኣተዓባብያኦም
ጀሚሮም ዓብለልቲ ንክዀኑ ይምልመሉ።
ንዝዀነ ኻልእ ሰብ ልክዕ ከም ናብቲ ንሳቶም
ክበጽሕዎ ዝደልዩ ጽፍሒ፡ ብድሆ ዝዀኖም
ገይሮም ብጎቦ ዓይኖም ይጥምትዎ። እቲ
ውድድር ምስ ኣብቅዐ፡ ከም ዝሓዀሩ ወይ
ዘንቈልቈሉ ንምርግጋጽ ኣብ ገምጋም ገዛእ
ርእሶም ይጽመዱ።
ዕላል ደቂ ተባዕትዮ ዝለዓለ ኢድ ንምሓዝ
ኣብ ዝግበር ቃልሲ፡ ከም ምልክት ወይ ሕላገት
ይቝጸር። ንሳቶም ንድሕሪት ከየንሸራትቱ
ልዑል ምክልኻል ይገብሩ። ንድሕሪት
ከይድፍኡ ዘይገብርዎ ጻዕሪ የለን። ምእንቲ’ዚ
ስምዒቶም ክዛረቡ ምቾት ኣይፈጥረሎምን’ዩ።
ምኽንያቱ፡ ስምዒትካ ምግላጽ ከም ምልክት
ድኽመት እዮም ዝቘጽርዎ።
ደቀንስትዮ ንዓለም ከም መድረኽ
ውድድር ኣይቈጽርኣን እየን። ንገዛእ ርእሰን
ካብ ካልኦት ነጺለን ክርእይኣ ኣይደልያን።
ኵላትና ንሓድሕድና እናተጠናነግና ምዃንና
ይኣምና። ደቀንስትዮ ክተኣሳሰራ (network)
ክብርሀን እንከሎ፡ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ውድድር
(compete) ይህንደዱ።
ዲቦራ ታነን፡ “ንደቀንስትዮ ምብህሃል ማለት
- ንሓድሕድካ ንኽትቀራረብ እትተኣሳሰረሉ፡
ንሓድሕድካ እትተሓጋገዘሉን ኣብ ሓባራዊ
ነጥቢ እትዓልበሉን እዩ።” ክትብል ገሊጻ።
ደቀንስትዮ ውልቀ ሰባት ክንጸሉ ዘይኰናስ፡
ሕብረተሰባት ዝያዳ ክተኣሳሰሩ እየን
ዝንቀሳቐሳ። ኣብ ናብራ ከይፈሽላ ስክፍታ እኳ
እንተ ዘይሃለወን፡ ነዚ እቲ ኣብ ህይወት ዝዓበየ
ኣድህቦ ዝገብራሉ ኣይኰናን።

ሽሕ’ኳ ንዅላትና ብተፈጥሮና ስምዒት
ውልቃዊ ናጽነት ከምኡ’ውን፡ ስምዒት
ጥብቂ-ቕርበት (intimacy) እንተ ሃለዉና፡ ደቂ
ተባዕትዮ ናብ ዘይጽግዕተኛነት፡ ደቀንስትዮ ናብ
ጥብቂ-ቕርበት ዝያዳ ዝዘንበልና ኢና።
እቲ ኣብ መንጎ ደቀንስትዮን ደቂ
ተባዕትዮን ዘሎ ጋግ ቅዲ ምብህሃል ብዝገፍሖ
መጠን፡ ዝያዳ ተኽእሎ ዘይምርድዳእ
ይፍጠር። ጓለንስተይቲ ጥብቂ-ቕርበት ስለ
እትብህግ፡ ንመጻምዳ ናበይን ናብ መንን
ከም እትኸይድ ዘላን መዓስ ከም እትምለስን
ብግልጺ ክትነግሮ ትደሊ። እቲ ወዲ ተባዕታይ
ውልቃዊ ናጽነቱን ምቍጽጻሩን ዝያዳ ስለ
ዝዓጅቦ፡ ስለምንታይ መጻምዱ ነዚ ሓበሬታ
ከም ዝነገረቶ ክወጃበሮ ይኽእል።
ጓለንስተይቲ ንጥብቂ ዝምድና ምምስራት
ብዙሕ ስለ እትግደሰሉ፡ ብዛዕባ ዝዀነ ነገር
ዝሸመተቶን ክትሽምቶ እትደልን ንመጻምዳ
ከተካፍሎ ትደሊ። ዋላ ብዛዕባ እቶም ብተዛማዲ
ሕሱራት ዝበሃሉ ኣቝሑ ከተማኽሮ ትፍትን።
መጻምዳ ግዳ፡ ብዛዕባ ዝሸመቶን ክሽምቶ
ዝደልን ንዓኣ እንተ ኣማኺርዋ፡ ስልጣኑ
ዝተመንጠለ ኰይኑ እዩ ዝስምዖ።
ምብህሃል ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና፡ ቀጻሊ
ውድድር ኣብ ሚዛን ምትሓዝ ናይ ጥብቂቕርበትን ውልቃዊ ናጽነትን እተመርኰስ
እዩ። ዲቦራ ታነን፡ “ጥብቂ-ቕርበት ክንብል
እንከለና - ‘ንሕና እተጣመርናን ሓደን
ኢና።’ የመልክት። ውልቃዊ ናጽነት፡ ‘ንሕና
ዝተፈላለናን እተፈናተትናን ኢና።’ የስምዕ።”
በሃሊት’ያ።
ውልቃዊ ናጽነት መሰረት ስልጣን
ኣብ ዝምድና ክኸውን ይኽእል። “ኣነ ካብ
ናትኪ ጽግዕተኛነት ሓራ እንተ ዀይነ፡ ንስኺ
ግዳ ኣባይ ጽግዕተኛ እንተ ዄንኪ፡ ኣብቲ
ዝምድናና ንዓይ ዝያዳ ስልጣን ይህልወኒ።”
ዝብል ዘይተደልየ ስምዒት ይኣጕድ።
ምእንቲ’ዚ እዮም እምበኣር፡ ደቂ ተባዕትዮ
ካብ ደቀንስትዮ ንላዕሊ ኣብ ውልቃዊ ናጽነት
ዝያዳ ኣተኵሮ ዝገብሩ። ውልቃዊ ናጽነት
ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዓለም ጥራይ እዩ
ኣድማዒ ክኸውን ዝኽእል።
ዲቦራ ታነን፡ ደቀንስትዮ ብዝተፈላለየ
ምኽንያታት እየን ‘መኛካታት’ (nagging)
ዝዀና በሃሊት’ያ። ደቀንስትዮ ካልኦት ሰባት
ዝበልወን ናይ ምግባር ዝንባለ ኣለወን። ደቂ
ተባዕትዮ ግዳ፡ ንዘይኣምንሉ ነገር ኣብ ምቅዋም
ዝሕጥ ኣይብሉን እዮም። ምናዳ ደቀንስትዮ
ክእዝዝኦም እንከለዋ ኣይወሓጠሎምን’ዩ።
ደቀንስትዮ እቶም መጻምደን ደቂ ተባዕትዮ
ከም ናተን ባህሪ ዘለዎም ስለ ዝመስለን፡ ንጠለበን
ክሳብ ዝሰምዕወን ‘መኘኽ’ እየን ዝብላ። ከም
ሳዕቤኑ፡ “ነቲ ኣነ ዝደልዮ ምስ ዝርድኦ ጥራይ
እዩ፡ ነቲ ኣነ ዝሓትቶ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ።”
እናበላ የማርራ።
ስለዚ መን’ዩ እቲ ግጉይ? ክልቲኦም
ኣይኰኑን። ክልቲኦም ጾታኦም ንዝመርሖም
ቅዲ ምብህሃል እዮም ኣተግቢሮም።
ደቀንስትዮ’ውን እኮ ንውልቃዊ ናጽነት
ክብሪ ይህብኦ እየን። የግዳስ ንሓድሕዳዊ
ምምርዃስን ምትእስሳርን ዝያዳ የጕልሕኦ።
ብተመሳሳሊ ደቂ ተባዕትዮ ንጥብቂ-ቕርበት
ኣፍልጦ ይህብዎ እዮም። የግዳስ ካብ
ኣተዓባብያኦም ተበጊሶም ንውልቃዊ ናጽነቶም
ከም ዝያዳ ኣገዳሲ ይሰርዕዎ።

“ኣብ እዋን ምብህሃል ነቲ ቓላት ጥራይ
ዘይኰነ፡ እንኮላይ ነቲ ምኽንያት ክትሰምዖ
ይግባእ።” - ካተሪን ፑልሲፈር
“ዓያሹ ገለ ነገር ዝንገር ስለ ዘለዎም
ይዛረቡ። ለባማት ገለ ኣገዳሲ ነገር ዝስማዕ ስለ
ዘለዎም ይዛረቡ።” - ፓውል ፓውደን
ይቕጽል

ሓዳስ
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ኤርትራ

ትግርኛን ተዛረብቱን

ቋንቋ ሃብቲ’ዩ. . .!
ኣማረ ወልደስላሰ

ፍስሃየ ኪዳነ

ብድሆታት ‘ምዕሩይ’ ስነ-ጽሕፈት ቋንቋ ትግርኛ
መበል ዓሰርተው ሓደ ክፋል

3.4) ቅጥዒ ረባሕታ ድርብ-ቃላት [ስማት] (ቤት ትምህርቲ፡
ቤት ንባብ፡ ሊቀ-ኻህናት፡ ቤት ክርስትያን፡ ወዲ-ሰብ…)
ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ብስግረ-ምውሳብ ዚህነጹ
ቓላት ስርዓተ-ረባሕታኦም ቅጥዒ ኪስእኑ
ተሰተውዕል። ገለ ጸሓፍቲ፡ ንቐዳማይ
ክፋል ቃል ጥራይ፡ ካልኦት ድማ፡
ንኽልተኡ ቓላት፡ ዝተረፉ ንዳሕረዋይ
ቃል ብምርባሕ ኪጽሕፉ፡ ልሙድ ተርእዮ
ዀይኑ ይኸይድ ኣሎ። ብመሰረቱ፡ ብዛዕባ
ድርብ-ቃላት ክሳዕ ሕጂ ዚቐርብ እማመ
ግን፡ ነቲ መሪሕ ቃል ጥራይ ኪራባሕ
ይሓይሽ ዚብል’ዩ።
በዚ መሰረት፡ ንኣብነት፡ ‘ቤት ክርስትያን፡
ቤት መቕደስ፡ ቤተ-መዘክር፡ ቤተመጻሕፍቲ፡ በዓል-ነገር፡ በዓል-መዚ…’
ዚብሉ ብመውስቦ ኽልተ ቓላት ዚቘሙ
[ኣ]ስማት፡ ብኣብያተ-ኽርስትያን፡ ኣብያተመቕደስ፡ ኣብያተ-መዘክር፡ ኣብያተመጽሕፍቲ፡ ሰብ-ነገር፡ ሰብ-መዚ…
ኺራብሑ ይኽእሉ። ብኣንጻር’ዚ ድማ፡
ብዘይካ’ቶም ብ‘ቤት’ ዚምርሑ ድርብቃላት ይዅኑ ኻልኦት ሒደት ገዲፍካ፡
ዝተረፉ ብተመሳሳሊ ኣቃውማ ዝተዋሰቡቓላት ግን፡ ንዳሕረዋይ ቃል ብምብዛሕ፡
ኪራብሑ ዚምረጽ ይመስል። በዘልማድ፡
ኣብዚ ምድብ’ዚ ኺኣትዉ ዚርኣዩ ድርብቃላት ከኣ፡ ከም፤ ስድራ-ቤት፡ ምሉእሓሳብ፡ ክልሰ-ሓሳብ፡ ምድረ-በዳ፡ ሕጡበጽሑፍ፡ ፍረ-ነገር፡ ደገ-ሰላም፡ ገጸ-በረከት፡
ዓንዲ-ማእከል ወዘመሰሉ ረባሕታኦም፡
‘ብስድራ-ቤታት፡ ምሉእ-ሓሳባት፡ ክልሰሓሳባት፡ ምድረ-በዳታት፡ ሕጡበ-ጽሑፋት፡
ዓንዲ-ማእከላት…ኰይኖም ንኺባዝሑ፡
ባዕላቶም ቅጥዒ ዝሓዙ ይመስሉ።
ካብዚ ወጻኢ፡ ንድርብ-ቃላት ብሓንሳብ
ብኣድራጋ ክተባዝሕ ምፍታን ግን
(ንኣብነት፤ ኣብያተ-ጽሕፈታት፡ ኣብያተትምህርትታት፡ ኣብያተ-መጽሓፍትታት፡
ኣብያተ-ኽርስትያናት…)፡
ንብዝሒ
ደጊምካ ምርባሕ ስለ ዚቝጸር (ምዕሩይ
ትግርኛ፣ 2006: 21)፡ ኪልመድ
ኣይግባእን።
እምብኣር፡ እቲ ንቕድመ-ጥብቆ ድርብቃል ጥራይ ምብዛሕ ይሓይሽ ዚብል
ጸቢብን ንቑጽን ሕጊ፡ ብግብሪ ዝረጠበ
ኣይመስልን’ዩ። ስለዚ፡ ዘስርሕ መምርሒ
ስለ ዘይመስል ድማ፡ እቲ ቕጥዒ ቛንቋ
ዝፈጠሮ፡
ንኽልተኦም-ጥብቆታት
(ቀዳማይ ይዅን ዳሕረዋይ ቃል) ኣብ
ግምት ዘአቱ ስርዓተ-ረባሕታ ኺዝውተር
ዚምረጽ ይመስል። ይዅን’ምበር፡
ምናልባት እዚ’ውን ከም ንድፈ-ሓሳብ
ደኣ ይወሰድ’ምበር፡ ብዓቢኡ፡ ኣብ ጕዕዞ
መስርሕ ምርምር ኪበስል ስለ ዚኽእል፡
ዝያዳ ንተመራመርቲ ዚግደፍ ዕዮ’ዩ
ኢልካ ምስጋሩ ይሓይሽ።

3.5) ግሲታት ትንቢት ግዜ (መትከል
ስነ-መጐት “’ኪ/ክ’…’ዚ/ዝ’”)
ብሱሩ፡ ኣብ ምዕሩይ ስነ-ፍልጠት ቋንቋ
ትግርኛ፡ ዛጊት ብግብሪ ኺጸጺ ዘይከኣለ
ሕቶ እንተሎ ዀይኑ ግን፡ ኣብ ዝውታረ
“’ኪ/ክ’…’ዚ/ዝ’”ምዃኑ
ኣየካትዕን።
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ኣብዚ ብድሆ’ዚ፡ ገና ዓሚቝ ምርምር
ኪቕጽል ይግባእ። ኣብ ቅድሚት ዚስራዕ
ነጥቢ ኸኣ፡ ‘ቋንቋ ብባህላዊ ቕጥዑዶ፧
ካብ ስነ-ፍልጠታዊ ቕማረ ተመራመርቱ
ይገራሕ፧’ ዚብል ስነ-መጐት ኪምለስ
ዘይምኽኣሉ’ዩ።
ቅድሚ ዝኣገረ፡ ቀንዲ መሪሕ ምዕባለ
ቛንቋ ትግርኛ በብእዋኑ ዝተሓትመ
መጽሓፍ ቅዱስ ምዃኑ ይእመን።
ብርግጽ ድማ፡ ቅርጺ፡ ላዛን ትንባሀን
ፊደላት ይዅን ስርዓተ-ስዋስው ቃላትን
ሓረጋትን ቋንቋ ትግርኛ ምስ ግዜን ደረጃ
ምዕባለን ተርጐምቱ ወይ ኣዳለውቲ
መጽሓፍ ቅዱስ ኪመሓየሽ ክኢሉ’ዩ።
መጽናዕትታት ከም ዚእምቱዎ’ውን፡
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኽለሳ ይዅን ዳገመሕትመት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ንደረጃን
ጽፈትን ቋንቋኡ ዚሕግዙ መጽናዕትታትን
ዋዕላታትን ኪግበሩ ጸኒሖም’ዮም። በዚ
መንጽር፡ ኣብ ስነ-ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ
ረዚን ቦታ ይሕዝ ምዃኑ ኣየካትዕን።
ስለዚ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ከም ቀዳማይ
መወከሲ ምዕባለን ደረጃን ቋንቋ ትግርኛ
እንተ ተወስደ’ውን፡ ከከራኽር ኣይክእልን።
ኣብ ስነ-መጐት ‘ኪ/ዚ’ ድማ፡ ቋንቋ
መጽሓፍ ቅዱስ ብቐዳማይ ደረጃ ስለ
ዚስራዕ፡ ምናልባት፡ ከም ቀዳማይ ምንጪ
(መወከሲ) ኺውሰድ ይኽእል ይኸውን።
ንኣብነት፡ ከም መርኣያ ምእንቲ ኪኸውን፡
ኣብ ሓድሽ ኪዳንን መዝሙር ዳዊትን
ዝሰፈሩ ገለ ሓረጋትን ምሉእ-ሓሳባትን
ክንምልከት ንኽእል፤ ንህዝቢ ኺነግሩ
ኸለዉ፡ ካህናትን ሓለውቲ ቤተ-መቕደስን
ሱዳቃውያንን መጽኡዎም፣…ጴጥሮስ፡
እዚ ቓል’ዚ ኺዛረብ ከሎ፡ …ምስ ጴጥርስ
ዝመጽኡ ኣመንቲ ብቛንቋታት ኪዛረቡን
ንኣምላኽ ኬመስግኑን ስምዑዎ፣…
ዓቢዪ ኽዳን ዚምስል ኣቕሓ፡ ካብ ሰማይ
ኪወርድ ከሎ…፣…ንጉስ ሄርዶስ ኣብ
ሓያሎ ኻብታ ማሕበር ክፉእ ኪገብሮም
እዩ፣…ንሳቶም ኪመጽኡ ኸለዉ ኸኣ፡…
በታ እትመጽእ ሰንበት’ውን፡ እዚ ቓላት’ዚ
ለመኑዎም፣… ንሱ [እግዚኣብሄር] ንዓለም
ብጽድቂ ኺፈርዳ፡ ንህዝብታት’ውን
ብቕንዕና ኺዳንዮም እዩ (መዝሙር
ዳዊት፡ መበል ታሽዓይ መዝሙር)፣… እቲ
ዜደንቕ ሳህልኻ ኣርእዮም፡ ነቲ ኺሰላልዕ
ዚምነ ኣንበሳ፡ ነቲ ኣብ ሕቡእ ዜድቢ
ሽደን ኣንበሳ ይመስል…።
ካብዚ ብዘይፍለ፡ ኣብ ባይታ እንኪርአ
እውን፡ ዳርጋ ዝበዝሑ ኣብ ሰዋስው
ዚመራመሩ ምሁራን ቋንቋ ትግርኛ፡ ኣብ
ስነ-መጐት ‘ኪ/ዚ’ ረጊጾም ኣለዉ ኺብሃል
ይክኣል። ምናልባት፡ ዝያዳ ብጭብጥታት
ንምምጓት፡ ዛጊት ንሕትመት ዝበቕዑ
‘መጻሕፍቲ ሰዋስው’ ብላህመቱ ምድህሳስ
ይክኣል’ዩ። በዚ መሰረት፡ ንኣብነት፡
ኣብ ‘ስዋስው ትግርኛ’ ዚብል ቀዳማይ
መጽሓፍ ኣ.ማ.ሓ. (ገጽ ፻፮) ብዛዕባ
‘መንቀሊን መልዓልን’ ኣብ ዚብል ንኡስኣርእስቲ፡ ንኣጠቓቕማ ‘ኪ/ዚ’ ዝምልከት

ትንታነ ብሰፊሕ የቕርብ። ብቓላት
ደራሲ፡ “መንቀልቲ ፊደላት ኣርባዕተ
[ዀይኖም]፡ ንሳቶም ከኣ፤ ‘ይ፡ ት፡ እ፡ ን’
እዮም)። ኣብ እሱር ተግባር፡ ኵሉ ግዜ፡
‘ክ’ (ናይ ምትእስሳር ጠራፊ መሳርዕ)
ለጊቡዎ ይርከብ። “ዝ’ ከኣ፡ ብዙሕ ግዜ፡
ብቕድሚት ናብ ዓናቕጽ ለጊቡ ይርከብ።
‘ይ፡ ኣ፡ እ’ መንቀልቲ፡ ምስ እዞም ክልተ
ፊደላት እዚኣቶም እንኪራኸቡ ይወሓጡ፡
‘ክ፡ ዝ’ ከኣ ይልወጡ። ዚወሓጥ ‘እ’
እንኪኸውን ግን፡ ‘ክ፡ዝ’ ከይተለወጡ
ይተርፉ። ኣለዋውጣኦም ናይ ‘ክ’
ርኢኻ፡ ናይ ‘ዝ’ እውን ከምኡ እዩ፡”
ዚብል መምርሒ ሰፊሩ ይርከብ። በዚ
መሰረት፡ ውጽኢት ቅማረ (ክልተ ፊደላት
ተደሚሮም) “ክ+ይ= ኪ፡ ክ+የ= ኬ፡
ክ+ኣ= ከ፡ ክ+ኣ= ክ” ከም ዚህብ ድሕሪ
ምብራህ፡ ንኣብነት፡ [ኣብ መጻኢ ወይ
ትንቢት ግዜ] ኪደፍር፡ ኬድፍር፡ ከድፍር፡
ክደፍር ይብሃል፡” ብምባል ይድምድም።
ኣብ መጽሓፍ ኣባ ያዕቆብ ገብረ እየሱስ
(1923)’ውን፡ ኣብ ኣረባብሓ ኣናቕጽ
‘ኣስራው (ሰራውር ፊደላት) ዚብሃሉ፡ ‘ተ፡
ት፡ ነ፡ ኣ፡ እ፡ የ፡ ይ’ ምዃኖም ብምሕባር፡
ምሉእ ትሕዝቶ መጽሓፍ ብ’ኪ/ዚ’
ተገሪሑ ንረኽቦ (ንኣብነት፤ ኪኸፍሉዋ፡
ኪኸፍላና፡ ኣንቀጽ በጋባብ ኪረብሕ…፡
ኪነብረኩም፡ ኪኸውን፡ በቂ እዞም ዚኽተሉ
እያቶም…ንምልከት)።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ካልእ መጽሓፍ
‘ሰዋስው ትግርኛ ብሰፊሑ’ (ኣማኑኤል
ሳህለ፤1998፡ 29)’ውን፡ “ናይ ትንቢት ግዜ
ንምቛም፡ ነቲ ናይ ህሉው ግዜ ግሲ ኣብ
ቅድሚኡ ‘ክ’ ዚብል ፊደል ነቐምጠሉ፣
ኣብ ድሕሪኡ ኸኣ፡ ‘ናይ ኢዩ’ ረባሕታ
ነንብረሉ’ ዚብል ተመሳሳሊ መምርሒ
ድሕሪ ምቕማጥ፡ “ንሱ ይኸይድ= (ንሱ
ኪይኸይድ ኢዩ)= ንሱ ኪኸይድ፣ ንሕና
ንኸይድ= (ንሕና ክንኸይድ ኢና_=
ንሕና ክንከይድ…፡” ዚብሉ ኣብነታት
ንመረድኢ የቕርብ።
ካልኦት ንስነ-መጐት ‘ኪ/ዚ’ ዚጣበቑ
መጽናዕትታት’ውን፡ ብትኳቦ ኣረስዕ
(1985፡11) ዝተደርሰ መጽሓፍ (ኣሰራርዓ
ቓላትን ኣሰዃዅዓ ፊደላትን ትግርኛ)፣
‘ሰዋስው ትግርኛ (1989፡ 42) ዝኣርእስቱ
መጽሓፍ ኣዲ ገብረ ይርከቡ። ክልተኦም
ተመራመርቲ ቛንቋ ትግርኛ ድማ፡
‘ንቐተለ’ ዚብል ግሲ ብምውሳድ (ኣነ
ክቐትል/ ‘እ’ ብክ ይወሓጥ/፡ ንሱ
ኪቐትል/ክ ን’ይ’ ውሒጣ ‘ኪ’ ትኸውን)
ከርእዩ ይፍትኑ። በዚ መሰረት፡ ኣቶ ትካቦ
ኣረስዕ፡ ኣብ ኣርባብሓ ግሲታት ንሕጊ
ሰዋስው ዘይምኽታል፡ መስርዕ ኸይሓዘ
ይተሓናፈጽ ምዃኑ ኺምሕጸን ከሎ፡ ኣቶ
ኣዲ ገብረ ብወገኑ፡ “ግስታት ምስ ነፍሲወከፍ ናይ ኣካል ክንዲ-ስም፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ግዜ ምስ እተፈጸሙ ተግባራት፡ መልክዖም
ይልወጡ እዮም፡” ብምባል ይምህር።
ካብዚ ብዘይርሕቕ፡ ካልኦት መጻሕፍቲ
ሰዋስው’ውን (መጽሓፍ ሰዋስውን ስነ
ጽሑፍን ትግርኛ፣ ተኪአ ተስፋይ፣ 2015፡
ገጽ 20) ካልኦትን (ኢታል)፡ ንስነ-መጐት
‘ኪ/ዚ’ ዘሀብትሙ መርትዖታት ካብ
ምቕራብ ዓዲ ኣይውዓሉን። ካብ ዓመተ
1997 ንደሓር ከም መምሃሪ መጽሓፍ
ሓሙሻይ ክፍሊ ኣብ ኣገልግሎት
ተመሃሮ ዝጸንሐ መጽሓፍ ሚኒስትሪ
ትምህርቲ’ውን፡ ኣብ ስነ-መጐት ‘ኪ/ዚ’
ተመርኲሱ ኸም ዝተዳለወ፡ ውሽጣኣዊ
ትሕዝቶኡ ባዕሉ ይምስክር። ንኣብነት፡
‘ክንዲ-ስም ዚበሃል፡ ንሓደ ነገር ኣብ ክንዲስሙ መስመይኡ ዚኾኖ ኢዩ (ገጽ 8)፡’

ዚብል ምሉእ-ሓሳብ ተመልከት።
ብውገኑ፡ ተመራማሪ ቛንቋ ትግርኛ
መምህር ሃብተ ዘርአ (1982፣ 9)’ውን፡
ኣብ ምድላው መዝገበ-ቓላት ትግርኛ
ተመኵሮኡ ንምክፋል ኣብ ዝጸሓፎ
መጽናዕታዊ ዓንቀጽ፡ ‘ክ-ኪ፣ ዝ-ዚ’ ኣብ
ትሕቲ ዚብል ንኡስ-ኣርእስቲ (ናይ ረባሕታ
ዓናቅጽ ናይ ዘሎን ናይ ዚመጽእ ግዝያት)፡
“ብ ‘እ’ ዚጅምር ቃል (ናይ ቀዳማይ
ኣካል ሓደ ወይ ኣነ ዚብል) ብቕድሚኡ
‘ክ ወይ ዝ’ እንተ ደኣ ኣልዩ ይጠፍእ
(ንኣብነት፡ ክእጽሕፍ እየ= ክጽሕፍ እየ)፣
ብ’ይ’ ዚጅምር ቃል ብቕድሚኡ ‘ክ ወይ
ዝ’ እንተ ደኣ ኣልዩ፡ ንሱ ጠፊኡ፡ ‘ክ’
ናብ ‘ኪ’፣ ‘ዝ’ ናብ ‘ዚ’ ይልወጥ (ንኣብነት፡
ክይጽሕፍ እዩ= ኪጽሕፍ እዩ ንሱ እዩ
ዝይመጽእ= ንሱ እዩ ዚመጽእ) ዚብል
ሓሳብ ኣስፊሩ ይርከብ።
ብኣንጻር’ዚ፡ ምናልባት ብዓቐን ይዅን
ዓይነት ደኣ ኽንድ’ቲ ኣይኰኑን’ምበር፡
ንስነ-መጐት ‘ኪ/ዚ’ ዚጻረሩ ምሁራን
ይዅኑ
መጐተታት’ውን፡
ሳሕቲ
ኪቐርቡ ይፍተኑ እዮም። እዞም ንስነመጐት ‘ኪ/ዚ’ ዚነጽጉ ትንታነታት ከኣ፡
ብሕጊ ስነ-መጐት ስነ-ኣደማምጻ ፊደላት
ትግርኛ (Phonology) ‘ክ+ይ=ኪ’ ንዚብል
ቅማረ ኺምጐቱ ይህቅኑ። ብመሰረት
ኪጸልዉሎም ዚፍትኑ መርትዖታት
ድማ፡ “ምኽንያቱ፡ ፊደል ሳድስ ምስ
ፊደል ሳድስ ተደሚሩ፡ ሳልስ ኪህብ ስለ
ዘይክእል፡ ‘ክ+ይ= ክ እምበር፡ ‘ክ+ይ=ኪ’
ኪኸውን ልክዕ ኣይኰነን፣ እንታይ ደኣ፡
‘ክ+ዪ=ኪ’ ኪህብ ግን፡ ውጽኢቱ ቕኑዕ’ዩ፡”
ብምባል፡ ኪረትዑ ይህቅኑ። ይዅን’ምበር፡
ብዘቕርቡዎ ስነ-መጐት ንኣእምሮ
ተመራመርቲ ሰዋስው ቋንቋ ትግርኛ
ዛጊት ከእምኑ ይዅን ኪዅሕኵሑ
ኣይክኣሉን ኪብሃል ይክኣል።
እምብኣር፡ በዞም ነንሓድሕዶም ዛጊት
ኪቀራረቡ ወይ ኪሰማምዑ ዘይከኣሉ
መጐተ ተመራመርቲ ቛንቋ ትግርኛ፡
ኣጠቓቕማ ‘ግሲታት ትንቢት ግዜ’ ገና
ኣብ ሰንፈላል መደምደምታ ይርከብ።
ካብዚ ዚብገስ፡ ዳርጋ ኵሎም ኣብ ምርምር
ሰዋስው ቋንቋ ትግርኛ ዚግደሱ ጸሓፍቲ፡
ንስነ-መጐት ‘ኪ/ዚ’ ብምርዓም ኪጽሕፉ
ይመርጹ። እቶም ዝበዝሑ ጸሓፍቲ (ስነጽሑፍ፡ ታሪኽ ይዅኑ ዓንቀጻት) ግን፡
ብባህሊ ንዝተለምደ ያታዊ ስነ-መጐት
ኪኽተሉ ይርኣዩ። በዚ ይዅን በቲ ድማ፡
ኣብ ስነ-ፍልጠት ‘ግሲታት ትንቢት ግዜ
(‘ኪ/ዚ’)’ ዘሎ ኣመላኽኽታ ንምጽባብ፡
ገና ብዕዮ ምርምር ኪበስል ትጽቢታት
ይግበር።
ብሓጺሩ፡ ንቓላት ተመራማሪ መምህር
ሃብተ ዘርአ ምስትምቓር ጥራይ ኣኻሊ
ይመስል፤ “…ስሩዕን ጽፉፍን ሰዋስዋዊ
ሕጊ ዝተኸተለ ኣጸሓሕፋ ኸምዚ [‘ብስነመጐት‘ኪ-ዚ’] ኪኸውን ይግባእ። ግዳ፡

ልምዳዊ ኣደማምጻና ፈጺሙ ኣይሕሉዎን
እዩ። [ምኽንያቱ]፡ ‘ኪ-ዚ’ እናበለ ዚዛረብ
ኣዝዩ ውሑድ ወይ ሳሕቲ እዩ። ኣነ፡ ሕጊ
ሰዋስው ኪኽበር እፈቱ፣ ኣብ ጽሕፈተይ
እውን ይምስከር። ግን፡ ልምዲ ዘይድግፎ
ሕጊ ምኽታል፡ ከም ጨው ዝነግሖ ምግቢ
ዀይኑ ይስምዓኒ። ንኻልኦት’ውን፡ ከምኡ
ኸም ዚስምዖም ፍሉጥ እዩ። ስለዚ፡ እዚ
ሓሳብ’ዚ ብድምጺ ጉባኤ ተሳተፍቲ
ሰሚናር ውሳነ ኺወሃቦ አተሓሳስብ።”
ስለዚ፡ እዚ ሕቶ’ዚ ብግብሪ ኺጸጽን
መዕለቢ ኺረክብን ኪኽእል፡ መጽናዕታዊ
ጽሑፋት ይዅን ነዚ ዘጽዕን ስምምዕ
ሊቃውንቲ ወይ ዋዕላ ኸም ቀዳማይ
ቅድመ-ኵነት ይጥለብ።

3.6) ግሲታት ምዃን (እየ/ኢዩ…
ኢዮም/እዮም)
ብሓፈሻ፡ ኣብ ኣጠቓቕማ ‘ግስታት
ምዃን [Coupla] (እየ/ኢዩ…ኢዮም/
እዮም)’ ዳርጋ ብፍኑው ኪዝውተር ይርአ
ኣሎ። ብግብሪ ድማ፡ ‘ግሲታት ምዃን፡’
ኣብ ሓደ ጽሑፍ ንመዕጸዊ ምሉእ-ሓሳብ
ስለ ዚጠቕሙ፡ ብብዝሒ ዚዝውተሩ
ቓላት ምዃኖም ኪዝንጋዕ ኣይክእልን።
በዚ መሰረት፡ ልዑል ኣገልግሎት ስለ
ዘሎዎም፡ ኣዝዮም ኣገደስቲ ቓላት
እዮም። ምናልባት፡ ግምት ደኣ ስኢኑ
ይኸውን’ምበር፡ ዝውታረ ‘ግሲታት
ምዃን’ ብስሩዕ ስነ-መጐት ኪበስል
ኪኽእል ዚእግም ኣይመስልን። ፈለማ፡
ዛጊት ኣብ መዓላ ኻብ ዘሎዉ መጽሓፍቲ
ሰዋስው ዚኽተሉዎ ኣገባብ ክንምልከት
ንፈትን፤
ንኣብነት፡ ኣብ ከርሲ መጽሓፍ ‘ሰዋስው
ትግርኛ (ኣ.ማ.ሓ.) ብዛዕባ ኣጠቓቕማ
‘ግሲታት ምዃን’ እንተ ሓቲትና፡
ቅድሚ ዓሌት ‘የ’ ዘሎዉ ፊደላት “ኢ’
ምዝውታሮም ነስተብህል፤ ንኣብነት፡ ስነስርዓት እንታይ ማለት ኢዩ (216)፤…ጊዜ
ዓቢይን ብሉጽን ሃብቲ ኢዩ (ገጽ 35)፤
ሓገዝቲ ዓናቕጽ…ንሳቶም ከዓ እዚኣቶም
ኢዮም፤ ኢዩ፡ኢያ፡ኢዮም፡ኢየን፡ኢየ… (ገጽ
35) ኪዝውተር ትዕዘብ። ብተመሳሳሊ፡
‘መጽሓፍ ሰዋስው ትግርኛ ብሰፊሑ’
ድማ፡ (ኣበይ ኢዩ፧…ኣነ እየ፡ ንሱ እዩ(123)
ክትጥቀም ተስተብህል። ካብዚ ብዘይፍለ፡
መጽሓፍ ሰዋስው ትግርኛ (ኣዲ ገብረ፣ 1214 ) ብግደኣ’ውን፡ ኣብ ኵሎም ኣካላት
ክንዲ ስማት ብማዕረ፡ “ኣነ ኣንስታይ ኢየ፣
ንሱ (ክንድ-ስም) ኢዩ…፤ …ኣይጽግሞን
ኢዩ፤ …ቃላት ኢዮም፡” ኣስፊራ ትርከብ።
‘ሰዋስው መስተምሃሪ ትግርኛ ንዚመሃሩ
ቘላዑ’ ዚብል መጽሓፍ ኣባ ያዕቆብ ገብረ
እየሱስ’ውን (1923)’ውን፡ ‘ኣነ ኢየ፣ ንሱ
ኢዩ፣ ንሳቶም ኢዮም፣ ንሳቶም ኢያቶም፣
ንሳተን ኢየን፣ ንሳተን ኢያተን፣’ ብምባል፡
ንዅሎም ክንዲ-ኣስማት ብጃምላ ‘ኢ’
የዘውትር።

ሓዳስ
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ተ
ማ
ሃ
ሮ
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ኤርትራ

ሃሮ
መ
ኵርናዕ ተ
ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል

ንብልሒ ተመሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ስ

ት

ሪ

ም

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል። ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ
እዩ። እዚ ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ፡ ኣብ ክልሰ-ሓሳባት
ትርብዒት - ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18 ክፍለ-ዘመን)
ዝተሞርኰሰ እዩ።
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ፡ 6ተ ብ6ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ። እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ። ካብ 1 ክሳብ 6 ድማ ይምልኣ።
ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን። ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን።
(መልሲ፡ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል፡ ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን።)

እንግሊዝኛ

Common mistakes

ምስ እንግሊዝኛ ዝተሓሓዙ ትምህርታዊ ትሕዝቲ

MISCELLANEOUS EXAMPLES
1. Who? And whom?
(a) Who?
Don’t say: Whom do you think will be chosen?
Say: Who do you think will be chosen?
(b) Whom?
Don’t say: Who do you think I saw yesterday?
Say: Whom do you think I saw yesterday?
In sentence (a) “who” is the subject of “will be chosen”;
“do you think” is a mere parenthesis. In sentence (b)
“whom” is the subject of “I saw”; “do you think” is a
mere parenthesis.
Exercise 1
Put interrogative pronouns in each of the following:
1. _____ do you find to learn, English or French?
2. About _____ were you talking? (The cinema)
***

Source: COMMON MISTAKES IN ENGLISH
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ባይናሪን ደሲማልን ቍጽሪታት?

ባይናሪ ቍጽሪታት ስሙ ከም ዝመርሖ ክልተ ዲጂት ቍጽሪታት
ማለት’ዩ። እቲ ወትሩ እንጥቀመሉ ዝውቱር ቍጽሪታት (ደሲማል
ቍጽሪታት 0፡ 1፡ 2፡ 3፡…) ኣብ ባይናሪ ብኽልተ ቍጽሪታት
ይውከል፣ “0”ን “1”ን። ኵሉ ዲጂታል ተክኖሎጂ ከኣ በዞም
ክልተ ቍጽሪታት’ዩ ዝካየድ። ባይናሪ ቍጽሪታት ኣብ ዓውዲ
ተክኖሎጂ ሓበሬታ መባእታዊ ትምህርቲ እዩ። ናይ ኮምፕዩተር
መሞሪ ሓበሬታ ዝቕመጠሉ ወይ ዝኽዘነሉ ቦታ ምዃኑ ይፍለጥ።
ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ጋዜጣ ተቐሚጡ ዝርከብ ሓበሬታ፡ ዝተሰርዑ
ፊደላት ንእተወሰነ ሓበሬታ ወኪሎም ኣለው። ኣብ መሞሪ
ዝቕመጥ ሓበሬታ ኸኣ ብእተሰርዑ ‘ባይት’ ይቕመጥ።
እቶም ካብ መባእታ ትምህርቲና ኣትሒዝና እንፈልጦምን
ክንቈጽሮም ዝጀመርናን ቍጽሪታት ዓሰርተ ዲጂት ዘሎዎም
እዮም፣ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9። ካብ ባዶ ክሳብ ትሽዓተ
ዝርከብ ቍጽሪታት ዓሰርተ’ዩ። እቶም ዝተረፉ ዝስዕቡ ቍጽሪታት
በዚኦም ይስርሑ፣ ንኣብነት 12 ብ1ን 2ን ዝቘውም ቍጽሪ’ዩ።
እዚ ዓይነት ኣቋጻጽራ ኸኣ ኣብ ዓሰርተ ዝተሞርኰሰ ስለ ዝዀነ
ሰረት ዓሰርተ (base ten) ንብሎ።

ባይት የቝሙ። ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ባይት ከኣ ንፊደላት ወይ
ካልእ ዓይነት ሓበሬታ ክውክል ይኽእል።

ኮምፕዩተር ግን ሰረት ክልተ (base two) እያ እትጥቀም።
እቶም እትጥቀመሎም ቍጽሪታት ብ0ን 1ን ጥራይ ይወከሉ።
ክልተ ዋጋ ዘሎዎም ቍጽሪታት ይወስድ ብምህላው ኸኣ ‘ባይናሪ
ዲጂት’ ወይ ክልተ ዲጂት ኣሎዎ። ሸሞንተ ካብዞም ዲጂታት ሓደ

በዚ ባይናሪ ቍጽሪታት ንገለ ተግባራት ቍጽሪ ክዕየ ይከኣል’ዩ።
ባይናሪ ቍጽሪታት ንኢንቲጀር፡ ቅኑዓት ቍጽሪታትን ዕሽርን
ክውክል’ውን ይኽእል። ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፍና ግን ባይናሪን
ደሲማልን ዝመዓራረይሉ ኣገባብ ክንርኢ ኢና።

ባይናሪ ቍጽሪ

0

ሰረት 10
ደሲማል
ቍጽሪታት
0

1

1

10

2

11

3

100

4

1000

8

ባይናሪ ቍጽሪታት “2” ዝበሃል ምልክት የብሉን፣ ብ10 ድማ ይውከል፣ እታ “1” ናብ
ጸጋም ዘሊላ ምህላዋ ኣስተውዕሉ፣ ናብ ጸጋም ምዝላል ማለት ከኣ ብ2 ምርባሕ ማለት
እዩ፣ 1 X 2= 2
ካልእ “1” ወሲኽና ኣለና፤
እታ “1” ክልተ ዲጂት ዘሊላ ኣላ፤ እዚ ማለት ክልተ ግዜ ብ2 ነርብሓ ማለት’ዩ፣ 1 X
2 X 2= 4
ኣብዚ ከኣ መሊስና ብ2 ከነራብሖ ኢና፤ 1 X 2 X 2 X 2= 8

ኵሉ ግዜ ኣብ ባይናሪ “1” ዘሎዎ ዲጂት፡ ክልተ ሓይሊ ናይቲ
ዘሎዎ ደረጃ ማለት’ዩ። 20= 1, 21= 2, 22= 4, 23= 8, 24=16…
27=128 ወዘተ. ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ንዝዀነ ባይናሪ ቍጽሪ
ናቱ ደሲማል ቍጽሪ ኣሎዎ። ነዚ ክንፈልጥ ካብቲ ብየማን ዘሎ
ጀሚርና ነዞም ኣቒድምና ዝረኣናዮም ሰረት ክልተ ሓይሊታት
ኣርቢሕና ክንረኽቦ ንኽእል። ንኣብነት፡ “1010” ባይናሪ ቍጽሪ
እዩ። ናብ ደሲማል ክንልውጦ እንተ ደሊና ነቶም ኣቐዲማና
ዝረኣናዮም ሰረት ክልተ ዘሎዎም ሓይሊታት፡ ካብቲ ብየማን ዘሎ
“0” ጀሚርና ብቐደም ተኸትል ነርብሖ። ድምሮም ከኣ እንደልዮ
ደሲማል ቍጽሪ ክህበና እዩ።

ብቐሊሉ ክንርእዮ ንኽእል ኢና። እቶም ንክልተ ብዘይተረፍ
ዝመቕሉዎ “0” ክወሃቡ እንከለው፡ እቶም ተረፍ ዘለዎም ከኣ
“1” ይወስዱ። እዚ ካብ ደሲማል (ሰረት ዓሰርተ ቍጽሪታት)
ናብ ባይናሪ ክንቅይር ንጥቀመሉ ኣገባብ እዩ። ነዘን ዝስዕባ ክልተ
ኣብነታት ንርአ፥
(1) 310 ን2 ንምቀሎ

(1 X 23)+(0 X 22)+(1 X 21)+(0 X 20) .... 8+0+2+0=
10
ስለዚ ኣብ ደሲማል ቍጽሪ ዓሰርተ “10” ክንጽሕፎ እንከለና
ኣብ ዲጂታል ወይ ከኣ ባይናሪ ግን “1010” ይኸውን። ካብዚ
ከነስትውዕሎ እንኽእል ንናይ ምቕያርና ዕዮ ዘቃልል ኣሎ።
ኵሎም እቶም ናይ ባይናሪ ባዶ ቍጽሪታት ነቲ ምስኦም ዝረብሕ
ሰረት 2 ሓይሊታት ኣራቢሖም ባዶ ስለ ዝገብሩዎ ኣብቶም “1”
ዝሓዙ ዲጂት ምትኳር የድሊ።
00110000 ማለት (1 X 25)+(1 X 24)= 32+14= 48

2

3

X

2

1

1

0

1

(11)2= 310
እዞም ብ “x” ተሰሪዖም ዘለው እቶም ነቲ ደሲማል ዝማጣጠኑዎ
ባይናሪ ቍጽሪታት እዮም። ክንጽሕፎም እንከላን ከኣ ካብ ታሕቲ
ናብ ላዕሊ ንጽሕፎም። ስለዚ 310 ምስ (11)2 ሓደ እዩ።
(2) 1210

00000011 … (1 X 21)+(1 X 20)= 2+1= 3
10101010 … (1 X 27)+(1 X 25)+(1 X 23)+(1 X 21)=
128+32+8+2= 170
10000011 … (1 X 27)+(1 X 21)+(1 X 20)= 128+2+1=
131

2

12

X

2

6

2

3

2

1

0
0
1
1

0

እቶም ኣብ ባይናሪ ብየማን ጫፍ ዝርከቡ “1” ዘለዎም ጐዶሎ
ቍጽሪታት ክዀኑ እንከለው፡ እቶም “0” ዘለዎም ግን ምሉኣት
ቍጽሪታት እዮም። ሓደ ደሲማል ቍጽሪ ንክልተ ክምቀል እንከሎ

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

(1100)2= 1210

“እተፈልጡ ነገራት ኣለዉ፣ ዘይተፈልጡ ነገራት’ውን ኣለዉ።
ኣብ መንጎኦም ግን ንኣንፊኻ ዘይርከብ ናይ ግንዛበ ማዕጾ ኣሎ።”
- Aldous Huxley

ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.238
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ጸጋታት ባሕሪ
ትኩእ ኪዳነ
ኣብ ሃገርና፡ መስርሕ ግፋ ዓሳ ብመሰረት’ቲ
ንግፋ ዝጥቀሙሉ መሳርሒታት፡ ኣብ ሰለስተ
ዓበይቲ ኣገባብ ኣጋፍፋ ይኽፈል። ኢንዱስትርያዊ፡
ሓውሲ-ኢንዱስትርያዊ፡ ልምዳዊ - ምግፋፍ ዓሳ ድማ
ይበሃሉ።
‘ኢንዱስትርያዊ ምግፋፍ ዓሳ’ ዝበሃል፡ ብናይ ደገን
ሃገርን መራኽብ ዝካየድ መስርሕ ምግፋፍ ኮይኑ፡
እተን መራኽብ ብሃይድሮሊካዊ፡ መካኒካዊ ወይ
ኤለክትሪካዊ ሓይሊ ዝጥቀማ እየን። እዘን መራኽብ
እዚአን፡ መስሓብ (TRAWLER) ዝብሃል መግፈፊ
ዓሳ ይጥቀማ።
እቲ ‘ሓውሲ-ኢንዱስትርያዊ’ ዝበሃል፡ መስሓብን
ነዊሕ ጀለብ ዓንቃሪቦ (Troller& longliner) ዓይነት
ናውቲ መግፈፊ ዓሳ ዝጥቀም መስርሕ ግፋ ክኸውን
እንከሎ፡ ቁመት ናይ’ተን መራኽብ፡ ካብ 11 ክሳዕ 18
ሜትሮ ይበጽሕ። ብሃይድሮሊካዊን መካኒካዊን ሓይሊ
ድማ ይንቀሳቐሳ።
‘ልምዳዊ ምግፋፍ ዓሳ’ ድማ - ካብ ጣውላን ፋይበር
ግላስን ብዝተሰርሓ ጀላቡ - ቁመተን ትሕቲ 18 ሜትሮ፡
ብሃይድሮሊካዊ መካኒካዊ ወይ ብኤለክትሪካዊ ሓይሊ
ዝንቀሳቐሳ፡ መግፈፊ ናውቲ ዘይተገጥመለን ዓይነት
ጃልባ ዝካየድ መስርሕ እዩ።
ብሓፈሻኡ ልምዳውያን ጀላቡ፡ ብመሰረት’ቲ
ዝጥቀማሉ ሞተረ ኣብ ክልተ ይኽፈላ። ንሳተን
ድማ፡ ‘ሁሪ’ን ‘ሳምቡቕ’ን ይበሃላ። ከምኡ’ውን ሞተረ
ዘይብለን ጀላቡ “ካኑ” ወይ “ሰዳፋ” ዝበሃላ የጠቓልል።
ሎሚ ከም ኣርእስቲ ክንላዘበሉ ደሊና ዘለና እምበኣር፡
ካኑ ወይ ሰዳፋ ዝበሃላ ዓይነት ጀላቡ እዩ።
ካኑ ሓንቲ ካብ ልምዳውያን ጀላቡ ገፈፍቲ ዓሳ ኮይና፡
ኣብ ዓለም ንዝተፈላለየ መዓላ ትውዕል። ብዝተፈላለየ
ኣሰራርሓን ዲዛይንን ድማ ኣብ ጠቕሚ ትውዕል። ካኑ
ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ምንጪ መጐዓዝያ፣ መግፈፊ
ዓሳ፣ መዘናግዒን ንስፖርታዊ ንጥፈታትን ኣብ ጥዑምን
ጨዋምን ማይ ንህዝቢ ዓለም ዓቢ ኣገልግሎት ትህብ።
ታሪኽ ካኑ
ኣብ ዓለም፡ ኣብ መንጎ 8200 ክሳብ 7600 ቅ/ል/ክ፡
ኣብ ስፐይንን ኔዘርላንድስን ክትስራሕ ከም ዝጀመረት
ናይ’ቲ እዋን ታሪኽ የረድእ። ኣብቲ እዋን እተሰርሕት
ካኑ፡ ካብ ሓደ ዓቢ ገረብ ተነዲላ ብመልክዕ ፍሬም
ዝተሰርሐት እያ። እታ ዝጠንተወት ሽዑ ዝተሰርሐት
ካኑ “ፔስካኑ” ትብሃል ኮይና፡ ኣብ ቤተ-መዘከር
ኔዘርላንድ ብጽቡቕ ተዓቂባ ትርከብ። ብሓፈሽኡ ‘ካኑ’
ዝብል ስም፡ ካብ “ካንዋ” ዝብል ናይ ሃገረ እስጳኛ
ቋንቋ ዝተወሰደ እዩ። እዘን ጀላቡ እዚአን በብቑሩብ
እናማዕበላን ዝተፈላለየ ዲዛይን እናተገብረለንን፡ ኣብ
ዝተፈላለየ ንጥፈታት ንግድን መግፋፍ ዓሳን ስፖርትን
ይጥቀሙለን ነይሮምን ኣለዉን። ኣብ 1936 ክሳዕ እዚ
ዘለናዮ እዋን፡ ካኑ ብዝማዕበለ ተሰሪሓ ኣብ መስሕብ
ቱሪዝምን ስፖርታዊ ንጥፈታትን ዓቢ ተራ ትጻወት
ኣላ።
ኣሰራርሓ ካኑ
ካኑ ካብ ዝተፈላለየ ነገራት ዝስራሓ እኳ እንተኾና፡
ብዝያዳ ግን ካብ ዕንጸይቲን ፋይበር ግላስን ኣለሚንዩምን
ይስርሓ ኣለዋ። እዘን ጀላቡ እዚአን፡ ኣብ ቅድሚተን
ውጥም ዝበለ ቅርጺ ክህልወን እንከሎ፡ ኣብ ማእከለን
ቁሩብ ግፍሕ ዝበላ እየን። ቁመተን ክሳዕ 7 ሜትሮ
ኣቢሉ ይበጽሕ። ካብ 25 ክሳዕ 40 ሓ/ፈ ሞተረ
ክዓጥቃ ዝኽእላ እኳ እንተኾና፡ መብዛሕትአን ካብ
ዕንጸይትን ፕላስቲክን ኣለሚንዮምን ዝተሰርሐ መቕዘፊ
ባሕሪ (paddle) ተጠቒመን፡ መዓልታዊ ንጥፈታተን
የካይዳ። እዚ ነታ ጃልባ ኣንጻር ባሕሪ - ማለት ነቲ ማይ
ካብ ቅድሚት ክፋል ናይታ ጃልባ ናብ ድሕሪት ክፋል
እናቐዘፍካ ናብ ዝደለኻዮ ኣንፈት ክትጐዓዝ ዝሕግዘ
ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ። ካኑ ብዝህባኦ ኣገልግሎት ኣብ
ሰለስተ ይምቀላ። ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘገልግላ፡
ንመዘናግዒን ንመግፈፊ ዓሳን ዝጠቕማ።
ንስፖርታዊ ንጥፈታት ዘገልግላ ካኑ
እዘን ጀላቡ እዚኣተን፡ ንስፖርታዊ ንጥፈታት
ተባሂለን ካብ ፕላስቲክን ፋይበር ግላስን ይስራሓ።
ቅርጸን ልክዕ ከም ናይ ነፋሪት ኣብ ቅድሚተን

በሊሕ ኮይኑ፡ ጽብብ ዝበለ ቅርጺ ኣለወን። ካብ ሓደ
ክሳዕ ሰለስተ ሰባት ኮይንካ መቕዘፊ ባሕሪ ብምሓዝ
ውድድርካ ተካይድ። እዘን ናይ ስፖርት ካኑ ንፈለማ
ግዜ ኣብ 1924 ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይ ማይ
ክሳተፋ ከምዝጀመራ ታሪኸን ይሕብር። ኣብ 1946
ድማ ንዕአን ዝጥርንፍ ሓደ ዓለምለኻዊ ውድብ “ICF
(International Federations Sprint Canoe)’’ ዝብሃል
ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ከተማ ሉዛና ብምምስራት፡ ንልዕሊ
157 ሃገራት ጠርኒፉ ውድድራቱ የሰላስል ኣሎ።
ንሓፈሻዊ መዘናግዒ
ንሓፈሻዊ መዘናግዒ ዝጠቕማ ካኑ፡ ኣብ ምጉዕዓዝ
በጻሕቲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ ዘገልግላ፡ ካብ “ፋይበር
ግላስን ፕሌውድ” ዝተባህለ ድልዱልን ኣንጻባራቒ ባህሪ
ዘለዎን ጣውላ ይስራሓ። ንተሳፈርትን ንብረትን ምቹእ
ዝኾነ ቦታን ብምድላው፡ ኣብ ምንቅስቓስ በጻሕቲ ዓቢ
ተራ ይጻወታ። ጫፈን በሊሕ ቅርጺ ጌርካ ስለ ዝስራሓ
ካብ ብርቱዕ ማዕበልን ንፋስን ከም ዝከላኸለለን ይገብር።
እዘን ጀላቡ ዳርጋ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝሰርሓ እኳ
እንተኾና፡ ብብዝሒ ግን ኣብ ሰሜንን ደቡብን ኣመሪካ፡
ስፐይን፡ ፔሩ፡ ህንዲ፡ ባንግላድሽ፡ ቻይናን ካልኦትን ኣብ
ምስሕብ ቱሪዝም የገልግላ።
ንግፋ ዓሳ ዘገልግላ ካኑ
እዘን ኣብ ንጥፈታት ግፋ ዓሳ ንጥቀመለን ካኑ ዝበሃላ
ጀላቡ፡ ኣብ ዓለም ብ ‘ክያክ’ ዝብል ስም ዝጽወዓ
ኮይነን፡ እቲ ቃል ካብ ናይ ግሪንላንድ ዝተወስደ እዩ።
ትርጉሙ ድማ ካብ ዕንጸይትን ቆርበትን ዝተሰርሐት
ካኑ ማለት’ዩ። ካብዚ ተበጊሱ ድማ “ክያክ ካኑ” ዝብል
ስም ክለግባ ከምዝኸኣለ ኣመጻጽኣ ታሪኽ ናይዘን ጀላቡ
ይነግር። እዚ ዓለምለኻዊ መጸውዒዐን ክኽውን ከሎ፡
ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ሃገራትን ግን፡ ዝተፈላለየ
መጸውዒ ኣስማት ኣለወን። ንኣብነት ኣብ ሃገርና “ሰዳፋ”
ተባሂለን ይጽወዓ። እዘን ንመግፈፊ ዓሳ እንጥቀመለን
ሰዳፋ፡ ከመይ ይመስላ ስዒብና ንርእዮ እዩ፦
ሰዳፋ ኣብ ሃገርና ካብ ጣውላን ፋይበርግላስን
ይስራሓ። ብመሰረት ዝዓጥቃኦ ናውቲ መግፈፊ
ዓሳን ሞተርን፡ ምስ ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ጀላቡ
ይምደባ። ሰዳፋ ንእስ እለን ቁመት ክሳዕ 6 ሜትሮ
ኣቢሉ ይበጽሕ። ኣብ ቅድሚተን ብልሕ ዝበለ ቅርጺ
ክህልወን ከሎ፡ ኣብ ማእከለን ድማ ንመዐቀቢ ዓሳ
ዝኸውን ክሳብ 30 ኪ.ግ ዓሳ ክሕዝ ዝኸእል መዐቀቢ
ዓሳ ይስርሓለን። ካብ ሓደ ክሳዕ ክልተ ሰባት ብመቕዘፊ
ጃልባ ተጠቒሞም ኣብ ጨዋምን ጥዑም ማይን ዓሳ
እናገፈፉ መዓልታዊ ንጥፈታቶም የካይዱ። “መቕዘፊ
ጃልባ” ካብ ጣውላን ፕላስቲክን ዝተሰርሐ ነታ ጃልባ
ኣንጻር ማይ ንኽትጐዓዝ ዝሕግዝ መሳርሒ እዩ።
ኣብ ጥዑም ማይ ንመግፈፊ ዓሳ ንጥቀመላ ጃልባ
ድማ፡ ካብ ኣለሚንዩም ዝተሰርሐት ክትከውን ተመራጺ
ምዃኑ ኣብቲ ንጥፈት ተሞኩሮ ዘለዎም ገፈፍቲ ዓሳ
ይገልጹ። እቶም በዘን ጀላቡ ዝጥቀሙ ገፈፍቲ ዓሳ፡
ብናይ ዓረቢ ሰኪዔትን ጀለበን ተጠቒሞም ዝተፈላለዩ
ዓይነታት ዓሳ ይገፉ። እቶም ኣብ ጥዑም ማይ ዓሳ
ዝገፉ ድማ፡ ከም ብዓል ቲላፕያ፡ ስሞል ካርፕ፡ ካት-ፊሽ
ዝኣመሰሉ ናይ ጥዑም ማይ ዓሳታት ይገፉ።
ሰዳፋ ኣብ ኤርትራ ኣብ 1950ታት፡ ከም ዝተፈልጠን
ውዕዉዕን ሓያል ስርሓት ዝካየደሉ ሓደ ካብ
ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ ከምዝነበረ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት
ይሕብሩ። እቶም ኣብዚ ናይ ሰዳፋ ምግፋፍ ዓሳ
ዝሳተፉ ኣባላት ሕብረተ-ሰብ መንእሰያት ኮይኖም፡ ካብ
ዓራርቦ ጸሓይ ጀሚሮም ክሳዕ ወጋሕታ ሰለም ከየበሉ
ዓሳ ክገፉ ይሓድሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ፡ መዓልታዊ
ብውሑድ ዓቐን ኣብ ጥቐኦም ዝርከብ ናይ ዕዳጋ
ቦታ ብምምጻእ፡ ናብ ህዝቢ ሸይጦም መነባብሮኦም
ይመርሑ። እዞም ገፈፍቲ ዓሳ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ
ኩሉ ደሴታትን ገማግምን ዝርከቡ እኳ እንተኾኑ፡ ኣብ
እኩባት ደሴታት ዳህላክ - ማለት ጀምሂለ፡ ሰልዒት፡ ደሴ
ድሕልን ይርከቡ። ኣብ ከተማ ባጽዕ ድማ ብውሑድ
ቁጽሪ ይርከቡ። ኣብ ን/ዞባ ገልዓሎን ደ/ቀ/ባሕሪ ን/ዞባ
ደንክልያ ከኣ ብብዝሒ ይርከቡ።
ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ፡ ነዚ ጸጋን ዕድልን ንምምዝማዝን
መነባብሮ ናይዞም ገፈፍቲ ዓሳ ንምምሕያሽን ኣበርክቶ
ንምግባር፡ ካብ ድሕሪ ናጽነት ጀሚሩ ዝተፈላለየ

ካኑ (ሰዳፋ)
ሓገዛትን ስልጠናታትን ከምኡ’ውን ዝተፈላለየ
ናውቲ ከዕጥቖም ድሕሪ ምጽናሕ፡ ካብ 2018
ዓ/ም ጀሚሩ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝኸይድ ዓቢ
ስትራተጂካዊ ውጥን ኣዳልዩ። ኣብ ምንካይ ሕጽረት
መኣዛዊ ውሕስነት መግቢ እጃሙ ንምብርካት ከኣ፡
ናብዞም ኣብ ምግፋፍ ደቀቕቲ ዓሳ ተዋፊሮም
ሂወቶም ዝመርሑ ዘለዉ ወገናት ኣትኲሩ።
ምስ መሻርኽቱ ብምውህሃድ ነዞም ገፈፍቲ
ዓሳ ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ነቶም ኣብዚ ንጥፈት
ዝተዋፈሩ ብምልላይን ብምጽናዕን ብማሕበር
እናጠርነፈ ዘለዎም መሰረታዊ ሕጽረታት - ማለት
ናውቲ ሰኪዔትን ሓደስቲ ናይ ሰዳፋ ጀላቡን ገዚኡ
ከዕጥቖምን ዝተፈላለየ ስልጠናታት ብምውዳብ
ዘለዎም ሕጽረታት ንኽፍወስ እጅግኡ ሰብሲቡ ኣብ
ጻዕርን ስራሕን ይርከብ። ሕጽረት መኣዛዊ መግቢ
ኣብ ዞባታት ንምምላእ ድማ፡ ነተን ኣብ ዝሓለፈ
ዓመታት ብወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ ዝተሰርሓ
ዲጋታት ዝተፈላለየ ዓሳታት ጥዑም ማይ ብምዝራእ፡
ከምኡ’ውን ነቶም ዓሳ ናይ ምግፋፍ ወኒን ባህግን
ዘለዎም መንእሰያት ኣተባቢዕካ ብማሕበር ጠርኒፍካ
ተጠቀምቲ ናይዚ ዕድል ንምግባሮም፡ ሓያል
ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ።

ካብ ዕንጨይቲ እተሰርሐት ካኑ

ናይ መጐዓዝያ ካኑ

ንመግፈፊ ዓሳ እተገልግል ካኑ

ንስፖርታዊ ንጥፈታት ዘገልግላ ካኑ

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.238

ኤርትራ
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ተስፋልደት መብራህቱ

ሓጸርቲ ዜናታት

•
እንግሊዛዊት ማንቸስተር ሲቲን
ስጳኛዊት ርያል ማድሪድን ንወዲ 18 ዓመት
ጃፓናዊ ታከፉሳ ኩቦ ንምፍራም ይጓየያ ኣለዋ።
እዚ ጃፓናዊ ኣጥቃዓይ ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ
መሰልጠኒ ማእከል ባርሰሎና’ዩ ጸኒሑ። ታከፉሳ ኩቦ
ኣብ ሃገሩ “ጃፓናዊ መሲ” እናተባህለ’ዩ ዝጽዋዕ።
•
ማውሪዝዮ ሳሪ ኣሰልጣኒ ጁቬ ምስ
ዝኸውን ንተኸላኻላይ ኤሲ ሚላን ኣለሲዮ
ሮማኖሊ ናብ ቱሪን ከም ዘምጸኦ ተዛሪቡ። ምስ
ቸልሲ ዘሎ ሳሪ ናብ ጁቬንቱስ ክኸይድ ተቓሪቡ
ከም ዘሎ’ዩ ዝግለጽ። ሳሪ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ነዚ
ናይ ማእከል ተኸላኻሊ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ
ዝኾነ ኣለሲዮ ከድንቖ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ።
•
ተኸላኻላይ እንግሊዛዊት ክለብ
ቶተንሃም ኪሪያን ትሪፐር ካብ እንግሊዝ ወጺኡ
ክጻወት ከም ዘይደሊ ገሊጹ። ትሪፐር ናብ
ኢጣልያውያን ጋንታታት ጁቬንቱስን ናፖሊን
ክኸይድ’ዩ እናተባህለ ክዝረበሉ’ዩ ጸኒሑ።
•
ኣሰልጣኒ ኣያክስ ኤሪክ ተን ሃግ ካብ
ኢጣልያዊት ሮማ ብተደጋጋሚ ንዝመጸኦ ዘሎ
ጻውዒት ብሓለፍቲ’ታ ጋንታ ተነጺጉ።
•
ኣርሰናል ንኢጣሊያዊ ዳኒኤል ዲ ሮሲ
ናብ ኢምሬትስ ከተምጸኦ ከም ትኽእል ተሓቢሩ።
ዲ ሮሲ ካብ ሮማ ብወግዒ ድሕሪ ምስንባቱ ነጻ
ተጻዋታይ’ዩ ኮይኑ ዘሎ። ኣርሰናል ብተወሳኺ
ንኣጥቃዓያ ኣቡሙያንግ ካብ ጋንታታት ቻይና
ንዝመጾ ዘሎ ጻውዒት ነጺጋቶ ኣላ።
•
ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኢንተር ሚላን
ኣንቶኒዮ ኮንተ ንኤዲን ዜኮ ካብ ሮማ ከምጸኦ
ወጢኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ትሑት ብቕዓት
ዘሎ ኣጥቃዓይ ማውሮ ኢካርዲ ካብታ ጋንታ
ክወጽእ ብምዃኑ’ዩ ኮንተ ሓድሽ ኣጥቃዓይ ዘናዲ
ዘሎ። ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሉካኩ
ቀንዲ ታርጌት እዛ ጋንታ ካብ ዝኸውን ነዊሕ
ጌሩ’ሎ።
•
ስጳኛዊት ሰቪያ ኣሰልጣኒ ርያል
ማድሪድ ንዝነበረ ሎፕቲገ ሓድሽ ኣሰልጣኒኣ
ክኸውን ቆጺራቶ። ወዲ 52 ዓመት ሎፕቲገ
ኣብ 2018 ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ካብ
መዝነት ምስልጣን ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛን ርያል
ማድሪድን ከም ዝተባረረ ኣይርሳዕን።
•
ተዓዋቲት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ማንቸስተር ሲቲ ንስጳኛዊ ዳቪድ ሲልቫ ኣብታ
ጋንታ ክጸንሕ ተማሕጺናቶ። ኬቪን ዲ ብሩይነ
ናብ ንቡር ብቕዓቱ ብምምላሱን በርናንዶ ሲልቫ
ኣብ ጽቡቕ ቆመና ብምህላዉን ዳቪድ ሲልቫ ካብ
ኢትሓድ ክወጽእ ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ክንገረሉ
ጸኒሑ’ዩ። እዚ ወዲ 33 ዓመት ኣከፋፋሊ ምስ ሲቲ
ዘለዎ ውዕል ኣብ 2020 እዩ ዘብቅዕ።
•
ዝሃብተመ ብሪጣንያዊ ሰር ጂም
ራትክሊፍ ንፈረንሳዊት ናይስ ክገዝኣ ከም ዝኽእል
ተሓቢሩ። እዚ ወናኒ 21 ቢልዮን ፓውንድ
ምዃኑ ዝንገረሉ በዓል ጸጋ ኣቐዲሙ ኣብ ቻይና
ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ክገዝእ መዲቡ ከም ዝነበረ
ይፍለጥ። እዛ ብናይ ቅድም ተጻዋታይ ኣርሰናል
ፓትሪክ ቬይራ ትእለ ዘላ ጋንታ እዚ ብሪጣንያዊ
ንዘቕረቦ 90 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝተቐበለቶ’ዩ
ዝሕበር ዘሎ።

ስነ ስርዓት
ቀብሪ ሪየስ
ተኻዪዱ
ስነ-ስርዓት ቀብሪ ናይ ቅድም ተጻዋታይ እንግሊዛዊት
ክለብ ኣርሰናል ጆስ ኣንቶኒዮ ሪየስ፡ ብሰኑይ ኣብታ
ዝተወልደላ ከተማ ሰቪያ ተኻዪዱ። እዚ ሓለቓ ጋንታ
ስጳኛዊት ሰቪያ ዝነበረ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ፡ ብቐዳም’ዩ
ብሓደጋ መኪና ሂወቱ ስኢኑ። ኣብቲ እዋን ሓደጋ ምስኡ
ዝነበረ ወዲ ሓወቡኡ ጆናታን ሪየስ’ውን ብተመሳሳሊ ከም
ዝሞተ ካብ ከተማ ሰቪያ ዝተፈነዉ ሓበሬታታት የረድኡ።
ሬሳ ናይዚ ወዲ 35 ዓመት ተጻዋታይ ብሰንበት ኣብ
ስታድየም ሰቪያ ኣብ ዝኣተወሉ፡ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ
ናይታ ጋንታን ፈተውቱን ተረኺቦም ምንባሮም ይፍለጥ።
እዚ ኣብ 1994 ምስ መንእሰያት ተጻወትቲ ላሊጋ ናይ

ኩዕሶ እግሪ ሂወቱ ዝጀመረ ጆስ ኣንቶኒዮ ሪየስ፡ ካብ 1999
ኣትሒዙ ከም ፕሮፈሽናል ተጻዋታይ ኮይኑ ምስ ዝተፈላለያ
ክለባት ከም ዝተጻወተ ይዝከር። ሪየስ ኣብ ወርሒ ጥሪ
ናይ 2004 እዩ ካብ ሰቪያ ናብ ኣርሰናል መጺኡ። እዚ
ተጻዋታይ ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ፡ ኣባል ናይታ
ኣብ 2003/2004 ብዘይ ዝኾነ ስዕረት ዋንጫ ፕሪመር
ሊግ ዝዓተረት ጋንታ ክኸውን ከም ዝበቕዐ መዛግብቲ
ጋነርስ ይሕብሩ። ሪየስ ኣብ 2006/2007 ብልቓሕ ናብ
ስጳኛዊት ርያል ማድሪድ ድሕሪ ምምላሱ ምስታ ጋንታ
ኮይኑ ዋንጫ ላ’ ሊጋ ከልዕል በቒዑ ኔሩ። ሪየስ ኣብ 2007
ካብ ኣርሰናል ምሉእ ብምሉእ ምስ ተፋነወ ናብ ኣትለቲኮ

ማድሪድ ተጸንቢሩ’ኳ እንተነበረ፡ ጸኒሑ ናብታ ዘዕበየቶ
ሰቪያ’ዩ ተመሊሱ። እዚ ሓሙሽተ ግዜ ጽዋእ ዩሮፕያን
ሊግ ዝዓተረን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ዝነበረን ጆስ
ኣንቶኒዮ ሪየስ፡ ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ወቕቲ ስፖርት ኣብ
ካልኣይ ዲቪዥን ምስ እትነጥፍ ኤክስትረማዱራ ዝተባህለት
ጋንታ ኮይኑ’ዩ የሕሊፍዎ። ሪየስ ኣብ ሰዓት 147 ኪሎሜተር
እናተሓንበበ’ዩ ሓደጋ ኣጋጢሙዎ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል
ኡናይ ኢምረ፡ ኣከፋፋሊ ርያል ማድሪድ ዳኒ ሳባሎስን
ፕረሲደንት ሰቪያ ጆስ ካስትሮን ኣብ ጸሎት ፍትሓት እዚ
ተጻዋታይ ተረኺቦም ኣብ ልዕሊ’ዚ ተጻዋታይ ዘለዎም ክብሪ
ገሊጾም ኔሮም። ሪየስ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን’ዩ።

ጆቪች ናብ ርያል ማድሪድ ተሰጋጊሩ
ሎሚ ዓመት ኣብ ሕማቕ ቆመና ኮይና ውድድራ
ዝወደአት ስጳኛዊት ርያል ማድሪድ፡ ንሉካ ጆቪች ካብ
ጀርመናዊት ኢንትራኸት ፍራንክፈረት ከም ዘፈረመቶ
ተገሊጹ። ዋላ’ኳ ብወግዒ ኣይገለጽ ርያል ማድሪድ ነዚ
ተጻዋታይ ብ62 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘፈረመቶ’ዩ
ጋዜጣታታት ስጳኛ ዝሕብራ ዘለዋ። መጠን ገንዘብ
መስርሕ ምስግጋር ናይዚ ኣጥቃዓይ ብኽልቲአን
ጋንታታት ብምስጢር ክተሓዝ’የን ተሰማሚዐን ዘለዋ።
ጆቪች ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥም ዩሮፕያን
ሊግ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ኣንጻር ቸልሲ ክልተ
ሽቶታት ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ። እዚ ወዲ 21 ዓመት
ኣጥቃዓይ ኣብ ታሕቲ ኣላይነት ዘነዲን ዚዳን ንሽዱሽተ
ዓመታት ክጸንሕ’ዩ ተሰማሚዑ ዘሎ። ጆቪች ብመልክዕ
ልቓሕ ካብ በነፊካ ናብ ኢንትራኸት ድሕሪ ምስግጋሩ
ብቕዓቱ ክመሓየሽ ብምኽኣሉ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ
ናይዚ ዓመት’ዩ ብቐዋምነት ምስዛ ጀርመናዊት ጋንታ
ክጻወት ፌርምኡ ኣንቢሩ። እዛ ጋንታ ነዚ ተጻዋታይ 6.7
ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ኣውጺኣ’ያ ዋንነታ ጌራቶ

ኔራ። እንሆ ሕጂ ድማ ርያል ማድሪድ ገዚፍ መጠን ገንዘብ
ከፊላ ናብ ሕቝፈኣ ተእትዎ። ማልያ ሃገራዊት ጋንታ
ሰርቢያ ጌሩ ኣርባዕተ ጸወታታት ጥራይ ዘካየደ ጆቪች፡
ኣብዚ ወቕቲ ነዛ ጀርመናዊት ጋንታ ኣብ 48 ዝተፈላለየ
ጸወታታት 27 ሽቶታታት ከም ዘቝጸረላ ይንገር። ብዘይካ’ዚ
እዚ ኣጥቃዓይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥም ዩሮፕያን
ሊግ ዓሰርተ ሽቶታታት ከመዝግብ ብምኽኣሉ ኣባል 11
ዝበለጹ ተጻወትቲ ዩሮፕያን ሊግ ክኸውን በቒዑ ኔሩ’ዩ።
ኢንትራኸት ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ’ያ ብፍጹም ቅላዕ
መቕጻዕቲ ብቸልሲ ተሳዒራ ካብ ግጥም ዩሮፕያን ሊግ
ተገሊፋ። ክሳብ እዚ ደረጃ ክትበጽሕ ተራ እዚ ኣጥቃዓይ
ዕዙዝ ምንባሩ ድማ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ይኣምኑ።
ጆቪች ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ርያል ማድሪድ ምስ ከሪም
በንዘማን ማሪያኖ ዲያዝን ከቢድ ውድድር ይጽበዮ ከም
ዘሎ ተንተንቲ ጸወታታት ላሊጋ ይሕብሩ። ርያል ማድሪድ
ኣብዚ ድሮ ተኸፊቱ ዘሎ መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ
ኤውሮጳ ገዚፍ መጠን ገንዘብ ኣውጺኣ መሳርዓ ከተደልድል
ወጢና ከም ዘላ ካብ በርናቡ ዝተፈነዉ ዜናታት ይሕብሩ።

ክሎፕ ኣብ ኣንፊልድ ሳሪ ናብ ጁቬ
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕ ካብ ኣንፊልድ ክወጽእ
ዝኾነ መደብ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ። ክሎፕ ካብ ባየርን ሙኒኽ
ንዝቐርበሉ ዘሎ ጻውዒት ድሕሪ ምንጻጉ’ዩ ኣብ ሊቨርፑል
ሕጉስ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዘሎ። ሊቨርፑል ዝሓለፈ ቀዳም
ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም ብዘመዝገበቶ ናይ ክልተ ብባዶ ዓወት
ብኣላይነት እዚ ኣሰልጣኒ ተዓዋቲት ቻምፕዮንስ ሊግ ከም
ዝኾነት ዝፍለጥ’ዩ። ሊቨርፑል ነዛ ዝዓበየት ዋንጫ ኩዕሶ
እግሪ ኤውሮጳ ምዃና ዝንገረላ ጽዋእ፡ ንሻዱሻይ ግዜኣ’ያ
ትዓትራ ዘላ። ድሕሪ’ዚ ግጥም’ዩ ኸኣ በዓል ዝና ጀርመናዊ
ፍራንዝ ቤከንፓወር፡ ክሎፕ ናብ ሃገሩ ክምለስ ኣለዎ ኢሉ
ዝተዛረበ። ቤከንፓወር ኣቦ ወንበር ባየርን ሙኒኽ ብምዃኑ
ንክሎፕ ናብ ሙኒክ ከምጸኦ ከም ዝኽእል ድሕሪ’ዚ ናይ
ቀዳም ምሸት ጸወታ ክግለጽ ጸኒሑ’ዩ። ይኹን’ምበር ክሎፕ
ብዛዕባ’ዚ ኣብ ዝተሓተተሉ “ንቤከንፓወር የድንቖ’የ።
ኣብ ሊቨርፑል ናይ ነዊሕ ዓመታት ውዕል ስለ ዘለኒ ግን
ካብዛ ጋንታ ኣይወጽእን’የ” ክብል’ዩ መሊሱ። ጀርገን
ክሎፕ ኣብ ኣንፊልድ ክሳብ 2022 ዝጸንሕ ውዕል ከም
ዘለዎ ይፍለጥ። ክሎፕ ኣብ ሙኒኽን ዶርቱሞንድን
ዘለዉ ኣሰልጠንቲ እኹላት ምዃኖም’ዩ ንእግረ መንገዱ
ንቤከንፓወር ሓቢሩዎ። ከዋኽብቲ ተጻወትቲ ሊቨርፑል
መሓመድ ሳላሕ፡ ሰይዶ ማነን ቫን ዳይችን ካብ ስጳኛውያን
ርያል ማድሪድን ባርሰሎናን ጻውዒት ይቐርበሎም ከም ዘሎ
ዝፍለጥ’ዩ። ክሎፕ ብዛዕባ’ዚ ክምልስ ከሎ “ኣብ ትሕቲ
ዝኾነ ነገር ካብዛ ጋንታ ክወጽኡ ዘይክእሉ ተጻወትቲ”
ክብል’ዩ ሓጺር መልሲ ሂቡ። እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ ኣሰልጣኒ
ቸልሲ ማውሪዝዮ ሳሪ ካብ ቸልሲ ወጺኡ ናብ ጁቬንቱስ
ክኸይድ ከም ዝደሊ ንፈለማ እዋን ብግልጺ ተዛሪቡ። እዚ
ንዕረፍቲ ኣብ ዓዱ ኢጣልያ ዘሎ ኣሰልጣኒ ምስ ቫኒቲ

ፌይር ዝተባህለት ጋዜጣ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት’ዩ ነዚ
ተዛሪቡ። ሳሪ ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መሕትት “ኣብ ቸልሲ
ከቢድ ዓመት’የ ኣሕሊፈ። ኣብዚ እዋን ብዘይ ቀልዓለም
ናብ ዓደይ ክምለስ ደልየ ኣለኹ” ክብል’ዩ ተዛሪቡ። ሳሪ
ብዓርቢ ምስ ሓለፍቲ ጁቬ ከም ዝተራኸበን ናብ ቱሪን
ክምለስ ከም ዝደልይ ከም ዝሓበሮምን ተፈሊጡ’ሎ።
ጁቬንቱስ ነዚ ኣሰልጣኒ ካብ ለንደን ናብ ቱሪን ከተግዕዞ
እንተደኣ ኮይና ሓሙሽተ ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል
ክትግደድ’ያ። ዝሓለፈ ክራማት እዚ ኣሰልጣኒ ካብ ናፖሊ
ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ዘምጸኦ ኣከፋፋሊ ቸልሲ ጆርጊንዮ፡
ነዚ ዜና “ዓቢ ጽፍዒት” ክብል ገሊጹዎ ኣሎ። ወዲ 60
ዓመት ሳሪ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ንቸልሲ ዋንጫ ዩሮፕያን

ሊግ ክትዓትር ከም ዘኽኣላ ይፍለጥ። ሳሪ ብተወሳኺ ነዛ
ጋንታ ኣብ ፕሪመር ሊግ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ
ክትፍጽም ኣብ ርእሲ ምግባሩ ኣብ ግጥም ፍጻመ ካራቡኣ
ካፕ’ውን ከም ዘብጸሓ ኣይርሳዕን። ሳሪ ምስዛ ጋንታ ኮይኑ
ካብ ዘካየዶም 63 ጸወታታት 39 ግዜ ክዕወት ክኢሉ’ዩ።
በዚ ኸኣ ድሕሪ ሞሪኖ ኣብ ሓደ ወቕቲ ዝበዝሐ ዓወት
ዘመዝገበ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ክኸውን ክኢሉ’ዩ። ሞሪኖ ምስ
ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ሓደ ወቕቲ 42 ዓወታታት
ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ። ሳሪ ኣቐዲሙ ኣሰልጣኒ ናፖሊ
ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ደገፍቲ እዛ ጋንታ ምስ ጁቬ
ክርእዩዎ ክኸብዶም ምዃኑ ይእመን። ደገፍቲ ጁቬን
ናፖሊን ከም ዘይሰማምዑ’ዩ ዝግለጽ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.238

ኤርትራ

ፍሉይነት ቅዲታት ስነ-ህንጻ ኣስመራ

ካልኣይን መወዳእታን ክፋል
ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ‘ዚ፡
ዘመናዊን ኣገራሚን ህንጻታት ኣስመራ፡
ታሪኻዊ ኣመጻጽኣኡን ምድባቱ ኣብ
ቅዲታት-ስነ-ህንጻን ብዝምልከት ብሕጽር
ዝበለ ዳህሲስና ነይርና። ነቶም ከም ቅዲህንጻ ኖቨቸንቶ ዝኣመሰለ ናይ ቀደም
ቅዲ ህንጻታት ዝጥቀሙ ዝነበሩ፡ ኣብ
ህንጸት ኣስመራ ዓቢ ኣበርክቶ ዝነበሮም
ኢጣልያውያን መሃንድሳት፡ ኣብ
መወዳእታ 1920ታት ዝበድሆም ነገር
እንተነይሩ፡ እቲ ኣብ ኢጣልያ ዝመጸ
ብራሽናሊዝሞ ዝፍለጥ ፍሉይ ቅዲ-ህንጻ
እዩ። ናይ’ዚ ቅዲ ህንጻ‘ዚ ፍሉይነት፡
ምዕባለ ሳይንስ ንዘምጽኦ ኣፍልጦ ተክኒክን
ጽሬትን (ሃይጅንን) ኣብ ግምት ዘእቱ
ብምዃኑ እዩ።
ቅዲ ህንጻ ራሽናሊዝም፡ ኣርኪተክቸር፡
ካብቲ ክህቦ ዝድለ ዕለታዊ ኣገልግሎት
ብምብጋስ ክትንተንን ክዓብን ኣለዎ ካብ
ዝብል ኣተሓሳስባ ዝብገስ እዩ። ኣብዚ
ቅዲ-ህንጻ‘ዚ፡ ጂዮመትርያዊ ቅርጺታት፡
ከም ክቢ፡ ርቡዕ ኩርናዕ፡ ስሊንደር፡ ክዩብ፡
ፒራሚድ ብብዝሒ ክዝውተሩ ይርኣዩ።
እዚ ሕጂ ክፍሊ ማዕድን ዘለዎ ህንጻ (ኣብ
ቅድሚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝርከብ)፡
“ፓላሶ ሙቶን” ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ
ነይሩ። ኣብ 1944 ብኣርኪተክት ኣንቶንዮ
ቪታሊቲ ዝተሃንደሰ እዩ። እዚ ህንጻ‘ዚን
ሆቴል ሰላምን (ኣልቤርጎ ቻው) ፍሉጣት
ወከልቲ ናይ’ቲ ብራሽናሊዝም ዝፍለጥ
ቅዲ ህንጻታት እዮም። ኣርኪተክት ናይ
ሆቴል ሰላም፡ ሪናልዶ ብርኚኖ ኮይኑ፡ እቲ
ህንጻ ኣብ 1937 እዩ ተሰሪሑ።
ድሕሪ‘ዚ ቀጺሉ ዝመጸ፡ ሱርበተኽ
ለውጢ ዘርኣየ ቅዲ-ህንጻ፡ እቲ ብፍዩቸሪዝም
ዝፍለጥ ቅዲ እዩ። እዚ ቅዲ‘ዚ፡ ነቲ
ኢንዱስትሪያዊን ቴክኖሎጂያዊን ምዕባለ
ዘምጽኦ ምህዞታት ከንጸባርቕ ዝፍትን
እዩ ነይሩ። በዚ ድማ፡ ፋብሪካታት፡ ቤት
ዕዮታት፡ ዓበይቲ ርሻናት ብምስሊ፡ ናይተን
ብሓይሊ ሞተር ዝንቀሳቐሳ ዝተፈላለየ
ዓይነት መጐዓዝያታት ክስራሕ ጀሚሩ።
ኣብ ኢጣልያ፡ ፍዩቸሪስቲክ ንድፊ
ብምውጻእ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝነበረ፡ ኣንቶኒዮ
ሳንትአሊያ እዩ። ጽልዋኡ ኸኣ፡ ካብ
ኢጣልያ ወጻኢ እናስፋሕፍሐ ከይዱ።
በዚ ቅዲ‘ዚ፡ ኢጣልያዊ ኣርኪተክት
ጅዩዘፐ ፐታዚ፡ ኣብ 1938፡ ነታ ኣብ
ኣስመራ እትርከብ መዐደል ነዳዲ ፊያት
ታልየሮ ሰሪሑዋ። ብክልተ ጎድና 30
ሜትሮ ዝቑመቱ፡ ካብ ኮንክሪት ተሰሪሑ
ብዘይ መደገፍታ ኣዕኑድ ጠልጠል ዝበለ
መንገብገብ ዘለዋ፡ ምስሊ ነፋሪት እያ።
ኣይሮፕላን፡ በቶም ንፍዩቸሪዝም ዝኽተሉ
ኢጣልያውያን ኣርኪተክትስ፡ ዝያዳ
ትድነቕ ዝነበረት ማሺን እያ። ዓቕምን
መሃዝነትን ተክኖሎጂን ትካላት ኢጣልያን
ኣህጉራዊ ተወዳዳርነቱ ንምርኣይ ዓሊሞም
ዝሰርሑዋ እዮም። ካልእ ኣብነታት ከም
ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ ትርከብ ኣብ 1937
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ዝተሰርሐት መዐደል ነዳዲ ኣጂፕ-ነበር
(መልክዕ ጃልባ)፡ ህንጻ ባር ዚሊ (ናይ
ቅድሚት ገጽ ዓባይ መርከብ)፡ ባር
ኪትካት ዝርከቦ ህንጻ (ቫጎኒታት እናሰሓበ
ብስንጭሮታት ናይ ዝኽይድ ባቡር ምድሪ
ምስሊ ዘለዋ) ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ኣብ 1920ታት ጽላት ኢጣልያዊ
ኣርኪተክቸር ተገማሚዑ ከምዝነበረ
ይዝከር። እቶም ጎሊሖም ዝርኣዩ ዝነበሩ
ቅድታት ከኣ፡ ፍዩቸሪዝሞ፡ ራሲዮናሊዝሞ፡
ኖቨቸንቶ፡ ናይ ስኩዎላ ሮማና
ቅድታት እዮም። ኩሎም’ዞም ቅዲታት
በብመገዶምን ዝምባለታቶምን፡ ቅድታቶም
ምስ ሮማዊ ስልጣነ እናተሓሓዙ፡ ከም
ሓድሽ ሃገራዊ ቅዲ ከቕርቡዎ ይፍትኑ
ነይሮም። ሙሶሊኒ ኣብ 1922 ኣብ
ስልጣን ምስ መጸ ከኣ፡ ብሃገር ደረጃ ሓደ
ንክብሪ ዓባይ ኢጣልያ ክውክል ዝኽእል
ሓያል ድፍኢትን ኣንፈትን መጺኡ።
ኣብ 2ይ ክፋል 1930ታት፡ ብመሪሕነት
ልምዳውያን ኣርኪተክትስ ናይ ስኩዎላ
ሮማና፡ ካብ ኩሎም ቅዲታት ዝተዋጽአ፡
“ሞኑመንታሊዝሞ“ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅዲህንጻ ተኣታትዩ። በዚ ቅዲ ዝተሰርሐ፡ እቲ
ሽዑ “ካዛ ደል ፋቺዮ“ ተባሂሉ ዝፍለጥ
ዝነበረ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፋሺስታዊ
ሰልፊ ኢጣልያ ሕጂ ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዘሎ ህንጻ እዩ። ኣቐዲሙ ሓደ ንእስ ዝበለ
ቤት ጽሕፈት እዩ ነይሩ። ድሒሩ ግን
ብቕዲ ህንጻ ሞኑመንታሊዝም፡ ከምዝዓቢ
ተገይሩ።
ኣብ ከባቢ 1935 ስርዓት ኢጣልያ ኣብ
ኣስመራ ከተግብሮ ዝተራእየ ርእሰ-ውጥን
ከተማ፡ ሓይሊ ሮማዊ ስልጣነ ዳግማይ
ንምብርባር ካብ ዝነበሮ ሕልሚ ዝብገስ እዩ፡
ዝብል ርእይቶ ሰብ ሞያ ኣሎ። እቶም ነዚ
ሕልሚ’ዚ ክዉን ንምግባር፡ ናብ ኤርትራ
ዝውሕዙ ዝነበሩ መንእሰያት ኣርኪተክትስ
ግን፡ ኣብ ኣስመራ ምስ ኣተዉ፡ ቀያዲ
ቅዲን ቁጽጽርን ህንጻ ብዘይምንባሩ፡
በብዝነበሮም ዝምባለታት እዮም ስራሕ
ጀሚሮም። ንኣስመራ ከኣ፡ ከም ቤተፈተነ ተጠቕሙላ። በዚ ድማ፡ ኣስመራ
ብብዝሒ ቅዲታት ህንጻ ብዓለም ደረጃ
ተወዳድሪ ዘይብላ፡ ካብ 4 ትርብዒት
ኪ.ሜ. ኣብ ዘይሰፍሕ ቦታ ካብ ዓሰርተ
ዝበዝሑ በብዓይነቶም ቅዲታት-ህንጻ
ሓቚፋ ትርከብ ከተማ ክትከውን ክኢላ።
ንምንጽጻር፡ እቶም ብዩኔስኮ ተፈላጥነት
ዝረኸቡ ህንጻታት ከተማ ማያሚ
ሳውዘርንቢች (ሕ.መ.ኣመሪካ)፡ ብሓደ
ዓይነት ቅዲ-ህንጻ ኣርት-ደኮ ዝተሰርሑ
እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ተልኣቪቭ
(እስራኤል) ባውሃውስ ተባሂሉ ብዝፍለጥ
ቅዲ፡ ዝተሃንጹ ኣብ ድሩት ከባቢ ውሑዳት
ኣባይቲ ይርከቡ።
ህንጻታት ከተማ ኣስመራ፡ ኣብ 2ይ
ኲናት ዓለም፡ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ፡
ዘይምዕናዎም፡ ከምኡ‘ውን፡ ኣብ ግዜ

ኣዕኑድ ህድሞ ኣውሊዕጾሩ

ምምሕዳር እንግሊዝ ኮነ ስርዓታት ኢትዮጵያ
ነቲ ዝጸንሐ ርእሰ-ውጥንን ህንጻታትን
ክቕይሩዎ ዘይምፍታኖም፡ ነበርቲ ከኣ ነቲ
ኣባይቲ ከምቲ ዝነበሮ ዓቂቦሞ ምጽንሖም
ዓቢ ዕድል እዩ። ኣስመራ ኣንጸላልዩዋ
ዝነበረ ዝዓበየ ስግኣት ኣብ 1991 ዓ.ም.
እዩ። ሰነዳት ኣብ ኤርትራ ዓስኪሩ ዝነበረ
ሰራዊት ደርጊ ከምዘረጋግጾ፡ ኣዘዝቲ ናይቲ
ሰራዊት፡ ኣብ ኣስመራ ክሳብ ሓደ ወተሃደር
ክዋግኡ ወሲኖም ነይሮም እዮም። ሽዑ
ኣስመራ ዓውደ-ውግእ ኮይና እንተትነብር፡
ዕድል በዓል ከተማ ሞሱል (ዒራቕ)፡ ራቓ፡
ፓልሜየራ (ሶርያ). . .ወዘተ ምገጠማ
ነይሩ። ከምኡ ከይትኸውን ዘኽኣለ ከኣ
ብቐንዱ እቲ ውሕሉል ወተሃደራዊ ስልቲ
ህግሓኤ እዩ። ነቲ ኣብ ግንባር ተሳዒሩ፡ ኣብ
ኣስመራ ክተኣኻኸብ ዝጀመረ ስራዊት
ኢትዮጵያ፡ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ፍጹም
ከበባ ኣየእተዎን። መህደሚ መስመር
ስለዝኸፈተሉ፡ እቲ ሰራዊት ህይወቱ
ከድሕን በቲ ዝተኸፍተሉ መገዲ ካብ
ኣስመራ ወጺኡ። እዚ፡ ነቲ ብገለ ወገናት
ዝቐርብ ግጉይ መግለጺታት ዘቃልዕ እዩ።
ምኽንያቱ፡ ኣብ ሓደ ሓደ ጽሑፋት፡ ነዚ
ሓቂ’ዚ ጎስዮም፡ ሰራዊት ደርጊ ንኣስመራ
ብሓልዮቱን ሰናይ ፍቓዱን ከምዝገደፋ
ዝገልጹ ኣይተሳእኑን።
ጣልያን ኣብ 2ይ ውግእ ዓለም ተሳዒሩ
ካብ ኤርትራ ክለቅቕ እንከሎ፡ ኣብ ውሽጢ
ኣስመራ ብዙሓት ዘይተዛዘሙ ህንጻታትን፡
ክፋት ቦታታትን ተሪፎም ነይሮም።
ንኣብነት፡ ድሕሪ እንዳ ፖስጣ ዘሎ ከፋት
ቦታ፡ በርባዕተ ኩርንዑ ንታሕቲ ዘውርድ
ኣስካላን ትሕቲን-ልዕሊን ምድሪ ንኣብያተ
ጽሕፈትን ድኳናትን ህንጻታት ንምስራሕ
ንድፊ ተዳልዩ ኔሩ። ኣብ ሓያሎ ናይ ሽዑ
ህንጻታት ኣስመራ፡ ኣብ 1ይ ወይ 2ይ
ደርቢ ምስተበጽሐ ስራሕ ደው ከምዝበለ
ዘመልክቱ፡ ዊጥ ኢሎም ዝተረፉ፡ ንኣዕኑድ
ዝተሓስቡ ተንዲኖታት ንዕዘብ ኢና።
እዞም ኣገረምቲ ዘመናውያን ህንጻታት
ኣስመራ፡ ኣብ ግዜ መግዛእቲ፡ ነቶም
ኢጣልያውያን ገዛእቲ ተባሂሎም ዝተሰርሑ
እዮም። ይኹን’ምበር፡ ብርእይቶይ፡ ንሕና
ኤርትራውያን፡ ነዞም ህንጻዊ ሓወልትታት፡
ከም ኣካልና ክንርእዮም መሰልና እዩ።
ምኽንያቱ፡ እቲ ዝሃነጾ ጉልበት ናይ
ኤርትራውያን እዩ፡ ኣብኡ ዝወዓለ ዝበዝሕ
ጥረ-ነገራት ህንጻ ድማ መበቆሉ ኤርትራ
እዩ።
ነዚ ህንጻታት‘ዚ ኣብ ምስራሕ
ዝተጠቕሙሎም ባህርያዊያን ኣኻውሕ፡
ከም ጸሊም-እምኒ (ባዛልት)፡ እምነ-በረድ፡ ዓረ፡
ቀይሕ-እምኒ (ላተራይት)፡ እምኒ-ሑጻ…
ወዘተ፡ ኣብ ባህሊ ኤርትራ፡ ካብ ቅድም
ኣትሒዙ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዝነበረ
ብምዃኑ ሓድሽ ተመክሮ ኣይነበረን።
ጸሊም-እምኒ (ባዛልት) ንመሰረት፡ ንመንደቕ፡
ብመገዲ ፈረንታዮ (ክራሸር) ንመፍረ-ጆያ
ተባሂሉ ካብ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን
ኣስመራ ይመጽእ ነበረ። እምኒ-ዓረ ንመገዲኣጋር (ማርሻፔዲ)፡ ንኣስካላ፡ መንደቕ፡
ኣዕኑድ. . .ወዘተ፡ ካብ ነፋሲት፡ ኣውሊዕጾሩ፡
ትኹል (ከባቢ ደቀምሓረ) ይመጽእ ነይሩ።
እምነ-በረድ (ማርሞ) ንምድሪ-ቤት (ማቶኔላ)፡
ንኣስካላ፡ ንመቓብር፡. . .ወዘተ፡ ፋሕሸዋይ
ሕብሩ ካብ ማይ-ዕዳጋ፡ ጸሊም ሕብሩ ካብ
ቀርጸቀምጠ፡ ጻዕዳ፡ ጸሊም፡ ፋሕሸዋይ፡ ሮዛ
ሕብሮም ማርሞታት ካብ ጎኘ (ጋሽ-ባርካ)
ይመጹ ነይሮም። ቀይሕ-እምኒ (ላተራይት)
ካብ ቁሸትን፡ ጻዕዳ-ክርስትያንን ከባቢኡን፡
ካብ ዓዲ-ሓውሻን ከባቢኡን. . .ወዘተ
ይመጹ ነይሮም። ብሎኮታት ማርሞ፡ ኣብ
እንዳ ሞሊናሪ፡ ፍራንኬቲ፡ ጉወራ. . .ወዘተ

ዝበሃሉ ትካላት፡ ተጨዲዶም ይለምጹ
ነበሩ።
ትርጉም ዘመናዊ ህንጻታት፡ ዝያዳ በቲ
ዝህቡዎ ግዝያዊ ኣገልግሎታት ዝጽሎ
እዩ። እዚ ግን ዕድመኡ ሓጺር እዩ።
ብርእይቶይ፡ ምዕሩግ እንተኾይኑ፡ ትርጉሙ
ነባሪ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ባህርያዊ እምኒ
ተዘክሮታት ኣሎ። ካብ ሕብሩን ግዳማዊ
መልክዑን…ወዘተ ንላዕሊ ዝኸይድ ክብሪ
ኣለዎ። ብፍላይ ንዓና ሰብ-ሞያ ስነ-ምድሪ
(ጂኦሎጂስትስ)፡ ባህርያዊ እምኒ፡ ዘተሓላልፎ
መልእኽቲ ኣለዎ። መበቆሉ ምድርን
ዲይናሚካዊ ጂኦግራፍያዊ መስርሓትን
ስለዝኾነ። ነዞም ኣኻውሕ’ዚኣቶም ኣብ
መዓላ ከተውዕሎም ዝጥለብ ከቢድ ስራሕ
ከኣ፡ ንትርጉሙ ተወሳኺ ክብሪ ዝህቦ
እዩ። ስለዚ፡ ዝኾነ እምኒ ከም ኣካል ናይ
ባህሪ፡ ዝሓቖፎ ታሪኽ ኣለዎ። ሓደ-ሓደ
ኣብነታት ክንጠቅስ፦
 እቶም ኣብ መስጊድ ዓቢን እንዳ
ዓሳን ዘለዉ ልሙጻት ብእምኒ ዓረ
ዝተሰርሑ ኣዕኑድ፡ ካብ ትኹል ከባቢ
ደቀምሓረ ዝመጹ እዮም።
 ኣብ ኣፍደገ ካተድራለን
እንዳማርያምን ዘለዉ ደረጃታት፡ ደንደስ
ማርቻፔዲታት፡ እንዳ-መጥሓናት ካብ
ነፋሲት፡ ኣውሊዕጾሩ፡ ትኹል ዝመጹ
እምኒ-ዓረ እዮም።
 ኣብ ምህናጽ ቤተክርስትያን
እንዳማርያም፡ ዝውዓሉ ንጻፋት-እምኒ
ኣብ ከባቢ ሸግርንን ዓርበ-ረቡዕን ዝርከቡ
እዮም።
 ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ፖስጣ
ዘለዉ ባንኮታት (ካውንተር)፡ ካብ ጎኘ
ዞባ ጋሽ-ባርካ ካብ ዝመጸ እምነ-በረድ
ዝተጸርበ’ዩ።
 ዳርጋ ኣብ ኩሎም‘ቶም ኣገረምቲ
ህንጻታት ዝርከቡ ደረጃታት፡ ምድሪቤታት፡
ልዳት መሳኹትን መዓጹን….ወዘተ
ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዓይነታት ኣእማን
እዮም።
 ሓሓሊፍካ ከኣ፡ ካብ ዓዲ ጣልያን
(ካራራ፡ ቨሮና…ወዘተ) ዝመጹ እምነበረድ ኣለዉ።
ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት፡ ነበርቲ
ናይዛ ሕጂ ኤርትራ፡ ኣብ ከባቢኦም
ዝርከብ ባህርያዊ እምኒ ንህንጻዊ ስራሕ
ብኸመይ ይጥቀሙሉ ልዑል ኣፍልጦ
ነይሩዎም እዩ። እቲ ብቑጽሪ እናበዝሐ
ዝመጽእን ዝድህሰስን ዘሎ ስነ-ቅርሳዊ
ቦታታት ኤርትራን ኣብኡ ዝርከቡ
ዝዓነዉ ኣባይቲን፡ ደረጃታት ቤተመቕደስ መጠራ፡ ጥንታዊ ዲጋ ሳፊራ
(ቆሓይቶ)፡ ኣዕኑድ ቆሓይቶን ኣዱሊስን
ዝተፈላለዩ ካብ ኣእማን ናይ’ቲ ከባቢ
ዝተሰርሑ ምዃኖም፡ ንህንጻዊ ብቕዓትን
ኣፍልጦን ናይ’ቲ ህዝቢ የረጋግጹልና።
ኢጣልያውያን እምበኣር ኣብ ኤርትራ፡
ብዛዕባ ህንጻ ብተዛማዲ ጽቡቕ ኣፍልጦ

ዝነበሮ ሕብረተ-ሰብ እዩ ጸኒሑዎም። ኣብ
ሰፊሕ ከበሳታት ኤርትራ ምስ እንዕዘብ፡
ንምስራሕ ኣባይቲን ካልእን፡ ኣኻውሕ
ዝዕደኑሉን ዝምስርሓሉን ቦታታት
ንረክብ። ኣብዚ ቦታታት’ዚ፡ ምኩራት
ኤርትራውያን ኣቦታት፡ ብቕልል ዝበለ
መሳርሒታት፡ ማርቻፔዲ፡ ፋቺያቪስታ፡
ጆያ፡ ንሃዳሙ ዝኸውን ኣዕኑድ፡ እተፈላለየ
ዓቐን ዘለዎ ብሎኮታት…ወዘተ ካብ ዓረ፡
እምነ-ጸሊም፡ እምነ-ሑጻ፡ እምነ-በረድ ከፍርዩ
ንረኽቦም። ንኣብነት፡ እቲ ኣብ ወራር ወያነ
1998-2000 ዓ.ም. ብወራሪ ሰራዊት ደይመደይ ኢልካ ዝዓነወ፡ ሓወልቲ መጠራ፡
ብኤርትራውያን ጸረብቲ እምኒ እዩ፡
ክጽገን ክኢሉ። መስርሕ ጽገናኡ ክኣሊ
ዝተላእከ ፈረንሳዊ ክኢላ ዘደነቖ ብቕዓትን
ስራሕን ድማ ኣርእዮም።
መሰረታዊ ስርዓተ-ህንጻን ኣገባብ ህንጻን
ናይ’ቶም ኣብ ስነ-ቅርሳዊ ኩዕታታት
ኤርትራ ዝርከቡ ዘለዉ ዖናታት ኣባይቲ፡
ጥንታውያን ነበርቲ ናይዚ ቦታ፡ መሃንድሳዊ
ኣፍልጦ ከምዝነበሮም እዩ ዝእንፍቱ።
እቶም ኣባይቲ፡ መሳኹቲ፡ መዓጹ፡ ብጎድኒን
ብላዕልን ልዳት ጾር መንደቕ ዝጻወሩ
ነዋሕቲ ኣእማን ዘለዎም እዮም። ምህናጽ
ሃዳሙ ብዘይ ኣዕኑድ (ዕንጨይቲ ወይ
እምኒ-ዓረ) ዘይሕሰብ እዩ። ንኣብነት ኣብ ግዜ
ምንቅጥቓጥ ምድሪ፡ ብኸምዚ ዝተጠቕሰ
ኣገባብ ዝተሃንጹ ኣባይቲ፡ ብተዓጻጻፍነቶም
ካብ ምዕናው ይድሕኑ’ዮም። በዚ ድማ
ቀዳሞት ወለድና ኣፍልጦኦም ተድንቖ።
ኣብ መደምደምታ፡ መሃንድሳዊ
ክእለት ኢጣልያውያንን ተሞኩሮ
ህንጻን ኣጠቓቕማ ባህርያዊ እምኒን
ኤርትራውያንን ንሓድሕዱ ተመላሊኡ
እዩ፡ ነዚ ዓለም ዘድንቖን ኣብ ዓለማዊ
መዝገብ ክብሪ ዩኔስኮ ተሰኒዱ ዘሎን
ታሪኻዊ ህንጻታት ከተማ ኣስመራ ክሃንጽ
ክኢሉ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ።
ህንጻን ስነ-ጥበብን፡ ባህላዊ ደረጃ
ምዕባለን መለለዪን፡ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ
ዝመሓላለፉ ነጸብራቓት ናይ ሓደ ኣከባቢ
እዮም። መንግስቲ ኤርትራ፡ ማዕረ’ቲ
ዘካይዶ ዘሎ ትሕተ-ቅርጻዊ ህንጻን ቁጠባዊ
ልምዓትን፡ ትምህርትን ሳይንስን ባህልን ኣብ
ምስፍሕፋሕን ምትብባዕን ይርከብ። ኩልና
ዜጋታት፡ ትካላትን ምምሕዳራትን ከኣ፡
ነዞም መለለዪናን ታሪኽናን ዝኾኑ ቅርስታት
ብጥንቃቐን ሓላፍነትን ክንዕቅቦምን
ክንሕልዎምን ይግባእ። ኣብ ርእሲ‘ዚ
ናይ ኣስመራ፡ ኣብ ካልኦት ከተማታት
ኤርትራ‘ውን ተመሳሳሊ ታሪኻውነት
ዝውንኑ ህንጻታት ስለዘለዉ፡ ብተመሳሳሊ
ኣገባብ ክተሓዝ የድሊ። ዛጊት‘ኳ ከተማ
ከረን፡ ስነ-ህንጻዊ ቅርሲታታት ንምዕቃብ
ተበግሶ ወሲዳ ከምዘላ ኣብ ዜና ተሓቢሩ
ኣሎ። ጽቡቕ ምጅማር እምነ። ኩልና
ክንተሓባባር ከኣ እላቦ።
ሃብትኣብ ጽገ (በዓል ሞያ ስነ-ምድሪ)

ሓዳስ

ኤርትራ

ብማሕበረሰብ ዓለም ዚግባእ ኣቓልቦ ተነፊጉ ንዝጸንሐ፡
ሓፈሻዊ ኵነታት ኣከባቢ ዓለምና፡ ቀንዲ መዛተዪ ዛዕባኡ
ዝገበረ ፋልማይ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋዕላ (United
Nations Conference on Human Environment)
ኣብ 1972 ኣብ ስቶክሆልም ተጋቢኡ። ሕቶ ኣከባቢ
ዓቢዪ ግሎባዊ ብድሆ እናዀነ ስለ ዝመጸ ከኣ፡ እቲ
ዋዕላ’ቲ፡ ኣብ ነፍስወከፍ 10 ዓመት፡ መራሕቲ
ሃገራት ናብ ዚሳተፉዎ “ዝለዓለ ዋዕላ መሬት” (Earth
Summit) ማዕቢሉ።
ሓደ ካብ ውሳነታት ናይቲ ኣብ ስቶክሆልም ዝተጋበአ
ፋልማይ ዋዕላ፡ 5 ሰነ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኰይና
ክትዝከር እዩ። ዕላማ ናይቲ ውሳነ ድማ፡ ዝተዓቀበን
ድሕነቱ ዝተረጋገጸን ባህርያዊ ኣከባቢ፡ ንቐጻልነት
ህይወትን ውሑስ ልምዓትን መሰረት ምዃኑ ምጕላሕ፣
ነፍስወከፍ ዜጋ ማሕበረሰብ ዓለም፡ ንኣከባቢ ዚግባእ
ክንክንን ኣኽብሮትን እናሃበን ምስ ባህርይ ተወሃሂዱን
ኪነብር ምዝኽኻር፣ ኣከባብያዊ ንቕሓት ናይ ኩሉ ሰብ
ንምብራኽን ምስ ድሕነት ባህርያዊ ኣከባቢ ዘሳኒ ናይ
ኣናብራን ባህልን ለውጢ ንምምጻእን ሓገዝቲ ጐስጓሳት
ንምክያድ ዓለማዊ ኣጋጣሚ ምፍጣር የጠቓልል። ኪኖ
እዚ ናብ ሕልናን ንቕሓትን ናይ ነፍስወከፍ ናይዛ ዓለም
ዜጋ ዚቐንዕ ጻውዒትን ትእምርታዊ ኣገዳስነት ናይዛ
ዕለትን ዚኸይድ፡ ካልእ ዕላማ ናይቲ ውሳነ ከኣ ሕቶ
ክንክንን ዕቃበን ኣከባቢ፡ ኣብ ልምዓታዊ ስትራተጂ
ናይ ሃገራት ቀዳማዊ ቦታ ኪሕዝን ኪትግበርን፣ ሕቡር
መኸተ ኣንጻር ብርሰት ኣከባቢ ቀንዲ ኣጀንዳ ናይ
ኣህጉራዊ ሽርክነት ኪኸውን፣ ኩለን ሃገራት ድማ
ንምዕዋቱ ኪዕጠቓ ምምሕጻንን ምድራኽን እዩ።
ናይ ሰብ ፍልጠት ብትዕዝብቲ፡ ተደጋጋሚ ፈተነን
ግብራዊ ተሞክሮን ኣብ ዚውህለል ሓበሬታን፡ ብከምኡ
ንዝተኣከበ ሓበሬታ ብግቡእ ተንቲንካን ሰኒድካን፡ ናብ
ወለዶታት ንምምሕልላፉ ኣብ ዚዝውተር ኣገባብን
ዚጥረ ዓቕምን ስለ ዚምርኰስ፣ ብዛዕባ ምስጢር ባህርይን
ሕግታታን ርድኢትና ድሩት፣ ግን ከኣ ብቀጻሊ
ምምሕያሽ ዚውርጽጽ እዩ። ስለዚ ከኣ ኢና፡ ናይ
ተግባራትና ኣሉታዊ ሳዕቤን ክሳብ እንግንዘብ፡ ደቂሰብ
መዕቈቢናን ምንጪ መነባብሮናን ንዝዀነ ባህርያዊ
ኣከባቢ ሓያለ ጕድኣት እነስዕበሉ። ስኣን ፍላጥ ጥራይ
ግን ኣይኰንናን ንኣከባቢ ክንጐድእ ጸኒሕና። ውልቃዊ
ረብሓ ጥራይ ብምቕዳም ንዚግበር ጌጋ ከመልክቱ
እንከለዉ፡ ቀዳሞት ወለድና “ዘይኵርምትኻ ሑጻ
ቈርጥመሉ” እናበሉ ከም ዝመሰሉዎ፣ ናይ ፍልጠት
ስእነት ከይሃለወና እውን፡ ሓባራዊ ንዝዀነ ባህርያዊ
ኣከባብን ጸጋታቱ ንምክንኻን ሓላፍነት ንምስካም ስለ
እንግበዝ፣ ዓምለና ዛጊት ኪድመሩ ብዝጸንሑ፡ እሞ ድማ
ብሕቡርን ውሁድን መኸተ ናይ መላእ ማሕበረሰብ
ዓለም፡ መንግስታቶምን ትካላቶምን እንተ ዘይኰይኑ፡
ብተናጸል ምግጣሞም ናብ ዘይከኣል ደረጃ ብዝበጽሑ
ዓበይቲ ኣከባብያዊ ብድሆታት ትጽገም ኣላ።
ኣብዛ ሎሚ ዓመት ንመበል 47 ግዜ እትዝከር
መዓልቲ ኣከባቢ ኪትኰረሉ ዝተመረጸ ቴማ ናብ
መኸተ ኣንጻር ግሎባዊ ብከላ ኣየርን ሳዕቤናቱን ዝቐንዐ
እዩ። ናይ ኣየር ብከላ ብዙሕ ጠንቂ ኣለዎ። ገለ ክፋሉ
ካብ ናይ ደቂሰብ ዓቕሚ ምቍጽጻር ወጻኢ ብዝዀኑ፡
ከም ነትጕ እሳተጎመራን ካልእን ዝኣመሰሉ ባህርያዊ
ተርእዮታት ይነቅል። ብከምዚኦም ዝኣመሰለ ባህርያዊ
ሓይሊ ኪወርድ ዚኽእል ሃስያ ንምውሓድ፡ ናይ
ድሕነት ቅድመ-ምድላው ምግባር ይከኣል ይኸውን፣
እቲ ባህርያዊ ተርእዮ ፈጺሙ ከም ዘየጋጥም ምግባር
ግን ዚከኣል ኣይኰነን።
መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ዘመንና ኣሻቓሊ ኣከባብያዊ
ጸገም ኪፈጥር ዝጸንሐ ብከላ ኣየር ግን፡ ደቂሰብ
መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ብዘካይዱዎ ንጥፈታት
ዝሰዓበ እዩ። ደቂሰብ መግብን ዝተፈላለዩ ሃለኽቲ ነገራትን
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መኸተ ኣንጻር ብከላ ኣየርን ሳዕቤናቱን
ንምፍራይ፡ ንብረቶምን ነብሶምን ብመካይን፡ ባቡራት
ባሕርን ምድርን ኣየርንን ንምጕዕዓዝ፡ መንበሪኦምን
ናይ ስራሕ ቦታኦምን ንምዝሓል ኰነ ንምውዓይ ወይ
ካልእ ምቾት ንምፍጣር ዘድሊ ጸዓት ከመንጭዉ
ማእለያ ዘይብሉ ሕመት፡ ነዳዲ ዘይትን ባህርያዊ ጋዝን
ዕንጸይትን የቃጽሉ። ሰፊሕ መሬት ንሕርሻ ንምድላው
ገረብ ይቝጥቍጡን የንድዱን። ብሸለልትነትን
ሓደጋን ዱራትን ምድረ-ሳዕርን ይባርዑ። ካብ ኩሎም
እዞም ንጥፈታት ዝወጹ ጋዛት ከኣ ኣየር ይብክሉ። ካብ
ንጥፈታት ህንጻ፡ መዐደኒታት፡ ፋብሪካታት ስሚንቶን
መሳንዓትን፡ ከምኡ እውን ካብ ምድረበዳታትን ብሰብ
ካብ ዝባደመ መሬትን ዚለዓል ቶጎጋን ደሮናን ካልእ
ነገርን እውን ሰማይ ዓሪጉ ኣየር ይብክል። ብንጥፈታት
ደቂሰብ ዚፍኖን ኣየር ዚብክልን ካርቦን ዳዮክሳይድ
ከኣ ልዕሊ 70% ናይቲ ብድምር በብዓመቱ ናብ ኣየር
ዚሕወስ ኣስታት 46 ቢልዮን ሜትሪክ ቶን ዚኣክል
ብከላ ምዃኑ ይግመት። ምብራርስ ዱራትን ኣግራብን፡
ባህርይ ንገዛእ ርእሳ ካብ ብከላ ንምንጻህ ንዘለዋ ዓቕሚ
ርእሰ-ፍወሳ ስለ ዘሰንክል ድማ፡ ካብ ጠንቂ ብከላ ነጺልካ
ዚርአ ኣይኰነን።
ሓደ ካብ ዓበይቲ ሳዕቤናት ብከላ ኣየር ኣብ ጥዕና
ሰብን ካልኦት ህይወታውያንን ዚወርድ ጸገም እዩ።
ናይ ሰባት ተጻዋርነት ይፈላለ’ኳ እንተዀነ፡ ዓቐንን
ንውሓት ግዜን ምቅላዕ ንብኩል ኣየር፡ ሳዕቤኑ ቅጽበታዊ
ወይ ብደፋእታ ዚምዕብል ሕዱር ሕማም ኪኸውን
ይኽእል። ኣብ 1987 ኣብ ህንዲ ካብ ዝነበረት ናይ
ዩንዮን ካርባይድ ፋብሪካ ልሒዅ ኣብ ውሽጢ እታ
ፋብሪካን ከባቢኣን ዝነበሩ 3787 ሰባት ቀቲሉ፡ ኣስታት
16,000 ብከቢድ ዝጐድአ፣ “መቕዘፍቲ ብሆፓል”
ተባሂሉ ዚስመ ሓደጋ፡ መርኣያ ቅጽበታዊ ሳዕቤን ብከላ
ኣየር እዩ። ዕረፍቲ ዚኸልእ ሰሓ ኣብ ኣፍንጫ፡ ዓይኒ፡
ጐረሮ፡ ሕጽረት ምስትንፋስ፡ ረኽሲ ስርዓተ ምስትንፋስ
ወዘተ ዝኣመሰሉ ሕማማት ንሓጺር ግዜ ንብኩል ኣየር
ብምቅላዕ ከም ዚስዕቡ ይፍለጥ። እቲ ምቅላዕ ንነዊሕ
እዋን እንተቐጺሉ ከኣ፡ ሞት ዘኸትሉ ዓበይቲ ሕማማት
ከስዕብ ብዙሕ ተኽእሎ ኣሎ። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና
ኣብ ናይ 2014 ጸብጻቡ ከም ዘመልከቶ፡ ኣብ ከተማታትን
ውሻጠ ኣባይትን ብዚፍጠር ብከላ ናይ ኣየር፡ ኣብ
2011 ጠንቂ ሞት ናይ ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ነይሩ።
ኣብ 2019 ብተመሳሳሊ ምኽንያት ሓሚሞም ናይ
ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ ናብ ከባቢ 8.8 ሚልዮን ክብ
ኪብል ከም ዚኽእል እቲ ውድብ ይግምት።
በንጻር እዚ ንምርድኡ ዘየጸግም፡ ብብኩል ኣየር
ኣብ ጥዕና ዚስዕብ ሽግር፡ ኣሽሓት ሊቃውንቲ ነዊሕ
ግዜ ኣብ ዝወሰዱ ምርምራዊ ስራሕን ክርክርን
ዝተጸመዱሉ ጉዳይ፡ ሳዕቤን ብከላ ኣየር ኣብ ግሎባዊ
ክሊማ ምንጻር ነይሩ። ናይቶም ብስም ጋዛት ግሪን
ሃውስ (GHGs) ዚፍለጡ በከልቲ ጋዛት ጻዕቂ ኣብ
ኣየር፡ ካብ ካልኣይ መፋርቕ ናይ መበል 19 ዘመን
ኣትሒዙ ብከባቢ 42% (ማለት ካብ 280 ppm ናብ
ልዕሊ 400 ppm) ክብ ከም ዝበለ ብስነ-ፍልጠታዊ
ትዕዝብትን ምርምርን ተረጋጊጹ ኣሎ። ናይ ኣሽሓት
ተመራመርትን ሊቃውንትን ክሊማ-ጠቀስ ስራሓት
ተንቲኑ፡ ኣጠቓላሊ ጸብጻብ ከቕርብ ዝተመዘዘ በይነመንግስታዊ ጉጅለ (Intergovernmental Pannei
on Climate Change- IPCC) ዘውጸኦ ደምዳሚ
መግለጺ ከም ዘረጋገጾ ከኣ፡ ኣብ ዝሓለፈ መበል 20
ዘመን ገምጋም ምቘት መሬት ካብቲ ኣብ ካልኣይ
ንፍቂ መበል 19 ዘመን ዝነበሮ መጠን ብኣስታት
0.8 oc ወሲኹ። ቀንዲ ጠንቁ ድማ እቲ ኣብ ኣየር
ዘጋጠመ ተወሳኺ ብከላ እዩ። እቲ ብገጋም ዝተገልጸ

ወሰኽ ምቘት ብጂኦግራፍያዊ ኣከባቢ ስለ ዚፈላለ ከኣ፡
ሳዕቤኑ ግሎባዊ እኳ እንተዀነ፣ ሕልፊ ካልእ ኪጥቃዓ
ዝጸንሓ ኣብ ትሮፒካዊ ቅናት ግሎብና ዘለዋ ሃገራትና
እየን።
ወሰኽ ግሎባዊ ምቘት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ
ዓለም እንርእዮ ምምዝባል ክሊማ ምዃኑ እውን እቲ
ናይ IPCC ደምዳሚ ጸብጻብ ኣረጋጊጹዎ ኣሎ።
ምምዝባል ኩነታት ኣየርን ለውጢ ክሊማን ዘግህዱ፡ ካብ
ንቡር ዝወጹ ብዙሓት ተርእዮታት ከኣ ኣብ ዕድመና
ንርኢ ኣለና። ኣብ በበይኑ ወገናት ዓለም ዘጋጥም
ደርቂ፡ ምምዝባል ወቕትን መጠንን ዝርጋሐን ዝናብ፡
ምንጻፍ ወይ ምድካይ ምንጭታት ማይ፡ ናይ ዱራትን
ምድረ-ሳዕርን ባርዕ፡ ማዕበል ደሮና፡ ብህቦቡላ ዝተሰነየ
ኣይሃዊ ዝናብን ዕልቕልቕን፡ ምምካኽ በረዳዊ ሽፋን
ዋልታታት ዓለም፡ ምብራኽ ጽፍሒ ውቅያኖሳት፡ ኣብ
ውሱናት ከባቢ ሕጹራት ዝጸንሑ ተላባዕቲ ሕማም
ናብ ሓደሽቲ ቦታታት ምስፍሕፋሕ፡ ምብራስ ኮራላትን
ዘርኢ ካልኦት ህይወታውያንን ወዘተ...ገለ ካብቶም
ቀጥታዊ ሳዕቤን ወሰኽ ግሎባዊ ምቘትን ብሰሩ ዚስዕብ
ናይ ክሊማ ለውጥን እዮም።
ወሰኽ ግሎባዊ ምቘትን ምምዝባል ክሊማን በዚ
ሒዙዎ ዝጸንሐ ኣንፈት እንተቐጺሉ፡ ኣብ ዓለም
ከቢድ ዋሕዲ መግቢ፡ ከቢድ ቍጠባዊ ቅልውላው፡
ማሕበራዊ ሕሰም፡ ብርሰት ህይወታዊ ብዙሕነትን
ከኸትል ምዃኑ ምግማት ኣየጸግምን። ኣከባብያዊ
ሽግር ካብዚ በጺሑዎ ዘሎ ደረጃ ከይብእስን መዋጽኦ
ዘይብሉ መዓት ቅድሚ ምስዓቡን፣ ንምምካቱ ዓለም
ክትሓብርን ክትጓየን ተደጋጋሚ ምሕጽንታ ቀሪቡ።
ብዙሓት ኣህጉራዊ መጋባእያታት ተኻዪዶም። ቀየድቲ
ደኣ ኣይኰኑን እምበር፣ ኣድማዒ ፍታሕ ናይዚ ኣሰካፊ
ዓለማዊ ክሊማዊ ብድሆ፡ ነቲ ቀንዲ ጠንቁ ኣብ ምእላይ
ከም ዚምርኰስ ዘረጋግጹ መርሓ መትከላት ኣህጉራዊ
ምትሕግጋዝ ዘነጽሩ፡ ኣህጉራዊ ስምምዓት እውን
ተገይሮም እዮም።
ብመሰረት ናይ ሊቃውንቲ ለበዋን ምኽርን፡ ንዓለምና
ብክሊማዊ ለውጢ ካብ ዚስዕብ መዓትን ዕንወትን
ንምድሓን፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ መፋርቕ መበል 19
ዘመን ዝነበረ ገምጋም ምቘት ጽፍሒ መሬት ዚወሰኽ
ምቘት ካብ 1.5 oc ከም ዘይዛይድ ምግባር የድሊ። እዚ
ኪከኣል ድማ፡ ብንጥፈታት ደቂሰብ ናብ ኣየር ዚፍኖ
ብከላ፡ ኣብ 2030 ካብቲ ኣብ 1990 ዝነበሮ መጠን
ብውሑዱ ብ30%፡ ኣብ 2050 ድማ ብ80% ከም
ዚጐድል ንምግባር ብኣጋ ብውጥን ምስራሕ ግድን
እዩ። እቲ ሸቶ’ቲ ኪብጻሕ ምእንቲ ድማ፡ ብቐዳምነት
ኩለን እተን ቀንዲ ጠንቂ ግሎባዊ ብከላ ኣየር ኰይነን
ዝጸንሓ ምዕቡላት ሃገራት፡ ካብቲ ልሙድ ኰይኑ
ዝጸንሐ በካሊ ቴክኖሎጂ ምምንጫው ጸዓት ንምውጻእ
ኪብገሳ ኣለወን። እዚ ማለት፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ትሕቲ
25% ናይ ጠቕላላ ሃልኪ ጸዓት ይሽፍን ዘሎ ተተካኢ

ጸዓት (Renewabe energy) ኣብ 2050 ናብ 85%
ክብ ምባሉ የድሊ። ኣብ ሓጺር እዋን ናብዚ ሓድሽ
ቴክኖሎጂ ምስግጋር ቀሊል ኣይኰነን። እቲ ኩነታት
ካልእ መማረጺ ስለ ዘይብሉ ግን ኪትግበር ኣለዎ። እቲ
ቴክኖሎጂ ፍቱንን ተጠርዩን ስለ ዘሎ፣ እተን ሃገራት
እውን ንምትግባሩ ቍጠባዊ ዓቕሚ ስለ ዘለወን ድማ፡
ምትግባሩ ብርግጽ ይከኣል እዩ። ነቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ
ሰፊሕ ምትእትታው ዓቢዪ ናይ ስራሕ ዕድል ስለ ዚፈጥር፡
ብቝጠባዊ መለክዒ እውን እንተዀነ ኣርባሒ ከም
ዚኸውን ጽኑዕ እምነት ኣሎ።
ካብዚ ነጺልካ ዘይረአ ጉዳይ፡ ዕላማ ምንካይ ብከላን
ምግታእ ናይ ክሊማ ነውጽን ምእንቲ ኪዕወት፡ እተን
ምዕቡላት ሃገራት፡ ነቲ ድሮ ዘማዕበለኦን ዝመለኸኦን
ሓድሽን ንጹህን ቴክኖሎጂ ናብተን ኣብ መስርሕ ምዕባለ
ዚርከባ ንምስግጋር ኪተሓባበራ ወሳኒ ምዃኑ እዩ።
ኩሎም እዞም ኪማልኡ ዘለዎም ቅድመ ኵነታት ድማ
ኣብቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት መርሓ ውዕል ክሊማዊ
ለውጢ (UNFCCC) ኰነ፡ ብኡ መሰረት ኣብ 2015
ኣብ ዝተበጽሐ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ቅቡላት ኰይኖም
ብንጹር ሰፊሮም ኣለዉ። ትግባረ ውዕል ፓሪስ ግን
ዛጊት በቲ ዚድለ ቅልጣፈ ኣይሰጐመን። እቲ ዕንቅፋት
ብዙሕ እዩ። ኣብ ገለ ካብተን ወሰንቲ ሃገራት ንምትግባሩ
ፖለቲካዊ ድልየት የብለንን። ከተግብራኦ ቅሩባት ዝዀና
ሃገራት ዝተመባጽዐኦ መጠን ንከያ ብከላ እንተዀነ
እውን፡ ነቲ ዚድለ ሽቶ ንምውቃዕ እኹል ኣይኰነን።
ብዘይካ’ዚ፡ እተን ዓማልቕ ናይ ነዳዲ ኩባንያታት
ዘይተፈልጠ ሓድሽ ዕቋር ጸጋታት ነዳዲ ዘይትን ባህርያዊ
ጋዝን ንምድህሳስን ምልማዕን፡ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ
ግዜ ኣስታት 21 ትሪልዮን ዶላር ከውፍራ መደብ ከም
ዘለወን ስለ ዚፍለጥ፣ እቲ ኣብ 2050፡ ዓለማዊ ቍጠባ ኣብ
ካርቦን/ነዳዲ ካብ ዝጸንሖ ምርኰሳ ንምንጋፍ ዘሎ ጥሙሕ
ክዉን ንምግባር ኪኸብድ እዩ።
በዚ ይኹን በቲ፡ ክሊማዊ ለውጥን ሳዕቤኑን ንኹሉ
ለኻዪን ዘየላቡን ስለ ዝዀነ፡ ብዛዕባ ኣንቀልቱ ንምክሳስ
ዝተረፈ ግዜ የለን። መኸተ ኣንጻር ብከላ ኣየርን ብሰሩ
ዚስዕብ ግሎባዊ ዋዕን ክሊማዊ ለውጥን፡ ንውሱናት
ሃገራት ዚሕደግ ዕማም ከምዘይኰነ ብምግንዛብ ድማ፡
ኩለን ዚምዕብላን ጌና ዝደሓራን ሃገራት፡ ነቲ ግሎባዊ
መኸተ ዘይነዓቕ እጃም ከበርክታ ግዴታ ኣለወን።
ኣብ ዝደሓራ ሃገራት ዘለዉ ጸገማት ብዙሓት እዮም።
ዓቕምን ኣተሓሳስባን ናይተን ሃገራት ዚውጥጡ፡ ናይ
ሓጺር ግዜ ፍታሕ ዚጠልቡ ሽግራት ከኣ ዘላብዉ
ኣይኰኑን። ሓያለ እውን ናይ ኣብተን ሃገራት
ስትራተጅያዊ ዕማማት ይውንዘፉ ወይ እውን ይርስዑ።
ብግሎባዊ ለውጢ ክሊማ ብቐዳምነት እንጥቃዕ፡ ነቲ ሽግር
ንምምጻእ ዘይኣበስና ሃገራት ስለ ዝዀንና፡ በቶም ህጹጽ
ፍታሕ ዚሓቱ ሽግራት ከይተሓጸርና ኣብ ስትራተጅያዊ
ኣገዳስነት ዘለዎ ከነድህብ የድሊ። ስለዚ ከኣ ንቐጻልነት
ህይወት መሰረታዊ ኣበርክቶ ዘለዎም ባህርያዊ ጸጋታትና
ንምስሳን ምዕቃብን ዘገልግለ ስትራተጂ ውሑስ ልምዓት
ክንክተል ግድን እዩ። ብመንጽር እዚ ዘዛርብ ዘሎ
ኣከባብያዊ ሽግር ኪርአ እንከሎ፡ መሬት ተፈጊሩ ከይበርስ
ንምግራቡን ምልምዑን፡ ናይ ማይ ምንጭታትና ከይነጽፉን
ከይብከሉን ኪህብትሙን፡ ጽርየት ከባቢ ኪሕሎን ጐሓፍ
ኪንክን ብግቡእ ኪመሓደርን፣ ባህርያውን ካልእን
ጸጋታትና ዘየባኽን ኣገባብ መፍረን ኣናብራን ከነዘውትር
ዚሕግዙ መደባት ከነተግብር ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቀረባ
መጻኢ ብርግጽ ዓብላሊ ዚኸውን ንጹህ ቴክኖሎጂ
ምምንጫው ጸዓት ክንመልኮን ክንውንኖን ምጕያይ
እውን ከምኡ። ኩሉ ዜጋ ከኣ እዩ ነዚ ውራይ ኪዕጠቐሉ
ዚግባእ።

ሚኒስትሪ መሬት፡ ማይን ኣከባብን

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.238

ኤርትራ
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“ቱርኪ ሚሳይል ኤስ-400 ክትውንን
እያ” ፕረ. ኤርዶጋን
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ታንዛንያ ፕላስቲካዊ
ከረጺት ከልኪላ
ታንዛንያ ፕላስቲካዊ ከረጺት (ፌስታል)
ኣብ ዕዳጋ ከይውዕል ዝኽልክል ሕጊ
ከምዘውጸአት ተፈሊጡ።
ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ፡ ኣብታ
ሃገር ፌስታል ሒዙ ዝተረኽበ ውልቀሰብ ክሳብ 87 ዶላር ዝበጽሕ ገንዘባዊ
መቕጻዕቲ ክኸፍል ወይ ክሳብ ሸውዓተ
መዓልቲ ክእሰር እዩ።
ብዘይካ’ዚ ነቲ ጥዕና ኣከባቢ ንምሕላው
ተባሂሉ ዝወጸ ሕጊ ጥሒሱ ብሕቡእ
ናብታ ሃገር ዝዀነ ፕላስቲካዊ ከረጺት
ከእቱ ዝተረኽበ ነጋዳይ ድማ ክሳብ 430
ሽሕ ዶላር ክቕጻዕ ወይ ድማ ክልተ ዓመት
ክእሰር ከምዝኽእል እቲ ሕጊ ይእዝዝ።
ብመሰረት’ቲ ወጺኡ ዘሎ ሕጊ፡
ወጻእተኛታት እውን እንተዀኑ ናብታ
መስሕብ በጻሕቲ ዝዀነት ሃገር ክኣትዉ
እንከለዉ ንብረቶም ጸይሮሙሉ ዝኣተዉ

ፌስታላት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ከረክቡዎ
ከምዝግደዱ
ምንጭታት’ታ
ሃገር
ሓቢሮም።
ታንዛንያ ነቲ ሕጊ ድሕሪ ምጽዳቓ፡
ፕረዚደንት ናይታ ሃገር ጆን ማጉፉሊ ኣብ
ከተማ ዳርኤስሰላም ባህላዊ ዘንቢል ሒዙ
ዕዳጋ ብምውራድ ዓሳ ክገዝእ ከምእተራእየ
ቢቢሲ ሓቢሩ። እቲ ፕረዚደንት ንዜጋታቱ
ኣብነት ንምዃን ኢሉ ነቲ ንጥፈታት
ከምዘካየዶ ገሊጹ። ኣሰሩ ክስዕቡ ዘለዎ
ተስፋ ድማ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ።
ፕላስቲካዊ መትሓዚ ኣብ ኣከባቢ
ብፍላይ ድማ ኣብ ህይወታውያን ባሕሪ
ዘውርዶ ሃስያ ከቢድ ብምዃኑ፡ ሓያሎ
ሃገራት ከይኣቱ ከልኪለንኦ ከምዘለዋ
ዝፍለጥ እዩ። ዛጊት ኣብ ኣፍሪቃ
ተጠቃምነት ፌስታል ዝኸልከላ ሃገራት
30 በጺሐን ኣለዋ።

ተወሳኺ
ንዓመታት ዝኣክል ኣብ ዓበይቲ ሆቴላት’ዩ ዘዕርፍ። ኣንቶኒ ጆንያክ ክቡር
መጋየጺ እናወደየ፡ ብናይ ውልቂ ነፋሪትን ክቡራት መካይንን ይንቀሳቐስ
ነይሩ። ዲፕሎማሰኛታት ዝንቀሳቐሱሉ ፓስፖርት እውን ይውንን። ናይ ስዑዲ
ዓረብ ሱልጣን ምዃኑ ዝሕብር ቢዝነስ ካርድ እውን ኣለዎ። እዚ ስዑዳዊ
ልኡል ተመሲሉ፡ ንሓያሎ ሰብ ሃብቲ ኣደናጊሩ ልዕሊ 8 ሚልዮናት ዶላር
ዝወሰደ ውልቀ-ሰብ ኣማስያኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ፍሎሪዳ ከምዝኣተወ’ዩ
ዝግለጽ።
ወዲ 48 ዓመት ኣንቶኒ ጂኒያክ፡ መበቈሉ ኮሎምብያዊ እዩ። ቈልዓ እንከሎ
ናብ ኣመሪካ ከይዱ። ሓቀኛ መንነቱ ከይተፈልጠ ኣስታት 30 ዓመት ኣብ ናይ
ምድንጋር ንጥፈታት ተዋፊሩ ምጽንሑ’ዩ ይንገር። ንምትላል ክጥዕሞ ብምባል
ሓያሎ ናይ ውልቂ ሓለውቲ ይቘጽርን ናይ ሓሶት ሰነዳት ይገዝእን። ምስ ናይ
ስዑዳውያን ኣሚራት ዝለብሱዎ ክዳን ዝመሳሰል ድማ ይወዲ። ምስ ሰብ ርእሰ
ማል ኣብ ዘካይዶ ርክብ ድማ ከእምኖም ብምባል ክቡር ህያባት የበርክተሎም።
ኣመሪካውያን መርመርቲ ብዘካየዱዎ መጽናዕቲ እቲ መደናገሪ ውልቀ-ሰብ
ንሓያሎ ሰብ-ሃብቲ ገንዘቦም ኣብ ናይ ሓሶት ትካላት ከዋፍሩ ኣእሚኑዎምን
ተመሊሱ ገንዘቦም ኣብ ረብሓኡ የውዕሎን ነይሩ።
ኮይኑ ግና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ሚያሚ ክሰርሖ ዝፈተነ ሆቴል
ኣይሰመረሉን። ፈተነኡ ዝፈሸለ ድማ ዋና ናይቲ ሆቴል ስጋ ሓሰማ ክበልዕ
ብዝሓተቶ ፍቓደኛ ብምዃኑ’ዩ። በዚ ድማ ኣብ ጥርጠራ ወዲቑ። ነዚ ሓበሬታ
ዝተቐበለ ፖሊስ ኣመሪካ ብወገኑ ኣብ ዘካየዶ መርመራ ድማ፡ ኣንቶኒ ጆንያክ
በዓል ጉድ ኰይኑ ብምጽንሑ ብቐጥታ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣቱ ክኢሉ። ናይ
ሓሶት መንነት ተጠቒሙ ንዲፕሎማሰኛታትን ዓበይቲ ሰብ-ሃብትን ብምትላሉ
ድማ ብቤት ፍርዲ ኣመሪካ ን18 ዓመት’ዩ ክእሰር ተፈሪዱ።

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ በራኺ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ብርሃን
ፋርማሲ ካተድራል

ቱርኪ ሚሳይል ኤስ-400 ንምውናን
ጻዕርታታ ከምዘይተቋርጾ ፕረዚደንት’ታ
ሃገር ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን
ኣፍሊጡ።
ቱርኪ ኣቐዲማ ሚሳይል ኤስ-400
ካብ ሩስያ ንምግዛእ ውዕል ከምዝኣተወት
ዝፍለጥ ኰይኑ፡ በዚ ዘይተሓጐሰት ኣመሪካ፡
ቱርኪ ነቲ ውዕል ክትስርዞ ጸቕጢ
ትገብረላ ምህላዋ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ፕረዚደንት ኤርዶጋን፡ ኣብ መንጎ
ሃገሩን ሩስያን ዝተገብረ ውዕል መሸጣ
ኣጽዋር ክትግበር ከምዝዀነን ሃገሩ
ሓደ ስጉምቲ’ውን እንተዀነ ንድሕሪት
ከምዘይትብልን ኣፍሊጡ። ኣመሪካ
ፓትሪዮት ዝተሰምየ ጸረ-ሚሳይል ንቱርኪ
ክትሸጠላ ከምእትደሊ ምግላጻን እንተዀነ
ቱርኪ ነቲ ናይ ሩስያ ስርዓተ ምክልኻል
ሚሳይል ከምእትመርጽን ኣረዲኡ።
ፕረዚደንት ቱርኪ፡ ሃገሩ ካብ ኣመሪካ
ዝገጥማ ዘሎ ምፍርራሕ ብዘየገድስ
ነቲ ዝኣተወቶ ውዕል መሸጣ ሚሳይል

ንምሻጥ ኣውጺኣቶ ዝነበረት መደብ
እውን ክስረዝ ከምዝኽእል’ዩ ዘነጽር።
ኣብ መንጎ’ተን ኣባላት ኪዳን ሰሜን
ኣትላንቲክ ዝዀና ኣመሪካን ቱርኪን
ዝጸንሐ ዝምድና እናኸፍአ ምምጽኡ
ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣመሪካ፡ ሚሳይል
ጸረ-ነፈርቲ ኤስ-400 ክትዕድግ ዝወሰነት
ኣመሪካ ንመደባት መሸጣ ፓትሪዮት
ሚሳይል ክትዓናቕፎ ብምጽናሓ እዩ።

ፈረንሳ ንኣሰጋጋሪ ዘይሕጋውያን
ስደተኛታት ኣሲራ
ፈረንሳ ካብታ ሃገር ናብ ብሪጣንያ
ብዝካየድ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት
ብዝተኣሳሰር ንሓደ ኢራናዊ ኣብ ቀይዲ
ከምዘእተወት ኣፍሊጣ።
እቲ ኣብ ፈረንሳ ዝነብር ወዲ 39 ዓመት
ኢራናዊ ጥርጡር፡ ስደተኛታት ካብ
ሰሜናዊ ፈረንሳ ተበጊሶም ናብ ብሪጣንያ
ንምስጋር ኣብ ዘካይዱዎ ጉዕዞ ከም
ኣሳላጢ ክሰርሕ ምጽንሑ’ዩ ዝኽሰስ።
ፈረንሳ ኣቐዲማ ብተመሳሳሊ ጉዳይ
ንዝጠርጠረቶ ሓደ ሰኔጋላዊ ኣብ ቀይዲ
ከምዘእተወትን ብቤት ፍርዲ’ታ ሃገር
ንትሽዓተ ወርሒ ክእሰር ከምእተፈርደን
ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፈረንሳ ዝርከቡ
ክልቲኦም ክሱሳት፡ ምትእስሳር ከምዝነበሮም
ዘነጽሩ ምንጭታት ፖሊስ ፈረንሳ፡ ብጎማ

ዝተሰርሓ ነኣሽቱ ጀላቡ ተጠቒሞም
ንስደተኛታት ናብ ብሪጣንያ የስግሩን
ዋጋ ዓስቦም ድማ ይረኽቡ ከምዝነበሩን
ዝሕብር ጭብጢ ከምእተረኽበ ይገልጹ።
ፖሊስ ፈረንሳ ብተወሳኺ ኣብ
መንበሪ ገዛ ናይቲ ኢራናዊ፡ ክልተ ጃልባ፡
ሰለስተ ሞተረን ናይ ድሕነት ጃኬታትን

ከምዝረኸበ’ዩ ዘነጽር።
ኣብቲ ንፈረንሳን ብሪጣንያን ዘራኽብ
ማያዊ ክፋል ኣዝዩ ዝሑል ኩነታት ኣየር’ኳ
እንተሎ፡ ስደተኛታት ግን ህይወቶም ኣብ
ሓደጋ ብምእታው ብዘይሕጋዊ መንገዲ
ንምስጋር ዘካይዱዎ ፈተነታት እናወሰኸ
ምምጽኡ ጸብጻባት’ቲ ከባቢ የመልክቱ።

ፕረዚደንት ኬንያ “ምኽንሻብ ደቀንስትዮ
ደው ንምባል ክሰርሕ’የ”
ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ
ሃገሩ ዝረአ ልምዲ ምኽንሻብ ደቀንስትዮ
ደው ንምባል ኣበርቲዑ ከምዝሰርሕ ቃል
ኣትዩ።
ኡሁሩ ኬንያታ ምኽንሻብ ደቀንስትዮ
ድሑርን ጎዳእን ልምዲ ብምዃኑ፡ ኬንያ
ኣብ 2022 ነቲ ልምዲ ምሉእ ብምሉእ ደው
ክተብሎ ውጥን ከምዘለዋ ኣፍሊጡ።
እቲ ፕረዚደንት ኣብ ቫንኩቨር - ካናዳ
ኣብ ዝተኣንገደ ዋዕላ ደቀንስትዮ ተረኺቡ
ኣብ ዘስመዖ መግለጺ፡ ካብ 2011 ጀሚሩ
መንግስቲ ኬንያ ምኽንሻብ ደቀንስትዮ
ብሕጊ ክልኩል ክኸውን ከምዝወሰነን
እንተዀነ ሰኣን ግቡእ ንቕሓት፡ ሓያሎ
ዜጋታቱ ነቲ ልምዲ ብሕቡእ ይቕጽሉዎ
ምህላዎምን ገሊጹ።
ኣብ ኬንያ መጽናዕቲ ዘካየደ ጉጅለ

ክኢላታት፡ ካብ 15 ክሳብ 49 ዓመት
ኣብ ዝዕድመአን ደቀንስትዮ ኬንያ ካብ
ሓሙሽተ ሓንቲ ክንሽብቲ ምዃና ገሊጹ።
ኣብ ኬንያ ልምዲ ምኽንሻብ ደቀንስትዮ
እናነከየ እኳ እንተመጸ፡ ምሉእ ብምሉእ

ጎደና

ዕለት
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ከምዘይትስርዞ እዩ ብወግዒ ኣፍሊጡ
ዘሎ።
ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዋይ በዓል-ስልጣን
ፔንታጎን፡ ቱርኪ ነቲ ምስ ሩስያ ኣትያቶ
ዘላ ውዕል መሸጣ ሚሳይል ኤስ-400
ምስዘይትስርዞ፡ “ከቢድ ሳዕቤን ክገጥማ’ዩ”
ክብል መጠንቀቕታ ከምዘመሓላለፈ
ኣይርሳዕን። ኣመሪካ ኤፍ 35 ዝዓይነተን
ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ንቱርኪ

ከባቢ ፊያታሌሮ ፊት ቶታል መዐደሊ ነዳዲ
ጎደና ሓርነት ቁ.121፡ ከባቢ ሲነማ ኢምፔሮ
ጎደና ደጎሊ 171-65፡ ከባቢ ኣልፈርማዮ ጥቓ እንዳ ኦርሲ ጋራጅ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ቁ.ቴሌፎን 127565

ደው ንኽብል ሓያል ጻዕሪ ከምዝሓትት’ዩ
ፕረዚደንት ኬንያታ ኣብሪሁ። ኣብ
ሕብረተሰብ’ታ ሃገር ንኽልቲኡ ጾታታት
ብማዕረ ናይ ምጥማት ኣተሓሳስባ ንምስራጽ
ድማ ከምዝሰርሕ ቃል ኣትዩ።
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