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ገጽ 2
ተማዕድዊዮ ባና፡
ትሓዅሪዮ ደረጃ ...

ሰንበት 9 ሰነ 2019
ገጽ 3
ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ‘ጸቕጢ
ኣእምሮ...

ገጽ 4

ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 6

ቤት-ትምህርቲ
ማይ-ላፎ ኣብ ብደሆ

ገጽ 7
ኣስመራ ማራቶን

ምውሳን
እምበር ስኢነ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ሪፓብሊክ ግብጺ ወግዓዊ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ
ሪፓብሊክ ግብጺ ናይ ክልተ መዓልታት
ወግዓዊ ምብጻሕ ንምፍጻም፡ ትማሊ
ቀዳም 8 ሰነ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ
ናብ’ታ ሃገር ገይሹ።
ፕረዚደንት ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ፡
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ ኣብ ቤተመንግስቲ ‘ኣልእትሓድያ’ ንፕረዚደንት
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝገበሮ ወግዓዊ
ኣቀባብላ፡ ብናይ ክብሪ ሰልፊን ሃገራዊ
መዛሙር ኤርትራን ግብጺን ዝተሰነየ
ነይሩ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስን
ፕረዚደንት ኣልሲሲን ኣብ ዝገበርዎ
ርክብ፡ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ
ዝምድናን ምትሕግጋዝን፡ ከምኡ’ውን
ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታትን
ካልኦት ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም
ጉዳያትን ዘትዮም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ፕረዚደንት
ኣልሲሲን፡
ኣጠቓላሊ
ሓባራዊ
ምትሕግጋዝ ንምድልዳል፡ ኣብ ዞባዊ
ጉዳያት ብሓፈሻ ምትሕብባር ዞባ
ቀይሕ ባሕሪን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ድማ
ብፍላይ፡ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም።
ብዘይካ’ዚ ክልቲኦም መራሕቲ፡

ስ/
ታ
እ
ዛ
ዝ
ኣ
ብ
ር
ሃ

ኣብ ህልው ምዕባለታት ሱዳን ዘለዎም
ስክፍታታት ብምግላጽ፡ ህዝቢ ሱዳንን
እቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝምልከቶም

ኣካላትን፡ ነዚ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ
ብሓላፍነታዊ መንገዲ ክሕዝዎን
ንግዳማዊ ምትእትታው ቦታ ክኸልኡን

ጸዊዖም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ’ዚ ናይ
ሪፓብሊክ ግብጺ ዑደቱ፡ ምስ ካልኦት

ሰብ-መዚ’ታ ሃገር እውን ተመሳሳሊ
ርክባት ከካይድ ምዃኑ ተፈሊጡ
ኣሎ።

ኤርትራውያን ነበርቲ ዱባይ፡ ኩወይትን ሪያድን በዓል ናጽነቶም ጸምቢሎም
ኤርትራውያን ነበርቲ ዱባይ፡ ኩወይትን
ሪያድን በዓል ናጽነት ሃገሮም ብምዕሩግ
ኣገባብ ጸምቢሎም።
ብ6 ሰነ ኣብ ዱባይ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-

ኩወይት

ስርዓት፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት
ኢማራት ዓረብ፡ ኣቶ ዑስማን መሓመድዑመር፡ ኣብ መፋርቕ 2018 ዝተኸስተ
ትስፉው ሃዋህው፡ ፍረ ጽንዓትን መኸተን

ህዝቢን መንግስትን ኤርትራ ምዃኑ
ኣገንዚቡ።
እቲ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን
ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተሳተፍዎ ጽምብል፡

ብህዝባዊ ጓይላ ደሚቑ ከምዝወዓለ
ተፈሊጡ።
ኤርትራውያን ነበርቲ ኩወይት
ዝወደብዎ፡ ዲፕሎማሰኛታት ዝተፈላለያ

ሃገራት እውን ዝተሳተፍዎ ጽምብል
ድማ፡ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ
ኣቶ ሑመድ ያሕያ ሓሊ፡ ህዝቢታት
ናይ’ዚ ዞባ፡ ብሰንኪ ኲናትን ዘይርጉእ
ዝምድናታትን ንዝሓለፎም ዕድላት
ንምትካእ - ተላዒሎም ምርኣይ ኣዝዩ
ዘሐጒስ ምዃኑ ገሊጹ።
እቲ ጽምብል፡ ካብ ኤርትራ ዝኸደት
ጉጅለ ባህሊ ብዘቕረበቶ መሰናድኦ
ዝተሰነየ ምንባሩ ተሓቢሩ።
ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢኣን
- ስዑዲ ዓረብ እውን፡ ብ6 ሰነ ብልዑል
መዓርግ ጸምቢሎም።
ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ
ስዑዲያ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝግሄር፡ ኣብዚ
ተኣትዩ ዘሎ መዋእል ሰላም - መደባት
ሃገራዊ ልምዓት፡ ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ
ሸቶኡ ከምዝወቅዕ እምነታ ገሊጻ።
እቲ በዓል፡ ንመንእሰያትን ዓበይትን
ብዘሳተፈ መሰናድኦታት፡ ብተመሃሮ
ኣህጉራዊ ቤት-ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ
ርያድ ብዝቐረበ ምርኢት ኣልባሳት
ብሄራትና፡ ስፖርታዊ መደባትን ህዝባዊ
ጓይላን ከምዝደመቐ ተፈሊጡ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ፍርቂ ናይ ምልኣት ሓሊፍኪ ዘቕቢብኪ
ክትመጽእኒ’ሞ፡ ኣነ ኸኣ ንኽመልእ ሰሲዐ።
ንውሳነይ ብዘይምርዳእኪ እትወስድዮም
ዝነበረኪ ተግባራት ንዓይ ዘምበርክኹ
ይመስለኪ ነይሩ። ተግባራትኪ ግን ነቲ
ጽባሕ ዝደልዮ ህንጸት ናይ ነብስኺ
ኣገደስቲ ነገራት’ዮም። ብዙሓት ኣወዳት
ኣብ ሚዛን ፍቕሪ ኣምጺእኪ ዓይርክዮም።
ኵሎም ግን ከም ሓይሊ ሚዛንኪ
ኣይመጹን። ብሰንክኻ እናበልኪ ጫፍ’ቲ
ንዓይ ዘጽልኡኒ ባህርያት በጺሕኪ። ካብ
ሓሳበይ ወጻኢ ምስ ኰነ ተግባራትኪ
ክንበሃሃል ዓዲመኪ። ምኽንያት ዘይብሉ
ምፍልላይና
ንኸየነጽብቦ
ሓይልኪ
ደልዲልክዮ።
“ዘይትወግሕ
መሲልዋስ
ኣብ
ቍራዕ……” ከም ዝብሃል ካብቲ
ዝተኸወልኪዮ መልክዕ ትማሊ ሎሚ
ምስ ረኸብክኒ ግዲ ዘኪርክዮ ሕንከትኪ
ምኽዋል ኣብዩኪ። እቲ ናይ ትማሊ
ጸፋዕፋዕ እቲ ናይ ትማሊ ዘይናትኪ
ነገራት ኣበይ ከም ዝኣተው ንዓይ’ውን
ምርዳእ ኣብዩኒ።
ሃንደበትነት ዝፈጠሮ ስምዒት ዝልካዕ
ኣይኰነን። ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ኣብ
ሓሳበይ ብዘይ ብምጽናሕኪ ጐፍ ምስ
በልክኒ፡ ከም ዓንዲ ጨው’የ ተሰሪሐ።
እንታይከ’የ
ክብለኪ፧
ሃንደበትነት
ኣይሽንኳይ
ነኺስካሉ
ንዝጸናሕካ፡
ንፈታዊኻ ረኺብካዮ ካብ ምስንባድ’ኳ
ነይትሓልፍ። ምዕናደይ ከይዓጀበኪ
ቀ…ው ኢልኪ ክትጥምትኒ ምስ
ተፈለጠኒ ናብ ውነይ ተመሊሰ ከሰላስል
ጀሚረ። ምስቲ ህያው ከዛምድ ከኣ
መሊሰ ተዓኒደ።
ልእልቲ! ካብታ ዝለመድክያ ቅጽል
ስምኪ ‘ይ’ ብምጕዳላ ዝስመዓኪ
ኣይመስለንን። ክሳብ ክንደይ ኣባይን
ኣባኽን ተነጺፉ ዘሎ ርሕቀት ንኽትግምቲ
ቀላል ኣብነት’ያ። ‘ይ’ ትብል ፊደል
ነታ ‘ናተይ’ እትብሃል ቃል ከም
መሕጸሪት’የ ዝጥቀመላ። ነቲ ዘለናዮ
ኵነት ኣስተብሂልኪ ካብ ልእልተይ
ናብ ልእልቲ ብምቕያራ ኣዕሚቝኪ

ትሓስብሉ ኣይመስለንን። ሓንቲ ቃል
ከየምለቑ ኣዒንትኺ ትብዓት ስኢኖም ኣብ
ቅድመይ ተደፊኦም ክነብዑ ርእየዮም።
እቶም ትማሊ ፍቕርን ዕግበትን ዝህቡኒ
ዝነበሩ ሎሚ ተደፊኦም እንክርእዮም ግደ
ሓቂ ዝተሰመዓኒ ኣይነበረን። ኣብ ጕዕዞ
ናይ ክልተና ዝተመሃርክሎም ነገራት ኣብ
ቅድመይ ቅጅል ስለ ዝበለኒ መሊሰ ክነቅጽ
ኣኽኢሎምኒ። ሕያውነተይ በቲ ዘይነበረኒ
ሓያል ተጐናጺ ስምዒት ተዓብሊሉ
ክእብደኪ ኣይከኣልኩን። ነብሰይ’ውን
ዝእብዳ ትደሊ ብምንባራ ኣብ ሸው ዝበለ
ምርግጋእ ተሸሚመ። ክንዲ’ቲ ዘይውዳእ
ጸጋ ፍቕርኺ ክካፈሎ፡ ብዘይ ቀልዓለም
ዛሬባ ልብኺ ዝኸፈትክለይ፡ ኣብ ጸወታ
ፍቕሪ ብግርህናን ክውንነትን ክሓስበሉ
ኣኽኢሉኒ። ከም ኣፍቃሪ መጠን ካባኺ
ክወስዶ ዝኽእል ላዛታት ፍቕሪ ብዘይ
ጐደሎ ወሲደዮም’የ። ዝተረፈኒ ግን ኣሎ።
ትርፍኺ ምልስ ኢልኪ ክትማልእዮም
ብምድላየይ ነዚ ኣጋጣሚ ወሲነዮ።

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

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

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ሊድያ ስልጣን

“ገለ’ባ በለኒ፧” ኢልኪ ነቲ ከም ገርሂታት
ዕያውቲ ኣብ ደንበኦም ዝዕድርሉ፡ ልክዕ
ንሕቝፈይ ከም ዝናፈቕኪ ክትሕቈፊ
ሕግብ-ግብ ኢልኪ። ባህረይ ከም
ዘይትፈልጢ ክትፍትንኒ ምሕሳብኪ ክሳብ
ክንደይ ኣብቲ ናይ ትማሊ ጸወታ ገና
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ምህላውኪ ተገንዚበ። እቲ ትፈልጥዮ
ባህረይ ግን ረጊጽኪ ክኸይድ’ዩ ተቐሲቡ።
ነብስኺ ኣብታ ዝፈልጣ ናይ ብቕድሚ
ትማሊ ህይወት ክረኽባ ባህ ምስ በለኒ
ነይሩ። ብኢደይ ሒዝኪ “እንታይ’የ በዲለ፧
በደለይ’ንዶ ንገረኒ፧” ኢልኪ ክትንኽነኺ፡
ነቲ ጸወታኺ ዝረሳዕኩ ኣይምሰልኪ።
ድሕሪ ምኻድኪ ነቲ ኣፈፌቱ ጋሊሁ
ብቕንዕና ዘዕቈበኪ ልበይ፡ ጓህሪ ወሊዕክሉ
ምስ ወጻእኪ ገና ቃጽሎኡ ከየዛሕልኩ
ምስ ረኸብኩኺ በሰላ ትዝታይ ክሓክኽ’ኳ
ዝደሊ እንተ ዘይኰንኩ ስኽፍክፍ በለኒ።
ኣፈይ ክኸፍተልኪ ሕልናይ ብዘይ
ምፍቃዱ ግን ነቲ ዝበልክዮ ብጽሑፍ
ይሰደልኪ።
“ህይወት መፍትሓ ሜላ’ዩ፡” ክብሃል
እሰምዕ’የ። ‘ህይወት ከኣ ብነገራት
ጥራይ ድያ ቈይማ፡’ ዘላ ክትብልኒ
ትኽእሊ ኢኺ። ካብ ነገራት ዝብርትዑ
ዝመስሉኒ ሓሳባትን ስምዒታትን ከኣ
ኣለዉ። ሓሳባትናን ስምዒታትናን ብሜላ
ክንጥቀመሎም’ሞ መፍትሒታት ክዀኑና
እቶም
ተመረጽቲ’ዮም።
ንነገራት
ኣነኣኢሰዮ ኣይኰንኩን። ንዓይን ንዓኽን
ዘገዱስና ሓሳባትን ስምዒታት ብምዃኖም
ናብኦም ዘንቢለ። ሓሳባት ኪኖ ኣብ
ኣእምሮና ዝፈጥርዎ ስራሓትን ስእልን
ኣብ ባይታ ክትልውጦም እንከለኻ
ዘድልየካ ሜላ እቲ ወሳኒ ነገር’ዩ። ሜላ
ማለት ከኣ ጥበብ’ዩ። እንታይ ክብል
ከም ዝደለኹ ትስሕትዮ ኣይመስለንን።
ብዝዀነ እቲ ዝሓተትክኒ ክምልሰልኪ’ሞ
ቀንዲ ነቶም ዋና ዝሰኣኑ ገለ ክብለኪ።
“መን ኢኺ፧” ዝብል ተዳሃዪ ሕቶ ኣብ
ኣእዛንኪ እንተ ዝበጽሕ መልስኺ እንታይ
ምዀነ፧ ‘ልእልቲ ደኣ ቀያሕ፡ ምልክዕቲ፡
ነዊሕ ጸጕራን ካልእን’ ናይ ግዳም ዋንነትኪ
ምስ ገለጽኪ። እቲ ሓቀኛ ዋና ዝሰኣነ
መስትያት ኣብ ዝባንኪ የሎን። በቶም
ኣብ ውሽጥኺ ኰይኖም ነዛ ሕቶ ዝምልሱ
ከም ልቦና፡ ብልሒ፡ ርእሰ-ምትእምማን…
ግን ነቲ ዘይቅህም ዝመስለኒ ዝነበረ ጓህሪ
ፍቕርና ብዘይምቕማስኪ ከይደጐልኪ
ከተጥፍእዮ ክኢልኪ። ነፍስኺ እንተ
ትፈልጢ እዚ ኵሉ ኣይምስመጽአን።

ንነብስኺ በዚኦም ኣብ ውሻጠ ዝሰፈሮም
ሓሳባትክን ስምዒታትክን ክትፈልጥያ
ፈትኒ። ሽሕ ግዜ ክርእየኪ’ኳ ዝብህግ
እንተ ዀንኩ ኣብቲ ንዓይን ንዓኽን
ዝኸውን ግዜ ዝያዳ’የ ዝሃርፈኪ። መምስ
ዝነቐለ ክትነቕሊ ናትኪ ወስታ ስጉምትኺ
ተዀርሚዩ ክተርፍ ምርኣየይ ነቲ ኣነን
ንስኽን ብሓባር ክንስጉሞ እንሓስቦ ጕዕዞ
ጸልይዎ’ዩ። ናይ ህይወትኪ ጕዕዞ ካብ
ምዕራፍ ናብ ምዕራፍ እናኣሰጋገርኪ ኣብቲ
ናይ መፈጸምታ ዕላማኺ ከተብጽሕዮም
ህርፋን ኣሎኒ። ብሸቶታት ዝብርኽ
ዕላማ ይሃልኺ። ንነብስኺ ከምቲ ኵሉ
ግዜ ዝብለኪ ሓደ መንነት ኣትሒዝኪ
ናተይ እትብልዮ ባህሊ ኣስርጽላ።
ርግጸኛ’የ ካብ መንነታን ባህላን ዘይወጸት
ነብሲ ክትንብርከኽን ክትሰዓርን ከም
ዘይትኽእሊ። ልእልቲ ከም ስማ ክትከውን
ብርእሰ-ምትእምማን ባንዴራ ለውጢ
ኣምበልብልላ። ልክዕ ከም ወርቂ ተፈቲንኪ
ነቶም ከም ቀሊል እትሓስብዮም ነገራትኪ
ኣብ ህይወትኪ መሪሕ ምዃን ክትግንዘቢ
ኣኽኢሉኪ ክኸውን ተስፋ ኣሎኒ። ልዕሊ
ሓሳባትኪ ዝብርኽ ኣብ ነብስኺ የለን።
ከምቲ ንዓይ ከተሕጕሲ ሰለም ዘይትብሊ፡
ከምቲ ክብረይ ከይተውድቂ እትቃለሲ፡
ከምቲ
ከይጕዳኣኪ
እትከናኽንኒ
ከማኺ ክዀውን ንዓይ ቀሊል’ዩ። ኣነ
ግን ንነብስኺ ኣኽቢርኪ ከተኽብርኒ፡
ንነብስኺ ኣፍቂርኪ ከተፍቅርኒ፡ ንነብስኺ
ተኸናኺንኪ ክትከናኽንኒ… ኣብ ዝባን
ዕግበተይ ዘሎ ሓቂ’ዩ። ንነብስኺ ክሕሸኪ
ንዓይ ክሕሸኒ ልእልተይ። በቃ ምስ
ነብስኺ ተዓረቒ! ኣእዛንኪ ክፈትለይ’ሞ
ብደርፊ ግርማይ ዓንዶም ኣቢለ ናብ ዕላል
ነብስኺ ከብለኪ፤
“… ተበረበሪ ምስ ነብስኺ ክትዕረቂ
ጸሓይ ብብርሃን እናፈጠረት
ንወርሒ እትኣምኒ ኣብ ዓለምኪ
ወጋሕታ ምስ መጽአ ደርማስ ኮኾብ
ሽዑ ከይትጋየሺ ተበራበሪ……”
- ግ.ዓ.
***
መኣዝን ተ.

ማዕዶ - ማዕዶ

ኣብዛ መዝገብ ምሳኺ ጥራይ ከም ዘዕልል ትፈልጢ ኢኺ።
ክንዲ ምንታይ ከም ዘፍቅረኪ ትፈልጢ እንተ ዄንኪ፡ ክንዲ
ምንታይ እናፍቐኪ ከም ዘለኹ ክትግምትዮ ቀሊል’ዩ። ኵሉ
ግዜ ከም ድላይካ ከም ዘይክወን ኣንዳዕዲዐ እፈልጥ እየ።
“ናይ ህይወት ነገር ከምኡ’ዩ፡” እናበልኩ ክንደይ ግዜ’ሞ
ዘይመደርኩ። ምምዳር’ኳ ደሓን!? ዕላልና ምስ ህይወት
ኣተኣሳሲርና ከነዕልል ባህ ይብለኒ ከም ዝነበረ ትፈልጢ
ኢኺ። ህይወት ዝነብራ’ምበር ዝዛረበላ ከም ዘይስኣን ንስኺ
ልዕለይ ትፈልጢዮ። ሕጂ እንክሓስቦ ኸኣ ምስ ገለኡ ሽዑ
በጨቕ ዝበለኒ ዘረባ ተፋጣጢ ኣለኹ።
ምፍላይኪ ንብዙሕ ነገርኪ ከም ስእሊ እናመላለሰ ይወግኣኒ
ከም ዘሎ ክነግረኪ ኣይደሊን። ማዕረይ - አረ ልዕለይ - ኣክንዲ
ክንዳይ ከም ትቕንዘዊ ጽቡቕ ገይረ እፈልጥ’የ። እቲ እናሻዕ
ዝመላለሰኒ ዝነበረ ስክፍታ፡ ሕጂ’ውን “እሕሕ!” ይብለኒ’ኳ
እንተ ሃለወ ምሳይ ከም ትቕንዘዊ ዘረባ ኣይደለኹሉን። ዲል
ምእንታን ከይረክብ ኢለ ኣይኰንኩን። ሓቂነቱ ዝያዳ እረኣየኒ
ስለ ዘሎ’የ።
ሳሪታ ቤላ! ነፍሲ-ወከፍ ደቒቕ ንዓኺ ዘናፍቕ ነገር ኣለዋ።
ነፍሲ-ወከፍ ዕላል ፍቕሪ፡ ዕላል ናብራ፡ ናዓኺ የዘክረኒ።
ዋላ እተን ብድሕሬኺ ዝቐረብኩወን ኣዋልድ፡ ከይተረድአን
ከም ዝናፍቐኪ ይገብራ ኣለዋ። ብፍላይ ኣብ ቅድሚ እቶም
ትፈልጢዮም ክልተ ኣዕሩኽተይ ክትዝከሪ ዘይመርጸሉ ግዜ
በጺሐ ኣለኹ። ትም ኢለ ስለ ዝሰደድኩኺ፡ ሰብ ክቘጽሩኒ
ኣይከኣሉን። ዳርጋ ማዕረኺ ንዅሉ ኩነታተይ እናፈለጡ፡
ንምኽንያተይ ክቕበሉዎ ኣይከኣሉን። ናዓኺ ዘዘክር እንተ
መጺኡ፡ ስንፍናይ እናተላዕለ ድቃስ ስኢነ። እገርም’ዩ! እቶም
ዝፈትውኺ ኣዕሩኸይ ልዕለይ ሓሚሞም።
ምፍላይኪ ዝሰማዕኩሉ ቅንያት ኣዕሩኸይ ኣብ ጐነይ እንተ
ዘይህሉው እንታይ ምገበርኩ ኣይፍልጥን። ሽዑ ዝስመዓኒ
ዝነበረ ትብዓት ረኺበ ዘዘንትወልኪ መዓልቲ ፈጣሪ ይሃበና።
ናዓኺ ከዕልለኪ ጥራይ ዘይኰነ ነብሰይ ተመሊሰ ክርእያን

ክቐለለይን እደሊ ኣለኹ። ከምቲ ዝመለኽኩዎ ጽንጽዋያት
ቍልዕነተይ ሰጋእ ከይበልኩ ከዕልለሉ እደሊ።
ህይወተይ ከምኡ ገይሩ ምሳኺ ይግዕዝ ኢለ እግምት
ኣይነበርኩን። ሽሕ ግዜ ዘፍቅረኪ ይዅን፡ ህይወትካ
ዝወስድ ፍቕሪ ክህልወኒ ይኽእል’ዩ ኣይበልኩን። ናብራይ
ካብ ኵሉ ዝሕይል ይመስለኒ ነይሩ፤ ግን ዓሽየ’የ። ካባኺ
ምፍላይ ክኢለዮ እንተ ኸይደ ዝመጽአ ይምጻእ ከም
ዝኽእሎ ፈሊጠ ኣለኹ። በሰላ ምፍላይኪ ውሽጠይ ቀሊዐ
ዘርእየኪ መዓልቲ ክምጽኣና እምነ።
ኣኽራን ፍስሃየ

ሓዳስ

ኤርትራ

ካ

መበል 28 ዓመት ቁ.242

ብዝን
ብትን
ሳልማን ስራጅ

ክልተ ኣመሪካውያን፡ ኣብ
እርጋኖም ናይ ካልኣይ
ደረጃ ትምህርቲ ዛዚሞም

ክልተ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ እዮም። ጆ
ብሪኮን 95 ዓመት ክገብር እንከሎ፣ ቢል
ክራዶክ ድማ ወዲ 85 ዓመት ሽማግለ
እዩ። ጆ ብ1943 - ማለት ኣብ እዋን
ካልኣይ ኲናት ዓለም ትምህርቱ ከቋርጽ
እንከሎ፣ ቢል ድማ ብ1951ን ከምኡ’ውን
ብ1953 ኣብ ዝተኻየደ ኲናት ኮርያ
ትምህርቱ ኣቋሪጹ።
እዞም ክልተ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ፡

ኣብ እርጋኖም ናብ ትምህርቲ ብምምላስ
ዝሓለፈ ግንቦት እዮም ተመሪቖም። እቲ
ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት፣ ምስቲ ኣብ
ነፍስ-ወከፍ ዓመት ዝበዓል ኣብ ካልኣይ
ኲናት ዓለም ንዝሞቱ ኣመሪካውያን
ንምዝካር ዝካየድ ጽምብል ተሰንዩ እዩ
ተኻዪዱ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ድማ ብርክት
ዝበሉ ቤተሰብን ፈተውትን ናይ’ቶም
ሽማግለታት ተሳቲፎም።

ፊሊፕንስ፡ ልዕሊ ሓደ ሽሕ
ቶን ጐሓፍ
ናብ ካናዳ መሊሳ
ፊልፒንስ፡ ንመመስርሒ ፕላስቲክ
ተባሂሉ ናብ ሃገራ ዝኣተወ ልዕሊ ሓደ
ሽሕ ቶን ጐሓፍ፡ ናብ ካናዳ ከምዝመለሰቶ
ኣፍሊጣ። እቲ ጐሓፍ ኣብ 69
ኮንተይነራት ዝተጻዕነ ኮይኑ፣ ንምጕዕዓዙ
ዘድሊ ወጻኢ ካናዳ ክትሽፍኖ ተሰማሚዓ
ኣላ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ወርሒ’ዚ

ኣገረምቲ ሓቅታት
ብዛዕባ እንስሳታት
 ከልቢ፡ ካብ 40 ጫማ ርሕቀት ድምጺ
ሰዓት ይሰምዕ።
 ዘራፍ ሓንሳብ እንተወዲቓ ካልኣይ
ግዜ ክትትንስእ ስለዘይትኽእል፡ ምናልባት
ክሳዕ እትመውት ኣብ መሬት ትጸንሕ. .
.።
 ኣንጭዋ ሽታ ናዕናዕ ኣይትፈቱን
እያ።
 ሓርማዝ ደው ኢሉ እንከሎ
እንተሞይቱ፡ ንገለ ሰዓታት ከይወደቐ
ይጸንሕ።
 ሰገን ክሳብ 50 ዓመት ክትፋረ እንከላ፡
ክሳብ 75 ዓመት ድማ ብሂወት ትጸንሕ።
 ኣብ ታይላንድ ጻዕዳ ሓርማዝ ከም
ቅዱስ እንስሳ ይሕሰብ።
 ሃመማ ጀርምስ ተሸኪሙ ክሳብ 25
ኪሎ ሜተር ክጐዓዝ ይኽእል።

ካናዳ ክበጽሕ ድማ ትጽቢት ይግበር።
እቲ 1500 ቶን ዝምዘን ጐሓፍ፡
“ዳግማይ ዝምስራሕ” ዝብል ናይ ሓሶት
ጽሑፍ ብምልጣፍ፡ ኣብ 2014 እዩ
ንፍሊፒንስ ኣትዩ። ብርክት ዝበላ ሃገራት
ደቡባዊ ምብራቕ ኢስያ፡ እቲ ብሃገራት
ምዕራብ ናብ ገማግም ባሕረን ዝለኣኽ
ጐሓፍ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብምግላጽ፡
ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ይሓታ ኣለዋ።
ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት፡
ብምስጥርን ብግሁድን መንገዲ ናብ
ሳልሳይ ዓለም ዝልእከኦ ዝተፈላለየ ዓይነት
ጐሓፍ ማእለያ የብሉን። ብፍላይ እቲ
ብስም “ዳግማይ ምምስራሕ” ዝለኣኽ
ጐሓፍ ኣዝዩ ብዙሕ’ዩ። ብሰንኩ ኣብ
ልዕሊ ኣከባቢ ዝወርድ ዕንወት ድማ፡
ኣሻቓሊ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ።

ቶሪኖ - ኣብ
ኣፍ-ልቡ
ዝተሸኽለ
ኲናት ዝበደሀ
መንእሰይ
ሓደ ኢጣልያዊ፡ ብኲናት ኣፍ-ልቡ
ተበሲዑ ክነሱ፡ ባዕሉ ብእግሩ ሆስፒታል
ብምኻድ ከምእተሓከመ ፎክስ ኒውስ
ሓቢሩ።
እቲ ኣብ ሰሜን ኢጣልያ ከተማ
ቶሪኖ ዝነብር መንእሰይ፡ ነታ ኣብ
ኣፍልቡ ዝተሸኽለት ኲናት ብኢዱ
ሒዙ
ክጐዓዝ እንከሎ፣ ፊልም
ደኣ’ምበር ናይ ብሓቂ ኣይመስልን’ዩ።
ንሱ፡ ሆስፒታል ብምኻድ ሂወቱ
ዘድሓነ ክኸውን እንከሎ፣ ስለምንታይን
ብኸመይን ኣፍ ልቡ ከምእተወግአ ግን
ዝተሓበረ ነገር የለን። ኣፍ ልቢ ኣዝዩ
ተኣፋፊ ክፍሊ ኣካላት ብምዃኑ፣ እቲ
ኢጣልያዊ ብሂወት ክድሕን ምኽኣሉ
መርኣያ ናይቲ ኣብ ዓውዲ ሕክምና
ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለ እዩ።

ኢንዶነዥያ ጸወምቲ ብድምጺ
ነፈርቲ ይሕገዙ
ሓይሊ ኣየር ኢንዶነዥያ
ብዘካይዶ ልምምድ፡ ጸወምቲ
ሮሞዳን ወጋሕታ ንዝብላዕ ናይ
ቁርሲ ስነ-ስርዓት (ስሑር) ይትንስኡ
ምባሮም፡ መራኸቢ ብዙሃን እታ
ሃገር ሓቢረን። ስሑር ኣካል ጾም
ሮሞዳን ብምዃኑ፡ ጸዋማይ ዋላ
ኣይብላዕ ወጋሕታ ተንሲኡ ማይ
ምዒጕ ክድቅስ ግድን እዩ።
እቲ ልምምድ ኣብ ደሴት
ጃዋ ኣብ ዝርከባ ከተማታት
ዝካየድ ኮይኑ፣ ኣዛዚ ሓይሊ
ኣየር ኢንዶነዥያ፡ “በቲ ወጋሕታ
እንገብሮ ልምምድ ጸወምቲ ንስሑር
ክትንስኡ ሓጊዝናዮም ኢና” ኢሉ።
ካብ ወጋሕታ ክሳብ ሰዓት ዓሰርተ
ናይ ንግሆ ዝግበር ልምምድ ሓይሊ
ኣየር - ብፍላይ ንጸወምቲ ፓይለት
ተመራጺ ምዃኑ ጋዜጣ ጃካርታ
ፖስት ትጠቅስ።
ሓይሊ ኣየር ኢንዶነዥያ ነዚ
ከምዚ ዝኣመሰለ ልምምድ፡ ካብ
ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ከካይዶ
ዝጸንሐ ኮይኑ፣ ኣብ’ቲ ልምምድ
ኤፍ-16ን ቲ-50ን ዝዓይነተን ነፈርቲ
እየን ተሳቲፈን። ጸወምቲ ድማ
ትሒተን ብምብራር ብዘስመዓኦ
ድምጺ ኢዮም ንስሑር ዝበራበሩ
ነይሮም።

ካብ ኣበሃህላ ተጠመትቲ ሰባት
 ንበይንኻ ሕጉስ እንተዘይኮይንካ፣ ምስ መጻምድኻ እውን ክትሕጎስ
ኣይትኽእልን ኢኻ። (ሪቻርድ ተምብለር)
 ኩሉ ግዜ ብሕትውና ዝስማዓኒ እንተኾይኑ፣ እቲ ጉዳይ ኣብ ከባቢየይ ምስ ዘሎ
ብዝሒ ሰብ ምትእስሳር የብሉን። (ሪቻርድ ይትስ)
 ሓቂ ክኸውን ካብ እትደልዮ ነገር ተጠንቀቕ። ምኽንያቱ እቲ ብቐሊሉ
ከተደናግሮ እትኽእል ነብስኻ እዩ። (ሪቻርድ ፋይንማን)
 ዝኾነ ነገር እንድሕር ዘይጌርካ ፈጺምካ ኣይትፈሽልን ኢኻ። ስለ’ዚ
እትደልዮ ሂወት ንኽትነብር ሓቀኛ ትብዓት የድልየካ። (ሪቻርድ ይትስ)
 ኣብዚ ዓለም ንኽትነብር ኩሉ ብልሕኻ ተጠቐም። ምስ ሰባት ንኽትረዳዳእ
ድማ ኩሉ ዕሽነትካ ተጠቐም። (ሪቻርድ ዲድካይንድ)
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ሊዮናርዶ ዳቪንቺ
‘ጸቕጢ ኣእምሮ ነይሩዎ’
ተባሂሉ

ኣብ ዓለም ነታ ውርይቲ ቅብኣ
ሞናሊዛ ዝሰኣለ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ፡
ብሕማም ጸቕጢ ኣእምሮ ይሳቐ ምንባሩ
ተመራመርቲ ገሊጾም። ብሰንኩ ኣተኩሮ
ዳቪንቺ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ’ዩ
ዝኸይድ ነይሩ። እዚ ጸገም ዘለዎም ሰባት
ካብ ዘርእዩዎ ምልክታት ንምጥቃስ ንዘረባ ብጽሞና ዘይምስማዕ፡ ምርሳዕን
ብኾፍካ ብዙሕ ምንቅስቓስን ምዃኑ
መጽሄት ብረይን ትጠቅስ።
ከም ሳዕቤኑ ዳቪንቺ ኣብ ሂወቱ
ዘየተግበሮም ብዙሓት መደባት እዮም
ነይሮምዎ። ቅድሚ 500 ዓመት ናይ
ዝሞተ ሰብ ኩነተ-ኣእምሮ ክትፈልጥ
ቀሊል’ኳ እንተዘይኮነ፣ እቲ ብተመራመርቲ
ብዛዕባ ዳቪንቺ ዝተዋህበ ግምት ግን፡
ናብ ሓቂ ዝቐረበ ምዃኑ ተመራመርቲ

ዩኒቨርሲቲ ለንደን ይገልጹ። ዳቪንቺ
ኣብ ሂወቱ ዘየተግበሮም ብርክት ዝበሉ
ፕሮጀክታት ምህላዎም ድማ፡ ናይ’ዚ
ኣብነት እዮም ይብሉ።
ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ልዑል ናይ ምምሃር
ድሌት’ኳ እንተነበሮ፣ ርጉእ ከምዘይነበረ
ግን ብዛዕባ ታሪኽ ሂወቱ ዘጽነዐ ተመራማሪ
ጆርጂዮ ፋሳሪ ይሕብር። ዳቪንቺ ወዲ
26 ዓመት እንከሎ ዝጀመራ ስእሊ
ቤተክርስትያን ከይዛዘመ’ዩ ኣቋሪጹዋ።
ጳጳስ ሮማ ሊዮ 10ይ፡ ብዛዕባ ዳቪንቺ
ክዛረቡ ከለዉ፡ “ይቕረታ፣ እዚ ሰብ’ዚ
ዋላ ሓንቲ ኣየፍረየን። ምኽንያቱ ስራሕ
ቅድሚ ምጅማሩ፡ ብዛዕባ መፈጸምታኡ
እዩ ዝሓስብ።” ኢሎም። ቅብኣ ሞናሊዛ
እውን ንባዕላ፡ ዘይተወደአት ስራሕ
ዳቪንቺ ምዃና ይዝንቶ።

ኦባማ መንእሰያት ካብ
ፍሽለት ሜሲ ክመሃሩ
ይመክር

ፕረሲደንት ኣመሪካ-ነበር ባራክ
ኦባማ፡ መንእሰያት ካብ ፍሽለት ውሩይ
ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲናዊ ሜሲ
ክመሃሩ መኺሩ። ኦባማ ኣብ ኮሎምቢያ
ከተማ ቦጎታ ኣብ ዝተቓነዐ ቁጠባዊ
ዋዕላ - “ሜሲ ንፉዕ ተጻዋታይ እኳ
እንተኾነ፡ ንሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና
ናብ ዋንጫ ዓለም ከብጻሓ ኣይከኣለን”
ኢሉ። እቲ ከም ምኽንያት ዝጠቐሶ
ድማ፡ ሜሲ ምስታ ጋንታ ብሓባር
ክሰርሕ ዘይምኽኣሉ እዩ።
ንሱ ብምቕጻል፡ “ንመንእሰያት ዘለኒ
ምኽሪ - ብውልቃዊ ስራሕ ዝዕወቱ
ሰባት ውሑዳት ኮይኖም፣ ኩሎም እቶም
ዕዉታት እንብሎም ነብሶም ንምምዕባል

ምስ ካልኦት ሓቢሮም ዝሰርሑ እዮም”
ኢሉ። ሜሲ ምስ ኩሉ ዓቕምታቱ
ንጋንታ ሃገሩ ናብ ዓወት ከብጽሕ
ዘይከኣለ፡ ናይ ሓባር ጸወታ ስለዘይፈልጥ
ምዃኑ ብምጥቃስ፡ “መንእሰያት ካብዚ
ክመሃሩ ይግባእ” ኢሉ።
ሜሲ ሓደ ካብ ብሉጻት ተጻወትቲ
ኩዕሶ እግሪ ዓለምና እዩ። ብፍላይ ኣብ
ጋንታ ባርሴሎና ሓያል ተፈላጥነት እዩ
ዘለዎ። እንተኾነ ካብ 2014 ኣትሒዙ
ዘለዎ ዓቕሚ፡ ኣብ ናይ ሓባር ጸወታ
ከንጸባርቖ ከምዘይከኣለ ኦባማ ይጠቅስ።
ኦባማ ብመንገዲ ተጻዋታይ ኩዕሶ ኣቢሉ
መልእኽቲ ከሕልፍ ብዙሕ ልሙድ
ኣይኮነን።

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣማረ ወልደኣብ
ኣብ ከተማ ዓዲ-ዃላ እትርከብ ቤት
ትምህርቲ ማይ-ላፎ፡ ኣብ 1996 ዓ.ም
ከም ዝተመስረተት እዮም ሰነዳታ
ዝሕብሩ። ክሳብ 2001 ዓ.ም. ቃለህይወት ብዝብል ስም ከም መባእታ
ቤት ትምህርቲ ኰይና ኣገልጊላ። ካብ
2001 ንደሓር ግን፡ ናብ ማእከላይ
ደረጃ ዓብያ - ቤት ትምህርቲ ማይላፎ ዝብል ስም ከኣ ተዋሂቡዋ።
እዛ ቤት ትምህርቲ፡ ብሕልፊ ናብ
ማእከላይ ደረጃ ኣብ ዝተሰጋገረትሉ
እዋን፡ እኹል መሳለጥያን መምሃሪ
ክፍልታትን ስለ ዘይነበራ፡ ስማ ደኣ’ምበር
ደረጃ ብቕዓታስ ኣይተቐየረን።
መምህራን ይኹኑ ተመሃሮ ከኣ
ንምምሃርን ምስትምሃርን ዘይምቹእ
ኣብ ዝዀነ ህዋህው እዮም ጸኒሖም።
ቀሊል ንዘይኰነ ግዜ ብሕጽረታት
ክትሽገር ዝጸንሐት ክትከውን እንከላ፡
ገጢሙዋ ዘሎ ሕጽረት ክትሰግር
ብሃንቀውታ ትጽበን ትጽዕርን ኣላ።
ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ማይ
ላፎ ኣብ ሓያል ጥምጥም ተጸሚዳ
ትርከብ። ከም’ዚ ዝኣመሰለ ሃጓፋት
እናሃለዋ፡ ብልዑል ወንን ትግሃትን
ሰራሕተኛታት ዕማማ ከተተግብር
ኣንቂዳ።
ጽበት ናይ መምሃሪ ክፍልታት፡
ዋሕዲ ሰደቓታት፡ ዘይተማልአ ቤትንባብ፡ ዘይምቹእ ሜዳ ስፖርት . .
. ኮታ ልሙጽ ዕማም ንኽሰላሰል
ብዘየኽእሉ ሕጽረታት ተጋሪዳ፡
ብጻዕርን ዘይዕጉብነትን ንነዊሕ
ዓመታት እያ ተሳልያ። ሕጽረታታ
ብዙሓት እኳ እንተኾኑ፡ ልዕሊ ኩሉ
ኣጸጋሚ ኰይኑዋ ዝጸንሐስ ጽበት
ናይ መምሃሪ ክፍልታት እዩ። ኣብ’ዚ
ሎሚ ግዜ፡ ኣብያተ-ትምህርቲን ዕድላት
ትምህርትን ዝሰፍሓሉ እዋን፡ እኹል
ኣብ ዘይኰነ ናይ መምሃሪ ክፍሊ
ልዕሊ ሚእቲ ተመሃሮ ተጸቓቒጦም
ክመሃሩ ምርኣይ፡ ዘየገርም ወይ
ዘየተሓሳስብ ኣይኰነን።
ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት - ኣብ
2019 ዓ.ም. እውን 925 ተመሃሮ፡ ኣብ
7 ክፍልታት እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ።
እዚ ማለት ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ክፍሊ
ልዕሊ 130 ተመሃሮ ተጨቓጪቖም
ክመሃሩ ይርከቡ። ብሰንኪ ጽበት
ናይ መምሃሪ ክፍልታት፡ ኣብ’ዛ
ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ዝግበኦም
ተመሃሮ፡ ናብ ዓዲ ኾተዮ ከይዶም
ክመሃሩ ይግደዱ። ኣብ ዘለናዮ
ዕብየት ትምህርቲ ዝውንጨፈሉ ዘሎ
እዋን፡ ብዝሒ ተመሃሮን ናይ መምሃሪ
ክፍልታትን ብምንጽጻር እንክንሓስብ
ክሳብ ክንደይ ኣጸጋሚ ምዃኑ፡
ንዝዀነ ዝጠፍኦ ኣይኰነን። በቲ ሓደ
ወገን፡ ብዘይብቕዓት ናብ ካልኣይ
ደረጃ ምስጋራ፡ በቲ ካልእ ድማ
እዚ ኩሉ ዓመታት ዝዀነ ቆላሕታ
ከይተዋህባ ምጽንሑ፡ ብቕዓት ናይ’ቲ
ኣብ’ዛ ቤት ትምህርቲ ዝተመሓላለፈ
ትምህርቲ - ብኣኡ መጠን ክትንከፍ
ግድነት እዩ።
ሓላፊ ናይ’ዛ ቤት ትምህርቲ
መምህር በረኸት ብርሃነ ብዛዕባ’ዚ
ኩነታት
እንክገልጽ፡
“ብሓቂ
እዞም ተመሃሮ ይብደሉ ኣለዉ።
መማህራኖም ነዚ ጸገማት እዚ ብቐረባ
ንርእዮ ስለ ዘሎናን፡ ተጸጊምና ንምህር
ብምህላውናን ዓቢ ቆላሕታ ዘድልዮ
ጉዳይ ምዃኑ ኢና መልእኽትና

መበል 28 ዓመት ቁ.242

9 ሰነ 2019 - ገጽ 4

ቤት-ትምህርቲ ማይ-ላፎ ኣብ ብደሆ
ነመሓላልፍ። ብወገንና፡ እቲ ንኽእሎ
ንምግባር
ጻዕርታትና
ንቕጽል
ኣሎና።” ይብል።
እዛ ቤት ትምህርቲ ካብ ኣርባዕተ
ምምሕዳር
ከባቢታት
ማለት፡
ምምሕዳር ከባቢ ሰመሞ፡ ምምሕዳር
ከባቢ ዓደልገስ፡ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ
ዓኼሎ፡ ከምኡ’ውን ምምሕዳር ከባቢ
ማይላፎ ንዝመጽኡ ተመሃሮ እትቕበል
እያ። ነዘን ኣርባዕተ ምምሕዳራት
ክትጸውር ስለ ዘይተኻእለ እዩ ተመሃሮ ኣብ ዘይምቹእ ኩነታት
ክመሃሩ፡ እቶም ካልኦት ድማ ናብ
ዝረሓቐ ቦታ ከይዶም ክቕጽሉ
ተገዲዶም ዘለዉ።
እዚ ጸገም ንነዊሕ ዓመታት
ዝቐጸለ ብምዃኑን፡ ዛጊት ቆላሕታ
ስለ ዘይተገብረሉን፡ ብመንገዲ
መምህራን ኣቢሉ ንኩነታት ናይ’ዛ
ቤት ትምህርቲ ዝገልጽ ጸብጻብ፡ ናብ
ዝምልከቶም መሓውራት መንግስትን
ኮሚተ ወለድን ቀሪቡ። ብዛዕባ’ዚ
ጉዳይ ንምዝርራብ ድማ፡ ናይ’ቶም
ጻውዒት ዝተገብረሎም ኣካላት ኣኼባ
ተገይሩ። ህዝቢ ትምህርቲ መሰረት
ምዕባለ ምዃኑ ካብ ዘለዎ ግንዛበ፡ ደቁ
ብስርዓት ተማሂሮም ፍልጠት ክሰንቁ
ካብ ዘለዎ ድልየት፡ ሓደ ሰዓት ኣብ
ዘይመልእ ግዜ፡ ንመስፍሒ ቤት
ትምህርቲ ዝውዕል ናቕፋ 30,000
(ሰላሳ ሽሕ) ኣዋጺኡ። ንኻልኣይ
ግዜ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባን ወፈያን
እውን፡ ህዝቢ ናቕፋ 8,000 (ሸሞንተ
ሽሕ) ኣዋጺኡ፡፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን

ወጻኢ ሃገራትን ዝርከቡ ደቂ’ቲ ከባቢ
ብወገኖም፡ ዝከኣሎም ሓገዝ ገይሮም።
ብዘይካ’ዚ ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ እቲ ዝሓለፈ
ኣጸጋሚ እዋን ንኸይድገም ኩላቶም
ተሓጋጊዞም ኣብ መደምደምታ
ከብጽሑዎ ተሰማሚዖም።
እቶም ደቂ ህዝቢ ዝዀኑ ተመሃሮ
ምስ ኮምፕዩተር ክላለዩ፡ ንዘይተወደአ
ህንጻ እጅገኦም ሰብሲቦም ኣብ
መፈጸምታ ከብጽሑዎ፡ ብቕዓት
ትምህርቲ ከም’ቲ ዝድለ ንኽረጋገጽ.
. . ህዝቢ ይኹን መምህራን ብኹሉ
መዳይ ሓያል ጻዕሪ ኣብ ምክያድ
ይርከቡ።
ቸሜንቶ፡ ተንዲኖ፡ ሑጻ ተቐሪቡ፡
ድሮ 3 ክፍልታት ናይ ምንዳቕ
መስርሕ ተዛዚሙ፡ ኣብ ምኽዳን
ዚንጎ፡ ምውቃዕ ተነኮ ተበጺሑ።
ምምድማድን ምስትኽኻልን ምድሪቤት፡ ምንጻፍ ማቶኔላ ድማ ኣብ
ኣሰሩ ይስዕብ ኣሎ።
ሓላፊ’ታ ቤት ትምህርቲ መምህር
በረኸት፡ ህንጻ ናይ’ዚ ሰለስተ
ክፍልታት ምስ ተዛዘመ፡ ሓንቲ
ንመምሃሪ፡ ሓንቲ ንናይ ኮምፕዩተር
ኣገልግሎት፡ ሳልሰይቲ ድማ ቤትንባብ ኮይነን ከምዘገልግላ ይሕብር።
“ነቲ ተሪፉ ዘሎ ስራሕ ኢደይ ኢድካ
እንተደኣ ኢልናሉ እዘን ክፍልታት
እዚኣተን ኣብ ወርሒ መስከረም
ስራሐን ክጅምራ ተስፋ ኣሎና”
ድማ ይውስኽ። ኣስዒቡ እውን፡
“እዚ ህዝቢ እዚ ናይ በሓቂ ዝድነቕ
ህዝቢ እዩ። ደቁ ንምምሃር ዘለዎ ወኒ

ገሊጽካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ሓበሬታ
ምሃብ ጥራይ እዩ ዝደሊ። ብሓንቲ
ቃል እዩ ዝሰምዕ!” ክብል ኣብ ልዕሊ
ወለዲ ተመሃሮ ዘለዎ ኣድናቖት
ገሊጹልና መምህር በረኸት።
ኣብ መዳይ ልምዓት እንተ ርኢና፡
ቤት ትምህርቲ ማይ-ላፎ ብኣግራብ
ዝተሽፈነት እያ። ንኽትርእዮም
ደስ ዘብሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት
ኣግራብ ኣማእኪሎምዋ ይርከቡ።
እዞም ብልዑል ክንክን ተመሃሮን
መምህራንን
ዝዓበዩ
ኣግራብ
ቀላሚጦስ፡ ኣብ ህንጻ ናይ’ዞም
ክፍልታት ዝውዕል
ወርወራት
(ሞራለታት) መጊቦም እዮም።
መምህር በረኸት፡ ቤት ትምህርቶም
ብልጽቲ ንኽትከውን ብዙሕ ጻዕርታት
ከም ዘካይዱን፡ ተመሃሮኣ ብኹሉ
መለክዒታት ብቝዓት ንክዀኑ
ብመደባት ተማእዚና ንኽትጐዓዝ
ብምሉእ ሓይሎም ከምዝሰርሑን
የረድእ። ናይ ኣካላዊ ምንቅስቕስ
(ስፖርት) ናይ ክትዕ መደባት ገለ
ካብ’ቶም ኣብ መደባት ናይ’ዛ ቤት
ትምህርቲ ዝሰላሰሉ ዘለዉ እዮም።
ጕዳይ ሜዳ ስፖርት ግን፡ ገና
ዘይተፈትሐ ጸገም እዩ ዘሎ።
እዚ ሜዳ’ዚ ጸቢብን ዘይምቹእን፡
ብተወሳኺ ኸኣ ምስ ናይ መምሃሪ
ክፍልታት ዝለገበ ብምዃኑ፡ ንመስርሕ
ምምሃርን ምስትምሃርን ዝዕንቅፍ
እዩ። ኣብ ናይ ስፖርት ክፍለ ግዜ
ዘለዉ ተመሃሮ
ክጻወቱ ከለዉ፡
ነቶም ኣብ ክፍሊ ኮይኖም ዝመሃሩ

መምህር በረኸት ብርሃነ
ሓላፊ ቤት/ት ማይ ላፎ

ብድምጺ ይርብሹዎም። እቲ ሜዳ
ደበቝቦቓ ብምዃኑ እውን፡ ደሮና
ናብ መምሃሪ ክፍልታትን ኣብያተ
ጽሕፈትን ስለዝኣቱ፡ ንርስሓትን
ሕማምን ዘቃልዕ እዩ። ስለ’ዚ ድማ
ጉዳይ ሜዳ ክሕሰበሉ ዘለዎ ጸገም
ኰይኑ እዩ ዝቕጽል ዘሎ።
ቤት ትምህርቲ ማይ-ላፎ ኣብ
መዳይ ሙዚቃ እውን ብዓቕማ ኣብ
ምዕያይ ትርከብ። ዋላ’ኳ ሕጽረት
መሳርሒ ሙዚቃ እንተሃለዋ፡ ምስ
ካልኦት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት
መንግስትን ብምውህሃድ፡ ተመሃሮኣ
ኣብ ምስልጣን ትነጥፍ። ምስ’ዚ
ብዝተኣሳሰር ከኣ፡ ባህላዊ ንጥፈታት
ተሰላስል። ውድደር ሓፈሻዊ ፍልጠት
ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባት ናይ’ዛ
ቤት ትምህርቲ እዩ።
ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ናይ ምንባብ
ተርእዮ እናጎደለ ይኸይድ ምህላዉ
ዘስተብሃለት ቤት ትምህርቲ ማይላፎ፡ ንጉዳይ ንባብ ብዕቱብ ሒዛቶ
ትርከብ። “ዘየንብብ ነይዕምብብ”
ዝብል ጭሮሖ ተዓጢቓትሉ ኣላ።
ተመሃሮኣ
ብቑዓት
ኣንበብቲ
ኮይኖም መኽዘን ፍልጠት ክኾኑላ ሕልማ ጥራይ ዘይኮነ፡ ዘድሊ ጻዕሪ
ትገብረሎም ምዃና መምህር በረኸት
ይገልጽ።
ጉዳይ ጥዕና እውን በዛ ቤት
ትምህርቲ ዝተዘንገዐ ኣይኰነን።
ስለዝኾነ ከኣ፡ ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚ
ጸኒዓ እትከታተል ኮሚተ ጽሬት ኣላ።
እዛ ኮሚተ፡ ተመሃሮ ኣብ ኣካላቶም፡
ክዳውንቶምን ከባቢኦምን ጽሬት
ከዘውትሩ ብጥንቃቐ ትመርሕን
ትከታተልን። ይዕበ ይንኣስ ተርእዮ
ሕማም ኣብ ዝኽሰተሉ ህሞት፡
ብቕጽበት ክትሕብር ከምዘለዋ
ሓላፍነት ዝተሰከመት እውን እያ።
ንኹሉ-መዳያዊ ድሕነት ተመሃሮን
ቤት ትምህርትን እትከታተል ኮሚተ
እውን ኣላ።
እዚ
ንብቕዓት
ትምህርትን
ተመሃሮን ተባሂሉ ዝግበር ንጥፈታት
ብምሉኡ፡ ብውህደት መምህራንን
ተመሃሮን ዝዕመም እዩ። እንተዀነ
ግን፡ መደባት’ዛ ቤት ትምህርቲ
ብግቡእ ዕላማኦም ንኸይሃርሙ፡ እዞም
ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱን ካልኦትን
ዕንቅፋታት ምስ ተገተሩ እዮም።
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ጽበት ክፍልታት
ንምፍታሕ፡ ህዝቢ ደቁ ንኽመሃሩሉ
ካብ’ታ ዝርካቡ መቒሉ ዝዓቕሙ
ገይሩ ኣሎ። ዝምልከቶ ኣካል
እምበኣር፡ ዕቱብ ኣቓልቦ ብምግባር ብቕዕቲ ቤት-ትምህርቲ ንኽትከውን
ሓላፍነቱ ክምልእ ይግባእ።
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ǟêƭ

ĄĉǇŴġïŊŕ

îģɓƦŝŏǙŽŜƚȰ
ÏȎ÷ĉ ǎą ƆŶǎāę ǧǄ
ÿÿğņ ŕƢƋȟȲ ǉÿę űŴŊ ǎǎāĘƙȲ ĉùƎŚ āćľ
ƧėǂŕĄęĮȟȳ
ȡù ĉùƎŚ āćľ Ưǎù
ġô ƶƜű ŶƭƙȲ ĬùǸȣƌ
ĩƫ ƄŊ ćƯǏ ƏǆŲ ƌŊŘ Ȏ÷ĉ ǎą ƎŚïǎĉ
ŶňñŘ ƶęƆǇ ƶűŅĔȲ Ƣǋ ƄôƌÐƎŊõĜĆƪǇĉűǆĔȳ
ŉŚ ŚĉñęŖ ğùĉ ƶŕňñôȲ
ÏňñŘ ÿƢǆ ƆŶŘǆ ƔŶƌ
ġôƶġ ƌŊŘ Ȏ÷ĉ ǎą
ǉƄȲ ňƯùƙ ƆƓ ƃƙ ŴŊŘ ĉñǌĉ ćôŚȲ ƌŊ āćľ
ĄƋŴ Ƅŗƙ ŵęƌȳ ƆŶŕƜűġ ƯǎùĉñǌĉćôŚġôƶƜűȳ
ƆŶĶƯ ǻėǆÍŘ ĄƋŴ ǡƧ ƌŊ āćľ Ưǎù Ǝïǎĉ
ĄŝĉñƶŊŴȎǡĉ ƶĔƖŅ ƄǁŅôŚƌȲÐ Ņú ćƯĔ ćƯĖƂ ƎŊùƆǁȲŴŊȓęǦǄƄŚǁȲÐ
Ĵùƭ ƆŶŕęƆǂȲ Śĉ ƃõ ƆŴƖǉȳ
ŊĉňùŴŊȓęǦǄĄƆŕƤƂ
Ǝÿùȣ űŊĝ ġô ƱǆǡŊĔõȲ
ĉƛŶǄŚűǡĔȳ
Ɗõ ĜŊ ŕƄǪǊȲ ÏǉÿŶ
ňñŘǎćȲƉĉƳƶġƯŊǥĕȲ
ǎǂ" ǉÿŶ ǋƙ"Ð Ŋĉňù ǡôȎ ĉƛŶǄŚ ŴŊŗ ȓęǦǄ
ğùĉƆƳĉġĜĉƪȲŊƲā
ǎāűŚŴǆňñŘÿŗŖȳ
ĄƆŕƤƂȳ
ŊƲā ŕǡĔĄȳ ÏŅǜƙ ƃôƌ
ňñŘ ï÷ǆȲ ŊĹǌćǆȲ ŴŊ
ŉŚ Śĉñęŗ ƆŴƖǉȲ ǁćŶŶ
ȎǤĉ ƉǆǶĄŕȲ ƎĜǦę
ȓęǦǄȲĄƋŴĄȐƄśŊǢǄȲ
ǶȠƂ űǆĕ ŶƥǄȳ ĩƫ Ɗõ
ĜŊ ĜŶŇǊȲ ÏƄŘ ƆƳ Ĵùƭ
ƆŶŘǆƏǆŲ"ƭǆŲƆŴĔƄǁġ
ƄŊ ĄƋŴ ƎƄŖ"Ð ƎŊù
űÿǎāǊŕÿŘŗŖȳ

ÏĴùƭÍƓ ĴùƭÍǂȲ ǥǤ
Ŵǆŗ Ŋƭù ĄƋŴÍǂȳ ġôƶġ
ŅǜƗĉ ƆƷĉ ĜŊ ĄƌǆŶ
ȣǻűŚƊĉ ŕĿȑȎĕȳ Ĵùƭ
ĜŅǆŗ ƄŊ ƶŅƶĂ ǧǉŴġ
ĉġ ƄǤę ŚĬǌǉąÐ ƃõȳ
Ąŝĉ ƄôƊĉ ĉĩ ƶŅƶā
ĜŊűŗĴùƭǉǣȟȲűŗŊƭù
ĄƋŴ űĻȟȳ ĔęƆǆśƂ îņ

ÏƆŶŘǆ Əǆű ǎǁ ĄĞõƌȲ
ÿŶŗ ǎąȲ ƆŴǧǁǁŚ ƢȐƄ
ƌŊŗ ǎƓŶ ƆŶǌŋǆ ƄôąȲ
ǉǎāĔǆ ƎŚĄȓƆ ĉġ
ǙĄĔŚȲƄűǎćƌŊƄƎïǎĉ
ƎŊù ƃô Ɔǁ ƉǆŕȞôǶų
ŴŊŗȓęǦǄƄŚǁȳĉƛŶǄŖġ
ŊĹǌćǆȲƄŊÿǉƭǋǥĩŴ
ƉôŴĉġġǎėǆȲ

ňñŘƭęƉǆȲƆƳïǶƧĬǶƧ
ƆǂȲƌŊǎąƱìǎĉȲŶĜŊ
ŴŊƄŶȃƥĬǆĕȳġôƳŶġƙȲ
ƄŶȃƥƎğŊƱǆƏŶƌȲƆŶŘǆ
ƌŊǎąƱȣęāȲƆŶŘǆƌŊ
ǎą Ʊìǎĉ Ƅùƌ"Ð  ƃõ
ĄôĜõȳ

āĈŘŕćïĚ
ƆƱŶĄĉñęôĉôĉȲ
ƆŶŘǆÍǂȎǡĄŶȲ
ǻėǆűĹȢŘȲ
ƱǆȞùǹŶƃǉŶȳ
úĆāǞġȲŴǆĉĤŚƎŶġŴȲ
ÌƄğǆĄŶŚÍƎŶĜęāŊŶǦòƂĄȐƆŴȲ
ĉġĔƄǄŴȲ
ƎŶǌŴƃŴŕȎŇŴŵęŴȳ
ƆŶŕƜűǦŶȲÏƃîƊȟƄŚȲ
ŶĔŅħĄȐƛŶȲƄŊƱǆŴŚƎŶĜƭŚÐ
ƃôŴȳ
ğėÿŊŕǆƄǆǡęĄƎŶ
ƄűƶŊùǦŶȲ
Ȏ÷ĉġôƶƜűŚƆŘŴǆƭǆűŶĄűȎęȲ
ȎȑƯǎƂǡȐȡȲ
ȎȎöąǻėǆŕęƆǁŶƉǆŚƖƧŶȳ
ÌƄïïïïïƄïïïïïïÍ
āǛÍƧŶǆĄȑÍôƥȲ

***

ĉġĄĉñęƄŊėïȲ
ŶƘǎŶŕƄôȎęȠƉǁŊƶÿȳ

Ċėù= ƄŊ ġűȣùǶŚ ƆĉŅęȲ ƄŊ ǻŶĴ÷Ŷ ŊîùŶ
ƄǆŶƆĄŶȳĉƛŶǄŖƄǢùŊîùȲƎņėŚĜňŚƎŶġŴȲÏƄűÍƓ
ƆŶġğƆǁȲÐƃùŴƉĉƆŶÿġŊǥĕȲŴŊÿǉǤƉƧǎĹŴġô
ƶƛƆùȳ

ÔŏİÔİų

Ąĉñęȶ ÏŊƱǆĜėāƌǇ űǡę
ǉƄ ƉĄǆ ǥĔ ƎĹȓƭƌȲ Ƅǟƌ
ŊƱǆĜėāƌǇűǡęƄǆĬȓƭƌŶÍǁ
ƶƢǉǆÐ
ŕćïėǆȶÏŅõúĆĄƭùŗ
ƯǇ ǡƴ ƉǆĜėāƊÍǁ ĄȐƄ
ƱôƗȳÐ
***
ÿŶŗ ƭĆù ƄŊ ÿǉ ƆŶǌ
ħîƄŚǄȎňŚƆƶƶƆĊȲƆŗ
Ƅğğǃ ƉǆĔƄǁ ƶĊŕ ïĄć
ƱôƨȎňǆñňȳ
ĩƫŶğƄƶǄĜŶŇǌȲÏƆƧǆ
ƆƧǆ ƄŊƳ Ȏň ƶĊŕ ïĄć
ƄúȲÐ ŅôŚ ƆĊȲ Ɔŗ Ƅğğǃ
ǎćŚľŊùƄŇõȲ

ƊęĉŖ Ɖġǎǎ Ƅȟ ïñ ƄŇõ ƶűŅĔ ĜŊƄǆȲ Ɔŗ ÿƋĉ ġų
ıęŊĉġŅúȲÏƥǁǁǁÐƃõŴǆįŶƴǎĉȐƄġĄƪȳ
ÿƋĉġųȶÏƃîǉƄÍŘǡŴŴŊƊęĉŚƙƉǆĬĔŊƊġƆƳ
ƊõƄƧǄŚȳ
āąĉȶ Ïŷŷ ÿƋĉ ġűǆ ƱǆƏű ƄāĆąŶġȲ ƆǦĔǆ ƃƙ
ĔǣȓƌųƱôƙÐ
***
ŕĄïėǆȶ ÏĄĉñę Ŷƭǆ ŊƱǆĜėāƊƨ űǡę ŚĹȓƫų
ǋƗĉ"Ð

ÏƎğŊ ƎŶǎƂ ƄǆŚħĹö
ǉÿŶȳ ŶġƘ ƱǆƏŶƎġ Ɔŗ
Ƨƫǆ ȎňÍǂ Ĭŗùƨ ƶƖƧŶȲ
ÐŅ÷ȳ

ųƺćėţȇ

ĉƛĖĜŶŅŚ
Ĺ÷ƜƻùƕĉơƳ

ƶÿôȞĜąŶȲƄŊĄŶǧ
ŚĉñęŗŴȲ ïŶǎŅŚ ǉƢù
ŕǉƤ÷ġȲ ƊùŴ ŕćïĚ
ƄŊ ǉǡ ŕƄƋŊŴȳ ĩƫȲ
ÏƆŶŘǆŕĔƘņȲƆŶŘǆÍǂ
ĉƛŶǄŚĄƁƉŇŴ"ÐƃùŴ
ƆŴÿŕŚŴȲĄĉñęĉġǦŴ
ƉĉƳƎŊõűǡĕŴȳ
ÏƆƷĉ Ƅň÷Ś ĆųġŚĖ
ǻƯŴȲ ŕćïĚ ƶȞŚƣ
ƱȣĭĕŴȲ Ɖĉŗ ùąǎ
ŊƴƯň ǻƯŴȲ ƄġŕĉñĚ
ƎñņŴȲ ƆűƣùƊĉ ƄŊ
ĄŶǧŴȳ

ŊĩƏŗȲ ǻņġ ǎŶĩȲ  ŅĔǎ
Ƣǋ ŅĔǎȲ ȞȐą Ʊǆȣôǻ
Ɔŗ ŴŖ ȓĘŚȲ ƄǆŚǦƶƂ
ƄǆŚŊùƫÿǉǡżÍǂŊāćĉ
ƉǆŚǻıƫȳÐ
ƶŚāƶŚƂȲ ĉñĚ îŋĉŴȳ
ĩƫƄŋǆćŴȲƆśĉÍƓƥęǎǄ
ŴǆŉŚŚĉñęŚŴȲűŕŶƄŊ
Ƅȣǉǡ ŉŚ Śĉñęŗ ƶűŅė
ĩįǼȲÏƆŶǎāĖāǛƄŊƳƄ
ƉǆŚĄȑÐƃúĉĜǪǧĄŶȳ
ŶĜŶÍƧŶ ƄǆŕĄùğŶ ŊƂ
ƄŇôŶȳ ĄğƋŶ ƌùƆ ǻƯǆ
ƶŅôġėāǉƄǆȣǶĔôŶȳ

ÏƄŊ
Ƅȣǉǡ
ŉŚ
ƆŶŕƜű ǦŶȲ ƄŊŗ ŉŚ
ŚĉñęŗȲ ƉĉƂÍƧŶ ƄŊ ŚĉñęŚŴ Ʊ÷ ƆŶǌ ħîȲ ġô
ƶŕȞ÷ôǁ ǧǉŴŘŚ ƶĩǁǻ ƱǆǡǉȞś ĉĩįǻ ŅĔǎȲ
ĄǦŇȲ ǹƯĉǄ ƯĥǦ ĉĩįǻ ƯĥǦ ňĩƏŗȲ ǥėś
ȣĔ ƄùŋȲ űŗ Ŵǆ ĆųġŚĖ
ǻƯŴǧġǫġȲűŗŴǆĆųġŚĖ
ǻƯŴŚĉñęŗȳ

ČťĴŉùđģéƘ
Ǿďħ
ųđôć

ƄǁŴǆŉŚŚĉñęŚŴűǡę
ǤǏÍǂ ǤǏ Ŵǆ Ƨĩǻƙ
ƉǁȓĔƙġĉƧęƴǆŊćƯǏȳ
***
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ǉƥöȶ ðôƧ ƄǡùǦúŚ ĉƛĖ ƆƳƉĉƳƭǆűŚȎǡĉƄŊŊƲā
ŊřøȤŶǎǂ"
ĤűƙŚŴǆîƢŕǆƆǂƱǤǻĄųȳ
ƄćƙĖȶ ȓņľ Ƅôƙ ŴŊ ƄĄƙĖȲāėǆƄŊŊƲāĤűƙŚ
ïĄćŕƅ ƄǡùǦúŚ ĉƛĖ Ŵǆ îƢŕǆ Ɔǂ ƱǤǻĄų ƎŚŊù
ŊřøȤŶǉƤùƌƄúƙȳ
Ȏųāƌ ƆĊȲ ƆġƉ Ƅġȣā ƄŇùƌ
ǉƥöȶāėǆǌųƅùƆŅïùƌŊ ƄƯùôųȳ
ƄġĄėƆǁƶǎƧùƱôƗȳ

ǉƥöȶƆƢƉĉŗƶŅùƊƙŊƲā
ĄǉňŚƆŶǎǁƱƧȓƆȲƆŗĄǉňŚ
ƄćƙĖȲǌųƅùƢǋƎŶǉǆƭĄŚ
ƄŊ ÿŶǧôǆ Ǝÿġŋ ƆŶƉôƗ
ƃƙ"
ŊǹƭĆ Ɔǂ ÿǧġ ƶȞǻĔôǆ Ƣ÷
ǉƥöȶƯǎĄǆǎƄƆǂȲÿǡƶ ŊƲā ÿğňŚŶ ĜŊ ƱĄƖęƎƨ
ǉùǁƆǁƶǎƧôùƌƱôƗȳ
ƆƧŶƄŊĜŊȓņľôƧǸƉĉȓƆ
ǆęƆǇ Ɔǁȳ Ɔŗ Ȏǡĉ ǦŶ ƄŊ
ƄćƙĖȶ Ȏǡĉ ǁôŶ ƆŶŘǆ
ŕǦňęƄŊĉƧƭùƆǂƶĄȓƆȳ
ƎāǦƱƌǌųƅù"
ƄĄƙĖȲ ƄŊ ŕǦňę ƆŶŘǆ
ǉƥöȶ ƆƢ Ƅű ƆŶŘǆ Əǆű
ƭǆűŚāȓĔŘŚƆǂƱôƌ"
ǆĄġôƌƄŊîƢŕǆŊƲāĄǉňŚ
ŊƲāĉƯňôŘŚǆÿġŊƄŊňǆŘ ǉƥöȶ ƉĉƳ ĉĩ Ƅôƌ ÿǉ
ǦŶȣȏĉƄǆęƆǇŶƆǁȳ
ÿğŊÿĞŅƎǞĉĚǆŊùÿŶğŊ
ĉƛŶǄŘŚ ƆŴƄĉȑƆƊ ǁǉŴǢǇ
ƄĄƙĖȲƆŶŘǆÍǂƆŗȎǡĉ"
ƆĊĉġǦƵƆŗÿğŊïĞĝǆęğƯ
ǉƥöȶƆŗȎǡĉƆƓƆƳƆǂƃô ŊǎāĖƂ ǦŶ Ɔŗ ƶÿĜŊƎƨ
ƎǎĉǎĊ ǁĤǦĔų Ɔǂ ŊƲā ǦƵ ŊƱǆĉŚǦňĔǆ Ƅƶǂ Ɔǂ ƱǹƯĜų
ƱǤǻĄų ǦŶ ƄŊ űǡėŚ ĉƧğŶ Ŋȣ÷ǆƉƄƌùƆĜŊǥęƨƎĔƆǇ
ƆŴĜƄŶƊȲŶƄŊűŚƄŊƳĹĔňǦƵ ƆŶƉôƗȲ ƶġĄƯų ġĆƬŚ ƎűǦĔƌ
ÿŶŗƄęňþŚġėāǶĆŕŊƲā ƄǆƎƆùŶÍǁȳ ÿŶğŊ ÿŶğŊ ƉƄ
ŕĄėĆĔ÷ ƏǆŲ ǦŶ Ƅű ƶƜű űŗĄǉŊǙĆĔƄŊĄŶǧƆŶŘǆ
ġǢĉŗƉǆƢĜǎƊŊĹĔňƶȞùǼ ƉĉƶƜŶƊƄǆęǎƄŶŶƁĶęȔƆĊ
ĜŊǙĆęƥȓņľƉƄŕƭƤŖȳƆƳ űŊĜǆ ƎğŊ ƶȎùƆ ƄŊ ǹƯğǆ
Ɖĉ ƄŊűŚ Ɔǁ Ƅĉȓƅùƌ ƆĉŅę ƆƄŖȳ

qȠÌ

ÅÚ°âΎÚ[ÊΎÅÚĳp˾
ĉȣŘŶȲ ıǎĆ ƎƆôŚÍǂ ƶĄȓƆȳ
Ŷÿǉ űǡę Ŋȣ÷ǻ ǆƗŶ ŊƱǆ
ȣ÷ǻ ĉġȞŕŶƌǇ ƃƙ ƉĉƆŚƛúŶ
ƱǆŚƛƆúŶ ƆŚȞùǻȳ ƥ÷ÍƧŶ
ŶǡöƂ ŊŕƧñŋ ƶĄȓƆ ĊǄŘŚ
ƎŚĄùƏ Ɖĉ ƆŚƛƆù Ƨĩǻƙ
ƶűǦĔƌ ƆŶŕƝűȲ ƎğŊ ƱǆȞŕŶƌǇ
ǦŶƄȣƌĄöƆƌÏƆƛƆúƆǁÐƃùƌ
ƎŚƴĔŅõƄǆŚƛƆùŶȳ
ĄŊƴāŚŴ űŗ ÏƄǆƎƆúŶ ƆǁÐ
ƆŶŊú ĊǄŘŚ ƉǆȞŕŶŴǇ ƃŴ
ŊćƯǏ ƔŶŴ ƎŶƯƱŋ ƆŶĄęȓȳ
ġôƶƝű ǎć ŊƲÿŚ ŶǻȞŘŚ
ġôƱǆȞŕŶŴǇĉ ǻėǆ ƉĉƱǆŴŚŴ
ŶǻĉśĉȳŊǡôǎęƘŚƎŶȣŚŷĉ
ĉġ ŕǉȡȡƆŴ ǦŶȲ ƄĹǋĊĉ ƄŊ
ƧĩǻŴ ƶȎŶýŶ ĬôùŚŶ Ƒǆŷĉ
ŶĔƛŋĉÍĊȲ ƄĹǋĉŴ ŊƱǆĉȣŘŶŴ
ŶǻƭġƢǆǎćÏƆŶĶƯÍňȞŕŶƎƨÐ
ƃùŴ Ŷāǧġȳ ŅƳ ĉƛŶǄŚ ƉǆƑű
ƄǆŕęȣŶ ŊƲÿŚ ĊǄŕżŘŚȲ
ÏïŶǉŅŚƆǁƄŚǁǇÐƎŊõƶġĉƫȳ
ƉĉƳƇĉƭǆűŚĜňŚƉǆűƧűƧƌǇĉ
ƱǆŶĬğĹĝÍǇĉȳ

ǡôĜňŚÍƧŶŶǡôĊǄŘŚƉĉāƴƆŗ
Ŵǆ ƧĝŴŚ ĜňŚ ǥĚĉ ƶŀȓęƨĉ
ƄôƣȳűŗġėāŶňƯúĉƉǆȞŕŶƨȲ
ÏƆƉôÍƓ ŶƯƄ ƎŊùÍǂ ŕȞǸĕÐ
ƆŴŅõ ǁƯùõȳ ĉŴùňŚ ŊŚŊƭŚ
ƆŶŕ ƶȣŚŶƨ ǦŶȲ Ŷğśĉ ƶǄǌ
Ąǎĉƫ ƎƝŲ ǆƛƆõȳ ƉĉƳƇĉ
ƭǆűŚĜňŚƄŊǦƵȎŅňÍǇĉƶùôǂȳ
Ŵǆ ĄğęþŘŚ ǆƗŶ Ŵǆ ƭľĆ
ĜŊ āȓĔŘŚ ĉġƱǤǻĉȲ űŗ Ưćĉ
ňƯ÷ś ĉƎȣŚŶƨ ǆǦǉǊÍĊȲ ùƯö
ŚȓŇŚ ƶƝű ƧȓƃŚ ǁĄƶǦņȳ
ƄŊÍŗÏāƴƆŗÐƉĉǎ÷ǇĉƎƯŶǎĕ
ƉĉƶƛƆõ ĉġȞôǷ ǎćȲ Ɔŗ
ïŶǉŅŚűŚ ÏŕŶŅǎňǋ ÿǆöÐ
ġôƶȞǻĔúĉȲƄŊÿȐęǦƵƭľĊĉ
ƉŅęƗƄǆĩǡĕŶȳ

ƄĄƙĖȲȓņľÿğňŚƃƙŚñŅų
ƱôƙǌŶƅùƆƳŚŊúƱôƙŴǆ
ĉƧğŶ Ȏǡĉ ŊŕȞǻĚ ƶĄȓƆ
Ƣǆ ŅǆŲ Ȟöƙ ƶȣƢġ ƭǆűŚ
ȎǡĉƄǆƏűŶȳĉƧğŶġƃŶƌƄôƙ
ƆĊƄǟƙǎāĖāǛƄŊĉƧğŶ
ǎāęƄǆŚŅùƃôġôƶĄƖęƊƙ
ȣŘā ƎĄȓƆ ƄǆƎƆùŶȳ ƆƳ
ƄùƬùƌǇƱôƙȎǡĉĩāÍƓƶŅƶā
ĜŊƉĉűŊĝƶƖƄôȎǡĉǆęƆǇ
ƆŶŕƜű ĄŅǡĞƂ ǦŶ ĉġ űŊĜ
ĉŚƆĉćŶŶŚñƋŚƭŇĉŚāÿƶ
Ƅôƨȳ
ǉƥöȶƉĄǆćôŚ"
ƄĄƙĖȲ ƆƢ ƄŊŗ ĄƭùŘƤ
ƆŚǡŊĚ ŶǻȞŘŚ ǆƗŶ ƌŊŗ
ƱôƙǇ îƢŚ Ŷĉùƥǻ ƆŚƭǇ
ġėÿŚ Ɖĉŗƶǎô ƎŚĜęāŶ
ƉǆŚĜęāŶ ƄŘÿğġňƙ ƭŇ
ƄǡǌġűŚƄôƨȳÿǉƎŚƭǇƆŚǉö
űǡę ĩā ǦƵ ƭŇ ïĔęŘ ǆñõƙ
ƄŊÿŶǧùƌƉĉÿǉƉŇǎȲƎġėā
ǎćƄĤǤĖƶƜűűǡęƆŶŕŕĬĖȏ
űŗĄġęāĉƛŶǄŘŚƆŴƄĉȑƆƌ
ƉŕǌŴǢǇŶ ĉġ ǦƵ ǎć
ƉǆĜėāƌǇŴŊƌùƇŚĬôùŗǦŶ
ƉƄĉġāùĉƙŊƲāĉŚāÿƶ
ƱǆŊúĉ űǡėŚ ƉŕƱĉŊù ƭŇ
ŕƛƆúƄúȳƉĉŗŊƲāǦƵƄŊ
Ŵǆ ġűƄƆĉĚ Ąȑāȣŗ ƆŶĔƛŋ
ÿǉƌŊĬŶǋǶŶĮŴǆǆȓŶÿôǆ
Ƣǆ ȓňā ǁęƎŅõ ƶŊù āćĉ
ƆƧŶ ƆƳ ƄŊ ęƆġƙ ƆŚġƆú
ÏƄǆƎƆúŶƆǁÐ ƶŊù Ƣǆ ƉŇǎ
ƆǂƶŊùƄŕÿğġňƆǂȳ
ǉƥöȶÿĮƱĔňƆƳŚñŅųƱôƙ
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ĉƛĖ ŊƲā ǶĆŕǇ ƱǆȞùǻ ĉƶŶǤƯŶ ŕǎñŊ ƆŶŕƜŶƌ
Ĥűƛ ƃƙ ǡöȓƌôǆ āǛ ƉĉƂ ŊŚñƋŚŕǶĮƯƌƄúƙȳ
ĉġŅùƌųǦŶƉŕÿāƷǙĆĔƆĊ
ǉƥöȶƆƳƄÍƓÿıƙƃƙŶȓňā
űƳÍƖŊĉŶŘǆƉƯęǇƆƛƆù"
ƃô ǁĜǤǦę Ɔǁ ǦŶ ƶǡęĄƌ
ƄĄƙĖȲ ƆƢ ƆƳ ŅǆŲ Ɔǂ Ɔŗ ÿŶğŊ ÿŶğŊ ƆƳ ňñęǄŚ Ƅùǁ
ǶŶĮ ƎŶŊú ƄǆŶƛƆù ǦŶ Ɖĉ ȓņľ ƶƭĄõ ƆƥŴŚ Ƅú Ȏųü
ÿǉ Ȏǡĉ ŕėƆǂ ŊƲā Ĉ÷ŘŚ ǦŶŴŊŘƶűŅęƎƥǆĉôġȳ
Ŋĉǻįĉ ƉŕĄÿǆĪ ŚƛƆùȳ
ƄĄƙĖȲƆƢƆƳǆȓŴÿôǆĉňù
Ɖĉŗ ŊƲā ǦƵ ƶǦôȓ ƆƧŶ
ƄŊ ŊƲā ĜŊ Ʊú Ȏǡĉ ƏǆŲȲ
ęƆĜŕƄćŶűŚǦƵƢĞǊƶĉƯŊù
űƳ Ŷĉȣƥġ ƆŚƭĊ ġėā ǦǎŶ
űǡęƏǆŲȓņľňñęǄŚƌȲƎƆôŘŚ
ŊÿŶğŊƎƧǌƆƄôƨƉǆŅùƌŴŊ
ƏŘŊÿȞħƱôƣƙȓņįŚűǡėŚ
űƄĩŖƯććŚĄļĻùƌŊĉı÷ù
ǉǤǣĉƌ ĉƶƛƙęŶ ĉġ űŊġƙ
ƉǆŕǾűľƌƎŚƭĊŚƛƆùƃƙȳ
ƄŊŚǡŊĚƯ÷ùűŊġƙĉŚŊňƯȳ
ŊƱǆƌÍƳ Ɗõ ǦƵ ƄŊ ÿŶǧùƌ
Ɔŗ ƎŚĜęĂ ƆŚǉö űǡę Ɖćƙ
ƎŚāƷ Ʊôƌ ȓňā ŴŘ ƶƯĄą
ƶƜŲ ƌùƇŚ ĜňŚ Ɖĉ ƶĜęāƨ
ġėÿŚŶȎǡćŚŶþƴƉĉƆŚĄȓƆ
ƄĆŶƌ űŊġƙ ĉŊǤġȳ űŊġƙ
ƎŚƄĉŶ Ƅúƌȳ úĆ ƎŚĜęĂ
ƭŅǆŗƯǇŘŚƎĜęāƉĉƆŚƛƆù
ƆŴƖƄùƌ Ŷȓňā ƄŊ ƆŚŊôõ
ĉƆćŶȲ ƄŊŗ ƎŚĜęĂ ŚǉùǇ
ȓňā ƱǆāĜŊƌǇ Ʊǆŕęȣ űǡėŚ
ƱôƙġėāȓņľġĉĉġƱôƨĉ
ŶƄŊűŚĬŊĖŚĔƎŊƆĊƆŶŘǆ
ĜňŚƶĉǎŴĉĉġėŚƄŊĉƯňǆ
ŚǡŊęȲġôƳűŊġƙƄűļĻāƌúĆ
ęƆĜŕƄćĉűŚƌÿǤƳŕėƄôƨȳ
ƎŚǡŊĚ ƆŚƛƆù úĆ ƎŚǡŊĚ
ǉƥöȶ Ɔŗ ƌùƄǆ ĉƛŶǄŚ ġėāȳ ƆƳ ǦŶ ŊĄùƎƯ ĉƛĖ
ƶŅùƌųÍƖ"
ƎĬęŊ ƆŶƉú Ɖĉ ÿǉ Ĭöù
ĬùǸȟ ŕôćǋ ƎĄġù ǆƛƆù
ƄćƙĖȶ ƆƢ Ɔŗ ƌùƄǆ ĬŶǋ
Ɔŗ ÿĮ ǦŶ ƄŅęŗƯƌ ĉġėāŶ
ĉƛŶǄŚ ŴǆƱǆĉŊǤġ ƶŅïù
ƎğŊŴŊňñęǄŚƌƶƢïñǎƆƧŶ
ŚñƋŚƆǂȳÿǉĜŊĩāǦƵŶȏę
ŊƱǆĉġùƌǆ ĉǎǦǤĉ Ɖǎùǁƌ
Ư÷ćǆïùƨñƊǆƆŶŕƜǆŲƆŗ
Ɔǂȳ
ƶǉùǇ ƎĔƛŋ ƄĤǤĖ Ɔǂȳ Ņŗ
ƎŚñŅų ƶȎŴāƌ ÿŅĘŘ ĄĜĔŚ ǉƥöȶ ŊƱǆ ǶĄŚƎƨ Ĥűƛ
ĉƛŶǄŚ ƱǆĄƢĜųƙ ŚñƋŚ ƄıĖŊƌ ȏņľ ƄĔǋƆƌų ŊǹƭĆ
ƎƖƧŶ ƭŇ ŕƛƆú Ƅúȳ ƄŊ ƆǁƱĄġǦűƌȳ
ÿŶǧùƌ ƶĬĔȓƌǇ űǡę ȓņľ
ƄćƙĖȶǡŶƱŊƌȲƄŊîƢŚƌƉƄ
ĉƟŲ ƆŴȞôǻƌ ŴŊ ŕǦňę ƄŊ
ƭƢŚƆĉűǁùƌȳŠƧŠƧȳ
ĉġǤęǦŶȓňāǎāĖȓňāŚŊùȲ
ŶƆĩś ƯǇ ĜĖāƌ ŴŊ ƯĔȣŚŶ

űāùȤȳ Ɔŗ ƱǆŶȣŚŷ ƆŴŅƶü ƔŶŴ ƉĉƆŶűŊę ǆǡŊĔŴȳ ǡô ĜňŚ
ŊƶƖǉ ĄǶŶ ƉƄȲ Ɔŗ ƱǆŶƛƆú
ƆŴĜĜű Ɔŗ ƱǆŶűŊĚ ǎć ƆŴƴǁǉ ƌŊÍŘ ƱǆŊúĉ ŶƙùƇŚ ŊĉāǤƶ
ǆĄȓƆȳ
ƎƯƆǦņƉôƣȲƌùƇŚǎćƱǆƏĄęŴ
ƆŴŅõ
āųŶ ƎŊõ ŶƄǉǌ ȎľǸ
ÏȓňāƁęƎŅõÐƆŚŊùƄĉęÍƧŶ
ƎƝŲǆęƄǂŶȳÏƆŶŘǆƄôųƆǁÍĊ
ÿŶŗ ƌŊÍŕŶ ĜňŚ ñǆƢśĉ ƄŊ
ĉġĉğŚŶ ƯǦĩǦĩŶ ŶƖāùȣƨ ƎāǦƶÐ ƶŊù ĄĄƛűǆŘ ƎñùƢŴ
ÏƶāǦƴÐ Ǧĕĉ ǉȡƃ ÿǆùŘŚ ǆƛƆùÍǂȳŶÿǉƭǆűġƣęĄĖāƌ
ƆǄȳ Ɔƴ Ƅĉę ŊŚñƋŚŶ ȣęāŶÍǄ ȓęǦǄ ƆŶŕğǣęƌǇ ǻėǆÍƓ ƯǦŅŚ
ƆŚľôġȳ Ņŗ ÿǉ ƢǡŶ űŗ ġėā ƎŚȞǻĔù ƎŚƛƆùÍǄȳ āŊė
ƎŚĜęĂĉõƆƭľĆƉĉƱôƌęƆĜ Ƣǆ ȡĩŴ ġôƶȎ÷ƆƌÍǄ ǻėǆÍƓ
ĉŚƆĉćŶǆñùƢƌÍĊȲÏúĆĜĖüǇ ƎŚġŶǎƥƶÿĜŊƌƌĉŠŶÿǉƯĕľ
ȓňāĜĖüǇƆŶŘǆȣùùǆƉĉȓƆ ƆŶŕïŊƌǇÍƧŶ ƯǦŅŚ ƎŚȞǻĔùƌ
ƃõÐŊĉňùȲƌŊùƫùĉŚƆĉćŶ ŚƛƆùÍǄȳ ŶĄƭùŗ ƄŊ ġėāƌ
ƶŊǡġ ĤôùŚűŚ ŕǻĖȳ Ɔŗ Ĭöù ŚƗŶ ƄŊ ƆŶǌ ĄľęŊƌ ÿŶŗ
ƶĄġôƌġėāƌŊƌùƆƄǡǌĞÿğŊ Ưĉňň ćǆ Ƅġŗƙ ĉƧƭùÍƧŶ
ƭǣŖƌĉñ÷ƣǦŶƄǆŕġŕŊñôõŶȳ ŶňƯõƯǤŅŚÍǂȳƆƳÍƧŶġėāƢǆ
ƆŗĉŶŘǆĞȲƥ÷ÍƧŶĬöùƶŊïù ŶǻȞŚ ƆǂÍĊȲ ĉĉ÷ƛ ġôƱǎùǇ
ġėā Ƣǆ ÿğňŚ ƄŊ ƄƆĉĚƙ űƳÍƧŶȞŚŷȳ

ǆïõȲŊƴƯňÍŗġƬņƎƯĄĉƶǦŊƇ
ƌŊ ĉāğŊ ǆƯŶıȎƌÍǂȳ ŊƄŶȑĕȲ
ƯĔȣŗƶôĄǉŚűȣĞȓùƄŚġėā
ġôƆŕǻĖȲ ƆŴƛƄùƌǇ Əȣ ƃùƌ
ĉƧƭù ǎć ŊĜŊŶ ŊāùŴƙŶ
ġôƆŚęŅĩȲ ÏƄǆƎƆúŶ ƆǁÐ ŚŊù
ƥ÷ÍƓ Ƅȣ ƄƧȐƆŴ ŊƭƧŘ
ĉňù Ǧĕĉ ĄƖƢö ġôƶƝűƌȲ űŗ
ƱǆűǎĉȔ ƆŶŕƝŶŴȲ ŶƖǆŶƛƆù
ġėā ŶƖǆŚƛƆú ŚȞęā  ġôÍƳ
ƆŶȞęā ĜňŚÍƧŶ ƄôŴȳ ǡôŴ Ɔŗ
ǎćƄǆŚȣŚŷŶȳȳ
Ŷÿǉ ġėā Ŷĉĉ÷ƛ ƶǶȣƆ Ŵǆ
ǦƵȲ ƄƆĉĚ ǆƗŶ ǢùŅŚ ȓƭŚ ĄŊƴāŚŴǁćűȎǤĉǦùȓƃùŴ
ŊĉǦćŚ ŚñƋŚ ǆȞǻĔùŴȳ ǡôŴ ƄŊƉňŇŴŶƱôƣȎǤŘŚƉűġŕŊñù
ǎćŊƧýǎïùƋƶƯǁġėāƉűŴǋ ƄǆŶƛƆùŶƃŴȳȞǶėŶĉġŚŊïù
ƥ÷ÿŶŗ ƉǆȞŕŶŴ ƄŊ Ĭňāňā Ʊǆĉñ÷Ƨ ǎć ƢŚĕ ƱǆƯǢňŚ



ƄǆĉÿĄľƊŶÐ

ƶŊ÷

į÷Ś

ƎǉǤǦą ǆűŊĕȳ ġĉÍśĉ ŕňƭŚŶ
ƯƣŘŚŶ ƆŴǶĹĝ ƖƄȲ Ïĉġ Ņƭù
ƆƉôÍŶǎǁ ùĉĉǎ ƶǡŊę ŵĔÐ
ƆŴŅõȲĬǉĉƶÿôȤĉƭƢŚŶƶŴŶ
ŊƯ÷ù Ɖćùġƨ ñęǎǦ ǆŊõȳ
ǡôÍƧŶ ǎƛĄŘśĉ ŊĉƛųŚ
ŶĉȓǤŶȲ ÏƆƉô ŕȑŇƂųÍĉŅę  Ð
ƎŊõǆƧƯõȳ
ƎŶĄùƏ Ƣǆ ƉƯǦŅŴ ƶƛƆù
ŶǻȞŘŚ ƄŊ ƉňŇŴ ƉĉƱú
ęǦȎŴŘŚŶƗŶÍĊƌŊāǛǙĆęŴ
ŶȞŚĪ  ŶȞŚŷ ǎćȳ ƄŊ ƉƉňŇŴ
ƆŶŕŶȣŚĩȲƌŊÍśĉȞŗŷĉƶȞĤõ
Ɔśĉ ƉǆȞŕŲ ŊƱǆƶƝű ƎƆôŚ
ƶűŊĕ ǆŅƶýȳ ǡô ǎć ŊƄŶȑĕȲ
ƄŅǁŴǆ ƯǇ ŕǎĉƯ ƉǁġŕŊïõ ƄŊ
ƱƱǫŷȤĉ Ǽĉŋ÷ā ǆŊõÍĊȲ ćǆ
ƭĆƜĉ ĉġŕĔȟ ÏƄǆƑűõŶÍǂ
ĉġƋŴǆȲ ƆĉŅę ȑƯėĉ ƆǂÐ
ƆŴŕňñõ ǆűŊĕȳ ƉĉƳƇĉ ƭǆűŚ
ĜňŚȲ ŶǡöƂ ĊǄŘŚ ƎĄùƎƨ
ĉġĬĔņÍǇĉĜƄŶƭľöƢǆƭľĊĉ
ĉǦĉǤĉ ǶŶǸŷĊ ŴŊ ƌùƆ ĊǄ
ƶƢȣĕȳ ƄŊƂÍƧŶ ŊŕĄğğö
ĉƛŶǄŚƎŀąġôƱǆƎƆõƎȓƯĕŶ
ƎȞĩõŶǆűŊĕȳ

ŶƖǆŚǤǡŶ
ŶƖǆŚġƭęŶ
ĉȣėāÍƧŶŶÿǉġėāŶƖǆŶȣŚŷ
ǆƭǦŕŴÍǂȳÿǉŴǆƏęĢāùĆƱôƨ
ĄŶƆĜǆȲ ÏƆƥƆ ȃė ĉġƢȑƆƊƖ
Ąġÿľ ǉĮǡƴƧŚŴ ƎƖƧŶÐ
ŊĉňùȲ űƤā ƭĄŘŚ ƄŊ ƲęǄÍŗ
ƭƧǋűǦȞĔǦƎŊùǁāùȤȳǡôǎć
ŴǆŕŅǡġȠġƌĉġŕűȣüŚƎġĉưĉ
ƶƛƆù ȣęþ ƉúǡŴ ǆľǆǏĉȳ
ƆƳƄśĉÍƧŶ ƆŘ ÏƆŶŕŕğƭęƊƖÐ ŶȞŚŶ  ǦŶ ƉƄ ŊïƧĖ ƱǆƑűġ
ƆŚŊù įùÍǄ ÿöƙ ƆŚāƷĉȳ űŗ ŊƄġŕŊñú
ƉǎĉƯõ ƶƛƆõ ƯǎĄ ĉġĜǡęƨ
ƄćŲƅùŅęì
ƉƄȲ ÏƄűÍƓ ƆŶŕƶȣŚŶ ŵĔ ȞȐĄ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.242
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ተስፋልደት መብራህቱ

ሃዛርድ ናብ ማድሪድ ተሰጋጊሩ

በልጅማዊ ኣጥቃዓይ ቸልሲ ኤዲን ሃዛርድ ምስ ሪያል
ማድሪድ ከም ዝተጸንበረ ተረጋጊጹ። ምውጻእ ሃዛርድ
ካብ ቸልሲ ናይዚ ክራማት እቲ ዝዓበየ መስርሕ ምስግጋር
ተጻወትቲ ኮይኑ’ሎ። ንሃዛርድ ከየፈረመት ከም ዘይትቀስን
ክትገልጽ ዝጸንሐት ሪያል ማድሪድ ነዚ ተጻዋታይ ልዕሊ
150 ሚሊዮን ፓውድን ከፊላ ብዓርቢ ከም ዝወደኣትሉ
ተረጋጊጹ’ሎ። ወዲ 28 ዓመት ሃዛርድ ሰሙናዊ 400,000
ፓውድን እናተኸፍለ ንሓሙሽተ ዓመት ማልያ’ታ ጋንታ
ክለብስ’ዩ ተሰማሚዑ ዘሎ። ሃዛርድ ብመሰረት ኣቲዎ ዘሎ
ውዕል እቲ ዝለዓለ መሃያ ዝወስድ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ
ክኸውን በቂዑ’ሎ። ኣብ ቸልሲ ንሸውዓተ ዓመታት ዓቢ
ኣስተዋጸኦ ዝገበረ ሃዛርድ ናብ ሪያል ማድሪድ ምኻዱ
ንደፍቲ ቸልሲ ኣሻቂሉ’ሎ። እታ ጋንታ ንቦታ’ዚ ተጻዋታይ
ንምትካእ ከቢድ ብድሆ ይጽበያ ከም ዘሎ ተንተንቲ ኩዕሶ
እግሪ ኢንግሊዝ ይገልጹ። ኣብ 2012 ካብ ፈረንሳዊት
ሊለ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ብ32 ሚሊዮን ፓውድን
ድሕሪ ምምጽኡ ሃዛርድ ኣብ 352 ጸወታታት ኣብ 191
ሽቶታታት’ታ ጋንታ ኣበርክቶ ኣንቢሩ’ዩ። በዚ’ዮም ከኣ
ደገፍቲ ናይታ ጋንታ “ናይ ቸልሲ ሮናልዶ ወይ መሲ”

እናበሉ ዝጽውዕዎ። ካብዘን 191 ዘመዝገበን ሽቶታት
እተን 110 ሽቶታቱን 81 ዝሰርሐን ንሽቶ ዝኾና ኩዓሳሱን
ሽዱሽተ ዝተፈላለያ ወናጩ ናብ ከብሕታት ስታንፎርድ
ብሪጅ ከምጸኣ ከም ዝኸኣላ ይፍለጥ። ርሑቅ ከይከድና
ዝሓለፈ ሒደት ሳምንታት ቸልሲ ጽዋእ ዩሮፕያን ሊግ ኣብ
ዝዓተረትሉ ክልተ ሽቶታት ኣብ ርእሲ ምምዝጋቡ ኣብ
ዝተረፋ ክልተ ሽቶታት ከኣ ከም ዝተዋሰአ ኣይዝንጋዕን።
ሃዛርድ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር 21 ዝተፈላለየ
ሽቶታት ከመዝግብ ከሎ 17 ከኣ ንሽቶ ዝኾና ኩዓሳሱ
ሰሪሑ። ብተወሳኺ ሃዛርድ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ ሊዮነል
መሲ ኩዑሶ ከም ዝኾብኮበ ስታስቲካዊ ጸብጻባት ቀዳሞት
ሓሙሽተ ዝዓበዩ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ
የነጽሩ። ናይ ቅድም ተጻዋታይ ኣርሰናልን ቸልስን ሰስ
ፋብሪጋስ ንመስርሕ ምስግጋር እዚ ተጻዋታይ ኣመልኪቱ
ኣብ ዝተሓተተሉ “ሃዛርድ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ዘነዲን
ዚዳን ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም” ክወስድ’ዩ ክብል
ተዛሪቡ’ሎ። ናይዚ ክራማት መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ
ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓቢ ኣርእስቲ ከይተስርሖ’ኳ እንተጸንሐ
ሃዛርድ ናብ ማድሪድ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ተመሳሳሊ ዕለት

ፕረሲደንት ቱርኪ ዓርኪ ርእሲ
ኦዝሊ ኮይኑ
ኮኾብ ተጻዋታይ ኢንግሊዛዊት ኣርሰናል መሱት ኦዚል
ብዓርቢ ኣብ ሃገረ ቱርኪ ከም ዝተመርዓወ ዝተፈላለያ
ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ኣብዚ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል
ዝተኻየደ መርዓ ፕረሲደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን
ዓርኪ ርእሲ ኦዚል ኮይኑ ከም ዝወዓለ ብተወሳኺ ክፍለጥ
ተኻኢሉ’ሎ። ወዲ 30 ዓመት ኦዚል ናይ ቱርኪ መበቆል
ከም ዘለዎ’ዩ ዝሕበር።
ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዋንጫ ዓለም ድሮ’ቲ
ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ካብቲ ውድድር ዝተገለፈትሉ
ምስ ፕረሲደንት ኤርዶጋን ሓቢሩ ክሰኣል ብምኽኣሉ
ጀርመናውያን ሕጉሳት ኣይነበሩን። ፕረሲደት ኤርዶጋን
ዓርኪ ርእሲ ኦዚል ንኽኸውን ብሓሙስ’ዩ ናብቲ ጽምብል
መርዓ ዝተኻየደሉ ዘመናዊ ሆቴል መጺኡ።ኦዚል ዝሓለፈ
ዓመት ወይዘሪት ቱርኪ ኮይና ንዝተሸለመት ኣሚን ጋልስ’ዩ
ተመርዒዋ ዘሎ።
ኣብ 2014 ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ተዓዋቲት ዋንጫ

ዓለም ንኽትከውን ዓቢ ኣስተዋጸኦ ካብ ዝገበሩ ተጻወትቲ
ዝኾነ ኦዚል ዝሓለፈ ዓመት ብድሌቱ ካብታ ሃገራዊት
ጋንታ ከም ዝተፋነወ ዝፍለጥ’ዩ። እዚ ማልያ ሃገራዊት
ጋንታ ጀርመን ወድዩ 92 ጸወታታት ዘካየደ ኦዚል ሓለፍቲ
ፈደረሽን ኩዑሶ እግሪ ጀርመን ዓሌታውያን’ዮም ብምባል’ዩ
ካብ ኣህጉራዊ ጸወታታት ጫማኡ ከም ዝሰቐለ ዝገልጽ።
ካብ 2017 ኣትሒዙ ምስዛ ምልክዕቲ ቱርካዊት ዝተዓራረኸ
ኦዚል ኣብ 2018 ከም ዝተሓጽያ ይፍለጥ። ኦዚል ቅድሚ
ሽዱሽተ ወርሒ’ዩ ንፕረሲደት ቱርኪ ኤርዶጋን ዓርኪ ርእሱ
ክኸውን ሓቲትዎ። ሓለቃ ስታፍ ቻንስለር ጀርመን ኣንጌላ
መርከል ዝኾነ ሄልግ ብሩዋን ነዚ ኣጋጣሚ “ዘሕዝን’ዩ”
ክብል ገሊጽዎ’ሎ። እዚ በዓል ስልጣን ጀርመን ኦዚል
ኣቀዲሙ ምስዚ ፕረሲደት ብምስኣሉ ተሓምዩ ክነሱ ሕጂ
ከኣ ዓርኪ ርእሱ ክገብሮ ከም ዘይነበሮ’ዩ ዝገልጽ ዘሎ።
ኦዚል ብዛዕባ’ቲ ናይ 2018 ፍጻመ ኣብ ዝተሓተተሉ
“ጀርመን ክትዕወት ከላ ጀርመናዊ ይገብሩኒ። ክትሰዓር
ከላ ስደተኛ ይብሉኒ” ክብል ብቁጠዐ መሊሱ ከም
ዝነበረ ኣይርሳዕን። ፕረሲደት ኤርዶጋን ኣብ መርዓ
ናይ ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ሰባት ምስታፍ ከም ጎስጓስ
ምርጫ ከም ዝጥቀመሉ ይሕበር። ኦዚል ቅድሚ’ዚ
መርዓ ዝተፈላለዩ ፈተውቱ ናይ መርዓ ህያብ ክህብዎ
ምስ ዝደልዩ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብሩ ሓቲቱ ከም ዝነበረ
ይፍለጥ። ንሱን በዓልቲ ቤቱን ነቲ ዝእከብ ገንዘብ ምስ
ናቶም ደሚሮም ንመጥባሕቲ ኣስታት ሓደ ሽሕ ህጻናት
ክውፍይዎ ወጢኖም ከም ዘለዉ’ዮም ዝሕብሩ።

ሓያል ደላሊን ወኪልን ተጻወትቲ ሙዃኑ ዝእመነሉ
ሚኖ ራዮላ’ውን ናብ ስርሑ ምምላሱ ብዙሕ ኣርእስታት
ክለዓለሉ ክኢሉ’ሎ። እዚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዓቢ
ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝእመነሉ ሆላንዳዊ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ
ዓለም ተነቢሩሉ ካብ ዝጸንሐ መቅጻዕቲ ብምግልጋሉ’ዩ
ናብ ንግዲ ተጻወትቲ ተመሊሱ ዘሎ። ምምላስ ራዮላ ኣብ
መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ ናይዚ ክራማት ገለ ጽልዋ
ከም ዝፈጥር ብኣግኡ ተገሚቱ’ሎ።
ማቲስ ዲ ሊጂት
እዚ ተጻዋታይ ኣብዚ ክራማት ካብ ከተማ ኣምስተርዳም
ክርሕቅ ሙዃኑ ብንጹር ኣፍሊጡ’ዩ። እቲ ክሳብ ሕጂ
ከይተመለሰ ዝጸንሐ ሕቶ ናበይ ይኸይድ’ዩ። ነዚ 75
ሚሊዮን ፓውንድ ዝተተመነ ተኸላኻላይ ማንቸስተር
ዩናይትድ፡ ባርሰሎና፡ ሊቨርፑልን ጁቬንቱስን ዓይነን
ኣውዲቀናሉ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ’ዩ። ንሱ ብዛዕባ መጻኢኡ
ኣብ ዝተሓተተሉ “ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለኒ፡ ናብታ
ዝበለጸት ጋንታ ድማ ክኸይድ’የ ኢሉ” ምንባሩ ይፍለጥ።
እዚ ተጻዋታይ ዋላ’ኳ ብዙሕ ኣማራጺታት እንተሃለዎ
ወኪሉ ሪዮላ ግን ኣብ ሓደ ምዕራፍ ከም ዘብጸሖ ርጉጽ
ኮይኑ’ሎ።
ፖል ፖግባ
ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኮይኑ ዋንጫ ዓለም ዘልዓለ
ፖል ፖግባ ብኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሊ ጉናር
ሶልሻየር ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክጸንሕ ቀጠልያ መብራህቲ
ተዋሂብዎ’ኳ እንተሎ ንሱ ግን ካብታ ጋንታ ክወጽእ ከም
ዝደሊ’ዩ ዝግለጽ። ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ዘነዲን ዚዳን
ኣብ ልዕሊ’ዚ ተጻዋታይ ተገዳስነት ብምሕዳሩ ከኣ ፖግባ
መዕረፊኡ በርናቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንገር ጸኒሑ’ዩ።
ሪያል ማድሪድ ብዓርቢ ንሃዛርድ 150 ሚሊዮን ፓውንድ
ሂባ ብምዕዳጋ ግን ኣብ መሸጣ ፖግባ ምስ ዩናይትድ
ብገንዘብ ክትሰማማዕ ከጸግማ ሙዃኑ ይእመን። ፖግባ ኣብ
ኦልድ ትራፎርድ ገና ናይ ክልተ ዓመት ውዕል ተሪፍዎ
ብምህላዉ ሰበ ስልጣን ዕድጊ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ
ተጻዋታይ ጎደሎ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ክሸጥዎ ከም
ዘይክእሉ ይሕበር። ይኹን’በር ሪያል ማድሪድ ንጄምስ
ሮድሪገዝ፡ ጋረዝ በይልን ኢሰኮን ናብ ዕዳጋ ኣውሪዳቶም
ብምህላዋ ዓበይቲ ተጻወትቲ ኣብ ምስግጋር ዝፍለጥ ሪዮላ
መጻኢ ፖግባ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ዝፍለጠሉ መንገዲ
ከም ዘናዲ ይግለጽ። ሪዮላ ኣቀዲሙ ንፖግባ ክብረ ወሰን
መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ ብምስባር ካብ ጁቬንቱስ ናብ
ዩናይትድ ከም ዝጽንበር ዝገበረ ደላሊ’ዩ። ንሱ ካብ መስርሕ
ምስግጋር ፖግባ 25 ሚሊዮን ፓውድን ከሲቡ’ዩ።
ኮስታስ ማኖላስ
ብሰንኪ ድኹም መስመር ምክልኻላ ዋንጫ ዩሮፕያን
ሊግ ዝኸሰረት ኣርሰናል ኣብዚ ክራማት ሽቶ ከይምዝገባ
ልዳቶም ገጥ ዘብሉ ተጻወትቲ ከም ዘድልይዋ ርዱእ’ዩ።

ኣርሰናል ዝሓለፈ ወቅቲ ልዕሊ ሌሲስተር፡ ኤቨርተንን
ዎልቭስን ሽቶ ከም ዝተመዝገባ ዝፍለጥ’ዩ። እዛ ጋንታ
ሃጓፋታ ንምዕባስ ዓይኒ ኣውዲቃትሉ ዘላ ተኸላኻላይ
ኢጣሊያዊት ሮማ ኮስታስ ማኖላስ’ዩ። እዚ ተጻዋታይ ካብ
ስታዲዮ ኦሊምፒኮ ክወጽእ እንተደኣ ኮይኑ 30.5 ሚሊዮን
ፓውንድ ክኽፈለሉ ኣለዎ። ሮማ ነዚ መጠን ገንዘብ
ትኸፍል ጋንታ ነዚ ተጻዋታይ ክትወስዶ ከም ትኽእል
ብወግዒ ኣፍሊጣ’ያ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኡናይ ኢምረ
ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ስጉምቲ ኣይወሰደን ዘሎ። ወኪል
እዚ ተጻዋታይ ዝኾነ ሪዮላ ግን ምስ ሰበ ስልጣን ኣርሰናል
ተራኺቡ ነዚ መኸተምታ ክገብረሉ ልዑል ትጽቢት
ኣሎ።
ክሪስትያን ኤሪክሰን
ራዮላ ኣብዚ ኣዋን ብቀዳምነት ከሰማምዖ ዘለዎ ተጻዋታይ
ኤሪክሰን ሙዃኑ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ ሓቂ’ዩ። ኤሪክሰን
ኣብዚ ክራማት ካብ ቶተንሃም ክወጽእ ከም ዝደሊ ብወግዒ
ተዛሪቡ’ዩ። ኤሪክሰን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ
“ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም ዓቢ ክብሪ ኣለኒ። ውሳነይ ብሕማቅ
ክጥመት የብሉን። ናይ ምፍልላይ ሰዓት ኣኺሉ’ዩ” ክብል
ተዛሪቡ ኔሩ። ሪያል ማድሪድ ኣብ ልዕሊ’ዚ ዴንማርካዊ
ተጻዋታይ ተገዳስነት ካብ ተሕድር ነዊሕ ግዜ ኣቁጺራ’ያ።
ስለዚ ራዮላ ንኤሪክሰንን ማድሪድን ኣብ ጣውላ ከራኽቦም
ሙዃኑ ይግለጽ።
ነይማር
ብራዚላዊ ነይማር ኣብ 2019 ብኹሉ መለኪዒታት
ዝሓፈረሉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ግዜ’ዩ የሕሊፉ። ነዚ ክድምስስ
እንተድኣ ኮይኑ ድማ ካብ ፒኤስጂ ክወጽእ ከም ዘለዎ
ብዙሓት ይመኽሩ። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል
ቲተ ነዚ ተጻዋታይ ኣብ ፒኤስጂ ብዘርኣዮ ሸለልትነት
መዝነት ሓለቃ ጋንታ ከም ዝመንጠሎ ኣይርሳዕን። ነይማር
ድሕሪ’ቲ ፒኤስጂ ካብ ቻምፕዮንስ ሊግ ምብራራ ኣብ
ኢንስታግራም ብዝጸሓፎ ጽዩፍ ዘረባ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ
ኤውሮጳ ንሰለስተ ጸወታታት ከም ዝተቀጽዐ ዝፍለጥ ኮይኑ
ንደጋፊ ረይነስ ብጉስጢ ከም ዝሃረመ’ውን ዝዝከር’ዩ።
ኣብ ምሕዝነታዊ ጸወታ ብዘጋጠሞ መስበርቲ ኸኣ ካብ
ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ተኣልዩ’ዩ ዘሎ። እዚ ወዲ 27
ዓመት ተጻዋታይ ብዘይካ ባርሰሎና ትሰትረኒ የላን ብምባል
ውሳንኡ ኣነጺሩ’ሎ። ስለዚ ሪዮላ ኣብ ጉዳይ ነይማር ክኣቱ
ማዕጾ ተኸፊቱሉ’ሎ።
ኣብ መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ ኤውሮጳ ንልዕሊ
30 ዓመት ዝዓየየ ሪዮላ ወኪል ናይ ልዕሊ 20 ዓበይቲ
ተጻወትቲ’ዩ። እዚ ደላሊ ኣብ 1988 ንፍራንክ ራይካርድ
ካብ ስፖርቲን ናብ ኤሲ ሚላን ዝሰጋገረ ኮይኑ ንኸም በዓል
ደኒስ በርካምፕ፡ ነድቨድ፡ ባላቶሊ፡ ዝላታን ኢብራሂሞቪች፡
ሮቢኒዮ፡ መኽተርያን፡ ፖል ፖግባ፡ ሉካኩን ካልኦትን ካብን
ናብን ጋንታታት ዘሰጋገረ ሙዃኑ ይፍለጥ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ብሚኒስትሪ ትምህርትን ክፍሊ
ምርምርን ስነዳን ህግደፍን ዝተወደበ፡
ብ6 ሚያዝያ 2019፡ ኣብ ኣዳራሽ
ኤክስፖ ሓደ ሰሚናር ተኻይዱ ነይሩ።
ናይ’ቲ ሰሚናር መዛተዪ ኣርእስቲ፡
ብኣንድሪያስ ስኪልቸር ዝተጻሕፈ’ሞ፡
ብማእከል ምርምርን ስነዳን እናተኣከበ
ኣብ ዝዝርጋሕ ኣገደስቲ ጽሑፋት
(ሕታም - ቁጽሪ 97) ዝተሓትመ
“ብደረጃ ዓለም፡ ን21 ክፍለ-ዘመን
ዝበቅዕ ስርዓተ-ትምህርቲ ምህናጽ”
ዝብል ዓንቀጽ እዩ።
ዕላማኡ - ኣብዚ ኣገዳሲ ጽሑፍ’ዚ
መሰረት ብምግባር፡ ኣብ ጽላት ትምህርቲ
ናይ ምብህሃልን ተመኩሮ ምልውዋጥን
ባይታ ምፍጣር እዩ። ቀዳማይ ክፋሉ፡
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብዚ ገጽ’ዚ ተሓቲሙ
ነይሩ - ካልኣይን መወዳእታን ክፋሉ
ድማ እንሆ፦
1) ልዑል ብቕዓት ዘለዎም መማህራን
ምሓዝ/ምቚጻር
ኩሎም መማህራን፡ ልዕሊ’ቲ ናይ
ምምህርና ሞያ ዝጠልቦ ስራሕ ክገብሩ
ኢና እንጽበ። ነዚ ትጽቢት’ዚ ከማልኡ
ዝኽእሉ ብቑዓት መማህራን ምህላው
እምበኣር፡ ናይ ግድን ይኸውን። ግና
ልክዕ ከም ዝኾነ ካልእ ተደላዪ ዓይነት
ሞያ፡ ልዑል ብቕዓት ዘለዎም መማህራን
ክትቈጽርን ክትሕዝን - ሞያ ምምህርና
ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ክብሪ፡ ኣብ ሞያ
ምምህርና ኮይንካ ከተበርክቶ እትኽእል
ዝረአን ዝጭበጥን ነገራዊ ደገፍ፡ ሰባት
ኣብ ሞያ ምምህርና ብምእታዎም
ዝረኽብዎ ገንዘባውን ሞራላውን
ዓስቢ. . . ካብቶም ቀንድን ኣገደስትን
ረቛሒታት እዮም።
ዝበዝሓ ኣብ ትምህርቲ ዕዉታት ዝኾና
ሃገራት፡ ቀንዲ ጽዓተን ኣብ ምድላው
ስርዓተ-ትምህርቲ ዘይኮነ፡ ኣብ ምድላው
ሞያውያን መማህራንን ኣብ ናይ ክፍሊ
ድሕረ-ባይታን እየን ዘሕልፋኦ። ምስ
ምዕባይ ብቕዓትን ዓይነትን ትምህርቲ
ኣብ ዓለም፡ ምውሓስ ቀጻሊ ዕቤትን
ዓቕሚን መማህራን ኣብ ምልክት ሕቶ
ዝኣቱ ነገር ኣይኮነን።
2) ንጸጋታት መማህራን ብዝግባእ
ክትረብሓሎም ምኽኣል
ኣቐዲሙ ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ
መምህር ጥራይ ዘማእከለ ዓይነት
ኣማሃህራ፡ ኣብ ክፍሊ ውሑዳት ተማሃሮ
ጥራይ ክህልዉ እዩ ከም ጽቡቕ ዝውሰድ
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ዘተ ንምዕባለ ስርዓተ-ትምህርቲ. . .
ነይሩ። ምኽንያቱ መምህር ንነፍሲወከፍ ተመሃራይ ክከታተል ክኽእል
ኣለዎ ዝብል መረዳእታ ስለዝነበረ። ካብ
ተሞኩሮ ናይተን ኣብ ናይ ፒሳ ፈተና
ልዑል ውጽኢት ዘመዝገባ ሃገራት
ግን፡ ተማሃሮ ዘማእከለ ትምህርቲ፡ ካብ
መምህር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሞንጎ
ተመሃሮ ብዝግበር ናይ ክፍሊ ተሳትፎን
ምልውዋጥ ተመኩሮን’ዩ ብቕዓት
መማህራን ከም መምዘኒ ዝውሰድ።
3) ንመማህራን፡ ተማሃሮን ስድራቤትን
ዘተዓራሪ (ዘዋሃህድ) መተባብዒታት
ኣብተን ንዝኾነ ስራሕ ክትምደብ
ይኹን ትምህርቲ ንኽትቅጽል፡ ብቕዓት
ንምልላይ ሓያል ናይ ትምህርቲ ፈተና
ክትሰግር ዘገድዳ ሃገራት፡ ተመሃሮ
እቲ እንኮ ምርጫኦም እንታይ ምዃኑ
ይፈልጡ እዮም። ስለ’ዚ ሓያል ፈተና
ተማሃሮ ብግቡእ ንኸጽንዑ መተባብዒ
ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መማህራን
ምስ እንመጽእ ድማ፡ ሓደ መምህር
ንበይኑ ጽዒሩ ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ ከፍርዮ
ዝኽእል ነገር ስለዘየለን፡ ንበይኑ ውጽኢት
ጻዕሩ ክርኢ ስለዘይክእልን፡ ምስቶም
መሳርሕቱ መማህራን ተሓባቢሩ
እዩ ክሰርሕ ዝመርጽ። ወለዲ እውን
እንተኾነ፡ ምስ ናይ ደቆም መማህራን
ጥቡቕ ርክብ ብምምስራት፡ ንመማህራን
ኣብ ግዜ ትምህርቲ፥ ልዑል ኣተኩሮ ኣብ
ልዕሊ ደቆም ክገብሩ ይቕስብዎም። እዚ
ኹሉ ተደሚሩ ኸኣ ብሉጻት ተማሃሮ
ኣብ ምፍራይ ሓጋዚ ይኸውን።
4) ምምዕባል ብቕዓት ዘለዎም
ኣመሓደርቲ ኣብ ትምህርቲ
ውጽኢት ስርዓተ ትምህርቲ ንምዕባይ፡
ሓደ ኣብ ምሕደራ ዘሎ ውልቀ-ሰብ
ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ኣሎ። ገለ ካብኡ
ንምጥቃስ ብቑዓት መማህራን መሚኻ
ኣብ ምቑጻር፡ ተማሃሮ ኣብቲ ዝድለ
ደረጃ ንምብጻሕ ቀጻሊ ገምጋም ምግባር
የድሊ። ንጸጋታት ቤት-ትምህርቲ
ብዝግባእ ምምቕራሕ ከምኡ እውን
ካብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ወጻኢ ምስ
ስድራቤት፡ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ
ብፍላይ ድማ ምስ ካልኦት ተመሳሰልቲ
ኣብያተ-ትምህርቲ ርክባት ምፍጣርን
ተመኩሮ ምልውዋጥን እዩ። ኣሳታፍን
ሓቛፍን ምሕደራ ዝኽተል ሰብ፡ ስልጣን

ምሕደራኡ ምስ መማህራን ብማዕረ
ዝማቐል፡ ግቡእ ባህርያት ናይ ኣብነታዊ
ሓላፊ ዝተላበሰ ሰብ የብሎ።
ቀጺሉ ዶክተር ሳልሕ፡ ኣብቲ መጽሓፍ
እውን ከም ኣብነት ዝተጠቕሳ - ኣብ
ትምህርቲ ዕዉታት ዝኾና ሓሙሽተ
ሃገራት፡ ተመሳሳልነተን እንታይ እዩ?
ኣብ ዝብል ሕቶ፡ ሓሳቡ ኣካፊሉ።
ብመሰረት ትዕዝብቱ ድማ፡ ኣህዛብ
ናይዘን ሓሙሽቲአን ሃገራት፡ ዝኾነ
ተመሃራይ ዕድል እንተረኺቡ ማዕረ
ብቕዓት ከም ዘለዎ እዮም ዝኣምኑ።
ምምህርና ኣብዘን ሃገራት ኣዝዩ ዝኽበር
ሞያ ኮይኑ፡ መማህራን ተኣመንትን ኣብ
ስርሖም ቅኑዕ ኮይኑ ዝተራእዮም ውሳኔ
ኣማሃህራ ክኽተሉ ናጻ ዝተገድፉን እዮም።
እዘን ሃገራት ዝውንናኦም መማህራን
ብተወሳኺ፡ ብቑዓትን ዓይነታውያንን
ምዃኖም እውን ካልእ ብልጫአን
እዩ። ኣብዘን ሃገራት፡ መማህራን ንሞያ
ምምህርና ንኽጽንበርዎ ካብቶም ልዑል
ነጥቢ ክህልዎም ዘለዎም ኮይኖም፡ ብቐጻሊ
ድማ ነብሶም ብትምህርቲ ከዕብዩ ዝግደዱ
እዮም። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ኣብ ኩለን እዘን
ሃገራት፡ ተማሃሮ ፍትሓውን ማዕረ ዝኾነ
ምቕርሐን ከምኡ እውን ምዕሩይ ዝኾነ
ኣገልጉሎት ናይ ትምህርቲ ኣለዎም።
ኣብ መዛዘሚ ናይ’ቲ ዘተ፡ መድረኽ
ንርእይቶ ተሳተፍቲ ነይሩ። ኣብቲ
መጽሓፍ ተደጋጊሙ ዝተጠቕሰ ምዕሩይነት (equity) ዝብል ሓሳብ
ኣሎ። ንሕና ከም ሕብረተ-ሰብ ኣብ’ዚ
ማዕረ ክንደይ ሰጒምና ኣለና? ዝብል
ሕቶ ድማ ፈላሚ ነይሩ። ካልእ እውን፡
ኣማንዳ ሪፕይ እትበሃል ደራሲት፡ እቲ
እንኮ ዕዉት ስርዓተ-ትምህርቲ ንምህናጽ
ዝሕግዝ ሜላ፡ ልዑል ናይ መማህራን
ናይ ምምሃር ፈተነን ናይ ተማሃሮ ናይ
ምምሃር ጻዕርን’ዩ ክትብል ገሊጻ ኣላ
ኣብቲ መጽሓፍ። ኣብዚኸ ከም ሃገር
ኣብ ምንታይ ደረጃ በጺሕና? ምምዕባል
መማህራን ማዕረ ክንደይ ይድፋኣሉ
ኣሎ? ዝብል ሕቶ ቀሪቡ።
ብመጀመርያ፡ እዚ “ፒሳ” ዝበሃል
ፈተናን ኣገማግማኡን ንሃገራት ሳልሳይ
ዓለም ብዙሕ ዘማእከለ ዘይምዃኑ’ዩ
ዝሕበር። ከምቲ ነታ መጽሓፍ፡ ኣብ
ሃገርና እውን ካብ ዝላዓለ ክሳብ ዝተሓተ

ስርዓተ-ትምህርትና ዘማእክል ገምጋም
ክካየድ የድሊ። እዚ ማለት፡ ግምገማ
መማህራን፡ ተማሃሮ፡ ሕብረተሰብን ስርዓተትምህርትን ብምጥቕላል እንተዝግበር፡
ጸገማትና ከነለሊ ኣይመሽገረን። ነቲ
ዝኽሰት ጸገማት ከኣ መፍትሒ
ኣይምተሳእኖን ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ።
ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍ ተገሊጹ ዘሎ፡
ተማሃሮ ናይ ህይወት ግድላት ዝፈትሕሉ
ትምህርቲ እዮም ክቐስሙ ዘለዎም። ኣብ
ሃገርና ተማሃሮ ነቲ ድሕሪ 20-30 ዓመት
ዝገጥሞም ሽግራት ህይወት ከግጥምዎ
ዝኽእል ፍልጠት ዝዓጠቑ ድዮም?
ዝብል ሕቶ ክለዓል ይግባእ።
ካብቲ ዝቐረበ ርእይቶን ሓሳባትን፡ ኣብዛ
መጽሓፍ ዘሎ ተመኩሮ ኣብ ዝበዝሕ
ሸነኻታ ምስ ናትና ስርዓተ-ትምህርቲ
ክትነጻጸር ከምዘይትኽእል’ዩ ዘረድእ።
ነቲ ንሶም በጺሖምዎ ዘለዉ ብቕዓት
ንኽንበጽሖ ግን፡ እንታይ ክንገብር ኣለና
እትምህር መጽሓፍያ ዝብል ነይሩ።
“መለበሚ ኣይኮንናን፡ መለበሚ ግን
ረኺብና ስለ ዘለና - ባጀት ተሰሊዕሉ፡
ኣብ ኩሉ ዞባታት እዚ ኣገዳሲ ሰሚናር’ዚ
እንተዝካየድ፡ ኩሉ ኣብዚ ሞያ ዝነጥፍን
ዝግደስን ሓባራዊ መረዳእታ ምሃለዎ”
ዝብል ናይ ሓባር ርድኢት ነይሩ።
ከም ሳልሳይ ዝቐረበ ርእይቶ፡ “እዚ
መጽሓፍ ዝበዝሐ ሸፈነኡ፡ ብዛዕባ
መምህርን መርሓ ሜላን’ዩ። መምህር
ዝበለጸ ክኸውን፡ መምህር ዝዓብን
ዝማሃርን ክኸውን፡ መምህር ግቡእ ደሞዝ
ዝኽፈል፡ መምህር ኣብ ሓደ ቦታ ምስ
ተመደበ ዝርሳዕ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ
ቦታ ዝዘውር ክኸውን. . . ኣለዎ” ዝብል
ተወሳኺ ርእይቶ ተዛተይቲ ነይሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ “ሜድያ ናብ ኩሉ
ናይ ምብጻሕ ዕድል ስለዘለዎ፡ ሰብ
መንቋሕቋሕታ ክህልዎን ክብሪ ኣብ
ልዕሊ መምህርን ምምህርናን ከሕድርን፡
ሜድያ ዝለዓለ ተራ ክጻወት ይግባእ”
ዝብል ምሕጽንታ ሓሊፉ።
ንሕቶታትን ርእይቶታን ኣብ ዝተዋህበ
መብርሂ፡ ዶክተር ቴድሮስ - “ክንክተሎ
ዝጸናሕና ስርዓተ-ትምህርቲ፡ ‘ኩሉ
ዜጋ ማዕረ ዕድል ንትምህርቲ’ ዝብል
እዩ። እዚ ግን፡ ነቲ ብዙሕ ቀረባትን
መሳለጥያታትን ዘለዎ ኣብ ከባቢ

ከተማታት ዝነብር ተመሃራይ፡ ምስ’ቲ
ኣብ ርሑቕ ቦታታት ብዘይ ተወሳኺ
ደገፍ ዝነብር ተማሃራይ፡ ማዕረ ዕድላት
ምሃብ ውጽኢት ስለዘይህበና ክንቅይሮ
ዘሎና እዩ” ክብል ኣረዲኡ። “ናራ
ኣብ ዝርከቡሉ ከባቢ ቤት-ትምህርቲ
ከፊትካ - ትግርኛ ዝዛረብ መምህር
እንተሰዲድካሎም፡ ዕድል ትምህርቲ
ምርካቦም ጥራይ ዕዉታት ኣይገብሮምን
እዩ” ድማ ወሲኹ። “ኣብ ሃገርና
እንጥቀመሉ ስርዓተ-ግምገማ - ንተማሃሮ
ፈተና ብምሃብ ጥራይ ስለዝኾነ፡ እዚ ፍልጠት ተማሃሮ ንምግምጋም እኹል
ሜላ ኣይኮነን” ብምባል ከኣ ሓሳቡ
ደምዲሙ።
ዶክተር ሳልሕ፡ “እዚ ኣብ ላዕለዎት
ትካላት ትምህርትና ኣመዝጊብናዮ ኢልና
እንሓስቦ ዓወት፡ ብጻዕሪ ትምህርትን
ስርዓተ-ትምህርትን ዝተመዝገበ ዘይኮነ
ውጽኢት ጻዕሪ ተማሃሮ እዩ” ኢሉ።
“ዓይነታውያን ዝኾኑ ተማሃሮ ንምፍራይ
እምበኣር፡ ካብ መዋእለ ህጻናት ጀሚርና
ኢና ምዕሩይ ዝኾነ ወፍሪ ክንገብር
ዘለና” ክብል እውን ሞያዊ ምኽሩ
ኣመሓላሊፉ።
እቲ ሰሚናር ብሓፈሻ፡ ስርዓተትምህርትናን ስርዓተ-ትምህርቲ ናይተን
ኣብ ፒሳ ዝበሃል ኣህጉራዊ ፈተና ተፈቲነን
እሞ ጽቡቕ ውጽኢት ዘመዝገባ ሃገራት
ብምንጽጻር፡ ኣገባብ ኣመሃህራ ሃገርና
እንታይ’ዩ ድኽመታቱ ዝግምግምን
ሓፈሻዊ ስእሊ ዝህብን እዩ ነይሩ።
ፍልጠት መሳርያ እዩ። ድምጺ ዘይብሉ
- ግን ከኣ ንውልቂ፣ ንሕብረተሰብ
ይኹን ንሃገር እቲ ዝላዓለ ኣድማዕነት
ዘለዎ መሳርያ። ብኸመይ ንምዕብል፡
ንዝገጥሙና ብድሆታት ብኸመይ
ንሕዞምን ኣብ ጉዕዞ ህይወት ብኸመይ
ንስጉምን፡ ኩሉ ኣብ ደረጃ ፍልጠትናን
ንቕሓትና’ዩ ዝምርኮስ። እዚ ሓይሊ’ዚ
እዩ ድማ፡ ሓንቲ ሃገር ርእሳ ክኢላ ከም
ሃገር ደው ክትብል ዘኽእላ። ሃገራት፡
ሳልሳይ ዓለምን ምዕቡላትን ተባሂለን
ተፈላልየን ክጽውዓ ዘግበረን ሓደ ነገር
እንተሎ፡ ደረጃ ትምህርተን ብቐንዱ
ድማ ፍልልይ ኣብ ሞንጎ ደረጃን ዕምቆት
ሞያዊ ፍልጠት ዜጋታተን እዩ።
ሃገርና፡ ብደረጃ ኩለንትናዊ ምዕባለ
ምስተን ዝማዕበላ ሃገራት ዘይተሰርዓትሉ
ምኽንያት፡ ካብ መግዛእቲ ኲናትን
ቁጠባዊ ሕጽረትን ጀሚርካ ብዙሕ እኳ
እንተኾነ፡ ዋሕዲ እኹልን ምስ ግዜ
ዝጓዓዝ ፍልጠትን ሞያን ዘይዓጠቐ ዜጋ
ግን፡ እቲ ቀንዲ ምኽንያት እዩ። ስለ’ዚ
ንትምህርቲ ከም መሳርያ ናይ ኩሉ
መፍትሒ ሽግራት ምዃኑ ተገንዚብና፡
እንታይ እዮም እቶም ቀንዲ መሳልል
ናብዚ ጉዕዞ. . . ክንብል እንተጀሚርና፡
ተራ መንግስቲ ኣብዚ’ዩ ዝመጽእ።
እዚ ስለዝኾነ’ዩ ድማ፡ እዚ ብሚኒስትሪ
ትምህርትን ክፍሊ ምርምርን ስነዳን
ህግደፍን ተወዲቡ ዝቐረበ ሰሚናር፡
ኣገዳስነቱ እዋናውን ናይ ቀዳምነት
ቀዳምነት ዝገብሮን።
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