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ብዛዕባ  እንታይ  ኢና ነዕልል ?ብዛዕባ  እንታይ  ኢና ነዕልል ?

ኩሎም ተጠቀምቲ ጽርግያ ሕጊ ትራፊክ ከኽብሩ ይሕተቱ

ሰረጀቓ - ወፈራታት መኼዳ ንጽጉማት ስድራ-ቤታትኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ፡ ነበርቲ 
ምምሕዳራት ከባቢ ዛግርን ደቕ-ሰብ-
ደፈረን ብዝወደብዎ ወፈራታት መኼዳ፡ 
ግርሁ 163 ስድራ ስዉኣትን ኣብ 
ምክልኻል ሃገር ዘለዉን ዓሚሞም።
እቲ ብ9 ጥሪ ዝተኻየደ ወፈራታት 

መኼዳ፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ እዋን 
ዓጺድ ብተመሃሮን ኣባላት ሓይልታት 
ምክልኻልን ዝተኻየደ ዕማም ምዃኑ 
ዝሓበሩ  ኣመሓደርቲ ናይ’ተን 
ምምሕዳራት ከባቢ፡ ኣብ ዛግር ናይ 
108 ስድራ-ቤታት፡ ኣብ ደቕ-ሰብ-ደፈረ 
ድማ ናይ 55 ስድራ-ቤታት ዘራእቲ 
ከምእተዓመ ገሊጾም።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ኣቶ 

ክፍለማርያም ገብረመስቀልን ሓላፊ ቤት-
ጽሕፈት ሕርሻ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣብርሃም 
ብርሃነን በብወገኖም፡ ካልኦት ዓድታትን 
ምምሕዳራት ከባብን እውን ተመሳሳሊ 
ተበግሶታት ክወስዳ ተላብዮም።
ተሳተፍቲ ድማ፡ ንስድራ ስዉኣት፡ 

ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝርከቡን ጽጉማት 
ወገናትን ምሕጋዝ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ-

ወከፍ ዜጋ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ኣብ ካልእ 
መዳይ ህይወቶም ንምሕጋዞም’ውን 

ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም።
ሓገዝ ዝተገብረሎም ወገናት ብግደኦም፡ 

ኣብ ኮሌጅ ስነ-ፍልጠት 167 መንእሰያት ብሞያ ዘሰልጢኖም
ኣብ ኮሌጅ ስነ-ፍልጠት ማይ-ነፍሒ 

ብዝተፈላለየ ሞያታት ዝሰልጠኑ 167 
ተመሃሮን ኣባላትን፡ ብ4 ጥሪ ተመሪቖም።
እቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝተዋህበ ስልጠና፡ 

ተሰነይ - ቤት-ጽሕፈት ውሸባ ብቚልን 
እንስሳን ናይ ላቦራቶሪ ጸገም ተፈቲሑሉ

ቤት-ጽሕፈት ውሸባ ብቚልን 
እንስሳን ንኡስ ዞባ ተሰነይ፡ ዘመናዊ 
መሳርሒታት ላቦራቶሪ ተማሊኡሉ፡ 
ብቑዕ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ።
ሓላፊ’ቲ ቤት-ጽሕፈት ኣቶ 
ዘርእሰናይ ጸጋይ፡ ኣገልግሎት 
ላቦራቶሪ ውሸባ ስለዘይጸንሐ፡ 
ናብ ኣስመራ እናለኣኹ ይጥቀሙ 
ምንባሮም፣ እዚ ድማ ኣብ ስርሖም 
ምድንጓያት ይፈጥር ከምዝነበረ፣ 
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ግን ሚኒስትሪ 
ሕርሻ ነቲ ጽላት ንምሕያል 
ብዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ፡ ዘመናዊ 
መሳርሒታት ተማሊኡሎም 
- ስሉጥ ኣገልግሎት ይህቡ 
ከምዘለዉ ገሊጹ።
እቲ መሳርሒታት፡ መመርመሪ 
ብቕዓት ዘርኢ፣ መመርመሪ 
ሕማማት እንስሳን ብቚልን፣ 

ዝተፈላለዩ ባልዓት ንምልላይ 
ዝሕግዝ መሳርሒ ምዃኑን፡ ነቲ 
ስራሕ ዘካይድ ክኢላዊ ዓቕሚ-ሰብ 
ከም እተመደበሉን እውን ሓቢሩ።
ካብ ሃገር ዝወጽእን ናብ ሃገር 
ዝኣቱን ፍርያት ሕርሻ ምቊጽጻር 
- ሓላፍነት ናይ’ቲ ቤት-ጽሕፈት 
ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ዘርእሰናይ፡ 
እቲ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ፡ ብቕዓት 
ናይ’ቲ ብኣፍ-ደገታት ኦምሓጀር፡ 
ኣርባዓታዓሸር፡ ግርማይካን 
ኣዴባራን ዝኣቱ ፍርያት ሕርሻ 
ኣብ ምርግጋጽ ተራኡ ኣገዳሲ 
ምዃኑ ኣረዲኡ።
ኣቶ ዘርእሰናይ ኣብ መወዳእታ፡ 
ሓረስቶት ሓድሽ ተርእዮ ባልዓትን 
ሕማማትን ኣብ ኣዝርእትን ጥሪትን 
ምስ ዝዕዘቡ፡ ተቐላጢፎም ነቲ ቤት-
ጽሕፈት ክሕብሩ ኣተሓሳሲቡ።

ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ 
ብኸመይ?ብኸመይ?

ምህርቲ መዓር ንምስሳን...ምህርቲ መዓር ንምስሳን...
ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ 

ካሜራ ታሪኽ ኣብ ምስናድ. . .ካሜራ ታሪኽ ኣብ ምስናድ. . . ራሽፎርድ . . .ራሽፎርድ . . .

በብዓመቱ እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ 
ሓደጋታት ትራፊክን ሳዕቤናቱን 
ንምግታእ፡ ኩሎም ተጠቀምቲ ጽርግያ 
- ሕጊ ትራፊክ ከኽብሩን ብጥንቃቐ 
ክመላለሱን፡ ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ 
ንኡስ ጨንፈር ፖሊስ ትራፊክ ሌተና 
ኮሎኔል መሓሪ ንጉሰ ኣተሓሳሲቡ።
ሌ/ኮሎኔል መሓሪ፡ ኣብ 2022 ብሃገር 

ደረጃ ዘጋጠመ 3,686 ሓደጋታት፡ 
ካብ’ቲ ናይ 2021 ብልዕሊ 50 
ሚእታዊት ከምዝወሰኸ፣ ከም ውጽኢቱ 
ድማ 94 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ፡ ልዕሊ 
38 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት 
ከምዝወረደ ገሊጹ።
እቲ ሓደጋታት፡ 2,393 ኣብ ዞባ 

ማእከል፡ 365 ኣብ ጋሽ-ባርካ፡ 351 ኣብ 
ዞባ ደቡብ፡ 312 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ 241 
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 24 ከኣ 
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምዃኑ 
ብምሕባር፡ እቶም ቀንዲ ጠንቂታት፡ 
ቀዳምነት ዘይምሃብ፡ መገድኻ ዘይምሓዝ፡ 
ርሕቀትካ ዘይምሕላው፡ ብዘይ ኣገባብ 
ምምላስ፡ ከምኡ’ውን ሓደገኛ ኣመራርሓ 

ምዃኖም ኣገንዚቡ።
ሕጊ ትራፊክ ጥሒሰን ዝተኸሰሳ 

ተሽከርከርቲ፡ ኣብ 2022 ልዕሊ 127 
ሽሕ ምንባረንን - ብድምር ልዕሊ 22 
ሚልዮን ናቕፋ ከምእተቐጽዓን ዝጠቐሰ፡ 
ሌ/ኮሎኔል መሓሪ፡ እዚ ምስ ናይ 2021 
ክነጻጸር እንከሎ፡ ቊጽሪ ናይ’ተን ዝተኸሰሳ 
ተሽከርከርቲ ናይ 68.4 ሚእታዊት 
ወሰኽ ከምዘርኣየ ብዝርዝር 
ኣብሪሁ። 
ኣብ ዞባታት ማእከልን 

ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን 
ብዝተገብረ ፍሉይ 
ምክትታል፡ ኣብ ዘይሕጋዊ 
ንጥፈት ተዋፊረን ዝጸንሓ 
220 ናይ ገዛ መካይን ከም 
እተታሕዛ፡ ነፍሲ-ወከፈን 
ድማ 5 ሽሕ ናቕፋን 
ንሰለስተ ወርሒ ታርጋ 
ምውራድን ዘጠቓልል 
መቕጻዕቲ ከምእተበየነለን 
ኣረዲኡ።
ኣብ መወዳእታ፡ 

ትካላት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና 
ብሓላፍነት ክሰርሓ፣ መራሕቲ መካይን 
ጥዕና መካይኖም ብግቡእ ክከታተሉ 
ብምዝኽኻር፡ እቶም ኣብ ግዜ መርመራ 
መካይን - ኣቑሑ እናተለቅሑ 
ከታልሉ ዝፍትኑ ዘይሓላፍነታውያን፡ 
ኩሉ-መዳያዊ ሳዕቤኑ ከቢድ ምዃኑ 
ተገንዚቦም ክቑጠቡ ኣተሓሳሲቡ።

ኣእካሎም ኣብ እዋኑ ናብ ቆፎኡ 
ከእትውዎ ምብቅዖም ዝተሰመዖም 

ሓጎስ ብምግላጽ፡ ንዝተገብረሎም ሓገዝ 
ኣመስጊኖም።

ነቲ ኣብ ክፍሊ ብመማህራን ዝወሃብ 
ትምህርቲ፡ ብዲጂታላዊ መንገዲ ዝያዳ 
ከሀብትምዎ ዝሕግዝን ኣብ ኣካዳሚያዊ 
ትምህርቶም ኣድማዕቲ ክኾኑ ድርኺት 

ዝፈጥርን ምዃኑ፡ ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ 
ተገሊጹ።
ዲን ናይ’ቲ ኮሌጅ ፕሮፈሰር ገብራይ 

ኣስገዶም፡ ክልተ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ 

ንሳልሳይ እብረ ዝተወደበ ስልጠና፡ መርኣያ 
ናይቲ እዋኑ ዝጠልቦ ሞያን ቴክኖሎጂን 
ዝዓጠቐ መንእሰይ ንምፍራይ፡ ሃማመተኤ 
ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን 
ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈት ምዃኑ ጠቒሱ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሃማመተኤ ኣብ’ቲ 

ኮሌጅ መንእሰይ ሮሞዳን መሓመድኑር፡ 

እቶም 83 ብኣርትዖት ተንቀሳቓሲ ስእሊ፣ 
44 ብግራፊክስ፣ 40 ድማ ብምትካል ድሽ 
ከምዝሰልጠኑ ሓቢሩ።
ሓላፊት ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ትካላት 

ላዕለዎት ትምህርትን ወ/ሮ መንሱራ 
እስማዒል፡ ኣብ 2022 ኣብ ሳዋን ኮሌጃትን 
ን2029 መንእሰያት ሞያዊ ትምህርቲ 
ከምእተዋህበ ገሊጻ።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ምህርቲ መዓር ንምስሳን...ፍርያት መዓር  ንምህብታም፡ ብወገን 
ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት 
እንታይ ከም ዝመስል፡ ኣብ ሚኒስትሪ 
ሕርሻ ላዕለዋይ ክኢላ ምርባሕ ንህቢ 
- ኣቶ ዛይድ ተኽለ ተወኪስናዮ ናይ 
ዝሃበና መብርሂ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋሉ 
ኣቕሪብና ነይርና። ንሎሚ ድማ ሳልሳይን 
ናይ መወዳእታን ክፋሉ፡ ብኸም’ዚ ዝስዕብ 
ጸሚቚና ነቕበልኩም - ሰናይ ንባብ።
***
 ኣብ ሕርሻ ንህቢ ዝነጥፉ ሓረስቶት 

ሃገርና፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ጋብላዊ፡ ያታውን 
ዘመናውን ቆፎ ተጠቒሞም ንህቢ ኣብ 
ምርባሕ ይርከቡ ኣለዉ። ሰለስቲኦም 
ዓይነታት ቆፎ፡ ነናይ ገዛእ ርእሶም 
ብልጫታትን ረብሓታትን ኣለዎም። ንህላወ 
ሰለስቲኦም ዓይነታት ቆፎ ኣብ ሃገርና ከም 
ሓደ ዓቢ ጸጋ ጠሚትና፡ ትሕጃ ቀረብን 
ጠለብን መዓር ኣብ ከመይ ኵነታት ኣሎ? 
መልሲ ክረክብ ዘለዎ መሰረታዊ ሕቶ’ዩ።    
ምህርቲ መዓር ንምኽዕባት፡ ካብ ጽባሕ 

ናጽነት ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ተገሊጹ እዩ። 
ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ ህልዊ ኵነታት ምህርቲ 
መዓር ኣብ ሃገርና ምፍላጥ ከኣ ኣገዳሲ 
ይኸውን። ጠለብን ቀረብን መዓር ኣብ 
ሕብረተ-ሰብና ከምቲ ኣድላይነቱ ዘዕግብን 
ዝመጣጠንን ኣይኹን’ምበር፡ ቅድሚ ናጽነት 
ካብ ዝነበሮ ኵነታት ወጺእና ኣለና። እዚ 
ማለት፡ ዋጋ ዝሓትት ዋላ ይዅን፡ ኣብ 
ዕዳጋ ወሪድካ ክሳብ’ቲ እትደልዮ መጠን 
ክትዕድግ ኣብ ዘኽእል ደረጃ ተበጺሑ 
ኣሎ።    
ሓረስቶት ሃገርና ፍርያት እቶት መዓር 

ንምስሳን ተጠቃምነት ሰለስቲኦም ዓይነታት 
ቆፎ ብግብሪ ይሰርሑሉ ኣለዉ። እዚ ኣብ 
ግምት ኣትዩ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ሃገርና 
ናይ ዝርከቡ ኣናህብ ምፍላጥ ድማ ኣገዳሲ 
ይኸውን። ነዚ ንምርግጋጽ፡ ነዊሕ ግዜ 
ዝወሰደ ዳህሳሳት ተኻዪዱ’ኳ እንተዀነ፡ 
ክሳብ ሕጂ ግን ክንድዚ ኣለዉ ዝበሃለሉ 
ልክዕ ቊጽሪ ክምዝገብ ኣይተኻእለን ዘሎ። 
ህልዊ ቊጽሪ ኣናህብ ኣብ ሃገርና ከምዚ 

ኣቶ ዛይድ ተኽለ

ዝጥቀስ ዘሎ ይኹን’ምበር፡ ዛጊት 35 
ሽሕ ምዝጉባት ዕስለ ቆፎ ንህቢ ኣለዉ። 
ካብ’ዚኣቶም ፍርቆም ዘመናዊ ቆፎ ክዀኑ 
እንከለዉ፡ ዝተረፉ ድማ፡ ያታውን ጋብላውን 
ቆፎ እዮም። እዚ ኣሃዝ’ዚ፡ ንዅሎም ኣብ 
ሃገርና ዝርከቡ ብመንገዲ ዘመናዊ ኰነ 

ያታዊ ዝራብሑ ኣናህብ ኣየጠቓልልን። 
ካብ’ዞም ምዝጉባት ዝበሃሉ 35 ሽሕ ቆፎ 
ዓመታዊ ብገምጋም ካብ 500 ክሳብ 600 
ቶን መዓር ይሕፈስ። 
ንህቢ ብመንጽር እቲ እተዳልወሉ ቆፎ’ዩ 

መዓር ዝህበካ። ኣብ ያታዊ ኣገባብ ምስ 
እንምልከት ኣተሓሕዛ ቆፎ ንህቢ ብንእሽቶ 
ድዀን ዝልካዕ ምህርቲ መዓር’ዩ ክስርሓሉ 
ጸኒሑን ዘሎን። ከም ውጽኢቱ ኸኣ፡ እቲ 
ካብ’ዚ ቆፎ’ዚ ዝሕፈስ ምህርቲ መዓር፡ 
ማዕረ’ቲ ካብ ዘመናዊ ኰነ ጋብላዊ ዝርከብ 
ዝመጣጠን ኣይኰነን። ከምኡ ስለዝዀነ 
ኸኣ፡ ዓመታዊ ካብ ሓደ ያታዊ ቆፎ ንህቢ 
ክርከብ ዝኽእል መዓር፡ ብገምጋም 15 ኪሎ 
ግራም ዝሓልፍ ኣይኰነን። እዚ ንሓፈሻዊ 
መጠን ካብ ያታዊ ቆፎ ዝርከብ ምህርቲ 
ከንጸባርቕ ተባሂሉ ዝቐርብ ዘሎ መግለጺ 
ይኹን’ምበር፡ ኣብ ገለ ውሱናት ግና ካብ 
ሓደ ቆፎ፡ 60 ኪሎ ግራምን ልዕሊኡን 
ዝሕፈሰሎም ከባቢታት ኣለዉ። 
እዚ ከምዚ እናዀነ፡ ዓመታዊ ካብ ሓደ 

ጋብላውን ዘመናውን ቆፎ ዝርከብ ምህርቲ 
መዓር፡ “ክንደይ ይበጽሕ?” ንዝብል ድማ፡ 
ካብ ጋብላዊ ቆፎ ካብ 30 ክሳብ 35 ኪሎ 
ግራም፡ ካብ ዘመናዊ ቆፎ ኸኣ፡ ካብ 35 
ክሳብ 40 ኪሎ ግራም ይሕፈስ።   
ዝዀነ ፍጥረት ብሓሸራታት’ዩ ዝነብር፡ 

ዝብል ስነ-ፍልጠታዊ ፍልስፍና ኣሎ። 
ጽልዋ ምጥፋእ ሓሸራታት ካብ ገጽ ምድሪ 
ድማ፡ ኣብ ውሕስነት ህላወ ስነ-ህይወታዊ 
ብዙሕነት ምድሪ፡ ቀሊል ዘይኰነ ሳዕቤን 
ከምዘለዎ ሊቃውንቲ ስነ-ፍጥረት ይገልጹ። 
ንህቢ ኸኣ ካብ ዓሌታት ሓሸራታት 
ሓደ ኰይኑ፡ ህይወታዊ ብዙሕነት ካብ 
ዘሰስኑ ተባሂሎም ካብ ዝጥቀሱ እዩ። ነዚ 
ኣመልኪቶም ከም ጭብጢ ብተመራመርቲ 
ዝቐርብ ምጒት ኣሎ። ንሱ ኸኣ፡ ንህቢ፡ ኣብ 
ስርዓተ ወሲብ ኵሎም ዓይነታት ኣግራብ 
ኰኑ ኣታኽልቲ፡ ኣዝርእቲን ሳዕሪታትን 
ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎም ዘረድእ 
እዩ። 99 ሚእታዊት ስርዓተ-ወሲብ እዞም 
ዝተጠቕሱ፡ ብመንገዲ ንህቢ ዝካየድ ምዃኑ 
ድማ የነጽሩ። መዓስ’ዚ ጥራይ፡ ንህቢ ዝዓበየ 
ክፋል መግቢ ኣዕዋፍ ምዃኖም እውን 
ወሲኾም የረድኡ። ስለ’ዚ እምበኣር፡ 
ጥቕሚን ረብሓን ንህቢ እዚ ሊቃውንቲ 
ዝገልጽዎ እንተድኣ ኰይኑ፡ ምጥፋእ ንህቢ 
ካብ ገጽ ምድሪ፡ ኣሉታዊ ጽልዋኡ ኣብ 
ህይወታውያን ብዙሕነት ብዘይ መጠን 
ከቢድ ምዃኑ ይንጽረልካ። ስለዚ፡ ረብሓን 
ጥቕሚን ንህቢ፡ እቶታውነት መዓር 
ኣኻዕቢትካ፡ ኣብ ማሕበረ-ቊጠባ ሕብረተ-
ሰብ ለውጢ ምምጻእ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ህይወታዊ ብዙሕነት ኣብ ምውሓስ ዘለዎ 
ተራ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ብዝሰፍሐ 
መንገዱ ክስርሓሉ ዘለዎ ሕርሻዊ ወፍሪ 
ምዃኑ ምርዳእ ከድሊ እዩ።     
እቶትን እቶታውነትን መዓር፡ ኣብ 

ብዝሒ ዕስለን ሓይልን ሰራዊት ንህቢ፡ ኣብ 
ትሕዝቶ ኣከባቢያዊ ጸጋ፡ ኣብ ብቕዓት 
ምሕደራ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ደረጃ ዕብየት 
ቆፎ ይምርኰስ። ነዞም ዝተጠቕሱ ኣርባዕተ 
ረቛሒታት ኣማሊእካ ከተብቅዕ፡ ኣብ ፍርያት 
መዓር ክብን ለጠቕን ምስ ዘጋጥም፡ ነቲ 

ጠንቂ ንምፍላጥ፡ ኣብ ምሕደራ ዕስለ ንህቢ 
ጉድለት ከይህሉ ምፍታሽ የድሊ። ኣብ’ዚ 
መዳይ ብብዙሓት ኣርባሕቲ ንህቢ ዝርአ 
ወይ ዝጥመት፡ ኣብ ሃብታምን ጸጋዊን ከባቢ 
- ንእሽቶ ቆፎ ንህቢ፡ ኣብ ድኹምን ብዙሕ 
ጸጋ ዘይብሉን ከባቢ ድማ፡ ምስ ትሕዝቶ 
ጸጋ’ቲ ከባቢ ዘይመጣጠን ምጥቃም ገዚፍ 
ቆፎ ንህቢ ክጥቀሱ ይኽእሉ። ኣብ’ዚ ክበርህ 
ዘለዎ ካልእ ረቛሒ’ውን ኣሎ። ንሱ ኸኣ፡ 
ዝዀነ ዕስለ ንህቢ ዝህበካ ምህርቲ መዓር፡ 
ብመጠን መንፍዓቱ ምዃኑ ምግንዛብ 
የድሊ።   
ብዛዕባ ምርባሕ ንህቢ እፈልጥ’የ ዝብል 

ሓረስታይ፡ ኣብ ሃብታም ከባቢ እንታይ 
ተጠቒሙ ክንደይ ኪሎ ግራም መዓር 
ይረክብ፣ ኣብ ድኹም ከባቢኸ እንታይ 
ተጠቒሙ ክንደይ ኪሎ ግራም መዓር 
ክሓፍስ ይኽእል፡ ኣጥዕዩ ዝፈልጥ እዩ። 
ንኣብነት፡ ኣብ ርቡሕ ከባቢ ክንድምንታይ 
ቆፎ የድልዮ፣ ኣብ ድኹም ከባቢኸ መዓር 
ብምሻጥዶ ኣንቆራ ኣንቊሩ ብምሻጥ 
የርብሖ ብዝግባእ ዝርዳእ ሰብ፡ እዚ ወፍሪ 
ምርባሕ ንህቢ ብዝግባእ ዝፈልጥ ሓረስታይ 
ምዃኑ ምርዳእ የድሊ።      
ንህቢ ልቡ ኣውዲቑ ክነብርን ብእኡ 

መንጽር ዝድለ መዓር ክህብን፡ ይግፋሕ 
ይጽበብ ቤተይ ዝብሎ ቦታ ክረክብ 
ኣለዎ። እዚ ኸኣ፡ ከም በዓቲ፡ ቋቚራታት 
ኣኻውሕን ጓንጓታት ኣግራብን…ወዘተ 
ዝኣመሰሉ ሰብ ዝሰርሖ ይዅን ባህርያዊ 
ስፍራ ክኸውን ይኽእል። ንህቢ፡ ኣብ’ዚ 
ይዅን ኣብ’ቲ፡ ትሕዝቶ ዘፍርዮ መዓር፡ 
ዘየጠራጥር ጽሩይን ውሑስን እዩ። ማዕረ 
ማዕረ’ዚ መዓር ብኸመይን ኣብ ከመይ 
ኵነታትን’ዩ ዝበላሾ፡ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። 
ንመዓር ዘበላሽውዎ ሰባት እዮም። እዚ 
ኸኣ እንተስ ብዘይ ፍላጥ ወይ’ውን ረብሓ 
ንምርካብ ብፍላጥ ይፍጽምዎ። ሓደ ካብኡ፡ 
መዓር ክሓፍሰሎም ብምሕሳብ፡ ሽኮርን 
ካልኦት ነገራትን ብምሕዋስ ብስም መዓር 
ዝሸጡ ብዙሓት ኣለዉ።  
መዓር ብዓይነትን ትሕዝቶን ዘይፈላለ’ኳ 

እንተዀነ፡ ብሕብሪ ክፈላለ ግን ግድን እዩ። 
ኣብ መዓር ዝርአ ፍሉይነት ሕብርታት፡ 
መሰረቱ ኣብ’ቶም ንህቢ ዝምገቦም ዓይነታት 
ዕንባባታት እዩ ዝምርኰስ። ቀይሕ፡ ጻዕዳ፡ 
ብጫን ጸሊምን ክኸውን ከኣ ይኽእል። 
ንኣብነት፡ ዕንባባ ቀላሚጦስ ጥራይ ዝምገብ 
ንህቢ፡ ዘፍርዮ መዓር - ወርቃዊ ሕብሪ፣ 
ካብ ዕንባባ ገረብ ታህበብን መሕጸቢ ገንኢን 
ዝምገብ ንህቢ ዝፈሪ መዓር - ውጹእ ጻዕዳ 
ሕብሪ፣ ኣብ ወቕቲ ቀውዒ ዕንባባ ገልገለ-
መስቀል ዝምገብ ንህቢ ድማ፡ ዝተፈላለየ 
ሕብሪ ዘለዎ መዓር ከፍሪ ይኽእል። እቲ 
ይኹን’ቲ ግን፡ መዓር ንህቢ ዝሰርሖ ክሳብ 
ዝዀነ፡ ሕብሩ ብዘየገድስ፡ ትሕዝቶኡን 
ብቕዓቱን ሓደ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። 
 ኣብ ሃገርና ዋሕዲ ዕስለ ንህቢ ኣሎ። 

ሓረስቶት ኣርባሕቲ ንህቢ ሃገርና ዕሰለ 
ንህቢ ንምርባሕ ዘኽእሎም ምሉእ ሞያን 
ኣፍልጦን የብሎምን። ተፈጥሮኣዊ መዕቆቢ 
ንስፍራታት ንህቢ ዘገልግሉ ጥርቀታት፡ 
ኣገዳስነቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጐደለ 
ይኸይድ ምህላዉ ሓደ ካብ ጠንቂ ዋሕዲ 
ዕስለ ንህቢ ኣብ ሃገርና እዩ። ንህቢ ኣብ’ቲ 

ቀደም እዋን፡ ብኣንቆራ እናተባዝሑ ኣብ 
ጫካታት፡ ጓንጓታት ዝተፈላለዩ ኣግራብ፡ 
ጥርቀ (መንቀራቕሮታት ጸናዕቲ ኣኻውሕ 
ወዘተ፡) ብባህርያዊ ኣገባብ ይባዛሑ ነይሮም። 
ኣብዚ እዋን’ዚ ግን፡ እዞም ንምርባሕ 
ንህቢ ዝሕግዙ ተባሂሎም ዝጥቀሱ ዘለዉ 
ባህርያውያን መዕቆቢታት፡ እናባደሙን 
እናተደፍሩን ይኸዱ ስለ ዘለዉ፡ ንባህርያዊ 
ምርባሕ ንህቢ ብኣሉታ ጸልየሞ ይርከቡ።  
 ካልእ ከም ጠንቂ ኣብ ምርባሕ ዕስለ ንህቢ 

ብኣሉታ ዝርአ፡ ተጠቃምነት ፍርያት ሕርሻ 
ንምኽዕባት ተባሂሎም ኣብ ኣታኽልቲን 
ኣዝርእቲን ዝንጸጉ ዝተፈላለዩ ከሚካላት 
ጸረ-ጻህያይን ባልዓትን መድሃኒታት እዮም። 
እዞም ከሚካላት፡ ንህቢ ኣብ ዝሰፍረሉን 
ዝምገቦምን ከባቢታት ንዝበቝሉ ዕንባባታትን 
ሳዕሪን ምስ ዝንጸጉ፡ ዕስለ ንህቢ ንኸይራብሑ 
ዝዕንቅጽ ንጥፈት እዩ። ኣብ’ዚ ከም ሳልሳይ 
ነጥቢ ዝጥቀስ፡ ምብራስ ኣግራብን ብሰሩ 
ዝስዕብ ዋሕዲ ዝናብን ንዕኡ ተኸቲሉ 
ዝስዕብ ድርቂን ረሃብን እዩ። እዚ ኸኣ፡ 
ኣብ ስነ-ህይወታዊ ብዙሕነት ቀሊል ዘይኰነ 
ባህርያዊ ምምዝባላት ኣብ ርእሲ ምኽታሉ፡ 
ዋሕዲን ሕጽረትን መግቢን ዝስተ ማይን 
ዘስዕብ እዩ። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚታት 
ንህቢ ዝምገቦም ዕንባባታት ይስእኑ’ሞ፡ 
ብኡ መንጽር፡ ከንቁር ኰነ ክራባሓ ዓቕሚ 
ይስእን። 
ንህቢ ጽሬት ዝፈቱን ውርጹጽን ሓፋርን 

ፍጥረት እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ዘፍርዮ መዓር’ውን 
ጽሩይን ጽፉፍን እዩ። ነዚ ዝፈልጥ ሰብ ከኣ 
የድንቖ ይኸውን። ይኹን’ምበር፡ ንህቢ 
ካብ’ዚ ንላዕሊ ዝግለጸሉ ካልእ ብልጫ 
ዘለዎ ፍጥረት እዩ። ውሑድ ካብቲ 
ብዙሕ ንምጥቃስ፡ ረሳሕ ማይ ኣይፈቱን፡ 
ኣብ ውሽጢ ገዛኡ ቀልቀሉ ወይ ሽንቱ 
ኣይጕሕፍን፡ ኣብ ክንዳኡ ካብ ገዛኡ ርሒቑ 
ዕንባባታትን ቆጽለ-መጽልን ኣብ ዘይብሉ 
ናጻን ቀላጥን ኣእማን ጽያፉ ዝጕሕፍ እዩ። 
ስለዚ ኣርባሕቲ ንህቢ፡ ንህቢ እዚ ዓይነት 
ባህሪ ከም ዘለዎ ፈሊጦምን ተረዲኦምን፡ 
ንህቢ ከራብሑሉ ዝመርጽዎ ቦታ፡ 
ብዝተኻለ መጠን ጽፉፍ፡ ውሑስ፡ ማይን 
መግቢን ብቐረባ ክረኽበሉ ዝኽእል ስፍራ 
ክመርጹ ኣለዎም።  
ጭርሖ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ “ብሕርሻ ዝነብራ 

ስድራ-ቤታት፡ ፈለማ ንነብሰን ቀጺለን ከኣ 
ኣብ ሃገር ጠለባት መዓር ኣብ ምውሓስ 
ተራአን ምእንቲ ክዋጽኣ፡ ብውሑዱ ሓደ 
ወይ ክልተ ቆፎ ንህቢ ክውንና ኣለወን” 
ዝብል እዩ። ነዚ ኣብ ሸቶኡ ንምብጻሕ ከኣ፡ 
ኣርባሕቲ ንህቢ፡ ንዕላማ ጭርሖ ሚኒስትሪ 
ሕርሻ ብግቡእ ተረዲኦም፡ ፍርያት ምህርቲ 
መዓር ሃገርና ብዓይነትን ብዝሒን ብተዓጻጻፊ 
ኣብ ምስሳን ተራኦም ከዕዝዙ ይግባእ።
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  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ሓዳስ ኤርትራ ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ሓዳስ ኤርትራ 
ዓምዲ ‘ፍኖት’፡ ምስ ገዲም ሰኣላይ ሰሎሞን ዓምዲ ‘ፍኖት’፡ ምስ ገዲም ሰኣላይ ሰሎሞን 
ኣብርሃ ዘካየድናዮ ዕላል በብኽፋሉ ኣብርሃ ዘካየድናዮ ዕላል በብኽፋሉ 
ከነቕርበልኩም ጸኒሕና ኣሎና። ኣብዚ ከነቕርበልኩም ጸኒሕና ኣሎና። ኣብዚ 
ዝሓለፈ ሽዱሽተ ክፋላት ከኣ፡ ሰሎሞን ዝሓለፈ ሽዱሽተ ክፋላት ከኣ፡ ሰሎሞን 
ኣብርሃ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ዓውደ-ኲናት ኣብርሃ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ዓውደ-ኲናት 
ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ትንፋሱ ዓሚኹ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ትንፋሱ ዓሚኹ 

ብካላሽንን ካሜራን ይተባተብ ከምዝነበረ፡ ብካላሽንን ካሜራን ይተባተብ ከምዝነበረ፡ 
ቀንዲ ተልእኾኡ ብጾቱ ንዝፍጽምዎ ቀንዲ ተልእኾኡ ብጾቱ ንዝፍጽምዎ 
ቅያታት ምስናድ ብምዃኑ፡ ንጽንኩር፡ ቅያታት ምስናድ ብምዃኑ፡ ንጽንኩር፡ 
መሪርን ዘሐብንን ጒዕዞ ሰውራ ብዝግባእ መሪርን ዘሐብንን ጒዕዞ ሰውራ ብዝግባእ 
ኣብ ምስናድ እጃሙ ከምዘበርከተ፣ ድሕሪ ኣብ ምስናድ እጃሙ ከምዘበርከተ፣ ድሕሪ 
ናጽነት’ውን ኣብ ወራር ወያነ ዳግም ምስ ናጽነት’ውን ኣብ ወራር ወያነ ዳግም ምስ 
ካሜራኡ ከምዝኸተተ ዝገልጽ ትሕዝቶ ካሜራኡ ከምዝኸተተ ዝገልጽ ትሕዝቶ 
ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ንሎሚ ድማ ኣብ ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ንሎሚ ድማ ኣብ 
ዳግመ-ህንጻ ሃገርን ካልእ ዛዕባታትን ዘተኰረ ዳግመ-ህንጻ ሃገርን ካልእ ዛዕባታትን ዘተኰረ 
ትሕዝቶ ነቕርበልኩም - ሰናይ ንባብ፦  ትሕዝቶ ነቕርበልኩም - ሰናይ ንባብ፦  

 ሕራይ ሰኣላይ ሰሎሞን ኣብርሃ፡ ሰላም  ሕራይ ሰኣላይ ሰሎሞን ኣብርሃ፡ ሰላም 
ኣብ ዝሰፈኖ ስሩዕ ዕለታዊ ህይወት ነየናይ ኣብ ዝሰፈኖ ስሩዕ ዕለታዊ ህይወት ነየናይ 
ኵርናዕ ወይ እንታይ ክትስእል ይብርሃካ?ኵርናዕ ወይ እንታይ ክትስእል ይብርሃካ?
- ብሓፈሻ፡ ባህሪ ወይ ተፈጥሮኣዊ 

ትዕድልቲ የድንቕ እየ። ብቐንዱ ድማ 
እተፈላለያ ዓሌት ኣዕዋፍ ምስኣል እፈቱ። 
ዝበዝሕ ሰብ፡ ኣቑጽልቲ ወይ ልሙዕ 
ቦታታት ምስኣል ይፈቱ እመስለኒ። ኣነ ግን 
ብኣንጻር’ዚ ዋላ’ውን ኣብ ንቑጽ ኣከባቢ 
ዝፍጠር ቅርጺ ኣኻውሕ ምስኣል ልዑል 
ተምሳጥ’ዩ ዘሕድረለይ። 
ድሕሪ ናጽነት ኣብ ክፍሊ ቴለቪዥን 

ምስ ተመደብኩ፡ ተንቀሳቓሲ ስእልታት 
ንምስናድ ናብ ርሑቑን ቀረባን ቦታታት 
ኣብ እንቀሳቐሰሉ ዝነበርና እዋን፡ ንእሽቶ 
ደረቕ ካሜራ ካብ ጒዕዞይ ኣይፈልን ነይረ። 
እታ ካሜራ ተበላሽያ ስርሓ ክሳብ ደዉ 
እተብል ብዙሕ ስእልታት ሰኒደ እየ። ከም 
ውጽኢቱ፡ እቶም ንእግረ-መንገደይ ኣብ 
እተፈላለየ ዞባታት ተጓዒዘ ዝሰነድክዎም 
ስእልታት፡ ኣብ ቴለቪዥን ምስ ክላሲካል 
ሙዚቃ ተወሃሂዶም ከም መሰጋገሪ 
መደባት ኰይኖም ይፍነዉ እዮም። 

ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተበገሰ መደባት ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተበገሰ መደባት 
ዳግመ-ህንጸት ሃገርን ልምዓታዊ ንጥፈታትን፡ ዳግመ-ህንጸት ሃገርን ልምዓታዊ ንጥፈታትን፡ 
ካሜራኻ ኣብቲ ሰፊሕ ወፍሪታት እንታይ ካሜራኻ ኣብቲ ሰፊሕ ወፍሪታት እንታይ 
ሰኒዳ ትኸውን?ሰኒዳ ትኸውን?
- ልምዓታዊ ገስጋስ ንምስናድን ብዛዕባ 

ህሉው ኵነታት ንህዝብና ሓበሬታ 

“ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ ካሜራ ታሪኽ ኣብ ምስናድ ብማዕረ 
ኣበርኪተን እየን” ሰሎሞን ኣብርሃ

ንምስናቕን፡ ናብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገርና 
ተንቀሳቒስና ኢና። ብፍላይ ወፍሪ ዋርሳይ-
ይከኣሎ ይሰላሰለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ምስ 
ህዝብን ሰራዊትን ብምትሕብባር ብዙሕ 
ንጥፈታት ተዓሚሙ እዩ። ብተወሳኺ፡ 
ኣብ ዓሊ-ግድር ዝካየድ ዝነበረ ክረምታዊ 
ማእቶት ተሰኒዱ ኣሎ። ኣብታ መዲና 
መንእሰያት ዝዀነት መዓስከር ሳዋ ዝካየዱ 
ዝነበሩ ዓበይቲ ሃገራውያን ንጥፈታት ኣብ 
ምስናድ እውን፡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 
ራብዓይ ኣብ ዘሎ ዙርያታት እንተዘይኰኑ፡ 
ዳርጋ ኣብ ኵለን ዙርያታት ተሳቲፈ እየ።
ኣብ ርእስ’ዚ፡ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ፡ 

ባህርያዊ ጽባቐን ጸጋታትን ሃገርና ንኽንፍትሽ 
ብዝገበረልና ምትሕብባር፡ ኣብ ሰማያት ሃገርና 
ብሂሊኮፕተር እናተሓንበብና፡ ኣብ ነንበይኑ 
እዋን ብዙሕ ናይ ምስናድ ስርሓት ክንዓምም 
ክኢልና ኢና። ኣባላት ሓይሊ ኣየርና፡ 
ብዘለዎም ትብዓትን ብቕዓትን ኣብ ጎላጉልን 
ጎቦታታን እናወረዱን እናተሓንበቡን፡ ኣብቲ 
ሂሊኮፕተር ንኽትዓልበሉ ኣጸጋሚ ዝዀነ 

ቦታታት ከይተረፈ ተልእኾና ብዓወት 
ንኽንፍጽም ልዑል ጻዕሪ ኣበርኪቶም 
እዮም። በዚ ኣጋጣሚ’ውን ክብርን ምስጋናን 
ይግበኦም እዩ።

 ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝተሰነዱ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝተሰነዱ 
ስእለታት ክሳብ ሎሚ ብቕዓቶም ስእለታት ክሳብ ሎሚ ብቕዓቶም 
ኣይጎደለን ዘሎ’ሞ፡ ኣብ ኣተዓቓቕባኦምን ኣይጎደለን ዘሎ’ሞ፡ ኣብ ኣተዓቓቕባኦምን 
ኣተሓሕዛኦምን እንታይ ርእይቶ ኣለካ? ኣተሓሕዛኦምን እንታይ ርእይቶ ኣለካ? 
- ኣብ ሜዳ ዝተሳእሉ ስእልታት፡ 

ከይተበላሽዉ ንነዊሕ ዓመታት ተዓቂቦም 
ኣለዉ። ነቶም ስእልታት፡ ብዝጠልብዎ 
ናይ ኣተሓሕዛ መምርሒታት ተኸቲልና 
ክንዕቅቦም እንተኽኢልና፡ ሃገራዊ ቅርስን 
ሕላገት ሰውራናን ኰይኖም ንወለዶታት 
ክቕጽሉ እዮም። እዞም ኣብ ጎቦታት ሳሕል 
ብድሩት ቀረብን ውሑድ ሞያዊ ዓቕሚ-
ሰብን ክዕቀቡ ዝጀመሩ ኣሳእል፡ ልዑል 
ጥንቃቐን ግቡእ ኣተሓሕዛን እናተገብረሎም 
ክሳብ ዕለት ናጽነት ብውሑስ መንገዲ 
ተዓቂቦም ክቕጽሉ ክኢሎም እዮም። ኣብዚ 
እዋን ከኣ፡ ብቕዓቶም ከይጎደለ ቀጻልነቶም 
ንምርግጋጽ፡ ነቶም ስእልታት ምድጋም 

(ኮፒ ምግባር) ኣገዳሲ ኰይኑ ይስምዓኒ። 
ካልእ፡ ሕጊ ተፈጥሮ ኰይኑ፡ ሰብ ውዕሎ 
ንመዋእል ብህይወት ኣይክንነብርን ኢና። 
ስለዚ፡ ብድሕረና ንታሪኽና ዝገልጹ ሰነዳት 
ብኣገባብ ዝሕዙን ዝዕቅቡን ጥንቁቓትን 
ግዱሳትን ሰባት ክስልጥኑ ኣለዎም። 
ከመይሲ፡ ከምቲ ብቐጻሊ ‘ባህልና መንነትና 
እዩ’ እንብል፡ ሰነዳትና እውን መንነት 
ስለዝዀኑ።
ኣብዚ ንእግረ-መንገደይ ከይጠቐስኩዎ 

ክሓልፍ ዘይደሊ፡ እቶም ንእተፈላለየ 
ዕማም ተባሂሎም ካብ ‘እንዳ ስነዳ’ 
ዝወጽኡ ስእልታት፡ ብጥንቃቐን ግቡእ 
ቅጥዕታት ኣማሊኦምን ብፍላሽ (ሶፍት 
ኮፒ) እዮም ዝወጽኡ። እቲ ዝጥቀመሎም 
ኣካል፡ ካብቲ ዝተፈቕደሉ ዕላማ ወጻኢ 
ንኻልእ መዓላ እንተድኣ ኣውዒልዎም 
ከኣ፡ ካብ ተሓታትነት ናጻ ኣይከውንን። 

 ታሪኽ ንምስናድ ካብ ካሜራ ታሪኽ ንምስናድ ካብ ካሜራ 
ከይተፈለኻ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ከይተፈለኻ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ 

ዘካየድካዮ ቃልሲ፡ ኣናሎግን ዲጂታልን ዘካየድካዮ ቃልሲ፡ ኣናሎግን ዲጂታልን 
ካሜራታት ተጠቒምካ ኢኻ። ስለዚ፡ ካሜራታት ተጠቒምካ ኢኻ። ስለዚ፡ 
ብልጫን ፍልልያትን ናይ’ዘን ካሜራታት ብልጫን ፍልልያትን ናይ’ዘን ካሜራታት 
ምሓበርካናዶ? ምሓበርካናዶ? 
- ነቶም ኣብ ሜዳ ብኣናሎግ ካሜራን 

ፊልምን ዝተሳእሉ ስእልታት እየ ብዝያዳ 
ዝፈትዎም። እተን ናይ ሽዑ እዋን 
ካሜራታት፡ ዓቐን ሮል ናይቲ ዝሕዛኦ 
ፊልም ናይ 36 ወይ 24 ቅላዕ (ሾት) እዩ 
ነይሩ። ኣብ ስእሊ ብርሃን፡ ግዜን ኣቃውማን 
ብልክዕ ክትረኽቦ ምስ እትኽእል፡ እቲ 
ስራሕ ዝበለጸን ዝጸበቕን’ዩ ዝኸውን። ኣብ 
ዓውደ-ኲናትን ተዛማዲ ሰላምን ማእለያ 
ዘይብሎም ስእልታት ክንስንድ ዝኸኣልና፡ 
ብሳላ ነቐፌታ፡ ርእይቶን ምትብባዕን ኵሉ 
ኣባል ክፍሊ ስእሊ እዩ።
እቶም ፍልጠት ዘስንቑና ዝነበሩ 

መምህራን - ስዉእ ርእሶም ፍስሃየ፡ 
ስብሓቱ ክፍለ (ምልሻ)፡ ስዉእ ምሕረቱ 
ገብረትንሳኤ፡ ሃብተማርያም ነጋሲ፡ ዘርኣይ 
ሃይለን ካልኦት ሰኣልትን፡ ነቲ ዝመጽእ ጥረ-
ነገራት ብዝተራቐቐ ኣገባብ ይብርብርዎ 
ነይሮም። እቲ ስእልታት፡ በቶም ሓያላትን 
ምኩራትን ክኢላታት እተፈላለየ 
መስርሓት ሓሊፉ ንሕትመት ይበቅዕ 
ነይሩ። ኵሉ ኣባል ስእሊ ብውህደትን 
ትግሃትን እዩ ዝሰርሕ ነይሩ። ሰኣልቲ በዚ 
መንገዲ ብምሕላፍና ድማ፡ ተመኵሮ 
ክንድልብን ኣፍልጦና ክዓምቝን 
ሓጊዙና እዩ። 
ድሕሪ ናጽነት፡ ኣብ ክፍሊ ቴለቪዥን 

ምስ ተመደብኩ፡ እቲ እንኽተሎ ዝነበርና 
ኣሰራርሓን መሳርሒታትን ናብ ዲጂታል 
ክሰጋገር ብተደጋጋሚ ርእይቶ ይቐርብ 

ነይሩ። ኣነ’ውን ኣብቲ እዋን ውልቃዊ 
ርእይቶ ነይሩኒ። ነቲ ዲጂታላዊ ኣሰራርሓ 
ክተኣታቶ ይድግፍ’ኳ እንተነበርኩ፡ ማዕረ-
ማዕሪኡ ግን፡ ‘ነተን ኣናሎግ ካሜራታት 
ክንገድፈን የብልናን’ ይብል ነይረ። ድሕሪ 
ዝተወሰነ እዋን ግን፡ ኵሉ ኣካይዳናን 
ዝዓጠቕናዮ ንዋትን ናብ ዲጂታል 
ተሰጋጊሩ። 
ቅድሚ ገለ ዓመታት፡ ካብ ዝተፈላለያ 

ሃገራት ዝተዋጽኡ ኣትሌታት ዝተሳተፍዎ 
ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ኣብ 
ሃገርና ተኻይዱ ነይሩ። ነቲ ፍጻመ ክስንዱ 
ካብ ዝመጽኡ ወጻእተኛታት ሰኣልቲ፡ ሓደ 
ሰኣላይ ሰለስተ ደረቕ ካሜራታት ተሓንጊጡ 
ክንቀሳቐስ ተዓዚብና። እታ ሓንቲ ካሜራ 
ዲጂታል ክትከውን እንከላ፡ እተን ክልተ 
ድማ ኣናሎግ ኰይነን፡ ሕብራዊ፡ ጻዕዳን 
ጸሊምን ዘጠቓለላ ነይረን። “ስለምንታይ 
ድኣ ብኣናሎግ ካሜራ ትስእል ኣለኻ? 
ኣብ ኤውሮጳ ኣናሎግ ኣይተረፈን ዲዩ?” 
ኢልና ምስ ተወከስናዮ፡ “ብኣናሎግ ካሜራ 
ዝስኣል ስእልታት ብቐሊሉ ኣይስረቕን እዩ። 
ብተወሳኺ፡ ከይተበላሽወ ነዊሕ ዓመታት 
ክጸንሕ ይኽእል። ካልእ ብዙሕ ብልጫታት 
እውን ኣለዎ፡” ክብል’ዩ መሊሱልና።
ዲጂታላዊ መሳርሒታት ብቫይረስ ወይ 

ብኻልእ ሓደጋ ምስ ዝጥቃዕ፡ ብዙሕ ድኻም 

ዝፈሰሶ ስራሕ ኣብ ሓደ ረፋድ ከቢድ 
ዕንወት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ። ብኣንጻሩ፡ 
ብኣናሎግ ካሜራ ዝስነድ ስእለታት፡ ብኢድካ 
ብዘይዝዀነ መከላኸሊ ካብ ምትንካፍን 
ኣብ ራሕሲ ዘለዎ ቦታ ካብ ምቕማጥን 
እንተ ተጠንቂቕካሉ፡ ንሓያሎ ዓመታት 
ከይተበላሸወን ከይዓነወን ተዓቂቡ ክጸንሕ 
ይኽእል። እተን ምዕቡላት ዝበሃላ ሃገራት፡ 
ነቲ ኣናሎግ ጎድኒ-ጎድኒ እቲ ዘመናዊ ዝዀነ 
መሳርሒታት ኣብ ጥቕሚ ካብ ኣውዓልኦ፡ 
ንሕና’ውን ንዝያዳ ውሕስነት ክንግልገለሉ 
ይግባእ። ዋላ’ውን ኣብ ብቕዓት ናይ 
ሕትመት እንተ ተመልኪትና፡ ቅድሚ ነዊሕ 
ዓመታት ዝተሓትመ ስእልታት ምስ’ዚ ናይ 
ሎሚ ከነነጻጽሮ እንከለና፡ ፍልልያቱ ኣብቲ 
ወረቐት ጎሊሑ’ዩ ዝረአ።

ሻብዓይ ክፋል

 ብሓፈሻ፡ እቲ ምዕቡል ወይ ዘመናዊ 
ዝበሃል መሳርሒታት ኣገዳስነቱ ዕዙዝ 
ምዃኑ ርዱእ እዩ። እዚ ማለት ግን፡ እቲ 
ኣናሎግ ካሜራን ፊልምን ጠቕሊልና 
ክንገድፎ የብልናን። ንኽልቲኡ ብማዕረ 
ክንግልገለሉ ዝበለጸ ምርጫ ኰይኑ 
ይስምዓኒ። 

 ታሪኽ ንምስናድ ካሜራ ተሰኪምካ ካብ ታሪኽ ንምስናድ ካሜራ ተሰኪምካ ካብ 
ኵርባ ናብ ኵርባ፡ ካብ ጎልጎል ናብ ጎቦታት ኵርባ ናብ ኵርባ፡ ካብ ጎልጎል ናብ ጎቦታት 
ትወናጨፍ ነይርካ። ብኣንጻሩ ድማ ካብ ትወናጨፍ ነይርካ። ብኣንጻሩ ድማ ካብ 
ጸላኢ ንምክልኻል ካላሽን ትሕንገጥ ጸላኢ ንምክልኻል ካላሽን ትሕንገጥ 
ነይርካ። ንኣበርክቶ ካሜራን ካላሽንን ነይርካ። ንኣበርክቶ ካሜራን ካላሽንን 
ከመይ ተነጻጽሮ?ከመይ ተነጻጽሮ?
ካላሽን፡ ኣብ ቃልሲ ሕነ ውጹዕ ህዝቢ 

ትፈዲ እያ። ከምኡ’ውን ከጥቃዓካ 
ንዝመጽአ ጸላኢ ትከላኸል፡ ናብቲ 
ክትጭብጦ እትሕልን ዓወት ከኣ ተብጽሕ። 
ብኣንጻር’ዚ፡ ካሜራ ኣይትቐትልን እያ። 
ይዅን’ምበር፡ ነቲ እትስእሎ ዘበለ ነፍሲ-
ወከፍ ስእልታት፡ ከምቲ ተተኲሱ ጸላኢ 
ዘውድቕ ጠያይት’የ ዝርእዮ። እቲ 
ምንታይሲ፡ ታሪኽ ክጥምዝዙ ዝውዕሉን 
ዝሓድሩን ሰብ ውዲት፡ ብመንገዲ 
ካሜራ ብዝተሰነደ ስእልታት ድጉል 
ትልሞም ይቃላዕ ስለዘሎ። ስለዚ፡ ካላሽን 
ዝሰርሓቶ ታሪኽ፡ ካሜራ ኸኣ ትስንዶ። 

እቲ ፍልልያት፡ ኣብ መንጎ ምቕታልን 
ምስናድን እዩ። ኣብ ሎሚ ኰይነ 
ንኣድማዕነተን ክግምግሞ ከለኹ ድማ፡ 
ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፡ ካሜራ ኸኣ 
ታሪኽ ኣብ ምስናድ ብማዕረ ኣበርኪተን 
እየን እብል።

                    ይቕጽል ይቕጽል 

መአረምታመአረምታ
ኣብ ናይ 5 ጥሪ ሕታምና ኣብዚ 

ዓምዲ’ዚ - ዓምዲ ፍኖት፡ ”ብርጋደር 
ጀነራል ዓንደማርያም ውጩ - ስዉእ” 
ዝብል ብጌጋ ተጠቒሱ ዘሎ፡ ብ”ስዉእ 
ሜጀር ጀነራል ገረዝጊሄር ዓንደማርያም 
(ውጩ)” ክንበብ ምስናይ ይቕረታኡ 
ንሕብር።

ናይ ደረቕን ተንቀሳቓሲን ሰኣልቲ ኣብ ግንባር

ተንቀሳቓሲ ኤግዚቢሽን ኣብ ድፋዓት 

ናይ ስእሊ ስልጠና ኣብ ዓራርብ

ተጋዳላይ ሰሎሞን ናይ ወገንን ጸላእን ድፋዓት እናሰኣለ



ሓዳስ   ኤርትራ 12 ጥሪ 2023 - ገጽ4መበል 32 ዓመት ቁ.115

    
   
ሰዓት       መደብ

12፡00    ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50     ዜና ስፖርት

12:55  ዉድድር ሓፈሻዊ                                                                                                                                             
        ፍልጠት ቡያ
13፡30   (ዜና ዓረብ)
13፡40   ዕላል ጥበባት   
14፡20  TECH  IN-SIGHT
14፡55   ዶክመንታሪ
15፡25   ፓኖራማ                         
16፡55   ናትራን 1ይ ክፋል 
17፡00   ዜና (ትግርኛ)                                                                       
17፡15   ደርፊ  
17፡30   ዜና (ዓረብ)                                                                            
17፡40   ናትራን 2ይ ክፋል
19፡30   ፊዮሪና             
20፡00   ዜና (ትግረ)
20፡15   ተኸታታሊት ፊልም         
   ሕልና
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   ተኸታታሊት ፊልም                  
         ቀለቤት  ልቢ  
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡15   THESAUND OF  
         OASIS 
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)
22፡40   እትመት  ሲት-- ኮም

 ሎሚ ኣብ ERI-TV

ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሲራክ ክፍለ

   ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ጽሑፍና፡ 
ኣመሪካዊ ሳሙኤል ሃንቲግንተን 
ዝጽሓፎ “ስልጣነታት 
እንኪጓነጽ” ዘርእስቱ መጽሓፍ፡ 
ድሕሪ ዝሑል ኲናት ክስዕብ 
ዝኽእል ግርጭት ሕብረተሰባትን 
ሃገራትን እንታይ ክመስል 
ከምዝኽእል ዝሃቦ ትንታነን ክሳብ 
ክንደይ ልክዕነት ኣለዎን ክንርኢ 
ፈቲንና ነይርና። መቐጸልታኡ 
ይስዕብ፦ 
  (መአረምታ (መአረምታ፦ ኣብ ዝሓለፈ 
ክፋል ጽሑፍና ሃንቲግተን 
“ጀርመናዊ” ተባሂሉ ተጠቒሱ 
ነይሩ፣ እቲ ጌጋ ኣብቲ መበቆላዊ 
ጽሑፍ ዘይኮነ፡ ኣብ ኣርትዖት 
ዝተፈጸመ ምዃኑ እናገለጽና፡ 
ምስናይ ይቕሬታ “ኣመሪካዊ” 
ተባሂሉ ክንበብ ንሕብር።)

ክህሎት ሓደገኛ ሳዕቤናት ክህሎት ሓደገኛ ሳዕቤናት 
ሓሳባት ሃንቲንግተን ሓሳባት ሃንቲንግተን 
(potential dangerous con-(potential dangerous con-
sequences of Hantington sequences of Hantington 
Ideas)Ideas)
  ናይ ሃንቲንግተን “ስልጣነታት 
እንኪጓነጹ” ዝብል መጽሓፍ፡ 
ቀንዲ ሽግሩ ወይ ሕጽረት 
መጎትኡ፡ ኣብ ባህሊ ካብኡ 
ናብኡ ከኣ፡ ናይ ስልጣነታት 
ባህሊ ኣብ ዝብል ሓሳብ 
ምምርኳሱ እዩ። ‘ባህሊ’ ከም 
ጠንቂ ወይ መበገሲ ናይ ብዙሕ 
ጸገማት ገይርካ ምግላጽ ኣብ ናይ 
ምዕራብ ጽሑፋት ስለዝደጋገም፡ 
ኣረኣእያና ብዛዕባ ባህሊ 
መታን ከነስፍሕን ክሕግዘናን 
ብሰፊሑ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና 
ኣቕሪብናዮ ኣለና። ንኣህዛብ፡ 
ባህሊ፡ ኣገዳሲ ክፋል ህይወቶም 
ምዃኑ ኣየጠራጥን እዩ። 
እንተኾነ ግና፡ ካብ ክውንነት 
ርሒቕካን በብዝጥዕመካ መገዲ 
ምትርጓሙን ምግላጹን ሃናጺ 
ኣይኮነን።
   ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ፡ 
ሓሳባት ሃንቲንግተን፡ ንእዝንን 
ኣቓልቦን ዓበይቲ መራሕቲ 
ዝምስጥ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብብዙሕ 
መገዲ፡ ኣብ ፖለቲካውን 
ኣህጉራውን ጉዳያቶም 
ዘንጸባርቕዎን ዝኽተልዎን 
ግጉይ መረዳእታ’ውን እዩ።
  ኣብ ሳልሳይ ክፋል ናይቲ 
“ስልጣነታት እንኪጓነጹ” ዝብል 
መጽሓፉ ሃንቲንግቶን፡ “ሓድሽቲ 
ኣህጉራዊ ጂኦ-ፖለቲካዊ 
ዝምድናታት ኣብ ከባቢ እተን 
ቀንዲ ስልጣነታት ዝተቐርጸ እዩ 
ክኸውን” ኢሉ ይምጉት። ኣብ 
ነፍሲ-ወከፍ ስልጣነ ከኣ፡-
• ሓንቲ ቀንዲ መራሒት 
ስልጣነ ኣላ
• ኣብ ትሕቲኣ ዝስርዓ 
ኣባል ሃገራት (ከምቲ ናይታ 
ሓያል ሃገር ባህሊ ዘለወን)
• ግሉላት ሃገራት (ኣብ 

ከባቢ እታ ሓያል ሃገር ዘለዋ፣ 
እንተኾነ ግን፡ ካብታ  ሓያል 
ሃገር ዝተፈለየ ባህሊ ዘለወን)
• ድብልቕልቕ-ሃገራት 
(cleft countries) ብዝተፈላለየ 
ባህሊ ዘለዎም ህዝቢታት ዝቖማ
• ደመር-ሃገራት (torn coun-
tries) ባህለን ኣወንዚፈን ናይ 
ካልእ ባህሊ ተለቂሐን ምስ 
ከባቢአን ክመሳሰላ ዝፍትና ግን 
ዘይኮነለን ሃገራት” ይብል።
  ንምብርሁ፡- ካብተን ሃንቲንግተን 
ዝገልጸን ቀንዲ ስልጣነታት 
ሓንት “ናይ ምዕራብ ስልጣነ” 
(ናይ ምዕራብ ስልጣነ ዝብሎ 
ብቐንዱ ንሃይማኖት ከንሻ እዩ 
ዘስምዕ) እንተ ወሰድና፡-
• መራሒት ስልጣነ ምዕራብ፡ 
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 
ክትከውን ከላ
• ኣባል ሃገራት ዝብለን ከኣ፡ 
ብቐንዱ ሃይማኖተን ከኒሻ 
ገለ ከኣ ካቶሊክ ዝኾና ኣብ 
ኤውሮጳን ካልእ ኩርናዓት 
ዓለም ዘለዋ ሃገራትን እስራኤልን 
ሓዊስካ እየን።
• ኣብ ግሉላት ሃገራት ከም 
ኣብነት ዘቕረባ ግሪኽ እያ። 
(ግሪኽ ኣባል ኤውሮጳዊ 
ሕብረት፡ ኣባል ኔቶ ክነሳ 
ዝበዝሕ ህዝባ ሃይማኖት 
ኦርቶዶክስ ስለ ዝኽተል፡ ኩሉ 
ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ፖለቲካዊ፡ 
ወተሃደራዊ ምትእስሳር ኣብ 
ስልጣነታት ትርጉም የብሉን። 
ኣገዳሲ ሃይማኖት ምዃኑ 
የስምዕ።)
• ኣብ ደመር-ሃገራት ከም 
ኣብነት ዘቕርባ ንቱርኪ እዩ። 
ቱርኪ ዋላ’ውን፡ ኣባልነታ ኣብ 
ኤውሮጳዊ ሕብረት ይደንጒ 
ወይ ይወንዘፍ ብብዙሕ መዐቀኒ 
- ቁጠባ፡ ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራዊ፡ 
ጅኦፖለቲካዊ - ካብተን ካልኦት 
ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ኣይትፍለን 
እያ። ዋላ ዝበዝሕ ህዝባ 
ተኸታሊ ምስልምና ይኹን፡ 
ካብ ግዜ’ቲ ህቡብ መራሒኣ 
ኣታ-ቱርክ ኣትሒዛ ምዕራባዊ 
ኣካይዳ ከተታኣታቱ ብምፍታና፡ 
ከም ደመር-ሃገር ትግለጽ።
ንምዃኑ ምዕራባዊ ስልጣነ 
ዝበሃል ነይሩ ድዩ?
  ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ 
ዘይብሉ፡ ብዙሓት ምዕራባውያን 
ክኢላታት ብዛዕባ ናይ ምዕራብ 
ስልጣነ፡ ባህሊ፡ ክብሪ፡ ሓሳብ 
(ፍልስፍና) ክገልጹ እንከለዉ 
ከም ምንጪ ምዕባለኦም 
ዝገልጽዎ፡
• ጥንታዊ ስልጣነ ግሪኽ፡ ስነ-
ጽሑፍን ፍልስፍናን ኣብ ከባቢ 
ናይ ሎሚ ግሪኽ ዝማዕበሉ
• ናይ ሮማ እምብራጦርያ፡ ካብ 
ሮም ጀሚሩ፡ ናብ ማእከላይ 
ኤውሮጳ፡ ምዕራብ እስያ፡ ሰሜን 
ኣፍሪቃን ብወተሃደራዊን 

ንግዳዊን ዝርጋሐ ዘስፋሕፈሓ። 
ኣብ ኣጋ ውድቀቱ ድማ፡ ቀንዲ 
ማእከሉ ኣብ ኮንስታንቲነውፕል 
ወይ ኢስታንፑል ናይ ሎሚ 
ቱርኪ ዝነበረ እዩ። ወግዓዊ 
ቋንቋ ሮማውያን ላቲንን ግሪኽን 
እዩ ነይሩ። እቶም ዝበዝሑ 
መራሕቲ ናይቲ ስልጣነ ከኣ፡ 
ጣልያን ኣይነበሩን።
• ናይ ኤውሮጳ ተሃድሶ 
(ሪናይሰንስ) ስነ-ጥበብ 
ዝዓምበበሉ መድረኽ ዝበዝሕ 
ክፋሉ ኣብ ናይ ሎሚ ሰሜናዊ 
ኢጣልያ እዩ።
• ናይ ኤውሮጳ ንቕሓት 
(ኢንላይትንምንት) ብዛዕባ 
ጉዳይ ሕብረተ-ሰብ፡ ስነፍልጠት፡ 
ፖለቲካ፡ ከባቢ ወዘተ. 
ብዕቱብ ዝተጸሓፈሉን ክትዓት 
ዝተኸየደሉን ኣብ ታሪኽ ከም 
መድረኽ-ሓሳባት ዝገልጽዎን 
ኣብ ማእከላይ ኤውሮጳ ዝማዕበለ 
እዩ።
   ኣብዚ ዓበይቲ ኤውርጳዊ 
ታሪኽን ፍጻሜታትን ዘገጠመሉ 
እዋናት’ዚ፡ ኣብ ኤውሮጳ፡ 
ዘመናዉያን ሃገራት ኣይቆማን 
ዝነበራ።
    ዳርጋ ኩሉ ፍጻሜታት 
ኣብ ጸቢብ ከባቢ ወይ ከተማ 
ጀሚሩ፡ ኣብ ሓደ እዋን፡ ናብ 
ቀረባ ጎረቤት ከተማ፡ ኣብ ካልእ 
እዋናት ድማ፡ ካብ ከባቢኡ 
ዘሊሉ ናብ ርሑቕ ከተማ፡ ኣብ 
ገለ እዋናት ከኣ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ 
ከባቢታት ወይ ከተማታት 
ብሓደ እዋን ዝተቐልቀለን 
ዝማዕበለን ተርእዮታት እዩ 
ነይሩ። ከምዝፍለጥ፡-
• ኣብ እዋን ስልጣነ ሮማ፡ ዳርጋ 
ብምሉአን ናይ ሎሚ ከተማታት 
ስካንድናቪያ ይካፋላ ኣይነበራን። 
ብኣንጻሩ ኣለክሳንድርያን 
(ግብጺ) ኢስታንቡልን (ቱርኪ) 
ዓቢ ተራ ነይሩወን።
• ኣብ ግዜ ኤውሮጳዊ ተሃድሶ 
ኣድማዒ ተራ ዝነበረን ውሑዳት 
ከተማታት ኢጣልያ እየን። 
ዝተረፋ ከተማታት ኤውሮጳ 
ቀጥታ ተራ ኣይነበረንን።
• ኤውሮጳዊ ንቕሓት ብቐንዱ 
ኣብ ውሑዳት ከተማታት 
ፈረንሳ፡ ጀርመን፡ እንግሊዝ፡ 
ስኮትላንድን ኢጣልያን እዩ 
ማዕቢሉን ኣስፋሕፊሑን።
   ብሓጺሩ ቅድሚ ምምስራት 
ዘመናዉያን ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ 
ዝተራእዩ ዓበይቲ ፍጻመታት፡ 
ኣብ ዉሱናት ከባቢታት ወይ 
ከተማታት እዮም ተኸሲቶም። 
ናይ ሎሚ ኢጣልያውያን፡ ‘ናይ 
ሮማ እምብራጦርያ ግዝኣታት 
ይብጽሓና እዩ፣ ንዓና ክወሃብ 
ይግባእ’ ክብሉ ኣይክእሉን። 
እንተዝብሉ ከኣ፡ ‘ጽውጽዋይ’ 
ምተባህለ። ብኣንጻሩ ብዛዕባ 
ምዕራባዊ ስልጣነ ዝዛረብ ሰብ 

ከኣ፡ ንግሪኽን ቱርኪን ክንጽለን 
እንከሎ ካብ ‘ጽውጽዋይ’ ሓሊፉ 
ካልእ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን 
ኣይክእልን።
   ሃንቲንግተን፡ ኩለን ‘ቀንዲ 
ስልጣነታት’ ኢሉ ዝገልጸን፡ 
ሓደ ብሓደ ርኢኻ ምስ ናይ 
ሎሚ ዓለም ትርጉም ትስእነሉ 
ወይ ትርጉም የብሉን። 
ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ብዙሕ ግዜ 
ምጥፋእ’ውን ኣየድልየናን።

ናይ ሃንቲንግተን መልሕቕ ናይ ሃንቲንግተን መልሕቕ 
ሃገራትን (anchor countries) ሃገራትን (anchor countries) 
ሳዕቤኑ ኣብ ኣፍሪቃንሳዕቤኑ ኣብ ኣፍሪቃን
   ሃንቲንግተን፡ ኣብተን 
ስልጣነታት ዝብለን፡ ብደረጃ 
ከባቢ መልሕቕ-ሃገራት ዝበሃላ 
ከም ዘለዋ ይገልጽ። እዚ ‘ናይ 
ስልጣነ መልሕቕ-ሃገራት’ ዝበሃል 
ኣተሓሳስባ፡ ብብዙሓት ዓበይቲ 
መራሕቲ ምዕራብ ብፍላይ 
ከኣ፡ ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካ፡ ከም ቅቡል ተወሲዱ 
ብእኡ መሰረት ስትራተጂያዊ 
መምርሒታትን ውጥናትን ኣብ 
ባይታ ወሪዱ ተሰሪሕሉ።
   ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ እንተ 
ወሰድና፡ ኣመሪካውያን ነዚ 
ናይ ‘መልሕቕ-ሃገራት’ ዝብል 
ግጉይ ኣተሓሳስባ መጢጦም 
ንኣፍሪቃ ኣብ ኣርባዕተ ዞናታት 
ጎዝዮም፡ ንፖለቲካ ኣፍሪቃ 
ክቓንይዎ ፈቲኖም። እተን 
‘መልሕቕ ሃገራት’ ኢሎም 
ዝጠመቕወን ከኣ፡ ኣብ ሰሜናዊ 
ኣፍሪቃ፡ ግብጺ፣ ኣብ ደቡባዊ 
ኣፍሪቃ፡ ደቡብ-ኣፍሪቃ፣ ኣብ 
ምዕራባዊ ኣፍሪቃ፡ ናይጀርያ፣ 
ኣብ ምብራቓዊ ኣፍሪቃ ከኣ፡ 
ኢትዮጵያ፡ እንሓንሳብ ከኣ 
ኢትዮጵያን ኬንያን።
   ከም ዝፈልጥ ኣብቲ 
ከምኡ ዝገበርሉ እዋን፡ ማለት 
ካልኣይ መፋርቕ 90ታት፡ ገለ 
ካብተን ቀንዲ-ሃገራት ዝተባህላ 
ይትረፍዶ ዞባዊ ማእከል 
ክኾና፡ ንነብሰን ከመሓዳድራ 
ዝኽእላ ኣይነበራን። ካብዚአን 
ገሊአን ምስ ጎረባብተን ኣብ 
ጎነጽ ዝነበራ፡ ልዕሊ ኹሉ 
ከኣ እተን መልሕቕ-ሃገራት 
ዝበሉወን ኣብ ከባቢአን ብዓይኒ 
ጥርጣረ ዝረኣያ እየን ነይረን። 
እቲ መበገሲ ግጉይ ጥራይ 
ዘይኮነ ትርጉሙ ተመጢጡ 
ክስርሓሉ ከሎ ግጉይነቱ ዝያዳ 
ይጎልሕ። መራሕቲ ናይተን 
‘መልሕቕ-ሃገራት’ ኢሎም 
ዘጠመቕወን’ውን እተኾነ፡ 
ኣብ ክንዲ ንሓበራዊ ዞባዊ 
ረብሓ፡ ነቲ ባዶ ትሕዝቶኡ 
‘ዝተዋህቦም ህያብ’ ንበይኖም 
ጎባልል ክገብሮም ብዝኽእል 
መገዲ ክምዝምዝዎ ፈቲኖም። 
ንዓና ዝያዳ ዘገድስና ጉዳይ 
ከባቢና እዩ። ኣብ ከባቢና 

ከኣ፡ መራሕቲ ወያነ በዚ ናይ 
ከባቢ ‘መልሕቕ-ሃገር’ ዝብል 
ኣጉል ሓሳብ ሰኺሮም ዓቕሚ 
ሃገሮምን ድልየት ህዝቦምን 
ዘይውክል፡ ናይ ከባቢ ፖሊስ 
ክኾኑ ብምፍታኖም ንህዝቦም 
ኣድሚዮም፡ ሕዱር ጽልኦም 
ንምርዋይ ከኣ ንኤርትራ 
ወሪሮም።
  ሎሚ መራሕቲ ዓበይቲ 
ምዕራባውያን ሃገራት፡ ‘ስልጣነን 
መራሕቲ-ስልጣነን’፣ ‘ከባቢን 
ናይ ከባቢ መልሕቕ-ሃገራትን’፣ 
ዝብል ሓሳብ ጨሪሹ ካብ 
ውዱዕ ኩነታት ዝረሓቐ ምዃኑ 
ተገንዚቦሞ ክኾኑ ተስፋ ንገብር።
   ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ዓለም 
195 ሃገራት ኣለዋ። ነፍሲ ወከፍ 
ሃገር ትዕበ ትንኣስ ልዑላዊት 
እያ። ነፍሲ-ወከፍ ሃገር ናይ ገዛእ 
ርእሳ መንነትን ክብሪን ኣለዋ። 
ኣህዛበን ከኣ፡ ልኡላውነቶም 
ተኸቢሩ እዮም ክነብሩ ዝደልዩ። 
ዝምድና ምስ ኣብ ቀረባን 
ርሑቑን ዘለዋ ሃገራት ዝምስርቱ 
ከኣ ልዑላውነቶምን ክብሮምን 
ምስ ዝሕሎ ጥራይ እዩ። 
   ክጥዕመካ፡ ወይ ክሰልጠካ 
ኢልካ ሃገራት ኣብ ዝመስለካ 
ጉጅለታት መቓቒልካ ፖለቲካ 
ሃገራት ክትቃኒ ግጉይን 
ዘይሰርሕን እዩ። ልኡላዊነት፡ 
መባእታዊ ድልየት ህዝብታት 
ወይ ሃገራት ኣብ ቦታኡ ሃልዩ፡ 
ሃገራት ምስ ክብረን ብዘይገራጮ 
መገዲ ተሓባቢረን ኣብ ከባቢን 
ኣህጉረንን ምትእስሳራት ክገብራ 
ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ፡ ፖለቲካዊን 
ወተሃደራዊን ረብሓታት ከም 
ዘለዎ ኣይሰሓትን።

ይቕጽል . . .ይቕጽል . . .

ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?
(መበል 13 ክፋል)
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ብዝሰፍሐን ብዝሓየለን ውዳበ 
ኣዝዮም ዓበይትን ኣገረምትን 
ንህይወት ወዲ-ሰብ ዝቐየሩን 
ስራሓት ክትግበሩ ኪኢሎም እዮም። 
እቶም ኣድማዕትን ውጽኢታውያንን 
ዝተግበሩ ዘለዉ ስራሓትን ዝወሃቡ 
ዘለዉ ኣገልግሎታትን ኣብ ናብራ 
ህዝቢ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ለውጥን 
ከኣ ውጺኢት ናይ ዝለዓለ ውዳበን 
ምሕደርኡን እዩ። ንዝበረኸ ዕብየት፡ 
ዝተራቐቐ ኣገባብ ውዳበን ምሕደራን 
ብምጥቃም ኣብ ገስጋስ ዝርከቡ 
ሕብረተሰባት ዓበይቲ ዓወታት 
ከም ዘመዝግቡ ርጉጽ እዩ። ሰብ 
ከይተወደበ፡ ከይሓበረ፡ ከይተኣከበ 
ኣይኮነሉን እዩ። ከም ፍጡር 
ክሰርርን ከይሰርርን’ውን ኣጣራጣሪ 
እዩ። ሰብ ንድሕነቱ፡ ንህላወኡ፡ 
ንቐጻልነቱን ንዕብየቱን ብምሕባር 
እዩ ዘረጋግጾ። ኣብ በብዓቱ ኮይኑ 
ክገብሮ ኣይክእልን። ነናይ ውልቁ 
እናሓሰበ ኣይስልጥን ኣይምዕብል። 
ክሓብርን ክውደብን ግድን እዩ። 
እዚ ኸኣ ብፍርሒ ዘይኮነ ብንቕሓት 
ክግበር እንከሎ እዩ ጽቡቕ ፍረ 
ዝህልዎ። ኢሂን-ምሂን እቲ ቀንድን 
ወሳንን ዝረቐቐ ረቛሕን ናይ ሓደ 
ውዳበ እዩ። ኣብ ማእከል ኩሎም 
ረቛሒታት ከኣ ይቕመጥ። ኢሂን-
ምሂን ዘይብሉ ውዳበ ክምስረት 
ዘይክእለሉ ምኽንያት የብሉን። ግና 
ኣይዕወትን እዩ። እቲ ኣብ ዓወት 
ዝበጽሕን ቀጻልነት ዝህልዎን ውዳበ 
እቲ ብኢሂን-ምሂን ዝቕለስ ውዳበ 
እዩ።

ኣብ ሕብረተሰብና ካብ ሓንቲ 
ስድራቤት ክሳብ ዓድን ከባብን ኣብ 
ዝግበር ውዳበታት ኢሂን-ምሂን እቲ 
ቀንዲ መዐወቲ ኣገባብ ምዃኑ ካብ 
ቀደም ስለ ዝእመነሉ ክሳብ ሕጂ 
ይስራሓሉ ኣሎ። ብኢሂን-ምሂን 
እትነብር ስድራ ዕውትቲ ስድራ 
ካብ ምዃን ዘትርፋ የለን። ብኢሂን-
ምሂን ዝነብራ ስድራታት እትጎዓዝ 
ዓዲ ብኹለንትናዊ ዕብየት ትዓቢ። 
ኣብ ሓንቲ ስድራ ካብ’ቲ ዝነኣሰ 
ክሳብ ኣቦን ኣደን ኣብ መጋርያ ሓዊ 
ከቢቦም ኢሂን-ምሂን እናተበሃሃሉ 
ዝመርሕዎ ህይወት ክንደይ 
ማዕጾታት ጽቡቕ ነገር ይኸፍተሎም። 
ተራን ኣበርክቶን ነፍሲ ወከፍ ኣባል 
ይኽበር። ካብ ፍልልያቶም ብዙሕ 
ዕድል ይፍጠር። ሓድሕዳዊ ምክብባር 
ይዓቢ። ምምልላእ ድማ ይምዕብል። 
ፍልልያት መርገም ዝመስሎም ሰባት 
ኢሂን-ምሂን ዘይፈልጡን ዘይክእሉን 
ጥራይ እዮም። ካብ ፍልልይ 
ሰብኣይን ሰበይትን ቈልዓ ይፍጠር። 
ካብ ካልኦት ፍልልያት ከኣ ከምኡ። 
እቶም ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝፍጠሩ 
ነገራት ብሓደ ዓይነት ኣይፍጠሩን 
እዮም። ብምምልላእ ዝርከብ ጽቡቕ 
ነገር ብኻልእ ኣይርከብን እዩ። 
ምምልላእ ከኣ ብኢሂን-ምሂን እዩ 
ዝምዕብል። ኣብ መጋርያ ብምኽባብ 

ኢሂን-ምሂን ብምብህሃል ዝዓቢ 
ፍቕሪኸ እንታይ ዓይነት ብርሃን 
ይፈጥር፧ ካብ’ታ ስድራ ሓሊፉ 
ንዓድን ከባብን ኣብሪሁ ልዕሊኡ 
ክሓልፍ ይኽእል። ኢሂን-ምሂን ኣብ 
ስድራ ይኹን ካብኡ ዝዓቢ ጥርናፈ 
ጥቕሙ ሓደ እዩ።   

ኣብ ብረታዊ ቃልስና፡ ኢሂን-
ምሂን ካብ’ቶም ብዝለዓለ 
ዝተሰርሓሎም፡ ናጽነትና ክንጭብጥ 
ካብ ዘኽኣሉና ረቀቕቲ ጥበባት እዩ። 
ብውህደት፡ ብስኒት፡ ብምትእምማን፡ 
ብምትሕልላይን ብምትሕግጋዝን 
ዝማዕበለ ውዳበ ይዕወት። እዚ 
ኸኣ ብዘይ ኢሂም-ምሂን ክኸውን 
ኣይክእልን። ከም’ቲ “ሓይሊ ናይ 
ሓደ ሰንሰለት ብሓይሊ ሓንቲ 
ቀለቤት ሰንሰለት ይዕቀን፡” ዝበሃል 
ሓይሊ ናይ ዝኾነ ውዳበ ከኣ ኣብ’ታ 
ዝነኣሰት ጉጅለ እዩ ዝዕቀን። ኣብ 
ነፍሲ ወከፍ መስርዕ ኢሂን-ምሂን 
እንተ ዘይነብር እንታይ ክርከብ ከም 
ዝኽእል ምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። 
ኢሂን-ምሂን ዘለዋ መስርዕ ግድን 
ትዕወት፡ ብኸምኣ ኢሂን-ምሂን 
ዝውንና መሳርዕ ዝቐውም ካብኡ 
ዝዓቢ ውዳበ ከኣ ይዕወት። ኢሂን-
ምሂን ኣብ ባህልናን ታሪኽናን 
ከም ዝነበረን ከም ዘሎን ንምግላጽ 
ደኣ’ምበር ኣብ ዓለም ዝተፈጥሩ’ሞ 
ኸኣ ዝተዓወቱ ውዳበታት ብኢሂን-
ምሂን እዮም። ኢሂን-ምሂን 
ንዝተረድኦን ንዝተግበሮን ዝህቦ 
ጥቕሚ ሓደ እዩ። ብዓወትን ጽፈትን 
ዝግስግሳ ዘለዋ ውዳበታትን ትካላትን 
ከኣ ብልዑል ብቕዓትን ርድኢትን 
ቅንዕናን ንኢሂን-ምሂን ኣብ ተግባር 
ስለ ዘውዕለኦ እየን። ምኽንያቱ 
ዝለዓለ ብልሕን ዝለዓለ ብቕዓትን 
ዝለዓለ ጸዓትን ወዲ-ሰብ ብኢሂን-
ምሂን እዩ ዝርከብ። 

ኢሂን-ምሂን ሓድሽ ዝመሃዝ 
ጥበብ ኣይኮነን፣ ዝነበረን ዘሎን 
እዩ። እቲ ሕቶ ኣብ ምርድኡ፡ 
ምኽኣሉን ምትግባሩን እዩ። ኢሂን-
ምሂን ስለ ዘዕውትን ክትከስበሉን 
ክትዕወተሉን ስለ ዝደለኻ፤ ኣብ 
ስድራኻ፡ ኣብ ስራሕካ፡ ምስ 
መማህርትኻ፡ ምስ ደቅኻ፡ ኣብ 
ትካልካን ምስ ካልኦት ትካላትን፡ 
ኣብ ማሕበራትን ውዳበታትን ስቕ 
ኢልካ ብቐሊሉ ዝትግበር ነገር 
ኣይኮነን። ቀስ ብቐስ ምስ ውሽጣዊ 
ልውጥን ጽባቐን ጽርየትን ዝምዕብል 
እዩ። ንዝተረድኦን ንዘተግብሮን 
ከኣ ነቶም ኢሂን-ምሂን ተረዲኡን 
ኪኢሉን ከተግብር ዘብቅዕዎ ነገራት 
ከየቋረጸ እናኣማዕበለ፡ ካብ ግዜ ናብ 
ግዜ እናኣዕበዮ ክኸይድ እንከሎ 
እዩ ቀጻሊ ዝዓቢ። ብኢሂን-ምሂን 
ዝተዓወትካሉ ነገር ብኢሂን-ምሂን 
ኢኻ ትዕቅቦን ትቕጽሎን። ንኢሂን 
ምሂን መተካእታ ዝኸውን ኣማራጺ 
የብሉን። እዞም ኩሎም ኣብ ዓለም 
ተረኺቦም ዘለዉ ጽቡቓት ዓወታት 

ብኢሂን-ምሂን ዝመጽኡ እዮም። 
ዓለም በጺሓቶ ዘላ ናይ ኩሉ ዓይነት 
ምዕባለ ብኢሂን-ምሂን ዝመጽአ እዩ። 
ብኢሂን ምሂን ዝመጽአ ንኢሂን-
ምሂን ኣይትክኦን እዩ። ብኢሂን-
ምሂን ንዝስራሕ ነገራት ጥራይ እዩ 
ዘቀላጥፎን ዘቕልሎን። ብኢሂን-ምሂን 
ዝተማህዘት ማሽን ከመይ ኣቢሉ ንናይ 
ሰባት ኢሂን-ምሂን ክትክእ ይከኣላ። 
ኢሂን-ምሂን እናማዕበለን እናረቐቐን 
ደኣ ይኸይድ ኣሎ’ምበር መተካእታ 
የብሉን። ንፍቕሪዶ መተካእታ ኣለዎ 
እዩ!፧ ሓደ መንእሰይ ብኢሂን-ምሂን 
ስድርኡን መምህራኑን መማህርቱን 
እንተድኣ ናይ ትምህርቲ ዓወት 
ተጓናጺፉ፡ ድሕሪኡ ንዝገብሮ ናይ 
ህይወት ጉኦዞ’ውን ብኢሂን-ምሂን 
እዩ ክገብሮ ዝኽእል። ዝተራቐቐ 
ኮምፕዩተር ይምጻእ፡ ዝተራቐቐ 
ተለፎን ይምጻእ፡ ካልእ ዝተራቐቐ 
መሳሪሒታት ይመሃዝ፡ ነቲ ዝገብሮ 
ዝነበረ ኢሂን-ምሂን ክትካኣሉ 
ኣይክእልን። እኳደኣ ዝያዳ ዝማዕበለ 
ደራጃ ርድኢት ዝጠልብ ኢሂን-
ምሂን እዩ ዘድልዮ።

ክእለትን ርድኢትን ብዓቢኡ 
ከኣ ምትግባር ኢሂን-ምሂን ካብ 
ንእስነት እዩ ዝጅምር። ካብ’ታ ቘልዓ 
ተወሊዱ ዝዓብየላ ስድራ! እዚ 
ትምህርቲ ብድሪኺት ናይ ኣባላት 
ስድራ እዩ ዝመሓላለፍ። ቈልዑ 
ብተፈጥረኦም ክፉታት ንፍልጠት 
ህንጡያት፡ ፈቃራት ስለዝኾኑ ካብ 
ኢሂን-ምሂን ዘለዋ ስድራ ምስ 
ዝውለዱ ነቲ ክእለት ቀልጢፎም 
ይመሃርዎ። ሓደ ቈልዓ ናብ ደረጃ 
መንእሰይ ክሰጋገር ምስ ጀመረ ነቲ 
ኣብ ገዝኡ ዝለመዶ እዩ ዝገብር። 
ምስ ካልኦት ከምኡ መንእሰያት 
ዝህልዎ ፍልልያትን ተመሳሳልነትን 
ብምልላይ ከኣ ጥቕሚ ኢሂን-ምሂን 
እናበርሃሉ ይመጽእ። ኣብ’ዚኣ እያ 
ከኣ እታ ቀንዲ ናይ ለውጢ መስርሕ 
ትካየድ። መንእሰይ ብርቱዕ ሓይሊ 
ስለ ዘለዎ ነቲ ዝጎደሎ ብቕዓት 
ኢሂን-ምሂን ብውሽጣዊ ድሪኺቱ 
ክርድኦን ክለምዶን ከተግብሮን 
ከማዕብሎን ይብገስ። ንመንእሰይ 
ካብ መዕበይኡ ዝመሃሮም ጌጋታት 
እንተዘይሃልዮም ካብ ዕድመ 
ቁልዕነቱ ዝማልኦም ዓበይቲ ጌጋታት 
የብሉን። ሓቂ ክፈቱ፡ ፍትሒ ክፈቱ፡ 
ቅንዕና ክፈቱ ንቡር እዩ። እዚ ዘለዎ 
መንእሰይ ከኣ ጥበብ ኢሂን-ምሂን 
ክርዳእን ክለምድን ኣይጽገምን እዩ። 

ኣብ ዕድመ ንእስነት ዘይተጠርየ 
ናይ ኢሂን-ምሂን ክእለት ከኣ ኣብ 
ካልእ እዋን ክምዕብል ኣጸጋሚ እዩ። 
ኢሂን-ምሂን ብስኒት፡ ብምትሕልላይ፡ 
ብምትሕግጋዝ፡ ብቕንዕና እዩ 
ዝግበርን ዝምዕብልን። ኣሉታዊ 
ስምዒትን ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን 
ንኢሂን ምሂን ኣይከውንን። 
ኣይራኸቡን እዮም። ብጻይነት ኣብ 
ዘይብሉ ኢሂን-ምሂን የለን። ስስዐ፡ 
ንዓይ ይጥዓመኒ፡ ክድዓት፡ ቅንኢ፡ 
ፍርሒ፡ ወዘተ. ዝኣመሰሉ ባህርያት 
ምስ ኢሂን-ምሂን ኣይከዱን እዮም። 
ኢሂን-ምሂን ካብ ታሪኽና እናማዕበለ 
ዝመጽአ መሰረታዊ ክብርና እዩ። 
እዚ ኸኣ ኣብ ደረጃ መንእሰይ እዩ 
ናብ ዝሓሸ ደረጃ ዝምዕብል። እዚ 
ኣማራጺ ዝኸውን መተካእታ ዘይብሉ 
ቀንዲ ረቛሒ ናብ ዕብየት ዝወስዱ 
ውዳበታት ዝኾነ ኢሂን-ምሂን 
መንእሰያት ክነቕሕሉ፡ ክርድእዎን 
ክለምድዎን እንከለዉ ባህግን ራእን 
ህዝብን ሃገርን ኣብ ምትግባር ከም 
ወትሩ ዓወት ንምጉንጻፍ ዝዓግት 
ሓይሊ የለን።

ብውልቂ ዝኽየድ መንገዲ 
ዕብየት ሕብረተሰብን ሃገርን ክሳብ 
ሎሚ ኣይተራእየን። ካብ ስድራ 
ጀሚርካ ኩሉ ዓይነት ጥርናፈ 
ንዕላምኦም ብዝጥዕም መንገዲ 
ብዝተወደቡ ብዙሓት ሰባት ዝቖመ 
እዩ። እቶም ሰባት ብኢሂን-ምሂን 
ክምዕብሉ እንከለዉ እቲ ውዳበ 
ይዕወትን ይቕጽልን። ኣብ ትካላዊ 
ኣሰራርሓ፡ ኢሂን-ምሂን ኣብ ርእሲ 
እቶም ኩሎም ሜላታትን ኣገባባትን 
ቅጥዕታትን ሕጋጋትን መለክዒታትን 
ምሕደራ ይስራዕ። ኩሎም እቶም 
ናይ ምሕደራ መሳሪሒታት ብኢሂን-
ምሂን እዮም ዝምዕብሉ። እቲ ቀንዲ 
ናይ ኢሂን-ምሂን መበሃሃሊ ቅርጺ 
ክቢ እዩ። ኣብ ሕብረተሰብና ብኽቢ 
እንጥቀመሎም ነገራትን ብኽቢ 
እነካይዶም ወግዕታትን ብዙሓት 
እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት 
ከኣ ከከም ኣድላይነቶም ይግለጹ 
እዮም። መጋርያና ክቢ እዩ። እቲ 
ብርሃንን ምቖትንን ንኹሉ ኣባል 
ብማዕረ ይበጽሖ። ጓይላና ክቢ፡ 
ዓውድና ክቢ፡ ማኣድና ክቢ! እዚ 
ንኣብነት ደኣ’ምበር ዝርዝሩ ብዙሕ 
እዩ። መልእኽቱ ግና ሓደ እዩ። እቲ 
ማእከል ንኹሉ ኣባል ማዕረ ርሕቀት 
ኣለዎ። እዚ ማእከልነት ዝፈጥሮ ናይ 
ኢሂን-ምሂን ባይታ ድማ ዓቢ እዩ። 

መንእሰይ ኣብ ታሪኹን ባህሉን 
ዘሎ ክብርታት ብዝለዓለ ኣብ ማዓላ 
ምውዓሉን ምምዕባሉን እጃሙ እዩ። 
ኢሂን-ምሂን፡ ብዙሓት ትካላት ዓለም 
ዝለዓለ ውጽኢት ንምርካብ ሰሪሐናሉ 
እየን። ብቐጻሊ ከማዕብለኦ ኸኣ 
ኣበርቲዐን ዝጽዕራሉ ዘለዋ ጥበብ 
እዩ። ንዓና’ውን የዒዊቱና እዩ። 
መንእሰይ ክንዲ ዝተማህረ ይመሃር 
ክንዲ ዝኸኣለ ይኽኣል ኣብ ዘለዎ 
ዓውዲ፡ ኣብ ዘለዎ ጥርናፈ ብዘይ 
ኢሂን-ምሂን ዕብየት ከም ዘይረጋገጽ 
ክርዳእ እንከሎ ዋልታ ሃገር እዩ። 
ነዚ ዕጥቂ እዚ ብምዕጣቕ ከኣ እዩ 
ሃገራዊ ዕላማ ዘዐውት።

ንኢሂን-ምሂን፣ ምስምማዕ፡ 
ምብህሃል፡ ምዝታይ፡ ምልዛብ ዝብልዎ 
እንተሃልዮም ካብ’ቲ ርድኢት ብዙሕ 
ኣይረሓቑን። ምስ ሰማዕካ ትስማዕ! 
ምስ በልካ ትበሃል! ዘቲኻ ብሓሳባት 
ትለዝብ። ክጥዕም! መንእሰይ ጣዕሚ 
ናይ ኢሂን-ምሂን ካብ ገዝኡ እዩ 
ዘስተማቕሮ። ምስ ኣቦኡን ኣደኡን 
ኣሕዋቱን ኢሂን-ምሂን ዝለመደ 
ፍቕሪ ኣለዎ። ኣብ ዝኣተዎ ጥርናፈ 
ንኢሂን-ምሂን ዝኸውን ጥበብ 
ኣለዎ። ዝወሃብ ስለዝውንን ናይ 
ኣወሃህባ ክእለት ግድን የማዕብል። 
ይህብ ይቕበል። ኣብ’ዚ እነሀለ 
ጣዕሚ ምቕብባል ጥበብ! ኢሂን-
ምሂን ዝኸኣለ ብምምልላእ ሰሪሑ 
ይዕወት። ብጉጅለ ሰሪሕካ ናይ 
ምዕዋት ብቕዓትን ሓያላትን 
እዮም ዝኽእልዎ። ምምልላእ ናይ 
ሓያላትን ብሉጻትን ሰባትን ትካላትን 
እዩ። ድኹማት ኣይክእልዎን። 
ኢሂን-ምሂን ዝፈጥሮ ብቕዓት ስለ 
ዝኾነ። መንእሰያት ኣብ ገዝኦም፡ 
ኣብ ስርሖም፡ ቤት-ትምህርቶም፡ 
ምስ ዓበይትን ንኣሽቱን ዘማዕብልዎ 
ጥበብ ኢሂን-ምሂን ኣብ መድረኾም 
ዓቢ ኣበርክቶ ናይ ምግባር ዕድሎም 
የዕብዮ። ካብ ኢሂን-ምሂን ዘለዋ 
ስድራ ዝዓቢ ቘልዓን ካብ ኢሂን-
ምሂን ዘለዋ ትካል ዝህነጽ መንእሰይን 
ደረኽቲ ዕብየት ሕብረተሰብ እዮም። 

ብኢሂን-ምሂን ዝህነጽ ሰብን 
ትካልን ዕዉት ስለ ዝኸውን፡ እዚ 
ጥበብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጽሑ 
ብዙሓት ፈላጣትን ስልጡናትን 
ሰባት ኣብ ህዝቦምን ትካላቶምን 
ዝዓበየ ወፍሪ ይገብርሉ ኣለዉ። 
መንእሰይከ ዘይወፍረሉ ከመይ፧ 
መንእሰይ እዚ ጥበብ ኢሂን-ምሂን 
ኣብ ምዕባለን ዕብየትን ዘለዎ 
ተራ ኣጽርዩ ክፈልጥን ኣበርቲዑ 
ክጥቀመሉን ምእንቲ ንዘለዎ ዕድላት 
ናይ ምጥቃም ክእለቱ ዓቢ ምስ 
ዝኸውንን ጥራይ እዩ ባህግን ራእን 
ሕብረተሰብ ዘስምር። ምኽኣሉን 
ምንባሩን ደኣ ከቢድ ይኹን እምበር 
ኣብ ህይወት እቲ ቀንዲ መዐወቲ 
ጥበብ ምዃኑስ ካብ ናትና ታሪኽ 
ጀሚርካ ፍቱን እዩ። ነዚ መተካእታ 
ዝኸውን ኣማራጺ ዘይብሉ ጥበብ 
ኢሂን-ምሂን መሊኽካ ናብ ዕብየት 
ምስጓም ከኣ መርኣያ ስልጡን 
ኣተሓሳስባ መንእሰይ እዩ። 

ሓሳባትሓሳባት ብዛዕባ እንታይ ኢና ነዕልል?ብዛዕባ እንታይ ኢና ነዕልል?



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ
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SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN) Invitation for Bids 
(One-Envelope Bidding Process)

Design, Supply, Installation, configuration and training of Integrated Financial Management Information System (IFMIS) soft-
ware and IT Infrastructure

     Purchaser: Ministry of Finance and National Development (MOFND)
          Project: Public Financial Management and Statistics Capacity Building 
                       Project (PFM&SCBP)
Contract title: Design, Supply, Installation, configuration and training of
                       Integrated Financial Management Information System 
                       (IFMIS) software and IT Infrastructure
        Country: Eritrea
     Grant No.: 5900155010251

1. The Government of the State of Eritrea has received financing from the African Development Fund toward the cost of the Public Financial 
Management and Statistics Capacity Building Project and intends to apply part of the proceeds towards payment under the contract for Design, Sup-
ply, Installation, configuration and training of Integrated Financial Management Information System (IFMIS) software and IT Infrastructure (Without 
Prequalification)

2. The Ministry of Finance and National Development (MOFND) now invites Bids from eligible Bidders for The Design, Supply, Installation, 
configuration and training of Integrated Financial Management Information System (IFMIS) software and IT Infrastructure including:
a) Supply, installation and configuration of a IFMIS Software as per the user requirements. The system should be compliant with international 
best practices.
b) Supply the hardware that is suitable for the IFMIS including user equipment, server systems, information security systems and implementa-
tion and support services.
c) Ensure data migration services.
d) Deploy IFMIS Solution and Pilot Testing at Key locations. 
e) Ensure Go Live and Roll-Out of IFMIS Solution at Key locations.
f) Provide services for integration/interfacing of the IFMIS with internal and external identified stakeholders/systems/components.
g) Ensure comprehensive transfer of knowledge and skills to users.
h) Ensure Technical training on the configuration, system administration, system support, integration and system security.
i) Ensure User Training on the functions of the IFMIS supplied.
j) Execute Awareness and Workshops for the Change Management program.
k) Ensure Post Operational Acceptance and Full Roll-Out of IFMIS Solution.
l) Ensure Operation & Maintenance Support services.

3. Bidding will be conducted through the Open Competitive Bidding (International), OCBI procedures as specified in the Bank’s Procurement 
Policy for Bank Group Funded Operations dated 2015, IFB and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Framework.

4. Interested eligible Bidders may obtain further information from The Procurement Unit, Ministry of Finance and National Development 
(MOFND), Asmara, Eritrea. E Mail Address: hnkbereket@gmail.com, Tel +291-1-124698 during office hours (08h: 00 to 17h: 00 local time) on week 
days except public holidays.

5. The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address 
below and upon payment of a nonrefundable fee of USD200.00 or equivalent in a convertible currency. The method of payment will be made either 
through Western Union or Agents in Asmara.  The document will be sent to prospective bidders by email after verification of payment. 

6. Bids must be delivered to the address below on or before 16H00 Local Time on the 15th March, 2023. Late Bids will be rejected. Bids will be 
opened in the presence of the Bidders’ designated representatives on the Ministry of Finance and national development conference Hall on the 15th 
March, 2023 16H00 local time.
7. The address referred to above is:

Attention:
Mr. Henok Bereket (PIU Procurement Unit Head)

The Ministry of Finance and National Development (MOFND)
IFMIS Implementation Project

E Mail Address: hnkbereket@gmail.com  copy to
tesfaldetda@gmail.com  

Tel +291-1-124698
Asamara, Eritrea

                                                                                                                

Page 1 of 2 
 

 
SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN) Invitation for Bids  

(One-Envelope Bidding Process) 
 

Design, Supply, Installation, configuration and training of Integrated 
Financial Management Information System (IFMIS) software and IT 

Infrastructure 
 

     Purchaser: Ministry of Finance and National Development (MOFND) 
          Project: Public Financial Management and Statistics Capacity Building  
                       Project (PFM&SCBP) 
Contract title: Design, Supply, Installation, configuration and training of 
                       Integrated Financial Management Information System  
                       (IFMIS) software and IT Infrastructure 
        Country: Eritrea 
     Grant No.: 5900155010251 

 

1. The Government of the State of Eritrea has received financing from the African 
Development Fund toward the cost of the Public Financial Management and Statistics 
Capacity Building Project and intends to apply part of the proceeds towards payment under 
the contract for Design, Supply, Installation, configuration and training of Integrated 
Financial Management Information System (IFMIS) software and IT Infrastructure 
(Without Prequalification) 

 
2. The Ministry of Finance and National Development (MOFND) now invites Bids from eligible 

Bidders for The Design, Supply, Installation, configuration and training of Integrated 
Financial Management Information System (IFMIS) software and IT Infrastructure 
including: 

a) Supply, installation and configuration of a IFMIS Software as per the user 
requirements. The system should be compliant with international best practices. 

b) Supply the hardware that is suitable for the IFMIS including user equipment, server 
systems, information security systems and implementation and support services. 

c) Ensure data migration services. 

d) Deploy IFMIS Solution and Pilot Testing at Key locations.  

e) Ensure Go Live and Roll-Out of IFMIS Solution at Key locations. 

f) Provide services for integration/interfacing of the IFMIS with internal and external 
identified stakeholders/systems/components. 

g) Ensure comprehensive transfer of knowledge and skills to users. 



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
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ራሽፎርድ . . .ራሽፎርድ . . .
ሰሉስ ምሸት ማን ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ 

ቻርልተን 3ብ0 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ 
ኣብ ዝሓለፈትሉ ክልተ ሸቶታት ዘቚጸረ 
- ማርኩስ ራሽፎርድ፡ ናብ ንቡር ብቕዓት 
ዝተመልሰ ከምዝመስል ተንተንቲ ገሊጾም።
  ራሽፎርድ፡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት 

ብቕዓቱ ጎዲሉ ምሒር ክጋደል ከምዝተራእየ 
ፈለጣት እዚ ዓውዲ ይገልጹ። ብፍላይ፡ ኣብ 
ፍጻመ ጸወታ ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 ሃገሩ 
እንግሊዝ ብኢጣልያ ብፍጹም ቅላዕ ክትሰዓር 
ከላ ፍጹም ቅላዕ ድሕሪ ምስሓቱ፡ ቁመናኡ 
ኣጥፊኡ ነይሩ እዩ። በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን፡ 
ክሳብ ዋንጫ ዓለም 2022፡ ጻውዒት ዓላሚ 
እታ ጋንታ - ጋረዝ ሳውዝጌት ከይረኸበ 
ዝሓለፎ።
  እዚ ወዲ 25 ዓመት ኣጥቃዓይ፡ ኣብዛ 

ወቕቲ’ውን ኣታውን ወጻእን ብቕዓት ሒዙ 
እዩ ክጐዓዝ ጸኒሑ። ይዅን እምበር፡ ንብዙሓት 
ወገናት ብዘገረመ ኣብ ዋንጫ ዓለም ንሃገሩ 
ክውክል ብሳውዝጌት ድሕሪ ምጽውዑ፡ 
ትጽቢት ዘይተገብረሉ ብሉጽ ንምቅስቓስ 
ኣርእዩ እዩ። ዋላ’ኳ፡ ኣብቲ ውድድር ቀዳማይ 
ምርጫ ብዓላሚኡ ኣይንበር፡ ኣብተን ተቐይሩ 
ዝኣተወለን ግጥማት ግና፡ ሰለስተ ሸቶታት 
ኣቑጺሩ እዩ። ብሓፈሻ ከኣ፡ ኣብቲ ውድድር 
ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ሃገሩ (ዋላ’ኳ ሳካ 
ሰለስተ ሸቶታት የመዝግብ፡ ልዕሊ ራሽፎርድ 
ግና ዝበዝሐ ደቓይቕ ተጻዊቱ እዩ) ኮይኑ 

ክዛዝምን ምንቅስቓሱ ብጽቡቕ ክግምገምን 
ክኢሉ እዩ።
  ራሽፎርድ፡ ካብ ቀጠር ናብ ሊግ ሃገሩ ኣብ 

ዝተመልሰሉ እውን፡ ናህሩ ኣይነከየን ዘሎ። 
ዛጊት ጋንታኡ ኣካይዳተን ካብ ዘላ ሽዱሽተ 
ግጥማት፡ ኣብ ኩለን ሰኪዐት ብምርኻብ - 
ብድምር ሸውዓተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ። 
ሰሉስ ምሸት ሸቶ ብምቚጻሩ ድማ፡ “ድሕሪ 
መጋቢት 2010፡ ኣብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ 
ኣብ ተኸታታሊ ሸሞንተ ግጥማት ሸቶ 
ዘቑጸረ ናይ ፈለማ ተጻዋታይ” ኮይኑ ኣሎ። 
እዚ ክብረ-ወሰን ብናይ ቅድም ተጻዋታይ 
እዛ ጋንታ - ዋይን ሩኒ እዩ ተታሒዙ 

ጸኒሑ። ዩናይትድ ብወገና፡ ብተኸታታሊ 
ኣብ ሸሞንተ ዝተፈላለዩ ግጥማት ክትዕወት 
ብምኽኣላ፡ ድሕሪ 2019 እቲ ዝበለጸ ጉዕዞ 
ሰኒዳ ትርከብ።
  ብዘይካ’ዚ፡ ራሽፎርድ፡ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም 

ብገምጋም ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 129.5 ደቓይቕ 
ሸቶ የመዝግብ ወይ ንሸቶ እትኸውን ዕድል 
ይኽሽን ነይሩ። ድሕሪ እቲ ውድድር ግና፡ 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ 47.3 ደቓይቕ ወሪዱ 
ኣሎ። ማርኩስ፡ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ሒዝዎ 
ዘሎ ኣቃውማ ምስቶም ኣብ ዋንጫ ዓለም 
ደቂ ጋንታኡ ዝነበሩ ክነጻጸር ከሎ፡ መሪሕነት 
ዘትሕዞ እዩ። ሃሪ ከይን፡ ሰለስተ ሸቶታት ኣብ 

ኣርባዕተ ግጥማት፡ ሳካ ካብ ኣርባዕተ ግጥማት 
ክልተ ሸቶታት፡ ፎደን ሓንቲ ካብ ሓሙሽት 
ግጥማት፡ ግሪሊሽን ካሉም ዊልሶንን ግና ዛጊት 
ሸቶ ኣይመዝገቡን።
   ብሓፈሻ ራሽፎርድ፡ ኣብ ትሕቲ ተን ሃግ 

(ቅድምን ድሕሪን ዋንጫ ዓለም) ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ 123 ደቓይቕ ሸቶ የመዝግብ ኣሎ - 
ብመሰረት ስታትስቲካዊ ሰነዳቱ። እዚ ቅማረ’ዚ፡ 
ዛጊት ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ እቲ ዝበለጸን፡ 
ካብቲ ኣብ ትሕቲ ናይ ቅድም ዓላሚኡ 
ዝነበረ - ራልፍ ራንግኒክ ከኣ ብሓሙሸተ 
ዕጽፊ ዝሓሸን እዩ። እዚ ተጻዋታይ፡ ኣብ ግዜ 
ራንግኒክ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 584 ደቓቕይ 
ኵዕሶ ምስ ሰኪዐት እናኸራኽብ፡ ኣብ 22 
ግጥማት ክልተ ሸቶታት ጥራይ ኣቑጺሩ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ግዜ ሶልሻየር ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ 181 ደቓይቕ፡ ኣብ መሪሕነት ቫን 
ጋል ኣብ ነፍሲ ወከፍ 177 ደቓይቕ፡ ኣብ 

ዘመን ሞሪኖ ከኣ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 250 
ደቓይቕ ሸቶ የመዝግብ ነይሩ። 
  ብሓፈሻ፡ ማርኩስ፡ ዛጊት ኣብዛ ዓመተ-

ስፖርት ኣብ 25 ግጥማት 15 ሸቶታት 
በጺሑ ኣሎ። እዚ ከኣ፡ ኣብቲ ሸውዓተ 
ዓመታት ኣቑጺሩ ዘሎ ፕሮፈሽናል ናይ 
ጸወታ ዘመኑ፡ ሳልሳይ ዝበለጸ ሸቶ ናይ 
ምቝጻር ጉዕዞ ኮይኑሉ ኣሎ። ቅድሚኡ 
18ን 19ን ሸቶታት ኣብ ሓደ ወቕቲ 
ስፖርት ዘቑጸረ እዚ ተጻዋታይ፡ ኣብዛ ወቕቲ 
ብርክት ዝበሉ ግጥማት ተሪፍዎ ብምህላዉ 
ግና፡ ነዚ ብዝሒ ክሰብሮ ብኣጋኡ ትጽቢት 
ተገይሩሉ ኣሎ። 
  በዚ ኮይኑ በቲ፡ ብዙሓት ተንተንቲ፡ እዚ 

ተጻዋታይ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ዳግማይ 
ተበራቢሩሉ ዘሎ ምኽንያት፡ ምውጻእ 
ክርስትያኖ ሮናልዶ ጠቒምዎ ክኸውን 
ከምዝኽእል ይእምቱ ኣለዉ። ንስኹምከ?

ፖግባ - ናብ ልምምድ ተመሊሱፖግባ - ናብ ልምምድ ተመሊሱ

ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ብዘጋጠሞ 
መጉዳእቲ ኣብ ናይ ተሃድሶ ግዜ ዝወርሐ 
- ፖል ፖግባ፡ ትማሊ ንፈለማ ግዜ ምስ 
ደቂ ጋንታኡ ልምምድ ምክያዱ ክለቡ 
ሓቢራ።
  ፖግባ፡ ዝሓለፈ ክረምቲ ደጊሙ ካብ 

ማን ዩናይትድ ናብ ጁቬ ምጽምባሩ 
ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ግና፡ ኣብ ግዜ 
ልምምድ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ናይ ብርኪ 

መጉዳእቲ፡ ክሳብ ሕጂ ነዛ ኢጣልያዊት 
ክለብ ዝኾነ ጸወታ ክውክላ ኣይከኣለን 
ዘሎ። 
  ፖል፡ ዋላ’ኳ፡ ፈለማ መጉዳእቲ ኣብ 

ዘጋጠሞ እዋን፡ ንዋንጫ ዓለም 2022 
ከርክብ ኢሉ መብጣሕቲ ካብ ምክያድ 
እንተተሓሰመ፡ ድሒሩ ግና ሓሳቡ 
ምቕያሩ ይዝከር። በዚ ድማ፡ ካብታ ክብራ 
ንምዕቃብ ናብ ቀጠር ዘምረሐት ሃገራዊት 

እንታይከ ይበሃል ኣሎ?እንታይከ ይበሃል ኣሎ?
* ንፈሊክስ ብልቓሕ ናብ ቸልሲ ዝሰደደት ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ንኣጥቃዓይ እዛ ጋንታ - 

ኦባሙያንግ ንምፍራም ከምዝሓተተት ተሓቢሩ። ኣብዛ ወቕቲ ካብ ባርሴሎና ናብ ቸልሲ 
ዝተሰጋገረ - ኦባ፡ ዛጊት ቁመናኡ ክመልስ ኣይከኣለን ዘሎ። እዚ ጋቦናዊ ኣጥቃዓይ፡ ድሕሪ 6 
ሕዳር ምስ ቀዳሞት 11 ኣብ ሜዳ ኣይተሰለፈን ዘሎ። እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ትማሊ ወግዓዊ 
ተጻዋታይ ቸልሲ ዝኾነ ፈሊክስ፡ ቁጽሪ 11 ማልያ ለቢሱ ክሳብ ምዝዛም እዛ ወቕቲ ኣብ 
ስታድዩም ስታንፎርድ ብሪጅ ክጸንሕ እዩ።
* ፑሊሲች፡ ብሰንኪ መስበርቲ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ካብ ሜዳ ክርሕቕ ከምዝእኽል፡ 

ዓላሚኡ ግራሃም ፖተር ኣሚቱ። ኣመሪካዊ ፑሉሲች፡ ኣብቱ ጋንታኡ ብማን ሲቲ 1ብ0 
ዝተሳዕረትሉ ጸወታ እዩ ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ገጢዎዎ። ቸልሲ፡ ኣብዚ እዋን መስበርቲ 
ብርክት ዝበሉ ተጻወትቲ ኣጋጢምዋ ምህላዉ ይፍለጥ።
* ናይ ቅድም ዓላሚ ሬንጀርንስን ኣስቶን ቪላን ዝኾነ - ስቴቨን ጀራርድ፡ ኣሰልጣኒ 

ሃገራዊት ጋንታ ፖላንድ ክኸውን ቀሪቡ ምህላዉ፡ ፖላንዳዊት ጋዜጣ መዝይኪ ሓቢራ።

ተወሳኺተወሳኺ
* ወዲ 44 ዓመት ሓላዊ ልዳት ፓርማ 

- ጂያንሉጂ ቡፎን፡ ሰሉስ ምሸት ኣንጻር 
ኢንተር ሚላን ንምግጣም ናብ ሜዳ ሳን ሲሮ 
ኣብ ዝተጓዕዘሉ፡ ድሕሪ 27 ዓመታት ማልያ 
ፓርማ ለቢሱ ኣብዛ ሜዳ ክጻወት ብምብቅዑ 

ዛዕባ ኮይኑ። ቡፎን፡ ኣብ 22 ታሕሳስ 1996 
ንፈለማ ግዜ ብማልያ ፓርማ ኣንጻር ኤሲ 
ሚላን (ሜዳ ኤሲ ሚላንን ኢንተርን ሚላንን 
- ሳን ሴሮ እዩ) ተፋሊሙ። ኣብ 2001 ናብ 
ጁቬ ኣቕኒዑ ንኣስታት 20 ዓመታት (ንሓደ 
ዓመት ናብ ፒኤስጂ ተሰጋጊሩ ነይሩ እዩ) 
ድሕሪ ምጽዋት ከኣ፡ ኣብ 2021 ደጊሙ ናብ 
ፓርማ ምምላሱ ይዝከር። ቡፎን፡ ዋላ’ኳ፡ ምስ 
ጁቬ ኮይኑ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ሜዳ ኣንጻር 
እዘን ጋንታታት እንተተጻወተ፡ ሰሉስ ምሸት 
ግና፡ ምስዛ ኣብ ሰሪ’ቢ ዘላ ፓርማ ኮይኑ እዩ 
ድሕሪ 27 ዓመታት ኣብዚ ሜዳ ተጻዊቱ። 
እዚ ዝመጽእ 28 ጥሪ 45 ዓመት ዝመልእ 
ሓላዊ ማዕጾ፡ ኣብዛ ጋንታ ኣብ ተወሳኺ 
ግዜ ብኢንተር 2ብ1 ዝተሳዕረትላ ናይ ኮፓ 
ኢጣልያ ጸወታ፡ ሸቶ ክኾና ዝኽእላ ዕድላት 
ብምምካኑ’ውን ተመጒሱ እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ውዕል እዚ ተጻዋታይ ኣብ ሰነ 2024 ዝዛዝም 
ብምዃኑ፡ ክሳብ ወዲ 46 ዓመት በጃ ኢዱ 
(ጓንቲ) ክለብስ እዩ።

* ስዑዳዊት ክለብ ኣል-ናስር፡ ነቲ ‘ኣብ ውዕል 
ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ንዋንጫ ዓለም 2030 
ዝምልከት ኣሎ’ ዝብል ዜና ነጺጋቶ። ሮናልዶ፡ 
ናብዛ ጋንታ ኣብ ዝሰጋገረሉ ዝነበረ እዋን፡ 
ክሳብ 2025 ከም ተጻዋታይ ድሕሪኡ ከኣ፡ 

ክሳብ 2030 ኣምባሳደር እታ ጋንታ ክኸውን 
ተሰማሚዑ ዝብል ዜና ይቃላሕ ምንባሩ 
ይዝከር። ብዘይካ’ዚ፡ እዛ ጋንታ፡ ንሮናልዶ ናይ 
ኣምባሳደር ተራ እትህበሉ ምኽንያት፡ ነቲ ኣብ 
2030 ዋንጫ ዓለም ንምስንዳእ ዘለዋ ጥሙሕ 
ክሕግዛ ካብ ምድላይ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። 
ይኵን እምበር፡ ትማሊ ኣብ ዘውጸኣቶ 
መግለጺ፡ “ውዕል ሮናልዶ ንዋንጫ ዓለም 
ዘጠቓልል ኣይኮነን። ንሱ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብዛ 
ጋንታን ምስ ደቂ ጋንታኡን ብምዃ ነዛ ጋንታ 
ዓወት ንምምጻእ እዩ።” ክትብል ነጺጋቶ ኣላ። 
* ብውልቁ ናብ ማን ዩናይትድ ክሰጋገር 

ተሰማሚዑ ምህላዉ ዝግለጽ ዘሎ - ውት 
ዌጎርስት፡ ኣብ ጉዳዩ ንምዝራብ ናብ እንግሊዝ 
ከይጐዓዝ ብጋንታኡ ድሕሪ ምኽልካሉ፡ 
ትማሊ ካብ ልምምድ ከምዝበዀረ ተሓቢሩ። 
እዚ ካብ በርንለይ ብልቓሕ ምስዛ ቱርካዊት 
ክለብ ዝጻወት ዘሎ ሆላንዳዊ ኣጥቃዓይ፡ 
ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ብልቓሕ ምስ ዩናይትድ 
ክጻወት ከምዝተሰማምዐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።

መቝሽሽመቝሽሽ
ፖርቱጋላዊ ክሪስትያኖ ሮናልዶ፡ ነታ ኣብ 

2013 ዝዓተራ ሽልማት ባሎን ዲ’ኦር፡ ኣብ 
2017 ብጨረታ ንሓደ እስራኤላዊ ሃብታም 
ሰብኣይ ከምዝሸጠሉ፡ ዝተፈላለያ ማዕከናት 
ዜና ሓቢረን።
  እዚ ተጻዋታይ፡ ነዛ ካልአይቲ ሽልማቱ 

ዝኾነት ውልቃዊት ጽዋእ ዝሸጠሉ 

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ

ፕሪመር ሊግ
ፉልሃም - ቸልሲ 11፡00 ምሸት

ጋንታ ፈረንሳ ክእለ ተቐሲቡ።
  እዚ ተጻዋታይ፡ ኣብ ልምምድ እንከሎ 

ዘርኢ ስእሊን ቪድዮን ኣብ ማሕበራዊ 
መራኸቢኣ ዝለጠፈት ጁቬ፡ ዕላማኣ 
ነዚ ተጻዋታይ ኣብ ወርሒ ለካቲት 
ክትጥቀመሉ ምዃኑ ይግለጽ። እዛ ኣብ 
ሻምፕዮንስ ሊግ ካብ ምድባ ዝተባረረት 
ክለብ፡ ኣብ ሊግ ኤውሮጳ ክትሳተፍ 
ዘኽእል ዕድል ሒዛ ትርከብ። ይዅን 
እምበር፡ ቀዲማ ኣንጻር ናንተስ ናይ ክልተ 
እግሪ (PLAY-OFF) ጸወታ ኣብ ለካቲት 
16ን 23ን ይጽበያ ኣሎ።
 ወዲ 29 ዓመት ጕልቡት ኣከፋፋሊ 

- ፖግባ፡ ካብ 2012-16 ነዛ ኢጣልያዊት 
ክለብ ወኪሉ ብሉጽ ብቕዓት ምንጽባራቑ 
ይዝከር። እዚ 1.91 ሜትር ዝቑመቱ 
ተጻዋታይ፡ ኣብቲ እዋን ጋንታኡ ኣከታቲላ 
ኣርባዕተ ናይ ሰሪ’ኣ ጽዋኣት ከተልዕል 
ተራኡ ልዑል ምንባሩ ተንተንቲ እቲ ሊግ 
የረድኡ።

ምኽንያት፡ ንሓደ ሜክ-ኤ-ዊሽ ፋውንዴሽን 
ዝበሃል ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ወፈያ 
ንምሃብ ምዃኑ እዩ ዝንገር። እዚ ትካል፡ 
ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ንዝርከቡ ህጻናት 
ብዘይመኽሰብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝህብ 
ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። 
  ብመሰረት እዚ ምንጪታት፡ ነዛ ናይ 

ሮናልዶ ሽልማት ዝተዓወተላ ‘ኢዳን 
ኦፈር’ ዝተባህለ እስራኤላዊ ቢልዮነር ኮይኑ፡ 
ብኣስታት 532 ሽሕ ፓውንድ እዩ ወኒኑዋ። 
ይዅን እምበር፡ ኣብቲ ናይ ጨረታ እዋን 
ነታ ሽልማት ሮናልዶ ዘይኮነ፡ ኣብቲ እዋን 
ወኪሉ ዝነበረ - ጆርጅ መንደዝ እዩ ንዕዉት 
ኣቐቢልዎ። ኦፈር፡ ኣስታት 8.1 ቢልዮን 
ፓውንድ ዝግመት ሃብቲ ከምዘለዎ መጽሄት 
ፎርበስ ትእምት።
  ሮናልዶ፡ ሓሙሽተ ግዜ - ኣብ 2008፡ 

2013፡ 2014፡ 2016፡ 2017 ንሽልማት 
ባሎን ዲ’ኦር ከምዝተዓወተላ ይፍለጥ። 
ነታ ንኻልኣይ ግዜኡ ዝዓተራ ናይ 2013 
ሽልማት ከኣ፡ ንፍራንክ ሪበሪን ሊዮነል ሜሲን 
በሊጹ እዩ ኣብ ከብሑ ሰቒሉዋ ነይሩ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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ፓሪስ - ብመጥቃዕቲ ካራ ዝተጠርጠረ ውልቀ-ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩኣብ ከተማ ፓሪስ፡ ሓደ ውልቀሰብ 
ብዙሓት ሰባት ባቡር እናተጸበዩ፡ 
ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ካራ ኣብ ዝፈነወሉ 
ህሞት ብኣባላት ፖሊስ ከምእተቐየደ 
ተሓቢሩ።
እቲ ዕጡቕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ቅድሚ 

ምእታዉ ንሽዱሽተ ሰባት ከምዝወግኦም፡ 
እንተኾነ፡ ዘጋጠሞም መውጋእቲ 
ንህይወቶም ዘስግእ ከምዘይኮነ ሓካይም 
ፓሪስ ኣረዲኦም።

“ኡጋንዳ ካብ ኢቦላ ናጻ ኮይና” ሰብ መዚ ጥዕና
ኣብ ሆስፒታል ኡጋንዳ ተዓቚቡ 

ዝጸንሐ ናይ መወዳእታ ግዳይ ኢቦላ 
ዝኾነ ውልቀ-ሰብ፡ ዝሓለፈ ወርሒ 
ሓውዩ ናብ ገዛኡ ድሕሪ ምፍናዉ 
ክሳብ ሕጂ ኣብታ ሃገር ሓዲሽ ለበዳ 
ኢቦላ ከምዘይተራእየ ሰብ መዚ ጥዕና 
ናይ’ታ ሃገር ገሊጾም።
ኣብ ኡጋንዳ ዝሓለፈ 42 መዓልታት 

ሓዲሽ ለበዳ ኢቦላ ስለዘይተመዝገበ፡ እታ 
ሃገር ብወግዒ ካብ ለበዳ ኢቦላ ናጻ ኮይና 
ከምዘላ እቶም ሰብ መዚ ኣዊጆም።

እቲ መጥቃዕቲ ካራ ዝተፈጸመሉ ከባቢ 
‘ጋረ ዱ ኖርድ ኮይኑ፡ ብዙሓት ሰባት 
ባቡር ክስቀሉ ይጽበዩ ምንባሮም እዩ 
ተሓቢሩ።
መንነት ይኹን ዕላማ ናይቲ ዕጡቕ 

ዛጊት ከምዘይተነጸረ ሰብ መዚ ሚኒስትሪ 
ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ኣረዲኦም።
ፖሊስ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ 

ውልቀሰብ ንምሓዝ ጠያይት 
ከምዝተኰሰን እቲ ጥርጡር ብጥይት 
ተሃሪሙ ኣብ ኣፈፌት ሞት ከምዝርከብን 
ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
ኣብ ፈረንሳ ኣብ 2015 ብዝተኻየደ 

ዝተወሃሃደ መጥቃዕቲ ቦምብ ብዙሓት 
ሰባት ድሕሪ ምማቶም፡ እታ ሃገር 
ኣብ ቀጻሊ ምክትታል ሽበራውያን 

ብመሰረት ቅጥዕታት ውድብ ጥዕና 
ዓለም፡ ብለበዳ ክትጥቃዕ ዝጸንሐት 
ሓንቲ ሃገር ን42 መዓልታት ሓዲሽ 
ለበዳ እንተዘይተራእዩላ ካብቲ ሕማም 
ናጻ ከምእትበሃል ዝገለጹ ሰብ መዚ 
ጥዕና ኡጋንዳ፡ ንኣስታት 4 ወርሒ 
ኣብታ ሃገር ክላባዕ ዝጸንሐ ቀታሊ 
ሕማም ኢቦላ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ምሉእ 
ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ኣትዩ 
ከምዘሎ ገሊጾም።
ሚኒስተር ጥዕና ኡጋንዳ ጀይን 

ሩት ኣሰንግ ብኣጋጥሚ ምብቃዕ 
ለበዳ ኢቦላ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል 
ተረኺባ ኣብ ዘስመዐቶ ቃል፡ ሕማም 
ኢቦላ ኣብታ ሃገር ብጠቕላላ 55 
ሰባት ከምዝቐተለን ን143 ድማ 
ከምዝለኸፈን ገሊጻ። ካብቶም 
ብኢቦላ ዝሞቱ ሰባት እቶም ሽዱሽተ 
ሰራሕተኛታት ጥዕና ምንባሮም ድማ 
ኣረዲኣ።
ዝሓለፈ መስከረም ኣብቲ ንኡጋንዳ 

ምስ ደሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 
ዘዳውብ ከባቢታት ዝተራእየ ለበዳ 
ኢቦላ፡ ክሳብ ኣብ ከተማ ካምፓላን 
ከባቢኣን ተራእዩ ከምዝነበረን፡ 
መንግስቲ ኡጋንዳ ነቲ ለበዳ ንምግታእ 
ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ 
ክልከላ ኣዊጁ ምጽንሑን ይፍለጥ።
ውሱን ፈውሲ ከምዘይብሉ ዝንገረሉ 

ሕማም ኢቦላ፡ ካብ 2014 ክሳብ 2016 
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተላብዐሉ 
እዋን፡ ህይወት ልዕሊ 11,300 ሰባት 
ከምዘጥፈአ ጸብጻባት ጥዕና ናይ’ቲ ዞባ 
የመልክቱ።

ኣመሪካ - ብባይደን ተታሒዙ ዝጸንሐ ምስጢራዊ ሰነዳት ይምርመር
ኣብ ውልቃዊ ቤት ጽሕፈት ጆ 

ባይደን 10 ምስጢራዊ ሰነዳት ድሕሪ 
ምርካቡ፡ ኣኽባር ሕጊ ናይ’ታ ሃገር 
ብወግዒ መርመራታቱ ከምዝጀመረ 
ኣፍሊጡ።
እቲ ኣብ ዝምልከቶ መንግስታዊ ቤት 

ጽሕፈት ጥራይ ብምስጢር ክተሓዝ 
ዝነበሮ ሰነዳት፡ ኣብቲ ኣብ ዋሺንግተን 
ዝርከብ ማእከል ፐን ባይደን ዝተባህለ 
ውልቃዊ ትካል ምርምር ምርካቡ 
ሕቶታት ኣለዓዒሉ ከምዘሎ ጸብጻባት 
ሓቢሮም። 
እቲ ብዛዕባ ዩክሬን፡ ኢራንን ብሪጣንያን 

ስለያዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ምስጢራዊ 
ሰነዳት፡ ጆ ባይደን ምክትል ፕረዚደንት 
ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝሓዞ ክኸውን 
ከምዝኽእል’ዩ ዝንገር። ካብ 2017 ክሳብ 

ብራዚል፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ነበር ኣሲራ
ደገፍቲ የማናዊ ሰልፊ ብራዚል ንህንጻ 

ባይቶ ናይ’ታ ሃገር ድሕሪ ምውራሮም፡ 
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር ነበር 
ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ኣብ ቀይዲ 
ከምዝኣተዉ ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር 
ሓቢሮም።
ፖሊስ ብራዚል፡ ሓላፊ ህዝባዊ ጸጥታ 

ነበር ኣንደርሰን ቶረስ ንዝርከቦም 
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ናይ’ታ ሃገር ዝነበሩ 
ፖለቲከኛታት ከምዝኣሰሮም ብምግላጽ 
ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ፍርዲ ከምዘቕርቦም 
ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዝተለዓዓለ ናዕቢ ኢድ 
ከምዝነበሮም ዝተጠርጠሩ ዛጊት ኣስታት 
1500 ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 
ከምዝኣተዉ ድማ ኣረዲኡ።
ዝሓለፈ ሰንበት፡ ደገፍቲ ፕረዚደንት 

ብራዚል ነበር ጃይር ቦልሶናሮ ምዃኖም 
ዝተገልጹ ኣሽሓት ሰልፈኛታት ኣብ 
ከተማ ብራዚልያ ንዝርከብ ቤተ 
መንግስቲ፡ ህንጻ ባይቶን ላዕለዋይ ቤት 
ፍርድን ከምዝወረሩን ሓያሎ መንግስታዊ 
ህንጻታት ከምዘዕነዉን እዩ ዝግለጽ።
ቅድሚ ሓደ ሰሙን ቃለ ማሕላ ዝፈጸመ 

ኣብ ምርጫ ብራዚል ብጸቢብ ዝተዓወተ 
ፕረዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ፡ ኣብ 
ልዕሊ ናዕበኛታት ክስታት ፈተነ ዕልዋን 
ተግባራት ሽበራን ብምቕራብ፡ መራሕቲ 
ናይቲ ናዕቢ ተሪር መቕጻዕቲ ክውሰነሎም 
ጸዊዑ ኣሎ።
እቲ ናዕቢ ክለዓል እንከሎ ኣዛዚ ፖሊስ 

ናይ’ታ ሃገር ዝነበረ ኮለኔል ፋቢዮ ኣጉስቶ፡ 
ነቲ ኩነታት ንምግታእ ከምዘይፈተነ ዝኸሰሶ 
ፕረዚደንት ሲልቫ፡ ብሓዲሽ ኣዛዚ ፖሊስ 
ከምዝተከኦ ኣፍሊጡ። ሓዲሽ ኣዛዚ ፖሊስ 
ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ሪካርዶ ካፐሊ ብወገኑ 
ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪቡ፡ ንሓላፊ ጸጥታ 

ግብጺ፡ ክስረቕ ዝተሓስበ ሓወልቲ ኣድሒና
ሰብ-መዚ ግብጺ፡ ኣብ ደቡባዊት ከተማ 

ኣስዋን ተተኺሉ ዝርከብ ናይ ዳግማዊ ፈርኦን 
ራምስስ ሓወልቲ ክዘምቱ ንዝፈተኑ ውልቀ-
ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘውዓሉዎም 
ኣፍሊጦም።
ቤት-ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ናይ’ታ ሃገር 

ብሰሉስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ እቶም 
ሰለስተ ውልቀ-ሰባት፡ ነቲ ናይ ልዕሊ ሓደ 
ሽሕ ዓመት ዕድመ ዘለዎን 10 ቶን (100 
ኩንታል) ዝኽብደቱን ሓወልቲ ብክሬን 
ኣልዒሎም ክወስዱዎ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን 
ከምዝተታሕዙ ገሊጹ።
እቶም ጥርጡራት ብዘይካ’ዚ፡ ኣብቲ እቲ 

ሓወልቲ ተተኺሉሉ ዝርከብ ስፍራ ኩዕታ 
ብምክያድ፡ ካልእ ታሪኻዊ ቅርሲታት እውን 
ክዘምቱ መደብ ከምዝነበሮም፡ እቲ ቤት-
ጽሕፈት ኣብ ሓበሬታኡ ወሲኹ ኣመልኪቱ።
ዳግማዊ ፈርኦን ራምስስ፡ መበል 19 ሰርወ-

መንግስቲ ዝነበረን ን67 ዓመታት ዝገዝአን እዩ 
ብመሰረት ሰነዳት ታሪኽ። 
እዚ ሓያል ናይ ኲናት ተዋጋኢ ምንባሩ 

ዝንገረሉ ፈርኦን፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት 
ግብጺ ኣብያተ-መቕደስ ክህነጽ ዝኣዘዘ 
ምዃኑ’ውን ይንገረሉ።
ግብጺ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን 

ገዛእቲ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን፡ ቆጺርካ 
ዘይውዳእ ታሪኻዊ ቅርሲታት ብውልቀ-
ሰባትን መንግስታትን ከምዝተዘምተት እዮም 
ጸብጻባት ዘመልክቱ። 
ብመሰረት’ቶም ጸብጻባት፡ እታ ሰሜን 

ኣፍሪቃዊት ሃገር፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት 
ጥራይ ኣስታት 29 ሽሕ ጥንታዊ ቅርሲታት 
ተሰሪቑዋ ኣሎ። 
ዳርጋ ኵሉ ድማ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ 

ባሕሪ ተሳጊሩ ናብ ሃገራት ምዕራብ ከምዝኸደ፡ 
እቶም ጸብጻባት ይሕብሩ።

2020 ኣብቲ ውልቃዊ ቤት ጽሕፈት 
ይግልገል ከምዝነበረ ድማ ይግለጽ።
ፕረዚደንት ኣመሪካ ጆ ባይደን 

ንምንታይ ዕላማ ነቲ ምስጢራዊ 
ሰነዳት ኣብ ውልቃዊ ቤት ጽሕፈቱ 
ከምዝሓዞ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ፡ 
ብዛዕባ’ቲ ሰነዳት ኣፍልጦ ከምዘይብሉን 
እቲ ኩነታት ንኣኡ’ውን ገሪሙዎ 
ከምዘሎን’ዩ ገሊጹ።
ይኹን እምበር፡ ፕረዚደንት ኣመሪካ 

ነበር ዶናልድ ትራምፕ፡ ፍርዳውያን 
ትካላት ኣመሪካ ነቲ ጉዳይ ብዘይ 
ኣድልዎን ብዕቱብን ክምርምራኦ ጸዊዑ 
ኣሎ።
ትራምፕ ንገዛእ ርእሱ ልዕሊ 300 

ሃገራዊ ምስጢራዊ ጽሑፋት፡ ካብኡ 
እቲ 18 ዝለዓለ ምስጢር ዝተጻሕፎ 

ናይ’ታ ሃገር ነበር ኣንደርሰን ቶረስ ኣንጻር 
መንግስቲ ሸርሒ ብምፍጻም ከሲሱዎ።
ይኹን እምበር እቲ ላዕለዋይ በዓል-

ስልጣን ነበር፡ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐርብ ዘሎ 
ክስታት ጭብጢ ዘይርከቦን ግምታውን 
ምዃኑ ብምግላጽ ነጺጉዎ ኣሎ።
ኣኽበርቲ ሕጊ ብራዚል፡ ብምኽንያት 

ሕማም ኣብ ፍሎሪዳ - ኣመሪካ ዝሕከም 
ዘሎ ፕረዚደንት ብራዚል ነበር ጃየር 
ቦልሶናሮ ኣንጻር መንግስቲ ሉላ ህዝባዊ 
ናዕቢ ክካየድ ክጉስጉስ ከምዝጸንሐ 
ብምግላጽ፡ ቤት ፍርዲ ናይ’ታ ሃገር ንዅሉ 
ሃብቱ ከደስክሎ ሓቲቶም ኣለዉ።

ሰነዳት ኣብ ውልቃዊ ትካሉ ሒዙ ጸኒሑ 
ተባሂሉ ኣብ መርመራ ከምዝርከብ 
ዝፍለጥ እዩ። 
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