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ገጽ 2
ዘይስገር ጻውዒት

ሰንበት 12 ግንቦት 2019
ገጽ 3
ሂትለር ንመውዳእታ
ግዜ ዝጸሓፋ ደብዳበ ...

ገጽ 4
ካብ ባህሪ ዕዉታት ሰባት

ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 7
ናይ ፊፋ ናይ ኣካላዊ
ብቕዓት ስልጠና ተዋሂቡ

ገጽ 8
ቸክ - ሕጋዊን ውሑስን
ሰነድ ትእዛዝ ክፍሊት

ደቡብ - ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገቡ ተመሃሮ ተሸሊሞም
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ሃገራዊ መርመራ
8ይ ክፍሊ ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ
133 ተመሃሮ ኣብያተ-ትምህርቲ ንኡሳን
ዞባታት ደቀምሓረ፡ ሰገነይቲ፡ ዓዲ-ቐይሕን
ሰንዓፈን፡ ብ8 ግንቦት ኣብ ከተማ ደቀምሓረ
ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ ሽልማት
‘ዒንዳማሶ’ ተዓዲሉ።
እቶም ነቲ ብምውህሃድ ሃማመተኤ
ዞባ ደቡብን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ደቡብን ዝተዳለወ ሽልማት ዝበቕዑ
ተመሃሮ፡ ካብ 12 ናይ ማእከላይ ደረጃ
ኣብያተ-ትምህርቲ ዝመጹ ኮይኖም፡ ካብ
85 ክሳብ 98 ሚእታዊት ነጥቢ ዘመዝገቡ
እዮም።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ደቡብ መንእሰይ
ግርማይ ገብሩ፡ መሰረታዊ ዕላማ ሽልማት
‘ዒንዳማሶ’፡ ነቶም ጻዕራማት ብምትብባዕ፡
ኣብ ተመሃሮ ቅዱስ ቅንኢ ንምሕዳር
ምዃኑ ብምሕባር፡ በብዓመቱ ዝስስን ዘሎ
ብሉጽ ውጽኢት ናይ ዘመዝግቡ ተመሃሮ
ቁጽሪ፡ ናይዚ መርኣያ ከምዝኾነ ገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ደቡብ መምህር ህብትዝጊ ኪዳነ፡ እቲ

ስ/
ሚ
ዛ
ን
ተ
ስ
ፋ
ሚ
ካ
ኤ
ል

ሽልማት ኪንዮ’ቲ ኣብ ሞንጎ ተመሃሮ
ዘሕድሮ ናይ ምውድዳር መንፈስ፡ ኣብ
ሞንጎ ኣብያተ-ትምህርቲን መማህራንን
እውን ሞያዊ ድርኺት ዝፈጥር ኮይኑ

ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ ኣቶ ሳልሕ
ኣሕመዲን፡ ንብሉጻት ተመሃሮ ምትብባዕ
ኣካል ናይቲ ብቐንዱ ንመንእሰያት ማእከል

ሳዋ - ኣካዳሚያዊ ዓቕሚ ተመሃሮ ንምብራኽ ይስራሓሉ
ኣካዳሚያዊ ዓቕሚን ብቕዓትን ኣባላት
ማእከል ሃገራዊ ኣገልግሎት - ሳዋ ክብ
ንምባል፡ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ብምኽፋት
ብዝለዓለ ይስራሓሉ ከምዘሎ ተሓቢሩ።
እቲ መደብ፡ ምስ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ
ይከኣሎን ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት
ሳዋን ብምርድዳእ ይትግበር ከምዘሎ፡
ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት
- ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ገሊጹ።
ብ10 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ፡ ናይ ዓመተ
2018/2019 ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ

ስ/
ሙ
ሴ
ኪ
ዳ
ነ

መዛዘሚ ስነ-ስርዓት፡ ኮሎኔል ደበሳይ፡
ነቶም ትሑት ደረጃ ትምህርቲ ዝጸንሖም
ኣባላትን ምስ ሲቪል ሰራሕተኛታት
ወለዶም ዝነብሩ ህጻናትን እተምህር
ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤትትምህርቲ ተኸፊታ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ክሳብ
9ይ ክፍሊ ተምህር ከምዘላ ሓቢሩ።
ዳይረክተር ናይታ ቤት-ትምህርቲ
መምህር ጀማል ዓብደልቓድር ኣብ ዘቕረቦ
ጸብጻብ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ካብ 6ይ ክሳብ
9ይ ክፍሊ ካብ ዝተማህሩ 117 እቶም

110 ናብ ዝቕጽል ደረጃ ከምዝሓለፉ
ብምጥቃስ፡ እቲ ብምትሕብባር መምህራን
ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎን ማእከል
ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋን ዝካየደ ዘሎ
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን፡ ኣብ
መጻኢ ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህራን
ክምድበሉ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ልዑል ነጥቢ
ብምምዝጋብ ጸብለልታ ንዘርኣዩ ተመሃሮ፡
ወረቐት ምስክርን መተባብዒ ሽልማትን
ተዓዲሉ።

ዝገበረ ሃገራዊ ልምዓታዊ መደባት ምዃኑ
ብምሕባር፡ ማሕበር ልዑል ጠመተ ሂቡ ካብ
ዝሰርሓሉ መደባት ከምዝኾነ ኣብሪሁ።
ሓምሻይ ዙርያ ምዕዳል ሽልማት

‘ዒንዳማሶ’፡ ንተመሃሮ ንኡሳን ዞባታት
መንደፈራ፡ ዓዲ-ዃላ፡ ዓረዛ፡ ድባርዋ፡ እምኒሓይሊን ማይ-ምነን እውን፡ ኣብ ዝመጽእ
መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ተሓቢሩ።

ኮሎኔል ኣርኣያ ሓድጉ ተሰዊኡ
ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ኣርኣያ
ሓድጉ ዘርኣይ፡ ትማሊ 11 ግንቦት
ብሕማም ኣብ መበል 64 ዓመት
ዕድመኡ ተሰዊኡ።
ኣብ ወርሒ ጥሪ 1975 ናብ መሳርዕ
ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ
ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ኣርኣያ ሓድጉ፡
ቅድሚ ናጽነት ኣብ ክፍሊ መጐዓዝያ
ከም ሓላፊ ጨንፈር ጋራጅ ክሳብ 1983፡
ድሕሪኡ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ድማ
ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ሓላፊ
ጋራጅ፡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት
ከገልግል ዝጸንሐ ሓርበኛ’ዩ።
ኮሎኔል ኣርኣያ ሓድጉ፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሸውዓተ ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ፡ ሎሚ ሰንበት 12 ግንቦት ሰዓት 4፡00 ድሕሪ ቐትሪ፡
ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም’ዩ።
ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ኣርኣያ ሓድጉ
ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት
ይምነ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ዳየሪ

የሪ
ዳ ዳየሪ

ዘይስገር ጻውዒት
17 ሚያዝያ 2015

1።20 ድ.ቐ. - ሰምበል

ገዛና ከመርዕዉኒ ካብ ዝሓስቡ
ውሑድ ኣይገበሩን። ግና በብግዜኡ
ከም ሜላይ እሰግሮ ነይረ። ብዕድመ
ዓባይ ኣይኰንኩን፣ ግን ካብ ስድራቤትና
ምሉእ “እታ ከይተመርዓወት ነዊሕ
ዝጸንሐት!” ኣነ’የ። ገለ ሓሙሽተ
ሽዱሽተ ዓመታት ሳላ ትምህርቲ ብዘይ
ጸገም’የ ሓሊፈዮ። ትምህርቲ ተወዲኡ፡
ተመዲበ፡ ናይ ኣገልግሎት ዓመት ድሕሪ
ምሕላፉ ድማ ተመረቕኩ። ካብ እዋን
ምረቓይ ጀሚሩ እተላዕለ ሕቶ መርዓ
ክሳዕ ሕጂ ኣየዕረፈን። እቲ ከይብተኸኒ
ዝፈርሆ ዝነበርኩ ጕዕዞ ትምህርተይ
እንቋዕ ደኣ ብሰላም ኣብ ሓደ ምዕራፍ
ኣብጻሕኩዎ’ምበር ዝመጽእ ከከም
ኵነታቱ ክርእዮ መደብኩ።
ብሰሪ “ዘይትምርዓዊ” ዝብል ዘረባ
ካብ ማሕበራዊ ጕዳይ ስድራቤትና
ክሕባእ ጸኒሐ። መርዓ ዓቢ ጕዳይ
ስድራቤትና ደኣ ይዅን እምበር፡ ንዓይ
ሓንቲ መዓልቲ ከም ጕዳይ ቈጺረዮ
ኣይፈልጥን።
ውላዱ
ዘየመርዓወ
ወላዲ፡ ኣብ ስድራቤትና ብጎቦ ዓይኒ
ከም ዝርአ እርድኦ እየ። ስድራይ’ውን
“ኣባኺ በጺሕና ክንጽረፍ፡” እናበሉ
ውሽጦም ቀሊዖሙለይ እዮም። ኣነ
ግን ስድራይ ክሕጐሱለይ ክብል ናይ
ህይወተይ ሓጐስ ኣየጥፍእን እየ። ነዚ
ሓቂ ቀደም’የ ፈሊጠዮ። ከምዚ ሎሚ
ኣብ ነብሰይ ብዙሕ ለውጢ ከይገበርኩ
እንከለኹ’ኳ ተረዲአዮ እየ። ሽዑ
ባህጊ ትምህርተይ ንምርዋይ ዝከኣለኒ
መስዋእቲ ክኸፍል ምዃነይ ምስ ነብሰይ
ዓሰርተ ሳዕ ቃል እኣቱ ነበርኩ። ዕድመ
ይሃቦም ስድራይ ግን ነዚኣ ክርድኡለይ
ክኢሎም እዮም።
“ቅድሚ ሕጂ ናይ ትምህርቲኺ
ድልየት ርኢና ትም ኢልናኪ። ሕጂኸ
እንታይ ኢኺ ክትብሊ?” ማማ
መተረኣሳ እናተዓራረየት ሓተትኒ።
ማማ ሕማማ ደጊሱዋ ዓራት ካብ ትሕዝ
ሳልሳይ ወርሓ እዩ። ኵሉ ኵነታታ ተስፋ
ዝህብ ኣይኰነን። በብግዜኡ ዘቕርቦ
ምኽንያታት ማማ እንተ ዘይትድግፎ
ብርግጽ ምስ ባባ ምተብኣስና ንኸውን።
ሕጂ ግን ኣደይ ንባዕላ ተኻኢላ ኣላ።
እዚ ሕማማ ተስፋ ቈሪጻትሉ ስለ
ዘላ ኸኣ ግድን “ኣበባኺ ከይርኣኹ

“ጢጥ…ጢጥ…ጢጥ…” ናብ ዝዀረየት ፍቕረይ’የ ዝድውል ነይረ። ምስ ብርሂን
ዓርከይ ካብ ገዛኦም ወጺእና ኣብ ሓደ ካፈ ኮፍ በልና። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ጣውላ ብጫ
ዝሕብሩ ምንጻፍን ብጫ ፍዮሪን መሊኡ ነበረ። ምስቲ ብጭው ዝበለ ብርሃን ንግሆ
ተወሲኹ ሓዳስ ዓለም መሰለ። ሃንደበት “እውይ!” በልኩ። ፍቕረይ ብጫ ሕብሪ’ያ
ትፈቱ። “ነዚ እንተ ትርእዮ ባህ ምበላ ነይሩ፡” ኢለ እናሓሰብኩ፡ ንትማሊ ክድውለላ
ምዃነይ ቅድሚ ሰሙን መደብ ሒዘ ከም ዝነበርኩ ዘከርኩ። ብዘይ ንሱ ኣብ ቀረባ ዘላ፡
‘ኣኺሉኒ ቀያሕ ካርድ ክትመዘለይ እያ፡’ እናበልኩ ተለፎን ኣልዒለ ናብኣ ደወልኩ።
ብርሂን ዝዀንኩዎ ክነግሮ እናተጸበየ ተቐበለትኒ። ... ማዕጣጥ ሰላምታ … ኣቤት
የቕልሎ።
***
“እንታይ ኴንካ ደኣ ዘይደወልካ፡ ክድውል’የዶ ኣይበልካን?” ሃንደበታዊ ሕቶ።

“ረሲዐዮ መዓስ ኰይነ። ጸጸኒሐ ይዝክሮ፡ ዋላ ኣመንጉየ ክድውል ክሓስብ ከለኹ
ይጽውዑኒ፣ ወይ ገለ እቲ ስራሕ እናገፈሐ በቃ! ነዛ ክምገብ ግዜ ኣይረኸብኩን።
ስራሕ ተብተብ ክብል ስለ ዝቐነየ ትንፋስ ከሊኡና ዀይነ’የ፡” እቕረ ግበረለይ ጐይታይ
መዓረይ፡ ሓሶት ከኣ ኣይትፈቱን እያ።
“እሞ ብኻ ጸዊዕካና’ሞ ምሓገዝናካ፡ ንዘገድሱኻ ዝኸውን ንውሕ ዝበለ ግዜ
ምረኸብካ።”
“ኣይ… ንስኺስ’ባ ገምጂኺ ኮፍ በልለይ፡” ጠንቃም ዘረባ፣ ማዕረ ሰብኣይ ወፊራ ከም
ትኣቱ ረሲዐዮ። “ንስኺ ደኣ ከምኡ ኣይትፈትዊን ኢኺ’ምበር፡” መላእኩ።
“ዝፈትዎ ነገር እምበኣር ትፈልጥ ኢኻ? ጽቡቕ’ባ … ዝጸልኦም ነገርከ
ትፈልጦምዶ?”
ከይዓርፍ፡” ከም ትብለኒ ርዱእ እዩ።
እዚ ዘረባ ዘየቕስን እዩ። ካልእ ክትዛረብ
ኣፋ ዘይከፈተት ነዛ ሕቶን ምሕጽንታኣን
ከተስምዓኒ ግን ዘሎዋ ሓይሊ ኣኻኺባ
ትዛረብ።
“ማማ…”
“ስምዕኒ’ሞ ጓለይ ቅድሚ ሕጂ እንተስ
ተረዲአኪ እንተስ ንባዕለይ ጸሊአዮም
ኣየገድደክን ነይረ። እዚ ግን ብንእሽቶኡ
እንከሎ ዘዕበናዮ ጽቡቕ ገይረ’የ ዝፈልጦ።
ዳሕራዩ ኸኣ ሓቲተሉ፣ ከምታ ብቘልዑ
እንከሎ ዝነበራ ፍቱውን ንፉዕን እዩ።
ካብዚ ዝበልጽ ወዲ ኣይትረኽብን ኢኺ።
ኣንቲ ....ንዓይ ክትብሊኸ ንእሽተይ
መስዋእቲ ኣይትገብርን? ኵሉ ብመደብኪ
ጥራይ ክኸይድ ትደሊዪ ኣለኺ? ሓደ
ሓደ ግዜ ከይፈተኻ መደብካ ዝቕይር
ኵነታት’ውን ኣሎ። እንቋዕ ደኣ ኣብ
ዝብጻሕ በጻሕኪ’ምበር ተመርዒኺ ከም
ድላይኪ ክትጐዪ ትኽእሊ ኢኺ ‘ዛ
ጓለይ፡ ንዓይ ክትብሊ። ኣነ ነዊሕ ዝጸንሕ
ከይመስለኪ…፡” ልመና ኣደይ ዝከኣል
ኣይኰነን። ምስናይ ንብዓታ ኣብ ብርከይ
ወዲቓ ንኽትልምነኒ ካብ ዓራት ክትትስእ
ተቓለሰት።
“ናበይ ትትስኢ ኣለኺ … ኣነ …
በቃ ደሓን፡ ሕጂ ሕራይ ክብለኪን
ዘይክብለኪን እቲ ወዲ ቅድም ክርእዮ
ኣለኒ፡” በልኩዋ። ኣደይ ናብኣ ስሒባ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም
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ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
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ሺሃብ ኣርኣያ
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ለይ-ኣውት
መለስ
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“እሞ ንሱ ድዩ ኣረሲዑካ፣ ከመይ ገይሩ ድዩ ሒዙካ?” ኣንታ ከመይ ኢላ ደኣላ
ለዚባ? እታ ቅድሚ ሰሙን ተቘጢዐ፡ “ንስኺስ ግደኺ ዘይትገብሪ ንዓይ ጥራይ ትኸሲ፡
” ኢለ እተዛረብኩዋ ሰሪሓ’ያ መስለኒ።

ዋና ኣሰናዳኢ

ሳምራዊት

14 ጥቅምቲ 2015

“ኣቲ ከም ገለ’የ ቀንየ። ዋላ እዚ ግዜ ምውህሃድ ኣብዩኒ ቀንዩ፡” እንታይ ደኣ፡ እንታይ
ኢለ ከም ዝምልስ ጠፊኡኒ እንድዩ። ብርግጽ ክድውል ነይሩኒ። ሕጂ ብሸለልትነተይ
ከም ዘይደወልኩ እንተ ፈሊጣ ኣኸለ።

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ሃብተኣብ

2019 - ገጽ 2

መዓስ ይዀነለይ

12
ግንቦ ት

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ኤደን

12 ግንቦት

መበል 28 ዓመት ቁ.118

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ሊድያ ስልጣን

ኣጥቢቓ ሓቝፋትኒ። ክስማዕ ዘይክእል
ጕሪምሪማ ናብ ኣምላኽ ምስጋና
የብጽሕ ምንባሩ ኣይሰሓትኩዎን። ኢዳ
ካብ ክሳደይ ምእላይ ኣበየት።
“ክንዲ ምንታይ ተሓጕሰ ኣለኹ
ክነግረኪ ኣይክእልን’የ፣ ህይወትኪ
ሓጐስ ይምልኣዮ። ሓደራኺ ግን ኣብ
ሓንቲ መዓልቲ ከይትፈርዲዮ። ቀስ
ኢልኪ ርኣዪዮ፣ እንቋዕ ደኣ ኣብኡ
በጻሕኪ’ምበር ምስ ፈለጥኪዮስ ባዕልኺ
ክትህውኽና ኢኺ።”
“ማማ … ኣነ’ኮ…፡” ኢለ ዘረባ
ምስ ጀመርኩ ማማ ኣትኪላ ናብ
ማዕጾ ገጻ ትጥምት ነበረት። ዘረባይ
ቈሪጸ ንድሕሪት ጠመትኩ። ባባ ኣብ
ልዳት ማዕጾ መደቀሲ ማማ ዀይኑ
ዓይኒ ዓይና ይርኢ ነበረ። ኣብ ገጽ
ማማ ሓጐስ መሊኡ እናተራእየ፡ ባባ
ግን እተደፋነቐ መሲሉ ተራእየኒ። ባባን
ማማን መን’ዩ ሰብኣይ፡ መን’ዩ ሰበይቲ
ከይፈለናዮም ኢና ዓቢና። ክንፈርሕ
ንኽልቲኦም ንፈርሕ፡ ክንሕንቅቕ ከኣ
ብኽልተኦም ንሕንቅቕ። ኣብዘን ድሕሪ
ምረቓይ ዝሓለፋ ኣርባዕተ ዓመታት
ግን ሓይሊ ባባ እናጐልሐ’ዩ መጺኡ።
ርእሱ ኣድኒኑ ድማ ከምታ ከይተሰምዐ
ዝመጽኣ ተመልሰ።
“ሓደ ነገርዶ ክነግረኪ….” በለት
ማማ ገና ካብቲ ትጥምቶ ዝነበረት
ኣንፈት ገጻ ከይመለሰት። ድምጻ ሃሲሱ፡
ገጻ በቝቢቝ ምስ ረኣኹ፡ ገጽ ባባን
ስምዒቱን፡ … ተደማሚሩ ከብደይ
ገማጠሎ። ኣብ ቅድሚ ማማ ክነብዕ ግን
ኣይደለኹን። ኣብ ገጸይ ዝርአ ሓጐስን
ተስፋን ንማማ ክሕግዛ ምዃኑ ተስፋ
ነበረኒ።
“በቃ ማማ ዳሕራይ ትነግርኒ ሕጂ
ኣዕርፊ። ንባባ ምሳሕ ክቕርበሉ፡”
ኢለያ ተንሲአ። ትኽ ኢለ ናብ ዓይኒምድሪ ኣትየ በኸኹ። ንስለ ማማ፡ ንስለ
ክልተኦም፡ ንስለ ነብሰይ። “ሓደ ነገርዶ
ክነግረኪ፡” ዝብል ዘረበኣ ተመላለሰኒ።
“ብኻዶ ሰሚዐ’ያ፡” እብል፣ መሊሰ
ኸኣ ዘይጸሮ ነገር ከይትነገረኒ እፈርሕ።
ኣዕሪፋ ኣብ ዝተሰኣትሉ ክሓታ ግን
መደብኩ።
ሳራ ገብረስላሴ

“ኣብ ትፈትውዮም ነገራት እንተ ኣድሂበ ትጸልእዮም ምፍላጥ እንታይ ኣድለየ፡”
ጓል መገዲ ጀሚረ፣ ዘረባ ቀደመይ እዩ። ቀኒዐ ዘይምልሰላ ምዃነይ ቅጭ ከም ዘምጽኣላ
እፈልጥ’የ። ሽዑ ከተእምነኒ ክትቃለስ እንከላ ክርእያ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ ነበረ።
“መቸም… ግን ትማሊ ክትድውለለይ ተጸብየ። ስራሕ ማዕረ ንቐዳም ዝሰግር ድዩ
ዀይኑ?”
“እወ…” ትማሊ ኣበይ’የ ነይረ ክዝክር’ኳ ኣይከኣልኩን። ወይለ ምስ ብዓል ብርሂን’ባ
ወጺእና ነይርና። “ትማሊ ቀዳም ቀልጢፍና፡ ቅድሚ ምጽልማቱ፡ ኢና ስራሕ ወዲእና፣
ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ሰብ መጺኦሙና ስለ ዝነበሩ ንእሽተይ ግብጃ ነይሩና።”
“ጽቡቕ ደሓን፡ ከመይ ዝበሉ ሰብ ደኣ ዀይኖም?”
“ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝዀና፡ ምስ ሓደ ማናጀረን እዮም፡” ምስ ኣዋልድ ክቐርብ
ኣይትደሊን እያ። ብዙሕ ግዜ በዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ተቛዪቝና ኢና። ምቍያቝና ግን
የቕርባ’ምበር የርሕቓ ኣይነበረን። ነዛ ተራሓሒቕናያ ዘለና ትሰብር ፈተነ ክትሰርሓለይ
ተመነኹ።
“ኦኬ! እሞ ንዓኻ ትመስል ኣይረኸብካን ገለ!?” ፍጹም ዘይትብርሃካ ሕቶ’ያ። ነዘን
ኣዋልድ ዘጋንነን ከመይ ዝበለ ዘረባ ተሰሪዑ’ኳ እንተ መጽኣኒ፡ ፍጹም ከይትቐብጸኒ
ፈሪሐ ገደፍኩዎ።
“ኣየ ንስኺ… እታ ንዓይ ትመስል ደኣ ቀደም ረኺበያስ አዕልላ’ኳ ኣለኹ።”
(ካዕ-ካዕ ……. ስ ….. ሓ …… ቕ)
“ኣየ ንስኻ … (ካዕካዕ ……. ስ ….. ሓ …… ቕ) … እዋይ። የቐንየለይ በልስኪ።
ግን ከም ማይን ትኪን ምዕማዅ ዝኸፍእ የለን ሓወይ መዓረይ። ደሓን ኵን!”
ጢ….ጢ….ጢ…..ጢ…..ጥ
***
ተለፎነይ ካብ እዝነይ ኣውሪደ ዝን በልኩ። እንታይ’ዩ ነገራታ ክርድኣኒ ኣይከኣለን።
“እሂ’ታ ምስ መን’ዩ እዚ ዅሉ ዘረባ?” ሓተተ እተደናገረ ብርሂን ዓርከይ።
“ኣንታ ንሳ’ምበር መን ትፈልጠለይ ዲኻ?”
“ትማሊ ኣጋይሽ ነይሮሙኒ ክትብላ ዝጸናሕካስ ንዓኣ’ዩ?”
“እወ።”
“ጠፊእካ ወዲ! ትማሊ ኣጋ ምሸት ክንራኸብ ብሓደዶ ኣይኰንኩምን ኔርኩም? ንሳ
ክትወጽእ ኣነ ክኣቱዶ ሰላም ኢለያ ኣይመጻእኩኻን?”
ተወዲኡ ነገር!!
ዮናስ ኪዳነ

ሓዳስ

ኤርትራ

ካ

12 ግንቦት

መበል 28 ዓመት ቁ.118

ብዝን
ብትን
ስራጅ መሓመድ

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ
ብእንቋቚሖ ተሃሪሙ

ኣብዚ ወርሒ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ
ምርጫ ንምውድዳር ዝዳሎ ዘሎ ቀዳማይ
ሚኒስተር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን
ብእንቋቚሖ ርእሱ ከም እተሃርመ
ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኣቃሊሐን። ንሱ
ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተዳለወ
ኣኼባ እናመደረ’ዩ ካብተን እኩባት
ደቂ ኣንስትዮ ብዝተደርበየሉ እንቋቚሖ
ተሃሪሙ።
ነቲ እንቋቚሖ ዝደርበየት ጓል 25
ዓመት መንእሰይ ኣብ ቀይዲ ክትኣቱ
ከላ፡ እታ ርእሱ ዝሃረመት እንቋቚሖ

ድማ ከም ዘይተሰብረት ፖሊስ ሓቢሩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ብወገኑ ኣባላት
ጸጥታ ንዝወሰዶ ህጹጽ ስጉምቲ ድሕሪ
ምንኣድ፡ ነቲ ፍጻመ “ጃጃዊ ተግባር”
ክብል ገሊጹዎ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት’ውን
ፍሬዘር ኦኒንግ ዝተባህለ ኣባል ባይቶ
ኣውስትራልያ ነቲ ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ
መስጊድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ
እናተዛረበ ብእንቋቚሖ ምህራሙ
ይፍለጥ። ሃገራዊ ምርጫ ኣውስትራልያ
ዝመጽእ 18 ግንቦት’ዩ ክካየድ።

ሓራግጽ ኣብ ዘለዎ ባሕሪ ብምሕምባስ ብሂወቱ
ዝተቛመረ ደቡብ ኣፍሪቃዊ
ማርቲን ሆቢስ ዝተባህለ ደቡብ
ኣፍሪቃዊ 361 ማይል (581 ኪ/ሜ)
ብምሕምባስ ብሂወቱ ተጣሊዑ። ወዲ
45 ዓመት ማርቲን ኣብ ማላዊ ኣብ
ዝርከብ ባሕሪ ዝሓምበሰ ክኸውን
ከሎ፡ ኣብዚ ባሕሪ ከም ሓራግጽን
ፈረስ ባሕርን ዝኣመሰሉ ሓደገኛታት
እንስሳታት ከምዝርከቡ ሲ ኤን ኤን
ሓቢሩ።
ንሱ፡ ን45 መዓልታት ኣብ ዝሓምበሰሉ
እዋን፡ ንዝነበሮ ስምዒት ክገልጽ ከሎ
“ኣይሕስውን እየ። ኣብ መንጎ’ቶም

ሓራግጽ ክሕምብስ ከለኹ ናይ ብሓቂ’ዩ
ፍርሒ ተሰሚዑኒ” ኢሉ። ማርቲን ኣብ
ዘዕርፈሉ ግዜ ድኻሙ ንምዝርዛር
ቺኮላታ ይበልዕ ምንባሩ ተፈሊጡ።
ንምዃኑ ማርቲን ነዚ ንሂወቱ ኣብ
ሓደጋ ዘእቱ ተግባራት ክፍጽም ዝደረኾ
እንታይ’ዩ? እዚ ሓደገኛ ስጉምቲ፡
“ስማይል” ንዝተባህለ ብዛዕባ ኣብ ገጽ
ህጻናት ዝረአ ዘይንቡር ኩነታት ዝግደስ
ትካል ግብረ ሰናይ ዝውዕል ሓገዝ
ንምእካብ ምዃኑ ምስ እትሰምዕ ግን
ኣገናዕ ዘየብል ኣይኮነን።

ድምጹ ኣሰኒዩ ብፒያኖ ዝጻወት ከልቢ. . .
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ሂትለር ንመወዳእታ ግዜ ዝጸሓፋ ደብዳበ
ንጨረታ ቀሪባ
መራሒ ናዚ ጀርመን ኦዶልፍ ሂትለር
ምስ በዓልቲ ቤቱ ርእሰ ቅትለት ቅድሚ
ምፍጻሙ ዝጸሓፋ ደብዳበ ኣብ ጨረታ
ቀሪባ። እታ ደብዳበ ሂትለር ብሓይልታት
ኪዳን ምስ ተሳዕረ ንዝነበሮ ስምዒትን ነብሱ
ንምቕታል ዝወሰዶ ውሳነን እትገልጽ
ኮይና፡ ቅድሚ ምማቱ ገለ መዓልታት ናብ
ሓደ ኣዛዚ ሰራዊት ዝሰደዶ መልእኽቲ
ዝሓዘት ኢያ።
ሂትለር ናብቲ ፈርዲናንድ ሾርነር
ዝተባህለ እሙን ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ዝለኣኾ
ጽሑፍ፡ እቲ ኣዛዚ ካብታ ተኸቢባ ዝነበረት
ከተማ በርሊን ክወጽእ ከምዝመዓዶ ጋዜጣ
ሚረር ሓቢራ። ሂትለር ኣብ መልእኽቱ
“ኣነ ኣብዚ ንጀርመን ወሳኒ ዝኾነ ኲናት
ንምስታፍ ካብ በርሊን ኣይወጽእን እየ።
በዚ ኣገባብ ድማ’የ ንጀርመን ብሉጽ
ኣገልግሎት ዘቕርበላን ንኻልኦት ኣብነት
ዝኸውንን” ክብል ጽሒፉ።
ኣብ ኣመሪካ ከተማ ሜሪላንድ ዝርከብ
ትካል ጨረታ ኣሌክሳንደር፡ እታ ደብዳበ
ኣዝያ ፍልይቲ ምዃና’ዩ ዝጠቅስ። ሂትለር

ምስ በዓልቲ ቤቱ ኢቫ ብራውን ብ30
ሚያዝያ 1945 ኣብ መደቀሲኦም ርእሰ
ቅትለት ከም ዝፈጸሙ’ዩ ዝዝረብ። ሂትለር
ቅድሚ ምማቱ ፈርዲናንድ ሾርነር ንዕኡ
ብምትካእ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ጀርመን
ክኸውን መዚዙዎ ነይሩ።
እንተኾነ ሾርነር ነቲ ብሂትለር ዝተዋህቦ

ሓላፍነት ኣብ ርእሲ ዘይምቕባሉ
ንኹሉ ዘፍቅድ ግዜ’ውን ኣይነበረን።
ሾርነር ሓላፍነቱ ገዲፉ ድሕሪ ምህዳሙ
ብሓይልታት ኪዳን’ዩ ተማሪኹ። ዋጋ
ናይታ ኣብ ጨረታ ቀሪባ ዘላ ደብዳበ
ከኣ ካብ 60 ክሳብ 80 ዶላር ከምዝበጽሕ
ተፈሊጡ።

ን45 ዓመታት ኣብ ቃል ኪዳን ዝጸንሑ ሰብ ሓዳር ኣብ ሓደ
ግዜ ዓሪፎም
ክሌርን ጄንን ዝበሃሉ ኣመሪካውያን እዮም።
ክሌር ወዲ 75 ዓመት ክኸውን ከሎ፡ ጄን ድማ
70 ዓመት እያ ገይራ። እዞም ሰብኣይን ሰበይትን
ን45 ዓመታት ኣብ ቃል ኪዳን ድሕሪ ምጽናሕ
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓደ ሰዓት ኣብ ናይ ደቓይቕ
ፍልልይ ብምማቶም ኣቓልቦ መራኸቢ ብዙሃን
ስሒቦም።
እቲ ዛንታ ከምዚ ዝስዕብ’ዩ። ኣብዚ ናይ

መወዳእታ ዕድመኣ ጄን ምንቅስቓስ ትኽእል
ብዘይምንባራ ኣብ መዕቆቢ ኣረጋውያን’ያ
ትቕመጥ ነይራ። እቲ ጽኑዕ በዓል ቃል ኪዳና
ክሌር ድማ ናብቲ መዕቆቢ እናኸደ ይበጽሓ
ነይሩ። ፍቕሮም ርእዩ ብኣኦም ዘይቀንእ ከኣ
ኣይነበረን።
እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክሌር ሓሚሙ
ኣብ ሆስፒታል ስለ ዝደቀሰ፡ ጄን ዝለመደቶ

ሰኣነት። ኩነታቱ ምስ ፈለጠት ድማ ቴሌፎን ደዊላ
ትረኽቦ። ብድሕር’ዚ ክሌር ብዙሕ ከይጸንሐ’ዩ
ሞይቱ። ክመውት ከሎ ምስኡ ዝነበረት ጓሉ
ተቐላጢፋ ሞት ኣቦኣ ነዲኣ ንምንጋር ንኣሞኣ
ትሰዳ። ይኹን እምበር ኣሞኣ ኣብቲ መዕቆቢ
ኣረጋውያን ምስ በጽሐት ጄን ብተመሳሳሊ
ሞይታ’ያ ጸኒሓታ። ሓዲኦም ናይቲ ካልእ ሞት
ከይሰምዐ ምማቱ ድማ ንብዙሓት ኣገሪሙ’ሎ።

ካብ ኣባል ሓለዋ ንጉስ ናብ ንግስቲ!

ኣብ ታይላንድ ኣባል ውልቃዊ ሓለዋ
ንጉስ’ታ ሃገር ኮይና እትሰርሕ ዝነበረት
ወተሃደር፡ ከይሓሰበቶ ሃንደበት ንግስቲ
ተሰምያ። 66 ዓመት ዝዕድመኡ ንጉስ

ታይላንድ “ማሃ ፋጀሮንጎኮርን” ምስታ
ሓላዊቱ ዝነበረት ቃል ኪዳን ብምእሳር ንግስቲ
ከም ዝሰመያ ጋዜጣ ዘጋርድያን ሓቢራ።
እታ “ሶሲዳ” ዝተባህለት 40 ዝዕድመኣ

ሰበይቲ ኣቐዲማ ኣባል መገዲ ኣየር ታይላንድ
ዝነበረት ኮይና፡ ኣብ 2014 እያ ኣባል ሓለዋ
ንጉስ ኮይና። ኣብ 2016 ናይ ጀነራልነት
ማዕረግ ድሕሪ ምርካባ ድማ ምክትል ሓላፊ
ውልቃዊ ሓለዋ ንጉስ ኮይና ተመሪጻ። ንጉስ
ማሃ ኣቐዲሙ ሰለስተ ግዜ ብምምርዓው
ሸውዓተ ቈልዑ ዘለዎ ኮይኑ፡ ንሶሲዳ ቅድሚ
ምምርዓዉ ምስኣ ኣብ ህዝባውያን ቦታታት
ይረአ ምንባሩ ተፈሊጡ።
ራማ 10ይ ብዝብል ካልኣይ ስም ዝጽዋዕ
ንጉስ ታይላንድ ኣስታት 30 ቢልዮን ዶላር
ዝግመት ሃብቲ ኣለዎ። ንጉሳዊ ቤተሰብ
ታይላንድ ካብ 1962 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን
ዘሎ ኮይኑ፡ ኣብ ፈጻሚ ኣካል እታ ሃገር ግን
ኢድ የብሉን።

ቻይናዊ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ጽጉማት ንምሕጋዝ 27 ሽሕ ዶላር ኣወፊዩ

ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ ኣመሪካ ሓደ
ከልቢ ፒያኖ እናተጻወተ ዘርኢ ኣብ
ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተዘርገሐ ቪድዮ
ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒቡ ቀኒዩ። እቲ
“ቦዲ” ዝበሃል ከልቢ ልክዕ ከምቶም
ዓበይቲ ደረፍቲ ክራባታ ወድዩ ብሓደ
ኢዱ ፒያኖ እናሃረመ፡ ክሳዱ ንላዕሊ
ኣንቃዕሪሩ ምስ ህርመት ፒያኖ ዝሰማማዕ
ድምጺ ከቃልሕ’ዩ ተራእዩ።
ዋናኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት

ዝተቐርጸ ሓጸርቲ ናይ ቪድዮ ኣሳእል
ብምልዓል ብዛዕባቲ ከልቢ ዘዳለዎ
ኣልቡም ናብ ዕዳጋ ዘርጊሑ’ሎ። ፍርቂ
ካብ ኣታዊኡ ድማ ንማሕበር ተጣባቒ
መሰል እንስሳታት ከምዝውዕል ኣፍሊጡ።
እዚ ቪድዮ ብግቡእ ዝሰልጠኑ ኣኽላባት
ፍሉይ ክእለት ከምዝውንኑ ኣብ ርእሲ
ምርግጋጹ፡ ንኻልኦት ኣኽላባት’ውን
ሕቡእ ዓቕሞም ንኸርእዩ ከተባብዕ
ትጽቢት ይግበር።

ኣብ ስራሕ ጽሬት ተዋፊሩ ሂወቱ
ዝመርሕ ቻይናዊ ካብ ደሞዙ እናቖረጸ
ን30 ዓመታት ዝኣከቦ 180 ሽሕ ዩዋን
(27 ሽሕ ዶላር) ጽጉማት ህጻናት
ንምሕጋዝ ኣወፍዩዎ። እቲ 58 ዓመት
ዝዕድመኡ “ሻዎ” ዝተባህለ ሰብኣይ
መነባብሮኡ ትሑት ክነሱ ነብሰይ ከይበለ
ጽጉማት ክሕግዝ ብምሕሳቡ ተግባራቱ
ናይ ብዙሓት ኣቓልቦ ረኺቡ’ሎ።
ንሱ ወላዲኡ ብንእሽቶኡ ዝሞተ
ክኸውን ከሎ፡ ኣዲኡ ድማ ናይ ኣእምሮ
ጸገም ነይሩዋ። ብሰንክ’ዚ “ሻዎ” ኣብ
ሂወቱ ብዙሕ ጸገማት’ዩ ኣሕሊፉ። እዚ
ጸገማት ግን ሰናይ ተግባር ንኽገብር’ዩ
ዝያዳ ደሪኹዎ። በዓልቲ ቤቱ’ውን
ኩነታት ናይቶም ንሱ ዝሕግዞም ሰባት

ብዓይና ክሳብ እትሪኢ ንተግባራቱ
ትድግፍ ኣይነበረትን።
ወርሓዊ ደሞዝ “ሻዎ” ክልተ ሽሕ

ዩዋን (300 ዶላር) ክኸዉን ከሎ፡ ንሱን
ስድራ ቤቱን ዝበዝሕ እዋን ኣብ ማይ
ጥራይ ዝበሰለ ፓስታ’ዮም ዝምገቡ።

ካብ ኣበሃህላታት ተጠመትቲ
ሰባት

* ሰብኡት ዝያዳ ክብጻሕ ከቢድ ናብ ዝዀነ ነገር ይዛዝዉ፣ - ሚላን ኮንዴራ
* እቶም ቀንዲ ረቛሒታት ምዝናይ - ሓያል እምነት፡ ድቃስ፡ ሙዚቃን ሰሓቕን እዮም፣ - ዲል ካርኒጂ
* ኣብዛ ዓለም ነባሪ ነገር የለን፡ ዋላ’ውን ጸገም እንተዀነ። - ቻርሊ ቻፕሊን
* ሓቀኛ ብጻይ ዘይምርካብ ዝኸፍአ ዓይነት ጽምዋ እዩ፣ - ፍራንሲስ ባይኰን
* መፍትሕ ዓወት ዘይፈልጥ’ኳ እንተዀንኩ፡ መፍትሕ ፍሽለት ግን ንኹሉ ከተሐጕስ ምፍታን’ዩ፣ ቢል ኰስቢ
* ድኹም ሰብ የለን፡ ሓያል ጎድኑ ዘይፈልጥ ደኣ’ምበር፣ - ሊዮ ቶልስተይ
* ሰባት ብኽንድ’ቲ ኣብ ነብሶም ዘሎ ጉድለት’ዮም ዝተሃሳሰዩ፣ - ጃንቦል ሳተር
* ምርጫይ ቅድሚ ምፍራድካ ምኽንያተይ ፍለጦ፡ ምኽንያተይ ቅድሚ ምፍራድካ ድማ ሂወተይ
ፍለጦ፣ - ጎታ
* ሎሚ ነቲ ምንም ዋጋ ዘይሓቶ ማዕዳ ዝነጸገ፡ ጽባሕ ንይቕሬታ ብዝኸበረ ዋጋ ክዕድጋ’ዩ፣ ዘይተፈልጠ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.118

ሺሃብ ኣርኣያ

ከምዚ’ውን ኣሎ
ኣብ ጃፓን “ጥራይ ክፈል እምበር፡ ድላይካ ኣገልግሎት ክንህበካ ድሉዋት ኢና”
ዝብላ፡ ከም “Nihon Shazai Daikokao” “Yokohama Benriya Natchan”
ዝተባህላ፡ ዘይተለምዱ ኣገልግሎታት ዝህባ ትካላት ይስስና ኣለዋ። ገለ ካብ’ቲ ዘገርም
ኣገልግሎታት ናይዘን ትካላት ንኣብነት፡ ንዝበደልካዮ ሰብ ይቕረታ ክትሓቶ እኹል ግዜ
እንተዘይብልካ፡ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ናብ ተበዳሊ ብምኻድ ከከም ክብደት በደልካን እቲ
ዝኸፈልካዮ መጠን ዋጋን ተንበርኪኹ እናነብዐ፡ ይቕረታ ዝሓትት ሰብ ይለኣኸልካ።
እዝንኻ ከተጽሪ ምስ እትደሊ፡ ብ32 ዶላር ነዚ ኣገልግሎት ዝህቡ ምኩራት
ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ብጽምዋ እንተተዋሒጥካ ዘዘናግዑኻን ከም መጻምድቲ ኮይኖም
ምሳኻ ሓቢሮም ናብ ውራያት ዝኸዱን ብ100 ዶላር፡ ብድሕሬኻ ንደቅኻ እትምህርን
እትዘናግዕን “እኖሓጎ” ብ 50 ዶላር ክትካረ ትኽእል።
ደቅኻ ዕዮ ገዛኦም ምስራሕ ይህከዮም እንተዀይኑ፡ ብናቶም ኣጸሓሕፋ ኣመሳሲሎም
ክህቡኻ፡ ካብ ኣርባዕተ ክሳብ 25 ዶላር ትኸፍል። ዋሕዲ ኣዝማድ እንተለካ ድማ፡
ተዓዲሞም ውራይካ ዘማዕርጉ ንሓደ ሰብ ብሕሳብ 150 ዶላር ክትካረ ተኽእሎ ኣሎ።

እንታይ ትዕዘቡ ኣለኹም
ኣብ’ዛ ስእሊ ንመጀመርታ ግዜ ንትርኢትካ ዝስሕብ ምስሊ፡ ብዛዕባ ባህርያትካን ሰባት
ብኸመይ ከም ዝገልጹኻን ይገልጽ’ዩ።
ጎሪላ ምስ እትዕዘብ፡ ልዑል ርእሰ ምትእምማንን ሰሓብነትን ዘለካ፡ ብኻልኦት ብቐሊሉ
ዘይትድፈር ኢኻ።
ኣንበሳ ምስ እትዕዘብ፡ ምስጢራዊን ልቡ ብቐሊሉ ዘይትረከብ ሰብ ብምዃንካ፡ ካልኦት
ክቐርቡኻን ክላለዩኻን ይሃርፉ። እንተዀነ ግና መሃዝን ኪኖ’ቲ ጸዋግ ምስልኻ ፈቃርን
ኢኻ።
ገረብ ምስ እትዕዘብ፡ ሓፋርን ጽምዋ እትመርጽን ኢኻ። ሰለማዊ ብምዃንካ ድማ ዕግርግር
ኣይትፈቱን ኢኻ። ብዛዕባ ካልኦት ብዙሕ ኣይትግደስን፡ ንሶም’ውን ብዛዕባኻ ክግደሱ
ኣይትመርጽን።
ረጋቢት ምስ እትዕዘብ ድማ፡ ሕጕስን ዕላልን ወኻዕኻዕታን እትፈቱን ማሕበራዊ ሰብ
ኢኻ። ካብ’ዚ ዝተላዕለ ድማ፡ ሰባት ምሳኻ ክዀኑን፡ ከዕልሉን ይደልዩ። ብሰሪ ተዋዛዪ ባህሪኻ
ብዙሕ እዋናት ከይተረድኣካ ንኻልኦት ትብድል’ኳ እንተዀንካ፡ እዚ ግን ንሰሓብነትካ
ኣየጕድሎን’ዩ።

ሕልናና ኣይንዓምጽ

እቲ ብሕልናና እንእዝዞ ስነ ምግባር፡ ኣካል ሂወትና
ኮይኑ ጽቡቕን ሕማቕን ኣብ ምፍላይ ይሕግዘና። እዚ ብ
‘ልዕለ ኢጎ” Supper Ego” ዝፍለጥ፡ ነቶም ብሰሪ ህርፋን
ዝለዓሉ ኣነወርቲ ተግባራት ከይንፍጽም ዋልታ ኮይኑ
ዝምእዝዘና’ዩ።
ተመራመርቲ ስነ ልቦና ሓንጎል ሰብ ብሰለስተ ነገራት
ዝቖመ ምዃኑ ይሕብሩ።
ንሳቶም ከኣ “ኢጎ፡ ኣይደን ን ሱፐር ኢጎን ይበሃሉ። ኢጎ
ነቶም ሰለስተ ባህርያት ኣጣሚሩ ዘማእዝን’ዩ። ምስ ክውንነት
ዝሰርሕ ግን ከኣ ብማሕበራዊ ወጥርታት ዝጽሎ’ዩ።
ኣይዲን ብወገኑ ንኣንነት ሰብ ዝገዝእ፡ ግን ከኣ ልዑል
ነብሰ ክብሪ ዝደልን ዝብህግን ባህሪ’ዩ።
“ክኸብር ኣለኒ። ልዕሊ ብጾተይ ንዓይ ይጥዓመኒ!” ዝብል
ባህሪ ድማ የንጸባርቕ።
ሱፐር ኢጎ፡ ነቲ ብኣይዲን ዝመጽእ ናይ ኣንነት ወይ
ነብሰ ክብሪ ባህሪ ብምቅዋም ንኣሉታዊ ባህርያት ሰብ ስነ

ምግባራዊ መንገዲ ከም ዝሕዝ ይገብር።
ብመሰረት መግለጺ ሊቅ ስነ ልቦና ሲግሞን ፍሮይድ፡
ሰባት እቲ እንገብሮ ብርትዒ ተመሪሕና ጥራይ ኣይኮናን
እንፍጽሞ። ዘይርትዓውያን ስምዒታትና ወትሩ ምስ
ደፍኡና’ዮም። ነዚ ዘይርትዓዊ ወይ ድማ ደፋኢ ህርፋንና
ከነዕግብ ክንብል ኢና ድማ ሕልናና ዘየፍቅዶ ተግባራት
ክንፍጽም ንግደድ። ከም’ዚ ኣብ እንገብረሉ እዋን
ድማ ካብ’ቲ ንሕማቕን ጽቡቕን እንመዝነሉ ሞራላዊ
ተመክሮ ኣርሒቕና ኣሎና ማለት’ዩ። ንሱ ኣስዒቡ፡ “ሓደ
ጌጋ ዝፈጸመ ሰብ ብጌጋይ ኣይተጣዓስኩን ምስ ዝብል
ንሕልንኡ ይዕምጽ ኣሎ ማለት’ዩ” ይብል።
ሕልና ብሰላምን ምርድዳእን ምስ ከባቢና ክንነብር
ዝሕግዝ ቀንዲ ረቛሒ’ዩ። እንተዓሚጽናዮ ድማ ውሽጣዊ
ሰላምና ተበታቲኑ ዘይተደልየን ካብ ሕብረተ ሰብና
ዘነጽለና ተግባራት ክንፍጽም የገድደና። ስለ’ዚ ንሕልናና
ኣይንዓምጽ።
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ካብ ባህሪ ዕዉታት ሰባት

መብዛሕትኦም ዝፈሸሉ ሰባት እቲ ክሰግሩዎ
ዘይክእሉ ዕንቅፋት’ዩ ዝርኣዮም። እቶም ዕዉታት
ግን፡ እቲ ክበጽሑዎ ዝደልዩ ብርሃን ኪኖ’ቲ ኣብ
መንገዶም ዘሎ ዕንቅፋታት ከም ዘሎ ስለ ዝኣምኑ
ርእሰ ተኣማንነቶም ምስ ብድሆታት መመሊሱ’ዩ
ዝተርር።
ዘይወድቕ ሰብ የለን። እንተኾነ፡ ዕዉታት
ብዛዕባ ጠንቅታት ውድቀቶም ከስተንትኑ ግዜ
የብሎምን፡ ካብ ፍሽለቶም ተማሂሮም’ዮም ጉዕዞኦም
ዝቕጽሉ።
ዕዉታት ሰባት ብዛዕባ ደረት ዕድመ
ኣይግደሱን’ዮም። “ኣይትኽእሎን ኢኻ። ንእሽቶ

ሓቅታት ብዛዕባ
እንስሳታት
•
ኣብ ታይላንድ ክዳን ውሽጢ
ከይተኸደንካ ካብ ገዛ ምውጻእ ብሕጊ
የቕጽዕ።
• ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ጽርግያ ርስሓት
ክትድርቢ ምስ እትተሓዝ ናይ ገንዘብ
መቕጻዕቲ ይብየነልካ። ሳልሳይ ግዜ ነዚ ተግባር
ምስ እትፍጽም ድማ ነቲ ርስሓት ዝደርበኻሉ
ጎደና ሰለስተ ሰንበት “ኣነ ጽሬት ከተማይ
ኣይሓለኹን” ዝብል ጽሑፍ ኣንጠልጢልካ
ምስ ሰራሕተኛታት ጽሬት ብሓባር ከተጽርዮ
ትግደድ።
• ኣብ ነርወይ ዝስተ ፈሳሲ ምስ እትገዝእ
ንመትሓዚኡ ፕላስቲክ ናይ ትሕጃ ገንዘብ
ክትከፍለሉ ትግደድ። ትሕጃ ዘትሓዝካዮ
ገንዘብ ድማ ነቲ ፕላስቲክ ምስ መለስካዮ
ይምለሰልካ።
እዚ
ንዝተጠቀምካሉ
ፕላስቲክ ኣብ ጽርግያ ከይትድርቢ ተባሂሉ
ዝፍጸም’ዩ።
• ኣብ ሜክሲኮ መራሕቲ ሃይማኖት
ንመለለይኦም ክዳን ካብ ሃይማኖታዊ ቦታታት
ወጻኢ ክኽደኑዎ ኣይፍቀዶምን’ዩ።
• ኣብ ዴንማርክ፡ ማይ ኣብ ኣብያተ
መግቢ ብነጻ’ዩ ዝወሃብ። ክዝሕለልካ ወይ
ድማ ክውዕየልካ ምስ እትሓትት ግን
ክትከፍለሉ ትግደድ።
• ኣብ ክፍሊ ሃገር ኣሪዞና ሕ/መ/ኣመሪካ
ብሞት ንዝተፈልየካ ኣባል ስድራኻ ንዝምልከቶ
ብምሕባር ካብ መዛግብቲ ክትሓኮ ክትክእል
ኣለካ። እዚ ምስ ዘይትፍጽም ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ወርሒ ኣርባዕተ ዶላር ትቕጻዕ።
• ኣብ ፊንላንድ ዋላ’ውን ተለቪዥን
ኣይትወንን ግብሪ ክትከፍል ትግደድ ኢኻ።

ኢኻ” ወይ’ውን “ደጊም ዓቢኻ ኢኻ” ንዝብሎም
ሰብ እዝኒ ኣይህቡን’ዮም።
ዕዉታት ሰባት ንነብሶም ምስ ካልኦት
ኣየወዳድሩን’ዮም።
ርእሰ ነቐፌታ የዘውትሩ። ዝመጾም ነቐፌታ
ድማ መማቕርቲ ሂወት ምዃኑ ብምስትውዓል
ሓንጎፋይ ኢሎም ይቕበሉ።
“ሰባት ከይብሉኒ” ኢሎም ካብ ዝሓሰቡዎ
ምፍጻም ኣይተርፉን። ምኽንያቱ፡ እዚ ሎሚ
ዓበይቲ ርኽበታት ኢልና እንጽውዖ ዘለና፡ ትማሊ
ንመሃዝቱ ጽሉላት ዝብል ቅጽል ዘውሃበ ምዃኑ
ስለ ዝኣምኑ።
ንስኻ’ውን ከምኦም፡ ኣብ ሓባራዊ ስራሕ እመን።
ንውልቃዊ ዝና ኣይትተሃንጠ። ሓንቲ ኢድ ንበይና
ከምዘይተጣቕዕ ብምእማን ምስ ካልኦት ዕዉታት
ተላፈን። መብዛሕትአን እተን ኣብ ዓለም ዘለዋ ዓበይቲ
ትካላት ብሽርክነት’የን ተመስሪተን። ስቲፍ ጆፕዝ
ምስ ስቲፍ ዎዝንያክ ኣብ ምምስራት ኣፕል፣ ቢል
ጌትስ ምስ ፖል ኣለን ኣብ ምምስራት ማክርሶፍት፣
ሰርጊ ብረይንን ላሪ ቢግን ኣብ ምምስራት ጎግል
ካብ ዝነበረ ተመክሮኦም ተማሃር።
ንፍርሕኻ ኣይትገዛእ። እቲ ዝኸፍአ ንወዲ ሰብ
ከጋጥሞ ዝኽእል ነገር ሞት’ዩ። እንተኾነ፡ እቲ
ካብኡ ዝኸፍአ ብሂወት እንከለኻ ብሰሪ ፍርሕኻ
መዓልታዊ ምማት’ዩ።
ውጥናትካ ከም’ቲ ዝሓሰብካዮም ከይክኸዱ
ይኽእሉ’ዮም። ኢድካ ግን ኣይትሃብ። ከም
ካልኦት ሰባት 24 ሰዓት ከም ዘለካ ኣሚንካ ካብ
ምፍታን ዓዲ ኣይትውዓል። ኣብ ሕሉፉን መጻእን
ኣይትንበር። ጣዕሳን ምስቁርቋርን ንሕሉፍካ ክቕይሮ፡
ጭንቀት’ውን ንመጻኢኻ ከማዕርጎ ኣይክእልን’ዩ።
ዕዉታት ሰባት ንሎሚ ይነብሩዋን የስተማቕሩዋን።
ንስኻ’ውን፡ ብዘለካ ኣመስግን፡ ነቲ ክትቅይሮ ልዕሊ
ዓቕምኻ ዝኾነ ነገራት ተቐቢልካ ኣብ ረብሓኻ
ከተውዕሎ ጸዓር። ዕዉታት ሰባት ከምኡ’ዮም
ዝገብሩ።

ብሂል ለባማት
“ንሓዊ ብሓዊ ዝቃለሱ’ ሓምኹሽቲ
ጥራይ’ዮም ዝሓፍሱ” ጋንዲ
“ መፍትሕ ዘይብሉ ማዕጾ ንሰረቕቲ
የተሃራርፍ” ምስላ ቻይና
“ ካብ ዝኾረየ ሰብ ቁሩብ ርሓቕ፡ ካብ’ቲ ትም
ዝብል ግን ንሓዋሩ ርሓቕ”
ናፖልዮን
“ክንደይ ዓመታት ኣብ’ዛ ዓለም ነቢርካ
ዘይኮነስ እቲ ወሳኒ ነገር እንታይ ኣፍሪኻ’ዩ።”
በርናርድ ሾ
“ዕዉት ሰብ ውጥንን ትግባረን ኣለዎ። እቲ
ሃካይ ግን መመኽነይታታት ይድርድር።”
ቢል ጌትስ

ሓዳስ

ኤርትራ

12 ግንቦት

መበል 28 ዓመት ቁ.118
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ǉƥöȶðôƧĉƛĖŊřôȤŶǎǂ"
ƄćƙĖȶȓņľƄôƙŴŊƄǡùǦúŚ
ĉƛĖŊřôȤŶǉƤùƌƄôƙȳ
ǉƥöȶƶǡęĄƌŊƲāǦƵƎǎƧù
ƆÿġŊ ǦŶ úĆ ȓňā ƆŴŅùƊ
ƁġǦĚȳ úĆ Ąƭùŗ ǦŶ ƆŶƓƯ
ĔƖŊƊƙȳ
ƄćƙĖȶ ÿıƙ ƆŶĶƯ ŕėƖŊŴ
ƆĊ ġĉƌȲ ƯǎĈƙŶ ƆŚűŊĔõ
ƉňŊŶÍǏĉűǡęƌų"
ǉƥöȶ ġĄǆ ïųňù ƆŅïùȳ Ƣǋ
ƭĄŘŚĜėāŕżĄŶǦġŗƏǆű
ƄŊƄġĄėƆǁƖƄƶľĄǻ"
ƄćƙĖȶāėǆïųňùƆĊƆŶŘǆ
ƎŶāǦƱƌ"
ǉƥöȶ Ƅű ŚęǢĉ ĉŶňę ĉęǌƆ
ƄŊǂųȳ ƆĊ Ɔŗ āś ƱǁĤǦę
ƆŶŕƜǆŲ ĉƛŶǄŖŶ ĄȣŚþƂŶ
ƎŚűǦĔųĉǉôƗ"
ƄćƙĖȶ ïųňùȲ ƱùƭùƌǇ ƴƯň
ŶƆĩś ƶĄġù ǦŶ ƉƄ Ƅƶǂ ĜȠā
Ɔǂȳ ıǎĆ ƶƜű ĉƶęėŊŴ ǦŶ
ġôĉŶŘǆ űƳ ƴƯň ƄùƬùƌǇÍǏ
ĄƯôùƌų"
ǉƥöȶƄűŊǉǡŶƶęƆǁųƉĉÿǉ
ƯƣŚ ĜŊ Ɔǁ ƶĺȎęȳ Ŵǆ ǋǦĖ
űǻŇ ƄĉȐƅ Ŵǆ ƏôǞ Śĉñęŕǆ
Ŋȓņľ ƴƳĄǇȳ űŊĜǆ ŶƖćƯŊù
ƶŕȞ÷ôǂ ġùǶŴŘŚ ƢĞǉ ƄôƗȳ
ƄŊ ęƆĞÍŗ Ŵǆ ĄŶǦġŗ ġėāȲ
ƄŊŚęȠǦƵǆŴǆġǎėǆŚƌù
ǁƌǆǎȳ ŊƧùĬǆÍƧŶ ǎÿŶ ƶƜű
ƄŘƤ ƄŊ Ʊôƨĉ ŶǻȞŘŚ ǆğŕȣ
ƆǁȳȲ ƆƳ ƎŊôƌ ƉôƗ ǦŶ ƯǦŅŚ
ǁŊôǆŶȳ

ƄćƙĖȶ ȓņľ ïųňùȲ ƉĉÍŗ
ƶǶĹġƌǇ Ŷȏę Ư÷ć ƄŊ ñǆƢŚ
ĉñ÷ƧŶ ƄŊƂ ĉŶňęŶ Ɔŗ Ƅƶǂ
ƄǡǌĞ űǡę ƄŊ ĉĉėā āǢġ
ñǆƢŚ Ɔǂȳ ÿǉ ƌŊŗ ĉŶȀ
ƱǆāǢġ ñǆƢŚ ǉĮ ĜňŚ ƆƧŶ
ŶȏęƯ÷ćñǆƢŚƱǆĉñ÷ƧƆǂȳ

ƄćƙĖȶ āėǆ ŶȏĕŶ ǦõȏŶ
ÿŅĘŘƃƙŚñŅųƱôƙïųňùƉĉƳ
ŴŚƌ ƭǆűŚ  ǦõȏűŚ ƄŊ ġėā
ƄĄƙĖ ŊǹƯĆ ÿǤƳ Ɔǂȳ ĉġƳ
ƎŚñŅųƶȎŴāƌÿŅĘŘŊƶŕÿÿƶ
ƆġƉ ŊƴƯň ĉġ ġǎėƙ Ʊúƌ
ƶĉǎŴŶ ıęŅŚŶ ƉĄǆ ǆĄġù ǉƥöȶ ƉĉÍŗ ƄĹǋĄ ƶűǡęƊƙ
Ŵǆ ġűùŋŴ Ąȑāȣŗ ŊŊƶþ
ƄƯùôų"
Ɔǁ ƱŶŊŊȳ ƄǡǌġűŚ Ư÷ć ñǆƢŚ
ǉƥöȶ ġǎėŴ űŶāǎāǎŴ
ĉñ÷Ƨ ƆƧŶ ŊŕǉǤǤĆ ƄŶŇŅǇ
ŊǹƯĆƃŴŶŕÿ÷ôȳŴǆƳĄŅǡĞ
Ɔǁȳ ǦŶ Ǝȓāȣ ƆǞĉęÍĊ ÿǉ
ƄűƉĉƶĄġôųŴǆƢôǎŴňñęǄŚ
ĜąŶȓņľƆƖǆǎȳĄöĜƄĶĖȎ
Ɔǁ ƶŊúȳ ƄŋǆŶ ƄǉǆŶ ƄƶǇĉ
ŴŊŗ ƶűŅęƎƨ ŚęǢĉ ƄùŋűŚ
ǻƫćŚ ƆǇĉȳ ƥ÷ÍƓ ğāŗ ÿǉ
Ɔĉôġȳ
ÿǉƱǆĉęǎǌƄŚƶĬ÷ĹùƆŶŕƜűȲ
ƄćƙĖȶ ŊĄĜĔŚ ƆƳ ŚñŅų
ƶŕǤűűĩǦęƱĉȓƆƄǆƏűŶȳ
Ʊôƙ ÿŅĘŘȲ Ŷġƙ ȣęĮ ĄŶǡǋ
ƄćƙĖȶĉġĜňŚƱôƌƶĉǎŴÍƖ"
ŴǆôƧǸŕǫƬƶƌǇƄôƙȲŚęǢĉ
ǉƥöȶ ĉġ ĜňŚ  ǎÿŶ ƶƜű ĉñ÷Ƨ Ư÷ć ñǆƢŚ ŕĔǋƆƌǇ
ƶĉǎŴƆǂƱôųȴćƆƉ÷ǆƆǁƎŊú ƄôƙȳǎĚÍƧŶŕŅǦĢŘŚĉƧğǎ
ƶƛƆùȳÿĮƱĔňĉġĜŊŕǡėȁƤ ǙĆęƌƄôƙȳƉĉÍŗƄŊƶŕȞ÷ôǂ
ƄǆƏŶƊŶǦŶƉĉŗƶǉùǇƄǆƏűŶȳ Ąȑāȣŗ ƁŶŊŋȲ ŊƲā ƌŊ ñƶŇ
Ŋȣ÷ǆ ĉġ ǉĮƄŶġŚǇ ȣľėƤ ƭôĉŴŕǆƶŊúŶȏęƯ÷ćñǆƢŚ
ƶĉǎŴ ƄŊ ĉĉġėŚ ƱǆƉĉŗ ǁŊõŶȳŴǆƳğƯŉŶǎćƄŊāùĆ
ƶŊñǧŊƲāƄƯǤŇƄǆƏűŶȳŊÿȐĕ ƌùƇŚ ĜňŚ ƎűŊę ŚęƆǇȳ ÿǉ
ƄŊƶĉǎŴĉĉġėŚÿȡęƆǁȳ
Ŷȏę Ư÷ć ƱǆŊõȲ ƌùƆ ĜŊ ƄŊ
ŶǦǋ űǸȟ ƎƯƢŚ ŊĉęƄǂ ǻėā
ƄćƙĖȶ ƆƳ ŚŊú Ʊôƙ ÿǉ
ƄŊ ŶǦǋ Ǝűǻȣ ǆȣŚŶÍĊȲ ƥ÷
ĄŅǡĞ ƱǆƯǤŅŚ ƎƖƧŶ ǆƛƆù
ƭƢŚ ƆŶŕĄȎȲ Ɔŗ ƯǦŅŚ ĬȑùűŚ
Ɔǂȳ űƳ ǦŶ ćƯĔ ƎŶǉǆ ƃƙ ǦƵ
ƄǆñùƨŶȳ ƄŊ ƉňŇƂ Ʊôƣ ĜňŚ
Śñŋ"ćôŚćƯĔƎŶǉǆƆǂĉŶȀ
ŶÿǉňñĖƉǎŶľƨƆŶŕęƆǂƉĉŗ
ƱǆƯǤŅŚƌƶƖƧŶ"
ŕǉ÷ǃƶŅïùňñęǄŚƎāƶƎȓƯęŶ
ǉƥöȶ ƆƢ ƆƳ Ĭȑö ǁŕÿğġŅų ƯǦŅŚ ǎć űŗ ƶǎô ňñęǄŚ Ƣǆ
Ɔǂȳ ƉĉÍŗ ƶÿŕŚƌų ƆƧŶ ÿǉ ĊǄ ĉġ ÿƶƌ ƶęƉŊ ĄĞùƨ
ƌŊŗ ĬŶǋ ĉƛŶǄŚ ƱǆƯǦŅŕǆÍǂ ǆǫƭƶ ƆĊ ƄŊ ĄƢǌƆŚƂ ǦŶ
Ɔǁ ƶŊúȳ ƄŊƳ Ƅű ƎűǦĔƌ ƶǉö ňǏűŚǆġĄưȳƆŗȣùùǆŴǆǉĮ
ǦŶƶŕȞ÷ôǂŴǆġűùŋŴĄȑāȣŗ ĜňŚ ǎć ƄŊƳ Ɔǂȳ Ɔśĉ Ŷȏę
ƁŶŊŊ Ɔǁȳ ƄŊ ñǆƢŕǆ ƆƧŶ Ư÷ć ñǆƢŚ þƷĉ ƄŊƂ ƶűŊĕŶ
ƉŕǦŊĚ ȑƯęŘŚ ƆǡŊę Ɔǁȳ āǛ ƶǎôĄġƥƆŗƶƖȣõŶĜňŚƶǄǌ

sȢÇȢ

ƆŗÍƓ ŶǎňŊ űŘ ĄùƉƪż ǩęƷ
ƌŊ ƕùŴ ĄŶ űƤā Əȣ ƄŇõ
ƄƯô÷ ŶƢǌǉĚ ƶűŅęŴȲ úĆ űƳ
Ŵǆ ƯġėŘŚ Ǝö ƯǎĄ ǆïǎĄõ
ƄŊ ƱôƗõ ƆƥŶ ƆŶƎƶƎĚ ƉôƗ
ȎȎųýÍǂƱġāĹųȴǁǉȡŶĹųȳ

ŊÿȐęƄġȠęƌĬǌĉűŘŚƄƧȐƆƙ
ŴŊŕǦňęĉġǤęǆŕęȞƌȲƄŊƳƄ
ȎĻǶƉƱƙƛĔƌƶǉöƭľùŶƱǎö
ǦƵ ĉƧȡǆŶ Ƅƶǂ ƄǡǌĞ ĔĶþ
ĉƟŲƆǂȳ

ƄćƙĖȶ ƄŊƳ ŊƲā  Ĉ÷ŘŚ
ƆŶǎǂ ƱúȲ Ɔŗ Ƅƶǂ ȣŖŶ ȞƧĞ
ǦŶ ĉġ űŊġƙ ƆŕƯùôõ ǦƵ
Ȟöƙ ŊġĕƯ ĉǎǦǤĉ Ɔǂȳ ƄŊŗ
ĉġ űŊġƙ ƆŚǡŊĚ ùƶŊȲ ÿğňŚ
ŕĔğƯŗġôƶƜŲƄŊȓýȣƉŕġȣĚ
ƄôƌȲ ŊƭŇƂ ƆŶŘǆ ƃƙ ƆŚǉö
Ŷĉȣ÷ǻ ƆŶŕƜǆŲ ǦŶ Ǝƃ÷ŘŚ
ŴǆƳ ƭƧǋ ƶŕȞ÷ôǁ Ĉ÷ŘŚ
ƉĉƱú ǆĄƛĕȳ Ɖĉ ĄŅǡĞ ǡô
ƄŊűŘŚƎñŅƌƆĊŕƢĜƛŗĉğƙ
ƶƖǊ Ĉ÷ŘŚ ĉȣǹęŶ ƄŊ ĄŶǧ
ŶƱǤǻąƙ ƯŶıȡŚ Ŵǆ ĉƆ÷ǆ
ÿğňŚŶ ǦŶ ŊĹŶǊ Ŷƭƙ ƶǦǉȣ
Ɔǂȳ Ɖĉ ÿǉ Ĉ÷ ƶǻĬġ ŇĚŶ
ƢĔĹŚŶ þƶƌ ƎŚƏŷȲ ƎŚƧŶŷȲ
ƎŚŅȓĂ Śǉö űǡėŚ ŊÿȐĕ ǉġ
ƶŊôƌ ƏǆŲ ƄŊ ÿŶǧùƌ ƶĄȎùƌ
ÿğňŚŊƱǆıǎĄƊűŚĉĉƶǤŊ
ƆǂȳƆƳŊŕǉǤǤĆĉȓÿȣƄŊŗ
Ŵǆ ŊÿĮ ǎøŚƌ ƎŚŅȓā Ɖôƙ
ƄŊűŊġƙȣõǆġĉƬŚŴǆĉġćƯ
ŕęƆǇ ǁĉȓƆȳ ƆƳ ǎć Ɔŗ Ŵǆ
ŊÿĮ āùĉƙ Ŵǆ ĉƟŶ ƭŇ
ŕƛƆú Ƅôƨȳ ǎāĖÍƳ ĤśŘŚƌ

ƄćƙĖȶǡŶƱŊƌȲıǎĆĉƧǌƆŴ
ǦŶ ƉƱƙƛĔƌ ƶǉö Ǝùŕ űǻŊŘŚ
Ƅôƥȳ ŊĄǙĄęǄ ƆƳ ŕĜĆƯƌ
Ʊú Ŵǆ ƭƢŚ ġĉƬŚ ȓņľ ƏǆŲȲ
ĬȑùűŖ ĉā÷Ƨ ǦŶ ŊǹƯĆ
ƉǡǎĜƌ Ɔǂȳ ŅƳ þƶƌǇ Ʊôƙ
ĄŶȞġ ŶĜąŶ Ǝùŕ ĜąŶ ĜĖāƌ
ŕĶęȔƆŶŕƠŶƌǦŶŴŊŗƶűŅęƌǇ
ĉĉ÷ġ ƄǆŕęȣŶ Ɔǂȳ ġôƳ ƭľö
ǥęƌ Ƅƌù Ŵǆ ĄƭùŘƤ ñǆƢŚƌ
ƎŚǡŊĚ ĉȓƭę Ɖǎùǁƌ Ɔǂȳ Ɖĉ
ƌùƄǆƄǡǌĞűǻŇƎŚęġưƱǆŊùƌ
ǎć ŴŊ āùĉŘŚƌ ǡȓƌ ƄŊ
ƆŚġǢĄõǦƵĉġǎøŘŚŴǆƄŊ
ƉňŇƙ Ʊôƣ ĜňŚ ƎŚǤȄ ƌŊƂ
ÿöȟƆƧŶűĹȢŘŘŚƎĄȎƌƉĉ
ƶƛƆùƎŚƶŶǦƯǁŊùƌŶȳƉĉƳƄŊ
ƱǤǻĄƌƆƥŶƄŊıŲƯűŚāùĉƙ
ŕƄćĆŶƌƱǎöĄġƥƆŗŶĉƛȡù
ǎõƧƎŚƉƧŶƄôƌȳ

ǉƥöȶƌùƆĈ÷ÍƖƆŶŘǆƄú"

ƄćƙĖȶƆġƉƄŊŗƢĔĹŚŶŇĚŶ
þƶƌ ĉġ űŊġƙ ƆŕƯùôõ ƆƥŶȲ
ƌŊƴ ƭôĉ ŊĊŚ ĉġ ŕȞôƙȲ ƄŊ
ġűġęƭŚ ĬŊęƙ ŘĖƛ ñǆƢŚƌ
ƎŶŅŊƆŶƉúȲƉĄǆƭǆűŚĜŊűǆĕ
ǉƥöȶƆƳƎŚñŅųƶȎŴāƌĄǦôȐ
ƃúĉ ƉŶŊņùƌ Ɖĉ ƆŚǉö ƄŊ
űŗƶȞùǼĄöĝƆŶǎǂƄŊĖíôǆ
ęƆġƙƎŚġƆúȞŚŶÍĊƆŗƶĄȎùƌ
ǦŶƄűŊĹȑöƯ÷ćƎñùƢųǆȓƯę
ÿğŊĄƶǦŋȳƆƳƄŊĉǦïǎŴǆ
ƆǁȳǦŶƎƯƢŚƄǆƉƄùƊŶȳ
ŊÿĮāùĉƙƎāǦƱƌƆǂȳ
ƄćƙĖȶ ƆƢ ƆƳ ŊÿŶŗ Ąƭùŗ
ǉƥöȶƉĉƳƃùƌƉŕĔǎƄųĉġ
ƶȣǶę ƄǆƏűŶȲ ǦƵ ĉïŊŶ ġĕƯ
ǙĄęƌȲ ŊǹƯĆ Ĭöõ ŕėƆǂųȳ
ƶƜűĉǎǦǤĉŶǆǉöȳ
ƉĉƳ Ƌǎ ƃô ƶƧǎƇ ƏǆŲ
ǉƥöȶŊƖĄǆÍƉƉĉȓƇǆƛƆù" ǆġĉƭųƄúȳǁĹŶǁôǆȳ

ǉƥöȶġôŗƶïŊƌųĜȠāĄŊęî
ƄƶǁǉǣĄƁĄġǦűƌ
ƄćƙĖȶ ǡŶƱŊƌ ƄŊ ñǆƢŚƌ
ǎćƭƢŚƆĉűǁùƌȳŠƧŠƧȳ

ŊøŶ ƭǆŶƛŶ ƎŚƌŴƖűƇ ƆŶƉôƛŶ ŋŘŘŚƆśĉƶŕĄęƭŴĉġǉıŴŶ
Ŋƭùŗ ŉŚŴŶ Ɔśĉ ƱǆŕĄęƭŴ
úĆľűĉġığűŚŶƭŊǉ÷ŶƄŊ űġŕćġúƶűŅęŴĉġŚĉğùÐ
ñǎĊŴŕėƘŊŴŴǆĩǊĩŕƭĄŘŚ ÏŅǜƙ ġľ Ņù ĤƧƭŕ Ņǹā ƖƄ ŶƧùıŴ ŕƄƙƘŊŴ Ŋÿňę
ƶƛĖŘŚŴƆŴĜÿľŴȎƤŴõȳığűŚ ƶƢűŶƌ ŚĉĜù ŅǻĔĉĔĉ ŚŊôùŴ ŶŊȑÿǇĉȲÐ ığűŚ ĔƳŶ ÿğŊ
úĆ ĔǪǌ űŊğ ĉùƆùƆ ƃ÷ÍǄȳ ġô ƶűŅęƌÍĉŅę Ŷƭƙġ ƂȣƂȣ ƄľĔŅŚȳ

ƭŊǉ÷ÍƧŶǾÿĉÿĉƃõȲǎùǊù
ĄŶƆĜǆÍǂƑǆŲȳŶǎāĖŚŕĄöġŴ
Ŋȣ÷ǆ Ŵǆ ƏôǞ ŕĄïĚ ƄŊ ŊƲā ĉġ ƄƯôùŴ ığűŚ ŶƭŊǉ÷
ƶűŅęŴõǦƵĉĤŚĉĤŚǎāĖǎėę ŊĉŴŖþƴƆŴĜÿĹŚȲÏġćƯƆŶǏ
Ŋÿňę ŊƆǦĖ ƆŴŕǫƭƶŴ ŶǾęĲ ƭŊǉ÷ȲÐŕǌñǄśȳ
ƶűŅęŴȃęįŴŚƄƶǂĄğǻŶƄȣƌ
ÏƆŶŘǆƎŚŊöǉöƘƃƘƄŶŗ
ƱǁƛǎŶŶŊĉŶňĕŕƱƌĖÍǂȳ
ŴǆĬǉĉȃĕŴǆúĆƖƄÿęćƶȲ
ƄŊŗƆƥŶÍŗÍĊƆŶŘǆƱǆŕȑƢŚŴȲ ȞöǶƋÍƏ ƄôƗȲÐ ƆŕŶ ȞƙƙŚ
ƕƯĢȲ ǌćȲ ŝƶȲ Ŵǆ ÿȐę ęüıŚ ƄġŴŲǤöíƋęƋęŅôȳúĆƄƶǂ
ǢǄȲıǎǎĉŊĩƎôŘȲƢƱŕȳřŶġ āƣġŶŕȁėļǆŶÍǂƑǆŲȳ
řŊùŶȑƢŕõƄŊƶűŅęŴñĊŚƆŗ
ÏŚƶƎęÍǏ ƄŇ ÿƢǆȲ ƭŊǉ÷ÍƏ
ƶĜƭĔħîƉġŗƆŶƉúȲƆŗƶŕğƯĔ
ƄŊŗƆƥŶÍŗƎȣğāĄƭŚÍǂƶűŅĔȳ
ƖƄ āğŊ Ŵǆŗ ƶŕȑƢŚŴǇ ǦƵÍǂ
ÿǉǦƵĞùŐŴĄÿƴǆÌĢĖŶƆĩśǆ
ƶƖȣù ƶűŅĔȳ űŗ ĉĉù÷Ɔ ƆĉŅę
ƆŶǎǁƉƴėęŅƌǉùǁƭŊǉ÷ÿƢǆȸÍ
ĉŊù÷ȓƱǆűŅĚƎöƯǎĄÍĊƉĄǆ
ĉġ Ņôś Ìıǎĉ ĉġ ƢƉùŕǆ
ƄŊĄƶǡŊƶƛęŘŚƌŕƢĮĕƆŴħƯ
ŕƱėĔŇȳ ŊǎāĖƂ Ŷğśĉ ǢǌǆƋ
ƱǆƶƉę" ŚƶƎĚ ƆĉŅę ǦƵ Ȟöƙ
ǆűǦĕųȳĩƫǦƵƆŶŕÍôųƑǆŲħî
ƆŴĜÿľƌƶƎęƎęŕŊúȳ
ƭǋĄ ƁƱėęŅƋȲ ƆŶŕƱǆŊôǆ ƉƄ
ƆŗÍƓƄŊǊęĜĈŴƤĬǆāňāĖ ƅƆÍƃùƥġƃǊƄŊǞňƂƄƆŚǂ
ŊÿňęƫǉŚƍǎŴƆŶƉôŴƉĉǎ÷ǆŴ ĤŴƯ ƆŴŅô ƄǆƉǉùƌŶȲÐ ĉġŅôŚų
ƄįƧć Ƅƌ÷Ś ĄĖȓŴ ƆŴŕğƄùŴ ƄűÍƧŶ ƌùƆ ġô ƶƱƉęƊ űŗ
ƉĉŊŕǆƎŶƯŶǎęȲƄŊŘĖƙƧǄŶ ƶǙĄęƎƨġÿľƎƭǦśƄǆƉƄùƊŶȳ
ŋŘŘŚĲÿǆśȲŅôƧƉôƧȲĄǶėŶ
ÏƢ÷î ığűŚ ÿŊŕǆ ĩƫ ƄŊŗ
ƭǋ ŅǣưŶ ƍǎŴ ŘĖƛŴȲ ňñ÷ƧŶ
ƄƶǂƧƫǆƯǎĄƃŴŵęŴȳƄǁÍƢ
ňñęǄƧŶ ƧęħŘŚŴ ƎŶĬġĉȴ ƄŊ
ƄġćǆŚŶŶġƛŶŶƄŉùƭęƉǆƉĉƴ
ĉȓƥƯƉǆǎŴŶǧęǢĝĉƉĉǎ÷ǆŴ

ĄęïƤŘǉĜ

ĉġ Ŋƭù ƭŊǉ÷ Ɔŗ Ǧĕĉ
ƄƌǌǎŶƂȲ ǇŴġ Ɔŗ ƄŊ Śĉñęŗ
ȞŕŴŴǆĉǎȡŶāùȣƶŅôùĉǋ
ƶűŅĚȲ ĉġ ǄāǄ ƆŗÍƓ Ąȑāȣŗ
ƄŶŇņ Ʊǆĉűƨ ȞįęȲ ığűŚ ƆŘ
ƄƶǄ ĉȃƧŗ Ŋĉþę ĉľǹŴ
ÌĬĤĉÍƃùŴŶȓƢƭƶűŅęŴȲǁćűƆŗ
ƭľöƶŕĹűŕñǊƆŶƢĔǜŶƯǎĄ
ŶƆġűŚƉǆȎǡŅĊŚƶĄŶǶôśȲǉġŅô
Ɔŗ Ŋľùȓą ƶĉƌāȲ ŅĔƖŚ Ɔŗ
ŊǻľġŘŚŶĉġ÷ŘŚŶȣõǻƶűŅĔȲ
ŅįƕõÍŗŊÿňęŶġāĲŶŶȑƢśŶ
ƶűŅęŴǦƵȎȎųýǆƶƉĔųƄúȳ

ƯƧŘŚŶƄŊñǆƢŚǎćāǢğŚŶ
ǆƜŲȳƆŗĬŶǋĔŊÿŴǆĉñ÷Ƨ
Ư÷ć ƄŊ ñǆƢŚ ǎć ƎŚŅȓĂ
Śǉö Ʊôƙ Ŵǆ ĄƢǌƆŘ  ŋŘ
Ŷȏę ġƆö ġôƶñùƢƌ ƄŊ ĄŶǡǋ
ŊƱǤǻąƙ ȁøǌ ĄŶǡǎŘŚ ŴŊ
ƌùƆƄŶȞŚŴǆĉȃƥǆŕƛƆúƙ
ȎŇŊƆǂȳŊƱǆƌÍƳƉĉĜňŚƯ÷ć
Ʊǆĉñ÷Ƨ ƄŊ ƄǡǌġűŚ ƱǆŊúĉ
ǦŶƉƄñȏȑŚǢǌǄŚŊĹȑöȎĆǊ
ƱęĊƱęĊƎŶƉƧŶƶǡŊĔŴŶĝƆǂȳ

ƎŶāŶŊĜõƆƉôŴƆƶƎĚƄôƗȳ

ß3Ύ°ÅΎÊ°-nkÚ
Ɔƥǆ ƄŊƳȶ ƄŊ Ǝö ƯġėŘŚ
ƶęƉŊ Ŵǆ ŶƆġűŚ ƯǎĄ ƎǻƯĉȳ
ǩǃƙƄǆŚǉƎĉȲƄƯöùƌƄǆĉűƢƌȲ
ĜĖāƌƄǆġùƎǁƌȴȣõǆŴǆŶƆġűŚ
ƶƛĖŘŚƱúƨƎöƯǎĄÍǂȳ

ƆƳ āśŘŚ ĉġ ÿŕŚƌų ƎŅęïôǆ
ƶǙĄĔǦŶƉĉÍŗĬȑöƆƧŶƱŶŊŋȲ
Ɔŗ ĬŶǋ ĄŅǡĞ ƱǆƯǤŅŕǆ Ư÷ć
ŴǆñǆƢŚġôƱǆŊôǆƆǂƶƖƧŶ
ƃôƆÿġŊȳ

124256

ĉŅùŴùƌƆŶǏȳÐ

Ïȓņľ ÿğŊÍǂ ığűŚ ÿŊŕǆȲ
ŅõƄŊƢęþǦŶŋŚƌŊƷĉƱôƧŴ
ÏĄŝĉƉĉŗŚƉŴƛűƇƶűŅęƎŶĞ
ƌŊ ÿǉƛŶ ǆÿùȣÍǂ ŶŊú ŊƲÿŚ ŘĖƙƧǄŶ ŋŘŘŚ ƄŊ
ƄǆűŅęŴŶȲŅƳĄȐƄƱǆŕňñôŚðōŶ Ĝùġŕ ŶŊȑāȲÐ ƭŊǉ÷  űŗ ĄǉŊ
ŚŅïùǩęƷǉƄĄŶǸ÷ŚƎŶÍĉŅęȳÐ ıęȏƄŚÿƷȳ
ÏƄŶŘ ƭŊǉ÷ ŶāŴÍƏ ĄÿƶŖ ÏƥƧ ȓņľ ÿğŊȲ ƌĈėŶ Ŵǆ
ƃŴȳ ðōŶ ǦŴ ƄȣįĖŖÍǄ űǆėȴ ǎėę ƢȑƃŘŚŶ ƉƄ ƌňǆŶ ƌŊ
ƄǆŚȞùǻŶŵęƌćôŚǎǂ"ÐŊȎǭĕ ðōŶŶȲÐ ÿğŋĉ ġô ƶǉǡȣƊƨ
ĄŊȓƭƄŕƗȳ
ĄŶǾǾśȳ
ÏÿĭÍǂ ığűŚȲ ƄŊ āȓŷŚŴ ÏĄƋŴŶŴǆĉğāƢȑƃŘŚŶƉƄ
ŶðōŶ ÌĉġǸę Ŵǆŗ ƶŕƭƢŚƎõ ƌňǆȲÐƭŊǉ÷űŗĄǉŊƄġŅĂȳ
ǾĔŘ ŶǡęŴȲÍ ƃùƥ űǆĕȲ Ƅű ƖƄ ÏŴǆ ĸęĞ ƱŅô ƢȑƃŘŚ ƉƄ
ÿĮǆÿǆĩƶƜűĜŊŊƶƯňȣľęŴ ƌňǆȲÐ ığűŚÍƧŶ ƉŕŅęƎś ŚƛƆù
ƎȞùǻǆǉöƄǆűŅęƊŶƎùŕŴǌęǤ űǡęǡôȎŚȳ
ĉġǸėƧǄŶƃŴűǆęŴȳÐ
ÏŅį Ɔŗ ƶŕĔȞ Ŵǆ òřùŶ
ÏƆƥƆ ƄŶŘ ƉĄǆ ƶŅõƙ ǉȡę ƌùƆŶƢȑƃŘŚƉƄŶŊƭùĞùŐŴȲ
ĜŊƃƙ"ŶðōŶƉƄƉĉƂƃùƌǄ"Ð ƄġćǆŚȲǇŴġŶǄāǄŶŶǡǎȞúĉȳ
ÏƃôǄÍƢȴ Ŷğ ǦŴ ƆŶŘǆ ƃ÷Śų Ɖĉ ǡô ƱȎǦĊĉ ƆŶŕƝǆŲ ƖƄ
ǆĄġùƋȲ ƱǡęĉÍǂȲ ÌŶƄŉù ƃƙ ŕƙȠùŴ ŶƖȣúȳÐ űŗ ıǎĆ āǛ
ŊƖĄǆƄŊǾĔŘŴǆƴƏƜŊǩęƷ ƱāôȣŴǇĉĭęŴǆĉāƶűŚñǆƢŚ
ŕƭƤŚƌ ƃùƌ ƎŚÿś ƶǦŅƄƌ"Í ǉǣĄƉġŕćľĚġôƶŕïƢƛƊŴǆ
ĄƢǌƆŘ ÿğŅǆ ƄȣĜġƊȳ ƌňǆ
ƃ÷ŚųðōŶĩƏęȲÐƃõȣĩƛŅôȳ
Ŷ÷ƯöðōŶŊƭùŗŉŕǆƉĉƆŚāǩġ
ÏŅõ ŴŊ ĭĉűǡę ŶƆś ƌŊ
ǦŴƧĩǶǆǆűǦĔųűŅĔȳ
ŕėƖŊŴ ÿǉ Ąƭùŗ űƷĉ ĄǦôȐ
ňñùŴŶƎŊĖŘŚŴŶƶƜŲŘĖƙƧǄŶ

ሓዳስ

ኤርትራ

12 ግንቦት

መበል 28 ዓመት ቁ.118
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ĄĉǇŴġïŊŕ

şİóïƆŝƥƺ

ÿǉǦƵȲÿŶŗƄǎǣȓǤŊ
ĤŶǋāƥ ƌŊ ƥŶƄ ŕȞùǄ
ŴŊŅĔƙïǉĄŚȳƄŊŗŅĔƙ
ǎćÿǉĉġǉĭĄǦŇƎǉö
ŴŊƶŶ ŴŊŚŶ ƶŊù ƶűŅĔ
ƶŊƃĔƖňȳƄǆȎŶüŶǎćȲ
ŊƊöŘ ŅƶŇƲ ƄƧǉļȳ
ƎŅùƭ ǎć ǙĄĔȳ Ɔśĉ
ǉĭűŗƶŊƃȲƶŊ÷ƯĔƘŊŴ
ƃúĉ ĉġ ƄņƇĉ ƎŅùƫ
ŴŊŘƶƢǉĹŚƄǎǣĬĔņȳ
ƆŶŕƜű ǦŶ Ɔŗ ƄņƇĉ
ġô ƶĜǧǡĉ Ɖĉŗ ƶÿĜŊƨ
ƌŊŘƶƢǉĹŚƄǎǣƎŅùƫ
ƄǆƉƄõŶȳ

Ɔŗ ƥŴ ŴǆŘ ƶŕŅùƪŚ
ƄǎǣȲ ƄŊŗ ŋŘ ĉġ ŅȓüȲ
Ɔśĉ űƄĩŖ ƄƴŊƆ ïǋĊĉ
ƌŊŗŋŘĔÿĺȳƆŗƄņƇĉ
ǦŶƆŗƶŅùưƉŇǎƥƎïǎĉ
ƄǆƉƄôŶȳ
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Ư÷ùÍƱŶƄŶġŗ

ÏǉĬǁęǎƂų
ǉĬǁȣŚƥŚ
ǉĬǁęǎƂų
ǉĬǁȣŚƥŚÐŅôȳ

ƆŗĜŊƄǆĩƫȲŅŚþƶƥ
ƆśĉǉĭĩƫȲ
ƶűŅĔ ǡƳȣ ŅŚĕ ǥĕ űŗ
ƶŊƃ ƎľǻıǼ ǙĄĔȳ Ɔŗ
ÏŅǆŲƶŅùƪȲ
ƶŊƃ ƄŊŗ Ƣǋľƨ ƶűŅĔ
ŅǆŲƆǂƶĄƧŚȲ
ŋŘ ƏǆŲ ŶĉǎĖ ƄƧǄŚ
ŊƄƧǄŚ ǡŅėȳ ƆŶŕƜű
ŅǆŶƙęƖňűƴƊ÷
ǦŶ Ɔŗ ĜŊƄǆ ƎĉāĚ
ĄƭŚÐ
ƄǆȞŕƢŶȳ ƎĄƧŚ ƎğŊ
ƶĹęŊ Ņŗ ŅŚĖ ġŊęŊę
ŊĉňùƆŴŕĹǻĬǶǡǋȤĊ
ǎāĖ þǉŚ ǉļǆľȲ Ɔŗ ƄŅúȳ
ƉǊȳ ƄŊ ĄƢǌƆŘ ǎć
ƄņƇĉ űŘ Ƅǎǣ Ņöƫ
ƆŗƶŊƃƶǡŊĚĉġǾűĿȲ ƄŊŘƶűŅėĊŕȳ
ƎƧǌƄŶȲƆŗƥŴŴǆŘƄǎǣ
ŴŊŗŋŘƎŅȓāŶÿǉƏűȳ ƭƧƃõȲ
***

ƄŘÍƴĆƴŶŴǆúĉġȲ
ƶŕÿŕŕśǡǋȡȲ
ƱǆŕÿŕśÍǄŚĉùġȲ
ƄűƶǉôƗƎŊǉŕǆƎŚűǦĔųȲ
ŶğƶŅôśǎćȲ
ÏƉŇǎƊĉųƄôƗĉƆĊȲ
ŅŅÿǉŕĜĹõųȳÐ

ÏƆƥƆƉĉƂǎǄǥė"
ƆĊĄĉƱųƉȠùŴġȲ
ŚĉƃùŴƎŶƉǆǎƎğėȲ
ƆŶŘǋƄƉŕĉȓƆȲ
ƥ÷ǡƧǡƧƄŇùŴƱǆŶĜŊė"Ð

ÏǄǄ
ƉĉƂġƄǆŶǦŅėȲ
ƱǆġęÿġôƱǦŊėȲ
ÌƆƳþƶƎűƇƱôƛŶǡŶƱŊÍƧŶȲ
ĜĖľƎűƇƃƛŶƆĊȲ
ŕ÷ǆŴŊŗƥŶƂĉôĜƇȲÍ
ƉǆŚŊôŴƭƧƃ÷ȳ

Ċėù

 ƶŕȞŕƗĉ ĴùƫȲ ŚƯŅ ŚŶƄġ űǡę ĉġ
ŊȔŚƌƆŴŘƙȞùƌĉŶňęùĄǊȳġġƯǎćƄƢǦǊȳ
ƉĄǆĞ ƱôŴ űǡę ŶŊȔŚŴ Ʊǆűƌȣù ƆŶŕ ǉƄ ƔŶŴȲ
ŶƭŴÍƧŶƄŊǦƵȎǡĉŴƶāǦƱŴŶŶȎǡĉŴƶƙȞôùŴŶ
ǁôŶȳ

ĉƛĖĜŶŅŚ
ŽéńęñȱȰ

Ɔŗ ŶǉĮ ĜňŚ Ƅǡǉġŗ
ŊƶƜŲ ĉñƷŘŖ ƶȣôǻ
śćġ ƃǋĜŶȲ ŊƅôƎŚĖƎ
ƆŚĜęāĄŊėñŗŶĉĉïƶ
ƃõ Ǝùŕ ĩā ǦƵ
ƶƖƧŶ ȣĥù ȞŕŴŘŚ
Ɖĉ ƶǡŅĔ ǆŶǡĔõȳ ǉÿę
Ɔŗ Ņŗ Ŷƛùŕ ĩā ǦƵ
ƶƖǉ ȞŕűŘŚ ƶĔŊĔŅŶ
ŕġȡ ȓľĔȎŶ ŕÿǤǤƳƂ
ŊƆŶǦöƱż ǥĕȲ Ï$OO RXU
ZRUN LV LQ YDLQ ZH
KDYH OHDUQG QRWKLQJÐ
ćôŚȲ ÏƊõ ġėāŴ Ŋ÷ĩ
Ɔǂȳ ƌŊƳ ǎć Ƣ÷ ÿǉ
ƄǆŕćïęŴŶȲÐŊĉňùŕġȡ
ĉľėȏĉġűǡĚȳ

śćġƅǋĜŶǎćȲÏƆƢÿıƙ
űƤāǢƯƷƃŴŕǫƬƶŴȲƆŶŕƜű
ǦŶȲ ƌŊƷĉ Ǝùŕ ĩā ƶƜŲ
ƶƄŅǂŴ ĄğęþŘŚȲ ŊƧāǊ
ŶğśĉŴǆƅôƎŚĖƎĄŊėñŗ
Ŷĉġėā ƎŶǻĬĄúĉ Ɖĉ
ƱǆŶƛƆù ŕćîęŴ ƄôŴȲÐ
ŊĉňùÍǂĄöĝõűǆĕȳ
ƄŶŅğ śĉġ ƃǋĜŶÍǏ
ƃùƊĉȣŚƥŚĴùƫ
ƄŶŅğŶ ȞĔľŶ ƆĉŅęȳ
ƉĄǆÍĞ Ĭǌćǆ űǡę ƆƳ
ƆűŊĔïõ ƱôŴ Ŵǆ ƅôƎŚĖƎ
ĄŊėñŗ ĉîƲùŴȲ ƌùƄǆ
űǡęǎćȲƄŊŊęïŶŶĉŊȑā
ƶǦŅę ǢƯƷ űƤāȲ Ƅƶǂ

ƄǎƌĉŶƭľöƶÿŚŚŶĉƟŲ
ƄĔǋƂŴȳ ƄŊ ȓņľ űǡę
ƎŶŅȓā ƉǆŕÿôùŴ ƆŶŕǉƄ
ȓƬęŴȲ ƭƢŚŴ Ŵǆ ǦǎŶ
ĉƟŲÍƧŶŊǦŊĖƄęƆǂŴȳ
ġôƶġ ȣŖƥŚ Ĵùƫ Ŵǆ
Śĉñęŗ ǢƯƷȲ ĉġƳ śćġ
ƃǋĜŶ ŊęïŶ ŶĉęƌŊ ƱƌǁǏ
űƤāŶƄǎƌĉŶǢƯƷǆĄğĜù
Ɔǂȳ ġôƳ ŶāŴ ƄŊ Ŵǆ
Śĉñęŗ ǢƯƷŴ  ƉǆŕïƉŴŶ
ŕġȡ ƉǆĴĔȓŴŶ ƆŶŕ ǉƄ
ŕǫƬƶŴȲűŗŶŊĉõƂñǆƢŚŴ
ƉŊęñ ƶƛƆù Ŵǆ Śĉñęŗ
ŊęïŶ ƎŶƯƢŕõ ƃŴȳ ġôƶÍġ
ƆƥƆ  ŶƭƗĉÍǏ ǶȠƆƊĉȳ
ŶĄǡǋ ŊęïŶ ÿƶƥ ǡǻ
ƄŇùƊĉȳ
***

ÔŏİÔİų
ÿǉǦƵȲÿǉǡƴǡƴƉǆǊĲȑĖƏŶŘŕĔ
ƶĉƶǦŊ Ĝėāŕż ÿǆö ĄŊėñŗȲ Ŷÿǉ
ƄŊ Ƅȣǉǡ ƌŶĤú ŕȎǣƫ ƊƯĢ ƶȑƢŚ
ƶűŅĔĴùƭȲÏƄǍƙÍ÷ÍǏÌƶƢǉǆ"ÐŊĉňùÿŕśȳ
Ĵùƭ ÏƆƢƄ÷Ð
ĜŊƄǆ ŴŊŗ ƌŶĤú Ɠāƒý Ɠāƒý ƶƖȣś ĜŊ ǆġƆŶ
ƆĊȲÏƆƥƆĉĤǉƄƄǉǆƄŊǡƴŴƄ÷ƃùƌų"Ð
Ĵúƭ  ĉñ÷Ƨ ǉƄ ƆƢÍ÷ ǦŶÍĞȲ ƄŊƳ ƱǆƏű ǡƴŴÍĞȲ Ņŗ
ŵƧƧŅŗŵƧƧƃƆǂǡƴŴȳŊĉňùĄôĜõȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.118
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ስፖርታዊ ውድድራት ስንኩላን
ንበዓል ናጽነት
ተስፋልደት መብራህቱ

ናይ ፊፋ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት
ስልጠና ተዋሂቡ

ብሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ፊፋን ዝተወደበ፡
ንናይ ኣካላዊ ብቕዓት ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ
ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና (FIFA Fitness Coaching
Course) ካብ 6 ክሳብ 10 ግንቦት 2019 ኣብ ኣዳራሽ
ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም ዝተዋህበ ህዝባዊ
ርክባት ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣፍሊጡ።
እዚ ስልጠና ብናይ ፊፋ ኢንስትራክተር ሚስተር ካሪም
ማሉከ’ዩ ተዋሂቡ።
እዚ ንተኸታታሊ ሓሙሽተ መዓልታት ዝተዋህበ

ናይ ክልሰ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ፡
ካብ ሽዱሽቲአን ዞባታት ሃገርና ንዝተዋጽኡን
ኣቐዲሞም ክልተ ተኸታታሊ ስልጠና ዝወሰዱን
30 ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ’ዩ ተዋሂቡ። እዚ
ስልጠና ኣካላዊ ብቕዓት ሎሚ ንሳልሳይ ግዜኡ
ዚወሃብ ዘሎ ኮይኑ፡ መቐጸልታን ራብዓይ ክፋልን
ከኣ ኣብ ዚቕጽል ዓመት ኪወሃብ ምዃኑ
ብተወሳኺ ተፈሊጡ’ሎ።
ኣብ ናይ መዛዘሚ ዕለት እቲ ስልጠና፡
ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ
ኣቶ ኢሳይያስ ኣብርሃም ንናይ ፊፋ ኢንስትራክተር
ሚስተር ካሪም ንትሕዝቶ እቲ ትምህርቲ ብዘለዎ
ዓቕሚ ናብ ሰልጠንቲ ብዚግባእ ንኺበጽሕ
ንዘካየዶ ጻዕሪ ንኢዱን ምስጋንኡ ገሊጹን።
ብተወሳኺ ሰልጠንቲ ንዚቐሰሙዎ ግብራውን
ክልሰ ሓሳባውን ትምህርቲ ነናብ ጋንታታቶም
ምስ ከዱ ብዚግባእ ኪሰርሑሉን፡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ
ከኣ ዓይነታዊ ለውጢ ከምጽኡን ተላብዩ።
ኢንስትራክተር ከሪም ብወገኑ፡ ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ
ኤርትራ ብሓፈሽኡ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዕድመ ኩዕሶ እግሪ፡
ብፍላይ ከኣ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንዘርእዮ ዘሎ ዕቱብነት
ብምድናቕ፡ ቀጻልነት ኪህልዎን ደረጅኡ ክብ ከምዝብልን
ዘለዎ እምንቶ ብምግላጽ፡ ንእተገብረሉ ፍሕሹው ኣቀባብላን
ካብ ተመሃሮ ንዝረኣዮ ተገዳስነትን ኣመስጊኑ።

ብምኽንያት መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ክካየድ
ዝቐነየ ስፖርታዊ ውድድራት ስንኩላን፡ ትማሊ ቀዳም
ኣብ መዓስከር ደንደን ብዝተኻየዱ ጸወታታት ተዛዚሙ።
ኣብዚ ናይ መዛዘሚ ዕለት ጋንታታት ኩዕሶ ሰኪዔት’የን
ውድድራተን ኣካዪደን። እዚ ውድድር ብምትሕባባር
ሃገራዊ ፓራ ኦሎምፒክ ኤርትራ፡ ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ
ሰኪዔት ኤርትራን ዝተፈላለያ ፈደረሽናት ናይ ውሽጢ
ገዛ ውድድራትን’ዩ ክካየድ ጸኒሑ። እዚ ውድድር መበል
28 ዓመት በዓል ናጽነት ንምድማቕን ተዳኺሙ ንዝጸንሐ
ስፖርት ስንኩላን ንምብርባርን ከም ዝተወደበ ዝረኸብናዮ
ሓበሬታ የረድእ። ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ውድድር ጋንታ
ዓራግ ንጋንታ ሰላም 19ብ12 ክትስዕራ ከላ ብድምር
ውጽኢት ድማ ብቕደም ተኸተል ጋንታታት ፈንቅል፡
ደንደን፡ ዓራግን ሰላምን ዕዉታት ኮይነን። እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ፡
ኣቐዲሙ’ውን ናይ ዊልቸር ውድድራትን ናይ ውሽጢ ገዛ ጸወታታትን ከም ዝተኻየደ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።
ኣብ መወዳእታ ዕዉታት ጋንታታትን ውልቀ ተጻወትትን ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ወናጩን ካልእ ሽልማታትን ከም
ዝተቐበሉ ተፈሊጡ’ሎ።

ሄራራ ካብ ዩናይትድ ክወጽእ’ዩ
ወዲ 29 ዓመት ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንድረ ሄሬራ ኣብ ምውዳእ ናይዚ ወቕቲ ካብ ኦልድ
ትራፎርድ ክፋኖ ምዃኑ ተረጋጊጹ። እዚ ኣብ 189 ዝተፈላለዩ ጸወታታት 20 ሽቶታት ንዩናይትድ ዘመዝገበላ
ስጳኛዊ፡ ኣብ ክራማት’ዩ ምስታ ጋንታ ዝነበሮ ውዕል ዘብቅዕ። ሓድሽ ውዕል ኣብ ምፍራም ምስ ዩናይትድ
ክሰማማዕ ብዘይ ምኽኣሉ’ዩ ኸኣ ብውሽጢ ውሽጢ ምስ ፈረንሳዊት ፒኤስጂ ክጻወት ከም ዝተሰማመዐ ዝሕበር
ዘሎ። ሄረራ ኣብ 2014 ልዊስ ቫን ሃል ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ’ዩ ካብ ኣትለቲክ ቢልባው ናብ
ዩናይትድ ተሰጋጊሩ። ዩናይትድ ምስዚ ተጻዋታይ ብዛዕባ ሓድሽ ውዕልን ምውሳኽ ደሞዝን ክትሰማማዕ ከም
ዘይከኣለት ክግለጽ ጸኒሑ’ዩ። በዚ’ዩ ኸኣ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ጻንሖቱ ከም ዝተዛዘመ ብመንገዲ ማሕበራዊ
መራኸቢታት ዝሓበረ። ዩናይትድ ሎሚ ሰንበት ኣንጻር ካርዲፍ ኣብ እትገብሮ ናይ መወዳእታ ናይዚ ወቕቲ
ጸወታኣ፡ እዚ ተጻዋታይ ክህሉን ዘይክህሉን ኣይተፈልጠን ዘሎ። ሄረራ ምስ ዩናይትድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ፣
ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ፡ ሊግ ካፕን ዩርፕያን ሊግን ከም ዝወሰደ ይፍለጥ። ሄረራ ኣብቲ ብመንገዲ ማሕበራዊ
መራኸቢታት ዝሰደዶ መልእኽቲ “ቀይሕ ማልያ’ዛ ጋንታ ወድየ ምጽዋተይ ክብሪ ይስመዓኒ። ኣብዛ ጋንታ
ዝሓለፍኩዎ ግዜ ዝርሳዕ ኣይኮነን” ክብል ናይ መፋነዊ መልእኽቲ ሰዲዱ።

ናይ መወዳእታ መዓልቲ ፕሪመር ሊግ
ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ሎሚ ሰንበት ኣብ ሓደ ሰዓት
ብዝካየዱ ዓሰርተ ጸወታታት ብወግዒ መጋረጁኡ ክዓጹ’ዩ።
መሪሕነት ሰሌዳ ጋንታታት ፕሪመር ሊግ ኣብዚ ዓመት 32 ግዜ
ክቀያየር ምኽኣሉ፡ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ሓደ ካብ
ዝሓየሉ ውድድራት ፕሪመር ሊግ ምንባሩ ዘካትዕ ኣይከውንን።
ግጥም ፕሪመር ሊግ ብ15 ነሓሰ 1992 ካብ ዝጅምር ኣብ ሽዱሽተ
ኣጋጣሚታት ጥራይ’ዩ ዘውዲ ቻምፕዮን ትደፍእ ጋንታ ኣብ
ናይ መወዳእታ መዓልቲ ተፈሊጣ። ካብዚ ሽዱሽተ እዋናት ድማ
ኣርባዕተ ግዜ እታ ዝተዓወተት ጋንታ ብናይ ሓደ ነጥቢ ፍልልይ
ጥራይ ቻምፕዮን ምዃና ከተረጋግጽ ከላ ሓንሳብ ድማ ብጸብለልታ
ሽቶ ቻምፕዮን ጋንታታት ፕሪመር ሊግ ተለልያ። ኣብ ግንቦት 2012
ብሮቤርቶ ማንቺኒ ትእለ ዝነበረት ማንቸስተር ሲቲ፡ ኣብ ተወሳኺ
ሰዓት ክልተ ሽቶታት ብምምዝጋብን ንኩፒኣር 3ብ2 ብምስዓርን
ንዩናይትድ ብጸብለልታ ሽቶ በሊጻ ቻምፕዮን ከም ዝኾነት መዛግብቲ
ግጥማት ፕሪመር ሊግ ይሕብሩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት
ፕሪመር ሊግ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘላ ሊቨርፑል ልዕሊ 90 ነጥቢ
ክትእክብ ምኽኣላ ናይ ፈለማ ተርእዮ’ዩ። ኣብ 2011/2012
ማንቸስተር ዩናይትድ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝሓዘትሉ ዘመዝገበቶ 89
ነጥቢ እቲ ዝበዝሐ ነጥቢ ኮይኑ’ዩ ተሰኒዱ ጸኒሑ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር

ሲቲ ፐፐ ጋርድዮላ ኣብ ናይ ምስልጣን ዘበኑ ምስ ዝተፈላላያ
ጋንታታት ኮይኑ ሸውዓተ ግዜ ዘወዲ ቻምፕዮን ደፊኡ’ሎ። እቲ
ኣሰልጣኒ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዝቐረቡ ዓወታቱ ንመወዳድርቱ
እንተወሓደ ብዓሰርተ ነጥቢ እናማሕደገ’ዩ ተዓዊቱ። ጋርድዮላ ኣብዚ
ሸውዓተ ግዜ ዋንጫ ዘልዓለሉ እዋን፡ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜኡ’ዩ ኣብ
መወዳእታ መዓልቲ ቻምፕዮን ከይኮነ ዝኣትው ዘሎ። ኣብ 2010
ምስ ባርሰሎና ኣብ ዝነብረሉ ግዜ፡ ናብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ
ንርያል ማድሪድ ብሓደ ነጥቢ መሪሑዋ ብምእታው ኣብ ሜዳኡ
ብዘመዝገቦ ናይ 4ብ0 ዓወት ዋንጫ ላሊጋ ከም ዝዓተረ ኣይርሳዕን።
እንሆ ሎሚ ኸኣ ንሊቨርፑል ብሓደ ነጥቢ መሪሑ ናብዚ ሎሚ
ዝካየድ ናይ መወዳእታ ጸወታ ይኣቱ። ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብዚ
ናይ ሎሚ ጸወታ ነታ ምስ ሲቲ ኣብ ሜዳኣ ትገጥም ብራይተን
ገለ ቅያ ክትሰርሕ’ሞ፡ ሲቲ ድሕሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣከታቲላ
ጽዋእ ፕሪመር ሊግ ዝዓተረት ጋንታ ከይትኸውን ክዕንቅጽዋ’ዮም
ዝጽበዩ ዘለዉ። ብራይተን ኣብ ዓመተ 2019 ካብ 17 ጸወታታት
11 ነጥቢ ጥራይ ዝኣከበት ጋንታ ብምዃና ግን እዚ ክኸውን ዘሎ
ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ተንተንቲ ግጥማት ፕሪመር ሊግ ይሰማምዑ።
ብራይተን ብተወሳኺ ካብ ኣብ ሜዳኣ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ዝወሰደቶ
ነጥቢ ስለ ዝበዝሕ ንደገፍቲ ሊቨርፑል ዘቕስን ኣይኮነን። እዛ ጋንታ

ኣብ ሜዳኣ ኣብ ልዕሊ’ታ መበል 20 ተርታ ዝሓዘት ሃድልስፊልድ
ጥራይ’ያ ክትዕወት ክኢላ። መዓስ’ዚ ጥራይ፡ እዛ ጋንታ ኣብ ውሽጢ
ሜዳኣ ዘመዝገበቶ ሰለስተ ሽቶታት ኣብ ዝተፈላለየ ዲቪዥናት ካብ
ዝርከባ 92 ጋንታታት እንግሊዝ እቲ ዝወሓደ ምዃኑ ንሊቨርፑል
ተስፋ ዘቝርጽ ኮይኑ’ሎ። ይኹን’ምበር ብራይተን ኣብ ሜዳኣን ካብ
ሜዳኣ ወጻእን ምስ ኣርሰናል ማዕረ ምፍልላያን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ
ዝሓለፈ ዓመት ንማንቸስተር ዩናይትድ 3ብ2 ክትዕወተላ ምኽኣላን
ደገፍቲ ሊቨርፑል ምሉእ ብምሉእ ኢዶም ክህቡ ኣየኽኣሎምን
ኣሎ። ብራይተን ኣብ ልዕሊ ሲቲ ተኣምር እንተደኣ ሰሪሓ፡ ሊቨርፑል
ቻምፕዮን ክትከውን ግድን ኣብ ልዕሊ ዎልቭስ ክትዕወት ኣለዋ። እዛ
ኣብዚ ወቕቲ 57 ነጥቢ ብምምዝጋብ ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት
ናብ ፕሪመር ሊግ ካብ ዝተሰጋገረት ጋንታ ዝበዝሐ ነጥቢ ዘመዝገበት
ጋንታ ዝብል ክብሪ ረኺባ ዘላ ዎልቭስ ግን ንሊቨርፑል ቀላል ኮይና
ከም ዘይትቐርባ ይእመን። ዎልቭስ ካብ ቀዳሞት ሽዱሽተ ጋንታታት
16 ነጥቢ ክትወስድ ምኽኣላ ንብሉጽነታ ዝምስክር’ዩ። ማንቸስተር
ሲቲን ሊቨርፑልን ድሕሪ 3 መጋቢት ነጥቢ ከየጥፈኣ ዝቕጽላ ዘለዋ
ጋንታታት ኮይነን ብምህላወን፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ መወዳእታ
ጸወታ ከኣ ክልቲአን ጋንታታት ነጥቢ ከጥፈኣ ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ
ምዃኑ ይግመት።

ፎደን ሎሚ ምሸት
ምስ ሲቲ ክዘልል
ድዩ?

ዝሓለፈ ዓመት ማንቸስተር ሲቲ ተዓዋቲት ፕሪመር ሊግ
ኣብ ዝኾነትሉ፡ ሓለቓ ጋንታ ሲቲ ቪንሰንተ ኮምፓኒ ናብ ፊል
ፎደን ብምድዋል ናብ ሓደ ፓፕ መጺኡ ክዘናጋዕ ሓተቶ።
ኮምፓንን ጆን ስቶንስ ኣብቲ ፓፕ ክደርፉን ምስ ደገፍቲ
ክስዕስዑን ኣብ ዘምሰዩሉ፡ ፊል ፎደን ግን ምስ ወላዲኡ ኣብ
ጸላም ዓሳ ይገፍፍ ኔሩ። ሲቲ ጽዋእ ፕሪመር ሊግ ክትወስድ
ትቀራረበሉ ኣብ ዘላ እዋን፡ ፎደን ብዛዕባ’ዚ ናይ ዓሚ ኩነታት
ኣብ ዝተሓተተሉ “ብልክዕ ኮምፓኒ ንኽንዘናጋዕ ደዊሉለይ ኔሩ።
እንተኾነ ግን ኣቦይ ዓሳ ክንገፍፍ ወሲዱኒ ኔሩ። ወዲ 17 ዓመት
ስለ ዝነበርኩ ኸኣ ናብ ፓፕ ከይደ ክዘናጋዕ ዝከኣል ኣይነበረን”
ክብል ተኣሚኑ። ፎደን ኣብታ ምሸት ዋላ’ኳ ጋንታኡ ጽዋእ
ፕሪመር ሊግ ዓቲራ እንተነበረት፡ ምስቲ ደጋፊ ማንቸስተር
ዩናይትድ ዝኾነ ኣቡኡ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ከም ዘይተዘራረቡ
ብተወሳኺ ሓቢሩ። እዚ ዝሓለፈ ዓመት ሲቲ ቻምፕዮን ኣብ
ዝኾነትሉ ሓንቲ ጸወታ ጥራይ ዕድል ዝተዋህበቶ ፎደን፡
ሎሚ ዓመት ግን ን13 ጸወታታት ኣብ ሜዳ ክረአ ክኢሉ’ዩ።
ሲቲ ዕዉትቲ ምስ ትኸውን ፎደን ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመት
ዓሳ ክገፍፍ ድዩ ከምስይ ወይስ ምስ ደቂ ጋንታኡ ኮይኑ’ዩ
ክዘልል ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ወትሩ ካብ መራኸቢ ብዙሓን
ከም ዝሕባእ ዝግለጸሉ ወዲ 18 ዓመት ፊል ፎደን፡ ትማሊ
ንመጀመርያ ግዜኡ’ዩ ምስ ጋዜጣ ደይሊ መይል ቃለ መሕትት
ኣካዪዱ። ፎደን ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መሕትት፡ ሰባት ክፍርመሎም
ኣብ ዝሓቱዎ ግዜ ኣዝዩ ከም ዝሓፍር’ዩ ሓቢሩ። ንሱ ንዳቪድ
ሲልቫን ኬቭን ዲ ብሩያንን ክፍርሙሉ ይብህግ ኣብ ዝነበረሉ
ግዜ፡ ኣብ ዝሓጸረ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ክጻወት ምኽኣሉ ከም
ዘገርሞ ይሕብር። ፎደን ጽቡቕ ምልከት ኩዕሶ’ኳ እንተለዎ
ኣካላዊ ቆመናኡ ግን ንግጥም ፕሪመር ሊግ ከም ዘይከውን
ብዙሓት ይዛረቡ። ፎደን መምርሒ ፍቓድ መኪና ስለ ዘይብሉ
ካብን ናብን ልምምድ ብታክሲ’ዩ ዝጥቀም።

ሓዳስ

ኤርትራ

12 ግንቦት

መበል 28 ዓመት ቁ.118

2019 - ገጽ 8

ምስ ኣቶ ተወልደ ጽገ
ት
ተ

ሕ
መ
-

ቃለዮሴፍ ሃይለማርያም
ኣብ ኣጠቓቕማ ቸክ፡ እንተስ ሰኣን ድሩት
ኣፍልጦ፡ እንተስ ንሕጋዊ ኣጠቓቕማ ቸክ
ብምዕማጽ፡ ሰባት ኣብ ገበናዊ ኣጠቓቕማ
ቸክ ክወድቁ ይረኣዩ እዮም። ብሰንኪ፡
ነቶም ንቸክ ወግዓዊን ሕጋዊን ዘብልዎ
ቀንዲ ረቛሒታት ዘይምኽታሎም ከኣ፡ ናይ
ዓሎቕን ምትላልን ትውጊታት ከምዝፈጸሙ
ተቘጺሮም፡ ሕጋዊ ስጕምቲ ክውሰዶም
ጸኒሑን ኣሎን።
ቀጺልና እምበኣር፡ ትርጕምን ኣገዳስነትን
ቸክ፡ ሕጋዊ ኣጠቓቕማ ቸክን ዘይሕጋዊ
ኣጠቓቕማ ቸክ ዘኸትሎ ሳዕቤንን ካልእ
ምስ ቸክ ዝተሓሓዝ ጕዳያትን እንታይ
ከም ዝመስል፡ ምስ ኣቶ ተወልደ ጽገ - ኣብ
ሃገራዊ ባንክ ኤርትራ፡ ማናጀር ክፍሊ ሕሳብ፡
ዝገበርናዮ ቃለ-መጠይቕ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል።
* ቸክ እንታይ እዩ? መዓስን
ብኸመይንከ ተጀሚሩ?

- ቸክ ናይ ክፍሊት ገንዘብ ትእዛዝ
ኰይኑ፡ ብዓሚል ባንክ፡ ብስም ውልቀ ሰብ
ወይ ትካል፡ ውሱን መጠን ገንዘብ ክፍሊት
ንኽፍጸም ዝዳሎ ናይ ክፍሊት ትእዛዝ ሰነድ
እዩ። ቸክ ከም ሰነድ ትእዛዝ ክፍሊት ኰይኑ፡
ካብ ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ኣትሒዙ እዩ
ኣብ ዕዳጋታት ጀሚሩ። ንኣብነት፡ ኣብ
ስርዓታት ሮማ ብዝተፈላለየ ዓይነታት ወይ
ተጠቃምነት ዝተኣታተወ ፓረስከርስዮስ
(Paresciptiones) ናይ ክፍሊት ትእዛዝ ሰነድ
ነይሩ። ኣብ እስላማዊ ንግስነታት ኤስያ’ውን፡
ካብ ክፍላ 9ይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ፡ ከም ሳክ
(Sakk) ዝብል ኣስማት ሒዙ ዝተኣታተወ
ናይ ክፍሊት ትእዛዝ ሰነዳት ከም ዝነበረ፡
ታሪኽ ስነ-ቚጠባ ይገልጽ። እዚ ኸኣ፡ ኣብ’ቲ
እዋን’ቲ ዝነበረ ከም ወርቂ፡ ነሓሲ፡….ወዘተ፡
ዝኣመሰለ ናይ ክፍሊት መሳርሒታት፡
ኣብ’ቲ ዝግበር ዝነበረ ዝተፈላለየ ንግዳዊ
ዕድግታት፡ ተሰኪምካ ምኻድ፡ ኣጸጋምን
ዘይውሑስን ስለዝነበረ፡ ነዚ ንምቅላል
ተባሂሉ ንመጀመርያ ዝተኣታተወ ናይ
ክፍሊት ትእዛዝ ሰነድ እዩ።
እዞም ዝተጠቕሱ ሰነዳት ትእዛዝ
ክፍሊታት ድማ፡ ብዝነበረ ሕግታትን
መምርሒታትን ናይ’ቲ እዋን ባንክታት
እናተዳለዉ ክወሃቡ ከምዝተጀመሩ
ታሪኽ ይሕብር። ኰይኑ ኸኣ፡ ካብ 1900
ዓ.ም ንደሓር፡ ተጠቃምነት ናይ ቸክ ኣብ
ዕዳጋታት ኤውሮጳ፡ ኣመሪካ፡ ማእከላይን
ርሑቕን ኤስያ፡ ብስፍሓቱን ብዝሑን ናብ
ዝለዓለ ጥርዙ ስለዝደየበ፡ ክሳብ ሕጂ፡ ከም
መተካእታ ጥረ ገንዘብ ኰይኑ ከገልግል
ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ኣንበሳ
ፋርማሲ ማይ ተመናይ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ብርሃን

ቸክ - ሕጋዊን ውሑስን ሰነድ ትእዛዝ ክፍሊት

ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ ኤርትራ ድማ ምስ
መግዛእቲ ጥልያን ተኣታትዩ ይስርሓሉ
ኣሎ።
* ጥቕሚ ቸክ እንታይ’ዩ? ጉድኣትከ
ኣለዎዶ?
ቸክ ዝዀነ መጠን ገንዘብ ክፍሊት
ንምፍጻም፡ ከም መተካእታ ጥረ ገንዘብ፡
ንዝዀነ ውልቀ ሰብን ትካልን፡ ክፍሊት
ንምፍጻምን ንምቅላልን ተባሂሉ፡ ነቶም ናይ
ተንቀሳቓሲ ሕሳብ (Current Account)
ዘለዎም ዓማዊል ብባንክታት ዝወሃብ
ናይ ክፍሊት ሰነድ’ዩ። ከም ኩሉ ሰነዳት
ክፍሊታት፡ ብመሰረት ባንክታት ዝህብኦ
ናይ ተጠቃምነት ሕግታትን ኣገባባትን
ምስ ዘይክተል ግን፡ ናይ ዓሎቕን ምትላልን
ጕድኣታት ከኸትል ከም ዝኽእል ርዱእ
ክኸውን ኣለዎ።
*ክንደይ ዓይነት ቸክ ኣለዉ? ኣብ
ኤርትራ እንጥቀመሎም ዓይነታት ቸክ
ክንደይ እዮም?
ከምቲ ዝተገልጸ፡ ቸክ መምስ ከባቢኡን
ደረጃ ቊጠባዊ ምንቅስቓሳቱን ተኣሳሲሩ
ዝመጽአ ኰይኑ፡ ካብ 9ይ ክሳብ 20 ክፍለ
ዘመን ድማ፡ ኣድማሳዊ ዘይኰነ ዓይነታት ቸክ
ከምዝነበሩ ይፍለጥ። ካብ 20 ክፍለ ዘመን
ንደሓር ግን፡ ኣጠቓቕማ ቸክ ኣድማሳዊ
ሕግታት ክሕዝ ስለዝጀመረ፡ እዞም
ዝስዕቡ ኣርባዕተ ዓይነታት ቸክ ብወግዒ
ክተኣታተዉ ጀሚሮም። ንሳቶም ከኣ ሀ)
ናይ ውልቀ-ሰብ ቸክ (PERSONAL
CHEQUE)፡ ለ) ናይ ተሓዝ ገንዘብ ትእዛዝ
ክፍሊት ወይ ናይ ባንክ ቸክ (CASHER
PAYMENT ORDER (CPO) OR
BANK CHEQUES)፡ ሐ) ኣህጉራዊ
ናይ ጕዕዞ ቸክ (TRAVELLER
CHEQUE)፡ መ) ናይ ትካል ወይ ናይ
ቤት ፖስጣ ትእዛዝ ክፍሊት ሰነድ ወይ ቸክ
(INSTITUTIONAL CHEQUES
OR POSTAL ORDER CHEQUE)
እዮም።
ኣብ ኤርትራ፡ ዛጊት እቶም ቀዳሞት
ሰለስተ ዓይነታት ቸክ ማለት፡ ናይ ውልቀሰብ ቸክ፡ ናይ ተሓዝ ገንዘብ ትእዛዝ ክፍሊት
ወይ ናይ ባንክ ቸክን ኣህጉራዊ ናይ ጕዕዞ
ቸክን ኢና ንጥቀመሎም ዘለና። እዚኣቶም
ድማ፡ ኣብ ኩሉ እነካይዶ ንግዳዊን
ማሕበራዊን ክፍሊታት ከምኡ’ውን ንመገሻ

ክንጥቀመሎም ንኽእል።
* ሓደ ቸክ፡ እንታይ ምስ ዘማልእ’ዩ
ሕጋዊ እዩ ዝበሃል?
- ሓደ ቸክ ሕጋዊ እዩ ክበሃል፡
ብቐዳምነት ካብ ሓደ ወግዓዊን ሕጋዊን
ባንክ ሃገር ዝተዳለወ ወይ ዝተዋህበ ሰነድ
ክኸውን ኣለዎ። ዝዀነ ቸክ ንዝዀነ ዓሚል
ክወሃብ እንከሎ ድማ፡ እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ
ረቛሒታት ዘማልአ ክኸውን ይግባእ።
ንሳቶም ከኣ፡• ንህሉው ወቕቲ ዘንጸባርቕ ዕለትን
ወርሕን ዓመተ ምህረትን ብንጹር ክጸሓፎ
ኣለዎ።
• ምሉእ ስም ናይ ተኸፋሊ (ቀንዲ ስም
ግለ ሰብ ወይ’ውን ስም ትካል) ክጸሓፎ
ኣለዎ።
• ንኽፍሊት ዝእዘዝ ብዝሒ ገንዘብ
ዝሕብር ብኣሃዝን ብፊደልን ብንጹርን
ብትኽክልን ክጽሓፎ ኣለዎ።
• ብናይ እቶም ነቲ ሕሳብ ከንቀሳቕሱ
ብወግዒ ዝተመዘዙ/ስልጣን ዝተወሃቡ
ሰባት ክታም/ፌርማ ዝተሰነየ ወይ እውን
ዝተፈረመ ክኸውን ኣለዎ።
• እቲ ቸክ ብዝተኻእለ መጠን
ምድምሳስ ወይ ምድላዝ ዘይብሉ
ክኸውን ኣለዎ። ኰይኑ ግን ምድምሳስ
ወይ ምድላዝ ምስ ዝህልዎ ንዝተገብረ
መኣረምታ በቶም ዝተመዘዙ ወይ
ስልጣን ዝተዋህቡ ኣንቀሳቐስቲ ሕሳብ፡
ብኽታሞም ዝተረጋገጸ ክኸውን ኣለዎ።
* ቸክ ክንደይ ኣካላት ኣለውዎ?
- ሓደ ቸክ ብመሰረት ተጠቃምነቱ
እዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ኣካላት ኣለውዎ።
ንሳቶም ድማ፡ ተኸፋሊ ገንዘብ (Payee)፡
ከፋሊ ወይ ኣዛዚ ክፍሊት (Drawer)
ከምኡ’ውን ክፍሊት ንምትግባር ወይ
ንምስላጥ ዝዋሳእ ፋይናንስያዊ ትካል
(Drawee) ይበሃሉ።
* ስለምንታ’ዩ ሰባት ተጠቃምነት ቸክ
ከዘውትሩ ጸቒጥካ ዝስርሓሉ?
ልክዕ’ዩ!
መንግስታውያን
ኰነ
ንግዳውያን ባንክታት፡ ዜጋታትን ዓማዊልን
ኣብ’ቲ ዝገብሩዎ ናይ ፋይናንስያዊ ወይ
ንግዳዊ ምንቅስቓሳት፡ ኣብ ክንዲ ብጥረ
ገንዘብ ብመልክዕ ቸክ ንኽገብሩዎ ብቐጻሊ
የተሓሳስቡን ሓበሬታ ይህቡን’ዮም። እዚ
ኸኣ፡ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ብእወታ

ንምምላስ ዝዓለመ’ዩ። ንሳቶም
ከኣ፡
ሀ. ንዝግበር ትውጊታት ወይ
ምንቅስቓሳት ዝጠልቦ መጠን
ወይ ብዝሒ ጥረ ገንዘብን
ናይ ምድግጋም ባህርያቱን
ኣብ ግምት ብምእታው፡ ነቲ
ኣብ ኢድ ክህሉ ዝድለ ጠለብ
ናይ ጥረ ገንዘብ ንምርካብ
ዝግበር ጻዕርታትን ምጕዕዓዝን፡
ንምቅላልን ንምውጋድን።
ለ. ዘይንቡርን ዘይሕጋዊን
ንጥፈታት ንግዲ ንምስልሳል
ተባሂሉ ብቐጻሊ ንዝርአ ብጥረ
ገንዘብ ክፍሊት ዝግበር ዝውቱር
ናይ ዓሎቕ ስራሓት ንምውጋድ፣
ኣብ ናይ ውልቀ ሰብ ካዝና ወይ
ኢድ ንዝግበር ናይ ብዝሒ ገንዘብ ምግባት
(to horad) ንምውጋድን ንምቁጽጻርን።
ሐ. ኣብ ኢድ ወይ ኣብ ዕዳጋ ብዝሒ
ጥረ ገንዘብ ብምህላው፡ ከስዕቦ ንዝኽእል
ደረጃ ቍጠባዊ ዝቕባበ (Inflation)
ንምቁጽጻርን ንምግታእን ስለ ዘኽእል
እዩ።
* ኣብ መንጎ ቸክን ጥረ ገንዘብን ዘሎ
ፍልልይ እንታይ’ዩ?
- ቸክ ብወግዓውያን ንግዳውያን
ባንክታት ሃገር፡ ተንቀሳቓሲ ሕሳብ
ንዘለዎም ዓማዊል - ብውልቀ ሰብን
ብትካልን ደረጃ፡ ካብ ዘለዎም ሚዛናት
ሕሳብ ክፍሊት ንምፍጻም ንኽጥዕምን
ዘይተደለየ ሃልኪ ምጕዕዓዝ ብዝሒ ገንዘብ
ንምቅላልን ወይ ንምውጋድን ዝወሃብ
ናይ ክፍሊት ሰነድ እዩ። ሃገራዊ ገንዘብ
ግን፡ ብሃገራዊ ባንክ (CENTRAL
BANK) ዝውነንን ዝዳሎን ናይ ክፍሊት
መሳርሒ እዩ። ብመልክዕ ቸክ ዝወሃብ
መጠን ገንዘብ፡ ኣብ ናይ ተጠቃሚ ሕሳብ
እኹል ሚዛን እንተዘይሃልዩ፡ ስለዘይክፈል
ወይ’ውን ቅቡል ስለዘይከውን፡ ቸክ ምስ
ገንዘብ ማዕርነታዊ ውሕስነት ዘለዎ ሰነድ
ክፍሊት ኣይኰነን።
* ቸክ፡ ኣብ ልዕሊ ጥረ ገንዘብ እንታይ
ብልጫ ወይ ኣሳልጦ’ዩ ዘለዎ?
- ቸክ ኣብ ልዕሊ ጥረ ገንዘብ ብዙሕ
ብልጫ’ዩ ዘለዎ። ንኣብነት፡ ብውልቀ ሰብ
ይኹን ብትካላት ንዝግበሩ ክፍሊታት፡

ብዝሖምን ተደጋጋምነቶምን ብዘይየገድስ፡
ኣብ ዝዀነ እዋንን ቦታን ክፍሊታት
ንምስሳይ የኽእል። ብተወሳኺ፡ ብዝሒ
ጥረ ገንዘብ ኣብ ምጕዕዓዝ ከጋጥም
ካብ ዝኽእል ናይ ምጥፋእ ወይ ስርቂ
ሓደጋታት ንምውጋድ ስለዘኽእል፡
ተጠቃምነት ቸክ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናዓበየ መጺኡ ኣሎ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡
ብፍላይ ኣብ’ቲ ምዕቡል ሰረት ቊጠባ
ዘለዎ ሕብረተሰባት፡ ቸክ ንተጠቃምነት
ጥረ ገንዘብ ብምልኣት ተኪኡ ይርከብ።
* ቸክ ዘጥፍአ ሰብ እንታይ’ዩ ክገብር
ዘለዎ?
- ብመሰረቱ ቸክ ክዳሎ ከሎ፡ ምሉእ
ስም ተኸፋሊ ስለ ዘለዎ፡ እንተጠፊኡ
ብመንገዲ ወሃቢ ኣካል ወይ’ውን
ፖሊስ፡ ነቲ ኣገልጋሊ ባንክ ብጽሑፍ
ምሕባር ወይ ምምልካት ይግባእ። እቲ
ቸክ ዝረኸበ ሰብ ወይ’ውን ዝሰረቐ
ሰብ ንኸይጥቀመሉ ከኣ፡ ነዚ ሓበሬታ
ዝተቐበለ ባንክ ብመሰረት ፋይናንስያዊ
ሕጊ ቅቡል ዝዀነ ናይ ምትሕልላፍ
ወይ’ውን ስልጣን ተዘዋዋርነት ክታም
(Endorsement) ተጠቒሙ፡ ንኸይክፈል
ወይ’ውን ክፍሊት ንኸይፍጽም እገዳ
ክፍሊት (Stop payment or blocking)
ንኽገብር የኽእሎ።
* ግቡእ ኣጠቓቕማ ቸክ ዘይምኽታል
እንታይ ሕጋዊ ሳዕቤን ኣለዎ?
- ቸክ መተካእታ ጥረ ገንዘብ ኰይኑ
ዘገልግል ካብ ኰነ፡ ልዑል ጥንቃቐን
ሕጋዊ ኣገባባትን ሒዝካ እዩ ክስርሓሉ
ዘለዎ። ብዝምልከቶ ኣካል’ውን ንግቡእ
ኣጠቓቕማ ቸክ ዝምልከት ሕጋዊ
መምርሕን ቅጥዕን ወጺኡ እዩ። ካብቶም
ወግዓውያን ሕግታት መንግስትን ባንክን
ወጻኢ ኣጠቓቕማ ቸክ ምዝውታር፡ ብሕጊ
ዘሕትት ከቢድ ሳዕቤን’ዩ ዘኸትል።
ስለዚ፡ ንቸክ ካብ ሕጋዊ ኣገባብ ወጻኢ
ከም ናይ ምትላልን ስርቅን መሳርሒታት
ክጥቀመሉ ዝፈተነ ሰብ ኰነ ትካል፡
ተኸሲሱ ኣብ ሕጊ ክቐርብን ብዘይ
ዝዀነ ፍርዲ ክሳብ 6 ወርሒ ክእሰርን
ይኽእል። ንብዝሒ መጠን ገንዘብ ናይ’ቲ
ቸክ ክፍሊት ከይፈጸመ ድማ፡ ዝዀነ
ምሕረት ኣይግበረሉን። ብተወሳኺ፡
ንባህርን ሓደገኛነትን ናይ ዝተፈጸመ
ገበን ወይ ምትላል ኣብ ግምት ኣትዩ፡ ነቲ
ሰብ ተወሳኺ ሕጋዊ ስጕምቲ ክውሰነሉ
ይከኣል እዩ።
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ጎደና
ጎደና ዓዲ ሓውሻ 175፡ ቁ. ገዛ 58፡ ከባቢ ፖስት ኦፊስ ፎቶ ኤርትራ
ጎደና ዓዲ ኣበይቶ ቁ. 315፡ ከባቢ ቤተክርስቲያን ኣቡነ ኣረጋዊ
ጎደና ሓርነት ቁ.121፡ ከባቢ ሲነማ ኢምፖሮ
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