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ፕረዚደንት ኢሳይያስን ወራስ ዓራት ኣቡዛቢን ዘትዮም
ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ
ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕረዚደንት
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ምስ ወራስ ዓራት
ኣቡዛቢን ምክትል ላዕለዋይ ኣዛዚ
ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሼኽ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን፡
ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ዝምድና ዘተኰረ
ዘተ ኣካዪዱ።
ኣብቲ ብ2 ጥሪ 2017 ኣብ
ኣቡዛቢ ዝተኻየደ ርክብ፡ ፕረዚደንት
ኢሳይያስን ሼኽ መሓመድን፡ ብቐንዱ
- ኣብ ምምዕባል ንሓባራዊ ረብሓታት
ዘገልግል ሕውነታዊ ዝምድናን
ሽርክነታዊ ምትሕብባርን ኤርትራን
ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣተኲሮም
ብሰፊሑ ዘትዮም።
ክልቲኦም መራሕቲ ብተወሳኺ፡

ክጽቀጠሎም
ዘድሊ
መዳያት
ምትሕግጋዝ ድሕሪ ምልላይ፡ ኣብ
ፖለቲካዊ፡ ቊጠባውን ምዕባለኣውን
ጽላታት ብሓባር ንምስራሕ ብኽልቲኡ
ወገን ንዘሎ ቅሩብነት ኣረጋጊጾም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ሼኽ
መሓመድን ብዘይካ’ዚ፡ ንኽልቲኡ
ወገን ኣብ ዘገድሱ ዞባውን ኣህጉራውን
ጉዳያትን ምዕባለታትን ሓሳብ ንሓሳብ
ተለዋዊጦም።
ኣብቲ ርክብ፡ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ተረኺቦም
ነይሮም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ሕቡራት
ኢማራት ዓረብ ናይ ሰለስተ መዓልታት
ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም፡
ብቕድሚ ትማሊ 2 ጥሪ እዩ ገይሹ።

ሰልዓ - ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል ጻዕርታት ይካየድ
ኣብ ዞባ ዓንሰባ - ንኡስ ዞባ ሰልዓ፡
ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል ዝተጀመረ
ዕማም ብውህደት ክቕጽል ከምዝግባእ፡
ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር
ኢብራሂም እኩድ ኣገንዚቡ።
መምህር
ኢብራሂም፡
ኩነታት
ትምህርቲ ምዕባለ የመዝግብ’ኳ እንተሎ፡
ብሰንኪ ሰበኽ-ሳግማዊ መነባብሮን

ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ተሳታፍነት ኣብ
መኣዲ ትምህርቲ ከም’ቲ ዝድለ ከምዘየለ
ብምምልካት፡ ውሁድ ዕዮ መላእ ሕብረተሰብ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ።
ዘይምቹእ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ፡
ሕጽረት መጓዓዝያን ዘይምጥርናፍ
ቊሸታትን፡ ገለ ካብ ማሕንቖታት’ቲ ንኡስ
ዞባ ምዃኖም ጠቒሱ ድማ፡ ወለዲ - ብሩህ

መጻኢ ደቆም ንምውሓስ፡ ኣብ ማእከላይ
ከባቢታት ክጥርነፉን ንደቆም ናብ
መኣዲ ትምህርቲ ክልእኹን ከተባብዑን
ኣዘኻኺሩ።
ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሰልዓ ምስ
መሻርኽቱ ብምትሕብባር፡ ልዕሊ 70 ኪሎሜተር ካብ ዝርሕቓ ምምሕዳራት ከባቢ
ባድን፡ ደባሳታን ሸርኢትን ናብ ሓውሲ

ከተማ ርከብ ዘምጸኦም 34 ተመሃሮ፡
ዘድልዮም እናማልአ የምህሮም ከምዘሎ፡
እዚ ድማ ክሰዓብ ዝግብኦ ኣብነታዊ ስራሕ
ምዃኑ፡ መምህር ኢብራሂም ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ኣቶ
ውኤላ መሓመድ-ዓሊ፡ ፋሕ ኢለን ዘለዋ
ቊሸታት ኣብ ዝተጸንዐ ዝማእከለይ ቦታ
ንምጥርናፈን መደብ ከምዘሎ ብምሕባር፡

ኩለን ኣካላት መንግስትን ሃገራውያን
ማሕበራትን ንዓወት ናይዚ መደብ
ብውህደት ክሰርሓ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሰልዓ፡ 2 መዋእለ ህጻናት፡
5 ናይ መባእታ፡ 2 ናይ ማእከላይ ደረጃ
ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን ዕድል
ትምህርቲ ንዝሓለፎም ቈልዑ ዝተዳለዋ
5 ነቑጣታት ኣለዋ።

ጨ/ሚ/ጥዕና ዞባ ዓንሰባ 22 ኣባላት ኣሰልጢኑ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ፡
ኣብ ዝተፈላለያ ንኡሳን ዞባታት ንዝነጥፉ
22 ኣባላቱ፡ ብፍላይ ኣብ ህጻናት
ንዘጋጥሙ ሕማማት ብኣጋ ኣለሊኻ
ቅልጡፍን ዝተዋሃሃደን ኣገባብ ፍወሳ
ንምሃብ ዝሕግዝ ስልጠና ሂቡ።
ነቲ ብግብሪን ክልሰ-ሓሳብን ዝተሰነየ
ስልጠና ዝሃበ ዶክተር ተኽለ ጸጋይ፡
ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ በብከባቢኡ
ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት፡ ኣካል ናይቲ
ብኹሉንትንኡ ብቑዕ ዜጋ ንምህናጽ

ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ምዃኑ ጠቒሱ፡
ብቐንዱ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት
ዝዕድመኦም ህጻናት ዝግበር ፍሉይ
ክንክን ድማ ዓንዲ-ሕቘ ናይቲ ዕማም
ከምዝኾነ ኣብሪሁ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ
ዓንሰባ ዶክተር ከሰተብርሃን ሰለሙን
ብወገኑ፡ ሰብ-ሞያ ጥዕና - ድሕነት
ዜጋታት ኣብ ዝባኖም ምህላዉ ፈሊጦም፡
ቀሲሞሞ ንዘለዉ ፍልጠት ብስራሕን
ተመኲሮን ከማዕብሉ ተላብዩ።

ዞባ ዓንሰባ - 72 ሚእታዊት
መደባት ተተግቢሮም

ስ/ ሙሴ ኪዳነ

ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ኣብ 2016
ክትግበሩ ካብ ዝተወጠኑ መደባት፡
እቶም 72 ሚእታዊት ከምእተሳለጡ
ቤት-ጽሕፈት ህግደፍ ኣብ’ቲ ዞባ፡

ብ29 ታሕሳስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ
ሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዞባ ማእከል - 90 ሚእታዊት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ይረክብ
ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ
ማእከል፡ 90 ሚእታዊት ካብ ስፍሓት
ናይ’ቲ ዞባ ክሽፍን ከምዝበቕዐ፡ ኣካያዲ
ስራሕ’ቲ ትካል ሜጀር ክብሮም ሰጊድ
ሓቢሩ።
ሜጀር ክብሮም ኣብ ሓበሬታኡ፡
እቲ ትካል ጠለባት ህዝቢ ንምምላእ
በብእዋኑ መደባቱ ንምስፋሕ ከካይዶ
ብዝጸንሐ ጻዕሪ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 80
ዓበይትን ማእከሎትን ኣውቶቡሳት
ብምውፋር ኣብ 27 ናይ ቅጥራንን
ሓመድን መስመራት ኣገልግሎት
ይህብ ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ
ማእከል፡ ኣብ ሜዳ ኤርትራ፡ ባሕቲ
መስከረምን እንዳ ማርያምን ዓበይቲ
ነቑጣታት፡ ኣብ ማይ-ተመናይ፡
ጐዳይፍን ሰምበልን ድማ ንኡሳን
ነቑጣታት መዋፈሪ ኣብቶቡሳት
ብምኽፋት፡ ህዝቢ ብርትዓውን
ውሑስን መገዲ ካብን ናብን የመላልስ
ከምዘሎ ብተወሳኺ ሓቢሩ።
ተጓዓዝቲ ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ
ርእይቶ፡ ንዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት
ብምምጓስ፡ ኣቋሪጹ ዝጸንሐ ከም
ናይ ቊጽሪ 14 መስመራት ዳግም
ዝጅምረሉ ኩነታት ክፍጠር ጸዊዖም።
ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ
ማእከል፡ ብጠቕላላ 206 ዓበይትን

ማእከሎትን ኣውቶቡሳት’ኳ እንተለዋኦ፡
ኣብዚ እዋን’ዚ 80 ካብኣተን እየን ኣብ
ንጡፍ ስራሕ ዝርከባ።
እዚ ን582 ሰራሕተኛታቱ ኣብ 4
እብረ መዲቡ ዝነጥፍ ትካል፡ ኣብ
2016 ልዕሊ 42 ሚልዮን ሰባት ካብን
ናብን ከም ዘመላለሰ፡ ሰነዳቱ የረድኡ።

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ዞባ ዓንሰባ - 72 ሚእታዊት. . .
ዓሊ ማሕሙድ፡ ኩሉ ዝሕንጸጽ
ንጥፈታት ብኣድማዕነት ንኽትግበር፡
ኣብ ዘሰላሰልካዮ ስርሓት ንዝነበረ
ብልጫታትን
ድኽመታትን
ምግምጋም መሰረታዊ ምዃኑ ጠቒሱ፡
ኣብ’ቲ ዞባ ዝተኻየደ ዕማማት፡ ኣብ’ዚ
ዓመት’ዚ ብናህሪ ንምስጓም ባይታ
ዘንጽፍ ምንባሩ ኣብሪሁ።
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ኣብ ፖለቲካዊ
ስራሓት፡ ማእቶታዊ ንጥፈታትን

ካልእ መደባትን ንዝተሳለጠ መደባት
ዝምልከት ጸብጻባት ቀሪቡ።
ጸሓፊት ህግደፍ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ
ኣመተ ንጉሰ፡ ዝተተግበሩ መደባት
ንዝመጽእ ዓመት ድልዱል ባይታ
ኣንጺፎም ከምዘለዉ ብምሕባር፡
ውህደት ህዝብን ኣካላት መንግስትን
ኣብ ምዕዋት ዝውጠኑ መደባት
መሰረታዊ ስለዝኾነ፡ ብዝለዓለ
ክስራሓሉ ምዃኑ ኣገንዚባ።

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ጐዳእቲ ልምድታት ንምግታእ ውህደት
ኣካላት ክዓዝዝ ተሓቲቱ
ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ኣዕቢኻ ድሑር ባህልን ጐዳእቲ
ልምድታትን ንምግታእ፡ ውህደት
ኩለን ኣካላት ክዓዝዝ፡ ኣብ ዞባታት
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ማእከልን
ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት መዘኻኸሪ
ቀሪቡ።
ኣብ ከተማ ባጽዕ ኣብ ዝተኻየደ
ኣኼባ፡ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣቶ ተስፋይ ተኽለ፡
ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝካየድ ጐስጓሳትን
ኣስተምህሮታትን ኣብ ምምጻእ
ናይ ባህሪ ለውጢ ዓቢ ኣስተዋጽኦ
ከምዘለዎ ብምጥቃስ፡ ኣብ ቃልሲ
ኣንጻር ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮን

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

መርዓ ትሕቲ-ዕድመን ኣብ ንኡስ
ዞባ ናቕፋ ዝተመዝገበ ዓወት ናይ’ዚ
ኣብነት ከምዝኾነ ገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ’ቲ ዞባ፡ ኣቶ
ኪዳነ ዮውሃንስ ብወገኑ፡ ዝካየድ
ዘሎ ጐስጓሳት ዝድለ ውጽኢት
ክርከቦ፡ ኣበርክቶ መላእ ሕብረተ-ሰብ
ብሓፈሻ፡ ናይ መራሕቲ ሃይማኖትን
ኣመሓደርትን ድማ ብፍላይ ክሕይል
ተላብዩ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ በሪኽ ንወከልቲ ህዝቢ ኣብ

ዝተገብረ ኣኼባ፡ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ቃልኣብ
ተስፋስላሰ፡ ሕብረተ-ሰብ ንጥዕናውን
ማሕበራውን ጸገማት ናይ’ቲ ሃሳዪ
ልምድታት ተገንዚቡ፡ ኣብ ምግታኡ
ብንቕሓት ክነጥፍ ጸዊዑ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ዮሴፍ ተስፋይ
ድማ፡ ምስ መሻርኽቲ ብምትሕብባር
ዝሰላሰል ስራሕ ዘተባብዕ ውጽኢት
ይርከቦ ምህላዉ፡፡ ሓሓሊፉ ንዝርአ
ጸገማት ንምግታእ ግን ኩሉ ወገን
ምትሕብባሩ ከዕዝዝ ኣተሓሳሲቡ።

ሎሚ መደባት ERI-TV
ሰዓት			
12፡00 			
12፡30 			
12፡50			
13፡30 			
13፡40 			
14፡15 			
14፡50 			
15፡35 			
16፡25 			
17፡05			
17፡40 			
18፡10 			
18፡45 			
20፡00 			
20፡10 			
21፡00 			
21፡18 			
22፡00 			
22፡10 			
22፡30 			
22፡40 			
23፡00 			

መደብ
Cartoon
ዜና ትግርኛ
ብጋህዲ
ዜና ዓረብ
ጩራ ጥዕና
ውድድር ሓፈሻዊ ፍልተት ብትግረ
Tech Insight
National Geographic
መደብ ስፖርት
ፓኖራማ
መደብ ምኽሪ ሞያውያን
ልዝብ መንእሰያት
ፍሉይ መደብ
ዜና ትግረ
ሽዕበት
ዜና ትግርኛ
መደብ ኖሪት ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ
ተኸታታሊት ፊልም ጸጸር መበል 22 ክፋል
Film

ሓዳስ

ኤርትራ
ነስረዲን ኣደምኑር

ካብ ኣስመራ ናብ ዞባ ደቡብ ዝወስድ
መንገዲ ምስ ሓዝካ፡ ግሩም ትርኢት
ዘለዎ ቅርጺ መሬት እናኣስተማቐርካ
ኢኻ እትጐዓዝ። ዝተፈላለዩ ዓይነታት
ኣእካል፡ ዝጓሰያ ጥሪት፡ ኣጻድፍ፡
ጐላጕል፡ ኮታስ ኵሉ ዓይነት መሬት
እትውንኖ ጸጋታት ብሰፊሑ ዝርኣየሉ
ኣከባቢ እዩ። ኣብ በሪኽ ጸኒሕካ ናብ
ከተማ መንደፈራ ክትኣቱ እንከለኻ፡
‘መርሓባ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ’
ኢሉ ዝቕበለካ፡ ኣብ ጐልጎል ዝተደኮነ
ምዕሩግ ህንጻ መወከሲ ሆስፒታል
መንደፈራ እዩ።
እቲ ማእከል ጥዕና ኣብ 2006
ብወግዒ ተመሪቑ ስርሑ ጀሚሩ።
ካብ ሽዑ ኣትሒዙ፡ ጸገማት ጥዕና እቲ
ሰፊሕ ዝርገሐን ብዝሕን ዘለዎ ህዝቢ
ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ምቅላል ዕዙዝ ተራ
ይጻወት ኣሎ። ኣብ መላእ እቲ ዞባ
ዝርከባ ንኣሽቱን ዓበይትን ማእከላት
ጥዕና ክፈትሓኦ ንዘይከኣላ ዝተፈላለዩ
ጸገማት ጥዕና፡ ህዝቢ እዚ ከባቢ ኣብ
ክንዲ መንገዲ ወሲኹ ናብ ኣስመራ
ብምምጻእ ጸገማቱ ዝፈትሕ፡ እዚ
መወከሲ ሆስፒታል ካብ ከባቢኡ ኣብ
ዘይርሕቕ ቦታ ተደኲኑ ስለ ዝርከብ፡
ናይ መጓዓዝያን ካልእን ማሕበራውያን
ሽግራት ኣቃሊሉ ይርከብ።
መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ፡ ካብ
ኣስታት ሸሞንተ ሚእቲ ሽሕ ክሳብ
ሓደ ሚልዮን ንዝበጽሕ ተቐማጢ
ህዝቢ ናይ’ቲ ዞባ፡ ከም መወከሲ ንዝለዓለ
ሕክምና ንኸገልግል እዩ ቆይሙ።
ብተወሳኺ እውን፡ ማእከል ፊስቱላ
ኤርትራ ሓቝፉ ይርከብ። ሰነዳት እዚ
መወከሲ ሆስፒታል ከም ዝሕብርዎ፡
ንህዝቢ እቲ ዞባ ኣዝዩ ሰፊሕ ናይ ጥዕና
ኣገልግሎታት እዩ ዝህብ።
ገለ ካብቲ ዝህቦ ኣገልግሎታት
ንምጥቃስ - ኣገልግሎት ተማላለስቲ
ሕሙማት “OPD”፡ ክፍሊ ህጹጽ
ረድኤት፡ ክፍሊ ውሽጣዊ ሕማማትን
ክፍሊ መእለዪ ህጻናትን ይርከብዎ።
ክፍሊ ህጻናት ንባዕሉ ኣብ ሰለስተ
ጨናፍር ይምቀል። ክፍሊ ውጹዓት
ህጻናት፣ ትሕቲ ግቡእ ዝተወልዱ
ናጽላታት ዕሸላት ዝእለዩሉ ክፍልን
ሓፈሻዊ ክፍሊ መእለዪ ህጻናትን ድማ
ይበሃሉ።
ኣብቲ ሆስፒታል ክፍሊ ሓፈሻዊ
መብጣሕቲ እውን ኣሎ። እቲ ክፍሊ
ብሓደ ዶክተር ክኢላ መብጣሕቲን
ተሓጋገዝቱን እዩ ዝእለ። ክፍሊ
መወልዳን ድማ፣ ንሕርስን ምስኡ
ዝታሓሓዙ ዝተፈላለዩ ጸገማት ደቂ-
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ንጥፈታት መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ
ኣንስትዮን ብምቕባል መብጣሕትን
ካልእ ሓገዛትን የካይደለን።
ሕክምና ዓይኒ ካብቲ ዝበዝሐ ህዝቢ
ዝግልገለሉ ኣካል ናይቲ ሆስፒታል
እዩ። ሓደ ክኢላ ሕክምና ዓይኒን ንዕኡ
ዝታሓጋገዙ ነርሳትን ድማ ኣለውዎ።
ኣብኡ ዝተፈላለዩ መብጣሕትታትን
ፍወሳን ዓይኒ ይካየዱ።
መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራ፡
ብዘይካ እዞም ዝተጠቕሱ ዓበይቲ
ክፍልታት፡ ካልኦት ንኡሳን ክፍልታት
እውን ኣለውዎ። ክፍሊ ፊዝዮተራፒ
ሓደ ካብኦም እዩ። ኣብዚ ክፍሊ፡
ዝተፈላለዩ
ናይ
ጭዋዳታትን
መትንታታን ጸገማት ክፈትሑ ዝኽእሉ
መሳርሒታት፡ ከም ምጽላው ብሓይሊ
ኤለትሪክን ዝተፈላለዩ ንመንቐሳቐሲ
ኣካላት ዝሕግዙ መሳርሒታትን ዓጢቑ
ይርከብ።
ክሊኒክ ቲቢ ወይ ሕማም ዓባይ ሰዓል፡
መእለዪ ክፍሊ ሽኮርያን ልዑል ጸቕጢ
ደምን ዘለዎም ተሓከምቲ፡ ክሊኒክ ስርዓተ
ነርቭን ሕሙማት ኣእምሮን፡ ሕክምና
ስንን ምስኡ ዝተኣሳሰር ጸገማትን፡ ክፍሊ
መመርመሪ ኤች.ኣይ.ቪ ኤይድስን
ምስ ምሉእ ዕጥቁ ዝርከብ መኽዘንን
ካልእ መሳርሒታትን ዝዕቀበሉ ክፍሊ
ፋርማሲ እውን፣ ገለ ካብ’ቲ እቲ
ሆስፒታል ብግቡእ ስርሑ ንኽዓምም
ልዑል ተራኦም ዝጻወቱ ዘለዉ ኣገደስቲ
መሳለጥያታት እዮም።
ሜዲካል ዳይረክተር መወከሲ
ሆስፒታል መንደፈራ፡ ዶክተር
ኣማኑኤል ምሕረተኣብ ብዛዕባ’ቶም
ኣብዚ ዞባ ዝርኣዩ ሕማማትን፡
ንምግታኦም ዝግበር ጻዕርታትን
ኣመልኪቱ ከብርህ እንከሎ፦ “እዚ
ዞባ ምስ ዘለዎ ብዝሒ ህዝቢ፣ ሰፊሕ
ዝርጋሐ መሬት፣ ዓይነታት መነባብሮን
ነዚኦም ተኸቲሎም ክመጽኡ ዝኽእሉ
ጸገማትን፡ በበይኖም ዓይነት ሕማማት
ክፈታተንዎ ናይ ግድን እዩ። ግዳ
ኣዝዮም ብዙሓት ኣይኮኑን። ኣብዚ ሕጂ
እዋን፡ ምስ ጸባ ዝተሓሓዙ ሕማማት
ይርኣዩ እዮም። ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ
ብምዝርራብን ንቕሓት ሕብረተሰብ
ክብ ዘብሉ መደባት ጐስጓስ ጥዕና
ብምክያድን ክንፈትሖ ንፍትን ኣለና።
ህዝቢ ጸባ ኣፍሊሑ እንተ ሰትዩ፡ እቶም
ንዝተፈላለየ ሕማማት ጠንቂ ዝኾኑ
ባክተርያታት፡ ልዑል ምቘት ክጻወሩ
ስለ ዘይክእሉ፡ እቲ ተጠቃሚ ሰብ፡
ካብ ጸባ ዝመሓላለፉ ሕማማት ናጻ
ክኸውን ይኽእል። ድሮ እውን እቲ

ዘካየድናዮ ጐስጓሳት ፍረ ክህብ ጀሚሩ
ኣሎ። ከም ውጽኢቱ፣ ተርእዮ ብጸባ
ዝኽሰቱ ሕማማት እናነከዩ ይመጽኡ
ኣለዉ።” ይብል።
ብዘይካ እዚ፡ ሓደስቲ መልከፍቲ
ሕማማት ዓባይ ሰዓልን ኤች.ኣይ.ቪ.
ኤይድስን ኣብቲ ዞባ፡ እናጐደለ
ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጽ። ጸብጻባት
ጥዕና ናይቲ ዞባ ከም ዝሕብርዎ፡
ሓደስቲ መልከፍቲ ሕማም ኤይድስ
ትሕቲ 0.5% እዩ ዘሎ። ልክዕ ከምቲ
ኣብ ካልኦት ዞባታት እዛ ሃገር፡ ኣብ ዞባ
ደቡብ እውን መናውሒ መድሃኒት
ንተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ. ቫይረስ ብናጻ
እዩ ዝዕደል። ምእንቲ’ዚ፣ ብሰንኪ እዚ
ሕማም ዝስዕብ መጠነ ሞት ኣዝዩ ነክዩ
ይርከብ።
ኣብቲ ዞባ ሕማማት ቲቢን
ኤይድስን ነጻጺልካ ኣይርኣዩን እዮም።
እዞም ሕማማት ናይ ምልባዕ ባህሪ ስለ
ዘለዎም፡ ጎድኒ ንጎድኒ ልዑል ኣተኵሮ
ዝሓቱ ሕማማት እዮም። ንዘስዕብዎ
ጸገማት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብቲ
ሆስፒታል ንዓኦም ዝበቅዕ ጥንቃቐን
ኣተኣላልያን እዩ ዝካየድ።
ዶክተር ኣማኑኤል፣ “ሓደ ሰብ

ዝተራእዩ ሕሙማት፡ ክልተ ጥራይ
እዮም ናይ ሞት ሓደጋ ኣጓኒፍዎም።
ስለዚ እቲ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል
ኣብ ምግታእ ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ብዙሕ ዓወታት እዩ ዘመዝግብ ዘሎ
ክበሃል የድፍር። ውጽኢቱ ድማ እንሆ
ኣብ ባይታ ይርአ።
ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ሓሙሽተ
ሆስፒታላት፡ ሓደ መወከሲ ሆስፒታል፡
ትሽዓተ ማእከላት ጥዕናን 51
ነቚጣታት ጥዕናን ኣለዋ። መወከሲ
ሆስፒታል መንደፈራ ድማ ኣስታት

ቲቢ እንተ ጸኒሕዎ፡ ናይ ኤች.ኣይ.ቪ.
መርመራ ንገብረሉ። ኤች.ኣይ.ቪ.
እንተ ጸኒሕዎ እውን ብተመሳሳሊ
ጥንቃቐ ንገብር። ልክዕ ከም’ቲ ናይ
ቲቢ ፕሮግራም ብምጉዓዝ፡ ‘ንዘይተለለዩ
ሕሙማት ቲቢ ነለልዮም!’ ኣብ ትሕቲ
ዝብል ቴማ ብምሕባር፡ ክልለዩ እንተ
ኾይኖም ድማ ኣጽዒቕካ መርመራ
ምክያድ ከድሊ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን
ድማ፣ ሽኮርያ ሓሚሞም ንዝመጽኡና
ሰባት ናይ ቲቢ መርመራ ነካይደሎም
ኣለና። ቀልጢፍካ ነቶም ሕሙማት
እንተ ኣለሊኻዮም፡ ብቕልጡፍ
ክትሕግዞምን ኣብ ካልእ ሰብ ጕድኣት
ከየውረዱ ግቡእ ክንክን ክትገብረሎምን
ይሕግዘካ።” ይብል።
ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርኣዩ ተመሓላለፍቲ
ሕማማት፡ ሕማም ዓሶ ሓደ እዩ። እቲ
ዞባ ንምርባሕ ጣንጡ ዝምችእ ቅርጺ
መሬትን ዓይነት መነባብሮን ስለ ዝውንን፡
ሕማም ዓሶ ኣብቲ ህዝቢ ወትሩ እዩ
ዝርአ። ምስ ብዝሒ ምንቅስቓስ ህዝቢ
ካብን ናብን፡ ደረጃ ምልባዕ እዚ ሕማም
እናዛየደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ምስ ሕማም ዓሶ ተተሓሒዙ ዝመጽእ፡
ሞትን ስንክልናን ዳርጋ ናብ ዝተሓተ
ደረጃ ከም ዝወረደ ክኢላታት ሕክምና
እቲ ዞባ ይሕብሩ። ካብ ኣስታት 320

200 ዓራት መደቀሲ ሕሙማት
ኣለውዎ። ንተጠቃምነት ህዝቢ ኣብቲ
ሆስፒታል ክንርኢ እንከለና ድማ፡ ኣብ
2016 ኣስታት 212 ህጻናት ኣብቲ
ሆስፒታል ደቂሶም ዘድሊ ክንክን
ተገይርሎም። ምስ ዝሓለፈ ዓመታት
ዝነበረ ብዝሒ ክርኣ እንከሎ ብኣስታት
ሓምሳ ጐዲሉ ይርከብ።
መጠነ ሞት ህጻናት እንተ ርኢና፡
ካብቶም ሕክምናዊ ሓገዝ ደልዮም
ዝደቀሱ ህጻናት፣ ኣስታት 39 ክሞቱ
እንከለዉ፡ እቶም ዝተረፉ ተሓኪሞም
ናብ ቤቶም ተፋንዮም። ብሓፈሻ ክርአ
እንከሎ ግን፡ መጠነ ሞት ትሕቲ 14
ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ኣስታት
2% እዩ። ምስ’ዚ ብዝተኣሳሰር፡
ጥዕና ኣደ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር
ዘሎ ጻዕርታት፡ ኣብዚ ሆስፒታል
ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይቲ ዞባ
ክሓርሳ ካብ ዝመጽኣ ኣስታት 1793
ኣዴታት፡ ሓሙሽተ ጥራይ እየን
ናይ ሞት ሓደጋ ኣጓኒፍወን። እተን
ዝተረፋ ብዘይካ ውሑድ ዝርአ ናይ
ዘይንቡር ኣወላልዳ ጸገማትን ትሕቲ
ሚዛን ዝውለዱ ህጻናትን፡ ብጽፉፍ
ሕክምናአን ተኸታቲለን ንቤተን ከም
ዝተመለሳ ሰነዳት እቲ ሆስፒታል
ይሕብር።

ዶክተር ኣማኑኤል ምሕረተኣብ

ኣብ ማእከል ፊዝዮተራፒ ናይ’ቲ
ሆስፒታል፡ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ
ኣስታት 132 ዜጋታት እናተመላለሱን
ደቂሶምን ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም
ከም ዝተኻእለ ይፍለጥ። ኣብ
ዝተኻየዱ ዝተፈላለዩ መብጣሕትታት
ምስ እንምልከት ድማ፡ ኣስታት 1642
ፈኰስትን ከበድትን መብጣሕትታት
ተኻይዶም። ነዝን ንኻልእ ናይ ጥዕና
ጸገማትን ከም ደገፍ ንተሓካማይ
ንኸገልግል፡ መተካእታ ዝኸውን፡
ናይ ኣስታት 295 ዜጋታት ደም
ተኣኪቡ፡ ኣብ መዓላ ውዒሉ ይርከብ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ልዕሊ
14 ዝዕድመኦም ኣስታት 25 ሽሕ
ዜጋታት፡ ተመላለስቲ ሕሙማት
ኣገልግሎት ረኺቦም። ካብዚኦም
እቶም ከቢድ ሕማማት ዝነበሮም
ንዝተወሰነ ግዜያት ኣብዚ ሆስፒታል
ደቂሶም ከም ዝሕከሙ ተገይሩ።
ኣብ’ቲ ዞባ ዝርኣዩ ዓበይቲ ብድሆታት
ጥዕና፡ ነዚ መወከሲ ሆስፒታል
ብቐጥታ እዮም ዝጸልውዎ። ብሓፈሻ
ንዝርኣዩ ጸገማትን እዚ ሆስፒታል ዘለዎ
ሕጽረታትን ዶክተር ኣማኒኤል ከብርህ
እንከሎ፦ “መንግስቲ፡ ህዝቢ ናይ ጥዕና
ጸገማቱ ንምቅላል፡ ዝለዓለ ናይ ሕክምና
ክኢላታታን መሳርሒታታን ዝዓጠቐ
ሆስፒታል ኣዳልዩ ኣሎ። ካብዚ ፍልይ
ብዝበለ ግን፡ ህዝቢ እዚ ዞባ ክሳብ ሕጂ
ብዝኽተሎ ዘሎ ድሑር ባህላውን
ልምዳውን ኣፈዋውሳ ሕማማት ግዳይ
ዝተፈላለዩ ጸገማት ጥዕና ብምዃኖም
ኣብዚ ክእለዩ ይመጹና ኣለዉ። እቶም
ብቕልጡፍ ክመጽኡ ዝኸኣሉ ህጹጽ
ሕክምናዊ ረድኤት ረኺቦም ክሓውዩ
ክኢሎም ኣለዉ እቶም ዝተረፉ
ግን ግዳይ ሞትን ስንክልናን ክኾኑ
ክኢሎም እዮም። ስለዚ ህዝቢ ነዚ ኣብ
ቀረባ ተዋዲዱ ዝርከብ ዘተኣማምን
ኣገልግሎት ጥዕና ብግቡእ ክጥቀመሉ
ይግባእ።” ብምባል፡ ንዝርአ ድሑር
ኣገባብ ኣፈዋውሳ ሕማማት ዘለዎ
ቅሬታ ኣስሚዑ። እዚ ሆስፒታል
ብዘይካ እዚ እውን ናይ ቆርበትን
ኣዕጽምትን ክኢላ ሓኪም ስለ ዘይብሉ፡
ንኸምዚ ዓይነት ጸገማት ዘለዎም ሰባት
ናብ ኣስመራ ከይዶም ክሕከሙ ከም
ዝምዕድ ይንገር። እዚ ሆስፒታል እዚ
ምስ ዘለዎ መሳለጥያታትን ብቕዓት
ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን ኣብ ግምት
ብምእታው ከም ማእከል መሰልጠኒ
ናይ ግብሪ ትምህርቲ፡ ተማሃሮ ነርስን
ካልኦት ዓበይቲ ትካላት ጥዕናን ኮይኑ
እውን የገልግል ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣቦን ውሉድን ናይ’ታ ዘይትመውት

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
8ይ ክፋል
“ኣነ ጸገም ኣለኒ፡ ናይ ተጋድሎ
ሓርነት ምንባረይ እቶም ኣብ ኣስመራ
ዘለዉ ውዱባት ተጋድሎ ሓርነት
ይፈልጡ እዮም፡ ምስኣቶም ጽቡቕ
ርክብን ሌላን እዩ ዘለኒ። እዞም ሓለፍቲ
ደርግ ከኣ ይፈልጡንን እፈልጦምን እየ፡
ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ኩነት ከመይ ገይረ
እሰርሕ. . .?” ካብ’ቲ ኩነት ዘምልጠሉ
መርትዖታት ኣቕረበ። ብፍላይ እቲ
ኣብ ጎንደር መናጀር ቴሌኮሙኒኬሽን
ዝነበረን ኣብ ኤርትራ ሓላፊ ‘ህብረተእዝ’ ኰይኑ ዝተመደበን ጌታቸው
ዘነበ፡ ናይ ቀረባ ዓርኩ እዩ ነይሩ።
ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎን
እንታይ ረቂቕ ሜላ ከም ዝጥቀምን፡
ምስ ዝነበሮ ተመኩሮ ኣብ መንፍዓቱ
ከም ዝምርኮስ ዝሓበሮ ተጋዳላይ
ወለንኪኤል፡ ውሳነኡ ኣይቀየረን።
ብርሃነን ካልኣዩን፡ ኣብ በረኻታት
ኤርትራ
ክጋደሉ
ደኣ’ምበር፡
ኣስመራ ኣትዮም ክሰርሑ ዊንታ ስለ
ዘይነበሮም፡ ምሉእ ብምሉእ ክቕበሉዎ
ኣይከኣሉን። ብፍላይ ብርሃነ፡ ካብ’ቲ
ከዋጽኦ ከም ዝኽእል ዝኣመነሉ
መመኽነይታ ንላዕሊ፡ ኣብ ውሽጡ
ዝዓቘሮ ድልየት ነበሮ። ክልቲኦም
ናብ ህዝባዊ ግንባር ምስ መጽኡ፡
ብፖለቲካዊን ወተሃደራዊን ፍልጠት
ክበስሉ እንተ ዀይኖም፡ ክፍሊ
ታዕሊም ክኣትዉ ከም ዘለዎም፡ ኣብ
ክፍሊ ታዕሊም ክረኽቡዎ ዝኽእሉ
ፍልጠትን ንቕሓትን ኣብ ዝዀነ
ይኹን ቦታ ከም ዘየለ ዝገልጽ ዕላል
እዮም ሰሚዖም። ካብ’ዚ ዝተላዕለ፡
ኣብ ክፍሊ ታዕሊም በሲሎም እንተ
ዘይወጺኦም ምሉእ ተጋዳላይ ከም
ዘይኰኑ ወሲዶሞ። እዚ እምነት
ዘንቀሎ መመኽነይታ ምቕራቦም
ግን ድልየቶም ከስምር ኣይከኣለን።

መደምደምታ ናይ’ቲ ዝርርብ፡ ናብ
ከተማ ኣስመራ ምምላስ ኰይኑ።
ብርሃነ፡ ክጋደል መሪጹ፡ ግን ከኣ
ዘይደልዮ ዓይነት ስራሕ ኰይኑዎ።
ምግዳል ደኣ’ምበር ዓይነት ገድሊ
ዘየምርጽ ገድሊ፡ ንኹሉ ምርጫታት
ዝውድን “ውድብ ኣብ ዝመደበካ
ትጋደል” ዝብል መልሲ ኣለዎ። እቲ
መምርሒ ፈቓቕ ኣይነበሮን። ስለ’ዚ
ከኣ ከበርቴ፡ መምርሒ ተቐቢሉ፡ ብዛዕባ
ቀጻሊ ስርሑ ኣብ ምስልሳል ኣተወ።
ነቶም ኣብ ጎንደር ጽቡቕ ገይሩ
ዝፈልጦምን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩን
ሓለፍቲ ደርግ ጸብጸቦም። ዝበዝሑ፡
ኣብ ጎንደር ብፖለቲካዊ ጉዳይ ተኣሲሩ
ከቢድ ስቓይ ከም ዘሕለፈ ዝፈልጡ
እዮም። ስለ ዝዀነ ከኣ፡ ከም’ቲ
ቅድሚ ምእሳሩ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበሮም
እምነት ክህሉዎም ከም ዘይክእል ኣብ
ግምት ኣእትዩዎ። በቲ ንዘይገበረ’ኳ
ዘናዝዝ ኣረሜናዊ ምርመራ ዋላ ሓንቲ
ምስጢር ብዘይምምላቑን ካብ ቤት
ማእሰርቲ ምውጽኡን ናጻ ሰብ ከብሎ
ስለ ዝኽእል ግን ጉልባብ ክዀኖ
ተስፋ ኣንበረ። ኣስመራ ክኣቱ ካብ ኰነ
ብዝዀነ ይኹን ኣጋጣሚ ምስኣቶም
ምርኻቡ ኣይተርፎን። ብዓቢኡ ኸኣ
ኣገዳሲ ምስጢር እናጠበወ ንውድብ
ክቕልብ እንተ ዀይኑ፡ ምስኣቶም
ጥቡቕ ርክብ ክገብር ከድልዮ እዩ።
ነቲ ዘይተርፍ ስራሕ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊን
ኣካላዊን ምድላዋት ገበረ። ኣስመራ
ምስ ኣተወ ርክቡ ምስ በዓል መን
ከም ዝዀነ ተነጊሩዎ። ምስ’ቶም
ዝተኣሳሰሮም ኣባላት ዘራኽቦ ኮድ
እውን ተዋህቦ። ንሓጺር እዋን ካብ
ምስጢራዊ ስራሕ ተገላጊሉ ኣብ
በረኻታት ኤርትራ ሩፍ ኢሉ ዝጸንሐ
ብርሃነ፡ ካብ’ታ ዕለት ኣትሒዙ ከቢድ

ሓላፍነት ጸይሩ ኣስመራ ኣተወ።
ኣስመራ፡ እንተታት ዝፈጠሮ ምጥርጣር
ሒዙ እዩ ኣትዩዋ። ኣብ ሚስጢራዊ
ስራሕ ኣፍልጦን ተመኩሮን ስለ ዝነበሮ
ዝጋየሽ ኣይነበረን። ግን፡ በቲ ኣሲሩ
ዘሳቐዮ ስርዓት በቲ ሓደ ወገን፡ በቶም
መሳርሕቱ ዝነበሩ ኣባላት ተጋድሎ
ሓርነት ኤርትራ ከኣ በቲ ካልእ፡
ተኸቢቡ ክሰርሕ እንተ ዀይኑ ልቡ
ኣውዲቑ ኣብ ሃገራዊ ዕማም ጥራይ
ከተኩር ከም ዘጸግሞ ኣይሰሓተን። ነዚ
ስግኣት ኣብ ውሽጡ ዓቚሩ’ዩ ኸኣ
ክንቀሳቐስ ጀሚሩ።
ፈለማ፡ ምስ’ቲ ኣብ ጎንደር መናጀር
ቴለኮሙኒኬሽን፡ ኣብ ኣስመራ ከኣ
ሓላፊ ህብረተ-እዝ ዝነበረ ጌታቸው
ዘነበ ጥቡቕ ዝዀነ ዕርክነት ስለ
ዝነበሮ፡ ምስኡ ክራኸብ ወሰነ። ካብ
ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጽአ፡ ካብ
ጎንደር ከይንቀሳቐስ ተኣጊዱ እናሃለወ
ኣስመራ ብምምጽኡ ገለ ጉልባብ
ክገብር ነይሩዎ። እቲ ሓደ ክሕግዞ
ከም ዝኽእል ዝኣመነሉ ኸኣ ጌታቸው
ነበረ። ዝዓበየ ተስፋ፡ ገለ ድማ እንተታት
ሒዙ ንጌታቸው ረኺቡዎ።
ኣቀባብላ ጌታቸው ዕርክነታዊ እዩ
ነይሩ። ድሕሪ ማእሰርቲ ብርሃነ እውን
ኣይተቐየረን። ዓሚቝ ሰላምታ ድሕሪ
ምልውዋጦም፡ “እንታይ ዄንካ
መጺእካ?” ክብል፡ ኩነታቱ ክፈልጥ
ቅርበት ብዘመልክት ኣዘራርባ ሓተቶ።
“ኣቦይ ብጽኑዕ ስለ ዝሓመመ ኣቦኻ ተወጺዑ ኣሎ ቀልጥፍ ምጻእ
ምስ በሉኒ እየ መጺአ፡ ሕጂ እንታይ
ክትሕግዘኒ ትኽእል. . .?” ከበርቴ፡ ቀስ
ብቐስ ናብ’ቲ ዘምጽኦ ጉዳይ ኣተወ።
“ድልየትካ እንታይ እዩ?”
“ኣነ ሕጂ ኣብ’ዚኣ ሰላም ረኺበ
ምሳኹም ክነብር እየ ዝደሊ፡ ኣብ
ጎንደር፡ ብዘይወዓልኩዎ ጉዳይ ክንደይ
ስቓይ ከም ዘሕለፍኩ ትፈልጥ ኢኻ፡
ሕጂ ናብ ጎንደር ክምለስ ስለ ዘይደሊ
ኣብ’ዚ ብሰላም ዝነበረሉ መንገዲ. . .”
“እዚ ደኣ’ሞ ቀሊል እንድዩ፡ ኣቦኻ
ምስ ሓመመ ከም ዝመጻእካ፡ ኣብ’ዚ
ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻርና ዄንካ ሰላማዊ
መነባብሮኻ ትመርሕ ከም ዘለኻ
ክጽሕፈልካ እኽእል እየ። ምሳና ኰይኑ
ንዓና እውን ኣብ ስራሕ ይሕግዘና
ኣሎ ኢለ ክሕብረልካ እየ. . .” በሎ፡
ብዘይዝዀነ ምጥርጣር። ብርሃነ፡ ዓርኩ
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ንዝኣተወሉ ቃል የመስግን እምበር፡
ነቲ ኣብ ኣእምሮኡ ዝመላለስ ዝነበረ
ስግኣት ከይነገሮ ኣይተፋነወን። በቲ
ዝጸሓፈሉ ደብዳበ ልቡ ከውድቕ
ኣይከኣለን። እቲ ኣብ ጎንደር ከም
ጨካንን ርህራሄ ዘይእንታዩን ዝፍለጥ
ሻለቃ መላኩ፡ ደብዳቤ ዝዓጅቦ ከም
ዘይኰነ እዩ ዝፈልጦ።
“. . . ሻለቃ መላኩ ትፈልጦ
ኢኻ - ኣጋጣሚ ናብ’ዚ እንተ መጽአ፡
ወይ ከኣ ሓኒቕኩም ኣምጽእዎ
እንተ በለ እንታይ ክገብር እኽእል. .
.” ክብል ካልእ ሕቶ ኣስዓበ።
“ደሓን ንሱስ ባዕለይ ኣለኹኻ ዋላ ሓንቲ ሽግር ከም ዘይገጥመካ
እምሕለልካ፡ ከምኡ እንተ ድኣ ኰይኑ
ኣነ ክነግረካ እየ። ሽዑ ናብ ድላይካ
ትጠፍእ - እዚኣ መብጽዓ እኣትወልካ.
. .” ክብል ኣቕሰኖ።
ብርሃነ፡ መብጽዓ ናይ ዓርኩ ገለ
እፎይታ ፈጠረሉ። ነዚ ውሕስነትን
ጉልባብን ሒዙ ከኣ ስርሑ ጀመረ።
ኣብ ጎንደር ሓላፊ ክፍሊ መርመራ
ወንጀል ንዝነበረ ኮሎኔል ታየ እውን
ረኺቡዎ። ጸኒሑ እውን ‘እከለ ዝበሃል
ሓወይ ተኣሲሩ ኣሎ’ሞ፡ እንታይ
ክትሕግዘኒ ትኽእል?’ ክብል ሓቲቱዎ።
እግረ መንገዱ ምስ’ቶም ዓበይቲ
ሓለፍቲ ዝነበሮ ሌላን ዕርክነትን ኣብ
ምዕማቚ እዩ ዝነበረ። ብተደጋጋሚ
ምስ ተዘራረበ፡ እቲ ክወጽእ ዝደለዮ
ሰብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጽአ። ምስ
ኮሎኔል ታየ ርክቡ ጥቡቕ ገይሩዎ።
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጎንደር ከቢድ
መርመራ ከም ዘሕለፈ ይፈልጥ
ብምንባሩ፡ “ሕጂ ናብራኻ ጥራይ
ግበር። ሓደ ትካል ገይርካ ሰላማዊ
ናብራ ክትነብር ፈትን እምበር እዚ
ዓዲ ተረቢሹ እዩ ዘሎ። ንሕና እውን
ሂወትና ኣብ ኢድና ሒዝና ኢና
ንኸይድ ዘለና፡ ደርግ ኸኣ ከም’ዛ
ትርእዮ እዩ. . .” ክብል ሕውነታዊ
ማዕዳ ሂቡዎ ኮሎኔል ታየ።
ብርሃነ ብዕላል-ዕላልን ብሜላን
ንውድብ ዘድልዩ ምስጢራት እናኣከበ
ናብ ለኣኽቱ ምስዳድ ተተሓሒዙዎ።
ኣብ ልዕሊኡ ልዑል እምነት ከም
ዝሓድሮም ስለ ዝገበረ፡ እንተስ
ብገርሆም እንተስ ባዕሉ ብዝትኹትኾ
ዕላል ተመሪሖም፡ ካልእ ሰብ ክሰምዖ
ዘይደለዩዎ ምስጢር የካፍሉዎ ነበሩ።
መንግስቱ ሃይለማርያም፡ ኣስመራ
መጺኡ ምስጢራዊ ኣኼባ ከም
ዝገበረሎምን እንታይ ከም ዝበሎምን
ከይተረፈ ንብርሃነ ምስጢር ኣይነበረን።
ብርሃነን መሳርሕቱን፡ ተኣማኒን
ውዑይን ሓበሬታ ዝረኽቡሉ መንገዲ
ንምጥጣሕ ካብ ውሽጢ ሰራዊት
ኢትዮጵያ እውን ሰባት ክውድቡ
ጀመሩ። ኣብ ጎንደር ዓርኩ ዝነበረ
ሓለቓ-ሚእቲ ተገኘ፡ ከምኡ’ውን ጸሓፊ
ናይ መርመርቲ ዝነበረ ሓለቓ-ሓምሳ
ኣባተ ወደቡዎም። ሓለቓ-ሚእቲ
ተገኘ፡ ንስርዓት ደርግ ዘይቅበልን
ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ናብ ሱዳን
ክወጽእ ድልየት ዝነበሮን እዩ። እዞም
ሰብ መዓርግ፡ ክፈልጥዎ ዝኸኣሉ
ሓበሬታ ንብርሃነ ይሕብሩዎ ነበሩ።
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ጸሓፊ መርመርቲ ዝነበረ ኣባተ፡
መርመርቲ እሱር ክገርፉ እንከለዉ፡
እቲ እሱር እንታይ ከም ዝበለ
ዝምዝግብ ብምንባሩ፡ ንበዓል ብርሃነ
ኣገዳሲ ምንጪ ሓበሬታ እዩ። ውዱባት
ተታሒዞም ክእሰሩ ከለዉ፡ ምስጢር
ኣምሊቘም ድዮም ኣየምለቑን ሓበሬታ
ስለ ዝበጽሖም ከኣ፡ ካብ ናይ እንተታት
ስግኣት ተገላጊሎም።
ብርሃነ፡ ነቲ እንተታት ዝፈጠሮ ስግኣት
ሒዙ ዝኣተዎ ዕማም ለሚዱዎን
ዝያዳ መሊኹዎን። ኣገዳሲ ሓበሬታ
ክምግቡ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ምውዳብ
ብዝሰፍሐ መንገዲ ተንቀሳቒሱ።
ሓደ ግዜ፡ ንበዓል ብርሃነ ዝራኸቦም
ዝነበረ ኣባል 06 ዝዀነ ወሃዮ፡ ኣብ
ከባቢ ፖስታ ምስ ወረቓቕቱን ሰነዱን
ከም ዝተታሕዘ ሰምዐ። ይትረፍዶ
ዶኲመንት ረኺቦም፡ ብዘይመረጋገጺ
ንዝሓዘዎ ሰብ እውን ምቕጥቃጥ
ዘይገድፉ መርመርቲ፡ ተወሳኺ
ምስጢር ንኽረኽቡ ብኡ ንብኡ
መፈጠርካ ብዘጽልእ መርመራ
ኣሳቐዩዎ። ንሱን ዶኲመንቱን
ምትሓዙ ንበዓል ብርሃነ ዓቢ ስግኣት
ስለ ዝነበረ፡ ብመንገዲ ኣባተ ኣቢሎም፡
እቲ እሱር መዓልታዊ እንታይ ከም
ዝበለ ይከታተሉ። ኣባተ፡ መዓልታዊ
እንታይ ከም ዝበለ ምሕባር ቀጸለ።
ንነዊሕ እዋን ዋላ ሓንቲ ሚስጢር ከም
ዘየውጸአ ኣረጋገጹ።
ሓደ ዕለት፡ እቲ ሓለቓ ሓምሳ “እዚ
ወዲ ማህረምቲ ኣመና በርቲዑዎ
ኣሎ። ‘ዕረፍቲ ሃቡኒ - ኣዕርፉኒ
እምበር ይትረፍዶ ኤርትራውያንሲ
ኣብ ውሽጥኹም ዘለዉ ውዱባት
ከይተረፈ ክነግረኩም እኽእል
እየ” ኢሉዎም ኣሎ። ናይ ሰለስተ
መዓልቲ ዕድል ሂቦሞ ኣለዉ. . .”
ክብል ንሓለቓ ሚእቲ ተገኘ ሓበሮ።
ተገኘ፡ ቴሌፎን ደዊሉ ንብርሃነ ሰዓት
ፈልዩ፡ ኣብ’ቲ ብምስጢር ዝራኸቡሉ
ቦታ ክመጽኦ ሓበሮ። ምስ ተራኸቡ፡
ነቲ ሓበሬታ ብዝርዝር ብምንጋር፡
“ንሰለስተ መዓልቲ እዮም ዕድል ሂቦሞ
ዘለዉ፡ ዘላትና ዕድል ሎሚ - እንተ
ደንጐና ድማ ጽባሕ እያ. . .” ክብል፡
ገለ ክገብር ተማሕጸኖ። ብርሃነ ኣብ’ቲ
ሓጺር ግዜ ገለ መዋጽኢ ሓሳባት
ከሰላስል ነይሩዎ። ብሕልፊ ድሕነት
ናይ’ቶም ውድባቱ ክሕሉ ኣለዎ።

ይቕጽል. . .

ሓዳስ

ኤርትራ

4 ጥሪ 2017 - ገጽ 5

መበል 26 ዓመት ቁ.108

ን
ና
ስፍ

ል
ፍ
ን
ና
ቦ
ል

ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ተጻባእነት ብቐሊሉን ብቐጻልን ምሕራቕ
ከምኡ’ውን፡ ሕርቃንካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት
ምትፋእ’ዩ።
ኣብ ምርምር ተጻባእነት ኣብ ቀዳማይ
ደረጃ ካብ ዝስርዑ ሊቃውንቲ ራድፎርድ
ዊልያምስን ቪርጂንያ ዊልያምስን እተባህሉ
ሰብ ሓዳር ካብ ዩኒቨርሲቲ ዱክ እዮም።
እዞም ሊቃውንቲ ንተፈጥሮን ጽልዋን
ተጻብኦ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጽዎ፥
“ኣብዚ መዳይ ብዛዕባ እቲ ጠንቂ ንሰባት
ብጥይት ምትኳስ፡ ብኻራ ምውጋእ ወይ
ብኻልእ መንገዲ ኣብ ደቂ ሰብ ዕንወት
ዘውርድ ሕርቃን ጥራይ ኣይኮንናን
ክንድህስስ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ዕለታዊ
ህይወትና ጸርጸር እንብሎን እንኹርዮን
ከማን ኣብዚ መጽናዕቲ ይጠቓለል እዩ፥
* ኣብ መንገዲ እምኒ ምስ ዝዕንቅፈካ፡
በዓል ማኪና ካብ ዕቋር ማይ ምስ ዝግጭበካ፡
ኣውቶቡስ መሊኣ ኣብ ፌርማታ ደው

ኣንጠልጢልካያ እንከለኻ፡ ሓደ ሰብ ኣብ
ሓመድ ኣውዲቑልካ። ከየልዓላ ድማ
ተዓዚሩ።
• ኣብ መብራህቲ ትራፊክ ብቐይሕ
መብራህቲ ደው ኢልካ። እቲ ብድሕሬኻ
ዘሎ በዓል ማኪና ጥሩንባኡ ምንፋሕ
ቀጺልዎ።
• ትንፋስ ኣብ ዘይህብ ስራሕ ውዒልካ፡
ናብ ገዛኻ ምስ ተመለስካ፡ በዓልቲ ቤትካ ነቲ
ዝለኣኸትካ ስለ ዘየምጻእካላ ተታሪኻትካ።
•ብማኪና ኣብ ሓደ ቦታ ቀልጢፍካ
ክትበጽሕ ነቒልካ። ኣብ 40 ኪ.ሜ ኣብ ሰዓት
ክትሕንበብ ኣብ ዝፍቀዶ ጸቢብ ጐደና፡ እቲ
ቅድመኻ ዘሎ በዓል ማኪና፡ 25 ኪ.ሜ ኣብ
ሰዓት እናተጓዕዘ መንገዲ ዓጽዩካ።
ኣብዚ ካልእ ሕቶ እውን፡ ንገዛእ ርእስኻ
ከተቕርበላ ትኽእል ኢኻ። “ስለምንታይ እየ
ካብ ኣብ ጽቡቕ ጐኒ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ፡
ኣብቲ ዘሕርቕ ሸነኾም ጥራይ ዘድህብ
ዘለኹ?”
ተጻባእቲ ሰባት ነዞም ኣብ ላዕሊ
ዝጠቐስናዮም ኵነታት፡ ብኣቃጫጭ
(cynicism) እዮም ዝገጥምዎም። ንጽልሙት

ከይበለት ምስ እትሓልፈካ፡ … ቀልጢፍካ
ንሰባት ናብ ምውቃስ ትጓየይ።
* እዚ ወቐሳኻ ብህጹጽ ናብ ምቝጣዕ
ካልኦት ሰባት ይሰጋገር።
* እዚ ቍጥዐ ናብ ኣካላዊ መጥቃዕቲ
ክሓልፍ ይኽእል።”
ገለ ዓይነት ሕርቃን፡ መዓልታዊ
ብዘገምታ ዝስተዩ ስሚ እዮም። ገለ ሰባት
ሎሚ ብሕርቃን ቃልቃል ክብሉ ይውዕሉ።
ንጽባሒቱ ክነፍሰሎም እናተጸበኻዮም፡ ዝያዳ
ረሲኖም ትረኽቦም። እቲ ተጻባእነቶም ካብ
ንኻልኦት ሰባት ንላዕሊ፡ ተገምጢሉ ንዕኦም
እዩ ዝሕምሶም።
እቶም ብኣካልን ብቴለፎንን ንዝረኸብዎም
ሰባት ኣብ ሂር ዝበለ ቈይቍ ዝጸምዱ፡ ኣብ
ስራሖም ከቶ ኣድማዕቲ ኣይኮኑን እዮም።
ንመሳርሕቶምን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም
ዘለዉ ኣባላቶምን ድማ፡ ቀስ ብቐስ ጽልኣት
ስራሕ ከም ዘማዕብሉ ይገብርዎም።
ከም ምርምር እንዳ ዊልያምስ እንተ
ኾይኑ፡ ካብ ሓሙሽተ ኣመሪካውያን
ሓደ ንጥዕናኦም ኣስጋኢ ብዝኾነ ተጻብኦ
ይሳቐዩ። ከምዚ ዓይነት መጽናዕቲ ኣብ
ሃገርና እንተ ዝካየድ፡ እንታይ ዓይነት ቍጽሪ
ኾን ምሃበና?
ነዞም ዝስዕቡ ፍጻመታት
ብኸመይ ግብረ መልሲ ከም እትህበሎም
እስከ ንገዛእ ርእስኻ ሕተታ፥
• ማኪናኻ ኣብ ታኼላ ተሸኺላ፡ ምንቕ
ምባል ኣብያትካ።
• ጃኬትካ ኣብ ሓደ መንኮብካ

ሸነኽ ድርኺትን ኣተናን ካልኦት ሰባት
ጥራይ እዮም ክጥምቱ ዝኽእሉ። ንኻልኦት
ሰባት ዘየሕርቕ ጕዳይ፡ ንተጻባእቲ ሰባት
ሸረኽረኽ ከብሎም ይኽእል። ተጻባእቲ
ሰባት ሕርቃኖም ብኻልእ ሰብ ከይፍለጥ፡
ዋላ ሓንቲ ስክፍታ የብሎምን።
እዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ነጥብታት
ንስምዒታዊ ህይወትን ዝምድናን ጥራይ
ዘይኮኑ፡ እንተላይ ንጥዕና ሓደገኛታት
እዮም፥
1. ኣቃጫጫዊ ዝንባለ።
2. ቀጻሊ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን
ምሕራቕ።
3. ሕርቃንካ ኣብ ልዕሊ ዘይምልከቶም
ካልኦት ሰባት ምትፋእ።
ሊቃውንቲ ስነ ልቦና መለክዒ ተጻብኦ
ክምህዙ ተዓዊቶም እዮም። እቶም ልዑል
ተጻባእነት ዘንጸባርቑ ሰባት፡ ዝለዓለ ተጠቃዕነት
ብወቕዒ ልቢ፡ መንሽሮ፡ ጽቕጠት ደም፡ …
የጋጥሞም። ከም ሳዕቤኑ፡ ካብ ካልኦት ሰባት
ንላዕሊ ብተዛማዲ ኣብ ሓጺር ዕድመኦም
ይቝጸዩ።
ካልኦት መጽናዕትታት እውን፡ ተጻባእነት
ስነ ልቦናውን ዝምድናውን ማህሰይቲ ከም
ዘለዎ የረጋግጹ። ፕሮፌሰር ቲሞቲ ስሚዝ፡
“ዝያዳ ተጻባእነት ዝያዳ ታዕታዕ (hassle)
ከምኡ’ውን፡ ኣሉታውያን ፍጻመታት
ህይወት የስዕብ።” ብምባል የረድእ። ደቪስ
ማይስ ብወገኑ፡ ተጻባእነት ኣብ ዝምድና
ኣሉታዊ ተራ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ።
ከም ምርምር እንዳ ዊልያምስ፡ “ንሕርቃን

18 ክፋል
“ኣብ ፍቕሪ ክጠብቕ ወሲነ’ለኹ። ኣነ
ጽልኢ ክጸውር ልዕሊ ዓቕመይ እዩ።” ማርቲን ሉተር ኪንግ
“ሰላም ብኽምስታ እዩ ዝጅምር።” ማዘር ተሬዛ
“ንኤርትራዊ ደራሲ እገለ (ንርዱእ
ምኽንያት ስሙ ንሕጂ ክጠቕሶ
ኣይመረጽኩን)
ተድንቖ
ዲኻ
ኣይተድንቖን?”
“ስነ ጥበብ እኮ ጸወታ ዳማ ኣይኮነን።”
“ኣበሃህላኻ ኣይተረድኣንን።”
“ኣብ ስነ ጥበብ ሓደ ቑረጽ - ሓደ ምረጽ
ዝዓይነቱ ሕቶ ኣይርደኣንን እዩ።”
“ነዚ ዝብለካ ዘለኹ ደራሲ ስለ ዘየድነቕኩ፡
ካብ ገለ ጸሓፍቲ ኢና በሃልቲ ተነጽሎ
ይወርደኒ’ሎ።”
“ከመይ ማለት?”
“ንኣብነት ብኣምሆይ ንሓደ ዓርክና ኣብ
ሕጽኖቱ ክንበጽሖ ንኸደልካ። ኮነ ኢሎም ነዚ
ምርጫ ኣብቲ እንዳ ሕጽኖት ኣልዒሎምዎ።
ነቲ ዓርክና ከዘናግዕ ኢለ ዝኸድኩ፡ እቲ ገዛ
ናብ ሓድሕድና ምጥቕቓዕ ስለ እተሰጋገረ፡
ወጽአሎም ከይደ።”
“ዘሕዝን ኣጋጣሚ’ዩ። ዝኾነ ሰብ ንዝደለዮ
ደራሲ ከድንቕ መሰሉ እዩ። ንሳቶም ነዚ
ኣልዒልካዮ ዘለኻ ደራሲ ምድናቖም ዘገርም
ኣይኮነን። ‘ነቲ ኣነ ዘድንቖ ደራሲ ግድን
ከተድንቖ ኣለካ!’ ዝበሃል ግዳ ናይ ለባማት
ኣይኮነን። እዚ ናይ ተጻባእቲ ሰባት ባህሪ
እዩ።”
“እቲ ካብ ኵሉ ዘተሓሳሰበኒ ድማ፡ ሓደ
ኣብ ስማፕ ዝምህረና፡ ነቲ ዝብለካ ዘለኹ
ደራሲ ዘየድንቕ ተማሃራይ ኣብቲ ክፍሊ
ክርኢ ከም ዘይደሊ ምስ ነገረና’ዩ።”
“ድፍረት ደኣ ከይቍጸረለይ እምበር፡ እዚ
መምህር ኣይኮነን። ንዓይ መምህር ዝበሃል፡
ንተመሃሮኡ ከም ነብሶም እምበር ከም
ካልኦት ክጽሕፉ ከም ዘይብሎም ዝድርኽ
እዩ።”
“እቶም ዝበልኩኻ ጸሓፍቲ ምእንቲ
ከይንጽሉኒ፡ ነቲ ንሳቶም ዘድንቕዎ ደራሲ
ስቕ ኢለዶ ከድንቖ?”
“ካብ ብዘይኮንናዮ እንፍቶ፡ ብዝኾንናዮ
ክንጽላእ ከም ዘለና እዮም ሊቃውንቲ
ዝመኽሩና። ምእንቲ’ዚ፡ ንገዛእ ርእስኻ
ምትላል ጽቡቕ ከም ዘይኮነ እየ ከዘኻኽረካ
ዝደሊ። ንኤርትራ ኣደ ሓደ ደራሲ ጥራይ
ክገብርዋ ዝደልዩ ሰባት እንተ’ልዮም፡ ይጋገዩ
ከም ዘለዉ ኣረድኣዮም።
“ኤርትራ ከም ኣብ ኵሉ ሞያ፡ ኣብ ሞያ
ድርሰት ፈራይት እያ። ንድሕሪ ሕጂ እውን
ደረስቲ ኣብ ምፍራይ፡ ኣብ ንጽፈተ-ጽግያት
(menopause) ከይትእቱ ስክፍታ ዝበሃል
የለን። ብዝግባእ ንልብኻ ዝረኸበ ደራሲ
ከተድንቕ መሰልካ እዩ። ልዕሊ ዅሉ ድማ፡
በዚ ጀሚርካዮ ዘለኻ ድርሰት ብምቕጻል፡
ብርክት ዝበሉ መጻሕፍቲ ክትደርሰልና
ክንጽበየካ ኢና።”
“እዞም ዝጻብኡኒ ዘለዉ ሰባት፡ ድርሰት
ፈቲኖም ስለ ዝፈሸሉ እኮ እዮም፡ ካልእ
መንእሰይ ደራሲ ከይቅልቀል ዝሕንኩሉ
ዘለዉ።”
“ናቶም ኵነታት ንዓኻ ዝምልከት
ኣይኮነን። ንስኻ ኣብ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ
ዘይሕከኽ ኣሰር መታን ክትገድፍ፡ ኣበርቲዕካ
ከተንብብን ክትጽሕፍን ኣለካ። …”
ተጻባእነት (hostility)፡ ኣቃጫጭነት
ኣብ ድርኺትን ክብርን ካልኦት ሰባት’ዩ።

መስትያት ህይወት
ብኣድማዒ መንገዲ እንተ ዘይገጢምናዮ፡
ካብ ሒደት ዘይምስምማዕ ተበጊስና ንጥብቂቕርበትና (intimacy) ንሓዋሩ ክንዘርጎ
ንኽእል ኢና።
“ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ዝፍጠር ምጕት፡
መብዛሕትኡ ግዜ ዝበኣሰ ሳዕቤን እዩ
ዘኸትል። እቲ ምንታይሲ፡ ንሓድሕዶም
ኣዐርዮም ስለ ዝፋለጡ፡ ኣብቲ ምሒር
ዘሕምሞም ኣነጻጺሮም ክጠቓቕዑ
ይኽእሉ። ከም ሳዕቤኑ፡ ነፍሲ ወከፍ
መጻምዲ ይበሳጮ፡ ይኽሳእን ይንድርን።
እቲ ምጕት ካብ ኣሰራርሓ ጸብሒ ጀሚሩ፡
ናብ ኣዝማድ ሓድሕድካ ምጥቕቓዕ
ክልሕም ይኽእል።"
ብርክት ዝበሉ ሊቃውንቲ ከም
ዝገልጽዎ፡ እቶም ሕዉሳት ሰባት ዝበለጸ
ጥዕና ይውንኑ። እቶም ንጹላት ሰባት ግዳ፡
ንዝተፈላለዩ ሕማማት እተቓልዑ እዮም።
ተጻባእነት ብመንገዲ ተነጽሎ፡ ኣብ ጥዕናና
ሰፍ ዘይብል ዕንወት የውርድ። ተጻብኦ
ንጸቕጥና ክብ ኣቢሉ፡ ኣንፈትና ከም
እንስሕት ይገብር።
ተጠቃሚ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ እንተ
ዄንካ፡ መዓልታዊ ዝተፈላለዩ ባህርያት
ዘለዎም ሰባት እዮም ዘጋጥሙኻ። ገለ
ካብኣቶም ተጻባእቲ ከጋጥሙኻ ንቡር እዩ።
ነዚ እንተ ፈሊጥካ ብኸመይ ክትቀርቦም
ከም ዘለካ ኣቐዲምካ ክትዳሎ ይግባእ።
ብኣምሆይ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣውቶቡስ
ክንስቀል እናተጸበና እንከለና፡ ሓንቲ ሰበይቲ
ኣብ ዘይሪጋአን ብቕድመና ኣትየን።
ብድሕረይ ተሰሪዑ ዝነበረ መንእሰይ፡
“ኣደይ ዓባይ ኣብ ዘይሪጋኽን ስለምንታይ
ትኣትዋ?” ብትሕትና ሓቲትወን።
“ኣብዚኣ እንድየ ነይረ።”
“ኣይነበርክንን።”
ነቲ ረስኒ ንምትህድዳእ ኣብ መንጎ ኣትየ፡
“ደሓን ዓባይ እንድየን ሸለል ንበለን።”
ኢለዮ።
“ካብአን ዝዓብዩ እንድዮም፡ ብድሕሪት
ተሰሪዖም ዘለዉ።” እቲ መንእሰይ ብርግኣት
መሊሱለይ።
“ሓንቲ ሰበይቲ ሓሊፈናና እንታይ
ከይንኸውን። ደሓን ዝዓርከይ እዛ
እውቶቡስ ዓባይ ስለ ዝኾነት ንዅላትና
ጠርኒፋ ክትወስደና እያ።”
“ኣነ ኣይሓለፍኩኹምን። ኣብ ሪጋይ
እየ ኣትየ ዘለኹ።” ተገልቢጠን ንዓይ
ኣጓጢጠናለይ። ነቲ ነገር ክጽንበሮ ስለ
ዘይደለኹ፡ ክምልሰለን ኣይመረጽኩን።
“ጌጋአን ዘይኣምና እንተ ኾይነን ክወጽኣ
ኣለወን።” እቲ ወዲ እናረሰነ መጺኡ።
"ብወደይ ገይረ እንተ ዘየቐጥቂጠካ
ኣይኣነን እየ!” ሰበይቲ ናብ ምፍርራሕ
ሰጊረን።
“ደሓን ኣደይ ዓባይ፡ ጓልክን ከማን
ትኣኽለኒ እያ።” ወዮ መንእሰይ ናብ
ኣሽካዕላል ኣትዩ።
እቲ ቐሊል ጕዳይ ናብ ዘየድሊ ነገር
ተባሪዑ። እቶም ዝተኣከቡ ሰባት ድማ፡ ወየን
ሰበይቲ ኣመለኛ ተጻባኢት ምዃነን ከዕልሉ
ሰሚዐዮም።
ብዙሓት ሊቃውንቲ ተጻባእነት ካብ ወለዶ
ናብ ወለዶ ከም ዝሰጋገር ይገልጹ። ካልኦት
ድማ፡ ተጻባእነት ብኣከባቢ ከም ዝጽሎ
ይትንትኑ። ሮዘንማን እተባህለ ቀለም ጸገብ፡
“ሓደ ርብዒ ካብ ተጻባእነት፡ ብዘርኢ ወለዶ
ዝመሓላለፍ እዩ። እቲ ዝተረፈ፡ ውጽኢት
ኣከባቢ እዩ።” ብምባል የብርህ።
እንዳ ዊልያምስ፡ “ወለዲ ኣብ ዕለታዊ
ህይወቶም ንዘጋጥሞም ፍጻመ - ብኣካላዊ፡
ስምዒታውን ባህርያውን ሕሉፍ ግብረ መልሲ
(hyperreact) ዝህቡ እንተ ደኣ ኾይኖም፡

ካብ ደቆምን ካልኦት ሰባትን ተጻባኢ ግብረ
መልሲ ይስዕቦም። እዚ ብረቂቕ ኣገባብ
ማለት ብስምዒት ገጽ፡ ወስታ ኣካላትን ቃና
ድምጽን እዩ ዘጋጥም።” በሃልቲ እዮም።
ከምዚ ዓይነት ዝምድና፡ ኣብ ግዜ ህጻንነት
ሽሕ ግዜ ከጋጥም እንከሎ፡ እቲ ህጻን ንዓለም
ከም ተጻባኢት እንተ ርኣያ ዘገርም ኣይኮነን።
እወ ንዓለም ከም ሓደገኛ ስፍራ ይጥምታ።
እቲ ህጻን ካብ ወለዱ ተጻባእነት እንተ
ወሪሱ፡ ነታ ከም ተጻባኢት ዝጽበያ ዓለም
ብእኡ መጠን ይገጥማ። እቲ ህጻን
ዘይተኣማንነትን ተጻባእነትን ስለ ዝስምዖ፡
ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ህጻናት ብተጻብኦ
ይቕበልዎ።
ንኣብነት፡ እቲ ህጻን ክሕቈፍ እንከሎ
ብዙሕ የዕለብጥን ይበክን። ኣብ ገጹ ምጽያን፡
ወጥሪ፡ ስግኣት ወይ ሕርቃን የንጸባርቕ።
ፈጺሙ ምስ ዝኾነ ሰብ ኣይሕወስን እዩ።
ዓበይቲ እውን ነቲ ተጻባኢ ህጻን
ብሕያውነት ኣይቀርብዎን እዮም። ካብቲ
ህጻን ክርሕቁ ይደልዩ። “እዚ ኣረሜን ቈልዓ
እዩ። ናብ ሰብ ኣይቀርብን እዩ።” እናበሉ
ካብኡ ይፍንተቱ። ከም ሳዕቤኑ፡ እቲ ህጻን
ዓለም ተጻባኢትን እከይን ምዃና ዘረጋገጸ
ኮይኑ ይስምዖ። እቲ ዑደት ከምኡ እናበለ
ይሕንበብ።
ሽሕ’ኳ ተፈጥሮ (ውርሻ) ኣብ ተጻብኦ ግደ
ከም ዘለዎ ዘየጠራጥር እንተኾነ፡ ማሕበራዊ
ኵነታት ዝያዳ ጽልዋ ኣለዎ። ንተጻባእነት
ትመሃሮ ስለ ዝኾንካ፡ ክትከላኸሎን ነቲ
ዝተመሃርካዮ ክትሓኽኮን ትኽእል።
እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክንደይ ግዜ ኣብ
ዕለታዊ ህይወትና ከም ዘጋጥሙና እስከ
ንሕሰበሎም፥
፠ ኣብ ዘረባኻ ታህዋኽ ክትገብር
እንከለኻ ይርደኣካዶ?
፠ ሰባት ከዕልሉኻ እንከለዉ፡ ‘ኣሃ፡
እምቧእ፡ …’ እናበልካ ወይ ነቲ ዝጀመርዎ
ዘረባ ባዕልኻ እናመላእካ ትህውጾምዶ?
፠ ኣብ ነዊሕ ሪጋ ክትጽበ የጽልኣካዶ?
፠ ኣብ ኵሉ ዕዮኻ፡ ግዜ ዝሓጽረካ ዘሎዶ
ኮይኑ ይስመዓካ?
፠ ግዜ ምብኻን የዕብደካዶ?
፠ ብታህዋኽዶ ትምገብ?
፠ ብልዕሊ ንቡር ፍጥነትዶ ማኪናኻ
ወይ ብሽክለታኻ ትዝውር?
፠ ኣብ ሓደ ግዜ ልዕሊ ሓደ ዕዮ
ክትሰርሕዶ ትመጣጠር?
፠ ካልኦት ሰባት ቋሕመም ኢሎም ክዓዩ
እንከለዉ፡ ዓቕልኻዶ ይጽንቀቕ?
፠ ዕለታዊ ንምዝናይን ምሕጓስን ዝኸውን
ግዜ ዝሓጽረካዶ ይመስለካ?
፠ ካብ ንቡር ንላዕሊ እትውፈ ዘለኻዶ
ይመስለካ?
፠ እናዕለልካ እንከለኻ ብዛዕባ ካልእ
ዛዕባዶ ትሓስብ?
፠ ብታህዋኽዶ ትስጕም?
፠ ኣብ ቈጸራ ምጽባይ ተንጸርጽርዶ?
፠ ኣብ ጸወታ ከም ስፖርት ስዕረት ምስ
ዘጋጥመካ ትቝጣዕዶ?
፠ ኢድካ ዓሚዅካ ወይ ኣስናንካ
እናሓርቀምካ ንገዛእ ርእስኻ ትረኽባዶ?
፠ ብዛዕባ መጻኢ እናሓሰብካ እንከለኻ፡
ኣድህቦኻ ይኸድዓካዶ?
፠ ተወዳዳሪ ሰብ ዲኻ?
ነዞም ነጥብታት ብቕንዕና እንተ
መሊስካዮም፡ ደረጃ ተጻብኦኻ ንኸተለሊ
ክሕግዘካ እዩ።
“ምስ ጸላኢኻ ኣብ እትገጥመሉ፡ ብፍቕሪ
ማርኮ።” - ማህተማ ጋንዲ
“ተጻባኢ ሰብ ቀንዲ ጸላኢ ገዛእ ርእሱ
እዩ።” - ሀንሪ ሙለር
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

ዮናስ ኮፍ በለ። “እታ ህያብ እዚኣ’ያ።
ባዕልኻ ክትከፍታ ኢኻ” ብምባል ንዮናስ
ኣረከቦ። ዮናስ፡ ‘እቲ ከዛርበኒ ዝጸንሐ
(ዋዛ) ዕላል’ዩ ማለት’ዩ’ ብምባል ናብ
ንቡሩ ተመልሰ። ቅድሚ ምኽፋቱ ካብቲ
ዝገመቶ ከም ዘይኮነ ድማ ኣረጋገጸ።
ህያብ ክሳብ ዝኾነ ግን ብታሕጓስ ከፈታ።
ኣብ ቤትሮ ዝኣተወት ስእሊ ናይ ሓንቲ
ዘይፈልጣ ሽኮሪና ጓል ኮይና ምስ ጸንሓቶ፣
እንደገና ናብ ናይ ኣማኒኤል ሓሳብ
ተመሊሱ ተገረመ። ኣብ ገጹ ድማ ገለ
ምልውዋጣት ኣርኣየ።
“እታ ዝበልኩኻ ጓል እዚኣ’ያ።
ፈቲኻያዶ? ንጽባቐኣ ኣይትኽሕዶን
ግዲ ትኸውን?”
“ብርግጽ ኣይክሕዶን’የ። ኣዝያ
እያ ጽብቕቲ። ከምዚኣ ጓል ርእየ
ኣይፈልጥን’የ። ኣይፈልጣን’የ. . ግን
ከምዚ ኣብ ገለ ዝፈልጣ ኮይኑ ከኣ
ይስማዓኒ። ሕብራዊ እንተትሰኣል ከ
ደኣ ከመይ ምደመቐት ማለት’ዩ! ደፋር
ከይትብለኒ’ምበር ርህርህትን ፈቃርን
ምዃና ኣዒንተይ ይነግራኒ’ለዋ። ካብ ገጻ

ከተሕልፎ’የ ተመንየልካ ኔረ።” ብምባል
ነታ ኣቐዲሙ ሂብዎ ዝጸንሐ ስእሊ
ሽኮሪና ጎርዞ ምንጥል ኣበሎ። ዮናስ እታ
ኣብ ኢዱ ዝጸነሐት ስእሊ ክምንጠል
ምኽኣሉ ደስ ኣይበሎን። ልቡ ፈግ
ክትብሎ ተፈለጦ።
“ብዘይቃልዓለም ግን ደስ ተብል ጓል
ኣርኢኻኒ። ንሰናይ ሓሳባትካ የመስግን።
ንሳ ግን ኣበይ’ያ ትፈልጠኒ?”
“ነዚ ደኣ እንታይ ክትሓተለይ ህቡብ
ሰብ ኩሉ ግዜ ፍሉጥ’ዩ።”
“ንሱስ ሓቅኻ። ኣብ ገለ ርእያትኒ
ክትከውን ትኽእል’ያ።”
“ደሓን’ሞ ብኣካል ምስ ኣላለኹኻ
ትፈትዋን
ተፍቅራን
ትኸውን።
ኩነታታ ምስ ረኣኻ ካልእ ርድኢት
እንተኣማዕበልካ። ፍቕሪ ዘይ ጽባቐ’ዩ።
ጠባያ ምስ ኣስተማቐርካ ድርብ ጽባቐ
ክትዕዘብ ኢኻ። ዝያዳ ኣፍቃሪትካ ኮይና
እንተጸኒሓትካ ተናሕሲ ኣይመስለንን።”
“ው---ኣማኒኤል
ሓወይ
ኣይተላልየኒ’ባ? ይቕሬታ ፍቓደኛ እውን
ኣይኮንኩን። ፍቕረይን ኣፍቃሪተይን ኣብ
ዋጋ ዕዳጋ ከእትዎም ኣይደልን’የ። በቃ
ብሕጂ ብዛዕባ’ዚኣ ምዝራብ ከብቅዕ’ዩ፣”
ዮናስ ከም ሕርቕ በለ። ኣማኒኤል ተዛንዩ
ክስሕቕ ምስ ረኣዮ ግን ምሕራቑ ዘሰከፎ

ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።”
“ፈቲኻያ?”
“እወ ተፈታዊት’ያ።”
“ስለዚ…”
“እንታይ ስለዚ?”
“ከተፍቅራ ትኽእል ዲኻ ብኣካል
ከራኽበካ?”
“ከም ሰብ ክፈልጣ ምደለኹ። ጽብቕቲ
ምዃና ምነገርክዋ። ብዙሕ ሰብ ጽብቕቲ
ኢኺ ኢልዋ ይኸውን’ዩ። ንስኻ’ውን
ከም ደራሲ ግድን ጽሒፍካላ ትኸውን።
ኣነ ኸኣ ኣመቓቒረ ከምቲ ንዓይ ዝመስለኒ
ብፍልይ ዝበለ ምገለጽኩላ። ዘፍቅራ ግን
ኣይመስለንን። ኣየፍቅራን’የ’ውን።”
“ማለትካ?”
“ዘፍቅራ ሄዋን ኣላትኒ። ብርግጽ
መልክዓ ከምዚኣ ኣይትኸውንን’ያ። ግን
ኣነስ ልዕሊ ኩሉ’የ ዘፍቅራ። ምስኣ ኣዝዮም
ተዘከርቲ ጥዑማት ግዝያት ኣሕሊፈ’የ።
ንሳ’ያ ኸኣ ናይ ዘልኣለመይ። ነዛ ጓል
ድማ መሓዛይ ክገብራ ምደለኹ።”
“መሓዛኻ ምሽ!” ብምባል ኣማኒኤል
ኣንቃዕሪሩ ኣብ ሓሳብ ኣተወ። ብዋዛ ዋዛ
ዝጀመሮም ነገራት እናገፍሑ ከዱ።
ኣማኒኤል፡ ክሳዱ ጠውዩ ናብ ዮናስ
እናጠመተ፦ “እዛ ኣፍቃሪተይ ዝበልካያ
ጓል፣ ኣባኻ ዘለዋ ኣጠማምታ ከመይ’ዩ?
ተፍቅረካ ድያ?”
“ይቕሬታ ኣነ ናይ ነብሰይ’የ ዝገብር።
ብምልኣት ፍቕራ ከም ዘዕለቕለቕኩ
ንከባብየይ’ውን ስዉር ኣይኮነን። ምፍቃር
ምእማን’ዩ። ንዓኣ ከኣ ይኣምና።”
“በል ኣነስ ህይወትካ ምስ’ዛ ሽኮሪና

ክመስል ዮናስ ድንን በለ።
“ዮናስ ሓወይ - ኣይትሕረቕ’ሞ፣ ሕጂ
ካልእ ኣዕልለኒ። ንኣፍቃሪትካ ከተበርክተላ
ዝግባኣካ ህያብ እንታይ ኣሎ?”
“ኣታ ኤማ… ብዙሕ’ዩ። እንታይ
ከ ጌረላ ዘይ ፍቕሪ። ልበይ ግን ምሉእ
ብምሉእ ኣረኪበያ’የ። ሓደ መዓልቲ እታ
ሓጻር ካቴናኣ ክቕይረላ ይኸውን’የ።
ካቴናኣ ኣብ ኣፍ ልባ ዘለል ኢሉ
ክርእዮ’የ ዝደሊ። ንሳ’ውን ከምዚታት
ከም ዝስሕባ ኣስተውዒለላ ኣለኹ። ሽዑ
ኣዝያ ከም እትሕጎስ ጥርጥር የብለይን።
ሎሚ ጽቡቕ ጌርካ ዶ ከፊትካኒ ሓቀይ!”
ምስ በለ ዮናስ፡ ክልቲኦም ሰሓቑ።
ኣማኒኤል ፍሽኽ እናበለን ብዮናስ
እናተገረመን ነታ ስእሊ ሒዙ ናብ መሸጣ
እንዳ ወርቂ ገጹ መርሖ። ኣብ እንዳ ወርቂ
ኣትዩ ንዮናስ ደስ ዝበሎ ዓቐን ክመርጽ
ሓበሮ። ዮናስ ኩሉ ነገር ድንግርግር በሎ።
ንኣማኒኤል ከኣ ጠመቶ።
“ዮኒ ከምዚ ዝብለካ ጥራይ ግበር፣”
ኣማኒኤል ብሓውሲ ትእዛዝ ሓበሬታ
ሃቦ። ዮናስ ከምቲ ደስ ዝብሎ መረጸ’ሞ፡
ተታሓሒዞም ወጹ። ዮናስ ኩሉ ነገር
ገሪምዎ ንኣሚኒኤል እናጠመተን
እናተጠራጠረን . . .
“ናበይ ገጽና ዲና?” ሓተተ።
“ናብዛ ዝሓበርኩኻ ሽኮሪና ጓል።
ብኣካል ክትሪኣ ኣይትደልን ዲኻ?”
“ኣማኒኤል ትጻወት ኣለኻ ሓቀይ!”
ዮናስ ነደረ።
“ጽቡቕ። ካብ ጸወታ ዝጥዕም’ሞ
እንታይ ኣሎ ኣታ ወዲ ሓፍቲ፣” ምስ

ኣብ ሓድሽ ዓመት. . !

ሰዓት 4፡00 ድ. ቐ ኣቢሉ፡ ዮናስን
ኣማኑኤልን ኣብ መዘናግዒ ማእከል
የዕልሉ ነበሩ። ኣማኑኤል ንዮናስ ድሕሪ
ነዊሕ ዓመታት’ዩ ረኺብዎ።
“ዮናስ ከመይ ኣለኻ?”
“ኣምላኽ ይመስገን ደሓን’የ”
“መገሻ ፈላልዩና - ብቖልዓኻ’የ
ዝፈልጠካ። ድሮ 18 ዓመት ኮይኑ።”
“እወ ግዜ እንታይ ኣለዎ---ይኸውን’ዩ።”
“ሓፍትኻ ኸ ከመይ ኣላ?”
“ደሓን’ያ”
“ብሰንኪ ከርተተይ ኣይሓገዝኩኹምን።
ክሳብ ገዛ ዝመጽእ እስከ ሰላም በለለይ
ኢኻ? ናብራ ትኽእልዎ ዶ ኣለኹም?”
“እወ ደሓን’ዩ። ብዘይ ወላዲት ደኣ
ትርጉም የብሉን’ምበር።”
“ኤልሳ ሓፍተይ ንርእሲኣ እያ ጽቡቕ
ከይረኣየት ከይዳ’ምበር፣ ንዓኹምስ ኣብ
ዝብጻሕ ኣብጺሓትኩም’ያ።” ምስ በለ
ኣማኒኤል፡ ዮናስ - ነታ ጻዕራም ኣዲኡ
እናዘከረ ርእሱ ነቕነቐ። ኣተዓባብያኡን
ወላዲቱ ወ/ሮ ኤልሳ ደቃ ንምዕባይ
እትገብሮ ንዝነበረት ላዕልን ታሕትን፣
ብሓጋዚ ዘይብሉ ሕሱም ናብራ
ዝተቐያየረ ገጻን… ድሮ ኣብ ኣእምሮኡ
ተሳእሎ። ‘ሓደ መዓልቲ ከዕርፋ’የ’
ብምባል ናይ ስራሕ መደባቱ እናሰርዐ
እንከሎ፣ ወይዘሮ ኤልሳ ንዓኡን ንምዕባይ
ሓፍቱን ገዲፋ ብሞት ተፈልየት።
ፈተውትን ናይ ቀደም ፈለጥታን፣
“ናብራ ሕሱም ቀያይርዋ’ምበር ንኤልሳ
ዝወዳደር መልክዕን ቁመናን እኳ
ኣይነበረን፣” እናበሉ ነቲ ብዙሕ ዘየርከበሉ
ናይ ንእስነት ቁንጅና ወላዲቱ ዘዘኻኽርዎ
ብዙሓት’ዮም። እንታይ’ሞ ክኸውን
ርህራሄኣ እምበር ጽባቐኣስ ኣብ ኣእምሮ
ደቃ ከይተቐርጸ’ዩ ናብራ ኣቐዲሙ ነበረ
ጌርዎ።
ድሕሪ ብዙሕ ዕላል፣ ኣማኒኤል፡ “በል
ኣነ ክገድፈካ’የ። ጽባሕ’ሞ ደውለለይ
ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ህያብ ኣዳልየልካ
ኣለኹ።”
“ኣዝያ ኣገዳሲት ህያብ!” ደጊሙ
ኣድመጻ። “ኣገዳሲት ህያብ ደኣ!”
“ደሓን ደውለለይ ጥራይ!” ኢልዎ
ብሰላምታ ተፈለዮ። ዮናስ ብድሕሪኡ
ብዙሕ ሓሰበ። ‘ብዝኾነ ህያብ ጽቡቕ
ነገር’ዩ። እስከ እንታይ ዓይነት ክኸውን
ከም ዝኽእል ገሚተ ክጸንሕ’የ፣’ ብምባል
ምስ ዘለዎ ድልየታትን ኣኮኡ ብዝፈልጦ
ዝንባሊኡን ክሓስብ ጀመረ። ዝመስሎ
ከኣ ገመተ። ዝገመቶ ክኾነሉ ድማ
ብውሽጡ ተመነየ። ብዝኾነ፣ ህያብ
ክወሃብ ምዃኑ ደስ እናበሎ ነታ ሓዳስ
መዓልቲ ተጸበያ።
***
ሰንበት ናይ ኣጋ-ምሸት ንኣማኒኤል
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ደወለሉ። ኣማኒኤል ምስ ምሉእ
ሓበሬታኡ ገዛ ክመጽኦ’ዩ ነጊርዎ። ዮናስ
ከም ዝተባህሎ ገበረ’ሞ፣ ኣብ ገዛ እንዳ
ኣማኒኤል በጽሐ።
“ህያብ ዝህበካ ሰብ ሒዝዎ’ዩ ዝመጸካ።
ኣነ ግን ናብ ገዛይ ኣምጺኤካ። ንስኻ
ትንእስ ኢለ’የ - ኣይትሓዘለይ።”
“ጸገም የለን። ኣነ ብኸምኡ
ኣይሓስቦን’የ፣” ብምባል ዮናስ ናጻ
ኮይኑ ሓበሮ። ከም ሓቂ ግን ዮናስ’ውን
ዘይሓሰበሉ ኣይኮነን። ድሕሪ ውሑድ
ዝርርብ ናብ ካልእ ዕላል ኣተው።
ዮናስ ንኣፍቃሪቱ ህያብ ክህባ ከሎ
ይቖጽራ’ሞ፣ ህያባ ከኣ ሒዝዎ ይኸይድ።
ህያብ ከም ዝህባ’ውን ኣይነግራን’ዩ።
ንሳ’ውን ከምኡ። ዘይጽበይዎ ነገር’ዩ።
በቲ ሃንደበትነት ከኣ ኣዝዮም ይሕጎሱ።
ዮናስ ነዚ’ዩ ዝዝክር። ‘ህያብ ክህበካ’የ’
ኢልካ ኣቐዲምካ ምንጋር ግን…. ንዮናስ
ኣሕሰቦ። ይኹን’ምበር ብዙሕ ከኣ
ኣይገደሶን።
“ዮኒ፡ ሎሚ ምስ ሓንቲ ኣገዳሲት ጎርዞ
ከላልየካ’የ። ኣብ ህይወትካ ዓቢ ተራ
ክህልዋ’ዩ። ንሳ ኣዝያ እያ ትፈትወካ።
ንስኻ’ውን ኣብ ፍቕራ ከም ትወድቕ
ኣይጠራጠርን’የ። ንብዙሓት ደቂ-ተባዕትዮ
ሃነን ዘበለት ጎርዞ፣ ጽባቒኣ ኣብ ኣዒንትኻ
ምሉእነት ከም ዝረክብ ሕጂ’ውን
ርግጸኛ’የ። ኣዝያ’ያ መልክዐኛ። ቅድሚ
ሕጂ ኣፍቃሪት ትህልወካ ኣይብልን’የ።
ዝኾነት ትኹን ከምዛ ዝብለካ ጓል
ትመጽእ’ውን የላን። ከምዚ ክብለካ ግን
ናተይ ሓበሬታ ጥራይ’ዩ። ኣዚኻ ተፍቅራ
ጓል ክትህልወካ ትኽእል’ያ። ካልእ
እዛ ዝብለካ ዘለኹ ጓል’ውን ምናልባት
ብኣጠማምታኻ ዘይምልእቲ ትኸውን። ኣነ
ግን ንጽቡቕካ ስለ ዝሓስብ፣ እቲ ምርጫ
ናባኻ ገዲፈ ከላልየካ’የ። ንሳ ትፈልጠካን
ትፈትወካን’ያ። ምስ ረኸብካያ ከኣ ዝያዳ
ተረጋግጾ። ምሳይዶ ኣለኻ?” ብምባል
ኣብ ሓሳብ ኣትዩ ፈዚዙ ንዝረኣዮ ዮናስ
ኣበራበሮ። ዮናስ ‘ንቕድም እቲ ዘምጽኣኒ
ዘይገብር’ዩ’ ክብል ብምጽናሕ፦
“እወ እሰምዓካ’ለኹ ኣማኒኤል።”
“ዮኒ፡ እታ ህያብ ዝበልኩኻ እዛ ሕጂ
ዘላልየካ ጓል’ያ። ቅድመ-ኩነት ክትሕብረኒ
ትደልዮ ነገር ኣሎ ድዩ?”
ካልእ ህያብ ክጽበ ዝጸንሐ ዮናስ፡ “
ግን. . ህያብ እንዲኻ ኢልካኒ። ኣርእየኒ’ሞ
ብድሕሪኡ ንዘራረብ።”
“ኣነ ከም ህያብ ክህበካ’የ--- ማለተይ
ከላልየካ’የ። ነዛ ዝብለካ ጓል እንተፈተኻያ
ጹቡቕ፣ ከምኡ እንተኾነ ከኣ ንዘለዋ መሳጢ
ጽባቐ ከተስተማቕሮ እንተኽኢልካ’ውን
ቀሊል ነገር ኣይኮነን።” ብምባል ነታ ህያብ
ከምጽእ ናብቲ ሓደ ገዛ ኣተወ። ዮናስ
ከኣ ኣዒንቱ ኣግፊሑ፡ ከምቲ ኣማኒኤል
ዝበሎ ፍልይ ዝበለ ምስሊ ክርኢ ይጽበ።
ዘይከውን ትጽቢት ይጽበ ከም ዘሎ ድማ
ሓሰበ። ‘ክህበካ’የ - ከላልየካ’የ! እንታይ
ዘረብኡ እዩ! ከም ህያብ ትወሃብ ጓልከ
ወደይ ኣላ ድያ?’ ብምባል ተገረመ።
‘ብዋዛ መሳሊ ድዩ ምስ ጓሉ ወይ ካልኦት
ቤተ-ሰብ ከላልየኒ ደልዩ?’ ሕጂ’ውን
ንበይኑ ኣሕሸዂሸዀ።
ኣማኒኤል፡ ካብቲ ካልኣይ ክፍሊ
ንበይኑ ምስ ወጸ፡ ዮናስ ደንጸዎ። ‘እዚ
ወዲ እንታይ’ዩ ዝገብር ዘሎ’ ብውሽጡ
ሓሰበ። ምዕርግትን ጽብቕትን ጓል ክርእያ
ኣግፊሐን ኣሲረን ዝነበራ ኣዒንቱ፡ ናብ
ኢድ ኣማኒኤል ኣነጸራ። ኣማኒኤል
ንእሽቶ ጥቕላል ነገር ሒዙ ኣብ ጎድኒ

በለ ኣማኒኤል፡ ዮናስ’ውን ክዋዘ ጥራይ
ከም ዘለዎ ሓሰበ።
“ዮኒ፡ ኣነ ከምዚ ትፈልጠኒ ደራሲ’የ።
ብሓሳብን ብዛንታን እንተተዋዘኹ
ኣይትሕዘለይን ትኸውን። ዋዛና ኣብዚ
ክዛዘም’ዩ። ዘረባ ብዘረባ ደኣ እናተናወሐ
መጺኡ’ምበር ኣነስ ክሳብ ክንድዚ
ንቕጽል’ውን ኣይመሰለንን። ስለምንታይ
ፈታቲንካኒ ከይትብለኒ። ንኹሉ ቀሊል
ዕላል ጌርካ ውሰዶ። ብዝኾነ ሎሚ
ንኣፍቃሪትካ ክትረኽባ ዲኻ?”
“እወ ገጻ ከይረኣኹስ ኣየምስን’የ።
ክንራኸብ ኢና።”
“ጽቡቕ፣” ብምባል ኣማኒኤል ንግዚኡ
ስቕ በለ። ዮናስ፡ ‘ሕጂ ኸ እንታይ በላ’ዩ
ክብለኒ’ ብምባል ናይ መወዳእታ ደረቕ
መልሲ ክህቦ ተቐረበ። ኣማኒኤል ግን
ዘይተጸበዮ’ዩ ነጊርዎ ከይዱ።
ዮናስ ኣብ ዘለዎ ንደቓይቕ ደው በለ።
ንኣማኒኤል ከኣ ክሳብ ኣንጎሎ ዝጥወ
ጠመቶ። ደኒኑ ነታ ስእሊ እናረኣየን
ብሕሹኽታ እናኣድመጸን ክጥምታ
ንቕጽ በለ። ብንእስነታዊ ጽባቐኣ ኣመና
ተገረመ። ንድሕሪት ተመሊሱ እናሓሰበ
ብቕልጡፍ ኣብ ምስትንታን ኣተወ።
ውሽጡ ድማ ተረበሸ። ንብዓቱ እናዛረየ፡
ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ንኣፍቃሪቱ ደወለላ።
ብቐጥታ ክትመጾ ድማ ሓበራ። ድሕሪ’ዚ
ዮናስ ከምታ ዝተባህላ ገበረ። እታ ህያብ
ወርቂ ካቴና ኣብ ክሳድ ልዋም ኣሰራ።
ልዋም ልዕሊ ዓቐን ተሓጐሰት። ቀጺሉ፦
“ምቅርቲ፡ ድሕሪ ሕጂ ንዓኺ
ንሳ’ያ ህያብኪ። ንዓይ ከኣ እዚኣ. .”
ብምባል ነታ ኣማኒኤል ዝሃቦ ስእሊ
ኣብ ኣፍ ልቡ ኣጸጊዑ ኣርኣያ። ልዋም
ነገራት ሕውስውስ በላ። ዋላ ሓንቲ
ኣይተዛረበትን። ነቲ ዕቱብ ገጽ ኣፍቃሪኣ
ረርእያ ክትብህርር ትደሊ። ዘረባ ከም
ዝኣበያ ከናፍራ ቀጥቀጥ ኣበለቶም።
ዓይኒ ዓይኑ እናጠመተት ከኣ ንብዓታ
ጀረብረብ በሉ። ‘ኣነ’የ ናትካ’ ብዘስምዕ
ተንሲኣ ሕቑፍ ኣበለቶ። ንሱ’ውን ናብ
ነብሱ ኣልጊቡ ሕቑፍ ኣበላ። ብዝያዳ
ምሕቋፉ ተስፋ ዝረኸበት ልዋም፣ ኩነታት
ገጹ ክትከታተል ካብ ሕቑፍኡ ፍልይ
ምስ በለት፡ ኮፍ ንኽትብል ሓበራ’ሞ፡
ነቲ ኣማኒኤል ዝበሎ ከም ዘለዎ ንልዋም
ኣዕለላ።
ናብታ ስእሊ እናረኣየ፣ “ ‘. .
.እመን ኣይትእመን ካብዚ ዝዓቢ ህያብ
ኣይተጸበኻን ትኸውን። እዛ ኣብ ኢድካ
ዘላ ካቴና ድማ ነታ ትፈትዋ ኣፍቃሪትካ
ኣበርክተላ። እዛ ስእሊ ከኣ ኣሕቊፋ
ኢኻ። ከምዚ ኣነ ንብዙሕ ዓመታት
ብጥንቃቐ ዝዓቀብክዋ፡ ንሳ’ውን ምሳኻን
ምስ ሓፍትኻን ኮይና ክትግደሰላ’ያ። ዮኒ
በሊሕን ንፉዕን ኢኻ። ንተወሳኺ ዕላልናን
ዝርዝሩን ኣብ ዝቕጽል. . .’ ብምባል’ዩ ነዛ
ናይ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ናይ ማማ
ናይ ንእስነታ ስእሊ ኣብዚ ቅንያት ሓድሽ
ዓመት ኣረኪቡኒ። ባህ ዘብል ነገር’ዩ፣”
ምስ በለ፡ ልዋም ኣዕሚቛ ብምስትንፋስ
ንኣፍቃሪኣ ሓቖፈቶ። ልባ’ውን ርግእ
በለት።
ዮናስ፡ ስእሊ ወላዲቱ ክጋጊ ወይ
ዘይክግምት ምኽኣሉ ክሕደት ኮይኑ
ተሰመዖ። ንሱ ነቲ ሕማቕ ናብራ
ዝደማሰሶ ምስሊ’ዩ ዝፈልጥ። ኩሉ
ነገር ስለ ዘተሓሳሰቦ፡ ንብዓቱ ብቕጽበት
ጀረብረብ በለ። ግን ከኣ፡ ከምቲ ትምኒቱን
ናፍቖቱን ዘይተደወነ ናይ ንእስነት ስእሊ
ወላዲቱ ኣብ መንደቕ ሰቒሉ ወትሩ
ክርእዮ ምኽኣሉ ኣሐጐሶ። ኣብ ቅንያት
ሓድሽ ዓመት፡ ባህጊ ልቢ ሰሚሩ ንልቢ
ኣረስረሰ።
ወይኒ የዕብዮ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.108
እንዶታት

ሎጋሪዝም፡
መቐጸልታ ምርባሕን ኤክስፖነንሻልን
ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ሕቶ
ተማሃሮ ናይ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ ህንጻ ትምህርቶም።
ንስሚንቶ ዘእትውዎ ዓቐን ማይ ብተግባር ክፍትኑ ኣብ ናይ ግብራዊ
ቦታ ትምህርቶም ነበሩ፣ መምህሮም። ኣብተን ዝተቐረባሎም ስሚንቶ
50 ሊትሮ ማይ ከእትዉ ከም ዘለዎም ብምንጋር ተኣለየ፣ እኹል ማይ
ኣለዎም፤ ንሓንቲ ፈተነ ዝኸውን ስሚንቶ’ውን ኣለዎም፣ እንተዀነ ልክዕ
ሓምሳ ሊትሮ ዝሕዝ መዐቀኒ ኣይነበሮምን፣ ፈተነኦም ብልክዕ ከካይዱ
ስለ ዘለዎም። በተን ኣብ ኢዶም ዝነበራ ናይ 70ን 40ን ሊትሮ መትሓዚ
ከመይ ገይሮም 50 ሊትሮ ማይ ዓቂኖም ክጥቀሙ ይኽእሉ?
(መልሲ ቅድሚ ምርኣይኩም ፈትኑ!)

ነታ ናይ 40 ሊትሮ መትሓዚ ቅድም መሊእኩም ናብታ ናይ 70
ሊትሮ መትሓዚ ገምጥሉዋ፣ ደጊምኩም ነታ ናይ 40 ሊትሮ ምልኡዋ፣
ነዛ ዝመላእኩማ ናይ ኣርባዓ። ናብታ ኣቐዲምኩም ዝገምጠልኩሙላ ናይ
70 ገምጥሉዋ፣ ክሳብ ትመልእ ምስ ገምጠልኩም ኣብታ ናይ 40 ሊትሮ።
10 ሊትሮ ክተርፋ እየን፣
እታ ናይ 70 ሊትሮ መትሓዚ ጥርሓ ግበርዋ፣ ነተን ኣቐዲመን ዝተረፋ
10 ሊትሮ ናብኣ ንገልብጠን፣ ነታ ናይ 40 ሊትሮ መሊእና ናብታ 10
ሊትሮ ሒዛ ዘላ ናይ ሰብዓ ሊትሮ መትሓዚ ገምጥሉዋ፣ 50 ሊትሮ ድማ
ክትከውን እያ፣
ማክዳ ትንሱእ
www.buzzle.com

ዳእላ ተማሃሮ
Teacher: “Isn’t it remarkable how quickly the kids learn
to drive the car?”
Parent: “Yes, especially considering how slowly they
catch on to running the lawnmower and vacuum cleaner.”
ሜሪ ማና

ስ

ት

- “ክገርመካ ጽባሕኮ ዋላ ሓንቲ
ኣይንጥቀመሉን ኢና፣”
“እሞ እንታይ ደኣ ጦቕ የብለና
ኣሎ?”

መልሲ

ል
ድ
ግ

“ኣንታ’ዚ ንምንታይ ክጠቕመና’ዩ
ዝምህረና ዘሎ?”

ሪ

ም

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል፣ ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ
እዩ፣ እዚ ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ። ኣብ ክልሰሓሳባት ትርብዒት - ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18
ክፍለ-ዘመን) ዝተሞርኰሰ እዩ፣
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ። 5ተ ብ5ተ ዝተሰርዓ
ዓንኬላት ኣለዋ፣ እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ፣ ካብ 1 ክሳብ 5
ድማ ይምልኣ፣ ካብ 1 ክሳብ 5 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን
ልክዕ ከም ሰዱኮ ክድገሙ የብሎምን፣ ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም
ዘለዉ ዓንኬላት’ውን ክድገም የብሉን፣
(መልሲ። ካብ 1 ክሳብ 5 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል። ንጋድምን
ብሕንጻጽ ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን፣)

- “እንድዕሉ!”
“ዋይ ትምህርቲ ዝፈጠረስ!”
እዚ
ሎጋሪዝም
እናተማሃርና
ንሓድሕድና ንበሃሃሎ ዝነበርና እዩ፣
ኣብ ትምህርቲና ንምንታይ ንመሃሮ
ዘይንፈልጦ ብዙሕ እዩ፣ ገለ ኣምራት
ዝተሓላለኹ ብምዃኖም። መምህራንና
ኣብ ምንታይ ከገልግሉና ከም ዝኽእሉ
ንኽነግሩና ይጽገሙ ይዀኑ፣ ገለ
ኸኣ ሰኣን ጥበብ ኣመሃህራኦም። ዘሎ
ምትሕልላፍ ጥራይ ይኸዉን፣ ንናይ
ታሽዓይ ክፍሊ ናይ ቍጽሪ መምህርና
ዝነበረት መም/ ኤደን። “መምህር።
ጽባሕ ንግሆ ሎጋሪዝም ንምንታይ
ይጠቕመና?” ኢልና ሓቲትናያ፣ “እዚ
ኣእምሮኹም ከብልሓኩም ጥራይ’ዩ
ዝኽእል።” ክትብለና ይዝክሮ፣ ካብቲ
እንመሃሮ ንፈተና ኣጽኒዕና ንሓልፎ
ጥራይ ኰይኑ ዝተርፍ ብዙሕ’ዩ፣
ቍጽሪ ክንመሃር እንከለና። ሓንቲ ሕቶ
ሰሪሕና ናብታ ሓንቲ ክንሰግር እንከለና
ኣእምሮና ዝያዳ ይበልሕን ይነቅሕን
ምዃኑ ፍሉጥ እዩ፣ ስለ ዝዀነ
መልሲ መምህርና ቅብልቲ ክትመስል
ትኽእል’ያ፣ እንተዀነ ሎጋሪዝም
ንብዙሕ ዕጽዉ ሕቶታት ቀዳሞት
ተመራመርቲ ክፈትሕ ዝኸኣለ ዓቢ
ርኽበት ምዃኑ፤ ሎጋሪዝም ኣብ
ኵሉ ዓዉዲታት ፍልጠት መሳርሒ
ምዃኑ፤ እንተወሓደ ክትነግረና ይግባኣ
ነይሩ፣ እዚ መልሲ እንተትህበና
ንሎጋሪዝም ኣኽቢድና ዘይኰንና።
ብክብሪ ምረኣናዮ፣ “ባሻይ ሎጋሪዝም”
እናበልና
ብክብሪ
ምጠቐስናዮ፣
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ፈለማ ክንመሃሮ
እንከለና። ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ እንተ
ዘይክኢልና ኣብታ ቀጺልና ንረኽባ
ደረጃ ተሓላሊኹ ክጸንሓና እዩ፣
ባሻይ ሎጋሪዝም ክንመሃሮም እንከለና።
ቅድም እተን ምስ “ኤክስፖነንሻልስ”
ዘራኽባኦም ዝምድና ኢና ንመሃር፣
ኣብ ቍጽሪ ቅድም ምድማር
ንመሃር፤ ኣንጻር ምድማር። ምጕዳል
ንማሃር፤ ጸኒሕና ምርባሕ ንመሃር፤
ብኣንጻሩ ከኣ ምምቃል ንመሃር፤ ሽዑ
“ኤክስፖነንሻልስ” ንመሃር። ኣልጊብና
ከኣ ሎጋሪዝም ንማሃር፣ ስዒቡ እተን
ካብ ዓሰርተ ዘይበዝሓ ሕጊታት ወይ
ፎርሙላታት ንመሃር፣ ሎጋሪዝም

እንታይ’ዩ
ከይፈልጥና
ሕግታቱ
ሸምዲድና ክንሰርሕ ንጅምር፣ ክሳብ
ዝብጻሕ ዝበጽሕ ከኣ ሎጋሪዝም።
መእተዊኡ
ዘይፈልጦ
ብሕጓ
ዝኣተኽዎ ገዛ ኰይኑ ይስመዓኒ ነይሩ፣
ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት
ንሎጋሪዝም ዝምልከት ዝረኸብክዋ
ሓጻር ሓበሬታ ከካፍለኩም፣
ሎጋሪዝም ብሕጽር ዝበለ መእተዊኡ
ንርአ፣ ምስቶም ኣብ ቍጽሪ መሰረትና
ዝዀኑ ምድማርን ምርባሕን ኣዛሚድና
ክንርእዮም ኢና፣

# ምርባሕ። ሓጺር ኣገላልጻ ምድማር
እዩ፣
5+5+5+5 = 20፤
ኣክንዲ ኣርባዕተ ግዜ 5 ንጽሕፍ
ብኣርባዕተ ወኪልና። ኣርባዕተ ነናይ
ሓሙሽተይ ንጽሕፎ፣ ነቲ ነዘን ኣርባዕተ
ሓሙሽተ ክንድምር ነሕልፎ ግዜን
ዕዮ ምድማርን ብምርባሕ ቀልጢፍና
ክንሰርሖ (manipulate) ንኽእል፣
4 X 5 = 20

# ነፍሲ-ወከፍ ዝራባሕ ቍጽሪ ረቛሒ
(factors) ንብሎ፣ እቶም ረቋሒታት
ሓደ ዓይነት ምስ ዝዀኑ። ብሓይሊ
(exponent) ክንጽሕፎም ንኽእል፣
ሓይሊ ከኣ ሓጺር ኣገላልጻ ምርባሕ
ይኸዉን ኣሎ፣ ሓሙሽተ ሓይሊ
ኣርባዕተ። ዕስራ’ዩ፣
5 X 5 X 5 X 5= 20
54= 20፤
ሎጋሪዝም ከኣ ሓጺር ወይ ካልእ
ኣገላልጻ “ኤክስፖነንሻል” እዩ፣ 102=
100 እዩ፣ 10 በይዝ ንብሎ፤ 100 ከኣ
ብክልተ ርባሕ ዝፍጠር ቍጽሪ እዩ፤
ክልተ ከኣ ሓይሊ (ብዝሒ ሓደ ዓይነት
ረቛሒ)፣ 100 እምበኣር። በይዝ - 10
- ሓይሊ ብዝሒ ዝደጋግገሞ (ርባሕ)
ረቛሒ እዩ፣ እዚ ኣገላልጻ ገምጢልና
ክንርእዮ እንተፈቲና ብመገዲ ሎጋሪዝም
ንገልጾ ኣለና፣ ናይ 100 ሎጋሪዝም
ንበይዝ 10። ክልተ ይኸዉን፣ ኣብ
ሚእቲ ክንደይ ብዝሒ ሓደ ዓይነት
ረቛሒ (በይዝ) እንተሓቲትና። ናይ
100 ሎጋሪዝም ንበይዝ 10 ንሓትት
ኣለና ማለት’ዩ፣ ብዘይካ ሓደ ኵሎም
ኣወንታ ቍጽሪታት (positive real
numbers) በይዝ ክዀኑ ይኽእሉ’ዮም፣
ኣብ ሎጋሪዝም ብዙሕ እዋን ንጥቀመሉ
በይዝ “10” ወይ “e” እዩ፣ ብበይዝ 10
እንሰርሖ ሎጋሪዝም ተራ ሎጋሪዝም
(common logarithm) ክበሃል እንከሎ።
ብበይዝ “e” እንሰርሖ ከኣ ተፈጥሮኣዊ

ሎጋሪዝም (natural logarithm) ይብሃል፣
ሎጋሪዝም ንምምቃልን ምርባሕን
ኣቕሊሉ ከስርሓና ዝኽእል መገዲ’ዩ፣
ጆን ነፕየር ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ዓበይቲ
ናይ ምርባሕን ምምቃልን ግድላት።
ብምድማርን ምጕዳልን ዝስርሑሉ
ዝቐለለ መገዲ ክፍጠር ከም ዝኽእል
ሓሰበ፣ ሎጋሪዝም ከኣ ፈጠረ፣ ኣዝዮም
ዓበይቲ ቍጽሪታት ብሎጋሪዝም
ክቃለሉ እንከለዉ። ምርባሕ ምድማር
ናይ ክልተ ሓይሊታት (exponentials)
ይኸዉን፤ እቲ ኣንጻር ምርባሕ ዝዀነ
ምምቃል ከኣ ምጕዳል ናይ ክልተ
ሓይሊታት ይኸዉን፣ ንምድማር።
ምጕዳል። ምርባሕን ምምቃልን ክንዓዪ
ነጥፈኦ ግዜ ብሎጋሪዝም ከነሕጽሮን
ከነቕልሎን ንኽእል፣
ሎጋሪዝም ኣበይ ንረኽቦም?
ኣብ ኵሎም “ኤክስፖነንሻልስ”
እንጥቀመሎም
ኣጋጣሚታት።
ሎጋሪዝም ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና፣
ንኣብነት። ኣብ ፋይናንሳዊ ስራሕ።
ስነ-ከዋኽብቲን ስታቲክስን ብቐረባ
ክንረኽቦ ንኽእል ኢና፣ ኣብ ባዮሎጂ።
ዕቤት ባክተርያ ንኽንረክብ ሎጋሪዝም
ክንጥቀም ንኽእል፣ ኣብ ፊዚክስ ከኣ
ቁንቆና ሬድዮኣክቲቭ ንምርክብ
ንጥቀመሉ፣ ብ“ኢክስፖነንሻል” ንክልተ
ዝተፈላለዩ ፍጻሜታት ንምቅራብ
ከጸግም ይኽእል እዩ፣ ብሎጋሪዝም ግን
ከተቃርቦም ይከኣል እዩ፣ ብተግባረ
ቍጽሪ ክስራሕ ዘይከኣል። ዝኸብድን
ዘህልኽን ዘበለ ዕዮታት ባሻይ ሎጋሪዝም
ክፈትሖም ይኽእል፣
ሓጺር ታሪኽ
ካብ ቅድሚ 14 ክፍለ-ዘበን ጀሚሮም
ሎጋሪዝም ንኽፍጠርን ክዓቢን ኢዶም
ዝሓወሱዝተፈላለዩፈላጣት’ኳእንተ’ለዉ።
ንምህዞ ሎጋሪዝም ስሙ ኣንቢሩሉ ዘሎ
ስኮትላንዳዊ ጆን ነፕየር’ዩ፣ ጆን ነፕየር
ብ1614 ክፈጥሮ ክኢሉ፣ ነይፐር
ዝሰርሖ ሎጋሪዝም ዝራኣየ ኢንግሊዛዊ
ሄንሪ ብሪጅ ናብ ስኮትላንድ ብምኻድ
ምስ ነይፐር ተራኸበ፣ ክልቲኦም
ብዝገበርዎ መጽናዕቲ ከኣ ተፈጥሮኣዊ
ሎጋሪዝም ክፈጥርዎ ክኢሎም፣ እዚ
ኣብ ትምህርትና እንጥቀመሉ ሰደቓ
ሎጋሪዝም። ብዙሓት ቤተሰብ ስነ-ቍጽሪ
ዝሓለፍዎ’ኳ እንተዀነ። ፈለማ ግን
እንግሊዛዊ ሄንሪ ብሪጅ እዩ ሰሪሕዎ፣
ትርሓስ ዘመደ

ጥቕሲ እዚ ሰሙን
“ትም ምባል እንተ መረጽካ ግርም፤ እንተ ዘይኰይኑ ግን ቃላትካ ካብ
ስቕታኻ ዝኽብሩን ዝበልጹን ክዀኑ ኣለዎም፣”

- ፓይታጎራስ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ናይ መኖም ትበልጽ ትብሉ?
ሃንስ

ኣለም

ተስፋ

ዮ
ገብረ

ፐፕ ጓርድዮላ

ብቕድሚ ትማሊ ሰኑይ 2 ጥሪ 2017
ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ልዕሊ በርንለይ ብጸቢብ
2ብ1 ተዓዊታ እያ። ድሕሪ ጸወታ ፐፕ ጓርድዮላ
ምስ ጋዜጠኛታት ስካይን ቢቢሲን ዝካየድ ቃለ
መጠይቕ ብኸምዚ ዝስዕብ ነቕርበልኩም፦
ጋዜጠኛ ቢቢሲ፡ ስለ ምንታይ ኢኻ ካብ ስራሕ
ምስልጣን ክትሰናበት ወሲንካ?
ጓርድዮላ፦ ስለ ዝወሰንኩ። እዛ ክለብ ሓንቲ
ካብተን ንመወዳእታ ግዜ ዝዕልመን ክትከውን
ትኽእል እያ።
ቢቢሲ፦ ብውሳነ ዳኛ ሕጉስ የለኻን?
ጓርድዮላ፦ ፈርናንዲኖ ዝፈጸሞ በደል
ኣይረአኽዎን። እታ ብልዕሊ ሓላው ልዳትና
- ብራቮ ዝተፈጸመት በደል ግን ርእየያ እየ።
ብርግጽ ፋወል እያ።
ንናይ ፈርናንዲኖ መቕጻዕቲ ንሰለስተ ድዩ
ኣርባዕተ ጸወታ ክቕጽል ክንቅበሎ ኢና። ግን
ኣብ ልዕሊ ብራቮ ፋወል ከም ዝተፈጸመ ዘክሩ
ኢኹም። ኩሉ ግዜ ናትና ድኽመት እዩ። ኣብ
ካል እ ጸወታታት እውን ከምኡ እየ ተዓዚበ።
ኣብ ካልእ ዓለም እታ በርንለይ ዘመዝገበታ ሸቶ
ፋወል እያ። ምኽንያቱ ብመሰረት ሕጊ ጸወታ
ኩዕሶ እግሪ፡ ሓደ ሓላው ልዳት ኣብ ውሽጢ 5
ሜትሮን 50 ሰንቲ ሜትርን ክሊ ሳንዱቕ
ሸቶ ክትንከፍ የብሉን እዩ ዝብል።
ብራቮ ኩዕሶ ክሕዝ ኣብ
ዝፈተነሉ
እቲ
ኣጥቃዓይ በደል
ፈጺሙ ክነሱ እታ
ኩዕሶ
ጸዲቓ። ስለዚ ኣብ
እንግሊዝ ክርዕሞ፡
ክርድኦ ዘለኒ ፍሉይ ሕግታት ኣሎ ማለት’ዩ። ኩዕሶ
እግሪ ኢና ክንጻወት ንፍትን። ነዚ ከይትርስዕዎ
ሕራይዶ!። ኣብ ሂወተይ ኩሉ ግዜ ጋንታታይ
ኩዕሶ እግሪ እየን ክጻወታ ዝፍትና። ነቲ ካልእ
ፍጻመታት ክቆጻጸሮ ኣይክእልን እየ።
ቢቢሲ፦ ነዛ ግጥም ብኽቢድ ጻዕሪ ኢኹም
ተዓዊትኩምላ።
ጓርድዮላ፦ እወ ልክዕ ኣለኻ። እዚ ትብሎ
ዘለኻ ሓቂ እዩ።
ቢቢሲ፦ ጎዶሎ ተጻወትቲ ማለት 10 ምስ
ኮንኩም ዘርኣኹሞ መንፈስ ፍሉይ ነይሩ። ነታ
ግጥም ብኸመይ ትገልጻ?
ጓርድዮላ፦ እወ ሓያል መንፈስ ኢና ኣር
ኢና። ኣንጻር ብዙሕ መሰናኽላት ኢና ተዓዊትና።
ድሕሪ ከቢድ ግጥም ምዕዋትና ድማ ሕጉሳት
ኢና።
ቢቢሲ፦ ብዛዕባ ምብራር ፈርናንዲኖ ብቐይሕ
ካርድ ኣረኣእያኻ ከመይ እዩ?
ጓርድዮላ፦ ንስኻ ኢኻ ጋዜጠኛ ኣነ
ኣይኮንኩን።
ቢቢሲ፦ ንስኻ ኢኻ እቲ ኣሰልጣኒ። ደገፍቲ
ክፈልጡ ከም ዝደልዩ ርግጸኛ እየ።
ጓርድዮላ፦ ንዓይ ኣይትሕተተኒ ነቲ ዳኛ
ተወከሶ።
ቢቢሲ፦ ፈርናንዲኖ ንሳልሳይ ግዜኡ ብቐይሕ
ካርድ ምብራሩ የሕስበካ ኣሎ ድዩ? ገለ ናይ
ዲሲፕሊን ጸገም የብሉን’ዶ ትብል?
ጓርድዮላ፦ ክንቅበሎ እዩ ዘለና። ኣቐዲመ
ከም ዝበልክዎ፡ እታ ብብዝሒ ኩዕሶ ብምቁጽጻር
እትጻወት ክለብ ዝበዝሐ ቐይሕ ካርድ ይምዝገባ።
ኣብ እንግሊዝ ንዘሎ ሕግታት ክርደኦ ኣለኒ።
ፍሉያት ምዃንኩም እፈልጥ’የ። ግን ከኣ ክግንዘቦ
ኣለኒ።

ቢቢሲ፦ ኣብ እግሊዝ ዘሎ ትርጉም ሕግታት
ዝተፈልየ ድዩ?
ጓርድዮላ፦ ብርግጽ እወ። ሓላው ልዳትና ኣብ
ክሊ ሳንዱቕ ቅላዕ መቕጻዕቲ በደል ተፈጺምዎ
እዩ። ሕጊ ክከላኸለሉ ግን ኣይረኣኹን። ነዚ
ክርድኦ ኣለኒ።
ጋዜጠኛ ስካይ፦ ክርእየካ እንከለኹ ተዓዊትካ
ክነስኻ ኣይተሓጎስካን።
ጓርድዮላ፦ ካብ ትሓስቦ ዘለኻ ንላዕሊ እየ
ተሓጒሰ ዘለኹ።
ስካይ፦ ኣይተርእዮን ግን ኣለኻ።
ጓርድዮላ፦ ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ። እመነኒ።
ርሑስ ሓድሽ ዓመት።
ስካይ፦ ማንቸስተር ሲቲ ገና ኣብ ውድድር
ንዋንጫ ኣላ ድያ?
ጓርድዮላ፦ ትማሊ ኣይነበረትን። ስለምንታይ
ሕጂ ዋንጫ ንምዕታር ኣብ ውድድር ንህሉ?
ስካይ፦ ብዛዕባ እታ ቀይሕ ካርድ ዘለካ ርእይቶ
ኣስፊሕካ ግለጸለይ?
ጓርድዮላ፦ ንስኻ ኢኻ ጋዜጠኛ። ክትርእዮ
ትኽእል ኢኻ። ግለጾ ኸኣ።
ስካይ፦ ኣነ ንኽገልጾ ኣይክፈልን
እየ። ንኽሓተካ እየ ዝኽፈል።
ጓርድዮላ፦
ኣነ’ውን
ከምኡ። ብዛዕባ ግጥማት ክገልጽ
እየ ዝኽፈል። ብዛዕባ ቀይሕ ካርድን
ካልእን ግን . . . . ።
ስካይ፦ ከም ኣሰልጣኒ እቲ ኩነታት
ንኣተሓሳስባኻ ብኸመይ ቀይርዎ?
ጓርድዮላ፦ ብዛዕባ እንታይ?
ስካይ፦ ብዓሰርተ ተጻወትቲ ምቕጻል
ንኣተሓሳስባኻ ብኸመይ ቀይርዎ?
ጓርድዮላ፦ ኣብ ካልኣይ እብረ ኣዝዩ ዝነኣድ
ጸወታ ኢና ኣርኢና።
ስካይ፦ ብጎደሎ ተጻወታይ ብኸመይ ኢኻ ናይ
ጸወታ ታክቲክካ ቀይርካ?
ጓርድዮላ፦ ካብ 4-4-1-1 ናብ 4-3-2 ሜላ
ኣሰላልፋ ቀይርና።

ቕ

ይ
ጠ
መ
ለ
ቃ
ዕ
ና
ኩር

ኣብ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ መዓልቲ
‘ቦክሲን ደይ’ ኣብ ስታድዩም ኦልድትራፎርድ፡
ማንቸስተር ንሳንደርላንድ ኣአንጊዳ ነይራ።
ኣብታ ግጥም፡ ሄንሪክ ሚኪተርያን ኣገራሚት
ሸቶ ኣመዝጊቡ ነይሩ። ድሕሪ ሽዱሽተ
መዓልታት፡ ኣርሰናል ምስ ክሪስታል ፓላስ
ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣጥቃዓያ ኦሊቭየር
ጂሩድ መሀነን ሸቶ ኣቑጺሩ። እዘን ሰሙን
ኣብ ዘይመልእ ግዜ ዳርጋ ብተመሳሳሊ ክበሃል
ኣገባብ ዓይነት ‘ኣቀላልዓ ዕንቅርቢት ዝበሃል’
ዝተመዝገባ ሸቶታት፡ ናይ መኖም ትበልጽ?
ዝመበገሲኡ መዛረቢ ዛዕባ ተንተንቲ ፕሪመር
ሊግ ኮይነን ኣለዋ።
“ ኣሌክሲስ ሳንቸዝ፡ ነታ ኩዕሶ ብድሕረይ
ብነዊሕ እዩ ኣቐቢሉኒ። ኣነ ብድሕረይ
ኣሕሊፈ ክቐልዓ እየ ፈቲነ። ዕድል ገይረ ኸኣ፡
ብዘገርም ኣገባብ ተመዝጊባ፡” ጂሩድ ንስካይ
ስፖርት ካብ ዝሃቦ ርእይቶ እዩ።
ኣብቲ ዕለት ንቴለቭዥን ስካይ ስፖርት
ትንታነ ዝህብ ዝነበረ ጋሪ ነቭል ኸኣ፡ “ ካብ
ዝረኣኽወን ሸቶታት እታ ዝበለጸት” ክብል
ገሊጽዋ።
ግሬም ሶነስ ዝተባህለ ተንታኒ ኸኣ፡“ከምዚ
ዓይነት ኩዕሶ ናብ ሸቶ ክትቅይሮ ኣዝዩ
ኣጸጋሚ እዩ። ጂሩድ ዕድል ሓዊሱ እኳ
እንተኾነ ክእለቱ ግን ዝድነቕ እዩ፡” ኢሉ።
ቶም ዊልያምስ፡ ዝተባህለ ወሃቢ ርእይቶ ኣብ
ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ድማ፡ ‘ዝነኣድ
ምህናጽ መጥቃዕቲ፡ ወርወር ሃሪማ መሬት

ጂሩድ ካብ ሳንቸዝ ንዝመጸቶ ኩዕሶ ሸቶ እናኣመዝገበ

ሚኪተርያን ሸቶ ዘመዝገበሉ ኣገባብ
ነጢራ እያ ተመዝጊባ። ጂሩድ ኸኣ ካብ ኣንበብቲ ንስኻትኩም”ከ ናይ መኖም ትበልጽ
ጸወታ ወጻኢ ኣይነበረን’’ ኢሉ። ዝኸበርኩም ትብሉ?

ታክቲካዊ ትንታነ
ብኣሰልጣኒ ማውሪስዮ ፓቸቲኖ እትእለ
ቶተንሃም፡ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ጥቅምቲን
ክፍላ ሕዳርን፡ ምውራድ ብቕዓት ካብ ዘርኣያ
ክለባት’ያ ነይራ። ቀንዲ ጠንቂ ድኽመታ ኮይኑ
ዝግለጽ ኸኣ፡ ኣብ ቅድሚት ንሸቶ ዝኾና
ኮዓሳሱ ናይ ምህንዳስ ጸገማታ’ዩ ነይሩ። እዚ፡
መጉዳእቲ ወሰንቲ ተጻወትቲ ተደሚርዎ፡ እታ
ጋንታ ናብ ዓዘቕቲ ስእነት ዓወት ተሸሚማ
ነይራ። ስለዝኾነ ኸኣ፡ ካብ 10 ግጥማት ሓንሳብ
ጥራይ ተዓዊታ። ቶተንሃም ኣብዚ ቅንያት
ልደትን ሓድሽ ዓመትን፡ ኣብ ጽቡቕ ቁመና
ትርከብ። እዛ ጋንታ ካብ ሸውዓተ ግጥማት
ኣብ ሽዱሽተ ዓወት ኣመዝጊባ ኣላ። ናብ ዝሓሸ
ብቕዓት ተመሊሳ ከም ዘላ ትግለጽ ቶተንሃም፡
ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ሕጽረታ ቀሪፋቶ ኣላ። ካብ
ዘካየደተን ክልተ ዳሕረዎት ግጥማት ኣንጻር
ሳውዝሃምተንን ዋትፎርድን ብድምር ሸሞንተ
ሸቶታት ኣመዝጊባ። እዚ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ
ዘመዝገበቶ ብዝሒ ሸቶታትን ዓወትን እዩ።
13 ተኸታታሊ ዓወታት ዘመዝገበት ቸልሲ
ኣብዚ ዓመት እዚ ታሪኽ ኣብ ምስራሕ እያ
ትርከብ። እዛ ጋንታ ሎሚ እንተደኣ ተዓዊታ
ነቲ ኣርሰናል ኣብ 2002 ዘጽሓፈቶ ዛንታ
ክትመዓራረዮ እያ።
ሎሚ ረቡዕ 4 ጥሪ 2017 ፕሪመር ሊግ

ሓደ ካብቶም ትጽቢት ዝግበረሎም ዓበይቲ
ግጥማት እዚ ሓድሽ ዓመት ቶተንሃም ንቸልሲ
ከተአንግዳ’ያ።
ቶተንሃም ሎሚ እንተደኣ ተዓዊታ ካብ
መራሒት ብናይ ሸውዓተ ነጥቢ ፍልልይ
ንዋንጫ ከተቋምት ክትክእል እያ። ውጽኢት
በንጻሩ እንተኾይኑ ግን፡ ቶተንሃም ካብ ቸልሲ
ብ13 ነጥቢ ክትድሕር እያ። ቸልሲ ኸኣ ጉዕዞ
ዘይተሰዓርነታ ዓቂባ መንገዲ ሻምፕዮን ፍርቂ
ክትበጽሕ’ያ።
ወሰንቲ ተጻወትቲ ቶተንሃም፡ ሃሪ ኬን፡
ደል ዓሊ ኣብ መንጎኦም ሸሞንተ ሸቶታት
ካብ ሰለስተ ግጥማት ኣመዝጊቦም ኣለዉ።
ክርስትያን ኤሪክሰን ኸኣ፡ ኣብ ሓደ ካብቶም
ኣፍረይቲ እዋናት ናይ ጸወታ ግዜኡ በጺሑ
ኣሎ። እቲ ደንማርካዊ ብስሙ ሓሙሽተ
ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ። ኤሪክሰን ኣብ ግጥም
ኣንጻር ቸልሲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ምንባሩ ይዝከር።
ሙሳ ሲሶኮ እውን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ኣብ ዝኾነሉ
ቁመና ተመሊሱ እዩ።
ቸልሲ ኣብ ዘህርፍ ቁመና ዝርከቡ ወሰንቲ
ተጻወትታ፡ ጽባሕ እውን ኣብ ቦታኦም ክህልዉ
ትጽቢት ኣሎ። ዊልያን፡ ፋብሪጋስ፡ ኢቫኖቪች

ካብ መንበር ተቐየርቲ እናተንስኡ ዝህብዎ
ዘለዉ ኣማራጺ፡ ሜላ ኣጸዋውታ ቸልሲ ቀጻልነት
ብዘለዎ መንገዲ ንኽኸይድ ዝድርዕ እዩ። እዚ
ንህልው ቁመና ወሳኒ ኣጥቃዓይ ኮስታ፡ ካንተን
ማቲችን፡ ኣሎንሶን ሞሰስን ተወሲኽዎ ንቸልሲ
ብቐሊሉ ዘይትልከፍ ይገብራ።
ፓቸቲኖን ተጻወትቱን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ
2016፡ ኣብ ልዕሊ እታ ከይተሳዕረት ትግስግስ
ዝነበረት ናይ ጓርድዮላ ማን. ሲቲ ተዓዊቶም
ምንባሮም ይዝከር። እቲ ናይ ሽዑ ምስጢር
ዓወቶም ምንባሩ ዝግለጽ ርእሰ ተኣማንነትን
ምሉእ ልቢን ሎሚ’ውን ኣብ ግጥም ኣንጻር
ቸልሲ ከድልዮም እዩ።
ኣብ ቀዳማይ እግሪ፡ ቸልሲ ምስ ቶተንሃም
ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ካብ ድሕሪት ተበጊሳ
እያ ተዓዊታ ነይራ። ኣብታ ግጥም ዓላሚ
ቶተንሃም ፓቸቲኖ ነቲ ኮንተ ኣብ ፕሪመር ሊግ
ደሚቑሉ ዘሎ ሜላ ኣሰላልፋ 3-4-3 ንምዕጋት፡
ኣብ ዳሕረዋይ መስመር ምክልኻሉ፡ ተመሳሳሊ
ሜላ ተጠቒሙ ነይሩ። ናይ ሽዑ ፍልልይ ኣብ
ስትራተጂ ኣተገባብራ እቲ ሜላ ኣጸዋውታ
ምንባሩ ድሒሩ ተገሊጹ’ዩ። ፓቸቲኖ
ንተጻወትቲ ቸልሲ ብቕልጣፈ ጸብለል ብምባል
ክዕወት’ዩ ሓሊኑ ነይሩ። ሎሚ’ኸ ፓቸቲኖ
ንኮንተ ንምስዓር እንታይ ዓይነት ስትራተጂ
ክኽተል’ዩ?

ሰረና ተዓዊታ
ኣብ መንኮባ ብሰንኪ ዝወረዳ መጉዳእቲ፡ ድሕሪ ወርሒ መስከረም ንፈለማ ግዜኣ እያ ‘ራኬት’
መጻወቲ ባይታ ተኒስ ሒዛ - ሰረና ዊልያምስ። እዛ ጓል 35 ዕውትቲ ስፖርተኛ ኣብ ሓድሽ ዓመት
2017 ኣብ ውድድር ኣውስትራልያን ኦፐን ትሳተፍ ኣላ። ሰረና ምስ ፖሊን ፓርመንተር ዝሓለፈ
ሰኑይ ኣብ ዘካየደቶ ፈላሚ ናይ 2017 ጸወታኣ፡ 6-3, 6-4 ተዓዊታ። ሰረና ድሕሪ ጸወታ ኣብ
ዝሃበቶ ርእይቶ “ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ብኩራት ዘካየድክዎ ጸወታ እዩ። ኣንጻር ሓያል መጋጥምቲ
እየ ተጻዊተ። ጽቡቕ ንኽስመዓኒ ዝገበርኩም ደገፍተይ የመስግን፡” ኢላ።

ፒርሎን ኣቀባብላኡ ንሓድሽ ዓመትን
ብርክት ዝበሉ ስፖርታውያን ዝተፈልየ ነገር ንምግባር ድሕር ከም ዘይብሉ ርዱእ
እዩ። ገዲም ኢጣልያዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣንድርያ ፒርሎ ንሓድሽ ዓመት ብፍሉይ
ኣገባብ ክቕበላ እንከሎ ዘርኢ ስእሊ ብመንገዲ ትዊተር ዘርጊሑ ኣሎ። ወሓለ ቅላዕ
መቕጻዕቲ ፒርሎ ጸሓይ እናቐልዐ ንሓድሽ ዓመት ክቕበላ ዘርኢ ስእሊ እዩ ዘርጊሑ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቨንገር ንበዓላዊ መደብ ይነቅፍ

ዮናታን ገብረሂወት yogh@zena.gov.er

ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣርሰን ቨንገር
ንኣሰራርዓ በዓላዊ መደብ ጸወታታት ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ነቒፉ፣ ቨንገር ነዚ ናይ ሕጂ
ኣሰራርዓ ጸወታ ምስ’ቲ ኣብ ውሽጢ 20
ዓመት ዝርኣዮ መደብ ብምንጽጻር፡ ኣዝዩ
ዘይዝኑቕ ምዃኑ ይገልጽ፣
በዚ ፈረንሳዊ እትእለ ጋነርስ፡ ኣብ’ቲ
ሊግ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ንክሪስታል
ፓላስ ምእንጋዳ እያ ትማሊ ምሸት ናብ
ቦርንማውዝ ተጓዒዛ ዝገጠመት፣ ብቐዳም
ኣብ ልዕሊ ስቶክ 4ብ2 ዝተዓወተት መራሒት

ቸልሲ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተጻወተትን፣
ዝበዝሓ ቀዳም መዓልቲ ከምኣ ጸወታአን
ዘሰላሰላ ጋንታታት ብቕድሚ ትማሊ እኳ
ኣብ ጸወታ እንተ ተጸምዳ፡ ቸልሲ ሰለስተ
መዓልቲ የዕሪፋ፣ ልዕሊ ካልኦት ጋንታታት
ዝያዳ ዕረፍቲ ምርካባ ድማ ንቨንገር እምብዛ
ኣቖጢዑዎ ኣሎ፣
እቲ ኣብ 1996 መዝነት ምስልጣን
ኣርሰናል ዝሓዘ ቨንገር፡ “ዝሓለፈ 20 ዓመት
ኣብ’ዚ ሊግ፡ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኣመዳድባ
ጸወታ ቅንያት ልደት ኣይረኣኹን፣ ኣብ

ዝኽሪ ቀዳሞት ውሩያት ተጻወትቲ ሳልሳይ ዋንጫ ኣፍሪቃ
ውድድር ኵዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት
ኣፍሪቃ መጋረጃኡ ክቕንጥጥ ካብ ሎሚ
ልክዕ ዓሰርተ መዓልቲ ተሪፉዎ ኣሎ፣ በዚ
ኣጋጣሚ፡ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ንድሕሪት
ተመሊስና እንክንዝክር፡ ነቶም ኣብቲ
እዋን ዝነበርኩም ናይ ሎሚ ኣቦታትን
ኣባሓጐታትን ኣብ ዓሚቝ ዝኽሪ ዝሸምም
ክስተት ከምዝኸውን እርደኣና፣
እምበኣር ንድሕሪት ክመልሰኩም፡
ዋንጫ ኣፍሪቃ ክለዓል እንከሎ፡ ኣብ ልቢ
ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ
ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ዅዕሶ እግሪ ሃገርና
ዘይሃስስ ዝኽርን ታሪኽን ከምዘሎ ንኣምን፣
ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ኣፍሪቃ፡ ብፍላይ ካብ
ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ፡ ሃገራዊት ጋንታ
ኢትዮጵያ ብኤርትራውያን ተጻወትቲ
ትዕብለል ምንባራ ዝፍለጥ’ዩ፣ ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ
ዝነበረ ኣቃውማ ናይ’ታ ጋንታ ምድህሳስ
ማለት፡ ንታሪኽ ናይ’ዞም ኤርትራውያን
ከዋኽብቲ ብመጠኑ ምጕላሕ እዩ፣ ብፍላይ
ኣብ ሳልሳይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተሰርሐ ቅያ
ኸኣ’ሞ ዝርሳዕ ኣይኰነን፣
ኣብ ውድድር ሳልሳይ ዋንጫ ኣፍሪቃ፡
ብድምር 12 ኤርትራውያን ተጻወትቲ፡
ኣባላት’ታ ዋንጫ ዝጨበጠት ሃገራዊት
ጋንታ ነይሮም፣ ጊላሚካኤል ተስፋማርያም
(ወዲ ማርያኖ)፡ ኣስመላሽ በርሀ፡ ክፍሎም
ኣርኣያ፡ በርሀ ጐይትኦም (ፓታታ)፡ ተስፋይ
ገብረመድህን (ወዲ ቕጭን)፡ ሉቺያኖ
ቫሳሎ፡ ኢታሎ ቫሳሎን ተኽለ ኪዳነ (ስልኪ)
ን ሸሞንቲኦም ኣብ ግጥም ፍጻመ ኣንጻር
ምስሪ ዝገጠሙ ክዀኑ እንከለዉ፡ ዝተረፉ
ኣርባዕተ - ሓላዊ ልዳት ብርሃነ በየነ፡ ሃይለ
ተስፋጋብር (ዱባ)፡ ነጋሲ ገብረሚካኤል (ወዲ
ባኒ)ን ጸጋይ ተስፋይ (ሸሪፍ)ን ኣርባዕቲኦም
ድማ ተቐየርቲ ዝነበሩ እዮም፣
ሳልሳይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ወርሒ ጥሪ
1962 ኣብ ኢትዮጵያ - ኣዲስ ኣበባ እዩ

መደብ ጸወታ

ሎሚ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ

ኣብ ናይ ዋንጫ ጸወታ ኣንጻር ምስሪ ዝገጠሙ፡ ካብ ጸጋም ንየማን ደው ዝበሉ፡ ሉችያኖ፡ 3ይ ዘሎ ተስፋይ (ወዲ ቕጭን)፡ በርሀ (ፓታታ)፡ ኣስመላሽ፡
ክፍሎም። ኮፍ ዝበሉ፡ 2ይ ዘሎ ጊላሚካኤል፡ ኢታሎ፡ ንበይኑ ዘሎ ተኽለ (ስልኪ)።
ተኻይዱ፣ ኣባል ሃገራት ካፍ እናሰሰና
ይመጻ ስለዝነበራ፡ ተሳተፍቲ ሃገራት
መጻረዪ ውድድራት ብምክያድ እየን
ሓሊፈን፣ ኣብ’ቲ ናይ መጻረዪ ውድድር
ካብ ዝተመዝገባ 9 ሃገራት፡ ቱኒዝያ ንሞሮኮ፡
ጋናን ናይጀርያን ስዒራ፥ ኡጋንዳ ንሱዳን
ብፎርፋይት ንኬንያ ብጸወታ ረቲዓ፥ ምስሪ
ተዓዋቲት ዋንጫ ስለዝነበረትን ኢትዮጵያ
ብወገና ኣአንጋዲት ሃገር ብምንባራን
ኣርባዕቲአን ሃገራት ተሳተፋ፣
ኵዕሶ እግሪ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ’ተን
ሰለስተ ካልኦት ሃገራት ደንጕዩ ስለዝጀመረ፡
እቲ ኣብ ኤርትራ ተበጺሑ ዝነበረ ደረጃ
ብቕዓት ኵዕሶ እግሪ እንተ ዘይኰይኑ፡ እቲ

ኻልእ ብዙሕ ዘተኣማምን ኣይነበረን፣
ስለዝዀነ ድማ እቶም ኣብ ስታድዩም
ኣዲስ
ኣበባ
ንጋንታኦም
ዝድግፉ
ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን፡ ሃገሮም ዋንጫ
ክትዓትር ትኽእል’ያ ዝብል ግምት ፍጹም
ኣይነበሮምን፣ ብመንጽር’ዚ ክዉንነት’ዚ
ኸኣ ነቲ ሽዑ ብኤርትራውያን ተጻወትቲ
ዝተሰርሐ ቅያን ነታ ናይ ሽዑ ሃገራዊት
ጋንታን ክሳብ ሕጂ ብናፍቖት ክዝክርዎም
ግድን እዩ፣
እቲ ውድድር ብኣውዲቕካ ምሕላፍ
(knock out) ክካየድ ስለዝተወሰነ፡
ብዝተገብረ ዕጫ መሰረት ኢትዮጵያ ምስ
ቱኒዝያ፡ ምስሪ ምስ ኡጋንዳ በጺሑወን፣

ብ15 ጥሪ 1962 ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸፍተ
ሳልሳይ ዋንጫ ኣፍሪቃ - ኢትዮጵያን
ቱኒዝያን ገጢመን፣ ጸወታ ቀዳማይ
እብረ‘ዘን ጋንታታት ብመሪሕነት ቱኒዝያ
2ብ1 ናብ ዕረፍቲ ከቕንዕ’ኳ እንተኸኣለ፡
ድሕሪ ዕረፍቲ ኢትዮጵያ ሰለስተ ሸቶታት
ምምዝጋባ ሰነዳት ካፍ የመልክቱ፣ በዚ
መሰረት እታ ብኤርትራውያን ተጻወትቲ
ርእሳ ዘቕነዐት ጋንታ ናብ ፍጻመ ሓሊፋ፣
ምስሪ ድማ ንኡጋንዳ 2ብ1 ስዒራ ንዋንጫ
ሰጊራ፣
ብድሕሪ’ዚ፡ ቀዳም 20 ጥሪ 1962
ኡጋንዳን ቱኒዝያን ኣብ ዘካየዳኦ ናይ
ደረጃ ጸወታ፡ ቱኒዝያ 3ብ0 ስዒራ ሳልሳይ

ሮናልዶ ብዓይኒ ኣሰልጣኒ ምስሪ . . .
ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ‘ብሉጽ ተጻዋታይ
ዓለም ‘ፊፋ’ ተባሂሉ ክስመ’ሞ፡ ነቲ ዝሓለፈ
ታሕሳስ ዝተዓወተሉ ሽልማት ባሎን ዲ’ኦር
ብምድራዕ ንናይ 2016 ዓብላልነቱ ከድምቕ
ብልዑል ህንጡይነት ይጽበይ ከምዘሎ ኣብ
ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን፡ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት
ጋንታ ምስሪ ሄክቶር ካፐር፡ ልዕሊ ሊዮነል
መሲ ነቲ ሽልማት ከምዘይበቅዕ ገሊጹ፣
እቲ ኣሰልጣኒ ብቕዓት ጸወታ ሮናልዶ
ንብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ኣኻሊ ከምዘይኰነ
ብምጥቃስ እዩ ንመሲ ድምጹ ከምዝሃበ
ኣዳዕዲዑ ዘፍለጠ፣
ኰኾብ ባርሴሎና ኣርጀንቲናዊ መሲ
ንዓመተ 2016፡ ብ51 ሸቶታት ዝለዓለ
ኣመዝጋቢ ሸቶ ብምዃንን ኣብ ካልኣይ

ተኸታታሊ ዓወት እታ ካታላንያዊት ክለብ
ኣብ ውድድር ላ’ሊጋ ከምኡ እውን ኰፓ
ደል ረይ ልዑል ኣስተዋጽኦ ብምግባርን
እዩ ዛዚሙዋ፣ ኣብ መንጎኡ ሮናልዶ፡
ምስ ሪያል ማድሪድ ንጽዋእ ሻምፕዮንስ
ሊግ ኢዱ ከንብረላ እንከሎ፡ ኣብ ውድድር
ዩሮ ናይ’ቲ ዓመት ንፖርቱጋል መሪሑ
ቅድሚ ሎሚ ካልኦት ዝናውያን ተጻወትቲ
ደቂ-ሃገሩ ዘይተጓናጸፉዎ ድሙቕ ዓወት
ኣስተማቒሩ - ዋላ’ኳ ኣብ ሓዲኡ ግጥም
ፍጻመ ወሳኒ ዀይኑ እንተዘይተረኽበ፣
ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝጽበዮ ዘሎ ካፐር ድማ፡
“መሲ ወዲ ሃገረይ ስለዝኾነ ኣይኰንኵን
መሪጸዮ፣ እንታይ ደኣ፡ ብሉጽ ጸወታኡ
ነቲ ሽልማት ከምዘብቅዖ ስለዝኣምን’የ፣

ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ከምዝርኣዅዎ
ድማ ኣዝዩ ብሉጽ’ዩ፣ ባርሳ ኣብ ውሽጢ

ቶተንሃም vs ቸልሲ፡ ንዘይተሰዓርነት ሰማያውያን ዝፈታትን ግጥም
እዛ መወዳእታ ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታ
በዓላዊ ክፍለ-ግዜ፡ ሓድሽ ታሪኽ ክትስንድ
ተኽእሎ’ሎ፣ ሰማያውያን ኣብ ዋይት ሃርት
ሌን እንተ ተዓዊቶም፡ ነቲ ኣርሰናል ኣብ
ነሓሰ 2002 ዝበጽሓቶ ኣብ ታሪኽ ፕሪመር
ሊግ ክሳብ ሎሚ እቲ ዝነውሐ ጕዕዞ
ኰይኑ ዝጸንሐ ተኸታታሊ ዓወት ናይ 14

መንጎ ናይ ዕረፍቲ ክፍለ-ግዜ ዘሎ ፍልልይ
ብፍጹም ዘይእመን’ዩ” ክብል፡ ኣብ ውሽጢ
48 ሰዓታት ናብ ካልእ ጸወታ ብምእታዎም
ኣንጸርጺሩ፣
ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክሪስታል ፓላስ
ኣላን ሳም ኣላርዳይስ እንተላይ እውን
ብዝተሰርዓሎም
ጽዑቕ
መደባት
ኣዕዘምዚሙ፣ እቲ መደባት ከምኡ ከግብሮ
ዝኸኣለ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ዝፈልጦ
ከምዘይብሉ ዝገለጸ ኣላርዳይስ፡ “ዘረፋ
የድሊ’ዩ” ክብል ንቨንገር ደጊፉ፣
ኣቐዲሙ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ
ጆሰ ሞሪኖ፡ ብናይ ቅንያት ልደት መደባት
ፕሪመር ሊግ መረረኡ ኣስሚዑ እዩ፣
ሞሪኖ፡ “ኣብ ኵሉ ኵርናዕ ዓለም ዝርከቡ
ደገፍቲ ምሉእ ኣቓልቦኦም ናብ ፕሪመር
ሊግ እዩ ዘሎ፡ ከምኡ ብምዃኑ ኸኣ ኣዝየ
ሕጕስ እየ፣ ንተጻወትቲ ግና ኣዝዩ ከቢድ
እዩ፣” ብምባል፡ ኣብ ከምዚ ኵነት ኣብ
ውሽጢ 48 ሰዓት ኵዕሶ እግሪ ምጽዋት
ምሒር ኣጸጋሚ ከምዝኾነ ኣብ ናይ ሰኑይ
መግለጺኡ ኣማሪሩ እዩ፣

ጸወታታት ክመዓራረዩ ክበቕዑ’ዮም፣ በዚ
ድማ እቲ መራሒት ቸልሲ፡ ሎሚ ናብ
ሰሜን ለንደን ተጓዒዛ ኣንጻር ቶተንሃም
እተካይዶ ጸወታ ብዓንተቦኡ ልዑል ኣቓልቦ
ረኺቡ ኣሎ፣
ኣብ’ዚ ግጥም ቸልሲ፡ ንክብረ-ወሰን
ተኸታታሊ ዓወት ፕሪመር ሊግ ክትሰብር
ኣንቂዳ ኣላ፣ ንምትግባሩ
ኣዝዩ ከምዝኸብዳ ግን
ኣየማትእን፣
ዋላ’ኳ
ክብረ-ወሰን
ምስባር
ዕላማ ገይራ ምህላዋ
ይግለጽ
እንተሃለወ፡
ኣንቶንዮ ኰንተ ካብ
ሜዳኡ ወጺኡ ካብ
ቶተንሃም ምሉእ ነጥቢ
ምውሳድ ከጸግሞ ምዃኑ
ግምት ብዙሓት እዩ፣
ቶተንሃም
ቅድሚ
ቝሩብ ግዜ ሃጓፋ ሸፊና
ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ

ትርከብ፣ ንሳውዛምፕተንን ዋትፎርድን ኣብ
ዘሰነፈትሉ ክልተ ግጥም ብድምር ሸሞንተ
ሸቶታት ብምምዝጋብ እያ ናብ ሜዳኣ
እትምለስ ዘላ፣ ብማውሪሽዮ ፖቸቲኖ
ዝስልጥኑ ተጻወትታ ሎሚ ንሕልሚ
ቸልሳውያን ከበርዕኑ ተሃንጥዮም ከምዘለዉ
ድማ ይሕበር፣
ሎሚ ምሸት፡ ኣብ ግጥም ኣንጻር
ዋትፎርድ መጉዳእቲ ዘጋጠሞ ያን
ቨርቶንገን ኣብ ቦታኡ ከምዝርከብን
ካይል ዋልከር ካብ መቕጻዕቲ ተመሊሱዋ
ምህላዉን ክፍለጥ እንከሎ፡ ብወገን
እታ ምዕራብ ለንደናዊት ክለብ ሓድሽ
መጉዳእቲ ዘጋጠሞ ተጻዋታይ የለን፣
ንስቶክ 4ብ2 ኣብ ዝሰዓሩሉ ኰንተ ንነማንያ
ማቲች ምስ ቀዳሞት ከምዘየሰለፎ ዝፍለጥ
ኰይኑ፡ ሎሚ ግን ብቐዳምነት ከምዝጽውዖ
ተሓቢሩ፣ ኢጣልያዊ ኰንተ፡ ካብ ፐድሮን
ዊሊያንን ንመን መጀመርታ ከምዘሰልፍ
ኣጸጋሚ ውሳነ ገጢሙዎ ምህላዉ
ብተወሳኺ ይንገር፣

ስጳኛ ድርብ ዓወት ክትጓናጸፍ ኵሉ
ዝከኣሎ ኣበርኪቱላ’ዩ፣ ካብኡ ብዘይፍለ
መገዲ ንኣርጀንቲና ዋንጫ ኰፓ ኣመሪካ
ከግዝማ እውን ዝከኣሎ ገይሩ - ግና ዕድል
ኣይገበረን፣” ኢሉ፣
እዚ ናይ ቅድም ዓላሚ ኢንተር ሚላንን
ቫለንስያን ነበር፡ ሮናልዶ ዝዓተሮ ዋናጩ
ንሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ፊፋ
2016 ከዐውቶ ከምዝኽእል እኳ እንተገለጸ፡
ኣብ ጸወታ ብመሲ ተበሊጹ ምንባሩ
እምነቱ ይገልጽ፣ ዝሓለፈ ዓመት ብመሲ
ዝተንጸባረቐ ጸወታ ምስ ናይ ሮናልዶ
እንክተወዳድሮ ዓቢ ፍልልይ ከምዘለዎ
ዝነግር ካፐር፡ “ኣርጀንቲናዊ ኰይኑ ጥራይ
ዘይኰነስ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንመሲ’የ
ዝመርጽ ክትብል ትኽእል እምበር፣”
ክብል፡ ሮናልዶ ዘይወዲ-ሃገሩ ስለዝኾኖ
ንመሲ ከጕልሕ ኢሉ ዘይኰነስ፡ ናይ ጸወታ
ብቕዓት መሲ መዳርግቲ ስለዝሰኣነሉ
ከምዝዀነ ኣረዲኡ፣
ብሄክቶር ካፐር እትእለ ዘላ ሃገራዊት
ጋንታ ኵዕሶ እግሪ ምስሪ፡ ሎሚ ዓመት
ሕሉፍ ዝንኣ ንምምላስ ሓያል ቃልሲ
ከምዝጽበያ ይትንተን፣ ኣብ ታሪኽ’ዚ
ውድድር ብዝዓተረቶ ብዝሒ ዋናጩ ኣብ
ቅድሚት እትስራዕ ምስሪ፡ ንዝሓለፈ ሰለስተ
ስንዳአ ውድድራት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ
ከይተዓወተትሉ ምጽንሓ ይፍለጥ፣

ቶተንሃም - ቸልሲ 11፡00
ኮፓ ደል ረይ ስጳኛ
ሪያል ሶሴዳድ - ቪያርያል 9፡00
ኣልኮርኮን - ኮርዶባ
ሪያል ማድሪድ - ሰቪያ 11፡15
ጽባሕ
ኣትለቲኮ ቢልባው - ባርሴሎና 11፡15
ዓርቢ
ፕሪመር ሊግ
ዌስት ሃም - ማን.ሲቲ 10፡55
ደረጃ ሓዘት፣ ንጽባሒቱ ሰንበት 21 ጥሪ
ኢትዮጵያን ግብጽን ንዋንጫ ተፋጠጣ፣
ኣብ’ዚ ናይ መወዳእታ መድረኽ፡ ምስሪ
ብኣህጉራዊ ውድድር ዝበሰለት ጋንታ ከም
ምዃና መጠን በቲ ሓደ፡ ኣብ ቀዳማይን
ካልኣይን ዋንጫ ኣፍሪቃ’ውን ንኢትዮጵያ
ብገፊሕ 4ብ0 ስዒራታ ስለዝነበረት በቲ
ኻልእ፡ ንሳልሳይ ዋንጫ ኣፍሪቃ እውን
እንተዀነ “ኣይተናሕስየላን’ያ” ዝብል ናይ
ብዙሓት ግምት ነበረ፣
ጸወታ ተጀሚሩ፡ ክሳብ 20 ደቒቕ ምስሪ
ነቲ ጸወታ ዓብሊላ ሓንቲ ሸቶ ከተመዝግብ
እንከላ፡ “ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሓሸ
ውጽኢት እንተ ተረኽበ’ምበር፡ እቲ
ውጺኢት’ሲ ካብቲ ግምት ኣይወጽእን’ዩ .
. .” ዝብል ዘረባ ኽሕይል ተሰምዐ፣ ናይ
ቅድሚ ዕረፍቲ ጸወታ፡ ምስራዊ ኣጥቃዓይ
ባዳዊ ዓብደልፋታሕ ኣብ መበል 35 ደቒቕ
ብዘመዝገባ ሸቶ፡ ብመሪሕነት ምስሪ 1ብ0
ጥራይ ምፍጻሙ ንብዙሓት ኣገሪሙ’ዩ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ኢትዮጵያ እናሓየለት
ከይዳ፡ ተኽለ ኪዳነ (ስልኪ) ናይ ቴለ ንግርማ
ዘለቀ ቐይሩ ምስኣተወ ድማ እቲ ጸወታ
ርኡይ ለውጢ ገይሩ፣ ብኡንብኡ ተኽለ
ኣብ መበል 74 ደቒቕ ሸቶ ብምምዝጋብ
ንውጽኢት ኣመዓራረየ፣ ሽዑ ዝነጐደ
ጣቕዒትን
ጨፈራን
መዳርግቲ
ኣይነበሮን፣
ኰይኑ ግን ጸወታ ምስጀመረ፡ ተቐሊዓ
ዝመጸአት ኵዕሶ፡ ዓዋድ መሓመድ
ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ክመልስ ክብል
ብማእከል እግሩ ስለዝመለቘት፡ ግብጻዊ
ኣጥቃዓይ ባዳዊ ኣርኪቡ ካልአይቲ ሸቶ
ደገመ፣ እቲ ሓጐስ ድማ ሓደ ደቒቕ
ኣብ ዘይመልእ ግዜ ቐሃመ፣ እንተዀነ
ግን እቶም ተጻወትቲ ተስፋ ከይቈረጹ
ስለዝተጻወቱ፡ ጸወታ ክዛዘም 7 ደቒቕ
ምስተረፎ ጌታቸው ወልዱ ዝዓጸፋ፡
ሉቺያኖ ቫሳሎ ብቕጽበት ንሓላዊ ልዳት
ምስሪ ቀዲሙ ተወርዊሩ ዘላግዓ ዅዕሶ ኣብ
ሰኪዔት ተራእየት፣
ምዱብናይጸወታግዜ2ብ2ስለዝተፈጸመ፡
ተወሳኺ 30 ደቒቕ ተዋህበ፣ ኣብ ቀዳማይ
15 ደቒቕ ኣብ መበል 101’፡ ኢታሎ ቫሳሎ
ብዘደንቕ ጥበብ ንተኸላኸልቲ ሓሊፉ
ሳልሰይቲ ሸቶ ኣመዝገበ፣ ኣብ ዝተረፈት
ካልአይቲ ተወሳኺት ግዜ፡ 8 ደቒቕ ምስ
ተጻወቱ መንግስቱ ወርቁ ራብዐይቲ ሸቶ
ስለዘመዝገበ እቲ ጸወታ 4ብ2 ተፈጸመ፣
በዚ ድማ እታ ብኤርትራውያን ተጻወትቲ
ዝተዓብለለት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ
ተዓዋቲት ሳልሳይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኰነት፣

ኣብ ናይ ሰንበት ሕታም ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.108
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ክትመውሊዕ

ዊት
ዳ
ዳሃብ

ሄም

ቤተል

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ተጸዋዒት
ወ/ሮ
ሰናይት
ገብረእንድርያስ፡
ብኣመልካቲ ኣቶ ካሕሳይ ምስግና ተስፋይ ናይ ቀለብ
ቆልዓ ደው ይበለለይ ዝብል ክርክር ቀሪቡልክን ስለዘሎ፡
ን10/1/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ
ቁ/39 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል መከ/መልስኽን
ሒዝክን ቅረባ። ምስዘይትቐርባ ግን መስርሕ ዳንነት
ኣብ ዘይቀረብክናሉ ቀጺሉ ሓደ ውሳነ ክረክብ ምዃኑ
የፍልጥ።
ት/ዕድመ ቅሳነት ብርሃነ ኣብርሃ ብወለዱ ኣቶ
ብርሃነ ኣብርሃን ወ/ሮ ምልእተ ተወልደን ኣቢሉ፡
ቅሳነት ብርሃነ ኣብርሃ ምባል ተሪፉ፡ ሄኖክ ብርሃነ
ኣብርሃ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን24/1/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።
ኣቶ ገዛኢ ቢተው ሃይለ ብወኪሉ ወ/ሮ በላይነሽ
ቢተው ኣቢሉ፡ ገዛኢ ቢተው ሃይለ ምባል ተሪፉ፡
ጋዚ ቢተው ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ መሓመድ ሓጎስ ዓብደላን
ተኸሰስቲ ኣቶ ፍቕረ ዑቕባዝጊ ብርሃነን ምስጋና
ገብረዝጊን ዘሎ ናይ ካሕሳ ጉዳይ፡ ተኸሳሲ ፍቕረ
ዑቕባዝጊ ብርሃነ ተጸዊዑ ን17/1/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣቶሽም መሓሪ ሃብተማርያም ብወኪሉ ለተንጉስ
ፍስሃ ኣቢሉ፡ መሓሪ ኣቶሽም ሃብተማርያም ምባል
ተሪፉ፡ ኣቶሽም መሓሪ ሃብተማርያም ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ት/ዕድመ ሮዳስ ክፍለጽዮን ገብረእየሱስ ብወለዳ
1.ኣቶ ክፍለጽዮን ገብረእየሱስ 2.ወ/ሮ ስላስ ሰጊድ
ዘርአ ኣቢላ፡ ሮዳስ ክፍለጽዮን ገብረእየሱስ ምባል ተሪፉ፡
ዮስቲና ክፍለጽዮን ገብረእየሱስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/2/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፖራዲዞ

ሰ
ታደ

ጸጸራት

ወ/ሮ ክብራ መንግስትኣብ በዓል ቤተይ ኣቶ
ሃይለስላሴ ገብረሚካኤል ዘርአ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሸሪዓ
ሐርያ አስማኢል ማሕሙድ፡ ተኸሳሲ ዑስማን ዓብደላ
ኢብራሂም በዓልቲ ቤትካ 5/8/2007 ኣትሒዙ ደሃይ
የብለይን ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/1/17
ኣብ ቤ/ፍ ሸሪዓ ዞ/ማ ይቕረብ። ምስዘይቀርብ ቤ/ፍ
ሸሪዓ ዞ/ማ ነቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለኹምሉ ክርእዮን
ውሳነ ክህበሉን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ሰግዶ
ወ/ሮ ኑርያ መስፍን ተኽለ በዓል ቤተይ ተጋዳላይ
ዘርኣይ ወልደሚካኤል ሓምቢር ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሃብተኣብ ሃብተሚካኤል ገብረመድህን በዓልቲ
ቤተይ መድህን ጊላይ ገብረማርያም ስለዝሞተት፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
ብርኽቲ ብርሃነ ስብሃቱ በዓል ቤተይ ኣቶ ብርሃነ
ሓጎስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/1/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኩዶፈላሲ
ኣቶ ጸጋይ ኣብርሃ ሃይለን ወ/ሮ ለምለም
ተስፋገርግስ ዑቅባጼንን ጓልና ወይኒ ጸጋይ ኣብርሃ
ስለዝተሰውአት፡ ንሕና ወለዳ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ሓ.ዝ.ብ.ት.
ዓቢ ምጉዳል ዋጋ
ብምኽንያት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ካብ ዕለት 08/12/2016 ክሳብ 06/01/2017 ዝጸንሕ ኣብ ኩሎም
ፍርያትና ክሳብ 35% ዝበጽሕ ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበርና ነበስር!
ንኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ ንዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማልያታት
፣ ካምቻን ስረን ፣ ንስራሕ ዘገልግሉ ኮምፕላስዮነን ጋውንን ክምኡ ድማ ንዘቤታዊ ኣገልግሎት ዝኾኑ
ኣንሶላን ኮፕረሌቶን ካልእን ቀሪብናልኩም ኣሎና!
ፍርያት ምህርትና እንሸጠሉ፦
ኣብ ኣስመራ፦ ኣብ ድኳን ትካልና ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ
ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጂራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቃ ዕዳጋ
ኣብ ከረን፥- እሰይ ቡቲክ ጥቓ ጂራ ፍዮሪ ፊት ኤሪተል
ሃየ እዚ ዕድል’ዚ ተጠቐምሉ! ብዓይነት ፍርያትና ፣ ብምቑሉል ኣገልግሎትና ርትዓዊ ዋጋን ክትዓግቡ
ኢኹም!
ብተወሳኺ ንፋብሪካታት ፣ ንናይ ህንጻ ትካላትን ካልኦትን ዘገልግሉ በጃ ክዳን ብዝደለኽሞ ዓይነት ፣
ብዝመረጽክሞ ኣገባብ ፣ ብርትዓዊ ዋጋ ፣ ዩኒፎርም ክነዳልወልኩም ከምንኽእል ነበስር!
ርሑስ በዓል!
ቁ.ተሌፎን- 182967/186405 ኣስመራ

ኣቶ ሳልሕ ዑመር መሓመድ፡ ወላዲተይ ኣብርሄት
ፋነ ተስፋሚካኤል ስለዝሞተት፡ ኣነ በይነይ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 03
ወ/ሮ ኤልሳ ኣሚነ ገብረማርያም፡ ወላድየይ ኣሚነ
ገብረማርያም ጋብር ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ነብያት ዓሊ ተስፋሁነይ፡ ስም ኣደይ ብርሃና
ገብረህይወት ክንፈ ምባል ተሪፉ፡ ምንየ ገብረኣምላኽ
ግርመ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን17/1/17 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተመ
መንደፈራ
ኣቶ ኣማኑኤል ተኽለ ለገሰ፡ ኣቦይ ተኽለ ለገሰ
ገብረመስቀልን ኣደይ ርሻን ደሞዝ ንርኣዮን ስለዝሞቱ፡
ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ምልእተ ዓንደ ገብረማርያም፡ ኣደና ሓረጉ
ሽፈራ ሃይለ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ትብለጽ ገብረእግዚኣብሄርን
ተኸሳሲ ኣቶ መሓረና ሰፈርኣድ ጎይትኦምን ዘሎ ናይ
ሓዳር ክርክር፡ ተኸሳሲ ንኣስታት 5 ዓመት ምስ 5
ደቀይ ብግቡእ ክኣልየንን ከመሓድረንን ስለዘይከኣለ፡
ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን30/1/17
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። ምስ ዘይትቐርብ ጉዳይ ሓዳር
ናብ ቤተ ዘመድ ሽማግለታት ተመሪሑ ኣድላይ ዘበለ
ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ንሕብር።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ማዕድን ገብረታትዮስን
ተኸሳሲ ኣቶ ፍኖት ሰለሙንን ዘሎ ናይ ሓዳር
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ክርክር፡ ተኸሳሲ በዓል ቤተይ ንኣስታት 10 ዓመት
ካብ ሃገር ምስወጸ ብግቡእ ክኣልየንን ከመሓድረንን
ስለዘይከኣለ፡ ን30/1/17 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። ምስ ዘይትቐርብ ናብ ቤት ዘመድ
ሽማግለታት ተመሪሑ ኣድላይ ዘበለ ውሳነ ክወሃብ
ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ኲታ
1.ማሕራይ ኪዳነ ተስፋይ 2.ተስፋገርብርኤል ኪዳነ
ተስፋይ 3.ትሕሽ ኪዳነ ተስፋይ፡ ወለድና ኣቶ ኪዳነ
ተስፋይ ባህታን ወ/ሮ ለተኪኤል በርሀ ተወልደን
ስለዝሞቱ፡ ንሕና ናይ ወለድና ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ደግራ
ልብአ
ወ/ሮ ለተብርሃን ተስፋገርግስ ሃብተማርያም በዓል
ቤተይ ኣቶ ሃብተሚካኤል ተስፋይ ሓጎስ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ጋዴን
ወ/ሮ ገነት ተስፋሃንስ በዓል ቤተይ ሃይለ
ገብረመድህን ገብረመስቀል ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን21/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ባጽዕ
ምምሕዳር 03
ወ/ሮ ጽገ ገብረእዝጋኣብሄር ወልደኪዳን በዓል
ቤተይ መሓሪ ገብረዝጊ ሃብተጽዮን ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣቑርደት 03
ኣቶ ፍስሃየ ደበሳይ ገረመስቀል በዓልቲ ቤተይ
ለተንስአ ተኽለ ኣልመዶም ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን22/1/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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VACANCY
ANNOUNCEMENT

• Budget Control

Bisha Mining Share Company is inviting
applicants for the following position for Bisha site project;

• Administrative

RC Drilling Supervisor
Number required – (01)
Type of contract – Definite period (two years)

Major Duties and responsibilities.

o Assist with the development of the budget planning process.
o Maintain costs within the approved drilling budget.
o Ensure that corrective actions are put in place to reach targets
within approved budget.

o Ensure that daily, weekly and monthly reports are completed in
the prescribed format and on time.
o Ensure that all drilling records are captured electronically at the
end of the shift.
o Maintain adequate stores and particularly critical spare parts.
o Manage work performance of employees reporting directly into
this position.
o Manage performance through counselling, training and
disciplinary process.

• Supervision of RC Operations

o Provide regular direct field supervision to ensure that the team
are working in a safe work environment.
o Provide team members with technical advice to ensure that the
drill rigs are effectively utilized.
o Establish, adhere and enforce safe working procedures for all
aspects of drilling.
o Ensure that the Drillers maximize the sample recovery to
ensure a representative sample.
o Provide coverage for the drillers on the rigs during leave.

• Health and Safety
o Ensure that all employees understand the Health and Safety
policies, procedures and processes.
o Manage the risks to reduce work related injuries, damage to
equipment and lost time through incidents.
o Conduct safety toolbox meetings and safety check with direct
reports on a daily basis.
o Mentor the team so that they identify hazards and document
the management of the hazards.
o Report all incidents and hazards to the Chief Mine Geologist
and TSM immediately.

• Training
o Conduct regular training with the National workforce and
maintain the correct training documentation.
o Assess the skill deficiencies of direct reports and assign tasks
that correct those deficiencies.
o Ensure that all National employees have professional
development plans and meet regularly to provide feedback.
o Ensure that the RC Drillers are mentoring the Drill Offsiders
and Driller Assistants.

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
Qualifications:
- High school completion to Year 12 is essential.
- Certificate in Drilling Level III is essential.
- Certificate in Drilling Level IV is desirable.
- Certificate in workplace trainer and assessor is desirable.
Knowledge and Experience:
- Minimum 15 years’ experience in the drilling industry.
- 5 Years’ RC drilling experience on Schramm Rigs.
- 5 Years’ experience in open pit grade control drilling.
- 3 Years RC drilling Supervisory experience.
- Valid driver’s license for a light vehicle and heavy vehicle.
Technical Skills
- Drilling in a wide variety of ground
conditions.

Behavioural Skills
- Good written and verbal
English communication
skills.
- Horizontal drain holes.
- Interpersonal relations skill.
- Mechanical ability.
- Communication in work
activities.
- Project Management.
- Ability to coach and
mentor.
- Supervisory skills.
- Motivational.
- Intermediate MS Office Word and Excel. - Conflict Resolution.
- Report Writing.
- Leadership skill.
- Decision making.
- Orders and stock control.

General Information and other requirements:
Place of Work:
Salary: 		

Bisha.
As per Company salary scale.

• Technical

o Ensure the effective use of resources to efficiently meet the
department targets.
o Ensure that the drilling and associated activities are documented
through SOPs and team members are trained.
o Liaise with HME to ensure that preventative maintenance
schedules are adhered to.
o Ensure that the drilling crew are completing the pre-start
checks appropriately.
o Provide technical drilling advice to the senior department
personnel.

• Planning

o Schedule the use of resources to efficiently meet the targets as
set by the Chief Mine Geologist and TSM.
o Predict requirements, provisions and control spares and
inventory in the most cost effective manner.
o Advise the Chief Geologist Copper and TSM of any changes
to the set schedule.
o Ensure all provisions and information are available prior to
shift changeover to enable the cross shift to effectively conduct
their role if shift drilling is applicable.
o Maintain the roster so that there is adequate coverage of RC
Drillers on shift.

Additional requirement for Nationals:
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence
of release paper from the Ministry of Defense.
Present clearance paper from current/last employer.
Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials,
a copy of your National Identity Card etc.).
Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates
for an interview.
Application documents will not be returned to sender.
All applications should be sent through the post office.
Deadline for application: 10 days from the day of publication in the
Newspaper.
Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens Employment permit Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብራዚል - ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ብዝተወልዐ ናዕቢ 60 ሰባት ተቐቲሎም
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ናታንያሁ ብፖሊስ ይምርመር

ብብልሽውና ዝተጠርጠረ ቀዳማይ
ሚኒስተር እስራኤል በንያሚን
ናታንያሁ፡ ብፖሊስ ከም እተመርመረ
ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ሓቢረን።
ብመሰረት’ቲ ካብ እስራኤል ዝተፈነወ
ሓበሬታ፡ ዝሓለፈ ሰኑይ ሰለስተ
መኮንናት ፖሊስ ናብ መንበሪ ገዛ
ናታንያሁ ክኣትዉ ተራእዮም። ምስቲ
ቀዳማይ ሚኒስተር ንሓያሎ ሰዓታት
ከም እተዘራረቡ ድማ ተገሊጹ።
ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡
“እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ዘይግብኦ
ረብሓታት ተቐቢሉ ከይከውን
ንምርግጋጽ፡ ሰለስተ ሰዓታት ዝወሰደ
መርመራ ተገይሩሉ” ክብል ገሊጹ።

ዋና ኣኽባር ሕጊ’ታ ሃገር ብወገኑ፡
በንያሚን ናታንያሁ ብስነ-ምግባራዊ
ጉድለት ተኸሲሱ ከምዘሎ ኣነጺሩ። እቲ
ገበናት ብሓቂ ተፈጺሙ እንተኾይኑ
ንምርግጋጽ ግን፡ ብህድኣት ምጽራያት
ክቕጽል ከምዘለዎ’ዩ ዘገንዝብ።
ፕረዚደንት ባይቶ ኣይሁድ ሮናልድ
ላውደር፡ ሓለፋታት ንምርካብ
ንቐዳማይ ሚኒስተር እስራኤልን ደቁን
ክቡር ህያባት ከምዘበርከተ ይግለጽ።
ብተወሳኺ፡ በንያሚን ናታንያሁ ናይ
ምርጫ ጐስጓስ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ
እዋን፡ ካብ ሓደ ፈረንሳዊ በዓል ጸጋ
ኣስታት 1.1 ሚልዮን ዶላር ብመልክዕ
ህያብ ከምእተቐበለ ይጥርጠር።

ክኢላታት መብጣሕቲ ቬትናም፡ ካብ ከስዐ ሓደ ሰብኣይ መቐስ ከም
ዘውጽኡ ገሊጾም። እቲ ኣርእስቲ ማዕከናት ዜና ቬትናም ኮይኑ ዘሎ ሰብኣይ፡
ማ ቫን ናት ዝተባህለ ወዲ 54 ዓመት እዩ። ኣብ 1998 ብሓደጋ መኪና
ኣካላዊ ጉድኣት ወሪዱዎ ነይሩ። “ብማኪና ምስ ተሃረምኩ፡ ሃለዋተይ ስሒተ።
ማህረምተይ ከቢድ’ዩ ነይሩ። ብህይወት ክቕጽል ዝገመተ ሰብ ኣይነበረን” ይብል
እቲ ቬትናማዊ። ኮይኑ ግን፡ ህጹጽ መብጣሕቲ ተገይሩሉስ ክሓዊ ክኢሉ።
ብህይወት’ውን ቀጺሉ። ይኹን’ምበር ንሱ፡ ካብ ቃንዛ ከም ዘየዕረፈ’ዩ ዝሕብር።
ጠንቂ ሕማሙ ንምፍላጥ ድማ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናብ ሆስፒታል ከይዱ።
“መርመራ ኣልትራሳውንድ ዝገበረለይ በዓል-ሞያ በቲ ውጽኢት ክግረም ኣብ
ገጹ ተዓዚበ” ይብል እቲ ሕሙም።
ኣብ ከስዐኡ መቐስ ስለዘሎ ንመብጣሕቲ ክዳሎ ምስ ተሓበሮ፡ ንሱ’ውን ብግደኡ
ከም ዝሰንበደ ኣረዲኡ። ድሕሪ’ቲ ሰዓታት ዝወሰደ መብጣሕቲ እምበኣር፡ ኣብ
ከብዲ ናይቲ ሕሙም 18 ዓመት ዝጸንሐት ዓባይ መቐስ ኣማስያኡ ወጺኣ።
እታ 15 ሰንቲ-ሜተር ዝቑመታ ናይ ሕክምና መቐስ፡ ኣብ 1998 መብጣሕቲ
ክግበረሉ እንከሎ ብሓካይም ዝተረሰዐት ምዃና ተረጋጊጹ። ነቶም ቅድሚ
ሓያሎ ዓመታት ጉድለት ዝፈጸሙ ሓካይም ኣብ ቀይዲ ንምእታው፡ ይሰርሑ
ምህላዎም ሰብ-መዚ ጥዕና ቬትናም ገሊጾም።
እታ መቐስ ጉድኣት ከየውረደት ንነዊሕ እዋን ኣብ ከስዐ ናይቲ ሰብኣይ
ምጽንሓ ግን ንብዙሓት ዘገረመ ክስተት ኮይኑ ከም እተመዝገበ ደይሊ መይል
የረድእ።

ሰብ-መዚ ጸጥታ ብራዚል፡ ኣብ
ሰሜናዊ ሸነኽ ናይ’ታ ሃገር ኣብ
ዝርከብ ቤት-ማእሰርቲ፡ ኣብ መንጎ
እሱራት ብዝተወልዐ ናዕቢ፡ 60
ሰባት ከምእተቐትሉ ሓቢሮም። እቲ
ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኸስተ ናዕቢ፡ ኣብ
መንጎ ኣባላት ናይ ክልተ ተጻረርቲ
ገበናውያን ጉጅለታት ምዃኑን፡ ነቲ
ኩነታት መዝሚዞም 144 እሱራት
ክሃድሙ ከምዝኸኣሉን እቶም ሰብ
መዚ ኣረዲኦም።
ፖሊስ ብራዚል፡ ነቲ ኣብ ሓደ
ቤት-ማእሰርቲ ናይ ከተማ ማናስ
ዝተፈጥረ ዕግርግር፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ
ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ከምዘእተዎ
ብምሕባር፡ ነቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ
ኣምሊጦም ፈቐድኡ ተሓቢኦም
ዘለዉ ገበነኛታት፡ ዳግማይ ኣብ ቀይዲ
ንምእታው ይደልዮም ምህላዉ
ኣፍሊጡ።
ሓያሎ ኣባላት ጸጥታ ብራዚል፡ ካብ
ቤት ማእሰርቲ ንዝሃደሙ እሱራት
ንምሓዝ ኣብ ሰሜናዊ ብራዚል

ጽኑዕ ተፍትሽ የካይዱ ምህላዎም
ምንጭታት ናይ’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
ኣብያተ-ማእሰርቲ ብራዚል፡ ልዕሊ
ዓቕመን ብዝኾነ ብዝሒ እሱራት
ኣዕለቕሊቐን ብምህላወን፡ ኣብ መንጎ
እሱራት ወትሩ ብዝውላዕ ግጭትን
ዕግርግርን ህይወት ሰባት ከምዝጠፍእ
እዩ ዝንገር።
ኣብ ከተማ ማናስ ኣብ ዝርከብ
‘ኣኒስዮ ጆቢም’ ዝተባህለ ቤትማእሰርቲ ን590 እሱራት ጥራይ

ዝኸውን ቦታ’ኳ እንተለዎ፡ እቲ ትካል
ልዕሊ 2200 እሱራት ሒዙ ከምዘሎ
ጸብጻባት’ታ ሃገር የመልክቱ።
ኣብ ዓለም ዝበዝሑ እሱራት
ካብ ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት
ብራዚል፡ ልዕሊ 600 ሽሕ እሱራት
ከምዘለዉዋ ይግለጽ። ኣብ ዓለም
ብብዝሒ እሱራት ዝርከቡላ ሃገር
ኣመሪካ ኮይና፡ ቻይና፡ ሩስያን
ብራዚልን ብቐደም ተኸተል
ይስዕባኣ።

ህንዲ - ሃይማኖት ከም መጐሳጎሲ ነጥቢ ከይቀርብ ተኸልኪሉ
ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ህንዲ፡ ኣብ ምርጫ
ዝቐርቡ ፖለቲከኛታት፡ ንሃይማኖት ከም
መጐሳጎሲ ነጥቢ ኣልዒሎም ከይጥቀምሉ
ከም ዝኸልከለ ኣፍሊጡ።
እቲ ቤት-ፍርዲ፡ ኣብ ዝኾነ ናይ
ምርጫ ጐስጓስ፡ ሃይማኖታዊ ፍልልያትን
ዓሌታዊ ደርባዊ ምክፍፋልን፡ ከም
ኣርእስቲ ብፖለቲከኛታት ከይለዓል’ዩ
ብሕጊ ኣጊዱ ዘሎ።

ኣቐዲሙ ኣብታ ሃገር ክካየድ
ኣብ ዝጸንሐ ጐስጓሳት ምርጫ፡ ገለ
ፖለቲከኛታት
ንሃይማኖታውን
ዓሌታውን ፍልልያት ክምዝምዝዎ
ከምዝጸንሑ ዘነጸረ እቲ ቤት ፍርዲ፡
ድሕሪ ደጊም ንክልቲኡ ኣርእስቲ
ዘልዓለ ሕጹይ ካብ ምርጫ ከምዝስረዝ
ኣጠንቂቑ።
ብተወሳኺ፡ ፖለቲከኛታት ንፍልልያት

ቋንቋ፡ ሃይማኖትን ዓሌትን ኣብ
ህዝባውያን ኣኼባታት ከም መጐሳጎሲ
ኣርእስቲ ከልዕሉዎ ምስ ዝፍትኑ፡ እቲ
ጉዳይ ምስ ብልሽውና ተጸብጺቡ
ብኸቢድ ዘቕጽዕ ከም ዝኸውን፡ እቲ
ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣገንዚቡ።
ኣብ ህንዲ፡ ብቐዳማይ ሚኒስተር
ናረንድራ ሞዲ እትምራሕ ሰልፊ
ቢ.ጀይ.ፒ እትርከበን ሰልፍታት፡ ኣብታ
ሃገር ንዘሎ ሃይማኖታውን ዓሌታውን
ፍልልያት ኣብ ጐስጓሳተን ክጥቀማሉ
ከምዝረኣያ ይግለጽ።
ኣብ ሕብረተ-ሰብ ናይታ 1.2 ቢልዮን
ህዝቢ ዘለዋ ህንዲ፡ ገኒኑ ዝረአ ሰረት
ዝሰደደ ሃይማኖታውን ዓሌታውን
ፍልልያት፡ ብፖለቲከኛታት ብቐሊሉ
ዝምዝመዝ ኣርእስቲ ብምዃኑ፡ ጠንቂ
ግጭትን ዕግርግርን ክኸውን ምጽንሑ
እዮም ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር
ዘረድኡ።

ጋምብያ - ተቓዋሚ ሰልፊ ንያሕያ ጃምዕ የጠንቅቕ
ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከም
እተዓወተ ዝገልጽ ተቓዋሚ ሰልፊ
ጋምብያ፡ ፕረዚደንት ያሕያ ጃምዕ ኣብ’ዚ
ወርሒ’ዚ ስልጣኑ ብሰላም ምስ ዘየረክብ፡
ንጸጥታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሕማቕ
ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ኣጠንቂቑ።
ኣፈኛ ናይ’ቲ ሰልፊ ሓሊፋ ሳልሕ ኣብ
ዝዘርገሖ መግለጺ፡ ብመሰረት ሕጊ’ታ ሃገር፡
ያሕያ ጃምዕ ቅድሚ 19 ጥሪ ስልጣኑ
ከረክብ ከምዘለዎ ብምምልካት፡ ካብ’ዚ
ዕለት’ዚ ንደሓር፡ ከም ፕረዚደንት ዘይኮነ
ከም ተራ መራሒ ዕጡቓት ከምዝቑጸር ኣብ ዝዘርገሖ መግለጺ ኣፍሊጡ።
ኣብቲ ምርጫ ከም እተዓወተ ዝገልጽ
መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ጋምብያ፡ ን19
ጥሪ ፕረዚደንት’ታ ሃገር ኮይኑ ቃለ-መሓላ
ናይ ምፍጻም ስነ-ስርዓት ከምዘካይድ’ዩ
ዝሕብር ዘሎ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ሕብረት
ኣፍሪቃን ብ’ኤኮዋስ’ ዝፍለጥ ምዕራብ
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ኣፍሪቃዊ ሓይሊን፡ ኣብ ጋምብያ ሰላማዊ
ምስግጋር ስልጣን ብህጹጽ ክትግበር ኣብ
ዝጽውዕሉ ዘለዉ እዋን፡ ፕረዚደንት ያሕያ
ጃምዕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ሓሳብ
ከምዘይብሉ’ዩ ዘነጽር።
ኣብ 1994 ብዕልዋ ስልጣን ዝጨበጠ
ፕረዚደንት ጋምብያ ያሕያ ጃምዕ፡
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ

ፕረዚደንታዊ ምርጫ፡ ብመራሒ ተቓዋሚ
ሰልፊ ኣዳማ ባሮው ከም እተሳዕረ ኮሚሽን
ምርጫ’ታ ሃገር ሓቢሩ ነይሩ።
ፕረዚደንት ጃምዕ፡ ኣብ’ቲ ፈለማ እዋን
ስዕረቱ ተቐቢሉ ንዕዉት ምርጫ ዮሃና’ኳ
እንተበለ፡ ጸኒሑ ግን ነቲ ምትላል ከም
ዝነበሮ ዝገለጾ ውጽኢት ከምዘይቅበሎ እዩ
ገሊጹ።

