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ረቡዕ 8 ነሕሰ 2018

ገጽ 3

ገጽ 4

ኣፋዊ ያታ - ረቂቕ ...

ሕፍንቲ ካብ ኣመጻጽኣ
ታሪኽ...

ገጽ 5

ሜላ
ህይወት

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ንላዕለዎት ልኡኻት
ኢትዮጵያን ጃፓንን ኣዘራሪቡ

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ንጥፈታት ሕርሻ ብጽቡቕ ይሰላሰል
ከምዘሎ፡ ብ31 ሓምለ ኣብ ከተማ ባጽዕ
ኣብ ዝተኻየደ መንፈቓዊ ገምጋም
ምምሕዳር ዞባ ተሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ጨናፍር ሚኒስትሪታት፡
ምምሕዳራት ንኡሳን ዞባታትን ማሕበራትን
- ጸብጻብ ንጥፈታት ስርሐን ብመንጽር
ዝነበረ ሓያልን ድኹምን ጐድንታት

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 9

ገጽ 8

ሃገራዊ ውድድር
ቴኒስ ባይታ ...

ውልቀ-ሰብ፡ ስድራቤትን
ሕብረተሰብን

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ብፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ
ለማ መገርሳን ሚኒስተር ጉዳያት
ወጻኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን
ንዝቘመ ላዕለዋይ ልኡኽ ፈደራላዊት
ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ
ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ።
እቲ ብ6 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ
ዝተኻየደ ርክብ፡ ኣብ ትግባረ “ሓባራዊ
ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን” ኤርትራን
ኢትዮጵያን ዘተኰረ እዩ ነይሩ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን
ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያን
ብተወሳኺ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዛዕባ
ዘሎ ምዕባለታት ዘትዮም።
ዕላማ ምብጻሕ ላዕለዋይ ልኡኽ
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ምስ መራሕቲ
ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንምዝርራብ እዩ።
ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ብ9 ሓምለ
ኣብ ኣስመራ - ሓሙሽተ ዓንድታት
ዘጠቓልል “ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን
ምሕዝነትን” ከምዝኸተማ ይዝከር።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ
ዕለት’ቲ፡ ብስቴት ሚኒስተር ኣብ ሚኒስትሪ
ጉዳያት ወጻኢ - ሚስተር ማሳሂሳ ሳቶ
ንዝተመርሐ ልኡኽ ጃፓን እውን፡ ኣብ

ኣዳራሽ ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ሚስተር ሳቶ፡ ብ9
ሓምለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን
ንዝተኸተመ “ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን
ምሕዝነትን”፡ ደገፍ መንግስቲ ጃፓን
ገሊጹ።
ልኡኽ መንግስቲ ጃፓን ብዘይካ’ዚ፡
ብዛዕባ’ቲ ኣብ 2019 ኣብ ዮኮሃማ - ጃፓን
ዝካየድ ሻብዓይ ‘ኣህጉራዊ ዋዕላ ቶክዮ
ንምዕባለ ኣፍሪቃ - TICAD’ መብርሂ
ሂቡን፡ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ዕድመ ተሳታፍነት ኣቕሪቡሉን።
እቲ ልኡኽ ብተወሳኺ፡ ጃፓን
ዘይቀዋሚት ኣባል ባይቶ ጸጥታ ንምዃን
ኣብ እተካይዶ ዘላ ምንቅስቓሳት፡ ደገፍ
ኤርትራ ሓቲቱ።
ፕረዚደንት
ኢሳይያስ
ድማ፡
ብዛዕባ መስርሕ ሰላምን ዕርቅን
ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብ ኣስመራ
ዝተኸተመ “ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን
ምሕዝነትን” ዝሰዓበ ምዕባለታትን
መብርሂ ሂብዎ። ንዝያዳ ኣድማዕነት
- ባይቶ ጸጥታ ኣብ ቅርጹን ጉዳይ
ኣባልነቱን መሰረታዊ ምምዕርራይ
ክግበር ንዝቐርብ ዘሎ ጻውዒት፡
ኤርትራ ከምእትድግፎ ድማ ኣነጺሩ።

ሰ/ቀ/ባሕሪ - ንጥፈታት ሕርሻ ጽቡቕ ይቕጽል ከምዘሎ ተሓቢሩ
ዘቕረባሉ ኣኼባ፡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ፎሮ፡
ሽዕብ፡ ጊንዳዕ፡ ኣፍዓበትን ባጽዕን ዝርከብ
ሰፊሕ መሬት ሕርሻ፡ ካብ ከበሳ ብዝወረደ
ወሓይዝ ከምዝሰተየ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ
ብደረጃ ዞባ ኣስታት 33 ሽሕ ሄክታር ከም
እተሓርሰን፡ 84 ሚእታዊት ካብኡ ከም
እተዘርአን ተገሊጹ።

ኣብ እዋን ሓጋይ ዝተኻየደ ሕርሻዊ
ንጥፈት ብሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ
ብምጥቅዑ፡ ሓረስቶት ሕጽረት መግቢ
እንስሳ ኣጋጢምዎም ምንባሩ ዝጠቐሰ’ቲ
ጸብጻብ፡ ማይን ሓመድን ንምዕቃብ፡ ኣብ
ንኡሳን ዞባታት ኣፍዓበት፡ ናቕፋ፡ ሽዕብ፡
ጊንዳዕ፡ ባጽዕን ፎሮን ብኣብዑርን ጉልበት

ሰብን ኣድማዒ ወፈራታት ከምእተኻየደ፡
ንኣብነታውያን ሓረስቶት ካብ ዝተዓደላ
100 ናይ ጸባ ከብቲ - እተን 32
ወሊደን ምራኹተን ንካልኦት ሓረስቶት
ከምእተዋህባ ኣብሪሁ።
ኣብ ህንጻዊ ስራሓት ድማ፡ ኣሕዳሪት
ቤት-ትምህርቲ ጻብራ ከም እተዛዘመት፡

ኣብ ነፋሲት፡ ጊንዳዕን ማይሓባርን
ዝርከባ ኣብያተ-ትምህርቲ ትሕተ-ቅርጺ
ይማልኣለን ከምዘሎ፡ ፕሮጀክታት ማይ
ገልዓሎን ኢራፈለን ከምኡ’ውን መደበር
ጥዕና ዔላባቡ ህንጻዊ ስራሓቱ ከምእተጻፈፈ
ክግለጽ እንከሎ፡ ኣብ መላእ’ቲ ዞባ 12

ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዘተ ዕርቂ ኣካዪዶም
መንግስቲ ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት
ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት
ኦሮሞን፡ ትማሊ 7 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ

ዘተ ዕርቂ ኣካዪዶም።
ነቲ ዘተ፡ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ

መገርሳ፡ ብወገን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ
ድማ ኣቦ-መንበር’ቲ ውድብ ኣቶ ዳውድ
ኢብሳ እዮም ኣካዪዶምዎ።

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ሚኒስተር ጉዳያት
ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ
ገበየሁ ተረኺቡ ነይሩ።

ስ/ሳልሕ ዓብደልቓድር

ክልቲኦም ወገናት ድሕሪ’ቲ ዘተ
ኣብ ዘውጽእዎ ሓባራዊ መግለጺ፡ ኣብ
ጉዳይ ኦሮሞን ኦሮሚያን፡ ከምኡ’ውን
ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ብሓባር
ንምስራሕ ተሰማሚዖም።
ብመሰረት’ቲ ዝተበጽሐ ምርድዳእ፡
ንነዊሕ ዓመታት ኣብ መንጎ መንግስቲ
ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን
ዝነበረ ኲናት ኣኽቲሙ፡ ግንባር ሓርነት
ኦሮሞ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ
መንገዲ ቃልሱ ከካይድ እዩ።
ወከልቲ መንግስቲ ፈደራላዊት
ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን
ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ መወዳእታ፡
ንዝተሰማምዑሉ ነጥብታት ኣብ ግብሪ
ንምውዓልን ንዝተረፈ ንምጽፋፍን
እትሰርሕ
ኮሚተ
ክትምስረት
ተረዳዲኦም።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ኤርትራውያንን
ኢትዮጵያውያንን
ተቐማጦ ካርቱምን ከባቢኣን - ሱዳን፡ ነቲ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም
ብምስፋን ንሓባራዊ ሽርክነትን ዕብየትን
ባብ ዘርሑ፡ ብ9 ሓምለ ኣብ ኣስመራ
ዝተኸተመ ‘ስምምዕ ሰላምን ሕውነትን’
ዘለዎም ደገፍ፡ ብድሙቕ ህዝባዊ ሰልፊ
ገሊጾም።
እቲ ብ3 ነሓሰ ዝተኻየደ ሰልፊ፡
ብማሕበረ-ኮማት ኤርትራን ኢትዮጵያን
ዝተወደበ ኮይኑ፡ ኣሽሓት ዜጋታት
ክልተአን ሃገራት፡ ጭርሖታት ብምቅላሕን
ባንዴራታት ብምንብልባልን፡ ነቲ ፕረዚደንት
ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር
ኣቢይ ኣሕመድን ኣብ ርክቦም ዝተበጽሐ
ስምምዕ ንምዕዋት፡ ካብኣቶም ዝሕተት
ንምፍጻም ዘለዎም ቅሩብነት ከምዘረጋገጹ፡
ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ጸብጻብ ኣረዲኡ።
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ
ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም እድሪስ፡ እቲ
ስምምዕ፡ ክልቲኦም ህዝብታት ንድሕሪት
ከይጠመቱ፡ ንዝኸሰርዎ ግዜን ዕድላትን
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ተሳታፍነት ኮምን
ምውህሃድ ዝምልከተን ኣካላት ምምሕዳርን
ሚኒስትሪታትን ኣብ ትግባረ መደባት
ልምዓት ተመጒሱ።
ምምሕዳር ዞባ ብ2ን 3ን ነሓሰ ኣብ
ከተማ ከረን ኣብ ዘቃነዖ መንፈቓዊ
ገምጋም፡ ኣብ ትሕተ-ቅርጺ ቀረብ ማይ፡
ምህናጽን ምጽጋንን ኣብያተ-ትምህርቲ፡
ምስራሕ መእለዪ ውሕጅ፡ ምውዳድ
ትሕተ-ቅርጺ ሕርሻ፡ ከምኡ’ውን ምጽጋንን
ምሕዳስን ዒላታት ዝተራእየ ዕዙዝ ተሳትፎን
ውህደትን ኣብ ኣሳልጦ ናይ’ቲ ዕማም
ልዑል ተራ ከምዝነበሮ ዝገለጸ ኣመሓዳሪ ዞባ
ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ፡ ብዝለዓለ ክድፈኣሉ
ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ገምጋም፡ ብ3.5 ሚልዮን ናቕፋ
ኣብ መዝረት - ንኡስ ዞባ ሃበሮ ዝስራሕ ዘሎ
ዲጋ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ህንጻዊ ስራሓቱ
ከምዝተዛዘመ፡ ኣብ በጉ-ገዓብ፡ ዋሊኩ፡ ማይኣዋልድ፡ ዓድ ሕዝባይ፡ መሓበሽ፡ ኣቢጣቕ፡
ሕብላቕ፡ ዋርካ ታሕታይን፡ ለዳዲቦን
ትሕተ-ባታዊ ማይ ንምህብታም ራህያታት
ከምዝተሰርሐ ተሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ዲጋ ሙሻ - ንኡስ
ዞባ ሓመልማሎ ብ1.4 ሚልዮን ናቕፋ
መተንፈሲ ዲጋ ክጽገን እንከሎ፡ ኣብ ፊዛን
ለማይጥን - ንኡስ ዞባ ሃበሮ 84 ሄክታር
ዘልምዕ ብኣስታት 2 ሚልዮን ናቕፋ መእለዪ
ውሕጅ ከምዝተሰርሐ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ

ብሓባራዊ ጻዕሪን ምምልላእን ክኽሕስዎ
ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ነዚ
ባይታ’ዚ ምድልዳል ተራ ናይ ኩሎም
ዜጋታት ከምዝኾነ ኣገንዚቡ።
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ፈደራላዊት
ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ኣቶ
ኣምሳሉ ሃቴ ብወገኑ፡ ክልቲኦም መራሕቲ
ብዘይ ሳልሳይ ኣካል ዝበጽሕዎ ስምምዕ
ዘላቒ ፍታሕ ከምዘረጋግጽ ጥርጥር
ከምዘየለ ብምጥቃስ፡ ኤርትራውያንን
ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ካርቱምን
ከባቢኣን ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ
ዝገበርዎ ሰልፊ፡ መርኣያ ናይቲ ንሰላምን
ሕውነታዊ ሽርክነትን ዘለዎም ድሌት
ምዃኑ ኣብሪሁ።
ማሕበረ-ኮማት
ኤርትራውያንን
ኢትዮጵያንን ነበርቲ ካርቱምን ከባቢኣን
ብተወሳኺ፡ ደገፎም ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ
ናይ ዕርቅን ሰላምን መስርሕ ዝገልጽ ናይ
ጽሑፍ መልእኽቲ፡ ንፈጸምቲ ጉዳያት
ኤምባሲታት ኤርትራን ኢትዮጵያን
ኣረኪቦም።
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ካርቱም - ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን፡
ንስምምዕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ደገፎም ገሊጾም

ዓንሰባ - ኣተገባብራ መደባት ልምዓት ተመጒሱ

ኣስማጥን ንኡስ ዞባ ሃበሮን ድማ ብልዕሊ 4
ሚልዮን ናቕፋ ሓደስቲ ኣብያተ-ትምህርቲ
ይህነጻ ከምዘለዋን ልዕሊ 75 ሚእታዊት ካብ

ህንጻዊ ስርሓተን ከምዝተዛዘምን ተገሊጹ።
ኣብ መወዳእታ፡ መስርሕ ህንጸት ትካላት
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ኣብያተ-

ትምህርቲ ድማ ብፍላይ ግቡእ ምክትታል
ክግበረሉ፡ ኣታዊታት ንምዕባይ ግብሪ
መሬትን ጥሪትን ኣተኲሮ ክወሃቦ፡ ጽሩይ

ስ/ዓብደልሓሊም መሓመድ
ዝስተ ማይ ዘይብለን ዓድታት መሰረታዊ
ፍታሕ ክናደየለን ዝብሉ ለበዋታት
ኣመሓላሊፎም።

ኤርትራውያን ነበርቲ ምብራቕ ካናዳ ፈስቲቫሎም ብድምቀት ኣካዪዶም
ኤርትራውያን ነበርቲ ምብራቕ ካናዳ፡
መበል 18 ዓመታዊ ፈስቲቫሎም፡ “ራኢ
ብዕዮ” ብዝብል ቴማ፡ ካብ 4 ክሳብ 6
ነሓሰ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ብልዑል ማዕርግ
ኣካዪዶም።
ናይ ሎሚ ዓመት ፈስቲቫል፡ ሰሚናራትን
ዘተን ኣብ እዋናዊ ምዕባለታትን ተራ

ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ህንጸት
ሃገርን፡ ከምኡ’ውን ስፖርታውን ባህላውን
መደባት ዘጠቓለለ ምንባሩ፡ ካብ’ቲ ቦታ
ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ።
ሓላፊ ቈንስላዊ ጉዳያት ኣብ ካናዳ ኣቶ
ኣሕመድ ኢማን ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር፡
ንምዕባለታት ዞባና ብሓፈሻ፡ ህልው ኩነታት
ሃገር ድማ ብፍላይ ዝምልከት መብርሂ

ድሕሪ ምሃብ፡ ኣብ’ዚ ድሕሪ’ቲ ኣብ መንጎ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ‘ኣዋጅ
ሰላምን ምሕዝነትን’ ተኣትዩ ዘሎ ትስፉው
መድረኽ፡ ዘላቒ ምዕባለ ንምርግጋጽ ዓጸፋ
ምስራሕ ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።
ተሳተፍቲኣብዝሃብዎርእይቶ፡ፈስቲቫል
- መንነቶምን ባህሎምን ብምዕቃብ ቀጻልነት
ክብርታቶም ዘረጋግጹሉ ኣገዳሲ ሃገራዊ

መድረኽ ምዃኑ ብምግላጽ፡ ብልጽግቲ
ሃገር ንምህናጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ
ዜግነታዊ ሓላፍነቶም ንምትግባር ዘለዎም
ድልውነት ኣረጋጊጾም።
እቲ ንሳልስቲ ዝቐጸለ ፈስቲቫል፡
ኣብ ካናዳ ብዝቕመጡን ካብ ኤርትራ
ብዝኸዱን ወናማት ሙዘቀኛታትን
ድምጻውያንን ደሚቑ ነይሩ።

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

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ
ራህያታት ንምስራሕ ዝተበጋገሰ ስራሕ
ከምዘሎ ተሓቢሩ።
ኣብ መዳያት ትምህርቲ፡ ጥዕና፡
ስፖርትን ዕቃበ ቅርስታትን ዝተሰላሰለ
መደባት፡ ዝነበረ ሕጽረታትን ብድሆታትን

ሰ/ቀ/ባሕሪ - ንጥፈታት ...
እውን ብዝርዝር ቀሪቡ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ብሪጋዴር ጀነራል ተኽለ ልብሱ፡ ኣብ
ዝትግበር መደባት ስራሕ ተሳታፍነት
ህዝቢ ክብ ንምባል፡ ተራ ኣመሓደርቲ

ንኡሳን ዞባታት ክዓዝዝ ብምዝኽኻር፡
ሰራሕተኛታት ሰዓታት ስራሕ ብምኽባር
ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ክህቡ
ምእንቲ፡ ምምሕዳር ዞባ ብዕቱብ ሒዝዎ
ካብ ዘሎ መደባት ምዃኑ ኣነጺሩ።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.293

ኤርትራ
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ኣፋዊ ያታ - ረቂቕ ልቦና ሕብረተሰብ

መሓመድስዒድ ዑስማን
“ኣፋዊ ያታ” ኣብ ሕብረተሰብና ነዊሕ
ሰረት ዘለዎ’ዩ። ኣብ ኩለን ብሄራትና ድማ
ሃብታም ዝዀነ ኣፋዊ ያታ ኣሎ። ኰይኑ
ግን ነዚ ዓውዲ ኣብ ምዕቃብን ምትሕልላፍን
ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪታት ድሩት’ዩ። ነዚ
ሃብታም ውርሻ ኣብ ምስናድን ከም ዓውዲ
ብስፍሓት ኣብ ምልላይን ዝተጀመረ ስራሕ
ውሑድ ዓመታት ዘቚጸረ እዩ። ኣፋዊ
ያታ ከም ዓውዲ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ
ኣተኲሮ ይግበረሉ‘ኳ እንተ ነበረ፡ ከም ነብሱ
ዝኸኣለ ዓውዲ ኣይተሰርሓሉን። ድሕሪ
ናጽነት ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ናይ

ምእካብ ተበግሶታት የካይዳ‘ኳ እንተ ነበራ፡
ፍርያት ናይቲ ዓውዲ ብጥርኑፍ ካብ
ፈስቲቫል ኤርትራ 2004 እዩ ከም ሓደ
ዓንዲ ናይቲ ባህላዊ መደባት ተወሲዱ ናብ
ህዝቢ ክቐርብ ዝጀመረ።
ቤት ጽሕፈት ባህላዊ ጉዳያት ኮምሽን
ባህልን ስፖርትን ካብ 2002 ጀሚሩ
ናይ ምስናድ ንጥፈታት የካይድ‘ኳ እንተ
ነበረ፡ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ቀንዲ ስርሑ
ብምውሳድ ብሓሙሽተ ቋንቋታት ሃገርና
ሰፊሕ መጽናዕትታት ኣብ ምክያድ
ይርከብ። ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ኣፋዊ
ያታታት ዝጠርነፈ መጽሓፍቲ’ውን ኣብ
መስርሕ ምድላው ይርከብ ኣሎ።
እዚ ዓውዲ እዚ ኣብ ሂወት ሕብረተሰብ
ኣዝዩ ኣገዳሲ ብምዃኑ፡ ዝዀነ ዜጋ ሰፊሕ
መረዳእታ ሃልይዎ ንምዕቃብ ናይዚ ክቡር
ባህሊ ተርኡ ከበርክት ይግባእ። ኣብዚ ናይ
ሎሚ ጽሑፍና እምበኣር፡ ብዛዕባ ኣፋዊ
ያታ ሓፈሻዊ ዳህሳስ ከነቕርብ ኢና።

ኣፋዊ ያታ እንታይ እዩ?
እዚ ሕቶ እዚ ቅድሚ ምምላስና ኣፋዊ
ያታ ኣካል ባህሊ ስለ ዝዀነ፡ ብዛዕባ እንታይነት
ባህሊ ገለ ምባል ዝሓሸ ይኸውን። ባህሊ
ኣዝዩ ሰፊሕ ኣምር ኰይኑ፡ ንዅሉ መዳያት
ደቂ-ሰባት ዝሓቍፍ ዓውዲ ፍልጠት
እዩ። ከም ክብርታት፡ ቋንቋታት፡ ሓሳባት፡
እምነታት፡ ያታታት፡ ንግደታት፡ በዓላት፡
ሕግታትን ስርዓታት፡ ነውርታት፡ ወግዕታት፡
ዛንታታት፡ ታሪኻት፡ ልምድታት፡ ጥበባት፡
ብሂላት፡ ትእምርትታት ቅርስታት፡ ህንጻታት
ናውቲ ዕዮ፡ ዕጥቂ ነብሰ-ምክልኻል …
ወዘተ ዘጠቓልል ዓውዲ ፍልጠት ኢዩ።
ሰብ እቲ ካብ እንስሳ ዝፈልዮ ቀንዲ ባእታ
ባህሊ ስለ ዝዀነ፡ ሰረት ስልጣነ ደቂ-ሰባት
ተባሂሉ ይግለጽ። ካብ ኵሉ ዓውድታት
እቲ ዝሰፍሐ መግለጺ (definition) ዘለዎ
ዓውዲ ባህሊ እዩ። ዝተፈላለዩ ፈላጣት
ዓለም ብዝተፈላለየ ኵርናዕ ብምጥማት
ንባህሊ ነናቶም መግለጺ ሂቦሞ እዮም።
“ባህሊ ኣጠቓላሊ ኣምር ኰይኑ፡
ንፍልጠት፡ እምነት፡ ጥበብ፡ ሞራል፡ ሕጊ፡
ስርዓት፡ ልምድን ካልእ ኵሉ ወዲ ሰብ

ዘዘውትሮ ክእለታት ዘጠቓልል፣ ወዲሰብ ከም ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኰይኑ
ዝጥቀመሉ ሜላ ኣነባብራ እዩ፡” ክብል
ይገልጾ ኤድዋርድ ተይሎር።
ክኢላ ባህሊ ዝዀነ ብርኖሲንሎው
ማሊኖውስኪ ብወገኑ፡ “ባህሊ ንተተግበርቲ
ቅዋማዊ ነገራት ናይ ዝተፈላለዩ ጒጅለታት
ሕብረተሰብ - ከም ሓሰባትን ጥበባትን፡
እምነታትን ስርዓታትን - መንፈሳዊን
ነገራዊን ባእታታት ዘጠቓልል ዓውዲ እዩ፡
” ይብል።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንትምህርቲ፡

ስነ-ፍልጠትን ባህልን (UNESCO) ንባህሊ
ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ፥
“ባህሊ ሓደ መዋቕራዊ መርበብ ኰይኑ፡
ፍሉይ መንፈሳዊ፡ ነገራዊ፡ ኣእምሮኣውን
ስምዒታውን ኵነትን ባህርያትን ናይ
ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ማሕበራዊ ውዳበ
ዝገልጽ ዓውዲ እዩ። ባህሊ ጥበብን
ፊደላትን ዝገለጽ ባእታ ጥራይ ዘይኰነ፡
ሜላ ኣነባብራ፡ መሰረታዊ መሰላት ደቂ-ሰብ፡
ስርዓተ ክብርታት፡ ልምድታትን እምነታትን
የንጸባርቕ… ደቂ-ሰባት ብመንገዲ ባህሊ
ኣቢሎም እዮም ነብሶም
ዝገልጹን ዘይምሉኡነቶም
ዘለልዩን። ንመኣዝን ባህሊ
ተኸቲሎም
ዓወታት
ንምጭባጥ፡ መቐረት ሂወት
ንምስትምቓርን ሕጽረታቶም
ንምምላእን ናይ ዕዮ
ዕድላት ፈጢሮም ከይሰልከዩ
ይሰርሑ።”
ባህሊ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣምር
ኰይኑ፡ ነቲ ንሓስቦ፡ ንብሎ፡
ንራኸቦ ይኹን ንሰርሖ
ብምሉኡ ዝጠምር ሰፊሕ
ዓውዲ እዩ። ካብዚ ተበጊስና
ብጀካ ባህሪ ባህሊ ኵሉ ነገር
እዩ ክንብል ንኽእል። ባህሊ
ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት
ይምቀል። ንሳቶም ድማ ረቂቕ ባህላዊ
ውርሻን ኣካላዊ ባህላዊ ውርሻን እዮም።
ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ነቲ ዘይጭበጥ
ኣእምሮኣዊ ፍልጠት፣ ከም ሓሳባት፡
እምነታት፡ ልምድታት፡ ጥበባት፡ ብሂላት፡
ኣፋዊ ያታታት… ዝሓቍፍ ክኸውን
እንከሎ፡ ኣካላዊ ባህላዊ ውርሻ ነቲ ነገራዊ
ባእታታ ባህሊ ከም ቅርስታት፡ ህንጻታት፡
ሓወልትታት… የጠቓልል።

ኣፋዊ ያታ
ኣፋዊ ያታ ሓደ ካብ ዓንድታት ረቂቕ
ባህላዊ ውርሻ ኰይኑ፡ እቲ ዝሰፍሐ ባህላዊ
ጸጋታት የጠቓልል። እዚ ክፋል ባህሊ እዚ
እቲ ቀንዲ መንነትን ኣእምሮኣዊ ፍልጠትን
ጥበብን ናይ ደቂ-ሰባት ሓቝፉ ዝርከብ

ዓውዲ እዩ።
ኣፋዊ ያታ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ
ብኣፍ ዝመሓላለፍ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ
(Intangible Cultural Heritage) እዩ።
እቲ ቀንዲ መተሓላልፊ ኣፋዊ ያታ ‘ኣፍ’
እዩ። ነቲ ልዑል ኣገዳስነቱ ንምግላጽ፡ ኣፋዊ
ያታ “ሂወታዊ ባህሊ” (Living culture)
‘ውን ይበሃል እዩ። እዚ ዝበሃለሉ ምኽንያት
እቲ ህዝቢ ዝነባበረሉ፡ ዝመሃረሉ፡ ዝምእዘነሉ፣
ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ዝጠቀመሉ ስለ
ዝዀነ እዩ። ብሓፈሽኡ ኣፋዊ ያታ ንዅሉ
መዳያት ሂወት ሕብረተሰብ ዝሓቍፍ
ዝዓበየ ክፋል ባህሊ እዩ ክበሃል ይከኣል።
መልእኽቲ ኣፋዊ ያታ ብዕላል (ዘረባ) ወይ
ድማ ብመንገዲ ደርፍታት፡ ወግዕታት፡
ግጥምታት ወዘተ ይመሓላለፍ።
ኣፋዊ ያታ ኣዝዩ ሰፊሕ ምድባት
ዘጠቓልል ክፋል ባህሊ ስለ ዝዀነ፡
ሕብረተሰባት ብመንገዲ ጽንጽዋያት፡
ደርፍታት፡ ግጥምታት፡ ወግዕታት፡ ያታዊ
ሕግታት፡ ምስላታት፡ ተረካብ ዘረባታት፡
ጨፈራታት፡ ትእምርትታት፡ ብሂላትን
ካልእን…ንእምነታቶም፡ ኣተሓሳስብኦም፡
ክብርታቶምን ትርኢታዊ ጥበባቶምን
ዝገልጽ መልእኽቲ የመሓላልፉ። ካብ
ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ድማ
ጥምረት፡ መንነትን ቀጻልነትን ናይ ሓደ
ሕብረተሰብ የውሕስ። ኣፋዊ ያታኡ
ዘጥፍአ ሕ/ሰብ ብቐዳምነት ቋንቋኡ
የጥፍእ። ቋንቋኡ ዘጥፍአ ድማ መበቈላዊ
ባህሊ ክህልዎ ኣይክእልን። ምኽንያቱ
ቋንቋ እቲ ቀንዲ ሓቛፍን መመሓላለፍን
ባህሊ እዩ። ንኣብነት፡ ንሓደ ቘልዓ “ወዲ
መን ኢኻ?” ዝብል ሕቶ ክቐርበሉ እንከሎ፡
ክሳብ ሻብዓይ ወለዶ ኣቦሓጎታቱ ምስ
ዝዝርዝር ምምሕልላፍ ዘርኢ ተረጋጊጹ
ማለት እዩ። ስም ኣቦኡ ጠቒሱ ክቕጽል
ምስ ዘይክእል ግና ምምሕልላፍ ናይቲ
ወለዶ ከም ዝተበትከ ክንርዳእ ንኽእል።
ባህሊ ተለዋጢ ስለ ዝዀነ፡ ኣፋዊ ያታ’ውን
ምስ ግዜን ኲነታትን እናተለወጠ ይኸይድ
እዩ። ቀደም ብዛዕባ እንስሳን ሃድንን ይዕለል
እንተነይሩ፡ ሎሚ ብዛዕባ መኪናን ነፋሪትን

ይዝንቶ። ቀደም ብዛዕባ ወኻርያን ዝብእን፡
ጓይላን ዝላን፡ መሃይቲበል (ቍኖ)፡ ግልብጭ
ዝዝረብ እንተ ነይሩ፡ ሎሚ ብዛዕባ ፈጨው፡
ሳልሳ፡ ራፕ፡ ጆንትራ፡ ቻማክ…ይዝረብ።
መድረኸን ኲነታትን ይፈሊ እምበር፡ ኣፋዊ
ያታ ነቲ ናይ ባህሊ ቀንዲ ጠባያት (ማዕባሊ፡
ተረዓሚ፡ ትእምርታዊ፡ ትምህርታዊ፡ ናይ
ሓባር (shared) ሒዙ ስለ ዝኸይድ፡ ኵሉ
ግዜ ለውጢ እናገበረ ይመጽእ። በዚ
መሰረት ኣፋዊ ያታ ምስ ህሉው ኲነታት
እናተመዓራርየ ይቕጽል። እዚ እዩ ኸኣ
ነባሪ ዘብሎ። ብመሰረት መምርሒታት
ዩኔስኮ እቲ ቀንዲ ኣቓልቦ ዝወሃቦ እቲ
ዝሓለፈ ዘይኰነ እቲ ህሉው ወይ ነባሪ ያታ

ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ። ምኽንያቱ፡ እቲ
ህዝቢ ካብቲ ዝሓለፈ ዝያዳ እቲ ዝነባበረሉ
ዘሎ ያታ የገድሶ።
ኣፋዊ ያታ ኣዝዩ ብዙሕ ዓውድታት
ይሓቍፍ። ከም ኣብነት እዚ ዝስዕብ
ክጥቀስ ይከኣል፥ ኣፋዊ ያታታት ሕጸን
መርዓን፡ ኣፋዊ ያታታት ሞትን ቀብርን፡
ኣፋዊ ያታታት ንግደታታት፡ ኣፋዊ
ያታታት ጸወታታት፡ ኣፋዊ ያታታት
ሕግታት እንዳ ኣባ፡ ኣፋዊ ያታታት ታሪኽ፡
ኣፋዊ ስነ-ግጥሚ፡ ኣፋዊ ያታታት ማሕረስን
ወፈራታትን (ካብ ዘርኢ ክሳብ እቶት)፡ ኣፋዊ
ያታታት ምህለላ፡ ኣፋዊ ያታታት ሓድሽ
ዓመት ወይ ወቕትታት፡ ኣፋዊ ያታታት
ፍወሳ፡ ኣፋዊ ያታታት ምስግጋር ብጽሕና፡
ኣፋዊ ያታታት ትርኢታዊ ጥበባት፡ ኣፋዊ
ያታታት ስነ-ሂወት ባሕሪ፡ ኣፋዊ ያታታት
ማሪታዊ እምነታት…ወዘተ የጠቓልል።
እዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ
ዓውድታት ኣፋዊ ያታ ኣብቲ ሕብረተሰብ
ብዝተፈላለየ መልክዕ ይቐርብ። እተን ቀንዲ
ኣቀራርባ ክልተ መንገዲ እየን። ንሳተን
ድማ ብመልክዕ ዕላልን ዜማን እየን። ኵሉ
ትሕዝቶ ኣፋዊ ያታ ወይ ብዕላል ወይ
ድማ ብዜማ ተሰነዩ ይቐርብ። ኣፋዊ ያታ
ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ (intangible cultural
heritage) እዩ። ካብቲ ኣካላዊ (tanjible
cultureal heritage) ዝፈልዮ ቀንዲ ነገር
ድማ ብዓይኒ ዝርአ ወይ ብኢድ ዝድህሰስ
ዘይኰነ፡ ኣብ ኣእምሮ ተፈጢሩ ብመልክዕ
ዛንታ ዝንገር ምዃኑ እዩ። ሕመረት ኣፋዊ

ያታ ዛንታ እዩ። ኣብ ዕላል ይዅን ኣብ
ደርፊ፡ ኣብ ግብሪ ይኹን ትዕዝብቲ፡ ሓደ
ዝንገር ዛንታ ኣሎ። ነቲ ዛንታ ዝጸውር
ጠባይ ስለ ዘሎ ከኣ ሰሓቢ ይገብሮ።
እቶም ብመልክዕ ዕላል ዝቐርቡ ከም
ጽንጽዋይ፡ ምሰላታት፡ ኣፈ-ታሪኽ፡ ሕግታት
እንዳ-ኣባ፡ ተረካብ ዘረባ…ወዘተ ክዀኑ
እንከለዉ፡ እቶም ብመልክዕ ዜማ ዝቐርቡ
ድማ፣ ከም ጨፈራታት፡ ኣውሎ፡ ክንቦብ፡
ደርፍታት መርዓ፡ ወየ፡ ዛር፡ ደርፍታት
ወፈራ፡ ጉስነትን ካልእን የጠቓልል።
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ትሕዝቶታት
ዳርጋ ኵላቶም ብመልክዕ ዛንታ እዮም

ዝቐርቡ። ህላወ ዛንታ ካብ ኣርእስቲ ናብ
ኣርእስቲ ይፈላለ እዩ። ኣብ ገለኡ ኣዝዩ
ስጡም ትልሚ ናይ ዛንታ ክህሉ እንከሎ
ኣብ ገለኡ ስሑው ወይ ሓፈሻዊ ይኸውን።
ይዅን እምበር፡ ኣብ ኣፋዊ ያታ ግድን
ሓደ ዛዕባ ወይ ታሪኽ ኣሎ። እቲ ዛንታ
ዝጸውር ድማ ንሱ እዩ።

ኣገዳስነት ኣፋዊ ያታ
ዝዀነ ምዕቡል ይዅን ኣብ ምምዕባል
ዝርከብ ሕብረተሰብ ኣፋዊ ያታ ክህልዎ
ግድን እዩ። ምኽንያቱ፡ ኵሉ ዝተፈጥረ
ይዅን ዝተባህለ ብጽሑፍ ጥራይ
ክመሓላልፍ ስለ ዘይክእል፡ ኣብ ኣእምሮ
ተኸዚኑ ብኣፍ እናተሰጋገረ ይነብር።
ብፍላይ ኣብቲ ዘይማዓበለ ሕብረተሰብ
ኣፋዊ ያታ ኣዝዩ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ።
እዚ ድማ፦
• ኵሉ ዛንታ ዘለዎ ትሕዝቶ ባህሊ
ሓቚፉ ይርከብ
• ነቲ ወዲ-ሰብ ዝፈጠሮ ባህላዊ ትሕዝቶ
ብስነ-ጥበባዊ ኣገባብ ናብ ወለዶታት ከም
ዝመሓላለፍ ይገብር። በዚ ድማ ንመዋእል
እናተነግረ ይነብር።
• ባህሊ ተለዋጥን ማዕባልን እዩ። እዚ
መስርሕ እዚ ከኣ ብመገዲ ኣፋዊ ያታ
ይፍጸም። ዝዀነ ኣብ ባህሊ ዝግበር ለውጢ
ብኣፍ እናተደግመ ሰለ ዝንገር ኣፋዊ ያታ
ቀንዲ መሳርሒ ለውጥታት ናይ ባህሊ
እዩ።
• ኣፋዊ ያታ ኲነታት መነባብሮ፡ መንነት፡
መበቈላውነትን ክብርታትን ናይ ሓደ
ሕብረተሰብ ንምዕቃብ የገልግል።
ብፍላይ ኣብ ገሊኡ ሕብረተሰባት
(ከም ናራን ኩናማን) ንዅሉ
ንጥፈታት ናይቲ ህዝቢ ዝጸልዋ
ፍሉያት ንግደታት ኣለዋ።
ንሳተን እንተ ዘይተገይረን ኵሉ
መዓልታዊ ስራሕ ስለ ዝኽልከል
ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ኣለወን።
• ሓደ ሕብረተሰብ ኣፋዊ
ያታኡ እንተ ኣጥፊኡ ኵሉ ስርዓት
ኣነባብራኡ ይጠፍእ። ኣፋዊ
ያታኡ ዘጥፍአ ሕብረተሰብ ድማ
ብያታ ናይ ካልኦት ሕብረተሰባት
ስለ ዝዕብለል መንነቱ የጥፍእ።
ካብዚ መረዳእታ እዚ
ብምብጋስ ምዕቃብ ኣፋዊ ያታ
ምዕቃብ መንነት፡ ሰብኣዊ ክብረት፡
ልቦናን ፈጠራውነትን ናይ ደቂ-ሰባት እዩ።
ኣፋዊ ያታታት ኤርትራ ብሰንኪ
መግዛእታዊ ማሕለኻታት ኣቓልቦ ረኺቡ
ክስነድን ክዕቀብን ኣይከኣልን። ብዙሓት
ፈላጣት ናይቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሃብታም
ክእለቶም ከየውረሱ ሓሊፎም እዮም።
ስለ’ዚ ሕጂ’ውን ነቲ ኣብ ኣእምሮ ዓበይቲ
ዘሎ ያታዊ ጸጋታት ንምዕቃብን ናብ ሓድሽ
ወለዶ ንምስግጋርን ዝምልከተን ትካላት፡
ተመራመርቲ ባህሊን ሕብረተሰብን ግቡእ
ተርኦም ክጻወቱ ይግባእ። “ኣፋዊ ያታ
ምዕቃብ፣ ህላወን መንነትን ምዕቃብ ስለ
ዝዀነ።”

ብምትሕብባር ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ዕላል ምስ ታሪኽ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ካልኣይ ክፋል
ዋና ዕላማን ንጥፈትን ያታዊ ወይ
ልምዳዊ ኣገባብ ትምህርቲ ኣብ ሃይማኖት
ምስልምና፡ ብቤት ትምህርቲ ቊርኣን
(Qur’anic school) ስነ-ምግባርን እምነትን
ምዅስኳስ እዩ ነይሩ። ምጅማር ትምህርቲ
ቊርኣን ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ድማ፡
ቀንድን ናይ መጀምርታን ትምህርቲ’ዩ
ነይሩ። ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ እንተ
ኸይዶም ድማ፡ መሰረታዊ ኣጠቃቕማ
ስዋስውን ምሉኣት ሓሳባትን ብስርዓትን
ኣገባብን ይመሃሩ ነይሮም። እዚ ያታዊ
ወይ ልምዳዊ ኣገባብ ትምህርቲ ኣብ
መሳጊድን ኣብ ጉስነት ብዝተኣኻኸቡ
ጓሶትን፡ ብናይ ሓዊ መብራህቲን ካልኦት
ኣገባባትን ይወሃብ ነበረ።
እዚ ትምህርቲ፡ ኣብ ከበሳታት፡
መታሕትን ቆላታትን፡ ኣብ ዓድታትን፡ ኣብ
ሰበኽ ሳግምን ካልኦትን ይወሃብ ነይሩ።
ናይ መምሃሪ መጽሓፍ ድማ ቊርኣን’ዩ።
እቲ ትምህርቲ ብቋንቛ ዓረብ፡ እቶም ኣብ
ምምሃርን ምስትምሃርን ዝሕግዙ ክእለታት
ናይ ትምህርቲ ድማ፡ ምንባብ፡ ምጽሓፍ፡
ምዝራብን ምስማዕን ዘማልኡ ነበሩ።
ቋንቋ ዓረብ፡ ኣብ’ዚ ክፍለ ዓለም እዚ፡
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ናይ መስርሕ
ምምሃርን ምስትምሃርን፡ መበሃሃልን ኮይኑ
ዘገልግል ዝነበረን ዘሎን ቋንቋ ብምዃኑ፡
ካብ’ዚ ዝተበገሰ ድማ፡ በዚ ናይ ሃይማኖት
ትምህርቲ ክሳብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ
ዘገልግል ትምህርቲ’ውን፡ ኣብ ከም በዓል
ግብጺ፡ ማሊ፡ ሞሮኮን ላዕለዋይ ትምህርቲ
ነይሩ’ዩ። ናይ’ዚ ናይ ትምህርቲ ዕድላት
ተጠቐምቲ ግን ኣዝዮም ውሑዳት’ዮም
ነይሮም። ኣብ ኤርትራ ዝወሃብ ዝነበረ
ትምህርቲ መባእታዊ ትምህርቲ ጥራይ’ዩ
ነይሩ። ኣብ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን
መስርሕ ትምህርቲ፡ እቲ ብዕድመ ካብ
መዛኑኡ ዝዓበየ ከም መምህር ኮይኑ
የገልግል። ኣገባብ ወይ ኣቃውማ ናይ
ትምህርቲ፡ ዝብዝሕ እዋን ኣብ መንጸፍ
ኮፍ ብምባል ይወሃብ ምንባሩ ይሕበር።
ኣብዚ ዝተማህሩ ድማ ካብ’ቶም ቀዳሞትን
ቀንድን መራሕቲ ናይ’ቲ ሃይማኖት
ብምዃን፡ ብዝለዓለ ነቲ ሃይማኖት ናይ
ምግልጋል ዕድላትን ሓላፍነትን ነይርዎም።
እዚ ያታዊ ትምህርቲ ግን፡ ኣብቲ እዋን’ቲ
ንኽልቲኡ ጾታ ብማዕረ ዕድል ዝህብ
ኣይነበረን።
ኣብ ናይ ሃይማኖት ክርስትና ናይ
ቅብጣውያን
ትምህርቲ
(Coptic
schools) ዝወሃብ ዝነበረ ያታዊን
ልምዳውን ትምህርቲ’ውን፡ ኣብ ቀጽሪ
ኣብያተ-ክርስትያናትን ኣድባራትን፡ ኣብ
ትሕቲ ዕሙር ኣቝጽልቲ እዩ ነይሩ።
መብዝሕተኦም ወለዲ፡ ደቆም፡ ናብ ልምዳዊ
ቤት ትምህርቲ ክሰዱ ዝደልዩ፡ ውሑዳት
ከኣ ደቆም ናብ ጉስነት ስለዘዋፍርዎም
ካብ ትምህርቲ ሃይማኖት ይዕንቅፍዎም
ነይሮም።
ትምህርቲ
ብምንባብን
ብምሽምዳድን ዝካየድ ኰይኑ፡ ብቛንቋ
ግእዝ እዩ ዝነበረ። ኣብ’ተን ሃይማኖታውያን
ኣብያተ-ትምህርቲ ዝምህሩ ዝነበሩ፡ ኣብቲ
ሃይማኖታዊ ትካላት ኣገልገልቲ ናይ ቤተክርስትያናት’ዮም። ንሳቶም፡ ብቛንቋ ግእዝ
ዝተመሃሩን፣ ፈላጣት ናይቲ ሃይማኖትን
ኮይኖም፡ ትሕዝቶ እቲ ትምህርቲ ድማ
ከም ናይ ሃይማኖት ምስልምና ናይ እምነት
ትምህርቲ’ዩ። ካብ’ዚ ቤት ትምህርቲ ድማ
ኣገልገልቲ ናይ ቤተ-ክርስትያን ይፈርዩ

ነይሮም። ነቶም መምሃራን፣ እቲ ሕብረተሰብ’ዩ ሞሳ ሞያኦም ዝኸፍሎም ዝነበረ።
ኣብ’ቲ እዋን’ቲ፡ ቋንቛ ትግርኛ፡
ምስ ግእዝ ብምዝማድ ክረአ እንከሎ
ቦታ ኣይነበሮን። ግእዝ ኣብ ትምህርቲ
ሃይማኖትን መራኸቢ ቋንቋን ዝሓሸ ዕድል
ዝነበሮ፡ ተጠቃምነቱ’ውን ሰፊሕ ከባቢ
ዝሽፍን’ዩ ነይሩ። ቋንቋ ትግርኛ ከም ናይ
መበሃሃሊ ቋንቋ ደኣ’ምበር፡ ናይ ትምህርቲ
ቋንቋ ከም ዘይነበረ ዝግለጸሉ እዋን ኣሎ።
እንተኾነ ግን፡ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን፡ ብቛንቋ
ትግርኛ ዝተጻሕፉ ናይ ደቀ-ባት ሕጊ
ዝጸሩ ጽሑፋት ከምዘለዉ ይሕበር’ዩ።
ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ ቋንቋ ትግርኛ
ከም ‘መምሃሪ ቋንቋ ኣይነበረን’
ኢልካ ምድምዳም እሸጋሪ
ዝገብሮ ይመስል። እዚ ናይ
ቅብጣውያን ኣብያተ ትምህርቲ
ኣብ ሃይማኖት ክርስትና
ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ኤርተራ
ዝኸደ’ዩ። ናይ ኣብያተክርስትያናት
ሙዚቃን
ሳዕስዒትን ቅኔታትን ኣካል
እቲ ትምህርቲ ኮይኑ
ዘገልግልን ዝወሃብን
ዝነበረ’ዩ።
ኣብ’ዚ
ሃይማኖት’ውን እቲ
ዝወሃብ ዝነበረ
ት ም ህ ር ቲ
ንኽልቲኦም
ጾታታት ብማዕረ
ዘገልግል ኣይነበረን።
ያታዊ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ
ብዘገምታ እናኸደ እንከሎ፡ ዘመን ዘምጸኦ
ምንቅስቓስ ናይ ሚስዮናውያን ኣብ
ኣፍሪቃ፡ ኣብ መወዳእታ 15 ክፍለ-ዘመን
ብፖርቱጋላውያን ጀሚሩ። እንተኾነ
ግን፡ ክሳብ ናይ መወዳእታ ናይ 19
ክፍለ ዘመን ክቕጽል ኣይከኣለን። እዚ፡
ኣብ ምዕራባውያን፡ ኣብ 19 ክ/ዘመን፡
ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ምስፍሕፋሕ ባህግን
ድልየትን ኣኸቲሉ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ኸኣ
ኣብ ውድድር ክኣቱ ግድነት ነይሩ። ኣብ
መንጎ ሚስዮናውያንን፡ ናይ ሃይማኖት
ትካላትን ሃገራት ንምግዛእን ንምዕብላልን
ዝግበር ዝነበረ ውድድር ዘበገሶ ሰረተእምነት (doctrine)፡ ምምሕያሽ ናይ
ጽሬት ትምህርቲ ክፈጥር ክኢሉ’ዩ። ናይ
ትምህርቲ ምምሕያሽን ብመገዲ ትምህርቲ
ዕላማታትካ ምስፍሕፋሕን ዝመንቀሊኡ
ትሕዝቶን ውድድርን ዘሰከፎ ኣህጉራዊ
ናይ ሚስዮናት ቆንስል ጸሓፊ J.H.
Oldham ኣብ 1923 ዓ.ም. ምስ ናይ
እንግሊዝ ናይ መግዛእቲ ቤት ጽሕፈት
ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ፡ ኣማኻሪት ኮሚቴ
ኣብ ትሮፒካል ኣፍሪቃ ተመስረተት። እዛ
ኮሚቴ ምስ ሚስዮናውያን እናተሓባበረት
ክትሰርሕ ዝተፈጥረት ኮሚቴ’ያ። ነዚ
ብመንግስቲ እንግሊዝ ዝነቐለ ሓሳብ ግን
ገለ ገለ ሚስዮናውያን ኣይተቐበልኦን
ነይረን።
እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ
ሚስዮናውያን
ተበግሶ
ትምህርቲ፡
ንዓበይቲን ንመንእሰያትን ንኽልቲኡ
ጾታ ንምምሃርይ’ዩ ነይሩ። እዚ ድማ
ናይ ምንባብ ክእለት ምህላው፡ ብቐሊሉ
ቅዱስ መጽሓፍ ንኸንብቡን ንኽርድኡን
ስለ ዝሕግዝ’ዩ። ነዚ ንምትግባር፡ በተን
ዝተመስረታ ናይ ሚስዮናውያን ኣሕደርቲ
ኣብያተ-ትምህርቲ ምምሃር ከም ዝሓሸ
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ሕፍንቲ ካብ ኣመጻጽኣ ታሪኽ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ
ሜላ ተወስደ። ሚስዮናውያን ኣብያተ
ትምህርቲ፡ ብቋንቋ ኣደ፡ በቲ ናይ’ቲ
ከባቢ፡ ዞባ ወይ ሃገር (Vernacular as a
language of instruction) ይምህራ ነበራ።
እዚ ዝቐለለ፡ እንተኾነ ግን ናብ’ቲ ዝድለ
ቋንቋ ንምትርጓሙ ዝሓቶ ባጀት’ውን
ብዙሕ’ዩ ነይሩ። ምእንቲ እቲ ዕላማ ግን፡
ካብ ምትግባሩ ድሕር ዝብሉ ኣይነበሩን።
ኣብ ኤርትራ ዘመናዊ ትምህርቲ ብመገዲ
ሚስዮናውያን ፈረንሳውያን ናይ ካቶሊኽ
ላዛሪስት ኣብ 1840 ከም ዝተኣታተወ
ይሕበር’ዩ። ነዚ፡ ኸኣ፡ ካቶሊኻዊ ልኡኽ
ወንጌል ናይ ፈረንሳውያን ላዛሪስት ቅዱስ
ኣቡነ ዮስጢኖስ ያዕቆብ (Saint Justin De
Jacobis) ከም ዝጀመርዎ ይሕበር።
ኣብ ኤርትራ፡ ቅድሚ
መግዛእቲ
ጥልያን፡
ናይ ሽወደናውያን
ልኡኻት ወንጌል
ብ15 መጋቢት
1866 ኣብ
ወደባዊት
ከ ተ ማ

ምጽዋዕ ዓረፉ። ዕላማ
ናይ’ዚ ማሕበር፡ ናብ ኢትዮጵያ - ምድረ
ኦሮሞ ንምሕላፍን ኣብኡ ትምህርቲ ወንጌል
ንመሃብ’ዩ ነይሩ። ኣብ’ቲ እዋን እቲ ግን፡
ንጉስ ቴድሮስ ኣብ ልዕሊ ሚስዮናውያን
ክሳብ ናይ ሞት ስጉምቲ ይወስድ ስለዝነበረ፡
እተን ሚስዮናውያን፡ ጥንቃቐታት
የዘውትራ ነበራ። እዞም ናይ ወንጌል
ማሕበር ድማ፡ ኣብታ ዝነበርዋ ወደባዊት
ከተማ ምጽዋዕ ተኸወሉ። ኣሰሮም ዝስዕቡ
ዝነበሩ ብጾቶም ድማ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ
ምስኦም ኣትከሉ። ድሕሪ’ዚ ኸኣ፡ ኣብ
1871 ዓ.ም፡ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ
ናይ ኣወዳት ቤት ትምህርቲ ከፈቱ። ኣብ
1872 እውን ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ትምህርቲ
ኣስዓቡ። እዚ ብ(Lundahl’s School)
ዝፍለጥ ቤት ትምህርቲ፡ ሓሙሽተ
ተመሃሮ ክምህር ጥራይ’ዩ ዓቕሚ ነይርዎ።
ካብ’ቶም ሓሙሽተ ሓደ፡ ኣብ ኢሊባቡር
ኢትዮጵያ ዝተወልደ፡ ወዲ ሸሞንተ ዓመት
እንከሎ ካብ ወላዲቱ ብሸፋቱ ተሰሪቑ
ናብ ኤርትራ ዝመጽአ፡ ብኣነሲሞስ ነሲቡ
ዝፍለጥ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞታይ
ህጻን ሂካ ኣዋጂ’ዩ።
ካብ መስረትቲ ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ
ዝነበረት ወ/ሮ ሉንድሃል፡ ኣብ 1872 ዓ.ም
ብሞት ድሕሪ ምፍላያ፡ በዓል ቤታ’ውን ነዚ
ሃገር ገዲፉ ናብ ስዊድን ተመልሰ። በዚ ኸኣ
እቲ ሚስዮን ብሕጽረት ሞያውያን ተሸገረ።
ኣብ ከም’ዚ ኩነታት እናሀለወ ድማ’ዩ፡
ተልእኾኡ ንምፍጻም ናብ ገለብ፡ ቦጎስ፡
መሬት ኩናማ ዝተንቀሳቐሰ። ኰይኑ ግን፡
ሕማም፡ ሓሳረ-መከራ፡ ስቅያትን ሞትን ምስ
ወረዶም ሩዖም ጠቕሊሎም ናብ ምጽዋዕ
ተመልሱ። በዚ ምኽንያት፡ ከም ዝሓሰቡዎ
ኣይቀንዖምን። ድሕሪ’ዚ፡ ካብ ምጽዋዕ
ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ሓሙሽተ ኪሎ
ሜተር ርሒቃ እትርከብ እምኲሉ፡ ብ1877

ብህያብ ነዚ ሚስዮን ተዋህበት። እዛ ቦታ፡
ኣብ ግዜ መግዛእቲ እንግሊዝ፡ ኣመሓዳሪ
ሃገረ ሱዳን ካብ ዝነበረ እንግሊዛዊ ጀነራል
ቻርለስ ጎርዶን፡ ንሽወደናውያን ልኡኻት
ወንጌል ዝተዋህበት ኰይና፡ ኣብ 1879 ናይ
ትምህርትን መሰልጠኒን ማእከል ንምዃን
ተሃንጸት። እቲ ሚስዮን ድማ ናብ’ቲ
ማእከል ገዓዘ። እዚ ቦታ’ዚ ብ Jakobi’s
ዝተባህሉ ናይ ላዛሪስት ካቶሊኻውያን
ማሕበር ኣብ 1800 ዝተደኮነ ምንባሩ፡
ኣብ መጽሓፍ ኑረ ነቢ ዝሰፈረ ሓበሬታ
ይሕብር። ሽወደናውያን ልኡኻት ወንጌል
ኣብ እምኩሉ ቤተ-ክርስትያን ብምስራሕ፡
ነቲ ማእከል ኣስፍሕዎ። ኣብ’ዚ ማእከል
ዝተማህሩ ሰባት ድማ መምሃራንን
መራሕቲ ማሕበርን ኮይኖም ነቲ ሚስዮን
የገልግልዎ ነበሩ።
እታ ኣብ 1872 ብድንገት ዝሞተት
ወ/ሮ ሉንድሃል፡ ትምህርቲ ንደቂኣንስትዮ እትደፍኣሉ ዝነበረት’ያ።
እንተኾነ ግን፡ ድሕሪ ሞታ፡ እቲ ሓሳባት
ዝተኾልፈ መሰለ። ኣብ 1875 ዓ.ም. ኣብ
ስዊዘርላንድን እንግሊዝን ዝተማህረት ሮዛ
ቮን ሃገን ዝተባህለት ጀርመናዊት፡ ከም
መተካእታኣ ተቖጽረት። ንሳ ድማ፡ ኣብ
1876 ምስ በዓል-ቤታ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ
ቤት ትምህርቲ ከፈተት። እቲ ቤት
ትምህርቲ፡ ኣብ 1877 ክሳብ ዕስራ
ዝበጽሓ ደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ
ነበራኦ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት
ድማ 31 በጽሓ። ኣብ 1879
ዓ.ም. 35 ተመሃሮ በጽሓ።
እተን ተመሃሮ ኣብ’ዚ ቤት
ትምህርቲ፡
መሰረታዊ
ዝኾነ ሞያዊ ትምህርትን
ክእለትን ይወስዳ ነበራ።
ሮዛ፡ ነተን ኣብ ትሕቲኣ
ዝነበራ ደቂ-ኣንስትዮ ብዂሉ ሸነኻተን
በላሕቲ፡ ጥንቁቓት፡ ክፉታት ኣእምሮን ስነ
ምግባር ዘለወንን ንክኾና ሰሪሓ’ያ።
እምኲሉ፡ ካብ ኲሉ ማእዝናት ሰሜንን
ደቡብን፡ ምብራቕን ምዕራብን ንዝመጽኡ
ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰባት፡ ካብ ኢትዮጵያ
ከይተረፈ፡ ብፍላይ ድማ ካብ ሕብረተሰባት ኦሮሞን ትግራይን ኣገልግሎት
ትምህርትን ስልጠናን ዝሃበት ማእከል’ያ።
ኣብ 1869፡ ቀሺ ሳቤቶ ኣብ ከተማ ዓሰብ
መሬት ዓደጉ። ኢጣልያውያን’ውን ቀስ
እናበሉ፡ ድሕሪ 13 ዓመታት ኣብ 1882
ባንዴርኦም ድሕሪ ምንብልባል፡ ኣብ 1885
ንምጽዋዕ ኣተዉ። በዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ
ቋንቋ ጥልያን ናይ ምጥቃም ድልየትን
ጽልዋን ዓበየ። ካብ’ዚ እዋን’ዚ ኣትሒዙ
ድማ ሽወደናውያን ልኡኻት ወንጌል፡
ብዘይካ ቋንቋታት ትግሬ፡ ትግርኛ፡ ኩናማ
ከምኡ’ውን ኣምሓርኛ፡ ንቋንቋ ጥልያን ኣብ
ግምት ከእትውዎ ጀመሩ። ስለ’ዚ፡ ሕጽረት
ክኢላታት ቋንቋ ጥልያን ንምፍታሕ ከኣ፡

ካብ 8ይ ገጽ ዝቐጸለ

ናይ ጥልያን ዜጋታት ኣብ ምድላይ
ኣተዉ። በዚ መሰረት፡ ኣብ ሃገረ ጥልያን
ምስ ዝነብረ ዋልደንስያን ቤተ-ክርስትያን
(Protestant Waldensian) ርክብ ጀመሩ።
ፍሊፕ ግሪል ዝተባህለ መንእሰይ ቀሺ፡ ኣብ
1889 ንኽምህር ናብ ኤርትራ መጽአ።
እዚ ዓመተ-ምህረት’ዚ መግዛእቲ ጥልያን
1889 ናብ ኤርትራ ዝኣተወሉን ኤርትራ
ምሉእ ብምሉእ ዝሓዘሉን እዋን’ዩ። እዚ
ቀሺ፡ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ኤርትራ
ድሕሪ ምስርሑ ናብ ዓዱ ተመልሰ።
ንዕኡ ዝትክኡ’ውን ዝተፈላለዩ ብቋንቋ
ጥልያን ዝምህሩ እናተክኡ፡ ብዙሕ
ዓመታት ተሳለዩ። እዚ ቋንቋ’ውን ከም
ትግርኛ፡ ትግሬ፡ ኲናማን ኣምሓርኛን
ኣብ ሽወደናውያን ልኡኻት ወንጌል ናይ
መሳርሒ ቋንቋ ኮይኑ ኣገልጊሉ’ዩ።
መግዛእቲ ጥልያን ብዕሊ ድሕሪ
ምእዋጁን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ
ጥልያን ምእታዋን፡ ናይ ኣቢሲናውያን
ኣብ’ዚ ከባቢ ምንቅስቓስ ብምጠኑ ክውሕድ
ክኢሉ’ዩ። እዚ ነዞም ሚስዮናውያን፡ ቀስ
እናበሉ ካብ እምኩሉ ናብ ከበሳታት
ንኽድይቡ መርሖ ዝፈጠረሎም ህሞት
መሰለ። በዚ ምንፍሓዅ ድማ ኣብ 1890
ናብ በለዛ፡ 1891 ናብ ጸዓዘጋ፡ ኣብ 1897
ናብ ኣስመራ ከምኡ’ውን ኣብ 1905 ናብ
ዓዲ ወግሪን ከባቢኡን ኣስፋሕፍሑ። እዚ
ማሕበር፡ ንዂሎም ኣብ ትሕቲኡ ዝመሃሩን
ዝእለዩን ዝነበሩ፡ ብዘይኣፈላላይ ብሓደ ዓይኒ
ዝርኢ ዝነበረ ናይ ሽወደናውያን ሚስዮን
ምንባሩ ኸኣ ይዝረብ።
እዚ ማሕበር፡ ማዕረ ማዕረ እቲ ትምህርቲ
ናይ ሞያ ትምህርቲ ንምምዕባል ድልየት
ነይርዎ። ናይ’ቶም ኣብኡ ተማሂሮም
መራሕቲ ዝኾኑ ተራን ተበግሶን ገዚፍ’ዩ
ነይሩ። እቶም ከም በዓል መምህር
ተወልደ መድህን ዝኣመሰሉ ክሳብ ናብ
ስዊድን ከይዶም ዝተማህሩ፡ ኣብ ናይ
ውሽጢ ሃገር ቋንቋታት ልዑል ክእለትን
ዓቕምን ብምጥራዮም፡ ኣብ ሕብረተሰብ
ዓቢ ኣበርክቶ ንኽገብሩ ከምዝሓገዞም
ይግለጽ’ዩ። ጎኒ ጎኒ እዚ እውን ዝተፈላለዩ
ናይ ትምህርቲ ፊደላት ትግርኛ፡ ትግሬ፡
ናይ ኲናማ መጽሓፍቲ ኣበርኪቶም’ዮም።
መግዛእቲ ጥልያን ምስ እዘን ሚስዮናውያን
ዝነበሮ ሰናይ ዝምድና ክሳብ መወዳእታ
ኣይቐጸለን። ኣብ ቀዳማይ ክፍላ መበል 20
ክፍለዘመን፡ ጥልያን፡ “ኣንጻር መትከላት
ናይ ፋሺዝም ይኸዱ ኣለዉ” ብምባል፡
ኣብ 1932 ንዂለን ናይ ሽወደናውያን
ልኡኻት ወንጌል ኣብያተ-ትምህርቲ
ዓጸወን።
ይቕጽል. . .
መምህር እዮብ ርእሶም
ህ/ር/ሚ/ትምህርቲ

ማሕበራዊ ድሕነት

መንግስትን ብዓቢኡ ከኣ ምስ ምምሕዳር
ዞባታትን ህዝብን ብምትሕብባር ስራሑ
እናኣሰላሰለ
ይርከብ።
ብተወሳኺ
ሃገራውያን ማሕበራት ስንኩላን ከም
ተወሳኺ ስረሓቱ ዘሰላስለለን መርበባት
ማሕበራዊ ድሕነት’የን። ንሳተን ከኣ
ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን
ኲናት ኤርትራ፡ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን
ኤርትራ፡ ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ-ስዉራን
ኤርትራን ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን
ምዕባለኣውን ስንክልና ኤርትራ’የን።
መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ኣብ
ምብራኽ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ
ጕዳይ ስንኩላን፡ ቈልዑ፡ ግዳያት ማሕበራዊ

ሽግራትን ኣበርኪቱ እዩ። እዚ መደባት
ብማሕበራዊ ፍትሒ ዝትግበር ኣብ
ርእሰ ምርኰሳ ዝተሰረተ ብሕብረተሰብ
ንሕብረተሰብ ዝግበር ኣምር ምዃኑ
ምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ። ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ
ኵሉ ዘካይዶ መዓልታዊ ምንቅስቓሳቱ፡
ብንቕሓት ተገንዚቡን ሰብ ክቡር ምዃኑ
ኣስሚሩን ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተሰረተ
ኣገባብ መነባብሮ ክኽተል ይግባእ። ንሱ
ድማ’ዩ ኮማዊ ሰረት ዘለዎ ዘላቒ ምዕባለ
ዝበሃልን ቀጻልነት ክህልዎ ዝኽእልን።

ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.293

ኤርትራ

ን
ና
ስፍ

ል
ፍ
ናን

ልቦ

ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ካልኣይ ክፋል

“ነዛ ዓለም ንውሱን ግዜ ክትበጽሓ
ኢኻ
መጺእካ።
ኣይትተሃወኽ፡
ኣይትጨነቕ። ነቶም ኣብ ቅድሜኻ
ዝጸንሑኻ ዕንበባታት ካብ ምሽታት ድማ
ኣይትዘንግዕ።” - ዋልተር ሃገን“
“ህይወት ኣቐዲምካ ክትግመት እንተ
ትኽእል ነይራ፡ መቐረት ኣይምሃለዋን።”
- ኤልያኖር ሩዝቨልት
ኣብ ኣመሪካ ናይ ሓንቲ ዓባይ
ጋዜጣ ዋና ኣሰናዳኢ ክኸውን ንዝበቕዐ
መንእሰይ፡ “ብኸመይ ኢኻ ዋና ኣሰናዳኢ
ናይዛ ዓባይን ህብብትን ጋዜጣ ክትከውን
በቒዕካ?” ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ።
“ክኸውን ስለ ዝደለኹ።” ዝብል
ሓጺር መልሲ ሂብዎም።
“ብኸምኡ ጥራይ?” ሕቶ ለቂቦሙሉ።
“በቃ ክትከውን ስለ ዝደለኻ ጥራይ
ኴንካ?!”
“ንሱ ጥራይ ዘይክኸውን ይኽእል
እዩ። እቲ መሰረታዊ ነገር ግዳ፡ ንሱ እዩ።
ኣብ ሓደ ደረጃ ክትበጽሕ እንተ ደሊኻ፡
ኣበይ ክትበጽሕ ከም ዝደለኻ ወይ
እንታይ ዒላማ ክትወቅዕ ከም ዝደለኻ
ብግልጺ ክትውስን ኣለካ ዝብል ጽኑዕ
እምንቶ ኣለኒ። ቅኑዕ ሸቶ ምዃኑ ርግጸኛ
ክትከውን የድልየካ። ብድሕሪኡ ሸቶኻ
ኣብ ኣእምሮኻ ኣዐርዩ ከም ዝሰርጽ
ክትገብሮ ይግባእ። ኣብ መወዳእታ እንተ
ኣሚንካሉን ኣበርቲዕካ እንተ ዓዪኻን ዓወት
ንኽትጭብጥ እቲ መንገዲ ጣጢሑ
ክጽበየካ እዩ። የግዳስ ሸቶኻ እንኮ ጥራይ
እንተዀነ ተመራጺ እዩ።”
ወዮ ዋና ኣሰናዳኢ ናብ ጁባኡ ኢዱ
ሰዲዱ፡ ሓንቲ እተዓጻጸፈት ወረቐት
ድሕሪ ምውጽኡ፡ “መዓልታዊ ነዛ ጥቕሲ
ከየንበብክዋ ኣይሓልፍን እየ። ብዙሕ
ግዜ ብዛዕባ እዛ ጥቕሲ እየ ዝሓስብ።”
ብምባል ነታ እተዓጻጸፈት ወረቐት ነቶም
ዝሓተትዎ ኣቐቢልዎም።
እታ ጥቕሲ ከምዚ ዝስዕብ ትንበብ
- “ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ፡ እወታዊ
ኣመለኻኽታ ዘለዎን ጸጽቡቑ ተስፋ
እናገበረ ስርሑ ዘካውንን ሰብ፡ ነቲ ዝደለዮ
ዓወት ከም ማግኔት ናብ ገዛእ ርእሱ
ክስሕብ ይኽእል እዩ።”
ወትሩ ጸጽቡቑ ክገጥመካ ተስፋ
ግበር። ዝበኣሰ ነገር ክገጥመኒ እዩ ኢልካ
ኣይትጸበ። ነዚ ካብ ኣእምሮኻ ሓኺኽካ
ኣውጽኣዮ። ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ
ኣእምሮኻ ከይጥጃእ ተጠንቀቐሉ። ንዅሉ
ናብ ኣእምሮኻ ዝኣቱ ነገር ስቕ ኢልካ
እንተ ርኢኻዮ፡ ቀስ ኢሉ ሱሩ ከደልድል
ይኽእል እዩ። ምእንቲ’ዚ፡ ናብ ኣእምሮኻ
ሰናይ ዘበለ እንተ ዘይኰይኑ፡ ካልእ
ከተእቱ የብልካን። ነቲ ናብ ኣእምሮኻ
እተእትዎ እወታዊ ኣተሓሳስባ፡ ምሉእ
ኣድህቦ ሃቦ። ካብኡ ሓሊፍካ ብትግሃት
ኰስኩሶ። ነቲ ክትበጽሖ እትደሊ ሸቶ፡
ብዓይኒ ሕልናኻ ርኣዮ። ኣተሓሳስባኻ
ንሱ ጥራይ ይዅን።
ምናልባት ኣብ ምሒር ኣሰካፊ ኵነታት
ህይወት እናሃለኻ፡ ነዚ ዓንቀጽ ተንብቦ
ትህሉ። ዝዀነ ዓይነት ሓሳብ ንህሉው
ኵነታትካ ክቕይር ከም ዘይክእል እምንቶ

ኣሕዲርካ እውን ክትከውን ትኽእል
ኢኻ። እዚ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታኻ፡
ቅኑዕ ኣይኰነን። ሽሕ’ኳ ኣብ ምሒር
ኣሰካፊ ኵነታት ክትህሉ ትኽእል
እንተዀንካ፡ ጽቡቕ ነገር ኣብ ውሽጥኻ
ተደጕሉ ከም ዘሎ ክትግንዘብ ይግባእ።
ካባኻ ዝድለ እምበኣር፡ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ
ተቐቢሩ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ሃሰው ኢልካ
ምርካብ እዩ። ነቲ ሓይሊ ሓንሳእ ምስ
ጨበጥካዮ፡ ብእኡ ኣቢልካ ንላዕሊ ገጽካ
ከተንሳፍፍ ክትህቅን ኣለካ።
‘ወዮ ዓንቃፊ ሰብኣይ’ ብዝብል
ሳጓኡ ዝፍለጥ ሓደ ሰብ ነይሩ። እቲ
ሳጓ ብዘይምኽንያት ኣይጠበቖን። እቲ
ሰብኣይ ንዝዀነ ሓሳብ ናይ ሰባት
መንቅብ ንኽረኽበሉ ሃሰው ክብል ግዜ
ኣይወስደሉን እዩ። ካብ ጸባ ጸሊም ክረክብ
ወይ ካብ ሃመማ ሓኸለ ከውጽእ ዝደሊ
ዓይነት ሰብ እዩ።
ንሓያሎ ዓመታት መሰናኽል ዝፈጥሩ
ሓሳባት ኣብ ምምሃዝ ብንጥፈት ሰሪሑሉ።
ከምኡ ክገብር እንከሎ፡ ደይመደይ ኢሉ
ንሰባት ወይ ትካላት ንምጕዳእ ኣይነበረን።
እንታይ ደኣ፡ ከምኡ ምግባሩ ቅኑዕ ስለ
ዝመስሎ ዝነበረ እዩ። ሓደ መዓልቲ ነዚ
ኣተሓሳስብኡ ኣብ ምቕያር ዝሕግዞ
መሳርሕቲ ረኺቡ።
እቲ ዓንቃፊ ሰብ ኣብ ዝሰርሓሉ
ትካል፡ ናይቲ ትካል ዳይረክተራት
ንሓደ ፕሮጀክት ንምትግባር ኣገዳሲ
ውጥን ሒዞም ነይሮም። እቲ ፕሮጀክት
ንኽትግበር ልዑል ወጻኢ ዝሓትት
ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ፡ ብልክዕ እንተ
ዘይተተግቢሩ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓደጋ
ክፈጥር ከም ዝኽእል ርዱእ ምዃኑ
እቶም ዳይረክተራት ዝሰማምዑሉ ጕዳይ
ኰይኑ።
ነዚ ውጥን ኣመልኪቶም ኣብ ዘካየድዎ
ኣኼባ፡ ወዮ ዓንቃፊ ሓሳባት ካብ ምቕራብ
ዝሕጥ ዘይብል ሰብኣይ፡ “ኣብዚኣ’ሞ
ሓንሳብ!” ኢሉ ኢዱ ዊጥ ኣቢሉ ንላዕሊ።
“ናብ ትግባረ ገጽና ቅድሚ ምምራሕና፡
ቅድም ቀዳድም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ
ዕንቅፋታት ንመርምሮም።” ወትሩ ናይ
ሓደ ጕዳይ ጽልሙት ነገር ስለ ዝረኣዮ፡
ልክዕ ከምዚ ኣቐዲሙ ብዛዕባ እቲ
ፕሮጀክት መጽናዕቲ ዘካየደ፡ ዘይተኣደኑ
መሰናኽላት ዘርዚሩ ኣቕሪቡሎም። ከምኡ
ዓይነት ዝርዝራት ኣቐዲሙ ምቕራቡ፡
ልክዕ ከምዚ ልዕሊ ሰቡ ብልሒ ዘለዎ
ዘምስሎ ኰይኑ እዩ ዝስምዖ።
ኣብቲ መዓልቲ ኣብ እተኻየደ
ኣኼባ ናይቲ ትካል እተሳተፈ ሓደ
ለባም ሰብ፡ ብርእይቶ ናይቲ ዓንቃፊ
ሰብ ኣይተመሰጠን። ከም ውጽኢቱ፡
“ስለምንታይ ኢኻ ኵሉ ግዜ ኣብ ዝዀነ
ዝለዓሉ ጕዳያት፡ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ
ተስፋን ዓወትን ርእይቶ ምሃብ፡ ብዛዕባ
ስግኣትን ፍሽለትን ጥራይ ርእይቶ ምሃብ
ዝሰልጠካ?” ብምባል ብሕቶ ኣዋጢሩዎ።
ወዮ ኣሰናኻሊ ሰብኣይ እሞ መዓስ
ብቐሊሉ ርእሱ ዘድንን ኰይኑ! “እቲ
ምንታይሲ፡” ብምባል ክምልሰሉ ጀሚሩ።
“ሓደ ሰብ ዓወት ክጭብጥ እንተ ዀይኑ፡
ግድን ኣብ ክውንነት ጥራይ ክኣምን
ይግብኦ። ኣብዚ ፕሮጀክት ብግልጺ
ውልዕ ኢሎም ዝረኣዩኻ መንቅባት
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ሜላ ህይወት
ከም ዘለዉ ንስኻ እውን ትኽሕዶ
ኣይመስለንን። ምእንቲ’ዚ፡ ነዞም ከጋጥሙ
ዝኽእሉ ጸገማት ክጠቕሶም ሓላፍነት
ዘለኒ ኰይኑ ይስመዓኒ።”
እቲ ለባም ሰብኣይ ብዘይቀልዓለም
ተወሳኺ መልሲ ሂብዎ። “ነቶም
ክትዝርዝሮም ዝጸናሕካ መሰናኽላት
ንምስጋር፡ ሓደ ምርጫ ጥራይ ከም
ዘለኒ እየ ዝግንዘብ። ስለምንታይከ ብዛዕባ
መሰናኽላት ጥራይ እጭነቕ?! ነቶም
መሰናኽላት ንሓዋሩ ከወግዶም ኣለኒ።
በቃ ብድሕሪኡ ነቶም መሰናኻላት
እርስዖም።”
“ኣብ ኵሎም ጕዳያት ካብ
ክትዓይዮም፡ ክትዛረበሎም ዝቐለለ ምዃኑ
ርዱእ እዩ። ነዞም ክዝርዝሮም ዝጸናሕኩ
መሰናኽላት ብኸመይ ከተወግዶም ከም
እትኽእል ከተረድኣኒ ትኽእልዶ?” ባጫ
ብዝተሓወሶ ቃና ሕቶ ኣቕሪቡሉ።
ኣብቲ ገጽ እቲ ለባም ሰብኣይ
ክምስታ ተንጸባሪቑ። “እዚ ሓወይ፡ ኣነ
ዕድመይ ምሉእ ንዝገጥሙኒ መሰናኽላት
እናኣለኹ እየ ኣብዚ ደረጃ በጺሐ።
ልዑል እምንቶ እንተ’ልዩካ፡ እኹል ኒሕ
እንተ’ልዩካ ከምኡ’ውን፡ ንስራሕ ብጕስ
እንተ ዄንካ - ዘይስገር ዕንቅፋት የለን።
ነዚ ካብ ተመኵሮይ ተበጊሰ’የ ዝገልጸልካ
ዘለኹ። ብኸመይ ክትግበር ከም ዝኽእል
ክትፈልጥ ባህጊ እንተ’ልዩካ ድማ፡ ብግብሪ
ከርእየካ እኽእል እየ።”
እቲ ሰብኣይ ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት
እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ካብ ልቡ ይዛረብ
ምንባሩ፡ እቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ
ኣዳዕዲዖም ዝፈልጥዎ ሰባት ኣሚኖምዎ
እዮም። እቲ ሰብኣይ ቅድሚ ሕጂ
ንሓያሎ መሰናኽላት ብልቦናን ብትብዓትን
ዝፈትሐ እዩ።
ምእንቲ’ዚ መሰናኽል ከጋጥመና
እንከሎ፡ ተዓሚትና ኣይኰንናን ክንቀርቦ
ዘለና። ነቲ መሰናኽል ከየማረርናን
ከይተመሻኸንናን ክንገጥሞ ኣለና።
ንዘጓንፈና
መሰናኽል
ብዝዀነ
መልክዑ ክንንብርከኸሉ የብልናን።
ነቶም መሰናኽላት ምስ ፈታሕናዮም፡
ክንድቲ ኣቐዲምና ዝሰጋእናዮ ከበድቲ
ዘይምንባሮም ኢና እንግንዘብ።
ንዝገጥሙኻ መሰናኽላት ዝባንካ ሂብካ
እንተ ሃዲምካሎም፡ ሓይሊ ወሲኾም
ክሳብ ኣላሽ እትብል ደድሕሬኻ እዮም
ዘጓይዩኻ። እንተ ሒዞምኻ ድማ፡
ኣውዲቖም ኣብ መሬት የንገርግሩኻ።
ነዚ ጕዳይ ኣጸቢቕኻ ክትሓስበሉ
ኣለካ። እዚ ከቶ ክትርስዖ ዘይግበኣካ ሓቂ
እዩ። ምናልባት ሕጂ ኣብ ሕማቕ ኵነታት
እንተ’ሊኻ፡ ኵነታትካ ከተማሓይሽ ዓቕሚ
ከም ዘለካ ተገንዘብ። ንድሕሪ ሕጂ
እውን፡ መምሎቒ ቀዳድ ኣብ ዘይብሎም
ዝመስሉ ጸገማት ምስ እትወድቕ፡
ካብኦም መሰስ ኢልካ ክትወጽእ ብቕዓት
ከም ዘለካ እምንቶ ከተሕድር ኣለካ። እቲ
ምንታይሲ ሓያሎ ሰባት ዝገበርዎ ስለ
ዝዀነ፡ ንስኻ ዘይትገብረሉ ምኽንያት
ክህሉ ኣይክእልን እዩ።
ንዓኻ ኣብ ፈለማ መሰናኽላት ዘይስገሩ
መሲሎም እንተ ተሰምዑኻ፡ ብዙሕ
ዘገርም ኣይኰነን። ካልኦት ዕዉታት ሰባት
እውን፡ ከም ናትካ ርድኢት እኮ ነይርዎም
እዩ። የግዳስ፡ ንሳቶም ካብቲ መሰናኽላት
ዝወጽኡሉ ቀዳዳትን መሳልላትን ብዝግባእ
ከለልዩ ክኢሎም እዮም። እንደገና
ክደግመልካ። ንስኻ ክትሰግሮ ዘይትኽእል

ዋላ ሓደ ጸገም የለን።
ጸገማትካ እተወግደሉ ሓደ
ኣድማዒ ሜላ፡ ብዛዕባ ኵሉ
ነገር እወታዊ ኣተሓሳስባ
ከተማዕብል ምኽኣል እዩ።
ነገራት ብጽቡቕ ኵነታት ከም
ዝዛዘሙ፡ ነቲ ዕዮኻ እውን
ክትዓምሞ ከም እትኽእል
ኣሚንካ ምቕባል እዩ።
ኣብ ሓደ ጐደና ብንጹር
ቃላት መወዓውዒ ተጻሒፉ
ነይሩ። “ጽሩይ ሞተር፡ ሓይሊ
ይህብ።” እዩ ዝንበብ እቲ
መወዓውዒ። ካብ ኣዕናዊ
ኣተሓሳስባ ዝጸረየ ኣእምሮ
ድማ፡ እወታውያን ሓሳባት
ከመንጩ ኣይእግሞን እዩ።
እዚ ማለት ድማ፡ ጽሩይ
ኣእምሮ ሓይሊ ከም ዝህብ
እዩ። ምእንቲ’ዚ፡ ሓሳባትካ
ኣጽሪ። ንገዛእ ርእስኻ እውን፡ ጽሩይ
ሞተር ኣእምሮ ሃባ።
“ንዝዀነ መሰናኽል ክኣሊ ብቕዓት
የብለይን።” ዝብል ሓሳባዊ ኣመለኻኽታ
እንተ ኣማዕቢልካ፡ ንዝገጥመካ መሰናኽል
ክትፍንጥሶ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ኣይክእልን እየ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተ
ሳዕሪሩካ፡ ከም ቃልካ ዘይትኽእል ሰብ
ኴንካ ኢኻ እትነብር። ክንዲ ዝዀነ፡ እቲ
ዘጋጠመካ መሰናኽል ክንድ’ቲ ኣቐዲምካ
እትሓስቦ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ዘመልክት
ሓሳብ ብጽንዓት ሓዝ። መሰናኽል
ክውገድ ይኽእል እዩ ዝብል መትከል
ክህልወካ ኣለዎ። ብድሕሪ’ዚ ዋላ’ኳ ነዚ
እወታዊ ሓሳብ ብዝደኸመ መልክዑ
እንተ ተቐበልካዮ፡ በዚ መልክዕ ምሕሳብ
ካብ ዝጀመርካሉ ደቒቕ ኣትሒዝካ፡ እቲ
መስርሕ ስርሑ ምጅማሩ ብምብሳር፡
ናብቲ ዘይተርፍ መሰናኽል ናይ ምስዓር
ደረጃ ክመርሓካ እዩ።
ንነዊሕ ግዜ ብጸገም ተጻጊምካ
ዝጸናሕካ ሰብ እንተ ዄንካ፡ እቲ ጠንቂ
ምናልባት ንገዛእ ርእስኻ ንዓመታት
ዝኣክል ብዛዕባ እቲ ጸገም ንምፍታሕ
ዋላ ሓንቲ ነገር ክትገብር ዓቕሚ ከም
ዘይብልካ ስለ ዘእመንካያ ክኸውን
ይኽእል እዩ። ንገዛእ ርእስኻ ዓቕሚ ኣልቦ
ምዃንካ ብዙሕ ግዜ ትነግራ እንተ ዄንካ፡
እዚ ርድኢትካ ኣብ ኣእምሮኻ ክሰርጽ
ግዜ ኣይወስደሉን እዩ። ኣእምሮኻ ነዚ
ውሳነኻ እንተ ተቐቢልዎ፡ ንስኻ እውን
ግድን ትኣምነሉ ማለት እዩ። ምኽንያቱ፡
ንስኻ ኣተሓሳስባኻ ኢኻ።
ብመንጽሩ እወታዊ ኣመለኻኽታ
ከተማዕብል ጻዕሪ እንተ ኣካይድካ፡ ልክዕ
ከምዛ መፋጥርትኻ ክጠብቀካ እዩ። ኣብ
መወዳእታ ኣእምሮኻ ምስ ኣመነሉ፡
ዘደንጹ ውጽኢት ከተመዝግብ ትጅምር።
ኣብ ዘይተጸበኻዮ ህሞት፡ ፈጺምካ
ዘይትጽበዮ ሓይሊ ኣብ ውሽጥኻ ከም
ዘሎ ትግንዘብ።
ሓደ ኣሰልጣኒ ኵዕሶ እግሪ ንሓደ
ተጻዋታዩ ክመኽሮ እንከሎ፡ “ቁመናይ
ወሪዱ እዩ ትብሎ ዘለኻ፡ ከምኡ ስለ
ዝሓሰብካ ጥራይ እዩ። ጸገም ዘስዕበልካ
መሰናኽል ከም ዘሎ ኣቐዲምካ ኣብ
ኣእምሮኻ ወሲንካ ኢኻ። ነዚ መሰናኽል
ኣብ ምእላይ ዝሕግዘካ ሓይሊ ግዳ፡ ኣብ
ኣእምሮኻ እዩ ዘሎ። ነዚ ከተተግብር
ምሉእ ብቕዓት ከም ዘለካ፡ ኣብ ኣእምሮኻ
ብዝግባእ ስኣሎ። ኣእምሮኻ ንዳንጋኻ

ዝግባእ ሓይልን ፍጥነትን ከም ዝህልዎ
ከእምኖ እዩ። እቲ ወሳኒ ነገር እምበኣር፡
እወታዊ ኣመለኻኽታኻ እዩ።” ኢልዎ።
እቲ ኣሰልጣኒ ቅኑዕ ምኽሪ እዩ ለጊሱ።
ንስኻ እውን ነዚ ሓይሊ ብምጥቃም ነቲ
ክትገብሮ ዝግበኣካ ብምትግባር ቅኑዕነቱ
ኣረጋግጽ። ኣብዚ ልዑል እምንቶ እንተ
ኣሕዲርካ፡ ናይ ዓወት መንፈስካ ብእኡ
መጠን እዩ ዝብርኽ።
እቲ በሃር ሊቕ ስነ ልቦና ዊልያም
ጀምስ ከም ዝበሎ፡ “ኣብ ዝዀነ ተግባር፡
እቲ ወሳኒ ጕዳይ ኣብ ዕዮና ዘለና እምንቶ
እዩ።” ቶሮ እተባህለ ካልእ ሊቕ ድማ፡
“ምስጢር ዓወት፡ ኣብ ኣእምሮኻ ምስሊ
ውጽኢት ዓወት ብዝግባእ ክትወቅር
ምኽኣል እዩ።” ኢሉ።
ነዚ ብርግጽ ንምርካብ፡ ትብዓትን ስኒት
ናይ ባህርይን የድሊ። ይዅን እምበር፡
እቲ ቐንዲ ቅድመ ኵነት እምንቶ እዩ።
እምንቶ እንተ ደሪዕካ፡ ትብዓትካን ስኒት
ባህርኻን ብሓንሳእ ክመጽኡኻ እዮም።
ዝዀነ ነገር ክትገብሮ እትኽእል፡ ኣብ
ገዛእ ርእስኻ እምንቶ ብምሕዳር እዩ።
ዘድልየካ ቀዳማይ ብቕዓት እምበኣር፡
ልዑል እምንቶ እዩ። እቲ ምንታይሲ፡
እምንቶ እኹል ጥራይ ዘይኰነ፡ ልዕሊ
እዅል እውን እዩ።
ኣብ ህይወት ክትዕወት እንተ ደሊኻ፡
ከም ህጻን ኣይትጠራጠር። ምጥርጣር
ንዋሕዚ ውሽጣዊ ሓይልኻ ይገትኦ እዩ።
እምንቶ ግዳ፡ ንዋሕዚ ሓይልኻ ተወሳኺ
ናህሪ እዩ ዝፈጥረሉ። እቲ ምንታይሲ፡
ሓይሊ እምንቶ መዳርግቲ የብሉን። ክንዲ
ዝዀነ፡ ኣብ መጻኢ ህይወትካ ጸጽቡቑ
ክገጥመካ እምበር፡ ሐሕማቑ ከይገጥመካ
ስግኣት ኣይሃልኻ። ከምዚ ምስ እትገብር፡
ሓሳብካ ናብቲ ጽቡቕ ወገን እዩ ዝዛዙ።
ምስ ግዜን ጽዑቕ ልምምድን ከኣ፡ ሓሳብካ
ናብ ተግባር ይቕየር። እዚ ልምምድ
ብዅሉ ሓይልኻ ንጸጽብቑ ኣብ ኢድካ
ንኽትጭብጦ ነኸተተኵር ይሕግዘካ።
ከም ውጽኢቱ፡ ኣብ ዘተኣማምን መሰረት
ዓወት ክትረግጽ ትኽእል።

“እቲ ኣብ ውሽጥኻ ኰይኑ ክትስእል
ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብለካ ዘሎ ድምጺ፡
ክትስእል ምስ ጀመርካ ስቕ ክብል’ዩ።”
- ቫን ጎግ
“ቀንዲ ዓርከይ፡ እቲ ዝበለጸ ሸነኸይ
ከርእየኒ ዝኽእል እዩ።” - ሄንሪ ፎርድ

ይቕጽል...

ሓዳስ
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ንጥፈታት ዓምዲ ‘ትግርኛን ተዛረብቱን፡’ ኣቋሪጻ ድሕሪ ምጽናሕ፡ እንሀ ሎሚ፡ ነቲ ዝጀመረቶ ዕማም ኣብ
ሽቶኡ ንምብጻሕ፡ ብኣቶ ኣርኣያ ካሳ - ‘ረባሕታ ስም ብጾታ ንሃቦ ቦታ፡’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ
ትሕዝቶ፡ ተአንግድ ኣላ።

ረባሕታ-ስም ብጾታ፡ ንሃቦ ቦታ

ጨው ዘይብሉ ዘረባ
ዘረባ፡ ከም ጸብሒ ዝስራሕ ነይሩ እንተዝኸውን፡ ኣደላልዋኡ ከምዚ ዝስዕብ
ምኾነ። ፈለማ፡ እዝኒ - ዘድሊ ወረን ዕላልን ካብ ዕዳጋ ትሽምት። ዓይኒ ብወገና፡
ንመኸሸኒ ዘረባ ዝኸውን ፍልጠትን ትዕዝብትን ትኣኻኽብ። ኣእምሮ ተቐቢሉ፡
ክልቲኤን ንዘምጽኣኦ ኣስቤዛ ኣብ ከብሒ ኮሚደረ-ሽጉርቲ የቐምጦ።
ዝበዝሕ እዋን፡ ኩነታት ዕዳጋ ምስ ውሁብ ዋጋታት ወረታትን ዕላላትን
ከምኡ’ውን ፍልጠት፡ ብቀረብን ጠለብን ክብን ለጠቕን ክብል ይርአ እዩ።
ስለዝኾነ፡ ኣእምሮ ምስ ዓቕሙ ዝኸይድ ኣስቤዛ እዩ ዝዕድግ። ኢድ ሕጽር
ዝብሎ ኣእምሮ ምስ ዝኸውን - ኣብ ጎደና ዝተዘርግሐ ማርሾ ዕላል፡ ነናይ
ቅርሺ ሕሜት ክዕድግ እንከሎ፡ ህጡር እቶት ዘለዎ ኣእምሮ ኸኣ፡ ዕሹግ ዕላል፡
ዘይመሽመሸ ውዑይ ሓሳባት፡ መቓምምቲ ወረ. . . ካብ ድኳናት ይዕድግ፡፡ ከም
ውጽኢት እምበኣር፡ እቲ ዝዳሎ ጸብሒ - ካብ ኣእምሮ ናብ ኣእምሮ ክፈላለ
ግድን ይኸውን።
እቲ ከምኡ ዝበለ ኣእምሮ፡ ካብ’ቲ ዘሎ ኣስቤዛ ቈናጢሩን ሓናፊጹን ኣብ ሓዊ
ምስ ሰኽተቶ፡ ምናልባት ጸዓት ዝውሕዶ እንተደኣ መሲሉ - ከይበሰለ እንከሎ
ኣብ ልዕሊኡ ፈውሲ ባልዕ ዕሽነት ይጸምቈሉ’ሞ፡ ንብልዒ ይቕርቦ። እቲ ኢዱ
ዝመልኣሉ ኣእምሮ ከኣ፡ ብፍልጠትን ካልእ ጉዝጓዛትን ኣብሲሉ ኣብ ጻዕዳ
ፍሽኽታ ጸቢሑ ጆባእ ይብል።
ግደ ሓቂ፡ ብጃህራ ዝቐርዓነ ዘረባ፡ ዝነስነስካ እንተነስነስካሉ ኣይምቅርን እዩ።
ኣሎ ዝበሃል ኣስቤዛ መሊእካዮ እውን ኣይጥዕም ኣይምዕር። ጨው ክህልዎ ኣለዎ
- ጨው ላዛ። ብጨው ምቕሉል ዋዛ ዝተሰለሰ ጸብሒ፡ ይሃብኩምን ይሃበናን።
ጨው ዘለዎ ዘረባ ድማ ከምኡ!! ጨው ዘይብሉ ዘረባ ከኣ ብኣንጻሩ።
***
ሲም ካርድ
ተንቀሳቓሲት ስልኪ፡ ሲም ካርድ ዘይብላ
ብደገኣዊ ትርኢታ ንወዲ-ሰብ ተመሲላ
ንሳ ብዘይሲም ካርድ እትገብሮ ከምዘየለ
ብዘይካ ንደርፊ፡ ንመዐዘቢ ከኣ ገለ ገለ
ሰብ ከኣ ከምኡ እዩ ሕልና እንተመለቖ
ቆፎ ብምዃኑ ከምኡ ሰብ ይስሕቖ
ነዚ ድሒሮም፡ መሃዝቲ ዘምጽእዎ
ፈጣሪ ንኣዳም ብኸምኡ ሰሪሕዎ
ንሱ ፈሊጡ
ወዲ ሰብ ብዘይ ሕልና ዝገብሮ ከም ዘይብሉ
ዘስርሖ ሲም ካርድ ኣብ ኣእምሮ ሰዅዒሉ
ቃላቱ ምስ ተሰምዐ ግር እምበር ከይከውን
ሕቶ ምሓተትኩ ንመልሲ ዘወናውን
ፈጣሪ ብዘለዎ ናይ ሲም ካርድ ዋንነት
ወርሓዊ መሐደሲ ብዋጋ ‘ንተዝግመት
ኩሉ ተጠቃሚ ብልክዕ መማረረ
ክንደይ ግን ምስ ጸንሐ ሲም ካርዱ ዘሕረረ
ሳሙ- ያም

ኣርኣያ ካሳ
ረባሕታ ስም ብኽልተ መንገዲ
ይፍጸም። እቲ ቐዳማይ ብቝጽሪ፡
እቲ ኻልኣይ ድማ ብጾታ እዩ። እቲ
ቐዳማይ፡ “ረባሕታ-ስም ብቝጽሪ፡
ነመዓራርይ”፡ ብ9/5/2018
ኣብ
ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ፡ (1) ንጽልን (2)
ብዙሕን ተባሂሉ ከም ዝምቀል ተዘትዩ
ነይሩ። ኣብ’ዚ ዓንቀጽ’ዚ “ረባሕታ-ስም
ብጾታ” ክድህሰስ እዩ።
ኣቀራርባኡ፤ ፈለማ፡ ድሕረ-ባይታ
ቃል “ጾታ” ይፍተሽ፣
ቀጺሉ፡ ኣድላይነት ረባሕታስም ብጾታ ይእመት፣
ኣብ ድምዳመ ከኣ
ንእቲ ልሙድ ስነ-ህይወት
ዝመበቈሉ ረባሕታ-ጾታ
ይንጸርን ዘየደናግር ስነ-ቓል
ይቐርብን።
ብመሰረቱ፡ ኣብ ትግርኛ፡
ከምዘይ ኣብ ከም በዓል
እንግሊዝኛ ረባሕታ ስም፡
ኣብ ስም ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይኮነን።
ንክንዲ-ስም፡ ንግሲን ንቅጽልን እውን
ይሕውስ እዩ። “ጾታ” ዝብል ቃል
ብዘይ ትግባረ-ትሕዝቶ ትርጕም ኣልቦ
እዩ። ኣብ ማሕበራዊ፡ ስነ-ህይወትን
ሰዋስውን ዝተፈላለዩ ትርጕማት ይሕዝ
እዩ።
“ጾታ” ዚብል ቃል፡ ከም ስነ-ቓል
ሰዋስው፡ መኣስ ከም ዝኣተወ ዚሕበር
ሰነድ ኣይተረኽበን። ኣብ ክፍሊ-ዝርርብ
ስም፡ ስለምንታይ ረባሕታ-ስም ብጾታ
ከም ዜድልይ ዚገልጽ ጽሑፍ እውን
ኣይተረኽበን።
እቲ ዝርካቡ፡ ኣብ ትሕቲ ስም ካብ
ምዝርዛር ቃላት ሓሊፉ፡ ዜበርክቶ ዕዮ
ብሩህ ኣይኮነን። መብዛሕትኦም ጽሓፍቲ
ኣብ ትሕቲ ስም ስለ ዘእተውዎ፡ እዚ
ጽሑፍ እውን “ረባሕታ-ስም ብጾታ”
ዚብል ኣርእስቲ ተዋሂብዎ ኣሎ።
ምንጪ ቃል “ጾታ”፡ ከም
መብዛሕትኦም ስነ-ቓላት ሰዋስው፡ ካብ
ግእዝ እዩ። እንተኾነ ግን ትርጕም
“ጾታ”፡ ከም ተራ-ቓል ኮነ ከም ስነ-ቓል
ሰዋስው፡ ምስ ግእዝ ሕደ ኣይኮነን።
ብግእዝ፡ ትርጕም “ጾታ” (ብዙሕ ጸዋትው/ጾታታት) ተራ፡ መስርዕ፡ ክፍሊ፡
ማዕርግ፡ ዓይነት፡ … እዩ።
ኣብ ትምህርቲ ግእዝ፡ ጾታ ከም

ስውያ ንግግር (figure of speech)
ስውያ ንግግር ኣብ ቋንቋ ትግሪኛ
ዓቢ ቦታ ዘለዎ፡ በዚ ኣገባብ ተጠቒምካ
ምዝራብ ይኹን ምጽሓፍ ከም
ምልከት መምዘኒ ናይ ቋንቋ ተዛራቢ’ዩ
ዝግለጽ። ቃላት ናይ ስውያ ንግግር
ንሓደ ነገር ክገልጾ ከሎ ካብቲ ልሙድ
ኣገላልጻ ብቐጥታ ዘይኮነስ ብተዘዋዋሪ
መንገዲ ብዝሓጸረን ብዝበለጸን ኣገባብ
ዘቕርብ እዩ። እዚ ጥበብ ንሓደ ነገር
ምስ ካልእ እናኣነጻጸረ መልእኽቲ
ዘመሓላልፍ ቅዲ እውን እዩ። ስውያ
ንግግር እቲ ፍሉይ ኣገባቡ ቃላት
ብብልሓትን ብኽእለትን ብምስኳዕ፡
ብስለት ዘለዋ ኣዘራርባ ብውሑድ

ቃላት የቕውም እዩ። ብትኽ ዝበለ
መንግዲ ክግለጽ ይከኣል ይኸውን።
እዚ ግን ብኣሰራርዓ ናይ ስውያ
ንግግር ገይሩ ክግለጽ ከሎ ዝህቦ
ሓይሊ ቃልን ላዛን ኣይህልዎን። ስለዚ፡
ስውያ ንግግር ማህደር ስነልቦናን
ፍልስፍና ናይ ቋንቋ ክንብሎ እውን
ንኽእል። ብፍላይ ኣብ ብዙሓት ካብ
ቃላት ትግሪኛ ብናይ ስውያ ንግግር
ዝተመልኡ ንረክብ። ንመረድኢ
ዝኾነና ኣብነት
ልሙጽ መልሓስ = ሕልኩስ
ዓይኒ ልማኖ = ጨምጫም
ሓላው እቶን = ረቚራቚ፡

ረጕራጕ
ሓራስ ኣድጊ = በቚባቚ
ሞት ሕጹይ = ሕቡእ ሓዘን
ኣፍንጫ ልማኖ = ጠፍናቕ
ዓይኒ ቐላይ = ፍሩይ ዓይኒ
በቕሊ ቐሺ = ፈቐድኡ ዝግተር
ኣርሓ ኣናጹ = ዘይረብሕ
ቊማል እንግድዓ = መኛካ፡
ነግራም

ምንጪ፥ ናይ ትግርኛ
ስውያ ንግግር ምጡን መዝገብ
ቓላት፡ 2011
ዮሴፍ.ሽ

ስነ-ቓል ሰዋስው ኣየገልግልን እዩ።
እዚ ቃል፡ ሓደ ካብቶም ከም ዘርከበ
ካብ ግእዝ ናብ ትግርኛ ዝረዓሙ፡
ናብ’ቲ ቀንዲ ትርጕሞም ክምለሱ ኣብ
ዘይክእልሉ ደረጃ ዚብጽሑ ብዙሓት
ቃላት እዩ።
ብትግርኛ፡ ትርጕም “ጾታ” ኣብ
ስነ-ህይወት (ሰብን እንስሳን) ዝተሓጽረ
እዩ። ኣብ ሰዋስው፡ “ጾታ” ንጹር
መግለጺ ኣይቀረበሉን፡ ግን ኣብ ክልተ

ከም ዝኸፈል ከም ርዱእ ይውሰድ
እዩ። ዝኾነ ቃል፡ ካብ ክልተኡ፡ ኣብ
ሓዲኡ ኪኣትዉ ንዘይክእሉ ነገራት፡
ብዝተፈላለዩ ቅጽላት ይግለጹ እዮም።
ከም መእተዊ፡ ኣ.ማ.ሓ. (1951ግ)፡
ተኪአ ተስፋይ (2014)፡ ኣብ’ዚ ኣርእስቲ
ዚጽሓፍዎ ኣብ ታሕቲ ኪጥቀሱ
እዮም።
ኣ.ማ.ሓ.(1951ግ)፡ ንነገር ወይ ኵነት
ንምፍላይ “ጾታ” ዚብል ቃል ዘይኮነስ
“ተፈጥሮ” ዚብል ቃል እዩ ዚጥቀም።
እቲ ረባሕታ ‘ተፈጥሮ’ ኣብ ስም ጥራይ
ዝተሓጽረ ስለ ዘይኮነ፡ ኣብ ትሕቲ
“ረባሕታ” ዚብል ፍሉይ ኣርእስቲ እዩ
ዘእትዎ።
መግለጺ እንኪህበሉ፡ “ብዘይካ ኣብ
መሳርዕ፡ ኣብ ኵሉ ናይ ቃል ወገናት
ዚርከብ ኢዩ።” ይብል። ክፍሊታቱ
እንከነጽር ከኣ፡ “ናይ ስም ተፈጥሮ 4
ኢዩ፤ 1ይ ተባዕታይ፡ - 2ይ ኣንስታይ፡ 3ይ፡ -ኵላኣዊ፡ - 4ይ ኣጓጕል።” ይብል
(ገጽ 85)።
ኣ.ማ.ሓ. ኣብ “ጾታ” ጥራይ
ኣይኮነን ብስነ-ቓላት ካብ ካልኦት
ጽሓፍቲ ዚፍለይ፡ ን“ግሲ፡ ተወሳከ-ግሲ፡
መስተዋድድን መስተጻምርን” እውን
ብ“ኣንቀጽ፡ ወሳኒ-መሳርዕ፡ መስሓቢመሳርዕ፡ ጠራፊ-መሳርዕ” ብምባል እዩ
ዚሰምዮም።
“ጾታ”፡ ከም ስነ-ቓል ሰዋስው፡
ካብ ዚጠቕሱ መጽሓፍቲ፡ ብተኪአ
ተስፋይ (2014) ዝተጻሕፈ ይርከብ።
እቲ መጽሓፍ፡ ብዛዕባ ስነ-ቓል “ጾታ”
መግለጺ እንከይ ኣቕረበ ንክፍሊታቱ
ይህብ። “ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፡ ብዘይካ
እቶም ህይወት ዘለዎም ተባዕትዮን
ኣንስትዮን ምዃኖም ብጭቡጥ
መገዲ ኪፍለጡ ዚኽእሉ፡ ካልኦት
ኩሎም ብልምዲ እተወሰነ ጾታ እዮም
ዚወስዱ።” ተኪአ፡ “ስም ሰለስተ ዓይነት
ጾታ ኣሎዎ። ንሱ ድማ፡ ተባዕታይ ጾታ፡
ኣንስታይ ጾታ፡ ኣጓጕል ጾታ ይብሃሉ፡”
ይብል (ገጽ 2)። ኣ.ማ.ሓ. ኣብ ኣርባዕተ
(4) ከም ዚኸፍሎም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ

ኣሎ።
ኣብ ሰዋስው፡ መግለጺን ኣከፋፍላን
ረባሕታ-ስም ብጾታ ከም እቲ ኣብ ስነህይወት ዚወሃብ እዩ። እዚ እውን ኣብ
ሰባት/እንስሳታት ዝተሓጽረ እዩ። በዚ
ምኽንያት ከኣ ንእቶም ብስነ-ህይወት
ተባዕታይ ወይ ‘ኣንስታይ’ ዘይኮኑ፡
ሓባራዊ ወይ “ግኡዝ/ኣጓጕል/ኵላዊ”
ብምባል ካልእ ክፍሊ ዝተማህዘሎም።
ኣብ ሰዋስዉ ግን፡ ጾታ ኣካል ስነህይወትኣይኮነን።እቶምብስነህይወት ኪልለዩ ዘይክኣሉ
ስማት፡ ብኣጽሓሕፋኦም ጾታ
ዘነጽርሉ ኣገባብ የልቦን።
ዝኾነ ስም፡ ኣብ ሓረግ ወይ
ምሉእ-ሓሳብ (ም.ሓ.) ኪኣቱ
እንከሎ ግን፡ ካብ ክልተ
ጾታታት
(ተባእት/ኣንስ)
ንሓዲኡ ኪሕዝ ዜገድድ
ሰዋስውኣዊ ሕጊ እዩ። እዚ
ሕጊ ኣብ ካልኦት ኣካላት
ሰዋስው ይርከብ። እዞም ኣካላት’ውን
ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ኣለዉ።
ግድነት ክልተነት ጾታ፡ ኣብ ስም፡
ብሰለስተ መዳይ ይኽሰት፤
(1) እቶም ስማት ብዝውክልዎም
ክንዲ-ስማት (ተወላጠ-ስማት) ኪጥቀሱ
እንከለዉ፡ ካብ ክልተ ክፍሊታት-ጾታ፡
ንሓዲኡ ኪሕዙ ይግደዱ። ንኣብነት ንስኺ፡ ንስኻ፡ ንሱ፡ ንሳ፡ ንሳቶም፡ ንሳተን፡
…
(2) እቶም ስማት ብዝገልጽዎም
ቅጽላት ኪጥቀሱ እንከለዉ፡ ካብ
ክልተ ክፍሊታት-ጾታ ንሓዲኡ ኪሕዙ
ይግደዱ። ንኣብነት - እታ፡ እቲ፡ እተን፡
እቶም፡ ጸሊም፡ ጸላም፡ ሓጺር፡ ሓጻር፡
…
(3) እቶም ስማት ከም ብዓል-ቤት
ወይ ተሳሓቢ ብዝፍጸምዎ ተግባር
ወይ ኵነት (ግሲ) ኪግለጹ እንከለዉ
ካብ ክልተ ክፍሊታት ጾታ ንሓዲኡ
ኪሕዙ ይግደዱ። ንኣብነት - እያ፡ እዩ፡
በለት፡ በለ፡ (ድሕረ-ጥብቆ) “ኡ” “ኣ” መጺኡ፡ መጺኣ።
ብሓጺሩ፡ ክፍሊታት ጾታ ዝያዳ
ዚንጸርሉ ኣብ ክንዲ-ስም፡ ቅጽልን ግሲን
ኪትግበሩ እንከለዉ ጥራይ እዩ። በዚ
ምኽንያት እዩ፡ ኣቐዲሙ “ጾታ” ከም
ኣርእስቲ ኣብ ትሕቲ ስም ስለምንታይ
ከም ዘድለየ ኣብ ሕትቶ ዝኣተወ።
ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቕሰ፡ ኣከፋፋፍላ
ኣ.ማ.ሓ. መጐታዊ ይመስል።
ኣብ ስያመ ስነ-ቓላት ሰዋስው እንተ
ኣድሃብና፡ “ተባዕታይ”ን “ኣንስታይ”ን
ዚብሉ ቃላት፡ ቅቡላት ስነ-ቓላት እኳ
እንተ ኾኑ፡ ኣብ ትርጕም ስነ-ህይወት
ዝተሓጽሩ እዮም። እቲ “ጾታ” ዚብል
ቃል ንገዛእ ርእሱ ስም ኮይኑ ብተባዕታይ
ጾታ እዩ ዚጽሓፍ።
ንኣኡ ንምምዕራይ፡ እቲ ካልኣይ
ክፋሉ ኣብ ክንዲ “ኣንስተይቲ”፡
“ኣንስታይ” ይብሃል። “ኣንስተይቲ”
ዚብል ቃል ከኣ ንእስሳታት ጥራይ
የመልከት፣ ንደቂ-ሰብ - ጓል-ኣንስተይቲ፡
ደቂ-ኣንስትዮ ይብሃል።

ሓዳስ

ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ

መበል 27 ዓመት ቁ.293

ኤርትራ

ኵርናዕ ተ

ካብ መጀመርታ ህይወት ...

መሃሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል

ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ት

ስ

ም

ሪ

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል። ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ
እዩ። እዚ ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ፡ ኣብ ክልሰ-ሓሳባት
ትርብዒት - ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18 ክፍለ-ዘመን)
ዝተሞርኰሰ እዩ።
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ፡ 6ተ ብ6ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ። እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ። ካብ 1 ክሳብ 6 ድማ ይምልኣ።
ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን። ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን።
(መልሲ፡ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል፡ ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን።)
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... ክሳዕ ዘመነ እምኒ
ቀዳማይ ገጽ ዘመነ እምኒ
ኣብ መጀመርታ ዘመነ እምኒ ክሊማ ናይ መሬት ኣዝዩ ዝሑል ኰነ።
በዚ ዛሕሊ እተፈጥረ በረድ ካብ ሰሜናዊ ዋልታ ተበጊሱ ንዝበዝሐ
ሰሜናዊ ክፋል ዓለም - ኤውሮጳ፡ ኤስያን ኣመሪካን - ዝሽፍን ነበረ።
ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ከኣ ክመውቕ ጀመረ። እቲ በረድ ናብ ሰሜን
ገጹ ኣንሰሓበ። እዚ ኸኣ ኣርባዕተ ግዜ ተራእየ። ኣርባዕተ ግዜ ናይ
በረድ ወቕቲ፡ ኣብ መንጎኦም ከኣ ሰለስተ ዝሞቘ ወቕቲ ሓለፈ።
እቲ ድሒሩ ዝመጽአ ራብዓይ ዝሞቘ ወቕቲ ክሳዕ እዚ ዘለናዮ ግዜ
እዩ። እዚ ራብዓይ ወቕቲ ቅድሚ 10,000 ዓመታት ቅድሚ ልደተ
ክርስቶስ ዝጀመረ እዩ።
ምምጻእ በረድ ንመሬት ዓቢ ለውጢ ኣምጺኡላ እዩ። እቶም
ኣብ ምውቕ ዝበለ ኵነታት ኣየር ዝነብሩ እንስሳታት፤ ከም ሓርማዝ፡
ነብሪ፡ ኣንበሳ፡ ሂፖፓታሙስ ዝኣመሰሉ፡ ነቲ ብውርጪ እተመልአ

ጽሕዲታት ዝመልኦ ጫካታት ሓዲጎም ንደቡብ ገጾም
እዮም ግዒዞም። ነቲ ዛሕሊ ክጻወሩ ዝኽእሉ - ከም ወኻርያ፡
ማሞት (ዓበይቲ ጸምሪ ዝነበሮም ሓራምዝ)፡ ጸምሪ ዝነበሮም
ሂኖሰሮስን ካልኦትን ግን ኣብኡ ተሪፎም። ዝበዝሐ ካብኦም
ብሰሪ ሕጽረት መግቢ ክሞቱ ከም ዝኸኣሉ ይንገር። ማሞት
እተባህሉ ሓራምዝን ጸምሪ ዝነበሮም ርሂኖስሮስን ገለ ካብኦም
እዮም። መሬት እናወዓየት ትኸደሉ ኣብ ዝነበረት እዋን
እዞም ኣብ ዛሕሊ ክነብሩ ዝኽእሉ እንስሳታት ናብ ሰሜን
ገጾም ተሰብሲቦም። እቶም ናብ ደቡባዊ ክፋል ዓለም ዘበሉ
ኣብ ምዉቕ ኵነታት ኣየር ክነብሩ ዝኽእሉ እንስሳታት
ኣብቲ ዝነበሩዎ ኣደልዲሎም ተቐመጡ።
***

ሰብ ኒንደርታል
ኣብ ዘመነ በረድ ዝነብሩ ሰብ ከመይ
ዓይነት ምዃኖም ንምፍላጥ ተመራመርቲ
ኣብ ምሉእ ኤውሮጳ ዝርከብ በዓቲታት፡
ገምገም ቀላያትን ሩባታትን እናኸዱ
መጽናዕቲ ኣካይዶም። ኣዕጽምቶምን
ናይቲ ግዜ መሳርሒታቶምን ኵዒቶም
ብምውጻእ ከኣ ምርምር ገበሩሎም።
እዞም ቅድሚ መሬት ንመወዳእታ
ግዜ ምዝሓላ ዝነብሩ ዝነበሩ ሰብ፡ ሰብ
ኒንደርታል ተባሂሎም ይጽውዑ። እዚ
ስም ካብቲ መጀመርታ ግዜ ኣሰሮም
እተረኽበሉ ቦታ ናይ ጀርመን ዝነቅል
እዩ። እዞም ሰብ ኒንደርታል ንጕሪላ
ዝመስል ገጽ ዝነበሮም ክፉኣት ምንባሮም
ይገልጽ። ሰለፉን በራቒቶኡን ከምዚ
ሎሚ ሰጥ ኢልና ንኸይድ ዘለና ክኸይድ
ኣየኽእሎን እዩ ዝነበረ። ገዚፍ ርእሲን
ቍንጹብ ነብሲን ድማ ነበሩዎ። ኣእዳዎም
ገዚፍ፡ ቀላጽሞም ከኣ ሓጸርቲ ነበረ።

ሰብ ኒንደርታል ዝነብሩሉ ዝነበሩ
ምዉቕ ግዜ ተወዲኡ መሬት ብበረድ
ክሽፈን ምስ ጀመረ፡ ነቲ ዝፈርሑዎ ዝነበሩ
ሓዊ ሒዞም ናብ በዓቲታት ክዕቈቡን
ናይቶም ዝሃደኑዎም እንስሳታት ቈርበት
ክኽደኑዎን ጀመሩ። መሳርሒታቶምን

ኣጽዋሮምን ቀለልቲ ብምንባሮም ምስቶም
ዝረኽቡዎም ኣራዊት ክቃለሱ ይብርትዖም
ነይሩ ይኸውን። ምስቶም ኣብ በዓቲ
ዝነብሩ ድቢን ኣንበሳን እናተሳጐጕ
ክነብሩ ይግደዱ ነበሩ።

2. ናይ መጀመርታ ንዓና ዝመስል ሰብ

ሌላ

ምስ ምህዞ ርኽበታትን መጽናዕቲን

ቊጽጽር ሽኮርያ ብቡን

ምስ ምህዞታትን ርኽበታትን መጽናዕቲን ብሓጺሩ ዘላሊ

ነቲ ንካፊን ምስ ኣለለየ ኢንሱሊን
ዝዝርግሕ ዋህዮ ምስጋና ይዂኖ። ኩባያ
ቡን ድሕሪ ቍርሲ ሽኮርያ ኣብ ትሕቲ
ቍጽጽር ከም ዝኣቱ ገይሩዎ።
ሽኮርያ፡ ኣካላትና ዓቐን ግልኮስ ኣብ
ደምና ምቊጽጻር ክስእን ከሎ ዝኽሰት’ዩ።
ገለ ሰባት ብመርፍእ መጠን ሽኮር ኣብ
ደሞም ይልክዑ። ካብዚ ሓበሬታ ተበጊሶም
ድማ ብመገዲ ቈርበቶም ኢንሱሊን
ንደሞም ይቕርቡ።
ቊርሲ ወሳኒ’ዩ። ዝሃልኽ ሽኮር
ዝግምገመሉ ወይ ዝግመተሉ ድማ’ዩ።
ከምኡ’ውን ልክዕ መጠን ኢንሱሊን
ዝእምመሉ እዩ። ኣብ ETH ዙሪክ
ስዊዘርላንድ ናይ ባዮቴክኖለጂ ክኢላ
ዝዀነ ማርቲን ፉሰንበርግ ምስ ብጾቱ

ብምዃን እዚ ስራሕ ብካፊን ከም ዝካወን
ኣማራጺ ረኺቦም ኣለዉ።
እዞም ጒጅለ ናይ ኩሊት ዋህዮ
ብምውሳድ ኢንሱሊን ከም ዘፍርዩ
ገይረሞ። ከምኡ’ውን ካፊን ምስ ዝህሉ
ኢንሱሊን ዝፍኑ ተቐባሊ ወሰኹሉ።
እዞም ክኢላታት 10 ብሽኮርያ እተጠቕዓ
ኣናጹ ብምቕራብ እቲ ዘዳለውዎ ዋህዮ
ሃቡወን። ምስ ቊርሰን ድማ ኩባያ ቡን
ቀረቡለን። እዚ ፈተነ ድማ ነተን ኣናጹ
መጠን ሽኮር ኣብ ኣካላተን ንኽቈጻጸራ
ኣብቂዑወን። እዚ ፈተነ ኣብተን ብሽኮርያ
ዘይተጠቕዓ
ኣናጹ’ውን
ተመሳሳሊ
ውጽኢት ተረኺቡዎ ኣሎ።

ኣብርሃም ዮሃንስ (ወዲ-ዕቋር)
ምንጪ: Daily News

Small boy: Dad can you write in dark??
Father: Yes I can do but what do you want me
to write?
Small boy: Your name on my “result card.”
Merry Manna

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

FunNY JOKES!

ኣብ መጀመርታ ናይ ዘመነ በረድ ሰብ
ኒንደርታል ጠፊኦም እዮም። እተፈልየ
ምስሊ ዝሓዙ ሰብ - ካብ ኣፍሪቃን ኤስያን
ክዀኑ ዝኽእሉ - ኣብዛ ዓለም ሰሪሮም
ነበሩ። እዚ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ሰብ ናቱ
ሰንሰለት ምዃኑ ኸኣ ይንገር። ኣክንዲ
ቁንጹባት፡ ጎባጣትን ንጕሪላ ዝመስሉን
ክዀኑ፡ ነዋሕቲ፡ ሰጥ ዝበሉን ዝለመጸ
ቈርበት ዘሎዎምን ጽቡቓት ኰኑ። ካብ
ሰብ ኒንደርታል ዝያዳ ዝሰልጠኑ ነበሩ።
መሳርሒታቶምን ኣጽዋሮምን ዘዳልዉሉ
ኣገባብ እተፈልየን ዝዋሕለለን እዩ።
ኣጽዋሮም እናጸረቡ ከም ካራ ዝምብልሑ
ክገብሩዎ ከኣሉ። ብዘይካ ፋስን
መሓግሓጊን፡ በበይኖም ፍላጻታት፡ ርእሲ
ናይ ጭማራ፡ ሽነት፡ ማዕጺድን ስካርቤሎን
ኣዳለዉ። እቲ ተመሳሳሊ ኣብዚ ግዜ
እንጥቀመሉ መሳርሒታት ናይቲ ግዜ
ርኽበታት እዩ።
ዘመነ በረድ ምስ ሓለፈ ክሊማ መሬት
እናሞቘ’ዩ ከይዱ። ሰብ ገና ካብ በዓቲታት
ኣይወጽአን። ዓበይቲ በዓቲታት ብዙሓት
ስድራቤታት ይጥርንፍ ነበረ። ኣንስቲን
ቈልዑን ኣብ ውሽጢ በዓቲ ክጸንሑ
እንከለዉ፡ እቶም ዝዓበዩ ደቂ-ተባዕትዮ
ከኣ ናብ ሃድን ይወፍሩ። ኣራዊት በረኻ
ክሳብ ሎሚ ንሰብ የፍርሑዎ’ኳ እንተ
ዀኑ ዘጥቅዓሎም እተፈላለዩ ረቀቕቲ
መሳርሒታት ኣለዎም። ንኸም ብዕራይ

“ኣብ ኵሉ ድንቂ ስራሕ በላሕቲ ሰብ፡ ኣቐዲምና ዝነጸግናዮም
ሓሳባትና ኢና እንዝክር።”
- - ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን

ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

በረኻ፡ ጸምሪ ዝነበሮም ገዘፍቲ ሓራምዝ
- ማሞን፡ ብሓባር ክሃድኑ ከኣሉ። ኣብ
ዕጥቂ ገለኦም ካብ ኣዕጽምቲ እተዳለወ
ጥሩምባ ኣለዎም። ደቆምን ኣንስቶምን
ኣብ ዝነብሩሉ በዓቲታ ካብ ሃድን ዝብላዕ
ሒዞሙሎም ክምለሱ ይጽበዩ። ንሳቶም
ከኣ ጽቡቕ መዓልቲ ውዒሎም እኹል
እንተ ሃዲኖም ጥሩምባ ይነፍሑ። ደቆም
ክሰራሰሩ እንከለዉ፡ ኣንስቶም ሓዊ
ኣጐሃሂረን ኣብ ኣፍደገ በዓቲ ኰይነን
ይጽበያኦም።
ናይቲ ግዜ ሰብ ኣረሜናውያን ጥራይ
ኣይነበሩን። ኣብ መንጎኦም ንፉዓት
ቀባእቲ፡ ቀረጽቲ፡ ደረፍቲ፡ ሳዕሳዕቲ፡ …
ነይሮም እዮም። ኣዕጽምቲን ስኒ ሓርማዝን
እናጸረቡ ኣብ መናድቕ በዓቲታቶም

ምስሎምን ምስሊ ከባቢኦምን
ገለ ካብቲ ናይ ጥንቲ ናይ
ስእሊ ኣብ ብዙሓት ሃገራት
እዩ። ንእተፈላለየ ምርምርን
ስሕበትን የገልገል ኣሎ።

ይስእሉ።
በዓቲታት
ተረኺቡ
ቱሪዝማዊ

መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ዘመነ በረድ
ምስ ኰነ፡ ሰብ ካብቲ ናይ ሓባራዊ ናብራኡ
ወጺኡ ኣብ መንጎኡ ክወዳደር’ዩ ጀሚሩ።
ኤውሮጳ፡ ምዕራብ ኤስያን ገለ ሰሜናዊ
ክፋል ኣፍሪቃን ጸዓዱ፡ ምብራቕ ኤስያ
ብጭው ዝበሉ፡ ኣብ ትሕቲ መዲተራንያን
ከኣ ጸለምቲ ሰፈሩ። ብዙሓት ተጓዕዝቲ ካብ
ኤስያ ናብ ኣመሪካ ከይዶም ተቐመጡ።
ኣዚኦም እቶም መበቈል ናይቶም ምዕራብ
ህንዳውያን ምዃኖም ይንገር።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.293

ኤርትራ
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ማሕበራዊ ዕብየት
ዕዮ
ውልቀ-ሰብ፡ ስድራቤትን ሕብረተሰብን
ኵሉ ግዜ ብሓንሳብ ዝነብራ ተመላላእቲ
ኣምራት’የን። ድምር ውልቀ-ሰባት
ስድራቤት፡ ድምር ስድራቤታት ድማ
ሕብረተሰብ የቕውም። ወዲ-ሰብ ኣካል
ናይ’ታ ዝወለደቶ ስድራቤት፡ ሕብረተሰብን
ሃገርን’ዩ። ሕብረተሰብ እቲ ዝርአ ዝጭበጥ
ክፋል ናይ ባህሊ’ዩ። ሓደ ሕብረተሰብ
ሕብረተሰብ ክበሃል እንተዀይኑ፡ ሓባራዊ
ርድኢት ናይ ህይወት ክህልዎ ኣለዎ። ንሱ
ኸኣ’ዩ እቲ ባህሊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ።
ተመራመርቲ ስነ-ሕብረተሰብ ወዲሰብ ውጽኢት ስድራቤቱ፡ ሕብረተሰቡ፡
ዝዓበየሉ ከባቢን ግዜን’ዩ ይብሉ። ስለዝዀነ
ቈልዓ ብንኡሱ ቆርበት ብርሑሱ ዝብል
ምስላ ቀዳሞት ወለዲ፡ ንኣድላይነት ግቡእ
ኣተዓባብያን ምምሕባርን ዘመልክት
ስልጡን ያታዊ ኣበሃህላ’ዩ። ውላድ መግለጺ
ወይ መስትያት ወለዱ ስለዝዀነ፡ ቀዳሞት
ወለዲ ንእሩም ጠባይ ዘይብሉ ቈልዓ ‘ምስ
መዕበዪኻ ጥፋእ’ ኢሎም ዝረግሙን ወዲ
መን ምዃኑ ዝሓቱን። ስለ’ዚ ሓደ ሰብ
ዝገብሮ ዘነይት ይኹን ዘሕፍር ተግባር
ንሱ ጥራይ ዘይኰነ ስድራኡ፡ መቕርቡ፡
ዓዱ፡ እምነቱን ሃገሩን እዮም ዝምጐሱሉ
ወይ ዝጽረፉሉ። ኣብ ዓለም ገዛእ ርእሱን
ወገኑን ክነዓቕን ክጽረፍን ዝደሊ ሰብ
የለን። ስለዝዀነ ደቂ-ሰብ ኣብ ከባቢኦም
ንፉዓትን ቅቡላትን ኰይኖም ንኽነብሩ
ዘኽእሎም ትምህርቲ ሞያን ስራሕን
ብምሓዝ፡ በቲ ዝነብሩሉ ሕብረተሰብ
ቅቡል ዝዀነ መነባብሮ ክነብሩ ዝደልዩ።
ምኽንያቱ ብሰላምን ርግኣትን ንኽትነብር፡
ምስ ሰብካ እሂን ምሂን ኢልካ ትነብሮን፡
ተላዚብካ ነቲ ዘድሊ ዓቂብካ ነቲ ዘየድሊ
ድማ ብምርድዳእ እናኣለኻ ዘንብር ዓይነት
ህይወት ምስ እተጣጥሕ’ዩ።
ልዕል ኢሉ ከም ዝተገልጸ፡ እሩም
ህይወትን ቅቡል መነባብሮን ኵሉ ሰብ
ዝብህጎን ዝደልዮን’ኳ እንተዀነ፡ ደቂ-ሰብ
ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣንጻር ገዛእ
ርእሶም፡ ህዝቦምን ሃገሮምን ይሰርሑ’ዮም።
እዞም ጸረ ርጉእ መነባብሮ ሕብረተሰብ
ዝዀኑ ተርእዮታት ወይ ተግባራት ኣብ
መጻሕፍቲ ስነ-ሕብረተሰብ ማሕበራዊ
ጸገማት ወይ ሽግራት ተባሂሎም ተነጺሮም
ንረኽቦም። ማሕበራዊ ሽግራት ዝበሃሉ
ከም ድኽነት፡ ትሕቲ ዕድመ መርዓ፡ ግዳም
ሓደርነት፡ ምርሕራሕ ህጻናት፡ ወልፍታት፡
ገበናት፡ ስኽራን፡ ምንዝርና፡ ፍትሕ፡
ሰበይሰብካ፡ ድንቁርና፡ ጉቦ . . . ወዘተ
እዮም። እዞም ሽግራት እዚኦም ብንእሽቶ
ጀሚሮም ስለዝዓብዩ፡ ብኣጋ ኣብ ቁጽጽር
እንተዘይውዒሎም ንምዕባለን ስልጣነን
ሕብረተሰብ የደናጉዩን ይሓልኩን ዘይብጻሕ
የምስሉን። ከም ባህሊ እንተሰሪጾም ድማ
ኣብ ቀጻሊ ዓንኬል ድኽነትን ድሕረትን
የንብሩ። እዚ ዓይነት ተርእዮታት ዝዓብለለን
ሃገራት ኣብነት ድኽነትን ኲናትን ኰይነን
መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኰይነን
ኣለዋ። ዜጋታተን ድማ መንነቶምን
ሃገሮምን ጸሊኦምን ንዒቖምን ኣደዳ ባህላዊ
ዕንወትን ሞራላዊ ድኽመትን ስደትን
ዘይርጉእ ህይወትን ኰይኖም ኣለዉ።
ከም’ቲ ሓንቲ ዝመሽመሸት ሽጉርቲ
ክሻ ምሉእ እተበላሹ ከምኡ ድማ እዞም
ማሕበራዊ ሽግራት እዚኣቶም ኣብ ማእከል
ሕብረተሰብ እንተሳዕሪሮም ሳዕቤኖም ኣዝዩ
ኸቢድ’ዩ። ስነ-ሕብረተሰባዊ ጽሑፋት ከም
ዘረጋግጽዎ፡ ሃገራት ባህላዊ ዕንወት ቅድሚ
ቊጠባዊ ምዕባለ እንተኣጋጢሙወን ናይ
ምምዕባልን ብሰላም ናይ ምንባር ዕድለን

ንውሑስ ስራሕን ማሕበራዊ ድሕነትን
ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዝዳሎ ዓምዲ

ማሕበራዊ ድሕነት

ውልቀ-ሰብ፡ ስድራቤትን ሕብረተሰብን
ተቖጽዩ መጋበርያ ሓያላት ሃገራት
ባህልታትን ሕብረተሰባትን’የን ዝዀና።
መጻኢአንን መደባተንን ባዕለን ኣብ
ክንዲ ዝውስና ብኻልኦት ብዝተመደበለን
ስለዝኸዳ፡ ከም ተሰሓቢት (ሪመርክዮ)
ዓውለማ ናብ ዝመርሐን ተዀብኲበን
ክኸዳ ይነብራ ኣለዋ። ልክዕ ከም ሃገራትን
ሕብረተሰባትን ውልቀ-ሰብ’ውን ትርጕም
ህይወትን ቅቡልን ስልጡንን ኣገባብ
መነባብሮ እንተዘይተረዲኡን ብግብሪ
እንተዘይተመሪሑሉን ወናኒ ሰብኣዊ
መንነቱ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ። ከም ሳዕቤኑ፡
ንህሉውን መጻእን ህይወቱ ብዙሕ ግምት
ከይሃበ ምንጩን ኣገባቡን ብዘየገድስ ገንዘብ
ንምርካብ ጥራይ ሃነፍነፍ ይብል። ናይ ገዛእ
ርእሱ ንጹር መርሓ ህይወት ስለዘይብሉ
ድማ ሳዕቤን ተግባራቱ ኣብ ሕብረተሰብ
ብግቡእ ክርዳእ ኣይክእልን። ከም ውጽኢቱ፡
ኣረኣእያኡን ተግባራቱን ንቡርን ሰላማውን
ህይወት ሕብረተሰብ እናዘረገ ይነብር።
ከም’ዚ ዓይነት ሰብ ንህይወት ብመንጽር
ብልዒ፡ መስተን ዝናን ካልእ ዘርብሕ ዝመስል
ነገራት ስለዝርእያ፡ ብሞያን ትምህርትን
ዓቕሙ ንምምዕባል ብዙሕ ከይሓሰበን
ከይጸዓረን ብዘይንቕሓት ይነብር። እዋኑ
ዝጠልቦ፡ ንንቡር ምንባር ዘድልዮ እኹል
ሞያን ትምህርትን ዘይቀሰመ ሰብ ብሓፈሻ፡
ጓለንስተይቲ ምስ እትኸውን ድማ ብፍላይ፡
ኣደዳ ዘይተደልየ ሽግራትን ዓመጻትን
ምዝመዛን እያ እትኸውን። ዕድል ጌራ ኣደ
ምስ እትኸውን እውን ብዙሕ ንቕሓትን
ርድኢትን ሰለ ዘይብላ ብቑዓት ውሉድ
ናይ ምዕባይ ክእለታ ጽብብ ዝበለ’ዩ። እቲ
ምንታይሲ፡ “ኣደ ቤት ትምህርቲ እያ፡ እንተ
ኣምሂርካያ ኵሉ ሕብረተሰብካ ኣምሃርካ፡
እንተ ጐሲኻያ ምሉእ ሕብረተሰብካ ጐሰኻ”
ዝብል ለባም ብሂል ኣሎ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ፡
ለባም፡ ምህርቲ፡ ንፍዕቲ፡ ጓለንስተይቲ
ምህላው፡ መርኣያ ብቑዕ ሕብረተሰብ
ዘነጽር እዩ። ኣብ ናይ ስነ-ሕብረተሰባዊ
ጽሑፋት እውን እታ ቀዳመይቲ ወሳኒት
ቤት ትምህርቲ፡ ስድራቤት ምዃና ድሕሪ
ምግንዛብ ኣደ፡ እታ ቀንዲ መምህር እያ
እዮም ዝብሉዋ። ስለ’ዚ መጽናዕትታትን
ተሞክሮን ሕብረተሰባት ከም ዘረጋግጽዎ፡
ኣድላይነት ብቕዕቲ ጓለንስተይቲ ኣብ
ምህላው ዕዉት ሰብ፡ ዕዉት ሕብረተሰብን
ዕዉት ሃገርን ዘየጠራጥርን ብዙሕ ትንታነ
ዘየድልዮን’ዩ።
ካብ ክልተ፡ ግቡእ ርድኢትን ንቕሓትን፡
ሞያን ክእለትን ሰነ-ምግባርን ዘለዎም
ወለዲ ዝቖመት ስድራቤት፡ ብዘይ ጥርጥር
ከምኣ ዝኣመስሉ ውሉድ እያ እተዕቢ።
ድምር ናይ ከምዚኦም ዝኣመስሉ ወለዲ
ድማ ዕዉት ሕብረተሰብ እዩ። ምኽንያቱ
ሕብረተሰብ ድምር ስድራቤታት ስለ
ዝዀነ። ብኣንጻሩ ከኣ እኹል ንቕሓት፡ ሞያ፡
ትምህርቲ፡ ስራሕን ስነ-ምግባርን ዘይብሎም
ወለዲ ምስ ዝዀኑ ከምኦም ዝኣመሰሉ
ውሉድ እዮም ዘፍርዩ። ከምዚአን ዝኣመሰላ
ሓላፍነተን ብግቡእ ዘየተግብራ ስድራቤታት
እንተ በዚሐን ከኣ ማሕበራዊ ኣቃውማ
ሕብረተሰብ ኣዘንቢዐን ድኹም፡ ሽግራት
ዝበዝሕዎ፡ ብፍትሕን ሓቅን ዘይምራሕ፡
ራእይ ዘይብሉን ብብቕዓት ዘይተወዳዳርን፡
ሕብረተሰብን ሃገርን’የን ዘቚማ።
ዘመንና ዘይከም ኣቐዲሞም ዝሓለፉ
ወለዶታት ወይ ዘመናት ብዙሕ ዕድላትን
ሽግራትን ዘለዎ ዘመን’ዩ። ምናዳ ኣብ’ቲ
ስነ-ምግባራዊ ሸነኻቱ ብዙሓት ሃገራት

ዝሽገራሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ሃገርና ኤርትራ
እውን ከም ኣካል ዓለም መጠን ብዘሎ
ጽቡቕን ሕማቕን ክትጽሎ ባህርያዊ እዩ።
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ምዕራባዊ ዓለም ብሰንኪ
ምቅይያራት ትርጕም ህይወት - ኣብ ሓዳር፡
ቃል-ኪዳን፡ ጾታዊ ዝምድናን ስድራቤትን፡
ኣብ ኣሰካፊ ወጥሪ ይርከባ። ከም ሳዕቤኑ
ምድንጓያት ኣብ መርዓ፡ ዘይንቡር መርዓ
(ኣብ መንጎ ሓደ ጾታ) ብዘይ ቃል-ኪዳን
ወይ ዓቕድ ምትእኽኻብ፡ ብዝሒ ፍትሕ፡
ትሕቲ ዕደመ ወሊድ፡ ናይ ወልፊ ግዙኣት
(መስተን ዕጸፋርስን) ... ወዘተ ዝርከቡዎም
ማሕበራዊ ሽግራት ይነግሱ። ነገራዊ
ኣጠማምታ ህይወትን ምልሕላሕ ማሕበራዊ
ክብርታትን ብዝሒ ውልቃዊ ኣተሓሳስባ
ኣስፊሑ ሓባራዊ ርድኢትን ምጽውዋርን
ስለ ዘውሕድ፡ ብዙሕ ምትእምማን
ዘይብሉን ውልቃዊ ኣተሓሳስባ ዝሕላገቱን
ነቐፌታን ምጥርጣራትን ዝበዝሖ ህይወት
ከም ዝመርሑ ይገርብ። ከም ሳዕቤኑ፡ ኣብ
ሓዳሮም ይኹን ካልእ ማሕበራዊ ህይወቶም
ብዝሒ ጭንቀትን ነብሰ-ቕትለትን ምንዝርናን
ካብ ሓዳር ምሕሳምን እንተ ተመርዒኻ’ውን
ክትወልድ ዘይምድላይን በጺሖም ኣለዉ።
ኵሉ መዳያት ህይወቶም ኣብ ብዝሒ
ካውስሊንን ውዑይ መስመራት ምኽርን
(hot line counseling) ዝተመርኰሰ

2ይን መወዳእታን ክፋል
ዕላማ ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት
ነቶም እወታዊ ክብርታት ሕብረተሰብና
ኣብ ምእላይ ማሕበራዊ ጸገማትን
ከምኡ’ውን ቅድሚ ናጽነት ኣብ ሰውራ
ዝተኻይዱ ስርሓት ማሕበራዊ ድሕነት
ከም ምህሮ ብምውሳድን ነቶም ድሕሪ
ናጽነት ዝተራእዩ ማሕበራዊ ጸገማት
ንምፍታሕ - ነዚ ዝስዕብ ዕላማ ክሰርሕ
ብመደብ ተበጊሱ።
ኣብ ትሕቲ ርእሰ ምርኰሳን ማሕበራዊ
ፍትሕን ዝሕመረቱ መትከላት መበገሲ
ብምግባር፡ ኮም ዝሰረቱ ስትራተጂ
ብምሕንጋጥ ሓፈሻዊ ዕላማታት ክፍሊ
ማሕበራዊ ድሕነት - ንመሰላት ክንክን
ቈልዑን ስንኩላንን ምሕላው፡ ማሕበራውን
ቁጠባውን ጸገማት ንዘጋጥሞም ዜጋታት
ካብ ድኽነት ተላቒቖም ርእሶም ክኽእሉ
ምስራሕ፡ ኣባላት ኮም ማሕበራዊ ጸገም
ብተሳታፍነቶም ደረጃ ብደረጃ ዝፍተሓሉ
ባይታ ምፍጣር፡ ናብ ሲቪላዊ መነባብሮ
ዝተመልሱ ዝተጣየሱ ኣባላት ሰራዊትን
ናይ ውሽጢ ተመዛበልትን ካብ ስደት
ዝተመልሱን ዝተሰጉን እግሪ ንኽተኽሉ
ምትብባዕን ምክትታልን፡ ንቅድመ ምድላው
ንሓደጋታት ዘገድሱ ሓበሬታታት ምእካብን
ምዝርጋሕን ዘጠቓለለ እዩ።
ሓፈሻዊ ገፋሕቲ ዕማማት
ስራሓቱ ንምስልሳል ሰለስተ ነንሕድሕደን
ዝጸላለዋ ዕማማት ኣብ ግምት ኣእትዩ
ይሰርሕ። ንሳተን ከኣ 1. መደብ ምብራኽ ኣፍልጦን
ምክልኻልን
(Promotional
and
Preventive)
ሓደ ክፋል ማሕበራዊ ድሕነት ኰይኑ
“ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ
ጽረግ” ዝበሃል ምስላ ዘስምዕ እዩ። ብሰንኪ
ቅልጡፍ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባል፡ ቁጠባውን
ማሕበራውን ፖለቲካውን ለውጥታት ወይ
ከኣ ብተፈጥሮን ሰብ ዝሰርሖ ሓደጋታትን፡

ብምዃኑ፡ መለክዒ ባህላውን ሰነ-ምግባራውን
ድኽመቶም እዩ። ከም’ቲ ቀዳሞት ወለድና
ዝብልዎ፡ ‘መምሃርን ኣይግበርካ፡ መምሃርን
ኣይኽላእካ’፡ ዋላ’ኳ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን
ካብኦም እንመሃሮ እንተሃለወና ኣብ ባህልን
ስነ-ምግባርን ግን ብዙሕ ካባና ዝመሃርዎ
ኣለዎም። ስለ’ዚ ድማ’ዩ፡ ንምዕራባዊ
ዓለም ዝወሓጠ ሰልሚ ዘይስነ-ምግባራውን
ውልቃውን ህይወት ንዓና ከይውሕጠና ስነምግባርን ክብርታትን ሕብረተሰብና ክዕቀብ
ዝስርሓሉ ዘሎ። ብመንጽር’ዚ ድማ’ዮም፡
እዞም ሕጂ ዘለና ውለዶ ዝያዳ ትምህርትን
ንቕሓትን ክህልወና ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ።
ነዚ ብምግንዛብ እምበኣር እዩ መንግስቲ
ኤርትራ እሩምን ስልጡንን ብሳይንስን ብስነምግባርን ዝተዓጥቐ ሕብረተሰብ ንምህናጽ
ዝሰርሕ ዘሎ። ስለዝዀነ፡ ነቶም ብዝተፈላለየ
ምኽንያት ኣደዳ ማሕበራዊ ሽግራት ዝዀኑ
ወገናት ሸለል ከይበለ ግቡእ ማሕበራዊ
እጃሞም ኣበርኪቶም ንቡር ህይወት
ንኽመርሑ መጽናዕትታት ኣካይዱ መደባት
ሓንጺጹ ዘተግብር ዘሎ። ኣብ ሽግር ንዝርከቡ
ተመሃሮ ዝወሃብ ሓገዛት፡ ንስንኩላን ምእላይን
ምሕብሓብን፡ ንግዳም ሓደር ዝዀኑ ቘልዑ
ምጥርናፍን ዕድላት ትምህርትን ስልጠናን
ምሃብ፡ ኣብ ፋይቶትነትን ካልእ ተኣፈፍቲ
ስራሓትን ዝነጥፋ ደቀንስትዮ ምጥርናፍ፡

ንቕሓተን ዘበርኽ ማሕበራውን ጥዕናውን
ትምህርቲ ምሃብ፡ ብምንጪ ኣታዊ ምጥያስ፡
ሞያዊ ስልጠናታት ምሃብ … ወዘተ
ዝኣመሰሉ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ
ግብራውያን ኣብነታት እዮም።
ሕበረተሰብ
ድምር
ስድራቤት፡
ስድራቤት ከኣ ድምር ውልቀ-ሰብ ክሳብ
ዝዀነት፡ ነንሓድሕዶም’ውን ዝጸላለዉ
እዮም። ዝምድናኦም ከም ዝምድና ዓሳን
ባሕርን’ዩ። ስለ’ዚ ግቡእ ሓላፍነት ህይወትና
ተገንዚብና እወታዊ ዝዀነ ሰብኣውን
ማሕበራውን ግቡእና ከነበርክት ይግበኣና።
እዚ ከኣ፡ ክንዮ መዓልታዊ መነባብሮና ዓቢ
ዕማም ከም ዘለና ፈሊጥና ህይወትና ብዓቢ
ሓላፍነት ክንመርሕ ዝጠልብ ዝተሓላለኸ
እዋን በጺሕና ከምዘለና ምግንዛብ ከድሊ’ዩ።
ስለዚ’ምበኣር ዕጉብ ናብራ እትውንን ሃገርን
ህዝብን ከባብን ክህልወና፡ ድምር እቲ
ኣብ መዓልታዊ ጕዕዞና እንገብሮ ኣገባብ
ኣነባብራ ወሳኒ ስለዝዀነ፡ ከም ሰባት
መጠን ግቡእ ተራና ብምብርካት ንኣገባብ
ኣነባብራናን ተራናን ገምጊምና ንጽቡቕና
ዓቂብና ንዝጐደለና መሊእና ዕዉት
ህይወት ክንመርሕን ከነረክብን ኣብ ኢድና
እዩ ዘሎ።

ጨንፈር ተሃድሶን ምጥያስን
ኣሃዱ፡ ኣረጋውያንን ግዳያት ማሕበራዊ
ሽግራትን

ማሕበራዊ ድሕነት
ማሕበራዊ ሽግራት ክረኣዩ ይኽእሉ
እዮም። እዞም ጸገማት ቅድሚ ምምጽኦም
ኣቐዲምካ ብምግንዛብ መደባት ሓንጺጽካ
ምስራሕ ከኣ ናይ ኣፍልጦ ምብራኽ ተራ
ሕብረተሰብ ንምዕዛዝን ናይ ምክልኻል
መደብ ምሕያልን ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሽግራት ከይመጹ
ንምግትኦም ዝግበር ናይ ጐስጓስ መደባት
ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይከኣሉ’ዮም።
ንኣብነት ፋይቶትነት፡ ተናበይቲ ጎደና፡
ልመናን ካልእን ከይሰሰኑ ኸለዉ፡ ማሕበረቁጠባዊ ዓቕሚ ስድራቤታት ኣሐይልካ
ናብ’ዚ ተግባር ከይተዋፈሩ ዝካየዱ ሰፋሕቲ
ጐስጓሳት ኣብ ምክልኻል ዝዓለመ ኣበርክቶ
ኣለዎም። ካብ ስንክልና ንምክልኻል
ዝውሰዱ ናይ ጐስጓስን ካልኦት መደባትን
ንምግታእ ስንክልና ዝግበሩ መደባት
እዮም።
2. መደብ ተሃድሶን ምጥያስን
(Rehabilitation and reintegration)
ናይ ምፍዋስ ወይ ናብ ንቡር ምምላስ
መደብ ተባሂሉ ይፍለጥ እዩ። ናይ ተሃድሶ
መደብ ካልኣይ ክፋል ዕማም ማሕበራዊ
ድሕነት እዩ። ንግዳያት ማሕበራዊ ጸገማትን
ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ስንክልናን ዝዀኑ
ሰባት ኣለሊኻ፡ ብተሳታፍነቶም ጸገማቶም
ኣጽኒዕካ ነብሶም ዝኽእሉሉ መደባት
ሓንጺጽካ ብምትግባር ዝካየድ እዩ።
ንኣብነት፡ ኣብ ንዘኽታማት፡ ተናበይቲ ጎደና፡
ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያን፡ ፋይቶት፡
ለማኖ ካልኦትን ዝትግበሩ መደባት ክግለጹ
ይኽእሉ እዮም።
3. ምሕያል ተራ ኮም (Community
Empowerment)
ሳልሳይ ዕማም ክፍሊ ማሕበራዊ
ድሕነት ኰይኑ፡ ንመነባብሮ ውልቀ-ሰባት፡
ጕጅለታት፡ ኮማትን ብምጽናዕ ቁጠባዊ
ማሕበራዊ ባህላውን ኩነታት መነባብሮ
ብመድረኽ ዝጠልቦ ንምሕያል ዝግበር
ስራሓት እዩ። ዕላምኡ ከኣ ደረጃ መነባብሮ

ኮም ክብ ብምባል ዝለዓለ ተራ ክጻወቱ
ዝካየድ መደባት ኮማዊ ምዕባለ እዩ። ኣብ’ዚ
መደብ’ዚ ኮማት ጸገማቶም ኣለልዮም
ቀዳምነታቶም ኣነጺሮም ብርእሰ ምርኰሳ
ቀጻልነቶም ዘረጋግጹሉ ኣገባብ ዝኽተሉሉ
እዩ።
ስለምንታይ ኮማዊ ሰረት ዘለዎ ኣተሓሕዛ
ይምረጽ?
• እቲ ማሕበራዊ ጸገም ኣብ ውሽጢ’ቲ
ኮም’ዩ ዘሎ። ዋንነቱ ናይ ኮም ስለዝዀነ
ኮማት ብውሽጣዊ ዓቕሞም ኣብ ምፍታሕ
እቲ ሽግር ክሳተፉ ዝበለጸ ኣማራጺ እዩ።
• ኮም ጸገማቱ ኣለልዩ ቀዳምነቱ ክሰርዕ
ይኽእል እዩ። ኣፍልጦ ናይ ጸገማቱን ዝያዳ
ዝተጸገሙን ብቐሊሉ ከለሊ ይኽእል።
• ዘሎ ጸጋታት ናይ ኮም ክንጥቀም
ተኽእሎ ኣሎ። ስለ’ዚ ጸገማት ብተሳትፎን
ብሓባራዊ ጻዕሪ ኮም ንምቅላሎም፡
ንምፍትሖም ይከኣል። ብኸምዚ ኣገባብ
ኮም ካብ ጽግዕተኛነት ተገላጊሉ ኣብ ርእሰምርኰሳ ዝተመስረተ ምዕባለን ምምሕያሽን
መነባብሮ ይህልዎ።
• ኮም ባዕሉን ኣብ ውሽጡን ስለዘካይዶ
ቐጻልነቱ ውሑስ ይኸውን።
• ኣብ ኮም ዝተመስረተ ኣገባብ ምፍታሕ
ሽግራት ምስ ልምድን ባህልን ሕብረተሰብ
ዝሳነ ብምዃኑ፡ ተመራጺ እዩ። ንኣብነት ዘኽታማት ህጻናት፡ ስንኩላን፡ ኣረጋውያን
ኣብ ክንዲ ኣብ ትካላት ኣብ ውሽጢ’ቲ
ሕብረተ-ሰብ
ምዕባይን
ምሓዞምን፡
ንምዕባለኦም ዝያዳ ኣተኣማምንን ረብሓኡ
ዝበለጸን ይገብሮ።
ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ዕማማት
ንምትግባር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት
ኣብ ማእከላይ ቦታ ብኽልተ ጨናፍርን
ሓደ ኣሃዱን ዘለዎ ቅርጺ ይሰርሕ። ኣብ
ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን ቤት ጽሕፈታቱ
ብምዝርጋሕን ከምኡ’ውን ምስ ኣካላት

ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.293

ኤርትራ
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ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

የማነ ሃይለስላሴ ነሓስ
መዳልያ ተሸሊሙ
ኣብ ናይጀርያዊት ከተማ ኣሳባ
ኣብ ዝተኻየደ መበል 21 ሻምፕዮን
ኣትለቲክስ ኣፍሪቃ ዝተሳተፈት ጋንታ
ኣትለቲክስ ኤርትራ ብኦሎምፒካዊ
ኣትለት የማነ ሃይለስላሴ ነሓስ መዳልያ
ተሸሊማ፣
ኣትለት የማነ ሃይለስላሴ ኣብቲ ሓያል
ተወዳዳርነት ዝተራእየሉ ውድድር
3000 ሜትሮ ስቴፕል-ቸስ’ዩ ሳልሳይ
ደረጃ ብምሓዝ ነቲ መዳልያ ክሽለም

ክኢሉ፣
ብዘይካ’ዚ ኣትለት ዓወት ሃብተ
ኣቐዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር
10,000 ሜትሮ ሻዱሻይ ደረጃ ሒዙ
ውድድሩ
ምፍጻሙ
ዝፍለጥ’ዩ፣
ሃገራዊት ጋንታ ኣትለቲክስ ኤርትራ
ብኣሰልጣኒ ዮሴፍ ግርማይ ዝእለዩ
ኣርባዕተ ደቀንስትዮ ዝርከባኦም ትሽዓተ
ኣትለታት ሒዛ
ኣብቲ ኣህጉራዊ
ውድድር ክትሳተፍ ምቕናያ ይፍለጥ፣

ሃገራዊ ውድድር ቴኒስ ባይታ ትሕቲ ዕድመ ተዛዚሙ
ሃገራዊ ፈደረሽን ተኒስ ባይታ
ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዓመት
ክልተ እዋን ዘካይዶ ናይ ትሕቲ
ዕድመ ሃገራዊ ውድድር “ቀጻሊ
ውድድር ዞባታት ደራኺ ሓይሊ
ንምዕባለ ሃገራዊ ተኒስ” ኣብ ትሕቲ
ዝብል ቴማ ኣብ መንጎ ሓሙሽተ
ዞባታት ካብ 1-5 ነሓሰ ከካይዶ
ዝጸንሐ ሃገራዊ ውድድር ተኒስ

ቅንጥብጣብ
+ ናብ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክሰጋገር
ከምዝኽእል ዝሕበር ዘሎ ሓላዊ ልዳት
ቸልሲ ኮርቶዋ፡ ትማሊ ካብ ልምምድ
ብዘይፍቓድ ክለቡ ኣብኲሩ፣ እዚ
በልጁማዊ ተጻዋታይ፡ ብተደጋጋሚ ካብ
ክለብ ሪያል ማድሪድ ጻውዒት ክቐርበሉ
ብምጽንሑ፡ በዚ ትማሊ ዝወሰዶ ስጉምቲ
ናብታ ማድሪዳዊት ክለብ ከቕንዕ
ንዘለዎ ተኽእሎ ኣዛይድዎ ይርከብ፣
ኣብ 2011 ናብ ቸልሲ ዝተሰጋገረ
ኮርቶዋ፡ ብዘይካ ምስ በልጁማዊት ክለብ
ገንክ ኣብ ኣትለቲኮ ማድሪድ እውን
ብመልክዕ ልቓሕ ተጻዊቱ እዩ፣ ኣብ
ውድድር ዋንጫ ዓለም ብሉጽ ሓላዊ
ልዳት ዝተባህለ ኮርቶዋ፡ ብሓፈሻ 154
ጸወታታት ምስ ቸልሲ ኣካዪዱ፣ ኣብ
58 ጸወታታት ሸቶ ከይተመዝገቦ ካብ
ሜዳ ክወጽእ እንከሎ 152 ሸቶታት ከኣ
ተመዝጊብዎ፣ ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ራዳር
ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝኣተወ ናይ
ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ ኤደን
ሃዛርድ እውን ካብ ልምምድ ምብኳሩ
ይንገር ኣሎ፣
+ ኣብ ክለብ ኣርሰናል ዝለዓለ ብርኪ
ዘለዎ ስታን ክሮንከ፡ ኣስታት 600
ሚልዮን ፓውንድ ተወሳኺ ገንዘብ
ብምሃብ ንብምሉኡ ብርኪ ናይታ ጋንታ
ክዕድግ ሓቲቱ፣ ብሓፈሻ ኣብታ ኣስታት
1.8 ቢልዮን ፓውንድ እትትመን
ኣርሰናል፡ ክሮንከ 67 ሚእታዊት ናይቲ
ብርኪ ይውንን፣ ሕጂ ድማ ተወሳኺ 30
ሚእታዊት ሓቲቱ ይርከብ፣ ኣርሰናል፡

ዝገደመ

ናይ ዓመተ ስፖርት 2018/’19 ፈላሚ
ጸወታኣ፡ ጽባሕ ሰንበት ኣንጻር ማን ሲቲ
ብዝህልዋ ግጥም ክትፍልም እያ፣
+ በርንለይ ንሓላዊ ልዳት ማን ሲቲ
ጆ ሃርት ብ3.5 ሚልዮን ፓውንድ
ምዕዳጋ ኣፍሊጣ፣ ምስ ሃገራዊት
ጋንታ እንግሊዝ 75 ጸወታት ዘካየደ
ሃርት፡ ብሓፈሻ 350 ግጥማት ምስ ማን
ሲቲ ኣካዪዱ፣ ኣብዚ ናይ ጸወታ እዋን
ከኣ ክልተ ናይ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ጽዋእ ከምኡ ድማ ሓንቲ ናይ ኤፍ
ኤ ኣልዒሉ፣ ብኣሰልጣኒ ፐፕ ጓርድዮላ
ቀዋሚ ናይ ምስላፍ ዕድል ከምዘይረክብ
ዝተነግረ ሃርት፡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ
ዓመታት ስፖርት ምስ ክለባት ቶሪኖን
ዌስት ሃምን ብመልክዕ ልቓሕ ክጻወት
ጸኒሑ እዩ፣ ብሓፈሻ ጓርድዮላ መዝነት
ምዕላም ድሕሪ ምርካቡ ሓንሳብ ጥራይ
ናይ ምስላፍ ዕድል ዝረኸበ ሃርት፡
ሎሚ ምሉእ ብምሉእ ናይ ምስግጋሩ
መስርሕ ተፈጺሙ፡ በርንለይ ጽባሕ
ኣብ ውድድር ሳልሳይ ዙርያ ዩሮፓ
ሊግ ኣንጻር ኢስታምቡል በሳክሼር ኣብ
እተካይዶ ግጥም ክስለፍ ይኽእል እዩ፣
ኣብ 2006 ካብ ሽረውስበሪ ታውን
ናብ ማን ሲቲ ዝተሰጋገረ ሃርት፡ ኣብዚ
ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ ናብ
በርንለይ ዝተሰጋገረ ካልኣይ ተጻዋታይ
ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ፣
+ ኮሎምብያዊ ኣከፋፋሊ ጀፈርሰን
ለርማ ናብ ቦርንማውዝ ክሰጋገር ትማሊ

ሓላዊ

ዝገደመ ሓላዊ ልዳት ዋንጫ ዓለም
ምስራዊ ኢሳም ኤል ሓዳሪ ካብ ኣህጉራዊ
ጸወታታት ምፍናዉ ኣፍሊጡ፣

ልዳት

እዚ ወዲ 45 ዓመት ሓላዊ ልዳት፡ ኣብ
ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ምስ ምስሪ
ብምስላፉ ዝገደመ ሓላዊ ልዳት ናይቲ

ሕክምናዊ መርመራ ኣካዪዱ፣ ኣባል
ክለብ ለቫንተ ለርማ፡ ናይ ኣስታት
25 ሚልዮን ፓውንድ ተመን ዋጋ
ከምዘለዎ ይግለጽ፣ ኮሎምብያ ኣብ
ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ኣብ
ዘካየደተን ኩለን ጸወታታት ዝተሰለፈ
ለማር፡ ሳልሳይ ናብዛ ኣብ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ እትነጥፍ ክለብ
ዝተሰጋገረ ተጻዋታይ ኮይኑ ተመዝጊቡ
ኣሎ፣ ኣቐዲሞም፡ ኣከፋፋሊ ዴቪድ
ብሪክስ ካብ ሸፊልድ ዩናይትድ ከምኡ
ድማ ተኸላኻሊ ዲያጎ ሪኮ ካብ ሜጋንስ
ናብ ቦርንማውዝ ዝተሰጋገሩ ተጻወትቲ
እዮም፣

ባይታ ትሕቲ ዕድመ ብሰንበት ኣብ
ሜዳ ደምበ ሰምበል ብድምቀት
ዛዚሙ፣
ኣብቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮሚሽን
ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ሃገራዊ
ኮሚቴ
ኦሎምፒክ
ኤርትራን
ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ
መዛዘሚ መደብ ተካእቲ መንእሰያት
ተጻወትቲ
ዘርኣይዎ
ልዑል
ተወዳዳርነት ዝተንጸባረቐሉ መንፈስ
ተወዳዳርነት ንመጻኢ በቲ ዓውዲ
ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ ዝሕግዝ
መደብ ምንባሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ
ተገሊጹ፣
ኣብቲ
ካብ
ኩለን
ዞባታት
ዝተዋጽኡ 20 ደቀንስትዮ ዝርከባኦም
40 ተወዳደርቲ ዝተሳተፉሉ ሃገራዊ
መደብ ኣብ ክሊታት ዕድመ 12-14
ንተዓዘብቲ ዝመሰጠ ውድድራት’ዩ
ክካየድ ቀንዩ፣ በቲ ኣብ ክልተ
ክልታት ዕድመ ተኸፋፊሉ ዝተኻየደ
ናይ መዛዘሚ ውድድራት ድማ
ካብ ደቀንስትዮ ክሊ ዕድመ 12
ሸዊት ደበሳይ ናይ ደቡብ ንሚካል
ኣብርሃም 6ብ0፡ ካብ ደቂተባዕትዮ

ድማ ፊልሞን ዮውሃንስ ናይ ደቡብ
ንኣማን ዓብደላ ናይ ሰሜናዊ ቀ/
ባሕሪ 6ብ2 ብምርታዕ ዕዉታት
ኮይኖም፣
ኣብ ክሊ ዕድመ 14 ኣብ ዝተኻየደ
ናይ ፍጻመ ግጥማት ድማ ካብ
ደቀንስትዮ ሜሪ ክፍላይ ካብ ጋሽባርካ ንሜላት ሃብተ ካብ ማእከል
6ብ2፡ ካብ ደቂተባዕትዮ ድማ
ዮናታን ተስፋገርግስ ካብ ማእከል
ንናድር ዓብዱ ካብ ሰሜናዊ ቀ/
ባሕሪ 6ብ1 ብምስዓር ዕዉታት’ቲ
ሃገራዊ
ውድድር
ኮይኖም፣
ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ
ተወዳደርታ ብዘመዝገብዎ ድምር
ናይ ጋንታ ውጽኢት ተሸላሚት
ዋንጫ ኮይና፣
እቲ ብጽፉፍ ውዳበ ንሓሙሽተ
መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ
ውድድር ትሕቲ ዕድመ ኣብ መንጎ
ዞባታት ዘሎ ዓቕምን ተወዳዳርነትን
ዝጸበበሉ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ቀጻልነት
ዘለዎ ውድድራት እንተተሰሪዑ
ንመጻኢ ተስፋ ዘለዎም ተጻወትቲ
ክፈርዩ ከምዝኽእሉ ዘርኣየ ኣጋጣሚ

+ ዌስት ሃም፡ ንእስጳኛዊ ኣጥቃዒ
ክለብ ኣርሰናል ሉካስ ፐረዝ ከተፈርም
ኣብ ጥርዚ በጺሓ፣ እዚ ወዲ 29 ዓመት
ኣጥቃዒ፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ምስ
ዲፖርቲቮ ላ ኩሩኛ ብመልክዕ ልቓሕ
ክጻወት ምጽንሑ ይፍለጥ፣ ኣብ 2016
ካብ ዲፖርቲቮ ናብ ኣርሰናል ብ17.1
ሚልዮን ፓውንድ ዝተሰጋገረ ፐረዝ፡
ኣብ ኣርሰናል ኣንጸባራቒ ጸወታ ከርኢ
ከምዘይከኣለ ይሕበር፣ ዝሓለፈ ግንቦት
ንኣሰልጣኒ ማኑኤል ፐለግረኒ ዝቖጸረትን
ኣብዚ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ
ከኣ ታሽዓይ ተጻዋታይ ንምፍራም
ኣብ ጥርዚ በጺሓ እትርከብን ዌስት
ሃም፡ ጽባሕ ሰንበት ኣንጻር ሊቨርፑል
ብእተካይዶ ግጥም ናይ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ጸወታኣ ክትፍልም እያ፣
** ** **

ዋንጫ

ዓለም

ውድድር ክኸውን ክኢሉ እዩ፣ ኣብ
1996 ፈላሚ ጸወታኡ ዘካየደ ኤል ሓዳሪ፡
159 ጸወታታት ምስ ሃገራዊት ጋንታ

ተፋንዩ

ምስሪ ተሰሊፉ፣
ብሓፈሻ ኣርባዕተ ግዜ ዋንጫ ኣፍሪቃ
ዘልዓለ ኤል ሓዳሪ፡ ኣብ ሩስያ ኣብ
ዝተኣንገደ ውድድር ምስሪ ብስዑድ
ዓረብ 2ብ1 ኣብ ዝተሳዕረትሉ ጸወታ
ፍጹም ቅላዕ ከድሕን ክኢሉ ነይሩ፣
“ድሕሪ 22 ዓመታት፡ ኣርባዕተ
ኣዋርሕን 12 መዓልታትን ዝወድየን
ጓንቲ ክሰቅል ወሲነ ኣለኹ” ክብል ኤል
ሓዳሪ ተዛሪቡ፣
ንሱ ዋላ’ኳ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ምስሪ
እንተተፋነወ፡ ሕጂ እውን ሓላዊ ልዳት
ክለብ እስማዒሊ ኮይኑ ከገልግል እዩ፣
ንሳልሳይ ዓመቱ ኣብታ ምስራዊት ክለብ
ይጻወት ዘሎ ኤልሓዳሪ፡ ኣቐዲሙ ምስ
ስዑዳዊት ክለብ ኣል ታዎን ናይ ምጽዋት
ዕድል ረኺቡ ነይሩ፣
ምስሪ ካብ 2006 ክሳብ 2010 ኣብ
ዝነበረ እዋን ብተኸታታሊ ሰለስተ ግዜ
ዋንጫ ኣፍሪቃ ከተልዕል፡ ተራ ኤል
ሓዳሪ ዕዙዝ ነይሩ፣

እውን’ዩ ነይሩ፣
እቲ ንጥፈታት ዝያዳ ክሕይል
ድማ ዞባታት ንተወዳደርተን በቲ
ዓውዲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ
ሞራላውን ማተርያላውን ደገፍን
ምትብባዕን ብምግባር ክዋስኣ ኣብቲ
ኣጋጣሚ መዘኻኸሪ ቀሪቡ፣ ኣብ
መዛዘሚ ናይቲ ሃገራዊ ውድድር
ድማ
ዕዉታት
ተወዳደርቲን
ጋንታታትን ዝተዳለወሎም ናይ
ዋንጫ፡ መዳልያን፡ ናውቲ ስፖርትን
ሽልማት ካብ ኢድ ሓላፊ ምክትታል
ንጥፈታት
ኮሚቴ
ኦሎምፒክ
ኤርትራን ሃገራውያን ፈደረሽናት
ስፖርትን
ኮሚሽን
ባህልን
ስፖርትን ኤርትራ ኮሎኔል ሰሎሞን
ስዩም፡ ፕረዚደንት ሃገራዊ ኮሚቴ
ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣቶ ልኡል
ፍሰሃየን ሓለፍቲ ሃገራዊ ፈደረሽን
ተኒስ ባይታ ኤርትራን ምቕባሎም
ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ባህልን
ስፖርትን ኤርትራ ኣፍሊጡ፣
** ** **

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.293

ኤርትራ
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ንኻልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ነት ኣማኑኤል
ቤተልሄም ታደሰ - እም
ን
ጣ
ስል
ሊድያ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ንፋስ
ፍጹም ተወልደመድህን፡ ወለድና ተወልደመድህን
ተስፋማርያምን ብርኽቲ ሃይለ ኣብርሃምን ሰለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ሰለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/9/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወኪድባ
ወ/ሮ ሄለን ተዓገስ ተስፋማርያም፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ዮውሃንስ ተኽለ ክፍለዝጊ ን8 ዓመት ዝኣኽል ደሃይ
ስለዘይብሉ፡ ስነ-ስርዓት ቃል ኪዳን ከውርድ ስለዝደለኹ፣
ተጸዋዒ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን19/9/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰላዳዕሮ
መባእ ገብረትንሳኤል፡ ኣቦና ገብረትንሳኤ ዘርአ ስለዝሞተ፡
በዓልቲ-ቤቱ ትብለጽ ሃብተስላሴን ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን17/9/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሓዳስ ተስፋይ ባህታ፡ በዓል-ቤተይ ታደሰ ዑቅባሚካኤል
ርእሶም ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/9/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ክትመውሊዕ
ህጻን ሰሊሆም ካሕሳይ ጊላይ ብሞግዚታ ወ/ሮ ጽገሃና
መዓሾ ሃብተስላሰ ኣቢላ፡ ወላድየይ ካሕሳይ ጊላይ
ሰለዝተሰውአ፡ ኣነ በይነይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/9/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ገብሩ
ወልዳይ ወልደኣብ፡ ኣቦና ወልደኣብ ቀሺ ገብረዮውሃንስ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ህልዋት ኣሕዋተይ፡ 2 መወቲ ምስ
ተተካእቲ ደቆምን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ሽማግለ

ወ/ሮ ምንያ ሰረቀ ተኪኤ፡ በዓል-ቤተይ ኣስመላሽ ተከስተ
ተክለ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
5 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ሰለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/8/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ወ/ሮ ጸጋ ኪዳነ በርሀ ምባል ተሪፉ፡ ጸጋ መኮነን ተወልደ
ወልደንጉሰ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/9/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ብርሃናዊ ኣፍታይ በርሀ ምባል ተሪፋ፡ ዮርዳኖስ ኣፍታይ
በርሀ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/9/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ ስዩም መስፍን ትሕቲ ዕድመ
1.ሚልካ ስዩም መስፍን +3 ሕጋዊት ሞግዚት ወ/ሮ ናጽነት
ዳኘው ኣግዳው፡ ብፍርዲ በዓል ዕዳ ዝኾኑ፡ 1. ክብሮም
ስዮም መስፍን 2. ኢተነሽ መስፍን ኣብርሃ 3. ብርሃነ
መስፍን ኣብርሃ 4. ሲራክ መስፍን ኣብርሃ 5. ነፍ/ሄር
ኣልማዝ መስፍን ኣብርሃ 6. ኣልጋነሽ መስፍን ኣብርሃ 7.
ኣራም መስፍን ኣብርሃ ናይ ኣፈጻጸም ክሲ ኣነጺርኩም
ቀሪብልኩም ስለዘሎ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪልኩም፡
ን10/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። ክቐርቡ እንተዘይክኢሎም
እዚ ናይ ፈጽሚ ጉዳይ ኣብዘየለውሉ ክውሰን ምዃኑ
ነፍልጥ።

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ኣብ መንጎ ወረ/ነፍ ተስፋማርያም ተድላ ሓጎስን ነ/ሄር
ሃና ገብረ ፍቶን ተኸሳሲት ወ/ሮ ክብራ ኪዳነ ተስፋይ +3
ኣብ ዘሎ ናይ ምቅሊት ውርሲ ክርክር፡ ተኸሳሲ 1.ኣቶ ዮሴፍ
ተስፋማርያም ተድላ 2. ወ/ሮ ሳባ ተስፋማርያም ተድላ
3. ወ/ሮ ሰናይት ተስፋማርያም ተድላ ንጹር ኣድራሽኦም
ሰለዘይተፈልጠ፣ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሎም፡ ን4/10/18
ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ቤ/ፍ
ተኸሰስቲ ኣብዘይብሉ ክረአን ውሳነ ክህበሉን ምዃኑ
የፍልጥ።
ቅሳነት ርእሶም ተወልደ ምባል ተሪፉ፡ ዳዊት ርእሶም
ተወልደ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን8/10/18 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዛይድ ኪዳነ ካሕሳይ ብወኪላ ወ/ሮ ግደይ ኪዳነ
ኣቢላ፡ ተጸዋዒት ወ/ሮ ኣዜብ ገ/ሚካኤል ኣስፍሃ ዘሎ ናይ
ጥፍእቲ ውሳነ ይሰረዘለይ ሰለዝበላ፣ ተጸዋዒት ብኣካል
ወይ ሕጋዊ ወኪላ፡ ን19/10/18 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ ጉዳያ ንሳ ኣብዘየላትሉ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።
ብርሃነ ፍስሓ ዮሴፍ ምባል ተሪፉ፡ ሙሑር ፍስሓ
ዮሴፍ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/10/18 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣቶ ሃብቶም ብርሃነ ብወኪሉ ምሕረት መሓሪ ኣቢሉ፡
ሃብቶም ብርሃነ ኣስፍሃ ምባል ተሪፋ፡ ሃብቶማስ ብርሃነ
ኣስፋሃ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ
ን15/10/18 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ሃይለ ብጽኣምላክ ምባል ተሪፋ፡ ኣማኒኤል ሃይለ
ብጽዓይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/10/18 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣብ ሞንጎ ከሳሲ ኣቶ ብርሃነ ገብረብርሃን ጎይትኦምን
ተኸስስቲ ወረ/ነፍ/ዮሴፍ መሓመድ ኣልጋኒን ኣብ ዘሎ ናይ
ገዛ ናይ ስም ምትሕልላፍ ክርክር፡ ካብ ተኸስስቲ 1. ኣቶ
መሓመድ ከማል ዮሴፍ መሓመድ 2. ኣቶ መሓመድፉኣድ
ዮሴፍ መሓመድ 3. ኣቶ ዓሊ ዮሴፍ መሓመድ 4. ኣቶ
በሽር ዮሴፍ መሓመድ ኣድራሽኦም ብንጹር ስለዘይተፈልጠ፣
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሎም፡ ን18/10/18 ኣብ ቤ/ፍ
3ይ መጋባኣያ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ግን ቤ/ፍ
ንሳቶም ኣብ ዘየለውሉ መዝገብ ሪኡ ውሳነ ክህበሉ ምዃኑ
የፍልጥ።

VACANCY ANNOUNCEMENT
METCO PLC is looking applicants for the following position:
Position: Office Secretary. Female.
Primary Purpose:
Manage in and out going correspondences.
			
Manage elementary accounting processes.
         Up keep office equipments.
Qualification/ Requirement: Grade 12 or above. Fullfilled National                                                                                                                                         
                                                Service Obligations.
Experience:
           At least two years.
Technical & other Skills:
Computer Literacy and English language.
Place of Work:		
Asmara.
Application Requirements:   CV and applicable  Clearance Certificates
Address:
          Warsay Street 109, Alpha Building,
                                               Asmara.  Tel 07116873
Deadline for Applicants:       7 days after Newspaper Announcement.

ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ፡ ኣብ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ክልቲኡ ካምፓስ
ንተማሃሮን ኣባላትን ኣገልጉሎት ዝህብ መዘናግዒ ማእከልን ንኣሽቱ ትካላትን ንሓደ ዓመት
ናይ ትምህርቲ ግዜ ዝጸንሕ ውዕል ንዕውታት ግቡኦም ዘማልኡ ተጫረትቲ ከካሪ ስለ ዝደለየ፡
ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
ግዱሳት ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም፦
1.ናይ ነፍሲ ወከፍ ትካል ናይ 2017 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድን መንነትን ዓመታዊ ግብሪ
ዝኸፈለሉ ከቕርብ ኣለዎ።
2. ናይ ነፍሲ ወከፍ ትካል ተጫረትቲ ተመሳሳሊ ልቸንሳ ክኸውን ኣለዎ።
3. ተጫረትቲ ዘይምለስ 100 ናቕፋ ብምኽፋል ሰነድ መብርሂ ጨረታ ይመልኡ።
4. ጨረታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ንዓሰርተ መዓልቲ (10) ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ
ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ’ውን ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ
ዝተረኽብሉ ይኽፈት፡
5. ንመኽበሪ ጨረታ ዝኸውን ተመላሲ ገንዘብ በዚ ኣብ ታሕቲ ንነፍሲ ወከፍ ትካል
ተመዲቡ ዘሎ ናቕፋ C.P.O ከትሕዙ።
1. ክልተ ትካላት ቤት ሻሂ
ነፍሲ ወከፍ ትካል
100,000 ናቅፋ
2. ክልተ ትካላት እንዳ ድኳን
ነፍሲ ወከፍ ትካል
50,000 ናቕፋ
3. ሓንቲ ትካል እንዳ ፎቶ ኮፒ
ነፍሲ ወከፍ ትካል
30,000 ናቕፋ
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ብምምጻእ ወይ
ብቁ. ስልኪ 08202671 ብምድዋል ምውካስ ይከኣል።
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ናይ
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ

ሓራጅ
ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ተስፋማርያም ታፈረ ብፍ/በ/ዕዳ ወረ/ነፍ ታደሰ ገብረዮውሃንስ ናይ
ብፍ/በ/ዕዳ ዘይንቀሳቐስ ገዛ ኣብ ዓዲ-ዃላ ዝርከብ ገዛ፡ ብስም ርግበ ዮውሃንስ ዝተመዝገበ ኣብ
ዞን 03 ፕሎት 56 ፓርሰል ‘ኤፍ’ ኣብ 300 ት/ሜ ዝተደኮነ ገዛውቲ 3 መደቀሲ ክፍልታት
1 ዓቢ ሳሎን 1 ሽቃቕን 1 ክሽነን ዘለዎ፡ ምስ ባስካ ማይ 100 በርሚል ዝርከቦ ምስ ካንቸሎ
መከባቢኡ ዝኾነ፡ ብክኢላ ናቕፋ 467,758.24 ናቕፋ (ኣርባዕተ ሚእትን ሱሳን ሽውዓተን
ሽሕን ሽውዓተ ሚእተን ሓምሳን ሽሞንተን ናቕፋ 24% ብክኢላ ስለዝተገመተ፡ ንዕለት
10/10/2018 ብሓራጅ ክሽየጥ ስለኾነ፡ ክወዳደር ዝደሊ ¼ ናይዚ ዋጋ ብስሙ ቡክ ወይ
ብስም ፈ/ፍርዲ CPO ኣስሪሑ ክ ወዳደር ዝደሊ ¼ ናይዚ ዋጋ ብስሙ ቡክ ወይ ብስም ፈ/
ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 2/10/2018
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/27
ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ/64 ክውከስ ይኽእል። ነዚ ገዛ ክርኢ ዝደሊ ኣብ
ዓዲ-ዃላ ኣብ ትሕቲ ቤተ ክርስትያን ጥቓ እንዳ ኣቡነ ኣረጋዊ ገዛ ስምረት እዩ።
ዋና ፈጻሚ ፍርዲ

ምልክታ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ምም/ከ ማይ-ተመናይ ዞባ 8 ምም 09 ጎደና 801 ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ
ብቁ/ምስክር ወረቐት 103263 መወከሲ ቁጽሪ 103263/103264 ዝተመዝገበ፡ ስም ዋንነት
ብስመይ ከመዝግቦን ምትሕልላፍ ክገብርን ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30
መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ፡ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታዮን
ናብ ሃገራዊ ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ። እንተዘየሎ ግን ናይ ምትሕልላፍ መስርሕ ከምዝፍጸም
ንሕብር።
ኣቶ መሓመድዓሊ ስዒድ ዓሊ
ወላዲትና ነፍ/ኣወጣሽ ወርቀ ጉፋል ኣብ ከተማ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ገዛ ባንዳ ብሚ/ሪ
መሬትን ማይን ኣከባብን ብቤት ጽሕፈት መመዝገቢ ቁጽሪ መዝገብ 55217 ውዕል መዝገብ
91283 ብፓብሊክ ኖታሪ ብዕለት 08/09/1998 ብውዕል ቁጽሪ 0347/98 ዝተመዝገበ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ወረስቲ ምዃንና ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ ብዕለት 25/7/2018
ብውርሲ መ/ቁ/209/18 ብዝተረጋገጸልና መሰረት፡ ናብ ስምና ከነሰጋግሮ ስለ ዝደለና፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታሪ ዞባ ማእከል ይቕረብ።
ትርሓስ ኣስፋው
ብስም ጸሃይቱ ተላ ተስፉ ዝተመዝገበ፡ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00037263 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል
ን/ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራ ጎደና 137-22 ቁ.ገዛ 0 ዝርከብ ናይ ቤት መግቢ ንግዲ ትካለይ፡
ንወ/ሮ ሰናይት ኣርኣያ ፈለቀ ካብ ዕለት 01/01/2018 ክሳብ 31/01/2019 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣
ዝቃወም ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን
ንቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ
ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ጸሃይቱ ተላ ተስፋ
ሕ/ወኪል ኣቶ መሓሪ ኪዳነ በርሀ
ኦልጋ በነፈቶ ንወላዲተይ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ቤ/ፍ ዞባ ማእከል ብዕለት 13/3/1998
ብሲ/መዝ/ቁ. 1197/98 ዘመሓላለፎ ወራስነተይ ኣረጋጊጹለይ። በዚ መሰረት ነቲ ብውርሲ
ዝረኸብክዎ ዘይንቀሳቐስ ንብረት/ገዛ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዞባ 3 ምም/02 ጎደና
ሳህለ ስላሴ ቁጽሪ ገዛ 79 ፕሎት 77 ፓርሰል - ዝርከብ፡ ኣብ 237.65 ት/ሜተር ዝተደኮነ ገዛ፡
ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 1010069 መወከሲ ቁጽሪ 101241፡121721 ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ
ብስም ወላዲተይ ነፍ/ለቱ በርሀ ወልደገርግሽ ዝተመዝገበ፡ ብውርሲ ዝረኸብክዎ ናይ ስም
ምትሕልላፍ ክንገብረሉ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ ወይ ናይ
መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን ቤት
ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።
ኦልጋ በነፈቶ
ወኪል ወ/ሮ ለምለም እሴት ወልደስላሴ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.293
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ዞባ ደቡብ ሰንዓፈ
ማሑሽ ዑመር ያሕያ ምባል ተሪፉ፡ ሙዓዝ ዑመር
ያሕያ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን2/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ
ብርኽቲ ነጋሲ ሃብተጼን፡ ወላድየይ ነጋሲ ሃብተጼን
ሰለዝሞተ፡ ኣነ ምስ ወዲ መዋቲት ሓፍተይ፡ ተተካኢ ወዳን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/9/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ኣብ መንጎ ይግባይ በሃልቲ ወረ/ነፍ ዘይነብ ኢማን 1.ኣቶ
ስዒድ መሓመድ በያን 2.ወረ/ነፍ ደሃብ መሓመድ በያን፡
ፋጥማ ከሊፋ 3.ወረ/ነፍ ስዒድ መሓመድ በያን፡ ኣቶ ስዒድ
ሓጎስ ተኪኤ +6 ብወኪል ስዒድ ሓጎስ 4.ወረ/ነፍ መሓመድ
በያን ቓስም፡ ጣሂራ መሓመድ በያን +3 ብወኪል ኣቶ
ዓብዱ ምሩጽን መልሲ ወሃብቲ ወረ/ነፍ ሳልሕ መሓመድ
በያን፡ 1.ሓናን ሳልሕ 2.ኣሕመድ ሳልሕ 3.ሙና ሳልሕ
4.ኣቡበከር ሳልሕ ብወኪል ወ/ሮ ሩማና ኣቡበከር ሑሴን
ዘሎ ጉዳይ፡ ወኪል መልሲ ወሃብቲ ወ/ሮ ሩማና ኣቡበከር
ሑሴን ኣድራሽኣ ሰለዘይተፈልጠ ትጸውዓለይ ስለዝበሉ፣
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪላ፡ ን25/10/18 ኣብ ላ/ቤ/ፍ
መንደፈራ ትቕረብ።
ኣብ መንጎ ይግባይ በሃሊ ቤ/ጽ/ምምሕዳር ንዞባ ዓዲዃላን
ወሃብቲ መልሲ ወረስቲ ነፍ/ዋሴ ገብረስላሴ ደረስን ወ/ሮ
ሮማን ኣስፍሃ ተስፋሚካኤልን ብይግባይ ደረጃ ዝረአ ዘሎ
ናይ ገዛ ክርክር፡ ወሃብቲ መልሲ ቁ.7 ወ/ሮ ኣልጋነሽ
ዋሴ ገብረስላሴን ቁ.8 ኣቶ ክብሮም ዋሴ ገብረስላሴን
ኣድራሽኦም ሰለዘይተፈልጠ፣ ተኸሰስቲ ወሃብቲ መልሲ
ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሎም፡ ን18/10/18 ኣብ ላ/ቤ/ፍ
መንደፈራ ይቕረቡ። ምስዘይቀርቡ ግን ጉዳዮም ንሶም
ኣብዘይብሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ ዃላ
ወ/ሮ ትርሓስ ስዩም ገብረሂወት፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ሳምሶም ሃብሉ ካብዚ ሃገር ወጺኡ ን6 ዓመት ደሃይ
ሰለዝይገበረለይ፡ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ተጸዊዑ
ይቕረበለይ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳየይ ናብዘመድ ሽማግለ
ተመሪሑ ናይ ፍትሕ ውሳነ ይወሃበኒ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/8/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ብርኩት

ብርትዓዊ ዋጋ ጉዕዞ ከም ዝጀመረ ንሕ ብር።

ኣጸደ መለስ ትርፈ፡ በዓል-ቤተይ ተስፋይ ጸጋይ
ሰለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 3 ደቀይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/9/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ መንደፈራ
ወ/ሮ ሰናይት ብርሃነመስቀል መዓሾ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ንጉሰ ቀላቲ ገብረሚካኤል ሰለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 10 ደቁ ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ኮነ
ኣብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/9/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ ቀይሕ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ሰንዓፈ

ከሳሲት ወ/ሮ ሰናይት መለስ ይመስገን፡ ተኸሳሲ በዓልቤተይ ዮሴፍ ብርሃነ ሃይለ ካብ ዝኸይድ ን2 ዓመት
ደሃይ ኣይገበረለይን ስለዝበላ፣ ተጸዋዒ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ
ወኪሉ፡ ን2/10/18 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ግን ኣብዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

መድህን ግርማይ ወልደስላሴ፡ በዓል-ቤተይ ተስፍኣለም
ገብረስላሴ ወልደሚካኤል ሰለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ ሓደ ወድና ድማ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቀስ ንብረት ወራሲ ምዃኑ
ይረጋገጸሉ ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/9/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት መም/በለጸት ታደሰ፡ ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ
ኣቶ መኮነን ጸጋይ ሃይለ ኣብ 2007 ካብዚ ሃገር ወጺኡ
ደሃይ ሰለዘይብለይ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል፡
ን2/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እተዘይቀሪቡ ድማ ጉዳይ
ናብ ዘመድ ሽማግለ ተመሪሑ ኣብ ዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኣስያ መሓመድኑር ሓሰን፡ በዓል-ቤተይ
ዓብደልዋስዕ ኣሕመድ ዓጣ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/8/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ
ሓድሽ ዓዲ
ወ/ሮ ትዕግስቲ ባህታ ኣባዲ ምስ ኣቶ ዓንደመስቀል
ዘርኣይ ተክልማርያም በዓል ቃልኪዳነ ኮይንና፡ ሕጂ ግን
ልዕሊ 5 ዓመት ህልውንኡ ስለዘይብለይ፡ ብፍትሕ ብመንገዲ
ሕጊ ክውድኣለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/10/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳዕሮ ኩንዓት
ከሳሲ ኣብርሃም ዓንደማርያም፡ ተኸሳሲ ገብረሂወት
ዑቕባይ ጋርዛ ኣድራሽኡን ሃለዋቱን ስለዝጠፍኣኒ፡ ተጸዊዑ
ን30/8/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሸሪዓ ዓሰብ

ዞባ ተሰነይ
ዳናዩት ክብሮም ዮሴፍ ብሞግዚታ ኣቶ ሳልሕ መሓመድ
ዓብዲን ኣቢላ፡ ዳናዩት ክብሮም ዮሴፍ ምባል ተሪፋ፡ ዳናዩት
ሳልሕ መሓመድ ዓሊዲን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጽገ ተስፋማርያም ሰመረ ምባል ተሪፉ፡ ጽገ ሰመረ
ተስፋዝጊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሱሪ ምሕራም ጊደ
ከሳሲት ወ/ሮ ጽሃይ ወልደስላሴ ጭዓይ፡ ተኸሳሲ ኣቶ
ምሉእብርሃን ኣድሓኖም ዓንደሚካኤል ካብዚ ሃገር ካብ
ዝወጽእ 8 ዓመት ጌሩ ስለዝጠለመኒ፡ ተጸዊዑ ን30/8/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ናብ ዘመድ ሽማግለ
ክውሰን ምዃኑ ንሕብር።

ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ኮሚኒቲ ኮለጅ ትምህርቲ ኣስመራ፡ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ
መስከረም 2018 ስልጠና ዝወስዱ ስለዘለውዎ፡ ንኣገልግሎት ሰልጠንቲ ዝውዕል መግቢ ማለት፡
ኣሕምልትን ስጋን ኣጫሪቱ ክዕድግ ስለዝደለየ ሕጋውያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
- ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ፎቶ ኮፒ መንነትን የድሊ።
- ምልክታ ጨረታ ካብ ዕለት 8/8/2018 - 5/9/2018 ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።
- ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ዕለት 6/9/2018 ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ
ዝተረኽብሉ ልክዕ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ ሚኒስትሪ ቤ/ጽ ቁ/20 ይኽፈት።
- መኽበሪ ጨረታ 50,000.00 (ሓምሳ ሽሕ) ናቕፋ ብመልክዕ C.P.O የትሕዝ።
- ተወሳኺ መግለጺ ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ሚ/ትምህርቲ ቤ/ጽ ቁ/20 ወይ ብቴሌፎን
200395/123749 ተወከሱ።
- ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ ኣይግደድን።

Notice
As of this date July 20th 2018 all the partners   have agreed to amend
the Memorandum of Association as follows
• Adding new business purpose:- Domestic Trade Activities, Clearing
&   Forwarding Activities, Ship Representing and   Stevedoring
Services. Surveillance Services, Travel & Tour Services, Postal Courier
Services,
• The manager will have to manage the Company for indefinite period
of time.
OASIS INTERNATIONAL Plc

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.293

ኤርትራ
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ኣይቮሪኮስት - በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት-ነበር ብምሕረት ተለቒቓ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ኢንዶነዥያ - ቊጽሪ ግዳያት
ምንቅጥቃጥ ምድሪ 140 በጺሑ

ኣብ ኢንዶነዥያ መስሕብ ቱሪስት
ምዃነን ኣብ ዝንገረለን ደሴታት ባሊን
ሎምቦክን ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ
ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቍጽሪ 142
ከምዝበጽሐ ሰብ መዚ’ታ ሃገር ገሊጾም።
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብተን ደሴታት 7
ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ
ምድሪ ከምእተኸስተን ብሰንኩ ብዙሕ
ህንጻታትን ትሕተ-ቅርጽን ከምዝዓነወን
ተሓቢሩ። ድሕር’ቲ ሓደጋ ዛጊት 90
ሬሳታት ክርከብ እንከሎ፡ ኣብ ፍርስራስ
ህንጻታት ተጸቒጦም ክህልዉ ንዝኽእሉ
ግዳያት ንምርካብ መስርሕ ምድላይ
ይቕጽል ምህላዉ ምንጭታት’ታ ሃገር
ሓቢሮም። በቲ ሓደጋ ዝቘሰሉ ልዕሊ
ሓደ ሚእቲ ሰባት ኣብ ሆስፒታላት’ታ
ሃገር ደቂሶም ምህላዎም ድማ ሰብ ሞያ
ሕክምና ኣረዲኦም።

በቲ ሓደጋ ኣባይቶም ዝፈረሶም
ብኣሽሓት
ዝቚጸሩ
ዜጋታት
ብዘይመጽለሊ ስምዝተረፉ፡ ተጸበይቲ
ህጹጽ ሓገዛት ኰይኖም ምህላዎምን’ዩ
ዝግለጽ።
ብዘይካ’ዚ ንድሕነቶም ዝሰግኡ ኣሽሓት
ቱሪስት፡ ካብ ደሴታት ባሊን ላምቡክን
ይሃድሙ ከምዘለዉ ምንጭታት ዜና
ሓቢሮም። እቶም በጻሕቲ ኣብተን
ዝተመደባሎም ውሑዳት ጀላቡ
ተጨቓጪቖም ክጐዓዙ ከምእተራእዩ
እቲ ሓበሬታ የነጽር።
ኢንዶነዥያ ሓንቲ ካብተን ብቐጻሊ
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝጥቅዓ ሃገራት
ኰይና፡ ኣብ 2004 ኣብታ ሃገር ዝተኸስተ
ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ማዕበል ሱናሚ
ብምልዕዓል ህይወት ዓሰርተታት እሽሓት
ሰባት ከምዝቐዘፈ ይጥቀስ።

ተወሳኺ

መንግስቲ ኣይቮሪኮስት ንበዓልቲ ቤት
ፕረዚደንት’ታ ሃገር ነበር ሲሞን ግባግቦ፡
ድሕሪ ናይ ሸውዓተ ዓመት ማእሰርቲ
ብምሕረት ከምዝለቐቓ ሓቢሩ።
ሲሞኒ፡ ኣብ 2010 ኣብታ ሃገር ድሕሪ
ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ዝሰዓበ ዕግርግር
ኢድ ኔሩዋ ተባሂላ ኣብ 2011 ን20
ዓመት ክትእሰር’ያ ተፈሪዳ ነይራ።
መንግስቲ ብዘውጸኦ ናይ ምሕረት ኣዋጅ
መሰረት ግን፡ ኣብታ ሃገር ሲሞን ግባግቦ
ትርከቦም ምስ ፖለቲካዊ ክሲ ብዝተኣሳሰር
ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ 8 ሚእቲ
እሱራት ክፍትሑ ተወሲኑ ከምዘሎ’ዩ
ቢቢሲ ዝሕብር።
ፕረዚደንት ኣይቮሪኮስት ብመንገዲ
ተለቪዥን’ታ ሃገር ኣብ ዘመሓላለፎ
መልእኽቲ፡ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ’ቶም
እሱራት ፖለቲካ ናይ ምሕረት ውሳነ
ክወስድ ዝወሰነሉ ምኽንያት፡ ኣብታ ሃገር

ዕርቅን ሰላምን ክወርድ
ብዘለዎ ድሌት ምዃኑ
ገሊጹ። ይኹን እምበር
ሓያሎ ፖለቲከኛታት’ታ
ሃገር
መንግስቲ’ታ
ሃገር ዕርቂን ሰላምን
ንምውራድ
እኹል
ስጉምቲ ከምዘይወሰደ’ዮም
ዘማርሩ።
ኣብ 2011 ብወተሃደራዊ
ሓይሊ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ፕረዚደንት
ኣይቮሪኮስት ነበር - ሎረን ግባግቦ፡
ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተኸሲሱ፡
መስርሕ ፍርዱ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት
ፍርዲ ገበነኛታት ይከታተል ከምዘሎ
ይግለጽ። በዓልቲ ቤቱ፡ ሲሞን ግባግቦ
እውን ብተመሳሳሊ ክሲ በቲ ኣህጉራዊ
ቤት ፍርዲ ትድለ’ኳ እንተላ፡ መንግስቲ
ኣይቮሪኮስት ግን ናብቲ ኣህጉራዊ ትካል

ኣሕሊፉ ከረክባ ድሉው ከምዘይኰነን
መስርሕ ፍርዳ ኣብ ውሽጢ ሃገር
ክትከታተል ከምዝወሰነን እዩ ዘነጽር።
ብሓይልታት ፈረንሳ ካብ ስልጣኑ
ከምእተዓልወ ዝገልጽ ፕረዚደንት
ኣይቮሪኮስት ነበር ሎረን ግባግቦን በዓልቲ
ቤቱን፡ ካብቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተመስረተ
ክሲ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ናጻ
ከምዝዀኑን፡ እንተዀነ ብፖለቲካዊ
ውዲት ይከላበቱ ከምዘለዉን ይገልጹ።

ኣመሪካ፡ ምስ ኢራን ንግዳዊ ልውውጥ ንዝገብራ
ሃገራት ኣጠንቂቓ
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ
ትራምፕ፡ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኢራን
ዘጽንዓቶ እገዳ ክቕጽል ድሕሪ ምውሳኑ
ምስታ ሃገር ንግዳዊ ልውውጥ ንዝገብራ
ካልኦት ሃገራት’ውን ኣጠንቂቑ።
ትራምፕ ኣብ መርበብ ትዊተር ኣብ
ዘስፈሮ ጽሑፍ፡ “ምስ ኢራን ዝዀነ
ንግድ ዝገብር ኣካል ምስ ኣመሪካ ንግድ
ክገብር ኣይክእልን’ዩ” ብምባል፡ ኣብታ
ሃገር ተደኲነን ዝርከባ ኩባንያታት ሃስያ
ከምዝወርደን ኣጠንቂቑ።
ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሩሓኒ
ነቲ ብኣመሪካ ዝወጸ መጠንቀቕታ
ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ፡ ኣመሪካ
ቑጠባ ኢራን ንምህሳይ ዝከኣላ ትሰርሕ
ከምዘላን እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ’ታ
ሃገር
“ስነ-ኣእምሮኣዊ
ኲናት”
ብምትእትታው ናዕቢ ንምልዕዓል
ዝተሃንደሰ ምዃኑን ከሲሱ።
ምምሕዳር ትራምፕ፡ ነቲ ሃገሩ
ኣቐዲማ ምስ ኢራን ዝኣተወቶ ስምምዕ
ኑክሌር ድሕሪ ምስራዙ ኣብ መንጎ

ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ እናሓየለ
ይመጽእ ምህላዉ ይፍለጥ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ዝዝርግሖ ዘሎ
መጠንቀቕታ፡ ናብተን ድሕሪ ስምምዕ
ኑክሌር ኢራን ናብታ ሃገር ዝኣተዋ
ኤውሮጳውያን ኩባንያታት ዝቐንዐ
ምዃኑ’ዮም ተንተንቲ ዘረድኡ።
ትራምፕ፡ እቲ ኣብ 2015 ዝተኸተመ
ስምምዕ ኑክሌር ኢራን፡ ንሃገሩ ዘርብሕ
ከምዘይኰነ ብምግላጽ’ዩ ካብቲ

ስምምዕ ዝሰሓበ። ይኹን እምበር፡ ነቲ
ስምምዕ ዝኸተማሉ ሃገራት ኤውሮጳ
ትራምፕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ግጉይ
ምዃኑ ብምግላጽ፡ ብወገነን ኣብ ቃለን
ጸኒዐን ከምዘለዋ’የን ዝገልጻ። ኢራን
ብወገና ነቲ ስምምዕ ከምእተኽብሮ’ያ
ተነጽር። መንግስቲ ኢራን፡ ኣመሪካ
ቃላ ተኽብር ሃገር ስለዘይኰነት ምስኣ
ዝግበር ዝዀነ ኣህጉራዊ ውዕላት
ውሕስነት ከምዘይብሉ’ዩ ዝገልጽ።

“ዓለም ናብ ዕቡጥ ክፍሊ ተምርሕ ኣላ”

ኣብዚ ስእሊ እንዕዘባ ዘለና ጓለንስተይቲ ሹብኑም ክሃን ትበሃል። እታ ኣብ
ደቡብ ኣፍሪቃ እትነብር ጓለንስተይቲ ኣብ ስነ-ጠበብ’ያ ትነጥፍ። ቅድሚ ሽዱሽተ
ዓመት ኣቢሉ ድማ ምስ ሓደ ፎቶግራፈር ተላልያ። ፍሽኽታኣ ከምዝመሰጦ
ብምግላጽ ድማ ብካሜራኡ ደጋጊሙ ስኢሉዋ። ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ፡ ስእላ ኣብ
ፈቖዶ መወዓውዒ ፖስተራት ረኣየቶ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ’ውን ብሰፊሑ
ተዘርገሐ። ኰይኑ ግን ዝረኸበቶ ረብሓ ከምዘየለ’ያ ንማዕከናት ዜና ሓቢራ።
ምኽንያቱ ንሳ ብገርሃ፡ ነቲ ሰኣላይ ስእላ ንኽጥቀመሉ ዘኽእሎ ምሉእ ፍቓድ
ስለዝኸተመትሉ። በዚ ድማ ንሱ፡ ኣሽሓት ገንዘብ እንክግሕጥ ንዓኣ ዝሃባ ነገር
ግን የለን። “ካብ ስእለይ ኣሽሓት ዶላር ክኸስብ ምኸኣልኩ ነይረ” ትብል ንሳ
ብጣዕሳ። ነቲ ውዕል ቅድሚ ምኽታማ ብደቂቕ እንተትሓስበሉ፡ ካብቲ ኣታዊ
ገለ ሚእታዊት ምረብሐት ነይራ። እታ ደራሲት ኰይና ዘላ ጓለንስተይቲ ካብቲ
ንሳ ዝፈጸመቶ ጌጋ ብዙሓት ደቀንስትዮ ክመሃራ ከምዘለወን እያ ትመክር።
ብፍላይ ኣብ ስራሕ ሞደሊንግ ዝነጥፋ ደቀንስትዮ ዝኣትውኦ ውዕላት ኣቐዲመን
ከጽንዓኦ ድማ ትምሕጸን።
ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ኖቫ

ኣብ ዓለም ዝተኸስተ ዋዒ እናወሰኸ
ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን፡ ኩነታት ናይዛ
እንነብረላ ዘለና ፕላኔት ንጹህ ኣየር
ዘይኣትዎ ዕቡጥ ክፍሊ እናዀነ ይኸይድ
ከምዘሎ ኣህጉራውያን ተመራመርቲ
ኣጠንቂቖም።
እቶም ተመራመርቲ ኣብ ዘካየድዎ
መጽናዕቲ፡ ክሊማ ዓለም ዓመታዊ
ብገምጋም ካብ 4 ክሳብ 5 ዲግሪ
ሰንቲግረይድ እናወሰኸ ዝመጽአሉ
ክስተት እናቐልጠፈ ምምጽኡ ገሊጾም።
እዚ ድማ
ናብቲ ቀጻሊ ዕንወት
ዘጋጥመሉ “ዕቡጥ ክፍሊ” ተባሂሉ
ዝጽዋዕ ክስተት ዘእቱ ምዃኑ’ዮም እቶም
ተመራመርቲ ኣረዲኦም።
ኣቐዲሞም ተመራመርቲ ክስተት
“ዕቡጥ ክፍሊ” ድሕሪ ሚእቲ ወይ
ልዕሊኡ ዓመታት ክኽሰት ከምዝኽእል’ኳ
እንተተነበዩ፡ እዚ ሓድሽ መጽናዕቲ ግን
ብሰንክ’ዚ ዝረአ ዘሎ ልዑል ብከላ ኣየር፡
ሒዝናዮ ዘለና ክፍለ-ዘመን እንከይተዛዘመ፡
ዓለም ኣብቲ ኣዕናዊ ክስተት ክትኣቱ

ጎደና

ዕለት
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ከምእትኽእል’ዩ ዘጠንቅቕ።
ተመራመርቲ ከምዘነጽሩዎ፡ ዓለም
ናብቲ “ዕቡጥ ክፍሊ” ኢሎም ጸዊዖሞ
ዘለዉ፡ ዓመታዊ ካብ 4 ክሳብ 5
ዲግሪ ሰንቲግረይድ ወሰኽ ሙቐት
ዝምዝገበሉ፡ ክስተት ምስእትኣቱ ንምንባር
ዘይምችእቲ ስለእትኸውን ሓያሎ
ዓሌታት ህይወታውያን ብቕልጡፍ
ከምዝጸንቱ እዮም ዘገንዝቡ። እቲ
ኽስተት ንሚዛን ተፈጥሮ ዘመዛብል
ብምዃኑ ድማ ሓደስቲ ሕማማት’ውን

ጎደና ዓይገት ቁ.214፡ ከባቢ ፖስታ ዕዳጋ ዓርቢ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ተመራመርቲ

ብቐጻሊ ዝኽሰተሉ ከምዝኸውን እዮም
እቶም ተመራመርቲ ዘረድኡ። ብሰንኪ
ወሰኽ ዋዒ ዓለም፡ ኣብ ገለ ክፋል ዓለም
ብርቱዕ ዕልቕልቕ ከጋጥም እንከሎ፡
ብኣንጻሩ ኣብ ካልእ ክፋል ከቢድ ደርቂ
ከምዝስዕብ’ዮም መጽናዕትታት ዘነጽሩ።
ሎሚ ዓመት ኣብ ሓያሎ ሃገራት
ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ልዕሊ ንቡር
ሙቐት
ዝተኸስተሉ
ከምዝነበረ
ክኢላታት ሜትዮሮሎጂ ናይተን ሃገራት
ይሕብሩ።
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