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ንጽባሕ’የ ዝብል. . .

ገዛእ-ርእስኻ ርኸብ!

ባርሰሎና ናብ ግጥም
ኣውዲቅካ . . .

ሚኒስተር ፍትሒ፡ ኣብ ምሕያል ኮማዊ ኣብያተ-ፍርዲ ዘተኰረ ርክብ ኣካዪዳ

ስ/ ፊልሞን ትካቦ

ሚኒስተር ፍትሒ ፈውዝያ ሃሽም፡ ብ6
ሕዳር - ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ምሕያል
ኮማዊ ኣብያተ-ፍርዲ ዘተኰረ ርክብ
ኣካዪዳ።
ኣብቲ ሓለፍቲ ኣካላት መንግስትን
ግንባርን፡ ከምኡ’ውን ሃገራውያን
ማሕበራት ዝተረኽቡሉ ኣብ ከተማ

መንደፈራ ዝተኻየደ ርክብ፡ ሚኒስተር
ፈውዝያ፡ ተራን ኣበርክቶን ከምኡ’ውን
ኣገዳስነት ምጉልባት ኮማዊ ኣብያተ-ፍርዲ
ብመንጽር ተልእኾ ናይ’ቲ ሚኒስትሪ
መግለጺ ሂባ።
ዜጋታት ስሉጥ፡ ርሑውን ምዕሩይን
ኣገልግሎት ፍትሒ ክረኽቡን ናጽነትን

ተሓታትነትን ፍርዳዊ ኣካል ውሑስ
ክኸውንን ክስራሓሉ ምጽንሑ ጠቒሳ፡
ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ፍትሓዊ ስርዓቱ ዝህልዎ
ምትእምማን ክብርኽ፡ ብውህደት ክስራሕ
ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚራትሉ።
ሃገራዊ ሕጊ፡ ንማሕበረ-ቁጠባዊ፡
ፖለቲካዊ፡ ባህላውን ታሪኻውን ሰረታት

ማእከል - ልዕሊ 6,000 ዜጋታት
መሬት ጤሳ ተዓዲሎም

ስ/ ዮናታን የዕብዮ

ሕብረተ-ሰብ ምርኩስ ዝገበረን ንፍሉይነት
ሃገር፡ ህዝብን መንግስትን ኣብ ግምት
ዘእተወን ምዃኑ ዝሓበረት ሚኒስተር
ፈውዝያ፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ነዊሕ
ዘመናት ኣትሒዙ ብዘማዕበሎ ባህልን
ኣተሓሳስባን፡ ንሕጊ ተማእዚዙ ዝጐዓዝ
ሕብረተ-ሰብ ምዃኑ፡ እዚ ድማ መመሊሱ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ኣብ ዝሓለፈ 10
ኣዋርሕ ብዝተሰላስለ መስርሕ ዕደላ መሬት
ጤሳ፡ 2,254 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም ልዕሊ
6,000 ዜጋታት መሬት ተዓዲሎም።
ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ
ጨንፈር መሬትን ማይን ኣቶ መኮነን
ማኢል፡ ንዝተኻየደ መስርሕ ዕደላ ጤሳ
ኣመልኪቱ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡
እቲ ኣብ ኣዋጅ ቊጽሪ 58/94 መሰረት
ዝገበረ መስርሕ፡ ብሓያል ምትሕብባር
ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት፡ ምምሕዳራት
ከባብን ሽማግለ ጤሳ ዓድን ከም እተዓመ
ኣፍሊጡ።
ዛጊት መስርሕ ዕደላ መሬት ጤሳ ኣብ
ዓድታት ጻዕዳ-ክርስትያን፡ ዓዲ-ገብሩ፡ ዑናጉዶ፡ ዓደርዓዳ፡ ዓደምዘማት፡ እምበይቶ፡
ላጔን፡ ዓዲባዃዃይን በለዛን ከምእተኻየደ፡
ዓድታት
ዓደርዓዳ፡
ዓደምዘማትን
እምበይቶን ድማ ካልኣይ ግዜ ከምዘካየዳ
ወሲኹ ሓቢሩ።
ኣቶ መኮነን ኣስዒቡ፡ መስርሕ ምዕዳል
ጤሳ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ኣብ ዝርከባ
ዓድታት ኳዜን፡ ዛግር፡ ኣፍደዩን ጸሓፍላምን
ዝቕጽል ምዃኑ ብምሕባር፡ ካልኦት
ዓድታት፡ ካብ ሚኒስትሪ መሬት፡ ማይን
ኣከባቢን ዝተወደአ ዝተኸለለ ውጥነን ምስ
ተረከበ ከካይዳ ምዃነን ገሊጹ።

ክሰርጽን ክዓዝዝን ከምዝግባእ ኣገንዚባ።
ህዝቢ ኣብ ቀረባኡ ኣገልግሎት ፍርዲ
ንኽረክብ ዝተመስረታ ኮማዊ ኣብያተፍርዲ፡ ንጥፈታተን እናተገምገመ
ንምምሕያሹ ተበግሶታት ክውሰድ
ከምዝጸንሐ ገሊጻ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍረም
ገብረክርስቶስ፡ ብዘይ ንጡፍ ተሳትፎን
ውህደትን ኣካላት መንግስቲ፡ ዕማም
ትካላት ፍትሒ ክውርጽጽ ከምዘይክእል
ብምሕባር፡ ኩሎም ዝምልከቶም ሰብ-መዚ
ንዕብየቱ ብዕቱብ ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ።

ባረንቱ - ሆስፒታል
መወልዳን
ብዘይምቁራጽ
ኣገልግሎት ይህብ
ክፍሊ መወልዳን መወከሲ ሆስፒታል
ባረንቱ፡ ብዘይ ዝኾነ ናይ መዓልትታት
ብኲራት፡ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት
ይህብ ከምዘሎ፡ እዚ ድማ - ጥዕና ነፍሰጾራትን ዕሸላትን ንምውሓስ ኣብ ዝካየድ
ጻዕሪ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዘለዎ ተገሊጹ።
ሓላፊ’ቲ ክፍሊ ዶክተር ታሚት
እስቲፋኖስ፡ ኣብቲ መወከሲ ሆስፒታል
ካብ ምሉእ ዞባ ጋሽ-ባርካ ንዝመጻ ነፍሰጾራት ብስሩዕን ብውከሳን ኣገልግሎት
ከም ዝወሃብ ሓቢሩ። ምስ ጥንሲ
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ
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ደንጎሎ - ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን
ሓመድን ውጽኢት ኣርእዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ነበርቲ
ምምሕዳር ከባቢ ደንጎሎ፡ ፍግረመሬት ብምክልኻል ጸጋታት ማይን
ሓመድን ንምዕቃብን ዝተኸለለ ሕዛእቲ
ንምስሳንን ዘካይድዎ ዘለዉ ወፈራታት
ጽቡቕ ውጽኢት ይረኽቡሉ ከምዘለዉ
ገሊጾም።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘካየዱዎ
ንጥፈታት ምዝላይ፡ ኣብ ምርጋእ ኣከባቢ
ልዑል ኣበርክቶ ከምዝገበረ ብምሕባር፡
ኣብ ሰሙን ሰለስተ መዓልቲ እናወፈሩ
ብዝለዓለ
ይቕጽልዎ
ከምዘለዉ
ኣረዲኦም።
እቲ ዕዮ፡ ብክኢላ ሕርሻ እናተመርሐ

ኣብ ዝተጸንዐ ከባቢታት ይካየድ ከምዘሎ፡
ቅድሚ ክራማት ባሕሪ ንኽዛዘም ድማ
ብዝያዳ ከምዝሰርሑ ሓቢሮም።
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደንጎሎ ዝርከብ
ሃገራዊ ሕዛእቲ፡ ብህዝቢ ብዝግበረሉ
ሓለዋ ኣብ ኣተባባዒ ኩነታት ከምዝርከብ፡
ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ዓዲ-ዃላ - ንወነንቲ ትካላት ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ከተማ ዓዲ-ዃላ፡ ብጉድለት ጽሬት
ዝመጽእን ዝመሓላለፍን ሕማማት
ንምክልኻልን ንምግታእን ዝሕግዝ -

ንወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት
ቱሪዝም ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ኣብ’ቲ ኣስተምህሮ፡ ኣብ ዝሓለፈ

ዒላበርዕድ - ኣብ
ንጥፈታት ሰራሕተኛታት
ተሃድሶ ዓዲ ተዘትዩ
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ
ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ
ዞባ ዒላበርዕድ፡ ኣቶ ተስፋተገርግሽ
ስእለ፡ ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲን
መሻርኽቲ ኣካላትን ኣብ ዝተረኽቡሉ
- ኣብ ኤደን ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም፡
ጽጉማት ዜጋታት ብሓፈሻ፡ ስንኩላን
ድማ ብፍላይ ተኻፈልቲ ናይ’ቲ
ኣብ ሕብረተሰቦምን ከባቢኦምን ዘሎ
ጸጋታት ክኾኑ፡ ተራ ሰራሕተኛታት
ተሃድሶ ዓዲ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ፡ ንስንኩላንን ኣለይቲ
ስንኩላንን 580 ሽሕ ናቕፋ ዝወድኣ
29 ዓረብያ ፈረስ (ካሮ) ከም እተዓደላ፡
ከም መቐጸልታ ናይ’ዚ እውን መጽዓኛ
ዓዲግካ ናይ ምጥያሶም መደብ - ኣብ
ቀረባ ግዜ ክትግበር ምዃኑ ገሊጹ።
ብዘይካ’ዚ፡ 927 ስድራ ስዉኣት
ስሩዕ ናይ ደበስ ኣገልግሎትን ኮማዊ
ደገፍን ከምዝግበረሎም፡ ተኣለይቲ
ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ምሉእ

ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካልእ ሓገዝን
ከምዝረኽቡ፡ ጽጉማት ተመሃሮ ካብ
ትምህርቶም ከይሰናኸሉ ገንዘባውን
ዓይነታውን ሓገዝ ከምዝግበረሎም
እውን በሪሁ።
ንስንኩላንን ብደቂ-ኣንስትዮ ንዝእለያ
ስድራ-ቤታትን ዝግበር ሓገዝ፡ ኮማዊ
ሰረት ንምትሓዙ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ
ኣተባባዒ ኮይኑ ምህላዉ፡ በብከባቢኡ
ኣብ ማሕረስ፡ ጻህያይን ምእካብ
ምህርትን ዝውደብ ዘሎ ወፈራታት
ድማ ኣካል ናቱ ከምዝኾነ ክግለጽ
እንከሎ፡ እዚ ናይ ምትሕግጋዝን
ምሕብሓብን ክቡር ባህሊ ብዝለዓለ
ክድፈኣሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ኣብ መወዳእታ ኣኼበኛታት፡
ማሕበራዊ
ድሕነት
ዜጋታት
ንምውሓስ ጻዕሪን ምውህሃድን
ናይ ኩሎም መሻርኽቲ ኣካላት
ክዓዝዝ፡ ንሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ
ስልጠናታት ክወሃብ ሓቲቶም።

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

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

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ዓመታት ብዝተኻየደ ንጥፈታት፡
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ድማ ብፍላይ
ኣብ ምቊጽጻር ዓበይቲ ዓወታት
ከምእተመዝገቡ፡ ነዚ ዓቂብካ ናብ ዝበለጸ
ደረጃ ንምስጓም ድማ፡ ንቑሕ ተሳትፎ
ሕብረተ-ሰብ ክዓዝዝ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ብዘይካ’ዚ፡ ተርእዮ ማይ-ወለድ
ሕማማትን ብጉድለት ጽሬት ዝኽሰቱ
ሕማማትን ንምክልኻል፡ ህዝቢ
በብከባቢኡ ክገብሮ ብዛዕባ ዘለዎ ስራሓት
ብሰፊሑ በሪሁ።

ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና
ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ምቁጽጻር
ኤች.ኣይ.ቪ./ኤይድስ ኣቶ ኣሰፋው
ገብረሚካኤል፡ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ
መሻርኽቱ ብምውህሃድ፡ ሓድሽ
መልከፍቲ ንምግታእ ኣበርቲዖም
ይነጥፉ ከምዘለዉ ብምሕባር፡ ውሑስ
ሂወት ንምምራሕ፡ ዜጋታት ጥንቁቕ
ኣካይዳ ክኽተሉ ተላብዩ።
ዋና ዳረክተር ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ
ደቡብ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ
ብወገና፡ ኣፍልጦን ረብሓታትን

ንጥፈታት ቱሪዝም ንምዕባይ ኣብ ዝካየድ
ዘሎ ጻዕሪ፡ ወነንቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት
ትካላት ስሉጥን ጽፉፍን እንግዶት
ከረጋግጹ፡ ኣብ ትካላቶም ዝጥቀሙሉ
መዋዓውዒታት ድማ ንባህልን
ክብርታትን ሕብረተሰቦምን ሃገሮምን
ዝውክል ክኸውን ኣተሓሳሲባ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ፡
ዝምድና ኣስራሕን ሰራሕተኛን፡
ከምኡ’ውን ኣብ መንጎኦም ክሰርጽ
ዘለዎ ኣመላኻኽታ ዘተኰረ መብርሂ
ከምእተዋህበ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ኣንቶረ - ተሳታፍነት ተመሃሮ ኣብ
ትምህርቲ ዕብየት ኣመዝጊቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ-ጋሽ ምምሕዳር ከባቢ ኣንቶረ እትርከብ
ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤትትምህርቲ ደጀን፡ ብዝሒ ተማሃሮኣ
ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር
እንከሎ ብልዕሊ 8 ሚእታዊት ዕብየት
ኣመዝጊቡ።
ርእሰ መምህር ናት’ታ ቤት-ትምህርቲ
ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ባረንቱ - ሆስፒታል
መወልዳን
ብዘይምቁራጽ...
ዝተኣሳሰሩ ውሽጣዊ ሕማማት ምሕካም፡ ቅድሚ ሕርሲ ዝረኣዩ ዘይንቡር
ተርእዮታት ምክትታል፡ ክሓርሳ ንዝመጻ
ነብሰ-ጾራት ብንቡርን ብመብጣሕትን
ምግልጋል፡ ዝውለዱ ዕሸላት ምኽታብን
ረብሓታት ውጥን ስድራ-ቤት ንኣዴታት
ምስትምሃርን፡ ካብቶም ቀንዲ ዝሳለጡ
ንጥፈታት ምዃኖም ድማ ገሊጹ።
ኣብ’ዚ
ብክልተ
ዶክተራት፡
ከምኡ’ውን ብርክት ዝበሉ ነርሳትን
ካልኦት ሞያውያንን ኣገልግሎት ዝህብ
ዘሎ ክፍሊ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ - ክሳብ
መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ 1,100 ነብሰጾራት ከምዝተኣንገዳ፡ ካብኣተን እተን
221 ብመብጣሕቲ ከምዝሓረሳ፡ ዶክተር
ታሚት ኣረዲኡ።
ኣደ ምሉእ ጥዕና ሃልይዋ ጥዑያት
ዜጋታት ንኽትወልድ፡ ብፍላይ ኣብ
እዋን ጥንሲ ኣድላዪ ክትትልን ጥንቃቐን
ክትገብር ዝሕግዙ ሞያዊ ሓበሬታታት
ብቐጻሊ ከምዝወሃብ ድሕሪ ምሕባር
ከኣ፡ ሕብረተ-ሰብ ወለንታዊ ልግሲ ደም
ከዕዝዝ ጸዊዑ።

መምህር ሃብተሚካኤል ምናሰ፡ እቲ
ዕብየት፡ ውጽኢት ምጥርናፍ ቊሸታትን
ቀጻሊ ጐስጓሳትን ከምዝኾነ ገሊጹ።
እታ ቤት-ትምህርቲ፡ ካብ ዓድታት
ታሕታይን ላዕላይን ኣንቶረ፡ ኩርባዮዴዳ፡ ኩርባዮ-ደቂ-ሽሓይ፡ ኣውቴት፡
ከምኡ’ውን ካብ ተከዙን ቦረፋዮን
ንዝመጹ ተመሃሮ ኣገልግሎት ትህብ
ከምዘላ ዝሓበረ መምህር ሃብተሚካኤል፡
ምስ ምውሳኽ ቊጽሪ ተመሃሮ፡ ጉዳይ
መማህራንን መምሃሪ ክፍልታትን
ቈላሕታ የድልዮ ከምዘሎ ኣገንዚቡ።

ነቲ ጸገም ግዝያዊ ፍታሕ ንምምጻእ፡
ህዝቢ - ደቂ ዓዲ መማህራን ብምቚጻርን
ተወሰኽቲ ዳሳት ብምስራሕን
ኣበርክቶ’ኳ ይገብር እንተሎ፡ መሰረታዊ
ፍታሕ ስለዘይኮነ፡ ዝምልከቶም ኣካላት
ህጹጽ ፍታሕ ክገብሩ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ 1994 ብ92 ተመሃሮ ዝጀመረት
ቤት-ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን
ደረጃ ደጀን-ኣንቶረ፡ ኣብ’ዚ ዓመተትምህርቲ እዚ ን1,660 ተመሃሮ
ኣገልግሎት ትህብ ከምዘላ፡ ሰነዳታ
የረድኡ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት

መደብ
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12፡55
13፡30
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15:55
16:35
18:55
19:30
20:00
20፡10
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22:00
22፡10
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ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
TECH INSIGHT
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ሄራር/ ሽካት
ደኩመንታሪ
ልዝብ መንእሰያት
ናትራን
ሳይዳ
ፊዮሪና
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን (45)
ዜና ትግርኛ
ምኽሪ ሞያውያን ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.59

ሃይለ ዳኒኤል
ሊቃውንቲ ዓለምና ነቲ ካብ ጥንቲ
ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ሰባት ዝፍጠር
ሃይማኖታዊ ጐነጽ ብመንገዲ ኣርቲፊሻላዊ
ብልሒ (AI) ንኽፈትሕዎ ፈተነታት
የካይዱ ምህላዎም ተሓቢሩ።
እቶም ተመራመርቲ ዘማዕብልዎ ዘለዉ
ሶፍትዌር፡ ንናይ ደቂ-ሰብ ሕብረተሰብኣባዊ
ኣነባብራ ብምቕዳሕ - ኣብ ምግታእ
ሃይማኖታዊ ጐንጺታት ውጽኢታዊት
ወይ ኣይኰነትን ዝብል ሕቶ ንኽምልሱ
ይጽዕሩ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ንሳቶም
ነቲ መጽናዕቲ ኣብቲ ንደቂ-ሰባት ናብ
ጉጅለኣዊ ወይ ወገናዊ ምትፍናን
ወይ ባእሲ ዘብጽሖም ነገራት ኣብቲ
ሶፍትዌር ብምጽዓን፡ እቲ ዘማዕበልዎ
ኣልጎሪዝም ብኸመይ ከም ዝፈትሖ እዮም
ተዓዚቦም።
እቲ ንሳቶም ዘማዕበልዎ ሞደል
ናይ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ባህርያት ናይ
ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ብሄራት፡ ዓሌትን
ሃይማኖትን ከም ዝሕዝ ብምግባር ድማ
እቲ መጽናዕቲ ኣዝዩ ሰፊሕ ክኸውን
ኣኽኢሉ።
እቶም ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ
ዝመደበሮም ምሁራት ከም ዝሕብርዎ፡
ነቲ ዘካይድዎ ዘለዉ መጽናዕቲ ድሮ
ካብ ከም ኖርወይን ስሎቫኪያን ዝኣመሰላ
ሃገራት ነቲ ኣብ መንጎ ዜጋታት’ተን
ሃገራትን ናብኣተን ዝኣትዉ ሰዓብቲ
ካልኦት ሃይማኖታት ዝዀኑ ስደተኛታትን
ንዝህሉ ፍሕፍሐ ንምህዳእ ምእንቲ
ከኽእለን ብልዑል ኣቓልቦ ይከታተላኦ
ምህላወን እዩ። እቶም ተመራመርቲ
እውን ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዘማዕብልዎ
ዘለዉ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ መንግስታት
ሃገራት ካብ ብሃይማኖትን ዓሌትን
ዝመጽእ ጐነጻት ንኽከላኸላ ምእንቲ
ከኽእለን ምዃኑ እዮም ዝገልጹ።
እንተዀነ፡ ብዙሓት ክኢላታት ከም
ናይ ሃይድሮ-ፓወር ወይ ብማይ
ዝሰርሕ ተተካኢ ጸዓት ፕሮጀክትታት
ኣብ ኣከባቢ ዘለዎ ጽልዋ ኣሉታዊ ምዃኑ
ሓድሽ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሓቢሩ።
እቲ መጽናዕቲ ኣብተን ካብ ነዊሕ
ዓመታት ኣትሒዘን በዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ
ጸዓት ከመንጭዋ ዝጸንሓ ሃገራት ቀዳማይ
ዓለም ማለት ኣመሪካን ሃገራት ኤውሮጳን
መሰረት ብምግባር ከም እተኻየደ እውን
ተፈሊጡ ኣሎ። እተን ሃገራት ነቲ ዘለዎ
ኣሉታዊ ሳዕቤን ዝተገንዘባ እንኪመስላ
ዓመታዊ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ በዚ
ኣገባብ ሓይሊ ኤለክትሪክ ዘመንጭዉ
መደበራት ዝዓጽዋ ዘለዋ። እንተዀነ፡
ንኣሉታዊ ሳዕቤን ናይ ሃይድሮፓወር
ዘይተረድኣ ዘለዋ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ
ሃገራት ኤስያን ኣፍሪቃን፡ ነዚ ተተካኢ
ጸዓት ኣብ ጥቕመን ንምውዓል መደባት
የበጋግሳ ብምህላወን እቲ ጸገም ገና ቀጻሊ
ምዃኑ እዮም እቶም ነቲ መጽናዕታዊ
ጽሑፍ
ዘቕረቡ
ተመራመርቲ
ዝሕብሩ።
ሃይድሮ-ፓወር ብዓለም ደረጃ ን71
ሚእታዊት ካብ ዝፈሪ ተተካኢ ጸዓት
ከም ዝሽፍን ይፍለጥ። ኣብ ምምዕባል
ብዙሓት ሃገራት ድማ እወታዊ ለውጢ
ከም ዝተጻወተ እውን ክዝንጋዕ ዘይብሉ
እዩ። ግን ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣመሪካን
ምትካል መደበራት ሃይድሮ-ፓወር ኣብ
1960ታት ኣብ ጥርዚ ዝበጽሓሉ እዋን

ግጭታት ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ
ዝፍተሓሉ እዋን?

ዝሕብርዎ፡ እቲ ዝምዕብል ዘሎ ሶፍትዌር፡
ሚእቲ ካብ ሚእቲ ውጽኢታዊ ንክኸውን
ኣዝዩ ብዙሕ መጽናዕቲን ምርምርን
ከም ዘድልዮ እዩ። እዚ ዕዉት ክኸውን
እንተኽኢሉ ጥራይ እዩ ከኣ ኣብ መንጎ
ጉጅለታት ዝፍጠር ምጕርፋጥ ብሰላም
ክፍታሕ ዝከኣል፡ ብምባል ወሲኾም
ይገልጹ።
ብዛዕባ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ
ኣርእስቲ ኣብ መጽሔት ‘ኣርቲፊሻል
ሶሳየቲስ ኤንድ ሶሻል ስቲሙለሽን’ ዝወጸ
መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዘነጽሮ፡ ደቂሰብ ብተፈጥሮኦም ኣዝዮም ሰላማውያን
ምዃኖም እዩ። እዚ ከኣ ዋላ ኣብ እዋን
ቅልውላው፡ ባህርያዊ ሓደጋታትን
ካልእ ተመሳሳሊ ሽግራትን ፍልልያትና

ኣወጊድና ብሓባር ክንሰርሕ ከም
እንመርጽ እዩ ወሲኹ ዘረድእ። እዚ
ብግብሪ ኣብቲ ሓድሽ ዝማዕበለ ሶፍትዌር
ዝመጸ ውጽኢት እዩ። እንተዀነ፡ እቲ
ፕሮግራም ወይ ሶፍትዌር ኣብ ሓደ
ሓደ ኵነት ሰባት ንህውከት ከምዝድግፉ
ኣሚቱ እዩ።
ኣብቲ ሶፍትዌር ካብ ዝተራእዩ
ኣብነታት ምስ እንምልከት፡ ሓደ ጉጅለ
ንመንነቱ ዝፈታተን ካልእ ስነ-ሓሳብ ወይ
ብድሆ ምስ ዝገጥሞ ናብ ጐንጽ ክኸይድ
ከም ዝመርጽ እዩ።
እቶም ተመራመርቲ ንዝያዳ መርትዖ
ምእንቲ ክዀኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን
ስሙ ክገልጽዎ ዘይደለዩ ግልል ዝበለ
ብፖለቲካውን ዓሌታውን ሻቕሎት

ዝተኸበበ ቦታ (ኣብ ኤውሮጳ ምዃኑ
ጥራይ እዮም ገሊጾም) ከም ሞደል
ብምውሳድ ክሰርሑ እዮም መሪጾም። ነቲ
ኣብቲ ቦታ ዘሎ ፖለቲካዊ፡ ባህላዊ፡ ኣብ
ርእሲኡ ድማ ሃይማኖታዊ ምፍሕፋሓት
ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ብምዕራግ፡ እቲ ሶፍትዌር
ብዘይ ምትእትታው ዝዀነ ባዕዳዊ ኣካል
ኣብ ክንደይ ዓመታት ክፍታሕ ከም
ዝኽእል ንክቕምሮ ገደፉሉ። ብመሰረት
ውጽኢት እቲ ሶፍትዌር፡ እቲ ምፍሕፋሕ
ህይወት 3,500 ሰባት ብምልካም ድሕሪ
30 ዓመታት ክፍታሕ እዩ፡ ዝብል
መደምደምታ እዩ።
እቲ ሶፍትዌር ናብዚ መደምደምታ
ንኽበጽሕ ካብ ዝወሰዶም ሞደላት ሓደ፡
እቲ ኣብ 2002 ኣብ ህንዲ ኣብ መንጎ

“ሃይድሮ-ፓወር ቀጻልነት
የብሉን”ተመራመርቲ
ምንባሩ፡ እንተዀነ ካብቲ እዋን’ቲ ጀሚሩ
እቲ መደበራት ብቝጽሪ ካብ ዝነበሮ
እናወሓደ ክመጽእ እምበር ክውስኽ ከም
ዘይተራእየ እዩ ዝንገር። ኣብዚ ሕጂ እዋን
ካብ ጠቕላላ ዝፈሪ ጸዓት ኤለክትሪክ
ኣመሪካ ሽድሽተ ሚእታዊት ጥራይ በዚ
ኣገባብ ከም ዝፈሪ እውን ይሕበር።
እቶም ተመራመርቲ ከም ዝሕብርዎ፡
መንግስቲታት ዓለም ሃይድሮ-ፓወር
ብዘለዎ ቁጠባዊ ጥቕሚ ጥራይ
ብምጥማት ካልኦት ጸለውቲ ነገራት

ከየመዛዘኑ ናብ ምስርሑ ብምጉያዮም እዩ
እዮም ዝብሉ። ከም መርኣያ ናይዚ ድማ
ካብ 1930 ንደሓር ዝተሰርሑ ሃይድሮፓወር ዳም፡ ካብ ግምት ብዙሓት ወጻኢ
ዝያዳ ወጻኢታት ዝሓቱ ኰይኖም እዮም
ተረኺቦም። ብዘይካ’ዚ፡ ነቲ ኣብ ከባቢ’ቲ
ዝተደኮኑሉ ፈለግ ዝርከብ ስነ-ህይወታዊ
ብዙሕነት ከፍርሱ፡ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ
ሰባት ክፈናቐሉን ብሰንኪ እቲ ዳም
ዝስዕብ ዕልቕልቕ ድማ ንኣብ’ቲ ከባቢ
ዝርከብ ጫካታት ክውሕጥን በከልቲ

ጋዛት ናብ ኣየር ንምፍናው ድማ ጠንቂ
ክኸውንን እዩ ጸኒሑ። ኣብነት ክዀነና፡
ኣብ ብራዚል ካብ ዝዛዘሙ ሓምሽተ
ዓመታት ጥራይ ኣቝጺሮም ዘለዉ ኣብ
ፈለግ ማዴራ ዝርከቡ ክልተ ዳም ወት
ሓጽቢታት ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ካብቲ
ንከመንጭውዎ ትጽቢት ዝተገብረሎም
ሒደት ሚእታዊት ጸዓት ጥራይ ከፍርዩ
ምዃኖም እዮም ክኢላታት ዝንበዩ።
እቶም ተመራመርቲ ኣብቲ ዘቕረብዎ
መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ ሃይድሮ-ፓወር
ሓደ ካብ ዝዓበዩ ኣፍረይቲ ተተካእቲ
ጸዓታት እኳ እንተዀነ፡ ኣብ ስነህይወታዊ ብዙሕነትን ኣከባቢን ብዘለዎ
ኣሉታዊ ሳዕቤን ግን ኣብ ዝሓጸረ እዋን
ካልእ ምርጫ ክናደየሉ ከም ዘለዎ
ዘጠንቅቕ እዩ። እንተዀነ፡ ኣብ ምምዕባል
ዝርከባ ሃገራት ነቲ ኣሉታዊ ሳዕቤን ናይ
ሃይድሮ-ፓወር ኣብ ግምት ከየእተዋ ኣብ
ኣፍላጋተን ንምትካልን ተጠቀምቲ ናይዚ
ተተካኢ ጸዓት ንምዃንን ብዘርእያኦ
ዘለዋ ቅልጡፍ ግስጋሰን ዘውጽኣኦ ዘለዋ
ዘይተኣደነ ወጻኢታትን ኣብ መጻኢ ኣብ
ቁጠባዊን ኣከባቢያዊን ክሳራታት ክሸመን
ምዃኑ ኣብ መወዳእታ የጠንቅቑ።
ምንጪ፦ bbcnews.com

ኣመንቲ ሂንዱን እስልምናን ዘጋጠመ
ብናዕቢ ጉጃራት ዝፍለጥ ህይወት 2 ሽሕ
ሰባት ዝቐዘፈ ሕድሕዳዊ ረጽሚ እዩ።
ሓደ ካብቶም ነቲ ምርምር ዘካየዱ
ጃስቲን ለይን፡ “ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ
ተጠቒምና ናይ ደቂ-ሰብ ስነ-ኣእምሮኣዊ
ሞደል ንምውሳድ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ።
ምኽንያቱ ስነ-ኣእምሮ መሰረት ናይ
ሃይማኖትን ባህሊን ስለ ዝዀነ፡” ይብል።
ንሱ ከም ዝሕብሮ፡ ዝዀነ ዝህሉ ጐነጽ
ኣብ ኣተራጕማ ናይቲ እንቕበሎ ዘሎና
ሓበሬታ ምዃኑ እዩ።
እቶም ተመራመርቲ ኣብቲ ዝረኸቡዎ
ውጽኢታት ከም ዝተዓዘቡዎ፡ ሃይማኖታዊ
ህውከት ኣብ ተፈጥሮኣዊ ባህርያትና
ከም ዘየሎ፡ ብሓፈሻ ኣብ ታሪኽ ምስ
እንርእይ ድማ ካብቲ ብኻልእ ሰበብ
ዝመጽእ ምፍሕፋሓት ሕደ ካብቶም
ዝወሓደ ሚእታዊት ዝሕዝ ከም ዝዀነ
እዩ። እንተዀነ፡ ብሃይማኖት ዝለዓል
ናዕቢ ዝበዝሕ እዋን እቲ ጉጅለ ዝዕብለል
ዘሎ ኰይኑ ምስ ዝስምዖ እዩ ዝብል
መደምደምታ ክብጻሕ ከም ዝኽእል እዩ
ዝግለጽ። ደቂ-ሰብ፡ እቲ መሰረትና ኢልና
እንኣምነሉ ስርዓተ-እምነት ይትንከፍ
ዘሎ ኰይኑ ምስ ዝስመዓና ጥራይ ኢና
ድማ ነቲ እንስዕቦ እምነት ንምክልኻል
ስምዒታትና ብሻቕሎት ዝመልኦን ርቡሽን
ኣገባብ ክንገልጾ ንፍትን። ብሰንኪ’ዚ ድማ
ዘይተደልየ ዕንወትን ክሳራን ይስዕብ፡
ብምባል እቶም ተመራመርቲ ወሲኾም
የረድኡ።
ነዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኩሉ ኵርናዕ
ዓለምና ዝርአ ዘሎ ጐነጻት ከም መሰረታዊ
መፍትሒ ኰይኑ ዝተረኽበ መልሲ ከኣ፡
ኣብ ክንዲ ካብ ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻትን
ካልኦት ኣነሃሃርቲ ጉዳያትን ንሓድሕድና
ከም ዝተፋነኑ ወገናት እንረአአ፡ ብኣንጻሩ
ብሓባር ተሓጋጊዝና ንምንባር ምስ
እንሰርሕ እዩ። እንተዀነ፡ ናብዚ ብልጽግና
ንምብጻሕ ይከኣልዶ ይኸውን?
ምንጪ፦ bbcnews.com

ሓጸርቲ ዜናታት ሳይ-ቴክ ...
# ቈልዑ ኣብ ስክሪን
ዘሕልፍዎ ግዜ ምስ ድቃሶም
ምትሕሓዝ
ከምዘይብሉ
ሓድሽ ኣብ ዝወጸ መጽናዕታዊ
ጽሑፍ ተገሊጹ።
# ኤውሮጳ ናይ ቅድሚ
ዓሰርተ ዓመት ብዝነበረ
መሳርሒታት
ዝተዳለወት
ናይ ኩነታት-ኣየር ሳተላይት
ከም ዝወንጨፈ ተሓቢሩ።
# ኣብ ዩኒቨርሲቲታት
የልን ካሊፎንያ - ሳንዲየጎን
ዝመደበሮም ተመራመርቲ፡
ኣብ DNA ደቂ ሰባት
ደቀቕቲ ለውጢታት ምስ
ዝካየድ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና
ዝፍጠሩ ጽኪ ጽልዋ ከም
ዝለዎ ሓቢሮም።
# ተመራመርቲ ንማይ
ከጻሪን ክፈሊን ዝኽእል
ሓድሽ ነገር ከም ዘማዕበሉ
ገሊጾም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጸጋታት ባሕሪ
ዘወልዲ ሃይለ
እንስሳታት “ዓጻማትን” “ዘይዓጻማትን”
ተባሂሎም ኣብ ክልተ ዓበይቲ ደምበታት
ይምደቡ። ዘይዓጻማት እንስሳታት ካብ’ቲ
ዝደቐቐ ብሓደ ዋህዮ ዝቖሙ ከም ኣሜባ
ዝኣመሰሉ ዓሌታት ክሳብ’ቶም ብኮናትል
ዝምዘኑ ድርዓውያን እንስሳታት ባሕሪ
ይዝርግሑ። ኣብ’ዚ ጽሑፍ ዝያዳ ኣተኲርና
ነቕርቦ ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ምስ ድርዓውያን
እንስሳታት ባሕሪ ዝምደብ “ኦክቶፐስ’’
ዝተባህለ ዓሌት ክኸውን እዩ።
ኦክቶፐስ ሓደ ካብቶም ምዕቡል ርእሲ
ዘለዎም ድርዓውያን እንስሳታት ባሕሪ
እዩ። እዞም ዓሌታት ኣርባዕተ ጽምዲ
መሓዉርን ሓደ ጽምዲ የዒንትን ኣለዎም።
ብተወሳኺ ከም ናይ ኣዕዋፍ ተሪር መትኮብ
ዘለዎ ኣፍ ይውንኑ። ዝበዝሑ ዓሌታት
ኦክቶፐስ ውሽጣዊ ይኹን ደጋዊ ኣዕጽምቲ
ስለዘይብሎም ብጸበብቲ ነቓዓት ሶሊኾም
ብምሕላፍ ካብ ከም “ኢል’’ ዝበሃሉ ሃደንቲ
ዓሳታት ክመጾም ንዝኽእል ተጻብኦታት
ይከላኸሉ።
ምስ ካልኦት ዓሌታት ክነጻጸሩ ከለዉ
ኦክቶፐስ ብተዛማዲ ካብ 6 ወርሒ
ዘይሓልፍ ሓጺር ዕምሪ ኣለዎም። ገለ ኣብ
ሰሜናዊ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከቡ ዓበይቲ
ኦክቶፐስ ግን ክሳዕ ሓሙሽተ ዓመት
ብህይወት ክጸንሑ ይኽእሉ። ዝኽተልዎ
ስርዓተ ምርባሕ ቀንዲ ጠንቂ ሞት ናይዞም
ዓሌታት እዩ። ተባዕትዮ ኦክቶፓስ ድሕሪ
ወሲብ ንሓጺር ኣዋርሕ ጥራይ ብህይወት
ክጸንሑ ከለዉ፣ እተን ኣንስትዮ’ውን
እንተኾነ እንቋቝሖአን ምስተጸፍየ ኣብ
ሓጺር ግዜ ናይ ሞት ዕጫ የጋጥመን። ነቲ
ዝተጸፍየ እንቋቝሖ ካብ ተጻይ ንምክልኻል
ንሓደ ወርሒ ብዘይመግቢ የሕልፍኦ። ኣብ
መወዳእታ’ውን ብጥምየት ዘይኮነ ኣብ ክልተ
ኣዒንቶም ዝርከብ ጽኪ፣ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ
ከምዝሞቱ ይገብሮም። ድሕሪ ወሲብ እዚ
ጽኪ ብመጥባሕቲ ምስዝእለ ክሳዕ ብጥምየት
ዝሞቱ ንነዊሕ ኣዋርሕ ብህይወት ክጸንሑ
ይኽእሉ።
ኦክቶፐስ ሰለስተ ልቢ ኣለዎም። እተን
ክልተ ልቢ ደም ብነፋይ ክጭንጉዓ ከለዋ
እታ ሳልሰይቲ ድማ ደም ብምሉእ ኣካላቶም
ትጭንጉዕ። ደም ኦክቶፓስ “ብነሓስ”
ዝተባህለ ብረታዊ ባእታ ሃብታም ፕሮቲን ወይ
ሄሞስያኒን ዝቖመ እዩ። እዚ ፕሮቲን ኦክስጅን
ተሰኪሙ ናብ መላእ ኣካላቱ የብጽሕ። እዚ
ውህደት ካብ ሓጺን ዝተሓተ ኦክስጅን ናይ
ምስካም ብቕዓት እኳ እንተሃለዎ ኣብ ኣዝዩ
ትሑት ዓቐን ኦክስጅን ዘለዎ ቆራሪ ቦታ ግን
ዝያዳ ኣድማዒ ይኸወን። እዚ ባእታ’ዚ ደም
ኦክቶፐስ ኣብ ክንዲ ቀይሕ ሕብሪ፣ ሰማያዊ
ሕብሪ ከምዝሕዝ ይገብሮ።
ኦክቶፐስ ኣብ ኩሉ ኣከባቢታት ከም
ዕምባባታት ባሕሪ፣ ጫካታት ምድሪ ሳዕሪ
ባሕሪ፣ ኣብ ውዑይን ኣዝዩ ዝሑል ክፋላት
ባሕሪታትን ውቅያኖሳትን ክነብሩ ይኽእሉ።
“ስፑን ኣርምድ” ኦክቶፐስ ዝበሃል ዓሌት
ክሳብ 1000 ሜትሮ ዕምቆት ዘለዎ ደልሃመት
ቀጸላ ባሕሪ ክነብር ከሎ ‘’Vulcanoctopus
hydrothermalis’’ ዝበሃል ዓሌት ድማ ክሳዕ
2000 ሜትሮ ኣብ መዓምቝ እሳተጎመራ
ዘለዎ ውዑይ ማይ ክነብሩ ይኽእሉ። ዛጊት
ብዝተገብረ መጽናዕቲ ዝኾነ ዓሌት ኦክቶፐስ
ኣብ ጥዑም ማይ ዝነብር ኣይተረኽበን።
ዝበዝሑ ዓሌታት ኦክቶፐስ ኣብ ግዜ
ወሲብ እንተዘይኮይኑ ንብሕቶም እዮም
ዝነብሩ። ገለ ዓሌታት ግን ብጉጅለ

ተጠርኒፎም ብጻዕቂ ይነብሩ። እዞም ጉጅለ
ኣንፈት ጸላኢ ንምፍላጥ፣ መጻምዲ ንምስሓብ
መግቢ ዘለዎ ኣከባቢ ንምሕባር ንሓድሕዶም
በቲ ዘለዎም ብልሒ ተጠቒሞም ይረዳድኡ።
ኦክቶፐስ ፍሉጥ ውሱን ዝነብሩሉ ሕዙእ
ሰፈር የብሎምን። መግቦም ንምምእራር
ኢሎም ሰፈሮም ገዲፎም ናብ ርሑቕ
ኣከባቢ ምስዝጐዓዙ ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ
ከይተጋገዩ ብቕኑዕ መስመር ግዳያቶም
ሒዞም ብውሕስነት ናብቲ ክምገቡሉ
ዝኽእሉ በዓቲ ክምለሱ ዘኽእሎም ብተፈጥሮ
ናይ ዳህሳስ ክእለት ኣለዎም። ኣብ ገለ ግዜ
ማዕከኖም ልዕሊ ከህልኽዎ ዝኽእሉ መግቢ
ምስዝመልእ፣ ምስ ካልኦት ፍጥረታት ባሕሪ
ከም ስታር ፊሽ፣ ዕንቅርቢት ባሕሪን ዓሳን
ኮይኖም ብሓባር ይካፈልዎ።
ኦክቶፐስ ብብልሒ ኣእምሮ ምስ ዝኾነ
ዓሌት ዘይዓጻማት እንስሳታት ክነጻጸሩ ከለዉ
መዳርግቲ የብሎምን። ብልሒ ሓንጎል
ናይዞም እንስሳታት ንብዙሓት ተመራመርቲ
ስነህይወት ኣብ ክትዕ ሸሚምዎም ይርከብ
ኣሎ። እቲ ዘገርም እዞም እንስሳታት
ዝተሓላለኸ ግድላት ናይ ምፍታሕን ናይ
ሓጺርን ነዊሕን ምዝካር ክእለት ዘለዎም
ምዃኑ እዩ። በዚ ምኽንያት መብዛሕትኦም
ካብ ወለዶም ዝወረስዎ ጠባይ ዘይኮነ
ኣብ’ቲ ሓጺር ዕምሪ ዘለዎ ህይወቶም
ዝተመሃርዎ ዝያዳ ይጽለዉ። ወለዶም፣ ገና
ኣብ ናይ ብጽሕና ግዜ ከይበጽሑ ብሞት
ስለዝፍለይዎም ካብኦም ዝወርስዎ/ዝመሃርዎ
ጠባይ ይኹን ባህሪ የለን።
ኣብ ቤት ፈተነ ብዝተገበረ መጽናዕቲ፡
ኦክቶፓስ ስልጠና ምስዝወሃቦም ዝተፈላለዩ
ቅርጽታትን ኣቃውማን ፈልዮም ከለልዩ
ዘኽእሎም ዓቕሚ ከማዕብሉ ይኽእሉ።
በዚ ምኽንያት ኣብ ሰብ ዝሰርሖ ጋብላታት
ብምስልጣን ከም መዘናግዒ የገልግሉ።
በቲ በሊሕ ናይ ምስትውዓል ክእለቶም
ተጠቒሞም መግቢ ንምርካብ ካብ ውሽጢ
መመላኽዒ ጋብላ ቬትሮ ሰቢሮም ክወጹ
ይፍትኑ። ብተወሳኺ ኣብ ጃላቡ ብምድያብ
መኸዘኒ ዓሳ ብምኽፋት ከም ዕንቅርቢት
ባሕሪ ዝኣመሰሉ ድርዓውያን ዓሳታት
ክምገቡ ይህቅኑ።
ኦክቶፐስ እቲ እንኮ መሳሪሒታት ዝጥቀም
ዘይዓጻም እንስሳ እዩ። “ቨይንድ ኦክቶፐስ”
ዝተባህለ ዓሌት ኦክቶፐስ ዛዕጎል ድሩዓት
እንስሳታት ባሕሪ ኣኻኺቡ መንበሪኡ ክሰርሕ
ከምዝኽእል መጽናዕትታት ይሕብሩ።
ገለ ካብ ቀንዲ ሜላታት ምክልኻል ናይዚ
እንስሳ፡ ምሕባእ ወይ ድማ ጠቕሊልካ ካብ
ጸላኢኻ ምስዋር ወይ’ውን ምስ ካልእ
ዘይድፈሩ መርዛማት ዓሌት ዓሳታት ምምስሳል
እዩ። ከም ካልኣዊ ናይ ምክልኻል ሜላ ከኣ
ብቕልጡፍ ምህዳም እዩ። ብተወሳኺ ጸሊም
ቀለም ብምፍሳስ ካብ ተረኣይነት ጸላእቶም
ክከላኸሉ ይኽእሉ። እዚ ቀለም “ሚላኒን”
ዝብሃል ንጸጉርናን ገጽናን ጸሊም ሕብሪ ዝህብ
ባእታ ዝቖመ እዩ። እዚ ቀለምዚ ንከም ሻርክ
ዝኣመሰሉ ብምሽታት ግዳያቶም ዝሃድኑ
ዓሳታት፣ ናይ ምሽታት ክእለቶም ብምድኻም
ኣንፈቶም ከስሕቶም ይኽእል። ኦክቶፐስ ከም
ነፋሒቶ ሕብሪ ቆርበቶም ከከም ኣድላይነቱ
ናብ ብጫ፣ ኣራንሾኒ፣ ቀይሕ፣ ሓመዳዊ፣ ጸሊም
ብምቅይያር ጸላእቶም ከሀምሉን ምስ ካልኦት
ብጾቶም ክረዳድኡን ይኽእሉ። ሰማያዊ
ዓንኬል ዘለዎ መርዛም ዓሌት ኦክቶፐስ
ንኣብነት ዘቖጥዖ ኩነታት ምስ ዘጋጥሞ ሕብሩ
ቈርበቱ ናብ ኣዝዩ ድሙቕ ብጫ ይቕየር። ገለ
ዓሌታት ኦክቶፐስ ሕብሮም ናብ ሳዕሪ ባሕሪ፣
ቅርጾም ናብ ኣኻውሕ ባሕሪ ብምቕያር ካብ

ኦክቶፖስ
ጸላእቶም ይኽወሉ። ካልኦት ዓሌታት ክፋል
መሓውሮም ቆሪጾም ብምግዳፍ ከምልጡ
ከለዉ፣ ገሊኣቶም ድማ ቅርጽን ሕብርን
ኣዝዮም ሓደገኛታትን መርዛማትን ዓሳታት
(ኣንበሳ ዓሳ)፣ ተመን ባሕሪን ኢልን ብምቕዳሕ
ጸላእቶም የባህርሩ።
ተባዕትዮ ኦክቶፐስ ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ
“ሄክቶኮትይለስ” ዝተባህለ ዘርኢ ተባዕታይ
ተሰኪሙ ናብ ታሕተዋይ ሽፋን ኣንስትዮ
ዘብጽሕ ኣጻብዕቲ ወይ መሓውር፣ ይውንኑ።
ኣብ ባይታ ዝነብሩ ዓሌታት ኦክቶፐስ ዝበዝሕ
እዋን እዚ ዘርኢ ዝስከም ሄክቶክትይለስ ኣብ
የማናይ ሳልሳይቲ ኣጻብዕቶም ይርከብ።
ተባዕትዮ ኦክቶፐስ ድሕሪ ወሲብ ኣብ ሓጺር
ኣዋርሕ ክሞቱ ከለዉ፣ እተን ኣንስትዮ ብወገነን
እንቋቝሖአን ክሳዕ ዝምዕብል ነቲ ዘርኢ
ተባዕታይ ኣብ ውሽጠን ንሰሙናት ብህይወቱ
ከምዝጸንሕ ጌይረን ይዕቅብኦ። ድሕሪ ጽግያት
ልዕሊ 200,000 እንቋቝሖ ክወልዳ ይኽእላ።
ብድሕሪ’ዚ እቲ ዝተጸፈየ እንቋቝሖ ኣብቲ
ትርከበሉ ናሕሲ ኣብ ገመድ ተንጠልጥሎ
ወይ ድማ ኣብ ተሪር ባይታ ከምዝጣበቕ
ትገብሮ። ካብዚ ብምቕጻል ካብ ተጻባእቲ
ንምክልኻል ከም ዋርድያ ኮይና ኣብ ከቢድ
ሓለዋ ትጽመድ። እኹል ኦክስጅን ንምርካብን
ጽሬት ኣከባቢኦም ንምሕላውን ካብ ከባቢኦም
ከይረሓቐት ቀጻሊ ተንበድብደሎም። ኣብ ግዜ
ሓለዋ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ዝኾነ ናይ ሃድን
ንጥፈታት ስለዘይተካይድ ብሰንኪ ጥሜት
ክፋል ኣካላታ ዝኾነ መሓውራ ከም መግቢ
ተህልኾ። እቲ እንቋቝሖ ኣብ ዝነቕሓሉ
እዋን ኣካላታ ብጥምየት ስለ ዝማስን ካብ
ሃደንቲ ክመጻ ዝኽእል መጥቃዕቲ ክትጻወሮ
ዓቕሚ ይሓጽራ። ብኡንብኡ ድማ ኣላሽ ኢላ
ብካልኦት ዓሳታት ትብላዕ። እቶም ዝተወልዱ
ንኣሽቱ ኦክቶፐስ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ቀጸላ
ባሕሪ ምስ ካልኦት ደቀቕቲ ተሃዋስያን ከም
እጓም ናይ ዕንቅሪቢት ባሕሪ፣ ኮኾብ ዓሳ፣
ኮፖፐድ እናተመገቡ ይዓኵ። ብድሕሪዚ
ናብ ታሕተዋይ ባይታ ባሕሪ ብምውራድ
ዳግም መስርሕ ህይወቶም ይቕጽሉ።
ኦክቶፐስ ኣዝዮም ትኵራት ኣዒንቲ
ስለዘለዎም፣ ብቐሊሉ ፍልልይ ብርሃን ከለልዩ
ዘኽእሎም ዓቕሚ ኣለዎም። ብቕዓት ምልላይ
ሕብሪ ብርሃን ከከም ዓሌቶም ይፈላለዩ።
ሚዛን ኣካላቱ ንምሕላው ዝሕግዝዎ ክልተ
“ስታቶሳይትስ” ዝተባህሉ ዋህዮታት ኣብ
ከባቢ ሓንጎሉ ይርከቡ። ኦክቶፐስ ኣዝዩ
ምዕቡል ዝኾነ ናይ ምድህሳስ ክእለት
ኣለዎም። ኣብ ኣካላቶም ዝርከብ ንመጣበቒ
ዝጥቀሙሉ ኩባያ መሰል ቅርጺ ኣካላት፣
ቀመማዊ ውህደት ከለልዩ ዝኽእሉ ባእታታት
ኣለዎም። ብሓገዝ’ዞም ኣካላት እቲ እንስሳ
እንታይ ይሕዝ ከምዘሎ ብቐሊሉ ክፈልጥ
ይኽእል። ብተወሳኺ ምዝርጋሕን ምጭባጥን
መሓውሩ ብቐሊሉ ከለልየሉ ዝኽእል ስምዒት
ኣብ መሓውሩ ኣለዎ። እንተኾነ ሓንጎል ናይ
ኦክቶፐስ በዞም ናይ ውጥረት ስምዒት ኣንፈት
መሓውሩ ከለሊ ኣይክእልን እዩ። ሓንጎል
ኦክቶፐስ ሓፈሻዊ ፍልልይ ቅርጺ ናይ ነገራት
ከለሊ ዝኽእልኳ እንተኾነ ከም ውዱእ ስእሊ
ኣእምሮ ኣብ ሓንጎሉ ክሕዞ ግን ኣይክእልን
እዩ። ካብ መሓውሮም ናብ ሓንጎሎም
ዘራኽብ ምዕቡል ስርዓተ መትኒ ዘይምህላዉ
ዝኾነ መምርሒታት ብመሓውሮም ጥራይ

በጽሒ ኦክቶፐስ

ብሉ ሪንግ ኦክቶፐስ ካብቶም መርዛማት ዓሌታት ኦክቶፐስ

ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ገፈፍቲ መራኽብ ተጋሒጡ ዝወጸ ኦክቶፐስ

ኣብ ኣእጋር ኦክቶፐስ ዝተሰርዓ መምጸዊ ኣካላት

እዩ ዝፍጸም። በዚ ምኽንያት ኣብ ጉዕዞኦም
እንታይ ከምዘጋጥሞም ንምግማት ኣዝዮም
ይጽገሙ።
ኦክቶፐስ ዝተፈላለየ ዓይነት ምንቅስቓስ
የዘውትሩ። ምግልባጥን ምሕንባስን ካብቲ ቀስ
ኢሎም ዝጐዓዝዎ ክኸውን ከሎ፣ ንድሕሪት
ምሕንባስ ድማ ካብቶም ብቕልጡፍ
ዘዘውትሩዎም ዓይነት ምንቅስቓስ እዮም።
ቀስ ኢሎም ኣብ ዝጐዓዙሉ እዋን በእዳዎም
እናተገላበጡ ኣብ ልስሉስን ድሩቕን
ባይታ ብሓገዝ ናይ ማይ ይንቀሳቐሱ።
ገለ ዓሌታት’ውን ብክልተ መሓውሮም
ክንቀሳቐሱ ዝኽእሉ ኣለዉ። እዚ ዓይነት
ምንቅስቓስ ካብ ጸላእቶም ንዝመጾም ተጻብኦ

ብቕልጡፍ ንምስዋር ይሕግዞም። ኦክቶፐስ
ካብ ሽፋን ኣካላቶም ማይ ቡጭ ኣቢሎም
ብምውጻእ ንቕድሚት ብምውንጫፍ
ብቕልጡፍ ክሕንብሱ ይኽእሉ።
ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዳርጋ
ኣብ ኩለን መግፈፊ ባይታ ብፍላይ ኣብ
ንግዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ መራኽብ ግብጺ፣
ከም ግራዝ ተለኪሞም ይወጹን ግዳይ
ምጕሓፍን ይኾኑ ብምህላዎም ሚኒስትሪ
ሃብቲ ባሕሪ ንምዕቃቦም ኣብ ጻዕሪ ይርከብ።
ኣብ ኤርትራ ዛጊት ብልክዕ ክንደይ ዓሌታት
ኦክቶፐስ ከም ዘለዉ ጌና ዘይተጸንዐ ብምዃኑ
ገለ ካብ ዓበይቲ ዕዮ ገዛታት ምርምር ሃብቲ
ባሕሪ እዮም።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
ሽዓኡ ጀሚርና ድማ ብወለንታና ምስ
ሕሙማት ካንሰር ከተማ ካርቱም - ካብ
ሃገርና ክሕከሙ ዝመጹ ዜጋታት ማለተ’ዩ
ክንደጋገፍ ጀሚርና። እዚ ክብለካ ከለኹ
ግና ቅድሜና ዝተበጋገሰ ብብዓል ወ/ሮ
ዮርዳኖስ ዝምእከል ናይ ምድግጋፍ
ምትእኽኻብ እውን ጸኒሑ እዩ - ብዙሕ
ስራሕ’ውን ሰሪሑ እዩ።” ብምባል
ንኣበጋግሳ እቲ ብወለንታውያን ዝቖመ
ናይ ምትሕግጋዝ ንጥፈት የብርህ።
ሓሳብ ብውሑዳት ይቐውም ስዓብቲ
ምስ ዝረክብ ድማ፡ ጽልዋኡ ክንዮ ከባቢ ናብ
ሕብረተሰብ የጕላዕልዕ። እዚ ሓሳብ ኣብ
ፈለማ ምስ ነቐለን፡ ድሕሪኡንከ? ንዝብል
ድማ ስነ-ጥበባዊ ፍስሃ ገብረሂወት፦
“ኣብዚ ዓቢ ሩፍታ ዝህብ ስራሕ
ክሳተፍን ገለ ኣበርክቶ ክገብርን ምስ
ወሰንኩ፡ በቲ ኣነ ዝነጥፈሉ ሞያ ስነ-ጥበብ

- ማለት ፊልም ገለ ክገብር ኣለኒ ኢለ ስለ
ዝወሰንኩ፡ ሓንቲ ንብድሆታት ሕሙማት
ካንሰርን ተስፍኦምን እትገልጽ “ተስፋ
ጽባሕ” ዘርእስታ ፊልም ደሪሰ ናብ ህዝቢ
ዘርጊሐ፡ እዛ ፊልም ንዓይ ዓቢ ናይ ሞራል
በሪ እያ ኰይናትኒ። ብዙሓት ተደናገጽቲ
ክረክብን ሰዓብቲ ከጥርን ሓጊዛትኒ እያ።
ኩሉ ኣታዊኣ ንሕሙማት ካንሰር ዝውዕል
ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ
ብተስፋን ሞራንል ንኽጐዓዙ’ውን
ኣስተምሂራ እያ። ነቲ ዘበጋገስናዮ ናይ
ምሕጋዝ መንፈስ ድማ፡ ሰዓብቲ ከምእነጥሪ
ገይራ. . .።”
ንንጥፈታት እቲ ዘበገሱዎ ማሕበር
ከብርህ እንከሎ ድማ፦
“ሓደ ጋሻ ካብ ካልእ ሃገር ክመጽእ
እንከሎ እንተወሓደ፡ ‘እንካ ማይ ስተ’
ዝብል ተቐባልን፡ ቦታ ዝሕብርን ሰብ
የድልዮ፡ ንሕና ድማ እታ ፈለማ ከም
ንጥፈት እንሓስባ፡ ነቲ ሓሚሙ ዝመጽእ
ሰብ ከይጋየሽን፡ ኣብ ርእሲ ሕማሙ
ሕማም ከይውስኽን ብፍሕሹው ገጽ
ተቐቢልና ብቕሳነት ከም ዝሕከም
ንገብር። እዚኣ ቀላል እትመስል ግና ዓባይ
ነገር’ያ - ምኽንያቱ ኣሽንኳይ ሓሚሙ
ዝመጸ፡ ንዙረት ኢሉ ዝመጸ እውን

ካልእን ይርከቦ። እዚ ነቲ ዓቕሚ ዘይብሉ
ተሓካሚ ካንሰር፡ ዓቢ ሩፍታ ክኸውን ከሎ፡
ብተወሳኺ ክሕክሙ ኢሎም ዝመጽኡ
ብሓባር ኣብቲ ገዛ ስለ ዝቕመጡ፡ ብዛዕባ
ሕማሞም ሞራል ክወሃሃቡን እሂን ምሂን
ክብሃሃሉን ዓቢ ባይታ ኣለዎም። ነዚ ገዛ
ክንውንን ሓገዝ ናይ ኤምባሲ ኤርትራ
ኣብ ሱዳን’ውን ተራ ነይርዎ’ዩ። “ኣብዚ
ከይተሓጸርና ኣበይናይ ሕክምናን መን
ሓኪም ክርእዮም ከም ዘለዎምን ድማ
ምኽሪ ንህብ። ኣብ ገለ ናይ ሕክምናታት
ዝሓትዎ ገንዝበ እምብዛ ብዙሕ ብምዃኑ፡
እቲ ሕሙም ኣብ ዘየድሊ ወጻኢታት
ከይኣቱ ምኽርን ሓበሬታን ንህብ. . .”
ክብል፡ ንንጥፈታቶም ብስፍሕ ዝበለ
መንገዲ ኣብረሃለይ። ብወገነይ፡ ነቲ
ብተበግሶ እዞም ሰብ ሕልና ዝተወነነ ገዛ
ንምዕዛብ፡ ጸሓይ ካርቱም ከይዓጀበኒ ናብቲ
ሕሙማት ዝድቅሱሉ ገዛ ተበገስኩ። ስነ
ጥበባዊ ፍስሃ’ውን መሪሑኒ ተበገሰ።
እቲ ዝድቅሱሉ ገዛ፡ ካብቲ ዝነበርናዮ
ቦታ፡ ናይ ኣስታት ክልተ ኪሎ ሜትር
ርሕቀት’ኳ እንተነበሮ፡ በታ ዝጠለብናያ
በዓልቲ ሰለስተ እግራ ታክሲ (ላምብሬታ)
ከባቢ ኣርባዕተ ሰዓት’ዩ ወሲዱልና። እቲ
ምኽንያት፡ እታ ሒዛትና ዝተበገሰት ታክሲ

ሓምሻይን መወዳእታን ክፋል
“እንታይከ ዘይገበሩ. . .? መጀመርታ
ሰብ ብሞራል’ዩ ክሕግዘካ ዘለዎ፣ ንሳቶም
ድማ እታ ቀዳመይቲ ዝሕግዙኻ
ሞራል’ያ። ካልኣይ፡ ኣብ ነንሕድሕድካ
ከምእትራኸብ ብምግባር ተመኵሮ ከም
እትለዋወጥ ይገብሩ። ገዛ ብናጻ ኢኻ
እትቕመጥ፡ ኣበየናይ ሕክምናን ምስ መን
ሓኪምን ከም እትራኸብ ድማ ንሶም’ዮም
ዝሕብሩኻ። ምኽንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ
ሕክምናን ምስ ዝተፈላለዩ ሓካይምን
ክትራኸብ ብዙሕ ወጻኢታት ስለትገብር።
ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ድማ ገንዘባዊ ሓገዝ
ይምጥዉልካ. . .።” ብምባል ንተራ እቶም
ወለንታውያን ኣብርሃትለይ።
ብወገነይ፡ ኣብ ከምዚ ሩፍታ ዝህብ
ስራሕ ንዝተዋፈሩ ወለንታውያን ረኺብካ
ምዝርራቦም ዘይተርፍ ዕማም ምዃኑ
ኣሚነ፡ ኣንፈተይ ናብኦም ኣቕናዕኩ።
ኣብ ከምዚ ሃዋህው እንከለኹ’የ ድማ፡
ሓደ ዘሰንብድ ዛንታ ዝሰማዕኩ። ንኣስታት
34 ዓመት ተሓቢኡ ዝጸንሐ ዛንታ ሓንቲ
ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ። ምግራመይ
እናገለጽኩ ድማ፡ ነቲ ዛንታ ኣጣሊለ
ንምጽሓፍ ተጓይየ። እወ፡ ነቲ ንኽትኣምኖ
ዘጸግም ዛንታ ኣረጋጊጸ ክጽሕፎ ተዳልየ።
ቅድሚኡ ግና፡ ምስ ሓደ ካብቶም
ንሕሙማት ካንሰር ዝሕግዙ ወለንታውያን
ተዘራሪበ ኣለኹ. . .።
“ኣነ፡ ሎሚ እምበር ጽባሕ ከምዘለኹ
ኣይኣምንን’የ። ሎሚ ድማ ሰናይ ነገር
ብምግባር ክሓልፎ’የ ዝደሊ” ብምባል’ዩ
ዕላሉ ፈሊሙለይ - ሓደ ካብቶም
ብወለንታኦም ኣብ ምሕጋዝ ሕሙማት
ካንሰር ዝነጥፍ ስነ-ጥበባዊ ፍስሃ ገብረሂወት
(ፍሽ)።
ብወገነይ፡ ኣብ’ዚ ቅድም ኢለ
ዝጠቐስኩዎ ክፋላት ናይ ክልተ ደቂኣንስትዮ ዛንታ፡ ተራ ናይ’ዛ ብወለንታኦም
ዝነጥፉ ማሕበር፡ እተን ግዳያት ብዝግባእ
ገሊጸንኦ እየን። እዚ ሕልና ዝመልእን ኵሉ
ክስዕቦ ዝግባእ ተበግሶን ግና፡ ብኸመይን
መዓስን’ዩ ተበጊሱ? ዝብል ሓሳባት ክትል
ክብለካ ንቡር’ዩ። ነዚ መብርሂ ክህበኒ
ፈለማ ሕቶይ ናብ ስነ-ጥበባዊ ፍስሃ ወስ
ኣቢለያ።
“እዚ ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ካንሰር
ሓልዮትን ምድግጋፍን ከነበግስ ዘንቀለና
ነጥቢ፡ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት፡ ብወዝቢ
ዝተበገሰ ሓሳብ’ዩ። ሓንቲ ጓል ዓሰርተ
ክልተ ዓመት ህጻን፡ ናይ ደም ካንሰር ስለ
ዝሓመመት ኣብ ሃገርና ዘድሊ ሕክምና
ገይራ ክትሓዊ ስለ ዘይክኣለት፡ ንዝልዓለ
ሕክምና ናብ ወጻኢ ሃገር ቦርድ ተባሂላ
- ኣብዚ ማለት ኣብ ሃገረ ሱዳን ከተማ
ካርቱም ክትሕከም ኢላ ትመጽእ’ሞ፡
ብዙሕ ስቅያት ተሕልፍ። እቲ ሕማም ካብ
ቁጽጽር ወጻኢ ስለዝዀነ ዓቢ መከራ እዩ
ኰይኑዋ። ብዓቢኡ፡ ናይ ገንዘብ ሕጽረት
ስለዝጋጠማ፡ ኩላትና ኢደይ ኢድካ ኢልና
ገንዘብ ኣዋጺእናላ። ግዳ ቁሩብ ግዜ
ወሲዳ ስለዝጸንሐት ኣይሓወየትን ኣብ
ኢድና ዓሪፋ። በዚ ፍጻመ’ዚ ዘይሓዘነ
ሰብ ኣይነበረን። ወለዳ ኣዝዮም ጕህዮም
- ንሕና’ውን ከምኡ። ሽዑ ዝተሰምዓና
ስምዒት ኣብ ሕጂ ኰይነ ክገልጾ ከለኹ
ዓቐብ’ዩ ዝዀነኒ። ምኽንያቱ ንእሽተይ፡
እምበለ መጠን ላዛ ዘለዋ ቈልዓ እያ ነይራ።
እዚ ንዓና ዓቢ ተመኵሮ’ዩ ኰይኑና፣ ካብ

ንጽባሕ’የ ዝብል. . .
ተቐባሊ ስለዘድልዮ። ካብዚ ብምቕጻል፡
ካብ ፈለማ ንጥፈታትና ክገልጸልካ። ካብታ
ኣነ ዝደረስኩዋ ፊልም ቀጺሉ ዝመጸ ናይ
ሰብ ሕልና ደገፍን ተደሚሩ ዝተረኽበ
ኣታዊ፡ ኣብ ሓደ መዓላ ከነውዕሎ ስለዘለና፡
ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት ዝሃብናዮ ጉዳይ
እንተነይሩ፡ ጉዳይ ገዛ እዩ። ኣብ ሃገረ ሱዳን
ክራይ ገዛ ክቡር እዩ - ዝዀነ ሕሙም
ካብ ሃገርና ንዝልዓለ ሕክምና ናብዚ ኣብ
ዝመጽኣሉ እዋን ድማ፡ እቲ ቀዳመይቲ
እተሸግሮ ክራይ ገዛ እያ። ንሕና እምበኣር፡
ነዚ ንምፍታሕ ብርክት ዝበለ ገንዘብ
ኣዋጺእና ናትና ገዛ ገይርና። ዝዀነ ናብዚ
ክሕከም ዝመጸ ሕሙም ድማ፡ ናይ ገንዘብ
ጸገም እንተለዎ ብቕጥታ ተቐቢልና
ክሳብ ሕክምና ዝውድእ ኣብዚ ገዛ ከም
ዝቕመጥ ንገብር።
“ኣብ ርእሲ’ቲ ልዕሊ ዓቕሞም ካብ
ዝዀነ ወጻኢታት ምድሓን፡ መመገቢ ክሽነ
ስለዘለዎ እውን፡ ብሓባርን ብዓቕሞምን
ከምዝምገቡ ንገብር። እዚ ድማ ብተወሳኺ
ካብ ካልእ ወጻኢታት የድሕኖም። ብሓፈሻ
እቲ ገዛ ኵሉ ዘማልአ’ዩ። መዝሓሊ
ፍርጅ፡ ክሽነ፡ ነቲ ገዛ ዘዝሕል መሳርሕን

ጸጋብርሃን ጐይትኦም
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ጸገም ኣጋጢሙዋ ዘይኰነ፡ መንብሮ ከተማ
ካርቱም ንብዓል ስሉጥ ቆጸራ ዝኸውን ቦታ
ብዘይ ምዃኑ’ዩ። ካብ ተቐማጦ ካርቱም
ንላዕሊ መካይን ይበዝሓ። ኣብ ሓደ ናይ
ትራፊክ መብራህቲ ደው ምስ በልካ፡
ቅድመኻ ልዕሊ ሚእቲ መካይን ደው
ይብላ’ሞ፡ ንዓአን ንምጽባይ ሰዓታት ኢኻ
እተሕልፍ። በዘራርባ ደቂ-ዓዲ “ዛሕማ”
(ጽቕጥቅጥ) ኣሎ እዮም ዝብሉኻ።
ድሕሪ ናይ ከባቢ ኣርባዕተ ሰዓት ትጽቢት፡
ናብቲ በዞም ወለንታውያን ተደጋገፍቲ
ሕሙማት ካንሰር ዝውነን ገዛ በጻሕና።
ብርግጽ ውሕድ ዝበላ ተሓከምቲ’የን
ጸኒሐናና። ኩሉ ኣብታ ገዛ ዝኣቱ ሰብ
ጽርየት ናይ ነብሱን ከባቢኡን ባዕሉ’ዩ
ዝቆጻጸር። ኣመጋግባ ድማ ብተርታ
ይስራሕ። ብሓገዝን ምውጻእን ድማ
ኣስቤዛ ይግዛእ። እታ ቤት ኩሉ ነገራ
ምሉእ’ዩ። ንተበግሶኦም ከተድንቕ ድማ
ትግደድ። ሰብ ኣብ ዓለም ንሕልና’ዩ
ዝነብር። እቲ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ምሕጋዝ
ድማ ዝጸንሐ ባህልና’ዩ። እቲ ምስጋና
ውሽጣዊ እምበር ደጋዊ ክኸውን ዝጽበ
ዘሎ ኰይኑ ኣይስምዓንን። ንተበግሶ በዓል
ስነ-ጥበባዊ ፍስሃ፡ ሰዓብቱ በዓል መን’ዮም
ዝብል ሕቶ ክትል ይብለካ።
“እዚ ንጽጉማት ወገናትናን ንሕሙማት
ካንሰርን ዝሕግዝ ተበግሶና፡ ብርክት ዝበለ
ሰዓቢ’ዩ ዘለዎ። ህዝቢ ኤርትራ ለዋህ’ዩ፡ ናይ
ምድግጋፍ ባህሊ ድማ ኣለና። ብሓፈሻ
ኵሉ ኤርትራዊ ደንጋጺ’ዩ። ንምሕጋዝ
ድማ ወትሩ ቅሩብ’ዩ። ነዚ ሓሳብ ምስ
ኣንቀልናዮ ብርክት ዝበለ ሰብ’ዩ ስዒቡና።
ዋላ ካብ ሱዳን ወጻኢ ዘሎ ሰብ ምሳና
ተጓይዩ’ዩ። ወትሩ ድማ ንምድጋፍና ምስ
ተጓየየ’ዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ክገልጾ ዝደሊ
ብርክት ዝበለ ተደናጋጺ ወትሩ ምስ
ደገፈና’ዩ። እዚ ናይ ሕልና ስራሕ’ዩ።
ብሕልና ዝድረኽ ድማ ይድግፈና። ናትና
ባህጊ ‘ትሓልፍ ህይወት ክትህሉ የብላን’
ዝብል’ዩ። እዚ እንተጌርና ተዓዊትና ኣለና
ማለት’ዩ። ነዚ ዕላማ ድማ ኩሉ’ዩ ኣብ
ጎድንና ደው ዝብል። ብምኽርን ንዋትን
ማለት ብሕልናን ብሕቡእን ዝሕግዙና
ሰባት’ውን ኣለዉ. . .” ክብል፡ ብጕልበት፡
ገንዘብን ሓሳብን ዝድግፉ ሰባት ወትሩ
ከምዘለዉ የብርህ።
ሕማም ንቡር እዩ። ሕማም
ሃንደበት’ዩ ዝመጻካ። በዚ ምኽንያት
ኰይኰነ ኣይተርፍን ኣቦታትና፡ “ንፈጣሪ
ኣይትቕተለኒ ደኣ’ምበር፡ ኣይትሕመኒ
ኣይትብሎን ኢኻ” ብምባል ዝምስሉ።
ኣብ ሕማም ካንሰር ዘሎ ኣረኣእያን
ዝተዓዘቦ ትዕዝብትን፡ ብዘይ ሕብእብእ’ዩ
ስነ ጥበባዊ ፍስሃ ኣብሪሁለይ፡
“ሕማም ካንሰር ዝሓመመ ሰብ
ዝመውት ጥራይ ኰይኑ’ዩ ዝስምዖ። እዚ
ግና በንጻሩ’ዩ። ሕማም ካንሰር ክሓውይ
ዝኽእል ሕማም’ዩ። ግና ካብ ተመኵሮይ
ዝተዓዘብክዎ ነጥብታት ኣሎ። ንኣብነት
ኣቐዲመ’ውን ኣዕሊለካን ምስታ ሰብ፡
(ወ/ሮ ኣስመረት ማለት’ዩ - ኣብ ዝሓለፈ
ክፋል ኣብዚ ዓምዲ ዛንታኣ ተጻሒፉ
ነይሩ) ኣራኺበካን ነይረ። እዛ ሰብ ብባህላዊ
ሕክምና ካንሰር ኣለኪ ስለ ዝተብሃለት
ጥራይ፡ ኣብ ዘየድሊ ወጻኢታትን ጸገምን
ኣትያ። እዚ እንታይ ማለት’ዩ፡ ሕማም
ካንሰር ኣለኒ ኢለን ወይ’ውን ከለወን ናብ
ባህላዊ ሕክምና ይኸዳ’ሞ፡ ሳዕቤኑ ከቢድ
ምስ ኰነ ናብ ሕክምና ብምምጻእ፡ ግዜአን
ኣብ ኮለል ኣሕሊፈን ናብ ሞትን ካልእን
ዝቃልዓ ስለዘለዋ’ዩ። ስለዚ ካንሰር ዝሓመማ
ብኣጋኡ ናብ ሕክምና ክኸዳ’የ ዝምዕድ።
ኣብ ባህላዊ ሕክምና ግዜ ምጥፋእ ግና፡

እቲ ሕማም መስመሩ ስሒቱ ፋሕ ክብልን
ግዳይ ሞት ክገብረንን ስለዝኽእል።
እታ ካልአይቲ ድማ ደረጃ ሕማምካ
ዘይምፍላጥ’ዩ። ሕማም ካንሰር ኣብ ፈለማ
ክሕከም ኣለዎ። ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ
ምስ ሓለፈ ናብ ሱዳን ይመጻ። እዚ ካብ
ተመኵሮይ ዝተዓዘብክዎን’ዩ። ኣብ ዝብኣሰ
ደረጃ ምስ በጽሐ ስለ ዝመጻ ኣብዚ ቦታ
ይሞታ። ሕማምካ ቀልጢፍካ ፈሊጥካ
ብኣጋኡ ናብ ሕክምና ምኻድ ልቦና’ዩ።
ግዜ ሓሊፉ ኣብ ዘይሓውየሉ ደረጃ ምስ
በጽሐ፡ ብስም ሕክምና ካንሰር ኣብ ሱዳን
ኣሎ ኢልካ ንዘይትሓውይ ምምጻእ ግና፡
ፋይዳ የብሉን. . .” ክብል ኣብ ሕማም
ካንሰር ክግበር ዝግባእ ጥንቃቐን ብኣጋ ከሎ
ክሕከም ከምዘለዎን ይገልጽ። ግዜ ምስ
ሓለፈ ፋይዳ ንዘይብሉ ኣደዳ ድኻምን
ዘየድሊ ወጻኢታት ንኸንኸውን ብኣጋ
ክንነቕሓሉን ብዝቐልጠፈ ከነወግዶን ከም
ዘለና ይመክር።
ኣብዛ ሓሳብ ናይ ስነ-ጥብባዊ ፍስሃ
ብርግጽ ይሰማማዕ’የ። ገለ ሰባት ኣብ
ሃገርና ብሞያውያን ክኸውን ከምዘይክእል
እናተሓበሮም፡ “ፈውሰይ ፈውሲ ዓሻ”
ብዘምስል ኣካይዳ፡ ዘየድሊ ውሳነታት
ክወስዱ ብወገነይ’ውን ተዓዚበ ኣለኹ።
ኵሉ እንገብሮ ሕክምናዊ ውሳነታት
ብምኽሪ ሰብ ሞያ እንተዀነ ተመራጺ
ምዃኑ’ውን ኵሉ ዝሰማምዓሉ ሓቂ’ዩ።
ምኽርን ሓሳብን ሞያውያን ጸማም እዝኒ
ሂብካ ምኻድ ግና፡ ሳዕቤን ከምዘለዎን
ብግብሪ’ውን ከምዝተዓዘቡዎን፡ ስነ-ጥበባዊ
ፍስሃ ይገልጽ።
ኵሉ ትዕዝብተይ ዛዚመ፡ ክፋነዎም
ኣብ ዝወሰንኩሉ፡ ኣብ መወዳእታ እንታይ
ትብለና ብምባል’የ ንስነ-ጥበባዊ ፍስሃ
ባይታ ገዲፈሉ።
“ሕማም ካንሰር ሎሚ፡ ሓደ ካብ
ቀተልቲ ሕማማት ዓለም’ዩ ኰይኑ
ዘሎ። ዝያዳ ጐስጓስ ክንገብረሉ ድማ
ይግባእ። ንኣብነት ህቡባት ሰባት ማለት
ስነ-ጥበባውያን፡ ስፖርታውያን፡ ሚድያን
ሓካይምን ነዚ ሕማም ዝምልከት ጐስጓስን
ሓበሬታን ክህቡ ይግባእ። ብወገነይ ኣብዚ
ሕማም ኣተኲረ ሕጂ’ውን ሓዳስ ፊልም
ድሮ ዘርጊሐ ናብ ህዝቢ ኣቢለያ ኣለኹ።
እዛ “ዘይነቐጸ ንብዓት” ዘርእስታ ፊልም፡
ብውልቀይ ገለ ኣበርክቶ ክገብር ኣለኒ
ብምባል’የ ዘርጊሐያ። ካልኦት ከማይ
ተበግሶ እንተወሲዶም ለውጢ ዘይመጻሉ
ኣብነት የለን። ስለዚ ህቡባት ሰባት ነዚ
ናይ ጐስጓስ ስራሕ ክስዕብዎ ይግባእ. .
.” ብምባል ንተራ ጐስጓስ ኣብ ሕማም
ካንሰር ይገልጽ።
ኣብ ዓለም፡ ሰብ ልክዕ ከም ነብሱ ንብጻዩ
እንተፍቂሩ ሓላል’ዩ። እዞም ናይ ወገኖም
ቃንዛ፡ ቃንዛኦም ምዃኑ ፈሊጦም ኣብ
ጎድኒ ሕሙማት ወገናቶም ደው ዝበሉ
ሰባት፡ ዕላምኦምን ናይ ሕልና ስርሖምን
ብርግጽ ሩፍታ ዝህብ ስራሕ ምዃኑ
ደምዲመ ተፈለኽዎም። ዝዀነ ስራሕ
መን ኣበጊስዎ ዘይኰነ፡ መን ስዒብዎን
እንታይ ኣፍርዩን ብምዃኑ፡ ንተበግሶን
ስራሕን እዞም ሰብ ሕልና፡ ኣብ መጻኢ
ካልኦት ክስዕብዎ ተመነኹ። ከምቲ ስነጥበባዊ ፍስሃ ገብረሂወት ኣብ መዛዘሚ
ዝበሎ፡ “ሰብ ሎሚ ጽቡቕ እንተሎ
ጽባሕ ግና ናይ ፈጣሪ’ዩ። ስለዚ ሰብ
ንሎሚ ዘይኰነ ንጽባሕ ሓሲቡ ክሰርሕ
ኣለዎ። ሎሚ ጽቡቕ እንተሎ ጽባሕ ግና.
. .” እዩ’ሞ፡ ሰብ ብሕልና ኣብ ሎሚ
እንተሰሪሑ፡ ጽባሕ ድማ ዋጋ ሕልናኡ’ዩ
ዝረክብ። እቲ ንጽባሕ ዝብል ድማ ኣብ
ጽባሕ ቅሳነት’ዩ ዝረክብ - እወ ሩፍታ
ዝህብ ቅሳነት።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህልን
ስነ-ጥበብን
ኣብርሃም ዘርአ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ
በዅረ - ኣንታ እዚ ሎሚ ዝጫጫሕ
ዘሎ ደርፍታት’ሲ ዓገብ ዝብሎ ስኢኑ
በቃ - ደርፊኮ መላገጺ ኰይኑ!
ተወልደ - ነየናይ ደርፊ ኢኻ’ታ ክንድ’ዚ ተማርረሉ ዘለኻ?
በዅረ - ኩሉ ደርፍታት እምበር
ነየናይ ደኣ! ሃሰስ ኢልካ ሓደ ክልተ
ጥዑይ ደርፊ እንተረኸብካ እምበር፡
ኣየናይ ጥዑይ ደርፊ ደኣ ሰሚዕካ
ትፈልጥ?
ተወልደ - ስለምንታይ ኢኻ መላገጺ
ትብሎ ዘለኻ፡ ምኽንያት ኣለካ ድዩ
ዋላስ ውቃበኻ እዩ ጸሊኡዎ?
በዅረ - እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ
ኣታ ተወልደ! ባዕልኻ ትሰምዕዶ
የለኻን! እዚኣ ጥዕይቲ ደርፊ ኣላ
ኢልካ እንዶ ሓንቲ ኣምጽእ. . .
ተወልደ - ንኣብነት እዛ ንሰምዓ
ዘለና ሓንቲ ካብ’ተን ዝፈትወን
ደርፍታት እያ።
በዅረ - እንታይ
ወሪዱካ ኣንታ. . .
እንታይ ትብል ከም
ዘላ
ትሰምዓዶ
ኣለኻ.
.
. “ቆልዓ
ኢኺ ቀስ
ኢልኪ ዕበዪ”
ተበላ
እያ’ኮ፡
“ተዘይፍቂርካኒ
ሞይተ
እሓድር
ኣለኹ” ትብል ዘላ። ሎምስ ጕድ
ክንሰምዕ ኢና!
ተወልደ - ኣሃሃሃሃሃሃ. . . ኩሉ በቲ
ንስኻ እትጥምቶ መንገዲ ክኸውን
ጥራይ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ። እዛ ደርፊ
ሓሳባት እያ ትገልጽ ዘላ። ከም’ዚ ዝበለ
ተርእዮ የለን ኢልካ ክትማጐት ከኣ
ኣይትኽእልን ኢኻ። ንስኻ ግን ጓላ
ኣፍቂረ ኢላ እንተ ደረፈት “ውቃበኺ
ይደሃል!” ወዲ “ክረርወኪየ - ዋላ
እንተበደልኪ ይቕረ ክብለልኪ እየ”
እንተ በለ “ሰበይታይ - መጽረፍ
ሰብኡት” እናበልካ ንኹላቶም ብጸርፊ
ትሰሃሎም። ፍቕሪ’ኮ. . .
በዅረ - ኣጥዒሙለይ ኢልካ
ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ! “ሓለዋተይዶ፡
ቺኮላታይዶ - ክልሕሰካ’የ” . . . በቃ
ለውጢ ገይርና ኢሎም ድማ “ዕዋላ
ኣፍቂረዶ፡ ብዘይብኣኻ ኣይሓድርን’የ.
. .” ወረ ሕንኽ ከይበላ “ቢብ ኣብለለይ
ክመጽኣካ” ኣብ ምባል በጺሐን ኣለዋ።
ከመይ ወደይ መኪና. . .
ተወልደ - ኤእእ. . . መርገም ግደፍ፡
ጥራይ ንስኻ ከመይ ዝበለ ደርፊ ከም
እትፈቱ ንገረኒ!
በዅረ - ሎሚ ደኣ እንታይ ዝፍቶ
ኣሎ፡ “ቅረበኒ ፍቕሪ እንተደሊኻ”
ዲኻ ክብለካ ደሊኻ። እዋይ ውርደት፡
ጓልዶ ወደይ ዝባና ቀሊዓ ትልምን
እያ!
ተወልደ - ፍቕሪ ከነው ኣቢሉ እንተ
ሒዙዋ ደኣ ትልምን እወ፡ ተጠሊዓ
ትልምን፡ እዚ ሎሚ ዝተጀመረ መዓስ
ኰይኑ. . .

በዅረ - ትም በል በጃኻ - ኣንታ
ኣብ ባህልና’ኮ ነውሪ እዩ። እዘን
ናይ ቀደም ኣዋልድ’ኮ ውርዙያትን
ክቡራትን እየን ነይረን። ድምጸን
ኣይስማዕ፡ ፈኾስኮስ ኣይብላ. . .
ተወልደ - ሕማም “ናይ ቀደም”
ሓሚምካ ኣለኻ ዝዓርከይ! ጽንሕ
ኢልካ ‘እዛ ናይ
ቀደም ጸሓይ

ውርዝይቲ እያ ነይራ’ ክትብል
ኢኻ።
በኸረ - ኣታ ወዲ እዚ ዝብላኦ ዘለዋ
ነውሪ እዩ እብለካ ኣለኹ። ኣብ ባህልና
ዘይነበረ እዩ’ኮ እዚ።
ተወልደ - በቲ ሓደ ወገን ባህልና
ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና ምባልካ
ጽቡቕ እዩ። በቲ ካልእ ግን. . .
በዅረ - ነዚ ደኣ እንታይ ካልእ
ወገን ከተውጽኣሉ ደሊኻ?
ተወልደ - ደርፊ’ኮ ናይ ስምዒት
ጕዳይ እዩ። ደራፋይ ስምዒቱ ይኹን
ስምዒት ከባቢኡ ክገልጽ ኣለዎ። ነቲ
ዘለዎ ቦታ፡ ኣተሓሳስባ፡ ኣረኣእያ፡ እዩ
ዘርኢ።
በዅረ - ስምዒት ዘይብልካ ትረፍ!
ተወልደ - ንስኻ ‘ባህሊ’ እናተባህለ
ልሳን ደረፍቲ ዘይተለኮተ ኢኻ ትደሊ
ዘለኻ. . . ብነብስኻ እርእየካ ኣለኹ
ጠረው ዝበለ ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ፡
ማለት’ሲ ከም “ገዛ ገዛ ኣይትዙሪ፡
ነውሪ እዩ ነውሪ” ዝብል ቈየቛ
ዝዓይነቱ። ሕደማ እንታይ ምዃኑ
ኣይተረደኣካን. . .
በዅረ - ኣነ በዅረዶ! ናይ ብዓል
ኣልኣሚን ዓብዱለጢፍ፡ “ሰብ ንኸብዱ
ኣይኰነን ዝነብር” ናይ ኢንጂነር
ኣስገዶም “ጉማ ሓምራ ላመይ”
ናይ ብዓል በረኸት “መለይ” –
“ዓደየ ዓዲ ጀጋኑ” ዝሰማዕኩ ሰብ’ሲ
ኣይተረደኣካን ኣሎ ክትብለኒ!
ተወልደ - እሞ ድሕሪ’ዞም
ዝጠቐስካዮም ድምጻውያን፡ ደርፊ
ክቋረጽ ነይሩዎ ኢኻ ትብል ዘለኻ።
በዅረ - ከምኡ ኣይበልኩን። ብዛዕባ

ሕደማ ኣብ ዕላል ሰማዕቲ
ፍቕሪ ደኣ ቀደምስ ተደሪፉ እንድዩ።
ሎሚ ግን እቲ ብዛዕባ ፍቕሪ ትብሎ
ዘለኻ ብዛዕባ ካልእ እዩ ዝዛረብ። ኣይ
ትኽ ብትኽ እንድዩ ግዲ. . .
ተወልደ - ደርፊ’ኮ ልስልስ ዝበለ፡
ቀልጢፉ ኣብ ስምዒት ዝበጽሕ እንተ
ዀነ እዩ ዝምረጽ። ንስምዒታት ወዲ
ሰብ ዘየንጸባርቕ እንተ ዀይኑ ደኣ
ደርፊ መዓስ ኰይኑ። እቲ ሕጂ ኣብ
ደርፍታትና ዝበሃል ዘሎ ከኣ፡ ኣብ
ሕብረተሰብና ዘየሎ ኣይኰነን. . .
በዅረ - ኣንታ እንታይ ኢኻ ትብል
ዘለኻ? እዘን ናይ ሎሚ’ኮ ከይተሓተታ
ከለዋ ‘ሕተተኒ’ሞ ሕራይ ክብለካ እየ’
እናበላ ዝደርፋ። “ዕንቅርቲ’የ ዘለኹ”
ኢልካ ዘረባ ኣሎ፡ ከመይ ወደይ
ዓንቀራ ት. . .
ዮናታን - ኣንታ እዛ መርገም
እንዶ ኣቋርጻ።
በዅረ
መርገም’ኳ
ክውሕድ!
ተወልደ - ሓደ
ነገር ክነግረካ ብዛዕባ
ደርፊ/
ሕደማ እምበር፡
ብዛዕባ ደረፍቲ
ኣይኰንናን
ንዛረብ ዘለና።
ደረፍቲ ገጸባህርያት
ወይ
ተዋሳእቲ
እዮም።
ኣ
ብ
ሕ ብ ረ ተ ሰ ብ
ዝንጸባረቕ ስምዒት እዮም ዝገልጹ፡
ይርደኣካ ድዩ?
በዅረ - ኣታ ክዛረቡዎ ከለዉኸ
ኣየሕፍሮምን ድዩ። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ
ተጠሊዕካስ “መብራህተይ ወሊዐ፡
ዓራተይ ኣንጺፈ እጽበየካ ኣለኹ”
ይበሃል፡ በቃ ርእዮ ብርእዮ. . .
ተወልደ - እንታይ እናበሉ ክደርፉ
ደኣ ትደልዮም ኣለኻ?
በዅረ - ፈኮስቲ ኰይኖም እምበር
ዝበሃል ደኣ መሊኡ።
ተወልደ - ደርፊ’ኮ ንኹሉ መዳይ
ህይወይ ክትንክፍ ኣለዎ። እዚ ሕጂ
ንሰምዖ ዘለና ድማ ገለ ክፋል ናይ
ሂወትና እዩ። ብዓቢኡ ኸኣ ደርፊ፡ ነቲ
ብቐሊሉ ዘይረአ ስምዒት ሰባት ናብ
ግዳም ከውጽእ እዩ ተፈጢሩ። ንስኻ
ተሓቢእካ እትገብሮ ብደርፊ እንተ
ገለጽዎስ ከሺሖሙኒ ክትብል ዲኻ?
ንኣብነት ሰብ ክሳብ ዓንቀሩ ከፍቅር
ከሎ፡ ዝብሎን ዝገብሮን ኣይፈልጥን
እዩ። እዞም ደረፍቲ ከኣ ነዚ እዮም
ዝነግሩና ዘለዉ።
በዅረ - ጠን ዘይርሕግጡዎ! መንዶ
ንገሩና ኢሉዎም’ዩ - ወይለይ!
ተወልደ - ብስምዒት ዓዊርካ’ባ
ኣይትዛረብ! ከም’ዚ ሓሪቕካዮ ዘለኻ’ኮ፡
ስልጣን እንተ ዝህልወካስ፡ ኣፎም
ልኵት መበልካዮም ነይርካ!
በዅረ - ኣበይ’ሞ. . . እምበር
ልኵት መበልኩዎ’ወ!
ተወልደ - ነዚ ደርፍታት ኣድህቦ
ገይርካ እንተ ተስተማቕሮ’ኮ፡ እዚ
ትብሎ ዘለኻ ኣይምበልካዮን። ንስኻ
ግን ንሸውሃትካ ብስምዒት ጥራይ

ርግጥ ምስ ኣበልካዮ ምምላስ ኣብዩካ
ኣሎ።
በዅረ - ኣንታ ንስኻ’ባ ትገድድ
ካብኣቶም! ጸሊአዮም ክመውት ኢለ
ዘለኹስ ደርፊ ረኺበ ኢለ ክሰምዖም!
ተወልደ - ኣነ ግን ካብ’ዚ ተንቋሽሾ
ዘለኻ ደርፍታት ብዙሕ ዝፈትዎ
ኣለኒ። ነየኖት ደርፍታት ዝያዳ ከም
ዝፈቱ ክነግረካዶ?
በዅረ - ትም በል!! ዋላ ሓንቲ
ከይትዝክረለይ። “ዓቢደልካ - ጨርቀይ
ደርብየልካ - ስዓመኒ” ካብ’ዚኦም
ሓሊፍካ እንታይ ከይተምጽእ!
ተወልደ - እዋይ በዅረ. . . እዚ
ሓንጎልካ ብልስሉስልን ምኡዝን
ሙዚቃ ግራሳረ ምግባር የድልዮ ኣሎ።
ከምኡ እንተ ዘይተገይሩ ፈጺሙ ክዕረ
ኣይክእልን እዩ።
በዅረ - ካብ ነዚ ዝሰምዕ ደኣ

ኣእዛነይ ልኵት ዘይብላ!
ተወልደ - ኤእ ኣእዛንካ’ስባ
ኣይለኮታ፡ ብዘይሙዚቃዶ ሂወት ኣሎ
እዩ። ሂወት ብዘይሙዚቃ’ኮ፡ ጸብሒ
ብዘይመረቕ ማለት እዩ!
በዅረ - እንተ ሰማዕኩስ ከኣ ናይ
ቀደም ደርፍታት እሰምዕ እምበር. . .
ተወልደ - ቀደም’ውን እኮ ከም’ዚ
ናይ ሎሚ ዝመስል ሕደማታት ነይሩ
እዩ። ኣምለሰት ኣባይ “ኣታ ወዲ
ቅረበኒ፡ ኣይትሕደገኒዶ ኣይኰነትን
ትብል።
በዅረ - ስሕታን መዓልቲ ውዒላ
ትኸውን።
ተወልደ - ቻው በል በዅረ - በዅረ
“ጥንቲ”. . . ኣብ ቀደም ኩድም ምስ
በልካ፡ ምዕይ ምባል ኣቢኻ ኣለኻ።
በዅረ - ትም በል በጃኻ ኢልናካ፡ ደቂ
ሎሚ ብነብስኹም ኣይጠዓኹምን።

ቱፓክ ሻኩር - ንጉስ
ቅዲ ሂፕሆፕ
ሺሃብ ኣርኣያ
ልዕሊ 93 ሚልዮን ቅዳሓት ብምሻጡ፡
ኣብ መዝገብ ጊኒስ ክኣቱ ክኢሉ’ዩ። 67
ሚልየን ካብ ኣልቡማቱ ድማ ኣብ ኣመሪካ
ሸይጡ። 17 ካብ ደርፍታቱ’ውን ኣብ
ኣመሪካ ኣብ መዝገብ ብሉጻት ደርፍታት
ክስርዓ ክኢለን። ቱፓክ ሻኩር ንጉስ ቅዲ
ሙዚቃ ሂፕሆፕ። ሓቀኛ ስሙ ሊሳን
ባሪሽ ኮክስ’ዩ። ኣብ 16 ስነ 1971ዓ.ም ኣብ
ኒውዮርክ ዝተወልደ ቱፓክ፡ ኣቦኡን ኣዲኡን
ኣባላት እቲ “ጸለምቲ ኣናብር” ተባሂሉ
ዝጽዋዕ ናይ ጸለምቲ ኣመሪካውያን ተጣባቒ
ውድብ ነይሮም’ዮም። ፍልስፍናን ቃልስን
እዚ ውድብ ንቱፓክ ስለ ዝጸለወ፡ ድምጻዊ
ምስ ኰነ ብዛዕባ መሰል ጸለምትን ድኻታትን
ብዙሕ ደርፍታት ኣፍርዩ እዩ። ቱፓክ ብዛዕባ
ሓቀኛ ወላዲኡ ዝፈልጦ ሓበሬታ ኣይነበሮን።
ሚቸሎ ዝበሃል ሰብኣይ ኣዲኡ ብኤፍ.ቢ.ኣይ
ዝህደን ዕሉል ነጋዳይ ሓሺሽ ብምንባሩ ድማ፡
ቱፓክን ሲኪዋ ዝስማ ሓፍቱ ብኣዲኡን ኣብ
ከተማ ኒውዮርክ ኮለል ክብሉን፡ ኣብ ጽርግያ
ይሓድሩን ነይሮም። እናዓበየ ምስ ከደ ከኣ፡
ነቲ ዘሕልፎ ዝነበረ ከርተት ዝመልኦ ናብራ
ክርስዕ፡ ግጥሚ ክገጥምን ዜማ ከውጽእን
ጀሚሩ። ኣብ 1984ዓ.ም ምስ ስድራኡ ኣብ
ባልቲሞር፡ ሮላንድ ፓርክ ዝጽዋዕ ገዛውቲ
ምስ ሰፈሩ፡ ብሰንኪ ስሙ መላገጺ መሳቱኡ
ስለ ዝዀነ፡ ድምጻዊ ምስ ኰነ ካብ ሊሳን
ባሪሽ ናብ ቱፓክ ቀየሮ።
ኣብ ትምህርቱ ንፉዕ ዝነበረ ቱፓክ፡
ኣዲኡ ካብ ስራሕ ብምስጓጓ፡ ትምህርቱ
ብምቁራጽ ናብ ንኣሽቱ ስራሓት ተዋፈረ።
ኣብ’ቲ ጎደና ድማ ምስ’ቶም ከምኡ ኣብ
ሙዚቃ ሂፕሆፕ ይግደሱ ዝነበሩ ረይላቭን

ዲጂ ዳየዝን ብምልላይ፡ ሓቢሮም “ስትሪክሊ
ዶፕ” እትጽዋዕ ጉጅለ ሙዚቃ ራፕ
መስረቱ። ኣብ 1990ዓ.ም ምስ ጉጅለ
ሾክ ጂ ብምስምማዕ፡ “ቱፓክ ሻኩርን፡ ዘ
ሎስት ተፕድን” ዝብሉ ቅድሓት መልኡ።
ምስ’ዛ ጉጅለ ነዊሕ ከይጸንሐ ብምፍልላይ፡
ኣብ 1991ዓ.ም “ፓካ ሊፕስ” እትጽዋዕ
ቀዳመይቲ ኣልቡሙ ሓተመ። ጽቡቕ
ዝና ብምርካቡ ኣብ 1993ዓ.ም “ስትሪክሊ
ፎርሚ ነጋዝ” ዝሰማ ኣልብሙ ዘርገሐ።
ክልተ ካብ ደርፍታቱ ድማ ኣብ መስርዕ
ዝበለጻ 20 ደርፍታት ሂፕሆፕ ተሰርዓ።
ቱፓክ ዝና እናረኸበን፡ ምስ ፖሊስ ዘለዎ
ሽግራት እናዛየደ ብምምጻኡን፡ ብዝተፈላለዩ
ክስታት ናብ ቤት-ማሕቡስ ክመላለስ
ጀመረ። ኣብ 1995ዓ.ም ኣብ ቤት-ማእሰርቲ
እንከሎ፡ “ሚ ኣገንስት ዘ ዎርልድ” ዝስማ
ኣልቡሙ ዘርገሐ። እዛ ኣልቡም ድማ
ሓንቲ ካብ ብሉጻት ደርፍታት ሂፕሆፕ
ተባሂላ ተጸዊዓ።
ግጥሚ ደርፍታት ቱፓክ ነቲ ዝነበረ
ሕማቕ ኩነታት ብግልጺ ይዛረብ ብምንባሩ፡
ብዙሓት ሰዓብቲ ረኺቡ’ዩ። ብዛዕባ ታሪኽ
ህይወቱ ድማ ዝተፈላላዩ ፊልምታት
ፈርየን። ኣብ 2003ዓ.ም ዝተዘርገሐት
“ሊቭ ቱ ተል” ከኣ፡ እታ ዝበለጸት ንታሪኽ
ህይወቱ ዝዳህሰሰት ፊልም’ያ። ቱፓክ ኣብ
13 መስከረም 1996 ዓ.ም ተቐቲሉ። ክሳብ
ሕጂ’ውን ቀታሊኡ ኣይተረኽበን። “ዲር
ማማ” ዘርእስታ ደርፉ ከም ሃገራዊ ቅርሲ
ኣብ ቤት-ንባብ ኮንግረስ ኣመሪካ እትርከብ
ቱፓክ፡ ብዙሓት ደረፍቲ ቅዲ ሂፕሆፕ፡
ንጉስ ቅዲ ሂፕሆፕ ምዃኑ ይኣምኑ። ሓደ
ካብኦም 11 ግዜ ሽልማት ግራሚ ዝዓተረ
ድምጻዊ ሂፕሆፕ ኤሚነም’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ጆሜ/ደጀን ተኽለ

ገዛእ-ርእሱ ከም ዝረኸበ ሰብ፡ ምሉእ
ናጽነት፡ ሰላምን ሩፍታን ኣእምሮ፡ ዝስምዖ
ካልእ ሰብ ክንደየናይ ከይህሉ። ገዛእርእስኻ ምርካብ፡ ናይ ንቕሓት ተመኵሮ
እዩ። ገዛእ-ርእስኻ ምስ እትረከብ፡ ምሉእ
ርእሰ-ምትእምማን ዝውንን ብቑዕ ሰብ
ኢኻ እትኸውን። ብሓሳብን ነገርን ንሰባት
ዝገበርካዮ ኣበርክቶ፡ ከም ግቡእ ደኣ’ምበር፡
ሰባት ክፈትዉኻ ወይ’ውን ድሕሪ ግዜ
ንሳቶም’ውን ዓስቢ ዕዮኻ ክምልሱልካ፡
ኣብ ግምት ኣእቲኻ እትገብሮ ኣይኰነን።
ገዛእ-ርእስኻ ምርካብ፡ ዕብየት እትርእየሉን
ዋሕስ መጻኢ ህይወት ዝዀነካን ናይ
ምንባር ፍልስፍና ለውጢ እዩ። ገዛእርእስኻ ምስ እትረክብ፡ ንክልቲኡ
ጫፋት ህይወት፡ ሓጐስን ሓዘንን ብማዕረ
ክትርዳእን ከተስተማቕርን ክትክእል
ኢኻ። ገዛእ-ርእስኻ ንምርካብ ዝሕግዙ
ነጥብታት እምበኣር ቀጺልና ንተዓዘብ፡* ዘይስነ-ምግባራዊ ልምድታት ኣወግድ
-ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ መዓልታዊ
ንጥፈታት ወዲ-ሰብ፡ ብርክት ዝበሉ ዘይስነምግባራውያን ልምድታት ዘማልአ እዩ።
ጌጋ ምዃኖም ብውሽጥኻ እናተረድኣካ
እትፍጽሞም፡ ከም ሓሶት፡ ስርቂ፡ ዓመጽ
ወዘተ. ዝኣመሰሉ ማሕበራውያን
ነውርታት ብመሰረቱ ኣወግድ። ገዛእርእስኻ ንምርካብ ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ
እቲ ናይ ፈለማ ጻዕሪ ንሱ እዩ። ምትካኽ
ሽጋራ፡ ልዕሊ ዓቕምኻ መግቢ ምምጋብ፡
ልዕሊ ዓቕምኻ መስተ ምስታይ፡
ዝኣመሰሉ ልምድታት እውን ንኣእምሮኻ
ብዝግባእ ክትጥቀመሉ ካብ ምኽኣል
ዝዕንቅፉ ልምድታት ስለዝዀኑ፡ ኣብ
ፈለማ ከተወግዶም እንተኽኢልካ ዝበለጸ
እዩ። ስለ’ዚ፡ ብግዳማውን ውሽጣውን
መልክዕ፡ ብልክዕ ንዓኻ ክመስል ዝኽእል
ሰብ ክፍጠር ዘይክኣል ካብ ኰነ፡ ነቲ ክቡር
መንነትካ ምዕቃብ ኣብ ቁጽሪ ሓደ ዝስራዕ
ግቡእካ እዩ። መን ምዃንካ ብዝግባእ

ኣብ ህይወትካ ምስ ሰባት ልዑል
ፍቕርን ምትእስሳርን ክህልወካ ከም
እትደሊ ዘጠራጥር ኣይኰነን። ነዚ
ብልጫን ደረጃን ክትበጽሕ ካብ ዝሕግዙ
ብልሓታት ሓደ ድማ ዝርርብ እዩ። እዚ
ክትገብሮ ኣዝዩ ቀሊል’ዩ። ነቶም ኣብ
ዝርርብ ዘድልዩ መሰረታውያን ጥበባት
ምምላኽ ግን ሜላ ዝተሓወሶ ተበግሶ
የድሊ።
ዘይንፈልጦም ሰባት ኣብ ዘለውሉ
ኣጋጣሚ፡ ቃል’ውን ትኹን ብጩቕ
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ገዛእ-ርእስኻ ርኸብ!
ምፍላጥ፡ ገዛእ-ርእስኻ ንምርካብ ኣብ
እትገብሮ ጻዕሪ ከም ካልኣይ ነጥቢ ዝስራዕ
ጥበብ እዩ።
* ናይ ገዛእ-ርእስኻ ኣተሓሳስባ
ኣማዕብል ገዛእ-ርእስኻ ንምርካብ ፈለማ እትመጽእ
ጥበብ፡ ህይወትካ ብገለ ሸነኹ ናይ ባህሪ
ለውጢ ከም እተምጽእ ምግባር እዩ። ነዚ

ወከፎም ምዕሩይ ባህታ ክትፈጥር ክብድ
ዝበለ እዩ። ስለ’ዚ፡ ገዛእ-ርእስኻ ንምርካብ
ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ምሉእ ናጽነት ገዛእርእስኻ ምእዋጅ ከድልየካ እዩ። ኣየናይ
ነገር ደስታ ከም ዝፈጥረልካን ኣየናይ ከም
ዘየሐጉሰካን ብዝግባእ ከተለልዮ ፈትን።
ደሓር ከኣ፡ ንስኻ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ
ሰባት ኣዚኻ ዝተፈለኻ ፍጥረት ኢኻ።

ምዕቃብ ኣብ ቁጽሪ ሓደ ዝስራዕ ግቡእካ
እዩ። መን ምዃንካ ብዝግባእ ምፍላጥ፡
ገዛእ-ርእስኻ ንምርካብ ኣብ እትገብሮ
ጻዕሪ ከም ካልኣይ ነጥቢ ዝስራዕ ጥበብ
እዩ።
* ገዛእ-ርእስኻ መርምር ኣብ ስራሕ ካብ ዝጸምዱኻ ዝተፈላለዩ
ነገራት ንግዚኡ ተኣለ። ኣብ ጉዕዞ

ምስ ገበርካ፡ ደቂ-ሰባት ናይ ባህሪ ለውጢ
ቀልጢፎም ክቕበሉ ስለ ዘጸግሞም፡ ኣብ
መጀመርታ ብዛዕባኻ ብዙሕ ክበሃሃሉ
እዮም። ግና፡ ብኣተሓሳስባኦም ዘይኰነ፡
ብናይ ገዛእ-ርእስኻ ኣተሓሳስባ ተመራሕ።
ሰባት ብዛዕባኻ ንዝብልዎን ዝሓስብዎን
ክትግዛእ ዝግባእ ኣይኰነን። ብዝከኣለካ
ካብ ውሽጥኻ ብዝመንጨወ ሓሳባት
ክትምእዘን ፈትን። ከምቲ ፍሉጥ ናይ ስነኣእምሮ ምሁር ራይመንድ ሃል ዝበሎ፡
“ሰባት ምእንቲ ከተሐጉስ፡ እትኣምነሉ
መትከል ምቕያር ገዛእ-ርእስኻ ረሲዕካ
ብኣተሓሳስባ ካልኦት ሰባት ምንባር እዩ።”
ኣብ ሓደ እዋን፡ ንኹሉ ጥሙሓት
ወይ ድሌታት ሰባት ተረዲእካ፡ ኣብ ነፍሲ-

ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ዓለም ካብ ትፍጠር
ኣትሒዙ ከማኻ ዓይነት ሰብ ተፈጢሩ
ኣይፈልጥን እዩ። ብሕጂ ኣብ ዝመጽእ
ዘመናት’ውን እንተዀነ፡ ብኹለንትናኡ
ከማኻ ዓይነት ሰብ ክፍጠር ከም ዘይክእል
እዩ ስነ-ፍልጠት ዝሕብር። ንስኻ ክትፍጠር
እንከለኻ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ዘርኢ
ወዲ ተባዕታይ ኣብ ማህጸን ወላዲትካ
ተኣንጊዶም እዮም። ካብኣቶም ንዓኻ
ክፈጥር ዝኸኣለ ግን፡ ሓደ ጥራይ እዩ።
ካብቶም ኩሎም ዘርእታት ንዓኻ ክመስል
ዝኽእል ኣይነበረን።
ስለ’ዚ፡ ብግዳማውን ውሽጣውን ልክዕ
ንዓኻ ክመስክ ዝኽእል ሰብ ክፍጠር
ዝኽእል ካብ ኰነ፡ ነቲ ክቡር መንነትካ

ህይወትካ ንዝተጓናጸፍካዮም ዓወታትን
ዝገጥሙኻ ብድሆታትን ብሓደ ሸነኽ፡
ንዘይተዓወትካሎም ዕላማታት ከኣ
በቲ ካልእ ሽነኽ ብምግባር፡ ብዝግባእ
መርምሮም። ጽምው ኣብ ዝበለ ቦታ ካብ
ሰባት ፍልይ ኢልካ ንውልቅኻ ነዊሕ
ጉዕዞ ምኻድ ተለማመድ። ሕሰብ፡ ምስ
ገዛእ-ርእስኻ ከኣ ኣዕልል። ነዚ ንኽትገብር
ግን፡ ጽምዋ (በይንኻ ምህላው)፡ ከፍርሓካ
ወይ’ውን ዘይውሑስ ኰይኑ ክስምዓካ
የብሉን። ምስ ገዛእ-ርእስኻ እትገብሮ
ቀጥታዊ ርክብን ዝርርብን ነቶም
ዘፍርሑኻ ነገራት ንክትኣልዮምን ፊት
ንፊት ክትገጥሞምን የኽእለካ። ገዛእርእስኻ ክትኣምን ኣብ ዝጀመርካሉ

ዝርርብን ጥቕሙን
ምባል ዘጸግመና ብዙሓት ኢና። ኩላትና
ኣብቲ ቦታ ዘለና ሰባት እዚ ባህሪ’ዚ ዘለና
ምስ እንኸውን ድማ፡ ከባቢና ምውትን
ከቢድን ስቕታ’ዩ ዝወርሮ። ዝርርብ ኣብ
ምንቃል እንጠራጠረሉን እንዕገተሉን
ምኽንያት እንታይ’ዩ? ምፍላጥን፡
ነዞም ንርእሰ-ተኣማንነትና ዝርኽሙሹ
ሓነቕቲ ሓሳባት ምእላይን ቀዳማይ

ስጉምትና’ዩ ክኸውን ዘለዎ። ንኣብነት፡
“ምሳይ ምዝራብ ኣይብርሆምን’ዩ፣
መሳጢ ዝዀነ ሓሳብ የብለይን፣ ኣብ
ዕሙቕ ዝበለ ዝርርብ ክጽመድ ግዜ
የበለይን። ኣብዚ ቦታ ሓድሽ ብምዃነይ
ደረቐኛ ክብሉኒ እዮም. . .” ዝብሉ
ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ጠንቅታት
እዮም። ነዚ ኣብ ጉዕዞና ኣርባሒ ጥበብ

ንምውናን ዝሕግዙ ነጥብታት ንርአ፡1. ከመይ ኢልካ ዝርርብ ትጅምር?
ዝርርብ ንምጅማር ዘድልዩኻ ነገራት፡
ምስማዕን
ማሕበራዊ
ተመኩሮ
ምድህሳስን’ዩ። እቲ መዛርብትኻ ጋሻ
ድዩ ወይ መሳርሕትኻ ኣየገድስን
እዩ። ንሕና ደቂ-ሰብ ኢና። ብዙሕ
ዝተፈላለየን ዝተመሳሰለን ተመኩሮታት
ኣለና።
ከተኣሳስረናን
ዝርርብ
ከጀምረናን ዝኽእል ሓበራዊ መድረኽ
እውን ኣለና። ተዛኒና፡ ብኣድናቖትን
ተገዳስነትን እንተሰሚዕና ኣእምሮና
ሓበራዊ ባይታ ይረክብ’ዩ። ‘ኣከዳድናኻ፡
ትሕትናኻ ደስ ክብለካ. . . ወዘተ’ ዝብሉ
ቀለልቲ ዝመስሉ፡ ግን ከኣ ዓቢ ትርጒም
ዘለዎም ኣበሃህላታት እናተጠቐምና፡ እቲ
መሰረታዊ ተበግሶ ምውሳድን ሓሳብና
ምግላጽን። እዚ መስርሕ ናይ ፈላሚ
ዝርርብ እዩ።
2. ዝርርብ ባህርያውን ተፈጥሮኣውን
መስርሕ’ዩ። ሎሚ ብሰንኪ ዘለው
ብዙሓት ናይ መራኸቢ መሳርሒታት፡
ናይ ዝርርብ ጥበብ ይጠፍእ ኣሎ።
መብዛሕትኦም ናይ ርክብ መሳርሒታት
ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት
ዘተኮሩ እዮም። ንኣብነት ‘ደብዳበ፡
ኢ-መይል ወይ ፋክስ ኣብ እትልእኸሉ
ግዜ ተልዕሎም ነጥብታት፡ ዝተወሰኑን
ንጹር ዕላማ ዘለዎምን’ዮም። እዚ

እዋን ጥራይ ጽምዋ ምረጽ። ገዛእርእስኻ መርምር፡ ገዛእ-ርእስኻ ንምርካብ
ኣብ እተካይዶ ጻዕሪ፡ ከም ሳልሳይ ነጥቢ
ዝጥቀስ ጥበብ እዩ።
መብዛሕትኡ እዋን ንዝገጥሞም
ሓደስቲ ምዕባለታት፡ ብጽሑፍ ናይ
ምሓዝ ልምዲ የብሎምን። ንስኻ ግን፡
ገዛእ-ርእስኻ ብዝግባእ ድሕሪ ምምርማር
ንእትረኽቦም ሓደስቲ ምዕባለታት፡ ኣብ
ጽሑፍ ኣስፍሮም። ጽሑፍ ኣይመውትን
እዩ።
ከተመሓይሾም
ወይ’ውን
ከተወግዶም ንዝደለኻ ልምድታት ወይ
ጠባያት ብጽሑፍ መልክዕ ክትምዝግቦም
እንተዘይክኢልካ ክትዝክሮም ዘሎ
ተኽእሎ ብኣኡ መጠን ይጐድል እዩ።
* ከጋጥም ንዝኽእል ዝኸፍአ
ውጽኢት ተዳሎ ገዛእ-ርእስኻ ንምርካብ ኣብ እተካይዶ
ጻዕሪ፡ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ዝፈጥሩ
ውጽኢታት ክገጥሙኻ ናይ ግድን እዩ።
እዚ እናዀነ ግን፡ ብውሽጥኻ ተደሪኽካ
ክትገብሮ ካብ እትደሊ ዝዀነ ይኹን
ነገር ኣይትቆጠብ። ከጋጥም ንዝኽእል
ዝኸፍአ ውጽኢት ከኣ ተዳሎ።
ገዛእ-ርእስኻ ምርካብ፡ መዓልቦ ዘይኰነ
ጉዕዞ ናይ ህይወት እዩ። ብዙሕ ፈተነን
ጸገማትን ከኣ ኣለዎ። እዚ ከኣ፡ ገዛእ-ርእስኻ
ምስ ረኸብካ ንእተስተማቕሮ ዕግበት
ዝኸፍል ዋጋ እዩ። ገዛእ-ርእስኻ ምርካብ
ቀሊል ኣይኰነን። መብዛሕትኦም ሰባት
ገዛእ-ርእሶም ንምርካብ ኣብ ዝገብርዎ
ጻዕሪ ብቕኑዓት ኣገባባት ስለዘይምርሑ
ከይተዓወቱ እዮም ዝተርፉ። ንስኻ ግን፡
ኣብ ላዕሊ ንዝረኣናዮም ነጥብታት ኣብ
ግብሪ ኣውዕሎም።
ገዛእ-ርእስኻ ንኽትረክብ ዘለካ ህርፋን
ከተዛይዶ ፈትን። ሽዑ ውሕስነት ክስምዓካ
እዩ። ገዛእ-ርእስኻ ምስ ረኸብካ ከኣ፡
ሰባት ከኽብሩኻን ለውሃት ብዝመልኦ
ምቕሉል ኣገባብ ክቐርቡኻን ክጅምሩ
እዮም። ንስኻ እውን ብገዛእ-ርእስኻ
ጽቡቕ ክስመዓካ እዩ።

ኣተሓሳስባ ብኣካል ኣብ ዝግበር ዝርርብ
እንተሰሚዕካዮ፡ እቲ ዝርርብ ዝተሰንዐ
ምስሉይ ካብ ምምሳል ሓሊፉ ብስምዒት
ዘይትተኣሳሰረሉን
ዘይትራኸበሉን
ክኸውን ርሒብ ዕድል ኣለዎ’ ይብሉ
ክኢላታት እዚ ዓውዲ። ምስምማዕ
መሰረት ናይ ባህርያውን ተፈጥሮኣውን
ዝርርብ’ዩ። ዋሕዚ ዝርርብ ዝፍጠር
ብሓቂ ምስቲ መዛርብትና ምስ
እንህሉን ‘እንታይ ክብል’የ?’ ኢልና
ምስ ዘይንጭነቕን እዩ፡ ተራና ምስ
በጽሐ እንታይ ከም እንብል ንምልላይ
ኣይንጽገምን። ብዝቐለለ ንነብስና
ኣብ ቦታ ናይ መዛርብትና ነቐምጣ፡
እንታይ ተሰሚዑና? እዚ ንመዛርብትና
ክንገልጸሉ ንኽእል ኢና። እዚ ዝምድናን
ምሕዝነትን ክፈጥረልና ዝኽእል እዩ።
3.ጽቡቕ ዝርርብ ናብ ዝበለጸ መንገዲ
ዝመርሕ እዩ። ኣብ ዝርርብ ክንክተሎ
እንግደዶ መጐታዊ ዝዀነ ቅርጺ የለን።
ሓደ ሓሳብ ምስቲ ዝሓለፈ ብውህደት
ክሰጥም እውን ግድን ኣይኰነን። ኣብ
ኣእምሮና ዝመጽኣልና ኢና ክንዛረብ
ዘለና። ገለ ካብቶም ዝበለጹ ዝርርብና
ካብ ኣርእስቲ ናብ ኣርእስቲ እናሰገርና
እነካይዶም ምዃኖም ነስተውዕልዶ?
እዚ’ዩ ኸኣ ጥበብ ናይ ምዝራብ።
ወዝቢ ዝጅምር ዝርርብ ህይወትና
ከመሓይሽን ክልውጥን ናብ ዝኽእል
ፍጻመ ክምዕብል ይኽእል እዩ። ዝርርብ
ፈልሲ ህይወት እዩ፡ ምልምማዱ ድማ
ጽቡቕን ኣገዳስን እዩ ንህይወትና።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.59
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ƃŶǞćƭĪŕƢùǉ

 k

ƭôĉŴŊŕƎŷúǛƄŊŚāĉŅŅõƱ÷
ƆƥŶȲƢǋĜŊƌŊĄĘŚƢȑƃƶƜŴƄŊ
ñƥƶęƉňƄƌ÷ŚƎŅȓāŶƉȓŶƯŶŅĻƫ
ƄúȳƌŊĄĘŚŕŅǣĝƄŊÍŕŶƄƌ÷Ś
ƶŅȓÿõǦƵŶƄŊĄĘŚƶƭùŅõǦƵŶ
ƎğŊŴǆćǆƎĚƌùƃŚùƎƯűŚƎƯıŶ
ƉƄǆƛƆùȳƆƳƉĉƄŊűŚŶĉǻįġ
ǉƄƆĉŅęŊƶŕȞ÷ôǂƭƧǎŘŚƶġęý
ġęÿŚŶ ƶęƉņ ęƛŅŘŚŶ ƶȣǶĕ
ǻŅňŚŶ ŊƲÿŚ ƆǇĉȳ ƭŅǆŗ űǡėŚ
ƎĜęýŶ ƭŅǆŗ ęƛŅŘŚŶ ĉñƷŘŚŶ
ƎǡïǊŶƆŶƉôƣȲűśĉŶƯƂƱŕǦŊĕŶ
ƄŊƂ ƶƥġƂŶ ŊõȑŚ ƧùĬĜňŚ
ƶęƆǂŊƲÿŚƆǇĉȳùƯöƊõƌùƆ
ĄġęÿŚ ŶƭƄśĉ ƱǎŶĺŶ ƱƛŊĕŶ
ŊƲÿŚ ƆǇĉȳ Ɔŗ ĬŶǋ ƉǉŶľŶ
ƉǡęĉŶƎŊęŅęŶƶǦŅƇűǡęǦŴƆŗ
űňęŶ ƢŚĕ ƆŴŕĄÿǁĤ ƶƖǆǎŶ
ŶƭƄśĉ ƎȞǻę ƶƖƄô Ŵǆ ƭôĉŴ
Śƌ÷ƤĄġęāƆǂȳ
ġęƭŖƶÿôƢĄġęāŊõȑŚĜňŚ
ǆĜęāȳ Ɖĉ ƧȓƃŖ ǎć Ŷƭôĉ
ƱęŊā ƭƢŚ ǆñŊȳ ùƎƯ Ɔǂ Ŋùȓ
ġęƭŕƄįƧćƱôƨĄġęāƱĺąƉƄ
ŊõȑŚ ĜňŚ ƆǇĉȳ ƎùŗƂ ŕć÷÷ƃ
ƆƓ ƆŶŕƜűȲ ŶĉƯňô ƄŊ ƶǦŅę ǢƯƷ
ǦŴ Ɔŗ ƄŊ ƆƥŲ ƶǞĉę Ąġęā
ŊõȑŚƧùĬĜňŚŊĉȣėǆűňĖƭƢŚ
ŊƱǫŴȓȣ ƄǡňŊ ġęƭŚ Ǝāƶ Ƅôƨȳ

ƉĉÍƳƭǆűŚĄġęāƆǂƖƄŊĺƭŚŶ
ŶĺÿŚŶƵǤŘŚŊĉȣėǆėƆŶňñǦŶ
āŊĔŕĜŊǤñǋƶǡŊęŶǎùǊùïǡėƤ
ĄŶűŚƶïŶȓŶȳ
ƄŊ ġǷĉ ĄęŅňƤ ġęƭŚ ƶƧŶŶ
ĄĜęā ƱǆƄŕƢ ƧùįƤ ŊľƭŚȲ
ƄŊÍƴƄŊıùǷȣôƧǻŶƯŊǁŚŶƱ÷
ƭôĉ ƄǎćƯűŚ ƶñùƨ ƄǆƏűŶȳ űŗ
ƄŊĄġęāŕĜĖýƶǻĔŊľƭŚÍƧŶ
ƶǌĔǧƄǆƏűŶȳƄŊƭôĉƆŗƶŅƶü
ġęÿŚŊŚƌ÷ƤƄįƧćƶġėāƆǂȳ
űŗ ŊǎùǊù Śƌ÷Ƥ ƄįƧć ƶȞĖ
ġęÿŚƉƄŊƧùįƤŕŅǦĢƶȞĖġėā
ƎǌĔǧġǆŚĔȣŋŘÍƧŶǁŊõŶȳ

ƉǆĜĜŴ ÿǄ÷Ś űǉȣŗ ĉȓňǆ Ŵǆ
ŶľÿŚƄǆƏűŶȳÿǄ÷ŚŴǆġȬęŚŶ
ǻŅňŚŶŚƌ÷ŚƄŊƭôĉȎôƧŗƉǆƏŴ
ƧùĬĜƎƜŷƱôƨŕƛƆúȎŇŊƆǂȳ
ƄŊ ƆƥŶ ėƆŶ ňñǦŶ ŴȓűŚ ƅęŚėȲ
ŊƧùĮ ÿęŅżŘŚ űǆĚĉ ƆǇĉȳ
ŊƲÿŚ ÿęŅżŘŚŶ Ŵǆ ƶŕȞ÷ôǁ
ƭƧǎŘŚ Ǝƃ÷ŘŚŶ ƎȞǻę ƶƛƆù
ĜƧė ƅęŚė ƆŶŕƱǆĬƧĉ ǦŴ
ŴȓűŚ ƅęŚė Ǥñǋ ƄǆĉƜűŶȳ ƄŊ
ĜƧė ƶŕȞǻĔ Ąġęā ŊƲÿŚ ĜňŚ
ĜĖýȳƆśĉĜňŚǎćŴȓűŚĜĖĂĉȳ
ĄġęāƆǂŊõȑŚĜňŚƶĜęāȳƆƷĉ
ƄŊĄġęāƶĜęýĜňŚƉƄŊõȓŶ
ƄŊƭôĉŕƢǌǌęŶġėāǁȣęǂȳŊƱǆ
ŊõȓġęƭŕƄįƧćƶƧŶŶĄġęā
ĉƎùƙùŶ ĉǦǌùŶ ƶȣǶę Ǚűėù
ǁôŶȳŊƧùĺĜĖýǡűėùƶŅïùǁôŶȳ
ƆŶŘǆ ǉƄ ŊƄŊ Ąġęā ƶŕƢïïǊ
ŊƲÿŚĜňŚƆǂȳ

ŶƄŊűŚȲ Ɔƴ ǌęǤ ƄŊ ƃǎ űȣĞ
ĄŶƆĜǄŚȲ űŗ ƶŕǶľĜ ĄĔǌƆŘ
ƢƉȣñƶŇƭôĉŅȐÿƱ÷ŕŶĬğļĞŚ
þƷĉ ćƯĔ ćƯĔ Ɔŗ ŶƧùįƤ
řôȤŶȲƄŊǚňÿǉĜŊŚƄŖƎűğȲƄŊ
ŊľƭśĉŶŶľÿśĉŶƭľĊĉŶŶĉƯňǆ
Śƌ÷Ś ŊƶŕĜęý ŊƲÿŚ Ƌƃ÷ŚŚ
ƶǡŊęƨ ȑƯĖ űŗ ƄŊ ïǡĚĉŶ ƭôĉŶ
ƃǄ ŕĜĖÿ ƄŊ ǻľĆ ƧƬ÷ȳ ÿǉ
ƱúĄġęÿŚƯŊǁŚƎęǎƂŶƄŅęŗưĉ
ĜŊ ƄǆĜęÿŶȳ ÿǉ ĜŊ ƶűƄǉ÷ Ƣǆ
ƎĜęāõŶƆŶŕƋƃúĉȲĉƯŊùŗïǡę
ƶŶĬȞ÷ƄǆƏűŚŶȳŕŶĬğļĞŚřôȤŶ
ƎïŶȏ ƱǆƎƆùõ ĉƛŶǄŚ ǁŊúĉŶȳ
Ŷĉġėā ƄŊ ƶƌǁǎ Ąġęā Ŋõȓ
ĄŶƆĜǆ ƎŶǋ ƶŕćñĔ ǆĄïęȲ ƎŶǋ
ĜŊ ƆŶŕŕĜęü Ɔŗ ƧùĬĜŊ ƱǆƏű
ƶȎƭĔǆȓƭęƄŊȓȟȣġęƭŕƄįƧć
ĉġ
ñƶŊƙŶ
ïǡęƌŶ
ŴŊ
Ɔĉň
ƶǄǌƆŗŶƯƂƎȞǻęƶƖƄôĄġęā
ƱôƨĄġęāƄŚǂƎĜęāƆŶŕƱǆƎƃõ
ĉƯňôƱǁāƊęĄġęāŶŴŊňŴŊęïŶ
ƉǎűľŶ ƉǡęĉŶ ǆǦŅƇȳ Ɔŗ ƶǻĔ
ŶāŊĔŕĜņŶ ŶāŊĔŕĜŊ ƭôĉŶ
ǉĔǞƂ ƶÿôƢ ƄŅęƎśŶ ƄǡùǦúŚŶ Ŵǆ ÿňę ĉƯňô ƱǁĜǢĉ ĄŶǡǎŶ ŊľƭŚƉƄŴǆÍŗŚƌùŊľƭŚƆǂȳ
ïǡėƧǄŶ ƶÿġŊƨ ƄǆƏűŶȳ Śƌù
ƎñŊƄȎǤĆƆǂȳ
ƧùįƤŊľƭŚƄŊĄġęāŚƌ÷Ƥ
ƱǆŅľƭśŊľƭŚȲƧùĬĜŊƄǆŅľưŶ
ŊľƭŚ ƄŚǂ ƆŶŕƱǆƭŊǂ ŊƲā ġô
ŊĺƭŚ ƵǤŘŚ Ŷĉȣėǆ ȓȟȣ
ƆǂȳŶƄŊűŚȲÿǄ÷ŚŴǆŶǎȠŚƌ÷Ś

ȱòŐ vŋĵ

Ȏǡć ƎȞùǻĞ ƉǎǁųÍǂȲÐ ŊƶŊù
ÿùǇŚ Ņŗ ÿǉȲ ÏƱǆāćĉƌ Ĕġų
ƆŶŘǆƉǆĉùƉŕųÕ"ÐŊƶŊùǎć
ŅŗƌùƆƄŊŕǡėȁƤÿğňŚĆƴŶ
ƧĔǎǉǆŊŅùƊȳ

3Ύ×
ƄŅňĄÿĖ
ÿǉĄƭùŗȲĜƭŚȲǎĹƄŇõ
ƄŊĄȎŅǃƄƧśņġĉġŊƲÿŚĜňŚ
ƄƧśņġ ƆŴŕȎŅŴ Ɔǂȳ ÏĸĖ ƉŅğġ
ĉġ ƱǆŚȞùǼ ǁŕÿłńȣȲÐ Ɖĉ
ƶŊõƨȲƄġÿǆŘƶűƶāƴāöĬƧƬȲ
űśĉŶȓŅƶűŅęŴƌŊŶņęŊƶÿôȞ
Ɖĉ ŶĬėĔŊ ġô ƶǡŅĔŴ Śȓľľǻ
ƃùŴ ǉƧ ƃùŴ űŅęŴȳ ŅƳ ǎć
ŶƭƙƱǆŕĄǉŅƯ÷ùŴǆƄŊǧǎŶƙ
ǉƧƶŅõƎŚĜĉƯŶƉŕġŕŊñùŶȲƄŊ
ƱǆƯ÷ùƌ ęƆǆś ƎŚñŊ ŚǉŴŶǉŶȳ
Ɔŗ Ƅƶǂ ƶġÿŅų ñǄƧ ƴŶŘ
ŊȎǤĄǆ ǉƧ ƃúĉ ŊƶűŅĕ Ǝùŕ
ĄŶƆĜǄŚ ŊƴƯň ÿŶŗ ĄŶƆĜǆ
ƶƶŶśƶűŅĔƯ÷ùƆǂȳÌƆƴĄŶƆĜǆ
ƉĄǆƶƄĄĜôŚƏŶŚƖƧŶ"ÍƶŊù
ƧĩǹƤ ġĉƬŘƤ ǎȣƃŚȲ ŶŊƭùŗ
Ǣǌǆ ǡŴ ƉǆęƁƛƥ ƄŊ ȣęǋ ǡȏ
ƎǉȣƄųǙĆĕȳŶƛęƆǄǎćƄĄŴ
ŕïŶǻǁȳ ǎāĖ ĭĕŊ ǉļǆľ Ɔŗ
Ư÷ùƄŊǻļƆŗĄȎŅǃƄƧśņġƄŊ
ƶęƉŊÿǉȎŇŊǧǉŴȲŴǆƉňŇÿĉğ
ĈŚĚƌŊŗƆƊŊȣŶŚŚƃ÷ŊćƯǏ
ƏȣŊƴƯňƶŅôŚÿŶŗĄŶƆĜǆĉƟŲ
ŕǡŶƳŅȳĉƛŶǄŖĉġĉŶıġļġŴǆ
ƆŘƄŊıǎĈŴƱ÷ĄŶƆĜǆƢǇĉ
ƄƯôùŗęƆĢĉĉƧǻƥǻŶŊƄƆǌƨĉ
ĉĉùƌŚŶǆǉǤǦąġôƶűŅĕȳ

ĄġęāƢğųƆǂȳĜŊƄŊĄġęāƉĉ
ƶġėā ƶƱŶǦƫ Ƣǆ ƉƄ ƱǆŕĔǎƂ
ĜňŚ ŶƧùĬ ĜŊ ƎűľȟŶ ƎȞęǊŶ
ŶĜĉƯ ƃŴȳ ǡô ƌŊƂȲ ǏƎśę ƃƙ
ŚŅïùȲ ĉġÍśĉ ƄŊ ƭôĉ ƱôƣÍĊ
ƆŶŘǆ ŊľƭŚ Ƅôƌȸ Ŵǆ ġűîƢŚ
ĉíęƃƙŚŅïùǦŴǡôƄǆĔƄŴùƌŶȳ
ƆƢƃŶǞűęƃƙƆŶŘǆÍĊǥęƌȸƆƳƄ
ƆŶŕǥęƌǄ ƎŶęƆǁƌ ƃŴȳ ŕćîęƌ
ƄŅǆÍĊ ŅȐāƌ ƶŊõ ƆǇĉȳ ƆƷĉ
ƉĉƳƄśĉ ƶƄĄĜõ ƌŊ ƱǆűľýŶ
ƱǆôŅąŶƆŶŕŊȣ÷ǻƆŶŕŊƱǆȣ÷ǻ
ŅǾľ ƶŊõ ƱĔňŘŚ ƆŚĔȣ Ǝȓÿȟ
Ŋļù ƎǎǡąÍƧŶ ƄǆĉŕǡŊƁŶȳ
ǦŴ ŶĄŊęî ƆŶŕŕǶľĜ ƄǁƛȣƆŶ
Ɔǂȳ ƆƷĉ ƉĉƳƄśĉ ƶ ƄĄĜõ
ƱĔňŘŚ ǧǌƆŗ ñƶŊŶ ïǡęŶ ƆǇĉȳ
ŶĜŊŊƧùĭƉĉƶÿġŊǥęƌŊƴƯň
Śƌ÷ƤƯŊǁŚŶÿȡĩñƶņŶïǡĕŶƉĉ
ƱǆƭǼĉǦňęƆǂȳĉƛŶǄŖƧùįƤ
ǎȣƃŚƶƭŊôúĉƧğűŘŚƄŊǡȠā
ęƆǁŚĉƯňôāŊĔŕĜŊƎęƄǂƆŶƉôƣ
Ƅęňāŗ ƄǆƏŲŶȳ ÿǉ ƵǤ ŊǉĔǜ
āŊĔŕĜņŶ ïǡĕŶ ƎűŊęŶ ƎǧƭƶŶ
ƆŶŕƱǆƎƃõ ǉƄ ƉĄǆ Ɔǂ ƎĄġùȸ
ñƶŊƙŶïǡęƌŶƱǆŅȓĂŊǉĔǜƧùĮ
ƶŊȑāĉƯňôÍƖƆŶŘǆƆǂȸāŊĔŕĜŊƌ
ƱǆŅľưƶǻĔŊľƭŚÍƉŶĄŶƎƧƎù
ǆƛƆùȸ

ÿğňŚƄŊƄƆĉĚǆǆĄ÷ôġűŅĔȳ
ǎāĖ Ưġė ǉĮľ ƄŇõ ǆƖƧŶ
ƢǄ ƎŶȓŅǄ ƶȎŴāŴ ƄƧśņġ ġô
ƶĄȓƁŚƊõŕȎňǃűŴŊĖǦƂƎƄŖ
ƉƌŊƱôƨŕŶĜƁȳƢǄĄŶƆĜǆÍƧŶ
ŴňŴĬĔŅŚȳĄùƎƭǎćŊŶȏęƎęƆǄ
ƉƄùƊȳƆƥƆƢĔǆȞùǹƆǁȳƆƳƄġ
ŶǉĮ ŕňƯŚǇ ǻėǆ ƱǆƏűŚ ŶǉĮ
ƄŶġŚǇÍƧŶ Ɖĉ ŚġāŊ ęǊƆ Ɔǂȳ
ƄįƧĉƄƌŊĄǶŶŶ÷ƯöǁľŶƄƌȳ
Ŋȣ÷ǆƎȣùŘŚƄƌ÷ŘƱęƃćėƘ
ƎǌŶ ƆŴƛŚôŊġ ŊęŶǏ ƶĄġù
ƄŶǦǎƭƄŶƧùǏĬ÷ȓćŶƆŴƎŕęƃȲ
Ƅȣ÷ùŇĄŶƆĜǄŚƎĲȑȎĚŊƱȎǦĉ
ġĉƬŚƉĉƶŴƢȓŶñęĄŚùŇƌŊ
ǋǂǦǎǂǦĜǣĕŴŊǡùǶĉǶĉǡȏ
ƉĉƶƖǆǎŶęǊƆƆǂȳ
ĭŶǞŶƄ ŊùƎƯ ĄǉŶȔ Ɔǂȳ Ŵǆ
ŕȞǻĚŚƯǎùŘȲȎǤġǎėŉŚŶňñĖ
ƉŕĄżŶŕÿƤġƨȲǉĔǞƄćŶĉƉĉƳ
ƉćǆŕėĜŊƶāùŷƉĉƱǆƏűȣȏĉ
ŕǶėǸĔƄǆȞùǻŶűǆĔȳ

űƳ ĄñűŶ ŚƯǎùŗ ŕĜƋć ƄŊ
ƱǆŋŘƄĉġęƄƛƥƄƶǂƆǂǡĖąų"
ƆŘŕĄ÷öğƄŊƄƆĉĚǆƶĄȓƁŚ
ÿğŊǎćȲÏƢǆôǆƉĉŗÿǉĄÿƴǆ
ƶŊúȲŶĜňŚƆňňƯùŴƃŴƱǆĆƴŷĉ
ƆƴĜŊÍĞĄŶƏŶŚƖƧŶ"ŊćƯǏġ îŊŴŶǤǡǇĉÐűƴĲŶǟǎćňƯôǆ
ƉĉŗƆśĉƄƯôùŗƎǡùȓƥƶȎŶý ƆǁƄŊƱǆŋŘƄƱŅęƙűǆĔćôŚƆǂ
ƄƶǄȓŊľŗƖƄŚĄġù"ŴǆŊÿĮƖ ƃôĉġƧĩǶǆĊǪŕȳ
ȓŊľŗ ǎǄ" ƆƷĉ ĜŊ Ư÷ùĞ ƢǇ ŊƶƜűÏƆŶŘǆǎƄƏǆŴŚƖƧŶ"
ĄǦôȐƇĉ ƱǤűŶƨǏ ǆĄġõ" ƶŊù

ƎïǎĉŶ űŊĝ ƎƛƧùŶ ƶęƄǁ ĜŊ
ƎƥėƱǁõƆǂƶġćƯűǆĕȳƊűŘŖƄǆ
ƌŊĉñĚƄǆƌŊġėāÿǋǦĄǋǦ
ƆǂȳƌŊŉŕƱĄǎÍƧŶƱ÷ǁŊõŶȳ
ŊƶƜű ȓņāŶ ƱǆȓņāŶ Ɔñŕȣŗȟ
ƄġþŚƥġȲŚāǜþƲƎƖǎƯǙĆĕ
ƄŊƄƧśņġĉġǉǁŊŴƢǇĉĜŊ
ćôŚƆǂȳĄġǉĉĉƆǂűǡĕÍ
ƴŶŘ űŗ ŊƢǦƬ ƄȞǆ ƱǆƉȞŚƊ÷
Ư÷ù Ɖĉ ŊȎǆśĉ ġô ƶÿĜņųȲ Ƅű ǎć ƉĉÍƳ ƶƄĄĜô űǡėŚ
ƄŊǻľƇĉŋŘƉĉƱúŶŴŊƄśĉ ŊǹƯĆƆǂƱǡęĄųȳŴǆƆƱŶƭľĆ
ƎĹęŊƉĉƶǉùǂŶƄƌ÷ƤĄùƆƛŗ űŊĜǆƱŶŅŊƎƢŶĄȑāȣŗƆǂƶĄġôųȲ
ƄġŕŊïùƊȳŊƢǦƬǎćĜćƬŚƴŶŘ ƄŊƉňŇǁǆƱúűǡėŚŊƭǆųƎùĜ
ƎƖƧŶŕȞľǉôǆȳ
ÿğňƤĄĔǌƆŘŘŚƎŚŶŚŷƆȣŚŶȳ
ƄŊÿıŘŚƯǌǤĞĄĤǸƥǤŶŊĔŚȲ
ǎþĔƌŊŗƴŶŘƉĉƱġŕŊïùƊõ
ŶĄġęþ ŶŊĔŚ ƶŕǡŊĔ ƢȑƃŘŚȲ
Ɔƴ ĲŶǟ ĉġ ÿǉ ŊƲā ƶĔŊā
āǤƤƄŘƤĄŶǦġŗȲƉĉƂÍƧŶĤǄǸ
ƱǆĄġù ĄŶƆĜǆ Ɔǂ ǢǌǄȳ ƄŊŗ
ƶȓŅǇ ĄƛĜŊ Ɔǂ ƱǶļùùȳ ġôÍƳ
ȣȑĄ÷ƯôƥǆƃǎƶÿƱƢǄƱǆĔŊā
ƆƴĄŶƆĜǆŶƛƧŶűŘŅƳƭǆųƆƳ
ĄŶƆĜǆ ĉƟŲ ŶĉǦćŚ ƱȎǦĉ
ƎŚǦŶƱŊƆŶŕŚƛƆùȲƄŊÍƴŴǆāǛ
ƄǆűŅĔŶȳ
ŴǆƥǤęƛĜŚĉƢǉĹŚǏŚƖƧŶ"
ƉĉŚĔƙƄƱŶŕƧŗȲȟùȲĩǤėȲ
ŊĄĜĔŖ ƎƯǎǦ ƶƛƆù ƭľĆ
ƢƱŕŚĤǆǻñȑŶïǋćƄŊÍŗƉňŇ
ƱôƨƆǂȳƭľĆǎćȓƬęƌȲęîȓƌ
ƌŊƶűŅĔŚňęƢȐƄȲŚƭŶĮȡĉġ
ƶǻĔƆǂȳƆƳŴǆűǡęƏęŕǡùŅǻ
ƢǉĹŚȲƊõƆġŉƶƄȡāȡāƃõȳ
ƶùĄŶ Ʊú ĄŶƆĜǆ ǦŶȲ ƎùĄŶġ
ƢǇ ǉƄ űǡę Ïÿ÷Ƨ ƭǆų ŊƲāÐ
ǆŚĔȣ ƎùĉŶÍƧŶ ŊĺƯ ƄǆĉƜűŶȳ
ƶŊùƨ ƏǆŲ ƆĉŅę ǦŶňėÍƧŶ
ĉƛŶǄŖ ƎƆôŚŶ ȣùǶŚŶ Ɖǻęǁõ
ƶŕĔȡ ǁŊ÷Ŷȳ ƢǉǄŚ ƊűŘŚ ñȑŶ
ƶǦŊƇƯǎĄŊĉŴĉŶƆǂƄāöȣƨȳ
ƉŊǊƄǆŅùưŶƉǌǦćƢǶǻġôƶŅôȲ
ƆŘƆŶƏĊǄƂÿĢŚŶĉŚ÷ùŶƆǄȳ
ƶǉŶǡȏĜňŚƌŊƧĩǸňęŶŊǉǡŶ
űƴĲŶǟǎćŊƯùǦùǦÿĢŚƭȠŶƥ
ŚƄƉņȳǶŶĮŴǆƆƳƊõƆƴñȑŶ
ƎƖƧŶ Ƅôƨȳ ġôÍƳ ĉġ ǉŶƱƱŚ
Ĵùƭ űŘ ǉĔǜƄ ƱǆŚȞùǻ ĲŶǟ
ƉǆŕĔǎƄƯęņŶƉȠ÷ȳ
ŕ÷ƃƙġôƶȎƧƭśÏŶĉŶŘǆƄŊÍƳ
ňęĉñ÷ƢǆÿŇęƎǄÐƶŊùƆǂűǆĕȳ
Ŵǆ Ưņǎ ȣľĖ ƯǌǤġ ŕǡùŊǼ
ƆǂȳŊÿĩĩȣľĖĉġǉŶƱƶƌƃǎƌ
Ɔŗ ƄƱŶŘƤ ĬȐõȲ Ìǎÿę ĉġ
ŊƱǆ ǎøŚƌ Ƨƫù Śȣęĉȳ ƄŊ
ĬĔŊƊ ĉġ ęƆǁƛƨ ȓņľ ǡǆĔ
ïôȣŘƄŗƙƶȣĔĉȣõǆƊŶŚėŚȳ
ƱƋĔǇÍŅôȳÌŶƆǦĔĄǡǉǆǁġŕŊñôõ
ƆĊ ǎć ƥ÷ ƉĉƳ ùƯö ƭľą
ƌŊƶűŅęƊȲĬŚĖǆƗŶĉĤŚĩǤėƂ
ƶȓƭűĜƛėĉƆŴƢǉĹƆŴŕġƁĄǡǋ
þƲƄŊƉňŇǡƴŴǆƆƴĲŶǟƆǂ
ǡƶƂ ƱǆǶȣƇȲ ĭĕŊ ƄŊŗ ƆŚǡŊĚ
ƶƶĉŇƶűŅĔȳƌŶĤúǡƴŴǆƆƴĲŶǟ
ƊŶŚėŚ Ʊǎāűƌ ƭŶĬȓ ƄŊ ǦĉŚ
ƆŴƎƛȞŚ ǎć Ɖĉ ǎƗĉ ƉùŇ
ƱǆŚƆŖȲƌŊƭĹŲƶÿôȞĉǎŶƴƶȲ

ƶǧǎú ƄŊ ƯŊǁŚ āŊĔŕĜŊŶ ïǡęŶ
ƶñùƨ ƄǎćƯűŚ ŚýŚ Ɔǂȳ ÿǉ
ƧùĬƵǤƧùįƤŊľƭŚĉġƄǻĔǁ
ƌŊƂŶ÷ƯöƱƯŊǇƆŗƶǫƭƱõĄġęā
ƆǂȳƄŊòöƨǎƶƥğƆŕƥğƄǆŶƄŊ
ĉĉƯňùƶęƉňïǡėŚƶƥğƆŕƥğƄǆŶ
ĄƢǌǎęŗ ƄǆƏŲŶȳ ƆŕŶ Ƞùĉ
ƱȣęǄ Śƌ÷Ś ƆǁŶ ıǎĉ ƎƢǌǉė
ƶǦŅƁŶȳŊƧùĮƶȞĖġűǻŅňƤȣęǄŚ
űśĉ ŊŚƌù ƶȞęǂ ȣęǄŚ ƎǌĔǧ
ƄǆƎƆùŶ Ɔǂȳ ƥ÷ Ŋùþ Ŵǆ ƧùĬ
ĜňŚ ŕĄǹǹų ƆŶŕƜű ƶÿùȣƨ
ĄġęÿŚǦŴǆȞ÷ùǇĉƆǂȳŴŊġėā
ƭôĉƶāƢġĄŶƆĜǆŅǆŲƎűƄǎƢǆ
ƎŶĬȣ ƄǆǦŅƇŶȳ ġǎė ĄĜĔŘƤŚ
ŚƌùġôƶƜűŚƆŗŶğŚÿùȤĄġęā
űŗ ĄŶƆĜǆ ƶĜęü Ɔǂȳ ŊƊôŶŚŶƄ
Ŋùȓŗ ġǎė ŊƊôŶŚŶƂ Ŋõȓ ƵǤ
ƱǆŕȣęǁõĉƛŶǄŚǁŊ÷Ŷȳ
ġôÍƳ Ɔŗ ĬŶǋ ƄŕƊĚŶ ƢȣęŶ
ƱǎùǇŚƌ÷ƤŊľƭŚƆǂȳĄŶƆĜǄŚ
ŶƯŊǁŚ Śƌ÷śĉŶ ćāŅėśĉŶ
ƶǡŊęƨȑƯĖĉġȑƯĖŴǆāŊĔŕĜŊ
ŕǉĆĕ ŶĉƯňô ïǡę ĄĜĔŘƤ Ĕłþ
ǆƖƧŶȳ ŊƱǆ Śƌ÷Ƥ ƯŊǁŚ Ŋõȓ
ġęƭŕƄįƧćƶƧŶŶĄġęāƎȣǶę
ƄǆƎƆùŶƆǂȳŊȓņľĄġęāƶŕĜęü
ŊľƭŚƉƄŶĉƯňôƎƣŶǆǡŊĚȳÿǉ
ŚƌùƆŶŘǆƭǆűŚȣęǄŚǁȣĖƢǆ
ƆŶŘǆƭǆűŚƄǡùǦúŚǆñŊıǎĆ
ĉňù ƆŶŘǆ ƭǆűŚ ŊľƭŚ Ʊôƨĉ
ƵǤŘŚƉȣĖǆƛƆùŕňîõƎǦĉǡĉ
ǆǦŅƇȳ ŊƖĉƳ ƶÿùȣ Śƙù ƉƄ
Ņśĉ ƱȣęǇĉ ƱǤŘŚ Ư÷ĉƂ ƎƢıƯ
ǦǎŶƆǂȳ
ŊĄĜĔŖƄŊŗƌùƆƯǌǤƆŗǉ÷ǃ
ƆǂŚāǜƱŚāƶȳƄŊŴǆĜŊƯǌǤ
ȣľĖƖ"ŊǦùňǷÍǂćôŚƆǂȳƉĉƂ
ƆŶŕƱǆƉƧŶƆŘŶƛęƆǄïűŶŕŊùȲ
ŊęŶǏĲùƭġǎĚƃǌîňȲƄŊǻŶġŶ
ĉƎāÿǎŶȴƢǇǏėŶĄŶƆĜǆǎć
ǦĄ ÿĢŖ űƳý Śāǜ ĉġ ŅȓüȲ
ƏęŕǡùŅǻŊ÷ƯöƏǆŲġƄǆȞùǶƋ
ƄǆǻǆĹƋ
ŊƭŶŕŋƆŗȓǡĉƌŊƢôǋƎƖƧŶ
ƄôƨȳŚƯǎùŘƶǄǌƱĜġŶŶƱǢùāŶ
ùŊġŶ ƆŶǙėŶ ƆĉŅęȲ ŶĺŶǞŶƄ
ŊƖĄǆ ŚƜęƭõŶ ŚƖŊĔõŶȲ ĉƄġ
ŴŊ ƯǌǤ ŕƧęǏ ŅǁŴǆ ƄǡňŊ"
ƎƧŶŴ ƶƛƆùƉ ĄŶ Ɔǂ" ƆŶŘǆ
ƭľĆ Ʊôƨ" ƏŘġ ƊűŘŘ ƎŚȞùǻ
ǆƗŶ ŶƗűŘŘ ŊƖĄǆ ŊƧýġ
ƄǡňŊ ƉŕŶȎňęĿ ŚƛƆù ƶāǦƶ
ƎƆôŚŶ ȣùǶŚŶ ƄǆĉïęƥŶȳ
ƧĩǹƤȓňĹƄƄǆŚïŶȎŶȳŅƳǎć
ġƄŶĬėŇùƫùȎǤŘŚƶȞĜĢĄƄǋ
ŕŅ÷ĩǂ Ŋĉňù ǎŶȓǆƨĉ ƱęŊƇĉ
ƴƱąȳ
ƄűǎćƆƳƊõƎŚĜĉƭŴȎųÿġ
ęƆǆśƉǆïŅŚƉǆŊõųȲűŗƎŚŶŚŶƨ
ƶƧƭõÿğŊƱŶȎňęľȲÏƆƳȣȑĄġ
ƄŊƴ ĲŶǟǏ ǆƖƧŶ Ȟöą" Ƣǆġ
ƶƧŖęƆǂ"ĄŝĉǦƵƉúĄĉïĖ
ƎŚĔƎŊ ŚƯǎùŗ Ɔǂȳ ƌŊ ƶġÿŖ
ĉĉïęǎćƯǎùȲÐŅùƎƨĉȳ
ŅƳ ǎć ƢǄ ĉıęŗ Ư÷ù ƄŊ
ƶŕƴƱĄõǦƵƌŊĄƧĔǋȢęćŘǆ
Ǝùŕ ĜǣĔ űŅęƊȳ Ąŕƭùùŕǆ
ĄŶƆĜǄŚŋŚƇĉŅȐĂĉÌƎŶć÷ƄƋÍ
ŅõȳÌƄűǎćāėǆƄűÍƧŶĬĖŅƆǁȲ
ÍŊĉňùȲƆĚćǆŶġôƯ÷ùƶƖĜęƎƨ
ǦƵŶǢƯƷŶĄöƁƌŊĄǾĔħȢęćŘ
ƎĉôġƢĜŶƊȳ
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ተደላዲላ ዘላ እንግሊዛዊት ሊቨርፑል ናብ ሜዳ
ሬድ ስታር በልግሬድ ከይዳ ኣብ ዘካየደቶ
ጸወታ ዘይተጸበየቶ ስዕረት ገጢሙዋ። እዘን
ክልተ ጋንታታት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ
ሜዳ ሊቨርፑል ኣንፊልድ ኣብ ዝገበረኦ ጸወታ፡
ሊቨርፑል ኣርባዕተ ብባዶ ተዓዊታ ብምንባራ፡
ኣብ’ዚ ናይ ሰሉስ ምሸት ርክበን’ውን እታ
ጋንታ ብቐሊሉ ሰለስተ ነጥቢ ብምውሳድ
መሪሕነት ናይ’ዚ ምድብ ክትጭብጥ’ዩ ነይሩ

ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ኢጣሊያውያን ክለባት
ዝኾነት ኢንተርሚላን፡ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ንዘሎ
ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንቶኒ ማርሻል
ንምፍራም ገና ናይ ወርሒ ጥሪ መስኮት
ምስግጋር ተጻወትቲ ከይተኸፍተ ከሎ ተበግሶ
ወሲዳ ከምዘላ፡ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይ’ታ
ክለብ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢሉ።
ኣብ’ዚ ቀረባ ሳምንታት ኣብ ሓሙሽተ ግጥማት
ሓሙሽተ ሽቶታት ብምምዝጋብ ቀዳማይ
ምርጫ ኣሰልጣኒ ሆዝየ ሞሪኖ ኮይኑ ዘሎ
ማርሻል፡ ክሳብ መወዳእታ 2019 ኣብ ኦልድ
ትራፎርድ ዘጽንሕ ውዕል ኣለዎ። ማርሻል
ኣንጻር ኤቨርተን መዐወቲት ሽቶ፡ ዩናይትድ
ምስ ቸልሲ ነጥቢ ኣብ ዝተማቐለትሉ ክልተ
ሸቶታት፡ ጋንታኡ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ኣንጻር
ኒውካስልን በርንማውዝን ኣብ ዝተዓወተትሉ ከኣ
ሓሓደ ሽቶታት ኣብ ሰኪዔት መጋጥምቱ ከም
ዘቐመጠ ዝፍለጥ’ዩ። ወዲ 22 ዓመት ማርሻል፡
ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ዩናይትድ ቦታ

ግምት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ።
ይኹን’በር ካብ’ቲ ናይ ኣንፊልድ ጸወታ
ምቅይያራት ዝገበረት ሬድ ስታር በልግሬድ
ኣብ ቀዳሞት 30 ደቓይቕ ናይ’ቲ ግጥም፡
ክልተ ሽቶታት ብምምዝጋብ ነቲ ጸወታ ናብ
ረብሓኣ ቀይራቶ። ሬድ ስታር በልግሬድ ነዚ
ታሪኻዊ ዓወት ከተመዝግብ ብርእሱን ብእግሩን
ክልተ ሽቶታት ዘመዝገበ ሰርብያዊ ሚላን
ፓቭኮቭ፡ ናይ’ቲ ግጥም ዝበለጸ ተጻዋታይ
ክበሃል በቒዑ’ሎ። ኣብ ካልኣይ እብረ ናይቲ
ግጥም፡ 80% ንጸወታ ዝተቖጻጸረት ሊቨርፑል፡

ኣብ’ዚ ጸወታ እንተትዕወት ነይራ ካብ ምድባ
ብሰለስተ ነጥቢ ጸብለል ብምባል ናብ ዝቕጽል
ኣውዲቕካ ምሕላፍ ጸወታ ምስጋራ መቕለለቶ
ነይራ። ይኹን’ምበር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ
ኢጣልያ ዝገጥማ ዝነበራ ናፖሊን ፒኤስጂን
ማዕረ ክፈላለያ ብምኽኣለን ዝቕጽል ክልተ
ጸወታ ሊቨርፑል ክኸብድ እዩ።
ፒኤስጂ ናይ ቀዳማይ እብረ ምዱብ ጸወታ
ተዛዚሙ ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ክዋን በርናት
መሪሕነት ኣትሒዙዋ ናብ መቐየሪ ቦታ’ኳ
እንተምረሐት፡ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ትጻወት
ዝነበረት ናፖሊ ግን ድሕሪ ዕረፍቲ ብመንገዲ
ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብዘመዝገበታ ሽቶ
ነጥቢ ተማቒላ ካብ ሜዳ ወጺኣ። ኢጣሊያዊ
ሎሬንዞ ኢንሲኜ፡ ምኩር ተኸላኻላይ ፒኤስጂ
ቲያጎ ሲልቫ ኣብ ክሊ ልዳቱ ብዝፈጸሞ
በደል ንዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ’ዩ
ኣመዝጊቡዋ። በዚ መሰረት፡ ኣብ’ዚ ምድብ
ዘለዋ ጋንታታት ተቐራራቢ ነጥቢ ከዋህልላ
ብምኽኣለን፡ እዚ ምድብ ከም’ቲ ትጽቢት
ዝተገብረሉ ናይ ሞት ምድብ ኰይኑ ኣሎ።
ናፖሊን ሊቨርፑልን ካብ ኣርባዕተ ግጥማት
ማዕረ ሸሹዱሽተ ነጥቢ ከዋህልላ ከለዋ፡ ፒኤስጂ
ሓሙሽተ፡ ሬድ ስታር በልግሬድ ከኣ ኣርባዕተ
ነጥቢ ኣዋህሊለን ኣለዋ። ሊቨርፑል፡ ኣብ’ዚ

ወርሒ’ዚ ኣንጻር ፒኤስጂ ግጥም ክጽበያ
ከሎ፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከኣ ምስ ናፖሊ
ብእተካይዶ ጸወታ ናብ ዝቕጽል ጸወታ ናይ
ምሕላፋ ዕድል ክውሰን’ዩ። ነዚ ኣብ ግምት
ብምእታው’ዩ ዝመስል እምበኣር ኣሰልጣኒ’ዛ
ጋንታ ጀርገን ክሎፕ ድሕሪ’ቲ ጸዋታ “ክንከስሮ
ዘይግበኣና ጸወታ ከሲርና” ክብል ሕርቃኑ
ዝገለጸ። ሊቨርፑል ኣብ መስመር ምክፍፋል
ኣጋጢሙዋ ብሰንኪ ዘሎ መስበርቲ ተጻወትትን፡
ኣሰልጣኒኣ ኣቐዲሙ ዝተኸተሎ ጌጋ ምርጫ
ኣጥቃዕትን ጠንቂ ስዕረታ ከምዝነበረ’ዮም
ተንተንቲ ናይ’ዚ ግጥም ዝነቕፉ። ኣብ’ዚ
ጸወታ’ዚ ኸኣ፡ ክሎፕ፡ ካብ ንስቱሪጅ ንብራዚላዊ
ፈርሚኒዮ ክመርጽ ከምዝነበሮ’ዮም ተንተንቲ
ዝዛረቡ። ክሎፕ’ውን እንተኾነ፡ ኣብ ፈለማ
ዝገበሮ ጌጋ ኣብ ካልኣይ እብረ ንፈርሚንዮ ናብ
ሜዳ ብምእታው ክእርሞ’ኳ ፈቲኑ እንተነበረ፡
ዋጋ ጌጋኡ ካብ ምውሳድ ግን ኣይደሓነን።
ካልእ ናብ ኢጣልያ ዝተጐዓዘት ክለብ
ስጳኛዊት ባርሰሎና ኰይና፡ ኣብ ስታድየም
ሳንሴሮ ኣንጻር ኢንተር ሚላን ገጢማ። ባርሳ
ናብ ዝቕጽል ጸወታ ክትሰግር ተገድሳ ዝነበረት
ሓንቲ ነጥቢ ክትረክብ ብምኽኣላ ኸኣ፡ ገና
ክልተ ጸወታታት ተሪፉዋ ከሎ ናብ ግጥም
ኣውዲቕካ ምሕላፍ ምስጋራ ኣረጋጊጻ። ኣብ

ኢንተር ሚላን ንማርሻል ተቋምት
ክንፈጎ ብምጽንሑ፡ ብፍላይ ምስ ኣሰልጣኒኡ
ሞሪኖ ኣብ ከቢድ ባእሲ ተጸሚዱ ጸኒሑ።
በዚ’የን ከኣ ብርክት ዝበላ ዓበይቲ ጋንታትት
ኤውሮጳ ወከልተን ብምስዳድ ነዚ ተጻዋታይ
ክውንና ዝጓየያ ዘለዋ። ኣካየድቲ ማን ዩናይትድ፡
ኣገዳስነት’ዚ ተጻዋታይ ብምግንዛብ ብተደጋጋሚ
ጻውዒት’ኳ እንተቕረቡሉ፡ እቲ ተጻዋታይ ግን
ፌርማኡ ኣብ ወረቐት ካብ ምንባር ሓንጊዱ’ዩ
ዘሎ። እታ ጋንታ ሰሙናዊ 160 ሽሕ ፓውንድ
እናተኸፍለ ኣብ ሕቝፎኣ ክጸንሕ ንዘቕረበቱ
ጻውዒት’ውን እምቢታ ኣስሚዑ’ሉ’ዩ። ስለዚ’ያ
ኸኣ ኢንተርሚላን ዝለዓለ ባጀት ሰሊዓ፡ ማርሻል
ሓሳቡ ቅድሚ ምቕያሩ ንኸተፈርሞ ድልየት
ከምዘለዋ ትገልጽ ዘላ። መግለጺ ኢንተርሚላን
ንደገፍቲ ሬድ ዴቭልስ ኣቆጢዑ ኣብ ዘለወሉ
ግዜ፡ ካልእ ኣጥቀዓይ ናይ’ታ ጋንታ በልጁማዊ

ሉካኩ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝህልዎም ከቢድ
ናይ ከተማ ማንቸስተር ጥምጥም ክስለፍ ዘለዎ
ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይግለጽ ብምህላዉ፡
ንማንቸስተር ተወሳኺ ሕማም ኰይኑ ኣሎ።

ሉካኩ፡ ትማሊ ጋንታኡ ኣንጻር ኢጣሊያዊት
ጁቬንቱስ ኣብ ዝገበርቶ ናይ ጎባልል ክለባት
ኤውሮጳ ጸወታ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ዩናይትድ
ክጸሓፍ ብዘይምኽኣሉ’ዩ፡ ኣብ ዝቕጽል
ጸወታት’ውን ክህሉ ከምዘይክእል ጋዜጣታት
ኢንግሊዝ ዝጽሕፋ ዘለዋ። እዚ ወዲ 25 ዓመት
ድልዱል ተኽለ-ሰብነት ዝውንን ኣጥቃዓይ፡
15 መስከረም ኣንጻር ዋትፎርድ ሽቶ ምስ
ኣመዝገበ ክሳብ ሕጂ ጾመ ልጓሙ ኣይፈተሐን
ዘሎ። ካብ 14 ጸወታታት ኣርባዕተ ሽቶታት
ጥራይ ምምዝጋቡ ከኣ ንኣሰልጣኒኡ ሞሪኖ
ይኹን ደገፍቲ ዩናይትድ ከዕግብ ኣይከኣለን።
ይኹን’ምበር፡ ንዝውንኖ ኣካላዊ ብቕዓትን ሽቶ
ናይ ምምዝጋብ ክእለትን ትቐብጾ ተጻዋታይ
ከምዘይኮነ ተንተንቲ ግጥማት ፕሪመር ሊግ
ይሕብሩ።

ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም 2010 ጋቱሶ ኣብ ወጣሪ ምሸት
ኣሰልጣኒ ኢጣሊያዊት ኤሲ ሚላን ጋቱሶ፡
ሎሚ ምሸት ኣብ ዝካየድ ግጥም ዩሮፕያን ሊግ
ዓወት ምስ ዘየመዝግብ፡ ኣብ ሳንሴሮ ዝጸንሓሉ
ግዜ ክሓጽር ከምዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። ኤሲ
ሚላን ኣብ ዝሓለፈ ጸወታኣ ኣብ ግጥም ሰሪ
ኣ ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ ብዝተመዝገበታ
ሽቶ ብታሪኻዊት መቐናቕንታ ኢንተር ሚላን
ሓደ ብባዶ ተሳዒራ ደረጃኣ ናብ መበል 12
ከምዝወረደ ዝፍለጥ’ዩ። ብድሕሪ’ዚ ኣብ
ዝቐጸለ ጸወታኣ ኸኣ፡ ኣብ ዩሮፕያን ሊግ
ብስጳኛዊት ርያል በቲስ ኣብ ገዛእ ሜዳኣ
ክልተ ብሓደ ብምርታዓ’ዩ ጋቱሶ መዝነቱ ኣብ
ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ዘሎ። ኣቐዲሙ ኣከፋፋሊ
ናይ’ዛ ጋንታን ሃገራዊት ጋንታ ኢጣሊያን
ዝነበረ ጋቱሶ፡ ሕዳር 2017 እዩ ነዛ ዝኾነ ጽዋእ
ካብ ዘይትወስድ ሸውዓተ ዓመት አሕሊፋ
ዘላ ሚላን ከመሓይሻ ሓላፍነት ወሲዱ። ኣብ

ክራማት፡ 130 ሚሊዮን ወጻኢታት ብምግባር
ነታ ጋንታ ከተዓራርያ’ኳ እንተፈተነ፡ ውጽኢቱ
ግን ዘዕግብ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ላ ጋዜጣ
ደሎ ስፖርት ዝተባህለት ጋዜጣ ኢጣሊያ፡
ዋላ’ኳ መጻኢ ናይ’ዚ ኣሰልጣኒ በዚ ናይ ሎሚ
ምሸት ጸወታ ዝውሰን ከምዘይኮነ እንተጠቐሰት፡
ዝቕጽል ሰለስተ ጸወታታት ሚላን (ሰሪ ኣን
ዩሮፕያን ሊግን) ወሰንቲ ግጥማት ብምዃኖም
እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ፈታኒ ኩነታት ከም ዘሎ
ካብ ምግላጽ ኣይተቖጠበትን። ወዲ 40 ዓመት
ጋቱሶ ብወገኑ “ናይ ኩሉ ተሓታቲ ባዕለይ’የ።
ከምዚ ዓይነት ውጽኢት ዘለዎ ኣሰልጣኒ
ከመይ ኣቢሉ ደቂሱ ይሓድር። ስለ’ዚ ኣብ
ሕማቕ ኩነታት ከምዘለኹ ይርደኣኒ’ዩ”
ክብል ብዘይስኽፍታ ተዛሪቡ’ሎ። ኣብዚ ቀረባ
መዓልታት ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ኣርሰናል
ኣርሰን ቨንገር ናብ ኤሲ ሚላን ክመጽእ ምዃኑ

ክግለጽ’ኳ እንተጸነሐ፡ እቲ ኣሰልጣኒ ግን ውጹእ
ሓሶት ክብል ምስ ቢን ስፖርት ኣብ ዝገበሮ
ቃለ መሕተት ኣፍሊጡ። ን22 ዓመታት
ንኣርሰናል ድሕሪ ምስልጣኑ ብዘይጋንታ ዘሎ
ቨንገር ብተወሳኺ፡ ነቲ ናብ ርያል ማድሪድ

ክኸይድ’ዩ እናተባህለ ክናፈስ ዝጸነሐ ወረ’ውን
ኣሉታዊ ምላሽ ሂብሉ’ሎ።ንሱ፡ ዋላ’ኳ ምስ’ዘን
ክለባት ርክብ ከምዘይገበረ እንተሓበረ፡ ናብ
ምስልጣን ዓለም ዝምለሰሉ ግዜ ተቓሪቡ ከም
ዘሎ ካብ ምግላጽ ግን ኣይተቖጠበን።

ክራማት ናይ’ዚ ዓመት ዕጫ ጐባልል ክለባት
ኤውሮጳ ኣብ ዝወደቐሉ፡ እዚ ምድብ በዳሂ
ክኸውን ግምት’ኳ እንተነበረ፡ ባርሳ ብቐሊሉ
ክትሰግሮ ምኽኣላ ግን ንብሉጽነታ ዝምስክር’ዩ
ክበሃል ይከኣል። ይኹን’ምበር ባርሰሎና ዋላ’ኳ
ሕጂ ንመበል 12 ግዜኣ ኣከታቲላ ናብ ናይ
ምድብ ጸወታ ጐባልል ክለባት ኤውሮጳ ትስግር
እንተሃለወት፡ ድሕሪ 2015 ካብ ግጥም ርብዒ
ፍጻመ ሰጊራ ዘይትፈልጥ ምዃና ንደገፍታ
ምሉእ ቅሳነት ዝህብ ኣይኮነን። ናይ ሰሉስ
ግጥም ኢንተርን ባርሳን ናይ ቀዳማይ እብረ
ጸወታኡ ብዘይሽቶ’ዩ ተዛዚሙ። ንሊዮነል መሲ
ብመስበርቲ ኢድ ከሲራቶ ዘላ ባርሰሎና፡ ኣብ
መበል 83 ደቒቕ ካብ ሲልቫ ዳ ኦሊቬራ
መሪሕነት ሒዛ’ኳ እንተነበረት፡ ድሕሪ ኣርባዕተ
ደቓይቕ ግን ኢካርዲ ንኢንተር ኣመዓራርዩዋ፡
ጸወታ ኸኣ ብናይ ሓባር ዓወት ሓደ ብሓደ
ተዛዚሙ። ኣብዚ ምድብ ዘላ እንግሊዛዊት
ቶተንሃም፡ ኣብ’ዚ ምሸት ፈታንን ወሳንን ጸወታ’ያ
ኣሰላሲላ። ቶተንሃም ነጥቢ እንተደኣ ከሲራ ናብ
ዝቕጽል ጸወታ ናይ ምሕላፋ ተኽእሎ ስለ
ዝኸብድ፡ ነዚ ግጥም ልዑል ትዅረት ሂባ’ያ
ተጻዊታቶ። ጸወታ ገና ክልተ ደቓይቕ ጥራይ
ምስ ተላዕሎ ዲ ዮንግ ንፒኤስቪ መሪሕነት
ስለ ዘትሓዛ፡ ኣብ ስታድየም ዌምብለይ ዝነበሩ
ደገፍቲ ቶተንሃም ሻቕሎቶም ክዛይድ ተራእዩ።
ጸወታ ክዛዘም 12 ደቓይቕ ክሳብ ዝተርፎ’ውን
ዝተቐየረ ኣይነበረን። ይኹን’በር ሓለቓ ጋንታ
ቶተንሃምን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ሃሪ
ኬይን ኣብ’ተን ዝተረፋ 12 ደቓይቕ፡ ክልተ
ሽቶታት ብምምዝጋቡ ንቶተንሃም መድሕና
ኮይኑ። ድሕሪ’ቲ ጸወታ ኸኣ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም
ፖቸቲኖ “ብሉጽ ተጻዋታይ፡ ብቑዕ መራሒ
ጋንታ፡ ብርቂ ኣጥቃዓይ” ክብል ኣብ ልዕሊ
ኬይን ዘለዎ ኣድናቖት ገሊጹ። ኣብዚ ምድብ፡
ባርሳ 10 ነጥቢ ኣዋህሊላ መሪሕነት ክትሕዝ ከላ፡
ኢንተርሚላን ሸውዓተ፡ ቶተንሃም ከኣ ኣርባዕተ
ነጥቢ’የን ኣዋህሊለን ዘለዋ። ሆላንዳዊት ፒኤስቪ
ግን፡ ዳርጋ ምትራፋ ዝተረጋገጸ ይመስል።
ቶተንሃምን ኢንተር ንሓድሕደን ዘካይደኦ
ጸወታ ተሰሪዑ ብምህላዉ ኸኣ፡ እዚ ምድብ
ብትኹረት ንኽጥመት ኣኽኢልዎ ኣሎ።
ብሓደ ካብ ከዋኽብቲ ተጻወትቲ ዝነበሩ
ፈረንሳዊ ቴሪ ኦንሪ እትእለ ዘላ ፈረንሳዊት
ሞናኮ ካብ ኣርባዕተ ጸወታታት ሓንቲ ነጥቢ
ጥራይ ከተዋህልል ብምኽኣላ፡ ገና ብእዋኑ
ምትራፋ ኣረጋጊጻ’ላ። ሞናኮ ብሰሉስ ምሸት
ኣብ ሜዳኣ ንብራግ ዓዲማ ኣብ ዝገበረቶ ጸወታ
ብገፊሕ ኣርባዕተ ብባዶ ብምስዓራ’ያ ብኣጋ ከም
ዝተገለፈት ዝተረጋገጸ። ኣሰልጣኒ’ዛ ጋንታ ቴሪ
ኦንሪ፡ ነዛ ጋንታ ሒዙ ካብ ዘካየዶም ሓሙሽተ
ጸወታታት ዝኾነ ዓወት ከመዝግብ ኣይከኣለን
ዘሎ። ኣብዚ ምድብ ዘለዋ ስጳኛዊት ኣትለቲኮ
ማድሪድን ጀርመናዊት ዶርቱሞንድን ኣብ
ዝገበረኦ ጸወታ ከኣ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ ናይ
ዝሓለፈ ወርሒ ሕነኣ ፈድያ። ኣትለቲኮ፡ ቅድሚ
ዕረፍቲ ካብ ሳውል ድሕሪ ዕረፍቲ ከኣ ካብ
ኣንቶኒዮ ግሬዝማን ብዝረኸበትን ሽቶታት’ያ ነዚ
ኣገዳሲ ዓወት ኣመዝጊባ። በዚ ውጽኢት ከኣ
ኣትለቲኮ ምስ ዶርቱሞንድ ብብዝሒ ሽቶታት
ተበሊጻ ብትሸዓተ ነጥቢ ክትመዓራረ በቒዓ’ላ።
እዘን ክልተ ጋንታታት ናብ ዝቕጽል ጸወታ
ንኽሓልፋ፡ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ክልተ ግጥማት
ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ’ያ ተገድሰን።
ኣብ ካልእ ናይ ሰሉስ ምሸት ጸወታታት፡
ፖርቶ ንሎኮሞቲቭ ሞስኮ ብገፊሕ ኣርባዕተ
ብባዶ ብምርታዕ ብዓሰርተ ነጥቢ ናይ ምድባ
መሪሕነት ክትሕዝ ከላ፡ ሻልክ ከኣ ንጋላ
ተሰራይ ክልተ ብባዶ ብምስዓር ሸሞንተ ነጥቢ
ሒዛ ኣሰር ፖርቶ ትስዕብ ኣላ።

መደብ ጸወታ
ዩሮፕያን ሊግ
ኣርሰናል ምስ ስፖርቲን ሊስበን
(11፡00 ድ.ቀ)
በይት በሪሶቭ ምስ ቸልሲ
(8፡55 ድ.ቀ)
ባየርን ለቨርኩሰን ምስ ዙሪች
(11፡00 ድ.ቀ)
ርያል በቲስ ምስ ኤሲ ሚላን
(11፡00 ድ.ቀ)
ላዝዮ ምስ ማርሴ (8፡55 ድ.ቀ)

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.59

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን

እምነት ኣማኑኤል
ሰ
ደ
ታ
ም
ሄ
ል
ቤተ
ሊድያ ስልጣን

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ስያም መድሃኔ ገብረኪዳን ብሞግዚታ ወ/ሮ ሰምሃር
ገብረመድህን ኣቢላ፡ ስያም መድሃኔ ገብረኪዳን ምባል
ተሪፋ፡ ኣቢጋይል መድሃኔ ገብረኪዳን ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
2ይ መጋባኣያ ቁ/35 ይቕረብ።
ወ/ት ልዋም መሓመድስዒድ መሓመድኣማን ምባል
ተሪፋ፡ ፈርዶስ መሓመድስዒድ መሓመድኣማን ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/12/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ቁጽሪ 32 ይቕረብ።
መሓመድስዒድ እድሪስ ኣደም ምባል ተሪፋ፡
መሓመድስዒድ ኣደም እድሪስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣቶ ፍቕሪ ኪዳነ ገብረኪዳን ብወኪሉ ኣቶ ስምረትኣብ
በረኸት ተኽለሃይማኖት ኣቢሉ፡ ፍቅሪ ኪዳነ ገብረኪዳን
ምባል ተሪፋ፡ ፍቅረ ኪዳነ ገብረኪዳን ተባሂሉ ይተኣረመለይ፡
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ወ/ት ባኖ ገብረትንሳኤ ተኽለኣብ ምባል ተሪፋ፡ ባና
ገብረትንሳኤ ተኽለኣብ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ኣቶ ሚኪኤል በርሀ ሃይለን ተጸዋዒት ወ/ሮ
ኤልሳ ቀሺ ኣለምን ዘሎ ናይ ቀለብ ክርክር ፡ ተጸዋዒት
ኣድራሽኣ ንጹር ስለዘይኮነ፡ ተጸዊዓ ን28/11/18 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ቁ/32 ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ ግን
ኣብዘየለወትሉ መስርሕ ዳንነት ክቕጽል ምኹኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣቶ ሙሉጌታ ኣስገዶም ገዘሄይ፡ ኣደይ ኣብርሀት
ገብረስላሴ ተድላ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ኣቶ ሚኪኤል ገብረሚካኤል፡ ኣቦይ ኣቶ ጸሃየ
ገብረሚካኤል ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ተስፉ ዮውሃንስ ኣብርሃም፡ በዓልቲ-ቤተይ
ኣማረሽ ተስፋይ ንጉሰ ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ወ/ሮ ሊያ ሰጊድ ማሃንዘል፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ ሃብቶም
ፍረዝጊ ዘሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ እዝግሃርያ ሞባጼን ኪዳነ፡ ኣቦሓጎይ ኣቶ ሃብተዮናስ
ደቦጭ ገብሩን ዓባየይ ወ/ሮ ምሕረት ዑቕቡ ወለህላሰን
ስለዝሞቱ፡ ንኣደና ነፍ/ተብርህ ሃብተዮናስ ተተኪእና ኣነ
ምስ 5 ህሉዋት ኣሕዋተይ፡ 2 መወቲ፡ 3 ተተካእቶምን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል
ኣቶ መብራህቱ ተስፋማርያም ገብረመስቀል፡ ወላዲተይ
ትብለጽ ኣስገዶም ካሕሳይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዓንዶም በራኺ ፍስሃየ፡ በዓልቲ-ቤተይ ጸጋ ሃይለ
ኣድሓኖም ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወይ፡ 5 ደቃ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዕዳጋሓሙስ
ከሳሲት ወ/ሮ ኤረና ክፍሎም ጸጋይ፡ ተኸሳሲ በዓልቤተይ ኣቶ መርሃዊ ሚኪኤል ተኽሉ ካብ ሃገር ካብ
ዝወጽእ ድሃይ ስለዘይብለይ፡ ከምዘለኽዎ ሓዳር ክቕጽል
ስለዘይክእል፡ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብወኪሉ ቀሪቡ ጉዳይና
ብዘመድ ሽማግለታት ሓደ መዕለቢ ክግበረለይ ስለዝበላ፡
ተኸሳሲ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስዘይቀርብ
ቤ/ፍ ኣብ ዘየለወሉ ውሳነ ክህበሉ ምዃኑ የፍልጥ።
ከሳሲ ኣቶ ኣማኑኤል ተኽለ ካብ ተኸሳሲ ኣቶ ጽገ ፍስሃየ
ባህታ ER-1-14494 ናይ ገዛ መኪና ሽይጡለይ፡ ገንዘቡ
ተኸፊሉ ከብቅዕ ናብ ስመይ ከየመሓላለፈይ ስለዝተሰወረ፡
ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብወኪል ቀሪቡ ዝተጠቕሰት መኪና
ናብ ስመይ ከመሓላፈለይ። ምስዘይቀርብ ግን ብቤ/ፍ
ትእዛዝ ናብ ስመይ ክትመሓላለፈለይ ስለዝበለ፡ ተኸሳሲ
ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ
ክህበሉ ምዃኑ የፍልጥ።
ኣቶ ኢስያስ ፍጽም ሃብተ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ ኣልጋነሽ
ዓንደብርሃን ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ ጸጸራት
ወ/ሮ ርግኣት ወልደማርያም ኣብርሃ፡ በዓል-ቤተይ
ገብረብርሃን ገብረትንሳኤ ዘገርግሽ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲ ኣቶ ኤልያስ መስመር በራኺ፡ ተኸሳሲት በዓልቲቤተይ ወ/ሮ ጽገረዳ እስቲፋኖስ ቀለታ ቅድሚ 3 ዓመት
ድሃይ ይኹን ኣድራሻኣ ስለዘይብለይ፡ ኣነ ድማ ከምዚ
ኢለ ክነብር ስለዘይክእል ትጸውዓለይ ስለዝበሉ፣ ተኸሳሲት
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን22/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ትቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ኣስመረት ተስፋይ፡ ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ
ኣቶ ቢንያም ግርማይ ካብ ገዛ ምስ ወጸ ኣበይ ከምዘሎ
ኣድራሹ ይኹን ደሃዩ ስለዘይብለይ፡ ጉዳየይ ናብ ቤተ ዘመድ
ሽማግለ ይመራሓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ
ወኪሉ ን30/12/2018 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ
ጉዳዩ ንሱ ኣብዘይብሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ወ/ሮ ለተኺዳን ቀላቲ ተወልደብርሃን፡ በዓል-ቤተይ
ተስፎም ወልደኣብዝጊ ሕድረሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 12 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን03/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወልደጋብር ክፍሊትን ከምኡውን ኣደና ማህሌት ስእለ
ገብረእየሱስን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 3 ህልዋት ኣሕዋተይ፡
1 መዋቲት፡ 5
ተተካእቲ ደቃን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ንፋስ
ከሳሲት ዊንታ ተኸስተ ዘርአ፡ ተኸሳሲ ተስፋኣለም
ሃብተስላሴ ናበይ ከምዝኸደ ክፈልጥ ስለዘይከኣልኩ፡
ይጸውዓለይ ስለዝበለት፡ ተኸሳሲ ን2/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ክንውስን ምዃንና ነፍልጥ።

ኮምዊ ቤት ፍርዲ ወኪድባ
ኣቶ እስቲፋኖስ ሃብተ ወልደሚካኤል፡ ወ/ሮ ለተሃይማኖት
ወልደማርያም ሃብተጽዮን ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5
ኣሕዋተይ፡ 33 ተተካእቲ ደቂ ኣሕዋተይን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ መብራህቱ ዘካርያስ ሃብተማርያም፡ ኣቦና ዘካርያስ
ሃብተማርያም ይፍጠረሉን ኣደና ወ/ሮ ለታይ ገብረሚካኤል
ወልደጋብርን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይን ተተካኢ
ወዲ ሓወይን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ወ/ሮ ለተዝጊሄር ክፍለ ተኽለ፡ ስም ኣደይ ቀደስ ካሕሳይ
ምባል ተሪፋ፡ ቀደስ ኣረጋይ ካሕሳይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ፡
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣቶ ኣሕመድ ሓምድ መሓመድ ምስ በዓልቲ-ቤቶም
ወ/ሮ ኤደን ተስፋይ፡ ስም ትሕቲ ዕድመ ደቅና ራህዋ
ቴድሮስ ተኽለ ምባል ተሪፉ፡ ራህዋ ኣሕመድ ሓምድ፡
ባና ቴድሮስ ተኽለ ምባል ተሪፉ፡ ባና ኣሕመድ ሓምድ፡
እሰይ ቴድሮስ ተኽለ ምባል ተሪፉ፡ እሰይ ኣሕመድ ሓምድ
ተባሂሉ ይተኣረመሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን22/11/18 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ኣቤቶ
ከሳሲ ሚኪኤለ ሰለሙን፡ ንተኸሳሲት ወ/ሮ ኣዜብ ነጋሲ
ቀለብ ቆልዓ ዝምልከት ክሲ መስሪቱ ስለዘሎ፣ ተኸሳሲት
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪልኪ፡ ን6/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረቢ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲጓዕዳድ
ኣቶ ዮሴፍ ዮውሃንስ ገብረእግዚኣብሄር፡ ወለድና ኣቶ
ዮውሃንስ ገብረእግዚእብሄር ተላን ወ/ሮ ማርያ ምራጭ
ብርሃነን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 30/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኤልሳ ፍስሃየ ዘወልዲ፡ ኣቦና ፍስሃየ ዘወልዲ ተስፋይ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረሲቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ቁሸት
ኣቶ እስቲፋኖስ መረስዕ ወልደጋብር፡ ኣቦና መረስዕ

ደቀምሓረ
1.ሓሊማ ጃምዕ ዑስማን ምባል ተሪፋ፡ ሓሊማ ሳልሕ ዓሊ
2. ማሕመድ ጃምዕ ዑስማን ምባል ተሪፋ፡ ማሕሙድ ሳልሕ
ዓሊ ተባሂሉ ይተኣረመልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/11/18 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ኤርምያስ መርእድ በርሀ ምባል ተሪፋ፡ ኤርምያስ
ኣማኑኤል ህብቱ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/11/18 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ
ከሳሲት ወ/ሮ ብርሃና መብራህቶም ዘውደ፡ ተኸሳሲ
በዓል-ቤተይ ኣቶ ፍስሃ ገብረእግዝኣብሄር ገብረማርያም ናብ
ወጻኢ ሃገር ካብ ዝኸይድ ን12 ዓመት ሓዳሩ ክኣልን
ከመሓድርን ስለዘይክኣለ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን10/12/18 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ናብ ዘመድ ሽማግለታት ተመሪሑ
ኣድላዪ ዝኾነ ውሳነ ክወሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ።

ምልክታ
ብስም ኣዱሊስ ስፖርት ክለብ ዝተመዝገበ፡ ብቁ/ፍ/ዋኒን ASL00032195 ዝኾነ፡
ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና ጊንዳዕ ቁ/ገዛ 21 ዝርከብ ናይ ቤት
መግብን መስተን ቢልያርዶን ትካለይ፡ ንወ/ሮ ዛይድ ዮውሃንስ ገብረየሱስ ካብ ዕለት
1/6/2018 ክሳብ ዕለት 31/5/2021 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስ ዝህሉ፡ እዚ
ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤ/ፍ
ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ
ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ኣዱሊስ ስፖርት ክለብ
ሕጋዊ ወኪል፡ ዳንኤል ኣብርሃ ታፍላ

ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ ናብ ሃገራዊ
ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን ደውሉ።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
ንግሆ ካብ 8፡00 - 12፡00 ቅ/ቀትሪ
ምሸት ድማ ካብ 2፡00 - 6፡00 ድ/ቀትሪ
ብቁ.ስልኪ 110179 ደውሉ።
ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፡ E-mail፦bidhonational@gmail.com
ስቕታ ጎዳኢ ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!
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OUR SPIRIT

REWARDS AND BENEFITS

We aim to support good ideas and projects that help address a widespread
problem affecting communities in your country. It could be about providing
educational opportunities, reducing child mortality, improving public health,
developing access to electricity in rural areas, improving road safety on the
roads or building houses with eco-friendly materials — in fact, anything that
could make life better in your country.

3 Winners

Tell us how your project will help more and more people over time, at home or
even abroad. Tell us how it empowers people, improves living conditions, and
contributes to overall economic well-being.

6 Grand Regional Winners

Anyone can change the world — teenagers or graduates, men or women. As
long as you believe in your project and want to make things better, take this
opportunity to participate. You could be the next Startupper of the Year or the
Top Female Entrepreneur!

Top Female Entrepreneur

• Financial support
• Heightened exposure (Media, PR, networking)
• Coaching

The first-place winner from each country will then compete for
one of the six “Grand Regional Winner” awards!

• Networking

• Coaching/Mentoring

6 SELECTION CRITERIA

Project submission will be closed
November 13 at 10:00 am
For more information contact us @

Age

The project or business
owner must not be more
than 35 years old.

Nationality

The participant must be
Eritrean citizen.

Project age

The project can be an idea
or a start-up created within
the last two years.

Total Eritrea Sh. Co.
213 Martyrs Ave
Tel: +291-1-121785
Fax: +291-1-122592
Email: startupper@total-er.com

Social and community impact

The project should offer a practical way
of addressing a public health, safety,
education, accessibility or other issue
affecting local communities.

Innovation

Innovation isn’t necessarily revolutionary,
involving something brand new or a total
transformation. It can be incremental as well,
improving an existing technology, product or
service, or even just the way things are done.

Potential and feasibility

Projects that demonstrate
feasibility and have the
potential to benefit a broader
public.

https://startupper.total.com
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ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.59

ካሜሩን - ጅሆ ተታሒዞም ዝጸንሑ ተመሃሮ ተለቒቖም
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ኔቶ ምስ ጣሊባን ንምዝታይ ይውስን

ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ)፡ ምስ
ጣሊባን ቀጥታዊ ዘተ ከካይድ ከምዝደሊ
ኣፍሊጡ።
ጸሓፊ’ቲ ኪዳን ብ6 ሕዳር ኣብ ከተማ
ካቡል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ወተሃደራዊ
ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ፡
ምስ ጣሊባን ክዝቲ ቅሩብ ከምዘሎ ሓቢሩ።
እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ተመሳሳሊ ድሌት ከርኢ
ድማ ጸዊዑ።
ካብ 2001 ኣትሒዙ ኣብ ኣፍጋኒስታን
ምትእትታው ዝገብር ዘሎ ኪዳን ሰሜን
ኣትላንቲክ፡
ንጣሊባን
ንምድምሳስ
ዘካየዶ ወተሃደራዊ ስርሒታት ክዕወተሉ
ከምዘይከኣለ’ዮም ምንጭታት ዝሕብሩ።
ኣመሪካ ኣቐዲማ ምስ ጣሊባን ቀጥታዊ

ዘተ ክተካይድ ከምእትደሊ ምግላጻ
ዝሓበሩ ምንጭታት ዜና፡ እቲ ኩነታት
ኣንጻር ባዕዳውያን ሓይልታት ናይ ደባይ
ውግእ ንዘካይድ ዘሎ ጣሊባን ፍናን ዝህብ
ከምዝዀነ የረድኡ።
መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብወገኑ፡ ጸጥታዊ
ዘይምርግጋእ ሃገሩ ንምዕራፍ፡ ምስ ጣሊባን
ዘተ ከካይድ፡ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ
ጸኒሑ’ሎ።
ይኹን’ምበር፡ ጣሊባን ኣብ’ታ ሃገር
ዘሎ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ-ኔቶ
ጠቕሊሉ ከይወጽአ፡ ንዘተ ቅሩብ ከምዘይኮነ’ዩ
ዝገልጽ። እቲ ጉጅለ፡ ኣብ ኣፍጋኒስታን
ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲታት ብዝሰፍሐ
መልክዑ ይቕጽሎ ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።

ተወሳኺ
ቻይናውያን ሓለፍቲ ሓደ ኩባንያ፡ ተልእኾኦም ኣብ ልዕሊ ዘይፈጸሙ
ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኣነዋሪ ግፍዒ ብምፍጻሞም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም።
እቲ ኩባንያ ኣቐዲሙ ኣብ ዘውጸኦ ውጥን መሸጣ ፍርያቱ ከዕቢ’ዩ ዓሊሙ።
“ዕዳጋ ከምዝጸንሓካ እምበር . . .” ከምዝበሃል ነቲ ናይ መሸጣ ዕዮ ክዓምሙ
ዝተመደቡ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ፍርያት ክሸጡ ኣይከኣሉን። በዚ ድማ እቲ
ኩባንያ ሸቶኡ ክወቅዕ ኣይከኣለን። በዚ ዝተቘጥዑ ሓለፍቲ ናይቲ ኩባንያ፡
ነቶም “ግቡእ ስራሖም ኣየሰላሰሉን” ዝበሉዎም ሰራሕተኛታት መሸጣ ጸዊዖም
ክቐጽዕዎም እዮም መዲቦም። እቲ መቕጻዕቲ ግን ንቡር ኣይነበረን። ፈለማ ካብቲ
ዝመረረ ዓሌት ጉዕ ብዘይ መግቢ ኣብሊዖሞም። ዝቐጸለ መዓልታት እውን መጠን
መሸጣ ናይቲ ኩባንያ ክውስኽ ብዘይምኽኣሉ፡ እቶም ብዕጫኦም ዝተረትዑ
ሰራሕተኛታት ተጸዊዖም ድዱዕን ካልኦት ሓሸራታትን ብህይወቶም እንከለዉ
ክበልዑ ተገዲዶም። ኩነታት ከምኡ ኢሉ ብዝቐጸለ እቶም ግፍዐኛታት ሓለፍቲ
ነቶም ሰራሕተኛታት ብቑልፊ ገሪፎም ከይኣኽእሎም ካብ ሽቓቕ ዝተቐድሐ
ፈሳሲ ጐሓፍ ክሰትዩ እዮም ኣገዲዶሞም። ኣቐዲሞም ሓለፍቲ ናይቲ ትካል
‘ትሑት ብቕዓት ኣርእዮም’ ንዝበሉዎም ሰራሕተኛታት ብዘይድሌቶም ጸጕሮም
ከምዝላጸዩዎም ተቓሊዑ ኣሎ። ግፍዒ ዝመረሮም ሒደት ሰራሕተኛታት ነቲ
ኩባንያ ጠንጢኖም ክወጽኡ እንከለዉ፡ ዝበዝሑ ግን ነቲ መቕጻዕቲ ርዒሞም ኣብ
ስራሕ ይቕጽሉ ምህላዎም’ዩ ቻይና ኒውስ ዝገልጽ። እቲ ግፍዒ ብማዕከናት ዜና
ብዝተቓለዐ ድማ ሰለስተ ሓለፍቲ ናይቲ ኩባንያ ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ እቲ
ምንጪ የረድእ። የግዳስ እቶም ሓለፍቲ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ዓሰርተ መዓልቲ
ጥራይ ከምእተቐጽዑ እዩ ተገሊጹ።

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ኤምፔሮ

ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ካሜሩን ዝተጨወዩ
78 ተማሃሮ፡ ብ7 ሕዳር ናጻ ከምእተለቁ
ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን።
ንመስርሕ ምውጻእ ናይቶም ጅሆ
ዝተታሕዙ ሰባት ንምስላጥ ከም መንጎኛ
ዝሰርሐ ሓደ ካህን ንማዕከናት ዜና
ከምዝሓበሮ፡ እቶም ተመሃሮ ምስ መራሒ
መኪናኦም ናጻ ክወጽኡ እንከለዉ፡ ሓደ
ዳይረክተርን ሓደ መምህርን ገና በቶም
ዕጡቓት ተታሒዞም ኣለዉ። ነቶም ጅሆ
ዝተታሕዙ ሰባት ናጻ ንምውጻእ ብዛዕባ
ዝተኻየደ መስርሕ እውን ዝርዝር ሓበሬታ
ኣይተዋህበን።
እቶም ካብ 10 ክሳብ 14 ዓመት
ዝዕድሚኦም ተማሃሮ፡ ኣብ ከተማ ባሜንዳ
ካብ ዝርከብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ’ዮም
ብዕጡቓት ተጨውዮም።
እቲ ጭውያ፡ ኣብ መንጎ ተዛረብቲ
ቋንቋታት እንግሊዝን ፈረንሳን ዝኾኑ
ዜጋታት’ታ ሃገር ተፈጢሩ ምስ ዘሎ
ዘይምቅዳው ምትሕሓዝ ከምዘለዎ’ዩ

ሚእታዊት ካብ መሬት ካሜሩን ኣብ ትሕቲ
ግዝኣት ፈረንሳ፡ ዝተረፈ 20 ሚእታዊት
ድማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ብሪጣንያ
ብምውዳቑ፡ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ካብ
ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ተፈልዮም ናይ ገዛእ
ርእሶም ሃገር ንምምስራት እዮም ዝጠልቡ።
በዚ ድማ ካሜሩን ንዓሰርተታት ዓመታት
ሰላም ሓሪሙዋ ምህላዉ’ዩ ዝፍለጥ።

እስራኤል ንጸረ-ሚሳይል ሶርያ ከምእተዕኑዎ ኣጠንቂቓ
እስራኤል፡ ሶርያ ካብ ሩስያ ንዝዓደገቶ
‘ኤስ 300’ ንዝተሰምየ ዘመናዊ ጸረሚሳይል ንምዕናው ናይ ሓይሊ ስጉምቲ
ከምእትወስድ ኣጠንቂቓ።
እቲ ጸረ-ሚሳይል፡ ንምንቅስቓስ ነፈርቲ
ኲናት እስራኤል ኣብ ሶርያ ንምዕጋት
ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ምክልኻል
እስራኤል፡ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ምስ
ዝጅምር፡ ሃገሩ ንምዕናዉ ከምእትሰርሕ
ኣፍሊጡ።
ሩስያ፡ እቲ ንሶርያ ዝሸጠትላ ምዕቡል ጸረሚሳይልን ነፈርትን ኣብ ጥቕሚ ከይውዕል
ክትዓግቶ እያ እስራኤል ትጽውዕ።
ዝሓለፈ መስከረም ነፋሪት ኲናት ሩስያ
ኣብ ሶርያ ተሃሪማ ድሕሪ ምውዳቓ፡
መንግስቲ ሩስያ ነቲ ጸረ-ሚሳይል
ንሶርያ ክትልእኽ ከምዝወሰነት ጸብጻባት
ይሕብሩ። ብውሳነ ሩስያ ከምዝተቘጠዐት

ዝንገረላ እስራኤል፡ ምስታ ሃገር ዘለዋ
ዝምድና ዳግም ከምእትምርምሮ እያ
ትገልጽ።
ሩስያ ኣቐዲማ ዕላማኡ ኣብ ምውቃዕ

ኣድማዒ ምዃኑ ዝንገረሉ ኤስ 400
ዝተባህለ ዝተራቐቐ ጸረ-ሚሳይል፡
ንቻይና፡ ህንዲን ቱርኪን ክትሸጠለን
ከምእተሰማምዐት ኣይርሳዕን።

ፕረዚደንታዊ ምርጫ ማዳጋስካር . . .
ኣብ ማዳጋስካር ብሚልዮናት ዝቚጸሩ
ዜጋታት’ታ ሃገር ፕረዚደንት’ታ ሃገር
ንምምራጽ ድምጾም ይህቡ ከምዘለዉ
መርበብ ኣልጀዚራ ሓቢሩ።
ኣብቲ ምርጫ ክዕወቱ ተስፋ
ዝተገብረሎም ሰለስተ ተወዳደርቲ
በብግዜኡ ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ኰይኖም፡
ኣብታ ሃገር ገኒኑ ንዝረአ ድኽነትን
ብልሽውናን ንምቅላስ ኣበርቲዖም
ከምዝሰርሑ እዮም ተመባጺዖም።
ኣብቲ ፕረዚደንት’ታ ሃገር ሃሪ ራጆናሪ
ማምፒያኒና ንኻልኣይ እብረ ዝወዳደረሉ
ዘሎ ምርጫ፡ ካብ መራሕቲ’ታ ሃገር ነበር
ማርክ ማናናን ኣንድሪ ራጆሊናን ብደሆ
ገጢሙዎ ምህላዉ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብቲ ምርጫ ድምጾም ንምሃብ
ናብ መድመጺ ነቝጣታት ዝወሓዙ
ሰባት፡ ኣብታ ሃገር ዕድል ስራሕ
ዝኸፍትን ብልሽውና ዘጥፍእን መራሒ
ከምዘድልዮም ንወከልቲ ማዕከናት ዜና
ገሊጾም። እቶም ሕጹያት ደረጃ መነባብሮ
ዜጋታት ማዳጋስካር ክብ ንምባል
ከምዝሰርሑ’ኳ እንተገለጹ፡ ብግብሪ ግን

ኣቐዲሞም ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ
እዋን ቁጠባዊ ዕብየት’ታ ሃገር ክውስኽ
ከምዘይከኣለ’ዮም ጸብጻባት ዘመልክቱ።
እቶም ተወዳደርቲ፡ ኣብ ስልጣን ኣብ
ዝነበሩሉ እዋን ብውልቂ ክህብትሙ
ከምዝተራእዩን ወነንቲ ዓበይቲ ኩባንያታት
ኰይኖም ከምዘለዉን እዩ ዝንገር።
ብመሰረት ኣህጉራውያን ጸብጻባት፡ ካብ
25 ሚልዮን ህዝቢ ማዳጋስካር፡ እቲ 80
ሚእታዊት ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት

ጎደና

ዕለት
8/11/2018

ዝግለጽ።
ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐስ ናጽነት ናይቲ
ዞባ ዝጠልብ ዝዓበየ ጉጅለ ሓላፍነት ካብ
ምውሳድ ክቑጠብ እንከሎ፡ ነቲ ተግባራት
ዝፈጸመ፡ ኣብቲ ዞባ ዝነጥፍ ተመሳሳሊ
ዕላማ ዘለዎ፡ ‘ኣምባ ቦይስ’ ዝተባህለ ጉጅለ
ከምዝዀነ’ዩ ዝግለጽ።
ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም፡ 80

ጎደና ሓርነት ቁ.158፡ ፊት ሲነማ ኤምፔሮ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
Sabur Printing Services

ቁ.ቴሌፎን 127565

እዩ ዝነብር።
መንግስቲ ማዳጋስካር ዝሓለፈ መስከረም
ምስ ቻይናውያን ኩባንያታት ምምስራሕ
ዓሳ ዝኸተሞ ስምምዕ፡ ንባህላውያን ገፈፍቲ
ዓሳ ዝጐድእ ምዃኑ ተቓወምቲ ወገናት
ይኸስሱ።
እንተዀነ ኣብዚ ዓመት’ዚ ቁጠባ
ማዳጋስካር ናይ ሓሙሽተ ሚእታዊት
ዕብየት ከምዘመዝግብ’ዩ ኣህጉራዊ ማዕከን
ገንዘብ ዝትንበ።
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