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ሳዋ - ሞያዊ ዓቕሚ መማህራን ዘበርኽ ትምህርቲ ተዋሂቡ
ኣብ ሳዋ፡ ሞያዊ ዓቕሚ ሓደስቲ
መማህራን ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ
ዋርሳይ ይከኣሎ ክብ ንምባል ዝዓለመ
ትምህርቲ ተወዲቡ።
ኣወሃሃዲ ናይ’ዚ ንኣርባዕተ መዓልታት
ዝቐጸለ ትምህርቲ፡ መምህር ምሕረትኣብ
ገብረስላሴ፡ እቲ መደብ፡ ኣብ መንጎ
መማህራን ንዘሎ ናይ ተመኵሮን
ብቕዓትን ፍልልያት ብምጽባብ፡ መስርሕ
ምምሃርን ምስትምሃርን ምድንፋዕ
ከምዝኾነ ገሊጹ።
ኣብቲ ትምህርቲ፡ ንኣወጻጽኣ ውጥን
ግዜን መደባትን፡ ንክእለትን ኣረኣእያን.
. . ዝፍትሹ ኣገደስቲ መጽናዕታዊ
ጽሑፋት ቀሪቦም።
ሰልጠንቲ፡ ኣብ’ቶም ዝቐረቡ ጽሑፋት
ብዕምቈት ድሕሪ ምምይያጥ፡ ቤትትምህርቲ ዝሰረቱ ስልጠናታት ክድፋኣሉ
ኣዘኻኺሮም።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣዛዚ ማእከል
ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል
ደበሳይ ግደ፡ ብ4 ጥሪ ምስ መማህራን
ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ
ይከኣሎን ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት
ሳዋን ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ብሓያል ጽንዓት
ተረጋጊጹ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ንዘርሓዎ
ዕድላት ብምጥቃም፡ ሞያዊ ሓላፍነቶም
ብዓጸፋ ክሰርሑሉ ተላብዩ።

ስ/
ሙ
ሴ
ኪ
ዳ
ነ

ኣብ ደ/ቀ/ባሕሪ፡ ወፍሪ መብጣሕቲ ሓበላ ዓይኒ ተኻዪዱ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣብ መላእ’ቲ ዞባ ወፍሪ
መብጣሕቲ ሓበላ ዓይኒ ኣካዪዱ።
ሓኪም ዓይኒ መንእሰይ ገብረ
ሃይለሚካኤል ብዛዕባ’ቲ ወፍሪ ኣብ
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣቐዲሙ ኣብ 300 ናይ
ሓበላ ጸገም ዝነበሮም ሰባት መርመራ

ከምእተኻየደ፡ ን170 ካብኣቶም ድማ
ዕዉት መብጣሕቲ ከም እተገብረሎም
ገሊጹ።
ነቶም ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብሩ
ተጠቀምቲ ብዝወጸ መደብ፡ ብደረጃ
ንኡስ ዞባ ኣራዕታ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል
ጢዖ፡ ብደረጃ ንኡስ ዞባ ማእከል

ደንካልያ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ፡
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ደንካልያን
ዓሰብን ንዝነብሩ ድማ - ኣብ ከተማ
ዓሰብ መርመራታትን መብጣሕትን
ከምእተኻየደ መንእሰይ ገብረ ብተወሳኺ
ሓቢሩ።
ሓበላ ዓይኒ ብሰንኪ ዕድመ ዝኽሰት’ኳ

እንተኾነ፡ ነጸብራቕ ጸሓይን ባሕሪን
ኣብ ዓይኒ ዝፈጥሮ ጸገም’ውን ቀሊል
ስለዘይኮነ፡ ንሱ ዝጠንቁ ሓበላ የጋጥም
ከምዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ’ቲ እዋን
መርመራ፡ ረኽሲ ዓይኒን ጸቕጢ ዓይኒን
ንዝተራእዮም መድሃኒት ከምእተዋህቦም
እውን ተፈሊጡ።

ድባሩዋ - ገዳይም ተጋደልቲ ቦታታት ልምዓት በጺሐን
ናብ ቦታታት ልምዓት ዝግበር ዑደት፡
ኣብ ርእሲ’ቲ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት
ንምፍላጥ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ፡ ንዝበረኸ
ስራሕ ጸዓት ዝህብ ምዃኑ፡ ብእኩብ ዑደት

ስ/
ዘ
ር
ኣ
ይ
ብ
ር
ሃ
ነ

ዘካየዳ ገዳይም ተጋደልቲ ገሊጸን።
እተን ካብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ዝነቐላ
ብማሕበር ‘ኣለናልኪ’ ዝፍለጣ ልዕሊ 60
ገዳይም ተጋደልቲ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባሩዋ

ዝርከብ ዓበይቲ ከዘንቲ ማይን ሕርሻዊ
ንጥፈታትን ተዓዚበንን ብዝምልከቶም
ኣካየድቲ ስራሕ መብርሂ ተዋሂቡወንን።
እተን
ገዳይም
ተጋደልቲ፡

ስትራተጅያውያን ዲጋታት ሎጎን ምስላምን፡
ኣብ ከባቢ ሓልሓለ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት
ዘራእትን ምርባሕ ጥሪትን በጺሐን።
ኣባል ኮርፖረሽን ጥሪትን ዘራእትን

ጨንፈር ሓልሓለ መንእሰይ ጅምዕ ዓብደላ፡
ኣብ ሓልሓለ ንምርባሕ ናይ ጸባን ናይ
ስጋን ከብቲ ዝዓለመ ዓበይቲ ትሕተ-ቅርጻዊ
ስርሓት ይንጸፍ ከምዘሎ፡ ድሮ’ውን ልዕሊ
900 ካብ ወጻኢ ዝመጻ ናይ ጸባ ከብቲ
ተቐቢሎም ኣብ ምክንኻነንን ንመግበን
ዝኸውን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ኣብ
ምድላውን ከምዝርከቡ ገሊጹ።
ኢንጂነር ብርሃነ በየነ ብወገኑ፡ ብውህደት
ኩባንያ ህንጻ ሰገንን ካልኦት ወሃብቲ ደገፍ
ኣካላትን፡ ከምኡ’ውን ህዝብን ኣባላት
ሓይልታት ምክልኻልን ዝተሰርሐ ዲጋ
ምስላም፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣስታት 40
ሚልዮን ሜተር ኲብ ማይ ሒዙ ከምዘሎ
ሓቢሩ።
እቲ መደብ፡ ውሕስነት ዝስተ ማይ
ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ከተማታትን ዓድታትን
ምርግጋጽን ሰፊሕ ሕርሻዊ ንጥፈታት
ምክያድን ምዃኑ፡ ኣብ በረኽቲ ቦታታት
ከዘንቲ ማይ ናይ ምውዳድ፡ ሻምብቆታት
ናይ ምዝርጋሕን መሳርሒታት ጸሓያዊ
ጸዓት ናይ ምትካልን ንጥፈታት ይሰላሰል
ምህላዉ ኣረዲኡ።

ሓዳስ
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ነበርቲ ዳሰን ተልኣይን ከባብያዊ ጽሬት የውሕሱ
ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዳሰ ንኡስ ዞባ ባረንቱን ተልኣይ - ንኡስ ዞባ
ፎርቶ ሳዋን፡ ከባቢያዊ ጽሬት ብምውሓስ
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታእ
ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም።
እዚ ብነበርቲ ክልቲኡ ምምሕዳራት
ከባቢ ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት፡ መርኣያ
ናይቲ እናሰረጸ ዝመጽእ ዘሎ ንቕሓት
ኣብ ከባቢያዊ ጽሬትን ኣገዳስነቱን ምዃኑ
ዝሓበረ፡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና
ዞባ ጋሽ-ባርካ ሓላፊ ከባቢያዊ ጽሬት

ኣቶ ዓብዱ ያቆብ፡ እቲ ዕማም ኣብ
ኩለን ምምሕዳራት ከባቢን ዓድታትን
ንምስፍሑ ብዝሓየለ ኣወዳድባ ይስራሓሉ
ከምዘሎ ኣብሪሁ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ
ጋሽ-ባርካ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ድማ፡
ኮም ዝሰረቱ ከባቢያዊ ጽሬት ኣብ
ዝቕጽል ሰለስተ ዓመታት ብሰፊሑ
ንምትግባር ወጺኡ ዘሎ ውጥን ንምዕዋት፡
ኣመሓደርቲ ግቡእ ተራኦም ክጻወቱ
ኣተሓሳሲቡ።

ጋሽ-ባርካ - ተጠቃምነት
ዓይኒ-ምድሪ ይድፋኣሉ
ኮም ዝሰረቱ ቀጻልን ውሑስን
ንጥፈታት ከባቢያዊ ጽሬት ንምስልሳል፡
ብዝሓየለ ኣወዳድባ ክስራሕ ምዃኑ፡
ንኣገዳስነቱ ብዝምልከት ኣብ ሃይኮታ ኣብ
ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ተገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና
ዞባ ጋሽ-ባርካ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ፡
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ
ዝካየዱ ናይ ምክልኻል ሜላታት ንምቍጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት
መሰረታዊ ረቛሒታት ምዃኖም
ብምግንዛብ፡ ኮም ዝሰረቱ ንጥፈታት
ጽሬት ከተግብር ከምዝጸንሐን ዘተባብዕ

ገስጋስ ከምእተመዝገበን ኣብሪሁ።
እንተኾነ፡ እቲ ንጥፈት ብዙሕ ሓላፍዘላፍ ስለዝጸንሖ፡ ኣብ ዝቕጽል ሰለስተ
ዓመታት፡ ኩላተን ዓድታት ነቲ መደብ
ብሰፊሑ ክደፍኣሉን ተጠቃምነት ዓይኒምድሪ ከረጋግጻን፡ ተራ ኣመሓደርቲ
ከባብን ኣነባበርቲ ዓድን ክዓዝዝ
ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ኣቶ
ሸኸዲን ሳልሕ፡ ተጠቃምነት ዓይኒምድሪ ኣብ ዓድታት ብሰፊሑ ክቕጽል፡
ምምሕዳር እጃሙ ከበርክት ምዃኑ
ገሊጹ።

ፖሊስ እምኒ-ሓይሊ
ንተመሃሮ ኣስተምህሮ ሂቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ እምኒ-ሓይሊ፡ ኣፍልጦ
ተመሃሮ ኣብ ሕጊ ብምዕባይ፡ በደላትን
ገበናትን ንምክልኻልን ንምግታእን
ዝዓለመ ኣስተምህሮ፡ ንተመሃሮ
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ተዋሂቡ።
ሓላፊ መደበር ፖሊስ’ቲ ንኡስ
ዞባ ካፒተን ኪዳነ ሃይለ፡ ብስነ-ምግባር
ዝተዀስኰሱ ብቑዓት ተመሃሮ ብሩህ
መጻኢ ከምዘለዎም ብምጥቃስ፡
ምትሕብባር ሕብረተሰብን ፖሊስን

ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ኣበርክቶኡ ዕዙዝ
ምዃኑ ኣረዲኡ።
ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሑሴን
ምርካብ ድማ፡ ሓደጋታትን ሳዕቤናቱን
ንምውጋድ፡ ወነንትን መራሕትን
ተሽከርከርቲ፡ ልዕሊ ዓቐን ሰብ ይኹን
ንብረት ካብ ምጽዓን ክቚጠቡ
ኣተሓሳሲቡ።
እቶም ተመሃሮ፡ ስሩዕ ኣስተምህሮ፡
ንቕሓቶም ኣብ ምብራኽ ሓጋዚ
ብምዃኑ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም።

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
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ሊድያ ስልጣን

ስ/
ኢ
ብ
ራ
ሂ
ም
ዓ
ሊ

ጎልጅ - ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን
ስንክልና. . .
ኣብ ጎልጅ፡ ብሰንኪ ግጉይ ኣመለኻኽታ
ንዝተፈላለዩ ማሕበራውን ጥዕናውን
ጸገማት ክቃልዑ ዝጸንሑ ግዳያት
ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልና
ዝኾኑ ህጻናትን ቈልዑን፡ ግቡእ ኣተኣላልያ
ንክረኽቡ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።

ግቡእ ኣቓልቦን ናብዮትን ዝረኸበ ግዳይ
ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልና፡
ክመሓየሽን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰቡ ማሚቚ ክነብርን ከምዝኽእል ነቲ
ትምህርቲ ዝሃበ ኣቶ ማእከለ ጎይትኦም
ኣረዲኡ።

ካብ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን
ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ፡
ወይዘሮ ደሃብ ዮሴፍ፡ እቲ ኣስተምህሮ፡
መረዳእታ ሕብረተ-ሰብ ዝቕይርን መጻኢ
ናይ’ቶም ስንኩላን ዘመሓይሽን ብምዃኑ፡
ብዕቱብ ክድፋኣሉ ኣተሓሳሲባ።

ዓሰብ - ንምዕባለ ከተማ ዝሕግዝ
መደባት ተወጢኑ
ኣብ ከተማ ዓሰብ፡ ኣገልግሎታት
ንምስፋሕን ንምምዕባልን፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ
ዓመት ብዝለዓለ ክስራሕ ምዃኑ፡ ኣመሓዳሪ
ከተማ ዓሰብ ኣቶ ተስፋይ ዘርአ - ምስ
ወከልቲ ህዝቢ፡ ኣባላት ባይቶን ቤት-ምኽሪ
ከተማን ኣብ ዝተሳተፉዎ ርክብ ገሊጹ።
ምትካል ሓደስትን ምትካእ ዝኣረጉን
ናይ ጐደና መብራህቲ፡ ምትዕርራይ ናይ
ቅጥራን ጽርግያ፡ ምዝርጋሕ ሓደስቲ ናይ

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

ጐሓፍ ቢዶኒታት፡ ምጽጋን ሻምብቆታት
ማይ፡ ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ብዓቕሚሰብን ንዋትን ምሕያልን ኣታዊታት ከተማ
ምዕባይን፡ ካብቶም ብቐዳምነት ተታሒዞም
ዘለዉ ምዃኖም ኣብሪሁ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ ልምዓት ማይ፡
ምክትታል ንግዲ፡ ከምኡ’ውን ንጥፈታት
ሕግን ስርዓትን ብዝተኻየደ ስራሕ፡
ኣታዊታት ከተማ ንምዕባይ ካብ ዝወጸ

መደብ 83 ሚእታዊት ከምእተተግበረ፡
ጽሬት ከተማ ንምሕላው ድማ በብከባቢኡ
ዝተኻየደ ወፈራታት ጽሬት ኣድማዒ
ከምዝነበረ ሓቢሩ።
ተሳተፍቲ፡ ቅብሊት ሃልኪ ማይን
ኤለክትሪክን ኣብ እዋኑ ክዕደል፡ ኣብ
ንቑሕ ተሳትፎ ኮም ዝተመስረተ ንጥፈታት
ምክልኻል ገበናት ብዝለዓለ ክቕጽል
ተላብዮም።

ሎሚ መደባት ERI-TV
ሰዓት
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መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ማህደር
ዜና ዓረብ
ብምኽንያት በዓል ልደት ኣብ ጁባ ዝተኻየደ ባህላዊ መደብ
ፓኖራማ
ፍሉይ መደብ
ህርመት
ማእገር
ዜና ትግረ
ፍሉይ መደብ ባህሊ ሳሆ(ብትግረ)
ዜና ትግርኛ
ዓበይቲ ዲሎማሳዊ ፍጻሜታት 2018
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ
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መበቆልን ኣመዓባብላን ጥበባውን ታሪኻውን
መስርሕ ምድላው ብራናታት ግእዝ

ኣብርሃም ዘርኣይ
ኤርትራ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘለዋ
ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ፡ ሓንቲ ካብተን
ኣዝዮም ጥንታውያን ዝዀኑ ስልጣነታት
ዓለምና እትውንን ሃገር እያ። ከም ኣካል
እዞም ውርሻታት ከኣ፡ ሓያለ ጥንታዊ
መልክዖም ዓቂቦም ክሳብ እዚ ዘለናዮ
መድረኽ ዘመናውነት፡ ብድሆታት
ዝተፈላለዩ መድረኻት ሓሊፎም ኣብ
ዝተፈላለዩ ቦታታት ይርከቡ። ሓደ
ካብዞም ድንቂ ኣብነታት ስልጣነታት
ሃገርና፡ ካብ ልምድታትን ኣገልግሎትን
ሓያለ ገዳማትን ኣድባራትን ተፈልዩ
ዘይርአ ትሕዝቶታት ኣብ ብራናታት
ግእዝ ዝሰፈረ ጽሑፋዊ ሓድግታት
እዩ። ሓያለ ኣድባራትን ገዳማትን ሃገርና፡
ጥንታውያን ሓሓሊፉ’ውን ዕዲሚኦም
ብንጹር ዘይፍለጡ ኣብ ብራናታት ዝሰፈሩ
ጽሑፋዊ ትሕዝቶታት ዓቂበን ይርከባ።
እዞም ኣብ ሓያለ ኣድባራትን ገዳማትን
ሃገርና ዝርከቡ ጥንታውያን ብራናታት፡
ምስ ጥንታዊ ምዕባለ ስነ-ጽሑፍ ግእዝ
ተኣሳሲሩ ዝርኣይ ባህላውን ሃይማኖታውን
ትሕዝቶታት ሓዚሎም ይርከቡ። እዞም
ውጽኢት ቆርበት እንስሳታት ዝዀኑ
ብራናታት ግእዝ፡ ብዘለዎም ነፍሳዊ
(organic) ትሕዝቶ፡ ምስ ንውሓት ግዜ
ናይ ዕንወት ሓደጋ ዘንጸላለዎም እዮም።
በዚ ምኽንያት’ዚ ከኣ ዕድመ ዘቝጸሩ
ብራናታት፡ ጽሑፋዊ ትሕዝቶኦም
ንምዕቃቦም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት
ናብ ሓደስቲ ብራናታት ብዝተለምደ
ስነ-ፍልጠታዊ ኣገባባት ክረጋገጹ ኣሸጋሪ
እዩ። ይኹን’ምበር ምዕባለ ስነ-ጽሑፍ
ግእዝ ንልዕሊ 2000 ዓመታት ከይተለወጠ
ብምጽንሑ፡ መበቆልን ምዕባለን ጥበብ
መስርሕ ምድላው ብራናታትን ምስኦም
ዝዛመድ ጽሑፋዊ ትሕዝቶን ምስ’ዚ
ፍጻመታት ከምዝተኣሳሰር ይግለጽ። ስነጽሑፍ ግእዝ ኣብ 4ይ-5ይ ክፍለ-ዘመን
ዘለዎ ህሉው መልክዕ ከምዝሓዘን፡ ኣብ
ዳሕረዋይ ዘመናት ብፍላይ ከኣ ካብ 1217 ክፍለ-ዘመን ምስ ምዕባለ መስርሕ
ምድላው ብራናታት ኣብ ማእከላይ
ዘመን ወርቃዊ ዘመን ከም ዘሕለፈን
ዝተፈላለዩ ተመራመርቲ ይሕብሩ።
ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ጥንታውያን
ገዳማትን ኣድባራትን፡ ዝተፈላለዩ
ትሕዝቶታት ዘለዎም ኣብ ብራናታት
ዝሰፈሩ ጽሑፋት ግእዝ ዓቂቦም
ይርከቡ። ጂያንፍራንቸስኮ ሉዚኒ፡
ዝተባህለ፡ ተመራማሪ ስነ-ጽሑፍ ግእዝን
ታሪኽን ከም ዝገልጾ፡ ጥንታዊ ገዳም
ደብረ-ቢዘን ኣብ ሃገርና ዝበዝሐ ኣብ
ብራናታት ዝሰፈረ ጽሑፋት ግእዝ ዓቂቡ
ከም ዘሎ ይሕብር። ብኻልእ ወገን፡
ጃሴክ ቶማስዊስኽን ማይክል ገርቨርስን
ዝተባህሉ ተመራመርቲ ኣብ 1994
ዘስፈሩዎ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ፡ ጥንታዊ
ገዳም ደብረ-ሊባኖስ ሃም ብውሑድ
84 ብራናታት ኣብ ትሕዝቶኡ ዓቂቡ
ከምዝነበረ ይፍለጥ። ኣብዞም ጥንታውያን
ገዳማትን ኣድባራትን ሃገርና ዝርከቡ
ጥንታውያን ብራናታት ግእዝ ክንዮ
ሃይማኖታውን መንፈሳውን ኣገልግሎት
ዝህቡ ትሕዝቶታት፡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ፡

ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን፡ ታሪኽ
ስነ-ጽሑፍ ግእዝ፡ ታሪኽን መበቆል
ኣመዓባብላ ዝተፈላለዩ ጥበባት … ወዘተ
ኣገዳሲ ተራ ክጻወቱ ዝኽእሉ ጽሑፋት
ሓቚፎም ብምህላዎም ፍሉይነቶም ጉሉሕ
እዩ። መብዛሕትኦም እዞም ብራናታት
ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት እናተቐድሑ
ዝመጹ ምዃኖም ዝግለጽ እኳ እንተዀነ፡
ኣቓልቦ ሞያውያን ምሕደራን ዕቃበን

ባህላዊ ውርሻታት፡ ታሪኽ፡ ስነዳ… ወዘተ
ዝረኸቡ እዮም። ንጥበባዊ መስርሓት
መበቆልን ኣመዓባብላን ምድላው
ብራናታት ግእዝ ከምኡ ድማ ዘለዎም
ታሪኻዊ ኣገዳስነት ምስ እንምልከት፡
እዞም ጥንታውያን ጽሑፋት ዓቂቦም
ዘለዉ ብራናታት ግእዝ ድንቂ ኣብነታት
ባህላዊ ውርሻታት ሃገርና፡ ዞባናን ዓለምናን
ምዃኖም ምፍላጥ የድሊ።
ዛጊት ኣብ ሃገርና፡ ክንዮ ምልላይን
ምስናድን ኣብ ዝተፈላለዩ ጥንታውያን
ኣድባራትን ዘለዉ ኣብ ብራናታት
ዝሰፈሩ ጽሑፋትን ኣፈናዊ ናይ ምዕቃብ
ስራሕን ዕምቆት ዘለዎ መጽናዕትታት
ኣይተገብረን።
ይኹን`ምበር፡ ኣብ ዙርያ ጥበባዊ
መበቆልን
ኣመዓባብላን
መስርሕ
ምድላው ብራናታት ግእዝ ከምኡ’ውን
ታሪኻዊ ትሕዝቶኦም ዝግበር መጽናዕቲ፡
ኣገዳስነት እዞም ጥንታውያን ውርሻታትን
ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ተመሳሳሊ
ትሕዝቶ ዝካየድ ዘሎ ስርሓት ብምዝማድ፡
ኣፍልጦና ክነዕብይ ዘኽእሉና እዮም።
ክንዲ ዝዀነ፡ ኣብዚ ዓንቀጽ፡ ንጥበባዊ
መስርሓት መበቆልን ኣመዓባብላን
ምድላው ብራናታት ግእዝ ምስ ታሪኻውን
ባህላውን ኣገዳስነቶም ተኣሳሲሩ፡ ሓፈሻዊ
መብርሂ ሰፊሩ ኣሎ።
ንጥበባዊ መስርሓት መበቆልን
ኣመዓባብላን ምድላው ብራናታት ግእዝ
ምርኩስ ዝገበሩ መጽናዕትታት፡ ኣብ
ዙርያ ጥበብ ጽሑፍን ምውቃብ ገጻት
እዞም ብራናታት (writing systems and
painting of layers)፡ መስርሕ ምድላው
ገጻት ብራናታት (construction of book
blocks) ከምኡ’ውን መስርሕ ምትሕሓዝ
ገጻት እዞም ብራናታት (binding process)
ይካየድ። ብራናታት ግእዝ ካብቶም ኣብ

ኣህጉር ኤውሮጳ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን
ዝተዳለዉ ብራናታቶም ዝፈልዮም ሓያለ
ኣብነታት ኣሎ። እዞም ፍልልያት ብቐንዲ
ኣብ ዝተፈላለዩ መስርሓት ኣገባብ
ምድላውን ኣብ ዓይነታት ንመስርሕ
ምድላው ናብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ቆርበትን
ከምዘመንጨዉ ይግለጽ። ብራናታት
ግእዝ ብቐንዱ ካብ ቆርበት ኣጣል
ከምዝተዳለዉ ዝተፈላለዩ ምንጭታት
ይሕብሩ። ብኻልእ ወገን፡ ብራናታት
ግእዝ ብተዛማዲ መሰረታዊ ናይ ምድላው
ኣገባብ ዝሓለፉ ኰይኖም፡ ሓያል ኬሚካላዊ
መስርሓት ዘይተገብረሎም እውን እዮም።
እዚ መስርሕ’ዚ ብተዛማዲ ነቶም ኣብ

ብራናታት ግእዝ ምስ ንውሓት ግዜ ኣብ
ገጻቶም ዝርኣዩ መለግለግ ዝብሉ ባህርያዊ
መስርሓት (gelatinization process)
ዝጸልው እዩ። ክንዲ ዝዀነ፡ ብራናታት
ግእዝ ካብቶም ኣብ ኣህጉር ኣውሮጳ ኣብ
ተመሳሳሊ እዋናት ዝፈረዩ ብራናታት
ብተዛማዲ ኣብ ዓይነቶም ይፍለዩ። ብኻልእ
ሸነኽ፡ ኣብ መስርሕ ምትሕሓዝ ገጻት
ብራናታት ግእዝ (binding process)
ዝርኣይ ቅርጺ ምስቶም ብኦርቶዶክሳዊ
ኢደ-ጽሑፋት (Orthodox Codices)
ዝፍለጡ ልምድታት ማእከላይ ምብራቕን

ተርእዮታት ምስ ዝርግሐን ምዕባለን
ጽሑፋዊ ሓድግታትን መስርሕ ምድላው
ብራናታትን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፡
ስልጣነታት ኒልን ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ
ኣፍሪቃን ኣብ ምድላው ብራናታት
ግእዝ ኣብ ሃገርና፡ ምስዞም ኣብዞም ልዕል
ኢሎም ዝተጠቕሱ ቦታታት ዝማዕበሉ
መስርሓት ምትሕሓዝ ገጻት ብራናታት
ማይ ምውቃብ ኣብነታትን ብምንጽጻር
ተመሳሳልነቶምን ፍልልያቶምን ክርኣይ
የድሊ። ክንዲ ዝዀነ፡ ሓፈሻዊ ርድኢት
መስርሕ ምዕባለ እዞም ጥበባት ኣብ ዞባና
ክህልወና ሓጋዚ እዩ።
ካብዚ ብዘይፍለ፡ ኣብ ጥበባዊ መዳይ
መስርሕ ምድላው ብራናታት ግእዝ
ዝርኣዩ ምስ ኣጠቓቕማ ---- ባእታታት
(adhesives) ዝተኣሳሰሩ መስርሓት
ኣገደስቲ መረዳእታታት መስርሕ ናይዞም
ድንቂ ኣብነታት ባህላዊ ውርሻታትና
እዮም። ኣብ ገለ ገለ ጽሑፋት ከም
ዝግለጽ፡ ውጽኢት ኣትክልቲ ዝዀነ
ስታርች (Starch paste) ዝበሃል ባእታ
ነዚ ዕላማ የገልግል ምንባሩ ይፍለጥ።
ብኻልእ ወገን፡ ነዚ መዳይ ዘገልግሉ
ዝነበሩ መበቆላውያን ትሕዝቶታት ካብ
ኣትክልቲ ዝመንጨዉ ኮላታት (gums
and gum resins) ምንባሮም ካልኦት
ጽሑፋት የረድኡ። ነዞም መረዳእታታት
ምርኩስ ብምግባር እምበኣር፡ ኣብዞም
ብራናታት ግእዝ፡ ነዚ ዝተጠቕሰ ጥበባዊ
መዳይ ንምርዳእ መጽናዕትታት (physicchemical surveys) ክግበር ኣድላዪ እዩ።
ብተመሳሳሊ ኣብ ገጻት ብራናታት ግእዝ
ዝርኣዩ ወግዕታት ምስላም (decorative
conventions) ከምኡ’ውን ኣብ መስርሕ
ምትሕሓዝ እዞም ገጻት (book binding
process) ዝዝውተሩ መሳርሒታት ኣብ
ዙርያ ጥበባዊ ኩርናዕ እዚ ዘመናት ዘቑጸረ
ያታዊ ፍልጠት ዝርኣዩ እዮም። ኣብ
መስርሕ ምውቃብ እዞም ገጻት ብራናታት
ግእዝ ዝርኣዩ ትሕዝቶታት (motifs)፡
ኣብ መስርሕ ምድላው ብራናታት
ዝርኣዩ ሒደት ግን ኣገደስቲ ፍልልያት፡
ምንጽብራቕ ኣሳእልን ኣጠቓቕማ
ኣብ ጽሑፍን ምውቃብ ገጻት እዞም
ብራናታት ዝርኣዩ ዝተፈላለዩ ሕብሪ ዝህቡ

ስለ’ዚ ጥበባዊ መዳይ መስርሕ ምድላው
ብራናታት ግእዝ ሓደ ካብቶም ኣብ
ዘመናት ዝተጠርዩ ኣገደስቲ ባህላውን
ስነ-ጥበባውን ክእለታት ሕብረተሰብ
ኤርትራ እዮም። ተመራመርቲ ጃሴክ
ቶማስዊስክን
ማይክል
ገርቨርሰን
ከምዝገልጹዎ ብቕዓትን ጸዓትን እቶም
ነዚ ጥበብ ዝውንኑ ዝነበሩ ሰባት ክንዮ
ምስክር ስነ-ጥበባዊ ክእለቶም፡ ክብርታት
እቶም ንዘመናት እናተወራሪሱ ታሪኻውን
ባህላውን ውርሻታት ሕብረተሰብና
ክስነድ ዘኽኣሉ ልዕል ኢሎም ዝተጠቕሱ
ጥበባት እዮም።
እዞም ድንቂ ኣብነታት ባህላዊ
ውርሻታትና ዝዀኑ ብራናታት ግእዝ
ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ምስ ንውሓት
ግዜ ተኣሳሲሩ ንዕንወት ክቃልዑ ጸኒሖምን
ኣለዉን። ኣገባብ ኣተዓቓቕባ እዞም
ብራናታት ዝተፈላለዩ መስርሓት ዝጠምር
ኰይኑ፡ ናብ ሓደጋ ምዕናው ከብጽሖም
ዘኽእል ዝተፈላለዩ መስርሓት ንምፍላጥ
ከኣ ስነ-ፍልጠታዊ ኣተሓሕዛ ምኽታል
ኣድላዪ ይኸውን። ከፊላዊ መጽናዕትታት
ዛጊት ተለልዮምን ተሰኒዶምን ዘለዉ
ጥንታውያን ብራናታት ግእዝ ከም
ዘነጽሮ፡ እዞም ድንቂ ኣብነታት ባህላዊ
ውርሻታትና ምስ ነፍሳዊ (organic)
ትሕዝቶኦም ዝዛመድ ኣብ ንውሓት
ግዜ ዝርኣይ መለግለግ ዝብል ባህርያዊ
መስርሓት (gelatinization process) ናብ
ዝተሓላለኸን ዝተዋሳሰበን ናይ ምዕናው
መስርሕ ከም ዘምርሖም ይፍለጥ።
ዘይብቑዕ ናይ ምዕቃብ ቦታታትን
ዘይተማልአ ናይ ምዕራይ መስርሕን ነዚ
ዝተወሳሰበ ባህርያዊ ኩነታት ዝድርኹ
ኰይኖም፡ ምዕቃብ እዞም ጥንታውያን
ብራናታት ግእዝ ነዞም ሽግራት ንምግታእ
ዝዕልም እዩ። ኣብ ዝሓለፋ ዓመታት
ዝተበጋገሱ ንትሕዝቶ እዞም ጥንታውያን
ብራናታት ንምስናድን ምልላይን ክግበሩ
ዝጸንሑ ንጥፈታት ቀሊል ተራ ዝነበሮም
ኣይኰኑን። ብማእከል ስነዳን ምርምርን
ዝተበጋገሱ
ናይ
ዲጂታይዘሽንን
ማይክሮፊልሚንግ ስርሓት መሰረታዊ
ኣካል ናይ’ዚ ኰይኖም ክጥቀሱ ይከኣል።
ተራ እዞም ስርሓት ኣብ ናይ ምዕቃብ

ስልጣነታት ኢለን ይመሳሰል። በዚ
ምኽንያት’ዚ እምበኣር፡ ኣብ መስርሕ
ምትሕሓዝ ኣብ ብራናታት ግእዝ ዝርኣዩ
ናይ ምውቃብ ባእታታት (decorative
elements) ካብ መስርሕ ምዕባለ እዚ
ኦርቶዶክሳዊ ኢደ-ጽሑፋት፡ ኣብ ቀዳሞት
ዘመናት ናይ’ዚ ምዕባለ ከምዝማዕበሉ
ይግለጽ። ብተመሳሳሊ መዳይ፡ እዞም

ባእታታትን ንጥበባዊ መስርሕ ምድላው
እዞም ኣካል ባህላዊ ውርሻታትና ዝዀኑ
ብራናታት ግእዝ ንምርዳእ ዘገድሱና
መዳያት እዮም። ያታዊ ኣተዓቓቕባ እዞም
ጥንታውያን ብራናታት ግእዝን ኣገባባት
ምዕራይ ዝተበላሸዉ ገጻቶም’ውን ካብዚ
ብዘይፍለ ምሉእነት መስርሕ ምድላው
እዞም ብራናታት ንምፍላጥ ይሕግዙ።

ስርሓት መሰረታዊ ባይታ ዘንጽፍ
ኰይኑ፡ ምዕቃብ እዞም ብራናታት
ግእዝ ተመራመርቲ ስነ-ጥንቲ ታሪኽ
ባህላዊ ውርሻታት ክኢላታት ምሕደራን
ምዕቃብን ቅርስታት ከምኡ’ውን ኣበርክቶ
ጥንታውያን ገዳማትን ኣድባራትን
ብግቡእ ከጣምር ኣብ ቀጻሊ ስርሓት
የድሊ።

ብምትሕብባር ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.112

ኤርትራ

ዕላል ምስ ታሪኽ
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ሕፍንቲ ካብ ኣመጻጽኣ ታሪኽ
ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ

21 ክፋል
ቅድሚ ዘመነ ፈደረሽን፡ ጥቕሚ
ትምህርቲ ኣብ ሕብረተ-ሰባት ኤርትራ
ተፈሊጡ፡ ሕብረተ-ሰባት ህርፋንን
ድልየትን ትምህርቲ ንኽዓዝዞም ዝያዳ
ድፍኢት ዝፈጠረ መድረኽ ነይሩ።
ካብኡ ንደሓር፡ ሕብረተ-ሰባት ኤርትራ፡
ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮም ርድኢት
ውልቃዊ ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ ሓባር
ርድኢት እናኾነ ኸደ። ካብ’ዚ ብዝነቐለ
ድማ፡ ዘማእዝኑን ዝመርሑን ሕግታት
እንዳ’ባ ከይተረፉ፡ ንትምህርቲ ከም
ዓውዲ ፍልጠትን ምዕባለን ብምእማን
ኣብ መዛግቦም ደብቲሮሞ። ካብ’ቶም
ብዙሓት ሕግታት እንዳ’ባ፡ ንትምህርቲ
ማዕረ ማሕበራዊ፡ ፖለቲካዊን ቁጠባውን
ሕግታት ብምስራዕ ሚዛን ዝሃቡዎ
ኣለዉ። ኣገባብ ትምህርቲ፡ ኣብ
ስርዓትን ሕግን ሕብረተ-ሰብ ከም ዝኣቱ
ኮይኑ። ንኣብነት ሕግታት ስርዓት
ሎጎጭዋን ኣድግና ተግለባን፡ ኣብ
ዓናቕጽ ሕግታቶም፡ ብዛዕባ ኣገዳስነትን
ኣገባብን ትምህርቲ ኣስፊሮም ይርከቡ።
ሕጊ ስርዓት ሎጎ-ጭዋ ኣብ ዘመነ ሃጸይ
እስክንድር 1492 ዝተጻሕፈ’ዩ። እቲ
ሕጊ ኣርባዕተ ግዜያት ተመሓይሹ።
ንራብዓይ ግዜ ዝተመሓየሸሉ እዋን፡
ኣብ ዘመነ እንግሊዝ ኣብ 1943 ነይሩ።
ኣብ’ቲ ሕጊ፡ ኣብ ዓንቀጽ 79 “ቤት
ትምህርቲ” ዝብል ዓንቀጽ ኣሎ። እቲ
ዓንቀጽ፡ “ናብ ኩሉ ዓዲ ብሓልዮት
ህዝቢ
ቤት-ትምህርቲ
ክስራሕን
ክቐውምን ግቡእ’ዩ። ምናልባሽ፡ ‘ካብ
ዓዘቕቲ ጸልማት ኣይንወጽእን’ ኢሎም፡
ዝቃወሙ ሰባት እንተተረኽቡ ብጽኑዕ
ሕጊ ክልኩላት እዮም።” ድሕሪ ምባል፡
ንዝኣበስዎን ዝበደልዎን ክሒሶም፡ ናብ’ቲ
ንቡር መስመር ወይ ስርዓት ሕጊ እንዳ’ባ
ንኽምለሱ ዝደፍእ ሕግን ስርዓትን
ትምህርቲ ሰፊሩ ይርከብ። ብምቕጻል፡
ኣብ ኩለን ዓድታት ኣብያተ-ትምህርቲ
ንኽህልዋን፡ እቶም ኣብአን ዝምህሩ ድማ፡
ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም መምሃራን
ኮይኖም፡ ንተማሃሮ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ
ዘብጽሑ ኮይኖም ንኽምረጹን፡ ገባሮ፡
ብደረጃ ዓቕሞም ዘምሃሩን ዘየምሃሩን
ብሓባር ደሞዝ ሰራሕተኛታት/መምህራን
ክኸፍሉ ዘገድድ ሕጊ ነይሩዎም።
ኣብ 1946 ስርዓት ኣድግና ተግለባ
ተባሂሉ ተሓዲሱ። እቲ ዝተመሓየሸ
ሕጊ እንዳ’ባ፡ ኣብ ክፍሊ 37 ዓንቀጽ
313 ብዛዕባ ትምህርቲ ኣስፊሩ ኣሎ።
ንሱ ድማ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ በተን
ዓድታት ከም ዝመሓደርን፡ ዝውለዱ
ህጻናት፡ ኣወዳት ይኹኑ ኣዋልድ
ንኽመሃሩ ዝደፍእ’ዩ። ወለዶም ከኣ፡
ውሉዳቶም ንቤት ትምህርቲ ክሰዱዎም
ዝግድድ ሕጊ ነይሩ። ደሞዝ መምሃራን፡
ዘምሃሩን ዘየምሃሩን ደቂ ዓዲ፡ ነቲ
ወጻኢታት ናይ ትምህርትን መምሃራንን
ብማዕረ ተመቒሉ ንኽኸፍሉዎ ዝእዝዝን
ዘገድድን ሕጊ ነይሩ።
ካብ’ዚ ብዝነቅል፡ ኣብ ዕብየት፡ ምዕባለን
ድልየትን ትምህርቲ፡ ቁጠባ ወሳኒ ተራ
ኣለዎ። እንተኾነ ግን፡ ኣብ’ዚ ሕብረተሰብ፡ ሕጽረት ናይ ባጀት፡ ንድልየት
ህዝቢ ኣብ ትምህርቲ ማሕንቖ ኣይኮነን።
ንኣካይዳ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ ኣብ ግምት
ከየእተዉ፡ ብገዛእ-ርእሶም፡ ዓቕሞምን
ተበግሶኦምን፡ ንትምህርቲ ነዳዲ ወሰኹሉ።

በዚ ምኽንያት ድማ፡ ኣብ ዘመነ
ፈደረሽን ዝነበረ ትምህርቲ ኤርትራ፡ ከም
ሓበሬታ መም. መሓሪ ወልደማርያም፡
ምምሕዳር ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ፡
ኣብ ሓሙሽተ ኣውራጃታት ኤርትራ
ዝተኸፋፈለ ነይሩ። እተን ንትምህርቲ
ዘመሓድራ ዝነበራ ኣብያተ-ጽሕፈት
ምምሕዳር ትምህርቲ ከኣ፦ ኣውራጃ
ሓማሴን፡ ኣከለጉዛይ፡ ሰራየ፡ ከረንን
ቀይሕ ባሕርን ተባሂለን ይጽወዓ ነይረን።
ምሕደራ ትምህርቲ ኣብ ኣውራጃታት፡
በዚ ጥራይ ዝተወሰነ ኣይነበረን። ኣብ
1956፡ እታ ኣብ ትሕቲ ኣውራጃ ከረን
ዝነበረት ኣቑርደት፡ ከም ርእሳ ዝኸኣለት
ምምሕዳር ኣውራጃ፡ ‘ምምሕዳር
ትምህርቲ ኣውራጃ ኣቑርደት’ ቖመላ።
ብድሕሪ’ዚ እውን ምስ ዕብየት ኣስመራ
ተራእዩ፡ ኣብ 1960-61 ከተማ ኣስመራ፡
ካብ ኣውራጃ ሓማሴን ተፈልያ፡
ከም ‘ኣውራጃ ኣስመራ’ ተሰምየት።
ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ ካብ 1960-61
ንደሓር፡ ሽዱሽተ ምምሕዳር ትምህርቲ
ኣውራጃታት ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ
ዝነበራ፡ ሸውዓተ ኣውራጃታት ትምህርቲ
በጽሓ።
ብዛዕባ ትምህርቲ ኤርትራ ብዕሊ
ክዝረበሉ ዝኽእል፡ ንሕብረተ-ሰባት
ትምህርቲ ዝጠርነፈን ከም ነጥበ-መቐይሮ
ዝረአን፡ ካብ ዕቝባ ወተሃደራዊ ስርዓት
እንግሊዝ ንደሓር’ዩ። ካብ’ዚ ቀስ እናበለ፡
ኣገዳስነት ትምህርቲ ኣብ ሕብረተ-ሰባት
ኤርትራ ኣትዩ። በዚ፡ እተን ኣብ እዋን
ፈደረሽን ኣብ ኩለን ኣውራጃታት ዝነበራ
ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ዳርጋ ተመሳሳሊ
ብዝሒ ነይሩወን። እቲ ፍልልይ’ውን
ምስ’ቲ
ናይ’ተን
ኣውራጃታት
ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ዝተፈጥረ
ሕጽረታት ክኸውን ይኽእል’ዩ።
ካብ 1951-1952 ክሳብ 1961-1962
ዝነበራ ኣብያተ-ትምህርቲ መንግስቲ፡
ከም’ዚ ዝስዕብ ብዝሒ ነይሩወን።
ኣብ ኣውራጃ ኣስመራ 17 ኣብያተትምህርቲ፡ ኣብ ሓማሴን 30፡ ኣብ
ሰራየ 27፡ ኣብ ኣከለጉዛይ 32፡ ኣብ
ከረን ምስ ሳሕል 30፡ ኣብ ኣቑርደት
18፡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ (ምጽዋዕ ምስ
ዓሰብ) 18 ኣብያተ-ትምህርቲ ነይረን።
ንኣብነት፡ ኣብ መንጎ እተን ዝበዝሐን
ዝወሓደን ኣብያተ-ትምህርቲ ዝነበረን
ኣውራጃታት ኣከለጉዛይን ኣስመራን፡
እቲ ፍልልይ 11.77% ነይሩ። እዚ፡ ኣብ
መንጎ ኣብያተ-ትምህርቲ መንግስቲ ወይ
ሕብረተ-ሰባት ትምህርቲ ተፈጢሩ ዝነበረ
ፍልልይ ኣመና ብዙሕ ከም ዘይነበረ
የርኢ። ፍልልይ ንኽጸብብ ዘኽኣለ ግን፡
ሕብረተ-ሰባት ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮም
ተገዳስነትን ኣቓልቦን እዩ። ካብ’ዚ ወጻኢ፡
ብካዝናን ባጀትን መንግስቲ ዝተመዓራረየ
ዕድላት ትምህርቲ ኣይነበረን። እዚ
ማለት ግን፡ እተን ኣብያተ-ትምህርቲ፡
ንኹሉ ዝኣኽላን ዘዕግባን ነይረን ማለት
ኣየስምዕን። ነቲ ኣብ ዘመነ ጥልያን፡
ኣብ ምሉእ ሃገር ዝነበረ ክፍተት ወይ
ፍልልይ ንምጽባብ ስለ ዝተሰርሓሉ፡
ስኽፍታን ሕጽረትን ኣብያተ-ትምህርቲ
ብመጠኑ ዘጉድል ነይሩ። እንተኾነ ግን፡
እቶም ዕድላት’ውን ኣብ ከታማታትን
ሓውሲ ከተማታትን ንዝነበሩ ህጻናት
ጥራይ ዕድላት ይፈጥሩ ነይሮም ምባል
ምግናን ኣይከውንን። መም. መሓሪ

ወልደማርያም ከም ዝሕብሮ፡ ኣብ
1961 ክሳብ 18,025 ዝበጽሑ ህጻናት፡
ንኽመሃሩ ተመዝጊቦም ነይሮም።
ካብ’ኦም ዕድላት ትምህርቲ ዝረኸቡ
5139 ጥራይ ነይሮም። እዚ 250.74%
ብኽነት ኣብ ዕድላት ትምህርቲ ህጻናት
ኤርትራ ከም ዝነበረ የርኢ።
ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ
ካብ 1952-1962 ከም ሓበሬታ ዶክተር
ኣዳነ ታየ፡ 5581 ተመሃሮ ማእከላይ ደረጃ
ነይሮም። ካብኣቶም፡ 798 ደቀንስትዮ
ነይረን። እዚ ብሚእታዊት፡ 599.37%
ፍልልይ ኣብ ጾታ የርኢ። ከምኡ’ውን፡
ኣብ’ቲ እዋን ክልተ ናይ ካልኣይ ደረጃ
ኣብያተ ትምህርቲ መንግስቲ ጥራይ
ነይረን። ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ቀሃስን ልዑል መኮንን። ኣብ
1961-1962 ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀሃስ
402 ደቂ ተባዕትዮን 25 ደቀንስትዮን
ነይረን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ልዑል
መኮንን ድማ፡ 393 ደቂ ተባዕትዮን 28
ደቀንስትዮ። ብሓፈሽኡ፡ 795 ካልኣይ
ደረጃ ደቂተባዕትዮን 53 ደቀንስትዮን
ነይሮም። እዚ ብሚእታዊት 1400%
ፍልልይ ጾታ ነይሩ።
ኣብ መጽሓፍ ዶክተር ኣብርሃም
ክንፈ ከም ዝሕብሮ፡ ኣብ መወዳእታ
ኣርብዓታትን መጀመርታ ሓምሳታትን፡
ኣብ ኢትዮጵያ 500 ኣብያተ-ትምህርቲ
መባእታ ነይረን፣ 560,000 ተመሃሮ
መባእታ ድማ ይመሃሩ ነይሮም።
ኣብ 1943 እቲ ሓደ ሚልዮን ሽሊን
ሃገራዊ ባጀት ዝነበረ፡ ኣብ 1950 ክሳብ
10,000,000.00 ሽሊን ምዕባዩ ይገልጽ።
ብ1947 ዝተኣወጀ ካብ ዝኣትዉን
ዝወጽኡን ናይ ሸቐጥ ኣታዊታት ንግዲ፡
ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣብያተ-ትምህርቲ
ንኽስረሓ ሓገዝ ገይሩ። ንዕኡ ድማ፡ ኣብ
1960 ብሰለስተ ቀንዲ ምኽንያታት፡
ብዝሒ ዝስረሓ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ
ኢትዮጵያ ንኽዓብያ ሓጊዙ። ምስ’ዚ
ዝተኣሳሰር’ውን፡ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ
ካብ መግዛእቲ ሓራ እናወጽኣን ኣብ
ትምህርቲ ዝነበረን ኣረዳድኣ እናተቐየረን
ዝኸደሉ እዋን ብምንባሩ፡ ንፈለማ እዋን
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ፡ ናይ ኣዲስ ኣበባ
ውጥን 1961፡ ብዝብል ካብ 15-25
ግንቦት ሚኒስተራት ትምህርቲ ኣፍሪቃ
ዝሓቖፈ ጉባኤ ተኻዪዱ። ጉባኤ፡ ሸውዓተ
ኣገደስቲ ለበዋታት ትምህርቲ ሃገራት
ኣፍሪቃ ኣስሚሩሎም። ብምኽንያት
እቲ ጉባኤ ድማ፡ ንሃገረ ኢትዮጵያ ኣዝዩ
በዳሂ ኩነት ኮይኑ ከም ዝቐረበ፡ ሚኒስተር
ትምህርቲ ናይ’ቲ እዋን ይሕብር። እቲ
ብድሆ፡ መባእታ ኣብያተ-ትምህርቲ
ኢትዮጵያ ትሕቲ 5% ነይረን። ኣብ
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ድማ
ካብ 0.5% ንታሕቲ ዝብገስ ነይሩ። እቲ
ጉባኤ ኣብ ክልተ ዕቑድ፡ ካብ 19611980 ዓ.ም ክብጽሑ ዝግበኦም ሸቶታት
ሓንጺጹ’ዩ ወጺኡ። በቲ ዝተሓንጸጾ
መደብ መሰረት፡ ኣብ መባእታ ደረጃ
ክሳብ 81,745 ክፍልታት ኣብያተትምህርትን ነቲ መደብ ዘካይዱ ብዝሒ
ዘለዎም መምሃራንን ይድለዩ ነይሮም።
ከምኡ’ውን፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃታት
18,333 ክፍልታትን 25,680 ተወሰኽቲ
መምሃራን የገድሱ ብምንባሮም፡ ነዚ
ንምትግባር፡ እቲ ዝኽለስ ባጀት ክሳብ
ክንደይ ዓቢ ከም ዝኸውን ምግማቱ
ኣየሸግርን።
ካብ 1960 ንደሓር ዝበዝሓ

ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ባርነት መግዛእቲ
ሓራ ምውጸአን፡ ንትምህርቲ ባይታ
ዝፈጠረለን ነይሩ። ካልኣይ፡ ትምህርቲ
ዝዓበየ መፍትሕ ጸገምን፡ መንሽሮ
ቁጠባ ዝኾኑ ብድሆታት ናይ ምፍዋስ
እጃም ዝጻወትን ምዃኑ፡ ሕብረተ-ሰባትን
ሃገራትን፡ ከምኡ’ውን ፖለቲከኛታት
ዝኣመኑሉ እዋን ኮይኑ፡ ሳልሳይ ድማ
ዝተፈላለያ ሓገዝቲ ትካላት ሕቡራት
ሃገራትን ካልኦትን ከም በዓል ዩኒሴፍ፡
ዳብሊው ኤች ኦው፡ ዩኔስኮን፡ ከም
ሃገራት ስዊዲንን ካልኦትን፡ ንትምህርትን
ኣብያተ-ትምህርቲን ዝህባኦ ሓገዝ ዕዙዝ
ነይሩ። እተን ዝስረሓ ዝነበራ ኣብያተትምህርቲ መባእታ ደረጃ ኮይነን፡ ኣብ
ርሑቕ ገጠራት ዝተደኮና’የን። ማእከላይን
ካልኣይን ደረጃታት ኣብያተ-ትምህርቲ
ግን፡ ኣብ ቀንዲ ከተማታት ኢትዮጵያ
ከም በዓል ኣዲስ ኣበባ፡ ሃረርን ጅማን
ዝኣመሰላ ከተማታት ነይረን። ኣብ 1950
ክሳብ 560,000 ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ
መባእታ ደረጃ ዝተመዝገቡ ተመሃሮ፡
ኣብ’ቲ ካብ 1953 መጽናዕቲ ድሕሪ
ምግባር ናይ ዓሰርተ ዓመት ስትራተጂ
ዝተሓንጸጸሉ፡ ኣብ 1965 ዓ.ም 2500
ተመሃሮ መንግስቲ ክበጽሑ ዝብል
ትጽቢትን ሕንጻጽን ኮፍ ምባሎም፡ ኣብ
መንጎ ክሳብ ክንደይ ብኽነት ከም ዝነበረ
ዘርኢ’ዩ።
ብኣንጻር’ዚ፡ ኣብ ኤርትራ ዝፈስስ ዝነበረ
ሃገራዊ ባጀት ትምህርቲ ኣዝዩ ውሑድን
ስማውን ነይሩ። እቶም ብውሑድ ባጀት
ትምህርቲ ዝፈረዩ ተመሃሮ፡ ንፉዓትን
ኣድማዕትን ብምንባሮም ኣብ ጠመተ
ኣተዉ። እቶም 5581ን 795ን ኣብ
ኣብያተ-ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን
ደረጃታት በጺሖም ዝነበሩ ተመሃሮ፡
ኣብ ዓይኒ ሚኒስትሪ ትምህርትን ጥበብን
ኢትዮጵያን ንጉስ ሃይለስላሰን ክኣትዉ
ግዜ ኣይወሰዱን። ተመሃሮ ካልኣይ
ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ቀሃስን ልኡል
መኮንንን፡ ምስ’ቲ ዝነበረ ናይ ናብራ
ኩነታት ይኹን ብገዛእ ድልየቶም፡ ካብ
ትምህርቶም እናቋረጹ ናብ’ተን ሞያ
ዝምህራ ዝነበራ ኮለጃት ኢትዮጵያ
ክመሃሩ ይኸዱ ነይሮም። ናብ ኢትዮጵያ
ምኻድ’ውን ምኽኑይ ዝኾነሉ ኩነታት
ነይሩ’ዩ። ንኣብነት 1951-52 ዓ.ም
ዓመታዊ ባጀት መካየዲ ስራሕ ክፍሊ
ትምህርቲ ኤርትራ 138,958.00
ሽሊን ነይሩ። ኣብ’ዚ ተመሳሳሊ ዓመት
1951-52 ድማ ን170 ተመሃሮ ናይ
ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ጀነራል ዊንጌት
ኢትዮጵያ ዓመታዊ ባጀት 482,802.00
ሽሊን ነይሩ። እዚ ብሚእታዊት ክነጻጸር
እንከሎ፡ ዓመታዊ ባጀት ቤት ትምህርቲ
ጀነራል ዊንጌት ካብ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ

ኤርትራ ብ247.44% ይዓቢ ነይሩ።
እዚ ኮይኑ፡ ዓበይቲ ናይ ትምህርቲ
ዕድላት ንምርካብ ጉዕዞ ናብ ኢትዮጵያ
ዘይተርፍ ነይሩ። እቶም ኣብ ኤርትራ
ብውሑድ ባጀት ዝተማህሩ፡ ኣብ መበል
50 ዓመት ወርቃዊ እዮቤልዩ ምምስራት
ቤት ትምህርቲ ቀሃስ ኣብ መጽሔት
ሓረግ ከም ዝሰፈረ፡ “ንዝኽሪ ፍስሃየ
ስብሃቱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብጠዓመ
በየነ ዝተጻሕፈ ኣሎ። ኣብ’ቲ ጽሑፍ፡
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንዝዛዘሙን
ልዑል ነጥቢ ዘምጽኡን ኤርትራውያን፡
ወተሃደራውያን መኮንናት ንክኾኑ ኣብ
ቤት ትምህርቲ ወተሃደራዊ መኮንን ሃረር
ንኽኣትዉ ብስርዓት ንጉስ ሃይለ ስላሰ
ድፍኢት ምንባሩ ይገልጽ። ካብ’ቶም
ንፉዓት ተመሃሮ ድማ፡ ፍስሃየ ስብሃቱ
ነበረ። ንሱ ብግዴታ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ሓይሊ ኣየር ቢሾፍቱ ደብረዘይት
ተማህረ። ትምህርቱ ወዲኡ፡ ኣብ ናይ
መወዳእታ ልምምድ በረራ እንከሎ፡ እታ
ነፋሪት ብድንገት ተቓጸለት፣ በዚ ድማ፡
ንሱ ዓረፈ።
እዚ ጥራይ ዘይኮነ፡ ትምህርቲ፡ ካብ
ሓምሳታት ንደሓር፡ ኣብ ገጠራት
ይስፋሕፋሕ ነይሩ። ንዕኡ ንምሽፋን፡ ኣብ
ሞያ ምምህርናን ካልኦት ተመሳሰልቲ
ሞያታትን ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ መደባት
ሞያ ትምህርቲ ቆላሕታ ዓበየ። ነተን
ብብዝሒ ዝኽፈታ ዝነበራ ኣብያተትምህርቲ ኢትዮጵያ ንምሽፋንን ንዝነበረ
ሕጽረት ሞያ ምምህርና ንምዕባስን፡ ካብ
ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም። ሓሙስ
12 ጥቅምቲ 1959 ኣብ ዝተሓትመት
ጋዜጣ ዘመን፡ ካብ መንግስቲ ኤርትራ
ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ ዝወጽአ
ሓበሬታ ኣስፊራ ኣላ። ኣብ’ታ ጋዜጣ፡
ካብ’ቶም ንኣርባዕተ ዓመታት ናይ
ምምህርና ሞያ ንኽመሃሩ ኣብ ምድላው
መምሃራን ሃረር፡ ንመጀመርታ እዋን
መርመራ ዝሓለፉ 10 ዕዉታት ተመሃሮ፦
ስዒድ መሓመድ ሰዲቕ፡ ጸጋይ ተኽለ፡
ገብረብርሃን ተስፋሚካኤል፡ ብስራት
ተኽለሃይማኖት፡ ሕድራይ ክብሮም፡
እስጢፋኖስ ተስፋስላሴ፡ ዓብደልሓሚድ
መሓመድ ኑር፡ ክፍለየሱስ ኣድሓኖም፡
ነጋሽ ተስፋሚካኤልን በየነ ኣስፍሃን
መርመራ ከም ዝሓለፉን ናብ ክፍሊ
ትምህርቲ ኤርትራ ክርከቡን ዝሕብር
ምልክታ ወጺኡ ነይሩ። ስለ’ዚ፡ እቶም
ንፉዓት ተመሃሮ እናተሓርዩ፡ ነቲ ኣብ’ቲ
ሃገር ዝነበረ ክፍተት ሞያታት ይመልኡ
ነይሮም።
መም. ኢዮብ ርእሶም
ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ይቕጽል . . .
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ሳልሳይ ክፋል

“ሓላፍነት ምውሳድ መንገዲ ይፈጥር።
ዘይሓላፍነታዊ ምዃን ግዳ ምኽኒት
ይፈጥር።” – ኣንቶኒ ዊልያም
“ካብቲ ክትሰርሖ ዝመረጽካዮ ባህታ
ክትረክብ ጸዓር። ንዕዮኻ፡ ዝምድናኻን
ቤትካን ከተፍቅሮም ወይ ክትልውጦም
ሓላፍነት ኣለካ።” - ቻክ ፓላንዩክ
“ሓላፍነት ምስካም ኣይፈቱን እየ።”
“ስለምንታይ?”
“ኣነ ተራ ኰይነ እየ ተወሊደ። ተራ
ኰይነ ክመውት እየ ድማ ዝደሊ።”
“ሓላፊ ኰይኑ ዝተወልደኸ ኣሎ ድዩ?”
“እወ ገሊኦም ክርእዮም እንከለኹስ፡
ሓለፍቲ ንክዀኑ እተፈጥሩ ኰይኖም እዮም
ዝስምዑኒ።”
“ከምኡ እንተ ዀይኑ እሞ፡ ንስኻ እውን
እኮ ሓላፊ ንኽትከውን ኢኻ ተፈጢርካ።”
“ተውሳኺትለይ!”
“እሂ?”
“ኣነ ተሓታትነት ኣይፈቱን እየ።”
“ዝዀነ ሰብ እኮ ክሕተት ኣይፈቱን እዩ።
እንተዀነ ከምቲ ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ
ኣይሕደርን እዩ ዝበሃል፡ ተሓታትነት ፈሪሕካ
ካብ ሓላፍነት ክትሃድም ኣይትኽእልን
ኢኻ።”
“ኣነ ብወገነይ ሓላፊ ክኸውን ኣይደልን
እየ።”
“ሓላፊ ክኸውን ኣይደልን እየ ዝብል
ሰብ እንተሎ፡ ንዓይ ክሰርሕ ድሌት ዘይብሉ
ኰይኑ እዩ ዝስመዓኒ።”
“ተራ ሰብ ኰይነ ክሰርሕ ኣይክእልን
ድየ?”
“ተራ ማለት ንዓኻ እንታይ ድዩ
ትርጕሙ?”
“ኣብ ትሕተይ ዝመሓደር ሰብ
ዘይምህላው ማለት እዩ?”
“ኣብ ትሕቴኻ ዝመሓደር ሰብ ስለ
ዘይሃለወ ጥራይ ሓላፍነት የብልካን ማለት
ኣይኰነን።”
“ብኸመይ?”
“ኣበይ ኢኻ እሞ እትሰርሕ?”
“ኣነ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እየ።”
“ኣብ ስራሕካ እትጥቀመሎም ንብረት
ኣለዉዶ?”
“እወ ኮምፕዩተር፡ ጣውላ፡ መንበር፡ …
ዝኣመሰሉ ኣለዉ።”
“ናይዞም ዝጠቐስካዮም ንብረት ተሓታቲ
መን እዩ?”
“ኣነ እንድየ ተረኪበዮም። ባዕለይ ከኣ
እሕተተሎም።”
“እሞ ሓላፍነት ኣለካ። ኣብዞም ንብረት
ገለ ጸገም እንተ ኣጋጢሙ መን ድዩ
ዝሕተት።”
“ኣነ ባዕለይ።”
“እሞ እንታይ ደኣ ኣነ ተሓታቲ ክኸውን
ኣይደልን እየ ክትብለኒ ዝጸናሕካ?”
“ኣነ ደኣ ኣብ ትሕተይ ብዝመሓደሩ
ሰባት ተሓታቲ ክኸውን ኣይደልን እየ እኮ
እየ ኢለካ።”
“ይቕረታ፡ በዓል ሓዳር ዲኻ?”
“እወ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ቈልዓን
እየ።”
“ንበዓልቲ ቤትካን ንውላድካን መን እዩ
ዘመሓድሮም?”
“ኣነ ባዕለይ እምበር መን ደኣ?!”
“እሞ ሓላፍነት ኣለካ። እሞ ተሓታትነት
ኣይትፈርሕን ኢኻ ማለት እዩ። እቶም

ኣብ ስራሕና ኣብ ትሕቴና ዝመሓደሩ
ኣባላትናስ ዘይደቅና እዮም። እንታይ ኴንካ
ደኣ፡ …?”

# ንዝኽሰት ጕዳይ ሓላፍነት ውሰደሉ
እታ ዝበልሐት ሳይንቲስት ጓል
ኣንስተይቲ ምዃና ዝእመነላ ማርያ ኩሪ፡
“ንውልቀ ሰባት ከየመሓየሽኻ ዝበለጸት
ዓለም ክትሃንጽ ከቶ ዝሕሰብ ኣይኰነን።
ምእንቲ’ዚ፡ ነፍሲ ወከፍና ገዛእ ርእስና
ንምምሕያሽ ከይተሓለልና ክንሰርሕ
ይግባእ። ማዕረ ማዕሪኡ፡ ንስለ ዅሉ ደቂ
ሰብ ሓፈሻዊ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና።
ብፍላይ ኣብቶም ዝያዳ ሓገዝና ዘድልዮም
ሰባት ኣተኵሮ ክንገብር ይግባእ።” ኢላ
ነይራ።
ዓለምና ብሓላፍነት ዝስምዖም ውልቀ
ሰባት እንተ ደኣ መሊኣ፡ ናብ ገነት
ዘይትቕየረሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን
እዩ። ሓላፍነት ዝጐደሎም ሰባት ክብርክቱ
እንከለዉ ግዳ፡ ዓለምና ናብ ሲኦል ዝተቐየረት
ኰይኑ ክስመዓና ይኽእል እዩ። ሰባት ካብ
እንስሳታት እንፍለየሉ ሓደ ረቛሒ፡ ሓላፍነት
ክንወስድ ብቕዓት ስለ ዘለና ኢና።
እቶም ንዓወት ዝበቕዑ ዓበይቲ ውልቀ
ሰባት፡ ሓደ ካብ ናይ ሓባር ረቛሒታቶም፡
ንሓደ ጕዳይ ዘካውንዎ ንናይ ገዛእ
ርእሶም ዓለም ባዕሎም ከም ዝፈጥሩዎ ካብ
ዘለዎም እምንቶ ተበጊሶም ምዃኖም እዩ።
“ንዓለመይ ዝፈጠርኩ ኣነ ባዕለይ እየ።”
ዝብል ጽኑዕ እምንቶ ኣለዎም። ደጋጊሞም
ክዛረቡዎ እንሰምዖ፡ “እቲ ሓላፍነት ናተይ
እዩ። ምእንቲ’ዚ፡ ተሓታቲ ኣነ ባዕለይ እየ።
ኣነ ብዕቱብ እናተኸታተልኩ ክቈጻጸሮ
እየ።” ዝብሉ ምሉኣት ሓሳባት እዮም።
እወ ዕዉታት ሰባት ጽቡቕ ይዅን ሕማቕ
ጕዳይ ይከሰት፡ ባዕላቶም ዝፈጠሩዎ ጕዳይ
ምዃኑ ናይ ምእማን ትብዓት የርእዩ። እቲ
ጕዳይ ብኣካላዊ ተግባሮም ዋላ ኣይፈጸም፡
“ብኣእምሮይ ወይ ብሓሳበይ ከም ዝፍጸም
ገይረዮ እየ።” ኢሎም ይኣምኑ።
ብርግጽ ገለ ሰባት ነዚ ከም ሓቂ
ኣይቅበሉዎን እዮም። እቲ ምንታይሲ፡
እንርእዮም ጕዳያት ብሓሳብ ክፍጠሩ
ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዘረጋግጸልና ሓደ
ተመራማሪ ኣይንረክብን ኢና በሃልቲ
እዮም።
ብዝዀነ እዚ ኣልዒልናዮ ዘለና መምርሒ
ህይወት፡ ምስ ዘለና ጠባይ ኰነ ኣተሓሳስባ
ብዙሕ ተመኵሮ ቀሲምና ንነገራት
ንምዕማም ሓይሊ ስለ ዝህብ ኣገዳሲ
መምርሒ እዩ።
ጽቡቕ ይዅን ሕማቕ ናይ ገዛእ ርእስና
ዓለም እንፈጥሮ ባዕልና ምዃንና ክሳብ
ዘይኣመንና፡ ንዕድልና ዝውስኑ እቶም ኣብ
ህይወትና ዝገጥሙና ክስተታት ይዀኑ።
ከምኡ እንተ ዀይኑ ድማ፡ ፈጸምቲ
ዘይኰንና ተፈጸምቲ ኴንና ንተርፍ ማለት
እዩ። እወ ዘጋጥሙና ጽቡቓት ኰኑ
ሕማቓት ጕዳያት፡ ስቕ ኢሎም ብሃውሪ
ወይ ብኣጋጣሚ ኣብ ልዕሌና ዝኽሰቱ
ገይርና ብምሕሳብ፡ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽሮም
ንውዕል።
ሓላፍነት ምስካም ሓደ ሰብ ካብ ዝዀነ
ጕዳይ ንላዕሊ ክወስዶ ዝግብኦ ናይ ብቕዓትን
ብስለትን ስጕምቲ እዩ። እቲ ምንታይሲ
ናይቲ ውልቀ ሰብ ብስለትን ደረጃን
ካብ ዝልክዑ ኵሎም መስፈሪታት እቲ
ዝለዓለ፡ ከምኡ’ውን ናይ ካልኦት ምድግጋፍ
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ዓንኬል ልቦና
ዘለዎም ናይ ህይወት መምርሒታት
ውጽኢት ኣብኡ እተመስረተ ስለ ዝዀነ።
ብተወሳኺ ንፍሽለት ክሳብ ዘይተቐበልናን
ናብ ዝሓሰብናዮ ሸቶ ክሳብ ዝተኣማመንናን
ነቲ ሓላፍነት ብምስካም ጥራይ እንስእኖ
ጕዳይ ከም ዘይህሉ ንፈልጥ ኢና። እወ
ነቶም ክስተታት ኣብ ትሕቲ ቍጽጽርና
ኣውዒልና ገዛእ ርእስና ብብቕዓት
ምምራሕ ክሳብ ዝኸኣልና፡ ውጽኢታውያን
ካብ ምዃን ዝዕንቅጸና ዋላ ሓደ መሰናኽል
ክህሉ ከቶ ኣይክእልን እዩ።
መብዛሕትና ኣብ ከባቢና ምስ
እንፈልጦም ሰባት እንገብሮም ናይ
ሓድሕድ ርክብ፡ ዘይተጸበናዮ ግብረ
መልሲ ገጢሙና ክኸውን ይኽእል እዩ።
ንኣብነት ከምቲ ንዓርክና እንፈትዎ፡ ንዕኡ
ጽቡቕ ኣመለኻኽታ ከም ዘለናን ጸገሙ
ከም እንርድኣሉን ናብኡ ቀሪብና ንዛረቦ።
ይዅን እምበር እቲ ውልቀ ሰብ እቲ ኣብኡ
ዘለና ቅኑዕ ኣመለኻኽታ ብኣሉታዊ ጎድኑ
ተረዲኡ ይበሳጮን ይሓርቕን። ንሕና
ድማ፡ ብዘይሓሰብናዮ ሸነኹ ስለ ዝጠቀነና
ብሕርቃን ተላዕጢጥና ንወቕሶ። ንዝፍጠር
ዘይምርድዳእ ተሓታቲ ንሱ ምዃኑ
ንነግሮ።
ኵሉ ሻብ ከምዚ ምግባር ሩፍታ ዝህብን
ቅኑዕ መንገዲን ገይርና ዋላ እንተ ወሰድናዮ፡
ናይ ለባማት ሰባት ኣካይዳ ግዳ ኣይኰነን።
ጌጋ እውን እዩ። እቲ ምንታይሲ፡ ነቲ ጸገም
ዝፈጠረ እቲ ዘይምርድዳእ ስለ ዝዀነ እዩ።
ነቲ ዘይምርድዳእ እንፈትሖ ኸኣ፡ ከም
ናቱ ዓይነት ባህሪ ብምርኣይ ወይ ካብቲ
ሓላፍነት ብምህዳም ዘይኰነ፡ ምቕሉል ኴንካ
ምስ እትቐርብ እዩ።
ባህርያትና፡ ድምጽና፡ ፍረ ገጽናን ካልኦት
ናይ ኣቀራርባ ኵነታትን ብምቕያር ወይ
ብምምዕርራይ ናብ እቲ ዝድለ ውጽኢት
ክንበጽሕ ንኽእል ኢና። ከመይሲ ናይ
ምርድዳእ ትርጕሙ፡ እቲ ዝድለ ጽቡቕ
ውጽኢት ኣብ ምርካብ ስለ ዝዀነ። እዚ
ድማ ነቲ ሓላፍነት ብምስካም ክምዝገብ
ዝኽእል ውጽኢት እዩ። ከም ውጽኢቱ
ርክብና ዝሓሸ ብምግባር፡ ነቲ ውጽኢት
ንምቕያር ዘኽእል ብቕዓት ነዕቢ።
ሓደ ነዳቓይ ንነዊሕ እዋን ይሰርሓሉ ካብ
ዝነበረ ትካል ጠቕሊሉ ንኽፋኖ ወሲኑ።
ናይ ጡረታ ግዜኡ ምስ በዓልቲ ቤቱን
ደቁን ከሕልፍ ስለ ዝመረጸ፡ ንኣስራሒኡ
ንኸፋኑዎ ሕቶ ኣቕሪቡሉ።
ወዮ ኣስራሒኡ ዋላ’ኳ ንሕቶኡ ብእወታ
እንተ ተቐበሎ፡ እቲ ጻዕራም ሰራሕተኛኡ
ንሓዋሩ ይፍለዮ ብምንባሩ ምሒር ጓሂ
ተሰሚዑዎ። እቲ ኣስራሒ ግድን ክውስን
ከም ዘለዎ ምስ ገዛእ ርእሱ ስለ እተረዳድአ፡
“እምበኣርከስ ኣፋንወኒ ካብ በልካኒ ሓንቲ
ነገር ጥራይ ከሸግረካ። በጃኻ ሓንቲ ነገር
ሓለፋ ግበረለይ።” ክብል ተማሕጺኑዎ።
እቲ ነዳቓይ ግዳ፡ ኣብ እዋን ምፍናዉ
ተወሳኺ ስራሕ ይእዘዝ ብምንባሩ ብውሽጡ
ደስ ከይበሎ ነቲ ዝሓተቶ ‘ሓለፋ’ ዕጥይጥይ
እናበለ ክሰምዖ ወሲኑ። ኣስራሒኡ ድማ፡
“ካብ ስራሕ ቅድሚ ምፍናውካ ሓንቲ ናይ
መወዳእታ ጽብቕቲ ገዛ ስርሓለይ እሞ፡
ብድሕሪኡ ብዘይወዓል ሕደር ከፋንወካ
እየ።” ኢሉዎ።
ወዮ ነዳቓይ ተግባር ኣስራሒኡ ፈጺሙ
ኣይተዋሕጠሉን። ከም ሳዕቤኑ ብሃታሃታ
‘ግበሮ እሞ ኣይተጸብቆ’ ብዝዓይነቱ ገይሩ
ሓንቲ ሕማቕ ገዛ ሰሪሑ ኣረኪቡዎ።
እቲ ኣስራሒኡ ብሓደ ክኢላ መሃንድስ
ነታ ገዛ ከም እትግምገም ገይሩዋ። ነቲ

ነዳቓይ ብዙሕ ኣመስጊኑ ድማ፡ “ስለ እቲ
ምሳይ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ትካለይ ዝጸናሕካ፡
ነዛ ሕጂ ዝሰራሕካያ ገዛ ህያብ ኣበርኪተልካ
ኣለኹ።” ብምባል መፍትሕ ናይታ ገዛ
ብኽብሪ ኣረኪቡዎ።
እቲ ነዳቓይ ቅድሚ ሕጂ ፈጺሙዎ
ብዘይፈልጥ ኣገባብ ነቲ ገዛ ብምስርሑ፡
ብውሽጡ ምሒር እናተጣዕሰ ነታ መፍትሕ
ተረኪቡዋ። እቲ ነዳቓይ ክሳብ መወዳእታ
ሓላፍነት ተሰሚዑዎ እንተ ዝሰርሕ ነይሩ፡
ክሳብ መወዳእታ ዕምሩ ኣብ ዝበለጸ ገዛ
ምነበረ ነይሩ። ሓላፍነት ዘይምስካም
እምበኣር፡ ከቢድ ክሳራ እዩ ዘስዕበልና።

# ብዛዕባ ሓደ ነገር ንኽንጥቀም ብዛዕባ
እቲ ነገር ናይ ግድን እተማልአ ፍልጠት
ክህልወና ኣለዎ ማለት ኣይኰነን
ብዙሓት ንዓወት ዝበቕዑ ሰባት፡ ብሓደ
ነገር ንኽጥቀሙ ነቲ ነገር ብዝርዝር
ክፈልጡዎ ትጽቢት ከም ዘይግበረሎም
ኣዳዕዲዖም ይፈልጡ እዮም። ኣብ ነፍሲ
ወከፍ ደቒቕን ዝርዝርን ሓበሬታ ገዛእ
ርእሶም ከይጸመዱ፡ ካብቲ ነገር ነቲ ኣዝዩ
ጠቓሚ ዝዀነ ክፋል ብኸመይ ብኣገባብ
ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ኣብ ምፍላጥ
ወሓለታት እዮም። ብዙሓት ኣብ ላዕለዋይ
ሓላፍነት ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ቀሪብና
እንተ ደኣ ኣጽኒዕናዮም፡ ኣብ ሓያሎ ጕዳያት
ኣብቶም ኣውራ ኣገደስቲ ፍልጠታት ኣምር
ኣለዎም። ንዅሎም ጕዳያት ብዕምቈት
ይፈልጡዎ እዮም ማለት ግዳ ኣይኰነን።
ኣብ ዝሓለፉ ክፋላት፡ ኣርኣያ ክዀኑና
ይኽእሉ እዮም ናይ ዝበልናዮም ሰባት
ኣካይዳ ብምጽናዕ ኣብ መንገዲ ዓወት
ክንምርሽ ከም እንኽእል ገሊጽና ነይርና።
ነቲ መንገዶም ምስዓብ እቲ ቐንዲ ጥቕሙ፡
ግዜና ስለ ዝቝጥበልና እዩ። እቶም
ኣርኣያ ዝዀኑና ሰባት ዕዉታት ንክዀኑ
ዝወስዱዎም ዝተፈላለዩ ስጕምትታት
ብጥንቃቐ ብምዕዛብን ንዓና ብዝምችእ
ኣገባብ ስጕምትታት ብምውሳድን ኣብ
ውሽጢ ሓጺር ግዜ ኣብ ሸቶና ክንበጽሕ
ንኽእል ኢና።
ካልእ ሰብ ክህበና ዘይክእል፡ ንግዜና
ጥራይ እዩ። ዕዉታት ሰባት ድማ፡ ግዜኦም
ኣብ ምጥቃም ኣመና ወሓለታት እዮም።
ምእንቲ’ዚ፡ ኣብ ጠቐምቲ ጕዳያት
ጥራይ እዮም ዘተኵሩ። ዝጠቕሞምን
ዘይጠቕሞምን ብዝግባእ ፈልዮም ስለ ዘለልዩ፡

ኣብ ዘይምልከቶም ጕዳይ ጦብሎቕሎቕ
ብምባል ንግዜኦም ብኸንቱ ኣየባኽኑን
እዮም። ንህይወቶም ወሳኒ ዝዀነ ጕዳይ
እንተ ኣጋጢሙዎምን ብዛዕባ እቲ ጕዳይ
ናይ ምፍላጥ ሃረርታ እንተ ሓዲሩዎምን
ግዳ፡ ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲዶም የጽንዑዎ።
ኣብ መጠረሽታ ኸኣ ይማሃሩሉ።
ሉቸ ብኸመይ ከም እትስራሕ እንፈልጥ
ሰባት ብፍቕዲ ክንደይ ንኸውን? ዋላ ሓንቲ
ኣፍልጦ ዘይብልና ሰባት ዝበዛሕና ክንከውን
ንኽእል ኢና። ገለ ውሑዳት ድማ፡
ዘይንጹር መልሲ ክህቡሉ ይኽእሉ ይዀኑ።
መብዛሕትና ነታ መወልዒትን መጥፊኢትን
ኤለትሪክ ብዝግባእ ክንጥቀመላ ንኽእል
ኢና። ካብኣ ንላዕሊ ምፍላጥ እሞ እንታይ
ክዓብሰለና ኢሉ?
ዕዉታት ሰባት ክፈልጡዎ ዘለዎምን
ዘይብሎምን ኣብ ምልላይ ኣዝዮም ንፉዓት
እዮም። ንሕና እውን ኣብ መንጎ ‘ፍልጠት’ን
‘ኣብ ጥቕሚ ምውዓል’ን ዝበሃሉ ሓሳባት ዘሎ
ፍልልይ ብዝግባእ ክንርድኦ ይግባእ። ንዅሉ
ግዜና ኣብ ዝርዝር ጕዳያት ኣብ ምጽናዕ
ከነሕልፎ ንኽእል ኢና። ብኻልእ ወገን
እውን፡ ነቶም ፍረታት ጥራይ ብምልቃም
ግዜና ክንቍጥብ ንኽእል ኢና።
ዕዉታት ሰባት ዘይተኣደኑ ሓበሬታታት
ብምእካብ ንኣእምሮኦም ኣየጨንቑዎን
እዮም። ምናልባት ገለ ካብቶም ኣብ
ስታንፎርድን ካልቴክን እተማሃሩ፡ ካብ
ስቲቭ ጃብስን ስቲቭ ዎዝንያክን ንላዕሊ
ብዛዕባ ስርዓተ መስመር ኤለክትሪክ
ኮምፕዩተር ዝፈልጡ ብዙሓት ኢንጅነራትን
ሳይንቲስትን ይህልዉ ይዀኑ እዮም።
ይኹን እምበር፡ ስቲቭ ጃብስን ስቲቭ
ዎዝንያክን ንዘለዎም ፍልጠት ብዝግባእ
ኣብ ጥቕሚ ብምውዓሎም፡ ዝያዳ ዕዉታት
ክኾኑ ክኢሎም እዮም።

“ሓላፍነት ገዛእ ርእስኻ ክትወስድ ኣለካ።
ንንፋስ፡ ጸሓይ፡ ወቕቲ፡ … ክትልውጦም
ኣይትኽእልን ኢኻ። የግዳስ ንገዛእ ርእስኻ
ክትልውጥ ብቕዓት ኣለካ። እዚ እቲ ዝበለጸ
ጸዓትካ እዩ።” - ጂም ሮን
“ብህይወት ንኽንቅጽል እቲ ዝበለጸ
ትርጕም ዝህበና፡ እቲ እንወስዶ ሓላፍነት
እዩ። ንገለ ሰባት ግዳ፡ እንረኽቦ ሓጐስ ጥራይ
ትርጕም ህይወት ዝህበና ይመስሎም።” ጆርዳን ፒተርሰን
ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.112

ኤርትራ
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ኣልማዝ ኣብ መንጎ ክልተ ሉል
ወተሃደራት ስርዓት ደርጊ፡ ኣብ ከባቢ
ጉሕጭዓን ከባቢ ሽኻ ወዲ-ብስራትን
ጠቕሊሎም ቅድሚ ምዕስካሮም፡ ነቲ ከባቢ
ካብ መንደፈራ እናመጽኡ እዮም ክሕልዉ
ዝውዕሉ ነይሮም። እቶም ጦር-ሰራዊት
ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 8፡00 ይወፍሩ፡ ድሕሪ
ቀትሪ ሰዓት 4፡00 ከኣ ንመንደፈራ ይኸዱ።
ድሕሪ’ዚ ዘሎ ሰዓታት፣ እቲ ቦታ - ቦታ
ተጋደልቲ እዩ።
ተጋደልቲ ድማ፡ እንተስ ብሓደ-ክልተ
ወይ’ውን ብጥርኑፍ - ጽርግያ በቲኾም፡
ካብ ናብ ምዕራብን ምብራቕን ይሰግሩ።
እንሓንሳብ እውን ንግሆ ኣብቲ በረኽቲ
ጎቦታት ወይ ድማ ገና ኣብ ጽርግያ ከለዉ
ድብያ ብምግባር ወይ ምሸት ክወርዱ ከለዉ
የጥቅዑዎም ነበሩ።
ጸላኢ’ውን እንተስ
ካብ ዕሱባት ብዝረኸቦ፡ እንተስ ካብቶም
ቀትሪ ኣብቲ ከባቢ ዝውዕሉ ዋርድያ
ብዝኣከቦ ሓበሬታ፡ ተጋደልቲ ክሰግሩ
ከለዉ ተጸናትዩ ክዓግትን ድብያ ክገብርን
ይፍትን ነይሩ እዩ። ክዓግቶም ግን ዝኽእል
ኣይነበረን። ተዋጊእካ ምሕላፍ ግድን’ዩ።
ህዝቢ እቲ ከባቢ፡ ኩነታት ተኸታቲሉ
ነቶም ክሰግሩ ዝደልዩ ተጋደልቲ ናይ
ምሕባር ሓላፍነትን ሰኸምን ነይሩዎ’ዩ።
ክሰግሩ ዝደልዩ ተጋደልቲ ቅድሚ ጽርግያ
ምብጽሖም፡ መሬት ኣማን ድዩ ኣይፋሉን
ኣጽኒዑ ምሕባር። ኣብ’ዚ፡ እቶም ብበረኻ
በረኻ ዝውዕሉ ጓሶት - ዝያዳ ምስታፎም
ዘይተርፍ ነበረ።
እዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ካብ መጽሓፍ
ተዘክሮታተይ ዝተቘንጨለ እዩ። ኣብ
ፈለማ 80ታት እዩ። እታ ዕለት ካብ ሸኻ
ወዲ-ብስራት ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣብ
ዘሎ ጎልጐል’የ ነይረ። ኣነ ካብቶም ምሳይ
ዝነበሩ መዋዕልተይ’ሞ ኣብ ዲቕ ዝበለ ናይ
ሻኲ ጸወታ ተጸሚዶም ዝነበሩ ዝፈለየኒ
እንተነይሩ፡ ነታ ኣብቲ ሸኻ ምስቶም ናይቲ
ከባቢ ኣባቕል እትውዕል በቕልና ንገዛ ክሰጓ
እዩ ነይሩ። በቕሊ ንብረት ዓዲ እያ። ናይ
ዋናኣ ጥራይ ኣይኰነትን። ከምኡ ስለዝኾነ፡
ዝኾነ ብቕድሚኡ ዝጸንሓቶ ሰብ ኮብኲቡዋ
ንገዛ ክኣቱ ንቡር’ዩ። ናብኣ ክኸይድ ኣብ
ፍርቂ መንገዲ ምስ በጻሕኩ፡ ብማዕዶ ሓደ
ሰብ ኮብኲቡዋ ክኸይድ ስለ ዝረኣኹዎ፣
ንድሕሪት ምልስ በልኩ። ካብ ፍርቂ
መንገዲ ተመሊሰ ናብ ብጾተይ እናኸድኩ፡
ብሸነኽ ምዕራብ ደንጎሎ ኢልና ብእንጽወዖ
ቦታ ሰለስተ ሰባት ብስሉጥ ኣሳጉማ ናብቲ
ዝነበርኩዎ ገጾም ክመጽኡ ርኣኹ። በታ
ዝነበርኩዋ መንገዲ እዮም ዝሓልፉ።

ድሮ እቲ ምስ ጦር-ሰራዊት ውዒልካ
ምስ ተጋደልቲ ምሕዳር ለሚድናዮ ስለ
ዝነበርናን፡ ንግሆ ኰነ ምሸት ተጸጊዖም
ጸኒሖም ተጋደልቲ ነቶም ጦር-ሰራዊት
ከጓይይዎም ንርኢ ብምንባርናን፡ ንባዕልና
ኣብ ልዕሊ እቶም ጦር-ሰራዊት ንዕቀት
ነይሩና እዩ። ከምታ ፈለማ ክንፈልጦምን
ክንላለዮምን ከለና ዝነበሮም ወንን ትብዓትን
ከምዘይኮኑ ድሮ መዚንናዮም ነበርና።
ብውሑዳት ተጋደልቲ ጢጥ ኢሎም
ክሃድሙ ሓያሎ መዓልቲ ተዓዚብና
ኢና። ሰዓቶም ኣኺሉ ክወርዱ ከለዉ፡
ንሕና ናብቲ በሪኻ ጎቦ ንሳቶም ዝውዕሉሉ
ኢና እንድይብ። ብፍላይ ዘራእቲ ኣብ
ዘይጣሕሰሰሉ ሓጋይ ግና ኣብቲ ጎልጎል
ኢና ሻኲ ክንጻወት ነርፍድ ወይ ነማስይ።
ሽዑ’ውን ሓጋይ ኰይኑ ኢና ኣብኡ
ዝነበርና። እቶም ጦር-ሰራዊት ካብቲ
ዝውዕሉዎ ዝባን ዕዳጋን ዑናታትን ዝበሃል
ክወርዱ ርእየዮም እየ። በቲ ንሕና ዝነበርናዮ
ከባቢ ዝነበሩ’ውን ክኸዱ ብርግጽ ተዓዚበ
ነበርኩ። ንመንደፈራ መብዛሕቱኡ ግዜ
ብመኪና’ኳ ዝኸዱ እንተኾኑ፡ ሳሕቲ ግና
ብእግሮም ይኸዱ እዮም። መኪና ምስኦም
ዘይኮነት ትውዕል ሰዓት ኣርባዕተ መጺኣ
እያ ትወስዶም። ሽዑ መዓልቲ’ውን ሓንቲ
መኪና መጺኣ ጽዒናቶም ከም ዝኸደት እታ
መኪና ሽፍንቲ ምንባራን ርግጸኛ ነይረ። ግና
ኣብቲ ዝእከቡሉ ቤት-ትምህርቲ ሸኻ ወዲብስራት ዘይኮነት፡ ኣብ ታሕቲ ኣብ ከባቢ
እቲ ዕሙር ቀላሚጦሳት ወሪዳ ተጠውያ
እያ ዝደየበትን ሒዛቶም ዝኸደትን።
ነቶም ብማዕዶ ዝረኣኹዎም ሰለስተ ነጸላ
ዝተሸፈኑ፡ ብወሰን መንገዲ እልይ ኢለ ኣብ
ሓንቲ ዕብይ ዝበለት እምኒ ደው ኢለ’የ
ዝተጸበኹዎም። ድሮ ኣባይ በጺሖም፣
“ሰላማት ማንጁስ ከመይ ውዒልካ” በሉኒ።
ወትሩ ክረኽቡና ሰላም መን ኢልዎ እዩ።
ሓንቲ ጓልን ክልተ ኣወዳትን እዮም። እቶም
ክልተ ኣወዳት ነጸላ ተጎልቢቦም ብታሕቲ
ብረት ምዃና ካብ ተደጋጋሚ ዝፈለጥናዮ
ተኣንጊቦም ነበሩ። “ከይደንዶ እዘን ጦርሰራዊት” በሉኒ። ኣይተማታእኩን “እወ”
በልኩ። ነተን ንሰላምታ ዝዘርጉሑለይ
ኣእዳዎም ጎይየ ብምኻድ እናጨበጥኩ።
ካብኡ ንላዕሊ ዘሐጉስ ኣይነበረን። ቈልዓ
ኣይብሉ ዓቢ ሰላም በሃልቲ እዮም።
ተጋደልቲ፡ ቈልዓ ኢልካ ምንዓቕ
ኣይነበሮምን። ዋላ ብማዕዶ “ሰላማት
መናጁስ” እዮም ዝብሉና። ንሕና ድማ
ብማዕዶ እንተርኢናዮም ናብታ ዝሓልፉላ

ዘለዉ ከይድና ኢዶም እንተዘይጨቢጥና
ባህ ይብለና ኣይነበረን’ሞ፡ ግድን ኣብ
ዝረኣናዮም ጎይና ክንስዕሞምን ሰላም
ክንብሎምን ኣሎና። በቲ ሰዓት እቲ ሸኻ
ወዲ-ብስራት ህድኣት ዓሲሉዋ ጸጥ ኢላ
ነበረት። በቲ ሓደ፡ ካብቲ ሓደ ሸነኽ ናብቲ
ሓደ ሸነኽ ናይቲ ሸኻ ኣብ ህልኽ ከም
ዝኣተዉ ክልተ ተቐዳደምቲ፣ ክልተ ኣፍራስ
ይቀዳደሙ። ኣብቲ ዕሙር ቀላሚጦስ
ኣዕዋፍ ጩቕጩቕ እናበላ ካብ ዘዝወዓልኦ
ናብ መሕደሪአን ናብቲ ኣግራብ ይዓርፋ።
በቲ ኣነ ዝነበርኩዎ ድማ ጤለ-በጊዕ ለም
ኢለን ነቲ ጎልጐል ብምምላእ ዝረኸብኦ
ይቛርፋ። በቲ ካልእ ወሰን ድማ፡ ኣብ ዲቕ
ዝበለ ጸወታ ዝነበሩ መሮር መዋዕልተይ
ጓሶት ሆ ይብሉ። መሬት ሰላም ዓሲሉዋ
ሃዲኣን ጥዒማን ነበረት። ኣመና ደስ ኣብ
ዝብል ሰዓታት፡ እቶም ሽዑ ሰላም ኢሎሙኒ
ዝሓለፉ ተጋደልቲ ንውሽጢ ካምቦ ኣትዮም
ካብ ዓይነይ ተኸወሉ።
ናብ መዋዕልተይ ምስ ኣምራሕኩ፡ ኣብቲ
ሰዓት እቲ ዘይተጸበኹዎ ሰማዕኩ። ኣድራጋ
ብሓደ ዝተፈነወ ጠያይቲ “ተሮግሮግ” በለ።
ልክዕ ምስቲ ምትኳስ ናቱ ድማ ሽኻ ወዲብስራት ናብ ዕግርግር ተቐየረት። እቶም
ጽርግያ ክሰግሩ ኣብ ጥቓ ጽርግያ በጺሖም
ዝነበሩ ገባር ኣብ ዝነበሩዎ ደው በሉ።
መዕረፊአን ዝሓዛን ክሕዛን ጩቕጩቕ
ዝብላ ዝነበራ ኣዕዋፍ፡ ከካብ ዝነበራኦ
በሪረን ትም ኢለን ኣብ ሰማይ ኣዕገርግራ።
እቶም ክልተ ኣፍራስ ናበይ ኣቢሎም
ኣይረኣኹዎምን። ጤለ-በጊዕ ኣብ ሓደ
እጉድጉድ በላ። ወዮም ጓሶት ጸወታኦም
ኣቋሪጾም ገለ ዘዘው ብምባል ናብቲ ዝትኮሶ
ዝነበረ ክጥምቱ ከለዉ፡ ገለ ድማ ንገዛ ጉይያ
ተተሓሓዙዎ። ኣነ ድማ ኣፈይ ከፊተ ኣብ
ዝነበርኩዎ ደሪቐ ደው በልኩ። ኩሉ ዕግርግር
ኰነ። ከርእየኒ ናብ ዝኽእል ጎየኹ’ሞ እቶም
ብጥቓይ ዝሓለፉ ተጋደልቲ ትኽ ኢሎም
ንቕድሚኦም ንጊናባለ ገጾም ክጎይዩ
ርኣኹዎም። በቲ ሓደ ድማ በቲ ዕሙር
ቀላሚጦስ ዝወጽኡ ብዙሓት ጦር-ሰራዊት
እናተኰሱ ናብቶም ተጋደልቲ ገጾም
እናጎየዩ ይስዕቡ። ቶሮግሮግ መዓት’ዩ። ኣብ
እግሪ’ቶም ከም ንፋስ ዝጎይዩ ዝነበሩ ጀጋኑ
ዝዓልብን ደሮን ደሮን ዝብልን’ውን ይርአ።
ጽንሕ ኢላ ሓንቲ ፍልይቲ ድምጺ ተኹሲ
ተሰምዐት። ግብረ መልሲ ስለ ዝመጾም
እቶም ጦር-ሰራዊት በጥ በሉ። እቶም ክልተ
ተጋደልቲ ካብ ገጸይ ክኽወሉ ከለዉ፡ እቲ
ሓደ ግና ተሪፉ ጸኒሑ ሰዓቦም። ኩሎም ካብ
ኣዒንተይ ተሰወሩ። ተዅሲ ጸጥ በለ።
ውሽጠይብስጭትገበረለይ።ኣነእናረኣኹ
እናሰማዕኩ ናብ ሓዊ ዘእተኹዎም ኰይኑ
ስለ ዝተሰማዓኒ፡ ብሕማቕ ስምዒት ዝኣክል
ብኸ ብኸ መጺኡኒ። ክኽእሎ ዘይከኣልኩ
ስቅቕታ ወሪሩኒ። ውሽጠይ ክሳብ ዝዝሕል
ናብቶም ድሮ ነተን ጤለ በጊዕን ኣእዱግን
ኮብኲቦም መንገዲ ገዛ ኣትሒዞመን ዝነበሩ
መዋዕልተይ ኣይተጸንበርኩን። ዝኾነ ሰብ
ጦር-ሰራዊት ከይደንዶ ኢሎም ሓቲቶሙኒ
“እወ” ከም ዝበልኩዎም እንተፈሊጡ፡ ክሳብ
ክንደይ ከም ዝፈርደለይ ኣይጠፍኣንን። በቲ
ሓደ ግና ሰለስቲኦም ኣምሊጦም ካብቲ
ከባቢ ክኽወሉ ስለ ዝረኣኹ፡ ቁሩብ ሩፍታ
ተሰመዓኒ’ሞ ክረግእ ጀመርኩ። እንተዀነ፡
ብጾተይ ከርክብ ስዒበ ነዊሕ ከይከድኩ
ሃንደበት ተዅሲ ሰማዕኩ። ብሬን ምዃና
ገመትኩ። ካብ ምሒር ኣብቲ ከባቢ ዝግበር
ዝነበረ ተደጋጋሚ ውግኣት፡ እዚ ናይ ካላሽን፡
እዚ ናይ ብሬን. . . ተዅሲ እዩ እናበልና
ክንፈልዮ ክኢልና ነይርና ኢና።
ኣምሊጦም እናበልኩ’ዩ ደጊሙ

ተተኲሱ። እታ ተዅሲ ግና ቀልጢፉ
ተኾልፈት - ንሕና ድማ ንገዛና ገስገስና።
ድሕሪ’ታ
ተዅሲ
ደድሕሪ’ቶም
ደቂ በረኻይ ክኸይድ ጸኒሐ ኣርክብ
ኣበልኩዎም። ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምስ
በጻሕና’ዩ - እቶም ጦር-ሰራዊት፡ በቲ እቶም
ተጋደልቲ ዝሃተፉዎ ሆ እናበሉ ክመጽኡ
ርኣና። ኣብ ጥቓይ ዝነበረ ከልቢ ኣንቃዕሪሩ
ገጹ ናብኡ ገይሩ “ኡይ” በለ። ሕማቕ
ፋል ክኸውን ስለ ዘይደለኹዎ ነቲ ከልብን
ኣውያቱን ጸላእኩዎም። እቶም ጦርሰራዊት፡ መኪና ብኡ ንብኡ መጽኣቶም’ሞ
መኪና ተጻዒኖም ሆ እናበሉ ከዱ። ኣብ
ከብዲ ዓዲ ምስ በጻሕና ድማ ካብቶም ካብ
ሸኻ ወዲ-ብስራት ሽዑ ዝመጽኡ ሰባት፡
እታ ሳልሰይቶም ነቶም ክልተ ተጋደልቲ
ኣምሊጠ ኢላ ነዊሕ ምስ ረሓቐት፡ ብብሬን
ከምዘርከቡላ’ሞ ከም ዝተሰወአት ሰማዕና።
ኩሉ ሰብ ጓሂ ተሰመዖ፡ ብፍላይ ኣነ
ኣረጋጊጸ ዘይምዝራበይ ሓያል ነብሰ-ወቐሳ
ገበረለይ። ምስ እኽለ ማይ ተባኣስኩ።
እቲ ንዓይ ካብ ካልእ ፍልይ ዝበለ ጓሂ
ዝገበረለይ፡ በቲ እቶም ተጋደልቲ ምስ
ሓተቱኒ ዝሃብኩዎ ሓበሬታ እዩ። ካብቶም
መዋዕልተይ ዝኾነ ሰብ እንተዝሕተት’ውን
ካብቲ ናተይ ዝተፈልየ ኣይምሃበን። እቶም
ወተሃደራት መኪና ተጻዒኖም ክኸዱ
ስለዝረኣናዮም። በቲ ይኹን በቲ ግና እቲ
ንዓይ ዝተሰመዓኒ ክስምዖ ንቡር’ዩ። ዝኾነ
መስዋእቲ ናይታ ጅግና ዝሰምዐ ጉሁይ እዩ
ነይሩ። ዝኣተኻያ ገዛ ዝሓለፍካዮ መንገዲ
በታ ናይ ሽዓ ፍጻመ ነይሩ ዘረባ።
እቲ ናይ ሽዓ መዓልቲ ናይቶም ጦርሰራዊት ንመንደፈራ ኣካይዳ፡ ንዝኾነ
ብላዕሊ ወይ ካብ ሸኻ ወዲ-ብስራት ፍንትት
ኢሉ ንዘማዕዱ ዘደናግር’ዩ ዝነበረ። ብፍላይ
ንከምዚ ከማይ ቈልዓ ሓድሽ ተመኵሮ’ዩ።
እታ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝውዕሉ ክትወስድ
ዝመጸአት ሽፍንቲ ኦራል መኪና፡ ኣብ
ታሕቲ ኣብቲ ዕሙር ቀላሚጦስ ወሪዳ
ዝተጠውየትሉ ምኽንያት፡ ካልኦት ጽዒና
ስለ ዝመጽአት’ዩ። ንዓኣቶም ሓቢኣ ኣብኡ
ኣውሪዳ - ሓቢኣ፡ ነቶም ኣብኡ ዝወዓሉ
ኣብ’ቲ ቤት-ትምህርቲ ዝጽበዩዋ ዝነበሩ ጽዒና
ከይዳ። እዛ ምድንጋር እዚኣ ቅድሚኡ
ዘይተጠቕሙላ ወይ ዘይተመሃርናያ
ስልቲ’ያ ዝነበረት።
ኣነ ኣብቲ ግዜ እቲ ነዚ ከገናዝብ ዝኽእል
ኣይነበርኩን። ክሳብ ሽዑ ካብ ብኣሕዋተይ፡
ብተጋደልቲ ዝሓንቀቕኩዎ ዝበዝሐ
ስለዝነበረ ግና፡ ተጋደልቲ ክትንከፉ ከለዉ

ከም ሓቖፍተይን ኣሐንቀቕተይን ጥራይ
ዘይኰነ፡ ከም ተጋደልትን ተበሃግትን ረዚን
ጓሂ ክስመዓኒ ንቡር እዩ።
ንጽባሒቱ ንዋርድያ ናብቲ ዓዲ
ዝመጽኡ ጦር-ሰራዊት ፍናን ተሰምዖም።
ህዝቢ ከኣ ዕረ እናጠዓሞ ክወፍርን ክኣቱን
ግድን ኰኖ። ግና ተጋደልቲ’ኸ ልቢ
ህዝቢ ከይፈወሱ መዓስ ትም ይብሉ።
ቅንይ ኢሎም - ሓደ ዕለት፡ ኣብቲ ከባቢ
ውዒሎም ብእግሮም ንመንደፈራ ክብገሱ
ከለዉ ህሩግ በሉዎም። ኵሉ ግዜ ብመኪና
ኣይኰኑን ዝኸዱ ብእግሮም ዝኸዱሉ እዋን
ነይሩ እዩ።
ነቲ ናይ ሽዓ ዕለት ፍጻመ እውን፡ ኣብ
ብርኽ ዝበለ ኮይንና ምስ ገለ መዛኑ ብዓይንና
ደኣ ረኣናዮ። ሓደ፡ ብሕማቕ ወይ ብኣነዋሪ
ስርሑ ዝልለ ጽዩፍ ወተሃደር፡ ማለት ኣጸቢቕና ንፈልጦን ንጸልኦን ዝነበርና፡
ሳልሳይ ርእሱ ብጥቓና ክሓልፍ ርኢናዮ
ነበርና። ንሱን መካይድቱን ጽርግያ ከይረገጹ
መንገዲ ኣግፊሖም እናቐጸሉ እንከለዉ፡
ሃንደበት ተዅሲ ሰማዕና። ኣብ ኣእጋሮም
እውን ዶሮና ተዓዘብና። እቶም ኣብ ጽርግያ
ተሰሪዖም ዝኸዱ ዝነበሩ ብትንትን ኢሎም
ክሃድሙ፣ ኣብ ጥቓኦም ብሸነኽ ምብራቕ
ዝመጽኡን “በሎ፡ ደው በል ኣታ. . .”
እናበሉ ዘጓይዩዎም ተጋደልቲን. . . ኩሉ
ቁሊጭ ኢሉ ይርኣየና ነበረ። እቲ ጸሊም
ካብ ሞቕሎ ዝጽልምን ተግባሩ ዝያዳ’ቶም
ጽሉኣት ንጸልኦ ዝነበርናን፡ ናብ’ቶም ሰራዊት
ሕውስ ስለ ዝበለ ኣምሊጡ ኢልና ጐሃና።
ተጋደልቲ፡ እናተኰሱ ደድሕሪኦም ክሳብ
ሸኻ ዓዲ-ዓቛሪ ኮብኪቦሞም ከዱ። ኣብ
ምላሾም፡ ናይቶም ዝቐተሉዎምን ብረቶም
ደርብዮም ዝሃደሙን ንብረት እናኣረዩ
ተመሊሶም። በታ ዝመጽኡዋ ከኣ፡ ንቦታኦም
ንሸነኽ ሓሰረ’ልቦ ስቱኽ በሉ። ህዝቢ፡ ብሰንኪ
እታ ዝተሰወአት ብጸይቲ ተሰሚዑዎ ዝነበረ
ጓሂ ተደቢሱ ጸባ ሰተየ። ተጋደልቲ ደቂሶም
ከምዘይሓድሩ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ደኣ ይኹን
እምበር፡ ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ከምዚ
ክገብሩስ ኣይተጸበኹዎን።
ካብ’ዚ ንደሓር፡ ብዙሓት ገጾም ንርእዮም
ዝነበርና ወተሃደራት ጠፊኦም። ብፍላይ
እቲ ኣምሊጡ ኢልና ጕሂና ዝነበርና ጸይቂ
ወተሃደር ምማቱ ሰሚዕና። በቃ ተሓጒስና።
እቲ ንተጋደልቲ ምትንካፍ - ባዕልኻ መዘዝ
ምምጻእ ምዃኑ እንሰምዖ ዝነበርና - ‘ሓቂ
ብሓቂ’ በልና። ጓሂየይ እውን ካብ ልበይ
ወጺኡለይ።
ጴጥሮስ ተፈሪ

ሓዳስ

ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ

መበል 28 ዓመት ቁ.112

ኤርትራ

ኵርናዕ ተ

መሃሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል

ስ

ሪ

ም

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፡ 7ተ ብ7ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ። እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ። ካብ 1 ክሳብ 7 ድማ ይምልኣ።
ካብ 1 ክሳብ 7 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን። ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን።
(መልሲ፡ ካብ 1 ክሳብ 7 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል፡ ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን።)

ክልሰ-ሓሳብ ኣቶም II

ኬሚስትሪ

ምስ ፊዚክስ ዝተሓሓዙ ትምህርታዊ ትሕዝቶታት

ብዛዕባ ስነ-ቐመም መጀመርታ ካብ እንምሃሮ ኣምር፡ ኣምር ኣቶም’ዩ። ኣቶም እቲ ዝደቐቐ ክፋል ናይ ሓደ ግዛዕ ምዃኑ
ክንመሃር ጸኒሕና ኣለናን። ንሓደ ግዛዕ ኣዳቒቕካ ኣዳቒቕካ እቲ ናይ መወዳእታ እትበጽሖ ዓቐን፡ መሰረታዊ ዝደቐቐ
ክፋል ኣቶም ምዃኑ’ዩ ንነዊሕ እዋን ዝፍለጥ ዝነበረ። እንተዀነ ሰነ-ፍልጠተኛታት ኣቶም ንባዕሉ ክምቀል ከም ዝኽእል
ተረዲኦም’ዮም። ንክልሰሓሳብ ኣቶም ብዙሓት ስነ-ፍልጠተኛታት በብዅርናዖም ኢዶም ኣንቢሮሙሉ እዮም። ሳላ ኣበርክቶኦም
ድማ ንዅሉ ኣብዚ ኣድማስ ዝርከብ ግዛዓት፡ ህይወታውያንን ዘይህይወታውያን፡ ክንፈልጦም፡ ክንርድኦምን ኣብ ረብሓና
ክንቅይሮምን ዝኸኣልና። ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ ኵርናዕ ተመሃሮ፡ ሓደ ድሕሪ ሓደ ብተኸታታሊ ንኽልሰሓሳብ ኣቶም
ብዙርያኡ ከነቕርበልኩም ኢና፡ ሰናይ ንባብ።

ንብልሒ ተመሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ት
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ናይ ዳልቶን ክልሰ-ሓሳብ ኣቶም
18 ክፍለ-ዘመን ብዙሓት መሰረታውያን
ኣምራት ስነ-ፍልጠት እተረኽቡላ ዘመን እያ።
ስነ-ፍልጠት ኣብዚ ዘመን ኣትሒዙ፡ ዝመራመሩሉ
በላሓቲ ብብዝሒ ረኺቡ’ዩ። 18 ክፍለ-ዘመን ከም
ኦክሲጅን፡ ሃይድሮጅን፡ ናይትሮጅን፡ ክሎሪንን
ኣሞንያን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ጋዛት እተረኽቡላ
ዘመን እያ። ጆን ዳልቶን ከኣ ሓደ ካብ ፈላጣት
ናይቲ ዘመን እዩ። ብሜትሮሎጂ ተመሲጡ ድማ
ይሰርሕ ነይሩ።
ጆን ዳልቶን ኣብ ስርሑ ንባህሪን ጠባይን ብዙሓት ጋዛት የጽንዕ
ነይሩ። እዚ ባህሪ ስርሑ ዝደፍኦ መጽናዕቲ ናብ መገዲ ዓቢ
ፍልጠት’ዩ መሪሑዎ። ብዙሓት ኬሚካላዊ ግብራዊ ፈተናታት
ብምክያድ ብርኩት ሓበሬታ ክእክብ ክኢሉ። ናይቶም ክልተ፡
ኣንቶነ ላቮይሰርን ጆሰፍ ፕሮውስትን፡ ዓበይቲ ፈረንሳውያን
ፈላጣት ኬምስትሪ ዕዮ ንኣቓልቦ ዳልቶን ብምውሳድ ኣብ
መጽናዕቲታቱ ክጥቀመሎም ፈቲኑ።
ኣነቶነ ላቮይሰር ኣብ ኬምስትሪ ኣገዳሲ ዝዀነ ርኽበት እዩ
ኣለልዩ። ንሱ ኣብ ኵሎም ኬሚካላዊ ውህደታት (chemical
reactions) ሓደ ዘይቅየር ኵነታት ኣስተብሂሉ። ኣብ ሓደ
ኬሚካላዊ ውህደት፡ እቶም ዝወሃሃዱ ዘለዉ ሳብስታንስ (ሪኣክታንት)
በቲ ሓደ፡ ብምውህሃዶም ዝፍጠር ካልእ ሳብስታንስ (ውጽኢት)
በቲ ሓደ ወገን ይርከቡ።
A + B –› AB
እዚ ሓደ ቅስሞ (sample) ናይ ኬሚካላዊ ውህደታት እዩ። Aን
Bን እቶም ዝወሃሃዱ ክልተ ሳብስታንስ ክዀኑ እንከለዉ፡ “AB”
ከኣ ብውህደት እቶም ክልተ ዝርከብ ውጽኢት እዩ። ካልእ
ሳብስታንስ ኰይኑ እተፈልየ ባህሪን ጠባይን ሒዙ ድማ ይፍጠር።
ላቮይሰር እምበኣር ድምር ርዝነት ናይ ተወሃሃድቲ “A”ን “B”ን
ምስ ርዝነት ናይ ውጽኢት “AB” ማዕረ ወይ ዘይልወጥ ምዃኑ
ኣስተውዒሉ። በዚ ኸኣ ሓደ ኣገዳሲ ሕጊ ተፈጥሮ፡ “The law
of Conservation of mass”፡ ክረክብ ተኻኢሉ።

ሌላ

ምስ ስነ-ፍልጠተኛታትን መሃዝቲን

ጆን ዳልቶን

ምስ ታሪኽ ህይወት ስነ-ፍልጠተኛታን መሃዝቲን ብሓጺሩ ዘላሊ

ብ6 መስከረም 1766 ካብ ክልተ ሕሉፋት ኣመንቲ ክርስትና ወለዲ ተወልደ። ካብ
ብንእሽቶኡ ትኩርን መስተውዓሊን ነበረ። ኣብ ግዜ ህጻንነቱ ናይ ከባቢኡ ዓሚቝ
ተመስጦ ነበሮ። ብዛዕባ ኵሉ ነገር ክፈልጥ ከኣ ይሃልኽ ነበረ። ኣብ ዓዶም ዝነበረት ቤት
ትምህርቲ ክሳብ 11 ዓመት ዝኸውን ትምህርቲ ተኸታተለ። ኣብዚ ዓመት እናተማህረ
ክምህር ጀመረ። ወዲ 15 ዓመት ምስ ኰነ ንሓደ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ዝኣልዩ
ዝነበሩ ሓው ክሕግዞም ጀሚሩ። እናምሃረ ንገዛእ ርእሱ ባዕሉ ክምህራ ኣየዕረፈን።
ኣብዚ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኰይኑ፡ ስነ-ቍጽሪ፡ ስነ-ፍልጠት፡ ቋንቋታት ላቲን፡ ግሪኽን
ፈረንችን ኣጽነዐ። ኣብ 19 ዓመቱ ኸኣ ዳይረክተር ናይቲ
ቤት ትምህርቲ ኰነ። ክሳብ ወዲ 26 ዝኸውን ከኣ ኣብኡ
ጸንሐ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ሓድሽ ኮለጅ ማንቸስተር ስነቝጽሪን ተፈጥሮኣዊ ፍልስፍናን ክምህር ጀመረ። ኣብ ናይ
ሓደ ዓመት ጻንሖቱ፡ ሓቂታት ብዛዕባ ርእየት ሕብሪታት
ስነ-ፍልጠታዊ ወረቐት ኣቕረበ። በዚ ዝጀመረ ምርምርን
መጽናዕቲን ስርሐይ ኢሉ ተታሓሓዞ። ንሜትሮሎጂ፡ ሃፋን
ሕውስዋስ ጋዛታን፡ መሰረታዊ ኣምር ክልሰ-ሓሳብ ኣቶምን
ካልእን ብምጽናዕ ዓቢ ስነ-ፍልጠተኛ ክኸውን ዝበቕዐ እዩ።

ጆሰፍ ፕሮውስት’ውን ብተመሳሳሊ ኣገዳሲ ርኽበት’ዩ ረኺቡ።
እተፈላለዩ ባእታታት ክወሃሃዱ እንከለዉ ብበበይኑ ዓቐን እዮም
ዝወሃሃዱ። እተፈላለየ ባህሪ ዘለዎም እኩብ ባእታታት (ኮምፓውንድ)
ድማ የቝሙ። ካርቦን-ዳይ-ኦክሳይድ ብኽልተ ካርቦንን ሓደ
ኦክሲጅንን ይቐውም። ካርቦን-ሞኖ-ኦሳይድ ከኣ ብሓደ ካርቦንን
ሓደ ኦክሲጅንን ይቐውም። ካርቦን-ዳይ-ኦክሳይድን ካርቦን-ሞኖኦክሳይድን ግን ክልተ እተፈላለዩ ሳብስታንስ
እዮም። ፕሮውስት ከኣ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ
ብዙሓት ኬሚካላዊ ውህደታት ብምምርማር ኣብ
ኵሎም ሓደ ነገር ኣስተውዒሉ። “ኣብ ሓደ እተወሰነ
ሳብስታንስ ሓቝፉዎም ዘለዉ ባእታታት፡ ብርዝነት
ዘይቅየር ሬሾ’ዩ ዘለዎም፡” ኢሉ። ማይ ከም ኣብነት
ንውሰድ። ማይ ብሃይድሮጀንን ኦክሲጅንን ዝቘመ
ሳብስታንስ እዩ። ክልተ ኣቶማት ሃይድሮጀንን
ምስ ሓደ ኣቶም ኦክሲጅን ብምውህሃድ ሓደ ናይ
ማይ ሞለክዩል የቝሙ። ኣብ ሓደ ቅስሞ ናይ

1 ኦክሲጀን ኣቶም ኣብ ነፍሲወከፍ
16 ኣሃዱ ርዝነት
16 ኣቶማዊ ኣሃዱ ርዝነት

እ
“መምህረይ፡ ንግሆ ተንሲአ ነዛ ዓለም ብትብዓት ክገጥማ ምፍታነይ’ኳ ዶ ነጥቢ ኣየውህበንን?”

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

+

ማይ እምበኣር ሬሾ ርዝነት ሃይድሮጅን ንርዝነት
ኦክሲጅን 1፡8 እዩ። እዚ ቅስሞ ናይ ማይ ኣበይ?
ብኸመይ ተረኺቡ ብዘየገድስ፣ ናይ ሃይድሮጅን
ርዝነት ሬሾ ንርዝነት ኦክሲጅን ኵሉ ግዜ 1፡8 እዩ።
እዚ ሓድሽ ናይ ሓደ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ርኽበት
እዩ፤ “The Law of Definite Proportion or
The Law of Constant Composition”።
ጆን ዳልቶን ንእተፈላለዩ ትዕዝብቲታቱ ንጠባያት
ሓደስቲ እተረኽቡ ጋዛት ክገልጸሉ ዝኽእል ሞዴል ይደሊ ነበረ።
እዞም ክልተ ኣቐዲሞም እተጠቕሱ ተፈጥሮኣዊ ሕጊታት ብዕምቈት
ብምርማር ኣብ ሞዴሉ ክሕግዙዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ ነበረ።
በቲ ዝገበሮ ጻዕሪን መጽናዕቲን ከኣ እቲ ንፈለማ ግዜ ብሕጊታት
ኬሚካላዊ ሕንፋጸ ንምግላጽ ተፈጥሮን ጠባያት ኣቶምን ኣገደስቲ
ምዃኖም ዘስተብሃለ ስነ-ፍልጠተኛ ክኸውን በቒዑ። በዚ መሰረት
ብዛዕባ ህላወ ኣቶም ሓደ ኣገዳሲ ርትዓዊ (ሎጂክ) ጥንሰ-ሓሳብ
ኣቕረበ። ሳላ እዚ መጽናዕቱ ኸኣ ኣብ ፍልጠት ኣቶም ድልዱል
መሰረት ኣንጺፉልና።
ናይ ዳልቶን ኣቶማዊ ክልሰ-ሓሳብ ነዚ ዝስዕብ ነጥቢታት
የጠቓልል፤
- ኵሎም ሳብስታንስ ኣዝዩ ደቂቕ ንጥረ “ኣቶም” ኣሎዎም፣
- ኣቶም ክምቀልን ክዓኑንን ኣይክእልን እዩ፣
- ናይ ሓደ ባእታ ኣቶማት ተመሳሰልቲ ኰይኖም ሓደ ዓይነት
ባህሪ፡ ጠባይን ርዝነትን ኣሎዎም፣
- ኣቶማት ናይ እተፈላለዩ ባእታታት፡ ኣዝዩ እተፈላለየ ባህሪን
ጠባይን ስለ ዘሎዎም ኣይመሳሰሉን እዮም፣
- ባእታታት ክወሃሃዱ እንከለዉ፡ ኣቶማት’ውን ብዝነኣሰ ሬሾ
ተወሃሂዶም እኩብ ባእታታት የቝሙ።
ዳልቶን ኣዝዩ ዓቢ ኣገዳስነት ዘሎዎም ነጥቢታት ከቕርብ እንከሎ፡
ንዓለም ብሓድሽ ርትዓዊ ክልሰ-ሓሳብ ኣቶም ዓይና ከፊቱላ።
ኣቐዲሙ ዝነበረ ሓሳባት ኣብ ግብራዊ ምርምር እተመርኰሰ
ስለ ዘይነበረ ዝሓየለ ከም ዝዕብልሎ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ
ኣርእስቲ ርኢና ነይርና። ዳልቶን ዝኸፈቶ ኣፍደገ ብዘይ ጕድለት
ኣይነበረን። ዳልቶን፡ ኣቶም ክምቀል ከም ዘይክእል’ዩ ገሊጹ።
እንተዀነ ኣቶም ክምቀል ዝኽእል ምዃኑ ድሒሩ ተፈሊጡ።
ሎሚ ኣቶም ናብ ተወሰኽቲ መሰረታውያን ክፋላት ክምቀል ከም
ዝኽእል ንፈልጥ ኢና።
ዳልቶን፡ ኣቶማት ናይ ባእታ ሓደ ዓይነት ርዝነት
ከም ዘሎዎም’ውን ገሊጹ ነበረ። እዚ እምነት ናይ
ዳልቶን ዘፍርስ ሓድሽ ፍልጠት “ኣይዞቶፕስ”
ድሒሩ መጺኡ። “ኣይዞቶፕስ”፡ ኣቶማት ናይ ሓደ
ባእታ ሓደ ዓይነት ኣቶማዊ ቍጽሪ፡ እተፈላለየ
ርዝነት ከም ዘሎዎም ዝገልጽ ኣምር እዩ።
...ይቕጽል።

1 ማይ ሞለክዩል ኣቶም ኣብ
ነፍሲወከፍ 18 ኣሃዱ ርዝነት

2 ሃይድሮጀን ኣቶም ኣብ ነፍሲወከፍ
1 ኣሃዱ ርዝነት
2 ኣቶማዊ ኣሃዱ ርዝነት

=

18 ኣቶማዊ ኣሃዱ ርዝነት

“ሎሚ ካብ ስነ-ፍልጠት ንጹህ ምዃን እቲ ዝኸፍአ ገበን እዩ።”
- ሰር ቻርለስ ፐርሲ ስኖው (እንግሊዛዊ ጸሓፍን ስነ-ፍልጠተኛን - 1905-1980)

ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.112

ኤርትራ
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ማሕበራዊ ዕብየት
ዕዮ
2ይን መወዳእታን ክፋል
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ኣብ
ዘቕረብናዮ ንዝምድናታት ዕዮ ዝምልከት
ጽሑፍ፡ ዝምድናታት ዕዮ ማለት
ኣብ መንጎ መንግስቲ፡ ኣስራሕትን
ሰራሕተኛታትን ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት
ስራሕን ንናይ ሓባር ረብሓን ጥቕሚን
ዝግበሩ ኩሎም ዓይነታት ርክባት
ምዃኑ ገሊጽና ነይርና። ቀጺልና’ውን
ዝምድናታት ዕዮ ካብ ሓበሬታ ምልውዋጥ
ክሳብ ብሓባር ኰይንካ ክርክራት ስራሕ
ምፍታሕ ዘጠቓለለ ንጥፈት ገይርካ
ክግለጽ ከምዝከኣል ሓቢርና። ከምኡ’ውን፡
ዝምድናታት ዕዮ ሰላማዊ ዝምድና
ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ኣውሒስካ
እቶታውነት ትካል ዝዓብየሉ ኩነታት
ምፍጣር ተባሂሉ ክግልጽ ከምዝከኣል
ገሊጽና ኢና። ነዚ ኣብ ካልኣይ
ክፋል ቀሪቡ ዘሎ ንዝምድናታት ዕዮ
ዝምልከት ጽሑፍ ብምልኣት ምርድኡ
መታን ክከኣል ድማ፡ ካብቲ ዝሓለፈ
ቀዳማይ ክፋል ቊሩብ ጽምቝ ኣቢልና
ከነቕርብ።
ሓቂ’ዩ፡ ኣድማዒ ምሕደራ ዕዮ ንኽህሉ
ሰላማዊ ዝምድናታት ዕዮ መሰረታዊ
ባእታ ንሃገራዊ ምዕባለን ልምዓትን
ምዃኑ ኣይሰሓትን። ብኣንጻሩ ድማ ናይ
ዕዮ ክርክራት ንሰላማዊ ዝምድናታት
ብምስዓር ዕላማታትካ ንኸይትወቅዕ
ዝገብሩ ምዃኖም ርዱእ’ዩ። ክንዲ ዝዀነ
ከኣ፡ ኣሃዱ መሰላት ዕዮ፡ ክርክራት ስራሕ
ብስምምዕ ንምዝዛሞም ከቢድ ጻዕሪ
ኣብ ምግባር ይርከብ። ስለ’ዚ ውሕሉል
ኣፈታትሓ ክርክራት ስራሕ ብቐዳምነት
ዝስራዕ’ኳ እንተዀነ፡ ኣብ ቦታ ስራሕ
ፈለማ ክርክራት ንኸይለዓሉ ምጽዓር ግን
እቲ ዝበለጸን ኣድማዒን ኣማራጺ ምዃኑ
ርእሰ ግሉጽ’ዩ።
ኣብ ዝምድናታት ዕዮ ዘጋጥሙ
ክርክራት ስራሕ፡ ብቐንዱ ኣብ መንጎ
ሰራሕተኛታትን ምሕደራኦምን ዘሎ
ዘይምስምማዕ ዝምልከት ከምዝዀነ ኣብ’ቲ
ጽሑፍ ዝገለጽናዮ’ዩ። እዚ፡ ብኣጋኡ
ምስ ዘይፍታሕ ናብ ኢንዱስትራዊ
ጎነጽ ስለ ዝምዕብል ከኣ፡ ኢንዱስትራዊ
ጎነጽ (industrial action) ናብ ዕንወት
ዘምርሑ ተግባራት ምዃኖም ሰራሕተኛን
ኣስራሕን ክንርድኡዎም ዘለዎም ምዃኑ
ኣብሪህና። ኣስዒብና’ውን ነቶም ቀንዲ
ኢንዱስትራዊ ጎነጻት ዝበሃሉ ሓደ ብሓደ
ገሊጽዮም ኢና።
ብድሕሪ’ዚ ብዛዕባ ዓይነታት ክርክራት
ስራሕ ኢና ገሊጽና። ዓይነታት ክርክራት
ስራሕ ኣብ በበይኑ ሃገራት ብዝተፈላለዩ

ንውሑስ ስራሕን ማሕበራዊ ድሕነትን
ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝዳሎ ዓምዲ

ዝምድናታት ዕዮ
መልክዓት
ዝግለጹ’ኳ
እንተዀነ፡
መብዛሕቲኡ ግዜ ግን ብኽልተ ዓይነታት
ክርክራር ስራሕ ማለት፡ ውልቃውን
ሓባራውን ክርክራት ስራሕ ተባሂሎም
ከምዝግለጹ ሓቢርና። ውልቃዊ ክርክር
ስራሕ ዝብሃል ብቐንዱ ናይ መሰል
ሕቶ ዝምልከት ኰይኑ ኣብ መንጎ ሓደ
ሰራሕተኛን ኣስራሒኡን ዘሎ ክርክር
ስራሕ ዝምልከት’ዩ። ናይ መሰል ክርክራት
ውሁባት መሰላት ኰይኖም ንትርጉም
ወይ ንክዉን ነገር ዝምልከቱ ሕቶ
መሰላት ዘልዕሉ እዮም። እዚ መሰል’ዚ
ኣብ ሕጊ ዕዮ፡ ሓባር ስምምዕን ውዕል
ስራሕን ተሰኒዶም ንረኽቦም። ሓባራዊ
ክርክር ስራሕ ዝብሃል ግን ብቐንዱ
ናይ ረብሓ ሕቶ ዝምልከት ኰይኑ፡
ዘይነበሩኻ መሰላት ንምርካብ ዝግበር
ቃልሲ ምዃኑ ኣረዲእና። ኣብ መንጎ
ብዙሓት ሰራሕተኛታትን ኣስራሒ ወይ
ድማ ኣስራሕትን ዘሎ ክርክር ዝምልከት
ከምዝዀነ’ውን በሪሁ።
ክርክራት ስራሕ ብኸመይ ንከላኸሎም
ዝብል’ውን ኣብ ቀዳማይ ክፋል
ተገሊጹ’ዩ። ክርክራት ስራሕ ቅድሚ
ምብጋሶም ኣብ ቦታ ስራሕ እንከለዉ
ክንከላኸሎም ምስ እንኽእል እቲ ዝበለጸን
ተመራጽን ኣተኣኣላልያ ክርክራት ስራሕ
ክኸውን ከምዝኽእል ከኣ ኣብሪህና።
እዚ ማለት፡ ኣብ ቦታ ስራሕ ዕዉት
ምትሕግጋዝ ምስ ዝህሉ ክርክራት
ስራሕ ብቐሊሉ ክትቆጻጸሮም ዝከኣል
ስለ ዝዀነ’ዩ። እቶም ዕዉት ምትሕግጋዝ
ዝበሃሉ ድማ፡ ኣድማዒን ብቑዕን ቁጽጽር
ኩነታት ስራሕ ምግባር፡ መሰላትን
ግቡኣትን ዝምልከቱ ሓበሬታ ምዝርጋሕ፡
ስሩዓት ትምህርታውን ናይ ስልጠና
ፕሮግራማትን ምትግባር ከምኡ’ውን
ብናይ ሓባር ዘተ ናብ ስምምዕ ምብጻሕ
ከምዘጠቓልል ተሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ብዛዕባ ኣገባባት
ኣፈታትሓ ክርክራት ስራሕ ኢና
ገሊጽና። እዚ ከኣ፡ ከም ሓፈሻዊ መትከል
ኣፈታትሓ ናይ ስራሕ ክርክር ኰይኑ፡
ዝዀነ ናይ ስራሕ ክርክር ምስ ዝናዋሕን
ዘየድሊ መልክዓት ምስ ዝሕዝን፡ ማህሰይቲ
ኣብ ረብሓ ሰራሕተኛታት፡ ኣስራሕቲ
ከምኡ’ውን ቁጠባ ሃገር ስለ ዘስዕብ፡ ነፍሲ
ወከፍ ናይ ሰራሕተኛ ይኹን ኣስራሒ
ተኸራኻሪ ወገን ጉዳያት ብቕኑዕ ልቦና፡
ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜን ብናይ ምርድዳእ
መንፈስን ንምፍታሕ ናይ ምጽዓት
ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ በሪሁ። ትሕዝቶን

መንፈስን ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ኤርትራ ቁጽሪ
118/2001 እውን ነዚ ብንጹር ዝገልጾ
ምዃኑ ሓቢርና። መብዛሕትኡ ግዜ
ክርክራት ስራሕ ብዕርቂ፡ ብመንጎኝነት፡
ብዳንነት ሽምግልና ከምኡ’ውን ብዳንነት
ዝኣመሰሉ ኣገባባት ክፍትሑ ዝኽእሉ
ከምዝዀኑ ገሊጽና። ንሎሚ ከኣ፡ ነዞም
ኣገባባት ኣፈታትሓ ክርክራት ስራሕ ሓደ
ብሓደ ክንርእዮም ኢና።
ዕርቂ (Conciliation) ሳልሳይ ወገን
ክኣትወሉ ዝኽእልን ንተኸራኸርቲ ኣብ
ስምምዕ ንኽበጽሑ እተቀራርበሉ ወይ
ሓገዝ እትህበሉ ኣገባብ’ዩ። መንጎኝነት
(Mediation) ድማ ልክዕ ከም ናይ
ዕርቂ ዝመስል ኣገባብ ዝኽተል ኰይኑ፡
ነቲ ክርክር ንምፍታሕ ዝሕግዝ ግን
እማመ ከቕርብ ክኽእል ኣለዎ። መስርሕ
ዕርቂ ምቅርራብ ንዕርቂ፡ ምክያድ ዕርቂ
ከምኡ’ውን ምንዳፍ ስምምዕ ዝኣመሰሉ
ስነ-ስርዓታት ወይ ኣገባባት ብምኽታል
ይፍጸም። ኣብ መወዳእታ ተኸራኸርቲ
ወገናት ነቲ ብዓራቒ ዝቐርበሎም ንድፊ
ስምምዕ እንተ ደኣ ተቐቢሎሞ ክታሞም
የንብሩሉ።
ብዕርቅን ብመንጎኝነትን ዝፍትሑ ናይ
ስራሕ ክርክራት ኵሉ ግዜ ዝያዳ ብልጫ
ወይ ድማ ረብሓ ኣለዎም። ምኽንያቱ
ተኸራኸርቲ ወገናት ኣምሳያኡ ክመጽእ
ዝኽእል ውጽኢት ባዕሎም ስለ ዝቆጻጸሩዎ፡
ተዓጻጻፊ
መስርሕ
ብምዃኑ’ዩ።
ዝተናውሐ ስነ-ስርዓት ኣብያተ-ፍርዲ
ስለ ዘወግድ ከኣ፡ ናይ መጻኢ ሰላም
ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን የውሕስ።
ከምኡ ስለ ዝዀነ ድማ’ዩ ሚኒስትሪ ዕዮን
ማሕበራዊ ድሕነትን ክርክራት ስራሕ
ኣብ ክንዲ ብውሳነ ደያኑ፡ ብዕርቅን
ሽምግልናን ክፍትሑ ወትሩ ከም ፖሊሲ
ሒዙ ዝሰርሓሉ ዘሎ።
ዳንነት ሽምግልና (Arbitration)፡- ዳንነት
ሽምግልና ሳልሳይ ወገን ዝኣትወሉን
ናይ ተኸራኸርቲ መጎተ ኣብ ግምት
ብምእታው ብይን (Award) ዝወሃበሉ
ኣገባብ’ዩ። ኣፈጻጽማ ዳንነት ሽምግልና
ዝሃቦ ብይን ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ይፍጸም።
ዳንነት ሽምግልና ምስ ዳንነት ዘመሳስሎም
ክልቲኡ ኣገባባት ዝህብዎ ውሳነ ቀያዲ

ብምዃኑ እዩ። ዋላ’ኳ ክርክራት ስራሕ
ብዳንነት ሽምግልና ንኽፍትሑ ኣብ ሕጊ
ዕዮ ሰፊሩ እንተሎ፡ ብምኽንያት ዋሕዲ
ኣፍልጦ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን
ብግብሪ ክስርሓሉ ኣይጸንሐን።
ዳንነት (Adjudication)፦ ዳንነት ናይ
መወዳእታ ኣገባብ ኣፈታትሓ ክርክራት
ኰይኑ ጉዳያት ብቐዳማይ ደረጃ ኣብያተፍርድን ቦርድ ዝምድናታት ዕዮን ተራእዩ
ውሳነ ዝወሃበሉ መስርሕ’ዩ። ቀዳማይ
ደረጃ ቤት-ፍርዲ ዕዮ ውልቃዊ ክርክራት
ስራሕ ክርኢ እንከሎ፡ ቦርድ ዝምድናታት
ዕዮ ድማ ሓባራዊ ክርክራት ስራሕን
ብይን ዳንነት ሽምግልናን ብይግባይ
ይርኢ።
ኣብ’ዚ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ኣብያተ
ፍርዲ ዕዮ ብባህሪኦም ካብ ካልኦት ሲቪላዊ
ጉዳያት ፍሉያት እዮም። ምኽንያት
ፍሉይነቶም ከኣ፡ ብሓደ ሸነኽ፡ ክርክራት
ስራሕ ሰብኣዊ ክብሪ ዝሓዙ ብምዃኖም
በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ውዕል ስራሕ ውልዕ
ጥፍእ ዝብል ዘይምዃኑ’ዩ። መብዛሕቲኡ
ግዜ ዋላ’ውን ቤት ፍርዲ ናይ መወዳእታ
ውሳነ ይሃብ ክልቲኦም ወገናት ብሓንሳብ
ናይ ምንባርን ምቕጻልን ተኽእሎ ኣሎ።
ዝወሃቡ ውሳነታት ከኣ ንማሕበራውን
ውልቃውን ሂወት ሰራሕተኛታት
ዓቢ ጽልዋ ስለ ዘለዎ፡ ኣብ ቤት-ፍርዲ
ብፍሉይ መጋባእያ ዕዮ ክተሓዙ ግድን
ይኸውን።
ምዝገባ ማሕበራትን ሓባር ስምምዓትን፦
ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዕላማታት ሚኒስትሪ
ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኢንዱስትሪያዊ
ሰላም ምስፋን ወይ ምንጋስ’ዩ። ክንዲ
ዝዀነ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን
ሓፈሻዊ ናይ ስራሕ ኩነታቶም ዘመሓድር
ባይታ ንምፍጣር ማሕበር ናይ ምቛም
መሰልን ናይ ሓባራዊ ዘተ መሰልን
ኣፍቂዱ ብግብሪ ይሰርሓሉ ኣሎ።
ማሕበራት ዕዮ ናይ ምምስራት መሰል
ብቐንዱ ኣብ ዓንቀጽ 86 ሕጊ ዕዮ ቁጽሪ
118/2001 ሰፊሩ ይርከብ። በዚ ዓንቀጽ
እዚ መሰረት ድማ ኩሎም ኣስራሕትን
ሰራሕተኛታትን መሰል ከምዘለዎም
ይፍለጥ። ማሕበራት ኣስራሕቲ ይኹኑ
ማሕበራት ሰራሕተኛታት ማሕበር ስለ

ማሕበራዊ ድሕነት

ዘቖሙ ጥራሕ ንበይኑ ናጽነት ማሕበር
ተረጋጊጹ ክንብል ዝከኣል ኣይኰነን።
ብኻልእ ኣዘራርባ ናጽነት ማሕበራት
ንምርግጋጽ ማሕበራት ዕዮ እዞም ዝስዕቡ
መሰረታውያን መሰላት ከረጋግጹ ይግባእ።
ንሳቶም ከኣ ቅዋም ማሕበሮም ምጽዳቕ፡
ወከልቶም ብናጻ ምምራጽ ከምኡ’ውን
ምሕደራኦም ናይ ምውዳብን ዕማማቶም
ብናጻ ናይ ምስልሳል መሰላትን እዮም።
ከም መቐጸልታ ምኽባር ናጽነት
ማሕበራት ዕዮ እምበኣር፡ ሰነዳት ምዝገባ
ማሕበራት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ
ድሕነትን ከም ዝሕብሮ፡ ኣብ ትሕቲ
ጽላል ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት
ኤርትራ ዝሕቆፋ 132 መሰረታውያን
ማሕበራትን ሓሙሽተ ፈደረሽናትን
ከምኡ’ውን ሓደ ፈደረሽን ኣስራሕቲ
ኤርትራ ተመዝጊበን ይርከባ።
ብኻልእ ሸነኽ እቲ ዝግበር ሓባራዊ ዘተ
ብወለንታ ክልቲኡ ወገን ኰይኑ፡ ንዕኡ
ዘገልግል ሕግን መንግስታዊ ቅርጽን
ተዋዲዱሉ ይርከብ። ኣብ ዓንቀጽ 99
ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ኤርትራ ተገሊጹ ከም
ዘሎ፡ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ናይ
ምዝታይ መሰል ከም ዘለዎም ንርዳእ።
ትሕዝቶ ሓባር ስምምዕ’ኳ ብቐንዱ
ብተወዓዓልቲ ወገናት ዝውሰን ኰይኑ፡
ብመሰረት ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ኤርትራ ቁጽሪ
118/2001 ዓንቀጽ 102 ድማ ንመዛተዪ
ዝኸውን ነጥብታት ኣስፊሩ ይርከብ።
ሓባር ስምምዕ ሕጋውነት ክህልዎ ኣብ
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን
ክምዝገብ ኣለዎ። ዛጊት በዚ ኣገባብ
ብሚኒስትሪ ሓያሎ ሓባር ስምምዓት
ከም ዝተመዝገቡ ኣለዉ። ካብ’ቶም
ተመዝጊቦም ዘለዉ እቶም 86 ሓባር
ስምምዓት ኣብ ንጡፍ ስራሕ ይርከቡ።
ኣሃዱ ምክትታል ውዕላትን ስምምዓትን
ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ፦ ኤርትራ ኣብ
1993 ዓ.ም እያ ኣባል ኣህጉራዊ ውድብ
ዕዮ ኰይና። ከም ናይ ኣባልነት መጠን
ድማ ብመሰረት ቅዋም እቲ ውድብን
ብወግዒ ዝተቐበለቶ ኣህጉራዊ ውዕላት
ዕዮን ጸብጻባትን ናብ ኣህጉራዊ ውድብ
ዕዮ ክትልእኽ ግቡእ ኣለዋ። ስለ’ዚ
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን
ብፍላይ ከኣ ዝምድናታት ዕዮ ብመንገዲ
ኣሃዱ ምክትታል ውዕላትን ስምምዓትን
ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ንጥፈታት
ትግባረ ኣህጉራዊ ውዕላትን ለበዋታትን
ተኸታቲሉ ዕማማቱ ኣብ ምስልሳል
ይርከብ።
ኤርትራ ኣብ 2000 ዓ.ም፡ ንሸውዓተ
መሰረታውያን
ውዕላት
(Core
Conventions) ኣጽዲቓ። ኣብ ነፍስወከፍ ክልተ ዓመት ጸብጻብ ክግበር ስለ
ዝግባእ ድማ ብመሰረት እዚ ቅዋም’ዚ
ኣብዞም ዝተጠቕሱ መሰረታውያን
ውዕላት፡ ከምቲ ልሙድ ምስ ሃገራዊ
ሕግታትን ትግባረን ብምግንዛብ፡ እዋናዊ
ጸብጻብ ብምድላው ናብ ቤት ጽሕፈት
ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ጸብጻባት ይልእኽ።
ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ
ውዕላትን ለበዋታትን ዘተኰሩ፡ ግቡኣት
ንምፍጻም ሓያሎ መጽናዕቲ ብምክያድ
ሕጋዊ ርእይቶኡ ናብ ቤት ጽሕፈት
ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ይሰድድ።

ብንያም ኣሕፈሮም
ጨንፈር ቁጽጽር ኩነታት ስራሕ
ክፍሊ ዕዮ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.112

ኤርትራ
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ኦሊ ጉናር ሶልሻየር
ተስፋኣለም ገብረዮሃንስ (ኲባ)

ግብጺ ንዋንጫ ኣፍሪቃ 2019
ከተአንግድ ተሰማሚዓ

ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ
ኣሰልጣኒ፡ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ኣርባዕተ
ተኸታታሊ ዓወታት ፕሪመር ሊግን ሓደ
ዓወት ዋንጫ ኤፍ ኤን ኣመዝጊባ ኣብ
መንገዲ ዓወት ትርከብ ኣላ። ምስ ወኪል
መይል ስፖርት ኣስትሮ ኣብታ ጋንታ
ተፈጢሩ ንዘሎ ሃዋሁ ኣመልኪቱ ናይ ዘካየዶ
ጻንሖት ነቕርበልኩም፦
ኣስትሮ፦ ኣገዳስነት ስነ-ልቦና ኣብዛ ጋንታ
ብዝተወሰነ መልክዑ ትሑት ግምት ተዋሂቡዎ
ጸኒሑዶ ይመስለካ?
ሶልሻየር፦ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ
መንጎ ኣእዛን እዩ ዝጽወት።
ዳርጋ 90 ሚእታዊት
ኣብ ኣእምሮ’ዩ
ዝፍጸም
ክ ት ብ ል
ትኽእል ኢኻ።
ከ
ም
ርእይቶይ ኩሉ
ነገር ኣብኡ እዩ
ዝጠቓለል። ብክእለት፡ ብብቕዓት፡ ወዘተ. . .ኣብ
መላእ ዓለም ካብ ዘለዉ ተጻወትቲ ክትመርጽ
ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ፡ ንሓደ ካብቲ ካልእ
ስለምንታይ ኢኻ ትመርጽ? ሰብኣዊ መንነት
(personality) እቲ ቀንዲ መፍለዪ ነጥቢ ኣብ
ዝለዓለ ደረጃ ብቕዓት እዩ። ኣብ ከምዚኣ
ዝኣመሰለት ክለብ (ማን.ዩናይትድ) እሞ
ድማ ብቕዓታ እናወረደ እትኸይድ ክለብ፡
እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ርእሰ ኣተኣማማንነት እዩ።
እዞም ተጻወትቲ፡ ሰብኣዊ መንነት ከም ዘለዎም
ንፈልጥ ኢና። ብቑዕ ክእለት ከም ዘለዎም
እውን ፍሉጥ እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ
ርክብ ወይ ዝርርብን ሓድሕድ ምፍላጥን
ይኸውን። ርእሰ ተኣማማንነት እምብዛ ወሳኒ
እዩ።

ዕ
ና
ር

ኣፍሪቃ፡ ግብጺ ሞሮኮን ድማ በቲ ላዕለዋይ
ተጸዋዒ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ክሕተታ ጸኒሐን
እየን። ካሜሩንን ግብጺን ኣብ መዛዘሚ ግጥም
ዋንጫ ኣፍሪቃ 2017 ዝበጽሓ ሃገራት ኮይነን
እቲ ውድድር ብዓወት ካሜሩን ምዝዛሙ
ይዝከር። ዋንጫ ኣፍሪቃ 2019 ቅድሚኡ
ካብ ዝተኻየዱ ውድድራት ብብዝሒ
ተሳተፍቲ ሃገራት (24 ሃገራት እየን ክሳተፋ)
ዝተፈልየ እዩ። ግብጺ ነቲ ንፈለማ ግዜኡ ኣብ
ወርሓት ሰነን ሓምለን ከተአንግድ እያ።

ሊቨርፑል ዝተገለፈትሉ
ግጥማት ዋንጫ ኤፍ ኤ
ግጥማት ሳልሳይ ዙርያ ዋንጫ ኤፍ ኤ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ፡ ብቕድሚ ትማሊ ምሸት ኣብ
መንጎ ዎልቭስን ሊቨርፑልን ብዝተኻየደ ጸወታ ተዛዚሙ። ሊቨርፑል ብዎልቭስ ዝተገለፈትሉ
ውጽኢት ድማ ኣዛራቢ ኮይኑ ቀሪቡ። እዚ ዝኾነሉ፡ ሊቨርፑል እታ እንኮ ካብ ላዕለዎት 6 ክለባት
ፕሪመር ሊግ ብኣግኡ ዝተገለፈት ብምዃና እዩ።
ጂመነስን ነቨስን ብዘመዝገቡወን ሸቶታት’ያ ዎልቭስ ነታ ኣብ መሳልል ፕሪመር ሊግ ብ25
ነጥቢ እትቕድማ ሊቨርፑል 2ብ1 ረቲዓታ። ሊቨርፑል ነታ ካብ ብባዶ ስዕረት ዘናገፈታ ሸቶ
ካብ’ቲ ብፉልሃም ዝህደን ዘሎ ኣጥቃዓያ ዲቮክ ኦሪጊ እያ ረኺባታ። በዚ ድማ ሻምናይ ተርታ
ሒዛ ዘላ ዎልቭስ፡ ንመራሒት ፕሪመር ሊግ ዘላ ሊቨርፑል ብኣግኡ ካብዚ ውድድር ኣልያታ።
ንሰለስቲኦም ኣጥቃዕቱ፡ ሳላሕ፡ ማነን ፍረሚንዮን ኣብ ተቐያሪ መንበር ኮፍ ብምባል ነዚ ጸወታ
ዝጀመሮ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ፡ ሒዙዋ ዘሎ ጋንታ፡ ኣብ ፕረምየር ሊግ ድሕሪ 28 ዓመታት
ዋንጫ ክትወስድ እንተ ኾይና፡ ካብ ብዝሒ ውድድር ክትእለ ዘርብሓ ምዃኑ ዝኣምኑ ተንተንቲ
ብዙሓት’ዮም። በዚ ድማ ካብ ውድድር ዋንጫ ኤፍ.ኤ. ብኣግኡ ምእላያ፡ ነቲ ኣብ ፕሪመር
ሊግ ሒዛቶ ዘላ መሪሕነት ከተዕቢ ዓቢ ተራ ክህልዎ ምዃኑ ይትንትኑ። ሊቨርፑል ድሕሪ’ቲ
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፕሪመር ሊግ ብሲቲ ዝወረዳ ስዕረት፡ ዘመዝገበቶ ካልኣይ ተኸታታሊ ስዕረት
ብምዃኑ ግን፡ እዚ ኩነታት ንክሎፕን ተጻወቱን ዘቕስን ከም ዘይኮነ ዝገልጹ ተንተንቲ ብርክት
ዝበሉ እዮም።
በንጻር’ዚ ኣብቲ 4 ዲቪዝዮናት እንግሊዝ ዘይትነጥፍ ብኣማተር ተጻወትቲ ዝቖመት ክለብ
ባርነት፡ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ምስ 32 ብሉጻት ጋንታታት ናብዚ ደረጃ ምብጻሓ መዛረቢ ኣርእስቲ
ሰሪሓ። በዚ ድማ እዛ ኣብ ካልእ ስራሕ ብዝተዋፈሩን ኣብ ትርፊ ግዚኦም ኩዕሶ ዝቐልዑን
ተጻወትቲ ዝቖመት ጋንታ፡ በቶም ደገፍቲ’ኳ ክበሃሉ ዘይክእሉ ደቂ ከባቢኣ ብዝኾኑ ሰዓብታ፡
ልዕሊ ሊቨርፑል ክትጎዓዝ ብምኽኣላ ዋንጫ ከም ዝወሰደት ዘምስል ጽምብል ኣካይዶሙላ።
ብዝወጸ ዕጫ 4ይ ዙር ውድድር ዋንጫ ኤፍ.ኤ. መሰረት፡ ኣብ ታሪኽ’ዚ ውድድር ብብዝሒ
ዘመዝገበኦ ዓወታትን ዝዓተረኦ ዋናጩን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ዝስርዓ፡ ብድምር
25 ወናጩ’ዚ ውድድር ጨቢጠን ዝርከባ ኣርሰናል (13)ን ማንቸስተር ዩናይትድ (12)ን ኣብ
ኤምሬትስ ስታድዮም ክራኸባ እየን።
ካብ መፋርቕ 90ታት ክሳብ መፋርቕ
2000 ዓ.ም ብዓለም ደረጃ ምትህልላኸን
ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዝነበረ’ዘን ክለባት፣
ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ፕሪመር ሊግ፡ ሒዘናኦ
ብዘለዋ ደረጃን ቁመናን ምስ ላዕለዎት
ኣርባዕተ ክስራዓ ኣይከኣላን። ኣርሰናል
ሓምሸይቲ፡ ዩናይትድ ሻድሻይቲ እየን
ዝርከባ። ይኹን እምበር፡ እዘን ክለባት
ዘካይደኦ ግጥም ወትሩ ኣቓልቦ ምስ
ሰሓበ እዩ። በዚ ድማ ዝመጽእ 25 ጥሪ
2019 ዘካይደኦ ግጥም ብኣግኡ ኣቓልቦ
ስሒቡ ይርከብ። ኣርሰናል መበል 14
ዋንጫ ኤፍ ኤ ንምውሳድ ናብ ዙር 16
ትሓልፍዶ? ወይ’ስ ዩናይትድ ንብዝሒ
ዓወታት ኣርሰናል ንምትዕርራይ ኣብ
ኤምሬትስ ትዕወት? ብኣግኡ ኣቓልቦ
ስሒቡ ዘሎ ሕቶ’ዩ።

ጠ

-መ

ቃለ

ኩ

ኮንፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ - ካፍ
ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 2019 ኣብ ግብጺ
ክካየድ ምስታ ሃገር ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ፡
ትማሊ ሰሉስ 8 ጥሪ 2018 ካብ ዳካር ርእሰ
ከተማ ሰኔጋል ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።
ዋንጫ ኣፍሪቃ 2019 ኣብ ካሜሩን ክካየድ እዩ
መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ። እንተኾነ እታ ሃገር
ኣብ ምድላዋት ንምእንጋድ እዚ ውድድር
ብዘርኣየቶ ዛሕልታት፡ ካፍ ካልእ ኣማራጺ
ከናዲ ምጽናሑ ይፍለጥ። ሃገራት ደቡብ

ይቕ

ኣስትሮ፦ ኣብ ዘካየድካዮ ጋዜጣዊ
መግለጺ፡ ብዛዕባ ኣገዳስነት ውልቃዊ ዝርርብ
ምስ ተጻወትቲ ጠቒስካ ነይርካ። ናብ ዝለዓለ
ጥርዚ ንምብጻሖም ክትፈልጥ ከም ዝኽኣለካ
ገሊጽካ። ገለ ብጉጅለ ደረጃ ኣይገበርካዮን?
ናብ ቤት ጽሕፈትካ ዓዲምካዮምዶ?
ሶልሻየር፦ ከም ስታፍ ኣሰልጠንቲ፡
ክንርእዮ እንደሊን ትጽቢትና ካብ ምልእቲ
ጋንታ እንታይ ምዃኑን ገሊጽናሎም ኢና።
ብድሕሪ’ዚ ምስ ውልቀ ተጻወትቲ ኣብ ቤት

ጽሕፈት ይኹን ኣብ ሜዳ ናብ ደቂቕ
ዝርዝራት ኣቲኻ ክትዘራረብ ዝቐለለ እዩ።
እዚ ክብለካ ግን ገለ ተጻወትተይ ኣብ ቤት
ጽሕፈተይ፡ ኣብ መመገቢ ክፍሊ ረኺቦሙኒ
እዮም። ክሳብ ክንዲ’ቲ ወግዓዊነት ዘድልዮ
ኣይኮነን። ብዛዕባ ከመይ ገይርካ ትዘራረብን
ርክባትካ ተዕቢን እዩ።

ኣስትሮ፦ ናብ ኦልድትራፎርድ ምምላስ
ንዓኻ ስድራቤታዊ እዩ። ካብ ግምትካ ወጻኢ
ኣብታ ክለብ ብምጽናሑ ዘገረመካ ወይ
ዝረሳዕካዮ ይህሉዶ?
ሶልሻየር፦ ነፍሲ ወከፉ ኣብዚ ክህሉ
ዝግበኦ እዩ። ኬራን እታ ናይ ፕረስ ተጸዋዒት
ጸኒሓትኒ። ተጻወትቲ ናብዚ ንኽመጹ
ምኽንያት ኣሎ። ብተመሳሳሊ ካልኦት ኣባላት
ኣብዚ ዝቑጸሩሉ ምኽንያት’ውን ኣሎ። ኣባላት
ቤት ጽሕፈት እዛ ክለብ፡ ክሳብ ሕጂ ኣለዉ።
ምኽንያቱ፡ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውዲ ንኡዳት
ብምዃኖም እዮም ዝቕጽሉ ዘለዉ። ከምዚ
ዓይነት ቀጻልነት እንተ ደኣ ሃልዩ፡ ንኣብነት
ኣባል ቤት መግቢ - ክኢላታት ስነ-ፍልጠት
ስፖርት፡ ካብቲ ኣነ ዝጻወተሉ ዝነበርኩ
እዋን ኣትሒዞም ክሳብ ሎሚ ኣለዉ። እዚ
ከኣ ብዘይመጠን ኣገዳሲ’ዩ። እንታይ ከም
ዘድሊ፡ ወይ ዝግበረሎም ትጽቢት እንታይ
ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ንባህሊ እዛ ክለብ
ይፈልጡዎ እዮም።

ኣስትሮ፦ ኣብ መወከሲኻ ጽሒፍካዮ ከም
ዘለኻ፡ እዞም ተጻወትቲ ንክብርታት እዛ ክለብ
ክርድኡዎ ኣለዎም። ኣብዚ እዋን’ዚ ካብ ዘሎ

ቀንዲ መልእኽትታካ ድዩ?
ሶልሻየር፦ ከም ዝመስለኒ እወ። ኣበይ ከም
ዘለኻ ፈጺምካ ፈጺምካ ክትርስዕ የብልካን።
ክትጻወት እንከለኻ እንታይ ዓይነት ምልክት
(ኣርማ) ዘለዎ ማልያ ለቢስካ ከም ዘለኻ
ክትዝንግዕ ኣይግባእን። ምኽንያቱ፡ ንሕና
ካብ ናይ ካልኦት ክለባት ዝተፈለየ ታሪኽ እዩ
ዘለና። እወ ልምድና ዝተፈልየ እዩ። ካብ ዓለም
ዝበለጸ መራሒ’ዩ ነይሩና። ቅድሚኡ’ውን ሰር
ማት ባስቢ እዩ ኣብዚ ነይሩ። ናትና ኣገባብን
ሜላን ኣጸዋውታ’ዩ ዘለና።

ኣስትሮ፦ ብመንጽር ተጻወትቲ፡ ከም’ቲ
ካልኦት ኣካየድቲ ናብዛ ክለብ ዝምለሱ ዘለዉ፡
ንማርኮስ ራሽፎርድ ኢኻ ከም ቀዳማይ
ኣጥቀዓይካ ትጥቀመሉ ዘለኻ። ስለምንታይ
ኢኻ ኣተኵሮኻ ኣብኡ ገይርካ?
ሶልሻየር፦ ንራሽፎርድ ቅድሚ ሓደ ወርሒ
ኣቢሉ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ
ኣንጻር ያንግቦይስ ረኺበዮ ነይረ። ኣብታ
ግጥም ራሽፎርድ ንሒደት ደቓይቕ’ዩ
ተጻዊቱ። ጸወታ ተዛዚሙ እናወጻእኩ
እንከለኹ ኣብ መተሓላለፊ ክፍሊ - ኮረድዮ
ረኺበ ከኣ “ኣታ ቘልዓ ብዙሕ ኣይትጨነቕ።
ቁሩብ ከኣ ተዛነ፡” ኢለዮ። ንእሽቶ እንተዄንካ
ካብ ምሒር ህንጡይነት ምስ ክእለትካ
እናሃለኻ ኢኻ ጌጋታት ትፍጽም። እዚ
ከኣ ካብ ሕጽረት ተመኩሮ ዝስዕብ እዩ።
ራሽፎርድ ዕቑር ናይ ምጥቃዕ ክእለት
ኣለዎ። በዚ ከኣ እየ ኣብዚ ተጻዋታይ ዝያዳ
ክሰርሕ ከም ዘለኒ ኣስተብሂለ። እንተኾነ፡ ኣብ
ውሽጢ ክሊ ሳንዱቕ ቅላዕ መቕጻዕቲ ሰኣን
ሃዲኡ ዕላማኡ ዝሃርም ናብ ዘይተደልየ ጻዕሪ
ክኣቱ እዩ ዝረአ። ነዚ ንምእራምን ብልጫኡ
ንምጉላሕን ከኣ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና።

ኣስትሮ፦ ብኸመይ ኣገባብ? ኣብ ቤት
ጽሕፈት ኴንካ ዲኻ ትነግሮ ጥራይ ወይስ
ኣብ ሜዳ ልምምድ ተስርሖ ኢኻ?
ሶልሻየር፦ ከምቲ ፈለማ ዘልዓልካዮ ጉዳይ
ኩነተ ኣእምሮን ኣተሓሳስባን እዩ። ኩሉ ነገር
ኣብ ርእሲ እዩ ዝውዳእ። እንታይ ክትገብር
ከም ዝግበኣካ ክትፈልጥ ኣለካ። እዚ እቲ ወሳኒ
ነገር ናይ ኩሉ ንጥፈታትካ እዩ። እንታይ ከም
እትገብር ድሕሪ ምፍላጥካ ኢኻ ናብ ትግባረ
ክትኣቱ ዘለካ። ብቪድዮ ካብ ዝተወስዱ
ምንቅስቓሳት ንኡድ ኣፈጻጽማ መጥቃዕቲ፡
ድኹም ኣፈጻጽማ መጥቃዕቲታት ኣለዉ።
ነዚኦም ትዘራረበሎም። ብድሕሪኡ ናብ ሜዳ
ልምምድ ወሲድካ ብግብሪ ትሰርሓሎም።

ኣስትሮ፦ ብዛዕባ እቲ ዓቢ ኣሰልጣኒ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ክዛረበካ ኣለኒ። ራያን
ጊግስ ከም ዝነገረኒ፡ ንስኻ ካብ ልምምዳት
ፈርጉሰን ቀጻሊ መዘክር ትሕዝ ነይርካ ኢኻ።
ካብኡ ዝወረስካዮ’ሞ ሕጂ ትጥቀመሉ ዘለኻ
ኣሎዶ?
ሶልሻየር ኣብ ትሕቲ ፈርጉሰን ተጻዋታይ እንከሎ

ቪቸንት ኢቦራ ምስ ቪያሪያል ተጸንቢሩ
ስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ቪቸንት ኢቦራ መጠኑ ብዘይተነጸረ ዋጋ ካብ ሌስተር ሲቲ ናብ
ቪያርያል ተሰጋጊሩ። እዚ ወዲ 30 ዓመት ተጻዋታይ፡ ኣብ 2017 ምስ ሰቭያ ሰለስተ ሳዕ
ጽዋእ ዩሮፕያን ሊግ ድሕሪ ምልዓሉ እዩ ኣብ መሳርዕ ሌስተር ሲቲ ተጸንቢሩ ነይሩ። ኣብ
ዘካየዶም 37 ናይ ሊግ ግጥማት ኣርባዕተ ሸቶታት ዘመዝገበ ኢቦራ፡ ኣብዚ ወቕቲ ሰለስተ
ግዜ ጥራይ እዩ ማልያ ሌስተር ሲቲ ክለብስ ክኢሉ። ቪያርያል ኣብዚ እዋን መበል 17
ተርታ ሰሌዳ ላሊጋ ስጳኛ ሒዛ ትርከብ።

ሶልሻየር፦ እወ መዘክር ይወስድ ነይረ
እየ። ብእዝነይ ጥራይ ዘይኮነ ብጽሑፍ እውን
ይስንዶ ነይረ እየ። ኣዝዮም ብዙሓት ነገራት
ድማ እዮም። ገለ ካብቶም ዝጥቀመሎም፣
ኣተሓሕዛ ተጻወትቲ፡ ምሕድራ ግጥማት፡
ዝርርብ ጋንታ፡ ኮታ ኩሉ ነገር።

መደብ ጸወታ
ዋንጫ ካራባኦ ዓዲ እንግሊዝ
ማን.ሲቲ ቡርቶን ሰዓት 10፡45
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ኤርትራ

9 ጥሪ 2019 - ገጽ 10

ነት ኣማኑኤል
ም
እ
ሰ
ደ
ታ
ም
ቤተልሄ

ምልክታ
ወ/ሮ ህድኣት ገብረንጉስ ዓንደገርግሽ ዝተፈቕደለን ናይ ድኳን ንግዳዊ
ትካለን “ናቱ ድኳን” (NATU SHOP) ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፡
እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤ/ፍ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ
ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following
positions for Bisha site project.
1.

•

Position: Geotechnical Superintendent
Department: Technical Services
Number Required: One (01)

Primary Purpose
o The Geotechnical Superintendent is responsible for all
aspects of pit wall stability: Ensuring appropriate design
criteria are defined and implemented; identification and
management of areas of developing instability; mitigation of
unstable areas and recommending design revisions to return
them back to an acceptable Factor of Safety, management and
reporting of instability; implementation and interpretation
of slope monitoring systems and data; identification and
implementation of potential design slope changes; pit wall
depressurization and monitoring; developing de-watering and
de-pressurization procedures for pit walls and the collection
of water flow and water balance data, custodianship of
the BMSC Ground Control Management Plan and Water
Management Plan. He is also responsible for mentoring and
training Eritrean subordinates in carry out these functions
independently, to become fully functional Geotechnical
Geologists/Engineers.
•

Main functions
o Responsible for all aspects of designing, checking,
recommending, achieving and maintaining wall stability,
management and documentation of wall instability, slope
stability monitoring and depressurization processes
o
Responsible for ensuring any identified instabilities are
reported clearly and concisely, and to all responsible parties
in a timely manner, delineating areas of geotechnical hazard
and assisting the Mining and other Departments in managing
geotechnical risk.
o Responsible for the commissioning, operation and upkeep of
the slope stability EDM prisms and IBIS radar systems.
o Responsible for the creation and update of the Ground
Control, De-watering and De-pressurization Management
Plan. Manage the horizontal de-watering/de-pressurization
drilling program with one D55 drill.
o Responsible for the creation of the Water Management Plan
and ongoing updates with the Process Engineering and
Environmental Departments.
o Responsible for ensuring the completion of Total Pit
Inspection (Bench & Crest inspection; Crack and Prism
monitoring; TMF, ROM PAD and waste dump safety
inspection), and documentation.
o Responsible for the design, implementation and Geotechnical
Core Logging of geotechnical drill programmers.
o Responsible for ensuring Blast Assessment is conducted and
Geotechnical Inputs for blasting are provided.
o Creating and updating the Geotechnical Hazard Map, prism
movement analysis, Dips Stereo net updates and reporting,
and instabilities revealed by the IBIS radar system.
o Pit wall depressurization and pieziometric surface definition,
and monitoring of the progress in dit wall de-watering.

ብስራት ንተመሃሮ 6ይ-12 ክፍሊ
5 መጻሕፍቲ Essential፡ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ጠርኒፈን፡ ኣብ ስተሺነሪታት ተዘርጊሔናልኩም

ኣለዋ። ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ከም፡ መምሃሪ፡ መወከሲ፡ መጽንዕን መለማመድን ተገልግል።

Essential

Essential

Essential

Grade 6

Grade 7

Grade 8

ከምኡ’ውን፥
ዘጽናዕኩምዎ ዘበለ ንምፍታሽ፡ ፍልጠትኩም
ንምግምጋም፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ንዝዀነ ፈተና
(test/exam) ንምድላው ዝሕግዛኹም፡
ኣሽሓት ሕቶታት ምስ መልስታቱ ዝጠርነፋ፡
3 መጻሕፍቲ Essential Examiner፡
ኣብ ስተሺነሪታት ኣለዋኹም።

Essential
Examiner







Mathematics
English
Physics
Biology
Chemistry
Social Studies

Grades:
9-12
(Science)

Essential

Essential
Examiner





Mathematics
English
Science
Social Studies

Essential
Examiner






Grade 9

Two Books

Grades:
6, 7 & 8
(Junior)

Grades:
9-12
(Art)

Mathematics
English
Geography
History
Business & Economics

ንዝያዳ ሓበሬታ፥ 07142402/07461121
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o
•

•

•

መበል 28 ዓመት ቁ.112

Training of National Geotechnical Geologists/Engineers and Geo
technicians.

Geotechnical design
o Collection, collation, interpretation and use of all necessary
geotechnical data required to provide geotechnical design parameters
and design of open pits.
o Responsible for the collection and collation of data necessary for the
ongoing updating of the Geotechnical model.
Identification, reporting and management of instability, mitigation of
geotechnical risk
o Responsible for ensuring all areas of potential, developing or occurred
instability are managed and reported concisely as per the existing
TBRA “Wall Instability/Failure”.
o Responsible for reporting such areas in a timely and concise manner
to the Technical Services Manager, Mining Manager and Chief mining
Officer.
o Responsible for designing and implementing investigative programmers
(such as drilling) to sufficiently define parameters necessary to allow
suitable analyses to be conducted.
o Responsible to perform suitable analysis or back analysis of identified
areas of instability or potential areas of instability.
o Responsible for the management of instability, including delineation
and the succinct communication of such areas to all mining personnel
through the creation, update and distribution of the Geotechnical
Hazard map.
Responsible for the design, implementation and upkeep of the slope
stability EDM prism and IBIS radar systems
o Definition of locations for installation of optimal positioning for
monitoring equipment.
o Continued system maintenance and upkeep to provide sufficient pit
wall slope stability monitoring.
o Determination and application of site specific trigger threshold alarm
levels.
o Supervision of the installation, reading, collation and interpretation
of data from the slope monitoring systems and reporting on a daily,
weekly and monthly basis.
o Troubleshooting the monitoring systems when there are operating
failures and glitches.

•

Responsible for the creation and update of the Ground Control
Management Plan
o Responsible for creating the Ground Control Management Plan and the
associated SOPs for maintaining and monitoring batter conditions.
o
Provide recommendations and guidance in maintaining safe wall
conditions and correcting unsafe wall conditions.

•

WMP – Water management Plan
o Responsible for the creation of the WMP, and the annual update
in conjunction with the Process Engineering and Environmental
departments.
o Determination of the site wide water balance, and development and
implementation of action plans to more accurately define aquifer
supply characteristics, including identification and development of
potential as yet un-developed aquifer sources.

•

•

•

•

•

Responsible for ensuring the completion of the total pit inspection
o Including Bench and crest, TMF, ROM pad and waste dump safety
inspections.
o Ensuring additional as required inspections are completed, such as
post heavy rainfall, post blast and following identification of potential
movement from slope monitoring systems.
Geotechnical Core Logging
o Ensuring that all data logging data is captured and stored appropriately
with sufficient QAQC to ensure the reliability of the data.
o Ensure that Geology, Rock Mass, Structure and Orientation measures
are logged into system.
o Analyse Weathering, RQD, GSI and Q’ data outputs are calculated
from data captured.
o Ensure continuous update of data into Geotechnical Model.
o Ensure that sufficient samples are collected and suitable tests conducted
to relevant standards to sufficiently accurately define rock mass and
discontinuity parameters.
Responsible for ensuring required geotechnical mapping is completed
o
Complete geotechnical mapping on a routine bias, updating the
geotechnical and geological maps, including photogrammetry results.
Responsible for ensuring Blast Assessments are conducted and
geotechnical inputs for blasting are provided
o Ensuring the blast assessments are utilized to provide ongoing
improvement and refinement of blast designs with the aim of
maximizing wall quality whilst minimizing blasting cost.
o Providing accurate geotechnical data to Mining and other BMSC
departments.
o Responsible for pre and post blasting inspection.
o Pre-blast design check and sign-off.
o Inspect final wall and scaling after blasting.
Creating and update of the Geotechnical Hazard Map, prism
movement analysis, Dips Stereo net updates and reporting
o Providing and updating the map of the open pit showing areas of both

•

•

good and unstable ground, updating it periodically to show the new
o and old mining areas
Pit wall depressurization and pieziometric surface determination
o
Designing and implementing a depressurization drilling programs in
a safe manner to sufficiently provide enough holes to depressurize and
de-water the pit slopes.
o Installation and upkeep of piezometers necessary to monitor and define
the pieziometric surface and drawdown.
Training and Mentoring of Geotechnical Geologist and Geo technicians
o Ensure that ongoing training is provided to the geotechnical Geologist
and Geo technicians.

•

Qualifications:
o Degree level position (BSc, BEng) in Geology or Geotechnical
Engineering

•

Knowledge and Experience:
o 10+ years Mining industry specific experience
o 8+ years Geotechnical focused
o Mining Geotechnical Management & Leadership Role + 4 yrs

Technical Skills
• Computer Literacy (MS Office
– Advanced, Excel – Advanced,
Geology Software package)
• High level of proficient – Conscience
suite (Dips, Slide, Rocdata) or other
geotechnical software;
•

•

•

•

•

•
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Behavioral Skills
• Excellent Communication Skills
•

Proficient - Technical English- verbal
& written. Able to communicate
concisely and at times, with a sense
of urgency in providing guidance to
operations for safely working under
the pit walls. Geotechnical report
writing skills.
Demonstrated – geotechnical and
hydrological field experience; able to
calibrate real conditions to theoretical
slope design parameters in dry,
semi-saturated and saturated slope
conditions.
Demonstrated – Commitment to
ensuring safe operating conditions
in the open pit by reacting to and
explaining slope stability alarms,
setting practical alarm limits,
anticipating conditions that can worsen
safe operating conditions in the pit,
give practical advice on returning pit
walls to acceptable standards.

•

Demonstrated – Geotechnical design
experience, able to analyses mine
designs and assess adherence to the
geotechnical design criteria.
Demonstrated – Geotechnical and
hydrological data analysis skills. Able
to assess conditions, measure Factor of
Safety, explain deviations and suggest
design revisions to mitigate deviations
from the design.

•

Knowledge of Slope Monitoring
methods,
software,
mitigation
techniques,
commissioning
and
troubleshooting of systems, data
analysis of results.

.

Well Developed Interpersonal
Relations skills. Develop trust
and a strong credible relationship
with operations.
Able to develop cross functional
teams between operations,
geology and engineering.

•

Excellent Motivational skills in
developing a cohesive team

•

Coach and mentor national staff,
train in all aspects of mining
geotechnical work and slope
stability. Train in the various
geotechnical software packages.
Train national staff in prism and
radar monitoring slope stability
execution and interpretation of
data, troubleshoot the systems
when they go down
Budgetary and management
skills.

•

Dedication to maintaining safe
working conditions in the pit.
Responding to alarms during
all hours of the day and night
to geotechnical alarms alerting
people of excess movement or
pit wall instability

GENERAL INFORMATION
•
Place of Work:
Bisha Site
• Salary:
As per company salary scale
Additional Requirement for Nationals
• Having fulfilled his/her National Service obligation and provide
evidence for release paper from Ministry of defense
• Present clearance paper from current/last employee
• Testimonial documents to be attached( CV, work experience
crediancials, a copy of your national Identity Card etc)
• Only shortlisted applicants would be considered as potential
candidates for an interview.
• Application documents will not be returned back to sender
• All Applications should be sent though the post office.
• Deadline for application; 10 days from the day of publication in
the Newspaper.
Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens Employment permit Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.112

ኤርትራ
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ኪም ጆንግ-ኡን ቻይና ይበጽሕ ኣሎ

ሃይለ ዳኒኤል

ጀርመን - ሓበሬታ
ፖለቲከኛታት ዘልሓዀ
ጥርጡር ተታሒዙ

ኣብ ጀርመን፡ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ
ምልሓዅ ውልቃዊ ሓበሬታ ሰበ-ስልጣን፡
ብመንገዲ ማሕበራዊ መድያ ትዊተር
ከም ዘካየዶ ዝተኣመነ መንእሰይ ከም
ዝተታሕዘ ፖሊስ’ታ ሃገር ሓቢሩ።
እቲ ወዲ 20 ዓመት ምዃኑ ዝተነግረሉ
ስሙ ዘይተጠቕሰ መንእሰይ፡ ገና ምስ
ስድራኡ ዝነብር ተማሃራይ ምዃኑ
እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ጥርጡር
ኣብ ዝሃቦ ቃለ-እምነት፡ ነቲ ምዝራቝ
ውልቃዊ ሓበሬታ ናይቶም ሰበ-ስልጣን
ንበይኑ እዩ ውዒሉዎ። ምኽንያት ከምኡ
መግበሪኡ፡ በቶም ፖለቲከኛታት ዝወሃብ
ዝነበረ መግለጺታት ‘ቅጭ’ ስለ ዝመጽኦ
ምዃኑ ወሲኹ ይገልጽ።
በቲ ዘጋጠመ ምልሓዅ ሓበሬታ፡
ቻንስለር ኣንገላ መርኸል እትርከቦም
ኣስታት 1000 ፍሉጣት ሰባት፡

ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ከም
እተጠቕዑ እዩ ዝሕበር። እንተዀነ፡
እቲ ናብ ፖለቲከኛታት ዒላማ ዝገበረ
ምስራቕን ምዝርጋሕን ሓበሬታ፡ ንኣባላት
እቲ የማናዊ ኣረኣእያ ዘለዎ ሰልፊ AfD
ከምዘይተንከፈን፡ ፖሊስ መርመራታቱ
ገና ቀጻሊ ከም ዝዀነን እዩ ኣፈኛ ፖሊስ
ጀርመን ዝገልጽ።
ፈደራላዊ ፖሊስ’ታ ሃገር ነቲ ጉዳይ
ብዝምልከት ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ እቲ
ኣብ ኢንተርነት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ፡
ቍጽሪ ቴለፎናት፡ ኣድራሻታት፡ ዳታ
ናይ ክረዲት-ካርድ፡ ደረቕ ስእልታትን
ውልቃውያን ርክባትን ከም ዘጠቓልል
የርኢ። እቲ ጥርጡር መንእሰይ
ተጠቒመላ ዝበላ ኮምፕዩተር፡ ንመርመራ
ምስ ፖሊስ ከም ዘላ እውን ተፈሊጡ
ኣሎ።

ተወሳኺ . . .
ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ-ጃኔሮ - ብራዚል ዘጋጠመ እዩ። ሓንቲ ፖልያና ቪያና ዝስማ
መንእሰይ፡ ኣብ ሓደ ቦታ ኰይና ኩንትራት ንዝሓዘታ መኪና ትጽበ። ሃንደበት ሓደ
ወዲ መጺኡ ሰዓት ክንደይ ከምዘሎ ክትነግሮ ይሓታ። ንሳ ድማ ሞባይላ ብምርኣይ
ሰዓት ነጊራ ናብ ካልእ ዋኒና ትኣቱ።
እንተዀነ፡ እቲ ሰዓት ዝሓተታ ወዲ ገና ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉ ምህላዉ
ተስተብህል። ቀስ ኢላ ድማ ሞባይላ ኣብ ጁባኣ ኣእተወታ። ኣይጸንሐን ንፖልያና
ሞባይላ ክትህቦ እንተዘየለ በታ ኣብ ጁባኡ ዘላ ሽጉጥ ክቐትላ ምዃኑ የፈራርሓ። እታ
ንኹሉ እንተታት ኣቐዲማ ተዳልያ ዝጸንሐት ፖልያና ግን፡ ገና ንሱ ኢዱ ናብ ጁባኡ
ከየእተወ እንከሎ፡ ብጉስጢን ቅልዒትን ተሳሃለቶ። ኢዱ ብምጥዋይ ድማ ናብ ፖሊስ
ክትድውል ጀመረት።
ወዮ ሰራቒ ገጹ ብጉስጢ ሓቢጡ እንከሎ፡ ኣብ ክንዲ ናብ ፖሊስ ትድውል
ንኽትምሕሮ እዩ ተማሕጺኑዋ። እታ ኣዝያ ነዲራ ዝነበረት ፖልያና - ነዲራ ምስ
ተዛረበቶ ግን፡ ካልኣይ ግዜ ከይትደግሞ ብምፍራሕ “ሕራይ ደውሊ” በላ። ፖሊስ ክሳብ
ዝመጽኡ ፖልያና ኢዳ
ናብታ ሽጉጥ ኣለዋ
ኢላ
ዝጠርጠረታ
ጁባኡ
ለኣኸት።
ብዘይካ
ብቕርጺ
ሽጉጥ ዝተቘርጸ ባኮ
ድማ ካልእ ክትረክብ
ኣይከኣለትን።
ፖልያና፡
ሓንቲ
ካብቶም ኣብቲ ብ
‘ዩ.ኤፍ.ሲ’
ዝፍለጥ
ዓይነት መኸተ ጉስጢ
ዝሳተፉ ብራዚላያውያን
እያ።
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ሓማሴን

ዕለት
9/1/2019

ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግኡን፡ ብመሰረት ዕድመ ፕረዚደንት ሺ
ዢን-ፒንግ - ናይ ኣርባዕተ መዓልቲታት
ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ብቕድሚ
ትማሊ ቻይና ከምዝኣተወ፡ ማዕከናት ዜና
ሓቢረን።
መራሒ ሰሜን ኮርያ፡ ብድርዕቲ ባቡር
ምድሪ ካብ ሃገሩ ናብ ቻይና ከም ዝኣተወ
እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ኪም ኣብ’ታ ቀንዲ ዲፕሎማሲያዊት
መሻርኽቱ ዝዀነት ቻይና ኣብ ዝጸንሓለን
መዓልቲታት፡ ምስ ፕረዚደንት ሺ ዢንፒንግ ራብዓይ ላዕለዋይ ርክብ ከካይዱ
ምዃኖም እዩ ዝሕበር።
ምብጻሕ መራሒ ሰሜን ኮርያ ናብ
ቻይና፡ ድሕሪ ሰሙን ናይ’ቲ ንኣመሪካ
ዘጠንቅቕ መግለጺ ምውጽኡ እዩ።
እቲ ፕረዚደንት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ዘሎ እገዳን
ጸቕጢን እንተ ደኣ ቀጺላቶ፡ ሰሜን ኮርያ
ካልእ ኣማራጺ ከተናዲ ምዃና ዘጠንቅቕ

እዩ።
ኣብ ዝሓለፈት ዓመት ፕረዚደንት ኪም
ምስ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ዢን-ፒንግ ቅድሚን ድሕሪን ርክብ ምስ ናይ ኣመሪካን
ደቡብ ኮርያን መዘናታቱ ከም ዝተራኸቡ
ኣይርሳዕን። ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ’ቲ
ዞባ ከም ዝገልጹዎ፡ ርክብ ቻይናን ሰሜን
ኮርያን ቅድሚን ድሕሪን እዞም ዓበይቲ

ርክባት ዘነጽሮ እንተሎ፡ ኪም ጆንግ-ኡን፡
ንሺ ዢን-ፒንግን ሃገሩን ኣብቲ መስርሕ
ኢዶም ንኽሕውሱ ድሌት ከም ዘለዎ
ዘርኢ እዩ።
ኣብ መንጎ ኣመሪካን ቻይናን ተፈጢሩ
ንዘሎ ኲናት ንግዲ፡ ሰሜን ኮርያ
ክትረብሓሉ ተኽእሎታት ከምዘሎ እውን
እቶም ተንተንቲ ወሲኾም ይሕብሩ።

ጣሊባን ምስ ሰብ-መዚ ኣፍጋኒስታን
ኣይዘራረብን ኢሉ
ዕጡቓት ተቓወምቲ ጣሊባንን ሰብ-መዚ
ኣመሪካን ንሰላም ዝዓለመ ዝርርብ ንሎሚ
ረቡዕ ኣብ ቀጠር ከካይዱ ምዃኖም
ተፈሊጡ።
ጣሊባን ከም ዝሕብሮ ግን፡ ወከልቲ
መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣብቲ ርክብ
ክህልዉ የብሎምን።
እቲ ዕጡቕ ጉጅለ፡ ንኣፍጋኒስታን ኣብቲ
ዝርርብ ክትጽንበር ካብ ዝተፈላለያ ዞባውያን
ሓይልታት ምሕጽንታታት እኳ ክቐርበሉ
እንተጸንሐ፡ ከም ዘይተቐበሎ እዩ ዝግለጽ።
ንዝሓለፋ 17 ዓመታት ኣብ ውግእ ምስ
ኣመሪካ ተሸሚሙ ዝጸንሐ ጣሊባን፡ ኣብ
ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ካቡል - ብኻልእ
ሓይሊ ዝምእዘን “ኣሻንጉሊት” መንግስቲ
እዩ በሃላይ እዩ።
ኣብ 2001 ብኣመሪካ ካብ ስልጣን
ዝተዓልወ ጣሊባን፡ እቲ ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ኣብ ስዑዲ ዓረብ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ
ርክብ - መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ናብቲ
ዝርርብ ንኽመጽእ ስዑዲ ዓረብ ብምጥላባ
- ነቲ ርክብ ፋሕ ከም ዘበሎ እዩ ዝሕበር
ዘሎ።

ሰብ መዚ ጣሊባንን ኣመሪካን እዚ ሎሚ
ዘካይዱዎ ርክብ ንራብዓይ ግዜ ከም ዝዀነ
እዩ ዝግለጽ።
ገለ ተንተንቲ ከም ዝገልጹዎ፡ ሰብ-መዚ
ፓኪስታንን ኢራንን፡ ካብቶም ንጣሊባን
ምስ ወከልቲ መንግስቲ ካቡል ክራኸብ
ክምሕጸኑ ዝጸንሑ እዮም። ኣብዚ ሎሚን
ጽባሕን ኣብ ከተማ ዶሓ - ቐጠር ዝካየድ
ርክብ፡ ዝዀነት ካልእ ሃገር ኢዳ ከም
ዘይተእቱ ሓደ ስሙ ዘይተገልጸ ላዕለዋይ
መራሒ ጣሊባን ሓቢሩ ኣሎ።

ብመሰረት ኣመሪካ ዘቕረበቶ ሕቶ፡ ኣብ
2013 ጣሊባን ኣብ ከተማ ዶሓ ቤትጽሕፈት ከም ዝኸፈተ ኣይርሳዕን። እዚ
ከኣ ብቐንዱ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ኣመሪካን
ጣሊባንን ክካየድ ዝሕሰብ ዝነበረ ዝርርባት
ሰላም መንገዲ ንምኽፋት ምንባሩ እዩ
ዝሕበር።
ኣብ መንጎ ኣመሪካን ጣሊባንን ክካየድ
ዝጸንሐ ዝርርባት ሰላም ካብ ዶሓ ወጻኢ
ኣብ ካልኦት ቦታታት ክካየድ ምጽንሑ
ይፍለጥ።

ቻይና - ካራ ዝዓጠቐ ሰብኣይ ኣብ ተማሃሮ
ጉድኣት ኣውሪዱ
ኣብ ከተማ በይጂንግ - ቻይና፡ ብቕድሚ
ትማሊ ሓደ ሰብኣይ ናብ መባእታ ቤት
ትምህርቲ ብምእታው ኣብ ልዕሊ 20
ተማሃሮ ጉድኣት ከም ዘውረደ ሰብመዚ’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ነቲ መጥቃዕቲ ኣካይዱዎ ተባሂሉ ዘሎ
ሰብኣይ፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወን
እቶም መጕዳእቲ ዝወረዶም ተማሃሮ
ድማ ናብ ሆስፒታል ከም እተወስዱን
ሰብ-መዚ’ታ ከተማ ትማሊ ኣፍሊጦም።
ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ቻይና
ይሕብራኦ ከም ዘለዋ፡ እቶም ግዳያት ኣብ
ርእሶም ናይ ካራ ሓደጋ ከም ዝጓነፎም
እዩ። እንተዀነ፡ በቲ መጥቃዕቲ ናይ ሞት
ሓደጋ ከም ዘየጋጠመ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ቻይና፡ ጐነጻዊ ወይ ረጽማዊ

ገበናት ብዙሕ ዘይርአ’ኳ እንተዀነ፡
ንቈልዑ ዒላማ ዝገበሩ ብካራን ፋስን
ዝካየዱ መጥቃዕቲታት ግን - ኣብታ
ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ዳርጋ ልሙድ
ተርእዮ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ዝሓለፈ

ጎደና
ጎደና ሓማሴን-176 ቁ.1፡ከባቢ ሴዳው

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት፡
ሓደ ካራ ዝዓጠቐ ሰብኣይ ንትሽዓተ
ተማሃሮ ማእከላይ ደረጃ ወጊኡ ክቐትል
እንከሎ፡ ንኻልኦት 10 ድማ መጉዳእቲ
ከም ዘስዓበሎም ኣይርሳዕን።
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