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መጅሓፍ ባይታ ባሕሪ

ጸጋኻ ዘይምሕላው
...

...ኣሪስቶትል

ስ/ቀ/ባሕሪ - ትካላት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ይምጐሳ
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ናቕፋን ሽዕብን
ዝርከባ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡
ኣብ ርግኣት መነባብሮ ልዑል ኣስተዋጽኦ
ይገብራ ከምዘለዋ ተገሊጹ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ፡ ኣብ መስርሕ
ምጥርናፍ ህዝቢ ስሕበት ብምፍጣር፡ ፋሕ
ኢሉ ዝጸንሐ ህዝቢ ሓባራዊ ህይወት
ከስተማቕር ከምዝሓገዛ እዩ ተሓቢሩ።
ኣማሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ያቆብ
እድሪስ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ትካላት ጥዕና፡
ፕሮጀክትታት ማይን ካልኦት ማሕበራዊ
ኣገልግሎታትን፡ ህዝቢ ኣብ ዝተጸንዐ
ከባቢታት ተጠርኒፉ ርጉእ ሂወት ክመርሕ
ስለዝሓገዘ፡ ብፍላይ ኣብ ከተማ ናቕፋ
ንትካላትን መንበሪን ዝኸውን መሬት

ብምዕዳሉ፡ ቁጽሪ ህዝቢ’ታ ከተማ ልዕሊ
60 ሽሕ ከምዝበጽሐ ኣረዲኡ።
ኣብ ምስፋሕን ምምዕባልን
ኣገልግሎታት ቴለፎን፡ መጓዓዝያን
ካልእ ትሕተ-ቅርጺን ዘተባብዕ ገስጋስ
ተመዝጊቡ ከምዘሎ እውን ገሊጹ። ህዝባዊ
ወፈራታት ልምዓት ምድንፋዕ፡ ሓደ ካብ
ዓበይቲ መደባት 2019 ምዃኑ ኣቶ
ያቆብ ገሊጹ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ብተመሳሳሊ፡
ትካላት ጥዕና፡ ኣብ ምርግጋጽ ድሕነት
ኣደታትን ህጻናትን ዓቢ ኣስተዋጽኦ
ይገብራ ከምዘለዋ ተገሊጹ።
ሓንቲ ማእከል ጥዕናን ሰለስተ
መደበራት ጥዕናን ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት

ድማ፡ ካብኣቶም ብተደጋጋሚ ብህዝቢ
ዝቐረቡን መልሲ ዝምልከቶም ኣካላት
ዝጽበዩ ዘለዉን ጉዳያት ምዃኖም
ኣመልኪቱ።
ንመደባት 2019 ብዝምልከት፡ ኣብ
ደማስ፡ ደንጎሎ-ላዕላይ፡ መትከል ኣቤትን
ከተማ ጊንዳዕን ዝርአ ጸገም ዝስተ
ማይ ምፍታሕ፡ ምዝዛም ኣብ ዕንደሊን
ሑጺትን ዝርከባ ኣብያተ-ትምህርቲ፡
ጽገና መስመር ኤለክትሪሲቲን ናይ

ገጽ- 9
‘ለ ቱር ኣሚሳ ...

ዓዲ-ቐይሕ - መደባት-2018
ብኣወንታ ተገምጊሙ

ከምዝርከባ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ
ዞባ ኣቶ ኣቡበከር ኢብራሂም፡ እዚ ኣብ’ቲ
ህዝቢ ቀዋሚ መነባብሮ ንኽህልዎ ዝካየድ
ዘሎ ጐስጓሳት ደራኺ ኣበርክቶ ከምዘለዎ
ኣረዲኡ።
ኣብ ትምህርቲ - ብሰንኪ ሰበኽ-ሳግማዊ
መነባብሮ ዝጠፍእ ዝነበረ ግዜ ንምቑጣብ፡
ምስ መነባብሮ ህዝቢ ዝሳነ ዓውደ-ኣዋርሕ
ትምህርቲ ብምድላው ይስራሓሉ ከምዘሎ
ብምሕባር፡ ኣብ መብዛሕትአን ኣብያተትምህርቲ ቊጽሪ ተመሃሮ ብፍላይ ናይ
ደቂ-ኣንስትዮ ከም’ቲ ክኾኖ ዝግብኦ
ስለዘየሎ ግን፡ ወለዲ ግቡእ ተራኦም
ክጻወቱ ተላብዩ።

ጊንዳዕ - ኣብ 2018 ርቡሕ ልምዓታዊ
መደባት ተሰላሲሉ
ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ኣብ
2018 ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት
ብግቡእ ከምእተተግበሩ ኣብ ዘካየዶ
ገምጋማዊ ኣኼባ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ
ዑመር ያሕያ ሓጅ ኣብ ዘቕረቦ
ጸብጻብ፡ ንመንበሪ ዝኸውን መሬት፡
ንዕንጨይቲ ዝትክእ ኣማራጺ ጸዓት፡
መጋሃጫ ጥሪትን ኣብ ከባቢ ጊንዳዕ
ናይ ሕርሻ መሬት ክፍቀድን ዝብሉ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ብምውህሃድ
ህዝብን ምምሕዳርን ኣብ 2018
ዝተተግበሩ ዝርዝር መደባት ዝግምግም
ርክብ ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ወከልቲ ህዝቢ 21 ምምሕዳራት
ከባቢን
ጨናፍር
ሚኒስትሪታትን
ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፡ ኣብ 8 ምምሕዳራት
ከባቢ 51 ኪሎ-ሜተር ጽርግያታት ብወፈራ
ከምእተጸገነ፡ 315 ሽሕ ፈልሲታት ገረብ
ከምእተተኽለን ካልእን ክበርህ እንከሎ፡
ኣብ ሕረት፡ ደርዓን ዓዲ-ለጂን መስርሕ
ምዕዳል መሬት ጤሳ ንምክያድ መደብ
ከምዘሎ፡ ብኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ንኡስ
ዞባ ተሓቢሩ።
ሓላፊት መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ

ዓዲ-ቐይሕ ተለንተ ሓረጉ መንግስተኣብ
እውን፡ ኣፍልጦ ሕጊ ንምዕባይ ኣብ
ህዝቢ ውጽኢታዊ ጐስጓስ ከምእተኻየደ
ገሊጻ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ
ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ፡ መደባት 2018
ብሓፈሻኡ ጽቡቕ ከም እተተግበረ ድሕሪ
ምርግጋጽ፡ ምውሓስ ከባቢያዊ ጽሬትን
ብሕጊ ዝተፈቕደ ኣባይቲ ምህናጽን
ዘጠቓልሉ ንጥፈታት፡ ኣብ 2019 ካብ
ዝትግበሩ መደባት ምዃኖም ኣነጺሩ።
ተሳተፍቲ፡ ብኢደ ዋኒንካ ዝስራሕ
ኣባይቲ ምቁጽጻር ክግበረሉ፡ ዝኣረጋ
ኣብያተ-ትምህርቲ ድማ ጽገና ክግበረለን
ተላብዮም።

“ትካላት ኣገልግሎት ቅሳነት
ሂበናና” ነበርቲ ሳቡናይት

ጎደና መብራህቲን፡ ካብቶም ቀዳምነት
ዝወሃቦም ምዃኖም ኣረዲኡ።
ተሳተፍቲ፡ ጽሬት ከባቢ ንምውሓስ
ብኣመሓደርቲ ከባቢ ክድፋኣሉ፡
ንምምሕዳራት ከባቢ ደማስ፡ ሸባሕ፡
መትከል-ኣቤትን
ጋሕቴላይን
ከተገልግል ዝጸንሐት ኣምቡላንስ
- ጸገማታ ተለልዩ ፍታሕ ክርከበላ
ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ኣብ ሳቡናይት - ንኡስ ዞባ
ጎልጅ ዝርከባ ትካላት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት፡ ኣብ ምጥርናፎምን
ርግኣት
መነባብሮኦምን
ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ይገብራ ከምዘለዋ ነበርቲ
ገሊጾም።
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሳቡናይት፡
መደበር ጥዕና፡ ናይ መባእታን
ማእከላይን ደረጃ ቤት-ትምህርትን
መከፋፈሊ ጽሩይ ዝስተ ማይን

ከምዘሎ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ኣብ ማእከል ዓዶም ጽሩይ ማይ
ክሰትዩ፡ ደቆም ከምህሩን ሕክምናዊ
ኣገልግሎት ክረኽቡን ምብቅዖም
ብሓጐስ ገሊጾም።
“ህላወ መሰረታውያን ትካላት፡
ቀሲንና መነባብሮና ክንመርሕ
ሓጊዙና” ድሕሪ ምባል፡ ቀጻልነተን
ንምውሓስ ዝከኣሎም ክገብሩ
ድሉውነቶም ኣረጋጊጾም።

መጅሓፍ ባይታ ...
ካብ 4ይ ገጽ ዝቐጸለ
ብምውጻእ ስለዝቐትሎም ኣብቲ ባህርያዊ
ሰንሰለት ስርዓተመግቢ ምምዝባል
የስዕብ። ኣቃውማን ጂኦግራፍያዊ
ኣቀማምጣን ባይታ ባሕሪ ብምቕያር፡
መንበሪ ዝተፈላለዩ ፍጥረታት ባሕሪ ከኣ
የዕኑ።
ዜጋታት ምዕቡላት ሃገራት ከም በዓል
ቻይና፡ ጃፓን፡ ኮርያ፡ ታይዋን፡ ኣመሪካ
፡ካናዳ ኣብ ዕለታዊ መግቦም ፍርያት
ባሕሪ ዝኾኑ ዝተፈላለየ ትሕስቶ ዘሎዎም
ዓሳታት ይምገቡ። እዘን ሃገራት ዝበዝሕ
ግፋ ዓሳ ዘካይዳ ኮይነን፡ ዝያዳ ከኣ
መጅሓፍ ይጥቀማ። ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን
ዝተኣታተወ ናይ ማናጅመንት ሜላ

ምርኩስ ብምግባር ከኣ፡ ነዚ ንጥፈታት ኣብ
ክሃስየሉ ዘይክእል መግፈፊ ንቚጣታት
ይሰርሓሉ’ካ እንተለዋ፡ ዝበዝሓ ሃገራት
ግን ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ
ኣወጊደንኦ ይረከባ።
ኣብ ሃገርና፡ እዚ ኣገባብ ኣጋፍፋ
ኣብ ባይታ ይስርሓሉ’ኳ እንተሎ፡ ገለ
ካብ’ቲ ከም ማናጅመንት ዝውዕል ዘሎ
ንምጥቃስ ነዚ ዓይነት ኣገባብ ዘዘውትራ
መራክብ ግፋ ዓሳ ዕንበባ ባሕሪን ካልእን
ንኸየዕንዋ፡ ካብ ከባቢ ደሴታት 4 ማይል
ካብ ገማግም ባሕሪ ድማ 8 ማይል
ክርሕቃ ከምዘለወን ይግበር ኣሎ።

ጽልዋ መጅሓፍ ኣብ ባይታ ባሕሪ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጋሽ-ባርካ - ወለንታዊ ልግሲ ደም ተናኢዱ

ኣብ ን/ዞ/ናቕፋ 37 ሽሕ
ጥሪት ተኸቲበን
ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ
ንኡስ ዞባ ናቕፋ፡ ምስ ምምሕዳርን ካልኦት
ናይ ስራሕ መሻርኽቱን ብምትሕብባር፡
ኣብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ወፍሪ
ክታበት ጸረ ውሽጣውን ግዳማውን
ሕማማት እንስሳታት ኣካዪዱ።
ሓላፊ’ቲ
ቤት-ጽሕፈት
ኣቶ
መሓመድ-ሳልሕ መሓመድ-ዓሊ፡ በቲ
ንሽድሽተ መዓልታት ዝተኻየደ ወፍሪ፡
ልዕሊ 25 ሽሕ ጤለ-በጊዕን ኣስታት
12 ሽሕ ከብትን - ጸረ-ፍሮማይ፡ ልዕሊ
350 ኣኽላባት ድማ ጸረ ዕቡድ ከልቢ
ከምእተኸትቡ ገሊጹ።
ክኢላ ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ኣብ’ቲ

ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣብርሃ መስፍን ድማ፡
ሓረስቶት ጥሪቶም ብግቡእ ከኽትቡን
ዝጠርጠርዎ ምልክታት ሕማም ምስ
ዝርእዩ ንዝምልከቶ ኣካል ቀልጢፎም
ክሕብሩን ኣዘኻኺሩ።
ክታበት፡ ኣብ ጥዕና ጥሪቶም
ውጽኢታዊ ኮይኑ ከምዝረኸብዎ ዝገለጹ
ሓረስቶት ብወገኖም፡ እቲ መደብ
ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም።
ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ፡ ኣስታት 15
ሽሕ ከብቲን ልዕሊ 130 ሽሕ ጤለበጊዕን ዝርከባአን ጥሪት ከምዘለዋ፡ ካብ
ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ንኡስ
ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ።

ብያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ...
ካብ 6ይ ገጽ ዝቐጸለ
ሞቱ፡ (ቅድም ክብል’ውን ኣንጻር ራእሲ
ወልደምካኤል ኣብ ዝገጠሙሉ ክልተ
ደቆም ከም ዝሞቱዎም እውን ኣይርሳዕን።
ነዚ ብምስትውዓል ኣዋልድ ዓዲ፦
በኺተ በኺተ
ቀተሉኻዶ ጥንቅልዒተ።
ኢለን’ኳ
እንተሕዘንዘና፡ ዝነበሮም ስምን ዝናን
ከምኡ’ውን ኣማውታኦም ዘጕሃዮ ፍቕረስላሰ
ሕነሽም፡ በታ ልቢ ትሰብርን ነብሪ ትስሕብን
መስንቆኡ “ከም ረአና በኺት ከም ረአና”
ዝብል ሓያልን ነዊሕን ዝኾነ ሕደማ ዶጒዓ
ገይሩሎም ከምዝነበረ ይዝከር። ገለ ካብኡ፦
ከም ረአና በኺት ከም ረአና(2)
ኣንታ ሓናቕ ጉንዲ ሓላው ዖና
ከም ረአና በኺት ከም ረአና
ተኸተርካ’ዶ ኣብ’ዛ ዓለም ዲና።

ከም በረቕካ ከም ወርሕን ጸሓይን
ከም ገዛእካ ብቃንጃን ሮማይን
ኣታ ወዲ በኺቱ ወዲ በኺቱ
ሰብ ድምበዛን ክብሉኻ በኺት ሞይቱ
ካርነሽም ክብሉኻ በኺት ሞይቱ
ሓልሓል እንክብሉኻ በኺት ሞይቱ
ዓንሰባ ክብሉኻ በኺት ሞይቱ
ከም ነቐለ መላግብ ከፊቱ
ርሑስ ኣርሓ መብቆል እኖታቱ።
ዝብል ዘስኩንን ንስብእነቶም ዝገልጽን
ፍረ- ጥበብ ተሓናጊሩ ይርከብ። እዞም
ብመሳርሒ ያታዊ ሙዚቃ ንኸም’ዚ
ዝኣመሰለ ዓበይቲ ኣጋጣሚታት፡ ብዘለዎም
ክእለት፡ ንዝናን ዛንታን ሰባት ዝነግሩ ዝነበሩ
ሰባት፡ ዘቕረብዎ ስርሓት ጥበብ ክሳብ ሎሚ
ካብ ርእሲ ሕብረተ-ሰብና ዘይሃስስን ተዛካርን
ኰይኑ ይነብር ኣሎ።

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

ሊድያ ስልጣን

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ንቕሓት
ኣበሪኽካ ትሕዝቶ ባንክ ደም
ንምስሳን ዝተኻየደ ጐስጓሳት፡
ኣተባባዒ ውጽኢት ከምዝሃበ
ተሓቢሩ።
ኣቦ-መንበር ማሕበር ወለንታዊ
ልግሲ ደም ጨንፈር ዞባ ጋሽ-ባርካ፡

ኣቶ ገብረመስቀል እምባየ፡ ወለንታዊ
ልግሲ ደም ንምዕዛዝ ኣብ 2018
ጽዑቕ ጐስጓሳት ከምእተኻየደ፡
ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን
ካልኦት ዜጋታትን ብተበግሶኦም
ዘካየድዎ ልግሲ ድማ - ውጽኢት
ናቱ ምዃኑ ገሊጹ።

ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝርከቡ
ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ
- ብእኩብ ደም ኣብ ዝለገሱሉ
ኣጋጣሚ ድማ፡ ብዝትካእ ደም
ዘይትትካእ ህይወት ምድሓን
ዜግነታዊ ሓላፍነት ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ
ከምዝኾነ ኣገንዚቦም።

ኣቑርደት - ኣርባሕቲ ናይ ጸባ ከብቲ
ብዕቱብ ይሰርሑ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት ብማሕበር
ተጠርኒፎም ኣብ ምርባሕ ናይ ጸባ
ከብቲ ዝነጥፉ ሓረስቶት፡ ጠለብ
ጸባ ከባቢኦም ንምዕጋብ ይሰርሑ
ከምዘለዉ ገሊጾም።
ከባቢኦም ንምርባሕ ጥሪት
ብሓፈሻ - ናይ ጸባ ከብቲ ድማ
ብፍላይ ምቹእ ምዃኑ ዝሓበሩ

እቶም ሓረስቶት፡ ቀጠልያ መግቢ
እንስሳ ናይ ምልማዕ ስራሕትን
ብሰናይ ክራማት ዝተረኽበ እኹል
ሳዕርን፡ ቀረብ ጸባ ንምውሓስ ኣብ
ዘካይድዎ ጻዕሪ ዓቢ ሓገዝ ይገብር
ከምዘሎ ኣረዲኦም።
ካብ ኣካየድቲ ማሕበር ኣቶ
ኣቡልሓሰን እድሪስ፡ ማሕበሮም

637 ኣባላት ከምዘለውዎን ልዕሊ
4700 ናይ ጸባ ከብቲ ከምዝውንንን
ብምሕባር፡ ከም ውጽኢት ጻዕሮም
እኹል ትሕዝቶ ብዝተመጣጠነ
ዋጋ የቕርቡ ከምዘለዉ ኣብሪሁ።
ኣባላት ማሕበር ኣብ መወዳእታ፡
ኣብ ኣቑርደት ዝህነጽ ዘሎ ትካል
መኸዘኒ ጸባ ክቀላጠፍ ተላብዮም።

ጋሽ-ባርካ - መንእሰያት ኣብ ምንቃሕ
ጻዕርታት ክሕይል ተሓቲቱ
ንቑሕ ውዳቤታት መንእሰያት
ብምሕያልን
ዓቕሚታት
ብምምዕባልን፡ ተኣትዩ ኣብ ዘሎ
መድረኽ ዕቱብ ተሳትፎ ምግባር፡
ካብ ቀንዲ መደባት 2019 ምዃኑ
ሃማመተኤ ጨንፈር ዞባ ጋሽ-ባርካ
ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ገሊጹ።
ኣብቲ ርክብ፡ ኣብ 2018 ኣብ
ገለ ንኡሳን ዞባታት ዝተሰላሰሉ

- ንቕሓት መንእሰያት ዘበርኹ
ኣስተምህሮታትን ስልጠናታትን
ውጽኢቶምን
ዝምስገን
ስለዝነበረ፡ ሎሚ ዓመት ብሰፊሑ
ክድፍኣሎምን
ንምምዕባሎም
ክስራሕን ውጥን ከምዘሎ፡
ሓላፊ ክፍሊ ውዳበን ፖለቲካን
ሃማመተኤ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ
ማርቆስ ግርማጽዮን ሓቢሩ።

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

ሓላፊ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት
ሃማመተኤ ኣቶ ዑቕባይ በርሀ
ድማ፡ ንቕሓት መንእሰያት
ምብራኽን ኣማእዛኒ መደባት
ምስልሳልን ንሃማመተኤ ጥራይ
ዝግደፍ ዕማም ስለዘይኮነ፡ ሓለፍቲ
ንኡሳን ዞባታት ልዑል ኣተኩሮ
ሂቦም ክሰርሑሉ ኣዘኻኺሩ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት

መደብ

12:00
12:30
12፡50
13፡30
13:45
14:40
16:10
17:00
18:40
18:10
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
TECH INSIGHT
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ፍሉይ መደብ
ልዝብ መንእሰያት
ናትራን
ሳይዳ
ፊዮሪና
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን (54)
ዜና ትግርኛ
ምኽሪ ሞያውያን ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሃይለ ዳኒኤል

ኣብ ሓጺር እዋን
ባኒ እትሰርሕ
ፎርኖ

ገለ ካብቶም ኣብዚ ፈስቲቫል
ቀሪቦም ዘለዉ ኣገረምቲን ኣደነቕቲን
ስርሓት ሓንቲ ‘ብሬድቦት’ ዝተባህለት
ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ባኒ ሰሪሓ
እተውጽኣልካ መሳርሒት እያ።
እዛ ብሓደ ወገን እቶም ንባኒ
ንምስራሕ ዘድልዩ ጥረ ነገራት
ምስ ሃብካያ ባዕላ ነቲ ኩሉ ዘድሊ
መስርሓት ኣሕሊፋ ሓድሽ ባኒ
እትህበካ መሳርሒት ኣብ ሓደ እዋን
10 ባኒ ብሓንሳብ ክትጠብስ ከም
እትኽእል ዩ ዝንገር። እዛ መሳርሒት
ዝዀነ ናይ ሰብ ሓገዝ ከም ዘየድልያ
እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ብሬድቦት ድሮ ካብ ሰለስተ ዓበይቲ
ናይ ግሮሰሪ ድኳናት ንኽፍትኑዋ ኣብ
ድኳናቶም ክተኽሉዋ ሓቲቶም ከም
ዘለዉ እዩ ዝሕበር።

ካብ ሰራቒ
ዝሕልዋ
መሳርሒታት
ኣብዚ ፈስቲቫል ቀሪቦም ካብ
ዘለዉ ፍሉያት መሳርሒታት ሓደ
ብትካል ‘ሪንግ’ ዝቐረበ ኣብ ማዕጾ
ዝግጠም ንምንቅስቓሳት ዘለሊ
ካሜራ ዝተገጥሞ መሐለዊ እዩ።
እዚ መሳርሒ’ዚ፡ ነቶም ኣብ ገዛኻ
ኣብ ዘየለኻሉ ግዜ ክጉሕጉሑኻ
ዝመጽኡ ጐሓላሉ ምንቅስቓሳቶም
ብምልላይ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ
ተንቀሳቓሲ ስእሊ ናብ ሞባይልካ
ብምልኣኽ እዩ። እዚ ከኣ ነቲ ኣብ
ኣፍደገ ገዛኻ ዘሎ ሰብ መን ምዃኑ
ንኸተላሊን ኣቐዲምካ ንፖሊስ
ንኽትሕብርን የኽእለካ ማለት
እዩ።
ይቕጽል . . .
ምንጪታት፦ bbcnews.
com/technology
Cnn.com/tech

ገለ ካብ ፈስቲቫል CES 2019
ክቡራት ኣንበብቲ ዓምዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን፡ ዓመት መጸ ኣብ ከተማ ላስ-ቬጋስ ኣመሪካ ዝካየድ ብ CES ዝፍለጥ ፈስቲቫል
ቴክኖሎጂ ካብ ብቕድሚ ትማሊ ኣትሒዙ ንተዓዘብቲ ክፉት ኰይኑ ኣሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ሕታምና ድማ፡ ንገለ ካብቶም ኣብኡ ቀሪቦም
ዘለዉ ሓደስቲ ምህዞታት ክንድህስስ ክንፍትን ኢና - ሰናይ ንባብ፦
ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣፍረይቲ
ተሽከርከርቲ ዝዀነ ኩባንያ ሃየንዳይ፡
ሮቦታዊ መሓውር ዘለዋ ንእሽቶይ
መኪና ኣብዚ ፈስቲቫል ንምርኢት
ኣቕሪቡ ኣሎ።
እዛ ሮቦታዊ መሓውር ዘለዋ መኪና
ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ መንገዲ ሓምሽተ
ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት እናተጓዕዘት
ክትከይድ ትኽእል። እቲ ነዛ ተሽከርካሪት
ዝሰርሐ ኩባንያ ሃየንዳይ ከም ዝገልጾ፡
እዛ መኪና ናይ 1.5 ሜትሮ ብራኸ
ዘለዎ መንደቕ ብዘይ ጸገም ክትሓኵርን
ተመሳሳሊ ክፍተት ዘለዎ ጕድጓድ ድማ

ሃየንዳይ፡ መሓዉር ዘለዋ ተሽከርካሪት
ንምርኢት ኣቕሪቡ
ክትነጥር ከም እትኽእልን ይሕብር።
እዛ መኪና ናብዚ ዘላቶ ደረጃ
ንኽትበጽሕ እቲ ኩባንያ ንኣስታት ሰለስተ
ዓመታት ከም ዝሰርሐ እዩ ዝሕበር።
ኩባንያ ሃየንዳይ ቀንዲ ዕላማ እታ
መኪና ክገልጽ እንከሎ፡ ኣብ ምንቅጥቃጥ
መሬትን ሱናሚን ዝተራእየሉ ከባቢታት
ንሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን
ናብቶም ዝተጸገሙ ግዳያት ብቐሊሉን

ብቕልጡፍን ንምብጻሕ
እትሕግዝ ምዃና እዩ።
እዛ መኪና’ዚኣ ኣብ
ቀረባ መጻኢ ኣብ ኢድ
ሰራሕተኛታት ህይወት
ኣድሕን ክትረአይ ዘሎ
ተኽእሎታት ርሒብ
ምዃኑ እዩ ዝሕበር
ዘሎ።

ተለቪዥን ዘፍርዩ ትካላት...
ዓመት መጸ ኣብዚ ፈስቲቫል ተለቪዥን
ዘፍርዩ ትካላት ከም ሳምሱንግ፡ ኤልጂ፡
ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ምፍራይ ተለቪዥን
ኢዱ ዝሓወሰ ኩባንያ ኣፕልን ካልኦትን
ዘቕርቡወን ኣዝየን ዝተራቐቓን ዝበለጻን
ተለቪዥናት መጻኢና እንታይ ክመስል
ከም ዝኽእል ዝነግራ’የን ዝመስላ።
ቴለቪዥን ኣብ ዕዳጋ ካብ እትወርድ
ኣስታት 90 ዓመታት ገይራ ኣላ። ኣብዚ
ዝሓለፈ 90 ዓመታት ድማ እታ ነጥበ
መቐይሮ ቴክኖሎጂ ከም ዝዀነት ብዙሓት
ዝኣምኑላ ምህዞ ዝመጽኣቶ ጕዕዞ ኣዝዩ
ብርቂ ከም ዝዀነ እንስሕቶ ኣይመስለንን።
ምኽንያቱ፡ ተለቪዥን ካብ እትመሃዝ
ኣትሒዛ ካብ ብጸሊምን ጻዕዳን ጥራይ
ተንቀሳቓሲ ስእልታት እተርእይ ገዛፍ
መስኮት ናብ ሕብራዊ ስእሊ እተርእይ
መስኮት፡ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና መበል
21 ክፍለ-ዘመን ድማ ካብ ጸፋሕ ወይ
ፍላት ናብ ክትጥቕለልን ክትገጣጠምን
እትኽእል ተለቪዥን በጺሕና ኣሎና።
ዝሓለፈ ዓመት ኩባንያ ኤልጂ ኣብዚ
ፈስቲቫል ናብ ህዝቢ ዘላለያ እትጥቕለል

ንእንስሳታትገዛ
ዘይረስዐ ምህዞ

ተለቪዥን በዓልቲ 65 ኢንች ‘ሲግነቸር
ሲሪየስ OLED’ ብዝብል ስም ናብ
ዕዳጋ ከውርድ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። እዛ
ተለቪዥን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ካልኣይ
ፍርቂ ናይዛ ሒዝናያ ዘሎና ዓመት እያ
ናብ ዕዳጋ ክትወርድ።
እዚ ኩባንያ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት
ፈስቲቫል ድማ ናይ 88 ኢንች ግፍሒ
ዘለዋ ናይ 8K ንጻረ ስእሊ ከተውጽእ
እትኽእል ተለቪዥን እዩ ንምርኢት ሒዙ
ቀረቡ ዘሎ። እዚ ናይ 8K ንጻረ ገና ብሕጂ
ዝተኣታቶ ዘሎ ከም ዝዀነ ይፍለጥ።

ብዘይካ’ዚ፡ ኩባንያ ሳምሱንግ እውን
ምስቲ ኣብ ዕዳጋ ሞባይላት ናይ ነዊሕ
ዓመት መተሃላልኽቱ ዝዀነ ኩባንያ
ኣፕል ክሰርሕ ከም ዝዀነ ሓቢሩ ኣሎ።
እቲ ኩባንያ ኣብዚ ፈስቲቫል ሒዙዋ
ዝቐረበ ተለቪዥን ብኣፕል ንዝፈረዩ
ናይ ተለቪዥንን ካልኦትን ኣፕሊከሽናት
ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ከም ዝገበረ እዩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኩባንያ ሳምሱንግ
ናይ 219 ኢንች ግዝፊ ዘለዋ ዓርሞሽሽ
ተለቪዥን ንምርኢት ኣቕሪቡ ኣሎ።
ብተወሳኺ፡ ብዙሓት ተለቪዥን ዘፍርያ

ትንፋስካ ሸቲታ እንታይ ዓይነት ኣመጋግባ
ከተዘውትር ከም ዘለካ እትነግር መሳርሒት?
‘ሉመን’ን ‘ፉድ-ማርብል’ ን
ዝተባህላ ክልተ ንኣሽቱ መሳርሒታት፡
ነቲ ካብ ውሽጢና እነስተንፍሶ ኣየር
ብምቕማር እንታይ ዓይነት ስርዓተ
ኣመጋግባ ክንክተል ከም ዘለና’የን
ዝሕብራ።
እዘን ምስ ሞባይል ክራኸባ ዝኽእላ
መሳርሒታት፡ ነቲ ዝጥቀመለን
ዓሚል - ኣብ ከስዐኡ ዘሎ መግቢ
ክሳብ ክንደይ የሕቅቖ ኣሎ ወይ
ክንዲ ምንታይ ካሎሪ የቃጽል ኣሎ
ከም ዝሕብራ እዩ ዝግለጽ።
እንተዀነ፡ ገለ ክኢላታት ከም
ዝሕብሩዎ፡ እዘን መሳርሒታት
ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት ብግቡእ

ኩባንያታት ነቲ ካብ ርሑቕ ንተለቪዥንካ
ንኽትቈጻጸራ ዘኽእል ሪሞት ኮንትሮል፡
እናገደፋኦ ይመጽኣ ከም ዘለዋ እየን
ዝሕብራ ዘለዋ። እዚ ከኣ ዝበዝሓ ካብተን
ኩባንያታት ናብ ብድምጺ ክትቈጻጸረሉ
ዘኽእል ቴክኖሎጂ ይኣትዋ ከም ዘለዋ
እየን ዝሕብራ።

ብቕዓተን ክጽናዕን ክሓልፍን ከም
ዘለዎ እዩ። እዘን መሳርሒታት
ግን፡ ገለ ካብተን ኣብዚ ፈስቲቫል

መስሕብ በጻሕቲ ኰይነን ዘለዋ ካብ
ምዃን ኣይዓገተንን ዘሎ።

ዝበዝሑ ካብቶም ኣብዚ ምርኢት ቀሪቦም
ዘለዉ ምህዞታት ንወዲ ሰብ ዕላማ ዝገበሩ’ኳ
እንተዀኑ፡ ገለ ገለ ኩባንያታት ግን ነቶም
ኣብ ገዛ ክንዲ ውላድና እንንከባኸቦም
ከም ከልቢን ድሙን ዝኣመሰሉ እንስሳታት
ኣይረስዑዎምን።
ቮልታ ዝተባህለ ኣብ ጥልያን ዝመደበሩ
ትካል፡ ‘ሙኬ’ ኢሉ ዝሰመያ ንእንስሳ

ገጹ ብምልላይ ዘድልዮ ዓቐን መግቢ
እትቕርብ መሳርሒት እዩ ናብዚ ፈስቲቫል
ሒዙ ቀሪቡ ዘሎ። እዛ መሳርሒት፡ ነቶም
ደማሙን ኣኽላባትን ኣብ ሓደ ገዛ ዘለዎም
ዋናታት ነንበይኖም መግቢ ካብ ምቕራብ
ተድሕን ክትከውን እያ ማለት እዩ።
ሙኬ፡ ነቶም መግቦም ንኽበልዑ ናብኣ
ዝቐርቡ እንስሳታት እንታይነቶም ኣለልያ
እቲ ዘድልዮም ዓይነት መግቢ እያ
ትቕርብ። ከዚናቶ ዘላ መግቢ ምስ ዝውዳእ
ድማ ንኽትምላእ ንዋናታት ከዘክር ዝኽእል
ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐት እያ።
እዛ መሳርሒት ካብ ወርሒ መስከረም
ኣትሒዛ ኣብ ዕዳጋታት ኣመሪካ ክትዝርጋሕ
ምዃና እዩ ዝሕበር ዘሎ። ብዙሓት ከም
ዝገልጹዎ፡ እዛ መሳርሒት ኣብ ዕዳጋታት
ጽቡቕ ተቐባልነት ክትረክብ ተስፋ ከም
ዘለዋ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጸጋታት ባሕሪ
ዳንኤል ነጋሲ
መጅሓፍ ሓደ ዓይነት ካብ ሜላታት
ኣጋፍፋ ዓሳ ኮይኑ፡ ጋምቤርን ኣብ ባይታ
ክፋል ናይ ባሕሪ ዝርከቡ ዓሳታትን
ንምሓዝ ዝጠቅም ሰኪዔት ዘለዎ፡ ካብ
ዝቐረበ ዕምቆት ናይ ባሕሪ ክሳብ
ከባቢ 2 ኪ.ሜ ዝዕምቆቱ ባሕሪ ክገፍፍ
ዝኽእል ዓይነት ኣጋፍፋ እዩ።
መጅሓፍ (Bottom trawl) ከቢድ
ሰኪዔት ሰንሰለት ዘለዎን፡ ካብ 2 ክሳብ
4 ቶን ዝኸውን ንምጥሓል ዝሕግዞ
ኣዝዩ ከበድቲ ሓጺን ምስቲ ሰኪዔት
ተኣሲሩ ኣብ ታሕዋይ ክፋል ባሕሪ ማለት ጠሊቑ መሬት መሬት ባሕሪ
እናተጎተተ ይሰርሕ። ኣብ’ዚ ኣገባብ’ዚ
መርከብ ኣዝዩ ረዚን ገመድ ሓጺን
(ካዎ) ተጠቒማ ነዚ ሰኪዔት ኣብ ባይታ
ናይ ባሕሪ ትስሕቦ። እዚ ኣገባብ ኣጋፍፋ
ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ ሂወታውን
ዘይሂዎታውን ነገራት እናገፋፈጠ፡
ክተሓዙ ዝተደልዩ ዝተፈላለዩ ዓሳታትን
ጋምቤርን (shrimp)፡ ከምኡ’ውን
ዝተፈላለዩ ላኼማታት፡ ማለት ዕላማ
ዘይኮኑ ዓሳታት፡ ፍዮሪ ባሕሪ፡ ስፖንጅ
……. ወዘተ ሒዙ ከኣ ይወጽእ።
ዘየማርጽ ማለት ዝረኸቦ ዓይነት
ፍጥረታት ባሕሪ ገፋፊጡ ስለዝሓፍስ
ብእኡ መጠን ከኣ ከቢድ አኮሎጂያዊ
ሳዕቤን ስለዘኸትል ተመራጺ ኣይኮነን።
ኣብ ውሕስነት ኢኮሲስተም ባሕሪ
ኣገደስቲ ዝኾኑ ፍጥረታት ባሕሪ
ንኣብነት ኣብ ሓደጋ ምጽናት ዘለዉ ከም በዓል ጎብየ ባሕሪ፡ ኣቡሰላማ፡ ዓሳ
ነባሪ፡ ላም ባሕሪ፡ ምስ ዓነዉ ንኽትክኡ
ነዊሕ ዓመታት ዝወስዱን ዓሳታት ከም
መዕቆቢ ዝጥቀምሉ ፍዮሪ ባሕርን
ዝተፈላለዩ ክግፈፉ ዘይድለዩ ዓሳታትን
… ወዘተ ገፊጡ ብምውጻእ ከኣ
ከቢድ ኢኮሎጂያዊ ምምዝባል የስዕብ
ኣሎ። ዝተፈላለዩ ፍጥረታት ካብ
ባሕሪ ወጺኦም ናብ ዝባን መርከብ ምስ
ዓለቡ፡ ተለልዮም እቶም ዘድልዩ ወይ
ዕላማ ዝኾኑ ዓይነታት ዓሳ፡ ጋምቤርን
ካልኦትን ናብ መኽዘን ዓሳ (ተላጃ)
ክኣትዉ ከለው፡ እቶም ዘየድልዩ፡ ማለት
ዕላማ ዘይኮኑ ሂወታውያንን (ላኼማ)
ካልኦት ዘይሂወታውያንን ምህርቲ ግን
ናብ ባሕሪ ዝጎሓፉ ኮይኖ ዝበዝሕ ግዜ
ከባቢ 90% የጠቓልሉ።
ኣብ ሃገርና፡ መጅሓፍ ሰኪዔት ግፋ
ዝበዝሕ ብናይ ወጻኢ ሃገር መራኽብ
ዝስርሓሉ ኮይኑ፡ ብመሰረት ዝተገብረ
ውዕል፡ ቁመተን ካብ 25 ክሳብ 35
ሜትሮ ይኸውን። ዝበዝሑ ገፈፍቲ ዓሳ
ሃገርና ልምዳዊ ኣጋፍፋ ስለዝጥቀሙ፡
እዚ ዓይነት ኣጋፍፋ ብዙሕ ዝውቱር
ኣይኮነነ። ገለ ኣብ ትሕቲ ኮርፐረሽን ዓሳ
ዝነጥፋ ውሑዳት ኢንዳስትሪያውያንን
ሓውሲ ኢንዱትሪያውያንን መራክብ
ግን ብውሑድ ዓቕሚ ነዚ ዓይነት
ኣጋፍፋ ክጥቀማሉ ይረኣያ።
መጅሓፍ ሰኪዔት ግፋ ዝጥቀማ
ገፈፍቲ ዓሳ መራክብ፡ ኣብ መግፈፊ
ነቚጣታት ምስ በጽሓ ነቲ መስርሕ
ብኸም’ዚ ዝስዕብ ኣገባብ የካይድኦ።
እዘን መራኽብ ክሰርሓ ከለዋ፡ እቲ

መጅሓፍ ባይታ ባሕሪ
ሰኪዔት ካብ ጫፉ ለቖታ (cod-end)
ናይ’ቲ ሰኪዔት ጀሚርካ ክሳብ’ቲ ምስኡ
ዝጠልቕ ሓጺን ኦተር ቦርድ ተፈትሹ
ኩሉ ምስ ተገጥመ ናብ ባሕሪ ይድርበ፡
፡ ክድርበ ከሎ ክሳብ ጽቡቕ ገይሩ
ዝዝርጋሕን ናብ ባይታ ዝዓልብን እዛ
መርከብ ፍጥነት ትውስኽ። ኦተር ቦርድ
ሰኪዐት ንጎኒ ተገቲሩ ከም ዝኸይድ
ክገብር ከሎ፡ ናይ ርእስን እግርን ገመድ
ከኣ ንላዕልን ታሕትን ብምግታር
ኣፉ ብግቡእ ከም ዝኽፈት ይገብሩ።
ሰኪዔት ናብ ባሕሪ ምስ ኣተወ ድሕሪ
ገለ ደቓይቕ መርከብ ማእከላይ ፍጥነት
ትቕይር’ሞ፡ እቲ ሰኪዔት ኣብ ባይታ
ናይ’ቲ ባሕሪ መሬት መሬት ክጉተት
ይጅምር። ናይ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን
ወይ ክልተ ሰዓት ኣቢሉ ዝኸውን
ኣብ ባይታ ናይ ባሕሪ ክጉተት ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ብዊንች ተሳሒቡ ናብ ዝባን
መርከብ ይድይብ’ሞ፡ እታ ብገመድ
ተኣሲራ ዝነብረት ዳሕረወቲ ጫፍ
ለቖታ ናይ ሰኪዔት ትፍታሕ። ካብዚ
ቀጺሉ ድማ ምህርቲ ኣብ ባይታ ናይ
መርከብ ተዘርጊሑ ብዓይነትን ዓቐንን
ተፈልዩ፡ እቲ ዕላማ ዝኾነ ምህርቲ ናብ
ዝተዳለወሉ መኽዘን ክዕቀብ ከሎ፡ ካብዚ
ወጻኢ ዝኾነ ወይ ዘይተደልየ ምህርቲ
ድማ ናብ ባሕሪ ከም ጓሓፍ ይምለስ።
እዚ ዓይነት መግፈፊ ሰኪዔት፡
ከም ላኼማ ጎብየ ባሕሪ ብብዝሒ
ክሕዝ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ፡ ኣብ ከባቢ
መወዳእታ ለቖታ (Cod end) ናይ’ቲ
ሰኪዔት ብኣጋጣሚ ንዝተሓዝ ጎብየ
ባሕሪ መውጽኢ ዝኾኖ TED - Turtle
excluding device ከም ዝገጥ’ሞ
ይግበር። እዚ መውጽኢ ኣብ ማእከል
ናይ’ቲ ሰኪዔት ይገጥም’ሞ ጎብየ ባሕሪ
ብእኡ ክሓልፍ ስለ ዘይክእል ምስኡ
ተጋጭዩ ብታሕተዋይ ክፋል ናይ’ቲ
ሰኪዔት ንዕኡ መውጽኢ ተባሂሉ
ዝተሰርሐ፡ ምስ ጸቐጦ ይኽፈት’ሞ
ብእኡ ጌሩ ድማ ይወጽእ፡፡ እዚ
ዓይነት መሳርሒ ንጎብየ ባሕሪ ጥራይ
ከይተሓዝ ክከላኸል ከሎ፡ ንተደለይቲ
ዓሳታት ናብ ለቖታ ናይቲ ሰኪዔት
ንኽኣትዉ ግን ኣይክልክልን እዩ። ከም
ሕቶ ክለዓል ዝኽእል ዝኽፈት እንተ
ኮይኑ ካልኦት ካብቶም ክተሓዙ ዘለዎም
ዓሳታት ከምልጡ ኣይክእሉን’ዶ፧ ዝብል
እዩ። እዚ መውጽኢ ብቐሊል ዘይክፈት፡
ብፍሉይ ነቶም ብእኡ ክሃድሙ ዘለዎም
ዓይነታት ጥራይ ተባሂሉ ዝተሰርሐ’ዩ።
ከምኡ’ውን ካልእ ኣብ ናይ ጋምቤሪ፡
ዘይተደለይቲ ማለት ንኣሽቱ ዓሳታት
ዘሕልፍ መሳርሒ ኣሎ። ብዓለም ደረጃ
እዞም መስሪሒታት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ
ተግባር ክውዕሉ ኣይረኣዩን ዘለዉ።
ገፈፍቲ ዓሳ፡ ዓሳ ኣይሕዘልናን ዝብል
ርድኢት ስለዘሎዎም ኣይጥቀምሎምን፡
ኣብ ሕጋጋት’ውን ከምቲ ዝድለ
ኣይድፈኣሎምን እዩ።
መጅሓፍ ሰኪዔት ዝጥቀማ ዓበይቲ
መራኽብ ኣዝየን ብዙሓት ኮይነን፡
ብዕብየተንን ዝጥቀማሉ ዓይነት

መጅሓፍ ባይታ ባሕሪ

ሰኪዔትን’ውን ብተዛማዲ ይፈለለ እዩ።
ከም ኣብነት ንጋምቤሪ ዝጥቀማሉ
መርበብ ወይ ሰኪዔት ዓቐን ዓይኑ 4 4.5 ሰ.ሜ ኮይኑ፡ ነቶም ገና ኣብ ደረጃ
ዕብየት ዘለዉ ንኣሽቱ ክሞልቁ ዕድል
መታን ክህብ’ዩ። ብተመስሳሊ ኣብ ናይ
ዓሳታት እንተ መጻኢእና፡ እቲ ዓቐን
ካብ 6 ሰ.ሜ ንላዕሊ ይኸውን። ካብዚ
ዝተባህለ ዓቐን ምስ ዝትሕት ግን ገና
ነቶም ኣብ ደረጃ ዓቐን ግፋ ዘይ በጽሑ
ጉጅለ እንዳ ገፈፈ፡ ናይ ወለዶታት ሃጓፍ/
ክፍተት ብምፍጣር ከቢድ ኢኮሎጂያዊ
ሳዕቤን ማለት ክሳብ ምጽናት ዝበጽሕ
ሳዕቤን’ውን ከኸትል ይኽእል። ኣሉታዊ
ሳዕቤን ናይ’ዚ ዓይነት ኣጋፍፋ ዓሳ
ብሓፈሻ ኣብ’ቲ ኢኮሎጂያዊ ስርዓት
ኣዝዩ ብዙሕ ኮይኑ፡ ቀንዲ ግን እዞም
ዝስዕቡ ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ኣብ ሓደ ግዜ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ
ብዝሒ ምህርቲ ክሕዝ ዝኽእል ኮይኑ፡
ብደረጃ ዓለም ከባቢ ሓደ ሚልዮን ቶን
ዓሳታት በዚ መሬት መሬት ዝጉተት
(መጅሓፊ) ሰኪዔት ክተሓዙ ከለዉ፡
እቶም ኣብ ናይ ምጽናት ሓደጋ ዘለዉ
ዓሌት ዓሳታት’ውን የጠቓልል’ዩ።
ዝበዝሓ ነዚ ኣገባብ ግፋ ዘዘውትራ
ገፈፍቲ ዓሳ መራክብ፡ ኣብ ውሱናት
ዓሌታት ዕላማ ጌረን ወይ ኣተኲረን
ስለ ዝሰርሓ፡ ብዙሓት ዓይነታት ዓሳ ካብ
ዕላማ ወጻኢ ወይ ዘይተደልዩ ዓሳታት
ማለት ከም ላኼማ (Bycatch) ዝግፈፉ
ኣዝዮም ብዙሓት ኮይኖም፡ ካልኦት
ዝተፈላለዩ እንስሳታት ባሕሪ ከም በዓል
መጥበውቲ ዓሌታት ባሕሪ፡ ኣዕዋፍ
ባሕሪ፡ ፍዮሪ ባሕርን ስፖንጅን …..
ወዘተ ዘጠቓልል፡ ጠለብ ዕዳጋ ዘይብሎም
ስለዝኾኑ፡ ሞይቶምን ዓንዮምን ከም
ጎሓፍ ኮይኖም ናብ ባሕሪ ዝምለሱ
ማእለያ የብሎምን፡፡ ካብ’ቲ ጠቕላላ
ዝተገፈፈ ምህርቲ ከኣ ከባቢ 65% ኣቢሉ
ዝኸውን ነዚ ዓይነት የጠቓልል። ካብኡ
ናብኡ’ውን እቲ ኣዝዩ ሓደግኛ ናይ
ጋምቤሪ ሰኪዔት ኮይኑ፡ ኣዝዩ ንእሽቶ
መርበብ/ዓይኒ ስለዝውንን ካብ ኣዝዮም
ንኣሽቱ ክሳብ ኣዝዮም ዓበይቲ ዓሳታት

ናውቲ መግፈፊ መጅሓፍ ባይታ ባሕሪ
ብምሓዝ ከቢድ ዕንወት የኸትል።
ኣብ ባይታ ክጉተት ከሎ እቶም
ኣዝዮም ከበድቲ ሓጻዊን ነቲ መሬት
ብምሕራስ ጭቃ ካብ መሬት ተላዒሉ

ዘለዎ ፍጥረት ባሕርን ብምዕናው
ሓንሳብን ንሓዋሩን ከምዘይነበረ
ብምዕናው ኣብ ዝበዝሕ ውቅያኖሳትን
ባሕርታትን ዓለምና ምድረበዳነት ባይታ

ኣገባብ ኣጋፍፋ መጅሓፍ ባይታ ባሕሪ

እንዳ ተበጽበጸ ነቲ ማይ ብምዝራግ
ንዓሳታት መተንፈሲኦም (ነፋዮም)
ይዓብሶም፡ ከም በዓል ፍዮሪ ባሕሪ
ዝኣመሰሉ ድማ ብዘፍታ ናይ’ቲ ጭቃ
ተዓፊኖም ከም ዝሞቱ ይገብሮም።
ከምኡ’ውን መጅሓፍ ኣብ ኮራል/ዕንበባ
ባሕሪ ዝርከቦ ቦታ ምስ ዝጉተት፡ ነዚ
ዓሳታት ከም መዕቆብን ምንጪ መግቦምን
ዝጥቀምሉን፡ ኣዝዩ ቱሪዝማዊ ሰሓብነት

ባሕሪ ይስዕብ ኣሎ።
ነቲ ጭቃዊ ባይታ ባሕሪ ብምሕራስ፡
ነቶም ዝተፈላለዩ ዓሳታት ከም መግቦም
ዝጥቀሙሎም ኣብኡ ጉድጓድ ኲዒቶም
ዝነብሩን ኣዝዩ ፎኩስን ረቂቕ ድርዒ
ዘልዎምን ከም በዓል ዝተፈላለዩ ሓሳኹ፡
ኣምፊፖድ፡ ክራብ፡ ኣራጎስታን ፍሒሩ

ናብ 1ይ ገጽ ይቕጽል

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ካልኣይ ክፋል
ካብ ገዛ ምስ ወጻእኩ እየ ኣበይ
ክረኽቦ ከም ዝኽእል ክሓስብ
ዝጀመርኩ። ካብ ንጕሆ ኣትሒዘ
ናብ ሞባይሉ ደዊለ “ዝደወልኩሙሉ
ዓሚል - ተሌፎኑ ኣጥፊኡዋ ኣሎ”
ዝብል መልሲ ጥራይ እየ ተቐቢለ።
ሰብ ንኸይረኽቦ ኢሉ ከጥፍኣ
ከም ዝኽእል ገሚተ። ‘ኣብ መስተ
ተዘፍዚፉ እናወዓለ ደኣ ሞባይሉ
ቻርጅ ክገብር መዓስ ከርክበሉ!’
ዝብል ሓሳብ እውን ምሳይ ነበረ።
እንተ በቲ እንተ በቲ ግን፡ ብተሌፎን
ክረኽቦ ከም ዘይክእል ተረዲአ እየ።
ክሳብ ሽዑ ንቐሊል ነገር ኣተዓባብዩ
ከም ዝጐሃየ እዩ እምነተይ። ንሱን
ብዓልቲ-ቤቱን ብቐሊሉ ክዕረቑ
ከም ዝኽእሉ ርእሰ-እምነት ነይሩኒ።
ምናልባት ካብ’ቲ ዓበይቲ ሰባት፡ ኣብ
ሓዳር ዝፍጠር ባእሲ ንቡርን ክፍታሕ
ዝኽእልን ምዃኑ ደጋጊሞም
ዝዛረቡዎ ዝሓደረኒ እምነት ክኸውን
ይኽእል። እንተ ወሓደ፡ ነታ ጓል
ዓመትን ሰለስተ ወርሕን በዅሪ
ውላዶም ክብሉ፡ ከም ሻሙ ኢሎም፡
ክዕረቑ’ዩ ትጽቢተይ።
ነቲ ንሱ “ጸገመይ ቀሊል ኰይኑ
ይስመዓካ ኣሎ” ዝበለኒ፡ ብዙሕ ሚዛን
ኣይሃብኩዎን። ሽዑ፡ ልዕሊ’ቲ ምስ
በዓልቲ-ቤቱ ንኽዓርቆ ዝገብሮ ፈተነ፡
ንዕኡ ንምርካብ ክኸብደኒ ምዃኑ
ይረኣየኒ ነይሩ። ነዚ ስምዒት ሒዘ እየ
ኸኣ፡ ናብ’ታ ብድሮኡ ዝተራኸብናላ
ባር ገጸይ ዝቐናዕኩ።
ዕድል ገይረ። ኣብ’ታ ባር፡ ኣብ’ታ
ወንበር፡ ምስ’ታ ናይ ኣረቂ ብኬሪ፡
እታ ቀይሕ ናይ ላዕሊ ዝተኸድነት
ኣሳሳይት፡ ብማኪያ ዝተሰለመ
ክዳውንቱ. . . ካብ ዝሓለፈት
መዓልቲ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ዘይብሉ
ኰይኑ ጸኒሑኒ። ኣብኡ ዝበጻሕኩሉ
ሰዓት እውን ከምኡ። እንትርፎ
ወጅሁ ኣብ መንጎ ሞትን ህላወን
ዘሎ ምምሳሉ።
ቅድሚ ሰላምታ፡ “በቃ ምስ
ምንባርን ዘይምንባርን ትቃለስ
ኣለኻ! ነዛ ፈጣሪ ዝሃበካ ሂወት፡ ባዕሉ
ከይወሰዳ ከሎ፡ “የቐንየለይ” ኢልካ
ከተረክቦ ደሊኻ ሓቀይ!” በልኩዎ።
ከም ዝስመዖ ክገብሮ ይኽእል እዩ
ዝበልኩዎ ዘረባ እየ ደርብየሉ። ግን
ዋላ ሓንቲ ጠላሕ ኣይበሎን፡ “ንበር
ዝዓርከይ፡ ንበርስኪ፡ ዓለም እንታዲኣ
ዓቕሚ ኣለዋ. . .” ኣብ’ቲ ዝጸምለወ
ገጹ፡ ንውሽጣዊ ሓጎስ ዘይገልጽ
ፍሽኽታ ፈኸም ኢሉ ቀሃመ።
እንታይ ክብል ከም ዝደለየ
ኣይተረደኣንን። ግን መልሰሉ
መጽኣኒ። “እንታይ ኰይኑ ዓቕሚ
ዘይህልዋ፡ እነሀት እንዶ ተንገርግረካ!”
ሰላም ከይበልኩዎ ኮፍ ኢለ።
ከም’ቲ ካብ ገዛይ ክብገስ ከለኹ
ክዀኖ ዝሓሰብኩዎ ኣይኰንኩን።
ኣብ መስተ ምስ ጸንሓኒ፡ እግረይ
ከይኣተወ እየ ክሓርቕ ጀሚረ።

‘ካብኡ ኣይትሕለፍ’ ዝበለኒ ክመስል
ከኣ፡ ብኬሪ ኣልዒሉ ጎርዳዕ ምስ
ኣበለ “እንታይ ኢኻ ትሰቲ?” በለኒ፡
ብጣቕዒት ኣሳሳይት እናጸውዐ።
“ዋላ ሓንቲ ኣይሰትይን’የ”
“ኖኖእ - እዚ ደኣ ዘይከውን! ወይ
ንዓይ ምሰል ወይ ድማ ዝለመድካዮ
ኣዝዝ”
“ማክያቶ” - ብስተ ኣይሰትን
ክንጨቓጨቕ ግዜ ከነሕልፍ
ኣይደለኹን።
ቀልጢፍና ናብ ጉዳይና ክንኣቱ ስለ
ዝደለኹ፡ ባዕሉ ዘረባ ክሳብ ዝጅምረለይ፡
ዓይኒ-ዓይኑ ጠመትኩዎ። ትርኢቱ፡
ንዕላል መንገዲ ዝኸፍት ኣይነበረን።
ካብ’ታ ዝሓለፈት መዓልቲ፡ ብገለ
መጠን ተበላሽዩ ጸኒሑኒ። ዘየቋርጽ
መስተ ክሳብ ክንደይ ንሂወት ሰብ
ከም ዘዕኑ ብዝያዳ ዝተገንዘብኩዎ
ኣብኡ እየ።
ነተን ኣብ ብኬሪ ዝተረፋ ቍንጣሮ
ኣረቂ ጨሊጡ፡ ንኽቕደሓሉ
ምልክት ገበረ። ኣነ’ውን፡ ከም’ቲ
ኣረቂ፡ ሕርቃነይ ናብ ውሽጢ
ጎርዳዕ ኣበልኩ። ኣመና አኽብሮ
ከም ዘይነበርኩ፡ ምስ ዘይጠቅም ሰብ
ኮፍ ዝበልኩ ኰይኑ ስለ ዝተሰመዓኒ፡
ናይ ንዕቀት ስምዒት ተፈታተነኒ።
“ስለምንታይ እየ - ንዘይዕረ ሰብ
ከዐሪ ዝደክም ዘለኹ?” እቲ ናይ
ሽዑ ኩነታቱ ዘስዓበለይ ሕቶ
እዩ። ኣብ ናይ ክልተ መዓልቲ
ርክብ ዓቕለይ ክውዳእ ምድንዳኑ
ኣይሓሰብኩሉን።
“ኣታ ዘይኣኽለካ. . . ኣረቂ
ምስታይ’ኮ ስብእነት ኣይኰነን. . .”
“ሓቅኻ ኣለኻ - ግን. . .” ኢሉ
ሕስብ ኣበለ’ሞ “ንግዜኡ እምበር
ክገድፎ እየ” በለኒ።
“መዓስ ክትገድፎ - ፌጋቶ ምስ
ሓዘካ? ዓራት ምስ ሓዝካ - ወይ
ድማ ምስ ሞትካ?” እናልዘብኩ
ከም ዘዕልለኒ ክገብር ካብ ገዛይ
ወሲነ ከምዘይመጻእኩ፡ ከይተረደኣኒ
ሕርቃነይ ደርጓሕኩዎ። ኣነ ብዛዕባ
መስተ እናተዛረብኩዎ መመሊሱ
ምምዓጉ እዩ ኣቖጢዑኒ።
“ምስ ኣልማዝ ምስ ተዓረቕና
ክገድፎ እየ። ምስ ኣልማዝ ከኣ
ክንዕረቕ ኣይንኽእልን ኢና. . .”
ንሓዋሩ መስተ ክገድፍ ከም ዘይኰነ፡
ብግርምቢጥ ኣበሃህላ ደርጒሑለይ።
ስም ብዓልቲ-ቤቱ ምልዓሉ፡ ጕዳየይ
ንኽጅምር መንገዲ ስለ ዝኸፈተለይ
ግን፡ ናይ ሕርቃን ስምዒተይ ተቖጻጺረ
ከዘራርቦ ዝሓይሽ መሰለኒ።
“በል እስከ፡ ‘ዘይሰማዕካዮ ጕድ
ኣሎ’ ኢልካኒ ነይርካ’ሞ ንገረኒ”
ዋላ’ኳ ብህድኣት ከዘራርቦ እንተ
ነበረ ሓሳበይ፡ ቅጭ ከም ዝመጽኣኒ
ብዝገልጽ ኩነት እየ ፈኒየዮ። “ኣብ
ዘይጕዳየይከ እንታይ ኣእትዩኒ”
ዝዓይነቱ ስምዒት ይቃለሰኒ ነበረ።
“ኣይትተሃወኽ’ባ፡ ኩሉ ነገር ቀስ
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ጸጋኻ ዘይምሕላው ዘምጽኦ መዘዝ
ኢልካ’ዩ ዝዓርከይ! ማክያቶኻ እሞ
ስተ፡ ኣነ ድማ ነዛ ሓንቲ ጎጭ ምስ
ኣበልኩዋ ከዕልለካ እየ. . .”
“ወሓጥዮ እንተ በሉዋስ ትጎስሞ!”
ኣነን መስተ ንኸይሰቲ እምዕዶ፡ ንሱ
ድማ እናሓበረኒ ይሰቲ። ኩሉ ነገራቱ
ዘሕርቕ ወይ ድማ ቅጭ ዘምጽእ
ኰይኑኒ። ምእንታኡ ኢለ ስለ
ዝመጻእኩ ግን፡ ህልኽ ሓዘኒ። ሓዲኡ
ከየፍለጥኩ ንኸይምለስ ወሰንኩ።
“ቀልጢፈ ገለ ንኽገብር እንተ
ትነግረኒ ምሓሸ፡ ክትግንዘቦ ዘለካ
ነገር፡ ስራሕ ገዲፈ እየ ናባኻ መጺአ

እዩ ድማ እንታይ እዩ ክነግረኒ ዝብል
ህንጡይነት ዝሓደረኒ።
“ኣታ ወዲ. . . ከም’ዚ ዝብለካ፡ እዛ
መስተ ካብ ዝጅምር እንታይ እገብር
ከም ዝነበርኩ ይርደኣኒ ኣይነበረን።
ከም ድላየይ ክገብር ከም ዝኽእል
ከርእያ ጥራይ እየ ዝቃለስ ነይረ።”
“ንመን ከተርእያ?”
“ንኣልማዝ እምበር ንመን ደኣ!.
. . ብሕልፊ “ስለምንታይ ትሰቲ?
ብእዋኑ ገዛኻ ዘይትኣቱ? ገንዘብ ኣበይ
ገይርካዮ. . . “ እናበለት ክትቋየቖኒ
ከላ፡ መሊሱ ህልኽ እናሓዘኒ፡

ዘለኹ። ጸገምካ ጸገመይ ስለ ዝዀነ.
. .”
“እንታይ ገዲሱካ ምሳይ ትቕንዞ፡
ኣነ’ኮ ባዕለይ ዘምጻእኩዎ ስለ ዝዀነ፡
እንተ ተቐጻዕኩ ዘደንግጽ ኣይኰንኩን፣
ስለ’ዚስ. . .”
ኣየወዳእኩዎን። ተስፋ ዝቖረጸ
ሰብ እንታይ ዘይብል! ኰይኑ ግን፡
ንሱ ካብ ኣድማሳዊ ባህሪ ወዲ-ሰብ
ዝወጽእ ኣይኰነን። ሰብ፡ ብፍላይ
ከቢድ ጸገም ከጓንፎ ከሎ፡ ጸግዒ እዩ
ዝደሊ። ካልእ ይትረፍ ተስፋ ዝህቦ
እንተ ረኺቡ’ኳ ደጋፊ ከም ዘለዎ
ይስመዖ።
“ንሱ ገዲፍካ እንዶ ተዛረብ! ኣነ’ኮ
ብዘይምኽንያት ኣይመጻእኩን። ንስኻ
ኣይትቀንዞ ስለ ዝበልካኒ ምቕንዛው
ኣይገድፎን እየ. . .”
“ኣታ እንታይ እሞ ክብለካ እየ።
ትትዅትኾኒ ኣለኻ እምበር ናተይ
ነገር ዝዝረብ ኣይኰነን”
“ሕጂ ናብ ድሕሪት ኣይንመለስ፡
ክትነግረኒ’ሞ ፍታሕ ከነናዲ ኢና
ተረዳዲእና መስለኒ - ትማሊ”
“ምስ ሰማዕካዮ ከይትሃድም እምበር፡
ክትሰምዖ እንተ ደሊኻ፡ ክነግረካ
እኽእል’የ” ካልእ ሰብ ንኸይሰምዖ
ከይተሰከፈ ክዛረብ ከም ዘይጸንሐ፡
የማነ-ጸጋሙ ድሕሪ ምጥማት፡
ብትሑት ድምጺ ዘረባ ጀመረ። ሽዑ

ስብእነተይ ንኸርእያ ዘይገብርኩዎ
ነገር ኣይነበረን. . .ሰብ ዘይገብሮ ንኽትዛረቦ ዘሕፍር. . .”
“ንስኻ’ኮ ሰብ ኢኻ። ሰብ ዘይገብሮ
ነገር ክትገብር ከኣ ኣይትኽእልን፣
ልዕሊ ኩሉ ኸኣ ብልቢ ተጣዒስካ
ስለ ዘለኻ፡ ይቕረ ክትብለልካ እያ”
“ከመይ ኢለ እየ’ሞ ክነግረካ. .
.” ክነግረኒ ከም ዘይጀመረ፡ እንደገና
ናብ ድሕሪት መለሰኒ። ጎርዳዕ ከብል
ነታ ቤከሪ ኣልዓላ። ንተግባሩ ምጽዋር
ስለ ዝሰኣንኩዎ፡ ካብ ኢዱ መንጢለ
- ናብ ስሚንቶ ደፋእኩዋ። ኣድህቦ
ናይ’ቶም ኣብ’ታ ባር ዝነበሩ 6/7
ሰባት ከኣ ንእለቱ ናባና ተገምጠለ።
ኣብርሃም ሰንበደ። ናይ ዘረባ ሸውሃቱ
ከም ዝተረገጠ፡ ኣዒንቱ ናብ ታሕቲ
ነቚቱ ትም-ሕትም!
“ክትሰቲ እንተ ደሊኻ ዋላ 100
ደብል ከስትየካ እኽእል እየ። ሕጂ
ግን ንዓይን ንዓኻን ኣራኺቡና ዘሎ፡
ኣረቂ ዘይኰነ ጕዳይ ሓዳርካ እዩ።
እሂ ክትሰቲ ትደሊ? - ጥርሙዝ
ከውርደልካ?. . .” ጨደርኩ - መልሲ
ግን ኣይነበረን።
ኣንፈት ዝሃበ ጕዳይ ባዕለይ
ከም ዝሰወርኩዎ ብኡ ንብኡ
እዩ ተረዲኡኒ። ተጣዒሰ! ከም’ቲ
ኣብርሃም “ምስ ኣልማዝ ክንዕረቕ
ኣይንኽእል ኢና” ዝበለኒ፡ ምስ

ኣብርሃም ዕርቂ ንኽወርደና ጸቢብ
ምዃኑ ተረደኣኒ።
‘ጣዕ ጣዕ ጣዕ. . .’ ኣቢለ፡ “ኣረቂ
ኣምጽእሉ” በልኩዋ ነታ ኣሳሳይት።
ንተግባረይ ክድብሰሉ ዝኽእል ሜላ
ከምኡ ምግባር ምዃኑ ኣሚነ።
“ኣይደልን’የ” በለኒ እንተላይ ርእሱ
ብኣሉታ እናነቕነቐ።
“ይቕረታ ኣይትሓዘለይ፡ እቲ ኣባኻ
ዘሎ ጸገም ስለ ዝተሰመዓኒ እየ። ምስ
መስተ ዘይኰነ ምስ ሓዳርካ ክትነብር
ስለ ዝትምነ. . .”
“ጸገም የለን - ኣይሕዘልካን እየ”
ልዕሊ’ቲ ዝተደፍአ
ኣረቂ፡ ኣዒንቲ ሰባት
ኣባና
ብምዕሳለን
ከም
ዝተሸቝረረ
ተረዲኡኒ።
ክሳብ
ኣድህቦኦም
ካባና
ዝኣልዩ፡ ዋላ ሓንቲ
ክንዘራረብ
ከም
ዘይብልና
ስለ
ዝተሰወጠኒ
ኸኣ፡
ንውሑዳትካልኢታት
ትም በልኩ።
“እሞ፡ እቲ ጸገም
ንገረኒ’ሞ ንኣልማዝ
ክረኽባ ክኸይድ”
ድሕሪ ማይ ናብ
ብዓቲ ዀይኑ፡ ኣጕህየ
ከልዝቦ ፈተንኩ።
“ይቕረታ ግበረለይ፡
ካብ
ስራሕካ
ኣጎናዲበካ፣ ኣነ’ውን
ከዕርፍ ደልየ ስለ
ዘለኹ ገዛ ክኸይድ
እየ” ብሪጋይ ከኣ
ኣነ
ሰንበድኩ።
ብጻልጣኣ ‘ኪደለይ’
ከም ዝበለኒ ገይረ እየ
ተርጒመዮ። ብውሽጠይ ንድድ-ንድድ
በልኩ። ናብ ደገ ዘይወጽእ ጸርፊ
እውን ኣይሓደግኩን። “ምእንታኡ
ኢለ ክንዲ ዝተሸገርኩስ ኪደለይ
ክብለኒ” ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ስምዒት
ንሱ ጥራይ እዩ። ዘሕሰረኒ ኰይኑ
ስለ ዝተሰመዓኒ፡ ህልኽ ሒዙኒ ካብ
ወንበረይ ኣይተንሳእኩን። እቲ ዝያዳ
ዘሕረቐኒ ግን፡ ንሱ እውን ‘ክኸይድ
እየ’ ከም ዘይበለኒ፡ ኣብ ዝነበሮ ተኾዲሙ
ምትራፉ እዩ።
ናይ ድንጋጸ ስምዒት ኣይገደፈንን።
ብዓቢኡ ግን ዝጀመርኩዋ ሰናይ
ዝበልኩዎ ተግባር ብዓቕሊ ክፍጽም
ዘይምኽኣለይ፡ ሕመቐይ ከም ዘመልክት
ቆጺረ፡ ንኸይሓምቕ ክቕጽሎ ከም ዘለኒ
ሓሰብኩ። እዚ ዝሓስብ ዘለኹ፡ ልዕሊ’ቲ
ሰናይ ሓሳብ ህልኽ እናዓብለለኒ እዩ።
ምስ ገዛእ-ነብሰይ ተኻቲዐ። “ክጥንጥኖዶ
ወይስ ኣብ ጎኑ ክኸውን?”
ስቕታ ምስ ሓፈሰ፡ ነታ ሓደ ሲሶ
ዝኸውን ሰትየ ዝረሳዕኩዋ ማክያቶ
ኣልዓልኩዋ። ናይ ዋዒ ምልክት
ኣይተሰመዓንን። ናብ ቦታኣ ክመልሳ
ከለኹ፡ ካብ ሕርቃነይ ዝሕል ምስ
በልኩ ሓደኡ ክውስን ከም ዘለኒ
እሓስብ ነይረ። ንሱ ኣረቂ ክእዝዝ
ከሎ፡ “ጽባሕ ክመጽኣካ እየ” ኢለዮ
ተንሳእኩ። መልሲ ኣይሃበንን።
ይቕጽል. . .

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህልን
ስነ-ጥበብን

ብያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ዝተሓደሙ
ኣፋዊ ጥበባት

ኣብርሃም ዘርአ
ኣብ ሕብረተ-ሰብና፡ ብርክት ዝበሉ
ሕደማታት ብያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ
ተሰንዮም ተደሪፎም እዮም። እዞም ዓይነታት
ጥበብ እዚኦም፡ ኣብ ዝተፈላልየ ናይ ሓጎስን
ሓዘንን ኣጋጣሚታት ዝሕደሙ ዝነብሩ፡
ዘሕጕሱን ዘንብዑን. . . ስርሓት እዮም። ኣብ
ዝተፈላለዩ ክሊ ዕድመ፡ ማሕበራዊ ደረጃ፡
ባህሊ፡ ታሪኽ. . . ንዝነብሩ ሰባት፡ እንተስ
ንውልቂ፡ እንተስ ንጉጅለ ካብ ዝተሓደሙ
ሓያላት ዕዮ ስነ-ጥበብ ተባሂሎም’ውን
ክጥቀሱ ይከኣል። ደርፋዊ ስነ-ግጥሚ፡ ብኣፍ
ጥራይ እናተዘየመ፡ ዜማዊ መቐረቱ ከየጥፍአ፡
ብዘይያታዊ መሳርሒ ይድረፍን ይግጠምን
ከም ዝነበረ እውን ይፍለጥ። ዝያዳ መቐረቱ
ግን፡ ብመሳርሕታት ሙዚቃ ተሰንዩ ክድረፍን
ክቐርብን ከሎ እዩ። ከም’ዚ ክብሃል እንከሎ
ግን፡ በገና፡ ጭራ ዋጣ፡ እምብልታ፡ ሻምብቆ፡
ክራር ብዝኣመሰሉ ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ
ይግጠምን ይሕደምን ከም ዝነበረ ምፍላጡ
ኣገዳሲ’ዩ።
እዞም ዓይነት መሳርሕታት፡ ምስ
ምንዋሕ ግዜ ካብ ዝኽሪ’ቶም ፈለጥቶም
ዝበሃሉ ሕብረተ-ሰብ ሃሲሶም እኳ እንተኾኑ፡
ዝተረፉ ሓደ ሓደ ኣብነት ግን ኣይሳኣኑን
እዮም። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣፋዊ ስነግጥሚ’ዚ፡ መብዛሕቲኡ እዋን ሓደ ዓቢ
ፍጻመ (መድረኽ) ምስ ዝኽሰት፡ ዝግበር
ዓይነት ግጥማዊ ሕደማ’ዩ። ከም ኣብነት
እንተድኣ ርኢና፡ ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን
ኣንጻር መሳፍንቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግጥም
(ው’ግኣት) ክንወስድ ንኽእል። ተዓዊቶም
ወይ ከሲሮም ኣብ ዝምለስሉ እዋን ድማ
ይፍጸም። ብፍላይ ሓደ ፍሉጥ መራሒኦም
ኣብ ውግእ ምስ ዝመውት፡ ብዕሊ ይግበር
ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብሓጺሩ ጅግና
ተዋጋኢ፡ ሹሞኛ፡ በሊሕ፡ ንእሽቶ፡ ለጋስ፡
ለዋህ፡ መርዓት፡ ሓደ ንስድራኡ. . . ምስ
ዝኸውን’ሞ፡ ብሃንደበት ብሞት ምስ
ዝፍለ፡ ስሙ እናጠቐስካ ንሞያኡ ዝበቅዕ
ሕደማ ምስቍንቋን፡ ምስትምሳልን ጣዕሳን
ዘለዎ ትሕዝቶታት ምግጣምን፡ ሰሓብን
ቅጽበታውን ኣፋዊ ጥበባት ጥበብ-ግጥሚ
እዩ። ፍሉይ ኣባሃህላ፡ ቅዲ፡ ጥበብ፡ ኣካይዳ፡
ሓይሊ፡ ትሕዝቶ መልእኽትን ስለዘለዎ
ድማ፡ ንስምዒት ሰማዒኡ ዝትንክፍ ሓይሊ
ይህልዎ። ኣቕረብቱ ኣብ ክቱር ስምዒት
ኣትዮም ስለዝደርሱዎ፡ ንሰማዕቲ ከንብዕን
ከደፋንቕን ይኽእል።
ቅድሚ ፍርቂ ዘመን ኣቢሉ ዝኸውን፡
ኣቦይ ወልዳይ ኪዳነ፡ በዓል ከባቢ ሰገነይቲ፡
ንሓንቲ ጽገሃና እትብሃል ምልክዕቲ ሕጽይቲ
ጎርዞ፡ መርዓኣ ሰሙን ምስ ተረፎ ሃንደበት

ምስ ሞተት፡ ብያታዊ መሳርሒ ተሰንዮም
ዘስቆንቆኑዎ ሕደማ ምስ እንርኢ፦
ከመይ ኢኺ ሮዚና ሳሊና
ቅድሚ እንጀራ ተጽግብ ብዓይና
ቅድሚ እንጀራ’ወ ተጽግብ ብስና
ሰገን ቆልዓ ኣየ’ቲ ቖመና
እንዳ’ቦኺ ረዚን’ዩ ትዓጽማ
እዛ ጉዳይኪ ከላ ተኣሚማ
እዛ ኩላ ጎበዝ ከላ ተዓዲማ
ኣቦኺ እናበለ እንታይ ከነግዝማ
እንዳ ሓሞኹ እናበሉ እንታይ ክንሽልማ
ሕጹይኪ እናበለ ከመይ ከም ዝስዕማ
ዝወሰደትኪ ሳልስቲ ኣሕሚማ
ነደኺ እምበር ንመን ከይሓስማ
ጓል ጓና እንክትርኢ ትበኪ ደኒና
እምበር ሕጹይኪ ድኣ ይምርዖ ካልእ ጓል
ጓና
እንታይዶ ይብሃል’ዩ ኣምላኽ ዝበተና
ወትሩ ቅጭን ነይርኪ ዘይትደሊ ሳምና
በሊ ካብ ከድኪ ናብ ዓዲ ኩልና
ማርያም ትቀበልኪ ኣብ ዝፋና።
ጓለየ! ጓለየ!
ብምባል፡ ንተሳተፍቲ እቲ ቀብሪ ብንብዓት
ዘርባዕባዕ ከም ዘበሉዎም ይዝንቶ።
ነዚ ተላዒሉ ዘሎ ዛንታ ብዝያዳ ንኽርዳእ፡
ዛንታ ንጉሰ ወዲ እልፉን፡ ዮሃንስ ወዲ
ዘሞን’ውን ክንጠቅስ ንኽእል። ኣብ
ዛንታ እዞም ክልተ ሰብ ዝና፡ ካብ’ዛ ዓለም
ምስ ሓለፉ፡ ክኢላታት ሓደምቲ ያታዊ
መሳርሒ ሙዚቃ፡ ንስብእነቶምን ሓሞቶምን
ኣመልኪቶም ንሰማዕቲ ብዘሕዝንን ዘተክዝን
ኣገባብ ከም ዘቕረቡዎ ይትረኽ። ገለ
ካብ’ቲ ሕደማ ናይ’ዞም ሰብ ዛንታ ምስ
እንቝንጭል፡ንጉሰ ንጉሰ
‘ዛ ዓለም ብላሸ
ሃመር ፈረስካ ወሪዱ ዕዳጋ
ጠበንጃኻ ወሪዳ ዕዳጋ
ሰናድርካ ውሪዱ ዕዳጋ
እንተተሸጠስ የውጽእዶ ዋጋ።
ወዲ ነብሪ ሕለፍ ተመሓላለፍ
ወዲ ኣንበሳ ሕለፍ ተመሓላለፍ
ንጉሰ ሞይቱ ሎሚዶ ከይምለስ
ኣደ ንጉሰ ኣደና ኣይኹና
ወደን ይመውት ንሰን ይቝነና
ኣቦ ንጉሰ ኣቦና ኣይኹኑ
ወዶም ይመውት ንሶም ይጕትኑ።
ዝብል ኣሕዛኒ ትሕዝቶ ይርከቦ። ነቲ
ብደቂ ሕድርትና ከም ዝሞተ ዝዝንተወሉን
ኣነጻጺሩ ዘይስሕትን ዮሃንስ ወዲ ዘሞ
እንተኾነ’ውን፡ ብክራርን ዋጣን፡ ከም’ዚ
ዝስዕብ ተሓዲምሉ፦

ዮሃንስ ወዲ ዘሞ
በዓል ዛውያ ወላሞ
በዓል ሳእኒ ኩትሞ
በዓል ጎልጎል ሃዘሞ
እንተሞትካ እንታይ’ሞ።
ዮሃንሰ ዮሃንሰ
ሕደግ ኣይትተኩሰ
ከይትኸውን ብላሸ።
ጠበንጃይ ለጒመያ
ብርከይ’ውን ዓጺፈያ
ዓይነይ’ውን ጸቒጠያ
ሕጂዶ ሓዲገያ።
ብዝብል መልእኽትን ትሕዝቶን፡
ንጅግንነትን ተግባራትን ወዲ ዘሞ
ምዝኽኻር ይከኣል። ከንቲባ ኣረይ፡ ንግደት
መዓልቲ ብጥልያን ተሓይሮም ካብ ዓዶም
ቁሸት ክኸዱ እንከለዉ፡ ክፈላለዩ እንከለዉ
እናነብዑ ዝበሉዎ ሕደማ’ውን ኣይርሳዕን።
ብኽላታት ሓደምቲ ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ
እናተደግመ ንነዊሕ መዋእላት ተደጊሙ።
ገለ ካብ’ቲ ብዛዕባ ነብሶምን ዓዶምን ዝበሉዎ
ድማ፡ ከም’ዚ ዝስዕብ ነበረ።
ሰንበሊ ኣቲ ወይ ሰንበሊ
ዓዲፈረስ ነይርኪ ዓዲ በቕሊ
ዓዲ ስርናይ ነይርኪ ዓዲ እኽሊ
እኸደልኪ ኣለኺ ድሓን ዓሊ
ምስ’ዞም ዘለዉ በሊ ተማሰሊ
ወይ ሰንበሊ መሬት ዓደቦየ
ማንቲለ እምበር የብልክን ኣባየ።
ዝብል ዘሕዘንዝን ግጥምን ዜማን
ይርከቦ።
ንዘልዓልናዮ ሓሳብት ዝድርዕ ኣብ
መንጎ ራእሲ ወልደሚካኤል ሰለሙንን (ኣባጎሚዳ) ደግያት ሃይሉ ተወልደ መደህንን
ዘጋጠመ ዛንታ ክንርኢ ንኽእል። እዞም
ክልተ ሹመኛታት ሃዘጋን ጸዓዘጋን፡ ኣብ
ሓድሕድ ዝተዋግኡሉ ግዜ እዩ ነይሩ።
ደግያት ሃይሉ ንራእሲ ወልደሚካኤል
ምስ ሰዓርዎም፡ ሓደ ጥዑምዝጊ ዝበሃል
ፍሉጥ ናይ’ቲ እዋን ኣዝማሪ (ሃራሚ ጭራ
ዋጣ)፡ ንራእሲ ወልደሚካኤል (ኣባ-ጎሚዳ)ን
ንዓቀይቶቶምን ሰራዊቶምን ብምስትንዓቕ፡
በቲ ሓያል ጥበባቱ፡
እኒ በዓል ወልዳት በዓል ዒታ ሚታ
ተኣኪቦም ዘየጽንዑ ዋልታ።
ዝብል ሕሞር ዝጥዕም መቕድም ግጥሚ
ኣምሪሑ፡ ዘሊፍዎም ከም ዝነበረ ይዝከር።
ባህሪ ኲናት ኣብ ዓወት ናይ ሓደ ወገን ደው
ዝብል ዘይምዃኑ ግን፡ ድሕሪ ግዜ ደግያት
ሃይሉ ኣብ ውዕሎ ውግእ ወኪ- ድባ
ብራእሲ ወልደሚካኤል ተሳዒሮም ሞቱ።

ወየ ቅድም ክብል ብዓወት ደግያት ሃይሉ
ሃጢሩ ዝነበረ ሃራሚ ጭራ ዋጣ፡ ኣብ
ኢድ’ቶም እንተሒዞም ዘይምሕሩ ኣባ-ጎሚዳ
ምስ ወደቐ፡ መሬት ብቐትሩ ጸልሚታቶ
ዓወንወን በለ። ዝገብሮ ጠፊኡዎ መሬት
ከም ኣፍ ዕንቊ ጸቢባ ትውሕጦ ዘላ ኮይኑ
ድማ ተሰምዖ። ሽዑ ሓደ ጥበብ ብምምሃዝ፡
ንብዓቱ እናዛረየ ንኽምሕርዎ ድግድጊት
ተዓጢቑ፡ ብሓያል ድርሳን ጭራ ዋጣኡ
ስሕታኑን ጣዕሳኡን ተናዘዘሎም።
ጎሚዳ
ብተይ ጊኒ ወልዳት ብተይ ጊኒ
እንሀልካ ገመድ ሕነቐኒ
እንሀልካ ካራ ሕረደኒ
እንሀልካ ገደል ኣጽድፈኒ
እንሀልካ ቀላይ ኣጥሕለኒ
እንሀልካ ወጮ ግነዘኒ
እንሀልካ ካራ’ወ ጎይሓኒ
እንሀልካ ጉድጓድ ኣእትወኒ
ኣየስሕትካ ሰይጣን ኣስሒትኒ
ከም’ዚ ትኸውንዶ መሲሉኒ።
ኣንታ ወልዱ ጎመድ ወልዱ ጎመድ
ብሰማይዶ ወሪድካ ብገመድ
ካብ ምድሪዶ ፈልሒካ ካብ ሓመድ
ምቕታል ምቕታሉስ ምሕረት ልመድ
ምሕረት እንድዩ ዘብዛሓልካ ዘመድ።
ዓርኪ ራሻ ዓርኪ ምስሪ
ኣኪቡ ሂብካ ሰናድሪ
ጎይታ ደባስ ጎይታ ተሳባሪ
ጎይታ ሃብቱ በዓል ዛግሪ
ጎይታ መድሕን ጎይታ ፈተውራሪ
ጎይታ ቅልጽም ጎይታ ኣጋፋሪ
ወይለኹም ወልዳት ምስ ዝኹሪ
ኲዒቱ የእትወኩም ትሕቲ ምድሪ።
ኣታ’ዘን ኣደኻ ድራም ኣይለዳ
እመቤት ኢለኒ’ወ ድራም ኣይለዳ
ነጎዳ ክወልዳ ዘይሰምበዳ
ኣሳሒታ ክወልዳ ዘይከርደዳ
ሃልሃልታ ክወልዳ ዘይነደዳ
በርቂ ክወልዳ ዘይተቐዳ።
ኣንታ ወልዱ ወዲ እመቤት ኢለኒ
ተመልሚልካ ዝዓበኻ ከም ወይኒ
ማይ ምዒጕካ ትዋጋእ ከም ጊኒ
ከም’ዚ ትኸውን ዶታ መሲሉኒ
ኣየስሕትካ ሰይጣን ኣስሓተኒ።
ዝብል ክቱር ናይ ምስትምሳልን
ምሕረትን ሕድማ ምስ ኣስምዐ፡ ራእሲ
ወልደሚካኤል ሰለሙን፡ ነቲ ንዓኦምን
ሰዓብቶምን ዝተጻረፉዎ፡ በቲ ደሓር
ኣብ ርእሲ ኣንጻር መጋጥምቶምን ወዲ
ጎደበኦምን ዝተጓናጸፍዎ ዓወት ብጥበብ

ስለ ዝደነሶም፡ ንሓንሳብ ኣብ ዝንታ ኣተዉ።
“ስማዕ - እንተ ምምሓርስ ምሒረካ ኣለኹ፡
እንተኾነ ገጽካን ድምጽማጽካን ክርእየካ
ስለዘይደሊ፡ ኣርሒቕካ ጥፋእ” ከም ዝበልዎ
ይንገር።
ብርቱዕ ጥበብን ክእለትን ዝተዓደሉ
ሕምያን (ከረርቲ)፡ ንዝተፈጥረ ሃዋህው
ኣንቢቦም እንተስ ክንእዱ እንተስ ክጻረፉ፡
እንትስ ክጽግኑ እንተስ ከፍርሱ፡ ብፍጹም
ከም ዘይእግሞም ይፍለጥ። ሓያል ዝገብሮ
ምስጢር ድማ፡ ነቲ ዘለዎም ክእለት፡
ትዕድልትን ጎረሮን፡ ብያታዊ መሳርሒ
ክቓንዩዎን ከቓጥይዎን ከለዉ፡ ልቢ ሰማዒ
ዝትንክፍ ጥበብ ስለ ዘፍልቑ፡ ብዙሕ ናእዳ
ከም ዘትርፉ’ዩ ዝንገረሎም።
ኣብ ግዜ ዘይህብ ክስተት ወይ ፍጻመ፡
ሓይልን ብልሕን ጥበበኛታት ሓደምቲ
ኣብ ሓደ ዝሕጸር ብዘይምዃኑ፡ ዘርዚርካ
ዝውዳእ ኣይኮነን። በሃልቲ ወይ ድማ
ደረስቲ ናይ’ዚ ጥበብ ዝኾኑ ክኢላታት፡ ኣብ
ከም’ዚ ዝኣመሰለ ፍጻመ ኩሎም ብመሳርሒ
ኣሰንዮም ይብልዎ ማለት ግን ኣይኮነን።
በቲ ስሑል ቃና ጎሮሮኦም ብክብን ለጠቕን
ስውያ እናውጽኡ፡ ንዘጋጠመ ኣሕዘንዛኒ
ነገር ክብልዎ ይኽእሉ። ኣብ’ዚ ተላዒሉ
ዘሎ ጥበባት ዶጉዓ፡ ንዝያዳ ርድኢት፡
ካብ’ቶም ብፍቕረስላሴ ሕነሽም ብብዝሒ
ዝተደርሱ’ሞ፡ ብክራር ዝሕድሙ ዝነበሩ
ምጥቃስ ይከኣል። ብመሳርሒ ያታዊ
ሙዚቃ ዝደረሱዎ ኣስቈርቋሪ ትሕዝቶታት
ዝሓዘ ስርሓቶም፡ ካብ ሓንጎል ሰብ ጸጋ
ዕድመ ዝኽወል ኣይኮነን።
ንሓደ ናብ ትሩቡሊ (ትሪፖሊ) ምስ
ከደ ከይተመልሰ ንዝጠፍአ ተኽሉ ኩራራ
ዝበሃል ዓስከር ጣልያን፡ ፍቅረስላሴ ሕነሽም
ብኽራሩ እናኣስቈርቆረ ዝገበርሉ ኣተካዚ
ትሕዝቶ ንምዝኽኻር፦
ተኽሉ ተኽሉ ወዲ ዑቚባየሰ (2)
ትሩቢሊ ከይዱ ዘይተመልሰ
ኣዋልድ ዓድና ምስ ሓደማ
ፈሊጠያ ከብድኻ ምሕማማ
ቀተልካዮም ቀተሉኻ ድማ።
በዓል ዝናን ሽመትን ምንባሮም
ዝንገረሎም ከንቲባ በኺት እምባደርሆ፡
ምስ ደግያት ሃይሉ ኮይኖም ኣንጻር ራእሲ
ወልደሚካኤል ኣብ ዝገጠሙሉ፡ ኣብ
መወዳእታ ብልጅ መኮነንን ልጅ መስፍንን
ዝበሃሉ ደቂ ራእሲ ወልደሚካኤል ኣብ ከባቢ
እምባ-ዛርብ ምስ ወዶም ልጅ ሰጊድ ምስ

ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

ጆሜ/ደጀን ተኽለ
ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ከይተረፈ፡
ኣሪስቶትል ከም ምንጭን መኽዘንን
ፍልጠት’ዩ ዝዝከር። በቲ ኣብ ፍልስፍና
ማእከላይ ዘመን ዝነበሮ ጽልዋን ኣበርክቶን፡
ኣብ ዝሰዓበ ዘመናት ንዝተኻየደ ስነፍልጠታዊ ምርምራትን መጽናዕትን
ዝመርሕ ስነ-መጐታዊ ኣተሓሳስባ ቅርጺ
ኣትሒዙዎ እዩ።
ብዙሓት ካብ ርኽበታቱን ስነ-ፍልጠታዊ
መጽናዕትታቱን ኣብ ዘመነ ተሃድሶ ከም
ዝተረኽቡ ደኣ ይመዝገቡ እምበር፡
ጽሑፋቱስ ንብዙሓት ስነ-ጥበበኛታት፡ ስነፍልጠተኛታት፡ ተመራመርትን ካልኦትን
ናብ ሓድሽ ርኽበታትን ፍርያትን ክግስግሱ
መንገዲ ከፊቶም እዮም። ጋሊለዮ ንባዕሉ፡
ኣሪስቶትል - ‘ጥንታውያን ሰባት ተለስኮፕ
ነይሩዎምዶ ኣይነበሮምን እንተዘይሓስብ፡
ነቲ ኣብ ምድሪ ጥራይ ዘተኰረ ናይ
ኣድማስ ኣጠማምታ ኣምበይ ምሰገሮን’
ብምባል እዩ ዝገልጽ። እዚ ኰይኑ ግን፡
ስነ-ፍልጠታዊ ምርምራትን ርኽበታትን
ኣሪስቶትል ኣይጥቀሱን እዮም። እቶም
ኣብ ፖለቲካውን ሞራላውን ፍልስፍና
ዘተኰሩ ጽሑፋቱን ድርሳናቱን ግን፡
ንጣዕሚ ግዜ ፈንጢሶም ኣብ ኩሉ እዋን፡
እዋናውያን ኰይኖም ንረኽቦም።
ፍልስፍናዊ ስነ-ሓሳባት ኣሪስቶትል፡
ከም ኣካል ስልጣነ ምዕራብ ክውሰድ ካብ
ዝጀመረሉ እዋን ነዊሕ ኣይኰነን። ካብ
ግዜ ሞቱ ክሳብ ዘመነ ተሃድሶ እውን
ብዙሕ ኣተኵሮ ረኺቡ እዩ ኢልካ
ክትዛረበሉ ኣጸጋሚ እዩ። እቲ እዋን’ቲ
ህልውናኦም ዘጠራጥረሉ መድረኽ እዩ
ነይሩ። ጽሑፋቱ ዝሓዙ ጥቕላላት ኣብ
ዘመን ሮማውያንን ትንሳኤ ሃይማኖታትን
ጠፊኡ እዩ። ኣተሓሳስባኡን ፍልስፍናኡን
ክዕቀብ ዝኸኣለ’ውን፡ ኣቬሮስ ብዝተባህሉ
ክልተ ሶራውያን ሊቃውንቲ እዩ። ሰፊሕ
ናይ ምልላይ ዘመተ ክሳብ ዝካየደሉ ከም
ክቡር ዕንቊ ዓቂቦምዎ።
ጥንታዊ ፈላስፋ ኣሪስቶትል፡ ሰይንት
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ፍሉይነት ኣሪስቶትል

ኣኲናስ ክሳብ ሰዓቢኡን ተጣባቒኡን
ኰይኑ ኣብ ማእከላይ ዘመን ዝቕልቀል፡
ኣብ ስነ-ጽሑፍ ናይ ምዕራባዊ ስልጣነ ቦታ
ኣይረኸበን። ኣብ መፋርቕ 13 ክፍለ ዘመን
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይመሃር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ፡
ሰይንት ኣኲናስ፡ ብቋንቋ ዓረብ ኣቬሮስ ካብ
ዘስፈሮን ዝጸሓፎን ጽሑፋት ኣሪስቶትል
ብቋንቋ ላቲን ተተርጒሙ ረኺቡዎ። ነቲ
ካብ ሓደ ቋንቋ ናብቲ ካልእ ክትርጐም
ላዛኡ ጐዲሉ ወይ’ውን ማእዝኑ ኣጥፊኡ
ክኸውን ዝኽእል ናይ ኣሪስቶትል
ጽሑፋት ምስ ኣንበበ - ኣኲናስ፡ ጥንታዊ
ፍልስፍና፡ ስነ-መጐታዊ፡ ግዜ ዘይብልሎ፡
ተግባራዊ፡ ሞራላውን ንጵጵስና ዘገድስን
ኰይኑ ረኺቡዎ።
ኣብ ማእከላይ ዘመን ሃይማኖታዊ ስነሓሳብ ልዕሊ ዝዀነ ካልኦት ሓሳባት እዩ
ቦታ ዝወሃቦ ነይሩ። ትምህርቲ ኣብ ቅዱሳን
ጽሑፋትን ድርሳናትን ጥራይ ዝተመርኰሰ
ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ሊቃውንቲ ናይ’ቲ
እዋን፡ ንደርማስ ሓይሊ ጥንታዊ ኣእምሮ
ዳግም ረኺቦምዎ። ብፍላይ ድማ፡ ካብ
ኣሪስቶትል ተግባራውን ኣነቓቓሕን
ዝዀነ ሓሳባት ክረኽቡ ክኢሎም።

ዘይከም ሊቃውንቲ ማእከላይ ዘመን፡
ኩርናዕ ኣሪስቶትል ምስ ሃይማኖት ኣብ
ዝተሓሓዙ ሓሳባት ኣይነበረን። ኣብ
ፍልስፍናታቱ፡ ልቦና፡ ኣብ መንጎ ካብ ጽቡቕ
ነገር (ገንዘብ፡ ዝና ወይ’ውን ሓይሊ) ኣብ
ብዙሕ ክህልወካ ወይ ሒደት ክትውንን
ከም ዝርከብ ይገልጽ። ስለዚ፡ ኣብ ህይወት
እቲ ዕላማ ብጽቡቕ ንምብጻሕ እዩ። እቲ
ቀንዲ ዘዐሹ ነገር ከኣ፡ ነዛ መስመር ኣበይ
ትተሓንጸጽ ዝብል ይኸውን። እዚ ሓሳብ
ወርቃዊ ጥምዐ/ስስዐ፡ ነቶም ንሞራል ኣብ
ኩሉ ወይ’ውን ባዶ ነገራት ዝጠምሩዎ
ዝነበሩ ፈላስፋታት፡ እቲ እዋን ሓድሽ
ነገር እዩ ነይሩ። ኣብ ሃይማኖት ግን፡
ፍቕሪ ገንዘብ ጠንቂ ናይ ኩሉ ሰይጣናዊ
ነገራት ስለ ዝዀነ፡ ምስ ናይ ኣሪስቶትል
ዝጋራጮ ነገራት ነይሩዎ። ኣሪስቶትል
ንሃብቲ፡ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ኣይብሎን
እዩ። ስነ-ሓሳብ ርእሰ-ማልነት እናዓበየ ኣብ
ዝመጻሉ እዋን ድማ፡ እዚ ካብ ኣሪስቶትል
ዝመንጨወ ሓሳብ ኣብ ብዙሓት ሰባት
ተቐባልነት ክረክብ ከኣለ።
ኣኲናስ፡ ንጽሑፋትን ሓሳባትን
ኣሪስቶትል ብምሉእ እምነት ስዒቡዎ።

ሓጥያት ማለት ብክቱር ስስዐ፡ ልዕሊ ዓቐን
ምውናን ማለት ምዃኑ ድማ፡ ክሰብኽ
ጀመረ። በዚ ሓሳብ’ዚ ብዙሓት ሰባት
ሃብታም ምዃን ሓጥያት እዩ ዝብል
እምነት ጐስዮም፡ መጠኑ ዝሓለወ ሃብቲ
ንኽድልቡ ላዕልን ታሕትን ኢሎም።
ፍልስፍና ኣሪስቶትል ‘ዝድግፎ ደረጃ
ሃብቲ ኣየናይ ከም ዝዀነ ግን’ ክንጽር
ኣይከኣለን ነይሩ።
ነቐፍቲ ናይቲ እዋን ንኸምዚ ዘኣመሰለ
ፈታኒ ሕቶ ክምልሱ ብቕዓት ኣይረኸቡን።
ኣብዚ ዘለናዮ መዋእል ከይተረፈ’ውን፡ ገለ
ወገናት እቲ ኣሪስቶትል ‘ምሉእ ህይወቱ
ገንዘብ ንምርካብን ሃብቲ ንምኽዕባትን
ዝወፈየ ሰብ፡ ሕጉስ ህይወት የሕልፍ
ማለት ኣይኰነን።’ ንዝብል መረዳእታ
ይኹንንዎ እዮም። ደሓር ከኣ፡ ሕብረተሰብ ካብቲ ንሳቶም ዘካይዱዎ ጻዕሪ ዝረብሕ
እንተደኣ ኰይኑ፡ ነቶም ሃብቲ ንምኽዕባት
ግዚኦም ዝውፍዩ ነጋዶን ሸቃጦን መን
እዩ ልቦና ይጐድሎም’ዩ ዝብሎም?
ብፍላይ ምስ እምነትና ዝዛመድ ተግባር
ክህልወና ኣለዎ። ዝብል መርገጺ ኣለና
እንተዀይኑ፡ እዚ ሕቶ’ዚ ከቢድ ሕቶ’ዩ።

ብስለት እንታይ እዩ?
“ብስለት
ብቐንዱ፡
ውጽኢት
ንቕሓትን ሰፊሕ መረዳእታን እዩ’ ይብሉ
ተመራመርቲ ናይ’ዚ ዓውዲ። ኣብ ህይወት
ዘለካ ኣጠማምታ ኣብ ግብራዊ ተመኵሮን
ሓቅን ዝተመርኰሰ ምስ ዝኸውን፡ ካብ
ዘይርትዓዊ ኣተሓሳስባን እምነትን፡ ካብ
ቅድመ-ፍርድን ስምዒትን ሓራ ምስ
እትኸውን. . . ብሱል ኣመለኻኽታ
ክህልወካ ይኽእል እዩ። ብሱል ሰብ
ክትበሃል ናይ ግድን ዕድመ ዝበላዕካ
ክትከውን ኣለካ ማለት እውን ኣይኰነን።
ብስለት ናይ ብዙሓት ድምር እዩ። ዕድመ፡

ንቕሓት፡ ብልሒ፡ ናይ ምውሳን ዓቕሚን
ካልኦት ረቛሒታትን ተደሚሮም እዮም
ብሱል ሰብ ዝገብሩኻ። ተመራመርቲ’ዚ
ዓውዲ፡ ደረጃ ብስለት ዝዕቅን ረቛሒታት
ኣንቢሮም ኣለዉ፡- ኣብ ክውንነት ምእማንን ኣብ ሓቅታት
ምምርኳስን
- ኣብ ኣእምሮኻ ቦታ ዝሃብካዮም
ኣጉል እምነት፡ ግጉይ መረዳእታ፡ ቅድመፍርድን ግምታዊ ጠባያትን ብወድዓውነት
መርሚርካ ምጉሓፍ
- ኣብ ክንዲ ብስምዒት ብርትዒ

ምሕሳብ። ንስምዒትን ርትዕን ፈላሊኻ
ምፍላጥ፡ ንኽልቲኦም ኣብ ህይወትካን
ቀዳምነታትካን ግቡእ ቦታኦም ምትሓዝ
- ኣቀራርባኻ ኣልዝብ ኣቢልካ ከተእምን
ምኽኣል። ማእከል ስሕበት ክትከውን
ከይደለኻ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ
ምሕዝነት ምምስራት፡ ፍሽለት ከይፈራሕካ
ውጥናትካ ምትግባር
- ኣብ ክንዲ ነቓጽን ንፍርዲ ዝህወኽን
ዓይነት ሰብ እትኸውን፡ ተዓጻጻፊ በዓል
ክፉት ኣእምሮን ንሓድሽ ፍልጠትን ሜላን
ተቐባሊ ክትከውን ምኽኣል

- ኣጋጣሚታት ህይወት ንዝኽሰተሉ
ቦታን ግዜን ከም ዝመስሉ ፈሊጥካ፡
ኣቐዲምካ ብዝቓነኻዮ ወይ ብልሙድ
ግብረ-መልሲ ክትምልሰሎም ዘይምፍታን
- ንኹሉ ገጻት ህይወት ክትሕጐሰሉን
ከተስተማቕሮን ምኽኣል
- ኣየናይ እዩ ክትገብሮን ክትጭብጦን
ዝከኣል? ኣየናይ እዩኸ ዘይከኣል? ፈሊጥካ
ምርዳእ
- ብዛዕባ ነብስኻ ዝተጋነነ ምስሊ
ዘይምሓዝ። ከም ኩሉ ሰብ ድኽመታት
ከም ዘለካ ምእማን፡ ርእይቶ ሰባት
ምኽባር
- ፍርሒ፡ ሻቕሎትን ጭንቀትን ኣብ
ዝስመዓካ እዋን፡ ብኸመይ ከም እትቆጻጸሮ
ምፍላጥ፡ ናብ ብስለት ዘብጽሕ መንገዲ
እዩ።
ብስለት ንውሑዳት ሰባት ዝተዓደለ ጸጋ
ገይርካ ምቑጻሩ ግቡእ ከም ዘይኰነ፡ ነገራት
ብምስትውዓልን መጻሕፍቲ ብምንባብን
ዓበይቲ ብምውካስን ክብጻሕ ዝከኣል
ጥበብ ምዃኑ፡ ክኢላታት ይገልጹ። እዚ
ጥበብ’ዚ ዋናታቱ ኣብ ዝዀንናሉ እዋን
እምበኣር፡ ነገራት ኣብ ምውሳን፡ ዕላማና
ኣብ ምውሓስ፡ መንገድና ኣብ ምልላይ፡
ምርጫታትና ኣብ ምንጻር፡ ባህግና ኣብ
ምምላእን ካልኦት ኣብ ህይወት ዘገድሱና
ረቛሒታት ከይተጸገምና ውሳነ ኣብ ምሃብ
ኣይንጽገምን።

ኣሪስቶትል ኣብ ልቦናዊ ምምቕራሕ
ጸጋታት ዘለዎ ሓሳብ ቅኑዕ እንተ ደኣ
ኰይኑ፡ ናይ ብዙሓት ካባና ባህሪ ኣብ ሕቶ
ክኣቱ እዩ። ኣብ ካልእ ጫፍ ናይቲ ባህርና
ድማ ኢና ክንዓልብ። እዚ ሓሳብ’ዚ ጌጋ
እንተ ደኣ ኰይኑ ድማ፡ ክንዲ ድላይካ
መጠን ሃብቲ ንምርካብ ካልእ ጉዳያትካ
ከተወንዝፍ ሞራላዊ እንተ ደኣ ኰይኑ፡
እዚ መደምደምታ’ዚ እውን፡ ነቲ ካልእ
ናይ ህይወትና መደባት ክጸልዎ እዩ። እሞ
እቲ ንዓና ዘድልየና ወይ ዘርብሓና ደኣ
ብከመይ ኢና እንውስኖ? ዝብል ሕቶ
ክልዓል ባህርያውን ግድንን ይኸውን።
ንብዙሓት ካባና እቲ ጉዳይ፡ ኣየናይ
መጠን ሃብቲ እዩ ኣብ መንገዲ ናይ’ቲ
ክንበጽሖ እንደሊ ሓጐስ ዝዕንቅፈና ዝብል
ኣይኰነን። ሓሳባት ኣሪስቶትል ናብቲ
ዘንቀልናዮ ሓሳብ ይዕበ ይንኣስ ክንበጽሕ
ሓጋዚ’ዩ። እቲ ንሱ ዝጥቀመሉ ትንተናዊ
መንገዲ ክንርድኦ እንተዘይክኢልናን ናብ
ጉዳያትና ብብሱል ኣእምሮ እናተመራሕና
ክንጥቀመሉ እንተዘይበቒዕናን፡ ስነ-ሓሳብ
ናይ ኣሪስቶትል ዘይክጠቕመና ይኽእል
እዩ። እቲ ብድሆ ነቲ ንተኽእሎታትና
ዘንእስ ናይ ገለ ኣካታዕቲ ሞራላዊ ዛዕባታት
ምስጋርን ዘይምስጋርን እዩ።
ኣሪስቶትል፡ ነቲ ፍልስፍናዊ መንገዱ፡
ንሰባትን ነዛ ዓለምን ከምዘለውዎ
ብምውሳድ እዩ ተዓዚቡዎም። ክልቲኦም
ፍጹምነት የብሎምን። እዞም ዘይፍጹማት
ኢሉ ዝገልጾም ፍጡራት ከመይ ኣቢሎም
እዮም ህይወቶም ዝሓሸ ክገብሩዎ
ዝኽእሉ? ንውልቆምከ ብኸመይ ዝሓሸ
ናብራ ይህልዎም? ኢሉ ይሓትት። ሰባት
ንገንዘብን ሓይልን ዝቃለሱላ ዘይርግእቲ
ዓለም ድማ ተዓዚቡ። ባህሪ ደቂ ሰብ
ክቕየር እዩ ዝብል ራኢ ግና ኣይነበሮን።
ዝዀነ ኣካል ሞራላዊ ኣካይዳ ክህሉዎ
ኣለዎ ብምባል ድፍኢት ክፈጥር ኣለዎ
ኢሉ’ውን ኣይሓሰበን።
ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ኣሪስቶትል ካብ መምህሩ
ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ። ምናልባት እቲ ኣብ
ዝዀነ እዋን፡ ካብ ዝተጻሕፈ ዝያዳ ጸላዊ
ዝበሃል ፕላቶ ዝጸሓፎ ‘ዘ ሪፓብሊክ’ እዩ
ክኸውን ዝኽእል። ፕላቶ ኣብዛ መጽሓፍ፡
ብውሑዳት ለባማት ሓለውቲ እትምራሕ፡
እቶም ዘይለባማት ሰባት ከም ዝተሓጽባ
ሓሰማ ሕጉሳት ዝዀኑሉ ዓለም’ዩ ዝሓልም።
ፕላቶ ርድኢቱ፡ ዳርጋ ኩሎም ሰባት
ወዶም ጓሎም ዝባኖም ብወርቂ፡ ከብዶም
ብስቡሕ መግቢ ምስ ተመልአ ጥራይ
እዮም ዝሕጐሱ፡ ኣብ ዝብል ንጹፍ ሓሳብ
ምንባር’ዩ ደምዲሙ። ነዚ ንዋታዊ ሓጐስ
ንምግላጽ፡ ፕላቶ ንዕኡ ዝሕሉ ምዕሩይ
ቁጠባውን ፖለቲካውን ስርዓት ፈጢሩ።
ምስ ፕላቶ ኣድካሚ ክትዓት ድሕሪ
ምክያድ፡ ኣሪስቶትል ሓደ ሰብ ብዛዕባ
ሓጐስ ዘለዎ ኣጠማምታ ከም ዝውሰን
ተረዲኡ። ብዛዕባ ናይ ፕላቶ ግምታዊ
ሓሳባት ኣድቂቑ ክሓስብ እንከሎ ድማ፡
ሰባት ንእንስሳዊ ባህሪኦም ጥራይ ድዮም
ከርውዩ ዝደልዩ? ዝብል ሕቶ ይምልስ
ነይሩ። ኣርሒቑ ድማ፡ ለዋሃት መለኽቲ፡
ድሌት ድኹማት ብምምላእ ድሌቶም
ክረኽቡ ይኽእሉዶ? ናብ ምባል በጽሐ።
ብድሕሪ’ዚ ኣሪስቶትል ብህሎ መምህሩን
ናይ ገዛእ-ርእሱ መደምደምታታትን
ኣይተቐበሎን። ንኣጠማምታ ፕላቶ ኣብ
ባህሪ ደቂ-ሰብ ቅርጺ ብቑዕ ሕብረተ-ሰብ
ከምኡ’ውን ምንጪ ውልቃዊ ባህታ ኣብ
ፖለቲካን ስነ-ምግባርን ዝራታዕ ሓሳባት
ኣቕሪቡ። በዚ ድማ፡ ናብ’ቲ ዝቕጽል
ሞራላዊ ስነ-ሓሳቡ እግሩ ኣንቢሩ።
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ĄęïƤŘǉĜ
ƶńȎėŶ ƆǁŶ űǆĔŶȳ ƆƳ ǎć
ŊĜŶƋÍŗ ƄŊ ùƯö ǫù ƄŶġŕǆŗ
ƶűŅĔǎýęƄĔƄƆǄƶŕƖġŕÍǂȳ

 k

Ïĉñęŗǫù
ƄŶġŕǆŗŊęïŶǡƴÍǄ
ǻėǆƱǆƑűŚŊęïŶ
āŊĔŚĜŊÍƧŶƆǄȳÐ

ÏƢŚĕƄŊ
ƧǎǎęȓňĹñǆƢŚ
ŕȎĆǎŴŶĄ÷Ɔ
āŊĔŕĜŊŶĉïęŶ
űġŕĉñęŶȳÐ
ÏŚĉñęŗŶƗõÐƶŊùřćĄĜù
ƄñǢėƤƯ÷ćƌŊƶƖƧŶƭĜęŕŘŚ
ƭĄŘŚ ƄńȐĕ ƆƓ ƆŶŕïôƢ ƌŊ
ŘŚ ƄŚþƲ ǦŴ ŚĉñęŗȲ
ŶƯŊǁŚ ǉĮ ƄŶġŚǇ ŊǉĔǜ ƭôĉ
ƄŅęŗƫƎġęÿõƶǙĄĔõƆƥŶÍǂȳ
ƄŊ ŊƲā Ǝȡ÷Ś Ŵǆ ƭôĉŴ
ŊĜŶƋ ǎýę ƄŕÿğġňŶ ęǎƃŚŶ
ŶƭľĆ ǉĮ ƄŶġŚǇ ƄŚþŚƌ
ŊĉęƄǆȲŶǉĮƄŶġŚǇŴǆŚĉñęŗ
ĄĜ÷Ś ŕűȠǢƢŶ ȎųýŶ ƴǣŚÍƧŶ
ŅǾľǆŊùƄúŶÍǂȳ

Śĉñęŗ ƎŶŊù ƉôŴ Ąį÷ǶȠ
Ŷĉĉñïę Ƣǆ ǎć ŶȣùǶŚȲ
ŶƛƆôŚȲ ŶƆĉűŚȲ ŶùĉǎŘŚ
ƉĉƂÍƧŶ ŶƛŊęŘŚ ŊƯĉĲŚ
ŶƛŶȞùǻƶǡŊęĄġęāÍǂȳ

ǇïŴġǂĉ

ĄŊƴāŚƂ ƆƥŶ Ɖĉ ƆŶȞùǼ
ǎć ÿŶŗ Ƅǉ ƶÿƱś ǡŶƱŊ
ŶǉįŶŶÿǌėƱǎùǆƥűǡėŚŶƄŊ
ĉǦƴƆÍǄƉŕƧƯúƆŚǉöȳ

ƌùƆ ƭŇ űǻŇ ƆŶŕǉƄ ƎűùƯù
ȞŗŶŴǎćƶŕćñĔŚƄǉűŗƄŊ
ŊùƎƯƄŊǡôƎȡùŴǆāŊĔŕ āŊĔŕĜŊŴ ƶęƁ ǧǌƃ ùĉǎŘŚ
ĜŊ ǫôŶġŕǆŗ ŕćîė ŶƆŕĉȓƇ ƄŊ ĉǻȡƆ ƭŇ ŕė ġô Ʊôƥ ƄŊ
ôƧǸƉĲŴȓņǆĔƄǂƆǇĉȳǆƗŶ ŊùȓǦŴŶ ƯŊǁŚŶ Ŵǆ ïǡę ƭŊǃ
ƆĉŅę ƄŊƳ ƴƯňÍƳ Śĉñęŗ Ŷǫù ƄġŕƥȓƇƄôƥȳ
ƄŶġŕǆŗ ƶñùƨ ŕė Ƣǆ ƶñŋ ƶŕćñĔŚƄǉƄŶȑęƆƳǧǌƃŗ
ĔŊÿ ƆŶŘǆÍǂ" ƶŊù ÿǉ Ǝĉôġ ùĉǎŘŚ űŕŶ Ʊǆŕćñė ƄǉŘŚ
ƶǦŊƇ ĄĜĔŘƧŶ ƭŊǃŶ āś ǧġǫġ ƄŊ ĉïŊ ƭŇ ŕė ġô Ʊôƥ
ƎôƭùƉƄƄǡǌĞÍǂȳ
ƄŊĉǦŘƆƉĉŅƭùĉƛŶħŊǫù
Ǧǉ ÿĮ ĉñęŗ Ƅǉ ŚƧŶŶ ƄŶġŕǆŚŶ Ąęƭ Śāŗ ƯǎĄŶ
ġǎėŉŚĉġÿŶŗƱǆŕćñĔŚƄǉ ƶƄĄĜõ ǧǌƆŗ ùĉǎŘŚ ǡƳȣ
ŚƧŶŶġǎėŉŚƉűƢǌǎėƆŶƉôŴ ŕėƎŚȑƢŚŚƛƆùÍǄȳ
ƄŊĊŶǧƁŶǡƳȣǤǦÍǂƶȣǶęȳ
ŊŕƢğƘÍƧŶ ƱŉŘƤ ƭĄȓ ƄŊ
ĉñęŗ Ƅǉ ŚĉġęŘ ġǎėŉŚ ĉľŴġŶ ƄȣùǼ ŊȔŘƤ ęƎŊ Ŵǆ
ƶŅĜõŶ ŶĺÿŚŶ Ƅň÷Ś ŚƧŶŶ ƶĄÿ÷ôȟ ƶŕȡ÷ôǂ āććŚ ƄŊ
ƎŚƉƧŶ
ƆŶƉ÷Ȳ
ƱǆŕćñĔŚ ĉƯňǆŶÍƧŶƭŇƆǜĉÍǂƱôƥȳ
Ƅǉ ƆŚĉġęŘ ġǎėŉŚ ǎć ġôƳȡŲġŉŚŴǉĆļŶƛŚŅęñ
ŊƄŶȑĕÍǄȳ Ɔŗ ĉŶŘǆ ƶŕćñĔŚ Ƣôǋ ŶǉĮ ƄŶġŚǇ ǉıŴ űĉñęȳ
Ƅǉ ęƆğ Ǝƃ÷ Ŵŕǆ ƆŚŊú ĊǄ ƆŕŶ ƭľĆ ðƥŶ ƶŅȑāŴ ǉĮ
ƎŚƧŶŶƉĉƧȓƃŖǎćŴǆǡƴƆ ƄŶġŚǇƉƄƢŚĕƄŊƧǎǎęȓňĹ
ęƆğ ƆśŚ ƎñùƥŶ Ŵǆ ǦǎŶ ġô ñǆƢŚŕȎĆǎŴŶĄ÷ƆāŊĔŕĜŊ
ƶƜűȳ
ŶĉïęŶűġŕĉñęŶƎŊùÍǁƶǉöȳ

ÏŊľƯŗƄǉȲ
ŶāŊĔŕĜňŊĺƭŚ
ƵǤŘŚŕȣĖȳÐ

Ŋȣ÷ǆ ƄŊ ïǡęŴ ƄǉŘŚŴŶ
ƄÿŚŴŶŕļöĜŶƱĔǤǡȓƇćƯęűŚ
ŶŚĉñęŗ ƴŶŘ ŊĉƶŶŘƧȲ
űŗƄŊùƯöƁŶƶűŅĔǎýęƄňŘƤ
ŊĉŊñïùȲ ƏŘġ ŊƢǦƭƧŶ
ƆĉűŚŶ űŊĜ ĉŚÿŚŶ ĉõƆ
ŅĔƖŚïŊŕȓǇŶ
ŊƱǆƢǦƭƧŶ ƄǡňňŚ ƎŶƢġǏ
ŊĉõƆƄŅęƬűŶğ÷ƶŕļôğõŴŊ
ŶƛƆù ƃŴȳ Ɔŗ ƢǦƭƤ Śĉñęŗ ƶŕǡùȎƊűŘŚǦŴĉġŴǆŘ÷ĉ ƄƶǂƱāŊŶȓņľǉĔǜƎŊƃõ
ƶŅïùŊǉĔǜŘŚƉȡȠùŴƆŶŕǉƄ ƄŅęƎśƆŶŕŕƥǌǋĕćƯĔƎƖƧŶ ƃŴŶĔƛŋȳ
ĖƃŴǇ ǎćȲ ıǎĄ ŚĉñęŗȲ ƄǆƎƆùŶÍǂȳ
Ɖĉ ƧȓƃŖ ƖƄ ŊĜŶƋ Ąęƭ
ĄňƆŘȲ ćƆƉ÷ǆ ǉĔǜȲ ƌùƄǆ
ƆƳ
ĉġ
āĄĔŚ
Ŵǆ
Ąƴŕǃ
Śāŗ
ƯǎĄ ƱǤǻĉ ƶűŅĔ Ŵǆ
ǉĔǜȲ ƏôǞŶ ǂųōęġŚŶ ƱǶļôô
ĉĸėȓ
ĄŶǦġŗ
ƏǆŲ ŊȣõǹŚ ĄćñėŶ ƶƢïŊŶ ƄęƆġŚŴ ƆŶŕ ƄǤŴƳŊŴǇ ǎć Śĉñęŗ
ùƎƯƆŗŶƢǋŕňƯŘǆŊĉĉïęŶ
ŊƱŕƄŘŕƨ
āǦŶ
ĄĜùŶ
ǫù
ȣõǻŴǆǦƵĜøǌƱôƨŶÍǂȳ
ŶǫùƄŶġŕǆŗŊĉĉïęŶƆŶĔƛŋ ƄŶġŕǆŗ ĉƛňęŶ ƌŊŗ Ŵǆ
Ɔŗ ƱǆƢǦƭƤ ƉƄ ĄƭùŘƤ ȣęǄŚ ŊƖĉŗ ŴǆÍŗ ŊƯėǆŶ ıǎĆ úĆ ƶűŅĔ ŊƄƶǂ ŕƭȑȑȠ
ƌŊ ƉňŇŴ ŊŚƯƶŊŗ ŊĉŊñïù ÷ĉŶƄŊűŚƎŶǡùȔŶƛƆùƃŴȳ ĸȓĖǩǋõǆęƉŊȳ
ŊĉġćƯÕ
ƢƱŕ
ƎŶĬġĊ
ƄŊ ĄŶǧ ŊęïŶŶ ȎùćŚŶ Ʊú ÿŶŗ ǫù ƄŶġŕǆŗ ĉġ Śĉïę
ŶƛƆùÍǂȳ
ȣùùǆ ŶćŶĉ ĜŊ ęǊƆÍǂȳ ǫù ƉƄ Ɔśĉ ƌŊƄ ƶƧôǊ Ĳùƫ
ŊùƎƯÿŶŗǫùƄŶġŕǆŗŊęïŶ ƄŶġŕǆŗ ƖƄ ŊęïŶ Ŵǆ ǡƴÍǄȳ ĉíėŚȲ ǻƫǄŚȲ ĄġŕƧƭùŚŶ
Ŵǆ ÿŶŗ ġǎėŉŚ ĉƟŴ Ɗ÷ŚŴ ŊĄĜĔŚÍƳ ƆŘ ġǎė ŊęïŶ ôňćŚŶ Ŵǆ ĉƟŶ Ưǎ÷śĉ Ƅƶǂ
ƱǆŶġāś ÿĮÍǂȳ ŶƄŊűŚ ÿǉ ƆŶŕĔƘňȲ ƄŊ ƲęǄƄ ȎùćŚ ùƫùÍǂ ƶƖƧŶȳ ĉƛŶǄŖ ŶňƯ÷
ÿĔġŘǆȲÿǉŊƯėǆŶÿŶŗ÷ĉŶ ǁôŶ ćôŚÍǂȳ Ŋęñŗ ġǎė Ŋĕñ ŊƴƯň ŚĉñęŚŶ ǻľąŶ ƄȎŇļ
ƶƧŶŶ ƆŶŕƜǆŲȲ ƆŘ ÷ĉ űŘ āŊĔŕĜŊȲ Ŋĕñ āŊĔŕĜŊ ƉƄ ġôŚȞùǻŶŚęǌƆŶƉĉƄŶùƯöƄŶ
ǡƴŊȎňŶƧȓƃŚȎňŶƉĉęǦƇȲ ƄŊ ĄƢǌƆŘ ŊęñŚŶ ŊùȓǦŚŶ ŶƛƜŲŊƱǆĉā÷ùÍǄƢŚĕŕǣï
ǶġĆȲùƙǆȲƄǛŋȲŊėāŊĉùǤġ ïǡęÍǂƶȞǻęȳ
ŚȓƯęȳ
ŶƄň÷Ś ƆŘ ġǎė ƥāġ ĄǦŊŶ
ǻƯŴŶÍǄ ŚƜŷĉȳ ĉƛŶǄŖ Ȏň ġôƳƄűŊƢǡűǆŴǆÿŶŗïǡę ŊĹŶǊ ÿǉ ñȑŶ ĄǙĉęŘ
ŶƗúĉ ĄƄƴŘŚ ĄǦŇ ƶÿƱ ĉƯňô Ƣǆ ǎāĔŚ ƄŊ Ŵǆ ǉĮ Ƨùǎ ĉġ Ņô ĉġ ƄǋƂÍǂ ƶ÷ôȴ
&RPSOHWH )RRG  ġôƶƜű űȣĞ ƄŶġŚǇĉĉïęŶƱǆĉĉïęŶǢǌǆ ŶĶŶĶƄÍǂ ƶĜĉƯŶ ƶǉǦĉŶȳ Ŷĝ
ƢƉȣ Ƅňù ŴǆŘ ġǎė Ŋāćĉ ƶŕĊęƉĜÍǂƶŊùęǎƃŚÍǂƱôųȳ ġôƶƜűÍǂǎćĶŶĶƄǉƃùŴƉĉ
Ŵǆ ĉǻįƯ ŕƛƆúŘŖ Ƅƶǂ ƎŶǉǆ ǉĬ ƄŶġŚǇ ƆǁŶ ƌŊ ĬǌćǆǉĔǜŶƴĔŅõȳ
ȎŇŊÍǂ ƶƖƧŶȳ ŊƙùƄǆ ǉĔǜ ƌùƄǆ ǉĔǜ ƎğŊ ǂųōęġŗ ĉíėŚ ǉĮ ƄŶġŚǇ ƄŊ ǡƴƆ
ǎćƆƷĉ ƶŕǶıĝȎňŶƧȓƃŚ ŚĉñęŕŶ ƶƴƶć ƆŶŕǉƄ ƃùŴ ęƆĜŶȲ ƄŊ ƧõǉŶŶ ġǎęƁŶŶ
ȎňŶ ŕĤǆǼĉ ǡŶƱŊ ġô ƱĉȓƂ ǦŴ Ɔŗ ĄùĞ ƶŕȡ÷ôǁ ƎƖƧŶ ǻƯŴ ƄŊ ĉā÷ƧȲ ƉĉƂÍƧŶ ƄŊ
ƆŘ÷ĉƥāġĸǶňƤƯŊǁŚŴǆŘ ǆƛƆùÍǂȳ ŶƄŊűŚ ıǎĄ ǡô ƧǻŶ ġǎėŉŚ ƭŇ ŕė ƄôƢŶȳ
ġǎėŚƖƧŶƄ÷ćôŚÍǂȳ
ƭĄŘŚƆŕŶƌùƄǆǉĔǜȲƏôǞŶ ġôƳǫùƄŶġŕǆŗŶĉĉïęƊ÷ŚŴ
ĩāÍƓ Ɔŗ ŊƯėǆ ȑƯėĉŶ ǂųōęġŚŶ ƶƧǎƄ ƶűŅė ǉĮ ȔŘŊƱǆƄȞ÷ùǆƌŊƳƱôƨǉĔǜ
ÿĔġŘǆŶ ƆŶŕƜűȲ ŊĄŶȓę ƆƳ ƄŶġŚǇ ƄƶǁŶ ƧýǌŚŶ ŊƄȑŊƯ Ŷ÷ƯöŶƛƭŇƄŅęŗƯŴŶġęÿõȳ
ŊƄƆĉĚ ġŶƎùŗ ƶƜűŚ ǫù
ƄŶġŕǆŗ ǎć ƄŊ āŊĔŕĜŊ
ŚȞǻĚ ŕȓƯŷ Ƅƶǂ ƉŇǎÍǂȳ ƆƳ
ćôŕǆǦŴƊôŶȠǉùƱǆĲȎėǉĮ
ƄŶġŚǇġŶƊ÷ŶÍǁŶȲƢǆÍƧŶűŊġƙ
ƄŊ Ǝȣö ġôƱĹĄǻƌǄȲ Ƞǉù ġô
ƶĿȎęƌǻėǆŕćîęƌƄôƙćôŚ
ƄǆƏűŶȳ

ÏŊõȓġŊƄǆĞ
ƧȓƃŚŶȣƯŗĜŅǆŗ
ƆǂȳÐ

ƶŕćñĔŚǫùƄŶġŕǆŗƊõǦƵ
ƌŊŗ ǎýę ƶƜű ňñ÷Ƥ ƄǶćĉŘ
ƢǆǎýęƶƜűƄňŘƤƄŕÿğġňŶ
ęǎƃŚŶƢȐƄŅŗğǆűğƤƢǆġű
ȣùǶŘƤĄŶǡǋÍǄŚƖǆǎȳ
ŶŅùÍĊÿŶŗƶŕćñĔŚƄǉŶƧ÷ǌ
ƆŶŕǉƄÿĆąŴŊòġȨŘùƆĉŅę
ŴŊ ňñ÷Ƥ āƎĉŴ ƄǆŚƢġǏŶÍǄȳ
ƉĉƳƆŶŕǉƄŚǡŊęƏǆŴƉƄǻƯŴ
õƂ÷ǇïŶġ
ǉįȲǻƯŴġǎėŉŘȲƆƳƗõƆŶŕ
ŕǉĆĕƖƄǻƯŴāŊĔŕĜňŚāõ ƶƜűŚȳ
Ƅ÷ćôŚÍǂȳ
ġôƳ Ŷĉȑƃ ƱǆŅŘŕƛ ġùǷŶ
ŊƢǡűǆ Ƅű Ɖĉ õ÷Ȳ ŶƶŕćñĔŚ āŊĔŕĜŊƎŶƧŶŶƆŶŕǉƄƔŶŴ
ǫù ƄŶġŕǆŗ Ɖĉ ÿŶŗ ƶŅôȎŚŶ ǉĮƄŶġŚǇƎĄïėȲƎűľÿŴǆňñĖ
ƧāġűŚ ƱôƥŶ ŊǡƴƆ ęƆğ ôƧǸƉĉȓƄƎƛƆ÷ƄôƢŶȳ
ƆŚĄÿǉę ƶŅôȎŚ ȡŊĖƌ Ƣǆ ƄŊ ĄƴƱĆ ÿğŅǆ ƆŶŘǆ ƎŊù
ƃŶǌġŚĖÍǁƶǡùȑȳ
ĉǉôƗȲǫùƄŶġŕǆŗĉĉïęćôŚ
ĉƛŶǄŖƆƴúĆƄŊǦƵñȑŶűŘ
ȣùǶŚ ŚǎùŊ Ʊ÷ ǫù ƄŶġŕǆŗ
Ŵǆ ȓňā ŊƗùŶŚŴƄ ŊľƯŗ Ƅǉ
ŊĉƟŶŶāŊĔŕĜŊŊĺƭŚƵǤŘŚ
ŕȣĖ Ƅƌù Ŵǆ āŊĔŕĜŊ ġô

ƄŊƳƱôŴǇĄŅùƎȣôƱŅŶ
ǦŴ ŊǉĔǜ ƭôĉ ǆƗŶ ŊǉĔǜ
ƄñǢęŴŶ ïǡęŴŶ ƄŊ ùƯö ǉĮ
ƄŶġŚǇ ŕȞǸĕ Ʊú ƆƢŘƤ
ƄĔƄƆǄ ƌŊŗ Ŵǆ Ĭǉĉ ƶűŅĔ
ƄĔƄƆǄ ŊƄƶǂ ƶŕƭȑȎȞ ĄŶǡǋ
ćƯŇõƃŴŶĔƛŋȳ

ŊÿȞħƤ ęƆǆśǆ ƎǞĉę
ƆŶŕƜǆűȲƄŊƳāǛƆƥŶŚĉñęŗ
ŊȔŘȞöƙƶĔƁƏǆŲƄǆġĄƭŶŶȳ
ƆƓ ǎƄ ŶƄŊ ïǡęŴ Ʊôƥ ŉŚ
ŚĉñęŘŚ ȡǆ÷ŕŶ ǦŶȓù ƄŇùƌ
ƆŶŕ ęƃƙǇȲ ƆŕŶ ƶŅƶÿ Ŋõȓ
űǻŇ ƱĄƶǦň ňƯôŶ ƆƱŶ ŶƴĔŅôŶ
ƱôŴ ǉĮ ƄŶġŚǇ ƏǆűŶ ƆǁŶ
ƶȎŶÿƙȳ

ƆƳ ƎŊù ƆŶƉôƗ ǦŴȲ ÌƉĉŗ
ŊõȓűŕŶ ƄŊ ƶ÷ƭô ǉĔǜ ǆŅȓÿ
Ƅôƥ ǎǁŶ"Í ŶƶŊù āś Ŷǧǎų
ǡǋȣƌćôŕǆÍǁȳŅƳƏǆŲŅŗȲƆŗ
ƄęƆġŗƎŶƴĔŅõƌŊŕǉùǁǦŴŶƭǆ
ƉĉƶęǉƄųŚĉñęŗćôŚȣùǶŚȲ
ƎƆôŚȲƎŊĖȲƆĉűŚȲùĉǋÕƢƱŕȲ
ġǎėŉŚ ĉĉïęȲ ġǎėŉŚ ĉĉïę ŕǻęǁõ Ƣǆ ŚľǆĔõ Ǝȡù Ŵǆ
ćôŚƉƄŊƭŊƂāŊĔŕĜŊĉĉïę ñǆƢŚÍǂȳ
ćôŚġôƶƜűƊùŴƌŊƳŅȐāŴǇ
ƱôŴǉĔǜŶ÷ƯöƄŅęŗƯŴƎŶĜęÿõ ĄǦôȐŴǆŚĉñęŗƆƳƌŊƏű
ƖƄ āŊĔŕĜŊ ƭôĉ ŶŚĉñęŗ
ƶǦňƆÍǂȳ

ƃŶǛȠöĊŶŕƛõ

ƄŊƳƎŶȞùǼƱôŴűǡęƆŶŕÍúȲ
Śĉñęŗ ŊġĕƯŶ ƱǆġĕƯŶ ƄǡňŊ
Ɖĉ ƶƧĜǎÍǂȳ ŊŴŕǆ ƄĔƄƆǄ
Ɖĉŗ ƄŊ ÷Ưö ƶǡôȓƎƨȲ ƄŊ
ȣùǶŚƌȲ
ƎƆôŚƌȲ
ƎŊĖƙȲ
ƄĔƄƆǄƙŶ ùĉǎƙŶ ôƧǸ ĉġ
ƆŕĉȓƆ ƃƙ ŕćîĔ ƄôƗ ƃùƌ
ƎŚƱĔŊŚƛƆùȳ

ġôƳ Ɖĉ āŊĔŕĜŊ ĄǶŶ Ɔŗ
ćƯĔƆśĉŶñǆƢŚƄƶǇĉƄǡǉġŗ
ŶǉùǇĄȑƃƎŶïŶȓƆŶŕǉƄƠŶŴ
ƶƜŲ ćǆȲ ĄǦŇȲ ƄǁęȲ Ąȓôö
ıǎĆƶƄǡĔĉñęŗƄǉƎŚñùƢŴ
ƎġęưĉƄôƨƶŊùƄĔƄƆǄƄôųȳ
Ƅôƥȳ ÌŊõȓ ġŊƄǆĞ ƧȓƃŚ
ƯŚŊƃùƌƆŶŕęƃƙǇȲƱǆĉĉïę ŶȣƯŗ ĜŅǆŖ ƆǂÍ Ɖĉ ƶŅïùȲ ǉĮ
ġŶƎùŴ Ɔǂȳ ġŶƎùŴ ŶġŶƎùŶƂ ƄŶġŚǇĄŊėñŗŴǆǡƴƎğŊƶƜŴ
ƌŊ Ƅƌ÷Ƥ ġŶƎŴ ƶƖȣƆ ġŶƎùŴ ŶƪƁŶ Ưǎù Ŵǆ Śĉñęŗ ƱǆĉïŊ
ƖƄ ƆĉŅęȳ ġôƳ ŶǫôŶġŕǆŗ ƌŊ Ƣǆ ĉŶȡǦ ćôŚ ŕôƙƘĉƌ
ȎǤŘŚ Śĉñęŗ ƆŶŕƖùƋùƌǄ ŶƱùƄôĉ ȎùĆŚƌ ĉŶňę ƏǆŲÍǂ
ŊƱǆāŊƆŊƆŕĜŶƎ÷ƄôƙćôŚÍǂȳ ƶġĄƭųȳ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.113

ፐፐ ናብ ፖርቶ ተመሊሱ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ካብ 21 ክሳብ 27 ጥሪ 2019
ኣብ ጋቦን ኣብ ዝእንገድ ዙር
‘ለ ቱር ኣሚሳ ኣቦጎ’ እትሳተፍ
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ
ኤርትራ፡ ምድላዋታ ብምጽፋፋን
ናይ መወዳእታ ዝርዝር ተጻወትታ
ድማ ከምዘፍለጠትን ወግዓዊት
መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ውድድር
ኣፍሊጣ።
እዚ ሸውዓተ መድረኻት ዘለዎን
998 ኪሎሜተር ዝሽፍንን ውድድር፡
ኣርባዕተ ‘ኣውራጃታት’ ናይታ ሃገር
ብምብጻሕ ክሳብ መሬት ካሜሩን

‘ለ ቱር ኣሚሳ ቦንጎ 2019
ከምዝበጽሕ ኣቐዲሙ ዝወጸ መደብ
የነጽር።
ነዚ
ውድድር፡
ንሳምንቲ
ክትዳለወሉ ዝጸንሐት ሃገራዊት
ጋንታ
ኤርትራ፡
ንዳንኤል
ተኽለሃይማኖት፡ መትከል እዮብ፡
ኣሮን ደብረጼን፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን፡
ቢኒያም ግርማይን ሲራክ ተስፎምን
ከተሳትፍ ምዃና እቲ ምንጪ

ፓቫርድ
ናብ ባየር ሙኒክ ኣቕኒዑ
ምስ ፈረናሳ ዋንጫ ዓለም ዘልዓለ ተጻዋታይ ክለብ ስቱትጋርት በንጃሚን
ፓቫርድ፡ ናብ ባየር ሙኒክ ምስግጋሩ ትማሊ ኣማስያኡ ተሓቢሩ።
እዚ ኣብ ማእከል ናይ መስመር ምክልኻል ዝስለፍ ተጻዋታይ፡ ንሻምፕዮን
ክለባት ጀርመን ዝኾነት ባየር ሙኒክ ኣስታት 35 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት
ክትገብረሉ ኣገዲዱዋ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሒዝናዮ ዘሎና
ዓመተ ስፖርት ማልያ ባየር ሙኒክ ዝወዲ ፓቫርድ፡ ሩስያ ኣብ ዘአንገደቶ
ውድድር ዋንጫ ዓለም፡ ኣብ ሽዱሽቲኡ ጸወታታት ተሰሊፉ። ኣብቲ
ውድድር ኣብ የማነይ ሸነኽ ዝተሰለፈን ድንቂ ብቕዓት ዘኣየን ፓቫርድ፡
ፈረንሳ ንክሮኦሽያ 4ብ2 ረቲዓ ጽዋእ ኣብ ዘልዓለትሉ ናይ ፍጻመ ጸወታ
ምሉእ 90 ደቓይቕ ምስላፉ ኣይርሳዕን።
ክሳብ ሓምለ ኣብ ስቱትጋርት ዝጸንሕ ፓቫርድ፡ ክታሙ ድሕሪ ምንባሩ፡
ናብ ዓባይ ክለብ ባየር ሙኒክ ምስግጋሩ ኣዝዩ ከምዘሐጎሶ ገሊጹ።
ባየር ሙኒክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዶሓ ኣብ ልምምድ ትርከብ። ኣብ
ውድድር ቡንደስ ሊጋ ናይ ጀርመን ካብ መራሒት ቦሩስያ ዶርትመንድ
ብሽዱሽተ ነጥቢ ትሒታ ካልኣይቲ እትርከብ ዘላ ባየር ሙኒክ፡ 18 ጥሪ
ምስ ሆፈንሃይም ግጥም ክህልዋ እዩ። ኣብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ድማ ኣብ ናይ ዙር 16 (ኣውዲቕካ ምሕላፍ) ምስ ሊቨርፑል
ከምዝበጽሓ ይፍለጥ።

+ ቸልሲ ንተጻዋታይ ክለብ ኤሲ ሚላን
ጎንዛሎ ሂጉየን ከተፈርም ኣብ ጥርዚ
ምብጽሓ ተሓቢሩ። እዚ ወዲ 31 ዓመት
ኣርጀንቲናዊ ኣብዚ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ
ወቕቲ ቀልቢ ሓያለ ክለባት ስሒቡ ይርከብ።
ምንጪ - ማርካ
+ ኣቦ መንበር ክለብ ቶተንሃም ዳንኤል
ለቪ፡ ኣከፋፋሊ ክለቡ ክርስትያን ኤሪክሰን
ትሕቲ 225 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ለንደን
ምንቕ ከምዘይብል ኣፍሊጡ። ወዲ 26

ብተወሳኺ ይሕብር።
ብኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም
ብሽክለታ - ዩሲኣይ ናይ 2.1 ደረጃ
ዘለዎ እዚ ውድድር ሎሚ ዓመት
ንመበል 14 ግዚኡ እዩ ክካየድ።
ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ዝእንገዱ
ውድድራት ብቐዳምነት ከምዝስራዕ
ዝሕበር ቱር ኣሚሳ ቦንጎ -ጋቦን፡
ሓሙሽተ ክለባት ዝርከበን ብሓፈሻ

መደብ ጸወታ
ሎሚ ምሸት
ኮፓ ደል ረይ
ኣትለቲክ ቢልባኦ - ሰቪያ 9፡30
ሪያል ቤትስ - ሪያል ሶሴዳድ 10፡30
ሌጋንስ - ባርሴሎና 11፡30

ቶተንሃም 1 – 0 ቸልሲ

ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ
ካራባኦ ካፕ፡ ቶተንሃም ንቸልሲ 1ብ0
ብምርታዕ ሓደ እግራ ናብ ግጥም
ፍጻመ ኣዝሊላ።
ናብ ግጥም ካልኣይ እግሪ ዝሓሸ ዕድል
ሒዛ ዝኣተወትን ኣብ ሜዳኣ ዌምብሊ
ዝተጻወተትን ቶተንሃም፡ ኣብ መበል 26
ደቒቕ እያ ብመገዲ ሃሪ ኬን ብፍጹም
ቅላዕ እተዐውታ ሸቶ ኣመዝጊባ። ሓላዊ
ልዳት ቸልሲ ኣሪዛባላጋ ኣብ ልዕሊ ኬን
ዝፈጸሞ ‘በደል’ ጠንቂ ናይታ ኣካታዒት
ውሳነ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ርእሲ ምዃና፡
ማእከላይ ዳኛ እውን ክሳብ ቪድዮ
ርእዩ ክውስን ኣገዲዱዎ እዩ።

ቅንጥብጣብ
ዓመት ዴንማርካዊ ኤሪክሰን፡ ኣብ ራዳር
ክለብ ሪያል ማድሪድ ካብ ዝኣቱ ኣዋርሕ
ኮይኑ ኣሎ።
+ እስጳኛዊ ተጻዋታይ ፈርናንዶ ሎረንተ
ናብ ኣትለቲክ ቢልባኦ ክምለስ ጻውዒት
ቀሪቡሉ። እዚ ወዲ 33 ዓመት ኣጥቃዒ
ምስ ቶተንሃም ምጽዋቱ ይዝከር። ምንጪ
- ሚረር
+ ማን ዩናይትድ፡ ንኩሉ ባሊ ካብ

15 ጋንታታት ኣብ ሓያል ውድድር
ክጸምድ እዩ።
ኣብዚ ውድድር’ዚ፡ ኤርትራውያን
ተቐዳደምቲ ብዘመዝግቡዎ ዝነኣድ
ውጽኢት ስሙያት እዮም። ኣብ
2014 ናትናኤል ብርሃነ ነዚ
ውድድር’ዚ ብምዕዋት ስሙ
ምኹልዑ ናይ ትማሊ ተዘክሮ
እዩ።

ሓያለ ፖርቱጋላውያን፡ ኣብ መስመር
ምክልኻል ብዘለዎ ብቕዓት ምስ ‘እምኒ ዓረ’
የመሳስሉዎ። ገለ ድማ በቲ ጎነጻዊ ኣጸዋውታኡ፡
‘ስርዓት ኣልቦ’ ክብሉ ይጽውዑዎ። ዝኾነ ኮይኑ፡
እዚ ህቡብ ፖርቱጋላዊ ተኸላኻሊ ድሕሪ 12
ዓመታት ናብታ ኣቐዲሙ ዝጻወተላ ናይ ሃገሩ
ክለብ ፖርቶ ተመሊሱ ይርከብ - ኬፕለር
ላቨርዳን ደ ሊማ ፈሬራ ኮም (ፐፐ)!
ንኽልተ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ፖርቶ
ክጻወት ክታሙ ዘንበረ እዚ ወዲ 35 ዓመት
ተጻዋታይ፡ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዕዉት ናይ
ጸወታ ግዜ ምሕላፉ ይፍለጥ። ድሕሪኡ ናብ
ቱርካዊት ክለብ ቤሽኪታሽ ዘምርሐ ፐፐ፡
ናብዛ ሻምፕዮን ክለባት ፖርቱጋል ዝኾነትን
ንግጥማት ኵዕሶ እግሪ ፖርቱጋል ድማ
ትመርሖ ዘላን ፖርቶ ምጽንባሩ ምስ ኣረጋገጸ፡
“ዝኽርታተይ ዘሐድሰሉ፡ ተሞክሮይ ዘካፍለሉ”
ክብል ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ሓጺር
ቃለ መሕትት ተዛሪቡ።
ንፖርቱጋል ወኪሉ ኣብ 103 ጸወታታት
ዝተሰለፈ ፐፐ፡ ሃገሩ ዋንጫ ኤውሮጳ 2016
ከተልዕል ኣብ ከባቢ ልዳት ጋንታኡ ዓቢ
እጃም ነይሩዎ። ልዕሊ ኹሉ ግና፡ ኣብ ሪያል
ማድሪድ ዘሕለፎ ብሉጽ ናይ ጸወታ እዋን
ተዘካሪ እዩ። ንውድድር ላ’ሊጋ ከምኡ ድማ
ሰለስተ ግዜ ጽዋእ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ዘልዓለሉ እዋን ስሙ ዝኾልዓሉ እዩ።
ኣብ 2017 ናብ ቱርካዊት ክለብ በሺክታሽ
ዘቕንዐ ፐፐ፡ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ እዩ
ውዕሉ ኣብቂዑ። በዚ ድማ እዚ 52 ጸወታታት
ዘካየደ ተጻዋታይ፡ ብናጻ ናይ ምስግጋር መስርሕ
እዩ ናብ ፖርቶ ተሰጋጊሩ።
ቅድሚ 12 ዓመት ካብ ፖርቶ ናብ ሪያል
ማድሪድ ዘቕንዐ ፐፐ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ
ናይ ቅድም ወዲ ጋንታኡ (ኣብ ሪያል ማድሪድ
ምዃኑ እዩ) ኢከር ካሲያስ ኣብ ስታድዩም
ክለብ ፖርቶ - ዶ ድራጋው ክራኸብ እዩ።

ሳላሕ
ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ኮይኑ
ምስራዊ ኣጥቃዒ ክለብ ሊቨርፑል መሓመድ ሳላሕ፡ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዚኡ ብሉጽ ተጻዋታይ
ኣፍሪቃ ኮይኑ ብካፍ ተሸሊሙ።
እዚ ወዲ 26 ዓመት ምስራዊ ኣጥቃዒ፡ ንወዲ ክለቡ ሰኔጋላዊ ሰይዱ ማነን ንጋቦናዊ ተጻዋታይ ክለብ
ኣርሰናል ፔኽ ኤምሪክ ኣቡመያንግን ረቲዑ እዩ ነዚ ዝኸበረ ሽልማት ኣህጉር ኣፍሪቃ ወሲዱ።
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ሰኔጋል ኣብ ዝተኻየደ ምዕዳል ስነ-ስርዓት፡ “ሕልመይ ጋህዲ ኮይኑ። ነዛ
ሽልማት ካብ ግዜ ንእስነተይ እብህጋ ነይረ። ክልተ ግዜ ብምዕዋተይ ድማ ሕጉስ እየ” ክብል ሳላሕ
ተዛሪቡ።
ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ብሉጽ ተጻዋታይ ቢቢሲ ዝተባህለ ሳላሕ፡ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2017/18
ንሊቨርፑል 44 ሸቶታት ኣበርክቱ እዩ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመተ ስፖርት ከኣ ኣብ 29 ጸወታታት
16 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ይርከብ።
ብሰርጆ ራሞስ ማህሰይቲ ዝገጠሞ ሳላሕ፡ ድሕሪ ነዊሕ ናይ እሕክምና ክንክን ምስ ሃገሩ ግብጺ
ኣብ ዋንጫ ዓለም ሩስያ 2018 ክህሉ ክኢሉ ነይሩ። ይኹን ምእበር፡ ነታ ሃገር ካብ ናይ ምድብ
ጸወታታት ክትዘልል ኣየኽኣላን።
ሳላሕ፡ ንሽልማቱ ካብ ፕረዚደንት ላይበርያን ኣብ 1995 ከኣ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ካብ ዝነበረን
ጆርጅ ዊያ ከምኡ ድማ ፕረዚደንት ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድ እዩ ተቐቢሉ።
ኣብ ናይ ሕልሚ ጋንታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ድማ ሓላዊ ልዳት ደኒስ ኦናያንጎ፡ ተኸላኸልቲ ኤሪክ
ባይሊ፡ ባናቲያ፡ ኣውሬር፡ ኩሊባሊ፣ ኣከፋፈልቲ ምሓረዝ፡ ፓርተይን ኬይታን ኣብ መስመር ምጥቃዕ
ድማ ማነ፡ ኣቡመያንግን ሳላሕን ተመሪጾም ኣለዉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ሞሮኳዊ ሃችራፍ ሃኪም ብሉጽ መንእሰይ ተጻዋታይ፡ ሄርቭ ሬናርድ ድማ ብሉጽ
ኣሰልጣኒ ተባሂሎም ተሸሊሞም።

ናፖሊ ከተሰጋግር ከምእትኽእል መራኸቢ
ብዙሃን ምሕባረን ይዝከር። ይኹን እምበር፡
እታ እንግሊዛዊት ክለብ ኣብዚ ሕጂ እዋን
ንምንቅስቓሳቱ ብደቂቕ ትከታተሎ ምህላዋን
ኣብ ክረምቲ ድማ ዋጋ ሰሊዓ ከምእትዋገየሉን
ኣፍሊጣ። ወዲ 27 ዓመት ሰኔጋላዊ ኩሊ
ባሊ፡ ኣብ መስመር ምክልኻል ይጻወት።
ምንጪ - ኢኤስፒኤን

ፖል ፖግባ፡ ብሰንኪ ዝገጠሞ ማህሰይቲ
ምስ ጋንታኡ ናብ ዱባይ ኣይገሸን። እዚ
ኣብ ከተማ ማንቸስተር ሕክምናዊ ክንክን
ዝካየደሉ ዘሎ ፈረንሳዊ፡ በታ ክለብ ተገዳስነት
ምስኣኑን ኣብ እዋን ኣሰልጣኒ ሞሪኖ ድማ
ኣብ ሓያል ጸቕጢ ክኣቱ ተገዲዱ ምንባሩን
ሓዉ - ማትያስ ፖግባ ንመራኸቢ ብዙሃን
ገሊጹ። ምንጪ - ታይምስ

+ ብሉጽ ተጻዋታይ ወርሒ ታሕሳስ ተባሂሉ
ብክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተሸለመ

+ ኣሰልጣኒ ማን ሲቲ ፐፕ ጓርድዮላ፡
ንሓለቓ ጋንታ ክለቡ ቪንሰንት ኮምፓኒ

ንተወሰኽቲ ዓመታት ኣብታ ክለብ ዘንጽሖ
ሓድሽ ውዕል ክቐርበሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
እዚ ወዲ 32 ዓመት በልጁማዊ ተኸላኻሊ፡
ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመተ
ስፖርት ምስ ሲቲ ዘለዎ ውዕል ከብቅዕ እዩ።
ምንጪ - ስታርስ
+ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ኣርሰናል - ኣርሰን
ቨንገር፡ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ቐጠር ጻውዒት
ከምዝቐረበሉ ተሓቢሩ። ምንጪ - ፍራንስ
ፉትቦል

ሓዳስ

ኤርትራ

10 ጥሪ 2019 - ገጽ 10

መበል 28 ዓመት ቁ.113

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ሓ.ዝ.ብ.ት ብምኽንያት በዓል ሓድሽ ዓመትን ልደትን ካብ
01 ጥሪ 2019 ክሳብ 31 ጥሪ 2019 ዝጸንሕ ኣብ ኩሎም ፍርያትና ክሳብ 45%
ዝበጽሕ ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበርና ነበስር!!

ኣማኑኤል
ት
ነ
ም
እ
ታደሰ
ቤተልሄም
እምባደርሆ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ወ/ሮ ፓውላ ሙሉጌታ ዑቕበ፡ ስም ኣደይ ምዕራፍ
ወልደስላሴ ገብረእግዚኣብሄር ምባል ተሪፋ፡ ምዕራፍ ጸጋይ
ገብረእግዚኣብሄር ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን18/1/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.35
ይቕረብ።
ነጃት ነስረዲን ኑርሑሴን፡ ስም ኣደይ ጅምዓ ሱሌማን
ዓብደላ ምባል ተሪፋ፡ ጅምዓ ሳልም ዓብደላ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/1/19
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ይቕረብ።
ሄለን ኣርኣያ ኣስፍሃ፡ ስም ወላዲተይ ለተብርሃን
ኣበበ ምባል ተሪፋ፡ ፍረወይኒ ካሕሳይ ቢተው ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/1/19
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.35 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ፍርያትና እንሸጠሉ ቦታ፡
ኣብ ኣስመራ፦ ኣብ ድኳን ትካል ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ

ኣቶ ኣለምሰገድ ከበዶም ወልደስላሴ፡ ወላዲተይ ኣስፋሽ
ሃይለ ተስፋሚካኤል ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገሽናሽም
ኣቶ ናስር ዓብዱ፡ ወደይ ኣልኣሚን ናስር ዓብዱ
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ ኣደኡ ዘቢባ መዳን እድሪስ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/1/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጁራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቃ ዕዳጋ
ብተወሳኺ ንኹሉ ክልል ዕድመን ጾታን ዘገልግል፡ ሓደስቲ ፍርያት ካናቴራ፡ ናይ
ቆልዑ ስረ፡ ካምቻ ቀሪብናልኩም ኣለና!!
ሃየ ዝዕድል ተጠቐምሉ! ብዓይነት ፍርያትና፡ ምቑሉል ኣገልግሎትናን ርትዓዊ ዋጋን
ክትዓግቡ ኢኹም!!

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ሰንዓፈ

ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመትን ልደትን

ሰለማዊት በርሀ ጐብሩ፡ በዓል-ቤተይ ብርሃነ ተስፋማርያም
ሃይሉ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 7 ደቀይ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት፡ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ሓ.ዝ.ብ.ት.
ቁ.ተሌፎን- 182967/186405 ኣስመራ

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

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ

ምልክታ ጨረታ
ትካልና ቀይሕ ባሕሪ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንጸትን ልምዓትን ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት
ንዝርከብ ምግብና ካብ ወርሒ 1/2019 ክሳብ 12/2019 ዘሎ ግዜ ከምዚ ኣብ ታሕቲ
ተጠቒሱ ዘሎ ኣጫሪቱ ክገዝእ ስለዝደለየ ተጫረትቲ ይዕድም።
ዝድለ ብዝሕን ዓይነትን፦
ተ/ቁ
01
02
03
-

ነፍሲ-ወከፍ ዓይነት ብተናጸል ይወዳደር።
1. ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ
2. ናይ 2017 ግብሪ ዝኸፈልሉ ሰነድ

ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም ነጥብታት

ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ብዝሒ
25 ኩንታል
20 ኩንታል
250 ኪሎ

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም፦

ንኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ስነ-ኪነት ዊና ንተማሃሮ መግቢ ዝውዕል ኣሕምልትን ፍረታትን ካብ
1 ጥሪ 2019 ክሳብ ታሕሳስ 2019 ዝጸንሕ ንምዕዳግ ግዱሳት ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
1. ናይ 2018 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም፡ ኦሪጂናል ምስ ቅዳሕ ከምኡ’ውን ግብሪ
መንግስቲ ዝኸፈልሉ ናይ 2017 ሰነድን ኤርትራዊ መንነት ወረቐት ብፎቶ ኮፒ የቕርብ።
2. ተጫራቲ ንመጫረቲ ወረቐት (ሰነድ) 50 ናቕፋ ከፊሉ ይወስድ።
3. ተጫረትቲ ንመኽበሪ ጨረታ 50,000.00 (ሓምሳ ሽሕ) ናቕፋ ብቸክ (C.P.O) ትሕጃ
የትሕዝ።
4. ምልክታ ጨረታ ክሳብ ዕለት 15/1/2019 ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዕለት 16/1/19 ሰዓት
10፡00 ቅ/ቀ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ጨንፈር ዕድጊ ቁ/20 ተጫረትቲ ወይ ወከልቶም ኣብ
ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
5. መጫረቲ ሰነድ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ቁ/20 ምውሳድ ይከኣል። ወይ ብቴሌ
123749 ምውካስ ይከኣል።
6. ተጫረትቲ ዋና ልቸንሳ በዓልቲ-ቤቱ / በዓል-ቤታ ወይ ውላዶም እንተዘይኮይኑ ካልእ
ኣካል ክውከል ኣይፍቀድን።
7. ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ በዚ ጨረታ’ዚ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ
ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

ዓይነት
ሽጉርቲ
ድንሽ
በርበረ

ተወሳኺ ሓበሬታ
-

-

ሰነድ ጨረታ እዚ ምልክታ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ጀሚሩ
ክውሰድ ይከኣል።
ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ጀሚሩ ን5 (ሓሙሽተ) ናይ ስራሕ
መዓልታት ክፉት ይኸውን።
ተጫራታይ ንዘቕርቦ ዋጋ ኣብ ቤ/ጽ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ ብዝተዓሸገ ፖስታ
የቕርብ።
ጨረታ ድሕሪ ምዕጻው ቀጺሉ ኣብ ዘሎ ናይ ስራሕ መዓልታት ተጫረትቲ ወይ
ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዘለውሉ ኣብ ቤ/ጽ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ ልክዕ
ሰዓት 9፡00 ቅድሚ ቀትሪ ይኽፈት።
ሓደ ተጫራቲ ኣብ ናይ ኣሕምልትን ፍረታትን ወይ ድማ ኣብ ናይ በርበረ ጥራይ
ክወዳደር ይኽእል።
ተዓዋቲ ኣብ ሕሳብ ባንክ ናቕፋ 50,000 የትሕዝ።
ትካልና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ናይ
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

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

•

•

Position: Design Draftsman
Department: Engineering
Number Required: One (1)

Primary purpose
o The mechanical Design draft man job position falls within BMSC. The
mechanical design draftsman is responsible for drafting duties on multiple
projects and will be capable of all phases of drafting project including: research,
support, implement designs as directed by engineer, redline updates, and other
duties as assigned.
Essential functions
o Provide detailed drawing, plans, and diagrams to support the engineering.
o Use computer assisted design/drafting equipment and software to develop
design such as COMPRESIVE AUTOCAD 2017, ADVANCED AITOCAD
2017, AUTHOCAD MEP, AUTHOCAD 3DS MAX, STAAD PRO, STAAD
FOUNDATION, NAVISWORKS,BENTLEY VIEW
o Create and revise production drawings( detail and assembly drawing)
o Make final sketch of the proposed dewaxing, checking dimension of parts,
materials to be used, relation of one part to another, and relations of various parts
to whole structure or project.
o Sketch rough layout of Machin, equipment, structures and computers angles,
weights, surface area, dimensions, radio, clearance, tolerances, leverages,
location of holes and other needed specification.
o Utilize knowledge of various machines, engineering practising, mathematics,
building material and, other physical science to complete drawings.
o Compute mathematical formulas to develop and design detailed specification for
components or machinery and structure using computer –assisted equipment.
o Drafts detailed multi-view drawings of equipment’s, machinery and
accessories.
o Update drafting and engineering standards.
o Responsible for setting up and maintaining an organised files system for drawing
for future reference.
o Assist and involve in layout, bill of materials and costing job.

•

Main functions
o Produce Mechanical Design Drawing
o Create BOM of Projects
o Reporting
o Drawing and Document Control

•

Task description expanded to core performance areas
o Produce Mechanical Design Drawing
o Participate in suggesting new idea/proposals, New design proposal in problematic
area
o Utilize knowledge of various machines, engineering practise, mathematics,
building materials and other physical science to complete drawings
o Drafts Detailed multi-view drawings of equipment’s. Machin and accessories
o Sketches rough layout of machine, equipment, structure and computes angles,
weights , surface area, dimensions,radii, clearance, tolerance, leverage, location
of holes and other needed specification.,
o Uses computer assisted designer/drafting equipment and software to develop
design such as COMPREHENSIVE AUTHOCAD 2017,ADVANCED
AUTHOCAD 2017,AUTHOCAD MEP, AUTOCAD 3DS MAX, STAAD PRO,
STAAD FOUNDATION, NAVISWORKS, BENTLEY VIEW
o Provide detailed drawings, plans and diagrams to support the engineering.
Create BOM of projects
o Assist and involve in layout, bill of materials and costing Jobs
o Comply and manage the MOC’s related to the project, modifications, and
equipment type changes.

•

•

•
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Reporting and data control
o Ensure that the plant’s ‘’Information System’’ is updated.
o Update Drafting and engineering standard.
o Responsible for setting up and maintaining an organized file system for drawing
for future reference.
o Communication strategic information regarding supplies, customers, and
competition.
Managing the team
o Provide technical support for the team, as and when required
o Provide training and monitoring for the team( especially safety standard and
procedure)
o Ensure all process plant engineering Division personnel and Contracts, work in
accordance with relevant laws, regulations Company policies and procedures.
o Assist in delivering successful projects with regards to customer satisfaction,
schedule, time, and budget.
o Lead team to improve current engineering processes.
o Act as between engineering and shop to faster close working relationship.

Qualification
o Mechanical Engineering Degree with 3 to 5 years’ experience as Design
Draftsman
o Computer Program: AutoCad, Inventor, Autocad30D’sMAx, Staad Pro, Staad
Foundation
o Proficient in Ms Office applications
Knowledge and experience:
o 3 - 5 years relevant experience as Design Draftsman
o 3 - 5 years’ experience with in Mining and Process Plant Environment.
o Proficient in Ms Office application
Technical Skills
Behavioral Skills

Extremely Computer literacy with MS Office
Product
Management Skill
Attention to detail
Analytical skills
Excellent problem solving and time
management skill
Supervisory experience
Knowledgably in AutoCAD 2017
Solid work design experience
Ability to produce fabrication/welding/
assembly drawing from 3D model efficient
Extremely Computer literacy with MS Office
Product

Communication (English)
Assertiveness
Interpersonal Relations
Integrity
Prioritizing skill& multi-skilling
Ability to work toward
strictdeadlines
High-level of accuracy
Coaching and team building skills
Self-motivation
Cultural diversity experience

2.

Position: Crane Technician
Department: HME Maintenance
Number Required: One (01)
Primary Purpose
o Responsible for mechanical activities to maintain and or repair Heavy
Moving Equipment (HME) for the Workshop Service Department.
•
•
•

•

Main Function
o Planning
o Implementation
Planning
o Follows the daily work reports/job cards.
Implementation of the Plan
o Identify the highest priority for each day and focus on completing relevant
tasks.
o Ensures good housekeeping.
o Carries out actual maintenance and repairs of HME in an efficient and
effective way in order to minimise downtime.
o Performs regular inspections in order to detect potential problems before
they cause breakdowns.
o Minimises downtime by ensuring the best techniques are being used to
repair breakdowns.
o Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including leading
Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate
PPE. Report any safety issues/incidents.
o Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other
rules and standards as directed. Identifies any hazards in the work place.
o Conducts preventative maintenance on the HME by checking engines;
motors; pneumatics; hydraulic systems by following diagrams, sketches,
operation manuals, manufacturer’s instructions and engineering
specifications. Troubleshooting malfunctions.
o Carries out “Fault finding” by using precision measuring and testing
instruments.
o Removes defective parts by using hoists, cranes and hand and power tools.
Examines form and texture of parts to determine causes of failure.
o Determines changes in dimensional requirements of parts by using rulers;
callipers; micrometres; and other measuring instruments.
o Understands and is familiar with basic hydraulic systems.
o Attends technical and other training as required by supervisor.
Reporting
o Compile daily; progress reports as requested (completing Job Cards

• Knowledge, Experience and Skills
Qualifications:
Formal Trade for Ex-Pats (Diesel mechanic / Auto electrician)
Grade 12 for locals
Knowledge and Experience:
3 - 5 years relevant experience
Technical Skills
• Computer Literacy (MS Office –
Intermediate, )
• Attention to detail
• Analytical skill
•
•

Mechanical & Electrical
experience
Problem solving skill

Behavioral Skills
• Communication (English)
•
•
•
•

Assertiveness
Prioritizing skills & multiskilling
Ability to work towards strict
deadlines
High level of accuracy
o Self-motivation

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

ኤርትራ
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ጋቦን - ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ሓጺር ግዜ ፈሺሉ
ታደሰ ተኽለ

ኣባል ስለያ ኢራን ኰይኑ ዝተረኽበ
እስራኤላዊ . . .

ኣብ ጋቦን ዝተፈተነ ወተሃደራዊ ዕልዋ
መንግስቲ፡ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ሰዓታት
ከም ዝፈሸለ ምንጭታት ከተማ ሊበርቪል
ሓቢሮም።
ብሓደ ሌቴና ኮሎኔል ዝምርሑ
ውሑዳት ወተሃደራት ንመደበር
ተለቪዥን ብምሓዝ፡ ሓድሽ መንግስቲ
ከም እተተኽለ መግለጺ ኣውጺኦም
ነይሮም።
“እትበልዕ ዘለኻ ኣቋርጽ! ትሰቲ
እንድሕር ሃሊኻ ይኣክል! ዝደቀስካ
ተበራበር! ናብ ጽርጊያ ውጻእ እሞ
ንጎደናታት ተቘጻጸር” ብምባል ጻውዒት
ዘቕረቡ እቶም ወተሃደራት፡ ኣብቲ ናይ
ፈነወ ክፍሊ እናቃልሑ እንከለዉ ብኣባላት
ጸጥታ ከም እተቐትሉ ተሓቢሩ።
መራሒ እታ ሃገር ዓሊ ቦንጎ ብወቕዒ
ተጠቒዑ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ኣብ
ሞሮኮ ይሕከም ከም ዘሎ ዝሕብሩ
ምንጭታት፡ ኣብታ ሃገር ናይ መሪሕነት

ሃጓፍ ከም ዘሎ የረድኡ።
እቶም ተቓወምቲ ወተሃደራት ኣብ
ዘንበቡዎ መግለጺ፡ ናይ ተቓወምቲ
ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ናይ ሰራዊትን
ደገፍ ከም ዘለዎም ገሊጾም ነይሮም።
ፖለቲካውያን ሰልፍታት ግና፡ ብዛዕባ እቲ
ዕልዋ ዝፈልጥኦ ሓበሬታ ከም ዘይነበረን
ገሊጸን ኣለዋ።

ኣሃዱታት ጸጥታ ንጎደናታት ርእሲ
ከተማ’ታ ሃገር ብቕልጡፍ ምስ ተቘጻጸሩ፡
ጋቦን ምስ ካሜሮን ዝነበራ ዶብ ከም
ዝዓጸወት ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ 2016 ብምርጫ ተዓዊቱ
መሪሕነት ዝሓዘ ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ፡
ወዱ ንፕረዚደንት-ነበር ዑመር ቦንጎ ከም
ዝዀነ ይፍለጥ።

ቱርኪ፡ ጠለብ ኣመሪካ ትነጽግ
ኣብ መንግስቲ እስራኤል
ብደረጃ ሚኒስተር ኰይኑ ዘገልገለ
ጎነን ሰጌቭ ዝተባህለ በዓል-ስልጣን፡
ብኢራን ዝተወደበ ስላዪ ኰይኑ
ስለ ዝተረኽበ፡ ቤት ፍርዲ ብናይ
11 ዓመት ማእሰርቲ ክቕጻዕ ከም
ዝወሰነሉ ጸብጻባት ሓቢሮም።
እቲ ክሱስ ብዝፈጸሞ ገበን
ክእመን፡ ቤት ፍርዲ ኸኣ
ብዝተሓተ መቕጻዕቲ ከፋንዎ ብዝተገብረ ስምምዕ፡ ን11 ዓመት
ክእሰር ከም እተፈርዶ ተፈሊጡ
ኣሎ። ኣብ ክፍላ ቴስዓታት ከም
ሚኒስተር ጸዓትን ትሕተ ቕርጽን
እስራኤል ኰይኑ ዘገልገለ ጎነን
ሰጌቭ፡ ንኢራን ሓበሬታ ዘቐብል
ሰላዪ ኰይኑ ከም ዝጸንሐ
ምንጭታት የረድኡ።
ንኣገልግሎት ጸጥታ እስራኤል
‘ሺን ቤት’ ዝጠቕሱ ምንጭታት፡

እቲ ክሱስ ኣብ 2012
ብኢራናውያን መኰንናት ጸጥታ
ኣብ ናይጀርያ ከም እተዓስበ
ይሕብሩ። ናይ ሞያ ሕክምና
ፍቓድ ኣብ እስራኤል ምስ
ተኸልአ፡ ናብ ናይጀርያ ከይዱ
ንኣስታት 10 ዓመታት ከም
ሓኪም ኰይኑ ከም ዝሰርሐ
ጸብጻባት የረድኡ።
ንኢንዱስትሪ ጸዓት፡ ሕዙእ
ጸጥታዊ ነቝጣታትን ኣገደስቲ
ሰባትን ዝምልከት ሓበሬታ
ንኢራናውያን ከም ዘቐበለን፡ ናብ
ኢራን እውን ክልተ ሳዕ ከም
እተጓዕዘን ምንጭታት ሓቢሮም።
መጋባእያ ናይቲ ክሱስ ካብ
ሰነ ኣትሒዙ ኣብ ዕጹው ማዕጾ
ክካየድ ከም ዝጸንሐን፡ ተኣፋፊ
ዝዀነ ሓበሬታ ከይሰልዅ
ብጥንቃቐ ይካየድ ከም ዘሎን
ጸብጻባት የረድኡ።

ምስሕሓብ ሓማስን ፈትሕን ኣብ
መፈተሺ ነቝጣ
ምምሕዳር ፍልስጤማውያን፡
ግዝኣት ቃዛ ምስ ግብጺ
እትራኸበሉ ‘ረፋሕ’ ተባሂሉ
ካብ ዝፍለጥ መሰጋጋሪ ኣባላቱ
ብምስሓቡ፡ ናብ ቃዛ ዘራኽብ
መንገዲ ከም እተቛረጸ ተሓቢሩ።
ንግዝኣት ቃዝ ዘመሓድር ሰልፊ
ሓማስ፡ ነቲ ስጉምቲ ብምዅናን
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም
ዝግበር ተወሳኺ እገዳ ከም
ዝዀነ ምግላጹ ተሓቢሩ።
ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሩባ
ዮርዳኖስ
ዘመሓድር
ዘሎ
‘ምምሕዳር ፍልስጤማውያን’
እናተባህለ ዝጽዋዕ ብሰልፊ ፈትሕ
ዝምራሕ መንግስቲ ምስ ግብጺ
ብዝገበሮ ስምምዕ፡ ንመሰጋጋሪ
ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ራህዋ

ረፋሕ ክቈጻጸር ጸኒሑ። ረፋሕ፡
እታ እንኮ ንቃዛ ምስ ካልእ
ዓለም እተራኽብ ናይ ምድሪ
መንገዲ ከም ዝዀነት ይፍለጥ።
ኣብ መንጎ ሓማስን ፈትሕን ኣብ
2007 ብርቱዕ ግጭት ድሕሪ
ምውልዑ፡ ቃዛ ኣብ ትሕቲ
ሓማስ፡ ምዕራባዊ ገማግም ከኣ
ኣብ ትሕቲ ውድብ ፈትሕ
ይመሓደር ከምዘሎ ይፍለጥ።
ክልቲኦም ሰልፍታት፡ መሰጋገሪ
ረፋሕ ኣብ ትሕቲ ኣባላት ፈትሕ
ክጸንሕ ተሰማሚዖም ነይሮም።
ኣባላት ፈትሕ ካብ ሓማስ
ብሰንኪ ዝወርዶም ምግፋዓት፡
ነቲ ነቝጣ ገዲፎም ከም ዝወጹ
ትማሊ ኣፍሊጦም ኣለዉ።

ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኢርዶጋን፡
ብሰንኪ እቲ ምስ ኣመሪካ ተፈጢሩ ዘሎ
ናይ ፖሊሲ ኣፈላላይ፡ ንሃገራዊ ኣማኻሪ
ጸጥታ ኣመሪካ ጆን ቦልቶን ብኣካል ከም
ዘይረኸቦ ተሓቢሩ።
ናብ ቱርኪ ገይሹ ዝቐነየ ጆን ቦልቶን፡
ኣመሪካ ሰራዊታ ካብ ሶርያ ቅድሚ
ምስሓባ፡ ቱርኪ ነቶም ብኣመሪካ ክድገፉ
ዝጸንሑ ኣብ ትሕቲ ዋይ.ፒ.ጂ ዝተጠርነፉ
ኩርዳውያን ዕጡቓት ከይትሃርም ውሕስነት
ክትህብ ከም ዝጠለበ ተፈሊጡ ኣሎ።
እቲ ዋይ.ፒ.ጀይ ዝተባህለ ግንባር
ኩርዳውያን፡ ኣንጻር እስላማዊ ሰራዊት
(ዳዕሽ) ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ጎድኒ
ኣመሪካ ኰይኑ ከም እተዋግአ ዝፍለጥ እኳ
እንተዀነ፡ ንርእሰ ምምሕዳር ኩርዳውያን
ስለ ዝቃለስ፡ ቱርኪ ከም “ኣሸባሪ” ከም
እትርእዮ ይፍለጥ።
ጆን ቦልቶን ናብ ቱርኪ ድሕሪ ዘቕረቦ
ሓሳብ፡ ቱርኪ ስለ ኣሸበርቲ ዝዀነ ሕድገት
ኣይንገብርን ከም ዝበለት ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣመሪካ ኣብ ቀረባ ግዜ ሰራዊታ ካብ ሶርያ

ጠቕሊላ ከም እተውጽእ ኣብ ዝሓበረትሉ
ግዜ፡ ቱርኪ ከኣ ናብ ሶርያ ሰጊራ ነቶም
ዕጡቓት ኩርዲ ከተጥፍእ ተዳልያ ምህልዋ
ደጋጊማ ገሊጻ እያ።
ቱርኪ ኣቐድም ኣቢላ ኣንጻር ኩርዳውያን
ወተሃደራዊ ስርሒት ከተካየድ ተቐሪባ
ምንባራ ዝገልጹ ገለ ወገናት፡ ኣመሪካ ነዚ
ተረዲኣ ኣቐዲማ ከተልግስ ከም ዝመረጸት

ይሕብሩ። ኣመሪካን ቱርክን ኣባላት
ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ)
እየን።
ኢርዶጋን፡ ኰርዩ ምስ ቦልቶን ምዝርራብ
ከም ዘይኣበየ ብምግላጽ፡ ወሃብ ቃል
መንግስትን ሚኒስተር ምክልኻልን ሃገሩ
ምስቲ ኣመሪካዊ ዲፕሎማት ምርኻቡ
እኹል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።

ጃህራ ዝበዝሖ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ተቓውሞ ኣልዒሉ
ኣብዚ ቕንያት’ዚ ኣብ ህንዲ ኣብ
ዝተኻየደ ዓመታዊ ዋዕላ ሰብ ሞያ ስነ
ፍልጠት ዝቐረቡ መጽናዕታዊ ጽሑፋት፡
ጭብጢ ዘይብሎም ብስምዒት ዝተደረኹ
ብምዃኖም ካብ ሓያሎ ክኢላታት እታ
ሃገር ነቐፌታ ከምዝወረዶም ተፈሊጡ።
ኣብ ከተማ ካልካታ ኣብዚ ቅንያት
ዝተኻየደ መበል 106 ጉባኤ ሊቃውንቲ
ሳይንስ ህንዲ፡ ገለ ካብ ተሳተፍቲ
እናተንስኡ ከም ኣልበርት ኣንስታይን፡
ኣይዛክ ኒውተንን ንዝኣመሰሉ ውሩያት
ሊቃውንቲ ዓለም ከናሽዉ ከምእተሰምዑ
ተፈሊጡ ኣሎ።
ሃገራዊ ስምዒት ዝደረኾ ሓያሎ ጃህራን፡
ኣገራሚ ሳይንሳዊ ስርሓትን ቅድሚ
ኣሽሓት ዓመታት ኣብ ህንዲ ይስራሕ
ከም ዝነበረን፡ ኣብዚ እዋን ዝረአ ዘሎ
ሓድሽ ከምዘይኰነን እናዘርዘሩ ዝመደሩ
ህንዳውያን ሰብ ሞያ ምንባሮም ተፈሊጡ
ኣሎ።

ኣብቲ ዋዕላ ዝመደረ ሓደ ህንዳዊ፡
“ቀደም. . .” ኢሉ ብምጅማር፡ “ ሃገርና
ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ነፈርትን ናይ
ሚሳይል ቴክኖሎጅን ዝማዕበለ ሳይንሳዊ
ናይ ዋህዮ ምርምርን ተካይድ ነይራ”
ብምባል ብዝርዝር ኣረዲኡ።
ኣብቲ ዋዕላ ዘይተሳተፉ ብኣሽሓት
ዝቝጸሩ ህንዳውያን ሊቃውንቲ ሳይንስ፡
ኣብ ብዙሓት ከተማታት ብናይ ተቓውሞ
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ሰልፊ ናብ ጎደናታት ብምውጻእ፡ ከምዚ
ዓይነት ስምዒታዊ መደረታት ኣብ ሓፈሻዊ
ሞያ ስነ ፍልጠት ከሕድሮ ዝኽእል ጽልዋ
ሓደገኛ ከም ዝዀነ ገሊጾም።
ንሳቶም፡ ሃገር መስሓቕ ህዝቢ ዓለም
ክትከውን ከም ዘይብላ ዘረድኡ ናይ
ጭርሖ ታቤላታት ሒዞም ብምውጻእ፡
ከምዚ ዓይነት ስምዒታዊ ጽሑፋት
ከይድገም ተላብዮም።
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