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ገጽ 9
ማን ዩናይትድ
‘ተናዊጻ’!

ሚኒስትሪ ፍትሒ፡ ትካላት ፍትሒ ንምሕያል ጻዕርታት የካይድ

ስ/ ዮናታን የዕብዮ

ሚኒስትሪ ፍትሒ፡ ኣብ ገስጋስ
ስራሑን ተራ ሞያውያን መንእሰያት
ሕጊ ኣብ ምሕያል ትካላት ፍትሒን
ዘተኰረ፡ ካብ ኩለን ዞባታት ዝተዋጽኡ
መንእሰያት ኣባላቱ ዝተሳተፍዎ ዓውደ-

ዘተ፡ ብ8ን 9ን ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ
ኣካዪዱ።
ሚኒስተር ፍትሒ ፎውዝያ ሃሽም
ኣብ መኽፈቲ ናይ’ቲ ዓውደ-ዘተ
ኣብ ዘስመዓቶ ቃል፡ ሃገራዊ ሕጊ፡ ኣብ

ማሕበረ-ቊጠባዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ባህላውን
ታሪኻውን ሰረታት ሕብረተ-ሰብ
ምርኲስ ዝገብርን፡ ንፍሉይነት ሃገርን
ህዝብን መንግስትን ኣብ ግምት ዘእቱን
ምዃኑ፡ ኩለንትናዊ ብቕዓት ዘማልአ

በዓል-ሞያ ሕጊ ድማ፡ ነዞም ዝተጠቕሱ
ሰረታትን ፍሉይነታትን ሕብረተሰብ
ዘሳሲ ኣመላኻኽታን ኣተሓሳስባን
ዝውንን
ክኸውን
ከምዝግባእ
ኣገንዚባ።

ኣስዒባ፡ ህዝቢ ኤርትራ - ካብ
ነዊሕ ዘመናት ኣትሒዙ ብናይ ባዕሉ
ሕግታትን ስርዓታትን ዝምራሕ
ዝነበረ ስልጡን ህዝቢ ምዃኑ፡ ፍትሒ
ምውሓስን ሕጊ ምኽባርን ድማ ካብ
ድሙቕ ክብርታቱ ከምዝኾነ ድሕሪ
ምዝርዛር፡ ሕግታት ዕላማኦም ክወቕዑ፡
ባህሊ ሕብረተሰብን መትከላት
መንግስትን ብግቡእ ዝርዳእ በዓል-ሞያ
ከምዘድሊ ኣስሚራትሉ።
“ህዝቢ፡ ብቐሊሉ ኣብ ቀረባኡ ብቑዕን ስሉጥን ኣገልግሎት ፍትሒ
ከምዝረክብ ንምግባር፡ መንእሰያት
ሞያውያን ተራኦም ከዕዝዙ ይግባእ”
ዝበለት ሚኒስተር ፎውዝያ፡ መስርሕ
ምህናጽ ብቑዕ ስርዓተ-ፍርዲ ኣብ
ሓደ እዋን ዝዕመም ስለዘይኮነ፡ ቀጻሊ
ስራሕን ጻዕርን ከምዘድልዮ ኣገንዚባ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ምስ’ዚ
ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት
ብዝዳረግ ንጥፈታት ክዓዩ፡ ሞያኦም
ኣብ ምዕባይ ዝሕግዝ ስልጠናታት
ክድፋኣሉ ተላብዮም።

‘ደምህት’ ቃልሱ ብሰላማዊ መንገዲ ንምቕጻል ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ
ንኣስታት 17 ዓመታት ዕጥቃዊ
ቃልሲ ከካይድ ዝጸንሐ ደሞክራስያዊ
ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ (ደምህት)፡
ቃልሱ ብሰላማዊ መንገዲ ክቕጽል ምስ
መንግስቲ ደሞክራስያዊት ፈደራላዊት
ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ብዝበጽሖ ስምምዕ፡
3,200 ኣባላት ሰራዊቱ ትማሊ 9 ጥቅምቲ
ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም።
ብመሰረት’ቲ ቅድሚ ሓሙሽተ
ሳምንታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት
ዝተኻየደ ርክብ፡ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ መጺኡ
ንዘሎ ለውጢ ብምድጋፍ፡ ንምሕያሉ
ናብ ሃገሩ ኣትዩ ቃልሱ ብሰላማዊ መገዲ
ከካይድ ኣብ ምርድዳእ ምብጽሖም
ይዝከር።
ንትግባረ ናይ’ቲ ብ28 ነሓሰ ኣብ
ኣስመራ ዝተበጽሐ ስምምዕ ብዝምልከት
ድማ፡ ላዕለዋይ ልኡኽ ‘ደምህት’፡
ኣቐዲሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዉ
ይዝከር።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣቐዲሙ
ምስ ዝተፈላለያ ኣብ ቃልሲ ዝጸንሓ
ምንቅስቓሳትን ውድባትን ኢትዮጵያ
ብዝኸተሞ ተመሳሳሊ ስምምዓት፡ ከም

ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፡ ደሞክራስያዊ
ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣምሓራ፡ ኣርበኞችግንቦት 7፡ ከምኡ’ውን ሃገራዊ ግንባር
ሓርነት ኦጋዴንን ካልኦትን፡ ቃልሶም

ስ/ ኢብራሂም ዓሊ

ብሰላማዊ መንገዲ ንምቕጻል ናብ
ኢትዮጵያ ከምዝኣተዉ ይዝከር።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ደሞክራስያዊ
ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ (ደምህት) ናብ

ኢትዮጵያ ኣብ ዘምራሓሉ ዝነበረ እዋን፡
ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ምስ በጽሐ፡ ሓንቲ
ሰራዊት ጽዒና ዝነበረት ዓባይ መኪና
ብምግምጣላ 4 ከምዝሞቱ፡ ወኪል ኤሪና

ሓቢሩ።
ቊሱላት ድማ ኣብ’ቲ ከባቢ ናብ
ዝርከባ ትካላት ጥዕና ከምእተወስዱ፡ እቲ
ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.34
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ባረንቱ - ናብ ከባቢያዊ ጽሬት ዝቐንዐ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ስ/ ኢብራሂም ዓሊ

ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ
ዓሶ ድማ ብፍላይ ንምክልኻልን
ንምቊጽጻርን፡ ከባብያዊ ጽሬት
ምውሓስ መሰረታዊ ምዃኑ፡ ኣብ
ከተማ ባረንቱ ንህዝቢ ኣብ ዝተዋህበ
ኣስተምህሮ ተገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና

ዞባ ጋሽ-ባርካ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ፡
ጣንጡ እትራባሓሉ ማይ ዘዕቊር
ጐዳጒዲ ብምድፋን፡ ጸረ ጣንጡ
መድሃኒት ብምንጻግን ተጠቃምነት
ናሙስያ ብምስፋሕን፡ ዓሶ ንምክልኻልን
ንምቊጽጻርን ዕዉት ንጥፈታት
ክካየድ ምጽንሑ ብምጥቃስ፡ ብልዑል

ነበርቲ ደቂ-ዘርኡ፡ ዕዉት
ልምዓታዊ መደባት
ተግቢሮም
ነበርቲ ደቂ-ዘርኡ - ንኡስ ዞባ ሎጎዓንሰባ፡ ዓቕሚታቶም ኣወሃሂዶም
ዘሰላሰልዎ ንጥፈታት ምዕቃብ
ማይን ሓመድን፡ ትሕዝቶ ትሕተባይታዊ ማይ ኣብ ምህብታም ልዑል
ኣስተዋጽኦ ከምዝገበረ ሓቢሮም።
ከም ውጽኢት ስራሖም፡ ዒላታት
ብምዂዓትን ብጸሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ
ናውቲ ብምውዳድን - ዝጸንሖም

ሽግር ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን
ከምዘቃለሉ፡ ከምኡ’ውን መጠን
ንኡስ መስኖኣዊ ልምዓት ሕርሻ ኣብ
ምክያድ ከምዝበቕዑ ተፈሊጡ።
ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል ምምሕዳራት
ከባቢን ፕሮጀክትታትን ኣብ’ቲ ንኡስ
ዞባ፡ ኣቶ እያሱ ሃይለ፡ እቲ ፕሮጀክት
ማይ፡ ደጊም ጸገም ነበርቲ ከምዝፈትሐ
ኣረዲኡ።

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
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ተሳትፎን ንቕሓትን ህዝቢ ቀጻልነቱ
ክወሓስ ሓቲቱ።
ሓላፊ ምክትታል ተመሓላለፍቲ

ሕማማት ኣብ’ቲ ዞባ፡ ኣቶ ብርሃነ
ናቡተ፡ ህዝቢ ነቶም ብሞያውያን
ጥዕና ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ብግቡእ

ክግንዘቦምን ከተግብሮምን ድሕሪ
ምልባው፡ ክሰላሰል ዘለዎ ንጥፈታት
ብዝርዝር ኣብሪሁ።

ሎጎ-ዓንሰባ - ቀዳማይ ገጽ ስራሓት
ጽርግያ ተዛዚሙ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡ ብተበግሶ
ህዝቢ ናይ ዝተወደበ ትሽዓተ
ምምሕዳራት ከባቢ ዘራኽብ ናይ
ሓመድ ጽርግያ፡ ቀዳማይ ገጽ ህንጸቱ
ተዛዚሙ።
ብ4 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-

ጽርግያ ኢግላደምሒና
ብህዝባዊ ወፈራ
ይጽገን
ነበርቲ ሸሞንተ ምምሕዳራት ከባቢ
ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ጽርግያ ኢግላደምሒና ንምጽጋን ወፈራታት የካይዱ
ኣለዉ።
ሓላፊ ቊጠባዊ ልምዓት ኣብቲ ንኡስ
ዞባ፡ ኣቶ ረዘነ ፍስሃየ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ፡ እቲ ብነበርቲ ምምሕዳራት
ከባቢ ኢጊላ፡ ሳፊራ፡ መሰገለ-ዙላ፡
ሲቢራሶ፡ ካሪቦሳ፡ ጋርባናባ፡ ደምሒናን
ዓቢ-ግራትን ዝሰላሰል ዘሎ ወፈራታት፡
ብሰንኪ ክራማት ዝፈረሰ ናይ ደንደስ
መናድቕን መስመራት ውሕጅን
ምጽጋን፡ ከምኡ’ውን ዝተባሕጎጐ
ቦታታት ምምዕርራይ ከምዘጠቓልል
ገሊጹ።
ኣቶም ነበርቲ፡ እቲ ጽርግያ ግቡእ
ኣገልግሎት ምእንቲ ክህብ፡ ምስ
ዝምልከቶም ኣካላት እናተሓባበሩ
ኣብ ምጽጋኑ ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ
ብምርግጋጽ፡ ተገልግሎም ዘላ ሓንቲ
ኣውቶቡስ ካልኣይቲ ክትውሰኸላ
ሓቲቶም።

ስርዓት፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሎጎዓንሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጐስ፡ ነቲ ስራሕ
ንዝመርሑ ዘለዉ ሞያውያንን ኣባላት
ኮሚቴን ድሕሪ ምምስጋን፡ ተሪፉ
ዘሎ ዕማም ብኣድማዕነት ንምስልሳሉ
ከይሰልከዩ ክቕጽልዎ ዘለዎ እምነት
ገሊጹሎም።
ኣባላት ኮሚተ ምስራሕን ምጽጋንን
ጽርግያ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡ ቀዳማይ
ገጽ ናይ’ዚ ንምምሕዳራት ከባቢ ጽላለ፡
መቐርካ፡ ደብሪ ዓዲ-ሃንስ፡ ደቂ-ሽሓይ፡
ምለዛናይ፡ ዓዲ-ንኣምን፡ ደቂ-ዘርኡ፡
ደርሰነይን ኣደናን ዘገልግል ጽርግያ፡
ኣስታት 11 ኣዋርሕ ከምዝወሰደ
ብምሕባር፡
ዝተረፈ
ንምምላእ
ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም።

ነቲ ስራሕ ካብ ዝከታተሉ ዘለዉ
ሞያውያን - ኢንጅነር ሙሴ ሃብተ፡
እቲ ብማሽነሪ ብዝተደገፈ ህዝባዊ
ወፈራታት ዝተሰላሰለ ቀዳማይ ገጽ
ናይ’ቲ ስራሕ፡ ካብ ዓዲ-ገብሩ ክሳብ
ምለዛናይ፡ ካብ ደቂ-ሽሓይ ክሳብ
ደርሰነይ፡ ካብ መቐርካ ክሳብ ደብሪ
ዓዲ-ሃንስ፡ ካብ ፋጽዮም ድማ ክሳብ
ጽላለ ዝዝርጋሕ ብድምር ኣስታት 70
ኪሎ-ሜተር ምዃኑ ሓቢሩ።
ተሪፉ ዘሎ ስራሕ፡ ምንጻፍ ምሩጽ
ሓመድንዓበይትንንኣሽቱንቢንቶታትን
ዘጠቓልል ምዃኑ ጠቒሱ ድማ፡ ዕዙዝ
ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ኣድማዕነት ናይቲ
ስራሕ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዘለዎ
ኣገንዚቡ።

ሎሚ መደባት ERI-TV
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መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ዓረብ
ቴራብ /ገለብ ደሐን
ፓኖራማ
ሙ/ድራማ
ዕላል ጥበባት
ደኩመንታሪ
ህርመት
ማእገር
ዜና ትግረ
ሽንግርዋ
ዜና ትግርኛ
ሕርሻን ሃብቲ ባሕሪ
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ
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ኤሪ-ቱ

ም
ዝ
ሪ
ቱ
ሪ
ኤ
ዕርዲ ኢሳይያስ

ሪዝም

ኣዕዋፍ ባሕሪን ቱሪዝምን

ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ኣብ ቁጠባ ሃገር
ብዝገብሮ ልዑል ኣበርክቶ `ትኪ ኣልቦ
ኢንዱስትሪ` እናተባህለ እዩ ዝግለጽ። በዚ
ምኽንያት ዝተፈላለያ ሃገራት (ብፍላይ
እተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ)፡ ነዚ ካብ ግዜ
ናብ ግዜ እናማዕበለን ኣበርክቶኡ እናዓዘዘን
ዝኸይድ ዘሎ ኢንዱስትሪ፡ ብዝተዓጻጸፈ
መልክዑ ንምምዝማዝ ልዑል ተገዳስነትን
ኣቓልቦን ብምሃብ መዳርግቲ ዘይብሉ
ረብሓታት ዘኻዕብታሉ ዘለዋ ዓርሞሽሻዊ
ኢንዱስትሪ እዩ።
መስሕብ ቱሪዝም ብዝተፈላለየ መገዲ
ክቐርብ ዝኽእል እኳ እንተኾነ፡ ባህርያዊ
ትዕድልቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ግን ገዚፍ
ወጻኢታት ዘይሓትት ብምዃኑ፡ እታ
ሃገር ወይ ድማ ሕብረተሰብ ብቐሊሉ
ተጠቃሚ ንክኸውን ዕድል ዝኸፍት እዩ።
ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ መስሕብ ቱሪዝም
ዝኾኑ ኣገደስቲ ቦታታትን ልምድታትን
ከም ዝርከቡን፡ ነዚኦም ኣለሊኻ ኣብ ዕዳጋ

ቀንድን ኣገደስትን ረቛሒታት ኣለዉ።
ስነ-ህይወታዊ ብዙሕነት ዘጠቓልሎ
ብዙሕ እኳ እንተኾነ፡ ንሕጂ ኣብዚ
ጽሑፍ ክግለጽ ተደልዩ ዘሎ ግዳ፡ ኣካል
ስነ-ህይወታዊ ብዙሕነት ዝኾነ ጸጋታት
ኣዕዋፍ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ጸጋታት
ኣዕዋፍ ባሕሪ ዘተኮረ ጽሑፍ ክኸውን
እዩ።
ዓለምና፡ ኣደነቕቲ ነገራትን ብተፈጥሮ
ፍሉይ ትዕድልቲ ዘለዎምን ህይወታውያን
እንዕዘበላን፡ ንተፈጥሮ እነድንቐላን ህያው
ቀንዴል እያ። ወዲ-ሰብ ዕለታዊ መግቡ
ንምርካብን ንምእካብን የማነ ጸጋም፡ ላዕልን
ታሕትን ኢሉ ፍረ ጻዕሩን ርሃጹን ሃሰው
ክብል እንከሎ፡ እቶም ብተፈጥሮኦም
ካብ ሳዕረ-ማዕሪን ኣቑጽልትን ዝምገቡ
ኣዕዋፍ ግዳ ናብ ዝጠጠዐን ናብ ሓምላይ
መልክዑ ዝሓዘ ኣከባቢን እናተንቀሳቐሱ
መግቦም ንምርካብ ከቢድ መስገደል

እየን። እዚ ጽኪ እዚ፡ ካብ ዓቐን ንላዕሊ
ትሕዝቶ መጠን ጨው - ካብ ኣካላተን
ንደገ ከም ዝወጽእ ብምግባር፡ ናይ
ውሽጢ ኣካላተን ጨው ዓቐኑ ሓልዩ
ከም ዝኸይድ ዝገብር እዩ።
እዚ መስርሕ እዚ፡ ሓደ ካብ ባህርያዊ
ጠባያትን ፍሉይ ትዕድልቲን ናይ ኣዕዋፍ
ባሕሪ እዩ። ኮይኑ ግን፡ እዚ መስርሕ
እዚ፡ ዋላ ደኣ ኣዕዋፍ ባሕሪ ብዝበለጸን
ዝማዕበለን መገዲ ዝጥቀማሉ መስርሕ
እንተኾነ፡ መሬታውያን ኣዕዋፍ እውን
ገለ ካብዚ ባህርያዊ ጠባይ እዚ ዘይተዓደላ
ኣይኮናን። እዚ ጨው ናይ ምጽራይ ናይ
ኣካላት መስርሕ እዚ፡ ንመሬታውያን
ኣዕዋፍከ እንታይ ኣድለየ ክብሃል ይከኣል
ይኸውን።
መብዛሕተአን ኣዕዋፍ ሰበኽ-ሳግማዊ
ህይወት ዘሕልፋ ኮይነን፡ ገለ ካብአን ካብ
ቦታ ናብ ቦታ ብመሬት ክሳግማ ከለዋ፡

ቱሪዝም ተወዳዳሪ ንምዃን ዘኽእል ባይታ
ንምጥጣሕን፡ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ
ዝውሰዱ ዘለዉ ተበግሶታት ውሑዳት
ኣይኮኑን። እዚ ተበግሶታት እዚ፡ ምስ
ዘለዉና ጸጋታት ተደሚሩ ንብሩህ መጻኢ
ሃገርና ኣጕሊሑ ዘርኢ እዩ።
ምናልባት መስሕብ ቱሪዝም ብቐሊሉ
ከተለልዮምን ኣብ ዝሓጸረ እዋን
ከተጽንዖምን ናብ ዕዳጋ ክትልውጦምን
ዝክኣል እኳ እንተዘይኮነ፡ ምስ ግዜን
ምጥጣሕ ትሕተ-ቅርጽን ምምዕባል ጽላት
ቱሪዝምን ግን፡ ንህልዊ ጸጋታት ቱሪዝም
ንምምዝማዝ ዘኽእል ዕድል ምርካብ
ይክኣል። ይኹን ደኣ’ምበር፡ መሰረታውያን
መስሕብ ቱሪዝም ተባሂሎም ብበጻሕቲ
ዝጥመቱ ብቐሊሉ ከተለልዮም እትኽእል
ጸጋታት እውን ኣለዉ። ገለ ካብዚኦም
ከም ታሪኻዊ ውርሻ፡ ባህልን ልምድን
ሕብረተሰብ፡ ስትራተጅያዊ ኣቀማምጣ
መሬት፡ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን ካልእን
ዝኣመሰሉ ምጥቃስ ይከኣል።
ኣብ ባህርያውን ተፈጥሮኣውን
ጸጋታት ኣተኲርና ምስ እንርኢ፡ ከም ስነህይወታዊ ብዙሕነትን ኣከባብን ዝኣመሰሉ
ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ዓቢ ግደ ዘለዎም

ዝመልኦ መስርሕ ህይወት የሕልፉ።
እምበኣርከስ ኣብዚ ክጥቀስ ተደልዩ ዘሎ
ኣርእስቲ፡ ብዛዕባ ኣዕዋፍ ኮይኑ፡ ኣዕዋፍ
ክንብል ከለና ብመስረቱ እቲ ንማንም
ካልእ ፍጡር ዘይተዋህበ፡ ኣብ ህዋ ናይ
ምንስፋፍ ፍሉይ ትዕድልቲ ተጠቒመን
ኣብ ዝተወሰነ እዋን ናብቲ ዝድለ ቦታ
ንምብጻሕ ዘኽእለን ባህርያት ዝውንና
እየን። ብሓፈሻኡ ኣዕዋፍ፡ ናይ መሬትን
(land birds) ባሕርን (sea birds)
ተባሂለን ኣብ ክልተ ይኽፈላ።
ኣዕዋፍ ባሕሪ፡ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ
ደሴታት፡ ኣብ ባሕሪን ገማግም ባሕርን
እናንሳፈፋ እየን ዘሕልፋኦ። ኣዕዋፍ ባሕሪ
ምሉእ ህይወተን ኣብ ባሕርን ከባቢኡን
ስለ ዘሕልፋኦ ንቐለበን ዘገልግለን
መግቢን ማይን ካብ ባሕሪን ጸጋታቱን
እየን ዝረኽብኦ። እዚ ማለት፡ መግበን ካብ
ዓሳታትን ካልኦት ህይወታውያንን ባሕሪ
ክምእርራ ከለዋ፡ ጽምአን ዘርውያሉ ማይ
ድማ ካብቲ ብልዑል መጠን ትሕዝቶ
ጨው ዝርከቦ ባሕሪ ይጥቀማ። እዚ
ክብሃል ከሎ ግን፡ እዘን ኣዕዋፍ ኣብ
ኣካላተን ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ጨው ናይ
ምጽራይ መስርሕ ዘካይድ ይውንና

ገለ እውን ባሕሪ ሰጊረን ዝሳግማ እየን።
እዘን ባሕሪ ዝሳገራ ኣዕዋፍ፡ ካብ ሓደ
ቦታ ተበጊሰን ክበጽሐኦ ናብ ዘለወን ቦታ
ቅድሚ ምብጸሐን፡ ኣብ ሓደ ዘዕርፋሉን
መግበን ዝምእርራሉን ደሴት ምስ ዓለባ፡
ኣማራጺ ዘይብሉ ዕድል ስለዘጋጥመን፡
ጽምአን ንምርዋይ ካብ ባሕሪ ክሰትያ
ይግደዳ እየን። እዘን ኣዕዋፍ እዚአን፡
ሽሕ’ኳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘይነብራ
እንተኾናን፡ ምስ ኣዕዋፍ ባሕሪ ከመድበን
ዝኽእል ምዕቡል ጨው ናይ ምጽራይ
መስርሕ እንተዘይወነናን፡ ንመሰጋገሪ
ዝኸውን ውሑድ ዓቐን ማይ ንምርካብ
ዘኽእለን ‘ፋኩልታቲቭ’ ዝብሃል ጽኪ
(Facultative gland) ይውንና እየን።
እዚ ጽኪ እዚ፡ ዓቐን ጨው ናይ ኣካላተን
ኣብ ዝውስኸሉ እዋን ዝያዳ ጨው ንደገ
ከም ዝወጽእ ብምግባር፡ ንዓቐን ጨው
ኣካላተን ሚዛናዊ ይገብር።
ካብቲ ዘገርም፡ ኣዕዋፍ ባሕሪ ኣብ
ባሕሪ ክኣትዋ ከለዋ፡ ማይ ኣይጥልቅያን
እየን። እዚ ከኣ ኩለን ኣዕዋፍ ዝውንንኦ

ፕሪንግ ዝተባህለ ጽኪ (Preeng gland)
ኣለወን። እዚ ጽኪ እዚ፡ ልፋጭን
ስብሕን ኣብ ኩሉ መንገብገብ ናይ
ኣዕዋፍ ከም ዝዝርጋሕ ብምግባር፡ ነታ
ዑፍ መንገብገባ ከም ቴንዳ ማለት
ማይ ዘየሕልፍ መጋረጃ ኮይኑ ከገልግላ
ይኽእል። ብተወሳኺ፡ ተመራመርቲ ስነፍልጠት ከም ዝሕብርዎ፡ ድርቅምቃም
ክንቲታት ኢሎም ዝጽውዕዎም ኣዝዮም
ደቀቕቲ ክንቲታት ኣለወን። እዞም
ክንቲት እዚኦም፡ ካብ ከራቲን (Keratin)
ዝቖሙ ብምዃኖም፡ ነታ ዑፍ ማይ ካብ
ምጥልቃይ ይከላኸሉላ።
ብልምዲ፡ ደሴታት ንመጽናዕቲ ኣዕዋፍ
ባሕሪ ዘገልግላ ቀንድን ኣገደስትን ኮይነን፡
ከም ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ
ብዛዕባ ቁጽሪ በጻሕቲ ዝግበር መጽናዕቲ፡
ደሴታት እውን ከም መዕርፎ ኣዕዋፍ
ባሕሪ ክንጥቀመለን ዝክኣል እዩ። ኣብ
ደሴታት ዝርኣያ ኣዕዋፍ፡ በጻሕቲ ወይ
ድማ ሳገምቲ እየን። በጻሕቲ ኣዕዋፍ፡
ካብ ደሴት ናብ ደሴት እናተንቀሳቐሳ
መግበን ዝምእርራ ኮይነን፡ ሳገምቲ ድማ
ካብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም ዝመጻ
ወይ ናብ ካልእ ቦታ ዝሓልፋ ወይ ናይ
ምፍራይ ግዜአን የእኪለን ናብ መፋረዪ
ቦታአን ዝምለሳ፡ ኣብዚ ከባቢ ንዝተወሰነ
እዋን ዝጸንሓ እየን።
ምስጋም ኣዕዋፍ ኣብ ዓመት ክልተ
ግዜ ይካየድ። ኣብ ወቕቲ ጽድያ፡ ካብ
መጋቢት ክሳብ ግንቦት ካብ ደቡብ ናብ
ሰሜን ንኽራብሓ ይሳግማ። ኣብ እዋን
ቀውዒ ድማ፡ ካብ ሰሜን ካብቲ በረዳውን
ብርቱዕ ዛሕልን ሰሜናዊ ክፋል መሬትና፡
ናብ ደቡብ ምስ ንኣሽቱ ደቀን ይምለሳ።
ማያዊ ክፋል ኤርትራ፡ ክሳብ 360
ዝበጽሓ ደሴታትን 1300 ዝቑመቱ
ገማግም ባሕርን ስለዝውንን፡ ኣብዚ
ከባቢ ብዓይነተንን ብዝሐንን ብርክት
ዝበላ ኣዕዋፍ ባሕሪ ይርከባ። ደሴታት
ኤርትራ፡ መብዛሕትአን ተቐማጦ
ስለዘይብለን ብዝሒ ምንቅስቓስ እውን
ስለ ዘይርኣየለን ጥራይ ዘይኮነ፡ እዘን
ኣዕዋፍ እዚአን እውን፡ ብሕት ዝበለ
ከባቢ ስለ ዝመርጻ ደሴታት ኤርትራ
በዘን ኣዕዋፍ ተመረጽቲ እየን።
መብዛሕትአን ኣዕዋፍ ባሕሪ፡ ናይ
ምርባሕ ወቕተን ካብ መፋርቕ ወርሒ
ሰነ ክሳብ መስከረም እዩ። ዝተረፋ ድማ፡
ካብ መፋርቕ ወርሒ ሕዳር ክሳብ
ወርሒ ለካቲት ኣብ ዘሎ እዋን ይራብሓ።
ኣብ እዋን ምርባሕ ኣዕዋፍ ባሕሪ፡ ካብ
ዝተፈላለዩ ቦታታት (ካብ ርሑቕ ይኹን
ካብ ቀረባ) ናብቲ ብቐጻሊ ዝራብሓሉ
ከባቢ ወይ ደሴት ናይ ምእካብ
ልምዲ ኣለወን። ኣብዚ ዝመረጻኦ ቦታ፡
ንዘውድቕኦ እንቋቑሖ ዝኸውን ስፍራ
ካብ ሓመድ ወይ ሑጻ ወይ ሳዕሪ
ዝተነጽፎ ጉድጓድ የዳልዋ። ዝመርጽኦ
ቦታ መጀመርያ መግበን ይኹን ማይ
ብቐረባ ክረኽባሉ ዘኽእለን ብሕቱው
ቦታ ኮይኑ፡ ንመውደቒ እንቋቑሖ
ዝጥቀማሉ ስፍራ ድማ፡ ምቹእ ክኸውን

ኣለዎ። ንዝኾነ ዝወርደን መጥቃዕቲ
ንምክልኻል ክጥዕመን፡ እቲ ስፍራ ናይ
ሴንቲ ሜተራት ፍልልይ ብዘለዎ ኣብ
ሓደ ውሱን ቦታ የዳልዋኦ። እዚ ግዜ
እዚ እንቋቑሖአን ክሳብ ዝጫጭሑን
ጨቓዊተን ምንፋር ክሳብ ዝጅምሩን፡
ምቹእ ስፍራ ናይ ምድላው ግዜ እዩ።
እዘን ኣዕዋፍ፡ ንዝኾነ ዝወርደን መጥቃዕቲ
ልዑል ቁጠዐ ብዝተሰነየ ምክልኻል ወይ
መልሰ-መጥቃዕቲ እየን ዘካይዳ።
ኣብዚ እዋን እዚ፡ በቲ ሓደ ወገን
መግበን ይኹን ማይ ንምርካብ ዝካየድ
ቃልሲ፡ በቲ ኻልእ ወገን ድማ ንሓደጋ
ዝተቓልዐ እንቋቑሖአን ንምክልኻል እሞ
ከኣ ኣብ ልዑል ረስኒ ዘለዎ ወቕቲ ምስ
ምዃኑን እዘን ኣዕዋፍ ዘሕልፈኦ ህይወት
ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንምግማቱ
ኣየጸግምን። ነዚ መስርሕ ህይወት
ክትዕዘብ እንከላኻ፡ እሞ ድማ ብዝተፈላለዩ
ሕብርታት ዝወቀበ ትርኢተን ምስቲ ከም
መረዳድኢ ዝጥቀማሉ ቋንቋ ድምጸን
እንክዝምራ፡ ኣብ ኣእዛንን ስምዒታትን
ደቂ-ሰባት ዝፈጥሮ ባህታ ቀሊል
ኣይኮነን።
ብፍላይ ገለ ደሴታትና ብሑጻ ዝተሸፈና
ኣዝየን ጸዓዱ ብምዃነን፡ እሞ ድማ እዘን
ኣዕዋፍ ኣብ ርእሲ እቲ ተፈጥሮኣዊ
ትዕድልተን፡ እዚ ኣከባቢ ዝሃበን ዝያዳ
ግርማ ደሪበን ወቂበን እንክትርኢ፡
እትረኽቦ ዕግበት መዳርግቲ ኣልቦ እዩ።
እዘን ንጠቕሰን ዘለና ደሴታት ኣዝየን ካብ
ገማግም መሬት ዝርሓቓ ምስ ዝኾና፡
ብሕቱው ሰማይን ባሕርን ኣብ ዘለዎ
ቦታ፡ እዘን ኣዕዋፍ ዝዝይማኦ ድምጺን
ዘካይድኦ ንጥፈታትን እናኣስተማቐርካ
ንኣድማሳዊ ህይወት ክትድህስስን
ንተፈጥሮ ከተደንቕን ትግደድ።
ብሓፈሻ ኣዕዋፍ፡ ብፍላይ ድማ
እዘን ኣብ ውሱን ቦታ ተሓጺረን
ዝርከባ ኣዕዋፍ ባሕሪ፡ ኣብ ደቂ-ሰባት
ዘሕድራኦ ተምሳጥ ቀሊል ብዘይምዃኑ፡
ኣብ በጻሕቲ ፍሉይ ተራ ኣለወን።
ኤርትራ ብእትውንኖ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ፡
ናይ’ዚ ትዕድልቲ እዚ ምሉእ ብምሉእ
ተጠቃሚት ምዃና ርዱእ እዩ። ብፍላይ
ደሴታት ኤርትራ፡ ኣብ ርእሲ እቲ ዘለወን
ባህርያዊ ትዕድልቲ፡ ዘይተበከላን ብዙሕ
ምንቅስቓስ እውን ዘይርኣየለን ብምዃነን፡
በዘን ኣኣዕዋፍ እዚአን ዝወቀባ እየን።
እዚ ንብዙሓት ሃገራት ሕልሚ ዝኾነ
ትዕድልቲ እዚ፡ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም
ኣቃሊልካ ዘይረአ ዓቢ እጃም ኣለዎ።
ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ፡ ቱሪዝም ብደረጃ
ዓለም ከም ዓቢ ምንጪ ዕብየት ቁጠባ ኮይኑ
ዝስርሓሉ ዘሎ ኣገዳሲ ኢንዱስትሪ እዩ።
ኣብዚ ግዜ እዚ፡ ምስ ምምዕባል ቴክኖሎጂ
ደቂ-ሰባት ናብ ደሴታትን ገማግም ባሕርን
እናኣስፋሕፍሑ ክጥቀሙለን ካብኡ
ሓሊፎም ክቕመጡወን ብምጅማሮም፡
ኣዕዋፍ ባሕሪ ዝነብራሉ ስፍራ ናይ
ምስኣንን ናይ ምጽናትን ሓደጋ
ከየንጸላልወን ዓቢ ስግኣት ኣሎ። ነዚ
ብምግንዛብ፡ ዕቑር ሃብቲ ሃገርና፡ ጐድኒጐድኒ እቲ ክንምዝምዞን ክንጥቀመሉን
ዘሎና ሓላፍነት፡ ኣብ ምዕቃቡ እውን
ካብኡ ዘይሰንፍ ተበግሶታት ክውሰድ
ግቡእ እዩ።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.34

ኤርትራ

ዕላል ምስ ታሪኽ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ
መበል 11 ክፋል
ኣብ ዘመነ ወተሃደራዊ ስርዓት
እንግሊዝ፡ ትምህርቲ ኤርትራ ክልተ
ደረጃታት ነይርዎ። እቲ ሓደ ክፋል
ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ
ዝኸይድ ናይ መባእታ ደረጃ ነይሩ።
እቲ ኻልኣይ ክፋል ድማ፡ ካብ
ሓምሻይ ክፍሊ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ
ኮይኑ፡ ብማእከላይ ደረጃ ዝረአ ናይ
ኣርባዕተ ዓመታት ትምህርቲ’ዩ። እዚ
ብሓፈሽኡ፡ ን8 ዓመታት ዝኸይድ
ትምህርቲ ምንባሩ ዶክተር ኣዳነ
የነጽር። ብተመሳሳሊ፡ ካብ ሰሙናዊ
ጋዜጣ ብምውካስ ኣብ መጽሓፉ
ዘስፈሮ፡ 9 ዓመታት ምንባሩ ይእምት።
ኣብ’ዚ ክልተ ሓሳባት ብመጠኑ ፍልልይ
ዘሎ’ኳ እንተመሰለ፡ ብዙሕ ዝረሓሓቕ
ኣይኮነን። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ፡ ቅድሚ እቲ
ስሩዕ ትምህርቲ፡ ብያታዊ ኣገባብ ወይ

ቀኛዝማት ኣስፍሃ ካሕሳይ
ኣብ’ተን ኣብያተ-ትምህርቲ ድማ ከም
‘መላመዲ’ ተባሂሉ ዝወሃብ ትምህርቲ
ከም ዝነበረ ይሕበር’ዩ። ስለ’ዚ፡ ናይ’ዞም
ዝቐረቡ ክልተ ትሕዝቶታት ብዙሕ
ዘረሓሕቕ ዘለዎም ዘይኮነ፡ ዘቀራርቦም
ዝበዝሕ ይመስል። እዚ ደረጃታት
ብኸም’ዚ እናኸደ እንከሎ፡ እዚ
ስርዓት ዝሰርሖም ኣብያተ-ትምህርቲ
ኣይነበሩን። ሕብረተ-ሰባት ድልየትን
ጽምኣት ትምህርትን ስለ ዝነበሮም
ምስራሕ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ
ዝባኖም ወዲቑ። ስለ’ዚ ኸኣ፡ ጥሪቶምን
ንዋቶምን እናሸጡን እናለወጡን
ኣብያተ-ትምህርቲ ሰሪሖም።
መንግስቲ ኣብ’ተን ኣብያተትምህርቲ መምሃራንን መሳለጥያታት
ትምህርትን ይቕርብ ነይሩ። ደሞዝ
መምሃራን ከይተረፈ እቲ ሕብረተሰብ ይኸፍሎ ነይሩ። እዚ እቲ ስርዓት
ተገዳስነት ስለ ዘይነበሮን እኹል ባጀት
ከውጽኣሉ ብዘይምድላዩን’ዩ። እቲ
ናይ ትምህርቲ ወቕቲ፡ ኣብ ክልቲኦም
ደረጃታት፡ ካብ ወርሒ መስከረም
ክሳብ ሰነ ይኸይድ ነይሩ።
ብኣንጻር’ዚ፡ ነቶም ብኢጣልያውያንን
ብሓይልታት ኪዳንን ኣብ ኤርትራ
ተሰሪሖም
ዝነበሩ
ዝተፈላለዩ
ዘመናውያን መሳርሒታት ነቐሎም።
እቶም
ብምስምስ
ንመስርሒ
ሆስፒታላትን
ኣብያተ-ትምህርትን
እናተባህሉ ዝተነቕሉን ዝተመንዝዑን፡
ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝተሸጡ
ዶክተር ምስማይ ገብረሂወት ኣብ
መጽሓፉ ኣስፊርዎ ይርከብ። ሕብረተሰባት፡ ብቐጻሊ ማእከላይ፡ ካልኣይን

ላዕለዋይ ደረጃታትን ኣብያተ-ትምህርቲ
ክስረሓሎም ይሓቱ ስለ ዝነበሩ፣ ኣብ
1948 ናይ ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ
ትምህርቲ ኣብ ኣስመራ (ቤት ገርግሽ)፡
ዓዲ ቀይሕ፡ ዓዲ ወግሪ፡ ምጽዋዕ፡ ከረን፡
ሰንዓፈ፡ ተሰነይ፡ ጊንዳዕን ኣቚርደትን
ተሰርሓ። እቶም ኣብ ማእከላይ ደረጃ
ዝበጽሑ ተመሃሮ፡ ኣብያተ-ትምህርቶም
ካብ መንበሪኦም ርሕቀት ስለ ዝነበሮ፡
ኣብ ኣሕደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ
ይመሃሩ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ።
ኣብ 1931 ዓ.ም ዝተወልዱ መም.
ስዒድ ዒሳ ኣሕመድ፡ ክሳብ ብመልዕሎ
ካብ ስራሕ ዘዕርፉ፡ ኣብ ምምህርና
ዘገልገሉ ሞያዊ እዮም። ኣብ ወርሒ
ጥሪ 2016 ካብ’ዛ ዓለም ብሞት
ሓሊፎም። ምስ መምህር ስዒድ ዒሳ
ኣብ 2008 ኣብ ዝገበርኩዎ ቃለመጠይቕ፡ መምህር፡ ኣብ ንእስነቶም
ኣብ ቤት ትምህርቲ ቁርኣን፣
ትምህርቲ ሃይማኖትን ፊደላትን
ቆጺሮም። ኣብ’ቲ ንሶም
ዝተማህሩሉ ቤት ትምህርቲ፡
ኣብ ግብጺ ዝተማህሩ ሓጂ
ዓብደላ’ዮም
መምህሮም
ነይሮም። ንሶም፡ ብዙሓት
ንፉዓትን ብሉጻትን ተመሃሮ
ዘፍረዩ መምህር ምንባሮም
መም. ስዒድ ይዝክሩ። ኣብ’ቲ
እዋን’ቲ፡
መውዓሊ-ህጻናት
ዝበሃል ኣይነበረን። ተመሃሮ
ዘኽፍኦምን ዘጸብቖምን ኣብ
ዝፈለጡሉ እዋን ትምህርቲ
ይጅምሩ ነይሮም። ያታዊ
ኣብያተ ትምህርቲ ከም
መዋእለ - ህጻናት ኮይነን ዘገልግላ
ዝነበራ ኣብያተ - ትምህርቲ’የን። እቲ
ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ኣብ ያታዊ ኣብያተትምህርቲ ዝወሃብ ዝነበረ መባእታዊ
ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ፣ መምሃራን፡
ብኣባታዊ ሓልዮትን ተገዳስነትን፡
ንተመሃሮኦም ምኽሪ ይህብዎም
ምንባሮም መምህር ይምስክሩ። መም.
ስዒድ፡ ናይ’ቲ እዋን’ቲ መምህራኖም
ክዝክርዎም እንከለዉ፡ ተኣፋፍነት
ኣተሓሕዛ ትምህርቲ ስርዓት እንግሊዝ
ብምዕዛብ፡ ተመሃሮ ኣብ ትምህርቶም
ክሕይሉን ኣብ ሃገረ-ሱዳን፡ ግብጺ
ትምህርቶም ክቕጽሉን የተባብዕዎም
ምንባሮም
ይገልጹ።
ኩላቶም
መምሃራን፡ ንሕብረተ-ሰባት ምስልምናን
ክርስትናን ንምፍላይ ብቛንቋታት
ዓረብን ትግርኛን ክመሃሩ ዘገድድ
ዝነበረ ኣገባብ ትምህርቲ ይድግፍዎ
ከም ዘይነበሩ መም. ስዒድ የረድኡ።
እቶም መምሃራን፡ ንገዛእ ርእሶም ኣብ
ግብጽን ሱዳንን ዝተማህሩ ስለ ዝነበሩ፡
ሽርሒ ናይ ስርዓት እንግሊዝ ልዕሊ
ሰቦም ነቒሖሙሉ ነይሮም።
መም. ስዒድ፡ በዅሪ ሞያዊ ስርሖም
ኣብ 1955 ኣብ ቤት-ትምህርቲ ጃልያ
(ናይ ሎሚ ኣልኣመል)፡ ንሓደ ዓመት
ብቛንቋ ዓረብ ምሂሮም። ኣብ 1956
ድማ ኣብ ናይ ሞያ ቤት ትምህርቲ
ተግባረ ኢድ (Point four) ቁጽሪ
ንኽምህሩ ናብ’ቲ ቤት ትምህርቲ
ቀየሩ።
እቲ ሃገራዊ ትምህርቲ ብቛንቋታት
ዓረብ፡ ትግርኛን ከምኡ’ውን ኣብ ከባቢ
ባረንቱ ንዝነበሩ ሕብረተ-ሰባት ብቛንቋ
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ሕፍንቲ ካብ ኣመጻጽኣ ታሪኽ ትምህርቲ
ኣብ ኤርትራ
ኩናማ ይወሃብ ነይሩ። መም. ስዒድ፡
እቲ ብ’ዞም ቋንቋታት ዝተጀመረ
ስርዓተ-ትምህርቲ ኣወንታዊ ሸነኽ
ዝነበሮ’ኳ እንተመሰለ፡ ውሽጣዊ
ትሕዝቶ ከም ዝነበሮ የብርሁ።
እቲ ኣብ ስርዓት ጥልያን ንምፍልላይ
ተፈቲኑ ዘይተዓወተ ሜላ፡ ህዝቢ
ብኣግኡ ስለ ዝነቕሓሉ፡ ካብ ውዲታት
ድሒኑ። ስርዓት እንግሊዝ’ውን፡
ንሕብረተ-ሰባት ብሓሳባትን ብኣካላትን
ንምፍልላዮም ሰሪሑ። እዚ ንምትግባር
ዝኾነ ሕቶን ምርጫን ሕብረተ-ሰባት
ኣብ ግምት ኣይኣተወን። መም. ስዒድ
“ንኣብነት ኣነ ትግርኛ ብዘይ ዝኾነ ጸገም
ዝዛረብን ዝሰምዕን’የ።” ይብሉ። “ቋንቋ
ዓረብ ድማ ኣብ ቊርኣን ተማሂረዮ።
ክልቲኡ ቋንቋታት ብማዕረ እዛረበሉን
እጽሕፈሉን ነይረ።” ይብሉ።
ኣብ’ቲ እዋን፡ ኣመሓዳሪ ድሪው፡
ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝበጽሓሉ
እዋን፡ እቶም ብቛንቋ ዓረብ ዝመሃሩ
ዝነበሩ ቋንቋ ትግርኛ ክዛረቡን ክጽሕፉን
ዘይሽገሩ ምንባሮም ተዓዘቡ። እቶም
ኣብ 1919 ተወሊዶም ዕድሚኦም
ንትምህርቲ ምስ በጽሐ፡ ኣብ ኣስመራ፡
ከረን፡ ምጽዋዕ፡ ዓዲቐይሕ ብቛንቋ
ጥልያን ዝተማህሩን፡ ኣብ 1937 ኣብ
ዘመነ ጥልያን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳን
ጆርጆ መንደፈራ ስራሕ ምምህርና
ዝጀመሩ፡ ኣብ ዘመነ እንግሊዝ ከኣ ከም
ኢንስፐክተር ክፍሊ ትምህርቲ ኮይኖም
ዘገልገሉ ቀኛዝማች ኣስፍሃ ካሕሳይ፡
ምስ’ቲ ኣመሓዳሪ ኣብ’ቲ ዑደት
ነይሮም። (እዚ ቃለ-መሕትት ምስ
ቀኛዝማች ኣብ 2008 ዝገበርኩዎ’ዩ።)
እቲ ምስ ቀኛዝማች ዑደት ዝገብር
ዝነበረ ኣመሓዳሪ፡ ኣብ’ተን ዝበጽሑወን
ኣብያተ-ትምህርቲ ብቛንቋ ትግርኛ
ክዛረቡ ዝኽእሉ ምስ ረኣየን ምስ
ሰምዐን
ብሃይማኖት
ንተመሃሮ
ምፍላዮም ጌጋ ምንባሩ ኣተንበሀ።
እዚ ሓሳባት፡ ኣብ’ቶም ተኸባቢሮምን
ተረዳዲኦምን ዝነብሩ ዝነበሩ ሕብረተሰባት ናይ ምፍልላይ ስምዒታት
ምስ ፈጠረን ምስተረኣየን ዝተዋህበ
ነይሩ። እቲ ብኣመሓዳሪ ዝተዋህበ
ርእይቶ ቅኑዕን ሓቅን ከም ዘይነበረን፡
ንሕብረተሰብ ብእተፈላለዩ ሓጹራት
ንምክፍፋል ብመጽናዕቲ ዝተገብረ
ምንባሩ ቀኛዝማች የስምሩሉ። እቲ
ስርዓት ቀስ እናበለ ብቛንቋታትን
ሃይማኖትን ዝጀመረ፡ ነቶም ተሓልዮም
ዝነበሩ ክብርታት ድሕሪ ምዝላል፡ ናይ
ምፍልላይ ስምዒታት ዓበየ። እዞም
ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ዝተራእዩ፡ ኣብ
ተመሳሰልቲ ካልኦት ክፍልታት’ውን
ዝተወስዱ ኣዕነውቲ ስጉምትታት
ተደሚሮሞም፡ ኣብ 1946ን 1950ን
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ግርጭታት
ተራእዩ። “እናሰምዐ ዘስቀጠ ድምጺ
ሓራምዝ ነይንቕንቖ” ከም ዝበሃል፡
ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ኢዱን እግሩን
ብምጥማር ዝርኢ ዝነበረ ስርዓት
እንግሊዝ’ዩ። ህዝቢ፡ በቲ ተርእዮታት
ተስፍኡን ብርሃኑን ሃደሞ። ስለ’ዚ፡
ትምህርቲ ንሕብረተ-ሰባት ንምጥርናፍ
ዘይኮነ ንምዝራግን ራዕዲ ንምእታውን
መሳርሒ እንግሊዝ ከም ዝነበረ
ይሕበር።
ስርዓት ትምህርቲ፡ ኣብ መባእታ
ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ በተን ሰለስተ
ቋንቋታት ነይሩ። ኣብ ማእከላይ

ደረጃታት ድማ ብቋንቋ
እንግሊዝ ነበረ። ኣብ ኣብያተ
ትምህርቲ ዓረብ፡ እቲ ስርዓት
ኣብ ሱዳንን ግብጽን ካብ
ዝስረሓሉ ዝነበረ ስርዓተትምህርቲ፡ ናብ ኤርትራ
ተኣታተወ። ኣብ መባእታ
ደረጃ ትግርኛ ግን፡ ዓቢ
ጸገም ተፈጥረ። እቶም ኣብ
መጀመርታ ከም መምሃራን
ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣኽርያ
ዝተረኽቡ
መምሃራን፡
ነዚ ጸገማት ንምፍታሕ፡
መጻሕፍቲ
ንኸዳልዉ
ሓላፍነት ወሰዱ። መምሃራን
ንዝተዋህቦም
ሓላፍነት
ንምትግባር፡ በብዓቕሞምን ክእለቶምን
ንመባእታ ዝኸውን ናይ ኣርባዕተ
ተግባራት ቁጽሪ፡ ንንባብን ጽሑፍን
ዝኸውን መጻሕፍቲ ኣዳለዉ።
ናይ መባእታ መጻሕፍቲ ምስ
ተዳለዉ፡ ንጥፈታት ተጀመረ። ኣብ
ስርዓት ጥልያን ዘይተራእዩ ሕግታትን
መምርሒታትን ትምህርቲ፡ ክፍሊ
ትምህርቲ ወተሃደራዊ ስርዓት እንግሊዝ፡
ንመምሃራንን ተመሃሮን ይዝርግሐሎም
ነይሩ። እዚ፡ ኣወንታዊ ሸነኽ ናይ’ዚ
ስርዓት ነይሩ። ኣብ’ቲ እዋን ዝወጽአ
መደብ
ትምህርቲ
(syllabus)
ንኣርባዕተ ዓመታት ነይሩ። እዚ ድማ
ትምህርታዊ ፍልስፍና እዚ ስርዓት፡
ካብ ናይ ጥልያን ዝፍለ ከም ዘይነበረ’ዩ
ዝግለጽ። ኣብ ዝተፈላለዩ ስርሓት እቲ
ስርዓት ዘገልግሉ ተርጎምቲን ጸሓፍቲን
ንምፍራይ ነይሩ።
ከም ምስፋይ ሳእኒ፡ ማእለማ፡
ምስራሕ ሓጺንን ዕንጸይትን ዝኣመሰሉ
ናይ ኢድ ስርሓት እውን ነይሮም።
ተመሃሮ፡ ነዚ መደብ ትምህርቲ
ኣይተቐበልዎን። ከም’ቲ ኣብ ስርዓት
ትምህርቲ ጥልያን ንቛንቋ ጥልያን
ክመሃሩ ዝደልዩ ዝነበሩ፡ ኣብ’ዚ እውን፡
እቲ ስርዓተ-ትምህርቲ ብቛንቋ ትግርኛን
ንሞያ ጥራይ ዘድህብን ምንባሩ ከም
ዘይማእመኦም ይግለጽ። ትምህርቲ
ኣብ ዝውድኡሉ ናብ ዕዮታት ሕርሻ፡
ምቕጥቃጥ ሓጻዊን፡ ምንዳቕ፡ ምስፋይ
ሳእንን ካልኦትን ክሰርሑ፣ ሕስረትን
ውርደትን ይስመዖም ከም ዝነበረ እዩ
ዝግለጽ።
እቶም ዝበዝሑ ስሩዕ ትምህርቲ
ተማሂሮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃታት
ትምህርቲ ክበጽሑ ዝደልዩን ዝሓስቡን
ነይሮም። ኣብ ናይ እንግሊዝ
ኢንስቲትዩት ኣስመራ ዋና ዳይረክተር
ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ ኪኔስቶን
ስኔል ኣብ ዝነበረሉ ህሞት፡ ኣብ
ዝተዋህበ ኣስተምህሮ፡ ካብ ተሳተፍቲ
‘ብዙሓት ተመሃሮ፡ ኣብ ክንዲ
ቋንቋኦም፡ ቋንቋ ትግርኛ ዚመሃሩ ናይ
ወጻእተኛታት ቋንቋ ኪመሃሩ ዚደልዩ
ብምንታይ ምኽንያት ይመስለኩም?”
እትብል ሕቶ ቀሪባ ነይራ።
ብኣቶ ወልደኣብ ዝተዋህበ መልሲ፡
“እቶም ትሕት ዝበሉ ዕዮታት ከይተረፉ
ብወጻእተኛታት ይመሓደሩ ስለ ዘለዉ፡
እቲ ወደ’ባት እውን፡ ንመነባብሮኡ
ዚኾኖ ዕዮን ንሽመትን ንመዓርግን
ቢሉ፡ ነዘን ቋንቋታት እዚ’ተን ኪመሃረን
ተገዲዱን፣ እቶም ጥበብን ሊቕነትን
ሃረር ዚብሉን ዘቛምቱን፡ ኣእምሮኦምን
መንፈሶምን ዘማዕብልን፡ ንሓገዝን

መምህር ስዒድ ዒሳ

ንምምራሕን ዚኾኖም ብቛንቋ ሃገሮም
ስለ ዘይረኽቡ ናይ’ተን ስልጡናት
ዝበሃላ ሃገራት ክመሃሩ ይደልዩ”
ኢሎም።
ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ትምህርትን
መምሃራን ምሕሳብን ምዝራብን፡ ካብ
ዘመነ እንግሊዝ ንደሓር’ዩ ዝጅምር።
እዚ ሞያ’ዚ ክቡር ሞያ ኮይኑ፡ እቶም
ዝነበሩ ናይ ቀደም ግዱሳት መምሃራንን
ንሞያኦም ውፉያትን ምንባሮም
መም. ስዒድ ዒሳ ይገልጹ። ንሶም፡
ንመምሃራን ክገልጽዎም እንከለዉ፡
መምሃራን ፍልጠቶም ንኸመሓላልፉ
ዘይማትኡ ሞያውያን ብምንባሮም፣
ኣብ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ
ጽፍሕታትን ስርሓትን መንግስቲ
ዝሰርሑን ብቐዳምነት ዝሕረዩን ኣካላት
ሕብረተ-ሰብ ምንባሮም ይሕብሩ።
ምስ ቀዳሞት ዝስርዑን ዝኸብሩን
ሞያውያን ምንባሮም እውን ይዝክሩ።
እዚ፣ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ሞያ ምምህርና
ዝነበሮ ኣጠማምታ ዓቢ ምንባሩ ዘርኢ
ምስሊ’ዩ።
“ኣብ’ቲ እዋን’ቲ፣ ዋሕዲ ምሁራት
ነይሩ’ዩ።
ስለዝኾነ፣
መምሃራን
ሓልዮት፡ ፍቕሪን ክብሪን ይረኽቡ
ነይሮም።” ይብሉ መም ስዒድ። ኣብ
2007 ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ
ኣብ ዝተሰናደአ ዋዕላ መምሃራን፡
ብኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያምን ዶክተር
ኤፍሬም ተወልደብርሃንን ኣብ ዝቐረበ
መጽናዕታዊ ወረቐት፡ “ትምህርቲ
ንውልቀ-ሰባት ኣብ ሕብረተ-ሰብ
ዝጽንብር፡ ውልቃዊ ዕግበት ዘረጋግጽ፡
ሃገራዊ ንቕሓት ዘሰስን፡ ሓድነት
ዘደልድል፡ ማሕበረ-ቊጠባዊ፡ ፖለቲካዊ፡
ስነፍልጠታውን ባህላውን ዕብየት
ዘሳልጥ ውዱብን ኣገዳስን መስርሕ
እዩ” ድሕሪ ምባል፡ ግደ ናይ መምሃራን
ኣብ ሕብረተ-ሰባት ብዙሕ ምዃኑ
ድሕሪ ምንጻር፡ መምሃራን፡ ክብርታትን
ውህሉል ፍልጠትን ሕብረተ-ሰባት
ዝዕቅቡን ናብ ወለዶታት ዘመሓላልፉን
ምዃኖም፣ ኣብ ሕብረተ-ሰባት ለውጢ
ዘበግሱን፡ ለውጢ ዝቆጻጸሩን ዝቕልሱን
ውልቀሰባት ኮይኖም፣ ሕብረተሰባት ካብ ጸቢብ ኣተሓሳስባታትን
ኣረኣእያታትን ከም ዝገላገሉ ዝገብሩን
ስነ-መጎታዊ ነጻ ኣረኣእያን ንኽህልዎም
ዝሕግዙን ንጸገማት ከም ዘለልዩን
ፍታሕ ንኸናድዩ ዘተባብዑ ምዃኖም
የብርሁ።

ይቕጽል . . . . .
መም. ኢዮብ ርእሶም
ህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲ

ሓዳስ
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“ምስጢር ዕዉት ህይወት ፍልጠት
ዘይኰነ፡ ተግባር እዩ።” - ቶማስ ሄንሪ
ሁክዝሊ
“ኢድና ክንህብ የብልናን። ጸገምና
ክንስዕር ከቶ ከነፍቅድ ኣይግባእን።” ዓብዱል ካላም
ነፍሲ ወከፍ ሰብ መራሒ እዩ።
ምእንቲ’ዚ፡ ንስኻ እውን መራሒ ኢኻ።
ኣመራርሓ ዝጅምር ካብ ገዛእ ርእስኻ
ምምራሕ እዩ። ገዛእ ርእስኻ ምምራሕ
ማለት ንገዛእ ርእስኻን ዕላማኻን ብዝግባእ
ምፍላጥ የጠቓልል። ንጽቡቕ ካብ ሕማቕ
ብምፍላይ፡ ንስድራኻን ሕብረተሰብካን
ዝጠቅም ህይወት ክትመርሕ ምኽኣል
እዩ። እዚ ኵነታት ንገዛእ ርእስኻ ምምሃር፣
ገዛእ ርእስኻ ምሕላውን ገዛእ ርእስኻ
ጽቡቕ ምልማዳን የጠቓልል።
ንኣመራርሓ ምስ ኣብ ሓደ ትካል
ስልጣን ወይ ማዕርግ ምጭባጥ ጥራይ
ዘተኣሳስርዎ ሰባት ብቝጽሪ ውሑዳት
ኣይኮኑን። ቅኑዕ ትርጕም ኣመራርሓ ግዳ፡
ካብዚ እተፈልየ እዩ። ኣመራርሓ ናይ
ስራሕ ተግባር ወይ ደረጃ ስልጣን ዘይኮነ፡
ሜላ ህይወት እዩ። ብኻልእ ኣበሃህላ፡ ገዛእ
ርእሱ ብዝግባእ ዝመርሐን ንኻልኦት
ኣርኣያ ክኸውን ዝኸኣለ ሰብ፣ ኣብ ልዕሊ
ካልኦት ሰባት ኣገዳሲ ጽልዋ ከሕድር
ኣይእግሞን እዩ።
ገለ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ብግቡእ
ከይመርሑ፡ ኣብቲ ዝሰርሑሉ ትካል
ስልጣን ዘይተዋህቦም ምኒን ክብሉ ዝውዕሉ
የጋጥሙና እዮም። እቲ ንገዛእ ርእሱ
ክመርሕ ዓቕሚ ዝሰኣነ ሰብ፡ ኣብ ዝዀነ
ይዅን ትካል ከም ገለ ንእሽቶ ስልጣን
እንተ ሒዙ፡ ነቲ ትካል ኣደዳ ክሳራ ከም
ዝገብሮ ዋላ ሓንቲ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
እቲ ንገዛእ ርእሱ ብዝግባእ ኣብ
ምምራሕ እተዓወተ ሰብ ግዳ፡ ሓደ ደረጃ
ስልጣን እንተ ተዋሂብዎ፡ ነቶም ኣብ
ትሕቲኡ ዝርከቡ መሳርሕቱ ኣወሃሂዱ
ኣብቲ ትካል ልዑል መኽሰብ ከም ዘምጽእ
ርዱእ ነገር እዩ።
ብኣንቶኒ
ሮቢንስ
እተደርሰት፡
“Unlimited Power” ዘርእስታ መጽሓፍ
ከንብብ ኣብ ዝጅመርኩሉ፡ እታ መጽሓፍ
ካብ ፈለማ ምዕራፍ ኣትሒዛ እያ
መሲጣትኒ። ነዚ ዝስዕብ መሳጢ ዛንታ
እስከ ኣንብቡለይ፥
“ብዛዕባኡ ንሓያሎ ኣዋርሕ ዝኣክል
ብዙሕ ሰሚዐ ኣለኹ። እዚ መንእሰይ ምሉእ
ጥዕና ዝውንን፡ ሃብታምን ዕዉትን ሰብ’ዩ
ክብልዎ እንከለዉ ብተደጋጋሚ ሰሚዐ
ኣለኹ። ካብ ስቱድዮ ቴለቪዥን ክወጽእ
እንከሎ፡ ቅርብ ኢለ ጠሚተዮ። ካብቲ
ግዜ እቲ ጀሚሩ፡ ንዝረኸቦ ሰብ ምኽሪ
ክህብ ስለ ዝረኣኽዎ፡ ንሒደት ሳምንቲ
ተኸታቲለዮ። ምስ ሰበ ስልጣን መደበር
ባቡር ክከራኸር እንከሎ ከምኡ’ውን፡ ምስ
ስንኵላን ህጻናትን ኣትሌታትን ብሓባር
ክሰርሕ እንከሎ ርእየዮ። ምስ ክብርቲ
በዓልቲ ቤቱ ኣብ ውሽጢ ሃገሩን ኣብ
ዝተፈላለዩ ኵርንዓት ዓለምን ብሓባር ስለ
ዝጐዓዝ፡ ኣብ ሓዳሩ ኣብ ዘለዎ ዓሚቝ
ፍቕሪ ኣመና ሕጕስ ይመስል።
“እዚ ወዲ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመት
መንእሰይ፡ ካብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ንላዕሊ ከማን ኣይሰገረን። እሞኸ ደኣ እዚ
መንእሰይ ከመይ ኢሉ’ዩ ኣብ ሓጺር
ግዜ ነዞም ኵሎም ዓወታት ክሓፍሶም
ዝኸኣለ? ኣብ ርእሲኡ እዚ መንእሰይ ኣብ
ሓንቲ ጸባብ ገዛ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ። ነቲ
ዝበልዓሉ ሸሓኒ ምሕጻብ ካብ ዘቋርጽ እኮ
ገና ሰለስተ ዓመቱ እዩ። እዚ መንእሰይ
ከመይ ገይሩ እዩ ካብቲ ምሒር ዘጨንቕ
ናብራ ዝመልኦ ህይወት ክገላገል ክኢሉ?
ከመይ ገይሩ እዩ ካብቲ ብዘይመጠን ዝነበሮ
ሕፍሰት ሰብነት፡ ናብ ሸጥ ዝበለ መንእሰይ
ተሰጋጊሩ? ካብቲ ምስ ሰባት ዝነበሮ ዝሑል
ዝምድና፡ ከመይ ኢሉ ናብ ሓደ ክኢላ
ማእከል ስሕበት ዝተፈላለዩ ሰባት ክኸውን
በቒዑ? ካብቲ ጽልሙት መጻኢ ዝረኣዮ
ዝነበረ መንእሰይ፡ ከመይ ኢሉ ናብ ኣመና
ትስፉው ሰብ ማዕቢሉ? ከመይ ኢሉ ካብ
ሓደ ሕልኵስ መንእሰይ፡ ናብ ሓዊ-ሓዊ
ዝሽትት መንእሰይ ተቐይሩ?
“እዚ ታሪኽ ህይወት ዘይእመን ዝመስል
እኳ እንተዀነ፡ ንዓይ ዝያዳ ዘገርመንስ፡ ወዮ
መንእሰይ ኣነ ባዕለይ ምዃነይ እየ። ‘ንሱ’
እናበልኩ ዘዘንትወልኩም ዘለኹ ዛንታ
እምበኣር፡ ናተይ ምዃኑ ከረጋግጸልኩም
እፈቱ።”
መን ኣሎ እስከ ካባና ከምዚ ናይ
ኣንቶኒ ሮቢንስ ገይሩ ከዘንቱ ዝኽእል?
እስከ ተመሊስና ንውልቃዊ ህይወትና
ክንጽሕፍ ንፈትን። ኣብ ህይወትና ንላዕሊ
ላዕሊ ዲና ንበርር ዘለና፡ ዋላስ ቁልቍል
ኢና ንንቈት ዘለና።
“የግዳስ ኣብ ህይወተይ ምሉእ
ብምሉእ ኣብ ናይ ምዕዋት ጥርዚ በጺሐ
እየ ኣይኰንኩን ዝብል ዘለኹ።” ይብል
ኣንቶኒ ሮቢንስ። “ኣብ ህይወትና እንታይ
ክንገብር ከም ዘለና ንዅልና ዝተፈላለዩ
ሕልምታትን ሓሳባትን ከም ዘለዉና ርዱእ
ነገር እዩ። ኣበይ ክትበጽሕ ከም ዘለካን
እንታይ ክትገብር ከም ዘለካን ትፈልጥ
እንተ ደኣ ዄንካ፡ እቲ ኣነ ዝመረሽኩሉ
መንገዲ ዓወት ግድን ዘየገድሰካ ክኸውን
ይኽእል እዩ። ንዓይ ዓወት ማለት ካብቲ
ኣቐዲምካ ዝነበርካዮ ህይወት ተመሓይሽካ
ምርካብ እዩ። እዚ ዘየቋርጽ መስርሕ
ክኸውን ይግባእ። ገደብ ዘይብሉ ናይ
ስምዒታዊ፡ ማሕበራዊ፡ መንፈሳዊ፡ ኣካላዊ፡
ኣእምሮኣዊ፡ … ምንቅስቓስ እዩ። እቲ
ምንቅስቓስ ንኻልኦት ሰባት (ኣካላት)
ብዘይጓነጽ መልክዑ ክካወን ይግባእ። እወ
መንገዲ ዓወት ቀጻሊ ኣብ ህንጸት እዩ
ዘሎ። ቀጻሊ ዝዓብን መወዳእታ ዘይብሉን
መስርሕ እዩ።
“ቀንዲ መልእኽቲ ታሪኽ ህይወተይ፡
ቀሊል እዩ። ክልወጥ ዝኸኣልኩ፡ ኣብ ገዛእ
ርእሰይ ዘለኒ ኣመለኻኽታ ስለ ዝለወጥኩ
ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ቅድመይ ንዝጸንሑኒ
ዕድላት ንብምሉኦም ብዝግባእ ስለ
እተጠቐምኩሎም እውን እዩ። ነዚ ክገብር
ዝኸኣልኩ፡ ብልዑል ጥንቃቐ ተመሪሐ
እየ።”
መንእሰይ ኣንቶኒ ሮቢንስ ሕልሙ
ንኽገሃደሉ፡ ዘይፈንቀሎ እምኒ ኣይነበሮን።
ህይወቱ ንምቕያር ኣብ ዘካይዶ ዝንበረ
ጕያ እውን እንተዀነ፡ ንዝዀነ ዓይነት
ናእዳ ክሰምዕ ጠጠው መጠው ይብል
ኣይነበረን። ፉሉይ ሰብ ንምዃን፡
ደይመደይ ኢሉ ዝሰርሖ ነገር ኣይነበሮን።
እቲ ምንታይሲ፡ እዚ ዘለናዮ መዋእል፡
ሓያሎ ውልቀ ሰባት ኣብ ሓደ ረፍዲ
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ሜላ ህይወት
ማእለያ ዘይብሎም ተኣምራት ዝሰርሑሉ
ዘለዉ እዩ።
ከም ኣብነት ንስቲቭ ጃብስ እስከ
ንውሰድ። ኣብ ግዜ ንእስነቱ ንኸብዱ
ክዕንግል ወይ ክዳን ዘቐይር እኹል ገንዘብ
ኣይነበሮን። ንሱ ብትሑት መነባብሮኡ
ከይተንበርከኸ፡ ንምዕባለ ኮምፕዩተር
ኣዐርዩ ንኸዝልል ከይተሓለለ ጽዒሩ።
ኣብ ሓጺር ግዜ ድማ፡ ኣስታት ሓሙሽተ
ሚእቲ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣብ ምፍጣር
ተዓዊቱ። ከምዚ ሰብ እዚ ኣብ ታሪኽ ደቂ
ሰብ ፈጣን ለውጢ ዘመዝገበ የለን እዩ
ዝበሃለሉ ዘሎ።
ካልእ ኣብነት ክጥቀስ እንተ ተደልዩ፡

ርእሱን ናይቶም ኣብ ከባቢኡ ዝመሓደሩ
ዝነበሩ ሰባትን ናይ ምምራሕ ሓይሊ
ነይርዎ።
ስልጣነ እናዓበየ ክመጽእ እንከሎ፡ ሓይሊ
ብውርሻ ዝርከበሉ መንገዲ ተፈጢሩ።
ንጉስ ብስድራኡን ኣዝማዱን ተሓጊዙ
ሓይሉ የደልድል ነይሩ። እቲ ውርሻ
ንግሰነት ካብ ወላዲ ናብ ውላድ ክሰጋገር
ንቡር ኰይኑ። ካልኦት ከኣ፡ ምስ ንጉስ
ፍሉይ ቅርበት ብምፍጣር ሓይሊ ክፈጥሩ
ክኢሎም።
ብድሕሪ’ዚ ዝሰዓበ፡ ዘመነ ኢንዱስትሪ
እዩ። ኣብቲ ዘመን ቀንዲ ምንጪ ሓይሊ፡
ገንዘብ ኰይኑ ተረኺቡ። እቶም ዝበዝሐ

ነይሩ።
ናብዚ ዘለናዮ ዘመን ክንመጽእ እንከለና
ግዳ፡ ሓደ ቅያር ክዳን ዘይብሉ ሰብ ከማን፡
ኣብ ሓጺር ግዜ ወናኒ ንጽሕፍቶ ዓለም
ክቕይር ዝኽእል ኮርፖረሽን ክኸውን
ይኽእል እዩ። ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም፡
ሓበሬታ ናይ ነገስታት ሸቐጥ ክኸውን
በቒዑ ኣሎ። ፍሉይ ፍልጠት ናይ
ምኽዕባት ኣጋጣሚ ዝረኸቡ ሰባት፡ ገዛእ
ርእሶም ይልውጡ ኣለዉ። ብዝተፈላለየ
ኣገባብ እውን ንሓፈሻዊ ኣካይዳ ዓለም
ይቕይሩ ኣለዉ።
እዚ እንተዀይኑ ደኣ እሞ፡ ኣብዚ
ሓበሬታ ብቐሊሉ ዝርከበሉ እዋንን ንዅሉ

ንቴድ ተርነር ከነቕርቦ ንኽእል ኢና። ንሱ
ባዶ ንዝነበረ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ኬብል
ተጠቒሙ፡ ዓቢ ንግዳዊ ትካል ክምስርት
ዝኸኣለ ዕዉት ሰብ እዩ። እዞም ሰባት ክንዮ
ዘይነጽፍ ናይ ምዕዋት ሸውሃቶም፡ እንታይ
ዓይነት ናይ ሓባር ባህሪ የንጸባርቑ? እቲ
ቅኑዕ መልሲ፡ ‘ሓይሊ’ እዩ።
ሓይሊ (ብቕዓት) ኣመና ስምዒታዊ
ቃል እዩ። ሰባት ነዚ ቓል ዝህብዎ ትርጕም
እምብዛ ዝተፈላለየ ምዃኑ፡ ኵልና እንግንዘቦ
ሓቂ እዩ። ንሓይሊ ከም ንኻልኦት
እንስዕረሉ መሳርሒ ገይርና ከቶ ክንጥምቶ
ኣይግባእን። ጽልዋ እነሕድረሉ መሳርሒ
ገይርና ምጥማቱ እውን እንተዀነ ጌጋ
እዩ። ሓይሊ፡ ኣብ ዓለም ዘሎ ቀዋሚ ነገር
ምዃኑ ምፍላጥ ከድልየና እዩ።
ልዑል ሓይሊ ማለት ንዝደለናዮ ነገር
ንምፍጣር ምኽኣልን ኣብ መስርሕ
ንኻልኦት ክብሪ ዘለዎም ነገራት ከም
ዝርከቡ ምግባር እዩ። ሓይሊ ንህይወትና
ክቕይር ዘኽእል ብቕዓት እዩ። ሓይሊ
ንኣመለኻኽታና እንውድነሉ ክእለት
እዩ። ሓይሊ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ነገራት
ንገዛእ ርእስና ብዝጎድእ ሸነኹ ዘይኰነ፡
ብዘርብሓና መንገዲ ናይ ምጥቃም ጥበብ
እዩ።
ንሓቀኛ ሓይሊ ትካፈሎ እምበር፡ ከም
መሳርሒ ጸቕጢ ኣይትጥቀመሉን ኢኻ።
ሓይሊ ንባህጊ ደቂ ሰብ እንርደኣሉን
እነማልኣሉን ክእለት እዩ። ሓይሊ ንነናይ
ውልቅና ህይወት ቅኑዕ ኣንፈት እነትሕዘሉ
ክእለት እዩ። ሓይሊ ንመስርሕን ባህርን
ኣተሓሳስባና መልክዕ ኣትሒዝና ኣብ
ዝደለናዮ ውጽኢት እንዓልበሉ ጥበብ
እዩ።
ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰብ፡ ሰባት ናይ ገዛእ
ርእሶም ታሪኽ ንምምራሕ ዝተጠቐሙሉ
ሓይሊ ዝተፈላለየን ተጻራርን ዝዀነ
መልክዕ ሒዙ ንረኽቦ። ኣብ ዘመነ ጥንቲ፡
ሓይሊ ንኣቃውማ ሰብነት ዝገልጽ ጕዳይ
ጥራይ ነይሩ። ኣብቲ ዘመን እቲ ኣመና
ሓያልን ፈጣንን ዝነበረ ሰብ፡ ናይ ገዛእ

ገንዘብ ዘዋህለሉ፡ ቀስ ብቐስ ንዓለም
ክቈጻጸሩዋ ጀሚሮም። ሕጂ እውን
እንተዀነ፡ ሓይሊ ገንዘብ ገና ኣይጐደለን
ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ገንዘብ ዘለዎ ሰብ
ካብቲ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ፡ ኣብ ሓያሎ
መዳያት ህይወት ከም ዝረብሕ ዘሎ
ርዱእ እዩ። ኣካላዊ ድልዳለ እውን፡ ቀሊል
ጽልዋ ኣይኮነን ዘለዎ። ሎሚ ዓቢ ዓወት
ንኸተመዝግብ ዝለዓለ ጽልዋ ዘለዎ ግዳ፡
ፍሉይ ፍልጠት ምኽዕባት ኰይኑ ኣሎ።
እዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ዘመነ ሓበሬታ ምዃኑ
ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብተደጋጋሚ
ተገሊጹ እዩ። ባህሊ ኢንዱስትሪ ዘይኰነ፡
ባህሊ ሓበሬታ (communication)
ብቐዳምነት ዝትግበረሉ ዘመን ኢና
ዘለና። እዚ ዘለናዮ ግዜ ሓደስቲ ሓሳባት፡
ምንቅስቓሳትን ጥንሰ ሓሳባትን ንዓለም
መዓልታዊ ክለዋውጡዋ ኢና እንዕዘብ
ዘለና። ኣብዚ ልዕሊ ክትግምቶ እትኽእል
ዓቢ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ዘመናዊ
ዓለም፡ እቲ ለውጢ ንባዕሉ እምብዛ ፈጣን
እዩ ዘሎ።
ጆን ኬነት ጋልብራይዝ ከም ዝጸሓፎ፡
“ኣብ ዘመነ ኢንዱስትሪ ገንዘብ እቲ ቐንዲ
መንጠሪ ባይታ ነይሩ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመነ
ሓበሬታ ግዳ፡ ፍሉይ ፍልጠት ምኽዕባት
እዩ ቀንዲ መንጠሪ ባይታ ዝዀነካ። ኣብዚ
ዘለናዮ መዋእል፡ ሓደ ፈላጥ ሰብ ንበይኑ
ኣብ ዓለምና ዓቢ ስንብራት ክገድፍ
ዝኽእል ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ።
ሎሚ እቲ ቐንዲ ሓይሊ ፍልጠት ስለ
ዝዀነ፡ ፈላጣት ዋላ ገንዘብ ይኹን ሰፊሕ
መሬት ኣይሃልዎም፡ ኣብ ዓለምና ዘለዎም
ጽልዋ ኣመና ግሉሕ ይኸውን ኣሎ።”
ሕጂ እነተኩረሉ ቀንዲ ዘሐጕስ ነገር፡
መፍትሕ ሓይሊ ኣብ ኢድ ኵላትና
ምህላዉ እዩ። ኣብ ማእከላይ ዘመን ሓደ
ሰብ ንጕስ እንተ ደኣ ዘይኰይኑ፡ ሰብ
ንክኸውን ብዘይ መጠን እዩ ሓሳረ መከርኡ
ዝርኢ ነይሩ። ኣብ ዘመነ ኢንዲስትሪ ድማ፡
ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ እንተ ዘየዋህሊልካ፡
መነባብሮኻ ክትመርሕ ምሒር ኣጸጋሚ

ሰብ ክፉት ዝዀነሉን ሒደት ሰባት ዘደንቕ
ዓወት ከመዝግቡ እንከለዉ፡ ስለምንታይ
እዮም ሓያሎ ሰባት ካብ ፍሽለት ናብ
ፍሽለት ሸታሕታሕ ዝብሉ ዘለዉ?
ኵላትና ዕዉታት፡ ሰብ ምሉእ ጥዕና፡
ሕጕሳት፡ ሃብታማት፡ … ክንከውን ዓቕሚ
የብልናን ዲና?
ኣብዚ ዘመነ ሓበሬታ’ኳ፡ ሓበሬታ
ንበይኑ እዅል ሓይሊ ከም ዘይኰነ
እናተጋህደልና ይመጽእ ኣሎ። ንዅላትና
እወታዊ ኣተሓሳስባ ጥራይ ዘድልየና
እንተ ዝነብር፡ ሕጂ ኵላትና ከምቲ ኣብ
ግዜ ህጻንነትና ክንኰኖ እንምነዮ ዝነበርና
ምዀንና ነይርና።
ኣገዳስነት እወታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ
ምልክት ሕቶ ዝኣቱ እኳ እንተ ዘይኰነ፡
ኣብ መወዳእታ ዘዐውተና ግብራዊ
ስጕምቲ እዩ። ፍልጠት ናይ ብሓቂ ሓይሊ
ዝኸውን ኣብ ኢድ ግብራዊ ስጕምቲ
ክወስድ ዝሕጥ ዘይብል ሰብ ክኣቱ እንከሎ
እዩ። ብዓንደ ርእሱ ቀጥታዊ ትርጕም
‘ሓይሊ’ እኮ፡ ‘ናይ ምክዋን ክእለት’ ማለት
እዩ።
ኣብ ህይወትና እንገብሮ ነገር ዝውሰን፡
ምስ ነፍሲ ወከፍና እነካይዶ ናይ ሓበሬታ
ምልውዋጥን ምርድዳእን እዩ። ኣብዚ
ዘለናዮ ዘመናዊ ወለዶ ናይ ኣነባብራ
ጽርየት ማለት ጽሬት ሓበሬታ እዩ። ስእለ
ኣእምሮናን እቲ ቐጻሊ እንዛረቦን ዓቕምናን
ሓይልናን ብኸመይ ከም እንጥቀመሎም
የርእዩ። እነካይዶም ምንቅስቓሳትን ኣብ
ገጽና ዝንበቡ ስምዒታትን ነቲ እንፈልጦ
ነገር ክሳብ ክንደይ መጠን ከም እንጥቀመሉ
ዝእምቱ እዮም።

“ዝዀነ ነገር ብምኽንያት ከም ዘጋጥም
እየ ዝፈልጥ፡ ዋላ ንሕና ኣይንረድኣዮ።” ኦፕራ ዊንፍሪ
“ሓያሎ ፍሽለታት ከጋጥሙና ይኽእሉ
ይዀኑ፡ የግዳስ ክንሰዓር የብልናን።” - ማያ
ኣንጀሉ
ይቕጽል

ሓዳስ
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ኤርትራ

ትግርኛን ተዛረብቱን
ኣርኣያ ካሳ - ካልጋሪ፡ ካናዳ
ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል
(ሐ) ሕትመት ብዝመልከት
ኣሕተምቲ
ታራ ኣሕታሚ ኣብ ምሕታም
መጻሕፍቲ ጥራይ ዝተደረተ ኣይኮነን፣
ካብ ምምራጽ ክሳዕ ምዝርጋሕ መጻሕፍቲ
ዘሎ ሰፊሕ ዕማም ይሓቍፍ እዩ። ኣብ’ዚ
ጽሑፍ እዚ ኣትኵሮይ ኣብ እቲ ዕማም
“ጽሕፈት” ዝተሓጽረ እዩ። እቶም ኣሕታሚ
ንኸሕትሞም ዚመርጾም መጻሕፍቲ፡
ንድሌት ነበብቱ የርውዩ እዮም ዚብሎም
እዮም። ንእዚኣቶም፡ ብናቱ ደረጃ-ብቕዓት፡
ብቕዓቶም ይመዝኖም እዩ። እቲ ደረጃብቕዓት ጽሑፍ፡ ኣብ መልእኽቲ ጥራይ
ዘይኮነስ ኣብ መልኣኺ-መልእኽቲ እውን
የትኵር እዩ። እዚ ምምዛን “መልኣኺ
መልእኽቲ፡” እቲ ጽሑፍ እሩመን ምዕሩይን
ኣጽሓሕፋ ንክኽውን ምምማዩ እዩ።
ኣብ ምምማይ ጽሕፈት ዚግበር
ምቍጽጻር፤
(ሀ) ቃላት ብእቲ እሩም ቅርጾምን
ረባሕታኦምን ምእታዎም፣
(ለ) ብዓል-ቤት፡ ተሳሓቢን ግሲን
ምሉእ-ሓሳባት ብእዋን፡ ብቝጽሪ፡ ብጾታን
ብመዓርግን ምስምማዖም፣
(ሐ) ኣብ ውሽጢ ሕጡበ-ጽሑፍ ዝርከቡ
ምሉእ-ሓሳባት ዝተተሓሓዙን ዝሰማምዑን
ምዃኖም፣
(መ) ብዝተፈላልዩ ሆህያት ዚጸሓፉ ቃላት፡
ሓዲኦም ተመሪጹ፡ ብወጹእ ምጽሓፎም፣
(ሠ) ዋሕዚ ንባብ ንምግራሕ ንጹር መዓላ
ዘለዎ ስርዓተ-ነጥቢ ምትግባሮም።
ዝተፈላለዩ ላህጃታት ቋንቋ፡ ኣብ እሩምን
ምዕሩይን ጽሕፈት ጽልዋ የብሎምን።
ብኣንጻሩ ብልማድን ብ“ላህጃ” ምኽኒት
ዝመየኑ ቃላትን ትግባሬኦምን፡ ቅኑዕ
ሰዋስው ብምኽታል ንኺእረሙ ዕድል
ይረኽቡ።
እቶም ነናቶም ደረጃ-ሕትመት ዘለዎም
ኣሕተምቲ፡ ናብኦም ዝልኣኹ ጽሑፋት
በብናታቶም ደረጃ-ብቕዓት፡ ብቕዓቶም
ይመዝንዎም እዮም። እቲ ምምዛን ግን
ባዕላዊ እዩ። ብብዙሓት ኣሕተምቲ
ተነጺጎም ከርተት ዝበሉ ጽሑፋት፡
ኣብ ገሊኡ ተቐባልነት ረኺቦም ድሕሪ
ሕትመት ህቡባት ዝኾኑ መጻሕፍቲ
ኣለዉ። ኣብነታት እዚ ባዕላዊ ፍርዲ፡
ኣብ መርበብ “ዕላዊ-መርበብ ንጹጋት ስነጽሑፍ” (http://www.litrejections.com/
best-sellers-initially-rejected/) ተጠቒሶም
ኣለዉ።
ኣሕተምቲ ሕድሪ
ካብ ሓፈሻዊ ዕማም ኣሕታሚ ናብ
“ኣሕተምቲ-ሕድሪ” ከድህብ። ኣብ
ኤርትራ ዘሎ ኣሕተምቲ-ሕድሪ፡ ሓደ ካብ
እቲ ዕላምኡ ምምዕባል ስነ-ጽሑፍ እዩ።
ናቱ መለክዒ-ብቕዓት መጽሓፍ ዘለዎ
ኣይመስልን። እዚ “ናቱ መለክዒ ብቕዓት
ጽሑፍ” የብሉን ዝብል ግምት ዝተበገሰ
ካብ ትዕዝብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘሕተሞም
መጻሕፍቲ እዩ። ከም ኣብነት ከኣ ካብ
ትሕዝቶ “የፐ ወዲ ‘ዅርባ” ዝተቓረሙ፡
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ኣብ “የፐ ወዲ ‘ዅርባ’” “ቀ”ን “ከ”ን ኣበይ
ተሸርባ፧ ብብዓል ኣቕርንቲ ተጐቢኣ
ኣማረ ወልደስላሰ

ብቐሊሉ ኪእረሙ ዚኽእሉ ጌጋታት
ኪቐርቡ እዮም። እዚ ቀያዲ መለክዒጽሑፍ ዘይምህላዉ ግን ናቱ ብሉጹን
ድኹምን ጐድናታት ኣሎውዎ።
ብሉጹ ጐድኒ ኣሕተምቲ ሕድሪ፡
ስነ-ጽሑፍ ንኽምዕብል ኣብ ርእሲ’ቲ
ምወላ፡ ቀያዲ ደረጃ-ብቕዓት መጽሓፍ
ዘይብሉ ብምዃኑ እዩ። እዚ ጕድለት
ቀይዲ፡ ንጽሓፍቲ በብዝመረጽዎ መንገዲ
ንኽጽሕፉ ርሒብ ባይታ ሂብዎም ይርከብ።
እዚ ንእቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ፡ ኣብ መንጎ
ጽሓፍቲ ዝኽሰት ዝተፈላልየ ኣጽሓሕፋ፡
ናብ ህዝቢ ከም ዝቐርብ ይገብር። ውዒሉ
ሓዲሩ፡ እሩምን ምዕሩይን ምጽሓፍ እንተ
ተለሚዱ፡ እቲ ጋግ ፍልልይ ጽሕፈት
ንኽጸብብ ዕድል ይረክብ።
ድኹም ጐድኒ ኣሕተምቲ ሕድሪ፡
ጽሓፍቲ፡ ደረስቲ ብእቲ ዚመረጽዎ ኣገባብ
ጽሕፈት ፍጹምነት ንኪዕቅቡ ዘይምቍጽጻሩ
እዩ። እቲ ምወላ ደረት-ኣልቦ ኪኸውን
የብሉን። ጽሓፍቲ በብእቲ ዚመረጽዎ
ቅዲ-ጽሕፈት፡ ግን ውጹእ ብዝኾነ መንገዲ
ኪጽሕፉ መምርሒ ኪህብን ምቍጽጻር
ኪገብርን ይግባእ።
ነፍሲ-ወከፍ ደራሲ፡ ዝኽተሎ ኣገባብ
ጽሕፈት፡ ኣብ መቕድም የስፍር። ኣሕተምቲሕድሪ ዝቕበሎም ጽሑፋት ንእዚ ዘማልኡ
ኪኾኑ ይግባእ። ኣብ’ዚ መዳይ ዚምደቡ
ተቘጻጸርቲ ፍሉይ ስልጠና ኣየድልዮምን።
እቲ ንሕትመት ዝቐረበ መጽሓፍ፡ ንእቲ
ኣብ መቕድሙ ዝቐረበ መግለጺ ይኽተል
ምዃኑ ምንጽጻር ጥራይ እዩ ዚሓትት። እዚ
ኣሰራርሓ’ውን ንእቲ ኣሎ ዚብሃል ፍልልይ
ጽሕፈት ንኽጸብብ ዕድል ይኸፍት እዩ።
ኣብ “የፐ ወዲ ‘ዅርባ’” ዝተኸስቱ
ዘይውጹኣት ኣጽሓሕፋታት፡ ኣሕተምቲ
ሕድሪ ብቐሊሉ ኪቈጻጸሮም ዚኽእለሉ
ኣብነታት ቀጺሉ ይቐርብ። ንፊደላት ቆፍን
ካፍን ዝምልከት፡ ናቱ ኣርእስቲ ሒዙ ኣብ
ላዕሊ ቀሪቡ እዩ።
ኣሕተምቲ ሕድሪ ብቐሊሉ፡ ቅድሚ
ሕትመት፡ ኪእርሞም ይኽእል ነይሩ
ዝብሎም፣
(1). ኣብ ሓበሬታ-ገጽን ኣብ ገጽ-24ን
ዘለዉ ምላቛት ሮማውያን-ፊደላት፡ “Joሲ”ን
“Nur zu, Prosit, Ich tank ju:”ን፣
ከምኡ’ውን ኣብ ዕለተ-ምምራቕ መጽሓፍ
(30 ታሕሳስ 2016) ብዮሴፍ ገብረሃንስ
ዝተጠቕሰ ኣሃዛት ገጻት-መጽሓፍ ርኡያት
ግድፈታት እዮም። እቲ ጌጋ ኣሃዛት፡ ቀንዲ
ትሕዝቶ ገጽ መጽሓፍ፡ ብዓረባዊ-ኣሃዝ
ብቝጽሪ-ሓደ (1) ኣብ ክንዲ ዚጅምር
መቐጸልታት ቅድሚኡ ዝነበረ ሮማዊኣሃዝ ኮይኑ፡ ብገጽ ቍጽሪ-“15” ምጅማሩ
እዩ። እቲ ቅድሚኡ ዘሎ ሓበሬታት ዝሓዘ
ጽሑፍ፡ ኣብ ክንዲ ብሮማዊ-ኣሃዝ ዚጽሓፍ፡
ምስ’ቲ ግእዛዊ ፊደል ኪመዓራረ፡ ብግእዛዊኣሃዝ እንተ ዚጽሓፍ እውን ተመራጺ
ምኾነ።
(2). ንሓደ ቃል ብኽልተ መንገዲ
ምጽሓፍ ከወግድ ይኽእል ነይሩ። ንኣብነት፡
“መገዲ/መንገዲ”፤ “መገዲ” ኣብ ገጻት ix፡
123፡ 124፡ 144፣ “መንገዲ” ከኣ ኣብ ገጻት
97፡ 117 ሰፊሮም ኣለዉ። ጽሓፊ ብዝመረጾ
ኣጽሓሕፋ ኣብ ሓዲኡ ይርጋእ። ብመጐት፡
ካብ ግእዝ ሱር-ግሲ “ነገደ” ዝመበቈሉ
ቃል ስለ ዝኾነን ኣብ ረባሕታ ስለ ዘሎን

(መንገደኛ) እቲ “ነ” ኪወሓጥ የብሉን፣ በዚ
ከኣ “መንገዲ” ይምረጽ።
3. “ሰኽራን” (ገጻት 51፡ 53፡ 66፡ 71)
ዚብል ቃል፡ ንኵነታት ሰብነት ዚገልጽ ኮይኑ
ቀሪቡ ግን ቅኑዕ ኣይኮነን። እቲ ስማዊ ድ.ጥ.
ግሲ “ም” እምበር “ን” ኣይኮነን፣ ነግራም፡
ጠንቃም፡ ኢልካ ሰኽራም ትብል፣ ንኣብነት
- “ኣንታ ሰኽራም!”። ስለ’ዚ እቲ ቅኑዕ
ኣጽሓሕፋ “ሰኽራም” ይኸውን። እቲ ቃል
ን“ስኽራን” ዚብል ስም ዜምልክት ኮይኑ
ኣይተጻሕፈን።
4. “… ጻድቃናት …” (ገጽ 51)
ምጽሓፍ ልሙድ እኳ እንተኾነ፡ “ጻድቃን”
ብዙሕ ስለ ዝኾነ “ጻድቃናት” እሩም
ኣይኮነን። “ጻድቕ” ንጽል-ቓል ኮይኑ እቲ
ብዙሑ ከኣ “ጻድቓት” ወይ ከኣ ካብ ግእዝ
ዝረዓመ “ጻድቃን” ይኸውን።
5. “ንጸወታን ንላግጺን ኢልካ ኽትስቀል
… ክቡር ህይወት … ክነጥፍእ” (ገጽ
71)፡ ኣብ’ዚ ጥቕሲ ዘሎ ሱር-ግሲ “ሰቐለ”
ምስ ምጥፋእ ህይወት ርክብ ከም ዘለዎ
ኮይኑ’ዩ ቀሪቡ። “ተሰቐለ” ማለት ግን
ኣብ ክብ/ብርኽ ዝበለ ነገር ተቐመጠ/
ደየበ ማለት እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ናሕሲ
ተሰቐለ፣ ኣብ ኣውቶቡስ ክትስቀል፣ ኣብ
መስቀል ተሰቕለ …። እቲ ኣብ’ዚ ኪኣቱ
ዚግብኦ ቃል፡ ምስ “ህይወት” ዝተሓሓዝ
ግሲ “ሓነቐ” እዩ። እቲ እሩም ኣጽሓሕፉ
ከኣ፡ ቀጻሊ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝርርብ፡
“ንጸወታን ንላግጺን ኢልካ ክትሕነቕ …”
ኪኸውን ነይርዎ።
6. “ንፉዕ ጐበዝ’ዩ፡ ሃብሮም’” (ገጽ 102)፡
ኣብ’ዚ ጥቕሲ ዘለዉ ቃላት፡ “ንፉዕ፡ ጐበዝን
ሃብሮምን”፡ ቅጽላት እዮም፣ ኣብ መንጎኦም
ግሲ “እዩ” ኣትዩ ዘሪግዎ። እቲ ሓረግ ከም
ዘለዎ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ፡ “ሃብሮም”
ዚስሙ ሰብ “ንፉዕ ጐበዝ” ምዃኑ እዩ።
እቲ ዝተደለየ መልእኽቲ ንኣቐዲሙ
ዝተጠቕሰ ሰብ ንምንኣድ ዝቐረቡ ቅጽላት፡
ብ“ንፉዕ፡ ጐበዝን ሃብሮምን እዩ” ኪጽሓፍ
ነይርዎ።
7.
“ንዓባዩን
ኣባሓጐኡን’ውን
ይስዕሞም” (ገጽ 102)። “ዓባዩ” ብረባሕታ
ዝቐውም እምበር መባእታ ቃል ዘይብሉ፡
መጸውዒ ቅብጥሮት እዩ፡ ምስ “ኣባሓጐኡ”
ተመዓራራዪ ኣይኮነን። ንኽመዓራረ
“እናሓጐኡ” ተመራጺ ይኸውን።
8. “ጥቕሚ ምልክታትን ሓበሬታታትን
…” (ገጽ 121)። “ምልክታት”፡ ብዙሕ
“ምልክት” ዚብል ቃል እዩ። እቲ ኣብ’ዚ
ዚድለይ ቃል ግን ምስ “ሓበሬታ”
ተመዓራራዪ ዝኾነ ብዙሕ “ምልክታ”
እዩ፣ ንሱ ከኣ “ምልክታታት” ይኸውን።
እቲ እሩም ኣጽሓሕፋኣ ከኣ፡ “ጥቕሚ
ምልክታታትን ሓበሬታታትን …”
ይኸውን።
9. “ሓጥኣን ወይ ድኹማት ከም ዘይኰንና
…” (ገጽ 136)፡ ኣብ’ዚ ረባሕታ ግእዝን
ትግርኛን ተደባሊቖም። ተመዓራረይቲ
ንክኾኑ፡ “ሓጥኣን - ድኩማን” ወይ
“ሓጥያተኛታትን ድኹማትን” ኮይኑ
ይጽሓፍ።
10. ንሕብሪ ጸጕሪ ርእሲ ብዝምልከት
“ጸሊም ድዩ ማእከላይ?” (ገጽ 137) ብዚብል
ተጻሒፉ፣ “ማእከላይ” ዚብሃል ሕብሪ-ጸጕሪ
የልቦን፡ እቲ ዝድለ ቃል ንሕብሪ ዚውክል
ቃል ኪኸውን ይግባእ። ንኣብነት - ቡናዊ፡
ኣምቡላይ፡ ጭዓይ፡ …።
11. “ትንቢት ኽትዛረብ …” (ገጽ
130)። “ትንቢት” ረባሕታ ግሲ “ነበየ”
እዩ፡ ስለ’ዚ “ትንቢት ክትነበይ” ኮይኑ
እንተ ዚጽሓፍ ምሓሸ፣ ብተመሳሳሊ፡ “ዘረባ

ክትዛረብ” ተመዓራራዪ ይኽወን።
12. ቀንጠመንጢ (እዞም ዚስዕቡ
ግጉያይት ማለት ኣይኮኑን)፤
“ቡት ጫማ” (ገጽ 136)፡ ‘ቡት’ ዓይነት
ጫማ እዩ፡ ጫማ ኣየድልን (ቆጶን ብዝብል
ቃል ግእዝ እውን ኪትካእ ይከኣል)። ቢሮ
(ገጽ 75) - “ቢሮ/ፒሮ” ምባል ልሙድ እኳ
እንተኾነ ብ”ብርዒ” እንተ ዚጽሓፍ ምሓሸ።
ኣብ ክንዲ ልኡል (ገጽ 76) - ልዑል፡ ኣብ
ክንዲ መጽሄት (ገጻት 80፡ 148) መጽሔት
ኮይኑ ይጽሓፍ። ከምኡ’ውን እቶም
ዝተጠቕሱ መስተታት፤ “ሜስ (ገጻት 86፡
109)፡ ወይኒ (ገጽ 96)፡ ስዋ ጕዕሽ (ገጽ
149)” ምዓላኦምን ቦትኦምን ይነጸሩ።
ካብ እቲ ቋንቋ መጽሓፍ ወጻኢ ዝኣተዉ
ባዕዳዊ ቋንቋታት (“ኲስ ቲባ ቪደተር
ዶሚን ፍራተር?” (ገጽ 36)፡ “ሹክረን!
ሹክረን ኣሰይዳ! ጀይድ ጂደን (ገጽ 79))፡
ትርጉሞም ብእቲ ቋንቋ መጽሓፍ (ትግርኛ)

ኣብ ሓጹር ይወሃብ። እታ ድራማ ኣብ
1995 ናብ ህዝቢ ቀሪባ ስለ ዝነበረት፡ ስም
እቶም ተዋሳእቲ ማዕረ-ማዕረ እቲ ስም
ዝርዝረ-“ጠባያት” እታ መጽሓፍ እንተ
ዝሰፍር መማዕረገ።
ውከሳ-ጽሑፍ
ኣ.ማ.ሓ.። (1956ግ)። ሰዋስው-ትግርኛ።
፩ይ መጽሓፍ፡ ናይ ቃላት ሰዋስው ክሳብ
ስሩዕ ረባሕታ። ኣሥመራ፡ ናይ ማሕተም
ትምህርቲ “ፍራንቸስካና”።
ኣለምሰገድ ተስፋይ። (2016)። ኤርትራ
ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን 1956
- 1962። ኣስመራ፡ ኣሕተምቲ ሕድሪ።
እምባየ ሃብተዝጊ (ቀሺ)፡“ዕዮ ምትርጓም
ናብ ትግርኛ” ኣብ ተከስተ ኣሕደሮም።
(2000)። መበቈልን ምዕባለን ቋንቋ
ትግርኛ፡ ጥርኑፍ ጽሑፋት። ኣስመራ፡
(ኣይጠቅስን)።

ኣስተብህሎ
ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ብልማድ እነዘውትሮም
ግን ከኣ ብኣተኵሮ እንተተዓዘብናዮም፡
ከምቲ ከነዘውትሮም ከለና እንሓስቦ ዘይኮነስ፡
ካልእ ዝተፈልየ ትርጕምን ኣገላልጻን
ሒዞም ዝጸንሑ ቃላት ኣለዉ። ሎሚ ንገለ
ካብኣቶም ወስ ከብል።
1, ፈዛዝ ግሲ (ቦዝ ኣንቀጽ) እንክንሱ
ከም ሓላፊ ግሲ ጌርና እንጥቀመሎም።
ንኣብነት፥
> ኣዳም ሰብ ጸዊዑ
(ዘይምሉእ)
>ኣዳም ሰብ ጸውዐ (ምሉእ)
‘ኣዳም ሰብ ጸዊዑ’ ዘይተመልአ ኣረፍተ
ነገር እዩ። ምሉእ ክኸውን ሓላፊ ግሲ
ክኽተሎ ኣለዎ። ስለዚ “ኣዳም ሰብ ጸዊዑ
ከደ” እንተ ኢሉ እዩ ምሉእ ኣረፍተ ነገር
ዝኸውን።
> ኣስቴር መጽሓፍ ጽሒፋ (ዘይምሉእ)
> ኣስቴር መጽሓፍ ጸሓፈት (ምሉእ)
“ኣስቴር መጽሓፍ ጽሒፋ” ዘይተመልአ
ኣረፍተ ነገር እዩ። ምሉእ ክኸውን ሓላፊ
ግሲ ክኽተሎ ኣለዎ። ስለዚ “ኣስቴር
መጽሓፍ ጽሒፋ ኣሕተመት” እንተ ኢሉ
እዩ ምሉእ ኣረፍተ ነገር ዝኸውን።
2, ኣእማድ ግሳት ንኣስራሕን ተሰራሕን
የመልክቱ። ግን ከኣ ብመልክዖም ንኣስራሒ
ወይ ተሰራሒ እናመሰሉ ኣብ ትርጕም ግን
ንሰራሒ ዝመስሉ ግሳት ኣለዉ።
ንኣብነት፥ “ኣፍቀረ” “ኣንበበ” ልክዕ
ከም በዓል ኣብልዐ፡ ኣቕተለ፡ ኣምስሐ
ብሰዋስዋዊ ኣገባቡ ንኣስራሒ ግሲ እዮም
ዝመስሉ። ኮይኑ ግን ብልማድ ንሰራሒ
ወኪልና ነዘውትሮም ፡
 “ኣዳም ኣብልዐ” እንተ ኢልና
፡ ኣዳም ንኻልእ ሰብ ከም ዝበልዕ ገበረ

ይትርጐም።
 “ኣብርሃም ሰባት ኣምስሐ” እንተ
ኢልና፡ ኣብርሃም ንኻልእ ሰብ ከም ዝምሳሕ
ገበረ ይትርጐም።
ስለዚ
 “ኣዳም ኣፍቀረ” እንተ ኢልና ኣዳም
ንኻልእ ኣካል ከም ዝፈቱ ገበረ ይትርጐም።
ብግቡእ ሰዋስው “ኣዳም ፈቀረ” ክብል
ነይርዎ።
 “ሰላም ኣንበበት” ንዝብል ኣረፍተ
ነገር ሰላም ንኻልእ ሰብ ከም ዝነብብ
ገበረት ይትርጐም። “ሰላም ነበበት” ክብል
ነይርዎ።
3, ኣብ ኩነታዊ ሓረግ “ምስኮነ” ነእቱ፡
ኣብ ተደጋፍን ንጽልን ሓረግ ግን “ምኾነ”
ነእቱ። ኣብ ኣጠቓቕማ ግን ምዝንባዓት
ይፍጠር።
ንኣብነት፥ ኣቤል 20 ዓመቱ፡ ቶማስ 25
ዓመቱ
ስለዚ ቶማስ ወዲ 30 ዓመት ምኾነ፡
ኣቤል ወዲ 25 ዓመት ይኸውን። (ዝንቡዕ
ሓረግ)
ቶማስ ወዲ 30 ዓመት ምስኮነ፡ ኣቤል
ወዲ 25 ዓመት ይኸውን። (ቅርዑይ
ሓረግ)
4, ኣብ ንጽል ሳልሳይ ኣካል፡ ግሲ፡
ብ”ይ”ይወርድ። ኣብ ቀዳማይ ኣካል ድማ
ብ”እ” ይወርድ።
ንኣብነት፥> ሰሎሙን መጽሓፍ እጽሕፍ።
(ጌጋ)
>ሰሎሙን መጽሓፍ ይጽሕፍ (ቅኑዕ)
>ኣነ መጽሓፍ ይጽሕፍ። (ጌጋ)
>ኣነ መጽሓፍ እጽሕፍ። (ቅኑዕ)
ሳሙ- ያም
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ኤርትራ

ኵርናዕ ተ

መሃሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ተመሃሮ ዕዉታት ክዀኑ ዝገብሩዎም
ባህርያት (ልምዲታት) ኣለዉ። ነዞም
ልምዲታት ብምጥቃም ንስኻ’ውን ዕዉት
ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ካብ’ዞም
ልምዲታት ዝጐድኡኻ እንተ ሃልዮም
(ዘይትትግብሮም እንተ ደኣ ሃልዮም) ነዞም
ዝስዕቡ ዓሰርተ ካብ ልምዲታት ዕዉታት
ተመሃሮ ንኸተማዕብሎም ጸዓር፤

1. ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ከተጽንዕ
ዘይምፍታን
ኣብ ሓደ እዋን (ብሓንሳብ) ብዙሕ
(ካብ ዓቕሚኻ ንላዕሊ) ከተጽንዕ ምፍታን፡
ድኻም የስዕበለካ’ሞ እቲ እተካይዶ ዘለኻ
መጽናዕቲ ውጽኢታዊ ኣይከውንን’ዩ።
ኣብ እተወሰነ ግዜ፣ ንኣብነት ድሕሪ
ሰዓትን ፈረቓን ወይ ክልተ ሰዓት
መጽናዕቲ (ከከም ዓቕሚኻ) ክሳብ 15
ደቒቕ ሓጺር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ውሰድ።
ዕረፍቲ ምውሳድ ሓይሊኻ ከም ዝሕደስን
ንዝቕጽል መጽናዕቲ ድማ ድሉው ከም
እትኸውን ይገብረካ። ኣስተውዕል፣ እቲ
እትወስዶ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ካብ 15
ደቒቕ ንላዕሊ እንተ ዀይኑ እቲ ዝነበረካ
ናይ መጽናዕቲ ሃዋህው (መንፈስ) ስለ
ዘጥፍእ፡ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ካብ 15 ደቒቕ
ንላዕሊ ክኸውን የብሉን።

2. ናይ መጽናዕቲ ውሱን ግዜ
ምህላው
“ኣብ ዝጠዓመኒ ከጽንዕ እየ፡”
“መጽናዕቲ ደስ ምስ በለኒ ከጽንዕ’የ፡” ወይ
“ፈተና ኣለኩም ምስ ተባሃልና ከጽንዕ’የ፡
” ዝብሉ ሓሳባት ኣወግድ። ውሱን ናይ
መጽናዕቲ ግዜ ይሃሉኻ። ፈተና ኰነ ዕዮ-

ግ
ድ
ል

ገዛ ይሃሉውካ ኣይሃሉውካ ብዘየገድስ
ኵሉ ግዜ ኣብቲ ውሱን ዘዳለኻዮ ናይ
መጽናዕቲ ግዜ ኣጽንዕ። ፈተና ክህሉወካ
ተጽንዕ ጥራይ እንተ ዄንካ ጽቡቕ
ውጽኢት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ምህላው
ኣእምሮ ንመጽናዕቲ ብቐሊሉ ድሉዉ
ክኸውን እንተ ደሊኻ ናይ መጽናዕቲ
ግዜኻ ኵሉ ግዜ ሓደ ይዅን።
ንኣብነት፣ ካብ ሰዓት 8-11 ከተጽንዕ
መደብ እንሃልዩካ፡ ኵሉ መዓልቲ ኣብዚ
ግዜ’ዚ ኣጽንዕ። እዚ እንተ ደኣ ገይርካ
ኣእምሮኻ ይለማመድ እሞ ኵሉ
መዓልቲ ካብ ሰዓት 8 - 11 ንመጽናዕቲ
ድሉው ይኸውን። እዚ ኣገባብ ኣጸናንዓ
ኣብ እተፈላለየ ግዜ ምጥቃም (ሓንሳእ
ሰዓት 8 ንግሆ ሓንሳእ ከኣ ሰዓት 6 ናይ
ምሸት ወዘተ.) ዝያዳ ውጽኢታዊ እዩ።

4. ውሱን ዕላማ ምህላው
ብዘይ ዕላማ ኮፍ ኢልካ መጽሓፍቲ
ምግንጻል ጥቕሚ የብሉን። ካብ
መጽናዕቲ ፍረ ክትረክብ ውሱን ዕላማ
ይሃሉኻ። ንኣብነት፣ “ኣብዚ ኮፍ ኢለ
ዘጽንዕ ዘለኹ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ብዛዕባ
ስርዓተ ዙረት ደም ንምርዳእ እዩ፡” ወይ
“ብዛዕባ ሕጊታት ኒውቶን ንምፍላጥ’ዩ፡
” ዝብል ዕላማ (ሸቶ) እንተ ሃልዩካ ናይ
መጽናዕቲ ግዜኻ ውጽኢታዊ ይኸውን።

5. ኣብ ዝተመደበ ግዜ መጽናዕቲ
ምጅማር

ስ

“ደሓን ጽንሕ ኢለ (ሓደ ሰዓት ተጻዊተ)
መጽናዕቲ ክጅምር’የ፡” “ሰዓት ገና’ዩ
ዘሎ አርክበሉ’የ፡” ወዘተ. ዝብሉ ሓሳባት
ኣወግድ። ኣብ ትምህርቲኻ ዕዉት
ንኽተከውን ንትምህርቲ ቀዳምነት ሃብ።
ብመደብካ መሰረት መጽናዕቲ እትጅምረሉ
ሰዓት ትሽዓተ እንተ ዀይኑ፡ ኵሉ ግዜ
ሰዓት ትሽዓተ ጀምር። ከምዚ ምግባር ካብ
ሰዓት ምስ ኣኸለካ ብታህዋኽ ዕዮ ገዛ
ትሰርሕ፡ ቀስ ኢልካ ብጽፈትን ተገዳስነትን
ክትሰርሕ (ከተጽንዕ) ይሕግዘካ።

ሪ

6. በቲ ዝበርተዐ ምጅማር
እቲ ዝበርተዐ ዓውደ ትምህርቲ (ዕዮገዛ) ንኽትምልሶ ግዜን ጻዕርን ዝወስድ
ብምዃኑ፡ ኵሉ ግዜ ከይደኸምካን ምሉእ
ብምሉእ ነቒሕካን እከለኻ መጽናዕቲኻ
ብእኡ ጀምር። እዚ ኸኣ ነቲ ዝብርትዓካ
ዓውደ ትምህርቲ ምሉእ ኣቓልቦ ሂብካ
ክተሰርሕ የኽእለካ።

7. ዕዮ-ገዛ ቅድሚ ምስራሕ ናይ
ዝሓለፈ ጽሑፍ (ኖት) ደጊምካ ምንባብ
ዕዮ-ገዛ ክትሰርሕ እንከለኻ ብልክዕ
መልሲ ክትህብን ተወሳኺ ሓበሬታ
ምእንቲ ክትረክብን ብዛዕባ እቲ ተዋሂቡካ
ዘሎ ዕዮ-ገዛ ጽሑፍ ደጊምካ ኣንብቦ።

8. ናይ መጽናዕቲ ግዜ ኣቐዲምካ
ንብጾትካ ምሕባር
“ካብ ሰዓት 8 - 11 ከጽንዕ ስለ ዝዀንኩ
ኣይጻወትን እየ (ገዛና ኣይትምጽኡ)፡
” ወ.ዘ.ተ. ኢልካ ንብጾትካ ኣቐዲምካ
ንገሮም። ምኽንያቱ ኣብ መንጎ መጽናዕቲ

ሌላ

እንከለኻ ኣዕሩኽቲኻ እንተ መጺኦም፡
ንሳቶም እናተጻወቱ ከተጽንዕ ክትሽገርን
ሃዋህው ናይ መጽናዕቲ ከም እተጥፍእን
ይገብረካ። ንዕኦም ኣፋኒኻ ነቲ ዝነበረካ
ሃዋህው ክትመልሶ ኣጸጋሚ’ዩ። ስለዚ
እተጽንዓሉን እትጻወተሉን ግዜ ካብ ሰዓት
ክንደይ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ኣቐዲምካ
ንዅሉ ሰብ ፍሉጥ ግበሮ።

9. ዘይትርደኦ እንተ ኣጋጢሙካ ምስ
ብጾትካ ኴንካ ምፍታን
ኣብ ዝዀነ ዓውደ ትምህርቲ ክትርደኦ
ዘሸግረካ ጽሑፍ እንተ ኣጋጢሞሙኻ ምስ
ብጾትካ ኴንካ ብሓደ ብምጽናዕ ክተፈትሕ
ፈትን። ምኽንያቱ ካብ ብጾትካ ነቲ
ጽሑፍ ዝፈልጡ ክህሉዉ ይኽእሉ’ዮም።
ካብ ሓደ ርእሲ ክልተ ርእሲ ከም ዝበልጽ
ዘክር። ምናልባት ብጾትካ ይፈልጡዎ

እንተ ዀይኖም ንመምህርካ ካብ ምሕታት
ድሕር ኣይትበል።

10. ቀዳመ-ሰንበት ምጽናዕ
ብዙሓት ተመሃሮ ቀዳመ-ሰንበት
ጸወታ’ምበር ውራይ መጽናዕቲ ክዝክሩ
ኣይደልዩን’ዮም። “ካብ ሰኑይ ክሳብ
ዓርቢ ተማሂርና ኢና። ቀዳመ-ሰንበት
ግን ከነዕርፍ’ባ፡” ይብሉ’ዮም። እዚ ግን
ኣብ ትምህርቲኻ
ጽቡቕ ውጽኢት
ንኸይተምጽእ ይዓግተካ’ዩ። ስለዚ ሰኑይ
ንግሆ ኣእምሮኻ ንትምህርቲ ድሉው
ኰይኑ ናብ ክፍሊኻ ክትኣቱ፡ ኣብ
ትምህርቲኻ’ውን ዕዉት ክትከውን እንተ
ደሊኻ ቀዳመ-ሰንበት ውጥን ብምውጻእ
ንጸወታ ጥራይ ዘይኰነ፡ ንመጽናዕቲ’ውን
ተጠቐመሉ።
ሊድያ ሰመረ

ምስ ምህዞ፡ ርኽበታትን መጽናዕቲን

ኤክስረይ

ምስ ምህዞታት፡ ርኽበታትን መጽናዕቲን ብሓጺሩ ዘላሊ

እተዋሃበና ዕዮ-ገዛ ቀሊል ስለ ዝዀነ

ም

ባህርያት ዕዉት ተመሃራይ

ንተመሃሮ ዝሕግዙ ሓፈሻዊ ኣውካኢ ምዕዶታት

3. ሓደ ሰዓት ናይ መጽናዕቲ ግዜ

ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ት

እንዶታት
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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።)

ዝበላዕናዮን ዝሰተናዮን ኣብ ኣካልና
ክኸይድ እንከሎ፡ ኣብ ከስዐና ክሓቅቕ
እንከሎ፡ ልቢ ክትሃርም እንከላ፡ ሳንቡእና
ክትጭበጥን
ክትዝርጋሕን
እንከላ፡
ክንርእዮ ምደለናዶ? ኣብ ውሽጢ ሓደ
ዕጹው ሳንዱቕ (ቦርሳ) እንታይ ኣሎ
ብዓይኒና ክንርእዮ ምደለናዶ?
ኣዒንትና ነዚ ክንጠቕሶ ዝጸናሕና
ሓሊፎም ከም ዘይርእዩ ንፈልጥ
ኢና። ኣብ ውሽጢ ኣካልና ዝካየዱ
ምንቅስቓሳትን ኣብኡ ዝርከቡ ነገራትን
ብዓይኒና ክንርእዮም ኣይከኣለናን እዩ።
ዓይኒና ጸሓይ ካብ እትፍኑዎ ብርሃን
እቲ ካብ 5 x 1014 ክሳብ 7.5 x 1014
ሀርትዝ (Hz) ዘሎ ድግምጋም ማዕበል
(frequency) ወይ ካብ 400 ክሳብ 700
ናኖ-ሜተር (nm) ዓቐን ንውሓት ማዕበል
(ዌቭ-ለንግዝ) ዝርከብ ጥራይ’ዩ ክርአይ
ዝኽእል። ብልምዲ ነቲ ብዓይኒና እንርእዮ
ኢና “ብርሃን” እንብሎ። እንተዀነ ኣብዚ
ዝረኣናዮ ዓቐን ናይ ብርሃን ጥራይ
ዝርከብ’ዩ እቲ እንርእዮ፡ “ቪዚብል ላይት።”
ኣብ ውሽጢ እዚ ዓቐን ዝርከቡ እተፈላለዩ
ድግምጋም ማዕበል ከኣ ነቲ እንርእዮ
በበይኑ ሕብሪ ይውስኑዎ። ካብቲ ዓይኒና
ክርእዮ ዝኽእል ድግምጋም ወይ ዌቭለንግዝ ብቝሩብ ዝንእሱ “ኢንፋራረድ”
ዝብሃሉ ክዀኑ እንከለዉ፡ እቶም ብቝሩብ
ዝዛይዱ ድማ “ኡልትራቫይለት” ይብሃሉ።
ኣብ መሬት ካብ ዝበጽሕ ጸዓት ጸሓይ
እቲ ፍርቂ ሚእታዊት “ቪዚብል” ብርሃን፡
“ኡልትራቫይለት” ሰለስተ ሚእታዊት፡

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

ከምኡ’ውን “ኢንፋራረድ” እቲ ዝተረፈ
ሚእታዊት ይሕዝ፡
ሓሚምና ወይ መስበርቲ ኣጋጢሙና
ሕክምና ኣብ እንኸደሉ “ኤክስረይ
ክትገብር ኢኻ” ተባሂልና ወይ ክብሃል
ሰሚዕና ኣለና። “ኤክስ-ረይ” ኣዝዮም
ሓያላት ጨረርታ ኰይኖም ብዓይኒና
ክርኣዩ ዘይክእሉ እዮም። ውሑዳት
ዓመታት “ኤክስ-ረይ” ድሕሪ ምርካቡ
ሓካይም ንውጉኣት ጥይት ወይ ስኩጆ
እንተ’ሎዎም
ክርእዩሉ
ጀሚሮም።
ጸኒሖም ከኣ ንውሽጣዊ ሕማም ዘሎዎምን
ዓጽሞም እተሃሰዩን ክምርምሩሉ ክኢሎም።
ብተወሳኺ ሓካይም ሎሚ ንሓደ ሰብ
“ኤክስ-ረይ” ብዙርያኡ ብምኹላል
ሰለስተ መኣዝን ዘሎዎ ስእሊ ብምፍጣር፡
ምሉእ ኣካሉ ኣብ ስክሪን ብምርኣይ
ይምርምሩ ኣለዉ። ሓካይም፡ ናይ “ኤክስረይ” መርመራ ክወስዱልና እንከለዉ፡
እታ “ኤክስ-ረይ” እተመንጩ መሳርሒት
ናባና ጩራታት “ኤክስ-ረይ” ትልእኽ።
ኪንዮና ኸኣ ነቲ “ኤክስ-ረይ” ዝቕበል
ፊልም ኣሎ። ገለ ካብቲ “ኤክስ-ረይ” ኣብ
ኣዕጽምቲና ይሃርም። ካብ ካልእ ኣካልና
ንላዕሊ ኣዕጽምቲና “ኤክስ-ረይ” ስለ
ዝስሕቡ ወይ ከሕልፉዎ ስለ ዘይክእሉ፡
ኣብቲ ፊልም ክበጽሕ ኣይክእልን።
ፍዅስ ዝበለ ምስሊ ኣብቲ ፊልም ድማ
ይፈጥር።
“ኤክስ-ረይ” ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል
እዩ። ሳሕቲ ኣብ ኣገዳሲ እዋን’ውን

ንሓደገኛታት ዋህዮትታ (ከም ናይ
መንሽሮ) መቕተሊ ይጥቀሙሉ እዮም።
“ኤክስ-ረይ” ብዘይካ ኣብ ዓውዲ
ሕክምና ኣብ ካልእ ዓውዲታት’ውን
ዓቢ ኣበርክቶ ዘሎዎ ርኽበት እዩ። ስነፍልጠተኛታት ብዛዕባ ነገራትን ጸዓትን
ኣብ ዝገብሩዎ መጽናዕቲን ምርምርን፡
“ኤክስ-ረይ”
ቀዳማይ
ዕጥቆም’ዩ።
“ኤክስ-ረይ” ተጠቒሞም ከኣ ብምንታይ
ዓይነት ከሚካል ከም እተሰርሑ ንነገራት
የለልዩዎም። በዚ ኣገባብ ብዙሓት
ኬሚካላዊ ባእታታት ተረኺቦም እዮም።
ኢንዳስትሪታት ጽፉፍ ፍርያት ንኸቕርባ፡
ፍርያተን ንዕዳጋ ቅድሚ ምዝርግሐን
ናይ “ኤክስ-ረይ” ምርምር ይገብሩሉ።
ንኣብነት፣ ነፈርቲ ምስ ተሰርሓ ዝዀነ
ነቓዕ ከይህሉወን ንምፍላጥ፡ ብ“ኤክስረይ” ይሕገዙ። መዕርፎ ነፈርትን ካልኦት
ረቂቕ መፈተሺ ነቑጣ ዘሎወን ትካላትን
“ኤክስ-ረይ” ይጥቀማ።
ን“ኤክስ-ረይ” ዝረኸበ ተመራማሪ ስነፍልጠት ዊልሀም ሮየንትገን ኰይኑ፡ ናይ
መጀመርታ ተሸላሚ ኖበል ብፊዚክስ እዩ።
እዚ ካብ 1845 ክሳብ 1923 ዓ.ም. ዝነበረ
ጀርመናዊ ስነ-ፍልጠኛ ኣብ ኣየር ዘይብሉ
ትቦ (vacuum tubes) ኤለክትሪክሲቲ ምስ
ኣሕለፈ፡ እቲ ቱቦ ክበርህ ኣስተውዓለ። ነቲ
ዘይረአ ናይ ብርሃን ጩራ “X” (ኤክስ)
ኢሉ ድማ ሰመዮ።
ናይሄር እምሃጽዮን

“ዝበዝሑ ሓደስቲ ሓሳባት ወይ ስራሓት ኵሉ ሳዕ ምቍንጻብ ይዘንቦም’ዩ።
ምኽንያቱ እንተ ዘይኣቈናጺብናዮም ‘እሞ ስለምንታይ ከም ናቶም ዘይገበርኩም?’
ዝብል ዘሕፍረና ሕቶ ክመጽኣና ስለ ዝኽእል።” - ኤች.ጂ. ዌልስ

ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.34

ኤርትራ
ኣማረሽ ጸጋይ

ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን
ኲናት ኤርትራ (ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ.)፡
ብሰናይ ድልየትን ተበግሶን መንግስትን
ምሉእ ተቐባልነት ስንኩላንን፡ ኣብ ዕለት
17-10-1993 ብወግዒ ዝተመስረተ ናጻ
ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኢዩ። ቀንዲ
ዕላማኡ ድማ፡ ውሕስነት ብዘለዎ መንገዲ
መጻኢ ህይወት ስንኩላን ንምውሓስ
ኢዩ።
እዚ ማሕበር’ዚ፡ ‘ብኣታዊታተን
ዝነባበራ ስድራ-ቤታት ሓርበኛታት
ስንኩላን ኩናት ምምስራት’ ብዝብል ራኢ
ዝሰርሕ፡ ኩነታት መነባብሮ ሓርበኛታት
ስንኩላን ኲናት ብምምሕያሽ - ኣብቲ
ሕብረተ-ሰብ ተወሃሂዶም ዝሓሸ ህይወት
ንክመርሑ ተልእኾ ዘለዎ፡ ኣብ ግዜ
ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበረ መንፈስ ናይ
ዘይተምበርካኽነት፡ ርእሰ-ምትእምማን፡
ተወፋይነት፡ ጻዕረኛነት፡ ምትሕግጋዝ፡
ምጽውዋርን ምክብባርን ዝኣመሰሉ
ክብርታት ዓቂቡ ዝኸይድ ማሕበር
ኢዩ።
ካብ 23-24 ናይ ወርሒ ሚያዝያ
1996 ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ካልኣይ
ጉባኤኡ ኣካዪዱ። ኣብ ሳልሳይ ጉባኤኡ
- 2005 ድማ ቅዋም ማሕበር ነዲፉን
ኣጽዲቑን። እቲ ቅዋም፡ ኣብ ሓሙሽተ
ምዕራፋት ዝተኸፋፈለ ኮይኑ፡ ማሕበር
ብኣኡ ተገዚኡ እዩ ዝኸይድ።
ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ. በብዓይነቱ ስንክልና
ዘለዎም ስንኩላን ኲናት ስለዝጥርንፍ፡
ኣብ ውሽጢ’ዚ 25 ዓመታት፡ ስራሑ
ኣዝዩ ከቢድን ዝተሓላለኸን ኢዩ ነይሩ።
እቲ ቀዳማይ፡ ዝተፈላለዩ ዕላማታት
ዘለዎም - ማሕበር ፈለማ ኣብ ዝቘመሉ
- በቶም ሽዑ ዝተመርጹ ኣካየድቲ
ኣካላት ዝገበሮ ዓማሚ መጽናዕትታት
ኢዩ። ቀዳምነታት (ብኽብደት ስንክልና)
ምምማይን ፖሊሲታት ምሕንጻጽን ከኣ፡
እቲ ዝዓበየን ዝኸበደን ስራሑ ነበረ።
ከም ካልኣይ ዕማም ድማ፡ ብመንገዲ
ኣኼባታትን ዓውደ-ዘተታትን ኣፍልጦ
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ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ - ኣብ ድሮ ጽምብል
ብሩራዊ እዮቤልዮኡ
ማሕበር ክብ ንምባል፡ ርእይቶታት ምስማዕ፡
ተመኩሮታት ምልውዋጥ፡ ከምኡ’ውን
እቶት ዘመንጭው ቁጠባዊ ንጥፈታት
ንምክያድ ምስ ኣባላት ማሕበርን
ክኢላታትን ምሁራትን ምዝታይ። እቲ
ቀንድን መሰረታውን ንጥፈት ማሕበር
ግን፡ ንስንኩላን ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ምሃብ ኢዩ። ሓደ ስንኩል ካብን ናብን
ክንቀሳቐስ - ብምኽንያት ስንክልናኡ
ዝጎድሎ ነገራት መተካእታ ክግበረሉ
ኣለዎ። ስለ’ዚ እምበኣር፡ ናይ ምንቅስቓስ
ጸገማቱን ብድሆታቱን ንምቅላል
ዝግበር ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኢዩ እቲ
ኣውራ።
ማሕበር፡ ኣብ መጀመርታ ናይ 1995፡
ልዕሊ ሸሞንተ ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ
ብምግባር፡ 290 ዝኾና ሞተር ሳይክልን
ሓሙሽተ ሚኒባሳትን ገዚኡ ኣብ
ኣገልግሎት ስንኩላን ከምዝውዕላ ገይሩ።
ዓረብያታት ስንኩላን፡ ምስ ስንክልናኦም
ዝኸይድ ዓራውትን ካልእ ዝተፈላለየ
ንብረትን እውን፡ ብመንገዲ’ተን ኣብ
ግዳም ዝርከባ ጨናፍር ማሕበራቱ ሓገዝ
እናኣናደየ ከእቱ ጀሚሩን ይቕጽሎ
ኣሎን። ነቶም ናይ ምስማዕን ምርኣይን
ጸገም ዘለዎም እውን፡ ዓቕሙ ብዘፍቅዶ
ኣገልግሎት ሂቡን ኣብ ምሃብ ይርከብን።
ናይ ጥዕና ኣገልግሎት እውን፡ ማሕበር
ካብቲ ዓቢ ቆላሕታ ሂቡ ዝሰርሓሉ እዩ።
ኣብ ማይ ሓባርን መዓስከር ደንደንን
ክልተ ክልኒካት ብምምስራት፡ 23 ዝኾኑ
ሰራሕተኛታት ብምምዳብ ኩነታት ጥዕና
ስንኩላን ይከታተል። ብፍላይ ነቶም ኣብ
መዓስከር ደንደን ዝርከቡ ብሓገዝ ዓረብያ
ዝንቀሳቐሱ ስንኩላን፡ ፍሉይ ማህረምትን
ረኽስን ብርቱዕ ቃንዛን ስለዘለዎም፡ ሓደ
ሓኪም ኣብ ሳልስቲ እናተኸታተለ ዘድሊ
ፍወሳ ከም ዝግበረሎም እዩ ተወሲኑ።
ክሳብ 2002 ኣብ ዝነበረ እዋን፡ እዞም

ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ስንኩላን፡ ባጀቶም
ብመንግስቲ እኳ ይወሃብ እንተነበረ፡
ንምእላዮምን ምሕደራኦምን ዝምልከት
ግን፡ ኣብ እንግድዓ ማሕበር ኢዩ ነይሩ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብ መወዳእታ 2002
እዞም ተኣለይቲ ናብ ሚኒስትሪ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን ተሰጋጊሮም። ነቶም
ንደገ ከይዶም ዝሕከሙን ኣብ ዞባታት
ዝነብሩን ከኣ፡ ማሕበር ንናይ ኣየር ትኬትን
ንካልእ ዘድሊ ሰነዳትን መሰነይታታትን
- ሰብዓ ካብ ሚእቲ ይሽፍነሎም ነይሩ።
ኣብ ዞባታት እውን፡ ሓካይም ብምቑጻር
ጥዕና ስንኩላን ንምውሓስ የዋፍር።
ስዒቡ ዝመጽእ ስራሕ ማሕበር፡
መረዳእታ ስንክልና ምዕባይ ኢዩ። እቲ
ሓደ ነቲ ደገፍ ዝገብር ቅኑዕ መረዳእታ
ምሃብ፡ እቲ ካልኣይ ድማ፡ ናብ ህዝቢ
ዝቐንዕ ኮይኑ - እቲ መሰረታዊ ዝኾነ
ሳዕቤን ስንክልና ብዝግባእ ንምርድእ፡
ካብቲ ግጉይ ዝኾነ መረዳእታ ንምርሓቕ
- ብመርገም ወይ ብሓጥያት ዘይኮነ
ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ዝሰንከሉ
ምዃኖም፡ ካብታ ንሜዳ ዝወጽኡላ ዕለት
ጀሚሮም ክሳብ ናጽነትን ሉኣላውነትን
ሃገር ቃል ኪዳኖም ዘይበተኹ ሓርበኛታት
ምዃኖም ህዝቢ ክርድኦ፡ ብኡ መንጽር
ድማ ኣበርክቶኡ ከዕዝዝ ጐስጓስ ምክያድ
እዩ።
ስንኩላን፡ ‘’ሂወትና እንታይ ከም
ዝመስል ንኽትፈልጡ ስምዑና፡ እንታይ
ከም እንደሊ ሕተቱና፡ ብሓቂ ክትሕግዙና
እንተደኣ ደሊኹም ብኸመይ ክትሕግዙና
ከም እትኽእሉ ክንነግረኩም ኢና።’’
ኢዮም ዝብሉ። እዚ ስንኩላን ብቑዓት
ኣፈኛታት ናይ ጉዳዮም ምዃኖም ኢዩ
ዘረድኣካ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ፡ ማሕበር
ሓሳብን ርእይቶን ስንኩላን ንምስማዕን
ንምትግባርን ሰለስተ ኣገባባት ይጥቀም።

1.ብደረጃ ጉጅለታት ምምዳብ ብዞባታት፡ ምምሕዳራት፡ ዓድታትን
ጉጅለታትን
2.ብኣኼባታት - ክፉትን ናጻን ዝኾነ
ክትዓት ወዲብካ ቀጥታዊ ሓበሬታ
ምርካብ
3. ብውክልና - በቶም ዝተመርጹ
ወከልቲ ኣባላት
ካልእ ቀጺሉ ዝመጽእ፡ ቁጠባዊ ዓቕሚ
ማሕበር ምሕያል እዩ። ናይ ማሕበርን
መንግስትን ተጸባዪ ኣብ ክንዲ ምዃን፡
ነብስኻ ምኽኣል። ቁጠባውያን ትካላት
ብምምስራት ቁጠባዊ ዓቕሚ ምሕያልን
ኣብተን ዝምስረታ ትካላት ንስንኩላን
ናይ ስራሕ ዕድል ምድላውን እዩ።
ብኣኡ ኣቢልካ ድማ ውህሉል ርእሰማል ገይርካ፡ ነቲ ካብ መንግስቲ ትድጎሞ
ዝነበርካ ከተጉድል ምኽኣልን፡ ገንዘብካ
ኣብ ባንክ ደው ካብ ዝብል - ኣብ እቶት
ዘመንጭዉ ስርሓት ምውፋር። መርከብ
ኮንስትራክሽን፡ ሓንቲ ካብተን ማሕበር
ብሰብዓ ካብ ሚእቲ ብርኪ ብምእታው፡
ኣብተን ዘቑመን ዝነበረ ትካላት
ህንጻ ትተኽለሉን ኣብ ካልእ ህንጻዊ
ወፍርታት ብምውፋር ከም ምንጪ
ኣታዊ ተገልግሎን ነይራ። ማሕበር ኣብ
ዛራ ብምኻድ እውን ወርቂ ኣብ ምእካብ
ነጢፉ ኢዩ። ኣብ ጋራጃት ብምሽራኽ
ድማ፡ ቁጠባዊ ዓቕሙ ኣብ ምብራኽ
ሓያል ጻዕሪ ኣካዪዱ።
ኣብ ሂወት ስንክልና፡ እቲ ዝኸበደ
ጸገም ምስንካል ዘይኮነ ስራሕ
ዘይምስራሕ ኢዩ። ንሓደ ስንኩል
እምበኣር ስራሕ ጥራይ እዩ ምሉእነት
ከም ዝስምዖ ዝገብር። ስለ’ዚ ማሕበር፡
ንስንኩላኑ ስራሕ ፈጢሩ ብኣታዊታቶም
ከም ዝመሓደሩ ዝከኣሎ ገይሩን ይገብር
ኣሎን። ኣብ ሕርሻ፡ ኣገልግሎት፡ መፍረ፡
ንግድን ካልእን ስርሓት እናኣዋፈረ
ስንኩል ንነብሱ ባዕሉ ከማእዝና፡ መዓስ

ወፊሩ መዓስ የዕርፍ፡ ኣታዊታቱ ኣብ
ምንታይን ብኸመይን የውዕሎ፡ እንታይ
ዓይነት ስራሕ መዓስ ይሰርሖ - ባዕሉ
ንነብሱ ከመሓድራ ኣኽኢልዎ ኢዩ።
እዚ ድማ ካብ ተጸባይነትን ሽቕለት
ኣልቦነትን የገላግል።
ኣብ ካልእ ድማ፡ ብጉጅለታት
ተጠርኒፎም ተሓጋጊዞም ንኽሰርሑ
ዘድሊ ሓገዛት ይገብር። ከም መፍረ
ንህቢ፡ ኣብያተ-ዕዮ ሕብስቲ፡ መጥሓን
እኽሊ ብምኽፋት፡ ርእሶም ንክኽእሉ
ተደጋጊፉዎም እዩ። ድሮ እውን
መብዛሕትአን ዓብየን ካልእ ትካላት
ወሲኸን። ኣብ ሕርሻን ጥሪትን እውን
ጽቡቕ ዝሰጎሙ ኣለዉ። ብኣጣቓላሊ
ማሕበር፡ ልዕሊ ሓሙሽተ ሽሕ ዝኸውን
ፕሮጀክትታት ብውልቅን ብማሕበርን
ንልዕሊ ሽዱሽተ ሽሕ ተጠቀምቲ
ኣተግቢሩ።
ማሕበር ኣብቲ ምዝገባን ውዳበን
ዝብል ዕዮታቱ፡ ንጉዳይ ደቂ-ኣንስትዮ
ፍሉይ ቆላሕታ ኢዩ ዝህቦ። ኣብ ርእሲ
እቲ ናይ ሓባር ውዳበ፡ ኣብ ክንዲ ድርብ
ወጽዓ ስሉሳዊ ወጽዓ ኣለወን ብምባል
ናይ በይነን ውዳበታት ይገብረለን።
ማሕበር ነዚ ኩሉ ዕዮታትን
ውዳበታትን ክገብር እንከሎ፡ መሻርኽቱ
ኣለልዩ ኢዩ ዝገብሮ። እቲ ቀዳማይን
ቀንድን፡ እቲ ስንኩል ባዕሉ ክኸውን ከሎ፡
ካልኣይ መንግስቲ፡ ከም ሳልሳይ ህዝቢ፡
ራብዓይ ጨናፍር ወጻኢ፡ ሓሙሻይ ድማ
ማሕበራት ግብረ-ሰናይ እዮም። ማሕበር
18,989 ኣባላት ይጥርንፍ። ዘይተመዝገቡ
ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ
ክምዝገቡ፡ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ኣፍልጦኡ
ብዛዕባ ስንኩላን ከዕብን ኣበርክቶኡ
ከዕዝዝን ከኣ፡ ብኣጋጣሚ 25 ዓመት
ምምስራት ናይ’ዚ ማሕበር - ጽምብል
ብሩራዊ እዮቤልዮኡ ይጽውዕ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.34

ኤርትራ

ብቕድሚ ትማሊ፡ ግጥማት ኩዕሶ
እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ሓይልታት
ምክልኻል ኤርትራ ናይ ኣውዲቕካ
ምሕላፍ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥማቱ
ኣሰላሲሉ።
ፈለማ ሓሬና ምስ ዓምበርበብ
ገጢመን። ግጥም እዘን ክልተ ጋንታታት
ቅልጣፈ ዝመልኦ እዩ ነይሩ። ብወገን

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፍጻመ
ውድድር ኵዕሶ መርበብ፡ ዓምበርበብ
ብደቂ ተባዕትዮ ሓሬና ብደቂ ኣንስትዮ
ሻምፕዮን ኮይነን።
ፈለማ ዝገጠማ ጋንታታት ደቂ
ኣንስትዮ ሓሬና ምስ ዓምበርበብ እየን።
ተጻወትቲ ሓሬና ንጸወታ ብምቁጽጻር
25ብ18 ከምኡ ድማ 25ብ14 ብድምር
2ብ0 ኣብ ልዕሊ ዓምበርበብ ብምዕዋት
ሻምፕዮን ውድድራት ኵዕሶ መርበብ
ደቂ ኣንስትዮ ሓይልታት ምክልኻል
ኤርትራ 2018 ኮይነን። ብሰንበት
ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደረጃ ጸወታ ድማ
ብድሆ ንሽዑላ 2ብ1 ስዒራ ሳልሰይቲ
ኮይና።
ስዒቡ ዝተኻየደ ግጥም ፍጻመ
ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ
መንጎ ዓምበርበብን ሓሬናን እዩ።
ተጻወትቲ ዓምበርበብ ንቐዳማይ ሰት
ተዓወቱሉ። ሓሬና ከኣ ንኻልኣይ ሰት

ዛጊት ኣብ ዝተኻየደ ሸሞንተ ግጥማት
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ፡ 13 ነጥቢ ጥራይ
ብምውህላል ኣብ ሻሙናይ ተርታ ተሰሪዓ
ኣላ - ማን ዩናይትድ። ድሕሪ ኣሰልጣኒ
ኣሌክስ ፈርጉሰን ከምዘይረግአት ዝንገረላ
ዘሎ እዛ ዓርሞሸሽ ክለብ፡ ዋላ’ኳ ኣብ
ዝተፈላለየ እዋን ክትሕቆን እንተጸንሐት
ናይ ሎሚ ግና፡ ሕልፍ ዝበለ እዩ።
ሸሞንተ ተጻወትቲ፡ ሞሪኖ ኣብ ሜዳ
ኦልድትራፎርድ እንተ ደኣ ጸኒሑ
‘ክንወጽእ ኢና’ ዝበሉሉ፥ ሞሪኖ በዚ
ተፈጢሩ ዘሎ ነውጺ ምስ ፈጻሚ ጉዳያት
ኢድ ዉድዋርድ ህጹጽ ርክብ ዝጠለበሉ፥
ዋይን ሩኒ ኣብ ኣመሪካ ኮይኑ ተጻወትቲ
ስርሖም ክዓይዪ ዝመዓደሉ . . . ወዘተ
ገለ ካብቶም ድሕሪ ዓወት ኒውካስል
ኣብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ ዝተፈጥሩ
ኣሻቐልቲ ጉዳያት እዮም።
ዋና ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብ ዝዓየየለን
ክለባት፡ ኣብ ሳልሳይ ዓመቱ ከምዘይቀድዎ
ዝንገረሉ ሞሪኖ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ
ካብ ዘካየዶም ጸወታታት ክለቡ ኣታዊን
ወጻኢን ዝኾነ ውጽኢት ከተመዝግብ
ጸኒሓን ኣላን። ሞሪኖ ዝሓለፈ ቀዳመሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ክለቡ ንኒውካስል ረቲዓ
ብመጠኑ ንዝጸንሓ ወጥሪ ከተህድእ

ዓምበርበብን ሓሬናን

ሻምፕዮን ኩዕሶ መርበብ ኮይነን
ናቶም ገበርዎ። ሳልሳይ ሰት ብዓወት
ዓምበርበብ ተዛዛመ። ኣብ ራብዓይ
ሰት ሓሬና ንዓምበርበብ ብምርታዕ
እቲ ግጥም ናብ ሓምሻይን መዛዘሚን
ሰት ከምርሕ ደረኸት። ዓምበርበብ
ንሓምሻይ ሰት ብምስዓር ሻምፕዮን
ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ደቂ
ተባዕትዮ 2018 ኮይና።
ብሰንበት ኣብ ዝተሰላሰለ ናይ ደረጃ
ግጥማት ከኣ ሳዋ ኣብ ልዕሊ ንስሪ
ብገፊሕ 3ብ0 ብምዕዋት ሳልሳይ
ደረጃ ሒዛ ውድድራ ፈጺማ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ግጥማት
ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ጽባሕ
ሓሙስ ክዛዘም እዩ። ዝሓለፈ ቀዳም

ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ
እዚ ውድድር፡ ዓምበርበብ ምስ
በኒፈር ብዘይሸቶ ክፈላለያ እንከለዋ፡
ሓሬና ከኣ ንመኸተ 2ብ1 ረቲዓታ።
ንሸቶታት ሓሬና ትዕግስቲ ኣብርሃለ
ክተመዝግበን እንከላ ንመኸተ ካብ
ብባዶ ስዕረት ዘድሓነት ሸቶ ከኣ
ኣኪል ኣርኣያ እያ ኣመዝጊባታ።
በዚ መሰረት ጽባሕ ሓሙስ
ጋንታታት ዓምበርበብ ምስ ሓሬና
ንዋንጫ ከምኡ ድማ በኒፈር ምስ
መኸተ ንደረጃ ክጻወታ ምዃነን
ጸብጻብ መኮነን ሓበሬታን ጐስጓስን
ሚኒስትሪ ምክልኻል ገሊጹ።
** ** **
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ብዘይካ’ዚ . . .
ክልቲአን ጋንታታት ከኣ ብዙሕ ናይ
ሸቶ ፈተነታት ተኻዪዱ።
ኣብ መበል 38 ደቓይቕ፡
ብቕልጡፍን ውሁድን ምቅብባል
ተጻወትቲ ዓምበርበብ ናብ ልዳት ሓሬና
ዚበጽሐት ኩዕሶ፡ ተጻወትቲ ሓሬና ካብ
ጸወታ ወጻኢ ብምባል ሸለል ዝበሉዋ፡
ኣጥቃዒ ዓምበርበብ ኣማኑኤል ደምሴ፡
ምስ ሰኪዔት ዘወሃሃዳ ኩዕሶ፡ ንጋንታ
ዓምበርበብ መሪሕነት ኣትሒዛ።
ጸወታ ብናህሪ እናቐጸለ፡ ሓሬና
ድሕሪ`ታ እተመዝገበቶም ሸቶ
ድሕሪ ሓሙሽተ ደቓይቕ፡ ተስፋይ
ተሾመ ብጸጋማይ ሸነኽ ዝዓጸፋ እሞ
ስምኦን ኣስመላሽ ተቐቢሉ ኣብ ልዳት
ዓምበርበብ ዘዕረፋ ኩዕሶ፡ ንውጽኢት
ክልቲአን ጋንታታት እተመዓራሪ እያ
ነይራ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ብወገን ክልቲአን
ጋንታታት ሓያል መጥቃዕትታት እኳ
እንተቐጸለ፡ ፍረ ዝሃበ ግን ኣይነበረን፡
ጸወታ ከኣ ዓምበርበብ 1 ሓሬና 1
ፍጻመ ኮነ።
ዝሰዓበ ግጥም ሽዑላን ብድሆን እዩ።
ግጥም እዘን ክልተ ጋንታታት ጥንቃቐ
ዚመልኦን፡ ተመጣጣኒ ብቕዓት

ማን ዩና
ይት
ድ
‘ተናዊጻ’!
እኳ እንተኸኣለት፡ ፖል ፖግባ፡ ሉክ
ሻው፡ ኣንቶኒ ማርሻል፡ ዴቪድ ደ ሂያ፡
ኤሪክ በይሊን ኣንቶንዮ ቫለንስያን
ዝርከቡዎም ሸሞንተ ተጻወትቲ፡ “ሞሪኖ
እንተዘይተፋንዪ፡ ኣበደን” ብምባሎም
ኩነታት ማን ዩናይትድ ኣብ ቀራና
መገዲ ክህሉ ቀሲቡ ኣሎ።
ንኣዋርሕ ምስ ፖግባ ዘይተቓደወ
ሞሪኖ፡ ተጻወትቲ ስርሖም ብዝግባእ
ይሰርሑ ከምዘየለዉ ብተደጋጋሚ
ይኸስስ። ብፍላይ ከም ሉክ ሻው
ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ፡ ስዕረት ምስ
ዘጋጥም ቅጭጭ ከምዘይብሎም እቲ
ፖርቱጋላዊ ዓላሚ ይውስኽ።
ነዚ ሓሳብ ድማ ናይ ቅድም ተጻዋታይ
ማን ዩናይትድን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከኣ
ምስ ዲሲ ዩናይትድ ዝስለፍ ዘሎን ዋይን
ሩኒ የራጕዶ።
“ንኣሰልጣኒ ምውጥዋጥ ቀሊል እዩ።
ብቐዳምነት ግና ተጻወትቲ እዮም ኣብ
ሜዳ ንዝወሃቦም ዕዮ ክሰርሑ ዝግብኦም”
ክብል ሩኒ ንዘረባኡ ይጅምር።
“ተጻወትቲ፡ ኣብ ዓወት ይኹን ኣብ

ስዕረት ኣብ ጎኒ ኣሰልጣኒ ደው ክብሉ
ኣለዎም። ኣሰልጣኒ ጾር ናይ ምስካም
ሓላፍነት እኳ እንተሃለዎ፡ ክሕገዝ ግን
ይግብኦ። ሉዊስ ቫን ሃል ኣብ ዝነበረሉ
እዋን ተመሳሳሊ ፍጻመታት ኣጋጢሞም
ነይሮም። ኩሉ ኣደራዕ ኣብ ልዕሊ
ቫን ሃል ኣብ ዝወረደሉ እዋን፡ ኣብቲ
እዋን ዝነበርና ተጻወትቲ እንኮ ምርጫ
ጥራይ እዩ ነይሩና - ምድጋፉ። ሕጂ
እውን ተጻወትቲ ማን ዩናይትድ ንሞሪኖ
ክሕግዝዎ ኣለዎም” ይብል ኣብ 2017
ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ኤቨርተን
ዝተሰጋገረ ወዲ 32 ዓመት ሩኒ።
ብሓፈሻ፡ ሞሪኖ፡ ቅድምን ድሕርን
ጸወታታት ንተጻወትቲ ‘ምንሻዉ’
ከምኡ እውን ኣብ መቐየሪ ክዳን ፍቕሪ
ክምስርት ዘይምኽኣሉን ንርእይቶ
ተጻወትቲ ዘይምስምዑን ጠንቂ ናይቲ
ዘይምርድዳእ ምዃኑ ይግለጽ።
ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ
እንግሊዝ ክሪስ ሱተን፡ ሞሪኖ ንማን
ዩናይትድ ክዕልም ዘይበቅዕ ኣሰልጣኒ
ምዃኑ እዩ ትማሊ ንሬድዮ ቢቢሲ 5

ርእይቶኡ ሂቡ።
ሓደ ሓደ ተንተንቲ፡ ሞሪኖ ካብ ፈለማ
ኣብ ኦልድትራፎርድ ንዓመታት ክጸንሕ
መደብ ከምዘይብሉ ይሕብሩ፣ ንሳቶም፡
ሞሪኖ፡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ሆቴል
እናተቐመጠ ነታ ክለብ ምእላዩ ከም
ነጥቢ የቐምጡ። መዓልታዊ ኣስታት
600 ፓውንድ ዝኸፍል ሞሪኖ፡ ኣብ
ማንቸስተር ኣብ ዝጸንሓለን 826
መዓልታት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን
ፓውንድ ንሆቴል ምኽፋሉ ገምጋሞም
የቕርቡ። ምስ ማን ዩናይትድ እንተ ደኣ
ተባቲኹ ከኣ፡ “ገዛይ ክሸይጥ፡ ንብረተይ
ክውግንን ካልእን” ዝብል ተወሳኺ ሓሳብ
ከምዘይህልዎ የረድኡ።
ዝኾነ ኾይኑ፡ ብደገፍቲን ተጻወትቲን
ጸቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ ሞሪኖ፡ ኣብዚ
ሰሙን’ዚ ምስ ፈጻሚ ጉዳያት ክለብ ማን
ዩናይትድ ኤድ ዉድዋርድ ንምዝርራብ
ተቛጺሩ ኣሎ። ከም ደይሊ መይል
ዝኣመሰላ ጋዜጣታት፡ ሞሪኖ ብዛዕባ
መጻኢኡ ንምዝርራብ ምስቲ ሓላፊ
መደብ ከምዝሓዘ ክትንትና እንከለዋ፡

እተንጸባረቖን ማእከላይ እዩ ነይሩ።
ኣብ’ዚ ግጥም እዚ ዝያዳ መስመር
ምክልኻለን ከደልድላ እየን ተራእየን
እዘን ክልተ ጋንታታት፡፡
ኣብ ቀዳማይ እብረ፡ ሽዑላ ብዙሕ
ፈተነታት ኣካይዶም። ኣብ መበል 30
ደቓይቕ፡ ተጻወትቲ ብድሆ ኣብ ክሊ
ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብዝፈጸምዎ
በደል፡ ሽዑላ ወርቃዊ ዕድል ረኺባ፡
ማእከላይ ዳኛ ናይ ፍጹም ቅላዕ
መቕጻዕቲ ንሽዑላ ኣዚዙ። ፊልሞን
(ኣባጋ) ቀሊዑ፡ ሓላው ልዳት ብደሆ
ኣድሒንዋ።
ሽዑላ ንዝረኸቡዋ ሓንቲን ወርቃዊት
ዕድል ኣባኺኖም። ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ኣብ
ኣጋ ምዝዛም ምዱብ ግዜ፡ ተጻወትቲ
ብድሆ ኪሰልጥ ዘይከኣለ ተደጋጋሚ
ፈተነታት ኣካዪዶም። ዝተመዝገበ ሸቶ
ብዘይምንባሩ ግን ጸወታ ብናይ ሓባር
ዓወት 0ብ0 ተዛዚሙ።
ናይ ካልኣይ እግሪ ናይ ኣውዲቕካ
ምሕላፍ ግጥም እዘን ኣርባዕተ
ጋንታታት፡ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ
ቐትሪ ኣብ ስታድዩም ከረን ኪቕጽል
ምዃኑ ጸብጻብ መኮነን ሓበሬታን
ሚኒስትሪ ምክልኻል ሓቢሩ።

ዘ ጋርድያን ግና ንምንዋሕ ውዕል
ተጻወትቲ ከምዝዝቲ ትእምት።
ብመሰረት ጸብጻብ ዘ ጋርድያን፡ ማን
ዩናይትድ፡ ንዴቪድ ደ ሂያ ውዕሉ
ከተናውሓሉን ሰሙናዊ ከኣ 275,000
ፓውንድ መሃያ እናኸፈለት ከተሰልፎ
ምምዳባን ኣብ ዓምድታታ ኣስፊራ።
ክሳብ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ማን
ዩናይትድ ናይ ምጽናሕ ውዕል ዘለዎ ደ
ሂያ፡ ዓበይቲ ዋናጩ ናይ ምልዓል ልዑል
ባህጊ ከምዘለዎ ይሕበር።
ብኻልእ ወገን፡ ማን ዩናይትድ ኣስታት
89 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት
ዝገበረትሉ ፖል ፖግባ እውን እቲ
ኻልእ ኣብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ ናይ
ምጽንሑ ተኽእሎ ዘሻቐለ ተጻዋታይ
እዩ። ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ራዳር ባርሴሎና
ዝኣተወን፡ ይኹን እምበር ኣብ ሜዳ
ኦልድትራፎርድ ከምዝጸንሕ ዝተወሰነሉን
ፖግባ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሞሪኖ
ብዘይምቅዳዉ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር
ክሓትት ከምዝኽእል ይግመት። ባርሴሎና
ክሳብ ሎሚ ነዚ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ
ዓይና ከምዘውደቐትሉ እኳ እንተሓበረት፡
ናይ ቅድም ክለቡ ጁቬንቱስ እውን ነዚ
ተጻዋታይ’ዚ ማዕጾኣ ክፉት ምህላዉ
ተረድእ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.34

ኤርትራ
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VACANCY ANNOUNCEMENT
The Embassy of South Africa is looking for suitable applicants for the following
positions:-

ል
ማኑኤ

ኣ
ነት
ም
እ
ዞባ ዓንሰባ ከረን
ደሰ ስልጣን
ታ
ያ
ም
ወ/ሮ ሰነት ዓምር መ/ድዓሊ፡ ስም ትሕቲ ዕድመ
ሄ
ሊድ
ቤተል
1.ሮሞዳን ዓብደረዛቕ ያቆብ 2.መርዋን ዓብደረዛቕ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ፊልሞን ተስፋይ ወልዳይ ምባል ተሪፉ፡ ፊልሞን ተስፋየ
ወልዴ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/11/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ወ/ሮ ሊድያ የማነ ሃይለ፡ ኣቦይ ኣቶ የማነ ሃይለ
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ ሓንቲ ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/11/2018
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ተጋ/ብርሃነ ተስፋይ መለስ፡ ወለድና ተስፋይ መለስ
ወርቅነህን ቅድስቲ ግደ ገብረመስቀልን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ
ሓንቲ ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሃይለ ወልደስላሴ ረታ፡ ወለድና ወልደስላሴ ረታ
ወንድምሁነኝ ከምኡ’ውን ሳራ ንጉሰ መረጉዳን ስለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ ሓደ ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/10/2018 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ መኣዛ ገብረሃዋርያት ገብረመስቀል፡ በዓል-ቤተይ
ሃይለጊዮርጊስ ገብረእግዚኣብሄር ተስፋ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 11 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ኣበይቶ
ወ/ሮ ጽገወይኒ ሃብተማርያም ብወኪላ ኣቶ ዑቕባይ
ዳኒኤል ኣብርሃም ኣቢላ፡ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ብሎክ 0191
ፓርሰል “L” ፕሎት 19 475.5 ት/ሜትር መሬት ሕጋዊ
ዋኒን ዘለዎ ስሩሕ ካንሸሎ፡ ሓፍተይ ነፍ/ሄሪት ምልእተ
ሃብተማርያም ብመልክዕ ህያብ ስለዝሃበትኒ ይጽደቐለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳዕሮ ጳውሎስ
ኣቶ ወልዱ ሓይለኣብ፡ ኣቶ ኣብርሃም መብራህቱ ዝተባህለ
ኣብ ገዛይ ካብ ወርሒ 10/2017 ተኻርዩ ምስኣተወ፡ ክሳብ
ሎሚ ገዛይ ዓጽዩኒ ስለዝጠፍአ፣ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል፡
ን31/10/2018 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሰላዕ ዳዕሮ
ሓዳስ ተስፋይ ባህታ፡ ታደሰ ዑቕባሚካኤል ርእሶም
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወኪድባ
ወ/ሮ በይሉል ተስፋልደት ተኽለሃይማኖት፡ ተኸሳሲ
በዓል-ቤተይ ኣቶ ዳዊት ተኽለብርሃን ገብረስላሴ ካብዚ ሃገር
ካብ 2016 ምስ ወጸ ደሃይ ስለዘይብለይ፣ ብኣካል ወይ
ሕጋዊ ወኪል፡ ን4/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

JOB PURPOSE

ደቀይ
ያቆብ
3.መርዋ ዓብደረዛቕ ያቆብ ምባል ተሪፉ፡ 1.ሮሞዳን ሓጎስ
ያቆብ 2.መርዋን ሓጎስ ያቆብ 3.መርዋ ሓጎስ ያቆብ ተባሂሉ
ይተኣረመሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ
ከረን 02,03
ኣቶ ክብሮም ጸጋይ ተኽለ፡ ወላዲተይ ወ/ሮ ጽገወይኒ
ሳህሉ ስለዝሞተት፡ ኣነ በይነይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/10/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

C
O
R
E
PERFORMANCE
AREAS

ወ/ሮ ኣልጋነሽ ተወልደ ብኢዱ፡ ወለድና ኣቶ ተወልደ
ብኢዱን ወ/ሮ ምልእተ ወልደገርግሽ ሕዱግን ስለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣልማዝ ካሕሳይ ደበሳይ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ ሕሩይ
መብራህቱ ፍስሃየ ካብ 2013 ካብዚ ሃገር ምስ ወጸ ክሳብ
ሕጂ ደሃይ ስለዘይብለይ፣ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል፡
ን30/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ታሪኽ ኢያሱ ክፍለ ምባል ተሪፉ፡ ሃኒባል ኢያሱ
ክፍለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን1/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዓዲ ቐይሕ

QUALIFICATIONS

ወ/ሮ ኣኽበረት ሰገሰ ኣሰፋው ምባል ተሪፉ፡ ኣኽበረት
መረጸ በርሀ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን1/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ዑመር ኣማን መሓመድሳልሕ ስሌማን ምባል ተሪፉ፡
ዑመር ሳልሕ ስሌማን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ጎይትኦም ባህታ ብወኪላ ወ/ሮ
ለተብርሃን ተስፋይ ትርፈ ኣቢላ፡ ኤልሳቤጥ ጎይትኦም
ባህታ ምባል ተሪፉ፡ ኤልሳ ጎይትኦም ባህታ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲ ቐይሕ

TECHNICAL
SKILLS

ከሳሲት ወ/ሮ ተሬዛ ገብረእግዚኣብሄር ምሕረትኣብ፡
ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ ተኸስተ ሓጎስ ካብዚ ሃገር ወጺኡ
ን10 ዓመት ደሃይ ስለዘይብለይ ተጸዊዑ ክቐርብ።
እንተዘይቀሪቡ ግን ኣብ ዘየለወሉ ጉዳይ ናብ ቤተ-ዘመድ
ሽማግለ ክምርሓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል፡ ን1/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሳባ ተስፋጋብር ወረደ፡ በዓል-ቤተይ መንግስትኣብ
ተስፋማርያም ሞጎስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/10/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ትብለጽ በርሀ ተኽለማርያም፡ በዓል-ቤተይ ሓለቓ
ሚእቲ ተስፋጋብር ምላሽ ሃብተሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/10/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

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

B E H AV I O U R A L
SKILLS

Accountant:
financial affairs
To
prepare
m o n t h l y
financial reports,
as well as, day to
day management
of expenditure
and revenue in
accordance with
the
relevant
fi n a n c i a l
regulations.

Secretary:
Social Affairs
To
provide
professional
secretarial
and
social services to
the Head of Mission
and organise the
social
calendar
of the Head of
Mission.

Driver:
Embassy Affairs
To
provide
driving
and
messenger
services to the
Mission and the
Head of Mission.

General
basic
accounting.
Processing
&
preparation
of
monthly
expenditure
and
revenue
cashbook reports
statements.
Banking
of
monies.
Petty
cash
disbursements
a
n
d
replenishments.
Create maintain
and
review
financial files.
Management of
Office Assets
Relevant postschool / Grade
12 qualification
in Accountancy
35
years’
experience
in a financial
administration
or
financial
management
capacity.

Performing general
secretarial duties.
O f fi c e
administration &
filling
Organise meetings
and keep diary of
events.
Typing and Notes
taking.
Assist with relief
duties within the
Mission.
Assist with Mission
events or functions.

Provide
daily
driving duties.
Ensure
daily
check-up of the
Mission’s vehicle
Ensure
proper
vehicle
check
before driving.
Keep
vehicle
always
clean
internally
and
externally.
Report any faults,
damages
and
accidents.
Keep the vehicle
roadworthy.

Grade
12
q u a l i fi c a t i o n
Relevant
postschool in secretarial
certificate/ diploma
Minimum 5 years’
experience as a
secretary,
typist,
receptionist
or
office clerk.

Grade
12
Qualification
5-10
years’
experience
in
driving for an
institution.
At least 2 years’
experience as a
chauffeur is an
advantage.
Possession
of
valid
driver’s
licence.

C o m p u t e r Computer Literacy (Microsoft Office)
Literacy (Excel) Attention to detail
Understanding Problem solving Skill
fi n a n c e Professionalism
Regulations
Planning, organising and execution
Analytical Skill. skills
A t t e n t i o n Ability to work after hours & under
to
detail. pressure
P r o b l e m Sense of professional attire
solving
Skill Language Proficiency (English, Local
L a n g u a g e Language )
P r o fi c i e n c y
(English, Local
Language )
• Interpersonal Relations,
- Adaptability,
• Integrity & Respect.
- Adherence to strict
deadlines.
• Good Communication
- Assertiveness
• Initiative & Insight
- Teamwork

General information:
Place of Work:
Embassy
of South Africa
Salary: As per the Embassy
scale
Present clearance paper from
current or last employer.
Attach all relevant documents
to the CV.
Providing evidence of release
papers from National Service
is a good advantage.
Only shortlisted applicants
would be considered as
potential candidates for an
interview.
Applications will not be
returned to the sender.

Applications can be hand-delivered to the
Embassy between 09am till 12pm from
Monday to Friday.
South African Embassy
No. 51 Hitsito Street 245
Tiravolo, Asmara,
State of Eritrea
Tel. +291-1-152521/152516
Deadline for all applications will be on the
25 October 2018

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.34
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Eritrean (B8) & Ethiopian (ET)
Airlines

Code Share Flight: No-Stop


Asmara- Addis Ababa-Asmara- Daily :

 Asmara-Dubai-Asmara – Daily :

Effective October 28/2018

Effective October 28/2018



Asmara-Rome-Asmara - 3 Times a week : Effective December 01 /2018



Asmara-Milan-Asmara - 3 Times a week: Effective December 01 /2018



Asmara-Stockholm-Asmara - 3 Times a week: Effective December 01 /2018



Asmara-Oslo-Asmara - 3 Times a week : Effective December 01 /2018

For Information contact Eritrean Airlines office, Asmara Tel

+ 291.1.125500/1 or 124409

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.34
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ባንግላዴሽ፡ ንገበነኛታት ብሞት ዘቕጽዕ ሕጊ ኣተኣታትያ
ታደሰ ተኽለ

ኢራን፡ ዝደስከለ ገንዘብ
ክምለሰላ ትሓትት

ኢራን፡ ብትእዛዝ ኣብያተ ፍርዲ ኣመሪካ
ኣብ ባንክታት ዝደስከለ ኣስታት 1.75
ቢልዮን ዶላር ክምለሰላ ኣብ ዓለም ለኻዊ
ቤት ፍርዲ ፍትሒ ጥርዓን ከምዘቕረበት
ተሓቢሩ።
ኢራን ዘቕረበቶ ጠለብ፡ እቲ ዓለም
ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክነጽጎ ኣመሪካ እውን
ብወገና ሓቲታ ኣላ።
እቲ ንሓያሎ ዓመታት ደስኪሉ ዝጸንሐ
ናይ ኢራን ገንዘብ፡ ንስድራቤት ናይ’ቶም
ኣብ ሰማንያታት ኣብ ከተማ በይሩት ነታጒ
ብዝጸዓነት መኪና ዝተቐትሉ ወተሃደራት
ኣመሪካ ክወሃብ ቤት ፍርዲ ኣመሪካ ወሲኑ

ኔሩ።
ኣብ 1983 ኣብ ከተማ በይሩት
ዓስኪሮም ካብ ዝነበሩ ወተሃደራት
ኣመሪካ፡ ብሓንቲ ናይ ነታጒ
መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ሙማቶም
ይፍለጥ። እቲ መጥቃዕቲ ምስ
ኢራን ብኸመይ ከም ዝተኣሳሰር
ዘይገልጹ ምንጭታት፡ ኣብ
ባንክታት ኣመሪካ ተዓጊቱ ዘሎ
ናይ ኢራን ገንዘብ ንስድራ ቤት
ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ከም ካሕሳ
ክወሃብ፡ ሰብ መዚ ዋሺንግተን
ይጸቕጡሉ ከም ዘለዉ የረድኡ።
ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ፡
ኣመሪካ፡ ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ
እገዳታት ንንጥፈታት ትካላት ገበርቲ
ሰናይን ሲቪላዊ በረራ ኣየርን ከይትንክፍ
መዘኻኽሪ ድሕሪ ምሃቡ፡ ኣመሪካ ካልእ
ተሪር ስጉምቲ ክትወስድ ምጅማራ
ምንጭታት ይሕብሩ።
ድሕሪ እቲ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ መተሓሳሰቢ፡
ኣመሪካ ኣብ ሓምሳታት ምስ ኢራን
ኣትያቶ ዝነበረት ‘ውዕል ኣሚቲ’ ዝበሃል
- ኣብ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ኣመሪካን
ሓያሎ ሃገራትን ካብ ዝተገብረ ውዕል ከም
ዝሰሓበት ኣፍሊጣ።

ብግብጺ ክድለ ዝጸንሐ ዕጡቕ
ኣብ ሊብያ ተማሪኹ
ብምኽንያት ሽበራዊ ተግባራት
ብመንግስቲ ግብጺ ክድለ ዝጸንሐ ሂሻም
ኣልኣሽማዊ ዝተባህለ ኣዛዚ ዕጡቓት፡
ብወተሃደራት ሊብያ ከም እተታሕዘ
ተሓቢሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብርክት ዝበሉ
ኣባላት ፖሊስ ዝተቐትሉሉ ናይ ድብያ
መጥቃዕቲ ከም ዝሃንደሰ ዝንገረሉ
ሂሻም፡ ካልእ ሓያሎ ናይ መጥቃዕቲ
ስርሒታት’ውን ዘካየደ ምዃኑ ጸብጻባት
ይሕብሩ።
ንሱ፡ ምስርን ሊብያን ካብ ዝዳወባሉ
ከባቢ ኣስታት 266 ኪሎሜተር ርሒቑ

ኣብ ዝርከብ ‘ደርና’ እተባህለት ከተማ፡
ብወተሃደራት ሊብያ ከምዝተማረኸ
ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ ግብጻዊ ዕጡቕ
ዝማረኸ ኣብ ምብራቕ ሊብያ ዓስኪሩ
ዘሎ ‘ብሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ’ ዝፍለጥ
ሓይሊ ምዃኑ ምንጭታት ይሕብሩ።
እቲ ኣንጻር መንግስቲ ግብጺ ኣብ
ዝዓለመ ሽበራዊ ስርሒታት ተዋፊሩ
ዝጸንሐ ዕጡቕ፡ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ
ሰራዊት እታ ሃገር መኰነን ከም ዝነበረ
ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣብ ግብጺ ምስ ዝካየድ ዘሎ ሽበራዊ
ንጥፈታት ምትእስሳር ዘለዎም ዕጡቓት
ኣብ ሊብያዊት ከተማ ደርና ከም
ዝዓስከሩ እትሕብር ምስሪ፡ ነታ
ከተማ ብነፈርቲ ክትድብድባ
ምጽነሓ ይፍለጥ።
ኣብታ ከተማ ብዘይካ ኣንጻር
ምስሪ ዝቃለሱ ዕጡቓት፡
ካልኦት ነናቶም ሃይማኖታዊ
ኣጀንዳ ዝነበሮም ዕጡቓት ከም
ዝነበሩ ይፍለጥ። መብዛሕትኦም
ድማ ብሊብያውያን ዕጡቓት
ተጸሪጎም ከምዝወጹ ጸብጻባት
የረድኡ።
እቲ ምሩኽ፡ ርእሰ-ቅትለት
ክፍጽመሉ ዘዳለዎ ነታጒ
ዝተጻወዶ ዕጥቂ ሒዙ እንከሎ
ከም እተታሕዘ ተፈሊጡ
ኣሎ።

ተረኛ ፋርማሲ

ቤት መሸጣ መድሃኒት መረብ			

ካቢኔ ሚኒስተራት ባንግላዴሽ፡ ምስ
ኣወለፍቲ ቀመማት ኣብ ዝተሓሓዝ
ገበናት ጭብጢ ዝተረኽቦ ሰብ ብሞት
ክቕጻዕ ዘኽእል ሕጊ ከም ዘጽደቐ
ተፈሊጡ።
ባንግላዴሽ ኣሰር ፊሊፒንስ ብምስዓብ
ምስ ንግድ ኣወለፍቲ ቀመማት ምትእስሳር
ከም ዘለዎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ብዘይፍርዲ
ክትርሽን ከም ዝጸንሐት ዝፍለጥ ኰይኑ፡
እዚ ተግባር’ዚ ተቓውሞ ከልዕል ከም
ዝጸንሐ ምንጭታት ይሕብሩ።
በዚ ወጺኡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ መሰረት፡
ጥርጡር ምስ ተታሕዘ መርመራ
ተገይሩሉ ብሕጋዊ መስርሕ ክሓልፍ
ዘፍቅድ እዩ። ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሕጊ
እምበኣር፡ ኣብታ ሃገር ኣዝዩ ገኒኑ ዘሎ
ብመልክዕ ከኒና ዝውሰድ ኣወላፊ ቀመም
ሒዙ ዝተረኽበ፡ ክሸይጥ ወይ ከሰጋግር

ዝተረኽበ ሰብ ብዝለዓለ
ገበን ተኸሲሱ ክሳብ
ብሞት ዘቕጽዕ ፍርዲ
ክወሃቦ ይኽእል።
ካብቲ ኣወላፊ ቀመም
ክሳብ ሓሙሽተ ግራም
ዝኣክል ሒዙ ዝተረኽበ
ሰብ፡ ብሞት ክቕጻዕ
እቲ ሕጊ ይእዝዝ።
ከም ሓሽሽን ዕጸ ፋርስን
ንዝኣመሰሉ ኣወለፍቲ
ኣቝጽልቲ ዝምልክት
ገበናዊ ሕጊ እውን ከም እተሓንጸጸ
ምንጭታት ይገልጹ።
መራሒት ባንግላዴሽ ፕረዚደንት
ሸይኻ ሓሲና፡ ሃገራ ካብ ኣወለፍቲ
ቀመማትን ኣቝጽልትን ክሳብ ሓራ
እትወጽእ ብተሪር ሕጊ ከም እትቃለስ

ምሕባራ ምንጭታት የረድኡ።
ኣብ ባንግላዴሽ ካብ ክፍላ ግንቦት ጀሚሩ
ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቅንጸላ ስጕምቲታት፡
ተጠቀምቲ ናርኮቲክስ ዝዀኑ ኣስታት
200 ሰባት ከም እተቐትሉ ጸብጻባት
የረድኡ።

እናገፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ጋግ ድኽነትን ሃብትን
ኣብ ሰለስተ ሃገራት ማለት፡ ኣብ
ናይጀርያ ህንድን ሲንጋፖርን ኣብ
መንጎ ድኻን ሃብታምን ዘሎ ፍልልያት
ኣዝዩ እናገፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ፡
ንዝተኻየዱ መጽናዕታት ብምውካስ
ጸብጻባት ሓቢሮም።
እተን ሰለስተ ሃገራት ነቲ ኣብ
ዜጋታተን እናገፍሐ ዝኸይድ ዘሎ
ቁጠባዊ ጋግ ከጽብብ ዝኽእል መደባት
ከም ዘይብለንን፡ ብኣንጻሩ ካብ ዓመት
ናብ ዓመት እናገፍሐ ይኸይድ ከም
ዘሎን ኣብቲ ጉዳይ መጽናዕቲ ዘካየደ
ዓለምለኻዊ ትካል ‘ኦክስፋም’ ዝዘርገሖ
ጸብጻብ የረድእ።
ደቡብ ኮርያ፡ ጆርጂያን ኢንዶነሽያን
ከኣ መጠን ጋግ ድኽነትን ሃብትን
ኣብ ምጽባብ ጽቡቕ ውጽኢት ዘርእያ
ዘለዋ ሃገራት ምዃነን እቲ ምንጪ

ወሲኹ ይሕብር።
ክሳብ 2017 ኣብ ዝነበረ
ግዜ፡ ሓደ ሚእታዊት ካብ
ሃብታማት ህዝቢ ዓለም
ልዕሊ ፍርቂ ካብ ሃብቲ
ዓለም ይቈጻጸሩ ከም
ዝነበሩ ዝገልጹ ጸብጻባት
ተዘርጊሖም
ምንባሮም
ይዝከር።
እቲ ኣብ መንጎ ቁጠባዊ
ትሕዝቶ
ዘለዎምን
ዘይብሎምን ዘሎ ጋግ
እናገፍሐ ይኸይድ ከም
ዘሎን፡ ፍርቂ ካብ ድኻ
ህዝቢ ዓለም ዝዀነ
ምምሕያሽ ናይ ቁጠባ
ከምዘየርኣየን
እቶም
ጸብጻባት ይሕብሩ።

ስጳኛ - ኣብ ክሊኒካት ዝተፈጸመ ገበናት ይቕላዕ
ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ማድሪድ
ርእሲ ከተማ ስጳኛ ዝተኸፍተ
መጋባእያ፡ ኣብታ ሃገር ንሓያሎ
ዓመታት ክቕጽል ዝጸንሐ ስርቅን
ንግድን ህጻናት ዘቃልዕ ከም ዝዀነ
ምንጭታት እታ ከተማ ሓቢሮም።
እታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ
መሪሕነት ውልቀ-መላኺ ጀነራል
ፍራንኮ እንከላን ክሳብ መወዳእታ
ሰማንያታት ኣብ ዝነበረ ግዜን፡
ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ
ዕሸላት ካብ ሆስፒታላት እናተሰርቁ
ይሽየጡ ከም ዝነበሩ ጸብጻባት
ኣረዲኦም።
ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ኣርበዓታት
ዕድመ እትርከብ ኣደ ዘዕበይዋ
ስድራቤት ወለዳ ከምዘይኰኑ ድሕሪ
ምፍላጣ፡ ብዝገበረቶ ምክትታል
ካብቲ ዝተወልደትሉ ክሊኒክ
ሰሪቖምኒ ኢላ ተሓተቲ ዝበለቶም
ሰባት ብክሲ ኣቕሪባ።
ነታ ናጽላ ዝሸጡ ሰብ ሞያ፡
ብንግዲ ሰብን ናይ ሓሶት ሰነዳት
ዕልተ-ልደት ብምድላውን ተኸሲሶም
ኣብዚ ቕንያት’ዚ ናብ ቤት ፍርዲ

ምቕራቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ
ጉዳይ ዝሕተቱ ካልኦት ሓያሎ ሰባት
ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ብመሰረት ሕጊ እታ ሃገር፡ ገበን
ብሕጊ ዝሕተተሉ ናይ ዓመታት
ገደብ ስለ ዘለዎ፡ እቲ ቀንዲ ተሓታቲ
ዝዀነ ወዲ 80 ዓመት ዶክተር
ክፍረዶ ከምዘይክእል ተፈሊጡ
ኣሎ።
ኣብቲ ገበን ዝተፈጸመለን ክሊኒካት
እትወልድ ኣደ ድኻ እንተዀይና
ወይ እታ ስድራቤት ተቓዋሚት

መንግስቲ ፍራንኮ እንድሕር ኰይና፡
ኣደ ምስ ሓረሰት እቲ ውላዳ
ብሓካይም ይውሰድ። ነታ ኣደ ድማ
ውላዳ ከም ዝሞተን ናይ ቀብሪ
ትካል ከምዝወሰዶን ይንገራ።
ኣብዚ ቕንያት’ዚ ናብ ቤት ፍርዲ
ዝቐረበ ሓደ በዓል ሞያ ሕክምና፡
ነታ ከሳሲት፡ ሕጻን እንከላ ከም
ህያብ ንኻልእ ሰብ ከም ዝሃባ እኳ
እንተዘከረ፡ ዝበዝሕ ዝርዝር ናይ’ቲ
ሓበሬታ ከም ዝረሰዖ ኣረዲኡ።
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