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ቀዳም 11 መጋቢት 2017

ገጽ 3

“መኣዛዊ
መግቢ
ሓደ ካብ
...

ገጽ 7

ገጽ 5

ተጋዳላይ
መምህር
ስልጣን
ዳይኖም

“ መን’የ
ኣነ...

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 9

ገጽ 8

በሊሕ ኣእምሮ ዝውንኑ
...

ኣርሰናል፡ ኣብ ግጥም
ኤፍ ኤ ካፕ . . .

ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ናይ ሰርብያ ዑደቱ ዛዚሙ
ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ
ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት
ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቘመ ላዕለዋይ
ልኡኽ ኤርትራ፡ ብዕድመ መንግስቲ
ሰርብያ ካብ 7 መጋቢት ጀሚሩ
ኣብ’ታ ሃገር ከካይዶ ዝቐነየ ናይ
ሰለስተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ
ፈጺሙ።
ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዑደቱ፡ ምስ
ፕረዚደንት ቶሚስላቭ ኒኮሊች፡ ቀዳማይ
ሚኒስተር ኣለክሳንደር ቩቺች፡ ምክትል
ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት
ወጻእን ኢቪካ ዳቺች፡ ፕረዚደንት
ሃገራዊ ባይቶ ሚስስ ማያ ጎይኮቪች፡
ከምኡ’ውን ሚኒስተር ቊጠባ ጎራን
ክነዘቪች ተራኺቡ፡ ኣብ ምምዕባል
ክልተኣዊ ሽርክነታዊ ዝምድናን ሓባራዊ
ኣገዳስነት ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን
ምዕባለታትን ብሰፊሑ ዘትዩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና፡ ነበርቲ ዓድታት
ደዓሩን ማይ-ዓጋምን፡ ምንጪ ዝስተ ማይ
ንምውሓስን ፍግረ-መሬት ንምክልኻልን
ወፈራዊ ማእቶት የካየዱ ኣለዉ።
እቲ ዕማም፡ ኣብ ዓዲ-ደዓሩ ብውሕጅ
ንፍግረ መሬት ተቓሊዑ ዝጸንሐ ብጸሓያዊ

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣለክሳንደር
ቩቺች፡ ንመትከላዊ መርገጺ ኤርትራ
ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ድሕሪ ምምጓስ፡

ሃገሩ - ምስ ኤርትራ ኣብ ምዉቕ
ክልተኣዊ ፖለቲካዊ ዝምድና ዝተሰረተ
ድልዱል ቊጠባዊ ሽርክነት ክትሃንጽ

ጸሮና - ነበርቲ ክልተ ዓድታት ወፈራዊ ማእቶት የካየዱ ኣለዉ
ጸዓት ዝሰርሕ ምንጪ ዝስተ ማይ ካብ
ዕንወት ንምክልኻል ዝዓለመ’ዩ።
ነበርቲ ማይ-ዓጋም ዘካይድዎ ዘለዉ

ዕማም ድማ፡ ካብ ኣገልግሎት ደው ኢሉ
ዝጸንሐ ሻምብቆታት ማይ ናብ ዝሓሸ
ቦታ ንምግዓዝ ምዃኑ ተፈሊጡ።

ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደም ለጊሶም
ኣባላት ሆስፒታል ሓዝሓዝን ሚኒስትሪ
ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ ብምኽንያት
8 መጋቢት፡ ብ6ን 7ን መጋቢት ደም
ለጊሶም።
ኣደ-መንበር ቦርድ ሚኒስትሪታት ሃማደኤ
ከተማ ኣስመራ ወይዘሮ ኣለም በርሀ ኣብ
ዝሃበቶ ቃል፡ ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ
ህይወት ምድሓን ናይ ሕልና ዕግበት
ዝፈጥር ዜግነታዊ ግዴታ ምዃኑ ብምሕባር፡
ነቲ ልግሲ ንዘካየዳ ትካላትን ሚኒስትሪታትን

ስ/ናዝት በይን

ዘለዋ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ።
እቶም ሰበ-ስልጣን ኣብ ርክባቶም፡
ቀዳምነታት ነፍስ-ወከፍ ሃገር ድሕሪ

ኣመስጊና።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ 700 ኣባላት
ሃማደኤ ጨንፈር ህግደፍ ኣስመራን ከባቢኣን፡
ብምኽንያት 8 መጋቢት፡ ኣብ ጋሕቴላይ
ንዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዛብ
ዑደት ብምክያድ፡ ነቶም ኣብቲ ስራሕ
ዝነጥፉ ዘለዉ ዜጋታት ኣተባቢዐን።
ንሳተን ኣብ ዝሃብኦ ርእይቶ፡ ዝተዓዘብኦ
መደባት፡ መርኣያ ናይቲ ኣብ ውሕስነት
መግቢን ማይን ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ

ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ዜጋታት ብምኽንያት
ሃይማኖታዊ ይኹን ሃገራዊ ጽምብላት
ንዝረኽብዎ ዕረፍቲ፡ ቦታታት ልምዓት
ብምብጻሕ ከሕልፍዎ ኣዘኻኺረን።
እቲ ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ
መንቆርዮስ፡ ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ
ተኽኣ ተስፋሚካኤል ከምኡ’ውን ካልኦት
ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽቡሉ
ስነ-ስርዓት፡ ብባህላዊ መሰናድኦታት ደሚቑ
ነይሩ።

ተሳተፍቲ፡ ውሑስን ጽሬቱ ዝተሓለወን
ማይ ንኽሰትዩ ኩሉ ዝከኣሎም ንጥፈታት
የካይዱ ከምዘለዉ ሓቢሮም።
ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና፡ ኣብ 14
ምምሕዳራት ከባቢ ዝጥርነፋ 41

ምፍታሽ፡ ምትሕግጋዞም ኣብ መዳያት
ንግድ፡ ወፍሪን ትምህርትን ከተኲር ኣብ
ምርድዳእ በጺሖም።
ዓድታት፡ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ
ከም ዝረኸባ፡ ሰነዳት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ
የረድኡ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ልዕሊ
200 ኣባላት ጨንፈር መንእሰያት
ሰራሕተኛታት ዞባ ማእከል፡ ብ4 መጋቢት
ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ኦሮታ ወፈራ
ጽሬት ኣካዪዶም።

ሌ/ኮሎነል የማነ ሓጐስ ተሰዊኡ
ገዲም ተጋዳላይ ሌተና
ኮሎነል የማነ ሓጐስ፡ ብዝሓደሮ
ሕማም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ
ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መበል
67 ዓመት ዕድመኡ ተሰዊኡ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ
11 መጋቢት ፍርቂ መዓልቲ
ኣብ መቓብር ሓርበኛታት
ኣስመራ ክፍጸም’ዩ።
ብዝሓደሮ ርሱን ሃገራዊ
ስምዒት ብ1975 ኣብ ህዝባዊ
ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ
ዝተሰለፈ ስዉእ ሌተና ኮሎነል
የማነ ሓጐስ፡ ኣብ ክፍሊ መጓዓዝያ፡
ኣብ ታንከኛ ኣሃዱ፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ክፍለ-ሰራዊት 525 ብዝተፈላለየ
ጽፍሕታት ሓላፍነት፡ ንህዝቡን ሃገሩን
ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ’ዩ።
ስዉእ ሌተና ኮሎነል የማነ ሓጐስ፡

በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ደቂን’ዩ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል ብመስዋእቲ
ገዲም ተጋዳላይ ሌተና ኮሎነል
የማነ ሓጐስ ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን
እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን
ፈተውቱን “ጽንዓት ይሃብኩም”
ይብል።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ሚ/ትምህርቲ ደረጃ ዓቕሚ-ሰቡ ንምምዕባል ይሰርሕ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ደረጃ ዓቕሚሰቡ ብሓፈሻ ናይ መምህራን ድማ
ብፍላይ ንምዕባይ ኣበርቲዑ ይሰርሕ
ከምዘሎ፡ ኣብ’ቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ
ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ኣቶ
ግርማይ ገብረሂወት ሓቢሩ።
“ሞያ ምምህርና፡ ኣእምሮ ናይ ደቂሰብ ናይ ምልዋጥ ብሉጽ ዓቕሚ’ዩ
ዝሓትት” ዝበለ ኣቶ ግርማይ፡ ኣብ’ዚ
ሞያ’ዚ ዝዋፈር ዓቕሚ-ሰብ ግቡእ
ተራኡ ክጻወት እንተኾይኑ፡ ደረጃ
ትምህርቲ ክብ ከብልን ሞያ ምምህርና
ብዝግባእ ክቐስምን ከምዘለዎ ኣረዲኡ።
ነዚ ዕላማ’ዚ ንምስማር፡ ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት
ዓመታት ኣካዳሚያዊ ደረጃ ክብ
ንምባል ብዘውጸኦ መደብ፡ ልዕሊ 21
ሽሕ መማህራን ካብ ሰርቲፊኬት ክሳብ

ዶክትሬት ማዕርግ ከም
ዝረኸቡ፡ ጎድኒ-ጎድኒ’ዚ ድማ
ኣስታት 4,500 መማህራን
ብሓጸርቲ ኮርሳት ከም
ዝሰልጠኑ ገሊጹ።
ኣቶ ግርማይ ወሲኹ፡ እዚ
ኣካዳሚያዊ ደረጃ መማህራን
ክብ ናይ ምባል ስልጠናታት፡
ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘለዋ
ኮለጃትን ኣብ ወጻኢ ሃገራት
ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታትን
ከም ዝወሃብ፡ ንኽልቲኡ
ጾታ ድማ ብማዕረ ምዃኑ
ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ግብራዊ ዕዮ፡ ተራ
ደቂ-ኣንስትዮ
ተወዳዳሪ
ምዃኑ፡ ተሳታፍነተንን ደረጃአንን
ብዝበለጸ ንምዕባይ ድማ፡ ምስ ማሕበራዊ

ስ/ፊልሞን ትካቦ

ግራፊክስን ስነ-ጽባቐ ጸጒሪን ዝሰልጠኑ
85 መንእሰያት ተመሪቖም።
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፋሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ዋና/ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ሰዓት
09፡00
09፡28
09፡56
11፡08
11፡53
12:30
12:50
13:30
13:40
14:00
16:00
17:00
17፡20
18:20
20:00
20:10
21:00
21:25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

ናብራአን ብዝሳነ መገዲ ሞያአን
ዘማዕብላሉ ዕድላት በብእዋኑ ከም
ዝኽፈተለን፡ ኣቶ ግርማይ ሓቢሩ።

ደቀምሓረ - 85 መንእሰያት ብሞያ ሰልጢኖም

ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ ብስራሓት
ሓጺንን ዕንጸይትን፡ ኮምፕዩተር
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ብ3 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ስነስርዓት፡ እቲ ብክለሰ-ሓሳብን ግብርን
ን7 ኣዋርሕ ዝተዋህበ ስልጠና፡
መንእሰያት በብዝንባለኦም ሞያዊ
ዓቕሚ ኣጥርዮም ኣፍራይነቶም
ዝዓብየሉ ባይታ ንምጥጣሕ ምዃኑ
ተገሊጹ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ደቡብ
መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስመዖ
ቃል፡ ማሕበር፡ ኣካዳሚያውን ሞያውን
ዓቕሚ መንእሰያት ክብ ንምባል
ደረጃ ብደረጃ ዝነጥፈሉ ዘሎ ዕማም
ምዃኑ ጠቒሱ፡ ሰልጠንቲ ንዝወሰድዎ
ትምህርቲ
ብስራሕ
ከማዕብሉ
ኣዘኻኺሩ።
ወኪል ተመረቕቲ ድማ፡ ቀሲሞምዎ
ዘለዉ ስልጠና፡ በብዝንባለኦም ኣብ
ዘድምዕሉ ሞያ ንኽነጥፉ ምቹእ
ባይታ ዝፈጥር ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡
ምንጪ ቁጠባዊ ኣታዊታቶምን
ውልቃዊ ብቕዓቶምን ዘዕቢ ስለዝኾነ፡
ንመዛኑኦም ንምጽላው ኣበርቲዖም
ከም ዝሰርሑሉ ገሊጻ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ 15
መንእሰያት ናይ ኮምፕዩተር ስልጠና
ከምዝቐሰሙ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
***

ሎሚ ኣብ ERI-TV
መደብ
ካርቱን
ም/ሞያውያን
N/Geographic
ዘተ ስፖርት
ፓኖራማ
ዜና ትግርኛ
ዕላል ጥበባት
ዜና ዓረብ
ኢድኣት
ናትራን ብቕጥታ
ዶክተራት
ሙ/ድራማ
ዶክመንታሪ ፊልም
ሕላይ
ዜና ትግረ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ብትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ብዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ
film

ሰንበት 12/03/2017
ሰዓት
09፡00
09፡28
11፡05
11፡35
12፡15
13፡15
14፡00
16፡30
17፡05
18፡45
20፡10
21:00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ
ካርቱን
ሄሎ ደባይዋ
ብጋህዲ
ፓኖራማ
ዶክተራት ኣብ ስቱዲዮ
ሙ/ድራማ
ሞዛይክ
ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ማእገር ብቐጥታ
ህርመት
ዜና ትግረ
ዝሕረት- ተኸታታሊት ፊልም -ድዋን-9ይ ክፋል

ዜና ትግርኛ
ድባብ
ዜና ዓረብ
tec insight

ዜና እንግሊዝ
FILM

ሰኑይ 13/03/2017
ሰዓት

መደብ

12፡00
12፡30
12፡55
13፡30
13፡40
14፡15
14፡50

ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ዜና ዓረብ
ፓኖራማ

15፡35
17፡25
18፡10
20፡00
20፡10
20፡10
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

N/Geographic

ሄራር

sport highlights
መደብ ሙዚቃ
ማእገር
ዜና ትግረ
ጉዳይ ኣብ ዘተ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ሕዋራት

ዜና እንግሊዝ
FILM

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.165

ኤርትራ
ነስረዲን ኣደምኑር

ሕርሻዊ ጽላት ሃገርና፡ ዓመት መጸ፡
ምስ ባህርያውያንን ሰብ ዘስዕቦምን ጸገማት
እናተቓለሰ፡ ክወቕዖም ካብ ዝህቅን ሸቶታት
- ሓደን ኣውራን ምርግጋጽ ውሕስነት
መግቢ እዩ። ብቐንዱ ድማ ምውሓስ
መኣዛዊ መግቢ - በቲ ዘለና ዓይነት ወይ
ትሕዝቶ። ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ፡
ኩለን ዓበይትን ነኣሽቱን ኣሃዱታት ናይ’ቲ
ሚኒስትሪ፡ ወግሐ-ጸብሐ ኣብ ሓያል ጻዕሪ
ይርከባ ኣለዋ። ኣብ ቀጽሪ ማእከላይ ቤትጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ካብ ክልተ ክሳብ
ሰለስተ መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ
ገምጋም ናይ 2016 ናይ’ቲ ሚኒስትሪ፡
ሓፈሻዊ ንጥፈታተን ከምኡ’ውን ጎድኒጎድኑ ዝኸዱ ካልኦት ዕዮታት ተዘትዩሉ
ነይሩ። ጽሟቕ ትሕዝቶኡ ስዒቡ
ይቐርብ።
ክፍሊ ውጥንን ስታቲስቲክስን ኣብ
ዝቐረቦ ጸብጻብ፡ ዝተወጠኑ መደባትን፡
ካብኦም ዝተተግበሩ መደባትን ድሕሪ
ምዝርዛር፡ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ገምጋም
እቶት ካብ ዝተተለመ ዕዮታት ኣብሪሁ።
ኣብ 2016፡ ኣብ ኣስታት 463 ሄክታር
መሬት ዝተዘርኡ ኣእካል፡ ብገምጋም 325
ሽሕ ቶን እትዋት ክርከብ ተኻኢሉ።
ከምኡ እውን ኣብ ኣስታት 23 ሽሕ
ሄክታር ዝለምዐ ኣሕምልቲ፡ 250 ሽሕ ቶን
ክሕፈስ ተኻኢሉ። ኣብ እትዋት ፍረታት
እንተ ርኢና፡ ኣብ 5,500 ሄክታር ዝበቘለ
ኣትክልቲ ፍረታት፡ 110 ቶን እቶት
ክሕፈስ ተኻኢሉ። እቲ ክፍሊ ብተወሳኺ፡
ኣብቲ ዓመት ንዘጋጠሙ ሕጽረታትን
ብልጫታትን ብምዝርዛር ናብ ኣኼበኛታት
ኣቕሪቡ።
ብክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስተንሽን ኣብ
ዝቐረበ ጸብጻብ ድማ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ
ዓመታት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን
ሓያል ጻዕርታት ከም እተኻየደ የብርህ።
ምስ ኩሉ ብድሆታቱ ዓበይቲ ዓወታት ከም
እተመዝገቡ እውን ዘርዚሩ። ኣብ ዝሓለፈ
ዓሰርተ ዓመታት 40 ሚልዮን ፈልሲታት
ገረብ ተተኺሎም፡ 482 ሓምላይ ክለባት
ድማ ቆይመን። ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት
ሃገርና፡ ኣስታት 143 ሽሕ ዝኾና ቈጠብቲ
ጸዓት - መጎጎ ኣድሓነት ተተኺለን።
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“መኣዛዊ መግቢ ሓደ ካብ ቀዳምነታት’ዩ”
ካብ ምሩጻት ኣርሓታት ናይ ጸባ ከብቲ
ዝተረኽበ ዘርኢ፡ ናብ ኣስታት 296 ከብቲ
ተዘርጊሑ። ጽቡቕ ውጽኢት ክርከቦ ከም
ዝተኻእለ ድማ ተገምጊሙ። ካብ ቡፋሎ
ዝዓይነተን ናይ ጸባ ከብቲ፡ ኣብ ዞባ ደቡብን
ዓንሰባን ዝተርኽበ እትዋት ምስ እንርኢ፡
ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣስታት 17 ሽሕ
ሊትሮ ጸባ ክርከብ ከሎ፡ ኣብ ውሽጢ
ሽዱሽተ ዓመታት ድማ ብገምጋም፡ 144
ሽሕ ሊትሮ ጸባ ተረኺቡ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ
ኣብ ልዕሊ እዘን ዓይነት ከብቲ ብዘጋጠመ
ናይ ጥዕና ጸገማት፡ ከምቲ ዝድለ እቶት
ክርከብ ከምዘይተኻእለ ተሓቢሩ።
ኣብ መላእ ሃገርና ዝርከባ፡ ሆሊስታንን
ባርካን ዝዓይነተን ናይ ጸባ ከብቲ፡ ብድምር
ኣስታት 29 ሽሕ ይበጽሓ። ብዝሐን ምስ
ናይ 2015 ክነጻጸር ከሎ 11 ሚእታዊት
ጎዲሉ። ከም ቀንዲ ምኽንያት ናይ’ዚ
ድማ፡ ሕጽረት ዓቕሚ ስብን ዋሕዲ ንዓአን
ዝኸውን መግቢ ምዃኑ ተጠቒሱ። ምስ
ኩሉ ኣወንታውን ኣሉታውን ጐድንታት፡
ኣብ 2016፡ ኣስታት 352 ሚልዮን ሊትሮ
ጸባ - ብባህላውን ዘመናውን ዓይነት
ኣታሓሕዛ ካብ ዝእለያ ናይ ጸባ ከብቲ
ክርከብ ተኻኢሉ።
ኣብ መፍረ ደርሁ፡ ዝተኻየዱ ጻዕርታትን
ዝተረኽቡ ዓወታትን ምስ እንርኢ፡ ኣብ
ቀሓውታ ካብ ዝርከብ ናይ መፍረ ደርሁ
ትካል፡ ኣስታት 834 ሽሕ እንቋቑሖ ክፈሪ
ከሎ። 262 ሽሕ ድማ ናብ መጫጭሒት
ማሽን ብምእታው፡ ኣስታት 80%
ፍርያምነት ክርከብ ተኻኢሉ። ናብ መላእ
ዞባታት ሃገርና ድማ፡ ኣርባዕተ መሞቒ፡
607 መመገቢን 1,143 መስተዪ ማይን
ናይ ደርሁ ተዓዲሉ። ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ፡
ዝተፈላለያ ዝያዳ እቶት ክህባ ዝኽእላ
ዓይነታት ደርሁ፡ ካብ ደገ እናኣምጸአ ናብ
ተጠቀምቲ ክዝርግሕ ጸኒሑ ኣሎ።
ኣብ ምርባሕ ንህቢ እንተርኢና፡ ኣብ
መላእ ሃገርና፡ ኣስታት 23 ሽሕ ቆፎታት
ንህቢ ይርከብ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት፡
400 ዝተማልአ ንምፍራይ ንህቢ ዝሕግዝ
መሳሪሒታት ናብ ተጠቀምቲ ተዘርጊሑ።
ኣብ 2015 ምስ ዝነበረ ብዝሒ ቆፎታት
ክነጻጸር ከሎ፡ መጠናዊ ዝኾነ ምንካይ
ኣርእዩ። ካብ ኩለን ዞባታት ዝተኣከበ
ጸብጻብ ምህርቲ ከም ዝሕብሮ፡ ኣብቲ

ሚኒስትሪ ሕርሻ

ዝሓለፈ ዓመት፡ ካብ ባህላዊ ቆፎ ንህቢ፡
2,121 ኩንታል፡ ካብ ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ
ድማ፡ 1,504 ኩንታል መዓር ተረኺቡ።
ብጠቕላላ ኣብ መላእ ሃገር ካብ ዝርከብ
ቆፎታት ንህቢ ኣስታት 3,700 ኩንታል
መዓር ክሕፈስ ተኻኢሉ ነይሩ። ምስ’ቲኣብ
2015 ዝተዋህለለ ምህርቲ ክነጻጸር ከሎ፡
32 ሚእታዊት ዕብየት ኣርእዩ።
ኣብ’ቲ ብክፍሊ ምርምርን መጽናዕትን
ናይቲ ሚኒስትሪ ዝቐረበ ጸብጻብ ምስ
እንዕዘብ፡ እዚ ክፍሊ ብዝጠልቦ ሓያል
ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ፡ ኣብ ምጉልባት
ሕርሻዊ እትዋት ሃገርና ዘይንዓቕ ተራ
ከም ዝጻወት ምግማት ኣየሸግርን። ስለዚ
ብዝተፈላለየ ዓይነት ብቕዓትን ደረጃ
ትምህርትን ዝውንኑ፡ 204 ኣባላት ዝቘመ
እዩ። ኣብ ነቑጣታት ሓልሓለ፡ ሻምቡቆ፡
ጎልጅን ሓጋዝን ዝተፈላለየ ምርምራውን
ምእካብ ስርዓተ-ሜትሮሎጂ ሓበሬታታትን
የካይድ።
ኣብዚ ክፍሊ፡ ምርምር ዝተኻየደሎም
ዓይነታት ኣዝርእቲ፡ ዝተፈላለየ ዓይነታት
ስገም፡ ስርናይን መሸላን ይርከብዎም። ኣብ
ተኾንዳዕ፡ ራህዋ፡ ኩሊሕን ጻዕዳን ዝተባህሉ
ዓይነታት መሸላ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት፡
ካብ ጠቕላላ ዝተዘርኡ ኣርባዕተ ሄክታር፡

ተሓቢሩ። ካብዚኦም፡ እቶም ኣስታት 18
ሽሕ ንጥዕና እንስሳታት ዝምልከቱ እዮም
ኔሮም። 167 ንመግብን ኣመጋግባን፡ 35
ድማ ንኣትክልቲ ዝምልከቱ እዮም።
እዚ ክፍሊ ብዘይካ እዚ ኣብ ምቁጽጻር
ናብ ሃገርና ዝኣትዉ ዝተፈላለዩ ሕርሻዊ
ፍርያት ይነጥፍ እዩ። ከጋጥሙ ንዝኽእሉ
ጸገማት ንምምካት ድማ ዝተፈላለዩ
ክታበታት ካብ ወጻኢ ሃገር የእቱን ኣብ
ቤተ-ፈተነ ይምስርሕን። ነዚ ንጥፈታት
ንኽሕግዙ ተባሂሎም ድማ ዝተፈላለዩ

ንኡስ ውሁድ ሕርሻ፡ ንኻልኦት ዞባታት
ጽቡቕ ኣብነት ክኸውን ይግባእ።”
ብተወሳኺ ሚኒስተር ኣረፋይነ፡ ምቁር
ድንሽ ናብ ሃገርና ተኣታትዩ፡ ኣብ ህዝቢ
ዘለዎ ተጠቃምነት ግን ከምቲ ዝድለ
ከምዘይ ኮነ ሓቢሩ። ምቁር ድንሽ በቲ
ዝውንኖ ዝተፈላለየ መኣዛታት ንሕጻናትን
ዓበይትን ኣዝዩ ጽቡቕ ምዃኑ፡ ብዝተፈላለዩ
ክኢላታት ከም ዝተሓበረ። እዚ ካብ
ኮነ ኣብ ምህርቲ እውን ካብቲ ልሙድ
ንሕና ብብዝሒ ንጥቀመሉ ዓይነት

ኣስታት 40 ኩንታል ምህርቲ ክሕፈስ
ተኻኢሉ። ኣብዚ
ሒዝናዮ ዘለና
ዓመት ድማ በዚ ዝተረኽበ ኣተባባዒ
ውጽኢት ተደፋፊኡ ናብ 38 ሄክታር
ክዓቢ ተወጢኑ‘ሎ። ኣብ 2016፡ ካብቶም
ኣርባዕተ ዓይነታት ስርናይ ኣብ ቤተምርምር ሓልሓለ፡ ኣብ ሓሙሽተ ሄክታር
ዝተፈተኑ ዘርእታት ስርናይ ኣስታት 90
ኩንታል ክሕፈስ ገምጋም ተጌሩ’ሎ።
ብሓፈሻ ክረኣ ኸሎ ኣብ ሕርሻዊ ምርምር፡
ኣስታት 11 ኣዝርእቲ ኣብ ኣስታት ሰለስተ
ሽሕ ሄክታር ተዘሪኦም ግቡእ ምርምራዊ
ስራሓት ተኻይዱሎም፡ ብገምጋም ድማ
ኣስታት 433 ሽሕ ኩንታል እቶት ክርከቦም
ተኻኢሉ ኣሎ። ብዘይካ እዚ ኣብቲ ክፍሊ
ዝተፈላለዩ፡ ናይ ስልጠናታትን ኣፍልጦ
ሓረስቶትን ሕብረተሰብን ኣብ መዳይ
ዝተፈለዩ ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምዕባይ፡ ኣብ
ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣስተምህሮታት
ብምክያድን ዑደት ናብ ቤተ-ምርምር
ብምዕዳምን ዕላማታቱ ክሃርም ከም ዝፈተነ
ተገሊጹ።
ኣስታት 13 ሕማማት ዘራእቲ ተለልዮም፡
ንቐጻሊ በዞም ሕማማት ንዘጋጥም
ሳዕቤናት ምንቁልቋል ምህርቲ ንምፍዋስ፡
ኣብ ቤተ-ፈተነ ምርምራዊ ንጥፈታት
ተኻይድሎም። ዋሕዲ ክኢላዊ ዓቕሚ
ሰብን ዝተፈላለዩ ኣብ መጽናዕቲ ዝሕግዙ
መሳርሒታትን ኣብ ቀጻሊ ክሕሰበሎም
ዘለዎም ምዃኖም ተገሊጹ።
ብክፍሊ ምርምር ጥዕና እንስሳታትን
ኣታኽልትን (NAPHL) ኣብ ዝቐረበ
ጸብጻብ፡ ኣብ 2016፡ ብጠቕላላ ኣስታት 19
ሽሕ ቅምሶታት ንምርምር ከም ዝቐረቡ

እንስሳታትን ምዕቡል መሳርሒታትን
ዓጢቑ ከም ዝርከብ ኣብቲ ኣጋጣሚ
ተገሊጹ።
ኣብ መዛዘሚ እቲ ንኽልተ መዓልታት
ዝተኻየደ ዓመታዊ ገምጋም፡ ሚኒስተር
ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ ኣብ ዘስመዖ
ቃል፡ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻባት፡ ዝተረኽበ
ሓበሬታን ሃናጺ ሓሳባትን ኣብ ምዕባለ
ስረሖም ኣዝዩ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ሓቢሩ።
ከም ትንቢት ኩነታት ኣየር፡ ብኽፍሊ
ሜትዮሮሎጂ፡ ኩነታት ኣዝመራ ጽቡቕ
ክኸውን እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ። ነቲ
ተረኺቡ ዘሎ ጹቡቕ ተስፋ ኣብ ግምት
ብምእታው፡ እቶታውነት ኣብ ምኽዕባት
ከም ወትሩ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ።
ከም ቀዳማይ ዕማም፡ ዝተተለሙ ሸቶታት
ንኽውቅዑ፡ ምዕቃብ ሓመድን ማይን እዩ
ክኸውን ዘለዎ። ኣብዚ መዳይ እዚ፡ ኣብ
ዞባታት ደቡብን ጋሽ ባርካን ኣብ ግራውቲ
ከይተረፈ፡ ብዝተኣታተወ ንጥፈታት
ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡ ካብ 20 ክሳብ
40 ሚእታዊት ዕብየት ኣብ ምህርቲ
ተመዝጊቡ’ሎ። ኣብ ምውሳኽ እትዋት
እቲ እንኮ ኣማራጺ ክኸውን ዘለዎ ምዃኑ
ድማ ገሊጹ።
ሚኒስተር ኣረፋይነ ብተወሳኺ፡ “ድሕሪ
እዚ ኩሉ ጻዕሪ፡ ኣብ መወዳእታ ምርግጋጽ
ውሕስነት መግቢ ጥራይ ዘይኮነ፡
ምርግጋጽ ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ እዩ
ክኸውን ዝግበኦ ቀንዲ ዕላማና። ብፍላይ
ከኣ ንትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ህጻናት።
ነቲ ዘለና ብግቡእ እናኣመቓራሕናን
ኣጠቃቕማና ብምምሕያሽን ክንጥቀመሉ
ይግባእ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝተራእየ መደብ

ድንሽ ብዝተዓጻጸፈ ዝያዳ ምህርቲ ክህበና
ስለዝኽእል፡ ብዝተወደበ መልክዕ ክድፋኣሉ
ኣዘኻኺሩ። ጨቓዊት ብፍላይ ድማ ናይ
ገደና ደርሁ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ስድራ
ዝተኣታተዋሉ መዳይ ክናደ ከምዝግቦኦን፡
ነፍሲ- ወከፍ ስድራ፡ ንዓኣ ዝኾና ቀረብ
እንቋቑሖ ከተፍሪ ከምዝግባእን ድማ
መኺሩ።
“ኣብ መዳይ መፍረ ንህቢ ገስጋስ
ተመዝጊቡ’ሎ። ግን ኣብ ውሑዳት
ሓረስቶት ጥራይ ዘተኮረ ጠመተ ተሪፉ
ናብ ኩሉ ሓረስታይ ብዝጥዕም ኣገባብ፡
ንነፍሲ-ወከፍ ሰብ ሓንቲ ወይ ክልተ ቆፎ
ንህቢ ከም ዝውንን ኣብ ምግባር ክስራሕሉ
ይግባእ።” ድሕሪ ምባል፡ ሚኒስተር ኣረፋይነ፡
ኣብ መላእ ሃገር ብኣስታት 25 ሽሕ
ቆፎታት ንህቢ ንዛረብ ኣለና። እንተደኣ
ንነፍሲ-ወከፍ ሓረስታይ ሓንቲ ቆፎ ንህቢ
ከም ዝህልዎ ጌርና ግን፡ ብልዕሊ 400 ሽሕ
ቆፎታት ንህቢ፡ ዝተኣከበ ምህርቲ ኢና
ክንዛረብ። ስለዚ ብዘመናውን ዝተወደበን
ኣገባብ ምፍራይ ንህቢ ክድፋኣሉ ይግባእ”
ክብል እውን ኣገንዚቡ።
ምስ ምብዛሕ ሓደስቲ ኣባላት እቲ
ሚኒስተሪ፡ ዓቕሚ ሰቡ ብዓይነትን ዝርጋሐን
ክማሓየሽ ስለዝግባእ፡ ኣባላት እቲ ሚኒስትሪ
ዘይነበርዎን ዝነበርዎን ርሑቕ ቦታታት
ብማዕረ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ክምደበሉ
ከምዝግባእ፡ ኣብ ከተማታትን ምቹእ
ቦታታትን፡ እሞ ድማ ብዙሕ ንጥፈታት
ሕርሻ ዘይብሉ ከባቢ ብብዝሒ ተኣኪቡ
ዝርከብ ዓቕሚ ሰብ ብግቡእ ክማቓራሕ
ከምዘድሊ ሚኒስተር ኣረፋይነ በርሀ
ኣስሚሩሉ።

ሓዳስ
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ÿŶŗŅŚĖƌŊÿǎāǎƆŴŕĹňŅõ
ƶǧǂĜňŚęƃƗĉǏŚȞùǷȸŊǢǞô
ƔŶƌ ƶȓƢŚ ƏǆŲȲ Ŵǆ űȣĞƢƉȣ
Ƅňù ǤŶŘ ıùǹȞ ŕǉĆĕ ƱƪƧŚ
ƭǆűŚȎƢŘƢǆƧǎǎęƆǂȳƥ÷ÍƓ
Ɔśĉ ƶŕĔǴ Ƅň÷Ś ǤŶŘ ŶǴƭŚ
ǆƗŲȲ ÿǉ ƌŊƄśĉ ƌŊ ĆƴŶ ǉĮ
ǤŶŚƂĉġƶƢęǎǦŶƭƢŚāùĆ
ƏǆŲÍǂ ƶŕęȣȳ ĉƛŶǄŖȲ Ɔŗ Ŵǆ
ĄƢǌƆŘĜŊȲŶŴǆƌùƇŚǢǞôŘŚ
ĄƢǌǎęŖ ĬǋąȲ űŘ ŅŚĖ þƶƥ
ŴǆĄƴƱĆāŶȑȓƶĔǦȓŶƆŘǤŶŘ
ƖƄŴǆƭƢŚǤćƆŚƄġęŶȲŊŴŖŶ
ŊŴǆ ǉĮ ǤŶŘƂŶ ǎĉę ŊľƭŚ
Ɔǂȳ ĉŶňęŴÍƧŶ ƉĉƂÍǂ ƶŊôƗĉ
ƆŶŕŚĔƛņƖȸñǆƢŚŴűƥāȎƢŘ
ƉĉƱǆƏűŚŶƛƌŘƯƃõĄĔǎƃŘŚ
Ǝǉ÷öïĜƧĜƧƶŊùǆñõǏȸ
ƄŊŗ ǻŶŘƤ ƱĄŶ ĜŊ ƄŊ Ņƭŗ
ǆűŊę űǆĕȳ ÿǉ Ąƭùŗ ƆŘ ǫù
ðƥŶ ƄŊ ÿǉ ôĉôĉ ğƯĖ Əȣ ƃ÷
ƆŴƄƯĔȞŚ ƆŶƉ÷ Ɔŗ Ƣǋ Ƅǌĉ
ęƆǆƥȳ ȣõǆ ƶƜű ġāŅŚ ġô
ƱāǉĔŚõ ƉƄ ÿŶŗ ïǋŲ ƱĉȓƄ
ǺôŅǊ ǡǋȣ÷ ƉǆǊȳ ŶğÍƧŶ ĜŴȣ

ƃ÷ŘȳƆŘűŊĜȔęƶűŅĔŚǫùðƥŶ
ŊǹƯĆ ǉġ ƃùƥȳ ƆŘ ƌùƄǆŘ
ĉġǶűĜŚƉƄŶğÍƧŶŊǦǉƄƉĉƂ
ǥėŚ÷ȳ ŊƆƂ ƄŇôŶ ƉƄ ȣĺėŚ
ĄÿƲŚƏǆűŶȳ

ŴǆƢǋĜŊǢƯƷƉĉƳƆǂȳƥ÷ÍƓ
Ɔŗ ƄǡňňŚ ƆŴŕĹǄǁĔ ƆŶŕĄȓƁ
Ɔŗ ƧĩǹƤ ġĉƬŚ ǦŶ ƉĉƂ ƃõ
Ƅúȳ űȣĞƢƉȣ ĜŊ ƄŊ ǢƯƷƂ
ƱĜŶǆƨ ĜňŚ ǁǎùǆƨȳ ĉƛŶǄŖ
ŊĉŚāǦǤƶŶ Ŋĉĉù÷ƆŶ ƶȡƜġ
Ȕę Ĭöù ƄǆƏűŶȳ ŶñǆƢŚÍƧŶ
ƶǄǌ ǹƯĆ Ŷƛñùƥ ǆǡŊęȳ Ư÷ć
Ɔŗ Ƣǋ Ƅǌĉ ÿǉÿǉ ǦƵ ƆƳ ȓýȣ ŊÿňėƤ ƶƜű ĉǎǦǤȣ
ƶïǎŷĉ ƆŶġğŘŚ ÿǉǤ ƉƧęǊõ ñǆƢŚ Ɖĉ ƆŚĹùùŶ ƆŚĉıęŶ
ĉġ ǙĄĕȲ űŗ ǻļ ŅƭŖ ƶűŊę ŶĉŶǤęÍǂȳ
ƶűŅĔ ƌùƆ Ƣǋ Ƅǌĉ ÏŶĉŶŘǆ
Ŋÿňę ƱǆŶƢȣęȸ ŶñǆƢŚŴ ƌŊ ǻƯŴ Ʊôƨ ĉŚƆƛƙŊȲ Ɗõ ǦƵ
ÿǉǤ ŶĉǻŶįľ ǆƜűŴȴ ġėāŴ ƄęňþÍǂȳ ĉƛŶǄŖȲ ÿǉ ƆŶƎǉƎĉ
ƧȓƆŘƧűŖ ǆƧġƛȳ Ɔŗ ƆŶĔƛŋ Ɔŗ ƌùƄǂ Ƅǟƙ ƎŊú ǆƛƆùȳ
ƖƄŶƛùŕŴŶćĹúȲÐƃùƨȳƌŊƂ ŅƳ ƖƄ Ŷƶñõ Ŵǆ ƭƢŚ ĬȑùűŚ
ŶŶǇ Ŵǆ ŊęƋ ćāŅę ĄġĖśĉ ŶĉęǦǤȓ ǆƉƄùȳ ƋŶǇ ƆƳÍƧŶȲ
ćôŚÍǂȳ Ŋǡô ĄǶŶÍƧŶ ñǆƢśĉ űȣĞ ƢƉȣ ĜŊ űŴŖ ƶƜű ȣõǆ
ƭľĆ Ʊôƨ Ɖĉ ĉƟŲ ĄǶŶȲ
ƶĹôôŚŶƶȎŅĹŚŶƏǆŴŚúĉȳ
ƄŊ ƶŕȞ÷ôǂ ƄǤǹĆŘŚ Ŷƶǎô
ƆŘǫùðƥŶĉġǶűĜŚƌŊƄǦėŊ ƶŕćùƁ ŊľƭŚ ƱŅęƎś Ɔǜĉ ƭŇ
ȣĔŘŚƄĖƙĉĉȑƆƉǎƎćǙĆĕȳ ǆƖƧŶȳƆƴƆŶűŊėñǆƢŚǹľƬŚ
ƆŘƄŊǻļƄƶűŅĔŚƌùƆǫùðƥŶ ƆǄȳ Ɔŗ ƱǉŶľ ıųŚ ŶƛġćƯ ǦŶ
ǦŶ ƌŊ ęñėð ŕŅǣğ ƌŊ ƶƄĔǁś ŴǆŕŶ ƄƆǌƧ ƧñǉŚ ǁǎöȳ ƆŘ
ĄĻ÷ ƄĉȐƄŚ÷ȳ ÏƎğŊ ŚÿęĞ ÿŶŗ ƃǎ ŶŅǆŴ ŚƧƶƧƶ ƧƬ÷
ňƯôǆ Ɔǁ ƱĉȓƄùƋȲ ƄǆŚĜƉȠȲÐ ƆŶŕÿǉĔŚ ŚęǢć ǎƙĉ ǻėǆÍǂ
ƄǆűŅĔŚȳ űŗ ƄŊĞùƌ ƄŊ ĉŊ÷Ư
ŊƲāƎƆôŚƱǆűŅĔĚƢǋƄǌĉȲġǤ
ǺôŅǊƉĦŴǻƫĉǎėęƄŊöƭśȳ
ŅƳƖƄƎùŕƇĉŕÿǪĢĉȳÏĉĉù÷Ɔ
ƉĉƳƶǻƯĉƆŶŕƜǆŲǉƄŶĉŶŘǆ
ƊõǦƵŊÿǉƱǆŶűŊęȸÐŕňïîúĉ
ƉƄƌŊƂŶŶǇŊÿǉĉŶňęǙĆĚĉȳ

ŕćƯǎƨ ƶűŅęƌ ĩśŘŚƌ ŚŅȓĂŶ
ŕġŕćľĚŶȳŴǆġėāĜŊƆŶŕƠŶƌ
ƄõŘƣǄŶÿğňŚŶŕǦňėŚŶƄňƙŋŘ
ǁŊõŶȳŉ÷ŉôƧŴǆǎƗćŚĜňŚ
ā÷ǡŚƆǂȳŶĜňŚŊāćľƱùƯùƶÿĆ
ĜŴǆŚŊęïű Ĝùƥ
ĜŊęƆĜĉŚƆĉćŶǁŊõŶȳŶŴǆĜňŚ
ġėāĉŶƆƄġȲŶƶŕǤǡǁĜŊƄǤųŶƌȲ
ǉĮĜňŚ
ǎøŘŚŴ
ŊƲāŶ ŴŊƯ÷ćŴĬùǸȣŴƉǆŶŅȓāȲŊƲā ŴŖŶƱǆŴŖŶƢĞƛƌĉƶėŊȲűŗŴŚƌ
ƶŕȞ÷ôǁŶÍǂȳ Ɗõ ĜŊ ǎøŘŖ ƄŊñǆƢŚƄǡǌġűŚƱǆŊõǎøŘŚ āĄľŶǎƛĄŚŶƶĩȣűùƌÍƓƆŶŕ
ŶĉęƌŊ ŊƲā ǆȓƯęŶ ȡāŕęŕę ŊĉľǌĉŶĜŴƖùȳŶǎøŘŚƌǡǉŊ ĄĜôȲƆŗÿĮǦŶŊƄŶȑĕƆǂȳ
ǆŊùŶȳǎøŚƢǋĜŊǡǉŊǁŊõŶȳ ƱǆŚǡŊĔõŊġĉƬŚŚǦƴƆĜŊƆŶŕ
ŴǆƢŚĕƯ÷ùƌƄõŘƤƆŶŕƜǆŲȲ
ǎøŘŚŴ ǡǉŊÍƓ ƆŶŕ ƱǆŊõȲ ƠŶƌȲ ŶƧĩǻƙ ƎŚĜĉư ƄǆŚƛƆù
ƄŊ ñǆƢŚƌ ƄõŘƤ űǡęŶ ƊűŘŚŶ
ĬǌĉűŚ ŶĜęư ĉęȁ ǦŶ ƎñùƢŴ ƃƙȳ ŶƧĩǻŴ ȓŶ ƎŶŊú ƎŶĜĉư
ƃƙŚƯǎĉƱôƙȳƉĉƧȓƃŖǎć
ǆǦňƆȳĉġƕűŘŚŴȲƯǎĈŴŶǉĔǜ ƆŶŕ ƱǆƎƃùŴȲ ŊŴŚŴ ÿğňŚŶ
ƄŊ ôƧǸ ƱǆŊõŶ ĉġǸę ƭƢŚ
ĄűňŊĚŴŶ ƄŊ ǦĉŚ ŊĉƆŘƧ ęǎƃŚŶƄǆƏŴŶŶűŊęƱôŴȳŴŚŴ
ƱǆŚȞùǶõŶƱǆŕġŕćľĔõŶñǆƢŚ
ŶǶôňŚŴ ĄƯǡŗ ƎŶǡŊĔõ ǁǎöȳ ƆŶŕƄćĄűõ ƄĔƄƆǄ ġô ƱǆŶāƶ
ŚűŊęȳŊƄŶȑĕƯ÷ùƌƆƢŘƤȲŊƱôƌ
ƧíŊ ƎƧŶűŚŴ ƄŊ ǦĉŚ ƄƆŗŴ ŶƙùƇŚƉűāǢġŶȓƯęȳƌùƇŚĜňŚ
ŕĄġǦŶȲŶĜňŚƆƢŘƤĤűƜĉęƃƙ
ŶǎøŚŴ ƎŶƭǦś ƆŶŕ ƱǆƎƃùŴȲ Ʊǎűľƨ űǡėŚ űǎŶľȳ ŊƄŶȑĕ
ĉǎŴľ ƆŕƱƧŚę ƭǆűŚ ĜŊ ƆŶŕ
ƄŊ ƶƜű ćƯùŋ ƄǆƎŶŅȓāŶ ƃŴȳ ŶƱűƄƄġƨ ǎć ƆƗù ĄĔǌƆŘ
ƠŶƌȲŴǆñǆƢŚƌƄĔƄƆǄƙƌŊĄƭùŗ
ŶƄŊűŚŕĄïėǆƏôǞƔŶƌȲŶĄğôǸ ƉǆÿƶŴ Ņùƨ ƃùŴ űűƄƆġȳ ȣęǋ
ŴŊĄƭùŗƆŴĄĬĔƌȲƄŊġėāƌǎć
Śĉñęŗ Ʊǎùǁƌ ŊƲāÍǂȳ Ŵǆ ŶñŊȳŶƧĩǻŴȓŶƉǆŅùŴŶƭľĉŴŶ
ƧȓƃŚƆŴĔƖŊƌõŚƖǆǎȳ
ŚĉñęŚƙȓýȡŚ +DQGRXW Ĭȑö ǎĕŚűŚŴŶƉǁôôŴƆŶĜęĂĉġęÿŚ
ƏȨƎŚǡŊęǡŶƱŊǁǎùǁƌȳǡŶƱŊġô ƄǎćƯűŚ ǁŊúĉŶȳ ŊùƎƯ ƭľĉƙ ƄƆĉĚŴƆŗƶïŊŴǇŕĹŇõȲƄŊ
ƱǆŊùƌ ƌŊ ǉĮƎȣùƙ ƆŴŕôįāƌ ǎƙćŚƌƉǆȞôǻƌƆŚĜęĂĉġęÿŚ ĄƭùŘƤñǆƢŚŴǁŶȎňęĿȳƶƱėƆƌǇ
ƎŚǻĬĉ ȎųāƌȲ Ŋǡô ŊęƎŚ ƶŅô ŶƆĩśǆƯŶıȡŚĉġŚĔƎŊŊĹöõ ƃƙ Śƭȓǎ Ɖĉ ƶŊïùȲ ƄƆĉĚŴ
ǡŶƱŊ ŚĔƎŊȳ Ɖĉ ĄŶƆĜǆ ĄǶŶ ŚĜŴŅǎȳƄŊÍŗƶǎôĩśƉǆŅȑāƌ ŊƆƢŘƤ Ƅŕÿğġň ƆŶŕ ƜġƋġŴǇȲ
ŴŊėŴȲ ƊűŘŚŴŶ ƱǤǻąŴ ĜňŚŶ
ÿŶŗȡĩŶġĔƎŚñùƢƌȲŊƧĩǻƙ ŕĶęȔȳ
ŶǎøŚŴƱćùƂǆƜŲȳŊƄŶȑĕƊõ
ƎŖę ňñǣ ǆȎŶÿƌȳ ƆƱŶ Ŋǡô
ŶĜŊĜŊƶǡŊĚġėāƆǂȳŶňƯõÍŗ
ŶęƆǇŶĜĉưƄõŘƤƆŶŕƜǆŲñǆƢŚ
ƶĔƖŊƌǁŶǡŶƱŊȲŶƏȫŶŶƙùƆűǡėŚ
ŕȞǻĚĜĖāŴƎűŊęƉĉƱôŴǆűǦĔŴȳ
ŊƭňǄĄĹĔŘǆïǎĄŴȳ
ŶƖŕƌƧŷǏǆāǦƱƌȸƢǆÍġƆŘňñ
ŅŗƶűƄĜǉĔǜȲĄǦŇŶġęÿõǆƗŶ
ƃ÷ŚƌƱ÷ȡĩŶġĔƎŚǡƶƆȸŶȤśƏȨ
ŶŅùƭõ ƎŶÿȓŊ ƱǆŶǉö ñƊǄŚ ġėāƱǆŚȞŖȲŚǦïŚƱǆŊùƌĜŊ
ǡŶƱŊ ġƃùƌ ƌŊ ŊȔŚƌ ƆŴôĄŶƌ
ƆŶŕƠŶŴȲŊĜŶƋęġÿŚŶƶĄȓƂ ƆŶŕƠŶƌȲŊƲāǦƵġôƶñùƢƌȲƄŊ
ƎŚĄïęȲƄŊÍŗƄǡǌĞŴǆȞŕŴǦƵȲ
āććŚ Ŷį÷Ưȳ ƱǆĜęā ƄǆŊ÷ƯÍǂ āĈŘŚƄŖȳƆśĉŚÿĉǇĉĜňŚ
ŊȔŚƌ ŶňƯúĉ ƉȓŶƯõ ġô ƶƜŲ
űǡėŖȳƎŶĜęāŶȎùƆȲƆŶñƉƭǆűŚ ġęĂĉ ƆŴĜęý ǆƭŊǂȲ ǆƧŶǾȟȳ
ƄǆñņƙŶÍǇĉȳŊĜŶƋÍƳāćľűǻŇ
ĜňŚƆŶŕƠŶŴŶĉŶňęƄǆŶĄűȳġėā ŶġƙǦŶƄŊÍŘƱôƙǄǉƧŚŊùǻėǆ
ŕĉȓƆȳŊƱĉȑƆƌǇāćľűǻŇƊõ
ƎŶĜęāƱǆŶǉöƆŶŕƠŶŴȲƄƌ÷Śƌ ƱǆƏűƌŊÍƆƧŶŶǎāĖŚƃƙŚĉôġȳȳ
ǦƵƎŚǢîŚűŊęȳŶĄȑƃñǆƢŚƌ
Ƣ÷ǆŶĬğĹġȲĄŶȞġƌǦŶǆƭŲƆǂȳ ÏƆŶŘǆƭǆűŚñǆƢŚƃƙƎŚĄęā
ƆƧŶƭŇȓùƥƎñùƨǆƛƆùȳĜƄŶ
Ɔŗ ŚűŊĚ ñǆƢŚ ĄĹĔŚ ǁŊõŶȳ ŚǉöȸÐƶŊùāśƆŶŕƶĹęŊȲęǦȎżÍǁ
ŶġĉƬŚƌǡŗƆƌĬǌĉűŚƌĉġėƯƄŊ
ĄĹĔŚñǆƢŚƄŊġėāÍǂƱúȳġėā ÏÿǩġŶĄĹĔŚŶƱôƨñǆƢŚȲÐƶŊù
ǫñŶǹƯğŶŚĩĄĉȳ
ŚȞŖŚǢñĜŊƆŶŕƠŶƌñǆƢŚŶƭƙ ĄùĞƉĉƶĄȓƆȳĄĹĔŚñǆƢŚ
ǎøŚŴŊùƎƯƎŶȞùǻȲñǎƆƃùŴ ĉĭęƆǂȳƄŊġėāƶȓĄǎƄƆĉĚ ƉŕġŕćľęŚǉöƆŶŕƠŶƌȲĉŶňŊ
ƌŊġĉƬŚƢȐƆŴȲŶƙùƇŚƉǆĔƄŴ ǆƴűȳŊƧȓƃŚġėāƌǎćƊõǦƵ ƄĶĖƌƆġƉűƴñĊŚęŚƭƤƊŶȵ
ŶűŊġŴĄĞùŴƎŶƉǆǎȲƉĉƭľĆ ƆŴŕÿǧġƌŚűŊęȳǢƯƷñǆƢŚƌƄŊ
űŊġŴ ƎŶƉǆǎ ȣļǉżŘŚ ƆŶŕ ĬȑöƯŉŚǆȓĄǎȳǎøŘŚƌƉƉĉ ÏŴǆĜňŚȓņľǏƄõŘƤǧǎŷĉ
ƱǆƔŶŴȲ Ư÷ćŴ ƉűŕǦŊę Ŷȓǡĉȳ Ĭǌĉűśĉ ƆŴĜėƯƌ űŗ ƌŊ ęýľ ƄùƬôƶƴĔŋǆƴǆǎȸÐŅùȳŴǆĜňŚ

ƶŶňôƶĄȓƁƉĉƶƜűÍƧŶŊƲÿŚ
ĊǄƧǄŶ ƶƴĔŊõ ƱôƣÍǂȳ Ƅƶǂ
ùƫùƶƜűŊľƭŚŴǆŶǻȞŚƱôƨ
ƶŕȞ÷ôǁ Ŵǆ řƎŷúǛ ȣęǄŚÍƓ
ƆŶŕïôƢȲĜňƤƶƜűÿǡƶȲġĉƬŚŶ
ıęŅŚŶ ƎŚƎƆ ƄŊ ĉƛƄù ǦŶ
ÿǉƯƣŚŴǆŶǦǋĜŊŊƴƯňŴǆ
ŊƲāÍǂƶŕęȤȳŊƄŶȑĕÍƓǉƄŴŊ
ġęý ŕĄƊĚ ƆŶƎǡùȓȲ ÏƆąŶŶ
ƌùƆȲŴǆùƫùȓąǎűŚŶƧǻĔŚŶ
ėƃƙ ƶƌȞùŶ Ąħęƛŗ þƶƌ
ĄęŅŊƱƆŖǆƖƧŶƄúȳ
ŊŚýŚęƆĜćùƆŚǞĉĚƯǇȲùƯö
ƆŗĆùǇŴŚþƶƌŅǆŶƙƆŚǞĉĚ ƌŊ ƧùįƤ Ŵǆ ƄġŕŊñú ǉĔǜ
ƢȣĖƆǂƱƪƧŚȳƆŗƶƖȣƁƭǆűŚ ùƯù ƃùŴ ĉġ ƆŶĉùƉŚȲ ƭôĉ
ƎğėƖƄȲƌŊśĉŴǆƭƢŚĄǫƯƶŚƙ ŊƭňǄ ƆƧŶ ƄŊ ĊŶǧ ƢúǏŘŚ
ĉȣù÷ǆ ƆǂȲÐ ǆŊùȳ ŊƲÿŚ Ŵǆ Ŵǆ ƶǦŅę ıǎǎĉĄŊĔ ĄǎĔƛ
ƯǇŶ ƢȣĖŶ Ǝƃ÷ŘŚÍƧŶ Ɔŗ Ŵǆ ƆǄȳ űȣĞƢƉȣ ĜŊ Ƣǆ āŊĔŕĜŊ
ĄǙĄęŘǉĔǜƭľĆ UHVRXUFH Ŵǆ ƉƄƌŊśĉıǎĆƂƶűŅĕĜňŚƢǆ
ÿǉ ŚƌùȲ Ĝņ ĉƟŲ ƆǇĉ ƶűǦĕȳ āŊĔŕĜňŚ ƶľŅú Ŵǆ ȣùǶŚȲ
ĉƛŶǄŖűŗƄƶǂƭŇƶŊïùĄğęþ ƎŊęŘŚȲ ƭƢŚŶ ĬȑùűŚŶ āǎĖ
ƆƓȲĜňŚƆǇĉƶĜęýƨȳƱġęāƨŶ ƄôƨȳűƷĉƶŕĹŅúĉȲűśĉƶġƯņ
ƱƯęǆƨŶÍƧŶĜňŚƆǇĉȳƥ÷ŶŴǆ ƢúǏŘŚ ƄƛŇĕ ŶƖĹŊù ƉƄ ŅƳ
ĜňŚ ġėā ǆŕƎƆ Ƣǆ ǁįùùȲ ĜŊ ƎǻĬġ ƶȎŶü ĄġĄęÍǂ ƶƖǆǎȳ
ŴǆĉƟŶāśƎĉùġǦŶƄǆƎƆùŶȳ Ɔśĉ Ŵǆ ƢúǏŘŚ ǢǞôŘŚ ƉƄ
ƄŊ ĉľňùŶ ĉïŊŶ ƆǇĉ ƶŕǦíȳ
ŊƱǆƌÍƳ ÿǉ ĜŊ ĉġśĉ
ƄŊƳ Ŵǆ ƢúǏŘŚ ĉıŊňùÍƧŶ
ŊƶŕȞ÷ôǂ ĉƛŶǄŘŚ ƄŊ ǻļƂ
ǎŶĭęŴȲňęűŚŶǎāĔŚŶǆĜƭĕȳ
Ʊôƣ ĜňŚ ŊĉƟŲ ƶĔƛŋ Ŵǆ
ęƎŊ ĔŊÿȲ ŶǻƯŴƂ ƉǆŕĔȞÍƧŶ űśĉ ƆŶľŅùúĉ ƎŊęŘŚŶŶ
ǁǡǎġȳňñęǄƤŶƶƜűćāŅėƤŴǆ ƭƢŘŚŶ ŊǎĉĬŚ ŴŊ ĬȎùŗ
ĉƟŶāśƂġôƶĉùĜõƖƄāǢġ ƢúǏŘŚ ĉŚāù÷ȣȲ ƭŇ ŕùƆƜ
ŶƎƖƧŶƎǎǦȤǆƛƆùȳƄŊƳƆƥŶ ƆǂȳƶǄǌǦŶĄŶƆĜǄŚȲƆśĉƄŊƳ
ƄŊ ƭôĉ Ʊú ùƫù ĄǶŶ ȎľǸȲ ȣǷŶ ƯǇ Ʊôƣ Ǝȡù āŊĔŕĜŊ
ƄƶǂƌŊƱġȡāȣüŴǆƧùįƧűŚ ƆǇĉȳƆŗƭƢŚƉƄŴǆƊùŴƆǂȳ
ƶƖƧŶȳŅŊĤűƗƶĄȓƆŶŶÿǉűǡę
ćƆƉùǡǆĕƶƢȣęŶÿǆöǦŶȲƌŊŗ
ćƆƉù ŊĉƟŶ Ŵǆ ƭƢŚ ǹĻƬŚ
ǁġĉƯȳġôƳƄǎ÷ǆűŚƆƳŴǆƯ÷ć
ĄǫǆǆŗŊĹöõƄǆęƁŶȳ

ŶñǆƢŚĄĹĔŘ

ȓņľǧǎųŊŊƶþŚƴĔŊƆŶŕƠŶƌȲ
ŶűŊġƙ ƄŊ ĄġĄę ȣľĖ ƎŚĔƛň
ƃƙȳŊƄŶȑęŴǆÍƳƆŗĄùĞƄõŘƤ
ƆŶŕ ƜǆŲ ǎć ǦŊĖ ŴŖ űȎŊėľ
ǆƖƧŶȳ
ŴǆôƧǸĄǙĄęŘġǢĉŗȲŶűŊġƙ
ŊǦņƆĉľňùÍǂȳŊƧĩǻƙāĄľƌ
ŕĹŅúȳƆŘƶŕĹŅùƌ÷ñĊŚňŊŴǆ
ôƧǸŚƖȣŚƄǤǹĆƎƛĜŕùƌÍǂȳ
űŗƶôĄǎƌǇāćľùĉǋƏȣƃùƌȲ
ġǤĜŊƆŴŅ÷ƯƌŕāùȤƶűŅęƌȲŴŊ
ġėāŶƄǎŴĿŚŶŶƛŚĜǤǡęƎŚƧġŶ
Ƅôƌȳ ŊƧāǊ Ɔśĉ ĄŕƭùùŚƙ
ƶűŅĕĜňŚƎǾęĭùƌȲȎľǸƎǡŊĕùƌȲ
ǆƛƆõ ƆǇĉȳ ŊƖŇǎ ƱĔň ƱǆƏűġ
ŊĈ÷ƎŚȣôǇĉƄôƌȳ

ƄǆƎƆùŶƆǂȳǉùǋõƎƖǆǎƱǆƉƄôȲ
ƎǩǃƆŶŕȞŗŲƶĄȓƆğƯŉŶęǊƆƆǂȳ
ƊõűǡęŶņęĄġęýƎƛŕùňñęǄƤ
ġôƶƜűȳ
ŶǎøŘŚŴŶĉęƌŊƱƛƆôŴÿǉŶ
ƆŶƏŶıŲƯƄǡňŊŊġėāÍǂƶĄȓƆȳ
ġėāŶƄƆĉĚƯĔȣŗǆñŊȳǎøŘŚƌ
ƉƉĉĬǌĉűŖĜĖƯƌȲĉĉ÷ƆƌŊȃŶĬŚŶ
ƢǻęŶ ƄƆĉĚ ŚǎāŶȳ Ąġęý
ÿùǂŶƶĄȓƆƯŉŚȲƄŕÿāƶƂġô
ŚȞùǻȲŶĉƯįņŶŶĉĉāǌĕŶƭľĆ
ǆñùƢƌȳĄġęýÿùǂƱǆĄȓƆƯŉŚȲ
ŊƄĶėȃƶĄȓƆôƧǸƧāġűŚġô
ƱǆñùƨŊƖĉÍŗƄĄȑȓƆƂǆǶȣƆȳ
ŶƄŊűŚƄŊŚýŚĄűňŊĚŵęƌȲŊƱǆ
ıŲƯ ƄǡňŊ ƱǆāǤƧŶ ƱǆĊė÷ƧŶ
ƄǡňŊŕƖŗùƌïŶǉŅŚƶôƭôĭǶňƤ
ƯŉŚƉŕĉȓƆŚƛƆùƃƙȳƆƳǦŶ
ĄǙĄęŘĄŶȞğƤĜ÷ĉƄǆñŅƌŶƆǂȳ
ƌùƄǆǎćĬġŊĹġƶĄȓƁƯŉŚġô
ƱǆƏűȲĉāǉęƂǆǶȣƄƌÍĊŶĉƯįņ
Śȓǡĉȳ

ƧĩǹƤƭľĆƄúƌȳŊƶǦňƆƆŶŕ
ĄƶĆƶƌǇ ŕƄĉę ƎŚĜęā ŚƛƆù
ƃƙȳ ƆƳ Ʊúƌ ƭľĆ ƎƢȓƆ ƆŶŕ
ƜǆŲŴŚƌǎùƧűŚŶȣļǎŶǆÿŚŚȳ
ƯŉŚȲŊǎĉęŶƂğŶġęÿŚÍǂƶĄȓƆȳ
ǻęƃùƌŴŊÍŗƶôƭôȁȣƎŚŅȓā
ƄǆŚƛƆùŶ ƃƙȳ ƎŚÿùȤĉ Ʊôƌ ƉĉĄǉĉǉĉŘƄŊġėāƶŕȎĉǉ
űǡėŚƄôƣȳĴùƭŘŕƉǆŅôƎǩǃ ƄƆĉĚȲ ƢŚĕ ƄŊ ƯƣŚ ƧȓƃŚŶ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ኣብ ጥሪ 1946 ዓ.ም፡ ካብ ወለዱ ኣቶ
ዳይኖም ሽፋን ወይዘሮ ዓለስ ሓጎስን ኣብ
እምበይቶ፡ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ ዝተወልደ
ተጋዳላይ ስልጣን፡ ግዜ ቁልዕነቱ፡ ኣብ ዓዲ
እናተቐመጠ፡ መባእታን ማእከላይን ደረጃ
ትምህርቱ ኣብ ዓዲ ቐይሕ’ዩ ወዲኡ።
ብድሕሪ’ዚ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ
ኣብ ደቀምሓረ ቀጺሉ። ኣብ ትምህርቲ
ኣዝዩ ግዱስ ዝነበረ ብጻይ ስልጣን፡ ድሕሪ
ምዝዛም ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ፡ ኣብ
ኰለጅ መሰልጠኒ መማህራን ጂማ፡ ንክልተ
ዓመት ስነ-ምምህርና ኣጽኒዑ፡ ብ1969
ብዲፕሎማ ተመሪቑ። ካብ 1970 ክሳብ
1975 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ከኣ፡ ኣብ
ሞጣ ክፍለ ሃገር ጎጃምን ከተማ ባህርዳርን
ናይ ማእከላይ ደረጃ መምህር ኮይኑ ን5
ዓመታት ድሕሪ ምስራሕ፡ ናብ ሃገሩ
ተመሊሱ፡ ኣብ ደቀምሓረ ን3 ዓመታት
ብምምህርና ኣገልጊሉ።
ሓርበኛ ተጋዳላይ መምህር ስልጣን
ዳይኖም፡ ኣብ ደቀምሓረ መምህር ኮይኑ
ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን፡ ከም ኩሎም
ናይቲ ግዜ’ቲ መዘናታቱ፡ ልዑል ሃገራዊ
ፍቕሪን ባህጊ ናጽነትን ስለዘሕደረ፡ ኣብ
1976 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተወዲቡ፡ ሃገራዊ
ናጽነት ንምምጻእ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ
ቃልሲ ክሳተፍ ጀሚሩ። ንክልተ ዓመት
ኣብ ዋህዮታት ተጠርኒፉ ክነጥፍ ድሕሪ
ምጽናሕ ከኣ፡ ኣብ ለካቲት 1978 ኣብ
ሰራዊት ህ.ግ. ብምስላፍ፡ ኣብ እማህሚመ
ን3 ኣዋርሕ ፖለቲካዊን ወተሃደራዊን

ዮናታን የዕብዮ
(ኣ/ዜ/ዞ/ማእከል)
ምንባብ ወይ ንባብ ንወዲ-ሰብ፡ ደረጃ
ንቕሓቱ ክብ ኣቢሉ - ቀጻልነት ህላወኡ
ዘውሓሰ፡ ዝተደብዩ ኣገደስቲ ምስጢራት
እናፈተሸ ንሳይንስን ቴክኖሎጅን ርሑው
በሪ ጆባእ ዝበለ፡ ናይ ኩሉ ግዜ ስንቂ እዩ።
መጽሓፍ ምንባብ፡ ሓደ ክትበጽሖ
ዘለካ ፍሉጥ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ኣስካላ
ክትድይብ ኢልካ ዘይኮነስ ከምቲ ንሰብነትና
ማይን መግብን ዘድልዮ፡ መግቢ ናይ
ኣእምሮና’ዩ እንተተባህለ ካብ ሓቂ
ዝረሓቐ ኣይኮነን። ምንባብ ንኣተሓሳስባና፡
ኣክዪዳናን ብቕዓትናን ኮታ ንሓፈሻዊ
ቅዲ መነባብሮና ዝጸሉ ሓይሊ ኣለዎ። ካብ
ንባብ ዝቐሰምናዮ ፍልጠት ኣብ መዓልታዊ
ህይወትና ክነንጸባርቖ ንኽእል። ዘንብብ ሰብ
ወትሩ ብኣእምሮ ክዓብይ ይኽእል። ንባብ
ኪንዮ ደረት ቃላት፡ ከም ስእሊ ወይ ቅብኣ
ተወቂጡ ዝተርፍ ምስሊ ኣብ ኣእምሮና
ከምዝገድፍ ሊቃውንቲ ይስማምዑሉ። ኮታስ
ጥቕሚን ኣገልግሎትን ምንባብ ዘርዚርካ
ዘይውዳእ’ዩ።
ሓንቲ ሃገር ብቑጠባ ክትዓብይ እንተኾይና፡
ቅድሚ ኵሉን ልዕሊ ኵሉን ክስራዕ ዝኽእል
ደረጃታት ሰብኣዊ ጸጋታታ እዩ። ኣብ
ዓለም ብኽብርታት ዝተሃንጸ ኣፍራዪ ዜጋ
ዝውንና ሃገራት፡ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ኵሉ
መዳያዊ ዕብየት ከመዝግባ ንርእየን ኣለና።
ተራ ትምህርትን ፍልጠትን ኣብ ህንጸት ሃገር
ወሳኒ ተራ ከምዘለዎ ዘከራኽር ኣይኮነን።
ስለዚ ድማ’ዩ መንግስቲ ኤርትራ፡ ካብ
ደረጃ ምጥፋእ መሃይምነት ጀሚሩ ክሳብ
ዝለዓለ ናይ ኮለጃት ትምህርቲ ዝበጽሕ ናይ
ትምህርቲ ትሕተ-ቅርጺ ክሃንጽ ወግሐ-ጸብሐ
ህርዲግ ዝብል። ኣብ ሓጺር ግዜ ዝተጓናጸፎ
ዓወት ድማ ህያው ምስክር እዩ።
ገዛእቲ ስርዓታት፡ ንኤርትራ መሬታ
እምበር ሰባ ከምዘድልዮም ብምግላጽ፡ ንህዝባ
ኪኖ ፊደላት ምቚጻርን መባእታዊ ፍልጠት
ምቕሳምን ዘይከይድ ስርዓተ-ትምህርቲ እዮም
ኣዳልዮምሉ። ኤርትራዊ ኣብ ግዜ መግዛእቲ
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ሓጺር ታሪኽ ህይወት
ሓርበኛ ተጋዳላይ መምህር ስልጣን ዳይኖም ሽፋ

ታዕሊም ቀሲሙ። ብጻይ ስልጣን ኣብ
ገድላዊ ህይወቱ ፈለማ ኣብ ክፍሊ ሓለዋ
ሰውራ እዩ ተመዲቡ። ክሳብ 1981 ኣብ
ክፍሊ ሓለዋ ሰውራ ድሕሪ ምግልጋል
ከኣ፡ ናብ ተዋጋኢ ሰራዊት ብርጌድ 44
ተቐይሩ። ኣብ መሳርዕ ቦጦሎኒ 1 ናይ
ብርጌድ 44 ከም ተራ ተዋጋኣይ ኮይኑ
ክቃለስ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ፡ ኣብ 1983
ኣባል ስለያ ብርጌድ 44 ክኸውን በቒዑ።
ሓርበኛ ተጋዳላይ መምህር ስልጣን፡
ኣብ ግዜ ምቛም ክፍላተ-ሰራዊት፡
ኣብ ወተሃደራዊ ስለያ ክፍለ-ሰራዊት
70 ተመዲቡ፡ ክሳብ 1987 ብልዑል
ተወፋይነትን ውድባዊ እምነትን ሰሪሑ።

ብጻይ ስልጣን ኣብቲ ትብዓትን
ረቂቕ ብልሓትን ዝሓትት
ስራሕ ስለያ ኮነ፡ ኣብ ተዋጋኢ
ሰራዊት ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡
ኣብ ግንባራት ሰሜናዊ ምብራቕ
ሳሕል፡ ሓልሓልን ባርካን ይካየድ
ኣብ ዝነበረ ውግኣት ብልዑል
ተወፋይነትን ጅግንነትን ተሳቲፉ
እዩ። ነዚ ዕማም’ዚ ኣብ ዝፍጽመሉ
ዝነበረ ግዜ ከኣ፡ ኣብ ስርሑ
ዝሕግዞ፡ ትምህርቲ ወተሃደራዊ
ካርታን ጥበባት ስለያን ተማሂሩ።
መምህር ስልጣን ካብ 1988 ክሳብ
ናጽነት ኣብ ዝነበረ ዓመታት፡ ኣብ
ቤት-ትምህርቲ ሰውራ፡ ናይ ክፍለሰራዊት 70 መምህርን ስታፍ ኣካዳሚያዊ
ትምህርቲን ኮይኑ እውን ሰሪሑ እዩ።
ሓርበኛ ተጋዳላይ መምህር ስልጣን
ዳይኖም፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 1992 ናብ
ሚኒስትሪ ዜና ድሕሪ ምቕያሩ፡ ፈለማ ኣብ
ክፍሊ ኣገልግሎት ዜናን ፕረስን ሓላፊ
ኣሃዱ ዜና ወጻኢ፣ ድሕሪኡ ኣብ ጨንፈር
ህዝባዊ ርክባት ሓላፊ ኣካል ዝምድናታት፣
ኣብ ጨንፈር ምምሕዳርን ፋይናንስን
ሚኒስትሪ ዜና ሓላፊ ኣካል ፐርሰነል፣ ኣብ
ጨንፈር መሃንድስነት ክፍሊ ሬድዮ ሓላፊ
ምምሕዳር፣ ኣብ ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ
ሰብ መምህር ጋዜጠኝነት፣ ኣብ ክፍሊ

ፕረስ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን፣
ኣብዚ መወዳእታ እዋን ከኣ ኣብ
ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት፡ ኣካል ፍቓድ
ሕትመት ተመዲቡ፡ ብልዑል ተገዳስነትን
ተወፋይነትን ኣገልጊሉ። ኣብ ሚኒስትሪ
ዜና ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን፡ መባእታዊ
ትምህርቲ ጋዜጠኝነት፡ ትምህርቲ ህዝባዊ
ርክባትን ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ
ጋዜጠኝነትን ተማሂሩ።
ቋንቋታት ትግርኛ፡ እንግሊዝን
ኣምሓርኛን ጽቡቕ ገይሩ ዝመልኽ፡
ልዑል ሃገራዊ ፍቕሪ፡ ነዊሕ ተሞኩሮን
ብስለትን ዝነበሮ ሓርበኛ ተጋዳላይ ስልጣን፡
በዚ ጽፍሒታት’ዚ ን25 ዓመታት፡ ማለት
ክሳብ’ዛ ብመስዋእቲ ዝተፈልየና ህሞት ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ዝሰርሓሉ፡ ምስ
ኩሉ ዝነበሮ ማሕበራዊ ጸገማት፡ ኩነታት
ጥዕናን ዕድመን፡ ሓሚመ፡ ደኺመ፡
ጸጊሙኒ ከይበለ ማዕረ መንእሰያት
ተወፍዩ እናሰርሐ፡ ኣብ ዜናዊ ስርሓት
ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ ኣብነታዊ ብጻይ
እዩ። ብሓፈሻ ብጻይ ስልጣን ኣብ ኩሉ
ዝተመደቦ ስርሓት፡ ሃገርን ህዝቢን ዘሰከሞ
ሓላፍነት፡ ብልዑል ተወፋይነትን ብቕዓትን
ብምፍጻም፡ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ኮነ ኣብ
ህንጸት ሃገርን ምክልኻል ልኡላውነትን፡
ብዝያዳ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ጎስጓሳዊን
ዜናዊን ስርሓት፡ ዓቢ እጃም ዘበርከተ ዜጋ

ደረጃ ንቕሓት ንምዕባይ ምንባብ !
ከምቲ ዝግባእ ምዕባለን ፍልጠትን ከይቀስም
ተሓሪምዎ ምንባሩ ታሪኽ የዘንቱ።
መንግስቲ ኤርትራ ጎኒ-ጎኒ ምህናጽ
ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኣገዳስነትን ተራን
ኣብያተ ንባብ’ውን ብምግንዛብ፡ ብቑዕን
ሓደስትን መጻሕፍቲ ዝዓጠቓ ኣብያተ
ንባብ ኣብ ኵሉ ከባቢታት ሃገርና ምዕሩይ
ብዝኾነ ዝርግሐ ክሃንጽ ይረአ ኣሎ። ኣብ
ግዜ ስርዓት መግዛእቲ ኣብ ሃገርና ዝነበራ
ኣብያተ ንባብ፡ ቍንጣሮን ዝርካበን ድማ
እዂል ዝርገሐ ዘይነበረን እየን። ንሳተን’ውን
እንተኾና ከብሕታተን በተን መሳርሒ
ፖሎቲካዊ ሽርሕታት ጸላእቲ ዝኾና
ከም ሰርቶ ኣደር፡ ኣዲስ ዘመንን ካልኦትን
ዝኣመሰላ ጋዜጣታትን ካልእ መጐሳጎሲ
መጻሕፍትን ዝመልአ’ዩ ነይሩ። ዕላማታተን
ድማ፡ ተመሃራይ ቅኑዕ ፍልጠት ክቐስም
ዘይኮነ ኣእምሮኡ ናብ ዘይተደልየ ማእዝን
ምጥምዛዝን ብኣደናጋሪ ፖለቲካዊ ጐስጓሳት
ምምላእን ከምዝነበረ ይፍለጥ። ድሕሪ ናጽነት
እምበኣር፡ ነቲ ተዳኺሙ ዝጸንሐ ኣካዳምያዊ
ንጥፈታት ንምብርባር ዝሕግዝ ሓደስትን
ብቑዕን መጽሓፍቲ ምትእትታው ናይ ግድን
እዩ ነይሩ። ብዘይካ’ኡ፡ ዘመናዊ ቴክኖሎጃዊ
መራኸቢታት ብምትእትታው ሸውሃት
ኣንበብቲ ምርዋይ ብቐጻሊ ክስራሕ ነይሩዎ።
ብግብሪ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓያሎ ዓመታት
መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታት ብፍልጠትን
ዲሲፕሊንን ተሃኒጾም ክዓብዩ ዝሕግዙ
መጻሕፍቲን ተክኖሎጂ መራኸቢታትን ኣብ
ምእታው ተጸሚዱ ይርከብ።
ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ፡ ብዛዕባ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ
ኣብያተ ንባብን ንኣንበብቲ ዝህባኦ ዘለዋ
ዝምጎስ ኣገልግሎትን ዝገልጽ ዜና ተዳልዩ
ነይሩ። እተን ኣብያተ ንባብ በጺሐናኦ ዘለዋ
ደረጃን ኣበርክቶአንን እንታይ ይመስል
ንምፍላጥ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል
ንሓላፊ ህዝባዊ ቤት ንባብ ከተማ ኣቶ
ተስፋልደት በርሀ ተወኪስናዮስ ነዚ ዝስዕብ

ሓበሬታ ሂቡና ኣሎ።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ነተን ኣብ ትሕቲኡ
ዝርከባ ኣብያተ ንባብ ብቚጽርን ዓይነትን
ንምሕያል መሰረታውን ብቑዕን ትሕተ
ቅርጻዊ ጽገናታት ከምዝገበረ ይገልጽ። ነተን
ብኹሉ መዳይ ተዳኺመን ከብሕታተን
ምስ ኣካዳምያዊ ካሪክለም ዘይሳነዩ ኣረገውቲ
መጽሕፍቲ ጥራይ መሊኡ ዝነበረ ኣብያተ
ንባብ፡ ብሓደስቲ መጻሕፍቲ ተተኪኡ ጥራይ
ዘይኮነ፡ ነተን ብቕጽሪ ውሓዳት ዝነበራ
ኣብያተ ንባብ ብደረጃ ኮምዩኒቲ ብምድላው
ከምዝበዝሓ ገይሩን ይገብር ኣሎን። እዚ
ኣገባብ’ዚ፡ ኣብ ዝተፈለለየ ንኡሳን ዞባታት
ህዝቢ ብሓፈሻ ተማሃሮ ድማ ብፍላይ ብቐረባ
ዝግልገሉሉ ባይታ ፈጢሩ። ምስ ምዕባለ

ብ50 ሚእታዊት ክዓቢ ከምዝኸኣለ
ጠቒሱ፡ መጽሓፍቲ ንምድላይ ዝወስድ
ዝነበረ ጊዜ ድማ ብሳላ እቲ ተዋዲዱ ዘሎ
ትሕተ ቅርጺ ኢንተርነትን ኮምፒተርን
ከምዝተቓለለ ሓቢሩ።
ኣቶ ተስፋልደት፡ ብመሰረት ምስ ሮራ
ዲጂታል ላይብረሪ ብዝተግብረ ምርዳድእ፡
50 ታብለት ንፈተነ ኣብ ህዝባዊ ቤት
ንባብ ማእከል ከተማ ኣብ ስራሕ ተዋፊረን
ኣለዋ። እቲ መደብ፡ ኣድማዒ ውጽኢት
ከምእተረኽቦ ብምጥቃስ ድማ ካብ
ተገልገልቲ ብፍላይ ድማ ተማሃሮ ላዕለዋይ
ደረጃ ኣዕጋቢ ኣገልግሎት ይረኽቡ
ምህላዎም ኣረዲኡ። ንሃገራዊ መልቀቒ
ፈተና ብግቡእ ክዳለዉሉ ዘኽእሎም

ንምስጓም ኣብ ኣብያተ ንባብ፡ ኣገልግሎት
ኢንተርነትን ኣብ ኮምፒተር ዝተጻዕነ ቅዳሕ
መጻሕፍትን ኣተኣታትዩ። ብሓፈሻ ሓንቲ
ታብለት ወይ ኮምፒተር ልዕሊ 5000
መጽሓፍቲ ትጸዓነሉ ባይታ ብምፍጣር፡
ተገልገልቲ
ስሉጥ መወከሲ ክረኽቡ
ከምዝበቕዑ ኣቶ ተሰፋልደት ይገልጽ።
ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 7 ክሳብ 60 ዓመት
ዘቑጸራ ኣብያተ ንባብ ከምዘለዋ ዝገለጸ
ኣቶ ተስፋልደት፡ ብሳላ ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ
ሓገዛት፡ ሓደስቲ መጻሕፍትን ኮምፒተራትን
ይዓጥቃ ብምህላወን፡ ቍጽሪ ተገልገልቲ

ዲጅታላዊ ጹሑፋት ይረኽቡ ከምዘለዉ
እውን ገሊጹ።
ተማሃሮ፡ ኣብ ኣካድሚያዊ ንጥፈታት
ዘመዝግቡዎ ዘለዉ ብሉጽ ነጥቢ ብመንጽር
ዘካይድዎ መጽናዕቲ ዝኸዘንዎ ዕቚር ናይ
ምንባብን ምርዳእን ክእለት ምዃኑ ዝጠቐሰ
ኣቶ ተሰፋልደት፡ ወለዲ ጎኒ-ጎኒ ናይቲ
ንደቆም ኣብ ትምህርቲ ክዕወቱ ዝገብርዎ
ዘለዉ ወፍሪ፡ ናይ ንባብ ባህሊ ከሕድሩን
ናብ ኣብያተ ንባብ ምኻድ ከዘውትሩን
ምኽሪ ክልግሱሎምን ከተባብዕዎምን
ከምዝግባእ ሓቢሩ።

እዩ።
ብጻይ ስልጣን ኣቦ ኣርባዕተ ደቂ እዩ።
ገዲም ተቓላሳይ ብጻይ ስልጣን
ብሃገራውነቱን ገድላዊ ኣበርክቶኡን
ጥራይ ዘይኮነ፡ ከም ውልቀ-ሰብ፡ ሰብኣዊ
ባህርያቱ እውን ኣዝዩ ምቕሉል፡ ሕያዋይን
ሕዉስን ብምዃኑ፡ ብኹሎም መሳርሕቱን
መቓልስቱን ፍቱው፡ ቅቡልን ምስጉንን
ብጻይ እዩ ነይሩ።
ብልዑል ሓቦን ኒሕን ስለ ሃገርን ህዝቢን
ተወፍዩ ዝተቓለሰ ሓርበኛ ተጋዳላይ
መምህር ስልጣን ዳይኖም፡ ንሞት ድኣ
ኣይሃብናዮን እምበር፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን
ኩነታት ጥዕናኡ ናብ ሕማቕ ከምርሕ ጸኒሑ
እዩ። ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ሕክምናዊ
ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ ናብ
10 መጋቢት 2017 ኣብ ዘውግሐ ለይቲ
- ሰዓት 4፡00 ኣብ መንበሪ ገዝኡ ዓሪፉ።
ብ10 መጋቢት 2017 ድሕሪ ቀትሪ ከኣ፡
ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና፡ መቓልስቱ፡ መላእ
ቤተሰቡን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኽብሉ፡
ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ፡
ብኽብ ዝበለ ስነ-ስርዓት ሓመድ ኣዳም
ለቢሱ።
ሚኒስትሪ ዜና ብመስዋእቲ ገዲምን
ውፉይን መትከላዊን ተቓላሳይ ብጻይ
ስልጣን ዳይኖም ሽፋ ዝተሰምዖ መሪር
ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራቤቱ “ጽንዓት
ይሃብኩም!” ይብል።
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!
ዓወት ንሓፋሽ!

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዓዲ
ቀ መምህር ቃልኣብ ዓብደልኑር ብወገኑ
ንኣበርክቶ ኣብያተ ንባብ ብኸምዚ ዝስዕብ
ይገልጾ። ንሱ ምንባብ መጽሓፍ ምስ
ምብላዕን ምስታይን ዘመሳስሎ ነገር ከምዘሎ’ዩ
ዘረድእ። ከምቲ ተሪርን ድልዱልን ኣካላት
ንኽህልወካ በብሰዓቱ ክትምገብ ዘድልየካ፡
በሊሕ ኣእምሮን ልቦናን ንኽተጥሪ ድማ
ምንባብ ወሳኒ ምዃኑ ይሕብር። ሓደ ሰብ፡
ኣብ ቁልዕነት፡ ብጽሕና፡ ዕብየት ወዘተ ካብ
ንባብ ዝረኸቦ ፍልጠት ወትሩ ከም ምርኲስ
ኮይኑ ከምዘገልግሎ ፈሊጡ ናይ ምንባብ
ልምዲ ከማዕብል ኣዘኻኪሩ።
ተማሃሪት ኮለጅ ዓዲ ቐይሕ፡ ሳምራዊት
ገብራይ ብወገና፡ ምንባብ ንወለዶታት
ዘሰጋግር ድልድል ናይ ታሪኽን ፍልጠትን
ምዃኑ’ያ ተረድእ። መንኮርኮር ምዕባለ
ሃገር ምዃኑ ጠቒሳ ድማ፡ መንግስቲ ኣብ
ኩለን ከተማታትን ገጠራትን ከፊትወን
ዘለዋ ኣብያተ ንባብ፡ ምስ ኩሉ ዝተዋደደለን
መሳለጥያታት ተመሃሮ ብዝግባእ ክጥቀሙለን
መኺራ። ንውልቃዊን ሃገራዊን ዕቤት
ዘገልግላ ስለዝኾና እውን፡ ግቡእ ክንክን
ክግበረለን ከምዘለዎ ተገንዝብ።
ምንባብ ንኣእምሮ ደቂ-ሰባት ካብ
ማሕዩር ድንቁርና ናጻ ዝገብርን ውልቃዊ
ዕብየትን ብስለትን ደቂ-ሰብ ዘረጋግጽን እዩ።
ሊቃውንቲ ንምንባብ ከም ናይ ፍልጠት
መሰጋገሪ መሳልል ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ።
መጽሓፍቲ ብምንባብ ኣብ ዓለምና ናይ
ዝነበሩን ዘለዉን ዓበይቲ ሊቃውንቲ ፍልጠት፡
ብቐሊሉ ክንቀድሖን ኣብ ኣእምሮና ክነስርጾን
ከምእንኽእል ርዱእ እዩ። ስለዚ ብፍልጠት
ዝበሰለ ኣእምሮ ክህልወና እንተኾይኑ፡ ምንባብ
ክነዘውትር እዮም ክኢላታት ዝመኽሩ።
ኣብዚ መዳይ፡ መንግስቲ ኣበየ ከባቢኡ
ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ብዕቱብ ተራእዩ፡ ተማሃሮ
ኪንዮ ኣካዳምያዊ ንጥፈታቶም ዝኸይድ
ናይ ምንባብ ባህሊ ከጥርዩን ናብ ኣብያተ
ንባብ ምኻድ ከዘውትሩን ምእንቲ ናይ
ወለዲ ምትብባዕ ከምዘድሊ ምዝኽኻር
ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን።

ሓዳስ
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ገያሺት ልቢ
ብብንያም ፍስሃጽዮን

መበል 13ክፋል
ካርመል፡ ማኪናኣ ናይ ሓደጋ ድምጺ
ክትገብር ምስ ሰምዐት ጽላል ኣልዒላ’ያ
ንደገ ወጺኣ። ስንባደ ስለ ዝነበራ ናይ
ማኪናኣ ናይ ርሑቕ መቈጻጸሪ ኣብ
ጣውላ ከም ዘቐመጠቶ ኣይዘከረትን።
“ዮዲት ሓፍተይ ሪሞት ኮንትሮል
ኣቐብልኒ።’’ ብዓውታ ጨደረት። ማኪናኣ
ጥራይ ዘይኰነት ውሽጣ’ውን በቲ ነቲ
ከባቢ ዝረበሸ ድምጺ ተናዊጹ ነበረ።
ዝናብ ይወቅዕ ብምንባሩ፡ ኣብቲ ከባቢ
ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን። እዚ ኣጋጣሚ
ነታ ተጨኒቓ ዝነበረት ካርመል ብከፊል
ክትረጋጋእ ሓጊዝዋ’ዩ። “ሰረቕቲ ድዮም
ኣንቲ ካርመል ሓብተይ?’’ ሰናይት
ደድሕሪኣ እናሰጐመት ሓተተታ።
“እንታይ’ሞ ፈሊጠ ኢልክኒ ኢኺ፡’’
ዝበለት ካርመል ናይ ማኪናኣ ብርቱዕ
ድምጺብመቈጻጸሪ ከም ዝጠፍእ ድሕሪ
ምግባር ኩነታት ማኪናኣ ክትፍትሽ
ተጸግዓታ። ኣብ ቀዳማይ፡ መራሕ ማኪና
ኣብ ዝቕመጠሉ መቐመጢ ዝተዓሸገት
ሰታሪት ተዓዘበት። “ደሓን ተመሊሲ
ሰኑ፡ ሰብ እንተተንኪፍዋ’ውን ድምጺ
ስለ እትገብር ሰረቕቲ’ዮም ክንብል
ኣይንኽእልን ኢና። ደሓር ድማ ሰረቕቲ
ኣብ ጸሓይ ቀትሪ ዝሰርቁ ኣይኰኑን።”
ምስቲ ኣቐዲማ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ
ዘይሰማማዕ ቃና ኣስምዐት። እታ ኣብ
ማኪና ውሽጢ ዝነበረት ሰታሪት፡ ሰናይት
ክትርእየላ ኣይደለየትን። ምኽንያቱ፡
መሳርሕታ ናይ ኣፍቃሪኣ ኩነታት
ይፈልጣ ብምንባረን፡ እቲ ወረ ናብ
ኣፍቃሪኣ ከይበጽሕ ስግኣት ኣለዋ።
ክሳብ እቲ እዋን፡ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠማ
ናይ ሰታሪት ጉዳይ ምስ ኣፍቃሪኣ
ኣይተዘራረበትሉን።
ክትዛረበሉ’ውን
ኣድላዪ ኰይኑ ኣይተሰምዓን።
ሰናይት፡ ግብረ መልሲ ናይ ካርመል
ቅንዕና ዘሰነዮ ዘይምዃኑ ቀልጢፋ’ያ
ኣስተውዒላትሉ። ኣብ ማኪና ዝተዓሸገት
ሰታሪት ወዲቓ ከም ዝነበረት ቅድሚ
ካርመል ምስትብሃላ’ያ ኣስተውዒላትላ።
‘ሕጂ ድማ ደብዳበ መጺእዋ’ ዝብል
ድምጺ ድማ ኣብ ውሽጣ ተደጋጊሙ
ነበረ። ካርመል ሃንደበት ክትምለስ ምስ
ሓበረታ ግና ምንም ከም ዘይተዓዘበት
ክትዋሳእ እናፈተነት ናብ ሱፐር ማርኬት
ገጻ ግልብጥ በለት። ውሽጣ ድማ ‘እንታይ
ከይንርእየላ ድያ ደኣ ጓለይ! ኵሉ
ዝፈልጦ ድቓላ ሓኒቕክን ኣይትቕተላ
ድዩ ዝተባህለ’ ዝብል ናይ ቅሬታ ስምዒት
ይስምዖ ነበረ።
ካርመል፡ ማኪና ከፊታ ነታ ኣብ
ሰታሪት ተዓሺጋ ወዲቓ ዝጸንሓታ ደብዳበ
ኣልዓለታ። እታ ደብዳበ ክተልዕላን ሓደጋ
ዘስዕብ ነገር ትትንክፍ ከም ዝነበረት ነብሰ
ስጋኣ ብፍርሂ ክሕቆንን ሓደ ኰነ።
ጸሓፊኡ ዘይፈለጠቶ ናይ ፍቕሪ ደብዳበ
ኣብ ኢዳ ካብ ዝበጽሕ ንደሓር፡ እምነታ
ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዝወደቐ ዘረጋግጽ
ስምዒት ክስምዓን ‘ግደፊ!’ ዝብል
ዘፈራርሕ ድምጺ ኣብ ውሽጣ ከም

መቓልሕ ክደጋግም ይፍለጣ ነበረ። እዚ፡
ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣብ መገሻ ዝነበረ ኣፍቃሪኣ
እምነት ተጒድል ምንባራ ዝኸስስ ናይ
ሕልና ድምጺ’ዩ። እዚ ድምጺ እዚ ድማ’ዩ
ንእምነታ ፈቲኑ ኣብ ጭንቀት ሸሚምዋ
ዝነበረ።
ካርመል፡ ነታ ኣብ ማኪናኣ ዝጸንሓታ
ሰታሪት ክልተ ግዜ ገላቢጣ ጠመተታ።
ተዓሺጋ’ያ ነይራ። ኣብ ልዕሊ ሰታሪት
‘ናብ ካርመል’ ዝብል ጽሑፍ ነበረ። ከም
ዝቐደመት ናይ ጸሓፊ ስም ኣይተጻሕፈን።
ካርመል፡ ሽዑ’ውን ምስጢር’ቲ ደብዳበ
ዝልእከላ ዝነበረ ሰብ ስለ ዘይፈለጠት
ኣዕሚቛ ኣስተንፈሰት። ‘ሎሚ ድማ
ከይረኣኹኻ ኣምሊጥካ?’ በለት ምስ
ነብሳ። ማኪናኣ ድምጺ ምስ ገበረት
ክሳብ እትወጽእ ግዜ ስለ ዝወሰደት
ንኖህ ክትርእዮ ኣይከኣለትን። ‘እንታይ’ዩ
እቲ ምስጢር ግና? ተተሓቢእካ ደብዳበ
ምጽሓፍ እንታይ ከምጽእ ይኽእል?’
ሓተተት ነብሳ። ‘ፍቕርኻ ብጋህዲ
ክትገልጽ ግዳ ዘይትፍትን?’ ብመንገዲ’ታ
ኣብ ኢዳ ዝነበረት ሰታሪት ንጸሓፊኣ ትብሎ
ዝነበረት’ዩ። ‘ከምኡ ዝሓይሽ እመስለኒ።
ሽዑ እንታይ መልሲ እህበካ ትጽበ።
ብደብዳበ መልሲ ትጽበ እንተለኻ ግና
ፈጺምካ ኣይትሕሰቦ። ፍቕሪ ምስጢር’ዩ፡
ምስጢር ድማ ንሓደ ልቢ’ምበር ንወረቐት
ኣሕሊፍካ ኣይወሃብን’ዩ፡’ ብምባል ሓሲባ
ሰታሪት ኣብ ናይ ማኪናኣ ጁባ ሸጉጣ፡
ማዕጾ ብሓይሊ ብምዕጻው ናብ ስራሓ
ክትምለስ ኣንቀደት።
***
ኖህ፡ ነቶም ደው ክብል ዝሓበርዎ ፖሊስ
ብዓይኒ ፍርሂ ጠመቶም። ‘ናብ ካርመል
ወሲዶም ከኸሽሑኒ ድዮም ዋላስ ሰራቒ
ኢሎም ክኣስሩኒ’ ብምባል ኣብ ጥርጣረ
ተሸሚሙ ተጸበዮም። “ደሓን ዲኻ?’’ ሓደ
ካብቶም ክልተ ፖሊስ ብፈተሽቲ ኣዒንቲ
እናጠመተ ሓተቶ።
“ዋላ ሓንቲ ኣይኰንኩን ደሓን’የ።’’
መለሰ ኖህ ዝስምዖ ዝነበረ ናይ ፍርሂ
ስምዒት ክኽውል እናፈተነ።
“እንታይ ደኣ ክንድዚ ጒያ?’’ ሓተተ
ካልኣይ ፖሊስ ከምቲ ቀዳማይ ኣዒንቱ
ኣብ ልዕሊ ኖህ ተኺሉ። ዝናብ ኣቋሪጹ
ጸሓይ ምስ ደበና እናተቘራቖሰት ምህላዋ
ክትሕብር ትፍትን ነበረት።
“እዚ ዝናብ ኣፍሪሑና፡’’ መለሰ ኖህ፡
ማይ ዝጠለቀየ ነብሱ እናጨባበጠ።
“ካብ ዝናብ’ዩ ክንድዚ ጒያ?’’ ቀዳማይ
ሓታቲ ብዓይኒ ጥርጣረ ጠመቶ። ኖህ
ብዙሕ ከም ዘይገደሶ ክምስ ብምባል
ጥራይ ምርግጋኡ ከረድእ ፈተነ። “በየን
ኢኻ መጺእካ?’’
ኖህ፡ ዝመጽኣሉ ኣንፈት እንተሓቢርዎም
ናብኡ ወሲዶም ምስ ካርመል ፊን ንፊት
ከየራኽብዎ ስግኣት ስለ ዝነበሮ ቅልጥፍ
ኢሉ ክምልስ ኣይከኣለን። ኣብ ክንድኡ
ንኽሓስብ ዕድል ክረክብ፡ “እንታይ
ኢልካ?’’ በለ ሕቶ ከም ዘይተረድኦ ከምስል
እናፈተነ።

“ትሃድም ኢኻ ዘለኻ!’’ ካልኣይ
ፖሊስ ጣልቃ ኣትዩ ግምቱ ሃበ። ኖህ፡
ደቀቕቲ ኣዒንቱ ከፍጥጥ ፈተነ። ግና ገጹ
እምበር ኣዒንቱስ ከም ዝሰንበደ ክሕብራ
ኣይከኣላን። ነዳዲ ከም ዝወድአት
ጭልምልም ክብላ’የን ተራእየን። ካብኡ
ንላዕሊ ዝኸይድ ዓቕሚ ከም ዘይነበረን
ኣግሂደን ይሕብራ ነበራ።
“ካብ መን ክሃድም?’’ ንዝቐረበሉ
መረጋገጺ ብሕቶ መሊሱ ጠመቶም።
“እስከ ሰዓበና!’’ መሪሖሞ ንቕድሚኦም
ሰጐሙ። ጸሓይ ቁርቁሳ ዘብቅዐት
ክትመስል ምሉእ ብምሉእ ብደበና
ተዋሒጣ ምድረ ሰማይ ዝሕልሕል ክብል
ጀመረ። መሳዂቲ ሰማይ ዳግማይ ዝናብ
ዝኽዑ ክመስል ክህንደድ ጀመረ።
ኖህ ስግኣቱ ሓዚሉ ደድሕሪ’ቶም
ክኽተሎም ዝሓበርዎ ፖሊስ ክስጒም
ተገደደ። ምስ ካርመል ገጽ ንገጽ
እንተተራኺቦም እንታይ ክውሕጦ ከም
ዝኽእል ይፈልጥ ኣይነበረን። ፊት ንፊት
ገጻ ካብ ዝርኢ መሬት ጒድጓድ ፈጢራ
ክትውሕጦ’ዩ ዝመርጽ። ‘ኣይትጸንሓንን
ግዲ ትኸውን!’’ እቶም
ፖሊስ
ከም
ዘይገድፍዎ

ተረዲእዎ
ፈጣሪ ኵሉ
ኣምላኽ ክሕግዞ
ጸሎቱ ኣዕረገ። እቶም ክልተ
ፖሊስ ብዘይ ናይ ኖህ ሓበሬታ ትኽ ኢሎም
ናብ ቀንዲ ጽርግያ ሓወሱዎ። ኣዒንቲ ኖህ
ተቐዳዲመን ናብታ ልቡ ብዘይ ፍቓድ
ዘቐመጠላ ሱፐር ማርኬት ኣበላ። ንጸጋሙ
ገጹ ምስ ጠመተ ድማ ካርመል ኣብ
ቅድሚ ማኪናኣ ደው ኢላ ረኣያ። ፖሊስ
ሒዞም ከምጽኡላ ንሳ ድማ ትጽበዮም
ዝነበረት ስለ ዝመሰለቶ ልቡ ክትነቓነቕ
ተፈለጠቶ። ‘ነገር ተወዲኡ!’ በለ ተስፋ
ቆሪጹ። እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘንጠጢ ዝነበረ
ደበና ፍርሕን ዕንወትን ሒዙ ክወድቕ
ዝዳሎ ዝነበረ ኰይኑ ተሰምዖ። ‘እንታይ
ይገብሩ ኣለዉ?’ እቶም ምስ ኖህ ዝነበሩ
ክልተ ፖሊስ፡ ናብቲ ካርመል ዝነበረትሉ
ቦታ ክስጒሙ ምስ ረኣዮም ብኣጋጣሚ
ዝኸውን ዝነበረ ኰይኑ ኣይተሰምዖን።
‘ገለ ዝፈለጥዎ ነገር ኣሎ’ በለ ነታ ጽርግያ
ክትሰግር ዝዕዘባ ዝነበረ ካርመል ኣማዕድዩ
እናጠመተ። እታ ምሉእ ብምሉእ ጸሊም
ስረን ናይ ላዕሊ ቦዲ ተኸዲና ዝነበረት
ካርመል ከም ኮኾብ ደሚቓ’ኳ እንተነበረት፡
ንፍርሁ ዘሳሲ ዝነበረ ኖህ ግና ቁንጅንኣ
ከስተብህለሉ ኣይከኣለን። ካርመል ኣብቲ
ሰግለለት ዝዓረፈሉ እዋን ንጸሓይ ተኪኣ
ንከባቢኣ ብርሃን ክትልግስ ዝተዳለወት
ትመስል ነበረት።
እተን ናብ ካርመል ዝቐርባ ዝነበራ ነብሲ
ወከፍ ናይ ኖህ ስጒምቲ፡ ልክዕ ከምቲ ናይ
ሞት ፍርዲ ተበይንሉ ናብቲ ዝፍጸመሉ ቦታ
ዝውሰድ ዝነበረ ወንጀለኛ ዝስምዖ ስምዒት
ይፈጥራሉ ነበራ። ኖህ ብስቕታ ምቕጻል

ሞት ምቕባል መሲሉ ስለ ዝተሰምዖ ካብቲ
ፍጻመ ዘናግፎ ስጒምቲ ክወስድ ብጥንቃቐ
ከባቢኡ ኣስተብሃለ። ካብ ፊት ንፊት ምስ
ካርመል ምርኻብ ካብቶም ዝከታተልዎ
ዝነበሩ ፖሊስ ምምላጥ ዝሓሸ ከም ዝዀነ
ኣስተውዓለ። ኣይደንጐየን ድማ ሃንደበት
ከም ካብ ጸላኢኣ በተግ ኢላ ትበርር ዑፍ
ንቕድሚኡ ተወንጨፈ።
እቶም ክልተ ፖሊስ ክስዕብዎ ዕድል
ኣይረኸቡን። ዘረጋገጽዎ ነገር ስለ
ዘይነበሮም እውን ክሳብ ካብ ዓይኖም
ዝኽወል ደው ኢሎም’ዮም ርእዮምዎ።
ኣቓልቦ ናይቲ ከባቢ ስለ ዝሰሓበ ድማ
ገለ ተመሓላለፍቲ ኣዒንቶም ናብቶም
ክልተ ፖሊስ ለኣኹ። ካርመል’ውን ከም
ካልኦት ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይና ዝተፈጸመ
ፍጻመ ክትዕዘቦ ተገዲዳ’ያ። ብጉዳያ
ምዃኑ’ኳ እንተዘይፈለጠት ክልተ ፖሊስ
ንሓደ መንእሰይ ዓጂቦም ናብኣ ገጾም
ክስጒሙ ኣቐዲማ ርእያቶም’ያ። ግና
ምስ ጉዳያ ስለ ዘየተሓሓዘቶ ብኣቓልቦ
ኣይተኸታተለቶምን። ኣብ ቅድሚ ዓይና
ካብ ፖሊስ ዝሃድም ሰብ ምስ ረኣየት
ግና ጽርግያ
ምስጋር
ኣቋሪጻ
ናብቶም
ካብ
ቅድሚኣ
ቁሩብ
ሜ ት ሮ ታ ት
ር ሒ ቖ ም
ዝነበሩ ፖሊስ
ኣተኰረት።
“ነዚ ካብ ኢድና
ዝሃደመ መንእሰይ
ትፈልጥዮ ዲኺ?’’
ተገዲሳ
ክትዕዘብ
ዘስተብሃሉ ፖሊስ
ቀሪቦም ሓተትዋ።
“ኣይፈለጥክዎን።
ግና ማኪናይ ሃንደበት
ድምጺ ስለ ዝገበረት’የ ወጺአ።”
“ርኢኻ!’’ በለ ፖሊስ ምስ ብጻዩ።
“እቲ ጥርጣረና ልክዕ’ዩ ነይሩ ማለት’ዩ።
ዝተሰርቀኪ ነገር ኣሎ ድዩ?’’
“ኖእ ዝተሰርቀኒ ነገር የለን። ወረ ኣነስ
ቈልዑ ዝተንከፉለይ ጥራይ’ዩ መሲሉኒ
ነይሩ። ካብ ኢድኩም ሰብ ክሃድም ምስ
ረኣኹ’የ ጥርጣረ ሓዲሩኒ ክሓቶምዶ
ዝብል ሓሳብ መጺኡኒ፡” በለት፡ ነቲ ዝሃደመ
ኖህ ፊት ንፊት ክትርእዮ ብዘይምኽኣላ
እናሓዘነት።
“ዝተሰርቀ ንብረት እንተዘየለስ ደሓን
በሊ።’’
***
ኣብታ ናይ ብሕቱ ዝጽሕፈላ ክፍሊ
ኰይኑ’ዩ፡ ነቲ ኖህ ብመርከቡ ዝተኸላኸሎ
ማይ ኣይሂ ዝመሳሰል ዝናብ ዝከታተሎ
ነይሩ። ዝናብ ክዘንብ እንከሎ ብመስኮት
ኰይኑ ምዕዛብ ካብቲ ፍሉይ ባህታ
ዝፈጥረሉ ትርኢት’ዩ። ካብ ዝናብ
ንላዕሊ ንትርኢት ኣዒንቲ ዝማርኽ ዘሎ
ኰይኑ ድማ ኣይስምዖን። ‘ንማይ ኣይሂ
እንተዘይመሲሉ ዝናብ ህይወት እንደኣሉ’
ብምባል ድማ ዝናብ ኣብ ህይወት ዘለዎ
ዓቢ ተራ ይምስክረሉ ነበረ። ኣብቲ እዋን
ግና ኣብ መዘክሩ ዘስፈሮ ጽሑፍ ከንብብ
ኢሉ ምስ ጀመረ ተመሲጡ ክገድፎ ስለ
ዘይከኣለ ክንዮ ኣእዛኑ፡ ኣዒንቱ ኣቓልቦ
ሂበን ዝናብ ክዕዘባ ናብ መስኮት ኣየበላን።
‘ኣብ ሓደ እዋን ወዲ ትምህርተይ
ከም ዝነበረ እዝክሮ’የ።’ ኢሉ’ዩ ዝጅምር
ኣብ ዳየሪ እስራኤል ዝሰፈረ ጽሑፍ።
‘ብፍላይ ኮፍ ዝብለሉ ዝነበረ ቦታ ምስ
ሓበረኒ ብዝኽሪ ንድሕሪት ተመሊሰ
ንኖህ ጥራይ ዘይኰነ ንብምልእቲ ክፍልና
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ዘኪረዮም። ኖህ፡ ደቂ ክላስ እንከለና ኣብ
መዳይ ትምህርቲ ንጥፈታቱ ከመይ
ከም ዝነበረ ክዝክር ኣይከኣልኩን። ኣብ
ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ ከም ዝሓበረኒ ግና
ኣፍቃሪ መጽሓፍ’ዩ። ብግዳማዊ ትርኢቱ
ንባብ ዝፈቱ’ኳ ዝመስል እንተዘይኰነ
ንጽሑፋተይ ብዕምቆት ከም ዘንበቦም ምስ
ሓበረኒ ግና ኣድኒቐዮ። ንፉዓት ኣንበብቲ
ንፉዓት ጸሓፍቲ ምዃኖም ሓቢረ ድማ
ጽሑፍ ክፍትን ምኽረይ ወስ ኣቢለሉ።
ኖህ፡ ናይ ኳኽ ዝመስላ ደቀቕቲ ኣዒንቲ
ዝውንን መንእሰይ’ዩ። ጽሙእ ገጹ ንናብራ
ብቓልሲ ዝሓልፎ ምዃኑ ይምስክራ።
ኣብተን ዝተራኸብናለን መዓልታት ቁሊሕ
ኢሉ ክጥምተኒ ስለ ዘይረኣኽዎ፡ ኣዝዩ
ሓፋር ምዃኑ ልዕሊ’ዚ መረጋገጺ ክረክብ
ኣይከኣልኩን። ‘ፍቕሪ ሒዙኒ፡ እንታይ
ትሕግዘኒ?’ ክብል’ዩ መጺኡኒ። ነታ ዘፍቀራ
ይትረፍ ንዓይ ክሕብረኒ እንከሎ’ውን
ከም ነብሰጾር ክጸዓር’የ ርእየዮ። ደቀቕቲ
ኣዒንቱ ከይተሓብኣ ሕቡኣት ኰይነን
እንተዘይሕግዘኦ ናብ ዘብለን ምጠፍኦ
ነይሩ። ሓንሳብ ይደንን ሓንሳብ ድማ
ብኸብዲ ኢዱ ከዊልወን ዝን ይብል
ነበረ። ፍቕሪ ከም ዝሓዞ፡ እቲ ናይ ምግላጽ
ዓቕሚ ዝሰኣነ ልሳኑ’ዩ ኣረጋጊጹለይ። ናባይ
ዘምጽኦ ምኽንያት’ውን ኣብ ጽሑፋተይ
ናይ ምግላጽ ዓቕሚ ስለ ዘስተብሃለ ኮን
ዶኾን ይሕግዘኒ ብምባል’ዩ። ንኣፍቃሪቱ
ብመሰጥቲ ቃላት ኣእሚነ ኣብዛ ሕቑፉ
ክሽጉጠሉ ያኢ! ‘ድፍረት ዘይብሉ ኣፍቃሪ
ከም ኣዳም ዕድለኛ እንተዘይኰይኑ፡
ኣብ ጎድኑ ጓል ዘቐምጠሉ ፈጣሪ ኵሉ
ዓለም ክህሉ ኣይኰነን፡’ እናበልኩ ድማ
ጠሚተዮ።
ኖህ ሰሓቢ መልክዕ የብሉን። ዋላ’ኳ
ፍቕሪ ናይ ምልኩዓት መጻወቲ ሜዳ’ዩ
እንተዘይበልኩ፡ እቲ ክሰብሮ ዝግበኦ ሕፍረቱ
ግና ተወሳኺ ጸገም ኰይኑ ኣብ መንገዲ
ፍቕሪ እመት ከም ዘየሰጒሞ ተረዲኡኒ።
ከምቲ ሸክስፒር “The course of true
love never did run smooth” ዝበሎ፡
ኖህ ኣብ ፍቕሪ ንዘጋጥም ሓርጎጽጎጽን
ኲርኳሕን ክሰግር ዝኽእል ዓቕሚ ስለ
ዘይረኣኽሉ ኣዝየ’የ ሓዚነሉ። ኣዋልድ
ፍቕሪ ክህበን ንዝስዕበን ጎበዝ ቅድሚ
ብተግባር ምርግጋጹ ንቓላቱ ቀመም
ወሲኹ ከዕልለን ከም ዝብህጋ ኣብ ናይ
ፍቕሪ ተመኲሮይ ዘረጋገጽክዎ’ዩ። ሸዊት
ዝበሃል ወዲ ትምህርትና ንጓል ኣመልኪቱ
ዝብሎ ዝነበረ ድማ ኣይርስዕን። ‘ጓል ቅድሚ
ወዲ ምፍቃራ ባዕላ’ያ ንነብሳ ተፍቅር።
ተፍቅሮን ነብሳ ኣብ ምድናቕ ድሕር
ዘይብል ወዲ እንተረኺባ ድማ ምሉእ
ብምሉእ ልባ ክትህቦ ድሕር ኣይትብልን።’
እዚ ኣበሃህላ’ዚ ነተን ነብሰን ዝያዳ ካልእ
ከፍቅራ ዝነበራ ደቀንስትዮ ክነመጒስ
እንተዘይክኢልና ልበን ክመቓቐለናን
ኣብ ፍቕሪ ክንዕወት ከም ዘይንኽእልን
ዝሕብር’ዩ። ኖህ ከም ዝተዓዘብክዎ ግና
ፍቕሪ ክእለት ዘረባ ከም ዝደሊ ዝፈለጠ
ኣይመስልን። ብዓባስ ልሳኑ ፍቕሪ ምምናዩ፡
‘እታ ንዓይ ዝበላ ፈጣሪ ዘሕድገኒ የለን’
ዝብል እምነት ኣሕዲሩ ንጎደና ፍቕሪ
ብኮን ደኾን ይኣትዎ ከይህሉ ዘየጠራጥር
ኣይኰነን። ፈጣሪ ግና ንነብሲ ወከፍና
እነፍቅረሉ ልቢ’ምበር ጓል ዝመርጸልና
ሽማግለ ኣየዳለወልናን።

ይቕጽል
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“ መን’የ ኣነ?” ዘይተመለሰ ሕቶ ሃብቶም
ዓብደልቃድር ኣሕመድ

ካልኣይ ክፋል
ጉዳይ ሃብቶም ኣገራምን ዝተሓላለኸን
እናኾነ’ዩ መጺኡ። ‘ኣብ ርእሲ ኣላታ
ተወሰኸታ’ ከም ዝበሃል፡ ዝቐደመ
ከየጻረየ ዝደሓረ ስዒብዎ - ‘ዓዜን-ኳዜን’።
እዚኣተን’ከ ደኣ ከም ማና ካብ ሰማይ
ድየን ወሪደን? ካበይ’ዩ ምንጨን? …
ሃብቶም ካብ’ታ ገለ ጭላፍ ካብ
ድሕረ-ባይታ ሂወቱ ዝሰምዓላ ዕለተጸበል፡ ጥራሽ ከም ዘይቀሰነን ጥዑም
ለይቲ ደቂሱ ከም ዘይሓደረን ብኸም’ዚ
ዝስዕብ’ዩ ኣዘንትዩለይ።
“ጠባየይ
እናረቐቐ
መጺኡ።
ብዘይጠቅም ይገራጮ፡ ይባኣስ፡ መሪሩኒ
ኩሉ ነገር ምጽዋሩ ስኢነ። ካብ ሰባት
ክሃድም እመርጽ። እቲ ዝበኣሰ ግን ኣብ
ትምህርተይ ርኡይ ምንቁልቋል ምርኣየይ
እዩ። ዓመታት ብዝሓለፉ መጠን ኩሉ
እናገደደ መጺኡ። ብኣርኣያ ስላሴ
ዝተፈጠርኩ ክቡር ፍጥረት ክንሰይ፡ ሰብ
ኮይነ ምፍጣረይ ኣዝዩ ኣጽሊኡኒ። ኣነ
መን’የ?” ሃንደበት ዘይተጸበኽዎ ሕቶ
ኣንጠበለይ ሃብቶም ኣብ ስምዒት ኣትዩ።
እተን ትኩራት ደቀቕቲ ኣዒንቱ ማይ
መሊአን፡ ብድሕረይ ናብ ዝነበረ መንደቕ
ዝጥምታ ይመስላ እምበር ንሱስ ድሮ
ገይሹ’ዩ፡ ሩባን ኩርባን ሰጊሩ፡ ኣብ’ቲ
ዝዓበየሉ ዓዲ-ኣብረሸቖ ብሓሳብ የንሳፍፍ።
“ሃብቶም!” ኣድሃኽዎ ብትሑት
ድምጺ።
“ገዲፈካ’ዶ ኸይደ እህ. . . ኣጨኒቐካ
ሓቀይ?” ካብ’ቲ ተሸሚምዎ ዝጸንሐ
ባሕሪ ሓሳብ ብምውጻእ ድንን ኢሉ
ንብዓቱ እናደረዘ።
“ኖኖእ። ቀጽል ጥራይ” ፍሽኽታ
ብምልጋስ፡ ምእንቲ ዋሕዚ’ቲ ዛንታ
ከይብተኸኒ። “መንግስተ-ሰማይ የዋርሶ
ኣቦሓጎይ፡ ወትሩ ካብ ጎድነይ ከይተፈልየ
ዝከኣሎ ይገብረለይ ነይሩ። ብወገነይ፡ ነቲ
ኣጋጢሙኒ ዘሎ ቅልውላው መንነት
መበቆለይ ክምልሰለይ ሓቲተዮ። ንሱ
ግን እንትርፎ እታ ኩልና ንፈልጣ ‘ርካብ
ምዃነይ’ እትሕብር ዛንታ ብዛዕባይ
ካልእ ዝኾነ ከም ዘይፈልጥ፡ እታ ዘላ
ክትህሉ እንተኾይና’ውን ምስ ሚኪኤል
ምዃና ብንጹህ ልቡ ምሒሉለይ። ኣብ
ልዕለይ ዝነበሮ ፍቕሪ፡ ሓልዮት፡ ርህራሀን
ቅንዕናን ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ስለዝፈልጥ

ይኣምኖ’የ ነቦሓጎይ - የኽብሮ ድማ።
ኩሉ ኣጋውላይ ሕማቕ ከምዘሎ
ዝተዓዘበ ኣቦሓጎይ፡ ኣስመራ ከይደ
ንኽመሃር ናብ ኣኽበረት ክወስደኒ
ተወከሶ - ንሚኪኤል። ኣኽበረትን
ሓዳስን እተን ካብ ህጻንነተይ ኣትሒዘን
ሓርኢ-ሽንተይ ጸሪገን፡ ሓብሒበን ዘዕበያኒ
ዘፍቅረን ኣሞታተይ እየን። ካብቶም
ኣብ ደገ ዝነብሩ ሓወቦታተይ ድማ
ኣቶ ተስፋማርያም ኣጆኻ ብምባል
ናይ ሞራልን ንዋትን ደገፍ ብምሃብ
ይተሓጋገዘኒ፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎድነይ’ዩ” በለ
ሃብቶም። ብወገነይ ንኣቶ ተስፋማርያምን
ንወ/ት ኣኽበረትን ኣዘራሪበዮም። ከም’ዚ
ዝስዕብ ድማ ኣዕሊልና፦
“ምምጻእ ናይ ሃብቶም ናብ ገዛና፡
ኣብ ስደት ከለኹ’የ ሰሚዐ። ዋላ’ኳ
ብዙሕ ዝመላለስ ኣይንበር፡ ኩነታቱ ግን
ይከታተሎ ነይረ። ኣደ ኣብ ዘይብሉ ገዛ’ዩ
ኣትዩ። ብኣሕዋተይ እተኣማመን’የ። ገዛና፡
ኩሉ’ቲ ወለዲ ክገብርዎ ዝግባእ ገይሮም፡
ኣምሂሮም የዕብዮሞ። ኣቦይ ዝያዳ ኩልና
ንዕኡ የፍቅር። ሃብቶም’ውን ‘ኣቦሓጎይ’
ምስበለ’ዩ። ሓቂ ይሓይሽ፡ ሕማቕ ቆልዓ
ኣይኮነን። እዱብ፡ ንቑሕ፡ ጻዕራም፡
ምእዙዝ’ዩ። መንግስተ- ሰማይ የዋርሶ
ኣቦይ፡ ሃብቶም ምስ ወለዱ ተሓቛቚፉ
ክርኢ ልዑል ባህጊ ነይርዎ፡ ግን ሞት
ቀዲማቶ። ምርቓ’ሞ ዝገደፈ የብሉን
ከም ዘይሓልፍ መሪቕዎ’ዩ።
ከም’ቲ ናይ ኣቦይ፡ ንሕና’ውን ናይ
ሃብቶም ሰናይ ክንሰምዕን ክንርእን ልዑል
ባህጊ ኣሎና። ከም ውላድና መጠን
ግቡእና’ውን ስለዝኾነ፡ ኣብ’ቲ ወለዱ
ንምድላይ ዝግበር ጻዕሪ፡ ካባይ ዝሕተት
ዘበለ ከበርክትን ካብ ጎድኑ ከም ዘይፍለን
ቃል ይኣቱ።” ዝበለኒ፡ ብመንገዲ ሃብቶም
ዝረኸብክዎ፡ ካብ ደገ ዝመጽአ ዓቢ
ሓወቦኡ ኣቶ ተስፋማርያም ባህታ፡ ኣብ
ልዕሊ ሃብቶም ዘለዎ ፍቕሪ፡ ኣኽብሮት፡
ሓልዮትን ርህራሀን፡ ዝያዳ ኹሉ ድማ
ምስ ሰባት ዘለዎ ፍሕሽው ገጽን ምቕሉል
ኣቀራርባን ብተግባር ርእየዮ።
“ሃብቶም፡ ዋላ’ኳ ሚኪኤል ሓወይ
ረኺቡ ንገዛና የምጽኣዮ፡ ብስሙ እውን
ይጸዋዕ፡ ኣቦይ’ዩ ሓብሒቡ፡ ፍቕሪ
ወላዲ መጊቡ፡ ኣማሚቑን ካባና ንላዕሊ

ካብ የማን ንጸጋም - ኣቶ ሚኪኤል ባህታ፡ ኣቶ ወ/ማርያም ባህታ፡
ኣቶ ተ/ማርያም ባህታ

ኣሐንቂቑን ኣዕብይዎ። ሽዑ ሓሚሙ’ዩ
ነይሩ ሃብቶም። ንዕኡ ከነሽይን ከይደቀስና
ንሓድር ኔርና። ኣደይ ሞይታ ብምንባራ፡
ሓዳስ ሓፍተይ ከም ዓባይ መጠን፡
ዳርጋ ኩሉ’ቲ ኣደ ትስከሞ ጾር ንሳ’ያ
ተሰኪማቶ። ከም ሕሳስ ልደ ሓውና
ድማ፡ ስድራቤታዊ ፍቕሪ መጢውና
ናትና ጌርናዮ። ሃብቶም ክመጸና እንከሎ፡
ዘረባ ቆርጠምጠም ይብል ነይሩ’ዩ፡ ትኩር
ነይሩ። እተን ጽገ፡ ደሳለን ኤፍሬምን
ዝብላን ካልእን፡ ተሓቲቱ ዝምልሰን ዝነበረ
ኣስማት’የን።
ንሃብቶም ምዕባይና፡ ሓበንን ሕልናዊ
ዕግበትን’ኳ እንተተሰማዓና፡ ወለዱ
ብዘይምርካቡ ዝስምዖ ሕማቕ፡ ካብኡ
ንላዕሊ የሳቕየና። ዝያዳ ድማ ባህጊ
ኣቦይ ዘይምስማሩ። ስለ’ዚ፡ ስድራ ቤቱ
ረኺቡ፡ ፍስሃ-ወሰላም ክዓስሎ፡ ድሌትናን
ምንዮትናን ወሰን የብሉን። እቲ
ምንታይ’ሲ፡ ሃብቶም ምስ ዝቐስን ኢና
ንቐስንን ጎድንና ዝዓርፈልናን።” ኢላትኒ፡
ኣብ ጐዳይፍ ትነብር ዘላ ሕሳስ ልደ
ገዛ ወ/ት ኣኽበረት ባህታ። ዘይምርካብ
ወለዲ ኣብ ልዕሊ ሃብቶም ፈጢሩዎ ዘሎ
ቅልውላው መንነትን ሳዕቤናቱን ቀሊል
ከምዘይኮነ ብምግላጽ።
2003፡ ኣብ ሂወት ሃብቶም ባብ
መቐይሮ ዘርሓወት ዕዝዝቲ ዓመት’ያ።
ሃብቶም ካብ ሎጎ ዓንሰባ ናብ ኣስመራ
መጺኡ፡ ኣብ ከባቢ ጐዳይፍ ምስ
ኣኽበረት ክነብር ጀሚሩ። ቀትሪ
እናሰርሐ፡ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ዘቋረጾ
ትምህርቱ ምሸታዊ እናቐጸለ፡ ናብራ
ዓድን ከተማን ክኣሊ ጀመረ። ብስክፍታ
ተሾቑሪሩ ካብ ዝነብረሉ ዓዲ ርሒቑ፡
ማንም ኣብ ዘይፈልጠሉ ውሑስን ዕቁብን
ቦታ፡ ሓድሽን ሕጉስን ሂወት ክመርሕ
ምኽኣሉ ንኣምላኹ ኣመስገኖ።
ነቲ ኣብ ጐዳይፍ ‘ብወዲ ባህታ’
ዝፍለጥ ብጉስነት፡ ጀርዲን፡ ማሕረስ፡
ዓጺድ፡ ምጉራት ማይን ምውፋር
ዕንጨይትን ዝዓበየ ሃብቶም፡ ናይ ጉልበት
ስራሕ ኣይሓደሶን። ኣብ ዝገጠሞ ዓይነት
ክሰርሕ’ውን ኣይተጸገመን ብዓቢኡ
ስራሕ ኣይንዕቕን። ስለ’ዚ ድማ፡
ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ስርሓት ህንጻ
ዘይንዓቕ ሞያ ከጥሪ በቒዑ። ምሉእ
መዓልቲ ኣብ ትንፋስ ዘይህብ ስራሕ
ተጸሚዱ ስለ ዝውዕል፡ መንፈሰ-ስጋኡ
ናብ ዘይተደልየ ኣንፈት ክጥምዘዝን
ዘይተደልዩ ሓሳባት ከኳማስዕን ዕድል
ኣይህቦን። ከምኡ ስለዝኾነ ከኣ’ዩ፡ ንኹሉ
ድሕሪት ገዲፉ ንቕድሚት ክውንጨፍ
ዝኽኣለ። ይኹን ደኣ’ምበር ሳሕትስ
ሓንጐሉ ‘ጠግ’ ካብ ምበል ኣይነሓፎን
እቲ ዘይምሕር ሕቶ መቦቆል። “መን’የ
ኣነ? ካበይ መጺአ? ስድራይ’ከ?” ከም
ሰብ መጠን ማሕበራዊ እንስሳ ብምዃኑ
የስተንትን ይጭነቕ’ውን።
ኣብ 2006 ምዃኑ’ዩ። ዕለቱን
ወርሓቱን ብርግጽ ከም ዘይዝክሮ
ዝገለጸለይ ሃብቶም፡፡ ምስ ዮናስ ሃንስ
ዝተባህለ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ መወዳእታ
ኣርባዓታት ዝርከብ መንእሰይ፡ ድሮ
ተላልዩ ብምንባሩ፡ ኣብ’ቲ ንሱ ዘካይዶ
ናይ ስድራ ቤቱ ትካል-ባር ኣልጋነሽ
እናተራኸቡ ቀጻሊ የዕልሉ። ዕላል፡ ወጻኢ
ካብ ድሕረ ባይታኡ። “ሓደ መዓልቲ
ግን ኣብ ሞንጎ ዕላልና” ይብል ሃብቶም፡
“ሓውኻ በዚ ሓሊፉ ነይሩ” ይብለኒ።
ንሚኪኤል’ዩ በታ ‘ደቂ ባህታ’ ተባሂልና

እንከሎ ሽግር ናብ ጥቓይ ከም
ዘይትቐርብ ገሊጹለይ፡ ሕራይ
ከም ዝብሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ
ብምትእምማን። ሽዑ ውልዕ’ዩ
ኢሉኒ፡ ነብሰይ ምቁጽጻር ስኢነ።
ካብ መንበረይ ብምትንሳእ፡ ነቲ
ጠራሙስ መሊኡ ዝነበረ ጣውላ
ብስምዒት ገልቢጠዮ፡ ዳርጋ ኣብ
ምትሕንናቕ ኣቲና። ሽዋሕዋሕ
ናይ ጠራሙስ፡ ገልጠምጠም
ናይ ጣውላን ነድሪ ቃላትን
ቅጽበታዊ
ምትእኽኻብ
ዓማዊል ኣስዒቡ። ጉዳይ
ኣሕዋት መሲልዎም ‘ደቂ
ባህታ ተባኢሶም’ ተባሂሉ ሻቡ
ዓሪቖሙና። ጉዳይ ተዓጽያ።
እምበኣርከስ፡ ምንጪ ዓዜን-ኳዜን
እዚኣ ትመስል።” ኣድመጸ
ሃብቶም ብምስትንታን።
ሃብቶም ምስ ኣኽበረት ባህታ
“ሻቡ ብቕጽበት ተስፋይ
ንጽዋዓ። “ኣቦይ’ዩ” መሊሰሉ ፍሽኽ ኢለ። ክጽልምት ተራእዩኒ። ‘መን’የ ኣነ?’ እታ
“ብፍጹም ዘይከውን’ዩ። ንዓኻ ክወልደካ ምስ መንነተይ ትተኣሳሰር ሕቶ ርእሰይ
ኣይክእልን’ዩ ንሱ።” ኣካላት ናይ ኣዚራትለይ። ‘ዓዜን-ኳዜን’ ቅድሚኡ
ሚኪኤል ኣብ ዓይነ ሕልንኡ ብምስኣል። ሰሚዐየን ዘይፈልጥ ኣስማት ዓድታት፡
“ድሓር ከኣ ክልቴኹም ብደቂ ባህታ ከም ሓያል ነጎዳ ዘሰነዮ ብርቱዕ በርቂ፡
ኢኹም ትፍለጡ።” ኢሉኒ ይብል ኣብ ርእሰይ መስ-መስ እናበላ ዓቕለይ
ወሲኹ ሃብቶም። ሚኪኤል ገና ኣብ ኣጽበባለይ። እቲ ደርገፍገፍ ዝበዝሖ
ብርኩ ዘስተንፍስ ዱልዱል መንእሰይ መጻእየይ ጸልሚቱ፡ ኣንፈተይ ከስሕተኒ
ምንባሩ ኣይከሓደን ሃብቶም። ኣብ’ቲ ስለ ዝተራእየኒ ስምዒተይ ክቈጻጸር
እዋን’ቲ ዮናስ ዝወሰዶ ትዕዝብቲ ቅኑዕ ኣይከኣልኩን። ካብዚ ተበጊሰ ሕማቕ
ምንባሩ ይዝክር።
ሓሲበ፡ ናይ ድኹማት ሓሳብ-ነብሰይ
ንዮናስ ብልቢ ስለ ዝፈትዎ፡ ታሪኽ ከጥፍእ። ሻቡ፡ እቲ ብፈጣሪ ከም
ዛንታ ሂወቱ ቅንጣብ ከየትረፈ ጓሕጒሑ ዝተላእከ መልኣኽ፡ ወትሩ ካብ ጎድነይ
ኣዕሊልዎ ሃብቶም። በዚ ዝሓዘነን ብጓሂ ዘይፍለ ዮናስ እንተዘይነብር፡ ትርጉም
ልቡ ዝተተንከፈን ዮናስ፡ ምኽሪ ብምልጋስ፡ ምንባረይ ብዜሮ ምተደምደመ።”
ብንዋትን ሞራልን ካብ ጎድኑ ከይተፈልየ
ዮናስ፡ ንሃብቶም ከም ዝዝሕል
ክሕግዞ ምዃኑ ቃል ኣተወሉ።
ብምግባር፡ ካብ’ቲ ዝነበሮ ኩነተ-ኣእምሮ
ሓደ ዕለት ድሕሪ ቐትሪ’ዩ፡ ሃብቶም ኣውጺኡ፡ ኣረጋጊኡ፡ ዳግም ሞራሉ
ንናይ ርዕመት ወላዲኡ ቢራ ክጋብዞ ኣበሪኹን ንጹር ሓበሬታ ኣስኒቑን
ናብ ባር ኣልጋነሽ ሒዝዎ ኣተወ። ኣንጊሁ ንዓዜን-ኳዜን ኣፋንይዎ። ካብ
ቢራ ይስተ፡ ይድገም፡ ይስለስ. . .ጎድኒ ኣውቶቡስ ኣብ ኳዜን ወሪዱ እቲ ብሃውሪ
ጎድኑ ድማ ዕላል እናሞቐ ይኸይድ። ዝገይሽ ዝነበረ ሃብቶም። ብመሪሕነት
ሃብቶም ተልእኾኡ ዝፍጽመላ ህሞት ኣማሓዳሪ’ቲ ዓዲ ድማ ዓዜን በጺሑ።
እናቐረበት ደበኽ በለት። ብመሰረት ጉዕዞ ብኣጋር’ዩ ነይሩ። ልቡ ብተስፋ
ምኽሪ ዮናስ ድማ፡ “ክንዲ ሰብ ኣኺለ’የ ክትምላእ ግዜ ኣይወሰደላን - ሓሻካ። ‘ሰብ
እሞ መንነተይ ኣፍልጠኒ” ተወከሶ - እቲ ተስፋ’ዩ ዘንብሮ’ ኣብ መስርሕ ሂወትና
ብዝግባእ ተዳልዩ ዝጸንሐ ሃብቶም። ትደጋገም ዓባይ ጥቕሲ፡ ሕጂ’ውን ምስ
“ጽቡቕ! እንቋዕ ደኣ ከምዚ በልካ’ምበር ሃብቶም ረኺበያ። ሓቂ ብሓቂ ንግስቲ
ጸገም የለን።” ተረጋጊኡ መለሰሉ። ጥቕስታት። ንሃብቶም ዝያዳ ኹሉ
ብስምባደ ኣብ ዘለዎ ቀዚዙ ዝጸንሐ ኣቶ ዘሐጎሶ ግን፡ ሕያውነትን ዘይጽዓድ
ሚኪኤል። “እሞ ካባይ እንታይ ኢኻ ኒሕን ናይ’ቲ ስንኩል ሓርበኛ’ዩ። ስርሑ
ደሊኻ?” ወሰኸ ሕጂ’ውን ስምዒቱ ወንዚፉ፡ ምርኩሱ ኣልዒሉ’ዩ መሪሕዎ
ተቖጻጺሩ።
ተመርቂፉ። “በቲ ሰባት ኣብ ልዕለይ
ሃብቶም፡ እቲ ምስ ደመ-ነፍሱ ዘርእይዎ ፍቕሪ፡ ሓልዮትን ተገዳስነትን
ተሓዋዊሱ፡ ውሻጠኡ እናቐንዘወ ዘሳቕዮ ብሩህ መጻእየይ ዝቐረበ ኮይኑ
ድሕረ ባይታኡ ክነግሮ ሓቲትዎ ተራእዩኒ።” ይብል ሃብቶም ነታ ኣብ’ታ
ንሚኪኤል - መንነት ስድራ ቤቱ። ብዘይ ህሞት ዝነበረት ኩነት ብምዝካር።
ዝኾነ ለውጢ፡ እቲ ቅድሚኡ ዝብሎ
“ኣብ ዓዜን ካብ ሓንቲ ዳስ ሓደ
ዝነበረ ከም ዝደገመሉ ገሊጹለይ - ጽገ፡ ሰብኣይ ጸዊዑ እቲ ኣማሓዳሪ፡ ብጉዳየይ
ደሳለ፡ ኤፍሬም። “መበቆል ዓደይ ‘ዓዜን- ተዘራሪቦም። በዚ ዝተገረመ ወዲ ዓዲ
ኳዜን’ ቅድሚኡ ሰሚዐየን ዘይፈልጥ በብተራ ክልተ መዛንኡ ዝኾኑ ኣቦታት
ክልተ ዓድታት ጠቒሱለይ ብኣእዳዉ ካብ’ቲ ዳስ ጸዊዑ ሕሹኽ ኢልዎም።
እናሓበረ። ነገራቱ ሕውስውስ ክብለኒ እናሓተቱኒ እናመለስኩሎም ንስጉም።
ጀሚሩ። ካርነሽም፡ ዓዜን፡ ኳዜን። ኡፍ. . ጉጅም እናበልና፡ መሪሖሙኒ ናብ ሓደ
.!” ኣዕለበጠ። “ናይ ኣቦይ ብዝሓተትክዎ ገዛ በጺሖም።” ወሰኸ ሃብቶም። በዚ
ድማ፡ ጓል ሰብ ረኺቡለይ ከምዘሎን ይኹን በቲ፡ ሂወቱ እፎይታ ክትረክብ
ኣቐዲመ ንቡር ክገብር ከምዘለንን ጸሎቱ ናብ ልዑል ጐይታ እናኣዕረገ።
ሓቢሩኒ። ነታ ናባይ ትመጽእ ጓል ህንጥዩነት ናተይ’ውን ሰማይ’ዩ ዓሪጉ
ሰብን ነቶም ጽባሕ ዝወልዶም ህጻናትን ፍጻመ ናይ’ዚ ጉዳይ ክርኢ።
ናተይ ዕጫ ክበጽሖም ከም ዘይደሊ
ይቕጽል
ኣትኪለ መጒተዮ። ንሱ ብሂወት
መም/ የማነ ሓጐስ

ሓዳስ
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በሊሕ ኣእምሮ ዝውንኑ እንስሳታት
ሳሮን ሰርጹ

ሕርቃንካ ትቈጻጸርዶ

ሕርቃን፡ ሳሕትን ግዜ ከይፈልየን
ብሃንደበት ዘጋጥመና ስምዒት እዩ። ኣብ
ጽቡቕ ኩነታት ጸኒሕና ሃንደበት ክንሓርቕ
ንኽእል ኢና። ኣብ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን
ነገራት ንሓርቕ እንተኾይና፡ ንጥዕናና ኣዝዩ
ጎዳኢ’ዩ። ሕርቃን፡ ግዝያዊ ስምዒት ኮይኑ፡
ንሓንጎልና ሓንሳብ ኣጨኒቑ ጨካናት
ከም እንኸውን ይገብረና። ንዝመጹና
ነገራት ክንቆጻጸሮም እንተ ፈቲንና፡
ካብ ሕርቃን ክንድሕን ንኽእል ኢና።
ሕርቃንና ክንቆጻጸሮ እንተዘይ ክኢልና
ግን፡ ንሓጎልና ክቆጻጸሮ ይኽእል’ዩ።
ኣብ ዘይተደልዩ ንስምዒታትና ዝትንክፍ
ነገራት’ውን ከውድቐና ይኽእል። ስለዚ፡
ነብስና ከይንጎድእ ሕርቃንና ከመይ ጌርና
ከምእንቆጻጸሮ ንሕሰብ።
ምልክት ሕርቃንካ ንዝኾኑ ነገራት
ኣለሊ፥ ሕርቃንካ ክትቆጻጸር፡ ነቶም ምስ
ሓረቕካ እተካይዶም ንጥፈታት ኣለሊ።
ምስ ሓረቕና ኣየናይ ክፍሊ ኣካላትና’ዩ
ዝቕድመና ንፍለጥ። ዝበዝሑ ሰባት፡ ምስ
ሓረቑ መጀመሪያ ኢዶም ወስ ክብሉ
ይረኣዩ። ስለዚ እምበኣር፡ ነዚ ንምግታእ
መጀመሪያ ኣእዳውና ኣትሪርና ንጨብጥ።
ወይ’ውን ተቐዳዲምና ግብረ-መልሲ
ንኸይንህብ ካብ ዘለናዮ ቦታ ንተኣለ።
ተቐላጢፍና ድማ ካብቲ ዘሕርቐና ሰብ
ንርሓቕ።
ኣዕሚቚካ ኣስተንፍስ፥ ምስ ሓረቕና፡
ኣየር ካብ ንውሽጢ ነእትዎ ንደገ ነውጽኦ
ይበዝሕ። ስለዚ፡ ነብስና ንምዝሕሓል
ማዕረቲ ነውጽኦ ኣየር ከነስተንፍስ
ይግባእ።
ኣቀማምጣና ንቐይር፥ ሓሪቕና እንከለና
ደው ኢልና ምስ እንጸንሕ ኮፍ ክንብል
ኣለና። ብኣንጻሩ ከኣ ኮፍ ኢልና ምስ
እንጸንሕ ደው ንበል። እዚ መስርሕ’ዚ፡
ሕርቃንና ኣብ ምቁጽጻር ዓቢ ኣበርክቶ
ኣለዎ።
ምንቅስቓስ ኣካላት፥ ምስትንታንን
ምንቅስቓስ ኣካላትን፡ ጭንቀት ንምውጋድ
ይሕግዙና። ስለዚ እምበኣር፡ ኣብ ንሓርቀሉ
እዋን ካብ ከባቢና ብምርሓቕ፡ ከም ጉያ
ዝኣመሰሉ ምንቅስቓስ ናይ ኣካላት
ነዘውትር።
ኣብ እንሓርቀሉ እዋን፡ ዝተፈላለዩ ሕማቕ
ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ይመጹና እዮም።
ሓደ ካብዞም ሓሳባት፡ ካብ ሰብና ተነጺልና
ኣልኮላዊ መስተ ክንሰቲ የገድደና። እዚ

ግን ንጭንቀትና ከጉድለልና ኣይክእልን
እዩ። እኳ ደኣ መሊሱ’ዩ ሕርቃንና ከም
ዝውስኽ ገይሩ ኣብ ዘይተደለዩ ሓደጋታት
ከውድቐና ዝኽእል። ካብ ከምዚኦም
ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ንምድሓን
እምበኣር፡ ምስ ሓረቕና ክንድቅስ ናብ
ዓራት እንተኣምራሕና ዝበለጸ እዩ። ድቃስ፡
ዘጋጠሙና ሕማቕ ነገራት ንምርሳዕ ስለ
ዝሕግዘና፡ ከህድኣና ይኽእል እዩ።
ከህዱእናን ከዘናግዑናን ዝኽእሉ ነገራት
ንስራሕ። ነብስና ኣብ ስራሕ ብምጽማድ
ካብ ጭንቀት ነድሕና። ግና፡ ኣብ ሓደ
እዋን ዝተፈላለዩ ብዙሓት ንጥፈታት
ክንዓምም ምስ እንፍትን መሊስና ኢና
ናብ ጭንቐት ክንሽመም። ሕርቃንና’ውን
ከነዝሕል ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ተዛኒና
ሙዚቃ ንስማዕ፣ ስእሊ ንስኣል፣ ጽሑፋትን
ንጽሓፍ።
ንዘሕርቑና ነገራት ምስ መሓዙትናን
ኣዕሩኽትናን ኮይና ምስ እነዕልለሉ፡
ክፎኽሰና ይኽእል’ዩ። ንሕርቓንካ
ዘየተሃዳድኡ ነገራት ብግዚኡ ግደፎም።
ቂምታ ምሓዝ ንነብስና ጎዳኢ’ዩ። ሕርቃንና
ክንርስዕ ኣይሕግዘናን እዩ። ነቶም ዘሕርቑና
ሰባት ብቐጻሊ ምስ እንርኢ’ውን ሕርቃንና
ኣይጠፍእን እዩ።

ዝበዝሕ ሰብ፡ ምዕብል ዝበለ
ኣተሓሳስባ ዘለዎም እንስሳታት ከምዘለዉ
ኣይፈልጥን እዩ። እንስሳታት፡ ምስ ደቂሰብ ዝወዳደር ኣተሓሳስባ’ኳ እንተዘይ
ሃለዎም፡ ብቕዓት ናይ ሓንጎሎም ግን
ካብ ንሓድሕዶም ይፈላለ እዩ። ናይ ገለ
ገለ እንስሳታት ሓንጎል በሊሕ፡ ቀልጢፉ
ሓሳባት ክርዳእን ክቕበልን ይኽእል። ኣብ
ገለ እዋን’ውን፡ ገለ ውሑዳት እንስሳታት
ብዘካይድዎ ኣዝዩ ምዕቡል ንጥፈታት
ምስ ደቂ-ሰባት ክወዳደሩ ይኽእሉ።
ቺምፓንዚ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ምስ ደቂሰባት ዘመሳስል ምስሎም፡ ኣብ ሓደ
ሓደ ንጥፈታት’ውን ምስ ናይ ደቂሰባት ዘመሳስል ባህሪ የንጸባርቑ እዮም።
ቺምፓንዚ፡ ኣብ ናብርኦም ዘገድሶም
ንብረት ይእክቡ፡ ከባቢኦም ይቆጻጸሩን
ሕብረት ይፈጥሩን። ምስ ናይ ደቂሰብ ዘመሳስል ማሕበራዊ ንጥፈታት
ስለ ዘካይዱ፡ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ
እንስሳታት ዝበልሑ ተባሂሎም ኣብ
ቀዳማይ ደረጃ ይስርዑ።
ልክዕ ከም ቺምፓንዚ፡ ካልኦት
‘ኦራንጉታን’ ዝበሃሉ ህበይ መሰል
እንስሳታት’ውን፡ በቲ ዘርእይዎ ምዕቡል
ንጥፈታት በላሕቲ ምዃኖም ይንገረሎም።
ንሕልኽላኽ ንጥፈታት ክፈትሑ ዝፍትኑ
ብምዃኖም ከኣ ፍሉያት ይገብሮም።
ብዘይካ’ዚ፡ ደቂ ሰባት ንዘካይድዎ ሓደ
ሓደ ንጥፈታት’ውን ይደግሙ እዮም።
ንኣብነት፡ ፋስ ጌርካ ዕንጸይቲ ምቚራጽ፡
መስማር ጌርካ ነገራት ነንሕድሕዶም
ምልጋብ፡ ካብቶም ኣብ ማሕበራዊ
ንጥፈታቶም ዘሰላስሉዎም ዕማታት’ዮም።
ልዕሊ ካልኦት እንስሳታት ንኩነታት
ከባቢኦም ናይ ምርዳእ ክእለት ኣለዎም።
ካብዚ ተበጊሶም ድማ፡ ኣብ እዋን ሕማቕ
ኩነታት ኣየር ከመይ ጌሮም ከምዝነብሩ
ይፈልጡን ይለማመዱን።
ረጋቢት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ውግእ
ዝተሳተፋ ኣዕዋፍ እየን። እዘን ኣዕዋፍ
ቦታታት ብፍሉይ ከለልያን ክፈልጣን
ይኽእላ። ብዘይካ’ዚ፡ መልክዕ ናይ
ሰብ ከለልያ ዝኽእላ ብምዃነን፡ ኣዝየን
ፍሉያት ፍጥረት ይገብረን።
ልክዕ ከም ረጋቢት፡ ኳኽ እውን
ምስቶም በላሕቲ እንስሳታት’ዩ ዝምደብ።
ኳኽ፡ ኣብ ነንሓድሕዶም ዘጋጥሞም
ሽግራት ናይ ምፍታሕ ክእለት ኣለዎም።

ፒፓ
ፒፓ፡ ጥንታዊት መሳርሒት ሙዚቃ
ቻይና ኮይና፡ ዑድ ተባሂላ’ውን ትጽዋዕ
እያ። እዛ መሳርሒት ሙዚቃ፡ 2 ሽሕ
ዓመታት ኣቑጺራ ትርከብ። ኣብታ ሃገር
ድማ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን
ፍሉጣትጥንታውያን
መሳርሒታት
ሙዚቃ እያ። ፒፓ፡
ብኣርባዕተ ገመድ
እትጽወት ዑድ እያ።
ሙዚቀኛታት ነዛ መሳርሒት
ክጻወቱላ ከለዉ፡ ኣብ መሬት
ትኽ ኣቢሎም እዮም
ብመዓኮራ ኮፍ ዘብልዋ።
ነተን ሓሙሽተ ንኣሽቱ
መውቅዒ
ድማ
ብየማናይ
ኢዶም
ብምሓዝ ይጻወቱወን።
ንድሕሪት ተመሊስና

ታሪኽ ምስ እንምልከት፡ ኣብ ጥንታዊት
ሃገረ ቻይና ዝተፈላለዩ ዓይነት መሳርሒ
ሙዚቃ ከም ዝነበረ ንርዳእ። ገለ
ካብዞም ጥንታውያን መሳርሒ ሙዚቃ
ክምዕብሉ ከለዉ፡
ገ ሊ ኦ ም
ከምዝነበሩዎ
ክሳብ ሕጂ
ይቕጽሉ
ኣለዉ። ፒፓ
ድማ
ሓንቲ
ካብኣቶም
እያ።ፒፓ፡
ኣብ
ካልኣይ
ክፍለ
ዘመን ቅድሚ
ልደተ ክርስስቶስ
እያ
ናብ
መላእ ዓለም
ከተስፋሕፍሕ
ጀሚራ።

ንኩነታት ከባቢኦም ከጽንዑ፡ መግቢ
ክምእርሩ፡ ዘድልዮም ነገራት ክእክቡን
ክተሓባበሩን ይኽእሉ።
ዝበዝሑ ሃደንቲ፡ ንሊላ ልክዕ ከም
ረጋቢት መልእኽቲ ንምትሕልላፍ፡
ቅርጺ መሬት ንምድህሳስ፡ ወይ’ውን
ንምስላይ’ዮም ዝጥቅሙሎም። ሊላ፡
ቦታኦም ክሕልዉን ኣብ መንገዲ ከሰንዩን
ንዘጋጥሞም ሓደስቲ ነገራት ብድምጺ
ናይ ምሕባርን ክእለት ኣለዎም።
ኣባጊዕ፡ ብዘለወን ኣዝዩ በሊሕ ናይ
ምዝካር ክእለት ዝተፈልጣ እየን።
ሓደ ሓደ ኣባጊዕ፡ ካብ ሰብ ንላዕሊ ናይ
ምዝካር ክእለት ከምዘለወን ይፍለጥ።
ኣብ ከባቢአን ፍሉይ ንጥፈታት ክካየድ
ምስ ዝዕዘባ፡ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ
ክእለት ስለዘለወን ድማ’ዩ ዝያዳ በላሕቲ
ዝገብረን።
ኣፍራስ፡ ኣብ ደቂ-ሰባት ፍሉይ
መግለጺ’ዩ ዘለዎም። ከምቲ ልዑል ናይ
ምጉያይ ክእለት ዘለዎም፡ ሓያል ናይ
ምዝካር ክእለት’ውን ይውንኑ እዮም።
ዘጨንቕ ኩነታት ምስ ዘጋጥሞም’ውን
ቀልጢፎም’ዮም
ግብረ
መልሲ
ዝህብሉ።
ደማሙ፡ ኣብ ሃድን ፍሉይ ክእለት
ኣለወን። ብዘይካ’ዚ፡ ኣዝየን በላሕቲን
ፍሉይ ዝኾነ ህዋሳዊ ክእለት ዝውንናን
እየን። እዚ ክእለት’ዚ፡ ባዕለን ዘጥረይኦ
ብምዃነን፡ ካብ ኣኽላብ ፍልይ የብለን።
ደማሙ፡ ንሓደ ቦታ ናይ ምቕባልን
ንሓድሽ ኩነታት ኣብ ምልምማድን
ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ክእለት ኣለወን።
ሓራምዝ፡ ምስ ካልኦት እንስሳታት
ክወዳደሩ ከለዉ፡ ኣዝዩ ገዚፍ ሓንጎል
ይውንኑ። ሓራምዝ፡ በሊሕ ኣተሓሳስባ
ኣለዎም። እዞም እንስሳታት፡ ሓድሽ
ሓሳባት ኣብ ምፍጣር፡ ንሓድሕዶም
ንዘጋጥሞም ማሕበራዊ ሽግራት ኣብ
ምፍታሕ ይተሓጋገዙ።
ካብቶም ዘይገረንገራውያን ማለት፡
ዓንዲ ሕቖ ዘይብሎም እንስሳታት ምስ
እንጠቅስ፡ ‘ኦክቶፕስ’ እቶም ዝበልሑ
እንስሳታት እዮም። ኣብ ሃድን መግቢ
ንምርካብ ዝማዕበለ ስልቲ ይጥቀሙ።
ኣኽላብ፡ ዋላ’ኳ ብቕዓት ናይ
ሓንጎሎም ኣብ ንሓድሕዶም ይፈላለ
እንተኾነ፡ ብሓፈሻ ግን ሓድሽ ነገር
ምስ ዝመሃሩ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ
እዮም ዝህቡ። ኣኽላብ፡ ኣብ ከባቢኦም
ጥንቁቓት ብምዃኖም፡ ወላ ነታ
ንእሽተይ ነገር ሸለል ኣይብሉዋን
እዮም። ኣኽላብ፡ ተገዲሶም ንነገራት
ዘስተብህሉ ብምዃኖም፡ ብደቂ-ሰባት
ተመረጽቲ ይገብሮም። ባህርያቶም ድማ

ምስ ደቂ-ሰባት ቀልጢፎም ንኽለማመዱ
የኽእሎም።
ዓሳ ነባሪ፡ ኣብ ንሓድሕዶም
ብድምጺ ክረዳድኡ ይኽእሉ። ኣብ
መንጎኦም ተሓባቢሮም ብምስራሕ ድማ
ይፍለጡ።
ሓያል ናይ ምቕዳሕ ክእለት ዘለዎም
ፓፓጋሎ’ውን፡ ናይ ምዝካር ክእለቶም
ኣዝዩ በሊሕ ከም ዝኾነ’ዮም ተመራመርቲ
ዝገልጹ። ብዘይካ’ዚ፡ ዘጋጠሞም ሽግራት
ኣብ ምፍታሕ ሕልፊ ካልኦት እንስሳታት
ይቃለሱ።
ኣቡሳላማ፡ ሓደ ካብቶም ዝገዘፈ
ሓንጎል ዝውንኑ እንስሳታት’ዩ። በቲ
ምዕቡል ናይ ምርድዳእ ክእለቶም
ተሓጊዞም ኣብ መስትያት ቀሪቦም
ነብሶም ከለልዩ ይኽእሉ።
ተመራመርቲ ከምዝሕብርዎ፡ ሓንቲ
ኣብ ማእከላይ ዕድመ እትርከብ ሓሰማ፡
ካብ ናይ ወዲ ሰለስተ ዓመት ቆልዓ
ዝበልሕ ሓንጎል ትውንን። ብቐሊሉ
ነገራት ናይ ምርዳእ ክእለት ዘለወን
ሓሰማ፡ ከመይ ገይረን ንከባቢአን
ከምዝለማመዳ’ውን ጽቡቕ ገይረን
ይፈልጣ እየን።

ኣየገርምንዶ
ኣብ 1914 ሓንቲ ጀርመናዊት
ኣደ፡ ሓንቲ ስእሊ ክሰኣላ ዝኽእል
ብያቲ ገዝአት። ብድሕሪ’ዚ እታ
ኣደ ናይ ወዳ ስእሊ ክትገብረላ
ሓሰበት። ነታ ብያቲ ናብቶም
ኣብ ከተማ ስትራስቦኡርግ
ዝነበሩ ሰኣልቲ ብምውሳድ ከኣ፡
ናይ ወዳ ስእሊ ኣማዕቢሎም
ክገብሩላ ኣዘዘት። ኣብቲ ግዜ’ቲ
ውግእ ስለዝተላዕለ ግን፡ ነታ ስእሊ
ከይተማላኣታ ናብ ፍራንክፈርት
ተመልሰት።
ድሕሪ ክልተ ዓመት ድማ
እንደገና ነታ ካልኣይቲ ጓላ ሓዳሽ
ብያቲ ገዚኣ ብስእላ ከተስርሓላ
ናብቶም ክኢላታት ወሰደታ። እታ
ኣደ ስእሊ ናይ ጓላ ምስ ረኣየት
ኣዝያ ተገረመት። እታ ስእሊ
ክልተ ምስሊ ሒዛ እያ ወጺኣ።
እቲ ናይ ኣጋጣሚ ምዃኑ ግን፡
እቲ ካልኣይ ምስሊ፡ እቲ ቅድሚ
ክልተ ዓመት ዝወሰደቶ ናይ
ቀዳማይ ወዳ ስእሊ ምንባሩ እዩ።

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.165

ኤርትራ

መደብ ጸወታ
ጽባሕ
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ሲቲሰንተር - ቀይሕ ባሕሪ
ኣልታሕሪር - ገዛባንዳ
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ
ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል

5

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

መዛዘሚ
ውድድር
‘ብብሽክለታ
ንዝሓለፉ’ ጽባሕ ኣብ ከባቢ እንዳማርያም
ብዝካየድ ውድድር ዳ’ ኮርሶ ክዛዘም እዩ፣
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እንታይከ ይበሃል ኣሎ?
+ ወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ
ኤደን ሃዛርድ ብሪያል ማድሪድ ምህዳን ካብ
ዝጅምር ኣዋርሕ ገይሩ ኣሎ፣ ምስ ዓላሚኡ
ኣንቶንዮ ኮንተ ጥቡቕ ርክብ ዝጀመረ
ሃዛርድ፡ ነቲ ብሪያል ማድሪድ ዝቐረበ
ጻውዒት ክነጽጎ ምዃኑ ተሓቢሩ፣ ምንጪ
- ኢቭኒን ስታንዳርድ
+ ተኸላኻሊ ክለብ ቸልሲ ጆን ቴሪ፡

ይ ዋዕላ ‘ኦስማ’ ሎሚ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ መጋረጃኡ ክቕንጥጥ’ዩ

ሓሙሻይ ዋዕላ ስፖርት ሰራዊት
ኣህጉር ኣፍሪቃ ‘ኦስማ’ ሎሚ ኣብ
ኣስመራ፡
ሆቴል
ኣስመራ
ፓላስ
ብዝካየድ ናይ መኽፈቲ ስነስርዓት
መጋረጃኡ ክቕንጥጥ ምዃኑ መኮነን
ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል
ኣፍሊጡ፣
ትማሊ
ኣብ
ኣስመራ
ፓላስ፡
ብኣዳላዊት ኮሚተን ኣካየድቲ ናይቲ
ውድብ ኣብ ዝተወሃበ ሓጺር መብርሂ፡
ኩሉ ምድላዋት ብጽፉፍ ከምዝተኻየደን፡
ኣቐዲሞም ኣስመራ ዝበጽሑ ተጋባእቲ
ድማ ብምቕሉል ኣቀባብላ ኣዝዮም
ከምእተሓጎሱን ተሓቢሩ፣
ሰክረታሪ ኦስማ - ፔኽ ድጀንዶላ፡
ማሕበሩ፡ ሰላም ዘተባብዕን ዝዕቅብን
ምዃኑ ብመገዲ ስፖርት ድማ ነዚ ዓንዲ
ሓሳብ ኦስማ፡ ኣብ ህዝቢ ናይዚ ኣህጉር
ብመገዲ ስፖርት የስርጽ ከምዘሎን
ገሊጹ፣
ኣብቲ ኣስታት 22 ሃገራት ሱታፊአን
ከምዘጋገጻሉ ዝተሓበረ ዋዕላ፡ ምርጫ
ፕረዚደንትን ዋና ጸሓፊን - ኦስማ ክካየድ
ምዃኑ ይግለጽ፣
ብወገን ኣዳላዊት ኮሚተ፡ ኣጋይሽ
ብዝግባእ ዋዕላኦም ከሰላስሉ ኩሉ

ስእሊ፡- ኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

መሳለጥያታት ድልዊ ከምዝኾነሎም
ተሓቢሩ፣
ውድብ ስፖርት ወተሃደራት ኣፍሪቃ
(ኦስማ)፡ ንሓይልታት ምክልኻል ኣባል
ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሓቁፍ ኮይኑ፡ ወኪል
ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ባይቶ ወተሃደራት
ስፖርት ዓለም - ሲዝም እዩ፣ ቀንዲ
ዕላማኡ ድማ ምሕዝነትን ኣካላዊ
ምንቅስቓስን ብመገዲ ስፖርት ኣብ
መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ኣባል
ሃገራት ምስራጽ ምዃኑ ይሕበር፣
ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኦስማ ኣብ
ያውንደ - ካሜሩን ኮይኑ፡ ኣብ 1994
ኣብ ኢስታምቡል ቱርኪ ኣብ ዝተጋበአ
መበል 40 ናይ ሲዝም ሓፈሻዊ ጉባኤ

ምምስራቱ ድማ ሰነዳቱ የረድኡ፣
ቀዳማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ 25
መጋቢት 2008 ኣብ ኣልጀርያ ዘካየደ
ኦስማ፡ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ክልተ ዓመት ሓንሳብ የካይድ፣ ኣብቲ
ጉባኤ ድማ ዓመታዊን ስትራተጂካዊን
ናይ ስራሕ መደባት ይውጥን፣
ምስ ማሕበር ኮንፈደረሽን ስፖርት
ኣፍሪቃ (Association of African Sport
Confederation (AASC)) ከምኡ’ውን
ስነ-ህንጻ ስፖርት ኣፍሪቃ ጥቡቕ ዝኾነ
ዝምድና ዘለዎ ኦስማ፡ኣብ 2014 ኣብ
ከተማ መሃመት ኣልጀርያ ራብዓይ
ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ፣
ንገለ ካብቲ ብመገዲ እዚ ውድብ

ኣርሰናል፡ ኣብ ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ . . .

ካብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ብዘሕፍር ውጽኢት ዝተገለፈት ኣርሰናል
ሎሚ ኣብ ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ ምስ ሊንከን
ክትጠማጠም እያ፣
ኣብ መንጎ ተጻወትታ ዝተፈጥረ
ዘይምርድዳእ ከምኡ እውን ዕምሪ
ኣሰልጣኒኣ ኣብ ሜዳ ኢማራትስ ከብቅዕ
ብዝጠልቡ ደገፍታ ዝተናወጸት እታ ናይ
ሰሜን ለንደን ጋንታ፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ

ጸወታኣ ንዳኒ ወልበክን ኣሌክ ኢዎቢን
ብሕማም ናይ ምኽሳር ተኽእሎ ከምዝህልዋ
ይግለጽ፣ ብተመሳሳሊ መሱት ኦዚል እውን
ሎሚ ናይ ምርካቡ ተኽእሎ ፍርቂ ፍርቂ
ምህላዉ ይሕበር፣
ትማሊ ብምኽንያት ናይዚ ጸወታ
ጋዜጣዊ መግለጺ ዘካየደ ኣርሰን ቨንገር፡
ብዛዕባ መጻኢኡ ኣብታ ጋንታ እዩ
መዲሩ፣ ንሱ፡ “ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብዛ

ሊንከን፡ ድሕሪ 1914
እታ እንኮ ጋንታ
(ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ
ውድድር ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ዘየላ
ክንሳ) ምስ ቀዳሞት
8 ጋንታታት
ውድድር ኤፍ ኤ ካፕ
ዝተሰርዐት እያ፣

ጓርድዮላ ተሸሊሙ
ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ - ፐፐ ጓርድዮላ፡ ብሉጽ ዓላሚ ውድድር ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ናይ ወርሒ ለካቲት ብምዃኑ ብማሕበር ኵዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ
ተሸሊሙ፣
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እግሩ ካብ ዘንበር ንመጀመርታ ግዚኡ ነቲ ሽልማት ዝበቕዐ
ጓርድዮላ፡ ንኣንቶንዮ ኮንተ፡ ሆሴ ሞሪኖን ቶኒ ፑሊስን በሊጹ እዩ ነቲ ክብሪ ክረክብ
ክኢሉ፣ ኣቐዲሙ ንክለባት ባርሴሎናን ባየር ሙኒክን ዝዓለመ ጓርድዮላ፡ ክለቡ
ዝሓለፈ ወርሒ ንዘካየደተን ሰለስተ ጸወታታት ብምዕዋታ እያ ነቲ ሽልማት ክዓትር
በቒዑ፣ ሲቲ ኣብቲ ምስ ዌስትሃም፡ ስዋንሲን ቦርንማውዝን ዘካየደቶ ግጥማት ሸሞንተ
ሸቶታት ከተቑጽር እንከላ ሓንሳብ ድማ ልዳታ ተደፊሩ፣
ኣሰልጣኒ ቸልሲ - ኣንቶንዮ ኮንተ፡ ቅድሚ’ዚ ናይ ወርሒ ለካቲት ዝተወሃበ ኣርባዕተ
ሽልማት፡ ንሰለስተ ብምውሳድ ዓብላልነት ኣርእዩ ምንባሩ ይዝከር፣

ጋንታ ዝሰራሕኩ ሰብ እየ፣ ምስ ደገፍቲ
ጥቡቕ ርክብ ኣለኒ፣ ደጋፊ ውጽኢት
ጋንታኡ ምስ ዝትሕት ከዕዘምዝም
ባህርያዊ እዩ፣ ዘይልወጥ ውጽኢት ግና
የለን፣ ብቐረባ ንኩነታት ሉዊስ ኤንሪኵ
ዘክሩ፣ ንሱ፡ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ስዕረት
ምስ ኣመዝገበ፡ ደገፍቲ ኣንጻሩ ኮይኖም፣
ብረቡዕ ምስ ተዓወተ ድማ ከም ጅግና
ተጸውዐ፣ ስለዚ፡ ነዛ ክለብ እሙን ምህላወይ
እገልጽ” ክብል ተዛሪቡ፣
ኣርሰናልን ሊንከንን ኣብ ታሪኽ ኤፍ ኤ
ካፕ ድሕሪ 1915 ተራኺበን ኣይፈልጣን፣
ብሓፈሻ 26 ግዜ ዝገጠማ እዘን ጋንታታት፡
ኣርሰናል፡ ኣብ 13 ብምዕዋት ጸብለልታኣ
ተርኢ፣ ሊንከን ድማ ሽዱሽተ ግዜ
ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ፣ ሎሚ ኸ?

ዝተኻየደ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምስ
እንጠቅስ
ንሻውዓይ
ግዜኡ
ኣብ
2008
ዝተኻየደ ውድድር ካምፉት
ይጥቀስ፣ እዚ ውድድር’ዚ ከኣ ንኦስማ
ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሰፊሕ ተፈላጥነት
ክረክብ ከምዘኽኣሎ ይእመን፣ ኣብቲ
ኣብ ሃገረ ካሜሩን ዝተኣንገደ ውድድር
ኵዕሶ እግሪ 12 ሃገራት ምስታፈንን። ኣብ
መዛዘሚ ድማ ካሜሩን ንኣልጀርያ 2ብ0
ብምርታዕ ሻምፕዮን ምዃናን መዛግብቲ
ይሕብር፣
ብሓፈሻ፡ ኣብ ውድድር ዋንጫ
ኩዕሶ እግሪ ወተሃደራት ኣፍሪቃ ካብ
ሓሙሽቲአን ወከልቲ ዞባውያን ውድባት
- ዋሎ፡ ሳሎ፡ ኢካሎ፡ ኢሳሎ፥ ካሜሩን፡
ቡርኪና ፋሶን ምስሪን ነፍሲ ወከፈን
ከክልተ ግዜ፡ ማሊን ጊኒን ድማ ነፍሲ
ወከፈን ሓሓደ እዋን ተዓዊተን፣
** ** **

ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ካብ ቸልሲ ወጺኡ
ናብ ካልእ እንግሊዛዊት ክለብ ክሰጋገር
ከምዝኽእል ተሓቢሩ፣ ቴሪ፡ ኣብ ዝሓለፈ
መስኮት ምስግጋር ተጻወትቲ፡ ካብ ክለባት
ስቶክን ዌስትብሮሚች ኣልብዮንን ንዝቐረበሉ
ጻውዒት ምንጻጉ ይፍለጥ፣ ምንጪ ታይምስ
+ ባርሴሎና፡ ንብቕዓት ሰለስተ ተኸላኸልቲ
ቸልሲ ዝመምዩ ልኡኻት ናብ ለንደን
ከምዝሰደደት ተገሊጹ፣ እቶም ቀልቢ ባርሳ
ዝሰሓቡ ተጻወትቲ፡ ሴዛር ኣዝፒሊኵታ፡
ማርኮስ ኣሎንሶን ማቲችን እዮም፣ ምንጪ
ቢቢሲ ሬድዮ 5
+ ኣጥቃዒ ማን ዩናይትድ ዝላታን
ኢብራሂሞቪች፡ ምስ ክለብ ሎስ ኣንጀለስ
ጋላክሲ ዝርርብ ምክያዱ ተሓቢሩ፣
ብመሰረት ፕረዚደንት ክለብ ኤል ኤ ጋላክሲ፡
እቲ ሽወደናዊ ተጻዋታይ ናብ ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ እንተደኣ ተሰጋጊሩ፡
ዝኸበረ ተጻዋታይ ኣብ ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ
ኣመሪካ ከምዝኸውን ገሊጹ፣ ምንጪ ታይምስ
+ ቸልሲ፡ ንኣንቶንዮ ኮንተ ተወሳኺ
ውዕል ከተፈርሞ ባህጊ ከምዘለዋ ኣፍሊጣ፣
እታ ለንደናዊት ክለብ፡ ዘውዲ ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ናይ ምድፍኣ ተኽእሎ ምስ
ተረጋገጸ ነቲ ውዕል ብወግዒ ከተቕርቦ
ምዃና ተገሊጹ፣ ምንጪ - ቴለግራፍ
+ ኣብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ብባርሴሎና ዝተዋረደት ፒኤስጂ፡ ንኣሰልጣኒ
ኣርሰናል ኣርሰን ቨንገር ተጣይቐሉ ምህላዋ
ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ኢንደፐንደንት
+ ኣጥቃዒ ባየር ሙኒክ - ዶግላስ ኮስታ
ኣብ ሙኒክ ሕጉስ ከምዘየለን ካልእ ክለብ
ከናዲ ምዃኑን ተዛሪቡ፣ እቲ ተጻዋታይ፡ ናብ
ጁቬንቱስ እንተደኣ ተሰጋጊሩ ባህ ከምዝብሎ
ሓደ እዋን ብምዝራቡ ናብ ኢጣልያ ከምርሕ
ከምዝኽእል ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ደይሊ
ስታር
+ ሊቨርፑል ንናይ የማን ተኸላኻሊ ክለብ
ሪያል ማድሪድ ኣ- ዳኒሎ ተጣይቐሉ ምህላዋ
ተሓቢሩ፣ እቲ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ 16 ጸወታታት
ኣካይዱ፣
+ ኣብ ሜዳ ኖ ካምፕ ዝነበሩ ደገፍቲ
ባርሴሎና፡ ጋንታኦም ንፒኤስጂ ኣብ ዘዕነወትሉ
ናይ ረቡዕ ምሸት ግጥም፡ ሻዱሸይቲ ሸቶ ምስ
ተመዝገበት ዝፈጠርዎ ነዝነዝታ፡ ኣብቲ ከባቢ
ስታድዩም ኣብ ዝነበረ መዐቀኒ ምንቅጥቃጥ
ምድሪ ምልክት ምግባሩ ተገሊጹ፣ ምንጪ
- ኤል ፓሪስ
መደብ ጸወታ
ሎሚ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ቦርንማውዝ - ዌስት ሃም 6፡00
ኤቨርተን - ዌስትብሮም 6፡00
ሃል ሲቲ - ስዋንሲ 6፡00
ሻዱሻይ ዙር ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ
ሚድልስቦሮ - ማን. ሲቲ 3፡15
ኣርሰናል - ሊንከን ሲቲ 8፡30
ላ’ሊጋ
ቫለንስያ - ስፖርቲን ኪኾን 3፡00
ግራናዳ - ኣትለቲኮ ማድሪድ 10፡45
ሰረ’ኣ
ጀኖኣ - ሳምፕዶርያ 10፡45

ንሓሙሽተ ጸወታታት ዝተቐጽዐ ሚንግስ፡ . . .
ተኸላኻሊ ክለብ ቦርንማውዝ ታይሮን
ሚንግስ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ተጻዋታይ
ማን ዩናይትድ ዝላታን ኢብራሂሞቪች
ድሕሪ ዘካየዶ ምጉርፋጥ ናይ ሓሙሽተ

ጸወታታት መቕጻዕቲ ብማሕበር ኵዕሶ እግሪ
ዓዲ እንግሊዝ ተበይኑሉ፣
ኣብቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ
ቦርንማውዝ 1ብ1 ዝተፈላልየትሉ ናይ
ትማሊ ቀዳም ግጥም፡ ሚንግስ፡ ኮነ ኢሉ
ንርእሲ ዝላታን ምርጋጹ በቲ ማሕበር
ብምርግጋጹ እዩ እቲ መቕጻዕቲ ተበይኑሉ፣
እቲ መቕጻዕቲ ኣዝዩ ከምዘሰንበዶ ዝሓበረ
ሚንግስ፡ ኮነ ኢሉ ንኢብራሂሞቪች
ከምዘይረገጾ ትማሊ ተዛሪቡ፣
ብመሰረት ሕግን መምርሒታትን ኵዕሶ
እግሪ፡ ብኩርናዕ ኢድ ምህራምን ኣካላዊ

ማህሰይቲ ዘስዕብ (ከም ምርጋጽ ዝኣመሰሉ)
ማህረምትን ብቐጥታ ካብ ሜዳ ዘባርሩ
በደላት እዮም፣ ብኩርናዕ ኢድ ንተጻዋታይ
ቦርንማውዝ ዝሃረመ ዝላታን በቲ ማሕበር
ናይ ሰለስተ ጸወታታት መቕጻዕቲ ድሕሪ
እቲ ግጥም ከምዝበየነሉ ይዝከር፣
ቦርንማውዝ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሸሞንተ
ጸወታታት ሓንሳብ እውን ክትዕወት
ኣይከኣለትን፣ ካብ ዞና ናብ ድሕሪት ዝምለሳ
ጋንታታት ብሓሙሽተ ነጥቢ ልዒላ እትርከብ
ቦርንማውዝ መበል 14 ደረጃ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ሒዛ ትርከብ፣

ክሮኦሽያዊ ተጻዋታይ ክለብ ባርሴሎና ኢቫን ራኪቲች፡ ምስ ክለቡ ባርሴሎና ክሳብ
ዓመተ ስፖርት 2020/’21 ኣብ ሜዳ ኖ
ካምፕ ዘጽንሖ ውዕል ከቲሙ፣
ኣብ 2014 ናብ ባርሳ ዝተጸምበረ ራኪቲች፡

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብክለብ ማንቸስተር
ሲቲ ክህደን ምጽንሑ ይፍለጥ፣ ኣብቲ እዋን፡
ማን ሲቲ 125 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት
ብምግባር ኣብ ሕቑፋ ከተእትዎ መዲባ
ምንባራ ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ ይገልጻ፣
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ደሰ
ታ
ሄም
ል
ቤተ
ዊት
ዳ
ቆልዑ ወሊድና። እንተኾነ ግን እዚ ተኸሳሲ
ደሃብ
ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ኣድራሽኡ’ውን ስለዘይፈልጦ
ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ኣበይቶ
ወ/ሮ ዊንታ ተስፋማርያም፡ በዓል ቤተይ
ፊልሞን ታደሰ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ደሃይ
የብለይን ስለዝበለላ፡ ዝቃወም እንተሎ ን20/3/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ዓዲ ቐይሕ
ወ/ሮ ለገሰት ተስፋጋብር ሃውኪ፡ በዓል ቤተይ
ኣለም ዘርኣይ ገብሪሂወት ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/3/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ትርሓስ ተስፋይ ትኩእ
ምስ ተኸሳሲ ኣቶ ተስፋይ መለስ ካሕሳይ
ሕጋዊ ቃልኪዳን ኣሲርና 3 ቆልዑ ወሊድና።
እንተኾነ እዚ ተኸሳሲ ንዓይ ገዲፉ ኣበይ
ከምዘሎ ስለዘፈልጥ፡ ስለዚ ከምዚ ኢለ ክቕጽል
ስለዘይክእል ብፍትሕ ክውድኣለይ ስለዝበላ፣
ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን25/3/17
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይ ኣብ
ዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ወቐርቲ
ወ/ሮ ለተንስአ ኣርኣያ ጊላሚካኤል፡ በዓል ቤተይ
ቀሺ ወለጋብር ተስፋጋብር ገብረ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን8/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሽላሎ
ዓዲ ጸጸር
ወ/ሮ ዮርዳኖስ ገብረመድህን ቦኹረጼን፡ በዓል
ቤተይ ረድኢ በይን ትኳቦ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ዃላ
ወ/ሮ በላይነሽ ሃብተማርያም ኢዋስ፡ በዓል ቤተይ
ሰርጌንቲ ሞባእ በርሄ ተስፉ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1 ጓልና ድማ
ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን3/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሂዋን በርሀ ገብረልዑል ምስ ተኸሳሲ
ጸጋይ ገብረኪዳን ካሕሳይ ሰብ ሓዳር ኢና 8

ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
ን27/3/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

እንተሎ፡

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓረዛ
ከሳሲት ወ/ሮ ሰናይት ኢሰይያስ በራኺ፡ ምስ
ተኸሳሲ ኣቶ ሞጎስ ሰለሙን ኣብርሃ ብናይ
ሃገር ባህልን ልምድን ኣብ ወርሒ 02/2012
ተመርዒና 1 ቆልዓ ወሊድና። እንተኾነ ተኸሳሲ
ንልዕሊ 2 ዓመት ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ይጸውዓለይ።
ተጸዊዑ እንተዘይቀረበ ድማ ቤ/ፍ ጉዳየይ
ናብ ዘመድ ሽማግለ ቀሪቡ ፍትሕ ክእዘዘለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ደመት ተሰማ ተኽላይ፡ በዓል ቤተይ
ዚያዳ ኣድሓኖም ወልደርፊኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ህልዋት
ደቅና፡ 1 ስዉእ፡ 1 መዋቲት ጓልና፡ 7 ተተካእቲ
ደቆምን ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓደብዛገ
ቀ/ኽንፈ ኣብርሃም ሰለሙን፡ ኣደና ወ/ሮ
ለተንጉስ ገብረእግዚኣብሄር ስለዝሞተት፡ ኣነ
ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ምብራቕ ገብረመስቀል ፍስሓጼን፡ ኣቦና
ገብረመስቀል ፍስሓጼን ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ
ዓሰብ

ብስራት ንኹልኹም ዓማዊል ዶልቸ ቪታ!!
“ብምኽንያት 8 መጋቢት መዓልቲ ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ ናይ ደቀንስትዮ ፍርያትና
ናይ 30% ምጉዳል ዋጋ ከም ዝገበርና ነበስር።”

ክብራ ኣነንያ ወልደኪዳን ምባል ተሪፉ፡ ክብራ
መሓሪ ወልደገርግስ ቡሁ ከምኡ’ውን ስም
ኣደይ ብርነሽ ገብረስላሴ ገብረንኪኤል ምባል
ተሪፉ፡ ሳንዱ ገብረሂወት ኣብርሃም ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
መሓመድ ዓሊ እስማዒል ምባል ተሪፉ፡
መሓመድ ሳህሉ ዓሊ ዔዱ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርካ
ባረንቱ
ከሳሲ ኣቶ ደጀን ገረዝግሄር ገብረመስቀል፡
ተጸዋዒ ገረዝግሄር ገብረመስቀል ኣብ ቤ/ፍ
ዞ/ጋ/ባ/ባረንቱ ናይ ዝቦነት ክሲ ተመስሪቱልካ
ስለዘሎ፣ ኣድላይ መልሲ ንክትህበሉ፡ ን22/3/17
ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ቅረብ።

ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጨርቂ ስረን ጅንስን (JEANS)ክልተ ስረ ምስ
እትዕድጉ ሓንቲ ስረ ብ ናጻ ከም ንህብ ንዓማዊልና ነበስር!!
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MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES
•

VACANCY
ANNOUNCEMENT

•

Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following
positions for Bisha site project:

1. Position: Welder
Number required: (01)
MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES
•
•

•
•

•
•
•

Planning
o Follows the “Planned Maintenance Schedule
o Makes a list of parts and equipment required
o
Implementation of the Plan
o Identifies the highest priority for each day and focus on completing
relevant tasks.
o Ensures good housekeeping.
o Lays out, positions and secures parts and assemblies according
to specifications, using “straight bridge”; combination square;
callipers; and ruler.
o Tack-welds or welds components and assemblies, using electric,
gas, arc, or other welding equipment. First assesses the area to be
welded.
o Operates manual and automated welding units and equipment by
depositing metal from electrode to work piece and joins the edges.
o Uses disc grinder to smooth out, weld, or grind parts prior to
welding.
o Maintains correct length of arc and speed of movement to form
specified depth of fusion and bead.
o Welds in flat and vertical planes (all position welding)
o Examines weld for bead size and other specifications.
o Grinds or cleans weld joint of work piece.
o Fabrication of new or replacement parts for equipment; ladders;
walkways; covers; etc.
o Assembles component parts, using hand and small power tools.
o Follows other instructions relating to the position.
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 Attends technical and other training as required by supervisor.
Writing Reports & Data Control
o Compile daily; progress reports as requested.

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS

•
•
•

•

Qualifications:
o
o

Formal Trade for Ex-Pats (Boilermaker / Welder)
Grade 12 for locals

o

3 - 5 years relevant experience

o
o
o

Computer Literacy (MS Office), Problem solving skill
Attention to detail, Analytical skill
Boilermaker & Welding experience

Knowledge and Experience:
Technical Skills

Behavioral Skills
o
o
o
o
o
o

Communication (local language)
Integrity
Prioritizing skills & multi-skilling
Ability to work towards strict deadlines
High level of accuracy
Self-motivation

2. Position: Plumber
Number required: (02)

•

Planning
o Follows the “Planned Maintenance Schedule”. (Job Cards) and
equipment instructions
o Makes a list of parts and equipment required
o
o
Implementation of the Plan
o Identifies the highest priority for each day and focus on completing
relevant tasks.
o Ensures good housekeeping.
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 Maintains and installs piping where required PVC, UPVC or HDPE
and galvanised steel piping.
o Replaces services and repairs all water pumps.
o Maintains the sewage plant.
o Maintains all drainage.
o Maintains all toilets, showers and basins
o Maintains all relevant kitchen & laundry equipment
o Identifies correct tools to be used; selects correct pipe sizes and
fittings to use
o Tests pipes and equipment for leaks.
o Attends technical and other training as required by supervisor.
Writing Reports & Data Control
o Compile daily; progress reports as requested.

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
•

Qualifications:
o

•

Knowledge and Experience:
o

•

•

Grade 12 for locals (Technical school)

3 - 5 years relevant experience

Technical Skills
o

Computer Literacy (MS Office), Problem solving skill

o

Attention to detail, Analytical skill

o

Boilermaker & Welding experience

Behavioral Skills
o

Communication (local language), Integrity

o

Prioritizing skills & multi-skilling

o

Ability to work towards strict deadlines

o

High level of accuracy, Self-motivation

General Information and other requirements:
Place of Work:
Bisha.
Salary: 		
As per Company salary scale.
Type of contract:
Indefinite period
Additional requirement for Nationals:
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence
of release paper from the Ministry of Defense.
Present clearance paper from current/last employer.
Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials,
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 to sender.
All applications should be sent through 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
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ኤርትራ

ስድራቤት
ስድራቤት

ይ

ጽዉ

ጽዋ

ሃብቶም ኢዮብ

ምትሕግጋዝ

ጽውጽዋይ (ጽዉይ ጽዋ) ኣቐዲሙ
ዝተባህለ ብሂል ወይ ዛንታ’ዩ። መብዛሕትኡ
እቲ ‘ተባህለ ዝበሃለሉ ዘረባ ሓቂ ክኸውን
ይኽእል’ዩ። ይኹን’ምበር ምስ ግዜ ኣብቲ
ዛንታ ዝተፈጸመሉ ግዜ ዘይነበሩ ሰባት
ክኣምንዎ ኣይክእሉን። ስለዚ ኸኣ እቶም
ዛንታ ዝነግሩ ሰባት ‘ተባህለ’ ይብሉ። ተባሂሉ
ንዝበለ ሰብ ‘ኣይኣምነካን’የ’ ወይ ጭብጢ
ኣምጽእ ዝብሎ የለን።
ቅድሚ ነዊሕ ነዊሕ ዓመታት እዞም
ሎሚ እንስሳታት ዘገዳም ዝበሃሉ ልክዕ ከም
ሰብ ክዛረቡ ይኽእሉ ነይሮም ይበሃል። ኩሉ
ሓሳቦም ብቓላት ይገልጹ ስለ ዝነበሩ ብቐሊሉ
ይረዳድኡ ነይሮም።
ሓደ መዓልቲ ብርቱዕ ጸሓይ ስለዝነበረ
ኣያ ኣንበሳ ኣብ ትሕቲ ዓባይ ገረብ ደቂሱ
ነይሩ። ንሱ ደቂሱ እንከሎ ኣንጭዋ ኣብ

ክገብር ዝኽእል እዩ። ስለዚ ካብዛ ደቃቕ
ኣንጭዋ ዝጽበዮ ሓገዝ የብሉን። ኩሉ ነገር
ባዕሉ ክገብሮ ከም ዝኽእል እምነት ኣለዎ።
በዚ ምኽንያት ከኣ“ንስኽስ በሊ ንዓይ ንኣንበሳ ንጉስ ናይ
በረኻ እንታይ ክትገብርለይ ኢኺ? ግና
ናይ’ዛ ዘስሓቕክኒ ጥራይ ምሒረኪ ኣለኹ፡
” ብምባል ንኽትከይድ ፈነዋ። ንሳ ድማ
ብስምባደ ዝኣክል ንድሕሪት ገጻ ቁሊሕ
ከይበለት እግረይ ኣውጽእኒ ሃደመት።
ድሕሪ ገለ ሰሙናት ኣያ ኣንበሳ ናይ
ዓቕሊ ጽበት ክግዕር ሰሚዓቶ።
ኣንጭዋ ዋላ’ኳ ኣያ ኣንበሳ ኣበይ ከም
ዝነበረ ብዓይና እንተዘይ ረኣየቶ ብቐጻሊ
“ጠፋእኩ! ኣድሕኑኒ!” እናበለ ይጭድር
ስለ ዝነበረ፡ ኣበይ ከም ዘሎ ንኽትፈልጥ

ልዕሊኡ ኮይና ትጻወት ነበረት። ኣንጭዋ
ኣብቲ ገረብ እናተጻወተት እንከላ ሃንደበት
ንታሕቲ ዱብ ኢላ ወደቐት። ኣብ ልዕሊ
ኣያ ኣንበሳ ስለ ዝዓለበት ሰንቢዱ ተበራቢሩ።
ኣንጭዋ ክትሃድም ፈቲና ነይራ። እንተኾነ
ኣያ ኣንበሳ “ንዒ” ብምባል ቀርቀብ ኣቢሉ
ሒዝዋ።
ኣያ ኣንበሳ “ካባይ ከተምልጢ ሓሲብኪ
ማለት ድዩ?”ሓተተ ድምጹ ዓው ኣቢሉ።
ኣንጭዋ “ክሃድም ኣይሓሰብኩን።
ኣጋጣሚ ከይሓሰብኩዎ እየ ካብዚ ገረብ
ወዲቐ። ኣታ ንጉስ በጃኻ ፈንወኒ። በጃኻ
ምሓረኒ፡ እናበለት ብፍርሒ ኣንቀጥቀጠት።”
ኣንበሳ “ናበይ ኢኺ?”
ኣንጭዋ “ናብ ጉድጓደይ ከይደ ምስ
ደቀይ ክዘናጋዕ እየ። በጃኻ ኣያ ኣንበሳ
ግደፈኒ። ካልእ መዓልቲ ዝገብረልካ ጽቡቕ
ኣይሰኣንን እዩ።” ሕንቕንቕ እናበለት
ለሚናቶ። ኣያ ኣንበሳ ብሰሓቕ ዝኣክል
ነብሱ ምቁጽጻር ስኢኑ። ምኽንያቱ ንሱ
ኣርሓ ኩሎም እንስሳታት ስለ ዝኾነ ድላዩ

ኣይተጸገመትን። ብድምጺ ተመሪሓ ከኣ
ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ከይዳ። ኣብኡ ከኣ
ኣብ ሓደ ጉድጓድ ብሰኪዐት ብዝተሰርሐ
መጻወድያ ተታሒዙ ጸንሓ። እቲ ሰኪዐት
ንኣንበሳ ጨቢጢ ከረው ኣቢሉ ምንቅስቓስ
ከሊእዎ እዩ ነይሩ።
ኣንጭዋ ነዚ ምስ ረኣየት ተቐላጢፋ
ንገመድ ናይቲ ሰኪዐት ብስና ብትኽትኽ
ኣበለቶ። ኣንጭዋ፡ ነቲ ንኣንበሳ ከረው
ኣቢሉ ዝኣሰረ ሰኪዐት ክትበትኮ ደቓይቕ
ጥራይ እዩ ወሲዱላ። ኣያ ኣንበሳ ብጽቡቕ
ተግባራት ኣንጭዋ ኣዝዩ ተሓጒሱ።
ንስለ ውዕለታ ከኣ “ኣንጭዋ ሓብተይ
ንዝገበርክለይ ፈጺመ ኣይርስዖን እየ።
ንኹሎም ፍጡራት ገዘፍቲ ይኹኑ ነኣሽቱ
ከይፈላለኹ ብማዕረ ከኽብሮምን ከፍቅሮምን
ከም ዘለኒ ስለዝመሃርክኒ ኣዝየ የመስግነኪ”
ኢልዋ ናብ ዋኒኑ ተዓዝረ።
ኩሉ በብዓቕሙ ይሕግዝ’ዩ፡ መዓስ
ብዘየገድስ ኩሉ መምዓልቱ ኣለዎ። ንሰባት
ምሕጋዝ ተመሊሱ ንዓና ይጠቕመና።

ጽሪ

ቊካብ ሓደ

ክሳብ ዓሰርተ ዘለዉ
ቁጽርታት ብኣጻብዕትና ተጠቒምና ምስ
ቊጽሪ ትሽዓተ ከነርብሖም እንኽእለሉ
ኣገባብ ቀጺሉ ክቐርብ’ዩ።
1) ከብዲ ኢድና ናባና ከም ዝጥምት
ብምግባር ክልቲኡ ኣእዳውና ንዘርግሕ።
ዓባይ ዓባይቶ ናይ ጸጋመይቲ ኣጻብዕቲ
ኢድና መበገሲት ገይርና 1፡ 2፡ 3
እናበልና ኣብ የማናይ ኢድና ዘላ ዓባይ
ዓባይቶ ቊጽሪ 10 ንበላ።
2) ነታ ምስ ቊጽሪ 9 ከነርብሖ
እንደሊ ቊጽሪ ዝሓዘት ኣጻብዕቲ
ንዕጸፋ። ንኣብነት 3 ምስ ትሽዓተ
ከነርብሓ እንተዀይንና ከምዚ ኣብ
ስእሊ ዘሎ ንገብር።

ዘቢብ ዘቢባ
ዝሓለፈ ረቡዕ 8 መጋቢት
ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ
ተኸቢሩ ውዒሉ። ድሮ እቲ መዓልቲ
ሰሉስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ
ዘቢብን ዘቢባን ናብ ቤት ትምህርተን
ብምኻድ ተዋስኦታት፡ ኣስተምህሮ
ተኸታቲለን። ንገዝአን ምስ ተመለሳ
ናብ እንዳ ዘቢብ ገዛ ብምኻድ ነቲ
ተጸሊእዎ ዝነበረ ኣቶ በላይ ኣቦ ዘቢብ
ክርእየኦን ከዕልላኦን ወሲነን።
“ከመይ ወዓለ ምርኢት፡” ሓተተን
ኣቶ በላይ ኣብ ዓራት ኰይኑ። ዘቢብን
ዘቢባን ገና ኮፍ ኣይበላን።
“ጽቡቕ ነይሩ ባባ” መለሰት
ዘቢብ። “ንስኻ ከመይ ውዕልካ?”
ሓተተት ዘቢብ።
“ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ። ዘቢባ ድኣ
ዝን ዝበልኪ ትመስሊ?” ኣቶ በላይ
ናብ ዘቢባ ዝቐንዐ ዘረባ ወስ ኣበለ።
“ኣይ ናይታ ኣዜብ ጓል ቤት
ትምህርትና እንድዩ ዝገርመኒ ዘሎ?”
በለት ዘቢባ።
“እንታይ ዘገርም ድኣ ተረኺቡ?”
ሕጂ’ውን ኣቶ በላይ ሕቶ ደገማ
ንዘቢባ።
“መምህር ኤፍረም ናይ ስነፍልጠትና ኣወዳትን ኣዋልድን
ኣኪቡ ሓድሽ ኣርእስቲ ምሂርዎም።
እናመሃሮም ከሎ ኣብቲ ከባቢ
ካልኦት ከም ዝጻወቱ ገይሩ። ድሓር
ካብቲ ዝመሃሮም ሕቶ ሓቲትዎም?”
ዘቢብን ዘቢባን ድሮ ኣብ ደንደስ
ዓራት ናይ ኣቶ በላይ እየን ኮፍ
ኢለን ዘለዋ።
“ድሓርከ?” በለ ኣቶ በላይ።
“እተን ኣዋልድ ጽቡቕ መሊሰን፡
እቶም ኣወዳት ግን ዝበዝሑ
ድንግርግር ኢልዎም። ምኽንያቱ
እቲ ጸወታ ሓንጐሎም ሰሪቕዎስ
ብግቡእ ኣይተኸታተሉን። ድሓር
ብዛዕባ እቶም ኣብ ጥቕኦም ኰይኖም
ዝጻወቱ ቈልዑ ሓቲትዎም። እተን
ኣዋልድ ጽቡቕ መሊሰን። እቶም
ኣወዳት ግን ሓንቲ ኣይመለሱን።
መምህርና ከም ዝበሎ እንተ
ዀይኑ ኣዋልድ ኣብ ሓደ እውን
ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገብራ
ይኽእላ እየን። ከምዚ ንሱ ዝገበሮ
ነቲ ጸወታ ኣብ ጥቕአን ናይ ዝነበሩ
ቈልዑ እናሰምዓ፡ ነቲ ትምህርቲ ኸኣ
ተኸታቲለንኦ። እቶም ኣወዳት ግን
ኣየድምዑን። ስለዚ ብብልሒ ሓንጐል

ምርባሕ ብኣጻብዕቲ

3) ካብታ ዝተዓጽፈት ኣጻብዕቲ
ንየማንን ንጸጋምን ዘለዉ ቊጽርታት
ንፍቀዶም። ን9 ብ3 ነርብሖ እንድሕር
ኣለና ካብታ ዝተዓጽፈት ኣጻብዕቲ
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ንጸጋም ዘለዉ ኣጻብዕቲ ብዝሖም 2
እዩ። እቶም ንየማን ዘለዉ ድማ 7
እዮም። ስለዚ ቅድም ክልተ ድሓር
ሸውዓተ ብምጽሓፍ 27 ንረክብ።

ኣዋልድ ካብ ኣወዳት ይበልጻ።”
“ከመይ ዝበልዎ ንፉዕ መምህር’ዩ
ጓለይ። እሞ ብዛዕባ ኣዜብ ድኣ
እንታይ እዩ ኣገሪሙኪ?”
“ናታ’ሞ ፍሉይ’ዩ። ኣነ እውን ነቲ
ትምልሶ ዝነበረት ኣይፈልጦን’የ።
ግን መምህር ሓንሳእ ብዛዕባ ቊጽሪ
ይነግራ፡ ምስ ሓተታ ቀልጢፋ
ትምልሰሉ። ሽዑ ንሱ ‘ኣብ ገዛ
ተጽንዒ እንተትዀኒ ዝወዳደረኪ
ኣይምነበረን’ ኢልዋ። ሓቁ’ዩ ኸኣ፡”
መደረት ዘቢባ።
“እንታይ ኰይና ድኣ ዘይተጽንዕ?”
ሕቶኡ ቐጸለ ኣቶ በላይ። ዘቢባን ኣቶ
በላይን እናዕለሉ ከለዉ ዘቢብ ናብ
ክሽነ ሓሊፋ ሻሂ ተፍልሕ ነበረት።
ኣብ መንጎ ቅልቅል ምስ በለት ነታ
ኣቦኣ ዝሓተታ ሕቶ ኣርከበትላ።
“እቶም
ኣሕዋታ
ኣይሕግዙዋን’ዮም። እቲ ያፌት ስሙ
ሓዋ ‘ንስኺ ጓል ስለዝዀንኪ ናይ ገዛ
ስራሕ ንዓኺ’ዩ’ ይብላ። ሓው ክበሃል
እንከሎ ሰሊም ወዲ ባባ ኢብራሂም’ዩ
ባባ’የይ፡” በለት ዘቢብ ናብ ዘቢባ
እናጠመተት። ሰሊም ካብ ዘቢባ
ብኽልተ ዓመት ዝዓቢ ሓው ዘቢባ’ዩ።
“ርኢኻ ባባ ሎሚ መዓልቲ ገዛ
ምልዓል፡ ምውልዋል፡ ዓራት ምንጻፍ
ናብ ዘቢባ’ዩ ነይሩ። ‘ሎሚ ናይ ምሸት
ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ መደብ
ኣለኒ። ስለዚ ንስኻ ሎሚ ናተይ ስራሕ
እሞ ጽባሕ ኣነ ናትካ ክሰርሓልካ’የ’
ምስ በለቶ ዕጥይጥይ ኣይበለን።
‘መደብ እንተለኪ ድሓን። ምሳኺ
ምስ ሓብተይ ከኣ ብሎሚ ጽባሕ
ኣይጸባጸብን’የ። ጽባሕ እንተሓገዝክኒ
ጽቡቕ እንተዘይ ሓገዝክኒ ኸኣ
ድሓን’ ኢልዋ። ክነፍዕ ምሽ? ሓው
ኣዜብ ግን ከምኡ ኣይኰነን።” ዘቢባ
ንሰሊም ምሒር’ያ እትፈትዎ።
“ንሱ እንታይ ዘይገበረ ኣቦኡስ ከምኡ
እንድዩ ዝብል። ኣቦኣ እንተዝሕግዝዋ’ኮ
ንሳ ኣይምሓመቐትን። እቲ ሓዋ
ኸኣ ስነ-ስርዓት ምተማህረ። ባባ’የን
ባባኺን እንዶ ንርኣዮም። ንሕና
ምስኦም ንዛወር፡ ምስኦም ንገይሽ
ዋላ ካልእ’ውን ካብቶም ኣወዳት
ፈልዮም ኣይርእዩናን’ዮም። ኣዜብ
ግን ንኣቦኣ ቊሊሕ ኢላ እውን
ኣይትርእዮምን’ያ። ሎሚ መዓልቲ
ግን በላሕ ምዃና ርእዮም ፍዝዝ
ኢሎም። ኣነ ንመምህር ኤፍረም
ንበይኑ ፈልየ እንታይ ኢለዮ
ፈሊጥኪዶ?” ፍሽኽ በለት ዘቢባ።
“ኣይፈለጥኩን?” መለሰት ዘቢብ
ሻሂ እናቐድሐት።
“መምህር ‘ኣዜብ ኣብ ገዛ ስራሕ
ስለዝበዝሓ፡ ካብቶም ኣወዳት
ኣትሕት ኣቢሎም ስለዝርእይዋ ከም
ዘይትፈልጥ መሲልካ ምዓዶም’
ኢለዮ። ይዛረቦም ከኣ ነይሩ። እንታይ
ከም ዝነበረ ጽባሕ ክነግረኒ’ዩ፡፡”
ኣቶ በላይ ብተግባራት ዘቢባ
ኣዝዩ ተመሰጠ። ንመሓዝአን
ብዝከኣለን ክሕግዛኣን ንዕኡ’ውን
እንተኣማኺረንኦ ብዝከኣሎ ክሕገዝ
ቃል ኣትዩለን። “ኣዕልላ በላ” ኢልወን
ከኣ ናብ ዓይኒ ምድሪ ኣምርሐ።
***

ስለምንታይ. . . ?
ስለምንታ’ዩ ዓይኒ ደማሙ ኣብ
ጸላም ዝበርህ?
ምሽት - ዓይኒ ደማሙ
ተዓዚብኩሞ ዶ ትፈልጡ?
እንድሕር ኣስተውዒልኩምሉ፡ ልክዕ
ከም መብራህቲ ተወሊዑ ኢና
ንዕዘብ። ስለምንታዩ ግን በሪሁ ንዕዘቦ
ወይ’ውን ዝበርሀ ኰይኑ ዝስምዓና?
ብሓቂኸ ዓይኒ ደማሙ ኣብ ጸላም
ይውላዕ ድዩ?
ደማሙ፡ ኣኽላባት ከምኡ’ውን
ኣብ እዋን ለይቲ ዝጒዓዙ ካልኦት
እንስሳታት ኣዒንቶም ባና፡ ማለት
ብርሃን ይፈጥር’ዩ። እዚ ዝዀነሉ
ድማ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ዓይኒ
ነጸብራቕ ዝፈጥር ፍሉይ ቀጸላ ስለ
ዘለዎም’ዩ። እዚ ፍሉይ ቀጸላ ድማ
‘ታፐቱም ሉሲዱም’ ይበሃል።
ከመይ ኢልና ኢና ግን ንርኢ.
. እንርእዮ ነገር ክህሉ እንተዀይኑ
ግድነት ብርሃን ክህሉ ኣለዎ። ብርሃን
ናብ ዓይንና ይኣቱ’ሞ በቲ ዝተሳሕበ
ብርሃን ዝፍጠር ስእሊ ድማ ኣዒንትና
ይርእዮ። ኣብ ግዜ ጸላም እንስሕቦ
መጠን ብርሃን ኣዝዩ ጐዶሎ ስለ
ዝዀነ መጠን ርእየትና ድማ ኣዝዩ
ይጐድል። እምብኣር ደማሙ ኰነ
ካልኦት ኣብ እዋን ጸላም ዝጒዓዙ
እንስሳታት፡ ነዚ ኣብ ግዜ ጸላም
ዘጋጥም ሽግር ንምብዳህ’ዮም
ኣዒንቶም ዝውላዕ። እዚ ታፐቱም
ሉሲዱም ዝተባህለ ቀጸላ ዓይኒ፡
ኣዒንቲ ደማሙ ኣብ ግዜ ጸላም
መታን ክርኢ፡ ኣብ ረቲና ዝተባህለ
ክፋል ዓይንና ከም መስትያት ኰይኑ
ነጸብራቕ ብምፍጣር ብርሃን ብዓይኒ
ሓሊፉ ካልኣይ ጊዜ ከም ዝስሓብ
ይገብሮ። እዚ ቀጸላ ግና ኣብ ግዜ

ለይቲ ጥራይ ዘይኰነ ኣብ እዋን
ቀትሪ’ውን ኣሎ። ኣብ ለይቲ ጥራይ
በሪሁ ዝርኣየና ግና፡ ቀጸላ ታፐቱም
ሉዲሱም ተራኣይ ክኸውን መርዓት
ዓይኒ ደማሙ ካብ ኣብ እዋን ቀትሪ
ኣብ ለይቲ ኣዝዮም ስለ ዝኽፈቱ
እዮም።
ንሕና ደቂ ሰባት ከምዚ ናይ
ደማሙ ታፐቱም ሉዲሱም ዝብሃል
ቀጸላ የብልናን። ኣብ እንስኣሎ ስእሊ
እንተ ተዓዚብና ግና፡ ገለ እዋን
ኣዒንትና ቀይሕ መብራህቲ ወሊዑ
ንዕዘብ ኢና። እዚ ዝፍጠረሉ ድማ
ካብ ካሜራ ዝመንጨወ ብርሃን
ብመርዓት ዓይንና ሓሊፉ ንናይ
ደም ዋህዮታት ኰሊዑ ኣብ ረቲና
ስለ ዝበጽሕዩ። ካብዚ ናይ ደማሙ
ምርኩስ ብምግባር ድማ እዮም
ተመራመርቲ “ቀይሕ ዓይኒ ዘጉድል
ካሜራ” ክምህዙ ዝኽኣሉ።

