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ገጽ 3
ዝተራቐቐት ‘ችፕ’ ተሰሪሓ

ገጽ 4
ንሕናን መጻኢን

ገጽ 6
መድረኽ - ብራኸኻ
ዘልዕል ሰቐላ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 7
ስነ-ስርዓት መመረቕታ
ተማሃሮ ...

ገጽ 9
ዴሾ፡ ራብዓይ ኣሰልጣኒ
...

ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣገልግሎት ቴለፎን ተጀሚሩ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብ9 ሓምለ
- መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በረራ ክትጅምር’ያ
ኣብ ኣስመራ ብዝኸተማኦ ‘ሓባራዊ
ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን’ መሰረት፡
ኣገልግሎት ቴለፎን ብቕጽበት ክጅመር
እንከሎ፡ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድማ
ዝመጽእ ሰሙን ካብን ናብን ኣዲስ
ኣበባ - ኣስመራ በረራ ክትጅምር
ምዃና ተፈሊጡ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ብዝገበረሉ ዕድመ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር
ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ
ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ካብ
8 ክሳብ 9 ሓምለ ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ
ምብጻሕ ኣብ ዝፈጸመሉ፡ ክልቲኦም
መራሕቲ፡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት
ናይ መጐዓዝያ፡ ንግድን ቴለኮሚኒኬሽንን
ርክባት እንደገና ኪጅመር ተሰማሚዖም
እዮም።
ብመሰረት’ዚ ስምምዕ ድማ፡ መገዲ
ኣየር ኢትዮጵያ ዝመጽእ ረቡዕ 18
ሓምለ፡ ንኣስታት 20 ዓመታት ተቛሪጹ
ዝጸንሐ ኣገልግሎታ ዳግም ክትጅምር

ስ/ ታእዛዝ ኣብርሃ

እያ።
ምጅማር ናይ’ዚ ኣገልግሎታት፡
ተራሕዩ ንዘሎ ሓድሽ መዋእል ሰላምን
ምሕዝነትን ዘገልግል ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡
ክልቲኦም መንግስታት - ረብሓታት

ህዝብታቶም ንዘገልግልን ዘሳጒምን
ኩሉ-መዳያዊ ጥቡቕ ምትሕብባር
ክገብሩ ዓቢ ተራ ክህልዎ እዩ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድን፡

ጋሽ-ባርካ - ንስንኩላን ኲናት ደቂ-ኣንስትዮ ደገፍ ተገይሩ
ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን
ኲናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ፡ ኣባላቱ ደገፍን ዕድላትን ረኺቦም
መነባብሮኦም ከመሓይሹ ብዘካይዶ ዘሎ
ጻዕሪ፡ ን59 ደቂ-ኣንስትዮ ኣባላቱ ወለድ
ዘይብሉ ልቓሕ ሂቡ።
ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ሽምወለ
ወልደገርግስ፡ እቲ ልቓሕ ኣብ ሰለስተ

ዓመት ዝምለስ ኮይኑ፡ ንነፍሲ-ወከፈን 12
ሽሕን 500ን ናቕፋ ከምእተዋህበ ገሊጹ።
ዕላማኡ፡ እተን ሓርበኛታት ሰሪሐን ማሕበረቊጠባዊ ህይወተን ዘመሓይሻሉ ባይታ
ንምፍጣር ምዃኑ ብምሕባር ከኣ፡ ንምስማሩ
ኣበርቲዐን ክሰርሓ ተላብዩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ
ድሕነትን ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ ኢዮብ

ኪዳነ ብወገኑ፡ ንጽጉማት ወገናት ብሓፈሻ፡
ንስንኩላን ሓርበኛታት ድማ ብፍላይ ዝግበር
ሓገዛት፡ ጻዕሪን ትግሃትን ተወሲኽዎ እወታዊ
ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ሓቢሩ።
እተን ሓርበኛታት፡ ብዝተዋህበን
ካብ ወለድ ናጻ ዝኾነ ልቓሕ ሰሪሐን
መነባብሮአን ንምምሕያሽ ኣበርቲዐን
ከምዝሰርሓ ገሊጸን።

ብ9 ሓምለ 2018 - ኣብ ኣስመራ፡
ሓሙሽተ ነጥብታት ኣብ ዘጠቓልል

‘ሓባራዊ ኣዋጅ ክታሞም ከምዘንበሩ
ይዝከር።

ሰ/ቀ/ባሕሪ - ኣብያተ-ትምህርቲ ተጠቀምቲ
ዲጂታዊ ቤት-ንባብ ኮይነን
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሮራ ዲጂታል ቤት-ንባብ
ብምትሕብባር ብዝገበሮ ጻዕሪ፡ 70 ሚእታዊት
ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብቲ
ዞባ - ተጠቀምቲ ቴክኖሎጂ ዲጂታዊ ቤትንባብ ኮይነን።
ሓላፊ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ
ናይ’ቲ ዞባ መምህር ስዒድ ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ፡ ሳላ ዝርጋሐ ዲጂታዊ ኣብያተ-ንባብን
ውሕስነት ጸዓትን፡ ከምኡ’ውን ንኣጠቓቕማ
ዝምልከት ስልጠና፡ ተጠቃምነት’ቲ ቴክኖሎጂ

እናማዕበለን እናሰፍሐን ከምዝመጸ ገሊጹ።
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ
እማህሚመ፡ ቃምጨዋ፡ ባዳን ሽዕብን፡ እተን
ዛጊት ተጠቀምቲ ዘይኮና ምዃነን ጠቒሱ
ድማ፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ቀዳምነት
ከምዝወሃበን ሓቢሩ።
ተጠቃምነት ተመሃሮን ካልኦት ኣካላት
ሕብረተሰብን ንምርግጋጽ ጐስጓሳት ይካየድ
ከምዘሎ ብምጥቃስ ከኣ፡ ኣገልግሎት
ዲጂታዊ ኣብያተ-ንባብ ናብ ማእከላይ ደረጃ
ንምብጻሕ’ውን ክስራሓሉ ምዃኑ ኣረዲኡ።

ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ዓመታዊ ፈስቲቫሎም ብድምቀት ኣካይዶም
ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ፡
“ራእይ ብዕዮ” ብዝብል ቴማ፡ ዓመታዊ
ፈስቲቫሎም ካብ 6 ክሳብ 8 ሓምለ ኣብ
ከተማ ሮተርዳም ብውዕዉዕ ሃገራዊ
መንፈስ ኣካዪዶም።
እቲ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ
ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣቶ ነጋሲ ካሳ
ዝተኸፍተ ፈስቲቫል፡ ኣብ እዋናዊ
ኲነታት ሃገርን ኣበርክቶ ኣብ ወጻኢ
ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ መደባትን
ዘተኰረ ሰሚናራት፡ ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ
ባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናድኦታት
ዘጠቓለለ ነይሩ።
ቈንስል ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ኣቶ
ሰለሙን መሓሪ፡ ዓመታዊ ዝካየድ
ፈስቲቫል፡ ጥምረት ኤርትራውያን
ዝሕይለሉ፡ ናይ እሂን ምሂን ዕድላት
ዝሰፍሓሉ፡ ከምኡ’ውን ሃገራውን
ሕብረተሰባውን ክብርታት ዝዕቀበሉን

ዝወራረሰሉን ኣገዳሲ መድረኽ ምዃኑ
ብምጥቃስ፡ “ናይ ሎሚ ዓመት ፈስቲቫል፡
ናይ ነዊሕ ዓመታት ውፉይን ዓቃልን
ቃልሲን መስዋእትን ህዝቢ ኤርትራ፡ ዓቢ
ተስፋ ኣብ ዝወለደሉ ይካየድ ምህላዉ
ፍሉይነት ኣለዎ” ክብል ገሊጹ።
ራእይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ፡
ድልዱል ሰረት ዘንጸፈ ማሕበረ-ቊጠባዊ
ብልጽግና ዘለዋ ሃገር ምውናን ምዃኑ
ዝገለጸ ኣቶ ሰለሙን፡ ነዚ ብኣድማዕነት
ንምስማር፡ ዜጋታት ሞያውን ቊጠባውን
ዓቕምታቶም ብምዕባይ ኣበርክቶኦም
ከዕዝዙ ትጽቢት ከምዝግበር ኣገንዚቡ።
እቲ ፈስቲቫል፡ ካብ ኤርትራ ዝኸደት
ጉጅለ ባህሊ “ቢሻ”፡ ኣብ ሆላንድ ምስ
ዝነብሩ ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት
ብምውህሃድ ብዘቕረበቶ ድሙቕ
ህዝባዊ ጓይላ ከምዝማዕረገ፡ እቲ ሓበሬታ
ኣረዲኡ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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“መንእሰይ - ጸዓት ዘላቒ ዕብየት”
ብዝብል ቴማ፡ ካብ 13 ክሳብ 15 ሓምለ
ኣብ ዝካየድ 8ይ ሃገራዊ ፈስቲቫል
መንእሰያትን ምምራቕ መበል 31 ዙርያ
ሃገራዊ ኣገልግሎትን ንምስታፍ፡ ካብ ወጻኢ
ዝመጹ ኤርትራውያን ትማሊ 11 ሓምለ
ናብ ሳዋ ወሪዶም።
እዞም ካብ ካናዳ፡ ኤውሮጳ፡ ሰሜን
ኣመሪካ፡ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን
ዝመጹ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ዜጋታት፡ ካብ
ባሕቲ መስከረም ኣብ ዝተበገሱሉ፡ ናይ
ሎሚ ዓመት ፈስቲቫል ኣብ ትስፉው ናይ
ሰላም መድረኽ ምምጽኡ ፍሉይ ድምቀት
ከምዘለዎ ገሊጾም።
ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ናብ’ዛ ብቑዓት
ሃገራውያን ወለዶታት ዝዀስኰሰትን ገና
ትዂስኲስ ዘላን መዲና መንእሰያት ሳዋ
ንምብጻሕ ብዝረኸብዎ ዕድል ኣዝዮም
ሕጉሳት ምዃኖም ብምሕባር፡ ኣብ ሃገሮም
ዘሕልፍዎ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ንወለድን
ንመንእሰያት ደቆምን ብማዕረ ዘርብሕ
ከምዝኾነ ሓቢሮም።
“ሳዋ፡ ነቶም ካብ ወጻኢ ዝመጻእና

መንእሰያት፡ ዓባይ መራኸቢት’ያ” ዝበሉ
መንእሰያት ብወገኖም፡ ሃገራዊ ግቡኦም
ንምፍጻም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ
ሳዋ ዝወርዱ መንእሰያት ቊጽሮም ዓመት
መጸ እናወሰኸ ይመጽእ ከምዘሎ፡ ረብሓኡ
ርኡይ ስለዝኾነ ድማ፡ ኣብ ዝመጽእ
ዓመታት ብዕጽፍታት ከምዝውስኽ
እምነቶም ገሊጾም።
ምስ መመረቕታ መበል 31 ዙርያ
ሃገራዊ ኣገልግሎት ተወሃሂዱ ዝካየድ 8ይ
ሃገራዊ ፈስቲቫል መንእሰያት፡ ብቐንዱ ኣብ
ምህዞን ፈጠራውነትን መንእሰያት፡ ማሕበር
መንእሰያትን ተመሃሮን ኣብ ዝሓለፉ
40 ዓመታት ኣብ ምውዳብን ምህናጽን
መንእሰይ ዝተጻወቶ ተራ፡ ከምኡ’ውን
ኣብ ተራ መንእሰያት ኣብ መስርሕ
ምምጻእ ናጽነት፡ ምውሓስ ልኡላውነትን
ምህናጽ ሃገርን ዘተኲር ኮይኑ፡ ማእቶታዊ
ንጥፈታት፡ ባህላውን ስፖርታውን መደባት፡
ሰሚናራት፡ ምርኢት ምህዞን ሰንዓን፡ ሓባራዊ
ዘተን ካልኦት ንመንእሰያት ማእከል
ዝገበሩ መሰናድኦታትን ከምዘጠቓልል
ተፈሊጡ።

ኣብ ፈስቲቫል መንእሰያት ክሳተፉ ካብ ወጻኢ
ዝመጹ ኤርትራውያን ሳዋ ወሪዶም

ስ/ ዮውሃንስ መብራህቱ

ኣብ ባረንቱ፡ ኣርባዕተ ቢንቶታት ተጸጊነን
ኣብ መእተውን መውጽእን ከተማ
ባረንቱ፡ ብፍግረ-መሬት ኣብ ሓደጋ
ዝጸንሓ - ሓንቲ ዓባይን ሰለስተ ነኣሽቱን
ቢንቶታት፡ ብምትሕብባር ህዝቢ፡ ኣባላት
እዚ ምዕራብን ኩባንያ ህንጻ ሰገንን
ተጸጊነን።

እቲ መዓልታዊ 240 ጉልበት ሰብ
እናወፈረ ን17 መዓልታት ዝቐጸለ
ስራሕ፡ እተን ቢንቶታት ብክራማት ናብ
ዝበኣሰ ደረጃ ከይተሰጋገራ እንከለዋ
ንምፍዋሰን ዝዓለመ ኮይኑ፡ ኩባንያ ህንጻ
ሰገን - ጋብዮን፣ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ

ባረንቱ ድማ ዓቕሚ-ሰብ ወዲቡ ኣእማን
ብምቕራብ ከምእተሳለጠ ተፈሊጡ።
ካብ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ኢንጂነር
የዕብዮ ተኽለኣብ፡ ንልዑል ሱታፌ
ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን
ሞጒሱ።

ሰገነይቲ - ውጽኢት ትምህርቲ
ንምብራኽ ጻዕርታት ይካየድ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ
ሰገነይቲ፡ ገስጋስ ትምህርቲ ንምግምጋም
ብ8 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ ኣድማዕነት
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብምርግጋጽ
ውጽኢት ትምህርቲ ንምዕባይ ዝግበር
ውህደት ክሕይል ከምዘድሊ ተገሊጹ።
ኣብ’ቲ ኣካላት ምምሕዳርን ናይ ስራሕ
መሻርኽቲን ዝተሳተፉሉ ኣኼባ፡ ኣብ
ቊጽሪን ዝርጋሐን ትካላት ትምህርቲ
ዝምስገን ዕብየት ተመዝጊቡ ከምዘሎ፡
ተሳታፍነት ኣብ መዋእለ-ህጻናትን ትምህርቲ
ንዓበይትን ክብ ንምባል ግን፡ እቲ ጻዕሪ

ክቕጽል ከምዘድሊ ተዘሪቡሉ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ መምህር ተስፋኣለም
ኣብርሃ፡ ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል፡
መማህራን ተመሃሮን ወለድን ብውህደት
ክሰርሑ፡ ዝደኸሙ ንምሕጋዝ መደባት
ክወጽእ፡ ንብሉጻት ድማ ምትብባዕ ክግበር
ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ
ደቡብ መምህር ህብትዝጊ ኪዳነ ብወገኑ፡
ኣብ ትምህርቲ ብኽነት ምውጋድ ኣዝዩ
ኣገዳሲ ምዃኑ ኣገንዚቡ።

ጋሽ-ባርካ - ጓሶትን ሓረስቶትን
ባርዕ ጫካ ከወግዱ ይሕተቱ

ስ/ ኢብራሂም ዓሊ

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

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

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

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ በብእዋኑ ብዘጋጥም
ባርዕ ጫካ ኣብ ሃብቲ ገረብን እንስሳታት
ዘገዳምን ብቐሊል ዘይጥመት ጉድኣት
ይወርድ ስለዘሎ፡ ጓሶትን ሓረስቶትን
ጥንቃቐ ከዘውትሩ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት ኣቶ ቴድሮስ
ገብረማርያም፡ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ
ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ከባቢ ከተማ
ኣቚርደት ዘጋጠመ ባርዕ ጫካ፡ ጠንቁ ጓሶት
ከየጥፍኡዎ ዝኸዱ ሓዊ ምንባሩ ገሊጹ።

ብሰንኪ’ቲ ባርዕ፡ ልዕሊ 6 ሄክታር ጀራዲን
ባናናን ካልእ ፍረታትን ኣሕምልትን፡
ንቐለብ ጥሪት ዝኸውን ሳዕሪ፡ ናውቲ
ልምዓት መስኖ፡ ከምኡ’ውን ዓበይቲ
ኣግራብን እንስሳታት ዘገዳምን ከምዝነደደ
ዝሓበረ ኣቶ ቴድሮስ፡ ብገምጋም ኣስታት 3
ሚልዮን ናቕፋ ከምዝግመት ገሊጹ።
ኣብ ምጥፋእ’ቲ ባርዕ፡ ካብ ባረንቱ፡ ከረንን
ሓጋዝን ዝመጻ መጥፋእቲ ሓዊ ከምኡ’ውን
ቦጣት ናይ’ቲ ከባቢ ከምእተሳተፋ ወኪል
ኤሪና ሓቢሩ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት				
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መደብ

ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
Tech insight
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ሄራር
ደኩመንታሪ
ልዝብ መንእሰያት
ናትራን
ሳይዳ
መደብ ፊዮሪና
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን (29)
ዜና ትግርኛ
ምኽሪ ሞያውያን ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሃይለ ዳኒኤል

ዝተራቐቐት ‘ቺፕ’ ተሰሪሓ
ኣብ
ኤም.ኣይ.ቲ
ዝመደበሮም
ተመራመርቲ፡ ኣዝዩ ንእሽቶ ዓቐን
ዘለዋን ውሑድ ጸዓት እተህልኽን ናይ
ኮምፕዩተር ቺፕ ከም ዘማዕበሉ ዝሓለፈ
ሰሙን ዝተኻየደ ብ ‘VLSI ቴክኖሎጂ
ኤንድ ሰርኪዩትስ’ ዝፍለጥ ሲምፖዚዩም
ሓቢሮም።
እቶም ዝሓለፈ ዓመት ንክንዲ ንህቢ
እትኸውን ድሮን ንኽትሰፍፍ ወይ
ክትበርር እተኽእል ናይ ቺፕ ንድፊ
ኣዳልዮም ምንባሮም እዩ ዝንገር። እታ
ሕጂ በዛ ጉጅለ ተዳልያ ዘላ ቺፕ ብቕዓታ
ካብ’ታ ዝሓለፈ ዓመት ዘዳለውዋ ከም
ዝዛይድ እዮም ዝሕብሩ።
ንሳቶም ከም ዝሕብርዎ፡ እዛ ‘ናቪዮን’
ዝብል ስም ተዋሂቡዋ ዘሎ ሓዳስ ቺፕ ከም ናይ ዝሓለፈ ኣብ ካልኦት ኣቐዲመን
ዝተሰርሓ ቺፕ ምርኩስ ብምግባር ዘይኰነ
ብሓድሽ ንድፍን ኣሰራርሓን ካብ ዜሮ
ተበጊሶም ከም ዝሰርሑዋ እዩ።
እታ ናይ 20 ትርብዒት ሚሊሜትር
ጥራይ ስፍሓት ዘለዋ ቺፕ፡ እተህልኾ
ጸዓት 24 ሚሊዋት ከም ዝዀነ እዮም
ሰራሕታ ዝሕብሩ። እዚ ማለት ድማ

ሓንቲ ኣምፑል ካብ እትወስዶ ጸዓት
ብልዕሊ ሓደ ሽሕ ዕጽፊ ዝተሓተ እዩ። በዚ
እተህልኾ ኣዝዩ ውሑድ ጸዓት ተሓጊዛ
ከኣ ብቐጥታ ኣብ ካሜራ ንዝቕረጹ
ስእልታት ኣብ ካልኢት 171 መቓናት
(frames) ምስ ኢነርሺኣዊ ዓቐናቶም
‘ፕሮሰስ’ ብምግባር ኣብ ቅድሚኣ እንታይ
ኣሎ ንኸተለሊ ከም ዘኽእላ እዩ ዝንገር።
እቶም ነዚ ምርምር ዘካየዱ ተመራመርቲ
ከም ዝሕብርዎ፡ ኣብ መጻኢ እዛ ሓዳስ
ዓይነት ቺፕ ዝተገጥመለን ብዓቐን ኣዝየን
ንኣሽቱ ድሮናት ክምዕብላ ዘሎ ተኽእሎ
ርሒብ ምዃኑ እዩ። እዚ ክዉን ምስ
ዝኸውን ድማ፡ ቅድሚ ሕጂ ተበጺሖም
ዘይፈልጡን ብመንገዲ ሳተላይታት ከኣ
ክረኣዩ ኰነ ክብጽሑ ዘይተኻእሉ ንእሽቶ
መስሎኺ ዘለዎም ቦታታት ንምድህሳስ
ክከኣል እዩ ማለት እዩ።
እታ ቺፕ ኣብ ንኣሽቱ ሮቦታትን ካልኦት
ንሰፊሕ ቦታ ዝድህስሱ መሳርሒታትን
ተገጢማ ብዝወሓደ ጸዓት ነቲ ዝድለ ዕማም
ንምስላጥ ከም እተኽእል ተፈሊጡ ኣሎ።
ሓደ ኣባል ናይ’ዛ ነዛ ቺፕ ዘማዕበለት ጉጅለ
ዝዀነ ሰርታክ ካርማን፡ “ንዓይ ዝረኣየኒ፡ እዛ

ቺፕ ኣብ ዝተፈላለዩ ብትሑት ዓቐን ጸዓት
ዝንቀሳቐሱ ሮቦታት ተገጢማ ኣዝዩ ዓቢ
ዕማም ክትዓምም እንከላ እዩ። እዚ ማለት
ድማ ኣብ ክንዲ ጽፍሪ ኣጻብዕና ዝዀኑ
ልክዕ ከም ናይ ንህቢ ኰነ ካልኦት ዓይነታት
ሓሸራ መንገብገብ ዘለዎም ሮቦታት ወይ
ናብ ሰማይ ዝለኣኻ ንኵነተ-ኣየር ዝከታተላ
ዓበይቲ ባላንቺናታት ወይ ፍሕኛ ተገጢማ
ብውሑድ ጸዓት ንዝነውሐ እዋን
ከተገልግል ከም እትኽእል እዩ እምንቶይ፡
” ኢሉ።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሓት
ተመራመርቲ ክንዲ ጉምቦ ኣእዳውና
ዝዀና ድሮናት ከማዕብሉ ክኢሎም እዮም።
ካልኦት ምስ’ዚ ዓውዲ ዝምድና ዘለዎም
ተዓዘብቲ እውን ኣብ ልዕሊ’ዚ ምምዕባል
ድሮናት ዘለዎም ኣረኣእያ እወታዊ ምዃኑ
እዩ ዝግለጽ። ምኽንያቱ ኣዝያ ንእሽቶይ
ድሮን ምምዕባል ማለት ንእትድህስሶም
ከባቢታትን ኣብ እዋን በረራ ከጋጥሙኻ
ዝኽእሉ ዕንቅፋታትን ንምጕዳል ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎም እዩ። እንተዀነ፡
እዘን ክንዲ ጉምቦ ኢድና ዝዀና ድሮናት
ክስከምኦ ዝኽእላ ባተሪ ኣዝዩ ንእሽቶይ

ብምዃኑ፡ ዝበዝሕ እቲ ጸዓት ድማ ናብ
እቲ ኣብ ኣየር ንኸተንሳፍፍ ዝሕግዙዋ
ሞቶረታት ስለ ዝኸይድ እዩ። በዚ ከኣ እቲ
ናብ ካልእ ክፋላት እታ ድሮን ዝኸይድ
ጸዓት ኣዝዩ ንእሽቶ ይኸውን።
እዚ ድማ ንተመራመርቲ ከም’ቲ
ቅድሚ ሕጂ ክገብርዎ ዝጸንሑ ሓድሽ
ኣልጎሪዝም ፈጢርካ ኣብ’ቲ ድሮ ማዕቢሉ
ዝጸንሐ ቺፕ ምፍታን ዝብል እዩ፡ እዚ ከኣ
ክንዲ ምንታይ ጸዓት ይሃልኽ ኣሎ ኣብ
ግምት ስለ ዘየእቱ ንነገራት ብውሑድ
ሓይሊ ንነዊሕ ክጸንሑ ናይ ምኽኣል
ዓቕሚ ደሪትዎ ምጽንሑን ዳግም

ክሕሰበሉ ከም ዘለዎን ዘርኢ ምዃኑ
ብዙሓት ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ማለት
ድማ ሓድሽ ኣልጎሪዝም ከተማዕብል ኣብ
እትጅምረሉ እዋን፡ ማዕረ ማዕሪኡ ምስኡ
ዝኸይድ ንድፊ ዘለዎ ቺፕ ንምምዕባል
ዝብል እዩ።
እዛ ቺፕ ኣብ ቀረባ እዋን ነታ ቺፕ ኣብ
ካሜራ ዝተገጥመላ ንእሽቶይ መጻወቲት
መኪና ገጢሞም ክፍትንዋ ምዃኖም
ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ብጽቡቕ እንተ
ተሰላሲሉ ድማ ኣብ ንኣሽቱ ድሮናት
ክገጥሙዋ ምዃኖም ወሲኾም ይገልጹ።
ምንጪ፥ scitechdaily.com

ንመጥቃዕቲ ልቢ ዘጋጠሞም ሰባት እትፍውስ መሳርሒት ተማሂዛ
ሓደ ሰብ መጥቃዕቲ ልቢ (heart
attack) ምስ ዘጋጥሞ፡ ልቡ በቲ
ዘጋጠማ መጥቃዕቲን ንሱ ዝፈጠሮ
ሰበብን በብቑሩብ ክትዳኸም ትጅምር።
ኣብ ከባቢ ልቢ ዝርከብ ምዕጋት ደም
ዘጋጠሞ ሱር ደም ናይ ኣካሊት በሰላ
(scar tissue) የስዕበሉ። ከም ግብረመልሲ ናይ’ቲ ዘጋጠመ በሰላ ከኣ ልቢ
ኣብ ኣሰራርሓኣ ለውጢ ትገብር። እቲ
ዝካየድ መስርሕ ድማ መወዳእታኡ
ናብ ቨንትሪኩላር ወይ ቫልቭ ደው
ምባል የጋጥም።
ነዚ ድሕሪ መጥቃዕቲ ልቢ ዘጋጥም
ተርእዮታት ንምፍዋስ፣ ካብ ዩኒቨርሲቲ
ሃርቫርድ፡ ኤም.ኣይ.ቲን ካልኦት ኣብ
ኤውሮጳ ዝመደበረን ዩኒቨርሲቲታትን
ብምትሕብባር “ተረፒ (Therepi)”
ኢሎም ዝሰመይዋ መሳርሒት ከም
ዘማዕበሉ ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ
ኣብ ነቸር ባዮ-መዲካል ኢንጂነሪንግ
ዝተባህለት መጽሔት ከም ዝወጸ
እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
እዛ ንሶም ኣማዕቢሎማ ዘለዉ

መሳርሒት፡ ንዕማም ካርዲዮ ናብ ንቡር
ትመልስ ምዃና እዩ ዝሕበር። ተረፒ
እትዓሞ ስራሕ ድሕሪ መጥቃዕቲ ልቢ
ምግጣሙ ኰይኑ ንዝተሃሰየ ክፋላት
ልቢ ብምጽጋን፡ ንልቢ ብዘይጸገም
ስርሓ ንክቕጽል ዘክእል እዩ። እዚ
ክበሃል እንከሎ ግን፡ ቅድሚ ሕጂ ነዚ
ጸገም ንምፍዋስ ዘይተፈተነ ኣይኰነን።
እቲ ዝጸንሐ ክልተ ኣገባባት እዩ። እቲ
ቐዳማይ፡ መድሃኒታት ኣብ ክንዲ
ብቐጥታ ኣብቲ ዝተሃሰየ ቦታ ዝወሃብ
ብብልሓት ወይ ብኻልእ መንገዲ ከም
ዝወሃብ ይግበር። ኣብ ነብሲ’ቲ ግዳይ
ምምራዝ ምእንቲ ከየምጽእ ድማ ዓቐን
እቲ መድሃኒታት ውሱን ክኸውን
ኣለዎ። እዚ ከኣ ነቲ ዝተሃሰየ ክፋል
ኣዝዩ ውሑድ ካብ’ቲ መድሃኒት
ስለ ዝበጽሖ ኣብ ምፍዋስ እቲ በሰላ
ኣድማዒ ኣይከውንን። እቲ ካልኣይ
ኣገባብ ድማ፡ ነቲ መድሃኒት ናብ ጭዋዳ
ልቢ ብቐጥታ ከም ዝኣቱ ምግባር እዩ።
ዝተፈላለየ ዓቐናት ስለ ዘድሊ፡ ብዙሓት
መብጣሕቲታት ስለ ዘድልዮ ኣድማዒ

ሓጸርቲ ዜናታት ሳይ-ቴክ . . .
# ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ናይ ኮንደኾን ውሳነ ምውሳድን ናይ ህላወ
ባህርያትን ብተመራመርቲ ተጸኒዑ።
# ኣብ የል ዝመደበሮም ተመራመርቲ ባክተርያታት ብኸመይ መንገዲ
ይምዕብሉን ምስ ከባቢኦም ይሰማምዑን ከም ዝበጽሕዎ ሓቢሮም።
# ኣብ ኣኽላባት ዝርአ ካንሰር ካብ ቅድሚ 10 ሽሕ ዓመታት ኣቢሉ
ዝጸንሐ ከም ዝዀነ ተመራመርቲ ሓቢሮም።

ኰይኑ ኣይተረኽበን።
ተረፒ ድማ ነዚ ጸገማት እያ
ትፈትሕ። ምኽንያቱ፡ ነቲ ዝግበር
መድሃኒት ናብ ዝተሃስየ ቦታ ምብጻሕ
ብዙሕ ሃልኪ ዘየድልዮን ሓንሳብ
መብጣሕቲ ገይርካ ናብቲ ቦታ ምስ
ኣተወት ድማ ዝተፈላለዩ ዓቐን ናይ
መድሃኒት ንምእታው ስለ ተኽእል
እያ። እዚ ከኣ ብዘለዋ መዕቆሪ
መድሃኒት ተሓጊዛ እያ።
እዛ መሳርሒት፡ መሰረቱ ካብ ጀላቲን
ዝዀነ ከሚካዊ ውሁድ ወይ ፖሊመር
እያ ተሰሪሓ። እታ መድሃኒት እተቐምጥ
ክፋላ ድማ ንፍቀ ክቢ ቅርጺ ዘለዋ
ኰይና እቲ ጸፊሕ ንመድሃኒት መሕለፊ
ዝኸውን ነዃላት ዘለዎ ትሕቲኣ ድማ
ምስ’ቲ ዝተሃሰየ ኣካሊት ወይ ቲሹ ከም
ዝለግብ ይግበር። እቲ ናይ ምፍዋስ
መስርሕ ድማ በዚ መንገዲ ይካየድ።
ዓቕሚ ተረፒ ካብ ምፍዋስ ዝተሃስየ
ክፋላት ልቢ ሓሊፋ ካልኦት ተመሳሰልቲ
ጸገማት ኣብ ካልኦት ኣካሊታት ኣብ
ምፍዋስ እውን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ክህልዋ
ምዃኑ እዩ እምንቶ ሰራሕታ።
ምንጪ፥ scitechdaily.com

ካብ 6ይ ገጽ ዝቐጸለ

መድረኽ - ብራኸኻ. . .
እዚ ዝተጠቕሰ ተግባራት፡ ኣብ ነብስኻ
ካብ ዘይምትእምማንን ዝመጽእ ክትብርኽ
ዝሓሰብካዮ ዘትሕት፡ ነቲ ጐዲሉኒ ትብሎ
ከም መመላእታ ትዋሰኦ እዩ።
ርእሰ-ምትእምማን ይሃልኻ
እዚ ዅሉ ገይርካ ዓይኒ መድረኽ
ምስ ኰንካ እውን፡ እትኸፍሎ ዋጋ
ብዙሕ እዩ። ስራሕካ እዩ ዘንብረካ።
ተዓዛቢ ድማ በዓል እንጀራኻ እዩ። ንዓኡ
ንምሕጓስን ንክብሪ ስራሕካን
ኵሉ
ዝከኣለካ ክትገብርን መስዋእቲ ክትከፍልን
ዘይስገር ክትሰግር ትግደድ ኢኻ። ኣብነት
ናይ’ዚ ንምጥቃስ፡ ሓደ ግዜ ሓንቲ
ሙናየ ዝተባህለት ተለሃይትን ዓይኒ እቲ
መድረኽን ምርኢት ኣብ ምጅማሩ ኣብ
ህይወታ ክመጽኣ ዘይትደልዮ ሓደ ሕማቕ
ነገር ተነግራ። ንገዛኣ ክትከይድ እውን
መኪና ተቐረበትላ። ኣደራሽ ሰብ መሊኡ
ተዓዛቢ ኣብ ትጽቢት እዮም ነይሮም።
ሙናየ ንመራሕቲ እቲ ስራሕ ብዘደነቐን
ዘይትጽቢቶምን ስራሐይ ክቕጽል እየ
በለት። እቲ ምርኢት ድማ ብብቕዓት
ሙናየ ደሚቑ ብምምሳይ ተወደአ። ኣብ

መጨረሻ ድማ ሙናየ ስራሓ ውድእ ምስ
ኣበለት፡ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዓቚራ ሒዛቶ
ዘምሰየት ንብዓታ ፈነወቶ። ሙናየ ምርኢት
ኣብ ምጅማሩ ሞት ወዳ’ኳ እንተ ተነግራ
ንክብሪ እቲ ተዓዛቢ ግና ስራሓ ክትቅጽል
ከምዘምሰየት ንተዓዘብቲ ተነግረ። ብድሕሪ
እዚ ናብ ቤቱ ዝኸደ ተዓዛቢ ኣይነበረን።
ኵሉ ኣብቲ ኣደራሽ ዘምሰየ ንሙናየ ዓጂቡ
ንገዛኣ ከደ። ናይ ሓዘና ተኻፋሊ ድማ
ኰነ። ክሳብ ሎሚ ድማ ማዕረ ማዕረ እቲ
መንፋዓታ በዚ ክትለዓል ትነብር ኣላ።
ኣብ መወዳእታ ርእይቶይ፡ ስራሕ ስነጥበብ ምኽኒት ዘይቅበል እኳ እንተዀነ፡
ምኽኒት’ውን ኣሎኒ። ንመድረኽ ዝኸውን
ዝኣክል ምድላው ዘዕግብ ልምምድን
ክትገብር ዓለማዊ መልክዕ ከተትሕዞ
ብፍላይ ብውልቂ ክብድ ከምዝብል
እርዳእ። ኣብ ምኽኒት ጥራይ ተሓጺርካ
ክንበር ከምዘይብሉ ድማ እኣምን። ጥበብ
ኢዱ ሂቡ ኣብ ሓደ ደው ኣይብልን።
ተጠርኒፍካ ዘይግበር የሎን።
ጴጥሮስ ተፈሪ
ጎ/ሓ ክ/ሰራዊ11 - ሓዋጹ

ሓዳስ

ኤርትራ

ጆሜ/ ደጀን ተኽለ
ደቂ-ሰብ ምድሪ ፍጥር ካብ እትብል፡
ምስ መጻኢ ጥቡቕ ምትእስሳርን
ሃንቀውታን እዩ ዘለና። መጻኢና
ንምጥጣሕ ድማ፡ ነታ እንፈትዋ
ህይወትና፡ ኣብ ትምህርቲ፡ ሞያ፡
መጽናዕቲ . . . ምስ ጸመድናያ ኢና።
ንሕናን መጻኢን ዘለና ምትእስሳር፡
ልዕሊ ዝዀነ ነገር ኣገዳሲ ብምዃኑ፡
ንመጻኢ ጉዕዞና ዋሕስ ንደልየሉ።
መስርሕ መጻኢና እምበኣር፡ ኣብኡ
ምስ በጻሕና ዘይኰነ፡ ካብ ሎሚ
ኢና እንጅምሮ። ንሎሚ ከነጸብቕ
እንገብሮ ንጥፈታት ንመጻኢ ዝጸርግ
እዩ። ብኸመይ’ዩ ሎሚ ናይ መጻኢ
መንገዲ ዝጸርግ? ዝብል ሕቶ ክለዓል
ከኣ ባህርያዊ እዩ። ኣብ ሎሚ፡ ጽባሕ፡
ድሕሪ ጽባሕ ወዘተ ዝዕየዩ ዕዮታት
መጻኢና ናይ ምምእዛን ዓቕሚ
ኣለዎም።
ንሕናን መጻእን ብድልየትና ይኹን
ብዘይድልየትና ዘራኽብ ነጥቢ ኣሎና።
ስለ’ዚ ድማ’ዩ፡ መጻኢ ምሳና ዘለዎ
ርክብ ልዕሊ ዝዀነ ነገር ኣገዳሲን
ተበሃጊን ዝገብሮ። ዕለታዊ ንጥፈታትና
ምስ መጻኢና ጥቡቕ ርክብ ክሳብ
ዝሃለዎ፡ እዚ ርክብ’ዚ በየናይ
መንገዲ ክኸውን ኣለዎን ንመጻኢና
ብኸመይ መንገዲ የጸብቕን? መደብ
ብምሕንጻጽ እነማእዝኖ ባዕልና ኢና።
ሎሚ እቲ እንኽእሎን ክንገብሮ
ዝግበኣናን ኣብ ግዜኡ ክንገብሮ እንተ
ኽኢልና፡ ብዛዕባ ውሕስነት መጻኢና
ዘሻቕል የብልናን።
መጻኢ ኣብ ቅድመና’ኳ ተዀይጡ
እንተሃለወ፡ መሰረቱስ ሎሚ’ዩ።
እዞም ሎሚ እንዓይዮም ዕዮታት
መጻኢና፡ በብመደረኹ ዘደይቡን
ዘውርዱን’ዮም። ሰረት ህላወ መጻኢና
ብሎሚ ምሉእ ብምሉእ ክዕየር’ኳ
እንተ ዘይከኣለ፡ ብውጽኢት ናይ ሎሚ
ከም ዝጽሎ ግን ዘይከሓድ’ዩ።
ሎሚ፡ ኣብ ህላወ ጽባሕ ዘለዋ
ተራ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። እዛ ሎሚ
ዘለናያ፡ ድልድል መጻኢና እያ።
እቶም ሎሚ ኣብ ልዕለኣ እንሃንጾም
ንድልዳለኣ ዘሐይሉ ዓንድታት፡
ብጥበብ ዝተሃንጹ፡ ካብ ባህርያዊን
ሰብ-ሰርሖን ሽግራት፡ ከምኡ’ውን ካብ
ዕንወት ንምክልኻል የኽእላ። ወይ
ድማ ብኣንጻሩ፡ ካብ ትጽቢት ወጻኢ
ትዓኑ። ኣብ’ቲ ነቲ ስራሕ ንምስራሕ
ዘርኣናዮ ባህጊ፡ ጻዕሪ፡ ጥበብ፡ ወጻኢ
ወዘተ ኣብ መጻኢ፡ ሓይሊ ናይ’ቲ
ድልድል ክሳብ መዓስ ክጸንሕ ከም
ዝኽእል ክልካዕ ይከኣል። ህይወት
ድማ ልክዕ ከም’ዚ ድልድል’ያ። እዚ
ሎሚ እንህባ - ጽባሕ፡ ድሕሪ ጽባሕ
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ንሕናን መጻኢን
ወዘተ እናጸባጸበ ንመጻኢና የጸብቕ
ወይ ይርምሽ።
መጻኢ
ንነብሲ-ወከፍ
ሰብ
ኣገዳሲ’ዩ። ስለ’ዚ ድማ’ዩ፡ መጻኢ
ምሳና ዘለዎ ምሕዝነት ክንጸል ዘይኰነ፡
ከም ሓረግ ክተኣሳሰር እንደልዮ።
እዚ ባህጊ’ዚ ብስራሕ ከነስምሮን
መንገዱ ከነጣጥሕ ክንበግስን ሎሚ
እንተ ጀሚርና፡ ንሕናን መጻኢን ከም
ሓደ ኣካል ቆይምና፡ ምስ እትበርቕ
ጸሓይ ደስታና እናበረኸ ህይወትና
ብመቐረት ክንነብራ ኣይንጽገምን።
መጻኢና ንምዂላዕ እንታይ
የድልየና?
ባህጊ ሕልምታትና፡ ኣብ ናይ ተስፋ
ሓዲድ ተዀይጦም ንመብራህቲ
መጻኢና ዝዅልዑ ዓንድታት
ህይወት’ዮም። ኣንፈት ጉዕዞና ወትሩ
ናብ ዕላማና ብተስፋ ዘብጽሕ መስመር
ተኸቲሉ ናይ ምንስፋፍ ባህሪ ክቕነት
እንተ ኽኢሉ፡ ነታ ሓያል እትመስለና
ዓለም፡ ሓይላ ኣብ ሓይሊ ኣተሓሳስባና
ዝተመስረተ ምዃኑ ክንኣምን
ኣይንጽገምን። ኣብ ክንዲ ብመንገዳን
ዕላማኣን ድማ፡ ብመንገድናን ዕላማናን
ክንመርሓ ኣይንጽገምን።
መጻኢና፡ ብመንገዲ እዚ ሎሚ
እንጓዓዞ
ጉዕዞ’ዩ
ዝጽልምትን
ዝበርህን። ዝዘራእናዮ ንዓጽድ
ክሳብ ዝዀንና፡ ውሑስ መጻኢ
ንምትካል፡ ሎሚ ውሑስ ኣገባብ
ንጓዓዝ። ሓዲድ መትከላትና ኣብ
ዓወትን ሰላምን ዘረጋግጹ ሕንጻጻት
ወይ ወፍርታት ንትከሎም። ሓዲድ
መጻኢ ኣብ ሎሚ’ዩ ኣዕኑዱ ዝስረት።
ሎሚ ንጽባሕ፡ ጽባሕ ንድሕሪ ጽባሕ
እናወለደ ሜዳ መጻኢ ይጸርግ ወይ
የዕኑ። እዚ እቲ ዘይተርፍ ሕጊ
ተፈጥሮ ክሳብ ዝዀነ ድማ፡ ብሎሚ
ንመጻኢ ንነብሮ፡ ንበጽሖን ንዀኖን
ክንፈልጥ ኣይእግመናን። ብዘይካ’ቲ
ተፈጥሮ ከምጽኦ ዝኽእል ነገራት
ገዲፍና።
ህይወት ደቂ-ሰብ ብእንተታት
ዝተመልአት ክሳብ ዝዀነት፡ ንኹሉ
ዘጋጠመ ንዓና’ውን ክጸልወና ግድን
ይኸውን - ብሕማቕ ወይ ብጽቡቕ።
ኣብ’ዚ ድማ’ዩ፡ ንመጻኢና ከነጸብቕ
ኣብ ሎሚ ንዝፍጠሩን ዝኽሰቱን
ነገራት ብሜላን ጥንቃቐን ክንኣሊ
እንርአ። ገለና ድማ፡ በቲ ኩነታት
ተሰናቢድና ንመጻኢ ብምርሳዕ፡
ኣብ ሎሚ ንሎሚ ንነብር። እታ
ዘይትተርፍ መጻኢ መዓልታ ሓልያ
ኣብ ቅድመና ምስ ተገተረት ድማ
ባዶ ኢድና ንቕበላ። ብኣንጻሩ ድማ፡

እቶም ከም እትመጽእ ብምእማን
ዝተጸበይዋ፡ ብሓጐስ ይቕበሉዋን
ይነብሩዋን።
ብዛዕባ መጻኢ ብዙሕ’ኳ ተባሂሉ
እንተዀነ፡ ገና ዓለም ክሳብ ዘላ
ክበሃል’ዩ።
መጻኢና
መዓስን
ብኸመይን ውሕስ ንገብሮ? እቲ
ጉዕዞን ናይ ኣነባብራ ሜላን ካብ ሰብ
ናብ ሰብ ዝፈላለ’ኳ እንተዀነ፡ ቀጠልያ
መብራህቲ መጻኢና ንምውላዕ ወትሩ
ከም ንቝሕ ወተሃደር፡ ንቕሓትን
ፍልጠትን ተዓጢቕና፡ መብራህቲ
መጻኢና ንምዂላዕ ድሉዋት ክንከውን
ይግበኣና። እቲ ሎሚ እንኸፍሎ
ዋጋን እነርእዮ ዓቕልን ድማ ንብርሃን
መጻኢና ከውሕስን ከደልድልን’ዩ።
ብልሒ እንታይ’ዩ?
ኣብ’ዚ ምዕቡል ናይ ቴክኖሎጂ
ዘመን፡ ብሩህ መጻኢ ንምውናን
ኣብ ህይወትና ናይ ብልሒ ጥበብ
ክንውንን ኣገዳሲ’ዩ። እዚ ንህይወትና
ናብ ቅኑዕ መስመርን ኣንፈትን
ዘቕንዕ መንገዲ ንምውናን፡ ልዕሊ
ዝዀነ ነገር፡ ንህይወትና ዘማእዝን
ጥበብ ንምውናንን ዘይጽዓድ ባህጊን

ተገዳስነትን ምሕዳር የድልየና።
ብልሒ ዝብል ኣምር፡ ኣብ ሓደ
ውህብ ኩነት ንሓደ ነገር ቅኑዕን
ዘይቅኑዕን ኢልካ ክትፈሊ ምኽኣል፡
ካብ ተመኩሮ፡ መጽናዕቲን ትዕዝብትን
ትምህርቲ ምቕሳም፡ ምውሳን፡ ኣብ
ናይ ሎሚ ተመኩሮ ተመርኲስካ
ብዛዕባ መጻኢ ርትዓዊ ትንበያ ምግባር
የጠቓልል። ብልሒ፡ ከም’ቲ ብዙሓት
ሰባት ዝርድእዎ ኣካዳሚያዊ ብሉጽነት
ኣይኰነን። ባህርያዊ ትዕድልቲ’ውን
ኣይኰነን። እንታይ ደኣ፡ ዕድላትካን
ብድሆታትካን ኰነ ሓያልን ድኹምን
ጎድንታትካ ብዝግባእ ኣብ ምልላይ
ናይ እትውንኖ ንቕሓት ውጽኢት

ደኣ’ምበር። እዚ ንገለ ሰባት ጥራይ
ዝዕደል ትዕድልቲ ኣይኰነን። ‘በሊሕ’ዩ
ንበሊሕ ዝፈልጦ’ ከም ዝበሃል፡
ብልሒ ፍሉይ ዓቕሚ ንዘለዎም
ሰባት ከተለሊ ስለዝሕግዘካ ካብ ሰባት
ንኽትመሃር’ውን በሪ ይኸፍተልካ።
ንጌጋታት ከም መምሃሪ’ምበር፡ ከም
ዕንቅፋት ንኸይትገጥሞም ይሕግዘካ።
መዋጥር ኣብ ዘጋጥመካ እዋን፡ ረጊእካ
ከም እትሓስብ ይገብረካ። እንታይ ከም
ዝሕሸካ፡ ምስ መን ዝምድና ክህልወካ
ከም ዘለዎ፡ መዓስን ኣበይን ዕድላት
ሃሰው ክትብል ከም ዘለካ፡ ንጸገማትካ
ብኸመይ ከም እትፈትሖምን፡ ኣብ
ውሽጢ ዝተፈላለየ ኩነታት ብኸመይ

ዕዉት መጻኢ ክህልወና ስጉምትና
ነመዓራሪዶ? ባህጊ መጻኢና ንምስማር
ግዜና ብግቡእ ኣብ መዓላ ብምውዓል
ንጽባሕ ንቕበላዶ? ዋላስ ኣብ ናይ
ጣዕሳን ተስፋ ምቑራጽን ሓዲድ
ተሰቒልና ብቓንዛ ኢና እንጽበያ?
ምርጫ ባህግታትና ብምንጻር፡ ኣብ
ሎሚ እንውልዓን እንነብራን ህይወት፡
ኣብ መጻኢ ድሙቕ ብርሃን ኣብ
ቅድመና ንኽውላዕ መንገዲ’ያ
እትጸርግ። ባህጊ መጻኢ ምህላው ወይ
ብዛዕባ መጻኢ ዘለና ኣመለኻኽታ
ብእወታዊ መንገዲ ዝተሃንጸ ምስ
ዝኸውን፡ ንሎሚ ብግቡእ ኢና
እንነብራ - ሰብ ዕላማን መጻኢን

ክትሰርር ከም እትኽእልን ንኽትፈልጥ
ዝሕግዘካ ብልሒ እንተደኣ ኣጥሪኻ፡
መንገዲ ዕብየት ሒዝካ ከም ዘለኻ
ተረዳእ።
ብልሒ ብሓደ ለይቲ ክንውንኖ
እንኽእል ጥበብ ኣይኰነን። እዚ
ጥበብ ንምውናን ሓይሊ ዘይኰነ
ምስትውዓል፡ ምዝራብ ዘይኰነ
ምስማዕ፡ ምጉያይ ዘይኰነ ብህድኣት
ምጉዓዝን ወዘተ. እዩ ዘድሊ። እቲ
ዝበለጸ ነዚ ጥበብ ንምውናን ዘኽእል
ዕጥቂ በሊሕ ንምዃን ምሕላም
ጥራይ ዘይኰነ፡ ሕልምኻ ንምጭባጥ
ነት ነዊሕ ዝመስል ኣብ ኢድካ ዘሎ
ጉዕዞ ምብጋስ ጥራይ’ዩ።
መጻኢና ንሓልሞዶ?
ህይወት ዓባይ ቤት ትምህርቲ
ምዃና ዝኽሕድ ፍጡር የለን።
ስለ’ዚ ድማ ኢና፡ ገለና ካብ ትማሊ
ተማሂርና መጻኢና ከነጸብቕ ወግሐ
ጸብሐ ላዕልን ታሕትን እንብል። ገለና
ድማ፡ ኣብ’ቲ ዘለናዮ ለውጢ ዘይብሉ
ጠንቀላዕላዕ ምባል ይብርሃና። ህይወት
ከምኡ’ያ። ገለ ዘይከኣል ንክኽእል
ሓርኰትኰት ይብል፡ ገለ ድማ ዋላ
ነቲ ዝኽእሎ ‘ጽባሕ ክገብሮ’የ እናበለ
ብርሃን መጻኢኡ ከጸልምት ይርአ።
እዚ ኣካይዳ’ዚ፡ ንህይወት ነፍሲ-ወከፍ
ሰብ ዝጸሉ’ዩ።
ብልክዕ መጻኢና ንሓልሞዶ? ጽባሕ

ስለዝዀንና።
መጻኢና ኣብ ከመይን ብኸመይን
ንበጽሖ ኣስተንቲንና ንፈልጥዶ? ኣብ
መጻኢ ክህልውናን ክንውንኖምን
ንእንደሊ
ነገራትከ
ብዝርዝር
ሓሲብናሎም ንፈልጥዶ? ብምንታይ
ዓውዲ ኣብ ኮለጅ ከም እንምሃር፡ ካብ
ደሞዝና ክንደይ ኣብ ሕሳብ ባንኪ
ነቐምጥ፡ ንመን ከም እንምርዖ፡ ክንደይ
ቈልዑ ከም እንወልድ፡ ኣበየናይ ቦታ
ምንባር ከም ዝሕሸና፡ ኣብ መጻኢ
ውሕስነትን ምቹእነትን ዝህቡ ነገራት
ኣብ ኢድና ክነእትዎም ሓሲብና
ንፈልጥዶ? ብግቡእ ንሕቶታትና
ዝኸውን
መልሲኸ
ቀሪብናዶ
ኣይቀረብናን እስከ ንነብስና ንሕተታ!
ንመጻኢና ዘጸብቑ መስመራት
ህይወትና፡ ኣብ ምጽጋንን ምቕናዕን
ይጽንሓለይ ዘይብሃሎም ዕማም ነፍሲወከፍ ፍጡር’ዮም። መጻኢና ብፍስሃ
ክቕበለና ባህጊ ክሳብ ዝሃለወና፡ መርሓ
ጐደናና ኣንፈቱ ናብ’ቲ እንደልዮን
እንሓልሞን ብምቕናዕ፡ ሕጂ! ሕጂ!
ብዓጸፋን ንቕሓትን ንስራሕ - ንጉየ
- ንቃለስ - ንመሃር - ነስተውዕል!
ውሑስ መጻኢ ምእንቲ ክህልወና።
ህይወትና ከም ድላይና ናብ ድላይና
ከነቕንዓ’ምበር፡ ከም ድላያን ናብ
ድላያን ከተቕንዓና ስልጣን የብላን ንሕና ክሳብ ዘይፈቐድናላ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
ጸጋብርሃን ጐይትኦም

ከምታ ኣጋጣሚ ገይሩ ልበይ
ዝተንከፈ እዋን እንተሎ ሳሕቲ
ጥራይ’ዩ። ቅድሚ ውሑድ ዓመታት
ዝነበረ ሕልኽላኽ ናብራ ናይታ ስድራ፡
ኣብ ሎሚ ኣንፈቱ ቀይሩ በንጻሩ
ኰይኑ ኣሎ። እቲ ዛንታ መሳጢ ግና
መሃሪ ብምዃኑ ወትሩ ኣብ ከብሒ
ኣእምሮይ ኣሎ. . .።
ምስ ኣቶ ክብረኣብ ተወልደ ወዝቢ
ኢና ተራኺብና። ኣነ ብእግረይ መንገዲ
እናቖረጽኩ እንከለኹ፡ ንእዝንኻ
ዝፍትን ጥሩምባ መኪና ኣንፈት
ደሃዩ ናባይ ምስ ኣበለ ብቕጽበት’የ
ኣቓልቦይ ሂበዮ። ንመራሒ መኪና
ምስ ተዓዘብኩ ኣካለይ ክርድኣኒ
ብዘይክእል ናይ ሓጐስ ስምዒት
ተወረ። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እሞ
ድማ ኣብ ከተማ መኪና ክመርሕ
ኣይተጸበኽዎን ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብዚ
ዝተጠቕሰ እዋን ኣብ ከተማ ክረኽቦ
እቲ ክኸውን ዘይትጽበዮ ኣጋጣሚ’ዩ
ነይሩ ንዓይ። ግና ኵሉ መደምደምታ
ክህልዎ ሕጊ ተፈጥሮ ብምዃኑ፡ ኣብ
ዘይተጸብኽዎ ኣጋጣሚ ምስ ክብረኣብ
ጎፍ ንጎፍ ተራኺብና። ንሱ ምስ
ረኣየኒ ንብዓት ቋጺሩ። ብወገነይ ግና
ዘይተጸበኽዎ ብምንባሩ ጋን ኰይኑኒ
ኣፍጢጠ ካብ ምጥማት ወጻኢ እቲ
ዝገብሮ ውሑድ’ዩ ነይሩ።
ምስ ኣቶ ክብረኣብ ተወልደ ኣብ
ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ሰምበል
ኢና ቅድሚ ሸውዓተ ዓመት
እንፋለጥ። ትምህርቲ ሓዘል ዘረባኡ፡
እቲ እናሻዕ ዝኹላዕ ማዕዳኡ፡ ኣብ
ልቢ ዝተርፍ ዘረባኡ ክሳብ ሕጂ ካብ
ዝኽረይ ዝሃስስ ኣይኰነን። ናይ ነዊሕ
ዓመታት ናይ ሕጊ ፍሩድ ብምዃኑ፡
ፍርዱ ወዲኡ ዝወጽኣሉ ትርፊ
ግዜ እምብዛ ነዊሕ ነይሩ። ሕጂ ግን
ብኸመይ ተሪፍዎ ዝነበረ ዓመታት
ከይዛዘመ ኣብ ከተማ ክረኽቦ ክኢለ፡
ንዓይ እቲ ዘይተመለሰ ትንግርታዊ
ሕቶ’ዩ ነይሩ። እቲ ምንታይ፡ ዝፈጸሞ
ገበን ዓቢ፡ ዝሓቶ ዋጋ ድማ ረዚን
ብምዃኑ። ነዚ ዘይተመለሰለይ ሕቶ
እናሳላሰልኩ’የ ድማ ኣብ ፊቱ ኰይነ
ንዕላል ድሉው ዝዀንኩ። እታ
ዝጋበዘኒ ሻሂ ምቅርቲ’ኳ እንተነበረት፡
ዝያዳ ግና እቲ ብጣዕሳ ዝተኸበ
ዛንታኡ’ዩ ዝያዳ መቂሩኒ። ልብኻ
ዝትንኪ ዛንታ።
ይዝከረኒ ሓደ እዋን ኣብ ቤት
ማእሰርትን ተሃድሶን ሰምበል እንከሎ፡
ምስ ወዲ ዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመት
ላሜክ ዝስሙ ወዲ ተራኺቡ ምስ
መጽአ፡ ኣብታ ዝነበራ ኮፍ ብምባል
ንበይኑ ክሓስብን ከስተንትንን ምስ
ተዓዘብናዮ፡ ኣነን ኣማኑኤል ሓድሽ
(ወዲ ሓድሽ)ን ገለ ዘሕርቕ ነገር
ረኺቡ ይኸውን’ዩ ብምባል፡ ከነጸናንዖ
ናብኡ ከድና። ናብኡ ኣብ ዝኸድናሉ
ኣጋጣሚ ዝተዛረበና ዘረባ ግን ክሳብ
ሕጂ ዝርስዖ ኣይኰንኩን። እቲ ልብኻ
ዝትንኪ ዕላል ምሳና ዘይኰነ፡ ምስ

ወዱ ኣዕሊልዎ ዝመጽአ’ዩ። ግና ልክዕ
ከምቲ ካብ ኣእምሮኻ ዘይሃስስ ፊልም
እናሓደረ ካብ ውሽጥኻ ግልል ምባል
ይኣቢ።
ኣቶ ክብረኣብ ምስቲ ወዲ ዓሰርተ
ሽዱሽተ ዓመት ወዱ ተራኺቡ
ምስ ኣዕለለ፡ ልክዕ ከምዘላታ’ዩ ንዓና
ደጊሙልና። ንሕና ድማ ከም ዘለዎ
ሰኒድናዮ. . .።
“ባባ! ከመይ ቀኒኻ?” ላሜክ ትሕት
ኢሉ ኩነታት ኣቦኡ ኣጣየቐ።
“እግዚኣብሄር ይመስገን ላሜክ
ወደይ? ንስኻኸ ከመይ ቀኒኻ?
ትምህርቲ’ኸ ከመይ ተወዲኡ?”
ኣብታ ሓጻር ናይ ምርኻብ ግዜ፡
ክብረኣብ ቀልጢፉ ዕላሉ ክውድእ
ስለ ዝደለየ ኣድራጋ ሕቶ ወርወረ።
“ንሕና ደኣ ጽቡቕ ኣለና ኣታ ባባ፡
ትምህርቲ ድማ ኣነ ናብ ዓስራይ
ክፍሊ ሓሊፈ። ዳናይት ሓፍተይ ድማ
ናብ ኮለጅ ዘእቱ ነጥቢ ኣምጺኣ።
ንዓኻ ጥራይ ንናፍቕ ኣለና - ኣታ
ባባ. . .፡ መዓስ ዲኻ እትወጽእ ካብዚ
ቤት ማእሰርቲ?” ኩነታት ትምህርቱ
ድሕሪ ምሕባር፡ ግርህነታዊ ሕቶ ወስ
ኣበለ።
“ቀሪበ’የ ክወጽእ ላሜክ ወደይ፡
ቁሩብ ዓመታት’ዩ ተሪፉኒ. . .”
“ኵሉ ግዜ እንዲኻ ቁሩብ ዓመታት
ተሪፉኒ እትብለኒ ኣታ ባባ! ኣነን
ዳናይት ሓፍተይን’ኮ ኵሉ ስኢናዮ።
ኣደይ ሞይታ ንስኻ ድማ ካብ
እትእሰር ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት
ገይርካ ኣለኻ፡ ሕጂ ዳናይት ሓፍተይ
ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ክትምረቕ’ያ።
ምኽንያቱ ናብ ኮለጅ ትኣቱ ኣላ።
ኣቦ ኰይኑ ዘመርቓ መን’ዩ?. . .”
ንዘረብኡ ኰሊፉ፡ እቲ ኣብ ውሽጡ
ዝሓመሶ ጉዳይ ብዘይ ሕብእብእ
ደርጕሓሉ።
“ይርድኣኒ’ዚ ወደይ፡ ግና ፈጣሪ
ዝበሎ ኵሉ’ዩ ዝኸውን። ብዝኽትምና
ትዓብዩ ከምዘለኹም ይርድኣኒ። ግና
እቲ ኣምላኽ ዝጸሓፎ’ዩ ዝኸውን
ዘሎ። ኣብ ጐድንኹም ኰይነ
ከሐንቅቐኩም’ዩ ዝግባእ ነይሩ። ግና
ኣይኰነን፡ ኣቚሪረኩም እዞም ደቀይ.
. .” ክስዕርኦ ዝደለያ ንብዓት ተጋዲሉ
ክዓግተን ፈተነ።
“ባባ! ትዝክርዶ ንኣሽቱ ከለና
ብመኪና ገይርካ ድርፎን ቤት
ገርግሽን ክትወስደና። ሕጂ ግና ኵሉ
ስኢናንዮ ባባ። ድሕሬኻ ሰብ ምዃን
ጸጊሙና። ንስኻ እንተ ትወጽእ
ምሓንቀቕና። ኣብ ትምህርቲ ድማ
ዝያዳ ምነፍዓና። ኣታ ባባ ንፍቕ
ኢና ነብለካ። ዳናይት ሓብተይ ካብ
ሳዋ ምስ መጽአት ስእልኻ እናርኣየት
ክትበክይ’ያ ሓዲራ. . .”
“ሳዋ’ሞ ከመይ ዛዚማቶ?” ኣርእስቲ
ክቕይር ፈተነ ኣካየደ።
“ኣታ ባባ ንሳ ደኣ ጽቡቕ ወዲኣቶ።
ናብ ኮለጅ ማይ ነፍሒ ዘእቱ ነጥቢ
ከማን ኣምጺኣ። ኣደይ ሞይታ ንስኻ
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ውላድ ዝፈጠሮ. . .
ድማ ተኣሲርካ ስለ ዘለኻ ግና ኵሉ
ነገር ከቢድዋ። እናሸቀጠት እኳ’ያ
ተማሂራ። ንዓይ’ውን ከም ዝምሃር
ገይራትኒ። ብዝዀነ ባባ መዓስ ኢኻ
እትወጽእ፡ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት
ተኣሲርካ ይኣኽለካ ኣይብሉኻን
ድዮም እዞም ፖሊስ. . .” ብኣዛራርባ
ወዱ ፍሽኽ በለ። ፍሽኽታኡ ግና
ንውሽጡ ዘንጸባርቕ ኣይነበረን።
“ላሜክ ወደይ!” ስም ወዱ ጠቒሱ
ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ። ካብ ዘይከውን
ተስፋ ምሃብ፡ እቲ ሓቂ ነጊሩ ክቐስን
ኣብታ ኣጋጣሚ ምስ ነብሱ ወድአ።
“ላሜክ ወደይ፡ ሕጂ’ውን ዓሰርተ
ሓሙሽተ ዓመት’ዩ ተሪፉኒ ዘሎ. .
.”
“እእ!” ላሜክ ብስንባደ ኣፉ ሓዘ።
“እወ!
ሕጂ’ውን
ንዓለም
ክልቴኹም ኣሕዋት ከም ማይን
ጸባን ኴንኩም ሕለፉዋ። ኣጆኹም
ንስኹም ከም ኣቦን ኣደን ኣሕዋት
ስድራ ኩኑ። ኣነ ብኣበሳይ’የ ዝቕጻዕ
ዘለኹ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኵሉ
ብሰላም ክዕጾ’ዩ። ደቀይ ከምዚ
ኰይንኩም ክርእየኩም ባህገይ
ኣይነበረን። ኣብ ሕቚፈይን ሕቚፊ
ኣደኹምን ክትርረዉ፡ ክትሕንቅቑ’ዩ
ነይሩ ባህገይ። ግና ሰይጣን ናቱ
ስራሕ ሰሪሑ ኵሉ በንጻሩ ኰይኑ።
ደቀይ. . .” ብብኽያት ተነኽነኸ።
“ባባ፡ ከይተኣሰርካ ከለኻ ልዕሊ
ማንም ተሐንቕቐና ከምዝነበርካ’ኮ
ዳናይት ሓፍተይ ኵሉ ግዜ’ያ ትነግረኒ
ነይራ። ግና ነዊሑካ ኣታ ባባ. . .”
ወዱ ድማ ብንብዓት ምስኡ ሓበረ።
“ጥራይ ተፋቐሩ’ዚ ወደይ. . .
ኣምላኽ ንመን ኢልዎ፡ ንዳናይት
ድማ እንቋዕ ብድሓን መጻእኪ በላ።
ንፍዒ’ዛ ጓለይ ኢሉኪ ድማ በላ። ሰብ
ብትምህርቲ’ዩ ዝዕወትን ዝነፍዕን።
ዓለም ናይ ምሁራት’ያ - ኣጆኹም.
. .”
“እሞ ዋላ መመረቕታ ናይ ዳናይት
ሓብተይ ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት
ኣይተርክብን ኢኻ ማለት ድዩ?
ኣታ ባባ ገለ’ባ ግበር ዘኽቲምና’ኳ?”
ብስምዒት ተዛረበ።
“ላሜክ ወደይ ኵሉ ይርድኣኒ።
ብሃብቲ ከምዘይዓበኹም ሕጂ ኣብ
ንፋስ ተቓሊዕኩም ኣብ ጐደና
ክትሽቅጡ ትውዕሉ ኣለኹም።
ደቀይ ክልተ ግዜ ተራኢኹም።
ዳናይት ጓለይ ንሳን መልክዓን ሕጂዶ
ኣብ ደገ ምወጸት። በል ንዓኣስ ምስ
መልክዓ ኣዛሚደ ጸሓይ ክትህረም
ኣይምነየላን’የ ነይረ። ላሜክ ወደይ
ድማ ክእሰር ከለኹ ዋላ’ኳ ወዲ
ሓሙሽተ ዓመት እንት ነበርካ፡
እቲ ጸያፍ ዘረባኻን፡ እቲ ህጻናዊ
ፍሽኽታኻን ክሳብ ሕጂ ዝርስዖ
ኣይኰንኩን። እቲ ዘሐጕሰኒ ድማ
ንዓኹም ምውላደይ’ዩ። ንስኹም
ኰይንኩም ጠወርተይ። ላሜክ
ወደይ፡ ሕጂ ናይ ምርኻብ ሰዓት
ይኣኽለና ኣሎ። ንስኻ ኪድ. . .
ሕጂ ድሮ ጐቢዝካ ኢኻ። እቲ ሓቂ
ድማ ፍለጦ። ከባቢ ዓሰርተ ሓሙሽተ
ዓመት’ዩ ተሪፉኒ ዘሎ። ክሳብ መዓስ

ሕብእብእ እናበልኩ ክኸይድ። ክሳብ
ሽዑ ንፍዑ’ዞም ደቀይ፡ ቻው በል. .
.” ወዱ ብንብዓት ከሰንዮ ምስ ጀመረ፡
ከብዱ ምኽኣል ኣብይዎ ገዲፍዎ
ተዓዝረ። እዚ ዓይነት ዝርርብ ምስ
ውላዱ ድሕሪ ምክያዱ’ዩ ድማ፡
ንብሕቱ ኮፍ ብምባል ከስተንትን ምስ
ጀመረ፡ ኣነን መንእሰይ ኣማኑኤል
ሓድሽን ዝተጸንበርናዮ። እታ
ዝተብሃሃልዋ ድማ ልቢ ብዝትንክፍ
ብዘይ ሕብእብእ ብምሕባር፡ ካባና
ምጽንናዕ ወሲዱ ንተወሳኺ ሓሳባት
ናብ ዓራቱ ዘምርሐ። ድሕሪ’ዚ ፍጻመ
ምስ ክብረኣብ ልቢ ንልቢ ተወሃሂብና
ከነዕልል ብምጅማርና፡ ናይቲ ልቢ
ዝትንኪ ዛንታኡ ተኻፈልቲ ብምዃን
ሕውነታዊ ሓገዛት ክንምጥወሉ
ጀመርና።
*
*
*
ቅድሚ እቲ ዓመታት ዝወሰደ
ማእሰርቲ ኣቶ ክብረኣብ፡ እቲ ጕዕዞ
ህይወት ካልእ ኣንፈት’ዩ ነይርዎ። ኵሉ
ምዕሩይን ብቕሳነት ዝተኸበን’ዩ ነይሩ።
ስድራ ኣቶ ክብረኣብ ተወልደ ኣብ
ቤታ እቲ ቀንዲ እትልለየሉ ፍቕርን
ሰሓቕን’ዩ። ብመንብሮ እታ ስድራ
ዘይቀንእን ብጻዕሪ ኣቶ ክብረኣብ
ዘይዛረብን ኣይነበረን። ኵሉ ናይታ
ስድራ ናብራ ህዱእን ሰላማውን’ዩ
ነይሩ።
ኣቶ ክብረኣብ ናይ ምምጻእን
ምልኣኽን ትካል ስለ ዘለዎም ወትሩ
ኣብ ስራሕ ንግዲ ምስ ተጸምዱ’ዮም።
በዓልቲ ቤቶም ወ/ሮ ጽገወይኒ ድማ
እታ ኣብ ጐድኖም ብምዃን ኣብ
ሓጐስ እታ ስድራ ብንጥፈት እትዋሳእ
ክብሪ ሓዳር ዘለዋ ሰብ ብምዃና፡ ክንዮ
ስርሖም ኣብ ቤቶም’ውን ቅሳነት
ከስተማቕሩ ካብ ዝሓገዞም ነጥቢ’ዩ።
“ኣብ 1963 ኣብ ኣስመራ ከባቢ
ትራቮሎ’የ ተወሊደ ዓብየ። ስድራይ
ርእሶም ክኢሎም ዝኸዱ ብምንባሮም፡
ናይ ስራሕ ልምዲ ንኽወርስ
ሓጊዞሙኒ’ዮም። ኣቦይ ፍሉጥ ነጋዳይ
ብምንባሩ፡ ካብ ህጻነይ’የ ክትሓጋገዞ
ጀሚረ። ንትምህርቲ ካብ ፈለማ
ስለ ዘይሰዓብክዎ፡ ክፍሊ ዝብሃል
ኣይቈጸርኩን። ግና ተመኩሮ ንገዛእ
ርእሱ ፍልጠት ብምዃኑ፡ ዳርጋ
ንሕሳብን ጽሕፈትንስ ብደርጐስጐስ’የ

ለሚደዮ። ኣቦይ “ደቀይ” ይብል
ብምንባሩ፡ ቅድሚ ሞቱ ንኹላትና
ኣሕዋት ነናትና ስልዒት ስለ ዝሃበና፡
ነታ ካብ ኣቦይ ዝወሰድክዋ ንእሽተይ
ገዛ ናብ ዱኳን ብምቕያር ለይትን
መዓልትን ሰሪሐ ዓቢ ነጋዳይ ክኸውን
ኣይተጸገምኩን። ብሓጺሩ ወዲ ሰላሳ
ዓመት ከለኹ ርእሰይ ክኢለ ናተይ
ገዛን መኪናን ክውንን በቒዐ። ነዛ
ነብሰይ ከዕርፋ ዝብል ሓሳብ ከማን
ኣይነበረንን። ኣብ ዝሓጸረ ግዜ
ድማ ትካለይ ካብ ተራ ድኳን ናብ
ምምጻእን ምልኣኽን ቀይረያ።
ዕብየተይ ድማ ካብዚ’ዩ ዝጅምር. .
.” ብምባል መበገሲ ሃብቶም ብሕጽር
ዝበለ ኣገላልጻ ኣዕሊሉኒ።
“ጸሊም ባድላ ምስ ካራባትኡ
ተኸዲነ ኣብ ስራሕ ይርከብ
ብምንባረይ፡ ንመልክዐይ ዳርጋ ሃነን
ኢሉ ዘይጥምት ኣይነበረን። ኣነ ግና
ዋጋ ክብሪ ስርሐይ’የ ዝርእዮ ነይረ
- ንዓማዊለይ ጽብቕ ኢለ ክርኣዮም
ካብ ዝብል ባህጊ። ኣብ ከምዚ ርጉእ
ኩነታት ከለኹ’የ ድማ፡ ምስታ ምሳይ
ብፍቕሪ እትዘውር ዝነበረት ጽገወይኒ
ክምርዖ ዝወሰንኩ። መርዓና ኣብ
1994 እዩ ተፈጺሙ። ንፍቕርና
ዝፈልጡ ዝነበሩ ሰባት ልክዑ ዝሓለፎ
ሓጐስ’ዮም ገሊጾሙልና። ሓዳርናን
ቅሱን ፍቕርናን ድማ ርጉእ’ዩ ነይሩ፡
ክሳብ ነታ በዓልቲ ኪዳነይ፡ ኣሚነይ፡
ምቃል ጐድነይ፡ በዓልቲ ቤተይ፡ ኣደ
ክልተ ደቀይ፡ ኵልንትናይ ዝዀነት
ጽገወይኒ ሓደጋ ዝወድቃ። እታ
ሕማቕ መዓልቲ ሰይጣን ስርሑ
ዘርኣየኒ፡ ንዓመታት ክእሰርን ደቀይ
ክዝኽትሙ ዝፈረደትን ዕለት፡ እቲ
ዛንታ መሪር’ዩ። ኵሉ ከዕልለካ’የ ሓዘኒ.
. . ግና ንብዓት ይስዕረኒ ኣሎ. . .”
ጠንቂ’ቲ ሓደጋ ከዕልለኒ ምስ ጀመረ
ሕንቕንቕ በለ። ስእሊ ጽገወይኒ
ብምውጻእ ድማ፡ ቅድሚ’ቲ ሕማቕ
ፍጻመ ንምስላ ኣርኣየኒ። መልክዕ
ጽገወይኒ ርእየ ፈዘዝኩ። ንነብሰይ
ድማ፡ “ስለምንታይ?” በልኩዋ። ዛንታ
ናይቲ ሃንደበታውን መሪርን ፍጻመ
ወ/ሮ ጽገወይንን ኣቶ ክብረኣብን
ንምስማዕ ተዳለኹ።
ይቕጽል...

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህልን
ስነ-ጥበብን
ሰሓብነት ዝፈጥር፡ ፍሽኽታ ይሃልኻ።
ድምጺኻ ድማ መኣዛ ይሃልዎ። ኣብ’ዞም
ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ
ከም በዓል ሳዋ፡ ከረን፡ ሰንዓፈ፡ ኣብ መርከብ
ኣብ ባጽዕ፡ ኣብ ጎልጅ፡ ዒላበርዕድ፡ ኣስመራን
ካልኦትን ዝነበረ ቀጥታዊ ምርኢት ኣብ
ዘስተበሃልክዎ ብሓቂ ኣሰካፊ ንትጽቢትካ
ዘጉድል ናይ ድምጺ ጸገም ኣብ ሓያሎ
ድምጻውያን ከም ዘሎ ኣስተውዒለ።
ካልእ፡ መድረኽ ብኣካል ኰነ ኣእምሮ
ናቱ ሞራላዊ ግዴታ ይጠልብ’ዩ። ንዓኡ
ዝዀኑ ንዋት ይሓትት። እቲ ኣብ መድረኽ
ዝስቀል ሰብ ይኹን ንብረት፡ እቲ ኣብኡ
ስራሕ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ወጀሃላይ

ብወኒ ተደፊእካን ብመስተ ተነውኒውካን
እትጻወቶ በበይኑ እዩ። እቲ ዝያዳ ዝምስጥ
ወኒ እዩ። ነቲ ወኒኻ ዝቕስቅስ ደርፊ
ድማ ወናማት ደረፍትን ሙዚቀኛታትን
ምስ ዝሕወስዎ ተዓዘብቲ ይጽንበርዎ’ሞ፡
እቲ ምርኢት ሰሓቢ ይኸውን። ተራ
ሙዚቀኛታት ድማ ሓደ ካብኡ እዩ። እቲ
ነቲ ሙዚቃ ዝጻወት ዘሎ ላህመም ኢሉ
ከሎ ብወኒ ተደፋፊኡ ዝስዕስዕ ተዓዛቢ
ክህሉ ኣይኰነን። ሓደ ግዜ ኣብ ኤክስፖ
ሓደ ዝደርፍን ኣብ ሙዚቃ ድማ ኪቦርድ
ዝጻወትን ገዲም ድምጻዊ ነቲ ጸጋማይ
ኢዱ ኣብ ጁባኡ ኣእትዩ ብየማናይ ኢዱ
ኪቦርድ ይጻወት ነበረ። ኣብ ክንዲ’ቲ ዝግባእ
ፍሽኽታ ንገጹ ብምጽዋጉን ትዕንን ምባልን
ዝያዳ የኽፍእ። ብሓቂ ኣብ ከባቢየይ ካብ
ዝነበሩ ዘይከዓቦ ተዓዛቢ ኣይነበረን። ዳሕራዩ
ይገድድ፡ ናቱ ሪጋ በጺሑ ክደርፍ ምስ

እቶም ካልኦት ሙዚቀኛታትን ተዓዘብትን
ሕጂ’ውን ክገልጾ ዘጸግመኒ ኣመና መሳጢ
ስራሕ ነበረ። ስለ’ዚ ንኣሽቱ ምሕዋሳት
እንተደኣ ዘመቅሩን ዘጸብቑን ኰይኖም፡
ንኣሽቱ ጌጋታት ወይ ሸለልትነታት ድማ
ክሳብ ክንደይ ይጽይቑ ርዱእ እዩ።
ስለ’ዚ፡ ኣብ መድረኽ ምውዝዋዝ
ንድምጻዊ ጥራይ ዝምልከት ኣይኰነን።
እንታይ ደኣ ንኹሉ ኣብ’ቲ መድረኽ
ስራሕ ኣለዎ። ሙዚቀኛታት’ውን ንነፍሲ
ወከፍ ደርፊ እንታይ ዓይነት ምንቅስቓስ
ይገብሩላ ወይ ብኸመይ የሰንዩዋ ቅድሚ
ናብ መድረኽ ምሕኳሮም ክመኽሩሉ
ይግባእ። ከመይሲ ኣብ መወዳእታ
እቲ ካብ ጽባቐ ዝመጽእ ሞሳ ኰነ ካብ
ድኽመት ዝረአ ተግሳጽ ንኹሎም እዩ
ዝምልከት’ምበር፡ ነቲ ብዝግባእ ድምጹ
ዘይሰሓለ ወይ ሳዕሲዑ ዘይከኣለ ድምጻዊ

ፍልልይ ናይ ጾምን ስዕረትን እዩ። ኣብ’ዚ
ዛዕባይ ዘምጻእኹዎ ንኣበሃህላኡ ከመዓራሪ
ወይ ክወቅስ ዘይኰንኩ፡ “ነዚ ክትግዕታዶ
ትርህጻ” ትብል ሓረግ ንምትዕጽጻፍን
ኣብ መንጎ ስራሕ ንዘጋጥም መኻልፍ
ንምግላጽን ዝኸውን ሓሳብ ስለዝረኸብኩላ
እየ። “ነዚ ክትግዕታዶ ትርህጻ” ዝተባህለ፡
እቲ ሓርጭ ምስ በሓቘ ዝተባህለ እዩ። እታ
ገዓቲት ሰበይቲ ከም ሓደ ንፉዕ ስነ-ጥበባዊ
ወረጃን ተዓጻጻፊትን እንተዀይና፡ ነቲ
ዝበሓቘ ገዓት ሓደው ቅጫ መጎጎ ሓደው
ድማ ቅጫ መቕሎ ከም ዝሰለጣ ስንክት
ኣቢላ ብውዑዩ ከመይ ዝበለ ብጠስሚ
ዝተፈርተተ ቅጫ፡ ጾም እንተዀይኑ ድማ
ነቲ ቅጫ ብእንጣጢዕ ገይራ ኣጋይሻ
ከተፋኑ ትኽእል። ኣብ’ዚ ድማ ዝተኸስረ
የሎን። እቲ ስልኪ እንተ ተበቲኹካ
ብዝተረፈ ቀጽሎ ዝበልናዮ ንኸም’ዚ እዩ።

ክረኣዮ የብሉን። ብግቡእ ተሰሪሑሉ
ተቐዲሑ ናብ ህዝቢ ኣብ ዝፍነወሉ ድማ፡
ጽሬት ወይ መልክዕ ይህልዎ። ምንጪ
እቶት እውን ይኸውን’ዩ። ሓደ ግዜ
ኣብ ኣመሪካ ከም በዓል እቲ ንሃገራዊ
መዝሙር ኣመሪካ ብኣጻብዕቱ ከይኣኽሎ
ብኣስናኑ ከይተረፈ እናኣነቀወ ተዓዘብቲ
ዘጸለለ ውሩይ ጊታሪስት ጂም ሄንድሪክስ
ዝርከቡዎ ዓቢ ኮንሰርት ተዳለወ። ወደብቲ
ብዝግባእ ተዳልዮምን ኣዳልዮሞን።
እንተዀነ ተዓዘብቲ ከም’ቲ ትጽቢት
ዝተገብረሉ ስለ ዘይኣተዉ ሚልዮናት ክሳራ
ሰዓበ። ብድሕሪ’ዚ እቲ ምርኢት ብቪድዮ
ተቐሪጹ ስለዝነበረ ወደብቲ ኣወሃሂዶም
ንዕዳጋ ንመሸጣ ኣውረድዎ። ዝቐደመ
ክሳራታት ሸፊኑ ከኣ ልዕሊ ትጽቢት ዝኸደ
መኽሰብ ተረኽቦ።
ኣብ መድረኽ ብውልቅን ጉጅለን
ምድላውካ ከተጽፍፍ፡ ምልምማድካ
ክትገብር ኣሎካ። ናብ መድረኽ ክትቀርብ
ከለኻ ብኩለንትናኻ ሰሓቢ፡ ጽፉፍ
ኰይንካ ክትኣቱ ይግባእ። መርኣያ ክብሪ
ስራሕካ እዩ። ኣብ’ዚ ብዙሕ ኣይሓምን።
ግዳ ኣከዳድናኻ ምስ’ቶም ነቲ መድረኽ
እትረኽበሎም ኣጋጣሚታት እንተ ዝሳነ
እብል። ከመይሲ ናይ ለይታዊ ትልሂትን
ናይ በዓላትን ኣከዳድና ሓደ ዓይነት
ክኸውን ኣይንጽበን። እቲ ናይ በዓላት
ምናልባት ሽም ረኺበሉ እንተዀይነ
ውርዙይ እዩ። ላዕለዎት መራሕትን
ኣቕሽሽትን መሻይኽን ዓበይቲ ወለድን
ኣብ ፊትካ ከለዉ፡ ዘይስነ-ምግባራዊ ክዳን
ተኸዲንካ ናብ መድረኽ ክትድይብን ኣብ
ምንቅስቓስካ ክትስከፍን መዓስ ጽቡቕ
ኰይኑ። ምናልባት ስክፍታኻ ዘጥፋእካ
ናጽነት ዝስመዓካ እንተዀይኑ ድማ፡ እቲ
እትኽደኖ ንበይንኻ ኣይኰነን፡ ንውዕሎኻን
ተዓዘብትኻን ይጸልዎም እዩ። ንኹልኻ
ዝፈኩስን ዘጸብቕን ክኸውን ኣለዎ።
ኣብ መድረኽ ተለሃይን ተዋሳእን ኵን።

ጀመረ፡ ከም’ዚ ኣብ ናይ ግዳም እንርእዮ
ክልተ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ከብዲ ኢድካ
ናብ’ቲ ደራፋይ እናርኣኻ ምውዝዋዝ
ክንገብር ኣብ መንጎ ደርፉ ክምህረናን
ምድራፉ ገዲፉ ኣእዳዉ ሓፍ ኣቢሉ
ከም’ዚ ግበሩ እናበለ ከርእየናን ጀሚሩ።
እንተተመሲጥካ መራሒ ኣየድልየካን
እዩ። ነቲ ዝበሎ ዝሰዓቦ ኣይነበረን። ንኣሉታ
ዝጠልብ ስለዘይሰኣን ዝደለኻዮ ክገብሩልካ
ዝደልዩዎ ግበረሎም እኳ እንተዘይበልኩ፡
እቲ ክግበር ዘለዎ ክትገብር ኣሎካ። ንስኻ
እንተደኣ ስራሕካ ዓሚምካ ተዓዛቢኻ
ስራሑ ኣይርስዕን እዩ። ብዓቢኡ ስራሕካ
ሙዚቃ’ዩ - ‘እቲ ምዉት ዘተንስእ’ ዝተባሃለ
ሙዚቃ። ከም’ዚ ልዒለ ዝገልጽኩዎ
ድምጻዊ ፈተውትኻ ኣይተሕፍር።
ተዓዘብቲ ዝፈትዉዎ ድምጻዊ ክጋገ ክርእዩ
ኣይደልዩን እዮም። ስለ’ዚ እናደረፍካ ኮፍ
ዝበሉ እንተርኢኻ ብኸመይ ተተንሰኦም
ናትካ ግደ ናትካ ስራሕ እዩ።
ሓደ ግዜ ጉጅለ ባህሊ ክ/ሰራዊት 85
ጉጅለ ባህሊ “ትክሰ”፡ ምርኢት ኣብ ሰገነይቲ
እና ኣርኣየት ተዓዚበያ ነይረ። ኣብ ልዕሊ
እቲ መሳጢ ደርፊታታ ኣብ ሓንቲ ክሳብ
ሎሚ ዝዝክራ ናይ ኩናማ ደርፊ ሓንቲ
ንኹሉ ተዓዛቢ ዘጸለለት ካብ ንኡስ ነገር
ዝወጸት ዓቢ ፍጻመ ነበረት። ኣብ’ዛ ደርፊ
ድራመር ኣብ መንጎ ጸወታ ነቲ ብጽቡቕ
ክጥብጥቦ ዝጸነሐ ድራም ገዲፉ እናሳዕሰዐ
ይትንስእ። መቐጸልታ ናይ’ቲ ዝሃርሞ ጃዝ
በተን ክልተ ንኣሽቱ መህረሚኡ ኣባትር
ንሓድሕደን እናጋጨወን እናሳዕሰዐን
ናብ ማይክሮፎን ቀረበ። እቲ ምግጫው
ናይ’ተን ኣባትር ብመንገዲ ማይክሮፎን
ከምዝሓልፍ ገበሮ። ኵሉ ኩናማ ሳዕሲዑ
ዝኽእልን ዘይክእልን ብሓንሳብ ተንሲኡ
ካምሲን ክመስል መሬት ኣዳሮነ። ኰነ
ኢልካ ዝተገበረ ምቅንብባር‘ቲ ሙዚቃ
ስለዝነበረ ይበል መቐረት ሃበ። እቲ ናይ ሽዑ
ሳዕስዒት እቲ ድምጻዊን እቲ ድራመርን

ጥራይ ኣይኰነን። ምትዕጽጻፍ ድማ፡ ካባኻ
ዝጥለብ ምፍጻም።
ስነ-ጥበበ ተዓጻጺፉን ተለዋውዩን
ዝቐንዕ’ምበር
ደረቕ
ኣይኰነን።
ኣብ መድረኽ ጸገም ምስ ዘጋጥም
ክትተዓጻጸፈሎም ዘገድዱ ኣጋጣሚታት
ከጋጥሙኻ ምዃኖም ኣይትዘንግዕ።
ኣብ ህያው ምርኢትን ኣብ መድረኽን
እንኰለኻ ንዘጋጥመካ ፈተነ፡ ካብኡ ካብ’ቲ
መድረኽ ከይወረድካ ክትፈትሖ እምበር፡
ንተዓዘብቲ ሓንሳብ ተጸበዩኒ ኢልካ ዘዘው
ከተብሎም መልክዑ ኣይኰነን። እቲ
ሕጊ’ውን ኣየፍቅድን እዩ። ስለ’ዚ ንከም’ዚ
ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ተዳሊኻ ክትድይብ
እዩ ዘሎካ። ክራር ድያ ስልኪ በቲኻትልካ፡
ኣቐዲምካ ንምርኢትካ ንምድማቕ ነታ
ደርፊ ብ 4 ስልኪ ከም እትጻወታ ገይርካ
ተለማሚድካ ጽናሕ እዩ ዝብል ስነ-ጥበብ።
እቲ ዘይትጽቢታዊ ነገር እዩ ስም ዝዀነካ
እምበር ኣብ መንጎ ጐይኻ ክራር ኣልዒልካ
ስለዝቐጸልካ ኣይኰነን። ሰለስተ ስልኪ እንተ
ተሪፈን እውን ብሰለስተ ቀጽል እዩ ዝብል
እቲ ሞያ። ዋላ ስልኪ እንተ ተበትከ ወኒ
ኣይትብተኽ። ነዚ ክሳብ ክንደይ ምድላው
ክትገብር ኣሎካ ንምግላጽ እየ ኣምጺአዮ።
ከመይሲ ኣብ ቀጥታዊ ምርኢት ሙዚቃ
ዓለም ኣጋጢሙ ብዘይ ሃጓፍ ዝተፈጸመ
እኳ ደኣ ብመሳጢ ስራሕ ዝተገብረን
ዝተሰግረን ስለዝዀነ።
ቁሩብ ክምልእ
ሓደ ግዜ ክዕዘቦ ብዝኸደ ናይ መድረኽ
ምርኢት ዘይተሓጐሰ ጸሓፊ “ኣደታትና
እውን ገዓት ጠስሚ እናተጸበያ ገዓት
እንጣጢዕ ምስ ጸንሐን እየን ‘ነዚ
ክትግዕታዶ ትርህጻ’ ዝበላ” ኢሉ ነይሩ።
ኣበሃህላኡ እዚ ኵሉ ደኺምካስ ነዚ ንምባል
ማለቱ ምዃኑ’ኳ እንተዀነ፡ ገዓት ጠስሚ
እናተጸበየ ገዓት እንጣጢዕ እንተ ጸኒሕዎ
ግና፡ እቲ ምርኢት ኣበሳ ኣይነበሮን። ገዓት
እንጣጢዕ እውን ዝተመርጸ ገዓት እዩ። እቲ

ግና ኣቐዲካ ተለማሚድካሉ ዘይጸናሕካ
ክኸውን ኣይክእልን።
ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ንምርኢት
ካብ ሃገር ዝወጽኡ ስሙያት ደረፍቲ
ኣብ’ቲ ዝኸድዎ ሃገር ብፕለይ ባክ ክደርፉ
ተራእዮም። እቶም ብሓደ ተኣኪብና
ብተለቪዥን ንዕዘቦም ዝነበርና ፈሪድናሎም።
ደሓር እቲ ምኽንያት እቲ ኣብኡ ዝጸንሐ
ስርዓተ ድምጺ ሕማቕ ስለዝዀነ ዝብል
ሰማዕና። ሓደ ምስኣቶም ዝኸደ ግና በቲ
ንሳቶም ዝተሓሰምዎ ክራሩ ገይሩ ህያው
ዝዀነ ደርፊ ደሪፉ። ካልእ ኣብኡ ዝጸንሐ
እውን ቁሩብ ጌጋ - ካብ ግዜ ምውጻእ ገይሩ’ምበር “ሰማይ” ትብል ናይ ኣብርሃም
ደረፊ ብምድራፍ ንህዝቢ ኣላሃየ። ኣብ
ግዳም ከይድካ ፕለይባክ ክትጻወት ዋላ
እቶም ድምጻውያን ዘኽፍእ ምዃኑ
ኣይስሕትዎን። ከማኻ ድምጻዊ በቲ ንስኻ
ዝጸላእካዮ ዝደርፍ እንተሃልዩ ከመይ
ኢልካ ንስኻ ትም ትብል። ድምጽኻ
ከይበላሾ’ሞ ከይትውቀስ፡? እቲ ዝገበርካዮኸ
ኣየውቅስንዶ? መምዮ። ብዓቢኡ ንእንተ
እውን ተዳሎ፡ ዓቢ እየ ኢልካ ዕብየትካ
ኣይተጉድል።
እቲ ካልእ ሓሳብ ወይ ርእይቶ ድማ፡
መድረኽ ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ። ብዘይካ
እቲ ኣብ’ታ ትዕየ ዘላ ስራሕ ኢድ ዘለዎ፡
ካልእ ኣብ መንጎ’ቶም ኣብ መድረኽ
ደይቦም ዘለዉ ሕልኽልኽ ወይ ዘዘው
ክብሉ የብሎምን። ኣለዉ ዝያዳ ካልኦት
መሳርሕቶም ኣገደስቲ ክመስሉ ኣብ’ቲ
መድረኽ ናብ ካሜራን ዓይኒ ተዓዘብትን
ውጥም-ቅልቅል ዘብዝሑ። ሕሉፍ
ሓሊፎም ቅድሚ ሙዚቀኛታት ዝሓልፉ፡
ጌጋ እንተ ተራእየ ርእሶም ዝንዝንዙ፡
ጽቡቕ እንተ ኣምጸአ ናቶም ሓሳብ ከምስሉ
ዝዋስኡ። እዚ ጌጋ እዩ። ኣብ መድረኽ
ስራሕካ ክትሰርሕ ጥራይ ደይብ። እንተ

ኣብርሃም ዘርአ
መድረኽ ክብል እንከለኹ፡ እቲ ብቐጥታ
ምርኢት ዝከናወነሉ ባይታ ወይ ህያው
ትርኢት ዝዕየየሉ ማለተይ እየ። ሙዚቃ
መሳጥነቱ ዘካትዕ ኣይኰነን። ብቐጥታ ካብ
ኣፍ ደራፊኡ ትሰምዖ ደርፊ ድማ፡ ምስ’ቲ
ኣብ መድረኽ ክህሉ ዘለዎ ጽባቐ መድረኽ፡
ምንቅስቓስ ደራፍን ሙዚቀኛታትን
ተላሃይቲን - እንተሃልዮሞ - ድማ፡ ካልእ
ተምሳጥን ጣዕምን ይህልዎ። ሓንቲ ደርፊ
ሰሓብነታ ኣብ መድረኽን ካሴትን - በዚ
ሎሚ ድማ ካልኦት መሳርሒታትን ክትድረፍ ክትሰምዓ እንከለኻ ይፈላለ’ዩ።
ነናቱ ጣዕሚ ኣለዎ። ህያው ምርኢት
ንተጻወትቲ ኰነ ተዓዘብቲ ሰሓቢ እዩ።
ወኒ እውን ይቕስቅስ። ኣብ ምልሃይ ድዩ
ድምጺ ብቐጥታ ምስ ተዓዘብቲ ዘራኽብ
ስኑዕ ዘይኰነ ብምዃኑ፡ ህያው ስራሕ
ህያው ደስታ ይህብ።
ኣብ’ዚ ግዜ፡ ከም ዝሓለፈ ጉዕዞ ነቲ
ዝጸንሐ ምዕባለ ሙዚቃና ድምጻውያናን
ሙዚቀኛታትናን ዋላ’ኳ ኣብ ሓደ ህርመት
ዝዛዘወ ይኹን’ምበር፡ ምስጋና ይኹኖም
ብውህደትን ቅድን የሰጉሙዎ ኣለዉ።
ኣመና ደስ ዝብሉኻ ደርፊታት፣ ደጋጊምካ
ክትሰምዖም ዘይምነዉ ደርፊታት፡ ሃበርም
ደረፍቲ ድማ። እንተዀነ ነዚኦም
ሃረር ክትብሎም ዝጸናሕካ ደርፊታት፡
ድምጻውያን ኣብ መድረኽ ደይቦም
ክደርፍዎም ምስ እትሰምዖም ቂር ይብለካ።
ካብ’ቲ ጸገም ሓደ ድምጺ ክኸውን እንከሎ
እቲ ካልኣይ ወኒን ክእለትን ሳዕስዒትን
ዘይምህላው ሳዕሳዕትን እዩ።
ልክዕ እዩ ደርፊታት ሎሚ ኣብ ስትድዮ
ይውድኡ ምስ ምዃኖም፤ ስትድዮ ሎሚ
ድማ መቕረጺ ጥራይ ዘይኰነ እንዳ
መመላኽዒ ደርፊ፣ ብዙሕ ከይጸዓርካን
ንልምምድ ሃለኽለኽ ከይበልካን ደረጃ
ቃና ድምጺኻ ጥራይ ዓቂንካ ትመልኣሉ
ስለዝዀነ፡ ጽቡቕን ሕማቕን ዘለዎ እዩ።
እዚ ድማ እዋኑ ዝሃቦ ምዕባለ እዩ።
ግናኸ!! እቶም ቀዲሞም ብውዱእ ስራሕ
ብስትድዮ ተፈጺሞም ናብ እዝንና ዝበጽሑ
ሓያሎ ደርፊታት ኣብ መድረኽ ክድረፉ
ከለዉ፣ ልክዕ እዩ ኣብ መድረኽ ከም’ቲ
ናይ ስትድዮ ኣሰራርሓኦም ኰይኖም
ክመጽኡ ኣይክእሉን። ክሳብ ክንድቲ
ዝኸደ ንናይ ጎሮሮ ድኽመት ክቃልዑ ግና
ኣይምተገበአን። እዚ ኸኣ ድሕሪ ስትድዮ
ንመድረኽ ኢልካ እኹል ልምምድን
ምድላውን ካብ ዘይምግባር እዩ።
ኵሉ ክደርፍን ክስዕስዕን ከምዝኽእል
ትገልጽ “ክትከይድ ትኽእል እንተ
ዀይንካ ክትስዕስዕ፣ ክትዛረብ ትኽእል
እንተ ዀይንካ ድማ ክትደርፍ ትኽእል
ኢኻ” ትብል ሓንቲ ጥቕሲ ኣላ። እቲ
ውሽጠ-ነገሩ፡ ዝኣክል ልምምድ እንተገይርካ
ማለት እዩ። ስለ’ዚ፡ ከም ድምጻዊ እቲ ካብ
ካልኦት ኣብ’ቲ ሞያ ዘየለዉ ሰባት ፍልይ
ዘብለካ ብልምምድን ትምህርትን ዝሓለፈ
ጻዕሪ እንተ ኣካይድካ እዩ እምበር ካልእ
ፍሉይነት የብልካን። ተዓዘብትኻ’ውን ነቲ
ትደርፎን ትስዕስዖን ክገብርዎ ይኽእሉ
እዮም። ፍልዩነት ኣምጺኡሎም ማለት’ዩ።
ነቲ ኣቐዲምካ ኣብ ስትድዮ ምቅንብባር
ናይ ድምጺኻ ገይርካ ዝመላእካዮ ደርፊ
ኣብ መድረኽ ናብኡ ብዝተቓረበ ገይርካ
ክትደርፎ ኣቐዲምካ ንመድረኽ ዝኸውን
ምቅርራብ ገይርካ ክትኣቱ ኣሎካ። ናይ
ሳዕስዒት ወኒን ክእለትን ግበር። ኣብ
መድረኽ ርእሰ ምትእምማንካ ዘጉልሕ፡

መድረኽ - ብራኸኻ ዘልዕል ሰቐላ

ናብ 3ይ ገጽ ይቕጽል

ሪ
ሓዳስ

ኤርትራ

ፖርታዥ

ስነ-ስርዓት መመረቕታ ተማሃሮ ኢንስቲትዩት
ቴክኖሎጂ ኤርትራ

ነስረዲን ኣደምኑር

ቀዳም 7 ሓምለ 2018፡ ህዝቢ ኤርትራ፡
ኣብ ምቕባል ኣጋይሽን ምስግጋር ናብ
ትስፉው ናይ ሰላም ሃዋሁን እንከሎ፡
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ድማ
ንመበል 11 ግዜኣ ብርክት ዝበሉ ተማሃሮ፡
ብዝተፈላለየ ዓውድታት ትምህርቲ
ኣመሪቓ። ካብ ብጊሓቱ ዝሰረበ ደበና፡
ነቶም ትምህርቶም ዛዚሞም ናብ ናይ
ስራሕ ዓለም ክኣትዉ መርቑና - ወለዲ፡
መማህራንናን ኣለይትን ዝብሉ ዝነበሩ
ተመረቕቲ፡ ጠሊ ለጊሱሎም ውዒሉ።
እቶም ብብሩህ ገጾምን ብዝማዕረገ
ጋውናትን ዘጌጹ መማህራንን ተማሃሮን፡
ናይ ክብሪ ዕዱማት በቦታኦም ምስ ሓዙ፡
ፈጻሚ ዳይረክተር ላዕለዎት ትካላት
ትምህርቲ ዶክተር ሃይለ ምሕጹን፡ ነቲ
ናይ መመረቕታ ስነ-ስርዓት ብመደረ
ከፊቱዎ።
ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ፡
ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመተ ትምህርቲ፡
ብጠቕላላ 5,235 ተማሃሮ ኣብ 23
ክፍልታት፡ ብ250 መማህራንን ናይ
ምምሕዳር ሰራሕተኛታትን እናተኣልዩ
ትምህርቶም ክከታተሉ ጸኒሖም። ኣብዚ
ዓመተ ትምህርቲ ድማ ብጠቕላላ 1,313
ተማሃሮ ዝግባእ ዕጥቂ ፍልጠት ኣስኒቑ
ኣመሪቑዎም። ካብዚኦም፡ 32 ብማስተርስ
ዲግሪ፡ 710 ብቐዳማይ ዲግሪ፡ ከምኡ
እውን 603 ብዲፕሎማ ተመሪቖም።
እዚ ኢንስትቲትዩት ሰለስተ ኮለጃት
ዝሓቘፈ ኮይኑ፡ ኮለጅ ስነ-ትምህርቲ፡
ኮለጅ ምህንድስናን ኮለጅ ስነ-ፍልጠትን
ድማ እዮም።
ናይ ሎሚ ዓመት ተመረቕቲ ኮለጅ ስነትምህርቲ፡ 443 እዮም። ካብዚኦም እቶም
132 ብዲግሪ፡ 311 ድማ ብዲፕሎም።
ኮለጅ ምህንድስና 502 ተማሃሮ
ኣመሪቑ። እዚኣቶም ድማ፡ እቶም
292 ብዲግሪ፡ 210 ድማ ብዲፕሎማ
እዮም። ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ብግዲኡ፡ 336
ተማሃሮ ከመርቕ እንከሎ፡ 254 ብዲግሪ፡
82 ድማ ብናይ ዲፕሎማ ማዕርግ እዮም
ትምህርቶም ዛዚሞም። ኢንስቲትዩት
ቴክኖሎጂ ኤርትራ ካብ ዝምስረት ክሳብ
ሕጂ፡ ብጠቕላላ ኣስታት 14,884 ተማሃሮ
ኣመሪቑ ኣሎ።
ስዒቡ፡ ንኮለጅ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ
ኤርትራ ወኪሉ ፕሮፌሰር ገብረሂወት
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መድሃኔ፡ ነቲ ዕለት ዝተዳለወ ቃል
ኣስሚዑ። “ኣብዚ ዓለምና ብሳይንስን
ቴክኖሎጅን ተሰንያ ብቕልጡፍ
ትምዕብለሉ ዘላ እዋን፡ ሃገርና እውን ናይ
ምዕባለ ማሕንቖታት ዝኾኑ - ድኽነት፡
ሕማማትን ድንቁርናን እናበደሀት ‘ራእይ
ብዕዮ’ ዝብል ጭርሖ ዓጢቓ ዕማማታ
ተሰላስል ከምዘላ ኩልና እንግንዘቦ ሓቂ
እዩ።” ድማ ኢሉ።
ፕሮፌሰር ገብረሂወት ብምቕጻል፡
“ሓድሽ ህንጻ ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ኣብዚ
ዝሓለፈ ዓመት ስርሑ ብምጅማሩ፡ ናይ
ብዙሕ ሕጽረታት መፍትሒ እኳ እንተኾነ፡
እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናይ’ዚ ኢንስቲትዩት
ሕጽረት ብቑዓት መማህራን ደቂ ሃገር
እዩ። ነዚ ሕጽረታት’ዚ ንምፍታሕ፡ ኣብ
ሓሙሽተ ዓውድታት ትምህርቲ፡ ማለት፡
ባዮሎጂ፡ ኬሚስትሪ፡ ቁጽሪ፡ ስታትስቲክስን

ፊዝክስን ናይ ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ
ይህብ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ኮለጅ
ምህንድስና ዘሎ ሕጽረት መማህራን
ንምፍዋስ፡ መማህራን ናብ ዝተፈላለያ
ሃገራት፡ ማለት ናብ ቻይና፡ ህንዲ፡ ሩስያ፡
ታይላንድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን
ብምልኣኽ ናይ ዝላዓለ ደረጃ ትምህርቲ
ይቕጽሉ ኣለዉን ንምኻድ ይዳለዉ
ኣለዉን።” ድሕሪ ምባል፡ ንተመረቕቲ
እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ፦
“ዝኸበርኩም
ተመረቕቲ፡
ነዛ
መዓልትኹም
ፍልይቲ
ዝገብራ፡

ንስኻትኩም ፍረ ጻዕሪ ህዝብን መንግስትን
ኤርትራ ስለዝኾንኩም ጥራይ ዘይኮነስ፡
ነቲ ኣብ ልምዓት እዛ ሃገር ከነመዝግቦ
እንደሊ ዓወታት መሪሕ ተራ ንኽትጻወቱ
ትብገሱ ብምህላውኩም እዩ። ዋላ እኳ
በቲ እትደልይዎ ዓውደ-ትምህርቲ
ሰልጢንኩም ትምረቑ እንተሃለኹም፡
ትምህርቲ ዘየቋርጽ መስርሕ ናይ ሂወት
ስለዝኾነ፡ ነዚ ሓቂ እዚ ተገንዚብኩም፡
ኣብ ምምዕባል ነብስኹምን ሃገርኩምን
ሓላፍነታውያን ዜጋታት ኮይንኩም
ክትዋስኡ
እላበወኩም”
ክብል
ኣገንዚቡዎም።
ብድሕሪ’ዚ ተማሃሮ፡ ብመማህራኖምን
ናይ ክብሪ ዕዱማትን ተሰንዮም፡ ናይ
ምምራቕ ስነ-ስርዓቶም ኣካይዶም።
ኣብቲ ኣጋጣሚ እቶም ዝለዓለ ነጥቢ
ዘመዝገቡ ተማሃሮ፡ ናብ ናይ ክብሪ
ዕዱማት ብምቕራብ ዝግበኦም ክብሪ
ክረኽቡ ክኢሎም።

ብምቕጻል፡ ሚኒስተር ትምህርቲ
ኣቶ ሰመረ ርእሶም እዩ ንተመረቕትን
ተሳተፍቲ ጽምብልን መደረ ኣስሚዑ።
ሚኒስተር ሰመረ፡ ንተመረቕትን ወለዶምን
ናይ እንቋዕ ኣሐጎሰኩም መልእኽቲ
ድሕሪ ምሕላፍ፡ “እዚ መድረኽ’ዚ
ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ኣብ መስርሕ
ህንጸት ሃገር እዩ። ንተመረቕቲ ድማ፡
ካብ መኣዲ ትምህርቲ ናብ ምድላብ
ሞያ፣ ካብ መኣዲ ፍልጠት ናብ ጎላጉል
ልምዓት ዘሰጋግሮም ድንድልን መቐይሮን
ኣብ ጉዕዞ ሂወት እዩ። እዚ ማለት ግን፡

ናይ ትምህርቲ ጉዕዞ ኣብዚ ኣኽቲሙ
ማለት ኣይኮነን። ዝያዳ እኳ ደኣ፡ እቲ
ዝሰፍሐን ዝዓሞቐን ትምህርቲ ኣብቲ
ክልሰ ሓሳብን ግብርን ዝራኸቡሉ ናይ
ስራሕ ባይታ እዩ ዝምዕብል” ኢሉ።
ሚኒስተር ሰመረ፡ ቀጻሊ መስርሕ
ምኽላስን ምውርጻጽን ካሪክለም፡
ምርግጋጽ ውሑስ ቀረብ መማህራን
ብብዝሕን ዓይነትን፡ ምውሓስ ዝተማልአ
ቀረብ ትሕተ-ቕርጺ፡ ምውዳድ ዘመናዊ
ቴክኖሎጂን መሳለጥያታትን ግብራዊ
ትምህርቲ፡ ምስፋሕን ምድልዳልን
ምርምራዊ ስራሓት፡ ብቐንዱ ከኣ፡
ምድልዳል ሰብኣውን ትካላውን
ዓቕሚ ስርዓተ-ምሕደራ፡ ላዕለዎት
ትካላት ትምህርቲ፡ ኣብ ቅድሚት
ዝስርዑን ብዕቱብ ዝስራሓሎም ዘሎን
እዋናውያን ዕማማት እዮም ኢሉ። ኣብ
መወዳእታ ድማ ኣገዳስነት ትምህርቲ
ንሓደ ሕብረተ-ሰብ ማዕረ ክንደይ
ምዃኑ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ ናይ
ዮሃና መልእኽቱ ኣሕሊፉ መደርኡ
ደምዲሙ። ናይቲ ዕለት ስነ-ስርዓት
መመረቕታ እውን ብሃገራዊ መዝሙር
ተዛዚሙ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ንገለ ካብ ተመረቕቲ
ናይቲ ዕለት፡ ተመኩሮታቶምን
ስሚዒታቶምን ከካፍሉና ተወኪስናዮም
ነይርና። ብማዕርግ ማስተርስ ዲግሪ
ዝተመረቐ ኣቶ በኣምላክ ሃይሉ፡
ንኣገዳስነት ትምህርቲ ኣብ ሓደ
ሕብረተሰብን ንምንታይ ትምህርቲ
ክቕጽል ከምዝመደበን ብኸምዚ
ዝስዕብ ይገልጽ፦ “ከምቲ ኩሉ ሳዕ
ዝበሃል፡ ትምህርቲ ዘይውዳእ ሃብቲ
እዩ። ምስ ግዜ ድማ ናብ ፋይናንሳውን
ሞያውን ሃብቲ ክሰጋገር ስለዝኽእል፡
ኣብ ትምህርቲ ምውሳእ እቲ ኣዝዩ
ኣገዳሲ ዕማም ናይ ሂወትና እዩ።
ሓደ ምሁር ኣካል ዝዓጠቐ ሕብረተሰብ፡ መጻኢ ሂወቱ ኣዝዩ ብሩህ እዩ።
ምኽንያቱ ፍልጠት ሓይሊ ስለዝኾነ።”
ድሕሪ ምባል፡ ዘጋጥሞም ዝነበረ ናይ
መራኸቢታት መሳለጥያታት በዲሆም
ኣብዚ ደረጃ እዚ ብምብጽሖም፡ ኣዝዩ
ከምዘሐጐሶን፡ ንመጻኢ ናብ ዝለዓለ
ደረጃ ትምህርቲ ንምብጻሕ ዝለዓለ ጻዕሪ
ከምዘፍስስን፡ ብሕቡን መንፈስ ገሊጹ።
ካብ ኮለጅ ስነ-ትምህርቲ ብዓውዲ
ባዮሎጂ ዝተመረቐት፡ ነጃሕ ሽፋ
ብወገና፡ “ኩሉ ዝተማህረ ብዙሕ ይፈልጥ
ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ዘይተማህረ
ድማ ኣይፈልጥን ዝብል ርድኢት ኣነ
ኣይቅበሎን እየ። ምኽንያቱ ማዕረ ክንደይ
ከምዝተመሃርካን ፍልጠት ከምዝቐሰምካን
ኣብቲ ዘምሃረካ ሕብረተሰብ ወሪድካ
ከተበርክት ምስ ጀመርካ እዩ ዝልካዕ።
ስለ’ዚ በዚ ዝምረቐሉ ዘለኹ ሞያ
ንሕብረተሰበይ ብዝግባእ ከገልግል ከለኹ
እዩ ዝያዳ ዝፈለጥኩን ዝሰራሕኩን ኮይኑ
ክስማዓኒ። ብቐንዱ ድማ እዚ ተማሂረዮ
ዘለኹ ሞያ፡ ንሃገርን ህዝብን ከገልግለሉ
ስለዝሓለንኩ፡ ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ
ዝከኣለኒ ጻዕሪ ክገብር ድልውቲ ኣለኹ።”
ብምባል ንዘምሃሩዋ ወለድን ሃገርን
ክትክሕስ ድልውቲ ምህላዋ ኣረጋጊጻ።
ብዝተኸፍትላ ዕድላት ትምህርቲ ድማ
ኣመስጊና።
ተመራቓይ ያቆብ ኣብርሃም ብዓውዲ
ቁጽሪ ትምህርቱ ዝተኸታተለ እዩ። ንሱ
እውን ከም ኩሎም ተመረቕቲ፡ ንኣገዳስነት
ትምህርቲ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ብኸምዚ

ያቆብ ኣብርሃም

ነጃሕ ሽፋ

በኣምላክ ሃይለ

ዝስዕብ ይገልጾ። “ብዘይ ትምህርቲ ሃገር
ይኹን ሕብረተሰብ ለውጢ ከምጽእ
ዝክኣል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ትምህርቲ
መሰረት ኩሉ ነገር ስለዝኾነ። ትምህርቲ
ቀጻልን ዘይውዳእን መስርሕ ስለዝኾነ
ድማ፡ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ስራሕ ተዋፊረ
ጸኒሐ - ተመሊሰ ናብ ትምህርቲ ኣትየ።
ዓቕምኻ ብትምህርትን ተመኩሮን
ብቐጻሊ እንተዘይስሒልካዮ፡ ኣብ ስራሕ
ዓለም ይኹን ኣብ ምዕባለ ሃገር ኣበርክቶ
ክትገብር ፈጺምካ ዘይሕሰብ እዩ።
ነዚ ሓቂ እዚ ኣብ ግምት ኣእትየ እየ
እምበኣር፡ ትምህርቲ ንምቕጻል ወሲነ።
ዳግማይ ብዝተኸፍተለይ ናይ ትምህርቲ
ዕድል ከኣ፡ ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ
አመስግን።” ብምባል ዘረባኡ ደምዲሙ።
ዕለተ-ምምራቕ፡ ብሓጎስን ደስታን፡
ወደሳን ዕልልታን ዝተመልኣት መዓልቲ
እያ። በቲ ካልእ መዳይ ከኣ፡ እዛ ዕለት
እዚኣ ነተን ስዒበን ዝመጻ ዓመታት
ሓላፍነት እተሰክም ዕለት ስለዝኾነት፡
ፍልይቲ ይገብራ። ክንዮ መግለጺ ሓጎስ
ድማ፡ ኣነ መን እየ? ናበይ ይጓዓዝ
ኣለኹ?. . . ዝብሉ ሕቶታት ከም
ተመረቕቲ ነንነብስና እንሓተላን መጻኢና
ነማእዝነላን ዕለት እውን’ያ። ስለ’ዚ
ኣብ ዕለተ-ምረቓ፡ ተመረቕቲ ሓጎስ
ክስመዖም ንቡር እዩ። ምኽንያቱ ንሓጐስ
ኢሎም እዮም ጽዒሮምን ሰሪሖምን።
ነቲ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ብተመኩሮን
ሞያን ምድላቡ ድማ ሓላፍነት ኩሉ
ተመራቓይ እዩ። እንቋዕ ኣሐጐሰኩም
ተመረቕቲን ወለዲን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ÏĄŶƆĜǆƥùŘïǡęÐƃõȳƆƳ
ƆŴƜűȲ Ȕę ïǡę ƶġƉĉ ƉƄ Ŷĝ
ĄŶƆĜǆȳ űŗ Ȕę ïǡę ƉǆƉŅǏ
ƄŊ ĄǎĔƛ ŕƭƤŖ ƶƢȎŶ ƄŊ
ĄǎĔƛ Ȕę ïǡĕ ƄŊ ƆŶǦǎƯƂ
ȎǆĕƱúŶĄŶƆĜǆŊǦŊĖƶűŊĚ
Ʊú Ɔǂȳ ƄȑƧė Ȕę ƱǆƉƄô ƉƄ
ƎƖŊǏǦŶƆǂȳȔęïǡęŶƄȑƧė
ȔęŶ ƱǆȞùǻ ƎǤǡ ǆƛƆùȳ ƄŊ
ǉĔǜĄŶƆĜǆƶȓƢęȔęïǡęƭŇ
ȣĔƆŴïŅűŗŕĜƌĆƆŴȞƜĢƉĉ
ƶƖǆǎƉƄŊĕñƆǂȳƶƖŅǉȔę
ƶȎƧę ƶÿǁô ƏǆŲ ġôƶƢȓƆȳ
ŕùƆƜƂ ŊǦņƆ ǆȣȓĉȳ ŊÿŅŶ
ƉƄ ǆÿùȣȳ Ŵǆ ÿňę ȎǡĉȲ Ŵǆ
ÿňęŊǎòȲŊƧùĮƉĉƱǆȣŘā
ȣõǻűǡęƆǂȳŴǆÿňęėƃŴǆ
ñƶŊŶïǡęŶėƃÏŊƖĄǆǆȓƢęȸ
ŊƖĄǆ ŊǉĔǜ ƧùĮ ÿǄù
ŊĉƟŶ ĉġ ŊȔŚƌ ŚĄ÷÷ƆȸÐ
ƶŊõ āśŘŚ ǆôƭõ ƆǇĉȳ
ÏĄŶƆĜǆȲ ȎƭŚ Ʊ÷Į ƯŊǁŚÐ
ĉġ ƄŶŅŊƊ ÏȎƭŚ ƯŊǁŚÍƢÐ
ƆǁƶŅùƊƉǆŕĔǌƄųȳȎƭŚƱ÷Ļ
ƯŊǁŚ ǉǤǡĉƊȳ ĉġÍŗ Ȕę ïǡę
ĄŶƆĜǆ Ɔǂ ƶġƉĊ ƶŊù ÿğŊ
ƄǹĆĔ ÿĜŊƊõȳ ÏűƳġ ôňĉ
ƎǉùǁõȸÐ ƃôȲ ĄŘŶ ƎȓŊĹôǆ
ĉġƭŅǆŗƎƴĔŅõƢĜŶƊȳ

Ņǆűǆ ƶǉǤǡĉƎƨ Ɔǂȳ ŊƲā
āśŘŚƉƄǁôƭƯôôǆȳƌŊŅǆűǆ
ƶƖƧŶ ĉġÍŗ ŶĄŶƆĜǆ ÏŕĜƌĆ
ėƃÐ ƆŴŅô ƶȓƧƯ ĄĉñĔǆ
ƉƯùù ÿĜŊƊȳ ĄŶƆĜǆȲ ȎƭŚ
Ʊ÷ĻƯŊǁŚĄŶƆĜǆŕğƌĆėƃ
ƶŊõÿğňŚþƱƉƄŴŊÍŗŊƭù
ƧñõùŕĄƊĚŶȣùǶŚŶȞŘƧ
ĄŶƆĜǆŶƶƜűĄĉñĔǆƉǎƊȳ

ƉĉĬǉąŊȣāĩƧǡȓŕĹŇõȲ
ÏŕĜƌĆ ėƃ Əȣ Ņù ƆŶŘǆ
ǉƄ ǶȠƆƌ ĬųƙȸÐ ƃõȲ űŘ ÏȣĔ
ȓňāÐ ƆŴŅô ƶȓƧƭ Ŵǆ ƏôǞ
ŕćïĖŚǫõħîƉŕĉȓƄùŴűǡėȳ
űŗ þƶƨ ƶȎŶü ġėā ƄƢŶƳȟ
ĄűȎę ƭǆŲ ƄŊ ǹƧ÷ ƄĹĆǷ
ŶƯ÷ùǎõƧƏűȳÏƎĄȓƆƆŴǉôƗ
Ɔǁȳ ǦŴ ġėā ĜĞƪȳ Ŷġƙ ƉƄ
ŚĜęā ƄŊ ĄŶǧ ġėāƌ ƄŊ ǉġ
ƶŅôų Ąƭùŗ ƆŴĄȑƆƊƙȲÐ ƃô
ƱĔň Ǝľȓù ƆŴŅùƊȲ ÏƆŗ ĉğƙ
ƱƯùúȲ ÌƌŊ ƶÿôȣŴǇ ǆǶľĄƌ
ƆǂȲÍ ƶŊú ÿğŊ ƄùƬô ƶŚŶŚŷ
ƭŇġėāƆǂȳÌĄĉñĔǆÍƆŴŅùƌų
ǉƄƌŊĄĉñęĉƟŶƶƭŇƆŶŘǆ
ƄúȲ ƌŊ ĜŊ ĉġėā ƶƭŇ ġėā
ƆŶŘǆ Ɔǂȸ ƆĊ ǎć ŶĄŶƆĜǆ
ŕĜƌĆ ėƃÐ ƃõ ȣĩƛ Ŋĉňù
ƱĔňǆ ŕȎŅǁȳ ŊƱǆ ǡô űǡę Ɖĉ
ƌŊÍśĉ ŊƲÿŚ ƱƯùúĉȲ ÿǉ ƱǆĄȓƇƄȎŇĺǆȞùǻƆǂȳ
ƄŊ ƯǎĄ ŶƆġűŖ ėƃ ñƶņ űŗƱĉȑƄųƱĔňňƯõĉǞćĕǉġ
ƱġĄĔȲ ƌŊ ŕĊƊĚƂŶ ȣùǶŖŶ ƆŴŅôųȲ ÏÿŶğƯ ÿŶğƯĞ ĸĕŊÍň
ƉǆŅĹĹ Ʊƌȣôų ƭŊŶ ƢĔǜŶ ȓƯűŚ ĬǆĔùŴȸ Ɗõ ǦƵ ŕĜƌĆ
ƶƜű ÿǤƳ Ƅôųȳ ĄŊƴāŚƂ ǦƵ ėƃ ŕĜƉĉŗ ėƃ ŕĜƉĉŗ
ƄŊÍŘ ƄŊ ǡƶƂ ƌŊƶŶ ƌŊŚŶ āǎĖÐ ĉġ ŅùƎƨȲ ÏñǆƢŚ
ƃõ ƱìŊŕć Ɖĉ ŉŚ ŶňŊŶ Ɖĉ ĬǆĔùŴ ĉňù ĉÿĤƌȴ ĜňŚ ƃŴ
Ŵǆ ǡƴ ŉŚ ȓāȞŚŶ ƶǻĬĄ÷ ŴǆĜŊñǆƢŚƉƄƉĉƂƆǂȳŴŅǆ
ŶƆĩś Ǝȣö ŊĉƟŶ ƃŴ űƪùùȳ ƆĊƎľǁęȳŘĖƗȲňñõƏŘƊõ
ÿǉ ÿǉ ǦƵ ƖƄ ƌŊ ǡƴ Ƣȑƃ ƄĄȑȓƄƂ ŕĔǋƂ ÿ÷ȣűŚ ƢĞǊ
űƪùùƃŴȳȞŘƤĄŶƆĜǄŚƆǂȳ ŶāǞŶ ĄȑƆŶ ƶÿġŊŶ ƶĜęāŶ
ƭŊŶĄŶƆĜǆŶƎĄÿƱƣƆŶƉôƣ ĜŊǻėǆƆǂȳėƃĉġƌĉȓƯűŚ
ƱôƨĔŊÿƭŇĉƟŲƆǂƶǡùȓȳ ƄǆƏűŶȳ Ư÷ć Ɔǂ ŶȓňĹ ñǆƢŚ
ĄŊƴāŚƂǦƵŶĄŶƆĜǆÏŕĜƌĆ āŊĔŕĜŊ ƱĔǤǦȓ Ư÷ćȳ ȓƯűŚ
ėƆǆÐƃõƆǂƶȓƧƯȳŶƭǆÍƧŶ ŕĜƌĆėƃĉġƱǆŚƖƧŶȲŕĜƌĆ
ƉĉĜŅǆÏŕĜƌĆėƆǆÐŊĉňù āǎĖĉġƱǆŚƖƧŶƆǂƱúȳėƃ
Ɔǂ ƶȓƧƭųȳ ġôĉŶŘǆ ŶƶĔƖŋ Ʊǆĉġƌĉ Ɔǂ ȓƯűŚȲ ŶƢôǏŘŚ
ĄŶƆĜǆ ÏŕĜƌĆ ėƆǆÐ ƆŴŅô ŊĹöõƱǆȞƊġȓƯűŚ
ǆȓƧƯ ŊƲā ǦƵ Ɔǁ ƶÿśȳ
ŊŘĖƛŴĊ ęƄǇȵ ŕĜƌĆ ėƃ
ǦŴ ĄęƄǆƂ ŊƲā Ɔǂȳ Ŷĝ
ŴȓűŚ ƔŶƌ ŴȓűŚ ĉęǦǤȓǏ
ǁƆĉűųȳ ÏňƯôǆ ƌňǆ ŚŊęŚƯ
ǆǻƯĉȲėƃŴȓűŚŊƱǆĉġƌĉƌ
ŕƭėĖƖÍĉŅę ŕƛŊǉôǆ ƄôƙȲÐ
Ŷÿƥĕ ŚġƉĊ ňęűŚ ƄǁŴǆ
ƆŴŅùƊƉƄƆľŅúȳȣĩƛŘÿƤĝ
ǆƖŊǎȸ ƄǁŴǆ Ɔǂ ȓƯűŚȸ űśĉ
Ɔǂ ƱƯùùȳ ÏŊęŖƯ ǁŅęŚƭƌȲ
ŕĜƉĉŗ ėƃŴȓűŚ ƄǆƉŅǉŴŶȳ
ÿǄù ǁāǆôƌȲ ȓņľ ǁȎŊĹƌȲ
āǛƖƄėƃĉƯŊùŚŶŊùȓǦŚŶ
Ŷƭƙ ŶŕĜƌĆ ėƃ ƶŅıƯ ÿğŊ
ƅęŚė ĉġƌĉ ƌŊ ƶƜű ƌùƆ
ƆŶŕïùǆų ǉƄ ǆŅęŚƯƌȲÐ ǆŊôų
ȓƯűŚ ǆĹùùȳ űƳ Ʊǆĉġƌĉ Ɔǂ
ȣĩƛ ƆŴŅôȳ ƄŊ ĄŊƶÿŚƂ
ƶƖŅǉ ȓƯűŚȳ ŊƖĉƂ Ɔǁ ƖƄ
Ư÷ùŴ  ÏŕĜƌĆ ėƃ ŕĜƌĆ
ŶĄŶƆĜǆ ÌŕĜƌĆ ėƃÍ ƶŊúȳ
āùĆÐ ƉǆŅùŴ ǌęǤ ƄǆŶȞ÷ôŶ
ĉƆŶŗĄȑƃƂŶĄȑƃƢôǏŘŖŶ
ƃŴȳ Ư÷õȲ ƎȣŕƢų Ǣǌĉ Ɔǂȳ
ƎȓŊĹõȳ ȓňĹ ėƃƂ ĉġ ėƃ
ĬŶǋ ĄėƖŇŴŶ ĄȡŕƤŴŶ ƢǦƬ
ñƶņŶ ïǡĕŶ ƱǆĄ÷÷Ɔ ĄŶƆĜǆ
ŘĖƛŶƢǦƬÿğňŚŶƆǂȳ
ƆŶŘǆ ƭǆűŚ Ąȑƃ Ǝñùƨ
ÏĄŶƆĜǆ ŕĜƌĆ ėƃÐ ŶƶŊù ǆƛƆùȸ ŕĄėĄĔõ ŕĜƌĆ ėƃ
ÿğŊ ǡŴ Ɖĉ Ȏÿǆ ŅęĮ ƄŊĖì ƆŶǋƙÐ ƃõ ŊñǎƄŚ ŕƴĔŅȳ
ƉǆŕĔǌƆƎƨȲ ƄŊ ĉęĉę ƉôƗġȲ ǡôǡöƂÍƓƄĹǋĉŴÍƧŶƄƯöùŴõ
ƆŶǉǡŴ ƉƄ ÏĄŶƆĜǆȲ ȎƭŚ ŶȞùǻƃŴȳǦŴƥ÷ƆŶŕǉǤǡĊ÷ƴ
Ʊ÷Ļ ƯŊǁŚÐ ƶŊù řć ƢȐƂȳ ƱĔŊƂȲƄƢȑȓƄį÷ŖȲĉŶıġļğŖȲ
ÏĄŶƆĜǆėƃïǡęŶñƶŊŶƎġƉĉȲ Ɗõ ŕǉćĆĕ ƎŚĜĉư ňñ Ɔǂ
ȎƭŚ Ǝñùƨ Ƅôƨ Ƣǆ ȎƭŚ ƱŊùȳ
ƎƖƧŶ Ƅôƨȴ ŴŊ ƶŅĔƖ ǉĔǜ
Ɔŗ ÿğňŖ Ĭöù ƏǆŲ ġô
ƯŊǁŚƱǉǆŊŕĜƌĆȎƭŚȲÐƌŊŗ
ƱǆĔƖŊƊƨȲƄŊƧĩǶǆāśŘŚ

ĄȐƂųȳ ÏĸĕŊ Ƅľùù ƄŊú
ĄĉñĔǆȳ ŕĜƋĉŴ ǋŴ ƱôŴȸ
ȞƞĝŴ ǎǂ ƱúȲ ƉŇǊŴȸ ŅĻƯŴǇ
ǋŴƖȸĄƄġƃŴƖƎŶġƉĊŶǞĉęȶ
ƉǆŕƢôǎŴȸ Ƨùǎ ĉġ ŅùŴȸ
ŚĉñęŗĉġǙĄęŴȸǉĮĉġ
ƏŴȸƎŶǉǆÍĊƎŊúȳĄƄġƃŴƖ
ƱǆŶġƉĊȸƆƶŶƌùƆŶƄŊƧĩǻŴ
ĉȓėǆǁǎùǇƄúȳƊõǆȞùǼ
ćôŚ ƄǆƏűŶȳ ƌŊ ƄƛŇǎƌ
ŕĜƉĉŗ ėƃ ŚŊôŴȲ Ƅľùù
ƄŇùƌ ƱǆŚȓƧƭŴȸÐ ƆŴŅùƊ
ƌŊÍŗ ƄľǋĉŴÍƧŶ ŕƴĖŊŴõ
ŶȞùǻÿŕŚƎƨȳ
ȣĩƛƃõƭǆųƭǆűǆƆŴǶĄŕ
ÏŕĜƌĆ ėƃ ġô ƶƜŶƌġ ƆĉŅę
āśŘŚ ƎŚƶęƶę Ȏųāƌȳ Ȟŗƙ
ŚġƉĊġôƱǆȞŕƙǎćŚǡǎȤƆǂ
ƃùŴ ƄŊ ĉęȁ űƆŚƨ ƄǆƏűŶȳ
Ɗõ ǦƵ ÿ÷ȣűŚ ĄŶƆĜǆ Ɔǂȳ

ėƃƙŶėƃñƶŊƙŶĉġƌĉƆǂȳ
ƄŶƃġƌĉȓƥƯŶƄŶƃġƌĉęƄǆŶ
ƉĉƱǆȞŖŚȞùǻƃƙȳƭŇűǡę
ƆȓŅ ƆŶŕïùǁ ƄƯŊǁ Ǝęƃ Ƅôųȳ
ƄƯŇƙ ƶïŊƌǇ ƭŇ ǆƖƧŶȳ ƭŇ
űǡęƉƄǆĜęāȳÌĄŶƆĜǆŕĜƌĆ
ėƃÍƃùƌĉȓƥƯƉƄƄǆÿǎǧŶ
Ɔǁȳ ƉĉƂ ġô ƶƜűȳ ƅęŚėƤ
ĄŶƆĜǆ ƌŊ ƄŋŘŖŶ ƄāƥŖŶ
ŊƲāƶŕćñĚƎņęűǡęġôƱôƨ
ƄǆƉŊǏŶ Ɔǂȳ ƆƷĉ ƱùƭùƌǇĉ
āśŘŚ ƉƄ Ƅǡǉġŗ ƆǇĉȳ Ĭġ
ƆŴŅùŴ ƎŶƴĔŅúĉ ƃŴȳ ŕĜƌĆ
ėƃ āǛ ƆŶŘǆ Ƅğöǻƌ Ɖĉ
ƶĹűƙ ǉƄ ŶǡĔųȸÐ Ŋĉňù ŴŊÍŗ
ƊõǦƵƶÿŕųāśƄŕƢȳ
ÿǄù ƄŅęƌŚŶ ŊĺƯ ƄǡùǤö
ñƶŊŶƎƖƧŶƭŇňñǣġôƱôƨȲ
ĄƭùŘƤƱĜ÷ġúĉŶǻȞŘŚƎűǦĚ
ǆÿŕų Ɔǂȳ Ƅű ƉƄ ƉĉƂ ĉƟŲ
ƁǎŶĿŶ ƁƛŊĚŶ Ɔǁȳ ŶĄŶƆĜǆ
ƶāǦƶŶ ƱŕňŊƯŶ ĔƘŅƖ ƉĄǆ
Ʊǆāǧġȳ Ɔāǧġ ƆĉŅęȳ Ŷġėāƌ
ƱƛŊĔùƌŶ ŊľŶƯŴ ƶĉęĉĔùƌŶ
ƶǦĉǦĄùƌŶ ǉƄ ƄŅǆ ǆęƉŊȳ
Ɗ÷śĉƢôǋÍƓƱǆƎƆùƨȳƎŶǉǆ
ƆŶǏƢĔįľŗŶƧȓƃŚŚĉñęŚŶ
ǉĲĉƱǆęƆǂƄǁôƣŶȳƎŶǉǆƉƄ
ĉġ ǉĲĉŶ ŕćïĔƇĉŶ ǆƢǌǉĕȳ
ĄĉñĔǆ ǦŶ űŘ ĄȎƧƬ ǉƄ
ǁƛŊǌ ƏǆŲÍĉŅę ȣõǆ Ɔǂȳ
űśĉ ƎĜęĂĉ ƶĹűƗ ġėÿŚ
Ƅāȓę Ƅāȓę ƄŇô ǡöȎȲ ŊƴƯň
ġęÿŕǆƶñŅųÿğŊƎȎŶÿôǆġô
ƶǉôƗȲ ŴŊŗ ĬŶǋ Ŷĩƫ ĉġƂ
ƱėƖŅų ÿğŊ ĄôġƎƨȳ ĸĕŊ
ĉġ ƄƯôùŴ ÏŶġƙ ŕĜƌĆ ėƃ
ŚŅùȲúĆľűƖƄĄŶƆĜǆȲȎƭŚ

Ʊ÷Ļ ƯŊǁŚ ƶŊù řć ƄŶŇŅȳ
ƆƳ Ɗõġ ƄǆƭŅǁŶǏ ĄĉñĔǆȸÐ
ƃô ÿŕŚƎƨȳ ĄĉñĔǆ ĉňù
ƄùĆǉǇƆǁȳŶĝƖƄǆľŅúƆǂȳ
ƄűĄȎƧƬƄƛŇǎƌôǆġôƶŊú
ƥ÷ƄűƉŇǎƆǂƃôŊƶÿĜŊƎƨ
ĄȎƧƬ ƆŶŕȎƥƯƎƨ ġľ ƃõ
Ɔǂ ƶľŅúȳ ÏƌŊ ÌǆƖŊǉų Ƣǆ
ǆƭŊǁųȲÍ Ɔǂ ƃùƌ ĉñǌĉȲ
ÌƎŅľưŶ ƎƜŷŶȲÍ ƃùƌ ŶľǎĆŚ
ĉġǫĉǁƪƧŚÐǦŴƊõǦƵƌŊ
ƶǉǤǦĄôǆƱĔňƆǂȳ

ƎŶŅȓÿ Ɖĉ ƆŶǉö ǡǆĕŴ Ɔǂȳ
ÿĮƆǂƊõŀùƭĬùǸȟƎƭŇƆǂ
ƶǉöȳĩƫǦŴÿôȡűǆĕƨȳŶğƥ
 ƭĄŚ ƉǆĄùƂ ƶƖǎƥ ƖƄ
ŊƲÿŚ űǆĚĉȳ ƄƶǇĉ ƶĤĉǡõ
ǦŴ ƯǎĆƇĉ ŶŘāŗ Ğþŋĉ
ƄǆȞùǷŶȳ ƆŶŕƶƜűúĉ ıǎĆ
Ɗúĉ Ɔŗ ÏƆƥǆ ƆƢ āǞġ Ƣǋ
 ƭĄŚ ĉƟŶÐ ƶŊù ƶűŅĔ
ÿƢŋǆ ĉƖǉȳ ǦŴ ƢŴų ȎƭŚ
ŕĜƌĆėƃĄŶƆĜǆƆǂȳ

ĄĉñĔǆ ŶƶÿŕŚƎƨ āś
Ŷĉĉ÷ġÏĄŝĉƉǆÿĜŊƌõŴňǆ
ĄȐƆƌƄǆŊùŶƆǁȳŴŕǆƉĉÍŗ
Ɗõ ǦƵ ƶŊôƌ Ɔǂȳ ĄŶƆĜǆ
ƱǆġƉĊėƃñƶŊŶïǡęŶǉƄĄŶ
ƎġƉĊȸĉęȁƄǆƏűŶȴŕȞǻĚňƯ÷ ŊƧĩǶǆŶǎāĖŚŕĄöĜƶÿġŋ
ƆǄƉĉƂǡǆėśȳŶėƃƶġƉĉȎƭŚ ƶűŅęƊ ÿğŊ ƄĶĖȎȲ ÏĄĉñĔǆ
ĄŶƆĜǆƆǂȳĬǉĉƭŅǆŗƆŶŘǆ ŶĄŶƆĜǆ ĄŶ Ɔǂ ėƃ ƱĜƎĊȸÐ
ƃôÿŕŚƎƨȳÏĄǎĔƛĄǎĔƛ
Ɗõ þƲ ǆĄȓƆȳ Ưǎ÷Ś Ƅôƨ
ŊǎòŘŚ Ƅôƨȳ ĄǎĔƛƌ ƶïŅƌ
Ưǎ÷ŚŕǶĻĉƌŊǎòŘŚŊĉġƭę
ïǡęƌ ŕƯŇȲÐ ƃõ ƆŴǡôȎôǆȲ ȣĔ
ȓňāħîĉġĸęĝƄĉȐƄÏŴǆ
úĆƯ÷ùƉĄǆƆǄȸÐŅôŚŴĉğŴ
Əȣ ƆŴŅôŚȳ ƄŊÍŘ Ŵǆ ǡƴ ŉŚ
ŶňŊŶŉŚȓāȞŚŶŶƆĩśƎȣö
ŊƲā Ư÷ù Ɔǂ ƶôƭùȳ ŶāśƄ
ŶƄŋƄ ıǎĉ ƄŇô ÏŊƴƯň ŕĜƌĆ
ėƃÐ ƃô ĄôġƊ÷ȳ ÏƄǟƙ
Ņù ŅęŚƯ ŕĜƌĆ ėƃȲÐ ĉġ
ŅôŚųȳ ÏŶġƘ ƉƄ ƄǟƘ ŊĜö
ȣĔ ȓňāȲÐ ŅùƎƥȳ ŶƛùŕŴ ġľ
ƃõƎĜĉƭŴȎųýÏƉĉƶǉôƗĉ
ǥęƊĉ Ƅǎĉȓƨ ƄŊ ƄƆĉĚƗĉ
ŶĝƆǂƱúȲÐĉġŅôȲÏňňȲŶúĆ
ƃúĉĄĞúĉƎűǦĔƌÌƌŊƊõÍĊ ŚƖƧŶ ŊƴƯň ėƃ Ĭ÷ù ƄŊűŚ
ƭŇ ĜŊ ǆĄƎęȲ ǦŴ ĜƄŶ ÿǆõ ïŅŴȲÐŅôśȳ
ǆŅƊęÍ ÿįśĉ ƆǇĉ ȎƭŚƌ Ïāėǆ Ąŝĉ ŶűŊġƗĉ
ƆŶŕŕƢǋƂėƃƙĄŶǆġƉĄùƌȸ ŊƗôŶŚŶƄ ŊľƯŗ ƆŶŕǡǆęƊć
ÿŶŗ ƆǄ ƆŘ ĄùĞ Ƨ÷ǎƌ ŶïǡęƊĉÍƧŶ ŊľƯŗ ǡǆęƊć
ĄŶƆĜǆȲȎƭŚġôƶƜűȳƌŊÿǉ ćôŚ Ɔǂȳ ƄŊűŚ ƉƄ ġȬęŚ
ǉĔǜƯŊǁŚŴŊƌùƆƶŅĔƖǉĔǜ ŶƧĜǎȳ ÿǉ ÿǄù ŕĹǌǌćǆ
ƯŊǁŚ ƱǉǆŊ ȎƭŚ ĄŶƆĜǆ Ɔǂȳ ƄŊ ƄñǢėƧǄŶ ĄǎĔƙŚ ġą
ŶƯǎĄŶ ĉŚǦňę ėƆŶ ƆŚǡùȓ ƆŶŕƄȎƤƫġĉïǡĕƄȎƤƫƄúȳ
Ɔśĉ ŊƯǎĄ ƶǉȣƂ ŶŴȓűŚ ŶűŊĝŶŶïǡĕŶƱȎƧƯėƃƄǦîǊ
ƱǆĉǦǌúĉ ƶŕĜĉƯĉ ƶǉęȣƥ ŶŊúȳƅęŚėƄŊƥŶȁƭôĉƊƯĢ
ǉęȠƆǄȶÌƄŘƄűƢǋğ÷ğƭĄŚ ƆǦĖ ƎŚğŕȣ ňŶǍėŴ ƄŊ Ĉǌ
ƆŶŕƶƖƧŶ ƎŚƊġ űǆĔȲÍ ƆŴŅõ ƭôĉƉŕŶŅùŊùȲïǡėƤĄƶąęŴ
ǆǉęȟ űǆĚĉȳ āǛÍƧŶ űƳ Ʊú ƎƶĄę ƆŶŕǎƄ ǆėƄǁŴ Ƅúȳ
Ưǎ÷Ś ƱǁęƉŊõ ȓŊľŗ ƅęŚė űƳ ėƃ ƆƳ ĄŶƆĜǆ Ɔǂ ƶġƉĊȳ
ŚėƄǇĉ ƭŅǆŗ ÏƄŘ Ƅű Ƣǋ ƅęŚė ƄŊ ƭôĉ ŊĉāǉėŶ
ĤƧƭŕ ƭĄŚ ƆŶŕƶƖƧŶ ƎĄïę ŊÿǆöĸǶňŶƄŊƶŅĔƖƯŊǁŚ
űǆĔÍ ƆŴŅõ ƶǉęȟ ƄǆĜƄŲŶȳ ƆŶŕǎƄƎŚęƁƏǆŴűƳėƃƆƳ
ƄŊ ÿȐę ǦƵ ƶŚǦŅę ƭŇ ėƃ ƶġƉĊ ĄŶƆĜǆ Ɔǂȳ Ƅű ŶïǡęǆŶ
ƉƄ ǁôŶȳ ǉĔǜŘŚ ƯŊǁŚ ƆŴǉǁŅ ŶñƶŅǆŶ ƆŶŘǆ ƎǡŊĔúĉ Ɔǁȸ
Ŷėƃ ƆŴǦïǉ ŶǦƵ ƶƖǏ ƉƄ ÿǉŕĜƌĆėƃŶűŊĝƌŊƶÿś
ĄŶƆĜǆƆǂȳ÷ƯöŘāŗƉǆŅùŴ āś ƆǂȲÐ ƃõ ƆŴŕƴĔŅȲ ƎŶǉǆ
ȓňĹ ȓňā ƄŊ ƆŶǦǎƭ ĄŶƆĜǆ ȓņļŚ űǡėŚ Ŵǆ ƅęŚė ƄŊ
Ɔǂ Ʊúȳ ȣĔ Ɔśĉ ƶÿôȣŴǇĉ ƄƆĉĚǆŕğƆõųȳÏĉġŴǆƎŶǉǆ
ĄǎĔƙŚ ŊĄŶƆĜǄŚ Ɔǂ ƎƣŶ ĄŶƆĜǄŚ ǆĄğĜõ ǆƜŲȸ ñƶŊŶ
ƏǆŲȲÐƃõǉęȣŶĉġ÷ŶƆŴÿƢĜ ïǡęŶ ƎğŊ ƶÿƢĝ Ɗúĉ ŶƱ÷Ļ
ȓņľǡǆĕǡôȎôǆȳ
ƯŊǁŚ ïǡę ƆǇĉȲÐ ƃô ňƯôǆ
Ŋȣ÷ǆ ƆŘ ĉġ÷Ŷ ƆŘ ǉęȣŶ ÿŗŕ ňƯôǆ ĄöĜǇȳ ŕŕĄ÷öĜ
ƄƶǁŶǉġŅ÷ųȳÿĮƱĔňƄűǤǦęƂŶ ĉġȣĔȓňāŶƄŋƄŶƉĉƱƯùôõ
ƄǉėęȣƂŶ ƉƄ ȓňĹ Ƅôƨȳ ƄŊ ŊƄǦƂŕĔǋƂųƆǂȳ
ŘŚ ŶƆĩśǆ ƉôƗ ÿƢŋǆ ĄŶƆĜǆ ŕĜƌĆ ėƃ ĄŶƆĜǆȲ
ƶƴĔŋ ƶűŅĔ ƱĔň ƄƱƋĕųȳ ïǡėƤ ȎƭŚ Ʊ÷Ļ ƯŊǁŚ ĉƟŲ ĉęǌƆŶ
ƄǡùǦúŚ ŕƄƤǚ Ïğƥ ğƥÐ ĉƆćŶŶ ŶĄŶƆĜǆ ǻėǆ ƱǆƏű
ƎŅïù ƆŶƉúȲ ÿƢŋǆ ÏƆƥǆ ƆƢ ŶƗõ Ƅƌù āŊĔŕĜŊ Ɔǂ
āǞġƢǋƭĄŚĉƟŶÐǆŊù ƶĉùƉŚȳÿĬżƯŊǁŚŊĉĉù÷Ɔ
űǆĕȳĩƫĉŴùňŚŶǡöƇĉƭŅǆŗ ġôƶĔǤǡȓȳ
ǁġāĿĉűǆĕǆƖƧŶȳűśĉŶƄĩŖ
ƶűŅęŴ ǦŶ  ƭĄŚ ĬùǸȣŴ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.270

መደብ ጸወታ

ምሓረዝ ናብ ማን ሲቲ ኣቕኒዑ

ሎሚ
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ገዛባንዳ - ኣርባዕተ ኣስመራ
ኩባንያ ሰምበል - ቲራቮሎ
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ክካየድ እዩ፣

ማንቸስተር ሲቲ፡ ንሪሓድ ምሓረዝ ካብ ሌስተር ሲቲ ኣፈሪማ፣ እዚ ወዲ 27 ዓመት ተጻዋታይ፡
ንሓሙሽተ ዓመታታት ኣብ ሜዳ ኢትሓድ ንኽጸንሕ 60 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት
ተገይሩሉ’ሎ፣
ማን ሲቲ ሻምፕዮን ድሕሪ ምዃና ቀዳማይ ናብ ሜዳ ኢትሓድ ዝተሰጋገረ ተጻዋታይ ዝኾነ ምሓረዝ፡
ኣብ ዓመተ ስፖርት 2015/’16 (ኣብቲ እዋን ሌስተር ሲቲ ካብ ግምት ሓያለ ሰባት ወጻኢ ሻምፕዮን
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ኮይና እያ) ብማሕበር ፕሮፈሽናል ተጻወትቲ፡ ብሉጽ ተጻዋታይ ኮይኑ ተሸሊሙ
እዩ፣ ብሓፈሻ 179 ጸወታታት ዘካየደን 48 ሸቶታት ድማ ዘመዝገበን ምሓረዝ፡ ዝሓለፈ ጥሪ ናብ ማን
ሲቲ ክሰጋገር ኣብ ጥርዚ በጺሑ ምንባሩ ይንገር፣ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ክለቡ ታሽዓይ ደረጃ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ዝሓዘትሉ 36 ጸወታታት ዘካየደ ምሓረዝ፡ 12 ሸቶታት ኣመዝጊቡ፣

ዴሾ፡ ራብዓይ ኣሰልጣኒ . . .
ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዲደር ዴሾ፡ ጋንታኡ
ንበልጁም ረቲዓ ናብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2018 ብምሕላፋ፡
ራብዓይ ከም ተጻዋታይን ኣሰልጣኒን ናብ ውድድር ፍጻመ ዋንጫ
ዓለም ዝሓለፈ ዓላሚ ኮይኑ፣
ኣብ 1998፡ ፈረንሳ ኣብ መሬታ ዋንጫ ዓለም ኣብ ዝዓተረትሉ
እዋን፡ ተጻዋታያ ዝነበረ ዴሾ፡ ብቕድሚ ትማሊ ድማ ነዛ ዝኣልያ
ዘሎ ፈረንሳ ንበልጁም 1ብ0 ረቲዓ ናብ ውድድር ፍጻመ ዋንጫ
ዓለም ክትሓልፍ ኣኽኢሉዋ እዩ፣
ፈረንሳ፡ ኣብ መበል 51 ደቒቕ ካብ ሳሙኤል ኡምቲቲ
ብዝረኸበታ ሸቶ ተሓጊዛ እያ ናብ ፍጻመ ዘሊላ፣
ወዲ 49 ዓመት ዴሾ፡ ንጋንታኡ ናብ ፍጻመ ብምሕላፉ
ብብዙሓት ሰባት ይውደስ እኳ እንተሎ፡ ብውልቁ እውን ከም
ተጻዋታይን ኣሰልጣኒን ነቲ ክብሪ’ቲ ብምርካቡ ብኻልእ ኩርናዕ
ክጥመት ክኢሉ ኣሎ፣
ፍራንስ ቤከንባወር ኣብ 1974 ምስ ምዕራብ ጀርመን ኣብ
ግጥም ፍጻመ ብምብጻሕ ዋንጫ ከልዕል እንከሎ፡ ኣብ 1990
ንጀርመን ኣብ ዝዓለመሉ እዋን ከኣ፡ ንኣርጀንቲና 1ብ0 ብምርታዕ
ነታ ዋንጫ ኢዱ ከንብረላ ክኢሉ እዩ፣ ብተወሳኺ፡ ሩዲ ቮለር

ፖ

ሮናልዶ

ርቱጋላዊ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ ክርስትያኖ ሮናልዶ፡ ካብ
ክለብ ሪያል ማድሪድ ናብ ጁቬንቱስ ብልዕሊ 100 ሚልዮን
ፓውንድ ምስግጋሩ ይፍለጥ፣ ኣብ መስርሕ ምስግጋር ናይዚ
ተጻዋታይ’ዚ ወኪሉ ጆርጅ መንደስ 10.6 ሚልዮን ፓውንድ
እቶት ክረክብ እንከሎ፡ ኣቐዲሙ ዝስለፈለን ዝነበራ ክለባት ስፖርቲን ሊዝበንን
ማንቸስተር ዩናይትድን ከኣ ኣብ መንጎአን 4.4 ሚልዮን ፓውንድ ክማቐላ
እየን፣
ዓመታዊ 26.6 ሚልዮን ፓውንድ መሃያ ክቕበል ክታሙ ዘንበረ ሮናልዶ፡
ፈላሚ ጸወታኡ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ክኸውን ከምዝኽእል እውን ይንገር
ኣሎ፣ ጁቬን ሪያል ማድሪድን 4 ነሓሰ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝቃናዕ ውድድር
ኢንተርናሽናል ሻምፕዮን ካፕ ክራኸባ ምዃነን ይሕበር፣ ክሳብ 30 ሰነ 2022
ማልያ ጁቬንቱስ ዘውዲ ውዕል ዘለዎ ሮናልዶ፡ ኣብ ሪያል ማድሪድ ኣብ
ዝጸንሓለን ዓመታት 450 ሸቶታት ነታ ጋንታ ከበርክት ክኢሉ እዩ፣ ምኻድ
ሮናልዶ ካብ ሪያል ማድሪድ፡ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ዓቢ ሃጓፍ ከምዝስዕብ እኳ
እንተ ተሓበረ፡ እታ ጋንታ ነዚ ነቓዕ ንምሽፋን ዘይተኣደነ ወጻኢታት ብምምዳብ
ሓደስቲ ተጻወትቲ ተናዲ ምህላዋ ይግለጽ፣
ምስ ምውጻእ ሮናልዶ ካብ ሪያል ማድሪድ፡ ሓያለ ተጻወትቲ ኣብ ራዳር
ናይታ እስጳኛዊት ክለብ ምእታዎም ይንገር፣ ካብ ባርሴሎና ናብ ፒኤስጂ ብ222
ሚልዮን ዩሮ ዝተሰጋገረ ነይማር ድማ ብቐዳምነት ይስራዕ፣ ምስ ሮናልዶ ኣብ
ተመሳሳሊ መዓልቲ ዝተወለዱን ግን ከኣ ብሸውዓተ ዓመታት ካብ ሮናልዶ
ዝንእስን ነይማር፡ ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ናይ ምጽዋት ምልከት ምህላዉ ድማ ኣብ
ዓይኒ ፕረዚደንት ፍሎረንቲኖ ፐረዝ ከእትዎ ክኢሉ ኣሎ፣
ብኻልኣይ ደረጃ፡ ወዲ 19 ዓመት ኪልያን ምባፐ እውን ልቢ ሪያል ማድሪድ
ካብ ዝምስጥ ኣዋርሕ ዝገበረ ተጻዋታይ ምዃኑ መራኸቢ ብዙሃን ብሰፊሑ
ይሕብራ፣ ቅድሚ ሓደ ዓመት ካብ ሞናኮ ናብ ፒኤስጂ ዝተሰጋገረ ምባፐ፡
እንተደኣ ናብ ማድሪድ ኣቕኒዑ፡ ክለብ ሪያል ማድሪድ እንተወሓደ 300 ሚልዮን
ዩሮ ክትከፍል ከገድዳ እዩ፣
ብተወሳኺ፡ ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ቸልሲ ዘገልገለ ኤደን ሃዛርድ፡ ናይ ባየር
ሙኒክ ተጻዋታይ ሮበርት ለዋንዶውስኪ፡ ንማውሮ ኢካርዲ፡ ሃሪ ኬን፡ መሓመድ
ሳላሕ፡ ፓውሎ ድይባላን ካልኦትን ብክለብ ሪያል ማድሪድ ዝጥመቱ ዘለዉ
ተጻወትቲ ምዃኖም መርበብ ሓበሬታ ጎል ትሕብር፣
ብሓፈሻ፡ ሮናልዶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ ራብዓይ
ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለም ኮይኑ ንረኽቦ፣ ብኻልእ ወገን ልዕሊ 30 ዓመት ካብ
ዝዕድሚኦም ተጻወትቲ ንምሽማት ካብ ዝተኻየደ መስርሕ እዚ ናይ ሮናልዶ
መጠን ገንዘብ ብቐዳምነት ከምዝስራዕ ይሕበር፣ ብመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ
ሌዮናዶ ቦኑቺ ካብ ጁቬ ናብ ሚላን ዝተሰጋገረሉ ናይ 40 ሚልዮን ዩሮ ገንዘብ

.

.

.

ጆርጅ መንደስ፡ ካብ መሸጣ ሮናልዶ ልዕሊ 10 ሚልዮን ፓውንድ እቶት ረኺቡ፣
ክብረወሰን ኮይኑ ጸኒሑ እዩ፣
ብተወሳኺ፡ ሓደ ሓደ ተንተንቲ
ሮናልዶ
ኣብ
ዝሓለፈ
ትሸዓተ
ዓመታት፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት
እቲ ዝተሓተ ሸቶታት ዘመገበሉ እዋን
ምንባሩን ከም ውጽኢቱ ካብ ማድሪድ
ወጺኡ ናብ ቶሪኖ ክጓዓዘሉ ዘኽኣሎ
ነጥቢ ምዃኑን የረድኡ፣ ዝሓለፈ
ዓመተ ስፖርት፡ ሮናልዶ ንክለቡ 44
ሸቶታት ኣበርኪቱ፣ ምስቲ ንፖርቱጋል
ዘመዝገበላ ሸቶታት ክድመር እንከሎ
ከኣ ኣብቲ ዓመተ ስፖርት 54
ሸቶታት ይጽብጸብ፣ ኣብ ዓመተ
ስፖርት 2017/’18 ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ፡ ካብ ዘቑጸረን 15 ሸቶታት፡
እተን ሰለስተ ኣንጻር ጁቬ ዝተመዝገባ
ምዃነን ብፍሉይ ይጥቀሳ፣ ካብዚአን

ኣርሰናል . . .
እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል፡ ንማቲው ጉንዶዚ ካብ ክለብ ሎሬት ምፍራማ
ኣፍሊጣ፣
እዚ 8 ሚልዮን ፓውንድ ዝወደአ ወዲ 19 ዓመት ኣከፋፋሊ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ
ስፖርት ምስታ ኣብ ሊግ 2 ፈረንሳ እትነጥፍ ክለብ 20 ጸወታታት ኣካይዱ፣ ናብ
ኣርሰናል ብምስግጋሩ ኣዝዩ ከምዝተሓጎሰ ዝሓበረ ጉንዶዚ፡ ኣብዚ ናይ ምስግጋር
ተጻወትቲ ወቕቲ ሓሙሻይ ናብታ ጋንታ ዝተጸንበረ ተጻዋታይ ኮይኑ ተመዝጊቡ
ይርከብ፣ ብሓፈሻ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ሎሬንት ዝተጻወተ ጉንዶዚ፡ ቁጽሪ 29 ማልያ
ኣርሰናል ወድዩ ክጻወት እዩ፣
ብኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኡናይ ኤምረ፡ ድሕሪ እቲ ምኽታም ውዕል “ብሉጽ መእንሰይ
ተጻዋታይ” ተባሂሉ ዝተወደሰ ጉንዶዚ፡ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ትሕቲ 20 ዓመት
እዩ፣ ኤምረ ኣብዚ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ፡ ካብ ጁቬንቱስ ንስቴፈን ሌችስትነር ብናጻ
ናይ ምስግጋር ምስርሕ፥ ንሌኖ በርንድ ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ባየር ለቨርኩሰን፥
ንኮቅራጠስ ፓፓስታፖሎስ ብ17 ሚልዮን ካብ ቦሩስያ ዶርትመንድ ከምኡ ድማ
ንሉቃስ ቶሬራ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሳምፕዶርያ ኣፈሪማ ትርከብ፣
** ** **

ክልተ ግዜ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ
ዓለም ከም ተጻዋታይ ክበጽሕ ክኢሉ
እዩ፣ ኣብ 1986 ንኣርጀንቲና 3ብ2 ረቲዑ
ነታ ዋንጫ ምልዓሉ ይፍለጥ፣ ኣብ ናይ
ምዕላም ስራሕ፡ ቮለር፡ ኣብ 2002 ንጀርመን
ሒዙ ኣብ ግጥም ፍጻመ ምስ ብራዚል
ምቕራቡ ይዝከር፣ ኣብቲ ኣብ ስታድዩም
ዮኮሃማ ዝተኻየደ ጸወታ፡ ብራዚል 2ብ0
ኣብ ልዕሊ ጀርመን ምዕዋታ ይፍለጥ፣
ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም፡ ከም
ተጻዋታይን ኣሰልጣኒን ንፈለማ እዋን
ዋንጫ ብምልዓል ክብሪ ዝረኸበ ማሪዮ
ዛጋሎ እዩ፣ ዛጋሎ፡ ኣብ 1958 ከምኡ ድማ
1962 ምስ ብራዚል ከም ተጻዋታይ ዋንጫ
ዓለም ከልዕል እንከሎ፡ ኣብ 1970 ኣብ
ዝተኻየደ ውድድር ዋንጫ ዓለም ድማ
ከም ኣሰልጣኒ ንኢጣልያ 4ብ1 ብምስዓር
ነታ ዋንጫ ኢዱ ከንብረላ ክኢሉ እዩ፣

እታ ሓንቲ ብ’ባይስክል ኪክ’ (ንኽልተ
ኣእጋሩ ልዕሊ መንኩቡ ብምውጻእ)
ዘቑጸራ ብምንባራ ድማ ብፍሉይ
ትዝከር፣
ኣብ ውድድር ላ’ሊጋ እስጳኛ፡
ክሳብ መፋርቕ ናይ ዓመተ ስፖርት
2017/’18 ኣርባዕተ ሸቶታት ጥራይ
ዘመዝገበ ሮናልዶ፡ ኣብ ዝሰዓበ ግዜ ግን
ንብዝሒ ሸቶታቱ ናብ 26 ኣብ ርእሲ
ምብራኹ ሓሙሽተ ውዱኣት ንሸቶ
ዝኾና ኮዓሳሱ ድማ ንደቂ ጋንታኡ
ብምህንዳስ ኣቐቢሉ፣ በዚ ከኣ፡
ሮናልዶ፡ ድሕሪ እቲ ብ34 ሸቶታት
(ብተወሳኺ፡ 12 ውዱኣት ንሸቶ ዝኾና
ኮዓሳሱ ንደቂ ጋንታኡ ኣበርኪቱ እዩ)
መሪሕነት ናይቲ ሊግ ሒዙ ዝፈጸመ
ሊዮነል መሲ ክስራዕ ክኢሉ እዩ፣
ምስግጋር ሮናልዶ ናብ ውድድር
ሰረ’ኣ፡ ኣብ ዝሓለፈ ትሸዓተ ዓመታት

ምስ መሲ ንዝነበረ ምትህልላኽ
ከምዘብቅዕ ይገብሮ፣ ኣብ ዝሓለፈ
ዓመታት ኣብ ሓደ ሊግ ምስ ምጽዋቶም
ከምኡ ድማ ክለባት ሪያል ማድሪድን
ባርሴሎናን ክንዮ ስፖርት ፖለቲካዊ
ሓዘል ቅርሕንቲ ስለዘለዎም እዞም
ክልተ ተጻወትቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ
ጸወታ ክወዳደሩ ጸኒሖም እዮም፣ ሕጂ
ግን፡ ናይ ምውድዳሮም ቅጥዕታት
ብምጉዳሉ፡ እቲ ቅልስ . . .
ሮቢ ዊልሰን ካብ ሸፊልድ ሃላም
ዩኒቨርስቲ
ንመስርሕ
ምስግጋር
ሮናልዶ ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ ጁቬ
ኣብ ዝተንተነሉ፡ ዘለዎ ዝነኣድ ብቕዓት
ኣብ ቦታኡ ምስ ምህላዉ፡ ጁቬ ነዚ
ተጻዋታይ’ዚ ዘውጽአቶ መጠን ገንዘብ
ኣብ ዝሓጸረ እዋን ናይ ምምላስ
ተኽእሎ ከምዘለዋ የረድእ፣ በዚ ድማ
ንውድድር ሰረ’ኣ ንምዕብላላን ናብ
ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ብምቁማታን
እዚ ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ’ዚ ኣዝዩ
ከምዘገድሳ ይሕብር፣ ልዕሊ ኹሉ፡
ጁቬ፡ ካብ መወልቲ፡ እትዋት ምርኢት
ተለቪዥንን ካልእ ሞቕሽሽን ነዚ
ተጻዋታይ ዘውጽአቶ መጠን ገንዘብ
ኣይ ሰሙን ኣይ ሳልስቲ ከምእትመልሶ
ሮቢ ዊልሰን የረድእ፣
ፖርቱጋል፡ ኣብ ውድድር ዋንጫ
ዓለም 2018 ዘይ ከም ትጽቢት ሓያለ
ሰባት፡ ክትምርሽ ኣይከኣለትን፣ ኣብቲ
ውድድር፡ ሮናልዶ ልዑል ጸዓት እኳ
እንተ ኣውጽአ፡ ዋንጫ ናይ ምልዓል
ባህጉ ግና ተኾሊፉ እዩ፣ ነዛ ጽዋእ
ንምልዓል ንዝመጽእ ውድድር ክጽበ
ዝግደድ ሮናልዶ (ኣብቲ ግዜ ወዲ
37 ዓመት ክኸውን እዩ)፡ ምስ ግዜ
ከም ነቢት እናሓደረ ይምቅር ዶ
ይኸውን?

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.270

The State of Eritrea
MINISTRY OF EDUCATION
Project Management Unit
CONSULTING SERVICES
Request for Expression of Interest to Develop
TVET Monitoring and Quality Assurance Manual

ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 11 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን14/9/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ል

ኑኤ
ት ኣማ
ነ
ም
እ
ሰም ታደ ያ ስልጣን
ሄ
ል
ተ
ቤ
ሊድ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ሰመረኣብ እምሃጽዮን ተኽለ ብወለዱ 1.ኣቶ እምሃጽዮን
ተኽለ ኪዳነን 2.ወ/ሮ ትበርህ ኪዳነ ፍቅረን ኣቢሉ፡
ሰመረኣብ እምሃጽዮን ተኽለ ምባል ተሪፉ፡ ፋኑኤል
እምሃጽዮን ተኽለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/7/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ገነት ጸሃየ ገብረማርያም፡ ኣሞይ ወ/ሮ መዓሾ
ገብረማርያም ስለዝሞተት፡ ውላድ ይኹን ሓዳር
ስለዘይብላ፡ ኣነ ምስ 15 ቤተሰበይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/10/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወረ/ነፍ ኣለሚቱ መኮነን፡ ትብለጽ
ገረዝጊሄር ተወልደመድህንን ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ኣለሚቱ
መኮነን፡ ሂወት ገረዝጊሄር +4 ዘሎ ናይ ገንዘብ ጉዳይ፡
ተኸሰስቲ ዝፋን እምባየ፡ ኣድያም ጸጋይ፡ ሰላም ሃየል፡ ሄለን
ኣካሉ፡ ማቲዎስ ኣካሉ፡ መድሃኔ ኣካሉ፡ ኤልሳ ጸሃየ፡ ኣስማይት
ጸሃየ፡ ገቢለት ጸሃየ፡ ሱዚ ጸሃየ ተጸዊዖም፡ ን24/7/18 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ኣብ
ዘየለውሉ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ፌቨን ዑቕባይ ገብሩ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ ኤፍሬም
ሃብተ ኣብርሃ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወይ፡ 1 ጓሉ ድማ ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/7/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ሮብሌ ማሕሙድያሴን፡ ስም ወላዲተይ ጅምዓ ማሕሙድ
ምባል ተሪፉ፡ ጅምዓ መሓመድ ኣሕመድ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/7/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ወ/ሮ መድህን ገ/ሄር ክንፈ፡ ህያብ ወሃቢት ወ/ሮ ኣረጋሽ
ገ/ሄር ክንፈ ካብ ነፍ/ሄር ሲኞር ጆቫኒ ምስ ጓሎም ሮዚና
ቦቮት ብውርሲ ዝረኸብናዮ ገዛ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምም/
ከባቢ ባርጅማ ብቁ/ምስ/ወረ/116979 መወ/ቁ/119517
ብኮምሽን ኣባይቲ ዋንነቱ ዝተረጋገጸ ገዛ፡ 4 ቀንዲ
ክፍልታት 3 ድማ ተሓጋገዝቲ ዘለዎ ወ/ሮ ኣረጋሽ ገ/ሄር
ብ3/5/2007 ዝሃበትኒ ህያብ ናብ ስመይ ክመሓላለፈለይ
ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/7/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ
መጋባኣያ ቁ.39 ይቕረብ።
ሃና ኣብርሃም ተኽለ፡ ስም ወላዲተይ ለታይ ካፍል
ኣስፍሃ ምባል ተሪፉ፡ ለተሚካኤል ክፍለ ኣስፍሃ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/7/18
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይዕዳጋ
ወ/ሮ መድሂን ተኽለ ወልደሚካኤል፡ በዓል-ቤተይ
ተስፋጋብር ዑቕባዝጊ ወልደመንቆርዮስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ዓዲዃላ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይምነ
ኣቶ ብርሃነ ሃይለ በላይ፡ ኣቦና ታደለ ተስፋርያምን
ኣደና ለምለም ኣሚነን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይድማ
ወ/ሮ ለተንሰአ ተኽለሰንበት ወልዱ፡ በዓል-ቤተይ ተወልደ
ካሕሳይ መብራህቱ ሰለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/8/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ ማይምነ
ወ/ሮ ኬርያ ጀማል ሓጂ ዓጣ፡ በዓል-ቤተይ ኢብራሂም
ኑረዲን ዓብደልቃድር ሰለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/7/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓራጅ
ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ስምረት ግደኣለም ዘፍረደቶ፡ ¾ ካብ ንብረቶም ክትወስድ ዝተፈረደ ኣቶ
ኢያሱ እንግዳ ስለዘይከፈልዎ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ምም/ከባቢ ኣምሁር ጥቓ I.M ሆቴል/
ኣይ ኤም ሆተል/ ሓደ ገዛ ስሩሕ ዘለዎ፡ ካልእ ዘይተሰርሐ ዝኾነ ብኪኢላ 362.638.36
ናቕፋ (ሰለስተ ሚእትን ሱሳን ክልተን ሽሕን ሽድሽተ ሚእትን ሰላሳን ሸሞንተን ናቕፋ 36%)
ስለዝተገመተ፡ ኣብ ዝግበር ሓራጅ ክወዳደር ዝደሊ ሰብ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ ሓሙሽተ
መዓልታት ጀሚሩ ክወዳደርሉ ዘደሊ መጠን ገንዘብ ብምጥቃስ፡ ኣብ ሰታሪት ብምዕሻግ ኣብ
ቤት ጽሕፈት ፈጻም ፍርዲ ዞባ ደቡብ መንደፈራ ኣብ ዝተዳለወ ዕጹው ሳንዱቕ የእቱ። ኣብ
ዕለተ ሓራጅ ናይ ዝተዋህበ ግምት ¼ ሓደ ርብዒ ብስም ፈጻሚ ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ወይ
ባንክ ቡክ ብምትሓዝ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 08/08/2018
ሰዓት ሓራጅ፦ ካብ ሰዓት 9፡00 - 10፡00 ቅ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ፈጻም ፍርዲ መንደፈራ
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The Government of the State of Eritrea has received a Grant from ADF and
plans to utilize part of the proceeds to finance the consultancy services to
develop TVET monitoring and quality assurance manual.
Objective
The consultant will develop comprehensive, coherent and feasible system of
quality assurance including: system for monitoring the performance of TVET so
as to enable the MQA Division established minimum standards and standardized
methods as assessing TVET students, instructors and institutions.
Scope of the work
The consultancy firm is expected to keep the Ministry of Education and its
relevant partners informed throughout the process.
•

Lead the ethical clearance process in collaboration with the Ministry of
Education.

•

Develop a quality assurance system (manual) for the TVET incorporating
all the essential components used to improve management and training of
the TVET institution, internally and externally.

•

Establish benchmarks against which qualifications, modules, programs
and TVET providers can be assessed.

•

Develop a performance monitoring system for TVET so as to enable MQA
division establish minimum standards for use in TVET institutions.

•

Provide guidelines on the registration of TVET providers, their instructors,
assessors, examiners and training facilities both public and private within
the TVET Department.

•

Develop criteria for staff appraisal (management staff and instructor’s
appraisal).

•

Provide guidelines and criteria on how TVET institutions should conduct
their self-assessment and self-assessment report form.

•

Articulate clearly the role and functions of supervisors in the TVET
system and provide guidelines and criteria on how supervision would be
conducted in TVET institutions

•

Develop guidelines and criteria for the assessment of the internal
and external efficiency of TVET institutions and effectiveness TVET
programs.
•

Develop guidelines and criteria for certification and accreditation.

Minimum Qualifications and Requirements
•

PhD or MA in Vocational education,

•

Good skills with broad knowledge and understanding of the issues
pertaining to the provision of TVET and have experience in teaching/
training.

•

Very good knowledge of a wide range of quality assurance systems, tools
and processes

•

At least ten years’ experience in undertaking empirical research in TVET
system and have the ability to recommend a range of quality assurance
systems, procedures and tools paying attention to the socio-economic
status of the country.

•

Excellent communication skills in writing and in speaking English.

•

Excellent knowledge and skill of Microsoft Office.

ፈጻም ፍርዲ መንደፈራ

The Project Management Unit of the Ministry of Education (PMU-MOE) now
invites eligible consultants with proven expertise, to indicate their interest in
providing these services. Interested consultants must provide information
indicating that they are qualified to perform these services (description
of similar assignments, experience in similar conditions, availability of
appropriate skills, etc.).
Interested eligible consultants may obtain further information at the address
below during working hours, Monday through Friday. Expressions of Interest
must be received at the address below on or before August 05, 2018.
Project Management Unit - Ministry of Education
P.O. Box 1099
Asmara, Eritrea
Tel: 291-1-151614
Fax: 291-1-152181
E-mail: mgilagaber@gmail.com, and/or michaelsheghe@gmail.com.

ሓዳስ

ኤርትራ

12 ሓምለ 2018 - ገጽ 11

መበል 27 ዓመት ቁ.270

Hitseito Street, No. 245, House No.40/42,Teravolo; P.O.Box 10688; Tel.+2911-153986; Asmara, Eritrea.

VACANCY ANNOUNCEMENT
Asmara Mining Share Company (AMSC) invites qualified Eritrean applicants
for the following posts:
C) COST ACCOUNTANT
1. POSITION TITLE: Cost Accountant Officer
2. CONTRACT TYPE: Two Years, renewable
3. NUMBER REQUIRED: 1 (one)
4. PRIMARY FUNCTION:
To analyse departmental costs, commodity review of costs between
cost centres, work with project groups to ensure proper reporting of
project costs, analyse costs monthly and quarterly, current and prior
year.
5. ESSENCIAL FUNCTIONS:
Perform daily and monthly cost accounting duties and entries.
Analyse factory overhead cost drivers and develop a methodology
for allocating these costs to specific cost centres.
Examine and review unusual cost records and ensure cost data is
allocated correctly.
Report on margin/profitability by job and department.
Report on periodic job variances and their cause, focusing on
material spending and contract service.
Reconcile project related General Ledger Accounts.
Analyse operating results and trends in terms of cost
Track the compilation of project cost into fixed assets and cost out
the assets once the related project has been completed.
Conduct analyses to fixed asset as requested by management.
Perform fixed asset management and reporting.
Analyse capital budgeting requests.
Review standard and actual costs for inaccuracies.
Perform data mining and operational cost analysis as requested.
Initiate and monitor physical inventory and cycle counts to ensure
inventory accuracy, investigate variances and resolve issues.
Reporting as required.
Other duties as assigned.
6. REQUIRED QUALIFICATION: Bachelor Degree or Diploma - in
Accounting
7. KNOWLEDGE & EXPERIENCE REQUIRED :
Minimum 5 years of Cost Accounting experience for Bachelor
Degree holder & above 10 years for Diploma holder.
Good experience in working with engineering and manufacturing
Environments.
Knowledge in mining accounting is preferable.
Good experience with automated accounting soft wares.
Experience in creating solutions and improving processes.
8. SKILLS:
Technical Skills

Behavioural Skills

Generally excellent MS Office
computer skills, & Proficiency
in Excel
In-depth
understanding
of
Generally
Accepted
Accounting
Principles
(GAAP)
Numeracy skills

Excellent communication skills &
high confidence in stating professional
opinions.
Works well under pressure and the ability to
collaborate with multi departmental Team
Ability to meet deadlines

Reporting skills
Interpersonal Relations
Excellent analytical skills with
a strong focus on accuracy, & Integrity, Assertiveness, Confidentiality
attention to details.
etc.
9. GENERAL INFORMATION & REQUIRMENTS:
Place of Work: Asmara and Mine Sites near Asmara
Salary: As per company salary scale
10. ADDITIONAL CONSIDERATIONS:N
Copy of documents indicating exemption from / completion of
national service must be submitted with application.
Testimonial documents of work experience and educational
qualifications along with a recently prepared CV must be submitted
with application.

Should be able to present copy of release letter from current
employer if accepted for the post.
All application documents will not be returned back to sender,
thus make sure to send only photocopy of documents.
Only short-listed candidates will be contacted for an interview.
Closing date for application is 10 days from the date of
announcement.
Applications should be sent through the post office only.
Interested applicants should submit their application to the
following address:- Asmara Mining Share Company, P.O.BOX
10688. Asmara, Eritrea.
Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to Aliens Employment Permit Affairs,
P.O.Box 7940. Asmara, Eritrea.ATIONS

ምልክታ
ኣብ ኣስመራ ከአማ ን/ዞባ ገጀረት ጎደና ዓራቶ ፕሎት 12 ፓርሰል 1 ዝርከብ፡ ዋንነቱ ብስም
ነፍ/ኣቶ ተክለማርያም ኣብርሃ ገብረ ዝተረጋገጸ ብውርሲ ዝረኸብናዮ ገዛ፡ ብዘሎና ናይ ውርሲ
መሰል ተጠቒምና ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም ሰብ እንተሃልዩ፡ እዚ ምልክታ
ካብ ዝተቓልሓሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ስልጣኑ ካብ ዝፈቕዶ ቤት ፍርዲ
መቃወምይኡ ናብ ክፍሊ ፓብሊክ ኖታሪ ሃገራዊ ካዳስትራል ከቕርብ ንሕብር። እዚ ከይኮነ ምስ
ዝተርፍ ግን ዋንነት ናይ’ዚ ንብረት ናብ ስምና ክመሓላለፈልና ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክንሓትት
ምዃንና ንሕብር።
1. ወ/ሮ ሳብ ማቴዎስ ገብረ
2. ወ/ሮ ሪታ ተክለማርያም ኣብርሃ
3. ኣቶ የውሃንስ ተክለማርያም ኣብርሃ
ብስም ሃይለስላሴ መብራህቱ ብርሃነ ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00006328 ዝኾነ፡ ኣብ
ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ጎደና 117-10 ቁ.ገዛ - ዝርከብ ናይ መግቢ እንስሳ ብዝርዝር
መሸጣ ትካለይ፡ ንኣቶ ዳኒኤል የማነ ምስጉን ካብ ዕለት 05/09/2017 ክሳብ ዕለት 04/03/2019
ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ
ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም
ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ኣቶ ሃይለስላሴ መብራህቱ ብርሃነ
ወ/ሮ ራድያ ባህታ ዓሊ ብስመይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 8 ምም/08 ጎደና 673 ቁጽሪ ገዛ
80 ስፍሓት መሬት 150 ት/ሜትሮ ብቤ/ጽሕፈት ኮምሽን ኣባይቲ ሃገረ ኤርትራ ቁ/ምስክር
109260 መወከሲ ቁጽሪ 109211 ዋንነተይ ዝተረጋገጸለይ፡ ናይ ብሕቲ ዋንነተይ ምዃኑ ብቤት
ፍርዲ ሽሪዓ ዞባ ማእከል ብዕለት 21/09/2017 ዘረጋገጽክዎ ብፍቓደይ ንጓለይ ወ/ሮ ሽምሱ
ኣንዋር ሳልሕ ናብ ስማ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
መአገዲ ትእዛዝ ሑዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርዮ ቤ/ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስትራል
የቕርብ።
ወ/ሮ ራድያ ባህታ ዓሊ
ነቲ ብዕለት 12/01/2018 ብናይ ክፍሊ ቤ/ፍ ካዳስተር መለለዪ ቁ.ንብረት 1፡013640
ሊብሬቶ ዝተዋህቦ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ጎዳይፍ ዚፕ 1A713 ጎደና 716-2 ቁ.ገዛ 38 ዝርከብ፡
ኣብ 250 ት/ሜ ዝተደኮነ 2 ቀንዲ ክፍልታት ምስ 1 ክሽነን 1 ዓይኒ-ምድርን ዘጠቓለለ ገዛና፡
ስም ዋንነቱ ናብ ስም ዓደግቲ (ኣቶ ገብረንጉስ ኣርኣያ ተድላን ኣቶ ዮውሃንስ ገብረንጉስ
ኣርኣያን) ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 1 ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት
ፍርዲ ናብ ቤ/ጽ ክፍሊ ካዳስተር ወይ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይቀሪቡ
ግን ምትሕልላፍ ስም ዋንነት ከም እንፍጽም ነፍልጥ ኣለና።
ኣቶ ዓወት የማነ ኣብርሃም +3
ወኪል ኣቶ ዓወት የማነ ኣብርሃም
ወ/ሮ ጽጋይ ረዘነ ክፍሎም ዝተፈቕደለን ናይ ባር ንግዳዊ ትካለን፡ “ባር ሰላዕ ዳዕሮ” (SELAE
DAERO BAR) ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና
ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ።
እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
ብስም ወራሲ/ነፍ/ሄር ይግዛው ተስፉ ወልዱን ነፍ/ይሕደጋ ደረሰኝ ወላዲና ኣቶ ኣብርሃ
ይግዛው ተስፉ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 7 ምም/03 ጎደና ‘ዘ’ (1ኤ132) ቁ.ገዛ
4 ዝርከብ ብቁ.ምስክር ወረቐት 107940 መወከሲ ቁጽሪ 112080 ዝፍለጥ፡ ንወ/ሮ ለተንጉስ
ሰጊድ ገብረትንሳኤ ስለ ዝሽጥናለን ስም ዋንነት ናብ ስም ወረስቲ ቀጺልና ድማ ናብ ስም ዓዳጊት
ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
ሕጋዊ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ንቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ንቤ/ጽ ካዳስተር የቕርብ።
ወረ/ነፍ/ኣብርሃ ይግዛው
ዮሴፍ ኣብርሃ ይግዛው +4
ኣብ ከተማ ኣስመራ ጎደና ዓዲዃላ (ጎደና ኣክሱም ነበር) ቁ.85 ፕሎት 26 ዝርከብ፡ ካብ
ወረስቲ ነፍ/ት ኣዛለች ዘወልዲ ገብረሚካኤል ዝዓደግክዎ ገዛ ብመስረት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ናብ
ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝተቓልሓሉ ኣብ ውሽጢ
30 መዓልቲ ስልጣኑ ካብ ዝፈቕዶ ቤት ፍርዲ መቃወምይኡ ናብ ክፍሊ ፓብሊክ ኖታሪ ሃገራዊ
ካዳስትራል ከቕርብ እሕብር። እዚ ከይኮነ ምስ ዝተርፍ ግን ናይዚ ገዛ ስም ዋንነት ናብ ስመይ
ክመሓላለፈለይ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክሓትት ምዃነይ እሕብር።
ወ/ሮ መዓሾ ፍትዊ ንጉሰ
ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ማ/ከተማ ጎደና ዓዲዃላ ቁ/ገዛ 2A ብ/ቁ/ፍ/ንግዲ ASL00036628
ናይ መሽጢ በርበረን ቀመማትን ትካለይ፡ ንግርማዊት ሓ/ዝ/ብ/ማ ከሰጋግሮ ስለዝደለኹ፣ ዝኽፈለኒ
ዕዳ ኣለኒ ወይ ይግባኣኒ እዩ ዝብል እንተደኣ ሃልዩ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ
ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም
ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ ስመይ ከምዝመሓላለፍ ነፍልጥ።
ግርማዊት ሓ/ዝ/ብ/ማሕበር

ሓዳስ

ኤርትራ

12 ሓምለ 2018 - ገጽ 12

መበል 27 ዓመት ቁ.270

ኬንያ፡ ብብልሽውና ዝተጠርየ ሃብቲ ትእክብ
ታደሰ ተኽለ

ቱርኪ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ጸልጺላ

ቱርኪ ምስ ግበረ-ሽበራ ርክባት ኣለዎም
ዝበለቶም ልዕሊ 18 ሽሕ ሰራሕተኛታት
መንግስቲ ኣብዚ ቕንያት እዚ ብዘሕለፈቶ
ኣዋጅ ካብ ስራሕ ከም ዝረፈተት
ኣፍሊጣ።
ካብቶም ካብ ስራሕ ዝተሰጉ
ሰራሕተኛታት እቶም 9 ሽሕ ኣባላት
ፖሊስ፡ ኣስታት 6 ሽሕ ከኣ ካብ ሓይልታት
ምክልኻል ክዀኑ እንከለዉ ብኣማኢት
ዝቝጸሩ መምህራን እውን ከምዝርከቡዎም
ተፈሊጡ ኣሎ። ፓስፖርት ናይ ኵሎም
እውን ውዱቕ ክኸውን ከም እተገብረ
ማዕከን ዜና ኤፒ የረድእ።
ኣብ ሰነ 2016 ኣብ ቱርኪ ፈተነ ዕልዋ
መንግስቲ ካብ ዝግበር ንደሓር፡ እታ ሃገር
ኣብ ትሕቲ ህጹጽ ምሕደራ ከም ዘላ

ይፍለጥ። ነቲ ዕልዋ ኣብ ኣመሪካ ተዓቚቡ
ዝርከብ ፈቱላህ ጉለን ዝተባህለ ሼኽ ከም
ዝወደቦ እያ ቱርኪ ትገልጽ።
ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዝተፈተነሉ
ንደሓር ድማ ካብ 130 ሽሕ ዝበዝሑ
ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ስራሕ ከም
እተጸልጸሉ እውን ምንጭታት ይሕብሩ።
ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ዝተኻየደ
ምጽልጻል ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣስታት
1500 ናይ ዝዀኑ ኣብ ጥሮታ ዝርከቡ
መኰንናት ማዕርግ ከም እተቐንጠጠን ናይ
መልዕሎ ወርሓዊ መሃያ ከም እተኸልኡን
ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብታ ሃገር ተኣዊጁ ዘሎ ህጹጽ ምሕደራ
ብባይቶ ክናዋሕ እንተዘይተወሲኑ ኣብዚ
ቕንያትእዚ ከምዘብቅዕ ተገሚቱ ኣሎ።

“ኣብ ሶርያ ኣሰር ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ
ኣይተረኸብናን”መርማሪ ጉጅለ
ኣብ ሶርያ ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ
ተኻይዱ እንተ ዀይኑ ንምጽራይ
ኣብ ከተማ ዱማ መርመራታት
ከካይድ ዝጸንሐ ዓለምለኻዊ ጉጅለ
ኣብ መደምደምታ ዘብጽሕ ውጽኢት
ክረክብ ከምዘይከኣለ ኣነጺሩ።
ሃገራት ምዕራብ ኣብ ከተማ ዱማ
ኣብ ዝነበረ ውግእ፡ ሶርያ ኬሚካላዊ
መጥቃዕቲ ፈጺማ ብምባል ከሲሶም
ከም ዝነበሩን መንግስቲ ሶርያ ኣሉታ
ክህበሉ ከምዝጸንሐን ይዝከር።
ነቲ ተፈጺሙ ዝተባህለ መጥቃዕቲ
ንምርግጋጽ ናብታ ከተማ ኣትዩ
ከጽንዕ ዝቐነየ ተቘጻጻሪ ኣጽዋራት
ኬሜካል ብወገኑ “ኣብቶም ብስሚ
ተጠቒዖም” ዝተባህሉ ሰባት ክርከብ
ዝነበሮ ኣሰር ናይቲ መርዛም ኬሜካል

ከም ዘይተረኽበ ኣረዲኡ።
ብኻልእ ወገን ድማ ክልተ ገዘፍቲ
ናይ ጋዝ ዓታሩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ
ከም ዝረኸቡ፤ “መን ከም ዘምጸኦ ወይ
ከመይ ኢሉ ኣብኡ ከም እተረኽበ”
ግን ኣብ ምጽራይ ከምዝርከብ ኣባላት
ናይቲ ጉጅለ ሓቢሮም ኣለዉ።
ሃገራት ምዕራብ እቲ ከሚካላዊ
መጥቃዕቲ ብመንግስቲ ሶርያ ከም
እተኻየደ ኣቐዲመን ብምኽሳስ፡ ኣብ
ልዕሊኡ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ
ከም ዘለዎ እየን ዝጉስጉሳ።
ገለ ተቐማጦ እታ ከተማ ግን
ኣብቲ ውግእ ዓፋኒ ሽታ ዘለዎ ትኪ
ይጨኑ ከም ዝነበረን፡ ካብ ከተማ ዱማ
ተሳዒሩ ዝወጽእ ዝነበረ ጂሃዳዊ ጉጅለ
ከይደርበዮ ከምዘይተርፍን ይጥርጥሩ።

ተረኛ ፋርማሲ

ዕለት

ፋርማሲ ጃልያ
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ኬንያን ስዊዘርላንድን፡ ብኬንያውያን ሰብ
ስልጣን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተጠርዩ ኣብ
ባንክታት ስዊዘርላንድ ዝተሓብአ ገንዘብ
ናብ ሃገር ክምለስ ዘኽእል ስምምዕ ከም
እተፈራረማ ጸብጻባት ሓቢሮም።
ፕረዚደንት ስዊዘርላንድ ኣለይን በርሰት
ዝሓለፈ ሳልስቲ ናብ ኬንያ ኣብ ዝገሸሉ
ግዜ’ዩ እቲ ብብልሹዋት ኬንያውያን ሰበስልጣን ካብ መንግስታዊ ካዝና እናተሰርቀ
ኣብ ባንክታት ስዊስ ተኸዚኑ ዝርከብ ገንዘብ
ክምለስ ዝተሰማምዐ።
ዝሓለፈ ሰነ ፕረዚደንት ኬንያታ፡ ኣብ
ልዕሊ ኩሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ
ጸብጻብ ከም ዝግበርን ምንጪ ናይ ኩሉ
ዘጥረይዎ ሃብቲ ከም ዝምርመርን ኣፍሊጡ
ነይሩ። ብልሽውና ብዘይካ ኣብ ልዕሊ
መጻኢ ወለዶታት ዘስዕቦ ዕዳ፡ ሃገር ከልምዑ
ዝኽእሉ ኣውፈርቲ ከም ዘህድም እውን
እቲ ፕረዚደንት ምግላጹ ምንጭታት
ይሕብሩ።

ብመሰረት ቁጠባዊ ኮምሽን ንኣፍሪቃ
ዝተባህለ ትካል ዝዘርገሖ ጸብጻብ፡ ዓመታዊ
150 ቢልዮን ዶላር ካብ ኣፍሪቃ ናብ
ካልኦት ሃገራት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ
ይሰጋገር።
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ኣብ

ባንክታት ስዊስ ካብ እተኸዘነ ናይ ብልሽውና
ገንዘብ ክሓታ ከምዝጸንሓ ይፍለጥ።
መራሒ ናይጀርያ ነበር ሳኒ ኣባቻ ኣብ
ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ባንኪ ካብ ዝኸዘኖ
ሓደ ቢልዮን ዶላር ናብ ናይጀርያ ከም
እተመልሰ እውን ምንጭታት የረድኡ።

ታይላንድ - ኣብ በዓቲ ዝተዓግቱ መንእሰያት ወጺኦም
ኣብ ታይላንድ ኣብ ዝርከብ ዓቢ በዓቲ
ታም ልዋንግ ጠፊኦም ዝጸንሑ ኣባላት
ሓንቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዝዀኑ ትሕቲ
ዕድመ መንእሰያት ድሕሪ 17 መዓልቲ
ብህይወት ክወጹ ከም ዝኸአሉ ምንጭታት
ሓቢሮም።
ንሓይሊ ባሕሪ ታይላንድ ዝጠቐሱ
ምንጭታት፡ እቶም 12 መንእሰያትን
ዓላሚኦምን ካብ ሓያሎ ሃገራት ብዝተዋጽኡ
ክኢላታት እናተሓገዙ እዮም በብጉጅለ
ተመቒሎም ወጺኦም።
እቶም መንእሰያት ኣብቲ በዓቲ ዑደት
ክፍጽሙ ምስ ኣተዉ ሓያል ዝናብ ስለ
ዝሃረመን እቲ መተሓላለፊ ብውሕጅ
ስለዝመልአን ናብ ውሽጢ ኣርሒቖም
ብምእታው ኣብ በሪኽ ከውሒ ተዓቚቦም
ከም እተረኽቡ ይግለጽ።
ኣብ ፈለማ፡ ብህይወት ክርከቡ ዝነበረ
ዕድላት ጸቢብ ምንባሩ ጸብጻባት ይጠቕሱ።
ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ታይላንድ
‘ብህይወት ክጸንሑ ዝብል ተስፋ ኣዝዩ
ዝማህመነ እኳ እንተነበረ፡ ንእሽቶ ተስፋ ክሳብ
ዝሃለወት ክንጽዕር ተደሪኽና’ ይብል።

ካብ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ብፍቓዶም
ዝኸዱ ክኢላታት ሓምበስቲን ዳህሰስቲ
በዓትን ኣብ ምድሓን ናይቶም ቈልዑ
ወሳኒ ግደ ከም ዘበርከቱ ይፍለጥ። እቶም
መንእሰያት ኣብቲ ናብ ብዙሕ ኣንፈታት
እናተጨናፈረ ሓያሎ ኪሎሜተራት ዝወስድ
በዓቲ፡ ኣብ መበል 10ይ መዓልቲ ብደቂ
ብሪጣንያ ከምእተረኽቡ ይዝከር።
ኣብዚ ቀልቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒቡ
ዝቐነየ ናይ ህይወት ኣድሕን ጻዕርታት፡
ብዝተረኽበ ዓወት ዝተሓጐሱ ወገናት

ነቶም መንእሰያት ኣብ ሩስያ ንዝካየድ
ናይ መወዳእታ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ክዕዘቡ
ዓዲሞም ኣለዉ። ጥዕና ናይቶም መንእሰያት
ገና ኣብ ኣተኣማማኒ ደረጃ ስለ ዘይበጽሐ ግና
ሓካይም ከምዝኸልከሉ ተፈሊጡ ኣሎ።
ቅድሚ ሕጂ ካብ ተመሳሳሊ ሓደጋ
ብህይወት ዝወጹ ናይ ቺለ ዓደንቲ፡ እቶም
ታይላንዳውያን መንእሰያት ካብ ህዝቢ
ብዝመጽኦም ዘሎ ኣድናቖት ከይተሳሕቡ
ኣቓልቦኦም ናብ ስድራቤቶም ጥራይ
ክገብሩ ከም ዘለዎም ይመኽሩ።

እስራኤል፡ ሰብ-ኣልቦ ዳህሳሲት ናብ ወርሒ ትልእኽ
ኣብ እስራኤል ዝርከብ ሓደ ብሕታዊ
ናይ ጠፈር ምርምር ትካል ኣብ ዝቕጽል
ለካቲት ሰብ ኣልቦ ዳህሳሲት ናብ ወርሒ
ከም ዝልእኽ ሓቢሩ።
ብመሰረት እቲ ትካል ዝሃቦ ሓበሬታ፡
እታ ኣብ ወርሒ መጽናዕትታት
ከተካይድ እትለኣኽ ዳህሳሲት ክሳብ
ሕጂ ካብ ዝተወንጨፋ ሰብ ኣልቦ
መንኰርኰራት እታ ዝነኣሰት እያ።
እታ ዳህሳሲት፡ ኣብ ኣመሪካ ካብ
ዝርከብ ኬፕ ካናቬራል መወንጨፊ
መዓስከር ኣብ ሮኬት ተጸይራ ካብ
ሃዋህው ምድሪ ምስ ወጸት ናብ ወርሒ
ብምዕላብ ተንቀሳቓስን ደረቕን ስእልታት
ክትልእኽ ምዃና ተሓቢሩ ኣሎ።
እታ መንኰርኰር ቅድሚ ሕጂ ኣብ
ወርሒ ዝዓለባ ዳህሰስቲ ዝተጠቕማሉ
‘ህዱእ ኣገባብ’ ተባሂሉ ብዝጽዋዕ
ሜላ ከም እትወርድ ተፈሊጡ ኣሎ።
ክሳብ ሕጂ ካብ ክፍላ ስሳታት ንነጀው

ብኣመሪካን ናይ ቀደም ሕብረት
ሶቭየትን ሓያሎ ሰብ ኣልቦ ዳህሰስቲ
ከም እተላእካ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ኣብ
2013 እውን ቻይና ብተመሳሳሊ ሰብ
ኣልቦ ዳህሳሲት ወንጪፋ ከም ዝነበረት
ይዝከር።
ካብ ምድሪ 60 ሽሕ ኪሎ ሜተር
ርሒቓ ንኽልተ ወርሒ ዝኣክል ምስ
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ኰለለት ናብ ከባቢ ሃዋህው ወርሒ
ብምጽጋዕ ብዝግታ ከም እትዓልብ
እቶም ክኢላታት ኣረዲኦም።
ነታ ዳህሳሲት ዘወንጭፍ ዘሎ
ብሓያሎ መሃንድሳት ዝተመስረተ
ስፐይስ ኣይኤል ዝተባህለ ብሕታዊ
ናይ መጽናዕቲ ትካል ምዃኑ ጸብጻባት
ይሕብሩ።
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