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ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ተተግቢሮም
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ልዕሊ 33 ሚሊዮን
ናቕፋ ዝወድኡ፡ ፕሮጀክትታት ትሕተቅርጺ ሕርሻን ቀረብ ማይን፡ ትካላት
ትምህርቲን ጥዕናን፡ ምስራሕን ምጽጋንን
ጽርግያታት፡ ቅየሳን ውጥንን ከም
እተተግበሩ፡ ብ8ን 9ን ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ
ገምጋም ተገሊጹ።
ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኻየደ
መንፈቓዊ ገምጋም ስራሕ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ
ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ፡ ዝካየዱ ገምጋማት፡
ዝተራእዩ ድኽመታት ንምውጋድን
ንዝወርጸጸ ዕዮ ንምስጓምን ዝዓለሙ
ምዃኖም ብምሕባር፡ ኩሎም ውጥናት
ብመንጽር ጥሙር መደባት መኸተን
ልምዓትን ክርኣዩ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ኣብ ትሕተ-ቅርጺ
ጽርግያታት ብዝተገብረ ወፍሪ፡ ጽርግያ
ዒላበርዕድ - ደብረሲና፡ በርከንትያ
- ፍልፍለ፡ ደቂ-ገብሩ - ዋራ፡ ከረን ሓልሓል - ኣስማጥ፡ ቁኒዕ፡ ከምኡ ድማ
ንንኡስ ዞባ ዒላበርዕድ ምስ ንኡስ ዞባ ሎጎ
ዓንሰባ ዘራኽብ መስመር፡ ብምትሕብባር
ህዝብን መንግስትን ከም እተሰርሐ ክግለጽ

ስ/ ዓብደልሓሊም መሓመድ

እንከሎ፡ ክፍሊ መወልዳን ሆስፒታል
ከረን 64 ሚእታዊት ካብ ህንጻዊ ስርሓቱ
ከም እተዓመ ተሓቢሩ።
መስኖኣዊ ሕርሻ ንምምዕባል

ብዝተኻየደ ስርሓት ድማ፡ ኣብ ንኡሳን
ዞባታት ከረን፡ ገለብ፡ ሓመልማሎን
ዒላበርዕድን ሰለስተ ዲጋታትን ሰለስተ
ራህያታትን ከምእተሰርሓ፡ ብህዝባዊ

ካዛኺስታን - ኣምባሳደር ጴጥሮስ
ወረቐት ስርሑ ኣቕሪቡ
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈደረሽን ሩስያ፡ ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይ፡ ከም
ተንቀሳቓሲ ኣምባሳደር ኣብ ካዛኺስታን፡ ብ7 ነሓሰ ወረቐት ስርሑ ንጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ጉልሻራ ኣብዱካሊኮቫ ኣረኪቡ።
ኣብ ከተማ ኣስታና ኣብ ዝተኻየደ ርክብ፡ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይ፡
ሰላምታ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ንፕረዚደንት ካዛኺስታን
ኑርሱልጣን ናዛርባየቭ ድሕሪ ምቕራብ፡ ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት
ኣብ ኩሉ መዳያት ክዓብን ክሕይልን፡ ብወገን ኤርትራ ንዘሎ ድልየትን
ቅሩብነትን ገሊጹ።
ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ካዛኺስታን ጉልሻራ ኣብዱካሊኮቫ ድማ፡
ብወገን ሃገራ እውን ተመሳሳሊ ድሌት ከምዘሎ ድሕሪ ምርግጋጽ፡
ንህዝቢ ኤርትራን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ሰናይ ምንዮት
ኣመሓላሊፋ።

ልዕሊ 33 ሽሕ ዩሮ ተወፍዩ
ኤርትራውያን ነበርቲ ሚላኖ ኢጣልያ፡ 28 ሽሕ ዩሮ ንመሰሰኒ
ማዕከን
ሕድሪ
ሰማእታት
ከምዘወፈዩ፡
ቤት-ጽሕፈት
ጠቕላሊ
ቈንስል
ኤርትራ

ሓቢሩ።
እቶም ዜጋታት ነዚ ወፈያ’ዚ
ዝገበሩ፡ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ኣብ
ዘካየድዎ ናይ ዝኽሪ መደብ’ዩ።

እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡
ኤርትራውያን ነበርቲ ቦሎኛ
እውን፡ ንተመሳሳሊ ዕላማ ዝውዕል
5,236 ዩሮ ከምዘበርከቱ፡ እቲ
ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ።

ወፈራታት ድማ ኣድማዕቲ ንጥፈታት
ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምእተዓሙ
ተገምጊሙ።
ኣብ መወዳእታ፡ ዝስተ ማይን መስርሕ
ምምሃርን ምስትምሃርን፡ ኣብ ዝቕጽል
ፍርቂ ዓመት ዝያዳ ኣተኲሮ ዝግብረሎም
ምዃኖም ተሓቢሩ።
ኣኼበኛታት፡ ግብሪ መሬት ብግቡእ

ክእከብ፡ መእለዪ ውሕጅ ፊዛን ዲጋ
መዝረትን ዕቱብ ቈላሕታ ክግበረሎም፡
ምጥርናፍ ዓድታት ክድፋኣሉ፡ ኣብ
ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዘሎ ሽግራት
ንምቅላል ክስራሕ፡ መጸበዪ ነፍሰ-ጾራት
ሃበሮ ጸሊምን መለብሶን ብዝተመሓየሸ
ኣገባብ ክህነጻ ዝብሉን ካልኦትን ለበዋታትን
ርእይቶታትን ኣመሓላሊፎም።

ጠቕላሊ ኦዲተር ዝወደቦ
ስልጠና ተዛዚሙ
ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር
ኤርትራ፡ ኣሃዱ ምቊጽጻር ኣፈጻጽማ
ስራሕ
ብመንጽር
ስሉጥነትን
ኣድማዕነትን ንምቛም፡ መዘክር
ቅድመ-መጽናዕትን ውጥን ስራሕን
ነዲፉ።
ነቲ ንድፊ ግብራዊ ንምግባር፡ እቲ
ቤት-ጽሕፈት ኣቐዲሙ ምስ “ማሕበር
ላዕለዎት ትካላት ኦዲት ኣፍሪቃ”
ብዝበጽሖ ስምምዕ መሰረት፡ ኣብ
ሃገርና ሓድሽ ኣገባብ ኣፈጻጽማ ኦዲት
ንምትእትታውን ተግባራዊ ንምግባርን
ዝወደቦ ናይ ክልተ ቅነ ፍሉይ ስልጠና
ተዛዚሙ።
እቲ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 11
ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ዝተዋህበ ሞያዊ
ስልጠና፡ ኣብ ኣገባብ ምቊጽጻር
ፋይናንስያውያን ትካላት፡ ኣብ መስርሕ
ኦዲት ዘጋጥሙ ብድሆታትን ኣገባባት

ኣፈታትሓኦምን፡ መርትዖ ኦዲትን
ሜላታት ኣተኣኻኽባ ሓበሬታን፡ ስነዳን
ኣተዓቓቕባን ውጽኢት ኦዲት ኣብ
ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ዘተኰረ
ነይሩ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ ስልጠና፡ ኣብ
ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር፡ ዋና
ዳይረክተር ኦዲት ኣቶ መንግስ ዳኘው፡
ምቛም ኣሃዱ ኣፈጻጽማ ስራሕ፡ ኣብ
ኩለን ዝምልከተን መንግስታውያን
ትካላት ዝካየድ ስርሓት ብምቊጽጻር፡
ተሓታትነትን ግሉጽነትን ዝዓንድታቱ
ኣድማዒ ኣሰራርሓ ንምትእትታው፡
ንዋታውን ፋይናንስያውን ጸጋታት
ሃገር ብቘጣቢ መንገዲ ኣብ መዓላ
ንምውዓል ሓጋዚ ምዃኑ ኣብሪሁ።
እቲ ሞያዊ ስልጠና፡ ካብ ኡጋንዳ፡
ኬንያ፡ ቦትስዋናን ደቡብ ኣፍሪቃን
ብዝመጹ ክኢላታት ኦዲት’ዩ ተዋሂቡ።
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ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ኣመሪካ ዋዕላ ኣካይዶም

ዓመታዊ ዋዕላ ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ “ኪዳን ወለዶታት
- ንልምዓታዊ ሽርክነት” ብዝብል መሪሕ ቴማ፡
ኣብ ከተማ ስያትል ተቓኒዑ።
ኣብ’ቲ ብ9 ነሓሰ፡ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ
ሪፓብሊክ ፈረንሳን፡ ቀዋሚት ወኪል ኣብ ውድብ

ስነ-ፍልጠት፡ ትምህርትን ባህልን - ‘ዩኔስኮ’ ወይዘሮ
ሃና ስምኦን ዝተኸፍተ ዋዕላ፡ ውዳቤታት ህግደፍ
ብምሕያልን ንጥፈታተን ብምውህሃድን፡ ሃገራዊ
መደባት መኸተን ልምዓትን ንምድንፋዕ ኣብ
ዝሕግዙ መደባት ተዘትዩ።
ነዚ ብሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራውያን-

ኣመሪካውያን ዝተወደበን፡ ክሳብ ትማሊ 11 ነሓሰ
ዝቐጸለን ዓመታዊ ዋዕላ፡ ወከልቲ ዝተፈላለያ
ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካን፡ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ዕዱማትን
ከምእተሳተፍዎ፡ ካብ ወደብቲ ኣካላት ዝተረኽበ
ሓበሬታ ገሊጹ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
9፡00
9፡02
10፡10
11፡00
11፡45
12:30
12:50
13:30
13:40
14:00
16:00
17:00
17፡25
18፡30
18:55
20:00
20:10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40
23፡10

መደብ
ካርቱን
ምኽሪ ሞያውያን
N/GEOGRAFIC
ዘተ ስፖርት
ፓኖራማ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ናትራን
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
doc film
ሙ/ድራማ
መሮርና
ሕላይ
ዜና ብትግረ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ብትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ብዓረብ
ኢድኣት
ዜና እንግሊዝ
OPEN MIC
FILM

ባጽዕ - ሰብ-ሞያ ጥዕና ተመኲሮታት ተለዋዊጦም

ስ/ ኢብራሂም ዑመር

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ንዝነጥፉ ሰብ-ሞያ ጥዕና፡ ሓድሕዳዊ
ተመኲሮታት ብምልውዋጥ ዝህብዎ

ኣገልግሎት ንምሕያል ዝዓለመ ዓውደዘተ፡ ኣብ ከተማ ባጽዕ ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ነሓሰ
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

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

ዝተኻየደ ዓውደ-ዘተ፡ ንምሕደራ
ንብረትን ዓቕሚ-ሰብን፡ ኣገዳስነት
ስልጠናን ዕብየት ስራሕን፡ ምውጣንን
ምግምጋምን መደባት፡ ኣገባብ ምልኣኽ
ሕሙም ናብ ዝለዓለ ትካል ጥዕና ዝያዳ
ኣተኲሮ ከም እተዋህቦም፡ ወኪል ኤሪና
ሓቢሩ።
ተሳተፍቲ፡ እቲ ዓውደ-ዘተ ኣብ ሞያዊ
ንጥፈታቶምን ምሕያል ኣገልግሎትን
ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ደረጃ

ትምህርቲ ኣባላት ብሓፈሻ ኣብ
ርሑቕ ከባቢታት ዝሰርሑ ዘለዉ
ድማ ብፍላይ ክብ ንምባል፡ ናይ
ምልእኣኽ ትምህርቲ ክድፋኣሉ
ተላብዮም።
ካብ ቤት-ጽሕፈት ጨንፈር
ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ፡ ዶ/ር ዳዊት እስቲፋኖስ፡
ምልውዋጥ ተመኲሮታት ኣብ ስራሕ
ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር፡
ውህደት ኣብ ስራሕ ክድንፍዕ
ኣዘኻኺሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኮሚቴታት ጥዕና
ንኡሳን ዞባታት ክሕይላ፡ ኣብ መንጎ
ዞባን ንኡሳን ዞባታትን ቀጻሊ ርክባት
ክህሉ፡ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ትሕቲአን
ንዝርከባ ትካላት ጥዕና ስሩዕ ምክትታል
ክገብራ፡ ኣብ ምምዳብን ምቕያርን
ኣባላት ንጹር መምርሒ ክህሉ፡
ተቛሪጹ ዘሎ መምዘኒ ስራሕተኛታት
ዝጅመረሉ ባይታ ክፍጠር፡ ዝብሉን
ካልኦትን ለበዋታት ቀሪቦም።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና
ሓላፊ ኣሃዱ ጐስጓስን ሓበሬታን ኣቶ
ብርሃነ ኣለምሰገድ፡ እቲ ርክብ፡ ትካላት
ጥዕና ዘለወን ጸገማትን ብድሆታትን
ብቐረባ ንኽገልጻ ባይታ ከምዝፈጠረ
ኣረዲኡ።

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
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ሃበሮ - ናይ ጸባ ከብቲ
ዘተባብዕ ውጽኢት ሂበን
ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ፡ ኣብ መነባብሮ
ሓረስቶት ለውጢ ንምምጻእ፡
ንሓረስቶት ብናጻ ዝተዓደላ ናይ
ጸባ ከብቲ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት
ከምዝተረኽበን ተሓቢሩ።
መምርሒ ናይ’ቲ መደብ ብዝእዝዞ
መሰረት፡ ናይ ፈለማ ምራኹት ናብ
ካልኦት ሓረስቶት ስለዝተሰጋገራ፡
ቊጽሪ ወነንቲ ክብ ከምዝበለ’ውን
ተፈሊጡ።

እቲ ናይ ዕደላ መደብ፡
ብምውህሃድ ምምሕዳር ዞባ
ዓንሰባን ሚኒስትሪ ሕርሻን’ዩ
ተኻዪዱ።
እቶም ሓረስቶት፡ ሚኒስትሪ
ሕርሻ ብዝሃቦም ዘርኢ፡ ኣብ
ጀራዲኖም ሓምላይ መግቢ
ጥሪት ብምልማዕ ነተን ከብቲ
ስለዝተኸናኸንወን፡ ኣብ ጽቡቕ
ደረጃ ከምዝርከባ ገሊጾም።

ሰንበት 13/08/2017
ሰዓት
09፡00
09፡30
11፡15
11፡45
12:15
13:15
14፡00
16:30
17:10
18:50
20:00
20፡10
21:00
21:25
22:00
22:10
22፡30
22፡40

መደብ
ፍዮሪና
ሄለው ደባይዋ
ኣብዚ ሰሙን’ዚ
N/GEOGRAFIC
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ ብ ቐጥታ
ሙ/ድራማ
ሞዛይክ
ፓኖራማ
ማእገር
ህርመት
ዜና ትግረ
ዝሕረት
ዜና ትግርኛ
ድባብ ብቐጥታ
ዜና ብዓረብ
Tec insight
ዜና ብእንግሊዝ
FILM

ሰኑይ 14/08/2017
ሰዓት
12፡00
12፡30
12፡55
13፡30
13፡40
14፡20
15፡05
15፡35
16፡10
17፡00
18፡30
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ዕላል ጥበባጥ
ዜና ዓረብ
ፓኖራማ
sport highlights
ሙ/ድራማ
ሄራር
N/Geographic
ሕላይ
ማእገር
ዜና ትግረ
ጉዳይ ኣብ ዘተ
ዜና ትግርኛ
ጨራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ሕዋራት
ዜና እንግሊዝ
FILM

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.296

ኤርትራ
ኣንገሶም ዮሴፍ

ካብ ሃገሮም ወጺኦም ኣብ ደገ ዝነብሩ
ዜጋታት ናይ ብዙሓት ሃገራት፡ ምስ
መበቆላዊ ዓዶም ውሑድ መንፈሳዊ
ምትእስሳር’ዩ ዘለዎም። ኣብ ደገ
ዝቕመጡ ኤርትራውያን ግን፡ ኩሉ
ግዜ ሃገረይ ምስ በሉ እዮም። እዚ፡
ኣብ ውሑዳት ሕብረተ-ሰባት ዝረአ
ብምዃኑ እምበኣር ፍሉይ ይገብሮ።
ብኸመይን ስለምንታይን’ዩ? ንዝብሉ
ሕቶታት ንምምላስ፡ ፕሮፌሰር ጊደዎን
ኣባይ ምስ ‘ጋዜጣ ፕሮፋይል’ ናይ
ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ ትርጉም
ይቐርብ።
ፕሮፈሰር ጊደዎን፡ ኣብ ኣመሪካ
ሓደ ካብቶም ልዑል መዓርግ ዘለዎም
ኤርትራውያን እዩ። ኣብ ኤርትራ
ተወሊዱ ዝዓበየን፡ ኣብ መወዳእታ
70ታት ከም ኩሉ ኤርትራዊ ንስደት
ዘምረሐን - እዚ ውፉይን ንጡፍን
ዜጋ፡ ሕጂ እውን ኣብ ሃገራዊ ዕማማት
ኣሎ። ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን
ኣብ ሃገርን ኣብ ደገን ዘሎ ድልዱል
ምትእስሳር ዝድህስስ መግለጺኡ ድማ
እነሆ፦
* ፈለማ ምስ ነብስኻ ከተላልየና?
ሕራይ፡ ቅድሚ ክልተ ወርሒ
ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ
ኤርትራ - ማለት 1961 ኣብ ኣስመራ
ተወሊደ። ካብ መባእታ ክሳብ ናይ
ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ኣብ
ኣስመራን መንደፈራን ተኸታቲለ።
ድሕሪ’ዚ፡ ኣብ ኬንያ ናይ ቅድመምረቓ ብዓውዲ ሕሳብ ተመሪቐ። ናብ
ኣመሪካ ብምቕናዕ ድማ፡ ናይ ድሕረምረቓ ትምህርቲ ኣብኡ ተኸታቲለ
- ኣብኡ እውን ይነብር ኣለኹ። ኣብ
1974 ተመሃራይ ሻሙናይ ክፍሊ
ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ ኣብ ኢትዮጵያ
‘ኣብዮት’ (ሰውራ) ስለዝተኻየደ፡
ናዕብን ዕግርግርን ተወሊዑ። ከም
ውጽኢቱ መነባብሮ ህዝቢ ሕንፍሽፍሽ
ዝበዝሖን በዳሂን ስለዝነበረ፡ ህይወትና
ንምውሓስ ናብ መንደፈራ ግዒዝና
ክንነብር ጀሚርና። ኣብቲ ሽዑ እዋን
ኣብ ኣስመራ፡ ራዕዲ፡ ቅትለትን ሽበራን
ኣስፋሕፊሑ ዘይውሑስ ኩነታት’ዩ
ሰፊኑ ነይሩ።
* ዋላ’ውን ንነዊሕ እዋን
ብኣካል ይፈለዩ - ኣብ ደገ ዝነብሩ
ኤርትራውያን፡ ምስ ሃገሮም ሓያል
ዝኾነ ሃገራዊ ስምዒት’ዩ ዘለዎም. . ?
ኣብ ህይወት’ካ ሓደ መንነት
ጥራይ እዩ ክህልወካ ዝኽእል።
ብመንነትካ ዘለካ ኣኽብሮትን
ኩርዓትን ድማ፡ ሰላማውን ርጉእን
ህይወት ንኽትመርሕ ካብ ዝሕግዙኻ
ረቛሒታት እቲ ኣውራ እዩ። ኣብ
ኣመሪካ ስለ እትነብር ምዕራባዊ
ክትመስል ምፍታን፡ ምቾት ናብራ
ስለ ዝረኣኻ መንነትካ ክትክሕድ
- ዝድርኽ ምኽንያት ዘሎ
ኣይመስለንን። ህይወተይ ምስ ዘሎ
ናይ ምዕራባዊ ዓለም መጋየጺታት
ኣመሳሲለ መንነተይ ክኽሕድ ምስ
ዝፍትን፡ ርጉእ ህይወት ክመርሕ
ኣይክእልን። ካብ ሓደ ምእንቲ ሃገሩ
ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ምምጻእ
እሞ ኸኣ፡ ኣዝዩ ዘሕብን መንነት’ዩ።
እቶምኣብምምጻእናጽነት፡ምውሓስ
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ልብኻ ኣብ ዓድኻ’ዩ ዝረግኣልካ!

ልኡላውነትን ዳግመ ምህናጽ ሃገርን
ዝወደቑ ጀጋኑ፡ ንዓና ብመንነትና ከም
እንኾርዕን ከም እንሕበንን ገይሮሙና
እዮም። ኣብዛ ሃገር ዝካየድ ዕብየት
ድማ፡ ኣብ እንግድዓ እዚ ናይ
ትማልን ሎምን መንእሰይ’ዩ ተኾዪጡ
ዝጋልብ ዘሎ። ትርጉም ዘለዎ ምንባር
ንኽንነብር እምበኣር፡ ነቲ ካብቶም ናይ
ትማልን ሎምን ጀጋኑ ዝተረከብናዮ
ሕድሪ ምስ እንትግብርን ብኣኡ ምስ
እንሕበንን’ዩ።
ኣብ ደገ እንቕመጥ ኤርትራውያን
ክልተ ምርጫ’ዩ ዘለና። እቲ ቀዳማይ
- መንነትካ ምጥፋእ’ዩ። ኣመሪካ
ንኣብነት፡ ብሰንኪ ዘመነ-ጊላነት
ብብዝሒ ኣፍሪቃውያን ዘለውዋ
ሃገር’ያ። ስለዝኾነ፡ መበቈል ዓዶም
ብንጹር ዘይፈልጡ፡ ብናይ ደም
መርመራ መንነቶም ንምፍላጥ ህርዲግ
ዝብሉ ውሑዳት ኣይኮኑን። እቲ
ካልኣይ ምርጫ ድማ፡ ምስ ህዝብኻ
ሃገረይ እትብሎ መንነት ክህልወካ።
ዋላ’ውን ብኣካል ኣብ ኣዝዩ ርሑቕ
ሃገር እንተሎኻ፡ መንነትካ ምፍላጥ ዓቢ
ትዕድልቲ እዩ።
ኣብ ደገ ዝነብር ኤርትራዊ፡ ምኽንያት
መስደዲኡ እንታይ እዩ ብዘየገድስ፡ ኣብ
ዝኾነ እዋን ምስ ሃገሩ ዝህልዎ ርክብ
ኣገዳሲ’ዩ። ኣብዛ ናተይ ዝብላ ሃገር
ብቐሊሉ ክበጽሕ ዝኽእል ብምዃነይ
ዓቢ ዕድል’ዩ። እቲ ምንታይ፡ ኣብ
ውሽጢ ሃገረይ ምስ ዘለዉ ስድራይን
መቕርበይን ብምርኻብ፡ ኣካል ናይ’ዚ
ህዝቢ ክኸውን ስለዝበቓዕኩ። እቲ ኣነ
ዝሕበነሉ፡ ሓረግ መበቈለይ ዝሓለፈሉ፡
ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ምዕቃብ
ልኡላውነትን ዝወደቑሉ ከምኡ’ውን
ሃገር ንምህናጽ ዝርህጽሉ ዘለዉ
ብምዃኑ።
እቲ ዝኸበደ ጾር ምህናጽ ሃገር፡ ኣብ
እንግድዓ መንእሰያትና’ዩ ተጸይሩ ዘሎ።
እዞም መንእሰያት እዮም፡ ነቲ ሽሻይ
ንክንቋዶሶ ከቢድ ሸከም ጸይሮም፡ ነቲ
ሽሻይ ኣብ ሓደ መኣዲ ንምእንጋድና
ዝጽዕሩ ዘለዉ። ብሓፈሻ ኣብ ደገ
እንነብር ኤርትራውያን - ኤርትራ
ንዓና ዓቢ ትርጉም’ዩ ዘለዋ። ከም

ናይ ገለ ሕብረተ-ሰባት፡ ናይ መንነት
ቅልውላው የብልናን - መንነትናን
ገዛናን ዝኾነት ሃገር ስለዘላትና።
*መኸተ እንታይ ማለት’ዩ?
መኸተ ሓደ ፍሉይ ኤርትራዊ
ቃል ወይ ስያመ ኮይኑ፡ ዋላ’ሓደ
ሰብ ብእንግሊዝኛ ይኹን ብኻልኦት
ቋንቋታት ልክዕ ዝኾነ ትርጉም
ክረኽበሉ ዝኽእል ኣይኮነን። እዚ
ቃል’ዚ፡ እቲ እንኮ ንዝገጥሙና
ግዳማውን ዘቤታውን ብድሆታት
ንምብርዓን ዝተኸተልናዮ መርገጺ
ክገልጽ ዝኽእል ቃል’ዩ። ኣነ’ውን
ነዚ ቃል ካብ ምትርጓሙ ተቖጢበ
ኣለኹ። ግዳ ኣብ ጐድኒ ሃገርካ
ደው ብምባል - ካብ ዝኾነ ተጻብኦ
ምክልኻል ኮይኑ ይስማዓኒ። ብልክዕ
ክንገልጾ ኣዝዩ ዘሸግር እኳ እንተኾነ፡
ብዙሕ ዓይነት መኸተ እዩ ግን ዘሎ።
* ፖለቲካዊ መኸተ. . .?
ኣብ
ምዕራባውያን
ሃገራት
ብዛዕባ ኤርትራ ዝንዛሕ ውጹእ
ሓሶት ንምፍሻል፡ ኣብ ደገ ዝነብሩ
ኤርትራውያን ዘካይድዎ ቃልሲ
ፖለቲካዊ መኸተ ክንብሎ ንኽእል።
ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን
ዝገብርዎ ቀዳማይ ዕማም ድማ፡ ነቲ
ብዛዕባ ኤርትራ - ማለት ምስሊ ኤርትራ
ንምድዋን ዝእለም ፍሕሶታት ሓሶት
ምዃኑ ንዓለም ምርዳእ’ዩ። ነቲ ሓቀኛ
ምስሊ ኤርትራ ንምርኣይ ኢና ንሰርሕ።
ኤርትራውያን ከም ኩሎም ህዝብታት
ሕጽረታት ክህልወና ግድን’ዩ - ኣለና
ድማ። ሕጽረታትና ግና መግለጺና
ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። እዞም
ዘጋጥሙ ሕጽረታት፡ ነቲ ኣብ ታሪኹ
ጻዕራምን ኣብ ርእሰ-ምርኮሳ ኣሚኑ
ንቀጻሊ ምዕባለን ብልጽግናን ዝቃለስን
ህዝቢ መግለጺኡ ኣይኮኑን።
ብተወሳኺ፡ ሕብረተ-ሰብና ሱር
ዝሰደደ ሰብኣዊ ክብርታት ዝውንን፡
ሓባራዊ ዝኾነ ናብራ ዝነብር
ሕብረተሰብ እዩ። ዓለም ውልቃውነት
ኣብ ዝዓብለሎ ህይወት እናነበረ፡ ናትና
ግን ምሕቡር ኣዝዩ ክቡር ባህሊ’ዩ።
ስለ’ዚ ብዛዕባ ኤርትራ ክንገር ዘለዎ
ሓቅታት ናትና ግደ እዩ - ናይቶም

ኣብ ወጻኢ እንነብር። ብዙሓት
ጸላእትናን መሻርኽቶምን ኣለዉ ንኤርትራ ረጊጾማ ዘይፈልጡ ናይ
ኤርትራ ምስሊን ታሪኽን ክድውኑ
ኣዝዩ ዝብርሆም።
ስለ’ዚ፡ መኸተ እንተኢልና ኣንጻር
ኩሉ ተጻብኦታት ደው ምባል
እውን’ዩ። ዓሌትነት ዝመበገሲኡ
ምዕራባውያን ንኣፍሪቃውያን ማዕረ
ክብሪ ከምዘለና ክኣምኑ ኣይደልዩን
እዮም። ኣውራ ድማ፡ ነዚ ንኸም’ዚ
ናትና ዝኣመሰለ ትስፉውን ነብሱ
ዝኸኣለን ህዝቢ ንምሕንኳል፡ ለይትን
መዓልትን ህርዲግ ምስ በሉ እዮም።
ብነብሱ ዝሓድር ሕብረተሰብ ናብ
ምብትታኑ እዮም ዝቀዳደሙ። ስለ’ዚ
ናትና ኣነባብራ ንምዕራባውያን፡ ካብቲ
ንምቕባሉ ኣሸጊርዎም ንምውጋዱ
ህርዲግ ዝብሉሉ ዘለዉ ጉዳይ እዩ።
*መኸተ ብመንጽር ቁጠባዊ
መዳይ’ከ?
ንሕና ኣብ ደገ እንቕመጥ
ብምህላውና ንፈልጦ ኢና። ነቲ
ዘይረኣዮ ግን፡ ወጻኢ ናይ መጋየጺ
ዓለም ጥራይ ክመስሎ ይኽእል እዩ።
እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን። ኣውራ
ደቂ-ኣንስትዮ ንብዙሕ ሽግራት
ዝተቓልዓ እየን። ምኽንያቱ፡ ከምቲ ኣብ
ኤርትራ ዘሎ ማዕርነትን መሰልን የለን
- እንተሃልዩ ድማ ሽፉን ምስሊ ዝሓዘ
ጥራይ’ዩ ክኸውን ዝኽእል። ናይቶም
ኣብኡ ዘለና ደቅና’ውን ኣብ ደገ
ስለዝዓብዩ ኣዝዩ ይጸልዎም’ዩ። ማዕረ
ክንደይ ምልከት ናይቲ ቋንቋ ኣለዎም
ብዘየገድስ፡ ናቶም ከምዘይኮነ ርዱእ’ዩ።
ስለ’ዚ ኣብ ዘለኻ ሃሊኻ ንሃገርካ ገለ
ንእሽቶ ኣበርክቶ ምግባር፡ ገለ ክፋል
ናይቲ ቁጠባዊ መኸተ’ዩ። ካብቲ ዘለካ
ናትካ ዋኒን ምኽፋት ድዩ፡ ንዜጋታት
ናይ ሽቕለት ዕድላት ምፍጣር፡ ናይ
ኤርትራ ፍርያት ምዕዳግን ምሻጥን. . .
ገለ ካብቲ እንገብሮ ቁጠባዊ መኸተ’ዩ።
ንሓድሕድና እናተሓጋገዝና ድማ
ኢና እንኸይድ።
*መኸተ ብመንጽር ባህላዊ መዳይከ
ከመይ ይመስል?
ኣብ ደገ እንቕመጥ ዘለና
ኤርትራውያን፡ ድሮ ኣብ ሳልሳይ ሓረግ
ወለዶ በጺሕና ኣለና። ኣብ’ዚ ሓደ
ነገር ቀጻሊ እንጽዕረሉን ተዓዊትናሉ
እንብሎን እንተሃልዩ ድማ፡ ምምሃር
ቋንቋ ኣደ ንደቅና እዩ። እዚ ድማ፡
ብኻልኦት ባህልታትን ቋንቋታትን
ተዓብሊሉ ንኸይጠፍእ እንገብሮ ባህላዊ
መኸተ’ዩ። ብዝኾነ፡ እዚ ንብሎ ዘለና
ዓቢ መምከኺ ጻሕሊ፡ ንኣፍሪቃውያን
ብፍላይ ብዙሕ ዝጸልወና ኣይኮነን።
ደቅና መበቆሎምን መንነቶምን ምስ
ዝፈልጡ ህይወቶም ኣብ ምምእዛን
ክሽገሩ ኣይክእሉን እዮም። ከምኡ’ውን
ብዛዕባ ሃገሮምን ህዝቦምን ባህሎምን
ኣብ ምፍላጥ ዓቢ ግደ እዩ ዘለዎ።
መን ምዃንካ ምስ ፈለጥካ ኢኻ ድማ
ብርእስኻ ትተኣማመን። ናብ ዝኸድካ
ኬድካ፡ ደቅና ናብ ሃገሮም መጺኦም
ዝኾነ ናይ ወጻእተኛ ስምዒት ምስ
ዘይስምዖምን፡ ኣብ ዓዶም ምስ
ስድራቤቶምን ህዝቦምን ብትግርኛ፡

ትግረ፡ ብሌንን ካልኦት ቋንቋታት
ሃገሮምን ምስ ዝዘራረቡን፡ እዚ’ዩ
እቲ ባህላዊ መኸተ እንብሎ ዘለና።
ብተወሳኺ፡ ናብቲ ዝነብሩሉ ናይ
ባዕዲ ሃገር ኣመሪካ ይኹን ኤውሮጳ
ተመሊሶም - ብሓበን መን ምዃኖም
ደው ኢሎም ክገልጹ ከለዉ፡ እዚ’ዩ
ዓወት ኣብ ባህላዊ መኸተ።
*ኣብ ደገ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት
ዓለም ኢኹም እትነብሩ። ብኸመይ
ኢኹም ሓድሕድ ትራኸቡ?
እቲ መራኸቢ ወይ ድማ
መቀራረቢ ብልሓታዊ እዩ። ማሕበራዊ
መራኸቢ ንጥቀም ኢና - ንምጥቃስ
ዝኣክል፦ “ዘተ መዛኑ” ሓደ ካብ’ቲ
ዓቢ መራኸቢ’ዩ። ልዕሊ’ዚ ግና
ኤርትራውያን ማሕበራዊ ዝኾኑ
መራኸቢታትን
ውዳበታትን
ኣለዉና። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት
ጨናፍር ውዳበ መእንሰያት ህግደፍ፡
ሃማመተኤን ሃማደኤን ኣሎ። ስለዚ
ጽቡቕ ነሓድሕድና ብሓባር ንራኸበሉ
መድረኻት ኣለና። እቲ ናይ ሓባር
መርገጺና ድማ፡ ነቲ ጥምረትናን
ሓድነትናን ካብ ዘትርሩ ረቛሒታት’ዩ።
ኣብ ዝተፈላለያ ኣህጉራት ዋላ
ንሃሉ ኣብ ዘድሊ እዋን ካብ ዘለናዮ
ንተኣኸኸብ ኢና። ንኣብነት ሰላማዊ
ሰልፊ ኣብ እንገብረሉ እዋን ብሓደ
ኢና እንጥርነፍ። እዚ ጥምረት እዚ’ዩ
ነዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ማሕበረ-ኮማት
ሓያላት ክገብረን ዝኸኣለ።
*ፕሮፌሰር፡ ንስኻ ሓደ ካብቶም
ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝካየድ ናይ
ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ እትነጥፍ
ኢኻ’ሞ ብዛዕባኡ. . .
ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ
ኣብ ኤርትራ ጸኒሑን ኣሎን።
ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ነዚ መደብ
ኣብ ኩሉ ናይ ምስፋሕን ንብዙሓት
ተማሃሮ ተጠቀምቲ ናይቲ ዕድል
ንምግባሮምን መደብ ኣሎ። ኣብ
ኮሌጅ ኢንስትዩቲት ቴክኖሎጂ
ኤርትራ (ITE) ካብ ነዊሕ እዋን
ኣትሒዙ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት
ናይ ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ ክወሃብ
ጸኒሑ’ዩ። እቲ መሰረታዊ ዕላምኡ
ድማ ኤርትራውያን ፕሮፌስራት
ብምምልማል፡ ንመንእሰያትና ብቑዕ
ዝኾነ ፍልጠት ንምትሕልላፍ’ዩ።
ምስቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣብ ናይ
ኤርትራ ኣብያተ-ትምህርትን ኮለጃትን
ዝምህሩ ዘለዉ ፕሮፌሰራት ዘለኒ ልዑል
ኣኽብሮት፡ ብቑጽሪ ብዙሓት ደቂ ሃገር
ፕሮፌሰራት ክህልዉና እደሊ። እዚ
ድማ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ሃገርና
ብርግጽ ልዑል ኣበርክቶ ክህልዎ
ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብዚ
ክምህር ኣብ ዝመጽኣሉ እዋን፡ ኩሉ
ግዜ ካብ ተማሃሮይ ሓድሽ ፍልጠት
ሒዘ’የ ዝኸይድ። ካብ ተመኩሮይ
ኤርትራውያን ኣብ ትምህርቲ
ዘለዎም ተገዳስነትን ድሌትን ክርእዮ
ከለኹ መዳርግቲ የብሉን። ኤርትራ
ኣብ መዳይ ትምህርቲ ትንግርታዊ
ዝኾነ ኣካይዳ ብምኽታል ንኹሉ ዜጋ
ክመሃርን ኣፍራዪ ክኸውንን ትገብር
ኣላ። እዚ ብርግጽ ዝምስገን’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.296
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ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.296

ኤርትራ
ኣሴር ሰለሙን

ኣብ
ባህሊን
መንብሮን
ሕብረተሰባት ዓለምና ዓሚቚ
መጽናዕቲን ምርምርን ዘካየዱ
ሊቃውንቲ ስነ-ሕብረተሰብ፡ “ባህሊ
ስእነት”ን “ባህሊ ርኽበት”ን ኢሎም
ዝገልጽዎም ክልተ ባህርያት ናይ
ኣህዛብ ኣለዉ። ባህሊ ስእነት
ዝብልዎ፡ ብኣዝዩ ከቢድ ሽግር ወይ
ሕሱም እዋን፡ ብስእነትን ጥሜትን
ዝሓለፉ ሕብረተሰባት ዘማዕበልዎ
ናይ ኣነባብራ ልምዲን ስርዓትን
ክኸውን እንከሎ፡ “ባህሊ ርኽበት”
ድማ፡ ኣብ ሃብታም ባህርያዊ ኣከባቢ
ዝነብሩ ሕብተሰባት ዘጥረይዎ
ልምዲ እዩ። እቲ ዘገርም፡ ዋላ
ዘመን እንተተቐየረን ዝተፈላለየ
ምዕባለታት እንተመጸን፡ ማለት እቲ
ጽጉም ዝነበረ ርኹብ እንተኾነ፡
ወይ እቲ ርኹብ ዝነበረ እንተስኣነ፡
እቲ ሓንሳብ ዝሰረተ ባህሊ ብቐሊሉ
ዘይቅየር ምዃኑ እዩ። ከመይሲ፡ ከም
ባህሊ ገይሩ ንምቕያሩ ዝኸብድ
የልቦን።
ኤውሮጳውያን፡ ከምዚ ሎሚ ብስነፍልጠታዊ ምርምርን ቴክኖሎጂን
ንባህርይ ተቘጻጺሮም ኣኽል ታርፍ
መግቢ ኣብ ምፍራይ ከይበጽሑ፡
ብኣዝዩ ከቢድ ሽግርን ጥሜትን
እዮም ሓሊፎም። እቲ ንብዙሕ
ኣዋርሕ ብበረድ ዝሽፈን መሬቶም
ከምቲ ኣብ ትሮፒካዊ ክፋል
ዓለምና ዘሎ መሬት ንኣታኽልቲን
መፍረ እንስሳታትን እምብዛ ምቹእ
ኣይኮነን። በዚ ድማ ብዙሕ ጽዒሮም
ውሑድ እቶት እዮም ዝረኽቡ
ዝነበሩ። ምስዚ ጸገም’ዚ ተኣሳሲሩ
ዘማዕበልዎ ናይ ኣነባብራ ስርዓት
ኣሎ። ብሽሓኒታት መቚነንካ
ተኻፊልካ ናይ ምምጋብ ልምዲ
ንኣብነት፡ ነቲ ዝርካቡ ውሑድ
መግቢ ብማዕረ ከይተወጻጻዕካ
ንኽትማቐሎ ተባሂሉ ዝተኣታተወ
ባህሊ እዩ። ንባዕሉ ትሕዝቶ ዘይብሉ
ነቲ ካልእ ለጋስ ክኸውን ስለዘይክእል፡
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ባህሊ ርኹባትዶ ባህሊ ስኡናት?
ሓድሕድ ምትሕግጋዝን ምግብባዝን
እውን ብኣዝዩ ውሑድ መጠን
እንተዘይኮይኑ ዳርጋ ልሙድ
ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ ናይ ሓጎስ
ኣጋጣሚ፡ ንዓርኪ፡ ፈታዊ ወይ
ዘመድ ክትህቦ እትኽእል ጥሪት
ወይ እኽሊ ስለዘየለ፡ ካብ ከባቢኻ
ዕምባባ ቀንጢብካ ብምውሳድ ከም
መግለጺ ሓጎስ ናይ ምቕራብ ባህሊ
እውን ካብዚ ጸገም’ዚ ዝብገስ እዩ።
ስእነት ኣብ ዘለወሉ ንጽባሕ ድሕሪ
ጽባሕ ክትሓስብን ክትሓልን
ስለዘገድድ፡
ናይ
ምኽዛንን
ምቑጣብን ባህሊ፡ ከምኡ’ውን
ዘሎካ ትሕዝቶ ክትነግርን ከተርኢን
ናይ ዘይምድላይ ወይ ናይ ጉርሒ
ጠባይ ከተማዕብል ዝድርኽ እዩ።
ብኣንጻሩ ኣብ ከም ኣፍሪቃ
ዝኣመሰለ
ትሮፒካዊ
ክፋል
(ሃሩራዊ
ክልል)
ዓለምና
ዝነብሩ ሕብረተሰባት፡ መሬቶም
ንመፍረ እንስሳታት ኮነ ኣእካል፡
ኣሕምልትን ፍረታትን እምብዛ
ምቹእ ብምዃኑ፡ እቲ ቀደም ዘመን
ብመግቢ ክሳብ ክንዲ’ቲ ይጽገሙ
ኣይነበሩን። ብዙሕ ከይሃለኽካ፡ ኣብ
ከባቢኻ ዝርከብ ባህርያዊ ፍረታት
እናለቐምካ ክትምገብ ትኽእል፡
ዝህደኑን ዝጓሰዩን እንስሳታት
እውን መሊኦም እዮም። ብሓጺሩ
ትሮፒካዊ ክፋል ዓለምና፡ ዓዲ
እኽሊ፡ ፍረታት፡ ከብቲ፡ ጸባ፡
ጠስሚን መዓርን እዩ። ከም
ውጽኢቱ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ
ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ኣዝዩ ለጋስ፡
ብቂን ምኽዛንን ዘይፈልጥ ባህሊ
እዮም ኣማዕቢሎም። ናይ ርኹባት
ባህሊ ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ። ኣብ
ካልእ ከይከድና ኣብ ሕብረተሰብና
ዘሎ ባህሊ ናይዚ ጉሉሕ ኣብነት
እዩ። ኣብ መኣዲ እቲ ክበልዕ
ዝተቐረበ ሰብ ክውድኦ ዘይክእል
እንጀራ ምቕራብ ባህልና እዩ።
መኣዲ ተረፍ እንተዘይተላዒልዎ

ባህ ኣይብለናን። ጋሻ በሊዑ
ዝጸግብ ኣይመስለናን። ንዝረኸብካዮ
ክትጋብዝ ናይ ምድላይ ባህርይ
ኣሎና። ንዘመድ ፈታዊ፡ ዝብላዕን
ዝስተን ሒዝና ኢና እንበጽሕ።
ሽግር ከምዘይብልና እኳ ድኣ ኣኽል
ታርፍ ትሕዝቶ ከምዘሎና ከነፍልጥ
ወይ ትሕዝቶና ከነርኢን ብሃብትና
ክንጀሃርን ድማ ኢና እንፍትን።
ኣቐዲሙ ከም እተጠቕሰ ባህሊ
ሓንሳብ ኣብ ሕብረተሰብ ምስ
ሰረተ ብቐሊሉ ዝቕየር ኣይኮነን።
ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን፡ ኤውሮጳ ሳላ
ምዕባለ ስነ-ፍልጠትን ቴክኖሎጂን
ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኸይድ
ናይ መግቢ ትሕጃን ዘይተኣደነ
ሃብቲን ዝርከቦ ኣዝዩ ሃብታም
ኣህጉር ኮይኑ ይርከብ። ቤልጁም
ሓንቲ ንእሽቶ ሃገር እያ። ብሃብቲ
ክትርእያ እንከለኻ ምስተን ቀዳሞት
እትስራዕ ሃገር ኣይኮነትን። የግዳስ
ዓመታዊ ሃገራዊ እቶታ ክንዲ ናይ
ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ እዩ። እቲ
ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ካልእ ዓለምን
ዘሎ ናይ ሃብቲ ጋግ ክሳብ ክንዲ’ዚ
ኣመና ገፊሕ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ
ዘሎ ሕሱም ድኽነት እምበኣር
መወዳድርቲ የብሉን። የግዳስ፡ እቲ
ቀደም ዝሰረተ ናይ ርኹባት ባህሊ
ኣብ ኣፍሪቃ ክቕጽል እንከሎ፡ ኣብ
ኤውሮጳ ድማ ከምኡ እቲ ብስእነት
ዝተዀስኰሰ ባህሊ ምስዚ ኹሉ
ሃብቲ ኣይተቐየረን።
ከም ዝፍለጥ ንሕና ኤርትራውያን
ምስቶም ገና ኣብ ምምዕባል ዝርከቡ
ህዝብታት ኢና እንስራዕ። ብመግቢ
ምሉእ ብምሉእ ርእስና ክኢልና፡
መነባብሮና ከነመሓይሽን እቶም
ዝማዕበሉ ህዝብታት ኣብ ዝበጽሕዎ
ደረጃ
ምዕባለን
ውሕስነትን
ክንበጽሕን፡ ገና ዝተርፈና ነዊሕ
ጉዕዞ ኣሎ። ነቲ ጉዕዞ ንምሕጻር
ከኣ እንታይ ክንገብር ከምዘሎና

ክንፈልጥ ዝግባእ እዩ። እቲ
ቀንዲ ክንገብሮ ዘሎና፡ ሓያል
ናይ ዓያዪነት ባህሊ ብምፍጣር፡
ሕርሻዊን ኢንዱስትሪያዊን ካልእን
ኣፍራይነትና ክብ ምባልን ዝርካቡ
ጸጋታትና ተዋህሊሉ መኽሰብ ኣብ
ዘምጽእ ወፍሪ ከምዝቐንዕ ምግባርን
እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ፡ ቅድምን
ልዕልን ኩሉ፡ ኣብ ባህርያትናን
ስርዓት ኣነባብራናን መሰረታዊ
ለውጢ
ከነምጽእ
ክንክእል
ኣሎና። ከመይሲ ባህሉ ከየማዕበለ
ዝሰልጠነ ሕብረተሰብ የለን።
ምስጢር ምዕባለ ድማ፡ ብቐንዱ
ናይ ምቑጣብን ምውህላልን ባህሊ
እዩ። ንዓለምና ዝለወጣ፡ ምዕባለን
ብልጽግናን ዝወለደ ባህሊ፡ እቲ
ናይ ርኹባት ባህሊ ዘይኮነ፡ እቲ
ኣብ እዋን ጸገምን ሕሰምን
እተዀስኰሰ ባህሊ ስእነት እዩ።
ባህሊ ርኹባት ግን ብዘይካ ሃልኪ
ብምብዛሕን ጸጋታት ብምብኻንን
ናብ መዋጽኦ ዘይርከቦ ድኽነት
ክሸምም ካልእ ምዕባለ ከረጋግጽ
ኣይተራእየን።
ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለየ
ኣጋጣሚታት፡ እቲ ካብ ነዊሕ
ሰሪቱ ዝጸንሐ ሓሻሺን ኣህላኽን
ባህሊ ከነወግድ፡ ውራያትና
ጠገለ ክንገብረሉ፡ ናይ ምቑጣብን
ምውህላልን ባህሊ ከነማዕብል
ሓሳባት ክቐርብ፡ ክትዓት ክካየድ፡
እንሓንሳብ እውን ወጻኢታት
ንምውሓድን ውራያት ንምጽባብን
ዝዕላማኡ ሕጋጋት ብደረጃ ከባቢን
ኮማትን ክወጽእን ንምትግባሩ
ጻዕርታት ክካየድን ጸኒሑ እዩ።
ግን ባህሊ ምቕያር ኣዝዩ ከቢድ
ስለዝኾነ፡ ገና ከምቲ ዝድለ ሰማዒን
ሰዓቢን ኣይረኸበን።
“ንጽባሕ ዝብል ኣየጽብሓሉ”፦
“ካብ ንዓመታ ደርሆ ሎምዘበን
እንቋቚሖ” ዝብል ምስላ ደጋጊምና

እንሰምዖ እዩ። ንኣህላኺን ሓሻሽን
ባህርያትና ከነመሳምስ እንጥቀመሉ
ድማ እዩ። ሊቃውንቲ ስነ-ኣእምሮን
ስነ-ቁጠባን ይኹኑ ክኢላታት
ምሕደራ ግን፡ ከምዚ ዝዓይነቱ
ኣተሓሳስባን ኣከያይዳን፡ ፍጹም
ኣይድግፍዎን እዮም። ብመዳይ
ስነ-ኣእምሮ፡ መርኣያ ጃህራ፡ ከምኡ
እውን ጉድለት ነብሰ ግትኣትን
ዘይምጽዋርን ክኸውን እንከሎ፡
ብዓይኒ ቁጠባ ጠንቂ ድሕረትን
ድኽነትን፡ ብኣመላኻኽታ ስነምሕደራ ድማ ብውጥን ዘይምምራሕ
ምዃኑ እዮም ዘረድኡ። ኣርሒቖም
ዘይጥምቱ ሰባት ካብ ድሒርካ ወይ
ኣዋህሊልካ ዝርከብ ዝዓበየ መኽሰብ
ዕለታዊ ዕግበት ከም ዝመርጹ፡
ብኣንጻሩ ኣርሒቖም ዝጥምቱን
ትስፉዋትን ካብ ግዝያዊ ባህታን
ዕግበትን ነብሶም ብምግታእ፡ ናይ
ሓዋሩ መኽሰባት ከም ዘቋምቱ
ድማ የረድኡ። ነዚ ዘራጒድ፡
“ህይወት ብሃውሪ ንዝምርሑ
ትራጀዲ፡ ብውጥን ንዝኸዱ ኮሜዲ
እያ” ዝብል ጥቕሲ ኣሎ።
ዝኾነ ህዝቢ፡ ሃብቲ ከኻዕብት
ጥራይ ዘይኮነ፡ ብኹሉ መዳይ፡
ማለት ብጥዕና፡ ብትምህርቲን
ካልእ መዳያት ህይወትን ምዕባለን
ብልጽግናን ከረጋግጽ ክፉት ዕድል
ኣለዎ። ምዕባለን ብልጽግናን ኣብዛ
ዓለም ንውሑዳት እተዓደሎም ወይ
እተገልጸሎም ምስጢር ኣይኮነን።
ድኽነት ኩነተ-ኣእምሮ እምበር
ስእነት ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ
ድኽነት
ነጸብራቕ
ባህሊን
ኣተሓሳስባን ምዃኑ ኢና እንግንዘብ።
ስለ’ዚ፡ ስልጣነ ከነረጋግጽ ቅድም
ምስ’ዚ ዘመን’ዚ ዝኸይድ ስልጡን
ባህሊ ክንውንን የድልየና። ኣብዚ
ክንግንዘቦ ዘሎና ኩሉ ባህልታትና
ምስ ስልጣነ ኣይከይድን እዩ ማለትና
ኣይኮነን። ምስ ስልጣነ ዘይከይድ
እንብሎ ባህሊ ግን ኣሎና። እቲ
ዝርወትን ብኽነትን ዘተባብዕ ልዕሊ
ዓቐን ናይ ምህላኽን ዘይምቑጣብን
ባህሊ፡ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ዘዋጽእ
ባህሊ ኣይኮነን። ስለ’ዚ፡ ናብ
ስልጣነ ንምብጻሕ ግድን እዚ
ባህሊ’ዚ ከም ዕንቅፋት ጠሚትና
ከነወግዶ ኣሎና። “ቅድሚ ወርቂስ፡
ወርቂ ልቢ ይሃብካ” ዝብል ምስላ
ናይ ኣቦታት ኣሎ። ወርቂ ልቢ
እንተዘይብልካ፡ ወርቂ እንተረኸብካ
እውን ክትጥቀመሉ ኣይኮንካን።
ዛጊት ብዘካየድናዮ ልምዓታዊ ዕዮን
ዝገበርናዮ ወፍሪን፡ ብዙሕ ዘነይት’ኳ
እንተዘይኮነ ደሓን ሰጒምና ኢና።
እናተርናዕና ከም እንኸይድ ከኣ
ርዱእ እዩ። የግዳስ፡ ቁጠባዊ ዕብየት
ኣብ ሓደ ደረጃ በጺሑ ደው ዝብል
ኣይኮነን። ብቐጻሊ እናተዓጻጸፈ ምስ
ዝኸይድ እዩ - ምሉእ ብምሉእ
ውሕስነት ዘረጋግጽ። ሎሚ እቲ
ቀንዲ ውሕስነት ሕብረተሰባት
ቁጠባዊ ሓይሊ እዩ። ቁጠባዊ
ሓይልና እናተዓጻጸፈ ንክኸይድ ከኣ፡
ሃልኪ ናይ ምውሓድን ጸጋታት ናይ
ምውህላልን ባህሊ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ።

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.296

ኤርትራ
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ገያሺት ልቢ
ብብንያም ፍስሃጽዮን

መበል 58 ክፋል
ካርመል ስራሕ ቅድሚ ምዕጻዋ፡
ናብታ ክዳና ክትቅይር ናብ መቐየሪ
ክፍሊ ተምርሕ ዝነበረት ሰናይት
ስዒባ፡ “ብስራሕ ደልየኪ ስለ ዘለኹ
ምስ ወጻእና ሻሂ ክንሰቲ ኢና፡’’ ዝብል
ሓበሬታ ሃበት። ሰናይት፡ እቲ ናይ
ካርመል ዘረባ ሃንደበት’ዩ ኰይንዋ።
ዘይተጸበየቶ ስለ ዝዀና ድማ ስንባደኣ
ኣዒንታ ብምፍጣጥ ገለጸቶ። ጠንቂ
ባእሲ ሃይለን ዮዲትን ንሳ ምዃና
ትዝንግዕ ኣይኰነትን። ብፍላይ ዮዲት
ደምያ ምስ ረኣየታ፡ በቲ ዝፈጸመቶ
ናይ ምስዋር ተግባር ብውሽጣ ጣዕሳ
ተሰሚዕዋ’ዩ። ካርመል ሃንደበት ሻሂ
ክሰትያ ምዕዳማ ድማ ናይ ነገር ቅንዕና
ኰይኑ ኣይተሰምዓን። እቲ ኣብ ልዕሊ
ዮዲት ዝበጽሐ በደል ኣብ ልዕሊኣ
ሕማቕ ሳዕቤን ከይህልዎ ስግኣት ሓደራ።
ካርመል ብጽቡቕ ከም ዘይትርእያ ስለ
እትፈልጥ ካብ ስራሕ ክተባርራ ተኽእሎ
ከም ዘሎ ኣዝዩ ዘጨንቓ ዝነበረ’ዩ።
‘ናይ ዮዲት ፈኸራ ካብ ባዶ ዝተበገሰ
ኣይኰነን፡’ በለት ምስ ነብሳ። ስራሕ
እንተወጺኣ ክሳብ ካልእ ስራሕ ትረክብ
ኣብ መነባብሮ ስድራኣ ጸገም ክፍጠር
ምዃኑ ትኣምን’ያ። ‘ኣምላኽ እንከሎ
ዘጨንቕ የብለይን፡’ በለት ንህይወት
ብተስፋ ክትከዳ እናተማባጽዐት።
ጸገም ከጋጥማ እንከሎ ቀልጢፋ ኣብ
ፈጣሪኣ’ያ ትዕቆብ። ዝረሃዋ ክመስላ
እንከሎ ድማ ፈጣሪ ዘሎ’ኳ ኣይመስላ።
“ከይመስየኪ ትስከፊ እንተለኺ ባዕለይ
ገዛ ከብጽሓኪ’የ፡’’ ካርመል ስምዒት ናይ
ሰናይት ከየስተብሃለት ብቕኑዕ መንፈስ
ቤታ ክተብጽሓ ምዃና ሓበረታ።
“እንታይ ቈጸራ መሳሊ ኣለኪ ድዩ?”
ድሒራ’ያ ኣብ ገጽ ሰናይት ኣተኲራ።
ሽዑ ድማ’ያ ዘይዓዳሚ ምልክት ስለ
ዝረኣየት ክትሓስብ ተገዲዳ።
“ኖኖእ የብለይን!’’ ግብረ መልሲ
ሰናይት ካብ ስክፍታ ዝተላዕለ’ምበር
ዝተሓስበሉ ኣይነበረን።
“ይቕሬታ ግበርለይ ኵነታትኪ
ከይሓተትኩ ብዛዕባ ጉዳየይ ጥራይ
ተዛሪበ።’’ ካርመል ጌጋኣ ምስ ተረድኣ
ተመቕሊላ ይቕሬታ ሓተተት።
“ናይ ደሓን ድዩ ግና ካርመል?’’
ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ስግኣት ስለ ዝደፍኣ
ሓተተት። ካርመል ግና ኣይመለሰትላን።
ሃንደበት ሞባይላ ድምጺ ስለ ዝገበረት
ክትቅበላ ንደገ ወጸት።
“መሳወሪት’የ መሳወሪት! ደሓን
ክትርእይኒ ኢኺ!’’ እታ ኣብ ሱፐር
ማርኬት ዝነበረት ዮዲት እግሪ እግሪ
ካርመል ነታ ካብ መቐየሪ ክፍሊ
ዝተቐልቀለት ሰናይት ክትመዓታ
ጀመረት። ሰናይት ግና በደላ ተረዲእዋ
ምንም ግብረ መልሲ ከይሃበት ስቕታ
መረጸት። “ቀናእ’ወ ቀናእ! ንዓኺ ደኣ
መን ክሓተኪ። እተን ጽቡቓት ደኣ

ንሕተት እወ።’’
“ንስኺ ጽብቕቲ ኢኺ?’’ ኣባጨወት
ሰናይት። ከምቲ ዝጀመረቶ ከይተዛረበት
ብዓቕሊ ክትቅጽል ሓሳብ’ኳ እንተነበራ
ናይ ዮዲት ድቦላ ቃላት ግና ሸለል
ኢላ ክትሓልፎ ኣይከኣለትን። ከም ጓል
መጠን ክብራ ኣብ መሬት ዝድርቢ
ዘረባ’ዩ ነይሩ። “እንቋዕ እኳ ዓይኒ ዘለና
ኰንና!’’
“ዓይኒ እንተለኪ’ሞ ኣነ ከማኺ ድየ?
እስከ ክሓተኪ. . .” ኣዒንታ ተኺላ
ንዝቕጽል ዘረባ ተዳለወት። “ንኣብነት
ንስኺ ኣወዳት ንፍቕሪ ሓቲቶሙኺዶ
ይፈልጡ?’’
“ሃይለ ዘይሓተተኒ ኢልኪ እንተዄንኪ
ከምኣቶም ንዓይ ኣይሓቱንን’ዮም።’’
መለሰት ሰናይት ብውሽጣ ሕርር
ኩምትር እናበለት።
“እውይ ንስኽን ከምኡ ኢልክን! . .
. ኣንቲ ሕፈሪ እስከ። ቅንኢ ድዩ እዚ
ዅሉ ዝገብረኪ ዘሎ? እሞ ምስ ፈጣሪኺ
ተባኣሲ’ምበር ምስተን ዝተሓተትና
ክትበኣሲ የብልክን። ንሱ ድማ ኣይኰነን
ክሓታ ክጥምታ እኳ ኣይደሊ ኢሉኪ’ዩ።
እቲ ዝኸፍአ ድማ ጠባይ ዘይብልኪ
ምዃንኪ’ዩ። ኵሉ ዘይብላ ጓል ኴንኪስ
ነዚ ዓለም ከመይ ኢልኪ ኢኺ
ክትሓልፍያ። ምዃን ዕድመኺ’ውን
ከም ንፋስ መንጠሊን ሸቢቡ ተዓዚሩ’ዩ።’’
ዮዲት ዝነበራ ሕርቃን ምሉእ ብምሉእ
ኣብ ልዕሊ ሰናይት ኣራገፈቶ።
“ኣንቲ ግደፊ ንጽይ ንጽይ ከየብለኪ!’’
ሕርቃን ሰናይት ኣብ ጥርዚ በጽሐ።
“ንፈልጠኪ ኢና መልሓስ’ዩ ሓይልኺ።
ግና ተዛሪብኪ ክትከዲ ከይመስለኪ። ኣነ
ሰናይት ኣነ ሓንሳብ እንተጸሚደ ትፈልጥኒ
ኢኺ። ኣይኰነን ንስኺ ካርመል’ውን
ተፍርሓኒ ኣይኰነትን።’’ ሃደደታ።
“እስከ ተንክፍኒ!’’ በለት ዮዲት
ንዝመጽኣ ነገር ግብረ መልሲ ከም
እትህበሉ እናተዳለወት። “ዝገበርኪ
ገይርኪ ትም እንዲኺ ተባሂልኪ ሓቅኺ
ኢኺ። ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፍኪ
ምስ ካርመል ክትገጥሚ ደሊኺ! ኣንቲ
ንስኺን መጥፊኢኣ ዝብርሃ ጓል ማኣምን
ኢኺ መስለኒ።’’
ካርመል እናተዘራረባ እንከለዋ ሞባይላ
ኣብ እዝና ኣጸጊዓ ኣተወት። “ሓንሳብ
እሞ ጽንሓኒ!’’ ዝብል ዘረባ ተዛሪባ ድማ
ናብ ሰናይት ኣተኰረት። “እንታይ ደኣ
ጸዊዕክን ዲኽን?’’ ኣበራርያ ንኽልቲአን
እናጠመተት ሓተተት። ብስራሕ
ዝደለይኣ’ዩ መሲልዋ ነይሩ። ካብ ልዳት
ከይረሓቐት ትዛረብ ስለ ዝነበረት ስማ
ኣብ ኣእዛና በጺሑ ነበረ።
ዮዲትን ሰናይትን ንገለ ካልኢታት ስቕ
ኢለን ድሕሪ ምጽናሕ፡ “ንሳ’ያ ስምኪ
ተልዕል ዘላ፡’’ በለት ሰናይት።
“ሓሳዊት!’’ ቅልጡፍ ምላሽ ሃበት
ዮዲት። “ንስኺ ኣይኰንክን ዋላ

ካርመል ትግድሰኒ ኣይኰነትን ክትብሊ
ዝጸናሕኪ?
“ኣንትን እንታይ ኢኺን ንስኻትክን!
እዚ ቤት፡ ቤት ስራሕ እምበር መከራፈሲ
ድዩ ዝመስለክን ዘሎ! ግደፋ! ደሓር
ካርመል ከምዚ ገይራትኒ ከይትብላ!”
ካርመል
ስምዒታ
ክትቈጻጸር
ኣይከኣለትን። “ሰናይት ሕለፊ ኣብ ማኪና
ጽንሕኒ። ዮዲት ድማ እጽበየኪ ኣለኹ
ስራሕ ዓጻጺኺ መፍትሕ ኣረክብኒ፡
’’ ትእዛዝ ዘሕለፈት ካርመል ናብታ
ዘይተዓጽወት ሞባይላ ተመልሰት።
***
ወርሕን ከዋኽብትን ዓዶም ዘርሓቕሉ
ሰማይ፡ ጸላም ብዘይ ደፋሪ ንግስነቱ
ዘረጋገጸሉ ይመስል ነበረ። ምድረ
ሰማይ መስመስ ይብል’ኳ እንተነበረ
ከተማ ኣስመራ ግና ማይ ክነጥባ
ኣይተራእየን። ኖህ፡ እቲ
ዘይኣመኖ
ሰማይ
የሰክፎ’ኳ

እንተነበረ
ብ ዘ ይ
ዕንቅፋት ኣብ
ከባቢ’ቲ
ካርመል
ትሰርሓሉ ሱፐር ማርኬት
ክሳብ ዝበጽሕ ማይ ጥብ ስለ ዘይበለ
ግና እፎይታ ተሰሚዕዎ ነበረ። ሽዑ
ድማ’ዩ ነቲ ክዕንቅፈኒ’ዩ ኢሉ ስግኣት
ዘሕደረሉ ዝናብ ‘ድላዩ ይግበር!’
ብምባል ሸለል ዝበሎ። ከም ልማዱ
ኣብ ኢዱ ሰታሪት ጨቢጡ ነበረ።
እታ ካርመል ትሰርሓላ ሱፐር ማርኬት
ዕጽውቲ ምንባራ ምስ ኣረጋገጸ ድማ
ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ። ሃንደበት ግና ልቡ
ዝምሽት ፍጻመ ኣጋጠሞ። ሃይለ ኢዱ
ንሰላምታ ምስ ዘርግሓሉ መልኣከ ሞት
ምስ ዓሳክሩ ዝተቐልቀሎ መሰሎ።
“እንታይ ደኣ ዄንካ ትስንብድ?’’
ሃይለ እናገረሞ ሓተቶ። “ካርመል
እንተዀነት ስራሕ ዓጽያ ካብዚ ከባቢ
ካብ እትኸይድ ደቓይቕ ተቘጺሮም
ኣለዉ።
“እንታይ ክገብር ኢልካኒ ኢኻ?
. . . ብዓል ንስኻ ንምትሕብባርካ
ጻማ ይኸፍለካ ከም ዘይነበርኩ ብዘይ
ምኽንያት ጠሊምካኒ። ስለዚ እንታይ
ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ? ንካርመል
ኣሕሊፍካ ከይትህበኒ እኳ’ዩ ስግኣተይ?
ከመይ ገይርካኸ ኣላሊኻኒ?’’ እናገረሞ
ቀው ኢሉ ጠመቶ።
“ፈለማ ደኣ ኣደናጊርካኒ እንዲኻ!
ንሱ ድዩ ኣይንሱን ኢለ ክጥምተካ
ክንደይ ዘይፈተንኩ መስለካ። እዚ
ጸላም ድማ ምሕጋዝ ኣብዩኒ። እንታይ

ደኣልካ ተቐይርካ። ቀው ኢልካ ናብ
ሱፐር ማርኬት ገጽካ ክትጥምት ምስ
ጀመርካ’የ ኣላልየካ’ምበር ብፍጹም ካልእ
ኢኻ መሲልካ። እንታይ ደኣ ጠፊእካ?’’
“ከም ቀደምካ ኣለኻ ዲኻ ንስኻ?’’
“ከመይ ማለት?’’
“ትተሓባበረኒ እንተዄንካ ከም
ቀደምና ንተሓጋገዝ።’’
“ኣንታ ኖህ፡ እምበርዶ ኒሕን ሓሞትን
ኣለካ’ዩ? ክሳብ መዓስ ኢኻ ደብዳበ
እተበጻጽሕ ፖስተኛ ኴንካ ክትነብር?
ንዓኻ ሰባት ይልእኹኻ፡ ንስኻ ድማ
ሰባት ትልእኽ። በቃ ኵሉ ስራሕካ ናይ
ምልእኣኽ ክኸውን?’’
“ናይ ምንታይ ፖስተኛ? እንታይ ኢኻ
ትብል ዘለኻ? ኣነ ፖስተኛን ተለኣኻኽን
ኣይኰንኩን። ዘይትፈልጠለይ ስራሕ
ክተልግበለይ ኣይትፈትን።”
“ካርመል ሽማግለታት ኣምጺኣ
ብዛዕባኻ ምስ ሓተተትኒ
ምሒር ፍቕራ ደብዳበ
ክትጽሕፍ
ከም
ዘገደደካ ሓቢረያ
ነይረ።

እንተዀነ
ፈ
ጺ
ማ
ክትኣምነኒ ኣይከኣለትን።
ተለኣኣኺ’ምበር ንፍቕሪ ክትሓታ
ከም ዝመጻእካ ድማ ኣይትፈልጥን’ያ።
ንምዃኑ መን’ዩ ዝልእኸካ ዘሎ?’’
“ኣንታ ወዲ እንታይ ኢኻ ንስኻ
እናሓደርካ ትኸፍእ ዘለኻ? ንዓይ
ዝለኣኸኒ የለን። እንተሎ ድማ ልበይ’ዩ።
ንካርመል ኣፍቂረ ዝመላለስ ዘለኹ
ሰብ’የ። ልክዕ’ዩ ካብ ኣፍ ንላዕሊ ደብዳበ
ዘእምነለይ ስለ ዝመሰለኒ ንዕኡ መሪጸ
ኣለኹ። ኣዋልድ ንምእማን ዝተፈላለየ
መንገዲ ክህሉ ይኽእል’ዩ። ሰብ ድማ
እቲ ዝኣምነሉን የዐውተንን ዝብሎ’ዩ
ዝገብር። እምበኣር ተለኣኣኺ ድማ
ኢላትኒ!’’ ርእሱ ብምንቕናቕ ኣስተንተነ።
ኣበይ ክሓልፈለይ ኢልካኒ ኢኻ! ኣንታ
ክተረድኣለይ ዘይትፍትን!’’ ዘምጽኦ
ዘንጊዑ ንሃይለ ናብ ምምሕጻን ኣተወ።
“እዋእ ኣነ’ውን ብተግባርካ ኣብ
ምጥርጣር’የ ዘለኹ። እዚ ትወስዶ ዘለኻ
ስጕምቲ ድማ ኣብ ጥርጣረ ዘእቱ’ዩ።
ምኽንያቱ ምዝራብ ዝቐለካ እንከሎ
ብተደጋጋሚ ደብዳበ ናብ ምምልላስ
ካብ ኣተኻ ብዝዀነ ሰብ ተለኣኣኺ
ከምስለካ ይኽእል’ዩ። ግና በዚ ትኸዶ
ዘለኻ መንገዲ ክትደክም እንተዘይኴንካ
ክሰልጠካ ኣይኰነን። ካርመል ቀብዛር
ደኣ እንታይ ኰይነ ኢላ’ያ ንደብዳበኻ
ግዜ ሂባ ክተንብቦ!’’ ተስፋ ኣቑረጾ።
“ከምኡ ድያ ኢላትካ ኰይና? እዚ
ዘረባኻ ተስፋ ክተቝርጸኒ ዝተልኣኽካ
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ዘምስል’ዩ። ኣነ ግና ዋላ ሰማይን መሬትን
ይላገብ ተስፋ ክቘርጽ ኣይኰንኩን።
ሰሚዕካ ኣለኻ!’’ ክህድዶ ጀመረ።
“እዋእ ደኺምካ ትተርፍ። ንሕና’ውን
ከም ዘይኰነልና ፈሊጥና’ምበር ከም
ብዓል ካርመል ንዝኣመሰላ ናይ መሬት
ንግስትታት ምሓተትናየን ነይርና።’’
ኣባጨወ።
ኖህ ናይ ሃይለ ዘረባ ከም ዘስደመሞ
ተዓኒዱ ጠመቶ። እቲ ዝሰምዖ ዘረባ
ምሉእ ብምሉእ ተስፋ ዘቑርጽ ነበረ።
‘ንዓይ ከም ተለኣኣኺ ምሕሳባ ንኻልእ
ትጽበ ኣላ ማለት ድዩ? እቲ ዝህባ
ዘለኹ ደብዳበ መን ከም ዝጽሕፈላ
ዘሎ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን’ያ። ኣነ
ድማ ጌጋ ፈጺመ’የ። እስራኤል ምስ
ጸሓፈለይ ብኢደይ ገልቢጠ ክህባ
ነይሩኒ። ግና ናይ ኢድ ጽሑፈይ
ክትፈልጦ
ኣይትኽእልን’ያ።
ንእስራኤል ተድንቖ ምዃና ሓፍተይ
ሓቢራትኒ ነይራ። ኣዋልድ ድማ
ንዘድንቓኦም ሰባት ከፍቅራኦም ኣብ
ቀረባ ምዃነን እስራኤል ኣብ ጽሑፋቱ
ዝገልጾ’ዩ። ግና ብኣካል ትፈልጦ ከም
ዘይኰነት ዛይድ ሓፍተይ ሓቢራትኒ
ነይራ። ንሳ ድማ ዘይስርሓ’ያ ትገብር።
መን ዓድምያ ኢልዋ’ዩ እስከ በል ኣብ
መመረቕታ መጽሓፉ ዝዓደመታ።
እስራኤልን ካርመለን ይፋለጡዶ
ይዀኑ?’ ዝብል ሕቶ ኣበገሰ። “ዝዀነ
ኰይኑ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትሕግዘኒ?’’
ኖህ ሃንደበት ካብቲ እናንሳፈፈ ዝወሰዶ
ናይ ገዛእ ርእሱ ሓሳብ ወጺኡ ንሃይለ
ሕቶ ኣቕረበሉ። ክሕግዞ ኢሉ ዘይኰነ
ግና ካብቲ ዝተበገሰ ኣርእስቲ ክሃድም
ስለ ዝደለየ’ዩ።
“ብዛዕባ እንታይ? ኣቐዲመ ነጊረካ’የ
መስለኒ። ብሰንክኻ ምስ ካርመል ኣብ
ሕማቕ ኩነታት ኢና ዘለና። ኣነ ድማ
ንዓኣ ምኽሳር ንምንባር ከም ምኽሳር’የ
ዝጥምቶ። ምኽንያቱ ብዙሕ ስራሕ
ትህበኒ ዝነበረት ሰብ’ያ። ብሰንክኻ ግና. .
. .” ዘረባኡ ከይመልአ ኣቋረጸ።
“ገንዘብ ስለ ዝወሓደካ ዲኻ ከምኡ
ትብል ዘለኻ?’’ ኖህ ናይ ሃይለ ጸገም
ክርድኣሉ ኣይከኣለን። “ ንዓ እዛ ደብዳበ
ብገለ ኣስሊዅካ ኣእትወለይ። ከም
ቀደመይ ድማ ጻማኻ ክኸፍለካ’የ።’’
እንተመለሰሉ ተዓኒዱ ተጸበዮ።
ሃይለ ግና እቲ ዘረባ ቅጭ’ዩ
ኣምጺኡሉ። ከምኡ ስለ ዝዀነ ድማ
ከይደ ከይበለ ካብ ኖህ ስጕምትታት
ተፈንተተ።
ኖህ ናይ ሃይለ ስምዒት ምስ ተዓዘበ
ምንም ከይበለ ናብ ዝተዓጽወ ማዕጾ
ሱፐር ማርኬት ቀረበ። ኣብ ኢዱ ዝሓዛ
ሰታሪት ቅድሚ ናብቲ ኣብ ቅድሚኡ
ዝነበረ ሱፐር ማርኬት ምስላዅ ከባቢኡ
ተዓዘበ። ዝያዳ ሃይለ ከይርእዮ’ዩ
ዝሕልዎ ነይሩ። እንተዀነ፡ እቲ ዝነበረ
ጸላም ይትረፍ ሜትሮታት ዝተፈንተተካ
ኣብ ቅድመኻ ንዘሎ ሰብ’ውን ክትርእዮ
ዝሕግዝ ኣይነበረን። በዚ ተተባቢዑ ኣብ
ኢዱ ዝነበረት ሰታሪት ብትሕቲ ማዕጾ
ኣስሎኻ።
ይቕጽል

ሓዳስ
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ኤርትራ

ሽንግርዋ ኣካዳሚ

መደብ ውድድር ‘ሽንግርዋ’
ኣብዚ ቐረባ እዋን ክጅመር ምዃኑ
ተሓቢሩ ነይሩ። ኩልና ብዛዕባ እዚ
መደብ’ዚ፡ ኣቶ ባርናባስ መብራህቱ
ናይ ሙዚቃ ዳይሬክተርን መምህርን
ከምኡ’ውን ኣቶ ካሕሳይ ገብረሂወት
ናይ ትልሂት በዓል ሞያ ተወሳኺ
ሓበሬታ ሂቦምና ኣለዉ።
መደብ ውድድር ሽንግርዋ ካብ
እትጅምር፡ ሰለስተ ዙር ገይራ
ኣላ። ካብ ዙርያ ናብ ዙርያ ድማ
ዝተፈላለየ ምምሕያሻት እናተገብረላ
ክትከይድ ጸኒሓ። ኣብ ቀዳማይን
ካልኣይን ዙርያ - ኣብ ኣስመራ
ዝተሓጽረት ብምንባራ፡ ኣብ ሳልሳይ
ዙር ግና ናብ ዞባታት ብምውራድ
ብስፍሕ ዝበለ መገዲ ከም ዝተኻየደ
ኩልና ንዝክሮ እዩ። ብኣኡ መንጽር፡
ብዙሓት ደረፍቲ ከተፍሪ ክኢላ
ኢያ። ከምኡ’ውን ብዛዕባ ደርፊን
ሙዚቃን ንተዓዛባይ ዝነበሮ ኣፍልጦ
ኣዕቢያ። ከም ዝፍለጥ መደብ
ሽንግርዋ ሰለስተ ዕላማታት ብምሓዝ
እያ ክትሰርሓ ጸኒሓ። ኣወዳዳሪት፡
መሃሪትን ኣዘናጋዒትን ኰይና፡ ኣብ
ነፍሲ-ወከፍ ተዓዛባይ ጦብላሕታ
ዘሕደረት፡ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ
ብሕልፊ ንብዙሓት መንእሰያት
ዕድል ዝሃበት፡ ተዓዘብታ ኣብ ኩሉ
ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ምዃኖም፡
ካብቲ ብሉጽነታ ከም ዝዀነ ኣቶ
ባርናባስ መብራህቱ ገሊጹ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዙርያታት
ከም ዝፍለጥ - “ሽንግርዋ”
ዝብል ስም ሒዛ እያ ክትቅጽል
ጸኒሓ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ዙርያ
ግን “ሽንግርዋ ኣካዳሚ” ብዝብል
ስም እያ ክትቅጽል። እዚ ድማ
መደብ ሽንግርዋ ክንዮ ምዝንጋዕን
ምውድዳርን መሃሪት እውን ስለ
ዝዀነት፡ ነዛ ‘መሃሪት’ እትብል ቃል
ንምግላጽ፡ ሽንግርዋ ኣካዳሚ ተባሂላ
ክትከይድ ምዃና ኣቶ ካሕሳይ
ገብረሂወት ገሊጹ። ብተወሳኺ፡
ቅድሚ ሕጂ ንተወዳደርቲ ሽልማት
ብምሃብ እዩ ዝካየድ ነይሩ። ኣብ’ዚ
ናይ ሕጂ ራብዓይ ዙርያ መደብ
ውድድር ሽንግርዋ ኣካዳሚ ግን፡
ኣብቲ ናይ መጨረሽታ መድረኽ
- ንክልተ ወርሒ ኣብ ዓውዶም
ፍሉይ ስልጠና ክወሃቡ ተሰሪዑ
ከምዘሎ ኣረዲኡ። ኣብ ርእሲ እዚ፡
ንስነ-ምግባር ዝምልከት ትምህርቲ
ከም ዝቐስሙ ብምግባር፡ ኣብ ናይ
መወዳእታ ራብዓይ መድረኽ
ንውድድር ብምቕራብ - ኮኾብ
ንምርካብ ዕዉት ዝዀነ ስራሕ
ንምስራሕ ተዳልዩ ይርከብ። ደርፊ፡
ሳዕስዒት፡ ያታዊ መሳርሒ ክሳብ
ሳልሳይ መድረኽ ከምዘሎ፡ ኣብ
ራብዓይ መድረኽ ምስ በጽሑ
ግን፡ እዚ ናይ ሞያ ስልጠና ክወሃብ
ምዃኑ - እዚ ድማ ምስ ምሉእ
ኣገልግሎት ናይ መግብን መደቀስን
ምዃኑ ገሊጹ።
ትሕዝቶ መደብ ሽንግርዋ ኣካዳሚ፡
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ደርፊ
ብምድሃብ እዩ ክስራሕ ጸኒሑ።
ኣብዚ ግዜ’ዚ ግን፡ ናይ ትልሂት ወይ
ሳዕስዒት ውድድር ክህሉ እዩ። እቲ
ደርፊ ናይ ዘበናዊ ወይ’ውን ባህላዊ
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ክኸውን ይኽእል፡ እቲ ሳዕስዒት
እውን ዘበናዊ ወይ’ውን ባህላዊ
ክኸውን ይኽእል። ብተወሳኺ፡
ናይ ያታዊ መሳሪሒታት ውድድር
ክህሉ እዩ። እዚ ውድድር እዚ፡
ናብተን ያታዊ መሳርሒታት ሃገርና
ኣተኲርካ ዝግበር እዩ። ኣብቲ ናይ
ደርፊ ውድድር፡ ሓደ ተወዳዳራይ
ክልተ ደርፊ ሒዙ ክመጽእ ኣለዎ።
ኣብቲ ውድድር ግን፡ ተዐውተኒ እያ
ዝበላ ሓንቲ ደርፊ እዩ ከቕርብ።
እታ ካልአይቲ ከም መሐለውታ
እዩ ሒዝዋ ዝመጽእ። እቲ ናይ
ቀዳማይ መድረኽ ውድድር፡
ኣብ ኩለን ዞባታት እዩ ክካየድ።
እዚ ድማ ብዘይ ዝዀነ መሳርሒ
ሙዚቃ እዩ።
ተወዳዳራይ፡ ናይ ባዕለይ ሙዚቃ
ምስ ደርፈይ እናኣሰነኹ ወይ
እናተጠቐምኩ ነብሰይ ብምስናይ
ከቕርብ እየ ዝብል እንነተሎ
እውን ፍቑድ ከም ዝዀነ፡ ኣቶ
ባርናባስ ኣረዲኡ። መደብ ሽንግርዋ
ናብቶም ባይታ ዘይረኸቡ ግን ከኣ
ተውህቦ ዘለዎም ደረፍቲ፡ ሳዕሳዕቲ፡
ሙዚቀኛታት ዘተኰረ፡ ንዓኣቶም
ኣለሊኻ ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ
ንምብጻሕ ምዃኑ፡ ኣብዚ ዝካየድ
ውድድር ብውልቂ ኰነ ብጉጅለ
ምቕራብ ከም ዝከኣል ብተወሳኺ
ገሊጹ።
እቲ ናይ ትልሂት ውድድር፡
ኣብ ክልተ ምድባት ዝተኸፍለ
እዩ። እቲ ቀዳማይ - ባህላዊ፡ ናይ
ትሽዓተ ብሄራትና ዘጠቓለለ ኰይኑ፡
እቲ ካልኣይ ድማ ዘበናዊ እዩ። እዚ
ውድድር እዚ፡ ብግሊ፡ ብጽምዲ
ከምኡ’ውን ብጉጅለ ክኸውን
ይኽእል። እቲ ናይ ጉጅለ ካብ
ሽዱሽተ ሰባት ክበዝሕ የብሉን።
ኣብዚ ናይ ትልሂት ውድድር
ንዕኦም ዘሰኒ ኣልባሳትን ስልማትን
ክህሉ ይግባእ። ብተወሳኺ፡ መሳዕስዒ
ዝኸውን ደርፊ ብመልክዕ ሲዲ
ወይ እውን ፍላሽ ምቕራብ የድሊ።
ንውሓት ናይቲ ዝቐርብ ሳዕስዒት፡
ካብ ክልተ - ሰለስተ ደቒቕ ክነውሕ

የብሉን። ከምኡ’ውን ተወዳደርቲ
ኣብ ሳዕስዒት ብህያው ከሰንዩና
ዝኽእሉ መሳርሒታት ኣለዉ
ዝብልዎም እንተለውዎም፡ ካብ
ሰለስተ ንላዕሊ ክበዝሑ የብሎምን።
እቲ ሒዘምዎ ዝመጹ መሳርሒ
ሙዚቃ ባህላዊ ጥራይ ክኸውን
ከምዘለዎ ክኢላ ትልሂት ኣቶ
ካሕሳይ ገብረሂወት ኣገንዚቡ።
ውድድር ያታዊ መሳርሒ፡
ኣብ ሙዚቃታትና ዝያዳ ክእለት
ዝንጸባረቐሉ እዩ። ከምኡ’ውን
መንነትናን መግለጺ ኣንነትናን
ስለ ዝዀነ፡ ኣብ ክንዲ ዘበናዊ ካብ
ናትና ተበጊስና ክንጥቀመሉ ብኡ
ኣቢልና ክንዕቅቦን ከነማዕብሎን
ዝግበር ውድድር እዩ። ስለዚ፡
ኣብ’ዚ ውድድር ብግሊ ወይ’ውን
ካብ ሰለስተ ዘይበዝሑ ክኸውን
ኣለዎ። ቀንዲ ኣትኩሮ ኣብ ምልከት
መሳርሒ ሙዚቃ ብጥበብ መልክዕ
እዩ። እቲ ያታዊ መሳርሒታት
ሙዚቃ፡ ኣባንጋላ፡ ክራር፡ ዋጣ፡
መለኸት፡ ከበሮ፡ ሻምብቆ፡ ዋጣን
ካልእን ክኸውን ይኽእል።
ኣብዚ ራብዓይ ዙርያ ውድድር
መደብ ሽንግርዋ ኣካዳሚ ክወዳድር
ንዝደሊ፡ ኣብ ኩሉ ሃገር መመዝገቢ
ነቑጣታት ተፈልየን ኣለዋ። ኣብ
ቤት-ጽሕፈት ሃማመተኤ ናይ ኩለን
ንኡሳን ዞባታት ክምዝገቡ ከም
ዝኽእሉ፡ ኣብ ኣስመራ ድማ ኣብ
ቤት-ጽሕፈት ሃማመተኤ መዓስከር
ኣልጌን፡ ከምኡ’ውን ቤት-ጽሕፈት
ሽንግርዋ ጥቓ ሲነማ ኣዝመራ፡ ኣብ
ሓይልታት ምክልኻል ድማ ኣብ
ነናተን ቤት-ጽሕፈት ከም ዝምዝገቡ
ተገይሩ ኣሎ። ናይ ላዕለዎት
ትካላት ትምህርቲ እውን፡ ኣኣብ
ቤት-ትምህርቶም ክምዝገቡ እዮም።
ኣብዚ ውድድር ንዝተዓወቱ
ገንዘባዊ ሽልማት ተዳልዩ ኣሎ።
ብተወሳኺ ኣብ ደርፊ ዝተዓወቱ
ሓደስቲ ደርፍታት ንህዝቢ ዝዝርጋሕ
ክስራሓሎም ምዃኑ፡ ናይ ትልሂት
ዕዉታት ድማ ምስቶም ናይ ሙዚቃ
ዕዉታት ብምውህሃድ ሓደ ብሉጽ

ዝዀነ ኣልቡም ከም ዝዳሎ ክግበር
እዩ። ከምኡ’ውን ንዕቤቶም ናይ
ስራሕ ባይታ ዘውሕስ ክግበረሎም
ከም ዝዀነ ኣቶ ባርናባስ መብራህቱ
ኣረዲኡ።
ብሓፈሻ
ኣብዚ
ውድድር
መደብ ሽንግርዋ ኣካዳሚ፡ ዝዀነ
ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ሰብ፡
ንውድድር ዝኸውን ዓቕምን

ድሌትን እንተደኣ ኣለዎ ክወዳደር
ይኽእል’ዩ። ምናልባት ገለ ፍሉይ
ክእለት ወይ እውን ተውህቦ ዘለዎም
ሰባት እንተዀይኖም ግን፡ ዋላ ትሕቲ
18 ዓመት ይኹኑ ናይ ውድድር
ዕድል ከም ዝረኽቡ ክግበር ከም
ዝክኣል፡ ኩሉ ድሌት ዘለዎ ብዘይ
ዝዀነ ስክፍታን ፍርሕን ክሳተፍ
ከም ዝግባእ፡ ኣቶ ካሕሳይን ኣቶ
ባርነባስን ኣዘኻኺሮም።

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.296

ኤርትራ

12 ነሓሰ 2017 - ገጽ 8

ናይክ

ሳሮን ሰርጹ

ሓደጋ እንስሳታት ኣብ ሰብ
ዝተፈላለዩ እንስሳታት ኣብ ደቂ-ሰብ
ሓደጋ የውርዱ’ዮም። ገለ ቀሊል ገለ ድማ
ከቢድ፡ መጕዳእቲ ከውርዱ እንከለዉ፡
ገለገለ’ውን ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብ ሓደጋ
ዘስዕቡ ኣለዉ። እዞም ዝስዕቡ እንስሳታት
ኣብ ሰብ ዘውርድዎ ሓደጋ ብኸፊሉ እዚ
ዝስዕብ ይመስል፦
ነብሪ፥ ካብቶም ብዓበይቲ ደማሙ
ዝፍለጥ እንስሳ’ዩ። እዚ ኣራዊት’ዚ ሓደ
ካብቶም ንሰብ ዝቐትሉ ኣራዊት መሮር
ምዃኑ ይፍለጥ። ብቐጥታዊ መጥቃዕቲ
ድማ፡ ነብሪ ልዕሊ ዝኾነ እንስሳ ዘገዳም
ብቕትለት ሰብ ኣብ ቀዳማይ ይስራዕ።
ዝበዝሑ ኣናብር በላዕቲ ሰብ ዝቕየሩሉ
ጠንቂ፡ ተረፍ መረፍ ናይ ሰብ ሬሳ ድሕሪ
ምብልዖም ምዃኑ ይንገር።
ኣብ 1900ታት ኣብ ህንዲ ዓመታዊ
ልዕሊ ሓደ ሽሕ ሰባት ብመጥቃዕቲ
ነብሪ ይሞቱ ነይሮም። ጸብጻባት ከም
ዝሕብርዎ ከኣ፡ ኣብቲ እዋን’ቲ ሓደ
ሓደገኛ ነብሪ ልዕሊ 430 ሰባት ቀቲሉ
ምንባሩ ይሕበር። ነብሪ፡ ዘይከም ኣንበሳን
ካልኦት ኣራዊትን፡ ኣብ ዘይሕዛእቱ ኣትዩ
ኣይቀትልን’ዩ። ዝበዝሑ ግዳያት ኣብ ቦታ
ናይዞም ሓደገኛታት ኣራዊት ኣትዮም
ዝሞቱ’ዮም። ይኹን’ምበር’፡ ኣብ ኣህጉር
ኤስያ ዝርከቡ ኣናብር፡ ሓደ ካብቲ ፍልይ
ዘብሎም ባህሪ፡ ክሳብ ማዕጾ ገዛ ሰብ
ሰቢሮም ዝኣትዉ ምዃኖም’ዩ።
ኣንበሳ፥ ካብ ኩሎም እንስሳታት ዘገዳም
እቲ ኣዝዩ ሓራቕ ኣራዊት ምዃኑ
ይንገር። ኣብ ሰብ ዘውርዶ ሓደጋ ድማ
ዝበዝሕ እዋን ብግዜ ለይቲ ናብ ውሽጢ
ዓድታት ብምእታው ከም ዘጥቅዕ
ይፍለጥ። ዝበዝሑ ኣናብስ፡ ዕድመ ምስ
ዝደፍኡ፡ ምስ ሓመሙ ወይ ምሒር
ጥሜት ምስ ዘጋጥሞም ኣብ ሰብ ጕድኣት
ከምዘውርዱ ይንገር።
ተኹላ፥ ምስ ካልኦት በላዕቲ ስጋ

መጥበውቲ እንስሳታት ብምዝማድ፡ እዚ
እንስሳ ዘውርዶ ጕድኣት ትሕት ዝበለ’ዩ።
ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ ከኣ፡ ተኹላ ዝበዝሐ
ግዜ ንቘልዑ ከም ዘጥቅዑ ይፍለጥ።
ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣብ ጥቓ
ሰብ ስለዝቕመጥ’ዩ። በዚ ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ
ሰባት ድፍረት ይውስኹ’ሞ፡ ብፍላይ ኣብ
ቈልዑ ሓደጋ የውርዱ።
ዝብኢ፥ ካብቶም ብሰንኪ ሕሉፍ
ጥሜት ንሰብ ዘጥቅዑ እንስሳታት ሓደ’ዩ።
ተረፍ ሬሳ ሰብ ምብላዕ ሓደ ካብቲ
ዝብኢ ሰብ ንኽበልዕ ዝደፍእዎ ጠንቂ
ወይ ምኽንያት’ዩ። ዝብኢ፡ ብዝያዳ
ንቘልዑ፡ ደቀንስትዮ፡ ወይ’ውን ሕልናኡ
ንዘዕረበ ሰብ የጥቅዕ። ኵሎም ኣዛብእ
ሓደገኛታት’ኳ እንተኾኑ፡ ብናዊ ሕብሪ
ዘለዎም ግን እቶም ዝሓሹ ምዃኖም
ይሕበር። ቡራይ ወይ ነብሪ ዝመስል
ሕብሪ ዘለዎም ኣዛብእ ከኣ፡ እቶም ንደቂሰብ ኣዝዮም ሓደገኛታት ምዃኖም
ይንገረሎም።
ከልቢ፥ ከም ኩሎም በላዕቲ ስጋ
እንስሳታት፡ ሓይሊ፡ ብርታዐ፡ ቅልጣፈን
ንቕሓትን ዘለዎ እንስሳ’ዩ። ከም ኩሎም
በላዕቲ ስጋ እንስሳታት’ውን ኣብ ሰብ
ጕድኣት ከውርድ ይኽእል’ዩ። መጥቃዕቲ
ከልቢ ልዕሊ ዅሉ ኣብ ከብትን ሰብን
የጋጥም። እቲ ብኸልቢ ዝስዕብ ዝበዝሐ
ሓደጋ ግን ብሰንኪ ዘይግቡእ ጠባይ ሰባት
ዘጋጥም’ዩ። ከልቢ ምስቶም ካልኦት በላዕቲ
ስጋ ኣወዳዲርካ ክርአ እንከሎ፡ ብዘውርዶ
ሓደጋ እቲ ዝሓሸ እንስሳ ክበሃል ይከኣል።
ምኽንያቱ፡ ከልቢ፡ ከም ካልኦት ኣራዊት
ብጥምየት ተደፋፊኡ ኣብ ልዕሊ ሰባት
ሓደጋ ኣየውርድን’ዩ። እዚ ማለት ግን፡
ምስ ሰባት ከምዝነብር መጠን፡ ጥንቃቐ
ገይርካ ክተሓዝ ዘለዎ እንስሳ ዘቤት ምዃኑ
ክዝንጋዕ ኣይግባእን።

ናይክ ኣብ ኣመሪካ ዝመደበሩ ሕብረሃገራዊ (multi-national) ትካል’ዩ። እዚ
ትካል’ዚ፡ ኣብ ምድላው ወይ ምፍራይ
ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ መሳርሒታትን
መሳለጥያታት ስፖርትን ይነጥፍ። ኩባንያ
ናይክ፡ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ስፖርት ከም
ትራክን ፊልድን፡ ቤይዝቦል፡ ሆከይ፡
ቴንስ፡ ኣትለቲክስ፡ ጎልፍ፡ ኵዕሶ እግርን
ኢድን ዘገልግሉ ጫማታት፡ ማልያታትን
ካልኦት ንስፖርት ዘድልዩ መዳልያታትን
መሳለጥያታትን የፍሪ።
ዋና መአዘዚ መፍረ ናውቲ ስፖርት
ናይክ፡ ኣብ ቢቨርቶን ኦርጎ - ክፍሊ ሃገር
ዋሺንግቶን ዲሲ’ዩ ዝርከብ። ትካል ናይክ
ኣብ፡ 2012 ልዕሊ 44 ሽሕ ሰራሕተኛታት
ነበሩዎ። እታ ንስም ናይቲ ኩባንያ ማለት
ን“ናይክ” ትገልጽ ምልክት (brand
name) ጥራይ 10.7 ቢልዮን ዶላር
ከምትግመት ይሕበር። እዚ ከኣ፡ ካብተን
ኣብ ስፖርታዊ ዋኒን ዝርከባ ትካላት ወይ
ኩባንያታት እቲ ዝኸበረ ሰም ናይ ትካል
ምዃኑ ይግለጽ።
ትካል ናይክ፡ ኣብ ጥሪ 25 1964’ዩ፡

ቢል ቦወርማንን ፊል ናይትን ብዝተባህሉ
ክልተ ኣመሪካውያን፡ “Blue Ribbon
Sports” ብዝብል ስም ጀሚሩ። ኣብ
ግንቦት 30 1971 ድማ ብወግዒ Nike
inc. ዝብል ስም ተጠሚቑ። ናይክ፡ ዝብል
ስም ካብ ቋንቋ ግሪኽ ዝወጸ ኮይኑ፡
ኣምላኽ ናይ ዓወት ዝብል ትርጕም
ዘለዎ’ዩ።
ኩባንያ መፍረ ናውቲ ስፖርት ናይክ፡
ብ ናይክ ጎልፍ፡ ናይክ ፕሮ፡ ናይክ ቲ፡
ኤየር ጆርዳንን ናይክ ስካትቦርዲንግን
ዝተባህሉ ንኡሳን ትካላት ኣቢሉ’ዩ ፍርያቱ

ስኮች ዊስኪ
ስኮች ዝዓይነቱ ዊስኪ ካብ ቡቚሊ
ወይ ድማ እኽሊ ዝምስራሕ መስተ’ዩ።
ስኮች፡ ኣብ ሃገረ ስኮትላንድ ዝስራሕ
መስተ ኮይኑ፡ ኣብ ሓሙሽተ ክፍሊ ወይ
ድማ ደረጃታት ክፍለ ይከኣል። ንሳቶም
ድማ፡ ንጽል ቡቚሊ ስኮች ዊስኪ፡ ንጽል
እኽሊ ስኮች ዊስኪ፡ ሕውስዋስ ቡቚሊ
ስኮች ዊስኪ፡ ሕውስዋስ እኽሊ ስኮች
ዊስኪ ከምኡ’ውን ሕውስዋስ ስኮች ዊስኪ
ተባሂሎም ይፍለጡ።
ዝኾነ ዓይነት ስኮች ዊስኪ፡ ኣብ ኩርቺያ
ዝተባህለ ተሪር በርሚል እንተወሓደ
ንሰለስተ ዓመት ክዕሸግ ኣለዎ። ብመሰረት
ሕግታት ስኮች ዊስኪ፡ ኣሰራርሓ ዝኾነ
ዓይነት ስኮች ዊስኪ ኣብ ስኮትላንድ
ጥራይ ክጽሞቕን ኣብኡ ጥራይ ክዕሸግን
ዝተሰርሓሉ ቦታ ምልክት ክግበሮን
ይጥለብ። ዓይነታት ስኮች ዊስኪ፡ ብብዝሒ
ኣልኮል ይዕቀኑ። ስኮች ዊስኪ፡ ካብ 4046% ኣልኮል ይውንን።
ዝኾነ ዓይነት ዊስኪ ኣብ መጀመሪያ
ማይ ከይተሓወሶ እንከሎ፡ ካብ 60-63%
ዝበጽሕ ኣልኮል ኣለዎ። እዚ ኣልኮል’ዚ
ከም ዘለዎ ክሽየጥ እንከሎ፡ ሰባት መታን

ክፈልጡ ‘ዝበርተዐ ዓቐን ኣልኮል’
ዝብል ጽሑፍ ይግበረሉ። ስኮች ዊስኪ፡
ንመጀመሪያ ግዜ ኣብ ሃገረ ስኮትላንድ’ዩ
ተጸሚቑ። እዚ ማለት፡ ካብ 15 ክፍለ
ዘመን ኣትሒዙ ዝነበረ መስተ’ዩ።

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት
ኣዳላዊ፥ ኣለም ዘርኣይ

ሓቅታት ብዛዕባ ዩትዩብ
ዩቱዩብ፡ ከም ፌይስቡክን ካልኦት
መራኸቢ ብዙሃንን ኣብ ሂወት ሰብ
ዓቢዪ ቦታ ሒዙ ዘሎ ማሕበራዊ
መራኸቢ’ዩ። ሓደ ፍሉይ ነገር ምስ
እንሰምዕ ወይ ዝኾነ ነገር ምስ እንደሊ፡
ብመገዲ ኢንተርነት ኣብ ዩቱዩብ ኣቲና
ብዝቐለለ ክንረኽቦ ንኽእል። እዞም
ዝስዕቡ ኣገረምቲ ሓቅታት ብዛዕባ
ዩቱዩብ’ዮም።
. ኣብዚ ግዜ’ዚ ቀንዲ መራኸቢ
ብዙሃን ኮይኑ ዝርከብ ዩቱዩብ፡ ኣብ
2005 ብስቲቨን ቸን፡ ጃወድ ካሪምን

ቻድ ሃርለይን ጀሚሩ።
. እታ ናይ መጀመሪያ ኣብ ዩቱብ
ዝተዘርግሐት ቪዲዮ፡ ብሓደ ካብቶም
ረኸብቲ ዩቱዩብ ጃወድ ካሪም ዝተሰርሐት
ቪዲዮ ኮይና ብዛዕባ ሓራምዝ ትገልጽ
ናይ 18 ካልኢታት ቪድዮ’ያ ነይራ።
. ዩቱዩብ፡ ዳርጋ ኣብ መላእ ከባቢታት
ዓለም ዓቢዪ ተራ ዘለዎም ናይ ፍርያት
ቦታ ከፊቱ’ዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ከተማ
ኒውዮርክ፡ ቶሮንቶ፡ ሎስ ኣንጀለስን
ለንደንን ነቶም ኣፍረይቲ ወይ ድማ
ሰራሕቲ ብቐረባ መሳለጥያ ክረኽቡሉ

ዝሸይጥ። just do it, risk everything,
and swoosh ድማ ካብቶም ፍሉጣት
መለለዪ ናይ ናይክ’ዮም።
ከም ትካል መጠን ቅልጡፍ ምዕባለ
ከርኢ ዝበቕዐ ናይክ፡ ኣብ 1988 ን
“cole haan” ዝተባህለ መፍረ ናውቲ
ስፖርት ዓደጎ። ጸኒሑ’ውን ኣብ 1994
“Baver hockey”፡ ኣብ 2002 “Hurley
international”፡ ኣብ 2003 እውን ብ309
ሚሊዮን ዶላር ን“Converse inc.”፡ ኣብ
2004 ን“Startern umbro” ዝተባህሉ
ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ትካላት ገዚኡ ክውንን
ዝኸኣለ ዓርሞሽሽ ትካል’ዩ።
እንተዀነ፡ ኣብ 2004 ኣብ ቀንዲ
ዕላማታት እዚ ትካል ንምትኳር
ብዝብል መትከል፡ ን“Converse inc.”
ን “Hurley international” ጥራይ
ኣትሪፉ፡ ንዝበዝሑ ካብቶም ዝዓደጎም
ትካላት ሸይጥዎም።
ካብ ኣመሪካ ወጻኢ ኣብ 45 ሃገራት
ቤት-ጽሕፈት ዘለዎ ኩባንያ ናይክ፡ ብዓለም
ደረጃ’ውን ፍርያቱ ዝሸጠሎም ልዕሊ
700 ድኳናት ኣለውዎ። መብዛሕቲኦም
ፋብሪካታቱ ከኣ ኣብ ኢንዶነዥያ፡
ቻይና፡ ታይላንድ፡ ቬትናም፡ ፓኪስታን፡
ፍሊፒንስ፡ ማለዥያ፡ ታይዋንን ህንድን
ይርከቡ። ምስ ፍሉጣት ኣትለታትን
ጋንታታትን ውዕል ምፍራይ ዘለዎ
ኩባንያ ናይክ፡ ካብ መወዳድርቱ ብልጽ
ዝበለ ናውቲ ስፖርት ብምፍራይ ይልለ።
ኣብዚ ኩባንያ’ዚ ከም በዓል ማይክል
ጆርዳን፡ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ነይማርን
ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ስፖርተኛታት
ውዕል ኣለዎም።

ዝኽእሉ ቦታ ኣለዎ።
. ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡ ከባቢ ናይ
4 ቢልዮን ሰዓታት ዝበጽሕ ቪዲዮ ኣብ
ዩቱዩብ ይዝርጋሕ።
. ኣብ ዩቱዩብ፡ ዝኾነ ዓይነት ርእይቶ
ወይ ነቐፌታ ክትጽሕፍ ምስ እትደሊ
ብ75 ቋንቋታት ክትጽሕፍ ትኽእል።
እዚ ማለት፡ 95% ካብ ህዝቢ ዓለም
ክርድኦ ይኽእል ማለት’ዩ።
. ነቲ ኣብ ዩቱዩብ ተሰኒዱ ዘሎ ቪድዮ
ብምሉኡ ክትርእዮ ካብ 60 ክሳብ 95
ሽሕ ዓመታት ይወስድ።
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ኤርትራ

መደብ ጸወታ
ጽባሕ
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ኣዱሊስ - ኣስመራ ቢራ
ቀይሕ ባሕሪ - ደንደን
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚረን
ኣብ ስታድዩም ኣስመራ

ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ዓመተ
ስፖርት 2017/’18፡ ትማሊ ኣርሰናልን
ሌስተር ሲቲን ብዘካየዳኦ ግጥም መጋረጃኡ
ምቕንጣጡ ይፍለጥ፣ ኣብዚ ዓመተ
ስፖርት’ዚ ከም ወትሩ ሱታፌአን ዘረጋገጻ 20
ክለባት፡ ዘውዲ ንምድፋእ፡ ሓደስቲ ተጻወትቲ
ብምዕዳግ መዓንጠአን ሸጥ ከብላ፡ ንዘየድልየን
ተጻዋታይ ድማ ካዝንአን ዝመልኣሉ ባይታ
ከጣጥሓ፡ ኣብ መላእ ዓለም ዘለወን ሰዓብቲ
ንምውሳኽ ዑደት ከካይዳን ንተጻወትተን ምስ
ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ምስ ዘሎ ደጋፊአን
ከላልያን . . . ወዘተ ምውርሐን ይፍለጥ፣
ሰዓብቲ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
(ብመሳኹቲ ተለቪዥንን ኢንተርነትን) ልዕሊ
5 ቢልዮን ምዃኖም ይንገር፣ ካብ እትዋት
‘መሰል ተለቪዥን’ ልዑል እቶት ዝረኽባ
እዘን ጋንታታት፡ ሎሚ ዓመት ዘይተኣደነ
ወጻኢታት ብምግባር ሓያለ ስሙያት
ተጻወትቲ ክሽምታ ወሪሐን ኣለዋ፣ ብሓፈሻ፡
ኣብዚ ዘይተዓጸወ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ
ወቕቲ፡ እዘን 20 ክለባት ልዕሊ 1.034
ቢልዮን ፓውንድ ኣብ ሸመተ ተጻወትቲ
ገይረን ኣለዋ፣ ካብዚ ማንቸስተር ሲቲ
ልዕሊ 200 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት
ብምግባር ሓደስቲ ተጻወትቲ ዝዓደገትሉ
መስርሕ (ንከም መንዲ ካብ ሞናኮ ብ52
ሚልዮን ፓውንድ፡ ኬሊ ዎከር ካብ ቶተንሃም
ብ45 ሚልዮን ፓውንድን በርናንዶ ሲልቫ
ብ43 ሚልዮን ፓውንድን) ድማ ብቐዳምነት

ተወሳኺ . . .
+ ንመስመር ምጥቃዕ ሊቨርፑል ደው
ከብል ስራሕ ዝተወሃቦ ተኸላኻሊ ዋትፎርድ
- ጆስ ሆለባስ፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት 14
ብጫ ካርድ ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ወጺእዎ፣ ኣብዚ ናይ ሎሚ
ግጥም፡ ሊቨርፑል ብዘይካ ንካውቲኖ፡
ንኣዳም ላላናን ዳኒ ስቱረጅን ብሰንኪ
ማህሰይቲ ከምእትኸስሮም ተረጋጊጹ ኣሎ፣
ላላና ንኽልተ ኣዋርሕ ካብ ጸወታ ክርሕቕ
እዩ፣ ዳኒ ስቱረጅ ግና ጽባሕ ሰሉስ ኣንጻር
ሆፈንሃይም ኣብ ዝካየድ ጸወታ ክስለፍ
ትጽቢት ኣሎ፣
+ ምስ በርንለይ እትገጥም ቸልሲ፡ ኣብ
ዝሓለፈ 25 ዓመታት ናይ መኽፈቲ ጸወታ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ሓንሳብ ጥራይ እያ
ተረቲዓ፣ ቸልሲ ኣብ ናይ ሎሚ ጸወታኣ
ንኤደን ሃዛርድን ባካዮኮን ብሰንኪ ማህሰይቲ
ከምእትኸስሮም ተረጋጊጹ ኣሎ፣
+ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ክሪስታል
ፓላስ ጃሰን ፑንቸን፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት
ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ 42 ነዋሕትን ተረርርትን ቅልዓት
ናብ ኣንጻር ጋንታኡ ልኢኹ፣ ልዳት
ኣንጻር ጋንታኡ ክደፍር ግን ኣይከኣለን፣
+ ኣጥቃዒ ኤቨርተን ዋይን ሩኒ መበል
200 ሸቶኡ ናይ ውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ንምብጻሕ ክልተ ሸቶታት ጥራይ
ይተርፋኦ፣ ኣላን ሺረር 260 ብምምዝጋብ
ክብረወሰን ሒዙ ኣሎ፣
+ ዌስት ብሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ
ስፖርት ዝበዝሐ ሸቶታት ካብ ናይ መኣዝን
ቅላዕ ኣመዝጊባ - 16 ሸቶታት፣
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ይስራዕ፣ ማን ዩናይትድ ንሉካኩ ካብ
ኤቨርተን ብ75 ሚልዮን ፓውንድ ከምኡ
ድማ ንማቲች ካብ ቸልሲ ብ40 ሚልዮን
ፓውንድ ዝገዝኣትሉ መስርሕ እውን ኣካል
ናይዚ ምስግጋር እዩ፣
እዚ ርብዒ ዘመን ኣቑጺሩ ዝርከብ
ውድድር፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ንጥፈታቱ
ሓደሽቲ ነጥብታትን ፍጻመታትን እውን
ኣይተሳእንዎን፣

ዓርቢ ምጅማሩ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ኣብዚ ናይ 25 ዓመታት ጉዕዞኡ ዓርቢ
መዓልቲ ንመጋረጃ ውድድራቱ ቀንጢጡ
ኣይፈልጥን፣ ትማሊ ኣርሰናልን ሌስተር
ሲቲን ኣብ ሜዳ ኢማራትስ ዘካየዳኦ ግጥም
ድማ ናይ ፈለማ ተርእዮ ኮይኑ ተመዝጊቡ
ኣሎ፣

ዲዛይን ሜዳ
ኣብ ሜዳ፡ ብዘይካ’ተን ልሙዳትን ሕጊ
ፊፋ ዝቕበለንን ሕንጻጻት፡ ካልእ ዝኾነ ምስሊ
ኣብ ሳዕሪ (መንጸፍ) ከይህሉ ማሕበር ኵዕሶ
እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ኣዚዙ ኣሎ፣ ንኣብነት
ሜዳ ኪንግ ፓወር ናይ ሌስተር ሲቲ፡ ኣብ
ዝተፈላለየ ክፋላቱ ብዝተኻየደ ናይ ሳዕሪ
ምቕምቃም ዲዛይን፡ ሕንጻጻት ብምፍጣር
ኣርማ ናይታ ክለብ ኣብ ማእከል ሜዳ
ምንባሩ ይዝከር፣ እዚ ተርእዮ’ዚ ሎሚ
ዓመት ክልኩል ምዃኑ ማሕበር ኵዕሶ እግሪ
ዓዲ እንግሊዝ ይሕብር፣

ቪድዮ ንዶክተራት
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ፡ ሓገዝ
ናይ ቪድዮ ኣብ እዋን ዳንነት ኣይጥቀምን፣
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ግና ዶክተራት ኣብ
እዋን ጸወታ ተጻዋታይ ኣብ ርእሱ ምህራሙን
ንዘይምህራሙን ንምርግጋጽ ነዚ ቴክኖሎጂ
ምርኩስ ገይሮም ሕክምናዊ ክንክን ዝህቡሉ
ባይታ ፈጢሩ ኣሎ፣

ወምብለይ
ሃገራዊ ስታድዩም ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ
ወምብለይ፡ ሎሚ ዓመት ንመጀመርታ

ግዚኡ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ከአንግድ እዩ፣ ምኽንያቱ፡ ቶተንሃም፡ ነቲ
ካብ ወምብለይ ኣስታት 20 ኪሎሜተር
ርሒቑ ዝርከብ ሜዳኣ ዋይት ሃርት ሌን
ከተዐርዮ ብምውሳና፣ በዚ ድማ ልዕሊ
90,000 ተዓዘብቲ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሜዳ
ተረኺቦም ንጸወታ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ዝርእዩሉ ባይታ ብምፍጣሩ ክብረወሰን
ክሕዝ እዩ፣

ምውዕዋዕ ኣብ ማልያታት
ክለባት ኣብ ቅድሚት ናይ ማልያአን ንሎጎ
ናይ ትካላት ብምስፋር ከዋዕውዓ ልሙድ
እዩ፣ ሎሚ ዓመት ድማ ብዘይካ እቲ ናይ
ቅድሚ መዋዕውዒ ቦታ፡ ኣብ ጸጋማይ እጅገ
ናይ ተጻዋታይ ማልያ መዋዕውዒ ክገብራ
ተፈቒዱለን ኣሎ፣ ድሮ ሊቨርፑል ምስ
ዌስተርን ዩንየን ብዘካየደቶ ስምምዕ ንዝስዕብ
ሓሙሽተ ዓመታት ሎጎ ናይቲ ትካል ኣብ
ማልያ ተጻወትታ ክሰፍር ወሲና ኣላ፣ ካብዚ
እውን 6.5 ሚልዮን ዩሮ ኣታዊታት ገይራ
ትርከብ፣ የማናይ እጅገ ንሎጎ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ዝተሓዝአ እዩ፣

ሓዳስ ኵዕሶ
ወግዓዊት ኵዕሶ ናይዚ ውድድር ናይክ
ኦርደም ቪ ትበሃል፣ እዛ ኵዕሶ ኣብ ደጋውን
ውሽጣዊ ኣካላታ ልዑልን ዝተራቐቐን
ምህንድስና ከምዝተገብረላ ይግለጽ፣

ናይ ምውዳቕ ‘ተዋስኦ’
ኣብ ውሽጢ ክሊ ልዳት ኣንጻር ጋንታ፡
ዝኾነ ተጻዋታይ ኮነ ኢሉ፡ ፍጹም ቅላዕ
ንምርካብ ምስ ዝዋሳእ (ኣብ መሬት
ብምውዳቕ) ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ልዕሊ
ኣንጻር ጋንታኡ ፍጹም ቅላዕ ክብየን ወይ
እውን ተጻዋታይ ኣንጻር ጋንታኡ ካብ ሜዳ
ንኽባረር ፈተነ ዘካየደ ተጻዋታይ፡ ናይ ክልተ
ጸወታታት መቕጻዕቲ ክብየነሉ እዩ፣ ማሕበር
ኵዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ፡ ሓደ ጫማኡ
ዝሰቐለ ተጻዋታይ፡ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ
ከምኡ እውን ካብ ስራሕ ዳንነት ብዝተኣለየ
ሰብ ነዚ ፍጻመ’ዚ ክመሚን ውሳነ ከሕልፍን
ምዃኑ ኣፍሊጡ’ሎ፣
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እንታይ ከ ኣሎ ሓድሽ?
+ ካብ ባርሴሎና ናብ ፒኤስጂ ብ222
ሚልዮን ዩሮ ብምስግጋሩ ክብረወሰን
ምስግጋር ተጻወትቲ ዓለም ዝጨበጠ
ነይማር፡ ጽባሕ ንመጀመርታ ግዚኡ
ማልያ ናይታ ሓዳስ ፈረንሳዊት ክለብ
ወድዩ ከምዝጻወት ተሓቢሩ፣ ንምስግጋሩ
ዘረጋግጽ ምስክር ወረቐት ካብ ፊፋ
ዝደንጎዮ እዚ ወዲ 25 ዓመት ብራዚላዊ
ተጻዋታይ፡ ጽባሕ ጋንታኡ ካብ ሜዳኣ
ወጺኣ ኣብ ጕይንጋምፕ ኣብ እተካይዶ
ግጥም ክስለፍ ምዃኑ ክለቡ ተፍልጥ፣
ነይማር፡ ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት ክለቡ
ፒኤስጂ ንኣሜንስ ኣብ ዝሰዓረትሉ ግጥም
ክስለፍ ኣይከኣለን፣ ይኹን እምበር ኣብ
ስታድዩም ተረኺቡ ምስ ደገፍቲ ናይታ
ክለብ ወግዓዊ ምልላይ ከምዝተገብረሉን
ነቲ ግጥም ድማ ከምዝተዓዘበን ይሕበር፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሃገራዊት ጋንታ
ብራዚል ምስ ኤኳዶርን ኮሎምብያን
ንእተካይዶ ግጥም መጻረዪ ዋንጫ ዓለም
2018፡ ንነይማር ምምራጻ ኣፍሊጣ፣ በዚ
ድማ ነይማር፡ ምስ ጋብሪኤል ጂሰስ፡
ሮቤርቶ ፊርሚኖ፡ ታይሶን ብምዃን
ንመስመር ምጥቃዕ ብራዚል ክመርሕ
እዩ፣ ብተወሳኺ፡ ኮኾብ ተጻዋታይ
ሊቨርፑል ፊሊፕ ካውቲኖ እውን ኣብ
ምጥቃዕ ዘድሃበ ምክፍፋል ዕዮ ክወሃቦ
እዩ፣ ናይ ትሸዓተ ነጥቢ ጋግ ብምንጻፍ
መሪሕነት ናይ ምድብ መጻረዪ ንዋንጫ
ዓለም 2018 ሃገራት ላቲን ኣመሪካ ሒዛ
እትርከብ ብራዚል፡ ናብቲ ኣብ ሩስያ
ዝካየድ ውድድር ምሕላፋ ዘረጋገጸት
እንኮ ላቲናዊት ሃገር ኮይና ንረኽባ፣
ኣብዘን ዝስዕባ ጸወታታት፡ ዴቪድ ሉዊስን
ዶግላስ ኮስታን ኣይተመረጹን፣

መሃያኡ ከምዝተቐጽዐ ይንገር፣ እቲ ወዲ
27 ዓመት እንግሊዛዊ ተጻዋታይ፡ በቲ
ዝፈጸሞ በደል ንክለቡ ትማሊ ወግዓዊ
ይቕሬታ ሓቲቱ ኣሎ፣ ኣብዚ ሕጂ እዋን
ብሰንኪ ኣብ ብርኩ ዝገጠሞ ማህሰይቲ
ካብ ጸወታ ርሒቑ ዝርከብ ሮስ፡ ቶተንሃም
በዚ ዘላቶ ዓቕሚ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ
ጽዋእ ናይ ምልዓል ዓቕሚ ከምዝሓጽራ
ኣተንቢሁ እውን ነይሩ - ኣብቲ ዘካየዶ
ቃለመሕትት፣ ንሱ፡ ናብ ካልእ ክለብ
ክሰጋገርን ዋንጫ ናይ ምልዓል ባህጊ
ከምዘለዎን ድማ ወሲኹ ይሕብር፣
ሮስ፡ ምስ ክለባት ቸልሲን ማንቸስተር
ዩናይትድን ኣብ ጉዳይ ምስግጋር ርክብ
ከምዝነበሮ እውን ተኣሚኑ እዩ፣ ዝሓለፈ
ዓመተ ስፖርት፡ ቶተንሃም ካልኣይ ደረጃ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ምሓዛ
ይፍለጥ፣

+ ኣከፋፋሊ ክለብ ሊቨርፑል ፊሊፕ
ካውቲኖ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ዘቕረቦ
ሕቶ፡ ብክለቡ ከምዝተነጽገ ተሓቢሩ፣
ቢቢሲ፡ ትማሊ ኣማስያኡ ኣብ ዝገለጾ
ጸብጻብ፡ እቲ ተጻዋታይ ብኢ መይል
ነቲ ናይ ምስግጋር ባህጉ ናብ ሊቨርፑል
ከምዘቕረበ ኣፍሊጡ፣ ብረቡዕ፡ ባርሴሎና
ንወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ካውቲኖ 90
ሚልዮን ዩሮ ሰሊዓ ንምውናኑ ዘካየደቶ
ፈተነ፡ ብጋንታኡ ሊቨርፑል ከምዝተነጽገ
ይፍለጥ፣ ሎሚ ምስ ዋትፎርድ ኣብ
ዝካየድ ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ብሰንኪ ኣብ ሕቖኡ ዝገጠሞ ማህሰይቲ
ዘይስለፍ ካውቲኖ፡ ጽባሕ ሰሉስ፡ ጋንታኡ
ኣብ ግጥም ፕለይ ኦፍ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኣንጻር ሆፈንሀይም እውን ናይ ምስላፉ
ተኽእሎ ኣብ ምልክት ሕቶ ምእታዉ
ትሕብር፣ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት 14
ሸቶታት ዘመዝገበ ካውቲኖ፡ ዝሓለፈ ጥሪ
ንተወሰኽቲ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ
ሜዳ ኣንፊልድ ዘጽንሖ ውዕል ምኽታሙ
ይፍለጥ፣ ካውቲኖ፡ ኣብ 2013 እዩ ካብ
ኢንተር ሚላን ናብ ሊቨርፑል ብ8.5
ሚልዮን ፓውንድ ተሰጋጊሩ፣

+ ሮቤርቶ ሳልዳዶ፡ ካብ ቪያሪያል
ናብ ፈነርባች ከምዝተሰጋገረ ተሓቢሩ፣
ቱርካዊት ክለብ ፈነርባች፡ ነዚ ወዲ 32
ዓመት ኣጥቃዒ 5 ሚልዮን ፓውንድ
ወጻኢታት ከምዝገበረትሉ ይግለጽ ኣሎ፣
ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ዝነበረ
ሳልዳዶ፡ ቅድሚ ናብ ቶተንሃም ምስግጋሩ
ንኽልተ ዓመታት ምስ ቪያሪያል ምጽዋቱ
ይዝከር፣ ኣብ 2013 ብ26 ሚልዮን
ፓውንድ ናብ ቶተንሃም ዝተሰጋገረ
ሳልዳዶ፡ ኣቐዲሙ ምስ ክለባት ሪያል
ማድሪድ፡ ኦሳሱና፡ ገታፈን ቫለንስያን
ምጽዋቱ ይዝከር፣

+ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ሞሮኮ፡
ንውድድር ዋንጫ ዓለም 2026 ናይ
ምእንጋድ መደብ ከምዘለዋ ኣፍሊጣ፣
ሎሚ ንሓሙሻይ ግዚኣ ነዚ ውድድር’ዚ
ንምእንጋድ መደብ ከምዘለዋ ንፊፋ
ዝሓበረት ሞሮኮ፡ ኣብ 2026 ንዝካየድ
ውድድር ናብ መሬታ ንምምጻእ፡ ዝሓለፈ
ወርሒ ሚያዝያ ተመሳሳሊ መደበን
ንዘፍለጣ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡
ካናዳን ሜክሲኮን ክትበልጸን ኣለዋ፣ ኣብ
2010፡ ኣፍሪቃ ንመጀመርታ ግዚኣ ነዚ
ውድድር’ዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምእንጋዳ
ይዝከር፣

+ ኢንተር ሚላን፡ ንብራዚላዊ ተኸላኻሊ
ክለብ ኒስ - ዳልበርን ከምዘፈረመት
ኣፍሊጣ፣ እዚ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ፡
ንሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ሳንሲሮ
ክጻወት ክታሙ ኣንቢሩ ኣሎ፣ ኣብዚ
ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ፡ ምስ
ዳልበርን ሻዱሻይ ተጻዋታይ ተፈርም
ዘላ ኢንተር፡ ነዚ ሓድሽ ብራዚላዊ ኣባላ
ኣስታት 20 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት
ከምዝገበረትሉ ይንገር፣ ዝሓለፈ ክረምቲ
ካብ ቪቶርያ ጓሜራስ ናብ ኒስ ዝተሰጋገረ
ዳልበርት፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት 38
ጸወታታት ምስ ኒስ ኣካይዱ፣ ንሱ፡ ሎሚ
ኢንተር ምስ ሪያል ቤትስ ኣብ እተካይዶ
ግጥም ምሕዝነት ክሳተፍ ከምዝኽእል
ይግመት፣

+ ሆላንዳዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ
ባየር ሙኒክ - ኣርየን ሩበን፡ ናብ ልምምድ
ከምዝተመልሰን ሎሚ ጋንታኡ ኣብ
እተካይዶ ግጥም ከምዝስለፍን ኣፍሊጡ፣
እዚ ወዲ 33 ዓመት ተጻዋታይ፡ ኣብ
ፈርሲ ዳንጋኡ ብዝገጠሞ ማህሰይቲ እዩ
ካብ ጸወታ ርሒቑ ጸኒሑ፣
+ ማርሴ፡ ንጆርዳን ኣማቪ ካብ ኣስቶን
ቪላ ምዕዳጋ ኣፍሊጣ፣ ኣባል ሃገራዊት
ጋንታ ፈረንሳ ትሕቲ 21 ዓመት ኣማቪ፡
ኣስታት 8 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት
ከምዝተገብረሉ ይግለጽ፣
+ ወዲ 19 ዓመት ተኸላኻሊ
እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ
ቲሞቲ ፎሱ-መንሳ ብመልክዕ ልቓሕ
ናብ ክሪስታል ፓላስ ንሓደ ዓመት
ተሰጋጊሩ፣ ተሞክሮ ንምቕሳም ናብ
ፓላስ ከምዝተሰደደ ዝተነግረሉ ቲሞቲ፡
ኣብ ኣያክስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዓላሚኡ
ምስ ዝነበረ ፍራንክ ዲቦር ዳግማይ
ክራኸብ እዩ ማለት፣

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ

+ ቶኒ ፑሊስ፡ ኣብ ዌስት ብሮም
ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ዘጽንሖ ሓድሽ
ውዕል ከቲሙ፣ እዚ ወዲ 59 ዓመት
ኣሰልጣኒ፡ ኣብ 2015 እዩ መዝነት
ምዕላም ጨቢጡ፣ ዝሓለፈ ዓመተስፖርት ድማ ዌስት ብሮም ዓስራይ
ደረጃ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ክትሕዝ ኣኽኢልዋ እዩ፣ ዌስትብሮም
ሎሚ ኣንጻር ቦርንማውዝ ፈላሚ ናይ
ሊግ ጸወታኣ ከተካይድ መደብ ተታሒዙላ
ኣሎ፣

ዋትፎርድ - ሊቨርፑል 2፡30
ቸልሲ - በርንለይ 5፡00
ክሪስ. ፓላስ - ሃደርስፊልድ 5፡00
ኤቨርተን - ስቶክ 5፡00
ሳውዝሃምፕተን - ስዋንሲ 5፡00
ዌስት ብሮም - ቦርንማውዝ
ብራይተን - ማን ሲቲ 7፡30

+ ተጻዋታይ ዳኒ ሮስ፡ ብዘይ ፍቓድ ክለቡ
ቃለ መሕትት ብምክያዱን እታ ጋንታ
ኣብ ምስግጋር ተጻወትቲ ብምዝሓታላ
ነቐፌታ ብምስዓቡን ናይ ክልተ ሳምንቲ

ኒውካስል - ቶተንሃም 3፡30
ማን ዩናይትድ - ዌስትሃም 6፡00

ጽባሕ
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ምልክታ
ኣኽበረት ገብረኣብ ንጉሰ፡ ዝተባሃልኩ ተቐባሊት ውህብቶ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ/ዕ/ሓሙስ ጎደና ማይበላ
ቁ.ገዛ 45 ፓርሰል E ፕሎት 62 ስፍሓት 619.89 ዝኾነ ብቁ.ምስክር ወረቐት 101379 ብምወከሲ
ቁ.108540/108541 ብስም ወላዲየይ ነ/ሄር ገብርኣብ ንጉሰ ዑቕባስላሴ ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
(ገዛ) ናብ ስመይ ከመሓላልፍ ስለ ዝድለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ’ዚ ካብ ዝወጻሉ ዕለት
ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ስልጣን ካብ ዘለዎ ቤ/ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤ/ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን
ካዳስተርን የቕርብ።

ደሰ

ምታ
ሄ
ል
ተ
- ቤ ኑኤል
ት
ዳዊ ት ኣማ
ብ
ነ
ሃ
ደ
እም

ወ/ሮ ኣኽበረት ገብረኣብ ንጉሰ
ብወኪለይ ኣቶ ገብሪሂወት ዓንደብርሃን

ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን
ምዝገባ ጀሚርና ኣለና

ኣመና ሓገዝቲ መጻሕፍቲ
ንተመሃሮ 6ይ፡ 7ይ፡ 8ይ ክፍሊ
4 ዓይነት ትምህርቲ [ስነ-ቍጽሪ፡ እንግሊዝኛ: ሳይንስ፡ ማ/ትምህርቲ]

ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ Essential (ኢሰንሺያል)
6ይ ክፍሊ

ልዕሊ 100 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ኤውሮጳ ቋንቋ ጀርመን ይዛረቡ
ማእለያ ዘይብሎም ኣገደስቲ መጻሕፍቲ ብቋንቋ ጀርመን ተጻሒፎም ንረኽቦም
ፊደላት ቋንቋ ጀርመንን እንግሊዝን ዳርጋ 99% ሓደ እዮም።

Essential
Grade 6

 Mathematics
 English
 Science
 S. Studies
8ይ ክፍሊ

Essential
ካብ A1 ክሳብ B2 ዝዓለመ ዝተፈላለየ ደረጃታት ትምህርቲ ንህብ
መምሃራንና ሙኩራት: ዋጋና ድማ ርትዓዊ እዩ።
ኣድራሻና፡ ማሕበር ኤርትሮ ጀርመን / ቴለፎን፡ 122193 07120260

Grade 8

 Mathematics
 English
 Science
 S. Studies

7ይ ክፍሊ

Essential
Grade 7

 Mathematics
 English
 Science
 S. Studies
ሰለስቲኤን መጻሕፍቲ፡
ኣብ ክፍሊ ዀነ ኣብ ገዛ፡
ብውልቂ ወይ ብጉጅለ፡
ዝደለኹምዎ ዓ/ትምህርቲ
ኽትመሃሩ፡ ከተጽንዑ፡
ክትውከሱን ክትፍተኑን
ኣዝየን ይሕግዛ!

ንዝያዳ ሓበሬታ፥
07142402/ 07461121

ማሕበር ደምበ ሰምበል
ምልክታ ጨረታ
ማሕበር ደምበ ሰምበል ንኣከባቢኡ ዝህብ ኣገልግሎት ጽሬትን ኣትክልትን
ብኮንትራት ክሰርሖ ስለዝመደበ፡ በዚ ዓይነት ሞያ ወይ ተመክሮ ዘለዎም ትካላት
ከጫርት ምዃኑ ይሕብር።
1. ዝተሓደሰ ልቸንሳ የቕርብ
2. ተጫራታይ መወከሲ ናይ ስራሕ ሓበሬታ (Terms of reference) ጽሑፍ
ካብ ቤ/ጽሕፈት 100 ሚእቲ ናቕፋ ከፊሉ ይወስድ።
3. ጨረታ ክሳብ 23 ነሓሰ 2017 ሰዓት 5 ድ/ቀትሪ ክፉት ይኸውን።
4. ሕጋውያን ወከልቲ ወይ ዋናታት ኣብ ዝተረኽብሉ ን 24 ነሓሰ /2017
ሰዓት 5:00 ድ/ቀትሪ ኣብ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ደምበ ሰምበል (ኣፍተር ሰርቪስ)
ይኽፈት።
5. ማሕበር ደምበ ሰምበል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብጨረታ
ኣይግደድን።
ቤ/ጽ ማሕበር ደምበ ሰምበት

ብስራት ንኹልኹም ዓማዊል ዶልቸ ቪታ።
ዛኤር ሓ.ዝ.ብ.ማ. ከም ወትሩ ዓማዊሉ ንምሑጓስ
ሰናይ ክራማት እናተመነየ
ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበረ ከበስረኩም ይፈቱ።

30% ምጉዳል ዋጋ ኣብ ኩሉ ፍርያትናን ኣብ
ናይ ገዛ ኣጭርቕቲ (ዓለባ)
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Job Title
required

&

number

Duties & Responsibilities

Knowledge
Requirement

&

Skill

Experience Required

•
Knowledge of kitchen equipment.
•
Excellent written and verbal communication skills.
•
Excellent food handling and preparations skills.
•
Sound knowledge and application of nutritional food
preparation.
•
Leadership skills

Vacancy Announcement
Dembe Sembel Association is inviting applications for suitable qualified
candidates for the following vacant position
1. Post Title:
Junior Accountant
Duty station:
Dembe Sembel Complex
Salary:
as per the existing scale
2. Duties & responsibilities
1.1 maintain financial records, reconcile expenditures, balances payment,
statement and other duties for day to day transaction and reports.
1.2 prepare financial vouchers and monthly accounts and reports.
3. Qualification
3.1 Diploma in accounting from recognized school
3.2 Excellent computer skills including excel, word, access,
3.3 Good command and knowledge of Peachtree or Accounting Software
3.4 Minimum of 1 year job experience relevant to the function
4. National service
Candidates should provide certificate of completion/exemption from national
service.
5. Submission must be delivered to “After Service Office in Dembe Sembel.
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.
Closing date: - 10 days form the announcement date.

Invitation for Bids
Ministry of Marine Resources-Fisheries Resources
Management Program
IFAD -- GRANT No. DSF-2000001700-ER
Procurement of Motorcycles
National Competitive Bidding (NCB)

Minimum of 3 years in a kitchen environment and leader

Physical Requirement

&

number

Duties & Responsibilities

Knowledge
Requirement

To prepare and cook meals for employees in appropriate
quantities to the company’s nutritional standards, To supervise
goods received, issuing, recording and stock take of inventory
in accordance with the company’s requirements. In conjunction
with, and on the approval of the Camp Services Coordinate plan
menus that are varied, nutritionally balanced, and appetising,
taking advantage of foods in season and local availability.
Supervise receivables and check the quality and quantities of
received goods. Ensure proper storage of all items received
at the appropriate location, following all health and safety
guidelines. Apply and comply with safe and healthy working
practices, and with company policies and procedures, and
ensure all kitchen staff to do so. Perform weekly stock takes.
Perform weekly stock takes. Maintain a stock control register
to manage food consumption and ordering. Carry out weekly
inspection of the kitchen area to ensure safety, health, hygiene
and sanitation issues are addressed. Supervise all kitchen staff
to ensure that they perform their jobs productively, efficiently,
professionally, helpfully and hygienically. Maintain a clean,
tidy and hygienic work area including rubbish segregation
and disposal from the kitchen area. Carry out other duties as
required by management. Supervise all kitchen staff. Reports
all hazards and incidents. Stock control / stock loss to be at
a minimum. Minimal complaints regarding quality of food
or hygiene issues. Reports all hazards and incidents. Stock
control / stock loss to be at a minimum. Minimal complaints
regarding quality of food or hygiene issues. Attend two safety
meetings per month. Willing to undertake tasks requested by
management outside the job description should the need arise.
Ensure hygiene is paramount.

Additional Requirement for nationals: Having fulfilled his/her National Service obligations
and provide evidence of a release paper from the Ministry of Defense. Having finished
registration and duty performing for the National Army, and present the release paper or
registration card issued by National Army. Provide a Clearance paper from office of the
Eritrean Police and present Medical Certificate from Hospital. Present Clearance paper
from the current/last employer. Only short listed applicants would be considered as potential
candidates for an interview. Application documents will not be returned back to the sender
and/or 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: ZARA MINING SHARE CO. P. O. Box 2393.
Asmara, Eritrea.
Note to Eritrean applicants: Please send a copy of your application to: Aliens Employment
Permit Affairs P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

Minimum Secondary School , Diploma/Certificate in Cooking or
similar experience in a kitchen environment.

Education

Job Title
required

Senior Cook (01)

&

Skill

Education
Experience Required

To be able to pass a full Doctor’s examination. To be available
to work in accordance with ZMSC rosters.

Cook (01)
To prepare and cook meals for employees in appropriate
quantities to the company’s nutritional standards, ensuring
hygiene is paramount. In conjunction with, and on the approval
of, the Head Cook prepare meals that are varied, nutritionally
balanced, and appetising. Assist with receivables and check the
quality and quantities of received goods. Ensure proper storage
of all items received at the appropriate location, following all
health and safety guidelines. Apply and comply with safe and
healthy working practices, and with company policies and
procedures. Assist with weekly stock takes. Assist new kitchen
staff employees in company standards in regards to safety
and health. Reports all hazards and incidents. Stock control /
stock loss to be at a minimum. Minimal complaints regarding
quality of food or hygiene issues. Willing to undertake tasks
requested by management outside the job description should
the need arise. Keep the kitchen area organized to ensure
safety, health and hygiene issues are continually addressed.
Maintain a clean, tidy and hygienic work area including
rubbish segregation and disposal from the kitchen area.
Carry out other duties as required by management. Minimum
Secondary School or Certificate in Cooking or similar experience
in a kitchen environment.
•
Knowledge of kitchen equipment.
•
Excellent verbal communication skills.
•
Excellent food handling and preparations skills.
•
Sound knowledge and application of nutritional food
preparation
Minimum Secondary School or Diploma/Certificate in Cooking
or similar experience in a kitchen environment.
Minimum of 3 years in a kitchen environment.

To be able to pass a full Doctor’s examination. To be available
to work in accordance with ZMSC rosters.
General Information and other requirements: Place of work: Koka Gold Mine Site.
Occasional assignment to other locations. Salary: As per Company scale.
Physical Requirement
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IFB No.: MMR/FReMP/G/NCB/0002/2017
1. The Government of the State of Eritrea has received grant from the International
Fund for Agricultural Development (IFAD) toward the cost of Fisheries Resources
Management Development Program , and it intends to apply part of the proceeds of this
credit to payments under the Contract for the procurement of Furniture for Library and
Office; IFB No.: MMR/FReMP/G/NCB/0002/2017
2. MMR-FReMP now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the
supply of Motorcycles.
3. Interested bidders may obtain further information from the MMR-FDP and inspect
the Bidding documents at the address given below, from 7.00 – 3:00 p.m. local
time, Monday through Friday.
4.

A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written application to the address below and upon
payment of a nonrefundable fee of Eritrean Nakfa (ERN) 500.00 (five hundred
Eritrean Nakfa or equivalent in foreign currency starting from August 14, 2017.

5.

Bids must be delivered to the address below on or before Wednesday, September13,
2017 at 10:00 a.m.

6.

Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected.

7.

Bids will be opened in the presence of bidders or their representatives who choose
to attend in person at the address below at 10:15 a.m. on September 13, 2017. All
bids must be accompanied by a bid security mentioned in the bidding documents.

8.

The address referred to above is:

The Ministry of Marine Resources-Fisheries Development Project
Contact Person: Mr. Muhammed-Sfaf Hamid
Street Address: Hiday Street 748-1
Block and Floor: Dembe Sembel, Block “A”, 4th Floor, RH
City: Asmara
P.O.Box 923
ZIP code: 748-1
Country: Eritrea
Telephone: 291-1-153960
Facsimile number: 291-1-153961
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ዘቢብ ዘቢባ

ሃብቶም ኢዮብ

ረስኒ ኣካላትና

ወለድና ከም ዝተጸልኣና እንተገሚቶም
ግንባርና ይሕዙና’ሞ “ረሲንካ” ይብሉና።
ሓኪም ብተርሞ-ሜተር ረስኒ ኣካላትና
ይዕቅን። ኣብ ንቡር ኩነታት ጥዕና ረስኒ
ኣካላትና 37 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ይበጽሕ።
ኣብ እንሓመሉ ግዜ ግን ልዕሊ እዚ
ዝተጠቕሰ ይኸውን።
ኩሉ ዝሓመመ ይረስን ማለት ኣይኰነን።
እቲ ዝረሰነ ግን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና
ከምዘየሎ ርዱእ’ዩ። ረስኒ ኣብ ኣካላትና
ዝካየዱ ንጥፈታት የቀላጥፍ’ዩ። ህዋሳትና
ኸኣ ነጢፎም ንኽሰርሑ ይድርኾም።
ዋህዮታት
ኣካላትና
ንጀርምታት
ንኸጥቅዑ ረስኒ ሓጋዚ’ዩ።
ኣብ እንረስነሉ ግዜ ደም ብቕልጡፍ

ጽዋ

ይ ኣብ ዝሓለፈ
ዉ
ጽ ክፋል ናይዛ ሓድሽ ክዳን

እትብል ጽውጽዋይ፡ እቲ ብንጉስ
ዝተላእከ ሰብኣይ ናብቶም ክልተ ክዳን
ንጉስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት በጺሑ ናብ
ንጉስ ከም ዝተመልሰ’ሞ ንጉስ’ውን ከም
ዝሓተቶን ኣንቢብና። ካልኣይ ክፋል ናይታ
ጽውጽዋይ እምበኣር እንሆ።
“እታ ኽዳን ጽብቕቲዶ?” ሓተቶ ንጉስ
ነቲ ሰብኣይ።
እቲ ሰብኣይ “ዋላ ሓንቲ ኣይረኣኹን”
እንተ ኢሉ ዓሻ፡ ኣብ ስርሑ ዘይብቑዕ
ክበሃል’ዩ። እንተ ዀነ ዝረኣዮ ነገር ከኣ
ኣይነበረን። ስለዚ እንታይ ኢሉ ክምልስ
ኣለዎ?
“እታ ኽዳን ጽብቕቲዶ?” ደጊሙ ሓተተ
ንጉስ።
“ጽብቕቲ!” በለ እቲ ሰብኣይ። “ኣብ
ሂወተይ ምሉእ ከምዚኣ ዓይነት ክዳን ርእየ
ኣይፈልጥን’የ” ከምዚ እናበለ እቲ ሰብኣይ
ንንጉስ ልክዕ ከም ዝረኣየ መሲሉ ገለጸሉ።
እቲ ንጉስ ብዘረባ እዚ ሰብኣይ ምሒር ስለ

ኣብ ኣካላትና ይዘውር፡ ቀቀልጢፍና
ነስተንፍስ። ስለዚ ብመልክዕ ረሃጽ ይዂን
ቀልቀል ርስሓት ኣካላትና ንግዳም
ንኽወጽእ ይቕልጥፍ። ምስዚ ዂሉ
ኸኣ ጠንቂ ሕማም ዝዀኑ መርዛማት
ቀመማት ካብ ኣካላትና ተጸሪጎም ይወጹ።
ስለዚ ኸኣ ረስኒ ኣካላትና ኣንጻር ሕማም
ንኽቃለሱ ሓጋዚ ይኸውን ኣሎ።
እዚ ይዂን’ምበር፡ እቲ ረስኒ ንነዊሕ
ግዜ ወይ ተተመላሊሱ ዝመጽእ ክኸውን
ከሎ ሃስያ ኣለዎ። ረስኒ ኣካላትና ልዕሊ
24 ሰዓታት ዝጸንሕ እንተዀይኑ፡ ኣብ
ኣካላትና ዘሎ ፕሮቲን ይዓኑ። ኣካላትና
ብዘይፕሮቲን ክሰርሕ ስለ ዘይክእል እቲ
ረስኒ ሃሳዪ ይኸውን።

ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ዘቢብ ወዲቓ
ሕክምና ከም ዝኣተወት፡ ዘቢባ ኸኣ ከይዳ
ከም ዝረኣየታን ከም ዘዕለላን ኣንቢብና።
ድሕሪ ሳልስቲ ዘቢብ ካብ ሕክምና ወጺኣ
ናብ ቤታ ተመሊሳ። ዘቢባ ኣብ ገዛ ኰይና
ክትጽበያ ስለ ዝጸንሐት ተሓቛቚፈን
ተሰዓዓማ። በይነን ኰይነን ከዕልላ ዕድል
ምስ ረኸባ፦
“ድሕሪ ሕጂ’ኮ ጥንቅቕ ክንብል ኣለና።
ካብዚ ናትኪስ ክንመሃር’ዩ ዝግባእ፡” በለት
ዘቢባ ነታ ኣብ ዓራት ጐቦ ኰይና ዝነበረት
ዘቢብ እናጠመተት።
“እንታይ ማለትኪ’ዩ” ዘቢብ መብርሂ
ሓተተት።
“እንተ ዘይተጠንቂቕካ ሓደጋ ስለ
ዘጓንፈካ ምጥንቃቕ ኣገዳሲ’ዩ። ንዓኺ
ንኽወቅስ ኢለ ዘይኰንኩስ ንኹልና’የ
ዝዛረብ ዘለኹ፡” ዘቢባ መሓዝኣ ከይትዂሪ
ቁሩብ ተሰኪፋ።
“እሞ ተጠንቂቕካ ጥራይዶ ይውጻእ
ትብልዮ? ሓደጋስ ኣጋጣሚ፡ ወዝቢ’ዩ
ዘጋጥመካ”
“ኣጋጣሚ ኣይኰነን።”
“ድሓን ናተይ እንዶ ከም ኣብነት

ሓድሽ ክዳን
ዝተሓጐሰ፡ እቶም ሰራሕቲ ኽዳን ዘዝጠለብዎ
ገንዘብ፡ ዋላ ወርቂ ክህቦም ድሕር ኣይበለን።
ንሳቶም ከኣ ነቲ ንብረት ወሲዶም ኣብ ስቱር
ቦታ ኣቐመጥዎ’ሞ መመሊሶም ኣበርቲዖም
ይሰርሑ ከም ዘለዉ መሰሉ።
ድሕሪ ሓጺር ግዜ እቲ ንጉስ ነቲ
ዝኣምነሉ ላዕለዋይ ፈራዲ፡ ኩነታት ናይታ
ፍልይቲ ክዳኑ ክዕዘብ ሰደዶ። ነቲ ላዕለዋይ
ፈራዲ ዝሰደደሉ ምኽንያት “ብዙሕ
ክርክራትን ጥርዓናትን ብግቡእ መምዩ
ግቡእ ፍርዲ ይህበሎም’ዩ። ናይ ምምዝዛን
ዓቕሙ ልዑል ስለ ዝዀነ እቶም ሰራሕቲ
ክዳን ብንጥፈት ድዮም ወይስ ብቕጥፈት
ዝሰርሑ ዘለዉ ክፈልጥ ይኽእል’ዩ” ብምባል
ስለ ዝሓሰበ’ዩ።
እቲ ላዕለዋይ ፈራዲ ኣብቲ ዝተባህለ ቦታ
ምስ በጽሐ “እዛ ኽዳን ጽብቕቲዶ?” ሓተቱ
እቶም ሰራሕቲ ኽዳን። “ክዳን ምስራሕ
ጥራይ ዘይኰንና ምስፋይ’ውን ንኽእል
ኢና። ትረኣየካ ክትህሉ ተስፋ ንገብር።”
“ክርእያ ዘይምኽኣለይ የገርም’ዩ። ነዛ
ክዳን ክርእያ ዘይከኣለ ሰብ ወይ ዓሻ ወይ

ቊጽሪ

ኣብ ትሕዝቶ ቊጽሪ ግድል “ደደ” ናይ መምህር ያቆብ መርሃዊ ቀሪባትልና ኣላ።
ቅድሚ ሕጂ’ውን ተመሳሳሊ ሕቶ ምስ መልሳ ተኣንጊዳ ነይራ’ያ። እቶም ሽዑ ዝፈተንና
ንዓኣን ነዛ ናይ ሎምን፡ እቶም ሎሚ ፈለማይና እንርእያ ዘለና ድማ ብጥንቃቐ ብምርዳእ፡
ተመሳሳሊት ሕቶ ክንሰርሕ ንፈትን። መልሲ ናይዛ ግድል ዝመጽእ ቀዳም ክቐርብ’ዩ።
ግድል
ቊጽሪ 02
ኣዳላዊ፡ መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

በዘን ተዋሂበን ዘለዋ ቊጽርታት፡ ነተን ኣብ ታሕቲ ተዋሂበን ዘለዋ ውጽኢት ናይ
ምድማርን ምጉዳልን ስርሕወን። ሓንቲ ቊጽሪ ሓደ ግዜ ኣብ ምድማር ወይ ምጉዳል ምስ
ተጠቀምኩምላ፣ ካልኣይ ግዜ ክትጥቀሙላ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ስለዚ ከይደገምኩም
ነተን ውጽኢት ስርሕወን።

ከኣ ንስርሑ ብቑዕ ኣይኰነን’ዩ ዝበሃል ዘሎ።
ኣነ ዓሻ ከም ዘይኰንኩ እፈልጥ’የ። ስለዚ
ንስርሐይ ብቑዕ ኣይኰንኩን ማለት’ዩ።
ዓሻ ስለ ዘይኰንኩ ባዕለይ ጉደይ ከይቅላዕ
‘ኣይረኣኹዋን’ ኣይክብልን’የ” እናበለ
ምስ ነብሱ ተዛረበ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ
“ጽብቕቲ ኽዳን” በለ ብዓውታ።
“እቲ ሕብርታት’ሞ ተመልከቶ”
“ኣቤት ክጽብ……….ቕ” በለ ላዕለዋይ
ፈራዲ።
“ሃባ’ሞ እቲ ኢድካ ዳህስሳ። እቲ ጨርቃ
ልስሉስ ግን ተሪር’ዩ።”
“ሓቅኹም! ሓቅኹም!”
ከምዚ እናበሉ ኸኣ እቶም ክልተ
ሰራሕቲ ብዙሕ ጽባቐ ናይታ ኽዳን ዝገልጽ
ሓበሬታታት ነቲ ፈራዲ ገለጽሉ’ሞ፡ ንሱ
ኸኣ ከም ዝረኣዮ መሲሉ ቀረበ። ናብ ንጉስ
ምስ ተመልሰ ኩሉ እቲ ዝበልዎ ሓደ ብሓደ
ገለጸሉ።
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝና ናይዛ ዓያሹ
ወይ ኣብ ስርሖም ብቑዓት ዘይኰኑ ሰባት
ብዓይኖም ክርእይዋ ዘይክእሉ ሰባት እናዓበየ፡

ንውሰዶ፡” በለት ዘቢብ፡ ዘቢባ ከም
ዝተሰከፈት ካብ ገጻ ኣንቢባ።
“ብናህሪ እንተዘይትጐዪ ኣይምተሰበርኪን
መስለኒ፡”
“ሽዓ መጀመርያይ ድየ ንሂረ ዝጐየኹ
መሓዝቺ?”
“ኣይኰንክን። ግን ኩሉ ግዜ ድሓን
ሓንቲ መዓልቲ ዘይድሓን ዝበሃል
ኣሎ። ብዙሕ ጐይኺ ሓንሳእን መሪርን
ተሃሲኺ። ፈጺምኪ እንተዘይትጐዪ ግን
ፈጺምኪ ኣይምተሃሰኽን።”
“እዎ! ሓደ ሰብ መገዱ ሒዙ ካብ
ጽርግያ ርሒቑ እናተጓዕዘ ከሎ ማኪና
ትሃርሞ። ብጐድኒ ክትሓልፍ፡ ናብቲ ዘላቶ
ዘይኰነት መገዳ ሒዛ ክትሓልፍ ይጽበያ
ነይሩ። ሃንደበት ግን ንሂራ ትመጾ። እዝስ
ኣጋጣሚ ኣይኰነን ትብልዮ?”
“ሓደ ዘመድና ብቐዳማይ ምሉእ
መዓልቲ ኩዕሶ ክጻወት ውዒሉ ደኺሙ።
እዛ ነብሱ ብደሮና ኣይትርአን’ያ። ምሸት
ኣብ ዓራት ምስ ደቀሰ ረስኒ በርቲዕዎ። ናብ
ሕክምና ኸኣ ተወሲዱ። እዚኸ ኣጋጣሚ
ድዩ ክበሃል? ባዕሉ ክሳብ ብድኻም ዝስነፍ
ክጻወት ኣይነበሮን።”

“ንሱ ጥራይ ድዩ ዋላ እቶም ምስኡ
ዝነበሩ’ውን ሓሚሞም?”
“ንሱ ጥራይ’ምበር”
“ንሱ ጥራይ ምሕማሙ ሕጂ ወዝቢ’ዩ
ኰይኑ ዝስመዓኒ፡”
“ከመይኢሉ ወዝቢ ይኸውን? ንሱ
እንተሓሚሙ እቶም ካልኦት ድኻም ከም
ዝብርትዖም ርዱእ’ዩ። እቲ ፍልልይ ብናይ
ተጻዋርነት ዓቕሚ ኣካላቶም ዝተፈጥረ’ዩ
ዝመስለኒ።”
ከምዚ እናበላ እታ ሓንቲ “ሓደጋ
ወዝቢ’ዩ” ትብል። እታ ካልኣይቲ ኸኣ
“ኣይኰነን! ካብ ዘይምጥንቃቕ’ዩ ዝመጽእ
ኢላ መጐተት። ድሕሪ ነዊሕ ክትዕ ኣብዚ
ዝስዕብ ሓሳብ ደምደማ።
“መቸም ተኻቲዕና። ሓደጋ ወዝቢ
ክኸውን ይኽእል’ዩ። ምጥንቃቕ ግን ኣዝዩ
ኣገዳሲ፡ ነቲ ወዝቢ ኸኣ ከም ዘጉድሎ
ክድምድም እኽእል’የ፡” በለት ዘቢብ።
ዘቢባ እውን በለት - “ኣነ ኸኣ ዝበዝሐ
ሓደጋ ካብ ዘይምጥንቃቕ’ዩ ዝመጽእ።
ንኹሉ ነገራት ስለ ዘይንቈጻጸሮ ግን
ብወዝቢ ዘጋጥም ሓደጋ ከምዘሎ ክግንዘብ
ክኢለ ኣለዂ።”

ኣብ ፈቐዶ ቦታታት እናተዘርግሐ ኸደ።
ንጉስ’ውን ንባዕሉ ክርእያ ደለየ። ምስ
ብዙሓት ዓጀብቱን ጊልያታቱን ከኣ እታ
ክዳን ትስርሓሉ ናብ ዝነበረት ኣደራሽ
ኣተወ። እቶም ኣቐዲሞም ነታ ክዳን
ክርእይዋ ብንጉስ ዝተላእኩ ክልተ ሰባት’ውን
ኣብ ማእከል እቲ እኩብ ህዝቢ ነበሩ። ኩሉ
እቲ ህዝቢ ኣብ ዙርያ እታ ‘ማሽን’ ዓጐጐ።
“እዛ ክዳን ጽብቕቲዶ?” ሓተተ እቲ
ቀዳማይ ብንጉስ ዝተላእከ ሰብኣይ።
“እወ ጽብቕቲ፡” መለሰ እቲ ላዕለዋይ
ፈራዲ። ብዘይካ ክልቲኦም ካልእ ክርእያ ከም
ዘይክእል፡ ስለዚ ከም ዝርእያ ክገብሩ እዮም
ሓሲቦም። እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት
በብወገኖም “እዞም ክልተ ንጉስ ዝለኣኾም
ዓበይቲ ሰባት፡ እዚ ኹሉ ኣብ ጥቓይ ዘሎ
ህዝቢ፡ እናረኣያ ድኣ እንታይ ኰይነ ዘይርእያ
ዘለኹ? ‘ኣይረኣኹዋን’ እንተ ኢለ ወይ ዓሻ
ወይ ከኣ ኣብ ስራሕ ዘይብቑዕ ክበሃል’የ።
ስለዚ ከም ዝረኣኹዋ ክመስል ጥራይ’ዩ
ዘለኒ” እናበሉ ሓሰቡ። ኩሎም ድማ
“ጽብቕቲ! ጽብቕቲ! ጽብቕቲ!” ጨርሑ።
“እዝኣ ትመስል ጽብቕቲ ኽዳን ድኣ ከመይ
ገይሮም ሰሪሖማ?” ተገረሙ። “እዛ ኽዳን
እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ዛጊት ኣብ ዓለም
ዝተራእዩ ኣደነቕቲ ነገራት’ያ” ኣስዓቡ።
እቲ ንጉስ “ዋይ ኣነ! ኩሉ ሰብ ‘ጽብቕቲ’
ይብል ኣሎ። ንባዕለይ ግን ሓንቲ ነገር
ኣይርእን’የ ዘለኹ። እሞ ድኣ ‘ዓሻ ድየ ወይ
ንጉስ ንምዃን ብቑዕ ኣይኰንኩን?” እናበለ
ብሓሳብ ተወጠረ። ከም ሰቡ ኸኣ “ጽብቕቲ
ኽዳን” በለ።
ድሕሪ ሒደት መዓልታት እታ ክዳን
ኣብ ጐደናታት ንምርኢት ክትቀርብን ኩሉ
ሰብ ክዕዘባን መደብ ወጸ። ኣብቲ ምርኢት
ንጉስ ነታ ክዳን ተኸዲንዋ ምስ ዓጀብቱ፡
ጊልያታቱ ብጐደናታት ክሓልፍ እቲ ህዝቡ
ኸኣ ክዕዘባ’ዩ እቲ ሓሳብ። ብዙሓት ካብቶም
ዓጀብቱ “ንስኻ እትኣክል ክትክደና እትበቅዕ
ክዳን’ያ። ኩሉ ሰብ ከኣ ነዛ መስተንክራዊት
ክዳን ክርእያ ተሃንጥዩ ይጽበየካ ኣሎ፡” በልዎ
ኣጽንዕ ኣቢሎም።
ኣብ ድሮ መዓልቲ ምርኢት፡ ኣብ ሰዓታት
ድሕሪ ቐትሪ እቶም ክልተ ሰራሕቲ ክዳን
ነታ ክዳን ካብ ማሽን ኣውሪዶም ኣብ
ጣውላ ከም ዘቐመጥዋ መሲሎም ተዋስኡ።
ብመቐስ ገይሮም ዘመዓራርዩን ዝቘራርጹን
ክመስሉ ኸኣ ነናቶም መቐስ ኣልዒሎም
ኔው ነጀው በሉ። ኣብ ሓያለ ቦታታት
ዝቘረጹ ድሕሪ ምምሳል፡ ነቲ ዝቘራረጽዎ

ኣጫርቕ ብመርፍእ ኣብ ምስፋይ ኣተዉ።
ንጽባሒቱን ድሕሪኡን’ውን ኣብ ስራሕ
ቀነዩ። ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ናይታ
ሳልሰይቲ መዓልቲ ሰብ ሰዲዶም ሰፍዮም
ከም ዝወድኡ ኣፍለጡ።
ንጽባሒቱ ንግሆ ንጉስ ምስ ዓጀብቱ፡
ሰራሕተኛታቱ፡ ካልእ ብዙሕ ሰብን ብምዃን
መጸ። እቶም ክልተ ሰራሕቲ ነታ ክዳን
ይሕዝዋ ከም ዘለዉ መሰሉ። ንጉስ ወድይዎ
ዝነበረ ክዳን ምስ ኣውጽኦ እቶም ክልተ
ሰራሕቲ ጽብቕቲ ካቦት ይኸድንዎ ከም
ዘለዉ ንምምሳል ተንቀሳቐሱ።
“እሂ ንጉስ ፈቲኻያዶ” በለ ሓደ ካብቶም
ሰራሕቲ።
“ጽብቕቲ ክዳን’ያ” ኣስዓበ እቲ ካልኣይ
ሰራሒ።
እቶም ኣቐዲሞም ነታ ኽዳን ክዕዘብዋ
ዝተላእኩ ክልተ ሰባት’ውን “ይበል ክዳን!
ከምዚኣ ኣይተራእየትን” በሉ ብብወገኖም።
እቲ ንጉስ ግን “ኣነስ ዓሻ ኣይኰንኩን።
ዓሻ ከም ዘይኰንኩ ጥርጥር የብለይን።
ኣብ ስርሐይ ‘ንጉስ ንምዃን’ እምብኣር
ብቑዕ ኣይኰንኩን? ከምታ ከም ዝረኣኹ
መሲለ ድኣ ክኸይድ እምበር ጉደይ ክቕላዕ
ኣይኰንኩን” ዝብል ሓሳብ ውሽጡ ከሰላስል
መልሲ ካብ ምሃብ ደንጐየ። ድሒሩ ግን
“ከምዚኣ ትጽብቕ ክዳን ክረክብ ሓሊመዮ
እውን ኣይፈልጥን” ድሕሪ ምባል፡
“የቐንየለይ ክብረት ይሃበለይ” በሎም ነቶም
ሰራሕቲ።
ናይ ጐደና ምርኢት ተጀሚሩ። ንጉስ
ሸናዕ እናበለ፡ እቲ ላዕለዋይ ፈራድን እቲ
ቅድሚኡ ነታ ክዳን ክዕዘባ ዝኸደ ሰብኣይን
እታ ክዳን ኣብ መሬት ገፈፍ ከይትብል
ብድሕሪት ዝሕዙ መሲሎም ይጐዓዙ።
ኩሉ ሰብ ከኣ ብክልተ ሸነኽ ናይቲ ጽርግያ
“ጽብቕቲ” ይብል።
እቲ ምርኢት ተወዲኡ ኣብ ጫፍ ናይታ
ከተማ ምስ በጽሑ ግን፡ ሓደ ቈልዓ “ዋላ
ሓንቲ ክዳን ኣይተኸደነን፡” ክብል ተዛረበ።
እቲ ሓንጒርዎ ዝነበረ ኣቦኡ “እዚ ቘልዓይ
ኣይተኸደነን ይብል ኣሎ፡” በላ ነታ ኣብ
ጐድኑ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ። እታ ሰበይቲ
ብወገና ኣብ ጐድና ንዝነበረት ሰበይቲ
ነገረታ። ከምኡ እናበለ ኸኣ እቲ ዘረባ ናብ
ኩሉ ሰብ በጽሐ። ብኸምዚ እቶም ሰባት
ካብ “ጽብቕቲ” ናብ “ኣይተኸድነን” ምባል
ሰገሩ። እቲ ንጉስ ነቲ ከምኡ ዝበለ ቈልዓ ከም
ዝጽውዕሉ ገበረ። ንስለ እቲ ሓቀኛ ርእይትኡ
ኸኣ ነኣዶን ሸለሞን።

