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ገጽ 3
ብቑዕ ቱሪዝማዊ
ኣገልግሎት = ዓቐን +
...

ረቡዕ 12 መስከረም 2018
ገጽ 4
ሕፍንቲ ካብ ኣመጻጽኣ
ታሪኽ ...

ገጽ 6
ኣብ “የፐ ወዲ
‘ዅርባ’” “ቀ”ን
...

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8
ሃገራውያን በዓላትና፡
ነጸብራቕ ...

ገጽ 9
ፉትሳል ምስጢር
ኵዕሶ...

ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መስመራት ደባይሲማ - ቡሬን ሰርሓ - ዛላምበሳን ብወግዒ ተኸፊቱ
ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ክልተ
መስመራት መጐዓዝያ ምድሪ ደባይሲማ
- ቡሬን ሰርሓ - ዛላምበሳን፡ ትማሊ 11
መስከረም ብወግዒ ተኸፊቱ።
ነዚ ድሕሪ ናይ ኣስታት 20 ዓመታት

ምቊራጽ፡ ንምንቅስቓስ ህዝቢን ንብረትን
ካብን ናብን ኤርትራን ኢትዮጵያን
ዳግም ዝተኸፍተን፡ ምስ ወደባት ዓሰብን
ባጽዕን ዝተኣሳሰርን ኣገዳሲ መስመራት፡
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ

ሚኒስተር ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት
ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢይ
ኣሕመድን እዮም ብኣካል ተረኺቦም
ምኽፋቱ ኣበሲሮም።
ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብ ከባቢ ቡሬ

ስ/ ኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

ደባይሲማ - ቡሬ

ብኽልቲኡ ሸነኽ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል፡
ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት
ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ኣማኻሪ
ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብርኣብ፡ ኣዛዚ
ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል
ሑመድ መሓመድ ካሪካረ፡ ኣመሓዳሪ
ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር
መሓመድ-ስዒድ ማንታይ፡ ከምኡ’ውን
ካልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሰበ-ስልጣንን፡
ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኤታ ማጆር
ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ
መኮነንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር
ደመቀ መኮነንን ተሳቲፎም።
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት፡ ሱልጣን ረሓይታ
ዓብዱልቃድር ዳውድ ዝርከቦም ዓበይቲ
ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን፡ ከምኡ እውን
ብኣማኢት ዝቚጸሩ ኣባላት ሓይልታት
ምክልኻል ኤርትራን ኢትዮጵያን፡
ንመራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ድሙቕ
ኣቀባብላ ገይሮሙሎም።
ክልቲኦም መራሕቲ፡ ኣብ ከባቢ ቡሬ
ንምኽፋት ናይቲ መስመር ንምብሳር ኣብ
ዝተኻየደ ጽምብል ድሕሪ ምስታፎም፡
ኣብ ሰዓታት ቅድሚ-ቐትሪ ናብ ኣስመራ
ብምምላስ፡ ንተመሳሳሊ ዕላማ ናብ ነቚጣ
ዶብ ሰርሓ - ዛላምበሳ እዮም ኣምሪሖም።

ኣብ’ቲ ከባቢ - ብኽልቲኡ ወገን
ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ ፕረዚደንት
ኢሳይያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይን፡
ምስኣቶም ብዝተጓዕዙ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን፡
ከምኡ’ውን ብህዝብን ኣባላት ሓይልታት
ምክልኻልን ተሰንዮም፡ ምኽፋት ናይ’ዚ
ንኣስታት ክልተ ዓሰርተ ዓመታት
ኣገልግሎት ኣቋሪጹ ዝጸንሐ - ምስ ወደብ
ባጽዕን ካልኦት ከተማታት ኤርትራን
ዝተኣሳሰር መስመር ኣበሲሮም።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ’ዚ ድርብ
ጽምብላት ተሳቲፎም ናብ ኣስመራ
ምስ ተመልሱ፡ ስነ-ስርዓት ምፍናው
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ እዩ
ተኻዪዱ።
ብ9 ሓምለ 2018 ዝተኸተመ “ሓባራዊ
ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን”፡ ክልቲኦም
መንግስታት ኣብ መንጎ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ናይ መጐዓዝያ፡ ንግዲን
ቴሌኮሚኒኬሽንን ርክብ እንደገና ክጅምሩ
ዝብል ነጥቢ ይርከቦ።
በዚ መሰረት፡ ቀጥታዊ ኣገልግሎት
ቴሌኮሚኒኬሽን ብ9 ሓምለ፡ ኣገልግሎት
መጐዓዝያ ኣየር ብ18 ሓምለ፡ ኣገልግሎት
መጐዓዝያ ባሕሪ ድማ ብ5 መስከረም
ከምዝጀመረ ይዝከር።

ስ/ ሳልሕ ዓብደልቃድር

ሰርሓ - ዛላምበሳ

ሓዳስ
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ኤርትራ
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ዓለማዊ መዓልቲ ንባብ ኣብ ዞባ ማእከል ተዘኪራ

ዓለማዊ መዓልቲ ንባብ - 10
መስከረም፡ “ንባብ መፍትሕ ኩሉ
እዩ” ብዝብል ቴማ ኣብ ዞባ ማእከል
ተዘኪራ።
ኣብ’ቲ ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ
ኣስካሉ መንቀርዮስ፡ ሓለቓ ጠቕላሊ
ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ
ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰብ-መዚ
መንግስቲ ዝተረኽቡሉ ስነ-ስርዓት፡
ፕረዚደንት ማሕበር መጻሕፍቲ
ኤርትራ ኣቶ ክፍሎም ሚኪኤል፡
ንኣገዳስነት ናይ’ታ ዕለት ጠቒሱ፡
ንባብ ኣብ ምፍታሕ ሓያሎ ሽግራትን
ብድሆታትን ብቐሊል ዘይጥመት
ኣስተዋጽኦ ከምዘለዎ ኣብሪሁ።
ደራስን ተመራማሪ ታሪኽን ኣቶ
ኣለምሰገድ ተስፋይ ድማ፡ ንባብ መሰረት ዓሚቚ ፍልጠት፡ ሕመረት
ምዕባለ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ቀጻልነት
ስልጣነ ወዲ ሰብ ምዃኑ ብምጥቃስ፡
ባህሊ ንባብ ኣብ ነኣሽቱ ወለዶታት
ምስራጽ፡ ኣብ ዝስዕብ ጉዕዞ ሂወቶም
ትስፉው ወፍሪ ምግባር ስለዝኾነ፡ ልዑል
ኣቓልቦ ክወሃቦ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።

ስ/ የውሃንስ መብራህቱ

ጎልጅ - ኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ
ጽሬት ተናኢዱ

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኦምሓጀር ንኡስ-ዞባ ጎልጅ፡ ብምውህሃድ ትካላት
ጥዕናን ምምሕዳራትን ዝተኻየደ ኣብ
ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተ-ሰብ ዘተኰረ

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)
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ጐስጓሳት ኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት፡
ዘተባብዕ ውጽኢት ሂቡ።
ኣብ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ ንዝተሰላሰለ
ዕዉት መደብ ንምጽምባል ኣብ ዝተገብረ
ኣኼባ፡ ብሰብ ሞያ ጥዕና ብቐጻሊ
ዝወሃብ ኣስተምህሮታት፡ ከባቢያዊ ጽሬት
ኣብ ምውሓስን ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ኣብ ምቊጽጻርን ዓቢ ተራ ከምእተጻወተ
ተገሊጹ።
ጽሩይ ኣከባቢ መሰረት ጥዑይ
ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝጠቐሰ፡ ኣብ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ-ባርካ
ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ዓብዱ ያቆብ፡
ከባብያዊ ጽሬት ንምውሓስ ብኮም ደረጃ
ዝዕመም ንጥፈታት ልዑል ኣቓልቦ
ክወሃቦ ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና
ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ
ድማ፡ ኣብ ንቕሓትን ውዳበታትን
ህዝቢ ዝተሰረተ ወፈራታት ጽሬት፡
ንሕክምናዊ ኣገልግሎት ድርዒ ስለዝኾነ፡
ኣመሓደርቲ ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑሉ
ኣተሓሳሲቡ።

ዓንሰባ - ሰብ-ሞያ ጥዕና ስልጠና ተዋሂቡዎም
ኣብ 9 ንኡሳን ዞባታት ዓንሰባ ንዝነጥፉ
ሰብ-ሞያ ጥዕና፡ ዓቕሞም ብምምዕባል
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ካብ
እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ድማ
ብፍላይ ንምቊጽጻር ዝዓለመ - ካብ 3
ክሳብ 7 መስከረም ኣብ ሓጋዝ ስልጠና
ተዋሂቡ።
እቲ ስልጠና፡ ኣብ ጥሪት ዝረኣዩ
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣለሊኻ
ቅልጡፍ ፍታሕ ንምንዳይን ናብ ሰብ

ከይመሓላለፉ ዕቱብ ምክትታልን
ምቊጽጻርን ንምክያድን ዘተኰረ
ኮይኑ፡ ብቐንዱ ንቕሓት ሕብረተ-ሰብ
ንምብራኽ ክግበር ዘለዎ ንጥፈታት
ዘጠቓለለ ነይሩ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና’ቲ ዞባ
ሓላፊ ምክትታል ለበዳዊ ሕማማት
ኣቶ ጸጋይ ተኸስተ፡ እቲ ስልጠና ኣብ
ኣህጉር ኣፍሪቃ ገኒኖም ኣብ ዝኽሰቱ
ሕማማት ነፍሪ፡ ምቑላዕ፡ ሕማም ዕቡድ

ከልቢ፡ ቢልሃርዝያ፡ ሊሽማንያ፡ ትራኮማ፡
ደዌ፡ ካላዛር፡ ደንግ-ፊቨር፡ የሎው-ፊቨርን
ባልዓት መዓናጡን - ብጠቕላላ ኣብ 11
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተኰረ ምዃኑ
ሓቢሩ።
ዛጊት ኣብ’ዚ መዳይ ዝተኻየደ ጻዕሪ
ደሓን ውጽኢት ከምዝሃበ ዝሓበረ ኣቶ
ጸጋይ፡ ጽሬት ከባብን ጽሬት ሰብነትን
80 ሚእታዊት ካብ መልከፍቲ ናይዞም
ሕማማት ከምዘድሕን ኣረዲኡ።

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

ስ/ሰመረ እዮብ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.10

ኤርትራ

12 መስከረም 2018 - ገጽ 3

ኤሪ-ቱ

ም
ዝ
ሪ
ቱ
ሪ
ኤ
ዕርዲ ኢሳይያስ

ሪዝም

ብቑዕ ቱሪዝማዊ ኣገልግሎት = ዓቐን + ዓይነት + ግዜ + ዋጋ

ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቑጠባ ኣብ
ዝማዕበላን ኣብ ምምዕባል ዝርከባን
ሃገራት፡ ቱሪዝም ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ
እቶት ሃገር ዝኽዕበተሎም ጽላታት እዩ።
እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ካብ ቤቱ
ወጺኡ ክዛወር ዝደሊ ሰብ፡ ዝያዳ ካልእ
እዋን እናሰሰነ ብምምጽኡን፡ እተን ሃገራት
ዘለወን ቱሪዝማዊ ጸጋታት ብዝግባእ ስለ
ዝሰረሓሉን እዩ።
በዚ ምኽንያት፡ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም
ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ቁጠባ፡ ብፍላይ
ምስ ጉዕዞን ተጐዓዝትን ኣብ ዝተኣሳሰሩ
ትካላት ዝፈጥሮ ዕድላት ሽቕለት፡ ኣብ
ምፍራይ መግብን መስተን ዝነጥፉ
መሻርኽቲ ጽላታት ዝገብሮ ድርኺትን፡
ናብ ሃገር ዘመንጭዎ ናይ ወጻኢ ሸርፍን
ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን።
ካብ ጽላት ቱሪዝም ዝርከብ ረብሓታት
ንምጭባጥ ግን፡ ኣብቲ ጽላት ዝተዋፈሩ
ኣካላት ሞያዊን ሕልናዊን ግቡኣቶም
ከተግብሩ ይግባእ። እምብኣርከስ፡ ትካላት
ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም፡ ንበጻሕተን
ከቕርብኦ ብዛዕባ ዝግባእ ብቑዕ
ኣገልግሎት፡ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ መብርሂ
ክግበረሉ እዩ።
ዘይከም ኣብ ካልእ ዓውዲ፡ ኣብ
ኢንዱስትሪ ኣአንጋድነት (hospitality
industry) ዝነጥፋ ኣውፈርቲ፡ ኣብ ዕድል
ዝተመርኮሰ ገስጋስ ከርእዩ ትጽቢት
ክገብሩ ኣይግባእን። ኣብዚ ሞያ’ዚ ዝነጥፉ
ኣውፈርቲ ሓያል ውድድር ዝረኣየሉን
ዘዝዘራእካዮ እትዓጽደሉን ዓውዲ ንግዲ
ምዃኑ ተገንዚቦም፡ ልዑል ጻዕሪን ዓቕሊን
ከም ዘድልዮ ብምሕላን ብቑዕ (ማለት
ብዓቐን እኹል፡ ብዓይነት ጽፉፍ፡ ብግዜ
ስሉጥ፡ ብዋጋ ድማ ርትዓዊ) ኣገልግሎት
ንምቕራብ ክብገሱ ይግባእ።
ብዓቐን እኹል ክብሃል ከሎ፡ ሎሚ
ንዓሚል ዝቕረብን ድሕሪ ጽባሕ ንኻልእ

ይኽእል? ኣብ ኣገልግሎትካ ብዛዕባ
ከተረጋግጾ ዝግበኣካ ናይ ግዜ ስሉጥነት
ዘዛርብ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዝኾነ ሰብ፡
ህዉኽ ይኹን ርጉእ፡ ዝኣዘዞ መግቢ
ወይ መስተ ደንጒዩ ክመጾ ዝደሊ ዓሚል
የለን። ስለ’ዚ ‘ኩሉ ሰብ ህዉኽ እዩ’
ዝብል መረዳእታ ሒዝካ ዕዮኻ ኣሰላስል።
እዚ ኩሉ ምስ ገበርካ ብዝተኻእለካ
መጠን ብዋጋ እውን ርትዓዊ ኩን።
ርኹባት ክንሶም ትሑት ዋጋ ዝደልዩ
(price sensitive) ዓማዊል ከም ዘለዉ
ምስትውዓል ክደልየካ እዩ። ብቑዕ ወይ
ምሉእ ኣገልግሎት ዝብሃል እምብኣር፡
ብዓቐን እኹል፡ ብዓይነት ጽፉፍ፡ ብግዜ
ስሉጥ ኮይኑ፡ ኣብ መጨረሽታ ድማ
ብዋጋ ርትዓዊ ምስ ዝኸውን እዩ።
ሓደ ኣብ ትካል ወሃብቲ ኣገልግሎት
ዝነጥፍ ኣውፋሪ፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ
ረቛሒታት ዘማልእ ኣገልግሎት ንበጻሕቲ
ምስ ዝቕርብ፡ ወትሩ ካብ ልቢ ዓማዊል
ዘይሕከኽ ጦብላሕታ ስለ ዝገድፍ፡
ካልእሲ ይትረፍ፡ ብመገዲ ካብ ሰብ
ናብ ሰብ ዝወናጨፍ ዕላላት (word
of mouth) ኣቢሉ፡ ትካሉ ከወዓውዕ
ግዜ ኣይወስደሉን። ብኣንጻር ናይ’ዚ
ኣቐዲሙ ዝተገልጸ፡ ብዓቐን ዘይምሉእ፡
ብዓይነት ዘይጽፉፍ፡ ብግዜ ዘይስሉጥ
ብዋጋ ዘይርትዓዊ ኣገልግሎት ምስ
ዝቕርብ ድማ፡ ትካሉ ብተማሳሳሊ መገዲ
ኣደዳ ሕሜትን ውርደትን ስለ ዝኸውን፡
ካብቲ ኢንዱስትርያዊ ውድድር ብኣጋኡ
ክግለፍ ይግደድ፣ ወይ እውን ክሳራኡ
እናጸብጸበ ይነብር።
ነፍሲ-ወከፍ ኣብዚ ኢንዱስትሪ ዝነጥፍ
ኣባል እምበኣር፡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ
ኩነታት ንኸይወድቕ፡ እቶም ቀንዲ
ረቛሒታት ናይ ብቑዕ ኣገልግሎት
ክጭብጦምን ክሰርሓሎምን ግቡእ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ-ነበር ማህተማ

ዓሚል ዝቕረብን ዓቐን ጠለብ ማዕረ
ክኸውን የድሊ። ብተወሳኺ ብተደጋጋሚ
ንዝመላለሰካ ዓሚል እትቕርበሉ ዓቐንን
ጠለብን ንሓድሽ ዓሚል እትቕርበሉ
ዓቐንን ጠለብን ማዕረ ክኸውን ይግባእ።
ኣብ ዓይነት ኣገልግሎት ክትወስዶ
ዝግበኣካ ጽፉፍነት እውን ብተማሳሳሊ
ክኸውን ትጽቢት ይግበር። ኣብ በበይኑ
እዋናት እትቕርቦ ጠለብ ብዓይነት
ይኹን ብጽፈት ነንበይኑ ምስ ዝኸውን፡
ንኽልቲኡ ጠለባት ሓደ መጠን ዋጋ
ምስላዕካ በየናይ ሞጎት ርትዓዊ ክኸውን

ጋንዲ “መን ምዃንኳ እትፍለጠሉ ዝበለጸ
መገዲ፡ ንነብስኻ ኣብ ኣገልግሎት ካልኦት
ሰባት ብምውፋይ እዩ” ይብል። ክሳብ
ክንደይ ንብጾትካ ካብ ምግልጋል ዝዓቢ
ነገር ከምዘየለ ክገልጽ ስለዝደለየ እዩ።
ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ክኢላታት፡
ነታ “ኣገልግሎት” ንምባል እትውክል
“service” እትብል ናይ ኢንግሊዘኛ ቃል፡
ከም መወከሲ ብምውሳድ፡ ንነፍሲ-ወከፍ
ፊደል ብኸምዚ ዝስዕብ ብምትንታን
ትርጉም ኣገልግሎት ክትንትኑ ይፍትኑ።
S
Serve as quick as possible

(ስሉጥ ኣገልግሎት)
E
Every time, the same
portion (ውሱን ዓቐን ጠለብ)
R
Recycling and going
green (ምውጋድ ብኽነት)
V
Volunteer to help people
feel like home (ጋሻ ዘይምግያሽ)
I
Impose
indiscriminate
price (ውሱን ዋጋ)
C
Communication is vital
(ውጽኢታዊ ምብህሃል)
E
Excel in quality (ዓይነታዊ
ጸብለልታ)
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ብዛዕባ ትርጉም
ኣገልግሎት ዝገልጹ 7 ዝርዝራት፡ ነቲ
ኣብ ኣርእስቲ ናይዚ ጽሑፍ ዝተጠቕሰ
ረቛሒታት ብቑዕ ኣገልግሎት (ዓቐን፡
ዓይነት፡ ግዜ፡ ዋጋ) ዘጠቓልሉ እዮም።
ዝኾነ ወናኒ ወይ ኣካያዲ ስራሕ
ውሃብቲ ኣገልግሎት፡ ነዞም ነጥብታት
ከም ክብርታት ትካል ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
ሰራሕተኛ ንምስራጽ ምስ ዝሰርሓሎም፡
ኣብ ትካሉ ብቑዕ እንግዶት ከረጋግጽ፡ ከም
ውጽኢቱ ድማ ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ
ዓማዊል ዓቢ ዝና ከጥሪ ኣይጽገምን።
ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም
ፍልይ ዝበሉ ናይዚ ዓውዲ ክኢላታት
ድማ፡ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣአንጋድነት፡
ንመወዳድርትኻ በሊጽካ ንኽትዕወት
እዞም ዝስዕቡ 10 ረቛሒታት ከተማልእ
ከም ዝሓተካ ምኽርታቶም ይልግሱ።
1. ስራሕካ ካብ መጀመርታ ክሳብ
መወዳእታ ብፍሽኽታ ኣስኒ። እተርእዮ
ፍሽኽታ፡ ብኹሉ መዳያት ኣገልግሎት
ንዓማዊልካ ንኸተዕግብ ዘለካ ቅሩብነት
ዘረጋግጽ እዩ። ፍሽኽ ኣብ እትብለሉ
እዋን፡ ንዓኻ ብዘይርድኣካ መገዲ ሓንጎልካ
ኢንዶርፊን ሆርሞንስ ብምምንጫው
ሓጎስ ከም ዝስምዓካ ዝገብር ኣገባብ እዩ።
“ብሕርቃን ዝጅመር ዝኾነ ዕዮ ብሕፍረት
ይዛዘም” ይብል ቤን ፍራንክሊን።
ፍሽኽታ ምስ ሰባት ጽቡቕ ዝምድና
ንክህልወካ ዝገብር ዝበለጸ ኣገባብ ኮይኑ፡
ዋጋ ዘይክፈሎን ኣብ ውልቃዊ ምዕባለን
ጥዕናን ዓቢ መኽሰብ ዝርከቦን ወፍሪ
እዩ።
2. ንዓሚል ዝግባእ ክብሪ ሃብ።

ምኽንያቱ ህላወ ትካልካ ኣብ ህላወ
ዓሚል ስለ ዝምርኮስ። ኣብ ኢንዱስትሪ
ኣአንጋድነት “ዓሚል ንጉስ እዩ” ዝብል
ጭርሖ ኣሎ። ከምቲ ብዘይ ንጉስ ሃገር
ክትህሉ ዘይትኽእል፡ ብዘይ ዓሚል ትካል
ክትህሉ ኣይትኽእልን። ዓሚል ዋላ
እውን ሓሪቑ እንተ ኣማረረ፡ ወይ ድማ
ጌጋ እንተ ፈጸመ፡ ካብቲ ንንጉስ እትህቦ
ክብሪ ብዘይፍለ ከተኽብሮን ከተአንግዶን
ይግባእ።
3. ድሌታትን ኩነታትን ዓሚል
ተረዳእ። ዓሚል ብቃልን ብዘይ ቃልን
ምብህሃል ዘሕልፎም መልእኽትታት
ክትርዳእን፡ ብቕልጡፍ ክትምልስን
ይግባእ። ንኣብነት፡ ዓሚል ብተደጋጋሚ
ስዓቱ ምስ ዝምልከት፡ ኣብ ትካልካ
ክእንገድ መጺኡ ዘሎ ንኣዝዩ ሓጺር
ግዜ ምዃኑ ወይ ድማ እትህቦ ዘለኻ
ኣገልግሎት ካብቲ ንሱ ኣቐዲሙ
ዝሓሰቦ ግዜ ኣዚኻ ደንጒኻዮ ምህላውካ
ከተስተውዕል ይግባእ። ድሌታት ዓሚል
ናይ ምርዳእ ክእለት ንኽትውንን ግን፡
ልዑል ናይ ምብህሃል ክእለት ከተጥሪ
የድሊ። ልዑል ናይ ምብህሃል ክእለት
ክትውንን እንተኽኢልካ፡ ጸገማት ዓማዊል
ናይ ምክትታልን ምእላይን ብቕዓት
ንኸተጥሪ ኣይክትሽገርን ኢኻ።
4. መልስኻ ቅልጡፍን ስሉጥን
ይኹን። ዓሚል ሓደ ጠለብ ምስ ኣዘዘካ፡
“እስከ ሓንሳብ ጽንሓኒ ሓቲተልካ
ክመጽእ” ዝብሃል መልሲ ፈጺምካ
ከተወግድ ይግብኣካ። መልስታትካ
ቅልጡፍን ስሉጥን ክኸውን ኣለዎ።
እዚ ንክኸውን ግን፡ ብዛዕባ እትሰርሓሉ
ዘለኻ ትካል እኹልን እዋናውን ኣፍልጦ
ክህልወካ ይግባእ።
5. ንትካልካን ዓማዊልካን እሙን ኩን።
ብዛዕባ ዝጠፍአ ንብረት ናይ ዓሚል
ንዝምልከቶ ኣካል ክትሕብር ከምዘለካ
ብመምርሒ ናይ’ዚ ኢንዱስትሪ ጥራይ
ዘይኮነ፡ ብሕጊ እውን ትግደድ ኢኻ።
6. ብዛዕባ ፍርያትካን መስርሓቶምን
ኩሉ-መዳያዊ ኣፍልጦ ወንን። ዓሚል
ንዝኣዘዘካ ፍርያት ናብ ናይ መወዳእታ
መልክዑ ንኽበጽሕ ዝወስዶ ግዜን ዝሓልፎ
መስርሓትን ሓደ ብሓደ ግለጸሉ። ምሉእ
ኣፍልጦ ስራሕ ምውናንን ዓሚል ምሉእ
ሓበሬታ ከም ዝረኽቡ ምግባርን ሓላፍነት

ናይቲ ኣብ ምቕባልን ምስሳይን ኣጋይሽ
ዝነጥፍ ሰራሕተኛ እዩ። ንኣብነት፡ ዓማዊል
ዝኣዘዙኻ ጠለብ ተሰሪሑ ንኽመጾም
ዝወስዶ ግዜ ነዊሕ ምስ ዝኸውን እሞ
ከይሓበርካዮም ምስ እትጸንሕ፡ ምናልባት
ደንጒኻና ብምባል ካብ ትካልካ ምስ
ዝወጹ፡ ናይቲ ዝመጽእ ክሳራ ተሓታቲ
ባዕልኻ ኢኻ። ምኽንያቱ እቲ ዝኣዘዝዎ
ፍርያት ንኽስራሕ ዝወስዶ ግዜ ናይ
ምሕባር ግቡእኻ ኣይፈጸምካን።
7. እወታዊ ኣረኣእያ ኣማዕብል።
ዓማዊልንዝደለይዎጠለብንኸተቕርበሎም
ኩሉ ተኽእሎታት ፈትሽ። ተቐዳዲምካ
ኣሉታዊ መልሲ ኣይትሃብ። ኣብ
ኢንዱስትሪ ኣአንጋድነት ሓደ ቀሊልን
ርዱእን መምርሒ ኣሎ። ኣብ ገዛኻ
ንዝመጸ ክቡር ጋሻ ንከተአንግዶ እትገብሮ
ሃልኪን ምቅርራባትን ብምዝካር፡ ኣብ
ትካልካ ክእንገድ ንዝመጸ ዓሚል እውን
ካብኡ ብዘይፍለ መገዲ ኣአንግዶ።
8. ኣድማዕነት ናይ ኩሎም ኣሃዱታት
ትካልካ ተኸታተል። ብቐጻሊ ምስ
ኣጋይሽ ናይ ትካልካ እትራኸብ ኣሳሳዪ
ምስ እትኸውን፡ ብዛዕባ እታ እትሰርሓላ
ዘለኻ ትካል ምሉእን እዋናውን ሓበሬታ
ክህልወካ ከምዘለዎ፡ ብዓማዊል ትጽቢት
ይግበረልካ እዩ። ብዛዕባ ኣብ ዝርዝር
ትሕዝቶ (ሜኑ) ትካልካ ሰፊሮም ዝርከቡ
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መዓልቲ ንክኽሸኑ
ድሉዋት ዝኾኑ መግብታትን መስተታትን፡
ምስ ህሉው ዋጋታቶም ፈሊጥካ ንስራሕ
ድሉው ክትከውን ይግባእ።
9. ጌጋኻ ብቕንዕና እመን። ንዝፈጸምካዮ
ጌጋ ግዜ ከይወሰድካ ይቕረታ ሕተት።
ደቂ-ሰባት
ብተፈጥሮና
ፍጹማት
ክንከውንስ ይትረፍ፡ ጥቓ ፍጹምነት
ከይንቐርብ እውን ባህሪ ይድርተና እዩ።
ዓማዊል መረረኦም ምስ ኣቕረቡልካ፡
“ይጋገ ደኣ ከይህሉ” ንዝብል ሓሳብ
ኣብ ኣእምሮኻ ቦታ ሕዝኣሉ። ቅኑዕን
ጌጋን ዝብሃሉ ፍርድታት ብተዛማድነት
ደኣ’ምበር፡
ብፍጹምነት
ዝልካዕ
ብዘይምዃኑ፡ ቅኑዕን ጌጋን ናይ ሓደ
ጉዳይ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ሰባትን
ዝተፈላለየ ፍርድታት ዝወሃቦ እዩ። ንስኻ
ቅኑዕ እትብሎ፡ ብመንጽር ናይ ካልእ ሰብ

ናብ 8ይ ገጽ ይቕጽል

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.10

ኤርትራ

ዕላል ምስ ታሪኽ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ሻብዓይ ክፋል
መግዛእቲ ጥልያን፡ ትምህርትን ስርዓተትምህርቲን፡ ንሕብረተ-ሰባት ዝኸፋፍል፣
ንዜጋታት ተኣዘዝቲ፡ ተመዝመዝቲ፡
ስነ-ኣእምሮኣዊ ነውጺ ከም ዝፈጥርን
ዘዳኽምን ንምዕባለ ዘይእምትን ሜላ
ምምሃርን ምስትምሃርን ከም ዝተኸተለ
ሮድኒ ይሕብር። (Rodney, 1983) ኣብ’ዚ
ዓውዲ’ዚ ዝተራእየ ክልልን ፍልልይን፡
ኣብ’ዚ ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይነበረን።
ንኣብነት ኣብ 1908 ዝወጽአ ውጥን ከተማ
ኣስመራ፡ (ዶክተር ምስማይ ገብረሂወት፡
2000፡ 57) ንኣስመራ ኣብ ኣርባዕተ ክፋል
ዝመቅል ነይሩ። እቲ ቀዳማይ ክፋል
ንኤውሮጳውያን፡ ካልኣይ ክፋል ንሓናፍጽ
ኤውሮጳውያንን ኤርትራውያንን፡ ሳልሳይ
ድማ ኤርትራውያን ዝሰፍርዎ ኮይኑ፡
እቲ ራብዓይ፡ ተቐማጦ ሓውሲ ከተማ
ዝሰፍርዎ’ዩ። ካብ’ዚ፣ እተን ዝተኸፍታ
ኣብያተ ትምህርቲ ኣዝየን ውሑዳት
ኣብ ርእሲ ምዃነን፡ ምስ ናይ ጥልያን
ኣብያተ-ትምህርቲ ብምውድዳር ፍልልየን
ኣዝዩ ሰፊሕ’ዩ። ኣብ’ዚ እቲ ዋናን
ቀንድን መሳርሒ ናይ መግዛእቲ ዝነበረ
ትምህርቲ’ዩ። በዞም ስትራተጂታትን
ትሕዝቶታትን፡ ቊጠባን ዝናን ካልኦት
ረብሓታትን ሓለፋታትን ሓዊሱ ሓይሊ
ብምፍጣር፣ ትምህርቲ፡ ኣብ ውሑዳት
ብምዝርጋሕ ናይ ወለዶ ክፍተት
(Generation Gap) ፈጢሩ’ዩ። ነዚ
ዕላማ ንምውቃዕ፡ ትምህርቲ ቀስ ኢሉ
ዝኸይድ መስርሕን ዝርገሐ ዘይብሉን፡
ስርዓት፡ ኣገባብን ጽሬትን ዘይመርጽን’ዩ።
ናይ’ዚ ስርዓት ትምህርቲ ድማ ካብ’ዚ
ዝወጽእ ኣይነበረን። ነዚ ዝምልከት
(Sr. Manna Ghebremedhin, 89)
መግዛእታዊ ስርዓት ጥልያን፡ ኣብ
ማሕበራዊን ትምህርታዊን ሸነኻቱ፡
ኣብ’ዚ ህዝቢ’ዚ ምፍልላይ ብምፍጣር
ዝኸይድ ምንባሩ የብርሃ። እዚ ግን፡
ንኢጣልያውያን ዝምልከቶም ኣይነበረን።
ንሳቶም፡ ካብ መጀመርታ ኣትሒዞም ናይ
ትምህርቲ ዕድላት ተፈጢሩሎም’ዩ። (ኣቶ
ሃብቶም ኪዳነ፡ ጥሪ 2015፡141) እታ
ንኤውሮጳውያን ተባሂላ ንመጀመርታ
እዋን ዝተኸፍተት ቤት ትምህርቲ ኣብ
ኣስመራ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ፡ እዚኣ
እኽልቲ ብዘይምንባራ፡ ኣብ 1903 ሓድሽ
ዘመናዊ ህንጻ ከም ዝተሰርሐ ይሕብር።
ኣቶ ኪዳነ፡ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ናይ
ጥልያን ቤት ትምህርቲ ኣብ ከረን ከም
ዝተወሰኸትን፡ ኣብ 1905 እውን ኣብ ዓዲ
ወግሪ ተኸፊታ። ትምህርቲ ደቀ-ባት ክሳብ
እዚ እዋን’ዚ ከም ሓሳብ’ውን ኣይነበረን።
ናይ’ተን ድሒረን ዝተኸፍታ ኣብያተ
ትምህርቲ ምስ ኣብያተ-ትምህርቲ ጥልያን
ብምንጽጻር ክረአያ እንከለዋ፡ (Sylvya
and Richard Pankhurst 1953, 33)
ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ጥልያን ን820
ዜጋታት ከተገልግል እንከላ፣ ብመንጽር’ዚ
ድማ፡ ናይ ኤርትራውያን ን50,294
ዜጋታት ተገልግል ከም ዝነበረት ይግለጽ።
እዚ ቊጽሪ’ዚ፡ ብውኖ ክቕመር እንከሎ፡
ስርዓት ጥልያን ነዚ ህዝብ’ዚ ናይ ትምህርቲ
ዕድል ክኸፍተሉ ሓሳቡን ምርጭኡን ከም
ዘይነበረ ዘርኢ’ዩ።
እተን ኣብ ከተማታት ከረን፡ መንደፈራ፡
ሰገነይቲ ዝተኸፍታ ኣብያተ-ትምህርቲ፣
ሃይማኖት፡ ኣብ ግምት ብምእታው
ዝተኸፍታ ምዃነን ስለ ዝግለጽ፡ ኣብ’ዚ

ሕብረተ-ሰብ’ዚ ዝፈጠረኦ ኣሉታዊ
ጽልዋ ቀሊል ኣይነበረን። (ኣቶ ዘምህረት
ዮውሃንስ፡ 2010፡ 331) ምኽፋት
ናይ’ዘን ኣብያተ- ትምህርቲ፡ ሃይማኖታዊ
ፍልልያት ንምጥንኻርን ግርጭታት
ንምዕባይን ዝተገብረ መግዛእታዊ ሜላ
ከም ዝመስል የብርህ። መግዛእታዊ
ስርዓት ጥልያን፡ ኤርትራ ብዕሊ ኣብ
ትሕቲ መግዛእቱ ቅድሚ ምእታዋ፡ ኣብ
ሃይማኖት ዝነበሮ መርገጺ ልምሉም
የምስሎ’ዩ። ‘እዚ ድሕሪ 25 ዓመታት ኣብ
ኣብያተ-ትምህርቲ ዝተራእየ ምፍልላይ
ስነ-ሓሳብ ደኣ ስለምንታይ መጺኡ?’
ዝብል ሕቶ የበግስ’ዩ። (Colonalism and
the Construction
of
National
Identities፡ The
Case of Eritrea,
Uoldelul Chelati
Dirar, 262) ስርዓት
ጥልያን፡ ቅድሚ
ዕላዊ
ግዝኣት
ኤርትራ ምውናኑ፡
ኣብ ሃይማኖታዊ
ጉዳያት ጥንቊቕ
ኣ ካ ይ ዳ ን
ኣተሓሕዛን ከም
ዝነበሮ
ኣስፊሩ
ይርከብ። እዚ፡ ኣብ
1888 ወተሃደራት
ናይ’ዚ
ስርዓት
ኣብ
ወደባዊት
ከተማ ምጽዋዕ
ድሕሪ ምዕራፎም፣
ብቐዳምነት
ንወተሃደራቱ ካብ
ዘጠንቀቖም እንተ
ነይሩ፡ ተኣፋፍነት ናይ ሃይማኖት ኣብ
ግምት ብምእታው፣ ነዚ ሕብረተ-ሰብ
ብሃይማኖት ንኸይትንክፍዎ’ዩ። ናይ’ዚ
ጥንቊቕ ኣተሓሕዛ ውጽኢት ድማ፡
ኣብ 1889 ብውዕል ውጫለ፡ ኤርትራ
ግዝኣቱ ኮነት። እሞ ደኣ፡ ድሕሪ ብዙሕ
ዓመታት ንኣብያተ-ትምህርቲ ብሃይማኖት
ምርኣየንን
ምጥማተንን
እንታይ
ኣድለየ? እዚ ናይ ምፍልላይ ስምዒትን
መንፈስን ቀስ እናበለ ኣብ ውሽጢ
ኣእምሮ ብምስፋር፡ ውሽጣዊ ጥሙሕ
ናይ መግዛእቲ፡ ኣብ’ቲ ህዝቢ ብምስራጽ
ንምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ይመስል። እዚ፡
እኹል መጽናዕቲ ብምግባር መዓስ ክግበር
ከም ዘለዎ ብምልላይ ዝተፈጸመ ፍጻመ
የምስሎ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ኣብ መጀመርታ
ዝነበረ ስነ-ሓሳብ ኣብ ጉዳያት ሃይማኖትን
ዳሕራይ ዝተቐየረን ናይ ሓደ መስመር
ክልተ ጫፋት’ዮም ኮይኖም። ስለ’ዚ፡ እዘን
ኣብያተ-ትምህርቲ ደገፍ ክህባ ዘይኮና፣
ኣብ’ዚ ሕብረተ-ሰብ ዕንኳር ብምፍጣር
ኣብ ነንሕድሕዱ ንምትፍናንን ንምስቓይን
ዝተማህዛ ዕንክሊል ከይኮና ኣይተርፋን።
ንሳተን፡ ኣመሓዳሪ ማርቲኒ ብብደዐ ኣብ
ናይ ሚስዮን ቤት ትምህርቲ ዝተዘርበ
ዘረባ፡ ነታ ደቀ-ባት፡ ኣብ ናይ ጥልያን
ስርሓት ዘይድለዩላ መዓልቲ ክርኢ ዝጽበዮ
ዝነበረ፣ ብኣንጻሩ ዝምልስ’ኳ እንተመሰለ፣
ንሳተን’ውን፡ ንረብሓ እቲ ገዛኢ ሓይሊ
ንምግልጋል ከም ዝተኸፍታ’ዩ ዝጋዋሕ።
እዚ ስርዓት፡ ካብ 1898 ክሳብ 1914
ምጅማር ቀዳማይ ውግእ ዓለም፡ ኣብ
ነፍስ-ወከፍ ዓመት ብዙሓት ዜጋታት ናይ
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ሕፍንቲ ካብ ኣመጻጽኣ ታሪኽ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ
ጥልያን ናብ’ተን ግዝኣት ናይ ጥልያን
ከም ዝስደዱ ገይሩ’ዩ። ኣብ ኤርትራ’ውን
ኣስታት 100,000 ነይሮም። ስለዚ፡
ኣብ’ዚ ሕብረተ-ሰብ ደርቢ ብምፍጣርን
ብምትፍናን ውሕስነት መግዛእቲ
ምርግጋጽ’ዩ፣ መተፋነኒ ሜዳ ድማ ኣብያተትምህርቲ’የን። እዘን ኣብያተ-ትምህርቲ
ስሩዕ ወይ ወግዓዊ ትምህርቲ ይህባ
ኣይነበራን። እቲ ዝህበኦ ዝነበራ ዘይስሩዕ
ወይ ዘይወግዓዊ ትምህርቲ’ዩ። እዞም
ኣብ’ዚአን ዝተማህሩ ሰባት፡ ኣብ ዝተሓተ
ደረጃ ናይ’ቲ መግዛእቲ ንኸገልግሉ
ተባሂሉ’ዩ። በዚ፡ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ዕብለላን መግዛእቲን ንኽቕጽል
እጃም ነይሩወን’ዩ።
እዘን ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ሕቶ ናይ
ደቀንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ዝምልሳ
ኣይነበራን። ብቐንዱ፡ እዚ ስርዓት፡

ኣብ’ዚ ኽሊ’ዚ ተበግሶ ኣየርኣየን። ኲሉ
ርእሱ፡ ተመሃሮ ደቀንስትዮ ኣይነበራን።
እዚ፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብን ትምህርትን
ዝነበሮ ኣረኣእያ’ዩ። ትምህርቲ ንምዕባለ
ሕብረተ-ሰብ ዘይኮነ፡ ነቲ ዘንቀደሉ ናይ
ምስፍሕፋሕ ዕላማታትን ሕልምታትን
ዘበገሶ ምዃኑ ኣየማትእን። እዚ እንተ
ዘይከውን፡ ሕቶ ደቀንስትዮ፡ ሕቶ
ኣይምኾነን። ምኽንያቱ፡ ሕብረተ-ሰብ
ንኸተንቅሕን ንኸተማዕብልን፡ ተራ ናይ
ምህርቲ ኣደ ዕዙዝ’ዩ። እዚ፡ ከም መሰል’ኳ
እንተዘይተላዕለ፡ ንደቀ-ተባዕትዮ ዝተዋህበ
ዕድላት ክረኽበኦ ይግበአን ነይሩ’ዩ።
እንተኾነ ግን፡ ኣይረኸብኦን። ብኣንጻር’ዚ፡
ሚስዮናውያን ኣብ ትምህርቲ ናይ
ደቀኣንስትዮ ብዝያዳ ሰሪሐን’የን። (The
Italianization of the African Natives:
. . . 1890-1937, De Marco, 1943)
“ኣብ ኤርትራ፡ ትምህርቲ ንደቀተባዕትዮን
ንደቀኣንስትዮን ፍልልይ ዘለዎ’ዩ” ድሕሪ
ምባል፡ እቶም ደቀተባዕትዮ ወተሃደራት፡
ሓረስቶት፡ ኣስተርጎምቲን ጸሓፍትን
ንክኾኑ ከም ዝመሃሩ ኽገልጽ እንከሎ፡
ደቀኣንስትዮ ግን ኣብ’ቲ ናይ መወዳእታ
ሰላሳታት ንደቀኣንስትዮ ዝወሃብ ዝነበረ
ትምህርቲ፡ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ንክኾና
(home economics) ይመሃራ ከም
ዝነበራ የረድእ። ስለ’ዚ፡ ትምህርቲ ንረብሓ
እዚ ሕብረተ-ሰብ ከም ዘይነበረ ጭብጢ’ዩ።
ናይ ታሪኽ ጸሓፊ ኒኮላ ላባንካ (Nicola
Labanca, 2008a, 248)፡ ሕብረተ-ሰባት
ንኸይመሃሩ ዝኽልክል ገበን ምዃኑ
ድሕሪ ምርዳእ፣ ምኽልካል ትምህርቲ
ንሕብረተ-ሰባት ማለት፡ ሕብረተ-ሰባት

ከም ምጥራዝን ኣብ ልዕሊኦም ቅትለት
ምፍጻምን ዝረአ ምዃኑ ብምብራህ፣
ጥቕሚ ናይ ትምህርቲ የረድእ።
ኣብ 1921 ዓ.ም፡ ኣብ’ዘን ዝተጠቕሳ
ኣብያተ-ትምህርቲ ኣስታት 260 ተመሃሮ
ከም ዝነበሩ ይግለጽ። ነዚ፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ
ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ምስ ዝነበራ ኣብ
ክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት፣ ሃገረ
ጋናን ናይጀርያን ብምንጽጻር ምድህሳሱ
ሓጋዚ ይመስል። (African Political
Parties, Thomas Hodgkin, 1961,
32) ንኣብነት ኣብ ሃገረ ጋና፡ ኣብ 1902
ዓ.ም 15,000 ህጻናት ኣብ መባእታ
ደረጃ ተመዝጊቦም። ኣብ 1924 ድማ
50,000 ህጻናት ከም ዝተመዝገቡን፡ ኣብ
1935 65,000 ህጻናት ከም ዝበጽሑን
ይሕብር።
ትምህርቲ ናይ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ፡
ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ናይ
ጥልያን ጽላታት (Sectors)
ነይሩ። (Education in
Eritrea During the
EuropeanColonialPeriod,
Berhane Teklehaimanot,
5) ትምህርቲ ቅድሚ 1912
ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት
ወጻኢ (The Minister of
Foreign Affairs) ነይሩ።
ካብ 1912ን - 1917ን ድማ
ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ግዝኣት
ጥልያን (The Italian
Ministry of Colonies)
ኮይኑ፡ ኣብ’ተን ዕብይ ዝበላ
ከተማታት ናይ ኤርትራ
ድማ፡ ኣመሓደርቲ ትምህርቲ
ከም ዝነበሩ ዶክተር ብርሃነ
የነጽር። ድሕሪ’ዚ ኣካይዳ’ዚ፡
ኣብ 1923 ሙሶሊኒ
(Mussolini) ናብ ስልጣን
ሓኾረ። ኣብ’ዚ እዋን ብሕጊ
ጀንቲሌ (Legge Gentile) ዝፍለጥ ሓድሽ
ኣገባብ ትምህርቲ ተራእየ። ኣብ’ዚ፡ ጆቫኒ
ጀንቲለ (Giovanni Gentile) ነቲ ሓድሽ
ናይ ስርዓት ፋሺሽት ኣገባብ ትምህርቲ፡
ንስርዓት ፋሺሽት ከም ዝምእምኦ
ገይሩ ንኽሰርሖ ዝተመዘዘን፡ ነቲ ዕማም
ዝተቐበለን’ዩ። እዚ ጽልዋን መትከልን
ናይ ጀንቲለ (Gentile’s Idealism) ድማ፡
ትምህርቲ ናይ ጥልያን ኣብ መሰረትን
ኣኽሊልን (Fundament and crowing)
ናይ ካቶሊኽ ሚስዮን ከም ዝኸውን
ገይሩ ሰርሖ። ካብ’ዚ ብዝነቅል፡ ኣብ ሃገረ
ጥልያንን ኣብ ካልኦት ዝተገዝኣ ሃገራትን
ካቶሊኽ ሚስዮን ናይ ትምህርቲ ሓላፍነት
ወሰደቶ። (Dr. Adane, Asmara,
1991, 24) እቲ ውዕል ኣብ መንጎ
መንግስቲ ጥልያንን ናይ ሮማ ካቶሊኽን
ብናይ ውዕላት ላተራል (The Lateral
Treaties) ዝፍለጥ’ዩ። እዚ ውዕል፡ ነቲ፡
ብራሻ ዝኸይድ ዝነበረ ስርዓት ዴስነት
(communism) ብምጽላእ’ዩ። ክልተኦም፡
ሓደገኛነት ጽልዋ ዴስነት ንሃገረ ጥልያንን
ካቶሊኽን ኣብ ግምት ብምእታው
ዝፈጸምዎ ውዕል’ዩ። እዚ፡ ኣብ ኤርትራ
ንካቶሊኽ ሚስዮን ዝተዋህበ ሓላፍነት
ድማ፡ ካብ’ዚ ዝነቅል ደኣ’ምበር ብፍሉይ
ናብ ኤርትራ ዝዓለመ ኣይነበረን።
ብውዕላት ናይ ላተራል መሰረት ድማ
ናይ ኤርትራ ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ናይ
ካቶሊኽ እምነት ክኸውን ከኣለ። እዚ
ሓላፍነት ናይ ትምህርቲ ካብ መንግስቲ
ጥልያን ነዚ ሚስዮን ዝተዋህበ፡ ኣብ’ዚ ሃገር
ፍሉይ ምስ’ዚ ዝተኣሳሰር ዕላማን ረብሓን
ዝነበሮ ኣይመስልን’ዩ። እንተኾነ ግን፡ እዚ

ዕድላት ምስ ተረኽበ እዚ እምነት ነቲ
ዕድላት ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ስዉር
ከይከውን ይኽእል’ዩ።
መግዛእታዊ ስርዓት ጥልያን፡ ኣብ
ኤርትራ ኣብ ዝጸንሓሉ ናይ መግዛእቲ
እዋናት፡ ኣብ ጽላት ትምህርቲን ምስኡ
ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ኣብ ግምት
ብምእታው፡ ካብ መጀመርታ 18881941 ብናይ ግዜ ሰሌዳ፡ ኣብ ኣርባዕተ
እዋናት (Periods) ይከፋፈል። (Uoldelul
Chelati Dirar) ካብ 1888 ክሳብ 1911
ቀዳማይ እዋን’ዩ። ኣብ’ዚ፡ ቋንቋ ጥልያን
ከም ዓብላሊ ናይ መምሃሪን መምርሒን
ቋንቋ ኮይኑ ንኽረአ ድፍኢት ናይ
ምፍጣር ድልየትን ስምዒትን ዝሓዘለ’ዩ።
እቲ ካልኣይ እዋን ድማ፣ ካብ 1911
ክሳብ 1921 እዩ። እዚ፡ ንቀዳማይን ናይ
ፋሺሽቲ እዋንን ከም መሰጋገሪ ኮይኑ፡
ኣብ ትምህርቲ ዝሓሸ እዋን’ዩ። እዚ
ዘብሎ ምኽንያት፡ ኣብ ምኽፋት ናይ
ሞያ ኣብያተ - ትምህርቲ “Scuole Di
Artie Mestieri” ናይ ከረን፡ ዓዲ ወግሪን
ሰገነይቲን’ዩ። እዚ ምስ’ቲ ናይ ማርቲኒ
ብምግንዛብ ኣብ ናይ ሞያ ትምህርቲ ዝሓሸ
ዕድልን ኣመታትን ዝተራእየሉ’ዩ። እዞም፡
ብውሑድ ቊጽሪ ደኣ ይዂን’ምበር፡
ኣብ’ዚ ዝሰልጠኑ፡ ወተሃደራት ናይ’ቲ
ስርዓት ኮይኖም’ዮም። እቲ ሳልሳይ፡ ካብ
1921-1931 ዝኸደ’ዩ። እዚ፡ ኣብ ካልኣይ
እዋን፡ ብመጠኑ ትምህርታዊ ፖሊስን
መሳለጥያታት ትምህርትን ድሕሪ
ምውዳዱን ምውህሃዱን ዝተሰጋገረ’ዩ።
ካልኣይ እዋን፡ ነዚ፡ ብዓቐኑ ዝተዛነየ
እዋን ንኽኸውን ሓጊዝዎ’ዩ። እቲ ናይ
መወዳእታ ድማ፡ ካብ 1931-1941
ዝነበረ’ዩ። እዚ ስርዓት’ዚ፡ ኣብ ኤርትራ
እቲ ኣብ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝስረሓሉ
ዝነበረ ናይ ፋሺሽት ኣካይዳን ሕግታትን
ንምእትታው ዝፈተነሉ ናይ መወዳእታ
ግዚያት’ዩ።
ኣብ’ዞም እዋናት፡ መግዛእቲ ንኽወሓስን
ኣብ ረብሓ መግዛእቲ ንኽልወጥን
ሓይሊ ትምህርቲ ኣወላዋሊ ኣይነበረን።
እዚ ናይ ፋሺሽት ስርዓት፡ ንዜጋታት
ኣብ ምፍልላይ እናስርሐን እናዓተበን
ብዓቢኡ ድማ ኲሉ ዓቕምን ሓይልን
ናይ’ዚ ሃገር ናብ ናይ ጥልያን ሓይሊ
ገይርዎ’ዩ። ካብ’ቶም ቀዳሞት ስርዓታት
ናይ ጥልያን ዝፈልዮ ድማ፡ ኣንጻር ናቶም
ኣካይዳ፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርትታት
ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን
ኣብ ሃይማኖታት ክርስትናን ምስልምናን
ከም ዝህልዉ ገይሩ’ዩ። ኣብ ከተማታት
ከረንን ኣቚርደትን’ውን፡ ቋንቋ ትግረ ኣብ
ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዓይነት ትምህርቲ
ንኽተኣታቶ መደብ ነይርዎ። ቋንቋ
ኣምሓርኛ’ውን፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ
ዘተኣታተወ ይመስል። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ናይ
ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ
ኤርትራ ምትእትታው ክሕሰብ እንከሎ፣
ፋሺሽት ስርዓት ጥልያን፣ ነቲ ኣብ 1935
ኣብ ልዕሊ ሃገረ-ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ ወራር
ምድላዋት ይገብረሉ ከም ዝነበረ መርኣዪ
እዩ። እቶም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ቋንቋ
ኣምሓርኛ ዝተማህሩ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
ዓውድታት ከም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይኖም
ንኽዓዩ ተባሂሉ ዝተወጠነ ክኸውን ከም
ዝኽእል ካብ ግምታትን እንተታትን
ወጺኡ ሓቅታት ኣይሰኣኖን’ዩ።
ይቕጽል
መም. ኢዮብ ርእሶም
ህዝባዊ ርክባት ሚ/ትም
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ኤርትራ

ን
ና
ስፍ

ል
ፍ
ናን

ልቦ

ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ሻውዓይ ክፋል

“ንመላእ ዕምርኻ ዝኸውን ውጥን
እንተ ዘይብልካ፡ ንሎሚ መዓልቲ
ዝኸውን ውጥን ክህልወካ ከቶ
ኣይክእልን እዩ።” - ኣንቶኒ ሮቢንስ
“ከምቲሓለፍትኻክገብሩልካ
እትደልዮ፡ ነቶም ኣብ ትሕቴኻ ዘለዉ
ሰራሕተኛታት ግበረሎም።” - ወንደል
ቤሪ
ሰላማውን እተረጋግአን ኣእምሮ
ንኸተማዕብል
ካብ
ዝሕግዙኻ
ሜላታት ሓደ፡ ንወጥሪ ወይ ጻዕቂ ዕዮ
ምንካይ እዩ። ንህይወት ብጥበብ ናይ
ምምራሕ እቲ እንኮ መንገዲ፡ ብዝዀነ
ብዘይርበሽ ህዱእ ምንቅስቓስ፡ ፍጹም
ኣበር ብዘይወጽኦ ስምረት ብፍጥነት
ብምምራሽ እዩ።
ብዙሓት ሰባት፡ ካብ መዓልቲ ናብ
መዓልቲ ብሰሪ ወጥሪ ህይወት፡ ጻዕቂ
ስራሕን ብዝሒ ሓላፍነትን፡ ዓለም
ንእትልግሰሎም ናይ ሰላምን ርግኣትን
ምንጭታት
ብኽልተ
ኢዶም
ተቐቢሎም፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ
ምትግባር ክእለት የብሎምን። ንስኻ
እውን ናይዚ ጸገም ግዳይ እንተ ደኣ
ዄንካ፡ ንናይ ህይወትካ ናህሪ ጕያ
ብምንካይ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።
ነዚ ክትገብር ንናህርኻ ኣዚኻ ምንካይ
የድልየካ።
ሓደ ሞያዊ ሓኪም ንሓደ ቍጡዕን
ኣብ ሓጺር ግዜ ዘይተኣደነ ዓወት
ንኽሓፍስ ዝጓየይ ዓሚሉ፡ ዘደንጹ
ዓይነት ምኽሪ ሂብዎ ነይሩ። እቲ ናብ
ዶክተር ክሕከም ዝመጽአ ዓሚል፡
ክሳብ ክንደይ ብዙሕ ስራሕ ኣብ ቤት
ጽሕፈቱ ተዀሚሩ ከም ዝጽበዮን
ኣብታ መዓልቲ ብቕልጡፍ ክዓምሞ
ከም ዝግብኦን ነጊርዎ።
“ስለምንታይ ኢኻ ምሸት-ምሸት
ነቲ ዘይተጻፈፈ ዕዮኻ ሒዝካ ናብ
መንበሪ ገዛኻ እትኸይድ?” ብምባል
ወዮ ዶክተር ንዓሚሉ ብህድኣት
ሓቲቱዎ።
“ግድን ክሰርሖ ስለ ዘለኒ እዩ
እምበር!” ኢልዎ ወዮ ሰብኣይ ነቲ
ዶክተር ብኣግርሞት እናጠመተ።
“ካልኦት መሳርሕትኻ ክሰርሕዎ
ወይ ክሕግዙኻ ኣይክእሉን ድዮም?”
“ፈጺሞም ኣይክእሉን እዮም።”
ኢልዎ ወዮ ሰብኣይ ከም ህውኽ
ኢሉ።
“ስለምንታይ?”
“ከመይሲ ብግቡእ ክሰርሖ ዝኽእል
ኣነ ጥራይ እየ። ኣብ ርእሲ እዚ፡
እቲ ስራሕ ቀልጢፉ ክዕመም ዘለዎ
እዩ።”
“ከም ሓኪምካ መጠን ሓደ ነገር
እንተ ኣዘዝኩልካ፡ ክትስዕቦ ፍቓደኛ
ዲኻ?” ብምባል እቲ ዶክተር
ሓቲትዎ።
እቲ ዝኣዘዘሉ መድሃኒት ልሙድ
ኣይነበረን። ኣብ መዓልቲ ንኣስታት
ክልተ ሰዓታት እግሪ ጕዕዞ ክገብር እዩ
መኺርዎ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ሰሙናዊ
ናብ ሓደ መካነ መቓብር ብምኻድ፡
ንፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ግዜኡ ኣብኡ
ንኸሕልፎ ኣዚዝዎ።
በቲ ዘይልሙድ ምዕዶ ዝሰንበደ እቲ
ሰብኣይ፡ “ንምዃኑ ስለምንታይ እየ

ሰሙናዊ ኣብ መካነ መቓብር ንፍርቂ
ሰዓት ዝኣክል ኣብኡ ንኸሕልፎ
ትምዕደኒ ዘለኻ?” ብምባል ሓቲቱዎ።
“እቲ ምንታይሲ፡” ኢልዎ ወዮ
ዶክተር፡ “ኣብቲ መካነ መቓብር
እናተዘዋወርካ፡ ነቶም ኣብኡ ዝተቐብሩ
ነፍሲሄራት ንዝውክል ሓወልቲ
ክትዕዘብ ስለ ዝደለኹ እየ። ብዙሓት
ካብቶም ኣብቲ ቦታ ንሓዋሩ ኣዕሪፎም
ዘለዉ ሰባት፡ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ሕጂ
እትሓስቦ ዘለኻ፡ ንመላእ ዓለም ኣብ
እንግድዓኦም ዝተሰከሙዋ ንሳቶም
ጥራይ ከም ዝዀኑ ዝሓስቡ ዝነበሩ
ሰባት ምዃኖም ከተሰላስሎ ስለ ዝደለኹ
እየ። ንስኻ እውን ቀዋሚ መንበሪኻ
ኣብኡ ኣብ ዝዀነሉ ግዜ፡ ዓለም ከም
ቀደማ ህልውናኣ ከም እትቕጽል፡
ከምኡ’ውን
ካባኻ
ብዘይንእስ ብቕዓት
ተደለይቲ ሰባት፡ ነዚ
ሕጂ ንስኻ እትሰርሖ
ዘለኻ ስራሕ ምስራሕ
ከም ዝቕጽልዎ ንዘሎ
ሓቅነት
ክትግንዘቦ
ኢኻ።
ኣብቶም
ሓወልትታት መቓብር
ኣብ ሓዲኦም ኮፍ በል
እሞ፡ ነዞም ቃላት
ደጋግሞም፡
‘…
ኣብ ቅድሜኻ ሽሕ
ዓመታት ከም ጽባሕ
እዮም። …’”
ወ
ዮ
ተሓካሚ፡ እቲ ዶክተር
እንታይ ክብሎ ከም
ዝደለየ ንእለቱ ቆብ
ኣቢልዎ። ናህሩ ክንኪ ከም ዘለዎ
ከይተማትአ ወሲኑ። ንሓላፍነት
ስራሑ ናብ መሳርሕቱ ከካፍሎ
ከም ዘለዎ ተረዲኡ። ምጭናቕን
ብወጥሪ ምስቓይን ደው ኣቢሉ። ከም
ውጽኢቱ፡ ዝሓሸ ዕዮ ክዓምም ክኢሉ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ
ከተማ፡ ዓቢ ትካል ብምምስራት ምስ
ሓያሎ ትካላት ተወዳዲሩ ብዓወት
መሰስ ኢሉ ወጺኡ።
ንስኻ እውን ኣብ ውሽጥኻ ርግኣት
ክትፈጥር ሓልን። እቲ ምንታይሲ፡
ብዘይዝዀነ ጭንቀትን ጸቕጥን ትሰርሕ
እንተ ደኣ ዄንካ፡ ነቲ እትደልዮ ነገር
ምርካብካ ኣይተርፍን እዩ።
ኣብዛ ዓለም ንነዊሕ ዝዓለመ ራእይ
እንተ ደኣ ሃልዩካ፡ ህድእ ኢልካ ኢኻ
ክትጐዓዝ ዘለካ። ውጥንካ ሓጺር እንተ
ዀይኑ ግዳ፡ ሓኒንካ ክትበጽሖ ጸገም
የብልካን።
እቶም ኣብ ናይ ሓጺር ርሕቀት
ዝቀዳደሙ ኣትሌታት፡ ብፍላይ ከኣ
እቶም ናይ 100 ሜትሮ ርሕቀት
ዝቀዳደሙ፡ ካብ መፈለሚ መስመር
ክሳብ መዛዘሚ ዝበጽሑ፡ ናይ
ሓይለ’ቦኦም ከም ዝሓንኑ ኵላትና
እንፈልጦ ሓቂ እዩ።
እቶም ኣብ ናይ ነዊሕ ርሕቀት
ዝወዳደሩ፡ ብፍላይ ከኣ እቶም
ኣብ ማራቶን ዝሳተፉ ኣትሌታት፡
ነቲ ውድድር ብማእከላይ ናህሪ
ይጅምርዎ። እቶም ብልዑል ናህሪ
ዝጅምሩ ተወዳደርቲ ማራቶን፡ ኣብ
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ሜላ ህይወት
መዛዘሚ ሕንጻጽ ከይበጽሑ፡ ኣብ
መንጎ ብድኻም ተሰኒፎም ከቋርጽዎ
እዮም ዝረኣዩ።
ኣብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና፡ ምሒር
ቋሕመም ክንብል እውን የብልናን።
ኵሎም ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ
ዝበጽሑ ኣትሌታት፡ ዕዉታት ከም
ዘይኰኑ ኵላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ።
ምእንቲ’ዚ፡ ዓቕምኻ መዚንካ ኢኻ
ናህርኻ ክትቈጻጸር ዘለካ።
ኣብ ዕለታዊ ህይወትና እውን፡ ነዚ
ክንግንዘቦ ኣለና። ሕቘና ተመሲስና
ክሳብ ዓዲ ውዒል እንኸውን ኣብ
ስራሕ ክንለፍዕ ጽቡቕ ኣይኰነን።
ብመንጽሩ፡ ኣብ ዓራት ተገምሲስና
ክንውዕልን ክንሓድርን እውን ከቶ
ኣየምሕረልናን እዩ።
ዝዀነ ኰይኑ፡ ብኸመይ ናይ
ኣእምሮ ሰላም ክትረክብ ከም ዘለካ
ተለማመዶ። ኣእምሮኻ ከይተሓንከረ
ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ከም ዝኽእል

ግበሮ። ነዚ ንምርግጋጽ ቀጻሊ ንገዛእ
ርእስኻ ምግምጋም የድሊ። ካብቲ
እትነብረሉ ከተማ ውጽእ ኢልካ ናይ
ምዝንጋዕ ባህሊ ኣማዕብል። ነቲ ግርማ
ጫካ፡ ነቲ መዝሙር ኣዕዋፍን ነቲ ናይ
ጸጥታ ወይ ርግኣት ሃዋህው ዝርብሹ
ከም ሞባይል ዝኣመሰሉ ውጽኢት
ቴክኖሎጂ ሒዝካ ኣይትኺድ። እቶም
ኣብ ከተማ ዝርብሹኻ ነገራት ኣብ
ከተማ ገዲፍካዮም ኪድ።
ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይብሉ
ቍምነገር እንተ ሃልዩ፡ ጻዕቂ ስራሕ
ዝኽሰት ብስሰዐ፡ ዝበለጸ ንኽትረክብ
ዝግበር ጕያ ጥራይ ዘይኰነ፡ ውሽጣዊ
ሰላም ካብ ዘይምህላውን እውን ከም
ዝዀነ ርዱእ እዩ።
ብተደጋጋሚ ከም ዝንጸባረቕ፡
ውሽጣዊ ሰላም ዘይብሎም ሰባት፡ ንገዛእ
ርእስኻ ናይ ምቕጻዕ ባህርያት ግዳያት
እዮም። ገለ ሰባት ሓንቲ መዓልቲ ጌጋ
እንተ ፈጺሞም፡ ዅሉ ሻብ ብጣዕሳ
እናተለለዉ ይነብሩ። እዞም ከምዚኦም
ዓይነት ሰባት ንገዛእ ርእሶምን ንኻልኦት
ሰባትን እቕረ ክብሉ ትብዓት ይስእኑ።
ከም ሳዕቤኑ፡ ዘይተለምዱ ተግባራት
ክፍጽሙ የረኣዩ።
ሓደ ሰብ መቕጻዕቲ ከም ዝግብኦ
እንተ ተሰሚዕዎ፡ መወዳእታ ዘይብሉ
መቕጻዕቲ እዩ ዝጽበ። “ሓደ ሕማቕ
ነገር ክኽሰት እዩ።” ብምባል ኣብ
ዘይጽሒ ወይ ዘየባትኽ ፍርሒ ይነብር።
ካብዚ ከቢድ ስምዒት ቅሬታ ንግዜኡ
ንምግልጋል፡ ዘይተኣደነ ጻዕቂ ስራሕ
ብምፍጣር ንገዛእ ርእሱ ሕሪሕራይ

ገይሩ ይቐጽዕ።
ሓደ ፍሉጥ ሓኪም፡ “ነቲ ኣብ ዕለታዊ
ህይወቱ ዘጋጥምዎ ወጥሪ መትኒ፡ እቲ
ተሓካሚ ከይተፈለጦ ብዕረፍቲ ኣልቦ
ስራሕ ንምክሕሓስ ምስ ዝፍትን፡ ብናይ
ቅሬታ ስምዒት ከም ዝጉባእ ኣረጋጊጸዮ
ኣለኹ።” ኢሉ ነይሩ። ምእንቲ’ዚ፡ እቲ
ተሓካሚ ግዳይ ናይ መትኒ ምቅዋስ
ዝገብሮ፡ እቲ ናይ ቅሬታ ስምዒቱ
ዘይኰነ፡ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝዀነ
ጻዕቂ ስርሑ እዩ። “የግዳስ፡” ኢሉ
እቲ ሓኪም። “ፈለማ እቲ ናይ ቅሬታ
ስምዒቱ እንተ ዘይነብር ነይሩ፡ እቲ ሰብ
ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ብምስራሕ ነብሱ
ክሃሲ ኣይምኽኣለን ነይሩ።”
ዶክተር ኖርማን ቪንሰንት ፔል
ነታ፡ “How To Develop Self
Confidence” ዘርእታ ብልጽቲ
መጽሓፉ ንምድራስ ናብ ሓንቲ ኣብ
ገማግም ባሕሪ እትርከብ ሆቴል ኣብ
ዝኸደሉ፡ ምስ ሓደ ምስኡ ብዙሕ
ዘይሰማማዕ ባህሪ ዘለዎ
ተቐማጢ
ከተማ
ኒውዮርክ ተራኺቡ።
እቲ ሰብኣይ ኣብ
ሓደ ብጎማ እተሰርሐ
መንበር ኮፍ ኢሉ
ጸሓይ ይጽሎ ነይሩ።
ብናይቲ
ሰብኣይ
ዕድመ፡ ጐድኒ ንጐድኒ
ኮፍ ድሕሪ ምባሎም፡
ክልቲኦም
ኣገዳሲ
ዕላል ኣንቂዶም።
“ኣብዚ
ንዓይኒ
ዝማርኽ
ኣከባቢ
ክትዘናጋዕ
ስለ
ዝረኣኹኻ
ኣመና
ተሓጕሰ
ኣለኹ።”
ብምባል
ዶክተር
ኖርማን ቪንሰን ፔል ርእይቶኡ
ገሊጹሉ።
እቲ ሰብኣይ፡ “ኣብዚ ምህላወይ ዋላ
ሓንቲ ኣይጠቐመንን። ናብ ከተማይ
ተመሊሰ፡ ተኾሚሩ ንዝጽበየኒ ዘሎ
ዕዮይ እንተ ዝሰርሕ ምሓሸኒ ነይሩ።”
ኢልዎ ብርቡሽ ስምዒት። “ነገራት
ተስፋ ዘቝርጹ ኰይኖም ይረኣዩኒ
ኣለዉ። ኣነ ምሒር እተረበሽኩ ሰብ
እየ። ዋላ ኣብ ከውታ ለይቲ ድቃስ
ሰለም ኣየብልን እየ። ካብዚ ከምዚ
ኵነታት መታን ክገላገል እያ፡ በዓልቲ
ቤተይ ኣብዚ ሆቴል ንሓደ ሰሙን
ንኸዕርፍ ደፋፊኣትኒ። ሓካይመይ
እውን፡ ብቕኑዕ እንተ ሓሲበን እንተ
ተዘናጊዐን፡ ዋላ ሓደ ጸገም ከም
ዘየጋጥመኒ መኺሮምኒ ኣለዉ።
የግዳስ፡ ኣነ ከመይ ገይረ ከምኡ ክገብር
እኽእል? ኣነ ሰላማውን ህድኣት
ዝዓሰሎን ሰብ ንክኸውን ንስኻ እንተ
ሓጊዝካኒ፡ ኵሉ ዓቕመይ ዘፍቅዶ
ክገብረልካ ድሉው ኣለኹ። ኣብዛ
ዓለም ቅድምን ልዕልን ኵሉ ዘድልየኒ፡
ሰላማዊ ሰብ ንክኸውን እዩ።”
ንሒደት ሰዓታት ኣዕሊሎም። ካብ
ዕላል እቲ ሰብኣይ፡ ኵሉ ሻብ ሓደ
ዘስካሕክሕ ነገር ክፍጠር ይኽእል
እዩ ዝብል ጭንቀት ከም ዘለዎ
ተንጸባሪቑ።
“ንነዊሕ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ገዛእ
ርእሰይ፡ በዓልቲ ቤተይ፡ ደቀይ ወይ ኣብ
መንበሪ ገዛይን ስራሐይን ሓደ ጸገም
ክኽሰት ይኽእል እዩ ብዝብል ጭንቀት
እየ ንነዊሕ ዓመታት ተሓሚሰ ዘለኹ።”

ብምባል ነቲ ዶክተር ብዘይሕብእብእ
ስግኣቱ ደርጕሕሉ።
ዶክተር ኖርማን ቪንሰንት ፔል
ጸኒሑ ብዛዕባ እቲ ተጓንፎ ከም ዝጸሓፎ፡
“ዕላልና ኣዕሚቝና ምስ ቀጸልና፡
ናይቲ ሰብኣይ ምንጪ ዘይምርግጋእ፡
ክልተ ነገራት ምዃኖም ተጋሂዱለይ።
እቲ ቐዳማይ፡ ካብ ግዜ ህጻንነቱ ምስኡ
ዝማዕበለ ናይ ኣተዓባብያ ጕዳይ እዩ።
ወላዲቱ ኵሉ ሻብ፡ ‘ሓደ ሕማቕ
ነገር ክኽሰት እዩ።’ እናበለት ትሓስብ
ነይራ። ንዕኡ እውን ናይ ኣዲኡ
ስምዒት ፍርሒ ሰሪጽዎ እዩ።
“እቲ ካልኣይ ጠንቂ ድማ፡ እናዓበየ
ክመጽእ እንከሎ ዝፈጸሞም በደላት
እዮም። በቶም ዝፈጸሞም በደላት፡
ሕልናኡ ንገዛእ ርእሱ ክቐጽዕ ከም
ዘለዎ ይምጕቶ። ብሰሪ’ዚ፡ ገዛእ
ርእሱ ናይ ምቕጻዕ ግዳይ ስለ ዝዀነ፡
ብልዑል ናይ መትኒ ምቅዋስ ከም
ዝበጽሖ ተገንዚበ።”
ንምጥቕላል ዝኣክል እምበኣር፥
1. ንመላእ ዓለም ኣብ ማእገርካ ከም
እተሰከምካያ ክስመዓካ የብሉን። ብዘይ
መጠን ዕዮ ኣይተጽዕቕ። ብዛዕባ ገዛእ
ርእስኻ ሕሉፍ ወይ ኩቱር ኣድህቦ
ኣይትግበር።
2. ኣብ ዕዮኻ ፍቕሪ ይሃልኻ። ኣብ
ዕዮኻ ፍቕሪ እንተ ደኣ ሃልዩካ፡ ናይ
ምስልካይ ስምዒት ኣይጎብኣካን እዩ።
ንስራሕካ ተፍቅሮ እንተ ዄንካ፡ ካብቲ
ትሰርሓሉ ዘለኻ ትካል ክትቅይር
ኢልካ ኣይትደናደንን ኢኻ። ገዛእ
ርእስኻ ብምቕያር ጥራይ፡ ንስራሕካ
ከተማዕብል ትኽእል ኢኻ።
3. ውጥን ኣብ ምውጻእ
ኣይትተሃከ። ንውጥንካ ኣብ ትግባረ
ከተውዕሎ ኣለካ። ኣብ ዕዮኻ ግቡእ
ሜላ ዘይትጥቀም እንተ ደኣ ዄንካ፡
ግዳይ ‘ብስራሕ ተወጢረ ኣለኹ።’
ዝብል ስምዒት ክትከውን ትኽእል
ኢኻ።
4. ንዅሉ ነገር ኣብ ሓደ እዋን
ክትዓምሞ ኣይትሓልን። ከምኡ
እንተ ደኣ ገይርካ፡ ንዋላ ሓደ ካብኡ
ብጽፍፈት ክትዛዝሞ ክእግመካ እዩ።
5. ኣብ ስራሕካ ብቑዕ ኵን። ኣብ
ስራሕካ ፍልጠት ምድላብ ሓይሊ ስለ
ዝዀነ፡ ብቐጻሊ ፍልጠትካ ክብ ኣብል።
ፍልጠት ዝዓጠቐ ሰራሕተኛ፡ ጽፉፍ
ዕዮ ከም ዘበርክት ርዱእ እዩ።
6. ኣብ ህይወትካ ንኽትዛነ
ተለማመድ። ምሒር ኣይትንሃር።
ላህማም ክትከውን እውን የብልካን።
ብቕልል ዝበለ መንገድን ተዛኒኻን
ንዕዮኻ ኣካውን።
7. ነቲ ሎሚ ክትዓምሞ እትኽል፡
ከቶ ንጽባሕ ኣይተወንዝፎ። ንስራሕካ
እንተ ኣኪብካዮ፡ ምስ ተዀመረ ከቢድ
ወጥሪ’ዩ ዝፈጥረልካ። ምእንቲ’ዚ፡
ንዕዮኻ ብመስርዕ እቲ ዝወጠንካዮ፡
ግዜ ከየባኸንካ ዛዝሞ።

“ቀሊል ህይወት ንኽህልወካ
ኣይትጸሊ። ንጽንኩር ህይወት
ንኽትጻወር
ዘኽእለካ
ሓይሊ
ንኽትድልብ ደኣ ጸሎት ግበር።” ብሩስ ሊ
“ወዮ ንሰኸም ካልኦት ሰባት
ዘፋዅስ ሰብ፡ ኪነሚን ሰብ ክኸውን
ኣይክእልን እዩ።” - ቻርለስ ዲከንስ
ይቕጽል...

ሓዳስ
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ኣብ “የፐ ወዲ ‘ዅርባ’” “ቀ”ን “ከ”ን ኣበይ ተሸርባ፧
ብብዓል ኣቕርንቲ ተጐቢኣ

ኣርኣያ ካሳ (ካልጋሪ ካናዳ)
ቀዳማይ ክፋል
“የፐ ወዲ ‘ዅርባ’”ን “መዝገብ
ኣርዮስ”ን ብኣማረ ወልደስላሴ (2016)
ዝተተርጐማ፡
ብ ሓደ መጽሓፍ
ተጠርኒፈን ብኣሕተምቲ ሕድሪ
ዝተሓትማ፡ ክልተ ድራማታት እየን።
ንምሕጻር፡ ብእታ ቀዳመይቲ ኣርእስቲ፡
“የፐ ወዲ ‘ዅርባ’”፡ ክጠቕሰን እየ።
ቀንዲ መንቀሊ እዛ ዓንቀጽ ን“የፐ ወዲ
‘ዅርባ’” ከም መበገሲ ወሲደ ቅድሚ
ሕጂ ክድህስሶ ኢለ ንዝነበርኩ ጉዳይ
ንምድህሳስ እዩ።
እዚ ከኣ ብቐሊል ክትግበር ዝኽእል፡
ውጹእ መመርሒ ትግባረ ብፊደላት ቆፍን
ካፍን መምስ ጫሌዳታቶም (ቀራናት)
ንምውጻእ እዩ። ምስኡ ተተሓሒዙ፡
ኣብ ዕለተ ምምራቕ መጽሓፍ ኣማረ
ዝተላዕሉ ጕዳያት ጽሓፍቲ፡ ሕትመትን

ኣሕተምቲን ኪድህስስ እየ።
ቆፍን ካፍን ብዝምልከት፡ እቲ ጽዑቕ
ትግባረ ቀራናት ካብ መኣስ ከም
ዝጀመረ ዚእምቱ ሕሉፍ ጽሑፋትን፡
ቅድሚ ሕጂ ዝተዋህበ መምርሒኦምን
ከቕርብ እየ። እቲ ኣብ’ዚ ዘቕርቦ፡ ኣብ
ክንዲ ብስምዒት-ኣደማምጻ ዝተመርኰሰ
ኣጽሓሕፋ ዚኸውን፡ ውጹእ ዚኾነ
መምርሒ ክህብ እየ። ካብ ባዕላዊ
ስምዒት ወጻኢ፡ ውጹእ መምርሒ
ምሓዝ ከኣ ንኽትመሃሃረን ብስሩዕ ቋንቋ
ከተማዕብልን ይሕግዝ።
ኣብ ሕትመት ዚምልከት ዳህሳስ ከኣ፡
ብእሩምን ብምዕሩይን ንዘይምጽሓፍ
ንዚቐርብ ጉልባባት ጽሓፍቲ፡ “ኣብ
መንጎ ተመራመርቲ ጽሕፈት ትግርኛ
ዘይምርድዳእ ኣሎ”፡ “ስእነት ውጹእ
መምርሒ ኣሎ” ዚብሉ እብድህ።
ከምኡ’ውን ብዛዕባ ኣሕተምቲ ንዚለዓል፡
ታራ ኣሕታሚ ብሓፈሻ፡ ታራ
“ኣሕተምቲ-ሕድሪ”ን ድማ ብፍላይ
ዳህሲሰ ንእቲ ኣሎ ዚበሃል ዘይምርድዳእ
ፍታሕ አቕርብ።
(ሀ) ውጹእ መምርሒ ኣጽሓሕፋ
ፊደላት ቆፍን ካፍን
ፊደላት ቆፍን ካፍን መሰረታዊያን
ፊዳላት ግእዝ እየን። ናታተን ተጸውዖስም ዘይብለን፡ ካብ’ተን መሰረታዊያን
ፊደላት ዝፈልፈላ ቀራናት ዚበሃላ
ፊደላት (ብዓል ቐ፡ ቘ፡ ኸ፡ዀ) ኣለዋ።
ኣብ’ዚ ቆፍን ካፍን ከም ሓባራዊ

መጸውዒ ተወሲደን፡ ንምፍላይ፡ ንእተን
መሰረታዊያን ፊደላት “ቀርኒ-ኣልቦ”፡
ንእተን ጫሌዳታተን ከኣ “ቀራናት”
ተባሂለን ኪጥቀሳ እየን።
ኣብ ጽሕፈት፡ ንቆፍን ካፍን ዝሓቝፉ
ቃላት፡ ብፍላይ እቶም ፊደላት ጀመርቲ
ኪኾኑ እንከለዉ፡ ከም ዘርከበ፡ ብቐራንን
ብዘይቀራንን ምጽሓፎም ልሙድ እዩ።
እንተኾነ፡ ከም ዘርከበ ምጽሓፍ ንምዕባለ
ቋንቋ ይዕንቅጽ እዩ። ክትመሃሃሮ
ንኺቐልል ውጹእ መምርሒ ኪህሉ
ኣድላዪ እዩ።
ኣብ’ዚ፡ ብትግባረ ቀራናት (ንበዓል ኰ፡
“ናይ”፡ … እውን ይሕውስ’ዩ) ዝሓቝፉ
ጽሑፋት፡ ሓደ ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ
ኣሎኒ። እዚ ትዕዝብቲ፡ ከም መበገሲ፡
ኣብ ብኣጻብዕቲ ዚቝጸሩ መጽሓፍቲ
ዝተምርኰሰ ኮይኑ፡ ብርእሰ ተኣማንነት
እዩ ምባል እኳ ኣይደፍርን።
ንሓባራዊ ርድኢትን
ዘተ ንምቅላልን ግን ንእዚ
ትዕዝብቲ ኣብ ክለተ
(ብፍላይ ንእቶም ቅድሚ
ምፍራስ ፈደረሽን ዝነበሩ
ጽሑፋት)
ከፊለዮም
ኣለኹ። ንእዚ ኣከፋፍላ
ከኣ፦
(1) ጽልዋ ግእዝ
ዘለዎምን
(2) ጽልዋ ግእዝ
ዘይብሎምን ዚብል ስያመ
ሂበዮ ኣለኹ።
እዚ ምክፍፋል ግን ንእቲ
ዝነበረ ስእሊ ንምቕራብ
እምበር ሓዲኡ ቅኑዕ፡ እቲ
ካልእ ከኣ ግጉይ እዩ ነይሩ ንምባል
ኣይኮነን። እቶም ግእዝ ምርኵስ ዚገብሩ
ዚመስሉ ጽሑፋት፡ ዳርጋ ብቐራን
ዚጅምር ቃል ኣይክሰተሎምን።
እቶም ግእዝ ምርኵስ ዘይገብሩ
ዚመስሉ ጽሑፋት፡ ምዕሩይ ደኣ
ኣይዅን’በር ሕውስዋስ ኮይኖም፡
ቀራናት ይበዝሕዎም እዮም። ካብ
ጽሑፋት ክለተኦም ወገናት ዝተቓረሙ
ቃላት ከም ኣብነት ኪቐርቡ እዮም።
ካብ’ቲ ቀዳማይ ወገን ዚጥቀሱ
ጽሑፋት፡
ቅድሚ
ክፍላ-1930
ዝተጻሑፉ ቅድሓት “መጽሓፍ ቅዱስ”፡
እቶም ብ“ሕጊ እንዳባ” ዚፍለጡ
ጽሑፋት፣ ከምኡ’ውን “ሰዋስው
ትግርኛ፡ ፩ይ መጽሓፍ ናይ ቃላት
ሰዋስው ክሳብ ስሩዕ ረባሕታ” (ኣ.ማ.ሓ.፡
1951ግ) እዮም።
ካብ’ቲ ካልኣይ ወገን ዚጥቀሱ
ጽሑፋት ድማ ድሕሪ ክፍላ-1930
ዝተጻሑፉ ቅዳሓት “መጽሓፍ ቅዱስ”፡
“መገዲ ክርስትያን” (ፐርቲስ፡ 1934)፡
“ህንጻ ቛንቋ” (ልንድስትሮም፡ 1951ግ)
ይርከብዎም። “የፐ ወዲ ‘ዅርባ’”
ምስ’ቶም ዳሕረዎት ትስራዕ።
ካብ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ
ጽሑፋት ዝተቓረሙ ቃላት፡ ኣብነታት፡
ኣብ ታሕቲ ኪቐርቡ እዮም።
(1) ካብ “ጽልዋ ግእዝ” ዘለዎም
ዚመስሉ ጽሑፋት
(1.1) መጽሓፍ ቅዱስ (ቅዳሓት

1866/1900/1909)፡ “ወንጌል ማቴዎስ፡
13፤ 1-9”፤ ቀልጢፉ፡ ካብ፡ ካልእ፡ ኮፍ፡
ኩሉ፡ ከሎ፡ ከውሒ፡ ከምዚ፡ ኪዘርእ፡
ኪቅመጥ፡ ክብል፡ ክሳብ። (እምባየ
ሃብተዝጊ፡ 2000)
(1.2) “ሥርዓት ኣድግና ተገልባ”፤
ቀለብ፡ ቈልዓ፡ ቈመ፡ ቀዳማይ፡ ቃል፡ ቅያ፡
ቆላዑ፡ ቆርበት፡ ቍጽሪ፡ ተቀቢሉ፡ ይቀለብ፡
ኪቆውም፡ ከዓ፡ ኩሉ፡ ከም፡ ከብቲ፡ ኪዳን፡
ካልእ፡ ካልኦት፡ ካብ፡ ክልተ፡ ክልኩል፡
ክሣብ፡ ክሳዕ፡ ክንድዙይ፡ ኮነ፡ ኮይኑ፡ ኮነት፡
ከሕፂ፡ ከይሕዝ፡ ኪነብር፡ ክትዕድል።
(1.3) “ሥርዓት አድከመ ምልጋእ”፤
ቀለብ፡ ቀረብ፡ ቈጺርና፡ ቃል፡ ከልእዋ፡
ከሳሲ፡ ከፊሉ፡ ኩልና፡ ካሕናት፡ ካልእ፡
ካባካ፡ ካባይ፡ ክልተ፡ ክሳብ፡ ኵናት፡ ኮነ፡
ከብቅዕ፡ ከካዕቦም፡ ከይርሳዕ፡ ክንምጕት
(1.4). “ሰዋስው ትግርኛ፡ ፩ይ
መጽሓፍ ናይ ቃላት ሰዋስው ክሳብ ስሩዕ
ረባሕታ” (ኣ.ማ.ሓ.፡ 1951ግ)፤ ቀታሊ፡
ቀንጠብጠብ፡ ቀያሕ፡ ቀደም፡ ቀዳማይ፡
ቀዳድ፡ ቀጣፊ፡ ቃል፡ ቃላት፡ ቅድሚ፡
ቅድም፡ ቅድሚኡ፡ ቅድስና፡ ቋንቋ፡ ቈልዓ፡
ቍሩብ፡ ቍሪ፡ ቍጽሪ፡ ከስ፡ ከባድ፡ ከይደ፡
ኮይና፡ ክልተ፡ ክፉእ፡ ክንምሃር፡ ክንፈልጥ፡
ከም፡ ከከም፡ ከዓ፡ ኪሓምም፡ ኪሕፈር፡
ኪርድኦም፡ ኪብሃል፡ ኪብለካ፡ ኪካየድ፡
ኪኸውን፡ ኪኾኖ ኪኸይድ፡ ኪውስን፡
ኪገልጽ፡ ኪግለጽ፡ ኪፍቶ፡ ካልኣይ፡
ካልእ፡ ካዕብ፡ ካበይ፡ ካብ፡ ካብቱ፡ ክልተ፡
ክሳብ፡ ክብራ፡ ክንዲ፡ ክንድስም፡ ክንደይ፡
ክፍሊ፡ ክፍኣት፡ ኮይኑ፡ ከይብርትዖም፡
ከይተጋግዮ፡ ኬጽንዕዎ፡ ክትሓልፍ፡
ክትፈሊ፡ ክትፈልጥ፡ ክነሱ፡ ክነልብሶ፡
ክነውፊ፡ ክነካፍል፡ ክንስዕቦ፡ ክዳን፡ ኵሉ፡
ኵነት፡ ኰሪኻ
(2) ኣብነት ቃላት ካብ “ጽልዋ ግእዝ”
ዘይብሎም ዚመስሉ ጽሑፋት
(2.1) መጽሓፍ ቅዱስ (1933/1957)፡
“ወንጌል ማቴዎስ፡ 13፤ 1-9”፤- ቀልጢፉ፡
ከሎ፡ ኽአ፡ ኩሉ፡ ከምዚ፡ ኩሉ፡ ኪዘርእ፡
ኺዘርእ፡ ካብ፡ ኽሳዕ። (እምባየ ሃብተዝጊ፡
2000)
(2.2) “መገዲ ክርስቲያን” (ፐርቲስ፡
1934ግ)፤ ቀሊል፡ ቐሊል፡ ቓል፡ ቓላት፡
ቝሊሕ፡ ቐልጢፍካ፡ ቀላይ፡ ቑም ነገር፡
ቘሪጹ፡ ቅኑዓት፡ ቕኑዓት፡ ቛንቋ፡ ቅንኢ፡
ቀደሙ፡ ቐዳማይ፡ ቅድሚ፡ ቕድሚ፡
ቅዱስ፡ ቐጣን፡ ቍጥዓ፡ ኸለዉ፡ ኵሉ፡
ዅሉ፡ ኸሎ፡ ከም፡ ኸም፡ ኸምዚ፡ ኸረን፡
ኸብቲ፡ ኻልእ፡ ካልኣይ፡ ኻብ፡ ኸቢድ፡
ኸተማ፡ ከቶ፡ ኸኣ፡ ኺድ፡ ኽልተ፡ ኽሳዕ፡
ኽዳን፡ ክፉእ፡ ኽፉእ፡ ኰነ፡ ዀነ፡ ኰይነ፡
ዀይነ። መስተውድድ ኣዛማዲ ቅድምጥብቆ “ከ/ኪ/ክ” ዚሓቝፉ - ኸማላልስ፡
ኸርእየካ፡ ኺለቅቕ፡ ኺመውት፡ ኺምለዝ፡
ኺብሎ፡ ኺንኣድ፡ ኺኸዱ፡ ኺውሕጦ፡
ኪዛረብ፡ ኪዓርቆም፡ ኪጥምት፡ ኺጸሮ፡
ኼሕሾ፡ ኽትምለስ፡ ኼሕሾ፡ ኼሕፍር፡
ኼስልጥ፡ ኼብርህ፡ ኼንብብ፡ ኼንብቦ፡
ኼፍርሕ፡ ኽትነብር፡ ክትውርድ፡ ክትኣቱ፡
ኽነሱ፡ ክነሶም፡ ኽኸይድ
(2.3) መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ
(1953/1945ግ) “ወንጌል ማርቆስ”
ምዕራፍ 1 ክሳዕ ምዕራፍ 10”፤
ቅዱስ፡ ቕዱስ፡ ቐረቡ፡ ቅድሜኻ፡ ቐረባ፡
ቕድሜኹም፡ ቘሪጽካ፡ ቐምሽካ፡ ቑመቱ፡
ከኣ፡ ኸኣ፡ ኸደ፡ ከተማ፡ ኸተማ፡ ከውሒ፡
ከቶ፡ ኸፈተ፡ ኻብ፡ ኵሉ፡ ዅሉ፡ ኸሎ፡
ክሳዕ፡ ኽሳዕ፡ ኻህናት፡ ኽንደይ፡ ካባይ፡
ከይትገብሩ፡ ኪስፈረልኩም፡ ኪብሉኒ፡
ኺፍረደኩም፡ ኺኽሕሰካ፡ ኼዕርዩ፡
ኺሐስብ፡
ኺፍጸም፡
ኼውጽኦ፡

ኬሕውዩ፡ ኽልተ፡ ኻልኦት፡ ኽትውከል፡
ኪብልዎ፡ ኰነ፡ ዀነ፡ ከመይ፡ ከም፡ ኸም፡
ኸማታቶም፡ ኸምኡ፡
(2.4) “ህንጻ ቛንቋ” (ልድንስትሮም፡
1952ግ)፤ ቀስ፡ ቀሪቡ፡ ቀንዲ፡ ቀይሕ፡
ቈጽሊ፡ ቝስሊ፡ ቅድሚ፡ ቅድም፡ ቍራስ፡
ቝርሲ፡ ቃል፡ ቓል፡ ቃላት፡ ቓላት፡ ቛንቋ፡
ከሎና፡ ከልቢ፡ ኸልቢ፡ ኸሎ፡ ከምቲ፡
ከመይ ከምኡ ከምዚ፡ ኸምዚ፡ ዀነ፡
ኸአ፡ ካልእ፡ ክልተ፡ ኻህን፡ ኻልኣይቲ፡
ካብ፡ ኻብ፡ ክንደይ፡ ዅሉ፡ ኩሎም፡
ኵላቶም፡ ዅሎም፡ ኸድካ፡ ክፍሊ፡ኽፍሊ
ከምጽጽአልኪ፡ ኸልኦ፡ ኸተምጽእ፡ኸእትዎ፡
ከየስብሩኒ፡ ከየጓንጹንን፡ ከይድርብዩንን፡
ከይኰረየ፡ኺህልዎ፡ ኺህቦ፡ ኪሐስባ፡
ኺሕግዝ፡ ኪዀነሎም፡ ኪቕውጸራ፡
ኪኖኦም፡ ኺበዝሑ፡ ኪኸይድ፡ ኪዋጋእ፡
ኽኢለ፡ ክኸይድ፡ ኽሕልዎ፡ ኽንሀንጽ፡
ክንሐትት፡ ኽንማኸር፡ ኽንበኣስ፡
ክንጽሕፍ፡ ክነስተውዕሎ፡ ክትሕጸብ፡
ኽትብሀሉ፡ ክትበልዐና፡ ኽትመጽእ፡
ኽንመሀር፡
ክንብል፡
ኽንዛረብ፡
ኽንደግም፡ ክንዲ፡ ክንቅበሎ፡ ኽንፈልጦ፡
ኽይሐብሩ፡ ኸይቀትልዎ፡ ኽትቀትሎም፡
ኪድርብይዎ፡
(2.5) “የፐ ወዲ ‘ዅርባ’” (ኣማረ)፤ ካብ

ኣርእስቲ እታ መጽሓፍ “ዅርባ” ጀሚሩ
ክሳብ እትዛዘም ውጽእ ብዝኾነ መንገዲ፡
ጀመርቲ ፊደላት ብቐራናት ተጻሒፎም
ኣለዉ። በተዛማዲ፡ ውሑዳት ብቐርኒኣልቦ ዝተጻሕፉን ሕደ ቃላት ኮይኖም
ሓንሳብ ብቐራን ካልእ ግዜ ከኣ ብዘይቀርኒ
ዝተጻሕፉ እዉን ይርከቡ።
እዚኣቶም ከም ምላቝ ስሕተት
ተቘጺሮም ኣለዉ። እቶም ዳሕረዎት
ብመመይቲ ኣሕተምቲ-ሕድሪ ብቐሊሉ
ኪእረሙ ወይ ናብ ደራሲ መሊሶም
ከም ዝእረም ኪገብሩ ምተኽእለ
ነይሩ። ኣብ እተን ክልተ ገጻት ዝሓዘት
“ቀዳማይ ተግባር፡ ቀዳማይ ትርኢት”
ኣርእስቲ ጥራይ እዘን ቃላት ብቐራን
ዝተጻሕፋ ይርከባ፤ ኻብ፡ ኽበራበር፡
ኻልኣይ፡ ኻህን (2 ግዜ)፡ ኸም፡ ኽተሓዝ፡
ቐዳማይ፡ ኽራይ፡ ቕድሚ፡ ኾፍ፡ ዅርሲ፡
ዅርማጅ፡ ኸኣ።
ኣብ’ዚ፡ ብኣጽሓሕፋ ኣማረ፡ ከም
ምላቝ ዝተቝጸራ “ቀዳማይ”ን (2 ግዜ
ኣብ ኣርእስቲ) “ካህን”ን ብዘይቐርኒ
ዝተጻሕፋ ይርከባ። እቲ ጽሑፍ ውጹእ
ንክኸውን ብ “ቐዳማይ”ን ብ “ኻህን”ን
ኪጽሓፋ ነይርወን።
***

ብቓላት ዝካወኑ ግድላት

ኣብ ትግርኛ፡ ስውያ ንግግር፡ ምስላ፡ ቅኔ፡ ጽውጽዋይ፡ ዝበሃሉ፡ ቍም ነገር ሓዘል
መልእኽቲ ዝመሓላለፈሎም ዕዮታት ኣለዉ። ብዘይካኡ፡ ብምንጽጻርን ምዝማድን
እናኣዘናግዐ ኣእምሮ ተሳተፍቱ ኸስፍሕ ዝኽእል ብቓላት ዝካወን ግድልውን ኣሎ።
እዚ ብቓላት ዝካወን ግድል ሕንቅል-ሕንቂለተይ ይበሃል።
ኣብዚ ዘለናዮ እዋን፡ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ዘበርክቶ ጥቕሚ ኣብ ግምት ስለ ዝኣተወ፡
ኣብ መጻሕፍቲ እናተሓተመን፡ ኣብ መርበባት ሓበሬታ እናተዘርግሐን ይርከብ ኣሎ።
ንሎሚ ገለ ኻብቶም ብዙሓት ብቓላት ዝካወኑ ግድላት ንእንግድ ኣለና።
ኣብ መጻኢ፡ ኣበርከትቲ ንዝልእክዎም ብቓላት ዝካወኑ ግድላት ክነቕርብ ኢና። ግብረ
መልሲ ነበብቲውን ክነፍልጥ ኢና። ብኡ-ንብኡ፡ ንደረጃ እዞም ግድላት፡ ዝተፈላለዩ
ጽሑፋት ብምውካስ ከም ዝብርኽ ንምግባር ክንጽዕር ኢና።
1. ከይሰሓልካያ ስሕልቲ፡
2. ቀይሕ ሰብኣይ ገዛ ገዛ ዝውዕል፡
3. ጒድ መጸ፡ ተኣምራት መጸ፡ ካብ መሮር እንቋቝሖ ወጸ፡
4. ኣብ ውሽጢ ገዛ ከሎ ዝሰራሰር፡
5. ብጸሓይ እትበቊል፡ ብማይ እትዕጸድ፡
6. ኣብ ዱር ኣትዩ ሓሸሽ ዘይብል፡
7. ሰብን ዝሰርሓ፡ ሰብን ዘይድይባ፡
8. ጸሊም ጐበዝ፡ ወሰን ወሰን ዝኸይድ፡
ምንጪ፡ ዝናን ተረትን ምስላን ናይ ቀዳሞት፡
ኣባ ያቆብ ገብረየሱስ (ሔቦ)
መልሲ፦
8. ጻጸ ዕንኲራይ 7. ኲናት 6. ቊማል 5. ጸጉሪ ርእሲ 4. ጥጥቆ 3, ጡጥ
2. ሓዊ
1. እሾኽ
ዮሴፍ ኣስመላሽ

ሓዳስ

ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ

መበል 28 ዓመት ቁ.10

ኤርትራ

ሃሮ
መ
ኵርናዕ ተ
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ጥርሙዝ ብኸመይ
ይስራሕ?

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል

ኣልጀብራ

(መልሲ ቅድሚ ምርኣይኩም ፈትኑ)
ተማ. ዮሃና ክፍላይ

ት

ሪ

ም

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል። ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ
እዩ። እዚ ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ፡ ኣብ ክልሰ-ሓሳባት
ትርብዒት - ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18 ክፍለ-ዘመን)
ዝተሞርኰሰ እዩ።

ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ውጽኢት
ጥርሙዝ ብእተፈላለየ ኣገባብን መልክዕን
ንጥቀመሉ ኣለና። ብርሃን ዘሕልፍ፡
ዘብለጭልጭ ጽቡቕ ጠራሙዝ መጋየጺ፡
መስትያት፡ ኣብ ኣፍደገታትን መሳዅትን፡
ኣምፑል ናይ መብራህቲ፡ ብርጭቆታት፡
…. ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኰነን። ኣብዛ
ዘላ ዓለም ውጽኢት ጥርሙዝ ዘይጥቀም

ሌላ

ህዝቢ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል። ኣብ
ታሪኽ ጥበብ ኣሰራርሓኡ ዘደንቕ ነገር
እንተ’ሎ፡ ብ2500 ቅ.ል.ክ. ግብጻውያን
ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መቝጸርያ ዝመስል
ናይ ጥርሙዝ ዑንቂ ምርካቡ እዩ።
ብ2600 ቅ.ል.ክ. እተሰርሐ እዩ ነይሩ።
ጥበብ ኣሰራርሓ ጥርሙዝ ካብ ሽዑ

ምስ ምህዞ ፡ ርኽበታትን መጽናዕቲን

ካብ ማይ ናብ ነዳዲ

ምስ ምህዞታት፡ ርኽበታትን መጽናዕቲን ብሓጺሩ ዘላሊ

ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ፡ 6ተ ብ6ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ። እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ። ካብ 1 ክሳብ 6 ድማ ይምልኣ።
ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን። ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን።

ፍቱዋት ተመሃሮ ካብ ማይ ጸዓት
(ነዳዲ) ክርከብ ከም ዝኽእል ልዕል ኢልና
ገሊጽናዮ። እዚ ዝስዕብ ኣብነት ድማ
ኣብ ገዛና ብእንረኽቦም ጥረ ነገራት
ተጠቒምና ብመንገዲ ማይ (Hydrogen
fuel cell) መብራህቲ (ልቺ) ክነብርህ
ዘኽእለና ፈተነ ንመልከት።

ከመይ ኢልና ግን ካብ ማይ ነዳዲ
ክንምስርሕ ንኽእል?

እዘን ክልተ ከተማታት 600 ኪ.ሜ. ፍልልይ ኣሎወን ንበል። እዛ መኪና ክትከይድ
እንከላ 6 ሰዓት ወሲዱላ፣ ክትምለስ እንከላ ኸኣ 10 ሰዓት ወሲዱላ ኣሎ። ጠቕላላ
ን1200 ኪ.ሜ.፡ 16 ሰዓታት ወሲዱላ፤
ፍጥነት= 1200/16= 75 ኪ.ሜ./ሰዓት
ስለዚ ገምጋም ፍጥነት ናይዛ መኪና ኣብ ምሉእ ጕዕዞኣ 75 ኪ.ሜ. ኣብ ሰዓት
ነይሩ።

- ኣስመራ ርእሶም - (ኣስመራ)
- ናሆም ተስፋይ - (ኣስመራ)
ተኽለወይኒ ኣብርሃም- (ኣስመራ)
.............. ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝበጸሓና’ዩ፣ ሓደ ብሓደ ከነቕርቦ ኢና።

ሓዳስ ኤርትራ/ ዓምዲ ኵርናዕ ተማሃሮ/ ፓሳቍ. 247/ ኣስመራ

ይዓግብ። በቲ ካቶድን ኣንዶን ተጠቒምና
ኤለክትሮላይስሳዊ መስርሕ ድማ እቲ
እንደልዮ ሃይድሮጅን ጋዝ (H2) ንረክብ።
በዚ ጋዝ ተሓጊዝና ድማ መኪና፡ ነፈርቲ
ካልኦት ዓበይቲ ነገራትን ነንቀሳቕሰሉ።

ምንጪ፥ Dnews

ማይ ዝስተ ጥራይ ከይመስለና፣
ከም መድሃኒት ክንጥቀመሉ ንኽእል
ኢና። ካብዚ ሕልፍ ኢልና’ውን ከም
ነዳዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል። ማይ ከም
ነዳዲ ንዝተፈላለዩ ብኤለትሪክን ነዳዲን
ዝሽከርከሩ ነገራት ከንቀሳቕስ ይኽእል’ዩ።
ምኽንያቱ ማይ ሃይድሮጅን እተባህለ ጥረ
ነገር ስለ ዘሎዎ።

መልሲ ኣልጀብራ

ኣብዚ ዘለናዮ ተበጺሑ ዘሎ ቴክኖሎጂ
ብጥርሙዝ እተሰርሐ ፈትሊ (fiber
glass) ዓቢ ዕማም እዩ ዘሎዎ። ፈላጣት
ስነ-ቐመም ማይማዮ ከም ኣቻዮ ዝተርር
ጥርሙዝ ክሰርሑ ክኢሎም እዮም።
ካልእ፡ ብርሃን ክዓልቦ ከሎ ሕብሩ ዝቕይር
ዓይነት ጥርሙዝ’ውን ሰሪሖም ይርከቡ።

75% ናይ ኣድማስ ሃይድሮጅን
ዝርከቦ’ዩ። እዚ ድማ ነዳዲ ምስ ተወደአ
ዓለምና ብስእነት ነዳዲ ከይትሽገር ዝብል
ሻቕሎት ዝፍውስ ጸጋ’ዩ።

(መልሲ፡ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል፡ ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን።)

ዝበጽሓና

እቲ ኖርማል ጠራሙዝ ሲሊካ፡
ሶድዩም-ካርቦነይትን ካልሽዩም-ካርቦነይት
ብምሕዋስ ይስራሕ። እዞም ጥረ ነገራት
ድሕሪ ምጥሓኖም ይተሓዋወሱ’ሞ፡
ኣብ ዓቢ እቶን ይመኩ። ተሓዋዊሶም
ብዓይኒና ዘይንፈልየሉ ደረጃ ምስ በጽሐ
ከም ዝዝሕል ይግበር። እዚ ቅርጺ
ዘይብሉ ብርሃን ከሕልፍ ዝኽእል፡ ተሪርን
ተነቃፍን ይኸውን።
ካልእ እተፈልየ ጥርሙዝ ንኽስራሕ
ካልኦት ጥረ ነገርት ከም ቦሮን-ኦክሳይድ፡
ማግነዝዩም-ኦክሳይድ፡
ኣሉምኑምኦክሳይድ፡ ዚንክ-ኦክሳይድ፡ ሊድ-ኦክሳይድ
ክውሰኾም ኣለዎ። እዞም እንጥቀመሎም
በበይኑ ቅርጽን ጠባይን ዘሎዎም ጠራሙዝ
እምበኣር ውጽኢት ናይዚ እዮም። ሕብሪ
ዘሎዎም ጠራሙዝ ንኽንሰርሕ ድማ
ኦክሳይድ ናይ ክሮምዩም፡ ነሓስ፡ ሓጺን፡
ኮባልትን ካልኦትን ከከም ኣድላይነቶም
ይውሰኹዎም።

ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ሓንቲ መኪና ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ
ከተማ ኣብ ሓደ ሰዓት 100 ኪ.ሜ. እናተጓዕዘት
በጺሓ። ክትምለስ እንከላ ኸኣ 60 ኪ.ሜ. ኣብ
ሰዓት ፍጥነት ነይሩዋ። ናይ ጠቕላላ ጕዕዞኣ
ገምጋም ፍጥነት ክንደይ ይኸውን?

ስ

(አረ ቅድሚኡ’ውን ክኽውን ይኽእል)
ኣትሒዙ ይፍለጥ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ።

ማይ ብኽልተ ጥረ ነገራት ዝቘመ’ዩ።
ብኽልተ ሃይድሮጅንን ሓደ ኦክስጅንን
(H2O)። ብዋሕዚ ኤለትሪክ ተደጊፍና
ኤለክትሮላይስስ ብእተባህለ መስርሕ
ሃይድሮጅንን ኦክስጅንን ክንፈላልዮም
ንኽእል። ነዚ መስርሕ ንምክያድ ኣብ
ማይ ክልተ ኤለክትሮድ (ኳሬንቲ ዝብገሰሉ
ወይ ዝኣትወሉ ኣንፊ) ብምቕማጥ
ነካውኖ። እታ ሓደ ኣንፊ ኣኖድ ክሕዝ
ከሎ፡ እቲ ሓደ ድማ ካቶድ ይሕዝ።
ከምቲ ልዕል ኢልና ዝገለጽናዮ
ማይ H2O ዝቘመ’ዩ። ኣብ መንጎ
ሃይድሮጅንን ኦክስጅንን ተማቓሊ ርክብ
(ኮቫለንት ቦንድ) እዩ ዘሎዎም። እዚ

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

ማለት ንኦክስጅን ኣብቲ ግዳማዊ መዋቕር
(ሸል) ሽዱሽተ ኤለክትሮን ኣሎውዎ።
ኣብቲ ናይ ሃይድሮጅን ድማ ሓደ። ስለዚ
ኦክስጅን ምሉእ ሸሞንተ ክኸውን ክልተ
ኤለክትሮን ከድልዮ ከሎ፡ ሃይድሮጅን
ድማ ሓደ ኤለክትሮን የድልዮ። በዚ
ምኽንያት ክልተ ሃይድሮጅን ምስ ሓንቲ
ኦክስጅን ስምምዕ ይፈጥሩ። ንዘሎዎም
ኤለክትሮን ተማቒሎም ይጥቀሙሉ።
በዚ ዝገበሩዎ ተማቓሊ ርክብ (ኮቫለንት
ቦንድ) ንማይ ይፈጥሩዎ። እቲ ከም
ነዳዲ ኰይኑ ዘገልግለና ክፋል ናይ ማይ
ሃይድሮጅን ጋዝ (H2) እዩ።

ዘድልዩና ነገራት፥ ጎማ ናይ ማይ ስሓ፡
ክልተ ርሳስ፡ ሓንቲ ባተሪ፡ ጨው፡ መጽረብ
ርሳስ፡ ማይ፡ ቊራጽ ገመድ ኤለትሪክ፡ ናይ
ላምፓዲና ዓይኒ (ልቺ)።

ኦክስጅንን
ሃይድሮጅንን
ኤለክትሮላይስስ ጌርና ክንፈልዮም ከለና
ኦክስጅን ምሉእ ክኸውን ሃተምተም
ክብል ይጅምር። እንተ ሃይድሮጅን
ነንሕድሕዶም ብምልጋብ ምሉኣት
ይዀኑ። ማይ ብባህሪኡ ድኹም
መተሓላለፊ
ኤለክትሪክ’ዩ
(ፑር
ኮንዳክተር)፣ ስለዚ ሊትዮም ወይ ሶድዩም
እተባህለ ጥረ ነገር ነእትወሉ። ኦክስጅን
ድማ ካብዚኦም ምስ ሓደኦም ብምሕዋስ
እቲ ምሉእ ናይ ምዃኑ ሸውሃቱ

ኣብታ ዝቘረጽናያ ጎማ ማይ ንግበር
(ንምላእ)። ነቲ ማይ ጨው የእቲና በተን
ርሳስ ነዅሶ። ነተን ርሳስ ብሓደ ጫፈን
ኣብ ማይ ነእትወን። ነተን ምስቲ ባተሪ
እተኣሰራ ገመድ ኤለትሪክ እቲ ሓደ
ጫፈን ናብተን ርሳስ ኣምጺና ምስቲ
ገመድ ኤለትሪክ ናይታ ልቺ ሓዊስና
ንእሰረን። በዚ ዝገበርናዮ መስርሕ ድማ
እታ ልቺ ክትበርህ እያ።

መስርሕ፤
ነታ ጎማ ናይ ማይ ስሓ ኣብ ታሕቲ
ብምቝራጽ ማይ ከም ትሕዘልና ንግበራ።
ብድሕሪ’ዚ ነተን ርሳስ ብኽልተኡ
ወገነን ንጽረበን፤ (በቲ ንጽሕፈሉን በቲ
መደምሰስ ዘሎዎን)። ነዚ ምስ ገበርና
ነተን ቊራጽ ኤለትሪክ ኣብ ጫፍ ናይቲ
ባትሪ ንእሰረን።

ኣብርሃም ዮሃንስ (ወዲ-ዕቋር)

“ብንጹር ንምሕሳብ ልዕሊ ብልሒ ትብዓት’ዩ ዝሓትት።”
- Thomas Szasz

ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.10

ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ

ሃገራውያን በዓላት፡ መግለጺ ክቡር
ባህልን ጥምረትን ህዝቢ ኤርትራ’ዮም።
ኣብ ነንበይኑ እዋን ዝኽበሩ ጽምብላት፡
ብዘይ ዝዀነ ኣፈላላይ ህዝቢ ብሓባር
ተሳንዩ የብዕሎም። ፈስቲቫል ኤርትራ
2018፡ ካብ ዕለት 31 ክሳብ 8 መስከረም፡
“ሰላም፡ ንዘላቒ ዕብየት” ኣብ ትሕቲ
ዝብል ቴማ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ክካየድ
ቀንዩ። እቲ ኣዝዩ ብዙሕ ትሕዝቶታት
ሓቚፉ ዝተኣንገደ ፈስቲቫል፡ ቀንዲ

ተኽለየሱስ መንደር
መለለዪኡ ቁሸት ዞባታት፡ ስርሓት ምህዞን
ሰንዓን፡ ምርኢት ዞባታትን ትካላትን፡
ቁሸት ህጻናትን ካልኦት ንጥፈታትን
ዘጠቓልል ነይሩ። ካብ ዝቐረበ ሰፊሕ
ትሕዝቶታት፡ ንውሑዳት ገጻቱ ብኸፊል
ከነስዕበልኩም።
ፈስቲቫል ኤርትራ፡ ባህልን ልምድን
ትሽዓቲአን ብሄራት፡ ዞባታት ሓቚፈንኦ
ዝርከባ ሃብትን ምህርትን፡ ታሪኻዊ
ቅርስታትን ካልእ ትዕድልትን ጎሊሑ
ዝረኣየሉ መድረኽ እዩ። ካብ’ቲ ትዕዝብቲ
ምርኲስ ብምግባር፡ ብሄራት ኤርትራ
ወላ’ኳ ብጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ
ዝተረሓሓቓ እንተዀና፡ ብሓደ ዝጠምረን
ሓባራዊ ረቛሒ ኣለወን።
ብሄራት ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ
ዕለታዊ መነባብሮአን ዝጥቀማሉ ቀንዲ
መሳርሒታት፡ ካብ ቈርበት ዝተፈላለዩ
እንስሳታት ዝተመስረሐ ኣቕሓን
ዕንጨይትን እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ዝበዝሓ
ብሄራት፡ ንዝተፈላለየ መዓላ ዘገልግል
ስርሓት ቈርበት ዝዀነ ለቖታ፡ ኣብ ጎጆ
ዝበዝሓ ብሄራት ይርከብ። ብርግጽ እቲ
ኣቕሓ ፍሉይ ክእለትን ፈጠራውነትን፡
ዝቐደሙ ሕብረተ−ሰብ ዘንጸባርቐሉ
እዩ። ስለዚ፡ ብሄራትና ብባህልን ልምድን
ዝፈላለያ ዝመስላ እኳ እንተዀና፡ ካብ
ነዊሕ ዓመታት ክጥቀማሉ ዝጸንሓ
ሓባራዊ መሳርሒታት ይግልገላ።
ብንግሆኡ ብዂሉ መኣዝን ዝመጹ
ነጋድያን፡ ኣብ ውሑድ ደቓይቕ ንቐጽሪ
ኤክስፖ ከማምቑዎ ይጅምሩ። ነጋድያን
ንዝመሰጦም ኲርናዕ ጽባቐ ንምርኣይን
ንምፍላጥን፡ ብህንጡይ መንፈስ ካብን
ናብን ይንቀሳቐሱ ነይሮም። ኣብ’ቲ
ረፋድ ጉጅለ ባህሊ ዞባ ደቡብ፡ ንነጋድያን
እንቋዕ ደሓን መጻኹም ዝብሉ ዘለዉ
ንኽመስሉ፡ ስነ−ጥበባዊ ምርኢቶም
ብባህላዊ ሙዚቃን ትልሂትን ኣማዕሪጎም
ቀልቢ ተዓዘብቲ ብምምሳጦም፡ ኣብ
ሓጺር ህሞት ተሳተፍቲ ንኽተኣኻኸቡ
ግዜ ኣይወስድን።
ኣባላት እታ ጉጅለ ባህሊ ዝዀኑ፡
ኣቦታትን ኣጉባዝን ብባህላዊ ልብሲ
ማዕሪጎም፡ ጸጒሮም ገቲሮም ካብን ናብን
ይለሃዩ። ከምኡ’ውን፡ ኣዴታትን ጎራዙን
ዝያዳ ካልእ እዋን ብባህላዊ ልብሲን
ቁኖን ጽቢቐን ይወዛወዛ። እቲ ብያታዊ
መሳርሒ ተሰንዩ ዝጽወት ዝነበረ ጣዕሚ
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ዘተኰሩ ነይሮም። ንኣብነት፡ ጽሙማን
ዜጋ ምስ ሕብረተ−ሰብ ንኽረዳድኡን
ድሌታቶም ንኽገልጹን፡ እትሕግዝ
መሳርሒ ተዳልያ ቀሪባ። እታ ብዝተፈላለየ
ናውቲ ቴክኖሎጂ ዝተማህዘት ኣቕሓ፡
ውጽኢታውነታ ብምግንዛብ ኣብ ኲሉ
ቦታታት ሃገርና ከተስፋሕፋሕ እንተኽኢላ፡
ኣብ ዕብየት ምልክት ቋንቋ ንኽልቲኦም
ኣካል ኣብ ምርኻብ ዝህልዋ ኣስተዋጽኦ
ንጹር’ዩ።
ካልእ፡ ኣብ’ቲ ምርኢት ካብ ዝቐረቡ
ምህዞታት፡ ብትካል ወረጃ ዝተዳለዉ
ዝተፈላለዩ ስርሓት እቶን እዮም። እቲ
ትካል ኣቐዲሙ፡ ብኤለትሪክ፡ ጋዝን
ጸሓያዊ ጸዓትን ዝሰርሖም ንብረት ናብ
ዕዳጋ ኣቕሪቡ ይፈልጥ እዩ። እቶም
ፍርያት ብኢንጂነር ክብሮም ዑቕባዝጊ
ዝዳለዉ ስርሓት ኰይኖም፡ ብከላ ኣየርን
ብርሰት ኣግራብን ብምክልኻል፡ ውሑስን
ንጹህን ከባቢ ኣብ ምውናን ዝሕግዙ’ዮም።
ዓቐን እቶም ምህዞታት፡ ክንዮ ውሑዳት
ተገልገልቲ፡ ንብዙሓት እኩባት ሰባት
ከገልግሉ ይኽእሉ’ዮም። ከም መርኣያ’ዚ፡

መሳርሒ እንክትገልጽ፡ እቲ መስርሒ ከም
ካልእ ዓይነት ፋርኔሎ ብሓጺን ዝተስርሐ
ኰይኑ፡ ቀንዲ ፍሉይነቱ ኣብ ላዕላዋይ
ክፋል ዝርከብ ብሓሙኽሽቲ እሳተ
ጎመራ ዝተዳለወ ከም ዝዀነ ኣረዲኣ።
እቲ ውጽኢት እሳተ ጎመራ ዝዀነ
ሓሙኽሽቲ፡ ሙቐት ኣብ ምዕቃብ ልዑል
ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። ስለዚ፡ ብውሑድ ዓቐን
ፈሓምን ብዘይ ምንብድባድን ክትሰርሕ
ከም ዝሕግዝ ኣብሪሃ።
“ካልኣይ ምህዞ ብቐሸም ዝሰርሕ
እቶን ኰይኑ፡ እቲ መሳርሒ ትኪ ኣልቦ
ስለ ዝዀነ፡ ኣብ ጥዕና ኣዴታት ልዑል
ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። እዚ መሳርሒ ኣብ
ጥቕሚ ውዒሉ፡ ብደረጃ ብቕዓት ካብ
ተጠቀምቲ ጽቡቕ ግብረ መልሲ ይወሃበና
ኣሎ። እቲ እቶን ብዙሕ ዕንጨይቲ
ዘይጠልብ ብምዃኑ፡ ካልእ ኣገዳሲ
ረቛሒ’ዩ።” ክትብል መንእሰይ ሸዊት
ሓቢራ።
ትካል ወረጃ መሳርሒ መግቢ ዝዀነ
ናይ ውራያት እቶን፡ ካብ 50 ክሳብ 300
ሊትሮ ዓቐን ክሕዝ ዝኽእል ዝተገጣጠመ

ዝኽእል፡ ካልእ ብልጫኡ እዩ። እቲ ዝዓበየ
እቶን ንኽሽየጥ፡ 12 ሽሕ ክበጽሕ እንከሎ፡
ንኣሽቱ ድማ 8 ሽሕ ናቕፋ ከም ዝግመት
ወሲኻ ገሊጻ።
መብዛሓቱ እዋን፡ እቶን ልዑል ሙቐት
ስለ ዝረኽቦ፡ ሓጺኑ ቀልጢፉ ይብላዕን
ካብ ስራሕ ወጻኢ ይኸውንን። ትካል
ወረጃ እተፍርዮ ግን፡ እቲ ረስኒ ቅድሚ
ናብ’ቲ እቶን ምብጽሑ ነቲ ብኸቢብ
ቅርጺ ዝተዳለወ ሓሙኽሽቲ ስለ ዝረኽቦ፡
ናብ’ቲ ድስቲ ጥራይ ሙቐት ይበጽሕ።
ስለዚ፡ እቲ እቶን ንሓደጋ ዝተቓልዐ
ኣይኰነን።
ኣብ ፈስቲቫል ኤርትራ፡ ካብ ዝቐረቡ
ትሕዝቶታት ምርኢት ኩባንያ ዕደናታት
ሓደ እዩ። ንኣብነት፡ ኩባንያ ዕደና ብሻ፡ ካብ
መጀመርያ ዳህሰሳ፡ ምፍሓር፡ ምጽራይን
ምስዳድን ንዘሎ መድረኻት ንህዝቢ
ንምልላይ ዝዓለመ ነይሩ። ብተወሳኺ’ውን፡
ምንጪ ዝተፈላለዩ ማዕድን ዝዀኑ
ኣእማን፡ ዝዕደነሉ ቦታን ትሕተ ቅርጽን፡
ናውቲ መሳርሒ፡ ደረቕን ተንቀሳቓስን
ኣሳእልን ጽሑፋትን ብምድላው፡ ፍርያቱ
ንምልላይ ጆባእ ክብሉ ቀንዮም። ኩባንያ
ዕደና ብሻ፡ ኣብ 2010 ተመስሪቱ። ኣብ
ዝቐጸለ ዓመት፡ ንጥፈታት ዕደና ጀሚሩ።
እቲ ኩባንያ ነሓስ፡ ወርቅን ዚንክ (ዚንጎ)ን
ኣብ ምዕዳን ይርከብ።

ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኣሃዱ
ሓይልታት ምክልኻል፡ ኣብያተ መግቢ፡
ዓበይቲ ውራያትን ካልኦት ትካላትን ኣብ
መዓላ ይጥቀሙሎም ኣለዉ።
ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፈስቲቫል፡
ትካል ወረጃ ሓድሽ ዘመናዊ ምህዞ
ፋርኔሎ ቈጠብቲ ዕንጨይትን ፈሓምን
ናብ ነጋድያን ኣቕሪቡ። ኣባል እቲ ትካል
መንእሰይ ሸዊት ዑቕባዝጊ ብዛዕባ እቲ

ድስትታት የካርን ይሸይጥን። ንኣብነት፡
ኣብ ሓደ ውራይ ሓደ ኲንታል ዕንጨይቲ
ዝውድእ እንተዀይኑ፡ ብመንጽሩ፡ በተን
ምህዞታት ኣስታት ዓሰርተ ኪሎ ዕንጨንቲ
ጥራይ ይሃልኽ። ኣብ ሓደ እዋን ንኽካረ፡
500 ናቕፋ ከም ዝሓትት መንእሰይ
ሸዊት ገሊጻ። እቲ ኣብ መንጎ ሃልክን
ዋጋን ዘሎ ፍልልይ ኣዝዩ ንጹር’ዩ። እቲ
እቶን ፋሕፋሕ ብምባል፡ ክገጣጠም ስለ

ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነየ፡
ሃገራዊ ፈስቲቫል ኤርትራ፡ ዝሓለፈ
ቐዳም ተዛዚሙ። ኣብ’ቲ ዕለት ንዕዉታት
ውልቀ-ሰባትን ዞባታትን ሽልማት
ተዓዲሉ። ብድኰና ኣባይቲ ዞባ ጋሽ ባርካ፡
ብምርኢት ኣዳራሽ ዞባ ዓንሰባ፡ ብያታዊ
ትልሂትን ሙዚቃን ዞባ ደቡብ ዕዉታት
ኰይነን ተሸሊመን።
***

ሃገራውያን በዓላትና፡ ነጸብራቕ
ሕብረ-ብዙሕነትና እዮም
ዜማታት ምስ መሳጢ ትልሂት ተሰንዩ
ወኒ ተዓዘብቲ ዝቕስቕስ ነይሩ። ካብ’ዚ
ዝተላዕለ፡ ነጋድያን ምስ’ቶም ጉጅለ ባህሊ
ተጸንቢሮም ሰቐጥቀጥ ይብሉ ነይሮም።
ስለዚ፡ ፈስቲቫል ኤርትራ መድረኽ
ምልላይ፡ ምፍላጥን ምዕቃብ ባህልን
ጥራይ ዘይኰነ፡ ነጋድያን ድሌቶምን
ባህጎምን ምስ ባህላዊ መልክዕ
ንዝተዳለወ ስነ-ጥበባዊ ትሕዝቶ
ዘራኽቡሉ ኣጋጣሚ’ዩ።
ኣብ ሃገርና መለለይ መግዛእቲ
ጥልያን ዝዀነ፡ ብቐዳምነት
ዝጥቀስ መጐዓዝያ ምድሪ
ባቡር እዩ። ምድሪ ባቡር
ኣጻድፍ፡ ሰንጭሮን ጎልጎልን
ከራኽብ ዝኸኣለ ድንቂ ስራሕ
እዩ። ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ’ቲ
እዋን ንዝነበረት ምዕብልቲ
ኤርትራ፡ ዝገልጽ ህያው ምስክር
እዩ። እቲ መጐዓዝያ ንዂሉ
መድረኻት መግዛእቲ፡ ዝገናጽል
ታሪኽ ሓቚፉ ይርከብ። ካልእ፡
ባቡር ብፍላይ ኣብ እትበጽሖም
ቦታታት ልዑል ተቐባልነትን ተፈታውነትን
ኣለዎ። ስለዚ፡ ፈስቲቫል ኤርትራ
ታሪኽ ዝወራረሰሉ መድረኽ ብምዃኑ፡
ንኣገልግሎት ምድሪ ባቡር ዓመት መጸ
ኣብ ምእንጋድ ይርከብ።
ምድሪ ባቡር ኤርትራ፡ ካብ 1887 ክሳብ
1932 መስርሕ ምህናጽ ዛዚሙ። ንውሓት
መስመር ባጽዕ፡ ኣስመራ፡ ኣቑርደትን
ቢሻን 337 ኬኪሜተር ይሽፍን። ኣብ’ቲ
መስመር፡ 39 ገለርያታት ዝነወሐ
ዝርጋሐኡ 372 ሜትሮ፡ 65 ቢንቶታት፡
1548 ኩርባ፡ 30 እስታስዮታት (መዕረፊ
ቦታ) ኣለዎ። መግዛእቲ እንግሊዝ፡ ንብረት
ምድሪ ባቡር ብምዝራፍ ኣዳኺምዎ።
ዝቐጸለ መግዛእቲ’ውን፡ ብተመሳሳሊ
መገዲ ብምድኻም ናብ ዝተሓተ ደረጃ
ኣውሪዱ ዓጽይዎ። ድሕሪ ናጽነት ኣብ
1994፡ ፕሮጀክት ተሃድሶ ምድሪ ባቡር
ተበጊሱ። ኣብ 2003 መስመር፡ ኣስመራ
ባጽዕ ከም እትራኸበ ሰነዳት ይገልጹ።
ኣብ ምድሪ ባቡር ሓላፊ ትራፊክ
ኣቶ ተኽለእየሱስ መንደር፡ ብዛዕባ ኣብ
ቀጽሪ ኤክስፖ ዝተዋደደ ኣገልግሎት
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ መንገዲ ባቡር ኣብ
ሃገራዊ ፈስቲቫል ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት
ጀሚሩ። ዕላምኡ ነቶም ቀንዲ ተገልገልቲ
ዝዀኑ ቈልዑ፡ ብመገዲ ምድሪ ባቡር
ታሪኽ ክሰንቁን ክሕጐሱን ምግባር ምዃኑ
ገሊጹ። እቲ ኣገልግሎት ክህብ ዝጸንሐ
ባቡር፡ ብከሰል ክሰርሕ ጸኒሑ። ናይ ሎሚ
ዓመት ጽምብል ግን፡ ብፍሉይ ምዕራፍ
ብነዳዲ (ናፍታ) እትሰርሕ ሓዳስ ባቡር
ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝቐነየ ሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ቀጽሪ፡ ሓደ ተጐዓዛይ ካብን ናብ
ንኽመላለስ፡ 3.2 ኪሎ ሜተር ይሽፍን።
ቀንዲ ተሳፈርቲ ናይ’ቲ መጐዓዝያ፡
ብዕድመ ንኣሽቱ ዝዀኑ ቁልዑ’ዮም። እቲ
ባቡር ኣብ መዓልቲ ካብ 4 ክሳብ 6 ሽሕ
ነጋድያን ከም ዘመላልስ ኣቶ ተኽለእየስሱ
ኣረዲኡ። ሰራሕተኛታት መንገዲ ባቡር፡
ተሳፈርቲ ስሉጥ ኣገልግሎት ንኽረኽቡ፡
ብልዑል ተገዳስነትን ሓላፍነትን ከም
ዝሰርሑ ኣብሪሁ።
ኣብ ምርኢት ምህዞን ሰንዓን፡ ብዙሕ
ተበላሓትነትን ፈጠራውነትን መንእሰያት
ዝሓለፎም ስርሓት ናብ ተዓዘብቲ ቀሪቦም
ነይሮም። እቶም ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ
ዝቐረቡ ትሕዝቶታት፡ ቀንዲ ቆላሕታኦም
ጸገማት ሕብረተ−ሰብ ኣብ ምፍዋስ

ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ

ብቑዕ ቱሪዝማዊ ኣገልግሎት ...
ኣተሓሳስባ ጌጋ ክኸውን ከም ዝኽእል
ብምእማን፡ ናብ ክልተኣዊ ስምምዕ ኣብ
ምብጻሕ ዝዓለመ ዝርርብ ከተበግስ
ኣሎካ። ካብዚ ወጻኢ ግን፡ ሓደ ቀሊልን
ኩሉ ሰብ ክኽተሎን ዝግባእ መፍትሒ
ኣሎ። ንሱ ድማ፡ ምስ ዓሚል ዝፍጠር
ቆይቊን ግርጭትን፡ ብይቕረታ ዝፍታሕ
ካብ ኮነ፡ ዋላ ቅኑዕ ከም ዘለኻ እናተረዳኣካ፡
ንምንታይ ይቕረታ ዘይትሓትት?
10. ብሓባራዊ ስራሕ እመን። ዕግበት
ዓማዊል ናትካን ናይ ትካልካን ዓወት
ምዃኑ ተገንዘብ። ኣብ ትካልካ ሓደ ጌጋ
ምስ ዝፍጸም እሞ ዓሚል ካብኡ ተበጊሱ
መረረ ምስ ዘቕርብ፡ ተሓታትነት ናይቲ
ጌጋ ናብ መሳርሕትኻ ኣይትደርብዮ።
ምኽንያቱ ንስኻን እቲ ጌጋ ዝፈጸመ

መሳርሕትኻን ሓደ ጉጅለ (team)
ኢኹም። ንኣብነት፡ ናትካ መደብ ዕዮ ካብ
ጣውላ ቁጽሪ 1 ክሳብ ጣውላ ቁጽሪ 5
ምስ ዝኸውን እሞ፡ ኣብ ጣውላ ቁጽሪ
6 ዝተቐመጠ ዓሚል፡ ኣሳሳዪ ደንጉይዎ
መረረ ምስ ዘቕርብ፡ ብዝተኻእለካ
መንገዲ ናይ ብጻይካ ዕዮ ንምሽፋን ደኣ
ተጓየ እምበር፡ ብናይ “እንታይ ገደሰኒ”
ኣተሓሳስባ ተጎቢእካ ስራሕ እናተበደለ
ሱቕ ኢልካ ምዕዛብ ሞያዊ ኣገባብ
ኣይኮነን።
ካብ ውሽጢን ወጻኢን ሃገር ዝመጹ
በጻሕቲ፡ ወትሩ ብቑዕ (ብዓቐን እኹል፡
ብዋጋ ርትዓዊ፡ ብዓይነት ጽፉፍን ብግዜ
ስሉጥን) ኣገልግሎት ከም ዝጠልቡ ዘማትእ
ኣይኮነን። እዚ ግን፡ ንትካላት ወሃብቲ

ኣገልግሎት ቱሪዝም ጥራይ ዝምልከት
ዛዕባ ድዩ? ኣይፋሉን። ብቑዕ ኣገልግሎት
ክብሃል ከሎ፡ ብቐንዱ ከምዚ ኣብ ላዕሊ
ዝተገልጸ ንብቕዓት ምቕባልን ምእንጋድን
ናይ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም
ዝምልከት ደኣ ይኹን’ምበር፡ ብተወሳኺ
ንበጻሕቲ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ማለት
ኣገልግሎታት መጐዓዝያ፡ ሓበሬታን
መራኸቢታትን፡ ባንኪ፡ ዕዳጋ፡ ምምራሕን
ምስላጥን ጉዕዞ፡ …ወዘተ ዝኣመሰሉ
ኣገልግሎታት ንዝህባ ኣካላት ብሕትን
መንግስትን ዝምልከት ብምዃኑ፡ ኩሎም
ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ
ሓበሬታ ብዝግባእ ክፈልጥዎን ኣብ ስራሕ
ከውዕልዎን ትጽቢት ይግበረሎም።
***

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.10

ኤርትራ
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እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ?

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ፉትሳል

+ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ
ሮቤርቶ ማንቺኒ፡ ጋንታኡ ብፖርቱጋል
ድሕሪ ዝወረዳ ናይ 1ብ0 ስዕረት፡
መስመር ምጥቃዓ ዓቢ ሃጓፍ ከምዘለዎ
ተኣሚኑ፣ ኢጣልያ፡ ኣብ ሰነ 2017
ኣንጻር ለቸስታይን ገጢማ 5ብ0 ድሕሪ
ዝተዓውተትሉ ግጥም መጻረዪ ንዋንጫ
ዓለም 2018፡ ብሓፈሻ 13 ጸወታታት

ኣካዪዳ፣ ኣብዘን ጸወታታት ድማ
ትሸዓተ ሸቶታት ጥራይ ብምምዝጋባ
ብሓያለ ተንተንቲ ክትንቀፍ ጸኒሓን
ኣላን፣ ማንቺኒ ንከም ማርዮ ባሎተሊ
ዝኣመሰሉ ኣጥቃዕቲ ብምስላፍ ኣብ
ውድድር ኔሽንስ ሊግ ትሳተፍ ምህላዋ
ይፍለጥ፣
+ ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ

ሰርጆ ራሞስ፡ ወዲ ጋንታኡ ሉካ
ሞድሪች፡ ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ
ዓለም ከምዝግብኦ ሓቢሩ፣ ኣብ
ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ብሉጽ
ተጻዋታይ ፊፋ፡ ክርስትያኖ ሮናልዶ፡
ሉካ ሞድሪችን መሓመድ ሳላሕን ናይ
መወዳእታ ሕጹያት ኮይኖም ቀሪቦም
ኣለዉ፣

ምስጢር ኵዕሶ እግሪ ብራዚል

ኣብ 1895 ቻርለስ ሚለር ዝተባህለ ኣለካ፣ እቲ ናይ ምትላል መስርሕ ምስ
“ፉትሳል እንተዘይጻወት ነይረ፡ ናይ ሎሚ ሮናልዶ
ሰራሕተኛ መንገዲ ባቡር ዓዲ እንግሊዝ፡ ምዅብኳብ ኵዕሶ ግድነት ክወሃሃድ
ኣይምሃለወን” ክርስቲያኖ ሮናልዶ
ካብ ሳዉዝሃምፕተን ተበጊሱ ሳኦፓዉሎ ዘድልየሉ ምኽንያት ድማ ኣብዚ እዩ፣
ብራዚል ክኣቱ እንከሎ፡ ኣብ ቦርሳኡ
ኣብዚ እዋን’ዚ ህቡብ ኮይኑ ዘሎ ናይ ትጽቢት ይግበረሎም፣ ጸወታ ፉትሳል ናይ ሳዕሪ ሜዳታት ጎብለል ንኽትከዉን
ክልተ ኮዓሳሱን መጽሓፍ ሕጊ ኵዕሶ ምትላል ኣገባብ (ምሽካዕ)፡ እግርኻ ኣብ ኣብ ጸቢብ ሜዳ ዝካየድ ስለ ዝኾነ፡ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ፣
እግሪን ሒዙ ነበረ፣ ሎሚ እዚ ሰብ ልዕሊ ኵዕሶ ብተደጋጋሚ እናኣዘርካ፡ ብመልሰ መጥቃዕታት ዝተጎብአ እዩ፣
ፉትሳል ምስጢር ኵዕሶ እግሪ
እዚ፡ ኣቦ ኵዕሶ እግሪ ብራዚል ተባሂሉ መጋጥምትኻ ኣንፈቱ ከም ዝጠፍኦ
ኣብ ናይ ክልተ ካልኢታት ፍልልይ፡ ብራዚል ከም ዝኾነ ኣብዚ እዋን’ዚ
ይጽዋዕ ኣሎ፣ ኵዕሶ እግሪ ካብዚ ምግባር እዩ፣ እዚ ዓይነት ክእለት ኣብ መጥቃዕቲ ዝጸንሐት ጋንታ ኣብ ተዳህሲሱ ዝተረኽበ ሓቂ ኣይኮነን፣
ግዜ ኣትሒዙ ናብ መላእ ገጠራትን ብብራዚላውያን “ፔዳላዳ” ተባሂሉ እዩ ምክልኻል ተጸሚዳ ክትርአ ትኽእል ኣቐድም ኣቢሎም ዓሚቝ መጽናዕቲ
ከተማታትን ብራዚል ከስፋሕፍሕ ድማ ዝጽዋዕ፣ “ፔዳላዳ” ማለት ምዝዋር እያ፣ ኣብ ከምዚ መስርሕ፡ ናይ “ሓደ ዘካየዱ ጀርመናውያን፡ ሆላንዳዉያን፡
ክኢሉ፣
ብሽክለታ ማለት ኮይኑ፡ ነዚ ዓይነት ኣንጻር ሓደ” ጥምጥም ድማ ብብዝሒ እስጳኛዉያንን ኢጣልያዉያንን ረኺቦም
ኣብ 1930’ታት፡ ንኡስ መልክዕ ኵዕሶ ጥበብ ዝወለደ ጸወታ ፉትሳል ምዃኑ እዩ ዘጓንፍ፣ እዚ ኩነታት ነቶም ኣብ እዮም። ኣብ ተግባር ግና ክጥቀምሉ
እግሪ ዝሓዘ ፉትሳል ዝስሙ ጸወታ እዮም ብዙሓት ክኢላታት ኵዕሶ እግሪ ዓቢ ሜዳ ዓበይቲ ተኸላኸልቲ ዝኾኑ ኣይከኣሉን፣
ኣተኣታትዩ፣ ፉልሳል ብናይ ኵዕሶ ብራዚል ዝሰማምዑ፣
ተጻወትቲ መሰረታዊ ፍልጠት የቕስም፣
ምኽንያቱ፡
ኵዕሶ
እግሪ
ኢድ፡ ብእግሪ ኣብ ተሪር ሜዳ ዝጽወት
ብጸወታ ፉትሳል ዝዓበየ ህጻን፡ ኵዕሶ ሓለውቲ ልዳት’ዉን ካብ ጸወታታት ንብራዚላውያን፡
ናይ
ውድድር
ዓይነት ጸወታ እዩ፣ ኣብ ፈለማ እዋን፡ ምዅብኳብ ጥራይ ኣይኮነን ዝመልኽ፣ ፉትሳል ተረባሕቲ እዮም፣ ስፍሓት መድረኽ ዘይኮነ መረዳድኢ ቋንቋኦም
ፉትሳል ብዘይ ዝኾነ ሕጊ ከም ድላይካ እዚ ዓይነት ጸወታ፡ ልዑል ናይ ኵዕሶ ልዳት ፉትሳል፡ ምስ ስፍሓት ናይቲ ብምዃኑ። ንጽቡቕ ጸወታ፡ ከም ተሃራፊ
ይጽወት እኳ እንተነበረ፡ ምስ ግዜ ግን ምትሕልላፍ ብቕዓት ዝሓትት’ዉን ስለ ሜዳ ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ፣ ሙዚቃ የስተማቕርዎን ክደግምዎን
ኣብቲ መጻወቲ ሜዳን እታ ኵዕሶን ሕጊ ዝኾነ፡ ኣብዚ መዳይ እዚ ዓቢ መኽሰብ ቅልጣፈ ናይቲ ጸወታ ምስ ምንኣስ ክደጋግምዎን ይጽዕቱ፣
ተኣታትዩ፣
ኣለዎ፣ ኵዕሶ ምሕላፍ (passing ኵዕሶ ተደማሚሩ ድማ ሓለውቲ ልዳት
ብዙሓት ተንተንቲ ንኣገባብ ጸወታ
እታ
ኵዕሶ
ክብደት
ዘለዋን football) ናይ ፉትሳል ካብ ናይ ተዓጻጸፍቲ ኮኾኑ የገድዶም፣
ፉትሳል፡ ግዜ ዝሓለፎን ሓደገኛን
10
ሚእታዊት
ና ይ ካልእ ጸወታታት ዝተፈልየ እዩ፣ እዚ
ኩሎም ህጻናት ብራዚል፡ በዛ ዓይነት ብምባል ይገልጽዎ እዮም፣ ኣብ ከም
ምንጣር
ብቕዓትን “ፉትሳል
ዝኾነሉ፡ ናይ ፉትሳል ሜዳ ኣዝዩ ኵዕሶ ምስ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ይላለዩ፣ በዓል ሳኦፓውሎ ዝኣመሰላ፡ ገፊሕ
ንኵዕሶ
ክትከዉን
ተወሲኑ፣
ጸቢብ፡ ንነዊሕ ካብ ፔለ ጀሚርካ ክሳብ ነይማር በዛ መጻወቲ ቦታ ዘይርከቦ ከባቢ ግን እቲ
ብቕል
ጡ
ፍ
ንኽት
ኣብዚ እዋን’ዚ ዘላ ኵዕሶ፡
ኣእም
ጻወታ
ሮን ኣ ኵዕሶ እዚኣ እዮም ሓሊፎም፣ ዳርጋ ዝበለጸ ምርጫ እዩ፣
የኽእለ
እጋር ኩሎም
40 ሚእታዊት ናይ
ኣብ
ዝተፈላለየ
ኣብ ኵዕሶ እግሪ ክልተ ዓይነት
ን
ካ”
ፔለ
ምንጣር ብቕዓት እዩ ዘለዋ፣
እዋናት ብሉጻት ተጻወትቲ ኣጸዋውታ ኣሎ። ናይ ምትሕልላፍ (the
ፉትሳል፡
ብዙሕ
ዘይትነጥርን
ኵዕሶ እግሪ ዓለምና ዝተሰምዩ passing game) ከምኡ’ዉን ኵዕሶ
ንእሽተይን ኵዕሶ እያ፣ ንኣብነት ጉያ ዘየተባብዕ፡ ኣንጻር
ተጻወትቲ፡ ምስጢር ዓወት ኵዕሶ እናዀብኮብካ ምስንጣቕ (dribbling
ሎሚ ኣብ ዓበይቲ ሜዳታት ዘገልግላ መጋጥምትኻ ድማ ብቐረባ ኣብ
እግሪ ብራዚል፡ ኵዕሶ ፉትሳል game ) እዮም፣
ዘለዋ ብቑጽሪ ኣርባዕተ ዝፍለጣ ክኾና ቅድሜኻ መኻልፍ ዝፈጥረሉ መድረኽ ምዃና
ይሕብሩ፣
“ብራዚላውያን
መብዛሕትኦም ኣሰልጠንቲ ኣብ ናይ
እንከለዋ፡ ፉትሳል ግን ቁጽሪ ክልተ እያ፣ ስለ ዝኾነ፡ ዝተላእከት ኵዕሶ ብልክዕ ኣብ ንዅዕሶ ብእግሮም እናተቖጻጸሩዋ ከም ምሕላፍ ጸወታ (passing game) እዮም
ካብ ምንኣሳ ዝተላዕለ፡ ንምጽዋት ኣዝያ እግሪ እቲ ተቐባሊ ክትበጽሕ ኣለዋ፣
ኣብ ኢዶም ዘላ ኮይኑ ዝሰመዓና፡ እዚ ዘተኩሩ፣
ኣጸጋሚት እያ። ከም ድላይካ ክትቆጻጸራ
እዚ ዓይነት ፍሉይ ክእለት ድማ ሓደ ኣብ ፉትሳል ዘማዕብልዎ ክእለት እዩ”
ምኽንያቱ
ንኽትሰርሓሉን
ኣይትኽእልን፣ በዛ ንእሽቶ ኵዕሶ ከም ካብ ኣገደስቲ ረብሓታት ፉትሳል እዩ፣ ብምባል ሓደ ካብ ዳይረክተራት ኵዕሶ ክትምህረሉን እቲ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ፣
ኣብ ጸወታታት ፉትሳል እቲ ዝበርትዐ እግሪ ፊፋ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ገሊጹ ባርሴሎና፡ ነዚ ዓይነት ቅዲ ጸወታ እያ
ድላይካ ምጽዋት ምስ ለመድካ ናብ
ዓባይ እንተ ደኣ ሰጊርካ፡ ኣተሓሕዛኻ ስራሕ ምክልኻል እዩ፣ ተኸላኸልቲ ነይሩ፣ ፉትሳል፡ ኣብ ጸቢብ ሜዳ እትኽተል፣ ኣብ ዓለም ንኽልቲኡ’ዚ
ይመዓራረ፡ እኹል ምልከት ተጥሪ፣ ብዛዕባ ዝገጥምዎም ኣጥቃዕቲ ዓሚቝ ክንዲ ናይ ኵዕሶ ሰኪዔት ዝኸዉን እያ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ስልትታት ጸወታ
በዚ መንጽር ዝኾነ ሰብ ንኣስታት 10 ፍልጠት ክህልዎም ይግባእ፣ እቲ እትጽወት፣
ብዝግባእ እትመልኮ ሃገራዊት ጋንታ
ኣጥቃዓይ
ብብዝሒ
ደቒቕ ኵዕሶ ፉትሳል ድሕሪ ምጽዋት ተኸላኻሊ፡
ምጽባብ ናይቲ ሜዳ ብመደብ ብራዚል ጥራይ እያ፣ ሓደ እንግሊዛዊ
ናብታ ዓባይ እንተ ደኣ ሰጊሩ፡ ቅልጡፍ ዝጥቀመሉ ናይ ምትላል (ምሽካዕ) ዝተገብረ ኣይኮነን፣ ኣብ ማእከል ኣሰልጣኒ፡ ሓደ እዋን ኣብ ከተማ
ለውጢ ክርአ ከም ዝኽእል እዮም ስልቲ፡ ኣገባብ ምዅብኳብ ኵዕሶኡን ሻዉላት ዝርከብ መጻወቲ ቦታ ሪዮዲጀኔሮ ኣብ ሓደ ናይ ገዛዉቲ
ክኢላታት ዝገልጹ፣
ቅልጣፈኡን ከጽንዖን ክለማመዶን ጸቢብ ስለዝኾነ እዩ፡ ብኡኡ ኣቢሉ
ናይ ፉትሳል ጸወታ ይጽንበር፣
ጸወታ ፉትሳል ካብ ዝህቦም ዓበይቲ ኣለዎ፣ ተኸላኸልቲ፡ ልዕሊ ካልኦት ተለሚዱ፣
ኩ
እናተጻወተ እንከሎ፡ ጽብቕቲ ኵዕሶ
ት
ወ
ናተጻ
እ
ረብሓታት፡ ምዕባይ ክእለት ኣብ ተጻወትቲ ኵዕሶ ኣብ እግሪ መጻዉቶም
ካ ብ ዚ
ብማእከል ክልተ ተኸላኽልቲ
ል
ፉትሳ
”
ዩ
ይ
“ምዅብኳብ ኵዕሶ” ይርከቦም፣ ኣብ ናብ ምብጻሕ ክእለት ዘለዎም ክኾኑ
እ
ቶ
ብምሕላፍ ናብ ወዲ ጋንታኡ
ሳ
ሱ
ስ መ
ማ ን
ም
ድ
ንእሽቶ ሜዳ ኣብ እትጻወተሉ ግዜ፡ ግድነት እዩ፣
፡
የብጽሓ፣ እንተኾነ ወዲ ጋንታኡ
ቱ
ኹ
መሰረ
እንከለ
ኵዕሶ እናዀብኮብካ ነዊሕ ርሕቀት
ኣ
ብ
ይ
ይ
ብሕርቃን
ነታ ኵዕሶ ክጥቀመላ
ተ
ቶ
ብቕዓ
ንእሽ
ሲ
ክትጐዓዝ
ኣይትኽእልን፣
ስለዚ
መ
ሚ
ኣይመረጸን፣
እቲ
እንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ
መ
ድ
ሎ
“ብዕ
ናይ
ሊዮነል
።
የ
እታ ሓጻር ጉዕዞ፡ ጽፍፍትን ጌጋታት
ብ
ብዘይፍለ፡
ኣብ
ናይ
ተገረመ።
ጸወታ
ኣብ
ዝቐጸለሉ፡ እዞም
ዓ
ዘይብላን ክትከዉን ግድነት እዩ፣
ሑጻ ሜዳታት ምጽዋት’ዉን ዓቢ ክልተ ደቂ ጋንታ፡ ጸኒሖም በይኖም ምስ
ኣብዛ ሓጻር ናይ ምዅብኳብ ጉዕዞ፡
መስርሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ፣ ሑጻን ተሪር ቦታን ሓላዊ ልዳት ፊት ንፊት ተራኸቡ፣ እቲ
ኣንጻር መጋጥምቲ መኻልፍ ኪፈጥር
ምክልኻል ኣብ ጸቢብ ኵዕሶ ንምቁጽጻር ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ፣ እንግሊዛዊ ቀዳመይቲ ጌጋኡ ከይደግም
ግድነት እዩ፣ ነዚ ኣንጻር መጋጥምቲ ሜዳ ኣእጋሮም ልኢኾም ብኸመይ ኣብ ከምዚኦም ከባቢታት ኵዕሶ ናይ ብምባል፡ ነቲ ሓላዊ ልዳት ብፍጥነት
ድማ ግድነት ኣታሊልካ ክትሓልፎ ኵዕሶ ይምንጥሉ ብቕልጡፍ ክመልክዎ ምቁጽጻር ብቕዓት ምዕባይ ከኣ፡ ኣብ ሓሊፉ ነታ ሸቶ ኣመዝገባ፣

እቲ ወዲ ጋንታኡ ኣብ ክንዲ ዝሕጎስ፡
ብቛንቋ ፖርቱጋል ገይሩ ተጣርዐን ሰብ
ክቕየረሉ ሓተተን፣ ሽዑ እቲ እንግሊዛዊ
ኣሰልጣኒ ሓደ ምስጢር ብራዚላውያን
በርሃሉ፣ ሸቶ ዘመዝግብ ሰብ እቲ ኣብ
ዝበለጸ ቦታ ዘሎ ክኸዉን ከም ዝግባእ።
እታ ብማእከል ክልተ ተኸላኸልቲ
ኣሕሊፉ ናብ ወዲ ጋንታኡ ዘብጽሓ
ቀዳመይቲ ኵዕሶ፡ ካብ ናብቲ ወዲ
ጋንታኡ ምስዳድ፡ ባዕሉ ብምኹብካብ
ሰንጢቑ ክሓልፍ ይቐሎ ከም ዝነበረ
ዘከረ፣
ምስቲ ሓላዊ ልዳት ፊት ንፊት ኣብ
ዝተራኸበሉ እዋን ከኣ፡ ወዲ ጋንታኡ
ኣብ ዝበለጸ ቦታ ከም ዝነበረ ተሰወጦ፣
ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት ንሸቶ
ዝኸዉን ቦታ ከም ዝዓጸወ እምበር ከም
ዘይከፈተ ዓቢ ትምህርቲ ቀሰመ፣
ዳርጋ ኩሎም ብራዚላውያን ዝመልክዎ
ጥበብ፡ ምዅብኳብ ኵዕሶ እዩ፣ ኣብ
ዝኾነ ክፋል ሜዳ ኵዕሶ ዝዅብኩቡሉ
ምኽንያት ድማ ንኣንጻር መጋጥምቶም
ክሓልፉ ጥራይ ኣይኮነን፣ “ምዅብኳብ
ኣካል ቋንቋ ኵዕሶ እግሪ እዩ” ኢሎም ስለ
ዝኣምኑ እዩ፣ ኵዕሶ እግሪ ሸቶ ምምዝጋብ
ጥራይ ኣይኮነን ንብራዚላውያን። መሳጥን
ሓድሽን ጥበብ ምትላል ተጻወትቲ
ዝፈጥር ተጻዋታይ፣ ልዕቲ’ቲ ብብዝሒ
ሸቶታት ዝመርሕ ዘሎ ኣቓልቦ ይወሃቦን
ኣድናቖት ይረክብን፣
“ናይዚ እዋን’ዚ ሃገራዊት ጋንታ
ብራዚል፡ በዚ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተጠቕሰ
ነጥብታት ዝተኾስኮሰት ኣይኮነትን”
ዝብሉ ተንተንቲ ኵዕሶ እግሪ’ዉን
ውሑዳት ኣይኮኑን፣
ንኣብነት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል
ዋንጫ
ዓለም
1970
ክትዓትር
እንከላ ዘርኣየቶ ጸወታ ክሳብ ሕጂ
ኣይተደግመን፣ ኣብ 1994 ከምኡ’ዉን
2002 ዝተዓወተትሉ ምኽንያት ሓያል
ጻዕሪ፡ “ብዙሕ ጉያ ዝሓቖፈ ስልቲ
ጸወታን ዘይድፈር መስመር ምክልኻልን
ስለ ዝሃነጸትን እያ” በሃልቲ ድማ
እዮም፣ ብራዚል ባዕላ ኣብ ዘአንገደቶ
ዋንጫ ዓለም 2014 ብዘሕፍር ስዕረት
ካብቲ ውድድር እኳ እንተተኣልየት፡
ዓብላሊት ምዃና ግን ኣይተረፈን፣
ኣብ ዋንጫ ዓለም 2014 ኣብ ዝነበረት
ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ካብ ቀወምቲ
11 ተሰለፍቲ፡ እቶም 10 ኣብ ስሩዕ
ጸወታታት ፉትሳል ምዝጉባት ዝነበሩ
እዮም፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ፉትሳል ናይ
ብራዚል ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ብቕዓት
ተጻወትቲ ዝሰርሖ ተኣምር ዓለም ምሉእ
ፈሊጥዎስ ይጥቀመሉ ኣሎ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.10

ኤርትራ
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ት ኣማኑኤል
ነ
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እ
ሰ
ደ
ቤተልሄም ታ
ን
ሊድያ ስልጣ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ባንክ ልምዓት ወፍሪ
ኤርትራን ተኸስስቲ 1. ኣቶ ዘሙይ ገብረብርሃን
ምዘሎ 2. ወ/ሮ ትበርህ ተ/ሚካኤል ጎይትኦምን
ብዘሎ ናይ ሲቪል ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ዘሙይ ገብረብርሃን ምዘሎ ብኣድራሽኦም
ስለዘይተረኽቡ፡ ተጸዊዖም ን17/10/18 ኣብ
ላዕለዋይ ቤ/ፍ ንግዲ መጋባኣያ ቁ.10 ይቕረቡ።
እንተዘይቀሪቦም ጉዳዮም ኣብ ዘየለውሉ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባረንቱ ዞባ ሰላም

Expression of Interest

ኣቶ መሓመድ ኢብራሂም መንታይ፡ መዋቲ
ኣቶ መሓመድ ዮኑስ መሓመድ ዋንነቱ ዝኾነት
ኡኖ ኦፔል ዝዓይነታ ስርሓት ጀርመን ናይ
ገዛ መኪና ቁ/ታርጋ ER1-05554 ቁ/ቻሲ
664942609 ቁ/ሞተረ 171-0522951 ዝኾነት፡
ብዕለት 3/6/2013 ሽይጡለይ። እንተኾነ ዋንነት
ስም ከየሰጋገረለይ እንከሎ ካብዚ ዓለም ብሞት
ተፈልዩ። ኣነ ዋንነት ስም ከሰጋግር ስለዝደለኹ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/10/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ምልክታ
ኣቡበከር ኢብራሂም ዕጀል ምስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ካብ ወላዲና ነፍ/ሄር
ኢብራሂም ዕጀል መሓመድ ብውርሻ ዝረኸብናዮ ገዛ፡ ኣብ ከተማ ከረን ዞባ ምምሕዳር
ቁጽሪ 1 ዝርከብ ዋንነቱ ብኮምሽን ምጽራይ ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 303803
መወከሲ ቁጽሪ 308925 ጸዲቑ ዝተዋህበ፡ ኣብ መንጎ ወረስቲ ብዝፈጸምናዮ ምቅሊት
ብቤት ፍርዲ ሸሪዓ ከረን ብቁጽሪ መዝገብ 441/2013 ብዕለት 16/4/2013 ጸዲቑ።
ወረስቲ ነፍስሄር መንሱራ ኢብራሂም ዕጀል ድማ እቲ ብጺሒቶም ብመሸጣ ውዕል
ንዓይ ሰለዝሸጡለይ፡ እዚ ብምቅሊትን ብዕድግን ዝረኸብክዎ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ
ሰለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምከቶ ቤት ፍርዲ ናይ
መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ
ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።
ኣቡበከር ኢብራሂም ዕጀል

PROJECT: Support to the Agricultural Sector/ Food Security in
Eritrea
Contract Title - Finalization of Draft Animal Health Legislation
Publication Ref. No.- EuropeAid/MOA/SUP/06/2018
The Ministry of Agriculture intends to award a service contract to
Finalization of Draft Animal Health Legislation in Asmara/Eritrea
with financial assistance from the European Development Fund
(EDF). The Terms of Reference (TOR) is available from:
Ministry of Agriculture
Planning and Statistics Division
Sawa Street
P.O.Box-1048
Asmara-Eritrea
Tel.+291-1-181042, Fax +291-1-181759;
Email: moaedf10@gmail.com
The deadline for submission of the Expression of Interest will be
is September 17th 2018 at 9:00 AM local time. Possible additional
information or clarifications/questions shall be published on Eritrean
newspapers: Haddas Eritrea & Eritrea Profile.

ምልክታ
ፍረወይኒ ሃይለ ከተማ +5 ነቲ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ
ማእከል ከተማ ብመለለዪ ቁ.1፡009704 ኣብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር
ዝተመዝገበን፡ ዋንነቱ ዝተረጋገጸልና ገዛ፡ ካብ’ዚ ገዛ’ዚ ገለ ክፋሉ ናብ
ኣቶ ዳዊት ተኽለ ወልደሚካኤል ስለዝሽጥናሉ፡ ዋንነት ገዛ ናብ ስሙ
ከነመሓላልፍ ስለ ዝደለና፡ ዝቃወም እንተሃልዩ፡ ኣብ’ዚ ውሽጢ 30
መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ወይ’ውን ይግባይ
ተባሂሉሉ እንተኔሩ ውሳኔ ሒዙ፡ ኣብ ቤ/ጽ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡ ብዘለና ሰነዳት ጉዳይና ክንውድእ ምዃንና
ንሕብር።

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣልያንስ ፍራንሰዝ
• ኣብ ዓለም ኣስታት 800 ቤት ትምህርቲ ኣልያንስ ፍራንሰዝ ኣለዋ። ካብዚአን ሓንቲ ማእከል
ኣብያተ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኣስመራ ትርከብ።
• ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ካብ ጀመርቲ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ዘማልእ ኮይኑ፡ ዓለምለኻዊ ዲፕሎማ
ዘውሕስ ምዃኑ ከነበስር ንፈቱ።

ፍረወይኒ ሃይለ ከተማ +5

ምልክታ
ኣፎምያ ተኽለሚካኤል ተስፋ +3 ወረ/ነፍ/ሪት ዋጋየ ዮሴፍ ዘሪሁን ዝኾንኩ፡
ነቲ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ ገጀረት ብመለለዪ ቁ. 1፡004027/1 ኣብ ቤት
ጽሕፈት ካዳስተር ዝተመዝገበን ዋንነቱ ዝተረጋገጸ ገዛ፡ ብመዝ.ቁ.524/17 ብዕለት
30/7/2017 ዓ.ም ወረስቲ ምዃንና ብኮ/ቤ/ፍርዲ ዕዳጋ ሓሙስ ዝተረጋገጸ መሰረት፡
ስም ከነመሓላልፎ ሰለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብዚ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ወይ’ውን ይግባይ ተባሂሉሉ እንተኔሩ ውሳነ ሒዙ፡
ኣብ ቤ/ፍ ኖታሪ ቤ/ፍ ካዳስተርን ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ብዘለና ሰነዳት ጉዳይና
ክንውድእ ምዃንና ንሕብር።
ሕ/ወኪል ናዝሬት የውሃንስ ዘሪሁን

ምልክታ
ብስም ኤደን መሓሪ ህንጻ ዝተመዝገበ፡ ብ.ቁ.ፍ.ዋኒን ASL00034992 ዝኾነ፡
ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ኣባሻውል ጎደና ፈልከት ሽዕብ ቁ.ገዛ 44B ዝርከብ ናይ
ድኳንን ስጋን ትካለይ፡ ንወ/ሮ ኣብርሀት ብጹእኣምላኽ ሃብተማርያም ካብ ዕለት
01/09/2018 ክሳብ ዕለት 31/12/2020 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፡ ዝቃወም ምስ ዝህሉ፡
እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንቤት
ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ
ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ኤደን መሓሪ ህንጻ
ሕጋዊ ወኪል ኣቶ ተወልደብርሃን ግርማይ

ንዝያዳ ሓበሬታ ቁ/ስልኪ 122605 / 115270
ኣድራሻና፡ ጎድኒ ቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ ጥቓ ዓሮባና ሬስቶራንት እዩ።

ምልክታ ጨረታ
ምምሕዳር ሆቴላት መንግስቲ ንኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደራ፡ ኣብ ኣስመራ ንዝርከባ
ሆቴላት መንግስቲ (እምባሶይራ / ሓማሴን ሆቴል፡ ንያላ ሆቴልን ሰንትራል ሆቴል
ኣስመራን) ቀረብ ስጋ፡ ደርሆን እንቋቑሖን ኣብ ባጽዕ ንዝርከባ ሆቴላት መንግስቲ
(ገርግሱም ቢች ሆቴል፡ ሬድ-ሲ ሆቴልን ሰንትራል ሆቴል ባጽዕን) ድማ ደርሆን
እንቋቑሖን ካብ ዕለት 01/10/2018 ጀሚሩ፡ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝጸንሕ ከቕርቡ
ንዝኽእሉ ሕጋውያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም፦
• ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ቅዳሕ መንነት ወረቐትን።
• ተጫራታይ ሃገራዊ ግቡኡ ዝፈጸመ ወይ ዘይምልከቶ ክኸውን ይግባእ፡ (መረጋገጺ
ሰነድ የቕርብ)።
• መኽበር ጨረታ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቅፋ ብC.P.O የትሕዝ።
• ምልክታ ጨረታ፡ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ን10 ናይ ስራሕ
መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ሰነድ ጨረታ (መግለጽን ዝምላእ ቅጥዕን) ኣብ ኣስመራ፡ ኣብ
ደምበ ሰምበል (እንዳ ኮርያ) ዝርከብ ህንጻ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ቤ/ጽ ምም/ሆ/መንግስቲ፡
ኣብ ባጽዕ፡ ኣብ ሰንትራል ሆቴል ባጽዕ፡ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ዘይምለስ ናቕፋ
50,00 (ሓምሳ) ብምኽፋል ክውሰድ ይከኣል።
• ጨረታ ድሕሪ ምዕጻው ቀጺላ ኣብ ዘላ ናይ ስራሕ መዓልቲ፡ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ
ተሳተፍቲ ወይ ወኪል (ውሉድ፡ ወላዲ፡በዓል/ቲ ቤት ) ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ህንጻ
ሚኒስትሪ ቱሪዝም ቤ/ጽ ምም/ሆ/መንግስቲ ይኽፈት።
• ምም/ሆ/መንግስቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ጨረታ
ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ምምሕዳር ሆቴላት መንግስቲ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.10

ኤርትራ

VACANCY ANNOUNCEMENT
Hagaz Agro Technical School invites qualified applicants for the
following vacant posts
1. Soil Science Teacher
Number
Qualification:

2
Diploma or BA degree in Land and
Environment resources or other
related fields
Age		
25 - 55
Salary		
Scale is as per the newly revised
government scale plus
Accommodation included.
2. Animal Science Teacher
Number
Qualification:
Age		
Salary		

2
Diploma or BA degree in Animal Science
or other related fields
25 - 55
Scale is as per the newly revised
government scale plus
Accommodation included.

3. Agro Mechanics Teacher
Number
Qualification:
Age		
Salary		

2
BA degree in Mechanical Engineering
or Agro Engineering
25 - 55
Scale is as per the newly revised
government scale plus
Accommodation included.

4. English Teacher
Number
Qualification:

2
BA degree in English or Diploma
in English
Age		
25 - 55
Salary		
Scale is as per the newly revised
government scale plus
Accommodation included.
5. Mathematics Teacher
Number
Qualification:
Age		
Salary		
6. Librarian
Number
Qualification:
Age		
Salary		

2
BA degree in Mathematics or Diploma
in Mathematics
25 - 55
Scale is as per the newly revised
government scale plus
Accommodation included.
2
Diploma or Certificate in Library
Information or related fields
30 - 50
Scale is as per the newly revised
government scale plus
Accommodation included.

Interested applicants should submit their CV and photo copies of
relevant supporting documents to Hagaz Agro Technical School office
in Hagaz within 10 days from the date of publication on the news paper.
Applicants should provide certificate of completion / exemption from
National Service Obligation. For any information call on 07117245
/ 07355707.

ምልክታ

ምልክታ
ኣቶ ወልደገብርኤል ገብረኣብ ገብረመድህን፡ ወ/ሮ ኣኽበረት ገብረሂወት ሓድጉ ዝተብሃልና፡
ናይ ብሕቲ ንብረትና ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ደቀምሓረ ብቁ.መዝ.2537D 0671 ዞን
2 ሎታ 13 ፓርሰል B ኣብ ጠቕላላ ስፍሓት 375 ት/ሜተር ዝተደኮነ ገዛ፡ 3ተ ክፍልን
2ተ ተሓጋጋዚ ክፍሊ (ዓይኒ ምድርን፡ ክሽነ) ብጠቕላላ ብውህብቶ ብመዝ.ቁ. 24/14
ኣብ ቅድሚ ቤ/ፍ/ረጅስይራር ንውላድና ኤፍሬም ወልደገብርኤል ገብረኣብ ሰለዝሃብናዮ፡
ናብ ስሙ ከነመሓላልፈሉ ሰለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ
ብዝእዝዞ መሰረት፡ ካብ ቤ/ፍ ናይ መኣገዲ ትእዛዝ ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ
ኖታሪን ካዳስተርን ዞባ ደቡብ ከተማ ደቀምሓረ ሒዙ ይቕረብ።
ኣቶ ወልደገብርኤል ገብረኣብ ገብረመድህን
ወ/ሮ ኣኽበረት ገብረሂወት ሓድጉ

ብስራት

12 መስከረም 2018 - ገጽ 11

ነቲ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዞባ 1 ምምሕዳር 06 ጎደና ኣንዞ ማቴንዞ ቁጽሪ ገዛ
19 ሎታ ቁጽሪ 4 ቁጽሪ ፓርቸላ ‘ቪ’ ብግዝያዊ ምስክር ዋንነት ኣባይቲ ከተማ ቁጽሪ ምስክር
ወረቐት 115775 መወከሲ ቁጽሪ 106390 ብቁጽሪ ምዝገባ ንብረት 47761/75084
ብስም ወላዲና ነፍ/ኣልኣሚን ዓብደላ መሓመድስሩር ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡
ብመሰረት ወላዲና ዝገበረልና ውህብቶ ናብ ስም 1.ወ/ሮ ሉላ ኣልኣሚን ዓብደላ 2. ወ/ሮ
መካ በያን ኢብራሂም ከነመሓላልፎ ስለዝወሰንና ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ
ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት፡ ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ኖታሪ ዞባ ማእከል
ከምኡ’ውን ናብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ።
ወ/ሮ ሉላ ኣልኣሚን ዓብደላ

ንወለዲ
ኣገዳስነት ቅድመ ትምህርቲ ንኩለንተናኣዊ ምዕባለ ህጻን
ብግቡእ ተረዲኡ ነዚ ዝበቕዕ መማህራንን ምቹእ ቦታን
ከምኡ‘ውን ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ብክኢላታት ዝካየድ
ምክትታል ጥዕና ህጻናትን ኣዋዲዱ ደቅኹም ብዝግባእ
ንኸስተምህር ምዝገባ ከምዝጀመረ የበስር።
ኹሉኹም ብኣካልን ብቴለፎንን ክትሓቱ ዝጸናሕኩም ነዚ
ዓመት ዘሎና ቦታ ውሱን ስለዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ናይ ምዝገባ
ግዜ ደቕኹም ከይደንጎኹም ከተመዝግቡ ነተሓሳስብ።

መባእታዊ ምዕባለ ህጻን መሰረት ዕዉት ሂወት ኢዩ!!

ምልክታ
ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ
ኣስመራ ዞባ 1 ምምሕዳር 06
ጎደና ኣንዞ ማቴንዞ ቁጽሪ ገዛ
19 ሎታ ቁጽሪ 4 ቁጽሪ ፓርቸላ
‘ቢ’ ብግዝያዊ ምስክር ዋንነት
ኣባይቲ ከተማ ብቁጽሪ ምስክር
ወረቐት 115775 መወከሲ
ቁጽሪ 106390 ብቁጽሪ ምዝገባ
ንብረት 47761/75084 ብስም
ወላዲየይ ነፍ/ ኣልኣሚን
ዓብደላ
መሓመድስሩር
ዝተመዝገበ ወረቐት ምስክር
ዘይንቀሳቐስ ንብረት (ሊቢሬቶ)
ስለዝጠፋኣኒ፡ ዝረኸበ እንተሎ
ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ
ዝብል ሰብ እንተሎ፡ ብስልኪ
ቁጽሪ 07141894 ተወከሱኒ።
ብዝተረፈ ግን ካብ ኮምሽን
ኣባይቲ መተካእታ ሓድሽ
ምስክር ዋንነት ወረቐት ናይቲ
ገዛ ንክዋሃበኒ ክሓትት ምዃነይ
እሕብር።
ወ/ሮ ሉላ ኣልኣሚን ዓብደላ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.10

ኤርትራ
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ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ ናብ ሊብያ በጺሑ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

መራሒ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣመሪካዊ
መዘናኡ ዳግም ክራኸብ ሓቲቱ

መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ
ኡን፡ ምስ ኣመሪካዊ መዘናኡ ዶናልድ
ትራምፕ ዳግማይ ተራኺቦም ንኽዘራረቡ
ዝሓትት ወግዓዊ ደብዳበ ልኢኹ።
ብመሰረት ሓበሬታ ኣልጀዚራ፡ ኣብ
መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዳግም
ርክብ ክግበር ዝሓትት ብኪም ጆንግ
ኡን ዝተጻሕፈ ደብዳብ፡ ዝሓለፈ ሰኑይ
እዩ ዶናልድ ትራምፕ ተረኪብዎ።
ኣፈኛ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ
ሳራ ሳንደርስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ
ሓበሬታ፡ ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳብ ምዉቕ
ከምዝዀነን ፕረዚደንት ትራምፕ ብሓጐስ
ከምእተቐበሎን ገሊጻ። ኣብ ዝሓጸረ እዋን
ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ዝራኸቡሉ
ዕለትን ቦታን ክቝጸር ምዃኑ ኣረዲኣ።
ዝሓለፈ ሰነ ክልቲኦም መራሕቲ፡ ኣብ
ሲንጋፖር ተራኺቦም፡ ኣብ ምውጋድ
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ኣተኲሮም
ከምእተዘራረቡን ሓፈሻዊ ስምምዕ ሰላም
ከምዝኸተሙን ዝዝከር እዩ።
እንተዀነ እቲ ስምምዕ ዝርዝራዊን

ንጹርን ከምዘይኰነ ዝገልጹ ኣመሪካውያን
ፖለቲከኛታት ንርክብ ክልቲኦም
መራሕቲ ይዅንኑ።
ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣብ መንጎ ኣመሪካን
ሰሜን ኮርያን ዘይምቅዳው ተኸሲቱ
ከምዝነበረን ብሰንኩ ኣቐዲሙ ዝተወጠነ
ምብጻሕ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኣመሪካ ማይክ ፓምፕዮ ከምእተሰረዘን
ጸብጻባት የመልክቱ።
ሰሜን ኮርያ ድሕር’ቲ ምስ ኣመሪካ
ዘካየደቶ ስምምዕ፡ ቀዪዳቶም ዝነበረት
ክልተ ኣመሪካውያን ክትፈትሖም
እንከላ፡ ኣብ መሬታ ዝነበረ ኣስከሬናት
ወተሃደራት ኣመሪካ ድማ ኣረኪባ።
ብተወሳኺ እታ ሃገር ተበግሶ ሰላም
ብምውሳድ ብፍቓዳ ንመፈተኒ ኑክሌሳዊ
ኣጽዋር እትግልገለሉ ገለርያ ከምዘዕነወትን
ኩሉ ፈተነታት ኣጽዋር ከምዝሰረዘትን
ይፍለጥ። እንተዀነ ኣመሪካ ኣብ
ልዕሊ’ታ ሃገር ዘጽንዓቶ እገዳ ዛጊት
ዘይምልዓላ ቅሬታ ከምእተሰመዓ እያ
ሰሜን ኮርያ ትሕብር።

ተወሳኺ
ኣብ ስዑዲ ዓረብ ሓደ ሰብኣይ ብሓንቲ ጓለንስተይቲ መግቢ እናተዀለሰ ዘርኢ ስእሊ
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብምዝርግሑ ኣብ ቀይዲ ፖሊስ ከምዝኣተወ ተሓቢሩ። እቲ
ኣብ ከተማ ጀዳ ከምዝነብር ዝተገልጸ ሰብኣይ ናይ ሰላሳ ካልኢት ተንቀሳቓሲ ስእሊ’ዩ
ኣብ ትዊተር ዘርጊሑ። እቲ ስእሊ ድማ ኣብ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ብዙሕ ኣዛሪቡ።
ኣብቲ ስእሊ ክልቲኦም ብሓባር እናሰሓቑ፡ እናተጫረቑን እናተመገቡን ይረኣዩ። እታ
ጓለንስተይቲ ጸጸኒሓ ተዀልሶ ነይራ። እሞ እንታይ’ዩ እቲ ጸገም ዶ ኢልኩም? እቲ
ጸገም ዘይምርዑዋት ምዃኖም እዩ። ኣብታ ሃገር ሰብ-ሓዳር እንተዘይኰይኖም፡ ኣብ
ኣብያተ መግቢ ይኹን ካልእ ህዝባዊ ቦታታት እኹላት ወድን ጓልን ወይ ሰብኣይን
ሰበይትን ብሓባር ኮፍ ክብሉ ይኹን ብሓባር ክምገቡ ነውሪ እዩ። ምኩልላስ ከኣ
ዝኸፍአ! ኣኽበርቲ ሕጊ’ታ ሃገር፡ እቲ ምስራዊ ምዃኑ ዝተገልጸ ሰብኣይ ዝፈጸሞ
ተግባራት ንሕጊን ባህልን ስዑዲ ዓረብ ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጾም። ኣብ ቀይዲ ዝርከብ
ጥርጡር ብቤት ፍርዲ’ታ ሃገር ገበነኛ እንተተባሂሉ ክሳብ ናይ ሓሙሽተ ዓመት
ማእሰርቲ ክብየነሉ ከምዝኽእል ድማ እቶም ኣኽበርቲ። ሕጊ ኣረዲኦም። ብዛዕባ’ታ
ጓለንስተይቲ ግን ዝተሓበረ ነገር የለን። ኣሽሓት ሰባት ነቲ ብፖሊስ ስዑዲ ዓረብ
ዝተወስደ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ዝቃወም ጽሑፋት ኣብ መርበብ ትዊተር ይጽሕፉ
ከምዘለዉ ጸብጻባት ሓቢሮም።
ስዑዲ ዓረብ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን’ያ ደቀንስትዮ ኣብ ሲነማታት፡ ኣደራሻትን
ስታድዮማትን ክኣትዋ ዘፍቀደት። መካይን ክዝውራ እውን ኣፍቂዳ ኣላ።

ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ገዛ ከኒሻ

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ
ኤንዞ ሚላነዚ ምስ መራሒ ዕጡቓት
ጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ንምዝርራብ ናብ
ከተማ በንቓዚ ከምዝበጽሐ ተሓቢሩ።
ኢጣልያ ነቲ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ
ዝመደበሩን ኣህጉራዊ ደገፍ ዘለዎን
መንግስቲሃገራዊስምምዕከምእትድግፍ’ዩ
ዝፍለጥ። ይኹን እምበር ምስቲ ኣብ
ባይታ ወሳኒ ሓይሊ ከምዘለዎ ዝንገረሉ
ጀነራል እውን ዘለዋ ዝምድና ክድልድል
ከምእትደሊ እቲ ኢጣልያዊ ዲፕሎማሰኛ
ገሊጹ።
እቲ ኢጣልያዊ ሚኒስተር ኣብ
ምብራቓዊት ከተማ በንቓዚ ምስቲ
ሊብያዊ ጀነራል ከምእተራኸበን
ክልቲኦም ወገናት ሃናጺ ዝርርባት
ከምዘካየዱን ሓቢሩ።
ኤንዞ ሚላነዚ፡ ሃገሩ ምስ ኩሎም
ጽቡቕ ድሌት ዘለዎም ሓይልታት ሊብያ

ቐዛፊ ብጸጥታዊ ጸገማት ትሳቐ ከምዘላ
ይፍለጥ።
ኣብዚ ቕንያት’ዚ ኣብ ማእከል ከተማ
ትሪፖሊ ዕጡቓት ኣንጻር’ቲ ብውድብ
ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ
ሃገራዊ ስምምዕ ግጭት የካይዱ
ከምዘለዉ ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።

ፕረዚደንት ታንዛንያ ዜጋታቱ ብብዝሒ ክወልዱ ጸዊዑ
ፕረዚደንት
ታንዛንያ
ጆን
ማጉፉሊ ንህዝቢ ኣብ ዘስመዖ መደረ፡
ታንዛናውያን መጻምድቲ ብብዝሒ
ቈልዓ ክወልዱ ጸዊዑ።
“ታንዛንያ ብዝሒ ሰብ’ዩ ዘድልያ”
ዝበለ እቲ ፕረዚደንት፡ ደቀንስትዮ
ንዘይምውላድ ዝወስድኦ መድሃኒት
መከላኸሊ ጥንሲ ደው ከብላኦ ጸዊዑ።
ፕረዚደንት ጆን ማጉፉሊ፡ ቁጠባ
ሃገሩ ክዓቢ እንተዀይኑ ብዙሕ ዓያዪ
ጉልበት ከምዘድሊ ብምግላጽ፡ “ጥንሲ
ዝከላኸሉ ሰብ-ሓዳር ሰሪሖም ንደቆም
ከዕብዩ ዘይደልዩ ሃካያትን ስሱዓትን
እዮም” ብምባል ኮኒኑ።
ሃገራት ኤውሮጳ ብዋሕዲ ዓያዪ
ጉልበት ይሳቐያ ከምዘለዋ ዝሓበረ
ፕረዚደንት ማጉፋሊ፡ ኣብ ታንዛንያ
ምስ ምትእትታው መከላኸሊ ጥንሲ
ዋሕዲ ቈልዑ ከይክሰትን ኣማስያኡ
ኣብ ቁጠባ’ታ ሃገር ሃስያ ከይወርድን
ዘስግእ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ሓያሎ
ምዕቡላት ሃገራት ብብዝሒ ተጠቃምነት

መከላኸሊ ጥንሲ ስለዘሎ ኣብ ጥዕናን
ቁጠባን ገዚፍ ኣሉታዊ ሳዕቤናት
የምጽእ ከምዘሎ ድማ ኣረዲኡ።
ኣፈኛ ባይቶ ታንዛንያ ጆብ
ኤንዱጋይ፡ እቲ ፕረዚደንት ዝሃቦ
መግለጺ ውልቃዊ ርእይቶኡ ናይቲ
መራሒ ምዃኑን ንፖሊሲ መንግስቲ
ዝውክል ከምዘይኰነን ኣረዲኡ።
እቲ ፕረዚደንት ንገዝእ ርእሱ
ክልተ ቈልዑ ጥራይ ከምዘለውዎ
እዩ ዝንገር። እዚ ኰይኑ ታንዛናውያን

ደቀንስትዮ ብብዝሒ ቈልዑ ክወልዳ
ምጽውዑ፡ ብሓያሎ ማሕበራት
ደቀንስትዮ ተዀኒኑ። እቲ ምርጫ
ንውልቀ ደቀንስትዮ ዝግደፍ ምዃኑ
ድማ’የን ተጣበቕቲ መሰል ደቀንስትዮ
ታንዛንያ ዝገልጻ።
ታንዛንያ ኣብ 1961 ናጽነታ
ክትጐናጸፍ እንከላ 10 ሚልዮን ህዝቢ
ጥራይ ከምዝነበራን ሕጂ ግን እቲ
ኣሃዝ ናብ 55 ሚልዮን ክብ ከምዝበለን
ጸብጻብ ባንኪ ዓለም የመልክት።

“ኣብ ዞባ ኢድሊብ ሰብኣዊ ህልቂት ከይወርድ ዘስግእ’ዩ”ፕረዚደንት ቱርኪ
ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ
ኤርዶጋን፡ ዝመጽእ ዘሎ መዓልታት ኣብ
ዞባ ኢድሊብ ሰብኣዊ ህልቂት ክወርድ
ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ። እዚ ተረዲኡ
መንግስቲ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዞባ ኢድሊብ
መጥቃዕቲ ከይከፍት ድማ ጸዊዑ።
ፕረዚደንት ኤርዶጋን፡ መንግስቲ ሶርያ
ዞባ ኢድሊብ ብምቍጽጻር መጥቃዕቲ
ምስ ዝኸፍት ኣብቲ ቦታ ዛጊት ተራእዩ
ዘይፈልጥ ህልቂት ከምዝኽሰት ገሊጹ።
እቲ ኽሳራ ንምሉእ ዓለም ከምዝኸውንን
በዚ ድማ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ
ንውጥናት መንግስቲ ሶርያ ደው ከብሎ
ከምዝግባእን ሓቢሩ።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ተሄራን
ምስ መራሕቲ ሩስያን ኢራንን ዝተራኸበ
ኤርዶጋን፡ እቲ ዝተወጠነ መጥቃዕቲ ኣብ
ግብሪ ከይውዕል ኣትሪሩ ይምሕጸን።
ሰራዊት ሶርያ፡ ብኢራንን ሩስያን
እናተሓገዘ ንዕጡቓት ተቓወምቱ ካብቲ

ዝሓዙዎ ሰፊሕ ከባቢታት ከልቅቖም
ከምዝኸኣለን ሕጂ’ውን ነቶም ዕጡቓት
ካብታ ሒዞማ ዘለዉ ናይ መወዳእታ
ቦታ ንምልቃቕ ይቀራረብ ምህላዉ’ዩ
ዝግለጽ።
ኣብ ዞባ ኢድሊብ መጥቃዕቲ
ንምኽፋት ተዳልዩ ዘሎ መንግስቲ ሶርያ፡
ነታ ዞባ ካብ ምቍጽጻር ዝገትኦ ሓይሊ
ከምዘየለ እዩ ዝገልጽ። ድሮ’ውን ኣብ

ጎደና

ዕለት
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ርክባት ብምምስራት ንምርግጋእ’ታ ሃገር
ከምእትሰርሕ ገሊጹ። ኣብ ሊብያ ክካየድ
ተወጢኑ ዘሎ ምርጫ ብሰላም ክሰላሰል
ኢጣልያ እጃማ ከምእተበርክት ሓቢሩ።
ሊብያ ብድፍኢት ፈረንሳ ኣብ
መዛዘሚ ናይዚ ዓመት ባይቶኣዊ ምርጫ
ንምክያድ ትዳሎ ምህላዋ እዩ ዝንገር።
ሊብያ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት

ጎደና ክሳድ ግዋ፡ ቁ.195፡ ከባቢ 2ይ ደረጃ ቤ/ት ይሳቕ ተወልደመድህን

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ቁ.ቴሌፎን 127565

ልዕሊ ዕርድታት ተቓወምቲ፡ ብነፈርቲ
ክድብድብ ከምዝጀመረ ይፍለጥ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ፡ ኣብ
ልዕሊ ዞባ ኢድሊብ ዝካየድ መጥቃዕቲ
ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ከምዝኸፍት
ብምግላጽ፡ መንግስቲ መደባቱ ደው
ከብሎ ጸዊዑ። ድሮ’ውን 30 ሽሕ ሰባት
ካብታ ዞባ ተመዛቢሎም ከምዘለዉ እቲ
ውድብ ሓቢሩ።

ቁ.ስልኪ

08202877

