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ቋንቋ ኣአንገድትና
ከመይ ኣሎ?

ረቡዕ 13 መጋቢት 2019
ገጽ 5
ዓንኬል ልቦና

ገጽ 7
ኣብ ቍጽሪ ክትነፍዑ
ትደልዩዶ?

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8
ሕማም ዳች
(ሆላንድ)

ገጽ 9
ሃገራዊት ጋንታ
ቅድድም ብሽክለታ
...

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ ስልጠና ወዲቡ
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ወኪል ጃፓናውያን ኩባንያታት
ቶዮታ፡ ኩማትሱን ያማሃን ኣብ
ኤርትራ ዝኾነ ዓንበርበብ ሼር
ካምፓኒ፡ ን34 ደቂ-ኣንስትዮ ኣባላት
ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን፡
ኣብ ምርግጋጽ ብቕዓት ተሽከርከርቲ
ዘተኰረ ስልጠና ሂቡ።
ብ12 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ናይ
መመረቕታ ስነ-ስርዓት፡ እቲ ንኣስታት
ሓሙሽተ ሳምንታት ብክልሰ-ሓሳብን

ግብርን ዝተዋህበ ስልጠና፡ ቀንዲ
ዕላማኡ፡ ሰልጠንቲ መሰረታዊ ኣፍልጦ
ተሽከርከርቲ ሃልይወን፡ ኣብ ምርግጋጽ
እዋናዊ ብቕዓት፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ድሕነት ሰብን ንብረትን ዝህልወን
ኣበርክቶ ንምዕዛዝ ምዃኑ ተገሊጹ።
ኣብ ኩባንያ ዓንበርበብ ሓላፊ
ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ኣቶ ሚካኤል
መዘንግዕ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ሓደ ካብ
ተልእኾታት’ቲ ትካል፡ ንዝተበጽሐ

ቴክኖሎጂ ናብ ሕብረተሰብ ምትሕልላፍ
ምዃኑ ብምብራህ፡ ሰልጠንቲ ኣብ
ግብራዊ ስልጠና ዘርኣየኦ ህንጡይነትን
ዲሲፒሊንን ድሕሪ ምምጓስ፡ ንዝቐሰማኦ
ስልጠና ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልኦ
ተላብዩ።
ወኪል ሰልጠንቲ ድማ፡ ዓቕሚታት
ደቂኣንስትዮ ንምምዕባል ዝካየድ ዘሎ
ጻዕሪ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት ኣበርክቶ
ንኽህልወን ዝሕግዝ ምዃኑ ብምብራህ፡

ዓሰብ - መነባብሮ ኣባላት
ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ.ተገምጊሙ
ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን
ኲናት ኤርትራ፡ መነባብሮ ኣባላቱ
ንምምሕያሽ ዘተግበሮም ዓበይቲ መደባት
ዘተባብዕ ውጽኢት ከምእተረኽቦም፡ ብ7
መጋቢት ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዘካየዶ
ዋዕላ ገሊጹ።
ኣብ’ቲ “መብጽዓ ንብሩህ መጻኢ”
ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ዋዕላ፡ ኣቦመንበር ማሕበር መምህር ገብረብርሃን
እያሱ፡ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩሉ
መዳያዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ክሰላሰል
ኣብ ዝጸንሐ መደባት፡ ሃገራዊ ማሕበር
ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት መሪሕ ተራ
ክጻወት ምጽንሑን ዝምስገን ገስጋስ
ከምዘመዝገበን ብምጥቃስ፡ ንዕዙዝ ደገፍ
መንግስትን ሕብረተሰብን ሞጒሱ።

ንክብደትን ዓይነትን ስንክልና፡
ደረጃ ትምህርቲ፡ ማሕበራዊ ህይወት፡
ከምኡ’ውን ዕድመን ሞያን ኣባላት
ዘነጽሩ መጽናዕታት ብምክያድ፡
ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ፡
ቁጠባዊ ደገፍ ኣብ ምግባር፡ ሽቕለት
ኣብ ምፍጣርን ሞያዊ ስልጠናታት
ኣብ ምውዳብን ዘተኰረ ንጥፈታት
ከምእተሰላሰለ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ
ድሌታትን ባህግታትን ስንኩላን
በብደረጅኡን ከከም ቀዳምነቱን ክምለስ
ይስራሕ ከምዘሎ ኣብሪሁ።
መምህር ገብረብርሃን ኣስዒቡ፡
ሕብረተ-ሰብ፡ ንስንኩላን ምሕጋዝ
ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም
ከምዘይኮነ ብምግንዛብ፡ ኣብ ውሽጥን

ወጻኢን ዝነብሩ ዜጋታት ሓገዛት
ይገብሩ ከምዘለዉ ጠቒሱ፡ ብጉጅለታት
ንዝተወደቡ ስንኩላን ቁጠባዊ ትካላት
ምኽፋት ዝያዳ ክድፋኣሉ ምዃኑ
ገሊጹ።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ
ኣቶ ሑመድ ዓሊ ኣብ ዘስመዖ መዛዘሚ
ቃል፡ ኣብቲ ዞባ ንጥፈታት ሃገራዊ
ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት
ንምዕዋት፡ ምምሕዳር ዞባ ብዕቱብ
ክሰርሓሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ሞያውን
ቁጠባውን ዓቕሚ ስንኩላን ንምሕያል
ዝካየድ ንጥፈታት፡ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ
ተማሕጺኖም።

ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእ ከምዝጽዕራ
ኣረጋጊጻ።
እቲ ካብ 4 ለካቲት ክሳብ 12
መጋቢት ዝተዋህበ ስልጠና፡ መሰረታት
ተሽከርከርቲ፡ ባህሪያት ብበንዚንን

ናፍታን ዝሰርሕ ሞቶረታት፡ ምምራሕ
መኪናን ዘሰክሞ ሓላፍነትን፡ ኤለክትሪካዊ
ባእታታት መኪና፡ ከምኡ’ውን ምስኡ
ዝዛመድ ኣርእስትታት ዘጠቓለለ’ዩ
ነይሩ።

ኣብ ቦታታት ልምዓት
ዝግበር ዑደት
ክድፋኣሉ እዩ
ኣብ ቦታታት ልምዓት ዝግበር ዑደት፡
ኣብ ርእሲ’ቲ ኣፍልጦ ዜጋታት ኣብ
ምዕባይ ዘለዎ ተራ፡ ኣብ ምምዕባል
ዘቤታዊ ቱሪዝም’ውን ዓቢ ኣስተዋጽኦ
ስለዘለዎ፡
ብኣብያተ-ትምህርቲ፡
ብከባብን ትካላትን ብውዱብ መልክዕ
ክድፋኣሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ተሓቢሩ።
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዑደት
ዘካየዱ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ ንኡስ
ዞባ ሰምበል፡ ብኩባንያ ሓፈሻዊ ህንጸት
ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጋሕተላይ ዝሰላሰል
ዘሎ መስርሕ ህንጸት ዲጋ፡ ትሕተቅርጻዊ ንጥፈታትን ሕዛእቲ ደንጎሎን
ድሕሪ ምዕዛብ ኣብ ዝሃብዎ ቃል’ዮም
ነዚ መዘኻኸሪ’ዚ ኣቕሪቦም።
ክኢላ ንዋታዊ ምህንድስና ኣቶ
ጥዑማይ ብርሃነ ንዑደተኛታት ኣብ
ዝሃቦ መብርሂ፡ ኣብ ጋሕተላይ ዝህነጽ

ዘሎ ዲጋ፡ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ
ከተማ ባጽዕ ንምውሓስን ኣብ’ቲ
ከባቢ ዝካየድ ሕርሻዊ ንጥፈታት
ንምድንፋዕን
ከገልግል
ምዃኑ
ብምሕባር፡ ዛጊት 80 ሚእታዊት ካብ
ስርሓቱ ከምእተዛዘመ ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ከባቢ ዝተዓዘብዎ መደባት
ልምዓት፡ ንናይ ምግባር ዓቕሚ
መንእሰያትና ዘረጋግጽ - ዘሕብን
ስራሕ ኮይኑ ከምዝረኸብዎ ዝሓበሩ
ኤሪና ዝተወከሰቶም ዑደተኛታት፡
“ታሪኽ ንወለዶታት ዝነግር ቅርሲ
ተዓዚብና” ክብሉ ኣድናቖቶም
ገሊጾም።
ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ነቶም ኣብ
ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ንምትብባዕ፡
ናይ ምሳሕ እንግዶት ከምዝገበሩ፡
ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ሓዳስ
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ኤርትራ
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ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ

ቋንቋ ኣአንገድትና
...

ኣፍዓበት - ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ንምግታእ ዝዓለመ ንጥፈታት ተሰላሲሉ
ነበርቲ ከተማ ኣፍዓበት፡ ጽሬት ከባቢ
ብምውሓስ ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ንምግታእ ዝዓለመ ወፈራታት
ኣሰላሲሎም።
በቲ ተመሃሮን ሰራሕተኛታት
ትካላት መንግስትን’ውን ዝተሳተፍዎ
ኣድማዒ ዕማም፡ መፋረዪ ጣንጡ
ብምዃን ጠንቂ ሕማም ዓሶ ክኸውን

ዝኽእል ጎዳጒዲ ከምእተደፍነ፡ ካብ
ምምህዳር’ቲ ንኡስ ዞባ ዝተረኽበ
ሓበሬታ ኣፍሊጡ።
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡
ዕላማ ናይ’ቲ ኣብ ሰሙን ሓደ
መዓልቲ ወፈራ ብምውዳብ ዝተዓመ
ስራሕ፡ ብሰንኪ ጉድለት ንጽህና
ዝስዕቡ ሕማማት ንምግታእ ምዃኑ

ብምሕባር፡ ንዝያዳ ኣድማዕነት ናይቲ
መደብ፡ ዘለዎም ሕጽረት ናውቲ
ማእቶት ክማላእ ተላብዮም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ካብ ከተማ
ኣፍዓበት ናብ ሻባይ-መንደር ዝወስድ
ተበላሽዩ ዝነበረ ጽርግያ፡ ተመሃሮን
ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን
ከምዝጸገንዎ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ሓጋዝ - ንኣገዳስነት ንባብ ኣብ ምኽዕባት
ፍልጠት ዝምልከት ሰሚናር ተኻዪዱ
ኣብ ከተማ ሓጋዝ፡ ንኣገዳስነት
ንባብን ባህሊ ንባብን ኣብ ምኽዕባት
ፍልጠትን ተወዳዳርነትን ዝምልከት
ሰሚናር፡ ንተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ
ተኻዪዱ።
“ንባብ ምሉእ ሰብ ይገብር” ዝበሉ
ኣካየድቲ ናይ’ቲ ሰሚናር፡ ብንባብ
ዝተደርዐ ፍልጠት ነባሪ ስለዝኾነ፡

ተመሃሮ ጐኒ-ጐኒ ኣካዳሚያዊ
ትምህርቶም፡ ከከም ዝምባለኦም
መጽሓፍቲ ከንብቡን ኣብ ንኡስ
ዕድመኦም ባህሊ ንባብ ከጥርዩን
ጸዊዖም።
ንኣገዳስነት ምቛም ክለባት ንባብ
ዝጠቐሱ’ቶም ኣካየድቲ፡ ንባብ
ኣገዳሲ ባእታ ህይወት ስለዝኾነ፡

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

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

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ
ሊድያ ስልጣን

ሰመያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ
ሳራ ኣለም

ወለዲ’ውን ንደቆም ከተባብዑ
ኣተሓሳሲቦም።
ቤት-ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ
ከተማ ሓጋዝ፡ ዲጂታላዊ ቤት-ንባብ
ብምትእትታውን ክለባት ብምቛምን፡
ባህሊ ንባብ ኣብ ተመሃሮኣ
ንምዂስኳስን ንምስራጽን ትነጥፍ
ከምዘላ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

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

ብዝተፋላለየ
ፋላለየ ባህሪን ድሕረ-ባይታን
ዘለዎም ሰባት ዝተፋላለየ ትርጉም
ክወሃቦ ‘ውን ይኽእል እዩ።
መሳርሕትኻ ኣብ ጻዕቂ ስራሕ
ተጸሚዱ ምስ ዝህሉ፡ ኣተኩሮኡ ስለ
ዝጎድል፡ ከም ሳዕቤኑ መልእኽትኻ
ክርሳዕ ወይ’ውን ዘይትርጉሙ ክወሃቦ
ስለ ዝኽእል፡ ንምብህሃል ዝምችእ ግዜን
ቦታን ክትቅይር ውጽኢታዊ እዩ።
ብተማሳሳሊ፡ ተቀባላይ ኣብ ጸቕጢ ወይ
ጓሂ ምስ ዝህሉ ህጹጽ እንተ ዘይኮይኑ
ሓበሬታ ዘይምትሕልላፉ ይምረጽ።
ብሕጽር ዝበለ ኣበሃህላ፡ ምብህሃል
ውጽኢታዊ ንክኸውን፡ ዝመሓላለፍ
መልእኽቲ ዕላምኡ ወይ ትርጉሙ
ንኸይስሕት ኣብ ልክዕ ግዜን ቦታን
ከተማሓላልፎ ተመራጺ እዩ።
7. ዝተጋነነ፡ ኣዳናጋርን ኣሰልቻውን
መልእኽቲ
‘ቅድሚ ሓንሳብ ምዝራብካ ክልተ
ሳዕ ሕሰብ’ ከም ዝብሃል፡ ቅድሚ
መልእኽቲ
ምልኣኽካ
ዕላማን
ትሕዝቶን መልእኽቲኻ ኣነጺርካ
ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ብምቕጻል
ክመሓላለፍ ዝደለኻዮ መልእኽቲ
ኣደናጋሪ ቃላት ዝሓዘለ ከይከውን
ደጋጊምካ ምርጋግጽ፡ መልእኽትኻ
ኣመሓላሊፍካ ድሕሪ ምውዳእካ ‘ውን
መልእኽትኻ ኣብ ተቀባላይ ምድንጋር
ፈጢሩ ከይከውን ግብረ-መልሲ
ምሕታትን ከገድሰካ እዩ። ምግናን
ቃል ብቓሉ ጌጋ ሓበሬታ ምሃብ ማለት
እዩ። ሓበሬታ ምትሕልላፍካ ዘይተርፍ፡
ንጹርን ልክዕን ጌርካ ከተማሓላልፎ
ከም ዝግብኣካ ክትዝንግዕ ኣይግባእን።
ንኣብነት፡ ጋሻ ብዛዕባ ፍርያትካ
ዝርዝራዊ ሓበሬታ ምስ ዝደሊ፡
ከየጋነንካ ናይ ምሕባርን ሓበሬታኻ
ብመርትዖ ናይ ምስናይን ግዴታ ከም
ዘለካ ክትግንዘብ ጽቡቕ እዩ።
8. ዴሞግራፍያዊ መሳናኽል
ውጽኢታዊ ምብህሃል፡ እንታይ፡
ብኸመይን
ምዓስን
ሓበሬታ
ተማሓላልፍ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንመን
እንታይ ትብል ምፍላጥ ‘ውን ወሳኒ
እዩ። ድሕረ-ባይታ ናይ ተቐባላይ
ምፍላጥ፡ ንመልእኽትኻ ብኸመይ
ከተማሓላልፎ ከም ዝግብኣካ ኣንፈት
ዝህብ ብምዃኑ፡ ቅድሚ ሓበሬታ
ምትሕልላፍካ
ብዛዕባ
ድሕረባይታ ተቐባላይ (ጾታ፡ ዕድመ፡
ደረጃ-ትምህርቲ፡
እምነት...ወዘተ)
ኣፈናዊ መጽናዕቲ ክትወስድን ኣብ
መጽናዕትኻ ምርኩስ ዝገበረ መልእኽቲ
ምድላውን ምትሕልላፍን መሰረታዊ
እዩ። ምኽንያቱ፡ ከምቲ ኣብ ዝቐደመ
ክፋል ናይዚ ጽሑፍ ዝተጠቕሰ፡ ሓደ
ዓይነት መልእኽቲ፡ ኣብ ዝተፋላለየ
ደረጃ ዕድመ፡ ትምህርቲ፡ ጾታ፡ ከባቢ፡
...ወዘተ ዝርከቡ ኣጋይሽ ዝተፋላለየ
ትርጉም ክሕዝ ስለ ዝኽእል።
9. ዋሕዲ ኣኼባታት
ኣኼባ ዝበለጸ መስርሕ ምብህሃል
ክኸውን ከሎ ብኣንጻሩ ኣኼባ
ዘይምዝውታር ድማ ዝበኣሰ ትካላዊ
ዕንወት ዘስዕብ ጎዳኢ ትካላዊ ባህሊ
እዩ። ኣቦታትና ‘ለባም ይሕረድካ፡
ዋዕላ ይፍረድካ’ ብምባል ክምስሉ
ከለዉ ንኣገዳስነት ኣኼባ ኣብ ግምት

ብምእታው እዮም። ሰራሕተኛታት
ንሓድሕዶም ዝነቓቕፍሉ እንኮ
ግብራዊ ባይታ ዝኾነ ኣኼባ፡ ብግብሪ
ምስ ዘይስርሓሉ፡ ሰራሕተኛታት ናብ
ሓድሕዳዊ ሕሜታን ምትፍናንን
ከምርሑ ግድነት እዩ። ኣኼባ
ዝተፋላለዩ ዛዕባታት ዝልዓሎን ንገስጋስ
ትካል ዝግምግምን ንጥፈት ኮይኑ፡
ካብ ናይ ርእይቶ ሳንዱቕ ዝምንጭዉ
ኣገደስቲ ዛዕባታት፡ ቀንዲ ኣጀንዳታት
ኣኼባ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ናይ
ርእይቶ ሳንዱቕ ወይ ጥራዝ ኣጋይሽ
(ዓማዊል) ብቐሊሉ ክረኽብዎ ኣብ
ዝኽእሉ ሰፈር ክቕመጥ ኣገዳሲ
እዩ። ብዛዕባ ጥርዓናት ዓማዊል፡
ድኽመታትን ብልጫታትን ትካል
ንምዝታይ እንተነውሐ ኣብ ወርሒ
ሓደ ግዜ እንተሓጸረ ድማ ኣርባዕተ
ግዜ፡ መዓልቲ ፈሊኻ ኣኼባ ምስራዕ
ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ፡ ብድሮ ናይቲ
ኣኼባ ዝተሰርዓሉ ዕለት መዛተዪ
ኣጀንዳታት ንተጋባእቲ ምዕዳል፡ ኣብ
እዋን ኣኼባ ተጋባእቲ ሓሳባቶም
ከቕርቡ ምትብባዕን ናይ ነቀፌታን
ነብሰ-ነቀፌታን ባህሊ ምኹስኳስን ገለ
ካብ ክዝውተሩ ዝግባኦም ግዴታታት
ወነንትን ኣካየድቲ ስራሕን እዮም።
10. ነዊሕ ቢሮክራሲ
ነዊሕ ቢሮክራሲ ኣብ ዘለዎ ትካል
ህጹጽ ውሳኔ ዘድልዮ ጉዳይ ኣብ እዋኑ
ክፍታሕ ዝክኣል ኣይኮነን። ህጹጽ
ጉዳይ ክትሕብሮ እናደለኻ ኣብ ቤ/
ጽሕፈቱ ክትመጾ ወይ ውን ብመገዲ
ትሕቲኡ ዘሎ ሓላፊ ክትመጾ ዝሕብረካ
ሓላፊ ዘለዎ ትካል፡ ሓደ ኣብነት ናይ
ኣድላይነት ብዘይብሉ ቢሮክራሲ
ዝተባሕተ ትካል እዩ። ከምዚ ዓይነት
ባህሪ ንዘለዎ ሓላፊ፡ ጉድለት እናራእካ
ከም ዘይራእኻ ክትሓልፎ ይበልጸካ።
ብተወሳኺ፡ ወናኒ ወይ ኣካያዲ ስራሕ
ናይ ሓደ ትካል፡ ንታሕቲ ወሪዱ ምስ
ሰራሕተኛታቱ ክንዲ ዝተሓጋገዝን
ዝመያየጥን፡ ምስ ኣጋይሽ ተሰሪዑ
ኣጋይሹ ዝጋበዝዎ ቢራ ዝጭልጥ
ዘምሲን ዝሓድርን እንተኾይኑ፡ ካብ
ኣጋይሹን ሰራሕተኛታቱን ብዛዕባ
እዋናዊ ፍጻሜታትን ገስጋስ ስራሕን
ክረኽቦ ዝግብኦ ዝነበረ ሓበሬታትን
ጥርዓናትን ክኸስሮ ግድን እዩ።
ኣድላይነት ዘይብሉ ነዊሕ ቢሮክራሲ፡
ብፍላይ ንስርዓተ-ምብህሃል፡ ብሓፈሻ
ድማ ንገስጋስ ስራሕ ጎዳኢ ልምዲ
ብምዃኑ፡ ካብ ብቐዳምነት ክውገድ
ዝግብኦ ትካላዊ ጎዳኢ ልምዲ እዩ።
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሱ ብምሉኦም
መሰናኽላት ምትሕልላፍ ሓበሬታ፡
ኣብ መዓልታዊ ህይወትካን ስራሕካን
ኣብ እተዘውትሮ ስርዓተ-ምብህሃል
ግድነት ከተወግዶም ካብ ዝግብኣካ
ኣብነታት እዮም። ኣብ ምዓልታዊ
ህይወትናን ስራሕናን ዘጋጥሙና
መሰናኽላት ምብህሃል ብምፍታሽ
ብኸምዚ ኣቐዲምና ዝራእናዮ ኣገባባት
ክንፈትሕ ምስ ዘይንኽእል፡ ኣደዳ
ዘይተደልዩ ሳዕቤናት ክንከውን ስለ
እንግደድ፡ ኣብ ትካልና ውጽኢታዊ
ምብህሃል
ክነንግስ
ኣበርቲዕና
ክንሰርሕን ምቹእ ናይ ስራሕ ሃዋህው
ክንፈጥርን ይግባእ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.166
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ዕርዲ ኢሳይያስ

(3ይ ክፋል)
ምብህሃል ዝተፋላለዩ ትርጉማት ዝሓዘለ ኮይኑ፡
ብሕጽር ዝበለ ካብ ክልተ ንላዕሊ ምንጭታት
(መብዛሕትኡ እዋን ሰባት) ኣብ ዘለዉሉ ኣጋጣሚ
ዝገብርዎ ናይ ሓበሬታ፡ ሓሳባትን ስምዒትን
ምልውዋጥ ብዝብል ቅልል ዝበለ ሓረግ ክትርጎም
ይኽእል እዩ። ምልከት ውጽኢታዊ ምብህሃል
ዝዓጠቀ ሰብ፡ ኣብ ውልቃዊ ህይወቱን ስርሑን
ራኢኡ ንኸይጭብጥ ዝዓግቶ ኮቶ የልቦን።
ኣብ ሞያ ኣአንጋድነት ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት
ዝያዳ ካልኦት ሰራሕተኛታት ብዛዕባ መስርሕ
ውጽኢታዊ ምብህሃል ክፈልጡ ዘገድሶም
ምኽንያት ብዙሕ ኮይኑ፡ ብቀንዱ ግን ሞያኦም
ብባህሪኡ ምስ ዝተፋላለየ ባህልን ባህርን ዝተላበሱ
ኣጋይሽ ዘራኽቦም ብምዃኑ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ
ጽላት ቱሪዝም ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት፡ ብፍላይ
ግን ኣብ ምውዳብ ጉዕዞን ምስሳይን ኣጋይሽ
ዝተዋፈሩ ሞያውያን፡ ምልከት ውጽኢታዊ
ምብህሃል ክህልዎም ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ክፋላት ናይዚ ኣርእስቲ፡
ንትርጉምን ረብሓን ምብህሃል ከምኡ ‘ውን
ኣብ መስርሕ ምብህሃል ከጋጥሙ ዝኽእሉ
መሰናኽላትን ብዝርዝር ቀሪቡ ምንባሩ ዝዝከር
ኮይኑ፡ ንሎሚ ድማ ብሓፈሻ ኣብ ሰራሕተኛታት
ናይ ዝኾነ ዓውዲ፡ ብፍላይ ግን ኣብ ሞያ
ኣአንጋድነት ብተዳጋጋሚ ንዝርኣዩ ቀዳሞት 10
መሰናኽላት ምብህሃልን ንምፍትሖም ክውሰዱ
ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምትታትን ኣገባባትን ዝዝቲ
ጽሑፍ ክቐርብ እዩ።
1. ምጉዳል እምነት (ንዕቀት ኣብ ልዕሊ
ልኣኻይ)
ኣብ ልዕሊ ሓበሬታ ዘማሓላልፈልካ ዘሎ
መሳርሕትኻ ወይ ጋሻኻ እምነት እንተ ዘይብልካ፡
ኣብቲ ዝመሓላለፈልካ ዘሎ መክእኽቲ እምነት
ክህልወካ ዝክኣል ኣይኮነን። መልእኽቲ፡ ቁምነገር
ሓዘልን ንረብሓኻን ረብሓ ትካልካን እንተኾነ ‘ውን
ብኣንክሮን ኣድህቦን ክትከታተሎን ክተድህዮን
ዝክኣል ኣይኮነን። ነዚ ንምፍዋስ ብዝተኻእለ
መጠን ኣድህቦኻ ናብ መንነት (እንታይነት)
ልኣኻይ ዘይኮነ፡ ናብ መልእኽቱ ጥራይ ክኸውንን
ንልኣኻይ ምንጪ ሓበሬታኡ ክትውከሶን ሓጋዚ
እዩ። ንኣብነት፡ ሓደ መሳርሕትኻ ብዛዕባ ብሓንቲ
ኣሳሳዪት መሳርሕትኻ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጋሻ
ዝወረደ ስርቂ ምስ ዝሕብረካ፡ ከም ወዮ ‘ዘረባ
ሓደ ሰሚዕካ ኣይትፍረድ’ ዝተባህለ ንሓቅነትን
ክውንነትን ናይቲ ሓበሬታ ዝድርዑ ተወሰኽቲ
ምንጪታት ሃሰው ክትብል ግቡእ እዩ።
2. ኩራ ወይ ጽልኢ ኣብ ሞንጎ
ሰራሕተኛታት
ኣብ ሞንጎ ሰራሕተኛታት ናይ ሓደ ትካል
ዝረአ ኩራ ወይ ጽልኢ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ
ሳዕቤን ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ጽሑፍና
ተጠቒሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ብፍላይ ኣብ
ኢንዱስትሪ ኣአንጋድነት፡ እዚ ዓይነት መሰናኽል
ብብዝሒ ዝረአ ባህሪ ምዃኑ እዮም ዝተፋላለዩ
መጽናዕትታት ዝሕብሩ። ኣብ ሞንጎ ሰራሕተኛታት
ናይ ሓደ ትካል ሓድሕዳዊ ጽልኢ ምስ ዝሰፍን፡
ኣብቲ ትካል ክህሉ ንዝነበሮ መስርሕ ምብህሃልን
ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስን ዝቐትል ተርእዮ እዩ።
ምስ መሳርሕትኻ ዘይምስምማዕ ምስ ዝህልወካ
ብቐዳምነት ንምፍትሑ ድሌት ክህልወካ፡
ብምቕጻል ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጽልኢ
ረጊእካ ከተሰላስልን ናይ ዕርቂ ተበግሶ ክትወስድን
ኣገዳሲ እዩ። ናብ ልዝብ ወይ ዕርቂ ዝወስድ
ስጉምቲ ባዕልኻ ምስ እተበግስ ክሳብ ክንደይ ነብሰምትእምማንካ ልዑል ምዃኑ ዘረጋግጽ ድኣ’ምበር

ቋንቋ ኣአንገድትና ከመይ ኣሎ?
መግለጺ ፍርሒኻ ዘይምዃኑ ምስትውዓል
ኣገዳሲ እዩ። ደረጃ ስልጣኖም ንኸጣናኽሩ
ብምሕላን ኣብ ሞንጎ ኣባላቶም ዘይምስምማዕ
ክሰፍን ዝደልዩን ኣበርቲዖም ዝሰርሑን ወነንትን
ኣካያድቲ ስራሕን ብዙሓት እዮም። የግዳስ
ሓድሕዳዊ ጽልኢ ኣብቲ ትካል ክህሉ ዝግብኦ
ዝነበረ ናይ ሕውነትን ምትሕግጋዝን መንፈስ
ከጥፍእን ከም ሳዕቤኑ ነታ ትካል ኣደዳ ክሳራን
ጥፈሻን ክገብራን ዝኽእል ሓደገኛ ውሳኔ እዩ።
ነዚ ንምፍዋስ፡ ወናኒ ወይ ኣካያዲ ስራሕ፡ ኣብቲ
ትካል ናይ ምንቕቓፍን ምትእርራምን ስርዓተ
ምብህሃል ከስፍንን ሓድነት ወይ ፍቅሪ ኣባላቱ
ዘደንፍዑ መድባትን ኣጋጣሚታትን ክፈጥርን
ይግባእ። ሰሙናዊ ኣኼባታትን ንዝተፋላለዩ
ብዓላት ከም ኣጋጣሚ ተጠቒምካ ዝካየዱ ናይ
ምዝንጋዕ መደባትን ኣካል መደባቱ ጌሩ ክሰርዖም
ይኽእል እዩ።
3. ስምዒታዊ ምዃን
ዝተፋላለዩ መጽናዕትታት ከም ዘነጽርዎ
መብዛሕትኡ እዋን ሰባት ሓራቓት፡ ወይ
ስምዒታውያን ዝኾኑሉ ምኽንያት ብዋጋ
ሓባራውን ትካላው ረብሓ፡ ውልቃዊ ረብሓኦም
ስለ ዘቐድሙ እዩ። ኣብ ሞንጎ ሰራሕተኛታት ናይ
ሓደ ትካል ዘጋጥም ዘይምቅዳው መብዛሕትኡ
እዋን ካብ ናይ ረብሓታት ግርጭት (conﬂict
of interest) ዝነቅል እዩ። ናይ ሕርቃን
ስምዒት (nervousness) ረጊእካን ኣመዛዚንካን
ክትወስዶም ዝግብኣካ ውሳኔታት ዕድል ዝኸልእ
ብምዃኑ ክውገድ ግቡእ እዩ። ነዚ ንምውጋድ
ወይ ምስ መሳርሕትኻ ፍቅርን ስኒቲን ንክህልወካ፡
ብቐዳምነት ውልቃዊ ስሰዐ ኣወጊድካ ንትካላውን
ሓባራውን ረብሓ ከተቐድም ይግባእ። ብፍላጥ
ይኹን ብዘይ ፍላጥ ንዝበደለካ መሳርሕትኻ፡
‘ኣድጊ ንዝገበረካ ጠይቂ ግበሮ’ ዝብል ብሂል
መሰረት ጌርካ ብዓጸፌታ ክትመልስ ትሕልን
እንተኾንካ፡ ንገዛእ ነብስኻን ትካልካን ጥዕና
ዝኸልእ ተግባር ምዃኑ ተገንዚብካ ምስ
መሳርሕትኻ ወይ ኣጋይሽካ ኣብ እትጋራጨወሉ
እዋን፡ ንፍታሕ ዝዓለሙ ሓጸርትን ልዙባትን
ሓረጋት ተጠቒምካ ክትፈትሖም ዝበለጸን ክስዓብ
ዝግብኦን ዝወርዘየን ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭት
እዩ።
ነዚ ንምግባር ግዳ ብቐዳምነት፡ ውልቃዊ
ኣተሓሳባኻን ረብሓኻን ብድሕሪ ሓባራውን
ትካላውን ረብሓን ዕብየትን ክትሰርዕን
ኣተሓሳስባኻ ከተበርኽን ግቡእ እዩ። ካብ
ሕርቃን ተበጊስካ እትውስኖም ውሳኔታት፡
ዘይተደልዩ ሳዕቤናት ከኸትሉልካ ሰፊሕ ተኽእሎ
ኣሎ። ነብሰ-ምቁጽጻር (ምግታእ) ምጥራይ
እምብኣር፡ ንጥዕናኻን ሞያውነትካን ኣዝዩ ሓጋዚ
እዩ። ብተወሳኺ፡ የዕሩኽትኻን ቀረብትኻን
ንውልቃዊ ባህሪኻን ኣካይዳኻን ኣዝዪም ጸለውቲ
ብምዃኖም ካብ ዘየድልዩ ኣመላትን ወልፊታትን
ናጻ ዝኾኑን፡ ብኣንጻሩ ትሑታትን ልዙባትን
ዓርከ-ምሓዛ ከተጥሪ ምጽዓር ናይ ባህሪ ለውጢ
ንምርግጋጽ ንኡድ ተበግሶ እዩ።
4. ስቅታ/ሕፍረት
‘ኣብ ስቕ ዘሎ መሰቃስቕ’ ክብሃል ብዙሕ
እዋን ሰሚዕና ኣሎና። ኣብ ስራሕካ ክእረሙ
ዝግብኦም ንጥፈታትን ልምድታትን ወትሩ
እናረኣኻዮም፡ ስእን ንዝምልከቶ ኣካል ምሕባር፡
ብሰንኪ ሕፍረትካን ናይ ስቕታ ባህሪኻን
ከይተዛረብካሎም ዝሓልፉን ከም ሳዕቤኑ ኣብ
ትካል ዘይድለ ጉድኣት ዘኸትሉ ነገራት ማእለያ
የብሎምን። ኣብ ሞንጎ ሰራሕተኛታት ዘጋጥሙ

ግርጭታት፡ ኣብ ትካል ዝደጋገሙ ጉድለታት፡
ጥርዓናት ዓማዊል፡ ...ወዘተ ኮታ ክእረም ኣለዎ
ዝብሃል ወይ’ውን ኣብ ኣካይዳ ትካልካ ዘይበርሃልካ
ነገር ምስ ዝህሉ’ሞ፡ ዝምልከቶ ኣካል ወይ ሓላፊ
ክትሕብሮ ዝግብኣካ ክንሱ ብሰንኪ ናይ ስቕታ
ባህሪኻ፡ ኣብ ውሽጥኻ እትሓብኦ ሓበሬታ እንተስ
ብቕጽበት እንተስ ብዘገምታ፡ ንገዛእ-ርእስኻ፡
ንትካልካ ወይ’ውን ንጋሻኻ ዕንወት ከኸትል ከም
ዝኽእል ክትግንዘብ ጽቡቕ እዩ።
ብዘይካ’ዚ ክጥቀስ ዝጸንሐ ዓይነት ስቕታ፡
ሕፍረት ወይ ነብሰ-ምትሓት ዝጠንቁ ስቕታ
‘ውን መብዛሕትኡ እዋን፡ ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፋ
ደቂ-ኣንስትዮ ክፋል ሕብረተሰብና ብተዳጋጋሚ
ይረአ እዩ። ሕፍረትን ነብሰ-ምትሓትን ብሓደ
ለይቲ ክቕንጠጥ ዝኽእል ባህሪ ኣይኹን ድኣ
እምበር፡ ምስ ግዜ ኣበርቲዕካ ብምስራሕ ምውጋዱ
ዘይክኣል ኣይኮነን። ንኣብነት፡ ብሰንኪ ሕፍረት
ኣብ ኣኼባ ርእይቶኻ ከተስምዕ ዝኸብደካ
እንተድኣ ኮይኑ፡ በብቅሩብ ሰባት እናብዛሕካ
ምዝራብ ክትለማመድ ምስ እትውስን ሕፍረትካ
ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ክቕንጠጠልካን ርእሰምትእምማንካ ከተበርኽን ከም ውጽኢቱ ድማ
ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ቅድሚ ኩሎም
ሰራሕተኛታት ትካልካ ደው ኢልካ ርእይቶኻን
ሓሳብካን ከተካፍል ከም እትኽእል ዘጠራጥር
ኣይኮነን። ናብዚ ደረጃ እዚ ንምብጻሕ ግዳ
ልምምድ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ንኣብነት፡
ሰባት ብባህሪና ተጸላለውቲ ብምዃንና፡ ምስ
ልዑል ነብሰ-ምትእምማን ዘለዎም ዓርከ-ምሓዛ
ክትቀርብን ክትምሓዞን ምውሳን ሓጋዚ እዩ።
ፍልጠት ሓይሊ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ንኽትፈልጥ
ፋሕተርተር ምባል ‘ውን መሰረታዊ እዩ። ምስ
ጋሻኻን መሳርሕትኻን ክትመያየጥ እንተኾንካ
ናይቲ ትሰርሓሉ ዘለኻ ዓውዲ እኹል ሓበሬታን
ፍልጠትን ክህልወካ ምእንቲ፡ ካብ መጽሓፍትን
ሰብ ተመኩሮን ተወኪስካ ንሞያኻ ዘበርኽ
ፍልጠትን ንቕሓትን ክትድልብ ይግባኣ። ልዕሊ
ኹሉ ግን ‘ካብ እግሪ ልሳን ትዕንቀፍ’ ከም
ዝብሃል ከይትጋገ ፈሪሕካ ሓሳብካ ካብ ምቕራብ
ድሕር ዘይምባል፡ ርእሰ-ምትእምማንካ ክብ
ንምባል ወሳኒ እዩ’ሞ፡ ብሞያውነትን ኣተሓሳስባን

ልዕሌኻ ዝመስሉኻ መሳርሕቲ ‘ውን እንተኾኑ
ካባኻ ብዙሕ ከም ዝጽበዩ ተገንዚብካ ሓሳብካ
ካብ ምቕራብ ድሕር ክትብል ኣይግባእን።
5. ምኹላፍ ሓሳባት
ምኹላፍ ሓሳባት፡ ኣብ መዓልታዊ ማሕበራዊ
ህይወትና ከም እነስተውዕለሉ፡ ልኣኻይ ሓበሬትኡ
ኣመሓላሊፉ ከይወድአ፡ ክትኮላለፎ ከለኻ
ዘጋጥም ህሞት ኮይኑ ንውጽኢታዊ ምብህሃል
ኣዝዩ ሃሳዪ እዩ። ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ
መስዳርሕቲ ብተዳጋጋሚ “ሓንሳብ ‘ባ ኣዋህልል’
እንተበልካዮ ውን ዝግድሶ ኣይኮነን። እንተ
ዘይተዛረበ ዝተሳዕረን ዝተዋረደን ስለ ዝመስሎ፡
ዘረባኻ እናኮላለፈ ንምይይጥካ ዝሓዋውስ ብዙሕ
እዩ። እምብኣርከስ፡ እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ
ነጥብታት ብምኽታል ናይ ምኹላፍ ሓሳባት
ባህሪኻ ከተወግድ ይክኣል እዩ። ብመጀመርያ
ልኣኻይ ሓበሬትኡ ክሳብ ዝውድእ ርእይቶ ካብ
ምሃብ ናይ ምቑጣብ ባህሪ ከተማዕብል ይግባእ።
ዝእንገድ ዘሎ ጋሻ ጥርዓን ምስ ዘቕርብ፡ ካብ
ኣሳሳዪን ወናንን ዓጸፌታ መግናሕቲ ክወርዶ፡
ዘይተዓዘብና ኣይኮንናን። እዚ ዓይነት ባህሪ
ግን ናብ ጎንጺን ዘይምርድዳእን ዝመርሕ
ድኣ’ምበር ናብ ምርድዳእ ዘብጽሕ ተግባር ኮይኑ
ኣይፈልጥን። ጋሻ እናተዛረበ ከሎ፡ ኣሽምባይ’ዶ
ክትዛረብ፡ ብዛዕባ እትምልሶ ነገር እውን ክትሓስብ
ግቡእ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ፡ ልኣኻይ ሓበሬትኡ
ኣብ ዘመሓላልፈሉ እዋን፡ ንዘረብኡ ብጽሞና
ተኸታቲልካ፡ ብዝግባእ ተረዲእካ፡ ኣስተውዒልካን
ከም ዝወድአ ኣረጋጊጽካን ዝግባእ ምላሽካን
ርእይቶኻን ምሃብ እዩ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ።
ጋሻኻ ንዝሃብካዮ ምላሽ ንጥርዓኑ ብዝግባእ
ወይ ብኸፊል ምፍትሑ ብዘየገድስ፡ ጽን ኢልካ
ብምስማዕካ ጥራይ፡ ኣብ ልዕሊኡ ዘርኣኻዪ ክብሪ
መግለጺ ክብረትካ ምዃኑ ተረዲኡ፡ ዝበዝሐ
ጥርዓኑ ከም ዝተመለሰ ጌሩ ክግንዘቦ የኽእል
እዩ።
6. ግዜን ህሞትን ዘይምሕላው
ሓደ መልእኽቲ ኣብ ነንበይኑ ግዜ ነንበይኑ
ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሓደ መልእኽቲ
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ዕላል ምስ ታሪኽ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ሻድሻይ ክፋል
ገድሊ - ከም ስሙ ጨካን ፍጻመ
ዘይፍለዎ እዩ። ተጋዳላይ ድማ ነዚ
ጸይሩ ክሳብ መወዳእታ ክቃለስ
ዝተሓርየ ብሉጽ ፍጥረት። ለተንሰአ፡

ስዉእ ተስፋይ ክፍሎም

ብጓሂ ኣፍቃሪኣን ብጻያን ነዲዳ - ቃጸሎ
ውሽጣ ንመንፈሳ ተንኪፉ ዝርንዛሕ
ንብዓት ከም እትፍኑ ገይሩዋ። ዝዓበየ
ዕማም ምምጻእ ናጽነት ከም ዝጽበያ
ትፈልጥ እያ፡ ገድልን ንብዓትን ከም
ዘየሳንዩ እውን ኣይጠፍኣን። እንተ ዀነ
ግን፡ እቲ ዘይጽወር ጓሂ፡ ነቲ ክትሰትሮ
ዝፈተነት ንብዓታ ናብ ግዳም ክዕዩዎ።
እንተ ገድሊ ግን፡ ንዓኣ እውን ክሳብ
ዝውሕጣ ምቕጻል ጥራይ።
ለተንሰአ፡ መዛምድታ ተስፋይ ንሓዋሩ
ምስ ተፈልያ፡ ጓሂኣ ኣብ ውሽጣ ተሰኪማ
ከም ወትሩ ቃልሲ ቀጺላ። ቃልሲ ክሳብ
ናጽነት። ኣብ ሓያሎ ኩነታት ተዋጊኣ፡
ብዙሓት ብጾታ እውን ቀቢራ። ሕድሪ
ስውኣትን ኣፍቃሪኣን ንኽትፍጽም፡
ብጽንዓት ተጓዒዛ። ኣብ መወዳእታ
ድማ፡ ናጽነት ከይራኣየት ተሰውአት።
ኣብ’ቲ መሪር ውግእ፡ ሓይሊ ደርግ
ብተሪር መጥቃዕቲ ቦታታት ምቍጽጻሩ
ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ብርክት

ዝበሉ ተጋደልቲ ወዲቖም እዮም። ኣባ
ሓጎይ፡ መራሕ መስርዕ በሪሁ፡ ሳልሕ
ኣርወ፡ ሰለሙን ምልክት፡ ተወልደ
ኩሉኩና፡ መራሒ ጋንታ ናይ’ታ
ቅድሚ’ታ ሓይሊ ኣብኡ ዝጸንሐት
ጋንታ ዝነበረ ራሻይዳ ዝርከቡዎም
ክስውኡ ከለዉ፡ ከም ኣዛዚ ጋንታ
ጆን በሮኾዳ፡ ጸላኢ ምስ ተሳዕረ
ጸኒሖም ናብ ቦታኦም ዝተመልሱ
ደሞዝ ኣድሐኖምን ምልክት ናይ’ታ
ሓይሊ ዝነበረት ጅግና ጓል ታደሰን
ኣብ ኢድ ጸላኢ ዝወደቑሉ እውን
እዩ።
እቲ ብድሕረኡ ስድራ-ቤት
ንኽኣሊ ትጽቢት ዘንበረሉ ንእሽቶ
ሓዉ ገረዝግሄር ክፍሎም (ትሻዓተ)
እውን፡ ኣብ 1984 ዓ.ም. ናብ ገድሊ
እዩ ተጸንቢሩ። ተስፋይ፡ ንሓዉ
ገረዝግሄር ኣብ ወጀባ ምስ ረኸቦ፡
“ገረዝግሄር ሓወይ፡ ሽግር ስድረና
ክፍታሕ ዝኽእል፡ መግዛእቲ ካብ
ኤርትራ ተጸሪጉ ምስ ዝወጽእ
ጥራሕ ስለ ዝዀነ፡ ንኹሉ ገዲፍካ
ውራይ ቃልስኻ ግበር - ኣይትሕመቕ”
ኢሉ ብምልባው ተፋነዎ። ክልተኦም
ኣሕዋት ኣብ ሓደ ክፍለ-ሰራዊት ይንበሩ
ደኣ’ምበር፡ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ጽዑቕ
ምንቅስቓስን ወተሃደራዊ ኩነታትን
ንኻልኣይ ግዜ ዝራኸቡሉ ዕድል
ከይረኸቡ ዓመት ኰይኑ። ኣብ ዓመቱ
እዩ ድማ ተስፋይ ክፍሎም፡ ካብ’ታ
ተላብዩ ዘፋነዎ ወጀባ ኣብ ዝወርድ ሩባ
ኣልጌን ዝተሰውአ።
ገረዝግሄር ክፍሎም (ትሽዓተ) - ድሕሪ
መስዋእቲ ሓዉ፡ ሓዘኑ ጸይሩ ገድሊ
ቀጺሉ። ሕድሪ ህዝቢ ኤርትራን ስዉእ
ሓዉ ተስፋይ ክፍሎምን ኣኽቢሩ፡
ናጽነት ኣብ ምምጻእ ኣብ ዝቐጸለ ቃልሲ፡
ተዋጊኡ - ተወጊኡን ሰንኪሉን፡ ነታ
ሓዉን ኣሽሓት ብጾቱን ዝተሰውኡላ
ናጽነት ርእዩዋ።
ንሱ ሜዳ ምስ ወረደ ብድሕረኡ
ዝተወልደት ሕሳስ ልደ ሓፍቱ
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ካብ ወጥሪ ናብ ወጥሪ - መወዳእታኡ...
ለተኺዳን ክፍሎም እውን፡ ኣብ ወርሒ
ሰነ 1990 ዓ.ም. - ኣሰር ክልተ ኣሕዋታ
ስዒባ ሜዳ ወሪዳ። ለተኺዳን፡ ኣብ ክፍለሰራዊት 16 ብርጌድ 11 ኣብ ተዋጋኢ
ሰራዊት ተመዲባ። ኣብ’ቲ ጮራ ናጽነት
ዝደመቐሉ እዋን፡ ኣሃዱኣ ኣብ ግንባር
ደቀምሓረ እንዳ-ደቆ ዓሪዱ ኣብ ዝነበረሉ
እዋን፡ ገና ብተመኵሮ ዘይበሰለት ሓዳስ
ተጋዳሊት እያ ነይራ። ኣብ ርእሲ’ዚ
ከኣ፡ እቲ ዕርድታት ምስ ናይ ሰራዊት
ደርግ ዕርድታት ኣብ ገሊኡ ክሳብ ናይ
10 ሜትሮ፡ ኣብ ገሊኡ ድማ ክሳብ
30/50 ሜትሮ ዝተቐራረበ ነበረ። እቶም
ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ተቐራራቢ ድፋዓት
ንሓለዋ ዝወጽኡ ተጋደልቲ ሽንቲ
ማይን ቀልቀልን ከይወጽኡ ክውዕሉን
ክሓድሩን፡ መግቦም ድማ ኣብ ድሕሪት
ተሰሪሑ ኣብ ግዜ ጸልማት ጥራሕ
ክበጽሖም ዘገድድ ነበረ።
እዚ ዕርድታት፡ ለይትን ቀትርን
ተዅሲ ዘየዕርፈሉ፡ ብቡምባ ኢድ፡
ቡምባ ሞርታር፡ ቡምባ ጋስበር፡ ብቐጻሊ
ዝድብደብ፡ ከምኡ’ውን ተመራሒ
ሚሳይል (ፋጎት) ሰራዊት ደርግ ኣብ
ርእሲ ድፋዕ ተጋደልቲ ዓሊቡ ሂወት
እናወሰደ ኣብ ሓለዋ ክጽመዱ ዘገድድ
ኩነት ኰነ።
ለተኺዳን ክፍሎም፡ ሓዳስ ተጋዳሊት
ክነሳ፡ ገድልን ገደሉን ክኢላ፡ ነዚ ከም’ዚ
ዝበለ መሪር ናብራ ድፋዕ ተጻዊራ ኣብ
ውዑይን ዝሑልን ውግኣት ተሳቲፋ።
ኣብ 19 ግንቦት 1991 ዓ.ም. - እቲ
ተጋደልቲ ንኣስታት ሓደ ዓመት
ዝዓረዱሉ ግንባራት ደቀምሓረ፡ ኣብ
ተሸብሸብ ተኣንጎት እዩ ዝነበረ።
ተሽባሸበብ ናብ ውግእ - ናብ ሞት
- ናብ መስዋእቲ። ጉዕዞ ናብ’ታ ኣብ
ቀረባ ርሕቐት እትረአ ዝነበረት ናጽነት።
ሰዓት 10 ኣቢሉ ምስ ኰነ፡ ኣብ ድሕሪ
ድፋዕ ክተኣኻከቡ ዝጸንሑ ተጋደልቲ፡
ኢድ ኣብ ቃታ ገይሮም ናብ ዕርድታት
ሰራዊት ደርግ ኣቋመቱ። ናይ ዜሮ ሰዓት
ምስ ኣኸለ ድማ ብቐትሩ - ብብርሃኑ
ናብ ዕርድታት ጸላኢኦም ጠነኑ።
ተጋደልቲ ኣብ ዘይልሙድ ሰዓትን

ብሃንደበትን ናብ ዕርድታት ኣንጻሮም
ምስ ተወተፉ፡ ምድረ-ሰማይ ሓዊ
ክዘንባ ጀመረ። እቲ ውግእ - ውግእ
ንናጽነት - ሂወት ተጋደልቲ ድማ
ምእንቲ ናጽነት - ረጽሚ በርቲዑ፡ ብኡ
መጠን ካብ ክልተኦም ሓይልታት
ትንፋሳት ዓረገ።
ቀዳማይ ዕርድታት ሰራዊት ደርግ
ፈሪሱ። ኣሃዱታት፡ ክሳብ ጎቦ እራር፡
ማለት ብየማን ዓዲ ሃርምን ኣፋልባን፡
ብጸጋም ከባቢ ጉራዕን ውጡሕን ምስ
በጽሑ፡ ሰራዊት ደርግ ነቲ ዝፈረሰ
ዕርድታቱ ንኽመልስን ንከተማ
ደቀምሓረ ንኸድሕንን፡ ካብ ኣስመራን
ካልኦት ቦታታትን ብዝኣከቦ ሓይሊ፡
ብኹሉ ሸነኽ ጸረ-መጥቃዕቲ ክገብር
ጀመረ። እቲ ብረስኒ ዝፈለመ ውግእ
ድማ መሊሱ ናብ ጓህሪ ተቐየረ።
ብሕልፊ ኣብ’ታ ብብራኸኣ ይኹን
ብስፍሓታ ኣገዳሲት ዝዀነት ጎቦ እራር
ፍሉይ ኣቓልቦ ብምግባር፡ ካብ ከባቢ ሰዓት
ዓሰርተ ናይ ምሽት ኣትሒዙ ብማዕበል
ናይ ሓይሊ ሰራዊቱ ተፈታተና።
ነቶም ሬሳታቶምን እሳትን ሰጊሮን
ንኽቕጽሉ ትብዓት ዘይረኸቡ ሰራዊቱ
ብድሕሪት “ግባ. . .” ኢሉ እናዀብኮበ፡
ደማዊ ውግእ ኣካይዱ። እቲ ትንፋስ
ዘይህብ ጸረ-መጥቃዕቲ ሰራዊት
ኢትዮጵያ፡ ክሳብ ሰዓት ኣርባዕተ ናይ
ወጋሕታ ቀጺሉ። ሰራዊት ደርግ ንገለ
ኣገደስቲ ቦታታት ክቆጻጸር ብምኽኣሉ
መጥቅዕቲ ኣዛየደ። ኣብ’ቲ ግብ ዝበለ
ጸልማትን ኣኻውሕን፡ ተጋደልትን
ወተሃደራት ኢትዮጵያን ክሳብ ኢድ
ብኢድ ምትሕንናቕ በጺሖም። ሓዳሽ
ተጋዳሊት ለተኺዳን ክፍሎም፡ ምስ’ቲ
ብቕድሚትን የማነ-ጸጋምን ዘጥቅዕ
ዝነበረ ሓይሊ ኢትዮጵያ ብካላሽን
ተረጋረገትን። ዝወደቑ ብጾታ ተወሳኺ
ኒሕን ሕድርን እናደረቡላ፡ ከም ምኵርቲ
ተጋዳሊት፡ ዝከኣላ ተኸላከለት። ኣብ’ቲ
ርሱን ኲናት ክሳብ ወጋሕታ ናይ 20
ግንቦት 1991 ምስ ተዋገአት ድማ፡ ምስ
ሓያሎ ብጾታ በይዛ ኰነት።
ሰራዊት ደርግ ካብ ጎቦ እራርን

ለተኺዳን ክፍሎም

ከባቢኣን ተጸራሪጉ እንተዘይወሪዱ፡
ነቲ ብየማነ የማነ-ጸጋም ዝግስግስ ዝነበረ
መጥቃዕቲ ተጋደልቲ ክዕንቅፎ ግድን
ስለ ዝነበረ፡ ንሰራዊት ደርግ ንምጥቃዕ፡
ኣዛዚ በርጌድ ዓብዱ መጠሪ፡ ኣዘዝቲ
ቦጦሎኒ ስዉእ ሃብቶም ክፈላ (ወዲ
ከፈላ)ን ወዲ ባሻይን፡ ካብ’ታ ብጸጋም
ናይ’ቲ ኣሃዱ ዝነበረት ብሓሰን ዑመር
እትምራሕ ቦጦሎኒ፡ ስዉእ ቺና ዝሓዛ
ሐንቲ ሐይሊ ክትድረብ ኣብ ምርድዳእ
በጽሑ። እዚ ምስ ኰነ፡ ኣገዳስነት ናይ’ቲ
ቦታን ምስንኻል መጥቃዕቲ ተጋደልትን
ኣብ ግምት ኣትዩ፡ ዝተኸፍለ መስዋእቲ
ተኸፊሉ ሰራዊት ደርግ ክጸራረግ
ትእዛዝ ተዋህበ።
ተጋደልቲ ብሓያል ፍጥነትን ተዅስን
ጠኒኖም። ረድዮታት ዝተኸፍለ ይከፈል
እቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ክውዕል
ከም ዘለዎ ዝገልጽ መልእኽቲ ይቀባበላ
ነበራ። ስለ’ዚ ኸኣ ካብ’ቲ ጎቦታት
ጸራሪጎም ናብ ጎላጉል ደቀምሓረ (እንዳኣመሪካን ዓዲ ጎልጎልን) ንኸውርዱዎ
ኣብ ጽዑቕ ውግእ ብምንባሮም፡ መን
ተወጊኡ መን ተሰዊኡ ንኽፍለጥ ዕድልን
ግዜን ኣይነበረን። እቲ ካብ’ቶም ጎቦታት
ንኸይወርድ ብትሪ ዝከላኸል ዝነበረ
ሓይሊ ጸላኢኦም፡ ብፍላይ ካኣ እታ
ብዕርድታት ዝተኸበበት ኣብ ሰሜናዊ
ጫፍ ናይ’ቲ ጎቦ እትርከብ ጭፈታ
ንምቍጽጻር፡ ከቢድን ደማዊን ውግእ
ሓተተ። ኣብ’ቲ ነዛ ዕርዲ ንምልቃቕ
ዝተገብረ ክሳብ ረፍዲ ዝቐጸለ ውግእ፡
ሰራዊት ደርግ፡ ብብራኸ ናይ’ቲ ቦታ
ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ኰይኑ፡
ብኽልተ ጎድኒ ናይ ጕልባብ ሓገዝ
እናረኸበ፡ ቡምባ ኢድ ንቑልቍል
እናወርወረ፡ ክሳብ ሰዓት ዓሰርተ ናይ
ረፋድ መከተ።
ይቕጽል. . .
ተጋ/ የማነ መሓሪ (ዓማ)

መአረምታ
ክቡራት ተከታተልቲ ዓምዲ
ዕላል ምስ ታሪኽ፡ ኣብ 6
መጋቢት ኣብ ዝወጽአ ዓምዲ
ዕላል ምስ ታሪኽ፡ “ለተንስአ
ሃብተማርያም” ብዝብል ስም
ዝወጽአ ስእሊ “ለተኺዳን
ክፍሎም” ተባሂሉ ክእረም
ምስናይ ይቕረታ ንሓትት።

ሓዳስ
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ዓንኬል ልቦና

ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

12 ክፋል

“ፍሉይ ጥሙሕ እንተ ዘይኰይኑ፡
ካልእ ፍሉይ ክእለት የብለይን።” ኣልበርት ኣይንስታይን
“ሰባት ብጭንቀት፡ ዘይስሩዕነትን
ዘይርጉጽነትን እምበር፡ ብጻዕቂ ስራሕ
ኣይሞቱን እዮም።” - ዋክሻጉንዳም
ቪሸቨሽዋርያ
“ኣርኣያ ዝዀነኒ ሰብ እምበር
ስኢነ።”
“ኣብ ምንታይ ማለትኪ ኢኺ?”
“ኣብ ህይወት ኣርኣያ ክዀነኒ ዝኽእል
ሰብ፡ ብቐረባ ክረክብ ኣይከኣልኩን።”
“እወ ከቢድ እዩ።”
“ስለምንታይ እዩ ከቢድ ዝኸውን?”
“ህይወት ንባዕሉ ሰፊሕ ኣርእስቲ ስለ
ዝዀነ።”
“ኣበሃህላኻ ኣይተረድኣንን።”
“ኣርኣያ ዝዀነኪ ሰብ ብሓቂ ትደልዪ
እንተ ደኣ ዄንኪ፡ ኣብ ሓደ ውስን
መዳይ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ።”
“ኣብ ህይወት እንተዀነኸ?”
“ኣብ ህይወት ኣርኣያ ዝዀነኪ ሰብ
ተናድዪ እንተ ደኣ ሃሊኺ፡ ካርቦን ቅዳሕ
ናይ ሓደ ሰብ ክትኰኒ ንገዛእ ርእስኺ
ተዳልዊ ኣለኺ ማለት እዩ።”
“ኣብ ስራሕ ኣርኣያ ዝዀነኒ ሰብከ
ከናዲ ይኽእልዶ?”
“ኢሂናይ ደኣ!”
“እቲ ናይ ህይወት ደኣ እሞ እንታይ
ጸገም ኣለዎ?”
“ኣለዎ እምበር።”
“ብኸመይ እንዶ እሞ ግለጸለይ?”
“ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሞያኡ ኣዝዩ
ዝነኣድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ
ሓዳሩ ግዳ፡ ብሕማቕ ኣብነት ዝጥቀስ
ክኸውን ይኽእል እዩ።”
“ሓደ ሰብ ኣብ ሓዳሩ ምስጉን ክኸውን
ይኽእል። ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ግዳ፡
ተሓማዪ ክኸውን ይኽእል።”
“እሞኸ ደኣ?”
“እሞሲ፡ ነቲ ሰብ በቲ ተድንቕዮ ሸነኹ
ጥራይ ኢኺ ከም ኣርኣያኺ ክትቅበልዮ
ዘለኪ።”
“ኣነስ ብዅለንተናኡ ኣርኣያ ዝዀነኒ
ሰብ እየ ደልየ ነይረ።”
“ብቐረባ እንተ ረኸብኪ ተመራጺ
እዩ። እንተ ዘየለ ግዳ፡ እስከ ንባዕልኺ
ብዅለንተናኺ ንኻልኦት ሰባት ኣርኣያ
ክትኰኒ ፈትኒ።”
“እዋእ!”
“ዘይከኣል ነገር የለን እኮ። ሎሚ
እንተ ዘይኰንኪ ጽባሕ ክትኰኒ ትኽእሊ
ኢኺ። ባዕልኺ ጥራይ ንገዛእ ርእስኺ
ኣይትደርትያ። ካባኺ ዝድለ፡ …።”
ኣብ ዝሓሸ ኣተሓሳስባ ዝበጽሑ
ዕዉታት ሰባት፡ ንዓወት ዘብቅዖም
ተሳናዪ ዝዀነ ጐድናዊ ስጕምቲ
ይወስዱ። እወ ንዓወቶም ኣተኣማማኒ
ክገብረሎም ብዝኽእል ካልእ ስጕምቲ
ገይሮም ይድርዕዎ። ዘላቒ መንገዲ
ድማ ይስዕቡ። ገለ ሊቃውንቲ ስነ ልቦና፡
ነዚ ኵነት ‘ዓወት ናይ ዓወት’ ክብልዎ
ይስምዑ እዮም።
ክንዲ ዝዀነ ንውሽጣዊ ኵነታት
ኣእምሮናን ንግዳማዊ ምንቅስቓስ
ኣካላትናን ንቈጻጸር እንተ ዄንናን
ተመሳሳሊ ተግባር (ስጕምቲ) ንወስድ

እንተ ዄንናን፡ እንበጽሖ ውጽኢት
እውን ተመሳሳሊ እዩ። ይዅን እምበር
ኣብቲ ውጽኢት ጽልዋ ዘሕድር ካልእ
ምኽንያት ኣሎ። እወ ኣገባብ ዘለዎ
ተግባር! እቲ ኣገባብ (ነቲ ስጕምቲ
እንወስደሉ መንገዲ) ኣብቲ እነመንጭዎ
ዕዮ ዓቢ ፍልልይ የምጽእ።
ኣብ መንጎ “ወዮ ኸልቢ ንዮሃንስ
ነኺስዎ።” ከምኡ እውን፡ “ዮሃንስ ነቲ
ኸልቢ ነኺስዎ።” ዝብሉ ምሉኣት
ሓሳባት ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ?
ብፍላይ ንስኻ ዮሃንስ እንተ ደኣ ዄንካ፡
እቲ ፍልልይ ዝያዳ ጎሊሑ እዩ ዝርኣየካ።
ኣብቶም ቃላት ግዳ፡ ፍሉይነት የለን። እቲ
ፍልልይ ኣብቲ ኣገባብ እዩ። ናይ ሓደ
ነገር መፍትሒ ዝውሰን፡ ናብ ኣእምሮና
ብዝተሓላለፉ ናይ ቀደም-ሰዓብ መሰረት
እዩ።
ተመሳሰልቲ ስምዒታት ተመሓላሊፎም፡
ተመሳሰልቲ ስምዒታት ተወሃሂዶም፡
ኣብቲ ትርጕም ፍልልይ ይፍጠር እዩ።
እቲ ምንታይሲ ናይ ነገራት ቅደም
ሰዓብ ኣብ ኣእምሮና ብእተፈልየ ኵነት
ንምርዳእ ምኽንያት ይኸውን። ልክዕ
ንኮምፒተር ከም ምእዛዝ ማለት እኮ
እዩ። ትእዛዝና ቅኑዕ ብዝዀነ ቅደም
ሰዓብ ነታ ኮምፒተር እንተ ደኣ ሂብናያ፡
ወያ ኮምፒተር ንዅሎም ኣማራጺታት
ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዝድለ
ስራሕ ተካውነልና። ቅኑዕ ትእዛዝ ብጌጋ
ቅደም ሰዓብ ነታ ኮምፒተር እንተ ደኣ
ሂብናያ ግዳ፡ እቲ እንደልዮ ውጽኢት
ኣይንረክብን።
ነዞም
ኵሎም
ምኽንያታት
ንምትንታን፡ ‘ስልቲ’ (tactic) ዝብል ቃል
ንጥቀም። እዛ ቓል ንዓይነታት ውሽጣዊ
ርድኢትና ኣድለይቲ ዝዀኑ ርድኢት
ዝፈጥሩ ስምዒታትናን ግቡእ ኣገባብን
ትውክል። እቲ ዕላማ ነዞም ብውህደት
ክሰርሑ ዝደለናዮም ነገራት ምፍጣር
ወይ ምስማር ክኸውን ይኽእል።
ስልቲ ኣብ ህይወትና ዘድልዩና
ነገራት እነዳልወሉ መንገዲ እዩ።
እንታይ ክንፈልጥ ከም ዘድልየናንን
እንታይ ክንገብር ከም ዝግበኣናን ውጥን
እነውጽኣሉ ሜላ እዩ። ነቲ ስልቲ እንተ
ፈሊጥናዮ፡ ነቲ ኵነት ብሓያል መንፈስ
ንጥቀመሉ። ቍርጺ ኣብ ዝዀነ ኵነት
ኴንና፡ ንውሳነ እንተ ደኣ ተዳሊና፡ እንታይ
ዓይነት ስጕምቲ ክንወስድ ከም ዘለና
ፈሊና እንተ ፈሊጥና፡ ነቲ ቅደም ሰዓብ
እንተ ተረዲእናዮ፡ ኣብ ውሽጢ ሓጺር
ግዜ ናብቲ እንሓልሞ ዓለም ንምእታው
ድሉዋት ንኸውን። ነየናይ መፍትሕ
ከም እንጥቀምን ነቲ ኣብ ውሽጣዊ
ኮምፒተር ህይወትና ከነመንጭዎ ደሊና
ዘለና ውጽኢትን ንፈልጦ።
ነቲ ስልቲ ብዛዕባ ምጥቃምን እቲ
ዓወት ንኽፍጠር ብዛዕባ ዝሕግዙ
ዝተፈላለዩ ኵነታትን ጽቡቕ ኣብነት
ዝዀነና ናይ ፓስተ ኣሰራርሓ እዩ።
ሓደ ሰብ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ድንቂ ዝዀነ
ፓስተ ክሰርሕ እንተ ኽኢሉ፡ ንሕናኸ
ከም ናቱ ፓስተ ክንሰርሕ ንኽእልዶ?
ናይቲ ሰብ ሜላ ኣሰራርሓ ብትኽክል
እንተ ስዒብናዮ፡ ንሕና እውን ከም ናቱ
ፓስተ ዘይነዳልወሉ ምኽንያት ከቶ
ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ናይቲ ምድላው

ሜላ፡ ስልቲ እዩ። ስልቲ ንኣየኖት ጥረ
ነገራት ብኸመይ ተጠቒምና፡ ፍቱን
ዝዀነ ውጽኢት ንምምዝጋብ ዝግበር
ፍሉይ ውጥን እዩ።
ኵሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ስርዓተ መትኒ
ኣእምሮ ኣለዎ ኢልና እንተ ደኣ ኣሚንና፡
ኵላትና ሓደ ዓይነት ክንጥቀመሉ
እንኽእል ናይ ተፈጥሮ ህያብ ኣለና
ኢልና ንኣምን። ንውጽኢታውነትና
ዝውስኖ ድማ እዚ እዩ። እዚ ሕጊ
ኣብ ንግዳዊ ዓለም እውን፡ ተመሳሳሊ
እዩ። ሓደ ኩባንያ ዘይተኣደነ ጥረ ነገር
ይህልዎ ይኸውን። ነቲ ዕዳጋ ዝቈጻጸሮ
ግዳ፡ እቲ ዘይተኣደነ ጥረ ነገር ዝውንን
ዘይኰነ፡ ነቶም ንጥረ ነገራት ብስልቲ
ዝጥቀመሎም ኩባንያ እዩ።
ምእንቲዚ ከምቲ ክኢላ ስንካቲ ፓስተ
ዝሰንከቶ ንሕና ንኽንስንክት ንዓናኸ
እንታይ የድልየና? እወ እቲ ስልቲ እዩ
ዘድልየና። ነቶም ቅደም ሰዓብ ብዝግባእ
ክንፈልጦም የድልየና። ዋላ እኳ ቅድሚኡ
ከምኡ ዓይነት ፓስተ ኣዳሊና ዘይንፈልጥ
እንተ ዀንና፡ ናይቲ በዓል ሞያ ቅደም
ሰዓብን ስልትን ብምኽታል ሓደ ዓይነት
ፓስተ ክንስንክት ንኽእል ኢና። እቲ
ሰንካቲ ፓስተ እኮ ነቲ ናይ መጠረሽታ
ስልቲ ኣብ ስራሕ ቅድሚ ምትግባሩ፡
እናተጋገየን ደጋጊሙ እናፈተነን ብዙሕ
ግዜ ጸኒሑ ይኸውን እዩ። ክንዲ ዝዀነ
ንሱ ንዝዓየዮ ስራሕ ጥራይ ብምኽታል፡
ካብ ብዙሕ ግዜ ምፍታንን ምግጋይን
ግዜና ክንቍጥብ ንኽእል ኢና።
ኣብ ንግዳዊ ዓለም ንኽንዕወት፡
ዝተማልአ ጥዕና ከም ዝህልወና ንምግባር
ከምኡ’ውን፡ ኣብ ዕምርና ሕጕሳትን
ተፈተውትን ንኽንከውን ዝሕግዙና
ስልትታት ኣለዉ። ኣብ ንግዳዊ ንጥፈት
ዝተዓወቱ ወይ ብኻልእ ነገራት ኣብ
ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሑ ሰባት እንተ
ደኣ ፈሊጥና፡ ነቲ እተጠቐምሉ ስልቲ
ፈሊና ብምፍላጥን ተግባራዊ ብምግባርን
ንሳቶም ኣብ ዝበጽሕዎ ደረጃ ክንበጽሕ
ንኽእል ኢና። ዘይተኣደነ ግዜን ጸዓትን
ድማ ንቝጥብ። ነዚ ኣሰር ናይ ምስዓብ
ብቕዓት ወይ ጸዓት ምጥራይ ቀሊል
ግምት ዝወሃቦ ኣይኰነን። ሓደ ነገር
ንምትግባር ግድን ኣይኰንናን ሓያሎ
ዓመታት ክንጽበ ዘለና። ብኣቋራች
ክንበጽሖ ከም እንኽእል ኣብ ግምት
ከነእትዎ ተመራጺ እዩ።
ስልቲ ዕዉት ስጕምቲ ንምውሳድ
ዝምህረና ናይ መጀምርያ ነጥቢ እዩ።
ኣብ ርእሲ እዚ፡ ዝደለናዮ ውጽኢት
ንምምዝጋብ ዘድልየና ቀመም እዩ።
ብናይ ‘ሰንካቲ ፓስተ’ እንተ መጺእና፡

ኣብ ተመኵሮ ህይወት ደቂ ሰብ እቶም
ቀመማት እቶም ሓሙሽተ ስምዒት
ህዋሳትና እዮም። ኵሎም ዓወታት
ደቂ ሰብ እተፈጥሩ ካብ ናይ እዚኦም
ስምዒታት ዝተፈልየ ኣጠቓቕማን
ርድኢትን እዮም።
ሓደ ስልቲ ነቲ ስልቲ ዝፈጠረ ሰብ
ዝረኸቦ ውጽኢት ንኽንረክብ ካብ
ዝነግረና ወጻኢ ካልእ እንታይ ኣሎ?
እወ ንሱ ዝነግረና፡ መጠን እንጥቀሞ
ሓፈሻዊ ኵነታትና እዩ። ሰባት ዘበርከትዎ
ዕዮ ደጊምና ንምስራሕ፡ ክንፈልጦ ዘለና
ብዛዕባ እቶም ቀመማት ጥራይ ዘይኰነ፡
ካብቶም ቀመማት ክሳብ ክንደይ መጠን
ክንጥቀም ከም ዘለና እውን እዩ። ኣብ
ስልትታትና ተመርኵስና ኣብ ስምዒት
ህዋሳትና ብመጠን ደረጃ ክንሓስብ
ንኽእል ኢና። እንታይ ክመስል ክኽእል
ኣለዎ? ትሕዝቶኡን መጠኑን እንታይ
ክመስል ኣለዎ? እቲ ቕርጹኸ? ምልስላሱን
ምሕሽካሩንከ? … ብሓፈሻ ናይ ስምዒት
ህዋሳትና ወሲኖም ይነግሩና።
የግዳስ እዚ ንበይኑ ኣኻሊ ድዩ?
ወዮም ቀመማት ኣየኖት ምዃኖምን
መጠኖም ክሳብ ክንደይ ምዃኑን እንተ
ፈሊጥና ተመሳሳሊ ብቕዓት ዘለዎ ፓስተ
ክንስንክት ንኽእልዶ? ኣይንኽእልን ኢና።
ናይቲ ምድላዋት ቅደም ሰዓብ እንተ
ዘይፈሊጥናዮ፡ ከቶ ኣይንኽእልን ኢና።
ነየናይ መዓስ ከም እንጥቀምን ብዛዕባ
ቅደም ሰዓብ ዝነግረናን እዚ ስርዓት እዩ።
እቲ ናይ ፈለማ ሰንካቲ ኣብ መወዳእታ
ዝገበሮ ተግባር ንሕና ኣብ መጀመርታ
እንተ ደኣ ተጠቒምናሉ፡ እንታይ እዩ
ዝኽሰት? ተመሳሳሊ ብቕዓት ዘለዎ
ፓስተ ከነዳሉ ንኽእልዶ? ኣይመስለናን።
ኣብ ሓደ ውጽኢት ክንበጽሕ እንኽእል፡
ተመሳሰልቲ ቀመማት፡ ተመሳሰልቲ
መጠንን ተመሳሳሊ ቅደም ሰዓብን ምስ
እንጥቀም ጥራይ እዩ።
ንዝዀነ ነገር ስልቲ ኣለዎ። እወ
ንምድራኽ፡ ንምግዛእ፡ ንምፍቃር፡
ንምምራኽ፡ … ስልቲ ኣለዎ። ኣድለይቲ
ነገራትን ቅደም ሰዓባትን ኣብ ዝደለኻዮም
ውጽኢት የብጽሑ እዮም። ስልትታት
ልክዕ ንንጥረ ነገራት መኽዘን ኣእምሮኻ
ብጥምረት ከም ምጥቃም እዩ። ዋላ
ቍጽሪ ናይቶም ጥረ ነገራት እንተ
ፈለጥናዮ፡ ነቲ ቕኑዕ ቍጽሪ ብቕኑዕ
ቅደም ሰዓብ እንተ ዘይተጠቒምናሉ፡ ነቲ
ዝተለኰተ ከነርሕዎ ኣይንኽእልን ኢና።
ነቲ ቕኑዕ ቍጽሪ ምስ ቅኑዕ ቅደም ሰዓብ
እንተ ኣሳኒናዮ ግዳ፡ እቲ ዝተለኰተ ነገር
ክኸፈት ኣየጸግመናን እዩ። ምእንቲዚ
ናይ ገዛእ ርእስና መኽዘን እንኸፍተሉን

ናይ ካልኦት መኽዘናት ዝኸፍቱ
ሰባት ውህደትን ክንፈልጥ ትጽቢት
ይግበረልና።
ክፍልታት መስርሒ ውህደት ኣየኖት
እዮም? ብርግጽ ስምዒታትና እዮም። ምስ
ተግባራት ስምዒታትና እንሳነ ብኽልተ
ሸነኽ ኢና - ውሽጣውን ግዳማውን።
ውህደት ማለት ካብ ግዳም እንረኽቦም
ተመኵሮታት ንውሽጣዊ እንታይነትና
ርድኢት እንፈጥረሉ መንገዲ እዩ።
ንኣብነት ክልተ ዓይነት ርድኢት
ኣመለኻኽታ ክህልዉና ይኽእሉ። እቲ
ቐዳማይ ካብ ግዳማዊ ዓለም ወይ ካብ
ከባቢና እንፈጥሮ ናይ ትርኢት ምስሊ
እዩ። ነዛ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ከነንብባ
እንከለና፡ ነቶም ፊደላት እንርእዮም ኣብ
ጻዕዳ ባይታ ናይ ወረቐት ኴንና ኢና።
እዚ ናይ ግዳማዊ ትርኢት ተግባር እዩ።
እቲ ኻልኣይ ውሽጣዊ ትርኢት እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ምርኣይ ስምዒት
ህዋስና ንዝገለጽናሉ ክፋል እስከ ንዘክር።
ኣብ ኣእምሮና ንዝተቐርጹ ናይ ባህታ፡
ስግኣት ወይ ስክፍታ ስምዒታት ርኢና
ነይርና። ነቶም ኵነታት ክንርድኦም
ዝኸኣልና ብናይ ምርኣይ ስምዒትና
ኢና።
ንኻልኦት ስምዒታትና እውን፡ እቲ
ጕዳይ ከምኡ እዩ። ብመስኮት ናይ
መንበሪ ገዛኻ ምስ ተቐልቀልካ፡ ኣውቶቡስ
ጥሩንባኣ ክትነፍሕ ትሰምዓ ትከውን።
እዚ ካብ ግዳም ናይ ምስማዕ ልምዲ እዩ።
ኣብ ውሽጢ ኣእምሮና ድምጺ ክንሰምዕ
ንኽእል እውን ንኸውን። እዚ ኸኣ ካብ
ውሽጢ ዝመጸ ድምጺ (መልእኽቲ)
እዩ። ናይቲ ድምጺ ቓና (መልእኽቲ)
ኣድላዪ ኰይኑ ክርከብ እንከሎ፡ እቲ ናይ
ምስማዕ መስርሕ (መፍትሒ) ትርጕም
ዘለዎ ይኸውን።
ኣብ ናይ ኢድ መደገፊ ዘለዎ መንበር
ኮፍ ክንብል እንከለና፡ ናይቲ መንበር
ምልማጽን ምሕርፋፍን ቀልጢፍና
ከንፈሊ ንኽእል ኢና። እዚ ካብ ግዳም
እንርድኦ ናይ ምድህሳስ መስርሕ እዩ። ነቲ
ነገር ብምድህሳስና ካብ ልብና (ውሽጥና)
ዝስመዓና ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ስምዒት
ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ኸኣ ምድህሳስ
ዝፈጥሮ ውሽጣዊ ስምዒት እዩ።

“ጽፈት፡ ዓቕልን ጽንዓትን እቶም
ሰለስተ ኣገደስቲ ስንቂ ኣብ ጕዕዞ ዓወት
እዮም።” - ስዋቪ ቪቨካናንዳ
“እቲ ዝዓበየ ውጽኢት ትምህርቲ፡
ተጻዋርነት እዩ።” - ሄለን ከለር
ይቕጽል

ሓዳስ
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ቋንቋ ሃብቲ’ዩ…!

ብድሆታት ‘ምዕሩይ’ ስነ-ጽሕፈት ቋንቋ ትግርኛ
- መጽናዕታዊ ሓተታ (Evaluative Essay) ፍስሃየ ኪዳነ (ወዲፖሊስ፣ ሚኒስትሪትምህርቲ፣ ኣስመራ)
ሻድሻይ ክፋል
3) ቍመና ሰዋስው ቋንቋ ትግርኛ፤
3.1) ትንታነ ባእታታት ሰዋስው ትግርኛ
…ብሓፈሻ፡ ኣብ ዝዀነ ቛንቋ፡ ኣሰራርዓ
ቓላት (Word Order)፡ ኣብ ትሕዝቶ
መልእኽቲ ቛንቋ ኣገዳሲ ጽልዋ ኣሎዎ።
ክንዲ ዝዀነ’ውን፡ ቋንቋታት ብመንጽር
ኣሰራርዓ ቓላቶም፡ ብኽልተ መንገዲታት
ኪርኣዩ ይኽእሉ፣ ስሩዓትን ዘይስሩዓትን
(ጂን ኣቺሰን፣ 2003፤ 7፡ 70) ቋንቋታት ድማ
ይብሃሉ። ኣብ ሓደ ቛንቋ ዚርከብ ምሉእሓሳብ፡ በሰሪ ኣሰራርዓ ቓላቱ፡ መልእኽቲ
ወይ ትርጕም ዘይዕቅብ እንተ ዀይኑ፡
ስሩዕ-ቋንቋ (Conﬁgurational Language)
ይብሃል። ብኣንጻሩ፡ ኣነዳድቓ ቃላት ይዅን
ስርዓተ-ኣቃውማ ምሉእ-ሓሳብ ብዘየገድስ፡
ንመልእኽቲ ወይ ትርጕም መልእኽቲ
ዚዕቅብ ምሉእ-ሓሳባት ዘአንግድ ቋንቋ
ድማ፡ ዘይስሩዕ-ቋንቋ ይብሃል። በዚ መንጽር፡
ቋንቋ እንግሊዝኛ ስሩዕ-ቋንቋ፡ ቋንቋ ላቲን
ከኣ፡ ኣብ ዘይስሩዕ-ቋንቋ ይምደቡ።
ቋንቋ ትግርኛ’ውን፡ ኣሰራርዓ ቓላት
ምሉእ-ሓሳባቱ ብዘየገድስ፡ ንትሕዝቶ
መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ስለ ዘይጽገም፡
ኣብ መደባት ዘይስሩዕ-ቋንቋ (NonConﬁgurational Language) ኪምደብ
ይኽእል። ንኣብነት፡ ኣብ ላዕሊ ንዝርኣናያ
ምሉእ-ሓሳብ (ትግርኛን እንግሊዝኛን)
ኣቃውማ ቓላት ብምቅይያር፡ ተመሊስና
ኽነስተማቕር ንፈትን፤ ሚርያም1 ጸላም
2ደርሆ3ሓሪዳ4 (Miriam1 slaughtered4
a black2 hen3)። ኣብ ኣቃውማ ምሉእሓሳብ ኣሰራርዓ ቓላት ምስ ዚቀያየሩ
(ደርሆ3 ጸላም ሓሪዳ4 ሚርያም1/ hen3
a black2 slaughtered4 Miriam1)፡ ኣብ
ምሉእ-ሓሳብ ትግርኛ፡ ሰማዒ ይዅን ኣንባቢ፡
ገና ስምዒት ዘሎዎ መልእኽቲ ኺወስድ
ይኽእል’ዩ፣ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ግን፡
ብሰንኪ ለውጢ ኣሰራርዓ ቓላት፡ መልእኽቲ
ናብ ካልእ ትርጕም ገጹ ኺወፍር ይፍትን
(ለቡ፥ ‘ኣነ ብዛዕባኡ ኣጸቢቐ ነጊረካ እየ
[ብዛዕባኡ ነጊረካ እየ ኣጸቢቐ ኣነ]። I told
you more about him [about him
told more I]’ እንተ ወሲድና’ውን፡ ኣብ
ዳሕረዋይ ስብርባር ምሉእ-ሓሳብ፡ ፍረ-ነገር
ምሉእ-ሓሳብ ትግርኛ ኺዕቀብ ከሎ፣ ፍረ-ነገር
ምሉእ-ሓሳብ እንግሊዝኛ ግን፡ መልእኽቱ
ይዅን ስምዒቱ ኺጠፍእ ተስተብህል)።
ስለዚ፡ ስነ-ምግባር ሰዋስው ቋንቋ ትግርኛ
ሓርነት ካብ ምጥላብ ዓዲ ኺውዕል የብሉን።
ብዝተኻእለ መጠን፡ ደቂቕ ይዅን ፍሩይ
ፍልልያት ባህሪ ቛንቋ ትግርኛ ብጥንቃቐ
ኪጽናዕ ይግባእ’ዩ። ብዝዀነ መለክዒ፡ ቋንቋ
ትግርኛ ጥልቀት ዘሎዎ መጽናዕቲ የድልዮ
ምዃኑ ዘማትእ ኣይኰነን። ብዓቢኡ ኸኣ፡
ቋንቋ ትግርኛ፡ ብቓላት ንምህብታሙ
ይዅን ንምውርጻጹ ኪስራሓሉ ይግባእ።
ካብዚ ሓሊፉ’ውን፡ ካብ ካልኦት ዚጸልዉዎ
መዘናታቱ ሴማውያን ቋንቋታት ዚፈልዩዎ
ረቛሒታት እንተሎ መታን ኪጕለል፡ ኣብ
ቅጥዓዊ ሰዋስው ጥራይ ከይተሓጸርካ፡
እንተላይ ብዛዕባ ኣድማሳዊ ሰዋስው ኪሕሰብ
ዝሓሸ እዩ።

ኵሎም ቋንቋታት ዓለም (ጂን ኣትቺሰን፤
2003)፡ ኣብ መሰረታዊ ቕርጽታቶም
ተመሳሰልቲ እዮም (መጽናዕቲ ስነ-ቛንቋ፤
1፤ 8)። ብልሙድ ከኣ፡ ዓይነታት ቃላት
ብ‘ኽፍልታት ዘረባ (Parts of Speech)’
ይግለጹ እዮም፣ ይዅን’ምበር፡ ብዘመናዊ
ኣሰያይማ ግን፡ ‘መደባት ቃላት (Word
Classes)’ ኪብሃሉ፡ ዝሓሸ ምዃኑ ይእመን።
ብመሰረቱ፡ ኣከፋፍላ ‘መደባት ቃላት፡’
ብኸፊል ኣብ ህንጻኣዊ ጠባያት፡ ብኸፊል
ከኣ፡ ኣብ ኣቃውማ (ኣሰራርዓ) መሸከል
(ቅርጺ) ቓላት ይምርኰስ (ከማሁ)። ኣብ
ዝበዝሑ ቛንቋታት (ንኣብነት እንግሊዝኛ)፡
እቶም ብ‘ኣውራ መደባት ቃላት (Major
Word Classes)’ ዚፍለጡ ‘ኽፍልታት
ዘረባ፡’ ካብ ኣርባዕተ ኣይሓልፉን እዮም፤
ብዝያዳ ኸኣ፡ ንስም (ስ)፡ ቅጽል(ቅ)፡
ግሲ(ግ)፡ መስተጻመር(መ) ኣተኵሮ ይህብ።
ካብዚኣቶም’፡ ብተዛማዲ፡ ብሕልፊ ‘ስም፡ ግሲ፡
መስተጻመር’ ኣብ ነንሓድሕዶም ዘይራኸብ
ጠባያት የርእዩ። [ምናልባት]፡ ‘ቅጽል’ ግን፡
ሓንሳእ-ሓንሳእ ዘይልሙድ ጠባይ ከርኢ
ይኽእል’ዩ፣ እዚ ድማ፡ ኣብ ገለ እዋን ሓውሲስማዊ ጠባይ፡ ኣብ ካልእ እዋን ከኣ፡ ግሳዊጠባይ ሒዙ ዚኸደሉ ግዜ ኣሎ። እዚ ፍሉይ
ኣለዋውጣ መልክዓ-ቕጽል ድማ፡ ብሓጺሩ፡
[ብ]ስም፤ [+ስ፡ -ግ]፡ ግሲ፤ [-ስ፡ +ግ]፡ ቅጽል፤
[+ስ፡ +ግ]፡ መስተጻመር፤ [-ስ፡ -ግ] ኪግለጽ
ይኽእል። ብቝጡብ ደረጃ፡ እዚ ዓይነት
ኣገላልጻ፡ ኣብ መንጎ ‘ኣውራ መደባት
ቃላት’ ንዘሎ ተመሳሳልነትን ፍልልያትን
ንምግላጽ ኪሕግዝ ይኽእል።
ብሓፈሻ፡ ሓደ ቛንቋ ኽንደይ ዝኣኽሉ
‘መደባት ቃላት’ ይርከቡዎ ድማ፡ ብቐሊል
ኣብ መደምደምታ ኺብጻሕ ኣሸጋሪ
እዩ። ይዅን’ምበር፡ ብዙሓት ያታውያን
መጽሓፍቲ ግን፡ ‘ሸሞንተ መደባት ቃላት
[ዘረባ]’ ኸም ዘሎዉ ኸእምኑ ይፍትኑ።
እዚ ኣከፋፍላ’ዚ ግን፡ ካብ ባህርያት
ቋንቋታት ግሪኽ (ላቲን) ዝተራዕመ እዩ።
ንኣብነት፡ ‘ስም’ ይዅን ‘ክንዲ-ስም’ ብዙሕ
ተመሳሳልነት እንከሎዎም፡ ‘ክንዲ-ስም’ ከም
ርእሱ-ዝኽኣለ ‘መደባት ቃላት’ ኪውሰድ
ይርአ። ምናልባት፡ ዛጊት ኣብ ጕዕዞ ዚርከብ
ኣከፋፍላ ‘መደባት ቃላት ትግርኛ’ እውን፡
ንመስመር ቋንቋ ላቲን ዝተኸተለ ይመስል።
እዚ ድማ፡ ብዝሒ ‘መደባት ቃላት፡’ ካብ
ቋንቋ ናብ ቋንቋ ኺፈላለ ኸም ዚኽእል
ንርዳእ። ምናልባት፡ ገለ ‘መደባት ቃላት ግን
(ንኣብነት፡ ከም ‘ስምን ግሲን’)፡ ኣድማሳውያን
‘መደባት ቃላት’ ጌርካ ኺውሰዱ ይኽእሉ
እዮም (ከማሁ)።
ብርግጽ፡ ሰዋስው፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ
ንዝበዝሐ ግዜ ተመሃሮ ዚበልዕ ትምህርቲ
(መጽናዕቲ) እዩ። ይዅን’ምበር፡ ‘ሰዋስው
እንታይ ይሓቍፍ፧’ ዚብል ሕቶ ግን፡ ገና
ኣከራኻሪ ኣርእስቲ ይመስል። እዋናዊ
መቓን ቋንቋ [እንግሊዝኛ] ዚብል መጽሓፍ
(1976፥ 4፡ 193)፡ ንዝበዝሑ ሰባት፡ ሰዋስው፡
በቲ ሓደ ገጽ፡ ‘ቅኑዕን ዘይቅኑዕን (ዚብሃልን
ዘይብሃልን) ኣዘራርባ ወይ ኣጸሓሕፋ ዚምህር
(ዘጽንዕ) ትምህርቲ እዩ፡’ ዚብል መረዳእታ

ኸም ዘሎዎም ይሕብር። በቲ ኻልእ
ገጽ’ውን፡ ንብቑዕ ስነ-ጽሕፈትን ስነ-ዘረባን
ዘጽንዕ ጥበብ-መደረ (rhetorics) ዀይኑ፡
ኪግለጽ ይርአ። ብሕልፊ ንሞያተኛታት
ተመሃሮ ቛንቋ ድማ፡ ንሓደ ቛንቋ ብግቡእ
ምእንቲ ኺዝረብ፡ ጽሬትን ቅዲን ብምሕላው፡
ኪፍለጡ ዘሎውም እኩባት [ስሩዓት]
ሕግታት ምፍላጥ ኰይኑ፡ ክትርጐም ይኽእል
(ከማሁ)። ብዓይኒ ኽኢላታት ስነ-ቛንቋ ግን፡
ሰዋስው፡ ከምቲ ፈራዲ ኣብ መልእኽቲ ቛንቋ
ጥራይ ዚግደስ፡ ንኣጠቓቕማ ወይ ዝውታረ
ቛንቋ ጥራይ ኣድህቦ ኺግበር መጐተ
ይቐርብ። እዚ ኸኣ፡ ንመብረ ኣማራጺታትን
ኣቃራርባን መልእኽቲ ወይ ብቕዓት ቋንቋ
ዝያዳ ምድሃብ ማለት’ዩ ተባሂሉ ይትንተን።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ መጽሓፍቲ ቛንቋ
ትግርኛ ዛጊት ዝተዋህቡ መግለጺታት
ሰዋስው ምፍታሽ’ውን፡ ሓጋዚ ኪኸውን
ይኽእል’ዩ። ሰዋስው፡ ብእሩም ኣዘራርባ
ሓሳብካ ንምግላጽ ዜኽእል ትምህርቲ
እዩ (ኣ.ማ.ሓ.፣ 1953)። ብኻልእ ቓላት፡
ሓሳብ ብዘረባ ይግለጽ፣ ዘረባ ኸኣ፡ ብኣፍ
ወይ ብጽሕፈት ይግለጽ። ሰዋስው ድማ፡
ብገፊሑ ናብ ክልተ ወገን ይኽፈል፤ [እቲ
ቐዳማይ]፡ ናይ ቃል ሰዋስው (ንቓላት ጥራይ
እንኪምልከት) እዩ፣ እቲ ኻልኣይ ክፋል ከኣ፡
ናይ ሓሳብ ሰዋስው (ንሓሳብ እንኪምልከት)
እዩ (ከማሁ)።
ኣብ ኤርትራ፡ ንቛንቋ ትግርኛ
ንምግራሕ፡ መጽሓፍቲ ሰዋስው ትግርኛ
ኺቀላቐሉ ኻብ ዝጀመሩሉ ንደሓር፡
ብፍላይ ‘ሰዋስው ይዅን መደባት ቃላት’
ብዝተፈላለዩ መልክዓት ኪቐርቡ ጸኒሖም
እዮም። [ምናልባት]፡ እታ በዅሪ መጽሓፍ
ሰዋስው ትግርኛ፡ እታ ብ1923 ብኣባ
ያዕቆብ ገብረ እየሱስ (ሔቦ) ዝተደርሰት
ምዃና ይግምገም። ብቓላት ደራሲኣ’ውን፡
“…መዥመርያ ዚወጽእ ዘሎ ሰዋስው
ትግርኛ፡…ብኣኡ ገቢረ [ንቛንቋ ትግርኛ]
ወሰን ወይ ዶብ ኪሰርዓሉ ኣይኰንኩን…፡
” ኪብሉ ኸለዉ’ውን፡ ፈላሚት መጽሓፍ
ምዃና ይእንፈት። ካብዚ ስሩዕ መጽሓፍ’ዚ
ኣትሒዙ ኸኣ፡ ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ‘መደባት
ዕላዊ ሰዋስው (Linguistic Etiquette)’
ዘተኰሩ ስነ-ፍልጠታውያን ትንታነታትን
መግለጺታትን ኪቐርቡ ጸኒሖም።
በዚ መሰረት፡ ኣብ ቋንቋ ጥልያንኛ
ዚምርኰስ ፈላሚ መጽሓፍ ኣባ ያዕቆብ፡
መደባት ቃላት፡ ‘ስም፡ ቅጽል፡ በቂ፡ ዝርዝር፡
ኣስራው፡ ኣንቀጽ፡ ኣገባብ’ እዮም ዚብሉ፡
ሸውዓተ መደባት ቃላት ይጥቀሱ። እዚ
ኣከፋፍላ’ዚ፡ ምስ እዋኑ ብምዝማድ’ኳ
ዝንኣድ እንተ ዀነ፡ ብፍላይ ‘ዝርዝርን
ኣስራውን’ ንዚብሉ ኣምራት ከም መደባት
ቃላት ምርኣዩ ግን፡ ቍሩብ ጸቢቡ ትረኽቦ።
ምናልባት’ውን፡ ክልተኦም ከም መደባት
ቃላት ኪቝጸሩ ዚኽእሉ ኣይኰኑን።
እቲ ድሕሪ’ዚ መጽሓፍ’ዚ ዝተሓትመ
ብዝሓሸ ዘመናዊ ኣገባብ ንሕትመት
ዝበቕዐ ይዅን ምንጪ መበገሲን
መወከሲን ካልኦት ሰዓብቱ ዝዀነ መጽሓፍ
ኣ.ማ.ሓ. (1953) ድማ፡ ‘መደባት ቃላት፡
’ ‘ስም፡ ቅጽል፡ ክንዲ-ስም፡ ኣንቀጽ፡ ወሳኒ
መሳርዕ፡ መስሓቢ መሳርዕ፡ ጠራፊ መሳርዕ፡
ኣመልካቲ መሳርዕ’ ብምባል፡ ናብ ሸሞንተ
ምድባት የስፍሖም። ኣቶ ኣዲ ገብረ ብወገኑ
(1989፣ 1)፡ ‘[ሰዋስው]፡ ሓሳባትና ብጽሑፍ
ይዅን ብቓል (ብዝቐለለን ብዝተሰርዐን)
ንምግላጽ ዚጠቕመና ትምህርቲ እዩ፡
’ ብምባል፡ የስምር። ስዒቡ ኸኣ፡ እቶም
ሸሞንተ ኽፍልታት ቃላት (ዘረባ)፤ ስም፡
ክንዲ-ስም፡ ቅጽል፡ ግስ (ኣንቀጽ)፡ ተወሳክግስ፡ መስተዋደድ፡ መስተጻመር፡ ቃል-ኣጋንኖ
ምዃኖም ይሕብር። ካልኦትውን ሰዋስው

ንቛንቋ ደረት ይሕንጽጸሉ፣ መልክዕን
ቅጥዕን ከኣ የትሕዞ (ከማሁ) ይብሉ።
ኣዚ ኣበሃህላ’ዚ፡ ኣብ ክፍልታት ቃላትን
ኣጠማምቓ ኣምራትን ከኣ፡ ካብ ኣከፋፍላ
ኣዲ ገብረ ዚፍለ ኣይኰነን።
ብድምሩ፡ ኵሎም መጽናዕትታት፡
ኣገዳስነት ሰዋስው ንቛንቋ ‘ወሰን፡ ደረት፡
ዶብ፡ ስርዓት፡ ኣገባብ፡ እሩምነት’ ዚስርዕን
ዘትሕዝን፡ ንመሰረታውያን ኣእማን ቋንቋ
(ኣሰዃዅዓ ፊደላት፡ ኣሰራርዓ ቓላትን
ሓረጋትን ስርዓተ-ረባሕታ፡ እዋን ግሲ…)
ብግቡእን ብጽባቐን ንምጥቃም ዘኽእል፡
‘ትምህርቲ ወይ መምርሒ’ ምዃኑ ብማዕረ
ይሰማምዑ። ኣብ ኣሰያይማ ኣምራት ከኣ፡
ደረጃ ብደረጃ ብምምሕያሽ፡ ኣማስያኡ፡
ናብ ስኒት ገጾም ከም ዝተቐራረቡ
ነስተውዕል። ምናልባት፡ ገለ ተመራመርቲ
ሰዋስው፡ ንኽንድ-ስም፡ ‘በቂ፡ ተወላጠ-ስም፡’
ንምሉእ-ሓሳብ ‘ኣረፍተ-ነገር’፡ ንኽፍልታት
ዘረባ፡ ‘ክፍልታት ንግግር’ ኪብሉ ኽሳዕ ሕጂ
ይመርጹ እዮም። ይዅን’ምበር፡ ‘ሰዋስው
በልሳነ-ግእዝ፡ በልሳነ-ርእሱ’ ዝኣርእስቱ
ዝጸሓፉ ኣባ ተኽለማርያም ሳምራይ (ሰሊም)
ንፈለማ ግዜ ባዕሎም ዝመሃዙዎ ኣሰያይማ
ኽፍልታት ዘረባ (ስም፡ ተወላጠ-ስም፡ ቅጽል፡
ኣንቀጽ (ግስ)፡ ተወሳክ ግስ፡ መስተዋደድ፡
መስተጻመር፡ ቃላ-ኣጋንኖ) ግን፡ ብዝበዝሑ
ተመራመርቲ ተራዒሙ ይርከብ። እቲ ብኣባ
ማቴዎስ ሓጐስ፡ ብትግርኛ ጥራይ ባዕሎም
ዝመሃዙዎ ኣጸዋውዓ ኸኣ፡ ድሕሪ ግዜ፡
ብፍላይ ‘ወሳኒ መሳርዕ፡ መስሓቢ መሳርዕ፡
ጠራፊ መሳርዕ፡ ኣመልካቲ መሳርዕ’ ድማ፡
ብቕደም-ተኸተል ዳርጋ ብ‘ተወሳክ-ግስ፡
መስተዋደድ፡ መስተጻመር፡ ቃላ-ኣጋንኖ’
ይትካኡ ኸም ዘለዉ ንርዳእ።
ብሓፈሻ፡ ዛጊት ዝተፈተኑ ምርምራት
ሰዋስው፡ ንስርዓት ቋንቋ ትግርኛ ዝሓሸ
ጐደና መድሚዶም’ዮም ኪብሃል ይክኣል።
ዋላ’ኳ ኣብ ዕምቈቶም ገና በቲ ዝድለ
ደረጃ እንተ ዘይሰጐሙ፡ ብተዛማዲ ግን፡
ዚንዓቑ ኣይኰኑን። አረ ብግብሪ’ውን፡
መሃርቲ እዮም። ይዅን’ምበር፡ ካብ ትንታነ
‘ኽፍልታት ቃላትን ስነ-ህንጻ ቓላትን
ሓረጋትን’ ብምስዳር፡ እንተላይ ንኻልኦት
ምስጢራት ቋንቋ ትግርኛ (ስነ-ትርጕም
ሓሳባት፡ ስነ-ምስጢር ሓሳባት…) ዘአንግዱን
ዚጕርጕሩን ኰይኖም ኪገፍሑን ኪምዕብሉን

ይግባእ። እዚ ኺብጻሕ እንተዀይኑ
ድማ፡ ምሁራኣውን ትካላውን ግዴታታት
ኪበራበርን ክተባባዕን፡ ወፍሪ ይዅን ጻዕሪ
ኺዳብር ይጥለብ።
እምብኣር፡ ደረስቲ ብሰዋስው ዝተገርሑን
ደረጃኦም
ዝሓለዉን፡
ንኣንበብቲ
ብኣቀራርባኦም ዚሰልቡን ዚዕድሙን
ጽሑፋት ከቕርቡ እንተ ዀይኖም፡
ንዕዙዝነት ሰዋስው ቋንቋ ኣድህቦ ኺህቡ
ይግባእ። ምኽንያቱ፡ ሰዋስው ህይወት ቋንቋ
ምዃኑ ኺዝንጋዕ የብሉን። በቲ ዝተሓተ
መለክዒ ሰዋስው ድማ፡ ንጽሬት ኣወዳድቓ
ፊደላት፡ ትርጕም፡ ምስጢርን ኣሰራርዓን
ቃላትን ሓረጋትን፡ ቅጥዕታት ኣረባብሓ፡
እዋን ግሲታት፡ ስርዓተ-ነጥቢ ወዘተ ሚዛን
ኪውሃብ ኣገዳሲ’ዩ።
በዚ መሰረት፡ ዛጊት ምርምራት ሰዋስው
ቋንቋ ትግርኛ ዘቕርቡዎም ትንታነታት
ይዅን ዝፈላልዩዎም ባእታታት ምድህሳስ
ኣገዳሲ ይመስል። ኣብዚ ብምምርኳስ
ድማ፡ ንኣጠቓቕማ ጽፈት ባእታታት ቋንቋ
ትግርኛ ብሓርፋፉ ምግምጋም ኪፍተን
እዩ። ምኽንያቱ፡ ብሕልፊ ልዙብ ስነጽሕፈት ቋንቋ ትግርኛ ኺዝውተር ምእንቲ
ኪኽእል፡ ኣብ መሰረታውያን ባእታታት
ቋንቋ ብሱል ክትዕ ኪፍጠር ይዅን ክፉት
ባይታን መኣድን ኪህሉ፡ ቀዳማይ ቅድመዅነት ንምዕባለ ቛንቋ እዩ። ስለዚ፡ ንዅነታት
መባእታውያን ኣዕኑድ ስነ-ጽሕፈት ሓደ
ብሓደ ምፍታሽ ከኣ፡ ዘይንዓቕ ኣስተዋጽኦ
ኣይሰኣኖን ይኸውን።

ናብ ሚኒስትሪ ዜና
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ዓምዲ ትግርኛን ተዛረብቱን
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ዓምዲ ትግርኛን ተዛረብቱን፡ ብቐዳምነት ኣነ ነባቢ እምበር
ተሳታፊ ኣይነበርኩን። ሕጂ ግን ኣብ ቋንቋና ንዘለና ኣፍልጦ ንምብራኽ ዝሕግዛ
ብርቂ ቓላት፡ ኣብ መዝገበ ቓላት ‘ልሳነ ኣግኣዚ’ ከም ዝሰፈራ ኣረጋጊጸ፡ እልእከልኩም
ኣለኹ’ሞ፡ ኣብ ኣምድኹም ኣውጹኡለይ።
ንሓዋሩ ድማ ካልእ ኣበርክቶ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ።
ተስፋይ ገብረዮውሃንስ (ባህሊ)
ማ/ሰ/ሓ/ም/ኤርትራ
ዝተኸበርካ ተስፋይ ገብረዮውሃንስ፡ ንጠቓሚ ሓሳብካ ተቐቢልና፡ ነተን ዝለኣኽካልና
ቓላት ኣብ ዓምድና ኣስፊርናየን ኣለና። ንሓዋሩውን ብተመሳሳሊ ኣበርክቶ እንተ
ተቐልቂልካና፡ ብደስታ ከም ንቕበሎን ከም እንእንግዶን ንገልጸልካ።
1. ህቦ = ዛዕዛዕታ፡ ኣሳሒታ።
2. ሌማት = ቅርጫት፡ ብላኻ ዝተሰርሐ መቐረቢ መኣዲ።
3.ልበንስቶ = ናይ ሳዕሪ ዓይነት ኰይኑ፡ ካፋ እንተ ረኺቡ ቀልጢፉ ዝበቍል፡ ጸሓይ
እንተ ዀይኑ ግን ቀልጢፉ ዝሓጕግ።
4.ሓጆት = ስራሕ፡ተግባር፡ውራይ፡ ዕዮ።
5.ሓፍላል = ከቢብ፡ ረጒድ።
6. ሕረሙ = መሓሉ።
7.ሕርገት = ቀይሕ ሓመድ (ንፈውሲ ሕበጥ ዝኸውን።)
8.ሕፍቲ = በሰር፡ ርስሓት።
9.መሰንጾ = መዀስ፡ ምድዋ፡ መሕበሪ ነገራት።

ሓዳስ

ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ

መበል 28 ዓመት ቁ.166

ኤርትራ

ኵርናዕ ተ

መሃሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል

ንብልሒ ተመሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ጂኦሜትሪ

ካብዚ ስእሊ ንርእዮ ዘሎና፡ ካብ ስፍሓት
ቍጽሪ 1 ወይ ቍጽሪ ክልተ ኣየናይ ይዓቢ?
ፍልልዩኸ ክንደይ እዩ?

እንዶታት
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ኣብ ቍጽሪ ክትነፍዑ ትደልዩዶ?

ንተመሃሮ ዝሕግዙ ሓፈሻዊ ኣውካኢ ምዕዶታት

1. ሓደ ዓቢ ስእሊ ሓዝ
ስለምንታይ ቍጽሪ ትምሃር ኣለኻ
ክትምልሶ ፈትን። ምስ እትምሃሮም
ካልኦት ዓይነት ትምህርቲታት (ስነፍልጠት፡ ጂኦግራፍ …) ብከማይ
ይዛመዱ ኣለሊ። ሓደ ምዕራፍ ናይ ቍጽሪ
ክትምሃር እንከለኻ ብዛዕባኡ መጽናዕቲ
ግበር። ኣበየናይ ዓውደ ስራሕ ብግብሪ
ይስራሓሉ ክትፈልጥ ፈትን። ቍጽሪ ኣብ
ምሉእ ዓለም መሰረታዊ ትምህርቲ እዩ።
ከምኡ ክኸውን ከኣ ናይ ግድን ምኽንያት
ኣለዎ። ምስ ቍጽሪ ናበይ ትኸይድ ከም
ዘለኻ ትዕዝብቲ ይሃልኻ።
2. ንፈተና ኢልካ ኣይተጽንዕ

ቀሊል ይኸውን።

(መልሲ ቅድሚ ምርኣይኩም ፈትኑ!)

መልሲ ጂኦሜትሪ

ንበል
ፍርቂ ሰንጣቒት ናይታ ክቢ ወይ ዓንኬል (circles radius) = 1
(እታ ክቢ ኣብ ውሽጢ’ታ ቅኑዕ ርቡዕ ኵርናዕ (square) ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ስለ ዘላ፡
ንውሓት ጐኒ ናይቲ ርቡዕ ኵርናዕ ምስ ሰንጣቒት ናይቲ ክቢ ማዕረ እዩ። ስለዝዀነ ዓቐን
ጐኑ 2 ይኸውን)
ንፈልጦ ቅማረ (ፎርሙላ)
ስፍሓት ናይ ክቢ = pi x ፍርቂ ሰንጣቒት x ፍርቂ ሰንጣቒት (pi times radius
squared)
ስፍሓት ናይ ቅኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ = ቁመት x ጎኒ (side squared) ስለዚ፥
ስፍሓት ናይ ቍጽሪ 1 = ((ስፍሓት ናይታ ዝዓበየት ቅኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ) – (ስፍሓት
ናይታ ክቢ))/4
ስፍሓት ናይ ቍጽሪ 5 = ((ስፍሓት ናይታ ክቢ– (ስፍሓት ናይታ ዝነኣሰት ኣብ ውሽጢ
ዘላ ቅኑዕ ርቡዕ ኵርናዕ))/4
መፍትሒ
ስፍሓት ቍጽሪ 1 = ((ቁመት x ጎኒ) – (pi x ፍርቂ ሰንጣቒት x ፍርቂ
ሰንጣቒት))/4
ስፍሓት ቍጽሪ 1 = ((2 x 2) – (pi x 1 x 1))/4
ስፍሓት ቍጽሪ 1 = 0.2146
ስፍሓት ናይ ቍጽሪ 5 ንምፍላጥ፡ ቁመት ወይ ጎኒ ናይታ ኣብ ውሽጢ ዘላ ርቡዕ
ኵርናዕ ምፍላጥ የድልየና። ነቲ ርቡዕ ኩርናዕ ብዲያጎናል እንተሰንጢቕናዮ ናብ ክልተ
ማዕረ ስሉስ ኵርናዕ ይኽፈል። እቲ ናብቲ ክቢ ለጊቡ ዘሎ ኵርናዕ 90 ዲግሪ ስለ ዝዀነ፡
ናይቶም ካልኦት ኵርናዓት ከኣ ንኽልተ ምስ ተመቕለ 45 ዲግሪ ማለት እዩ። (ኩሉ
ኵርናዓት ተደሚሩ ከኣ 180 ዲግሪ ይመጽእ) እቶም ክልተ ወገን ናይ ስሉስ ኵርናዕ “a”
ከምኡ’ውን “b” እንተ ኢልናዮም፥
ስፍሓት ናይ ስሉስ ኩርናዕ = 0.5 x a x b
c = 2 x ፍርቂ ሰንጣቒት ናይ ክቢ
a = c Sin A; b = a;
c=2x1=2
a = 2 x Sin45 = 2 x 0.7071 = 1.4142
b = 1.4142
ስፍሓት ናይ ስሉስ ኵርናዕ = 0.5 x a x b = 1
ስፍሓት ናይ ንእሽቶ ቅ. ርቡዕ ኵርናዕ = 2 x ስፍሓት ናይ ስሉስ ኵርናዕ = 2 x1
=2
ስፍሓት ናይ ቍጽሪ 5 = ((ስፍሓት ናይታ ክቢ– (ስፍሓት ናይታ ዝነኣሰት ኣብ ውሽጢ
ዘላ ቅኑዕ ርቡዕ ኵርናዕ))/4
ስፍሓት ናይ ቍጽሪ 5 = ((3.1416 x 1 x1) – (2))/4 = 0.2854
ስለዚ ስፍሓት ቍጽሪ 5 ካብ ቍጽሪ 1 ይዓቢ (0.2854 > 0.2146)
Small boy: Dad can you write in dark??
Father: Yes I can do but what do you want me to
write?
Small boy: Your name on my “result card.”

***

FunNY JOKES!

A little girl had just finished her first week of school.
“I’m wasting my time,” she said to her mother. “I can’t
read, I can’t write – and they won’t let me talk!”
ሜሪ ማና

ከየሕመቐካ ኣሕምቆ። ቍጽሪ ናይ
ነዊሕ ግዜ ምልምማድ ዘድሊዮ ትምህርቲ
እዩ። ካብ ሓደ ደረጃ ናብቲ ሓደ
እናተተሓሓዘ ዘይብጻሕ ሓረግ ዘለዎ
እዩ። ከምታ ዝተሓዋወሰት ፈትሊ ጫፋ
ከይረኸብካያ ክትዝርዝራ ዘይትኽእል፡
ቍጽሪ’ውን መሰረት ከይሓዝካ ክትነፍዕን
ክትመልኮን ኣይከኣልን እዩ። ንመጻኢ
ኢልካ ደኣ ኣጽንዕን ፍለጥን እምበር
ንፈተና ኢልካ ኣይተጽንዕ። እዚ ማለት
ፈተና ምድላው ኣየድሊዮን ማለት ግን
ኣይኰነን።
3. ኣቐዲምካ ኣምቢብካዮ ምጽናሕ
ኣብ ዝበዝሑ ዓይነት ትምህርቲታት
እንረኽቦ ኣገዳሲ ምኽሪ እዩ፣ ኣቐዲምካ
ኣምቢብካ ናብ ክፍሊ ምምጻእ። ሎሚ
እንምሃራ ምዕራፍ ብድሮ ኣንቢብና
ኣብነታትን ዕዮታትን ፈቲንና ናብ ክፍሊ
ክንመጽእ ኣገዳሲ እዩ። ከይተገለጸልካ
ከተንብቦ እንከለኻ ገለ ነገሩ ዘይክርድኣካ
ይኽእል እዩ። ኣብ ክፍሊ ክግለጽ ክትሰምዖ
እንከለኻ በቲ ይድገመልካ፡ ይቐለልካ፣
በቲ ሓደ ወገን ዘይተመለሰ ሕቶታትካ
ይምለሰልካ። ክርድኣካን ክትዝክሮን ከኣ

ስ

ት

ሪ

4. ካብ ሓደ ንላዕሊ መወከሲ ምርኣይ
ንመገለጺ
መምህርካን
መምሃሪ
መጽሓፍካን ክትርድኦም ዘይትኽእለሉ
ግዜ ኣሎ። ኣብ ቤት ንባብ ኬድካ
ምስቲ ኣርእስቲኻ ዝመሳሰል ምዕራፋት
ዘለዎ መጽሓፍቲ ተለቂሕካ ኣንቢብ።
እቲ ብጹሑፍ ምርዳእ ዝኣበየካ ብስእሊ
ተሰኒዩ ትረኽቦ ኢኻ፣ እቲ ዝተሓላለኸ
መግለጺ፡ ከም ሕልበት ተወቒዑ ዝፎዀሰ
መግለጺ ዘለዎ ኰይኑ ክጸንሓካ እዩ፣
ሽዑ ክርደኣካ እዩ። እታ ክትርድኣላ
ዘኽኣለትካ ነጥቢ ፈሊኻ እንተ ፈለጥካያ
ከኣ ዝያዳ ንኽትርድኦን ንኸይትርስዖን
ክሕግዘካ እዩ።
5. ምስ ቍጽሪ ዘባእሱኻ ምኽንያታት
ኣይትሓዝ
ብዙሓት ተማሃሮ ብመምህራኖም
ተጸልዮም ዓይነታት ትምህርቲ ይፈትውን
ይጸልኡን እዮም። ቍጽሪ ክትምህር ካብ
ካልኦት ዓይነት ትምህርቲታት ክብድ
ይብል እዩ። ቍጽሪ ኣዘናጋዒ፡ መሳጢን
ፍቕሪ ዘትሕዝን ጌርካ ክትምህረሉ ዘለካ
ክነሱ ከምኡ ጌርካ ክትምህር ግን ክብድ

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።

ይብል እዩ። ኣብ ምንፋዕን ምሕማቕን
መምህራና
ተሞርኵስና
ቍጽሪ
ኣይንጽልኣዮ። ናይ ዘይምንፋዕና ምኽንያት
ዋሕዲ ክእለት መምህርና ኣይኰነን፣
ዋሕዲ ጻዕሪና እዩ። ካብ ተመሳሳሊ ደረጃ
ዘለዎ መማህርትና ክንውከስ፡ ኣብ ድሓን
ዝበልናዮም መምህራን ኣብ ክፍለ ግዜኦም
እናተማሃርና ዓቕምና ከነዐቢ ኣለና።
6. ልምምድ ምሉእ ይገብር
“Practice makes perfect” እዚ
ኣባህላ ኣብ ቍጽሪ ኵሉ ግዜ ክጥቀስ
ንሰምዖ ንኸውን ኢና። ሓቂ ስለ ዝዀነ
ከኣ ኵሉ ሳዕ ክደጋገም ንሰምዖ። ኣብ
መግለጺ ዝወሃበና ኣብነታት፡ ዕዮታት
ክፍሊን ገዛን፡ ተወሳኺ ዕዮታት ካብ
ካልኦት መጽሓፍቲ ቀጻሊ ክንሰርሕ
ኣለና። ደጋጊምና ዝሰራሕናዮ ስራሕ፡
ንምልኮ እምበር ኣይንዕወነሉን ኢና።
7. ምሕደራ ግዜ
ዘይተማሓደረ ነገር ኵሉ ጣቋ
የብሉ። ገንዘብ እንተ ዘይተማሓዲሩ
መጥፍኢኡ ኣይፍለጥን እዩ። ሰብ እንተ
ዘይተማሓዲሩ መትሓዚ የብሉን። ኰታ
ኵሉ ዘሎ ጸጋ እንተ ዘይተማሓዲሩ ዋጋ
የብሉን። ተማሃራይ ኰይኑ ግዜኡ እንተ
ዘይኣማሓዲሩ ከኣ ዋጋ ኣይርከቦን እዩ።
ግዜኻ ብግቡእ ኣማሓድሮ። ካብ ቤት
ትምህርቲ ምስ ተመለስካ ኣቐዲምካ ኣብ
ክፍሊ ዘይወዳእካዮምን ዕዮ ገዛን ኣጻፍፍ።
ናይ መጽናዕቲን ምዝንጋዕን ግዜኻ ፍሉይ
ይኹን። ሓደ’ኳ ክተርፍ ኢሉ ዝምድብ
የለን፣ መደብ ንኸይገብር ዝተርፍ ግን
…። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መዓልቲ ንቍጽሪ
እትውከሰላ ግዜ ፍለ።
8. ካብ ምቕዳሕ ተሓረም

ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ፡ 7ተ ብ7ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ። እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ። ካብ 1 ክሳብ 7 ድማ ይምልኣ።
ካብ 1 ክሳብ 7 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን። ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን።
(መልሲ፡ ካብ 1 ክሳብ 7 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል፡ ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን።)

ምቕዳሕ ከም ናይ መወዳእታ
ምርጫ’ውን እንተዀነ ኣብ ኣእምሮኻ
ኣይተስፍሮ። ኣብ ክፍሊ ኰነ ድሕሪ ክፍሊ
ዝወሃበካ ዕዮታት ባዕልኻ ክትሰርሖም
ፈትን። ምቕዳሕ ህኩይ ዝገብር ቫይረስ
እዩ’ሞ ካብ ሕማም ምቕዳሕ ኣቐዲምካ
ነብስኻ ግታእ።
9. ፍጹም ተስፋ ኣይትቝጸር
ካብ ኵሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ
እትረኽቦም ነገራት ከም ቍጽሪ ገይሩ
ንኣእምሮኻ ዝጥቀመሉ የለን። ንዝተፈላለየ
ክፍላት ሓንጎል እዩ ዝጥቀም። ሓደ
ነገር ክርድኣካ እንተ ዘይክኢሉ ወጥሪ
ክፈጥረልካ ይኽእል ይኸውን። ንግዜኡ
ካልእ ስራሕካ ስራሕ’ሞ ተመለሶ።
10. ካብ ጌጋኻ ተኣረም
ብጌጋታትካ ስሓቕ፣ ብሕመቕካ ምስ
ነብስኻ ተዋዘ። ጉድለታትካ መወዳእታ
ዓለም ኣይኰነኑን። ናይቲ ሓቀኛ ፍልጠት
መበገሲ እዮም።
math.about.com

ሓዳስ

ኤርትራ

ካልኣይን መወዳእታን ክፋል
ዋሕዲ ሽቕለት ኣብ መሳንዕ (manufacturing)
- ብምኽንያት ምንካይ ውህሉል ሰብኣዊ ዓቕሚ
ኣብቲ ጽላት፡ ምጉዳል መጠን ዕብየት የኸትል።
ኣብ ባህርያዊ ጸጋ ዘለካ ተዛማዲ ብልጫ፡
ንዕብየት ናይቶም ሰብኣዊ ዓቕሚን ምህዞን
ንምጥራይን ንምድላብን ዝሕግዙ - ናብ ዝተረፈ
ካልእ ክፋል ናይ’ቲ ቁጠባ ተዘርጊሖም ቅልጡፍ
ቁጠባዊ ዕብየት ከደንፍዑ ዝኽእሉ፡ ንንግዲ
ዝዓለመ ኣቑሑ ዘፍርዩ ጽላትታት (ምስናዕ ወይ
ኢንዱስትሪ) ኣሉታዊ ጽልዋ እዩ ዘለዎ።
ክልሰ-ሓሳብ ሓድሽ ሊበራላውነት፡ ኣብ መንጎ
ህላወ እኹል ባህርያዊ ጸጋን ቁጠባዊ ዕብየትን ዘሎ
ቀጥታዊ ምትሕሓዝ እዩ ጸቒጡ ትንታነ ዝህብ።
እሱ ድማ ቀንዲ ማሕንቖ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ
ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ህላወ ዘይዝኑቕ ናውቲ
ማእቶት - ማለት ኣኽል-ታርፍ ዓያዩ ጉልበት
ምስ ሕጽረት ርእሰ-ማል ምዃኑ ይትንትን። ነዚ
ዘይተዛነቐ ሕጽረት ርእሰ-ማል ንምምላእ ድማ፡
ባህርያዊ ጸጋ ክምዝመዝ ኣለዎ ይብል። እቲ ካብ
ባህርያዊ ጸጋ ዝተረኽበ መኽሰብ ከኣ ዳግማይ
ኣብ ናይ ምምስራሕ ኢንዳስቱሪን ኣብ ምህናጽ
ዘቤታዊ ትሕተ-ቅርጽን ከተውፍሮ ከምዘለካ
ይገልጽ።
ኣብ ርእሲ’ዚ ዝተጠቕሰ፡ ክልሰ-ሓሳብ ዓቢ
ድፍኢት “Big Push” ባህርያዊ ጸጋ ምንጪ
ርእሰ-ማልን ናይ ወጻኢ ሸርፍን እዩ። እተን
ብባህርያዊ ጸጋ ሃብታማት ዝኾና ግና ከኣ
ብቑዕ ቁጠባ ብዘይምህላወን ነቲ ዘለወን ዕድላት
ንምምዝማዝ ዘፍቅድ ክፉት ናይ ርእሰ-ማልን
ኣቑሑትን ዕዳጋ የብለንን። ይኹን’ምበር እዚ
ናይ ሓዲሰ ሊበራላውነት ኣብ ሰረተ-እምነት
ተዛማዲ ብልጫ ዝተመርኮሰ - ማለት ምስ
ምህላው ዘይተኣደነ ባህርያዊ ጸጋታት ኣብ
መሬት፡ ብዝሒ ዘለዎ ዓያዪ ጉልበትን ርእሰማልን ብዝተሓተ ዋጋ ዝፈሪ ኣቑሑ ዝርከብ
መኽሰብ ብምዃኑ ተኸተልቲ ክልሰ-ሓሳብ
ማርክስ ይነቕፉዎ። ምኽንያቱ እተን ገዚፍ
ባህርያዊ ጸጋ ዘለወን ሃገራት ኣብቲ ብዙሕ
ቴክኖሎጅን ክእለትን ዘይሓትት ኣብ ምፍራይ
መባእታዊ ኣቑሑ ጥራይ ከምዝድረታ ዝገብር’ዩ
ዝብል ምጉት ኣለዎም።
ድሕረት ናይተን ባህርያዊ ጸጋ ዘለወን
ሃገራት ዝሕታለ ቁጠባዊ ዕብየት ምስ ባህርያት
ዓለማዊ ርእሰ-ማል ዝተሓሓዝ’ዩ ይብል ክልሰሓሳብ ማርክስ። ኣስዒቡ እዚ ከኣ ብመንገዲ
ዓለማዊ ምሕደራ ናይተን ቁጠባዊ ትካላት
ዝምእዘን ኮይኑ ንህሉው ኣህጉራዊ ምክፍፋል
ዕዮ (International Division of labour)
ንኽዕቀብ ዘስገድድ’ዩ ይብል። ከም ሳዕቤን
ናይዚ መስርሕ ድማ ካብ ባህርያዊ ጸጋ ትሑት
መኽሰብ ናይ ምርካብ ኩነት ይፍጠር። ኣባሃህላ
ክልሰ-ሓሳብ ማርክስ ካብ መዝማዚ ባህሪ ርእሰማልነት ማለት መኽሰብ ካብ ኣኸል ታርፍ
ጉልበት ሰራሕተኛታት’ዩ ዝምጸእ ካብ ዝብል
እምነት ዝተመስረተ እዩ።
ኣህጉራዊ ምክፍፋል ዕዮ ንረብሓ’ቲ
ዝቕልቀል ዝነበረ ኢንዱስትርያዊ ቁጠባ ተባሂሉ
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ብመግዛእቲ ዝተመስረተ እዩ። እዚ ኣገባብ’ዚ
ድማ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ጥረነገራትን ካልኦት ሕሱራት ሃለኽቲ ነገራትን ኣብ
ምፍራይ ከምዝሕጸራ ዝገበረ እዩ። ኣህጉራዊ
ምክፍፋል ዕዮ፡ ብድርዒ ናይተን ኣህጉራውያን
ፋይናንስያውያን ትካላት (ዓለማዊ ባንክ፡ ዓለማዊ
ማዕከን ገንዘብን ውድብ ንግዲ ዓለም) ጠጠው
ዝበለን፡ ብጉቦን ፖለቲካዊ ጸቕጥን ኣድላዩ
እንተኾይኑ እውን ወተሃደራዊ ምትእትታው
ብምግባር ዝቕጽል ዘሎ ስነ-ሓሳብ እዩ።
በቲ ኢልካ በቲ፡ ህላወ ባህርያዊ ጸጋ ኣብ ቁጠባ
ዘለዎ ዓቢ ተራ ዝከሓድ ኣይኮነን። እቲ ጸገም
ኣብ ምሕደራ’ቲ ባህርያዊ ጸጋን ካብኡ ዝርከብ
ኣታውን ምዃኑ ብዙሓት ሊቃውንቲ ስነ-ቁጠባ
ዝሰማምዕሉ ሓቂ እዩ።
ብሓፈሻ ንቁጠባዊ ታሪኽ ባህርያዊ ጸጋ ናይ
ዝሓለፈ ክልተ ክፍለ-ዘመን ምስ እንምልከት
ሕውስዋስ ውጽኢት ከምዘለዎ እዩ ዘርኢ።
ቫንደር ፕሎግ ዝተባህለ ኪኢላ ስነ-ቁጠባ ኣብቲ
ኣብ 2011 ዘውጽኦ ጽሑፍ፡ ነቲ ባህርያዊ ጸጋ
መርገም ድዩ ምርቓ ዝብል ትንታነ ዘለዉ
ጭብጥታት ካብ ክልቲኡ ምዃኖም’ዩ ዝገልጽ።
ባህርያዊ ጸጋ መርገም’ዩ ዝብል ኣበሃህላ ንክስተት
ኣሉታዊ ዝምድና ባህርያዊ ጸጋን ቁጠባዊ
ዕብየትን ንምግላጽ ዝተጠቕምሉ እዩ።
ኣብ 19 ክፍለ-ዘመንን ቀዳማይ ፍርቂ 20
ክፍለ-ዘመን ተዛማዲ ብዝሒ ባህርያዊ ጸጋ
ዝነበረን ሃገራት ከም ኣውስትራልያ፡ ሃገራት
ስካንዲናቭያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን
ቅልጡፍ ዕብየት የርእያ ከምዝነበራ ቫንደር
ፕሎግ ይገልጽ። ኣብ ካልኣይ መፋርቕ 20
ክፍለ-ዘመን ግን ብዙሓት ገዚፍ ባህርያዊ ጸጋ
ዝነበረን ሃገራት ትሑት ቁጠባዊ ዕብየት ናይ
ምርኣይ ተመክሮ ከምዝነበረን የረድእ። ባህርያዊ
ጸጋ መርገም’ዩ ኣብ ዝብል ዛዕባ፡ ማለት መጠን
ዘይብሉ ተመርኳስነት ኣብ ሰደድ ብዝሒ ዘለዎ
መባእታዊ ኣቕሓ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ዘለዎ
ኣሉታዊ ጽልዋ ኣብ ዘመንና ብዙሕ ዘካትዕ ዘሎ
ጉዳይ እዩ።
ማኪንሊይ ዝተባህለ ምሁር ስነ-ቁጠባ ኣብቲ
ኣብ 2008 ዘውጽኦ መጽናዕቲ ናይ ዝተፈላለያ

ሃገራት ከም ኣንጎላ፡ ዛምብያ፡ ብራዚል፡
ቺለ፡ ትሪንዳድ፡ ቶቤጎ፡ ቬንዝወላ፡ የመንን
ኡዝበኪስታንን ኣብነት ብውሳድ መጽናዕቲ
ኣካይዱ ነይሩ። ኣብ መጽናዕቱ፡ ኣብ መጀመርያ
ናይቲ ርኽበት ባህርያዊ ጸጋ ነፍሲ-ወከፍ ሃገር
ካብ ሰደድ መባእታዊ ኣቕሓ ከም ነዳዲ ዘይቲ፡
ወርቅን ነሓስን ክብ ዝበለ ረብሓ ከስተማቕራ
ኪኢለን ከምዝነበራ ይሕብር።
ይኹን’ምበር ኣብ ዝተናውሐ እዋን ግን እቲ
ኣብ መባእታዊ ኣቕሓ ዝነበረ ጠለብ ብምጉዳሉ

እቲ ካብዚ ዝተጠቕሰ ኣቕሓ ብምስዳድ ዝረኽብኦ
ዝነበራ ኣታዊ እንዳጎድለ ክኸይድ’ዩ ተራእዩ።
ብተወሳኺ እቲ ካብዚ ዝርከብ ዝነበረ ገዚፍ ናይ
ሰደድ ኣታዊ ንማክሮ ቁጠባዊ ርግኣት ናይተን
ሃገራት ኣዘናቢልዎን ንዕብየት ናይቶም ካልኦት
ቁጠባዊ ጽላታት ብፍላይ ድማ ንጽላት ምስናዕ
(Manufacturing) ከጉድሎ’ዩ ተራእዩ። ካብዚ
ተመክሮ ብምብጋስ ከኣ ብዙሓት ተመራመርቲ
ህላወ ብዝሒ ዘለዎ ባህርያዊ ጸጋ ከም ምርቓ
ዘይኮነ ከም መርገም ክወስድዎ ዝተራእዩ።
ባህርያዊ ጸጋ መርገም’ዩ ዝብል ኣጸዋውዓን
ኣተሓሳስባን ብእንግሊዛዊ ኪኢላ ስነ-ቁጠባ
ሪቻርድ ኣውቲ ኣብ 1993’ዩ ተዋሂቡ። ንሱ፡
ኣብቲ ኣብ 2001 ዘውጽኦ ጽሑፍ ንኩነታት
እተን ገዚፍ ባህርያዊ ጸጋ ዘለወን ብዙሓት
ሃገራት ንኣብነት ነዳዲ ኣብ ናይጀርያ፡ ኣልማዝ
ኣብ ሰራልዮንን ኣንጎላን፡ ታኒካ ኣብ ቦሊቭያ
ምስተን ባህርያዊ ጸጋ ብዙሕ ዘይብለን ሆንግ
ኮንግ፡ ሲንጋፖር፡ ደቡብ ኮርያን ታይዋንን
ብምንጽጻር ትሑት ምዕባለ ከምዘርኣያ’ዩ
ዳህሲሱ። ከምኡ’ውን ሳክስን ዋርነርን ዝተባህሉ
ኪኢላታት ስነ-ቁጠባ፡ ኣብ 1995 ስታቲስቲካዊ
ሞዴላት ብምጥቃም ንቁጠባዊ ብቕዓት ናይተን
ባህርያዊ ጸጋ ዘለወን ሃገራት ካብ 1970-1989
ኣብ ዝነበረ ግዜ ብምውድዳር ኣብ መንጎ
ህላወ ብዝሒ ዘለዎ ባህርያዊ ጸጋን ቁጠባዊ
ዕብየትን ኣሉታዊ ዝምድና ከምዘለዎ እዮም ኣብ
መጽናዕቶም ኣርእዮም።
ሙርሸድ ዝተባህለ ምሁር ስነ-ቁጠባ ካብ
ዩኒቨርስቲ ሮተርዳም ኣብ 2008 ዘውጽኦ

መጽናዕቲ፡ ባህርያዊ ጸጋ መርገም’ዩ ዝብል ኣብ
ዝዛመድ ነገራት ሰለስተ ነጥብታት’ዩ ዘቕርብ።
ቀዳማይ ባህርያዊ ጸጋ መርገም’ዩ ዝብል ድሒሩ
(ድሕሪ-1970) ዝመጸ ክትዕ’ዩ። ኣብ ታሪኽ
ቁጠባ ከምዝተዓዘብናዮ ህላወ ገዚፍ ባህርያዊ
ጸጋ ብቀንዱ መርገም ዘይኮነ ምርቓን ዓቢ
ትዕድልትን እዩ። ካልኣይ ባህርያዊ ጸጋ ምስ
ተረኽበ ናብ መርገም ዝቕይሩ ብዙሓት ማክሮ
ቁጠባዊ ኣገባባት ኣለዉ፡ ንኣብነት ምስ ምዕባይ
ኣታዊ ዝስዕብ ገደብ ዘይብሉ ኣህላኽነትን
ምዕባይ ሓቀኛ ሸርፊ ኣብ ተዛማዲ ዋጋታት
ዘኸትሎ ሳዕቤን።
ሳልሳይ ህላወ ካብ ባህርያዊ ጸጋ ዝርከብ ዓቢ
ኣታዊ ምናልባት ኣሉታዊ ሳዕቤን ናይ ፖለቲካዊ
ቁጠባ ንኣብነት (rentier state); ሕማቕ ትካላዊ
ኣቃውማ፡ ብልሽውናን ዝኣመሰሉ እዮም።
ሙርሸድ ኣስዒቡ ብኣጣቓላሊ ኩሎም እዞም
ዝተጠቕሱ ጸገማት ቅርዑይ ትካላዊ ኣሰራርሓ
ብምትእትታውን ልቦና ዘለዎ ፖሊሲ ብምቕያስን
ብምኽታልን ንናይ ኖርወይን ማለዥያን ኣብነት
ብምጥቃስ ክእለዩ ከምዝኽእሉ’ዩ ዝድምድም።
ብተወሳኺ እቲ ቅኑዕ መንገዲ እንተድኣ
ተኸቲልካ እቲ ባህርያዊ ጸጋ መርገም’ዩ ዝብል
ፍጹም ቅኑዕ ከምዘይኮነ ይገልጽ። ስለዚ እዞም

ምስ ህላወ ባህርያዊ ጸጋ ዝዛመዱ ሳዕቤናት
ኣብቲ ህላወ ባህርያዊ ጸጋ ንባዕሉ ዘለዉ ዘይኮኑ
ንዕኡ ተኸቲሉ ዝመጽእ ካብ ሕማቕ ምሕደራ
ናይቲ ካብ ባህርያዊ ጸጋ ዝርከብ ኣታዊ ምዃኑ
ይገልጽ።
እቶም ኣሉታዊ ሳዕቤናት ብዝተፈላለዩ ማለት
ድኹም ቁጽጽር፡ ሕማቕ ማክሮ-ቁጠባዊ ፖሊሲን
ጉድለት ትካላዊ ኣወቓቕራን ተኸቶሎም
ከምዝመጹ የነጽር። እዚኦም ንባዕሎም ቁጠባዊ
ዕብየት ዘጉድሉ እዮም። መህሉም፡ ሞነን
ቶርቪክን ዝተባህሉ ጸሓፍቲ (2006ዓም) ህላወ
ገዚፍ ባህርያዊ ጸጋ ምስ ህላወ ዓይነቱ ዝሓለወ
ትካላውነት ብምዝማድ ዝገበርዎ ስታቲስቲካዊ
መጽናዕቲ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት እወታዊ ተራ
ከምዘለዎ እዮም ኣርእዮም።
ሌናርዶ ኣንቶንዮ ኣብቲ ናይ 2009 ናይ
ዶክትረይት መጽናዕታዊ ጽሑፉ፡ ንቡዙሓት
ባህርያዊ ጸጋ ዘለወን ሃገራት ቁጠባዊ ድሕረባይትአን ብምውሳድ ዝገበሮ መጽናዕቲ
ከምዝሕብሮ፡ እተን ኣብ ሰደድ ባህርያዊ ጸጋ
ምርኩስ ዝገበረ ፍርያት ውሕልነት ዘጥረያ
ሃገራት ቁጠባዊ ዕብየተን ዝፈሽል ምንጪ
ቁጠብአን ናይ ሰደድ ኣወዳድብአን ከብዝሕኦ/
ከሰስንኦ (diversify) እንተድኣ ዘይኪኢለን
ጥራይ ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ። ብፍላይ ድማ እተን
ኣብ ሰደድ ዘይተመስርሐ (ብጥርኡ) ባህርያዊ
ጸጋ ዝምርኮሳ ሃገራት ናህሪ ቁጠባዊ ዕብየተን
ከምዝቕንስ ይሕብር።
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ተስፋልደት መብራህቱ

ካብ 14 ክሳብ 20 መጋቢት 2019 ኣብ ባህርዳር
ኢትዮጵያ ኣብ ዝእንገድ ቻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ
ኣፍሪቃ እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ
ኤርትራ ሎሚ ረቡዕ 13 መጋቢት 2019 ናብ ኢትዮጵያ
ገይሻ። ሃገራዊ ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ
ዝተፈላለዩ ውድድራት ዝሳተፉ 21 ተቀዳደምቲ ሒዛ’ያ
ብኽልተ ኣሰልጠንቲ እናተኣልየት ኣብ ቻምፕዮን ቅድድም
ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2019 ክትሳተፍ። ብዘይካ’ዚ ሓደ ሓኪም፡
ሓደ ናይ ማሳጅ ክኢላን ክልተ መካኒክን ምስታ ሃገራዊት
ጋንታ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ። ኣሰልጣኒ
ሳምሶም ሰለሙን ንናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ናይ
ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተቀዳደምቲ ክኣልይ ከሎ
ኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ ከኣ ንናይ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮን
ደቂ ኣንስትዮን ተቀዳደምቲ መሪሑ’ዩ ናብዚ ሓደ ካብ
ዝዓበዩ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዝኾነ ውድድር ክኣቱ።
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ንኣስታት
ዓሰርተ መዓልቲ ናይ መምረጺ ልምምድ ከተካይድ ድሕሪ
ምጽናሕ’ያ ብዓርቢ ናይ መወዳእታ ኣባላታ መሪጻ።
ብመሰረት ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰለሙን ክእለዩ ዝጸንሑ
ተቀዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሄር፡
ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡ መኽሰብ ደበሳይ፡ ያቆብ ደበሳይ፡
ሜሮን ተሾመ፡ ቢኒያም ግርማይ፡ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃንን
ሲራክ ተስፎምን ኣብ ናይ ልዕልን ትሕቲት 23 ዓመት ማልያ
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቻምፕዮን ኣፍሪቃ ክወድዩ
ተመሪጾም ዘለዉ ተቀዳደምቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ናይ
ልዕልን ትሕቲን 23 ዓመት ተመሪጸን ዘለዋ ተቀዳደምቲ
ከኣ ሞሳና ደበሳይ፡ ደሴት ኪዳነ፡ ዝናብ ፍጹምን ትዕግስቲ
ገብሪሂወትን ኮይነን ኣለዋ። ብኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ

ተ.ቁ
1
2
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12
13

ዕለተ ውድድር
ዓርቢ 15/3/2019
ዓርቢ 15/3/2019
ዓርቢ 15/3/2019
ዓርቢ 15/3/2019
ዓርቢ 15/3/2019
ዓርቢ 15/3/2019
ቀዳም 16/3/2019
ቀዳመ 16/3/2019
ቀዳም 16/3/2019
ቀዳም 16/3/2019
ቀዳም 16/3/2019
ቀዳም 16/3/2019
ሰንበት 17/3/2019

14
15
16
17

ሰኑይ 18/3/2019
ሰኑይ 18/3/2019
ሰሉስ 19/3/2019
ሰሉስ 19/3/2019

ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ
ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ
ክእለዩ ካብ ዝጸንሑ ናይ ጁኒየር ተቀዳደምቲ ድማ ኣብ
ናይ ደቂ ተባዕትዮ መትከል ሙስጉን፡ ዮውሃንስ ገብሪሂወት፡
መርሃዊ ተወልደን ዩኤል ኣስመሮምን ክኾኑ ከለዉ ኣብ
ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ብርኽቲ ፍስሃየ፡ ዳናይት ተስፋጋብር፡
ዮርዳኖስ ርእሶምን ዳናይት ማሪቆስን ተረቁሐን ኣለዋ።
ቻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2019 ሓሙስ
14 መጋቢት ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋቱ ካብ ዓርቢ 15
መጋቢት ጀሚሩ’ዩ ክሳብ ሰሉስ 19 መጋቢት ብዝተፈላለዩ
ውድድራት ክቅጽል። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር
ከም ወትሩ ናይ ግዜ ናይ ውልቅን ናይ ጋንታን ውድድር
ክህሉ ከሎ ዝዓበየ ግምት ዝወሃቦ ናይ ጽርግያ ጸወታ’ውን
ተዳልዩ ኣሎ። ብዘይካ’ዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብዓይነቱ ፍሉይን
ናይ መጀመርያን ዝኾነ ተወሳኺ ውድድር ሰሪዑ ከም
ዘሎ’ውን ብተወሳኺ ክረጋገጽ ተኻኢሉ’ሎ። እዚ ሓደሽ
ውድድር ሕውስዋስ ናይ ምቅብባል ውድድር (Mixed
relay) ዝበሃል ኮይኑ፡ ናይ ልዕሊ ዕድመን ትሕቲ 23

ዓይነት ውድድር
ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር
ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር
ሕውስዋስ ምቅብባል (Mixed
relay)
ናይ ጽርግያ ውድድር
ናይ ጽርግያ ውድድር
ናይ ጽርግያ ውድድር
ናይ ጽርግያ ውድድር

ዓመትን ተቀዳደምቲ’ዮም ክሳተፍዎ። ብመሰረት ወጺኡ
ዘሎ መደብ እዚ ዝስዕብ ናይ ጸወታ ግዜ ተሰሪዑ’ሎ።
ብመሰረት እዚ ተሰሪዑ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ውድድር
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ’ውን መን
ኣበይ ዓይነት ውድድር ይሳተፍ ኣፍሊጣ’ላ። ሃገራዊት
ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ናይ ልዕሊ ዕድመ
ናይ ግዜ ውድድር ንተቐዳደምቲ ሲራክ ተስፎምን መኽሰብ
ደበሳይን ክወዳደሩ መሪጻ’ላ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም
ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዕድመ ተቀዳደምታ ዝያዳ
እምነት ብምግባር’ያ ናይ ወርቅን ብሩርን ሽልማት ንምርካብ
ካብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ግዜ ውድድር ቦኺራ
ዘላ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ወቅቲ ቅድድም ብሽክለታ
ብፍላይ ኣብ ጽቡቅ ቖመና ዘሎን ቻምፕዮን ቅድድም
ብሽክለታ ዞባ ማእከል ዝኾነን ሲራክ ተስፎም ኣብ ወርሒ
ሕዳር ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተኣንገደ ዋንጫ ቅድድም
ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ሃገራዊ
ክብረወሰን ከም ዝሰበረ ዝፍለጥ’ዩ። ሲራክ ኣብቲ እዋን
ዝሰበሮ ዝቐልጠፈ ኤርትራዊ ግዜ ናይ መኽሰብ ደበሳይ’ዩ
ኔሩ። እንሆ ሕጂ ኸኣ ክልተ ዝቀልጠፉ ኤርትራውያን
ተቀዳደምቲ ኣብ ቻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ
ማልያ ሃገሮም ወድዮም ይወዳደሩ። ሃገራዊት ጋንታ
ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር
ኣብ ልዕልን ትሕቲን 23 ዓመት ንተቀዳደምቲ መርሃዊ
ቅዱስ፡ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሄር፡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡

ተቀዳደምቲ
ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ
ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ
ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ
ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ
ልዕሊ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ
ልዕሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ
ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ
ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ
ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ
ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ
ልዕሊ ዕድመ
ልዕሊ ዕድመ
ልዕሊ ዕድመን ትሕቲ 23 ዓመትን ክልቲኡ ጾታ
ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ
ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ
ልዕሊ ዕድመን ትሕቲ 23 ዓመትን ደቂ ኣንስትዮ
ልዕሊ ዕድመን ትሕቲ 23 ዓመትን ደቂ ተባዕትዮ

ርሕቀት
30 ኪሎሜተር
20 ኪሎሜተር
30 ኪሎሜተር
50 ኪሎሜተር
30 ኪሎሜተር
50 ኪሎሜተር
15 ኪሎሜተር
30 ኪሎሜተር
30 ኪሎሜተር
50 ኪሎሜተር
30 ኪሎሜተር
50 ኪሎሜተር
ዐዕስራን ሓሙሽተን
ኪሎሜተር
76.8 ኪሎሜተር
89.6 ኪሎሜተር
89.6 ኪሎሜተር
165 ኪሎሜተር

መኽሰብ ደበሳይ፡ ሜሮን ተሾመ፡ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን፡
ቢኒያም ግርማይን ሲራክ ተስፎምን’ያ ከተወዳድር። እዚ
ናይ ጽርግያ ውድድር ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ
165 ኪሎሜተር ርሕቀት ዝሽፍን’ኳ እንተኾነ ዝኾነ ይኹን
ዓቀብን ኩርባን ዘይብሉ ኣብ ሰጥ ዝበለ ጽርግያ ዝካየድ
ብሙዃኑ ዓቅሚ ተቀዳደምቲ ኣብ ምፍታሽ ከምቲ
ዝድለ ተራ ክህልዎ ከምዘይክእል’ዩ ዝሕበር ዘሎ። ብርክት
ዝበሉ ዓበይቲን ሓያላትን ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ
ድማ ገና በኣጉኡ ብዛዕባ’ቲ መወዳደሪ ቦታ ቅሬታኦም
ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ናይ ጽርግያ ውድድር ተቀዳደምቲ
ተኣኪቦም ውዒሎም ብቅጽበታዊ ውድድር ክፈላለዩ ልዑል
ተኽእሎ ከም ዘለዎ’ዩ ዝሕበር። ኣብቶም ኣብ ኣፍሪቃ
ዝዓበዩ ውድድራት ሙዃኖም ዝእመነሎም ዙር ጋቦንን
ዙር ርዋንዳን ምስ ዓበይቲ ኤውሮጳውያን ተቀዳደምቲ
ተወዳዲሩ ብቅዓቱ ዘርኣየ ኤርትራዊ ቢኒያም ግርማይ ኣብዚ
ውድድር ልዑል ግምት ዝወሃቦ ተቀዳዳማይ ክኸውን’ዩ።
ምስ ጀርመናዊት ባይክ ኤይድ ክወዳደር ዝጸንሐ ሜሮን
ተሾመ’ውን ምስ ውህሉል ተመክሮኦን ናይ ቅጽበታዊ
ውድድር ዓቅሙን ጸብለል ክብል ይኽእል’ዩ። ሃገራዊት
ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ናይ ጋንታ ናይ
ግዜ ውድድር ንተቀዳደምቲ ያቆብ ደበሳይ፡ መኽሰብ
ደበሳይ፡ ሲራክ ተስፎምን ሜሮን ተሾመን’ያ ከተውርድ።
ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ሞሳና ደበሳይ፡ ደሴት ኪዳነ፡
ዝናብ ፍጹምን ትዕግስቲ ገብርሂወትን ክስለፋ’የን። ኣብዚ
ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ሰለስተ የሕዋት ማልያ
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወድዮም ብምውድዳሮም
ፍሉያ ታሪኽን ክብረወሰንን ክሕዙ’ዮም። መኽሰብ
ደበሳይ፡ ያቆብ ደበሳይን ሞሳና ደበሳይን ሙዃኖም’ዩ።
ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ግዜ ውድድር
ሞሳና ደበሳይን ደሴት ኪዳነን’የን ማልያ ሃገራዊት ጋንታ
ኤርትራ ክወድያ። ኣብቲ ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ
ኣፍሪቃ ሎሚ ዓመት ንመጀመርያ ግዜኡ ዝተኣታተወ
ናይ ምቅብባል ውድድር ድማ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ያቆብ
ደበሳይ፡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን ሜሮን ተሾመን ክወዳደሩ
መደብ ክወጽእ ከሎ፡ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሞሳና ደበሳይ፡
ደሴት ኪዳነን ዝናብ ፍጹምን’የን ነተን ተዳልየን ዘለዋ 25
ኪሎሜተር ክዝውረኣን መደብ ተሓንጺጹ ዘሎ። ናይ ሎሚ
ዓመት ቻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ካብ ናይ
ዝሓለፉ ዓመታት ሓይል ምትህልላኽ ክረኣዮ ትጽቢት
ኣሎ። ምኽንያቱ እዚ ውድድር ንዓመታ ኣብ ቶክዮ ኣብ
ዝእንገድ ውድድር ኦለምፒክ ንምእታው ኣገዳሲ ነጥቢ
ትእክበሉ ውድድር ስለ ዝኾነ። ስለዚ እዛ ኣብ ውሽጥን ኣብ
ደገን ብዝወዳደሩ ተቀዳደምቲ ዝቆመት ሃገራዊት ጋንታ
ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዓወታ
ኣብ ምዕቃብ ሓያል ተወዳዳርነት ክጽበያ’ዩ። ሃገራዊት ጋንታ
ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ቻምፕዮን ኣፍሪቃ
እታ ዝዓበየ ክብሪ ዘለዋ ጋንታ’ያ። ኣብ 2010 ኣብ ርዋንዳ
ዝፈለመ ዝዓበየ ዓወት እዛ ሃገራዊት ጋንታ ክሳብ ዝሓለፈ
ዓመት ኣብ ርዋንዳ ድሙቅ ዓወት ኣመዝጊባትሉ’ያ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.166

ኤርትራ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ኩሉብርሃን
ገብርሂወት
ወልደሚካኤል
ምባል
ተሪፉ፡
ኩሉብርሃን ገብርሂወት በለዉ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም
እንተሎ፡
ን9/4/19
ኣብ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52
ይቕረብ።
ወ/ት ቅሳነት ሚኪኤል ደበሳይ፡
ስም ኣደይ ተኸኣ ክፍለየሱስ ምባል
ተሪፉ፡ ተኸኣ እልፍየስ ዘወልዲ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም
እንተሎ፡
ን9/4/19
ኣብ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛ ባንዳ

ፍስሃየ ተፈሪ 1.4 ትርሓስ ፍስሃየ
ተፈሪ 2.1 ለተብርሃን ገብረገርግስ
2.2 ኣልማዝ ገብረገርግስ 2.3
ኣበባ ገብረገርግስ 2.4 ዘነቡ
ገብረገርግስ 2.5 ገዛኢ ገብረገርግስ
ብኣድራሽኦም
ስለዝተሳእኑ
ን28/3/19 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪሎም ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስ
ዘይቀርቡ ግን ጉዳዮም ንሶም ኣብ
ዘይብሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣቑርደት
ኣቶ
ሳልሕ
መሓመድኑር
ዝተባህለ ኣብ ከተማ ኣቑርደት
ዝከብ ናይ መንበሪ ገዛይ ተኻራይት
ዝነበረት ወ/ሮ ኣልጋነሽ መለስ
ተክለ ገዛ ዓጽያ ካብ ትከይድ 7
ኣዋርሕ ስለዝገበረት ብኣድራስኣ
ደልየ ክረኽባ ስለዘይከኣሉ ተጸዊዓ
ክትቅረበለይ ስለዝበለ፣ ተጸዋዒት
ን26/3/19 ኣብ 1ይ መጋ/ኮማዊ

ቤ/ፍ ትቕረብ።

ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ልዋም ኣማኑኤል ምራጭ
ተጸዋዒ ናይ ሕጊ በዓልቤተይ ኣቶ
ኣረፋይነ ተስፋስላሰ ገ/መድህን
ካብ ሃገር ካብዝወጽእ 7 ዓመታት
ገይሩ ክሳብ ሕጂ ባኣድራስኡ ደልየ
ክረኽቦ ስለዘይከኣልኩ ተጸዊዑ
ይቕረበለይ ክቐርብ ምስዘይካል
ናይ ፍትሕ ውሳኔ ይወሃበኒ
ስለዝበላ፣ ተጸዋዒ ን6/4/19 ኣብ
1ይ መጋብኣያ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ለምለም
በርሀ
ዓንደጼን፡
በዓልቤተይ ግደይ በይን ሓጎስ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣረጊት መኽረም
ሓበን ኣምባሳጅር ስዮም፡ ኣቦይ
ኣምባሳጅር ስዮም ስለዝተሰወአ፡
ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን16/4/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓደልገስ
ወ/ሮ
ጸሃይ
ወልደስላሴ
ተወልደመድህን፡
በዓልቤተይ
ዑቕባገርግስ ይሕደጎ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/19 ኣብ

ኣቶ ኣሌክሳንደር ጸጋዬ፡ ዓባየይ
ወ/ሮ ይሕደጋ ኣብርሃ ውህብቶ
ከምዝሃበትኒ ይረጋገጸለይ ስለዝበል፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ
ኣኽበረት ሮቤል መልከ ብፍ/ሰ/
ዕዳ
1.ባህልቢ ገብረኪዳን
2.ወ/ሮ ለተንስኤ ገብረገርግሽን
ዘሎ ናይ ፍጽሚ ክርክር ፡ ብፍ/
ሰብ ዕዳ ብኣድራሽኦም ክርከቡ
ስለዘይተኻእለ ን11/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም
ግን ኣብ ዘየለኹሙሉ ጉዳይኩም
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲተከሌዛን
ወ/ሮ ምሕረት ክፍለ፡ በዓልቤተይ
ካሕሳይ ቀለታ ክፍለ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡
ን4/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ወረ/ነፍ/
ብላታ ተፈሪ ገዛሀይን ነፍ/ብርነሽ
ወልደሚካኤልን ኣቶ ኣስመላሽ
ተፈሪ ገዛሀይ ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ/
ብላታ ተፈሪ ገዛሀይን ነፍ/ብርነሽ
ወልደሚካኤል
ወ/ሮ
ኣሰፋሽ
ፍስሃየ ተፈሪ+14 ብዘሎ ናይ
ምቅሊት ውርሲ ጉዳይ ተኸሰስቲ፦
1.1ኣሰፋሽ ፍስሃየ ተፈሪ 1.2
ታረቀሽ ፍስሃየ ተፈሪ 1.3 ጎይትኦም

13 መጋቢት 2019 - ገጽ 10
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን25/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
1.ኣቶ ግርማይ ዮውሃንስ ሓጎስ 2. ወ/ት ኣለምጸሃይ ከበደ 3. ወ/ሮ ሰላማዊት
ከበደ 4. ኣቶ በርሀ ከበደ 5. ወ/ት ሄዋን ከበደ 6. ወ/ሮ ኣልማዝ ሳህለማርያም
7. ወ/ሮ ሳራ ሳህለማርያም 8. ኣቶ ሳሙኤል ሳህለማርያም 9. ወ/ት ሚርያም
ሳህለማርያም ካብ ነፍ/ሪት ወርቄ ሓጎስ ሰለባ ዝተባህለት ዓባይና ብወርሲ
ዝረኸብናዮ ኣብ ኣስመራ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ ኣኽርያ ዞባ 8 ምም/05
ቁ/ሎታ_ቁ/ፓርሰላ_ጎደና 675 ቁ/ገዛ 25/27 ዝርከብ ብኮሚሽን ኣባይቲ ቁ/
ምስክር ወርቐት 116135 መወከሲ ቁጽሪ 137141/138998 ብስም ውረስቲ
ዝወጾ ኣብ ት/ሜ ዝስፍሓቱ ቦታ ቀንዲ ክፍልታት 8 ምስ ሓገዝቲ ክፍልታት
2 ዘጠቃለለ ብካንቸሎ ዝተኸበ ገዛ ካብ ስም ወረስቲ ስም ዋንነት ናብ
ስምና ኣመሓላሊፍና ናብ ስም ዓዳጊ ኣቶ ኣብርሃም ገብረሃንስ ገብረመስቀል
ክነመሓላልፎ ስለ ዝደለና ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውስቲ ሓደ ወርሒ ሕጊ
ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ
ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ።
ወኪሎም ወ/ት ኣለምጽሃይ ከበደ
ብስም ደሃብ ገብረየሱስ ተድላ ዝተመዝገበ ብቁ.ፍዋኒን ASL00017863
ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ በረኽ-ጻዕዳ ክርስትያን ቁ.ገዛ-ዝርከብ ናይ ድኳንን
እንዳ ስጋን ትካለይ ንኣቶ ፋኑስ መሓሪ ሃብተማርያም ካብ ዕለት 15/02/2019
ክሳብ ዕለት 14/02/2022 ኣካርየዮ ስለዘለኹ ዝቃወም ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ
እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘሎዎ ቤት ፍርዲ
ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ
ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ ኣፍልጥ።
ደሃብ ገብረየሱስ ተድላ


  

መገዲ
ዲ ኣየር ኤር
ርትራ ካብ ኣስመራ ናብ
ና ኩሉ ዝበረሉ ሃገገራት ዓቢ
ቢ ናይ ዋጋ
ጋ ምጉዳል (ን ዓሰርተ
ተ
መዓል
ልታት ኣብ መሸጣ ዝጸንሕ)
ዝ
ኣተ
ተኣታትዩ ከምዘሎ
ከ
ይሕ
ሕብር።
በዚ ዝተጠቕሰ ዋጋ ዉሱ
ሱናት ቦታ
ታታት ጥራ
ራሕ ተሓሒ
ሒዙ ስለዘሎ ብእዋኑ
ኑ ምዝገባን ትኬትን
ን
ብሩ ንሕብ
ብር።
ክትገብ
x ኣስመራ - ካርቱም (ሱዳን) መኸዲ
መ
14490 ናቕፋ
ፋ መኸድንን መምለስስን 2615 ናናቕፋ
x ኣስመራ- ጂዳ (ስዑ
ዑዲ ዓረብ)መ
መኸዲ 3000 ናቕፋ
ፋ መኸድንን መምለስን 4500 ናናቕፋ
x ኣስመራ - ኣዲስ ኣባ
ባባ

መኸዲ
መ
1125 ናቕፋ መኸድንን መምለስንን 1800 ናናቕፋ

ኣብ ቀረባ መዓልታ
ታት ከኣ
x ኣስመራ - ካይሮ (ግ
ግብጺ )መኸ
ኸዲ ጥራሕ
ሕ 3750ናቕ
ቕፋ መኸድ
ድን መምለ
ለስን 60000 ናቕፋ
ዚ ዝተጠቕ
ቕሰ ዋጋ ዉሱናት
ዉ
ቦታ
ታታት ጥራ
ራሕ ተሓሒ
ሒዙ ስለዘሎ ብእዋኑ
ኑ ምዝገባን
ን
በዚ
ትኬ
ኬትን ክትገገብሩ ንሕብ
ብር።

መገዲ
ዲ ኣየር ኤርትራ!!!
ኤ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.166

ኤርትራ

ምልክታ
ኣቶ ፍስሃየ ዑቅባሚካኤል ስብሃቱ+3 ብስም ኣቦና ነፍ/ዑቕባሚካኤል ስብሃቱ
ጠቋረ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣባሻውል ብመወከሲ ቁጽሪ 128642/43 ብምስክር ወረቐት
113137 ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ተመዝጊቡ ዝርከብ ገዛ ናብ ስም ወረስቲ ከነማሓላልፎ
ስለ ዝደለና ዝቓወም እንተሎ እዚ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ
ውሽጢ 30 መኦኣልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ይቕረብ።
ኣቶ ፍስሃየ ዑቅባሚካኤል+3

ምልክታ
ብስም ነፍ/ር ገብረሚካኤል ብርሃነ ወልደኪዳን ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ገጀረት
ዞባ 3 ምምህዳር 03 ጎደና ‘ሐ’ ቁጽሪ ገዛ 17 ኣብ 540 ት/ሜተር ብቁ.ምስክር
ወረቐት 102770 መወከሲ ቁ.100452 ዝተመዝገበ ብውርሲ ዝረኸብናዮ ገዛ፡
ስም ዋንነት ናብ ስም ገብሪኤል ገብረሚካኤል ብርሃነ ብውሳነ ላዕለዋይ ቤት
ፍርዲ ከነመሃላልፎ ስለዝድለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ሕጊ ብዝእዝዞ መስረት ካብ
ዝምልከቶ ቤ/ፍ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣብ ውሽጢ
30 መዓልቲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን ዞባ
ማእከል ሒዙ ይቕረብ።
ገብሪኤል ገብረሚካኤል ብርሃነ

ምልክታ
ብስም ተስፋይ ሃብታይ መሓሪ ዝተመዝገበ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00011227 ዝኾነ
ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ገዛ ባንዳ ጎደና ዳህላክ ቁ.ገዛ 132 ዝርከብ ናይ ቤት
መስተ ትካለይ ንወ/ሮ ናዝሬት ኣለም ንጋቱ ካብ ዕለት 01/01/2019 ክሳብ ዕለት
31/12/2019 ክሳብ ዕለት 31/12/2019 ኣካርየዮ ስለዘለኹ ዝቃወም ምስ ዝህሉ
እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ስላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘሎዎ
ቤት ፍርዲ ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ
እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ ኣፍልጥ።
ተስፋይ ሃብታይ መሓሪ

ምልክታ
ብስም ወ/ሮ ኣስመረት ኣብርሃ ፋንቱን፡ ኣቶ ክፍለየሱስ ወልደሚካኤል እምነቱ
ዝፍለጥ ዘይንቀሳቀስ ንብረት ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ/ትራቨሎ ፕሎት 82፡
ቁ.ፓርሰል/ዞን ASP00008421፡ ፓርሰል X2፡ ስፍሓት መሬት 500 ት.ሜ
ገዛ ዓይነት ህንጻ ተራ ገዛ፡ ስፍሓት ህንጻ 162 ት.ሜ ዝተሃነጸሉ ዓ/ም 1981
መዓላ ህንጻ መንበሪ ከባቢ/ዚፕ ኮድ ትራቨሎ 1A745፡ ጎደና 745-5፡ ቁ.ገዛ 44
ብዝሒ ክፍልታት ቀንዲ 4 ሓገዝቲ 3 ዘለዎ ኣነ ቢኢደ ተስፋይ መንግስትኣብ
ስለዝዓደኵኦ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ
ቤ/ፍ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውስጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታዮን ቤ/ጽ
ካዳስተርን ይቕረብ።
ቢኢደ ተስፋይ መንግስትኣብ

ምልክታ
ሳምያ ዙቤር ዑመር ትባሃልኩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ን/ዞባ ገዛ ባንዳ ጎደና ሰንሒት
173 ዓይነት ገኣ ተራ፡ ስፍሓት መሬት 78.20 ት/ሜ ቁ.ምስክር ወረቐት 111487
መወከሲ ቁ.104000 ቀንዲ ክፍልታት 2 ሓገዝቲ ክፍልታት 2 ዝሓዝዘብስም
ዓበየይ ወ/ሮ ሳዕድያ ዓሊ ማንታይ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ንዓይ ብህያብ ስለዝሃበትኒ ስም
ምትሓልላፍ ክገብር ስለዝደለኹ ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ
ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ይግባይ ተባሂሉ እንተኾይኑ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ናብ
ቤት ጽሕፈት ፓፕሊክ ኖታዮን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ። ተቓውሞ
እንተአይቀሪቡ ኦርጂናል ሰነዳትና ኣቅሪብና ጉዳይና ክንፍጽም ምዃንና ንሕብር።
ወ/ት ሳምያ ዙቤር ዑመር
ወኪል ወ/ሮ ሓሊማ ሙሴ መሓመድ
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Invitation for Bids
Ministry of Marine Resources-Fisheries Resources
Management Program
IFAD -- GRANT No. DSF-2000001700-ER
Procurement of IT Equipment, Electrical Bicycles and
Ordinary Bicycles
National Competitive Bidding (NCB)
IFB No.: MMR/FReMP/G/NCB/0001/2019
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; IFB No.: MMR/FReMP/G/
NCB/0001/2019
2. MMR-FReMP now invites sealed bids from eligible and
qualiﬁed bidders for the supply.
IT Equipment, Electrical bicycles and ordinary bicycles.
3. Interested bidders may obtain further information from the
MMR-IFAD 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 March 16, 2019.
5. Bids must be delivered to the address below on or before
Monday 15, April, 2019 at 10:15 a.m.
6. Electronic Bidding will not be permied. Late Bids will be
rejected.
7. Bids will be opened in the presence of bidders or their
representaves who choose to aend in person at the address
below at 10:15 a.m. on Monday15 April, 2019. All bids must
be accompanied by a bid security menoned in the bidding
documents.
8. The address referred to above is:

The Ministry of Marine Resources-Fisheries
Development Project
Contact Person: Ms. Makda Mebrahtu
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: 291-1-153958
Facsimile number: 291-1-153961
E-mail: makumebrahtu9@gmail.com or ahmed3hassen@
gmial.com

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.166

ኤርትራ
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ባይቶ ቨነዙዌላ ህጹጽ ድንጋገ ኣዊጁ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ኣልጀርያ - “ኣብ ምርጫ
ኣይክወዳደርን እየ”
ፕረ. ቡተፍሊቃ

ፕረዚደንት ኣልጀርያ ዓብደልዓዚዝ
ቡተፍሊቃ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ
ሃገሩ ከምዘይወዳደር ገሊጹ።
ኣብ ስዊዘርላንድ ክሕከም ዝጸንሐ
ዓብደልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ዝሓለፈ
ሳልስቲ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመልሰሉ
እዋን’ዩ “ድሕሪ ደጊም ኣብ
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከም ሕጹይ
ኣይክቐርብን እየ” ክብል ዘፍለጠ።
እንተዀነ ንሱ እቲ ኣብ ዝመጽእ
ወርሒ ሚያዝያ ዝካየድ ምርጫ ናብ
ካልእ እዋን ክሰጋገር ድሌት ከምዘለዎ
ካብ ምግላጽ ኣይተቘጠበን።
ኣቐዲሙ
ቡተፍሊቃ፡
ኣብ
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንመበል
ሓሙሻይ ግዜኡ ተወዳዲሩ ክምረጽ
ተስፋ ከምዝነበሮን ምሉእ እብረ
ከይወደአ ግን ከምዝወርድን ምግላጹ

ምንጭታት ዜና ይሕብሩ።
ይኹን
እምበር
ብኣሽሓት
ዝቚጸሩ
ዜጋታት
ኣልጀርያ፡
ብሕማም ዝተሰነፈ ወዲ 82 ዓመት
ዓብደልዓዚዝ ቡተፍሊቃ፡ ኣብ
ዝመጽእ ፕረዚደንታዊ ምርጫ’ታ
ሃገር ከይሳተፍ ብምጽዋዕ ቀጻሊ ናይ
ተቓውሞ ሰልፊ የካይዱ ከምዘለዉ
እዮም እቶም ምንጭታት ዘረድኡ።
እቲ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ እዋን
ክካየድ ዝጠልቡ ዘለዉ ሰልፈኛታት
ኣልጀርያ፡ ሕጂ’ውን ተቓውሞኦም
ይቕጽሉዎ ከምዘለዉ ጸብጻብ
ኣልጀዚራ የመልክት።
ኣብ መሪሕነት 20 ዓመት ዘገልገለ
ፕረዚደንት ቡተፍሊቃ፡ ኣቐዲሙ
ብሕማም ወቕዒ ስለዝተጠቕዐ ገለ
ክፋል ኣካላቱ ከምዝለመሰ’ዩ ዝንገር።

ብኣባላት ተቓወምቲ ሰልፊ ቨነዙዌላ
ዝተዓብለለ ባይቶ’ታ ሃገር ህጹጽ ድንጋገ
ኣዊጁ።
ብመሰረት ሮይተርስ፡ እቲ ባይቶ ሓይሊ
ኤለክትሪክ ናይታ ሃገር ንሓሙሻይ
መዓልቱ ተቛሪጹ ኣብ ዘሎ እዋን’ዩ፡
ኣብታ ሃገር ህጹጽ ድንጋገ ክትግበር
ዝእውጅ ዘሎ።
ፕረዚደንት ቨነዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ፡
ሓይሊ ኤለክትሪክ’ታ ሃገር ብውዲት
ኣመሪካን ደገፍቲ ተቓወምቲ ሰልፊ’ታ
ሃገርን ተቛሪጹ ምህላዉ’ዩ ዝኸስስ።
ሓያሎ ከተማታት ቨነዙዌላ ብዘይ
ሓይሊ ኤለክትሪክ ተሪፈን ብምህላወን
መነባብሮ ዜጋታት’ታ ሃገር እናኸፍአ
ይመጽእ ምህላዉ ዝገልጽ መንግስቲ
ቨነዙዌላ፡ ተቓወምቲ ሓይልታት’ታ ሃገር
ኣንጻር መንግስቲ ጸቕጢ ንምፍጣር
ዝዓለመ ውዲት የካይዱ ከምዘለዉ
ብምኽሳስ ንገበነኛታት ናብ ፍርዲ
ከምዘቕርብ ኣፍሊጡ።
ሓይሊ
ኤለክትሪክ
ቨነዙዌላ
ብምቍራጹ፡ ርእሰ ከተማ’ታ ሃገር - ካራካስ
ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ከምዝኣተወትን
ዓበይቲ ትካላት ንጥፈታተን ደው ከብላ
ከምዝተገደዳን እዩ ዝሕበር። ኣብ መዓርፎ
ነፈርቲ’ታ ሃገር እውን ሓያሎ በረራታት
ከምእተሰረዘን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ
ዜጋታት’ታ ሃገር ናብ ጎረባብቲ ሃገራት

ይውሕሱ ምህላዎምን ምንጭታት ዜና
ይሕብሩ።
ዝሓለፈ ጥሪ ንገዛእ ርእሱ “መሰጋገሪ
ፕረዚደንት” ኢሉ ዝሰየመ መራሒ
ተቓዋሚ ሰልፊ ቨነዙዌላ ጁዋን ጉዋይዶ፡
“መንግስቲ ማዱሮ ሃገር ከመሓድር
ብቕዓት ስለዘይብሉ ብህጹጽ ስልጣኑ
ክገድፍ ኣለዎ” ብምባል ንደገፍቱ
ተዛሪቡ።
ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ
ማይክ ፖምፕዮ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት

ቨነዙዌላ ኣመልኪቱ ኣብ ትዊተር ኣብ
ዘስፈሮ ጽሑፍ፡ መንግስቲ ኒኮላስ ማዱሮ
ስልጣኑ ንተቓዋሚ ሰልፊ’ታ ሃገር ከረክብ
ከምዘለዎ ገሊጹ። ኣመሪካ ትርከበን 50
ሃገራት ምዕራብ ከም መራሒ ሃገር
ኣፍልጦ ከም ዝሃብኦ ምንጭታት ዜና
ይሕብሩ።
ፕረዚደንት ቨነዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ፡
መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ጁዋን ጉዋይዶ
ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ተሓባቢሩ ዕልዋ
ክገብር ይፍትን ከምዘሎ’ዩ ዝኸስስ።

ሲንጋፖርን ኣውስትራልያን ቦይንግ 737
ከይበርራ ከልኪለን
ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰንበት
ቦይንግ 737 ማክስ 8ዝዓይነታ ነፋሪት
ድሕሪ ምውዳቓ፡ ሓያሎ ሃገራት ነተን
ነፈርቲ ንዘይተወሰነ ግዜ ከይበርራ
ከልኪለን ከምዘለዋ ኣፍሊጠን።
ጠንቂ ሓደጋ ነፋሪት ኢትዮጵያ ገና
ኣብ ምጽራይ እኳ እንተሎ፡ ኣብተን
ነፈርቲ ዝተገጥመ ኮምፒዩተራዊ
መሳርሒ ጠንቂ ቴክኒካዊ ጸገማት
ከይከውን
ዝጥርጥሩ
ክኢላታት
እናበርከቱ
ብምምጽኦም፡
ነተን
ነፈርቲ ዝውንና ቻይና፡ ኢንዶነዥያ፡
ኢትዮጵያ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ሲንጋፖርን
ኣውስትራልያን ድሕነት ተሳፈርቲ
ቀዳምነት ብምሃብ ቦይንግ 737 ማክስ
8 ዝዓይነተን ነፈርተን ካብ በረራ ደው
ከምዘበለአን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ነዚ ስዒቡ
ብርካዊ ዕዳጋታት ቦይንግ ከንቈልቁል

ተወሳኺ
ኣብ ኒው-ዚላንድ’ዩ። ኣርኒ ማርክ ዝተባህለ ጀርመናዊ ኣብ ባሕሪ ብዘንሳፍፍ
ጣውላ እናተዘናገዐ እንከሎ ኣብቲ ቦታ ብዝነበረ ሓያል ማዕበል ተደፊኡ
ወዲቑ። ብኡ ንብኡ’ውን ንውሽጢ ገጹ ጠሓለ። ካብ ገማግም ኣስታት 28
ኪሎሜተር ርሒቑ ብምንባሩ ብቐሊሉ ዝረድኦ ሰብ ክረክብ ከምዘይከኣለ
ፈለጠ። ሓምቢሱ እውን ናብ መሬት ክወጽእ ከምዘይክእል ተረደኦ። ኣርኒ
ብኸመይ ተበላሒቱ እናተንሳፈፈ ክጸንሕ ከምዘለዎ ሓሰበ። ወድይዎ ዝነበረ
‘ጂንስ’ ስረ ኣውጺኡ ብእግሩ ድሕሪ ምእሳር የማን ጸጋም ኣንቀሳቒሱ ኣየር
ከምዝእክብ ገበሮ። ብኹሉ ጫፉ ኣሲሩ ድማ ከም መንሳፈፊ ተጠቕመሉ።
እቲ ወዲ 30 ዓመት መንእሰይ ብኸምዚ ዝተጠቕሰ ሜላ ሰለስተ ሰዓትን
ፈረቓን ኣብቲ ባሕሪ ከንሳፍፍ ድሕሪ ምጽናሕ ረድኤት ረኸበ። ደሃይ
ምጥፍኡ ዝተረደአ ሓዉ ንፖሊስ ስለዝሓበረ፡ ብሄልክፕተር ክድለ ጀሚሩ።
ኣማስያኡ ድማ ንዕኡ ትደሊ ዝነበረት ሄልኮፕተር መጺኣ ኣድሒናቶ።
“ዕድለኛ’የ ነዚ ሜላ’ዚ ሳላዝፈለጥኩ ህይወተይ ከድሕና ክኢለ” ይብል እቲ
ጀርመናዊ። ኣብታ ሄልኮፕተር ዝነበሩ ሰባት ነቲ ፍጻመ ብካሜራ ኣልዒሎም
ስለዝዘርግሕዎ ድማ ኣብ መርበብ ፈይስቡክ የዛርብ ኣሎ።
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ከምዝጀመረ ቢቢሲ ሓቢሩ። ካብ ቦይንግ
ሓደስቲ ነፈርቲ ክገዝኣ ተወዓዒለን ዘለዋ
ሓያሎ ሃገራት’ውን ጉዳይ ድሕነት
ብዝምልከት ምስ ሓለፍቲ ናይቲ ኩባንያ
ክዘራረባ ከምዝጀመራ ይግለጽ።
ብቚጽሪ በረራ ኢቲ 302 እትልለ
ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት
ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ
ኣብ ዝተበገሰትሉ እዋን ድሕሪ ናይ 6
ደቒቕ በረራ ዛጊት ጠንቁ ብዘይተነጸረ
ጸገማት ወዲቓ ብምሕምሻሻ ኣብ
ውሽጣ ዝነበሩ 157 ሰባት ብምሉኦም
ከምዝሞቱ ይፍለጥ።
እታ ነፋሪት ኣብ ልዑል ብራኸ
ከይበጽሐት ብኣፍንጫኣ ተተኺላ
ናብ መሬት ከምዝወደቐት ዝጠቐሱ
ክኢላታት ቅድሚ ሓሙሽተ ወርሒ
ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት

ኢንዶነዥያ እውን ብተመሳሳሊ ድሕሪ
ናይ ሒደት ደቓይቕ በረራ ተተኺላ
ናብ ባሕሪ ከምዝወደቐት ኣረዲኦም።
ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ጥራይ
ኣመሪካዊ ኩባንያ ቦይንግ ዘፍረየን ክልተ
ሓደስቲ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ 8
ምውዳቐን ኣብ ኣሰራርሐአን ቴክኒካዊ
ጸገማት ከይህልወን ስግኣታት ሓዲሩ
ከምዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣመሪካዊ
ኩባንያ
ኣፍራዪ
ነፈርቲ ቦይንግ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ
ሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ፍርያቱ
ዝዀና ክልተ ቦይንግ 737 ማክስ 8
ምውዳቐን ዘሰንብድ ከምዝዀነን፡ ኣብ
ኣሰራርሐአን ዝዀነ ቴክኒካዊ ጸገማት
ነይሩ እንተዀይኑ ንምፍላጥ ጽጹይ
መርመራታት ከምዘካይድን ኣነጺሩ
ኣሎ።

