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ገጽ 3

ገጽ 5

ገጽ 6

ውሽጣዊ ሰላም...

እቲ ካልእ ገድሊ

ሓቂ ናጻ ...

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8

ድሕረይ
ከይትምርዓዊ

ገጽ 9
ዮውሃንስ
ገብረገርግሽ

ኤርትራን ፊንላንድን፡ ኣብ ትምህርቲ ንዘለወን ምትሕግጋዝ ገምጊመን

ስ/ኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

ኤርትራን ፊንላንድን፡ ኣብ ላዕለዋይ
ትምህርቲ ንዘካይድኦ ዘለዋ - ብቐንዱ ድማ
ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን መራኸቢታትን
ዘተኰረ
ምትሕግጋዝን
ገስጋሱን
ንምግምጋም፡ ትማሊ 12 መጋቢት ኣብ
ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ርክብ ተኻዪዱ።
ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም፡
ነቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2015 ዝተበገሰ
ምትሕግጋዝ፡ ብመንጽር ዝተጠርየ
ተመኲሮን ፍልጠትን ምግምጋሙ፡

ክብጻሕ ንዝድለ ዘሎ ሸቶ ኣብ ምውቃዕ
ሓጋዚ ምዃኑ ኣረዲኡ።
ፈጻሚ ዳይረክተር ሃገራዊ ኢንስቲትዩት
ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዶክተር
ሃይለ ምሕጹን ብወገኑ፡ ምስ ፊንላንድ
ዝግበር ዘሎ ምትሕግጋዝን ገስጋሱን፡
መርኣያ ክልተኣዊ ምትእምማን ከምዝኾነ
ጠቒሱ፡ እዚ ኣብ መንጎ ኮሌጃት ሃገርናን
ናይ ፊንላንድ ዩኒቨርሲታትን ዝተገብረ
- ብቐንዱ ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን

መራኸቢታትን ዘተኰረ ምትሕግጋዝ፡
ኣብ ምምሕያሽ ዓይነት ዝወሃብ ትምህርቲ፡
ኣገልግሎት ኣብያተ-ንባብ፡ ከምኡ’ውን
ምሕያል ምምህርናውን ምርምራውን
ብቕዓት ዘተባብዕ ፍረ ከምእተረኽቦ
ገሊጹ።
“ምስ ኤርትራ ዝግበር ልምዓታዊ
ምትሕግጋዝ፡ ውጽኢታዊ እዩ” ዝበለ
ኣባል ባይቶ ፊንላንድ ሚስተር ፔካ
ሃቪስቶ፡ እቲ ዝተተግበረ መደብ ብቐንዱ

ነቲ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚታት ዝኣምን
ፖሊሲ ልምዓት ኤርትራ ዝድግፍ ምዃኑ
ሓቢሩ።
ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ
ኣምባሳደር ታርጃ ፈርናንደዝ ድማ፡ እቲ
ፕሮጀክትታት ውጽኢቱ ዝምስገን ምዃኑ፡
ብደረጃ ላዕለዎት ሓለፍቲ ይኹን ተመሃሮ
ዝካየድ ናይ ምብጽጻሕ ንጥፈታት እውን፡
ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ዝምድና ዘነጽር ምዃኑ
ኣረዲኣ።

ኣብ ሳዋ፡ ንተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ዝምልከት ሰሚናር ተዋሂቡ
ሃሳዪ
ልምድታትን
ድሑር
ኣተሓሳስባታትን ብንቕሓት ኣብ
ዝምከተሉ ዘሎ እዋን፡ ደቂ-ኣንስትዮ
ተሳታፍነተን ኣብ ትምህርቲ ከዕዝዛን
ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ጻዕሪታተን
ከሐይላን፡ ኣብ ሳዋ ኣብ ዝተኻየደ
ሰሚናር መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ሓላፊት ፖለቲካውን ውድባውን
ጉዳያት ሃማደኤ ሜጀር ትዕበ ክንደያ፡
ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ

ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዝሃበቶ ንተሳትፎ
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ መደባት ልምዓት
ዝምልከት ሰሚናር፡ ሳላ’ቲ ብመንግስትን
ህዝብን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪታት፡ ተሳትፎ
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ፡ ስራሕ፡
ፖለቲካዊ ስልጣን፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ልምዓታዊ ንጥፈታት ዘተባብዕ - ግን ከኣ
ዘየዛኒ ለውጢታት ይረአ ከምዘሎ ጠቒሳ፡
ናብቲ ዝድለ ሸቶ ንምብጻሕ ብዝለዓለ
ክድፋኣሉ ኣዘኻኺራ።

መንግስቲ ኤርትራ ንኣበርክቶን
መሰላትን ደቂ-ኣንስትዮ ብዝግባእ
ብምግንዛብ፡ ኣብ ኩሉ ጽላታት ብማዕረ
ዝሳተፋሉ ባይታ ከምዝፈጠረ ብምጥቃስ
ከኣ፡ እቲ ኣብ ሓደ-ሓደ ናይ ስራሕ
ቦታታት ዝህነጽ ዘሎ መውዓሊ ህጻናት፡
ንተሳትፎአንን ኣበርክቶአንን ዘተባብዕ
ብምዃኑ ብሰፊሑ ክሰዓብ ተላብያ።
ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ
ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ፡ ደቂ-

ኣንስትዮ ንዝጸንሐ ኣተሓሳስባታት
ንምቕያር ብግብራዊ ስራሕን ትምህርትን
ክስጒማን ኣብነታውያን ክኾናን፡
ናይ ኩሉ ምትሕብባር ከምዘድሊ
ኣስሚሩሉ።
እቲ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ
ደቂኣንስትዮ ካብ 6 ክሳብ 8 መጋቢት
ኣብ ሳዋ ዝተኻየደ መደብ፡ ብዝተፈላለየ
ስነ-ጥበባውን ስፖርታውን መሰናድኦታት
ዝተሰነየ ምንባሩ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ስ/ሙሴ ኺዳነ

ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ
ትምህርትን ምርምርን ዳይረክተር
ምምሕዳር ላዕለዋይ ትምህርትን ኣህጉራዊ
ርክባትን ፕሮፌሰር ዘመንፈስ ጽገ፡ ነቲ
ፕሮጀክትታትን ዕላማኡን ብዝምልከት
ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ትምህርታዊ
ቴክኖሎጂ ብምምዕባል፡ መስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን ብዝቐለለ ኣገባብ ዝሰላሰለሉ
ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ ምዃኑ
ገሊጹ።

ሰ/ቀ/ባሕሪ - ገስጋስ
ትምህርቲ ዘሐይል መደባት. . .
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ፡ ገስጋስ ትምህርቲ ዘሐይል
መደባት ይሰላሰል ከምዘሎ፡ ሓላፊ
ትምህርቲ ኣብ’ቲ ዞባ መምህር
ረሺድ መሓመድ-ዑስማን ብ5ን 6ን
መጋቢት ኣብ ባጽዕ ኣብ ዝተኻየደ
ኣኼባ ገሊጹ።
ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመተትምህርቲ፡ ልዕሊ 2400 ሰደቓታት
ሕጽረት ንዝነበረን ኣብያተ-ትምህርቲ
ከምእተዓደለ፡ ብባህርያዊ ሓደጋ
ዕንወት ዝወረደን ኣብያተ-ትምህርቲ
ይጽገና ከምዘለዋ፡ ዲጂታላዊ ኣብያተንባብ ናይ ምስፋሕ ዕማም ጽቡቕ
ይሰላሰል ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ገምጋማዊ ኣኼባ፡ ሓለፍቲ
ጨናፍር ንኡስ ዞባታት ኣብ ዘቕረብዎ
ጸብጻባት፡ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት
- መጠን ምሕላፍ ተመሃሮ እናበረኸ
ብምምጻእ ልዕሊ 80 ሚእታዊት
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ከረን - ንዕቃበ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ዝምልከት ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ

ስ/ሃብተገርግሽ ተስፋማርያም

ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታል
ጸጋታት ቱሪዝምን ዞባ ዓንሰባ፡
ንተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ከተማ ከረን፡
ንዕቃበ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ዝምልከት
ኣስተምህሮታት ወዲቡ።

እቲ ኣስተምህሮ፡ ንቕሓትን
ኣፍልጦን ተመሃሮ ኣብ ቱሪዝማዊ
ጸጋታት ብምዕባይ፡ ኣብ ምዕቃቡ
መሪሕ ተራ ክጻወቱ፡ ከምኡ’ውን
ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ከም
ዓውዲ ክመርጽዎን ኣብ ባይታ

ኣብ ዓዲ-ቐይሕን ሰንዓፈን፡
ትምህርቲ ብቋንቋ ኣደ
ንምሕያል ዋዕላታት ተኻዪዱ
ኣብ ከተማታት ዓዲ-ቐይሕን ሰንዓፈን፡
መስርሕ ምምሃርን ምስትማሃርን
ብቋንቋ ኣደ ንምሕያል ዝሕግዝ
ዋዕላታት ተኻዪዱ።
እቲ ብ6ን 7ን መጋቢት ዝተቓንዐ
ዋዕላታት፡ ተሳታፍነት ተመሃሮ ብቋንቋ
ኣደ ኣብ ዝምህራ ኣብያተ-ትምህርቲ
ብሓፈሻ፡ ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ
ድማ ብፍላይ ዝዓብየሉ ባይታ
ንምጥጣሕን ተራ ሕብረተሰብ ክብ
ንምባልን ዝዓለመ እዩ።
ተሳተፍቲ ዋዕላ፡ ኣብቶም ቀንዲ
ጠንቂ ዋሕዲ ተሳታፍነትን ምቊራጽን
ተመሃሮ -ብፍላይ ኣብ 2ይ ደረጃ
ኮይኖም ዘለዉ፡ መርዓ ትሕቲ ዕድመ፡
ድኹም ተራ ወለዲን ጸለውቲ ኣካላትን፡

ከምኡ’ውን ንቕሓት ሕብረተሰብ
ብሰፊሑ ከምዝዘተዩ፡ ወኪላት ኤሪና
ሓቢሮም።
ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ
መምህር ህብተዝጊ ኪዳነ፡ መንግስቲ
ሃኒጽዎ ዘሎ ኣብያተ-ትምህርቲ ሸቶኡ
ክወቅዕ፡ ኣብ ሕብረተሰብ ዝካየድ
ጐስጓሳት ክሕይል፡ ከምኡ’ውን
ምቊራጽ ካብ መኣዲ ትምህርቲ
ክግታእ ኣተሓሳሲቡ።
ተሳተፍቲ፡ ራሕቂ ዝፈጥሮ ጸገማት
ንምፍታሕ ዓድታት ክጥርነፋ፡
ኣሕደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ክህነጻ፡
ጥቕሚ ትምህርትን ሳዕቤናት መርዓ
ትሕቲ-ዕድመን ዘብርህ ሰሚናራት
ብሰፊሑ ክካየድ ተላብዮም።

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

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

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
በይሉል ገ/ሚካኤል
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ክሰርሑሉን ዝዓለመ እዩ።
ምዕቃብን ምክንኻንን ጸጋታት
ቱሪዝም ንሓደ ኣካል ጥራይ ዘይግደፍ፡
ሓላፍነት መላእ ሕብረተሰብ ምዃኑ
ዝጠቐሰ ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ
ፍስሃ ሃብተ፡ ብደረጃ ሃገር ቱሪዝማዊ

ኣገዳስነት ዘለዎ ኣሽሓት ቦታታት
ከምዘሎ ብምሕባር፡ ንቈሓይቶ፡
መጠራ፡ ከስከሰ፡ በለው-ከለው፡ ቡያ፡
ኣዱሊስ፡ ሰምበል፡ ማይ-ተመናይን
ማይ-ጭሆትን ከም ኣብነት ጠቒሱ።
ሓቚፈናኦ ንዘለዋ ቅርስታትን

ኣገዳስነቱን ዝምልከት መብርሂ ድማ
ሂቡ።
ኤርትራ ኣብ ርእሲ’ቲ ዘለዋ
ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ፡ ብምቹእ
ክሊማ፡
ተፈጥሮኣውን
ስነህይወታውን ብዙሕነት፡ ከምኡ’ውን
ብጥንታዊ ታሪኻዊ ኣሰራት ሃብታም
ምዃና ብኣብነታት ኣሰንዩ ገሊጹ።
ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ
ዝካየድ ዘሎ ኲዕታን ዝርከብ ዘሎ
ቅርስታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ቡያ
ዝተረኽበ ጥናታዊ ኣስከሬን ነዚ
ዘረጋግጽ ምዃኑ እውን ኣረዲኡ።
ኣቶ ፍስሃ ሃብተ፡ ጥንታውያን
ህንጻታት ከተማ ኣስመራ ኣብ
ዓለማዊ መዝገብ ውርሻታት
ምምዝጋቦም ዓቢ ረብሓ ከምዘለዎ፡
ማዕረ-ማዕረኡ ግን ከም ህዝቢ ረዚን
ሓላፍነት ከምዘሰክመና ብምሕባር፡
ዘለዉና ጥንታውያን ኣሰራት ክሳብ
ተመሳሳሊ ዕድላት ዝረኽቡ፡ ሓያል
ምክታትልን ምቊጽጻርን ከም ዘድሊ
ኣገንዚቡ።

ኣብ ዞ/ሰ/ቀ ባሕሪ፡ ኣብነታውያን ደቂኣንስትዮ ተሸሊመን
ሃማደኤ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ደቂ-ኣንስትዮ
ተማሂረንን ሞያ ወኒነንን ብቚጠባ
ነብሰን ንክኽእላ ዘካይዶ ጻዕሪ፡ ኣብ
ኣካዳሚያዊ ትምህርተን ልዑል ነጥቢ
ንዘመዝገባን ብዝቐሰማኦ ሞያታት
ዕዉታት ንዝኾናን 46 ደቂ-ኣንስትዮ
ሸሊሙ።
ኣብ ከተማ ባጽዕ ኣብ ዝተኻየደ
ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊት ናይቲ ጨንፈር
ወይዘሮ ጅምዓ ራኪ፡ ደቂ-ኣንስትዮ
ብቚጠባ ነብሰን ዝኽእላሉ ንኡስ ልቓሕ
ምሃብ፡ ኣንጻር ጐዳእቲ ልምድታት
ጐሰጓስትን ኣስተምህሮታትን ምክያድ፡
ተሳታፍነተንን ተወዳዳርነተንን ኣብ
ትምህርቲ ምድንፋዕ፡ ከምኡ’ውን
መሰላት ደቂ-ኣንስትዮ ምርግጋጽ፡ ካብ
ቀንዲ ዕላማታት ማሕበር ምዃኑ ጠቒሳ፡

. . . ገስጋስ ትምህርቲ
ዘሐይል መደባትስ
ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

በጺሑ ከምዘሎ፡ እዚ ድማ ፍረ
ናይቲ እናሓየለ ዝመጸ ስሉሳዊ
ዝምድና ከምዝኾነ ሓቢሮም።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ናይ’ቲ ዞባ ኣቶ ረዘነ
ፍስሓ፡ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ተዓቂቡ
ናብ ዝበለጸ ውጽኢት ንምምጥጣር፡
ሕጽረታትን ድኻማትን ብውህደት
ንምፍታሖም ጻዕርታት ክሕይል
ኣዘኻኺሩ።
ኣኼበኛታት፡ ተሳታፍነት ተመሃሮ
ኣብ ትምህርቲ ዘተባብዕ ዕብየት
ምምዝጋቡ፡ ውጽኢት ናይ ዝካየድ
ዘሎ ጻዕሪ ከምዝኾነ ብምግላጽ፡
ድኻማት ንዘርእዩ ተመሃሮ ተወሳኺ
ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም።

ሞያ ቀሲመን ኣብ ንኡስ ንግዳውን
ሕርሻውን ንጥፈታት ንዝዋስኣ ደቂኣንስትዮ፡ ሓገዛት ይግበረለን ከምዘሎ
ሓቢራ።
ማሕበር፡
ጽጉማት
ተመሃሮ
ደቂ-ኣንስትዮ ብቊጠባዊ ጸገማት
ከይተሰናኸላ ናብ’ቲ ዝድለ ዕላማታት
ምእንቲ ክበጽሓ ሓገዝ ከምዝገብርን

ንብሉጻት ተመሃሮ ደቂ-ኣንስትዮ
ብምሽላም ከምዘተባብዕን ጠቒሳ
ድማ፡ ከም ውጽኢቱ - ተሳታፍነተን
ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዘተባብዕ ደረጃ
ከምዝርከብ ኣረዲኣ።
እተንንሽልማትዝበቕዓደቂ-ኣንስትዮ፡
ዕላማታት ማሕበር ንምስማር ኣበርቲዐን
ክሰርሓ ምዃነን ኣረጋጊጸን።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት			
12፡00			
12፡30 			
12፡50 			
13፡30 			
13፡40 			
14፡40 			
15፡35			
16፡10 			
17፡25 			
19፡30			
20፡00			
20፡10 			
21፡00 			
21፡25 			
22፡00 			
22፡10 			
22፡30 			
22፡40 			

መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ዶክተራት
Sport Highlights
ሄራር
Doc/Film
ናትራን
ሄሎው ቆልዑ
ዜና ትግረ
ሸካት
ዜና ትግርኛ
መደብ ስፖርት
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ
Film

ሓዳስ

ኤርትራ

13 መጋቢት 2018 - ገጽ 3

መበል 27 ዓመት ቁ.166

ውሽጣዊ ሰላም ብኸመይ ንውንን?
እቲ ብርሃን ናቱ ጽባቐ፡ እቲ ጸልማት ናቱ ግርማ ኣለዎ!

ዮሴፍ ሃይለማርያም
2ይ ክፋል
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዓምዲ
ስድራ ቤት ኣብ ዝሓለፈ ክፋል
ውሽጣዊ ሰላም እንታይ ማለት
ምዃኑን ንኽትውንኖ ዘድሊ
መሰረታዊ ሓሳባትን ከም ዝዳህሰስና
ይፍለጥ። ከም መቀጸልታ እምበኣር፡
ዛንታ ሓደ ብስእነት ውሽጣዊ ሰላም
ወይ ዘይርግኡነት ኣእምሮ ዝተሸገረ
መንእሰይ ፍታሕ ንምርካብ ናብ ናይ
ስነ-ልቦና ኣማኻሪ ዝኸደ ክንርኢ
ኢና።
እቲ መንእሰይ ናብ መምህሩ ቀሪቡ
ከምዚ በሎ፡ “ኣነ ብሰንኪ ርግኣት
ኣእምሮ ዘይምህላው ኣብ ሕማቕ
ኵነታት ኣለኹ። ብዘየቋርጽ ዋሕዚ
ሓሳባት ንደቓይቕ‘ኳ ሰላም ክረክብ
ኣይከኣልኩን። ስለዚ፡ ሰላም ኣእምሮ
ክውንን እንታይ ትሕግዘኒ?”
እቲ መምህር ቀው ኢሉ ጠመቶ’ሞ፡
“ሕጂ እምበኣር ናብ’ቲ ደንደስ ሩባ
ኪድ። ነቶም ኣብ’ቲ ወሓዚ ዝነብሩ
ዘለዉ ዓሳታት ድማ ንሓደ ሰዓት
ተዓዘቦም” በሎ።
ዘረባ ናይቲ መምህር ጋን ዝዀኖ
መንእሰይ፡ “ከመይ ማለት’ዩ? በቃ፡
ነቶም ኣብቲ ወሓዚ ሩባ ዝሕንብሱ
ዓሳታት ሱቕ ኢለ ክዕዘቦም?”
ብምግራም ሓቲትዎ።
“እወ! ነቶም ዓሳታታ ኣጸቢቕካ
ተዓዘቦም። ግን ብንቑሕ ኣእምሮኻን
ብዕምቈት ስምዒትካን፡ ከምኡ’ውን
ከባቢኻ እናተቘጻጸርካ ክኸውን
ኣለዎ። ነዚ ምስ ገበርካ ተመለሰኒ”
ኢሉ ኣፋነዎ።
እቲ
መንእሰይ፡
ብሓሳባት
መምህሩ’ኳ እንተዘይዓገበ፡ ኵሉ
ሓሳቡ ብኸመይ ካብ’ቲ ዝነበሮ ነውጺ
ኣእምሮ ብዝቐልጠፈ ተገላጊሉ ሰላም
ይውንን ጥራይ ስለዝነበረ፡ ክከራኸሮ
ኣይደለየን። እቲ ምንታይ፡ ከም
ባህጉ፡ ግቡእ ምኽሪ ተቐቢሉ፡ ጸገሙ
ኣራጊፉ፡ ሩፍ ዘብል መፍትሒ ሒዙ
ክምለስ ብዘይምኽኣሉ ቅር እናበሎ’ዩ
ወጺኡ።
በቲ ዝተዋህቦ መምርሒ መሰረት
ከኣ፡ ኣብ ገምገም ወሓዚ ናይ’ቲ
ሩባ ኣብ ዝነበረ ከውሒ ተቐሚጡ
ትዕዝብቱ ጀመረ። እቶም ዓሳታት
ብዘይ ዕረፍቲ ላዕል ታሕትን፡ ካብን
ናብን እናበሉ ክወናጨፉ፡ ክዘሉን
ክሕንብሱን ተዓዘበ።
“እንታይ’ዮም እዚኣቶም!?
ብዘየቋርጽ ምንቅስቓሶም’ኳ ርእሰይ
ሕምብሊል ኣቢሎሞ!” ድማ በለ ዓው ኢሉ ከይተፈለጦ።
ንገለ ግዜያት ብዓቕሊ ምስ ተዓዘበ፡
ኣብ ኣእምሮኡ ገለ ነገር ከም በርቂ
ማሕ ስለ ዝበሎ፡
ሃንደበት፡ “ሕጂ በሪሁለይ” ብምባል

ዓው ኢሉ ጨደረ። “ኣእምሮይን
ሓሳባተይን ከዕርፍ ኣይከኣለን። እዚ
ማለት፡ ልክዕ ከምዚ ብምንቅስቓስ ናይ
ዓሳታት ርግኣት ዘይብሉ ወሓዚ’ዩ
ዝመሳሰል። እዚ መምህር ከኣ ነዚ’ዩ
ከስተብህል ደልዩኒ ማለት’ዩ!” በለ።
ከም እንደገና ነቲ ጠገለ ኣልቦ
ምንቅስቓስ ናይቶም ዓሳታት
ኣተኲሩ ምዕዛቡ ቀጺሉ። ንዅነታት
ናይቲ ርቡሽ ወሓዝን ሰላም ዝሰኣነ
ኣእምሮኡንድማብዝግባእብምንጽጻር፡
ተማሳሳልነቱ ኣዝዩ በርሃሉ። እቶም
ዓሳታት፡ ንኣዝዩ ሓጺር ግዜ ስቕ
ይብሉ’ኳ እንተነበሩ፡ ኣይጸንሑን ከኣ፡
ሃንደበት ጠገለ ብዘይብሉ መንገዲ
ናብ ዝጠዓሞም ይሓኑ። ነዚ ድማ፡
ምስ ሓሳባቱ ኣመሳሰሎ። ሓደ ሓሳብ
ይጅምር፡ ጸኒሑ ናብ ካልእ ሓሳብ
ይሳገር፡ መሊሱ ድማ ናብ ካልእ
ሓሳብ ይናጠር፡ መወዳእታ ዘይብሉ
ዋሕዚ ሓሳባቱ ብዘይዕረፍትን
ብዘይምቁራጽን ይቕጽል።
“ባህሪ ኣእምሮይን ሓሳባተይን ልክዕ
ከምዞም ዕረፍቲ ኣልቦ ዓሳታት’ዩ” ምስ
ገዛእ ርእሱ ተዛረበ። ወሲኹ ድማ፡
“ብቐጻሊ ካብ ሓደ ኣርእስቲ ናብ
ካልእ ኣርእስቲ ይናጠር። ዕረፍትን
ዕላማን ዘይብሉ ህውተታ…” ብናይ
ጣዕሳ ዝመስል ስምዒት፡ ምስ ውሽጡ
ምስትንታን ቀጸለ። “እዞም ዓሳታት፡
እቲ ህውታትያ ዝዀነ ምንቅስቓሳቶም
እንተዘቋርጹ ነይሮም፡ ጨብረቕረቕ
የብሉ ገለ የብሉ፡ እዚ ማይ ከመይ
ምሃድአን ሰላም ምሰፈኖን ኔሩ።
ኣእምሮይ’ውን ከምኡ። ቀይዲ ኣልቦ
ሓሳባተይ እንተዝረግእ ኣእምሮይ ከኣ
ካብ ከምዚ ዓይነት ህውተታ ደው
እንተዝብል፡ ክንደይ ጽቡቕ ኔሩ።”
በለ።
በብቑሩብ ድማ፡ ነቲ ዘምጽኦ ዕላማ
ረሲዑ፡ በቲ ማራኺ ትርኢት ናይቶም
ዓሳታትን ከምኡ’ውን ምውዝዋዝን
ናይቲ ማይ ምግምዳሕን ኣብ ተምሳጥ
ኣትዩ። ዝያዳ ዝሰሓቦ ድማ ኣብቶም
ዓሳታት ዝተዓዘቦ ሰላማዊ መንፈስ’ዩ።
ኣብቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ብዙሕ
ሰዓታት ኣሕሊፉ ክሳብ ዘይፍለጦ’ዩ
ኣእምሮኡ በቲ ሃዋሁው ተሳሒቡ።
ንጽባሒቱ ናብ መምህሩ ተመሊሱ፡
ብውዕዉዕ
ስምዒት
ዝቐሰሞ
ተመኩሮን ዝተገለጸሉ ምስጢርን
ብሓፈሻ፡ ነቲ መሳጢ ኢሉ ዝገለጾ
ውዕሎኡ ከኣ ብፍላይ፡ ብዝርዝር
ኣዘንተወሉ። ካብቲ ዝሃብካኒ ተልእኾ
ዝተረዳእክዎ እንተሃልዩ ኣእምሮይ
ልክዕ ከምቲ ወሓዚ’ዩ። ሓሳባተይ
ድማ ከምቶም ብዘይ ቀይዲ
ዝወናጨፉ ዓሳታት’ዩ። ክልቲኦም
ዕረፍቲ የብሎምን። “ኣብ መወዳእታ
ዝተረዳእኩዎ ነገር እምበኣር፡ ውሽጣዊ
ሰላም ክውንን እንተ ዀይነ ነቲ

ብዘይባተኽን መወዳእታ ዘይብሉን
ጭራሕ-ምራሕ
(ጫቚጫቚታ)
ናይ ሓሳባት ዝተመልአ ኣእምሮይ
ብኸመይ ከም ዘህድኦ ክመሃር
ከም ዘለኒ ኣሚነ ኣለኹ” ብምባል፡
መግለጺኡ ደምዲሙ።
መምህሩ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል፡
“ብርግጽ፡ ስለምንታይ ናብቲ ቦታ ከም
ዝለኣኽኩኻ ክትርዳእ ኣይተጸገምካን።
ሓሳባት፡ ውሽጣዊ ነውጽን ደጋዊ
ተምሳጥን ብመሳኹትና ማለት፡ በቶም
ሓምሽተ ህዋሳትና ኣቢሎም ሰሊኾም
ናብ ኣእምሮና ብምእታው’ዮም
ዝኽሰቱ። ኣቓልቦ ኣእምሮና ሰሊቦም
ድማ፡ ኣብ ዘየቋርጽ ናይ ሓሳባት
ምግምዳሕ ይሸሙና። እዚ ከኣ፡ ልክዕ
ከምቶም ኣብቲ ወሓዚ ሩባ ብዘይ
ዕረፍቲ ሸበድበድ ክብሉ ዝረኣኻዮም
ዓሳታት ማለት’ዩ።”
“ሓቅኻ መምህር። ዓሳ ንማይ
ይዘርጎ፡ ሓሳባት ድማ ንኣእምሮ።
ጽቡቕዶ ኣለኹ?” ተወከሶ - ብዝግባእ
ይርደኦ ከም ዘሎ ከብርሃሉ’ዩ ደልዩ።
“ብልክዕ!” በሎ ኣድናቖት
ብዝተሓወሶ ላህጃ።
“የቐንየለይ ስለ ዅሉ ነገር፡፡”
“እንታይ ገይረልካ?”
“ዓቢ ነገር ክበርሃለይ ኢኻ
ሓጊዝካኒ። ሓደ ዓቢን ዘይከሓድን
ሓቂ ክርዳእ ኢኻ ደሊኻ። ንሱ ድማ፡
እንተዘይተጋግየ፡ ‘ኣእምሮ ኰነ ሓሳባት
ኣብ ዘየቋርጽ ዕዮ ከም ዝጽመድ’ እዩ
እመስለኒ! ግን ዝኸበርካ መምህር፡
ብኸምዚ ናተይ ዓይነት ጸገም ዝሽገሩ
ሰባት ውሽጣዊ ሰላም ክውንኑ
ይኽእሉ’ዮም?” ክብል ነቲ ዝተዋህቦ
ምኽሪ ዝድግፍ ሓሳባት ዳግማይ
ኣቕረበሉ።
“ብዘየጠራጥር መንገዲ እምበር!፡
ውሽጣዊ ሰላም’ኳ ብጽሒት ናይ
ውሑዳት ዕድለኛታት ኣይኰነን።
ዝዀነ ሰብ፡ ማለት፡ ነቲ ናይ ኣእምሮን
ሓሳባትን ሓቂ ከም ዘለዎ እንተደኣ
ተቐቢልዎ በቲ ሓደ፡ ግዜን ጸዓትን
ኣፍሲሱ ብኸመይ ውሽጣዊ ሰላም
ይውንን እንተ ደኣ ተማሂሩ ድማ

በቲ ኻልእ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ፡
ብዓቕሊ እንተደኣ ተወፍዩ ልምምዳት
ኣካዪዱ ከም ዝዕወት ርግጽ’ዩ።
ቅድሚ ትምህርትና ምቕጻልና፡
ነዛ ዛንታ ኣስተማቕራ’ሞ፡ ጽባሕ
ክንቅጽል ኢና” ጭራም ወረቐት
ሂቡ ኣፋነዎ።
ካልእ ተወሳኺት ኣብነት ክህበኩም።
እዋኑ እታ ዝቖረረት ክረምቲ’ያ
ነይራ። ኣብታ ክረምቲ እቲኣ ድማ፡
ብዙሓት እንስሳታት ብሰንኪ’ቲ
ዝነበረ ቀዛፊ ዛሕሊ ሞይቶም’ዮም።
ቅንፍዝ ዝበሃሉ ዓሌት እንስሳ ግን፡
ነዚ ተረዲኦም፡ ብሓንሳብ ተኣኪቦም
ክማምቑ ተሰማምዑ። ብኸምዚ ከኣ
ነብሶም ክከላኸሉ ከኣሉ። እንተዀነ፡
እቲ ኣብ ዝባኖም ዝነበረ እሾኽ ነቶም
ኣብ ጎድኖም ዝነበሩ ክወግኦም ስለ
ዝጀመረ፡ ድሕሪ ግዜ ክረሓሓቑ
ጀመሩ። በይኖም ምስ ኰኑ ከኣ፡
ብሰንኪ’ቲ ዝነበረ ቁሪ ክሞቱ ጀመሩ።

ስለዚ፡ ክመርጹ ኔርዎም። እዚ ማለት፡
ወይ ነቲ እሾኽ ተጻዊሮም ህላውነቶም
ከውሕሱ ወይ ድማ ብሰንኪ እቲ
ከቢድ ዛሕሊ ካብዛ ዓለም ክጸንቱ።
ኣብ መወዳእታ ልቦናዊ ውሳነ
ወሲዶም ብሓደ ክምለሱ ተሰማምዑ።
በቲ ካብ ነሓድሕዶም ሙቐት መታን
ክቀባብሉ ብምባል ምስ ብጾቶም
ዝገበርዎ ምቅርራብ ዝፈጠሮ ቁስሊ
ከኣ፡ ንኽነብሩ ተማሂሮም። በዚ
መንገዲ ድማ፡ ነቲ ቀዛፊን ዘየናሕስን
ዛሕሊ በዲሆም ብሂወት ክነብሩ
ከኣሉ።
እቲ ዝበለጸ ዝምድና፡ በቲ ናይ
ጐደሎ ዘይብሎም ሰባት ዝፍጠር
ኣይኰነን። ሓደ ውልቀ-ሰብ፡ ምስቲ
ጐደሎ ናይ ካልእ ክነብር እንተ ደኣ
ተማሂሩን ንኻልእ ጽቡቕ ጐድንታት
ከድንቕ ክኢሉን፡ ግዝያዊ ብድሆ
ሰጊሩ እቲ ዝበለጸ ዝምድና ክስምስረት
ግድን’ዩ።
ኣብ ሂወት፡ ሓጐስ፡ ሰላምን ዕረፍትን
ትደሊዶ? መጀመርታ ንምንባር ምስ
ዅሉ እንትንኡ ብጸጋ ተቐበሎ። እቲ
ምንታይ፡ መዓልቲ ብርሃንን ጸልsማትን
ዝተፈራረቐ እዩ። እቲ ብርሃን ናቱ
ጽባቐ ኣለዎ፡ እቲ ጸልማት ድማ ናቱ
ግርማ ኣለዎ። ልክዕ ከምዞም ቀናፍዝ
ማለት’ዩ።
በሉ እስከ ደጊመ ናብታ ክብ
ኢልና ዝገለጽናያ ዛንታ ናይቲ
መንእሰይን መምህሩን ክመልሰኩም።
እቲ መንእሰይ ነታ ብመምህሩ
ዝተለገሰትሉ ጽሕፍቲ ኣንቢቡ
ምስ ወድኣ፡ ኣብ ዓራቱ ጎቦ ኰይኑ
እናኣስተንተነ፡ መዓስ ከም ዝደቀሰ
ኣይተፈለጦን።
ይቕጽል . . . .
መም/ብእምነት ጸጋይ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መድረኽ ርእይቶ
ኣቡበከር ዓብደልኣወል

ተርጐምትን ኣሕተምትን ናይ ደገ
ድርሰታት ሃሲስኩምና
ስነ-ጽሑፍ ሃገርና ንምህብታምን፡ ንሕና
ኣንበብቲ ድማ ስፍሓት ርድኢትና
ኣድማሳዊ ንክኸውንን ዝሕግዙ ብዙሓት
ናይ ትርጕም መጽሓፍቲ ብፍላይ ኣብ’ዚ
ቀረባ ዓመታት ብብዝሒ ተተርጒሞም፡
ተሓቲሞም ተዘርጊሖሙልና ኢዮም።
ኣብነት ንምጥቃስ፥ ሚስጢር ኣርማጌዶን፡
ንግሆ ቀትሪ ምሸት፡ ጀፍ’ዩ ስመይ፡
ካይሮ ትሪዮሎጂ፡ መዘክር እቲ ጋዜጠኛ፡
ምህዞታትን ርኽበታትን፡ ልሳን ስምዒታት፡
ሕሳል ዓፍየት፡ እቲ ስሩይ ፈረስን ካልኦት
ዛንታታት ከም ጊታኖ፡ ፒኖኪዮ፡ ሕርሻ
እንስሳ፡ ሶፊያ፡ ቨኒሰታይ ነጋዳይ፡ ሮሜዮን
ዡልየትን፡ ሮቢንሶን ክሩሶ፡ ቶም ሰዊየር፡

የሞንተ ክሪስቶ ካውንት፡ ሽሕን ሓደን
ለይቲ . . . ካብ’ቶም ብዙሓት ቁንጣሮ
ኢየን።
ናይ ትርጕም መጽሓፍቲ፡ ካልኦት
ሃገራትን ህዝብታትን
ባህሎምን
ኣነባብራኦምን ከመይ ምዃኑ ስለ
ዘብርሃልና፡ ምስ ናትና ኣገናዚብና ክንርኢን
ክንመዝንን ስለ ዘኽእለና ብልጫ ኣለዎ።
ስለዚ’የ ድማ፡ በዚ ኣጋጣሚ ንጸሓፍቲ፡
ተርጎምትን ኣሕተምትን ሃገርና ናይ
ትርጉም ስራሓትኩም ኣይተውሕዱልና
ክብል ተደፋፊአ።

ሳሙኤል የውሃንስ (ወዲ ቢተው)
መንደፈራ

ውሽጣዊ ስምምዕ ንግበር. . . ዓገብ
መንግስቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ከረጋግጽ
ብዙሕ ስራሓት የካይድ ኣሎ። ኣብነት
ንምጥቃስ፥ ምዝርጋሕ መስመራት ኤለትሪክ፡
ምስፋሕ ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን፡
ምስፋሕ ላዕለዎት ትምህርትን ኮለጃትን
ምህናጽ ዲጋታት፡ ምዝርጋሕ መጓዓዝያ፡
ካብቲ ብዓይንና ንሪኦን ተጠቀምቱ ኴንና
ዘለናን ዘነይት ስራሓት እዩ።
ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ከኣ፡
ምቕያር ባጤራ ናቕፋ፡ ምትዕርራይ
ደሞዝ ስራሕተኛታት ዘሐብን ስጕምቲ
እዩ። ዕላማ እዛ ደብዳበ ብዛዕባ እዚ ካብ
ወርሒ 08/2017 ኣትሒዙ ዝትግበር
ዘሎ እዋናዊ ዛዕባ ውዕል ክራይ ገዛ እዩ።
ንትግባረ እዚ መደብ’ዚ፡ መብዛሕትኡ
ህዝቢ ብግቡእ ተቐቢልዎ የተግብሮ’ኳ
እንተ ሃለወ፡ ውሑዳት ጌና ዘይነቕሑ
ሰባት ዘይትስፉው ወረ ክነዝሑ ትዕዘብን
ትሰምዕን ኢኻ። እዚ ውዕል ክራይ ገዛ
ንረብሓ ኩሉ ዜጋ ስለ ዝኾነ፡ ኣካረይትን
ተኻረይትን ንምትግባሩ ብትግሃት ክንሰርሕ
ይግባእ።
እዚ ውዕል፡ ነቲ ብዘይ መጠን ተጋኒኑ
ዝነበረ ክራይ ገዛ ዘመሓይሽ እዩ። ብዘይ
ጥርጥር ግብራውነቱ ብግቡእ እንተ
ተተግበሩ፡ ኣብ ናብራ ህዝቢ ብዙሕ
ምርግጋእ ከምጽእ እዩ። ነቶም ነዚ ሃገራዊ
መምርሒ፡ ብፍትሓዊ መንገዲ ብሕልና
ተረዲኦም ብግቡእ ዘተግብሩ ዘለዉ
ብዙሓት ዋናታት ገዛ እናኣሞጎስኩ፡ ነቶም
ጌና እዚ ውሳነ ዘይተዋሕጠሎም ዘሎ
ኣካረይቲ ግን፡ ነዚ ዝስዕብ ምሕጽንታይ
አቕርብ።
እቶም ጌና ዘይተዋሕጠሎም፡ ብዙሕ
ዝዓይነቶም እዮም። ገሊኦም ‘ውዕል
ፍጹም ኣይንመልእን ዝደለኻ ግበር’ ዝብሉ፡

ገሊኣቶም ድማ ውዕል ፈጺሞም ከብቅዑ፡
እቲ ካብ ዓሚ ወርሒ 08 ግብራዊ ዝኾነ
ዝተኸፍለ ሕሉፍ ክራይ ገዛ ዘየወራርዱን
ዝተወሰነሎም ሓዲሽ ዋጋ ስለ ዘየዕገቦም
‘ውሽጣዊ ስምምዕ ንግበር’፡ ‘ምሳይ
ምስምማዕ ይሕሸካ’. . . እናበሉ ንተኻረይቲ
ዘፈራርሑን ዘሸግሩን እዮም። ኩሎም
ውዒሎም ሓዲሮም ምቁጽጻር ምስ ዝግበር
ምርካቦም ስለ ዘይተርፎም ብእዋኑ ሕጋዊ
መስመሮም ክሕዙ አዘኻኽሮም።
እቶም ‘ውሽጣዊ ስምምዕ ንግበር’
ዝብሉ፡ በቲ ዝኸድዎ ዘለው ዘይሕጋዊ
ኣካይዳ፡ ተወሳኺ ዘይሕጋዊ ግብሪ
ዘይክፈሎ ኣታዊ ይግሕጡ። ነቲ ምስኦም
ዘሎ ተኻራያይ ብመሰረት ውዕል ግብሪ
እኳ እንተኸፈለ፡ ተወሳኺ መንግስቲ
ዘይፈልጦ ወጽዓ ይወርዶ ኣሎ። ስለ’ዚ
እቶም ብስስዐ ተዋሒጦም ብዘይ ፍልጠት
ይኹን ብድፍረት ረብሓ መሲልዎም
ንወገኖም ዝኾነ ተኻራያይ ዘሽግሩ ዘለው፡
ዝገብርዎ ዘለው ዓመጽ ህዝብን መንግስትን
ኣይቅበሎን እዩ እሞ፡ ልቢ ግበሩ እብል።
እቲ ተኻራያይ እውን፡ ኣማራጺ ስኢነ፡ .
. ካብ ምስ ሕጊ መንግስቲ፡ ምስ ዋና ገዛ
ተሰማሚዕካ ምንባር ይሓይሽ. . እንተደኣ
ኢሉ፡ ኣንጻር ረብሓኡ ይሰርሕ ስለዘሎ
ከስተውዕልን ሕጋዊ መስመር ክሕዝን
እላበዎ።
ኣብ መወዳእታ፡ ሃገርና ብሓቅን ብፍትሕን
እትሰርሕ፡ ብልዕልና ሕግን ምትሕልላይን
ተደጋጊፉ ዝነብር ንወገኑ ንሓዉ ዘይውጽዕ
ህዝቢ ዝነብረላ፡ ምዕብልትን ብልጽግትን
ራህዋን ሰላምን ዝሰፈና ሃገር መታን
ክትከውን፥ ኩሉ ህዝቢ ንሕጊ ተማእዚዙ
ክንቀሳቐስ እላቦ።

ደጎል ካብ ኣስመራ

ሃብቲ ዓሳ፡ ዘልመድኩምና
ኣይትኽልኡና
ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ሃገራዊ ጸጋ
ናብ ኩሉ ኵርናዓት ሃገርና ንምብጻሕ
ዘካየዶ ጻዕሪ ኣመና ዝነኣድ ኢዩ። ኣብ
ትሕቲ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝሰርሕ፡
ሃብቲ ዓሳ እውን ነቲ ጻዕሪ ንምዕዋት
ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ጸኒሑ። ከም
ውጽኢቱ፡ ከተማታት ዓዲ ቐይሕን
ሰንዓፈን ነቲ ባህሪያዊ ጸጋና ዝኾነ ዓሳ
ተቛደስቲ ክኾና በቒዐን ንይረን። እኳ
ደኣ ኣብተን ከተማታት ዓሳ ዘከፋፍላ
ዱኳናት ተኸፊትን ነይረን።

ካብ ንውሕ ዝበለ ኣዋርሕ ኣትሒዙ
ግን፡ ኣብ’ዘን ዝተጠቕሳ ከተማታት ቀረብ
ዓሳ ኣቋሪጹ ኣሎ። ምኽንያት መቋረጺኡ
ብዘይካ እቲ ትካል ካልእ ዝፈልጦ የለን።
ህዝቢ ኸኣ፡ እንታይ ኮይኖም ደኣ
ኣቋሪጾም ምባሉ ኣይተረፈን። ስለዚ
መቋረጺ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ጠንቂ
ኣሊኹም ከምቲ ዘልመድኩሙና
ክትቅጽሉ ለበዋይ አቕርብ።
ዑምርጀ እድሪስ
ዓዲ ቐይሕ

ብብልሓትን ዘተን እንተ ዝስራሕ ዝያዳ መድምዐ
ምስራሕን ምጽጋንን ጽርጊያ
ንኡስ ዞባ ሎጎ ዓንሰባ ስርሑ ካብ
ዝጅምር ድሮ 4 ኣዋርሕ ኣሕሊፉ
ኣሎ። እቲ ውጽኢት ግና፡ ከምቲ
ትጽቢት ዝተገብረሉ ኣይኮነን።
ምስቲ ዝፈሰሰ ገንዘብ እንክነጻጸር፡
ክሳራ ኢዩ ዘመልክት። ኣብ ሞያ
ምህንድስና ስለ ዘለኹ፡ ነቲ ስራሕ
ንኽግምግሞ ኣየጸገመንን። ከምኡ
ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ፡ ድኽመት
ናይ ኣወሃሃዲት ኮሚተ ናይቲ ስራሕ
ኢዩ። ሓደ ካብ’ቲ ድኽመት ብንጹር
ንምግላጽ፥ ምስ መንግስቲ ተረዳዲእካ
ብርትዓዊ ዋጋ ማሽነሪታት ክርከብ
እናተኻእለ ከሎ፡ ምስ ምምሕዳር

ንኡስ ዞባ ከይተላዘብካ ናይ ውልቂ
ማሽነሪታት ብኽባር ዋጋ ምክራይ
ኢዩ።
ከምኡ ስለ ዝተገብረ፡ ብዙሕ ገንዘብ
ህዝቢ ብዘይ ኣገባብ ባኺኑ። ንኣብነት
ክራይ ዶዘር ንሰዓት 3,200 ናቕፋ፡
ግሬደር ንሰዓት
2,500 ናቕፋ፡
ኤክስካባተር ንሰዓት 3,000 ናቕፋ፡
ንሮለር፡ ንፎርማን. . . ምስ ቀለብን
መደቀስን. . .ወዘተ።
ብመሰረት ዓንዲ ሕጊ ናይቲ ከባቢ፡
ዓንቀጽ 10-1-8 ልዕሊ 100 ሽሕ ናቕፋ
ንመዓላ ስራሓት ጽርግያ ዝውዕል
ሸመተ ንብረትን ኣገልግሎትን፡ ብውሳነ
ዋዕላ ተወለድቲን ነበርትን ይፍጸም

ኢዩ ዝብል። ዓንቀጽ 10-3-17 ብንጹር
ኣንቢሩዎ ዘሎ ከኣ፡ ልዕሊ 50 ሽሕ
ዝዋግኡ ኣገልግሎት ወይ ንብረት
ብጋዜጣ ይጫረት ኢዩ ዝብል። እዚ
ኩሉ ግና፡ ኣብዛ ስራሕ’ዚኣ ጽሑፍ
ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ።
ሕጂ እውን እቲ ስራሕ ይቕጽል ስለ
ዘሎ፡ ክንብል በለ’ምበር ኣይተኻዕወን
ከም ዝበሃል፡ እቲ ጌጋ ከይድገም፡
እታ ኮሚተን ኣቦ መንበራን ጌጋኦም
ኣሪሞም ብጽፉፍ፡ ኣርባሒን ሕጋውን
ኣገባብ ክሰርሑ አዘኻኽር።

ጆሜትራ ተኽለ ግርማጽዮን

ዓሰርተ ግዜ ገንዘብ ክፈሉ. . .ይኸብደና’ሎ
መንግስቲ መሰረታዊ ቀረባት
ሸማታይ ብርትዓዊ ዋጋ ንምቕራብ፡ ኣብ
ከተማታት ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ
ኣስመራ፡ ዱኳናት ሕድሪ ብምኽፋት
ዝምስገን ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ካብኡ
ሓሊፉ እውን፡ ባኒ ንነፍሲ-ወከፍ ስድራ
ብርትዓዊ ዋጋ ኣብ ጥቓኣ ኣብ ዝርከብ
ዱኳን ከምትረክብ ተገይሩ ኣሎ።
ነዚ ሓልዮታዊ ኣሰራርሓ ጽፈትን
ሕጋውነትን ንምልባስ ድማ፡ ንነፍሲወከፍ ስድራ በብምምሕዳርና ኩፖን
ተዋሂቡና ንግልገለሉ ኣለና። ኣብዚ
እዋን’ዚ ግና፡ ኩፖን ከም መገደዲን
መፈራርሒን ክስራሓሉ ንርኢ ኣለና።
ሓደ ነገር ክትገዝእ ኢልካ ኩፖንካ
ሒዝካ ትኸይድ’ሞ፡ ኩፖንካ ሒዞም
‘ናይ ላምባ ቲኬት ንምውሳድ ክንድ’ዚ
ክፈል. . . ናይ ጓሓፍ 20 ናቕፋ ክፈል.
. . ናይ 8 መጋቢት 10 ናቕፋ ክፈል.
. . መተባብዒ ናይ ወፋሮ 30 ናቕፋ

ክፈል. . . ኣብ መንደፈራን ኩዶፈላሲን
ከኣ፡ ናይ ፊስቱላ 10 ናቕፋ ክፈሉ. .
ናይ ስፖርት፡ ናይ በዓል፡ ተደጋጋሚ
ናይ ጓሓፍ ወ. ዘ. ተ. ትበሃል። እንተ
ዘይከፊልካ፡ ኩፖንካ ኣይትወሃብን።
ንኣብነት ባኒ ክትወስድ ናብ ዱኳን ምስ
ከድካ፡ በዓል ዱኳን ናይ ከምዚ ክንድዚ
ኣኽፍሉ ተባሂልና ስለ ዘለና፡ ክፈል ባኒ
ክትወስድ ይብለካ።
ደቅኻ ጾሞም ንትምህርቲ ክትልእኽ
ስለ ዘይትኽእል ከይፈተኻ እናማረርካ
ዝተባህለካ ትኸፍል። እቲ ዘገርም ሓንቲ
መዓልቲ እውን ትኹን ኣነ ኣብ ዘለኹዎ
ምምሕዳር፡ ንዑ ናይ ከምዚ ዘዋጻእኩሞ
ገንዘብ ድምር ክንድ’ዚ ነይሩ፡ ኣብ
ከምዝን ከምዝን መዓላ ኣውዒልናዮ፡
ወይ ክንድዚ ተረፍ ኣሎ ዝብል ጸብጻብ
ሰሚዐ ኣይፈልጥን። ምናልባት’ኮ
እቲ ዝዋጻእ ዘሎ ምኽንያት ቅቡል
ክኸውን ይኽእል ኢዩ። እንተ ደኣ

መዓላኡ ዘይተነግረን ተደጋጊሙን ግና፡
ትሒምታታት ክፈጥር ንቡር ኢዩ።
ኣብዚ ዘሎ ቅርጡው ናይ ገንዘብ
ምንቅስቓስ ወላ ውሑድ ይኹን እንተ
ተደጋጊሙ ነቲ ማእከላይ መነባብሮ
ዝመርሕ ዝበዝሕ ህዝብና ብፍላይ
ድማ ንሰራሕተኛ መንግስቲ ይኸብዶ
ኢዩ። ኣብ ዝሰርሓሉ መንግስታዊ ትካል
ናይ 8 መጋቢት ክፈል ይበሃል፡ ኣብ
ምምሕዳሩ ክፈል ይበሃል፡ በዓልቲ ቤቱ
እውን ከምኡ፡ ተማሃሮ ከምኡ! ዝያዳ
ይኸብድ።
ስለዚ ምምሕዳራት፡ ንነበርተን ዝጠቅም
ገንዘብ ዘድልዮ ውጥን ምስ ዝውጥና፡
ፈለማ ንህዝቢ ኣኪበን ከረደኣን ምስ
ተዋጸአ እውን ጸብጻበን ብንጹር ከቕርባን
ኣካል መሰረታዊ ዕማመን ይመስለኒ።

ግዱስ ዜጋ ካብ ኣስመራ

ኤለክትሪክ ባረንቱ ኣቓልቦ ይገበረሉ
ኣገልግሎት ኤለክትሪክ ከተማ
ባረንቱ፡ ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ
ብዘላ መመንጨዊት ኤለክትሪክ ኢዩ
ዝወሃብ። ቀጻሊ ንምምዕባሉን ናብ
ከባቢታት እታ ከተማ ንምዝርግሑን
እውን ብዙሕ ጻዕርታት ናይ መንግስቲ
ከም ዝተገብረ፡ ኩሉ ነባሪ እታ ከተማ
ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ።
ኣብዚ ቀረባ ዓመታት’ኳ፡ መንግስቲ
ኣገልግሎት ኤለክትሪክ እታ ከተማ
ንምውሓስ፡ ዓበይቲ ጀነረተራት
ኣምጺኡ፡ ኣብ ዙርያ እታ ከተማ
ዘለዋ ዓድታት ከይተረፋ ኣገልግሎት
ኤለክትሪክ ዝረኽባሉ ባይታ ኣጣጢሑ
ኢዩ። እንተኾነ፡ ብዝተፈላለየ ቴክኒካዊ
ምኽንያታት እቲ ኣገልግሎት ክቕጽል
ኣይከኣለን።
እቲ ምኽንያታት ብዙሕ ኢዩ።
ሓንሳብ ዋሕዲ ነዳዲ ይበሃል፡ ሓንሳብ
መቀያየሪ ኣቕሑት ይበሃል፡ ጸኒሖም
ዋሕዲ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ይብሉና.
. ትካል ኣገልግሎት ኤለክትሪክ ባረንቱ፡
ከመኽንዩዎ ዝውዕሉ በዚሑ።
ሎም-ቅነ’ኳ ጠሪሻ ካብ ዘይትመጽእ
ሰሙና ኣሕሊፋ ኣላ። ቅድሚ ናብ
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ምጽሓፈይ
ደጋጊመ ምኽንያት መቋረጺኣ
ክፈልጥ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት
ኤለክትሪክ ባረንቱ ተመላሊሰ ሓቲተ’የ።
. . . ሓላፊ የለን ምስ መጸ ሕተት

ኢየ ተባሂለ። በቲ ኮነ በዚ፡ ነበርቲ ባረንቱ
ብጕዳይ ኤለክትሪክ ዕጉባት ኣይኮንናን።
መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ቦታኡ
እናሃለወ፡ ብሰሪ ንኣሽቱ ቴክኒካዊ ጸገማት
ክንጽልምት ኣይጽቡቕን። ምናልባት
ካብ ነበርቲ ዝድለ ነገር እንተሎ ከኣ፡

ብወግዒ ይነገር። ህዝቢ ንብርሃን ዓይኑ
ዘይከውን ኣይኮነን።

ዓስቀላዊ ካብ ባረንቱ

ሓውን ሓሰርን

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማህደር ጀጋኑ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ
መሓመድስዒድ ዑስማን
ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል
ገሊኦም እናተጸናጸኑ ገሊኦም
እናዀዓቱ፡ ከም’ታ ዝሓሰቡዋ ብኽብሪ
ቀበሩዎ። ዝክረ ሰማእታት ገይሮም
ድማ ናብ ቦታኦም ተመልሱ። እታ
ተሻቕሎም ዝነበረት ጕዳይ ቀብሪ
ስለ ዝተፈትሐት ንሽዑ እፎይታ
ተሰመዖም። ሓመዶም ነጊፎም ድማ
ዕረፍቲ ናብ ዘይህብ ስራሕ ምእላይ
ውጉኣት ኣተዉ።
እቶም ስንኩላን ካብ ጸሓይ ጀልሃንቲ
ተገላጊሎም ኣብ’ቲ ጽቡቕ ገዛ፡ ማይ፡
ኤለክትሪክ፡ ሕክምናን ቅሳነትን
ዝረኽቡሉ ሃገር ከም ዝዕቈቡ ስለ
ዝተገብረ፡ ገሊኦም ሓውዮም ቃልሶም
ክቕጽሉ ናብ ሜዳ ክምለሱ ከለዉ፡
ገሊኦም ድማ ኣብኡ ከም ዝተሓጋገዙ
ተገብረ። ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ፡ ሞያን
ፖለቲካን ድማ ተደራቢ ንጥፈታት
ናይ’ቶም ኣባላት ኰነ።
ኲናት ኣብ ሜዳ ይቕጽል፣ ከቢድ
ማህረምቲ ዝነበሮም ተጋደልቲ ድማ
ናብ ሱዳን ይስደዱ። ብኡ መጠን
መስዋእቲ ይውስኽ። ተስፋይን ብጾቱን
በቲ ዝተጠቕምሉ ኣገባብ ካብ ሰብ
እናተሓብኡ ኣስታት ኣርባዕተ ስዉኣት
ኣብ ከባቢ መዕርፎ-ነፈርቲ ምስ ቀበሩ፡
ኵነታት ኣይጠዓመን። ኣብ’ቲ ከባቢ
ሰባት ብለይቲ ክንቀሳቐሱ ጀመሩ።
መብራህቲ መኪና ወሊዖም ከይቀብሩ
ሰጊኦም፣ ብጸልማት ድማ ዝከኣል
ኣይነበረን። ስለ’ዚ ካልእ ብልሓት
ክፈጥሩ ግድን ነበረ።
እታ “ስዉእ ኣበይ ይቀበር?”
እትብል ሕቶ ሽዑ’ውን ተላዕለት።
ድሕሪ ብዙሕ ክትዕን ምዝርራብን
ኣብ’ቲ ከባቢ ጽምው ዝበለ መቓብር
ምህላዉ
ተሓበሩ’ሞ፡
ተስፋይ
ተስፋጽየን፡ ወልደስላሰ ዑቕባዝጊን
ካልኦትን ነቲ ቦታ ከጽንዕዎ ተሓበሩ።
ናብ’ቲ መቓብር ከይዶም ከመይ ከም
ዝመስልን ብኸመይ ከም ዝጥቀሙሉን

ኣጽኒዖም ተመልሱ።
እቲ መቓብር ዓቢ ዛሬባ ኰይኑ፡
መዓጹኡ ክፉትን ዋርድያ ከም
ዘይብሉን ስለ ዘረጋገጹ ሰብ ምስ ደቀሰ
ብለይቲ ክቐብሩ ተሰማምዑ። ግዜ
ሻድሻይ ወራር ስለ ዝነበረ ብዝሒ
ውጉኣት እናወሰኸ ከደ። እቶም
ተጋደልቲ ብዙሕ ግዜ ክቐብሩ እንተ
ተራእዮም ኣብ’ቲ ከተማ ዝቕመጥ
ኤርትራዊ ምስ’ቲ ዝነበረ ፈኸራታት
ስርዓት ደርግ “ደቅና ተሃስዮም”
ኢሉ ምእንቲ ከይሻቐል፡ ምስጢር
ቀብሪ ልዑል ጥንቃቐ ጠለበ። ነቶም
ስንኩላን’ውን የሻቕሎም ነበረ። ኣብ’ታ
ምእንታኣ ዝሰንከሉላ መሬት እምበር፡
ኣብ ሱዳን ክቕበር ዝደሊ ኣይነበሮምን።
“ኣብ ዘይዓድኻ ምንባር ኣይጥዑም፡
ቀብሪ ኣይጥዑም፡ ኩሉ ኣይጥዑም
በቃ! ሓመድ መሬትካ ዝመስሉዎ
የለን” እናበሉ የስተንትኑ ነበሩ።
ኩነታት ናይ’ቲ መቓብር ምስ
ተፈልጠ ሽግር ቀብሪ ተፈትሐ።
መስዋእቲ ምስ ዘጋጥም ለይቲ ከባቢ
ሰዓት ሓደ ናብ’ቲ መቓብር ብምኻድ
ብቕልጡፍ ምቕባር ተኻእለ።
እቲ ንባዕሉ ህሩም ርእሲ ዝነበረ፡ ደሓር
ግን ተመሓይሹ ሓኪም፡ መምህር፡
ሙዚቀኛን ሳርቶን ዝዀነ ወልደስላሴ
ዑቕባዝጊን ሓኪም ናይ’ቶም ስንኩላን
ዝነበረ ተስፋይ ተስፋጽየንን ካብ’ቶም
ብተደጋጋሚ ዝቐብሩ ዝነበሩ እዮም።
ብኸም’ዚ እናቐጸሉ፡ ሓደ ለይቲ ክቐብሩ
ምስ ከዱ ማዕጾ ናይ’ቲ መቓብር
ተዓጽዩ፡ ሓለዋ ወተሃደራት ድማ ነቲ
መቓብር ከቢቦሞ ጸንሑዎም። እንታይ
ከም ዝገብሩ ጠፍኦም። ሓለፍትን
ኣባላትን ብሓባር ዘተዩ። ድሕሪ ክትዕን
ምዝርራብን ብዘይካ ኣብ ጥቓኦም
ዝነበረ መቓብር ካልእ ኣማራጺ ከም
ዘየለ ደምደሙ። ሽዑ ሓደ ሓሳብ
መጽአ። እቲ ዛሬባ ነዊሕ ስለ ዝነበረ፡
ሓለውቲ ብዘይብሉ ወገን ነጢሮም
ክቐብሩ ሓሰቡ። ነቲ ስዉእ ኣብ መኪና
ብምስቃል ኣግፊሖም ብምጥዋይ ነታ
መኪና ኣብ መንደቕ ኣጸግዑዋ።

እቲ ካልእ ገድሊ
ክልተ ሰባት ካብ ልዕሊ መኪና ኣብ
መንደቕ ደየቡ። ክልተ ካልኦት ድማ
ድሕሪኦም ሰዓቡ። እቶም ናብ’ቲ
መቓብር ክወርዱ ዝተዳለዉ ነጢሮም
ኣብ ውሽጢ መቓብር ኣተዉ’ሞ፡
ኣፍራዛን ባዴላን ተቐበሉዎም። እቲ
መሬት ምዉት ስለ ዝዀነ ኣብ ሓጺር
ግዜ ጕድጓድ ኰዓቱ። እቶም ኣብ
ልዕሊ መንደቕ ዝደየቡ ድማ፡ ነቲ ሬሳ
ኣቐበሉዎም። ዕዉት ስርሒት ቀብሪ
ፈጺሞም ናብ ቦታኦም ተመልሱ።
እቶም ሓለዋ ለይቲ ይዝንግዑ ስለ
ዝነበሩ፡ እዛ ኣዘንጊዕካ ናይ ምቕባር
ስርሒት ዝዀነ ሽግር ከየጓነፈ ንነዊሕ
እዋን ቀጸለት።
ሓንቲ ለይቲ ኣጋ ፍርቂ ለይቲ
ምስ ኰነ፡ እታ ፒክኣፕ ደበኽ በለት።
ተስፋይን ወልደስላሴን ምስ ካልኦት
ብጾቶም ነታ ዝተሰወአት ብጸይቶም
ኣብ’ታ መኪና ሰቒሎም ተበገሱ። ነታ
መኪና ኣብ’ቲ መንደቕ ኣጸጊዖም፡
እቶም ሓለዋ ከይህልዉ ቀስ ገይሮም
እናተንቀሳቐሱ ተጸናጸኑ፡ ድምጺ
ኣይነበረን። መሬት ግብ ዝበለ ጸልማት
እዩ ዝነበረ።
በዓል ወልዳት ነቲ ኩነታት ምስ
ኣረጋገጹ፡ ካብ ልዕሊ መኪና ክልተ
ሰባት ናብ መንደቕ ደየቡ። ቀጺሎም
ክልተ ካልኦት ሰባት ኣብ ዝባን
መንደቕ ሓኾሩ። እቶም ቀዳሞት
ነጢሮም ኣብ ውሽጢ መንደቕ ምስ
ዓለቡ፡ ወልዳትን ተስፋይን ነቲ ሬሳ
ከቐብሉዎም እናተዳለዉ፡ ርሕቕ ኢሉ
ድምጺ ሰምዑ። ስርሖም ኣቋሪጾም
ጽን በሉ። ሓለዋ ከይኰኑ ኣዝዮም
ሰግኡ። ነንሓድሕዶም ተጠማመቱ።
ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ደባን ላምፓዲና
ዘብርሁ ሰብ ብረት ሓለዋ ናብኣቶም
ክመጽኡ ረኣዩ። “እንታይ ንግበር?”
ብምባል ንሓድሕዶም ተሓታተቱ።
ወልዳትን ተስፋይን ከደይቡዎ
ንዝሓሰቡ ሬሳ ብጻዮም ኣብ ልዕሊ
መኪና ኣቐመጡዎ። ኣብ’ታ ሓጻር
ህሞት ኣብ ርእሶም ብዙሕ ሓሳባት
መጽአ። ክሃድሙ ወይ ነቶም ሓለዋ
ክጸንሑዎም። ኣብኡ እንተ ጸኒሖም
ዝመጽእ ሽግራት ኩሉ ተራኣዮም።
እቶም ወተሃደራት እንተ ርእዮሞም፡
እንታውነቶም ከረጋግጹን መኪና
ክፍትሹን እዮም። ሬሳ ምስ ረኣዩ ዓቢ
ሰበብ ክመጽእ ምዃኑ ኣይተጠራጠሩን።
“እቲ ሬሳ እንታዋይ እዩ? ስለምንታይ
ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ተቐቢሩ? እቲ ሰብ
ባዕልኹም ስለ ዝቐተልኩሞ ኢኹም
ተሓቢእኩም ትቐብርዎ ዘለኹም።”
እዚን ካልእን ሓሳባት ኣዋጠሮም።
እቶም ወተሃደራት ግድን ስጕምቲ
ክወስዱሎም ምዃኖም ኣይጠፍኦምን።
ኣብ’ታ ሓጻር ህሞት ዝገብሩዎ
ሓርበቶም።
እቶም ኣብ ዝባን መንደቕ ዝነበሩ
ብጾት ነቶም ኣብ ውሽጢ መቓብር
ኣትዮም ዝነበሩ ኣብ ሓጺር ግዜ ስሒቦም
ኣደየቡዎም። ነጢሮም ናብ ልዕሊ
መኪና ወረዱ። ወልዳትን ተስፋይን
ውሳነ ንምውሳድ ነንሓድሕዶም
ኣሕሸዅሸዅ በሉ። እቶም ወተሃደራት

ቀረቡ’ሞ፡ “ዝወለደት ትውለድ
ንህደም” ተበሃሃሉ። እቶም ወተሃደራት
እንተ ተኲሶም ግን ዝኸበደ ሓደጋ ከም
ዝመጽኦም ኣይተጠራጠሩን። ኩሉ
ጸገም፡ እንተ ጸንሑ ተሓታትነት፡ እንተ
ሃደሙ ካልእ ሓደጋ። ነቲ መራሒ
መኪና “ንኺድ” በሉዎ።
እታ ሬሳን ቀባሮን ዝጸዓነት ፒክኣፕ
ብርሃና ነቲ ጸልማት እናቐደደ በቲ ሰጥ
ዝበለ ጐልጐል ተሓንበበት። እቶም
ወተሃደራት ነታ መኪና ምስ ረኣዩ
ደድሕረኣ ሰዓቡ። እታ መኪና ግን ከም
ንፋስ ተወንጨፈት። መኪና ምዃና
እምበር እንታይ ክትገብር ደው ከም
ዝበለት ኣይፈለጡን። እናተጠራጠሩ
ድማ ካብ ምትኳስ ተቖጠቡ።
እታ መኪና እናተሓንበበት ኣስታት
ሓሙሽተ ኪሎ ሜተር ብምኻድ
ኣብ ከባቢ ሪፋይነሪ በጽሐት። ኣብ’ቲ
ቦታ ጽምው ዝበለ ጐልጎል ረኸቡ።
እቶም ወተሃደራት ብእግሮም ክንድኡ
ክስዕብዎም ከም ዘይክእሉ ስለ ዝገመቱ፡
መኪና ደው ኣቢሎም ወረዱ። እቲ
ቦታ ንቐብሪ ምቹእ ስለ ዝነበረ፡ ነታ
ብጸይቲ ኣብኡ ክቐብሩዋ ብምውሳን
እናተበራረዩ ክዅዕቱ ጀመሩ። እቲ
ጕድጓድ ምስ ተዳለወ ሬሳ ካብ መኪና
ኣውሪዶም ናብ’ቲ ጕድጓድ እናኸዱ፡
ክልተ ሰባት ናብኦም ክመጽኡ ረኣዩ።
እቲ ጕድጓድ ካብ መኪና ርሕቕ ኢሉ
ስለ ዝነበረ፡ ሬሳ ናብ መኪና ክመልሱ
ዕድል ኣይነበሮምን። እቶም ሰባት
እንታዎት ምዃኖም’ውን ኣይፈለጡን።
እቲ ኣጋጣሚታት ገሪሙዎም
ነንሓድሕዶም ተጠማመቱ።
እቶም ሴፍ ዝተዀልኮሉ ክልተ ሰብ
ጀለብያ ሸነን እናበሉ ናብ’ቶም ተጋደልቲ
ቀረቡ። ብዓል ተስፋይን ወልዳትን
ዝዀነ መከላኸሊ ኣይነበሮምን። እቶም

ሰብ ሴፍ ነቲ ሬሳ እንተ ርእዮሞ
ከይሕብሩን ካልእ ስጕምቲ ከይወስዱን
ኣዝዮም ሰግኡ። ብቕልጡፍ ነቲ ሬሳ
ብድሕሪኦም ከዊሎም ትኽ ኢሎም
ደው በሉ። እቶም ሰብ ሴፍ ደው
ኢሎም ነቶም ተጋደልቲ ጠመትዎም።
በዓል ወልዳት’ውን ጠመቱዎም።
ክልተኦም ተጠማመቱ። ድሕሪ ገለ
ደቓይቕ ትኽ ኢሎም መንገዶም
ቀጸሉ። በዓል ወልዳት ድማ ስግኣቶም
ስለ ዝተቐንጠጠሎም ብቝልጡፍ ነቲ
ሬሳ ቀቢሮም ናብ ቦታኦም ተመልሱ።
እታ ተካሊት ለይቲ ድማ ከም ካልኦት
ለይትታት ንነብሳ ክትብል ወግሐት።
ነቲ ዘጋጠመ ሽግር ሓለፍትን ኣባላትን
ፈሊጦሞ እዮም። ይኹን’ምበር፡
ብድሕረኡ’ውን ካልእ ኣማራጺ
ኣይነበረን። እቲ ኣዘንጊዕካ ናይ ምቕባር
መደብ ቀጸለ። ብኸም’ዚ እናቐጸለ
ናጽነት ኣርከበ። እቶም ጀጋኑ ነቲ
እናተሸቝረርካ እትነብረሉ ዓዲ ስደት
“ድሓን ኵን” ብምባል፡ ናብ ኣስመራ
ኣተዉ። እቲ ንዓመታት ሃንቀው ዝበሎም
ህዝቦም ድማ ተኣምራታዊ ኣቀባብላ
ገበረሎም። ባህጎምን ዕላማኦምን ስለ
ዝተዓወተ ድማ ስንክልናኦም ስልማት፡
መስዋእቶም ድማ ሃገራዊ መባእ
ቈጸሩዎ። እታ ንዓመታት ዝተዓቖቡላ
ህንጻ ትራንዚት ድማ ኣብ ኣእምሮ ናይ
ነፍሲ-ወከፍ ስንኩል ተሳኢላ ኣላ። እዞም
ስንኩላንን ኣለይቶምን፡ ድሕሪ ናጽነት
መስዋእቲ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ስዉእ
- ብኣሽሓት ህዝብን መካይንን ተዓጂቡ፡
ታሪኽ ህይወቱ ተነቢቡ፡ ብኽብሪ ክቕበር
ክርእዩ እንከለዉ፡ ኩሉ ግዜ ንቐብሪ
ዘሕለፉዎ ካልእ ገድሊ ይዝክሩ።
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ሓቂ ናጻ ከተውጽኣኩም’ያ

ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ስቕታይ ኣንብቦ
ዓለመይ፡ ብስቕታ ዝሓሸ መልሲ
ዝረኽቡ ጕዳያት ከም ዘለዉ’ኳ እንተ
ዘይሰሓትኩ፡ ንጕዳያት መልሲ ብምሃብ
ጥራይ ኣጠማምታኻ ከተረድእ ትኽእለሉ
ኵነታት ይበዝሕ። ብፍላይ ንተጨባጢ
ኵነታት ብስቕታ ምምላስ፡ ነቲ ዝበሃል ዘሎ
ከም ምልባስ ክውሰድ ከም ዝኽእል ምዝካር
ጽቡቕ መስለኒ። ኣብ እንተታት ንዝጠፍእ
ግዜ፡ ዘየድሊ ግምታት፡ ብሓልዮትን
ኣገዳስነትን ክትዓግቶ ክሳብ ዝኸኣልካ፡
መልሲ ዘይኰነ ሓቂ፡ ርትዒ፡ ፍቕሪ ምንጽብራቕ’ዩ ዘድሊ።
‘ኣብ ውሽጥኻ ንዘሎ ኣብ ጎድንኻ ደሊኻ ኣይትረኽቦን፡’ ዝብል ብሂል ተቐቢለዮ።
እንተዀነ፡ ኣብ ውሽጠይ ስለ ዝሰኣንኩኻ ኣይኰንኩን ዘይምምጻእካ ኣሕሚሙኒ።
ፍቕሪ ብባህሪኡ ተጸባዪ እዩ። ቈጸራ፡ ኣብ ዝቕጽል ክትረኽቦ፡ ክትበሃሎን ከተስተማቕሮን
ንእትኽእል ምውሳን ክሳብ ዝዀነ ድማ፡ ኣካል ፍቕራዊ መብጽዓታት ገይረ’የ ዝሓስቦ።
ብዘይካ’ዚ፡ ነቲ ኣብ ኣካላዊ ዓለም ዘሎ ዘይርጉጽነት፡ ሓደጋን ካልእ ኵነትን ወሲኽካ
ድማ፡ ሻቕሎት፡ ባህጊ፡ ተስፋ ... ኣብ ምብኳር ቈጸራ ወይ’ውን ምድንጓይ ቃንዛ
ይፈጥር እዩ።
‘ወትሩ ኣብ ጐነይ ክትህልዊ ኣለኪ፡ ብዘይካኺ ሰብ ኣይከውንን’የ፡’ ትብል ቃልካ
ዝርስዓ ኣይኰንኩን። እተፍቅሮ ሰብ ወትሩ ምሳኻ ክህሉ ምድላይ መግለጺ ፍቕሪ ድዩ
ነብሰ ፍትወት ክምልሳ ትኸብድኒ እያ። ምስ እተፍቅሮ ብህይወት ምንባር ኣዝዩ ብሉጽ
ነገር ምዃኑ ግን ኣይክሕድን’የ። እንተዀነ፡ መግለጺ ሓቀኛ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ
ካብ ኣካይዳኻ ክወጃበረኒ ጀሚሩ ኣሎ።
ብዘይ ይቕረታ ምድንጓይን ምጥላምን ቈጸራ ካብ በዝሐ፡ ፍቕርና መዕለቢ ክንገብረሉ’የ
ብህጹጽ ክንራኸብ ሓቢረካ። ቈጺረካ ከብቅዕ ብዘይ ዘረባ ከስቅጥ ምውሳነይ ኣብ
ልዕለይ ትፍጽሞ ዘለኻ በደል ከብርሃልካ ደልየ ምዃነይ ከረድኣካ እደሊ። ፍቕሪ ብሓደ
ኢድካ ኣጣቒዕካ ደው ዝብል ኣይኰነን። ኣብ ዝረኸብካኒ ከም ተፍቅረኒ ትገልጸለይ፡
ቈጺርካኒ ከተብቅዕ ትጠልሚኒ እንተዄንካ፡ ፍቕሪ ክብሎ የጠራጥረኒ እዩ። ተፍቅሮ ሰብ
ምስ ረኸብካዮ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ከይረኸብካዮ’ውን ከተፍቅሮ’ዩ ዝግባእ።
ከም ተፍቅረኒ እናሓበርካኒ ንኽትረኽበኒ ዘይትህወኽ ብምዃንካ ኣዝየ’የ ዝግረም።
መዐቀኒ ፍቕሪ ክብረትን ሓልዮትን ምዃኑ’የ ዝፈልጥ። እዚ ግን፡ ኣነ ክረኽቦ
ኣይከኣልኩን። ቃላትካ ኣብ ውሽጠይ ንዘሎ ቃንዛ ከህድኡለይ ዝኽእሉ ኣይኰኑን፡
ተግባር እንተ ዘይተሓዊስዎ። ስቕታይ ድማ፡ ኣይትጽልኣዮ። ኣንብቦ ጥራይ’ምበር፡
መልሲ’ዩ። መልሲ ናይቲ ዕግበት ዘይፈጥረለይ ዘሎ ባህርያትካ።

ንኣፍልጦ
ኣብ 1890 ዓ.ም ዝነበረ ካርል ልንድስታይነር ዝተባህለ ስነ-ፍልጠተኛ፡ ነቲ ብሰንኪ
ሕጽረት ምትሕልላፍ ደም ዘጋጥም ዝነበረ ሽግራት ፈቲሕዎ። ካርል ንኹሎም ዓይነት
ወሃዮታት ደም ረኺብዎምን ነዚ ሕጂ ሒዞሞ ዘለዉ ኤ፡ ቢ፡ ኤቢ፡ ከምኡ’ውን ኦ ዝብል
ኣስማት ዓዲልዎም። እዚ ርኽበት’ዚ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ለውጢ ዘምጽአን ንብዙሓት
ሕሙማት ዝሓገዘን’ዩ።

ኩርናዕ ካሜራ

ሙራድ፡ ካብ ዝነብሮ ዝነበረ ከተማ
ዝሓሸ ስራሕ ንምርካብ ናብ ካልእ
ከተማ ክኸይድ ወሰነ። እቲ ሓሳብ ድማ፡
ንወላዲቱ ኣካፈላ። ወላዲቱ ነተን ዝነበርኣ
80 ገንዘብ ወርቂ ካብ ቅናታ ብምፍታሕ
እተን 40 ንዕኡ ብምሃብ፡ ‘እዚአን ድማ፡
ግደ ሓውኻ፡’ ብምባል ኣትሪራ ብምሕቋፍ
ሰዓመቶ። ‘ወደይ መዓረይ፡ እንሆ ኣነ ኣብ
ቅድሚ ኣምላኽ እምሕጸነካ ኣለኹ።
እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ መንገድኻ
የስልጠልካ። ዘጋጠመ እንተ ኣጋጠመካ
ሓሶት ከይትዛረብ መሓለለይ፡’ እናበለት
ተላበወቶን ኣምሓለቶን። ነቲ ዛንታ ባዕሉ
ሙራድ ከምዚ ዝስዕብ የዘንትዎ፥
ብኸምዚ ካብ’ታ ፍቕርቲ ኣደይን
ዝነብረላ ከተማ ፐርሽያን ተሰናቢተ፡
ምስ ነጋዶ ክኸይድ ተበገስኩ። ሓማዳን
ኣብ እትበሃል ቦታ ክሳብ እንበጽሕ’ውን
ገለ ክፉእ’ኳ ኣይረኸብናን። ካብቲ ቦታ
ቅሩብ ምስ ተጓዓዝና ግና፡ ስሳ ዝኣኽሉ
ፈረሰኛታት ሸፋቱ፡ ሓደጋ ወዲቖም
ኣጨነቑና። ነቲ ናይ ብጾተይ ገንዘብን
ኣቕሑን ጐራጒሮም ምስ ወሰዱ፡ ሓደ
ካብኣቶም ናባይ ቅርብ ኢሉ፡ ክንደይ
ዝኣክል ገንዘብ ከም ዘለኒ ሓተተኒ። ኣነ
ኸኣ፡ “40 ዝኸውን ገንዘብ ወርቂ ኣብ
ትሕቲ ቀሚሸይ ኣለኒ፡” ኢለ መለስኩሉ።
እቲ ሰብኣይ ግና ዘላግጸሉ ዝነበርኩ ግዲ
መሲልዎ፡ ካዕ-ካዕ ኢሉ እናሰሓቐ ናብ
ካልእ ጒዳዩ ኸደ።
ሓደ ካልእ ፈረሰኛ’ውን መጺኡ፡
“ንስኻኸ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ?” ኢሉ
ሓተተኒ። ኣነ ድማ፡ ከምቲ ነቲ ቀዳማይ
ዝሃብክዎ መልሲ መለስኩሉ’ሞ፡ ንሱ’ውን
ከምቲ ብጻዩ እናሰሓቐ ካባይ ረሓቐ። ኣብ
መወዳእታ እቶም ፈረሰኛታት፡ ንኹላትና

እቶም ተጓዓዝቲ ኣኻኺቦም እናዀብኰቡ
ናብቲ ሓለቕኦም ወሰዱና። ዝዘረፍዎ
ተማቒሎም ምስ ወድኡ፡ እቲ ሓለቖም
ናባይ ቀሪቡ፡ “ንስኻኸ እንታይ ትሕዞ
ኣለካ?” በለኒ። “ኣቐድም ኣቢለ ነቶም
ገላውኹም ነጊረዮም’የ። 40 ዝኣክል
ገንዘብ ወርቂ ኣብ ውሽጢ ክዳውንተይ
ኣጸቢቐ ሰፍየ ሒዘ ኣለኹ፡” በልክዎ። ንሱ
ከኣ ኣጸቢቖም ክጒርጒሩኒ ኣዘዘ። እቲ
ገንዘብ’ውን ኣብቲ ባዕለይ ዝሓባእክዎ
ረኸብዎ።
እቲ ሓለቓ፡ ኣዝዩ ተገሪሙ፡ “ክንድዚ
ዝኣክል ክቡር ናይ ወርቂ ገንዘብ፡ ክሳብ
ክንድዚ ኣጸቢቕካ ሓቢእካ ሒዝካ ከም
ዘከኻ ደኣ፡ ስለምንታይ ኣግሂድካ ነጊርካና፡
” ክብል ተደኒቑ ሓተተኒ።
“እታ ፍቕርቲ ኣደይ፡ ዝተላበወትኒ
ለበዋ ከፍርስ ኣይደለኹን። ነቲ ኩሉ ግዜ
ሓቂ ክዛረብ’የ ኢለ ዝሃብክዋ ተስፋ’ውን
ክጠልም
ኣይደለኹን፡”
ብምባል
መለስኩሉ። ሽዑ ወዮ ሓለቓ ከተርቲ፡
ልቡ ተተንኪፉ፡ “ኣንታ ወዲ ገና ንስኻ
መንእሰይ ክንስኻ፡ ብዛዕባ’ቲ ንኣደኻ
ዝግበኣካ ነገር ክሳዕ ክንድዚ ጠሊቑ

ክስምዓካ፡ ኣነ ግና፡ ብዛዕባ’ቲ ንኣምላኽ
ዝግበኣኒ ነገር ክሳዕ ክንድዚ ቀሊሉ
ክስምዓንስ ከመይ ዝበለ መርመም ነገር’ዩ!”
እናበለ ተጨነቐ። ጸኒሑ “ኢድካ ሃበኒ፡”
ብምባል “ድሕሪ ደጊም፡ በቲ ዝገበርክዎ
ክጠዓስ፡ ኣካይዳይ’ውን ክልውጥ እምሕል
ኣለኹ፡” ኢሉ ኢደይ ጠቕዓኒ። ዓው ኢሉ
ድማ ኣብ ቅድሚ ኩልና፡ “እዚ መንእሰይ
ሓቂ ብምዝራቡ ንህይወተይ ንኽልውጣን
ቅንዕቲ ክገብራን ተበጊሰ ኣለኹ። ኩሉ
ካብዞም ሰባት ዝዘረፍኩሞ ንብረት ነናብ
ዋንኡ ምለሱ። ድሕሪ ደጊም ኢደይ
ካብዚ ረሳሕ ስራሕ ክሓጽባ’የ፡” ብምባል
ኣብ ኢዱ ዝነበረ ናይ ወርቂ ገንዘብ ናብ
ዋናታቱ መለሰ።
እቶም ፈረሰኛታት ድማ፡ “ንሕና’ውን
ቅንዕቲ ሓቂ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ከም
ትመርሓና ስለ ንኣምን፡ ንኹሉ ናይ
ሽፍትነት ንብረትና ኣየድልየናን’ዩ። ኣብ
ሓድሽ ህይወት ቅንዕቲ ልቢ ጥራይ’ያ
ተድልየና፡” ብምባል ሰለማዊ ህይወት
ንምምራሕ ተበገሱ።
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ኣለባብሳ 18 ክፍለ-ዘመን ኣብ ፈረንሳ
ኣለባብሳ 18 ክፍለ-ዘመን ኣብ ፈረንሳን
ካልኦት ክፋላት ኤውሮጳን፡ ኣለባብሳ
ልዕሊ ዝዀነ ካልእ ነገር፡ ኣገዳስን
ንመንነት ዝገልጽን ነበረ። እዚ ከኣ ነቲ
ዝነበረ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ኣከዳድናን
ኣመሻሽጣን ዝያዳ ከም ዝግደስ
ገይርዎ’ዩ።
ሓደ ካብ’ቶም ናይ ሽዑ ግዜ ዝነበሩ
ጸለውቲ ሰባት፡ ኣብ ከባቢ 1780 ዓ.ም
ዝነበረ ንጉስ ፈረንሳ ማሬ ኣንቶናቲ እዩ።
ንሱ፡ እቲ ዝኽደኖ ዝነበረ ኣልባሳትን ቅዲ
ኣመሻሽጣን ዝያዳ’ቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ
ካልኦት ነጋውስ፡ ብዙሓት ሰባት ዝጸለወ
ክኸውን ኣኽኢልዎ’ዩ።
ኣብ ከባቢ 1700 ዓ.ም ሰብ ዝሰርሖ
ጸጒሪ ኣብ ፈረንሳን ካልኦት ሃገራት
ኤውሮጳን ልዑል ተጠላብነትን ኣቓልቦን
ረኸበ። እዚ ኸኣ፡ እቶም ኣብቲ ግዜ’ቲ
ሰብ ሰርሖ ጸጒሪ ዝወድዩ ዝነበሩ ሰባት
ከም ክቡራትን ሃብታማትን ይሕሰቡ

ብምንባሮም’ዩ።
ኣብ ከባቢ 1780 ዓ.ም ግን፡ እቶም
ዝዀነ ሰብ ክወድዮም ዝኽእል ዝነበረ፡
ሰብ ሰርሖ ጸጒርታት ዓይነታቶምን
ዝጥቀመሎም ሰባትን ክፈላለ ጀመረ።
እዚ ከኣ ኣብቲ ሕብረተ-ሰብ ንዝህሉ
ደረጃታት ንምፍላይ ዝተገብረ ነበረ።
ንኣብነት፡ ፈረድትን ጠበቓታትን፡
ብስትሮው (Straw) ዝፍለጥ
ዝተጠቕለለ ሰብ ዝሰርሖ ጸጒሪ
የዘውትሩ ነበሩ። ኣብ ገለ
ክፋላት ፈረንሳ’ውን፡ ነቲ ጸጒሪ
ከም ቀይሕ፡ ወርቃዊ፡ ቢጫ
ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ሕብርታት
ከም ዝቕባእ ይኸውን ነይሩ።

ምንጪ፡- Wikipedia

መልሲ ዝተመሳቐለ ቃላት ስርሑ

ጥቕሲ ልቦና
“ኣነ ፍጻመ ናይ ሎሚ
ኣይኰንኩን። እዛ ዕለት ሕጕስቲ
ወይ’ውን፡ ዘይሕጉስቲ ፍጻመ ናይ
ምግባር ምርጫ ግን ናተይ’ዩ።
ትማሊ ዝሞተት መዓልቲ እያ።
ጽባሕ’ውን፡ ርግጸኛ ኰይነ ዘይዛረበላ
ዕለት’ያ። ኣነ ዝፈልጣ ሓንቲ
መዓልቲ ጥራይ’ያ። ንሳ ከኣ ሎሚ
ጥራይ’ያ።”

ጉርዶ ማርክስ

መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ

ኤርትራ

13 መጋቢት 2018 - ገጽ 7
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ÏǡƴƆ ęƆġƘ ƌŊ ĄǻįƯŗ ǉġŘƵŴǎćĬïĄȳŅŗƶƢĔǌ
ƎŚƉ÷Ɩö
ǦǎŶ
Ƅȓƥę ƭĄȓǻŶğƖǉȳ
ƄǁǎùǁƎŶÍǂȳÐ
ŊƭùŉŘ ǻŶğ ƉǆĜĉƪȲ
űŕŶ ƄŊ ŕôŏƾŶ ŚāƶŖƄ ĉƙǊÍƧŶ ƉǆȞôǶȲ ŊƱǤǶć
ŕƖŘŗôŶ ƶĄȓƄ ǉĮƄŶġŚǇ ƭĄȓ Ǝęāį ǙĄĔȳ űśĉ
ƭĄȓŘ ŴŊ āǣ Ǝŕľęŋĉ
Ư÷÷ǙĄĔŚôŶĜňȳ
ƄŊ ƶȞŕűŚõȲ ÌƎŊęŶ ÿ÷ȣűŚ
ÏŊƲÿŚǉĮƄŶġŚǇĄƉ÷Ɩö ƄŋƘ ňǆŘ ƎŕƧęǎǇ ƃƘȲÍ
ȎǆĔŶ Ƅôƥȳ ƆŶŕƝű ƎğƯ āǛ ŊĉňùƌŊƄǋƄŕłƧĊǡǶćȳ
ǡƴƆ ęƆĜŶ ƎƉ÷Ɩ÷ ƄǆƉƄ÷ŶȲÐ ƌŊƳ ŕŅǣğ ǎć ŶǉĮƄŶġŚǇ
ƢĜƖŚôŶȳ
ŶĉŚŊňƯŶ Ċėù ŶĉġŴľŶ ƄŊ
ŕôŏƾŶ ŊĉľėŊŶ ÿǉ ŶǉĮ
ÏǡƴƆ ęƆğ ƎŚƉ÷Ɩù ŚǉöȲ ƄŶġŚǇ ƶƖƧŶ ŋŘ ŊĉƛȡŚŶ
ƎŚƧġŶ ǻėǆÍǂ Ʊôƥȳ ƶƝű Ąǉň ĉġùğù ŕŚÿÿƱśȳ
Ƅƌ÷ŕǆ
ƶŕŶƉȞ
ƄƆǌƧ ȡǆƴÍƧŶ
ŕğŘȠŚ
ŴǆƳ
ƎĵĔȓ Ƅôƨȳ Ŋȣȏĉ ǎć ġľ ĄǉŊÍǄȳ
ƄǆƎŊùŶÍǁȲÐǎĉȑƄŅĖƙƶęęň
ĬȎôŚȳ

ƄƬŶŘ ƄŊ Ƨĩǹ Ʊú űǎĖ
ǁĄùƎŖ űŅĕȳ ÏÕ ƄƬŶŖ
ŕĄùƉŚǇȲ Ŋȣęþ ƎǻĉŕƋÍǂȳ
ĉƛŶǄŖ Ŷĝ ǎƛĉŗÍǂ ƶǉöȳ
ȣȏĉ ǎĉȑ ƱǆŕġĉƯ ġľŘ
ƆŚĄęȓ ǫùƄŶġŕǆŗȲÐ ĉƛė
ƄƧÿƱŚĜňȳ
Ĝň ÿŶŗ ƄŊ Ƞùĉ  Ʊ÷
ǶňǆÍǄȳ Ŷğ ƌŊ ŊƭùġùǹŶ
ƶƝűƄŋȲ÷ƯôƥǆǉĔǜƶĄęā
ġǎėŉŚŶ ƶĄȓƁŚ ǫùÍǄȳ
ŊƭùŉŘÍƧŶƄŊāƎĉŴƶĜęā
ǏƎŕęÍǂȳ Ɔƴ ĉñęŚŶ ïŊŘĉŶ
ǫùƄŶġŕǆŗ ÿǉ ĉĤŚ ĉġ
ŊƭùŉŘ ȎƢŘ ïǡėƤŚ ǤŶŘ
ǦŊȐ ŶĉƎŚŘù ŊȣǻűŚ ŴŊ
ġŘǎǂĉ ƉǉŚȳ ƄŊŗ ġŘǎǂĉ
ĄļĉǻƇĉ ĉġ ÿƲ ŊƭùŉŘ
ŊƭƧŘŴǆǉǡȣǎĉȑƎŕĜĉƯ
ǁŕňŊƭűŅĔȳ
ÏúĆ ïǡėƤŚ ǤŶŘŴ ƆŶŕ
ŕğƬėűŊĜǆƉǻȣƆÍǁȲÐŊƭùŉŘ
ĩĖȣŕƴĔňȳ
ÏƄű ƖƄ ÿƱŶƌ ƱĔġƯ ƵŴ
ĬĖŅùƌ ƄôƗȲÐ ȣĩƛ ƆŴŅôŚ
ĄôĜŚõĜňȳ
ƆŗƧȓƃŚŶƛùŕƇĉƱǉġŚ
Ƒűȳ ïǡėƤŘ ǤŶŘ ǦŊȐ ƭƢŚ
ƄĄƶǡŅŚȳ Ɖŕć ƌǆĚ ÿǩġ
ƶȞĜĜ ćƆƉù ĄĜôŚȳ ňŶǍė
ǦŊȐ ƶÿƲ ǉǡȣŗ űŘ Ɖŕć
ǁƯôľôĺƥȳ Ĝň ĉġ ŊƭùŉŘ
ĤĖȣÍƧŶƉĉƕúĉǉǡȣŗǡȔĉ
āŊĖ ňŶǍė ïǡĚĉ ŊĉľňƆ
ǉġŚƇĉ ǆȓĉŊõ űŅĕȳ ƄŊ
ĄŶǩ ǉġŘ Ɖĉ ĄùƄƉĊŚ
ÿƱŶ ƶȓƧƫ Ƅǫňƶ ƭĜùƥȳ
ƌŊ ŊƭùŉŘ ĄŶƳưĉ ŴŊ
ćƆƉù Ɔŗ ƆƊŊ ñƶŇ ÿƢġƥȳ
ŊƭƧŘŶŊƛǄŚŶġĉŊƭùŉŘ
ȎƧƪŚȳŊƭùŉŘÍƧŶŊƶĜĉŅǉ
ǎĉȐǉǤǣąġćȎƧƪȳƌŊŗ
ƭŚƬŚƥƶűŅĔĬ÷ȓĉǦŶƉŴǦȡ
ƄǆƎƄôŶȳƄŊŘĜƭŚƆŗƄǎć
ñǆƢŘ ƶĹǁĔ ƭĄȓ Ƅǫűȡȳ
Ɔśĉ Ŵǆ ƄėƤŚ ňñĖ ƶŕƭǉõ
ƄǫŊƶ ĉõƆ ƯǎĆƄ ƶïűȎś
ǉġŘ űǶĺƥȳ Ɔŗ ŶŊƭùŉŘ
ĉŴùňŚġƯĔŚïǡėƤŚǤŶŘƇĉ
ŕǤǸąȲ ĬĖňŚõ ƶűŅĔŚ Ŵǆ

Ɖŕć ƌǆĚ ÿŶŗ ƌŊŕŶ
ȑƯĮ ñƶŇ ƶęƄǁôŶ ƉŕćŘŚ
ƄȣĖįÍǄȳ ŊƲā ƌŊ ñƶň ǎć
ŕǶįĆñƶňƧǄŶƄƧśņğŚÍǂȳ
ƄǉƎùŕĴùƫƶƝűŚȡǆƴÍƧŶ
ÿŶŗƌŊśĉŕǶĬĉŗƄƧśŊġ
ĵȓĖ  ƆǄȳ ƆŘ ŚȓŅǄ
ƶűŅĔŚ ƄƧśŊġ ĵȓĖ 
ǎć ŊŕğȞęŗ ıȓȓ ƃ÷
ĄȓƁŚȳ ƄŊ ƄƧśŊğŚ ƌǆĚȲ
űŗ ƱǤǻĉ ȓľǻıǻ ĄƶĆƷĉ
Ƅƌ÷Ś ǉĮƄŶġŚǇ ŊĉŚŶƙȣ
ȔŘƤƭĄȓƱƧęǊǉĮŕňƯŚǇ
ĄöƇĉÍǇĉȳ ȡǆƴ űƳ ŕǦňėŚ
Ŋȣȏĉ ġô ƱǆŚľŅúŶ ȣęþ
ġô ƱġƯŅ÷Ŷ űŘ ŚǻĬĄ÷
ƄƧśŊġĵȓĖïŶǉėƆƃ÷
ƄǆŕĜľôŘŶȳ űŊğ ǦŶŊŶŊ ġô
ƶŅ÷űŗŶĉġįùƶűŅĔȓľǻľǻ
ƄĶĖȑ ŊŘƎĞ ƎŚƉǆǎ ƢĜűŚȳ
ŊƭùŉŘ ŕĴȐĕÍǂ ƶĜęāȳ
ŶŚĉñęŗ ǉĲĉ ĉƛȡù ƄŊ
ƶùƭôõȲÌƄűƕõƶűŅĔųùćǌŚ
ƄĶĖȎ Ŷŉŕǆ ǆǡŊĚ ƄôƗȳ
ŶġƘǦŶƉĉƕõĜŊŊƄƧśŊġ
ƉǆŚƖǋȲ ƱĹĄǻŴǇ ǡŶƱŊ ƄŊ
ŘƎĞŕƧƯùǇƄôƘȲÍŊĉňùÍǂ
ƶűľȡȳ
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ŊŶǄĉƃğǆǄġ
ƆƳ Əęġ ǎć Ŵǆ Ȟôćȳ ƕõ
ĄùġƘ ǎć ÌűŷƆÍ Ɔǂȳ ƄŊƳ
ĄĉȐƃƘ ƎȞùǻ ĉǉôƗȲÐ
ŊűǎĖĜňÿŕŘȳ
ÏƉĉ ƕ÷ŕŶÍǂ ĄĉȓƆǁǆȲÐ
ŊȣęþƱôƨǉïǆĄôĜŚȡǆƴȳ
ÏÿĮÍǂƉĉƕôŶƃƘȳĄùġƘ
ǦŶ ÌĄǻįƯŗ ƄǆƢĔǉŶŶÍǂÍȳ
ġôĉŶŘǆ ǎƄ ŴŊƳ ĄȐƘ"
Ŷƭǆ ƎŚĖƃų"Ð űǎė ƉǁƶÿôŚ
āś ƢęƢĔŚ÷ȳ ƎŚƶāù ĉėļ
ŊĉƧÿǻ Ïȡǆƴ ŕĔǎƆųȳ ŴŊ
ÿƋĉ ƄŊ ŚƖǎõ Ƅƌ÷ŚƋ
ŶǏƎŕę ĉęƄǆ ƄǆŚÿȣęŶ
ƃƘȳ ƎŕęƆǇ ĉġ ƱǆŚƛƆö
ǦŶŊƖĄǆƉĉƶĔǎƄƋƎȞùǻ
ƄǆƎƆùŶÍǂȳÐ
ÏƄƌ÷Śƌ ŶÿƋĉ ĉęƄǆÍƓ
ƄǆāȣęŶÍǂȲÐŕƴĔŅŚȡǆƴȳ
ÏǦǌǆ ƭĄȓ ĉƟŶ ƉƄ
ƄǆāȣęŶÍǂȲÐƏôȞŘĜňȳÏƉÿȣę
ƱôƨƆŗŶƭƘƭĄȓƱƧĔǉùƋ
ƄėƤŚÍǂȳ ƄŊ ƧĩǻƘ Ʊú
ƄƧȓƆǇȳÌƄűŕƭĆȎǁÍŅöȳÐ
ÏŊȣȏĉ
ƄǆŕƭĄȓƊŶȲÐ
ŊǎíùǉïǆŕƴĔŊŚȳÏƄűƄŊƳ
ĄĉȓƆǁǆŶǡƴƆęƆĜǆŊƖĄǆ
ǆƉ÷Ɩô÷ƎĉïęƃôÍǁȲÐƢĜƖŚȳ

ÏűŊğ
ƎŚƉ÷Ɩù
Śǉö
ŚƛƆùÍǄȳ ŅƳƄ ƖćŶȲÐ űŘ
Ɖĉ ÿǉ Ƅȓƥę Ŵǆ ǦŊĔĩŅėƤ
ĄǻįƯŗ ŶĄ÷Ɔ ƌǆĚ ƱŴƢȎŚ
ĄŚÿƶ Ŵǆ ęƆĞ ĄŶǋù
***
ƶƝűŚĄęȣƆƌŊęƆğƄƧȐƄ
ÿǉĉĤŚĜňĉƛėôǣğĉġ ƄęƄǁŘȳ
ƢǎƁŕ ŶơôŶ āśŘŚ ƶÿƱ
ƢĔĹŚ ïŅŕŶȳ āŖƁŶ ĄöĜŶ ğùĜǆŗ Ȏ÷ƤŚ Ƕňǆ űùǆÍǄȳ
ƄĔƉŊƄȳ űŗ ĄùĞ ĉġ ĔƄǁś űùǆ Ŵǆ ġŘŶǎ Ƅȫ ƏĈǎ
ŴǆȡǆƴĄùĞƄŀǶƭȳȎƧƭŘ ǎ÷ǆ ƱôƥÍǄȳ āȏǄÍƧŶ Ŵǆŗ
ĊǄ Ƌƃ÷Íǂȳ āȏǄŶ Ŵǆ
ǎćȳ
ĬĔň ȞôǻŘŶ ŕƥƴǆŚ ƃƘ
ÏƄŊƳ ÿĉħǆ ĜąŶƋÍǂȳ ƆƓ ƶŊùƥ ƆŶŕƝŲȲ ƥƶƄ

ŶǦŊȑƧǄŶ ĄŊƴāŚƇĉ ǉĮ
ŕňƯŚǇ ȣĩƛƉŊúĉƄǆƎƄôŶȳ
ŊƱǁǶıĉƯ÷ùāȏǄāŶŗƛŗƛ
Ɖĉ ƱŊùƌǇĉ Ŋġÿľ ƶġľĜĺ
ǦŊȑƧǄŶȲ ƥƴ űùǄ ıȃȃ
ƄǆŅúĉŶȳ ƆƳ ǎć Ɔŗ Ŷűùǆ
ƶǡęćÍǂȳ ŊƴƯň ƆƳ Ǣǌǆ ĉġ
ýȓǄ ƆŴƯôõ ŴŊ ŉŘ ƉǊȳ
ƄŊ ǉĔŚ ȓęǦǄ ƄŊȐý ǎć
ŕȡűƥȳ ƄǉƄ ǎć ƄŊ ƄȞȢŚ
ǡƶƄƝǆŴŚȓŅǄűŅĔŚȳȓęǦǄ
ƎŚĜǦę ƄŊ ŚǌôƢõ ƶűŅĔŚ
ÿǉŊƭùśǇŘƄƆǌƧŊĄġƏŚ
ŊĉƧȑ ƄǻňŚ űùǆ ÿƱȳ űùǆ
űǎė Ĝćǆ ƭĔǡȳ Ƅú ƶŊïù
ȎęȠ ƄƧĔǉŚõȳ ǉǎāĖ ƆŘ
ĄƋŴŊĉƙǎƭǡŕśȳƄǋƄÍƧŶ
ƄęƉŅŘȳűŗŊƭùĄƋŴƢĔęƇȳ
Ŋơõ Ǝȡù Ƅƌ÷ŕŶ ƄǻıƪƇȳ
þƱŶ ǎć ŴŊ Ȭöġ ƄĔƉŊƇȳ
ƄŊ Ȭöġ ĬĖŅŶ ǻęƭűŶ ĉġ
ƄľĔňȲƱǆŕȎŅǆƇĄùĞǩűȞŶȳ
Ȭöġ ŊƶƢĔǌ ĄǻįƯŗ ÌǩűȓÍ
ƃ÷ƎŚƉġġƉĉŚƛƆùȲƆŶŕƝű
ÌȔŘƤ ƭĄȓÍ ƶŊù ƎĞ ǦŶ
ƱāȣęŶ ƱǆŕôĉǉŶ ĉƟŲ
ÿŅėȳ űùǆ ǦŶ ƄǆŕĹŅôśŶȳ
ćƯƉŴŚ ƵŴ ǦŊȐ ǎć Ŵǆ
ȞôćŊƴƯňÌȔŘƤĄǻįƯŗÍƎĞ
ǻęƭŶƱľĔŅŚŊĉňùƄľĔŊƄȳ
ŊƲÿŚ ƎǎǦȣƥ ƉôƧȲ ŊƲÿŚ
ǎćÌġǎėǁŊ÷ŶǎǂȲűƴĉāȞę
ƱǆŊ÷Ȳ ŶǦŊȐ Ǝŕƥęǎ ƶűĹôŚ
ĜŊ"Ð ƆŴŅõ űĹȟƥȳ űƳ ĉġ
Ĝĉƫ Ɔśĉ ƄŊ Ȟôć ǉǣȤć
ƶűŅĕġǎęƄƎğƎŕĶęȓÿŅęƥȳ

ȠùĉÿǉƎġŕŚƄǤǶĄȳȡǆƴ
ŴŊ ŉŘ ƄŊ ŚƖǉõ ƶűŅĔŚ
ǦƵ ÿǉ Ƣǋ ǉǎāĖƄ ƆŴĜƭŅ
ŊƯõǦ ȔŘƤ į÷Ś ƆŴŕƴĔŅ
Ƅƌ÷Ř ƎŚŶƎȣ ñęǎǦ Ņôȳ
ÌƶƝűŚ ǫù ĄƉ÷ƖöƄ ȎǆėÍǄ
ŚƖǆǎÍ ƶŊù ĉƛĖ Ĝň ǦƵƂ
ƶƄƛô ƎĄġùȲ ȡǆƴ ƌŊ ŋęġƄ
ŊĉƧȑƆ ƄŊ ƉňŇ ȣĔűŊĝ
ïĔĄśȳƆƳƎġŕŚǎćƄŊǉĮ
ƄŶġŚǇǦŊȐűǻŅĄĹǆĚƝűȳ
ƄŊƄƧśŊġƄŊŕĄğğö
Ǝȣö Ƅƌ÷Ś ǉĮ ŕňƯŚǇ Ǝùŕ
ĄǻįƯŗ ƄǤǶĄȳ Ȭöġ ǦŊȐ
ǦŊĔĩŅėƤ ĄǻįƯŗ ƉǆƖƧŶ
ƄġǦƇĉȳ ǉĮŕňƯŚǇ ƖƄ űŕŶ
ƄƧśŊġĉǎȡęĜƄŶƨŶȳǎāĖ
ƎŶǉǆűŗĄǻįƯŗǫùƄŶġŕǆŗ
ŕƌǆǏ Ɖĉ Ʊ÷ ŕȞùǶȳ űŗ
ĄǻįƯŗ ƆĉŅę űŗ ƄŊ ǉĮ
ƄŶġŚǇ ƶƢęǎ ƶűŅĔ ƭĄȓ
ƱľôŅõ ƄǆűŅĔŶ Ƣǆ ƉľùŅõ
ƶŊïǡƄǆűŅĔŶȳƆŕŶĜôġŕǉĮ
ƄŶġŚǇŊāŊĔŚŶűŊĜŶƶƉ÷Ɩ÷
ŶğŕŶĉƟűŶƄĄŴȳŶƶŕȞ÷ôǂ
ĬĔŊŕŶ ƎƆĉŶƇĉ ȞŕŴȳ űùǆ
ǎć űŗ ƄĶĖȑś ƶűŅĔŚ ƎĞ
ƎŚľȓúƢĜűŚȳƆŗƭćȐǎć
ŶĜôġŕ ƭĄŚ ƎƆĜę ŕȞęǉȳ
Ŵǆ āǣ Ƌƃ÷ŘŚ ǦŊȐ ƄŊ
ƭŶĬȑśĉȔŘƤĄǻįƯŗƱľȓƯ
ƭŶĬȓ ƄġȞĕȳ ŊȑƯĔŶ ĄĜôŶ
ƄĔǤǡȑȳ

ƆƴƄŊÿĬżƴŶŘƶŕĄęƑĜŚ
 ŚŊù Ƞùĉ ŊƲā ÿğňŚ
ŴŊƄƆĉĚŴƉĉƶĄȓƆŚǡŅęȳ
űƭŴ Ĭöù ŶƙùƆ ĜŊ ǦŶ Ƣğų
***
ƉĉƶƝűŕĄùƎŚȳǉĮƄŶġŚǇ
ƆƴƉŕćƌǆĚƉĉĉƉŴǡǆė ǎĉȎŶ Ɖġĉƭ Ɖĉ ƱôƢŶŶ Ŵǆ
ƶŕƭǁǁŚ Ƞùĉ Ŵǆ ÿǉ ĜƭŚŶ ǡƴƆęƆĜŶŕƖ÷ƖùŗǎćňƯôŶ
 ǉľľŶ ŶƧÿŚ Ƅôƥȳ ƄŊ ĉƟŴŶŚāŊęȳ
ǉĮƄŶġŚǇ ƶƢęǎ ƭĄȓȲ ǉĮ

ǉĮŕňƯŚǇ
ƄŶġŚǇ ƱęƆǆƇ Ŵǆ ĉƎùƙù Ƞùĉ
ĉġ ÿŊśĉȲ ŊƭùŗŉśĉȲ
ŕǦňėŚƆŕęƆǆŚŊùÍǄȳ
ƄȣĬęśĉŶ ĄÿƲśĉŶ ƎęƆǂƥ
ƄŊƉňŇȣęĮĜƭŚƉǆǋŴǆŘ ƱôƨĉȠùĉÍǄȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

13 መጋቢት 2018 - ገጽ 8

መበል 27 ዓመት ቁ.166

ኣገራሚ ካሕሳ
ሺሃብ ኣርኣያ

ነብስና ንፈትሽ

ገለ ሰባት ሕዉሳትን ዘይጋየሹን’ዮም።
ካልኦት ድማ ሓፋራትን ጽምዋ
ዝፈትዉን’ዮም። ምስ መን ከም እንምደብ
ክንፈልጥ፡ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብምምላስ
ነቲ ውጽኢት ንተዓዘብ።
1/ ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ኣበይ ተሕልፎ
(ሀ) ንበይነይ
(ለ) ምስ ስድራ
(ሐ) ምስ ኣዕሩኽ
2/ ናይ ስራሕን ትምህርትን ጠዓሞት
(ሀ) ንበይነይ ኰይነ ይምገብ
(ለ) ምስ ዓርከይ
(ሐ) ኣብ ካፈተርያ ብሓባር
3/ ጸገም ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን
(ሀ) ካልኦት ይድንድኑኻ
(ለ) ሕማቕ ኣይትዛረብን
(ሐ) ቀልጢፍካ ትሓርቕ
4/ ኣብ ግድል ‘ደርሆን እንቋቑሖን’
መን’ዩ መጀመርታ ተረኺቡ
(ሀ) እንቋቑሖ
(ለ) ደርሆ
(ሐ) እንድዒ
5/ ናይ ስራሕ ቦታኻ
(ሀ) ብጽርየት ይሕዛ
(ለ) ደሓን’ዩ
(ሐ) ፋሕፋሕ ዝበለ’ዩ
6/ ንወለድኻ ብኸመይ ትጥምት
(ሀ) ከም ምንጪ ገንዘብ
(ለ) ከም ምንጪ ፍቕሪ
(ሐ) ከም መሓዙተይ
7/ ኣብ ናይ ስራሕ ኣኼባታት
(ሀ) ንኻልኦት ትነቅፍ
(ለ) ንኽትዓት ተረጋግእ

(ሐ) ትም ምባል ትመርጽ
8/ ኣብ ሪጋ ደው ምባል
(ሀ) ኣይትጽመምን
(ለ) ብዓቕሊ ትጽበይ
(ሐ) ምስ’ቶም ምሳኻ ዘለዉ ትላለይ
9/ ከም ዝተጋገኻ ምስ ዝሕብሩኻ
(ሀ) ንኻልኦት ተላግበሎም
(ለ) ጌጋኻ ትቕበል
(ሐ) “ብፍላጥ ኣይተጋገኹን” ትብል
10/ ኣብ ጻውዒት ተሌፎን
(ሀ) ክዓጽዉኻ ኣይትፈቱን
(ለ) ነዊሕ ትዛረብ
(ሐ) ክድወለካ ኣይትፈቱን
ውጽኢት፡ (ሀ/0) (ለ/1) (ሐ/2)
ክሳብ 13 ነጥቢ ምስ እትረክብ፡
ንዝረኸብካዮ ሰላምታ እትህብን፡ ፍሽኽታ
ዘይትፈልን’ኳ እንተዀንካ፡ ምስ ብዙሓት
ሰባት ምህላው ግን ጸገማት ይፈጥረልካ።
ዘረባ ስለ ዝጠፍኣካን ዓቕልኻ ስለ ዝጸበካን።
ንነብስኻ ከም ሓፋር ስለ እትጥምታ፡ ኣብ
ከም መርዓን ሓዘንን ካልኦት ብዙሓት
ሰባት ዝእከቡሎም ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት
እንተዘይተገዲድካ፡ ክትከይድ ኣይትመርጽን
ኢኻ። ኣብ መንጎ ስራሕካ’ውን ክትርበሽ
ኣይትደልን።
ልዕሊ 13 ነጥቢ ምስ እትረክብ፡
ማሕበራውን ፍሕሹውን ኢኻ። ምስ ሰባት
ምዃንን፡ ዋዕዋዕን እትፈቱ፡ ጽምዋን ጸልማትን
እትጸልእ ዓይነት ሰብ ኢኻ። ምስ ካልኦት
ንምልላይ ኣይትጽገምን። ኣይትጋየሽን።
ኣብ ዝዀነ ኣጋጣሚ ካብ’ቶም ኣቐዲሞም
ዝርከቡን፡ ኣጋይሽ ክቕበሉን፡ ምምሳይ
ዝፈትዉን ዓይነት ሰባት ኢኻ።

ከምዚ’ውን ኣሎ

ኣገራሚ ካሕሳ
ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ናይ ካሕሳ
ክሲታት ምቕራብ፡ ኣብ ኣመሪካ ንቡር
ተርእዮ ምስ ኰነ፡ ዓመታዊ ነቲ ዘገርምን፡
ብዓወት ዝዛዘምን ናይ ካሕሳ ክርክር ሽልማት
ዝህብ፡ ኣብ 1992ዓ.ም “ውድድር ስቴላ”
ዝተባህለ ዓይነት ውድድር ተጀሚሩ።
መበገሲ’ዚ ውድድር፡ ስቴላ ሊቢክ
ዝተባህለት ነባሪት ኒው-መክሲኮ ዝዀነት
ሽማግለ፡ ናብ ሓደ ካብ ጨናፍር
ማክዶናልድዝ ምስ ኣተወት፡ መግብን ቡንን
ትእዝዝ። ነቲ ቡን እናሰተየት እንከላ ግን
ኣብ እግራ ስለ ዝፈሰሳ፡ ማእከላይ ማህሰይቲ
ይወርዳ። እታ ሽማግለ፡ “ዝተዋህበኒ ቡን
ካብ ዓቐን ንላዕሊ ውዕዩ ብምንባሩ’ዩ
ኣንዲዱኒ” ብምባል፡ ናይ 5ሚልዮን ካሕሳ
ሓተተት።
እቲ ዘገርም፡ ቤት ፍርዲ ንክሲ ስቴላ
ብምቕባል፡ ማክዶናልድዝ 3 ሚልዮን
ዶላር ክኽሕሳ ወሲኑ።
ካብ’ቶም ኣብ “ውድድር ስቴላ”
ዝተዓወቱ ኣገረምቲ ጥርዓናት ካሕሳ ምስ
እንርኢ፡
ካስሊን ሮበርትሶን፡ ኣብ ሱፐር ማርኬት
እንከላ ሓደ ህጻን እግራ ስለ ዝሓንኮላ
ወደቐት።ኣምሳያ’ቲ ኣብ ዓንከር-ዓንካሪቶኣ
ዘጋጠማ ማህሰይቲ ናይ 300 ሽሕ ካሕሳ

ተኸፊላ። እቲ ዘገርም፡ እቲ ንካስሊን
ዝሓንኮለ ህጻን ወዳ’ዩ ነይሩ። ካስሊን
“ሰራሕተኛታት’ቲ ሱፐር ማርኬት
ንወደይ ኣብ’ቲ ቦታ ከይጐዪ ክኽልክሉዎ
ነይሩዎም” ብምባል’ያ ከሲሳ።
ካርል ትሩማን ዝተባህለ መንእሰይ
ክሰርቕ ኢሉ ናብ ሓደ ገዛ ምስ ኣተወ፡
ኣብኡ ዝነበረ ከልቢ ኣብ ሰለፉ ይነኽሶ።
ካርል እቲ ብሰንሰለት ተኣሲሩ ዝነበረ ከልቢ
“ካብ ዓቐን ንላዕሊ’ዩ ነኺሱኒ” ብምባል፡
ኣንጻር ዋና’ቲ ከልቢ ክሲ የቕርብ። እቲ
ቤት ፍርዲ ከኣ፡ ዋና’ቲ ከልቢ ንካርል
ወጻኢታት ሕክምናኡን 47ሽሕ ዶላርን
ክኸፍሎ ኣዚዙ። እንተ ካርል ግን፡ ብፈተነ
ስርቂ ተኸሲሱ ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ
ማእሰርቲ’ዩ ተበይኑሉ።
ኣምበር ካርሶን፡ ምስ ኣፍቃሪኣ ኣብ
ሓደ ቤት ምግቢ እንከላ ሃንደበት ቈይቊ
የልዕሉ። ካርሶን ንኣፍቃሪኣ፡ በታ ኣብ ኢዳ
ዝነበረት ቢኬሪ ኮካ ምስ ገጨበቶ፡ ካብ’ቲ
ቦታ ክትወጽእ ብድድ በለት። እንተዀነ
ግን፡ እቲ ኣቐዲማ ዘፍሰሰቶ ፈሳሲ ኮካ
ሸተት ስለ ዘበላ፡ ኣብ መሬት ሸታሕ
በለት። “ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ምግቢ
ነቲ ዝፈሰሰ ኮካ ተቐላጢፎም ኣየጽረዩዎን”
ብምባል፡ ምስ ኣፍቃሪኣ ኰይና ክሲ
መስሪቶም። ብዋና’ቲ ቤት ምግቢ ከኣ፡

ድሕረይ ከይትምርዓዊ
ነዋል ካሚል ዝተባህለት ጓል 35
ዓመት ግብጻዊት በዓልቲ ሓዳር፡ ገዝኣ
እናጸራረየት እንከላ ነቲ ብሕማም ካንሰር
ዝሳቐይ ዘሎ በዓል-ቤታ ዝጸሓፎ ለበዋ
ሃንደበት ረኺባቶ።
መጅዲ ዝተባህለ በዓል-ቤታ ኣብ
ለበዋኡ፡ ምስ ሞተ በዓልቲ-ቤቱ ብድሕሪኡ
ከይትምርዖን እንተተመርዕያ ከኣ ሃብቱ
ነቲ ወዲ 4 ዓመት ዝዀነ እንኮ ውላዶም
ጥራይ ክኸውን’ዩ ጽሒፉ ነይሩ።
ነዚ ክትጻወር ዘይከኣለት ነዋል፡ ናብ

ስድራኣ ብምኻድ፡ ናይ ፍትሕ ሕቶ’ያ
ኣቕሪባ። መቕርቦም፡ መጅዲ ነቲ
በዓልቲ-ቤቱ ንምእላዩ ዘሕለፈቶ እዋን
ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንለበዋኡ
ከመሓይሽ’ኳ እንተሓተቱዎ፡ ንሱ ግን
ፍቃደኛ ኣይነበረን።

ልዕሊ 113ሽሕ ዶላር ተኻሒሶም።
ካራ ዊልቶን ዝተባህለት ጎርዞ፡ ሕሳብ’ቲ
ክትጭልጦ ዘምሰየት መስተ ከይትኸፍል
ኢላ’ያ በታ ጸባብ ፍኒስትራ እቲ ዓይኒ ምድሪ
ናብ ደገ ክትወጽእ ፈቲና። ኣብ መሬት
ብምውዳቓ ግን ክልተ ቀዳሞት ኣስናና
ተሓምሺሻ። ካራ ዊልቶን ከይሓፈረት’
“እቲ ፍኒስትራ ጸቢብን ንሰባት ኣብ
እዋን ሓደጋ ከድሕን ዘይክእልን’ዩ” ኢላ
ናይ ካሕሳ ክሲ ስለ ዝመስረተት፡ ካብ’ቲ
ለይታዊ ትልሂት፡ ናይ 15 ሽሕ ካሕሳ
ብምቕባል፡ ነቲ ከይትኸፍሎ ክትሃድም
ዝፈተነት ሕሳባ ከፊላ።
ጃኬቱ ናብ ቤት ሕጽቦ ዝወሰደ
ማርክ ፍረይ፡ ንጽባሒታ ክወስዶ ምስ
ተመልሰ፡ ሰራሕተኛ’ቲ ትካል፡ ብሰንኪ’ቲ
ዘጋጠሞም ተክኒካዊ ጸገም፡ ጃኬቱ ከም
ዝተበላሸወ ምስናይ ይቕረታ ብምሕባር፡
ካልእ ጃኬት ክገዝኡሉ ምዃኖም ነገርዎ።
“ጸገም የለን” ኢሉ ናብ ቤቱ ዝተመልሰ
ማርክ፡ እናሰሓቐ ዘጋጠሞ ንበዓልቲ-ቤቱ
ሓበራ። ንሳ ግን ኣይሓመቐትን። ምስ
ሓደ ትካል ጠበቓ ብምስምማዕ፡ እቲ ቤት
ሕጽቦ ብሰንኪ ሸለልትነቱ፡ ነቲ በዓል-ቤታ
ካብ ወላዲኡ ከም መዘከርታ ዝተቐበሎ
ጃኬት ብምብልሻው፡ ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ
ስነ-ኣእምሮኣዊ ነውጺ ከም ዝፈጠረ ከሲሳ።
እመኑ ኣይትእመኑ ድማ፡ ናይ 2 ሚልዮን
ዶላር ካሕሳ ተቐቢሎም።

ነዋል “በዓል-ቤተይ፡ ኣዝዩ ቀናእን
ኣቲኺ ወጺእኺ ብምባል ዘሸግረንን
ዝነበረ’ዩ። ዋላ’ኳ እንተሞይቱ ናይ
ምምርዓው ድልየት እንተዘይብለይ፡
ንሱ ግን ኣብ ልዕለይ ዘለዎ ሕስድና’ዩ
ዘንጸባርቕ ዘሎ” ብምባል ብምረት
ትገልጽ። ቅንኢ ፈውሲ የብሉን ክበሃል
ከምዚ’ዩ።

ንምኽሪ

ብሂል
ለባማት
“ምስ ዝብኢ ክትተዓራረኽ ትኽእል
ኢኻ። በትሪ ግን ካብ ኢድካ ከይትፈሊ”
ጀማል ዓ/ናስር
ጠቕሚ ዝኣረገ ጎማ ማኪና ብዙሕ’ዩ። ሎሚ፡ ኣብ ኣባይትን ትካላትን ከም
“እቲ ኣብ ውሽጥኻ ኰይኑ ክትስእል
ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብለካ ዘሎ ድምጺ፡ መቐመጢ ምርኩስን ጽላልን ውዒሉ ኣሎ።
ክትስእል ምስ ጀመርካ ሱቕ ክብል’ዩ”
ቫን ጎ
“ምግጋይ ባህሪ ሰባት’ዩ። ይቕረ ምባል
ግን ናይ ብሉጻት ባህሪ’ዩ” ፍራንክሊን
ኣዳምዝ
“ዓለም ሕቖኣ ሂባትኒ ኣይትበል።
ኣንጻራ ኮፍ ኢልካ ከይትህሉ”
ኢብራሂም ኣልፈቂ
“ከይትሓዊ ትኽእል ኢኻ፡ ሕማምካ
ተቐቢልካ ምንባር ግን ፈውሲ’ዩ”
ኣልቨር ካም
“ኣብ ዓለም ዘሎ ጸልማት ንብርሃን
ሓንቲ ሽምዓ ከጥፍእ ኣይክእልን’ዩ”
ፍራንሲስ ኣላሲዚ
“ኣበር-ኣልቦ መሓዛ ዝደሊ ሰብ ብዘይ
መሓዛ ይነብር” ማዘር ትሬዛ

ምስጢራት ቁጽሪ

፨ ንሞያ ጓሳ ኣቃሊልና እንርኢ ውሑዳት ኣይኰንናን። እዚ፡ ዝዀነ ሰብ ክሰርሖ ከም ዝኽእል
ኰይኑ ዝስመዓና ሞያ ግን፡ ኣብ ቴክሳስ ብናይ ዩኒቨርሲቲ ማዕርግ ከይተመረቕካ ኣይትሰርሖን
ኢኻ። ከምኡ ስለ ዝዀነ ከኣ፡ ኣብ ቴክሳስ ዝመደበሩ ዩኒቨርሲቲ ጊንጊዝ፡ ነቶም ከም ጓሶት
ኰይኖም ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት፡ ብዛዕባ ጥሪትን መጓሰን ዝምልከት ናይ ኣርባዕተ ዓመት ላዕለዋይ
ትምህርቲ ብምሃብ ብዲግሪ ይምርቕ። ነዚ ዲግሪ ምስ ሓዝካ ኢኻ ድማ “ጓሳ” እትኸውን።
፨ ኣብ መንጎ ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን፡ ኑክሌሳዊ ኲናት ከየጋጥም ናይ ብዙሓት
ስክፍታ’ዩ።
ኣይግበሮ’ምበር፡ እዚ ምስ ዘጋጥም እቶም ስኡናት’ዮም ግዳያት ክዀኑ’ምበር ንርኹባትሲ
ድልዱል መዕቆቢ ተሰሪሑሎም ኣሎ።
እቲ ክሳብ ናይ 20 ቶን ዝኽብደቱ መጥቃዕቲ ቦምባ ክጻወር ዝኽእል፡ ኣብ ዞባ ጆርጅያ ኣብ
ትሕቲ መሬት ዝተደኰነ መዕቆቢ፡ ምሉእ ኣገልግሎት ዝተዋደደሉ፡ ነበርቱ ናብ ግዳም ከይወጽኡ
ክሳብ ሓደ ዓመት ኣብ ውሽጡ ክነብሩሉ ዝኽእሉ’ዩ።
እዚ፡ ኣብ 1969ዓ.ም ብሓደ ወትሃደራዊ ኢንጂነር ኣብ 135 ሽሕ ትርብዒት ሜትሮ ክህነጽ
ዝጀመረ በዓል ክልተ ደርቢ ዘበናዊ መዕቆቢ፡ ድሮ ተዛዚሙ፡ ንዓማዊሉ ኣብ ምምዝጋብ ይርከብ
- ብ17 ሚልዮን ዶላር።

ሓዳስ

ኤርትራ

13 መጋቢት 2018 - ገጽ 9

መበል 27 ዓመት ቁ.166
መደብ ጸወታ
ሎሚ

ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ

ማን ዩናይትድ - ሰቪያ 10፡45
(ግጥም ቀዳማይ እግሪ 0ብ0 እዩ ተፈጺሙ)

ሮማ - ሻኽታር ዶነስክ 10፡45
(ግጥም ቀዳማይ እግሪ ብዓወት ሻኽታር
2ብ1 ተዛዚሙ)

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ዮውሃንስ ገብረገርግሽ
ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ካልኣይ ወጺኡ
ብቕድሚ ትማሊ፡ ኣብ ዝተኻየደ
ውድድር ፍርቂ ማራቶን EDP Lisbon Half
Marathon ኤርትራዊ ዮውሃንስ ገብረገርግሽ
ካልኣይ ምውጽኡ ማሕበር ኣትለቲክስ ዓለም
ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ኣፍሊጡ፣
ኣብቲ ንጉስ ፍርቂ ማራቶን ዓለም
ዘርእሰናይ ታደሰ ኣብ ዝተሳተፈሉን
ክዕወተሉን ልዑል ግምት ዝተወሃቦ ውድድር
ብዓወት ኬንያዊ ኤሪክ ኪፕታይኑ እዩ
ተዛዚሙ፣ ነቲ ሓያል ንፋስን ዝናብን
ዝነበሮን ቀዳሞት 12 ኣትለታት ከኣ ብትሕቲ
61 ደቒቕ ነቲ ርሕቀት ኣብ ዝፈጸሙሉን
ውድድር፡ ኪፕታይኑ ብሰዓትን 5 ካልኢትን
ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ብምብጽሑ ዕዉት
ክኸውን እንከሎ፡ ብገለ ወገናት ናብ ውድድር
ማራቶን ለንደ የማዕዱ ምህላዉ ዝንገረሉ
ዘሎ ዮውሃንስ ከኣ ብ11 ካልኢት ተቐዲሙ
ካልኣይ ኮይኑ፣ ዮውሃንስ ዘመዝገቦ ግዜ ድማ
ዝበለጸ ናይ ውልቁ ሰዓት ኣብዚ ርሕቀት’ዚ
ኮይኑ ከምዝተመዝገበሉ ያፍ ኣነጺሩ፣
ካልእ ኬንያዊ ሞሪስ ሙነነ ጋቻጋ ብሰዓትን
17 ካልኢትን ሳልሳይ ክወጽእ እንከሎ፡

ራብዓይ ዓወት ናይዚ ውድድር ንምምዝጋብ
ወጢኑ ዝነበረ ዘርእሰናይ ከኣ ብሰዓትን 29
ካልኢትን ሻዱሻይ ኮይኑ፣ ዘርእሰናይ፡ ኣብ
2010፡ 58፡23 ደቓይቕ ብምምዝጋብ እዩ
ክብረወሰን ፍርቂ ማራቶን ሒዙ፣
ኣብዚ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ውድድር

ዝተሳተፈ ሳሙኤል ጸጋይ፡ ብ ሰዓትን
2 ደቒቕን 8 ካልኢትን ነቲ ውድድር
ብምፍጻሙ መበል 18 ተርታ ተሰሪዑ፣
ንመበል 28 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ውድድር
ሊዝበን ፍርቂ ማራቶን፡ ብኣህጉራዊ ማሕበር
ኣትለቲክስ ናይ ወርቂ ደረጃ ኣለዎ፣

መርመራ ኣካላዊ ብቕዓት ደያኑ ተኻይዱ
* ተጻወትቲ ኣብ ልዕሊ ደያኑ ዝፍጽምዎ በደል ክግታእ ተሓቲቱ
ኮሚተ ዳንነት ሃገራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ
ኤርትራ። መርመራ ኣካላዊ ብቕዓት ደያኑ ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ ምክያዱ ተሓቢሩ፣
እዚ ትማሊ ቀዳመ-ሰንበት ዝተኻየደ

ኣዱሊስን
ቀይሕ ባሕሪን
ተዓዊተን
ግጥማት ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ
ማእከል ትማሊ ሰንበት ኣብ ስታዲዮም
ኣስመራ ኣብ ዝቐጸለሉ፡ ኣዱሊስን
ቀይሕባሕሪን ንመጋጥምተን ስዒረን፣
ፈለማ ናብ ሜዳ ዝወረዳ ክለባት
ኣዱሊስን ኣልታሕሪርን እየን ነይረን፣
ቅድሚ ዕረፍቲ ክልቲአን ጋንታታት
ተመጣጣኒ ዝኾነ ጸወታ እየን ኣርእየን፣
ኣብ መበል 44 ደቒቕ ግና ኣዱሊስ
ብመገዲ ኣማኑኤል ደምሴ ብዘመዝገበታ
ሸቶ 1ብ0 መሪሓ ንዕረፍቲ ወጺኣ፣
ድሕሪ
ዕረፍቲ
ኣብ
ዝቐጸለ
ጸወታ ኣልታሕሪር ብዙሕ ዕድላት’ኳ
እንተረኸበት
ክትጥቀመሉ
ግን
ኣይከኣለትን፣ ብኣንጻሩ፡ ኣማኑኤል
ንዓወት ክለቡ እተራጉድ ካልኣይቲ ሸቶ
ኣብ መበል 90 ደቒቕ ብምምዝጋቡ፡
ጸወታ ብዓወት ኣዱሊስ 2ብ0 ተዛዚሙ፣
ስዒበን ናብ ሜዳ ዝወረዳ ክለባት
ቀይሕ ባሕርን ኣስመራ ቢራን እየን፣
ናይዘን ክልተ ክለባት ጸወታ ካብ ናይ
ቀዳማይ ጸወታ ብኹሉ መዳዩ ዝሑል
ኮይኑ እዩ ቀሪቡ፣ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ
መበል 13 ደቒቕ ካብ ሻም ፍስሃየ
ብዝረኸበታ ሸቶ ከኣ 1ብ0 ክትመርሕ
ጀሚራ፣ ደጊሙ እውን ሻም ኣብ
መበል 20 ደቒቕ ንክለቡ ካልኣይቲ ሸቶ
ብምምዝጋቡ ቀይሕ ባሕሪ 2ብ0 መሪሓ
ንዕረፍቲ ወጺኣ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ተጻወትቲ ኣስመራ
ቢራ ንጸወታ ክዕብልልዎ ጀሚሮም
እኳ እንተነበሩ፡ ሸቶ ከመዝግቡ ግና
ኣይከኣሉን፣ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መበል
62 ደቒቕ ካብ ናትናኤል ሰመረ ሸቶ
ብምርካባ 3ብ0 ተዓዊታ፣

መፈተሺ ኣካላዊ ብቕዓት ካብ ሓሙሽቲአን
ዞባታት እተዋጽኡ 50 ደያኑን ተሓጋገዝቲ
ደያኑን ዘጠቓለለ ኮይኑ። ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ
ባሕሪ ክርከቡ ትጽቢት እተገብረሎም ደያኑን
ተሓጋገዝቲ ደያኑን ግን ብተክኒካዊ ምኽንያት
ኣብ`ዚ መርመራ’ዚ ክሳተፉ ኣይከኣሉን፣
ካብ`ቶም እተሳተፉ ሓምሳ ደያኑን
ተሓጋገዝቶምን መብዛሕቲኦም ነቲ መርመራ
ኣካልዊ ብቕዓት ክምክትዎ እንከለዉ። ክልተ
ደያኑን ክልተ ተሓጋገዝቲ ደያኑን ግና
ክሰልጦም ከምዘይከኣለ እቲ ፈደረሽን ብመገዲ
ህዝባዊ ርክባቱ ኣፍሊጡ፣
ኢንተርናሽናል
ደያኑን
ተሓጋገዝቲ
ደያኑን። ኣብ`ዚ ዕለት እዚ እኳ መርመራ
ኣካላዊ ብቕዓት ከካይዱ መደብ ተታሒዙ
እንተነበረ። መብዛሕቲኦም ኣህጉራዊ ግጥማት
ንክኣልዩ ብዝመጾም ዕድመ መሰረት ንመገሻ
ስለእተዳለዉ። ምስ`ቶም ብፍቓድ ሓኪም ቆጸራ
እተዋህቦም ኣጠቓሊልካ። ንዕለት 25 መጋቢት
2018 መርመራ ኣካላዊ ብቕዓት ከካይዱ
መደብ ተታሒዝሎም ኣሎ፣
ማዕረ ማዕረ እዚ መርመራ ኣካላዊ ብቕዓት።

ኮሚተ ዳንነት ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ
ኤርትራ። ንኹሎም እቶም ተፈተንቲ ደያኑ
ዘሳተፈ ኣኼባ ከካይድ እንከሎ። ሓፈሻዊ
መምርሒ ስራሕ ኮሚተ ደያኑን ዳንነትን
ሂቡ፣
ኣብ ዞባታት ዝርከቡ ደያኑ። እዚ መምርሒ
ንጥቕሚ ገዛእ ርእሶም ምዃኑ ተገንዚቦም
ከዘውትርዎ ምዃኖም ብምጥቃስ። ካብ ገለ
ዞባታት ዝፍጸም ማህረምቲ ደያኑ ብተጻወትቲ
(ክሳብ ምጉዳል ኣካላት ዘብጽሕ) ካብ ግዜ
ናብ ግዜ እናዓበየን ልሙድ ተርእዮ እናኾነን
ይኸይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ፣ ኣብ ሓደ
ኣጋጣሚ ነዚ ካብ ስፖርታዊ ስነምግባር
ርሑቕ ዝኾነ ፍጻመ ዘተግበሩ ተጻወትቲ ግቡእ
መቕጻዕቲ ተወሲንሎም ከብቅዕ። ኣብ ዝቕጽል
ዓመተ ስፖርት። “ጋንታታት ተዳኺመን ኣለዋ”
ብዝብል ምኽንያት ምሕረት ገይርካ ከምዝቕጽል
ምግባር። ዝያዳ ንኽቕጽልዎን መፈራርሂ ኣብ
ልዕሊ ደያኑ ጌሮም ይወስድዎን ይጥቀሙሉን
ስለዘለዉ። ኮሚተ ዳንነት ቆላሕታ ክገብረሉን
ሓደ መፍትሒ ክረኽበሉን ተማሕጺኖም፣
** ** **

ዜና

ብሓጺሩ

+ ትማሊ ካብ ልምምድ ዘብኮረ ተጻዋታይ
ማን ዩናይትድ ፖል ፖግባ፡ ሎሚ ምሸት
ኣብ ዝካየድ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ኣንጻር ሰቪያ ምስላፉ ኣጠራጢሩ፣ ኣብዚ
ማርዋን ፈላይኒ ምስ ቀዳሞት 11 ክስለፍ
ትጽቢት ዝተነብረሉ ግጥም ካልኣይ እግሪ፡
ኣንቶኒ ማርሻል ከርክብ ልዑል ግምት
ኣሎ፣ እንተ ኣንድሬ ሀረራ፡ ፊል ጆንስ፡
ብሊንድን ሮኾን ግና ዘይስለፉ ተጻወትቲ ማን
ዩናይትድ እዮም፣ ትማሊ ልምምድ ዘካየደ
ኢባርሂሞቪች ግና ማልያ ክለቡ ክወዲን
ዘይክወዲን ኣይተፈልጠን፣ ብመንጽሩ፡
ሰቪያ፡ ተጻዋታይ ጂሰስ ናቫስ ብሰንኪ
ማህሰይቲ ሎሚ ምሸት ከምዘይስለፍ ኣፍሊጣ
ኣላ፣ ብተመሳሳሊ ሰባስትያን ኮርቻ እውን
ኣይክጻወትን እዩ፣
+ ቶተንሃም ንቦርንማውዝ 4ብ1 ኣብ
ዝሰዓረትሉ ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ትማሊ ቀዳመ-ሰንበት፡ ንተጻዋታያ ሃሪ ኬን
ብሰንኪ ኣብቲ ግጥም ዝገጠሞ ማህሰይቲ
ምኽሳራ ይፍለጥ፣ ኣብዚ ዓመተ-ስፖርት’ዚ
35 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዝርከብ ሃሪ ኬን፡
ትማሊ ድሕሪ ዝተኻየደሉ መርመራ
ዓንካርዓንካሪቶ፡ ማህሰይቱ ከቢድ ከምዝኾነ
እታ ክለብ ኣፍሊጣ፣ ዛጊት ክሳብ መዓስ ካብ
ጸወታ ከምዝርሕቕ ብንጹር ኣይተሓበር’ምበር፡
ጽባሕ ቀዳም ቶተንሃም ምስ ስዋንሲ ንዝህልዋ
ግጥም ኤፍኤ ካፕ ከምኡ ድማ ሃገራዊት
ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ዝሰረዐቶ ክልተ ናይ
ምሕዝነት ጸወታታት ናይ ምስላፉ ተኽእሎ
ኣዝዩ ጸቢብ ምህላዉ ይንገር፣ ኣብቲ ናይ
ሰንበት ጸወታ ንኣስታት 30 ደቓይቕ ጥራይ
ዝተሰለፈ እዚ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ፡
ዓሚ 12 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ኤፍ
ኤ ካፕ ኣንጻር ሚልዎል ተመሳሳሊ ማህሰይቲ
ከምዝገጠሞ ቢቢሲ ይዝክር፣ ኣብቲ እዋን’ቲ፡
ኬን ንኣርባዕተ ሳምንታት ካብ ጸወታ ኣብ
ዝረሓቐሉ፡ ክልተ ጸወታታት መጻረዪ ንዋንጫ
ዓለምን ካልእ ጸወታታትን ሓሊፍዎ ነይሩ፣
+ ሙስታፊ፡ ኣቡመያንግን ሚኽታርያንን
ብዘቑጸርወን ሰለስተ ሸቶታት ንዋትፎርድ
ብሰንበት ዝሰዓረት ኣርሰናል፡ ዋላ’ኳ በቲ
ዓወት ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ትንፋስ ዝሰኹዐት እንተመሰለት፡ ሕጂ እውን
ኣብ መንጎ ደገፍታን ዓላሚኣን ዘሎ ቅርሕንቲ
ከምዘይሃደአ ተሓቢሩ፣ በቲ ውጽኢት
ንዘዋህለልቶ ነጥቢ ናብ 48 ዘደየበት ግን ከኣ
ደረጃኣ ከተመሓይሽ ዘይከኣለት ኣርሰናል፡
ደገፍታ ንዓላሚኣ ከተባርር ጸቕጢ ኣብ
ምግባር ይርከቡ፣ ዓላሚኣ ኣርሰን ቨንገር
እውን፡ ቀዳማይ መደቡ፡ ንጋንታኡ ናብ መገዲ
ዓወት ብምምላስ ንዝቐሓሩ ደገፍቲ ምድባስ
ምዃኑ ድሕሪ እቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ
ጸወታ ኣብ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ ዋዕላ ገሊጹ፣
ሓያለ ጥርሑ መናብር ስታድዩም ኢማራትስ
ኣብ ዝተራእየሉ ግጥም ኣንጻር ዋትፎርድ፡
ፒተር ቼክ ማልያ ኣርሰናል ወድዩ ኣብ
ዝተሰለፈልን ጸወታታት ናይ ፈለማ ፍጹም
ቅላዕ ዘድሓነላ ጸወታ ኮይና ተመጊባትሉ፣ እዚ
ከምዚሉ እንከሎ፡ ኮኾብ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ
ኣርሰናል ነበር - ፓትሪክ ቬይራ፡ ንኣርሰናል
ክዕልም ከምዝብህግ ተዛሪቡ፣ ነቲ መደቡ
መዓስ ግብራዊ ከምዝገብሮ ዘይሓበረ ቬይራ፡
ንኣርሰን ቨንገር ተኪኡ ኣብታ ጋንታ ክሰርሕ

ከምዘይደሊ እውን ወሲኹ ገሊጹ፣
+ ህቡብ ተጻዋታይ ክለብ ሊቨርፑል
ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከኣ ኣብ
ስካይስፖርትስ ተንታኒ ዘሎን ጂሚ ካሬጋር፡
ንጓል 14 ዓመት ምራቑ ኣብ ገጻ ብምትፍኡ
ምስ ስካይስፖርት ዘለዎ ውዕል ንዘይተወሰነ
እዋን ከምዝደስከለ ተሓቢሩ፣ ንግጥም
ሊቨርፑልን ማን ዩናይትድን ዝተንተነ ካሬጋር፡
በቲ ውጽኢት ሕጉስ ዘይምንባሩን ናብ ገዛኡ
ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበረ እዋን ከኣ እታ ጓል
14 ዓመት ጎርዞ ንዓወት ማን ዩናይትድ ኣብ
ቅድሚኡ ድሕሪ ምግላጻን እያ ነቲ ኣጸያፊ
ተግባር ፈጺሙ፣ ሻቡ በቲ ዝፈጸሞ በደል
ዝተጣዕሰ እቲ ተኸላኻሊ ሊቨርፑል ነበር፡
ትማሊ ንስድራኣ ይቕሬታ ምሕታቱ ብመገዲ
ትዊተር ኣፍሊጡ፣
+ ካብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ዝተገለፈት ፒኤስጂ፡ ንኣከፋፋሊ ክለብ
ቸልሲ ንጎሎ ካንተ ኣብ ክረምቲ ክትዕድግ
ውጥን ምሓዛ ኣፍሊጣ፣ ንቦታ ናይቲ ወዲ
35 ዓመት ኣከፋፋሊኣ ዲያጎ ሞታ ዝትክእ
ተጻዋታይ ሃሰው ትብል ዘላ ፒኤስጂ፡ ካብ
ሌስተር ሲቲ ናብ ቸልሲ ብ30 ሚልዮን
ዝሰገረ ካንተ ቀዳማይ ምርጫኣ ከምዝኾነን
ዘይተኣደነ መጠን ገንዘብ ብምውጻእ ኣብ
ሕቑፋ ከተእትዎ ከምእትጽዕርን ካናልፕላስ
ዝተባህለት ፈረንሳዊት መደበር ተለቪዥን
ገሊጻ፣ ካንተ፡ ክሳብ 2021 ኣብ ሜዳ
ስታንፎርድብሪጅ ዘጽንሕ ውዕል ኣለዎ፣
+ ብሞት ተጻዋታይ ፊዮረንቲና ዳቪደ
ኣስቶሪ ዝተቛረጸ ሓያለ ጸወታታት ሰረ’ኣ
ትማሊ ቀዳመ-ሰንበት ቀጺሉ ነይሩ፣ ፊዮረንቲና
ምስ በነቬንቶ ገጢማ 1ብ0 ኣብ ዝተዓወተትሉ
ግጥም፡ ኣብ መበል 13 ደቒቕ (ኣስቶሪ ቁጽሪ
13 ማልያ ይወዲ ብምንባሩ) ናይቲ ግጥም
ናይ ሓደ ደቒቕ ዝኽሪ ተገይሩ፣
+ ባርሴሎና፡ ንኣከፋፋሊ ክለብ ግረምዮ
- ኣርተር ንምዕዳግ ኣፈናዊ ስምምዕ ምክያዳ
ተሓቢሩ፣ እዚ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ፡
ነታ ካታሎናዊት ክለብ 26.6 ሚልዮን
ፓንውድ ወጻኢታት ክትገብር ከገድዳ እዩ፣
ክለብ ግረምዮን ባርሴሎናን ነዚ ስምምዕ እዚ
ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ወረቐት ኣስፊረን
ክታመን ከንብራሉ ይግመት፣ ምስ ሃገራዊት
ጋንታ ብራዚል ትሕቲ 17 ዓመትን 20ን
ዝተሰለፈ ኣርተር፡ ግረምዮ ንኮፓ ሊበርታደሮስ
2017 ከተልዕል ዓቢ እጃም ከምዝነበሮ ቢቢሲ
የረድእ፣ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ላ’ሊጋ እስጳኛ፡ ንመሲ ዘየሰለፈት ባርሳ፡
ካብ ስዋረዝን ካውቲኖን ብዝረኸበተን ክልተ
ሸቶታት ንማላጋ 2ብ0 ብምስዓር መሪሕነት
ናይቲ ውድድር ኣደልዲላ፣ ብዓልቲ ቤቱ
ብምሕራሳ ኣብዚ ናይ ትማሊ ቀዳም ጸወታ
ክቦኩር ዝተገደደ መሲ፡ ኣብ 27 ጸወታታት
ላ’ሊጋ 24 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ይርከብ፣ እዚ
ኣርጀንቲናዊ ቁንጹብ ተጻዋታይ፡ ጽባሕ ኣብ
ዝካየድ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ኣንጻር ቸልሲ
ግን ድልዊ ምህላዉ ይንገር፣ ብዘይካኡ፡
ንሳምንቲ ኣብ መጉዳእቲ ዝጸንሐን ትማሊ
ከኣ ምሉእ ልምምድ ዘካየደን ኣንድሬ ኢነስታ፡
ኣብዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ ግጥም ካልኣይ እግሪ
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከምዝስለፍ ክለቡ
ኣፍሊጣ፣ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ክለባት
ቸልሲን ባርሴሎናን 1ብ1 ምዝዛሙ ይዝከር፣

ስፖርታዊ ንጥፈታት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ቀጺሉ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ
ማእከል ዝሰርዖ ውድድራት መባእታ
ማእከላይን ከምኡ’ውን ካልኣይ ደረጃ ኩዕሶ
እግሪን ኩዕሶ ኢድን ቀዳምን ሰንበትን ኣብ
ዝተፈላለየ ሜዳታት ቀጺሉ፣
ኣብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ
ዕድመ ትሕቲ 11 ዓመት መባእታት ቤት
ትምህርቲ እምባደርሆ ንተኽለ ዓገባ 2ብ0፡
ጎዳይፍ ምስ መደበር 0ብ0፡ ዓዲጓዕዳድ ምስ
ፈለገ 1ብ1 ተፈላልየን፣ ኣብ ተመሳሳሊ
ክሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ፡ ደምበ ሰምበል
ንሰውራ 1ብ0 ቤት መኻእ ንዓዲጓዕዳድ
4ብ0 ከፋንወአን እንከለዋ ጸዓዱ ምስ ማይተስፋ 0ብ0 ተፈላልየን፣
ኣብ ኵዕሶ እግሪ ማእከላይ ደረጃ ትሕቲ
ዕድመ 13 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ናጽነት
ንእምባ ጠቐራ 2ብ0 ደቂተሸም ንደምበ
ሰምበል 3ብ0 ክስዕረአን እንከለዋ ኣርባዕተ
ኣስመራ ምስ ዓዲጓዕዳድ 1ብ1 ተፈላልየን፣
ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ
ደቂተሸም ንሰረጀቓ 2ብ0 ኣርባዕተ ኣስመራ
ንግንቦት 24 2ብ1፡ ሓድነት ንፍትሒ 5ብ0
ብዝኾነ ውጽኢት ረቲዐንአን፣ ኣብ ኵዕሶ
መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ባና ንሰረጀቓ፡

ዓዲ ንፋስ ንኣርባዕተ ኣስመራ፡ ሕምብርቲ
ንናጽነት ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0
ኣፋንየንአን፣ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር
ኵዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ፦ ደቕሰብ
ንዓዲጓዕዳድ 2ብ0፡ ባና ንናጽነት፡ ባሕቲ
መስከረም ንሚናብ ዘርኣይ፡ ብተመሳሳሊ
ውጽኢት 2ብ1 ስዒረነአን፣ ኣብ ውድድር
ኵዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ፡ ቤት ትምህርቲ
ባሕቲ መስከረም ንኣልኣመል 37ብ1፡
ዓወት ንሓድነት 25ብ8፡ ብደቂ ተባዕትዮ
ድማ ባሕቲ መስከረም ንሓድነት 35ብ13፡
ኣልኣመል ንባና 30ብ18 ብዝኾነ ውጽኢት
ኣፋንየንአን፣
ኣብ ውድድር ኵዕሶ ኢድ ካልኣይ ደረጃ
ደቂ ኣንስትዮ፡ ቀይሕ ባሕሪ ንሰማእታት
5ብ2፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንባርካ 4ብ2፡
ቶኮር ንልምዓት 7ብ2 ክስዕረአን እንከለዋ፡
ኢሳቕ ተወልደመድህን ምስ ማርኮኒ
1ብ1 ተፈላልየን፣ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ፡
ደምበሰምበል ንሓርነት 20ብ8፡ ቀይሕ
ባሕሪ ንኣዱሊስ 3ብ1፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ
ንባርካ 8ብ7፡ ማርኮኒ ንልምዓት 6ብ5፡ ቶኮር
ንኢሳቕ ተወልደመድህን 3ብ0 ኣሰኒፈን፣
ኣብ ኵዕሶ እግሪ ካልኣይ ደረጃ ደቂ

ኣንስትዮ ዕድመ ትሕቲ 15 ዓመት ሰምበል
ንቅድስቲ ማርያም 1ብ0፡ ጻዕዳ ክርስትያን
ንኢሳቕ ተወልደመድህን 5ብ0፡ ልምዓት
ንሰማእታት 4ብ1፡ ኣዱሊስ ንቀይሕ ባሕሪ፡
ሓላይ ንኢብራሂም ሱልጣን ብተመሳሳሊ
ውጽኢት 3ብ0 ክስዕረአን እንከለዋ፡ ኣብ
ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ኣዱሊስ
ንጻዕዳ ክርስትያን 3ብ0፡ ባርካ ንደምበ
ሰምበል 3ብ1፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንዲያእ
4ብ1፡ ሰማእታት ንሓላይ፡ ልምዓት
ንኢብራሂም ሱልጣን ብተመሳሳሊ ውጽኢት
1ብ0 ክረትዐአን እንከለዋ ቀይሕ ባሕሪ ምስ

ኢሳቕ ተወልደመድህን 2ብ2፡ ቅድስቲ
ማርያም ከኣ ምስ ሰምበል 1ብ1 ምፍልላየን
ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ጨንፈር ገሊጹ፣
በዚ መሰረት ካልኣይ ደረጃ ትሕቲ 15
ዓመት ኵዕሶ እግሪ ብኽልቲኡ ጾታ ንርብዒ
ፍጻመ ዝሓለፋ እዘን ዝስዕባ እየን፣ ብደቂ
ኣንስትዮ፡ ጻዕዳ ክርስትያን፡ ኣዱሊስ፡ ባርካ፡
ሰንበል፡ ልምዓት፡ ሓላይ ክኾና እንከለዋ
ብደቂ ተባዕትዮ ድማ፡ ኣዱሊስ፡ ቀይሕ ባሕሪ፡
ባርካ፡ ቅድስቲ ማርያም፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ፡
ሓርነት፡ ሰማእታት፡ ልምዓት እየን፣
** ** **

ሓዳስ

ኤርትራ
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ታደ ያ ስልጣ
ም
ሄ
ሊድ
ቤተል

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ፍናን መሓሪ ወልደስላሴ +4፡ ዓባይና ነፍ/ለተንስአ
ክፍለ ተሰማ ዋንነታ ዝኾነ ኣብ ከተማ ኣስመራ
ን/ዞ/ደ/ምብራቕ ም/ከ/04 ገጀረት ዝርከብ፡ ኣብ 320
ት/ሜ ዝተደኮነ 1 ክፍሊ ገዛን 1 ዓይኒ ምድርን ዘለዎ፡
ሰርቪስ ዝዓይነቱ ገዛ ኣብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር
ንብረት ቁ/መዝ/59/06 ጠቕላላ ቁ/መዝ/97372 ሰነድ
ዋንነት ዝተረጋገጸሉ ብመልክዕ ህያብ ስለዝሃበትና፡
እዚ ውዕል ውህብቶ ጸዲቑ ስም ዋንነት ናብ ስም
ዋንነትና ክመሓላለፈልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/4/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39
ይቕረብ።
ከሳሲ ወረ/ነፍ መስፍን ወንድማገኝ፡ ኣቶ ንጉሰ
መስፍን፡ ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ኣልማዝ መስፍን 1.
ሳዶር ዳኒኤል 2. ዳያን ዳኒኤል 3. ኣቢጋይል ዳኒኤል
ኣድራሽኦም ስለዘይተፈልጠ፡ መጸዋዕታ ቤ/ፍ ክበጽሖም
ስለዘይከኣለ፡ ተጸዊዖም ን30/3/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ
መጋባኣያ ቁ/35 ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም ጉዳይ
ኣብ ዘየለኹምሉ ክረአን ዳንነት ክቕጽል ምዃኑ ቤ/ፍ
የፍልጥ።
ወ/ት ልዋም ገብረመድህን ሃይለ ምባል ተሪፉ፡
ኤፍራታ ገብረመድህን ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/18 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35 ይቕረብ።
ምላሽ ካባ ገመቹ ምባል ተሪፉ፡ ምላሽ ካባ ገመቹ
ደደፋ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/3/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ሶፍያ ሙስጠፋ ዓብደልባሪ ምባል ተሪፉ፡

ኤ
ኣማኑ

Bisha Mining Share Company PLC is inviting interested applicants for the following
position.
Position: Equipment Operator
Department: Engineering Services
Number required: (01)
Contract Type: Indefinite

1.
ሶፍያ መሓመድ ዓብደልባሪ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
4ይ መጋባኣያ ቁ/38 ይቕረብ።
ኤልሳ ተስፋይ ተስፋሚካኤል ምባል ተሪፉ፡ ርሻን
ኣቤል ፍረ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/4/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ
ቁ/35 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ መዘክር ተኸስተ ኣብርሃን
ተኸሳሲ ኣቶ ሲራክ ተስፋስላሰ ኣብራሃን ዘሎ ናይ
ሓዳር ክርክር፡ ተኸሳሲ ብኣድራሻኻ ስለዘይተረኸብካ፡
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፣ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል፡ ን3/4/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዕዳጋ ሓሙስ
ወ/ሮ ምላሹ ገብረዝጊ ተኽለ፡ ወለድና ኣቶ ገብረዝጊ
ተኽለን ወ/ሮ ግደይ ገብረሚካኤልን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/4/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። ተቓዋሚ ምስ ዘይቀርብ ውሳነ ክህበሉ
ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ልኡል መሓሪ ካሳ፡ ኣቦይ መሓሪ ካሳ ተስፋጽዮን
ስለዝሞተ፡ ወላዲት ኣደና ወ/ሮ ለምለም ተኽለ ናይ
መጻምዲ መሰላ ክሕለወላ፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ ድማ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን21/3/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ምምሕዳር ን/ዞባ ገዛ ባንዳ ንዝርከብ ማእከል መናፈሲ ማይ ጃሕ-ጃሕ
MAI JAH-JAH P.L.C (መክንላይስ ሆቴል ኣከባቢ) ፍቓድ ፋስት ፋድ ዘለዎ ምስ ምሉእ ዘመናዊ
ኣቑሑት ኣጫሪቱ ከካርዮ ስለዝደለየ፡ እዚ ዝስዕብ ረቛሒታት ዘማልኡ ተጫረትቲ ይዕድም።
1. ተወዳደርቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝቕመጥ/ትቕመጥ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ዘየለ/ላ ሃገራዊ
ግብኡ ዘማልአ/ት ወይ ዘይምልከቶ/ታ ክኸውን ይግባእ።
2. ተወዳደርቲ ኣብ ማእከል መዘናግዒ ወይ ተመሳሳሊ ስራሕ ተመክሮ ዘለዎም እንተኾኑ
ይምረጽ።
3. ተጫረትቲ ተመላሲ ዝኸውን መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 30,000.00 (ሰላሳ ሽሕ) ብቸክ/C.P.O
የትሕዝ።
4. ናይ ጨረታ ሰነድ ዝርዝር መግለጺ ክራይን ካብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ቁ.39
ኣብ ስራሕ ሰዓታት ክውሰድ ይከኣል።
5. ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ መብርሂ ወይ ብኣካል ነቲ ቦታ ንምርኣይ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ቤት ጽሕፈት
ምውካስን ኣብቲ ቦታ ብምኻድ ክረአን ይኽእል።
6. እዚ ሰነድ ጨረታ ብዝተዓሸገ ሰታሪት ዝቐርብ ኮይኑ፡ ጨረታ ኣብ ዝኽፈተሉ ዕለት ተጫረትቲ
ብኣካል ሒዘሞ ይቐርቡ።
7. ሳጹን ጨረታ ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን10 መዓልታት ስራሕ
ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዘሎ መዓልቲ ስራሕ ልክዕ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን
ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት። ብኣካል እንተዘይተረኺቦም ካብ ውድድር ይወጹ።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ጨረታ ብምልኡ ወይ ብኽፋሉ ክስርዝ መሰሉ ዝተሓለወ
እዩ።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ምልክታ ጨረታ

TASK DESCRIPTION
Planning
•

Implementation of the plan

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Writing Report & Data Control
•

Gives feedback for daily; progress reports as requested.

•

Report any problems/issues/incidents with the truck to the supervisor.

Qualifications
Grade 6-12
Knowledge and Experience
3- 5 years relevant experience
Technical Skills
• Driver’s license Grade 3-5
•
•

Mechanic Minimum
Knowledge
Attention to detail

Behavioral Skills
Communication – follow instructions
Ability to work towards strict deadlines
High level of accuracy
Maintain cleanness and wellbeing of
equipment
Self-motivation

2.

Position: Maintenance Carpenter
Department: Engineering Services
Number required: (01)
Contract Type: Indefinite

TASK DESCRIPTION
Planning
• Follows the “Planned Maintenance Schedule”. (Job Cards)
•

Makes a list of parts and equipment required

Implementation of the plan
•
•
•
•
•

1. ጨረታ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ን10 ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት
ይኸውን።
2. ንጽብሒቱ ሰዓት 9፡00 ናይ ንግሆ ጨረታ ይኽፈት።
3. ተጫራቲ ነቲ ማሽነሪ ኣብ’ዚ ዝተጠቕሰ ኣድራሻና መጺኡ ክርእዩ ይኽእል።
4. መኽበሪ ጨረታ ብቸክ ወይ ብC.P.O ናቕፋ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) የትሕዝ።
5. ትካልና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ክስርዞ መሰሉ ዝተሓለወ
እዩ።

•
•
•
•
•
•
•

ንዝያዳ ሓበሬታ፦ ብቴሌ.ቁ.07552910 ወይ 07116919

Identifies the highest priority for each day and focus on completing relevant
tasks.
Ensures good housekeeping
Operate equipment in a safe and efficient manner & obeys company and local
traffic laws and regulations.
Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including leading
Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate PPE
(Peoples Protection Equipment). Report any safety issues/incidents.
Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other rules
and standards as directed. Identifies any hazards in place of work.
Checks equipment each day before operating to ensure that all systems are
functioning properly. ( brakes, tyres; lights, indicators; horn; clutch; coolant and
battery levels; operating mechanisms)
Completes a daily equipment check list to record destination , mileage, fuel
issues and
When driving passenger car/pick-up, ensure that the designated number of
people is not exceeded.
Maintains a check on equipment for any regular and preventive maintenance
schedule.
Report to supervisor for any defects observed on equipment.

•

ትካል ጽርበት ዕንጸይትን ሓጺንን ምላሹ፡ ኣብ ኣስመራ ምም/ን/ዞ/ከ/ማእከል ከተማ (ጣባ) ጎደና
174 ቁ.ገዛ 06 ጎኒ ቤ/ጽ ዕደና ዛራ ዝርከብ ትካልና፡ ሴጋ ናስትሮ- ኮምፕረሰረ-ጨዳዲት-ካተር ሓጺን
ብጨረታ ክንሸይጥ ስለዝደለና ተጫረትቲ ንዕድም።

ጨረታ ዝካየደሉ ቦታ፦ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ትካልና ምዃኑ ንሕብር።

Follows tasks from Daily “tool Box” meetings and Job Cards.

•

Identifies the highest priority for each day and focus on completing relevant
tasks..
Ensures good housekeeping
Operate equipment in a safe and efficient manner & obeys company and local
traffic laws and regulations.
Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including leading
Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate PPE
(Peoples Protection Equipment). Report any safety issues/incidents.
Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other rules
and standards as directed. Identifies any hazards in place of work.
Fabrication of sign boards, tables, door, shelving, notice boards, cupboards,
ceilings for buildings
Builds new/Modification/assembles: shelves, doors, tables, chairs, cupboards
Installs curtain rails Report
Assembles and repairs all ceilings and roofs.
Assists with building foundations and door frames.
Works with flooring
Design of tables, door, cupboards, other furniture requirements
Attends technical and other training as required by supervisor

Writing Report & Data Control
•

Compile daily; progress reports as requested

ሓዳስ

ኤርትራ

•
•
•
Qualifications
Grade 12 for locals (Technical school)
Knowledge and Experience
3- 5 years relevant experience
(Bisha L1/2/3)
Workshop Carpenter

Follow-up the pre-employment process.
Responsible for employment contract and signing off of the contract of
employment.
Ensure that new employees are booked for induction process.

HR Documentation
•
•
•
•

Technical Skills

Behavioral Skills

•

Computer Literacy (MS Office – Intermediate )

•

Attention to detail

•

Analytical skill

•

Boilermaker & Welding experience

•
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Problem solving skill

Communication
(English)
Ability to work
towards strict
deadlines
High level of
accuracy
Maintain
cleanness and
wellbeing of
equipment
Self-motivation
Integrity

3. Position: Fitter
Department: Engineering Services
Number required: (02)
Contract Type: Indefinite

•

Ensure that all relevant HR documentation is filed correctly.
Signing off of leave application forms in line with entitlement and policy.
Ensure that all documentation for promotions are captured and signed off.
Ensure that all required documentation is processed in time to be captured on
payroll system/finance.
Exit interviews to be signed off and escalated to manager/supervisor.

Performance Management
•

Ensure that the Performance Management process and policy is followed and
deadlines are met by Managers.
• Capture all performance management data on HR system.
• Ensure that performance management form is signed off by both employee
and manager.
Terminations
•
•
•
•
•
•

Ensure that notice period is in line with employee contract.
Ensure that termination forms are signed off by manager.
Ensure that severance pay policy is followed.
Process the exit interview.
Ensure that exit clearance forms are signed off.
Prepare certificate of service.

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
Qualifications:
•

Diploma/Degree in Human Resources/Degree Business Management

TASK DESCRIPTION

Knowledge and Experience:

Planning
• Performs work to a maintenance work schedule

•
•
•
•

•

Follows relevant work procedures and instructions.

Implementation of the plan
•
•
•
•
•
•
•

Ensures good housekeeping.
Ensures maintenance and repairs of Maintenance Equipment are carried out in
an efficient and effective way in order to minimize downtime, possibly effecting
project or construction.
Performs regular inspections in order to detect potential problems before they
cause breakdowns.
Controls downtime by ensuring the best techniques are being used to repair
breakdowns.
Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including leading
Field Level Risk Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate PPE.
Report any safety issues/incidents.
Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other rules
and standards as directed. Identifies any hazards in the work place.
Maintains equipment; parts and supply stocks by carrying out regular stock
takes and ordering replacements as required.

Writing Report & Data Control
•

Able to write and document reports and/or data sheets as required

Qualifications
Technical College Mechanical Diploma (preferably 4 years)
International recognised trade certificate mechanical Fitter
Knowledge and Experience
10+ years relevant experience as a hands on industrial work environment.
Technical Skills

Behavioral Skills

Safety reporting and actions

Communication (English)

Planning / scheduling

Assertiveness

Attention to detail

Interpersonal Relations

Analytical skill

Integrity

Mechanical & Maintenance experience

Prioritizing skills & multi-skilling

Problem solving skill

Ability to work towards strict deadlines

4. Position: Human Resources Officer
Department: Employee Services
Number required: (01)
Contract Type: Indefinite
Major Duties and responsibilities:Administration
• Ensure that all Human Resources activities are captured on the system.
• Ensure that the promotion process is followed through in line with the promotion
procedure.
• Ensure that HR report deadlines are met.
• Ensure that all HR issues are handled and finalised.
• Ensure that all HR processes are followed in line with procedures.
Recruitment
•
•
•

Ensure that the recruitment procedure is followed.
Shortlisting of candidates for HOD.
Setting up and conducting the interviewing process.

1 – 3 Years’ experience in general Human Resources
Customer Service experience
Previous experience on HR software package
1 – 3 years in Administration

Technical Skills
Computer Literacy (MS Office –
Intermediate)
Proficient in HR System
Attention to detail
Knowledge of Policies, Procedures and
Processes
Ensure that HR audit requirements are
met
Address HR issues
Business Communication skills
Knowledge of current legislation
Administrative skill
Report writing skills

Behavioural Skills
Communication (English and Local
language)
Assertiveness
Interpersonal Relations skill
Ability to meet deadlines
Accuracy
Confidentiality
Integrity/Ethical
Ability to work under pressure

General Information and other requirements:
• Place of Work:
Bisha.
• Salary: 		
As per Company salary scale.
Additional requirement for Nationals:
• Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of release
paper from the Ministry of Defense.
• Present clearance paper from current/last employer.
• Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials, a copy of
your National Identity Card etc.).
• Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates for an
interview.
• Application documents will not be returned to sender.
• All applications should be sent through the post office.
• Deadline for application: 10 days from the day of publication in the Newspaper.
• Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
• Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens Employment Permit Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ ናብ ሃገራዊ
ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን
ደውሉ።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ
ካብ 8፡00 - 12፡00 ቅ/ቀትሪ ምሸት ድማ
ካብ 2፡00 - 6፡00 ድ.ቀትሪ ብቁ.ስልኪ 110179
ደውሉ።
ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፡ E-mail፦bidhonational@
gmail.com
ስቕታ ጎዳኢ ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቻይና ደረት እብረ ፕረዚደንትነት ሰሪዛቶ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ርዋንዳ - በርቂ ህይወት 16
ሰባት ቀዚፉ

ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ደቡባዊ ክፋል
ርዋንዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ በርቂ፡ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ቤተ-ክርስትያን ካብ ዝነበሩ
ኣመንቲ ብውሕዱ 16 ከም ዝሞቱን
ካልኦት 140 ድማ ከቢድን ፈኲስን
ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ተገሊጹ።
ቢ.ቢ.ሲ ንኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ብምጥቃስ
ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ እቶም ጉድኣት
ዝበጽሖም ኣመንቲ ሕክምናዊ ረዲኤት
ንምርካብ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተላእኩን
ድሮ ክልተ ካብኣቶም ሞይቶም ከም
ዘለዉን ሓቢሩ። ድሒሩ ዝተዘርግሐ ዜና
ከም ዘመልክቶ ድማ፡ ብዘይካ 17 ሰባት
ካልኦት ኵሎም ሕክምናኦም ወዲኦም
ካብቲ ሆስፒታል ተፋንዮም ኣለዉ። እቲ
ሓደጋ በርቂ፡ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝዘንብ
ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝሰዓበ ከም ዝዀነ’ዩ
ዝግለጽ። ብዓርቢ’ውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ
ልዕሊ 18 ተማሃሮ ተመሳሳሊ ሓደጋ
ኣጋጢሙ ከም ዝነበረን ብሰንኩ ሓደ
ተማሃራይ ከም ዝሞተን’ዩ ጸብጻብ ቢ.ቢ.ሲ

ዘመልክት።
ኣብቲ ምስ ብሩንዲ ዘዋስን ከባቢታት
ብዙሕ እምባታትን ኩርባታትን ከም ዘለዋ
ዝንገረላ ርዋንዳ፡ ሓደጋ በርቂ ብተደጋጋሚ
ከም ዘጋጥማን ብሰንኩ ብዙሕ ህይወት
ሰብን እንስሳን ከም ዝጠፍእ ጸብጻባት
ይጠቕሱ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ፡
ኣብ ሓያለ ከባቢታት’ታ ሃገር ብዘጋጠመ
ሓደጋ በርቂ 18 ሰባት ሞይቶም። ኣብ
2016 ድማ 31 ሰባት ሞይቶምን ካልኦት
61 ቈሲሎምን። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብቲ ዓመት’ቲ
48 ከብቲ’ውን በቲ ሓደጋ ሞይተን ብመሰረት መንግስታዊ ጸብጻብ’ታ ሃገር።
መንግስቲ ርዋንዳ፡ ብሕጋጋት ህንጻ
ተቐዪደን ከም ዘይተሃነጻን ኣብ ህዝቢ ናይ
ድምጺ ብከላ ይፈጥራ ከም ዘለዋ ዝኸሰሰን
ኣስታት 700 ኣብያተ-ክርስትያን፡ ቅድሚ
ክልተ ሰሙን ከም ዝዓጸወን ይዝከር።
መብዛሕትአን መከላኸሊ ናይ በርቂ ከም
ዘይጸንሐን ከኣ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር
ይሕብራ።

ገያሾ ዘሳፈረት ነፋሪት
ባንግላድሽ ወዲቓ

ቻይና ክትሰርሐሉ ዝጸንሐት ሓደ
ፕረዚደንት ካብ ክልተ እብረ ንላዕሊ
ከይምረጽ ንዝኽልክል ሕጊ ከም ዝሰረዘቶ
ኣፍሊጣ።
ኣስታት 3000 ወከልቲ ህዝባዊ ሃገራዊ
ባይቶ ቻይና ኣብ ዝተጋብእሉ ኣኼባ፡
እቲ ዛጊት ክስርሓሉ ዝጸንሐ ሓደ
ፕረዚደንት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐሉ ግዜ
ዝድርት ሕጊ ክስረዝ ብምሉእ ድምጺ
ከም ዝሓለፈ ምንጭታት’ታ ሃገር
ሓቢሮም።
ኣቐዲሙ ኣብ ቻይና ሓደ ፕረዚደንት
ካብ ክልተ እብረ ንላዕሊ ኣብ ስልጣን
ክጸንሕ ብቅዋም’ታ ሃገር ፍቑድ
ኣይነበረን። ይኹን እምበር፡ ብመሰረት’ዚ
ኣብ ቅዋም’ታ ሃገር ሰፊሩ ዘሎ ሓድሽ
ሕጊ፡ ፕረዚደንት’ታ ሃገር ኣብ ምርጫ
ክሳብ ዝተዓወተ ዝተረፈ ምሉእ ዕድሚኡ
ኣብ መሪሕነት ከሕልፎ ክፍቀዶ’ዩ።
ቻይና፡ ክሳብ ሕጂ ክትሰርሐሉ
ዝጸንሐት ስልጣን ፕረዚደንት ዝድርት
ሕጊ፡ ኣብ 1982 ኣብ ምዕባለ ቻይና

ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ብዝንገረሉ
ፕረዚደንት ቻይና ነበር ደንግ ሺያኦፒንግ
ከም እተኣታተወ’ዩ ዝግለጽ።
እዚ ሓድሽ ሕጊ፡ ነቲ ኣብዚ እዋን’ዚ
ልዑል ህቡብነት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ
ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒን ኰነ ኢልካ
ንምርባሕ ዝተሃንደሰ ከይከውን ስግኣት
ፖለቲከኛታት ከም ዘሎ ቢቢሲ የረድእ።
ሺ ጂንፒን ድሕሪ መስራቲ ቻይና
ማኦ ጺዶንግ ኣብታ ሃገር ዝለዓለ

ህቡብነት ክረክብ ዝኸኣለ መራሒ
ምዃኑ’ዩ ዝጥቀስ።
ንሱ ኣብ 2013 ስልጣን ፕረዚደንትነት
ካብ ዝሕዝ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ኣንጻር
ብልሽውና ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ
ስልጣን ዘለዎ ፖለቲከኛ ከይተረፉ ብገበን
ብልሽውና ክሕተትን ክቕጻዕን ትእዛዝ
ብምምሕልላፉ ብተራ ዜጋታት’ታ ሃገር
ልዑል ደገፍ ክረክብ ምኽኣሉ ጸብጻባት
የመልክቱ።

ዲ.ሪ.ኮንጎ፡ ኩባንያታት ዕደና ልዑል ቀረጽ
ክኸፍላ ትእዝዝ

ዲ.ሪ.ኮንጎ ኣብ ልዕሊ’ተን ኣብታ ሃገር
ዝነጥፋ ዘለዋ ኩባንያታት ዕደና ልዑል
ቀረጽ ሰሊዓ ምህላዋ ኣፍሊጣ።
ፕረዚደንት’ታ ሃገር ጆሴፍ ካቢላ
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝኸተመሉ ሓድሽ
ሕጊ፡ ብኩባንያታት ዕደና ክኽፈል
ዝጸንሐ መጠን ቀረጽ ብዕጽፍታት
ወሲኹ ከም ዘሎ የነጽር።
ካብ ኣፍሪቃ ብሰደድ ነሓስን ኮባልትን
ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ዲ.ሪ.ኮንጎ፡ ከም

ወርቂ፡ ኣልማዝ፡ ሓጺንን ታንታሉምን
ዝኣመሰሉ ማዕድናት ብብዝሒ
ዝርከበላ ሃገር እያ።
ይኹን እምበር፡ ካብ ባህርያዊ
ጸጋታታት ‘ታ ሃገር ክረብሑ ዝጸንሑ
ዜጋታታ ዘይኮኑ ነቲ ጸጋታት
ዝጉሕጕሓ ዘለዋ ኩባንያታት ወጻኢ
ምዃነን ጸብጻባት የመልክቱ።
በቲ መንግስቲ ኣውጺኡዎ ዘሎ
ሓድሽ ሕጊ ቀረጽ ዝሰንበዱ ገለ

ሓለፍቲ ኩባንያታት፡ ምስ ፕረዚደንት
ጆሴፍ ካቢላ ንምዝርራብ ናብታ ሃገር
ኣትዮም ምህላዎም ይፍለጥ።
ባይቶ ኮንጎ ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ
ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ዕደና ማዕድናት’ታ
ሃገር ክስርሓሉ ዝጸንሐ መጠን ቀረጽ
ክውስኽ ብምሉእ ድምጺ ከም
እተሰማምዐሉ ጸብጻባት የመልክቱ።
ዲ.ሪ.ኮንጎ ኣብ መስርሒ ባትሪ
ሞባይል ተሌፎናት ወሳኒ ምዃኑ
ዝጥቀስ ማዕድናት ኮባልትን ነሓስን
ብብዝዝሒ ዝርከበላ ሃገር ኰይና፡ ካብቲ
ኣብ ምሉእ ዓለም ዝፈሪ ኮባልት እቲ
60 ሚእታዊት በታ ሃገር ከም ዝሽፈን
ይፍለጥ።
ምስ ምትእትታው ናይተን
ብኤለክትሪካዊ ጸዓት ዝሰርሓ መካይን
ድማ ጠለባት ኮባልት ኣብ ዓለም
እናወሰኸን ዋጋታቱ ድማ ብኡ
መጠን ብተዓጻጻፊ ከም ዝወሰኸን
ይጥቀስ።

ተወሳኺ
ዋንነት ባንግላድሽ ዝዀነት ናይ
መጓዓዝያ ነፋሪት፡ ኣብ ከተማ ካትማንዱ
- ኔፓል ክትዓልብ ክትብል ከም
ዝተሓምሸሸት ተገሊጹ።
ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንሰብ-መዚ’ታ
ሃገር ብምጥቃስ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ
ዜና፡ እታ ነፋሪት 67 ገያሾን ኣርባዕተ
ሰራሕተኛታትን ኣሳፊራ ከም ዝነበረት
ድሕሪ ምሕባር፡ ኣባላት ህይወት ኣድሕን
ኔፓል ሓያለ ሬሳታትን ቁሱላትን ካብ ቦታ
ሓደጋ ከልዕሉ ከም ዝተራእዩ ሓቢሩ። እታ
ነፋሪት ካብ ዳካ - ርእሰ-ከተማ ባንግላድሽ
ድሕሪ ምንቃላ፡ ኣብ ከተማ ካትማንዱ
ናብ ዝርከብ ኣህጉራዊ መዓርፎ-ነፈርቲ
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ሓዲሽ ዘመን

ክትዓልብ ኣብ ዝፈተነትሉ ህሞት’ዩ
መስመራ ስሒታ ናብ ገደል ዝኣተወት።
ብኡ ንብኡ ድማ ክትቃጸል ጀሚራ።
ወሃቢ ቃል ናይቲ መዓርፎ-ነፈርቲ
ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡
በቲ ሓደጋ 49 ሰባት ምማቶም ተረጋጊጹ
ከም ዘሎን፡ ዝተረፉ 20 ሰባት ድማ
ብጽኑዕን ፈኲስን ቈሲሎም ንሕክምናዊ
ረዲኤት ናብ ሆስፒታል ተላኢኾም
ምህላዎምን ገሊጹ።
ሰብ መዚ በረራ ኔፓል ዛጊት ብዘካየድዎ
ምጽራያት፡ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብራሪ
ብዝፈጸሞ ጉድለት ክኸውን ከም
ዝኽእል’ዮም ዘረድኡ።

ምምሕዳር ከተማ ጃካርታ ኣብታ
ከተማ ንዝረአ ጻዕቂ ምንቅስቓስ
ተሽከርከርቲ ንምንካይ ዘኽእሎ ኣሰራርሓ
ከም ዘተኣታተወ ሓቢሩ። ብመሰረት’ቲ
ሓበሬታ፡ እቲ ኣሰራርሓ ኣብ ሓደ መዓልቲ
ብጐደሎ ቁጽሪ ዝውድእ ታርጋ ዘለወን
ክጓዓዛ እንከለዋ፡ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ
ድማ ብምሉእ ቁጽሪ ዝውድእ ታርጋ
ዘለወን ጥራይ ኣብ ጎደናታት ክንቀሳቐሳ’ዩ
ዘፍቅድ። እቲ ኣሰራርሓ ድሮ ኣብ ግብሪ
ክውዕል ከም ዝጀመረን ጽቡቕ ውጽኢት
ከም እተረኽበሉን እቲ ምምሕዳር
ሓቢሩ።
ጃካርታ መዓልታዊ 1.5 ሚልዮን
መካይን ከም እተአንግድ ዝጠቐሱ
ጸብጻባት፡ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ምንቅስቓስ

ጎደና

ዕለት
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ተሽከርከርቲ ዝረኣየለን ከተማታት ኤስያ
ምዃና የረድኡ።
ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ብጻዕቂ
ተሽከርከርቲን ብከላ ኣየርን እናተሸገራ

ጎደና ናቕፋ ቁ. 223 ጥቓ እንዳ ማርያም ጥቓ ባር ትርስተለ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ኣብ ዝመጽኣሉ ዘለዋ እዋን ምስዚ
ብምምሕዳር ከተማ ጃካርታ ተወሲዱ
ዘሎ ዝመሳሰል ኣሰርራርሓ የተኣታትዋ
ምህላወን ይግለጽ።
ቁ.ስልኪ
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