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ብምኽንያት በዓል ቅዱስ ዮውሃንስ ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ባህላዊ መሰናድኦ ቀሪቡ

ስ/ ሳልሕ ዓ/ቃድር

ብምኽንያት ቅዱስ ዮውሃንስ፡
ብምትሕብባር ምምሕዳር ዞባ
ደቡብን ሚኒስትሪ ዜናን ንኡስ ዞባ
ሰንዓፈን ዝተወደበ ህዝባዊ ባህላዊ
መደብ፡ ብ11 መስከረም ኣብ ከተማ
ሰንዓፈ ቀሪቡ።
ኣብ’ቲ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ኣብ ዝሓለፈ 8
ኣዋርሕ ኣብ 213 ሄክታር ልዕሊ 1
ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ከም
እተተኽለ፡ ሓላፊ በዓል-ስልጣን
ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ዞባ

ኣቶ ኤፍሬም ገብረክርስቶስን
ሓለቓ ስታፍ እዚ ማእከላይ ግንባር
ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ዑቕቡን
ዝርከብዎም ሰበ-ስልጣን መንግስቲ፡
መራሕቲ ሃይማኖት፡ ዓበይቲ ዓድን
ወከልቲ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈን

ዝተረኽቡሉ መደብ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ
ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ህስቅያስ ውህበት
ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ህዝቢ ኤርትራ
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ድርብ
በዓላት ዒድ-ኣልኣድሓን ዝኽሪ
መበል 56 ዓመት ምጅማር ብረታዊ

ቃልስን ብምዕሩግ ኣገባብ ምጽምባሉ
ጠቒሱ፡ እዚ ኣጋጣሚታት’ዚ ምስ
በዓል ቅዱስ ዮውሃንስ ተደሚሩ፡
ንናይ ምንብባር ባህሊን ክብርታትን
ህዝቢ ኤርትራ ዘጒልሕ ምዃኑ
ኣስሚሩሉ።

ማእከል - ልዕሊ 1 ሚልዮን ፈልስታት ተተኺሉ
- ኣቶ ኣብርሃም ተኽለ ሓቢሩ።
እቲ ፈልስታት፡ ኣብ 9 ነቑጣታት
መደበራት ፈልሲ ዝተዳለወ ናይ
ፍረን ግርማን ኣግራብ ምዃኑ

ዝጠቐሰ ኣቶ ኣብርሃም፡ ንኣብያተትምህርቲ፡
መንግስታውያንን
ብሕታውያንን ትካላት፡ ኣብያተጸሎትን ውልቀ-ነበርትን፡ ከምኡ’ውን

ንሓይልታት ምክልኻል ከምእተዋህበ
ገሊጹ።
እቲ ዝተተኽለ ፈልስታት ውጽኢቱ
ኣተባባዒ ኮይኑ ስለዝተረኽበ፡
ንዝበለጸ ውጽኢት፡ ን70 ኣባላት

እቲ ንኣስታት ሰለስተ ሰዓታት
ዝቐጸለ መደብ፡ ጉጅለ ባህሊ
ዋልታ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል፡
ከምኡ’ውን ያታዊ ጉጅለ ባህሊ ዞባ
ደቡብ ብዘቕረባኦ ትሕዝቶ ድምቀት
ከም ዝረኸበ ተፈሊጡ።
***
ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል
ዓቕሞም ዘዕብዩሉ ሓጺር ሞያዊ
ስልጠናታት ከም እተዋህበ ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ዝትከል ኣግራብ
ዕቱብ ምክትታልን ክንክንን ክግበረሉ
ኣቶ ኣብርሃም ኣዘኻኺሩ።

ሽንድዋ - ብሓደጋ ኣውቶቡስ
9 ሰባት ሞይቶም

ስ/ የውሃንስ መብራህቱ

ብቕድሚ ትማሊ 11 መስከረም ሰዓት
6፡30 ናይ ምሸት ኣብ መስመር ኣስመራ
- ከረን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል
ኣውቶቡስ፡ መራሕ መኪና ዝርከቦም
9 ተሳፈርቲ ከም ዝሞቱ፡ ወኪል ኤሪና
ንዝምልከቶም ኣካላት ብምጥቃስ ሓቢሩ።
እዛ ሰሌዳ ቊጽሪ ER 3 A1675
ዝሰቐለትን 32 ሰባት ጽዒና ካብ ኣስመራ
ዝተበገሰትን ናይ ግሊ ኣውቶቡስ፡ ኣብ
ከባቢ ሽንድዋ ምስ በጽሐት’ያ እቲ ሓደጋ
ኣጋጢምዋ።
በቲ ሓደጋ ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶም

12 ተሳፈርቲ ኣብ ሆስፒታል ከረን፡ ፈኲስ
ማህሰይቲ ዝወረዶም 10 ድማ ኣብ
ሕክምና ዒላበርዕድ ክንክን ይግበረሎም
ከምዘሎ፡ 2 ካብቶም ህሱያት ግን ንዝለዓለ
ሕክምና ናብ ኣስመራ ከም እተላእኩ፡
ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ከረን
ዶክተር ያፌት ገብረሚካኤል ገሊጹ።
ጠንቂ ሓደጋ ኣብ መርመራ’ኳ እንተሎ፡
ናህሪ ክኸውን ከምዝኽእል ዝእምት
ኣፈናዊ ሓበሬታ ከምዘሎ፡ መርማሪ ፖሊስ
ትራፊክ ዓዲ-ተከሌዛን መሓሪ ደበሳይ
ሓቢሩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣቑርደት - ኣስታት 2.5 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ተኸፊሉ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት፡ ኣብ
ዝሓለፈ ሸሞንተ ኣዋርሕ - ኣስታት
2.5 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ
ስዉኣት ከም እተኸፍለ፡ ሓላፊ ቤት-

ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ
ድሕነትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ
የማነ ክፍሉ ሓቢሩ።
እቲ ደበስ፡ ኣብ 15 ምምሕዳራት

ከባቢ ንዝርከባ 546 ስድራ-ስዉኣት
ከም እተዋህበ ዝጠቐሰ ኣቶ የማነ፡
ምስ ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ
ብምውህሃድ፡ ነተን ስድራ-ቤታት

እኩብ ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፍ ተመሪቓ

ብደረጃ ኮም ዝተፈላለየ ሓገዛት
ከምዝግበር እውን ገሊጹ።
ኣብ ካልእ ዜና ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ፡
ተወጢኑ ዘሎ መደባት ልምዓት
ንምዕዋት፡ መንእሰያት ብሓፈሻ
ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ
ብፍላይ - ውዳበኦም ኣሐዪሎም
ኣበርቲዖም ክሰርሑ ከምዝግባእ፡
ኣብ ከተማ ኣቑርደት ኣብ ዝተኻየደ
ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ንመንእሰያት
ሰራሕተኛታት
መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡
ሓላፊ ሃማመተኤ ኣብቲ ንኡስ ዞባ
መንእሰይ ስሌማን ዮሱፍ፡ ዓወት

ዝውጠኑ መደባት ኣብ ንቑሕ
ውዳበን ተወፋይነትን መንእሰያት
ከም ዝምርኰስ ብምሕባር፡ ንዝበረኸ
ዓወት ብዝለዓለ ውዳበ ክነጥፉ
ጸዊዑ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት
ኣቶ ኣብርሃም ሃይለ፡ ውዳበታት
መንእሰያት ንምድንፋዕ፡ ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ ብዕቱብ ክሰርሕ ምዃኑ
ኣረጋጊጹ።
ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ፡
ንምዕባለ መንእሰያት ዝሕግዝ
ስልጠናታትን
ኣስተምህሮታትን
ክዋሃብ ሓቲቶም።

ድባርዋ - ኣብ ሕጊ ዘተኰረ
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ስ/ ሄኖክ መኮነን

“እንተኽኢለዮ” ዘርእስታ እኩብ
ግጥምታት መምህር ሳሊና ኢማም
ዝሓዘት ሓዳስ መጽሓፍ፡ ብ8
መስከረም ኣብ ኣዳራሽ ሲነማ ኣዝመራ
ተመሪቓ።
እዛ ኣብ 93 ገጻት 60 ግጥምታት
ዝሓቘፈት መጽሓፍ፡ ንማሕበራዊ
ሂወት፡ ፍልጠት፡ ንቕሓት፡ ፍቕሪን
ኣድናቖት ተፈጥሮን እትድህስስ’ያ።

“ግጥሚ፡ መዝሙር ልቢ ናይ
ገጣሚኡ’ዩ” ዝበለት ገምጋም ናይ’ታ
መጽሓፍ ዘቕረበት ደራሲት ራሄል
ኣስገዶም፡ ደራሲት ከም ኣበጋግሳኣ
እንተሰጒማ፡ ኣብ ስነ-ጽሑፍ ሃገርና
ዝህልዋ ኣበርክቶ ቀሊል ከምዘይኮነ
ኣገንዚባ።
ምስትምቓሩ ኣብ’ታ መጽሓፍ
ዘቕረበ ገጣማይ ግርማይ ኣብርሃም
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ሱልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ብወገኑ፡ መጽሓፍ “እንተኽኢለዮ”፡
ብባህርያዊ ዜማታቶም ኣቢሎም
ንመንፈስ ቀለብ ዝኾኑ ግጥምታት
ሒዛ ከምዘላ ጠቒሱ፡ ኣብ ዝበዝሑ
ካብቶም ግጥምታት፡ ገጣሚት ሓያል ናይ ምዕዛብ ብቕዓት ከምዘለዋ
ከምእተገንዘበ ሓቢሩ።
ደራሲት ብወገና፡ ግጥማዊ መጽሓፍ፡
ብርቂ ኣረኣእያ ክንጸባረቐሉ ምኽኣል
ኣኻሊ ስለዘይኮነ፡ ንዝያዳ ኣዕጋቢ
ውጽኢትን መሳጢ ኣቀራርባን
ደረጃኡ ዝሓለወ ስልቲ ኣጸሓሕፋ
ክህልዋ ከምእትጽዕር ገሊጻ።

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

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ተማጅላ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ
ሕጊ ክብ ብምባል ገበናትን በደላትን
ንምክልኻል ዝሕግዝ ኣስተምህሮ
ንልዕሊ 500 ነበርቲ ተዋሂቡ።
ኣብ’ቲ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ዓበይቲ
ዓድን መንእሰያትን ዓድታት ተማጅላ፡
ዓዲ-ባሮ፡ ገብረ-ቀላይ፡ ዓዲ-ግባይን
ዓዲ-ፍኒንን ዝተሳተፍዎ ኣስተምህሮ፡
ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣብቲ ንኡስ
ዞባ - ኣቶ ግደይ ያሬድ፡ ብድሲፕሊንን
ስነ-ምግባርን ዝተዀስኰሰ መንእሰይ
ተራኡ ኣብ ምክልኻል ገበን ልዑል
ምዃኑ፡ ስለዚ ድማ መንእሰያት ብሕጊ
ክምእዘዙን ካብ ጐዳእቲ ልምድታትን
ወልፍታትን ክርሕቁን፡ ወለድን
ሕብረተ-ሰብን እውን ኣብ ምምእዛኖም

ተራኦም ከዕዝዙ ኣዘኻኺሩ።
ኣቶ ግደይ፡ ገበን ኣብ ዝፍጸመሉ፡
ህዝቢ ንፈጸምቱ ኣብ ቅድሚ ሕጊ
ንምቕራብ - ምስ ፖሊስ ምትሕብባሩ
ከዕዝዝ ጸዊዑ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ንኡስ ዞባ
ድባርዋ ብዝተኻየደ ናይ ምቊጽጻር
ንጥፈታት፡ ኣብ ትካላት ዝጸንሐ ናይ
ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ዓይነታት
መግቢ ክቃጸል እንከሎ፡ ወነንቲ ናይተን
ትካላት ድማ ብገንዘብ ተቐጺዖም።
እቲ ዕለቱ ዘሕለፈ ዓይነታት መግቢ፡
ደረቕ መግብን ልስሉስ መስተን፡ ፊኖ፡
ጸባን ቀጠፍን፡ ከምኡ’ውን ፌስታል
ከም ዘጠቓልል፡ ካብ ቤት-ጽሕፈት
ሕግን ስርዓትን ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ
ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12፡00
12፡30
12፡50
13፡30
13፡40
14፡25
15፡30
16፡15
16፡45
17፡25
18፡05
19፡30
20፡00
20፡10
21፡00
21፡18
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ዕላል ጥበባት
ዜና ዓረብ
ሄራር
ፍሉይ መደብ
መደብ ስፖርት
ምኽሪ ሞያውያን
ሌላ ምስ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ
ልዝብ መንእሰያት
ፍሉይ መደብ ሙዚቃ
ፍሉይ መደብ
ዜና ትግረ
ሽዕበት
ዜና ትግርኛ
መደብ ኖሪት ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ናፊዛ
ዜና እንግሊዝ
Film

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.11

ዥ

ታ

ር

ፖ

ሪ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ብርሃን ጸሓይ ክቃጸጽ ዝጓየ፡ ከምኡ’ውን
“ክረምቲ ደሓን ኩን” ክብል ከም
ዝደለየ፡ ተስፋ ዝናብ ብዘርሓቐ ስሑውን
ተንቀሳቐሲን ደበና እያ ኣማዕድያትና ከተማ ሰንዓፈ። ዋና ጥንታዊ ቅርሲ ዝዀነ
እምባ ከስከሰ ሓሊፍና፡ በቲ ናብ ሰንዓፈ
ዘንቈልቁል በዓል ግኑን ስም እምባ ታሪኻ
ቅልቅል እንክንብል፡ ጐልጎል ሽመዛና፡
ምስ ኣእካሉን ለምዑን፡ ቀጠልያ ባሕሪ
መሲሉ ኣብ ቅድመና ተሰጢሑ፡ ‘እነሀት
ሰንዓፈ’ ዝበለ ይመስል። ብኣኻውሕ
ኣብ ዝተሰርሐ ቦኽራ ዝተቐመጠት
እትመስል ከተማ ሰንዓፈ፡ ካብ ቁልቁለት
ታሪኻ፡ ምሉእ ብምሉእ እያ እትረአ።
ቅድሚ ኣባይታ ኸኣ ናሕስታት ምስ
ኣዒንቲ ይጋጠሙ። ልዕሊ ኩሉ ጎሊሖም
ዝረኣዩ፡ እቶም ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታታት
ዝተሃንጹ ገለ ኣብያተ ክርስትያናትን
መሳጊድን እዮም።
ብሸነኽ ምዕራባ፡ ካብ ክሳድ ታሪኻ
ክሳብ መጠራን ክኒኡን ዝዝርጋሕ ተረተር
ጎቦታትን ኮጃጅትን ናይ ኣኻውሕ፡
ተፈጥሮ፡ ነታ ከተማ ኢሉ ዘቐመጦም
ዋልታታት ይመስሉ። ኳዕናን እምባሶይራ
እውን ንቑልቁል የማዕድዋ። እምባ
ከሽዓት ምስ ኮራሽ ዝባኑ፡ ‘ኣነ እብርኽ’
ክብል ዝደለየ፡ ካብ እግሩ ክሳብ ርእሱ
ኣቃሊዑ፡ ናብ ላዕሊ ይመጣጠር። እምባ
መጠራ፡ ምስ ነዊሕ መስቀሉ፡ ቅድሚ
ኩላቶም ኣዒንቲ እናዓደመ፡ ነታ ከተማ
ንኸጽልል ዝዘበለ እዩ ዝመስል። ኣብ’ቲ
ንሰንዓፈ ሰንጢቑ፡ በታ ምስ ከተማ ሰንዓፈ
ዝለገበት እትመስል መጠራ ኣቢሉ ናብ
ሰርሓ ዝዕዘር ጽርግያ፡ ሓያሎ ሰባት፡
ንቕዱስ የውሃንስ ኣብ ናይ ሰዓታት
ርሕቀት እናማዕደዉ ከም ዝጽበዩዎ፡
ተውዛሕዛሕ ይብሉ ነበሩ።
ናብ ከተማ ሰንዓፈና ኣብ ምእታውና፡
ወጅሂ ደቂ-ዓዲ ድሙቕን ዓዳሚን፣
እኽለማይ ከኣ ሕሉፍን ትሩፍን ኰይኑ
ምስ ጸንሓና፡ ጽቡቕ ኣውደኣመት ከም
እነሕልፍ ተረዲእና። ባንዴራታት፡ ጸዓዱ
ክዳውንቲ፡ ሕልፍ እንክትብል ግልጽታ
ዝጽውዕ ሽግ፡ ንየው ነጀው ናይ’ቶምም
ኣጋይሽ ክጽበዩ ዝጸንሑ ነበርቲን ሓለፍቲ
ምምሕዳርን፡ ፍሉይ ህዋሁ ኣስፊኑ
ነበረ።
ሰዓት 7፡30 ናይ ምሸት ኣቢሉ ምስ
ኰነ፡ ኣጕባዝን ሽማግለታትን፡ ቈልዑን
ኣደታን፡ ኣጓብዝን ጎራዙን፡ በብመንገዶም
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ከተማ ሰንዓፈ፡ ምስ ቅዱስ የውሃንስ
ኣብ ቤተክርስትያን መድሃኒ ኣለም
ተኣኻኸቡ። ጉጅለ መራሕቲ ሃይማኖት
ከኣ፡ ክመርሑን ክባርኹን ቅድሚ’ቶም
ኣብ ነዊሕን ድርብራብን መስርዕ
ዝተዘርግሑ ሰብ ሽግ ረኣናዮም። ኩላቶም
ሽግ ዝሓዙ እንተ ነበሩ’ኳ፡ ኣብ መንጎ’ቲ
መሳርዕ፡ ሓሓሊፉ ምልሕ ምልሕ ዝብል
ሓዊ ጥራይ እዩ ዝነበረ።
ጓይላ ጎራዙን ዓበይቲን ደቂ-ኣንስትዮን፡
ካብ’ቲ ሰዓት ኣትሒዙ ብዓውታ ኣብ
ምቅላሕ ነበረ። ከበሮአንን ሕቡር ደሃየንን፡
ንኹሉ ድምጽታት ስዒሩ፡ ኣብ ምልእቲ
ከተማን ኪኖኣን መቓልሕ ይመልስ።
“ቀርዕያልና ክብሉ ከሪሞምየ
ሰለል ይብሉ’ለዉ መሺጎምየ. . .”
ኣብ’ቲ እኽሊ ዝውሕደሉ ሓያል
ክረምቲ፡ ኣጓብዝ ዓዲ፡ ብጥምየት እልሽ
ኢሎም ካብ ስራሕ ምስ ተመልሱ፡ ሓምሊ
ኣብ ቁራዕ ፈኽፈኽ እናበለ ይጸንሖም’ሞ፡
ክሳብ ዝበስል ዘጸቢ ዓቕሊ ምስ ሰኣኑ፡
“ቀርዕያልና” ይብሉ። ‘ይብሰል ኣይብሰል

ኣሽንኳይዶ ኣነ ጎርዞ
ፈላሲ’ኳ ዝቕንዞ
ኣሽንኳይዶ ኣነ
ፈላሲ’ኳ ዝንነ
እናበላ፡ ነታ ዕለት ፈላሲ የብሉ ዓለም፡
ኩሉ ሂር ከም ዝብለላ ይነግራ።
በዚ’ውን ደው ኣይብላን። ተጻዊተን
ከጻውታ፡ ተላህየን ከላህያ፡ ብደርፈን
ገይረን ንኹሉ ሰብ ከካብ ገዛኡ
ይጽውዓኦ። እንተ ተረፈ ድማ ይግስጻኦ
- ይጸርፋኦ’ውን።
“. . . ኪድ ዘይትብልዮ
ሓቛኒ ላጋኺዶ ክኸውን ደሊኽዮ. .
.” እናበላ ይመዓታኦ።
ኣብ’ታ ምሸት፡ እቲ ኣብ ነዊሕ መስርዕ
ሓሓሊፉ ክረአ ዝጸንሐ ምልሕታ ሓዊ፡
ብሓንሳብ ናብ ኩሉ ተባሊዑ፡ እቲ ከባቢ
ብብርሃን ተቐደደ። “ሆየ ሆየና ሆየ፡ ሆየ
ዘይበለ፡ ካባና ፈለ. . .” ዝብል ደሃይ
መንሰያት ኣንጎድጒዱ። ታቱላ ዝነፍሑ፡
ንዜማታትን ግጥሚን ዝመርሑ፡ ዝዘሉን

ነኪኽን ሃባና’ ንምባል እዩ። ሽዊትን
ተስፋን ምስ ተረኽበ ግን፡ ወዮ ስእነት
ብተስፋ ተሳዒሩ፡ ሽግ ወሊዖም “ሆየ”
ክብሉ ምስ ረኣያኦም ዝብላኦ እዩ።
ኣብ ምውጻእ ክረምትን ምሽዋት
ኣእካልን ዝቕልቀል ቅዱስ የውሃንስ፡ ናይ
ተስፋ እዋን ብምዃኑ፡ ነቲ ናይ ደስደስን
ተስፋን ህሞት፡ ኩሉ ክሳተፎን ‘ሆ’
እናበለ ከብዕሎን እዩ ዝትምነ። ሽዑ ምስ
ሰቡ ክሕጎስን ክለሀን ዘይደሊ ሰብ እንተ
ተረኺቡ ግን፡ ደቂ-ዓዲ ባህ ኣይብሎምን።
ነዚ ክገልጻ እየን ከኣ፡ እተን ንጓይላን
ጸወታን ቅርዓት ዝወረዳ ጎራዙ፦

ዝድብሉን ሰብ ወኒ፡ ንእለቱ ናብ ዕሙር
ናይ ባህታ ስምዒት ቀየሩዎ። ኣጉባዝ፡
ኮተቴን ቈልዑን ዓዲ፡ ብምእመናን
ተመሪሖምን ብደርፊን ጓይላን ደቂኣንስትዮ ተዓጂቦምን፡ ቤት ክርስትያን
መድሃኒ ኣለም ምስ ኮለሉ፡ ንሳ ዝኣንፎም
ቤተክርስትያናት እናዳ ማርያምን ኣቡነ
ኣረጋዊን ኣባጺሖም፡ ንባርኾትን ስብከትን
ተኣከቡ። ኣቕሽቲ፡ ርሑስ ኣውድኣመት
ተመንዮም ሃይማኖታዊ ትርጉም ቅዱስ
የውሃንስ ገሊጾም - ስብከት እውን
ተኻየደ። ኣብ ምዝዛም ሆየ፡ ቃልቃል
ዝብል ኣማኢት ሽግ ኣብ ሓደ ቦታ

ዝጸፍጸፉ መንእሰያትን ኮተቴን፡ ነቲ
ዕጽፊ ቁመቶም ቃልቃል ዝበለ ሓዊ
እናነጠሩ፡ ንዓመታ ሰናይ ክዀነሎም ምስ
ተመነዩ ኸኣ ‘ይሃበናን ይሃብካን’ ዘብል
ወግዒ “ሆየ ሆየ” ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ
ተዛዘመ።
ንጽባሒቱ ኣውደኣመት፡ ነባሪ ሰንዓፈ

ንቕዱስ የውሃንስ ኣሃዱ ኢሉ ከብዕል
ኣብ ዝወዓለሉ እዩ፡ ነቲ ዕለት ንምድማቕ
ዝተዳለወ መደባት ኣብ ዳስ ዝጀመረ።
ኣቦታትን ኣደታትን ኣባላት ጉጅለ
ባህሊ ኣቡነ ኣምበስ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ፡
ታቱላን እምብልታን ብዘጠቓለለ ባህላዊ
መሳርሒ፡ ብባህላዊ ኣልባሳት፡ ልቢ
ዝመልስን ጽባቐ ባህልና ዘጉልሕን
ህርመት ከበሮ ደሚቖም፡ ንመድረኽ
ጓይላን ትልሂትን ከፊቶሞ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ
ህዝቅያስ ውህበት፡ ንኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ
ኣቶ ኤፍረም ገብረክርስቶስ፡ ንላዕለዎት
ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡
ህዝቢ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈን ንዕዱማትን፡
ብሓፈሻ ካብ ርሑቕን ቀረባን ዕድመ
ኣኽቢሮም ንዝተረኽቡ ተኻፈልቲ’ቲ
በዓል “እንቋዕ ደሓን መጻእኩም”
ክብል ምስጋናኡ ብምቕዳም፡ ክራማት
ሓሊፉ፡ ሸዊት ዝብለዖ፡ ጸባ ዝሕለቦ፡
መዓር ዝብርበሮ እዋን ብምምጽኡ
‘እንቋዕ ኣብጽሓናን - ንብርሃነ መስቀሉ
እንቋዕ ኣርኣየናን ርሑስ ኣውደኣመት
ይግበረልና’ ክብል ምንዮቱ ብምግላጽ፡
ሕጽር ዝበለ ምስሊን ታሪኽን ንኡስ ዞባ
ሰንዓፈ ንተሳተፍቲ ናይ’ቲ ዓቢ በዓል
ኣካፊሉ።
ነባሪ ሰንዓፈ መንእሰይ ዓብዱ ዓብደላ፡
ንነበርቲ ናይ’ቲ ከባቢን ኣጋይሽን ዘበራበረ፡
ንባህሊ፡ ታሪኽን ምስሊን ናይ ሰንዓፈን
ከባቢኣን ዝነግር ውሕሉል ግጥሚ ኣብ
ዘቕረበሉ፡ ተዓዘብቲ ብዓሽ፡ ብጣቕዒት፡

ብኣድናቖትን ናይ ገንዘብ ስልማትን
ደብዲቦሞ።
በዓል ቅዱስ የውሃንስ ኣብ ንኡስ ዞባ
ሰንዓፈ፡ ካብ ፈለማኡ ውዑዉዕ መንፈስ
እዩ ዓብሊሉዎ። ንትኹስ ዘበራብር
ውሽጣዊ ስምዒትን ሓይልን ዝውንኑ
መንሰያት ኣባላት ጉጅለ ባህሊ ዞባ ደቡብ፡
ነቲ ናይ ባህታን ኣድናቘትን ህሞት
ሰማይ ኣዕሪጎሞ። ከም’ቲ ኣላዪ መድረኽ
ሃብቶም በየነ (መጺጽ) ንሓይሎምን
ባህላዊ ትሕዝቶኦም ብምድናቕ፡ ምስ
ተኻፈልቲ ዘላለዮም፡ ሽግ ዝወልዑ ደቂተባዕትዮ ኣምሪሖም፡ ምስ ውሁድን
ምኡዝን ቃና፡’ “ጓቚመንየ ኣብ ማይ
ጓቚመንየ፡ ትሕጸባዶ ማይ ጓቚመንየ፡”
እናበሉ ናብ ዳስ ተቐልቂሎም። “ዓኾኻይ
- ዓኾኻይ - ቁራዕ ሓምሊ ውጻእ ገዓት
ጠስሚ እቶ”- ክብሉ ድማ፡ ከም ባህሊን
ልምዲን ቀዳሞት፡ ሕሰም ኣብቂዑ ጽጋብ
ክዓስል ተመንዮም።
“የውሃንሰይ ቅዱሰይ
ንዘልኣለም ፋኑሰይ፡
የውሃንሰየ ኣቶ
ኣብሪሁዋ ንባይቶ ንመስቀለይ ንመስቀለይ
ድርብ ከበሮ ሓዛለይ፡
እንኳይ ንመስቀል ንወለሎ፡
ንሰብኳ ዝዕለሎ. . . ዳስ ብህዋሁ
በዓል ቅዱስ የውሃንስ ተባሒቱ። ባህላዊ
ዜማን ትልሂትን፡ ምስ ሽሻይ ነበርቲ
ሰንዓፈ ተደማሚሩ፡ ዳስ ደመቐ።
ደርፊ ሳሆ ብተላሃይቲ ተሰንዩ ምስ
ቀረበ፡ “ዓደየ ሰላም” እናበሉ ኸኣ፡
ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ዘለዎ ድልየት
ኣቃሊሖም።
ኣብ’ቲ ሰለስተ ጉጅለታት ሙዚቃን
ባህሊን ዝተዳለዋሉ ምሸት፡ ጉጅለ ባህሊ
ሓይልታት ምክልኻል እውን፡ ጥርኑቕ
ትሕዝቶ ጸይሮም እዮም ኣብ ሰንዓፈ
ተረኺቦም። መልኣከ ኣብርሃም “ልኡኽ
ሰላም” ዓብዱ መዓል “ላለ”፡ ኣሕመድ
ሑመድ ቲታይ ድማ ብቋንቋ ሕዳርብ፡
ተላህዮምን ተዓዘብቲ ኣላሂዮምን።
ጉጀለታት ባህሊ እናተበራረያ ዘቕረባኦ
ሙዚቃ፡ ብዋዛታት መራሒ መደብ
ሃብቶም መጺጽ፡ ጋዜጠኛ ኢሳቕ መሓሪ፡
ኣብ መንጎ ሙዚቃን ትልሂትን ዘካይዶ ሌላ
ምስ ዕዉታት መንእሰያትን ዕላል ቅዱስ
የውሃንስ ምስ ዓበይቲን ንበዓል ቅዱስ
የውሃንስ ኣድሚቑን ንተዓዛብቲ ኣዛንዩን።
ብዘይካ’ቶም ሓያሎ ድምጻውያን ጉጅለ
ባህሊ ዋልታ፡ ድምጻዊ ኣበራ በየነ እውን፡
ብምኡዝ ቃናኡን ጭራ ዋጣኡን፡ ንሰብ
ወኒ ኣብ ጎልጎል ዓጒጎም ሰቐጥቀጥ ከም
ዝብሉ ገይሩዎም።
መደባት በዓል ቅዱስ የውሃንስ ኣብ
ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ፡ ንጉጅለ ባህልታትን
ሰብ ወኒን ‘ማይዶ ጸባ’ ኣቢሉን፡ ሰናይ
እዋን ተመንዩን ኣማስያኡ ተዛዚሙ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.11
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ማ.ት.ኣ.፡ ጉሉሕ ማሕበር ኣብ
ሙዚቃ ኤርትራ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ካልኣይ ክፋል
ዋላ’ኳ ዋላ ሓንቲ ምትእስሳር
ዘይብሉን በብመንገዱ ዝተፈጸመን እንተ
ነበረ፡ ኣብ’ቲ ማ.ት.ኣ. ዝተመስረተትሉ
ወርሒን ዓመተ ምሕረትን፡ ብረታዊ
ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት
ዝፈለመሉ ብምንባሩ፡ ንደለይቲ ናጽነት
ተስፋ ዘስነቐ ክስተት ነበረ። እዚ
ኣብ ሓደ ወርሒ፡ ኣብ ሓደ ዓመት፡
ዝተኸስተ ዓበይቲ ፍጻመታት፡ ድልየት
ናጽነትን ሃገርን ከተኣሳስሮ ኸኣ ግድን
ነበረ።
ማሕበር ትያትር ኣስመራ ኣብ
ዝተመስረተትሉ እዋን፡ ብኣባላት
ማ.ተ.ደ.፡ ማ.ም.ሃ.ል.፡ ከምኡ’ውን
ብውልቂ ዝተደርፉን ዝተዘርግሑን
ገሊኣቶም ምስ ሃገራዊ ጉዳይ ክተኣሳሰሩ
ዝኽእሉ ግኑናት ደርፍታት ነይሮም
እዮም። ካብ’ቶም ኣብ ፈለማ ን.ማ.ት.ኣ.
ዘቘሙ ስነ-ጥበበኛታት፡ ኣባላት ናይ’ተን
ዝፈረሳ ማሕበራት፡ ማለት ማ.ተ.ደ.ን
ማ.ም.ሃ.ል.ን ስለ ዝነበሩ፡ ድሮ ዝና ዘጥረዩን
ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ተሰማዒ ስነ-ጥበባዊ
ስራሕ ዘፍረዩን ውሑዳት ኣይነበሩን።
ብሓፈሻ ኣብ ሙዚቃ፡ ድምጺ፡ ድራማ.
. . ናይ ነዊሕን ሓጺርን ክእለት ዘጥረዩ
ስነ-ጥበበኛታት ንማ.ት.ኣ. ብኡ ንብኡ
ገዲም ማሕበር ኣምሲሎሞ። ንኣብነት
መምህር ኣለማዮ ካሕሳይ፡ ኣብ ቺነማ
ኣዝመራ ናይ መድረኽ ከፋቲን ዓጻዊን
ይሰርሕ ብምንባሩን ምስ ኢጣልያውያን
እውን ንውሱን ግዜ ስለ ዝተዋስአን፡
ኣፍልጦ ናይ ተዋስኦ ሒዙ እዩ ኣብ
ማሕበር ትያትር ኣስመራ ተጸንቢሩ።
በዚ ትርኑዕ ናይ ስነ-ጥበብ ተመኩሮ
ዝተበገሰት ማሕበር ትያትር ኣስመራ
እምበኣር፡ ህጡር ክእለት ብዝነበሮም
ኣባላት እያ ተበጊሳ። ስለ ዝዀነ ድማ፡
ገና ኣብ ምጅማራ፡ እቲ ዝዓርግ ዝነበረ
ሃገራዊ ስምዒት ተወሲኹዎ፡ ንስምዒት
ተዓዘብታ ኣበራበረት።
ዝበዝሑ ኣባላት ናይ’ቲ እዋን ማሕበር
ሙዚቀኛታት፡ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት
መንግስቲ ዝሰርሑ ብምንባሮምን
ምስ ገለ ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ሌላ

ስለ ዝነበሮምን፡ ኣብ ማትኣ ንኽነጥፉ
ገለ ጉልባብ ይዀኖም ነይሩ እዩ።
እዚ ጥራይ ዘይኰነ እውን፡ ብዙሓት
መምህራንን ናይ ትምህርቲ ድሕረ
ባይታ
ዝነበሮምን
ብምንባሮም፡
ንሽርሒታት ስርዓት ሃይለስላሴ ከለልዩ
ሓጊዙዎም። ኣብ ዕብየት ሙዚቃ
ኤርትራ እውን፡ ተጠቃሲ እጃም
ከንብሩ ኣኽኢሉዎም።
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈነወ
ባህላዊ ወራር ግሁድ እዩ ነይሩ።
መንእሰይ ባህሉን ክብሩን ንኸጥፍእ፡
ምዕባለ ዝመስሉ ባህልታት ባዕዲ
የስፋሕፍሑ ነበሩ። ካብ ጥልያን
ኣትሒዙ ሰማዕቲ እናረኸበ ዝመጽአ
ህርመታትን ትልሂታትን፡ ብፍላይ
ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ ከም
ንቡር እናተወስደ ከይዱ። በዚ መንጽር
እንክረአ፡ ሽዑ ዝምስረታ ዝነበራ
ማሕበራት ሙዚቃ፡ ነቲ ኩነት ብሃገራዊ
መንፈስ ነቒለን ክቃለሳኦ፡ እዋናዊ ኩነት
ይጠልበን ነበረ።
ኣብ እዋን ምስረታ ማትኣ፡ ናይ
ኣምሓርኛ ደርፍታት ንኽዕብልል
ድልየት ስርዓት ኢትዮጵያ ደኣ ይንበር
እምበር፡ ናይ ሽዑ መንእሰይ፡ ምስ ባህጊ
ናጽነትን ጽልኣት መግዛእቲን የተኣሳስሮ
ስለ ዝነበረ፡ ናይ ኣምሓርኛ ሙዚቃ
ባህጊ ኣይነበሮን። እንተ ዀነ ግን፡ እቲ
ባህሊ ብዝዀነ ይኹን መንገዲ እንተ
ተሳዕሩ ንገዛኢ ስርዓት ዘሐጉስ ስለ
ዝነበረ፡ ካልኦት ናይ ባዕዲ ባህልታት
ምስፍሕፍሖም ኣይተጸልአን። ስለ
ዝዀነ፡ ከም ናይ ኤልቪስ ፕረስሊ፡
ጀምስ ብራውን ዝኣመሰሉ ናይ
እንግሊዝ፡ ከምኡ’ውን ናይ ሱዳን
ሙዚቃን ደርፍታትን ገኒኖም ነበሩ።
ኣብ እንዳ ሻሂታት፡ ኣብያተ መስተ፡
ፓርቲታትን ካልኦት ናይ ምትእኽኻብ
ኣጋጣሚታትን፡ ብደርፍታት ባዕዲ ብትልሂት ባዕዲ ዝተሰልቡ መንእሰያት
ምርኣይ ከኣ ሓድሽ ኣይነበረን። እቲ
ስርዓት እውን ሓደ ካብ መሳርሒ
ዕላማታቱ
ብምንባሩ
ከተባብዖን

ከስፋሕፍሖን እዩ ተራእዩ። ይኹን
እምበር፡ ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳይ ብስውያ
ዝጸውዩን ዝጉስጉሱን፡ ከምኡ’ውን
ስምዒት በሃልቶም ዘንጸባርቑ ዝመስሉ
ውሑዳት ዘይኰኑ ደርፍታት ተሰማዕቲ
ብምንባሮም፡ ሙዚቃ ኤርትራ ምሉእ
ብምሉእ ኣይተዓብለለን። ንኣብነት፡
ምስ ማ.ም.ሃ.ል. ዝነበረ ግኑን ድምጻዊ
ኣተወብርሃን ብክራር ዝተጻወቶም
ናስትሮታት፡ ኣብ ፍቐዶ እንዳ ሻሂ፡
ኣውቶቡሳትን ካልእ ቦታታትን ብዓውታ
ይፍነዉን ይስምዑን ነበሩ። “ዓደየ ዓዲ
ጀጋኑ - ዓደየ ዓዲ ጀጋኑ፡ ዓደየ ዓዲ
ጀጋኑ - ዓደየ ዓዲ ጀጋኑ፡ ብዓል መን
እዮም ዝጠለሙ. . . ድሒሩ የማነ
ገብረሚካኤል (ባርያ) ዝደገማ “ዓደየ፡
ዓደየ፡ ዓደይ ሸዊት ለምለም፡ ግዜ ኰይኑ
‘ምበሪ ንሳዶ ትጥለም. . .፡ ዓሻ በጊዕ ምስ
ተኹላ ዕርክነት. . . ሓቂ ኣበይ ትርከቢ
. . .፡ ናይ ኣምለሰት ኣባይ “ሳዱላየ
ንዓባየ - ይሕሸካዶ ምሳና ምቕናየ. . .፡
ዝብሉን ካልኦትን፡ ንተርጓሚኦም፡ ፍቕሪ
ሃገር ብዕምቈት ዝገልጹ ደርፍታት፡
እዝኒ ግዱሳት ሰማዕቲ ዝብህጎም ዝነበረ
እዮም።
ኣባላት ማ.ት.ኣ. ምስፍሕፋሕ ናይ
ባዕዲ ደርፍታት ስለ ዝተገንዘቡ፡ ንናይ
ባዕዲ ሙዚቃ፡ ብናይ ሃገር ሙዚቃ
ክቃለሱዎ ነቒሎም። ስለ’ዚ ኸኣ፡
ንቋንቋ ትግርኛ ኣብ ናይ ባዕዲ ህርመት
ማለት ናብ ዘመናዊ ህርመት ከርዕምዎ
ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም። ካብ’ዚ
ብምብጋስ፡ ንቋንቋ ትግርኛ፡ ብዘመናዊ
ህርመት ክጻወቱዎ ምስ ጀመሩ፡ ሰማዒ
እውን ንእለቱ እዩ ተቐቢሉዎ።
መባእታዊ
ምብጋስ
ብረታዊ
ተጋድሎ፡ ንናይ ዜጋታት ሃገራዊ
ስምዒት ናብ ጥርዚ ገጹ ከም ዘንቃዕርር
እዩ ገይሩዎ። ወረ ገድሊን ተጋዳላይን

ሃንቀውታ ዝደረኾ ዕለታዊ ዛዕባ
ኰይኑ ነበረ። ኣብ እንዳ ሻሂ፡ ኣብያተ
ትምህርቲ፡ መንበሪ ኣባይቲ፡ ኣብያተ
መስተ. . . ውዕዉዕ ዕላል መንእሰያት
ናብ ሃገራዊ ጉዳይ ዘቢሉ። ኣብ ከም’ዚ
ዝበለ ኩነታት፡ ነቲ ቀልቡ ብገድሊን
ናጽነትን ዝተሰልበ ሰማዒ፡ ደርፍታት
ማ.ት.ኣ. ከም ተራ ሙዚቃ ጥራይ
ሰሚዕካ ዝሕለፉ ኣይነበሩን። ህዝቢ፡
ንዝዀነ ይኹን ናይ’ቲ እዋን ኤርትራዊ
ደርፊ ብሓፈሻ፡ ንደርፍታት ማ.ት.ኣ. ከኣ
ብፍላይ፡ ኣብ ጉዕዞን ምስ ግዜን ብናቱ
ድልየትን ሃንቀውታን፡ ምስ ሃገርን
ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታትን ብምትእስሳር
ክትንትኖ ልሙድ ነበረ። ሕደማታት፡
ደርፍታት ይኹን ተዋስኦታት፡ ብፍላጥ
ንሃገራዊ ዕላማ ይደረሱ ኣይደረሱ፡
ሰማዒ ባዕሉ እናፈልፈለ፡ እናጎልጐለ፡
እናመሳሰለን እናተንተነን እናርዓመን
ዳርጋ ንኹላቶም ምስ ባህጊ ናጽነት
ኣተኣሳሲሩ የስተማቕሮም ብምንባሩ፡ ከም
ሙዚቃ ጥራይ ዘይኰኑ፡ ከም ናይ ክትዕ
ኣርእስትታት ኰኑ። ብኡ ኣቢሎም ኸኣ
ደርፍታት ማ.ት.ኣ. ኣብ ህዝቢ ልዑል
ተቐባልነት ረኸቡ።
ማ.ት.ኣ.፡ በብግዜኡ ፍሉጣት ስነጥበበኛታትን ኣባላትን እናተወሰኹዎ
ብዝኸደ፡ ብሰብን ጥበበኛታትን ሃብታም
ኰነ። ደረስቲ ደርፍታት፡ ተዋስኦታት፡
ዜማታት. . . በርከቱ። ዳርጋ ብጋህዲ
ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ዘተኰሩ ስነ-ጥበባዊ
ስራሓት እውን ክበዝሑ ጀመሩ። ብዝያዳ
ኸኣ፡ ተርጓሚን ኣርዓሚን ትሕዝቶታት
ማ.ት.ኣ. ህዝቢ ባዕሉ ነበረ። ህዝቢ፡
ነቲ ናይ ስነ-ጥበብ ማሕበር፡ ፖለቲካዊ
ማሕበር ክሳብ ዝመስል ተዛረበሉ።
ኣባላቱ እውን በቲ ውዕዉዕ ፖለቲካዊ
ኩነታትን ብህዝቢን እናተጸልዉ፡ ብዝያዳ
ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ከተኵሩ ጀመሩ።
እቲ ኩሉ ምንቅስቓስን ስምዒትን፡
ምስናይ ምክትታልን ምፍርራሕን
ሰራሕተኛታት ጸጥታ ነበረ። ሓያልን
ዘፍርህን ግዜ እዩ ነይሩ። ማእሰርቲን
ቅትለትን ንህዋሁ ኤርትራ ኣጽሊሉ፡
ወዲ-ሰብ ብስዉርን ግሁድን ዝጠፍኣሉ
ግዜ። ብሕልፊ’ቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ
ኢትዮጵያ ንኽትወሓጥ ብጽንፊ
ዓቕሙ ዝንቀሳቐስ ዝነበረን ብስርዓታት
መግዛእቲ ዝተመስረተን ዝተደፍአን
ማሕበር “ኣንድነት”፡ ሓይሊ ደሊቡ፡
ንደለይቲ ናጽነት ይሃድኖም ስለ ዝነበረ፡
ስም ናጽነትን ኤርትራን ብሕሹኽታ
እንተ ዘይኰይኑ ብጋህዲ ዝበሃሉ
ኣይነበረን። ኰይኑ ግን፡ ናይ ናጽነትን
ሃገርን ድልየትን ሃንቀውታን፡ ንስምዒት

ደፊኡ ከም ዝቃላሕ ይገብሮ ነበረ።
ማሕበር ትያትር ኣስመራ ቅልጡፍ
ዕብየት የርኢ ደኣ’ምበር፡ እቲ ብሓፈሻ
ንህዝቢ ኤርትራ መንሽሮ ኰይኑዎ
ዝነበረ ገዛእቲ ዘጻወዱዎ ፖለቲካዊ
ፍሕፍሕ፡ ካብ ማ.ተ.ደ. ነቒሉ ክሳብ
ማ.ት.ኣ. ፈኸም ምባሉ ኣይተረፈን። ኣብ
ውሽጢ ማ.ት.ኣ. ብዓውታ ዝዝረበሉ
ደኣ ኣይነበረን እምበር፡ ብስዉር መንገዲ፡
ንዕላማታት “ኣንድነት” ዘሳስዩ ኣባላት
ኣይተሳእኑን። ኩሉ ውዲታት ብስቱር፡
ኩሉ ምክልኻል ድማ ከምኡ ብስቱር
እዩ ዝካየድ ዝነበረ። ዝዀነ ይኹን ኣባላ፡
ካብ ዝዀነ ይኹን ወገን፡ መርገጺኡን
ስምዒቱን ብጋህዲ ክዛረብ ዘይሕሰብ
እዩ። ብዛዕባ ስምዒት ሃገርን ናጽነትን
ንምስትንፋስ፡ ኣብ ዝመሳሰሉን ጽቡቕ
ገይሮም ዝተኣማመኑን ሰባት ጥራይ
ክድረት ዘገድድ ኩነት። ዘረባ ብኽዱኑ፡
ወይ ከኣ ‘ስቕ ብኽዱኑ’ ጥራይ
እዩ ዘዋጽእን ክሳብ ዝዀነ ዝኸውን
ዘናብርን።
ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ
ኤርትራንገዛእ-ርእሱ፡ንገዛእቲሓይልታት፡
“ዝመጽአ ከይመጽአ፡ ብርኩታኻ ንጸ”
ዝብል መልእኽቲ ስለ ዘሕለፈሎም፡ ምስ
ምፍላም ገድሊ፡ ብሕልፊ ኣብ መንእሰይ
ኤርትራ ኣዒንቶም ኣፍጢጦም እዮም
ዝነበሩ። ሰለይቲ ስርዓት መግዛእቲ
ገርጊሮም፡ ብጋህዲ ምቅዋምን ምስ’ቶም
ብማሕበር ኣንድነት ዝተጸልዉ ኣባላትን
ዘይኣባላትን ፊት ንፊት ምቅላስን ከም
ዘየዋጽእ ተፈሊጡ፡ ነዊሕ ጉዕዞን ስቱር
ምንቅስቓስን ከም ዘድሊ ኣይተሳሕተን።
ማ.ት.ኣ.፡ ክሰርርን ከይሰርርን ኣብ ምልክት
ሕቶ ኣብ ዝኣተወሉ ጽንኩር እዋን፡
ጽልዋ “ኣንድነት” ምስ ዝተሓንገጡ
ኣባላቱ ስቱር ቃልሲ ኣድልዩዎ።
ደርፍታት ማ.ት.ኣ. ተቐባልነቱ ዓዚዙ፡
ብኡ መጠን ኣብ ሃገራዊ ስምዒት
ኤርትራውያን ሓያል ድርኺት ክፈጥር
ብምኽኣሉ፡ ማ.ት.ኣ. ከም ስነ-ጥበባዊት
ማሕበር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ተወሳኺ
ሓይሊ ናጽነትን ትእምርቲ ብረታዊ
ተጋድሎን ተራእየት። ኣብ ስምዒትን
መንፈስን ህዝቢ ምስ ሰረጸት፡ ህዝቢ
ባዕሉ ክሕብሕባን ክስዕባን ጀመረ። እዚ
እወታዊ ገስጋስ፡ ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን
ኣባላት ማሕበር ናብ ክውንነት
ንኽቕየርን ንጥፈታቶም ክሕይልን ዓቢ
ተራ ተጻወተ።

ይቕጽል. . .
ካብ ሰነዳት ማ.ት.ኣ.
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ጥበብ ምስማዕ

ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

12 ክፋልን መወዳእታን
“ጽን ኢልካ ምስማዕ ኣብ መዳይ
ምትእስሳርን ምፍዋስን፡ ካብ ዝበለጸ ዘረባ
ንላዕሊ ኣድማዒ እዩ።” - ራቸል ናኦሚ
ረመን
“ክትዛረብ እንከለኻ፡ ነቲ ድሮ እትፈልጦ
ዝነበርካ ጥራይ ኢኻ እትደግሞ። ክትሰምዕ
እንከለኻ ግዳ፡ ሓደስቲ ነገራት ክትማሃር
ተኽእሎ ኣሎ።” - ቶማስ ጀፈርሰን
ንገለ ሰባት ኣገዳስነት ምስማዕ ፈጺሙ
ኣይስቆሮምን እዩ። ካብ ዘረባ ኵሉ ነገር
ዝርከብ ስለ ዝመስሎም፡ ኣብ ዝኾነ
ኣጋጣሚ ነቲ ዕላል ንምዕብላል እጅገኦም
ሰብሲቦም ይገጥሙ። ኣብ መወዳእታ፡
ከይተፈለጦም ናብ ዘይተደልየ ግርጭት
የምርሑ።
ንኻልኦት እንሰምዓሎም ክልተ
ኣገደስቲ ምኽንያታት ኣለዉ። እቲ
ቐዳማይ፡ ምስማዕ እቲ ዝበለጸ ትምህርቲ
እንረኽበሉ ብምዃኑ። እቲ ኻልኣይ፡
ሰባት ነቶም ጽን ኢሎም ዝሰምዕዎም
እዮም መልሲ ዝህብዎም።
ጥቕሚ ምስማዕ ኵላትና እንፈልጦ
ኮይኑ እዩ ዝስመዓና። ኣብ ግብሪ
ዝትርጕምዎ ግዳ፡ ሒደት ሰባት ጥራይ
እዮም።
ኣብ ቃለ መጠይቕ እተዋፈርካ
ጋዜጠኛ እንተ ዄንካ፡ ሓያል ናይ
ምስማዕ ብቕዓት ክህልወካ ይግባእ።
ሓያሎ ጋዜጠኛታት ነቶም ቃለ መጠይቕ
ዘግብርዎም ብጽሞና ስለ ዘይሰምዕዎም፡
ድሮ ነቲ ዝተመለሰ ቍምነገር ተመሊሶም
ክሓትሉ ትሰምዖም።
“ነዚ’ኳ ኣቐዲመ ክምልሰልካ ጸኒሐ
እንድየ፡ ዝያዳ ንምንጻሩ ግዳ፡ …።”
ዝብል መልሲ ክወሃቦም እንከሎ፡ ቍሩብሲ
ይስከፉዶ ይኾኑ።
ኣገዳስነት ጽን ኢልካ ምስማዕ፡
ንሞያውያን ጋዜጠኛታት ጥራይ ከም
ዘይምልከት ክንዝንግዕ ኣይግበኣናን።
ንዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን
ብጽሞና እናሰምዐ፡ ምስ ካልኦት ሰባት
ብግቡእ ክበሃሃል ኣመና’ዩ ዘገድሶ።
ኣብ ሓደ እንዳ ዘመደይ ገዛ ምስ
ከድኩ፡ ዜና ካብ ቲቪ ኤረ ክሰምዑ
ጸኒሖምኒ። “እንታይ ኣሎ ሓድሽ ዜና?”
ተወኪሰዮም።
“ሰሜን ኮርያ ኑክሌር እንታይ ገይራ
እዮም ወደይ ዝብሉ ዝነበሩ? ኣብ
ባንግላድሽ ብዕልቕልቕ ዕንወት ወሪዱዶ፡
… ኣብ ህንዲ ብሃሩር ሞይቶምዶ፡
ዳዕሽ ኣብ ዒራቕ ሰባት ብዘስካሕክሕ
ሰይፎምዶ፡ ኣብ ቴክሳስ … እንድዒ
ወደይ መን ጽቡቕ ገይሩ ሰሚዕዎም
ኢልካዮ ኢኻ …።” ኢሎምኒ።
ካብ
ክእለታት
ምብህሃል
(communication) እቲ ቐንዲ ኣገዳሲ፡
ምስማዕ እዩ። ካብ ወሓለ መዳሪ (orator)
ክትከውን፡ ወሓለ ሰማዒ ክትከውን
ይምረጽ። ሓያል ድምጺ ካብ ዝህልወካ፡
ትኵር እዝኒ ክህልወካ ይበልጽ። ብጽሞና
ምስማዕ ካብ ሓያሎ ቋንቋታት ምምላኽ
ንላዕሊ የድምዕ። ካብ ኣብ ጽሕፈት
ንላዕሊ፡ ኣብ ምስማዕ ጽቡቕ ተውህቦ
(flair) ክህልወካ ከም ዝምረጽ፡ ሊቃውንቲ
ስነ ልቦና ይመኽሩ።
ኣድማዒ ምብህሃል ብሓቂ ብጽቡቕ
ምስማዕ እዩ ዝፍልም። እቶም ዕውታት
ሰባት፡ ኣብ መዳይ ብጽሞና ምስማዕ

ሒደት መዳርግቲ ጥራይ እዮም
ዘለዉዎም።
“እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንምግንዛብ፡
ኣብ ጫፍ ጎቦ ኣይኮንኩን ዝሓኵር።”
ይብል ሪቻርድ ቤታው ዳይረክተር
ኩባንያ ሞተረላ። “እንታይ ክንገብር
ከም ዘለና ካብ ዓማዊልና እየ ዝማሃር።
ብዙሕ ክሰምዕ ከም ዝግበኣኒ ይስቈረኒ’ዩ።
ኣብ ሞተረላ ኣነ ዘዐርዮ ዋላ ሓደ ነገር
የለን። ሓደ ነገር ከዐሪ እንተ ሓቲትኩምኒ፡
ብቐዳምነት ዝገብራ፡ ቴለፎን ናይቲ ነታ
ኣቕሓ ከዐሪ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣባልና
እየ ዝህበኩም። ንዓይ ቀንዲ ስርሐይ
ንዓማዊለይን መሳርሕተይን ብጽሞና
ምስማዕ እዩ።”
ሓደ ሰብ ፈሊጠ-ዅሉ ክኸውን
ኣይክእልን እዩ። ንኻልኦት ሰባት ጽን
ኢልካ ምስማዕ፡ እቲ ዝበለጸ ኣገባብ
ትምህርቲ ምቕሳም እዩ።
እዚ ማለት ንመሳርሕትኻ፡ ዓማዊልካ፡
ንዓርከ መሓዛኻ፡ ኣባላት ስድራ ቤትካ፡
ዋላ ንነቐፍትኻ ብጽሞና ምስምዖም
ማእለያ ዘይብሉ ረብሓ ኣለዎ። ንኻልኦት
ምስማዕ ምሩኽ ርእይቶኦም ኴንካ ማለት
ከስምዕ ኣይግባእን። ንስለ ርእይቶኦም
ካብ መዓሙቕ ልብኻ ኣመስግኖም። ኣብ
ምጥቃም እቲ ርእይቶ ግዳ፡ ዝደለኻዮ
ክትመርጽ መሰልካ እዩ።
ሓያሎ ሰባት ንምስማዕ ከም ልኡም፡
ንምዝራብ ከም ንጡፍ ይቖጽርዎ። ገለ
ሰባት ከነኣእሱ እንከለዉ፡ “ኮፍ ኢልካ
እስከ ስቕ ኢልካ ስማዕ!” ክብሉ ንሰምዖም
ኢና። እዞም ሰባት ንትርጕምን ዕምቈትን
ምስማዕ ብግቡእ ዘይግንዘቡ እዮም።
ሊቃውንቲ፡ “ብጽሞና ምስማዕ ምስ
ሓያል ንጡፍ ስፖርት እዩ ዝምደብ።”
ብምባል የዘኻኽሩና።
“ብሓቂ ምስማዕ (listening) ካብ ስቕ
ኢልካ ምድማጽ (hearing) ዝበለጸ እዩ።”
ይብል ሊቕ ኣንድረስ ናቫሮ። ብዙሓት
ሰባት ንኻልኦት ከዳምጹ እንከለዉ፡ ብዛዕባ
ነብሶም እዮም ዝሓስቡ። ነቲ ዝዛረቦም
ዘሎ ሰብ ኣብ ክንዲ ብጽሞና ዝሰምዑ፡
‘እንታይ ኢለ ክምልሰሉ?’ እናበሉ
የስተንትኑ።
ብጽሞና ምስማዕ ኣብ ጽቡቕ ዝርርብ
ምስታፍ እዩ። ዋላ ኣፍካ ከፊትካ
ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዅሉ
ሻብ ቀሊል ኣይኮነን። ምሉእ ኣድህቦ
ይሓትት። ቅኑዕ ጽምዶ (engagement)
ይሓትት። ምሕታትን ምድራኽን
ይጠልብ። ቅልጡፍ፡ ዕላማኡ ዝሓለወን
ንጹርን መልሲ ድማ የድሊ።
ሰባት እናተዛረቡኻ እንከለዉ፡ ሃንደበት
ምዅላፍ ተመራጺ ኣይኮነን። ዘረባኦም
ክሳብ ዝውድኡ ምጽባይ ድማ፡ ብሓቂ
ዓቕሊ ዝሓትት እዩ። ቀልጢፍካ ናብ
መደምደምታ ገጽካ ምህንዳድ ነቲ
ምብህሃል ምሒር’ዩ ዝሃስዮ። ንፉዓት
ሰማዕቲ ዋላ ንዘይፈትዉዎ ርእይቶ
ክሰምዑ ተባዓት እዮም።
ገለ ሰባት ሳሕቲ ርእሶም ላዕልን ታሕትን
ብምንቕናቕ ምስምዖም ይገልጹ። ካልኦት
‘ኣሃ፡ እዋእ፡ …’ ምባል የዘውትሩ።
ካልኦት ሰባት ኣቃውማኦም ዝልውጡ
ኣለዉ። ካልኦት ናብ መደገፊ መንበሮም
ተለጢጦም ኮፍ ክብሉ ይጅምሩ። ኣብ
ግቡእ ግዜ ክምስ ወይ ርእሶም የማነ
ጸጋም ብምንቕናቕ ተቓውሞኦም
ዝገልጹ ኣለዉ። ነቲ መዛርብትኻ ዓይኒ

ዓይኑ ቀው ኢልካ ምጥማት፡ “እወ፡ ነቲ
እትነግረኒ ዘለኻ ተገዲሰ’የ ዝከታተሎ
ዘለኹ።” እዩ ዘስምዕ።
እቲ መተዓልልትኻ ዘረባኡ ከቋርጽ
እንተ ኣስተውዒልካሉ፡ ካብቲ ዝተዛረበካ
ተበጊስካ፡ ነቲ ዘይነጸረልካ ከብርሃልካ
ሕተቶ። ከየጣለልካ መልሲ ምሃብ፡ ናብ
ዘይተደልየ ረጽሚ ክሸምመካ ይኽእል
እዩ።
ኤልመር ዊለር ኣብታ፡ “Sell the
Sizzle Not the Steak” ዘርእስታ
መጽሓፉ፡ “ንፉዕ ሰማዒ ብኣካል ናባኻ
ቀኒኑ እዩ ዝምሰጥ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ
እተውጽኦ ዘረባ፡ ብኣእምሮ እውን ቀሪቡ
ይሰምዓካ። ኣብቲ ቅኑዕ ግዜ ርእሱ
እናነቕነቐ ወይ ክምስ እናበለ፡ ብኣካልን
ኣእምሮን ምሳኻ ከም ዘሎ የረጋግጸልካ።
ዝያዳ እናቐረበ እዩ ዝሰምዓካ።” ዝብል
ምኽሪ ይልግስ።
“እቲ ብጽሞና ዝሰምዕ፡ መብዛሕትኡ
ግዜ ሕቶ ኣቕሪቡ፡ ብዓቕሊ መልሲ
ይጽበ።” ይብል ቢል ማካሂላሂላ። “ርቡጽ
ዝኾነ ፍታሕ ድማ ኣይጽበን እዩ።”
ማካሂላሂላ ዝኾነ ሰብ ብጽሞና ከም
ዝሰምዕ ክፈልጥ እንተ ደልዩ፡ ነዘን ሰለስተ
ሕቶታት ብቕንዕና ክምልስ ከም ዘለዎ
ይሕብር፥
ሀ) ሕቶ ሓቲትካ ብዓቕሊ መልሲ
ትጽበዶ?
ለ) ንዝተሓተትካዮም ብቕልጡፍን
ብቐጥታንዶ ትምልስ?
ሐ) እቲ መተዓልልትኻ ብጽሞና ከም
እትሰምዖ ዘለኻዶ ይፍለጦ?
ክሪስ ኮንወይ እተባህለ ቀለም
ጸገብ፡ “ደቀይ ስለምንታይ ካባይ ንላዕሊ
ምስ ዓርከ-መሓዛኦም ግዜኦም ከሕልፉ
ከም ዝመርጹ ይድንጽወኒ ነይሩ። ሓደ
መዓልቲ ነቲ ቦኽሪ ወደይ ብዛዕባ’ዚ
ተወኪሰዮ። ‘ባባ ንስኻ እኮ፡ እወ ወይ
ኣይፋል ጥራይ ዝብል መልሲ ኢኻ
እትህበና። እናሓንሳእ ድማ፡ ክትሓስበሉ
ምዃንካ ጥራይ ኢኻ ትነግረና። ዓርከመሓዙትና ግዳ፡ ንዅሉ እነዕልሎም ጽን
ኢሎም ይሰምዑና። ኣብ መጠረሽታ
ኸኣ፡ ኣስፊሖም ግቡእ መልሲ ይህቡና።’
ዝብል መልሲ ምስ ሃበኒ፡ ኣብ ስድራይን
ኣብ ስራሐይን ኣብ ምስማዕ ሰባት ዓቢ
ለውጢ ክገብር ተደሪኸ።” ብምባል
ገሊጹ።
ምስማዕ ኣብ ጽቡቕ ኣከባቢ
ምስማዕ (listening environment)
እዩ ዝፍልም። ፍርሒ፡ ሻቕሎት ወይ
ጭንቀት ኣብ ዝሰፍነሉ፡ ብጽሞና
ክትሰምዕ ኣጸጋሚ’ዩ።
“ኣነ ንባዕለይ ብሓደ ነገር
ክሓርቕ እንከለኹ፡ ጽን ኢለ ክሰምዕ
የጸግመኒ።” ትብል መምህር ባርባራ
ሃመርማን። “ምኽንያቱ ኣብቲ ሰዓት እቲ፡
ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ጥራይ ክሓስብ’የ
ዝደሊ። ተማሃሮይ እውን፡ ኣብ ክፍሊ
እንተ ተሻቒሎም ወይ ተጨኒቖም፡ ናጻ
ኮይኖም ከም ዘይሰምዑኒ እግንዘቦ እየ።”
“ኣብ ህይወት እቲ ቐንዲ

ኣገዳሲ ጕዳይ ብጽሞና ምስማዕ’ዩ።”
ይብል ዊልያም ሳቨል። “ቅድሚ
ክትዛረብ ኣፍካ ምኽፋትካ፡ እዝንኻ
ከፊትካ ክሳብ ክንደይ በሊሕ ምዃንካ
ኣመስክር። ፈለማ ክሳብ ክንደይ ዓባስ
(dumb) ምዃን ከም እትኽእሎ ኢኻ
ክትማሃር ዘለካ። ቅድም ነቲ እተዕልሎ
ሰብ፡ ውሽጡን ውሻጠኡን ክትፈልጦ
ክትህቅን ይግባእ። ንገዛእ ርእስኻ ልዕሊ
ዝኾነ ሰብ ክትሰቕላ ኣይትሃቅን። ንዝኾነ
ሰብ ጽን ኢልካ ክትሰምዕ ድሉው
ኵን። ናብ መደምደምታ ክትበጽሕ
ኣይትተሃንደድ።”
ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝርከብ ሰብ፡
ክስማዕ ድሌት ወይ ባህጊ ኣለዎ። ሰባት
ነቶም ጽን ኢሎም ዝሰምዕዎም እዮም፡
ግቡእ መልሲ ዝህብዎም።
ምስማዕ እቲ ዝበለጸ ሜላ፡
ንኻልኦት ሰባት ዘለና ክብሪ እንገልጸሉ
እዩ። ከም ኣገደስቲ ሰባት ከም እንርእዮም፡
ጽቡቕ መግለጺ እዩ። ጽን ኢልና እንተ
ሰሚዕናዮም፡ “ኣተሓሳስባኻ፡ ዕዮኻን
እምንቶኻን ንዓይ ኣመና ኣገዳሲ’ዩ። ከም
እንብሎም ዘለና እዩ ዝርደኦም።
እቲ ዘገርም ንርእይቶ ካልኦት
ሰባት ብጽሞና ምስማዕ፡ እቲ ዝበለጸ
ኣገባብ ናብ ኣተሓሳስባኻ ከም ዝዓስሉ
ምግባር’ዩ። ዳን ራስክ እተባህለ ሊቕ፡
“ብጽሞና ምስማዕ ንኻልኦት ሰባት
ብእዝንኻ እተእምነሉ (persuade)
እቲ ዝበለጸ መንገዲ እዩ።” ብምባል
ይመክር።
እዚ ሓቂ እዩ። ብጽሞና ምስማዕ ካልኦት
ሰባት ነቲ ኣብ ዓለም ዘለካ ኣረኣእያ ናብ
ካልኦት እተሰጋግረሉ ዝረቐቐን ዝበለጸን
ሜላ እዩ።
“እቲ ሓቀኛ መፍትሒ፡” ይብል ቶም
ሳንደርስ፡ “ነቲ ዝዛረበካ ዘሎ ሰብ ክትርደኦ
ምኽኣል እዩ። ንኽብርታቱን ድሌታቱን
ከተኽብረሉ ይግባእ። ንዕኡ ብዝሰማማዕ
ኣገባብ እንተ ቐሪብካዮ፡ ናብ ድሌትካ
ክትጠዋውዮ ፍቓደኛ ይኾነልካ። ኣብ
ዕዮይ ዘዐወተኒ ቀዳማይ ሜላ እምበኣር፡
ጽን ኢልካ ምስማዕ እዩ። እቲ ዝዛረበካ
ዘሎ ሰብ፡ ኣብ ኣእምሮኡ ብሓቂ እንታይ
እዩ ዘሎ? ስለምንታይ ኣይፋል ኢሉካ?
ብድሕሪኡ ዘሎ ምኽንያት እንታይ እዩ?
ንዝብሉ ሕቶታት ንኽትፈልጥ ብጽሞና
ክትሰምዕ የድልየካ።”
እቲ ቐዳማይ ስጕምቲ ሓያል
ብጽሞና ሰማዒ እትኾነሉ፡ ንኣገዳስነት
ጽን ኢልካ ምስማዕ ብግቡእ ምግንዛብ
እዩ። እቲ ኻልኣይ ስጕምቲ፡ ንምስማዕ
ክትማሃሮ ባህጊ ምሕዳር እዩ። ኣብ
መወዳእታ፡ ነቶም ዝተማሃርካዮም
ሜላታት ምስማዕ፡ ብዝግባእ ኣብ ተግባር
ምውዓሎም እዩ።
ዎልፍጋንግ ሽሚት፡ “ንስለ
ምስማዕ ጥራይ ኢልካ እትሰምዖ፡ ጽቡቕ
ፍረ ክትረኽበሉ ዝከኣል ኣይኮነን።
ንስምዒታትን ኣተሓሳስባታትን ሰባት
ምስ ኣካልካ ከተወሃህዶ ይግባእ። ኣብ
መጠረሽታ፡ ከም መስትያት ኴንካ

ምስሊ ኣተሓሳስባኦምን ስምዒቶምን
ተንጸባርቐሎም። ብእኡ ኣቢልካ እቶም
ሰባት ክሳብ ክንደይ ንዓኻ ኣገደስቲ
ምዃኖም ተርእዮም።”
“ንሕቶ ዓማዊል ክምልስ
ጥራይ ኣይኮንኩን ዝህቅን።” ይብል
ኣካያዲ ስራሕ ረይ ስታታ። “ብድሕሪ
ገለ ምይይጥ ምክያድና፡ ገለ ሕቶታት
ወስ ኣብለሎም። ሕጂ ቐንዲ ብፍሉይ
ዘገድሰካ እንታይ እዩ? ካበይ ኢኻ
መጺእካ? … ንሳቶም ክምልሱለይ
እንከለዉ፡ ብዓቕመይ ኣገደስቲ ነጥብታት
እጽሕፍ። እዚ’ዩ ብጽሞና ምስማዕ
ዝበሃል። ኣብ መጠረሽታ ንዅሎም
ነጥብታት፡ ብጽማቚ ኣብ መዘክረይ
አስፍሮም።”
ኣብዚ እቲ ሓቂ ክጥቀስ ዘለዎ፡ ሰባት
ክስምዑ ዓቢ ሃረርታ ከም ዘለዎም እዩ።
እዚ ኣብ ዋኒን ዓለም ሓቂ እዩ። እዚ ኣብ
ጕዳይ ስድራ ቤት ሓቂ እዩ። እዚ ኣብ
ዝኾነ መዳይ ህይወት ሓቂ’ዩ።
“ምስጢር ንሰባት ምጽላው፡ ካብ
ሓያል መዳሪ ምዃን ንላዕሊ ንፉዕ ሰማዒ
ኣብ ምዃን’ዩ ዝምርኮስ።” ይብል እቲ
ህቡብ ሊቕ ዴል ካርነጌ። “ብዙሓት ሰባት
ንኣተሓሳስባ ካልኦት ሰባት ንምጽላው፡
እልቢ ዘይብሉ እዮም ዝልፍልፉ። ሰባት
ከም ድላዮም ክዛረቡ ኣፍቅደሎም።
ካባኻ ንላዕሊ ብዛዕባ ዋኒኖምን ጸገማቶምን
ኣፍልጦ ኣለዎም። ምእንቲ’ዚ፡ ሕቶታት
ኣቕርበሎም። ገለ ነገር ክነግሩኻ ዕድል
ፍጠረሎም።
“ምስኦም እንተ ዘይተሰማሚዕካ፡
ክትኮልፎም ትደናደን ትኸውን።
የግዳስ፡ ከምኡ ኣይትግበር። እቲ
ምንታይሲ፡ ሓደገኛ ሳዕቤን ኣለዎ።
ኣብ ኣእምሮኦም ክገልጽዎ ዝደልዩ
ሓያሎ ሓሳባት ስለ ዘለዎም፡ ነቲ ዘረባኻ
ክሰምዕዎ ኣይክእሉን እዮም። ምእንቲ’ዚ፡
ብትዕግስትን ብኽፉት ኣእምሮን ጽን
ኢልካ ስምዓዮም። ብዛዕባ’ዚ፡ ቅኑዕ ኵን።
ሓሳባቶም ብምልኣት ንኽገልጹ ኣዚኻ
ኣተባብዓዮም።”
ነቲ ሓሳባቶም ከቶ ኣይክርስዕዎን
እዮም። ንስኻ ድማ፡ ካብ ዘረባኦም ገለ
ቍም ነገር ክትማሃር ኢኻ።

“ብሉጽ ዓርኪ ተኻፋሊ ሓጐስካ ኣብ
ምዃን ስሉጥ እዩ። ኣብ እዋን ሕማቕ
ኣጋጣሚኻ ድማ፡ ጽን ኢሉ ብምስማዕ
የዘሓሕለካ።” - ሀንሪ ሙለር
“ካብ ጽን ኢሉ ዝሰምዕ ሰብ ንላዕሊ፡
ኣእማኒ የለን።” - ዴል ካርነጊ
መወከሲ፦ “Sell the Sizzle Not
the Steak”
- Marriages & Families
- Listening to Learn
- The leader In You
- Oxford Dictionary of
Psychology
- In the Company of Others.
- Everyday Encounters
- Listening Skills
- I Hear You
- Leader Effectiveness Training
- Brilliant Communication
Skills
- Crucial Confrontations
- Positive Listening
- Active Listening
- Communicating in Business
Today
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ቃላት፡ ትርጕም መሃዝቶም የንጸባርቑ
ኣማረ ወልደስላሰ

ሻውዓይ ክፋል

ካብታ ብየማነብርሃን ግርማጼን ዝተዳለወት
ቃላት ትግርኛ ኣብ ስራሕ ተወሲዱ፡
ብኣዳላዊ’ዛ መጽሓፍ እተተንተነ

ኣብ ሓደ ሓደ ቋንቋታት፡ ንድቀ ቓላት + ኣት = ሰገናት፡ ብርለ _ ብርለታት፡ ምርግጋጽ ከድልይ ኢዩ።
ረባሕታ ኣስማት፡ ብቐሊሉ፡ ብንጹርን ኣደ _ ኣደታት፡ መስተ _ መስተታት፡
ኣብ ጕዳይ ምብዛሕ፡ ልሳናት
ውጹእን ቅጥዒ ይካወኑ። ኣብ ገለአን ምልክታ _ ምልክታት፡ ሓበሬታ _ እተፈላለየ ባህሪ የንጸባርቑ ኢዮም።
ግን ብቓል ብዝጽናዕ መንገዲ ይህነጹ። ሓበሬታታት…
ንእንግሊዝኛን ትግርኛን እንተ
ኣብ’ዚ ጕዳይ’ዚ፡ ትግርኛ፡ ሓደ ኻብቶም
እዞም ኣብ ላዕሊ እተዘርዘሩ ቓለ ኣነጻጺርና፡ ኣብቲ ቐዳማይ ስም
ኣዘውታሪ እቲ ድሒሩ እተገልጸ ዓይነት ኣስማት ትግርኛ፡ ኣት ወይ ታት እምበር ቅጽል ስለ ዘይበዝሕ፡ እዚ
መንገዲ ዀይኑ ይርከብ።
እናወስኹ ዝራብሑ ኢዮም። እዘን ብኽልተ ኣማራጺታት ዝተገልጸ
እዞም ዝጽንዑ እተባህሉ ቓለ ኣስማት፡ ከም ድህረ ጥብቆ ዝለግባ ኣሃዱ ቓላት፡ ሓረግ ብሓደ ጥራይ ኢዩ
ብቐይዲ በተኽ መንገዲ ዝምስረቱ ዝተሓላለኸ መልክዕ ዝፈጥራ እቲ ዝምልከት።
ኣይኰኑን። ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ፡ ዝረብሕ ቃለ ስም ብሳልስ እንክውድእ
ክንዲ ዝዀነ፡ ቃል ብቓል
ብመሃዝቲ ቓላት ዝተፈጥሩ ኢዮም። ኢዩ።
እንክግለጽ፡ኣብ እንግሊዝኛ ሾርት
ፈለማ፡ እቶም መሃዝቲ፡ ነዚ ተግባር’ዚ
ኣብ’ዚ ኸም’ዚ ዓይነት ኵነት፡
ስቶሪስ (Short Stories) ዝብል
ዝፈጸሙ፡ ቃላት፡ ብንጽል ወይ ብብዙሕ፡ ጸሓፍቲ ትግርኛ ኽልተ ዓይነት ኣገባብ
ኣማራጺ ጥራይ ኢዩ ዘሎ። ሾርትስ
ነቲ ዝድለይ ትርጕም ከም ዘገልግሉ ይኽተሉ ኣለዉ። እቶም ሓደ ነቲ ኣብ
ስቶሪስ (Shorts Stories) ዝብል
ብምግባር ኢዩ።
መወዳእታ ቓል ዝተኸስተ ሳልስ፡ ናብ
ሓረግ ኣይስማዕን። እንተ ተሰሚዑ
ቃለ ኣስማት፡ ኣብ ረባሕታ ብኸመይ ሳድስ ድሕሪ ምቕያር፡ ‘ታት’ ወይ ‘ኣት’
ዓይነት ቅርጺ ኸም ዝቃልሑ ንኽንውስኽ ኣደማምጻ ይድርኸ ና ግን፡ ንትግርኛ ቓል ብቓሉ ኻብ
ዝተርጐመ ልሳን ዘቃልሖ ኢዩ
እንክውስኑውን ዝተኸተሉዎ ኣገባብ ክብሉ ይምጕቱ።
ኣሎ። ንሳቶም፡ ብድርኺት ባህረት
እቶም ካልኦት ድማ፡ ቃላት ካብ ንጽል ዝኸውን።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ትግርኛ፡
ተመሪሖም፡ ንምድማጹ ፈኲስ ኰይኑ ናብ ብዝሒ እንክሰግሩ መበቈላውነት
ዝረኽቡዎ መንገዲ ኸም ዝሓረዩ፡ ንድቀ ክሕለው ኣለዎ ይብሉ። ንሳቶም፡ ንሳልስ ስም ጥራይ ዘይኰነ፡ ንዓኡ ዝገልጽ
ቓላት ብዙሕ ቍጽሪ ቓለ ኣስማት ናብ ሳድስ ምቕያር ማለት፡ መበቈላዊ ቅጽልውን ስለ ዝበዝሕ እቲ ቕኑዕ
የመልክቱ።
ባህሪ ቓል ምጥፋእ ስለ ዝዀነ፡ ኣብ ኣማረጺ፡ ሓጸርቲ ዛንታታት፡ ኢዩ።
ርግጽ ኢዩ፡ ከምቲ፡ ኣብ ብዙሕ ጽሕፈት ሳልስ ሳልስነቱ ኸይቀየረ በዚ መሰረት፡ ሓጺር ዛንታታት
እዋን፡ ኣብ ረባሕታኦም ‘s’ ዝጠብቆም ‘ታት’ ኽለግቦ ኣለዎ ብምባል ሓሳቦም ዝብል ኣማራጺ፡ ንእንግልዝኛዊ
ኣበሃህላ ቓል ብቓሉ ብምትርጓም
ቃለ ኣስማት እንግሊዝኛ፡ ወይውን ይስድሩ።
ከምቲ ወርትግ፡ ‘ኦች’ ወይ ‘ዎች’
ተኸተልቲ እዘን ክልተ ኣገባባት፡ ኣብ ዝተረኽበ ውጽኢት ኢዩ።
ዝለግቦም ኣስማት ኣምሓርኛ፡ ኣብ ዕዮኦም ነዘን ቀጺለን ዝስዕባ እተነጻጸራ
ብተወሳኺ፡ እዚ ኣርእስቲ’ዚ
ትግርኛውን እንሓንሳብ ‘ታት’ ወይ ኣብነታት ይሃንጹ፦
እንክለዓል ኣተኵሮ ኽጐድሎ
‘ኣት’ ዝጠብቆም ኣይሰኣኑን ኢዮም።
ብዘይተለወጠ ሳልስ ናብ ሳድስ ብምልዋጥ ዘይግባእ ካልእ ጕዳይውን ኣሎ።
እዚ ኣብ ላዕሊ እተተንብሀ ሓሳብ’ዚ
ንሱ ኸኣ፡ ከምቲ ኣብ መእተዊ እዚ
ረባሕታ ምክዋን፡
ዝፍጸም ረባሕታ፡
ኻብ ብመግለጺ፡ ብኣብነት እንተ ዝቐርብ፡
ጽሑፍ’ዚ እተገልጸ፡ ኣብ ትግርኛ፡
ልብታት፡ ድንክታት፡
ዝያዳ ምበርሀ። ክንዲ ዝዀነ፡ ነዚ ዝተሰደረ ልቢታት፡ ድንኪታት፡
ረባሕታ ቓለ ኣስማት ዘይከም
ቕጥዒ’ዚ ንምርዳእ፡ እዞም ዝስዕቡ፡ ካብ ውንጭሕቲታት፡ መንገዲታት ውንጭሕትታት፡ መንገድታት ረባሕታ ግሲ ኣብ ክንዲ ብቐሊል
ሰለስተ ልሳናት፡ ዝተውጻእጽኡ ተነጻጸርቲ
ስነመጐት፡ ተጸናዓይ ብዝዀነ
ኣብነታት ይእንገዱ ኣለዉ፦
ንጽልን ብዙሕን እናተባህለ መንገዲ ዝካወን ምዃኑ እዩ።
ኣምሓርኛ፡ተጸናዕቲ ንድቀ ቓላት
ሰው-ሰው + ኦች _ ሰዎች፡ ወንድ እንክዝተይ ክጕሰ ዘይግብኦ ኻልእ
+ ኦች _ ወንዶች፡ ጅል _ ጅሎች፡ ነጥቢ ኣሎ። ንሱ ኸኣ፡ ኣብ ትግርኛ
ሴት _ ሴቶች፡ ሃገር _ ሃገሮች፡ ወንዝ _ ዘይከም ኣብ በዓል እንግሊዝኛ፡ እቲ ንጽል ብዝሒ ንጽል ብዝሒ ንጽል ብዝሒ ንጽል
ወንዞች… እዞም ብሕጂ ዝዝርዘሩ ድማ፡ ኣብ ሓደ ሓረግ ዝርከብ ስምን፡ ንዓዑ
‘ዎች’ ዝጠብቆም ኰይኖም ዘይተበላለዐ መልክዕ ንምሃብ፡ንምድማቕ፡ ወይ ጓል ኣዋልድ ላም ኣሓ ኣንጭዋ ኣናጹ ሓውቲ
ስነ ኣደማምጻዊ መስርሕ ዘካውኖም ንምግላጽ ዘገልግል ‘ቅጽል’ እተባህለ
ወገነ ቓልን ዝበዝሕ ምዃኑ ኢዩ።
ኢዮም።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ትግርኛ፡
ነዚ ዝተላዕለ ዛዕባ ብተነጻጸርቲ
በቅሎ _ በቅሎ + ዎች _ በቅሎዎች፡
ብእተፈላለየ ኣገባብ ዝራብሑ ሓያለ
ዝንጀሮ _ዝንጀሮ + ዎች- ዝንጀሮዎች፡ ኣብነታት እንተ ገሊጽናዮ፡ እዚ
ቓላት ከም ዘለዉ እዞም ቀጺሎም
መስኖ _ መስኖ +ዎች_መስኖዎች፡ ሓሳብ’ዚ ኽንጸረልና ይኽእል
ጎጆ_ጎጆ + ዎች_ጎጆዎች፡ መጥፎ _ ኢዩ። ክንዲ ዝዀነ፡ እዞም ቀጺሎም
እተዘርዘሩ ሒደት ቃላት የነጽሩዎ
መጥፎ + ዎች _ መጥፎዎች፡ ቆንጆ ዝእንገዱ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ዝዝውተሩ
ኢዮም። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ነዚ ዘይውጹእ
_ቆንጆ + ዎች _ ቆንጆዎች፡ ዘንዶ _ ዘለዉ ሓረጋት፡ እንተ ተተንቲኖም
ባህሪ’ዚ፡ ብሜላ ንምግጣም ሓያለ
ዘንዶ +ዎች_ ዘንዶዎች
ተመራመርቲ ፈተናታት የካይዱ
ኣዘራራቢ ኽኸውን ይኽእል ኢዩ።
እንግሊዝኛ፡ኣለዉ።
ንትንተና ዝተኣንገዱ ሓረጋት
Boy _ boys፡ girls፡ dogs፡
ረባሕታ ቓለ ኣስማት፡ ብተዛማዲ፡
‘ሓጺር ዛንታታት / ሓጸርቲ
mountains፡ crocodiles፡ reptiles፡ ዛንታታት
ብዝቐለለ መንገዲ ንኽቐርብ ዝጽዕሩ
pigs፡ pots፡ fools፡ mortars፡ servants፡
ተመራመርቲ፡
ንቓላት
ምሩጽ ዛንታታት / ምሩጻት ዘለዉ
combs፡ rocks፡ stones፡ snakes፡ ዛንታታት
ብብጕጅለኦም እናኸፋፈሉ ይዓዩ
dwarfs፡ lobsters፡ monks፡ nuns፡
እዘን ተነጻጸርቲ ሓረጋት፡ ኣብ’ዚ ኣለዉ። እንተ ዀነ፡ ዘዕግብ ውጽኢት
priests፡ drivers፡ combs፡ cars…
ግዜ’ዚ፡ ኣብ ገበር መጻሕፍቲ ክሳዕ ዝርከብ፡ ብኣድህቦ ምስማዕን
እዚኦም፡ ኻብቶም ‘s’ ዝውስኹ ቓላት
ተጻሒፈን ይርከባ ኣለዋ። ካብ ምጽናዕን እንኮ ኣማራጺ ቕስመት
ኢዮም።
ክልተአን ኣገባባት እቲ ቕኑዕ ኣየናይ ኰይኑ ኸገልግል፡ ኵነታት ይድርኽ
ትግርኛ፦
ኰን ይኸውን፧ ነዚ ሕቶ’ዚ ንምምላስ፡ ኣሎ።
ሰብ _ ሰብ + ኣት = ሰባት፡ ሃገር
ውጹእነት ዘይንጸባረቖ
_ ሃገር + ኣት = ሃገራት፡ ለሚን _ ካብዘን ሓረጋት ሓደአን ጽልዋ
ኣረባብሓ ቓለ ኣስማት
ለሚን + ኣት = ለሚናት፡ ሰገን-ሰገን እንግሊዝኛ ዝወደቖ ኸይከውን

ንጽል
1. ህድሞ
2. ለቖታ
3. ላም
4. ሓማት
5. ሓርማዝ
6. ሓው
7. መልኣኽ
8. መምህር
9. መርዓት
10. መርዓዊ
11. መዓኮር
12. መስማር
13. መንበር
14. መንደቕ
15. ማንታ
16. ማዕጾ
17. ሰበይቲ
18. ሰብኣይ
19. ሱር
20. ስም
21. ቀዪሕ
22. ቈልዓ
23. ቈጽሊ
24. በጊዕ
25. ቤት
26. ብዕራይ
27. ተመሃራይ
28. ተኽሊ

ብዙሕ
ሃዳሙ
ለቛቱ
ኣሓ
ሓማውቲ
ሓራምዝ
ኣሕዋት
መላእኽቲ
መምህራን
መርዑት
መርዓውቲ
መዓዃኹር
መሳምር
መናብር
መናድቕ
ማናቱ
መዓጹ
ኣንስቲ
ሰብኡት/ሰባኡት
ሰራውር
ኣስማት
ቀያሕቲ
ቈልዑ/ቈላዑ
ኣቚጽልቲ
ኣባጊዕ
ኣባይቲ
ኣብዑር
ተመሃሮ
ኣታኽልቲ

ንጽል
31. በትሪ
32. ኢድ
33. ኣንበሳ
34. ኣድጊ
35. ኣጕዶ
36. እኽሊ
37. እግሪ
38. ከልቢ
39. ወርሒ
40. ወርቂ
41. ወኻርያ
42. ኵዕሶ
43. ወዲ
44. ዋዕሮ
45. ዑፍ
46. ዓጽሚ
47. ዕየት
48. ዝብኢ
49. ድሙ
50. ገመል
51. ገዚፍ
52. ገዛ
53. ጒንዲ
54. ጓል
55. ጥራዝ
56. ጥይት
57. ጭሩ
58. ጻዕዳ

29. ነፍሲ

ነፍሳት

59. ጻድቕ

30. ንህቢ

ኣናህብ

60. ፈረስ

ብዙሕ
ኣባትር
ኣእዳው
ኣናብስ
ኣእዱግ
ኣጓዱ
ኣእካል
ኣእጋር
ኣኽላባት
ኣዋርሕ
ኣዋርቕ
ወኻሩ
ኳዓሳሱ
ኣወዳት
ወዓሩ
ኣዕዋፍ
ኣዕጽምቲ
ዕያውቲ
ኣዛብእ
ደማሙ
ኣግማል
ገዘፍቲ
ገዛውቲ
ኣጒናድ
ኣዋልድ
ጥራዛት
ጠያይቲ
ጨራሩ
ጻዓዱ/
ጸዓዲት
ጻድቓት
(ጻድቃን)
ኣፍራስ

ብዙሕ
ኣሓት

ሓበሬታ

1. ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኽዝውተሩ ዘይግብኦምን ዝግብኦምን ቃላት፡ ካብ መጽሓፍ ‘ቃላት
ትግርኛ ኣብ ስራሕ፡’ ብየማነብርሃን ግርማጼን፡ ሻምናይ ክፋሉ፡
2. ኣቶ ሰሚር ሰዒድ፡ ‘ቋንቋታትና ብምትሕንፋጽ እንክዓንዉ’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ
ዝለኣኸልና ቝም-ነገር
3. ኣቶ መብራህቶም ገብረህይወት፡ ካብ ጋሽ ባርካ ‘ጕሉሓት ብልጫታት ኣጠቓቕማ
ቛንቋ መጽሓፍ ኣሶንያ’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝለኣኾ ርእይቶ፡
4. ብመሪ/ ሄኖክ ገብረሚካኤል ዝተላእከ፡ ሳዕቤን መግዛእቲ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፡ ዘርእስቱ
ትሕዝቶ፡
5. መምህር ተስፋይ ባርያጋብር ዝለኣኹዎ፡ ‘ትግርኛ፡ ረቛሒታት ምእኩል ቋንቋ የማልእ ኢዩ፡
’ ዘርእስቱ ቝምነገር፡
6. ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ ‘ረባሕታ-ስም ብቍጽሪ፡ ነመዓራሪ’
ዘርእስቱ ትሕዝቶ፡
7. ብኣቶ ፍስሃየ ኪዳነ (ወዲ ፖሊስ፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ)፡ እተዳለወ፡ ‘ብድሆታት ስነ-ጽሕፈት
ቋንቋ ትግርኛ’፡ ዘርእስቱ መጽናዕታዊ ሓተታ፡
8. ‘ንሓደ ደሃይ ሓደ ውክልና፡’ ዝሕመረቱ ኣረኣእያ፡
9. ‘ሕቝፊ፡ ኣብ ቋንቋ፡ ኣድማሳዊ ጣቋ፡’ ዝትሕዝቶኡ ዓንቀጽ፡
10. ‘ካእባዊ ሳድስ ይለለይ’ባ ሕጂስ፡’ ዘርእስቱ ቝም-ነገር፡
11 . ኣቶ ኣርኣይ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ ኣብ “የፐ ወዲ ‘ዅርባ’” “ቀ”ን
“ከ”ን ኣበይ ተሸርባ፡ ዘርእስቱ ሰዋስው ዝመሰረቱ ለበዋ፡
12. ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡
ዜማእክሉ ግሲታት’

ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡

ዝለኣኹዎ ‘ምንጻር ባህርያት “ወ”

ሓዳስ

ኤርትራ
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I I I. ፍልልይ
ኮለጅን
ካልኣይ ደረጃን
ኵርናዕ

መምህራንካ እትራኸበሉ ግዜ ስሑዉ
እዩ፣

ተ
ማ
ሃ
ሮ

- ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንኽንመሃር።
ንኸነጽንዕን ክንነፍዕን መዓልታዊ
ይጕስጉሱና እዮም፣ እታ ጽባሕ
ንመሃራ
ኣቐዲሞም።
“ምዕራፍ
ሰለስተ ጽባሕ ኣንቢብኩማ ምጹ!”
ይብሉና’ዮም፣ ንሕና ኸኣ እንተ
ተገዲስና ኣንቢብናያ ንመጽእ፣
ምርድኡ’ዉን ይቐለልና፣

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል

ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ሕቶ ኣልጀብራ

ተመሃሮ ናይ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ
ኣብ
ናይ
ህንጻ
ትምህርቶም።
ንስሚንቶ ዘእትውዎ ዓቐን ማይ
ብተግባር ክፍትኑ ኣብ ናይ ግብራዊ
ቦታ ትምህርቶም ነበሩ፣ መምህሮም።
ኣብተን ዝተቐረባሎም ስሚንቶ 50
ሊትሮ ማይ ከእትው ከም ዘለዎም
ብምንጋር ተኣለየ፣ እኹል ማይ
ኣሎዎም፤ ንሓንቲ ፈተነ ዝኸውን
ስሚንቶ’ውን ኣሎዎም፣ እንተዀነ ልክዕ ሓምሳ ሊትሮ ዝሕዝ
መዐቀኒ ኣይነበሮምን፣ ፈተነኦም ብልክዕ ከካይዱ ስለ ዘለዎም። በተን
ኣብ ኢዶም ዝነበራ ናይ 70ን 40ን ሊትሮ መትሓዚ ከመይ ገይሮም
50 ሊትሮ ማይ ዓቂኖም ክጥቀሙ ይኽእሉ?
(መልሲ ዝመጽእ ሰሙን)

ስ

ት

ሪ

ም

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል፣ ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ እዩ፣ እዚ
ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ። ኣብ ክልሰ-ሓሳባት ትርብዒት
- ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18 ክፍለ-ዘመን) ዝተሞርኰሰ
እዩ፣
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ። 6ተ ብ6ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ፣ እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ፣ ካብ 1 ክሳብ 6 ድማ ይምልኣ፣
ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን፣ ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን፣
(መልሲ። ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል። ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን፣)

ኣብ ብዙሓት ተመሃሮ ዝረአ ሓደ
ጸገም ኣሎ፣ ካብ ማእከላይ ደረጃ
ጀሚርና ብቛንቋ እንግሊዝኛ ኢና
እንመሃር፣ እንግሊዝኛ ከም ቋንቋ
ኣደና ክንመልኮ የድልየና እዩ፣ ኣብ
ካልኣይ ደረጃ ዝርከቡ መምህራንና
- ዉሑዳት ገዲፍካ - ኤርትራዉያን
ብምዃኖም። ብቛንቋ ኣደና ይድግፉና
እዮም፣ እዚ ደገፍ ኣብ ካልኣይ ደረጃ
እንተ ለሚድናዮ ኣብ ኮለጅ ስለ
ዘይንረኽቦ። ካብቲ እነጽንዓሉ ግዜ ንላዕሊ
መዝገበ ቃላት ንርእየሉ ክበዝሕ እዩ፣
ብዘይካኡ’ዉን ኣብ ኮለጅ እንረኽቦም
መምህራን ብቛንቋ እንግሊዝኛ ጥራይ
ዝረዳድኡና ክዀኑ ይኽእሉ እዮም፣
ኣብ ኮለጅ ዝህሉወና ደረጃ ነዚ ዘካትት
ብቕዓት’ዩ ክኸዉን ዘለዎ፣
ኣብ ካልኣይ ደረጃ እንከለና ናይ
ምዝራብ። ምስማዕ። ምንባብን ምርዳእን
ዓቕሚና
ንምዕባይ
ክንሰርሓሉ
ይግባእ፣ ኣብዚ እዋን ንጥቀመሉ ዘለና
ኣገባብ ኣመሃህራ - ተማሃራይ ዘማእከለ
ኣመሃህራ - ናጻ ኴንና ክንዋሳኣሉ እንተ
ኽኢልና ኢና ክንረብሕ ንኽእል፣
እተፈላለዩ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ
መጽሓፍቲ። ጋዜጣን መጽሔትን
ብምንባብ ኣብቲ ቋንቋ ዘለና ፍልጠት
ይዓቢ፤ እንግሊዝኛ ንርዳእ። ሰዋስዉን
ካልእን ንፈልጥ፤ ከይተፈለጠና ነጥሪዮ
ብቕዓት ኣሎ፣ ናይ ምስማዕ ክእለትና
ንምዕባይ ከኣ፡ ናይ እተፈላለዩ መደበራት
ሬድዮን
ቴለቪዥንን
መደባት
ምክትታል፤ እተፈላለዩ እተመልኡ
መደባት ምስማዕ፤ ናይ
ቋንቋ
እንግሊዝኛ ፊልም ምክትታልን ካልእን
ክሕግዙና ይኽእሉ፣ ናይ ምዝራብ
ዓቕሚ ክዓቢ እንተ ዀይኑ፡ እዞም
ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ጽቡቕ ሰረት
ይዀኑና እዮም፣ ምስ መማህርቲና።
ኣዕሩኽና። ስድራና ናጻ ኴንና ንዛረብ፣
ኣብ ቤት ትምህርቲና ንመምህራንና
ሕቶ ክንሓትትን ክንምልስን ብቛንቋ
እንግሊዝኛ ክንዛረብ እንተ ኽኢልና።
ክንዛረብ እንከለና ዝህሉወና ስክፍታን
ሕፍረትን ሻቡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ
መሊኽናዮ ክንወጽእ ንኽእል፣
ኣብ ኮለጅ ዝጸንሓና እተፈላለየ

መደባት ኵሉ ብቛንቋ እንግሊዝኛ እዩ፣
ኣብ ኮለጅ ካብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ
ዘለዉ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ መምህራን
በቲ ንመልኮ ቋንቋ ኣደና ክረዳድኡና
ኣይክእሉን እዮም፣ ኣብ ደገ ረኺብና
ከም ድላይና ከነረድኦም እንተ ዄንና።
ጽቡቕ ናይ ምዝራብ ዓቕሚ ክህልወና
ኣለዎ፣
ኣብ ኮለጅ ክንጓናጸፎ እንደልዮ
ዓወት - ዘይከም ካልኣይ ደረጃ - ባዕልና
ኢና እንገብሮን እንኸዶን፣
- ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዉሑድ ጻዕሪ
ብምግባር ክትዕወት ትኽእል ኢኻ፣
ኣብ ናይ ትምህርቲ ጕዕዞኻ ግድን
ብሉጽ ክትከዉን ኣለካ ዝብለካ የለን፣
ናይ ትምህርቲ ዉጽኢትካ ከኣ፡ ካብ
ማእከላይ ዝልዕል እንተ ዀይኑ። ኣኻሊ
ክኸዉን ይኽእል እዩ፣
ኣብ ኮለጅ ግን እተመዝግቦ
ዉጽኢት ኣዝዩ ልዑል ክኸዉን’ዩ
ትጽቢት ዝግበረልካ፣ ከም ኣብ ካልኣይ
ደረጃ ዉሑድ ጻዕሪ ጌርካ ዝርከብ
ከኣ ኣይኮነን፣ ኣብ ኮለጅ ንዉሑድ
ጻዕሪ። ዉሑድ ነጥቢ’ዩ ዋጋኡ፣ ስለዚ
ኣበርቲዕካ ምስራሕ የድልየካ፣
- ኣብ ካልኣይ ደረጃ እንመሃረን
ዓይነት
ትምህርቲ
ዳርጋ
ኣብ
ሓሙሽተአን መዓልቲታት። መዓልታዊ
እንምሃረን እየን፣ ምስ ናይ ኵለን
ዓይነታት ትምህርቲ መምህራንና
ንራኸብ ኢና፣ ትማሊ ዝሓለፍናያ
ትምህርቲ ንጽባሓይቱ ክንረኽባ ንኽእል
ኢና፣ ንመምህራንና ከም ድላይና
ክንጥቀመሎም ጸገም የብልናን፣
ኣብ ኮለጅ እንመሃሮ “ኮርሳት”
እተፈላለየ ሚዛን ዘሎዎ እዩ፣ ገለ
ኣብ ሰሙን ኣርባዕተ። ሰለስተ። ክልተ
ግዜ ወይ ሓንሳእ ክኸዉን ይኽእል፣
ኣብ ሓንቲ ክፍለ ግዜ ሰዓት እያ፣
ምናልባት ኣብ ገለኡ እተን ናይ ሰሙን
ሰለስተ ይኹና ኣርባዕተ ሰዓታት ኣብ
ሓደ መዓልቲ ክትመሃረን ትኽእል
ኢኻ፣ ሓንቲ ዓይነት “ኮርስ” ኣብ
ሰሙን ሓንሳእ ወይ ክልተ ግዜ ጥራይ
ስለ እትወስደን (እትመሃረን) ምስ

“ኮለጅ ኣብ ጸድፊ ዘላ መሳገሪ’ያ፣”
ኮለጅ መቐጸልታ ካልኣይ ደረጃ ኰይኑ ጥራይ’ዩ ዝስመዓኒ፣
ኣብ ኮለጅ ብዙሕ ምስራሕን ቅልጣፈን የድልየካ ይኸዉን እዩ፣
ኣብ ኮለጅ ብዙሕ ናነጻነትን ዓቢ ሓላፍነትን ኣሎ፤ ብዙሕ ጽቡቕን ዕንወትን ከኣ ኣሎ፣ ኣብ
ኮለጅ ሚዛንካ ሓሊኻ ክትከይድ የድልየካ’ዩ፣ ንኮለጅ ከም ሓንቲ ብዕንጸይቲ ዝተሰርሐት
መስገሪ ዘሎዋ ጸድፊ ክንወስዳ ንኽእል ኢና፣ ነዛ ገደል ክትሰግር እንተ ዄንካ ኣብታ ቀጣን
መሳገሪት ዕንጸይቲ ሚዛንካ ሓሊኻ ክትሰግር ኣለካ፣ ነቲ ዘሎካ ነጻነት ክትቈጻጸሮ። ነቲ
ዘሎካ ግዜ ከተካዉኖ። ንዘሎካ ኣገባብ ኣጸናንዓ ክትምርምሮ። ንዝህሉወካ ጸቕጢ ከተጕድሎ።
ዕረፍቲኻ ጽቡቕ ጌርካ ክትዛናግዓሉን ካልእ ክትገብርን ኣለካ፣ ነዚ ኵሉ ከም “ማልቲ
ፕለክሰር” ብዙሕ ነገራትካ ብሓንቲ መገዲ ከተኺዶም ኣለካ፣ በዛ ሓንቲ መሳገሪት ኵሎም
ዝግበኦም ከየዉሓድካ - ከየብዛሕካ ክትከይድ እንተ ዘይክኢልካ። እታ ዕንጸይቲ ሸተት
ክትብለካ ትኽእል እያ፣ እዛ ኣብዛ እዋን ሸተት ትብላ ኸኣ ብዙሕ ሸንኰለል ከተብለካ
ትኽእል እያ፣ የቐንየለይ፣
ዝበጽሓና

መልሲ ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብ በበይኑ ቦታ። እተፈላለየ መጓዓዝያ ዝተጠቕሙ ኣርባዕተ ተጓዓዝቲ ኣለው፣
ኣስማቶም ከኣ ናርዶስ። ሰናይ። ተመስገንን ላዛን እዮም፣
• ተመስገን ብነፋሪት ምጕዓዝ ኣይፈቱን’ዩ፤
• ላዛ መኪናኣ ኣካርያታ ነይራ፤
• ሰናይ ከኣ ብባሕሪ ምጕዓዝ የሕምሞ’ዩ፣
ንሳቶም ብመርከብ። ባቡር። መኪና ወይ ነፋሪት እዮም ተጓዒዞም፣ መን ብምንታይ
ከይዱ?

ተኽለብርሃን ብርሃነ - ኮለጅ ሓልሓለ

ኣብ ኮለጅ መዓልታዊ ዘዘክረና ሰብ
የለን፣ መምህራንና ኣብታ ቀዳመይቲ
እንኣትዋ ክፍሊ ናይቲ ሰሚስተር
ምሉእ
ፕሮግራም
ይገልጹልናን
ይህቡናን እዮም፣ ድሕረኡ ሰሚስተር
ምሉእ። “ጽባሕ ወይ ዝመጽእ ክፍለ
ግዜ እዚ ክንመሃር ኢና ተዳለዉ።”
ኣይክብሉናን እዮም፣ ናይ ሰሚስተር
መደብ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ
ስለ እንሕዞ ባዕልና ኢና እንከታተሎን
እንዳሎን፣
- ኣብ ካልኣይ ደረጃ እንከለና
እንሰርሖ ዕዮ-ገዛ። ዕዮ-ክፍሊ። ፕሮጀክትን
ካልእን መምህራንና በብሓደ እናረኣዩ
ይእርሙልና፣
እንተ
ዘይሰሪሕና
“ስለምንታይ ዘይሰራሕኩም።” ብምባል
ይግስጹናን ካልእ መዓልቲ ከይሰራሕና
ከም ዘይንመጽእ ክገብሩን ይኽእሉ፣
ኣብ ኮለጅ ዘለዉ መምህራን ኣብ
ርእሶም ብዛዕባና ዝሓዝዎ ኣምር ኣሎ፣
ኵሉና ናብ ኮለጅ ሰጊርና እንመጽእ
ተመህሮ ትርጕም ዕዮ-ገዛ ወይ ዕዮክፍሊ ኣጸቢቕና ከም እንፈልጥ ስለ
ዝሓስቡ። ጥራዝና ኣኪቦም ክእርሙልናን
ዘይሰራሕና ክሓቱናን ኣይክእሉን፣
መአረምታ ክገብሩልና’ዉን ኣይንጽበን
ኢና፣
- ኣብ ካልኣይ ደረጃ እንከለና ንሕና
እንዉስኖ ነገራት ዳርጋ የለን፣ ስድራናን
መምህራናንን ንጽቡቕን ሕማቕን ናትና
እናተኸታተሉ ደረትና ከይንጥሕስ
ይሕልዉና
እዮም፣
ትምህርትና
ክንሓምቕ እንከለና ስድራና ተጸዊዖም
ዝሕተትሉ ግዜ ኣሎ፣ ስድራና ደሃይና
ክገብሩ ቤት ትምህርትና ይመጹና
ነይሮም ይዀኑ፣
ኣብ ኮለጅ ንዓና ዝሓጽር ደረት
የለን፣ ኵሉ ባዕልና ኢና እንዉስኖ፣
ምንቍልቋል ነጥቢና ርእዩ ስድራና
ዝጽዉዕ መምህር የለን፤ መምህራንና
“ዓበይቲን እኹላትን ሰባት እዮም።”
ኢሎም ስለ ዝኣምኑ። ምሳና ጥራይ’ዩ
ርክቦም፣ ስድራና “ናይዚ ወደይ/
ጓለይ ነጥቢ ከመይ ኣሎ።” ኢሎም
ኣይመጹን’ዮም፣ ነጥቢና ደሊና ነዕብዮ።
ደለና ነትሕቶ እቲ ምርጫ ንዓና’ዩ
ዝግደፍ፣
- ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብብዙሓት
ሕጊታት ተመሪሕና ኢና እንኸይድ፣
ሓደ ካብቶም ሕጊታት ከኣ ሓደ ዓይነት
“ዩኒፎርም” ክንክደን ዘገድድ እዩ፣
ኣብ ኮለጅ ግን ሓደ ተኸደን። ብሓደ
ተመሃር ዝብለካ የለን፣ ነጥቢና ግና
ናይ ኵሉና ሓደን ልዑልን ክኸውን
ትጽቢት ይግበረልና፣
ኣብ መወዳእታ ክንግንዘቦ ንኽእል
እንተ ሃልዩ። ኣብ ኮለጅ ነብሲና ኢና
ንኽእል፣ ብተወሳኺ። ንትጽቢታት
መምህራንና ንመልእ እንተዀይና
ኢና ትምህርትና ብዓወት ክንዛዝሞ
ንኽእል፣

መልሲ
እዛ ሕቶ ሰለስተ ተኽእሎታት ኣለዋ፣
1. ላዛ ብመኪና፤ ተመስገን ብባቡር፤ ሰናይ ብነፋሪት፤ ናርዶስ ብመርከብ፣
2. ላዛ ብመኪና፤ ተመስገን ብመርከብ፤ ሰናይ ብነፋሪት፤ ናርዶስ ብባቡር፣
ላዛ ብመኪና፤ ተመስገን ብመርከብ፤ ሰናይ ብባቡር፤ ናርዶስ ከኣ ብነፋሪት፣

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

“ጥቁው ሰብ ካብ ብዓል ዝና እተፈልየ እዩ፣ ንሱ ኵሉ ሳዕ ተገዛኢ

ዚ

ሕብረተሰቡ ክኸውን ድልው እዩ፣”
- Bhimrao R. Ambedkar

ንትምህርቲ። ምህዞ። ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣንደረ ግረይን ውቃጦኡን

ስ

ኣለም

ተስፋ

ዮሃን
ገብረ

ሉካኩ ዳግማይ ምስ ሞሪኖ ንኽሰርሕ . . .

ኣብ ዝባን ግረይ ዘሎ ውቃጦ

ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ ዳግማይ ንኽሰርሕ ዕድል ምርካቡ ከም ዘሐጎሶ ዝገለጸ ሉካኩ

ሮመዩ ሉካኩ ኣብ ክራማት ብ75 ሚልዮን ፓውንድ፡ ካብ አቨርቶን ናብ ናይ ሞሪኖ ማንቸስተር
ዩናይትድ ምጽንባሩ ይፍለጥ። ሉካኩ ኣብ አቨርቶን ብልቓሕ ኣብ ዝጸንሓሉ ግዝያት ንፖርቱጋላዊ
ሞሪኖ ክነቕፎ ይስማዕ ነይሩ እዩ። ንሱ ኣብዚ ራብዕቲ ንጻውዒት ሞሪኖ ዕሽሽ ዘይበለሉ ምኽንያት
ገሊጹ ኣሎ። ሉካኩ ንሬድዮ ቢቢሲ፡ “ ገና ወዲ 11 ዓመት ቆልዓ እናሃለኹ እየ ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ
ክጻወት ዝደሊ ነይረ። ከምዚ ናይ ሕጂ ዝኣመሰለ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ትሕቲኡ ናይ ምጽዋት
ዕድል ክትረክብ እንከለኻ፣ ኣይደልን’የ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። በዚ ካልኣይ ዕድል ኣዝየ
ዕጉብ እየ፡” ኢሉ። ሉካኩ ዘረባኡ ብምቕጻል፡ “ ንማንቸሰተር ወኪልካ ኣብ እትጻወተሉ ዝግበረልካ
ትጽቢት ብሓቂ ኣዝዩ ዓቢ እዩ። ይኹን እምበር ኣነ ብኣእምሮይ ተዳልየሉ እየ። እቲ ዕድል
ክገጥመኒ ጥራይ እየ ዝጽበ ነይረ፡” ይብል።
ሉካኩ ኣብዚ ሓድሽ ዓመተ ስፖርት ካብ ዝተሰለፈለን ኣርባዕተ ግጥማት ፕሪመር ሊግ ኣርባዕተ
ሸቶታት ብምምዝጋብ ንዝተነበረሉ ትጽቢት ምላሽ ኣብ ምሃብ ይርከብ። ብዛዕባ ሞሪኖ ክዛረብ
እንከሎ ድማ፡ “ሞሪኖ ከምቲ ኣብ ቸልሲ እንከለና ዝፈልጦ ዝነበርኩ እዩ ጸኒሑኒ። ንሱ፡ ተጻወትቱ
መዓልታዊ እቲ ብሉጽ ዝበሃል ዓቕሞም ከውጽኡ እዩ ዝደሊ። ኣብ ሜዳ ከተዕርፍ ኣይደልየካን
እዩ። ሞሪኖ፡ ኩሉ ተጻዋታይ እዛ ጋንታ ኣብ ልምምድ ይኹን ግጥም፡ ክቃለስ እዩ ዝደልዮ፡”
ድሕሪ ምባል ሉካኩ ኣብ መወዳእታ “ ካብ ሜዳ ወጻኢ ኣብ ዘሎ ሂወት እውን ሞሪኖ ብቐሊሉ
ከተዘራርቦ እትኽእል ኣቦ ስድራ እዩ። ዝደለኻዮ ክትሓቶ እንከለኻ ዝሰምዓካ ዓይነት ሰብ’ዩ”
ብምባል ንሞሪኖ ገሊጽዎ።

“ኣብ’ዚ ምሳይ ነይሮም’ዮም፣ ነናቶም
ድኻም ከኣ ነይርዎም’ዩ” ቨንገር
ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ናይ ቅድም
ከዋኽብቲ ኣርሰናል ዝነበሩ ሰብ ዝና (legends)
ተጻወትቲ፡ ንህልው ብቕዓት ክለብ ኣርሰናል
ክነቕፉ ተሰሚዖም እዮም።
ኢያን ራይት፡ ቲየሪ ሀንሪ፡ ሊ ዲክሶን፡ ፖል
መርሶንን ማርቲን ኪዎንን፣ ንኣሰልጣኒ ኣርሰን
ቨንገርን ንኸም ኦዚልን ሳንቸዝን ዝኣመሰሉ
ተጻወትቲን ብዘርእይዎ ዘለዉ ትሑት ብቕዓት
እዮም ነቒፎምዎም።
ቨንገር’ ወላሓደ ካብዞም ኣብ ላዕሊ
ዝተዘርዘሩ ተጻወትቱ ዝነበሩ ከዋኽብቲ፡ ፍጹም
ምሉእ ተጻዋታይ ከም ዘይነበረ ገሊጹ።
ንሱ፡“ በዓል ዝና ‘ለጀንድ’ ማለት እንታይ
ማለት ምዃኑን ዘይምዃኑን ናይ ምርዳእ
ጸገም ኣለኒ። ኩሎም እዞም ተጻወትቲ ኣብዚ
ምሳይ ነይሮም እዮም። ንሳቶም ግን ነናቶም
ድኽመታት ነይርዎም’ዩ። ሕማቕ ዝጻወቱሉ
ግጥማት ነይሩ እዩ። ሕማቕ ባህርያቶም’ውን
ከምኡ። ዋላ ሓደ’ኳ ፍጹም ምሉእ ኣይነበረን፡
” ኢሉ። ቨንገር ኣስዒቡ፡ “ስለዚ ንሕና ካብዚ

ኣጥቃዓይ
እንግሊዛዊት
ክለብ
ዋትፎርድ’ዩ - ኣንድረ ግረይ። ግረይ
ኣካላቱ ብፍላይ ከኣ ዝባኑ ብውቃጦ
ኣይረአን’ዩ። (ስእሊ ተመልከት)
ንሱ፡ ኣብ ኣመሪካ ንዘሎ ምንቅስቓስ
ማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዎ ደገፍ ንምግላጽ
ክብል፡ ዝባኑ ብኣሳእል ጸለውቲ ሰባት መበል
20 ክፍለ ዘመን ከም ዝመልኦ’ዩ ብሓበን
ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ዝገልጽ።
ግረይ ንውቃጦኡ ኣብ’ቲ ማሕበራዊ
መራኸቢ ‘ብዓቢ ውሕልነት ዝተሰርሐ’
ዝብል ጽሑፍ ኣሰንዩዎ’ሎ።
ኣብ ታሪኽ ስፖርት፡ ሓደ ካብ ውሩያት
ኣሳእል ምዃኑ ዝንገረሉ ውቃጦ ግረይ፡
ኣሳእል ማልኮም ኤክስ፡ ነልሰን ማንዴላ፡
ሶኒ ሊስቶን፡ ቦብ ማርሊን ማርቲን ሉተር
ኪንግን ይርከቦ።
ኣብ ክራማት፡ ካብ በርንለይ ናብ
ዋትፎርድ ዝተሰጋገረ ግረይ፡ ተጻዋታይ
በርንለይ ኣብ ዝነበረሉ፡ ካብ 73 ግጥማት
32 ሸቶታት ምምዝጋቡ ሰነዳቱ ይገልጹ።

ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ነብስና ክንኣሊ ኣለና።
ብቕዓትና ኣብ ምምሕያሽ ከነተኩር ኣለና። ነዛ
ክለብ ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ነመስግኖም ኢና።
እቲ ዘገድስ ግን እቶም ኣብ ሜዳ ዝስለፉ
ተጻወትቲ እዮም ንኽብርታት ክለብ ዝከላኸሉ፡
” ይብል።
ማርቲን ኪዎን ንመሱት ኦዚል ‘ናይ ምጽዋት
መንፈስ ዘይብሉ’ ብምባል ነቒፍዎ። መርሶንን
ኢያን ራይትን ድማ ንኣርሰናል ‘ዑናን ኣብ
ውድቀት እትርከብን’ ብምባል ነቒፎምዋ
ነይሮም። ኦዚልን ሳንቸዝን ኣብ ማሕበራዊ
መራኸቢ ወጺኦም ናይ ነብሰ ምክልኻል
መልሲ ሂቦም ነይሮም። ኦዚል “እዞም ገዳይም
ከዋኽብቲ ኣብ ክንዲ ንተጻወትቲ ዝነቕፉ
ብሓባር ምሳና ክሰርሑ እዩ ዝግባእ፡” ኢሉ።
ኢያን ራይት ብዘረባ ኦዚል ብዘይምዕጋቡ
“ንደገፍቲ ኣርሰናል ትሓልየሎም እንተዄንካ
ሓድሽ ውዕል ንምሕዳስ እንታይ ላዕልን
ታሕትን ዘብል ኣለካ፡” ምባሉ ተገሊጹ’ዩ።

ፈርጉሰን - ሕጊ ምስግጋር
ተጻወትቲ ክቕየር ይጽውዕ
ኣሰልጣኒ ማንቸስተር
ዩናይትድ ዝነበረ ሰር
ኣሌክስ ፈርጉሰን፡ ንመስርሕ
ምስግጋር ኮቲኖ “ዘጉሂ”
ክብል ድሕሪ ምግላጽ፣
ሓድሽ ሕጊ ምስግጋር
ተጻወትቲ
ክተኣታቶ
ጸዊዑ።
ፈርጉሰን ነዚ ዝገለጸ፡
ኣብ ኒዮም - ስዊዘርላንድ
ንዝተኻየደ ዋዕላ ዓበይቲ
ፈርጉሰን ኣብ ዝመርሖ ዋዕላ ዝተሳተፉ
ኣሰልጠንቲ ማሕበር ኩዕሶ
ዓበይቲ ኣሰልጠንቲ
እግሪ ኤውሮጳ፡ ኣቦ መንበር ኮይኑ ድሕሪ
ምምራሑ እዩ።
ፈርጊ ኣብ መግለጺኡ “መስኮት ምስግጋር
ተጻወትቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ተዓጽዩ
እንዝነብር፡ ኮቲኖ ጸወታኡ ምቐጸለ፣ እቲ
ጉዳይ ድማ ኣብ ግዜኡ ምተዓጽወ” ኢሉ።
“እነሕልፎ ለበዋ፡ ሓድሽ ዓመተ ስፖርት
ቅድሚ ምጅማሩ፡ መስኮት ምስግጋር
ተጻወትቲ ክዛዘም ኣለዎ ዝብል እዩ”። ዝበለ
ፈርጉሰን “በዚ ኸኣ ነፍሲ ወከፍና ኣብ
ኢድና ዘለዉ ተጻወትቲ ምፈለጥና፣ ኣብ
ዕዳጋ ንዝኽሰት ውጽኢት ንምፍላጥ ድማ
ኣይምተጸበናን፡”
ፍሊፕ ኮቲኖ ካብታ ስሙ ምስ ባርሰሎና
የርገን ክሎብ ምስቲ ከም ዘይሸጦ
ተተሓሒዙ ዝተጸወዓሉ እዋን መስኮት
ክዛረበሉ ዝወረሐን ኣብ ሕቑፉ
ምስግጋር ተጻወትቲ፡ ዛጊት ብማልያ ሊቨርፑል
ዘጽነሖን ኮቲኖ
ኣይተጻወተን።
ወዲ 24 ዓመት ኮቲኖ፡ ኣብ ድሮ ምጅማር ምድላው ዑደት’ሞ፡ ባርሰሎና ፋልማይ ወግዓዊ
ሓድሽ ዓመተ ውድድር ፕሪመር ሊግ ናብ ሕቶ ምስግጋር ብራዚላዊ ኮቲኖ ዘቕረበትሉ፣
ኣካየድቲ ሊቨርፑል ዘቕረቦ፡ ካብታ ክለብ ናይ ሓቢርዎም ዝነበረ ጸሓፊ ኩዕሶ እግሪ እዩ።
ምፍናው ሕቶ ተቐባልነት ኣይረኸበን።
ንሱ፡ “ ኣነ ኣብ ሲንጋፖር (ሊቨርፑል ናይ
ፈርጉሰን፡ “ከም ዝመለኒ ኣብ ከምዚ ቅድመ ምድላው ዑደት እተካይደሉ ዝነበረት)
ዝኣመሰለ ተኣፋፊ እዋን፡ ሓያል ምሕደራ ምስ ካልኦት ሒደት ጋዜጠኛታት’የ ነይረ።
ኣመና ኣድላዩ እዩ። ከም ኣሰልጣኒ፡ ተጻወትኻ ሓደ ንጉሆ’ዩ ካብ መዳቕሶና ምስ ተንሳእና፡
ክስከምዎ ዘለዎም ሓላፍነት ከም ዘለዎም ባርሰሎና መሰጋገሪ ኮቲኖ ኢላ ዝሓሰበቶ
ምምሃር ኣካል ስራሕካ (ኣሰልጣኒ) እዩ። ልክዕ’ዩ 72 ሚልዮን ፓውንድ ሒዛ ከም ዝቐረበት
ኣብ ገለ ጉዳያት፡ እዚ ዝገለጽክዎ ብውሱን ሰሚዕና። ሊቨርፑል ግን ኣብ’ቲ ጉዳይ ፍሉጥ
ደረጃ ይቕየር ኣሎ፡” ድሕሪ ምባል ፈርጊ ኣብ መርገጺ እዩ ነይርዋ። ነቲ ዝቐረበ መጠን
መወዳእታ፡ “ኣነ ርግጸኛ’የ ሊቨርፑል፡ ኮቲኖ ገንዘብ ነጺጋቶ ጥራይ ዘይኮነትስ ምስ ባርሰሎና
ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ተጻዋታይ ንኽኸውን ኣዝዩ ፈጺማ’ኳ ኣይተዘራረበትን፡” ይብል። ኣካየድቲ
ዓቢ ዕዮ ከም ዝሰርሐት። ስለ’ዚ ዘጉሂ እዩ። ሊቨርፑል በቶም ዝሰዓቡ፣ ወከልቲ ባርሰሎና
ግን ከኣ ክትቃለሶ ዘለካ እዩ። እቲ መስኮት ዝተመሓየሸ መጠን ገንዘብ ሒዞም ምስ
ምስግጋር ተጻወትቲ’ውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣካየድቲ ሊቨርፑል ይዘራረቡ ከም ዘለዉ
ኩነታት ሓጋዚ ኣይኮነን፡” ኢሉ።
ዝገልጹ ዛንታታት ከም ዝተገረሙ እዮም
ኣካየድቲ ውድድር ፕሪመር ሊግ ክለባት ዝገልጹ። ኣብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ወላ ሓደ
እንግሊዝ መስኮት ምስግጋር ተጻወትቲ እቲ ካብ ኣካየድቲ ሊቨርፑል ኣይነበረን። ማይክል
ሊግ ዝዕጸወሉ ሓድሽ ሕጊ ዝሓለፈ ሓሙስ ኢድዋርድስ እቲ ፈጻሚ ጉዳያት ምስግጋር
ከም ዘጽደቓ ይፍለጥ።
ተጻወትቲ ከይተረፈ ናብ መርሲ ሳይድ
ካብዚ ኣርእስቲ ከይወጻእና፣ ጉዳይ ምስግጋር ተመሊሱ እዩ ነይሩ። ዝበለ ዳረን ልዊስ፡ “
ኮቲኖ ካብቶም ቀንዲ ዛዕባ መስኮት ምስግጋር መርገጺ ሊቨርፑል ንጹር’ዩ ነይሩ፣ ኮቲኖ ከም
ተጻወትቲ ክለባት ኤውሮጳ ክራማት 2017 ዘይሽየጥ ድማ ይገልጽ። ንኣሰልጣኒ የርገን
እዩ። እዚ ጉዳይ ዝተፈላለየ መግለጺታት ክሎፕ ምስ ኣዘራረብናዮ እውን ‘ስዋረዝ
ይወሃቦ ኣሎ።
ክሽየጥ እንከሎ ኣነ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል
‘ሊቨርፑል ኣብ ጉዳይ ምስግጋር ኮቲኖ ናብ ኣይነበርኩን። ስተርሊን ኣብ ዝተሸጠሉ እውን
ባርሰሎና ዝተኸተለቶ ኣተሓሕዛ፡ ዝግባእ ክብሪ ኣነ ኣይነበርኩን። ሕጂ ግን ኣነ ኣሰልጣኒ
ኣይረኸበትሉን’ ጋዜጠኛ ደይሊ ሚረር ዳረን ሊቨርፑል’የ። ንኮቲኖ ኣይንሸጦን ኢና’ኢሉና፡
ልዊስ ዝበሎ እዩ።
”
ዳረን ልዊስ ኣብ’ቲ ሊቨርፑልን ኣሰልጣኒኣ
ዳረን ልዊስ ቀጺሉ “ ኣነ ኣብ መርበብ
የርገን ክሎፕን ዘካይድዎ ዝነበሩ ናይ ሓበሬታ ደይሊ ሚረር ንነዊሕ ዓመታት
ሰሪሐ እየ። ከምዚ ሊቨርፑል ኣብ ጉዳይ
ኮቲኖ ገይራ ንመስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ
እሞ ድማ ንወሰንቲ ተጻወትታ ብጽኑዕ
ኤሪክሰን
ዝተኸላኸለት ክለብ ኣይረአኹን፡” ኢሉ።
“ካብቲ ኣነ ዝነበርኩሉ እዋን ክሳብ መርገጺኦም ጭልምልም ዝበለ ኣይነበረን።
ሕጂ ሕብርታት እተን ክለባት ዝወድየኦ ርእሶም ኣየድነኑን። ካብ ባርሰሎና ዒግታን
ማልያ እንተዘይኮይኑ፡ ከተማ ማንቸስተር ብልጭልጭታን እኳ እንተነበረ ኩሉ ግን
ኩሉ ነገራ ተቐይሩ እዩ፡” ድማ ይብል። ትርጉም ኣይነበሮን። ባርሰሎና ፋሕፋሕ ኣብ
ማን.ሲቲ ሎሚ ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ዝበለ ኩነታት ክት ኣቱ እንከላ፡ ሊቨርፑል
ክለባት እያ ኮይና። ዝበለ ኤሪክሰን “ ግን በንጻሩ ኣዝያ ደልዲላ። ኮቲኖ ናብ ንቡር
ንጥፈታቱ ተመሊሱ ዓቢ ኣበርክቶ ክገብር
ኣብዛ ክለብ ካልኦት ወነንቲ፡ ዝተፈልየ
እዩ።
መጠን ወፍሪ’ዩ ተገይሩ፣ ሲቲ ካብ
ኣካየድቲ ሊቨርፑል ብዝሓዝዎ መርገጺ
ካልእ እዋን ብዝተፈልየ መንገዲ ዋንጫ ክብሪ ክወሃቡ ይግበኦም እዩ። የርገን ክሎፕ
ፕሪመር ሊግ ንምዕታር ብቐሊሉ ካብ እውን ሞገስ ይግበኦ። ኣነ ዝሰማዕክዎ ነዞም
ዝሕጸያ ክለባት ኮይና ኣላ። ማንቸስተር ሰባት ዝተዋህቦም ኣድናቖት ኣዝዩ ሒደት
ዩናይትድ እውን ብተመሳሳሊ ካብቲ እዩ። ግን ንሳቶም ብዝተፈልየ መንገዲን
ኣነ ኣብ ሲቲ ዝነበርኩሉ እዋን ብዙሕ ኣገባብን ከይዶም ደረጃኦም ዝሓለዉ
ተጻወትቲ ድማ ኣፈሪሞም ኣለዉ።
ለውጢ እያ ገይራ፡” ኢሉ።

“ሕብሪ ናይ’ቲ ማልያታት ጥራይ እዩ ዘይተቐየረ”
ስቨን ጎራን ኤሪክሰን፡ የሰልጥና ዝነበረ
ማንቸስተር ሲቲ፡ ብብዙሕ ለውጢ

ተቐይራ ብምህላዋ፡ ከለልያ
ዘይክእል ብዳእላ ገሊጹ።

ከም

ኤሪክሰን ኣብ ሰነ 2008’ዩ መንበር
ምስልጣን ማንቸስተር ሲቲ ክገድፎ
ተገዲዱ። እዚ ዝኾነሉ፡ ወናኒ ሲቲ
ዝነበረ ታክሲን ሺናዋትራ፡ ንማንቸስተር
ሲቲ ምሉእ ብምሉእ ናብ ‘ኣቡዳቢ
ዩናይትድ ግሩፕ” ድሕሪ ምሻጡ፡
ኤሪክሰን ኣብ ውሽጢ ሒደት ሳምንታት
መዝነቱ ከረክብ ድሕሪ ምግዳዱ’ዩ።
ንዓመተ 2007/08 ጥራይ፡ ኣብ’ቲ
ስሙ ካብ ስታድዩም ሲቲ ኦፍ
ማንቸሰተር ናብ ኢትሓድ ዝተቐየረ
ስታድዩም ዝጸንሐ ኤሪክሰን፡ ነታ
ዝፈልጣ ከተማ ከም ዝገገያ እዩ ዝገልጽ
ዘሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሻምፕዮንስ ሊግ - ዝዓበየ ዕላማ ፒኤስጂ
ኣሰልጣኒ ፓሪስ ሴንት ጀርመይን - ኡናይ ኢመሪ፡ ጋንታኡ ቅድሚ ምጅማር እዚ ወቕቲ
ብዘስገረቶም ተሃደንቲ ከዋኽብቲ ተጻወትቲ፡ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ዓወት ንምቍዳስ ዝለዓለ
ጸቕጢ ገጢሙዋ ከምዘሎ ገሊጹ፣
ፒኤስጂ ኣብ’ዚ ክራማት፡ ክብረ-ወሰን ምስግጋር ዓለም ብዝሰበረ መጠነ ገንዘብ 222
ሚልዩን ዩሮ (($265.40 ሚ) ንብራዚላዊ ነይማር ካብ ባርሴሎና ከተፈርሞ እንከላ፡ ንፈረንሳዊ
ኪልያን ምባፐ ድማ ብለቓሕ ካብ ሞናኮ ምምጽኣ ይፍለጥ፣ ምባፐ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ
ንምስግጋሩ ቀዋሚ ክገብር እዩ ዝጽበ - በቲ ዝተሓበረ 180 ሚልዮን ዩሮ፣
ፒኤስጂ ኣብ ታሪኻ ንዋንጫ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ፈጺማ ኣይተዓወተትላን፣ ድሕሪ
1995 ከኣ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ በጺሓ ኣይትፈልጥን፣ ኣብ 2011 ብቐጠራዊ ወፍሪ
ስፖርት ካብ እትዕደግ ግና ንጽዋእ እዛ ጐባልል ክለባት ናብ ከብሓ ናይ ምእታው ትጽቢታታ
ዓብዩ ኣሎ፣ ካብ ሽዱሽተ ነተን ኣርባዕተ ዋንጫ እውን ዓቲራተን እያ፣
እንተኾነ እዛ ፈረንሳዊት ክለብ ክንዮ ርብዒ ፍጻመ፡ ኣብዚ ቀዳማይ ኤውሮጳዊ ውድድር
ክለባት ዘርኣየቶ ዕዉት ገስጋስ የሎን፣ ሕጂ ግን ዝዓበየ ዕላማኣ ምዃኑን ኣተኩሮ ገይራትሉ
ምህላዋን ይሕብር፣
“ዓቢ ዕላማ እዛ ክለብ ከምዝኾነ እፈልጥ፣ ጽቡቕ እናተሰምዓና ኸኣ ንዓወት ንሰርሕ
ኣሎና፣” ክብል፡ ተጻወትቲ ግርም ከምዘለዉ፡ እንተኾነ ግን ዘውዲ ሻምፕዮንስ ሊግ ምድፋእ

ኣጸጋሚ ከምዝኸውን ዓላሚኣ ኢመሪ ገሊጹ፣
ኣብ ትሕቲ ቍጽጽሩ ሓያለ ከዋኽብቲ ተጻወትቲ ብምህላዎም
ብዙሕ ሓላፍነት ተሰኪሙ ከምዘሎ ዝገለጸ እዚ ኣሰልጣኒ፡ ኣብ
ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ በዳህቲ ጋንታታት ከምዘለዋ ጠቒሱ፡
“ጋንታና ክትዕወት ተሓጽያ እንተላ ዝፈልጦ የብለይን፡ እምበር ምስ እንውንኖም ዓይነት
ተጻወትቲን ዓቕሚ ጋንታን ኣብዛ ዓመት ንዓወት ክንቃረብ ዘይግብኣና ኣይኮነን” ኢሉ፣
ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ዓመተ ስፖርት ስጳኛ ኣብ ጎድኒ ሊዮነል መሲ ሸሞንተ ዓበይቲ
ዋናጩ ዝጨበጠ ነይማር እውን እንተኾነ፡ ሓዳስ ጋንታኡ ዘውዲ ሻምፕዮንስ ሊግ ክትደፍእ
ዝሰፍሐ ዕድል ከምዘለዋ ተዛሪቡ፣ ንሱ ሓደ ካብቲ ናብ ፒኤስጂ ዝተጸንበረሉ ዝዓበየ
ምኽንያት፡ እታ ጋንታ ታሪኽ ንኸተጽሕፍ ክሕግዛ ኢሉ ከምዝኾነ ድማ ሓቢሩ፣
ፒኤስጂ ትማሊ ኣንጻር’ታ ዝሓለፈ ዓመት ንግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፕዮንስ ሊግ
ክትበጽሕ ዘይከኣለት፡ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ክልተ ግዜ ማዕረ ዝወጸትን ኣብ 54 ውሽጣዊ
ግጥማት ስዕረት ዘይቀመሰት ክለብ ሰልቲክ እያ ገጢማ፣

ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ
ሎሚ ምሸት ሊቨርፑል ንኣሸጋሪት
ክለብ ሰቪያ ከተአንግድ እያ፣ እዘን
ክለባት ኣብ ግጥም ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ
2016 ተራኺበን ነይረን እየን፣ ሽዑ
ሰቪያ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ብሸቶታት
እቶም ሕጂ ምስኣ ዘየለዉ ኮከን ጋሜሮን
3ብ1 ተዓዊታ ምንባራ ይዝከር፣ እንሆ
ድማ ክልቲአን ናብ’ዚ ዝለዓለ ኤውሮጳዊ
ውድድር ሰጒመን - ካብ ዝርከባኦ
ምድብ ሓሙሽተ ገስጋስ ከርእያ ዓቕሚ
ዘለወን ድማ’የን፣
‘ዘ ሬድስ’ ብቐዳም ብማንቸስተር ሲቲ
ንዝወረዳ ስዕረት ንምድባስ፡ ንኤውሮጳዊ
ውድድራ ብዓወት ክትምውስ ክትጽበ
እያ፣ ሰቪያ ዝለዓለ ደረጃ’ዚ ምድብ ኣብ
ምሓዝ ዓባይ መወዳድርቲ ሊቨርፑል
ኮይና ቀሪባ ዘላ ክለብ ምዃና ግን
ኣይስሓትን፣
ሰቪያ ንውሽጣዊ ውድድራ ብጽቡቕ
ጀሚራቶ ኣላ፣ ኣብ ፕሪመራ ዲቪዥን
ካብ ሰለስተ ጸወታታት ሸውዓተ ነጥቢ
ንምውህላል ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ኣላ፣
ኣከታቲላ ክልተ ዓወት ዘመዝገበት እዛ
ናይ ላ’ሊጋ ጋንታ፡ ብልዑል ናይ ዓወት
መንፈስ ተነቓቒሓ ከምእትቐርብ ርጉጽ
ክኸውን እንከሎ፡ ምስ ናይ ዝሓለፈ ርክብ
ኣንጻር’ዛ እንግሊዛዊት ክለብ ብምንጽጻር
ግን ዝደኸመት ትመስል፣ እምበር
ኣሸጋሪት ጋንታ ምዃናስ ይእመነላ፣
ሊቨርፑል ብምምጻእ መሓመድ ሳላሕ፡
ኦክስሌድ-ቻምበርለይንን
ኣንድሪው
ሮበርትሰንን ካብቲ ዝነበረቶ መሊሳ
ደልዲላ ዘላ ጋንታ እያ፣ ዘይከም ንኢባር
3ብ0 ብምስዓር ሞራል ሰኒቓ ትመጽኣ
ዘላ ሰቪያ፡ እዛ ናይ ክሎፕ ጋንታ ድሕሪ’ቲ
ኣብ ኢትሓድ ዝተሰከመቶ ናይ 5ብ0
ስዕረት ናብዚ ግጥም ትኣቱ’ኳ እንተላ፡
ክሳብ ሕጂ ኣብ ሜዳኣ ዘመዝገበቶ
ውጽኢት ኣተባባዒ እዩ፣ ኣብ ሜዳኣ
ንዝተኣንገደ ክልተ ጸወታታት ፕሪመር
ሊግ ኣንጻር ኣርሰናል 4ብ0 ከምኡ ድማ
ንፓላስ 1ብ0 ብምርታዕ ተዓዊታትሉ፣
ኣዳም ላላና ብሰንኪ መጉዳእቲ ሰለፍ
ንተወሳኺ ክልተ ኣዋርሕ ካብ ጸወታ

ይግባይ ሊቨርፑል ተነጺጉ
ሊቨርፑል ብዛዕባ’ቲ ኣንጻር ማንቸስተር
ሲቲ ቀጥታ ቀይሕ ካርድ ተመዚዙሉ
ዝተባረረ ተጻዋታያ ሳድዮ ናይ ሰለስተ
ግጥም መቕጻዕቱ ንኽጎድለሉ ዝበለቶ
ይግባይ ብማሕበር ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ
ተነጺጉ፣
ወዲ 25 ዓመት ማነ ኣብቲ ብቐዳም
5ብ0 ዝተሳዕርሉ ጸወታ ፕሪመር ሊግ፡
እግሩ ሓፍ ኣቢሉ ብምስዳድ ንሓላው
ልዳት ሲቲ ኤደርሰን ብምህሳዩ እዩ
ብማእከላይ ዳኛ’ቲ ግጥም ጆን ሞስ

ዝተባረረ፣ ወሃብቲ ርእይቶ ስካይ ስፖርት
ጋሪ ነቪልን ቴሪ ሀንሪን፡ እቲ ሓላው
ልዳትን ሰኔጋላዊ ኣጥቃዓይን ንኵዕሶ 5050 ከምዝተቓለሱላ ብምግላጽ፡ ማነ ካብ
ሜዳ ክስጐግ ይግብኦ ከምዘይነበረ እዮም
ዝኣምኑ፣
ሊቨርፑል ንዝተናውሐ መቕጻዕቲ’ቲ
ሓደ ካብ ወሰንቲ ተጻወትታ ዝኾነ
ኣጥቃዓይ ጥርዓን ናይ ምቕራብ ኣማራጺ
ስለዝነበራ እያ ነቲ መቕጻዕቲ ናብ ናይ
ሓደ ወይ ክልተ ጸወታ ንኸተጉድል ናይ

ይግባይ ሕቶ ዘቕረበት፣ በቲ ማሕበር
ግን ተቐባልነት ኣይረኸበትን፣
በዚ ድማ ማነ እታ ጋንታ ኣብ
እተካይዶ ክልተ ጸወታታት ፕሪመር
ሊግ - ኣንጻር በርንሊን ሌስተር ሲቲን
ከምኡ’ውን ኣብ ግጥም ሊግ ካፕ ዳግማይ
ኣንጻር ሌስተር ኣይክህሉን እዩ፣ ድሒሩ
በቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ጣዕሳኡ ዝገለጸ እዚ
ኣፍሪቃዊ ኮኾብ፡ ሎሚ ኣብ ሻምፕዮንስ
ሊግ ኣንጻር ሰቪያ ካብ ምጽዋት ግን
ኣይክልከልን፣
ሊቨርፑል 1 ጥቅምቲ ምስ ኒውካስል
ኣብ ዝጽበያ ጸወታ ናብ ፕሪመር ሊግ
ክምለስ እዩ፣ እዚ ዝበለጸ ተጻዋታይ
ፕሪመር ሊግ ወርሒ ነሓሰ፡ ኣብዚ ሓድሽ
ወቕቲ 3 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ፡
ሓገዛት እውን ኣበርኪቱ፣
ጸወታ 37 ደቒቕ ምስ ተላዕሎ ምስ
ማነ ዝተላግዐ እቲ ብራዚላዊ ሓላው
ልዳት፡ ብቓሬዛ ተጸይሩ ኦክሲጅን ገይሩ
ቅድሚ ምውጽኡ፡ ማህረምቱ ኣብ ሜዳ
ንሸሞንተ ደቒቕ ዝኣክል ህጹጽ ክንክን
ሓቲቱ እዩ፣ ዝኾነ ኾይኑ ኤደርሰን ኣብ
ካልኣይ እብረ ናብ መንበር ተቐየርቲ
ሲቲ ተመሊሱ፣

ሊቨርፑል - ሰቪያ
ዝርሕቕ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ክኸውን
እንከሎ፡ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ዝቦኸረ
ዲጃን ሎቭረን ኣብ ማእከላይ ምክልኻል
ክምለስ ትጽቢት ይግበር፣ ብዓቢኡ
ድማ ድሉውነት ፊሊፐ ኮቲኖ ተረጋጊጹ
ከምዘሎ ይሕበር፣
ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣታት ስጳኛ፡
ኣሰልጣኒ ኤድዋርዶ በሪዞ ብዘይ ኖሊቶን
ጆሃንስ ጀይስን እዩ ክገጥም፣ ናይ ላ’ሊጋ
መቕጻዕቱ ዝወድአ ኣከፋፋሊ ኤቨር
ባኔጋ ድማ ክስለፍ ድሉው ኣሎ፣
ስልቲ መጥቃዕቲ ናይዛ መዓልቲ
ንሊቨርፑል ከምዘርብሕ ርዱእ እዩ ንእትውንኖም ሓያላት ኣጥቃዕቲ ኣብ
ግምት ብምእታው፣ ምምላስ ኮቲኖ
ድማ ንሓይሊ መጥቃዕታ ካልእ ኩርናዕ
ብምፍጣር ተወሳኺ ብርትዐ ከምዝገብረላ
ግምት ኣሎ፣ እዚ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ
ድሕሪ ዘይምስላጥ ተደጋጋሚ ሕቶ
ምስግጋር፡
ምስ’ዛ ጋንታ ፋልማይ
ጸወታኡ እዩ ከካይድ፣ ምስ ከም ሳላሕ፡
ማነን ፊርሚኖን እንተደኣ ተወሃሂዱ፡
ሊቨርፑል ካብ ሻምፕዮንስ ሊግ እዚ
ወቕቲ ብመጋጥምታ ክትርታዕ ምርኣይ

ኣሸጋሪ ከምዝኸውን ይትንተን፣
እዚ
ግጥም
ኣዘናጋዒ
ኮይኑ
ከምዝቐርብ እዩ ዝግመት - ኣተኵሮ
ሊቨርፑልን ሰቪያን ኣብ መጥቃዕቲ
ኵዕሶ እግሪ ስለዝኾነ፣ ክልቲአን ኣብ
ኣንፊልድ ንዓወት ሓሊነን ከምዝኣትዋ
ድማ ብተወሳኺ ይሕበር፣

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ

ማሪቦር - ስፓርታክ ሞስኮ
ቶተንሃም - ቦሩስያ ዶርትመንድ
ለይፕዚንግ - ሞናኮ
ፈይነርድ - ማንቸስተር ሲቲ
ሻክታር ዶነስክ - ናፖሊ
ሊቨርፑል - ሰቪያ
ፖርቶ - በሲክታስ
ሪያል ማድሪድ - ኣፖይል
ኩሉ ጸወታታት ካብ ሰዓት 9፡45 ምሸት
ጀሚሩ ክካየድ እዩ፣

ታሪኽ ዝሰርሐ ፍሩም

ውሩይ ተቐዳዳማይ ክለብ ስካይ
- ክሪስ ፍሩም፡ ኣብ ናይ ቅድድም
ብሽክለታ ግዜኡ እቲ ዝዓበየ ስፖርታዊ
ዓወቱ እዩ ክጓናጸፍ በቒዑ - ኣብ ታሪኽ፡
ንውድድራት ቮልታ ስጳኛን ቱር ዲ
ፍራንስን ኣብ ሓደ ዓመት ዝተዓወተሉ
ሳልሳይ ተቐዳዳማይ ዓለም ይኸውን
ብምህላዉ!
ወዲ 32 ዓመት ፍሩም ኣብዚ ናይ
ሎሚ ዓመት ውድድር ነቲ ኣርባዕተ
ግዜ ተዓዋቲ ግራንድ ቱር ዝኾነ
ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ባሕሬን
መሪዳ ፕሮ ችይችሊን ቲም - ቪንቸንሶ
ኒባሊ ብ 2 ደቒቕን 15 ካልኢትን
ቀዲሙ እዩ ንቦኽሪ ናይ ቮልታ ዓወቱ
ዝበቕዐ፣
“እዚ ዓወት’ዚ ፍሉይ እዩ፡ ምኽንያቱ
ዝኾነ ሰብ ካብ ሓደ ወርሒ ብዝውሕድ
ፍልልይ ጀሚሩ ንቱር ዲ ፍራንስ
ተዓዊቱ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ዓወት
ከምጽእ ምርኣይ ንመጀመርታ ግዜ
እዩ” ክብል ፍሩም ሓጐሱ ይገልጽ፣
ፈረንሳዊ ጃኲስ ኣብ 1963 ከምኡ
ድማ በርናርድ ሂናውልት ኣብ 1978
እቶም ኣብ ሓደ ዓመት ንቱርን ቮልታን
ዝተዓወቱሉ ተቐዳደምቲ እዮም፣ ኣብ
1995 ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ቅድድም

ብሽክለታ፡ ቮልታ ድሕሪ ቱር ደ ፍራንስ
ክእንገድ ካብ ዝሰጋገር ንድሓር ግን
ፍሩም ንኽልቲኡ ውድድር ክዕወተሉ
ዝኸኣለ ናይ መጀመርታ ተቐዳዳማይ
ዓለም እዩ፣
“ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትህሉ ምፍታን
ዓቢ ስፖርታዊ ብድሆ እዩ ነይሩ” ዝበለ፡
እዚ ኣርባዕተ ግዜ ንቱር ደ ፍራንስ
ዝተዓወተሉ ስሙይ ተቐዳዳማይ፡
ዝሓለፈ እዋን ኣብ ውድድር ቮልታ
ስጳኛ ኣብ ሰለስተ ኣጋጣሚታት
ማለት ኣብ 2011፡ 2014 ከምኡ’ውን
2016 ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ
ፈጺሙ፣
እንግሊዛዊ
ፍሩም
ብሰንበት
ንዝተዛዘመ ቮልታ፡ ካብ ሳልሳይ
መድረኽ ጀሚሩ እዩ ክሳብ ማድሪድ
መራሒ ኮይኑ ዝወደኦ፣ ንታሽዓይ
መድረኽን ንናይ ውልቂ ናይ ግዜ
ውድድር መበል 16 መድረኽን ድማ
ቀዳማይ ብምዃን ክዕወተሉ ክኢሉ፣
“ዝሓለፈ ሽዱሽተ ዓመት ንቮልታ
ክዕወተሉ ክፍትን ጸኒሐ፡ ሰለስተ
ሳዕ ከኣ ካልኣይ ወጺአ፣ ሎምዘበን
ተዓዊተ ነዛ ቀያሕ ማልያ ምልባሰይ
ፍሉይ ስምዒት እዩ ፈጢሩለይ ዘሎ፣”
ይውስኽ ፍሩም፣

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣብ ቀዳማይ ክፋል “ንብድሆታት
ሳልሳይ ዓለም” ዝገልጽ ጽሑፍ ቀሪቡ
ምንባሩ ዝዝከር ኰይኑ ካልኣይን ናይ
መወዳኣታ ክፋሉ ይስዕብ።

ጸቕጢ ቁ. 2
ኣብ ጸቕጢ ቁጽሪ ሓደ ዝተጠቕሱ
ኵሎም ሜላታት ከም ሰባዊ ምኽርን
ሽርክነታዊ ምድግጋፍን ተባሂሎም እዮም
ንሓንቲ ሃገር ዝውሃብዋ። እቶም ሃንደስቲ
ናይዚ ጥበብ ሓሳብ ልቦም ንምስማር ከኣ
እልቢ ንዘይብለን መራኸቢታት (MEDIA)
ከም ጋዜጣ፡ ኢንተርነት፡ መጽሄት ገዚፍ
ባጀት ይስልዑለን። ነቲ ዝተፈብረኸ ናይ
ምትላል ጥበብ ኣብ ኵነተ ኣእምሮ ናይተን
ዘይማዕበላ ሃገራት ንኽሰርጽ ዓቢ ተራ
ይጻወታ። እዚ ኵሉ ብዕሙር ጣቕዒት
ህዝባውያን መራኸቢታት ዝተሰነየ
ንመዝመዝቲ መንግስታት ዘሳሲ ምኽሪ
እትቃወሞ ሃገር ጉዳያ ብጸቕጢ ቁ.2
ከምዝተሓዝ ይግበር። ገለ ኣብዚ ደረጃ
ዝጥቀማሉ ኣገባብ ድማ፣
1.
እሙናት መስከርቲ
ኵሉ ኣብ ጸቕጢ ቁ.1 ዝተጠቕሰ
ስትራተጂካዊያን
ስነ-ሓሳብ
(STRATEGICAL THEORIES)
ተቐባልነት ምስ ዝስእን፡ እቲ ጉዳይ
ናብተን ከእምና ይኽእላ’የን ዝብሃላ
ፍሉጣት ዓለማዊያን ውድባት ይሰጋገር።
እዘን ኣሳሰይቲ ሃገራት ምዕራብ ዝዀና
ዓለማውያን ውዱባት ከም ውድብ
ሕቡራት ሃገራት፡ ዓለማዊ ማዕከን ገንዘብ፡
ውድብ ዓለማዊ ንግድን ካልኦትን ሞያዊ
ምስክርነቶም ክህቡ ይጽውዑ። እዘን
ውድባት ዓለምና፡ ዝተመስረታሉ ቀዳማይ
ዕላማ ንዅለን ሃገራት፡ ደረጃ ብዘየገድስ፡
ብዘይሻራ ከማእዝና እኳ እንተዀነ፡ ነቲ
ህዝቢ ዓለም ኣሚኑ ዘሰከመን ሓላፍነት
ዕሽሽ ኢለን ግና ተገልቢጠን ፖሊሲ
ሃገራት ምዕራብ ብስዉር መልክዕ
ንኽትግበር ዓቢ ግደ ይጻወታ። ገለ
ካብቲ ስዉርን ውሕሉልን ጥበብ
ውድባት ዓለምና ልዕሊ እቲ ክትግምቶ
እትኽእል ኣዝዩ ረቂቕ’ዩ። እዚ ብቐጥታን
ብተዘዋዋርን እንሓንሳብ’ውን ምስ ናይ
ጸቕጡ ተደጋጊሙ ዝዝመር ብዓል
ጥዑም መዝሙር ነጻ-ንግዲ፡ ርእሰ-ማልነት፡
ማዕርነት ዝብሉ ጽቡቓት ቃላት ዘሰንይዎ
ውሕሉል ጥበብ እዩ። ንምውንዋን ግዲ
ተባሂሉ ነዚ ፖሊሲ ንዘተግበረት ሃገር ከም
ጉንዖ ወለድ ዘይብሉ ለቓሕ ወይ ድማ
ትሑት ወለድ ዘለዎ ለቓሕ ይምጠወላ።
ከምኡ’ውን ዕዳ ክስረዘላ ሓገዝ’ውን
ክውሃባ መብጽዓ ይእተወላ። እዘን ናይ
ምዕራባውያን ረብሓ ብምስጢር ዘሳስያ
ውድባት ብፍጹም ናይ መወዓውዒ
መራኸቢታት (ADVERTISMENT
MEDIA) ተቐይረን እየን። እዚ ዘጽድፍ
ሓደ ዓቢ ደፋኢ ሓይሊ ኰይኑ ንረኽቦ።
2.
ዝተፈብረኸ ዜና
ማዕረ ማዕረ ምዕባለ ተክኖሎጂ ማእለያ
ዘይብለን መራኸቢ ብዙሃን ይፈርያ
ኣለዋ። ዘመን ዘመነ ሓበሬታ ተባሂሉ’ዩ
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ቍጠባዊ ብድሆታት ሳልሳይ ዓለም
ዝጽዋዕ።ኣብዚ ሓበሬታ ሓይሊ ኰይንሉ
ዘሎ ዘመን ምዕቡልን ሰፊሕን ሸፈነ ዘለዎ
መርበብ መራኸቢ ክህልወካ ልዕሊ ማንም
ኣገዳሲ ኰይኑ ንረኽቦ። ኣብዚ ዘመን
ማእለያ ዘይብለን መራኸቢታት ዝንቡዕ
ሓቅታት ብምዝርጋሕ ዓለም መኣዝና
ስሒታ ከተንሸራትት ይድርኽኣ ኣሎዋ።
ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ምርኣይ ወይ ምስማዕ
ምእማን ኣይኰነን። ምኽንያቱ፡ እቲ ሓበሬታ
ዘይክውነታዊ ክኸውን ስለዝኽእል።
እተን ዕሉላት ደገፍቲ ምዕራባዊ ቁጠባዊ
ፍልስፍና ዝዀና ብሃገራት ምዕራብ
ዝምወላ መርበብ ሓበሬታታት፡ ንዕብየት
እዘን ሃገራት ዘየለ ቕማረ ብምሃብ ዕብየት
ኣርእየን እናበላ ኣብ መርበበን ይዝርግሓ።
ማዕረ ማዕሪኡ ከኣ ነተን ካብ ምዕራባዊ
ቁጠባዊ ፍልስፍና ወጻኢ ዝኽተላ ሃገራት
ዘይምስለን ሂብካ ምድዋን ቀንዲ ስርሐን’ዩ።
በዚ መሰረት ትደልዮ ባህሊ ከም ዝሰርጽን
ከም ዝዕብልልን ይግበር። ከም ውጽኢቱ
ንዓለም ብውሑዳት ኮርፐርሽናትን ውልቀ
ሰባትን ከም እትምዝመዝን ኣብ ሞንጎ
ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ፍልልይ
ብዝልዓለ መልክዑ ከምዝገፍሕን ይግበር።
ጠንቂ ዘይምዕሩይ ምዕባለ ኣብ ሞንጎ
ሃገራት፡ ስርዓት ርእሰ-ማልነት ዘይምኽታል
ምዃኑ በዘን መርበብ ሓበሬታ ወትሩ ምስ
ተገለጸ እዩ። ብዛዕባኡ’ውን ሰፊሕን ነዊሕን
ሸፈነ ዘለዎ መደብ የዳልዋ። እቲ ዝኸፍአ
ኣበሳ ናይዘን መራኸቢታት ንዘይማዕበሉ
ህዝብታት ብፍላይ ከኣ ንኣፍሪቃዊያን
ባህሎምንዓሌቶምንእናቈናጸብካ “ፈጺሞም
ክምዕብሉ ኣይክእሉን’ዮም” ብምባል ኣብ
ኵነተ ኣእምሮ ህዝቢ ዓለም ካልእ ምስሊ
ምፍጣረን እዩ። ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን
ግን እዚ ሓሳብ’ዚ በየናይ መንገዲ ወድዓዊ
ክኸውን ይኽእል? የግዳስ ነቲ ካብ ነዊሕ
መግዛእታዊ ግዜ ሰሪጽዎ ዝጸንሐ ህዝቢ
ናይ ስራሕ መንፈሱ (MAN POWER
PRODUCTIVITY) ባይታ ኣዝቢጡ
ነቲ ዘለዎ ባህርያዊ ጸጋታቱ ይኹን
ሓንጎሉ ከምዘይጥቀመሉ ብምዃን
ኣደዳ ምዝመዛ ይገብሮ። ብዘውፈርዎ
ሰፊሕ መራኸቢ ብዙሃን ንሕና ብዘይ
ደገፍ (ምጽዋተ) ናይ ምዕራባውያን
ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ናብ ዝብል
መደምደምታ ክበጽሑ ኣኽኢሉ። እዚ
ነቲ ብቐዳምነት ክስርሓሉ ዘለዎ ምህናጽ
ኣብ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ዝተሰረተ
ቍጠባ (HUMAN RESOURCES
BAZED ECONOMY) ዘይምሕር
ጽፍዒት ኰይንዎ ይርከብ።
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እዚ ተሪር ስጉምቲ ኰይኑ ንሓንቲ ሃገር
ዝተባህለቶ ኵሉ ነገር ምስ ዘይትቕበል
ዝውሰድ ናይ መቕጻዕቲ መሳርሒ እዩ።
እዚ ኣብ ጸቕጢ ቁጽሪ ሓደን ክልተን
ዝተጠቕሰ ስዉር ጥበብ፡ ማለት ሃገራት
ንኸይምዕብላ ግጉይ ሜላ ከምዝጥቀማ
ዝገብር ጸቕጢ፡ እተን ሃገራት ኣብ ዘይወጽእ
ድኽነት ከምዝሽመማ ዝገብር ርኹስ

ናይ ወጻኢ ቁጠባዊ ፖሊሲ እዩ። ፈቲኻ
ኣሚንካሉ ክትቅበሎ ወይ ድማ ኽመጽእ
ንዝኽእል ጸቕጢ ፈሪሕካ ተግባራዊ ምስ
እትገብሮ፡ እዘን ሃገራት ቀጥታዊ ቀጻዒ
ስጉምቲ ምውሳድ ወይ ውን ጸቕጢ
ቁጽሪ-3 ምጥቃም ኣየድልየንን። ምኽንያቱ
ባዕሉ እቲ ዝወሰድካዮ መንገዲ ከጽድፈካ
ስለዝዀነ። ዋላ’ውን ጌጋ መንገዲ ወሲድካ
ብገለ ተኣምር እንተዘይጸዲፍካ፡ ነውኒዎም
ናይ ምጽዳፍ ሓላፍነት ናይዞም ናይዚ
ጥበብ ሃንደስቲ ይኸውን። ሰረታዊ
መበቈል ናይዚ ሓሳብ ህዝቢ ሳልሳይ ዓለም
ብዅለንትንኡ በቒዑ ንኸይወዳደሮም
ካብ ዝብል ውሽጣዊ ፍርሒ ዝነቐለ
እዩ። ምዕባለ ሳልሳይ ዓለም ብፍጹም ናይ
ምብሓት ናጽነት ከምዘይህበን ብደምቢ
ስለዝተረድአን ሃገራት ቀዳማይ ዓለም ነዚ
ዓቢ መደብ ክዉን ንኽኸውን ብመደብ’የን
ዝሰርሓ። ምዕባለ ሳልሳይ ዓለም ክዉን
እንተዀይኑ ከምዚ ሕጂ ዓለም ገፊሓትለን
ዘላ ብውሑዳት ተወዳዳርትን ብብዙሓት
ኣህለኽትን
(ገዛእቲ)
ንዕዳጋታት
ኣይክብሕትኦን እየን። ከምኡ’ውን ንጥረ
ነገራት ብውሑድ መጠነ ሸርፊ ክሽምታ
ኣይክእላን’የን። ስለዝዀነ ብምዕቡላት
ሃገራት እትዝወር ዓለም ነዚ ዝተጠቕሰ
ንምፍጣር ዘየቋርጽ ጻዕሪ እየን ዘካይዳ።
ሃገራት ምዕራብ ንስርዓተ ርእሰ ማልነት
ብኣገባብ እንተተጠቂምካሉ ብልክዕ ኣብቲ
ዝድለ ምዕባለ ከብጽሕ ከምዝኽእል
ከእምኑ ብዙሕ’ዮም ዝጣበቡ። ገለ ካብኡ
እዞም ዝስዕቡ ከም ነጻ ንግዲ፡ ዓቐኑ ዝሓለፈ
ዕዳ፡ ልዑል ኣህላኽነት፡ ኵሎም ትካላት
ብውልቀ ሰባት ከምዝውነኑ ምግባር…እታ
ሃገር እኳ ንዕብየታ ኢላ ትጥቀመሎም
እንተዀነ’ውን ብባህሪኦም ኣብ ሓጺር ግዜ
(SHORTRUN) ዘምጽእዎ መስተርሆት
ካብ ቀንዲ ነቲ ሓቀኛ ውጽኢቶም ጉልባብ
ኰይኑ የገልግሎም እምበር ኣብ ዝተናውሐ
ግዜ (LONGRUN) ናብ ፍጹም ዕንወት
ዘምርሑ ብምዃኖም ሃገራት ኣብ
ምምራጽ ሜላታት (STRATEGY)
ኣዝየን ጥንቁቓት ክዀና ይግብአን።
እዘን ሕጂ ዝማዕበላ ሃገራት ዝብሃላ ኣብ
ታሪኽ ኣመጻጽአአን ከይጥቀማሉ ኣዝየን
ይተሓላለዋ ነይረን (ብፍላይ ኣመሪካን
እንግሊዝን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም
ንጀርመን ከጽድፋ ከምዚ ሕጂ ንሃገራት
ሳልሳይ ዓለም ዝገብርአን ዘለዋ ብማርሻል
ፕላን ዝተሰምየ መንገዲ ጥፍኣት ኣለማላ።
እንተዀነ ጀርመን ኣይተሃመለትን። በታ
ንሳተን ዝኸደኣ መንገዲ እምበር ንሰን
ዝመኸርኣ ዕሽሽ ብምባል ኣብዚ ዘላቶ
ደረጃ ክትበጽሕ ከኣለት። ሕጂ ግን ንዓለም
ብዘደናግር መንገዲ ታሪኽ ጽሒፈን
ከታልላ ይህቅና ኣለዋ። ገለ ካብቶም
ዝጥቀምሎም ተረርቲ ስጉምትታት፦
1. ወተሃደራዊን ፖለቲካዊን ጸቕጢ
እዚ ኣገባብ ብብዙሕ መንገዲ እዩ
ዝትግበር። ውሽጣዊ ሰላም ንምዝራግ ህዝቢ
ብመንገዲ ሃይማኖት፡ ዓሌት፡ ስነ-ሓሳባዊ

ኣመለኻኽትኡ ከም ዝፈላለን፡ ሸምገልቲ
ተመሲልካ ብምቕራብ ድማ ነገራት ካብ
ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ እናሳወርካ እታ
ሃገር ተበታቲና ኣብ ናታቶም ምጽወታን
ሽምግልናን ከም እትምርኮስ ትኸውን።
ሶርያ ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእል። በዚ
መሰረት እታ ሃገር ኣገልጋሊተን ብምግባር
ኵሉ መዳያዊ ምዝመዛ የካይዳ። ብኻልእ
ሸነኽ ድማ ትምህርቲ ዝዓጥቕ ብቑዕ
ህዝቢ ኣብ ምምልማል ጸቒጣ ንእትሰርሕ
ሃገር ስቕ ኢልካ ምዕዛብ ንመጻኢአን ኣብ
ዋጋ ዕዳጋ ምእታው ማለት ስለዝዀነ
ነዚ ንምትግባር ተዅታዂ ወተሃደራዊን
ፖለቲካውን ፕሮፖጋንዳታት ብምንዛሕ
ነተን ዒላማ ዝዀና ሃገራት ዝዓበየ
ባጀተንን ዓቕሚ ሰበንን ናብ ምክልኻል
ክጥምዝዛ ብኡ ኣቢሉ ገስጋስ ናይተን
ሃገራት ከምዝቑጸ ይግበር። ኩነታት ሰሜን
ኮርያ፡ ሩስያ፡ ኢራን ብቑዕ ኣብነት ክኸውን
ይኽእል።
2. ምዝራግ ዞባዊ ጥምረት
ህዝብን መንግስትን ሓንቲ ሃገር ነቲ
ቀዳማይ ደረጃ ማለት ንመስርሕ ውሽጣዊ
ምብትታን እንተበዲህዎ፡ ናብቲ ካልኣይ
ወተሃደራዊን ፖሎቲካዊን ስጉምቲ ይስገር።
እታ ሃገር ምስ ጎረባብታ ምግርጫው ከም
ዝህልዋ ይግበር። ኣብ ከባቢኣ ምትፍናን
ብምፍጣር ከምዚ ኢሎምኹም ከምቲ
ጌረምኹም እናበሉ ምስ ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ
ሃገራት ብምትፍናን ሰላማ ይዘርጋ። ምስሊ
ናይ ሓንቲ ሃገር ብምድዋን ካብ ማሕበረ
ሰብ ዓለም ነጺልካ ተዘኽትማ’ሞ ጥምረት
ዞባዊ ውህደት’ውን ከም ዘይብላ ትኸውን።
ናይ ወጻኢ ወፍርን ንግድን ኣብታ ሃገር
ከም ዘይህሉ ብምግባርን ንባጤራ ናይታ
ሃገር ኣብ ዝቕባበ (INFLATION) ከም
ዝሽመም ይገብራ። እዚ ዞባዊ ጥምረት
ዘየፍቅድ ኣካይዳ ቀንዲ ዕላማኡ፡ ሃገራት
ነቲ ዘለወን ባህርያዊ ሃብቲ፡ ዓቕሚ ሰብ፡
ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ፡ ቴክኖሎጂካዊ
ምዕባለ ሓቢረን ከይጥቀማሉ’ሞ ነብሰን
ክኢለን ተወዳደርቲ ከይኰና ካብ ዝብል
ስግኣት እዩ። ነዚ ዘለወን ድሩትን
ዘይምዕሩይን ሃብቲ ብሓባራዊ ስራሕ
ማለት (ንግዲ፡ ምልውዋጥ ተመኩሮ፡
ምድግጋፍ ኣብ ግዜ ሕጽረታት)
ተመላሊአን ከይከዳ ዝዕንቅፍ ብድሆ እዩ።
ምኽንያቱ፡ ነዚ እኩብ ዞባዊ ሓይሊ ስቕ
ኢለን እንተ ተዓዚበንኦ እተን ዝሓበራ
ሃገራት ካብ ምዕራብ ዝጽበይኦ ሓገዝ
የለን፡ ኣብ ትሕቲአን ክንብርከኻ ዘኽእል
ኣገባብ’ውን ኣይክህሉን። ስለዚ ኸኣ እየን
ንምዝራግ ዞባዊ ሰላም ናይ ካልኦት ሃገራት
ከም ቀንዲ ዝዓበየ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ
ዝሕዝኦ።
3. ዓለማዊ ውድብ ንግዲ
እዚ ውድብ እዚ ብነጻ ንግዲ ዝፍለጥ
ፍልስፍና ከተግብር ብሃገራት ምዕራብ
ዝፍጠረሉ ጸቕጢ ኣሜን ኢሉ ብምቕባል

ኵለን ሃገራት ዓለም ዶባተን ከፊተን ኣብ
ፍኑው ንግዲ ከም ዝነጥፋ ዝገብር ውድብ
እዩ። እዚ ውድብ ነተን ዘይማዕበላ ሃገራት
እኹል ውሽጣዊ ዓቕሚ ከይደለባ ምስ
ነዊሕ ተመኵሮን ገዚፍ ባጀት ዘለወን
ትካላት ክወዳደራ ዝጸቅጥ ፍልስፍና
ዝጥቀም ውደብ እዩ። ብሰንኪ ትሑት
ዓቕምን ተመኵሮን ግን ትካላት ድኻታት
ሃገራት ምስተን ምዕቡላት ክወዳደራ ምስ
ዝፍትና፡ እተን ዓበይቲ ትካላት ኣብቲ
ፈለማ ብኽሳራ (ማለት ንፍርያተን ትሕቲ
ወጻኢታቱ) ብምሻጥ ነተን ንኣሽቱ ትካላት
ዓቕመን የጸንቅቕአን። ብድሕሪኡ ነቲ
ዕዳጋ ይብሕትኦ (MONOPOLIZE)።
ኣብ መወዳእታ ነቲ ትካላቱ ዝጠፈሽኦ
ህዝቢ ዋጋታት ናይቲ ፍርያተን ከምድላየን
እናገበራ ብኽልተ ከምዝጽፋዕ ይገብርኦ።
በዚ መሰረት ዘይተኣደነ መኽሰብ
የኻዕብታ።
4. ዓለማዊ ማዕከን ገንዘብ
እዚ ኣብ ግዜ ሕጽረተን ይኹን
ቁጠብአን ንምብርባር ኣድላዪ ናይ ለቓሕ
ዕድል ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ለቓሕ
ዝሓተታ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ብመልክዕ
ነጻ ወፍሪ ናይ ደገ ትካላት ከተኣታትዋ
የተባብዕ። ሃገራት ናይ ወጻኢ ናይ ወፍሪ
ደሞክራሲ ክህልወን ብምትብባዕ ግዳይ
ምዝመዛ ዓበይቲ ኮርፖረሽናት ከም ዝዀና
ይገብር። ከምዚ ዓይነት ውዕል ነተን
ሃገራት (ፍጹም ከርብሐን ዘይክእል’ኳ
እንተዀነ) ክኽትማሉ ብምድፍፋእ
ኵሉ ሃገራት ምዕራብ ዝጠልብኦ ፖሊሲ
ከም ቅድመ ኩነት እናቐረበ፡ እታ ሃገር
ንዘጋጠማ ፊናንሳዊ ሕጽረት ንምፍዋስ
ክትብል ኣብ ዓዘቕቲ ከምትኣቱ ይገብራ።
እንተዘይኰይኑ ዕዳኽን ክትመልሳ
ኣይትኽእላን ኢኽን እናተባህለ ናይ
ለቓሕ ዕድላት ብምኽልካል ኣብ ምርኻስ
ቁስሊ ሳልሳይ ዓለም ዓቢ ኣሉታዊ ጽልዋ
የኸትል ኣሎ።
5. ውድብ ሕቡራት ሃገራት
እዚ ውድብ ብዕብየቱ ቐዳማይ ተጸዋዒ
ዓለማዊ ጽላል እዩ። እንተዀነ ኣብ ሓፈሻዊ
ምፍጻም ተልእኽኡ ዝዘንግዐ ይመስል። እዚ
ውድብ ስማዊ ንዅለን ሃገራት ዝሓቁፍ
እንተዀነ’ውን፡ ኣብ ውሳነታቱ ግን ነተን
ቀዋሚ መንበር (VETO POWER)
ዘለወን ሃገራት ድሌታተን ኣብ ምስሳይ
ነጢፉ ይርከብ። ቀዋምን ዘይቀዋምን
ዝብል ፍልልይ ንባዕሉ ማዕረ ፍትሒ ዝህብ
ኣይኰነን። ሃገራት ብመንገዲ እዚ ወኪለን
ኣቢለን ኣብ ልዕሊ ዝደለይአን ሃገራት
ናይ ሕጊ ጸቕጢ፡ ምድዋን ምስሊ ሃገር
(COUNTRY IMAGE)፡ ዘይምኽኑይ
ማዕቀባት…ወዘተ እናፈጠራ ቁጠባ ናይታ
ሃገር ሃደሽደሽ ከም ዝብል ንምግባር ናይ
ምዝመዛ መንገዲ የጣጥሓ።

ዓወት በራኺ

ሓዳስ

ኤርትራ
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እናኣዘናግዓ ዘመራምራ

ምልክታ

ሰ

ደ
ታ
ሄም
ል
ቤተ ኤል
ዊት ኣማኑ
ዳ
ደሃብ እምነት

ዞባ ማእከል ኣስመራ

ሓይሎም ብርሃን ቀለታ ምባል ተሪፉ፡
ሓይሎም ኣርኣያ ሃብተሚካኤል ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/9/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ኣነ ዛይድ ገብረእግዚኣብሄር ዘርአ ዝተብሃልኩ፡ ነቲ ብስም ወረስቲ ነፍ/ገብረእግዚኣብሄር
ዘርአ ተስፋይ ዝተመዝገበ ገዛ ኣብ ኣስመራ ዞባ 3 ምም/10 ጎደና ኣርበኞች ነበር ናይ
ሕጂ ምም/ን/ዞባ ጎዳይፍ፡ ጎደና ተጋደልቲ፡ ቁ.ገዛ 24 ዝርከብ ብቁ.ምስክር ወረቐት
113468 መወከሲ ቁጽሪ 134772 ዝፍለጥ ብውርሲ ምቅሊት ዝበጽሓኒ ናብ ስመይ
ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ
ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ንቤ/ጽ ፓፕሊክ ኖታሪ ንቤ/ጽ ካዳስተር
የቕርብ።
ዛይድ ገብረእግዚኣብሄር ዘርአ

ንሕና ወረስቲ ነፍ/በኺታ መሓመድዓሊ
ዓብደላ፡ 1.ዑመር ዓሊ በክሪ ሲኬራ
2.ዓብደልዓዚዝ ዓሊ በክሪ 3.ዮሱፍ ዓሊ
ሲኬራ ዝኾና፡ ነቲ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ
ኣስመራ ዞባ 1 ምምሕዳር 10 ጎደና
ሻላሓይቅ፡ ቁጽሪ ገዛ 9፡ ቁጽሪ ሎታ
3፡ ቁጽሪ ፓርቸላ ዞና “ኣይ” ስፍሓት
መሬት 92.50 ት/ሜ ዘለዎ ብግዝያዊ
ምስክር ዋንነት ኣባይቲ ከተማ ቁጽሪ
ምስክር ወረቐት 107999 መወከሲ
ቁጽሪ 104487 ብዝሒ ክፍልታት፡
ቀንዲ 2፡ ሓገዝቲ 3 ዝቆመ ብቁጽሪ
ምዝገባ ንብረት 12065-10258 ብስም
ኣውራሲትና ዝተመዝገበ፡ ናብ ስም
ኩልና ወረስቲ ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30
መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መኣገዲ
ጽሑፍ ሒዙ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታዮ
ዞባ ማእከል ከምኡ’ውን ቤት ጽሕፈት
ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ።
ሕጋውያን ወረስቲ ነፍ/በኺታ
መሓመድዓሊ ዓብደላ

መጻሕፍቲ
መብልሒ ኣእምሮ
ንቘልዑ
ከምኡ’ውን ንዅሉ ዘገልግላ፡
ብትግርኛ ወይ ብእንግሊዝ ዝተዳለዋ፡
5 ዝተፈላለያ መጻሕፍቲ ፓዝል

I. ፓዝል Puzzle
መባእታ ደረጃ

II. Puzzle ማእከላይ ደረጃ
III. ፓዝል Puzzle
ላዕለዋይ ደረጃ

ኣብ ስተሺነሪታት ኣለዋኹም።
ቴለ፥ 07142402 / 07461121

ምልክታ
ብስም ኣና በራኺ ናሽሕ ኣብ ን/ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ምምሕዳር 01 ቁ/ገዛ 17
ከባቢ ማይተመናይ ዝርከብ መንበሪ ገዛ፡ ብንብረት ቁ/መዝገብ 57677 ጠቕላላ
ቁ/መዝገብ 94976 ኣብ ሚ/ሪ መሬት ማይን ኣከባብን ቤ/ጽሕፈት መመዝገቢ
ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ትሕጃን ዝተመዝገበ ኦርጂናል ሊብሬቶ ስለዝጠፍኣኒ፣ ብዕዳ
ሒዘዮ ወይ ረኺበዮ ዝብል እንተሎ፡ ብቴሌፎን 07141224 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ
ካብ ዝምልከቶ ኣካል መተካእታ ሰነድ ሊብሬቶ ክወሃበኒ ክሓትት ምዃነይ ክሕብር
እፈቱ።
ኣና በራኺ ናሽሕ

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ሓ.ዝ.ብ.ት

ዓቢ ምጉዳል ዋጋ

ምልክታ
ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ማይ ተመናይ ዝርከብ መንበሪ ገዛ፡ ብመለለዩ ቁጽሪ ንብረት
1:007270 ኣብ ሚኒስትሪ ማይን መሬትን ኣከባብን ኣብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር
ዝተመዝገበ ኦርጂናል ሊብሬቶ ስለዝጠፍኣኒ፣ ብዕዳ ሒዘዮ ወይ ረኺበዮ ዝብል ሰብ
እንተሎ፡ ብተሌፎን 07158967 ይሓብረኒ። እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝምልከቶ ቤት
ጽሕፈት መተካእታ ምስክር ዋንነት ክሓትት ምዃነይ የፍልጥ።
ክብሮም ነጋሽ

ብምኽንያት በዓል ቅዱስ የውሃንስ ካብ ዕለት 05-16/09/2017 ዝጸንሕ ኣብ ኩሎም
ፍርያትና ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበርና ነበስር!
ፍርያትና እንሸጠሉ ቦታ፡
ኣብ ኣስመራ፦ ኣብ ድኳን ትካልና ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ
ኣብ ድኳን ሃብተ ተድላ ጎደና ከረን ቁ.29
ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጁራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቓ ዕዳጋ
ሃየ ዝዕድል ተጠቀምሉ! ብዓይነት ፍርያትና፡ ምቕሉል ኣገልግሎትናን ርትዓዊ ዋጋን
ክትዓግቡ ኢኹም!

ርሑስ በዓል
ቁ ተሌፎን 182967/186405 ኣስመራ

ሓዳስ
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ደቡብ ኮርያ ንሓዲሽ እገዳ
ሰሜን ኮርያ ትምጕስ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቱርኪ ምዕቡል ሚሳይል ጸረ-ነፈርቲ
ሩስያ ንምውናን ትቀራረብ

ቱርኪ ኤስ-400 ዝዓይነቱ ዋጋ 2.5
ቢልዮን ዶላር ዝተራቐቐ ሚሳይል ጸረነፈርቲ ካብ ሩስያ ንምሽማት ብዝኣተወቶ
ውዕል መሰረት፡ ነቲ ምዕቡል ቴክኖሎጂ
ንምውናን ትዳሎ ምህላዋ ፕረዚደንት’ታ
ሃገር ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ኣፍሊጡ።
ንሱ፡ ቱርኪ ድሮ ገለ ክፋል ናይቲ
ዋጋታት ንሩስያ ከፊላታ ከም ዘላ ብምግላጽ፡
ኣብ ዝመጽእ ሒደት ኣዋርሕ ነቲ ኣጽዋራት
ክትርከቦ ትጽቢት ከም ዘሎ’ዩ ገሊጹ።
ዝምድና ቱርክን ሩስያን እናተመሓየሸ
ድሕሪ ምምጽኡ፡ ፕረዚደንት ኤርዶጋን
ምስ ሩስያዊ መዘናኡ ቭላድሚር ፑቲን
ኣብ ሞስኮ ተራኺቦም ነቲ ውዕል ከም
ዝኸተሙሉ ይዝከር።
ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ(ኔቶ) በቲ ኣባሉ
ዝዀነት ቱርኪ ምስ ሩስያ ዝፈረመቶ
ውዕል ሸመተ ኣጽዋር ከይተቘጠዐ ከም
ዘይተፍር’ዮም ተንተንቲ ዘረድኡ።
ሩስያ ነቲ ኣብ ልዑል ብራኸ ንዝበርራ

ኩለን ዓይነታት ነፈርትን ሚሳይላትን ዘጥቅዕ
ምዕቡል ስትራተጂያዊ ኣጽዋር፡ ዛጊት
ንቻይናን ህንዲን ጥራይ እያ ሸይጣትለን።
ኢራን ብተመሳሳሊ ነቲ ኣጽዋር ንምውናን
ዘኽእላ ውዕል’ኳ ምስ ሩስያ እንተኸተመት
ዛጊት ግን ክትርከቦ ከም ዘይከኣለት ጸብጻባት
የመልክቱ።
ኣመሪካ ብወገና፡ ኢራንን ካልኦት ተጻባእቲ
ምዃነን እትጠቕሰን ሃገራትን ነቲ ምዕቡል
ሚሳይል ጸረ-ነፈርቲ ሩስያ ክውንናኦ ከም
ዘይትደሊ ተገንዝብ።
ኣቐዲማ ምስ ቻይና ናይ 3.4 ቢልዮን
ዶላር ውዕል ሸመተ ኣጽዋር ኸቲማ ዝነበረት
ቱርኪ’ውን ካብ ነዊሕ ጀሚራ ነቲ ኣድማዒ
ምዃኑ ዝእመነሉ ሚሳይል ጸረ-ነፈርቲ ናይ
ምውናን ባህጊ ከም ዝጸንሓን እንተዀነ
ብሰንኪ ጸቕጥታት ኪዳን ሓይልታት ሰሜን
ኣትላንቲክ(ኔቶ) ተግባራዊ ክኸውን ከም
ዘይከኣለን ኣማስያኡ’ውን ካብቲ ውዕል ከም
ዘንሳሐበትን ይግለጽ።

ምስሪ - ዳዕሽ 18 ኣባላት ፖሊስ ቀቲሉ

ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተወሲኑ ዘሎ
ሓዲሽ እገዳ፡ ኣድማዒ ብምዃኑ ብሓጐስ
ከም እትቕበሎ ደቡብ ኮርያ ገሊጻ።
ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡
ሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ 3 መስከረም መበል
ሻድሻይ ፈተነ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ብምክያዳ
ኣብ ልዕሊኣ ሓድሽ ዙርያ እገዳ ብምሉእ
ድምጺ ከም ዘሕለፈ ተፈሊጡ። ብመሰረት’ዚ፡
ሰሜን ኮርያ ፍርያት ኣጭርቕቲ ንሰደድ
ከይትልእኽን ካብ ሃገራት ወጻኢ ድማ
ነዳዲ ብመልክዕ እታው ከይትቕበልን በቲ
ውድብ ተኣጊዳ ኣላ።
ነቲ ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ጸኒዑ ዘሎ
ሓድሽ እገዳ፡ 15 ኣባላት ናይቲ ባይቶ ብዘይ
ዝዀነ እገዳ ብምሉእ ድምጺ ኣሕሊፈናኦ
ምህላወን ተፈሊጡ።
ብፈተነ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ምሒር
ዝሰግኣ ሃገራት ደቡብ ኮርያን ጃፓንን
ነዚ ሓድሽ ዙርያ እገዳ ብሓጐስ ክቕበልኦ
እንከለዋ፡ ቻይናን ሩስያን ናይቲ ኣብ ሓውሲ
ደሴት ኮርያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው እንኮ
መፍትሒኡ ዲፕሎማስያዊ መገዲ ጥራይ

መንግስቲ ጋና ኣብያተ ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ’ታ ሃገር ንኹሎም ዜጋታት
ብዘይ ክፍሊት ዕድል ትምህርቲ ክኸፍታ
ዘፍቅድ መደብ ከም ዘጽደቐ ኣፍሊጡ።
ዝሓለፈ ዓመት ዝተመርጸ ፕረዚደንት
ጋና ናና ኣኩፎ ኣዶ፡ ዜጋታቱ ናጻ ናይ
ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ከም ዝግባእ
ብምግንዛብ፡ መንግስቲ ትምህርቲ ንምትብባዕ
ዝሕግዝ ናይ ድጐማ መደብ ካብ ሎሚ
ዓመት ከም ዘተኣታቱ ኣፍሊጡ።
በዚ መሰረት፡ ኣስታት 400 ሽሕ
ጋናውያን ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ
ብዘይ ክፍሊት ትምህርቶም ክከታተሉ
ክጅምሩ ምዃኖም መንግስቲ ኣፍሊጡ።
ብተወሳኺ፡ መምሃሪ መጻሕፍቲ፡ መግብን
ካልእ ሓለፋታትን ብናጻ ኣብ ኣብያተ
ትምህርቶም ከም ዝረኽቡ እቲ ፕረዚደንት
ኣፍሊጡ።
ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ኦል ኣፍሪካ
ዶት ኮም፡ ኣብ ጋና መባእታዊ ትምህርቲ
ብናጻ ዝወሃብ እኳ እንተዀነ፡ ኣብ
ካልኣይ ደረጃ ግን ወለዲ ልዑል ክፍሊት
እናኸፈሉ ደቆም ከምህሩ’ዮም ክግደዱ

ምዃኑ’የን ዝገልጻ ዘለዋ። ዝሓለፈ ቅንያት፡
ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን፡
ሰሜን ኮርያ ዝግበረላ ዘሎ እገዳ ብዘየገድስ፡
ኑክሌሳዊ መደባታ ካብ ምቕጻል ዝዓግታ
ከም ዘየለ ምግላጹ ኣይርሳዕን። ኣመሪካን
ሰሜን ኮርያን ዳግማይ ናብ መኣዲ ዘተ
ክምለሳ ከም ዘለወን ድማ ኣስሚሩሉ።
ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ወርሕ’ዚ ዝፈተነቶ
ሃይድሮጂናዊ ቦምብ ዛጊት እቲ ዝገዘፈ
ኰይኑ፡ ብቕዓት ክኢላታት ኣጽዋር

ናይታ ሃገር ከምቲ ብኣመሪካን ደገፍታን
ኣቃሊሎም ዝገልጹዎ ከም ዘይኰነ ዝምስክር
ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም።
ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን
ኣብ 2011 ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ፡
እታ ሃገር ተደጋጋሚ ፈተነታት ኑክሌርን
ሚሳይልን ከም ዘካየደት፡ በዚ ድማ ነቲ
ምስ ኣመሪካ ዝነበራ ምፍጣጥ ናብ ዝለዓለ
ጠርዙ ከም ዘዕረገቶ ምንጭታት’ቲ ከባቢ
ኣረዲኦም።
ሰሜን ኮርያ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ
ተወሲኑላ ዘሎ ሓዲሽ ዙርያ እገዳ፡ ጽዑቕ
ፈተነ ስትራተጂያውያን ኣጽዋር ከም
እተካይድ’ያ ተጠንቅቕ።

ጋና ናጻ ዕድል ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ ትኸፍት
ጸኒሖም። በዚ ድማ ልዑል ኣታዊታት
ዘለወን ስድራቤታት ጥራይ ንደቀን ናብ
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ክልእካ
ምጽንሐን እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ።
መንግስቲ ጋና ምስ ብሪጣናውያን
መሻርኽቲ ብሓባር ኣውጺእዎ ዘሎ ሓድሽ
ውጥን ነቲ ኣብታ ሃገር ብፍላይ ኣብ
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ክረአ

ዝጸንሐ ልዑል መጠን ምቋራጽ ትምህርቲ
ክፍውሶ ትጽቢት ከም ዘሎ ፕረዚደንት’ታ
ሃገር ኣፍሊጡ።
ንዜጋታት ብቕዓት ዘለዎ ትምህርቲ
ንምሃብ ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ ፕረዚደንት
ኣዶ፡ መንግስቲ ብቕዓት መምህራን ክብ
ንምባል’ውን ፕሮጀክትታት ሓንጺጹ
ምህላዉ የነጽር።

ተወሳኺ
ፖሊስ ምስሪ፡ ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ
ኣብ ዞባ ሲናይ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 16
ኣባላቱ ከም እተቐትሉ ገሊጹ።
ሓያሎ ኣባላት ፖሊስ ጽዒና ዝነበረት
መኪና ኣብ ዞባ ሲናይ እናተጓዕዘት ነቲ
ኣብ መንገዳ ብዕጡቓት ናይቲ ጉጅለ
ዝተጻወደ ነታጒ ረጊጻ ድሕሪ ምግምጣላ፡
ብኡ ንብኡ ኣድብዮም ብዝጸንሑ
ዕጡቓት ጠያይት ከም ዝዘነበላ ሰብ መዚ
ጸጥታ ምስሪ ገሊጾም።
ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ
ጉዳያት ምስሪ፡ እታ ኣባላት ፖሊስ’ታ ሃገር
ዝጸዓነት ማኪና ካብ ከተማ ኢል ዓሪሽ
ተበጊሳ ናብ ከተማ ቃንታራ እናተጓዕዘት’ያ
ብኣባላት ዳዒሽ ዝተጠቕዐት።
ኣብቲ ግጭት ብተወሳኺ ሓያሎ ኣባላቱ
ከም ዝቘሰሉ ዝገለጸ ፖሊስ ምስሪ፡ ኣብ

ልዕሊ’ቶም ነቲ ድብያ ዘካየዱ ዕጡቓት
ዳዕሽ ዝወረደ ጉድኣት ግን ኣየነጸረን።
ዝሓለፈ ሓምለ ዳዕሽ ኣብቲ ምስ ቓዛ
ዘዳውብ ከባቢታት ሲናይ መጥቃዕቲ
ብምፍናው ን23 ወተሃደራት ምስሪ ከም
ዝቐተለ ይዝከር።
ኣብ በረኻ ሲናይ ዓስኪሮም ዘለዉ
ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ዳዕሽ ካብ
2013 ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት
ጸጥታ ምስሪ ብዝኸፍትዎ ዘለዉ ቀጻሊ
መጥቃዕቲ ኣማኢት ሓይልታት ጸጥታ’ታ
ሃገር ከም እተቐትሉ ጸብጻባት ሓቢሮም።
ቅድሚ ክልተ ዓመት ዕጡቓት
ዳዒሽ ኣብ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ምስሪ
ብዘጻወዱዎ ነታጒ 224 ተሳፈርትን
ሰራሕተኛታትን
ከም
እተቐትሉ
ኣይርሳዕን።

ጓል 38 ዓመትን ኣደ ክልተ ቈልዑን
ህንዳዊት ኣንሹ ጃምሰንፓ፡ ዛጊት
ብዝዀነት ጓለንስተይቲ ዘይተፈተነ
ብድሆ ብምትግባር’ያ መዛረቢ ማዕከናት
ዜና ዝዀነት። ኣንሹ፡ ነቲ ዝበዝሑ ሰባት
ክሓስቡዎ እንከለዉ ጥራይ ዝኸብዶም
ምሕኳር ናብ እምባ ኤቨረስት ደጋጊማ
ክትትግብሮ ዝኸኣለት እያ። ሓሙሽተ
ጊዜ በቲ ጸዳፍን ሓደገኛን ምዃኑ
ዝንገረሉ ናብ ኔፓል ገጹ ዝርከብ መንገዲ
ኣቢላ’ያ ናብ ጫፍ ኤቨረስት ዝደየበት።
“በዚ መንገዲ ናብቲ እምባ ንምድያብ
ዝፈተኑ ብዙሓት ሰባት ህይወቶም
ስኢኖም እዮም። ንዓይ ግን እምብዛ
ኣይከበደንን” ብርእሰ ተኣማንነት ትዛረብ።
ንሳ፡ ዝሓለፈ ግንቦት መስተንክር ድሕሪ
ምስራሓ፡ ብጋዜጠኛታት ተሓቲታ ኣብ
ዝሃበቶ መልሲ’ውን ናብ ጫፍ ኤቨረስት
ደጋጊማ ምሕኳራ መንፈሳዊ ዕግበት
ከም ዝህባ’ያ ገሊጻ። ኣብ እምባታት
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ዝበዝሖ ከባቢታት ህንዲ ዝተወልደት
ኣንሹ፡ ብህጻና እንከላ ናይ ምሕኳር ሜላ
ከም እተለማመደት ትገልጽ። እናዓበየት
ብዝኸደት ድማ ነቲ ዝኸበደ ብድሆ
ክትፍትኖ ከም ዘንቀደት ኣረዲኣ።
ዝሓለፈ 16 ግንቦት ናብቲ ዝነውሐ ናይ
ዓለም እምባ ክትድይብ እንከላ፡ ድኻማ
ከይወጽአ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልቲ’ውን

(21 ግንቦት) ተመሊሳ ነቲ 8848 ሜትሮ
ዝብራኸኡ እምባ ክትሓኵር ምብጋሳ፡
ገዛእ ህይወታ ክትስእን ከም እትኽእል
ብብዙሓት ተነጊሩዋ እዩ። ንሳ ግን
ነቲ ብድሆ ብዓወት ዛዚማቶ። ዛጊት
ብዝዀነት ጓለንስተይቲ ዘይተፈተነ
ብድሆ እዩ ነይሩ። ስለ ዝዀነ እነሆ ስማ
ኣብ መዝገብ ጊነስ ሰፊሩ ይርከብ።

