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ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንሰበ-ስልጣን ‘ኦስማ’ ኣዘራሪቡ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ትማሊ 14 መጋቢት፡ ብፕረዚደንት
ውድብ ወተሃደራዊ ስፖርት
ኣፍሪቃ (ኦስማ) ኮሎኔል ካብረ
ደቪድ ንዝተመርሑ ተሳተፍቲ 5ይ
ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ናይ’ቲ ውድብ፡
ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ተቐቢሉ ሰናይ
ትምኒቱ ገሊጹሎም።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኮሎኔል ካብረ፡
መንግስቲ
ኤርትራ
ብሓፈሻ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ድማ ብፍላይ
5ይ ዋዕላ ናይ’ቲ ውድብ ብዓወት
ንኽካየድ ንዘርኣይዎ ምድግጋፍ
ልባዊ ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ፡ በዚ
ኣብ ኣስመራ ዝተገብረሎም ሓልዮት፡
ዋዕላኦም ብዓወት ብምስልሳል
መሪሕነት ናይቲ ውድብ ንምሕዳስ
ከምእተኻእለ ኣብሪሁ።
ኮሎኔል ካብረ ደቪድ ኣስዒቡ፡
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ህዳሰ
ኣፍሪቃ ንዘለዎ መትከላዊ መርገጽን
ጻዕርን ጠቒሱ፡ ምትሕብባር ኤርትራ
ኣብ ምዕዋት ዕማማት ውድቦም
ልዑል ተራ ስለዝጻወት፡ ብዝለዓለ
ክቕጽል ተማሕጺኑ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ክልቲኦም

ስ/ ታእዛዝ ኣብርሃ

ወገናት ህያባት ተለዋዊጦም።
እዚ
ከም’ዚ’ሉ
እንከሎ፡
ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት

ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ
ወልደዮውሃንስን ኮሚሽነር ባህልን
ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን

በብወገኖም፡ ብ13 መጋቢት ምስ
ፕረዚደንት ውድብ ወተሃደራዊ
ስፖርት ኣፍሪቃ ኮሎኔል ካብረ

ደቪድ፡ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ
ዝምድና ዘተኰረ ርክብ ኣካዪዶም።
***

ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሞሮኮ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ
ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ
ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት
ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቘመ ላዕለዋይ
ልኡኽ ኤርትራ፡ ኣብ ንግስነት ሞሮኮ
ናይ ሰለስተ መዓልታት ናይ ስራሕ

ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ።
እቲ ልኡኽ ትማሊ ኣብ ከተማ ራባት
ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሳላሓዲን
ምዝዋር ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ መልእኽቲ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ

ንጉስ ሞሮኮ - መሓመድ ሻድሻይ
ኣብጺሑ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ
ዝምድናን ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ
ዘገድሱ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን
ዘተኰረ ዘተ ተኻዪዱ።

ሚኒስተር ዑስማን፡ ዮሃናኡ ንዳግመምምላስ ሞሮኮ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃን
ዕዙዝ ተራኣ ኣብ ኣፍሪቃን ገሊጹ።
ሚኒስተር ምዝዋር ብወገኑ፡ ንጽኑዕ
ደገፍ ኤርትራ ንሃገሩ ድሕሪ ምምስጋን፡
ምስ ኤርትራ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን

ምሕዝነትን ንምድልዳል ዘሎ ቅሩብነት
ኣረጋጊጹ።
ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ’ዚ ናይ
ንግስነት ሞሮኮ ዑደቱ፡ ምስ ዝተፈላለዩ
ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገርን ኣውፈርትን
ክዛራረብ ምዃኑ ተፈሊጡ’ሎ።

ደ/ደንካልያ - ጥርናፈ ዓድታት
ጽሩይ ማይ ዓዲሙ
ልዕሊ 80 ሚእታዊት ህዝቢ ንኡስ
ዞባ ደቡብ ደንካልያ ተጠቃሚ ጽሩይ
ዝስተ ማይ ክኸውን ከምዝበቕዐ፡
ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል ዓድታት፡
ከባቢታትን ፕሮጀክታትን ናይቲ ንኡስ
ዞባ መንእሰይ ዑመር መሓመድ-ኣደም
ሓቢሩ።
መንእሰይ ዑመር ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ፡ ቅድሚ ናጽነት ህዝቢ’ቲ
ንኡስ ዞባ ኣብ ፋሕ ዝበላ ቊሸታት
ይነብርን ዝስተ ማይ ንምርካብ ሽግር

የጋጥሞን ከምዝነበረ ብምሕባር፡
ድሕሪ ናጽነት ዓድታት ተጠርኒፈን
ተጠቀምቲ መሰረታዊ ኣገልግሎት
ክኾና ብዝተሰላሰለ መደባት ልምዓት፡
ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ንሰብን
ጥሪትን ዘገልግል ፕሮጀክታት ጽሩይ
ዝስተ ማይ ከምእተሃንጸ ኣብሪሁ።
ዝተዋደደ ፕሮጀክታት ማይ፡ ኣብ
ምልማዕ ጀራዲንን ምስሳን ጥሪትን
ዓቢ ኣበርክቶ ከምዝገበረ ብምሕባር
ከኣ፡ ምቛም ኮሚቴታት ማይ ኣብ

ዓድታትን ንምሕደራ ማይ ብዝምልከት
ዝተዋህበ ስልጠናታትን፡ ንውሕሉል
ኣገባብ ተጠቃምነት ማይ ከምዝሓገዘ
ገሊጹ።
መንእሰይ ዑመር፡ ኣብ በራዓሶለ
ሓድሽ ፕሮጀክት ጽሩይ ዝስተ ማይ
ክህነጽ ተወጢኑ ከምዘሎ ብምሕባር፡
ዝተረፋ ዓድታት ምሉእ ብምሉእ
ተጠቀምቲ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ
ክሳብ ዝኾና፡ እቲ ናይ ምስራሕ መደብ
ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማእከል - መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘተባብዕ ገስጋስ ኣመዝጊቡ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ መስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን ዘተባብዕ ገስጋስ ከም
ዘመዝገበ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ብ10 መጋቢት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ
ተገምጊሙ።
ሓላፊ’ቲ ጨንፈር መምህር በላይ
ሃብተጋብር፡ ኣብ ቀዳማይ ሰሚስተር፡
ኣብ ምጅማር ትምህርትን ድሲፕሊን
ተመሃሮን መማህራንን፡ ከምኡ’ውን
ምቊራጽ ተመሃሮ ምስ ናይ ዝሓለፈ
ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ፡ እወታዊ
ለውጢ’ኳ እንተተራእየ፡ ንምሉእ ዓወት
ገና ሓያል ጻዕሪ ከምዘድሊ ኣረዲኡ።
ንመማህራንን
ዳይረክተራትን
ዝተዋህበ ስልጠናታት፡ ኣብ ምሕያል
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ጽቡቕ
ተራ ከምእተጻወተ ዝጠቐሰ መምህር
በላይ፡ ምሕያል ዲጂታላዊ ቤት-ንባብን
ምቊጽጻርን፡ ከምኡ’ውን ስልጠናታት
ኣብ ምሕደራ ትምህርቲ ንዝተዋፈሩ
ኣባላት፡ ብሰፊሑ ካብ ዝስራሓሎም

ስ/ ዮውሃንስ መብራህቱ

ምዃኖም ገሊጹ።
ሓለፍቲ ትምህርቲ ኣብ ንኡሳን
ዞባታት ኣብ ዘቕረብዎ ገምጋም ድማ፡
ቊጽሪ ተመሃሮ ትሑት ከምዘሎ ድሕሪ

ምሕባር፡ ዝኣረጋ ኣብያተ-ትምህርቲ
ክጽገናን ቀጽሪ ዘይብለን ክስራሓለንን፡
ዋሕዲ ሱፐርቫይዘራትንኮምፕዩተራትን
ፍታሕ ክናደየሉ ተላብዮም።

ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ቃልኣብ
ተስፋስላሴ፡ ተመሃሮ ንትምህርቲ መሰረት
ኩሉ መጻኢኦም ምዃኑ ኣሚኖም

ብልዑል ተገዳስነት ከም ዝጽዕሩሉ
ጌርካ ንምምእዛኖም፡ ኮምን መማህራንን
ዝለዓለ ተራ ስለዘለዎም ብውህደት
ክሰርሑ ተላብዩ።

ደ/ደንካልያ - ምግፋፍ ዓሳን ጀራዲንን ክድፋኣሉ እዩ
ኣብ ደቡብ ደንካልያ፡ ምሕያል
ማሕበራት ተራድኦ ገፈፍቲ ዓሳን
ምትብባዕኣልማዕቲጀራዲንንብዝሰፍሐ
ክድፋኣሉ ምዃኑ፡ ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ
ዞባ ኣቶ ዓብዱ ዓሊ ዶላባ ሓቢሩ።
ምስ ነበርቲ ራሓይታ፡ ኪሎማ፡ ኣቦ፡
ሓርሲለን ዳባይሲማን ኣብ ዝገበሮ
ርክብ፡ ኣቶ ዓብዱ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ

ኣብ’ተን ከባቢታት ብዝሰፍሐ ክካየድ
ተመዲቡ ዘሎ ንጥፈታት ልምዓት፡
ብቐንዱ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ
ህዝቢ ዘተኰረ ምዃኑ ብምጥቃስ፡
ነበርቲ’ተን ከባቢታት ተሳታፍነቶም
ከዕዝዙ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ከባቢ ዘሎ ትሑት
ተሳታፍነት ተመሃሮ ኣብ መኣዲ

ትምህርቲ ብሓፈሻ፡ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ
ድማ ብፍላይ፡ ንገስጋስ ትምህርቲን
ምዂስኳስ ምሁር ዜጋን ዝዕንቅጽ
ስለዝኾነ፡ ስድራ-ቤታት ዕድመኦም
ንትምህርቲ ንዝኣኸሉ ደቀን ናብ
መኣዲ ትምህርቲ ናይ ምልኣኽ ዝዓበየ
ሓላፍነት ከምዘለወን ኣረዲኡ።
ኣቶ ዓብዱ፡ ኣብ ኩለን ከባቢታት

ኣብ ድባርዋ መሬት ሕርሻ ይዕደል ኣሎ
ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ መስርሕ
መለሳ መሬት ሕርሻ ስለዝተጻፈፈ፡
መስርሕ ምዕዳል ብጽቡቕ ይሰላሰል
ከምዘሎ፡ ነቲ ዕማም ንምግምጋም ኣብ
ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ።
ኣብ’ቲ ኣመሓደርትን ኣካየድቲ
ስራሕን 28 ምምሕዳራት ከባቢ

ዝተረኽቡሉ ኣኼባ፡ ኣቐዲሙ
ዝተኻየደ ንምዕዳል መሬት ዝምልከት
ጽዑቕ ጐስጓስ ንቕሓት ስለዝፈጠረ፡
እቲ መስርሕ ምዕዳል ኣብ ዝመጽእ
ሰሙን ክዛዘም ምዃኑ ተሓቢሩ።
ተሳተፍቲ፡ እቲ መስርሕ ንደቂኣንስትዮ ማዕረ መሰልን ዕድልን ዝህብ

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
ሳምራዊት መለስ
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ብምዃኑ ብልጫ ከምዘለዎ ብምጥቃስ፡
ንምትሕብባር ህዝቢ መጒሶም።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣቶ
ኣብርሃም ተካ፡ እቲ ናይ ምዕዳል
መስርሕ ዛጊት 90 ሚእታዊት ከም
እተሰላሰለ፡ ብመሰረት ዝተገብረ
መጽናዕቲ ድማ ኩሎም ዝምልከቶም
ነበርቲ ክዕደሉ ምዃኖም ብምርግጋጽ፡
ሓረስቶት ኣብ ከባቢኦም ብዘሎ
ጸጋታት ማይን ትሕተ-ቅርጺ ሕርሻን፡
ዘበናዊ ሕርሻ ከስፋሕፍሑ ተላብዩ።

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

ዝካየድ ስሩዕ ከባብያዊ ጽሬት፡ ኣብ
መዳይ ጥዕና ተጠርዩ ንዘሎ ልዑል
ንቕሓት ዝምስክር ምዃኑ ብምጥቃስ፡
ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ራሓይታ ኣብ ዝተገብረ ርክብ፡

ሱልጣን ራሓይታ ዓብዱልቓድር
ዳውድ፡ ኣብቲ ከባቢ ፍሉጥ ናይ ዕዳጋ
መዓልቲ ክህሉ ምዃኑ ብምሕባር፡
ህዝቢ ንተግባራውነት ዝወጸ መደባት
ተሳታፍነቱ ዝያዳ ከዕዝዝ ጸዊዑ።

ሃገራዊ ምርኢት መጻሕፍቲ
24 መጋቢት ክኽፈት’ዩ
መበል 16 ሃገራዊ ምርኢት
መጽሓፍቲ፡ ‘መጽሓፍ ሂወት ይቕይር’
ብዝብል ቴማ፡ ካብ 24 መጋቢት ክሳብ
2 ሚያዝያ ክእንገድ’ዩ።
ኣብ ኣስመራ - ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ
‘ኤክስፖ’ ንሓደ ሰሙን ኣብ ዝቕጽል
ምርኢት፡ ዝተፈላለዩ ምስ ሕትመትን
ምክፍፋል ውጽኢት ሕትመትን
ምትእስሳር
ዘለዎም
ትካላት፡
ኤምባሲታት፡ ማሕበራትን ውልቀሰባትን ፍርያቶም ከቕርቡ እዮም።
ናይ ሎሚ ዓመት ምርኢት፡ ካብ

ዝሓለፈ ዓመታት ብዝበለጸ ኣወዳድባ፡
ብመልክዕ መጻሕፍትን ዲጂታላዊ
ኣገባብን ክቐርብ ምዃኑ፡ ካብ
ኣካያዲት ኣካል ዝተረኽበ ሓበሬታ
የመልክት።
ባህሊ ንባብ ንምትብባዕ ድማ፡
እቲ ዝቐርብ መጻሕፍቲ ናይ 30
ሚእታዊት ምጉዳል ዋጋ ክግበረሉ
ምዃኑ ተፈሊጡ’ሎ።
መቐጸልታ ናይ’ዚ ምርኢት፡
ኣብ’ተን ካልኦት ዞባታት ካብ 7 ክሳብ
9 ሚያዝያ ክእንገድ’ዩ።

ሎሚ መደባት ERI-TV
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መደብ
Cartoon
ዜና ትግርኛ
ብጋህዲ
ዜና ዓረብ
ጩራ ጥዕና
ህድግ
መደብ ስፖርት
ልዝብ መንእሰያት
National Geographic
ፓኖራማ
ምኽሪ ሞያውያን
መደብ ህርመት
ዜና ትግረ
ሽዕበት
ዜና ትግርኛ
መደብ ኖሪት ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ሕዋራት
ዜና እንግሊዝ
Film

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.168

መርትዖታት ፍልቀታዊ መስርሕ ዓሌት
ሓራምዝ ኣብ ኤርትራ

ዶክተር ጸጋይ መዲን
ትርጉም - ኣብርሃም ዘርኣይ

ሓፈሻዊ ሓበሬታ
ሓራምዝ፡ ኣዝዮም ገዘፍቲ ኮይኖም፡
ካብ 3-4 ሜትሮ ዝቑመቶምን፡ ካብ 4-7
ሽሕ ኪሎ-ግራም ዝምዘኑን መጥበውቲ
ኢዮም። እዞም ፍጡራት፡ ብረጒድ
ኣካላቶም፣ ዶጭዳጭ ኣእጋሮምን
ገዘፍቲ ኣእዛኖምን፣ ንጎቶምን ጉጮምን
ይልለዩ። ብገምጋም ክሳብ ከባቢ 40
ሽሕ ጭዋዳታት ዘለዎ ንጎት ሓራምዝ
ከም ሓምሻይ መሓውር ብምዃን፣
ንከተንፍሱን ዝደለይዎ ነገራት ከልዕሉን
የኽእሎምን ኣዝዩ ዝተፈልየ ምትዕጽጻፍ
ክህልዎም ይሕግዝን። ሓራምዝ ዘይከም
እቶም 99% መጥበውቲ ጸጉሪ
ዘይብሎምን ኣዝዮም ገዘፍቲ ኣእዛን
ዝውንኑን ኢዮም። ኣካላቶም ልዑል
መጠን ሙቐት ዘመንጩ ስለዝኾነ
ከኣ፣ ዘይምህላው ጸጉሪ ኣብ ኣካላቶም
ሙቐት ከወግዱ ይሕግዞም።
እዞም መጥበውቲ ሳዕርን ኣቑጽልትን
ዝምገቡ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኣከባቢታት፡
ካብ ምድረ-ሳዕሪ ክሳብ ዓዘቕትን
ጫካታትን ክነብሩ ዝኽእሉ ኮይኖም፣
ኣዝዩ ነዊሕ ናይ ጥንስን ውላዶም ናይ
ምጥባው ግዝያትን ኣለዎም። ሓራምዝ
ኣብ ደረት ዕድሚኦም 26 ኣስናን
ይውንኑ፣ ከም ጉጭ ዘገልግል ቆሎ
ስኒ፣ 12 ኣብ ዑደት ግዝያት ዝረግፉን
ዝቦቕሉን ቅድመ-ኮራርምትን፡ 12
ኮራርምትን ድማ የጠቓልል። ዘይከም
ካልኦት መጥበውቲ (ማለት እቶም ስኒብተይ ዝውንኑን ድሕሪ ግዜ ቀወምቲ
ኣስናን ዘብቁሉን)፣ ሓራምዝ ኣብ
ዑደታዊ መስርሕ ዝረግፉን ዝትክኡን
ኣስናን ይውንኑ።
ብሓፈሽኡ፡ ኣብ’ዚ እዋን ብናይ
ኣፍሪቃን ኤስያን ዝፍለጡ ዓሌታት
ሓራምዝ ኣብ ዓለም ይርከቡ። ኣብ
ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሓራምዝ ኣብ ትሕተሳሃራ ተዘርጊሖም ክህልዉ ከለዉ፣
እቶም ናይ ኤስያ ድማ ኣብ ደቡባውን
ደቡባዊ ምብራቕን ናይ’ቲ ኣህጉር
ይርከቡ።

ሓጺር መብርሂ ፍልቀት
ሓራምዝ
ፕሮቦሲድያን (ኣብ ፍልቀት ኣዝማድ
ህልዊ ዓሌታት ሓራምዝ)፣ ካብ ቅድሚ
55 ሚልዮን ዓመታት ኣትሒዞም ኣብ
ምድረ ኣፍሪቃን ወሽመጥ ዓረብን
ከም ዝነበሩ ስነ-ፍልጠታዊ ጭብጥታት
ይሕብሩ። ፕሮቦሲድያን ካብ ቋንቋ
ግሪኽ ዝመንጨወ ቃል ኮይኑ፣
‘ኣፍንጫ ዘለዎም’ ድማ ይትርጎም።
ልዕሊ 350 ዓመታት ፕሮቦሲድያን
ኣብ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ 50 ሚልዮን
ዓመታት ኣብ ገጽ ምድሪ ከም ዝነበሩን
ብ’ኤሌፋንቲዳ’ ዝፍለጥ ስድራቤት
ናይ ፕሮቦሲድያን ጥራሕ ኣብ መሬት
ኣብ’ዚ እዋን ከም ዘሎን ከኣ ይፍለጥ።
ዝጸነቱ ዓሌታት ንዴኖተርስ፡ ጎምፎተረስ፡
ማሞዝን ማስታዶንን የጠቓልሉ።

ፕሮቦሲድያን እምበኣር፣ ብዘይካ
ኣብ ኣንታርቲካን ኣውስራልያን፣ ኣብ
ካልእ ክፋል ዓለም ንነዊሕ እዋን
ዝነበሩ ዓሌታት ኢዮም። ሓረግ ዘርኢን
ፍልቀታዊ መስርሕን ፕሮቦሲድያን፣
ንስድራቤታት ‘ኤሌፋንቲዳ’ ከምኡ
ድማ ማሞዝን ማስታዶንን ሓዊስካ፣
ኣብ’ዚ ግዜ ካብ ስነ-ፍልጠታዊ
መርትዖታት ብጭቡጥ ክሰኣል ክኢሉ
ኣሎ። ፕሮቦሲድያን መጀመርታ ኣብ
ኣፍሪቃ ዝፈለቑ ኮይኖም፣ ድሒሮም
ኣብ ዝተጠቕሰ ክፋል ዓለም ክዝርግሑን
ዝተፈላለዩ ጸቕጥታት ክሊማን ከባብያዊ
ምዝንብዓትን ክጻወሩ ዝኸኣሉን ዓሌት
ኢዮም።
ኣብ ዶጎሊን ኩዶ-ፈላሲን (ኤርትራ)
ከምኡ ድማ ኣብ ጪልጋ (ኢትዮጵያ)
ዝተረኽቡ ኣሰር-ህይወት ፕሮቦሲድያን፣
እቶም እንኮ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተረኽቡ
ንፍልቀታዊ መስርሕ ኣብ ኣፍሪቃ
ንምርዳእ ዝሕግዙ ኣሰራት ኢዮም።
እዚ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ
ዝተረኽበ ኣሰር ህይወት፡ ብፍላይ
እቲ ዝጠንተወ መርትዖ ፍልቀት ኣብ
ኣፍሪቃ ናይ ዘለዉ ሓራምዝ ኢዩ።
ተመራመርቲ እዚ ዓውዲ፣ ፍልማዊ
ፍልቀት ሓራምዝ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ
ከም ዝነበረ ይረዳድኡ። በዚ መንጽር’ዚ
ድማ ኣብ ኤርትራ ዝተረኽቡ ኣሰርህይወት፣ ነዚ ፍልማዊ መልክዕ ፍልቀት
ናይዞም ኣደነቕቲ ፍጥረታት ንምርዳእ
ዝሕግዝ ኣገዳሲ መርትዖታት ኢዩ።
እዞም ዓሌታት ብፍላይ ኣብ ወሽመጥ
ዓረብን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝሰሰኑ ኮይኖም፣
እዚ መድረኽ ድማ ኣገዳሲ ክፋል
ፍልቀታዊ መስርሕ ናይዞም ዓሌታት
ብምዃኑ፣ ቅድሚ ሕጂ ንምርዳኡ
ኣሸጋሪ ኮይኑ ንዝጸንሐ ግድል ይፈትሕን
ሓድሽ መረዳእታ ይፈጥርን።

ርኽበት ዶጎሊ
ኣብ ሕዳር 2006፡ ኣብ ናሺናል
ኣካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ዝሰፈረ ስነፍልጠታዊ ጽሑፍ፡ ንፍሉይነት ኣብ
ዶጎሊ (ከባቢ ሕርሻ ወደግ መላጸ)
ዝተረኽበ ኣሰር ምንጋጋ ናይ ዝጸነተ
ዓሌት ዝገልጽ ኢዩ። ብመሰረት እዚ
መጽናዕቲ እዚ ዓሌት ሓርማዝ ቅድሚ
27 ሚልዮን ዓመታት ኣብ’ዚ ክፋል
ዓለም ንዝነበረ ዓሌት ፕሮቦሲድያን
ይውክል። ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ቅድሚ
ከባቢ 24-34 ሚልዮን ዓመታት፣ ነዚ
ፍልቀታዊ መስርሕ ንምርዳእ ዝጸንሐ
ሃጓፍ ገዚፍ ኣብ ርእሲ ምንባሩ፣
ንምጽባቡ፡ ኣሰራት-ህይወት ናይዞም
ዓሌታት ክርከብ ኣገዳሲ ኢዩ ነይሩ።
ኣብ ዶጎሊ ዝተረኽበ ኣሰር-ህይወት
ኣብ’ዚ ግዜ ዝምደብ ብምዃኑ፣
ንኣገዳስነት ቀርኒን ምብራቕን ኣፍሪቃ

ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሓራምዝ ዘርኢ ስእሊ

ኣብ መስርሕ ፍልቀት ቀዳሞት
ዓሌታት ሓራምዝ በቲ ሓደ ወገን፣
ምፍላስ (migration) እዞም ዓሌታት
ፕሮቦሲድያን ካብን ናብን ኣፍሪቃን
ወሽመጥ ዓረብን ምስኡ ዝተኣሳሰር
መስርሓትን ድማ በቲ ካልእ፡ ዘጉልሕ
ኮይኑ ንረኽቦ።
ኣሰር-ህይወት ናይ’ዚ ብኤርትራዊ
ሓረስታይ ኣቶ መልኣከ ገብረክርስቶስ
ዝተረኽበ ኮይኑ፣ ንዝመልኦ ሃጓፍ ኣብ
ግምት ብምእታው፣ ንህልዊ ዓሌት
ሓራምዝ ምስ ቀዳሞት ዓሌታት ዘራኽብ
ኢዩ። እዚ ብኤርትረዩም መልኣከ
ገብረክርስቶሲ ዝፍለጥ ርኽበት፣ ስም
ሃገር ኤርትራን ዝረኸቦ ኣቶ መልኣከ
ገብረክርስቶስን ሓዚሉ ኣብ ስነ-ፍልጠታዊ
መድረኽ ይልለ።
ስእላዊ መብርሂ ኣብ ዶጎሊ ዝተረኽበ
ኣሰር ህይወት ኤረትረዩም መልኣከ
ገብረክርስቶሲ (ዝነኣሰ ስእሊ ሓርማዝ)፣
ዝዓበየ ሓርማዝ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ
ዝነበረ ዓሌት ፕሮቦሲድያን ጎምፖተሪም
ኣንጉስቲደንስ የመልክት።
እዚ ኣብ ዶጎሊ ዝተረኽበ ዓሌት
ንኡስ ፕሮቦሲድያን ኮይኑ፣ ኮራርምቱ
ካብ ናይ ካልኦት ብ’ኤሌፋንቲዳ’ዝፍለጡ
ቀዳሞት ፕሮቦሲድያን ዝነኣሱ ኢዮም።
ተመራመርቲ፣ ንዑደታዊ መስርሕ
ምትካእ ኣስናን ናይ’ዚ ዓሌት ንኽርድኡን
እዚ መስርሕ ተመሳሳልነቱ ምስ ህልዊ
ዓሌት ሓራምዝ ከዛምዱን ብምኽኣሎም
ከኣ፣ ኤረትረዩም መልኣከ ገብረክርስቶሲ፣
እቲ ቀዳማይ ነዚ ተርእዮታት ዘንጸባርቕ
ዓሌት ክኸውን ከም ዝኽእል ይእንፈት።

ፍልቀታዊ መስርሕን ሓረግ ዘርእን ዓሌታት ፕሮቦሲድያን

ህልው ዝርገሐ ዓሌታት ሓራምዝ ኣብ ኣፍሪቃ ዘርኢ ካርታ

ህልው ኩነታት
ኣብ ዘለናዮ ግዜ፣ ኣብ ኣፍሪቃን
ኤስያን ዝርከቡ ዓሌታት ሓራምዝ፣
ካብቶም ኣዝዮም ናይ ምጽናት ሓደጋ
ዘንጸላለዎም እንስሳታት ኢዮም።
ብመሰረት ሓበሬታ ዓለማዊ ሕብረት
ዕቃበ ባህርይ (International Union
for Conservation of Nature) ኣብ
ኣፍሪቃ ዘለዉ ሓራምዝ፡ ናብ ሓደጋ
ምጽናት ዝተቓልዑ ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም
ኣብ ኤስያ ዝርከቡ ድማ ኣብ ምጽናት
ይርከቡ። ኣብ ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ካብ
ሰሃራ፣ ብሰንኪ ብዝሒ ህዝቢ፡ ምዕባለን
ምስ ንግዲ ስኒ ሓርማዝ ዝዛመድ ሃድንን፣
ቁጽሮምን ዓሌታቶምን ኣዝዩ ከም ዝጐደለ
ይፍለጥ። ኣብ መጀመርታ 1980ታት፣
ብገምጋም 1.3 ሚልዮን ብዝሒ ዝነበሮም
ናይ ኣፍሪቃ ሓራምዝ፣ ኣብ መወዳእታ
ናይቲ ዕቑድ፣ ዘይሕጋዊ ሃድን ዘስዓቦ

ዕንወት፣ ብ80% ቁጽሮም ከም ዝጐደለ
ከኣ ሰነዳት ይሕብር።
ኣብ ሃገርና፡ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ
መጽናዕቲ ከም ዘረድኦ፣ ብቁጽሪ ከባቢ
100 ሓራምዝ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ
ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣብ ኤርትራ
ዝርከቡ ዓሌታት ሓራምዝ፣ ምስ ኣብ
ካልእ ክፋላት ኣፍሪቃ ዘለዉ ዓሌታት፣
ተወርሶኣዊ ምልውዋጥ (gene flow)
ዘይብሎም ስለዝኾኑ፣ እቶም ኣዝዮም
ዝተነጸሉ ዓሌታት ኢዮም። እዞም
መብዛሕትኦም ናይ ምድረ-ሳዕሪ ዓሌታት
ዝኾኑ፣ ዝያዳ ምስ ኣብ ምብራቓዊ
ምድረ-ሳዕሪ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ዓሌታት
ናይ ቀረባ ተወርሶኣዊ ዝምድና (genetic
affinity) ከም ዘለዎም ድማ ይሕበር።
ኣብ’ዚ እዋን ምስ ጽበት ዝሰማምዖም

ኣከባቢ (habitat) ተዛሚዱ ዝርአ ናይ
ቀጻልነቶም ሓደጋ ክጥቀስ ይከኣል። ኣብ
ዝነብርሉ ኣከባብን ዝሳግምሉ ከባቢታትን
(migratory route) ብሰባት ዝግበር
ንጥፈታት ድማ ናብ ሓደጋ የቃልዖም።
ተመራመርቲ፣ ናይ ዕቃበ ጻዕርታት፣ ኣብ
ምሕዛእ ዝነብርሉ ኣከባቢታት ኣብ ናይ
ሓጺር ግዜ ውጥን ክውን ክኸውን በቲ
ሓደ ወገን ክምዕዱ ከለዉ፣ ተወርሶኣዊ
ብዙሕነት (genetic diversity) ድማ
በቲ ካልእ ወገን፡ ኣብ ዝተናውሐ
ውጥን ክረጋገጽ የተሓሳስቡ። ከም
ኣካል ናይ’ዚ ዕማም ብሚኒስትሪ ሕርሻ
ኣብ ገማግም ሩባ ጋሽ፣ ንምስሳን ቁጽሪ
ሓራምዝን ቀጻልነቶም ንምውሓስን
ዝግበር ንጥፈታት ከኣ፡ ምጥቃሱ
ኣገዳሲ ኢዩ።

ብምትሕብባር ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

ዓንቀጽ 1 ሓጺር ኣርእስቲ
እዚ ኣዋጅ’ዚ “ኣዋጅ ኣከፋፍላ ቀረጽ
ቴምብር ቁጽሪ 180/2017” ተባሂሉ ክጥቀስ
ይከኣል።

ዓንቀጽ 2 ትርጉም
ኣታኣታትዋኦም ካልእ ትርጉም ዘውህቦም
እንተ ዘይኮይኑ ኣብዚ ኣዋጅ’ዚ፦
1. “ብይን” ማለት ኣብ መንጎ ወገናት
ብናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ዘይኮነስ ብሽማግለ
ወይ ሸምገልቲ ጉዳዮም ብሽምግልና ተዳንዩ
ብጽሑፍ ዝወሃብ ውሳነ ማለት እዩ፤
2. “ቦንድ” (ሰነድ ለቓሕ) ዝበሃል ሓደ
ሰብ ንኻልእ ሰብ ገንዘብ ክኸፍል ግዴታ
ንዝኣትወሉን ከከም ኩነታት ናይቲ ጉዳይ፣ ሓደ
ፍሉይ ተግባር ብምፍጻሙ ወይ ብዘይምፍጻሙ
ፍሩስ ዝኾነሉ ወይ ከኣ ብምስክር ዝተረጋገጸ
ብትእዛዝ ጸሓፊኡ ይኹን ንተሓዚኡ ተኸፋሊ
ዘይኮነሉን ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ክኸፍል
ግዴታ ዝኣትወሉን ሰነድ የጠቓልል፤
3. “ሓባራዊ ስምምዕን ውዕል ስራሕን”
ዝብሉ ቃላት ኣብ ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ቁጽሪ
118/2001 ዓንቀጽ 3 (8) ን (21) ን
ዘዝተዋህቦም ትርጉም ይሕዙ፤
4. “ውዕል” ማለት ክልተ ወይ ካብ ክልተ
ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ኣብ መንጎኦም ንንብረት
ዝምልከት ግዴታታት ዘቑሙሉ፣ ዝልውጥሉ
ወይ ዝቋረጹሉ ስምምዕ ማለት እዩ፤
5. “ውዕል መድሕን” ማለት ወሃብ
መድሕን ፕረምየም ተኸፊልዎ ንኻልእ ማለት
ነቲ ውሕስነት ዝቕበል ኣንጻር ክሳራ፣ ጉድኣት፣
ምጥፋእ ትጽቢት ናይ ዝተገብረሉ መኽሰብ
ወይ ብዝኾነ ዘይተፈልጠ ወይ ዘይተሓሰበ
ፍጻመ ዘጋጥም ጉድኣት ካሕሳ ንምኽፋል
ውሕስነት ዝህበሉ ናይ መድሕን ፖሊሲ
ኮይኑ፣ ናይ ህይወትን ንዝኾነ ሰብ ብሓደጋ
ወይ ሕማም ወይ ብውልቃዊ መድሕን
ዝመጽእ ካልእ ጉድኣት ንምኽሓስ ውሕስነት
ዝህብን ፖሊሲ መድሕን’ውን የጠቓልል፤
6.
“ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር”
ማለት ብዘይካ ካልኦት፣ ንድንጋገጋት ናይዚ
ኣዋጅን ብመሰረት እዚ ኣዋጅ’ዚ ናይ ዝወጹ
ሕጋጋትን ንምትግባር ብሚኒስተር ስልጣን
ዝተወሃቦ ኣካል እዩ፤
7. “ሰነድ” ማለት ብጽሑፍ ዝሰፈረ ናይ
ዝኾነ መሰል ወይ ግዴታ ዝግበረሉ ወይ
ዝምዝገበሉ፣ ዝመሓላለፈሉ ወይ ዝቋረጸሉ ወይ
ዓውዲ ተፈጻሚነቱ ዝድረተሉ ወይ ዝናዋሓሉ
ሰነድ ማለት እዩ፤
8. “ሚኒስተርን ሚኒስትሪን” ማለት
ሚኒስተርን ሚኒስትሪ ፋይናንስን ብቅደም
ተኸተል ማለት እዩ፤
9. “ተሸራፊ ሰነድ” ማለት ዝኾነ
መሰሉ ካብቲ ሰነድ ተፈልዩ ክስርሓሉ ወይ
ክመሓላለፈሉ ዘይክእል ናይ ምጥቃም መሰል
ዝሓቖፈ ኮይኑ፣ ከም ሰነዳት ሓዋላ፣ ሰነዳት
መብጽዓ፣ ቸካትን ዝኣመሰሉ ሰነዳት ንግድን
ካልኦት ተመሳሰልቲ ሰነዳትን የጠቓልል፤
10. “ምርግጋጽ” ማለት ብሓደ መዝነት
ዘለዎ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰነዳት ዝግበር ምርግጋጽን
ምስክርነትን ማለት እዩ፤
11. “ሰብ” ማለት ዝኾነ ባህርያዊ ሰብ፣ ወይ
ሕጋዊ ሰብነት ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘየገድስ
ዝኾነ ውድብ ማለት እዩ፤
12. “ቅብሊት” ማለት ዝኾነ ገንዘብ ወይ
ዝኾነ ዝተኸተመ ሓዋላ ወረቐት ወይ ቼክ
ወይ ሰነድ መብጽዓ ከም ዝተቐበለ ዘረጋግጽ
ወይ ዝኾነ ካልእ ዕዳ ብምልኡ ወይ ብኽፋል
ከም ዝተቐበለ ዘረጋግጽ ወይ ንኸምዚ ዓይነት
ምርግጋጽ ዘመልክት ዝኾነ ዝተፈረመን መዘክር
ወይ መተኣማመኒ ጽሑፍ ማለት እዩ፤
13. “ሰነድ ውሕሰነት” ማለት ተለቃሒ
ወይ ዋሕስ ብምልኡ ወይ
ብኽፋል
ንብረቱ ንኣለቃሒ ትሕጃ ዝህበሉ ሰነድ እዩ፤
ከምእውን፥
14. “ቲኬት” ማለት ናብ መዘናግዒ ቦታታት
ንምእታው ዝግባእ ክፍሊት ከም ዝተኸፍለ
ዘረድእ ወረቐት ምስክር ወይ ምልክት እዩ።

ዓንቀጽ 3 ዝተሰረዙ
ሕግታት
ኣዋጅ ኣከፋፍላ ቀረጽ ቴምብር 65/1994
በዚ ኣዋጅ’ዚ ተሰሪዙን ተተኪኡን ኣሎ።

ዓንቀጽ 4 ሰሌዳ ምጣነ ቀረጽ
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መበል 26 ዓመት ቁ.168
ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፡ ነቶም ቅድሚ 23 ዓመት ተኣዊጆም ኣብ ተግባር ውዒሎም ዝሰርሓሎም
ዘሎ መሰረታውያን ኣዋጃት ግብርን ቀረጽን፡ (ኣዋጅ ቁጽሪ 62/1994 ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ፡ ኣዋጅ ቁጽሪ 63/1994 ኣዋጅ
ግብሪ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን፡ ኣዋጅ ቁጽሪ 64/1994 ኣዋጅ ቀረጽ መሸጣን ኤክሳይስ ቀረጽን፡ ኣዋጅ ቁጽሪ 65/1994
ኣዋጅ ቀረጽ ቴምብር) ምስ ሕጋጋቶም፡ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ኣዋጅ ቁጽሪ 63/1994 ኣዋጅ ግብሪ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን
ምስ ሕጋጋቱ 1 ታሕሳስ 2016ን፡ ኣዋጅ ቁጽሪ 65/1994 ኣዋጅ ቀረጽ ቴምብርን ምስ ሕጋጋቱ 6 መጋቢት 2017 ተኣዊጆም
ኣብ ተግባር ክውዕሉ ከለዉ፡ ብዛዕባ እቶም ዝተረፉ ክልተ ኣዋጃት ከኣ ኣብ መስርሕ መጽናዕቲ ይርከቡ፡፡

ኣዋጅ ቁጽሪ 180/2017
ኣዋጅ ኣከፋፍላ ቀረጽ ቴምብር
ቴምብር ዝኽፈሎም ሰነዳት
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰነድ በዚ ዝስዕብ
መጠን ቀረጽ ቴምብር ተሰሊዑ ይኽፈል ወይ
ይእከብ፣-

ይኸውን።
4.
እቲ ሰነድ ንክልተ ወይ ካብኡ
ንላዕሊ ዝተፈላለዩ ወይ ዝተዛመዱ ጉዳያት
ዝሓቁፍ ምስ ዝኸውን፣ እቲ ንነፍስ-ወከፍ ሰነድ
ክኽፈል ዝግባእ ቀረጽ ቴምብር ተደሚሩዎ

ቴምብር እቲ ውሕስነት ዝኣቱ ሰብ ይኸፍሎ።
5. ኣብ ሰነድ ውሕስነት ዝኽፈል ቀረጽ
ቴምብር ብተለቃሒ ይኽፈል።
6. ብኣንጻሩ ስምምዕ እንተ ዘየልዩ፣ ኣብ
ምምሕልላፍ ሰነድ ዋንነት ንብረትን ብጽሒት
ብርክን ናይ ዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር ሓላፍነት
ናይቲ በቲ ንብረት ዝመሓላለፈሉ ዘሎ ሰብ
ይኸውን።
7. ኣብ ስምምዓትን ውዕላትን ናይ ዝኽፈል
ቀረጽ ቴምብር ሓላፍነት ናይ ንጽልን ሓባርን
ናይ ተወዓዓልቲ ወገናት ይኸውን።
8. ዝኾነ ናብ መንግስታዊ ኣካላት ናይ
ዝቐርብ ጥርዓን ወይ ምልክታ ቀረጽ ቴምብር
በቲ ነቲ ጥርዓን ዘቕረበ ሰብ ይኽፈል።
9. ኣብ ዝግበር ውዕል ስራሕ ኣስራሒ ቀረጽ
ቴምብር ናይ ምኽፋል ግዴታ ይህሉዎ።

ዓንቀጽ 8 ኣገባብን ግዜን

ኣከፋፍላ

ዓንቀጽ 5 ምጣነ ቀረጽ
ቴምብር
1)
ሚኒስተር ንፍሉያት ቅጥዕታትን
መረጋገጺ ወረቓቕትን ዝምልከት ናይ
ኣከፋፍላ ቀረጽ ቴምብር ሕጋጋት ከውጽእ
ይኽእል።
2)
ኣብ ዝኾነ ቀጺሎም ዝመሓየሹ
ምዝገባታት መጠን ቀረጽ ቴምብር ብመሰረት
ኣብ ሰሌዳ ዝተገልጸ ይኽፈል።
3)
ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ዓይነት ተሸራፊ
ሰነድ ዝግበር ምጽዳቕ፣ ምስራዝ፣ ምምሕያሽ፣
ምቕያር ወይ ድማ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ካልኦት
ዓይነት ሰነዳት ከም ዝቕጽል ምምሕያሽ
ይውሰድ።

ዓንቀጽ 6 ኣገባብ
ኣገማምታ
1. ዋጋ መሰል ወይ ግዴታ ብመሰረት ሰነድ
ዝፍጸም ዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር ክትመን
ዝከኣል ምስ ዝኸውን መጠን ቀረጽ ቴምብር
ሰነድ ብሚእታዊት ክብሪ ኣብ ሰሌዳ ዝተገልጸ
ይኸውን። ብኣንጻሩ ዋጋ መሰል ወይ ግዴታ
ብመሰረት ሰነድ ዝፍጸም ቀረጽ ቴምብር
ክትመን ዘይከኣል ምስ ዝኸውን ንነፍሲ ወከፍ
ሰነድ መጠን ዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር ኣብ
ሰሌዳ ዝተገልጸ ይኸውን።
2. ንሓደ ሰነድ ቀረጽ ቴምብር ዝኽፈሎ
ብናቕፋ ዘይኮነ ብኻልእ ባጤራ ምስ ዝኸውን፣
እቲ ዝስላዕ መጠን ቀረጽ ቴምብር በቲ እቲ
ሰነድ ዝተፈጸመሉ ዕለት ዝነበረ ምጣነ ሸርፊ
መሰረት ዝተቐመረ ይኸውን።
3. ዝኾነ ቀረጽ ቴምብር ክኽፈሎ ዝግባእ
ብርኪ (ስቶክ) ወይ ተሸያጢ ሰነድ፣ እቲ መጠን
ቀረጽ ኣብ ዋግኡ ዝተሰረተ ምስ ዝኸውን፡
እቲ ዝስላዕ ቀረጽ በቲ እቲ ሰነድ ዝተዳለወሉ
ዕለት ዝነበረ ገምጋማዊ ክብሪ ሰነድ ዝተቐመረ

ተጠቓሊሉ ይኽፈል።
5. ኣብ ምምሕልላፍ ሰነድ ዋንነት ዝኽፈል
ቀረጽ ቴምብር ኣብቲ ብመሰረት ኣብ ሞንጎ
ዘማሓላልፍን ዝመሓላለፈሉን ብዛዕባ ክብሪ
ናይቲ ንብረት ዝተገብረ ስምምዕ ይቕመር።
ኮይኑ ግን እቲ ዝተገመተ ክብሪ ዝጸንዕ ብቤት
ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ቅቡል ምስ
ዝኸውን እዩ።
6.
እቲ
ብዘመሓላልፍን
ዝመሓላለፈሉን ሰባት ስምምዕ ዝተገብረሉ
ክብሪ ብቤት ጽሕፈት ኣታዊ
ውሽጢ
ሃገር ቅቡል ምስ ዘይከውን፣ ቀረጽ ቴምብር
ንምቕማር ክብሪ ናይቲ ዋንነቱ ዝመሓላልፍ
ዘሎ ንብረት ብሚኒስተር ብዝተመዘዘ ወይ
ዝተወከለ ካብ መንግስታዊ ኣካላት ዝተዋጽአ
ፍሉይ ኮሚቴ ይውሰን።
7.
ሚኒስተር ነቲ ብፍሉይ ኮሚቴ
ክኽፈል ንዝተወሰነ ቀረጽ ቴምብር ከጽድቕ
ወይ ክነጽጎ ይኽእል።

ዓንቀጽ 7 ናይ ምኽፋል
ግዴታ
1. ኣብዚ ኣዋጅ’ዚ ብኻልእ ኣገባብ ክፍጸም
እንተ ዘይተደንጊጉ፣ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰነድ
ንዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር ናይ ምኽፋል
ግዴታ ናይቲ በቲ ሰነድ ተጠቓማይ ዝኾነ ሰብ
ይኸውን።
2. ኣብ ኤርትራ ሰነድ ዘዳለወ ወይ ዝሃበ
ሰብ ቀረጽ ቴምብር ባዕሉ ይኸፍል። ኮይኑ ግን
እቲ ሰነድ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዝተዳለወ ምስ
ዝኸውን እቲ ኣብ መጀመሪያ ኣብ ስራሕ
ዘውዓሎ ሰብ ቀረጽ ቴምብር ናይ ምኽፋል
ግዴታ ይህሉዎ።
3. ኣብ ዝግበር ውዕል ክራይ ካልእ ስምምዕ
እንተ ዘይሃልዩ፣ ውዕል ክራይ ዝምልከት ቀረጽ
ቴምብር ብተኻራያይ ይኽፈል።
4. ኣብ ውዕል መድሕን ዝኽፈል ቀረጽ

1. ቀረጽ ቴምብር ብኸምዚ ዝስዕብ ኣገባብ
ይኽፈል፦
ሀ) ኣብ መመስረትን መመሓዳደርን
ጽሑፋት ቅድሚ ምምዝጋብ ወይ ኣብ እዋን
ምምዝጋብ፡
ለ) ኣብ ብይን፣ ቅድሚ ትግባረ ወይ ኣብ
እዋን ብይን ዝዋሃበሉ፣
ሐ) ኣብ ልዕሊ ተሸረፍቲ ሰነዳት ኣብ
ዝዳለወሉ ግዜ፣
መ) ኣብ ውዕላት ወይ ስምምዓት ቅድሚ
ምኽታሙ ወይ ኣብ ዝኽተመሉ ግዜ፣
ረ) ኣብ ውዕል ክራይ ቅድሚ ምኽታሙ
ወይ ኣብ ዝኽተመሉ ግዜ፣
ሰ) ኣብ መረጋገጺ ሰነድ፣ ኣብ ዝኽተመሉ
ግዜ፣
ሸ) ኣብ ናይ ውሕስነት ሰነድ፣ ቅድሚ
ምኽታም ወይ ኣብ ዝኽተመሉ ግዜ፡
ቀ) ኣብ ውዕል መድሕን ውዕል ዝኣተወ
ሰብ ቅድሚ ምእታው ወይ ኣብ ዝኣትወሉ
ግዜ፡
በ) ኣብ ቅብሊት፣ ኣብ ዝወሃበሉ ግዜ፡
ተ) ኣብ ብጽሒት ብርኪ፣ ኣብ ዝወሃበሉ
ግዜ፣
ቸ) ኣብ ዋንነት ንብረትን ብርክን ቅድሚ
ምምሕልላፍ ወይ ኣብ ዝመሓለፈሉ ግዜ፣
ነ) ኣብ ቲኬት ቅድሚ ምውሳዱ ወይ ኣብ
ዝወስደሉ ግዜ፣ ከምኡውን
ኘ) ኣብ ቅጥዕታት ኣብ ዝዕደገሉ ግዜ፤
መረጋገጺ ወረቐት ድማ ኣብ ዝዋሃበሉ ግዜ
ቀረጽ ቴምብር ይኽፈሎም።
2.
እቲ ዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር፣ሀ) ትሕቲ ናቕፋ 50 (ሓምሳ) ምስ ዝኸውን
ኣብ ልዕሊ እቲ ሰነድ ልክዕ ነቲ ክብሪ ዝሓዘ
ቴምብር ይልጠፈሉ፤ ከምኡውን
ለ) ናቕፋ 50ን (ሓምሳን) ልዕሊኡን ምስ
ዝኸውን ወይ ዓይነትን ባህርን ናይቲ ሰነድ
ምስ ዝጠልብ፣ ሚኒስተር ብዘውጽኦ ሕጋጋት
መሰረት ቀረጽ ቴምብር ብቅብሊት ይኽፈል።
3.
ዝኾነ ቀረጽ ቴምብር ዝተለጠፈሉ
ሰነድ ዝቕበል ወይ ዝርከብ ሰብ እንደገና
ምእንቲ ከይስርሓሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ቴምብር
ናይ ምስራዝ ምልክት የንብር።

ዓንቀጽ 9 ስልጣን ክፍሊ
ኣታዊ ውሽጢ ሃገር
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር እዚ ዝስዕብ
ስልጣን ኣለዎ፦
1) በዚ ኣዋጅ’ዚ መሰረት ዝተወሰነ ቀረጽ
ቴምብር ናይ ምእካብን ድንጋገታት ናይዚ
ኣዋጅ’ዚ ናይ ምትግባርን፣
2) ንኣወሳስና ቀረጽ ዝሕግዙ መዛግብትን
ጽሑፋትን ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ሰነዳትን
ውሳነታትን ኣቕሪቦም ንኸመርምሩን ኣድላይ

ኮይኑ ክርከብ ከሎ፣ እቲ ጉዳይ ዝምልከቶ
ሰብ ባዕሉ ቀሪቡ ንኸረድእ ናይ ምእዛዝ፣
ከምኡውን
3)
ኣብ ንኡስ ዓንቀጽ (2) ናይዚ
ዓንቀጽ’ዚ ዝተገልጸ ዝምልከቶም ሰባት
ኣድላዪ መዛግብቲ ምስ ዘይሕዙ ብመሰረት
እዚ እዋጅ’ዚ ቀረጽ ቴምብር ብግምት ናይ
ምውሳን።

ዓንቀጽ 10 መሰል ይግባይ
1. ኣብ ዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር ብውሳነ
ሚኒስተር ዘይዓገቡ ሰባት መፍለጢ ውሳነ
ብጽሑፍ ካብ ዝተወሃበሉ ዕለት ጀሚሩ
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ (ሰላሳ መዓልቲ)
ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ከቕርቡ
ይኽእሉ።
2. ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ
ዘይበሃሎን ናይ መወዳእታን ይኸውን።

ዓንቀጽ 11 ሕድገታት
ቀረጽ
1. ንናይ ሸቐጥ ኣቕሑ ብዝምልከት ዝግበሩ
ውዕላት፣ ስምምዓት ወይ መዘክራት ቀረጽ
ቴምብር ኣይኽፈሎምን።
2. ሚኒስተር፣ ብብቑዕ ምኽንያታት፣
ትኬታት ቀረጽ ቴምብር ከይኽፈሎም ሕድገት
ክገብር ይኽእል።
3. ሰራሕተኛ ንስርሑ ዝምልከት ጉዳያት
ብፍላይ ከም ንፍቓድ፣ ደሞዝ፣ ዕብየት
ዝኣመሰሉን ወዘተ ብዝምልከት ንኣስራሒኡ
ዘቕርቦ ናይ ጽሑፍ ጥርዓን ቀረጽ ቴምብር
ኣይኽፈሎን።
4.
ሚኒስትሪታት፣
ኮሚሽናት፣
መንግስታውያን በዓል መዚታት ከምኡውን
መንግስታውያን ወከልቲን ኣብያተ ጽሕፈትን
እንኮላይ ባንክ ኤርትራ ቀረጽ ቴምብር ካብ
ምኽፋል ነጻ ይኾኑ።
5. ኣብ ሓድሕዳዊ ስምምዓት ዝምርኮስ፣
ሚኒስተር
ንኤምባሲታት፣ ቆንስላት፣
ዲፕሎማቲካዊ ሚሽናትን ኣህጉራዊ ትካላትን
ኣብ ኩሎም ወይ ውሱናት ሰነዳት ንዝኽፈል
ቀረጽ ቴምብር ሕድገታት ክገብር ይኽእል።

ዓንቀጽ 12 ስልጣን
ሚኒስተር
ሚኒስተር ብመሰረት እዚ ኣዋጅ’ዚ ነዞም
ዝስዕቡ ብዝምልከት ሕጋጋት ናይ ምውጻእ
ስልጣን ይህልዎ፦
1. ቴምብር ወይ ቴምብር ዝተለጠፎ
ወረቐት ናይ ምቕራብ ወይ ምሻጥ፣
2. ቴምብር ወይ ቴምብር ተለጢፍዎም
ዝሕተሙ ወረቐት ዝሸይጥ ሰብ ወይ ትካል
ምምዛዝን ተግባራቱን ኣበሉን ምውሳን፣
ከምኡውን
3. ዝሓሸ ትግባረ ናይዚ ኣዋጅ’ዚ
ንምርጋጋጽ።

ዓንቀጽ 13 መቕጻዕቲ
1. ዝኾነ ሰብ ቴምብራትን ቴምብራት
ዝተለጠፎ ወረቓቕትን ንምሻጥ ተመዚዙ
ካብቲ ኣብዚ እዋጅ’ዚ ዝሰፈረ ክሽየጠሉ
ዝተሓበረ ዋጋ ኣዛዪዱ ዝሸጠ፣ ኣብ ልዕሊ
ፍቓዱ ምሕዳጉ፣ ብመሰረት ድንጋገታት
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ይቕጻዕ።
2. ዝኾነ ሰብ ንቀረጽ ቴምብር ዝምልከት
ገበናት ዝፈጸመ፣ ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ዝተደንገጉ ዓናቕጽ ይቕጻዕ።
3. ዝኾነ ሰብ ብመሰረት ዓንቀጽ 8 ናይዚ
ኣዋጅ’ዚ ቀረጽ ቴምብር ክኸፍል ዝግበኦ
ክንሱ ዘይኸፈለ 10% (ዓሰርተ ሚእታዊት)
ዋጋ ናይቲ ክኸፍሎ ዝግበኦ ቀረጽ ቴምብር
መቕጻዕቲ ይኸፍል።
4. ቀረጽ ቴምብር ዘይተለጠፎ ጥርዓን ወይ
ምልክታ ተቐባልነት የብሉን።
5. ቴምብር ዘይተለጠፎ ጥርዓን ወይ
ምልክታ ዝኾነ ዘስዕቦ መቕጻዕቲ የለን።

ዓንቀጽ 14 ኣዋጅ ኣብ
ግብሪ ዝውዕለሉ
እዚ ኣዋጅ’ዚ ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት ኤርትራ
ተሓቲሙ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ
ግብሪ ይውዕል።
ኣስመራ 13 መጋቢት 2017፡
መንግስቲ ኤርትራ።

ሓዳስ
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ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ሻሙናይ ክፋል
“ብኽልሰ ሓሳብ ዝኾነ ሰብ፡ ‘ኣነ መን
እየ?’ ኢሉ ክሓትት ይኽእል እዩ። ብግብሪ
ግዳ፡ እቲ መልሲ ቅድሚ እቲ ሕቶ እዩ
ዝመጽእ።” - ጀይ. ኤም. ዪንገር
“ኵላትና ብርእሰ ምትሓት ንሳቐ ኢና።”
- ጆን ፖል
ሩናይ ዳይካርት፡ “ኣዕሚቘ ከስተንትን
እንከለኹ፡ እቲ ብጋህዲ እንሓስቦን ኣብ
ድቃስና እንሓልሞን ፍልልዩ ኣይርኣየንን።
ንምዃኑ ህይወት ካብ ሕልሚ ብኸመይ
ክትፍለ ትኽእል?!” ይብል ነይሩ።
ንሱ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ጸለውቲ
ምዕራባውያን ፈላስፋታት’ዩ። ናይ ገዛእ
ርእሱ መቦቆላዊ ፊዝክስ፡ ፊዝዮሎጂ፡
ፍልስፍናን ስነ-ቝጽርን ከማዕብል ዝበቕዐ
ተኣምራታዊ ሊቕ ነይሩ። ንሱ ዝደረሶም
መጻሕፍቲ ክሳብ ሕጂ ብብዝሒ ተነበብቲ
ኣለዉ።
ሩናይ ዳይካርት ንፍልስፍና ሓድሽ
መስመር ከትሕዞ ጽዒቱ። ነቲ ኣብ
ማእከላይ ዘመን ብዘይ መጠን ዓብላሊ
ዝነበረ ፍልስፍና ኣሪስቶትል፡ ምሉእ
ብምሉእ ነጺግዎ። ንዓውዲ ፍልስፍና፡
ምስ ሓደስቲ ዓውድታት ሳይንስ ከወሃህዶ
ብዙሕ ጻዕርታት ኣካይዱ። ነቲ ኣብ መንጎ
ፍልስፍናን ስነ-ሃይማኖትን ዝነበረ ዝምድና
ቀይርዎ። ከም ውጽኢቱ፡ ሩናይ ዳይካርት
ኣብ ዓውዲ ፍልስፍና ከም ሰውራዊ
ይፍለጥ።
ካብቶም
ማእለያ
ዘይብሎም
ፍልስፍናታት ዳይካርት፡ እቶም ክልተ
ዝያዳ ግኑናት እዮም። እቲ ቐዳማይ
ፍልስፍናኡ፡ “ዝተጋነነ ምጥርጣር” ተባሂሉ
ይፍለጥ። ኣብዚ ፍልስፍናኡ፡ “ሽሕ’ኳ ኣነ
ተጠራጣሪ እንተኾንኩ፡ ብዛዕባ ብህይወት
ምህላወይ ከቶ ኣይጠራጠርን’የ።” ክብል
ይምጕት። ንህላወኡ ከረጋግጽ እንከሎ፡
“ኣነ እሓስብ ስለ ዘለኹ፡ እነብር ኣለኹ።”
(I think; therefore I exist) ይብል።
ንሱ ነቲ ክንዮ ጥርጣረ ዘሎ ነገር ጥራይ’ዩ
ዝቕበል። ንሓደ ነገር ሚእቲ ካብ ሚእቲ
እንተ ዘይኣሚንሉ፡ ክነጽጎ ይመርጽ።
እቲ ኻልኣይ ዝበለጸ ፍልስፍናኡ፡
“ንፍልጠትና በብቝሩብ ክንሃንጾ ኣለና።”
ዝብል’ዩ። “ንዅልና መሰረታዊ ባህርያት
ሓሳብ ክህልወና ይግባእ። እቲ እንሓስበሉ
ነገር (ሓንጐል)፡ ካብ ካልእ ኣካላትና
ኣዐርዩ እተፈልየ’ዩ። ኣብ ህላወ ኣምላኽ
ዘጠራጥር የለን። ኣብ ህላወ ግዳማዊ
ዓለም’ውን፡ ክንጠራጠር ኣይግባእን።”
ብምባል ይምዕድ። “ብፍላይ ኣብ ስነ
ቝጽሪ ሰረት ዘንበረ ሳይንሳዊ ፍልጠት፡
ኣብ ዓለምና ኣመና ኣገዳሲ’ዩ።”
ሩናይ ዳይካርት ኣርባዕተ ሞራላዊ
ሕግታት ኣውጺኡ። ንሳተን ድማ፦
፨ ኣብ ኣምላኽ እመን፡ ንሕጊ ሃገርካ
ኸኣ ተማእዘዝ።
፨ ዋላ ኣብ ጽንኩር እዋን፡ ካብ
መትከልካ ኣይትፈንተት።
፨ ካብ ንዓለማዊ ሕጊ ክትቅይር
ምህቃን፡ ንባህግኻ ቐይር።
፨ ዝበለጸ ሞያ ከተጥሪ ጸዓር።
ሽሕ’ኳ ኣብ ፊዝክስን ስነ ህይወትን
ዘካየዶም ምርምራት፡ ካብቶም ኣብ ስነ
ቝጽርን ፍልስፍናን ዘካየዶም ምርምራት
ዝወሓዱ እንተኾኑ፡ ጽልዋኡ ኣብ ፊዚክስን
ስነ ህይወትን ጉሉሕ ኣሎ። ዋላ ብድሕሪ
ሞቱ፡ ኣብ መበል 17 ዘመንን ኣብ መበል
18 ዘመንን ፍልስፍናኡ ኣዐርዩ ዓብላሊ

ነይሩ።
ህቡባት ፈላስፋታት ከም በዓል
ጆን ሎክ፡ ደቪድ ህዩም፡ ጐትፍሬድ
ሌብኒዝ፡ ኢማኑዌል ካንት፡ ባሩች ስፒኖዛ፡
ማልብራንችን ካልኦትን ብፍልስፍናኡ
ኣጸቢቖም ተጸልዮም። ምእንቲ’ዚ፡ ዳይካርት
‘ኣቦ ዘመናዊ ፍልስፍና’ ተባሂሉ ይጽዋዕ
ኣሎ። ንሱ ነዚ ደረጃ ክበጽሕ ዝኸኣለ፡
ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ሳላ ዘጥረየ እዩ።
ርእሰ ተኣማንነት ብኸመይ ክምዕብል
ይኽእል?
ናይ ሓደ ሰብ ቅኑዕ ውልቃዊ መንነት
ብኸመይ ክትፈልጦ ትኽእል? ሓደ ሰብ
ኣብ ገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ ከም
ዘለዎን ዘይብሉን ብኸመይ ክትፈልጦ
ትኽእል? እዘን ዝስዕባ መምዘኒታት ንሓደ
ሰብ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዘለዎ ኣመለኻኽታ
ከመይ ከም ዝኾነ ንኽንፈልጥ ሓገዝቲ
እየን።
ኣብ ገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ
ዘለዎ ሰብ፥
# ዋላ ግዜያውያን መሰናኽላት
እንተ ኣጋጠምዎ፡ ኣብ ሸቶኡ ንኽበጽሕ
ከይተሓለለ ጕዕዞኡ ይቕጽል።
# ዘጋጠመ የጋጥሞ ፍታሕ ኣብ
ምእላሽ ኣላሽ ኣይብልን እዩ።
# ብኸመይ ክዘናጋዕ ከም ዘለዎን
ካልኦት ሰባት ንሱ ኣብ ዘለዎ ብኸመይ
ናጽነት ከም ዝስምዖም ምግባርን ኣመና
እዩ ዝመልኮ።
# ንኻልኦት ይኣምን። ካልኦት ንዕኡ
ይኣምንዎ።
# ከይተማትአ ንኻልኦት ክሕግዝ
ይንቀሳቐስ።
# ንናይ ካልኦት ሰባት ጽቡቕ ዕዮን
ዓወትን ካብ ልቡ ብግልጺ የድንቕ።
ካብዞም ኣብ ላዕሊ እተጠቕሱ ሰናይ
ተግባራት፡ ሓደ ካብቲ ኻልእ ኣብሊጽካ
ክትርእዮ ከቢድ ክኸውን ይኽእል
እዩ። ካብኡ ናብኡ፡ “ዋላ ግዜያውያን
መሰናኽላት እንተ ኣጋጠምዎ፡ ኣብ ሸቶኡ
ንኽበጽሕ ከይተሓለለ ጕዕዞኡ ይቕጽል።”
ዝብል ነጥቢ ዝያዳ ኣገዳሲ ምዃኑ
ይጥቀስ። ዘይምሕላል ዝብል ቃል፡ ሕላገት
ናይቶም ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎም
ሰባት እዩ።
ሓደ ሰብ ጭንቀት እንተ ዘይብሉ፡
ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ጭንቀት
ከም ዘይስምዖም ዝገብር እንተ ኾይኑ፡
ብሓጐስ ካልኦት ሰባት ዝሕጐስን ንዓወት
ካልኦት ሰባት ዘድንቕን እንተ ኾይኑ፡
ብባህሪኡ ንኻልኦት ሰባት ክሕግዝ ዘንቅድ
እንተኾይኑ፡ ንግዜያዊ ጸገሙ ብቐሊሉ
ዘወግድ እንተኾይኑ፡ ልዑል ርእሰ
ተኣማንነት ምስ ዝህልዎ፡ … ኣብ ገዛእ
ርእሱ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ ኣለዎ ማለት
እዩ።
ንስኻ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዘለዉ ሰባት
እንታይ ዓይነት ግንዛበ ኣለካ? እቶም
ብማዕዶ እተድንቖም ሰባት፡ ውሽጦምን
ውሻጠኦምን ምስ ፈለጥካዮም፡ ኣብ ገዛእ
ርእሶም ጽቡቕ ኣመለኻኽታ ዘይብሎም
ኮይኖም ክጸንሑኻ ይኽእሉ።
ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ
ናይ ምምዕባል ጕዳይ ንምምርማር፡ ኣብ
ላዕሊ ዝተዘርዘሩ መምዘኒታት ተጠቒምካ
ንናይ ካልኦት ሰባት ኣመለኻኽታታት
ክትመዝን የሸግረካ ይኸውን። እቲ
ምንታይሲ፡ በዚ መንጽር ኣብ ገዛእ ርእሶም
ጽቡቕ ኣመለኻኽታ ዘይብሎም ሰባት
ባህርይ ምግንዛብ ብዝበለጸ ቀሊል እዩ።
ኤሪክ ኤሪክሰን እተባህለ ምሁር፡ ነፍሲ

ጥበብ ናብራ
ወከፍ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝሓልፎም
ሸሞንተ መድረኻት ስነ ልቦናዊ ዕብየት
ኣለልዩ። ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ብፍሉይ
ዕማም ዝልለ ኾይኑ፡ እቲ ዕማም ግድን
ክምለኽ ይግብኦ። እቶም ዕማማት ዕግበት
እንተ ዘይረኺቦም፡ እቶም ዘይተደልዩ
ውጽኢታት ሚዛንና ከም እንስሕት
ይገብሩና። ነቶም ዝስዕቡ ቅልውላዋት
ድማ፡ ምጽዋሮም ይኸብደና።
ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ምስ ተዛዘመት፡ ናብ
እወታውን ጥዑይን ምዕባለ ከምኡ’ውን፡
ኣዕጋቢ ህይወት ምህናጽ ንቕጽሎ። እቶም
ብዘይምእምኡ ውጽኢታት እተጐብኡ
(plagued) ሰባት፡ ግዳይ ብስጭትን
ግርጭትን ይኾኑ። ኤሪክሰን ዘውጽኦም
ሸሞንተ መድረኻት ስነ ልቦናዊ ዕብየት፡
ብኸምዚ ዝስዕብ ክጽሞቑ ይኽእሉ፥
1. ምእማን ብመንጽር ዘይምእማን
(Trust vs. Mistrust)፡- ኣብ ፈለማ
ዓመታት ህይወት፡ ህጻን ዕግበት ድሌታቱ
ንምርዋይ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ካልኦት
ሰባት ይምርኮስ። እዞም ድሌታቱ
ብቐጻልነት እንተ ተማሊኦምሉ፡ ወዮ
ህጻን ምቾትን ውሕስነትን ይስምዖ።
ድሌት እቲ ህጻን ብቐጻሊ እንተ
ዘይዓጊቦም፡ ዘይምትእምማን የማዕብል።
እዚ ዘይምትእምማን ኣብ ዳሕረዋይ
ህይወቱ ምጥርጣርን ዘይውሕስነትን
ይፈጥር። ወዮ ህጻን ንኻልኦት ሰባት ስለ
ዝፈርሖምን ብሕማቕ ስለ ዝርእዮምን፡
ኣብ መጻኢ ህይወቱ ጥቡቕ ወይ ፈቃር
ዝምድና ኣብ ምምስራት ይእገም።
2. ርእሰ ምሕደራ ብመንጽር
ጥርጣረ (Autonomy Vs Doubt)፡ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ዓመት፡ ህጻን
ዝያዳ ዘይጽግዕተኛ ንክኸውን ይፍትን።
ታተ ኽብል፡ ክዛረብ፡ ክድህስስን ባዕሉ
ክሸይንን ይደሊ። ወለዱ እዚ ባህጉ
መታን ክማልኣሉ የተባብዕዎ። ሓድሽ
ክእለት ኣብ ምምዕባል ክጋገ እንከሎ፡ ፍናን
ይህብዎ። ኣብቲ ግዜ ቐጻሊ ድስፕሊን
የድልዮ። እቶም ወለዲ ቀጻልነት
ዘይብሎም፡ ብዝተጋነነ መልክዕ ዝከላኸሉ
(overprotective) ወይ እውን፡ እቲ ህጻን
ሓድሽ ነገር ክለማመድ እንከሎ ዝገንሕዎ
እንተ ኾይኖም፡ ወዮ ህጻን ተጠራጣሪ፡
ውሕስነት ዘይስምዖን ብገዛእ ርእሱ
ዝሓንኽን ይኸውን።
3. ተበግሶ ብመንጽር ቅሬታ (Initiative
Vs Guilt)፡- ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ
ዓመት፡ ሓደ ህጻን ካብ ቀሊል ርእሰ
ምቍጽጻር ናብ ካልእ ነገር ምቍጽጻር
ክሰጋገር ይመጣጠር። እዚ ናይ ምሕታትን
ምድህሳስን መድረኽ ኮይኑ፡ ወዮ ህጻን
ንነፍሲ ወከፍን ንዅሉ ነገርን ክፍትን
ይህቅን። እቲ ህጻን በቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ
ዓለም እምብዛ ይህንጠ። ተበግሶ ክወስድን
ዓለሙ ክድህስስን እንተ ተተባቢዑ፡ እቲ
ህጻን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ይስምዖን
ንመጻኢ ግዜ ብህንጡይነት ይጽበዮን።
ወለዲ ንንጥፈታትን ህንጡይነትን
ውሉዶም እንተ ደሪቶምዎ፡ እቲ ህጻን
ስምዒት ቅሬታ ይፈጥረሉ። ተበግሶ
ካብ ምውሳድ ተዓንቂጹ ድማ፡ ልኡም
ይኸውን።
4. ትግሃት ብመንጽር ምስትምሳል
(Industry Vs Inferiority)፡- እቲ ህጻን ኣብ
መንጎ ሽዱሽተ ክሳብ ዓሰርተ ሓደ ዓመት
ኣሎ እስከ ንበል። ንግድላት ክፈትሕን
ኣብ ዝተፈላለዩ ዕማማት ክሳተፍን ድላይ
ኣለዎ። እቲ ህጻን ኣብዚ ኽሊ ዕድመ እዩ
ኣብ ትምህርቱ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ዝምስርትን
ኣብ ትምህርቱ ዝነጥፍን። እቲ ህጻን ኣብ
ዝተፈላለዩ ዕዮታት ንኣብነት ዕዮ ገዛ ናይ

ትምህርቱ ክጽመድ እንከሎ፡ ብኻልኦት
ብፍላይ ከኣ ብወለዱ ፍሉይ ምትብባዕ
ክግበረሉ ኣለዎ። ወለዲ ንዕዮ ገዛኡ
ክሰርሕሉ የብሎምን። እንተ ዘየለ እቲ ህጻን
ወትሩ ወለዱ ዕዮ ገዛኡ ክሰርሕሉ ክጽበ
እዩ። ብድሕሪ’ዚ፡ ፈተነ ከካይድ ኢሉ
ኣይሓስቦን ከማን! ብኻልእ መዳይ እቲ
ህጻን ንገዛእ ርእሱ ከም ትሕትቲ ቈጺሩ
ከስተማስል ይጅምር።
ገለ ወለዲ ንዕዮ ገዛ ደቆም ስለ
ዝሰርሑሎም፡ ከም ሓላፍነታውያን ዝኾኑ
ይስምዖም። ኣብ ክውንነት እንተ መጺእና
ግዳ፡ ንምዕባለ ደቆም ዝዕንቅጹ ዘለዉ
ንሳቶም እዮም። ኣብዚ መድረኽ እቲ ህጻን
ኣብ ግዳማዊ ዓለምን ምስ ካልኦት ሰባትን
ይሳተፍ። መምህራኑ፡ መማህርቱን ካልኦት
ዓበይቲ ሰባትን ነቲ ህጻን ኣብ ገዛእ ርእሱ
ዘለዎ ኣረኣኣያ ክጸልዉዎ ይኽእሉ።
5. መንነት ብመንጽር ተራ ምውጅባር
(Identity Vs Role Confusion)፡- ኣብ

መንጎ 12 ክሳብ 18 ዓመት ዝኾነ ሰብ፡
ኣብ መንጎ ቈልዕነትን እኹል ሰብ ምዃንን
ይቕርቀር። ኣብዚ መድረኽ ቀንዲ ክዕመም
ዘለዎ ዕዮ፡ “ኣነ መን እየ?” ዝብል ሕቶ
ምምላስ እዩ። ግርዝውና ወይ ኩትትና
ንመብዛሕትኡ ሰብ ሃዋጺ (turbulent) ግዜ
እዩ። ኣካላውን ኣእምሮኣውን ብስለትካ፡
ሓደስቲ ኣረኣእያታት ንኸተማዕብል
ይሕግዙኻ። የግዳስ፡ ብዛዕባ ቅኑዕነቶም
ርግጸኛ ኣይኮንካን። እዞም ሓደስቲ
ስምዒታትካን ኣረኣእያኻን ክግለጹ ድዩ
ዘለዎም ዋላስ ክዕብዓቡ?
ውልቃዊመንነትናካብርእሰርድኢትናን
ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ዘለና ዝምድናን
እዩ ዝምንጩ። ሰባት ንገዛእ ርእሶም ከም
እወታዊት ክኢላን ተፈቃሪትን ክርእይዋ
ይግባእ። ብኻልኦት ሰባት ተቐባልነት ከም
ዘለዎም ክስምዖም ኣለዎ። እንተ ዘየለ
‘ተራ ምውጅባር’ የጋጥሞም። እወ መን
ምዃኖምን ናበይ ከምርሑ ከም ዘለዎምን
ርግጸኛታት ኣይኮኑን እዮም። እዚ ንባዕሉ
ብኻልኦት ሰባት ተቐባልነት እትረኽበሉ
መንገዲ ኣብ ምእላሽ ይጸምደካ። ከም
ሳዕቤኑ፡ ናብ ዘይቅርዑይ ዝምድና ወይ
ኣባል በጋሚንዶታት ክገብረካ ይኽእል።
6. ጥብቂ ቕርበት ብመንጽር ተነጽሎ
(Intimacy Vs Isolation)፡- ኣብዚ
መድረኽ ማለት ኣብ ዕድመ ንእስነት
ምስ ረገጽካ፡ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ጽቡቕ
ክስመዓካ ይጅምር። ብቐሊሉ ውልቀ
መንነት ተማዕብል። ትርጕም ዘለዎ
ዝምድና ትምስርት ጥራይ ዘይኮንካ፡
ምስ ካልኦት ምክፋል እውን ትፈልጥ።
ኣብዚ መድረኽ ብዛዕባ ኣብ ካልኦት
ሰባት ብኸመይ ሓልዮት ተሕድር ክእለት

ተጥሪ። ተመኵሮኻ ብዘይዝኾነ ሕብእብእ
ንኻልኦት ተካፍል። እዚ ንፍቕርን ሓዳርን
ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን። ምስ ካልኦት
ሰባት ዝምድና ኣብ ምፍጣር እንተ
ተኣጊምካ፡ ናብ ጭው ዝበለ ተነጽሎ
ይሸምመካ። ብጽምዋ እተበላዕካን ጽልኣት
ህይወት ዘለካን ሰብ ድማ ትኸውን።
ብመንጽሩ፡ ነዚ መድረኽ ዘዕገበ ሰብ ምስ
ካልኦት ጥቡቕን ተኻፋልን ዝምድና
ይምስርት እሞ፡ በቲ ዝመስረቶ ዝምድና
ውሕስነትን ምቾትን ይስምዖ።
7. ፈራይነት ብመንጽር ርእሰ ሓልዮት
(Generativity Vs. Self Absorption)፡
- ክሳብ ኣብ ማእከላይ ዕድመ እንበጽሕ፡
ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ጥራይ ኣብ ምሕላይ
ንጽመድ። ዋላ እቲ እንምስርቶ ጥብቂ
ቕርበት፡ ንገዛእ ርእስና ካብ ጽምዋ
ንምግልጋል እንምስርቶ እዩ። ኣብዚ
መድረኽ ምስ በጻሕና ግዳ፡ ክንዮ ገዛእ
ርእስና ጥራይ ምሕሳብ ሰጊርና፡ ናብ
መጻኢ ነማዕዱ። እወ ንገዛእ ርእስናን
ንስለ ኻልኦትን ምሕሳብ ንጅምር።
እዚ መድረኽ እቲ ዝበለጸ ስድራ ቤት
እንምስርተሉ እዩ። እቲ ምንታይሲ፡
ንኻልኦት ኣብ ምሕላይ ድሮ መሊኽናዮ
ኣለና። እዚ መድረኽ ኣብ ህይወትና
ፍርያም እንኾነሉን ንረብሓ ካልኦት ሰባት
ኣብ ግምት እነእትወሉን እዩ። ፍርያም
ኮይኑ ዘይስምዖን ኣብ ህይወት ሸቶ ከም
ዘለዎ ዘይስቆሮን መሊኡ ሰብ ኣሎ። እቲ
ሰብ ኣብ መጻወድያ ዝተቐርቀረ ኮይኑ
ይስምዖ። ትርጕም ህይወት ይሕርብቶ።
ምረት ህይወት ክንዮ ንሱ ዝጻወሮ
ኮይኑ ይስምዖ። ኣብ ሓደ ቦታ ዝደረቐ
ኮይኑ ይስምዖ። ከም ሳዕቤኑ፡ ብዛዕባ ገዛእ
ድሌታቱን ረብሓታቱን ጥራይ ተጸሚዱ
ይተርፍ።
8. ጭውነት ብመንጽር ተስፋ ምቑራጽ
(Integrity Vs. Despair)፡- ዕድመ
ሽምግልና፡ ግዜ ነጸብራቕ ክኸውን
ይግብኦ። እቲ ሰብ ንዝሓለፎ ህይወቱ
ተመሊሱ ክግምግሞ እንከሎ፡ ክቕበሎን
ክዓግበሉን ይግባእ። እዚ ሰብ ንህይወቱ
ክሳብ መጠረሽታ ጸንቂቑ ክጥቀመላ
ዝሃቀነ እዩ። እቲ ህይወቱ ከም እተቐሸሸት
ዝስምዖ ሰብ፡ ንህይወቱ ዳግማይ ክነብራ
ይብህግ። ከምዚ ዓይነት ሰብ፡ “ከምዚ ገይረ
እንተ ዝነብር’ኮ፡ …።” “ነቲ ረኺበዮ
ዝነበርኩ ዕድል እንተ ዝጥቀመሉ ነይረ’ኮ፡
…።” ዝትሕዝቶኦም ናይ ጣዕሳ ዘረባታት
በጨቕ ከብል ይስማዕ። ከም ሳዕቤኑ፡
ንዝተረፈ ዕምሩ ብቕዛነት ይሓልፎ።
መብዛሕትኦም ሰባት ግዳ፡ ኣብዚ ደረጃ
ምስ በጽሑ፡ ንትርጕም ህይወት ዳግማይ
ይኽልስዎ። ሓድሽ ትርጕም ህይወት
የማዕብሉ። ከም ውጽኢቱ፡ ንፍርሖምን
ሻቕሎቶምን ስዒሮም ንሞት ክገጥምዋ
ይዳለዉ።
ነዞም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም
ሸሞንተ መድረኻት ክትዕዘቦም እንከለኻ፡
እወታውን ኣሉታውን ሸነኽ ነፍሲ ወከፍ
መድረኽ ክትግንዘብ ትኽእል። ሕጂ
ኣበየናይ መድረኽ ከም ዘለኻ ይርደኣካዶ
ኣሎ?

“እዚ ሕጂ ዘለኻዮ፡ ኵለንተናኻ፡ ኵሉ
እትዓይዮ፡ …መሰረቱ ውልቃዊ ሓቅኻ
እዩ። ውልቃዊ ሓቅኻ ክበሃል እንከሎ፡ እቲ
ሳንሱር ዘይተገብረ ሕመረት እንታይነትካ
እዩ።” ዶክተር ፊል ማክግራው
“ህይወት ልክዕ ከም ምዝዋር ብሽክለታ
እያ። ሚዛንካ ንኽትሕሉ፡ ግድን
ምንቅስቓስካ ክትቅጽል ኣለካ።” - ኣልበርት
ኣይንስታይን
ይቕጽል …

ሓዳስ

ኤርትራ

ከዕልሉን ክሳብ ከባቢ ሰዓት ኣርባዕተን
ፈረቓን ጸንሑ። ወግዒ ቡን ኣብ
ምውድኡ ብምንባሩ ከኣ፡ ነቲ ንኽብሪ
ዕለተ-ልደት ጓሎም ዝዓጸዉዎ ድኳን
ዝዘከሩ ኣቶ በርሀ፡ “ማርታ ጓለይ፡ እዛ
ደረጃ ምስ ኣስተኽናስ ድኳን ክፈትዮ፣
ተዓጽዩ ውዒሉ - ተዓጽዩ ከየምሲ።”
ንዓባይ ጓሎም ተላበውዋ።
“ሕራይ ባባ” ማርታ ትእዛዝ ኣቡኣ
ተቐበለት። ሰሰሪቓ እናኽትዕዘባ፡ ኤልዳና
ተሌፎን ትጠዋውቕን ዕላሎም ጽቡቕ
ገይራ ከይሰምዐት ናይ ቃልዓለም ሰሓቕ
ትልግስን ምንባራ ዘስተውዓለት ማርታ፡
ንኽትስዕባ ብዓይና ምልክት ብምግባር፡
ገለ ክፋል ካብ’ቲ ዝለዓል ኣቑሑ ቡን
ሒዛ ወጽአት። ኤልዳና’ውን ሰዓበታ።
ኣብ ክሽነ ምስ ኣተዋ ከኣ “ኣቲ ኤላ

ከይዛይድ’ሞ ከይትህሰ’ያ ፈሪሓ። ‘ኣብ
ፍቕሪ ዝያዳ ዘፍቀረ’ዩ ዝያዳ ዝህሰን
ዝደክምን’ ዝብል ዘረባ ሓፍታ ተዘኪሩዋ
ንነብሳ እምብዛ ፈርሓትላ። ተሌፎና
ብምውላዕ ናይ ሓባር ስእልታቶም ርእያ
ብውሽጣ ምስ ኣዳም እናዕለለት ከኣ፡
ምንኣስ ሓዋ ሳምሶም መጺኡ “ኤላ
ሓፍተይ ተሌፎንኪ’ባ ንሎሚ ሃብኒ ምስ
ኣዕሩኽተይ ተቛጺረስ ከይድንጉዩኒ ከኣ
ክድውለላ ደልየ።” ርእሱ ሓኸፍ እና’በለ
ክልምና ጀመረ።
መጀመርታ ክትኣብዮ’ኳ እንተሓሰበት
ድሒራ ግን ስእሉ እናረኣየት
ምቅንዛዋ’ውን መርኣያ ድኻማን ኢዳ
ምሃባን ምዃኑ ስለ ዝሓሰበት፡ መዕጸዊ
ልጓም ብምጽቃጥ “እንካ” ብዘይቀልዓለም
ኣቐበለቶ።
ካብ’ቲ ክፍሊ ከይወጽአ ግን፡
መልእኽቲ ከም ዝመጽኣ ክትሕብር፡
ሞባይላ ድምጺ ገበረት “ሓንሳእ ሃበኒ
ቴክስት መጺኡኒ ኣሎ” ርእሳ ኣቕኒዓ

ሓፍተይ ሎሚ ኩልና ንዓኺ ከነሐጉስ
እናፈተንናስ ንስኺ መዓልትኺ ክነሱ
ጉሂኺ ክትውዕሊ?” ሃዲኣ ክትገንሓ
ፈተነት፡ እታ ንእሽቶ ሓፍታ፡ ፍቕሪ ፈለማ
ምጻሩ ከም ዝኸበዳ ኣይሰሓተቶን።
“ርኡይ ድየ ገይረዮ?... እቲ ኣዳም
እንድዩ ኸኣ” ሓሳባታ ከይወድአት ርእሳ
ኣድኒና ብስቕታ ተዋሕጠት።
“መርመራ ኣለዎ - ትማሊ ደዊሉ
ምሽ ኢልክኒ። በጃኺ ኤላ ሓፍተይ
‘ኣዲኣ ገዲፋ ሓትናኣ ትናፍቕ’ እኮ
ገይርክዮ! ምስ መጽአ ከኣ ምስኡ
ተብዕልዮ።” ከምኡ ምዃና ከይሃስያ
ብምስጋእ ገሰጸታ።
“እሞ…ዘይምምጽኡ’ኳ ኣይኰነን፡
ተሌፎን ክድውል ወይ ቴክስት ክሰደለይ
ዋላ ድዩ ግዜ ክስእን? ንምዃኑ ናይ
ብሓቂ’ዶ የፍቅረኒ ይኸውን?” ርእሳ
ደፊኣ ሕንቕንቕ በለት።
“እዋእ ኣቲ ኤላ ሓፍተይ በሊ
ኣጆኺ” ጸረር ዝበለ ንብዓት ሓፍታ
ደረዘት። “ባዕልኺ እንደ’ሞ ደውልሉ?”
ናፍቖቱ ዘሰነፋ ኰይና ተራእያታ።
“እንታይ ኣምሲለ ዝድውለሉ”
ነቲ ጸጸኒሑ ዝወርድ ዝነበረ ንብዓታ
እናሓበሰት ፈከረት ኤልዳና “ኣነ እገድድ
- እታ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ዝረኽባ ናይ
ዕለተ ልደተይ ትምኒት - ገጹ ንኽርኢ
ዘዕረግኩዋ” ኣንጸርጺራ ገጻ ንኽትሕጸብ
ናብ ሽንቲ-ቤት ከደት።
ማርታ’ውን ዝተረፈ ኣቕሑ ቡን
ከተላዕል፡ ካብ’ቲ ስድራኣ ዝነበሩሉ ክፍሊ
ናብ ክሽነ ክትመላለስ ጀመረት። ኤልዳና
ተሓጺባ ምስ ተመልሰት ከኣ “በሊ ኤላ
ሓፍተይ ሕጂ ኣዕርፊ’ሞ ድሓር ምስ
መጻእኩ ዋላ ዎክ ክንገብር ክንወጽእ
ኢና” ብምባል ተቐራሪባ ናብ ስራሕ
ኣምረሐት።
ኤልዳና፡ ንስድራኣ ‘ከዕርፍ እየ’ ኢላ
ብምምኽናይ ኣብ ዓራታ ተገምሲሳ ሓሳብ
ከተሰላስል ጀመረት። ኣብ ልዕሊ ኣዳም
ዘሕደረቶ ፍቕሪ፡ ካብ’ቲ ንሱ ዘፍቅራ

ንኽትቅበሎ ኢዳ ዘርገሐት። ንድሕሪት
ተመሊሱ፡ ኣቐቢሉዋ ካብ ክፍላ ወጽአ።
ኣድራሻ ሰዳዲ “ኣዳመይ” ዝብል ምስ
ርኣየት ከኣ ልባ ክትወጽእ ክሳብ እትደሊ
ህርመታ ክትውሰኽ ተፈለጣ። ካብ
ዝነበረቶ ተንሲኣ ኣብ ዓራት ብምኹዳም
ከኣ ከተንብብ ጀመረት “እንቋዕ
ኣብቀዓኪ ፍትውተይ፡ ምደለኹ ክህሉ
ኣብ’ቲ ዘለኽዮ ቦታ፡ ምደለኹ እወ
ሕጂ ክንደይ ምደለኹ፡ ምሳኺ ኰይነ
ነታ ንዓኺ ዘፍረየት ማህጸን ከመስግን፡
ነታ ንስኺ ዝመጻእክላ መዓልቲ ክባርኽ፡
ኣየ ሕጂ ክንደይ ምደለኹ።” ትብል
መልእኽቲ ኣንቢባ ከኣ ከም ትምኒታ
ገጹ ክትርኢ’ኳ ‘ተዘይበቕዐት፡ ውሽጣ
ግን ሓጎስ ክመልእ ተፈለጣ። ኣእጋራ
ኣውሪዳ ብስነ-ስርዓት ክትምልስ ከኣ
ክትጠዋውቕ ጀመረት። “ኣይከማይን
ኣዳመይ ነዛ መዓልቲ ልዕሊ ዝዀነ
ህያብ ምሳኻ ከሕልፋ እየ ብሂገ፡ ወረ
ንዝመጽእ 4 ዓመታት ንበይነይ ከሕልፎ’የ
እናበልኩ ከማርር እየ ውዒለ፡ ሽምዓ
እናኣጥፋእኩ ዘዕረግኩዎ ትምኒት’ውን
ገጽካ ክርኢ እዩ ነይሩ፡ እንተዀነ ግን፡
እታ ሽምዓ ጽቡቕ ገይረ ‘ኡ…ፍ. . .’
ኣይበልኩዋን መስለኒ፡ ሰማይ ክትበጽሕ
ኣይከኣለትን…” ሓሳባታ ከይወደአት፡
ምንኣስ ሓዋ ንኽፍላ ብምምላስ “ያ ኤላ
ቀልጥፍና ሰዓት ኣኺሉ” ኣዕረምረመ።
“ናይ ምሽት ክድውለልካ’የ” ኢላ
ሓሳባታ ብምድምዳም ከኣ መልእኽታ
ሰዲዳ፡ ተሌፎን ምስ ሃበቶ “ቴክስት
‘ንተመጺኡ ኣይትኽፈቶ፡ ቀልጢፍካ
ከኣ ምጻእ ከተድልየኒ’ያ” ትእዛዝ
ኣመሓላለፈት። ሳምሶም’ውን ከም
ዝተሰማምዐ ርእሱ ብምንቕናቕ ናብ
ቆጸራኡ ኣምረሐ። ኤልዳና፡ ነተን
ድምጺ ኣፍቃርኣ እትሰምዓለን ናይ
ምሸት ሰዓታት እናበሃገት፡ እዋን ቀልጢፉ
ንክኸደላ ኣብ ሓሳባ ዘይነበረ ምልዓል ገዛ
ተተሓሓዘቶ።
*****

ዕለተ-ልደት

ዊንታ ገረዝጊሄር
ጸሓይ ነቲ ዝሓደረ ጸላምን ቁሪ
ነሓሰን ቀንጢጣ ጩራታታ እናሰደደት
ከተስፋሕፍሕ ጀሚራ ነበረት። ኤልዳና፡
ካብ’ቲ እትትስኣሉ ልሙድ ሰዓታት
ኣሕሊፋ ብምንባራ፡ ወላዲታ ወ/ሮ ሂወት
ከተስኣኣ ናብ ክፍላ ብምእታው “ኤላ
ጓለይ ተንስኢ፡ ተንስኢ ‘ዛጓለይ ነጊሁ’ዩ”
ብኽዱና ከላ ነቕነቕኣ።
ነቒሓ ክነሳ ካብ ዓራት ዘይወረደት
ዝነበረት ኤልዳና፡ “ሕራይ ማማ
ክትስእ’የ” ኣብ ትሕቲ ኮቦርታኣ ኰይና
መለሰት።
“እወ‘ዛ ጓለይ - ንዒ’ሞ ቁረሲ ነቲ ድኳን ክትከፍትዮ ከኣ ክትከዲ
- ረፊዱ’ዩ” “ሕራይ” ኢላተን ክነሳ፡
ድቃስ ከይትቕጽል ኢለን ተማሕጺነናኣ
ካብ’ቲ ክፍሊ ወጽኣ። ነታ ዝናበሩላ፡ ኣብ
ከተማ እትርከብ ናይ መሸጢ መሳርሒ
ጽሕፈት - ‘ስተሽነሪ’ ትካሎም፡ ደቆም
እናተበራረዩ እዮም ዘካይዱዋ።
ኤልዳና፡ እታ ብሃንቀውታ ክትጽበያ
ዝቐነየት ዕለት ደበኽ ምስ በለት’ሲ
ኣይከም ቀደማን። ክትሓስባ ከላ ጥራይ
ፍሽኽ ትብል ዝነበረት፡ ሽዑስ ብእሱር
ገጽ እያ ፈሊማታ። እናኣዕጠጠየት
ካብ ዓራት ድሕሪ ምውራድ ከኣ፡
ገጻ ተሓጺባ ናብ’ታ ዝቖርሱላ ክፍሊ
ኣምርሐት። ብማዕጾ ተሓቢኡ ዝጸንሐ
ንእሽቶ ሓዋ ሚናብ “ሃፒ በርዝደይ”
ኢሉ ብምውጫጭ ኣሰንበዳ።
ከም’ቲ ልባ ዘምለቛ፡ ኢዳ ሰዲዳ ጉንዲ
እዝኑ ክትለኽዖ ‘ተዘይጸልአት’ኳ፡ ነቶም
ገጾም ኣብሪሆም ዝጽበዩዋ ዝነበሩ ስድራኣ
ምስ ተዓዘበት ግን፡ ደኒና ኣብ ግንባሩ
ብምስዓም ናብ ኮፍ መበሊኣ ሓሊፋ
ተጸንበረቶም። ፈለማ ኣቦኣ ስዒቦም ድማ
ኩላቶም ኣባላት ስድራ በብተራ ንዕለተ
ልደታ ሰናይ ትምኒቶም ገለጹላ። “ኤላ
ሓፍተይ ንሕጂ’ሞ ነዛ ሽምዓ ኣጥፍእያ፡
ድሓር ምስ መጻእኪ ከኣ ቡን ኣፍሊሕና
ጽቡቕ ገይርና ከነሕልፎ ኢና” እታ
ክንዲ መሓዛን ሓፍትን እትዀና ዓባይ
ሓፍታ ማርታ፡ ኣብ ናይ ፍንጃል ብያቲ
ንእሽቶ ሽምዓ ዝተተኽለታ ሓንቲ ፓስተ
ናብ ሓፍታ ኣቕረበት።
ኣብ ገጽ ጓለን ናይ ቀልዓለም
ፍሽኽታ’ምበር ምሉእ ሓጎስ ዘየንበባ
ወላዲታ ወ/ሮ ሂወት “እወ ‘ዛጓለይ ካብ
ስራሕ ምስ መጻእኪ ከነብዕለልኪ ኢና”
ኣብ ዕለተ ልደት ብዘለዋ ተገዳስነት፡
ናይ ኩላቶም ኣሕዋታ ከይተረፈ ባዕላ
እናዘከረት ከም ዘብዕልዎ ከም እትገብር
ስለ ዝፈልጣ፡ በቲ ዘዳለዉላ ከም
ዘይዓገበት ወሲደን ኣቀባጠራላ።
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ነታ ‘ኡ…ፍ. . .’ ኢላ ንኸተጥፋኣ
ተዳልያ ዝነበረት ኤልዳና ግን
ዘይተገደሰትላ ሽምዓ ተዓዚቡ ዝደንገጸላ
ክመስል፡ ምንኣስ ሓዋ ሳምሶም “ኣቲ
ክሕግዘኪ’ዶ? ኣነ ተመንየ ከጥፍኣ እንታይ ደኣ ትትዕነንላ” ነታ ብያቲ
ናብኡ ገጹ ሰሓባ።
“ኖኖ ማማየ፡ ምዝካርኩም እውን’ኮ
ዓቢ ነገር እዩ” ንሓዋ ግዲ ከይገበረት
ነደኣ መለሰትላ።
“ኣታ ቘልዓ፡ ስነ-ስርዓት እንዶ
ግበር።” ነቲ ኩሉ ግዜ መተሃላልኽታን
መወዳድርታን ዝዀነ ወዶም ገንሕዎ።
‘ኦይ እቲ ብልበይ ዝምነዮ
ከምዘይከውን ኣቐዲመ እናፈለጥኩ’ሞ
እንታይ ክምነየሉ እየ’ ኤልዳና ብውሽጣ
እናዕረምረመት ናብ ጣውላ ቀረበት።
“20 ዓመትኪ እንድዩ፡ ብኽብሪ’ምበር
ንዝክሮ” ነታ ብያቲ ናብ ቦታኣ
እናመለሰት፡ ማርታ “እንኪ በሊ ሕጂ
ብልብኺ ትደልዪዮ ተመኒኺ ኣጥፍእያ፡
‘በታ ዝጠፍአት ትኪ ኣቢሉ ትምኒትካ
ናብ ፈጣሪ ይበጽሕ እዩ’ ክበሃል ሰሚዐ
ኣለኹ።”
ኤልዳና ብልባ ተመንያ ሽምዓ ድሕሪ
ምጥፋእ፡ ቆሪሶም ኩላቶም ናብ ዋኒኖም
ኣበሉ።
*****
ኤልዳና፡ ድኳን ከፊታ ዓማዊል
እናሰምዐት፡ ንበይና ኣብ እትዀነሉ
እዋን ከኣ ሞባይላ እናጠዋወቐት፡ ምስ
ኣፍቃሪኣ ኣዳም ዝተለዋወጠቶ ሕሉፍ
ናይ ተሌፎን ዕላል (ቴክስት) ምንባብ
ተተሓሓዘቶ። ምስ ኣዳም ካብ ዝፋቐሩ
እታ ቀዳመይቲ ዕለተ-ልደታ ብምንባራ፡
ልዕሊ ኩሉ ነገር ምስኡ ከተሕልፋ’ዩ
ነይሩ ትምኒታ። ዕድል ኣይገበረትን ግን
ኣዳም ተመሃራይ ኮለጅ ኰይኑ - ዕለተልደታ ከኣ ኣብ ግዜ መርመራ ኰይኑ።
‘ንዝመጽእ ኣርባዕተ ዓመት’ውን ከም’ዚ
ኢለ ዕለተ-ልደተይ እናማረርኩ ከሕልፎ
እየ ማለት ድዩ?’ ነተን ኣዳም ትምህርቱ
ዛዚሙ ካብ ኮለጅ ዝፋነወለን ዓመታት
እናጸብጸበት፡ ዕለተ-ልደታን እዋን
መርመራ ኮለጃትን ዘይቅየር ምዃኑ
እናሓሰበት ንበይና ኣስተማሰለት። ነታ
እትፈትዋን ብፍሉይ እተስተማቕራን፡
ኣብ እዋን በዓል ልደት እትውዕል
ዕለተ-ልደታ፡ ኣብ ሽዑ በጺሓስ፡ ምስ
ዕለታት መርመራ ኣፍቃሪኣ ብምውዓላ
ኣማረረት። ዕለተ-ልደታ ምስ ኣፍቃሪኣ
ዘይምውዓላ’ዩ ካብ ንግሆ ኣሕሪቑዋ
ውዒሉ።
ኣዳም፡ ብድሮኡ ደዊሉ፡ መርመራ
ከም ዘለዎን ኣብ ዕለተ-ልደታ ምስኣ
ክውዕል ብዘይምኽኣሉ ቂር ከም ዝበሎን
ነጊርዋ’ኳ እንተነበረ፡ ኣብ’ታ ዕለት ደዊሉ
‘ርሑስ ዕለተ-ልደት’ ብምባል ሰናይ
ምንዮቱ ክነፍጋ ኣይተጸበየትን። ምናልባት
ዓማዊል እናሰምዐት ከላ ሞባይላ ጻውዒት
ኣስሚዓ ከይትኸውን ንኸተረጋግጽ፡
ጸጸኒሓ ምጥዋቕ ኣየቋረጸትን። ዝመጽአ
መልእኽቲ ኰነ ደወል ግን ኣይነበረን።
በዚ ከኣ፡ ካብ ገዝኣ ኣትሒዙ ዝተደወነ
ገጻ፡ ተኣሲሩ ከሎ ሰዓታት ምሳሕ ኣኺሉ
ድኳን ዓጽያ ንገዛ ተመልሰት።
******
ስድራ-ቤት ኣቶ በርሀ’ውን፡ ከም
ቃሎም ኣብ ሰዓቶም በብዝጸንሕዎ
ተኣኻኺቦም ኣብ መኣዲ ሓበሩ። ድሕሪ
ምሳሕ፡ ማርታ ኣቑሑ ቡን ቀራሪባ
ወግዖም ጀመሩ። ዘዳለዉላ ህያባት
በብተራ ምስ ኣበርከቱላ ከኣ ክስሕቁን
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ምስ ዒፍዒፍታ ክወርድ ጀሚሩ ነበረ።
ብናይ ኣደኣ ተሌፎን ሚስኮል እናገበረት
ዝረበሸቶ ምንኣስ ሓዋ፡ እንተስ ካብ’ቲ
ዝነበረ ቁሪ ክሃድም፡ እንተስ ረበሻ
በዚሑዎ ገዛኡ ኣተወ። ኣብ ሳሎን
ክትጽበዮ ዝጸንሐት ኤልዳና ተቐዳዲማ
“ሞባይለይ?” ካብ ሳሎን ተሲኣ ኢዳ
ዘርጊሓ ከቐብላ ተጸበየቶ።
“እንኪ በጃኺ ካብ’ታ ዝሃብክኒ
እታ ዝረበሽክኒ ትኸፍእ፡ መሰጅ ከኣ
መጺኡኪ ኣሎ። ዓንተቦ ክወጽእ
ከለኹ እያ መጺኣ” ኣብ ኢዳ ኣረከባ።
ተሃዊኻ እናኸፈተት ከኣ፡ “እውይ ማማ
ዘሎ ቁሪ ሔው. . . እታ ናይ ዓንተቦ
ቡን’ሲ ሕጂ’ያ ተድሊ ነይራ” ሳምሶም
ነብሱ ኣንፈጥፈጠ። ኤልዳና መልእኽቲ
ኣንቢባ “እውይ” ጸጋመይቲ ኢዳ ኣብ
ከንፈራ ኣንቢራ ኣብ ሳሎን ሮፋዕ በለት።
“ሓደ ወዲ ከኣ’ምበር ምስ’ዚ ኹሉ ቁሪ
ዓንተቦ ክወጽእ ከለኹ ዝገደፍኩዎ ክሳብ
ሕጂ ኣብ’ዛ ኣንጎሎ ናይ ገዛና ኣሎ፡
ካብ ሓጺን ተሰሪሑ ክኸውን ኣለዎ።”
ወሲኹ ተዛረበ። ኤልዳና ካብ’ቲ ክፍሊ
እናጎየየት ወጽአት።
*******
ኣዳም ናይ ሰዓት ክልተ ዝነበረቶ
መርመራ ዛዚሙ ድሕሪ ምውጻእ፡ ኣብ
ኣፍደገ ኮለጅ ማይነፍሒ ንኣስመራ
ሚኒባስ ክደሊ ኣቕባሕበሐ። ግዜ መርመራ
ብምንባሩ ግን ተማሃሮ ኰነ ናብ ኣስመራ
ዝምለሳ ሚኒባሳት ኣይነበራን። ናብ’ቲ
ኣውቶቡስ ቁጽሪ 24 ደው እትብለሉ
ቦታ ብምኻድ ከኣ ክጽበ ጀመረ። ዕድሉ
ጸቢቑ - ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ኣውቶቡስ
ደበኽ በለት። ንፈጣሪኡ እናመስገነ፡ ገጽ
ኣፍቃሪቱ ክርኢ እናተሃወኸ ኣስመራ
በጽሐ። ማይነፍሒ ብምቕናዩ ዓቢ ህያብ
ከዳልወላ ስለ ዘይከኣለ፡ ንእግረ መንገዱ
ኣብ እንዳ ኮስሞቲክስ ዝረኣያ ጽብቕቲ
ዝበላ ናይ እዝኒ ድሕሪ ምግዛእ፡ ምስ
ቦርሳኡ ናብ ገዛ ኣፍቃሪቱ ኣምረሐ።
ኣብ ኣፍደገ ገዛ ኰይኑ እዩ ከኣ
ብተሌፎን መልእኽቲ ዝሰደደላ። መልሳ
በጺሑዎ እዩ። ካልአይቲ መልእኽቲ
ምስ ሰደደ ግን ደሃይ ኤልዳና ይዀን
ደሃይ ተሌፎና ኣይሰምዐን። ‘ሕጂ’ዶ
ትወጽእ ደሓር’ እናበለ ኣብ ጥቓ ገዝኣ
ኣብ እትርከብ ደንደስ ተጸጊዑ ክጽበያ
ኣምስዩ።
******
ኤልዳና “ዌል - ትምኒትኪ ብርግጽ ናብ
ፈጣሪ በጺሑ’ስ መጺአ፡ ኣብ ኣፍደገኹም
ኣለኹ ውጽኢ” ዝብል መልእኽቲ ምስ
ኣንበበት፡ ነቲ ኣብ ገዝኣ ከላ ከንፈጥፍጣ
ዘምሰየ ኣሳሒታ እናዘከረት ብስንባደ
ልባ ክትሞሉቕ ደለየት። ናይ ሓዋ ዘረባ
ከኣ ዝያዳ ኣባህሪሩዋ። ካብ ገዛ ወጺኣ
ናብ’ታ ደንደስ ኣቛመተት። ኣዳም ነታ
ካብ ማይነፍሒ ክትሕጸብ ኢሉ ዘምጻኣ
ረቃቕ ኮቦርቲኖ ተጠቕሊሉ ተጨቢጡ
ጸንሓ። “ኣዳመይ!” እናጎየየት ኣብ
ኣብ ነብሱ ተጠምጠመት። “እውይ ሶሪ
ሶሪ ኣዳመይ፡ ተሌፎነይ እንድዩ እቲ
ሳምሶም...” መግለጺ ቃላት ስኢና ቃላታ
ተኾላለፈ። ዘጋጠመ ኩሉ ዘርዚራ ከኣ
ይቕረ ኢሉላ እንተ ዀይኑ ንኽትዕዘብ
ነብሳ ካብ ኣካሉ ፈልያ ዓይኒ-ዓይኑ
ጠመተቶ።
“ደሓን’የ ፍትውተይ፡ ኣነ’የ ተጋግየ
ከም ዝመጽእ ክነግረኪ ነይሩኒ” ፍሽኽታ
ለጊሱ ናብ ሕቕፎኡ መለሳ። “ንስኺ
ኣብ ጎድነይ እንተ ዀይንኪ ንዝመጽእ 4
ዓመት’ውን ከም’ዛ ናይ ሎሚ እናተጸበኹ
ምሳኺ ካብ ምውዓል ኣይክበኩርን’የ።”
ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ መጠን ፍቕሪ
ኣረጋገጸላ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሓደ

ቴክኖሎጂ
ሓበሬታ

ሓደ

ብዛዕባ

ኢንተርነት

ምስ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ (ኣይ.ቲ.) ዝተሓሓዙ ትምህርታዊ ትሕዝቶ

ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ዕድል።

ሞቝሽሽ! ኣብ ክልተ ገጽ ሳንቲም
ኣብ ጕዕዞ ትምህርቲኹም ዝተማሃርኩሞ ተመኵሮታት

ኣብ ሰማይ ምብራር ንዘበናት ሕልሚ ደቂ-ሰብ ነበረ፣ ቅድሚ 1903 ባሎናት
ዕውት ፈተነታት ኣካይደን ነበራ፣ ናይ መጀመርታ ዕውትቲ በራሪት ብኽልተ
ኣሕዋት ደቂ-ራይት ዝተሃንደሰት ነፋሪት ምዃና ይፍለጥ፤ ኦርቪልን ዊልባርን
ራይት፣ ብ17 ታሕሳስ 1903 ሰዓት 10።30 ቅ.ቐ. ከባቢ ንውሑዳት ደቓይቕ ኣብ
ሰማይ ብዝጸንሐት ምህዞኦም ሽሞም ዓሪጉ፣ እዚ ታሪኻዊ በረራ ን12 ካልኢት’ዩ
ጸኒሑ፣ እዞም ክልተ ኣሕዋት ብሓደ ኰይኖም’ኳ ይስርሑዋ’ምበር። ኣብታ
መዓልቲ በረራ ምስታ ነፋሪት ሓደ ሰብ ክስቀል ነይሩዎ፣ እዞም ክልተ ኣሕዋት
ታሪኽ ንምስራሕ ብሳንቲም “ማይና-ሓጋይና” ዕጫ ተዋዲቖም፣ ማዩ ኰይናትሉ
ዊልባር ተዓዊቱ፣ እንተዀነ ክትበርር ኣይከኣለትን፣ ዘድሊ ጽገና ተገይሩላ ድሕሪ
ሰለስተ መዓልቲ ንዝሓረረት ዕድል ዊልባር። ኦርቪል ተዓዊቱላ፣ ንመጀመርታ
ግዜ ንሰማይ ዝበረረ ሰብ ድማ ኰነ፣
መንሱራ ሳልሕ

ግድል

ግ
ድ
ል

ስ

ት

ሪ

ም

ኮ

ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል፣ ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ
እዩ፣ እዚ ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ። ኣብ ክልሰሓሳባት ትርብዒት - ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18
ክፍለ-ዘመን) ዝተሞርኰሰ እዩ፣
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ። 4ተ ብ4ተ ዝተሰርዓ
ዓንኬላት ኣለዋ፣ እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ፣ ካብ 1 ክሳብ
4ድማ ይምልኣ፣ ካብ 1 ክሳብ 4 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን
ልክዕ ከም ሰዱኮ ክድገሙ የብሎምን፣ ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም
ዘለዉ ዓንኬላት’ውን ክድገም የብሉን፣
(መልሲ። ካብ 1 ክሳብ 4 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል። ንጋድምን
ብሕንጻጽ ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን፣)

ኢንተርነት ዘይጥቀም ውሑድ
ክኸውን
ይኽእል’ዩ፤
ኢንተርነት
ዘፈልጥ ግን ኣሎ ክበሃል ዝከኣል
ኣይመስለንን፣ እንተ ወሓደ ብመገዲ
ኢንተርነት ንዝረሓቐ መቕርብና
ብቐጥታ
መልእኽቲ
ንሰደሉ
እሰደልና’ዩ፣ ኢንተርነት ኣብ ዓለም
ምሉእ ዝርከባ ኮምፕዩተራት ብመገዲ
ናይ ተለኮሙኒኬሽን መራኸቢታት
ኣቢሉ ዘራኽብ መርበብ እዩ፣ ንኣብነት
ኣብ ሃገርና ዝርከባ ኮምፕዩተራት
ነፍሲወከፈን ምስ መስመር ተለፎን
ዝተሓሓዛ ኰይነን ማእከለን ኤሪ
ተል እዩ፣ ብመገዲ ኤሪተል ኣቢለን
ከኣ ናብ ዓለም ይራኸባ፣ ብተወሳኺ
ብመገዲ ሳተላይት’ውን ክትራኸብ
ይከኣል እዩ፣ እዚ መርበብ ኢንተርነት
ንዩኒቨርሲቲታት።
ንመጽናዕታዊ
ማእከላት።
መንግስታዊ
ትካላት።
ንግዳዉያን ኮርፖረሽናት። መኽሰብ
ዘይብለን ትካላትን ውልቀ ሰብን

ሓድሽ ፍልጠት ዝመጽእ ሕቶ ምስ
ዝለዓል እዩ፣ ኵሉ እቲ እንሰምዖ።
እንመሃሮ። እንዕዘቦ። ዘደንቕን ዝምስጥን
ብዓይኒ ሕቶ ምርኣዮም ዝያዳ ድርኺት
ናብ ካልእ ፍልጠት እዩ፣ ሓታቲ
ምዃን ተጠርጣሪ ምዃን ዘይኰነ
ምኽንያታዊ ወይ ርትዓዊ’ዩ ዝገብረካ፣
ቀዳሞት ኣቦታትና ለባማት። ገለ ብስነፍልጠት ቅቡላት ዝዀኑ ልምድታት
ኣጽኒሖምልና’ዮም፣ መግቢ እናበላዕና
ክንስገድ እንከለና ነቲ መግቢ ክንሽትቶ
ይነግሩና፤ መግቢ ክንሽትት እንከለና
ኣፍና ምራቕ ስለ ዝመልእ እዩ፣ ኣብ
መውስቦ’ውን ክልተ መጻምድቲ ክሳብ
ሻውዓይ ወለዶኦም ዘራኸብ ክህሉዎም
ከም ዘይብሉ ይምዕዱና፤ ኣብ ስነተወርሶ (ጀነቲክስ) እናተማሃርና ንረኽቦ
ኣምር’ዩ፣ ኣብ ውሽጢ እዞም ወለዶ
ዝህሉ መውስቦ ነቲ “ረስሲቭ” ዝነበረ
ባህሪ ተወርሶ። “ዶሚናንት” ክቕይሮ ስለ
ዝኽእል፣ እዚኦም ገለ ካብቶም ብስነፍልጠት ቅቡላት ዝዀኑ ኣብነታት
እዮም፣ እንተዀነ ካብ ባህልና ብዙሓት
ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎም ብሂላት
ኣለው፣ “ኣታ ቘልዓ! ከምዚ ኣይትግበር
ነውሪ’ዩ” ዝተበሃልናሉ ኣጋጣሚታት
ውሑድ ኣይኰነን፤ ከምኡ ኣብ ዝብሉና
እዋን “ስለምንታይ?” ኢልና ክንሓትት።
ውሽጡ ክንፈልጥ እናተገበኣና ዝበዝሐ
ግዜ ፈሪሕና ከም ነውሪ ተቐቢልናዮም
ንኸይድ ንኸውን፣ ብዙሓት ካብ
ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፉ ከምዚኦም ዝበሉ
ኣጋጣሚታት ምኽንያቶም እንታይ
ኰን ነይሩ ይኸውን?
ኣብ ናይ ትምህርቲ ህይወትና እቶም
ኣብ ክፍሊ ዝተባህሉ ወይ ዝተማሃርናዮም
ቆሊብና እንዕዘር ተማሃሮ ንበዝሕ
ንኸውን፣ ገለ ክሰኣሉና ወይ ክንኣምኖም
ዘጸግሙና ኣምራት የጋጥሙና’ዮም፣ ስለ
ዝተመሃርና ከም ዘለዎ ካብ እነጽንዖ ግን
ካብ ቤት ንባብ። መምህራን። ኣሕዋትናን
ዝዀነ ይፈልጥ’ዩ ዝበልናዮ ሓላፊ
መገዲን ሓቲትና ፍልጠትና ከነዕብዮ
እንተኺእልና’ዩ ኣብ ኣእምሮና ዝነብርን
ካልእ ዝዓበየ ከሕስበና ዝኽእልን፣
ንዝመጹና ሕቶታት ከነቃልሎምን
ከሕፍሩናን
የብሎምን፣
ከምቲ
ቻይናውያን ዝመሰሉዎ። “ብምሕታቱ
ዓሻ ከይመስል ፈሪሁ ዘስቅጥ። ንዘልኣለም
ብዓሻኡ ይነብር፤ እቲ ተቢዑ ዝሓትት
ግን ንሓሙሽተ ደቓይቕ ጥራይ’ዩ ዓሻ
ዝመስል፣” ንስሕበት መሬትን ካልኦት
ኣገደስቲ ስነ-ፍልጠታዊ ምርምራትን
ዘካየደ ኣይዛክ ኒውቶን። ኣብ ትሕቲ
ገረብ ቱፉሕ ደቂሱ እንከሎ ፍረ ቱፋሕ

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

ሓበሬታ ክጥቀሙ። ሓደ ዓይነት ሓበሬታ
ክማቐሉን ክለዋወጡን የኽእሎም፣
ሎሚ ኢንተርነት ምስ ፈተውቱን
ስድራቤቱን ዘይራኸበሉ። ዘድሊዮ
ሓበሬታ
ዘይፍትሸሉ።
ዝተፈላለዩ
ትምህርቲ ዘይረኽበሉን ዘይዘናግዓሉን
ዳርጋ የለን ክበሃል ቀሪቡ ይኸውን፣
እዚ ንዓለም ናብ ሓንቲ ቍሸት
ቀይሩዋ ዘሎ መርበብ ኢንተርነት።
ብ1968 ብ “ARPA” ዝተባህለ ክፍሊ
ምክልኻል ኣሜሪካ ንስነፍልጠታዊ
ምርምርን
ፐርሰነላት
ምክልኻል
ንሓድሕዶም ክራኸብሉ ብምባል
ዝተገብረ እዩ፣ ድሕሪ 15 ዓመት ከኣ
ውልቃውያን ትካላት ናተን መርበብ
ከዳልዋ ክኢለን፣ ዝበዝሐ ዓቕሙ
ንስነ-ፍልጠታውን
ትምህርቲኣውን
ነገራት የገልግል ነይሩ፣ ብዙሓት ሰብ።
ብዙሓት ፈላጣት። ሰብ ርእሰ ማል
እናሳተፈ ከኣ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ
በጺሑ ይርከብ፣

ኢንተርነት ናይ መን’ዩ? ብመን’ዩ
ዝውነን ዝገርመና ኣይሰኣንን ይኸውን
እዩ፣ ንኢንተርነት ከም ናይ በይኑ
ዋንነት ዝሓዞ ሰብ የለን፣ ነዚ መርበብ
እትሕልዎን ትከላኸሎን ዝዀነት
ትኹን ሃገር የላን፣ ኢንተርነት ኣብ
ካልእ ዘይምርኰስ ርእሱ ዝኸኣለ
መስርሕን ኣገባብ ምሕደራን ኣለዎ፣
ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኢንተርነት እትርከብ
መርበብ ናታ ፖሊሲታት። መስርሓትን
ሕጊታት ኣለዋ፣
ትንሱእ ተኽላይ - ዓዲቐይሕ

መበገሲ ሓድሽ ፍልጠት

ወዲቓ ምስ ሃረመቶ “ዝዀነ ከይተንከፋ
ከመይ ኣቢላ ትወድቕ?” ዝብል ሕቶ
ምስ መጽኦ ከም ዕሽነት ኣይወሰዶን፤
ንሕቶኡ ክምልስ ተቓሊሱ። ኣጽኒዑን
ተማራሚሩን፣ ንሓደ ዘይትፈልጦ
ዝነበርካ ምፍላጥ ሸውሃት ፍልጠትካ
ዝኸፍት እዩ፣ ንስሕበት መሬት ኒውቶን
ምስ ዳህሰሶ ንብዙሓት መሃዝቲን
ተመራመርቲን ዝተዓጽዎም ኣፍደገ’ዩ
ከፊቱ፣ ኣብ 1800ታት ዝተማህዘ
ኤለክትሪክሲቲ’ውን እንተዀነ። ብዙሓት
ምህዞታት ክወልድ ክኢሉ፣
ሎሚ ምህዞ ልዕሊ ካልእ እዋን ብኣዝዩ
ዝተዓጻጸፈ ብዝሕን ዓይነትን ይቕጽል
ኣሎ፣ ዝዀነ ሰብ ክምህዝ ዓቕሚ
ክህሉዎ እንከሎ። ክርእዮን ክጥቀመሉን
ዘሎ ተኽእሎ ካብን ናብን ይፈላለ እዩ፣
ምህዞ ምስ ዋሕዚኡ ዘየቋርጽ ፈለግ
ከነመሳስሎ ንኽእል፣ ወዲ-ሰብ ክሳብ
ዘሎ ንዝገጥሙዎ ሕቶታት ዝመልሰሉ
መገዲ እዩ - ምህዞ፣ እቶም ኣብ
መጀመርታ ዝነበሩ ናይ ጥንቲ ደቂ-ሰብ
ንመዓልታዊ ናብራኦም ዝጥቀምሎም
ዝነበሩ መሳርሒታት፤ ንመሕረዲ።
ጽንጽሕለ (በላሕቲ ኣእማን)፤ ንሃድን።
ብዝበልሐ ዕንጨይቲ፤ ንመውዓዪ
መግቦምን መሞቒ ኣካሎም ዘድሊዮም
ሓዊ ብኣዝሒትን ብፍሕፈሐን ይፈጥሩዎ
ነይሮም፣ ካብ ከባቢኦም እናተጠቕሙ
ክምህዙዎም ክኢሎም፣ ብተወሳኺ።
ንመግቦም ዝኸውን ሕርሻዊ ንጥፈታት።
ኣገባብ ኣተኣላልያ እንስሳታት። ዓረብያ።
ዓታሩን ካልእን ክምህዙ ክኢሎም፣
ንሕና’ውን ብዓቕምና ኣብ ከባቢና
ብቐረባ እንረኽቦም ጥረ ነገራት ብዙሕ
ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና፣ ነቲ
ልሙድ ጌርና እንወስዶ ካልእ መልክዕ

ከነትሕዘሉ ንኽእል መገዲ ንሕሰብ፣
እቶም ኣብ ስድራና። ገዛውትና። ቤት
ትምህርትናን
ካልእን
እንርእዮም
ጸገማት ብተበላሕነትና ክንፈትሖም
ንሓስብ እንተዄይንና ናብ ምህዞ ንቐርብ
ኣለና ማለት’ዩ፣ እንተወሓደ ኣደታትና
መንከሽከሽ። መንቀርቀር ወይ መጽሓር
ሓዊ ክስእና እንከለዋ። “ቴኖ” ቀዲድና
ባዕልና
ክንሰርሓለን
ምሓሰብናዶ
ንኸውን?
“ኣብዛ ዓለም እንታይ ዘይተማህዘ።
ንዓና ዝተረፈ የለን” ንብል ኣይንሰኣንን
ንኸውን፣ ምህዞ ብሕቶ’ዩ ዝብገስ። መልሲ
እቲ ሕቶ ከኣ ሓሳባት እዩ፣ ነዚ ሓሳባት
ብግብሪ ንምግሃድ ድማ ጥረ ነገራት
ከድልዩ ይኽእሉ ይዀኑ፣ እንተዀነ
እቲ መልሲ ሕቶና ዝዀነና ሓድሽ
ሓሳብ እንተ ኣለና ምህዞና ዘይውደኣሉ
መገዲ የለን፣ ሕቶ እንተለና ምህዞ
ኣሎ፤ ኵሉ እዚ ኣብዛ ዓለምና ተበጺሑ
ዘሎ ፍልጠት ካብ ሕቶ ዝተላዕለ እዩ፣
ሓደ-ሓደ ግዚ “ከምዚ ክገብር ምኸኣልኩ
ነይረ።” ዝብል ሓሳብ ዝመጽኣና ኣሎ፣
ገለና ክኸውን ከም ዘይክእል ስለ
እንወስዶ ግዲ ኰይኑ ኣሻቡ ሃፊፉ
ይጠፍእ፣ መዓልታዊ ንጥፈታትና ምስ
ትምህርቲን መጽናዕቲን ዝተሓሐዘ
ክኸውን ይኽእል፣ ነዚኦም ሃንደበት
ዝመጽኡና
ሓሳባት።
ሕቶታትን
ፈጠራን ኣብ መዝገብና ኣስፊርናዮም
ክንጸንሕ ንኽእል ኢና፣ እንሆ እዋኑ
ሓልዩ ክረምቲ መጺኡ፣ ናይ ክረምቲ
ዕረፍትና ሕቶና ንምምላስ ክንውፍዮ
ንኽእል ኢና፣
ትምኒት ሰመረ

“ንንኣሽቱ ሓቂታት ዓቲቡ ዘይሓዘ። ኣብ ዓበይቲ ሓቂታት ክትኣምኖ
ኣይትኽእል ኢኻ፣”
- ኣልበርት ኣይነስታይን

ንትምህርቲ። ምህዞ። ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.168
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ሰራዊት ኣህጉር ኣፍሪቃ
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ስፖርትን ጥዕናን መካይድቲ’ዮም ዝቴማኣ ጋንታ
ሕርይቲ ጋንታ ኵዕሶ ሰኪዔት ከተማ
ከረን፡ ብሰንበት ናብ ኣስመራ ብምምጻእ
ምስ ሕርይቲ ጋንታ ዞባ ማእከል ገጢማ

49ብ45 ተዓዊታ፣ ናይ ዞባ ማእከል ጋንታ
ካብ ተጻወትቲ ካልኣይ ዲቪዥን ዝተሓርዩ
ኮይኖም፡ ኣብቲ ሓያል ምትህልላኽ

ዝተራእዮ ጸወታ፡ በታ 91 ኪ.ሜተር ተጓዒዛ
ዝመጸት ሕርይቲ ጋንታ ከተማ ከረን ኣብ
ሜዳኦም ተረቲዖም፣
እዛ ናይ ከረን ጋንታ ኵዕሶ ሰኪዔት፡
ክልተ ዓበይቲ ዕላማታት ሒዛ ዝቖመት
ኢያ፣ ኣብ ከተማ ከረን ተጠርኒፋ ድሕሪ
ዘካየደቶ ቀዳማይ ጸወታ፡ ኩሎም ኣባላት’ታ
ጋንታ ነቲ ኣብ ማልያኦም ከም መወዓውዒ
ዘስፈርዎ ጎስጓስ ኣንጻር ሕማም ኤይድስ
ንምስትምሃር፡ ብቐጥታ ድሕሪ ጸወታ
መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ኣካይዶም፣ ድሕሪ’ቲ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘመዝገቡዎ ዓወት
ድማ ብቐጥታ ናብ ከረን ተመሊሶም ደም
ክልግሱ ምዃኖም እዩ ነታ ጋንታ ጠርኒፉ
ዝመጸ መንእሰይ ምናሴ መኮነን ዝገለጸ፣
ንሱ ኣብ መግለጺኡ፡ ነቲ ብሓፈሻ ኣብ
ዞባ ዓንሰባ ብፍላይ ከኣ ኣብ ከተማ ከረን
ተፈታዊ ዝነበረ ጸወታ ኵዕሶ ሰኪዔት ናብ
ንቡር ንምምላስ፡ ድርብ ዕላማ ሒዞም፡
ስፖርት ምስ ጥዕና ኣሳንዮም ናብ ንቡር
ክመልስዎ ተበጊሶም ምህላዎም ሓቢሩ፣

ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝግበር ስፖርታዊ
ንጥፈታት ሰፊሕ ሸፈነን ትንታነን እናሃቡ
ዓቢ ምትብባዕ ከም ዝገብርሉ ምስጋና ይህቡ
እዮም፣ ካብ ብዕድመ ዝደፍኡ ገዳይም
ስፖርታውያን ብዙሕ ተመክሮን ልቦናን
ክረኽቡ ስለዝኽእሉ ዝርርብ ይገብሩ፣ ኣብ
ዝጥዕሞም ከኣ የተግብርዎ፣
ዕዉታት ስፖርታውያን ካብ ስፖርታዊ
ህይወቶም ዘወሃህለልዎ ተመክሮን ካልእ
ጸጋታትን፡ ናብ ምስልጣን ወይ ናብ ትካል
ቀዪሮም ንብዙሕ ቀጸላታት ስፖርታዊ
ምዕባለታት ክረብሕሉ ነዊሕ ይሓስቡን
ይኽእሉን፣ ስፖርታውያን ንባዕሎም
ብዝገበርዎ ስፖርታዊ ዓወታት ከም ክቡር
ኣቕሓ ዝሽየጥ ፍርያት ተወፋይነትን ኒሕን
ስለዘለዎም፡ ካልእ ጕዕዞ ህይወት ንምኽፋት
የበግሶም፣ ዕድመ ዕዉታት ስፖርታውያን
ድሩት ምዃኑ ስለዝፈልጡ፡ ካብ ዘለዎም
ሞያ ናብ ካልእ ሞያ ከሰጋግሮም
ዝኽእል ተወሳኺ ኣካዳሚያዊ፡ ክእለታዊን
ማሕበራዊ ዝምድናታት ዝፈጥረሎም ናይ
ስፖርት ምሕደራን ይቐስሙ፣ ብእኡ
ድማ ተመክሮኦም ናብ ተካእቲ ወለዶ
የሰጋግርዎ፣
መብዛሕትኡ
ግዜ፡
ስፖርታውያን
ንስፖርት
ክምርምሮዎን
ክጻወትሉን
ጅምር ከብሉ እዮም ተረዲእዎም ክቕጽሉ
ዝድረኹ፣ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ግን፡ ካብ
መጀመርታኡ፡ ቅኑዕ ራእይን ዕላማን ሒዞም
ብምብጋስ፡ ኣእምሮኦም ከይሰሓቱ ክግስግሱ
ከምዘይጽገሙ ይሕብሩ፣ ምኽንያቱ፡
ብራእይ ክምእዘዙ ከለዉ ዕዉታት
ክኰኑ የኽእሎም፣ ኣብ ነብሰ-ምኹስኳስ
ተለማሚዶም፡
ብዙሓት
ማሕበረሰብ
ስፖርት ክመርሑ ይኽእሉ፣ ማሕበረ-ሰብ
ስፖርት ኣብ ምምእዛን ዓቢ ተራ ይጻወቱ፣
ውጽኢት’ዚ ከኣ ሃገር ምሉእ ይጸሉ፣ ንሃገር
ክጸልው እንተጀሚሮም ድማ ስፖርት ባህሊ
ኰይኑ፡ ኣብ ምዕባለ ሃገር ከም ኣምባሳዳራት
ኰይኖም ሰላምን ምዕባለን ሃገር ኣብ
መላእ ዓለም የጋውሑ፣
ንኣብነት፡ ኣብ ኣህጉራዊ ስፖርታዊ
ውድድራት፡ ዕዉታት ስፖርታውያን

ኣንበልበልቲ ባንዴራ ሃገሮም ምዃኖም
ንዕዘብ፣ እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ናይ
መወዳእታ ራእይ ስፖርታዊ ትምህርቲ
ንባንዴራኻ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ከም
እተንበልብል ምግባራ እዩ፣
ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ መሰረታውያን
ትምህርቲ ስነ-ፍልጠት ንመሃር ኢና፣
ብቐጥታን
ብተዘዋዋርን
ኣተኣሳስር
ኣቢልና ጥቕሙ ክንመሃሮ እንከለና፡
ተገዲስና ተማሂርና ዓወት ብግዜኡ
ክንሓፍስ ኣይንጽገምን፣ በዚ ኣጠማምታ፡
ንመሰረታውያን ስነ-ፍልጠት ኣግፍሕ
ኣቢልና ክንርደኦ እንተኽኢልና፡ ሕብረተሰባዊ መፍትሒታት ክፍጠሩ ይኽእሉ፣
ንኣብነት፡ ክልሰ-ሓሳብ ድሮን (drone)፡
ንስልኪ-ኣልቦ
ፕሪንተራት
ከማዕብል
ሓጊዙ፣
ኣብ ባህሊ ዕዉታት ስፖርታውያን’ዉን
ንመሰረታውያን ስነ-ፍልጠት ኣግፍሕ
ኣቢሎም ጠሚቶም ንፈጠራዊ ክእለቶም
ከም’ቲ ባህ ዝበሎም ገይሮም ዘደንቕ
ትርኢት የርእዩ፣ ብሓበሬታ ተክኖሎጂ
ተጠቒሞም ብቢልዮናት ዝቝጸር ኣህዛብ

ዓለም ከም ዝዕዘቦ ገይሮም፡ ኣብ ሃገራት
ይኹና ኣህጉራት መንኰርኰር ምዕባለአን
የሐይሉ፣
ዕዉታት ስፖርታውያን፡ ኣብ ማሕበረቍጠባዊ ምዕባለታት ሃገራት ሰፊሕ ጽልዋ
ከም ዝገብሩን ስነ-ፍልጠትን ቍጠባዊ
ጥቕምን ስፖርት ምሒር ዘረድእ ባእታ
ምዃኑን ብምርዳእ፡ ብዙሓት ሃገራት
ኤውሮጳ ምዕቡል ምሕደራ ስፖርት
ኣዋዲደን መዳርግቲ ዘይብሉ ማሕበረቍጠባዊ መኽሰባት ከም ዝረኽባ ንርእየን
ኣለና፣ ስታድዮመን የብረቕርቕ ጥራይ
ዘይኰነ፡ ዝዀነ ስፖርት ኤውሮጳ ዝዕዘብ
ሰብ፡ ልክዕ ከም’ቲ ኣብቲ ሜዳ ዘሎ ተዓዛቢ
ከፊሉ ከም ዝኣትው ገይረን መኽሰብ
ክግሕጣ ኸለዋ፥ ቀሊል ትምህርቲ ኣተሓሕዛ
ሕሳብ (accounting) ወሲድና ንምርዳኡ
ኣየጸግመናን፣ መሓመድ ዓሊ ክለይ’ዉን፡
“ኣብ ክንዲ መዓልቲ ትቘጽር ንመዓልቲ
ከም ዝቝጸር ግበሮ!” ከምዝበሎ፡ ንነፍስወከፍ መዓልቲ፡ ኣብ ምፍራይ ልምዓታዊ
ስራሕ ከነውዕሎ ይግባእ፣
ፍጹም እምሃ
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ባህሊ ዕዉታት ስፖርታውያን
ካብ ናይ ሰንበት ሕታም ዝቐጸለ
ሳልሳይ ሕጊ ኒውተን፡ ሕጊ ግብረ-መልሰ
(law of action & reaction) እዩ፣ ውጽኢት
ዕዉታት ስፖርታውያን ውጽኢት ግብሮምን
ልምምዶምን እዩ፣ ንኣብነት፡ እንግሊዛዊ
ኦሎምፒካዊ ኣትለት ሞ ፋራሕ፡ ኣብ 2400
ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ ቦታታት ኬንያ፡ ካብ
ሰዓት ሓሙሽተ ቅ. ቐትሪ ክሳብ ሸውዓተ
ድ.ቐትሪ ብዘይምቍራጽ ሓያል ልምምድ
ናይ ተጻዋርነት ይገብር፣ ክንዲ’ዚ ዝኣክል
ተጻዋርነት ገይሩ ናብ ውድድር ክኣትው
ከሎ ምሒር ከም ዝቐሎ ይዛረብ፣ ዝበልዖ
መግቢ’ዉን ወሳኒ’ዩ፣ ኣብ ግዜ ልምምድ፡
ሚዛናዊ ትሕስቶ ዘለዎ መግብታት
ካርቦሃይድሬት፡ ፕሮቲንን ቫይታሚንን
ምብላዕ፡ ኣብ ዝቕጽል ልምምድ ከም ነዳዲ
ኰይኑ ይቕልቦ፣
ገለ ኢጣልያውያን ኣብ ሃገርና መጺኦም
ልምምድ ክገብሩን ካብ ዕዉታት
ስፖርታውያን ሃገርና ተመክሮ ይወስዱን
ንርእይ ኣለና፣ ዶክተር ተስፋይ ኣርዓዶም
ከም ዘዕለለኒ፡ ኣመሪካውያን ኣትለታት’ዉን
ከም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ መወዳደርቶም፡
ክዕወቱ ባህጊ ኣሕዲሮም ንመግብታት
ቀርኒ ኣፍሪቃ (ንኣብነት እንጀራ) ኣጽኒዖም
ይገጥሙ፣ ብመሰረት ሳልሳይ ሕጊ ኒውተን፡
ኤርትራ ብዝሓፈሰቶ ስፖርታዊ ዓወታት፡
ማእከል ስፖርታዊ ውድድርን ዋዕላን
ክትከውን እናበቐዐት እያ፣
ኣብ ኵዕሶ እግሪ እንተመጺእና፡ ባርሴሎና
ንብዙሕ ዓመታት ክትዕወት ዝገበሩዋ
ቀንዲ ረቛሒታት፡ ስትራተጂ ምህጻጽ፡
ውዕውዕ ስምዒት፡ ንጹርነትን ፍልስፍና ናይ
ሓባር ጸወታን እዮም፣ ኣብነት ንምጥቃስ፡
ሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ ዮሃን ክሩፍ፡ “ብጋንታ
ዝጻወቱ ተጻወትቲ ኵዕሶ ንነዊሕ ግዜ ናይ
ምቍጽጻር ክእለት ሒዞም ክቀባበሉ ጥራይ
ዘይኰነ፡ ብዘህጽጽ መገዲ (mental skill)
ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ክእለት’ዉን ክውስኹ
ኣለዎም” ይብል፣
ኣብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ፡ ምቅብባል (ኣላኣላ) ክህልው ኣለዎ፣ ናይ ሓባር ጸወታ
ምዝውታር ማለት እዩ፣ ዕዉታት ተጻወቲ፡
ኣብ ናይ መጋጥምቶም ቦታ ኰይኖም
ጸቕጢ እናገበሩ ከጥቅዕዎም ኣለዎም፣
ንኣሃዛዊ ዕብለላ፡ ኣርባሕን ክፉትን ቦታ
ብግቡእ መዝሚዝካ ናይ ምጥቃም ክእለት
ምድላብ እዩ፣
ዕዉታት ስፖርታውያንን ኣሰልጠንቶምን
ኵሉ ግዜ ከም ማይን ጸባን ክዀኑ ኣለዎም፣
እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ኣሰልጠንቲ ኣብ

ስፖርታውያን ዘሕድርዎ ጽልዋ ኣዝዩ
ሓያል ስለዝዀነ እዩ፣ በዚ ምኽንያት’ዚ፡
ዕዉታት ንምዃን፡ ብሱላት ስፖርታውያን
ኰይኖም ይቐርቡ፣ ብሓጺሩ ሰፊሕ
ኣፍልጦ ኣብ ሕጊ ስፖርት ምፍላጥ ማለት
እዩ፣ ከም ሳልሳይ ሕጊ ኒውተን፡ ብሱላት
ስፖርታውያን ውጽኢት ብሱል ምሕደራ
ክለብ ምዃኑ እዩ፣ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር
ዩናይትድ ዝነበረ ኣሌክስ ፈርጕሰን፡ ካብ
ተጻወትቲ - ክለብ ሃኒጹ ከም ዝተዓወተ
ይሕብር፣ ኣብ ስፖርት፡ ተመክሮን
ፍልጠትን ዝሓዘ ኣሰልጣኒ፡ ዕዉታት
ስፖርታውያን ኣብ ምፍራይ ልዑል ግደ
ኣለዎ፣ ኣሰልጠንቲ፡ ጥዕና ስፖርታውያን
ክቈጻጸሩ ሓላፍነቶም እዩ፣ ምኽንያቱ፡ ጥዕና
እምነ-ኵርናዕ ዓወት እዩ፣
ስፖርታውያን ካብ ሃገሮም ወጻኢ ኣብ
ዘካይድዎ ውድድር ባህሪያዊን ባህላዊን
ጸቕጢ ከጋጥሞም ስለዝኽእል፡ ብዛዕባ
ዝገሽዎ ሃገራት እኹል ሓበሬታ ከም ዝረኽቡ
ምግባር ሓደ ባእታ ዓወት እዩ፣ እንተወሓደ
ሜትሮሎጂካዊ ሓበሬታ ምፍላጥ ንባዕሉ፡
ስነ-ኣእምሮኣውን ኣካላውን ምድላዋት
ንኽገብሩ ይሕግዞም፣ ነብሰ-ምድላዋትን
ተበግሶን ፍርቂ ዓወት ስፖርታውያን እዩ፣
ርእሰ-ምርኰሳ ዘለዎም ስፖርታውያን
መብዛሕትኡ ግዜ ክዕወቱ ይረኣዩ - ርእሰምርኰሳ ኣብ ነብሰ-ምምራሕን ነዊሕ ዕላማ
ኣብ ምዕላምን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ስለዘለዎ፣
ካብ መፈለምታኡ ኸኣ ብባዶ ጁባኦም
እዮም ዝጅምሩ፣
ዕዉታት
ስፖርታውያን፡
ናይ
መወዳደርቶም ደረጃ ምዕባለታት ምሉእ
ሓበሬታ ዝሕዙ እዮም፣ ካብ ሃገር ናብ
ሃገር ይኹን ካብ ስፖርታውያን ናብ
ስፖርታውያን፡ ኣብ ስልቲ ስልጠናታትን
ስፖርታዊ ሓበሬታን ፍልልይ ክህልው
ስለዝኽእል፡ ነዚ ፍልልይ’ዚ ብዕምቈት
ተረዲኦም ንኽዕወቱ ምስ ስፖርታዊ
ሞያኦም የነጻጽርዎ፣ ናይ ክልቲኡ ፍልልይ
ኣንቢቦም ከኣ ንዝጐደሎም ይምልእሉ፣
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ፡ ዕዉታት ስፖርታውያን
ንተራ ጋዜጠኛታት ስፖርት ኣቕልል
ኣቢሎም ኣይርእይዎን፣ ኣብ መንጎኦም
ናይ ሓበሬታ ሃጓፍ ክህልው ከም ዝኽእል
ይፈልጡ ምዃኖም ኣሚኖም፡ ብገላጺ
መልክዕ ስፖርታዊ ክእለታት፡ ተክኒካዊ
ጥበብን ደረጃ ምዕባለ ስፖርትን ልዕሊ
ካልእ ምንጭታት ሃሰው ይብሉ፣ ንሕግታቱ
ተርጒሞም ሓበሬታ ከም ዝሰንቁ ይኣምኑ፣
ናይ ኣጸዋውታ ስልትን ኣገባብን ብዝርድእዎ
ቋንቋታት ከም ዝቐርበሎም ይሓቱ፣ ኣብ

ኮለጅ ሕርሻ ምሉእ ዓወት ተጐናጺፋ!
ስፖርታዊ ግጥማት ላዕለዎት ትካላት
ትምህርቲ፡ ብሰንበት 12 መጋቢት ኣብ
መንጎ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎን ኮለጅ ስነፍልጠትን ቴክኖሎጂ ባሕርን ቀጺሉ ነይሩ፣
ነቲ ግጥማት ዘአንገደት ኮለጅ ሕርሻ ድማ
ኣብ ብምሉእ ወሳኒ ጸወታታት ምሉእ ዓወት
ኣመዝጊባ፣
እቲ ጸወታ ብዓንተቦኡ ሓይል ክኸውን
ከምዝኽእል’ዩ ተገሚቱ ነይሩ፣ ብሃንቀውታ
ዝጽበይዎ ዝነበሩ ተዓዘብቲ’ውን ብኣጋኡ’ዮም
ኣብ ሜዳ ተረኺቦም፣ ስነ-ፍልጠትን
ቴክኖሎጂ ባሕሪን ብድሮ እያ ናብታ
ኣአንጋዲት ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ኣትያ
ሓዲራ፣ እትው ከይበለት ድማ ናብቲ ሜዳ

ብምኻድ ምድላዋት ክትገብር ጀሚራ፣
ብፍሉጥ ኣከፋፋሊኣ ዘርእሰናይ ክብሮም
እትምራሕ ጋንታ ኵዕሶ እግሪ ማሪን፡
ቅድሚ ዕረፍቲ ንጸወታ ብምቁጽጻር ኣቓልቦ
ተዓዘብቲ ዝሰሓበ ጸወታ ኣርእያ፣ ከም
ውጽኢቱ፡ በቲ ሃዳናይ ሸቶ ዝኾነ ተጻወታያ
ሓበን ፍጹም ኣቢላ ኣብ መበል 40 ደቒቕ
መሪሕነት ብምሓዝ ንዕረፍቲ ኣምሪሓ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ተመሓይሻ ዝቐረበት
ኮለጅ ሕርሻ፡ ንጸወታ ብምቁጽጻር ሓያል
ፈተነታት ኣካዪዳ፣ ኣብ መበል 59’ ካብ
ኤፍሬም ተወልደ ብዝረኸበታ ሸቶ ድማ
ተመዓራርያ፣ ብድሕሪ’ዚ፡ ጸወታ ናብ ከቢድ
ህልኽ ከምዝጽመዳ ገይርወን፣ ንኻልኣይ

እብረ ምሉእ ብምሉእ ብምዕብላል ሓያል
ጸወታ ዘንጸባረቀት ጋንታ ሕርሻ፡ ኣብ
መወዳእታ ደቒቕ ሮቤል ክብሮም ምስ
ሰኪዔት ብዘወሃሃዳ ኵዕሶ 2-1ተዓዊታ፣
ብዘይካ’ዚ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ኣብ
ጸወታታት ኵዕሶ መርበብ ደቂ-ተባዕትዮን
ደቂ ኣንስትዮን፡ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ናይ
3ብ0 ዓወት ከተመዝግብ እንከላ፡ ብኵዕሶ
ሰኪዔት እውን ዓወት ካብ ምግዛም ዓዲ
ኣይወዓለትን፣ ብደቂ ተባዕትዮ 39ብ16
ተዓዊታ፣ ኣብ ናይ ደቀ-ኣንስትዮ ድማ
ንኮለጅ ስን-ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ባሕሪ
ብፎርፋይት ከም ዘሰነፈታ ብርሃነ ጸጋይ ኣብ
ጸብጻቡ ሓቢሩ፣

ዝኽረይዶ ከካፍል
ነጋ ወልደጊዮርጊስ
ሻድሻይን መወዳእታን ክፋል
ኣብ ናይ ሰንበት ሕታም፡ ኣልታሕሪር
ኣንጻር ኣዱሊስ ንዘሰላሰለቶ ጸወታ
ሻምፕዮን ከተማ ኣስመራ ዘርዚረ ነይረ፣
ሕጂ ኸኣ ንፍጻመታትን ዝኽርን ናይ’ተን
ሽዑ መዓልቲ ድሒረን ንሜዳ ዝወረዳ
ኤለክትሪክን ዓወት (ቺፖሊኒ)ን ወሲኸ፡
ብሃገራዊት ጋንታና ጽሑፈይ ክዛዝም፣
ጋንታ ዓወት፡ ኣልታሕሪር ኣቐዲማ
ስዒራ ካብ ሜዳ ስለዝወጸት ግድን
ንኤለክትሪክ ስዒራ ዋንጫ ክተልዕል
ነይርዋ፣ ብቕንያቱ ግን ነቲ ሕቶ፡
ስታድየም ኣስመራ ክምልሶ’ዩ ስምዒት
ኣፍቀርቲ ኵዕሶ እግሪ ገዚኡ ዝነበረ፣
ጸወታ ተጀመረ፣ ጋንታ ዓወት ንሓላዊ
ልዳት ኣብርሃም፡ ነጋሽ ተኽሊት፡ ዓቴ፡
ፍጹም፡ ፋኑኤል፡ በራነ፡ ኣማኑኤል (ሻውል)፡
ዮናስ፡ ወዲ ኣቤልን ካልኦትን ኣኸተተት፣
ጋንታ ኤለክትሪክ ብወገና ንሓላዊ ልዳት
ተመስገን ቀዳማይ ምርጫኣ ብምግባር
ናይ ጸጋማይ ተኸላኻላይ ልኡል በርሀ ኣብ
ማእከላይ መስመር ምክልኻል ብምስላፍ፥
ከም ኣሴ፡ ሰለሙን ዮሃንስ፡ ኢሳያስ፡
ሕሩይ፡ ዮሴፍ ተኽለ ወዘተ ኣገደመት፣
ጸወታ ብጋንታ ዓወት ጅምር ከብልን
ሸቶ ክቝጸርን ናይ ቛሕ ሰም ግዜ ነበረ፣
ኣከፋፋሊ ፍጹም ናብ ኣጥቃዓይ ዮናስ
ዝሰደዳ ኵዕሶ፡ ዮናስ ከይተጋገየ ንልኡል
በርሀ ኣዚሩ ሸቶ ሰርሐ፣ እንተዀነ
ኣይደንጐየትን ጋንታ ኤለክትሪክ ብመገዲ
ሕሩይ ንሓላዊ ልዳት ጋንታ ዓወት
ኣብርሃም ዘሽከዐት ኵዕሶ ተጠቒሙ፡ ነታ
ናይ ዮናስ ሸቶ ሰረዘታ፣ ጸወታ ማዕረ ሓደ
ብሓደ ንዕረፍቲ ኣምረሐ፣ ድሕሪ ዕረፍቲ
እውን እንተዀነ ለውጢ ከይተረኣዮ
90 ደቓይቕ ሓደ ብሓደ ተዛዘመ፣
ኣልታሕሪር እቲ ናይ ኤለክትሪክን
ዓወትን ጸወታ የገድሳ ስለዝነበረ፡ ክለብ
ዓወት ማዕረ ምውጻኣ ሻምፕዮን ምዃና
ኣረጋገጸት፣ ክለብ ኤለክትሪክ ሻምፕዮን

ክትከውን እንተዀይና ግን ኣልታሕሪር
ብኣዱሊስ ክትርታዕን ንሳ ድማ ንዓወት
ብእግራ ክትስዕራን ነይርዋ፣ ክልቲኡ
ክሰምረላ ስለዘይከኣል ደርጃኣ ሓልያ
ጸወታኣ ዛዘመት፣ መጽናዕቲ እንተዝግበር፡
ኣብቲ ናይ ሽዑ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ስታድየም
ዝነበረ ተዓዛቢ ሓደ ካብ ክብረ-ወሰን ሃገርና
ክኸውን ከም ዝኽእል ርግጸኛ’የ፣
ብሓፈሻ ሃገራዊት ጋንታ ኵዕሶ እግሪ
ኤርትራ ብዅለንትናኣ ማለት ኣካላዊ
ብቕዓት፡ ውህደት፡ ክእለት ውልቀ
ተጻወትቲ፡ ወኒን ሃገራዊ ኒሕን፡ ሓላፍነት፡
ምርድዳእን ምብህሃልን ኮታስ ዘመናዊ
ኵዕሶ እግሪ ዝጠልቦ መለክዒ ዘማልአት
ሃገራዊት ጋንታ ኢያ ነይራ፣ ብሐፈሻዊ
መግለጺ ናይ ዓወት ጋንታ’ያ ነይራ
ክብል እደፍር፣ ብጀካ’ዚ ክልተ ብቝዓት
ሃገራውያን ጋንታታት ምንባረን፡ እቲ ካልእ
መለለይኣ’ዩ ነይሩ፣ ኣብ መደምደምታ
ብዛዕባ ቀዳመይቲ ሃገራዊ ጋንታ ኵዕሶ
እግሪ ኤርትራ ካብ ኮነ ዛዕባና፡ ናተይ
ዝብላ ናይ ሕልሚ ጋንታ ሰሪሐ ጽሑፈይ
ከጠቓልል፣ ኣቚመያ ዘለዅ ናይ ሕልሚ
ጋንታ ብስልቲ 4-2-3-1 ዝተመርጸት’ያ፣
ሓላዊ ልዳት - ብርሃነ ኣርኣያ፣
ተኸላኸልቲ - ብየማን ፈኣድ፡ ብጸጋም
ዳንኤል ጨዓይ ኣብ ማእከል ሳልሕ ዓሊን
መሓሪ ፍሰሃየን፣ ናይ ማእከል ኣከፋፈልቲ
ነጋሽ ተኽሊትን ዓብዱላሂ ሰይድን፣
ሰለሰተ እናከፋፈሉ ዘጥቅዑ - ብየማን
ያሲን መ/ብርሃን፡ ማእከል ኣለምሰገድ
ኤፍሬም (ቦታ ቍ 10) ብጸጋም ሚኪኤል
ሃብተ (ፓቸ)፣ ኣብ ቅድሚት - ዮውሃንስ
ዘሚኪኤል (ቦታ ቍ 9)፣ ኣሰልጣኒ ተኪኤ
ኣብረሃ፣ ተቐየርቲ ድማ ሓላዊ ልዳት
ፈትሼ፣ ኣብ ምክልኻል ልኡል በርሀ፡
ኣማኑኤል (ሻውል)፡ መዝገበ ካሳ፡ ነጋሽ
መሓመድ፡ ተኽለኣብ (ወዲ ሻምበል)፣
ኣብ ምክፍፋል፡ ሰለሙን ዮውሃንስ፡ ዮሴፍ
ተኽለ፡
ተስፋሚኪኤል
(ወዲርባዕተ)፡
ኣለም ረዳእ፡ ብንያም (ኦቸ)፣ መስመር
መጥቃዕቲ፡ ኤፍሬም መለስ፡ ኣማኑኤል
እያሱ (ዓቴ)፡ ሚኪኤል መስፍን (ኣሴ)፡
ቴድሮስ (ዓለምጾ)፣
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o Proficient on internet
o
Screening of calls
Behavioural Skills

ሰ

ታደ
ም
ሄ
ተል
ቤ
ት
ዊ
ዳ
ብ
ሃ
ዳ

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company PLC is inviting interested applicants for the
following position.
POSITION: Management Secretary
Number Required (01)
TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE PERFORMANCE
AREAS
Management of General Manager Schedule
•
•
•
•
•
•
•

Provide executive assistance as needed to minimize the administrative
work of the General Manager and Operations Manager.
Arrange and coordinate travel and related documents.
Respond to written requests for information and arrange
appointments.
Responsible for minutes of Management Meeting and distribute
timeously to HOD and General Manager.
Provide refreshments for General Manager and his visitors.
Provide administrative support to General Manager and Management
Team
Assist in the planning and preparation of meetings, conferences and
telephone conference calls.

General Manager Office Management
•
•
•

Arrange for cleaners to clean the office.
Administrative Function
Ensure that all work orders are processed and captured as well as
follow up on completion.

Answering of all incoming calls and take messages.
•
•
•
•

Greet assistant and direct employees and public visitors.
Responsible for ordering stationary for General Manager and
Operations Manager.
Registration and recording of all outgoing documents.
Performs job as per instruction of the immediate Supervisor.

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
• Qualifications.
o Secretarial Diploma
•

Knowledge and Experience
o 3 – 5 Years’ experience on MS Office
o 3 – 5 Years Secretarial experience

•

Technical Skills
o Computer Literacy (MS Office – Intermediate)
o Administrative Skill
o Telephonic etiquette
o Organization skill
o Analytical skill
o Business writing

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Interpersonal Relations skill
Good communication (English and Local language)
Tidy and presentable
High level of integrity
Good judgment skills
Confidentiality
Multi-tasking
Organizing of diaries and travel arrangements
Meeting of deadlines

General Information and other requirements:
• Place of Work:
Bisha.
• Salary: 		
As per Company salary scale.
• Type of contract
Indefinite Period
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.

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ ኣብ ሰምበል ሆስፒታል ዝርከብ ቤት
መግብን ባርን ግሮሰርን ምክራይን ከምኡ’ውን ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዝእለዩ ሕሙማት
መግቢ ንምቕራብን ብቕዓት ዘለዎም ተወዳደርቲ ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን
1. ክሳብ ዓመተ 2016 ዝተሓደሰ ናይ ቤት መግብን ባርን ፍቓድ ዘልዎን ናይ
ዝሓለፈ ዓመት 2016 ግብሪ መንግስቲ ዝኸፈለን።
2. ብናይ መግቢ ምቕራብ ሞያ ብውሑድ ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ተመኩሮ
ዘለዎ።
3. ብዛዕባ ትካሉ ዝህቦ ኣገልግሎትን ትሕዝቶን ዝገልጽ ጽሑፋዊ ሓበሬታ (profile)
ዘቕርብ።
4. መኽበሪ ጨረታ 150,000.00 (ዝምለስ)ብ CPO ብዘቕርብ።
5. ናይ ጨረታ ሰነዳት ናቕፋ 50.00(ዘይምለስ)ብምኽፋል ካብ ቤት ጽሕፈት ሮራ
ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ (ኣሃዱ ፋይናንስ) ምውሳድ ይከኣል።
6. ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወድአ ወይ ዘይምልከቶ ምዃኑ መረጋገጺ ከቕርብ
ዝኽእል።
7. ተጫራታይ ናይ ጨረታ ዘቕረቦ ዋጋታት ብሰታሪት ብግቡእ ዓሺጉ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ (ኣሃዱ ፋይናንስ) የረክብ።
8. እዚ ጨረታ’ዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚሩ ን15 ናይ
ስራሕ መዓልታት ክፉት ይኸውን። ኣብ መበል 16 ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 10፡00
ቅ.ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋዊ ወኪላቶም ኣብ ዝተረኽበሉ ይኽፈት።
9. ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነቲ
ጨረታ ብሙሉኡ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ሓበሬታ፦ ኣድራሻ ናይ ቤት ጽሕፈት ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/
ብ/ማ ጥቓ ቤተክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ጸጸራት እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ቁ.ቴሌ
08373442 ወይ 111539 ምውካስ ይከኣል።
ሚኒስትሪ ጥዕና
ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ
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ምልክታ

ምልክታ
ኣብ ንኡስ ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና ስራየ ቁጸሪ ገዛ 47 ዚፕ 1A/119 ፕሎት 27 ፓርሰል
‘W’ ብስም ውካሊ ፕሩሺኒ ኤልዮ ሩጀሮን ነፍ.ዙፋን ገብሩ ዑስማን ብመለለዩ ንብረት ቁጽሪ 1፡
0111148/1 ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብውርሲ ናብ ፕሩሺኒ ኤልዮ ሩጀሮ ክመሓላለፍ
ስለዝተደለየ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጋዊ መርትዖ ብምሓዝ ኣብ ቤ/ጽ
ፓብሊክ ኖታሪ ይቕረብ።
ጌታሁን ገብረማርያም (ወኪል)
ወር/ነፍ/ኣበበ ተሰማ ወልደኪዳን ዝኾንና ኣብ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ማእከል ዚፕ ኮድ 1A119
ፕሎት 11 ፓርሰል E ጎደና ሓማሴን ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ/ምስክር
ወረቐት 22781/31680(1፡009489) ብመወከሲ ቁ.112336 ዝተመዝገበ ናብ ስምና ከነመሓላልፎ
ስለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን
ይቕረብ።
ለምለም ሃይለ መሸሻ+1

ብስም ወ/ሮ ኣስሊ ገብረመስቀል እምባየ ዝተመዝገበ ኣብ ከተማ ኣስመራ ን/ዞባ ጎዳይፍ ዚፕ
1A757 ጎደና 757-106 ብመለለይ ገዛ ASD 00007099 ብሎት 6 ብቁጽሪ ፓርሰል/ዞን
ASP 00005759 ፓርሰል ‘W’ ዝርከብ ኣብ 210.33 ት/ሜት ዝተደኮነ ቀንዲ ክፍልታት
4 ሓገዝቲ 4 ዘጠቓለለ ተራ መንበሪ ገዛ ኣብ ሚ/ሪ መሬት ማይን ኣከባብን ቤ/ጽ ካዳስተር
ብመለለይ ቁ.ንብረት 1፡001537/1 ዋንነቱ ዝተረጋገጸ ገዛ ወ/ሮ ኣስሊ ገብረመስቀል እምባየ
ብዕለት 09/03/2017 ብቁ.መዝ 108/2017 ኣብ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ቀሪበን ንዓና
ንገዳም ኣቡነ ብጹእ ኣምላኽ ደብረ ኮዳዱ እምኒ ጸሊም ብህያብ ስለ ዝሃባና ስም ዋንነት ናብ
ስምና ከነመሓላልፍ ስለ ዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ
መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ’ውን ይግባይ ተባሂልሉ እንተሎ
ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን
ይቕረብ፣ ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጅናል ሰነዳታትና ኣቕሪብና ጉዳይና ክንፍጽም ምዃና
ንሕብር።
ገዳም ኣቡነ ብጹኣምላኽ ደብረ ኮዳዱ እምኒ ጸሊም
ኣመሓዳሪ ገዳም መዓሾ (ኣባ ስብሃትልኣብ) ተስፋጼን ክፍለጼን

ምልክታ ክፉት ቦታ ስራሕ
ትካልና ነዚ ዝስዕብ ዘማልኡ ሰራሕተኛታት ክቖጽር ስለዝደለየ ተገደስቲ ይዕድም።
1. ብB.A ዲግሪ ብሕሳብ- ተመክሮ ስራሕ ልዕሊ 6 ዓመት ብዝሒ 1
2. ዲፕሎማ ብሕሳብ ተመክሮ ስራሕ ልዕሊ 5 ዓመት ብዝሒ
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3. ዕድመ ትሕቲ 60 ዓመት
4. ደሞዝ ብመሳልል ትካል
5. ተገደስቲ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዘማልኡ ምስክር ብቕዓቶምን ድሕሪ ባይትኦም ዝገለጽ
ሰነዳት (CV) ናብ ክፍሊ ምምሕዳር የቕርቡ።
6. ካብ ሃ/ኣገልግሎት ዝተሰናበቱ ወይ ዘይምልከቶም ምዃኑ መረጋገጺ የቕርቡ።
7. እዚ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ስራሕ ከቕርቡ
ንሕብር።
ኩባንያ መጓዓዝያ ትራንስሆርን
ቤ/ጽ ፎሮቪያ

ወ/ሮ መዓሾ ፍትዊ ንጉሰ ብመሰረት ብዕለት 03/05/1997 ምስ ወረስቲ ነፍ/ት ኣዛለሽ ዘወልዲ
ገብረሚካኤል ዝገበርክዎ ናይ ገዛ መሽጣ ውዕል ነቲ ካብ ወረስቲ ዝዓደክዎ ገዛ ብኮምሽን
ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 113381 መወከሲ ቁጽሪ 132470 ዋንነቱ ዝተጋገጸ ኣብ
ከተማ ኣስመራ ምም/ንኡ/ዞባ ማእከል ከተማ ናይ ቅድም ጎደና ኣክሱም ናይ ሕጂ ጎደና ዓዲ
ዃላ ኣብ ፕሎት 26 ቁጽሪ ገዛ 85 ዝርከብ ገዛ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ፡ ዝቃወም
ሰብ እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ኣብ ቤት ጽሕፈት
ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ካዳስትራልን ከቕርብ ዝቃወም እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል
ሰነዳተይ ኣቕሪበ ስም ምትሕልላፍ ናብ ስመይ ክገብር ምዃነይ የመልክት።
ወ/ሮ መዓሾ ፍትዊ ንጉሰ
ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ ትራቮሎ ከባቢ ደንደን ፓርሰል ‘B’ ቁ- ሎታ 125 ብቁሊብሬቶ 100401/109144 ብቁ/ምዝገባ ንብረት 34772/52141 ዝፍለጥ ዘይንቅሳቐስ ንብረት
(ገዛ) ብዕድጊ ዝረኸብክዎ ናይ ስም ምትሕልላፍ ክገብረሉ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ናብ
ቤ/ጽ/ፓ/ኖታሪን ቤ/ጽ/ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።
ትብለጽ ተወልደ ምዘሎ

ዓቢ ብስራት ካብ መንገዲ ኣየር ሱዳን
መንገዲ ኣየር ሱዳን ብምኽንያት ሓድሽ ምሕደራ እዞም ዝስዕቡ ምትዕርራይ ብምግባር ናይ በረራ ኣገልግሎቱ ክቕጽል
ምዃኑ ይሕብር፦
* ካብ 15% ክሳብ 50% ምጉዳል ዋጋታት ኣየር ትኬት ኣተግቢሩ ይርከብ።
* ተወሳኺ ብረራታት ንካርቱም ብምትእትታው ኪኒይዉ ካርቱም ናብ ጁባ - ርያድ- ጅዳ -ካኑ - እንጃሜና ከም
ዘሎዎ ከነብስረኩም ንፈቱ።
* መስመር ኣስመራ - ካርቱም - ጁባ ከም ዝጀመርና ምዃና ንዓማዊልና ከነበስር ንፈቱ።
* መደብ ጉዕዞ መንገዲ ኣየር ሱዳን ሰሉስን ሓሙስን ኮይኑ፡ ርትዓዊ ዋጋታት ኣየር ቲኬት ብምምሕያሽ ኣሳልጦ ዘለዎ
ኣገልግሎት ክትህብ ድሉውቲ ምዃና ነበስረኩም።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣድራሻና ፦
ኬክያ ወኪል ጉዕዞን ቱሪዝምን ዋና ወኪል መንገዲ ኣየር ሱዳን
ጎደና ፦ ሰማእታት ቁ፦ 75/81 ስልኪ ቁ፦ 125315 - 110933

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.168
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ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ-ነበር ናብ
መርመራ ክትቀርብ. . .?
ተስፋኣለም የማነ

ማለዥያ 50 ሰሜን
ኮርያውያን ትጥርዝ

መንግስቲ ማለዥያ፡ ቪዛኦም ኣብቂዑ
እንከሎ ኣብታ ሃገር ክነብሩ ከም ዝጸንሑ
ንዝገለጾም 50 ሰሜን ኮርያውያን ንዓዶም
ክጥርዞም ምዃኑ ኣፍሊጡ።
እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ’ዚ ዝወስድ
ዘሎ፡ ብጉዳይ’ቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ
መዓርፎ-ነፈርቲ ኩዋላ ላምፑር ዝተቐትለ
ሰሜን ኮርያዊ፡ ምስ መንግስቲ ፕዮንግያንግ
ኣብ ዓሚቚ ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን
ወጥሪ ተጸሚዱ ኣብ ዘለወሉ እዋን’ዩ። ኣብ
ሃገሩ ዝነብሩ ኩሎም ሰሜን ኮርያውያን
ከይወጹ ኣጊዱዎም ከም ዝጸንሐ ዝጠቐሰ
ቢ.ቢ.ሲ፡ ስለምንታይ ሕጂ ናብ ሃገሮም
ክሰጎም ወሲኑ ዝሃቦ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን።
መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ብወገኑ፡ ንትሽዓተ
ማለዥያውያን ካብ ሃገሩ ከይወጹ ኣጊዱ
ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ። ንኣቃትላ ናይ’ቲ ብኣቦ
ሓዉ ንመራሒ ፕዮንግያንግ ዝዀነ ኪም
ጆንግ-ናም ክምርምሩ ዝጸንሑ ሰብ-መዚ
ማለዥያ፡ ኣብቲ ቅትለት ኢድ ከምዘለዎም

ዝጠርጠሩዎም ሰለስተ ሰሜን ኮርያውያን፡
ኣብታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ኢምባሲኦም
ተሓቢኦም ከምዘለዉ ብምግላጽ፡ ሰሜን
ኮርያ ከተረክቦም ተደጋጋሚ ጠለብ
ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም።
ሰሜን ኮርያ ብወገና፡ ኣብ ቅትለት ናይ’ቲ
ዲፕሎማሲያዊ ፓስፖርት ሒዙ ምንባሩ
ዝገለጸቶ ዜጋኣ ኢድ ከምዘይብላ ጸቒጣ
ብምግላጽ፡ ሬሳኡ ብዘይ ዝዀነ ቅድመኲነት ክወሃባ ክትጠልብ ምጽንሓ ይፍለጥ።
ዝሓለፈ ሰኑይ ብመገዲ’ቲ ኣብ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ዝርከብ ኣምበሳደራ ኣቢላ
ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ከኣ፡ ነቲ ብማለዥያ
ዝቐርበላ ዘሎ ክሲ፡ “ካብ ‘ኤ’ ክሳብ ‘ዜድ’
ብሰበ-ስልጣን ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን
ዝተፈብረኸ ውጹእ ሓሶት’ዩ” ክትብል
ገሊጻቶ።
ኣብ ሃገሮም ክሳብ ሓደ ሽሕ ዝኣኽሉ
ሰሜን ኮርያውያን ከምዘለዉ ዝሓበሩ
ሰብ-መዚ ማለዥያ፡ ሬሳ ኪም ጆንግናም ንስድራ-ቤቱ ደኣ’ምበር ንመንግስቲ
ፕዮንግያንግ ከምዘየረክቡዎ ይገልጹ።
ስድራ-ቤቱ፡ “ይወሃበና” ዝብል ጠለብ ኣብ
ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን እንተዘይ ኣቕሪቦም
ከኣ፡ ነቲ ሬሳ ንምውጋን ናይ ባዕሎም
ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም የነጽሩ።
እንተዀነ፡ በዓልቲ-ቤቱ ኰነ ደቁ ኣበይ
ከምዘለዉ ዛጊት ኣይፍለጡን እዮም።

ኣመሪካ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ
ናብ ደቡብ ኮርያ ትልእኽ
ኣመሪካ፡ ሚሳይል ክዓጥቃ ዝኽእላ
ዝተራቐቓ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ውግእ፡ ኣብ
ደቡብ ኮርያ ብቀዋሚ ከተዐስክር ምዃና
ገሊጻ።
እታ ሃገር ነዚ ትገልጽ ዘላ፡ ሰሜን
ኮርያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣርባዕተ ፈተነ
ባለስቲክ ሚሳይል ድሕሪ ምክያዳ
እዩ። እቲ ሚሳይላት ንኣስታት ሓደ
ሽሕ ኪሎ-ሜተር ተጓዒዙ ኣብ ገማግም
ባሕሪ ጃፓን ድሕሪ ምውዳቑ፡ ቶክዮ
ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ኮኒናቶ ነይራ።
ኣመሪካ’ውን ብመገዲ ጸሓፊ ክፍሊ
ጉዳያት ወጻኢኣ - ሬክስ ቲለርሰን ኣቢላ
ቅድሚ ገለ መዓልታት ኣብ ዝሃበቶ
ሓበሬታ፡ ሰሜን ኮርያ እታ ቀንዲ ሓደገኛ
ሃገር ምዃና ገሊጻ። ብመሰረት ኣዘዝቲ
ናይ’ቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዓስኪሩ ዘሎ
ሰራዊት ኣመሪካ፡ እተን ብኩባንያ ‘ግረይ
ኢግል’ (Grey Eagle) ዝፈረያ ሰብ-ኣልቦ
ነፈርቲ ውግእ፡ ኣብ ሰማያት ናይ’ቲ ምስ
ሰሜን ኮርያ ዘዳውብ ከባቢታት እናበረራ

ንወታሃደራዊ ምንቅስቓስ ፕዮንግያንግ
ብደቂቕ ክከታተላኦ እየን። ኣመሪካ፡
ኣቐድም ኣቢላ’ውን ኣዝዩ ዝተራቐቐ
ምዃኑ ዝተነግረሉ ስርዓተ-መከላኸሊ
ሚሳይል ናብ ደቡብ ኮርያ ልኢኻ እያ።
ሶል፡ ዕላማ ናይ’ቲ ስርዓተ-መከላኸሊ
ሚሳይል ካብ ፕዮንግያንግ ክፍነወላ
ንዝኽእል ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ
ንምብርዓን ምዃኑ’ያ እትገልጽ።
እንተኾነ ቻይና፡ እቲ ምስቲ ስርዓተመከላኸሊ ሚሳይል ዝትከል ራዳር ክሳብ
ውሽጢ ግዝኣታ በሲዑ ንወተሃደራዊ
ምንቅስቓሳታ ክርኢ ዓቕሚ ከምዘለዎ
ብምምልካት፡ ብዓይኒ ሃገራዊ ድሕነታን
ረብሓታታን ጠሚታ ኣድላዪ ግብረመልሲ ክትህበሉ ምዃና ተጠንቅቕ ኣላ።
ብመሰረት ክኢላታት፡ ሰሜን ኮርያ
ኑክሌሳዊ መደባታ ንምምዕባል ብእተካይዶ
ዘላ ጻዕሪታት፡ ዛጊት ኣብ ሚሳይል ክጸዓን
ዝኽእል ንኡስ መጠን ኑክሌሳዊ ኣጽዋር
ከተማዕብል ክኢላ ኣላ።

ዝሓለፈ ሰሙን ብወግዒ ካብ ስልጣና
ዝተሰጐጐት ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ-ነበር
ፓርክ ግዩን ሃይ፡ ንኣድላዪ መርመራ
ክትቀርብ ብኣኽበርቲ ሕጊ’ታ ሃገር
ጻውዒት ከምዝቐርበላ፡ ቤት ጽሕፈት
ዋና ኣኽባር ሕጊ ደቡብ ኮርያ ንዝዘርገሖ
ሓበሬታ ብምጥቃስ ኣልጀዚራ ሓቢራ።
ፓርክ ግዩን ሃይ፡ ኣብ ብልሽውና ኢድ
ከይነበራ ከምዘይተርፍ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ
እዋን፡ ዝሓለፈ ዓርቢ እያ ብውሳነ ቅዋማዊ
ቤት-ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ብወግዒ ካብ
ስልጣና ዝተባረረት።
እታ ፕረዚደንት-ነበር፡ ስልጣና ጉልባብ
ብምግባር ካብ ኩባንያ ሳምሱንግን
ካልኦት ዓበይቲ ኩባያታትን ናይ’ታ ሃገር
ብላዕ ተቐቢላ እንተኾይና ብኣኽበርቲ

ሕጊ ደቂቕ መርመራታት ከምዝግበረላ
ተፈሊጡ።
እቲ ናይ መርመራ መስርሕ ብቐጥታዊ
ፈነወ ተለቪዥን ክመሓላለፍ እዮም
ተቓወምታ ዝጽውዑ ዘለዉ። እንተኾነ
ኣብ ቤት ጽሕፈት ብብሕቱው ኣገባብ
ክሰላሰል ከምዝኽእል’ውን ይግለጽ ኣሎ።
ኣኽበርቲ ሕጊ፡ እቲ ናይ መርመራ
ጻውዒት ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት
ናብታ ፕረዚደንት ነበር ብወግዒ ድሕሪ
ምቕራቡ መርመራ ዝግበረሉ ዕለት
ንህዝቢ ከምዝግለጽ ኣረዲኦም። ዘዕግብ
መልሲ እንተዘይኣቕሪባ ብወግዒ ክስታት
ብልሽውና ክምስረተላ ከምዝኽእል’ውን
እቶም ሰብ መዚ ኣነጺሮም ኣለዉ።
ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ-ነበር ፓርክ

ግዩን ሃይ ኣብ መሪሕነት ኣብ ዝነበረትሉ
እዋን፡ ምስ ሓንቲ ቾይ ሱን ሲል
ዝተባህለት ውልቀ-ሰብ ጥቡቕ ምሕዝነት
ብምምስራት ብመገዳ ኣቢላ ውልቃዊ
ረብሓታት ከምዝኣከበት’ያ ትኽሰስ ዘላ።
ንሳ ግን ኣብ’ቲ ዝበሃል ዘሎ ኢድ
ከምዘይነበራ ብምግላጽ፡ ኣብ ልዕሊኣ
ዝቐርብ ዘሎ ክስታት መሰረት ከምዘይብሉ
ትማጐት።
ኣብ ቤት-ማእሰርቲ እትርከብ ደቡብ
ኮርያዊት ቾይ ሱን ሲል፡ ናይ ቀረባ መሓዛ
ፕረዚደንት-ነበር ጉን ሃይ ኮይና፡ ጽልዋኣ
ተጠቒማ ኣብ መንግስታዊ ስራሕ ኢድ
ብምእታውን ካብ ኩባንያታት’ታ ሃገር
ናይ ሚልዮናት ዶላር ብላዕ ብምቕባልን
ተኸሲሳ ከምዘላ ይግለጽ።

“ሑስኒ ሙባረክ ናጻ ክልቀቕ’ዩ”ጠበቓኡ
ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ማሕቡስ ዝጸንሐ
ፕረዚደንት ግብጺ ዝነበረ ሑስኒ ሙባረክ፡
ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ናጻ ተለቒቑ ናብ
ገዛኡ ከምርሕ ምዃኑ ጠበቓኡ ሓቢሩ።
‘ኣል ምስሪ ኣል ዮም’ ዝተባህለት
ጋዜጣ’ታ ሃገር፡ ፈሪድ ኣል ደዒብ
ንዝተባህለ ጠበቓኡ ብምጥቃስ ኣብ
ዝዘርግሓቶ ሓበሬታ፡ ሙባራክ ካብቲ
ተዓቚብሉ ዘሎ ወተሃደራዊ ሆስፒታል
ሎሚ ወይ ጽባሕ ወጺኡ ናብ ገዛኡ
ከምርሕ ትጽቢት ከምዘሎ ኣመልኪታ።
ኣኽበርቲ ሕጊ’ታ ሃገር ኣቐዲሞም ነቲ
ብጠበቓኡ ዝቐረበሎም ጠለብ ብምቕባል፡
ሙባራክ ካብ ማእሰርቲ ናጻ ክልቀቕ
ከም ዘፍቀዱ ድማ እታ ጋዜጣ ወሲኻ
ሓቢራ።
እቲ ፕረዚደንት-ነበር፡ በቲ ኣብ 2011
ኣብ ካይሮን ካልኦት ከተማታት ግብጺን
ዝተወልዐ ህይወት ኣማኢት ግብጻውያን
ዝለከመ ህዝባዊ ናዕቢ፡ ከምኡ ድማ
ዘይተኣደነ ገንዘብ መንግስቲ ኣጠፋፊኡ
ኣብ ውልቃዊ ረብሓኡ ብምውዓሉ’ዩ

ተኸሲሱ ጸኒሑ። እንተዀነ፡ ላዕለዋይ ናይ
ይግባይ ሰማዒ ቤት-ፍርዲ ግብጺ ዝሓለፈ
2 መጋቢት ነቲ ጉዳይ ኣብ ዝተመልከተሉ፡
ሙባረክ ካብቲ ናይ 2011 ቅትለት ኢዱ
ንጹህ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
ኣብዚ እዋን ወዲ 88 ዓመት ሽማግለ
ኰይኑ ዘሎ ሑስኒ ሙባረክ፡ ካብተን
ዝተሓየረለን ዓመታት እተን ሰለስተ ኣብ
ማሕቡስ ከሕልፈን እንከሎ፡ እተን ክልተ

ድማ ብሰንኪ ኩነታት ጥዕናኡ ኣብ ካይሮ
ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ሆስፒታል
ደቂሱ እዩ ወዲኡወን። ሙባረክ፡ ንግብጺ
ንኣስታት 30 ዓመት ምስ መርሓ እዩ
ኣብ 2011 ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ
ተኣልዩ። ክልተ ደቁ’ውን ብምጥፍፋእ
ገንዘብ መንግስቲን ካልእ ክሲታትን
ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ዝሓለፈ
2015 ናጻ ክልቀቑ ክኢሎም እዮም።

ቱርኪ ዝምድናኣ ምስ ኔዘርላንድስ ኣደስኪላቶ
ቱርኪ፡ ምስ ኔዘርላንድስ ብደረጃ
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ከተካይዶ ዝጸንሐት
ፖለቲካዊ ርክባት ደው ከምዘበለቶ፡ ዋሕዚ
ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ኣህጉር
ኤውሮጳ ንምግታእ፡ ዝሓለፈ ዓመት ምስ
ሕብረት ኤውሮጳ ንዝኣተወቶ ኣገዳሲ
ውዕል ድማ ዳግመ-ግምት ክትገብረሉ
ምዃና ኣጠንቂቓ።
እታ ሃገር ነዚ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ፡
ብዛዕባ’ቲ ቅዋም መንግስቲ ንምኽላስ
ኣብ ቀረባ እዋን ከተካይዶ መዲባ ዘላ
ህዝባዊ ረፈረንደም፡ ኣብ ዲያስፖራ ኣብ
ዝርከቡ ዜጋታታ ጐስጓስ ንምክያድ፡
ናብ ኔዘርላንድስ ዝለኣኸቶም ክልተ
ሚኒስተራታ
ከምእተጋፍዑ
ኣብ
እትገልጸሉ ዘላ እዋን’ያ። ምክትል
ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣፈኛ መንግስቲን ኑማን ኩርቱልሙስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡
ኔዘርላንድ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን
ቱርኪ ናይ ዝፈጸመቶ በደል ወግዓዊ
ይቕሬታ ክሳብ እትሓተሉ፡ እቲ ኣብ
መንጎ ክልተአን ሃገራት ብደረጃ ላዕለዎት
ሰበ-ስልጣን ዝካየድ ዝነበረ ርክባትን፡ ኣብዚ
ቀረባ ግዜ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኣኼባ
ሚኒስተራትን ክቋረጽ ምዃኑ ኣስሚርሉ።
እቲ በዓል-ስልጣን ወሲኹ፡ ቱርኪ
ክሊ-ኣየራ ነቲ ኣብ ኣንካራ ዝመደበሩ
ኔዘርላንዳዊ ኣምበሳደርን መሳርሕቱን
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ከምዘይተፍቅደሉ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ’ታ
ሃገር ካልእ ማዕቀባት ንምጽናዕ’ውን
ቱርኪ ትሓስበሉ ምህላዋ ኣገንዚቡ።
ንሱ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ፡ ፕረዚደንት
ጣይፕ ኤርዶጋን ኣቐድም ኣቢሉ ነቲ
ፍጻመ ምስ ባርባራዊ ተግባራት ስርዓት
ናዚ ኣመሳሲሉ ብምግላጽ፡ ንሆላንድ ኣብ
ቤት-ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ
ክኸሳ ምዃኑ ድሕሪ ምጥንቃቑ እዩ።
ቻንስለር ጀርመን - ኣንገላ መርከል
ንተግባራት ኔዘርላንድስ ክትድግፎ
ምምራጻ ዘቖጠዖ ፕረዚደንት ኤርዶጋን፡
“ቀንዲ ደጋፊት ግብረ-ሽበራውያን!”
ክብል ዘሊፉዋ። እታ ቻንስለር ብወገና
ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ፡ ኤርዶጋን ንነገር
ዝቕስቅስ መግለጺታት ካብ ምሃብን

ስጉምቲታት ካብ ምውሳድን ክቑጠብ
ኣተሓሳሲባ። ሰብ-መዚ ጸጥታ ሆላንድ፡
ንሚኒስተር ስድራ-ቤት ቱርኪ - ፋጥማ
በቱል ሳያን ካያ ኣሲሮምን ኣከላቢቶምን
ናብ ጀርመን ክሰጉዋ ከለዉ፡ ንሚኒስተር
ጉዳያት ወጻኢ’ታ ሃገር ኣሳፊራ ትመጽእ
ንዝነበረት ነፋሪት ድማ ኣብ መሬቶም
ከይትዓልብ ከምዝኣገዱዋ እዩ ዝግለጽ።
ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ
ረፈረንደም ንምክያድ ትሸባሸብ ዘላ
ቱርኪ፡ ኣብ ሆላንድ ኣስታት 400
ሽሕ ዜጋታት ኣለዉዋ። ዝበዝሓ
ሃገራት ኤውሮጳ፡ ቱርኪ ትዳለወሉ ዘላ
ረፈረንደም ንገደብ ስልጣን ፕረዚደንት
ጣይፕ ኤርዶጋን ንምስፋሕ ዝዓለመ
ከምዝዀነ እየን ዝወቕሳ።

