መበል 24 ዓመት ቁ. 308
ገጽ 2
ማዕከናት ዜና ዓለም፡
ብዛዕባ ኤርትራውያን
ተቐዳደምቲ

ረቡዕ 15 ሓምለ 2015
ገጽ 3
ዓቢ ሃገራዊ ስነ-ጥበበኛን
መምህርን - መም/ ኣስረስ
ተሰማ

ገጽ 5
2.1 መጠነ መልክፍቲ
ብዞባታት

ተመሃሮን መምህራንን ቤት-ትምህርቲ
ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ፡ ብወለንታኦም
ደም ለጊሶም

ተመሃሮን መምህራንን ቤትትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ
መንደፈራ፡ ብሰንኪ ሕጽረት ደም
እትጠፍእ ሂወት ንኸይትህሉ፡
ብወለንታኦም ደም ከምዝለገሱ፡
ኣባል ሃገራዊ ባንክ ደም መንእሰይ
መብራህቶም ቃልኣብ ሓቢሩ።
ብመሰረት ሓበሬታ መንእሰይ
መብራህቶም፡ ለገስቲ ቅድሚ ደም
ምሃቦም መጀመርታ ሓፈሻዊ
ኣፍልጦ ምልጋስ ደም ክህልዎም
ስለዝግባእ፡ ኣቐዲሙ ሓበሬታ

ክወሃቦም እንከሎ፡ እቲ ተበግሶ
ምስ ምዕጻው ኣብያተ-ትምህርትን
ኮለጃትን ብምዃኑ፡ ኣብ ባንክ ደም
ከጋጥም ንዝኽእል ዋሕዲ ቀረብ
ኣብ ምቅላል ተራ ከምዝህልዎ
ተፈሊጡ’ሎ።
ደም ዝለገሱ ተመሃሮ ንኤሪና
ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ ኣቐዲሙ
ብዛዕባ ኣገዳስነት ልግሲ ደም እኹል
ኣፍልጦ ከምዘይነበሮ፡ ድሒሩ ግን
ምልጋስ ደም ብዘይካ’ቲ ዝህበካ
ሕልናዊ ዕግበት፡ ኩነታት ጥዕናኻን

ዓይነት ደምካን ንኽትፈልጥ’ውን
ሓጋዚ ስለዝኾነ ጠቓሚ ኮይኑ
ከምዝረኸቦ ብምሕባር፡ ነፍሲ-ወከፍ
ዜጋ ንኣገዳስነት ናይ’ዚ ሰናይ
ተግባር ተረዲኡ ደም ክልግስ
ኣዘኻኺሮም።
ንሳቶም ወሲኾም፡ ብሰንኪ ሕጽረት
ደም ህይወት ዜጋታት ክትሓልፍ
ሕልና ዝቕበሎ ከምዘይኮነ ብምጥቃስ፡
ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት
ንምድሓን ዝወስድዎ ተበግሶ ካብዚ
ከምዝነቅል ኣረዲኦም።

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 6
ቱር ደ ፍራንስ 2015፡
ገዳይም ተቐዳደምቲ ሃገርና
ክብሪ ዝረኸብሉ ዓመት

መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ፡
ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት
ጻዕሮም ከሐይሉ ኣመሓዳሪ ዞባ
ዓንሰባ ኣዘኻኺሩ
ልምዓታዊ መደባት ብምድንፋዕ
መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ኣብ
ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ፡ ኣመሓደርቲ
ብትግሃትን
ንኡሳን
ዞባታት
ተወፋይነትን ክነጥፉ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ
ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ፡ ዛጊት
ንዝተሰላሰለ መደባት ንምግምጋም
ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣዘኻኺሩ።
“ወሓይዝ ብዝግባእ ከይገደብካን
ንዘሎ ጎላጉል ከየልማዕካን ውሕስነት
መግቢ ክረጋገጽ ኣይከኣልን’ዩ” ዝበለ
ኣቶ ዓሊ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት
ዝተበጋገሱ ሕርሻዊ ንጥፈታት
ቀጻልነቶም ንምውሓስ፡ ተሳታፍነት
ነበርቲ ብሓፈሻ ኣመሓደርቲ ንኡሳን
ዞባታት ድማ ብፍላይ ወሳኒ ምዃኑ
ኣስሚሩሉ።
ኣብ’ቲ ኣኼባ ኣብ ዝቐረበ
ጸብጻባት፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ
ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣድማዒ
ስራሕ ከምእተዓመ፡ ኣብ ንኡስ
ዞባታት ገለብን ሓልሓልን ዝተተኽለ
12 ሽሕ ፈልሲታት ኩኽ፡ ሜለን
ኣውሊዕን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከምዘሎ
ተገሊጹ።

ሓዳስ ‘መዝገበ ቃላት ግእዝ - ትግርኛ’ ተመሪቓ
ኣብ 357 ገጻት ኣስታት 10
ሽሕ ቃላት ዝሓዘት ‘መዝገበ ቃላት
ግእዝ - ትግርኛ’፡ ብ10 ሓምለ ኣብ
ኣስመራ - ኣዳራሽ ሆቴል እምባሶይራ
ተመሪቓ።
ገምጋም ናይ’ታ መጽሓፍ ዘቕረበ

ድያቆን ሙሉጌታ ዘርኣይ፡ “መዝገበ
ቃላት፡ ግእዝ ትግርኛ” ኩሉ ተጠቃሚ
ክርድኦ ብዝኽእል ቀሊል ኣገባብ
ዝተዳለወት መሃሪትን ኣገዳሲትን
መወከሲት ምዃና ጠቒሱ፡ ነቲ
እናጠፍአ ክኸይድ ዝጸንሐ ታሪኻዊ

ቋንቋ ግእዝ ዳግማይ ንምብርባር ኣብ
ዝካየድ ጻዕሪ እዋናዊትን ኣገዳሲትን
ምዃና ገሊጹ።
ኣብ መወዳእታ ኣዳላዊ ናይታ
መጽሓፍ
መምህር
ምሉእ
ተስፋማርያም፡ ነዛ መዝገበ-ቃላት

ገጽ 7
ዳኒኤል ማልያ ኣንበሳ
ዓቐብ ንክሪስ ፍሩም
ኣረኪቡ

ከዳሉ ዝተበገሰሉ ቀንዲ ዕላማ፡
ነቲ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ቋንቋ
ግእዝ ዝነበረ ናይ ምርድዳእ
ጸገማት ንምጽባብን ንመጻኢ ወለዶ
መወከሲት ክትከውንን ዝብል ሰናይ
ድሌት ምዃኑ ኣረዲኡ።

ኣብ መዳይ ትምህርቲ፡ መደብ
ምጥፋእ መሃይምነት ብዝለዓለ ደረጃ
ይስራሓሉ ከምዘሎ፡ ብልዕሊ 1.3
ቢልዮን ናቕፋ ኣብ ዝተፈላለያ ንኡሳን
ዞባታት ዝተሰርሓ ሓደስቲ ኣብያተትምህርቲ ጽቡቕ ኣገልግሎት ይህባ
ምህላወን፡ ብወገን ወለዲ ንመምህራን
ዝግበር ዘሎ ደገፍ ድማ ኣብ ሞራል
መምህራን እወታዊ ተራ ይጻወት
ከምዘሎ በሪሁ።
ኣብ’ቲ ዞባ ልዕሊ 40 ትካላት
ጥዕና ከምዘለዋ፡ ኣብ ከርከበት፡
ሂምቦል-ቀጨጭ፡ ሃማሽ-ድባን ዓዲተከሌዛንን መጸበዪ ነብሰ-ጾራት
ይስራሕ ከምዘሎ፡ ዝተወጠኑ
መደባት ክታበት 90 ሚእታዊት
ዕዉታት ምንባሮም ከምኡ’ውን
ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምርግጋጽ
ብልዕሊ 23 ሚልዮን ናቕፋ ሓያለ
ፕሮጀክትታት ይትግበር ከምዘሎ
ብተወሳኺ ተገሊጹ።
ኣብ ንኡስ ዞባታት ሓልሓል፡
ዒላ-በርዕድ፡ ሓጋዝ፡ ዓዲ-ተከሌዛንን
ሓመልማሎን ልዕሊ 31 ዓድታት
ተጠቀምቲ ኤለክትሪሲቲ ከምዝኾና፡
ብዘይካ ንኡስ ዞባታት ሃበሮ፡ ኣስማጥን
ከርከበትን ድማ ካልኦት ንኡስ
ዞባታት ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ
ቴለፎን ይረኽባ ምህላወን፡ ነዚ
ንምሕያል ከኣ ኣብ መለብሶ ሓድሽ
ታወር ተሰሪሑ ተዳልዩ ምህላዉ
ተጠቒሱ።
ኣብ መወዳእታ፡ ብደረጃ ዞባ
ዓበይቲ ናይ ምግራብን ምርግጋጽ
ውሕስነት መግብን ስራሓት ብዝለዓለ
ክድፋኣሉ፡ ኣብ ሃበሮ ተጀሚሩ ንዘሎ
መስኖኣዊ ሕርሻ ባናና ምክትታል
ክግበረሉ፡ ዘይተገደቡ ሩባታት
ክጽንዑ፡ ምህርቲ ጸባ ንምዕባይ ድማ
ብዝለዓለ ክስራሓሉ መዘኻኸሪ
ቀሪቡ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ማዕከናት ዜና ዓለም፡ ብዛዕባ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ
ሳ. ሃይለ
ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዳኒኤል
ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብቲ
ኣብ ዓለም ብቐዳማይ ደረጃ ዝስራዕን
ብጸዓዱ ተባሒቱ ዝጸንሐን ቱር ዲ ፍራንስ
ክሳተፉ ምዃኖም ብጋንታኦም ብወግዒ
ምስ ተሓበረ፡ ኣብ ዓለም ኣለዋ ዝበሃላ
ዓበይቲ መደበራት ተለቪዥን፡ ጋዜጣታት፡
መደበራት ሬድዮ፡ መጽሄታት፡ መርበባት
ሓበሬታን ካልኦትን ብሰፊሑ ከቃልሖኦ
ወሪሐን’የን። ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት
ኣብ መድረኽ ሽልማት ምስ ደየበ ድማ
እዘን ማዕከናት ዜና’ዚኣተን ሓድሽ ተርእዮ
ከምዝተፈጸመ ብምጥቃስ፡ ኣብ ዜና ስፖርት
ጥራይ ዘይኮና፡ ኣብቲ ቀንዲ ዜና’ውን
ከይተረፈ ሰፊሕ ሸፈነ ክህብኦ ቀንየ’የን።
ብወገንና ገለ ካብዘን ናይ ዓለምና ዝዓበያ
ማዕከናት ዜና ብዛዕባ’ዞም ኤርትራውያን
ተቐዳደምቲ ብፍላይ፡ ብዛዕባ ደረጃ
ቅድድም ብሽክለታ ሃገርናን ኣፍሪቃን
ድማ ብሓፈሻ ንዝዘርግሕኦ ዘለዋ ሓበሬታ
ጸሚቚና ብምትርጓም ናባኹም ነብሎ
ኣሎና። እታ ብህቡብነታን ዕብየታን ኣብ
ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም እትስራዕ
ዝእመነላ፡ ኣብ ኣመሪካ እትሕተም
ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ዝሃበቶ ሸፈነ
ድማ፡ ኣብ ናይ ሎሚ ሕታምና ነቕርብ።
ካልኦት ማዕከናት ዜና ብዛዕባ ዝህብኦ
ዘለዋ ሸፈነ’ውን ኣብ ናይ ዓርቢ ሕታምና
ከነስዕብ ኢና - ሰናይ ምክትታል፦

ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ
ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተፈላለየ
ባንዴራታትን ኣርማታትን ከምበልብል
ቀንዩዎ’ዩ። ብቐዳም (11 ሓምለ) ኣብ
ረነስ ኣብ ዝተኻየደ ሻሙናይ መድረኽ
ግና ዘጋጠመ ሓድሽ ተርእዮ ነይሩ።
ባንዴራ ኤርትራን ስእሊ ኤርትራውያን
ተቐዳደምትን ዝሓዙ ብደርዘናት ዝቑጸሩ
ኤርትራውያን ብውዕዉዕ ስምዒትን
ዕልልታን ክጭድሩ ውዒሎም።
እቲ ቀይሕ፡ ሰማያውን ቀጠልያን
(እንተላይ ብጫ) ዝሕብሩ ባንዴራ
ኤርትራ ፈቐዶኡ ከንበልብል ዝወዓለሉ
ምኽንያት፡ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል
ተቐዳደምቲ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን
መርሃዊ ቅዱስን ኣብቲ ናይ ዓለምና

ኤርትራዊ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ ምጅማር ሻሙናይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ምስ ኤርትራውያን ደገፍቱ። ተኽለሃይማኖት
(ዳኒኤል) ነታ ኣንበሳ ዓቐብ ብምዃን ዝተሸለማ፡ ቀያሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ጻዕዳ ማልያ ወድዩ ይርአ
ዝዓበየ ውድድር ብሽክለታ ይሳተፉ
ብምህላዎም’ዩ። ተኽለሃይማኖትን ቅዱስን
(ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን
ማለቱ’ዩ) ኣብዚ ውድድር’ዚ ዝሳተፉ ዘለዉ
ናይ ፈለማ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን’ዮም።
ተኽለሃይማኖት ነታ ኣንበሳ ዓቐብ ተባሂሉ
ዝሽለም ብሉጽ ተቐዳዳማይ ዝለብሳ፡ ጻዕዳ
ዝምድራን ቀይሕ ትንኳዕ-ትንኳዕ ዘለዋን
ናይ ክብሪ ማልያ ክወድያ ዝበቕዐ ናይ
ፈለማ ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ኣሎ። እዞም
ኣፍሪቃውያን
ተቐዳደምቲ’ዚኣቶም
ምስታ ንፈለማ ግዜኣ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ
እትሳተፍ ዘላ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን
ኩቤካ ምስላፎም’ውን ንተስፋታት
ምዕባለ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኣፍሪቃ
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
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ሳምሶን ሃይለ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ነብያት ጸጋይ

ሳምራዊት መለስ
ምስጋና ተዓገስ

ዝድርዕ’ዩ። ኣፍሪቃ ልክዕ ከምቲ ኣብ
ዓውዲ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ውድድር ጉያ
ክትሰርሖ ዝጸንሐት ቅያ፡ ሎሚ’ውን ኣብ
ናይ ነዊሕ ርሕቀት ቅድድም ብሽክለታ
ዕቑር ዓቕሚ ከምዘለዋ ብመገዲ’ዞም
ክልተ ኤርትራውያን ተቐዳደምትን
ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካን ኣርእያ’ላ።
ንክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ዝመስረተ፡
ዶግላስ ራይደር ዝስሙ ጻዕዳ ደቡብ
ኣፍሪቃዊ ድሕሪ’ዚ ብተኽለሃይማኖት
(ዳኒኤል) ዝተጨበጠ ታሪኻዊ ዓወት’ዚ
ብቐዳም 11 ሓምለ ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ፡ ቀንዲ ዕላማ ጋንታኡ ኣብ’ዚ
ንፈለማ ግዜኦም ዝሳተፍዎ ዘለዉ
ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ህላውነቶም
ምርግጋጽ’ምበር ኣብ መድረኽ ዕዉታት
ምድያብ ከምዘይነበረን እዚ ተረኺቡ ዘሎ
ውጽኢት ከኣ ሕልሚ ምዃኑን ከይገለጸ
ኣይተረፈን። ንሱ ኣስዒቡ፡ “ኣብ ኣፍሪቃ
ብእግሪኻ ምጉዓዝ ልሙድ’ዩ። ምኽንያቱ
መኪና ወይ ብሽክለታ ክዕድግ ዘይክእል
ትሑት እቶት ዘለዎ ሰብ’ዩ ብእግሩ
ዝጐዓዝ። ኣብ ኤርትራ ግና - ዘይከም
ካልእ ክፋል ኣፍሪቃ - ብብሽክለታ
ምጉዓዝ ይኹን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ
ምስታፍ ካብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ
ኣትሒዙ ዝጀመረን ዳርጋ ባህሊ
እናኾነ ክመጽእ ዝጸንሐን’ዩ። ኤርትራ
ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረትሉ
ግዜ ከይተረፈ፡ ክሳብ ኣብ ኦሎምፒክስ
ዝካፈሉ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ
ተፍሪ ምንባራ ታሪኻ ዘረጋግጾ’ዩ” ክብል
ይገልጽ።
እቲ ልስሉስ ዝመልሓሱ ተኽለሃይማኖት
(ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት) ንቱር ዲ
ፍራንስ ገና ካብ ግዜ ህጻንነቱ ኣትሒዙ
ኣብ ተለቪዥን ክከታተሎ ከምዝጀመረ’ዩ
ዝሕብር። “በቲ ኣብ ሃገርና ፍቱውን
ዝውቱርን ዝኾነ ውድድር ብሽክለታን

ኣብ ተለቪዥን ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ቱር ዲ
ፍራንስን ተጸልየ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ
ክሳተፍ ጀሚረ” ከኣ ይብል።
እዚ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ’ዚ ኣብ
2009 ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ
ማእከል ስልጠና ኣህጉራዊ ማሕበር ቅ/
ብሽክለታ ተመሪጹ ተወሳኺ ስልጠና
ቀሲሙ። “ፈለማ ናብ ኤውሮጳ ምስ
መጻእኩ፡ እቲ ክሊማን ካልእን ኣዝዩ
ኣሸጊሩኒ ነይሩ። ፕሮፌሽናል ናይ ምዃን
ህንጡይነት ስለዘሕደርኩ ግና ተጸሚመ

ነቲ ስልጠና ክውድኦ ነይሩኒ” ክብል
ይውስኽ እቲ ንብዙሓት ኤርትራውያን
ሰላምታ ኣብ ምምጣውን ክታሙ ኣብ
ምንባርን ተጸሚዱ ዝነበረ ተኽለሃይማኖት
(ዳኒኤል)። ኣብ መወዳእታ ተኽለሃይማኖት፡
“ኣነን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ቱር ዲ
ፍራንስ ንሳተፍ ዘለና፡ ኣብ ኤርትራ ምናልባት’ውን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መዳይ
ቅድድም ብሽክለታ ልዑል ዕቑር ዓቕሚ
ከምዘሎ ንምርግጋጽ ኢና” ክብል ዘረባኡ
ይዛዝም።

ሎሚ ረቡዕ 15 ሓምለ መደባት ERI-TV
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ኤርትራ

ዓቢ ሃገራዊ ስነ-ጥበበኛን መምህርን - መም/ ኣስረስ ተሰማ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

መምህር ኣስረስ ተሰማ ገብሩ፡ ካብ
ኣቦኦም ኣቶ ተሰማ ገብሩን ኣደኦም ወይዘሮ
መብራት ተሰማን ብዕለት 7/7/ 1934 ዓ.ም
ተወልዱ። ኣብ ከተማ መንደፈራ፡ ሓድሽ
ዓዲ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ኸኣ ዓበዩ።
መምህር ኣስረስ ተሰማ ዕድመኦም
ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ፡ ፈለማ ኣብ
ሃይማኖታዊ ቤት ትምህርቲ (እንዳ ቐሺ)፡
ኣካዳምያዊ ትምህርቶም ድማ ንሓጺር እዋን
ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፡ ድሕሪኡ
ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ወግሪ፡ ኣብ
1944 ስሩዕ ትምህርቶም ፈሊሞም። ይኹን
እምበር፡ ኣብ’ታ ትምህርቶም ዝጀመሩላ
ዓመት፡ ብዘጋጠሞም ናይ ምዉዳቕ ጸገም
ኣድላዪ ሕክምና ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም፡
ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ተቐንዘዉን ኣብ
ላዕለዋይ ጸጋማይ ምሕኩልቶም ብዝሰዓበ
ሃስያ፡ ነባሪ ናይ ጸጋመይቲ ምሕኩልቲ
ምሕጻር ሓደገሎምን። ድሕሪ ክልተ
ዓመታት - ኣብ 1946 እዮም ድማ ናብ
ስሩዕ ትምህርቲ ዝተመልሱ።
ከም ተመሃራይ ምስ ቀዳሞት ብሉጻት
እናተሰርዑን ኣብ’ተን ብሉጻት ተማሃሮ
ጥራይ ዝሓቖፋ ክፍልታት ቦታኦም
ኣውሒሶምን - ናይ መባእታን ማእከላይን
ደረጃ ትምህርቶም፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ቅዱስ ጊዮርጊስ መንደፈራ ኣሰላሰሉ።
ናብ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ንምጽምባር
ናብ ከተማ ኣስመራ ብምምጻእ፡ ኣብ ስኳላ
ቪቶርዮ ኣማኑኤል ዓስራይ ክፍሊ ምስ
በጽሑ፡ ኣብ’ቲ ብደረጃ ሃገር ናይ መባእታ
መምህራን ሕጽረት ኣጋጢሙ። ስለ’ዚ ነዚ
ሕጽረት እዚ ንምሽፋን ተባሂሉ ኣብ ዝቐረበ
ጠለብ ንምምህርና ተሓጽዮምን ተመሪጾምን
ካብ ዝቐረቡ 60 ተመሃሮ፡ ሻዱሻይ ርእሶም
ተዓወቱ። ናይ ትምህርቲ ጉዕዞኦም ንግዜኡ
ኣቋሪጾም፡ ከም ተሓጋጋዚ መምህር ኮይኖም
ንምስራሕ፡ ናብ’ታ ዝተማህሩላ ቤት
ትምህርቲ ቲቦ (ዓዲ ወግሪ) ብምምላስ፡ ነቲ
ዘይርሳዕ ናይ ምምህርና ሞያኦም መሰረት
ኣንበሩሉን ፈለሙዎን። እዚ ካብ 1954 –
1956 ነበረ።
ኣብ’ዘን ዓመታት እዚኣተን፡ ወላ’ኳ
ከም ተሓጋጋዚ መምህር ተባሂሎም እንተ
ተመደቡ ከም’ቶም ምዱባት መምህራን
ኮይኖም ብትግሃትን ንኡድ ኣበርክቶን ኣብ’ታ
ቤት ትምህርቲ ልዑል ተቐባልነት ረኺቦም
ዕማሞም ዛዘሙ። ንኽልተ ዓመታት ምስ

ሰርሑ ኸኣ፡ ናብ ትምህርቶም ተመሊሶም።
ብሞያ ምምህርና ንምቕጻል፡ ናብ ቲቲሲ
(ማእከል ምስልጣን መምህራን) ብምእታው፡
ካብ 1956 ክሳብ 1958፡ ብምምህርና
ሰልጠኑ’ሞ ተመሊሶም ኣብ’ታ ድሮ ጽቡቕ
ተመኩሮ ዝደለቡላን መሰረቶም ዝኾነትን

ታሪኻዊት ቤት ትምህርቲ ሳንጆርጆ ስርሖም
ቀጸሉ።
“መምህር ኣስረስ፡ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ቤት
ትምህርቲ ሳንጆርጆ ሃገራውነት ዝኾስኮሱን
ጀጋኑ ዘፍረዩን ንፉዓት መምህራን እዮም።”
ከኣ ይብሉ ፈለማ መምህሮም፡ ደሓር
መሳርሕቶምን ዓርኮምን ካብ ዝነበሩ መምህር
እዮብ ኣርኣያ።
መምህር፡ ኣብ’ቲ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ
መምህራን ዝነበርሉ ዓመታት፡ ምስ’ቲ
ኣቐዲሙ ዝነበሮም ዝንባለ ስነ-ጥበብ ዝኸይድ፡
ምንቅስቓሳት ከሰላስሉ እዉን ዕድል ረኺቦም
እዮም። ስለዚ፡ በታ ኣብ 1956 ዝወነኑዋ
ፊዘርሞኒካኦም ንብጾቶምን መማህርቶምን
ከዘናግዑን ንባዕሎም ከኣ ክእለቶም ከም
ሙዚቀኛ ከማዕብሉን ከኣሉ።
ብኸምዚ ኸኣ ምስ ከም በዓል ግራዝማች
ኣለማዮ ካሕሳይ ተፋለጡ እሞ፡ ብዕድመ
ግራዝማች ኣለማኣዮ ካሕሳይ፡ ኣብ’ታ
ድሕሪ ምፍራስ ማተደ ስዒባ ዝቖመት፡
ማሕበር ምምዕባል ሃገራዊ ልምዲ (ማምሃል)
ካብ ዝመስረቱ ሓደ ክኾኑ በቕዑ። እዚ

ብ3 ጥሪ 1957 ነበረ። ኣብኣ ኸኣ ንሓጺር
ግዜ ከም ሙዚቀኛን ከም ተሓዝ ገንዘብን
ብምዃን ነጠፉ።
መምህር ኣስረስ፡ ናብ ቤት ትምህርቲ
ሳንጆርጆ መንደፈራ ተመሊሶም ስራሕ
ምስ ጀመሩ እዉን ብተመሳሳሊ ናይ
ቁጽሪ መምህር ኮይኖም ክሰርሑ እኳ
እንተ ተመደቡ፡ ካብቲ ስሩዕ ካሪክለም
(extracurricular activity) ብተወሳኺ ኣብ
ዓውድታት ስነ-ጥበብ (ማለት ቅብኣን ስነጽሑፍን ከምኡ እዉን ቋንቋ...) ብምድሃብ
ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገብሩ ህርኩትን ፍቱውን
መምህር ምንባሮም ናይ ሽዑ ተመሃሮኦም
ክሳብ ሎሚ ብዕግበት ዝዝክሩዎ’ዩ።
መምህር፡ ኣብ ከተማ መንደፈራ፡ በቲ
ምስጉን ምምህርናዊ ኣበርክቶኦም፡ በታ
ካብ ነብሶም ብዙሕ ዘይፈልዩዋ ዝነበሩ
ፊዘርምኒካኦምን ኣዚዩ ምቕሉል ባህሪኦምን
እዮም ዝፍለጡ።
መምህር ኣስረስ ኣብ 1960 ምስ ወ/ሮ
ንግስቲ ቀሺ ወልደኪዳን ኣብ ከተማ
መንደፈራ፡ ወግዓዊ ቃል ኪዳን ኣሰሩ።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ-ጊዮርጊስ
(ሳንጀርጆ) ናይ መባእታ መምህር ክኾኑ
እኳ እንተ ተመደቡ፡ ብኡ ንብኡ ብዘርኣዩዎ
ንጥፈትን ኣብ ዝቐረበሎም ፈተና ዝለዓለ
ነጥቢ ብምምጻእን ኣብ’ታ ቤት ትምህርቲ፡
ካብ መባእታ ናብ ናይ ማእከላይ ደረጃ

ብምዃን ክስርሑ ጀመሩ።
ኣብመወዳእታ1960ሓዳሮምጠቕሊሎም
ናብ ኣስመራ ዝመጽኡ መምህር ኣስረስ፡ ኣብ
ዝተመደብሉ ቦታ ስራሕ ንዝተማህሩዎ ሞያ
ኣብ ግብሪ ብምዉዓል፡ ምስ ብጾቶም ኣብ
መላእ ኤርትራ እናዞሩ፡ ንተማሃሮ ዝኸውን
ትምህርታዊ ፊልምታት ሒዞም ዑደት
ኣካየዱ። ምምህርናዊ ሞያኦም ኣብ ሓደ
ክፍልን ቦታን ከይተወሰነ መምህር መላእ
ሃገር ብምዃን ብኻልእ መልክዕ ቀጸሉዎ።
ብሳላ እቶም ኣብ ዓመታት ሞያዊ
ምምህርናኦም ከም ናይ ሞያ ኣቦኦም
ዝጠቕሱዎም፡ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ
ዝነበሩ ነፍስሄር ቀኛዝማች ኣስፍሃ ካሕሳይ፡
ተወሳኺ ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዝበቕዑ ኣብ
ሓደ ኣጋጣሚ ገሊጾም ነይሮም። በዚ ድማ
ምስ ብጾቶም ብምዃን “መዓልቲ ሙዚቃ
ተማሃራይ” - “መዓልቲ ስፖርት ተማሃራይ”
እናበሉ ንተማሃሮ ዝያዳ ዘገድሱ ንጥፈታት
ኣብ ምትእትታው ግደኦም ገበሩ። ኣብ
ኩሉ እዚ ንጥፈታት እዚ፡ ፊዘርሞኒካኦም
ዓጢቖም ንመዛሙር በዓላትን ተማሃሮን
መምህራንን ኣብ ምድማቕ ብትግሃት
ይሳተፉ ነበሩ።
ኣብ 1961 ነታ ኣብ ታሪኽ መድረኽ
ስነ-ጥበብ ሃገርና በዓልቲ ዓቢ ቕያ ዝኾነት
ማሕበር ትያትር ኣስመራ (ማትኣ) ምስ
ብጾቶም ብምዃን መስረቱ። ኣብኣ ኸኣ
ብዙሕ ታሪኻዊ ደርፍታት ኣፍረዩ።
ብፍላይ ከኣ ብስዉእቲ ድምጻዊት ተበርህ
ተስፋሁነይ ዝዝየም፡ ፍጹም ዘይርሳዕ ሃገራዊ

ምምህርና ክሰግሩ ከኣሉ።
በቲ ዘርእዩዎ ዝነበሩ ተወሳኺ ንጥፈታት፡
ብፍላይ ከኣ በቲ ኣብ ስነ-ጥበብ ዝነበሮም
ዝንባለ፡ ዝያዳ ንኸበርክቱ ሓደ ዕድል ረኸቡ።
ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ፡ ናይ ሰለስተ ወርሒ
ስልጠና ወሲዶም ብምምላስ፡ ኣብ ኣስመራ
ከም ሓላፊ ክፍሊ “ኦዉድዮቪዥዋል”

ሓበን ዝኾነ ደርፍታት ብምብርካት ኣብ
ምጉስጓስ ሃገራዉነትን ቃልስን ዓቢ እጃም
ገበሩ።
“ኣብ ሃገርና ሞያ ሙዚቃ ግቡእ ቦትኡን
ክብሩን ዝሓዘ፡ ብተወፋይነት በዓል መምህር
ኣስረስን መሳርሕቶምን እዩ።” ይብል ኣቶ
ኣለምሰገድ ተስፋይ - ንመምህርን ማትኣን

ኣመልኪቱ - ኣብ ታሪኽ ህይወት መምህር
ካብ ዘስፈሮ ገና ዘይተሓትመ መጽሓፍ።
ግደ መምህር ኣስረስ ኣብ ማሕበር ትያትር
ኣስመራ፡ ከም’ቲ ብህሉዋት ብጾቶም (ኣባላት
ማትኣ) ብምልኣት “መምህር ኣስረስ፡ ዓንዲ
ሕቖ ማትኣ እዩ” ዝተባህለሎም፡ ከም ጸሓፊ፡
ተሓዝ ገንዘብ፡ ዘያሚ፡ ኣወሃሃዲ ሙዚቃ፡
ደራሲ ግጥሚ፡ ደራሲ ተዋስኦ ከምኡ’ውን
ኣያን መዓድን ብምዃን ልዑል ግደ ነበሮም።
ስለ ዝዀነ ገና ንኣበርክቶኦም ዝበቅዕ ዛንታ
ዘይተነግረሎም ኣቦ ባህልን ስነ-ጥበብን ሃገር
እዮም እንተ ተባህለ ዝበዝሖም ኣይኰነን።
መምህር ኣስረስ፡ ንታሪኻዊ ዑደት ማትኣ
ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝመርሑን ዘዐወቱን
ኣባላት ሓደን ቀንዲን ምንባሮም’ውን
ይጥቀስ።
ማትኣ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ድሕሪ
ዘካየደቶ ዑደትን ዝፈጠረቶ ሓያል
ፖሎቲካዊን ማሕበራዊን ስምብራትን፡ ናብ
ኣስመራ ተመሊሳ ከም ቀደማ እግራ መሊኣ
ክትረግጽ ምጽጋማ ዝሕብሩ ኣባላታ፡ ነቲ
ዝሰዓበ ሓያል ፖሎቲካዊ ጽሉዋ ንምዕጋት፡
ኣብ ልዕሊኣ ብዙሕ ግሁድን ስዉርን
ተጻብኦ ኣስዒቡ ነይሩ። ኣብ’ታ ጉጅለን ኣብ
ኣባላታን እቲ ፖለቲካዊ ጽሉዋ ክኸብድ
ተራእየ። ብቐጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ ኣብ
ጉዳያት መምህር ኣስረስ’ውን ጽልዋኡ
ምርኣዮም ኣይተረፎምን።
“እቲ ገዛና ዓቢ ህድሞ” ወሲኽካ ብዙሓት
ካብ’ቶም ማትኣ ሒዛቶም ዝኸደት ፍርያታ
ዝኾኑ ደርፍታት፡ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ
ብዝፈጠሩዎ ሓያል ጽልዋታት ዳግም
ተሰንሲሮም፡ ካብ መድረኽ ክእገዱ እዉን
ተራእዮም እዮም።
መምህር ኣስረስ ነቲ ኩነታት ብምንባብ፡
ፈለማ ኣብ 1968 ደሓር ከኣ ኣብ 1972
ንፈለማ እዋን ንሶም ዘቀናበሩዎ (ንዝተኣገደ
ደርፍታት ማትኣ እዉን ዝጸንበረ)
ብመሳርሒታት ሙዚቃ ጥራይ ዝተወሃሃደ
ገይሮም ብምድላው ንማዕከናት ዜና
ዓዲሎሞ። እቲ ስዉር ድልየቶም ሰሚሩሎም
ከኣ፡ እቲ እጉድ ደርፍታት ማትኣ ብህርመት
ሙዚቃ ጥራይ ተወሃሂዱ፡ ኣብ ማዕከናት
ዜና ኢትዮጵያ ክቃላሕ በቕዐ። ሓፋሽ ከኣ
ነቲ ዝተኣገደ ፍረ-ነገር ናይቲ ደርፍታት
ብምዉሳኽ ወኑ የዉጽኣሉ ምንባሩ - እዚ
ካብቲ ካልእ ንብልሖምን ትብዓቶምን ዘርኢ
ክስተት እዩ።
***
መምህር ኣስረስ ከም ደራሲ፡ ኣብ’ቲ ካብ
1953 (ተማሃራይ ዓስራይ ክፍሊ ዝነበርሉ
ዓመታት) ኣትሒዞም ብጽልዋ በዓል ሓርበኛ
ኣቦ - ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም
ተደሪኾም፡ ናይ ምንባብ ወኖም ሰሓሉ።
ናይ ምጽሓፍ ዝንባለኦም እውን ተጋሂዱ።
ብኡ ንብኡ ኸኣ ኣብ ማዕከናት ዜና ክሳተፉ
ጀመሩ።
መምህር ኣስረስ፡ ከም ደራሲ ኣብ 1964
ብመነጸር “ልብን ሳዕርን እናሓደረ ይበቊል”
ዝጀመረ ሕትመት መጽሓፍቶም ክሳብ
1972 (እቲ ካብ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ
ዝኸድሉ እዋን) ሓሙሽተ መጽሓፍቲ
ኣሕተሙ። ካብዘን መጽሓፍቶም እዚኣተን
ከኣ ብፍላይ እተን ክልተ ሕታማት ናይ
መጋረጃ (መጋረጃ ናይ ደም ጽሑፍ መጋረጃ ዝተሓዝለ ሰብኣይን - ሳልሰይቲ
ክፋለን ብሳንሱር ዝተኣገደት) ናይ መምህር
ኣስረስ ፍሉይነትን ሓያል ድፍረትን
ዘንጸባረቓ፤ ብኣንበብቲ ኾነ ብሰንሳሮ
ዘይርሰዓ ነበራ። ስለዚ ኸኣ እዩ እታ ሳልሰይቲ
ሕታም “መጋረጃ መዝገብ ለበውዋ” ከም
ዘይትስዕበን ዝተገበረ።
ይቕጽል . . .

ሓዳስ
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ኤርትራ

ኣማኑኤል በርሀ
ሓደ ቱሪዝማዊ ጸጋ፡ እንተዘይፈሊጥካዮ
ወይ እንተዘይዳህሲስካዮ ዳርጋ ዘየለ’ዩ። እቲ
ምንታይሲ፡ ንሓደ ፍጻመ ሰብ እንተዘይርእይዎ
ዜና ክኸውን ኣይክእልን’ዩ። ስለ’ዚ፡ ቱሪዝማዊ
ጸጋኻ ቅድም ከተለልዮ ደሓር ድማ ከተላልዮ
ኣለካ። እንተዘይኣላሊኻዮ’ውን መፍትሓ
ኣብ ዝጠፍአት መኽዘን ተዓጽዩ ከምዘሎ
ኣይጠሓን፡ ኣይቁሎ፡ ኣይጥጠቕ ዓይነት
እኽሊ’ዩ። ጸጋታትካ ዝፈልጦን ዝበጽሖን
ዘይብሉ፡ ብጽምዋ እናተለለወ “ኣሎና”
ናይ ዝበልካ ትርጉም ኣይርከቦን። ሓደ ካብ
ሜላታት መላለዪ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ድማ
ስፖርት ምስ’ቶም ቀዳሞት ዝስራዕ’ዩ።
ሓደ ስፖርተኛ ካብ ሃገሩ ወጺኡ ኣብ
ኣህጉራዊ ውድድራት ኣብ ዝሳተፈሉ፡
ምስታፉ ጥራይ ድሮ ስም ሃገሩ ከጸውዕ
በቒዑ’ሎ። ምስ’ቶም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት
ዝመጽኡ ስፖርተኛታት ኣብ ዘዕልለሉ’ውን
ተወሳኺ ናይ ሃገሩ ሌላ ክፈጥረሎም
ይኽእል። ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብ መድረኽ
ምስ ዝስቀል እሞ ከኣ ብዙሓት ብዛዕባ ሃገሩ
ክፍትሹን ክፈልጡን ይድርኽ።
እቶም ንቱር ደ ፍራንስ ብቴለቪዥን
እትከታተልዎ ዘለኹም፡ እተን ካሜራታት
ማዕረ’ቲ ውድድር ነቲ ቅርጺ መሬትን
ካልእ ጽባቐታትን ኣተኩሮ ይህበኦ ምህላወን
ትዕዘቡ ኣለኹም። እዚ ድማ ብመገዲ’ቲ ነቲ
ውድድር ናይ ምእንጋድ ዕድላተን ኣቢለን
ቱሪዝማዊ ጎስጓሳተን ንምክያድ’ዩ። እቶም
ተንተንቲ ስፖርት (ኮመንታተርስ) እውን፡
ንነፍሲ ወከፍ ህንጻ ወይ ሓወልቲ’ዮም

ዛንታኣ ዝነግሩ። እተን ኣብ’ዚ ውድድር
ተቐዳደምቲ ዝረግጽወን ሃገራት፡ ቀንዲ
ኣተኩረአን ጸጋታተን ንምልላይ’ዩ።
ብውሕዱ ነቶም ተቐዳደምቲ፡ ብዓቢኡ
ድማ ነቶም ብቴለቪዥን ዝዕዘቡ ጦብላሕታ
ከሕድራሎም ይጓየያ። ልዕሊ’ቲ ኣብ ግዜ
ውድድር ዝረኽበኦ ኣታዊታት ድማ፡ ነቲ
ቱሪዝማዊ ጸጋታተን ኣብ ምልላይ (ፕሮሞት
ኣብ ምግባር) እየን ዝጓየያ። እቶም ካብ
ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጽኡ ተወዳደርቲ
ድማ ብወገኖም፡ ብመገዲ ዓወቶም ስም
ሃገሮም ንምጽዋዕ ይጽዕቱ።
ጀጋኑ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዳኒኤል
ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ቱር
ደ ፍራንስ ሓንቲ ሜትሮ ከይከዱ’ዮም
ስም ኤርትራ ኣጸዊዕምዎ። “ኣፍሪቃ፡
ንመጀመርታ ግዜ ብመገዲ ኤርትራ
ክልተ ጸለምቲ ተቐዳደምቲ ተሰልፍ ኣላ”
እናተባህለ፡ ስሞምን ስም ኤርትራን ክጋዋሕ
ጀሚሩ። እቲ ዓወት ከኣ ካብ ተሳትፈኦም
ጥራይ ጀሚሩ። ሓቂ ይሓይሽ ሽዑ፡
“ብሰላም እንተዛዚሞምዎ እኹል’ዩ” ዝብል
ሰብ ይበዝሕ ኔሩ። እቲ ምንታይሲ፡ እቲ
ተሳትፎ ንባዕሉ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን
ናይ’ቲ ውድድር ድሮ ስለዝሰፈረ። እቶም
ክልተ ጸብደላት ተቐዳደምቲ ግን፡ ምስታፍና
እኹል’ዩ ኢሎም ኣይተዓሻሸዉን።
“ክንዕወት ኣለና” ዝብል መንፈስ ሒዞም ምስ
ገዳይም ስሙያት ተቐዳደምቲ ንዓወት’ዮም
ገጢሞም።
ኣምበሳደር ቱሪዝም ኣፍሪቃ ኮይኑ
ዝተቐልቀለ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡
ክትግምቶ ብዘጸግም ብዝሒ ደቓይቕ
ምስ ሰለስተ ርእሱ ምስ ፈንጸገ፡ እቲ ድሮ

ንምስታፎም ጥራይ ከም ዓወት ቈጺርዎ
ዝጸንሐ ኤርትራዊ፡ ምሉእ ኣቓልቦኡ ናብ
ምሉእ ዓወት ቀየሮ። ከብድኻ ዘሕቁፍን
ብሓፍ ኮፍ ዘንጠልጥልን ህሞት ድማ
ተፈጥረ። ንቐዳማይ ናይ ዓቐብ ቮላታ
ዳኒኤል ምስ ተዓወተሉ፡ ብዙሓት ንብዓት
ሓበን ነቢዕና። ሚልዮናት ወገናቱ ብሃረርታ
ይጽበይዎ ከምዘለዉ ዝፈለጠ ሃብሮም
ዳኒኤል፡ ጾር ስለዝኸበዶ እቲ ዓቐብ
ፈዂስሉ። ኣብ’ታ ዕለት ጥራይ ድማ ዓወት
ደጊሙ፡ ሰሊሱ - ንጉስ ዓቐብ ተሰምዩ ኣብ
መድረኽ ደየበ። “ዕማሙ ኣሳሊጡ” (He
did his job) ዝብል መቓልሓት ከኣ ብኩሉ
ማእዝን ተፈነወ። ናይ መጀመርታ ነዚ ክብሪ
ዝበቕዐ ኣፍሪቃዊ ድማ ኮነ።
ኣብ’ዚ ውድድር፡ “ተክለሃይማኖት፡
ኤርትራ፡ ዳኒኤል፡ ኤርትራ፡ ቅዱስ. . . ”
ዝብላ ቃላት ብዘይዕረፍቲ’የን በቶም ተንተንቲ
ተደሚጸን። ኩርናዕ ኣቀራርባአን ብዘየገድስ
(ዋላ’ኳ ዘገድስ እንተኾነ)፡ ማእለያ ዘይብለን
ማዕከናት ዜና ንዳኒኤልን ንኤርትራን
ዘላሊ ሓረጋት ከድምጻ ተቐሲበን’የን።
ኣብ ቴለቪዥናት ካብ ምሒር ምድግጋም
ስሙ፡ “ኣንታ ኩሎም ጸሊም ዝተኸድኑ
ድዮም ዳኒኤል ኮይኖም ዝርኣይዎ እዚ
ኮመንታተር” ዝብል ናይ ሓበን ጭርቃናት
ክሳብ ነድምጽ ጌሩና።

ኤርትራውያን ብፍጥረትና ዓወት
ኣይንጸግብን ኢና መስለኒ። መርሃዊን
ዳኒኤልን ናይ መጀመርታ ጸለምቲ
ኣፍሪቃውያን ኮይኖም ምስታፎም ክንዓግብ
ጸኒሕና፡ መሊስና ዓወቶም ጠሊብና፡ ደሓር
ከኣ፡ “ክዕቅባ ኣለዎ እዛ ማልያ” ኮይኑ
ዘረባና። መርሃዊ ቅዱስ፡ ከም’ቲ ተንተንቲ
ስፖርትን ንሱ ባዕሉን ዝገልጽዎ ካብ ትማሊ
ጀሚሩ ኣብ ዘሎ መድረኻት’ዩ ምስ ሜላ
ኣጸዋውታኡ ዝቃዶ። እንተኾነ ኣብ’ቲ ናይ
ጎልጎል ውድድራት’ውን ሰናፍ ኣይነበረን።
ዳኒኤል፡ “ሓንሳብ ዓወት ኣስሚዐ ከመይ
ኢለ ክገድፎም” ዝብል ጾር ዝተሰከመ
ይመስል፡ ኣብ ዝቐጸለት መዓልቲ’ውን ናይ
ክብሪ ማልያኡ ንምዕቃብ ዝዓጠቖ ስንቂ፡
“መስተንክር!” ጥራይ’ዩ ክበሃል ዝከኣል።
ደጊሙ ኣብ መላእ’ቲ ውድድር ስሙን ስም
ኤርትራን ከም ዝጽዋዕ ዝገበረ ጸወታ ኣርእዩ
ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ናይ ዓወት መድረኽ
ደጊሙ ተሰቕለ - እዚ’ውን መስተንክር!
“እንቋዕ ጥራይ እዚኣ ኣርኣየና’ምበር፡
ብሕጅስ ዝኾነ ይኹን” ዝብሉ፡ ጾር ምኽባድ
ዘሰከፎም በቲ ሓደ፡ “ክስልሳ ኣለዎ’ምበር”
ዝብሉ በቲ ካልእ፡ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ
ዘሎ ኤርትራዊ መዛረቢ ዛዕባ ኮነ። ኣብ
ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብፍላይ፡
ንገጻት ፈይስ ቡክ ብስእሊ ናይ ዳኒኤልን

ወዲ ሃገሩን ጋንታኡን መርሃዊ ቅዱስን
ኣዕለቕለቕዎ። ዛንታታትን ግጥምታትን
ፈይስ ቡክ ብዳኒኤል ተባሒቱ። ጾር ዳኒኤል
መመሊሱ እናክኸብድ፡ ዳንጋ ዳኒኤል ድማ
መመሊሰን ነቲ ተሪር ዓቐብ ኣፍኮሰኦ ሰሊሱ እቲ ኤርትራዊ ጅግና! ዝኾነ ዕዉት
ተወዳዳራይ ዘይገበሮ ድማ ባንዴራ ሃገሩ
እናንበልበለ ናብ መድረኽ ደየበ። ንሱን
ባንዴራኡን ከኣ ኣብ ካሜራታት ዓለም
ብክብሪ ተሰነዳ - ኲቤካ!
መርሃዊን ዳኒኤልን ክልቲኦም ናይ
ምውዳቕ ሓደጋ’ኳ እንተጋጠሞም፡ ዕማሞም
ካብ ምስላጥ ግን ኣይተሰናኸሉን። ብፍላይ
ዳኒኤል ምስ ቃንዛኡ’ዩ ተወዳዲሩ። “ጽቡቕ
ይስመዓኒ ኣሎ፡ ድኻም’ውን የብለይን” ክብል
ድማ፡ ንኣፍቀርቱ ስንቂ ተስፋ ኣስነቖም።
እንሆ ከኣ ክሳብ ትማሊ ኣርባዕተ ግዜ ኣብ
መድረኽ ብምድያብ እታ ናይ ክብሪ ማልያ
ኣብ ዝባኑ ጸኒሓ።
መርሃዊ ቅዱስን ዳኒኤልን ስም
ኤርትራ ብኹሉ ኩርንዓት ከም ዝድመጽ
ይገብርዎ’ለዉ። እዚ ብዓይኒ ቱሪዝም
ንኤርትራ ዓቢ ስእሊ’ዩ። ቢልዮናትን
ቢልዮናትን ሰባት፡ በዚ ዝካየድ ዘሎ
ውድድር ጥራይ ብዛዕባ ኤርትራ ክፈልጡ
ከምዝኽኣሉ ከኣ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት
ይዛረብሉ’ለዉ። ገና ድማ. . ።
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ኤርትራ

ቢልሃርዝያ ኣብ ኤርትራ
2.3 መጠነ መልከፍቲ ብኣብያተ ትምህርቲ

2.1 መጠነ መልከፍቲ ቢልሃርዝያ ብዞባታት

2ይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ብዘይካ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብተን ዝተረፋ ሓሙሽተ ዞባታት ሃገርና ቢልሃርዚያ ተረኪቡ እዩ። መጠነ
መልከፍቲ ብሃገር ደረጃ ክረአ ከሎ 2.8% ብምዃኑ ትሑት’ዩ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ፡ እቲ መልከፍቲ ግን ካብ ዞባ
ናብ ዞባ ዝፋላለ ኮይኑ ዝለዓለ መጠነ መልከፍቲ (8.6%) ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ስዒቡ ከኣኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን (1.2%)፡
ዓንሰባን (1.17%) እዩ ተረኺቡ። ኣብ ዞባታት ማእከልን ጋሽ ባርካን’ዉን መጠነ መልከፍቲ ቢልሃርዚያ ትሕቲ 1% እዩ
ኔሩ።
ብተወሳኺ ኣብ ን/ዞባ ጎሉጅ መርመራ ሽንቲ ካብዝተገብረሎም 257 ተመሃሮ፡ ምቕማጦም ኣብ ኦምሓጀር ዝኾኑ ክልተ
ኣወዳት ሺስቶሶማ ስርዓተ ሽንቲ ክርከቦም ከሎ፡ ህላወ እቲ ሕማም ኣብቲ ን/ዞባ ንመጀመርያ ግዜ ከረጋግጽ ክኢሉ እዩ።
ግራፍ ቁ 2: መልከፍቲ ቢልሃርዚያ ብዞባታት፡ 2015

ካብተን 345 መጽናዕቲ ዝተኻየደለን ኣብያተ ቤት ትምህርቲ፡ እተን 91 (26%) ብዉሑዱ ሓደ ተመሃራይ ብቢልሃርዚያ
ዝተለኽፈ’ዩ ኔሩ። ኣብዘን 91 ኣብያተ ትምህርቲ ብዉሑዱ ሓደ ተመሃራይ ብቢልሃርዚያ ዝተለኽፈ ዝርከበን ደኣ ይኹና
እምበር፡ ኣብ ገሊአን እቲ መልከፍቲ ኣዝዩ ልዑል’ዩ (ሰሌዳ ቁ 1)። ካብዘን ኣብያተ ትምህርቲ እታ ዝለዓለ መልከፍቲ
ቢልሃርዚያ ዝነበራ መባእታ ቤት ትምህርቲ ሓሊቦ እያ ኔራ። ኣብዚ’ዉን ካብተን ዝልዓለ መልከፍቲ ዝተረኽበን ኣብያተ
ትምህርቲ እተን 8 ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከባ እየን።
ብመዐቀኒ ዉድብ ጥዕና ዓለም ልዑል መጠነ መልከፍቲ ዝበሃል ልዕሊ 50% ካብ ተመሃሮ በቲ ሕማም ክልከፉ ከለዉ
ክኸዉን ከሎ፡ እዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ኩለን ምስ ማእከላይ መልከፍቲ ዝምደባ እየን። ብዘይካ
እዚኤን’ዉን 10 ኣብያተ ትምህርቲ መጠነ መልከፍተን ካብ 10-50% ዝበጽሕ ብምዃኑ ምስ ማእከላይ መልከፍቲ
ዝተመደባ ኣለዋ።
ሰሌዳ ቁ 1፡ ቀዳሞት 10 ዝለዓለ መልከፍቲ ዘለወን ኣብያተ ትምህርቲ		

2.2 መጠነ መልከፍቲ ብንኡስ ዞባታት
ብን/ዞባታት እንተርኢና’ዉን 28 ካብተን 58 ን/ዞባታት ሃገርና መልከፍቲ ቢልሃርዚያ ዝተረኽበን እየን።ኣብ ሰሌዳ ቁ
2 ይረአ ከምዘሎ፡ እተን ልዑል መጠነ መልከፍቲ ዝተረኽበን ቀዳሞት ን/ዞባታት ደቀምሓረ፡ ማይ ዓይኒን ዓዲ ተከሌዛንን
እየን። ካብተን ብዝሒ መልከፍቲ ዘለወን ቀዳሞት 10 ን/ዞባታት እተን 8 ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከባ ኮይነን እቲ ሕማም ኣብዚ
ዞባ’ዚ ነዊሕ ዝገበረን ሱሩ ሰዲዱ ይቕጽል ከምዘሎን መርኣያ እዩ። ሞልቂ’ዉን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ እትርከብ ን/ዞባ ትኹን
እምበር ቀንዲ መዳውብቲ ዞባ ደቡብ ብምዃና ሓንቲ ካብተን ልዑል መልከፍቲ ዝተረኽበን ን/ዞባታት እያ። ኣብ 2011
መጠነ መልከፍቲ ን/ዞባ ዓዲ ተከሌዛን 49% ን/ዞባ ዓዲ ዃላ ከኣ 58.5% ኮይኑ ካብተን በዚ ሕማም ብቀዳምነት ተሰሪዔን
ዝነበራ እየን ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰሌዳ ከምእንርእዮ ዘለና ግን መጠነ መልከፍተን ኣዝዩ ጎዲሉ ይረአ ኣሎ። ኣብዘን
ክልተ ን/ዞባታት እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 2011 ብተወሳኺ ኣብ 2013 ዝተገብረ ሓፈሻዊ ምዕዳል መድሃኒት፡ ነቲ መጠነ
መልከፍቲ ኣዝዩ ኣጉድሊዎ ክኸዉን ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ከኣ ቀጻሊ ጻዕሪ እንተተኻይዱ ቢልሃርዚያ ናብ ዝተሓተ
ደረጃ ክወርድን ካብኡ ሓሊፉ’ውን ክጠፍእ ከምዝኽእል ጭቡጥ መረጋገጺ እዩ።
ሰሌዳ ቁ 1: ቀዳሞት 10 ቢልሃርዚያ ዘለወን ን/ዞባታት
ተ.ቁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ን/ዞባ
ደቀምሓረ
ማይ ዓይኒ
ዓዲ ተከለዛን
ዓዲ ኳላ
ሞልቂ
ድባሩዋ
ሰገነይቲ
መንደፈራ
እምኒ ሓይሊ
ጊንዳዕ

ዞባ
ደቡብ
ደቡብ
ዓንሰባ
ደቡብ
ጋሽ ባርካ
ደቡብ
ደቡብ
ደቡብ
ደቡብ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ

ስእሊ ቁ 1: ዝርገሐ ቢልሃርዚያ ብን/ዞባታት ፡ 2015

መጠነ መልከፍቲ (%)
15.35
15.22
15.21
12.10
10.25
9.48
8.02
7.25
5.35
4.90

ዝተመርመሩ ተመሃሮ
480
260
283
251
335
454
197
402
352
507

ተቁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ዞባ
ደቡብ
ጋሽ ባርካ
ደቡብ
ደቡብ
ደቡብ
ደቡብ
ደቡብ
ደቡብ
ዓንሰባ
ደቡብ

ን/ዞባ
ደቀምሓረ
ሞልቂ
ደቀምሓረ
ማይ ዓይኒ
ማይ ዓይኒ
መንደፈራ
ዓዲ ቀይሕ
ሰገነይቲ
ዓዲ ተከሌዛን
መንደፈራ

ቤት ትምህርቲ
ሓሊቦ መባእታ
ማዕድን መባእታን ማእከላይን
ዋርሳይ ማእከላይ
ቅናፍና መባእታ
ኮዓቲት መባእታ
ምህራም ገይዶ መባእታ
እምባኮኻት መባእታን ማእከላይን
ማርያም ጽዮን ሄቦ መባእታን ማእከላይን
ባና ሓርነት መባእታ
ኩዶፈላሲ መባእታ

%
43.8
34.9
31.6
31.6
27.9
27.0
23.0
22.0
19.6
19.5

ዝተመርመሩ ተመሃሮ
52
55
56
54
53
50
52
37
57
51

2.4 መጠነ መልከፍቲ ብጾታን ዕድመን
መጠነ መልከፍቲ ቢልሃርዚያ ካብ ኣዋልድ ኣብ ኣወዳት ካብ ብዕድመ ዝነኣሱ ኣብቶም ዕብይ ዝበሉ’ዩ ዝያዳ ዝረአ።
ኣብዚ መጽናዕቲ፡ ቢልሃርዚያ ኣብ ኣዋልድ 1.2% ክኸዉን ከሎ ኣብ ኣወዳት ግን 4.3% እዩ ኔሩ። መልከፍቲ ቢልሃርዚያ
ኣብቶም ደቂ 10 ዓመት 1.9%፡ ኣብቶም 14 ዓመት ዝዕድሚኦም ተመሃሮ ከኣ 7% እዩ ኔሩ። ብቢልሃርዚያ ኣብ ዝተበከሉ
ማያት ንምሕባስ ይኹን ንምጽዋት ዝግበር ምንቅስቃስ፡ ኣብ ኣወዳትን ኣብቶም ብዕድመ ብተዛማዲ ዝዓበዩ ዝያዳ ጎሊሑ
ዝረአ ባህሪ ብምዃኑ እቶም ተለከፍቲ ከኣ ንሳቶም እዮም።
1. መጠቓለሊ
እዚ መጽናዕቲ ብዓይነቱ ናይ መጀመሪያን ንኹለን ን/ዞባታት ሃገርና ዘጠቓለለን ኮይኑ፡ እቲ ናይ በሓቂ ዝርግሐ
ቢልሃርዚያ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይመስል ዘርኣየን እዩ፡፡ እቲ ብምቁጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሚ/ጥዕና ወጺኡ ዘሎ
መደባት ንምትግባሩ እቲ ናይ መጀመሪያ ስጉምቲ’ዉን እዩ።
መልከፍቲ ቢልሃርዚያ ብሃገር ደረጃ ትሑት እኳ እንተመሰለ፡ ዞባ ደቡብ፡ ዉሑዳት ን/ዞባታትን ኣብያተ ትምህርትን
ግን ልዑል ዝኾነ መጠነ መልከፍቲ ዝተረኽበን እየን። ቢልሃርዚያ ስርዓተ ሽንቲ’ዉን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ን/ዞባ ጎሉጅ
ህላወኡ ዘረጋገጸሉ እዩ።
በዚ መሰረት እተን ልዑል መልከፍቲ ዘለወን ን/ዞባታትን ኣብያተ ትምህርትን፡ ምዕዳል ሓፈሻዊ ጸረ ቢልሃርዚያ
መድሃኒት ክካየደለን እዩ። ማዕሪኡ ከኣ፡ እቲ ህዝቢ ጽሬት ከባቢኡ ከዉሕስን ምብካል ማያዊ ኣካላት ኣብ ምክልኻል
ከድህብን፡ ዓይኒ ምድሪ ክጥቀምን እዋኑ ምዃኑ ክፈልጥን ኣድላዪ እዩ።
እተን ዉሑድ መልከፍቲ ዘለዎን ዞባታት፡ ን/ዞባታትን ኣብያተ ትምህርትን’ዉን እንተኾና ካብ ሓሚምካ ሕክምና
ተኸላኺልካ ጥዕና ብምዃኑ፡ ቢልሃርዚያ’ዉን ብምንቅስቓስ ሰባትን ኣብ ደገ ቀልቀል ምዉጻእ ክመጸን ስለዝኽእል እቲ
መልከፍቲ ትሑት’ዩ፡ ዘሰክፍ የብልናን ኢለን እንተተዛንየን ቢልሃርዚያ ጽባሕ ክመጸን ከምዝኽእል ፈሊጠን፡ ዘድሊ
ስጉምቲ ዝወስዳሉ እዋን ሕጂ ምዃኑ ምዝኽኻረን ኣድላዪ እዩ። ኣብዝተፈላለየ ቦታታት ሃገርና ዲጋታት ይህነጹ ስለዘለው፡
ዝተዋህለሉ ማያት መራብሒ ኣሮነ ከይኮኑ፡ ብቢልሃርዚያ ከይብከሉን፡ ቀንዲ ምንጪ ምትሕልላፍ ቢልሃርዚያ ከይኮና፡ ኣብቲ
ከባቢ ናይ ዝነብሩ ህዝቢ፡ ምምሕዳራትን ኣካላት መንግስትን ነዘን ዲጋታት ካብ ብከላ ናይ ምድሓን ልዑል ሓላፍነት
ዘለዎም ምዃኑ ምግንዛብ ኣድላዪ’ዩ።
እዚ ሓበሬታ ኣብዚ ጋዜጣ ዝወጸሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት፡ ኩሉ ህዝቢ ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ዘሎ መጠነ መልከፍቲ
ክፈልጥን ንምቁጽጻሩን ንምጥፍኡን ኣብዚ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝትግበር መደባት ኣበርክቶኡ ከዕዝዝን ክዋሳእን እዩ። ብፍላይ
እዚ ሕማም ንምቁጽጻሩ ምጥቃም ዓይኒ ምድሪ ወሳኒ ብምዃኑ፡ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ንኩለን ዓድታት ካብ ቀልቀል ነጻ
ናይ ምግባረን ተበግሶ ኣዝዩ ክደፍኣሉን፡ ዓይኒ ምድሪ ምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ተጠቃምነት ከረጋግጽ ከምዘለዎን እዩ። እዚ
ሕማም ብምንቅስቃስ ሰራዊት፡ ህዝቢ፡ ንግዲ፡ ሕርሻ ዝዝርጋሕ ብምዃኑ ብፍላይ መስኖኣዊ ሕርሻ ብብዝሒ ኣብ ዝካየደሉን
ዲጋታት ኣብ ዝርከብዎ ከባቢታት ዝነብር ህዝቢ ነቲ ማያት ከይብክሎን ግዳይ ቢልሃርዚያ ከይከዉንን፡ ምስራሕን ምጥቃምን
ዓይኒ ምድሪ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ከምዘለዎ ንምዝኽኻርን እዩ።
ብፍላይ ኣብ ን/ዞባ ጎልጅ ዝነብሩ ተቕማጦ፡ ብስራሕ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት ናብቲ ቦታ ዝንቀሳቐሱ ሰባት፡ ኣብ
ሽንቲ ደም ምስ ዝርእዩ ወይ ደም ምስ ዝሸኑ ቢልሃርዚያ ስርዓተ ሽንቲ ክኸዉን ከምዝኽእል ተገንዚቦም ተቓላጢፎም
ናብ ሕክምና ክኸዱ ከምዘለዎም ንሕብር። ሰብ ሞያ ጥዕና ሃገርና እንተኾኑ’ዉን ደም ኣብ ሽንቲ ዘለዎም ሕሙማት ምስ
ዘጋጥምዎም፡ ብፍላይ ምስ ን/ዞባ ጎልጅ ምትእስሳር ምስ ዝህልዎም፡ ኣብ ነጸርታኦም ቢልሃርዚያ ስርዓተ ሽንቲ ክሕውሱን
ዘድሊ መርመራ ክገብሩ ከምዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ ነዘኻኽሮም።
ኣብ መደምደምታ፡ ጽሬት ከባቢና ንምዉሓስ ብሓባር እንተደኣ ሰሪሕና፡ ነተን ልዑል መልከፍቲ ዘለወን ከባቢታት ብስሩዕ
ዘድሊ መድሃኒት ብምዕዳል ኣብ ዝሓጸረ እዋን ንቢልሃርዚያ ነበረ’ያ ነበረ ክንገብሮ ከምእንኽእል ምሉእ እምነት ኣለና።

ምቁጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ሚኒስትሪ ጥዕና

ሓዳስ
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ኤርትራ

ቱር ደ ፍራንስ 2015፡ ገዳይም
ተቐዳደምቲ ሃገርና ክብሪ ዝረኸብሉ ዓመት
ተስፋኣለም ገ/ዮሃንስ
እዞም ናይ ሕጂ ወለዶ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና፡ ካብ ሃገሮም
ሓሊፎም፡ ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ዓለማዊ መድረኽን ይረኣዩ ኣለዉ። ዳኒኤል
ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብቲ ርእሰ ኩሉ ውድድራት ብሽክለታ
ዓለም ዝኾነ ቱር ደ ፍራንስ ይሳተፉ ምህላዎም ድማ ናይዚ ኣብነት’ዩ።
እዚ ድማ ኪኖ ተሳትፎ ብዝዘለለ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ ሻድሻይ
መድረኽ ብዝጀመሮ ፈላሚ ኣፍሪቃዊ ኣንበሳ ዓቕብ ብምዃን ንኣርባዕተ
መዓልታት ብዘገርም ኩነታት ጻዕዳ ቀይሕ ዝነጠብጣባ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ
ማልያ ክወዲ ኣብ መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ 2015 ብተደጋጋሚ ግዜ
ክድይብ ተራእዩ ኣሎ። ዳኒኤል ናብ መድረኽ (ፖድዩም) ክድይብ
እንከሎ፡ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ናብዚ ደረጃ ንኽበጽሕ ዝጸዓሩ
ገዳይም ተቐዳደምቲ፡ ኣሰልጠንቲ ከምኡ’ውን እቶም ብቑዓት ኣመሓደርቲ
ብመንፈስ ናብቲ መድረኽ ደይቦም እዮም- መሰረት ስለዝኾኑ። ነዞም ናይ
ሕጂ ወለዶ ፍቕሪ ብሽክለታ ከም ዘሕድሩ ዝገበርዎም ንሳቶም እዮም።
ገሊኦም ከኣ ክሳብ ሕጂ ኣሰልጠንቲን ኣካይድቲ ፈደረሽናትን ብምዃን
ኣበርክቶኦም ይቕጽሉ ኣለዉ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ነዞም ገዳይም ክንዝክሮምን
ክብሪ ክንህቦምን እዋኑ እዩ። This is the time to remember our
cycling legends. ምስ ገለ ካብቶም ክንረኽቦም ዝኸኣልና ዘካየድናዮ
ዝርርብ ከኣ ይቕጽል፥
ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ የማነ ነጋሲ
ቀዳሞት ኢና ንብሽክለታ ዘዊርናያ፡ ልዕሊ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ኢና
ንብሽክለታ ተሰቒልናያ።

ኣስመራ፡ 1967 ኣብ ከባቢ እንዳማርያም
ወዲ 7/8 ዓመት ከለኹ ኣብ ኣስመራ ኣዕራብ ከምኡ’ውን ኣይሁድ
ነይሮም ብብሽክለታ ዝጎዩ። ብእኡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጠይ ምሳይ
ዝተፈጥረ ስምዒት ብሽክለታ ነይሩኒ። ክጅምር ከለኹ ምስ በዓል መሓሪ
ዑቕባንኪኤልን ፍስሓጼን ገሬሱስን ናብ ዓላ፡ መንደፈራ፡ ድባርዋ ወዘተ
ብብሽክለታ ንንቀሳቐስ ነይርና። ኣብ 1962 ከኣ ወዲ 16 ዓመት ምስ
ኮንኩ ናብ ዳኮርሶ ደይበ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ዝነበራ ጋንታታት፡ ከም ኣስመራ፡
ኣፍሪቃ፡ ለኛኖ… ዝኣመሰላ እየን። ክሳብ ናብ ከረን ዝበጽሕ ውድድራት
ከኣ ነካይድ ነበርና። ኣብ 1963/4 ከም ብዓል ሳላምቢኒ ካርሜሎ፡ ጆቫኒ
ማሶላ፡ ፍስሃጽዮን ዘርኣጽዮን፡ ሱሌማን ዓብዱራሕማንን ኣነን ናብ ኣዲስ
ኣበባ ኬድና። ብወገነይ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ውድድር ብምዕዋተይ ኣብ
ኦሊምፒክ ቶክዮ - ጃፓን ብ1964 ክሳተፍ በቒዐ።
ድሕሪ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን፡ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ብመገዲ’ዞም
ክልተ ደቅና ናብ ቱር ደ ፍራንስ በጺሑ ይርከብ። ዳኒኤል ካብ ፈለማኡ

ኣብ 1964 ንምርጫ ኦሊምፒክስ ቶክዮ ኣብ ኣዲስ
ኣበባ ዝተወስደ ስእሊ
ካብ ጸጋም ንየማን(ሳላምቢኒ ካርሜሎ፡ ሰለሙን
እምባየ፡ ፍስሃጽዮን ገረየሱስ፡ የማነ ነጋሲ፡ ኢትዮጵያዊ
ኣላዪ)

ተስፋኣለም ገ/ዮሃንስ (ኲባ)
ኣትሒዙ ዘመዝግቦ ዝነበረ ዓወታታት ምስ ርኣና፡ ኣብ ውሽጥና ተስፋ
ነይሩና እዩ። ኣብ መድረኽ ደዪቡ ናይ ክብሪ ማልያ ክለብስ ምስ ርኣናዮ
ከኣ ንብዓት’ዩ መጺኡና። በዚ፡ ብቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ኣዝዮም
ብዙሓት’ዮም ሓሊፎም፡ ክዓቢ ምዃኑ እትግንዘቦ እዩ። መዓስ? ብመን?
እዩ ነይሩ እቲ ዘይተመለሰ ሕቶ። ከም ኣሰልጣኒ ኮይነ፡ ኣብ 90ታት ኣብ
ጸወታታት መላእ ኣፍሪቃ (ኦል ኣፍሪካን ጌምስ)ን ካልኦትን ንከም የማነ
ተኸስተ፡ ደሳለኝ ነጋሽ፡ ብንያም ያሬድ፡ ዮናስ ዘካርያስ ወዘተ ሒዝና
ኣብ ዝተሳተፍናዮ ናይ 4ይ/5ይ ደረጃ ንሕዝ ነይርና። ዝለዓለ ውጽኢት
ንምምዝጋብ ከኣ ንጽዕር ነይርና። ኣብ በዓል ዳኒኤል፡ ናትናኤል፡ መርሃዊን
ካልኦትን ምስ በጽሐ ከኣ ዝያዳ ጎሊሑ ይርኣየና ነይሩ። ሓደ ነገር ክስገር
እንከሎ ስቕ ኢሉ ብኣጋጣሚ ዝመጽአ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ፡ ካብ
1930ታት ኣትሒዙ በቶም ኣብ አእዋኖም ዝመጹ ብዙሕ ተጻዒሩሉ እዩ።
እቲ ምዕባለታት በብግዜኡ እናወሰኸ ክመጽእ እዩ ጸኒሑ። እዞም ናይ
ሕጂ ወለዶ ድማ ንሕልምና ከግህዱ ይርኣዩ ኣለዉ። ኣነ ኣብ ብሽክለታ
ልዕሊ 50 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ከምዚኦም ገይሩ ንብሽክለታ ዝግዛእ
ኣይገጠመንን። ደቅስ፡ ከምዚ ግበር፡ ገለ ክትብሎም ዕድል ኣይህቡኻን
እዮም። ኩሉ ባዕላቶም’ዮም ኣጸቢቖም ዘተግብርዎ። ከምቶም ካልኦት
ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይጀርያዶ ካልእ ዝብሉ፡ ብሽክለታ ከኣ ናትና እያ
ኣብ ኣፍሪቃ። ቀዳሞት ኢና ንብሽክለታ ዘዊርናያ፡ ልዕሊ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ
ኢና ንብሽክለታ ተሰቒልናያ። ሕጂ ድማ ቀዳሞት ንስመየላ ኣለና። ኣብ
ምምሕዳር ድዩ ካልእ ኩሉ፡ ነዞም ቈልዑ ዝግባእ ክብሪ፡ ክንክንን ባይታን
እንተ ተገይሩሎም ቀጻልነቱ ውሑስ ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን።

ዮናስ ዘካርያስ (ሓላባይ)፡ ሰለስተ ግዜ ብተኸታታሊ ሻምፕዮን ዞባ
ማእከል
ስምዒት ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ፡ ከምዚ ኩልና ንፈልጦ
እምብዛ ልዑል’ዩ። ናይ ሰማንያ ዓመት ዕድመ ኣለዎ ንብል እንተለና ኣብ
መንጎ እዚ ሰማንያ ዓመት ንሕና ተወሊድና ማለት እዩ። ስለዚ ቅድመናስ
ነዊሕ ዝጸንሐ ሰረት ኣለዎ። ቈልዑ ከለና፡ ከምቲ ካልእ ዓይነት ስፖርት
ብዕንክሊል፡ ሳልባቲ፡ ቮሊቮል፡ ኩዕሶ እግሪ እናተጻወትና ኢና ዓቢና።
ብሽክለታ ክንዕዘብ’ውን መሊቚና ንኣቱ። ኣብ ገረብ ተንጠልጢልና
ንዕዘብ። ንቘልዓ ክርኢ ኢልካ ሒዝካዮ ምስ መጻእካ እታ ፈልሲ ፍቕሪ
ብሽክለታ ትሓድሮ እሞ፡ ብኣ ኣቢሉ ተቐዳዳማይ ይኸውን። ናብ ቅድድም
ብሽከልታ ክኣቱ ቀንዲ ዝጸለወኒ ግን ፍጹም ጊሎም እዩ። ብልዕሊ ገዛና

ዮናስ ዘካርያስ
ስለ ዝነበረ ገዛውቱ፡ ብኣፍደገና እዩ ዝሓልፍ፡ ኣብ ውድድር ከኣ ብዙሕ
ቮላታታት ክስዕር ምስ ተዓዘብኩ፡ “ዎው! ኣነ ከኣ ኣብ ውድድር ከምኡ
ክኸውን ኣለኒ፡” ክብል ጀሚረ።
ኣብ ካልኣይ ዲቭዥዮን ቮላታታት ክስዕር ምስ ጀመርኩ ከኣ፡ የማነ
ተኸስተ ኣብ ልዕለይ ልዑል ኣተኩሮ ክገብር ጀሚሩ። ‘ንስኻ ኢኻ
ተካእየይ’ ከኣ ክብለኒ ምስ ጀመረ፡ “በቃ ኣነ ዘይፈለጥክዎ ገለ ኣለኒ ማለት
እዩ፡” ክብል ጀሚረ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ቱር ደ ፍራንስ (ከም ብዓል ጃኒ ቡኞ
ዝወዳደሩሉ ዝነበሩ) ንምስታፍ ሕልሚ ክረኣየኒ ጀሚሩ። ኣብ 1993
ናብ ዓዲ ጥልያን ኬድና ኣብ ዝነበርናሉ፡ ኣብኡ ንገለ ተጻወትቲ ምስ
ጋንታታት ዓዲ ጥልያን ከጸግዑና መደባት ነይሩ። ብዝተፈላለየ ምኽንያት
ግና ኣይሰለጠን። እዚኣ ናብ ዓቢ መድረኽ ናይ ምስጋር ዝዓበየት ዕድል
ነይራ፡ ኩሉ ግዜ ዝዝክራን ተጣዕሰኒን ኣጋጣሚ። ሕጂ ንዳኒኤል ኣብ
ፖድዩም (መድረኽ) ቱር ደ ፍራንስ ምስ ረኣኽዎ፡ ብልክዕ ዝተሰመዓኒ
ብቓላት ክገልጾ ኣይከኣልኩን። ልክዕ ከምዛ ኣነ ኣብቲ መድረኽ ዝደየብኩ
ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ንጽባሒቱ ዳኒኤል ደዊሉለይ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር
ንዝነበረ ስምዒታትን ኩነታትን ብመራኸቢ ብዙሓን ምስ ተኸታተለ፡ ነቲ
ዓወታቱ ብዝያዳ ንጽባሒቱ ንግሆ ከም ዘስተማቐሮ ገሊጹለይ። እቲ ኣነ
ዝምነዮ ዝነበርኩ ብመገዱ ከም ዝረኸብኩዎ ነጊረዮ፡ ንሱ ከኣ “እታ
ሓንቲ መዓልቲ ዝበልካያ ተበጺሓ’ላ፡” ኢሉኒ። ኣለዉ ንኣሽቱ ተጻወትቲ

ክብጽሑ ዝግበኦም ዘይበጽሑ፡ ተስፎም ዑቕባማርያም ንኣብነት ልክዕ
ከም ዳኒኤል ብቕዓት ኣለዎ ኢለ ዝገልጾ እዩ። ካልኦት’ውን ከነፍሪ ዝያዳ
ሓላፍነት የሰክመና። ዳኒኤል ከም ሓደ በርቃዊ ማሕታ ክንርእዮ ክንክእል
ኣለና። ንዝፈለሞ መንገዲ ካልኦት’ውን ምእንቲ ነዚ ጩራ ተኸቲሎም
ክሓልፉ፡ ክንሰርሕ ከም ዘለና እዩ ዝገብር እዚ ዘለናዮ እዋን።

ሳምሶን ሰሎሙን - ብምምልማል ብቑዓትን ፕሮፌሽናልን ተቐዳደምቲ
ዝልለ ገዲም ተቐዳዳማይ

ሳምሶም ሰለሙን ኣብ ባጽዕ (ፈለማ ናጽነት)
ኣብ ገዛውትና ነይሮም ብሽክለታ ዝሕዙ፡ ኣነ’ውን ብሽክለታ ክሕዝ
ምስ ጀመርኩ፡ ሰንበት ሰንበት ከኣ ብዘይምቁራጽ ንበዓል የማነ ተኸስተ፡
ርእሶም ሕድራይ፡ ክብረኣብ ረድኢ ንዕዘብ ነይርና። ስለዚ በዚ ኣቢሉ እዩ
ስምዒት ብሽክለታ ተኣታትዩኒ። ምስ ኣቫንቲ ክወዳደር ጀሚረ። ብዘገርም
ኩነታት ድማ ምስቶም ክወዳደሩ ዝዕዘቦም ዝነበርኩ በዓል የማነ ተኸስተ
ኣብ ቀዳማይ ዲቭዥዮን ክጻወት ክኢለ። ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ምስ የማነ
ተመሪጸ ክሳብ ናብ ሱዳን ገይሸ። ምስቶም ክወዳደሩ ዝርእዮም ዝነበርኩ
ክወዳደር ምስ ጀመርኩ ኣዝዩ ገሪሙኒን ሞራል ኣስኒቑኒን። እዚ ድማ
ንዝነበረና ክቱር ድልየት ዝገልጽ ይመስለኒ። እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ሕልምና፡
ክትጅምር ከለኻ ካብ ንኣሽቱ ናብ ካልኣይ ዲቪዥዮን፡ ካብኡ ከኣ ምስ
ጋንታ ምጽንባር፡ ብድሕሪ’ዚ እቲ ዝዓበየ ዝመጽእ ዕላማ፡ ናብ ሃገራዊት
ጋንታ ተመሪጽካ ናብ ዓበይቲ ውድድራት ምእታው ጥራይ እዩ ነይሩ።
ንሕና ውድድር ኣብ ኣጋ ምግዳፍና፡ ገለ ኣንፈት ናይ ፕሮፌሽናሊዝም
ከርአ ጀሚሩ። ሽዑ ምስ ጋንታ ሬድሲ ኣብ 1997/8 ሰለስተ ወርሒ
ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝገበርናሉ ግዜ በዓል ምሕረትኣብ ክብርኣብ (ራእሱ)፡
ሰናይ ጸጋይ ገለ ስለ ዝነበሩ ዝገፍሐ ዕድላት ናብኣቶም እዩ ነይሩ።
ብሽክለታ ኤርትራ ድማ ናብ ኣንፈት ናይ ፕሮፌሽናሊዝም ተቐላቒሉ።
ካብ ብሽክለታ ምስ ወረድኩ ኣብ ወርሐይ እየ ኣብ ምስልጣን ዓለም
ኣትየ። ኣብቲ ዓውዲ ሰላሳ ዓመት ገይረ ኣለኹ። ካብ 2000 ኣትሒዙ
ጋንታታት ኣሰልጠንቲ ቆጺረን ስሩዕ ልምምዳት ክገብራ ምስ ጀመራ እቲ
ምዕባለ ክርአ ጀሚሩ። ብፍላይ ድማ ዳኒኤል ኣብ 2009/10 ናብ ዩሲኣይ
ብስልጠና ምስ ከደ ፕሮፌሽናሊዝም ኣብ ብሽክለታ ሃገርና ብዝለዓለ ደረጃ
ተኣታትዩ። በዓል ናትናኤል ብርሃነ፡ ፍረቓልሲ ደበሳይ፡ መርሃዊ ቅዱስ፡
ሜሮን ኣማኑኤል፡ ሜሮን ተሾመ፡ ተስፎም ዑቕባማርያም፡ መትከል እዮብ
ወዘተ እናበለ እቲ ቁጽሪ ክዓቢ ጀሚሩ። እዚኦም ከይዶም ድማ፡ ብግቡእ
ከም ዕላማ ስለ ዝሓዝዎ፡ ኪኖ ምስታፍ ዝኸደ ዓወታት፡ ብደረጃ ዓለም
ክጎናጸፉ ክኢሎም። ሕጂ ቱር ደ ፍራንስ ጥዒምናዮ ኣለና። ብቑጽሪ
ተጻወትቲ እናወሰኽና ካብ ክልተ ናብ ሓሙሽተ፡ ዓሰርተ ተጻወትቲ፡ ኣብ
ከምዚ ዓለማዊ መድረኽ ክነሳትፈሉ ናብ ንኽእል መድረኽ ዝደፍእ ኮይኑ
ኣሎ። ዳኒኤል ኣብ ፖድዩም ምስ ረኣኽዎ፡ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ስምዒት
እዩ ፈጢሩለይ። ሓደ እቲ ፍረጻማና ርኢናዮ ማለት እዩ። ብተወሳኺ
ዳኒኤል፡ ብዘይምሕላል እንተ ሰሪሕካስ ንራኢኻ ክትበጽሖ ከም ትኽእል
እዩ ኣርእዩና። ምኽንያቱ፡ ዳኒኤል ብዲስፕሊን ዝተሃንጸ፡ ዝበልካዮ ዘተግብር፡
ጻዕራም ተቐዳዳማይ ብምዃኑ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብዚ ንርእዮ ዘለና ክብሪ
ክበጽሕ ክኢሉ። ብተወሳኺ ናይ መርሃዊ ቅዱስ’ውን ከም ተኣምራት’ዩ
ዝርድኣኒ። ካብ ጋንታ መደበር ናብ ኣስቤኮ ምስ ሰገረ፡ ኣብ ማእከሎት ኣብ
ሓጺር እዋን ሻምፕዮን ኮይኑ። ናብ ቀዳማይ ዲቪዝዮን ምስ ሰገረ ከኣ፡
ኣንጸባራቒ ብቕዓት ከርኢ ጀሚሩ። ኣብ መንጎ ሻምፕዮን ከይወደአ፡ ናይ
ኢድ መስበርቲ ገጢምዎ ነይሩ፡ ከይሓወየ፡ ልምምድ’ውን ከይገበረ፡ ናብ
ደቡብ ኣፍሪቃ ኣምሪሑ። ኣብ ዙር ርዋንዳ ሓያል ተወዳዳርነት ኣርእዩ።
ዝቐልጠፈ ናብ መድረኽ ፕሮፌሽናሊዝም ዝኣተወ ተቐዳዳማይ ድማ
ኮይኑ። በዓል ዳኒኤል፡ መርሃዊ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ምስታፎም እሞ ድማ
ዳኒኤል ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ወድዩ ንተኸታታሊ መዓልታት ምቕጻሉ፡
ልክዕ ከምዚ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ውድድር ዋንጫ
ዓለም ትሳተፍ ዘላ እሞ፡ ኣንጻር በዓል ብራዚል ትገጥም ኩሉ ኣፍቃሪ
ስፖርት ገዝኡ ዓጽዩ ነቲ ግጥማት ዝከታተል ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስመዓካ።
እዚ ሃዋሁ ድማ ንዘሎ ዕቑር ስፖርታዊ ስምዒትን ዓቕምን ዘርኢ እዩ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ስፖርት

ተስፋኣለም ገ/ዮሃንስ (ኲባ)

ዳኒኤል ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ንክሪስ ፍሩም ኣረኪቡ

ቅድሚ ምጅማር ዓስራይ መድረኽ፡ ዳኒኤል ምስ ናይሮ ኲንታና

ዝሓለፉ ኣርባዕተ መድረኻት ማልያ ኣንበሳ
ዓቐብ ዓቂቡ ዝቐነየ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት
ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ዓስራይ መድረኽ ቱር
ደ ፍራንስ፡ ማልይኡ ንክሪስ ፍሩም ኣረኪቡ።
ኣብቲ ዕለት ፍሩም ኣንጸባራቒ ብቕዓት
ብምርኣይ ተዓዋቲ ናይ መድረኽን ናይ
ውህሉል ግዜ ብምዃን ክብሩ ዓቂቡ።
ኣብ ናይ ትማሊ ውድድር፡ መርሃዊ ቁዱስ
መበል 61 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ፡ ዳንኤል
ተኽለሃይማኖት ድማ መበል 132 ወጺኡ።
ብውህሉል ግዜ ድማ ዳንኤል መበል 129
ደረጃ ክሕዝ እንከሎ፡ መርሃዊ ኸኣ መበል
152 ኮይኑ ናብዚ መበል 11 መድረኽ
ክኣትዉ እዮም።
ፍሩም ነቲ 185 ኪሎ ሜተር ዝሸፈነ ተሪር
ዓቐብ ዝጠቓለለ ውድድር፡ ብ4 ሰዓት፡ 22
ደቒቕን 07 ካልኢትን እዩ ፈጺምዎ። እቲ
እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ኣብ መወዳእታ
ሽዱሽተ ኪሎሜትራት ዘርኣዮ ትንፋስን
ሓይሊን፡ ኣብ ልዕሊ ነታ መዓልቲ ክዕወተሉ
ልዑል ግምት ካብ ዝተዋህቦም ተወዳደርቲ
ሓደ ዝኾነ ኮሎምብያዊ ተቐዳዳማይ ሙቪ
ስታር - ናይሮ ኪንታና ብኣገራሚ ብቕዓት
መጥቃዕቲ ብምፍጻም እዩ ስርሑ ብግቡእ
ዛዚሙ

እዚ ናይ ትማሊ ውድድር፡ ንሓያለ
ተቐዳደምቲ ዝፈተነ ነበረ። ብፍላይ እቲ
ናይ መወዳእታ ተሪር ዓቐብ ምስ ተጀመረ፡
ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ ቱር ደ
ፍራንስ ኢጣልያዊ ኒባሊ ከምኡ እውን
ከም እስጳኛዊ ኣልቤርቶ ኮንታዶር ነቲ ኣብ
ቅድሚት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ክጻወሩ
ብዘይምኽኣሎም ዘልሓጥሓጥ ብምባል ግዜ
ዝኸሰሩሉ ዕለት ነበረ።
ውድድር ምስ ተጀመረ ክልተ ተቐዳደምቲ
ሃዲሞም እኳ እንተወዓሉ ውድድር ክዛዘም
ኣስታት 10 ኪሎ ሜተር ምስ ተረፎ ግን
ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም።
ድሕሪ እዚ ፍጻመ ድማ ክለብ ሙቪ
ስታርን ስካይን እየን ነቲ ውድድር ክቕልሳኦ
ተራእየን፣ ሙቪ ስታር ንኵንታና ከምኡ
ድማ ስካይ ክሪስ ፍሩም ግዜ ንምኽሳብ።
ብሳልሳይ ደረጃ ኸኣ ኣመሪካዊ ተቐዳዳማይ
ክለብ ቢኤምሲ - ቲጀይ ኣብ መንጎ ተቐርቒሩ
ንምጉዓዝ ኣብ ዘካየዶ ፈተነ መጥቃዕቲ ስካይ
ብምብርትዑ ካብቲ ብቕዓት ክዝሕትል
ተራእዩ።
ክሪስ ፍሩም ኣብ መወዳእታ ብዘመዝገቦ
ዓወት፡ ብኣጠቓላሊ ግዜ ብናይ ኣስታት

ሰለስተ ደቂቕ ፍልልይ ነዚ ውድድር
ክመርሖ በቒዑ’ሎ። ኣብቲ ዕለት ካልኣይ
ዝኣተወ ወዲ ጋንታኡ ንፍሩም - ሪቸ ፖት
እዩ። ንሱ 59 ካልኢት ድማ ካብ ዕዉት
ናይቲ ዕለት ድሒሩ ኣብ ሕንጻጽ በጽሐ።
ናይሮ ኪንታና ሳልሳይ ኮይኑ ብምፍጻም
ነታ መንእሰያት ማልያ ካብ ምውዳይ ዓዲ
ኣይወዓለን።
ብድምር ናይ ዓቐብ ነጥቢ፡ ኣብ መወዳእታ
ናይቲ ናይ ትማሊ ውድድር 50 ነጥቢ
ዝገፈጠ ክሪስ ፍሩም ብውህሉል ናብ 51 ነጥቢ
ብምድያብ ንጻዕዳ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ
ካብ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ተረኪቡ’ሎ።
ሪቺ ፖት ብ40 ነጥቢ ካልኣይ፡ ናይሮ
ኪንታና ብ32 ነጥቢ ሳልሳይ፣ ሮበርት ገስኒክ
ብ28 ነጥቢ ራብዓይ ኣለኻንድሮ ቫልቨርደ
ብ24 ነጥቢ ሓምሻይ ብምዃን ብድምር ናይ
ዓቐብ ነጥቢ ይመርሑ ኣለዉ።
ንቐጠልያ ማልያ ኣብ ዝግበር ናይ ግዜ
ውድድር ከኣ ጀርመንዊ ኣንድረ ግሪፐል
ብ225 መሪሕነት ተረኪቡ። ብሰለስተ
ደቓይቕ ዝደሓረ ፒተር ሳጋን ካልኣይ፡
ማርክ ካቫንዲሽ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ
ዛዚሙ።

ደሃይ ምስግጋር ተጻወትቲ
ገዲም ሓላው ልዳት ሪያል ማድሪድ
ኢከር ካስያስ ናብ ፖርቶ ተሰጋጊሩ። እቲ
ን16 ዓመታት ምስታ ዓባይ ስጳኛዊት ዝጸንሐ
ካስያስ ብሓለፍቲ ማድሪድ ዝግባእ ኣትሓሕዛ
ከም ዘይተገብረሉን ክኸይድ ከም ዝተደረኸን
እዩ ዝንገር ዘሎ። ወላዲት ካስያስ ካርመን ኣብ
ጽባሕ ጋዜጣዊ መግለጺ ካሲያስ ንጋዜጣ
ማርካ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ፡ ውሉዳ ብ
ኣካየድቲ ማድሪድ ብፍላይ ከኣ ብፕረዚደንት
ፍሎረንቲኖ ፐረዝ ክብረቱ ከም ዝተጋህሰን
ካብታ ጋንታ ክወጽእ ከም ዝተደፍአን ገሊጻ።
ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ መጻውትቲ ካስያስ
ዝነበረ ዣቪ ሀርናንደዝ፡ “ካሲያስ ብህዝቢ
ስጳኛ ዝግብኦ ክብረት ኣይተዋህቦን” ክብል
ርእይቱኡ ሂቡ። ወዲ 34 ዓመት ካሲያስ
ሰለስተ ግዜ ሻምፕዮንስ ሊግ ዝርከቦ 18
ዓበይቲ ዋናጩ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ምስ
ማድሪድ ዓቲሩ እዩ።
ረሂም ስተርሊን ናብ ማንቸስተር ሲቲ
ተሰጋጊሩ
እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ - ኣጥቃዒ ክለብ
ሊቨርፑል ረሂም ስተርሊን ናብ ማንቸስተር
ሲቲ ተሰጋጊሩ። ወዲ 20 ዓመት ስተርሊን

መበል 11 መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ
ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ኢቲሓድ ክጸንሕ
ከቲሙ ኣሎ። ኣሰልጣኒ ማን ሲቲ ማኑኤል
ፐለግሪኒ ስተርሊን ሓደ ካብ ብሉጻት
ኣከፋፈልቲ ዓለምና እዩ ክብል ገሊጽዎ። ቁጽሪ
7 ማልይያ ክለብስ ምዃኑ ዝንገረሉ ስተርሊን
በዚ ወጺእዎ ዘሎ መጠን ገንዘብ ድሕሪ
ጋረዝ በይል ዝኸበረ ተጻዋታይ እንግሊዝ

ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ኣብ ኣንፊልድ ክሳብ 2017
ዘጽንሕ ውዕል ዝነበሮ ኮይኑ ንዝቐረበሉ ናይ
ደመወዝ ምምሕያሽ ብምንጻግ እዩ ናብ ሲቲ
ግዒዙ ዘሎ።
ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሳልስቲ ሰለስተ
ተጻወትቲ ኣፈሪማ
ማንቸስተር
ዩናይትድ፡
ንባስትያን
ሽዋንስታይገር ካብ ባየር ሙኒኽ፡ ንፈረንሳዊ
ሽናይደርሊን ካብ ሳውዝሃምፕተን ከምኡ ድማ
ንኢጣልያዊ ዳርመይን ካብ ቦሎኛ ኣፈሪማ።
ማንቸስተር ዩናይትድ ንሽዋንስታይገር 14.4፡
ሽናይደርሊን ከኣ 25 ሚልዮን ፓውንድ ከም
ዘውጸአት ይንገር ኣሎ።
ቸልሲ ንቦታ ናይቲ ናብ ኣርሰናል ዝገዓዘ
ፒተር ቸክ ንምትካእ ንቦዝንያዊ ሓላው ልዳት
ስቶክ ሲቲ ብ8 ሚልዮን ፓውንድ ኣፈሪማ።
ሮቢን ቫን ፐርሲ ናብ ቱርካዊት ፈነርባቸ
ግዒዙ። ንሱ ንሰሙን 240.000 ኤሮ
እናተኸፍሎ ክጻወት ንምፍራም ሕክምናዊ
መርመራ ከካይድ ኢስታንቡል ምእታው
ይግለጽ ኣሎ። ውዕል መሸጣ ቫንፐርሲ 4.7
እዩ።

ሎሚ ተቐዳደምቲ ካብ ፓኡ ናብ ካውተርተስ ንምብጻሕ 188 ኪሎ ሜትር ክጎዓዙ እዮም።
እዚ ድማ ልክዕ ፍርቂ ናይ’ቲ ኣብ’ዚ ዓመት ክሽፈን ዝተዳለወ ርሕቀት ክብጻሕ እዩ። ተቐዳደምቲ
ክሳብ ሕጂ 1,679.15 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ኣለዉ። ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ድማ 1,679.15
ኪ/ሜ ክሽፍኑ እዮም። ካልኣይ መዓልቲ ናይ ዓቐብ ውድድር ዝተፈላለየ ቅርጺ መሬት ብጎላጉል ፈሊሙ፡ ማእከላይ ዓቐብ፡ ተሪር ኣኽራናትን ኣጻድፍን ዘለዎ ኮይኑ፡ ናይ ዓቐብ
ሓኾርቲ ክዕወትሉ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ትማሊ
ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ዘረከበ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ሎሚ ኣቐዲሙ ብምህዳም ከም ዝሓለፈ
መዓልታት ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ከም ዘለዎ ወሃብቲ ርእይቶ ቱር ደ ፍራንስ ይገልጹ። ሎሚ
ኣብ ዝካየድ ውድድር ሽዱሽተ ናይ ነጥቢ ቦታታት ተዳልየን ኣለዋ። እታ ቀዳመይቲ ኣብ መበል
48.5 ኪሜትር ፡ ኣብ 61.5፡ ኣብ 74.5፡ ዝርከባ ን ኡሳን ዓቐበታት ክኾና እንከለዋ፡ እተን ዝተረፋ
ሰለስተ ከኣ ኣብ መበል 117፡147 ከም ኡ ድማ 184 ኪሎሜትራት ዝርከባ እየን። ብፍላይ እታ
ኣብ መበል 147 ኪ/ሜ እትርከብ ብደረጃ ሆርስ ካታጎሪ ትልካዕ ንቐዳማይ ዕውት 25 ነጥቢ
እትሕፍስ እያ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

መጽሓፍ “መባእታ ሰዋስውን ስነ-ጽሑፍን ትግርኛ
2015”፣ ማእከል ልዝብዶ ክርክር፧
ካልኣይ ክፋል
ብፍስሃየ ኪዳነ (ወዲ ፖሊስ፡ ሚኒስትሪ
ትምህርቲ)
1) ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ፡ሀ) ቀንዲ ብልጫታት መጽሓፍ
ሰዋስው ቋንቋ ትግርኛ፡ብርግጽ፡ ዝኾነ ብውጥን ተታሒዙ
ብጥንቃቐን ብስሩዕ መቓን-ግዜን
ዝተዛዘመፕሮጀክት ብልጫታትኣለዎ።
መጽሓፍ “ሰዋስውን ስነ-ጽሑፍን ቋንቋ
ትግርኛ”’ውን ከም ዝኾነ ድርሰት ናይ
ገዛእ-ርእሳ ሓያል ጎኒ ኣይሰኣናን።
ቅድሚ ዝኣገረ፡ ብቐሊል ንዘይድፈር
ኣርእስቲ ክትጥሕስስ ምህቃና ጥራይ
ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገብራ ስራሕ’ዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ብፍላይ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ
እንትርፎ ብኣጻብዕ ዝፍቀዱ ሒደት
መወከሲታት፡ ብፍሉይ ንምርምር
ክሕግዙ ዚኽእሉ ዝተማልአ ብቕዓት
ዘለዎም መወከሲታት ክትረክብ
ኣጸጋሚ’ዩ። ስለዚ፡ ሓደ ተመራማሪ ፈትዩ
ጸሊኡ ኣብ ባዕዳውያን መጽናዕትታት
ኪምርኮስ ይግደድ’ዩ። ምናልባት፡
ቍሩብ ንዓቕሙ እንተኣሚኑ ድማ፡
ናቱ ብልህነትን ብልሓትን ሓዊሱ ኣብ
ኣቃውማ ስርዓተ-ቋንቋ ትግርኛ (ቋንቋ
ኣደ) ኪፈላሰፍን ውዱዕ ባዕላዊ ትንታነ
ኪጥቀምን ካልእ ዝኸበደ ምርጫ’ዩ።
ሽሕ’ኳ እዚ ዳሕረዋይ ምርጫ’ዚ
ክትጥቀም ከም ተኽእሎ ዝምረጽ
እንተኾነ፡ ተቕርቦም ትንታነታትን
መርትዖታትን
ካብ
ክውንነት
ኪምሕድጉ የብሎምን።
ከም ርዱእ፡ ተኣፋፊ ሕርያ ስለዝኾነ፡
ኣውራቅድመኻንዝተቐመጡኣምራት፡
ሓቅታት፡ መትከላት፡ ክልሰ-ሓሳባትን
ወዘተ. ክተፍርስ እንተኮይንካ’ውን
ጭቡጥ ኣማራጺ ክልሰ-ሓሳባትን
መርትዖታትን ብጥንቃቐን ብዘአምንን
መንገዲ ክተቕርብ ትግደድ። ብሓጺሩ፡
ውሕስነት ዘይህበካ መንገዲ ምምራጽ
ግን ኣብ ዝኾነ ንጥፈት’ውን ንሓደጋ
ካብ ምቅላዕ ኣይንሕፍን’ዩ። ደራሲ
መጽሓፍ ሰዋስው ቋንቋ ትግርኛ ነዚ
ከቢድ ምርጫ’ዚ ምድፋሩ እምበኣር
ኣገናዕ ዝንእሶ ኣይኮነን።
---ደራሲ ተክአ ተስፋይ ብዘይካ’ቲ
ዘይሕለል ጻዕሩ፡ ካልእ ዝበረኸ ብልጫኡ
ኣብ ፍልጠት ሃብቲ ማህደረ-ቃላት
ኮይኑ ትረኽቦ። ብሓቂ፡ ዓቢ ሰነድ
ቃላት ትግርኛ’ዩ እንተተባህለ ምግናን
ኣይኮነን። ምናልባት፡ ምስዚ ተኣሳሲሩ
ዝጥመት ተወሳኺ ሓይሊ ደራሲ
ኣብ ፍልጠትን ምልከትን ቋንቋታት
ግእዝን ኣምሓርኛን ከይኮነ ኣይተርፍን
ኢልካ’ውን ከገምግመካ ዝኽእል
ጭብጥታት ካብ ከርሲ መጽሓፉ
ትረኽቦ። እዞም ማንታ ክእለታትን
ጸጋታትን ዝተዓደለ ደራሲ ንቋንቋ
ትግርኛ ከም ድላዩ ኪገላበጠሉ ርሒብ
ዕድል ይፈጥር ምዃኑ ድማ ባዕልኻ
ትድምድም። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ደራሲ ኣብ
ገለ ክፋላት ‘ስርዓተ-ዘረባ’ ብጥልቀት

ኣአንጊድዎም ዘሎ ባእታታት ሰዋስው
ንኣሰሓኮ ወይ ጽኑዕ ሓቦኡ (stamina)
ዘረጋግጽ ጻዕሩ’ዩ።
ሓደ ካብቲ ከቢድ ምርምራዊ ዓቕሉ
ድማ ኣብ ሻሙናይ ምዕራፍ (ቃለኣጋንኖ) ዘቕረቦ ስፍሓት መጽናዕቲ
ይርከቦ። ብርግጽ፡ ኣብቲ ካብ ገጽ 100104 ቀሪቡ ዘሎ ንዝተፈላለዩ ”ስምዒትን
ኩነትን” ዝምልከቱ ክሳብ 40 ዝበጽሑ
ዓይነታት ስምዒት (emotions)
ብብልሓቱ ከሀብትሞ ምኽኣሉ፡ ዛጊት
ኣብ ዝኾነ ካልኦት ድርሰታት ብጸቢብ
ዓቐን ጥራይ ክትንከፍ ዝጸንሐ ምዃኑ
ንርዳእ።
ብተመሳሳሊ፡ ምናልባት ብዓይነቱ
ንፈለማ ግዜ ከም ኣካል ሰዋስው ትግርኛ
ምስ መጽሓፍ ሰዋስው ተጸንቢሩ
ዝቐረበ ብኣገላልጻኡ ‘ስውያ ንግግር’’
ተባሂሉ ዝቐረበ’ውን ንመጽሓፉ
ተደራቢ ድርዒ፡ ንተጠቃሚ ድማ
ንፍልጠቱ ከዳብር ይኽእል። ምናልባት፡
ኣብ ገለ ቃላት (ኣምራት) ዝተዋህበ
ንክትሕዞ ቍሩብ ዝብርትዕ ኣሰያይማ
(ከም ኣስተሰብኦ፡ ውከሳ ረቂቃን፡
ወካርነት፡ ኣስተልዝቦ፡ ኣስተደምቖ፡
ኣስተመቕልሎ ወዘተ) ግን ንምጭባጡ
ከየሸግር ስክፍታ ይፈጥር።
ብተወሳኺ፡ ካብ ገጽ 123-138 ኣብ
ትሕቲ “ኣነዳድቓ ቃላት ትግርኛ”
ይኹን “ኣተዓቓቕባ ቃላት ትግርኛ”
ዝቐረበ ‘ንድምጽታትን ፊደላትን’
ንኩነታት ‘ተረርትን ፈኮስትን ፊደላትን’
(ከ፡ ቀ፡ ኸ፡ ቐ) ዝምልከት ትንታነ’ውን
መሃሪ ትሕዝቶ’ዩ።
ካብዚ ከይረሓቕና፡ ደራሲ ኣቶ
ተክአ ተስፋይ ኣብ ኣጠቓቓማን
ዝውታረን ንመብዛሕትኦም ጸሓፍቲ
ዘዕወንውኑን ብዙሕ ዘይምለኹን ምስ
‘ግዝያት (እዋን) ግሲን’ ኣካላት ስም
ወይ ክንድ-ስም ተዋሲቦም ዝኸዱ
ፊደላት “እ/ይ”፡ “ክ/ኪ”፡ “ዝ፡ዚ”፡
“እዩ/ኢዩ” ብስነ-ስርዓትን ብጥንቃቐን
ብምልከት ከስርጾም ክኢሉ። ምናልባት፡
ነዚ ስነ-መጐት’ዚ ዘይቅበሉ’ኳ ዘይሰኣኑ
እንተኾኑ፡ ደራሲ ነቲ ዝኣምነሉ መርገጺ
ስነ-ጽሕፈት ክቕየደሉ ምኽኣሉ ግን
ኪምጐስ ይግባእ። ኣብ ቀዳማይ ኣካል
“መጻኢ (ትንቢት) ግዜ” (ኣነ ክሰርሕ/
ክኸይድ/ክዘውር፤)፡ ሳልሳይ ኣካል
ንጽል “መጻኢ እዋን” (ንሱ ኪሰርሕ/
ኪኸይድ/ኪዝምር፤)፡ ሳልሳይ ኣካል
ረባሕታ “መጻኢ እዋን” (ንሳቶም
ኪበልዑ/ኪፍልጹ/ኪመጽኡ፤ ንሳተን
ዚደልያ/ዚሓስባ/ዚምልሳ…፤) ወዘተ
ብምጽጻይ ኣብሲልዎም ንምልከት።
ኣብ 202 ገጽ ናይታ መጽሓፍ ሰፊሩ
ዘሎ ነፍሲ-ወከፍ ቃል በዚ ተገዲስካ
ክትቆምሎ እንተፈቲንካ፡ ደራሲ
ንንጣር ፊደል ትኹን ቃል’ውን ካብዚ
መሰረታዊ መትከል ሰዋስው (“መጻኢ

ትንቢት ግዜ’) ክመሉቕ ኣየፍቅድን።
እምበኣር፡ እዚ ቀሊል ዝመስል ሕጊ
ሰዋስው፡ ብልክዕ ክትጥቀመሉ እቲ
ዝኸበደ መዳይ ምዃኑ ዘስተውዕሉ
ይኹኑ ግዲ ዘይህቡ ጸሓፍቲ
ኪመሃርሉ ድማ ለበዋ ኣይጽላእን።
ብተወሳኺ፡ ደራሲ እምብዛ ንፉዕ
ተመራማሪ ምዃኑ ዘረጋግጽ ካልእ
መርትዖ ኣብ ዓምዲ “ስነ-ጽሑፍ”
መጽሓፉ ንትንታነን ንመርኣያን ካብ
ዝቐረቡ ካብ ዝተፈላለዩ ሰነዳትን
መጽሄታትን ዘዋህለሎም ግጥምታት
ግርም ምስክራት’ዮም። ሓያል
ባህልን ብልህነትን ስለዝኾነ፡ ንሱ ነዚ
ብሉጽ ጎኒ’ዚ ክዕቅቦ፡ ዝተረፍና ድማ
ንኣብነቱ ክንስዕብ ኣገዳሲ ለበዋ ከይኮነ
ኣይተርፍን።
ብርግጽ፡ እዚ ንከቢድ ዋጋን መስርሕን
ሕትመት ሰጊሩ ንተጠቃምነት ኣንበብቲ
ተዘርጊሑ ዘሎ መጽሓፍ “ሰዋስውን
ስነ-ጽሑፍን” ኣገዳስነቱ ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ
ዝኣቱ ኣይኮነን። ብተመሳሳሊ፡ ርዝነቱን
ዕዙዝነቱን ኪሽነን ከሎ’ውን ሓያል
ጻዕርን ከቢድ ሃልክን ሓሊፍዎ እዩ።
ደራሲ፡ ክሳብ 202 ገጻት ዝዕብየቱ
መጽሓፍ ንህዝቢ ክቕርብ ምኽኣሉ
ጥራይ ንጻዕሩን ዘይሕለል መጽናዕታዊ
ምርምሩን ይምስክር። ኣብ ከርሲ’ዚ
መጽሓፍ’ዚ፡ “ን25 ባእታታት
ሰዋስውን ስነ-ጽሑፍን” ከእንግድ
ምብቃዑ ንባዕሉ ሞሳን ክብርን ኪረክብ
ዝውሕዶ ኣይኮነን።
ለ) ሓፈሻዊ ድሩትነታት መጽሓፍ
ሰዋስው ቋንቋ ትግርኛ፡ብሓፈሻ፡ ኣብ ህይወትን ጥፈታትን
ደቂ-ሰብ፡ ኣውራ ድማ ኣብ ምህዞኦምን
ፍርያቶምን ዕብየትን ድኽመታትን
ዘይነጻጸሉ ልክዕ ከም ክልተ ገጻት
ሓንቲ ሳንቲም ምዃኖም ዝጎስዮ
የለን። ብተመሳሳሊ፡ ብፍላይ ሓደ ዓቢ
ፕሮጀክት ድርሰት ካብ ሕጽረታት
ይኹን ድኽመታት ሓራ ኪኸውን
ዘሎ ተኽእሎ ከኣ እምብዛ ጸቢብ’ዩ።
እምበኣር፡ እዛ መጽሓፍ’ዚኣ’ውን ካብ
ፍሩያትን ደቀቕትን ድሩትነታት
ነጻ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ።
ብሓርፋፉ፡ ኣብዛ መጽሓፍ ጎሊሖም
ካብ ዝረኣዩ ድኽመታት ካብ
‘መቕድም’ ይፍልሙ። ምናልባት፡ ካብ
ምሒር ርእሰ-ተኣማንነት ደራሲ ዝነቅል
ይመስል። ደራሲ፡ “…ብካልኦት
ደቂ-ሃገር ንዝፈረየ መጻሕፍቲ ቋንቋ
ከየናሕሰየ ብምትእምማን ይነቅፍ’።
“…ንቋንቋ ትግርኛ ዝጎሰየ ርዕመት
ካልኦት ባዕዳውያን ቋንቋታት
ምዝውታር ኣይግድን፤ ደረስቲ
በዘልማድ ክኽተልዎ ዝጸንሑ ቀይደበተኽ ኣጸሓሕፋ ንምእራም ወይ
ንምዕራይ ዝዓለመት መጽሓፍ’ያ…፤”
ዝመስል ነቐፌታ ደራሲ፡ “እዚ’ኸ
ካብኣቶም ንላዕሊ እንታይ ዓሚቚ

ትንታነ ኮን ይቕርብ ይኸውን፧” ኢልካ
ንዝበረኸ ትጽቢት ኣንባቢ ይድርኽ።

ነዋሕቲ ምሉኣት-ሓሳባት ምጥቃምን
ምዝውታርን ተሪፉ’ዩ።

ሓደ ደራሲ ብፍላይ ኣብ መቕድም
ብምቕሉልነት (euphemism) ንዕላማ
መጽሓፉ ከላሊ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ’ዩ።
ዕምቈት ትሕዝቶ መጽሓፉ ባዕሉ ካብ
ውሽጡ ኪምጒት ኪገድፎ ዝሓሸ’ዩ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ምሉእ ትሕዝቶ
መጽሓፍ ንመጽሓፍ ተመሃሮ ሚ/
ትምህርቲ ከም ዘይተወከሰ ንጹር
ኮይኑ እናጎልሐ ክንሱ፡ “…ብሕልፊ
መማህራን ቋንቋ ትግርኛ ከም ተወሳኺ
መወከሲ ከዘውትርዎ ይግባእ” ተባሂሉ
ብደረቑ ዝሰፈረ ሓረግ’ውን ንክትርዕሞ
ይሕርፍፍ።

ብዓቢኡ፡ ሰባት ብዘረባ ክረዳድኡ
ከለዉ’ውን ብልሙድ ሓጸርቲ ምሉእሓሳባትን ሓረጋትን እናተጠቕሙ’ዮም
ንሓሳባቶም ዘውክኡ። ብቐንዱ፡
መለለዪ ዘመናዊ ቋንቋ’ውን ክርትምክርትም
ዝበለ
ምሉእ-ሓሳባት
ምጥቃም’ዩ። ይኹን’ምበር፡ ኣብዛ
መጽሓፍ ሰዋስው’ዚኣ፡ ዋላ’ኳ
ብዝተማልአ ስርዓተ-ነጥቢ ተዓጂቦም
እንተኾኑ፡ ብፍላይ ንኣምራት ይኹን
ንክልሰ-ሓሳባዊ ትንታነታት ንምግላጽ
ተዘውቲሮም ዘለዉ ምሉኣት-ሓሳባት
ኣዚዮም ነዋሕቲ ኮይኖም ምህናጾም
ንትሕዝቶ ሓሳባት ንምርዳእ ዘጸግሙ
ኣብ ርእሲ ምዃኖም፡ ንኣቀራርባን
ትሕዝቶን ቁም-ነገር’ውን መቐረት
የስእንዎ።

ካልእ ሓፈሻዊ ድኽመት’ዛ
መጽሓፍ’ዚኣ
ኣብ
ክብደት
ቋንቋ ብሓፈሻ፡ ኣብ ኣጠቓቕማ
ዘይዝውትራትን
ዘይልሙዳትን
ቃላት ድማ ብፍላይ ገኒኖም ይረኣዩ።
ምናልባት፡ ንመሀብተሚ ኣምራትን
ክልሰ-ሓሳባትን ተባሂሎም ኣብ
ዝቐርቡ ኣሰነይቲ ኣብነታት ከበድትን
ዘይልሙዳትን ቃላት ምዝውታር
ኣይምተጸልአን።
ምኽንያቱ፡ ኣንባቢ ንኣንፉ’ውን
ሓደስቲ ቃላት ንክድልብ ኣገዳሲ
ጥበብ’ዩ። ኣብ ኣሰያይማ ኣርእስትታት፡
ኣምራት፡ መግለጺታት (Definitions
and Terms) ከይተረፈ ከበድትን
ዘይዝውትራትን ቃላት ክስስኑ ግን
ንምርዳኦም ንካልኦት ክትሓትትን
መዝገበ-ቃላት ብተደጋጋሚ ክትውከስን
ንግዜ ዘባኽኑ ኣብ ርእሲ ምዃኖም፡
ኣህለኽትን ኣሰልከይትን ኮይኖም
ንኣንባቢ የትዕቡ።
ምናልባት፡ ኣብ ሃገርና ንዘሎ
ሕጽረት መዝገበ-ቃላት ትግርኛ
(ትግርኛ-ብትግርኛ) ኣብ ግምት
እንተእቲኻ ይኹን መዝገበ-ቃላትካ
ካብ ኢድካ ርሒቑ እንተሎ ድማ ካብ
ንባብካ ክትሰናኸል ወይ ክትባዀር
ትኽእል። ብሓፈሻ፡ ኣብዚ ዘመን’ዚ

ብመሰረቱ፡ ካልእ ቅሉዕ ድኽመት’ዛ
ብኣቶ ተክአ ተስፋይ ተጻሒፋ ናብ
ህዝቢ ዝተዘርግሐት መዝገበ-ቃላት
ግን እንድዒ ንምንታይ ዕላማ’ዩ
ክንድ’ዚ ተደልዩ’ኳ ርዱእ እንተዘይኮነ፡
ካብ ባዕዳዊ ቋንቋታት ኣምሓርኛን
ግእዝን ከም ዘለዎ ዝተራዕመ
ብሓያለ ቃላት ኣምሓርኛ ተጎቢኣ
ትረኽባ። ዕላማ ሰዋስው ሓደ ቋንቋ
ብመሰረቱ ንቅርጽን ኣሰራርዓን ሓደ
ቋንቋ ንምውዳን፤ ኪኖ’ዚ ሓሊፉ
ድማ ንእሩም ኣጠቓቕማ፡ ንጽፈትን
ጽሬትን ቋንቋ ኪሕሉን ኪከላኸልን
ደኣ’ምበር፡ ዋላ ምንጪ መበቆል ሴማዊ
ቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ካብ
ግእዝ ዝበቁል እንተኾነ፡ ሓደ ደራሲ
ከም ቃሕ ዝበሎ ብወለንታኡ ናይ
ባዕዲ ቃላት (ኣምሓርኛ) ኣመንጊጉ
ከኾልስ ዘምሕር ኣይኮነን። ምናልባት፡
ኣድለይቲ ቃላት ካብ ካልእ ቋንቋ
ብልቓሕ ኪውረሱን ኪዳቐሉን
እንተተመሪጾም’ውን፡
ብሓባራዊ
ክትዕን
መረዳእታን(Consensus)
ሊቃውንቲ ቋንቋ ወይ ወካሊ ትካል
ቋንቋ ኪኸውን ከሎ ዝያዳ ውሕስነት
ይህብ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ሪ

ፖርታዥ

“ክኢላታት ዝተፈላለየ ዓውደ ስራሕ
ክንከውን በቒዕና ኣለና” ተመረቕቲ ማሞስ ሳዋ

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ዝያዳ ስለዘጥርን ዘዕጥቕን ምዃኑ
ዕለት ብሰርቲፊኬት ኣመሪቑ።
ኣብ’ቲ ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት ብምምልካት፡ ተመረቕቲ በቲ ቀሲሞሞ
ዳይሬክተር ማእከል ስልጠና ቤ/ት ዘለዉ ግብራውን ስነ-ሓሳባውን ሞያ
ማሞስ መምህር ተስፋይ ተወልደ ተመሪሖም ካብ መጽናዕትን ግብራዊ
መደረ ኣስሚዑ ነይሩ። ንሱ ኣብ ትምህርትን ከይረሓቑ ተጠቀምቲ
መደረኡ፡ ተመረቕቲ ናይ’ዚ ዓመት ኣገባብ ዘመነ-ሓበሬታ ክዀኑ ብምምካር፡
ዝተፈላለዩ ሞያውን ቴክኒካውን እናተማህሩ ክሰርሑ፡ እናሰርሑ ድማ
ትምህርቲ ቀሲሞም ናብ ደረጃ ክመሃሩ ከምዘለዎም ምዒዱ።
ኣብ መወዳእታ ዳይረክተር ማእከል
ምምራቕ ምብጽሖም ጠቒሱ፡
ንተመረቕቲ ተማሃሮን ወለዶምን፡ ስልጠና ቤ/ት ማሞስ መምህር ተስፋይ
“እንቋዕ ፍረ ጻማኹም እትሓፍሱሉ ተወልደ፡ ተመረቕቲ ካብ ስነ-ሓሳባዊ
ደረጃ ኣብቅዓኩም” ኢሉ። ኣስዒቡ ትምህርቲ ወጻኢ ሞያዊ ዓቕሞም
ንናይ’ዚ ዓመት ተመረቕቲ ኣብ ንምድልዳል ናብ ትካላት ኣለቡ፡ ከርከበት፡
ዝተዋህበ ኮርስ ልዑል ተሳትፎ ቚጽሪ ኣፍ ሂምቦል፣ ጽርግያ ተኽረረት-ኣቑርደት፡
ደቀንስትዮ ምንባሩ ብምጥቃስ፡ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ሓጋዝን ከረንን፡
ዳይረክተር ማሞስ - መምህር ደቀንስትዮ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ኮለጅ ሓመልማሎ፡ ኣግሮ ኢንዳስትሪ
ተስፋይ ተወልደ
ዘርኣይኦ ምልከትን ብቕዓትን ዒላበርዕድን ገርሰትን ብምንቅስቓስ ኣብ
ዝምስገን ምንባሩ ድሕሪ ምሕባር፡ ስርሖም ዝሕግዞም ግብራዊ ስልጠና
ቀዳም 11 ሓምለ እቶም ንዓመት “ትምህርቲ ምንጪ መትናዊ ሓይሊ ንምርካብ ንዝተሓባበራኦም ትካላት
መመላእታ ኣካዳሚያውን ወተሃደራውን ኣብ ዘመነ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን እዩ። ብፍላይ፡ ንኹሎም ኣብ’ዚ ዓመት ልዑል
ኣበርክቶ
ንዝገበሩሎም
ትምህርቶም ዝተኸታተሉ ተማሃሮ መበል
ኣካላት
ሚኒስትሪታት፡
28 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡ’ውን
ግንባር፡ ኩባንያታት ህንጻን፡
ንክልተ ዓመት ዝተፈላለየ ሞያዊ
ማሕበረሰብ ሳዋን ብሓፈሻ
ትምህርቲ ኣብ ቤ/ት ማእከል ሞያዊ
ኣመስጊኑ።
ስልጠና (ማሞስ) ዝቐሰሙ መንእሰያት
ወኪል
ተመረቕቲ
ዝተመረቑሉ ዕለት’ዩ። ኣብ’ቲ እዋን
ተማሃሪት
ፊልማዊት
ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያይስ ኣፈወርቂን
ሃብተማርያም
ብወገና፡
ኣዛዚ መዓስከር ሳዋ ኮሎኔል ደበሳይ ግደን
ንተመረቕቲ
7ይ
ዙርያ
ዘቕረቡዎ መደረ’ውን፡ ኣብ ናይ ሰንበት
ማሞስ
ወኪላ
ኣብ
12 ሓምለ ሕታም ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ዘስመዓቶ ቃል፡ ተመረቕቲ
ንሕትመት በቒዑ ምንባሩ ይዝከር።
ተማሃሮ ማሞስ፡ ነቲ
ንሎሚ ድማ ንማእከል ሞያዊ ስልጠና
ብሃረርታ ክጽበዩዎ ዝጸንሑ
(ማሞስ) ሳዋን ንሓፈሻዊ ኩነታት ናይ’ዚ
ዕለተ
መመረቕታኦም
ዓመት ተመረቕቲን ዝምልከት ትሕዝቶ
ምብቅዖም
ሓጐስ
ከነስዕብ፦
ከምዝተሰምዖም ብምግላጽ፡
ማእከል ሞያን ስልጠናን (ማሞስ)
“ንሕና መንእሰያት ናይቲ
ሳዋ፡ ኣብ 2007 ዝተመስረተ ትካል
መንግስቲ
ዝፈጠረልና
እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ 7 ዙርያታት፡
ተማሃሪት
ፊልማዊት
ሃብተማርያም
ዕድላት ተጠቀምቲ ብምዃን
ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ሞያ ዝሰልጠኑ፡
ክኢላታት ናይ ዝተፈላለየ
ኣስታት 19 ሽሕ መንእሰያት ብምፍራይ፡
ዓውደ
ስራሕ
ክንከውን በቒዕና ኣለና።
ናብ ግብራዊ ስርሓትን ልምዓት ሃገርን ሞያዊ ትምህርቲ ድማ ጥበብን ብልሕን
ኣዋፊሩ ኣሎ። ኣብ’ዚ ዓመት’ውን ኣብ ብምድራዕ ኮር ቀላሲ ምዕባለ ናይ እዚ ኣብ ማሞስ ዝቐሰምናዮ ሞያዊ
ሓሙሽተ ዓበይቲ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ዘመንና ኰይኑ ንረኽቦ። ስለ’ዚ ድማ’ዩ ትምህርቲ፡ ንዘለና ፍልጠት ዝድርዕ
ዘመናዊ ማሽነሪ፡ ስነ-ህንጻ፡ ሕርሻ፡ ማሞስ መርሓ ጉዕዞ ንፍልጠት ብጥበብን ኰይኑ፡ ኣብ ኩሉ መዳይ ምዕባለናን
ንግድን ምሕደራን፡ ኣብ 18 ዓውደ ሜላን ኣሰንዩ ንሰልጠንቲ ናብ ቁጠባዊ ምዕባለ ሃገርናን ከምዘገልግለና ዘጠራጥር
ትምህርቲ ተኸፋፊሎም ንኽልተ ዓመት ልምዓት ብምውፋር፡ ናብ መኣዲ ዕድመ ኣይኰነን። ስለ’ዚ፡ ነዚ ቐሲምናዮ ዘለና
ብዝተፈላለየ ሞያ ክስልጥኑ ዝጸንሑ ምሉእ ምምሃር (Lifelong Learning) ፍልጠትን ሞያን ብዓጸፌታ ኣደንፊዕና፡
1060 ደቀንስትዮ ዝርከባኦም 2029 ዘዋፍር ዘሎ” ኢሉ። ኣስዒቡ፡ ብቕዓት ኣብ መዳያት ልምዓት እጃምና ኣብ
ተማሃሮ ን7ይ ግዚኡ ኣብ’ዚ ዝተጠቕሰ ሞያ ካብ ተመኩሮ ኣብ ግብራዊ ስርሓት

ምብርካት ዝተታሕዙ መደባት
ንምዕዋት ክንሰርሓሉ ብርእሰ
ምትእምማን መብጽዓ ንኣቱ
ኣለና” ኢላ።
ተማሃሪት
ፊልማዊት
ሃብተማርያም ኣስዒባ፡ ነቶም ሓደራ
ወለዲ ተቐቢሎም መንግስቲ
ንዜጋታት ንዝፈጠሮ ዕድላት
ብግቡእ ብምስሳይ፡ ተመረቕቲ
ድማ ብሉጻትን ዕዉታትን
ኰይኖም ንኽወጽኡ ደኺምና
ከይበሉ ኣብ ምምእዛን ናይ መጻኢ
ህይወት ተመረቕትን ምዕባለ
መላእ ሕብረተሰብን ነባሪ ፍልጠት
ንምስግጋር ላዕልን ታሕትን ዝበሉ
መምህራን፡ ኣለይቲ ከምኡ’ውን
ሓለፍቲ ቤ/ትምህርቲ ማሞስን
ብስም ተመረቕቲ ኣመስጊና። ኣብ
መወዳእታ፡ ተመረቕቲ ብሰናይ
ድሌት ህዝብን መንግስትን ተማሃራይ ኣድሓኖም ኣብርሃለይ
ኤርትራ፡ ኩለንተናዊ ብቕዓት
ኣጥርዮም ምህላዎም ብምርዳእ፡ ጻማ ሓጸርቲ ድራማታትን’ውን ኣካል’ቲ
ህዝብን መንግስትን ንምኽፋል ተበጊሶም ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት ኰይኖም
ምህላዎም ኣረጋጊጻ።
ኣርፊዶም። በዚ ድማ እቲ ካብ ሰዓት
ካብ ቤ/ት ሕርሻ፡ ክፍሊ ስነፍልጠት 6፡30 ቅ.ቐ ብውዕዉዕ መንፈስ ክሰላሰል
እንስሳ ኣድሓኖም ኣብርሃለይ ብልዑል ዘርፈደ ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት፡ ድሕሪ
መዓርግ ዝተመረቐ ከምኡ’ውን ልዋም ናይ 2 ሰዓት ድሙቕ ጽንብል ብሃገራዊ
ርእሶም ካብ ዲፓርትመንት ስነ-ሕሳብ መዝሙር ተዛዚሙ።
እዮም። ንሳቶም ንኩነታት
ዝሓለፈ ክልተ ናይ ትምህርቲ
ዓመታት ኣብ ስነ-ሓሳብ ብዝግባእ
ከም እተኸታተሉን ብዙሕ
ትምህርቲ’ውን
ከምዝኸሰቡን
ብምጥቃስ፡ እቲ ትምህርቲ
ኣብ ክንዲ ብስነ ሓሳብ ጥራይ
ዝኸውን፡ ብግብሪ ዝስነየሉ ኣገባብ
እንተዝተኣታቶ ዝበለጸ ውጽኢት
ክርከቦ ከምዝኽእል ብምእማት፡
ንዝቐሰሙዎ ዓይነት ሞያ ኣብ’ቲ
ዝተመደቡሉ ዓውዲ ብዝግባእ
ክሰርሑሉ ድሉዋት ምህላዎም
ኣረጋጊጾም።
ኣብ መወዳእታ ከካብ ዓውዶም
ብሉጻት ኰይኖም ንዝተዓወቱ
ተማሃሮ ካብ ኢድ ክቡር ፕረዚደንት
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሚኒስተራትን
ተማሃሪት ልዋም ርእሶም
ሰበ-ስልጣንን
ዝተዳለወሎም
ሽልማት ተቐቢሎም። ደርፍታትን
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ዳዊት
ብ
ዳሃ

-

0.5%) to enable the high Arsenic Concentrates to be sold to existing customers who require
Arsenic levels below 0.5% As. This project also requires training and development of
existing personnel from the Process Plant to learn how to operate and ensure that proper
preventative maintenance routines are followed. This project is expected to take up to six
months to complete from the time the Chinese supplier engineer attends at Bisha to install
and commission the blending plant.
• Prestart checks for Portafill Screening plant prior to shift start, and solving any
breakdown issues during the screening process. Making sure the Portafill is as
close to 100% available during the process.
• Diagnosing faulty parts for the Portafill and having ability to carry out installations
and replacements where necessary in conjunction with HME.
• Liaising with the operator’s driver during the shift to ensure that speed of
operation is maintained.
• In relation to the blending plant after arrival, to report to the commercial manager
on weekly basis the milestones achieved up until the point of commissioning.
• Liaise with the Sannong the Chinese supplier to plan the Commissioning date
such that their representative will attend and provide operational training
• Determine the human resourcing requirement for all of the areas of this operation.
Namely screening, blending, and bagging for direct sale ore.
• Maintain the inventory and keep records of Portafill screening plant and Sannong
blending plant spare parts and requisition replacements where necessary.
• In conjunction with commercial develop a weekly blending and bagging program
including the ratios
• In conjunction with commercial develop a monthly logistics plan for dispatch of
bagged Direct Sale Ore to Massawa for supply to end users.
• Demonstrate a high level of safety awareness and ensure that such each screening,
blending, bagging shift is made a safe as possible for the operators and any other
attendees.
• Plan and coordinate the process flow mobile equipment requirements during the
blending process, and contribute ideas to improve efficiencies.

ሰ
ታደ
ም
ሄ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/8/15 ኣብ ቤ/ፍ
ቤተል
ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርካ ተሰነይ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
ወ/ሮ ነብያት ተኸስተ መሰለ፡ ኣቦይ ተኸስተ
መሰለን ኣደይ ትብለጽ ካሕሳይን ስለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ 1 በቦዝውለድ ሓወናን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣

ከሳሲት ወ/ሮ ለተብርሃን ወልዱ ሰቛር፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ፍጹም ሃብተማርያም ይኹኖኣምላኽ፡
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን27/7/15 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ኣብ ዘየለኽምሉ
ውሳኔ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the
following position for Bisha site project;
1.

Concentrate and Direct Sale Ore Plant Specialist (01)
Definite Period: 01 Year
Duties and responsibilities

a)

Operate the screening plant and set it up to run effectively including training and developing
existing personnel from Process Plant to operate the screening plant for up to 6 to 8 (eight)
months to end of October 2015. In this time to screen (and crush where necessary) the
Precious Metals Concentrate stockpile (approximately 6,500 tones) and the high value
Mixed Pyrite Sand ores (approximately 45,000 tones) which then will be available for
commercialization (at least 10,000 tones based on current outturn of product already
screened). Any low value or not economic marketable Pyrite Sand ores are to be retained as
stockpiles for further treatment opportunities.

b)

Install, commission the blending plant and set it up to run effectively so that where necessary
lower grade concentrate can be blended with higher grade concentrate for a consistent
grade above 24% Copper for delivery to customers as well as blend higher grade precious
metals contents in the Carbonaceous Pyrite Sand ores with high Arsenic Concentrate (above



















































Profile: Qualifications and Experience
Diploma of Mechanical Engineering. Certificates to
Formal
Education,
operate mobile equipment (forklift, Front end loader,
Certifications
or
bobcat)
Equivalents
Working Experience
Nature & Length

–

Leadership Experience –
Nature & length of time
Other skills and abilities

Minimum 5 years’ experience working in concentrate
load out facility. Experience in dry solids blending plant
an advantage
Ability to organize and lead work teams to attend to the
3 main activities
Must be well versed in English and a good communicator
at a grass root level

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

ሓዳስ
ንተመሃሮ
መጽሓፍ ማእከላይ ደረጃ

4 ዓይነት ትምህርቲ
6ይ-8ይ
ስነ-ቍጽሪ፡ ሳይንስ፡
ክፍሊ ማ/ትምህርቲ፡ እንግሊዝኛ

ብኽፍልታት (grades)፡ ብዓ/ትምህርቲ (subjects)፡ ብምዕራፋት
(units)፡ ብኣርእስትታት (topics) ተኸፋፊላ ዝተዳለወት ኣዝያ
ሓጋዚት መጽሓፍ ኣብ ስተሺነሪታት ተዘርጊሓትልኩም ኣላ።

GENERAL
WINNERS
in

Grade
6, 7 & 8

ትሕዝቶ መጽሓፍ
 ዝተፈትሑ ግድላት ድግማ
 ዝተገልጹ ሕቶታት ድግማ
 ዝተዓየዩ ሕቶታት ጀነራል
10 ዓመት (2005-2014)
 መግለጺ ምስ ኣብነታት
 ስእላዊ መረዳእታታት

Maths
Science  Model Exams
S. Studies English  መልሲ ናይ Model
Exams

ኣከፋፋሊ ንዞባታት፦ ሱኒታ ስተሺነሪ ቴለ 124009

ኣብ ውሽጢ
3 ክፍልታት
6ይ፡ 7ይ፡ 8ይ

ሰፊሕን
ኣጠቓላልን
ትሕዝቶ
ምስ
ሰሓቢ ኣቀራርባ!
ንሓበሬታ
07142402
07461121
07116587
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MAHTA
TECHNICAL TRAINING CENTER
N¥gñ oN‹Y mksDÈM KA}©ö\q KLBV}: mksK|gñ K\XGïpq:
mk‹F[-H\mk} ´mkX}: kœM ›]—ké N¥pq ]F·| }MAmk H©öa
M›²l ÓLðT ‰MsD÷ mkHÅ] Ú`0;

 a 8ć

1. ELECTRONICS 2. ELECTRICITY 3.MOBILE TELE
MAINTENANCE
4 AUTOMECHANICS 5. COMPUTER MAINTENANCE
6. SOLAR POWER SYSTEM
…©öV`|:- Ìq ®Dï¥ …‘érké] chëÃöU 9 ©‘é qmkDDê :
Å©| [²{§oñ chë:²Ł 112:
MOBILE: -07132007 Tel:- 08200356
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ስምምዕ ኑክሌር ኢራን ተኸቲሙ

ርሃ

ምሕረ

ዓባይ ነፋሪት ኲናት
ሩስያ ትወድቕ

ኣብ ምብራቓዊ ሩስያ ቲ.ዩ-95 ዝዓይነታ
ገዘፍቲ ቦምባታት ክትጽዕን ትኽእል ዓባይ
ነፋሪት ኲናት’ታ ሃገር ከምዝወደቐት
ንመግለጺ ሚኒስትሪ ምክልኻል’ታ ሃገር
ብምጥቃስ መርበብ ሓበሬታ ሩስያ ቱደይ
ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ
ሓበሬታ፡
እታ
“ስትራተጂያዊት” ምዃና ዝተገልጸት
ዓባይ ነፋሪት ኲናት ንልምምድ እናበረረት
እንከላ ካብ ከተማ ካባሮቭስክ 80 ኪሎሜተር
ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ’ያ ወዲቓ።
እታ ነፋሪት ዝጸዓነቶ ተባራዕቲ ነገራት
ከምዘይነበረን፤ ዝወደቐትሉ ከባቢ በረኻ
ብምዃኑን ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት

ከምዘየለ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣነጺሩ።
ኣብ እዋን’ቲ ሓደጋ ሸውዓተ ኣባላት
ናይታ ነፋሪት ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ክወጹ
ከምዝኸኣሉ’ዩ ተገሊጹ።
ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ቴክኒካዊ ጸገማት
ምዃኑ’ዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል’ታ ሃገር
ዘረድእ።
እታ በዓልቲ ኣርባዕተ ሞተር ነፋሪት፡
ኑክሌሳዊ ቦምብ ዘጠቓለለ 12 ሽሕ ኪሎ
ግራም ዝኽብደቱ ኣጽዋር ክትጽዕን
ከምእትኽእል ይፍለጥ። ቲ.ዩ 95 ንፈለማ
እዋን ኣብ 1956 ምስ ዕጥቂ ሰራዊት
ሩስያ ከምዝተጸንበረትን ክሳብ 2040 ኣብ
ኣገልግሎት ከምእትጸንሕን’ያ ትግለጽ።

ተወሳኺ

ኣብ መንጎ ኢራንን ሽዱሽተ ሓያላን
ሃገራትን ኑክሌሳዊ ስምምዕ ተኸቲሙ።
ኣብ መንጎ ልኡኻት ኢራንን ወከልቲ
ሽዱሽተ ሓይልታትን ንሓያሎ ዓመታት
ዝርርብ ክካየድ ድሕሪ ምጽንሑ’ዩ
ኣማስያኡ ትማሊ (ሰሉስ) ኣብ ብራስለስ
- በልጂዩም ታሪኻዊ ምዃኑ ዝተገልጸ
ስምምዕ ዝተኸተመ።
እቲ ስምምዕ፡ ኢራን ኩሉ ኑክሌሳዊ
ትካላታ ንተዓዘብቲ ክፉት ክትገብሮ
ዝእዝዝ ኮይኑ፡ ኣምሳያኡ ኣብ ልዕሊኣ
ጸኒዑ ዘሎ ቁጠባዊ እገዳ ክለዓል

ዝጠልብ’ዩ።
ዝሓለፈ ዓመታት ቁጠባ ኢራን ብሰንኪ
ኣብ ልዕሊኣ ዝጸንዐ እገዳ ብኸቢድ ተሃስዩ
ከምዝጸንሐ ጸብጻባት የመልክቱ።
ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሃኒ እቲ
ዝተበጽሐ ስምምዕ ንዝምድና ሃገሩ ምስ
ዓለም ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ምዃኑ
ገሊጹ። እቲ ስምምዕ፡ ኣብ መወዳእታ
ሃገራት ምዕራብ ንመሰል ሰላማዊ
ኑክሌሳዊ ንጥፈታት ኢራን ክቕበላ
ዝተቐሰባሉን በዚ ድማ ንሃገሩ ዓወት
ምዃኑን ኣረዲኡ። ፕረዚደንት ኣመሪካ

ባራክ ኦባማ ብወገኑ፡ እቲ ስምምዕ፡ ኢራን
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከይተፍሪ ዝገትእ
ብምዃኑ ብሓጎስ ከምዝተቐበሎ ሓቢሩ።
እንተኾነ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል
በንያሚን ናታንያሁ ነቲ ስምምዕ “ታሪኻዊ
ጌጋ’ዩ” ብምባል ቁጠዐኡ ገሊጹ’ሎ።
እቲ ስምምዕ ንኢራን ቢልዮናት ዶላር
ዘኽስብን እታ ሃገር ከምእትኽተሎ ዝገለጾ
ሽበራዊ ንጥፈታት ክትቅጽል ዘተባብዕ
ምዃኑን ሓቢሩ።
ብኑክሌሳዊ
ንጥፈታት
ኢራን
ብዝምልከት፡ ኣብ መንጎ’ታ ሃገርን ሽዱሽተ
ሓያላን ሃገራት ማለት ኣመሪካ፡ ብሪጣንያ፡
ፈረንሳ፡ ቻይና፡ ሩስያን ጀርመንን ካብ
2006 ጀሚሩ ዕቱብ ዝርርብ ክካየድ
ምጽንሑ ይፍለጥ።
እተን ሽዱሽተ ሃገራት፡ ኢራን ኑክሌሳዊ
ኣጽዋር ከይተፍሪ ክጠልባ እንከለዋ፡
ኢራን ብወገና ተካይዶ ዘላ ኑክሌሳዊ
ንጥፈታት ኣብ ሰለማዊ መዓላ ጥራይ
ከምእትጥቀመሉ ክትገልጽ’ያ ጸኒሓ።
ይኹን’ምበር ኣብ መንጎ ክልቲኦም
ወገናት ምጥርጣራት ከምዝጸንሐን
ብሰንኩ ዓመታት ዝቐጸለ ዝርርብ ፍረ
ከምዘይጸንሖን ተዓዘብቲ ይገልጹ።

ብሰራዊት መክሲኮ ዝድለ መራሒ
ገበናዊ ጉጅለ
ሰራዊት መክሲኮ ነቲ ዝሓለፈ ሳልስቲ
ካብ ቤት ማእሰርቲ መክሲኮ ዘምለጠ
መራሒ ገበናዊ ጉጅለ መክሲኮ ‘ኢል
ካፖ ጉዝማን’ ኣብ ጫካታት’ታ ሃገር
ይደልዮ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።
ኢል ካፖ ጉዝማን ካብቲ ብጽኑዕ
ዝሕሎ ቤት ማእሰርቲ ኣንቲፕላኖ
ብረቂቕ ሜላ ሞሊቑ ከምልጥ
ከምዝኸኣለ ተገሊጹ። ምስቲ ጉዳይ
ብዝተኣሳሰር 50 ኣባላት ናይቲ
ቤት ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ከምዝኣተዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ።
ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት መክሲኮ
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ኣብ ቀይዲ

ኣትዩ ዝነበረ መራሒ ገበናዊ ጉጅለ
ብምትሕብባር
ሰብ-መዚ
ቤት
ማእሰርቲ ክሃድም ከምዝኸኣለ’ዩ
ገሊጹ። ነቲ ጥርጡር ንዘትሓዘ ሰብ
ድማ ናይ ኣስታት 4 ሚልዮን ዶላር
ጉንዖ ከምዝወሃቦ ኣፍሊጡ።
እቲ ተደላዪ ሰብ፡ ኣብ ምስግጋር
ዕጸ-ፋርስ ንዝነጥፍ ገበናዊ ጉጅለ
‘ሲኖላ’ ከምዝመርሕ’ዩ ዝግለጽ።
ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምህዳሙ፡
ምስ ኣባላት ጉጅለኡ እናተዘናገዐ ዘርኢ
ስእሊ ብኢንተርነት ከምዝተዘርገሐ
ምንጭታት’ታ ሃገር ሓቢሮም።
እቲ ብዓበይቲ ገበናት ከምዝድለ

ዝተገልጸ ውልቀ-ሰብ፡ ኣብ ውሽጢ 15
ዓመት ክልተ ግዜ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ’ኳ
እንተነበረ ክልቲኡ እዋን ክሃድም
ከምዝኸኣለ መዛግብቲ ይጠቕሱ።

“ብኤች.ኣይ.ቪ ዝተለኽፉ 15 ሚልዮን ሰባት
ግቡእ ክንክን ይረኽቡ” ው.ሕ.ሃ

ጓል 7 ዓመት ጀሲካ ፓትሪሺያ ፍረ ኮኮናት ንምእካብ ምስ ስድራኣ’ያ
ናብ በረኻ ወፊራ። ኣብቲ ዕሙር ኣግራብ ዝነበሮ ቦታ ካብ ስድራኣ
ስለዝተፈላለየት፡ እግራ ናብ ዝመርሓ’ያ ኣምሪሓ። ወለዳ ጓሎም
ንኽረኽቡ ዘካየድዎ ጻዕሪ’ውን ኣይተዓወተን። “ደሊና ምስተሓለልና
ንፖሊስ ኢና ሓቢርና” ይብሉ እቶም ወለዲ። ፖሊስ ብወገኑ ኣማኢት
ኣባላት ኣዋፊሩ ነታ ህጻን ክረኽባ ፈተነ። መዓልቦ ናይታ ህጻን ግን
ኣይተረኽበን። እታ ህጻን ዝጠፍኣትሉ ሰሜናዊ ኮሎምብያ ዕሙር
ኣግራብ ዝርከበሉ ቦታ’ዩ። “ብኣየርን ምድርን ደሊና ቀቢጽና” ይብል
ፖሊስ ብወገኑ። እነሆ ድሕሪ ናይ ሰለስተ ሰሙን ጽዑቕ መስርሕ
ምድላይ እታ ህጻን ኣብቲ ጫካ ብህይወት ተረኺባ። እታ ህጻን ሓያሎ
መዓልታት ኣብ ጫካ ብህይወት ምጽንሓ ንብዙሓት ሰባት ከየገረመ
ኣይተረፈን።

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ
ዓመት’ዚ ን15 ሚልዮን ብኤች.ኣይ.ቪ
ዝተለኽፉ ሰባት ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን
ንምሃብ ዘውጸኦ ውጥን ከምዝተዓወተ
ገሊጹ።
እቲ ውጥን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ

Sabur Printing Services

ዓመት’ዚ ብደረጃ ዓለም ብኤች.ኣይ.ቪኤይድስ ንዝተለኽፉ 15 ሚልዮን ዝኸውን
መናውሒ መድሃኒት ምሃብ ከምዝነበረን፡
እቲ ዕላማ ድሮ ዝሓለፈ መጋቢት
ከምዝተወቕዐን እቲ ውድብ ሓቢሩ።
ቅድሚ 15 ዓመት ካብ 700 ሽሕ

ዘይበዝሑ ሰባት መናውሒ መድሃኒት
ይወስዱ ከምዝነበሩ ዝጠቐሰ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ እዋን’ዚ በቲ
ሕማም ክስዕብ ካብ ዝኽእል ናይ ሞት
ክስተት 8 ሚልዮን ከጉድል ከምዝኸኣለ
ኣረዲኡ።
ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም፡
ብደረጃ ዓለም መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ
2.6 ሚልዮን ናብ 1.8 ሚልዮን ለጠቕ
ክብል እንከሎ፡ በቲ ሕማም ዝስዕብ ሞት
ድማ ካብ 1.8 ሚልዮን ናብ 1.6 ሚልዮን
ከምዝነከየ ተፈሊጡ።
ብተወሳኺ፡ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ
ምክልኻል ኤች.ኣይ.ቪ ኤይድስ ዝወዓለ
ወፍሪ ካብ 4.8 ቢልዮን ዶላር ናብ 20
ቢልዮን ዶላር ክብ ምባሉ ተስፋ ዝህብ
ምዃኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ይሕብር።

