መበል 27 ዓመት ቁ.63
ገጽ 3
ባህላዊ ውርሻታት ድፋዓት
ናቕፋ

ረቡዕ 15 ሕዳር 2017
ገጽ 4
መኸተ ህዝቢ ሰንዓፈ ኣብ
ወራር ወያነ

ገጽ 5
መንገዲ ዓወት

መንእሰያት፡ ሞያውን ኣካዳሚያውን
ብቕዓቶም ከበርኹ ይምከሩ

ስ/ ሙሴ ኪዳነ

መንግስቲ ኤርትራ፡ ጽላት ትምህርቲ
ሓደ ካብ ቀዳምነታቱ ሰሪዑ ዝገብሮ ዘሎ
ገዚፍ ወፍሪ ኣድማዒ ውጽኢት ክሕፈሶ
- መንእሰያት ሞያውን ኣካዳሚያውን
ብቕዓቶም ብምብራኽ ብትግሃት ክሰርሑ፡
ኣብ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ህግደፍ ሓላፊ
ትምህርትን መጽናዕትን ኣቶ ኣሕፈሮም
ተወልደ ኣዘኻኺሩ።
ብ11ን 12ን ሕዳር ንመበል 31 ዙርያ
ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር፡
ኣቶ ኣሕፈሮም፡ ነፍሲ-ወከፍ ወለዶ

ነናቱ ብድሆታትን ዕድላትን ከምዘለዎ
ብምጥቃስ፡ መንእሰያት ኣብ ዘዝወፈርዎ
ዓውዲ ንጹር ራኢ፡ ጽኑዕ ዕላማን ብቕዓትን
ክውንኑ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ብረዚን መስዋእትን ስንክልናን ዝተጻሕፈ
ቅያን ታሪኽን ክዂላዕ፡ መንእሰያት
ንግዝያዊ ብድሆታት ናብ ዕድላት
ቀዪሮም ንብሩህ መጻኢኦም ክሰርሑን፡
ካብ ትሕተ-ሃገራዊ ስምዒታት ናጻ ኮይኖም
ንሃገርን ህዝብን ከቐድሙን ዘዘኻኸረ ኣቶ
ኣሕፈሮም፡ ንቕሓት እቲ ቀዳማይ ረቛሒ

ዓወት ስለዝኾነ፡ መድረኻዊ ተልእኾኦም
ብዝግባእ ፈሊጦም ንምዕዋቱ ክጽዕሩ
ኣተሓሳሲቡ።
“ዝኾነ ነገር፡ ክትቅይሮ ቅድሚ ምፍታንካ
ብግቡእ ክትፈልጦ ኣለካ” ዝበለ ኣቶ
ኣሕፈሮም፡ መንእሰያት ብጽልዋ ዓውለማን
ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናትን ካብ ዕላማኦም
ንምእላይ ዝካየድ ሽርሒታት ብኣጋ
ክነቕሑሉ ብምልባው፡ ኣብ’ዛ ብቑዕን
ጥሙርን ጥራይ ዝሰረላ ዓለም፡ ብጥምረት
ክሓስቡን ብፍልጠት ክንደቑን ተላብዩ።

ዘገልገለ ዘይቲ ሞቶረ ዝእከበሉ
ነቚጣታት ይትከል ኣሎ
ሓደ ካብ’ቶም 5 ዓበይቲ ኩባንያታት
ጸዓትን ነዳድን ዓለም ዝኾነ ‘ቶታል’፡
ንመአከቢ ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለ
ዘይቲ ሞቶረ - ‘ኦልዮ ብርሻቶ’ ዝኸውን
ነቚጣታት የዋድድ ከምዘሎ ገሊጹ።
እቲ ኣብ ከተማታት ባጽዕን ኣስመራን
ተጀሚሩ ዘሎ ምትካል ነቚጣታት፡ ኣብ
ኩለን ዞባታት ሃገርና እውን ክዝርጋሕ
ምዃኑ፡ ኣብ’ቲ ትካል ሓላፊ ማርኬቲን ኣቶ
ኣልኣዛር ኣቡ ሓቢሩ። ነቚጣ ኣስመራ፡
ንብዝሒ ጋራጃት ኣብ ግምት ዘእተወ
ምዃኑ ብምሕባር ከኣ፡ ወነንቲ ጋራጃት
ይኹኑ ካልኦት ትካላት፡ ነቲ ዘይቲ ከዋህልልዎ
ከለዉ ካብ ኣሲድን ካልእ ሕዋሳትን ልዑል
ጥንቃቐ ክገብሩ ኣዘኻኺሩ።
70 ሚእታዊት ናይ’ቲ ስራሕ ከም
ኣብ ከተማ ባጽዕ፡ ሽማግለ ኣዕሩኽ
መንእሰያትን ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃን ኣብ
ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለን ጽልዋታቱን ዘተኰረ
ዘተ ኣካዪዶም።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ዓለምና በብእዋኑ ተመዝግቦ

እተጻፈፈ ዝሓበረ ኣቶ ኣልኣዛር፡
ዛጊት ኣስታት 500 ሽሕ ሊትሮ ኣብ
ኣገልግሎት ዝወዓለ ዘይቲ ተኣኪቡ ነታ ኣብ ከተማ ባጽዕ ስርሓ ጀሚራ
ዘላ መመስርሒት ትካል ከም እተረከበ
ገሊጹ። እቲ ዝምስራሕ ዘይቲ ሞቶረ፡
ዳግም ኣብ ኣገልግሎት ከም ዝውዕል
እውን ሓቢሩ።
ኩባንያ ቶታል፡ ኣፍልጦ ወነንትን
ሰራሕተኛታትን ጋራጃት ከምኡ’ውን
ካልኦት ትካላት፡ ብዛዕባ ሓደገኛነት
ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለ ዘይቲ
ኣብ ብከላ ኣከባብን ኣገዳስነት ናይ’ታ
ትካልን ንምዕባይ፡ ምስ ሚኒስትሪ መሬት፡
ማይን ኣከባብን ብምውህሃድ ስልጠናታት
ክውድብ ምጽንሑ ዝገለጸ ኣቶ ኣልኣዛር፡

እቲ ንመከላኸሊ ደሮና ተባሂሉ ኣብ
ጋራጃት ዝድፋእ ዘይቲ ንዓይኒ ማያት
ስለዝብክል፡ ብጥንቃቐ ከዋህልልዎን ኣብ
ማይበላ ከይደፍእዎን ኣተሓሳሲቡ።

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 7
ሕብሪ በረድ ... ?

ጋዜጣዊ መግለጺ

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ ዘይምኽኑይ
እገዳታት ክለዓል ኣለዎ!
ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት፡ ብዛዕባ “ምንዋሕ
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳታት” ክዝቲ ቀንዩ። ነዚ ዘይርትዓዊ እገዳ
ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ንምንዋሕ ንድፈ ውሳነ ረቒቑ እኳ እንተሎ፡ እቲ
ውሳነ ኣብ ገለ ወቕቲ ናይ’ቲ ዓመት “ዳግማይ ክርአ” ዝብል ነጥቢ እውን
ኣለዎ።
ከም ዝዝከር፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳታት፡ “ኤርትራ ንኣልሸባብ
ናይ ሶማልያ ትድግፍ’ያ” ብዝብል ክሲ፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2009 እዩ
ሓሊፉ። እዚ ክሲ’ዚ፡ ሓቅነት ኰነ ሕጋዊ መሰረት ከምዘይብሉ፡ ነቶም ቀንዲ
ሃንደስቲ ናይ’ቲ ውሳነን ንዝሰፍሐ ክፋል ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ንጹር’ዩ
ነይሩ። እንተኾነ፡ ምምሕዳር ዋሽንግተን፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ “ንኤርትራ ምቕጻዕ”
ዝብል ፖለቲካዊ ኣጀንዳ የሳሲ ስለዝነበረ፡ ዲፕሎማስያዊ ጽልዋኡ ተጠቒሙ፡
እቲ ውሳነ ኣብ ጽልግልግ እዋን ድሮ ‘ልደት’ ናይ’ቲ ዓመት ከምዝሓልፍ
ገይሩ።
እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሃስያ ንምውራድ ዘንቀደ እገዳታት፡ ተግባራዊ ካብ
ዝኸውን እንሆ ሾሞንተ ዓመታት ኣቚጺሩ’ሎ። ሎሚ፡ ዳርጋ ኩለን ኣባላት
ሕቡራት ሃገራት፡ እቲ ክሲ መሰረት ከምዘይብሉ ብዘየወላውል ይፈልጣ’የን።
ይኹን’ምበር፡ ባይቶ ጸጥታ፡ ነዚ ዘይሕጋዊ እገዳታት ንምንዋሕ፡ ትርጒምን
ምትእስሳርን ዘይብሉ ጉዳያት ምልዓልን ምልቕቓብን ቀጺልዎ ኣሎ።
እቲ ዝያዳ ዘተሓሳስብን ዘስደምምን፡ ባይቶ ጸጥታ ነዚ ናይ ምንዋሕ እገዳ
ውሳነኡ ንምሕላፍ፡ ነቲ ባዕሉ ዘማህመኖ ምዕራፍ 7 ቻርተር ሕቡራት ሃገራት
ምጥቃሱ’ዩ።
ኢትዮጵያ፡ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን፡ ከምኡ’ውን
ብመንጎኝነትን ውሕስነትን ባዕሉ ባይቶ ጸጥታ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣልጀርስ
ብምጥሓስ፡ ንልዕሊ 15 ዓመታት ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ጐቢጣ ትርከብ።
ስምምዕ ኣልጀርስ፡ ነቲ ዝተበጽሐ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ምትግባር
ኣብ ልዕሊ ዝሓንገደ ወገን፡ ብመሰረት ምዕራፍ 7 ቻርተር ሕቡራት ሃገራት
መቕጻዕቲ ከምዝብየነሉ፡ ብዘየሻሙ መልክዕ ኣቐሚጥዎ’ዩ። ባይቶ ጸጥታ ድማ፡
ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን
ጥሒሳ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብምጒባጥ፡ ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ኣብ
ሓደጋ ኣውዲቓቶ ከምዘላ፡ ኣጸቢቑ ይፈልጥ’ዩ።
እንተኾነ ግን፡ ብቐጻሊ ጸቕጢ ኣመሪካ፡ ባይቶ ጸጥታ - ነዚ ቅሉዕ ምግሃስ
ኣህጉራዊ ሕጊ እናርኣየ ከምዘይረኣየ ክኸውን መሪጹ። ብኻልእ ወገን፡ ባይቶ
ጸጥታ፡ ንሕጋውን ሞራላውን ጉዳይ ኤርትራ ንምህማሽን ኣድህቦ ዓለም
ካብ’ቲ ኢትዮጵያ ፈጺማቶ ዘላ ቅሉዕ ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕጊ ንምጥምዛዝን፡
እቲ ብመሰረቱ ብምምሕዳር ዋሽንግተን ተሃንዲሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ
ዝተስገደደ እገዳታት ክቕጽል ወሲኑ’ሎ።
ሕጂ’ውን እንተኾነ፡ ሞራላውን ሕጋውን ግዴታ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት
ሃገራት፡ ነቲ ዘይፍትሓውነት ምእራም እምበር፡ ዝተፈላለየ ምኽንያታት
ብምፍጣር፡ ነቲ ዘይምኽኑይ እገዳታት ምንዋሕ ኣይኰነን።
ሚኒስትሪ ዜና
ኣስመራ - 13 ሕዳር 2017

ባጽዕ - ኣብ ጽልዋታት ቴክኖሎጂ ተዘትዩ
ዘላ ገስጋስ ቴክኖሎጂ፡ ኣብ ማሕበረ-ቊጠባዊ
ዕበየት ህዝብታት ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል
ስለዘይኮነ፡ ምዕብልቲ ሃገር ንምህናጽ ዝካየድ

ዘሎ ወፍሪ ንምዕዋት፡ መንእሰያት ኣብ ዘመናዊ
ቴክኖሎጂ ምርኲስ ብምግባር ፍልጠቶም ክብ
ከብሉ፡ ጐድኒ-ጐድኑ ድማ ካብ ኣሉታዊ

ገጽ 9
ዙር ሩዋንዳ - መትከልን
ተስፎምን ምስ ቀዳሞት 10
ተሰሪዖም

ሸነኻቱ ክቚጠቡ ከምዝግባእ ተገሊጹ።
ተመሃሮ ብወገኖም፡ ምዕባለ ቴክኖሎጂ
ኣምጺእዎ ንዘሎ ለውጢ ኣብ ረብሓኦም

ንምውዓል ብተገዳስነት ይሰርሑ ከምዘለዉ
ብምሕባር፡ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ
ናይ ኮምፕዩተር ትምህርቲ ከም’ቲ ዝድለ
ስለዘይኮነ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንምምላኹ
ስለዝኸብድ፡ ኣብ ግምት ክኣቱ ተላብዮም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.63

ውዳበ ወለንታውያን ለገስቲ ደም እናሰፍሐ መጺኡ
ብወለንታውያን ዝተለገሰ ደም፡
ብመሰረት ፍቓድ ሓኪም - ንዘድልዮም
ዜጋታት ብዘይ ቅድመ-ኲነትን ብናጻን
ከም ዝወሃብ፡ መዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ
ባንክ ደም ኣቶ ኣብርሃም የማነ ገሊጹ።

ኣቶ ኣብርሃም፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት
ደም ንዘድለዮም ዜጋታት ውሑስ ደም
ከምዝረኽቡ ምግባር - ኣብ ሃገርና ነዊሕ
ዕድመ ዝገበረ ንጥፈት ምዃኑ፡ ኣብ
2002 ከኣ መንግስቲ ብቑዕ ህንጻ ምስ

መሳለጥያታቱ ብምውዳድ ባንክ ደም
ከምዘቘመ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ድማ ደረጃኡ
ብዝሓለወ መስርሕ ዝሓለፈ ውሑስ
ደም፡ ንዜጋታት ኣብ ምቕራብ ይነጥፍ
ከምዘሎ ሓቢሩ።

ኣቐዲሙ፡ ዝተለገሰ ደም ከምዘለዎ ን21
መዓልታት ጥራይ ይኽዘን ምንባሩ ዝሓበረ
ኣቶ ኣብርሃም፡ ካብ 2006 ንደሓር ግን
ናብ ዝተፈላለዩ ንደም ዘቚሙ ባእታታት
ማለት - ፕላዝማ፡ ፕላትሌትስን ቀያሕቲ
ዋህዮታትን ብምፍልላይ፡ ነቶም ክጸንሑ
ዝኽእሉ ብምዕቃብ፡ ነቶም ዘይክእሉ
ቀልጢፎም ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕሉ
ይግበር ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ኣብ ኩለን ዞባታት እናሰፍሐ ዝመጽእ
ዘሎ ውዳበ ወለንታውያን ለገስቲ ደም፡
ኣብ ምስሳን ትሕዝቶ ባንክ ደም ዕዙዝ
ተራ ይጻወት ከምዘሎ፡ ዞባ ጋሽ-ባርካ

ድሮ ናይ ገዛእ ርእሳ ባንክ ደም ኣቚማ
ትሰርሕ ከምዘላ ብምጥቃስ፡ ዓይነት
ደሞም ‘ኦ ኣሉታ’ ዝኾኑ ዜጋታት፡
ብፍሉይ ኣብ ማሕበር ወለንታውያን
ለገስቲ ደም ክጥርነፉ ኣገዳሲ ምዃኑ
ኣገንዚቡ።
ኣቶ ኣብርሃም ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ
ቀረባ መዓልታት ካብ ጀርመን ብዝመጹ
ሓካይም ብርክት ንዝበሉ ህጻናት
መብጣሕቲ ልቢ ክግበር ብምዃኑ፡
እኹል ደም ንምቕራብ - ዜጋታት ናብ
ባንክ ደም እናመጽኡ ኣበርክቶ ክገብሩ
ጸዊዑ።

ገልዓሎ - ቀረብ ማይ
ንምውሓስ ጻዕሪታት ይካየድ

ስ/ የውሃንስ መብራህቱ

ዓሰብ - ኣእምሮኣዊ ጸገም ዘለዎም
ቈልዑ ሓገዝ ረኺቦም
ኣብ ከተማ ዓሰብ እትርከብ ቤትትምህርቲ ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን
ስንክልና ናይ ዘለዎም ቈልዑ፡ ኣብ ሆላንድ
ካብ ዝነብሩ ግዱሳት ኤርትራውያን፡ ናይ
ናውቲ ሓገዝ ረኺባ።
እቲ ሓገዝ፡ ክዳውንቲ፡ መመገቢ፡

ከምኡ’ውን መምሃሪን መጻወትን ናውቲ
ዘጠቓለለ እዩ።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ
ሑመድ ሱር ዓሊ፡ ተመሃሮን ወለድን
ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ፡ ነቶም

ግዱሳት ዜጋታት ስለ’ቲ ኣበርክቶኦም
ድሕሪ ምምስጋን፡ ካልኦት ዜጋታት
ተመሳሳሊ ኣበርክቶ ክገብሩ ጸዊዑ።
እታ ቤት-ትምህርቲ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡
ን28 ተመሃሮ ኣገልግሎት ትህብ ከምዘላ፡
ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ኣብ ገልዓሎ - ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ፡ ቀረብ ማይ ንምውሓስ፡ ብኮማዊ
ተሳትፎ ጻዕሪታት ይካየድ ኣሎ። እቲ
ብኮሚቴ መኸተን ልምዓትን ተወዲቡ
ካብ መፋርቕ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተጀመረ
ዕዮ፡ ትሕተ-ቅርጺ ማይ ንምምሕያሽን
ሻምብቆታት ንምዝርጋሕን ከምዝኾነ፡
ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ሓላፊ
ቊጠባዊ ልምዓት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ
ፍስሃየ ገብረሃዋርያት ሓቢሩ።
እቲ
ዘተኣማምን ፕሮጀክት
ንምውዳድ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም፡
ምዝርጋሕ ኣስታት 10 ኪሎ-ሜተር
ሻምብቆታትን ምስራሕ 4 መዐደሊ
ነቑጣታትን ከም ዘጠቓልል፡ ዛጊት ድማ
65 ሚእታዊት ናይ’ቲ ስራሕ ከም
እተሳለጠ ተፈሊጡ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ገለ ከባቢታት

ከተማ ባረንቱ፡ ኣገልግሎት ህዝባዊ
መጓዓዝያን ማይ ዝዕድላ ቦጣትን
ንምውሓስ፡ ናይ ሓመድ ጽርግያታት
ናይ ምጥጣሕ ወፈራታት ይካየድ
ከምዘሎ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ባረንቱ
ኣቶ ኣውለሪዮ ጃኮሚኖ ሓቢሩ።
እቲ መስመራት ናይ ምትዕርራይ
መደብ ምስ ተዛዘመ፡ ኣብ ጸሊም ጽርግያ
ተደሪቱ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ህዝባዊ
መጓዓዝያ፡ ናብ ካልኦት ምምሕዳራት
ከባቢ ናይ’ታ ከተማ ከምዝሰፍሕ ክግበር
ምዃኑ’ውን ኣብሪሁ።
እቲ ዕማም፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ
ኣቐዲሙ ካብ’ታ ከተማ ናብ
ምምሕዳራት ከባቢ ዳሰ፡ ኮና፡ ፎዴ፡ ሶሶናን
ኣምታን ዘእቱ መስመራት ንምጽጋን
ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ወፈራታት ምዃኑ
ተፈሊጡ ኣሎ።

ፍቕያ-ጨቐምጠ - ብኲራት ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ትምህርቲ ነክዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ፡ ኣብ
ምምሕዳራት ከባቢ ፍቕያ-ጨቐምጠን
ሰብዑን ዝርከባ ክልተ ናይ መባእታ
ኣብያተ-ትምህርቲ ናብ ማእከላይ ደረጃ
ብምስግጋረን፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ዝጸንሐ ጸገም
ተፈቲሑ።

ምስ ወለዲ ኣብ ዝተገብረ ርክብ፡ ሓላፊ
ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ
ኣቶ ተስፋይ ስብሃቱ፡ ተሳታፍነት ተመሃሮ
ኣብ መባእታ እናዓበየ ብምምጽኡ፡ ቊጽሪ
ናይ’ቶም ናብ ማእከላይ ደረጃ ዝሓልፉ
እውን ብኡ መንጽር ክብ ከምዝበለ
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ሓቢሩ። እቲ ብሰንኪ ራሕቂ ክረአ ዝጸንሐ
ምቊራጽ ደቂ-ኣንስትዮ - ኣብ’ዚ ዓመተትምህርቲ እወታዊ ለውጢ ከምዝገበረ
ድማ ኣረዲኡ።
ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ተቐማጦ ፍቕያጨቐምጠ 50 ሰደቓታት ክቕርቡ
እንከለዉ፡ ኣብ ዓዲ-ጥልያን ዝቕመጡ
ስድራ-ቤት ነፍስ-ሄር ኣልዶ ኣስቲፈላ
ሰለስተ ክፍልታት ሰሪሖም ድሉው
ከምዝገበሩ፡ ኣቶ ተስፋይ ወሲኹ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ ኣቶ

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
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

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

ተኽለብርሃን ምሕረትኣብ፡ ነቲ ዝተወስደ
ተበግሶ ድሕሪ ምምስጋን፡ ተመሃሮን
ወለድን ነቲ በብግዜኡ ዝጣጣሕ ዘሎ
ባይታ ትምህርቲ ብግቡእ ክጥቀሙሉ

ኣዘኻኺሩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ፡ ካብ መዋእለህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝምህራ 36
ኣብያተ- ትምህርቲ ኣለዋ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12፡00
12፡30
12፡50
13፡30
13፡40
14፡15
15፡00
15፡35
16፡15
16፡55
18፡30
20፡00
20፡10
21፡00
21፡18
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ገለብ ድሓን
መደብ ስፖርት
ምኽሪ ሞያውያን
ልዝብ መንእሰያት
ሙ/ድራማ
ማእገር
መደብ ህርመት
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግርኛ
መደብ ኖሪት ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ
Film

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.63

ባህላዊ ውርሻታት ድፋዓት ናቕፋ

ኣዳላዊ፡ የውሃንስ ገብረየሱስ
ትርጉም፡ ኣብርሃም ዘርኣይ
ከተማ ናቕፋ፣ ኣብ ታሪኽ ብረታዊ
ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብተን ዝበረኸ
ቦታ እትውንን ታሪኻዊት ከተማ
ኢያ። እዛ ብኣኽራናት ዝተኸበት
ከተማ`ዚኣ ስትራተጃዊ ኣገዳስነታ
ጎሊሑ ዝተራእየ ኣብ መጀመርታ
ሰብዓታት ኢዩ። ካብቶም ዝነውሐን
ዝመረረን ኲናት ብረታዊ ቃልሲ
ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብ ሳሕል ብፍላይ
ኣብ ውሽጢ ናቕፋን ከባቢኣን ኢዩ
ተኻይዱ። እቶም ኣብ ከባቢ ናይዛ
ታሪኻዊት ከተማ ዝርከቡ ብኸቢድ
ዋጋን ውሕሉል ጥበብን ዝተሃንጹ
ዕርድታት ናይዚ ህያው ምስክር
ኢዮም።
ኣብ መስከረም 1975 ህዝባዊ
ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ፡ ነቲ ኣብ
ናቕፋ ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት
ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ሃንደበታዊ
መጥቃዕቲ ወሲዱ። በዚ ዝተሻቐለ
ጸላኢ ነቲ ዝነበረ ሰራዊቱ ተወሳኺ
ዓቕሚ ደሪቡ የሐይልዎ። ይኹን
እምበር ካብ ከበባ ህዝባዊ ሰራዊት
ሓርነት ኤርትራ ከናግፎ ኣይከኣለን።
ኣብ መስከረም 1976 ንሰራዊት
ጸላኢ ደምሲስካ ንከተማ ናቕፋ
ሓራ ንምውጻእ ህዝባዊ ሰራዊት
ሓርነት ኤርትራ ዳግማይ መጥቃዕቲ
ወሲዱ። ናቕፋ ድሕሪ ናይ ሽዱሽተ
ኣዋርሕ መሪር ኲናትን ምርብራብን
ጸላኢ ምስ ተዳኸመ፡ ብ23 መጋቢት
1977 ብህዝባዊ ሰራዊት ሓራ
ወጺኣ። ካብዚ ብምብጋስ ህዝባዊ
ሰራዊት ንመብዛሕትአን ከተማታትን
ንዝሰፍሐ መሬት ኤርትራን ክሳብ
1978 ሓራ ብምውጻእ ኣብ ትሕቲኡ
ተቘጻጺርወን።
ህዝባዊ ግንባር ነቲ ጸላኢ ብሕብረት
ሶቬትን መሻርኽታን ተደጊፉ ዝረኸቦ
ጸብለልታ ሚዛን ሓይሊ ንምምካት
ሓይልታቱ ብዝግባእ ድሕሪ ምውዳብ፣
ንዝተናውሐ ኲናት ናብቲ ጽኑዕ
ሰሜናዊ ክፋል መሬት ኤርትራ
ሳሕል ስትራተጃዊ ምዝላቕ ገይሩ።
ጸላኢ ኣብ ግዜ ምዝላቕ ካብ ህዝባዊ
ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ከቢድ ክሳራ
እናተሰከመ ሳልሳይ ወራር ብኽልተ
ክንፊ፡ ብመሬት ናብ ኣፍደገ ናቕፋ፡
ብገማግም ባሕሪ ድማ ናብ ሰሜናዊ
ምብራቕ ሳሕል ጀሚርዎ። ናይ ጸላኢ
ውጥን ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ክኸስብ
ንታሪኻዊት ከተማ ናቕፋ ንምሓዝ
ነበረ። ስለዚ ካብ 1979-1988፣
ንዓሰርተ ዓመታት ተኸታተልቲ
ወራራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ
ግንባር ናቕፋ ተኻይዱ፣ ብጽንዓትን
ተዋፋይነትን ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት
ኤርትራ ብምፍሻሉ ድማ፣ ህዝባዊ
ሰራዊት ናብ መድረኽ ስትራተጃዊ

መጥቃዕቲ ክሰጋገር ክኢሉ። ሎሚ
እዛ ታሪኻዊት ከተማ ሓቚፋቶም ዘላ፣
ድፋዓትን ትሕተ-መሬት ገዛውትን
ብረታዊ ቃልሲ ምስክር ናይቶም
መስተንክራዊ ፍጻመታት ኢዮም።
ብሓፈሽኡ፣ ታሪኻዊ ኣገዳስነት ከተማ
ናቕፋ በዞም ዝስዕቡ ነጥብታት
ክጠቓለል ይከኣል።
1. ከተማ ናቕፋ፣ ካብ 19771978 ምንጪ ተስፋ ሓርነት ህዝቢ
ኤርትራ ብምዃን ንምሕራር ካልኦት
ከተማታት ኤርትራ ፣ ድርኺት
ዝፈጠረት ከተማ ኢያ።
2. ከተማ ናቕፋ፣ ህዝቢ ኤርትራ
ብዛዕባ ብረታዊ ቃልሲ ግንዛበኡ
የዕብዩ፣ ሰውራኡ ንምሕያል፣ ብብዝሒ
ክስለፍን ብንጥፈት ንኽሳተፍን ሓጋዚ
ተራ ዝነበራ ከተማ ኢያ።
3. ከተማ ናቕፋ፣ ተጋደልትን
ህዝብን ኤርትራ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣
ሓድነት፣ ተወፋይነት፣ ጽንዓት ከምኡ
ድማ ፖለቲካዊ ርጉእነት ዝሕመረቶም
ክብርታት ሰውራ ክላበሱ መሪሕ
ተራ ዝተጻወተት ከተማ ኢያ።
4. ከተማ ናቕፋ፣ ካብ 1976-1977፣
ከቢድ ናይ ለይትን ቀትርን ውግኣት
ዝተኻየደላ ኮይና፣ ድሒሩ ዝበዝሑ
ወራራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ
ግንባር ናቕፋ ምንባሩ፣ ፍሽለት እዞም
ወራራት ዝተጋሃደላ ከተማ ኢያ።
5. ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ድሕሪ
ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝወረዶ ገዚፍ
ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት፣
ስርዓት ደርግ ምስ ህዝባዊ ግንባር
ኣብ ናይ ዘተ መኣዲ ክጽመድ
ክግደድ ብምኽኣሉ፣ ናቕፋ መሪሕ
ተራ ትሕዝ።
ሓወልቲ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ
ኤርትራ ዝኾኑ ድፋዓት ናቕፋ፣
ውጽኢት ተባላሓትነትን ከቢድ
ጸዓት
ነፍሲ-ወከፍ
ተጋዳላይ
ኮይኖም፣ ንስትራተጃዊ ኣቀማምጣ
ከተማ ናቕፋን ከባቢኣን ኣብ ግምት
ብምእታው፣ ኣብ መድረኻት ብረታዊ
ቃልሲ ብውሕልነት ዝተሰርሑ
ኢዮም። ድፋዓት፣ ካናለታት፣ ኣብ
ትሕቲ መሬት ዝተሃንጹ ኣባይትን
ዝሓቁፍ ባህላዊ ውርሻታት ግንባር
ናቕፋ፣ ንኣስታት 180 ኪሜ
ይዝርጋሕ። ኣብ`ቲ ብግንባር ናቕፋ
ዝፍለጥ ቦታ ኣስታት 1500 ትሕተመሬት ገዛውቲ ከም ዘለዉ ይግለጽ።
እዞም ድፋዓት ካብ ከባቢ ናቕፋ
ብዝመጹ ገዘፍቲ ኣጉናድ፣ ዝተመርጹ
ናይ ዓረ ኣእማን ከምኡ ድማ ብሳሕቲ
ዝርኣዩ ናይ ምድረ-ባቡር ሓጻውን
ዝተሰርሑ ኢዮም። ብፍላይ ነዞም
ድፋዓት ንምህናጽ ዝመጹ ኣጉናድ
ካብ ርሑቕ ከባቢታት ሳሕልን ባርካን

ዝተኣከቡ ምንባሮም፣ ገዚፍ ሃልክን
ጸዓትን ተጋደልቲ ዝፈሰሶም፣ ምስክር
ረቂቕ ክፋል ውርሻ ብረታዊ ቃልሲ
ኤርትራ ኮይኖም ይስነዱ። እዞም
ካናለታት ኣስታት 1.80 ሜትሮ
ቁመትን ኣስታት 80 ሰ.ሜተር
ጎድንን ኣለዎም። ንቅርጺ መሬት
ከባቢ ናቕፋ፣ ርሕቀትን ክሻፋ
ጸላኢን፣ ስትራተጂካዊ ምርጫታትን
ኣብ ግምት የእትዮም ዝተሃንጹ
ድፋዓት ናቕፋ፣ ካብን ናብን ግንባር
ናቕፋ ከምኡ ድማ ምስ ሓውሲ
ሓራ መሬትን ደጀንን ዘተኣሳስር
ዝነበረ መስመራት ይሓቊፉ።
ኣብ ጸበብቲ ካናለታት ዝተሰርሑ
ብተጋደልቲ ብ`ጁባታት` ዝፍለጡ
ክፋላት ናይ ድፋዓት በቲ ሓደ
ወገን ምንቅስቓስ ጸላኢ ንምቁጽጻር
ዝተሓስቡ ኮይኖም፣ ካልኦት ጁባታት
ድማ በቲ ካልእ ወገን ምስ ሓውሲሓራ መሬትን ደጀንን ንምርኻብ
ተባሂሎም ዝተሃንጹን ከም መውዓሊ
ተጋደልቲ፣ ማእከል ትምህርታዊ
ንጥፈታትን መዘናግዒ መደባትን
ከምኡ ከኣ ንውጉኣት ከም
ግዝያውያን ናይ ቀዳማይ ረድኤት
ኣገልግሎት ዝህቡ ዝነበሩ ኢዮም።
ዝበዝሑ እዞም ድፋዓትን ኣብ
ትሕቲ መሬት ዝተሃንጹ መአዘዚ
ቤት ጽሕፈታትን ኣብ ከባቢ ናቕፋ
ዘለዉ ኮይኖም፣ ንብረታዊ ቃልሲ
ህዝቢ ኤርትራ ብዝገልጹ ዝተፈላለዩ
ጭርሖታትን ኣሳእልን ዝወቀቡ
ኢዮም። ገለ ካብዞም መኣዘዚ
ነቑጣታት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ
ግንባርን፣ ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ
ግንባርን ዝነበሩን ኣብ ተቐራራቢ
ርሕቀት ዝተሃንጹን ምዃኖምን፣
ቀጥታዊ ርክባት ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ
ብምፍጣር፣ ኣድላዪ ሓበሬታን
ውሳነታትን ኣብ ግዚኡ ንምሕላፍ
ዝሕግዙ ምንባሮም ይፍለጥ።
እዞም ድፋዓት ምስ ኣብ ደጀን
ዝነበሩ፣ ፖለቲካዊ፣ ወተሃደራዊ፣
ሎጂስቲካውን ማሕበራውን ቤት
ጽሕፈታት ዝተኣሳሰሩ ምንባሮም
ከኣ ንስትራተጃዊ ኣገዳስነት ናቕፋን
ከባቢኣን ብዝያዳ የጉልሑ።
መብዛሕትኦም እዞም ትሕተመሬት ገዛውቲን ድፋዓትን፣ ኣብ
1980ታት ዝተሃንጹ ኢዮም።
ኣብ`ዚ እዋን፣ ኣስታት 500 ዝኾኑ
ትሕተ-መሬት ገዛውቲ መበቆላዊ
መልክዖም ሒዞም ክህልዉ እንከለዉ፣
ኣስታት 600 ዝኾኑ ድማ ብከፊሉ
ዝዓነዉ ኢዮም። እቶም ዝተረፉ
ከኣ ጠቕላላ ዕንወት ዝወረዶም
ኢዮም። ዝበዝሑ ካብዞም ትሕተመሬት ገዛውቲ ብሰራዊት ኣብ
ብሩራዊ ጽምብል ሓርነት ከተማ
ናቕፋ ኣብ 2002 ከፊላዊ ጽገና
ከም ዝተገብረሎም ድማ ይፍለጥ።
ኣብ`ዚ እዋን ገለ ካብዞም ትሕተመሬት ገዛውቲ መሰረታዊ ጽገና
ተገይሩሎም ከም ቤት-ጽሕፈትን
መንበርን ሰራዊት፡ ሰራሕተኛታት

ገለ ክፋል ካብ ድፋዓት ናቕፋ

ክፋል ትሕተ-ምድራዊ ኣባይቲ ግንባር ናቕፋ

መንግስትን ህዝብን ኮይኖም የገልግሉ
ኣለዉ።
ብሓፈሽኡ፣ ግንባር ናቕፋ፣
ንጆግራፍያዊኣቀማምጣ፣ወተሃደራዊ
ስትራተጂ፣ ቅርጺ-መሬት ኣብ ግምት
የእትዩ ኣብ ክልተ ግንባራት ዝኽፈል
ኮይኑ ብተጋደልቲ ህግ ዝተፈላለየ
ኣስማት ዝነበሮም ፍሉጣት ድፋዓት
ክጥቀሱ ይኽእሉ። ኣብ የማናይ
ወገን ግንባር ናቕፋ፣ ከም ፊደል ፐ፣
ታባ ሰላም፣ ግሎብ፡ ሪጎለ፣ ዋንጫ፣
ደንደን፣ ጓል ደንደን፣ እንዳ ናፓል፣
ፈርኔሎ፣ ቴስታ፣ ሰውራ፣ ሰምበል፣
ኣፍንጫ፣ ተዓጠቕ፣ ክቡብ ብዕራይ፣
ሽገ ዝኣመሰሉ ድፋዓት ክነብሩ
ከለዉ፣ ኣብ ጸጋማይ ወገን ከም
መርከብና፣ መዳት፣ ማይ ካላሽን፣
ኣርወ፣ ተኣማመን፣ ናኹራ፣ እንዳ
ስጋ፣ ሳልፈር፣ ቮሊቦል፣ ኣጓዱ፣
እንዳ ክርቢት፣ ተኽሰ፣ ስፓርታኩስ፣
ሓሙኽሽቲ፣ ኩባንያ ክንጠቅስ
ንኽእል። ኣስማት እዞም ድፋዓት
ከም ዝእንፍቶ፣ ብተጋደልቲ
ንዝተፈላለየ ኩነታት ክገልጽ
ዝተዋህበ ኣስማት ኢዩ። ባህርያዊ
ብድሆታት፣ ኣገልግሎት፣ መልክዕ
መሬትን ቅርጺ ጎቦታትን፣ ዝተፈጸሙ
ጅግንነታዊ ስርሓት፣ ርሕቀት ካብ
ጸላኢ ወዘተ ኣብ ግምት የእትዮም
ብተጋደልቲ ስም ዝለበሱ ድፋዓት
ግንባር ናቕፋ፣ ክንዮ ኣስማቶም፣
ረቂቕ መንፈስ ዝውንኑ፣ ባህርያዊ
ውርሻታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ
ኤርትራ ኢዮም።
ኣብ’ዚ እዋን፣ ድፋዓት ናቕፋ፣
መዛግብ ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ
ጥራሕ ዘይኮኑ፣ ኣብ ልዕሊኦም
ዝርአይ ባህርያዊ ዕንወት`ውን
ሓዚሎም ዘለዉ ኢዮም። ሽሕ`ኳ
ገለ ናይ ምትዕርራይን ጽገናን
መስርሕ እንተተኻየደሎም፣ ዝበዝሑ

ካብዞም ድፋዓት፣ ዕቱብ ቆላሕታ
ዘድልዮም ኢዮም። ከተማ ናቕፋ
ህያው ምስክር ብረታዊ ቃልሲ
ህዝቢ ኤርትራ እትውንን ከተማ
ኣብ ርእሲ ምዃና፣ ቅርጺ-መሬታ፣
ንተበላሕትነትን
ውሕልነትን
ኤርትራውያን ተቓለስቲ ዝገልጹ
ኣሰራት
ሓዚሉ
ይርከብ።
ምትእስሳር ስትራተጃዊ ኣጠማምታ
ምስ ወተሃደራዊ ብቕዓት ዘነጽሩ፣
ዝተፈላለዩ መከላኸሊ መሰመራት፣
መአዘዚ ነቑጣታት፣ ሎጂስቲካዊ
መሳለጥያታትን፣ ንመጻኢት ሃገር
ክውን ዝገበሩ ትካላት ኣብ ቅርጺ
መሬት ናቕፋ ወኪሉ ዝተዋደደ
ፈጠራውነት፣ ፍሉይ ኣብነት ቃልሲ
ህዝብታት ዓለም ኮይኑ፣ ኣገዳስነት
ናቕፋ ብተጨባጢ ኣሰራት ብከፊሉ
የነጽር። ከተማ ናቕፋ ሓንሳብ
ብህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ
ምስ ተሓረረት ሰራዊት ኢትዮጵያ
ክሳብ መላእ ሓርነት ኤርትራ
ዳግማይ ዘይደፈራ፣ ትእምርቲ
ጽንዓት ኤርትራውያንን ርእሲ ከተማ
ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን
ኢያ። ብተወሳኺ፣ ረቂቕ መንፈስ፣
ሓድነት፣ ጽንዓት፣ መስዋእትነት፣
ጅግንነት ዝውክሉ ኣብ ከርሲ እዞም
ድፋዓት ተወኪሎም ኣብ ምህናጽ
ሃገራዊ መንነት ዓብይ ተራ ዝተጻወቱ
ክብርታት ድማ ኣካል ባህላዊ
ውርሻታት ድፋዓት ናቕፋ ኢዮም።
ምስ ርዝነት ታሪኻ፡ ዝተኸፍለ ሓያል
መስዋእቲ ጀጋኑና፡ ስማ ንዘለኣለም
ነባሪ ኮይኑ ቦኽሪ ሃገራዊ ገንዘብና
ናቕፋ ክስመ ክኢሉ ኣሎ። ምዕቃብ
እዞም ሓወልቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኾኑ
ድፋዓትን ምሕብሓብ ኣብ ውሽጦም
ዘሎ ባህላዊ ውርሻታትን እምበኣር
ተራ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ
ኢዩ።

ብምትሕብባር ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መኸተ ህዝቢ ሰንዓፈ ኣብ ወራር ወያነ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ፡ ወራር
ወያነ፡ ብዘይትጽቢትን ኣብ ርጉእ
ሰላምን ዝነተጐ ሓደጋ እዩ ነይሩ።
ክሳብ ድሮ ናይ’ቲ ውግእ፡ ብዛዕባ
ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን
ብሓባር ዝዓብዩሉ መጻኢ ደኣ’ምበር፡
ብዓረር ዝዳመዩሉ ክስተት ክቕልቀል፡
ብሕልፊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጸበዮ
ኣይነበረን። እቲ ድሕሪ ነዊሕ ናይ
ስቓይን ኣደራዕን ዓመታት ነታ ከም
ሃገር ካብ ዝቐውም ንሓንቲ መዓልቲ
እውን ዘይረኸባ ሰላም ዝወነነ ህዝቢ፡
ዝባኑ ከይጠመተ ናብ ቅድሚት ጥራይ
እዩ ከማዕዱ መሪጹ። ስለ ዕብየትን
ሰናይ ጕርብትናን፡ ቅርሕንቲ ቀቢሩ፡
ብሰሪ ሰማእታቱ ዝጐሶሞ ከቢድ ጓሂ
ውሒጡ፡ ሂወቱ ከስኒ ዳምዳም ኢሉ።
ህዝቢ ሰንዓፈ፡ ከም ኩሉ’ቲ ናብ
ሰናይ ዘማዕደወ ህዝቢ፡ ይትረፍዶ
ብወያነ ክውረር ትጽቢት ክገብር፡
ሓሲቡዎ’ውን ኣይፈልጥን። ማህደር
ሞትን
ከልበትበትን፡
ኣደራዕን
ሕስረትን፡ ምፍ’ንቓልን ስደትን ዓጽዩ፡
ኣብ መንገዲ ሰናይ ደው ኢሉ፡ ሰናይ
ኣብ ምሕሳብ ደኣ ነበረ። ዶባት
ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ንምሕዝነትን
ርክብን ክልተኡ ህዝብታት ክፉታት
ኰይኖም። ንግዳዊ ምልውዋጥ ዓሚሩ፡
ንዓመታት ተፈላልዮም ዳርጋ ናብ
ምቕባጽ ዝበጽሑ ስድራ-ቤታትን
ቤተሰብን፡ ነበርቲ ቀረባ ጐደቦታት ክሳብ
ዝመስሉ ኣብ ዝደለዩዎ ግዜ ክራኸቡ
ክኢሎም። እዚ ኩነታት’ዚ፡ ይትረፍዶ
ናብ ውግእ፡ ናብ ፈኲስ ምጉርፋጥ
ከምርሕ ትጽቢት ኣይነበረን።
ንዓመታት ብኲናት ክዳመዩ ዝጸንሑ
ህዝብታት፡ ኣብ ጽባሕ ምውዳቕ
ስርዓት ደርግ፡ ንኹሉ ወጽዓን ቅዝፈት
ሂወትን ንድሕሪት ገዲፎም፡ ሰናይ
ጕርብትናን ሰላማዊ ርክብን ክምስርቱ
ኣብ ትጽቢት እውን ስለ ዘይነበረ፡
መዛረቢ ምሉእ ዓለም ኰይኖም።
ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ህዋሁ ከኣ፡ ህዝቢ
ኤርትራ፡ ዝሓለፈ ግናይ በሰላኡ ኣብ
ምሕዋይ ተጸሚዱ።

ስርዓት ወያነ፡ ሴፍ መዚዙ፡ ሓዊ
ንኽውልዕ ብሓያላት እናተደፍአ
“ኣይትሓዙኒ” ክብል ምስ ጀመረ፡ ገና
እምነትን ድልየትን ህዝቢ ኤርትራ
ኣይተቐየረን ዝነበረ። ኣጋውል ናይ
ኲናት ምስ ተራእየን ተሰምዐን
እውን፡ “እንታይ ኢና ንሰምዕ
ዘለና?” ብዝዓይነቱ ኣግራሞት ሓቅነቱ
ክቕበል ተጸጊሙ ነበረ። ነቲ ሓቂ
ግን፡ ኣይሂ ኣጽዋርን ሽሾ ሰራዊትን
ስርዓት ወያነ፡ ግዜ ከይወሰዱ ጋህዲ
ገይሮሞ። ኣብ ድፋዓት ሓይልታት
ምክልኻል ውግእ ምስ ጀመረ፡ ጉዳይ
ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ነቶም ዘይበሉዎ
“ኣይበልናንዶ” ዝበሉ፡ መዛረቢ
ኰይኑዎም።
ሰራዊት ወያነ፡ ብሃንደበትን ብገጂፍ
ሓይሊን ድፋዓት ሰንዓፈ ክኹሕኵሕ
ምስ ጀመረ፡ ቍጠዐ ህዝቢ ደረት
ኣይነበሮን። ሽሕ ግዜ፡ ንሰናይ
ጕርብትናን ምሕዝነትን ህዝብታት
ኣመና ይተምነ ደኣ’ምበር፡ ነታ
ብዝዀነ ይኹን ክቡር ነገር ዘይትመን
ዋጋ ከፊሉ ዝረኸባ ናጽነት ዳግማይ
ክስእና ስለ ዘይደሊ ግን፡ ብዝዀነ
ይኹን ዋጋ ክከላኸል ድሉው ነበረ።
ሉኣላዊነቱ ኣሕሊፉ ንኸይህብ ከኣ፡
ብኡ ንብኡ ኣብ ምድላው እዩ ኣትዩ።
ኣረጊት፡ ሽማግለ፡ መንእሰይ፡ ኣደታት፡
ደቂ-ኣንስትዮ. . . ኮታ ብሓፈሻ ህዝቢ፡
ነቲ መርመም ዝዀነ ክሕደት ማይ
ክንብንብሉ ነቒሉ።
ህዝቢ ሰንዓፈ፡ ካብ ጎኒ ሓይልታት
ምክልኻል ከም ዘይፍለ ብኣጋ ኣረጋገጸ።
ዋላ’ኳ ተገሪሁ እንተ ጸንሐ፡ ነገራት
ብቕጽበት ምስ ተቐያየሩ፡ ወራር ወያነ
ሓደገኛ ምዃኑ ክግንዘቦ ኣይተጸገመን።
ህዝብን ምድርን ኤርትራ ኣብ ዳግማይ
መግዛእቲ ክኣቱ ከም ዘይኰነ ርግጸኛ
እዩ ዝነበረ። ኰይኑ ግን፡ ንዓሰርተታት
ዓመታት፡ ሂወት ዓሰርተታት ኣሽሓት
ዜጋታት ዝበልዐን ሃገር ምሉእ ዘዕነወን
ውግእ እንደገና ክኽሰት ምርኣዩ ኣመና
ኣሕዘኖን ኣቘጠዖን።
ሰራዊት ስርዓት ወያነ ናብ ከተማ

ሰንዓፈ እናቐረበ ኣብ ዝኸደሉ እዋን፡
ህዝቢ፡ ብኹሉ’ቲ ዝኽእሎ ዘበለ
ተወዲቡን ተዳልዩን ንመኸተ ደው
በለ። እቲ ክገብሮ ዝኽእል ናይ
መኸተ ስራሕ ካብ ምፍጻም ከም
ዘይበኵር ብዓውታ ነገረ። ንሓይልታት
ምክልኻል ቀለብ፡ ናውቲ፡ ገንዘብ. . .
ኣጠራቒሙ፡ ውጉኣት ንምእላይ ነብሲወከፍ ዓዲ ባዕላ ዝሰርሓቶ ባሬላታት
ኣዳልያ፡ ንስለ ናጽነትን ሃገርን ክሳብ
ኣብ ዕርድታት ኣትዩ ሓገዙ ከበርክት
ምዃኑ ብዘይተበገስ - ተበጊሱ። ህዝቢ
ሓሪኑ - “. . .ወያነ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ
እግሮም ከንብሩ! ምድርና ክረግጹን
ክዕምጹን ተመንዮም!. . .” እናበለ፡
ብምሉኡ ነባሪ ሰንዓፈ ኣብ ዳዕሮ
መጠራ ተኣኻኸበ። ብዛዕባ ናይ መኸተ
ጉዳያት ተዘራሪቡ። ሃገርን ናጽነትን
ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ከም ዘየድፍር
ቃል ኣትዩ። ክሳብ መወዳእታ፡ ኣብ
ጎኒ ሓይልታት ምክልኻል ደው ኢሉ፡
ዝዓቕሙን ልዕሊ ዓቕሙን ክገብር
ከም ዘለዎ እውን ተሰማሚዑ።
ንኣመሓዳርቲ ናይ’ቲ ከባቢ፡ ጾታን
ዕድመን ከይተባህለ፡ ህዝቢ ሰንዓፈ
ብምሉኡ ክዓጥቕ ድሉው ምዃኑ
ኣብ ኣኼባ ኣረጋገጸሎም። ኩሉ’ቲ
ህዝቢ ነናቱ ዕማም ክዓምም ድሉው
ኣብ ዝነበረሉ፡ ስርዓት ወያነ፡ ኣብ
ግንባራት ኲናት እናገበረ ከሎ፡ ኣብ
ጎልጎል ሽመዛና፡ ኣብ ድሕሪ ድፋዕ
ሓይልታት ምክልኻል፡ ካብ ዓበይቲ
ነፈርቲ፡ ጃንጥላታት ኣውረደ።
ቍጠዐ ህዝቢ ሰንዓፈ መሊሱ ገንፈለ።
መንእሰያት፡ ዓበይቲን ደቂ-ኣንስትዮን፡
‘ብድሕረና እናኣተዉ ስቕ ኢልና
ኣይንርእይን ኢና’ ብምባል፡ ‘ብረት
ጥራይ ሃቡና ባዕልና ክንኣትዎም
ኢና’ በሉ። እቲ ሓደገኛ ዝመስል
ክስተት ምስ ተራእየ፡ ኣብ ድሕሪት
ዝጸንሑ ውሑዳት ኣባላት ሓይልታት

ምክልኻል፡ ኣባላት ምምሕዳርን
ህዝቢን፡ ዝሓዙ ሒዞም ናብኡ ተጓየዩ።
ናይ ሕርቃን ስምዒቶም ክቈጻጸሩ
ዘይከኣሉ መንእሰያት፡ ዓበይቲን
ቈልዓ-ሰበይቲን ናብ’ቲ ጃንጥላታት
ዝወርደሉ ጎልጎል ገጾም ጐየዩ። ናይ’ቲ
ከባቢ ኣመሓደርቲን ኣዘዝቲ ሰራዊትን፡
ህዝቢ ንኽምለስ ደጋጊሞም እንተ
ሓበሩ’ኳ፡ እቲ ዝሓረነ ህዝቢ ግን ደው
ኣይበለን። ኣብ’ቲ ቦታ ምስ በጽሐ ግን፡
እቶም ብጃንጥላ ዝወረዱ፡ ወተሃደራት
ዘይኰኑስ ብምስሊ ወተሃደር ዝተሰርሑ
ባምቡላታት ምዃኖም ኣረጋገጸ።
እቲ ውዲት፡ ኣብ ቅድሚት ዝነበረ
ሰራዊትን እቲ ንሓገዝ ተወዲቡ ዝነበረ
ህዝቢን ንኽደሃልን ራዕዲ ንኽኣትዎን
ዝተኣልመ ነበረ።
ውግእ ብኹሉ ወገን ጻዕጺዑ ኣብ
ዝለዓለ ጥርዙ በጽሐ። ስርዓት ወያነ፡
ኤርትራ ንኽወርር ብናይ መወዳእታ
ዓቕሙ ተዳልዩን ክሳብ ዓንቀሩ
ዓጢቑን ከም ዝተበገሰ እናተጋህደ ከደ።
ስለ ዝዀነ ድማ፡ ተሪር መኸተ ከም
ዘድሊ ተጋህደ። ስርዓት ወያነ፡ ናይ
ሓይለቦኡ ኣብ ምድፋእ ኣብ ዝነበረሉ፡
ኩነታት ናይ’ቲ ውግእ ከበደ። በቲ ኣብ
ዕርድታት ህዝባዊ ሰራዊት ዝተፈጥረ
ምቅይያር፡ ኣመሓደርቲ ናይ’ቲ ከባቢ
ንህዝቢ ኣኪቦም፡ ሓይልታት ምክልኻል
ንግዜኡ ናብ ዝጥዕሞ ቦታ ከዝልቕ ከም
ዝወሰነ ብምግላጽ፡ እቲ ክወጽእ ዝኽእል
ነባሪ ክወጽእ፡ ክወጽእ ዘይከኣለ ድማ
ኣብ ዓዲ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ሓበሩ።
ብተወሳኺ፡ ሓይልታት ምክልኻል፡
ንዋሕዚ ሰራዊት ወያነ ዘፍ ኣቢሉ ኣብ
ሓጺር ግዜ ክምለስ ምዃኑ ብርእሰእምነት ነገሩ።
ነበርቲ ሰንዓፈ፡ ነቲ ብልሓታዊ
ምዝላቕ
ፈጺሞም
ክቕበሉዎ
ኣይከኣሉን። ነቲ ኣማሓዳሪ ከኣ “. .
. ወያነ ምድርና ንኸይረግጽ ህዝብናን
ሰራዊትናን ብሓባር ኴንና ጸኒዕና
ንመክት ክንዲ ትብለናስ፡ መሬትና
ንወያነ ገዲፍና ክንከይድ. . .”
ክብል፡ በቲ ውሳነ ከም ዘይተሓጐሰ
ገለጸ። ህዝቢን ምምሕዳርን ብዛዕባ
እቲ ጉዳይ ተዘራረቡ። ብወተሃደራዊ
ስትራተጂ ተኣሚኑሉ ዝተወስደ ናይ
ምዝላቕ ውሳነ ዝቕየር ኣይነበረን።
ምስ’ቶም ይትረፍዶ ቀቲልካ፡ ቆጺርካ
እውን ዘይውድኡ ሽሾ ሰራዊት ወያነ
ኣብ ጎልጎል ሽመዛና ምውጋእ ዘዋጽእ
ብዘይምንባሩ፡ ሓይልታት ምክልኻል፡
ምስ’ቲ ብኻልእ ግንባራት ዝተገብረ
ምቅይያር ናይ ቦታ ብምስናይ፡
እናተኸላኸለን እናጥቀዐን ናብ ዝባን
ታሪኻ ገጹ ሰሓበ።

ሓይልታት ምክልኻል ካብ ሰንዓፈ
ኣብ ዘዝለቐሉ እዋን፡ ብዙሓት
ነበርቲ ብኡ ንብኡ ምስ ሓይልታት
ምክልኻል ክወጽኡ ከለዉ፡ ብዙሓት
ድማ ኣብ’ታ ከተማ ተረፉ። ወያነ፡
ሓይልታት ምክልኻል ናብ ዓቐብ
ታሪኻ ገጹ ምስ ሰሓበ እውን ቀልጢፉ
ናብ ሰንዓፈ ኣይኣተወን። በቲ ሓደ
ብደብዳብ ከቢድ ብረት እናረገፈ፡ በቲ
ካልእ ድማ መሬት ኤርትራ ምእማን
ስኢኑ ሰጋእ-መጋእ እናበለ፡ ብዘገምታ
እዩ ዝስጉም ዝነበረ።
ኣብ ሰንዓፈ ዝተረፈ ህዝቢ፡ ወያነ
ናብ ሰንዓፈ ቅድሚ ምእታዉ፡ እንታይ
ክገብር ከም ዘለዎ ንኽመያየጥ ኣብ
ቤተክርስትያናትን መሳጊድን ተኣከበ።
ብዓበይቲ ዓዲ ተመሪሑ ብምምይያጥ
ከኣ፡ ወተሃደራት ወያነ፡ ኣብ’ቲ ዓዲ
ዝገብሩዎ እከይ ተግባራት ብሜላ
ክከላኸል፡ ነታ ዓዲ ንኸየዕንዉዋን
ንኸይዝርፉዋን፡ ኩሉ ሰብ ኣብ ቤቱን
ከባቢኡን ኰይኑ ክከታተል፡ ዋላ’ኳ፡
ወያነ ካብ ምዝራፍን ምዕናውን
ዓዲ ከም ዘይውዕል ይፈልጡ እንተ
ነበሩ፡ ትም ኢሎም ንኸይዕዘቡን
ብዝተኻእሎም መጠን፡ እቲ ክገብሩዎ
ዝኽእሉ ብሜላ ክገብሩዎ ተማኸሩ።
ገለ ካብ ነበርቲ እውን “እዞም ደቅናስ
ይምለሱናዶ ይዀኑ፡ ብሓቂ ወያነ ኣብ
መሬትና ደፊሩ ክቕመጥ’ዩ? እናበሉ፡
ኣብ ምስትምሳል ነበሩ።
ምድሪ ዝኸደነ ሰራዊት ወያነ፡ ብዘይ
ናይ ኣጋር ሓይልታት ተቓውሞ፡
ብደብዳብ ሓይልታት ምክልኻል
እናተዘብጠ ናብ ሰንዓፈ ገስገሰ።
ህዝቢ፡ ከካብ ገዝኡ ናብ ግዳም ወጺኡ
ኩነታት ናይ’ቲ ሰራዊት ምክትታል
ቀጸለ። ብቐባሕባሕን ነግ-ፈረግን ዓቕሉ
እናጸበቦን ሰራዊቱ እናረገፉን ሰንዓፈ
ዝበጽሐ ሰራዊት ወያነ፡ ናብ ኣብያተ
ክርስትያናት፡ መሳጊድ፡ ኣባይቲን ህዝቢ
ዝርከበሉ ቦታታትን እዩ ጐዪዩ። ሓሳቡ
ድማ፡ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣትዩ፡ ካብ’ቲ
መሃነኑ ዘጥፈኣሉ ናይ ሓይልታት
ምክልኻል ደብዳብ ንኽድሕን ነበረ።
ምናልባት ደብዳብ እንተ ቀጺሉ ኸኣ፡
ህዝቢ ክልከም’ሞ “መንግስትኹም እዩ
ዝሃርመኩም ዘሎ” እናበለ፡ ህዝቢን
መንግስቲን ከም ዝረሓሓቑ ንምግባር
ዝጠምጠሞ ውዲት እዩ።
ሓይልታት ምክልኻል፡ ነቲ ካብ
ህዝቢ ዝተፈልየ ሓይሊ ጸላኢ ካብ ዓቐብ
ታሪኻን ከባቢኡን ብተመልከተለይ
ክሃርሞ ከሎ፡ እቲ ኣብ ቱሽቱሽ ህዝቢ
ዝተወተፈ ሓይሊ ግን ንግዜኡ ደሓነ።
ይቕጽል. . .
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ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ሻሙናይ ክፋል

“ዓወት መፍትሕ ሓጐስ ኣይኰነን።
ሓጐስ መፍትሕ ዓወት እዩ። ነቲ እትዓዮ
ተፍቅሮ ኣንተ ዄንካ፡ ዕዉት ክትከውን
ትኽእል ኢኻ።” - ሀርማን ከይን
“ዓወት ምቍር ዝኸውን፡ ንስዕረት
ክትፈልጦ እንከለኻ እዩ።” - ማልኮም
ፎርበስ
“ኣብ ስርሐይ ጽቡቕ ምልከት እዩ
ዘለኒ።”
“ግርም።”
“እንተዀነ፡ ክሳብ እታ መወዳእታ
መዓልቲ ጸብጻበይ ናብ ሓላፍየይ
ዘቕርባ፡ ስራሕ ምሒር እዩ ዘጽልኣኒ።”
“ስለምንታይ?”
“ንሱ እንድዩ ዘይርደኣኒ።”
“ምናልባት ኣብ ኣፉን ዕርበቱን
(eleventh hour) ሰሪሐ ከርክበሉ
እኽእል እየ፡ ዝብል ርድኢት ስለ ዘለካ
ክኸውን ይኽእል እዩ።”
“ብርግጽ ከኣ እዩ።”
“ኣብ መወዳእታ ሰዓት ብሃታሃታ
ዝስራሕ ግዳ፡ ማእለያ ዘይብሎም ሃጓፋት
ከጋጥምዎ ይኽእሉ እዮም።”
“ሓቅኻ ኣለኻ።”
“ልዕሊ ኵሉ ኣብ መወዳእታ
ሰዓት ንዘቕረብካዮ ጸብጻብ፡ ንዝወሃበካ
መአረምታ ከተመዓራሪ ግዜ ዘይክህልወካ
ይኽእል።”
“ልዕሊ ዅሉ ገሪሙኒ ዘሎ፡ ነዚ
ሕማቕ ልምዲ ካብ መዓስ ከም
ዘጥረኽዎ እዩ።”
“ነቲ ልምዲ ናይ ምቕያር ባህጊኸ
ኣለካዶ?”
“እወ ግን፡ …።”
1. ኣብ ሕጂ ናይ ምዕያይ ልምዲ
ምጥራይ
መብዛሕትና ንዕዮና ኣብ ምውንዛፍ
(procrastination) ተሓመይቲ ኢና።
ምውንዛፍ ዕዮ መብዛሕትኡ ግዜ፡
ኣደዳ ጣዕሳ እዩ ዝገብረና። ምውንዛፍ
ናብ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታ ምምዕባል
የምርሕ። ልምዲ ምውንዛፍ ካብቲ ንዕዮ
እትጽዕሮ ንላዕሊ እዩ ረሸሽ (fatigue)
ዘብለካ።
ንዕዮኻ ምዝዛም ዓቢ ዕግበት ዝፈጥርን
ሓይሊ ዝህብን እዩ። ንዕዮኻ ኣብ ግዜኡ
ዘይምዝዛም ግዳ፡ ንጸዓትካ እዩ ዘብንኖ።
እወታዊ ኣመለኻኽታ ከተማዕብልን
ክትዕቅብን እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ህሉው
ግዜ (present) ናይ ምንባርን ኣብ ሕጂ
ናይ ምንባርን ልምዲ ከተጥሪ ይግባእ።
ሓደ ሰብ ኣብ ግዜ ቈልዕነቱ፡ ‘ኣብ
ዕድመ ንእስነት ምስ ረገጽኩ፡ ከምዝን
ከምትን ክዓዪ እየ፡ ካብኡ ሕጕስ ሰብ
ክኸውን እየ።’ ይብል ነይሩ። መንእሰይ
ምስ ኰነ፡ ‘ካብ ኮሌጅ ምስ ተመረቕኩ፡
ሕጕስ ክኸውን እየ።’ ናብ ምባል
ተናጢሩ። ካብ ኮሌጅ ምስ ተመረቐ፡
‘ስራሕ ምስ ተቘጸርኩ፡ ከምዝን ከምትን
ብምዕያይ ሕጕስ ክኸውን እየ።” ክብል
ተሰሚዑ። ስራሕ ምስ ተቘጽረ፡ ‘ሓዳር
ምስ መስረትኩ፡ ሕጕስ ክኸውን እየ።’
ምባል ቀጺሉ። ሓዳር ምስ መስረተ፡
‘ደቀይ ተማሂሮም ምስ ተመረቑ፡ ሕጕስ
ክኸውን እየ።’ ናብ ምባል ሓሊፉ። ደቁ
ተማሂሮም ምስ ተመረቑ፡ ‘ጥሮታ ምስ
ወጻእኩ፡ በቃ ሕጕስ ክኸውን እየ።’ ናብ
ምባል ተዓቝቡ። ጥሮታ ምስ ወጽአ
እንታይ ርእዩ? እወ ህይወት ብቕድሚ

ዓይኑ ክትሓልፍ እንከላ ተራእያቶ።
ገለ ሰባት መታን ዕዮኦም ከወንዝፉ፡
ዘይጥቀምሉ ምኽኒት የለን ክበሃል
ይከኣል። “እትንትን እየ ዘለኹ”
(I’am analzing) ዝብል ረዚን ዘረባ
የቕርቡ። ብድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ምስ
ረኸብካዮም እውን፡ ተመሳሳሊ ዘረባ
የስምዑኻ። በቲ “ልምሰት ትንተና”
(Paralysis of Analysis) ተባሂሉ
ዝፍለጥ ሕማም ተለኺፎም ምህላዎም
ኣይፍለጦምን እዩ። ከም ሳዕቤኑ፡ ካብ
መንገዲ ዓወት ከንደልህጹ ይርኣዩ።
ካልኦት ዓይነት ሰባት ድማ ኣለዉ፡
“እዳሎ እየ ዘለኹ።” ብምባል ንዕዮኦም
ኣብ ምውንዛፍ ልዑል ተመኵሮ
ዘጥረዩ። ብድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ
እንተ ረኺብካዮም እውን፡ ከይሓነኹ
ከም ዝዳለዉ ዘለዉ ከረድኡኻ
እዮም ሓዀት ዝብሉ። እዞም ሰባት
ብሕማም ምስምስ ወይ ምኽኒት
(Excusitis) ተጠቒዖም ከም ዘለዉ ከቶ
ኣየስተውዕልሉን እዮም። ከም ሳዕቤኑ፡
ቀጻሊ ምኽኒት ክኹምሩ ትርእዮም።
ህይወት ከም ምቅይያር ክዳውንቲ
ኣይኰነትን። ህይወት ሓጻርን ሓንሳእ
ጥራይ እተጋጥም ዕድልን እያ። ኣብ
ህይወት ‘እትርክሶ’ ወይ እትኸፍሎ
(stake) ኣዝዩ ክቡር እዩ። እወ መጻኢ
ወለዶኻ ኢኻ እትርክስ። ምእንቲ’ዚ፡
ንህይወት ብሓላፍነታዊ መንገዲ
ክትጥቀመላ ይግባእ።
ኣበየናይ ግዜ ኣለና? ኣበይ ቦታኸ
ኣለና? እቲ መልሲ ኣብ ሕጂ
ከምኡ’ውን፡ ኣብዚ ኣለና እዩ። ኣብ
ሕጂን ኣብዚ ዘለናዮን ንህይወት
ብዝግባእ ንጠቐመላ። እቲ መልእኽቲ፡
ንመጻኢ ውጥን ክህልወና የብሉን
ከስምዕ የብሉን። ብርግጽ፡ ንመጻኢ
ጽፉፍ ውጥን ክህልወና ኣለዎ። ንሎሚ
ጽቡቕ ገይርና እንተ ተጠቒምናላ፡
ብእኡ ንብኡ ንመጻኢ ግዜ ጽቡቕ
ዘርኢ ዘሪእና ኣለና ማለት እኮ እዩ።
ኣይኰነን ድዩ?
እወታዊ ኣመለኻኽታ ከተማዕብል
እንተ ደሊኻ፡ ነዛ “ሕጂ ዕየዮ” እትብል
ሓረግ ኣጽንዓያ። ካብ ምውንዛፍ ዕዮ
ሓራ ክትከውን ጸዓር።
ኣብ ህይወት እተን ምሒር ዘሕርቓ
ቃላት፥
“ምናልባት ከምኡ ምገብርክዎ
ይኸውን።”
“ከምኡ ክገብሮ ዝግብኣኒ ነይሩ
ይኸውን።”
“ምኸኣልክዎ ነይረ እኸውን።”
“ተረፍ ነይሩኒ እንተ ዝኸውን እኮ፡
…።” ዝብላ እየን
ቤንጃሚን ፍራንክሊን፡ “ሎሚ
ክትዓዮ ንእትኽእል፡ ከቶ ንጽባሕ
ኣይተመሓላልፎ።” ብምባል ይመክር።
ኵሎም ዕዉታት እኮ፡ ንዕዮኦም ናይ
ምውንዛፍ ሓሳብ ይቀላቐሎም እዩ።
የግዳስ፡ ኣብ ተግባር ኣየውዓልዎን
እዮም።
ሰባት፡ “ነዚ ነገር ሓደ መዓልቲ ክዓይዮ
እየ።” ክብሉ እንተ ኣጋጢሞምኻ፡ ኣብ
ዝዀነ መዓልቲ ከም ዘይዓይይዎ ርግጸኛ
ክትከውን ኣለካ።
ገለ ሰብ ማካይን ካብ ገዛኦም ቅድሚ
ምውጽኦም፡ ኵለን መብራህቲ ትራፊክ
ቀጠልያ ተወሊዐን ክጸንሕኦም ይጽበዩ።

መንገዲ ዓወት
ከምኡ ከጋጥሞም ግዳ፡ ከቶ ዘይከኣል
እዩ። እቶም ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ
ዘለዎም ሰባት፡ ቅድሚ ምንቃሎም
እዮም ዝፈሽሉ። እዚ ብሓቂ ዘሕዝን
እዩ።
2. ናይ ምምስጋን (Gratitude)
ኣመለኻኽታ ኣማዕብል
ንጸገማትካ ዘይኰንካ ንምረቓኻ
ፍቐድ። ጽገረዳ ንኽትሽትት ግዜ
መድብ። ኣብ ዓለምና ብሰሪ ሕማም
ወይ ሓደጋ ኣዒንቶም ዝዓውሩ ወይ
ኣካላቶም ዝለምሱ ሰባት ብዙሓት
እዮም። ገለ ካብዚኦም በቲ ዘጋጠሞም
ሓደጋ ከየስተማሰሉ፡ ዝያዳ በሊሖም
ዝያዳ ኣብ መንገዲ ዓወት ዝሕንበቡ
ኣለዉ። ንሳቶም ካብ ምምራር ንላዕሊ፡
ምምስጋን እዩ ዝሰልጦም።

3.
ኣብ ቀጻሊ ምህሮ ተጸመድ
ካብ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን
ማእለያ ዘይብሎም ሓበሬታታት
ኢና እንረክብ። ሓቂ እዩ ምሁራት
ንኽንከውን ሓበሬታታት የድልዩና
እዮም። የግዳስ፡ ንሓቀኛ ትርጕም
ትምህርቲ ክንፈልጦ ይግባእ።
ኣእምሮኣዊ ምህሮ ንርእስን ክብርታትን
እዩ ዝጸሉ። ንልቢ ዘየማዕብል ትምህርቲ
ግዳ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደገኛ ሳዕቤን
ይህልዎ። ኣብ ገዛና፡ ቤት ጽሕፈትናን
ማሕበረሰብናን ጽቡቕ ባህሪ ከነስፍን
እንተ ደሊና፡ ዋላ ብውሑድ ዓቐን
ይዅን ሞራላውን ስነ ምግባራውን
ፍልጠት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክወሃብ
ኣገዳሲ እዩ። እቲ ጽቡቕ ባህሪ እንብሎ
ዘለና - ቅንዕና፡ ደንጋጽነት፡ ትብዓት፡

‘ንጸገማትካ ዘይኰንካ ንምረቓኻ
ፍቐድ።’ ክበሃል እንከሎ፡ ረጕድ-ቈርበት
(complacent) ኵን ከስምዕ የብሉን።
ከም ረጕድ ቈርበት ምዃን ገይርካ
እንተ ተረዲእካዮ፡ ናይ ምብህሃል ጸገም
ኣጋጢሙ ኣሎ ማለት እዩ።
ብዙሕ ግዜ ኣብ ምብህሃል ጸገም
ዘጋጥም፡ መብዛሕትና ነቲ ዝደለናዮ
መሪጽና ስለ እንሰምዕ እዩ። ኣብዚኣ
ሓንቲ ኣብነት ክንጠቅስ፥
ሓደ ዶክተር ንብርክት ዝበሉ
ግዙኣት ኣልኮላዊ መስተ ኣስተምህሮ
ክህብ ተዓዲምልኩም። ወዮ ዶክተር
ኣልኮላዊ መስተ ክሳብ ክንደይ ንነብስና
ሃሳዪ ምዃኑ ከእምኖም ዓጢቑ እዩ
ኣትዩ ናብቲ ኣደራሽ።
ክልተ ብኬሪታት ኣምጺኡ። እታ
ሓንቲ ጽሩይ ማይ ዝሓዘት እያ።
እታ ካልአይቲ ግዳ፡ ጽሩይ ኣልኮል
ዝመልአት እያ። ፈለማ ናብታ ማይ
ዝመልአት ቢኬሪ፡ ሓደ ሓሰኻ ኣእትዩ።
እቲ ሓሰኻ ብጽቡቕ ሓንቢሱ ናብ
ላዕሊ ገጹ ጸንበለል ኢሉ ወጺኡ።
ጸኒሑ ካልእ ሓሰኻ፡ ናብታ ኣልኮል
ዝመልአት ቢኬሪ ኣእትዩ። ወዮ ሓሰኻ
ብእኡ ንብኡ፡ ብትንትን (ፋሕፋሕ)
ኢሉ ተቐዚፉ።
እቲ ዶክተር ኣልኮል ንኣካላትና
ብኸምኡ መልክዕ ከም ዘዕንዎ
ከረጋግጸሎም ፈቲኑ። “በሉ ክቡራት
ኣሕዋት ካብዚ ሕጂ ዘርኣኹኹም
እንታይ ተማሂርኩም?” ዝብል ሕቶ
ለቂብሎም።
ካብቶም ኣብ ድሕሪት ኮፍ ኢሎም
ዝነበሩ ሓደ፡ ኢዱ ዊጥ ኣቢሉ። ዕድል
ምስ ተዋህቦ ድማ፡ “ኣልኮል እንተ
ሰቲና ኣብ ከብድና ዋላ ሓደ ሓሰኻ
ኣይህልወናን እዩ።” ክብል መሊሱ።
ብርግጽ፡ እቲ መልእኽቲ ከምኡ
ኣይነበረን። እቲ ጸገም እምበኣር፡
መሪጽካ ካብ ምስማዕ (selective
listening) እተላዕለ እዩ።

ዘይምሕላል (persistence) ከምኡ’ውን፡
ሓላፍነታዊ ምዃን ዘጠቓልል እዩ።
ማዕረ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ፡ ናይ
ክብርታት (values) ትምህርቲ ኣገዳሲ
እዩ። ሓደ ሞራላዊ ትምህርቲ ዝዓጠቐ
ምሁር፡ ካብቲ ሞራል ዝጐድሎ ግን ከኣ
ኣብ ኣካዳምያዊ ትምህርቱ ልዑል ነጥቢ
ዘመዝገበ ንላዕሊ ኣብ ህይወት ኣድማዒ
እዩ። ምህናጽ ጽቡቕ ባህርያትን ምምሃር
ክብርታትን ኣብ ሃነጽቲ (formative)
ዓመታት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እቲ
ምንታይሲ፡ ዝዀነ ህጻን ነዚ ዓይነት
ትምህርቲ ሒዙ ኣይኰነን ዝውለድ።
ሓቀኛ ትምህርቲ፡ ስልጠና ናይ
ርእስን ልብን እዩ። ዘይተማህረ ሰራቒ
ሒደት ክሳራ እዩ ዘውርድ። ዝተማህረ
ሰራቒ ግዳ፡ መራግእቲ ኣይገድፍን
እዩ። ስቲቨን ሙለር እተባህለ
ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስ፡
“ዩኒቨርሲቲታት ኣዝዮም ክኢላታት
ባርባርያውያን የመርቓ ኣለዋ። እቲ
ምንታይሲ፡ ንተማሃሮአን ኣገደስቲ
ክብርታት ኣየቕስምኦምን እየን ዘለዋ።”
ብምባል ስክፍታታቱ ገሊጹ።
ንፍልጠት ከምኡ’ውን ንጥበብ
(wisdom) እምበር፡ ንልዑል ነጥቢ
ምምዝጋብ ወይ ንብልጫ ክንወዳደር
ኣይግባእን። ፍልጠት፡ ጭብጥታት
ንኽንኩምር ይሕግዘና። ጥበብ ከኣ ነቲ
ኵምራ ጭብጥታት የቃልለልና።
ሓደ ሰብ ሸምዲዱ ኣብ ፈተና
ክደፍን ይኽእል እዩ። ሸምዲዱ ጥራይ
ዲግሪ ዝጽዕን ሰብ ውሑድ ኣይኰነን።
ሓደ ሰብ እቲ ዝበለጸ ክረኽቦ ዝኽእል
ትምህርቲ፡ “ንኽመሃር ክመሃር” (learn
to learn) እዩ። ገለ ሰባት ንምህሮ
ምስ ክእለት ምሽምዳድ ዘወጃብርዎ
ኣለዉ። ምህሮ ኣእምሮ ብዘይሞራል፡
ንሕብረተሰብ ምሒር ኣሻቓሊ እዩ።
ትምህርቲ ቅኑዕ ፍርዲ ማለት
ኣይኰነን
ሓደ ሰብኣይ ኣብ ወሰን መንገዲ ኮይኑ

መግቢ ይሸይጥ ነይሩ። መሃይምነት ስለ
ዘየጥፍአ፡ ጋዜጣ ኣንቢቡ ኣይፈልጥን
እዩ። ናይ ምስማዕ ጸገም ስለ ዘለዎ፡
ሬድዮ ኣይሰምዕን እዩ። ናይ ምርኣይ
ጸገም ስለ ዘለዎ፡ ቴለቪዥን ኣይርእን
እዩ። የግዳስ፡ ብውዕዉዕ መንፈስ እዩ
መግቢ ዝሸይጥ። መሸጣኡን መኽሰቡን
ቀጻሊ ንላዕሊ ይዓርግ ነይሩ። ከም
ውጽኢቱ፡ ዝበዝሐ ኣስቤዛን እቶንን
ክሽምት ጀሚሩ። እቲ ዋኒን ኣዝዩ ስለ
ዝዓበየ፡ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ኮሌጅ
እተመረቐ ወዱ ምስኡ ብሓባር ክሰርሕ
ጀሚሩ።
ሻቡ ሓደ ሓድሽ ነገር ተኸሲቱ።
ወዮ ምሁር ወዱ፡ “ኣቦ ኣብዛ ሃገር
ቍጠባዊ ዝሕታለ የጋጥም ከም ዘሎ
ኣይተስተውዕለሉን ዲኻ ዘለኻ?”
“ኣይፈለጥኩን። ብዛዕባኡ እስከ
ኣረድኣኒ።”
“ኣህጕራዊ ኵነታት ሕማቕ እዩ
ዘሎ። ብፍላይ ቍጠባ ሃገርና፡ ናብ
ዝበኣሰ እዩ ዘምርሕ ዘሎ። ነቲ ዝመጽእ
ዘሎ ሕማቕ እዋን ካብ ሕጂ ኣትሒዝና
ክንዳለወሉ ይግባእ።”
ወዮ ሰብኣይ፡ ‘ወደይ ካብ ኮሌጅ
እተመረቐ ምሁር እዩ። ኣብ ርእሲ
እዚ፡ ሬድዮ ይሰምዕ፡ ቴለቪዥን ይርእን
ጋዜጣ የንብብን እዩ። ምእንቲ’ዚ፡ ፈሊጠ
ዅሉ እዩ።’ ኢሉ ብምሕሳብ ንምኽሪ
ወዱ ክሰግሮ ኣይከኣለን።
ንጽባሒቱ፡ ወዮ ኣቦ ነቲ ዝሽምቶ
ዝነበረ ኣስቤዛ ኣጉዲልዎ። ተስፋ ካብ
ምቝራጽ እተላዕለ፡ ብውዕዉዕ ስምዒት
ምስራሕ ኣቋሪጽዎ። ዓማዊሉ በብሓደ
ክጐድሉ ጀሚሮም። ከም ሳዕቤኑ፡
መሸጣኡ እናነከየ መጺኡ።
ወዮ ኣቦ ንወዱ፡ “ሓቅኻ ኢኻ
ዝወደይ። ብሓቂ ኣብ ቍጠባዊ
ዝሕታለ እያ ዘላ እዛ ሃገር። ኣቐዲምካ
ስለ ዘጠንቀቕካኒ፡ ብኣኻ ኣመና ሕቡን
እየ።” ኢልዎ።
ካብዛ ሓጻር ዛንታ እንታይ ንማሃር?
# መብዛሕትኡ ግዜ ንብልሒ
ኣእምሮን ቅኑዕ ፍርድን ነወጃብሮም
ኢና።
# ሓደ ሰብ ልዑል ብልሒ ኣእምሮ
ሃልይዎ፡ ድዅም ፈራዲ ክኸውን
ይኽእል እዩ።
# ንኣማኸርትኻ ብልዑል ጥንቃቐ
ምረጾም። ፍርዲ ናይ ምሃብ ብቕዓትካ
ድማ ክብ ኣብሎ።
# ሓደ ሰብ ወግዓዊ ትምህርቲ
ይሃልዎ ዋላ ኣይሃልዎ - እንድሕር
ጽቡቕ ባህሪ፡ ተወፋይነት፡ እምንቶ፡
ምቕሉልነትን ትብዓትን ኣጥርዩ ዕዉት
ክኸውን ይኽእል እዩ።
#
እቲ
ዘሕዝን
ሓያሎ
ኢንሳይክሎፐድያዊ ፍልጠት ዘኻዕበቱ
ሰባት፡ ኣብ ህይወቶም ክፈሽሉ ስለ
ዝረኣዩ እዮም።

“ኣብ ህይወተይ ክዕወት ዝኸኣልኩ፡
ንምኽሪ ሰባት ብኽብሪ ተቐቢለ ልክዕ
ብግልባጡ ስለ ዘተግበርኩ እየ።” - ጂ.
ከይ. ቸስተርተን
“ዓወት ማለት ብዘለካ መጠን ዝበለጸ
ዕዮ ምብርካት እዩ። ዓወት ምዕያይ
እምበር፡ ምርካብ ኣይኰነን። ዓወት
ብውልቃዊ መዐቀኒኻ ናብ ዝለዓለ
ደረጃ ምሕኳር እዩ። እወ፡ ነቲ ክንኰኖ
እንደልዮ ብምልኣት ምዃን እዩ።” ዚግ ዚግላር
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቋንቋታት ብምትሕንፋጽ ኣይዕነዉ
ኣማረ ወልደስላሰ

ካልኣይ ክፋል
ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዝርከቡ ሓያለ
ዜጋታት ይንኣስ ይዕበ፡ ዝበሃሉሎም
ልሳን ኣለዎም። ይዅን እምበር፡
ብልሳን እቶም ንዓኣቶም ዘመሓዳድሩ
ዝነበሩ ዓበይቲ ሓይልታት ተጸልዮም
ናቶም ገዲፎም ብእንዳማቶም ከም
ዝዛረቡ ወርትግ እንዕዘቦ ተርእዮ እዩ።
እዚ ተርእዮ’ዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራ
ምሉእ ብምሉእ እንተ ዘይሃለወ’ኳ፡
ዘተሓሳስብ ነገር ግን ኣይሰኣንን። ሓያለ
ዜጋታት፡ ብፍላይ ከኣ ‘ቐለም ቀመስ’
ተባሂሎም ክግለጹ ዝኽእሉ ዜጋታት፡
ብ ‘ዝተሓናፈጸ’ ቛንቋ ኽዘራረቡን
ክረዳድኡን ይስትብሃሉ።
እዚ ተርእዮ እዚ ምሉእ ብምሉእ
ክውገድ እኳ እንተ ዘይተኻእለ
ኽዝተየሉን ክሕሰበሉን ይግባእ
እዩ። ኣስጋኢነቱ ንምንካይ ጻዕሪታት
ምክያድ’ውን ቅቡል ኰይኑ ይስመዓኒ።
በዚ ምኽንያት ከኣ፡ ኣነውን ብዓቕመይ
‘ቋንቋ ኣይትሓንፈጽ!’ ብዝብል ዕላማ
ሓሳበይ ዘበርክት ዘለኹ።
እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ብድሆ
ኸምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ
ኣይከብድን። ምኽንያቱ፡ ቋንቋታትና
ሓደጋ ምሕንፋጽ እምበር፡ ብርሰት
ኣየጋጠመንን። ገለ ግዳይ መግዛእቲ
ዝነበራ ሃገራት ግን ነቲ መበቈላዊ
ልሳነን ኣዳኺመን ወይ ኣጥፊአን
ብልሳን ገዛእተን ነበር ይግልገላ
ኣለዋ።
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንዝርከባ ኸም
ኣብነት እንተ ወሲድና መብዛሕትአን
ብእንግሊዛውያን ወይ ፈረንሳውያን
ይመሓደራ ብምንባረን ዝጥቀማሉ
ቛንቋ ባዕዳዊ እዩ። ብኣንጻሩ፡ ሃገርና
ኤርትራ ወላ’ኳ እዘን ሃገራት
እግረን እንተ ኣንበራላ ንቛንቋታታ
ኣየጥፍአተንን።
እንተዀነ፡ ከምቲ ዝተገልጸ ኻብ
‘ምትሕንፋጽ’ ብዝነቐለ ኣሉታዊ
ጽልዋ ኣይተተንከፈትን ማለት
ኣይኰነን። ፈለማ፡ ጽልዋ እቶም ገዛእቲ
ዝነበሩ ኢጣልያውያን ኣብ ኣቦታትናን
ኣቦሓጎታትናን ሰሪጹ። እዚ ጽልዋ’ዚ
ኣብ መንእሰያት ከምኡ’ውን ኣብ
ቈልዑ ኸይተረፈ ወሪዱ።
ወላ’ኳ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጸረየ
እንተ ኸደ፡ ኣብ ትግርኛ ሓያለ ቓላት
ጣልያንኛ ተዘውቲሮምን ይዝውተሩን
ከም ዘለዉ፡ ዓሚቝ መጽናዕቲ ኣካዪድካ
ኽረጋገጽ ዘድልዮ
ኣይኰነን።
እስከ ነዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ምስ
ቋንቋታትና ተሓናፊጾም ዝቃልሑ
ቓላት ንተዓዘብ።
ድሪቶ፡ ኮመ እንድያሞ፡ ኣሎራ፡ ኮዘ
ቸንትራ፡ ቭያ፡ ቻው፡ ቤነ፡ ኣሊቨደርቺ፡
ማኬ፡ ፕሮንቶ፡ ማርሻ ፔዲ፡ ጂሮ፡ ችኔማ፡
ማቫይ፡ ቮላታ፡ ቴምፖ፡ ካምብያ፡
ብሮብዮ፡ ኖ፡ ሲ፡ ኮሞ ቫይ፡ ኣንጐሎ፡

ሰሚር ሰዒድ
ማለዴቲ፡ ሉንጎ፡ ባንቢኒ፡ ተስታ፡ ጋሊና፡
ኣሎራ፡ ፒኮሎ፡ ዶና፡ ወዘተ ዝኣመሰሉ
ቓላት ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ
ልሙዳት ኢዮም።
ኡኖ፡ ዱወ፡ ትረ፡ ኳትረ እናበልካ
ምፍቃድ እኳ፡ ክሳዕ ሕጂ መውጽኢ
ኣፍ ህጻውንቲ ብምዃነን፡ እቶም
ልቢ ኣብ ምስኳዕ ዝርከቡ ነኣሽቱ፡
ንሓደ ኽልተ ሰለስተ ወዘተ. ቕድሚ
ምጽናዖም ንዓአን ዝተማህሩወን
መሲሎም ይስምዑኻ።
ርግጽ እዩ፡ ቍጽሪ እተን ተሓናፈጸን
ዝርከባ ዝነበራ ቓላት ጣልያንኛ፡
እናነከየ ይኸይድ ኸም ዘሎ፡ ዘይሰሓት
እዩ። መዝጊቡ ዝስንድ ሰብ እንተ
ዝህሉ፡ ንኣብነት፡ ‘ኮዘ ቸንትራ’ እትብል
ዝውትርቲ ዝነበረት ቓል ካብ እትሃስስ
ሓያለ ዓመታት ተቘጺሩ ኸም ዘሎ
ምተጋህደ።
ብኣንጻሩ፡ ገለ ቓላት ድማ፡ ንገለ ሰባት፡
ብመበቈለን ናትና ኽሳዕ ዝመስለኦም
‘ተሓናፊጸን’ ኣብ ኣገልግሎት
ይውዕላ ኸም ዘለዋ ይስትብሃል። ነዚ
ኽስተትዚ ኸም ኣብነት ዝዀና ‘ቻው፡
ኖኖን ግራሰን’ እተባህላ ሰለስተ ቓላት
ይርከባ።
ኣብ ቋንቋታትና ንነፍስ ወከፍ እዘን
ሰለስተ ቓላት፡ እንተ ዀነ፡ ሓደ፡ እንተ
ዘየለ ኻብኡ ንላዕሊ መበቈላዊ ቓል
ኣይሰኣንን። ንኣብነት፡ ‘ቻው’ ሰላም
ማለት እያ። ከከም ኵነታቱ ድማ
ደሓን ወዓል፡ ደሓን ኵን፡ ወ-ደሓንካ፡
ብሩኽ ቅንያት ተባሂላ ኽትግለጽ
ትኽእል እያ።
ሎሚ፡ ኣብ ክንዲ ጣልያንኛ፡
ንቋንቋታትናን
ምስ እንግሊዝኛ
እናሓናፈጽካ ምዝራብ ኣዝዩ ልሙድ
ጕዳይ ኰይኑ ኣሎ። እዚ ኽስተት’ዚ
ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝግበሩ
ቓለ መጠይቓት’ውን ከይተረፈ
ብጕሉሕ ይንጸባረቕ እዩ።
እንሓንሳዕ ከኣ፡ ኣብዞም እተጠቕሱ
መራኸቢ
ብዙሓን፡
ኣተናብሃ
ቛንቋታትና ቃናኡ ቐዪሩ ይርከብ
ኣሎ። ገለን፡ ንኣተናብሃ ድምጽታት
ትግርኛ
ምስቲ
ዝሓናፍጹዎ
ባዕዳዊ ልሳን ከመሳስሉዎ ኽብሉ
ገለኦም እንከዐርንሱዎ፡ ገለን ድማ
የዐፍንቑዎ።
መግለጺ ዘይተሳእነ ኸሎ፡ ምሕንፋጽ
ምምራጽና፡ ንተግባርና ኣተሓሳሳቢ
ይገብሮ። ‘ኣክችዋሊ፡ ኬዝ፡ ኣይዶንት
ኬር፡
ባይ-ዘወይ፡
ሳርፕራይዝ፡
ኮንፊደንት፡ ሃይ፡ የስ፡ ያ፡ ኦፍ ኮርሰ፡
ቢከውዝ፡ ፕሊዝ፡ ጃስት፡ ወል፡ ኦኬ፡
’ ሒደት ካብቶም ዝሕንፈጹ ቓላት
እዮም።
ኣብ ነፍስ ወከፍ መድረኽ ከኣ፡
‘ታንኪው’ እተባህለት ቃል ዘይትሰኣን
ምዃና ዝዀነ ሰብ ኣይስሕቶን።

‘ሓናፈጽቲ’ ነቲ ትሕዝቶኦም ብትግርኛ
የቕርቡ እንተ ሃልዮም ድማ ድሕሪ
እታ ልምድቲ ‘ታንኪው፡’ ንየቐንየለይ
ወሲኾም የህጥሩዋ።
ብዙሓት ተዓዘብቲ ነዚ ፍጻመ’ዚ
ብሰሓቕ ይሓልፉዎ። ካልእ፡ ምስ’ዚ
ብዝተተሓዘ፡ ገለ ሰባት እንክዛረቡ
ን‘ፋዘር፡’ ‘ማዘር፡’ ‘ብራዘር፡’ ‘ሲስተር፡
’ ዝኣመሰሉን ካልኦት ተመሳሰልቲ
ኣበሃሃላታትን ቃላት ከም ዝሰኣኑለን
ባዕዳዊ ኣገላልጻ ጥራይ ከዘውትሩ
ዝስምዑ ምዃኖም እዩ።
እቲ ኻብዚ ኽንዛረበሉ ዝጸናሕና
ዝኸፍአ ግን ዝተፈላለዩ ቛንቋታት
ዝመበቈሎም ዘይወግዓውያን ቓላት
በብግዜኡ ናብ ልሳናትና ዝጽንበሩ
ምዃኖም እዩ። እዚ ተርእዮ’ዚውን
ኣድማሳዊ እዩ። ኣብ ዝዀኑ ልሳናት
ዓለም ወላ ኣብቶም ጸለውቲ ዝበሃሉ
ይኽሰት እዩ።
ብዛዕባ’ዚ ዝትንትኑ መርበባት፡
መጽሔታት፡ መጻሕፍቲን ጋዜጣታትን
ኣለዉ። ምዕቡላት ዝበሃሉ ልሳናት፡
ዘይወግዓውያን ቃላት ምምዝጋብ
ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣየናይ መዓስ
ተጸንቢሩ፡ ኣየናይከ፡ ንዓኡ ተኪኡ
እናዘርዘሩ፡ ይስንዱ እዮም።
ሓደ ኻብ’ዞም ምንጭታት፡- http://
www.dictionary.com/browse/
language-pollution ንቝንቁታት
ካብ ዝስንድ መዝገበ-ቓላት ንዘዋህለሎ
ሓበሬታ ዘቕርብ መርበብ ኰይኑ፡
‘language pollution’ ኣብ ትሕቲ
ዝብል ኣርእስቲ ነዚ ቐጺሉ ዝርአ
ሓጺር ትሕዝቶ ኣስፊሩ ኣሎ።
ትርጕሙ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ
ትሕዝቶ ቐሪቡ ይርከብ።
noun the rampant use of
non formal language and slang
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ስም፡ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ዘይወግዓዊ
ልሳን (ቍንቁ)፡ ምጥቓም።
ኣብ
ዝርዝር
ከይተኣትወ፡
እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን፡ ካብ
መንጎ’ቶም በብግዜኡ ዝቕልቀሉዎም
ቍንቁ
ዝመሰረቶም
ቃላት
ዝተመዝገበሎም
ኣድማሳውያን
ልሳናት፡ ቀንዲ ኣብነታት ምዃኖም፡
እዘን ቀጺለን ዝቃልሓ ኽልተ መርበባት
ከም ጭብጢ ዀይነን የረጋግጻ።
1. 50 French Expressions
and Slang to Sound Fluent FrenchCrazy ትርጕሙ፦ /ሓምሳ
ቝንቁ ዝመሰረቶም ኣበሃህላታት…
ፈረንሳይኛ/
https://frenchcrazy.
com/2015/06/50-frenchexpressions-slang.html/
2. Slang words - list A to Z
English American and around
the world/ትርጕሙ፦ ካብ ኤ ኽሳዕ
ዜድ ዝዝርዘሩ ቝንቁ ዝመሰረቶም
ኣበሃህላታት እንግሊዝኛ፡
https://www.easypacelearning.
com/english.../394-slang-wordslist-a-to-z-english-amer...
መዓስ እዚ ጥራይ፡ ነዚ ዝገልጹ

ኻርቱናት’ውን መሊኦም እዮም። ካብ
ዝግባእ ንላዕሊ ብዙሓት እኳ እንተ
ዀኑ፡ ኣድማሳውነቶም ንምርዳእ፡ እዚ
ስዒቡ ዝቐርብ ብእንግሊዝኛ ዝተቓልሐ
ቝንቁ ዝመሰረቱ ኣበሃህላታት ዝሓዘ
ጥርይ ይቐርብ ኣሎ።
ወላ’ኳ፡ ምስ ቋንቋታትና
እናተሓንፈጹ ዘጋዕዝዩዎም ቍንቁ
ዝመሰረቶም ቃላት እተመዝገቡ
ኣይዅኑ እምበር፡ ሒደት ዘይበሃሉ
ኣለዉና። እዞም ከም’ዚ ዓይነት
ኣበሃሃላታት፡ ‘ዘረባታት ደቂ ሹቕ’
እናተባህሉ እዮም ዝጽውዑ።
እቶም ዝበዝሑ መበቈሎም ዓረብኛ
እዩ። ካብዞም ቃላት ኣብ መዓልታዊ
ንጥፈታትና ኸይሰማዕናያ ዘይንሓልፍ
ኣበሃሃላ፡ ‘ሳክት’ ትበሃል። ትርጉማ
ስቕ ዝብል ሰብ ማለት እኳ እንተዀነ፡
ተጠቀምታ ግን ዘይረብሕ ነገር
ንምግላጽ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ
ዝግልገሉላ።
ኣብ ርሑቕ ቦታታት ኤርትራ
ዝቕመጡ ዜጋታት ብመረዳድኢ
ቛንቋ ኸም ዝጥቀሙን ኣብ ከተማታት
ኣትዮም ነዚ መሰረታዊ ቛንቁኦም ኣብ
ዝጥቀሙሉ፡ ተዛረብቲ ዘይወግዓዊ
ቛንቋ ብኣኦም ክስሕቁ፡ ከባጭዉሎምን
ከደናግሩዎምን ትዕዘብ።
ግዜ ዘምጽኦ እናተባህለ ኣብ ዝርርብ
ዝውዕሉ ቓላት ግን ነቶም ጽርየት
ዘለዎም ቋንቋታትና ኸይጽይቑዎም
ኽንጥንቀቕ ይግባእ። ምኽንያቱ፡
ኣብ መወዳእታ፡ ሓደ ቛንቋ ንህዝቢ
ኸረዳድእ እምበር ከደናግር የብሉን።
ኣብዚ ግዜ’ዚ መምጽኢኦም

ዘይፍለጥን ካብ ገለ ዝበቘሉ
ሰላምታታት ንሰምዕ ኣለና። ካብ
ነዊሕ እዋን ዝረዓምናዮም እሞ ድማ
ታሪኻውያን ኣይኰንናን ንዛረብ
ዘለና፡ እንታይ ደኣ፡ ነዞም ሓደሽቲ
ዝተኣታተዉ ዘለዉ ዘመን ኣምጸኦም
ቃላትን ሓሳባትን እምበር።
ስነጥበበኛታት ንቑሓት ስለ ዝዀኑ፡
ነዚ ኣብ ገለ ኽፋል ሕብረተ ሰብና
ዝንጸባረቕ ዘሎ ኸም ‘ሰሊም ድዩ፧’
‘መሰንገለይ፡’፡ ‘ቅዙፈይ፡’ ‘ፈንጂ፡’
‘ናይ ሕማመይ፡’ ወዘተ. ዝኣመሰሉ
ኣኻኺቦም ብኣዘናጋዒ መንገዲ ኸም
ነስተብህለሎም ይገብሩ ኣለዉ።
ዕላማኦም ምእንቲ ኽሰምር
ነስተብህለሎም ደኣ። ኣብ ሓደ
ኣጋጣሚ’ዩ፡ ንሓደ ፈላጢየይ ብዛዕባ
ዅነታት ኣቦሓጐኡ ተወከስኩዎ።
ንሱ፡ ‘ክላእ እታ ሰብኣይ ደኣ ኸሪባ
እንድያ!’ ዝብል ቅጽበታዊ መልሲ
ሂቡኒ። በዚ፡ ክልተ ነገር ተገንዚበ።
ክብሪ ዓበይቲ ኸም ዝዝለፍን
ብዝቐለለን
ዝጠዓመን መንገዲ
ምዝራብ ተጐስዩ ኸም ዕረ ዝመርር
ቃል ኣብ ኣገልግሎት ይውዕል ከም
ዘሎን ተገንዚበ።
ብዝዀነ፡ ንቛንቋታት ብወግዓዊን
ዘይወግዓዊን መንገዲ ‘ምሕንፋጽ’
ካብ ቍጽጽር ወጻኢ ቕድሚ ምዃኑ
ምምካት ስለ ዘድሊ፡ ዘርከበ ግዱስ፡
ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣስተምህሮ
ኽህበሉ ይግባእ ክብል እናተላበኹ
ኣብ ካልእ እዋን ብኻልእ ኣበርክቶ
ኽሳዕ ንራኸብ ንመደምደምታይ
አቕርብ።

ሓበሬታ
1. ብመሪ/ ሄኖክ ገብረሚካኤል ዝተላእከ፡ ሳዕቤን መግዛእቲ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፡
ዘርእስቱ
ትሕዝቶ
2 .መምህር ተስፋይ ባርያጋብር ዝለኣኹዎ፡ ‘ትግርኛ፡ ረቛሒታት ምእኩል
ቋንቋ የማልእ ኢዩ፡’ ዘርእስቱ ቝምነገር፡
3.ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ ‘ረባሕታ-ስም ብቍጽሪ፡
ነመዓራሪ’ ዘርእስቱ ትሕዝቶ፡
4.ብኣቶ ፍስሃየ ኪዳነ (ወዲ ፖሊስ፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ)፡ እተዳለወ፡ ‘ብድሆታት
ስነ-ጽሕፈት ቋንቋ ትግርኛ’፡ ዘርእስቱ መጽናዕታዊ ሓተታ፡
5.. ‘ንሓደ ደሃይ ሓደ ውክልና፡’ ዝሕመረቱ ኣረኣእያ፡
6. ‘ሕቝፊ፡ ኣብ ቋንቋ፡ ኣድማሳዊ ጣቋ፡’ ዝትሕዝቶኡ ዓንቀጽ፡
7. ‘ካእባዊ ሳድስ ይለለይ’ባ ሕጂስ፡’ ዘርእስቱ ቝም-ነገር፡
8 . ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ ኣብ “የፐ ወዲ ‘ዅርባ’”
“ቀ”ን “ከ”ን ኣበይ ተሸርባ፡ ዘርእስቱ ሰዋስው ዝመሰረቱ ለበዋ፡
9. ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ ‘ምንጻር ባህርያት “ወ”
ዜማእክሉ ግሲታት’፡
10. ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ “ገምጋም “ዝንግባብ”፡ መርኣያ እሩም
ሰዋስውኣዊ ጽሕፈት” ኣብትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝለኣኹልና ትሕዝቶ፡
11. ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ ‘ግእዝ ዓንዲ-ሕቖ ትግርኛ እዩ” ኣብ
ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝለኣኹልና ጽሕፈት ገምጋማዊ ጽሑፍ።
12. ኣቶ ዘካርያስ ተስፋጽዮን ካብ ማንህይም፡ ጀርመኒ ዝለኣኹልና፡ ‘ረዘንቲ
ኣበሃህላታት ትግርኛ፡’ ዘርእስቱ ቝም ነገር።

ሓዳስ

ኤርትራ

ምስ ስነ-ፍልጠተኛታትን መሃዝትን

ሌላ
ኵርናዕ

ሉይጂ ጋልቫኒ

ስነ-ፍልጠተኛታት ምስ ድሕረባይታኦም ብሓጺሩ ዘላሊ

ተ
ማ
ሃ
ሮ

ኢጣልያዊ ሉይጂ ጋልቫኒ ብ9
መስከረም
1737
ኣብ
ቦሎኛ
ተወሊዱ። ድሕሪ ሱሳን ሓደን ዓመት
ከኣ ኣብኣ ዓሪፉ። ኣብ ኣምር ባዮኤለክትሪሲቲ ፈላሚ ተመራማሪ እዩ።
ምርምራቱ ናብዚ ሎሚ ረቒቑ ዘሎ
ስርዓተ-ሓበሬታ (nervous system)
ኣካልና ዝመርሐ ድማ እዩ።

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል
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ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ስ

ት

ሪ

ም

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል፣ ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ እዩ፣ እዚ
ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ። ኣብ ክልሰ-ሓሳባት ትርብዒት
- ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18 ክፍለ-ዘመን) ዝተሞርኰሰ
እዩ፣
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፥ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ። 5ተ ብ5ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ፣ እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ፣ ካብ 1 ክሳብ 5 ድማ ይምልኣ፣
ካብ 1 ክሳብ 5 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን፣ ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን፣
(መልሲ። ካብ 1 ክሳብ 5 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል። ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን፣)

ኣብ ቍልዕነቱ ክዀኖ ዝደልዮ ባህጊ
ዘይብሉ ሰብ የለን። ጋልቫኒ ኸኣ
መካኒክ ክኸውን ነበረ ሕልሙ። ጸኒሑ
ብቤተ ክርስትያን ክምሰጥ ጀሚሩ።
ስድራኡ ግን ፍታዎም ኣይነበረን።
ሕክምናዊ ትምህርቱ ከም ዝከታተል
ገበሩ። ጋልቫኒ፡ ከም ኣቦኡ ሓኪም
(ዶክተር) ኰይኑ ካብ ቤት ትምህርቲ
ስነ-መድሃኒት ቦሎኛ ወጺኡ። ብ1762
ኣብታ ልምምዱ ዘካይደላ ዝነበረ
ቦሎኛ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስነ-ኣካላት
እንስሳታት ኰነ። ከይደንጐየ ኣብ
ስርዓተ-ምስማዕን ኣዕዋፍን ዝገበሮ
መጽናዕቱ፡ ጽሩይ ተወዳዳሪ ተመራማሪ
ስነ-ኣካላት ገይሩዎ።
ብ1786 ጋልቫኒ ኣብታ ‘ስታቲክ
ኤለክትሪክሲቲ’ ምርምሩ ዘካይደላ
ጣውላኡ
ንእንቍርዖብ
ቈረጻ።

ተሓጋጋዚኡ ንእተቐልቀለ መትኒ
ብንመብጣሕቲ ዝጥቀምሉ ፎኵስ
ካራ ምስ ተንከፎ ብልጭታ
ኣስተውዒሉ።
እግሪ
ናይታ
ዝመተት እንቍርዖብ ከምቲ
ብህይወታ እንከላ ትንቀሳቐሶ
ተንቀሳቒሱ። እዚ ትዕዝብቲ
ንጋልቫኒ ዝምድና ህይወትን
ኤለክትሪክሲቲን ዘጽንዐ ናይ
መጀመርታ ተመራማሪ ገይሩዎ።
እዚ ርኽበት እዚ ንርድኢት
ዋሕዚ
ኤለክትሪክ
(ካረንት)
መሰረት ኰይኑዎ። ካረንት ወይ
ኤለክትሪያዊ ጸዓት ብኣየር ወይ
ፈሰስቲ ዘይኰነ ብ‘ኣዮንስ’ ተጸይሩ
ከም ዝጓዓዝ ከብርህ ክኢሉ።
ጋልቫኒ ንኤለክትሪክሲቲ ካብ
ባዮሎጂ ነጺሉ ይርእዮ ኣይነበረን።
መጽናዕቱ ግን ባተሪ ንኽፍጠር
ሓጊዙ እዩ። “ኤለክትሪክ እንስሳ”
ክብል ድማ ሰምዩዎ። ኤለክትሪክ
እንስሳ ካብ ጭዋዳታትና ከም
ዝርከብ ጋልቫኒ ይኣምን ነበረ።
“ብመትኒታት ኣቢሉ ዝበጽሖም
ኤለክትሪያዊ ፈሳሲ ኣሎ። በዚ
ተነቓቒሖም ከኣ ይንቀሳቐሱ፡
” ክብል ገሊጹ። እዚ ናይ

ጋልቫኒ ሓሳብ ዘይተሰማምዓሉ መዘናኡ
ኣሌክሳንድሮ ቮልታ “ጋልቫኒዝም” ክብል
ሰሚዩዎ። ኣብዚ ኣርእስቲ ዝነበረ ክትዓቶም
ክብሪ ዝነበሮ እዩ። ጋልቫኒ፡ “ጋልቫኒዝም”
ኤለክትሪክሲቲ ብመዲካላዊ ውህደት
ከም ዝካየድ ይገለጽ ነበረ። ቮልታ ኸኣ
“‘ጋልቫኒዝም’ ብረታዊ ኤለክትሪክሲቲ
እዩ፡” ኢሉዎ። ነዚ ከረጋግጽ ኢሉ ኣብ
ዝገብሮ ዝነበረ መጽናዕቲ ኸኣ ባተሪ
ክሰርሕ ክኢሉ።

ሞቝሽሽ

ሕብሪ በረድ ... ?

ፊዚክስ

ዌቭ-ለንግዝ - ሚትርባንድ

ምስ ፊዚክስ ዝተሓሓዙ ትምህርታዊ ትሕዝቶ

ኤለክትሮማግኔታዊ ጨረርታ ዝዀኑ ከም ናይ ሬድዮ፡ ብርሃንን ኢንፋራረድን (ኣብ
ዝርግሐ-ብርሃን ትሕቲ ቀይሕ ዘሎ) ማዕበል፡ ብማእከል ህዋ ክጓዓዙ ከለው ናቶም ባህሪን
ሞዴልን ኣሎዎም። ነፍሲ-ወከፍ ማዕበል ሓደ ቅርጺን ንውሓትን ኣሎዎ። ሓደ ማዕበል
ሳይኖሶዳል ኣካዪዳ ኣሎዎ። ንውሓት-ማዕበል፡ ንውሓት ዑደት (ሳይክል) ናይ ሓደ
ማዕበል ኰይኑ፡ ኣብ ሞንጎ ክልተ እወታዊ ጫፍ (peaks) ዘሎ ንውሓት እዩ። ብሜትሮ
ኸኣ ይዕቀን። ሓደ ሳይክልን ፈረቓን (3/2) ዝዓመመ ማዕበል ከም ኣብነት ንውሰድ
(ኣብነት፡ ስእሊ ሓደ)። ኣብቶም ክልተ ጎቦ ዝመስሉ
ጫፋት ናይቲ ማዕበል ዘሎ ፍልልይ “ሓደ ላምዳ” ወይ
ሓደ ዓቐን ንውሓት-ማዕበል’ዩ። “ላምዳ (λ)” ናይ ግሪኽ
ቃል ኰይኑ ንንውሓት-ማዕበል ይውክል።
ኣብዞም ክልተ ማዕበላት ንርአ። እቲ ቀዳማይ ማዕበል
ቅልጡፍን ጽዑቕን እዩ። ኣብ ሞንጎ ክልተ ተኸታተልቲ ላዕለዋይ ወይ ታሕተዋይ
ጫፋት ናይቲ ማዕበል እተቓረበ እዩ፤ ሓጺር ማዕበል ስለ ዝዀነ ከኣ ንኡስ ዓቐን ኣሎዎ።
እቲ ካልኣይ ንሓድሕዱ ዝተረሓሓቐ’ዩ። ኣብ ሞንጎ ክልተ ተኸታተልቲ ላዕለዋይ ወይ
ታሕተዋይ ጫፋት ናይቲ ማዕበል ዘሎ ፍልልይ ዝነውሐ’ዩ፣ ዝበዝሐ ዓቐን ንውሓት
ኣሎዎ።
ነዞም ክልተ እተፈላለየ ንውሓት ዘሎዎም ማዕበላት፡ ብሓደ ዓይነት ግዜ እንተ ዓቂንናዮም
ንዝምድና ድግምጋምን ንውሓት ማዕበልን (ፍሪኴንሲን ዌቭ-ለንግዝን)፡ ንፈነወ ሬድዮ
አይ-አምን አፍ-አምን ብቐሊሉ ከረድኣና ይኽእል። እቲ ኣብ ማእከል እዞም ክልተ
ማዕበላት ዘሎ ሕንጻጽ ሓደ ዓይነት ቁመት ኣሎዎ፤ ንሓደ ውሱን ግዜ (1፡ 10፡ 50…
ካልኢት) ይገልጽ። ኣብ ሓደ ዓይነት ግዜ ንብዝሒ ሳይክላት ናይዞም ማዕበል ንርአ።
ቀዳመይ ማዕበል፡ ኣብቲ ውሱን ግዜ (ሓደ ካልኢት ንውሰድ) ሓሙሽተ ሳይክል
ፈጺሙ ኣሎ። ኣብዛ ሓንቲ ካልኢት ብዝሒ ዝደጋገም ሳይክል ናይቲ ማዕበል ሓሙሽተ
ግዜ ኣሎ። ኣቐዲምና ፍሪኴንሲ፡ ምድግጋም ማዕበል ኣብ እተወሰነ ግዜ ምዃኑ ርኢና
ነይርና። ስለዚ ፍሪኴንሲ ኣብ ሓደ ካልኢት ናይ ዘሎ ብዝሒ ሳይክላት ክግለጽ ይኽእል
ካብ ኰነ፡ ፍሪኴንሲ ናይዛ ቀዳመይቲ ማዕበል 5 ሀርትዝ (5Hz) እዩ። ብተወሳኺ፡
ንውሓት ናይዚ ማዕበል ኣዝዩ ሓጺር እዩ።
ካልኣይ ማዕበል፡ ኣብታ ሓንቲ ካልኢት እዚ ማዕበል 2.5 ሳይክል ዓሚሙ ኣሎ።
ፍሪኴንሲ ናይዚ ማዕበል ክንረክብ ብዝሒ ሳይክል ብዝወሰዶ ግዜ ክንመቕሎ ኣለና፤
2.5 ሀርትዝ ድማ ይኸውን። ፍሪኴንሲ ካብቲ ናይ ቀዳማይ ማዕበል ዝወሓደ ኰይኑ።
ንውሓት ናይዚ ማዕበል ግን ካብቲ ቀዳማይ ይነውሐ። ስለዚ ፍሪኴንሲን ዌቭ-ለንግዝን
ዘይነጻጸሉ መዐቀኒ ኤለክትሮማግኔታዊ ማዕበል ኰይኖም፡ ተጻራሪ ዝምድና ዘሎዎም
እዮም። ውሑድ ፍሪኴንሲ ኣብ ዘሎዎ ማዕበል፡ ዌቭ-ለንግዝ ናይቲ ማዕበል ነዊሕ’ዩ።
ብዙሕ ፍሪኴንሲ እንተ ሃልዩዎ ድማ ዌቭ-ለንግዝ ሓጺር ይኸውን።

ዝተኣከበ በረድ ወይ ውርጪ ጻዕዳ
ሕብሪ ለቢሱ’ዩ ዝረኣየና። ሓንቲ ካብቲ
እተኣከበ በረድ ኣልዒልና ምስ እንርእዮ
ግን ማይማዮ ኰይኑ ይጸንሓና። እሞ
ጻዕዳ ሕብሪ ደኣ ካበይ መጺኡ ኢልና
ንሓስብ ንኸውን፧
በረድ ወይ ውርጪ ጻዕዳ ሕብሪ ስለ
ዘሎዎ ዘይኰነ፡ ነቲ ጻዕዳ ብርሃን ጸሓይ
ስለ ዘንጸበርቖ እዩ። ብርሃን ጸሓይ
ብፕሪዝማዊ ቅርጺ ዘሎዎ ቤትሮ ምስ
እነሕልፎ ኵሎም ሕብሪታት ቀስተ-ደበና
ብመስርዖም ከም ዘርእየና ኣብ ኦፕቲክስ
ናይ ካልኣይ ደረጃ ፊዚክስ ትምህርቲና
ንዝክሮ ንኸውን። እቲ ብርሃን ብማእከል
ቅርጺ ፕሪዝም ዘሎዎ ቤትሮ ስለ
ዝሓለፈ፡ ንሕብሪታት ጻዕዳ ብርሃን ጸሓይ
ኣጕሊሑ ከርእየና ክኢሉ። በረድ ዘሎዎ
ቅርጺን መልክዕን ከም ፕሪዝም ንብርሃን
ኣሕሊፉ ከርእየና ኣይክእልን እዩ። በረድ

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ነቲ ዝመጽኦ ብርሃን ጸሓይ ኣብ ውሽጡ
ብዝርከቡ ብ“ዚልዮን ክሪስታል”ን ናይ
ኣየር ጁባታትን ይመልሶ። ብበረድ
ዝወሓጥ ወይ ዝተሓዝ ብርሃን ምስ
ብዓይኒና ክረአ ዝኽእል ንውሓት ማዕበል
ብርሃን (wavelengths of visible
light) ማዕረ ብምዃኑ፡ ንበረድ ክንርኢ
ከለና ጻዕዳ ሕብሪ ይረኣየና። ኣብ ዝዀነ
ብርሃን ጸሓይ ኵሎም ሕብሪታት ቀስተደበና ኣለው። ኵሎም ነናቶም ንውሓት
ማዕበል ኣሎዎም። እቲ ብዓይኒና ክንርእዮ
እንኽእል ብርሃን “visible light”
ዝብሃል ኰይኑ፡ ጻዕዳ ብርሃን ጸሓይ
ይብሃል። ኣብ በረድ እንርእዮ ንሱ’ዩ።
ብዙሓት ተፈጥሮኣዊ ነገራት - ከም
ባሕሪ - ዝሕዙዎ እተፈላለየ ሕብሪ፡ ካብ
ብርሃን ጸሓይ ብዝሕዙዎን ዘንጸባርቑዎን
መጠን ናቶም እተፈልየ ሕብሪ ይሕዙ።
በረድ ግን ነቲ ዝመጽኦ ብርሃን ጸሓይ’ዩ
ዝተፍኦ።

በረድ ካብ በበይኑ ርሕቀት ቦታ
እተፈላለየ ሕብሪ ክህሉዎ ይኽእል።
ደሮና ኣብ ዝበዝሖ ቦታ ሕብሪ ብርሃን
ጸሓይ ኣስተውዒልኩምሉዶ ትፈልጡ፧
ጸሓይ ትምጡዎ ዓቐንን ሕብሪን ብርሃን
ሓደ እዩ። ሕብሪ ሰማይ ኣብ ግዜ ዕራርቦ
ተቐይሩ ንርእዮ ኢና። ሕብሪታት ብርሃን
ክደምቁሉን ክሃሱሉን ዝኽእሉ ርሕቀት
ኣሎዎም፣ ምኽንያቱ እተፈላለየ ንውሓት
ማዕበል ስለ ዘሎዎም። ነቲ ብርሃን
ዝረኽቡዎ ወይ ዝቕበሉዎ ነገራት’ውን
ተወሰኽቲ ምኽንያት ክዀኑ ይኽእሉ።
ገለኦም ንሓደ ሕብሪ ብምንጽብራቕ፡ ነቲ
ሓደ ክውሕጡዎ ይኽእሉ። ሕብሪታት
ኣብቶም ሰለስተ መሰረታውያን ሕብሪታት
- ቀይሕ፡ ቀጠልያን ሰማያዊን - ስለ
ዝምርኰስ፡ ምጕዳል ናይ ሓደ ሕብሪ
ብዙሕ ጽልዋ ኣሎዎ። በረድ ወይ ውርጪ
ኸኣ ምስዚ እተጠቕሰ ብዝተሓሓዝ
ምኽንያታት ሕብሩ ቀይሩ ክረኣየና
ይኽእል። በረድ ወይ ውርጪ ቀይሕ
ኰይኑ እንተ ተራእዩና፡ ኣብቲ እተሰርሓሉ
ከባቢ ዝርከብ ኣየር ቀይሕ ደሮና ዝሓዘ
ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት
ኤውሮጳ ቀይሕ ሕብሪ ዝሓዘ ውርጪ
ክዘንብ ይረአ። እዚ ውርጪ ዝፍጠረሉ
ኣየር ብቐይሕ ዝሕብሩ ደሮና ተበኪሉ
ምስ ዝጸንሕ ከጋጥም ይኽእል።
ተወሰኽቲ ነጥቢታት፡
- “ኣልበዶ” ካብ ቋንቋ ላቲን ዝወጽአ
ንጻዕዳ ዝውክል ቃል እዩ። ብርሃን
ጸሓይ ብነገራት ዝንጸባረቐሉ ዓቐን
ወይ ሚእታዊት ብ“ኣልበዶ” ይግለጽ።
“ኣልበዶ” ናይ ማይ፡ ካብ “ኣልበዶ” ናይ
በርድ ወይ ውርጪ ይውሕድ።
- ውርጪ ኣብ ዝዘንበሉ ግዜ ሙቐት
ኣየር ልዕሊ 32 ደረጃ ፋረንሀይት እንተ
ዀይኑ፡ እቲ ውርጪ መኺኹ ከም ዝናብ
ይዘንብ።

“ውድቀት ኣይትፍራሕ። ምውዳቕ ሓጥያት ኣይኰነን፣ ትሑት ዕላማ

ዚ

እምበር። ኣብ ዓበይቲ ዕላማታት እንተ ወደቕካ’ውን ዓወት’ዩ።”
- Bruce Lee

ንትምህርቲ። ምህዞ። ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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‘ኣሪቨደርቺ’ ኢጣልያ

ዮሃንስ

ብረ
ም ገ
ለ
ኣ
ተስፋ

ንማንቸስተር ሲቲ ደው
ዘብላ ይህሉ’ዶ?

ማንቸስተር ሲቲ ብተኸታታሊ 15 ግጥማት
ኣብ ኩሉ ውድድራት ተዓዊታ ኣላ። ትሸዓተ
ተኸታታሊ ዓወታት ሊግ ብምዕዋት ድማ
ናታ ክብረወሰን ኣስፊራ ትርከብ። ንውድድር
ፕሪመር ሊግ ናይ ሸሞንተ ነጥቢ ፍልልይ
ኣንጺፋ ትቕልሶ ኣላ።
ካልኣይ ደረጃ እትርከብ ማንቸስተር
ዩናይትድ ብቸልሲ ምስ ተሳዕረት’ያ፡ ሲቲ
ንኣርሰናል 3ብ1 ረቲዓ መሪሕነታ ዘስፈሐት።
ሰማያውያን (ሲቲ) ኣብዚ እዋን’ዚ ብእተርእዮ
ዘላ ናህሪ ደው ትብል ኣይትመስልን።
ናይ ጓርድዮላ ሲቲ፡ ዘይከም’ቲ ዝሓለፈ
ዓመተ ስፖርት ሻምፕዮን ካብ ዘበለት ቸልሲ
ብ15 ነጥቢ ተፈንቲታ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ
ዝወደኣቶ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ክሳብ
ክንድዚ ተቐይራ ምቕራባ እምበኣር፡ ነተን
ዋንጫ ንምዕታር ዝቃለሳ ክለባት ዝያዳ
ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት’ዩ።
ማን. ሲቲ፡ ቀድንዲ ዘመሓየሸቶ ሸነኽ
ንቕድሚት ኣብ ምጥቃዕ ዘርኣየቶ ለውጢ
እዩ። ብዝመስረተቶ ሓያል መስመር
መጥቃዕቲ፡ ንዝረኸበተን ጋንታታት ከም
ሕሱም እናቐጽዐት ብምምራሽ፡ ካብ 11
ግጥማት 38 ሸቶታት ኣጽሒፋ’ላ።
ኣብ ምጅማር ወርሒ ሕዳር ኣንጻር
ኣርሰናል ኣብ ዝተኻየደ ግጥም፡ ቅድሚ
ዕረፍቲ ሓላው ልዳት ሲቲ ኤደርሰን ንፈተነ
ኣሮን ራምሲ ዘድሓነሉ ፍጻመ ብፍሉይ
ዝጥቀሰሉ ምኽንያት ኣለዎ። እታ ፈተነ
ዓሚ እንተትነብር ሓላው ልዳት ሲቲ
ክላውድዮ ብራቮ ብምንባሩ፡ ሸቶ ምኾነት።
እንተትምዝገብ ነይራ ድማ ውጽኢት ጸወታ
ካብ 1ብ0 1ብ1 ምኾነ። ሓፈሻዊ መልክዕ
ጸወታ ድማ ካልእ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎ
ነይርዎ። ጓርድዮላ ዓሚ ካብ ዝፍጽምዎም
ዝነበሩ ጌጋታት ብዙሕ’ዩ ተማሂሩ።
ሲቲ ምስ ዝተረፋ መወዳድርታ
ብምንጽጻር ኣመና ተመሓይሻ’ያ ቀሪባ። እዚ
ከኣ’ዩ ነተን መወዳድርታ ዘተሓሳስበን ጉዳይ
ኮይኑ ዘሎ።

ኣላን ሺረር ምስ ክለባት ብላክበርን
ሮቨርስን ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብ ፕሪመር
ሊግ ዝተጻወተ እንግሊዛዊ’ዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ
ተንታኒ ውድድራት ፕሪመር ሊግ ኮይኑ ምስ
ቢቢሲ ዝሰርሕ ዘሎ ሺረር ካብ ተመኩሮኡ
ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዘቕረቦ ትንታነ “
ተጻዋታይ ብላክበርን እንከለኹ፡ ፕሪመር
ሊግ ገና 16 ጸወታታት ጥራይ ተላዒልዎ
እንከሎ፡ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ 12 ነጥቢ
ፍልልይ ኣንጺፋትልና ነይራ። ነዚ ንኸነጽብብ
ሓያል ቃልሲ እኳ እንተኣካየድና፡ ብነጥቢ
ዝተመዓራረናሉ ግዜስ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ
እዩ ነይሩ፡” ኢሉ። “ እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ
ዓቢ ፍልልይ እምበአር፡ ኣነ ኣብቲ ሲቲ ምስ
ኣርሰናል ዘካየደቶ ጸወታ ዝኾነ ድኽመት
ኣይረኣኹላን። ኣብዚ ስፖርታዊ ዓመት ንዓይ
ሲቲ ዝኾነ ድኽመት ዘይረኣኹላ ጋንታ እያ”
ይኹን’ምበር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ’ዘን
ዝሓለፈ ክልተ ዓመተ ስፖርት መሳጢ
ኣጀማምራ’ያ ኣርእያ። እንታይ ደኣ’ዩ’ቲ
ፍልልይ? እቲ ምኽንያት፣ መጉዳእቲ፡ ጻዕቂ
መደብ ጸወታ፡ ቁመና (conditions) ወዘተ. . .
ዝተፈላለየን ብዙሕን ክኸውን ይኽእል’ዩ።
ኣብ ስጳኛን ጀርመንን ዓወታት ዝተጓናጸፈ
ጓርድዮላ ናብ እምባ ዓወት ንምድያብ
ዘብጽሕ መንገዲ ይፈልጥ’ዩ። ንሱ፡ ዝሓለፈ
ዓመት ንዘጋጠሞ ብድሆ ዝተረደኦ ይመስል።
ኣብ’ተን ዝተላዕላ ነጥብታት ብዝምልከት
ጓርድዮላ ዝዓመሞ ስራሕ ኣወንታዊ ምላሽ
ይረኽበሉ’ሎ።
ሲቲ፡ መጉዳእቲ ተጻወትቲ ምስ ዘጋጥማ፡
ንዝፍጠር ሃጓፍ ክሽፍኑ ዝኽእሉ ተጻወትቲ
ወኒና’ላ። በዚ መዳይ ካብ ዝኾነት ጋንታ ንላዕሊ
ዝሓሸ ኣማራጺ ኣለዋ። ምናልባት ኣጉየሮ
እንተተጎዲኡ ብጋብሪኤል ጀሱስ ንምትካኡ
ኣይትሽገርን። ቸልሲ ብዘይ ሞራታ ሓንቲ
ዓይነት ኣይኮነትን። ቶተንሃም’ውን ብዘይ
ሃሪ ኬን ከምኡ። ዩናይትድ ብዘይ’ቲ ናብ
ቁመና ንምምላስ ዝጽገም ዘሎ ሉካኩ’ውን
ብተመሳሳሊ።

ሽዱሽተ ቀዳሞት ጋንታታት ፕሪመር ሊግ
ጋንታ		
ማን. ሲቲ
ማን. ዩናይትድ
ቶተንሃም
ቸልሲ		
ሊቨርፑል
ኣርሰናል

ጸወታ		
11		
11		
11		
11		
11		
11		

ሸቶ		
+31		
+18		
+13		
+9		
+4		
+4		

ነጥቢ
31
23
23
22
19
19

ኣብዚ ቅንያት ሃገራት መጻረይ ግጥማት
ንውድድር ዋንጫ ዓለም 2018’የን ከካይዳ
ቀንየን። ኢጣልያ ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ
ብሽወደን 1ብ0 ተረቲዓ። ኣብ ከተማ ሚላን ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም ካልኣይ እግሪ ድማ ብዘይሸቶ
ተፈላልያ። ብናይ ክልተ እግሪ ድምር ውጽኢት
1ብ0 ተረቲዓ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ሩስያ ካብ
ምስታፍ ቦኺራ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም በዓልቲ
ኣርባዕተ ኮኾብ ኢጣልያ ድሕሪ 60 ዓመታት’ያ
ካብቲ ተበሃጊ ውድድር ትተርፍ ዘላ። ድሕሪ’ዚ
ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ይለዓሉ ኣለዉ።
ዳኒኤለ ዲ ሮሲ
ሓደ ካብ ገዳይም ተጻወትቲ ኣሃገራዊት ጋንታ
ኢጣልያ’ዩ ዳኒኤለ ዲ ሮሲ። ንሱ፡ ብሰኑይ ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም ካልኣይ እግሪ ኣንጻር ሽወደን፡
ብኣሰጣኒኡ ተቐይሩ ንኽኣቱ ነብሱ ንኸወዓዒ
ምስ ተሓበሮ፡ ብነድሪ ምላሽ ኣናሃበ ኣብ ዓይኒ
ካሜራ ኣትዩ። ዲ ሮሲ ነቲ ነብሱ ከወዓዒ
ዝሓተቶ ሓደ ካብ ተሓጋገዝቲ ኣሰልጠንቲ
“ስለምንታይ ኣነ ይኣቱ። ሕጂ ዘድልየና ዘሎ
ሸቶ ምምዝጋብ’ዩ። ስለዚ ኣብ ክንዳይ ኣጥቃዓይ
ክኣቱ ኣለዎ፡” ኣናበለ ናብቲ ኣብ ጎድኑ ኮፍ
ኢሉ ዝነበረ ኣጥቃዓይ ናፖሊ ሎረንዞ ኢንሲኘ
እና ኣመልከተ ብነድሪ መሊሱ። ዲ ሮሲ ድሕሪ
ጸወታ ራይ ንዝተባህለት መደበር ቴለቭዥን
ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡ “ በብሰለስተ ተጻወትቲ
ኴንና ኢና ነብስና ነወዓዒ። ኣነ ዝብልክዎ ጸወታ
ናብ ምዛዝም ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፡ ስለዚ
ኣጥቃዓይ’ዩ ዘድልየና ጥራይ’የ ኢለ። ታክቲካዊ
ጉዳይ እንተኾይኑ’ውን ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን፡
” ኢሉ።
ኢጣልያ ድሕሪ ምትራፋ ካብ’ቶም ዋንጫ
ዓለም 2006 ዝዓተሩ ገዳይም ተጻወትቲ ዲ ሮሲ፡
ቡፎንን ባርዛግሊን ካብ ኣህጉራዊ ጸወታታት
ንነብሶም ኣግሊሎም ኣለዉ።
ቡፎን ኢደ ቤዛኡ ሰቒሉ
ቡፎን ኣዒንቱ ብንብዓት ተሓጺቡ “ ንኹዕሶ
እግሪ ኢጣልያ ይቕረታ” ኢሉ። ወዲ 39
ዓመት ምኩር ሓላው ልዳት ቡፎን፡ ነቶም ኣብ
ስታድዩም ዝነበሩ ተዓዘብቲ ኢዱ እናወዛወዘ
ድሕሪ ምስንባት “ ናይ መወዳእታ ዘካየድክዎ
ወግዓዊ ጸወታ፡ ናብ ዋንጫ ዓለም ብዘይምሕላፍ
ክዛዘም ዘሕንኽ እዩ” ብምባል ብስምዒት
ተዛሪቡ።
ገዲም ሓላው ልዳት ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ
ኢከር ካስያስ፡ ንመዘናኡ ቡፎን “ብኸምዚ
ክርእየካ ኣይደልን’የ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝፈልጠካ
ኰንካ እየ ክርእየካ ዝደሊ። ብኣኻ ኩሩዕ እየ”
ብምባል ከጸናንዖ ፈቲኑ።
ጋዜታ ደሎ ስፖርት ‘ዕንወት’ ኣብ ትሕቲ
ዝብል ኣርእስቲ፡ “ንሕና ምሳኻትኩም
ኣይክንከውንን ኢና። ንስኻትኩም’ውን ምሳና
ኣይክትኮኑን ኢኹም። ‘ቲ ዓቢ ፍቕሪ ንኻልኦት
ነገራት ክዕቀብ’ዩ። ኢጣልያ ኣብ ዋንጫ ዓለም
2018 የላን። ሕጂ ኣብ ወርሒ ሰነ እንታይ
ክንገብር ከም ዘለና እንውጥነሉ’ዩ። ኣብቲ
ውድድር ንሸወደን ካብ ምዕዛብ፡ ምርኢት
ኮንሰርት፡ ሰኒማታት፡ ፌስቲቫል ኣብ ገጠራት
ድዩ ዝኾነ ካልእ . . “ ዝብል ዝንበቦ ዓንቀጽ
ኣስፊራ።
ሚና ሮዚኪ
ኣብ ኢጣልያ ዝመደበራ ጸሓፊት ኩዕሶ
እግሪ ሚና ሮዚኪ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡
“ብርክት ዝበሉ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ከደልድሉ
ዝኽእሉ ሓያላት ተጻወትቲ ነይሮም’ዮም።
ይኹን እምበር፡ ብቨንቹራ ዕድላት ዘይተዋህቦም
ክኢላታት ይበዝሑ። ቨንቹራ ንገዳይም
ተጻወትቲ ምስ መንእሰያትን ሓደስቲን
ንኸወሃህድ’ዩ እቲ ስራሕ ተዋሂብዎ። ነዚ ብቑዕ
ኮይኑ ብዘይምቕራቡ፡ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ
ኢጣልያ ዘሕዝን ክስተት ተፈጺሙ” ኢላ።
ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጎል ዶት ኮም ካብ
ዝሰፈረ ጽሑፍ ድማ፦
ኢጣልያ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለዎም ዓለምቲ
ኣፍርያ’ያ። ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ፡ መሃዝቲ ተመራመርቲን ክኢላታትን ኣሰልጠንቲ ዘለውዋ
ሃገር’ያ ኢጣልያ። ኣብ መላእ ኤውሮጳ ካብ
ዘለዉ ዝበለጹ ኣሰልጠንቲ፡ ብዘይዝኾነ መጋነኒ
ቃል ኢጣልያውያን እዮም። ፋብዮ ካፔሎ፡
ካርሎ ኣንቸሎቲ፡ ኣንቶንዮ ኮንተ፡ ማክሲሚላኖ
ኣለግሪ፡ ወዘተ. . . እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ።

ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዘለዉ ሓሙሽተ ዓበይቲ
ሊጋት እቶም ሰለስተ ኢጣልያውያን
ኣሰልጠንቲ ዝተዓወቱሎም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ
ሸውዓተ ዓመታት ውድድር ፕሪመር ሊግ
ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኢጣልያውያን ኣሰልጠንቲ
ተዓዊቶምሉ።
እዞም ዝተጠቕሱን ካልኦትን እናሃለዉ’ዩ
ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ፡ መፍትሕ
ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ወርሒ ጥሪ መበል 70
ዓመት ልደቱ ንዝጽምብል ቨንቹራ ከረክቦ
ወሲኑ። ቅድሚ ሰለስተ ውድድራት ዋንጫ
ዓለም፡ ሻምፕዮን ዘበለት ኢጣልያ፡ ኣርብዓ
ዓመት ኣብ ናይ ምስልጣን ዕምሩ ንዝኾነት
ዓባይ ክለብ ክዕልም ብዘይከኣለ ሽማግለ፣ ኣብ
ታሪኹ ሓንሳብ ኣብ ሰረ ቺ ከምኡ ድማ ኣብ
ሰረ ዲ ጥራይ ዝተዓወተ ቪአንቹራ ክትምራሕ
ተወሲኑ!።
ፕረዚደን ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ
ካርሎ ታቨክዮ ይበሃል። እዚ ፕረዚደንት፡
ንካሚሩናዊ ኣከፋፋሊ ጆሲፍ ሚናላ “እዚ እኮ
ቅድሚ ሕጂ ባናና ዝበልዕ ዝነበረ’ዩ. . . ኣብዚ
መጺኡ ከኣ ቀዳማይ ተጻዋታይ ላዝዮ ኮይኑ!”
ክብል ብዓሊታዊ ብድዐ ዝገለጸ ሕሉፍ ዓሌታዊ
ሰብ’ዩ።
ኣድርያኖ ጋልያኒ ተሰማዒ ዋና ጸሓፊ ዓባይ
ክለብ ኤሲ ሚላንን ምክትል ፕረዚደንት ማሕበር
ሰሪ ኣን’ዩ ነይሩ። ንሱ፡ ኣብ’ቲ ኣብ 2014
ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ
ኢጣልያ፡ ንርእይቶ ታቨክዮ “ ግዚኡ ዘይሓለወ
ዳእላ” ብምባል ብሸለልትነት ድሕሪ ምግላጹ

ኣብቲ ምርጫ ድምጹ ነቲ ዓሊታዊ ታቨክዮ እዩ
ሂቡ። ጋልያኒ ከምኡ ምባሉ ዘገርም ኣይኮነን።
ምኽንያቱ፡ እታ ንሱን መዘናኡ 70ታት
ዝዕድመኡ ወናኒኣ ዝነበረ በልስኮኒን ዝመርሕዋ
ዝነበረት ሚላን፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝነበራ ክብርታት
ባይታ ዘቢጡ፡ ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ናብቲ
ዝለመደቶ መደረኽ ሻምፕዮንስ ሊግ ዳግማይ
ክትምለስ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ’ያ በጺሓ።
ፍራንኮ ካራሮ ኣብ’ቲ በርለስኮኒ ዝመርሖ ነበረ
ሰልፊ፡ ኣባል ሰነት ዝነበረ’ዩ። ሰለስተ ግዜ
ንፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ዝመርሐ
ካራሮ “ ታቨክዮ ኣብ ሂወቱ ዓሊታዊ ምዃኑ
ዘርኢ ተግባር ኣይፈጸመን፡” ክብል ገሊጽዎ
ነይሩ። ስለዚ ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ፍጹም
ለውጢ የድልዮ ኣሎ።
ከም ታቫክዮን ጋልያኒን ዝኣመሰሉ፡ ንኩዕሶ
እግሪ ኢጣልያ ዝቕልሱ ዘለዉ ሰባትን ንዖኦም
ዝከላኸለሎም ዘሎ ስርዓትን ክመሖ ኣለዎ።
ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ዝድለ ለውጢ
ብዙሕ እዩ። ካብ ሜዳ ወጻኢ ኣብ ዘሎ ንጥፈታት፣
ክለባት ኣብ ዳርጋ ጥርሑ ስታድዩማት’የን
ዝጻወታ ዘለዋ። ዓሌታዊ ተግባራት ንዝፍጽሙ
ደገፍቲ ዝኾነ ዝውሰደሎም ስጉምቲ ዳርጋ
የለን። ክለባት ብጉዳይ ዓሌትነት ንዝቐርበለን
ሕቶታት ዝህቦኦ ምላሽ ንሃልኪ ህዝባዊ ርክባት
ዝውዕል ጥራይ’ዩ።
ኣብ ሜዳ እንተ ተመልከትና፡ ዋሕዲ
ኢጣልያውያን ተጻወትቲ ብልዑል ናህሪ ኣሻቓሊ
ኮይኑ’ዩ ዘሎ። ከም’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፡ እቲ
ኩዕሶ እግሪ ንታሕቲ ገጹ የንቆልቁል’ዩ ዘሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዙር ሩዋንዳ - መትከልን ተስፎምን ምስ ቀዳሞት 10 ተሰሪዖም
ዮናታን ገብረሂወት yogh@zena.gov.er

ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ
ውድድር ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ፡
ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ - መትከል
እዮብን ተስፎም ዑቕባማርያምን ምስ
ቀዳሞት ዓሰርተ ኣትዮም፣ ነቲ ካብ
ንያንዛ ናብ ሩባቩ 180.6 ኪሎ ሜተር
ዝሸፈነ መድረኽ፡ ተቐዳዳማይ ጋንታ
ኢሉሚናተ ሳይሞን ፐላውድ ብ4፡32፡30

ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ እንከሎ፡
ንክለብ ዳይመንሽን ዳታ ዝወከለ መትከል
እዮብ ብ1 ደቒቕን 30 ካልኢትን ድሒሩ
ሓሙሻይ፡ ተስፎም ዑቕባማርያም ካብ
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ካብ
መትከል ብ3 ካልኢት ድሒሩ ሻዱሻይ
ደረጃ ሒዞም፣
ካልኦት ተቐዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ

ኤርትራ ኣሮን ደብረጽዮን መበል 28፡
ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ሳልሳይ ዝወጸ
ናትናኤል መብራህቶም መበል 30፡
ኣማኑኤል ጸጋይ 32፡ ሳይሞን ሙሴ
መበል 33 ብምዃን ውድድሮም
ፈጺሞም፣
ብውህሉል ግዜ እቲ ነዛ መድረኽ
ዝተዓወተላ ሳይሞን ፐላውድ ነቲ
ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ብምዕዋቱ
ኣብ ቅድሚት ዝጸንሐ ተቐዳዳማይ
ዳይመንሽን ዳታ ጆሰፍ ኣረሩያ
በሊጹ ብ7፡50፡22 ግዜ ይመርሕ ኣሎ፣
ብቕድሚ ትማሊ መበል 12 ዝነበረ
ተስፎም ዑቕባማርያም ፍርቂ ደረጃታት
ብምሕላፍ ሻዱሻይ ክስራዕ እንከሎ፡
መትከል እዮብ ታሽዓይ ኮይኑ፣ ኣሮን፡
ናትናኤል፡ ሳይሞንን ኣማኑኤልን ድማ
ብቐደም ተኸተል መበል 26፡27፡28፡29
ደረጃታት ሒዞም ኣለዉ፣
ኤድዋርድ ግሪን ናይ ክለብ
ሎወስትረትስ ብ28 ነጥቢ ማልያ ኣንበሳ
ዓቐብ ለቢሱ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ፣
ተስፎምን ሳይሞንን ካብ ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ብሓሓደ ነጥቢ መበል
13ን 14ን ይርከቡ፣
ብደረጃ ጋንታ፡ ሩዋንዳ ብ23፡36፡
09 መራሒት ዘላ ክትከውን እንከላ፡
መትከል ዝኣባላ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ
ካልአይቲ፡ ኤርትራ ድማ ሓሙሸይቲ
ተሰሪዐን ኣለዋ፣
ተቐዳደምቲ ዙር ሩዋንዳ፡ ሎሚ ካብ
ሩባቩ ናብ ሙሳንዘ 95 ኪሎ ሜተር
ኣብ ዝሽፍን ውድድር ሳልሳይ መድረኽ
ክጽመዱ እዮም፣

ሕጹያት ሽልማት ‘ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ - ቢቢሲ’ ተለልዮም
ብማዕከን ዜና ቢቢሲ፡ ንብሉጽ
ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ
2017
ዝተሓጽዮ
ሓሙሽተ
ተወዳደርቲ ተጻወትቲ ተለልዮም
ኣለዉ፣ ፔር ኤምሪክ ኣቡመያንግ፡
ናቢ ከይታ፡ ሳድዮ ማነ፡ ቪክቶር
ሞሰስን መሓመድ ሳላሕን እቶም
ኣብዚ ዓመተ ውድድር ብዘርኣይዎ
ብቕዓት ነዚ ሽልማት ንምዕታር
ተሓጽዮም
ዘለዉ
ተጻወትቲ
እዮም፣
ኣጥቃዓይ ቦርስያ ዶርትመንድ
ኣቡመያንግ
ኣብዚ
ሽልማት
ንሓሙሻይ ተኸታታሊ ግዚኡ ክኣቱ
እንከሎ፡ ሳድዮ ማነ ድማ ንሳልሳይ
ግዚኡ ይርቋሕ ኣሎ፣ ናይጀርያዊ
ሞሰስ ንኻልኣይ እዋን፡ ሳላሕን
ከይታን ድማ ንፋልማይ ግዜኦም
ብዘንጸባረቕዎ ብቕዓት ነዚ ሽልማት
ዝተሓጽዩ ተጻወትቲ ምዃኖም
ቢቢሲ ኣፍሊጡ፣ ኣብዚ ዝርዝር
ኣገራሚ ኮይኑ ዘሎ፡ ዋንጫ ሃገራት
ኣፍሪቃ ዝጨበጠት ሃገራዊት ጋንታ
ካሜሩን ዝኾነ ተጻዋታያ ከተእቱ
ዘይምኽኣላ እዩ፣ ብዝኾነ፡ ብሉጽነት
እዞም ሓሙሽተ ተጻወትቲ ኣብ
2017 ብዓይኒ ቢቢሲ ይስዕብ፣
ፔር ኢምሪክ ኣቡመያንግ
እዚ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ
ጋቦንን ጀርመናዊት ክለብ ቦርስያ
ዶርትመንድን፡ ዝሓለፈ ወቕቲ
ንክለቡ ተዓዋቲት ጀርመን ካፕ
ንኽትከውን ዓቢ ተራ ነይሩዎ፣
ብዘይካ’ዚ ብ35 ሸቶታት ናይ
ፈለማ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ዝለዓለ
ኣመዝጋቢ ሸቶ ቡንደስሊጋ ክስመ
ዝኸኣለን ኣብ ታሪኽ’ቲ ውድድር
ድማ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት
ልዕሊ 30 ሸቶታት ክበጽሕ ዝኸኣለ
4ይ ተጻዋታይ ክስመን ክኢሉ፣ በዚ
ኸኣ ፊፋ ምስ ዝሰርዖም ብሉጻት
ተጻወትቲ ተረቚሑ፣
ናቢ ከይታ
ማልያ ኣርቢ ለይፕዚንን ሃገራዊት
ጋንታ ጊኒን ብምልባስ ዝሓለፈ
ወቕቲ ካብ ዝተቐልቀሉ ብሉጻት

ተጻወትቲ ክኸውን ዝኸኣለ እዚ
ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ፡ ምስ’ታ
ኣብ ቡንደስሊጋ ዝተሰርዐት ናይ
ሕልሚ ጋንታ ዓመተ 201617 ክስራዕ ክኢሉ እዩ፣ ክለብ
ለይፕዚግን ዝሓለፈ ወቕቲ ሓዳስ
ሌስተር ሲቲ እናተባህለት ክትስመ
እንከላ፡ ኣበርክቶ ከይታ ዓቢ
ነይሩ፣ ብሓፈሻ ከይታ ኣብቲ ናይ
ውድድር ወቕቲ 8 ግዜ ኵዕሶን
ሰኪዔትን ብምርኻብን 7 ንሸቶ
ዝኾና ኮዓሳሱ ብምኽሻኑን ብሉጽ
ኣከፋፋሊ ናይቲ ዲቪዥን ክስመ
ምኽኣሉ ይግለጽ፣ ነዚ ብሉጽ
ብቕዓቱ ዝተዓዘበት ሊቨርፑል
ድማ
ክብረ-ወሰን
ምስግጋር
ኣፍሪቃውያን ተጻወትቲ ብዝሓዘ
መጠን ገንዘብ ዝመጽእ ዓመተስፖርት ኣብ መሳርዓ ክትጽንብሮ
ከምዝተሰማመዐት ይፍለጥ፣
ሳድዮ ማነ
ምስ ብልጽቲ ጋንታ ፕሪመር
ሊግ ናይ ዝሓለፈ ወቕቲ ስሙ

ከስፍር ዝኸኣለ ከምኡ’ውን ብሉጽ
ተጻዋታይ ሊቨርፑል
ዝሓለፈ
ዓመተ ውድድር ክስመ ዝበቕዐን
ሰኔጋላዊ ማነ፡ ሓደ ካብ’ቶም ክልተ
ኣብ ዝርዝር ሽልማት ባሎን ዲ’ኦር
ክስርዑ ዝኸኣሉ ተጻወትቲ ኮይኑ
ይርከብ፣ ድሕሪ 2002 ንፈለማ
እዋን ሰኔጋል ኣብ ዋንጫ ዓለም
ንኽትሳተፍ ዕዙዙ ኣበርክቶ እዚ
ወዲ 25 ዓመት ጐሊሑ ተራእዩ
እዩ፣ ማነ ማልያ ሊቨርፑል ለቢሱ
ኣብ ፈላሚ ወቕቱ ኣብ ዘካየዶም
ጸወታታት
ዝለዓለ
ኣመዝጋቢ
ሸቶ እታ ክለብ ብምዃን፡ እታ
እንግሊዛዊት ክለብ ኣብ ሻምፒዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ ንኽትሳተፍ ልዑል
ኣስተዋጽኦ ምግባሩ ይምስከረሉ፣
ቪክቶር ሞሰስ
ንብዙሕ ግዜ ምስ ዝተፈላለያ
ክለባት ድሕሪ ምንክርታቱ፡ ምስ
ምምጻእ ኣሰልጣኒ ኣንቶንዮ ኮንተ
ኣብ ቸልሲ ቀዋሚ ቦታ ክረክብ
ዝኸኣለ ሞሰስ፡ ቸልሲ ጽዋእ ፕሪመር

ሊግ ንኽትዓትር ብቐዳምነት ምስ
ዝጥቀሱ ተጻወትቲ ይስራዕ፣ ካብ
ናይ ቅድም ቦታኡ ብምቕያር ኣብ
ምክልኻል ኣድማዒ ከምዝኸውን
ንዝገበሮ ኣሰልጣኒኡ ኮንተ ድማ
ዳግማይ ከምዘሐደሶ ይግለጽ፣
ሞሰስ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ
ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ህላውነታ
ንኸተውሕስ እውን ገዚፍ ኣበርክቶ
ገይሩ እዩ፣
መሓመድ ሳላሕ
ኣብ’ዚ ግዜ ኣብ መሳርዕ ሃገራዊት
ጋንታ ምስሪ ካብ ዝርከቡ ተጻወትቲ
ብንጉስ ፈርዖናውያን እዩ ዝልለ፣
ኣንጻር ኮንጎ ምዱብ ግዜ ኣብ
ኣጋ ምእካሉ ብዘመዝገባ ሸቶ፡
ግብጺ ድሕሪ 1990 ንፈለማ እዋን
ተሳታፊት ዋንጫ ዓለም ክትከውን
ኣኽኢሉዋ፣ እታ ሃገራዊት ጋንታ
ንምድባ መሪሓ ናብዚ ዝመጽእ
ዓመት ኣብ ሩስያ ዝእንገድ ዓቢ
ኣህጉራዊ ውድድር ንኽትሰግር
ካብ ዝተመዝገባ 5 ሸቶታት ነተን

ኣርባዕተ ክቕርብ ብምኽኣሉ ከም
ኮኾብ እታ ሃገራዊት ጋንታ ክስመ
ዘይግብኦ
ኣይኮነን፣
ብዘይካ’ዚ
ዝሓለፈ ወቕቲ ስፖርት ምስ ሮማ
ኮይኑ 15 ሸቶታትን 11 ቀረብ
ንሸቶ ዝኾና ኮዓሳሱን ከካይድ
እንከሎ፡ ናብ ሊቨርፑል ብገዚፍ
መጠን ገንዘብ ድሕሪ ምስግጋሩ
ካብ ዝተሰለፎም 17 ግጥማት
12 ኮዓሳሱ ኣብ ሰኪዔት ኣንጻር
ጋንታኡ ብምቕማጡ ንዝወጸሉ
መጠን ገንዘብ ብልክዕ ይመልስ
ኣሎ እናተባህለ ይግለጽ ኣሎ፣
ካብ’ዞም ዝተገልጹ ሓሙሽተ
ሕጹያት ተጻወትቲ፡ 11 ታሕሳስ
እቲ ናይዚ ዓመት ‘ብሉጽ ኣፍሪቃዊ
ተጻዋታይ ቢቢሲ’ ክፍለጥ እዩ፣
ዝሓለፈ ዓመት ተጻዋታይ ሃገራዊት
ጋንታ ኣልጀርያን ክለብ ሌስተር
ሲቲን - ርያድ ማሃረዝ፡ ተዓዋቲ’ዚ
ዓመታዊ ንብሉጻት ኣፍሪቃውያን
ተጻወትቲ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝወሃብ
ሽልማት ምንባሩ ይዝከር፣

ሓዳስ

ኤርትራ

15 ሕዳር 2017 - ገጽ 10

መበል 27 ዓመት ቁ.63

ብስራት ንተመሃሮ 9ይ ክፍሊ
ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ዝጠርነፋ፣ ብምኩራት መምህራን ዝተዳለዋ፣

ሰ

ታደ
ም
ሄ
ተል
- ቤ ኑኤል
ት
ኣማ
ዳዊ
ደሃብ እምነት

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ቤት ገብርኤል
ኣቶ ነጋሲ ወልደገብርኤል ኣብርሀ፡ በዓልቲ ቤተይ ኢትዮጲያ በላይ
ገብረኺዳን ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡
2 ደቀይ ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ
ምዃነን ይረጋገጸለን ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/12/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። ምስ ዘይቀርብ መጋባኣያ ኣብ ዘየለወሉ ክውሰን እዩ።

ምልክታ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ን/ዞባ ቲራቮሎ ዚፕ A1-746፣ ጎደና ባዳ 746 ጎደና 746-1፡ ጎደና 746-3፡ ፕሎት
64 ፓርሰል ‘A’ ተራ ገዛ ብመለለይ ቁ.ገዛ ብመለለይ ቁ.ንብረት 1፡006656 ዕለት 18/11/2011 ኣብ ካዳስተር
ዝተመዝገበ ብኮምሽን ኣባይቲ ብዕለት 17/09/1999 ብቁ.መዝ ኮኣ/ 023/678/99 ዋንነቱ ዝተረጋገጸ ገዛና፡ ፍርቂ
ብምቕሊት ናብ ወ/ሮ ኣስፋሽ ግርማይ ተድላን ዝተረፈ ፍርቂ ንብረት ድማ ናብ 9 ደቆም ወረ/ነፍ/ነጋ በላይ
ገብረማርያም ብውርሲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብቁ/መዝ.147/05 ብዕለት 24/04/2017 ናብ ስምና ክመሓላለፍ ብዝሃቦ
ትእዛዝ መሰረት፡ ስም ምትሕልላፍ መስርሕ ክንገብር ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ
ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት
ጻሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ።
ኣማኑኤል ነጋ በላይ
ፍርቱና ገብረእየሱስ ገብረስላሴ ዝተባሃልኩ፡ ወላዲ ኣቦይ ኣቶ ገብረእየሱስ ገብረስላሴ ገብረመድህን ነቲ ኣብ ዞባ
ማእከል ምም/ን/ዞባ ገዛ ባንዳ ከባቢ ዚፕ ኮድ 1A764፡ ጎደና 764-1፡ ቁጽሪ ገዛ 15፡ ፕሎት 291፡ ቁጽሪ ፓርሰል
ዞን ASP00001966 ፓርሰል D ዝርከብ ኣብ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ቤ/ጽ ካዳስተር ብቁጽሪ መለለይ
ንብረት 1፡005449 ብዕለት 25/06/2014 ብስም ወላዲ ኣቦይ ኣቶ ገብረእየሱስ ገብረስላሴ +2 ተመዝጊቡ ዋንነቱ
እተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ወላዲ ኣቦይ እቲ ናቱ ብጽሒት ኣብ ቅድሚ 1ይ ቤት ፍርዲ ረጅስትራር ቀሪቡ
ብዕለት 27/01/2009 ብቁጽሪ መዝገብ 18/09 ዝተመዝገበ ብውህብቶ ስለዝሃበኒ፡ እቲ ናቱ ብጽሒት ስም ዋንነት ናብ
ስመይ ከመሓላልፍ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ
ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን የቕርብ።
ፍርቱና ገብረእየሱስ ገብረስላሴ

ብኪኢላታት ቋንቋ፡ ስነ-ፍልጠትን ስነ-ትምህርትን ዝተኣረማ፣
ከም መምሃሪ፡ መጽንዒ፡ መወከስን መለማመድን ዘገልግላ፣
ብሉጻት መጻሕፍቲ ኣብ ስተሺነሪታት ተዘርጊሐናልኩም ኣለዋ።
2ይ ክፋል

1ይ ክፋል

Essential

Essential
Grade 9









Mathematics
Chemistry
Physics

Grade 9



English
Biology
Geography
History

ኣብ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ዘተኣማምን መሰረት ንኺህልወኩም፡
ወትሩ መጻሕፍቲ Essential (ኢሰንሺያል) ተጠቐሙ።

ንዝያዳ ሓበሬታ፥

07142402/ 07461121

ምልክታ ጨረታ
ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ትርከብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ሰሙድ ንተማሃሮ ኣገልግሎት ዝውዕል
ኣሕምልትን ፍረታትን ስጋ፡ ንቑጽ ዕንጨይቲ ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2018 ከምኡ’ውን ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ
2018 ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዳ ንምጭራት ተጫረቲ ንዕድም።
ተጫረቲ ከማልእዎ ዘለዎም ቅጥዒ
- ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎ ኮይኑ ናይቲ ጨረታ ዝግበረሉ ዘሎ ዓመት ዝተሓደሰን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግብሪ
ዝኸፈለን ክኸውን ኣለዎ፡፡ መቦቖላዊ ሰነዳትን ቅዳሕን ምስ ኣቕረበ ቅዳሕ ምስ መበቆላዊ ሰነድ ተመሳኺሩ መበቆላዊ
ሰነድ ንተጫራታይ ይምለስ፡ ቅዳሕ ድማ ይተሓዝ።
- ተጫራታይ ወኪል እንተኾይኑ በዓል ቤት፡ በዓልቲ ቤት ውሉድ፡ ወላዲ እንተዘይኮይኑ ካብኡ ወጻኢ
ኣይፍቀድን።
- ግቡእ ቅጥዕታት ንዘማልአ ተጫራታይ ዘይምለስ 50,00 ናቕፋ ብምኽፋል ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚርኩም ክትወስዱ ትኽእሉ።
- መኽበሪ ጨረታ ዝተረጋገጸ CPO 50,000.00 ሽሕ ናቕፋ ይተሓዝ።
- ዕውት ተጫራታይ ናይ ዝተዓወቶ ጠቕላላ ድምር 5% ኣብ ሕሳብና ኣቐዲሙ ኣታዊ ይገብር፡፡
- ተጫራታይ ወፈይኡ ኣብ ዝተዓሸገ ፓስታ ብምቕራብ ኣብ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ።
- እዚ ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ንሰላሳ መዓልታት (30) ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ፡
ንጽባሕቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ ተጫረቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ጨን/ሚኒ/ትምህርቲ ዞባ
ሰ/ቀ/ባሕሪ ባጽዕ ይኽፈት።
- ተወሳኺ መብርህን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ምስ ዝድለ ኣብ ጨ/ሚኒ/ትምህርቲ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ብቁ.ቴለፎን
08534011 ተወከሱ።
- ጨን/ሚኒ/ትምርህቲ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ካብ’ዚ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ጨረታ ናይ
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ስሙድ ናቕፋ

ዳግማይ ምልክታ ጨረታ
ኣብ ትሕቲ ክ/ኢሚግረሽን ዜግነት ዝርከብ ቤ/ጽ/ስደተኛታት ኣብ ትሕቲኡ ንዝእለዩ ስደተኛታት ንዘስርሖ ኣባይቲ
ጣውላ (ሞራለ) ክገዝእ ሰለዝደለየ ግዱሳት ንጨረታ ይዕድም።
1.ተጫረቲ ዝተሓደሰ ናይ 2017 ናይ ንግዲ ፍቓድ ኣተሓሒዞም የቕርቡ።
2.ናይ ዝሰርሑሉ ኣቑሑት ናይ ግምሩክ መረጋገጺ ሰነድ ዘለዎ።
3.መጫረቲ ሰነድ 100 ናቕፋ (ዘይምለስ) ብምኽፋል ካብ ቤ/ጽ/ጉ/ስደተኛታት ይወስድ።
4.ምልክታ ጨረታ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ 7 (ሽውዓተ) ናይ ሰራሕ መዓልታት መጫረቲ
ሰነዳቶምን የቕርቡ።
5.CPO ናይ ዘቕረብዎ ዋጋ 10% ብምትሕሓዝ ብዝተዓሸገ ሰታሪት ንቤ/ጽ/ጉ/ስደተኛታት የቕርቡ።
6.ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ ወኪላቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ኣብ
ሻምናይ ናይ ስራሕ መዓልታት ሰዓት 10፡30 ቅ/ቀትሪ ኣብ ቤ/ጽ/ጉ/ስደተኛታት ይኽፈት።
ቤ/ጽ/ጉ/ስደተኛታት ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብኸፊል ይኹን ብምልኣት ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ
ዝተሓለወ’ዩ።
ኣድራሻና፦ ድሕሪ ባሕቲ መስከረም
ጎደና፦ ምጽዋዕ
ቁ/ቴሌ 08370406
ኣስመራ
ቤ/ጽ/ጉ/ስደታኛታት

ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ስነ-ኪነት ማይ-ሓባር ዝኸውን ኣሕምልትን ስጋን ካብ ወርሒ 2018
ክሳብ ታሕሳስ 2018 ዘቕርቡ ሕጋዊያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
- ናይ 2017 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ናይ መንነትን ፎቶ ኮፒን የቕርብ።
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ን30 (ሰላሳ) መዓልታት ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።
- ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላቶም ኣብ ዝተረኽብሉ
ይኽፈት።
- መኽበሪ ጨረታ 50,000.00 (ሓምሳ ሽሕ) ናቕፋ ዝተረጋገጸ ቸክ (CPO)ይተሓዝ።
- ተወሳኺ መግለጽን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ሚ/ትምህርቲ ቤት ጽሕፈት ቁጽሪ 20 ወይ ብቴሌፎን 200593/
ወይ 123749 ተወከሱ።
- ሚ/ትምህርቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ
እዩ።
ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.63

ምልክታ
ኣብ ምም/ከባቢ ጎዳይፍ ጎደና ኣርበኞት ነበር ቁጽሪ ገዛ 47 ብቁ.ምስክር ወረቐት 104616 መወከሲ
ቁ.104580/104581 ብስም ኣውራሲና ነፍ/ተወልደ ተስፉ ፍቕረይ ዝተመዝገበ ሽሞንቴና ወረስቲ ኣብ ቅድሚ
ረጅስትራር ቤት ፍርዲ ቁጽሪ መዝ.139/06 ብዕለት 14/4/2006 ብዝገበርናዮ ናይ ውርሲ ምቅሊት ስምምዕ ነናብ
ስምና ከነመሓላልፎ፡ ካብ ወረስቲ ሓደ ሰለሙን ተወልደ ሰለዝሽጦ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጋዊ
ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽ/ፓብሊክ ኖታርን ቤት/ጽ ካዳስተርን የቕረብ።
ኣስካሉ ተወልደ ተስፉ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 2 ምም/01 ጎደና እምባየ ሓደራ ቁ.7 ዞን ኣዲስ ኣለም ዝርከብ ኣብ ንብረት ቁ.መዝ 49827
ጠቕላላ ቁ.መዝ 81952 ብዕለት 19/5/97 ብስም ነፍ/ኣደይ ወ/ሮ ኣለማሽ ተኪኤ ደሱ ዝተመዝገበ፡ ናብ ስም ወራሲት
ኣስቴር ተኽለ በራኺ ከስጋግሮ ሰለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
ናይ መአገዲ ጽሑፍ ሒዙ ናብ ቤት/ጽ/ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽ/ካዳስተርን ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣስቴር ተኽለ በራኺ
ናይ ኣደና ነፍ/ኣበራሽ ወልደማርያም ሃይሉን ናይ ሓውና ነፍ/ገብረ በርህ ገብሩን ምስ ሓፍትና ኣዜብ በርሀ ገብሩ
ወረስቲ ሰለዝኾንና፡ ኣብ ምም/ከባቢ ኣባሻውል ጎደና 409 ነበር ብቁጽሪ ሊብሬቶ 110203 መ/ቁ 133890 ዝተመዝገበ
ናብ ስምና ከነምሓላልፎ ሰለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ሕጋዊ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ
ንቤት ጽ/ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽ/ካዳስተርን የቕርብ።
ሕሩይ በርሀ ገብሩ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ/6 ምም/03 (ኣ) ቁጽሪ ገዛ 25 ዝርከብ ስፍሓት መሬት 100 ት/ሜ ፕሎት 27 ፓርሰል
‘G’ ዓይነት ህንጻ ተራ ገዛ ብስም ኣበባ ስዒድ ዒሻ ኣብ ቤት/ጽ/ኮምሽን ምጽራይ ኣባይቲ ቁ.ምስክር ወረቐት 116010
መወከሲ ቁጽሪ 112602 ብዕለት 20/5/1997 ዓ/ም ዝተመዝገበ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ ማእከል ብዕለት 28 ዙልቀዒዳ
1429 ሂጅርያ ብተዛማዲ 26/11/2008 ንዓይ ንጓላ ብውህብቶ ዝሃበትኒ ዘይንቐሳቀስ ንብረት ገዛ፡ ናብ ስመይ
ከመሓላልፎ ሰለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልክቶ ቤት ፍርዲ
ናኡ መእገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ።
ወ/ሮ በናት ሓጎስ ጌታሁን
ብስም ወረስቲ ነፍ/ሄር ተኽልኣብ ዘርእዝጊ ነፍ/ሄር ታቦቱ ገብረገርግሽ፡ ኣነ ወ/ሮ ኣልጋነሽ ተኽልኣብ ዘርእዝጊ ምስ
3 ኣሕዋተይ ኣብ ምም/ን/ዞባ ኣርባዕተኣስመራ ዞባ 9 ምም/14 ተደኲኑ ዝርከብ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 113446
ብመወከሲ ቁ.135476 ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ተመዝጊቡ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ብስም ወረስቲ ሕጋዊ ዋንነት ከነውጽኣሉ
ስለዝደለና፣ በዚ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተሓቲሙ ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ኖታሪ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ተኽለኣብ ዘርእዝጊ
ብስም ፍዮሪ ምሕረቱ ክብረት ዝተመዝገበ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00000663 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ፥
ኣባሻውል ጎደና ወዲጋን ቁ.ገዛ 21 ዝርከብ ናይ ቤት መስተን መሕጸቢ ሰብነትን ትካለይ ንወ/ሮ ኣኽበረት መንግስተኣብ
ሃብተገርግሽ ካብ ዕለት 1/1/2017 ክሳብ ዕለት 31/12/2018 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ
ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ።
እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ወ/ሮ ፍዮሪ ምሕረቱ ክብረት
ሕ/ወኪል ኣዜብ መስፍን ሽታ

ብስራት ንኹልኹም ዓማዊል ዶልቸ ቪታ።
ዛ.ኤር. ሓ.ዝ.ብ.ማ. ከም ወትሩ ዓማዊሉ ንምሕጓስ
ኣብ ናይ ካምቻ ፍርያቱ ካብ 30% ክሳብ 40%
ምጉዳል ዋጋ ከም ዝገበረ ንዓማዊሉ ከበስረኩም ይፈቱ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.63

ኢራን - ንግዳያት ምንቅጥቃጥ ህጹጽ ሓገዝ ይሕተት
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ሊድያ በረኸት

ኣዛዚ ሰራዊት ዚምባብወ
ንፖለቲከኛታት’ታ ሃገር የጠንቅቕ

ጠቕላሊ ኣዛዚ ሰራዊት ዚምባብወ፡ ኣብ
ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ሰልፊ ዛኑፒኤፍ
ዝተኸስተ ዘይምቅዳው ንምፍታሕ፡ ኢዱ ከእቱ
ከም ዝኽእል የጠንቅቕ ምህላዉ ተሓቢሩ።
ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ፡ ጀነራል
ኮንስታንቲኖ ቺወንጋ ኣብ ዝዘርገሖ መግለጺ፡
ኣብ ሞንጎ መራሕቲ ሰልፊ ዛኑፒኤፍ
ዝተኸስተ ግርጭት ብሰላም ምስዘይዓርፍ
ሰራዊት’ታ ሃገር ኢዱ ከእቱ ከም ዝግደድ
ኣነጺሩ።
ንሱ ነዚ መጠንቀቕታ ዘመሓላልፍ ዘሎ፡

ተወሳኺ
ኣብ ናይጀርያ፡ ዝተዳለወሎም ናይ
መባእታ ፈተና ክሓልፉ ዘይከኣሉ
መማህራን ካብ ስራሕ ክስጎጉ ምዃኖም
ይግለጽ ኣሎ።
ፕረዚደንት ናይጀርያ ሙሓማዱ ቡሃሪ
እቶም ትሑት ነጥቢ ዝረኸቡ 20 ሽሕ
መማህራን ክስጎጉ ንዝወጸ መደብ ብኽታሙ
ከጽደቖ ምዃኑ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና
ሓቢሩ።
እቶም ንገዛእ ርእሶም ናይ 4ይ ክፍሊ
ፈተና ክምልሱ ከም ዘይከኣሉ ዝተገልጹ
ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ መማህራን
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ካዱና ኣብ
መስርሕ ምምሃር ምስትምሃር ተዋፊሮም
ክሰርሑ ምጽንሖም’ዩ ዝግለጽ።
ፕረዚደንት ቡሃሪ፡ ንገዛእ ርእሶም
መባእታዊ ፈተና ክሓልፉ ዘይከኣሉ
መማህራን ብኸመይ ንቘልዑ ክምህሩ
ምጽንሖም ከም ዘገረሞ ገሊጹ። እቶም
መማህራን ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ራብዓይ
ክፍሊ ፈተና ወይ እውን ሓደ ወዲ 10
ዓመት ቈልዓ ክምልሶ ዝግባእ ሕቶታት
ክምልሱ ከም ዘጸገሞም እዩ ዝንገር።
ሰብ መዚ ናይጀርያ፡ ኣብ 2018
ንዘይብቑዓት መማህራን ናይ ምስጓግ
መደባት ብሰፊሑ ክትግበር ምዃኑ
ኣነጺሮም ኣለዉ። ኣብቲ ዓመት፡ 19 ሽሕ
ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ንምቚጻር ተመዲቡ
ምህላዉ’ውን ኣረዲኦም። እንተኾነ፡ ማሕበር
ሰራሕተኛታት’ታ ሃገር፡ ኣብ ጐድኒ’ቶም
ዝስጐጉ ዘለዉ መማህራን ደው ብምባል
ነቲ መደብ ተቓዊሙዎ ኣሎ።
ናይጀርያ ካብ ዓለም እታ ዝበዝሑ
ዕድል ትምርቲ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ቈልዑ
ዝርከቡላ ሃገር’ያ። ብመሰረት ዩኒሴፍ፡ ኣብ
ናይጀርያ ኣስታት ዓሰርተ ሚልዮን ቈልዑ
መኣዲ ትምህርቲ ተሓሪምዎም ይርከብ።
ስርዓተ-ትምህርቲ ናይጀርያ ብሰንኪ ዋሕዲ
መሳለጥያታትን ድኹም ዓቕሚ መማህራንን
ንድሕሪት ከም እተጐተተ ይንገረሉ።

ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ጎዳይፍ

ፕረዚደንት ዚምባብወ ሮበርት ሙጋበ
ንምክትሉ-ነበር ካብ ስልጣን ድሕሪ
ምስጓጉ እዩ። እቲ ምክትል ፕረዚደንትነበር “ምልክታት ክድዓት ኣርእዩ” ብዝብል
ምኽንያት ዝሓለፈ ሰሙን ብፕረዚደንት
ሙጋበ ካብ ስልጣኑ ከም እተሰጐ
ይፍለጥ።
ኣብ ህዝቢ ዚምባብወ ዘሻቕል ኩነታት
ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ጀነራል
ኮንስታንቲኖ፡ ሰራዊት’ታ ሃገር ከምዚ ዓይነት
ሃዋሁው ክቕጽል ስለዘየፍቅድ ብወገኑ ነቲ
ሽግር ንምፍታሕ ከም ዝንቀሳቐስ ኣረዲኡ።
ይኹን እምበር፡ ዕድመ እናደፍአ ዝመጽእ
ዘሎ ፕረዚደንት ሙጋበ፡ ስልጣኑ ነታ ጓል
52 ዓመት በዓልቲ ቤቱ ግሬስ ሙጋበ ከረክባ
ድሌት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ወረ ይናፈስ
ብምህላዉ፡ ኣብ ልዕሊ ምክትሉ ዝወሰዶ
ስጉምቲ ካብ ጭቡጥ ምኽንያት ዝብገስ
ዘይምዃኑ’ዮም ምንጭታት ዝሕብሩ።
እቲ ካብ ስልጣኑ ተሰጒጉ ዘሎ ምክትል
ፕረዚደንት-ነበር ኢመርሰን ኤምናንጋጕዋ ኣብ
ሰራዊት ልዑል ደገፍ ከም ዘለዎን መሪሕነት
ክርከብ ተስፋ ዝተነብረሉ ምዃኑን እዩ
ዝንገር።
ኣዘዝቲ ሰራዊት ዚምባብወ፡ ኣብ ቃልሲ
ንሓርነት ዚምባብወ ዘይተሳተፈ ውልቀ-ሰብ
መሪሕነት ክርከብ ከም ዘየፍቅዱ ብምምልካት፡
ካብ ሙጋበ ስልጣን ዝርከብ እቲ ምሉእ
ዕድሚኡ ኣብ ቃልሲ ንሓርነት ዚምባብወ ከም
ዘሕለፎ ዝንገረሉ ምክትል ፕረዚደንት ምዃኑ
ኣስሚሮምሉ።
ጓል 52 ዓመት ግሬስ ሙጋበ ኣብ ቃልሲ
ንሓርነት ብዘይምስታፋ ደገፍ ሰራዊት
ክትረክብ ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ ምዃኑ’ዩ
ዝግለጽ። በዚ ድማ ንበዓል-ቤታ ተኪኣ
ፕረዚደንት’ታ ሃገር ክትከውን ዘሎ ተኽእሎ
ጸቢብ ምዃኑ ይግለጽ።

ኣብ ምዕራባዊ ኢራን ብሰንበት ድሕሪ
ዘጋጠመ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ሓያሎ
ዜጋታት ብዘይ መጽለሊ ተሪፎም ከም ዘለዉ
መደበር ዜና ኢራን ሓቢሩ።
እቲ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ኣብ ዶባት
ኢራንን ዒራቕን ዘጋጠመ ኮይኑ፡ ኣብ ኢራን
ጥራይ ቁጽሪ ምዉታት ናብ ልዕሊ 430 ክብ
ኢሉ ከም ዘሎን ኣስታት 7 ሽሕ ድማ ከም
ዝቘሰሉን ሰብ መዚ’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
መንግስቲ ኢራን ነቶም ብዝያዳ ዝተሃስዩ ኣብ
እምባታት ከርማንሻህ ዝነብሩ ሰባት ንምርዳእ
ይጓየ ከም ዘሎ’ዩ ዝሕብር። ፕረዚደንት ኢራን
ሓሰን ሮሓኒ ናብቲ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ
ዝተሃስየ ከባቢታት ብምኻድ ነቲ ዝወረደ
ዕንወት ከም እተዓዘበ ተፈሊጡ።
እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህይወትን
ንብረትን ሰፍ ዘይብል ጉድኣት ከም ዘውረደ
ዝገለጸ መንግስቲ ኢራን ትማሊ - ሰሉስ ብደረጃ
ሃገር ናይ ሓዘን መዓልቲ ኰይና ክትውዕል
ከም ዝኣወጀ ተፈሊጡ። ኣብቲ ቦታ ዝካየድ
ዘሎ ሰባት ናይ ምድላይ መስርሕ ተዛዚሙ፡
ነቶም ብህይወት ተሪፎም ዘለዉ ሰባት ኣብ
ምሕጋዝ ቀዳምነታት ክወሃብ ከም ዘለዎ ድማ

መምርሒ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
ሰብ መዚ ናይቲ ከባቢ ከም ዝሓበርዎ፡
ብሰንኪ’ቲ ሓደጋ 12 ሽሕ መንበሪ ኣባይቲ
ምሉእ ብምሉእ ብምዕናዉ ብዓሰርተታት
ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ኣብ ግዳም ክሓድሩ
ተገዲዶም ኣለዉ። እቶም ግዳያት፡ ካልኣይ
ግዜ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ከየጋጥም ብምፍራሕ
ካብቲ ቦታ ክግዕዙ ይረኣዩ ምህላዎም
ተገሊጹ።
ኣብቲ ከባቢ ን70 ሽሕ ሰባት ዝኸውን
መጽለሊ ክዳሎ ከም ዘለዎ ሰብ መዚ’ቲ ከባቢ

ቱርኪ - ኣመሪካን ሩስያን ካብ ሶርያ ክወጻ ትጽውዕ
ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ
ኤርዶጋን፡ ሩስያን ኣመሪካን ወተሃደራተን
ካብ መሬት ሶርያ ከውጽኣ ጸዊዑ።
ፕረዚደንት ኤርዶጋን ነዚ ጻውዒት
ዘቕርብ ዘሎ፡ ኣመሪካን ሩስያን ሽግር ሶርያ
ብወተሃደራዊ ሓይሊ ከም ዘይፍታሕ ኣብ
ዝገልጻሉ ዘለዋ እዋን እዩ።
ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ፡ ኣብ ቬትናምከተማ ሃኖይ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ምብራቕ
ኤስያን ፓስፊክን (ኣስያን) ክሳተፉ ዝቐነዩ
ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕን
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ፡ ሽግር
ሶርያ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ከም ዘይፍታሕ
ምግላጾም ተፈሊጡ።
“ሩስያን ኣመሪካን ብሓቂ ኣብ ወተሃደራዊ
ፍታሕ ዘይኣምና እንተዀይነን ከይደንጐያ
ካብታ ሃገር ወተሃደራተን ክስሕባ ይግባእ”
ዝበለ ኤርዶጋን፡ ጉዳይ ሶርያ ንምፍታሕ
ኩለን ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ኣበርክቶአን
ከዕዝዛ ጸዊዑ። ኣብ ጉዳይ ሶርያ ኢድ
ዘለዎም ኣካላት፡ ፖለቲካዊ ፍታሕ ኣብ
ምንዳይ ከተኲሩ ከም ዘለዎም ድማ
ኣገንዚቡ።

ሩስያ ኣብ ጐድኒ ፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ብምዃን ወተሃደራዊ ምትእትታው
ክትገብር እንከላ፡ ኣመሪካ ነቶም ኣንጻር
መንግስቲ ሶርያ ዝቃወሙ ሓይልታት
ልዑል ወተሃደራዊ ደገፍ ከም እትህብ
ይፍለጥ። ኣብ ጉዳይ ሶርያ ኢራን፡ ቱርኪን
እስራኤልን እውን ብተመሳሳሊ ወተሃደራዊ
ምትእትታው ከም ዝገብራ’ዩ ዝንገር።
ሽግር ሶርያ ንምፍታሕ ቱርኪ፡ ሩስያን
ኢራንን ኣብ ርእሰ-ከተማ ካዛኪስታን ኣስታና
ክዛተያ ከም ዝቐነያ ይንገር።
ብኻልእ ወገን፡ ምሕዝነቱ ምስ ሩስያ
ዘደልድል ዘሎ ፕረዚደንት ቱርኪ ጣይብ

“ስዑዲ ዓረብ ጸቕጢ ኣይገበረትልናን”
ፍልስጤማውያን ሰብ-መዚ ካብ ስዑዲ
ዓረብ ጸቕጢ ይግበረሎም ከምዘሎ
ንዝገልጽ ጸብጻብ እስራኤል ዝነጽግ
መግለጺ ኣውጺኦም።
እቶም ፍልስጤማውያን፡ ብኣመሪካ
ንዝተዳለወ ሓድሽ ተበግሶ ሰላም ክቕበሉ
ብንግስነት ስዑዲ ዓረብ ተሪር ጸቕጢ
ይግበረሎም ከም ዘሎ ንዝገልጽ ጸብጻብ
እስራኤል ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ
እዮም ነጺጎምዎ።
እቲ ብእስራኤል ዝተዘርገሐ ጸብጻብ፡
ፕረዚደንት ፍልስጤማውያን ማሕሙድ
ዓባስ ነቲ ብኣመሪካ ቀሪቡ ዝተባህለ
ሓድሽ ተበግሶ ሰላም ሓንጐፋይ ኢሉ

ክቕበሎ፡ እንተዘይኰይኑ ድማ ካብ
ስልጣኑ ክወርድ ብንግስነት ስዑዲ ዓረብ
ተኣዚዙ ምህላዉ’ዩ ዘመልክት።
ይኹን እምበር፡ ኣፈኛ ሰልፊ ፈታሕ
ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ማሕሙድ ዓባስ ይኹን ካልኦት

ኤርዶጋን ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር
ፑቲን ንምርኻብ ናብ ከተማ ሶቺ ኣምሪሑ።
ንሱ ኣብዚ ዓመት’ዚ ጥራይ ንራብዓይ ግዜኡ
ምስ ፑቲን ይራኸብ ምህላዉ ተፈሊጡ።
ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ
ሶርያን ኣብ ምምሕያሽ ዝምድና ሃገራቶምን
ዘተኮረ ዘተ ከካይዱ ትጽቢት ኣሎ። ሩስያ
ምስ ሓይልታት ኩርድ-ሶርያ ምዝርራባት
ተካይድ ከምዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ቱርኪ ግን
በዚ ኩነታት ከም ዘይተሓጐሰት እዩ ዝንገር።
ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ
ጉዳይ ሓይልታት ኩርድ ክዘራረቡ ትጽቢት
ምህላዉ ጸብጻባት ኣነጺሮም።

ሰብ-መዚ ፍልስጤም

ፍልስጤማውያን ሰበ-ስልጣን ከምዚ
ዓይነት ጸቕጢ ከም ዘይገጠሞም
ኣረዲኡ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ማሕሙድ
ዓባስ ምስ ሰብ-ስልጣን ስዑዲ ዓረብ
ዘካየዶ ርክብ እወታውን ናይ ምርድዳእ
መንፈስ ዝዓሰሎን ምንባሩ ድማ እቲ

ኣፈኛ ኣረዲኡ። ብተወሳኺ፡ ስዑዲ ዓረብ
ኣብ 1967 ንዝነበረ ዶባት እስራኤልን
ፍልስጤምን ኣፍልጦ ብምሃብ፡ ነቲ
ፍታሕ ክልተ ሃገር ዝብል መርገጺ
ፍልስጤማውያን ከም እትቕበሎ’ዩ ኣፈኛ
ፍልስጤማውያን ኣነጺሩ።

ብምኽንያት ኣህጉራዊ ቅነ መድሃኒታት ጸረ-ባክተርያ
ካብ 13 - 19 ሕዳር
መልእኽቲ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ቊ.3
ብዛዕባ ተጻውሮ ጸረ-ባክተርያ መድሃኒት ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ቀሊል ኣብነት ንምርኣይ፡ ፈውሲ ድዱዕ
ምስራሕ ምስ ዝኣብየና እንሽገሮ ህሞት ምሕሳብ ይከኣል እዩ። ኣዝዩ ኣሸጋሪ ከም ምዃኑ መጠን፡ ሓድ-ሓደ እዋን እቲ ትገብሮ’ውን
ስለዝጠፍኣካ ኢድካ ምሃብ እንተዘይኰይኑ ካልእ ኣማራጺ ኣይህልወካን። ቅድሚ ዝኣገረ ተጻውሮ ኣንጻር ጸረ-ባክተርያ መድሃኒት
ኣብ ምውጋድ ክትጻወቶ እትኽእል ተራ ግን የለን ማለት ኣይኰነን።
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