መበል 26 ዓመት ቁ.221
ገጽ 3
ባህልን ባህርይን ኣብ ምግራብ

ረቡዕ 17 ግንቦት 2017
ገጽ 6
ጥበብ ናብራ

ገጽ 5
ኩሉ ዋጋ ዝኽፈሎ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8
* ብርሃን ከመይ ይሰርሕ

ገጽ 9
ቀይሕ ባሕሪ ንቦታ ፍጹም
ዝትክኡ ተጻወትቲ . . .

ማእከል - ልዕሊ 4 ሽሕ መንእሰያት ስልጠና ረኺቦም
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ንልዕሊ 4 ሽሕ
መንእሰያት፡ ኣብ ባህልን ታሪኽን ዘተኰረ
ስልጠናታት ተዋሂቡ።
ብ13 ግንቦት ኣብ ሲነማ ሮማ ኣብ
ዝተኻየደ ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት፡
ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል
ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ፡ ሰልጠንቲ
ቀሲሞምዎ ንዘለዉ ፍልጠት ብግብሪ
ክሰርሑሉ ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ማእከል
መንእሰይ ሳምሶን ክፍለ ብወገኑ፡ እቲ

ስልጠና፡ ተመሃሮ ብክብርታት ሕብረተሰቦምን ህዝባዊ ግንባርን ተዀስኲሶም
ክዓብዩ፡ ኣሉታዊ ጸቕጢ መዘና ክብድሁን
ብትምህርቶም ጸብለል ኢሎም ክወጹን
ዝዓለመ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር፡ ኣብ
ምዕዋቱ ንዝተሓጋገዙ ኣመስጊኑ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ
ንተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ፡ ኣፍልጦኦም
ኣብ ሕጊ ብምብራኽ ተራኦም ኣብ
ምክልኻል በደላትን ገበናትን ንምዕዛዝ
ዝዓለመ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።

ደ/ቀ/ባሕሪ - ዓድታት
ተጠቀምቲ ጽሩይ ማይ ኮይነን
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ኣገልግሎት ዝስተ ማይ ንምውሓስ ክካየድ
ብዝጸንሐ ጻዕሪ፡ 83 ሚእታዊት ካብ
ዓድታት’ቲ ዞባ ተጠቀምቲ ጽሩይ ዝስተ
ማይ ኮይነን ምህላወን፡ ኣብ ምምሕዳር’ቲ
ዞባ ወኪል ክፍሊ ህንጻዊ ልምዓት ኣቶ
ተስፋማርያም የውሃንስ ሓቢሩ።
ኣብ ስነ-ምድራዊ ትሕዝቶ ማይ
ናይ’ቲ ዞባ ዘተኰረ መጽናዕትታት
ድሕሪ ምክያድ፡ ካብ 110 ዓድታት’ቲ
ዞባ ኣብ’ተን 91 መሃንድሳውን ትሕተባይታውን ንጥፈታት ከም እተሰላሰለ፡
ብኣኡ መሰረት ድማ 145 ዒላታት
ከምእተዃዕታ ዝሓበረ ኣቶ ተስፋማርያም፡
ብኣስታት 200 ሚልዮን ናቕፋ፡ 150

ኪሎ-ሜተር ሻምቆታት ከም እተዘርግሐን፡
66 መዐደሊ ነቑጣታት ከም እተዋደደን
ኣብሪሁ።
ካብ’ቲ ፕሮጀክትታት ማይ፡ እተን 41
ብጸሓያዊ ጸዓት፡ 9 ብጀነረተር፡ 53 ድማ
ብናይ ኢድ ፖምፓ ዝሰርሓ ምዃነን
ብምሕባር፡ ኣብ ህይወት ዜጋታት ርግኣት
ከምዝፈጠራ ገሊጹ።
ኣቶ ተስፋማርያም፡ ኣገልግሎት ዝስተ
ማይ ንሰብን ጥሪትን፡ ፋሕ ዝበላ ዓድታትን
ቊሸታትን ኣብ ምጥርናፍ፡ ጥዕና ነበርቲ
ኣብ ምውሓስ፡ ከምኡ’ውን ጾር ደቂኣንስትዮ ኣብ ምቅላልን ንጥፈታት
ጀራዲን ኣብ ምክያድን ዓቢ ኣስተዋጽኦ
ከም ዝገበረ ኣረዲኡ።

ስ/ ዮናታን የዕብዮ

ሮብሮቢያ - ጸገም ኣገልግሎት
መጓዓዝያ ተፈቲሑ
ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት፡ ካብ ፎሮ
ናብ ሮብሮቢያ፡ ከምኡ’ውን ካብ ባጽዕ ናብ
ሮብሮቢያ ኣገልግሎት ዝህባ ኣውቶቡሳት
ብምምዳቡ፡ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ዝጸንሐ
ጸገም መጓዓዝያ ከም እተፈትሐ ነበርቲ
ገሊጾም።
እቲ ብርትዓዊ ክፍሊት ረኺቦምዎ ዘለዉ

ኣገልግሎት፡ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ዓቢ
ረብሓ ረኺቦምሉ ከምዘለዉ ብምጥቃስ፡
ቀጻልነት ናይ’ዚ መስመር ንምውሓስ፡ ኣብ
ምጽጋን ጽርግያ ኮነ ኣብ ካልእ ካብኣቶም
ዝሕተት ክነጥፉ ቅሩብነቶም ኣረጋጊጾም።
እቲ መስመር፡ ንነበርቲ ሮብሮቢያ፡
ማሕፊድ፡ ዓረብቶን ሩባ ሓዳስን ኣገልግሎት

ዝህብ’ዩ።
ሓላፊ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣቶ እስማዒል ዓሊ፡
ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንምስፋሕ ጻዕሪታት
ይካየድ ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ ህዝቢ - ቀጻልነት
ናይዚ ረኺብዎ ዘሎ ኣገልግሎት ንምውሓስ፡
ክሰርሕ ጸዊዑ።

ዓንሰባ - ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት ሰሚናራት ተኻዪዱ
ኣብ ዞባ ዓንሰባ - ንኡሳን ዞባታት
ሓጋዝ፡ ሓመልማሎ፡ ዓዲ-ተከሌዛንን ዒላ-

ስ/ ሰመረ እዮብ

በርዕድን፡ ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት
ትካላት መንግስቲ፡ ኣብ ምሕያል

ብቕዓትን ጽፈትን ኣሰራርሓ ዘተኰረ
ሰሚናራት ተኻዪዱ።

ኣብ ሓጋዝ ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር፡
መንእሰያት ሰራሕተኛታት ጥዕናኦም

ብምውሓስ፡ ብቑዕ ሞያን ፍልጠትን
ዓጢቖም ኣርኣያ ክኾኑን ሓድሕዳዊ
ተመኲሮታት
ብምልውዋጥ
ንጥፈታቶም ከደንፍዑን ከም ዝግባእ
ተገሊጹ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ኣብ ዞባ ዓንሰባ
መንእሰይ ኣዛዚ በረኸትኣብ፡ እቲ
ሰሚናራት፡ ኣብ መንጎ ንኡሳን ዞባታት
ብዛዕባ ዘሎ ብልጫታትን ሕጽረታትን
ብምዝታይ፡ ተመኲሮታት ንምልውዋጥ
ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ 20 ሰብ ጸጋ
ነበርቲ ከተማ ሓጋዝ፡ ብተበግሶኦም 100
ሽሕ ናቕፋ ንመማዕበሊ ስፖርታዊ
ንጥፈታት መንእሰያት ሰራሕተኛታት
ከም ዝወፈዩ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሓጋዝ - ኣብ ምክልኻል ሕማማት ዘተኰረ ስልጠና ተዋሂቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ኣብ ምክልኻል
ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን
ሕማማት ዘተኰረ፡ ብሃማደኤ ዞባ ዓንሰባ
ዝተወደበ ስልጠና ተወሂቡ።
እዚ 30 ደቂ-ኣንስትዮ ዝተሳተፍኦ
ናይ ሰለስተ መዓልታት ስልጠና፡
ምርግጋጽ ድሕነት ኣደን ህጻንን፡
ምቊጽጻር ሕማም ዓሶ፡ ምክልኻልን
ምቊጽጻርን
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ፡
ምውሓስ ከባብያዊ ጽሬትን ካልእ ጥዕናጠቀስ ኣርእስትታትን ዘጠቓለለ’ዩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ሓላፊ ከባብያዊ
ጥዕና ኣቶ ሙሴ ገብረሂወት፡ ምርግጋጽ
ከባብያዊ ጽሬትን ምጥቃም ናምሱያን
ልዑል ኣቓልቦ ክወሃቦም ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና
ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ኣቶ ገብረመስቀል
ገብረሂወት ብወገኑ፡ ነብሰ-ጾራት ግቡእ
ክትትል እናገበራ ኣብ ተካላት ጥዕና
ክገላገላ ዝተኻየደ ኣስተምህሮታትን
ጐስጓሳትን፡ ጽቡቕ ውጽኢት ከም
እተረኽቦ
ብምጥቃስ፡
ንዝያዳ

ስ/ ሰመረ እዮብ

ውጽኢት ተራ መሻርኽትን መራሕቲ
ሃይማኖትን ክዓዝዝ ጸዊዑ።
ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ

ሞልቊ - ኣብ ተሳታፍነት
ተመሃሮ ተዘትዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቊ፡ ዝተዋደዳ ትካላት
ትምህርትን ዝህብኦ ዘለዋ ኣገልግሎትን
ብምግምጋም፡ ተሳታፍነት ተመሃሮ
ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝዓብየሉ ባይታ
ንምጥጣሕ ዝዘተየ ኣኼባ ተኻዪዱ።
ሓላፊ ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡
ኣቶ ሱራፍኤል ወልደጊዮርጊስ፡ ኣብ
ምምሕዳራት ከባቢ ናይ ትምህርቲ ዕድል
ተኸፊቱ ሓያሎ ዜጋታት ተረባሕቲ
ኮይኖም’ኳ እንተሃለዉ፡ ቊጽሪ ተሳታፍነት
ግን ከምቲ ዝድለ ስለዘየለ፡ ሕብረተ-ሰብ
ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ንደቆም
ናብ ትምህርቲ ክሰዱን ክከታተሉን
ኣተሓሳሲቡ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዘርኣይ

ብርሃነ ብወገኑ፡ ጠንቂ ትሑት ተሳታፍነት
ተመሃሮ በብከባቢኡ ተለልዩ ፍታሕ
ንኽርከበሉ ሓባራዊ ጻዕሪ ከም ዘድሊ
ብምምልካት፡ ብፍላይ ኣመሓደርቲ ከባቢን
ወለዲን፡ ክመሃሩ ዝግብኦም ናብ ትምህርቲ
ክልእኩ ተማሕጺኑ።
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ንመስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን ዝዕንቅፉ ሕጽረታትን ጠንቂ
ምቊራጽ ተመሃሮን ንምልላይ፡ ቊጽጽራዊ
ስራሓት ብቐጻሊ ክካየድ፡ ከምኡ’ውን
ወለዲ ምስ ኣብያተ-ትምህርቲ ዘለዎም
ርክብ ክሕይል ዘተ ተኻይዱሉ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቊ፡ ካብ ቅድመትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ
21 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

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

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
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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

ኣምና ሓሰን፡ እቲ ስልጠና፡ ደቂ-ኣንስትዮ
ጥዕናአን ከውሕሳን ንዘጓንፈን ጸገማት

ስዒረን ተረባሕቲ ጸጋታት ከባቢአን
ክኾናን ዝዓለመ ምዃኑ ብምሕባር፡

ምትሕብባር ኣካላት መንግስትን
መሻርኽትን ከይፍለየን ተላብያ።

ሽዕብ - ተመሃሮ 11 ክፍሊ ሰሚናር
ተዋሂብዎም
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሽዕብን
ኣፍዓበትን፡ ተመሃሮ 11 ክፍሊ ኣብ
ሳዋ ንዝረሓወሎም ዕድላት ብግቡእ
ተጠቒሞም - መጻኢኦም ብኣካዳሚን
ሞያን ከውሕሱ፡ ዳይረክተር ቤትትምህርቲ ዋርሳይ-ይከኣሎ ኣቶ ቀሊት
ግርማይ ኣገንዚቡ።
ኣብ ሽዕብ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ኣቶ

ቀሊት፡ ንሳዋ ዝወርዱ ተመሃሮ፡ ንስነምግባር ሕብረተ-ሰቦም ስዒቦም ኣብ
ትምህርቶም ተወዳደርትን ብሉጻትን
ንክኾኑ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተገንዚቦም፡
ግዜኦም ኣብ ምኽዕባት ፍልጠት
ክጥቀሙሉ ምድላዋቶም ከጻፍፉ
ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሽዕብ፡ ኣቶ

ሓምድ ዓሽከራይ ብወገኑ፡ ሎሚ ዝርጋሐ
ኣብያተ-ትምህርቲ ሰፊሑ፡ ኣሕደርቲ
ኣብያተ-ትምህርቲ ብቚጽሪ በርኪተን፡
ኮለጃት ተዋዲደን፡ መንእሰያት ክሳብ
ብዝለዓለ መዓርግ ክምረቑ ምርኣይ፡
ኣዝዩ ከም ዘሐጉስ ገሊጹ።
ኣብ ኣፍዓበት እውን ተመሳሳሊ ርክብ
ከም እተኻየደ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ባህላውን ስፖርታውን ቅነ-ተመሃሮ
ተኻዪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበትን ኢንገልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ምብራቓዊ ኣጻድፍ ንኡሳን ዞባታት ዓዲቐይሕን ሰንዓፈን፡ ባህላውን ስፖርታውን
ቅነ ኣብያተ-ትምህርቲ ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ቅነ፡ ያታዊ ትልሂት፡ ውድድራት
ሓፈሻዊ ፍልጠትን ስነ-ጽሑፍን፡ ክትዕን

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

መደረን፡ ኤግዝቢሽንን ስፖርታዊ
ውድድራትን ቀሪቡ።
ባህላውን ስፖርታውን ቅነ ኣብያተትምህርቲ፡ ተመሃሮ በብዝንባለኦም ፈጠራዊ

ክእለቶም ኣማዕቢሎም ብሓድሕዳዊ
ምክብባር ኪዓብዩን ፍቕሪ ትምህርቲ
ከስርጹን ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ፡
ኣወሃሃድቲ ናይ’ቲ መደብ ገሊጾም።

ሎሚ መደባት ERI-TV
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መደብ
ፊዮሪና
ዜና ትግርኛ
ብጋህዲ
ዜና ዓረብ
ጩራ ጥዕና
Doc/Film
ኢድኣት
መደብ ስፖርት
ፓኖራማ
ሙዚቃዊ ድራማ
At A Glance
ህድግ
መደብ ህርመት
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግርኛ
መደብ ኖሪት ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ኣልመጀላ
ዜና እንግሊዝ
Film

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ዝኾነ ሰብ፡ ‘ገነት’ ማለት እንታይ
ማለት’ዩ? ኢሉ ዋላ’ውን ንገዛእ ነብሱ
ምስ ዝሓትታ፡ በበይኑ መልሲ እዩ
ዝፈታተኖ። እቲ ቀዳማይ መልሱ፡
‘መንግስተ-ሰማያት’ ዝብል’ኳ እንተኾነ፡
ሓቒቕ ዝመስልን ጆቖቖቕ. . እናበለ
ዝሳግምን ወሓዚ ማይ፡ ብህዱእ ኣየር
ተሰንዩ የማነ-ጸጋም ዝኑኖ ልሙዕ
ኣግራብ፡ ልብኻ ዝሰልብ ጥዑም
ድምጺ ኣዕዋፍን ካልኦት እንስሳታትን.
. እንተዘኪሩ ድማ፡ ‘ኣቤት ህይወት!
እንታይ ዝበለ ገነት ደኣሉ’ዚ!’ ክብል
ይኽእል። ናብ ውኖኡ ምስ ተመልሰ
ከኣ፡ “እዚ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ!
ሕልሚ ድኣ’ምበር ከም’ዚ ዝኣመሰለ
ገነትስ ተራእዩን ተስተማቒሩን’ውን ከቶ
ኣይፈልጥን!” ይድምድም - ምእማኑ
ስልዝእግሞ። ግዳ ንኹሉ ጽቡቕ
እናጸብጸበ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክገልጻ
ሒዂ ይብል - ን’ገነት’።
‘ሎሚ ኾነ ሓምለ . . ” ከም ዝበሃል፡
በበይኑ ብዝጠንቅታቱ ሃስያ ደኣ ጸኒቱ
እምበር፡ ቅድሚ 40 - 45 ዓመታትስ
ብልሙዕ
ትርኢት’ዩ
ወቂቡን
ተሸሊሙን ዝነበረ - መሬት። ወዲ-ሰብ፡
ኣብ ምዕናው ናይ’ዚ ጸጸኒሑ ብሕልሚ
ዝቀላቐሎ ገነት (ግሩም ኣከባቢ)፡ እጃም
ከምዝነበሮን ከምዘለዎን እምበኣር ክርስዖ
ኣይግባእን።
ንነብስኻ፡ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይ’ታ
ዝዓበኻላ ዓዲ’ሞ ኮፍ ኣብላ - ኣብ
የማነ-ጸገምካ ንዘሎ ሰናጭሮ፡ ጎቦታት፡
ኣኻውሕን ኣጻድፍን ድማ ጠምት።
ዘራጊቶ - ሰማይ ዓሪጉ ናባኻ እናተጠዋወየ
ክመጽእ እንከሎ እውን ተዓዘብ’ሞ ናይ
ክልቲኡ መልሰ-ግብሪ ክትህብ ፈትን።
ወይ መሬት! ዝነበረ ግርማኺስ በቃ
ኣኺሉዎ ድዩ ተቐንጢጡ? ኣአንጋዲት
ንፋስን ከውሕን ኮይንኪ ተሪፍኪ?
ጸላኢኺ. . .እናበልካ ከምእተስተንትን
ፍሉጥ’ዩ። እቲ መልሲ ከኣ፡ ብርግጽ
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ባህልን ባህርይን ኣብ ምግራብ

ምስ ‘ሰብ’ ተተሓሒዙ ክጸንሓካ እዩ
ኣብ መወዳእታ። ባህርያዊ ጸጋ ብ‘ዘበን
ኣምጽኦ’ ባህሊ ክጠፍእ ቁሊጭ ኢሉ
ክረኣየካ እዩ። ባህሊ ኣንጻር ባህርይ ምስ
ዓጠቐ፡ ባህርያዊ ሓደጋታት ክኽሰት
ግድን እዩ።
ናይ ባህርይ ተመራመርቲ፡ “መሬት፡
ሽፋና/ግርማኣ ምስ ተመንዘዐት’ያ
ንኹሉ ባህርያውን (ተፈጥሮኣውን)
ሰብ-ሰርሖን ሓደጋታት ተቓሊዓ”
በሃልቲ እዮም። እቲ በብቑሩብ ክዓኑ
ዝጸንሐ ባህርያዊ ሃብቲ፡ ዝያዳ ምስ
ምምጻእ እንዱስትርያዊ ሰውራ ኣብ
ኤውሮጳ፡ ሕንፍሽፍሽ፡ ሽቕለተ-ኣልቦነት፡
ስእነተ- ዕዳጋን ግዙፍ ናይ ጥረ ነገራት
ሕጽረትን ሰለ ዘስዓበ፡ ኤውሮጳውያን
ድንግል መሬት ኣፍሪቃ፡ ኤስያን
ደቡብ ኣሜሪካን ተመቓቒሎም ሓደስቲ

ከተማታትመስሪቶም።ሓደስቲመሳርሒ
ብምትእትታው ድማ ድንግልና ባህርይ
ደፊሮም - ኣግራብ ብዘይንሕስያ
ጨፍጪፎም። ከም ውጽኢት ናይ’ዚን
ካልእን ከኣ፡ ጫካ (ዱር) ዓለምና ሰለስተ
ሚእታዊት ጥራይ ተሪፉ። ነዘን ዝተረፋ
ንምቅባጽ’ውን ዘይግበር ፈተነታት የለን።
ኣብ ኮንጎን ብራዚልን ንዝብድህ ዘሎ
(ኣለኹ ንዝብል ዘሎ) ጫካ ንምስዓር
- ኣሎ ዝበሃል መጋዛትን ማሺነሪታትን
ተዋፊሩ “ሓነግ” ክበሃሃል ኣብ መሳኹቲ
ቴለቪዥን ንርእዮ ኣሎና።
ጥረ ሃብቲ ጓሕጕሕካ ንምውሳድ፡
መሬት ተዃዒታን ተበትቢታን።
ንዝተፈላለየ መዓላ ማእለያ ዘይብሉ
ኣጉናድ ተጓሪቱ። ሰራውር ኣግራብ
ከነው ኣቢሉ ሒዙዎ ዝነበረ መሬት
ስለዝዘለቐ፡ ሃብታም ሓመድ ተባሕጒጉ

ተዓዚሩ። ዝናብ ሓንጊዱ። ብሓፈሻኡ፡
መሬት ረቒቑ ብርቱዕ ንፋስን ማይን
ክጻወር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ
ተበጺሑ።
ሓደ ካብ’ቶም ካብ ሓድ-ሕድ
ዝኸፍኡ - ንመሬት እናተበራረዩ
ከዳኽምዋ ዝርከቡ መዓት፡ እቲ
በብግዜኡ ዝውስኽ ዘሎ ቁጽሪ ህዝቢ
እዩ። ሰብ ክበዝሕ ከሎ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ
ዝፍጠር ናይ መሬት ጽበት፡ ዝተፈላለየ
ህውከት-ወለድ ሽግር እውን ማዕረማዕሪኡ ከምዝኽሰት’ዮም ክኢላታት
ዝገልጹ።
ድሕረት’ውን ብቐጥታ ድዩ
ብተዘዋዋሪ፡ ሓደ ካብቶም ቀንዲ
ጠንቅታት ዕንወት ናይ መሬት’ዩ። ኣብ
ድሑር ማሕበረ-ቁጠባዊ ባይታ - ሰብ
ክትልውጥ፡ ካብ ጸኒሕ ልምዲ ወጻኢ

ኣስተምህሮታት ክትህብን ክትጉስጉስን.
. . ግዜ ዝበልዕ ስለዝኾነ። ብዛዕባ
ምቁጽጻር ወሊድ፡ ኣጠቓቕማ ገረብን
ሓመድን፡ ኣፈታትሓ ግጭት. . .
ሓበሬታ ሂብካ ከተድምዕ ዘሎ ተኽእሎ
ነዊሕ ዝወስድ’ዩ። ኣብ መወዳእታኡ
ከኣ ንኹሉ’ቲ ሓጥያት መሬት እያ
እትስከሞ። ስለ’ዚ፡ ድሑር ባህሊ
ውጽኢቱ ኩሉ ጊዜ ዕንወት’ዩ።
ኣብ ኤውሮጳ፡ ምቁጽጻር ህዝቢ ኣብ
ግብሪን ብግቡእን ስለ ዝትርጐም፡ ካብ
1960 ክሳብ 1990 ኣብ ዝነበረ እዋን
ንኣብነት፡ ቁጽሪ ህዝበን ዝወሰኻ ሃገራት
ዳርጋ የለዋን - ብመሰረት መጽናዕቲ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት። ኣብ
ርእሲ’ዚ፡ ኩሉ’ቲ ባህርይ ንምሕላው፡
ጽሩይ ኣየር ንምንስትንፋስ፡ ጽሩይ ማይ
ንምስታይ፡ ጥዑይ መግቢ ንምፍራይ፡
ከባቢ ንምዕቃብ፡ ዝግበር ጻዕሪ
ውጽኢታዊ ብምዃኑ፡ እንሆ ሎሚ
ኤውሮጳ ብኣግራብ ተሽፊና ትርከብ።
ብኣንጻሩ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ሓደ ዓመት 6
ኪ.ሜ መሬት እናኣባደመት ክትከይድ
ንርእያ ኣሎና።
ጌና’ውን ነቲ ባዕልና ዘባደምናዮ
ባህርያዊ ከባቢ፡ ኣብ ክንዲ ምፍዋሱ፡
መንጸይቲ ንወስኸሉ ኣሎና። ብሓቂ ከኣ
ኣዝዩ ዘሕዝን’ዩ። ኣግራብናን መሬትናን
ህይወትና ምዃኖም እንዝንግዓሉ ግዜ፡
ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ እዩ ተባሂሉ ገደብ
እንተዝህልዎ’ኮ ኣይምሓሰመን - ክሳብ
ሽዓኡስ ደለ ይኹን ምተባህለ። ግዳ
ምዕራፍ ተሳኢንዎ።
ኣብ ባህርይ ዘሎ ናይ ኣተሓሕዛን
ኣተረጓጉማን ባህልና ተመሓይሹ፡
ግርማ ከባቢና ክንመልስን ክንዕቅብን
ይግባኣና። ዝዓነዉ ተፈጥሮኣዊ ወይ
ባህርያዊ ጸጋታትና ዝጽግኑ ባህርያት
ከነማዕብል የድልየና ኣሎ። ደቅና፡ ዳዕሮ
እንዳዓለቦኦም ብስእሊ ጥራይ ክርእይዎ
ክነብሩ የብሎምን። ክንተክል፡ ከነልምዕ፡
ክንጽግን. . ኣሎና። ነዛ እንነብረላን
ካብኣ እንጽበን መሬት ‘ገነት’ (ሓምላይ)
ንምግባራ፡ ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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17 ግንቦት 2017 - ገጽ 4

መበል 26 ዓመት ቁ.221

ሰረቐ

ዓለም ብናህሪ’ያ እትሕምበብ፣
ህዝባ’ውን ናበይ ይኸይድን እንታይ
ይገብርን ከም ዘሎ ንኽሓስብ ግዜ
ዘይብሉ እናዀነ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ
ህሞት፡ መቐረት ዝጐደሎ ሂወት
ክነበር ይግደድ ኣሎ። ቈይቂ፡ ረብሻ፡
መጐት፡ ባእሲ፡ ህልኽ፡ ቀደመኒበለጸኒ ዝብል ህድኣት ዝዘርግ ስስዐ
ወዘተ፡ ንዓለም ንኸየስተማቕራን
ንኸይሕጐሰላን ይገብሩዎ ኣለዉ።
ሓጐስ ማለት ኪንዮ ማተሪያላዊ
ነገራት ምርካብ ዝኸይድ ረቂቕ
ውሽጣዊ ስምዒት ሰባት’ዩ። እዚ
ይኹን እምበር፡ ገለ ሰባት ሓጐስ
ክበሃል ከሎ ጽቡቕ ነገራት ምስ
ረኸብካ ወይ ምስ ተሳኽዓልካ
ዝስምዓካ ስምዒት’ዩ ይብሉ። እዚ
ካብ ነብስና ዝምንጩ ሓጐስ ወይ
ሕጕስ ምዃን ግን፡ ከም’ቲ ገለ ጽቡቕ
ነገራት ምስ ረኸብካ እትሕጐሶ፡ ተራ
ሓጐስ ዘይኰነስ፡ ፍልይ ዝበለ ሓጐስ
ምዃኑ ምርዳእ ከድሊ’ዩ። ምኽንያቱ
ሓጐስ፡ ነቲ ብኹነታት ዘይድረኽን
ዘይጽሎን ስምዒት ባህታ ደቂ-ሰብ’ዩ
ዘመልክት። በዚ ኸኣ፡ ነቲ ውሽጣዊ
ዝዀነ ሓጐስ፡ ሰላም፡ ደስታ. .
. ወዘተ ዝገዝኦ ህይወት ሒዝካ
ምንባር ዝገልጽ’ዩ።
ብኹሉ ደረጃታቱ ክትመዝኖ
ከለኻ ኣብ ሽግር ዝመልኣ ዓለም
ኢና ንነብር ዘለና። ውግእ፡ ባእስን
ምትንዃላትን ዝበዝሓ ዓለም።
ህዝብታት ድማ ብሓድሕዳዊ
ባእስን ጸቕጥታትን ዝሳቐዩላ ዘለዉ
ዓለም። ከምኡ’ውን ብምዕባለታት
ዝፈላለን ነንሕድሕዱ ዘይሰማማዕን
ዘይጥርነፍን
ባዕላውያንን
ውልቃውያንን መናባብሮኣዊ ባእሲ፡
ኢኮኖሚያዊ ቃልስን ቅልውላውን
ዝረኣየላ ዓለም።
ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ምዃኑ
እዩ፡ ሓደ ህርኩት ሓረስታይ ግራቱ
ክሓርስ ንበረኻ ይወፍር እሞ፡
ነቲ ካብኡ ዘይፍለ ከልቡ ምስኡ
ይማልኦ። እቲ ዝሕረስ ግራት ኣብ
ጥቓ ማካይን ብብዝሒ ዝሓልፋሉ
ደረት ጽርግያ ስለዝነበረ፡ ወዮ ከልቢ
ነንዝሓለፈት ማኪና ክሳብ ዝከኣሎ
እናነብሐ ይጐያ ነበረ፡፡ ነዚ ዝተዓዘበ
ሓደ ካልእ ሰብ፡ “እዚ ከልብኻ
እንታይ ኰይኑ እዩ ነንዝሓለፈት

ካብ ውሽጥና ሓጐስ ንፍጠር
ማኪና እናነብሐ ዝጐያ ዘሎ?” ክብል
ነቲ ዋና ይሓቶ እሞ፡ ነዚ ዝሰምዐ
ዋና እቲ ከልቢ፡ “ንዓይ ንሱ ኣይኮነን
ዝገርመኒ ዘሎ፡ ንዓይ ዝገርመኒ ዘሎ
ነታ ማኪና እንተዝሕዛኸ እንታይ
ምገበራ?”፡ ብምባል ንሕቶ ብሕቶ
መለሰሉ ይብሃል።
ዝዀነ-ሰብ
የስተውዕለሉ
ኣየስተውዕለሉ ንገለ ነገር ክጐዪ እዩ
ዘመኑን ሓይሉን ዝውድእ። ንስኻኸ
እንታይ ክትሕዝ ትጐዪ ኣሎኻ?
እንተትሕዞኸ ብሓቂዶ ውሽጣዊ
ዕጋበት ምረኸብካሉ? ገለ ሰብ
ብዘካይዶ ንጥፈት ሓጐስ ክረክብ፡
ደድሕሪ ንፋስ ክጐዪ ይርአ’ዩ።
ወዲ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ዝጽዕሮ
ኹሉ ሓጐስን ዕጋበትን ንምርካብ
እዩ እንተበልና ካብ ሓቂ ዝርሓቐ
ኣይመስለንን። እንተኾነ ግና፡ ገለ
ሰባት ንሓጐስ ካብቲ ምንጪ ኹሉ
ዝዀነ ውሽጥና ንምርካባ በቲ ቅኑዕ
መገዲ ክመላለሱ ከለዉ፡ ገለ ድማ
ካብ መገዲ ዕላምኦም ርሒቖም፡
ብዝመሰሎም ብሃውሪ ብምምልላስ
ንሓጐስ ክረኽብዋ ዝፍትኑ’ውን

ኣይተሳእኑን። ስለዚ፡ ንሕናኸ ንሓጐስ
ካበይ ክንረኽባ ንጋደል ኣሎና? ነቲ
ምንጪ ዕጋበትናን ሓጐስናን ዝኾነ
ውሽጣዊ ስምዒታትና ብምስማዕ
ብኹነታት ዘይትጽሎን ዘይትድረኽን
ሓጐስ ንምርካብን ንምውራስን
ክኸውን ይግባእ።
ገለ ሰባት ኣብ ሓዳሮም ሕጕሳት
ምስዘይኮኑ ወይ’ውን ካብ ብዓልቲ

ቤቶም መርዘን ዘለዓዕል ቈየቛ
ምስዘጋጥሞም ንደገ ብምውጻእ ደስ
ዝብሎም ነገራት ብምግባር፡ ንግዜኡ
ካብ ዝነበርዎ ኩነተ ኣእምሮ ወጺኦም
ናብ ደሓን ዝኾነ ኩነተ ኣእምሮ
ክኣትዉ ይኽእሉ ይኾኑ እዚ ግን ምስ
ውሽጣዊ ሓጐስ ዝዳረግ ኣይኮነን።
ውሽጣዊ ሓጐስ ንኣተሓሳስባና

ብእወታ ዝጸሉ ኣገዳሲ ረቛሒ
እዩ። ስለዝዀነ እዩ ኸኣ ሰብ ኣበይን
ብኸመይን ስለምንታይን ይሕጐስ
ኢልካ ምሕታትን ምሕሳብን
ኣገዳሲን
እዋናውን
ዝገበሮ።
ምኽንያቱ ኩሉ ዝሓስቦን ዝሓልሞን
ዝገብሮን፡ መዐየሪ ኰይኑ ንሓጐሱ
ከጕድልን ከዛይድን ስለ ዝኽእል።
ስለዚ፡ ወዲ ይኹን ጓል ዓቢ ይኹን
ንእሽቶ ኩሉ ብሓፈሻ ተሓጕሱ
ብሰላምን ቅሳነትን ክነብረሉ ዝኽእል
ኩነታት ክህሉ ኣለዎ። ሓጐስ ኣብ
ሂወትና ሓድሽ ነገር ኣይኰነን።
ሓጐስ፡ ኣብ ሂወትና መሰረታዊ
ረቛሒ ስለዝዀነ እዩ ድማ፡ ነታ
ብዋጋ ዘይትትመን ሂወትና ሓጐስ
ክንፈጥረላ ንጽዕር። ሂወትና ሓጐስ
ክትረክብ
ኩሉ ግዜ እጅገና
ስብሱብ ይኸውን። ንሕና ነዚ ሓጐስ
ንምፍጣር ነቲ ዘጋጥመና ኩነታት
ናብ ረብሓና ብምቕያር ብሓጐስ ኣብ
ክንዲ ምስትምቓር ናብቲ ብማዕዶ
እንርእዮ ብልጭልጭ ክንጭብጦን
ከይንጭብጦን ዘየረጋገጽናዮ ነገር
ንኸይድ እሞ እቲ ዝረኣናዮ ባና
ናብ ፍጹም ደልሃመት ክቕየር ከሎ

ንእለቱ ዝነበረና ሓጐስ ተቐንጢጡ
ኣብ መዓሙቕ ጣዕሳን ጭንቀትን
ተደርቢና ከም እንተርፍ ክንርዳእ
ይግባእ። እምበኣርከስ መንእሰያት
ንዓና ዘዋጽኣና ነዛ ዕለታን መዓልታን
ሰዓታን
መዓስ ከም እተብቅዕ
ዘይንፈልጣ ሂወትና ነቲ ኣብ ኢድና
ዘሎ ሓጐስ ብምንዓቕ ነቲ ብሕጂ
ዝመጽእ ብምምዕዳው ነቲ ምሳና
ዘሎ ከየስተማቐርናዮ ንኸስሮ’ሞ ሽዑ
ዝበኣሰ ይኸውን።
ሕጕስ ክትከውን ኩሉ ግዜ
ፍሱህ ገጽ ምህላው ማለት ኣይኮነን፡
እንታይ ደኣ ናይ ሕርቃን ምልክታት
ክህሉ’ውን ግድን እዩ። ኩሉ ግዜ
ካብ ጌጋታትካ ተኣሪምካ ናብ ሕጉስ
መንፈስ ክትምለስ ምኽኣል እዩ እቲ
ዝድለ። ስለዚ፡ ሓጐስ ካብ ውሽጥና
ዝብገስ ስምዒት ደኣ እምበር
ብዘጋጥሙና ፍጻመታት ዝቕለስ
ክኸውን የብሉን። ኣብ ሂወት
ካብ ዘጋጥሙ ጸገማት ክንመሃር
ይግብኣና። ከምኡ’ውን ብዘለና
ርኽበት ብምምስጋን ነቲ ልዕሊኡ ዘሎ
ርኸበት ምምዕዳው’ውን የድሊ።
ሕጕስ ምዃን ማለት ፍጹም ምሉእ
ሂወት ምስ እትውንን ዝርከብ
ስምዒት ኣይኰነን። እንታይ ደኣ
ነቶም ውድቀታትካ ናብ ረብሓታትካ
ብምቕያር ተስፋ ብምስናቕ ነቶም
ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝተዓጽዉ
ናይ ዓወት መሳዅትቲ ብንቕሓት
ከፊትካ ሓጐስ ምርካብ ይከኣል’ዩ።
ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ዘይጋነን
ጽቡቕ ዝምድና ምህላው ኣብ
ሂወትና ሓጐስ ኣብ ምፍጣር ዓቢ
ግደ ኣለዎ። ገለ ሰባት ኣብዚ ሓሳብ
ዘይክሰማምዑ ይረኣዩ’ዮም። እንተዀነ፡
ካብ ናይ ኩሎም ተመኵሮን ዕላልን
ዝበዝሐ ሓጐስ ክትረክብ ትኽእል
ኢኻ። እቲ ዘገድስ እንታይ ዓይነት
ዕላልን ምስ መን ምዃኑ ምፍላጥን
ምጥንቃቕን’ዩ ዘድሊ።
ኣብ ሂወትካ ንሰባት ኣመስጋኒ
ምዃን ምስ ሰባት ዘለካ ዝምድና
ዘዕቢ’ዩ። ሓጐስ ካልኦት ምዕዛብ
ንዓኻ ሓጐስ ኣብ ምህላው ዓቢ ግደ’ዩ
ዘለዎ። ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ እቲ
ሓጐስ ቅቡስ ቅንኢ ይሓድረካ’ሞ
ምንጪ’ቲ ሓጐስ ካበይ ምዃኑ ኣብ

ምንዳይን ትዋፈር - ተመኩሮ ድማ
ይዀነካ።
ንሂወትካ ትዓግበሉ ወይ’ውን
ከናብረኒ ይኽእል እዩ፡ እትብሎ
ሞያ ወይ’ውን ትምህርቲ መሪጺካ
ፍልጠትካን ብቕዓትካን ኣብ ምዕባይ
ምስ እትጽመድ’ውን ንሓጐስካ ከዕቢ
ካብ ዝኽእል ንጥፈታት’ዩ። ስለዝዀነ
በቲ ዘለካ ደው ከይበልካ ክትዓቢ
ክትፍትን ኣለካ። እቲ እተካይዶ
መጽናዕቲ’ውን ካብ ዝተፈላለዩ
ሓሳባት ነጻ ገይሩ ንምዝናይን ምሕዳስ
ሓንጎልን ዓቢ ግደ ኣለዎ።
ደቒቕ’ውን ትኹን ኣብ ሂወትካ
ብዘይ ንጥፈት ከተሕልፋ ኣይግባእን።
ኣብ ዝዀነ ናይ ኣካላውን
ኣእምሮኣውን ንጥፈት ዘይትጽመድ
እንተዀይንካ ንዝተፈላለዩ ሓሳባትን
ጭንቀትን ኢኻ ትቃላዕ። ጉዕዞ
ሂወትና ብስራሕ ዝተመርሐ ምስ
ዝኸውን ዕጋበት ሂወት ይስማዓካ’ሞ
ኪንዮኡ’ውን ሓጐስ ይፈጥር።
ኣተሓሳስባና ኩሉ ግዜ እወታዊ ምስ
ዝኸውን ኣብ ዕድመ ሂወትና ሕጉሳት
ክንከውን ዝቐለለ’ዩ። ምኽንያቱ ነገራት
ከከም ኣመጻጽአኦም መፍትሒ ከም
ዘለዎም ምርዳእ የድሊ። መፍትሒ
ዘይብሉ ጸገም ከምዘይክሰት እውን
ምርዳእ የድሊ።
ብተወስኺ’ውን፡ ኣብ እነካይዶ
ንጥፈታት ሂወትና ንሰባት ምስ
እንብድሎም ጌጋና ብምርዳእ ኣብ
እዋኑ ይቕረታ ክንሓትት ይግባእ።
ሰብ መኽሰብ ምዃኑ ተረዲእና
ምስ ሰባት ዘለና ርክብ ምስ እነዕብዮ
ሓጐስ ውሽጥና ኣብ ምልዕዓል ዓቢ
ግደ እዩ ዘለዎ።
ውዱብ ሕቡራት ሃገራት፡ 20
መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ
ሓጐስ ክትከውን ብ28 ሰነ 2012
ብምስምማዕ፡ ዓመት መጸ ትዝከር
ኣላ። እዚ ድማ ኣገዳስነት ሓጐስ ኣብ
ዕለታዊ መነባብሮ ሂወት ወዲ ሰብ
መሰረታዊ ነገር ምዃኑ ዘብርህ’ዩ።
ብዓቢኡ’ውን ኣብ ሂወትና ሕጕሳት
ምስ እንኸውን ዕድመና ኣብ ምንዋሕ
ሓጋዚ’ዩ። ስለዚ፡ ብሂወት ክሳብ ዘለና
ነቲ እንገብሮ እናስተማቐርናዮ ነቲ
ክንገብሮ እንኽእል እናገበርና ካብ
ውሽጥና ሓጐስ ንፍጠር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኩሉ ዋጋ ዝኽፈሎ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ነገራዊ ሃብቲ፡ ደቂ-ሰብ ሃረር ዝብሉዎ
እዩ። ዋላ’ውን ልዕሊ’ቲ ዘድልዮም ሃብቲ
እንተ ዀመሩ፡ ካልእ ኩምራ ሃብቲ ካብ
ምንዳይ ኣየዕርፉን። ኣብ ባህሪ ወዲሰብ፡ መሳልል ሃብቲ ጫፍ የብሉን። ካብ
ሚእቲ ናብ ሽሕ፡ ካብ ሽሕ ናብ ሚልዮን፡
ካብ ሚሊዮን ናብ ቢልዮን፡ ካብኡ ናብ
ትሪልዮን. . . እናቐጸለ፡ ናብ’ቲ ገና ኣሃዛት
ቁጽሪ ዘይልክዕዎ መጠን ምምጥጣር ባህሪ
ናይ’ዚ ስስዐ ዝመፋጥርቱ ፍጡር እዩ። ደቂሰብ ብነገራዊ ሃብቲ ሕሙማት እዮም’ሞ፡
መንፈሳዊ ድልየታቶም ክማልኣሎም ዘለዎም
ድልየት ግን ልዕሊኡ ዝኸደ እዩ። ብሕልፊ
ድማ ናጽነቶምን ሓርነቶምን ብማንም
ክውሰድ ኣይደልዩን። ዋላ’ውን ናጽነት
ካልኦት ሰባት እናተቓጸጹ፡ ንገዛእ-ርእሶም
ግን ‘መን ኢኻ’ ዝብሎም ዘይብሎም ኣብ
ጎደና ድልየታቶም ከንሳፍፉ ሃረር ይብሉ።
ብርግጽ ንናጽነት፡ እቲ ዘይረኸባን ዝረኸባን
ብማዕረ እዮም ዝደልዩዋ። ምናልባት ግን
ብማዕረ ኣይነብሩላን። ሓደ ዓይነት ትርጉም
እውን ኣይህቡዋን። እቲ ናጽነት ዘይረኸበ፡
ንናጽነት ልክዕ ትርጉማ ሂቡ እዩ ዘናድያ።
ናጽነት ምስ ተረኽበ ግን ፍልልይ ክመጽእ
ይኽእል።
ስስዐ ዘይናቱ እናበልዐ፡ ንገዛእ ርእሱ
ዝውሕጥ፡ ምናልባት ካብ ዝብኢ ዝተወርሰ
ባህሪ እዩ። ወዲ-ሰብ፡ ብቐዳምነት ክቆጻጸሮ
ዝግባእ ባህሪ እንተሎ ድማ ንሱ እዩ። ነዚ
ክቆጻጸር እንተ ዘይክኢሉ ግን፡ ትርጉም
ናጽነት ናብ ምቕያር እዩ ዝጓየ። ስስዐ፡ ማዕረ
ሸውሃቱ ከም እትሓስብ ክገብር ንቡር ስለ
ዝዀነ፡ እታ እትግበኦ ናጽነት ምስ ረኸበ፡
ካልእ (ዘየለ) ናጽነት ከናዲ ሃጸፍጸፍ ይብል።
ክንዮ ደረት ምሕላፍ፡ እጃም ካልኦት ሰባት
ምቅጻጽ ወይ ምድፋር ምዃኑ ኣይስሕቶን
እዩ። ግን፡ ንድፍኢት ስስዐ ክጻወሮ ስለ
ዘይክእል፡ ንገዛእ-ነብሱ ካብ ምቕጻዕ፡ ትርጉም
ናጽነት ምቕያር ይሰልጦ። ናጽነት ከም
ማይ ሓቒቕ ኣብ ግዜ ጽምኢ ዝብህጋ
ሰብ፡ ስለምንታይ እዩ ካልኦት ከም’ቲ ንሱ
ዝብህጋ ከም ዝብህጉዋ እናፈለጠ ዝዕምጽ?
- ዘይሩ-ዘይሩ እቲ መልሲ ካብ ስስዐ ዝወጽእ
ኣይኰነን።
ሓደ ግዜ ኣብርሃም ሊንከን፡ ናጽነት ናይ
መወዳእታን ዝበለጸን ትምኒት ናይ’ዛ ዓለምና
ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ። ናይ ኩሉ ድልየትን
እጃምን እንተ ዀይኑ፡ ኩሉ ሰብ፡ ሃገር፡ ህዝቢ.

. . ዝብጸሖ ናጽነት ከም ዘለዎ መን ክስሕቶ
ይኽእል? ብሓቂ፡ ናጽነት ድልየት ናይ
ኩሉ ወዲ ሰብ እዩ። ናጽነት ናይ ሓደ ህዝቢ፡
ካብ ናይ ካልኦት ናጽነት ተቖንጢሩ ዝወሃብ
ኣይኰነን። ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ጥራይ
ዝግባእ ናጽነት፡ ህዝቢ ሱዳን ንዕኡ ጥራይ
ዝግባእ ናጽነት፡ ህዝቢ ኣሜሪካ ንዕኡ ጥራይ
ዝግባእ ናጽነት. . . ነብሲ-ወከፍ ሃገርን ህዝቢን
ዝግበኦ ናጽነት ኣለዎ። ናጽነት ኤርትራ፡
ካብ ናጽነት ህንዲ ወይ ጂቡቲ ተመቒሉ
ዝወሃብ ኣይኰነን። እሞ ደኣ. . . ዝምልከተካ
ናጽነት ክትጥቀመሉን ከይትጥቀመሉን
ኣብ ምርጫኻ እናሃለወ፡ ናብ ናይ ካልኦት
ሃተምተም ዘብል እንታይ ኣሎ? ኩሉ
ሰሰናዩ ኣብ ናጽነት ገዛእ-ነብሲ ከም ዘሎን
ብዘይናጽነት ክነብር ዝመርጽ ህዝቢ ከም
ዘየለን ካብ ገዛእ-ርእስኻ እናተገንዘብካዮ፡
ንምንታይ ናብ ዘይናትካ ኢድ ትሰድድ?
ናጽነት፡ ናይ’ቶም ኣኽቢሮምን ተኸቢሮምን
ክነብሩን ክዓብዩን ዝደልዩ ህዝብታት ዝበለጸ
ምርጫ ምዃኑ ዘይምግንዛብ ኣይኰነን።
ናጽነት ብሕታዊ ንብረት ሓንቲ ሃገርን
ህዝቢን ምዃኑ ዘይምርዳእ እውን ኣይኰነን።
እቲ መልሲ ፍሉጥ እዩ። ስስዐ!
ናጽነት ማለት ሰላም ማለት እዩ፣ ናጽነት
ማለት ፈጠራን ዕብየት፣ ናጽነት ማለት
ምክብባርን ብማዕርነት ምንባርን፡ ናጽነት
ማለት ህልውናን ድሕነትን፡ ናጽነት ማለት
ዋንነት ናይ ዝግበኣካ ነገራዊን መንፈሳዊን
ንብረት ምህላው፡ ናጽነት ማለት ከም ሰብ
ዝግበኣካ ክብሪን እጃምን ምርካብ. . . ኩሉ
ጸጽቡቑ ኣብ ናጽነት ጥራይ እዩ ዘሎ። ነዚ ኣብ
ናጽነት ዝሕቈፍ ሰናይ ነገራት ክውንን ሃረር
ዝብል ሓይሊ፡ ናይ ካልኦት ናጽነት ክዘርግ
ከሎስ እንታይ መልሲ ይህልዎ ይኸውን?
‘ናጽነት ማለት፡ ጊላን ጎይታን ኴንካ ምንባር
ማለት’ዩ’ ዝብል ዕዉር መልሲ?
ናጽነት ኣብ’ዛ ዓለም እንተ ዘይፍለጥ ነይሩ፡
ወዲ ሰብ ምሃለወዶ? ወይ’ውን ከመይ ዝበለ
ናብራ መሕለፈ? ዝብል ሕቶ እንከተሰላስል፡
ኣብ መልሲ ናይ’ዚ ሕቶ፡ ጸላምን ሞትን፡
ድሕረትን እንስሳዊ ባህርያትን፡ ዓማጺን
ተዓማጺን. . . ኮታ ኩሉ ከክፉኡ ኣሎ።
ማልኮልም “ሰላምን ናጽነትን ክትፈልዮም
ኣይትኽእልን ኢኻ። ምኽንያቱ ዝዀነ
ይኹን ሰብ ናጽነት ከይረኸበ ብሰላም ክነብር
ኣይክእልን እዩ” ክብል ከሎ፡ ሰላምን ናጽነትን
ክልተ ዘይፈላለዩ ገጻት ምዃኖም ንኸርኢ

እዩ። ኣድሞንድ ብሩክ “ፍትሒን ሓርነትን
እንተ ተፈላልዮም፡ ሓዲኦም እውን ክድሕን
ኣይክእልን” ክብል ከሎ፡ ፍትሒ ኣብ ናጽነት
ጥራይ ከም ዝርከብ ንምብራህ እዩ። እዚ
እናዀነ፡ ገለ ብናጽነት፡ ገለ ድማ ብዘይናጽነት
ንኽነብር ዝፈርድ ኣካል መን ስልጣን ክህቦ
ይኽእል? ወዲ-ሰብ፡ ኣብ ትርጉም ደኣ
ዝፈላለ ኰይኑ እምበር፡ ብተፈጥሮኡ ደላዪ
ናጽነት እዩ። ዝዀነ ይኹን ሰብ፡ ንሓንቲ
መዓልቲ እውን ትኹን ብዘይናጽነት ክሓልፋ
ኣይደልን።
ኣብ’ዛ፡ ‘ምዕቡል እንስሳ’ ዝበሃል ፍጡር
ዝነብራ ዓለም፡ ናጽነት ከም ውሁብ ዘይርከብ
እዩ ኰይኑ። ስስዐ ወዲ-ሰብ፡ ክንዮ ብጽሒቱ
ምስ ኣቋመተ፡ ናጽነት ናብ ጎደና ሓደጋ
ኣምሪሑ። ደላዪ ዝያዳን ‘እጃመይ’ ዝብልን
ብዘይቅዱው ኣንፈት ተራኺቦም። ናጽነት፡
ስማን ጸጋኣን ኣመና ምቁር፡ ህላወኣ ግን ኣብ
ገደል ኰይኑ። ሰብ፡ ነገራዊ ሃብቱ ክምንዛዕ
ከሎ፡ ምስናይ ስስዐኡ ይጻወሮ ይኸውን።
ናጽነቱ ክምንዛዕ ከሎ ግን፡ ዓቕሚ ይሃልዎ
ኣይሃልዎ ዝጻወሮ ኣይኰነን። ብዘይናጽነት፡
ናይ ምሉእ ሰብ ስምዒት የብሉን፣ ብዘይናጽነት
ርእሰ እምነት ኣየሕድርን፣ ብዘይናጽነት
ብሩህ መጻኢ ኣየቋምትን፣ ብዘይናጽነት
‘ናጻ’የ’ ኣይብልን፣. . . ስለ ዝዀነ እዩ ድማ፡
ልዕሊ ኩሉ ነገር፡ ስለ ሓርነት ምቅላስ ድላዩ
ዝኸውን። ናጽነቱ ምእንቲ ክመርጽ፡ ናይ
ምምራጽ ሓርነት ንኽህልዎ ብምሉእ ዓቕሙ
ዝቃለስ። “ሓርነት መሰል ናይ ምምራጽ እዩ።
ናጽነት ድማ ናቱ ውጽኢት”
ዓለምና፡ ድልየት ናጽነት ብዘስዓቦ ነውጺ
ክትሕመስ ካብ እትጅምር መዋእል ተቖጺሩ
ኣሎ። እዚ ኩሉ ቃልስታት፡ ኣብ መንጎ
ዓማጺን ተዓማጺን፡ ደላዪ እጃሙን ደላዪ
ዝያዳን እዩ። እቶም ንናጽነት ግርም ገይሮም
ከም ዝትርጉምዋ ዝምድሩ ከይተረፉ፡ ኣብ
ናይ ዓመጽ ጉያጉያ ክረኣዩ ንቡር ካብ
ዝኸውን፡ ነዊሕ ግዜ ተቘጺሩ። ኣብ’ዛ ንኹሉ
ወዲ-ሰብ ብማዕረ እትብጸሖ ምድሪ፡ ሓንቲ
ስድሪ ዝያዳ ምድላይ፡ ናብ ዘይወጽእ ጎንጺ
ከም ዘምርሕ እናተፈልጠ፡ ገና ሸውሃት ስስዐ
መመሊሱ እናተኸፍተ ዘይናቱ ክውሕጥ

እምበር፡ ብ’ተመስገን’ ክዕጾ ኣይተኻእለን።
“ኣብ’ዛ ዓለም ናይ ካልኦት ሰባት ሓርነት
ብምሕላው ኢኻ ናጽነትካ ክትሕሉ
እትኽእል፡ ንስኻ ሓራ እትኸውን፡ ኣነ ሓራ
እንተ ዀይነ ጥራይ እዩ” ክለረንስ ዳሮው።
እቶም ካብ’ዚ ሓቂ’ዚ ዝሃድሙ፡ እቶም ነዚ
ሓቂ ብቓላት ጥራይ ዝደጋግሙዎ እዮም።
ስለ ዝዀነ እዩ ኸኣ፡ ታሪኽ ቃልሲ ንናጽነት
ዳርጋ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝነበረን ዘሎን።
ኣብ ቃልሲ ንናጽነት፡ ሰባት፡ ሞትን ስቓይን
ክቕበሉ ድሉዋት እዮም። ምኽንያት ኸኣ
ኣለዎም፣ ናጽነት ዘይምርካብ ንባዕሉ ልዕሊ
ሞትን ስቓይን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም።
ኣብ ትሕቲ ባርነት ካብ ምንባር፡ ናጻ ናይ
ናጽነት ተቓለስቲ ምዃን ስለ ዘኽብሮም፣

. . ኮታ ናጽነት የለን - ህዝቢ የለን፡ ምዃኑ
ህዝቢ ኤርትራ ግርም ገይሩ ፈቲኑዎ።
ኣብ ገዛእ ዓድኻ ከም ወዲ-ሰብ ክብሪ
ምስ ሰኣንካ፡ ናብ ዘይህዝብኻን ዘይሃገርካን
ተሰዲድካ ብዘይክብሪ ካብ ምንባር ዝኸፍእ
እንታይ ኣሎ? ኣብ ገዛእ ዓድኻ፡ ብዘይኣበሳኻ
ብጓኖት ካብ ምውራድን ምግፋዕን ዝኸፍእ
እንታይ ኣሎ? ካብ ብዘይዜግነትካ ክትጽዋዕን
ብዘይቋንቋኻ ንኽትዛረብ ክትግደድን
ዘሕፍር እንታይ ኣሎ? ካብ ምስ ምሉእ
መንነትካ፡ ‘መንነት የብልካን’ ክትበሃል ዘጉሂ
እንታይ ኣሎ? . . . ? እዚ ውጹዕ ህዝቢ
እምበኣር፡ ካብ’ቲ ሰብ ከብሎ ዝኽእል ኩሉ
እጃም፡ ዋላ ሓንቲ ከምዘይግበኦ ምስ ኰነ፡
ካብ ሰብ ዘይምዃን ሰብ ምዃን መሪጹ።

ካብ ብዘይናጽነት ምህላው፡ ዘይምህላው ስለ
ዝመርጹ። “ምእንቲ ናጽነት ክትመውት
ድሉው እንተ ዘይኴንካ፡ “ናጽነት” ካብ
መዝገበ ቃላትካ ደምስሶ” ማልኮልም።
ኣብ ዓለምና፡ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ናይ
ናጽነት ቃልሲ ተኻይዶም እዮም። ዓቢ
ክፋል መዛግብቲ ታሪኽ፡ ብዛንታ ውጹዓትን
ዓመጽቲን ዝተመልአ እዩ። እዚ ኩሉ
ቃልስታት፡ ዝወሰዶ ሂወት፡ ዘዕነዎ ንብረት
ወዲ-ሰብ፡ ዘጸልመቶ መጻኢ፡ ብኸንቱ
ዘሕለፎ ወርቃዊ ግዜ. . . ክቕመር ዝኽእል
ኣይኰነን። ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ኸኣ፡ ኣካል
ናይ’ዚ ታሪኽ እዩ። ቃልሲ ንናጽነት፡ ማዕረ
ህዝቢ ኤርትራ ዝዝክሮ እንተ ሃልዩ፡ ኣመና
ውሑድ ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል።
ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም ካልኦት ህዝብታት ኣብ’ዛ
ዓለም ናይ ገዛእ-ርእሱ እጃም ነይሩዎ። ስለ
ዝዀነ ኸኣ፡ ኣብ እጃሙ ናይ ገዛእ-ርእሱ
ናጽነት ክህልዎ ግድን እዩ ዝነበረ። ኣብ ክንዲ
እጃሙ ክውንን ዝሕደግ፡ ኩለንትናዊ ናጽነቱ
ምስ ተገፈፈ ጥራይ ኢዱ ተሪፉ። ናጽነት
ኩሉ ነገር ብምዃኑ፡ ኩሉ ነገራቱ ስኢኑ።
ናጽነት የለን - ፍትሒ የለን፡ ናጽነት የለን
- ሰላም የለን፡ ናጽነት የለን - ሰብኣዊ ክብሪ
የለን፡ ናጽነት የለን - ሓርነትን ዕብየትን የለን.

ካብ ብዘይእጃም ምንባር፡ ምእንቲ እጃም
ምቅላስ ወሲኑ። መንገዲን ክብደትን ቃልሲ
ንናጽነት ብወዲ-ሰብ ዘይጽወር ምዃኑ
ይፈልጥ ነይሩ። እቲ ዝያዳ ዘይጽወር፡ ናጽነት
ምስኣን ምዃኑ ስለ ዝተገንዘበ ግን ዘይጽወር
ክጸውር ቅሩብ ኰይኑ። ኣዳዕዲዑ እናፈለጦ፡
ንሲኦል ገጢሙዎ። ቃንዛ ስእነት ናጽነት፡ ካብ
ቃንዛ ሲኦል ከም ዝብርትዕ ስለ ዝፈለጠ።
ስለ ዝዀነ ከኣ፡ እቲ ምእንቲ ናጽነት ህዝቢ
ኤርትራ ክቃለስ ዝነቐለ፡ ሓርነት መላእ ህዝቡ
ንምርግጋጽ ሓንቲ ስጉምቲ ኣብ ዝሰደደላ
እዋን፡ ንገዛእ ነብሱ ሓራ ገይሩዋ። ምኽንያቱ፡
ከም’ቲ “እቲ ተባዕ፡ ናጻ እዩ” ዝተባህለ ስለ
ዝዀነ።
ናጽነት፡ ብዝዀነ ይኹን ዋጋ ክርከብን
ክዕቀብን ዘለዎ፡ ግን ከኣ ብዝዀነ ይኹን ዋጋ
ዘይሽየጥ ወይ ዘይካረ መንፈሳዊ ንብረት
እዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ብዝዀነ ይኹን ዋጋ
ናጽነት ከምጽእ ተበጊሱ፡ ከም ቃሉ ኸኣ
ብቑጽሪ ዘይሽነን ዋጋ ሂቡ፡ ብዝዀነ ይኹን
ዋጋ ዘይሽየጥ ወይ ዘይካረ ናጽነት ወኒኑ።
ስለ ዝዀነ፡ ብዝዀነ ይኹን ዋጋ ናጽነቱ ካብ
ምዕቃብ ንድሕሪት ኣይብልን። ናጽነትን
መግዛእቲን፡ መንን መንን ምዃኖም ብግብሪ
ስለ ዝፈልጦም።

ሓዳስ
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17 ክፋል

“ወለድኻ ምኽሪ ጥራይ እዮም
ክህቡኻ ዝኽእሉ። ቅኑዕ መንገዲ እውን፡
የትሕዙኻ ይኾኑ። እቲ ናይ መወዳእታ
ባህርኻ ግዳ፡ ኣብ ኢድካ እዩ ዝርከብ።”
- ኣን ፍራንክ “ምዃን ካብ ምህላው
ይበልጽ።” - ፖል ክሉ
“ሄሎ።”
“ኣቤት።”
“ሓገዝካ ደልየ ነይረ።”
“ባህ እናበለኒ።”
“ክሳብ ሕጂ ብሓንጐለይ ኣይኮንኩን
ክኸይድ ጸኒሐ።”
“ብናይ መን ሓንጐል ደኣ?”
“ብናይ ወለደይ።”
“ጓል ክንደይ ዓመት ኢኺ። እቕረታ
ዕድመኺ መሕተትየይ፡ ብጽቡቕ
ክትርድእለይ ተስፋ እገብር።”
“ጸገም የብለይን። ከምዘን ዕድመአን
ዝሓብኣ ገለ ደቀንስትዮ ኣይኮንኩን።”
“ጽቡቕ።”
“ጓል ዕስራን ክልተን ዓመት ተማሃሪት
ኮሌጅ ሓልሓለ እየ።”
“እንታይ ተጽንዒ ኣለኺ?”
“ኣካውንቲንግ።”
“ንፍዕቲ።”
“መንፍዓተይ ናተይ ድዩ ናይ ወለደይ
ኣይርደኣንን ዘሎ?”
“ከመይ ማለት?”
“ኣነ ወለደይ እምበር፡ ኣነሲ ኣነ
ኣይኮንኩን።”
“እስከ ዝያዳ ኣብርህለይ?”
“ኣነ ካብ ዝፍጠር ብኣተሓሳስባይ
ህይወተይ
ዝመራሕኩሉ
ግዜ
ኣይፍለጠንን። በቃ ወለደይ ፕሮግራም
ዝገበሩኒ ሮቦት እየ፡ ክብለካ እኽእል እየ።
ምሽ ኣለካ…።”
እቲ ካብ ቀጥታዊ ተመኵሮ ዝተፈልየ
ምንጪ ሓበሬታ፡ ኣተሓሳስባና እዩ።
ብዛዕባ ተመኵሮታትና ወይ ብዛዕባ
ዝቐርቡልና ሓበሬታታት ረቂቕ ኣምር
ንቐርጽ ኢና። ካብቶም ቀዳማይ ደረጃ
ምንጪ ሓበሬታ ወጻኢ እንረኽቦም
ሓበሬታታት፡ ንምውህሃዶም ወይ
ርትዓውያን ንምግባሮም ኣብ ኣተሓሳስባና
ኢና እንምርኮስ። ብሳላ ኣተሓሳስባና ኢና
ንሃብታም ውሽጣዊ ዓለምና ምስ ግዳማዊ
ዓለምና ከነሳንዮ እንኽእል።
ብሰሪ ማእለያ ዘይብሎም ጠንቅታት፡
ካብ ገለ ዕማማትና (functions) ተበቲኽና
ክንተርፍ ንኽእል ኢና። ገለ ካብቶም
ጠንቅታት - ቀመማዊ ምምዝባል፡ ሕማም
ከምኡ’ውን፡ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ሓንጐል
ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ብሰሪ ገለ ሕማማት ከም ሕማም
ኣልዜመር (Alzheimer) ስነ ህይወትን
ስነ መትንኣውን ምትእስሳር ክብተኽ
ይኽእል። ከም ሳዕቤኑ፡ ወዮ ሰብ ናይ
ምዝካር ብቕዓቱ ይኸስር። ኣብ መጠረሽታ፡
ንንቕሓት ካልኦት ኣእምሮኣውን ኣካላውን
ዕማማት ይኸስር። እንተኾነ ብዙሓት
ሰባት ንገለ ካብ ዕማማቶም ዝኸስርዎም፡
ብሰሪ ካልኦት ሰባት ብኸምኡ መንገዲ
ስለ ዝኾስኮስዎም እዮም።
ሴም ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ዝነበረሉ
ኣቡኡን ኣዲኡን ክዳን ንኽገዝእሉ ናብ
ሹቕ ወሲዶምዎ። ቃሕ ዝበሎም ክዳን
ምስ ገዝእሉ፡ ካፕችኖ ከስትዩዎ ናብ
ሓንቲ ካፈ ክወስድዎ ተሰማሚዖም።

ሴም ምሒር ደኺሙ ስለ ዝነበረ፡ ኣብቲ
መንገዲ ኣጋር ተዓንቂፉ ወዲቑ። ብርኩ
ስለ ዝተሃስየ ጫጭ ኢሉ በኽዩ።
ወለዱ ብሓባር እናልዓልዎ ዳርጋ
ብሓንሳብ፡ “ዋላ ሓንቲ ኣይተሃሰኻን።
ዋላ ሓንቲ ኸማን ዘብኪ የብልካን።
ኣቓልቦና ንምስሓብ ኢኻ ህርዲግ ትብል
ዘለኻ። በቃ ሕጂ ስቕ በል፡ ግዜና ንኸንቱ
ኣይተባኽነልና።” ኢሎምዎ።
ኵለን እዘን ዓረፍተ ነገራት ንስምዒት
ህጻን ሴም ዘነኣእሳ እየን። ካብ ሓቂ
ዝረሓቓ እውን እየን። ህጻን ሴም
ተመኵሮኡ ክገልጽ ብወለዱ ዕድል
ኣይተዋህቦን። ንውሽጣዊ ስምዒቱ ባዕሉ
ኣብ ክንዲ ዝገልጽ፡ ብግዳማዊ ወገን
ማለት ብወለዱ እዩ ተገሊጽሉ።
ሴም ካብቲ ቃንዛኡ ሓውዩ እዩ።
የግዳስ፡ ሴም ወትሩ ብወለዱ ብኸምዚ
መንገዲ ዝተሓዝ እንተ ኾይኑ፡ ንገዛእ
ርእሱ ከመይ ኣቢሉ ከስተማቕራ
ይኽእል? ንገዛእ ርእሱ ከመይ ኣቢሉ
ብትኽክል ክገልጻ ይኽእል?
ነቲ ካልኦት ሰባት ዝገልጹና ‘ክንውሕጦ’
እንተ ጀሚርና፡ ንመግለጺኦም ካብቲ
ናትና መግለጺ ንላዕሊ ክንኣምኖ
ንጅምር። ንመግለጺ ገዛእ ርእስና ብናይ
ካልኦት መግለጺ ንትክኦ ኣለና ማለት
እዩ። ንገዛእ ርእስና ብግምጣላ ንፈልጣ።
ካብ ውሽጢ ናብ ግዳም ዘይኮንናስ፡ ካብ
ግዳም ናብ ውሽጢ ንፈልጣ።
ሴም ምስ ወደቐ ነቲ ወለዱ ብዛዕባኡ
ዝሃብዎ መግለጺ እንተ ተቐቢልዎ፡ ነቲ ኣብ
ብርኩ ዘጋጠሞ ቃንዛ ከም ዘይክውንነታዊ
ወይ ድማ፡ ፍጹም ከጋጥም ከም ዘይነበሮ
እምንቶ የሕድር። “ኣነ ኣይተጐዳእኩን።”
ይብል። ንገለ ንቕሓት ህዋሳቱ ይኸስር።
ነቲ ካብ ኣዒንቱ ዝፈስስ ንብዓት ከም
ክሕደት ይቘጽሮ። “ዋላ ሓንቲ ዘብኪ
ኣይነበረንን።”
ምሒር ሕማቕ ገለ ነገር ከም ዝገበረ
እምንቶ የሕድር። “ኣቓልቦ ወለደይ
ክስሕብ ጥራይ እየ ፈቲነ።” ብእኡ ኣቢሉ
ንተፈጥሮኣዊ ግንዛቤኡ ይኸስር እሞ፡
ገለ ሕማቕ ነገር ከም ዘጋጠሞ እምንቶ
የሕድር። ብኸምዚ መንገዲ ንኣንጻር
ሓቂ ክኣምን ይስልጥን።
ንመግለጺ ወለዱ ብዛዕባ ተመኵሮኡ
ክኣምን እንተ ጀሚሩ፡ ንመግለጺ ገዛእ
ርእሱ ክነጽጎ ግድን ይኸውን። ንወለዱ
ስለ ዘቘጥዖም፡ ንገዛእ ርእሱ ከም ዓቢ
ሓጥያት ዝፈጸመት ምሒር ይጽየና።
ገዛእ ርእሱ ብዅሉ ሸነኻ ከም እተነጽገት
ይስምዖ። ቀደሙስ ህጻን ገዛእ ተመኵሮኡ
እንዳኣሉ።
ወይዘሮ ሰብለ ዓሚ ኣብ ፈስቲቫል
ኤርትራ ንምስታፍ፡ ንጓል ሸውዓተ
ዓመት ጓላ ሳሮን ሒዛታ ናብ ቀጽሪ
ኤክስፖ ኣትያ። ንመብዛሕትኡ ዝካየድ
ዝነበረ ንጥፈታት ድሕሪ ምዕዛበን፡
ልስሉስ መስተ ንኽሰትያ ናብ ሓንቲ ካፈ
ኣትየን።
“እንታይ ዓይነት ልስሉስ መስተ ኢኺ
እትደልዪ ሳሮን ጓለይ?”
“ኮካ ኮላ ክሰቲ እየ ዝደሊ ማማ።”
“ፋንታ ደኣ ስተዪ።”
“ኖኖእ ኮካ ይሕሸኒ።”
“ንፋንታ ዝያዳ ክትፈትውዮ ኢኺ።”
“ኖኖእ ኮካ እየ ዝሰቲ።”
“ኮካ ኣይትደልዪን። ፋንታ ከም
እትፈትዊ ኣዳዕዲዐ እፈልጥ እየ።”

ጥበብ ናብራ
“ኮካ እየ ዝደሊ።”
“ኮካ ኣይትደልዪን ኢኺ።”
“ኮካ እምበር እደሊ።”
“ኣቲ ቘልዓ ጠባይኪ ይቕየረኒ’ሎ!”
ወዮ ዝርርብ እናነውሐ ምስ መጽአ፡
ናይታ ወላዲት ዘረባ ዝያዳ ተሪሩ።
ወይዘሮ ሰብለ ንድሌታ እምበር፡ ንድሌት
ጓላ ፈጺማ ኣብ ግምት ኣየእተወቶን።
ብዛዕባ ድሌት ጓላ ካብ ጓላ ንላዕሊ ከም
እትፈልጥ እያ ከተርእያ ፈቲና።
ህጻን ሳሮን ድሌታ ብወላዲታ ዕሽሽ
ስለ እተባህለ፡ ንገዛእ ርእሳ ዕሽሽ ክትብላ
ተቐሲባ። ውሽጣዊ ድሌታ ግጕይ
ምዃኑ፡ እቲ ብግዳም ማለት ብኣዲኣ
ዝንገራ ጥራይ ሓቂ ምዃኑ ክትኣምን
ተቐሲባ።
ወይዘሮ ሰብለ ንጓላ ኣብ ፈስቲቫል
ኤርትራ ከተዛውራ ምብጋሳ፡ ዝነኣድ
ተበግሶ እዩ። ንጓላ ልስሉስ መስተ
ክትገዝኣላ ምንቃዳ ጽቡቕ ነገር እዩ።
ንጓላ እቲ ካብ ልባ እትደልዮ ዓይነት

እዩ ዝውከል። ወለዲ እንድዮም ግዲ
ንዶባት ደቆም ቅኑዕን ጌጋን፡ ክውንነትን
ዘይክውንነትን ዝገብርዎ።
ወለዲ ሴም ንክውንነት ምስ
ዘይክውንነት ኣወጃቢሮምዎ። ንሓቀኛ
ተመኵሮ ሴም ምሉእ ብምሉእ
ነጺጐምዎ። ንእሽቶን ልሙድን ብዝመስል
መልእኽቲ ከም ‘ኣይተጐዳእካን’፡ ሴም
ንገዛእ ርእሱ ንዘይምእማን ሰልጢንሉ።
ንሱ ካብ ስምዒታቱ፡ ህዋሳቱን ተፈጥሮኣዊ
ግንዛቤኡን ምብታኽ ተማሂርዎ።
ንገዛእ ርእሱ ምእማን ምሉእ ብምሉእ
እንተ ኣቋሪጹ፡ ዋላ ምስ ኣተሓሳስባኡ
ተባቲኹ ይተርፍ። ከም ሳዕቤኑ፡
ንምርጫኡን ተግባሩን ኣብ ኣተሓሳስባ
ካልኦት ከም ዝምርኮሱ ይገብር። ነቐፌታዊ
ገምጋም ከይገበረ ንዅሉ ዝተነግሮ
ይጐስሞ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ
ብዝኾነ ነገር ካብ ምሕሳብ ክሕንግድ
ይኽእል። ንተግባራቱ፡ ኣተሓሳስባኡ
ዝነግሮ ብዘየገድስ፡ ኣብ ስምዒት ሕርቃን

ልስሉስ መስተ ክትገዝኣላ ፍቓደኛ
ዘይምዃና ግዳ፡ ንኣእምሮኣዊ ዶብ ጓላ
ግሂሳቶ እያ።
ቃላት ወይዘሮ ሰብለ ክንደይ ጽልዋ
ሒዙ ኣሎ? ኣየናይ ክውንነት ናይ መን
እዩ? ኣየናይ ጣዕሚ ናይ መን እዩ?
ኣየናይ ድሌት ናይ መን እዩ? መኒአን
(ኣደዶ ዋላስ ጓላ) እየን ዘይንቡር ተግባር
ዝፍጽማ ነይረን? ኣብ ኣተሓሳስባ ወይዘሮ
ሰብለ ድሑር ባህሪ ተንጸባሪቑ ድዩ?
ወይዘሮ ሰብለ ዘንጸባረቐቶ ባህሪ፡ ኣብ
ብዙሓት ወለዲ ገና ዝንጸባረቕ ዘሎ እዩ።
ሓያሎ ወለዲ ንድሌት ደቆም ኣብ ግምት
ከእትዉ ከም ዘለዎም ከቶ ኣይስቈሮምን
እዩ። ቈልዑ ንወለዶም ከም ጣኦት ናይ
ምምላኽ ባህሪ ስለ ዘለዎም፡ ንድሌቶም
ቀቢሮም ንድሌት ወለዶም ከማልኡ
ይጽዕቱ።
ባህሪ ንባዕሉ ንግምጥልሽ ኣይሰርሕን
እዩ። ዋላ ኣታኽልቲ ካብ ውሽጢ ናብ
ግዳም እዮም ዝዓብዩ። ብመሬት ይምገቡ
እሞ፡ ቀጻልነት ዕብየቶም ብጸሓይ
ይረጋገጽ። ኣታኽልቲ ንኽዓብዩ እንታይ
ከም ዘድልዮም ኣዐርዮም ይፈልጡ
እዮም። ነቲ ዘድልዮም ንኽረኽቡ፡ ኵሉ
ጻዕርታት ይገብሩ። ቆጽሎም ናብ ጸሓይ
ገጾም የንቃዕርርዎ። ሱሮም ናብ መሬት
የወሽጥዎ።
ብተመሳሳሊ ህጻናት ነቲ ዘዕብዮም
ንኽረኽቡ ናብ ወለዶም ይጥምቱ።
ንኣታኽልቲ ኣየናይ ክፋሎም ብላዕሊ
ኣየናይ ክፋሎም ንታሕቲ ክኸውን ከም
ዘለዎ ዝሕብሮም፡ ስሕበት መሬት እዩ።
ናብ ህጻናት እንተ መጺእና፡ እቲ ስሕበት
መሬት (gravitational pull) ብወለዲ

ክስርቶ ይኽእል።
ወለዲ ሴም ንተመኵሮ ወዶም ከም
ዝፈልጡ ከምስሉ’ዮም ሃቂኖም። ናብ
ኣእምሮኣዊ ዶቡ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ
ከምኡ’ውን፡ ነቲ ዘይፍለጥ ውልቃዊ
ክውንነት ከም ዝፈልጡ ከምስሉ
ሃቂኖም።
ንሓደ ሰብ ነቲ ብውሽጡ ዝስምዖ፡ ከም
ዘይስምዖ ዘሎ ክትነግሮ ምሒር ዘስደምም
እዩ። ካብ ተመኵሮና ንላዕሊ ክውንነት
ክህሉ ኣይክእልን እዩ እምበር! ንዓይ
ፍርሒ እንተ ተሰሚዑኒ፡ በቃ ፍርሒ
ይስመዓኒ ኣሎ!!
ህጻናት እናዓበዩ ክመጽኡ እንከለዉ፡
ንተመኵሮታቶም ብዝግባእ ኣብ ምስራዕ
ይጽመዱ። ንተመኵሮታቶም ስያመ
ይህብዎ፡ ብዛዕባኦም ይሓስቡ ከምኡ’ውን፡
ኣድላዪ ትርጕም ይህብዎ። የግዳስ፡ ምስ
ገዛእ ርእሶም እንተ ተባቲኾም፡ ነዚ ክቡር
ፍልጠት ይኸስርዎ።
ከምቲ ንገዛእ ርእስና ኣብ ዘይተጣመመ
መስትያት ብንጹር እንርእያ፡ ውሽጣዊ
ክውንነትና ከይተጣመመ ተንጸባሪቑ
ክምለሰና እንከሎ’ዩ፡ ብንጹር ዝርኣየና።
ህጻናት ብግቡእ ክኹስኮሱ፡ ክድገፉ
ከምኡ’ውን፡ ብንጹር ንምስሎም ዘርእዩ
ወለዲ ክረኽቡ እንከለዉ እዮም፡ ንገዛእ
ርእሶም ብዝግባእ ዝፈልጡ።
ምዝባዕ ወይ ምጥማም ዝፍጠር፡ ሓደ
ሰብ ንኻልእ ሰብ ክገልጾ ክህቅን እንከሎ
እዩ። ንኣብነት፡ “ንዓይ ጥምየት ይስመዓኒ
ኣሎ።” ክብል እኽእል እየ። ካልእ ሰብ፡
“ኣይጠመኻን። ካብ እትበልዕ እኮ ነዊሕ
ኣይገበርካን።” እንተ ኢሉኒ፡ ዝተዛብዐ
ሓበሬታ እዩ ዝህበኒ ዘሎ።

ንኣእምሮኣዊ ዶብ ዝግንዘብዎ ሰባት
ብዙሓት ኣይኮኑን። ከም ሳዕቤኑ፡ ብዙሓት
ሰባት ንውሽጣዊ ክውንነት ካልኦት ሰባት
ከይተሰከፉ ክግህሱ ይርኣዩ። ከምኡ
ምግባር ጌጋ ምዃኑ ከቶ ኣይስቈሮምን
እዩ።
ገለ ወለዲ ንደቆም ብዝግባእ
ኣይርድእዎምን። ንድምጾም እምበር፡
ንድምጺ ደቆም ክሰምዑ ፍቓደኛታት
ዘይኮኑ ሒደት ኣይኮኑን። ከም ሳዕቤኑ፡
ወዮም ደቆም ምስ ገዛእ ርእሶም
ክባተኹ ይግደዱ። ዋላ ምስ ዓበዩ ኣብ
ገዛእ ጕዳዮም ተበግሶ ካብ ምውሳድ
ይለምሱ።
ገለ ሕብረተሰባት ንደቀንስትዮ ከም
ተነቀፍቲ (delicate) ክገልጽወን እንከለዉ፡
ንደቂ ተባዕትዮ ከም ተረርቲ ይገልጽዎም።
ንደቀንስትዮ ክጐይያ፡ ክዘልላ ወይ
ክሓዅራ ከም ዘይግበአን እናምዓዱ
የዕብይወን። ንደቂ ተባዕትዮ ክጐይዩ፡
ክዘልሉን ክሓዅሩን የተባብዕዎም።
ኣብ ግዜ ህጻንነትና፡ ውልቃዊ
ተመኵሮና ኣብ ካልኦት ሰባት
ተንጸባሪቑ ክምለሰና ኢና እንጽዕት።
ብኻልኦት ስያመ ምስ ተዋህቦ ኢና፡
ንገዛእ ተመኵሮና ክንገልጾን ክንቅበሎን
እንጅምር። ንኣብነት፡ “ዝተሃሰኻ ኢኻ
እትመስል። እስከ ክርእየካ።” ብድንጋጸ
ክብሉኻ እንከለዉ፡ ንተመኵሮኻ ስያመን
ትርጕምን ይህብዎ። ብድሕሪ’ዚ፡ ብዛዕባ
እቲ ጕዳይ ብንቕሓት ትሓስበሉ።
እንተ ዘየለ፡ ብዛዕባ ተመኵሮኻ እንታይ
ክትሓስብ ከም ዝግበኣካ ይሕርብተካ።
ህጻናት ካብ ወለዶም ተነጽሎ መታን
ከየጋጥሞም፡ ንገዛእ ስምዒቶም ክሓብኡ
ይፍትኑ። ደቂ ተባዕትዮ ህጻናት፡ ልክዕ
ከምቶም ኣብ ፊልም ዝርእዩዎም ዋላ እንተ
ተጐድኡ ዘይበኽዩ ተዋሳእቲ ክመስሉ
ይህቅኑ። ‘ጓል-ጓሎ’ ምእንቲ ከይመስሉ፡
ንዅሉ ዘቐንዝዎም ክጽመምዎ ይሕልኑ።
ሰብእነቶም ንኸረጋግጽሎም፡ ወትሩ ናብ
ኣቦታቶም ቁሊሕ ይብሉ።
ብኸምዚ መንገዲ ህጻናት ካብቲ
ብመንገዲ ስምዒቶም፡ ተፈጥሮኣዊ
ግንዛቤኦምን ህዋሳቶምን ዝረኽብዎ
ሓበሬታ ይብተኹ። ክሳብ መጠረሽታ
ዕምሮም፡ ዘይንሶም ኮይኖም ነዛ ዓለም
ክሓልፍዋ ይርኣዩ።
ካብ ገዛእ ርእስና ምብታኽ ንማሃሮ
ጥራይ ኣይኮንናን። ብሰሪ እተፈላለዩ
ሕማማት ወይ መጕዳእቲ ምስ ገዛእ
ርእስና ንባተኽ ኢና። ብሰሪ ከቢድ
ጭንቀት ንንቕሓትና ከይተረፈ ክንከስር
ንኽእል።
ስምዒታትናን ህዋሳትናን ኣቐንዘውቲ
ኣብ ዝኾኑሉ፡ ካብኣቶም ክንፍለ ንቕሰብ።
ብንቕሓት ክንምኰረሎም የጸግሙና።
እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብሃንደበታዊ
ምጕዳእ ስምዒት ክንጥቃዕ እንከለና
የጋጥም። ኣብ እዋን ኵናት ዘጋጥም
ዘሰቅቕ ክስተት፡ ሓደ ካብቶም ኣብ መላእ
ዕምርኻ ብሕዱር ጭንቀት እናተሳቐኻ
ከም እትነብር ዝገብር እዩ።

“ዘተ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበርኩ ሓደ
ካብቶም ዝተማሃርክዎም ቍምነገራት፡
ነብሰይ ክሳብ ዘይለወጥኩ ንኻልኦት
ክልውጥ ከም ዘይክእል እዩ።”
- ነልሰን ማንደላ
“ኣነ ኣብዚ ዓለም ዘለኹ ንናትካ
ትጽቢት ንኸማልእ ኣይኮንኩን። ንስኻ
እውን፡ ንትጽቢተይ ከተማልእ ኣይኮንካን
ተፈጢርካ።” - ብሩስ ሊ
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምንጻር ሱር-ግሲ ንእሩም
ጽሕፈት ቀላሲ
ኣማረ ወልደስላሰ

ካልኣይ ክፋል

ኣርኣያ ካሳ፡ 2016 ካልጋሪ፡ ካናዳ ktaraya@
shaw.ca

ብእቲ ልሙድ ኣጽሓሕፋን
ኣደማምጻን ሱር-ግሲ፡ “ጸሓፈ”
ብከም’ቲ ኣዲ ገብረ (2012) ዝሓበሮ፡
ብፊደል-ግእዝ ኪጅምር ይግባእ።
“በልዐ”፡ “ሰተየ”፡ ኢልካ “ጸሓፈ”
ኪጽሓፍ መጐታዊን ተመዓራራዪን
ይመስል።
እስከ እዚ ተመዓራራይነት ሱር-ግሲ
ኣብ ረባሕታ እቶም ሱር-ግሲታት
ምሉእነት እንተ’ሎዎን እንታይ
ከም ዝመስልን ኣብነት ብምውሳድ፡
ብኸፊል ይርአ። ኣብ’ዚ ኣብነት፡ ክልተ
ግሲታት ማእከላይ ፊደሎም ጎረሮኣዊ
ራብዕ-ፊደል ዘይኮኑ (በልዐ፡ ነገረ)ን፡
ክልተ ከኣ ማእከላይ ፊደሎም ጎረሮኣዊ
ራብዕ-ፊደል ዝኾኑ፡ ብእቲ ልሙድ
ኣጽሓሕፋ ዚጽሓፉ (‘መሃረ” ‘ጸሓፈ’)
ን ኪድህሰሱ እዮም።

ኣብ ላዕሊ ከም ዝርአ፡ ረባሕታ
“መሃረ”ን “ጸሓፈ”ን ምስ “በልዐ”ን
“ሰተየ”ን ተመዓራራይነት የብሎምን።
ስለ’ዚ፡ ከም’ቲ ኣዲ ገብረ ዘቕረቦ፡
ረባሕታ ብዓል “በልዐ”ን “ሰተየ”ን
ንመጐትን መራጐዲን ረባሕታ ብዓል
“መሃረ”ን “ጸሓፈ”ን ኣይሰርሕን እዩ።
ንእቶም ኣብ መንጎኦም ጎሮሮኣዊ
ራብዕ-ፊደል ዘለዎም ሱር-ግሲታት፡
ቀዳሞት-ፊደሎም ካብ ግእዝ-ፊደል
ናብ ሳድስ-ፊደል ቀይርካ እስከ
ይዳህሰሱ። ሱር-ግሲ “ምሃረ” “ጽሓፈ”
ተባሂሉ እንተ ተወስደ እዚ ዚስዕብ
ተመዓራራይነት ዘለዎ ረባሕታ
ይርከብ፤

እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ረባሕታ ንእቲ
ፈለማ ብተስፋማርያም ቦዅረጽዮን ቀሪቡ
ዝነበረ ኣጽሓሕፋ ይመስል። ስለ’ዚ፡ እቲ
ፍታሕ እምበኣር፡ ፊደላት “ሃ፡ ሓ፡ ኣ፡ ዓ”
ኣብ ማእከል ዝርከብዎም ሱር-ግሲታት፡
እቲ ቀዳማይ ፊደሎም ሳድስ-ፊደል
ኪኸውን ኣለዎ።
እቲ ሱር-ግሲ ብፊደል-ግእዝ ምጽሓፍ፡
ብልማድን ድምጺ ራብዕ-ፊድል ጓዕጺጽዎ
ንምጥዕዓም-ድምጺን እንተ ዘይኮይኑ
ብመጐት እቲ ጀማሪ ፊደል ሳድስ-ፊደል
ኪኸውን ይግባእ።
ብተወሳኺ፡ ኣብ ርእሲ እቲ ካብ

ኣደምምጻ ዝነቐለ መጐት፡ ኣብ ልሳነ-ግእዝ
እንከይተረፈ እቲ ቀዳማይ ፊደል ግሲ
ሳድስ-ፊደል ኪኸውን ከም ዝግብኦ ኪዳነ
ወልድ ክፍሌ ከም’ዚ ይብል፡ “‘አ’ን ‘ሀ’ን
ኣብ ማእከሉ ዘለዎ ግሲ ብግእዝ ዝጅምር
ዝነበረ ናብ ሳድስ ‘ይገብር’” (ደስታ ተክለ
ወልድ፡ 1948ግ፡ ገጽ 6)።
ከም ኣብነት ከኣ ንእዞም ዝስዕቡ ጽምዲ
ቃላት-ግእዝ የቕርብ፤ ልኢከ - ለአከ፡
ልሕኵ - ለሐኰ፡ ጽዒል - ጸዐለ፡ ምሂር መሀረ፡ ግሒሥ - ገሐሠ፡ ዝኂር - ዘኀረ።
(ልኣኸ፡ ልሓዀ፡ ገንሐ/ጸረፈ፡ ምሃረ፡
ተመልሰ/ኣተወ/ምዕራፍ፡ ተጃህረ/ተዓበየ)
ንምድምዳም፡ መምርሒ ሱር-ግሲ
ብዝምልከት፡ ብኸም’ዚ ዚስዕብ ኪጽመቕ
ይከኣል፤
1. እቲ ደድሕሪ ቀዳማይ-ፊደል ሱርግሲ ዚስዕብ ፊደል ጐረሮኣዊ ራብዕ-ፊደል
(“ሃ፡ ሓ፡ ኣ፡ ዓ”) እንተ-ኾይኑ፡ እቲ ቀዳማይፊደል ድምጺ ሳድስ-ፊደል ይህልዎ፡
ብሳድስ ከኣ ይጽሓፍ።፣ ረባሕታኡ ከም
እቲ ናይ ብዓል “ምሃረ”ን “ጽሓፈ”ን
ይኸውን።
2. እቲ ደድሕሪ ቀዳማይ-ፊደል ሱርግሲ ዚስዕብ ፊደል ራብዕ-ፊደል እንተዘይኮኑ ረባሕታኡ ከም እቲ ናይ ብዓል
“በልዐ”ን “ሰተየ”ን ረባሕታ ይኸውን።
3. መጐት ዘይክተል፤ እቲ ደድሕሪ
መጀመርታ-ፊደል ሱር-ግሲ ዚስዕብ ፊደል
ራብዕ-ፊደል (“ሃ፡ ሓ፡ ኣ፡ ዓ”) ኮይኑ ግን
ኣደማምጻ ቀዳማይ-ፊደሉ ድምጺ ሳድስፊደል ዘየፍቅድ እንኪኸውን መጐት
ዘይክተል ይብሃል።
ኣብነታት መጐት ዘይክተሉ ዝመስሉ
‘ሱር-ግሲታት’ ከም ብዓል ተሃከየ፡ ተሓለቐ፡
ተሓጐሰ፡ ተሓበነ፡ ተኣፈፈ፡ ተዓበየ፡ …
ይርከቡ እዮም። እዚኣቶም፡ ሓባራዊ ቅ.ጥ.
“ተ” ኣለዎም። እቲ ዝቐረበ መምርሒ
ኣብ እዚኦም ኪሰርሕ ዘይምኽኣሉ
ተወሳኺ ዳህሳስ የድልዮ።
ንግዜኡ ግን፡ እዞም ብ“ተ” ዝጅምሩ
ግሲታት፡ ምናልባት ረባሕታ እምበር
ሱር-ግሲታት ኣይኮኑን። ረባሕታ እዮም
ዜብሎም እቲ ቅ.ጥ. “ተ” እዩ። “ተ”
ንግሲ ናብ ተገብሮ ዝልውጥ ቅ.ጥ. እዩ።
ኣብነታት፤ በልዐ - ተበልዐ፡ ሰተየ - ተሰትየ፡
ምሃረ - ተምሃረ፡ ርኣየ - ተርኣየ።
ብካልእ ምኽንያት መጐት ዘይክተል
ዝመስል ሱር-ግሲ “ርኣየ” ኣሎ። በቲ
ልሙድ ኣጽሓሕፋኡን (“ረኣየ”) በቲ
ቅኑዕ ኣጽሓሕፋኡን፡ (“ርኣየ”) ረባሕታኦም
ንምውድዳር እንሆ፤

* ኣብ’ዚ፡ 1ይ-ኣካል
“ርኣየ” ብመጐት
ከምኡ’ውን 3ይ-ኣካል
ርኢዩ” ኪኸውን

ረባሕታ
“ርኢየ”
“ርኢያ/
ይግባእ፡

እንተኾነ መጐት ዘይክተል
ዜምስሎ እቲ ኣብ ሕቝፊ
“ኢ” (እይ) ዝርከብ “ይ” ስለ
ዝተዋሕጠ እዩ፣ - ርኢየ =
ርእይየ= ርእየ (ከምኡ’ውን እቲ
ግጉይ ኣጽሓሕፋ - ረኢይኺ/
ረኢይኻ- ረእኺ/ረእኻ፡ …)።
መወከሲ-ጽሑፍ
ተስፋማርያም
ቦዅረጽዮን
መርኢድ (2012፡ ግንቦት 2)።
ሓጺር ምምርሒ ኣጽሓሕፋ
ቋንቋ ትግርኛ። ሓዳስ ኤርትራ፡

ገጽ 8።
ተስፋማርያም
ቦዅረጽዮን
መርኢድ (2012፡ ሰነ 27)።
መልሲ፡ ንኣቶ ኣዲ ገብረ።
ሓዳስ ኤርትራ፡ ገጽ 8።
ኣዲ ገብረ (2012፡ ግንቦት
30)። ነዊሕ ከይከድካ ገለ
ክብል። ሓዳስ ኤርትራ፡ ገጽ
8።
ኪዳነ ወልድ ክፍሌን (አለቃ)፣
ኣሕታሚ - ደስታ ተክለ ወልድ
(1948ግ)። መጽሐፈ፡ ሰዋስው፡
ወግስ፡
ወመዝገበ፡
ቃላት፡
ሐዲስ። አዲስ አበባ፡ አርቲስቲክ
ማተሚያ ቤት።
መዘክር፤
“ግእዝ/ግዕዝ” እትብል ቃል
እንተ ወሓደ ሸሞንተ መዓላ
ኣለዋ፣ ኣርባዕተ ስም (ቋንቋ፡
ፊደል፡ ንባብ ወይ ዜማ)፡
ሓደ ቅጽል (ቀዳማይ)፡ ሰለስተ
ከኣ ግሲ (ነቐፈ፡ ነጻ-ኣውጽአ፡
ገዓዘ)። ኣብ’ዚ ዓንቀጽ ሰለስተ
ትርጕማት ግእዝ ተተግቢረን
ኣለዋ። እተን ክልተ ስም
(ቋንቋን ፊደልን)፡ ሓንቲ ከኣ
ቅጽል (መዓርጋዊ ቍጽሪ)
እየን። ንሓባራዊ ርድኢት፡
ኣብ’ዚ ጽሑፍ፡ ግእዝ፡ ብኸም’ዚ
ዚስዕብ ተተግቢራ፤
1. ንእቲ ስም ቋንቋ
እንከተመልክት ቅ.ጥ. “ልሳነ”

ተለቂቡላ ኣሎ። ዘየደናግር
ኪኸውን እንከሎ እቲ ቅ.ጥ.
ተሪፉ።
ንኣብነት
ግእዝን
ትግርኛን እንክበሃል ንቋንቋ
ከም ዜመልክት ብሩህ እዩ፣
ቅ.ጥ. ኣየድልን።
2. ንእቲ ግእዝን ትግርኛን
ንምጽሓፍ ዜገልግል ስም ፊደል/
ፊደላት ንምጥቃስ “ፊደል”
ዝብል ቃል ከም ቅ.ጥ. ይኣቱ፣
ፊደል-ግእዝ
(ፊደላት-ግእዝ)
ብምባል ይጽሓፍ። ኣብ’ዚ እቲ

ቅ.ጥ. ዋንነት የመልክት።
3. ንእቲ መጀመርያ ሆህየ
ናይ ሓደ ፊደል ንምምልካት፡
“ፊደል” ድ.ጥ. ኮይኑ ይኣቱ፣
ግእዝ-ፊደል ተባሂሉ ይጽሓፍ።
ኣብ’ዚ እቲ ቅ.ጥ. ቅጽል እዩ።
ዘየደናግር ኪኸውን እንከሎ
እቲ ድ.ጥ. “ፊደል” ይተርፍ።
ንኣብነት፡ ግእዝን ራብዕን ሕደ
ድምጺ ኣለዎም እንክበሃል
ንመዓርጋዊ-ቍጽሪ
(ቅጽል)
ከም ዜመልክት ብሩህ እዩ።

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

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.221
ብርሃን ...

ፊዚክስ

* ብርሃን ከመይ ይሰርሕ

ምስ ፊዚክስ ዝተሓሓዙ ትምህርታዊ ትሕዝቶ

ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ

ብርሃን እንተ ዘይህሉ እንታይ ዓይነት ህይወት ምመራሕና ንኸውን? ኣብ ግዜ ጸልማት እነብርሆ መብራህቲ እንተ
ዘይህሉኸ? ብሓሳብና ዓለም ብዘይ ብርሃን ክንስእላ’ውን ንጽገም ንኸውን፣ ብርሃን ኣፍደገ ዝተፈላለዩ ፍልጠታት እዩ፣ ክሳብ
ሎሚ ኸኣ ምስጢሩ ተበርቢሩ ኣይተወደአን ዘሎ፣ ብዛዕባ ዓይኒ ክለዓል እንከሎ መጀመርታ ብዛዕባ ብርሃን ትመሃር፣ ብዛዕባ
ካሜራ ክለዓል እንከሎ ቅድም ብዛዕባ ብርሃን ምፍላጥ የድልየካ፣ ብዛዕባ ፋይበር ኦፕቲክስ ወይ ተለስኮፕ ቅድሚ ምፍላጥካ
ብዛዕባ ብርሃን ዘለካ ፍልጠት ትሕተት፣ ኣብ ፊዚክስ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲና ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ይቕልቀለና፣
ብርሃን እንታይ’ዩ? ብኸመይ ይፍጠር? ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት እዚ ጽሑፍ ብተኸታታሊ ክምልሰልና ክፍትን’ዩ፣

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ግ
ድ
ል

ኣብዚ ዝሓለፈ ሕታማት። መባእታዊ ኣምር ብርሃን። ብርሃን እንታይ ምዃኑ። ብርሃን ከም ጩራን ማዕበልን እንክርአ
እንታይ ከም ዝመስል ኣቕሪብና ነይርና፣ ንሎሚ ኸኣ ብርሃን ከም ንጥረ ወይ ፓርቲክል እንታይ ከም ዝመስል። ከምኡ’ውን
ንኽልተኡ ባህሪ ብሓደ ጠሚርና ክንርእዮ ክንፍትን ኢና፣

ንብልሒ ተማሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ሕቶ ጂኦሜትሪ

* ብርሃን ከም ንጥረ (ፓርቲክል)

ጸሓይ ብ35 ደረጃ ኵርናዕ (ዲግሪ)
ካብ መሬት ኣንቃዕሪረ ክጥምታ
እንከለኹ። ኣብ ቅድሚ ገዛና ዘላ ፓሎ
ጽላሎታ 10 ሜትሮ እዩ፣ ጸሓይ ካብ
መሬት ብ25 ደረጃ ኵርናዕ ክርእያ
እንከለኹኸ ንውሓት ናይቲ ፓሎ
ጽላሎት ክንደይ ይኸውን?
(መልሲ ዝመጽእ ሰሙን)

ት

ስ

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፣)

ብ1890ታት ስነ-ፍልጠተኛታት
ንማዕበል
ብርሃን
ዘጠቓለለ
ኣተሓሕዛ
ኤለክትሮማግኔታዊ
ጽርጋወ ምስ ረኣዩ “ኪንዮ’ዚ
ዝበሃል የለን።” ኢሎም ይሓስቡ
ነይሮም፣ ኣብ መወዳእታ 1900
ማክስ ፕላንክ ድንቂን ቀሊልን ገና ክሳብ ሕጂ ዘይዓረፈ - ሓሳብ
ሒዙ ተቐልቀለ፣ ፕላንክ “ብርሃን
ጸዓት ዝስከመሉ ንጹር ዓቐን
ክህሉዎ ኣለዎ።” ክብል’ዩ ገሊጹ፣
እቲ ዓቐን ከኣ ብኣሃዱ መሰረታዊ
ጸዓት ክግለጽ ኣመመ፣ ጸዓት=
ናይ ፕላንክ ቍጽሪ * ናይ ጽርጋወ
ፍሪኴንሲ፤ E= hf፣
ብ1905 ኣልበርት ኣይነሽታይን
ንጽልዋ ፎቶ ኤለክትሪክ እናጽነዐ
እንከሎ። ንናይ ፕላንክ ክልሰሓሳብ ኣማሓየሾ፣ ናብ ገጽ
ሓደ
ብረት
ኡልትራቫይለት
ብርሃን ብምቕናዕ’ዩ መጽናዕቱ
ጀሚሩ፣ ብድፍኢት ጨረርታ
ኡልትራቫይለት ከኣ ኤለክትሮናት
ካብ ገጽ ብረት ክትፍኡ ከኣሉ፣
“ኣብ ብርሃን ዝርከብ ጸዓት
ተጠርኒፉ እንተ መጺኡ። ዝዀነ ሰብ
ብርሃን ንእሽተይ ኣምፑል (ፎቶን)
ኣለዎ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ።”
ክብል ከኣ መግለጺ ሃበሉ፣ እቶም
ፎቶናት ኣብ ገጽ ናይቲ ብረት
ምስ ሃረሙ። እቲ ዘለዎም ጸዓት
- ከም ባልኛ - ናብቶም ናይቲ
ብረት ኤለክትሮናት የሰጋግሩዎ፣
ብሓንቲ ባልኛ ጌርና ንካልእ ኣብ
ዕረፍቲ ዝነበረት ባልኛ ክንሃርማ
እንከለና።
ኣብታ
ቀደመይቲ
ዝነበረ ጸዓት ናብታ ሓንቲ’ዩ
ዝሰግር፣ እዚ ናይዞም ፎቶናት
ጸዓት ከኣ ልክዕ ከምኡ ናብቶም

ኤለክትሮናት ይሰጋገር፣ እዞም
ጸዓት
ዝረኸቡ
ኤለክትሮናት
ከኣ ካብቲ ዝሓቘፎም ብረት
ይንጸሉ፣
ኣብ ኣቃውማ ኣቶም ስሙ
ዘጸውዐ ነይልስ ቦሆር። ንናይ
ፕላንክ
ክልሰ-ሓሳብ
ኣብ
መጽናዕቱ ተጠቐመሉ፣ ዝቐደሙ
ስነ-ፍልጠተኛታት። ኣቶም ማእከሉ
እወታዊ ኒኩሊያ። ኣብ ዙርያኡ
ከኣ ኤለክትሮናት ከም ፕላኔታት

ኣኽቢቦሞ ከም ዝርከቡ ገሊጾም
ነይሮም፣ ኣብ ንጹር ዓንኬል
(ኦርቢት) ዝርከቡ ኤለክትሮናት
ብደረጃ ዘለዎም ጸዓት ከም ዝስርዑ
ቦሆር ይገልጽ፣ ካብ ሓደ ዓንኬል
ናብቲ ካልእ ዝተሓተ ዓንኬል ክዘሉ
እንከለው። ጸዓት ብመልክዕ ፎቶን
ጸዓት ይህብ፣ ካብዚ ብምብጋስ
ብርሃን ብመልክዕ ረቀቕቲ ፎቶን
ዝተሰምዩ “ፓኬት” ወይ ፓርቲክል
ክጥመት ጀመረ፣ ክልሰ-ሓሳብ
ኳንተም ከኣ ክቕልቀል ከኣለ፣

* ድርብ ባህሪ ብርሃን - ከም ማዕበልን ፓርቲክልን

መልሲ ዝሓለፈ ሰሙን
ዓድል ናብ ዝባን ናይ ገዛኦም ንምስቃል ኣስካላ ተጠቒሙ፣ ናይቲ ኣስካላ እግሪ ካብቲ
መንደቕ 5 ጫማ ርሒቑ ነይሩ፣ ካብ መሬት ብ21 ደረጃ ኵርናዕ (ዲግሪ) ተንቃዕሪሩ ነይሩ፣
ቍመት ናይዚ መንደቕ ክንደይ እዩ?

መልሲ
1) 13 ጫማ

ዝበጽሓና

- ዓስረስ ተወልደ (ኣስመራ) 2
- ተማ. ከማል ኣድም (መንደፈራ)
- ተማ. ኢልሃም ፈረጅ (ከረን) 2
- ታሪኽ ተወልደብርሃን - (ሓመልማሎ)
- በድር ኑርሑሴን (ማይነፍሒ) 2
.............. ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝበጽሓና’ዩ፤ ሓደ ብሓደ ከነቕርቦ ኢና፣

ሓዳስ ኤርትራ/ ዓምዲ ኵርናዕ ተማሃሮ/ ፓሳቍ. 247/ ኣስመራ

ፈላጣት ፊዚክስ ንክልተ ባህሪ
ብርሃን ቀልጢፎም ክቕበሉዎ
ኣይከኣሉን
ነይሮም፣
ብርሃን
ብማዕበል
ክግለጽ
ጸኒሑ።
ብፓርቲክል ይግለጽ፣ ናይቲ ግዜ
ሰብ ከኣ ሓደ ቅኑዕን ውዱእን
መልሲ ይጽበዩ ነበሩ፣ ኣልበርት
ኣይነሽታይን ከኣ ሓደ መልሲ
ሒዙ መጽአ፣ ድርባዊ ባህሪ
ብርሃን - ማዕበልን ፓርቲክልን
(wave-particle
duality)
ዝሰመዮ ሓሳብ ብ1905 ከቕርብ
ከኣለ፣
ኣይነሽታይን
ጽልዋ
ፎቶኤለክትሪክ እናጽነዐ እንከሎ።
ብርሃን ፓርቲክል ምዃኑ ገሊጹ
ነበረ፣ ነዚ መግለጺ ዝጋጮ
ዝመስል
ብርሃን
ብማዕበላዊ

እ

ጥቕሲ
ሰሙን

ዚ

ምንቅስቓሱ’ውን ገለጾ፣ ንክልቲኡ
ሓሳባቱ ብምዝማድ ነቲ ሕቶ
ክፈትሕ
ፈቲኑ፣
እዚ’ውን
ካብቲ ድንቂ ስራሕ ኣልበርት
ኣይነሽታይን ኰነ፣
ሎሚ ድርብ ባህሪ ብርሃን ብስነፍልጠተኛታት ቅቡል ኰይኑ
ኣሎ፣ “ብርሃን እኩብ ናይ ሓደ
ወይ ካብኡ ንላዕሊ ፎቶናት ኰይኑ።
ብመልክዕ
ኤለክትሮማግኔታዊ
ጽርጋወ ከኣ ይጓዓዝ።” ክብሉ
ንክልቲኡ
ዘጣመረ
መግለጺ
ሂቦሙሉ፣ በዚ መግለጺ ምርኵስ
ብምግባር ገለ ፈላጣት ናብ ናይ
ቶማስ ያንግ (ኣብ ናይ ዝሓለፈ
ሕታም ርአ) ናይ መጀመርታ
ፈተነ ብምምላስ ከተኣሳስሩዎ

ከኣሉ፣
ንከባቢና
ክንርኢ
ዘኽእሉና
ፎቶናት እዮም፣ ኣብ ግብ ዝበለ
ጸልማት ንሓደ ንጹል ፎቶን ክንርኢ
ይከኣል ምዃኑ ይግለጽ’ዩ፣ እቲ
እንርእዮ ዘበለ ምስሊ እምበኣር
ኣዝዩ ብዙሕ ቍጽሪ ፎቶናት ካብ
ምንጪ ብርሃንን ተንጸባሪቖምን
ምስ
ዝመጽኡና
ዝፍጠር’ዩ፣
ንኣብነት ኣብዛ ሰዓት ኣብ ገዛ
እንተ ኣለኻ ኴንካ። ኣብኡ ዝርከብ
ምንጪ ብርሃን ዘመንጩዎም
ፎቶናት በቲ ኣብቲ ገዛ ዝርከብ
ንብረት ይንጸባረቑ፣ ኣዒንትኻ
ገለ ካብዞም ኣብቲ ክፍሊ ዝውሕዙ
ፎቶናት ብምስሓብ ከም ትርእዮም
ይገብር፣

“በቲ ትገብሮ ትሕጐስ እንተ ዘይሃሊኻ። ሓደ ዘይቅኑዕ ነገር ትገብር
ኣለኻ ማለት’ዩ፣”
- ክላውደ በርናርድ (1813-78)

ንትምህርቲ። ምህዞ። ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዞባ ደቡብ፡ ንኣሰልጠንቲ ኵዕሶ እግሪ ስልጠና ተዋሂቡ

ዮናታን ገብረሂወት yogh@zena.gov.er

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ካብ 11 ንኡሳን ዞባታት
ዝተዋጽኡ 33 ኣሰልጠንቲ ኵዕሶ እግሪ
ደረጃኦም ዘዕብይሉ ስልጠና ምቕሳሞም
ወኪል ኣገልግሎት ዜና ፊልሞን ትካቦ
ሓቢሩ፣ እዚ ንኣስታት ክልተ ሳምንቲ
ብግብርን ክልሰሓሳብን ተሰንዩ ብዳይረክተር
ተክኒክ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል
ዮሃንስን መሳርሕቱን ዝተዋህበ ኮይኑ፡ ብደረጃ
ካፍ ናይ “ሲ” (CAF ‘c’ license) ፍቓድ

ስልጠና ዘማለአ ምንባሩ ተፈሊጡ፣
ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ክካየድ ዝቐነየ
ስልጠና ሓላፊ ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ዞባ
ደቡብ መም. ይሕደጎ ሃይለ ኣብ ዘስመዖ
ቃል፡ እቲ ስልጠና ነቲ ብዝተፈላለየ
ምኽንያት ተዳኺሙ ዝጸነሐ ንጥፈታት
ኵዕሶ እግሪ፡ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ
ምስልጣን ዝነጥፉ ሞያውያን ኵዕሶ እግሪ
ናይ’ቲ ዞባ ኣብቲ ዓውዶም ብስነ-ፍልጠታዊ

ብቕጽበት ክትትክኦ ክብድ ይብል’ዩ፣
ይኹን’ምበር ኣብዛ ጋንታ ‘ንዕኡ ክትክኡ
ዝኽእሉ ተጻወትቲ ኣለዉ’ ዝብል ገምጋም
ኣሎና፣ ውሑስ ንምግባሩ ኸኣ ጸቒጥና
ክንሰርሕ መደብና እዩ፣” ይብል፡ ቀይሕ
ባሕሪ ኣብ ሓጺር እዋን ንፍጹም ዝመስሉ
ኣመዝገብቲ ሸቶ ክትፈጥር ዝጽበ ኣቶ
ዮናስ፣
ኣከታቲሉ ኮኾብ ኣመዝጋቢ ላዕለዋይ
ውድድር ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ብምዃን
ስሙ ዝኾልዐ ፍጹም፡ ካብ’ቶም ገዳይም
ስፖርታውያን ቀይሕ ባሕሪ ሓደ እዩ፣
ኣብ’ዛ ክለብ ተመክሮ ግዜ ጥራይ ዘይኮነ፡
ኣበርክቶኡ ዕዙዝ ምንባሩን ከም ዓንዲ ሕቘ
ኮይኑ ብዝለዓለ ክነጥፍ ምጽንሑን ድማ’ዩ
በታ ክለብ ዝግለጽ፣
ነዚ ትማሊ ናብ ሱዳን ዘምርሐ ኣባሎም፡
ብፍላይ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ተደጋጋሚ
ጠለባት ይመጽኦ ምንባሩ፡ ብዝተፈላለየ
ምኽንያት ግና ከይሰለጠ ምድንጓዩ ዘብርሀ
እቲ ኣቦ-መንበር፡ ፕሮፌሽናል ጻውዒት
ምስ መጽአ፡ በቲ ሓደ ንዕቤቱ ሓጋዚ በቲ
ኻልእ ድማ ንክለብን ሃገርን ረብሓ ስለዝኾነ፡
ቀይሕ ባሕሪ ንጕዳይ ፍጹም ብዕቱብ ሒዛ
ክትሰርሕ ምጽንሓ ኣረዲኡ፣
ቀይሕ ባሕሪ ብናይ ወጻኢ ክለባት
ዝህደኑ ስሙያት ተጻወትቲ ኣብ ምውናን
ሎሚ ናይ መጀመርታኣ ኣይኮነን፣
እዛ ክለብ ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚራ
በብግዜኡ
ብመልክዕ
ፕሮፌሽናል
ዝሸጠቶም ተጻወትቲ፡ ሸውዓተ ሸሞንተ
ኣቢሎም ይበጽሑ፣ ጻውዒት ንዝቐርበሎም
ተጻወትቲ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ንምስግጋር
ይዅን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝበቕዑ
ብብዝሒን ዓይነትን ንምፍራይ ቀንዲ ዕላማ
እታ ክለብ ምዃኑ ድማ ይሕበር፣
“መስርሕ ምስግጋር ፍጹም መቐጸልታ’ቲ
ዝጸንሐ እዩ፣ ኣብነት ኮይኑ ስሙን ስም
ሃገሩን ከጸውዕ ከኣ ተስፋ ንገብር፣ ብሕጂ
ካልኦት ከነሰጋግር ከኣ ድልየትና’ዩ” ዝበለ

ዮናስ፡ ንህሉው ኵነታት ቀይሕ ባሕሪ
ብዝምልከት፡ ካብ’ቲ ናይ ቀዳማይ ዙርያ
ዝሓሸ ቍመና ሃኒጻ ምህላዋ ሓቢሩ፣ ስርዕቲ
ጋንታ ኾይና ብዘይምብጋሳ ተደጋጋሚ
ማዕረ ውጽኢት ተመዝግብ ምንባራ
ድሒራ ግን ብዓወት ትቕጽል ከምዘላ
ጠቒሱ፡ ጽዋእ ሻምፕዮን ንምዕታር ኣብ
ዝካየድ ቅልስ ንቐንዲ መቐናቕንቶም ክለብ
ደንደን ኢዶም ከምዘይህቡ ተዛሪቡ፣

ቀይሕ ባሕሪ ንናይ ቦታ ‘ፍጹም’ ዝትክኡ ተጻወትቲ ክቕልቀሉ ትጽበ
ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ንቦታ’ቲ ብመልክዕ
ፕሮፌሽናል ናብ ኣልሙርቃኒ ዝተሰጋገረ
ኮኾብ ተጻዋታያ ፍጹም ሃይለሚካኤል
ክትክኡ ዝኽእሉ ተጻወትቲ ክቕልቀሉ

ትጽቢት ገይራ ኣላ - ብመሰረት ሓበሬታ
ኣቦ-መንበር’ታ ክለብ ኣቶ ዮናስ ታፈረ፣
“ሃጓፍ ከጋጥም ባህርያዊ እዩ፣ ባጆ
ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎ ብምዃኑ ኸኣ 100%

ውድድራት ብሽክለታ ብምኽንያት በዓል ናጽነት
ብምኽንያት መበል 26 ዓመት በዓል
ናጽነት፡ ኣብ ከተማ ከረን ቅድድም
ብሽክለታ ይካየድ ምህላዉ ወኪል ኤሪና
ካብ’ቲ ቦታ ሓቢራ፣ እዚ ፈደረሽን
ቅድድም ብሽክለታ እቲ ከተማ ምስ
ፈደረሽን ዞባ ዓንሰባ ብምውህሃድ ዝወደቦ
ውድድር፡ ብሰንበት ንኻልኣይ ሰሙኑ
ብውዕውዕ መንፈስ ቀጺሉ፣ ኣብቲ ብርክት
ዝበሉ ተዓዘብቲ ዝተረኽቡሉ ናይ ከተማ
ውድድር፡ ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን
80 ኪሎ ሜተር ሸፊኖም፣ ሮቤል
ንኹሎም መወዳድርቱ ብዙርያ ብምግላፍ
ከምእተዓወተ ድማ ተሓቢሩ፣
60 ኪሎ ሜተር ካብ ዝተጓዕዙ
ተቐዳደምቲ ካልኣይ ዲቪዥን፡ ፋንኤል
ወልደዝጊ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ፡
መሓረዝጊ ተስፋጽዮንን ሮቤል ዮውሃንስን
ካልኣይን ሳልሳይን ወጺኦም፣ ኣብ ውድድር
ሳልሳይ ዲቪዥን ተቐዳደምቲ 40 ኪሎ
ሜተር ክሽፍኑ እዩ ተመዲቡሎም፣
ሳምሶም መርሃዊ፡ ፊልሞን በረኸትን ዮሃና
ብሪን ድማ ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃታት
ብምሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም፣ ካብ ደቂ
ኣንስትዮ፡ ስኒት ሓድሽን ቅሳነት ሃይለን
ምዕዋተን ተሓቢሩ፣
እዚ ውድድር እዚ ሰለስተ ናይ ከተማን
ሓደ ድማ ካብ ሓጋዝ ተበጊሱ ኣብ
ዓዲተከሌዛን ዝዛዘም ናይ በረኻ ቅድድም
ዘጠቓለለ ኣርባዕተ መድረኻት ይርከቦ፣
ቅድድም ብሽክለታ ከተማ ከረን ንሸውዓተ
ኣዋርሕ ኣቋሪጹ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ፣
ብዘይካ’ዚ፡
ብተመሳሳሊ
ምኽንያት
ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ደቡብ
ዝተወደበ ውድድር ካልኣይ መደረኽ
ብሽክለታ ዞባ ደቡብ፡ ብ14 ግንቦት ኣብ
ፈታኒን በዳሂን ዝኾነ ጐደናታት ደቀማሓረ

ከምእተቓንዐ መም. በይን ፎቶ ድሒሩ
ኣብ ዝሰደዶ ጸብጻብ ሓቢሩ፣ ውድድር
ቀዳማይ ዲቪዥን፡ ዓብላልነት ተቐዳደምቲ
መንደፈራ ዝተንጸባረቐሉ ነይሩ፣ ኣብቲ
ፍሊሞን ሰመረኣብ ካብ ዓዲዃላን ናይ
ዓዲ ቐይሕ ኣቤል ተስፎምን ብሉጸነቶም
ዘመስከሩሉን ኣብ ሰዓት 37.5 ኪሎሜተር
ዝተመዝገበሉን ውድድር፡ ኣብ ጽቡቕ
ቍመና ዝርከብ ተቐዳዳማይ መንደፈራ
ገብረሂወት ዮሃንስ ቀዳማይ ወጺኡ፣ ደቂ
ጋንታኡ ሰመረ ክብርኣብን ዮናስ ወልዱን
ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም፣
ብናይ ክልተ መደረኽ ውድድር
ገብረሂወት ዮውሃንስ 14 ነጥቢ ከዋህልል
እንከሎ፡ ሰመረ ክብርኣብ 9 ነጥቢ፡ ዮናስ
ወልዱን ፊልሞን ሰመረኣብን ድማ
ሸሸውዓተ ነጥቢ ኣዋህሊሎም ኣለዉ፣
ብጋንታ፡ መንደፈራ 36 ነጥቢ ብምውህላል
ቀዳመይቲ ትርከብ፣
ተቐዳደምቲ
ደቀማሓረ
ዓብለልቲ
ኮይኖም ኣብ ዝቐረቡሉ ውድድር ካልኣይ
ዲቪዥን፡ ኤርሚያስ ፍስሃየ ካብ መንደፈራ
ቀዳማይ ክወጽእ እንከሎ፡ ሳሙኤል ረዘነን
ተመስገን የማነን ካብ ደቀማሓረ ድማ
ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን መዛዘሚ
ሕንጻጽ ረጊጾም፣ ዛጊት ብድምር ውጽኢት
ክልቲኡ መደረኻት፡ ኤርሚያስ ፍስሃየ ብ12
ነጥቢ መራሒ ዘሎ ኾይኑ፡ ተቐዳደምቲ
ደቀምሓረ - ሳሙኤል ረዘነን ተስፋሂወት
ወልደገብሪኤልን 9ን 8ን ነጥቢ ኣዋህሊሎም
ይስዕቡዎ፣ ኣብዚ ዲቪዥን፡ 23 ነጥቢ
ዘዋህለለት ደቀማሓረ ብጋንታ ትመርሕ
ኣላ፣
ኣብ
ውድድር
ደቂ
ኣንስትዮ፡
ተቐዳደምቲ ዓዲ-ዃላ ደሊና ግርማይ፡ ሱዛና
ፍስሃየን ሞናሊዛ ኣርኣያን ብሉጹ ውድድር

ብምርኣይ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ
ብምእታው ተዓዊተን፣ ሱዛና ፍስሃየ 9፡ ሩታ
ፍትዊን ደሊና ግርማይ ድማ ሸሸውዓተ
ነጥቢ ኣዋህሊለን ኣለዋ፣ ብጋንታ፡ ዓዲ- ዃላ
27 ነጥቢ ብምውህላል ነቲ ውድድር ፍጹም
እያ ዓብሊላቶ ዘላ፣

መንገዲ ተሓጊዞም ንኽነጥፉ ዘተባብዕ
ከምዝነበረ ገሊጹ፣
መብዛሕትኦም ተሳተፍቲ ናይ’ቲ ስልጠና
ኣብ ዓውዲ ኵዕሶ እግሪ ክነጥፉ ዝጸንሑ
መንእሰያት ብምዃኖም ኣብ ምምልማል
ውልዶ ስፖርታውያን ዓቢ ተራ ክጻወቱ
ትጽቢት ከምዝግበረሎም ዝገለጸ ሓላፊ
ኮምሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ ኣቶ ነጋሲ
ተስፋጋብር
ብወገኑ፣
ንዝተዋህቦም
ትምህርቲ ብልዑል ተገዳስነት ተኸታቲሎም
ክዛዝምዎ ምኽኣሎም ኣመስጊኑ፣
ወኪል ሰልጠንቲ ብግደኡ፡ ዝቐሰምዎ
ትምህርቲ ፍልጠቶም ንኸዕብዩን ምስ
ዘመናዊ ናይ ኵዕሶ እግሪ ሜላታት
ኣሰለጣጥና
ንኽላለዩን
ከምዝሓገዞም
ብምግላጽ፡ ኣብ ባይታ ብግብሪ ብምስራሕ
ከማዕብልዎን ንዕቤት ስፖርት ክዓዩን
ምዃኖም ኣረጋጊጹ፣ ኣብ መወዳእታ ዋና
ዳይረክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ
ደቡብ ኣቶ ኣብራሃም ዮውሃን ንተሳተፍቲ
ምስክር ወረቐት ድሕሪ ምዕዳል፡ ኣብቲ
ዞባ ሕጽረት ኣሰልጠንቲ ብፍላይ ኣብ ናይ
ግራስ ሩት ህጻናት ጎሊሑ ክረአ ምጽንሑ
ጠቒሱ፡ ሰልጠንቲ ብዝተዋህቦም ስልጠና
ነቲ ብዅሉ መለክዒታቱ ተዳኺሙ
ዝጸነሐ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምብርባር
ተበግሶታት ክወስዱ ኣዘኻኺሩ፣

ጓርድዮላ ንቨንገር
ምዕዝምዛም ከቋርጽ ነጊሩ

ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፐፐ
ጓርድዮላ፡ ንኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣብ ክንዲ
ብዛዕባ ካልኦት ጋንታታት ምጭናቕ፡ ንገዛእ
ርእሱ ኣብ ብዙሕ ጸወታታት ክዕወት
ከምዘለዎ ተዛሪቡ፣ ቅድሚ’ዚ ትማሊ
ንዌስትብሮም ዓዲሞም ዘሰላሰሉዎ ጸወታ
ጋንታኡ ራብዓይ ደረጃ ዝሓዘት ጓርድዮላ፡
ብኣርሰን ቨንገር ሕጕስ ኣይኮነን፣ እቲ
ስጳኛዊ ታክቲሻን፡ ኣሰልጠንቲ ከመይ
ኢሎም ብኻልኦት ክለባት ይዛረቡ ክርድኦ
ከምዘይከኣለ ተገሪሙ ብምዝራብ፡ ንዓይ
ዘይኮንኵም ንቨንገር ሕተቱ ኢሉ፣
ቨንገር፡ ኣርሰናል ምስ ላዕለዎት ኣርባዕተ
ንምዝዛም ኣብ ካልኦት ትምርኰስ ክሳብ
ዝሃለወት፡ ገለ ገለ ጋንታታት ኣብዚ
ኣጋ መወዳእታ ናይ ውድድር ወቕቲ
ፕሪመር ሊግ ብዘይ ጸወታ “አዕሪፈን”
ብምህላወን ኣስቈርቊሩ እዩ፣ ዓላሚ
ክለባት ባርሴሎናን ባየር ሙኒክን ዝነበረ

ጓርድዮላ፡ “ሰባት ኣብ ገዛእ ጋንታኦም
የተኵሩ ኣለዉ፣ ክገብርዎ ዝግብኦም ከኣ
እዮም ዝገብሩ፣” ድሕሪ ምባል፡ ቨንገር ካብ
ብኻልእ ጋንታታት ዕሚም ዝብል፡ ነቲ
ካብኡ ዝሕተት ነገራት ኣቐዲሙ ከማልኦ
ከምዘድሊ ኣተሓሳሲቡ፣
ጓርድዮላ፡ “ከተማርር ጥራይ የብልካን፣
ናትካ ገዲፍካ ንኻልእ ምውቃስ ከኣ ዘምሕር
ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ፡ ኣብ ምሉእ ዓመተ
ስፖርት ብሉጽ ስራሕ ምዕማም እዩ፣ ሽዑ
ከምዚ ናይ ቨንገር ጸገም ኣይገጥመካን እዩ፣”
ክብል እንከሎ፡ ከም ኣብነት ሕጂ ንነብሱ
ኣብ ቸልሲ ከምዘሎ ገይሩ ብምውሳድ፡
ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ዘይምስታፎም
ብምኽንያት ኣንጻሮም ክለባት ዘይኮነስ፡
ድኽመቶም ምዃኑ ከምዝኣምን የረድእ፣
በዚ ድማ ቨንገር ንመጋጥምቶም ክለባት
ልዕሊኦም ሓለፋ ከምዝተገብረለን ኣልዒሉ
ከስቈርቍር ከምዘይግብኦ ይዛረብ፣

ዳንነት ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ተገምጊሙ
ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡
ንብልጫታትን ድኽመታትን ናይ’ቶም
ንጸወታታት ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ዝመርሑ
ደያኑ ንምግምጋም፡ ብዳንነት ንዝሓለፋ
ሃገራውያን ኢንስትራክተራት ብምዕዳምን
ዝሓለፈ ቐዳም ኣብ ኣዳራሽ ስታድዩም
ኣስመራ ዘትዩ፣
ኣብ’ቲ ኵሎም ደያኑን ኮምሽነራትን
ዝተረኽቡሉ ዕለት፡ ሓላፊ ዳንነት ፈደረሽን
እቲ ዞባ መምህር ሃይለ ዘወንጌል ኣብ ዘስመዖ

ሓጺር ጸብጻብ፡ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዝተኻየደ
ጸወታታት’ቲ ላዕለዋይ ዲቪዥን፡ ዳንነት
ዝበዝሐ ሚእታዊት ዕዉት ምንባሩ ሓሓሊፉ
ግን ጌጋታት ይርአ ከምዝነበረ ገሊጹ፣
መም. ሃይለ ኣስዒቡ፡ እቲ ጸወታታት
ብንኣሽቱ ተጻወቲ እናተተከአ ስለዝመጸ እቲ
ጸወታ ብኡ መንጽር ቅልጣፈ ከምዘለዎ
ብምምልካት፡ ደያኑ’ውን ማዕረ ማዕሪኦም
ብምኻድ ነቲ ፍጻሜ ብግቡእ ሪኦም ክፈርዱ
ምእንቲ፡ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ዕቱብ

ምክትታል ከምዝ አካይዱ ሓቢሩ፣ ሰሙናዊ
ኣብ ዝግበር ናይ ዝተኻየደ ጸወታታት
መእረሚ ንዘይተረኽቡ ደያኑ ከይተመደቡ
ከምዝቕንዩን ርኡይ ጌጋ ኣብ ጸወታ ኣብ
ዝፈጸሙሉ ድማ ውሽጣዊ መቕጻዕቲ
ከምዝውሰነሎም ኣፍሊጡ፣
ቀጺሉ ብኢስትራክተራትን ኮምሽነራትን
ኣብ ዝቐረበ ርእይቶታት፡ ዳኛ ኣብ ጸወታ
ምስ ግዜን ኵነታትን ማዕረ ማዕረ ተጻወቲ
ዘይምጕዓዝ ማለት ኣብ ቦታ ፍጻሜ ኣብ
ግዜኡ ዘይምብጻሕ፡ ምጥርጣር ንውሳኔ፡
ኣድህቦ ኣብ ጸወታ ጥራይ ምግባር፡ መስመር
ዳኛ ንማእከላይ ዳኛ ክሕብሮ እንከሎ ጌጋ
ምስ ዝኸውን ማእከላይ ዳኛ ብዘይስክፍታ
ክእርሞ ከምዝግባ፡ መስመር ዳኛ ብወገኑ
ዘይሰምዓኒ ኢሉ ክስመዖ ከምዘይብሉ ዝብልን
ካልእን ተጠቒሱ፣
እቶም ኢንስትራክተራት ኣብ መወዳእታ፡
ብዛዕባ እቶም ደያኑ ጸቒጦም ክፈልጥወን
ንዘለወን ኣገደስቲ ሕግታት ዳንነት ከምኡ’ውን
ጠንቂ ናይ ዝኽሰቱ ጌጋታት ብስክሪን ኣሰንዮም
መብርሂ ሂቦም፣ ደያኑ ብወገኖም፡ ኣብ ጸወታ
ንሓድሕዶም ዝረዳድኡሉ ምዕቡል መራኸቢ
ክተኣታተወሎም ሕቶ ኣቕሪቦም፣
ለተብርሃን ወ/ኣረጋይ

ሓዳስ

ኤርትራ

2.

ASMARA COLLEGE OF
HEALTH SCIENCES
A) SCHOOL OF
ALLIED HEALTH
PROFESSION

ዳሃብ

ዳዊት

-

ሄም
ል
ተ
ቤ

ሰ
ታደ

a) PHARMACEUTICAL
CHEMISTRY
b) PHARMACEUTICS
c) PHARMACOLOGY

NATIONAL COMMISSION FOR HIGHER EDUCATION

RECRUITMENT OF GRADUATE ASSISTANTS
FOR THE VARIOUS INSTITUTIONS OF HIGHER
EDUCATION

D) SCHOOL OF PUBLIC
HEALTH

The National Commission for Higher Education (NCHE) would like
to recruit competent Graduate Assistants (GAs) to work in the various
institutions of Higher education (IHEs) and is hereby inviting applicants
to compete for the vacancies listed below. Applicants should a) have a
cumulative Grade Point Average (CGPA) of 2.75 or above b) be less than
or equal to 30 years of age at the time of recruitment (i.e. September 2017)
and c) have completed their national and community services.
INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION

FIELD OF STUDY

A) COLLEGE OF SCIENCE

B) COLLEGE OF
ENGINEERING &
TECHNOLOGY

C) COLLEGE OF
EDUCATION

BIOLOGY
CHEMISTRY
PHYSICS
MATHEMATICS
COMPUTER SCIENCE
EARTH SCIENCES
LIBRARY &
INFORMATION
SCIENCE

a) CIVIL ENGINEERING
b) ELECTRICAL
ENGINEERING
c) MECHANICAL
ENGINEERING
d) CHEMICAL
ENGINEERING
e) COMPUTER
ENGINEERING
f) MINING &
PROCESSING ENGIN.
- 1 Mining
Engineering

3
3
3
4
3
4

3.

4.

OROTTA SCHOOL OF
MEDICINE & DENTISTRY

COLLEGE OF BUSINESS &
ECONOMICS

a)
b)
c)
d)
a)

4
6
6

5. HAMELMALO
AGRICULTURAL COLLEGE

b)
c)
d)
e)

1 Process
Engineering

2

-

1 Mechanical
Engineering

3

-

1 Civil Engineering

ENGLISH
MATHEMATICS
PHYSICS
BIOLOGY
GENERAL MEDICINE
(MD)

a) ACCOUNTING
b) FINANCE
c) PUBLIC
ADMINISTRATION
a)

-

EDUCATIONL
PSYCHOLOGY
b) ENGLISH
LANGUAGE
TEACHING
c) CURRICULUM &
INSTRUCTION
- 2 Biology Education
- 2 Physics Education
- 2 Chemistry
Education

OPTHALMIC
NURSING
b) COMMUNITY
HEALTH NURSING
and PSYCHIATRIC
NURSING
c) MIDWIFERY &
CHILD HEALTH
NURSING
d) ANAESTHESIA
NURSING
e) ADULT & BASIC
NURSING

EPIDEMEOLOGY &
BIOSTATISTICS
b) ENVIRONMENTAL
HEALTH
c) NUTRITION
d) HEALTH
PROMOTION

3
3
4
3
4
3
2

1
2
2

2
4

a)

a)

No.
REQUIRED

3
2

6

E) DEPARTMENT OF
BBSc

ERITREA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

CLINICAL
LABORATORY
SCIENCE
b) BIOMEDICAL
SCIENCES
a)

B) SCHOOL OF
PHARMACY

C) SCHOOL OF
NURSING

1.
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f)
g)

h)

a)

i)

LAND RESOURCE &
ENV’T
PLANT PROTECTION
AGRONOMY
HORTICULTURAL
SCIENCE
VETERINARY
SCIENCE
ANIMAL SCIENCE
ALLIED SCIENCES
- CHEMISTRY
- BIOLOGY
- MATHEMATICS
AGRICULTURAL
ENGINEERING
- MECHANICAL
ENGINEERING
- ELECTRICAL
ENGINEERING
- CIVIL
ENGINEERING
- COMPUTER
ENGINEERING
AGRICULTURAL
ECONOMICS
- ACCOUNTING
- AGRICULTURAL
ECONOMICS

2
10

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

4

2
2
2

2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3

ሓዳስ

ኤርትራ

1.

ANTHROPOLOGY
ARCHAEOLOGY
ENGLISH
HISTORY
LAW
POLITICAL SCIENCE
& INTERNATIONAL
RELATIONS
g) SOCIOLOGY &
SOCIAL WORK
h) JOURNALISM &
MASS COMMUNIC.
i) COMPUTER SCIENCE

1
1
3
1
3
2

MARINE FOOD
TECHNOLOGY
MARINE
BIOTECHNOLOGY
MARINE
ENGINEERING
MARINE BIOLOGY &
FISHERIES
MECHANICAL
ENGINEERING
ELECTRICAL
ENGINEERING
MATHEMATICS
PHYSICS
COMPUTER SCIENCE
STATISTICS
SOCIOLOGY
MANAGEMENT
ECONOMICS
LAW

1
4
3
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

COLLEGE OF ARTS
&
SOCIAL SCIENCES

a)
b)
2.

COLLEGE OF MARINE
SCIENCE & TECHNOLOGY

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

3.
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ERITREAN CENTER
FOR ORGANIZATIONAL
EXCELLENCE

BA Degree in
-

1
2
2

ዞባ ማእከል
ኣስመራ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ፍረወይኒ መስፍንን
ተኸሰስቲ ጉዖይ ለምለም +8 ዘሎ ናይ
ምቅሊት ውርሻ ጉዳይ፡ ተኸሰስቲ 1.ደያን
ዳኒኤል 2.ሳዶር ዳኒኤል 3.ኣቢጋይል ዳኒኤል
ተጸዊዖም፡ ን7/6/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባኣያ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ኣብ
ዘየለውሉ ክንውስን ምዃንና ነፍልጥ።
ሉችያ ገዝሄይ ካሕሱ ብወኪላ ተኽኣ
ክፍልዝጊ ኣቢላ፡ ሉችያ ገዝሄይ ካሕሱ ምባል
ተሪፉ፡ መብራት ገዝሄይ ካሕሱ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።
ሸዊት የማነ ተስፋማርያም፡ ንተጸዋዒ
ኢሰያስ ርእሶም እስቲፋኖስ ብናይ ጓልና ሉልያ
ኢሰያስ ርእሶም ሞግዚት ክህባ ኣድራሽኡ
ስለዘይፈልጦ ይጸውዓለይ ስለዝበለት፣ ተጸዊዑ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን22/6/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ከምዝረአ ቤ/ፍ
የፍልጥ።
ትዕበ ቦኽረ ዓንዶም፡ ስም ኣደይ ጽገወይኒ
ሃይለሚካኤል ሰቋር ምባል ተሪፉ፡ ጽገወይኒ
ሃብተሚካኤል ሰቋር ተባሂሉ ይተኣረመላ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/6/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
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General Instructions
1. The deadline for submitting applications to the respective IHEs is June
15, 2017. Selection of GAs by all IHEs (as per the standard guidelines)
shall be completed by July 15, 2017
2. List of selected candidates along with all relevant documents (as
specified in the circular sent to all IHEs on January 27, 2017) should be
submitted to the Executive Directors Office for scrutiny and finalization
of recruitment by July 30, 2017.
3. List of selected candidates along with all relevant documents will be
forwarded to the Human Coordinating Center (Adi Halo) on August
15, 2017 for final approval and placement of the GAs to their respective
IHEs.

Office of the Executive Director, National Commission for Higher
Education

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ሃ/ማ/ብ/ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብተሌፎን ካብ ዝጅምር ብዙሓት ግዱሳት ተጠቀምቲ ናይዚ ኣገልግሎት
ኮይኖም እዮም። ብፍላይ ኩነታቶም ብኣካል ክገልጹ ዘይደለዩ ምስ ኤች.ኣይ.ቪ ዝነብሩ ንበይኖም ዝሓዝዎ
ሽግር ብመንገዲ እዚ መስመር ምስ ካልኦት ክካፈልዎ ክኢሎም እዮም።
ሕጂ’ውን ከም መቐጸልታ ኣ/ምኽሪ ብቴሌፎን ሃ/ማ/ብ/ኤርትራ ብዛዕባ
1. ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ
2. ጸረ ኤች ኣይ.ቪ መድሃኒት(ARV)
3. ኣመጋግባ ንምስ ኤች.ኣይ.ቪ ዝነብሩ ሰባት
4.ምውጋድ ምትሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ካልእን ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8፡
00-12፡00 ቅ.ቀትሪ ከምኡ’ውን ካብ ሰዓት 2፡00-6፡00 ድ.ቀትሪ ብቁ. ስልኪ 110179 ሰፊሕ መብርሂ
ንምሃብ ተዳልዩ ስለዘሎ ግዱሳት ይዕድም።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣቶ ጸሃየ ገብረሂወት ገብረ፡ ኣሕዋትና
የውሃንስ ገብረሂወት ገብረን ገብረእዝግኣብሄር
ገብረሂወት ገብረን ስለዝሞቱ፡ ኣይተመርዓዉን
ኣይወለዱን ስለዚ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣማረሽ ኣስፍሃ ገረሱስ፡ በዓል ቤተይ
ሻ/ባሻ ሰለሙን ሃይለማርያም ወልዱ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኮማዊ

ቤት ፍርዲ
ገዛ ባንዳ

ኣቶ ቴድሮስ ኣብርሃም ገብረሂወት፡ ኣቦና
ኣቶ ኣብርሃም ገብረሂወት ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
11 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ መስፍን በለጠን
ተኸሳሲ ኣቶ እዮብ ያዕቆብን ዘሎ ናይ ገንዘብ
ጉዳይ ዝምልከት ክሲ፡ ተኸሳሲ መጸዋዕታ
ተላኢኹሉ ስለዘይተረኽበ፡ ን10/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይተረኽበ ግን ኣድላይ
ውሳነ ክንህብ ምዃንና ንገልጽ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ወ/ሮ ባህጉ ዑቕብኣብ ሰለሙን፡ ወደይ
ኣማኑኤል ብእምነት ሳሚኤል ስለዝሞተ፡
ውላድ’ውን ስለዘይገደፈ ኣነ ወላዲቱ ጥራይ
ወራሲት ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ሃይለ ኪዳነ ፍስሃየ፡ ተኸሳሲት
ወ/ሮ ምላሹ መብራህቱ ናይ ኣከራይን
ተኻራይን ከምኡ’ውን ካብ ፕላን ወጻኢ
ዝተሰርሐ ገዛ እቲ ዕዳ ኣነ ስለዝኸፈልክዎ፡
ክትከፍለኒ ስለዘይከኣለት ኣብዚ ሃገር ስለዘየላ፡
ተጸዊዓ ን17/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።
እንተዘይቀሪባ ጉዳያ ኣብ ዘየላትሉ ክረአ
ምዃኑ ንሕብር።
ከሳሲት ወ/ሮ ትርሓስ በርሀ ገብረመድህን፡
ተኸሳሲ ዮሴፍ ገብረመድህን ገብራት ምኪና
ናይ ገዛ ቶዮታ ሰሌዳ ቁጽሪ ER-1-A 6057
(ዝነበረ ER-1-13389) ቻሲ ቁ/TIEOCV
2000007314 ዝኾነት ሸይጡለይ ኣብዚ ሃገር
ክረኽቦ ስለዘይከኣልኩ፡ ተጸዊዑ ን19/6/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳይ
ኣብ ዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።
ኣቶ ደሳለ ሕድራይ ሃይሉ፡ ወላዲትና
ወይኒ ርእሶም ሰጊድ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ቅሳነት መብራህቶም ክፍልዝጊ፡ ብጡብ
ወላዲት ኣደይ ኣስገደት ገብረማርያም
ወልደገርግሽ ስለዝተሰውአት፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲታ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ዕዳጋ
ሓሙስ
ከሳሲት ወ/ሮ ሰላም ርእሶም ኣብርሃም፡
በዓል ቤተይ ተኸሳሲ ኣቶ ኣሮን ዓንደብርሃን
ገብረገርግሽ ካባይ ተፈልዩ ኣበይ ከምዘሎ
ደሃዩ ስለዘይብለይ፣ ተጸዊዑ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን7/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። ምስዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ ክህበሉ
ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ የሺ ገዳም ሰለሙን
ወኪላ ቶ ዘርእሰናይ ሞጎስን ተኸሳሲት ወ/ሮ
ሓረጉ እያሱ ገብረተኽለን ዘሎ ናይ ገዛ
ምልቃቕ ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሳሲት ቅድሚ
5 ዓመት ነቲ ኣብ ምም/ከባቢ ማእከል
ከተማ፡ ጎደና ሃዋኪል፡ ዚፕ A1/174፡ ቁ/
ገዛ 26 ዝርከብ ገዛ ከሳሲት ዓጽየን ምስ ከዳ
ብኣድራሽአን ክርከባ ስለዘይከኣላ፣ ተኸሳሲት
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን8/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረባ። እንተዘይቀሪብክን ጉዳይክን ኣብ
ዘየለኽናሉ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ሸሪዓ ዞባ ማእከል
ከሳሲት ኑራ ስዒድ ዓጣ፡ ተኸሳሲ ኣቶ
መንሱር ዓ/ስመድ ሓሰን ኣብ ቤ/ፍ ሸሪዓ
ዞ/ማ ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፣ ባዕልኻ
ወይ ሕጋዊ ወኪልካ፡ ን14/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ሸሪዓ ዞባ ማእከል ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ነቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለኻሉ ክርእዮን ውሳነ
ክህበሉን ምዃኑ ነፍልጥ።
ከሳሲት ኣስያ መሓመድ ሽፋ፡ ተኸሰስቲ
1.ዓብድልዓሊም ማዕሩፍ 2.ጀሚላ ማዕሩፍ
3.ስዕዲ ማዕሩፍ 4.ኣላሚን ማዕሩፍ 5.ኑራ
ማዕሩፍ 6.ሰላሕዲን ማዕሩፍ ካብ 1993
ደሃይ የብለይን ስለዝበለት፣ ተኸሰስቲ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን14/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ሸሪዓ ዞባ ማእከል ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም
ነቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለኹምሉ ቤ/ፍ ውሳነ
ክህብ ምዃኑ ይሕብር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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“ትራምፕ፡ ምስጢራዊ ሓበሬታ ኣዝሪቑ”
ዋሺንግተን ፖስት

ብርሃነ ምሕረትኣብ

“ብቕትለት ዝተኸሱ ዕሱባት
ተኣሚኖም” ይብል ሓማስ

ሓማስ ብቕትለት ላዕለዋይ ወተሃደራዊ
መራሒኡ ዝጠርጠሮም ሰለስተ ሰባት፡ ነቲ
ገበን ከም ዝወዓልዎ ምእማኖም ሓቢሩ።
ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሓማስ፡
ማዘን ፋቓ፡ ብ24 መጋቢት ኣብ ከተማ
ቓዛ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዛኡ’ዩ ብጥይት
ተቐንጺሉ።
ኣፈኛ ሓማስ ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ፡ በቲ ቅትለት ተጠርጢሮም ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ ሰለስተ ሰባት፡
ብእስራኤል ከም እተላእኩ ምእማኖምዩ
ዝገልጽ። ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር 45
ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ዘእተወ ሓማስ፡

ካብ እስራኤል ትእዛዝ ዝቕበሉን ምስ’ታ
ሃገር ዝተሓባበሩን ኮይኖም ከም ዝጸንሑ
ገሊጹ።
ሓማስ ኣብ ዘካየዶ ተፍትሽ፡
እስራኤል ኣብ ማእከል ወሽመጥ ቓዛ
ዘዋፈረቶም ኣባላት ስለያ፡ ምስ ናይ ርክብ
መሳርሒታቶም ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ
ይሕብር።
እስራኤል፡ ንመራሕቲ ሓማስ ብቐጻሊ
እናሃደነት ክትቅንጽል ምጽንሓ እዩ
ዝግለጽ። ኣብ ቅትለት ወተሃደራዊ ኣዛዚ
ሓማስ፡ ማዘን ፋቓ፡ ኢድ ከም ዘይነበራ
ብምምልካት ግን፡ ንክሲ ሓማስ ትነጽጎ።

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡
ተኣፋፊ ምዃኑ ዝተገልጸ ምስጢራዊ
ሓበሬታ ንሩስያ ከም ዝሃበ ጋዜጣ
ዋሺንግተን ፖስት ሓቢራ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ እቲ ፕረዚደንት
ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት
ወጻኢ ሩስያ ሰርጌ ላቭሮቭ ኣብ ዘካየዶ
ርክብ’ዩ - ብዛዕባ’ቲ “ምስጢራዊ” ዝተባህለ
ሓበሬታ ተዘራሪቡ።
ትራምፕ ብጉዳይ ዳዒሽ ምስ ላቭሮቭ
ከም እተዘራረበን፡ ኣብቲ ኣጋጣሚ
ንምንጪ ሓበሬታ ኣመሪካ ኣብ ሓደጋ
ዘእቱ ምስጢር ከም ዘምለቘን’ያ፡ እታ
ጋዜጣ ንሰበ-ስልጣን ኣመሪካ ብምጥቃስ
እትገልጽ።
ኣመሪካን ሩስያን ኣንጻር ዳዒሽ ኣብ
ዝቐንዐ ኲናት ብሓባር ክሰርሓ ከም
ዝኽእላ’ዮም ሰበ-ስልጣን ክልቲአን ሃገራት
ክገልጹ ጸኒሖም።
ይኹን’ምበር፡ ኣመሪካ ንውሽጣዊ
ኣሰራርሓ ዳዒሽ ብዝምልከት ዝረኸበቶ
ዝርዝራዊ ስለያዊ ሓበሬታ፡ ንሩስያ
ኣሕሊፍካ ምሃብ፡ ሓደገኛ ምዃኑ እያ
ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ናይ ትማሊ
ሕታማ ትገልጽ።
ነቲ ክሲ ኣመልኪቱ ቤተ-መንግስቲ
ኣመሪካ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውጸኦ ምላሽ፡

ፕረዚደንት ትራምፕ ንሩስያ ኣሕሊፉ
ዝሃቦ ምስጢራዊ ሓበሬታ ከም ዘየለ
ገሊጹ። ኣብቲ ዝተጠቕሰ ርክብ፡ ትራምፕ
ሃገሩ ንኩርዳውያን ዕጡቓት ብዝተወሰነ
ደረጃ ከተዕጥቕ ድልውቲ ከምዘላ ካብ
ምግላጽ ሓሊፉ ካልእ ሓበሬታ ከም
ዘየዝሮቐ ድማ መግለጺ ዋይት ሃውስ
ኣነጺሩ።
እታ ጋዜጣ ኣብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ፡ “ኣብ
ኣመሪካ ንመጻልእቲ ወገን ምስጢራት
ኣሕሊፍካ ምሃብ፡ ብኸቢድ ዘቕጽዕ ገበን
እዩ” ድሕሪ ምባል፡ ሓደ ፕረዚደንት ንምስጢራዊ ሓበሬታ ናብ ተራ ሓበሬታ
ክቕይር ተኽእሎ ከምዘሎ ግን ትገልጽ።
ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣመሪካ
ኤችኣር ማክማስተር፡ ኣብቲ ዝተገልጸ

ርክብ ከም እተሳተፈ፡ እቲ ፕረዚደንት
ዘውጸኦ ምስጢራዊ ሓበሬታ ከም
ዘይነበረ ብምሕባር፡ ነቲ ኣብ ዋሺንግተን
ፖስት ዝወጸ ሓበሬታ “ሓሶት’ዩ” ክብል
ነጺግዎ።
ተቓወምቲ ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣመሪካ፡ እቲ
ፕረዚደንት ካብ ሩስያ ምስጢራዊ
መርበባዊ ሓገዛት ከምዝረኸበ ብምግላጽ፡
ጽጹይ መርመራታት ክግበር እዮም
ዝጽውዑ። ኣብቲ ጉዳይ ግን ነዚ ክሲ
ብትሪ’ዩ ዝነጽጎ።
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡
ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኣንጻሩ ዝቐንዐ
ቀጻሊ ጎስጓሳት ኣብ ምክያድ ተጸሚደን
ከምዘለዋ’ዩ ዝገልጽ።

ባይቶ ጸጥታ ንሰሜን ኮርያ ይኹንን

ኮንጎ - 500 ሰባት ተቐቲሎም
ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ
ኣብ እትርከብ ማእከላይ ዞባ ካሳይ፡ ኣብ
ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዝተወልዐ ግጭት፡
500 ሰባት ከም እተቐትሉ ፖሊስ’ታ
ሃገር ሓቢሩ።
ብመሰረት ጸብጻብ ፖሊስ፡ ዝሓለፈ
ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ሞንጎ ሓይልታት
ጸጥታን ኣባላት ሚሊሻ ናይ’ቲ ከባቢን፡
ሓያል ግጭት እዩ ተወሊዑ ዘሎ።
ካብቶም ዝተቐትሉ - እቶም 390
ካብ ወገን ዕጡቓት ክኾኑ ከለዉ፡ 85
መኮንናት ፖሊስ፡ 39 ድማ ወተሃደራት
ከም ዝኾኑ እቲ ጸብጻብ ኣረዲኡ። ኣብቲ
ከባቢ ዝነጥፋ ኣህጉራውያን ትካላት፡
ኣብቲ ቀጻሊ ግጭት ዝረኣየሉ ዘሎ
ከባቢታት፡ ሬሳታት ብጃምላ ዝተቐብረሉ
ሓያሎ ጋህሲ ከም ዝተረኽበ ሓቢረን።
እቲ ግጭት ዝተጐሃሃረ፡ ኣብ ልዕሊ

መንግስቲ ቀጻሊ ወቐሳታት ከም ዘስምዕ
ዝተገልጸ ባህላዊ መራሒ ናይቲ ከባቢ፡
ብሓይልታት ጸጥታ ድሕሪ ምቕታሉ
እዩ።
መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ
ኮንጎ፡ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚሩ
ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ናብቲ ከባቢታት
ድሕሪ ምልኣኹ፡ ብሚሊሻ ናይቲ ከባቢ
ተቓውሞ ከም ዝገጠሞ ይግለጽ።
ኣብቲ ከባቢ ዓስኪሮም ዘለዉ
ወተሃደራት፡ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ናይ’ቲ
ከባቢ፡ ቀጻሊ ናይ ዓመጽን ዝምታን
ተግባራት ከም ዝፍጽሙ እዮም
ዝኽሰሱ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቦ
ጸብጻብ፡ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ጥራይ ካብ
ማእከላይ ዞባ ናይ’ታ ሃገር 1.3 ሚልዮን
ህዝቢ ከም እተመዛበለ ገሊጹ።

ባይቶ ጸጥታ፡ ንፈተነ ባለስቲካዊ
ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ብምሉእ ድምጺ
ብምኹናን፡ ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር ተወሳኺ
እገዳ ከምዝውስን ኣጠንቂቑ።
እቲ 15 ሃገራት ዝኣባላቱ ባይቶ፡

ሰሜን ኮርያ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ
ሚሳይል ድሕሪ ምፍታና ኣብ ዘካየዶ
ህጹጽ ኣኼባ፡ ተግባራት ሰሜን ኮርያ፡
ነቲ እናኸፍአ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ
ዘጋድድ ምዃኑን ቅቡል ከም ዘይኮነን

ተወሳኺ
ክልቲአን መሓዙት፡ ዕድሚአን ኣብ ከባቢ 20’ታት እዩ። ታቮይ ማልኮልምን
ሎሪንዶ ፓወልን ይበሃላ። እተን ጃማይካውያን መሓዙት፡ ናይ ኮምፒተር
ክኢላታት እየን።
እተን መንእሰያት ንነዊሕ እዋን እየን ብፖሊስ ክህደና ጸኒሐን። ንሳተን 600
ሽሕ ዶላር እየን ሰሪቐን። ዝተጠቕማሉ ሜላ ድማ - ኢንተርነት እዩ። ንዝሸምገሉ
ሃብታማት ሰባት ይላለያ። ኣቐዲመን ናይ ኢመይል ኣድራሻኦም ኣብ ኢደን ምስ
ኣእተዋ፡ ሎተሪ ከም እተዓወቱ ኣምሲለን ይጽሕፋሎም። ናይ ባንክ ሕሳባቶም
ክልእኩለን ድማ ይሓታኦም። ገለ ገርሀኛታት ሓቂ መሲልዎም ቁጽሪ ሕሳባቶም
እንተ ልኢኾሙለን፡ ነገር ተወዲኡ ማለት’ዩ። ምሉእ ዕድሚኦም ርሂጾም ኣብ
ባንክ ዝኣከብዎ ገንዘብ፡ ናብ ናተን ከግዕዛኦ ኣይጽገማን እየን - እተን ሸፋቱ
ኢንተርነት።
ብኸምዚ ኣገባብ ካብ ሓያሎ ሽማግለታት ገንዘብ ዘሚተን። የግዳስ፡ ነቲ ገንዘብ
ኣይተጠቕማሉን። ፋሺናዊ ክዳን፡ ማኪናን ካልእ መጋየጽን ኣብ ምግዛእ ከም
ዘህለኻኦ ንፖሊስ ቃለን ሂበን።
ክብደት ናይ’ቲ ዝምታ ዝተገንዘበ ቤት-ፍርዲ ጃማይካ፡ ኣብ ልዕሊ’ተን ሸፋቱ
ኢንተርነት ነፍሲ-ወከፈን ብናይ 20 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ክቕጽዓ ፈሪዱወን
ኣሎ።
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ብምምልካት፡ ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር
ተወሳኺ ጸቕጢ ከም ዝገብር ገሊጹ።
ዝሓለፈ ሚያዝያ እውን ሰሜን ኮርያ
ተመሳሳሊ ፈተነ ባለስቲካዊ ሚሳይል
ኣካዪዳ ምንባራ ዝጠቐሳ ኣባላት
ናይ’ቲ ቦይቶ፡ ሰሜን ኮርያ ብሕጂ
ፈተነ ሚሳይልን ኑክሌርን ከይተካይድ
ብምሉእ
ድምጺ
ከምዝጸወዓ
ኣሶሸይትድ ፕረስ ኣነጺሩ።
ዝሓለፈ ሰንበት ሰሜን ኮርያ ልዕሊ 2
ሽሕ ኪሎ-ሜተር ዝውንጨፍ ባለስቲካዊ
ሚሳይል ከም ዝፈተነት ይዝከር።
እቲ ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዝ ዝኽእል
ባለስቲካዊ ሚሳይል፡ ብተግባር ኣብ
ዝተፈተነሉ እዋን፡ ካብ ፒዮንግያንግ
ተበጊሱ ኣብ ጥቓ ሩስያ ኣብ ዝርከብ
ባሕሪ ከም ዝወደቐ እዩ ተሓቢሩ።
እቲ ባለስቲካዊ ሚሳይል፡ ኑክሌሳዊ
ቦምብ ጽዒኑ ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዝ
ዝኽእል ብምዃኑ፡ ንኣመሪካ ከየስገኣ
ከም ዘይተርፍ’ዩ ዝዝረብ።
ፈተነ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ፡ ነቲ ድሮ
ተኣፋፊ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ሓውሲ
ደሴት ኮርያ ዘጋድድ ምዃኑ እዮም
ምንጭታት’ቲ ከባቢ ዝገልጹ ዘለዉ።

