መበል 25 ዓመት ቁ.97
ገጽ 2
ስፖርታዊን ባህላዊን
ንጥፈታት ግንባራት 2015

ሰሉስ 22 ታሕሳስ 2015
ገጽ 3
‘ሞያ ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ
ርእሲ ንዓይ ሂወተይ’ዩ’
ወ/ሮ ለቲና በየነ

ገጽ 5
ተቓሊሰን ዘቃለሳ

ዜና ዕረፍቲ ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ

ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ
- 4ይ ፓትርያርክ ወርእሰ-ሊቃነ

ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ብዝሓደሮም

ርክብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ
ምስ ንጉስ ሳልማን
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን
ንጉስ ስዑዲ ዓረብ ሳልማን ቢን
ዓብዱልዓዚዝን ብ20 ታሕሳስ
ኣብ ከተማ ሪያድ ኣብ ዘካየድዎ
ርክብ፡ ኣብ ምሕያል ክልተኣዊ
ዝምድና ከምኡ’ውን ንክልተአን
ሃገራት ዘገድሱ ዞባዊን ኣህጉራዊን
ምዕባለታት ዘተኰረ ዘተ ኣካዪዶም።
ብዘይካ’ዚ፡ ክልቲኦም ወገናት፡
ገስጋስ ናይ’ቲ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ
ስምምዓት ብምግምጋም፡ ኣብ ምቅላስ
ግብረ-ሽበራ ዘሎ ምውህሃድ ብዛዕባ
ዝድንፍዓሉ መገዲ ተዘራሪቦም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብተወሳኺ፡

ምስ ምኽትል ወራስ ዓራትን
ሚኒስተር ምክልኻልን መሓመድ
ቢን ሳልማን ተራኺቡ ተመሳሳሊ ዘተ
ከምዘካየደ፡ እቲ ካብ ከተማ ሪያድ
ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም
ብ19 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ
ቐትሪ’ዩ ናብ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ
ገይሹ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ዝሓለፈ
ወርሒ ሚያዝያ’ውን ኣብ ንግስነት
ስዑዲ ዓረብ ተመሳሳሊ ምብጻሕን
ርክባትን ምክያዱ ይዝከር።

ሕማም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን
ክሕከሙ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ትማሊ
ሰኑይ 21 ታሕሳስ ከምዝዓረፉ፡ ቅዱስ
ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ብዓሚቚ ሓዘን
ይገልጽ።
ዕለተ ቀብሪ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ
ዲዮስቆሮስ፡ ቀዳም ዕለት 26 ታሕሳስ
ንግሆ ኣብ ርእሰ-ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ
ጸሎተ-ፍትሓት ድሕሪ ምብጽሑ፡
ኣብ ገዳም ኣቡነ ኣብራንዮስ ደብረ
ጥሉል - ንኡስ ዞባ መንደፈራ ልክዕ
ፍርቂ መዓልቲ ክፍጸም’ዩ።
በዚ ኣጋጣሚ፡ ናይ ሓዘን መግለጺ
ክታሞም ንዘንብሩ ሚኒስተራትን
ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡
ከምኡ’ውን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም
ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን፡
ኣብ ቀጽሪ መንበረ ፓትርያሪክ
መዝገብ መግለጺ ሓዘን ተቐሪቡ
ስለዘሎ፡ ካብ ሎሚ ሰሉስ 22 ክሳብ
ዓርቢ 25 ታሕሳስ ካብ ሰዓት 9፡00
ክሳብ 12፡00 ቅድሚ-ቐትሪ ኣብ ዘሎ
ግዜ ሓዘኖም ክገልጹ ከምዝኽእሉ
ቅዱስ ሲኖዶስ ይሕብር።

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 6
ብስራሕኩም ማዕረ
ክንደይ ሕጒሳት ኢኹም?

ገጽ 9
ንጉሰ ኣይተኻእለን!

መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ
ብዛዕባ’ቲ ግብረ-ሽበራ ንምቅላስ
ብንግስነት ስዑዲ ዓረብ ዝተወስደ ተበግሶ
ከም ኣካል ናይ’ቲ ሰፊሕ ስትራተጅያዊ ምትሕብባር ኣንጻር ግብረ-ሽበራን
ስርዓት-ኣልቦነትን ብምህናጽ - ሰላምን ጸጥታን ዞባና ንምውሓስ ዝካየድ ዘሎ
ጻዕሪ፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ዝወሰደቶ ተበግሶ ምቛም ኪዳን
ኣንጻር ግብረ-ሽበራ፡ ኣገዳሲ ስጒምቲ ንሰላምን ምርግጋእን ዞባናን ዓለምን
ምዃኑ ስለዝኣምን፡ ብዘይ ዕቃበ ከምዝድግፎን ምስኡ ክተሓባበር ቅሩብ
ምዃኑን የረጋግጽ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ
21 ታሕሳስ 2015

ወፈያ ኣባላት ሃማደኤ
ጨ/ቩፐርታል
ኣባላት ሃማደኤ ንኡስ ጨንፈር
ቩፐርታል - ጀርመን፡ ብምኽንያት
ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ካብ ዝተፈላለዩ
ንጥፈታት ዝኣከባኦ ልዕሊ 1 ሽሕን 163
ዩሮ፡ ንመማዕበሊ ፕሮጀክትታት ሃገራዊ
ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት
ኤርትራ ክውዕል ወፍየን።
ኣብ’ቲ ነበርቲ ኖርድራይን ቨስትፋለንን
ከምኡ’ውን ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ሃገራዊያን
ውዳቤታትን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ፡

ኣዳለውቲ መደብ፡ እቲ ዘካየድዎ
ንጥፈታት ምስ ውዕለትን ኣበርክቶን
ስንኩላን ዝዳረግ ከምዘይኮነ ብምጥቃስ፡
ጥዕናዊን ማሕበራዊን ጸገማቶም ንምቅላል
ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክሰርሓ ምዃነን
ገሊጸን።
እቲ ወፈያ፡ ብመገዲ ሃገራዊ ማሕበር
ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት - ጨንፈር
ሽቱትጋርት ኣታዊ ከምእተገብረ፡ እቲ
ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣነጺሩ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ስፖርታዊን ባህላዊን ንጥፈታት ግንባራት 2015

ግንባራትን እዚታትን ሓይልታት
ምክልኻል ኤርትራ፡ ካብ ወርሒ ለካቲት
2015 ኣትሒዘን፡ ዝተፈላለየ ዓይነታት
ስፖርታዊ ግጥማትን ባህላዊ ንጥፈታትን
ኣካይደንን ኣብ ምክያድ ይርከባን። ውሽጣዊ
ስፖርታዊ ውድድራት ምብራቓዊ ግንባር፡
ካብ 07/03/2015 ክሳብ 16/05/2015 ኣብ
ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ዝተኻየደ ክኸውን
ከሎ፡ እቲ ውድድራት፡ ኣብ መንጎ ትሸዓተ
ጋንታታት ደቂ-ተባዕትዮ፡ ብሸውዓተ

ተሸሊሞም።
ስፖርታዊ
ውድድር
ማእከላይ
ግንባር፡ ካብ ዕለት 22/11/2014 ክሳብ
30/12/2014 እዩ ተኻይዱ። እቲ ኣብ
መንጎ 14 ጋንታታት ዝተሰላሰለ ናይ ኩዕሶ
እግሪ፡ ኩዕሶ መርበብ፡ ኣትለቲክስን ጨመተ
ተኹሲን ውድድራት፡ ኣብ ከተማታት
መንደፈራ፡ ዓዲቐይሕ፡ ጸሮናን ደቀምሓረን
ዝተሰላሰለ ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ፡
ጋንታ ናቕፋ ሻምፕዮን ክትከውን ከላ፡

ዓይነታት ስፖርት፡ ሸውዓተ ጋንታታት
ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብሓሙሽተ ዓይነታት
ስፖርት ዝተሰላሰለ እዩ። ጋንታታት
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኩዕሶ መርበብ፡ ኩዕሶ
መርበብ ገማግም ባሕሪ፡ ኣትለቲክስ፡
ጨመተ ተኹሲን ባድሜንተንን ኣብ
ዘካየዳኦ ውድድር፡ ኣብ ኩዕሶ መርበብ
ቢሻ፡ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ
ሚራስ፡ ኣብ ኣትለቲክስ ቢሻ፡ ኣብ ጨመተ
ተኹሲ መረብ፡ ኣብ ባድሜንተን ድማ
ቢሻ ዕዉታት ኮይነን። ንዕዉታት ውልቀ
ስፖርታውያን ኣብ ዝተዋህበ ሽልማታት፡
ብልጽቲ ተጻዋቲት ኩዕሶ መርበብ ደቂኣንስትዮ ዲና ተስፋማርያም ካብ ጋንታ
ቢሻ፡ ኣብ ኩዕሶ መበርበብ ደቂ-ኣንስትዮን
ደቂ-ተባዕትዮን ንጋንታኡ ዘዐወተ ኣሰልጣኒ
ናኦድ ፍጹም፡ ካብ ጋንታ ቢሻ ኮይኖም

መረብን መድሕንን ድማ ካልኣይቲን
ሳልሰይቲን ኮይነን። ኣብ ውድድራት
ኩዕሶ መርበብ ካብ ዝተሳተፋ ጋንታታት፡
ኣልጌን፡ መረብን መድሕንን ካብ ቀዳማይ
ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃታት ሒዘን።
ካብ 100 ሜትሮ ክሳብ 21 ኪሎ ሜትር
ብደረጃ ጋንታ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድራት
ኣትለቲክስ፡ ጋንታ ሂላል ቀዳመይቲ፡
ኣዳል ካልኣይቲ፡ መረብ ድማ ሳልሰይቲ
ኮይነን ውድድራትን ፈጺመን። ብሰለስተ
ርሕቐታት ኣብ ዝተኻየደ ጨመተ ተኹሲ፡
ብጋንታ መድሕን ቀዳመይቲ፡ ኣልጌን
ካልኣይቲ፡ ኪሎማ ድማ ሳልሰይቲ ኮይነን
ተዓዊተን።
ካብ ዕለት 27/4/2015 ክሳብ
27/05/2015 ዝተኻየደ ግጥማት ምዕራባዊ
ግንባር፡ ብኹዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ መርበብ፡
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ኩዕሶ ሰኪዐት፡ ኣትለቲክስ፡ ጨመተ ተኹሲን
ያታዊ ስፖርትን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ኩዕሶ
እግሪን ኩዕሶ መርበብን ደቂ-ኣንስትዮ፡
ጋንታ ሲሞቲ ብኽልቲኡ ሻምፕዮን ኣቢላ።
ብኣትለቲክስ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ቢሻ
ዕውትቲ ኮይና። ኣብ ጨመተ ተኹሲ ደቂኣንስትዮ ገርሰት ዝተዓወተት ክትከውን ከላ፡
ጸብለል ንዝበሉ ውልቀ ስፖርታውያን ኣብ
ዝተዋህበ ሽልማት፡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂኣንስትዮ ሰላም ኣስራት፡ ካብ ጋንታ ሲሞቲ
ብ11 ሸቶታት ኮኾብ ኣመዝጋቢት ብምዃን
ዋንጫ ተሸሊማ። ኣብ ኩዕሶ መርበብ፡ ደቂኣንስትዮ ኸኣ፡ ሰምሃር ከሰተ ካብ ጋንታ
ሲሞቲ ብልጽቲ ተጻዋቲት ብምዃን ወርቂ
መዳልያ ተሸሊማ።
እዚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ፡ ካብ 4
ግንቦት ክሳብ 9 ሓምለ’ዩ ስፖርታዊ
ንጥፈታቱ ኣሰላሲሉ። ኣብ መንጎ ሽዱሽተ
ጋንታታት፡ ብኹዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ መርበብ፡
ኩዕሶ ሰኪዐት፡ ኣትለቲክስ፡ ጨመተ ተኹሲ፡
ቢልያርዶ፡ ሰደቓ ቴኒስን ቸዝን ዝተገብረ
ውድድር፡ ብኹዕሶ እግሪ ብደረጃ ጋንታ
ሓሊበት ክትዕወት ከላ፡ ብኹዕሶ መርበብ
ፈንቅል፡ ኩዕሶ ሰኪዐት ድማ ጸሓይ በርቂ
ዕውታት ኮይነን። ብጨመተ ተኹሲ ሮኬት፡
ብቢልያርዶ ሕድሪ፡ ጉታ ገመድ ከኣ ፈንቅል
ዕውታት ኰይነን። ከምኡ’ውን ውድድራት
ኣትለቲክስ፡ ዳርባ ጭማራ፡ ዳርባ ዲስካስን
ዓረርን፡ ያታዊ ጸወታታት ተወሰጥ፡ ኣስቲ፡
ፍትሊ፡ ቸዝን ውልቃዊ ሽልማታት ዘውህቡ
ዓይነታት ስፖርት እዮም ነይሮም።
ካብ 2 መስከረም ክሳብ 31 ትቅምቲ
2015፡ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ
ስፖርታዊ
ውድድራት
ክፍልታት
ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ንኽልቲኡ ጾታታት
ዘሳተፈ ውድድር ኩዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ
መርበብ፡ ኣትለቲክስ፡ ጨመተ ተኹሲ፡
ያታዊ ስፖርትን ባድሜንተንን እዩ ነይሩ።
ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ-ተባዕትዮ ኣባሓኒ፡ ደቂኣንስትዮ ድማ ሓሊበት፡ ኣብ ኩዕሶ መርበብ
ደቂ-ተባዕትዮ ዒታሮ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ
ሳቡር፡ ኣብ ኣትለቲክስ ደቂ-ተባዕትዮ ሂምቦል፡
ደቂ-ኣንስትዮ ሓሊበት፡ ያታዊ ስፖርት
ዒታሮ ብደቂ-ተባዕትዮ፡ ሓሊበት ብደቂኣንስትዮ፡ ጨመተ ተኹሲ ደቂ-ተባዕትዮ
ሂምቦል፡ ደቂ-ኣንስትዮ ሓሊበት፡ ባድሜተን
ደቂ-ተባዕትዮ ሓሊበት፡ ደቂ-ኣንስትዮ
ሓሊበት፡ ሻምፕዮን ኮይነን። ኣብ ኩዕሶ
እግሪ ደቂ-ተባዕትዮ ኮኾብ ኣመዝጋቢ ሸቶ
ደጀን ትካቦ፡ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ መርከብ
ትካቦን ሄለን ሚካኤልን ብሓባር ኮኾብ
ኣመዝገብቲ ሸቶ ኮይኖም ተሸሊሞም።
ኣብ ኩዕሶ መርበብ ኮኾብ ተጻዋታይ ደቂ-

ተባዕትዮ በራኺ ሃይለ፡ ካብ ደቂ-ኣንስትዮ
ድማ ሄለን ተስፋይ ኮኾብ ተጻዋቲት ኮይና
ተሸሊማ። ብተወሳኺ ኣብ’ዚ ውድድር
ብፍሉይ ደሚቓ ዝወጸት ሳሊና ቴድሮስ፡
ኣብ ኩዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ መርበብ፡ ኣትለቲክስ፡
ያታዊ ስፖርትን ጨመተ ተኹሲን ኣድማዒ
ዓወታት ብምምዝጋባ፡ ሽልማት ኣብነታዊት
ስፖርታዊት ተሸሊማ። ንጎብለል ናይ’ዚ
ዓመት ኣብ ዝተዋህበ ሽልማት፡ ካብ ደቂተባዕትዮ ጋንታ ሂምቦል፡ ካብ ደቂ-ኣንስትዮ
ድማ ሓሊበት ተዓወትቲ ኰይነን።
እዚ ህዝባዊ ሰራዊት እውን፡ “ስፖርት
ንሰላምን ልምዓትን” ኣብ ትሕቲ ዝብል
ቴማ፡ ካብ 3 ጥቅምቲ 2015 ጀሚሩ
ብሓያል ስፖርታዊ ኒሕ ኣብ ከተማ
ተኻይዱ። ብኹዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ መርበብ፡
ኩዕሶ ሰኪዐት፡ ኣትለቲክስ፡ ያታዊ ስፖርት
ጨመተ ተኹሲ፡ ምሕንባስን ባድሜንተንን
ዝካየድ ዘሎ ውድድር እዚ ህዝባዊ ሰራዊት
ንኽልቲኡ ጾታ ዘጠቓለለ እዩ። ኩዕሶ
መርበብ ደቂ-ኣንስትዮ፡ - 1ይቲ ቶኮር፡ 2ይቲ
ኣውላ፡ 3ይቲ ዛራ ኰይነን። ኣብ ውድድር
ኩዕሶ ሰኪዔት ደቀንስትዮ፡ 1ይቲ- ዛራ፡
2ይቲ- ሆሚብ፡ 3ይቲ- ቶኮር። ብቕድድም
ብሽክለታ ጋንታ ቶኮር ቀዳመይቲ ክትከውን
እንከላ፡ ዑበልን ሰቲትን ድማ 2ይቲን
3ይቲን ኮይነን ስዒበናኣ። ኣብ ውድድር
ኣትለቲክስ፡ ቶኮር ቀዳመይቲ፡ ኣውላ
ካልኣይቲ፡ ዛራ ሳልሰቲ ኮይነን ተዓዊተን።
ብምሕንባስ - ዛራ፡ ቀይሕ ኮከንን ዑበልን
ከምኡ ድማ ብያታዊ ስፖርት - ኣውላ፡
ሆሚብን ዑበልን ብኸታተልቲ ዕዉታት
ኮይነን። ኣብ ጨመተ ተኹሲ ቀዳሞት
ሰለስተ ዕዉታት ዝኾንና ጋንታታት ከኣ
ደምሒና፡ ሰቲትን ዑበልን እየን። ብውልቂ
ጸብለልታ ንዝነበሮም ስፖርታውያን ድማ
ሽልማት ተዓዲሉ።
እዚ ህዝባዊ ሰራዊት፡ ጎኒጎኒ ስፖርታዊ
ውድድራቱ፡ ኣብ መንጎ ሸውዓት ክፍላተ
ሰራዊት፡ ባህላዊን ስነ-ጥበባዊን መደባት ከም
ዘካየደ፡ ስታፍ መኮንነን ሓበሬታን ጎስጓስን
እቲ ኣሃዱ ሜጀር ደጎል ኣብርሃ ገሊጹ።
መጀር ደጎል፡ “ልክዕ ከም’ቲ ብደረጃ
እዚ ዝተገብረ፡ ኣብ ክፍላተ-ሰራዊት ድማ
ተመሳሳሊ ኣወዳድባ’ዩ ተገይሩ። ኣሃዱ
ህዝባዊ ሰራዊት፡ ኣብ 2011 ስፖርታዊ
ውድድራት ደቂ-ኣንስትዮ ብምውሳኽ፡
ኣብ 2012 ውሽጣዊ ውድድራቱ፡ ኣብ 18
ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን እናዞረ
ኣካይዱ። ኣብ 2013 ኣብ ከተማ ባጽዕ
ዝተኻየደ ኮይኑ፡ ንእግረ መንገድና እውን
ስፖርታውያን፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ኣብ ዝርከባ ዓበይቲ ትካላትን ንኣሽቱ

ደሴታትን ዑደት ገይሮምን ተላልዮምን።
ሎሚ ዓመት ከኣ፡ ስፖርታዊ ንጥፈታት
ኣብ ቦትኡ ሃልዩ፡ ባህላዊን ስነ-ጥበባዊን
መደባት ድማ ማዕረ ማዕረኡ ተሰሪዑ ከም
ዝሰላሰል ተገይሩ ኣሎ።” ክብል ገሊጹ።
ብውሽጣዊ ዓቕመን ዝንቀሳቐሳ ጉጅለታት
ባህሊ ክፍላተ-ሰራዊታት፡ ኣብ ምንቕቓሕን
ምዝንጋዕን ህዝብን ሰራዊትን ዝነጥፋ
ኰይነን፡ ኣብ ሓድሕደን ብምውድዳር ድማ
ተመኩሮ ይቀሳሰማ።
ሓላፊ ጨንፈር ባህሊ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት
ተጋዳላይ ሳልሕ መሓመድ፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ
ከተማ ከረን ዝተኻየደ ባህላዊን ስነ-ጥበባዊን
መደባትን ውድድራትን አመልኪቱ፡
“ዓቕሚ እዘን ጉጅለታት ባህሊ ክብ ንምባል
ኣብ ሙዚቃ፡ ድራማ፡ ስርዓተ-ድምጺ፡
ትልሂት ወዘተ…. ስልጠና ክወሃብ’ዩ
ጸኒሑ። እቲ ውድድር ኣብ ሓደስቲ
ደርፍታት፡ ድራማታት፡ ግጥምታትን
ትልሂትን ኣተኲሩ፡ ንሸውዓተ ተኸታታሊ
ምሸታት፡ ብዝተወደበ ኣገባብ’ዩ ቀሪቡ።
እዚ ድማ ዓቕሚ ናይ’ዘን ጉጅለ ባህልታት
ዕብየት ከም ዘርኣየ ዘመልክት እዩ። ኣብ
ህዝቢ ከተማ ከረን ብፍላይ ድማ ኣብ
መንእሰያት፡ እወንታዊ ጽልዋ ዝገደፈን
ልዑል ተቐባልነት ዝነበሮን ድማ እዩ፡”
ብምባል፡ እቲ ባህላዊን ስነ-ጥበባዊን ውድድር፡
ብደያኑን ብፍሉጥ ሕግታትን ከም ዝሰላሰል
ገሊጹ። ነቲ ውድድር ሰሓቢን ግሉጽን ካብ
ዝገበሮ ድማ፡ ብቐጥታ ኣብ መድረኽ ህዝቢ
እናተዓዘቦ ስለ ዝካየድ ምዃኑ ገሊጹ።
ስታፍ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን እዚ
ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ፡ መጀር ደጎል
ኣብርሃ ኣብ መወዳእታ፡ “ባህላዊን ስነጥበባዊን ቅነ፡ ምስ ስፖርታዊ ውድድራት
ተሳንዩ ከም ዝኸይድ ዝተገብረሉ ምኽንያት፡
ኣብ ህጻናት፡ መንእሰያትን ዓበይቲን ክልቲኡ
ጾታ ነባሪ ከረንን ከባቢኣን፡ ምስ ስፖርታውያን
እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ንምልላይን፡ ሃገራዊ
ሓድነትን ስኒትን ንምትራርን ዝዓለመ እዩ
ነይሩ። በቲ ዝረኣናዮ ግብረ-መልሲ፡ ዕላማ
እቲ መደብ ከም ዝተሃርመ’ዩ ገምጋምና፡
” ኢሉ።
ኣብቲ ዝተኻየደ ባህላዊን ስነ-ጥበባዊን
ውድድራት፡ ብሙዚቃ ቀዳመይቲ ዑበል፡
ካልኣይቲ ደምሒና፡ ሳልሰይቲ ድማ ቀይሕ
ኮከን ኰይነን ተዓዊተን። ኣብ ድራማ፡
ቀዳመይቲ ዑበል፡ ካልኣይቲ ኣውላ፡
ሳልሰይቲ ድማ ዛራ፣ ኣብ ግጥሚ ቀዳመይቲ
ዛራ፡ ካልኣይቲ ቀይሕ ኮከን፡ ሳልሰይቲ ከኣ
ዑበል ብምዃን ተዓዊተን።
ጨ/ዜና/ መ/ሓ/ጎ/ሚኒ/ምክልኻል
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ኤርትራ

‘ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ ርእሲ፡ እምብዛ
ዘፍቅሮ ሞያ’ዩ’ ወ/ሮ ለቲና በየነ
ትምህርቲ ክትህብ ገፊሕ ቦታ የድሊ።

ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ-ኣንስትዮ
ኣሰልጢንኪ?

ሰገን ሰረቐ
ለቲና በየነ መብራህቶም’ያ ትበሃል። ኣብ
ኣስመራ ተወሊዳ ዓብያ፡ ኣብ 1976 ድማ
ናብ ስደት ኣምሪሓ። ድሕሪ 35 ዓመት
ኣብ 2011 ናብ ተወሊዳ ዝዓበየትላ ሃገራ
ተመሊሳ። ኣብ ከተማ ከረን፡ “ኣይዳ ስነጽባቐ ጸጉሪ መሰልጠኒ ማእከል፡” እትብል
ትካል ብምኽፋት ድማ ንደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ምስልጣን ትርከብ ኣላ። ምስዛ ኣብነታዊት
ጓል-ኣንስተይቲ ዝገብርናዮ ቃለ-መጠይቕ
ይስዕብ፦
ምስ ሞያ ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ መዓስን
ብኸመይን ተላሊኺ?
ሞያ ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ፡ ቅድሚ 27
ዓመት ማለት ኣብ 1988 ዓ.ም ኣብ ዓዲ
እንግሊዝ’የ ጀሚረዮ። እዚ ሞያ ብትምህርቲ
ተማሂረ ዘምጻእኩዎ’ዩ። ክጅምር ከለኹ
ፍቕሪ’ቲ ሞያ ሓዲሩኒ ዘይኰነስ፡ ንስለ ሞያ
ዘይምሃሮ ብምባል’የ ተበጊሰ። ምስ ግዜ ግን
ነቲ ትምህርቲ እናፈተኹዎ ስለዝመጻእኹ
እናዕበኹዎ ከይደ። ቅሙጥ ሞያ ኰይኑኒ
ስለ ዝጸንሓኒ ድማ፡ ኣብዚ እዋን ናብ ሃገረይ
መጺአ ክሰርሓሉን ክምህረሉን ጀሚረ
ኣለኹ።

ቤት ትምህርቲ ስነ ጽባቐ ጸጒሪ ርእሲ
መዓስ ጀሚርክዮ?
እዛ ቤት ትምህርቲ፡ ከም ዝዀነ እንዳ
መሻየጢት’የ ከፊተያ። ክጅምሮ ከለኹ፡
ቤተ-ሰበይን ፈተውተይን ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ
ትካል ስለ ዘሎ እንዳ መሻጢት ክኸፍት’ዮም
ኣማኺሮሙኒ። በዚ ተተባቢዐ ቤት ትምህርቲ
ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ከፊተ። ንደቂ-ኣንስትዮ
ኣሕዋተይ ዓቕመይ ዘፍቕዶ ኸበርክት
ብምባል ተበጊሰ። ከምቲ ዝተመነኽዎ
ኰይኑ፡ ብዙሓት ነዚ ትምህርቲ ክማሃረኦን
ኣብ ጥቕመን ከውዕለኦን ክርኢ ከለኹ
ድማ ዕግበት ይስማዓኒ። እዚ ሞያ ደቂኣንስትዮ ሃገርና፡ ከድማዓሉን ምስ ናብራአን
ብምውህሃድ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ትካል
ኰይነን ከፍርያሉን ዝኽእላ’ዩ። ነዚ ዕድል’ዚ
ባይታ ንምፍጣር ጀሚረዮ ኣለኹ፡ ከምዝዕወት
ድማ ጥርጥር የብለይን።

ካብ ወጻኢ መጺእኪ ነዚ ቤት ትምህርቲ
ክትከፍቲ ዝደረኸኪ እንታይ’ዩ?
ኣነ ጓል 18 ዓመት’የ ተመርዕየ። ሽዑ ናይ
መንግስቲ ሰራሕተኛ’የ ነይረ። ኣብቲ እዋን፡
ኣባል ሓፋሽ ውድባት ስለዝነበርኩ ምስ
ብጾተይ ብዙሕ ምንቅስቓሳት ንገብር ነይርና።
እንተዀነ፡ እታ ዝነበርናያ ዋህዮ ብጸላኢ
ስለዝተፈለጠት ምስ ብጾትና ሃዲምና ንሱዳን
ከይድና። ካብኡ ድማ፡ ኣነ ብዓዲ ዓረብ ኣቢለ
ናብ ኤውሮጳ በጺሐ። ስደት ሕሱም’ዩ፡ ናይ
ስድራኻን ሃገርካን ናፍቖት ኣሎ። ኣብ ስደት
ልዕሊ 35 ዓመት’የ ገይረ። ኣብ መወዳእታ
ግን ዘይዓድኻ ኣይዓድኻን ስለዝዀነ፡ ኣብኡ
ክትመውት’ውን ስለዘይትደሊ፡ ይኽፋእ
ይጸብቕ ዓደይ ብምባል መጺአ። ምስ
መጻእኩ፡ ብዙሕ ነገር’ዩ ተለዋዊጡ ጸኒሑኒ።
መታዓቢተይን ዝፈልጡኒን ሰባት ዘየለዉ
ምስ ጸንሑኒ ኣዝዩ’ዩ ከቢዱኒ። እንተዀነ፡
ብዓቕመይ እጃመይ ከበርክት ስለዝደለኹ፡
እዛ ትካል እዚኣ ክኸፍት ወሲነ። እንሆ ድማ፡
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጽቡቕ እናሰጐመት፡
ንብዙሓት ደቀንስትዮ ኣብ ምዕጣቕ ሞያ
ኣበርክቶ ትገብር ኣላ።

ኣብ’ዚ ቤት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት
ትምህርቲ ኢኺ ትህቢ?
ኣብ’ዚ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለየ ዓይነት
ምሻጦ፡ ቊኖን ካልእን’ዩ ዝወሃብ። እቲ ጸቒጠ
ዝምህረሉ ድማ ብዛዕባ ምቚራጽ ጸጉሪ
ርእሲ’ዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣጠቓቕማ
ከሚካላት’ዩ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ሃገርና ብሰንኪ
ግጉይ ኣጠቓቕማ ከሚካላት ዘይተደለየ
ምብልሻዋት ጸጒሪ ይስዕብ ኣሎ። ስለዚ ደቂኣንስትዮ፡ ነቲ በብእዋኑ ዝመጽእ መጸባበቒ
ከሚካላት ከመይ ገይረን ከም ዝጥቀማሉ
እኹል ኣፍልጦ ክህልወን ይግባእ። ኣብቲ
ፈለማ ዝምህረን ዝነበርኩ ተማሃሮ ዉሑዳት
ስለ ዝነበራ፡ ብዘይካ ናይ ቁኖ፡ ምሻጦ፡ ተወሳኺ
ትምህርቲ ናይ ጽፍርን ገጽን ይህብ ነይረ።
ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን፡ ምስ ብዝሒ ተማሃሮ
እኹል ቦታ ስለዘይረኸብኩ፡ ብዛዕባ ጸጒሪ
ርእሲ ጥራይ’የ ዝምህር ዘለኹ። ምኽንያቱ
ጽበት ቦታ ስለ ዘለኒ። ንኹሉ ዓይነት

ኣብ ሓደ እብረ ካብ ኣርባዓ ክሳብ ሓምሳ
ዝዀና’የን ተማሂረን ዝምረቓ። ስለዚ፡ ካብ
ዝጅምር ኣስታት 400 ዝዀና ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብዚ ትካለይ ሰልጢነን ኣለዋ። ብዙሓት
ደቀንስትዮ ድማ በዚ ሞያ ሰልጢነን
ኣታዊታተን ብምዕባይ መነባብሮአን ኣብ
ምምሕያሽ ይርከባ ኣለዋ።

ንገለ ጽጉማት ደቀንስትዮ ብናጻ
ከምእተምህርየን ሰሚዐ ኣለኹ፡ ብዛዕባ’ዚ
እንታይ ትብሊ?
መጀመርያ፡ ኣነ ገንዘብ ክገብር ወይ
ከዋህልል ንዓደይ ኣይመጻኹን። ወይ’ውን
ሃብታም ስለ ዝዀንኩ ኣይኰንኩን መጺአ።
ዕላማ ስለ ዘለኒ ንዕላማይ ከተግብር’የ መጺአ።
ብዝገብሮ ኩሉ ድማ ናይ ሕልና ሃብቲ
ኣለኒ። ኣብ ባልህና ኣነ እዚ ገይረ ክትብል
ኣይትደፍርን ኢኻ፡ ኣነ’ውን ገይረ ኣይብልን።
ዋላ ንእሽቶ እንተገብርኩ’ውን ግቡአይ
ስለዝዀነ ጥራይ’የ። ምኽንያቱ፡ ነዛ ሃገር
ጀጋኑና እንተዘይስውኡላን ዘይስንኩሉላን፡
ኣነ ኣይምሃለኹን። ስለዚ፡ ንደቆም ገንዘብ
ከኽፍል ፍጹም ሕልናይ ኣይፈቕደለይንዩ።
ኢድ ስለ ዝሓጽር እንተዘይኰይኑ’ውን
ካልእ’ዩ ዝግበኦም ነይሩ። ዛጊት ካብተን ኣብ
ሓደ እብረ ዝምህረን ደቀንስትዮ እተን ¼
ደቂ-ስውኣትን ዘኽታምተን ኰይነን ብናጻ’የ
ዝምህረን። እዘን ጽጉማት ደቀንስትዮ
ተሓጊዘን ክርእየን ከለኹ ድማ’ዩ ረብሓይ።
ነብሰን ክኢለን ብእኡ ሂወተን ክመርሓ
ክርእየን ከለኹ ድማ ኣዝየ’የ ዝሕጐስ። ነዚ
ስራሕ ክቕጽሎ ድማ እተባባዕ።

ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ ርእሲ ክበሃል ከሎ ንዓኺ
እንታይ’ዩ?
ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ ርእሲ፡ ሓንቲ ጓል
ኣንስተይቲ ብስነ-ፍልጠታዊ መገዲ ጽባቐኣ
እንተድምቐሉ ዓውዲ’ዩ። ስለዚ፡ ነፍሲ-ወከፍ
ጓለንስተይቲ ክትፈልጦን ክትግደሰሉን ኣለዋ።
ብወገነይ፡ ክሰርሓሉ ካብ ዝጅምር፡ ምስ’ዚ ሞያ
ፍሉይ ፍቕሪ ሓዲሩኒ ስለዘሎ፡ ስነ-ጽባቐ ንዓይ
ሂወተይ እዩ ጥራይ’የ ክብል ዝኽእል።

ነዚ ስራሕ ምስ ሓፈሻዊ ማሕበራዊ
ሂወትኪ ብኸመይ ተዋሃህድዮ?
ሓደ ትካል ይንኣስ ይዕበ ካብ መንበሪ
ገዛ እንተርሓቐ ተመራጺ’ዩ። እቲ ቁሩብ

ዘተሓሳስበኒ ግን፡ እዛ ትካል ኣብ መንበሪ ገዛይ
ምዃና’ዩ። ምሉእ መዓልቲ ምስ ተማሃሮን
ስራሕን’የ ዝውዕል። ዕረፍቲ ስለ ዘይብለይ፡
እቲ ማሕበራዊ ሂወት ዝበሃል የብለይን።
ብተወሳኺ፡ ብዙሕ ህዝቢ ዝጥቀመሉ
ኣገልግሎት ሳውናን ማሳጅን’ውን እህብ’የ።
ኣብዚ ብፍሉይ፡ ኣብ’ዛ ከተማ ንዝርከቡ
ንስንኩላን ተጋደልቲ ናጻ ኣገልግሎት ማሳጅ’ዩ
ዝወሃብ። ብወገነይ፡ እዚ ኣይበዝሖምን’ዩ፡
ዓቕመይ ዘፍቅዶ ክገብረሎ’የ ዝደሊ።

ከም መምህር ስነ ጽባቐ ጸጒሪ ርእሲ መጠን፡
ደቀንስትዮ ኣብ ክንክን ጸጒረንን ምዕቃብ
ባህላዊ ቁኖን ከመይ ኣለዋ ትብሊ?
ብወገነይ ደኣ ብዙሕ ምበልኩ። ኣብ መገዲ
ኣደታት ዝተቖነንኦ ቁኖ ርኢኻ፡ ‘ዋይ’ዚ ቁኖ
ክጽብቕ!’ ክትብል ትጸንሕ’ሞ፡ እንተረኣኻየን
ብቕድሚአን በሪሐን ይጸንሓኻ። ኣብ
መንእሰያት ደቀንስትዮ’ውን እንተረኣኻ፡
ብሰንኪ ምስፋይ፡ ጸጒረን ተበሊዑ ናብ
ምብራሕ ገጹ ዝኸደ ትዕዘብ። ናትና ጽቡቕ
ባህሪያዊ ጸጒሪ ከለና እዚ ኹሉ ንምታይ?
ተረኽበን ተገብረን እናበልካ ንጸጒሪኻ ኣብ
ሓደጋ ምእታው እንታይ ረብሓ ኣለዎ እንትርፎ ጥፍኣት። ያዕ ዝብል ስለዘይለ ከኣ፡
ነቲ ባህሪያዊ ጸጒሪና ኣጥፊእና ኣብ ክቱር
ምጥቓም ኣርተፍሻል በጺሕና ንርከብ።
ስለዚ፡ ጸጒሪ ርእሲ ተነቃፊ ስለ ዝዀነ፡ ልዑል
ጥንቃቐን ክንክንን ዝሓትት’ዩ። ጸጒሪ ርእስና
ከም’ተን ናይ ማእከላይ ኣፍሪቃ ደቀንስትዮ
ኣይኰነን። ጽቡቕ ጸጉሪ ርእሲ ስለዘለና፡
ብቑሩብ ምጽብባቕ ክንገላገል ንኽእል ኢና።
ስለዚ፡ እቲ ምጽብባቕ ዝጽላእ’ኳ እንተዘይኰነ
ጸጒርኻ ዝጎድእ ክኸውን ግን የብሉን። ኣብ
ባህላዊ ኣቋንና ድማ ኣዝዩ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ
በጺሕና ኣለና በሃሊት’የ። ምኽንያቱ፡ ዝዝወተር
ዘሎ ዓነታት ቁኖ ደረጃን ዕደመን ዘይሓለወ፡
ናይ ግዜ ንእስነት፡ ጒብዝናን እርጋንን
ክትፈላሊ ዘየኽእል‘ዩ። ንኣብነት፡ መንእሰያት
ናይ ኣደታት ቁኖ ተቖኒነን፡ ኣደታት ድማ
ብኣንጻሩ ጋመ ተቖኒነን እንክትርኢ፡ ‘ወይ
ጉድ’’ እናበልካ ኣፍካ ዘየጐምጽጽ ኣይኰነን።
ስለ’ዚ፡ ኩሉ ዓይነት ቁኖ ከከም ደረጃን
ዕድመን ደቀንስትዮ ምስ ዝኸውን’ዩ ጽባቐ
ዘለዎ። ኣብ ኣመሻሽጣ እንተመጺእና’ውን፡
ስኣን ኣፍልጦ ኣጠቓቕማ ከሚካላት፡
ደቀንስትዮና ጸጒረን ከበላሾ ይረኣያ’የን።
ኣመሻሽጣ ከከም ግዜኡ እንተተጠቐምናሉ
ዝያዳ ጽባቐ ምሃለዎ’የ ዝብል።

ብእትህብዮ ትምህርቲ እንታይ ግብረመልሲ ትረኽቢ?
ሰብ’ዩ መስትያትካ፡ ብዙሓት ደቀንስትዮ፡

‘ለቲና ጽቡቕ ሚሂራትና፡ ሳላኣ ኣብዚ
ደረጃ’ዚ በጺሕና’ ክብላ ክሰምዐን ከለኹ ኣዝዩ
ሓበን እስምዓኒን ሞራለይ ሓፍ ይብልን። ደቂ
ኣንስትዮ ሃገርና ኣብ ቁኖ ወሓላሉ’የን፡ እቲ
ጸገም ኣብቲ ግዝያዊ ዓይነት ኣመሻሽጣ’ዩ
ዝርአ። ኣፍላጦአን ኣብቲ ዘመናዊ ስነ-ጽባቐ
ከዕብያ ይግባእ። ሰባት’ውን ኣብ ዘመናዊ
ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ ርእሲ ጸቒጠ ክምህረን
ከም ዘለኒ ይሕብሩኒ’ዮም። ብወገነይ’ውን
ተዳልየሉ ዘለኹ ጉዳይ’ዩ። ካልእ ኣብዚ
መስርሕ ትምህርቲ፡ ተማሃሮይ ብሄረ ትግረ፡
ዓረብን ብሌንን ስለዝኾና ናይ ቋንቋ ጸገም
ወይ ዘይምርድዳእ የጋጥም’ዩ። ነዚ ጸገማት
ንምቅላል፡ ገለ ነገር ክገብር ከምዘለኒ’ውን
ሓበሬታ ይመጻኒ’ዩ። ብወገነይ ነታ ባዕለይ
ዘዳለኹዋ ናይ መምሃሪት መጽሓፍ፡ ብትግረን
ዓረብን ብምትርጓም፡ እቲ ዝግባእ ፍልጠት
ከም ዝቐስማ ክገብር መዲበ ኣለኹ። ኣብ
ዝቕጽል ድማ፡ ነቲ ትምህርቲ በብቛንቋአን
ዝማሃራሉ ዕድል ክፈጥር ድሌተይ’ዩ።

መጻኢ መደባትኪ እንታይ ይመስል?
ከምኡ’ውን ንደቀንስትዮ እተመሓላልፍዮ
ምኽሪ እንተሎ ዕድል ክህበኪ?
ብወገነይ ብዝተማሃርክዎ ሞያ ክሰርሕ
ጸገም የብልይን - ድልውቲ እየ። ደቂ-ኣንስትዮ፡
ተቐላጢፈን ኣብ መርዓ ደርዓ ክበጽሓ ዘኰነስ፡
ክማሃራን ሞያ ክዓጥቃን ኣለወን’የ ዝብል።
ምኽንያቱ ድሕሪ መርዓ ኣብ ሓዳርን ቈልዑ
ምዕባይ ስለ ዝጽመዳ፡ ስለዚ ኣቐዲመን ነብሰን
ዝኽእላሉ ሞያ ከጥርያ ይግባእ። ኩሉ ግዜ
ጭርሖ ደቂ-ኣንስትዮ ነብስኻ ምኽኣል ዝብል
ክኸውን ኣለዎ። ኣነ’ውን ብመገዲ’ዚ ትካል
ንደቂ-ኣንስትዮ ሞያ ሒዘን መነባብሮአን
ዝቕይራሉ ባይታ ክፈጥር’ዩ ድሌተይ።
በዚ ኣጋጣሚ፡ ንደቀንስትዮ ዘመሓላልፎ
መልእኽቲ እንተሎ፡ ብቐዳምነት ስነ-ጽባቐ
ጸጒር ርእሲ ስነ-ፍልጠት ምዃኑ ተረዲአን፡
ኩለን ደቀንስትዮ ፍልጠተን ንምዕባይ ብቐጻሊ
ኣንበብቲ ክኾና’የ ዝምዕደን። ከምኡ’ውን
ትምህርቲ ስነ-ጽባቐ ጸጒር ርእሲ ክወስዳ
ይግባእ። ብተወሳኺ፡ ሞያ ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ
ርእሲ፡ መነባብሮአን ከማሓይሸሉ ዘኽእለንን
ቀሊል ዘይኰነ እቶት ዝርከቦ ብምዃኑ፡
ብፍላይ እተን ከም ሞያ ንኽሕዘኦ ድሌትን
ተውህቦን ዘለወን ደቀንስትዮ፡ ብተገዳስነት
ክስዕበኦ እላቦ። ካልእ መጻኢ መደበይ፡
ነዚ ንሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ዝህቦ ዘለኹ
ትምህርቲ፡ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክህቦ መዲበ
ኣለኹ። ከምኡ’ውን፡ ኣብ መንበሪ ገዛይ ስለ
ዝምህር፡ ገፉሕ ቦታ ክወሃበኒ በዚ ኣጋጣሚ
እሓትት።

የቐንየልና!

ሓዳስ
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ኤርትራ

ደብዳበታት ኣንበብቲ
ፍናን መሓሪ

ይመልኣዮ
ኣብ ጽርግያ መኼዳ ምግባር ካብ
ጥቕሙ መዘዙ ከም ዝዓቢ ዝገልጽ
ብዛዕባ ጽርግያ ቪላጆ ዓዲ ሰግዶ
ዝተጻሕፈ ክልተ ርእይቶታት ኣብ
ዓምዲ ደብዳቤታት ተኣንጊዱ ምንባሩ
ይዝከር። ድሕሪ እዘን ክልተ ርእይቶታት
ኣብ ጽርግያ መኼዳ ከካይድ ዝፈተነ
ሓረስታይ ኣይተራእየን።
እቲ ብሰንኪ መኼዳ ቀጻሊ ዝርአ
ዝነበረ ምጭቕጫቕን ዕግርግርን ናይ
ተሽከርከርቲ፡ ምዕጋት ኣውቶቡሳትን
ሚኒባሳትን ብኡ መጠን ዝባኽን ዝነበረ

ግዜ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ይርአ
የለን። መራሕቲ መካይን ብሰንኪ እቲ
ዝካየድ ዝነበረ መኼዳ ኣብ ግዜኦም
ፌርማታታት ይበጽሕወን ስለዘይነበሩ
ንገለኤን ክጥሕሱወን ይግደዱ ነይሮም
እዮም። እዚ ግን ኣብዚ ቅንያት’ዚ
ፍጹም ከም ተርእዮ ኣይተራእየን።
መኼዳ ብምትራፉ ገልታዕታዕ ተሪፉ፡
ሕጂ ግርም!
መብራህቱ ሓድጉ
ዓዲ ሰጉዶ

መደብ ትምህርቲ
ንዓበይቲ ይደንፍዕ
ዓቢ ትርጉም ብዘለወን ምስላታት
ቀዳሞት ንርእይቶይ ክፍልም። እታ
ቀዳመይቲ
“ዘይተማህረ ነየድሕን፡
ዘይተወቕረ ነየጥሕን።” እታ ካልአይቲ
ድማ “ ሸውዓተ ዓመት ከይመሃሩ፡
ሰብዓ ዓመት ይድንቁሩ” እትብል እያ።
ትምህርቲ ኣብ ሂወት ደቂ ሰብ ማዕረ
ክንደይ ኣገዳስን ወሳንን ምዃኑ ንምግላጽ
ዝዝውተራ ምስላታት እየን። ዘይተማህረ
ሰብ ጎደሎ እዩ። ነብሱ ክከላኸልን ከድሕንን
ኣሸጋሪ ዝኾነሉ እዋናት እውን ዘየጋጥም
ኣይኮነን። ርእሱ ክኢሉ ዘይከይድ ወትሩ
ጽግዕተኛን፡ “ግበሩለይ፡ ጸሓፉለይ” እናበለ
ኢድ ይነስእ እግሪ’ዉን ይሳለም።
ሓደ ካብ ሸቶታት ሚልየኒዩም
ድንቁርና ሓግሒግካ ካብ ገጽ ኤርትራ
ምጥፋእ እዩ። ኣብዚ መዳይ’ዚ መንግስቲ
ኤርትራ ምሉእ ብምሉእ ተዓዊቱ’ዩ እኳ
እንተዘይተባህለ፡ ኣዝዩ ኣድማዕ ስራሕ

ከም ዝሰርሐ ግን ግብሩ’ዩ ምስክሩ። መደብ
ምጥፋእ መሃይምነት ዘይተኻየደለን
ዓድታት እንተልየን ብፍቕዲ እየን ክኾና
ዝኽእላ።
መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ተራኡ
ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ እቶም ዝተማህሩን
ዓይኖም ኣንቊሖም ነብሶም ዝኸኣሉ
ምስክራትና’ዮም። ነቶም ከይተሓለሉ
ነዚ መደብ ዘካይዱዎ ዘለዉ ጨናፍር
መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ መማህራንን
ምምሕዳራትን እናመስገንኩ፡ መደብ
ትምህርቲ ንዓበይቲ ካብዚ ዘለዎ ናህሪ
ንላዕሊ ክቕጽል፡ ኣብ ገለ ዓድታትን
ከባቢታትን ዘጋጥም ሕጽረት መማህራን፡
ናውቲ ትምህርቲ፡ መምሃሪ ክፍልታት
ተማሊኡ ኣብ ግዜኡ ክቕጽልብ እላቦ።
ኣኽሊሉ ጠዓመ - ሰንዓፈ
ጅምዓ ኣሕመድ - ኣቑርደት

ሓበሬታ
ዝኸበርኩም ኣንበብቲ በብእዋኑ እትልእኩዎ ዘሎኹም ደብዳበታት ይበጽሓና
ኣሎ። ንሓፋሽ የገድስ እዩ ዝበልናዮ፡ ንጹር ኣድራሻን መልእኽትን ዘለዎ ደብዳበታት
ከከም ኣመጻጽኣኡን ኣገዳስነቱን ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ሰሉስን ሓሙስን ንሕትመት
ነብቅዖ ኣሎና። እዛ ዓምዲ እዚኣ ብኣውራኡ ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ ስለዝኾነት
ብዘይሱታፌኹም ክትምዕብል ከምዘይትኽእል ርጉጽ እዩ።
ስለዝኾነ ደብዳበኹም ናብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ ደብዳበታት፡ ቁጽሪ
ሳንዱቕ ቡስጣ 247- ኣስመራ ኢልኩም እንተደኣ ልኢኽኩም ክበጽሓና እዩ።
ብተወሳኺ ናይ ብርዒ ስም ምጥቃም መሰልኩም ሕልው ኮይኑ ምሳና ዝተርፍ
ሓቐኛ ስምኩም ፡ኣድራሻኹምን ቁጽሪ ተለፎንኩምን ክልትእኩልና ንሕብር።ንጹር
ኣድራሻን ቁጽሪ ተለፎንን ዘይብሉ ደብዳበ ንሕትመት ክበቅዕ ከምዘይክእል ከኣ
ብትሕትና ነፍልጥ።

ንድሕነትናን ከባቢናን’ኮ እዩ!
እተን ኣብ ፎቖድኡ ተተኺለን ዝርከባ
መዐደሊ ነዳዲታት ቅድሚ ናጽነት
ዝተተኽላ ዳርጋ ኩለን ብዘመናዊ ኣገባብ
ተሓዲሰን ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከባ
ኣለዋ። ብግደ ሓቂ እዘን መዐደሊ
ነዳዲታት ምስ ተሓደሳ ዓይንና ጽቡቕ
ርእዩ’ዩ። እንተኾነ ካብ ስክፍታ ዘይረሓቐ
ድማ ብዙሕ’ዩ። እቲ ስክፍታ ድማ ሓደጋ
ከየጋጥም እዩ። ምኽንያቱ ሓደ ሓደ ሰባት
እንተስ ብሸለልትነት እንተስ ብግርህነት
ኣብቲ ሽጋራ ምትካኽ፡ ሞባይል ምጥቃም፡
ሞተረ ከየጥፋእካ ኣብቲ ከባቢ ደው
ምባል ክልኩል ምዃኑ ዝተሓበረሉ ቦታ
ሽጋራ ከትክኹ፡ ሞባይል ክጥቀሙ ስለ
ዝረኣዩ’ዩ።
ኣብተን መዐደሊ ነዳዲታት ብቐይሕ
ሕብሪ ተሳኢሉ ብቛንቋ እንግሊዝ
ዝተጸሕፈ “NO SMOKING” “NO
MOBILE PHONE” “SWITCH
OFF ENGINE” ዝብል ሓበሬታ ኣሎ።
እዚ ሓበሬታ ኣብ እንዳ መዐደሊ ነዳዲ
ሽጋራ ምትካኽ፡ ሞባይል ምጥቃም፡ ሞተረ
ምትሳእ ክልኩል ምዃኑ ዝሕብር’ዩ።
ስለዚ እዚ ሓበሬታ’ዚ ክስዓብን ኣብ
ግብሪ ከውዕልን ደኣ እምበር ብንዕቀትን
ሸለልትነትን ክጠሓስ ኣይግባእን። ከመይሲ
ሓደጋ ምስ ዝመጽእ ንኹልና ዝልክም
ብምዃኑ።
ሰለሙን ፍካሬ
ከባቢ ፒያሳ ሚኪኤለ

ሳላ ብቑዕን ውሕሉልን ምሕደራ!
ኣብ ኣተዓዳድላ ጋዝ ዝኾነ በዓል
ስሊንደር፡ ዕትሮኡ ምስ ኣእተወ ብውሕዱ
ኣብ ሓደ ሰሙን ዝመልአ ዕትሮ ኣብ ኢዱ
ክበጽሕ’ዩ ትጽቢት ዝግበረሉ። እንተኾነ
ተጠቓሚ ጋዝ ካብ ዘእተወላ ዕለት
ዕትሮኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን መሊኣ
ኣብ ኢዱ ዘይትርከበሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ
እዩ። ክልተ ወርሒ ከይተረፈ ዘጸብዩ ሰብ
ጋዝ ከም ዘለዉ ናይ ዕዳጋ ምስጢር እዩ።
ገለ ሕልና ኣልቦ ወነንቲ እንዳ ጋዝ’ውን
ነቲ ‘መሊእና ከነምጽኣልኩም’ ኢሎም
ዝተቐበልዎ ጋዝ እምነት ኣጉዲሎም ኣብ
መሸጣ ዘዉዓሉ ኣይተሳእኑን። እዞም
ሕልና ኣልቦ እዚኦም ኣብ ቅድሚ ሕጊ
ቀሪቦም ዝተቐጽዑ፡ ዝተቐየዱ፡ ክሳብ
ሊቸንሳኦም ዝተሓድጉ እዮም።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሰምበል እንነብር ነበርቲ
ብሰንኪ ዘይቅርዑይን ዘይውሕሉልን
ምሕደራ ናይ ወነንቲ እንዳ ጋዝ ግዳይ

ዝኾኑ ውሑዳት ኣይነበሩን። ጋዝ
ከይረኸበ፡ ብምምልላስ ላሕ ዝበለ ኣዲኡ
ትቚጸሮ! እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት
ኣብ ንኡስ ዞባ ሰምበል ነበረያ ኮይኑ
ካብ ዝተርፍ ውሑድ ኣይገበረን። ሎሚ
ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሰምበል ጋዝ እነእትወሉ
ሰዓትን ዕለትን ብሓለፍቲ ንኡሳን ጨናፍር
ህግደፍ፡ መራሕቲ ጉጅለታትን ካድራትን፡
ብሓለፍቲ ብሎክ እዩ ዝሕበረና። ኣብ
እንዳጋዝ ምስ ኣእቶና ድማ ኣብ ሳልስታ
ኣብዛ ኢድና! ብዘይሪጋ፡ ንጸሓይን
ኣሰሓይታን ከይተቓላዕና ብሳላ ውሕሉል፡
ብቑዕን ቅኑዕን ምሕደራ እንረኽቦ ዘሎና
ዘሐብን ኣገልግሎት ድማ እዩ። በዚ ከም
ኣብነት ክጠቕሶ ዝኽእል ንኣወዳድባኡን
ምሕደራኡን “ሓወልቲ ሰምበል” ዝብል
መጸውዒ ዘለዎ እንዳ መዐደሊ ጋዝ እዩ።
ንእግሪ መንገደይ ነቶም ህርኩታትን
ብቕንዕና ዝሰርሑን ዘመሓድሩን ዘለዉ

ኣካየድቲ “ሓወልቲ ሰምበል” ከመስግኖም
እደሊ። ኣብቲ ዝነብረሉ ንኡስ ዞባ
ንዝርአ ዘሎ ብሉጽ ምሕደራ እምስክርን
እገልጽን ይሃሉ እምበር ኣብ ካልኦት ን/
ዞባታት ብውሑሉል ምሕደራ ንህዝቦም
ዘመሓድሩ፡ ኣብ ዝቐልጠፈን ዝሓጸረን
ግዜ ጋዝ ከምዝዕደል ዝገብሩ ሓለፍቲ
ጨንፈር ህግደፍ፡ መራሕቲ ጉጅለታትን
ካድራትን ሓለፍቲ ብሎካትን ከምዘለዉ
ኣጸቢቐ እፈልጥ’የ። እተን ነዚ ኣገባብ
ዘይክተላ ዘለዋ ንኡሳን ዞባታት ኣሰር እዘን
ኣብነት ኰይነን ዘለዋ ክስዕባን ክኽተላን
ሓላልን ቅዱስን ስለ ዝዀነ በዚ ኣጋጣሚ
ከዘኻኽረን እፈቱ።
ገብረመስቀል ቸኮል
ሰምበል
ኬርያ ሱሌማን
ኣኽርያ

ተማሃሮ ፖሊስ ትራፊክ እንተዝምደበሉ
ምውፋር ተማሃሮ ፖሊስ ትራፊክ ኣብ
ምንካይ ሓደጋ ዕዙዝ ተራ ከም ዘለዎ ዋሕስ
ኣግብእ ዘድልዮ ኣይኮነን። ኣገዳስነቱ ዕዙዝ
ስለዝኾነ ድማ እየን ኣብያተ ትምህርቲ
ኣብቲ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ትራፊክ
ዝህልወሉ እዋን ማለት ሰራሕተኛታትን
ተማሃሮን ዝወፍሩሉን ዝፍደሱሉን ሰዓታት
ኣብ ግምት ኣእትየን ሓደጋ ከኸትል
ይኽእል’ዩ ኢለን ንዝሓሰብኦ ቦታታት
ተማሃሮ ፖሊስ ትራፊክ ክምድባ ዝረኣያ።
ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ
ደረጃ ባርካ ድማ ሓንቲ ካብተን ተማሃሮ
ፖሊስ ትራፊክ ክምድባ እትጽበየን ቤት

ትምህርቲ እያ። ተማሃሮ ፖሊስ ትራፊክ
ዘይመመደቢኣ ናይ ገዛእ ርእሳ ምኽንያት
ክህልዋ ይኽእል ይኸውን። እንተዀነ
ኣብ ጎደናታት ማርያም ግምቢን በይሩትን
ንዝረአ ዕልቕልቕን ንጽርግያ ተኾናቲርካ
ምሓዝን ግን ክትድቅሰሉን ክትቀስነሉን
ከም ዘይግብኣ ምዝኽኻር ዘድሊ እዩ።
ኣብ ግዜ ምፍዳስ ኣብ ከባቢ ቤት
ጽሕፈት ሚኒስትሪ ህንጻ ዘሎ መብራህቲ
ትራፊክ ዘለዎ፡ ተማሃሮ ኣብ ማእከል
ጽርግያ ስለዝእጎዱ፡ ሰብ መካይንን
ብሽክሌታን ክሽገሩ ምርኣይ ልሙድ እዩ።
ንተሽከርከርቲ ስለ ዝዓግቱ ድማ ብዙሕ

ግዜ ኣብቲ ከባቢ ታዕታዕን ቆይቊን
ትሰምዕን ትዕዘብን። መን ቀዳምነት ክውሃቦ
ይግባእ፡ ኩሉ መስርዑን ግቡኡን ፈሊጡ
ክንቀሳቐስ ካብን ናብን ክሰግር ምምሕዳር
እቲ ቤት ትምህርቲ ብዘይውዓል ሕደር
ተማሃሮ ፖሊስ ትራፊክ ከዋፍር ኣለዎ።
ከምኡ ምስ ዘይገብር ግን “ኩሉ መዓልቲ
ደሓን ሓንቲ መዓልቲ ነይደሓን” ከም
ዝበሃል ሓደጋ ከጋጥም ስለ ዝኽእል፡
ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ
እዩ።
ምብራቕ ተስፋጼን
ጸጸራት

ሓዳስ
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ኤርትራ

ተቓሊሰን ዘቃለሳ

መሓመድ እድሪስ መሓመድ
3ይ ክፋል
ኣስመረት፡ ካብ ሳሕል ናብ ከበሳ ምስ
ተመደበት እውን፡ ወትሩ እተን ኣብ ድርፎ
ዝተቐበላኣ ሰብ ስረ፡ ሰብ ጀብጀብ ጸጉሪ፡
ሰብ ዕጥቅን ብረትን ደቂ-ኣንስትዮ እየን
ዝረኣያኣ ዝነበራ። ብኣታተን ትቐንእ ስለ
ዝንበረት ከኣ፡ ንዓኣተን ክትመስል ህንጥይቲ
ነበረት። ኣብ’ቲ ዝተመደበቶ ኣሃዱ
ክፍሊ ህዝቢ ኰይና፡ ንህዝቢ ከተንቅሕ፡
ክትወድብን ከተዕጥቕን ከላ ድማ እተን
ንፈለማ እዋን ልባ ዝሰለባኣ ተጋደልቲ ካብ

ኣስመረት፡ እግረን ኣብ ገድሊ ካብ ዘንበራሉ
እዋን ኣትሒዘን፡ በቶም ኣቐዲሞም ኣብ
ገድሊ ዝጸንሑ ብጾተን እናተኣልያን
እናተማህራን፡ ንርእሰን ተጋዲለን ንኻልኦት
ንኸጋድላ ኣሰር ዝቐደሙ ስዒበን።
ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ፡ ሳባ ኣብ መስርዕ
ገለብ ስለ ዝተመደበት፡ ኣብኡ ክትተርፍ
እንከላ፡ ኣስመረትን ጸጋን ግን ኣብ’ታ
ኣብ ምሕላብ ዝነበረት መስርዕ ኣባ-ሸቂር
ተመደባ። ኣስመረት፡ ነቲ ኣብ 1976 ኣብ
ምሕላብ ዘሕለፈቶ ገድላዊ ሂወት፡ ኒሕ፡

ኣስመረት ኣብ ገድልን ድሕሪ ናጽነትን

በላሕትን ትኩራትን ምእንቲ ክንከውን፡
ክኹስኩሱና ምስ ረኣና፡ ንሕና’ውን
ኣሰሮም ተኸቲልና ንፉዓት ተጋደልቲ ከም
እንኸውን ኣይተጠራጠርናን። ንሳኣቶም
ብዛዕባ’ቲ ከቢድ ገድላዊ ንጥፈታቶም
ህሉው ኩነታት ገድሊን ከዕልሉና ከለዉ፡
ንሕና ድማ ነቲ ኣብ ክፍሊ ታዕሊም
ዝሸምደድናዮ ሰውራዊ መዛሙርን
ደርፍታትን ክንደግመሎም ከለና ባህ
ይብለና ነይሩ። ብፍላይ እቶም ክሳብ ሕጂ
ኣብ ዝኽረይ ዘለዉ በዓል ብርሃነ፡ ስምኦን፡
መድሃኔ፡ እቲ ጀብጀብ ጸጉሪ ርእሶም፡ እታ
ዝነብሩላ ጸባብን መናድቓ ብትኪ ዝጸለመን
ገዛ፡ እቲ ኣብ እዋን ድቃስ ኣብ ግዳም ክሻ
ኣንጺፍና ወጃዕ ንብሎ ዝነበርናሉ ግዜ፡ ነቲ
ጽንኩርን ኣሸጋርን እዋን ብፍሰሃን ሓጎስን
ክንሓልፎ ከለና ከም ህሉው ትዝ ይብለኒ።
ቅድሚ ምግዳለይ ኣብ ኣእምሮይ ተቐሪጹ
ዝነበረ ሂወትን ምስሊን ተጋደልቲ ብግብሪ
ምስ ረኣኹ፡ ‘እንቋዕ ኣብ ከም’ዚኣቶም ዝበሉ
ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ - ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ!
ተጋደልቲ ተመደብኩ’ በልኩ” ትብል።
ብጻይነትን
ተዋፋይነትን
ኣሃዱ
ጀማሂር
በዓል ኣስመረት፡ ንሓደ ወርሒ ዝኸውን
መንፈሳ ኣይረሓቓን።
ንርእስኻ ተቓሊስካ ህዝብኻ ከም ዝቃለስ ክትገልጽ እንከላ “እቲ ሽዑ ዝነበረ ሂወት ኣብ ምሕላብ ምስ ኣዕረፋን ምስ’ቶም
ምግባር፡ ሓደ ካብ ባህልታት ተጋዳላይ ተጋዳላይ ሎሚ ከተዕልለሉ ንርእስኻ’ውን ገዳይም ተጋደልቲ ምስ ተላለያን፡ ኣብ’ተን
ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ’ዩ። ብፍላይ እቶም ክትኣምኖ ዘጸግም’ዩ። እቶም ኣብ ሰለስተ ጉጅለታት ናይ’ታ መስርዕ ፋሕ
ብጀማሂር ዝፍለጡ ክፍሊ-ህዝቢ፡ እቲ ምሕላብ ዝጸንሑና ተጋደልቲ፡ ፍሉያት ብምባል፡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሳ፡
ዕማም ብኣውራኡ ንዓኣቶም ዝምልከት ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ። ንሓደሽቲ ኣብ ምንቃሕን ምውዳብን ሓፋሽ ህዝቢ
ብምዃኑ፡ ኣስመረት’ውን ኣብ ኣሃዱ ክፍሊ ተሰለፍቲ ብፍሱህ መንፈስን ፍሕሹው ተራአን ከዕዝዛ ጀመራ። ድሕሪ ሓርነት
ህዝቢ ምጽንባራ፡ ዝያዳ ንኽትሰርሕ ድርብ ገጽን ተቐቢሎም፡ “ኣጆኹም!” ኢሎም ዕላበርዒድ፡ ኣስመረት ካብ መስርዕ ምሕላብ
ሓላፍነት ዘሰክማ ዕማም ነበረ። ሽዑ፡ ዓሰርተ እናተባብዑ፡ ነቲ ቅድመና ዘሕለፉዎ ናብ መስርዕ ደብረ-ሲና ተቐየረት። ኣብ
ክልተ ርእሳ፡ ናብ’ቲ ኣብ ከባቢ ዛግር ዝነበረ ገድላዊ ተመኩሮ ከካፍሉና፡ ከምኣቶም መስርዕ ደብረሲና ኮይና ድማ ኣብ ሽዕብ
ሰላባ፡ ሮብቶ፡ ቶሮንካ. . . ኣብ
ብብርሃነ ብሩነይ ዝምእከል ኣሃዱ
ምውዳብ ህዝቢ ተዋፈረት።
ጀማሂር ምስ ተመደበት፡ እቶም 12
ኣብ’ዚ እዋን፡ ምስ ህዝቢ
ሰባት ኣብ’ተን ኣስታት 8 መሳርዕ
ዝነበራ ዝምድና እናዓበየን
ጀማሂር ፋሕ ብምባል፡ ኣብ ውሽጢ
ኣብ’ቲ ስራሕ ፍቕሪ
መስመር ጸላኢ ተሸጒጦም ኣብ
እናሓደራን ስለ ዝኸደ፡
ምንቃሕን ምውዳብን ህዝቢ እዮም
ምስ ህዝቢ ክትውዕልን
ኣትዮም።
ክትሓድርን ባህ ይብላ
ሕፉን ዝበሃል ኣባል ጀማሂር
ነበረ። ዕላበርዒድ ሓራ ምስ
ዛግር፡ ነተን ካብ ሳሕል ዝተመደባ
ኰነት፡ ካብ’ቶም ቀዳሞት
ሓደሽቲ ተጋደልቲ፡ ኣስመረት፡ ሳባን
ናብ ዒላበርዕድ ዝኣተዉ
ጸጋን መሪሑ ናብ’ተን ኣብ ገለብን
ተጋደልቲ ብምንባራ፡ ኣብ
ምሕላብን ዝነበራ መሳርዕ ክፍሊ
ትሕቲ መግዛእቲ ምስ
ህዝቢ ወሰደን። ኣብ መንገዲ ድማ፡
ዝነበረ ህዝቢ ተራኺባ።
ተጋዳላይ ሕፉን፡ እተን ሓደሽቲ
ኣብ ትስፉው ናይ ሓርነት
ተጋደልቲ ምእንቲ ከይጠምያ፡
ኩነታት፡ ስራሕ ክፍሊ
ንዓኣተን ምስ ኣግማል እናሕለፈ፡
ህዝቢ እስትንፋስ ዘይህብ
ንሱ ታንዱር እናሰርሐ የዐንግለንን
ኣብ ልዕሊ ምንባሩ፡ ከረን
“ኣጆኽን” እናበለ የተባብዐንን ነበረ።
ሓራ ምስ ወጽአት ከኣ፡
እቲ ገዲም ተጋዳላይ፡ ከም ወላዲአንን
ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን
መጋድልተንን ኰይኑ፡ እናኣለየን
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን
ተመኩሮኡ እናዕለለን ኣብ ኣሃዱአን
ከምኡ’ውን ስርዓት ደርግ
ክሳብ ዝበጽሓ ኣሳለየን። ሓልዮትን
ንዝጸንሐ ህዝቢ ምንቃሕን
ብጻይነትን ናይ’ቶም ኣብ ገድሊ
ምውዳብን ቀሊል ዕማም
ዝተቐበሉዋ ብጾት ክሳብ ሎሚ ካብ
ባንዴራ
ህ.ግ.
ኣብ
ፎርቶ
ከረን
ተንበልብል
ጀማሂር ኣይነበረን።
ኣእምሮ ኣስመረት ኣይሃሰሰን። በዓል

መስርዕ በዓል ኣስመረት፡ ካብ ዕላበርዒድ
እናበተገሰት፡ ናብ ዓድታት ደብረሲና፡
ዓዲ በርበረ፡ ሓድሽ ዓዲ፡ ደርሰነይን ደምሰብኣይን እናተንቀሳቐሰት፡ ኣብ ንጡፍ
ስራሕ ተጸምደት። እተን ንገድሊ ብወረ
ጥራይ ዝሰምዓኦ ዝነበራ በዓል ኣስመረት፡
ካብ’ቲ እዋን ንደሓር ብወረ ዘይኮነስ፡
ብኣካል ኣብ ስራሕ ክሳተፋ ብምኽኣለን
ዝያዳ ሓበንን ኩርዓትን ይስመዐ ነበረ።
ንህዝቢ ንኽውድባ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲን
ወራዙን ከምኡ’ውን መንእሰያት ክልቲኡ
ጾታ ደው ኢለን ክምድራ ከለዋ፡ ብኣታተን
ዝቐንኡ ኣዋልድን ኣወዳትን መንእሰያት፡
ናብ ደምበ ሰውራ ክጽንበሩ ድሕር
ኣይብሉን ዝነበሩ። ተራ ናይ’ተን ንርእሰን
ተጋዲለን ኣብ ምምራሕን ምውዳብን
ህዝቢ ልዑል ተራ ዝጻወታ ዝነበራ ደቂኣንስትዮ ተጋደልቲ ቀሊል ከም ዘይነበረ
ድማ ታሪኽ ገድሊ ዝምስክሮ ሓቂ ምዃኑ
ዝሰሓት ኣይኮነን።
ኣብ ኣሃዱ ክፍሊ ህዝቢ፡ ሓንቲ መስርዕ
ኣብ ሰለስተ ጉጅለታት ትምቀል። ጉጅለ

ዝዓጥቀሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ምስ ምስፋሕ
ሓራ ቦታታት፡ ዕማም ናይ ጀማሂር ዝያዳ
እናሰፍሐ ከይዱ። ካብ በረኻ ናብ ከተማታት
ኣቲኻ ህዝቢ በብማሕበራዊ ጽፍሕታቱ
ምውዳብን ኣንጻር መግዛእቲ ከም ዝዓጥቕ
ምግባርን፡ ምስ ሓራ ከተማታት ክዕምብብ
ከኣለ። ኣብ ከበሳታትን ሓራ ከተማታትን
ዝነበሩ ኣባላት ጀማሂር፡ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ
ካልእ ጫፍ እናተወናጨፉ፡ ህዝቢ ነቒሑን
ተወዲቡን ብኹሉ መዳዩ ኣብ ሓርነታዊ
ቃልሲ ንኽጽንበር ከይተሓለሉ ሰርሑ።
እቲ ምስ ግዜ ዝነበረ ቅድድም፡ ነቶም ኣብ
ክፍሊ ህዝቢ ተመዲቦም ዝነበሩ ተጋደልቲ
እስትንፋስ ዝህብ ኣይነበረን። ሳሕልን
ሰንሒትን ተመራሪሐን ሓራ ወጺአን እየን።
ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር፡ ከበሳታት ደይቡ፡
ብዘይካ ዓዲ-ቐይሕ ከተማታትን ዓድታትን
ደቡብ ኤርትራ ሓራ ኣውጽአን። ኣብ
ሰምሃር’ውን፡ መዓስከር ድሕሪ መዓስከር፡
ከተማ ድሕሪ ከተማ እናተሓረረ፡ ዝበዝሐ
ክፋል ባጽዕ፡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ህዝባዊ
ግንባር ኣትዩ፡ ዝተረፈ ኣብ ምሉእ ከበባ

ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ሓራ ከረን 1977
ምንቃሕ፡ ጉጅለ ምውዳብ፡ ጉጅለ ምዕጣቕ
ተባሂለን ድማ ይጽወዓ። እዚ ድማ እቲ
ህዝቢ በብደረጃ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ
ከም ዝሳተፍ ንምጋብር’ዩ። እቲ ስራሕ
ሰንሰለት ሓልዩ ይሰላሰል። እዚ ድማ’ዩ እቲ
ተቓሊስካ ምቅላስ ዝበሃል። እዚ ማለት፡
ሓፋሽ ህዝቢ ነቒሑን ተወዲቡን ንኽዓጥቕ፡
ዓጢቑ ድማ ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ኣንጻር
ጸላኢ ንኽቃለስን ንኽብጆን’ዩ እቲ ዕላማ።
ሓንቲ መስርዕ ኣሃዱ ጀማሂር፡ ወርሒ
ምሉእ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ተዋፊራ
ዕማማታ ብምስልሳል፡ ድሕሪ ወርሒ ስርሓ
ክትግምግም ናብ ማእከላይ ቦታ ትመጽእ።
ምምስራት ህዝባዊ ባይቶ፡ ምድያስ መሬት.
. . ዝኣመስሉ እውን፡ ብኣሃዱ ጀማሂር
ይሰላልሰሉ ካብ ዝነበሩ ኣገደስቲ ዕማማት
ህዝባዊ ግንባር እዮም።
ሽዑ ከተማታት በብሓደ ሓራ
ዝወጽኣሉን፡ ህዝቢ ድማ ነቒሑን ተወዲቡን

ነበረ። ኣስመራ ኣብ ከበባ’ያ ነይራ። ተጋድሎ
ሓርነት ብወገኑ፡ ንባርካን ሰፊሕ ክፋል ሰራየን
ሓራ ገይሩ ስለ ዝነበረ፡ ናጽነት ‘ሎሚዶ
ጽባሕ’ እናተባህለ፡ ኤርትራዊ ዜጋ ትምኒቱ
ክሰምረሉ ሃንቀው ዝብለሉ እዋን ነበረ። ኣብ
ሓራ ከተማታት፡ ህዝባዊ ባይቶታት፡ ህዝባዊ
ሚሊሻ፡ ጉጅለታት ቀያሕቲ ዕምበባ. . .
ተመስሪቶም፡ ህዝቢ ናብ ዝለዓለ ኣወዳድባ
ዝኣንፈተሉ እዋን’ዩ ዝነበረ። ኣገልግሎት
ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣስፋሕፊሑ፡ ህዝቢ
ብቕሳነት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀስቐስ
ጀሚሩ’ዩ። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ኩነታት እያ
ድማ ኣስመረት፡ ካብ ዕላበርዒድ ናብ ቤት
ትምህርቲ ካድር ናቕፋ ዝኸደት። ኰይኑ
ግን እቲ ዝተመደበ ትምህርቲ ከይተጀመረ
ከሎ፡ ኣብ ትጽቢት ተጋዳላይ ዘይጸንሐ
ሓድሽ ኩነታት ተፈጥረ።
ይቕጽል…….

ሓዳስ
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ኤርትራ

ብስራሕኩም ማዕረ ክንደይ ሕጒሳት ኢኹም?
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ

እምነት፡ ምንጪ ዝለዓለ ሃብቲ
ሲዶና፡ ህይወት ብምርጫኻ እትምራሕ ጃልባ’ያ። ኣብቲ ንምርጫና ከነጣጥሕ እንገብሮ
ቃልሲ ድማ ምስ ከባቢና ቀረባን ርሕቑን ዝምድናታት ክንምስርት ባህርያውን ግዴታውን’ዩ።
እቲ ከም ባህርናን ዊንታናን ዝዀነ ድማ፡ ኣብ ልብና ርሒብ ቦታ ነጣጥሓሉ።
ሲዶና፡ ፍቕሪና ወላ’ኳ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ሓዂሩ ንመጻኢ የቋምት እንተሃለወ፡ ሓንትን
ቀንድን ኣብ ውሽጥኺ ከተስርጽያ ዝደሊ ነጥቢ ግና ኣላ። እወ፡ ብዘይብኣ ህይወትና ሰራውር
የብላን። ‘ንሰብ ምእማን ንድሕሪት’ዩ ዝመልሰካ’ እትብል ንብርሃን ጸሓይ በጻብዕኻ ክትክውሎ
ምፍታን እተምስል ዘይብስልቲ ሓሳብኪ ትሃንጾ ፍቕሪ የብላን። እኳ ደኣ ንኣራዳድኣኽን
ዕላማኽን ተነጽር ኰይና ረኺበያ።
ሲዶና፡ ወትሩ ንእምነት ሕመረት ገይሩ ዝጅምር ዕላለይ ከም ዘሰልክየኪ ካብ ገጽኪ
ዘንብቦ’ዩ። ሓደ ግዜ ዝበልክኒ ቃል ኣይርስዓን’የ። “እምነት፡ እምነት ክትደጋግም ከለኻ
ኣባሓጐይ ተዘኻኽረኒ፡” ኢልክኒ። እምነት’ዩ ዝሃንጽ ‘ሎሚ ንእምነት ዋጋ ኣይክፈላን’ዩ፡ ኩሉ
ኣይግልገለላን’ዩ’ ዝብል ዘይቅርጥው ፍልስፍናኺ ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ዘድርር ኣይኰነን።
ሲዶና፡ ወላ’ኳ ምድሪ ብተበለጽቲ ተዕለቕልቕ፡ እሙናትን ጥዑያትን’ውን ኣበየ ኲርናዕ
ከም ዘለው ፍለጢ። ንሕና’ውን እንተዀነ፡ ምብላጽ ዘድልየናን ኣብ ዕላማና ዘብጽሓናን
ኣይኰነን። እኳ ደኣ ነቲ ዝዓበየ ሃብቲ ሓንጐልካ በለጽ ክትኣልመሉ፡ ምኽኒት ከተዳልወሉ፡
ቅንዕና ክትቀብረሉ ከይተፈለጠካ ኢኻ ተማስኖ።
ሲዶና፡ እምነት ሓንቲ’ያ፡ መንገዳ ድማ ቅኑዕ ምዃን’ያ። እንተ’ቲ ሰባት ንእምነትካ
መዝሚዞም’ዮም ዝብለጹልካ ዝበልክዮ ዘረባ የጋጥም’ኳ እንተዀነ፡ እዞም ዝበልክዮም እምነት
ምስ በረቐት ቦታ ስለ ዘይብሎም፡ ግዝያዊ ንዝረኽብዎ ዓወት ኣይትጠምቲ። እቲ ምንታይ
እምነት ንዝስዕብዋ ከተርብሕ፡ ከተዐውትን ከተድሕንን’ያ ተፈጢራ። እቶም ዝግልገሉላ ድማ
ዝለዓለ ሃብቲ፡ ሓጐስ፡ ቅሳነት፡ ጥዕና ይውንኑ። ስለዚ ተቋዳሲት ዘይውዳእ ሽሻያን ሓጐሳን
መታን ክትኰኒ ንእምነት ቦታ ሃብያን ተገዝእያን።

እዞም ዝስዕቡ ኣብ ስራሕ ማዕረ ክንደይ
ሕጒሳት ምዃንና ንኽንፍትሽ ዝሕግዙና
ኣገባባት’ዮም። ብቕኑዕ መንገዲ ክንምልሶም
እንተፈቲንና ነብስና ኣበየናይ ደረጃ ከም ዘላ
ንኽንፈልጥ ኣይክንጽገምን ኢና።
ኣገባብ ኣመላልሳ
‘ፈጺመ፡’ ሳሕቲ፡’ ‘ብዙሕ ግዜ፡’ ወይ’ውን
‘ኩሉ ግዜ’ ኢልና ንምልስ።
ኣገባብ ኣወሃህባ ነጥቢ
ፈጺመ - 1፡ ሳሕቲ - 2፡ ብዙሕ ግዜ - 3፡
ኩሉ ግዜ - 4
1. ናብ ስራሕ ክትኣቱ እንከለኻ ኣብ
ኩነታት ሰብነትካ ለውጢ ተርኢዶ? ንኣብነት፡
ቀጨውጨው ይብለካዶ?
2. ብዙሕ ስራሕ እንተዓዪኻ ዓቕልኻ
ይጸበካዶ?
3. ከም መሳርሕትኻ ነቲ ዝተዋሕበካ ስራሕ
ብብቕዓትን ቅልጣፈን እንተዘይፈጺምካዮ ካብ
ስርሐይ ክስጐግ’የ ኢልካ ትሓስብዶ?
4. ናይ መሳርሕትኻ ስልጣን፡ ብዝሒ
ዶሞዝን መጻኢ ዕድልን የቕንኣካዶ?
5. ንነብስኻ ኣብ ስራሕ ዘለዋ ተገዳስነት
ትግምግሞዶ?
6. ኣብ ስራሕካ ዘጋጥሙኻ ዕንቅፋት
ተስተብህለሎምዶ?
7. ብውሕስነት ስራሕካ ትጠራጠርዶ?
ብሰንኩ ድማ ኣብ ሕማቕ ስምዒት ትኣቱዶ?
8. ህይወተይ ኣብ ስራሕ ኣብ ዘለኹሉ
እዋን ጥራይ’ያ ትቕጽል ኢልካዶ ትሓስብ?
9. “ንስርሐይ ክዓዮ ዘኽእለኒ ገንዘብ’ዩ”

ኢልካዶ ትኣምን?
10. ክትዓዮ ካብ ዝዋዓልካ ስራሕ ተፈዲስካ
ክትወጽእ እንከለኻ “ሕጅስ እንታይ ሰሪሐ
ክበሃል’የ” ኢልካ ኣብ ስራሕካ ንዘለካ ዕግበት
ትሑት ምዃኑ ትገልጽዶ?
11. ንግሆ ተንሲእካ ስራሕ ከም ዘለካ ምስ
ኣስተብሃልካ “ሎሚ መዓልትስ (ናይ ዕረፍቲ)
መዓልቲ ዘይትዀነለይዶ ትብል?
12. ጽቡቕ ስራሕ ምስ ዓየኻ ካብ ሓላፊኻ
መጐስ ይመጸካዶ?
13. ኣብ ስራሕ ከይፈዀሰካ፡ ተጸቒጥካ
ትሰርሕ ዘለኻዶ ኰይኑ ይስምዓካ?
14. መሳርሕትኻ ብዛዕባኻ ኣሉታዊ
ነጥብታት ከይዛረቡልካ ትጠራጠርዶ?

ጃፓን፡ ካብ ዝውቱራት ስፖርት

ኣየገርምዶ!?
ኣብ ታሪኽ ቻይና ካብ ዝነበሩ
ፍሉጣት ገጠምቲ ብቐዳማይ ደረጃ
ዝስራዕ እዚ ኣብ ስእሊ ንርእዮ ዘለና
ሊ ፖ እዩ። ንሱ ነቶም ልቢ ሰብ
ዝምስጡ ግጥምታቱ ንምድላው ናይ
ግድን ኣልኮላዊ መስተ ይሰቲ ነበረ።
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ክገጥም
ብምሕላን ብጃልባኡ ናብ ባሕሪ
ብምምራሕ ናይ’ታ ምሸት ግጥሙ
ብዛዕባ ኣብ ባሕሪ ንዝረኣዮ ነጸብራቕ
ወርሒ ክገብሮ ወሰነ። እንተዀነ፡
ሊ ፖ ግጥሙ ኣብ መፈጸምታ
ከየብጽሐ ብመስተ ተደፋፊኡ ወርሒ
ንምጭባጥ ናብ ማዕሙቕ ባሕሪ
ተነቚቱ ኣተወ። እታ ተሃን ውሽጡ
ከውጽኣላ ዝሓሰበ ምሸት ድማ
መደምደምታ ዕምሩ ኰነት።

ድምር ውጽኢት፦
- 15 ነጥቢ እንተረኺብካ - ዮሃና! ኣዚኻ
ሕጒስ ኢኻ።
- 15 - 30 እንተረኺብካ - ጽቡቕ! ንገለ
ውሱናት ዘሸግሩኻ ነገራት ገዲፍካ ንስኻ’ውን
ሕጒስ ኢኻ።
- 30 - 45 ነጥቢ እንተረኺብካ - ዝዀነ
ጸገም ከም ዘለካ ክትዝንግዕ ኣይግባእን።
ድሌታትካ እንደገና ኣዕሚቚካ መርምሮ።
- ልዕሊ 45 ነጥቢ እንተረኺብካ - ሓጐስ
ንዓኻ ኣይንታይካን’ያ። ኣብ ስራሕካ ተሓጒስካ
ኣይትፈልጥን ኢኻ እንተተባህለ’ውን ምግናን
ኣይኰነን። ስለዚ ሓያል ጻዕሪ ይጽበየካ ከም
ዘሎ ኣይትዘንግዕ።

ኣብ ጃፓን ሰለስተ ዓይነት ጥበብ ወይ
ቅልስ ይዝውተሩ። ጁዶ፡ ካራተን ኮንዶን ድማ
ይበሃሉ። እዞም ዓይነት ቅልስ እዚኦም ኣብ
ኢድን እግርን ከምኡ’ውን ኣብ ዓይኒ ሓያል
ምውህሃድ ዝረኣየሎም ኣካል ስፖርት ኰይኖም፡
ኣብ ምዝንጋዕን ነፍሰ-ምክልኻልን’ውን ልዑል
ተራ ኣለዎም።
ጂዶ ካብ መበል 12 ክሳብ 19 ዘመን

ብሳሙራይ ትምራሕ ኣብ ዝነበረት እዋን
ኣብታ ሃገር ‘gugitsu’ ዝተባህለ ናይ ኢድ
ብኢድ ቅልስ ማዕቢሉ ነበረ። ኣብ 1882 ድማ
ጂጎሮ ካኖ ዝተባህለ ጃፓናዊ ናይ ‘gugitsu’
ቤት ትምህርቲ ስልጠና ኣዳለወ። ኣብቲ
ግዜ’ቲ እዚ ዓይነት ቅልስ’ዚ ቀስ ብቐስ ናብ
ጁዶ ማዕበለ።
ኣብ 1889 ጂጎሮ ካኖ ናብ ኤውሮጳ

ዝተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ብምኻድ ንጁዶ ከም ዘስፋሕፍሕ ገበሮ።
ኣብ 1964 ድማ፡ ጁዶ ከም ወግዓዊ ጸወታ
ኦሎምፒክስ ክፍለጥ በቕዐ። ጁዶ ክሳብ
1988 ብደቂ-ተባዕትዮ ጥራይ’ዩ ዝዝውተር
ዝነበረ። ካብዚ ዝተጠቕሰ ዓመት ንደሓር
ግና ደቀንስትዮ’ውን ክሳተፍኦ ጀመራ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ጁዶ ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም
ኣስፋሕፊሑ ይርከብ።
ካራተ፡ ቅድሚ 500 ዓመት፡ ጃፓን ርዩክዩ
ንዝተባህላ ኣብ ከባቢኣ ንዝርከባ ደሴታት ኣብ
ዝወረረትሉ እዋን፡ ተቐማጦ’ተን ደሴታት
ንወተሃደራት ጃፓን ንምክልኻል ዝተፈላላዩ
ኣገባባት ይጥቀሙ ነበሩ። ንሳቶም ነቲ ናውቲ
ሕርሻ ከም መውግእን መከላኸልን ክጥቀምሉ
ተራእዩ። ካብዚ ብልሓት’ዚ ድማ ቀስ ብቐስ
ካራተ ከም ዝማዕበለ ይንገር።
ኮንዶ፡ ኣብ ውሽጢ ሓጹር ወይ ሕንጻጽ
ዝዝውተር ዓይነት ቅልስ’ዩ። ቈርበት ተኸዲንካ
ካብ ዓርቃይ ንዝተሰርሐ ሴፍ መሰል መቃለሲ
ሒዝካ ድማ ይጽወት። ቅልስ ኮንዶ ዘዘውትር
ሰብ ኣብ ግዜ ቅልስ ምእንቲ ከይህሰ፦
- ‘g’ ረጒድ ክዳን
- ‘budogu’ ሓጺን ዘለዎ ክዳን
- ‘tare’ ግርምብያለ የድልዮ።
ኣብ ማዕጥቖ ናይ ተቓለስቲ ኮንዶ ዝእሰር
‘kyo’ን ‘dan’ን ዝተባህለ ጨርቂ’ውን
ኣሎ። እዚ ደረጃታት ናይቶም ተጻውቲ’ዩ
ዝሕብር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዛዕባ ሸባብ

ትምህርቲ፡ መሳርሒዶ ወይስ ዕላማ ህይወት?
ሳምሶን ዮውሃንስ

ሃ ማ መተኤ
ኣርእስቲ
ጽሑፍና
ትምህርቲ
መኽሰብን ትጽቢትን ከም ዘሎዎ
ዝእምት እዩ። ብቐዳምነት እቲ ግዜኡ፡
ጕልበቱን ንዋቱን
ብምውፋይ፡
ድስፕሊን ተዓጢቑ ዝተማህረ ውልቀ
ሰብ’ዩ ተረባሒ። ካብኡ ብዘይፍለ ድማ፡
ትጽቢት ናይቲ ካብ ዘይብሉ፡ ናይ ሓጺር
እዋን ወጻኢታት ከይራኣየ፡ ዘምሃረ
ስድራ-ቤትን ሃገርን ዓቢ እዩ። ብኻልእ
ኣበሃህላ ነዚ ክልተኣዊ ባህግታት ምጥማር
ሓደ ካብ ትምህርቲ ዝፈጥሮ መለለይታት
ንቕሓት’ዩ ክኸውን ዝግብኦ። ምውዳን
ናይ’ዚ ክልተ ድልየታት ዝመስል ግን
ከኣ ተመላላኢ ትጽቢት ካብ ዝምልሱ
ኣስቶንትኖታት ህይወት። ትምህርቲ፡
ብፍላይ ኣብ ዕስራን ሓደን ክፍለ ዘመን፡
“ንምንታይ ንምሃር?” ኣብ ዝብል ሕቶ
እዩ ዝሕቆፍ።
ስድራቤትን መንግስትን ናቶም
ባህግን ትጽቢትን ኣሕዲሮም እዮም
ዘምህሩ። ኣብ መስርሕ ትምህርቲ ንሕና
ባዕልና’ውን፡ ኣብ ዕላማ ትምህርቲ
ዘሎና መረዳእታና ነነጽርን ነማዕብልን
ኢና። ቈልዑ እንከለና ካብ መባእታ
ናብ ኮለጅ ክንበጽሕ ንብህግ፣ ኣብ
ኮለጅ ደረጃ ምስ በጻሕና ኸኣ ስራሕ
ጀሚርና ነብሰና ክንክእል ንደሊ፣ ኣብ
ሰራሕ ክንዋፈር ከለና፡ ንዋፈረሉ ዓውደ
ሰራሕ ክንመልኮን ኣብ ሕብረተሰብ
ዘሎና ኣበርክቶ (ምናልባት’ውን ኣብ
ዓለም ዛይዱ) ኣካድያምያዊ ህብቡነትን
ክብረትን ክንረክብ ንብህግ። ዘይከኣል
ከኣ ኣይኮነን። ንጹር ራእን ድስፕሊንን
ጥራይ እዩ ዘድልየና። ንሕና ከም ውልቀሰባት ብዕግበት ክነብር፡ ብሓልዮት
ዘምሃሩና ስድራቤትን መንግስትን
ትጽቢቶም ከነማላእሎም ሞራላዊ ግዴታ
ኣለና። ከም ሕብረተሰብና ዝኣመሰለ፡
ዘሎዎ ፍልጠትን ክእለትን ብነጻ ዝህብ፡

ኣብ ዝተፈላለዩ ክትዓት፡ ሓባራዊ ዘተ፡
ውልቃውያን መደረታት፡ ዋላ’ውን
ኣብ ውልቃውያን ኣተሓሳስባታት
ከይተረፈ፡ ብተደጋጋምን ብቐጻልን
ዝልዓሉ ዛዕባታት ባህልን ክብርታትን
ዝብሉ ኣምራት እዮም። ኣብ ዝኾነ
ኩርናዕ ናይ ዓለም ድማ እዚ ዛዕባ’ዚ
ከይተላዕለን ከይተጠቅሰን ኣይውዕልን
እዩ። ግና ስለምንታይ እዮም እዞም
ዛዕባታት ልዕሊ ካልኦት እልቢ
ዘይብሎም ኣምራት ናይ ህይወትን
ፍልስፍናታትን ገኒኖም ዝለዓሉን
ዝስምዑን? ዳየረይ እናኣንበብኩ ነዚ
ዝድርዕ ጽሑፍ’የ ረኺበ፤

… ትማሊ ህርፋነይ ተሓንጊጠ፡
ባህገይ ጸይረ፡ ናይ ምስትምቃር
ሸውሃተይ ከፊተ እየ ነቲ መዓልታዊ
ዝገብሮ መስርሕ ናብራ፡ ፍሉይ
ነገር እንተ ረኸብኩሉ ከስተብህለሉ
ብንግሆኡ ዝገስገስኩ። ኣንፈት
ኣጠማምታኻ እንተ ቀይርካ፡ ኩሉ
ነገር መልክዑን ምስሉን ይቕይር።
ኩሎም ዝተሓብኡ ሓቅታት ድማ
ፍሽኽ ይብሉኻ። ይትረፍ ነገራት

ወይ ብዘይ ክፍሊት ዘምህርን ዝምህርን
ሕብረተሰብ፡ ኣብ ትምህርቲ ንዝቐሰምካዮ
ፍልጠትን ክእለትን፡ ብልሕኻን ጻዕርኻን
ወሲኽካ፡ ኣብ ጥቕምኻን ጥቕሚ
ሕብረተሰብካን ምውዓል መግለጺ
ሙሉእ መረዳእታ “ዕላማ ትንህርቲ”
ኮይኑ ይስማዓኒ።
ትምህርቲ ማለት ፍልጠት ማለት እዩ።
ፍልጠት ከኣ ውህሉል ሓበሬታ ማለት
እዩ። ሓበሬታ ኸኣ ማዓላ እንተ’ለዎ እዩ
ዘገድሰና። ብትምህርቲ ንቐስሞ ፍልጠት
ብሓገዝ ካልኦት ንዓጥቆ ጸጋ ስለ ዝኾነ፡
ዋንነቱ ናትና ናይ ውልቅና ጥራይ ኣይ
ኮነን። ምኽንያቱ ፍልጠት ወለዶታት
እናተቐባበሉ ዝዓጥቅዎ ጸጋ ስለ ዝኾነ፡
ዋንነት ኩሉ ሕብረተሰብ እዩ። ካብዚ ሓቂ
ብምብጋስ፡ ዝድለ ፍልጠትን ክእለትን
ምስ ዓጠቕና ፍልጠትናን ክእለትናን፡
ሕቶታትን ጠለባትን ሕብረተሰብ ኣብ
ምምላስን ምምላእን ከነውዕሎ ግቡእና
እዩ። ኣብ ዓለም ንርእዮም ዘለና
ምህዞታት ሕቶ ሕብረተሰብ ክምልሱ
ብዝፈተኑ፡ ንዝበጽሕዎ ኣካዳምያዊ
ደረጃ ኣብ ስራሕን ላባራቶርን፡ ብቐጻሊ
ምርምርን ፈተነን ግብራዊ ፍታሓት
ዘናደዩ ሰባት ዝፈጠሩልና ጸጋ እዩ።
ስለዚ ዓለምና ብዓባያ ብትምህርትን
ኣእምሮኦም ብዝጥቀምሉ ብልሂታት
ውልቀሰባት’ያ ተቐይራ። ቢል ገይትስ፡
መስራቲ ፌስ ቡክ ዛከርበርግ ፡ ኣልበርት
ኣይነሽታይን፡ ኣይዛክ ኒውቶን፡ ማርካስ፡
ኣዳምስሚዝ፡ ፍላስፋታት ግሪኽ…
ብባህሊ፡ ጆግራፍን ግዜን ካብኦም
ዝራሓቕና ክነስና እንተወሓደ ብስሞም
ንፈልጦም ኣለና። ልዕሊ ኣብ እዋኖም
ዝነበሩ “ሃብታማት” ሕብረተሰቦም
ንምልዋጥ ግደኦም ስለ ዘበርከቱ እዮም
ክንፈልጦም ዝኸኣልና። ስለዚ ትምህርቲ
ከም ሕርሻ፡ መጓሰን ንግዲን ንምንባር

ጥራይ ንጥቀመሉ ንጥፈትን ጸጋን
ኣይኮነን። ንትምህርቲ ኣዝዩ ተባሃጊ
ዝገብሮ ሽግርካ ስለ ዝፈትሕ ዘይኮነ፡
ሽግር ሕብረተሰብካ ከተቃልል’ውን ስለ
ዝሕግዘካ እዩ። ትምህርቲ፡ ብፍላይ ከም
ውልቀሰብ፡ ኣብ ዕስራን ሓደን ክፍለዘመን ኣብ ሕብረተሰብካ (ምናልባት’ውን
ኣብ ዓለም) ብኣበርክቶኻ እናተዘከርካ
ክትነብር
ዝሕግዘካ
ብምዃኑ፡
ግድነታውን ተባህግን ክኸውን ይግባእ።
ምኽንያቱ፡
ትምህርትን ትምህርቲ
ዘፍርዮም ፍርያትን ደረት የብሎምን።
እዘን ውጽኢት ጥርዚ መዐቀኒ ብልሕን
ምርምርን ደቂ-ሰብ ዝመስላና ዝነበራ
ኮምፕዩተርን ሞባይልን ድሕሪ ገለ
እዋን ካብ መጻወቲ ቈልዑ ዘይሓልፋ
ኣቑሑ ክኾና እየን፣ ምስጋና ንወዲ
29 ዓመት ህንዳዊ ፕራናቭ። ካብዚ
እንርድኦ ብትምህርቲ ዝድረኽ ምህዞን
ምርምርን መወዳእታ ከም ዘይብሉ
እዩ። ብምህዞን ምርምርን ገለ ንስራሕ
ዘማሓይሽ ፍርያት ወይ ሓሳብ ምፍጣር
እዩ ዕላማ ትምህርቲ። ኣብ ሕብረተሰብ
እዚ ኣበርክቶ እንተ ኣለካ ኸኣ ንውልቃዊ
ረብሓኻ ከፊኡ ከም ዘይከፍኣካ ፍሉጥን
ርዱኡን እዩ።
ትምህርቲ ንዓና፡ ከም ውልቀሰብ፡ ኣፍራይን ኣዕጋብን ህይወት
እናመራሕና፡ ሓድሽ ተመኩሮታት
ብዓወት እናሰገርና፡ ዘለና ክእለትን
ፍልጠትን ኣብ ሕብረተሰብና ከነውዕሎ
ይሕግዘና። ብዙሕ ሕልኽላኻት ህይወት
ሰጊሮም ኣብ ዝለዓለ ሞያን ትምህርታዊ
ዝናን ዝበጽሑ ውሑዳት ኣይኮኑን።
ኤርትራዊ ፕሮፌሰር ሃይለ መዝገበ ኣብ
2008 ኣብ ማይ ነፍሒ ኣብ ዘካፈሎ
ተመኩሮ፤ ኣብ ገጠር ከም ዝዓበየ፣ ነዊሕ
ርሕቐት ብእግሩ እናተመላለሰ፡ ብጋዝ
እናኣጽንዐ ከም ዝተማህረ ገሊጹ፣ ሎሚ
ኣብ ዓውዲ ሕክምና ዓቢ ክኢላ ክኸውን
በቒዑ፣ ንውልቃዊ ዓወት ጥራይ
ከይራኣየ፡ ኣብ ኣሜሪካ እናነበረ፡ ኣብ
ኣስመራ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና
ኦሮታ ንኽኽፈት ዓቢ ኣበርክቶ ካብ
ዝገበሩ ዜጋታት ክኸውን ከኣለ። ስለዚ
ትምህርቲ ንጹርን ቅኑዕን ኣመለኻኽታ
ህይወት ንኽህልወና ዝሕግዝ ፍቱን

መገዲ ስለ ዝኾነ፡ ብዘጓንፉና መሰናኽላት፡
ንትምህርቲ ክንዋገየሉ ዘይብልና ምንጪ
ሰብኣዊ ዕብየትና እዩ።
ትምህርቲ፡ ኣብ ቁጠባዊ ውሕስነትና
ብፍላይ፡ ዝረኣ ቅልጡፍ ለውጢ ስለ
ዘይፈጠረልና፡ “ንትምህርትን ዝተማህረን
ሚዛኖም ምጉዳል” ሓደ ናይ እዋንና
ኣሰካፊ ኣተሓሳሰባ እዩ። እቲ ዝያዳ ኣሰካፊ
ዝገብሮ ኸኣ እቲ ንእገዳስነትን ሓይልን
ትምህርቲ ዘዳኽም ዝጋውሕዎ ዘረባ፡
እቶም ናይ ኮለጅ ትምህርቲና ዝወዳእና
ከይተረፈ ንርዕሞ ምህላውና እዩ። ከም
ሓቂ ግን፡ ትምህርቲ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ
ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣገዳስነቱ ዓዚዙ ኣሎ።
ኣብ እዋንና ብዘይ ብቑዕ ፍልጠትን ሞያዊ
ተወዳዳርነትን ዝጭበጥ ዝናን ገንዘብን
የለን። እዚ ማለት፡ ትምህርቲ፡ ፍልጠትን
ሞያን ዘምልኽ እምበር ከም ሸቃጣይ
ገንዘብ ብጥሪኡ ዘምልኽ ባህሪ የብሉን።
ፍልጠትን ሞያን ምንጪ ቍጠባዊ
ዕብየት ውልቀሰብን ሃገርን ምዃኑ ግን
ተርእዮ ዘመናዊ ዓለምና ህያው ኣብነት
እዩ። ብትምህርቲ ገንዘብ ንምምጻእ
ነዊሕ ጉዕዞ ምጓዓዝ’ኳ ዘድሊ እንተ ኾነ፡
ካብ ውጽኢት ትምህርቲ ንረኽቦ ግንዖ
ጻማና ግን ኣመና ዓቢ እዩ። ብፍላይ፡ እቲ
ምሉእ ብምሉእ ውጽኢት ስነ-ፍልጠትን
ትምህርትን ዝኾነ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ
ዝመለኹ መንእሰያት፡ ክፋል ናይቲ
ዓለምና ክትጽሕፎ ዘድክም ኣሃዝ ገንዘብ
ዝሕዙ ዘለዉ መንእሰያት ሓደ ኣብነት
እዩ።
ትምህርቲ፡ ኣብ ህይወትና ክንጭብጦ
ናይ እንደሊ ዕላማ ከም መሳሪሒ
እንተ ርኢናዮ፡ ሓደ ግድን ክንለምዶ
ዝግባእ ባህሪ ኣሎ፣ ምሉእ ዕድሜኻ
ተማሃራይ
ምዃን።
ብምንባብን
ብምፍልሳፍን ሓደሽቲ ርኽበታት
ሃሰው ክንብል ይግባእና። ንሕና
መንእስያት ብግዝያውያን ጸገማት ካብ
ሓቀኛ ድልየትና ወጺእና ኣብ ካልኦት
ሕብረተሰብ ከይድና ክነብር እንተ
ወሰና’ውን ብዘይ ብቑዕ ትምህርቲ ኣዝዩ
ኣሸጋሪ እዩ። ኣብ ዘመን ዓውለማ ብዘይ
እኹል ፍልጠትን ሞያን ይትረፍ ዝናን
ምኽዕባት ሃብትን፡ ምንባር እዚ ተራ
ምንባር’ውን ቀሊል ኣይኮነን። ዓለምና

ባህሊን ክብሪታትን
ሚኪኤል በርሀ (ወዲ በርሀ)
እታ ብኩልንትናዊ መዳይ ክትርእያ
እትብህጋ ነብስኻ’ውን ብዝተፈላለየ
መልክዕ ትዕዘባ ኢኻ። ከባቢኻ ብኣንክሮ
ክትዕዘብ ምስ እትጅምር ብፍሉይ
ጥምረት ህዝብና ዝግረሙ በጻሕቲ፣
ብሳዕሲዒት ያታዊ ትልሂታት ውኖአን
ገዲፍወን ዝዕዘር ኣደታት፣ ዓበይቲን
ንኣሽቱን፡ ኮታ ዕድመ ብዘይ ምፍልላይ
ብሓባር ክከባበሩን ነንሕድሕዶም
ብፍሽኽታ ሰላም ክበሃሉን ትዕዘብ። በዝን
ወዲ ከምዝን ድማ እተን ብሉጻት ክልተ
ኣዒንትኻ ኣብ ምስትምቓር ነገራት
ይውሕዳኻ። ኣብ ሕጂ በጺሕካ ድማ
ነቲ ኣስተብሂልካሉ ዘይትፈልጥ ጽባቐ፡
ኣብ ሓደ እዋን ብስስዐ ከተስተማቕሮን
ክትርእዮን ትብህግ’ሞ ምስ ተፈጥራኣዊ
ሕጽረታትካ ተማርር።
ኣብዛ ናይ ትማሊ ዑደተይ ብዙሓት
ዘገድሱ ዛዕባታት፡ ዘገርሙ ነገራት፡

ዘወናውኑ
ትልሂታት፡
ዝምህሩን
ዘለብሙን ኣስተምህሮታት… ብዙሕ
ነገራት ተዓዚበ እየ። ግና ኣድቂቐ እንተ
ሓሰብኩሉ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዛዕባ፡
ባህልናን ክብርታትናን ዝብሉ ኣምራት
ኣለዉ። ንሓደ ስነ-ጥበባዊ ብዛዕባ
ስራሕካ ኣላልየና ኢልካ ኣብ ትውከሰሉ
እዋን፡ “እዛ ትርእያ ዘለኻ ስራሕ ንባህናን
ክብርታትናን ንምዕቃብ እትሕግዝ
ስራሕ እያ፡” ወይ “እዛ ስራሕ እዚኣ
ነዚ እናሃሰሰ ዝመጽእ ዘሎ ባህልና ናብ
ቀጻሊ ወለዶ ንምትሕልላፍ እተገልግል
ስራሕ እያ፡” ኢሉ ይምልሰልካ።
ክትዘናጋዕን ከተዐርፍን ኢልካ ናብቶም
ኣብ ኣብ ፈቐድኡ ተደኲኖም ዝርከቡ
ቤት መግብን መስተን ምስ ትርኢ’ውን
ባህላዊ ቤት መግብን መስተን ዝብሉ
ብዝሒ ዘለዎም ታቤላታት ትዕዘብ። ናብ
ውሽጢ ኣቲኻ ብርክኻ ስብር ከየበልካ
ድማ እተን ባህላዊ ክዳን ዝለበሳ ጸሓይ

ዝፍሽኽትአን ኣሳሰይቲ ምስቲ ባህላዊ
ደርፍታት ተሰንየን ውትፍ ይብላኻ።
ብሓቂ ድማ ነቲ ርህራሄ ዝንበቦ ገጸን ምስ
ረኣኻ ድኻምካ ዝርዝር ኢሉ በየን ከም
ዝጠፍአ ኣይተስተብህለሉን ኢኻ። …
(ሓምለ 2015)
ሰባት ማሕበራውያን እንስሳታት ኢና።
ብእኩብ ብምንባር ነቶም ዘጋጥሙና
ባህርያውያን ይኹኑ ካልኦት ጸገማትን
ሽግራትን ብምቅላል ብሓባር ንነብር።
ኩሉ ግዜ ብእኩብ ኣብ እትነብረሉ
ኣጋጣሚታት
ዝተፈላለየ
ቅርጽን
ሕብርን ዝውንን ማሕበራዊ ህይወት
ትመርሕ። ናትና ባህልን ክብርን
ብምውናን ምስልናን እንታይነትናን
ንሃንጽ። ብሓፈሻ ባህልን ክብርታትን
ናይ ሓደ ህዝቢ እንታይነቱን መንነቱን
እዩ። ዝኾነ ሰብ ውጽኢት ናይቲ ዝነብሮ
ባህልን ክብርታትን እዩ። ኣተሓሳስብኡ፡

ኣብ ብልጫታት ፍልጠትን ክእለትን
ዝምበገሲኡ ሓያል ውድድር’ያ ተጸሚዳ
ዘላ። ስለዚ ኣብ እዋንና ብዘይ ትምህርቲ
ዝብጻሕ ናይ ህይወት ዕላማ ስለ ዘየለ፡
ተወዳዳሪ ዓቕሚ ንምጥራይ ትምህርቲ
ኣማራጺ ዘይብሉ ክብሪ ዝህብ ክብረት
እዩ። ኣብ ሃገርና ዘለዉ ህንዳውያን፡
ኩባውያንን ካልኦትን ዝወነኑዎ ክእለትን
ትምህርትን ስለ ዝባሃግና’ምበር መንግስቲ
ኤርትራ ሽቕለት ኣልቦነት ዓዶም
ከቃልል ኣይኮነን ብዙሕ ወጻኢታት
ዝግበረሎም ዘሎ። ኣብ እዋን ዓውለማ
ትምህርቲ ዘይምህላው ካብ ዕድላት
ሽቕለት ከወግነና ምዃኑ ምግንዛብ’ዩ እቲ
ቀንዲ ቁምነገሩ። ኣገልግሎት ትምህርቲ
ብፋይናንሳዊ ክፍሊት ኣብ ዝዋሃበሉ
ሃገራት ዝነብሩ መንእሰያት፡ ናይ
ኮለጅን ልዑል ትምህርቲን እናተዓድዩ
ይቕጽሉ። ምኽንያቱ ምንጪ ዕውት
ዘመናዊ ህይወት ትምህርቲ ብምዃኑ
እዩ። ኣብ ከም ሕብረተሰብና ብነጻ
ዝምህርን ፍልጠቱ ዘካፍልን፡ ትምህርቲ
ናይ ውልቅና ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ
ናይ ሕብረተሰብ ብምዃኑ ንውልቅናን
ንሕብረተሰብን ኣጣሚርና ክንጥቀመሉ
ይግባና።
ብሓፈሻዊ ትምህርቲ ዝድለ ፍልጠትን
ሞያን ብምዕጣቕ መገዲ ንጸርገሉ፣
ቅኑዕ ካብ ግጉይ ፈሊና ስነ-ምግባር
ዘለና ዜጋታት ክንከውን፣ ኣብ ህይወት
ዘጋጥሙና ግድላት ንምፍታሕ ንቑሑን
ክፉቱን ኣእምሮ ክህልወና ይሕግዘና።
እቲ ኣብ ትምህርቲ ነዋህለሎ ፍልጠት
ክነብረሉ ምስ ጀመርና
ጸገማት
ህዝብናን ሃገርናን ከነቃልል ንኽእል።
ብዘይቃረጽ ሕርኮትኮት ድማ፡ ትምህርቲ፡
ናይ ለውጥን ምዕባለን መሳሪሒ፡
ወይ ንኣካድምያዊ ደረጃን ውልቃዊ
ረብሓናን ጥራይ ምስ ዘይንጥቀምሉ ኣብ
ዕላማ ትምህርቲ ዘለና መረዳእታና ምሉእ
ኮይኑ ይብሃል። ትምህርቲ እዚ ሚዛን
ወይ ክብሪ ክህልዎ ግን ግደ መንግስቲ፡
ስድራቤት፡ ተማሃራይ እንታይ ክኸውን
ይግብኦ? ትምህርቲ ዝድለ ደረጃ
ንኽሕዝ እጃም መን እዩ? ስለምንታይ?
ፍረ ትምህርቲ ንምዝያድከ እንታይ’ዩ
ክግበር ዘለዎ?

ኣነባብርኡ፡ ኣከዳድንኡ፡ ኣዘራርብኡ፡
… ኮታ ኩሎም ምንቅስቃሳቱ፡ በቲ
ዝተመልመሎ ባህልን ክብርታትን
ይውሰን። ኣማሰይኡ ድማ ነቲ
ዝመልመሎ
ባህልን
ልምድን
የንጸባርቕ። ንስኻ ከም ሰብ ርጉእ
መንፈስን ውዕዉዕ ፍቕርን እንተ’ለካ
እቲ ዝዓበኻሉን ዝተመልመልካሉን
ባህልን ክብርን፡ ብሉጽ ብፍቕርን
ርህራሀን ዝተሃንጸ ምዃኑ ንምግንዛብ
ትንታነ ኣየድልዮን።
ባህልን ክብርታትን ሓደ ህዝቢ
ግና ብብዙሕ ረቛሒታት ዝጽሎ
ኣምር እዩ። ንባህልኻን ክብራታትካን
ብግቡእ እንተ ዘይተኸናኺንካዮም
ድማ ዕላማ ዝተፈላለዩ ወገናት ካብ
ምዃን ኣይተምልጥን። ንሰባት
ክትቈጻጸረሉ እትኽእል ቀንዲ ሜላ፡
ንባህሉን ክብርታቱን ብምድምሳስ
በቲ ንዓኻ ዝጥዕመካ ከተማእዝኖ
እንከለኻ እዩ። ስለዚ ባህሊ ወሳኒ
ኣምርን ምስልናን ስለ ዝኾነ ብዝኾነ
ይኹን ዋጋ ክንዕቅቦ ይግባእ።
***

ሓዳስ
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ኤርትራ

ደፒካ ፓዱኮን

መን ክብል?
ገብሩ ክብረኣብ
ምሉእ ስም፡ ደፒካ ፓዱኮን
ዝተወልደትሉ ዓመት፡ 1986
ዓዲ፡ ህንዲ
ሞያ፡ ተዋሳኢት

ዓቢ ትካል መፍረ-ፊልም ህንዲ ኣብ
ዝዀነ ቦሊዉድ ካብ ዘለዉ ተዋሳእቲ፡
ካብቶም ህቡባትን ልዑል ክፍሊት
ዝኽፈሉን ተዋሳእቲ ሓንቲ’ያ።
ክልተ ሳብ ንሽልማት ፊልም-ፈየር
ተዓዊታትሉ።
ደፒካ ንፓርካሽ ፓዱኮን ጓሉ’ያ።
ፓርካሽ ፍሉጥ ተጻዋታይ ባድመንተን
ዝነበረ ህንዳዊ’ዩ። ደፒካ ኣብ ከተማ
ደንማርክ - ኮፐንሃገን’ያ ተወሊዳ።
ክትዓቢ ኸላ ኸኣ ልዕሊ ዝዀነ ናይ
ኣቦኣ ጸወታ’ዩ ጸልይዋ። ካብ ንእስነታ
ድማ ባድመንተን ክትጻወት ጀሚራ።
ብሃገር ደረጃ ክሳብ ምውድዳር
ትበቅዕ እውን ቀጺላ። እንተዀነ ኣብ
ባድመንተንሲ ወና ኣይወጸላን። ኣብ
ፋሽን፡ ሞደል ኰይና ክትሰርሕ ካልእ
ደስታኣ ነበረ’ሞ፡ ምእንቲ ሞደል
ምዃን ኢላ፡ ንስፖርት ዝባና ሃበቶ።
ኣብ ቅዲ ፋሽን ከም ሞደል ኰይና
ክትርአ ምስ ጀመረት እምበኣር’ዮም
ብዙሓት ኣለይቲ ፊልም ኣብ
ፊልምታት ዝሓጸይዋ። ነዚ ዘብቅዓ
ድማ እቲ ቁንጅናኣ ነበረ።
ፈላማይ ዕዮ ደፒካ፡ ኣብ 2007፡
ኣብ ፊልም ‘om shanti om’ ኰነ።
ብመገዲ’ታ ፊልም እውን ተሸላሚት
ፊልም ፈየር ኰነት። እቲ ሽዑ
ዝተቐበለቶ ሽልማት፡ ኣብ ፈለማ ስራሕ
ብብሉጽነት ንዝተዋስኣ ደቀ-ኣንስትዮ
ዝወሃብ’ዩ ዝነበረ። ደፒካ ኣብ 2009፡
ኣብ ሮማንቲካዊት ዝዀነት ፊልም

‘Aal kal’ ድሕሪ ምቕራባ
ዝረኸበቶ ሽልማት እውን
ነይሩ’ዩ። እቲ ሽልማት
እቲ፡ ሽልማት ብልጽቲ ጓልኣንስተይቲ ተዋሳኢት ነበረ።
ኣብታ ናይ 2010 ድራማ
‘lafangey
parindey’
ብተወሳኺ ሓንቲ ካብተን
ብዙሕ ተቐባልነት ዝረኸባ
ደፒካ
ዝተወሳእተለን
ፊልምታት’ያ።
ደፒካ ወላ’ኳ ኣብ ገለ
ፊልምታት ብዝተዋስኣቶ
ተራ ተቐባልነት ኣጥርያ
እንተዀነት፡ ኣብታ ናይ
2008 ፊልም ባችና ኣ
ሃሰኖን ናይ 2010 ኮሜዲ
ሃውስ ፉልን ግን ኣሉታዊ
ግብረ ምላሻት’ያ ተቐቢላ።
ደፒካ ኣብ 2012 ብደረጃ ቦክስ
ኦፊስ ኣብ ዝተገብረ መደብ ምምራጽ፡
ንብልጽቲ ተዋሳኢት ተሓጽያ።
ኣብ ኮሜዲታት ‘የህ ጃዋኒ ሃይ
ዲዋኒ(2013)’ ቻይና ኤስፕረስ(2013)
ን ሃፒ ኒው ይር (2014)ን ድሕሪ
ምውሳኣ ድማ’ያ ከም ሓንቲ ኮኾብ
ክትጥቀስ ዝጀመረት። ፊልም ጎሊዮን
ኪ ራስሊላ ራም ሊላ ኣብ 2013 ምስ
ዓየየት፡ ሽልማት ብልጽቲ ተዋሳኢት
ረኺባ። ብተመሳሳሊ ተሳትፍኦ ኣብ
ኮሜድያዊት ድራማ ፒኩ እውን
ንዓወት ኣጐናጺፍዋ’ዩ።
ብዘይካ ኣብ ፊልም ምውሳእ፡

ደፒካ ኣብ መድረኽ ድራማ እውን
ትቕልቀል’ያ። ኣብ ጋዜጣ ህንዲ
ብዙሕ ጽሑፋት ኣስፊራ። ኣብ
ብዙሕ መወዓዊዒታት ንብዙሕ
ፍርያት ብምውዕዋዕ ቀሪባ። ኣብ
ዓበይቲን ኣገደስቲን ጉዳያት ከም
ፈሚኒስት (ንስለ መሰልን ማዕርነትን
ደቀኣንስትዮ ዝጣበቕ ሰብ) ኰይና፡
ኣብ መሰልን ጾታዊ ማዕርነትን ድምጻ
ኣስሚዓ።
ወላዲ ደፒካ፡ ተዛረብቲ ቋንቋ
ኮንካኒ (ኣብ ምዕራባዊ ህንዲ ዝዝረብ
ቋንቋ) እዮም። ኣደኣ፡ ኣጃላ ኣብ
ትካል ወኪል ጒዕዞ እትዓዪ ነበረት።
ምስቲ ብደረጃ ዓለም ህቡብነት ዝነበሮ
ተጻዋታይ ባድመንተን ፕራካሽ ምስ
ተመርዓወት፡ ካብ ዝወለደቶም ውሉዳ፡
ኣብ ዓለም ፊልም ዝኣተወት ደፒካ
ጥራይ’ያ። ንደፒካ ምንኣሳ (ሓብታ)
ኣኒሻ፡ ከም ጽልዋ ሞያ ኣቦኣ፡ ኣብ
ስፖርት ስለ ዘተኰረት፡ ኣብ ጸወታ
ጎልፍ እትነጥፍ ጐርዞ’ያ።
ደፒካ ኣብ ወጻኢ ሃገር (ደንማርክ)
ምስ ተወልደት፡ ወለዳ ናብ ዓዶም
ናይ ምምላስ ሓሳብ ስለ ዘንቀሉ፡ ገና
ጓል ሓደ ዓመት እንከላ’ያ ናብ ዓዳ
ተመሊሳ። ኣብቲ ፈለማ ምምጻኦም
ኸኣ ኣብ ባንጋሎር (ክፋል ህንዲ)
ሰፊሮም።
ደፒካ እምበኣር ናይ ህጻንነት እዋና
ኣብ ባንጋሎር ኣሕለፈቶ። ኣብቲ
ስፍራ ‘ሶፍያ’ ኣብ ዝተባህለ ቤት
ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ከም
ዝተማህረት ድማ ይፍለጥ። ናብ
ዩኒቨርሲቲ ‘እምባ ካርመል’ ክትሓልፍ
ከላ ገና ኣብ ፈለማ ኩትትናኣ ነይራ።
ኩሉ ዝምባለታት ኣብ ማሕበራዊ ስነጥበብ ብሕልፊ ድማ ኣብ ዓውዲ
‘ስነ-ማሕበር’ ‘sociology’ ስለዝነበረ
ድማ ነቲ ዓውዲ እቲ ተማህረት።
እንተዀነ፡ እቲ ጐኒ ናይ ዩኒቨርሲቲ
ትምህርታ ተዘውትሮ ዝነበረት ናይ
ሞደል ስራሕ ግዜኣ ይሻመዋ ነበረ።
ክትብል ክትብል ከኣ ግዜ ሰኣነት እሞ
ንምህሮኣ ኣቛረጸቶ።
ደፒካ ኣብ እዋን ህጻንነታ ኰነ
ቊልዕነታ፡ ምስ መሳቶኣ ምዕላልን
ምሕዋስን ብዙሕ የሸግራ ነበረ። በዚ

ደፒካ ምስ ወለዳን ሓብታን

ምኽንያት እውን እቲ ናይ ፈለማ
ዓመታታ ብዘይ ብዙሓት መሓዙት’ያ
ሓሊፋቶ። በቲ ግዜ እቲ ዳርጋ መላእ
ግዜኣ፡ ኣብ ጸወታ ባድመንተን’ያ
ኣውዒላቶ። ብዛዕባ መዕበያኣ
ዝምልከት ክትዛረብ ከላ ‘ሰዓት
ሓሙሽተ ንግሆ ተንሲአ፡ ናብ ኣካላዊ
ምንቅስቓስ፡ ካብኡ ናብ ቤትትምህርቲ
ድሕሪኡ ናብ ጸወታ ባድመንተን፡
ካብኡ ተመሊሰ ዕዮገዛይ ይሰርሕ
ይድቅስ - በቃ መዓልታዊ እዚኣ’ያ
ናብራይ’ ክትብል ትገልጽ።
ደፒካ ተማሃሪት ካልኣይ ደረጃ
ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ፡ ኣብ ስፖርት
ኣተኲሮ ነይርዋ’ዩ። ኣብ ጸወታታት
ባድመንተንን በይዝ ቦልን እውን ጸቒጣ
ተጻዊታ። ናይዚ ድፍኢት ድማ እቲ
ኣብ ዝዓበየትሉ ገዛ ዝነበረ ንስፖርት
ብዙሕ ክብሪ ዝህብ ስድራቤት’ዩ።
ተማሃሪት ዓስራይ ክፍሊ ምስ ኰነት
ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝግበር
ዝነበረ ናይ ፋሽን ምርኢት ከም ሞደል
(ክዳን ተኺዲንካ ኣብ ቅድሚ ራኣያይ
ምውጻእ) ኰይና ስራሕ ኣርእያ።
ድሕሪ’ዚ እዋን እዚ ኸኣ ነቲ ናይ
ስፖርት ንጥፈታታ መለሳ ገበረትሉ።
ሞደል እናፈተወቶ ንስፖርት ድማ
ዝወሓደ ግዜ እናሃበቶ ዝመጸት
እውን ድሕሪ እዚ እዋን እዚ’ያ።
ደፒካ ንዝምባለታታ ኣመልኪታ ኣብ
ዘካየደቶ ሓደ ቃለመሕትት ‘ኣብ ሓደ
እዋን ሲ ስፖርት ዝጻወት ዘለኹ፡ ኣብ
ስድራይ ስለ ዝነበረ ጥራይ’ዩ መስለኒ
ኢለያ ንነብሰይ። ደሓር ነቦይ ከይደ

ሓቲተዮ ‘ኣቦ ኣነስ ስፖርት ክገድፎ
ደልየ እንታይ ትብለኒ ኢለዮ።
ኣይተሓጐሰን፡ ግን ከኣ ኣይሓረቐን።
ድሕሪ’ዚ በቃ ምሉእ ኣተኩረይ ኣብ
ሞደልን ምውሳእን ገይረዮ።’ ትብል።
ደፒካ ከም ሞደልን ናይ መወዓዊዒ
ጐርዞ ዀይና ኣብ ተለቪዥን ህንዲ
ክትቐርበሉ ዝጀመረት እዋን ካብ
2004 ኣትሒዛ’ያ። ኣብ 2005
ብደረጃ ህንዲ ኣብ ዝቐረበ ናይ ፋሽን
ዲዛይን ውድድር፡ ናይ ዲዛይነር ሱነት
ቫርማ ልብሲ ሒዛ ቀሪባ። በቲ ዓመት
እቲ ኸኣ ናይቲ ዓመት ብልጽቲ
ሞደል ኰነት። ብድሕሪ’ዚ ኣብ 2006
እውን ተመሳሳሊ ዓወት ተጐናጸፈት።
ኣብቲ እዋን ደፒካ ብዙሕ ኣድናቖት
ረኸበት። በዓል ዝና ዲዛይነር ወንደል
ሮድሪክ፡ ብዛዕባ ደፒካ ነዚ ዝስዕብ
ኢሉ፤ ‘ድሕሪ ኣሽዋራ ረይ ከም
ናይ ደፒካ ዝኣመሰለ ጽባቐ ርኢና
ኣይንፈልጥን’
ድሕሪ’ዚ ደፒካ ኣብ ፊልም ክትዋሳእ
ዝረኸበቶ ዕድመ ማእለያ ኣይነበሮን።
ንሳ ግን ነቲ ዕድመታት ብታህዋኽ
ክንዲ ምቕባል ናብ ኣኑፓም ኣበለት።
ኣኑፓም ዕዮ ፊልም ዝምህር ኰለጅ
እዩ። ንሳ ኣብ ዕዮ ፊልም ብዙሕ
ተመኲሮን ክእለትን የብለይን ብዝብል
ምኽንያት’ያ ናብቲ ኰለጅ ኣምሪሓ።
ሓንቲ ካብ ብሉጻት ተዋሳእቲን
ሞደልን ህንዲ ኰይና እትርከብ
ደፒካ፡ ክሳብ ዝዓየየትሉ ፊልምታት
ዕዉት’ኳ እንተነበረ ከም ዓመተ 2010
ግና ንሞያዊ ዓወታ ዘበረኸ የልቦን።
በታ ዓመት እቲኣ ጥራይ ኣብ ልዕሊ
ሓሙሽተ ፊልምታት ተዋሲኣ። ኣብዚ
ዓመት ኣብ ‘ቪጃይ ላልዋኒ’ ዝተዋስኣቶ
ተዋስኦ ድማ ልቢ ብዙሓት ተንኪፉ።
ሽሕ’ኳ ፊልም ‘ቪጃይ ላልዋኒ’ ሓያል
ሕንጻጽ ተዋስኦ ዘይብላ እንተዀነት
ደፒካ ሳላ ዘርኣየቶ ብሉጽ ተዋስኦ
ግን ተቐባልነታ ልዑል ከም ዝነበረ
ብዙሓት ሃየስቲ ፊልም ይሰማምዕሉ።
ጓል ዕስራን ትሽዓተን ዓመት
ዝዀነት ደፒካ ድሮ ኣብ ዓሰርተታት
ፊልምታት ተዋሲኣ ትርከብ። ዛጊት
ብዘርኣየቶ ብሉጽነት ድማ ሳላ
ቁንጅናኣን ክእለታን ሓንቲ ካብ
ተስፋታትን ዓበይቲ ከዋኽብቲን
ቦሊዉድ ኰይና ክትቅጽል ትጽቢት
ይግበረላ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ውድድር ንኽዛዘም ሒደት ኪሎሜተር
ምስ ተረፎ፡ ኣብ ውድድር ትራክ ስሙ
ዝኾልዐ ኣብራር ዑስማን፡ መጥቃዕቲ ፈጸመ፣
እዚ ፍጻመ ድማ ነቶም ኣብ ድሕሪት ዝነበሩ
ሒደት ኣትለታት ከምዝቑረጹ ገበረ፣ እንተ
ንጉሰ ኣምለሶም፡ ህዝቅኤል ተወልደ፡ ሳምሶም
ገብረዮውሃንስን ካልኦትን ግና ነቲ መጥቃዕቲ
መኪቶም ጉዕዞኦም እግሩ እግሩ ቀጸሉ፣
ውድድር ንኽዛዘም ሒደት ሜትሮታት ምስ
ተረፎ፡ ህዝቅኤል ናብ ቅድሚት ተወርወረ፣
እቲ ዘካየዶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ፈታኒ
ነበረ፣ እንተኾነ፡ ኣብቲ ብግመ ዝተዓብለለ
ክሊማ ንደናጉ ንጉሰ ራዕ ራዕ ከብል
ኣይከኣለን፣ ንጉሰ፡ ኪንዮ ምርካብ፡ ክመርሕ
ጀመረ፣ ኣብ መጥወዩ ናብ ሜዳ ባሕቲ
መስከረም ድማ እቲ ጥምጥም ሓየለ፣ ንጉሰ
ንቕድሚት ተወንጨፈ፣ እግሪ እግሩ ድማ
ህዝቅኤል . . .
** ** **
ሰንበት 20 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ
ውድድር ፍርቂ ማራቶን፡ ኣትለት ክለብ
ደንደን ንጉሰ ኣምለሶም ብ1 ሰዓት 04 ደቒቕን
22 ካልኢትን መዛዝሚ ሕንጻጽ ብምርጋጹ
ዕዉት ናይቲ ውድድር ኮይኑ፣
ምስኡ ሓያል ርብርብ ዘካየደ ወዲ ጋንታኡ
ህዝቅኤል ተወልደ ድማ ብሓደ ካልኢት
ድሒሩ ካልኣይ ክወጽእ እንከሎ፡ ካብ ናይ
ትራክ ውድድራት ናብ ፍርቂ ማራቶን ካብ
ዝሰግር ሓጺር እዋን ዝገበረ ናይ ዞባ ማእከል
ኣትለት ኣብራር ዑስማን ብ1፡04፡29 ሳልሳይ
ወጺኡ፣
ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ኣትለታት ናይቲ
ውድድር፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ

ዝተኻየዱ
ውድድራት
ብምስታፎምን
ዝነበሮም ተሞክሮ ድማ ብምዕዛዙን እቲ
ውድድር ካብ መጀመርታ ልዑል ጥምጥም
ከምዝረኣዮ ግምት ብዙሓት ነበረ፣ ኮነ ድማ፡
ኣትለታት ኪንዮ ልዑል ጠሊ ብዝሓዘለ ንፋስ
ምፍታኖም፡ ካብ ፈለማ ናይቲ ውድድር
መጥቃዕታት ብምክያድ ነቲ ጸወታ በዳሂ
ገበርዎ፣ እቶም ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም
ዝተበገሱ ኣትለታት፡ ብከረን ሆቴል ኣቢሎም
ናብ ቤተ-መንግስቲ ኣብ ዘምርሑሉ ዳርጋ
ብእኩብ እዮም ብናህሪ ተጓዒዞም፣ ኣብ ከባቢ

ሻምፕዮን ኣፍሪቃ 10,000ሜ ንጉሰ ኣምለሶም፡ ኣብ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ውድድር፡ ክሊማ

ናይቲ ውድድር እናተሓንበበት ኣብ ቴክኖ
ጋርደን ብምብጻሕ፡ ኣንጻራዊ ኣንፈት ሓዘት፣
ብሓሙሻይ መደበር ፖሊስ ኣቢላ ድማ
ኣንፈታ ናብ ጎዳይፍ ገበረት፣ ኣብዚ ህሞት
ድማ እዩ ተራ ናይቶም ኣቀላጠፍቲ ዘብቅዐን
ጸወታ ድማ ብከም ብርሃነ ጸጋይ፡ ሙሉ
ዓንዶም፡ ኣፈወርቂ ብርሃነንን ጸጋይ ጥዑማይን
ዝኣመሰሉ ኣትለታት ክቕለስ ዝጀመረን፣ ካብ
ቀሓውታ ናብ ፊላንድ ኣብ ዝተኻየደ ጉዕዞ፡
ብርሃነ ጸጋይ ክልተ መጥቃዕትታት ኣካየደ፣
እንተኾነ እተን መጥቃዕትታ ኣድማዕቲ
ኣይነበራን፣ ኣብዚ ቀላጥ ቦታ ድማ’ዮም
ኣትለታት ዝያዳ ብንፋስ ዝተፈተኑ፣ ድሕሪ’ዚ
ድማ ብኣብራር ዘየላቡ መጥቃዕቲ ተኻየደ፣
በዚ ናህሪ’ዮም ድማ ናብ መዛዘሚ ሕንጻጽ
ዝበጽሑ፣
ንጉሰ፡ ህዝቅኤልን ኣብራርን ካብ ቀዳማይ
ክሳብ ሳልሳይ ብምውጻእ እቶም ኣብ ፖድየም
ዝደየቡ ኣትለታት ክኾኑ እንከለዉ፡ ሳምሶም
ገብረዮውሃንስ፡ ጸጋይ ጥዑማይ፡ ኣፈወርቂ
ብርሃነ (ሰለስቲኦም ካብ ዞባ ደቡብ)፡ ብርሃነ
ጸጋይ (ጋሽባርካ)፡ ሞጎስ ሹማይ (ደቡብ)፡
ጎይትኦም ክፍለ (ማእከል) ከምኡ ድማ ሙሉ
ዓንዶም (ደቡብ) ክሳብ ዓስራይ ብምውጻኦም
ናይ ገንዘብ ሽልማት ዝተወሃቡ እዮም፣
ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ፡
ኣትለት ዞባ ደቡብ ነብያት ኣብርሃም ን21
ኪሎሜተር ብ1፡20፡02 ግዜ ብምፍጻማ ዕዉትቲ

ኣዝዩ ፈታኒ ምንባሩ ገሊጹ፣

ዜና
+ ካታሎናዊት ክለብ ባርሴሎና፡
ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ክለባት
ንላቲናዊት ክለብ ሪቨር ፕሌት 3ብ0
ብምርታዕ ዋንጫ ኣልዒላ፣ ኣብቲ ትማሊ
ዝተኻየደ ግጥም፡ መሲ ኣብ መበል 36
ደቒቕ ንባርሳ መሪሕነት እተትሕዝ ሸቶ
ከመዝግብ እንከሎ፡ ሉዊስ ስዋረዝ ድማ
ኣብ መበል 49 ከምኡ ድማ 68 ደቓይቕ
ንልዳት ሪቨር ፕሌት ብምድፋሩ ንብዝሒ
ሸቶታት ናይታ ክለብ ናብ ሰለስተ ኣበረኸ፣
በቲ ዓወት፡ ባርሳ፡ ኣብ 2015 ንዝዓተረተን
ዋንጫኡ ናብ ሓሙሽተ ከተብጽሕ
እንከላ፡ ሳልሳይ ዓወት ኣብ ልዕሊ ሪቨር
ፕሌት ድማ ኣመዝጊባ፣ ቅድሚ ዓመት
ኣቢሉ፡ ካብ ባርሳ ከምዝባረር ዝተነገረሉ
ዓላሚ ሉዊስ ኤንሪኵ፡ ኣብ 2015
ከልዕለን ካብ ዝግባኦ ሽዱሽተ ዋናጩ፡
ኣብ ሓሙሽተ ላዕለዋይ ኢድ ብምሓዙ
ቦታኡ ኣውሒሱ ይርከብ፣ ኣብ ውድድር
ሱፐር ካፕ እስጳኛ፡ ባርሳ ብኣትለቲክ
ቢልባኦ ተረቲዓ ዋንጫ ዝሰኣነትሉ ፍጻመ
እታ እንኮ ባርሴሎና ኢዳ ዘየንበረትላ
ዋንጫ ዓመተ ስፖርት 2015 ምዃና
ይዝከር፣ ብተወሳኺ፡ ባርሴሎና፡ ኣብዚ
ዓመት ዘመዝገበቶ ብዝሒ ሸቶታት 176
ኣብጺሓቶ ኣላ፣ ዝስዕብ ግጥም ባርሳ 30

ሲነማ ካፒቶል፡ ኣብ ዘላ ቁልቁል ሓደ ሓደ
ኣትለታት ዘልሓጥ ክብሉ ተራእዮም፣ ኣብ
ከባቢ ሆስፒታል ኦሮታ ዝተኣኻኸበት እታ
ልዑል ቁጽሪ ዘለዎ መራሒት ጉጅለ፡ ኣብ
ከባቢ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ
ባሕሪ ሓያለ መጥቃዕቲ ኣካየደት፣ ብፍላይ
ናብ ኣፍደገ መዓስከር ደንደን ዝወሰደ መገዲ
ንብዙሓት ዘፈንተተት ነበረት፣
ብመቓብር ሓርበኛታት ኣቢላ ናብ ኣባይቲ
ስፔስ ዘምርሐት እታ 13 ኣባላት ዝነበራ
መራሒት ጉጅለ፡ በቶም ክልተ ኣቀላጠፍቲ

ወጻኢ

ታሕሳስ ኣንጻር ሪያል ቤትስ እዩ፣
+ ዓባይ ክለብ ማን ዩናይትድ ድሕሪ
ዓላሚኣ ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣይጠዓማን፣
ኣብዚ ሕጂ እዋን እሞ ውጽኢት
ናይታ ጋንታ ኣብ ርእሲ ምንቁልቋሉ፡
ተጻወትታ እውን ኣፎም ከፊቶም ለውጢ
ከምዘድልዮም ብምጥላቦም ውጥረት
ናይታ ጋንታ ወሲኹ ይርከብ፣ ብቐዳም
ኣብ ዝተኻየደ ግጥም እውን እታ ዓባይ
ጋንታ ብኖርዊች 2ብ1 ብምስዓራ፡ ሳልሳይ
ተኸታታሊ ስዕረታ ኮይኑ ተመዝጊቡ፣
ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ጸወታታት ዓወት
ምምዝጋብ ዝሰኣነት ማን ዩናይትድ፡
መንበር ዓላሚኣ ሉዊስ ቫን ሃል ‘ነቕ
ነቕ’ ምባሉ መራኸቢ ብዙሃን ዓዲ
እንግሊዝ የቃልሓ ኣለዋ፣ ደገፍቲ እውን
መረረኦም ይግለጹ፣ እንተ ተጻዋታይ
ፊል ጆንስ ግን ጋንታኡ ካብቲ ኣብ
ትሕቲ ሞየስ ዝነበረትሉ እዋን ዝኸፍእ
ከምዘይተሕልፍ ዘላ እዩ ዝምጉት፣ “ዘመነ
ሞየስ ኣይትዘክሩለይ፣ እቲ እዋን ኣዝዩ
ሕማቕ ነይሩ፣ ሓቂ እዩ፡ ኣብዚ ሕጂ
እዋን ነጥቢ ንኸስር ኣሎና፣ ግን ኩነታት
ጋንታና ምስቲ ናይ ሞየስ እዋን ዝወዳደር
ኣይኮነን፣ ናይ ሰማይን ምድሪን ፍልልይ

ንመሲ፡ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ንሰለስተ ተጻወትቲ ሪቨር ፕሌት እናታለለ

ብሓጺሩ

ኣለዎ” ክብል ተዛሪቡ፣ ኣብ 2014፡ ማን
ዩናይትድ ድሕሪ 1990 ኣመዝጊባቶ
ዘይትፈልጥ ትሑት ደረጃ ምምዝጋባ
ይፍለጥ፣ እንተኾነ፡ ኣብ ታሪኽ እታ
ጋንታ ኣብ ሽዱሽተ ተኸታታሊ ጸወታ
ሓንሳብ እኳ ምዕዋት ዝሰኣነትሉ እዋን
ሕጂ ኣብ ትሕቲ ሉዊስ ቫን ሃል እዩ፣
+ ዓላሚ ባየር ሙኒክ ፐፐ ጓርድዮላ፡
ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት
ካብ ባየር ሙኒክ ጠቕሊሉ ከምዝወጽእ
ተሓቢሩ፣ ንቦታ ናይቲ ወዲ 44 ዓመት
ዓላሚ ድማ ካርሎ ኣንቸሎቲ ከምዝትክኦ
ቢቢሲ ትሕብር፣ ምስ ባርሴሎና ብሉጽ ናይ
ምዕላም እዋን ዘሕለፈ ጓርድዮላ፡ ንክለባት
ማን ሲቲ፡ ማንቸስተር ዩናይትድን፡ ቸልሲ
(ብግዚያውነት፡ ንሂድኒክ ቆጺራ ትርከብ)
ከምኡ እውን ኣርሰናል ክዕልም ተኽእሎ
ከምዘለዎ ማዕከናት ዜና ዓዲ እንግሊዝ
ይገልጻ፣ ናይ ቅድም ዓላሚ ክለብ ቸልሲ
ዝነበረ ኣንቸሎቲ፡ ዝሓለፈ ግንቦት ብሪያል
ማድሪድ ድሕሪ ምብራሩ፡ ኣብ ምዝናይ
ይርከብ፣ እንተኾነ፡ ኣብ መወዳእታ
ዓመተ ስፖርት ነታ ጀርመናዊት ክለብ
ንሰለስተ ዓመታት ክዕልም ኣቐዲሙ
ክታሙ ኣንቢሩ ምህላዉ ብንጹር ይንገር፣
ኣብ ውድድር ቡንደስ ሊጋ ጀርመን
ብናይ ሸሞንተ ነጥቢ ጋግ ኣብ ቅድሚት
ተቐሚጣ እትርከብ ባየር ሙኒክ፡ ኣብ
ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ ምስ ጁቬ ክትጠማጠም
እያ፣
+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ላ’ሊጋ እስጳኛ፡ ሪያል ማድሪድ፡
ንራዮ ቫለካኖ 10ብ2 ኣዕንያታ፣ ኣብቲ
ራዮ ብትሸዓተ ተጻወትቲ ንምዱብ ግዚኣ
ዝፈጸመትሉ ግጥም፡ ጋረዝ በይል ሱፐር
ሃትሪክ ክሰርሕ እንከሎ፡ በንዘማ ድማ
ሃትሪክ ሰሪሑ፣ ሮናልዶ ክልተ ከምኡ
ድማ ዳኒሎ ሓንቲ ሸቶ ኣመዝጊቦም፣
ኣማያን ሩይዝን ኸኣ ንቫለካኖ መምለሲ

ገዛ ዝኾናኣ ሸቶታት ኣመዝጊቦም፣
ዓላሚ ሪያል ማድሪድ - ራፋ በኒተዝ
ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ጸወታታት ክለቡ
ኣብ ሰለስተ ስዕረት ብምምዝጋቡ ኣብ
ወጥሪ እዩ ጸኒሑ፣ በዚ ናይ ትማሊ ገፊሕ
ዓወት ድማ ነቲ ዝጸንሐ ወጥሪ ብመጠኑ
ከዝልቖ ከምዝኸኣለ ይንገር፣ ሪያል
ማድሪድ ኣብ ውድድር ላ’ሊጋ እስጳኛ፡
ድሕሪ 1960 ንመጀመርታ ግዚኣ ልዕሊ
ትሸዓተ ሸቶታት ትዕወት ኣላ፣ ኣብ 1960
ማድሪድ ንኤልቸ 11ብ2 ረቲዓታ ነበረት፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ
ብማላጋ 1ብ0 ብምርትዓ፡ ንውድድር
ላ’ሊጋ ካብ ምምራሕ ተኾሊፋ፣ በዚ
ድማ፡ ካብ መዛኑኣ ብሓደ ጸወታ ድሒራ
እትርከብ ባርሳ ብ35 ነጥቢ ነቲ ውድድር
ናይ ምምራሕ ጉዕዞኣ ይቕጽል ኣላ፣
ኣትለቲኮ ማድሪድ ብተመሳሳሊ ነጥቢ
ብጸብለልታ ሸቶ ተበሊጻ ካልኣይቲ፥
ሪያል ማድሪድ ድማ ብ33 ነጥቢ ሳልሰይቲ
ተቐሚጣ ትርከብ፣
+ ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ፡ ሌስተር ሲቲ ናብ
ሜዳ ኤቨርተን ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም
3ብ2 ብምዕዋት መሪሕነታ ኣደልዲላ፣
ማሕረዝ ንኽልተ ሸቶታት ሌስተር
ሲቲ ብፍጹም ቅላዕ ከመዝግብ እንከሎ፡
ኦካዛኪ ድማ ነታ ሳልሰይቲ ኣቑጺርዋ፣
ሉካኩን ሚራለስን ኸኣ ንኤቨርተን ሸቶ
ዘቑጸሩ ተጻወትቲ እዮም፣ ብ38 ነጥቢ ነዚ
ውድድር’ዚ ትመርሕ ዘላ ሌስተር፡ ኣብ
ከምዚ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ
ታሕተዋይ ደረጃ ነበረት፣ ሎሚ ዓመት
ድማ መሪሕነት ሒዛ ናብ ብዓል ልደት
ብምምርሓ፡ ናይ መጀመርታ ክለብ ኣብ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ነዚ ቅያ
ዝፈጸመት ኮይና፣ ዝስዕብ ግጥም ሌስተር፡
26 ታሕሳስ ኣንጻር እታ ብቕድሚ ትማሊ
ብዋትፎርድ 3ብ0 ዝተዳህኸት ሊቨርፑል
ክኸውን እዩ፣
** ** **

ኮይና፣ ኮኾብ ተ/ጋብር ካብ ማእከል 1፡20፡20
ካልኣይቲ ከምኡ ድማ ዮዲት ኣብርሃ ካብ
ደቡብ 1፡20፡36 ሳልሰይቲ ወጺኣ፣ ዮሃና የማነ
(ደንደን)፡ ለምለም ተ/ብርሃን (ደቡብ)፡ ስምረት
ወ/ጋብር (ማእከል)፡ ነብያት ሃብተማርያም
(ደንደን)፡ ንጽሃ ንጉሰ (ደቡብ)፡ ዘቢብ ወ/
ሚካኤል (ማእከል) ከምኡ ድማ ናጽነት ነጋሲ
(ደቡብ) ክሳብ ዓስራይ ወጺአን፣
ብሓፈሻ፡ ደቡብ ኣብ ክልቲኡ ጾታ ብጋንታ
ቀዳመይቲ ብምውጻኣ ዋንጫ ወሲዳ፣
ድሕሪ እቲ ውድድር፡ ኣትለት ንጉሰ
ኣምለሶም፡ “ነዚ ውድድር ልዑል ምድላዋት
እየ ኣካይደ - ልዕሊ ክልተ ወርሒ፣ ኣብ
ወጻኢ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት
እውን ብቕዓተይ ፈቲሸ እየ፣ ብዓቢ እውን
ተሞክሮ ናይዚ ርሕቀት ኣለኒ፣ ስለዚ፡ ርእሰ
ምትእምማን ነይሩኒ፣ ኣብ ውድድር፡ ክሊማ
ኣዝዩ ፈታኒ ነይሩ፣ ብተወሳኺ፡ እውን
መወዳድርተይ ኣዝዮም ሓያላት ብምዃኖም
እቲ ውድድር ሓያል ነይሩ፣ ብቑጽሪ ብርክት
ዝበልና ኣትለታት ናብ መዛዝሚ ሕንጻጽ
ብምምጻእና ሓያል ከምዝኸውን ግምት
ነይሩኒ፣ ዝተጠቀምኩሉ ሜላ ድማ ግዚኡ
ዝሓለወ መጥቃዕቲ ምክያድን ኣብ ድሕሪት
ኮንካ ጸወታ ምቁጽጻርን ነበረ፣ ኩሉ ድማ
ከከም ዝመደብክዎ ፈጺመዮ፣ ኣዐዊቱኒ ድማ”
ክብል ድሕሪ እቲ ውድድር ንጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ ፍሽኽ እናበለ ተዛሪቡ፣
ኣብቲ ዕለት፡ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት
ኣብ ኣትለቲክስ ብዘይምቁራጽ ዝተወዳደሩን
ኣብ ንጥፈት ናይቲ ዓውዲ ዝርከቡን ነብያት
ሃብተማርያም፡ ዮናስ ክፍለን በርሀ ኣስገዶምን
ንኣበርክቶኦም ዝገልጽ ምዕሩግ ጽምብል
ተኻይዱሎም፣
** ** **
ብዘይካ’ዚ
መበል 21 ሃገራዊ ውድድር ፍርቂ
ማራቶን፡ ዘይከም ካልእ እዋን ዝሓሸ
ኣወዳድባ ዝተራእየሉ ጽፉፍ ውድድር ነበረ
ዝብል ገምጋም ኣሎ፣ እቲ ውድድር ኪንዮ
ልዑል ተወዳዳርነት ኣትለታት፡ ብውዳቤኡ
ኮነ ንኣትለታት ዝተወሃበ ገንዘባዊ ሽልማትን
መተባብዒን ዝምስገን ምቕሩሕን ምንባሩ
ይግምገም፣
እቲ ውድድር ናብቲ ኣብ መፋርቕ ወርሒ
መጋቢት ኣብ ካርዲፍ - ዌልስ ዝካየድ
ውድድር ሻምፕዮን ፍርቂ ማራቶን ዓለም
2016 ዘዝልል መጻረዩ ምዃኑ በቲ ኻልእ
ወገን ረዚን ይገብሮ፣
እቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ሃገራዊ
ውድድር፡ ናብ ኣትለቲክስ ኤርትራ ቅርበት
ብዘለዎም ሰባት ከም ሆላንዳዊ ማርክ ደሪክ
ከምኡ እውን ዓለምቲ ኣትለቲክስ ቬሮን
ላስትን ኬንያዊ ኣይዛክ ማቻሪን ክምስጥ
ክኢሉ ነይሩ፣
ኣብ ከም ውድድራት ማራቶን ዱባይ
ካልኣይ ደረጃ ዘመዝገበን ኣብዚ ሕጂ እዋን
ድማ ኣብ ምዕላም ዝርከብን ኬንያዊ ኣይዛክ
ማቻሪ፡ ኤርትራ ኣብ ውድድር ኣትለቲክስ
ንዘለዎ ዕቑር ዓቕሚ ብምግላጽ፡ ኤርትራውያን
ኣትለታት ኣብቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ
ውድድር ብዘርኣይዎ ተወዳዳርነት፡ ነቲ ኣብ
ካርዲፍ ዝካየድ ጸወታ ክዕወቱሉ ዘለዎም
ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ግምቱ ሂቡ፣ እቶም
ምኩራት ኣትለታት፡ ዘይበላለጹን ኣብ ናይ
ጋንታ ስራሕ ድማ ተወሳኺ እንተጽዒቶምን፡
ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተመዝገበ ዓወት
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ምድጋም
ብቕዓት ከምዘለዎም ተንቲኑ፣ ንሱ፡ ኤርትራ
ዘለዋ ክሊማ እውን ምስቲ ጠሊ ሓዘል ምዉቕ
ክሊማ ሪዮ ዲ ጃኔሮ - ብራዚል ዝመሳሰል
ብምዃኑ ኤርትራውያን ኣትለታት ኣብ
ዝርዝር መዳልያ ንኽኣትዉ ሕልፊ ካልእ
ኣትለት ብልጫ ከምዝህልዎም ኣረዲኡ፣ ነዚ
ድማ ካብ ሕጂ ብመደብ ናብቲ ውድድር
ዝቐንዐ ልምምድ ክሰርዑ ከምዝግባእ
ምዒዱ፣

ሓዳስ
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ኤርትራ
ከተማ ማይ ድማ ኣብ ዞን 2 ብሎክ 25 ፓርሰል
D ዝርከብ ስሩሕ ገዛውቲ ብዕለት 22/10/2014
ዓ.ም ካብ ወ/ሮ መድህን ገብረመድህን ኣስገዶም
ኣብ ቤ/ፍ ቀሪብና ብህያብ ዝተወሃብናዮ ገዛውቲ
ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ቀሪብና ናብ ስምና ከነዘዋውሮ
ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/12/15 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዳሃብ

ዳዊት
ሰመያ - ቤተልሄ
ዊት
ም ታ
ሓይለ
ኣብ ደሰ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ኣብ መንጎ ይግባይ በሃልቲ ታረቀሽ ኣይነኣለም
+2 መልሲ ወሃብቲ ኣለም ክፍለ +3 ዘሎ ናይ
ይግባይ ጉዳይ፡ መልሲ ወሃቢ ኣለም ክፍለ
ተጸዊዑ ን15/1/16 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ እዚ
ጉዳይ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ሃንሱ ብርሃነ ኣርኣያ ምባል ተሪፉ፡ ሃና ብርሃነ
ኣርኣያ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/1/16 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
8ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሰስቲ ወረ/ነፍ ስዉእ ኣማኑኤል
ባሲሎስ ወልዳይን ተኸሰስቲ ኣቶ ዳንኤል
ኣብርሃምን ወ/ሮ ኣኽበረት ወልደሚካኤልን
ብዘሎ ናይ ካሕሳ ጉዳይ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ዳንኤል
ኣብርሃም ብኣድራሻኡ ክርከብ ስለዘይተኻእለ
ተጸዊዑ ን18/1/16 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 9ይ መጋባኣያ
ቁ.49 ይቕረብ።

ዞባ ተኾምብያ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣቶ ወልዳይ ገብረገርግሽ ተስፋይ፡ ሓፍተይ
ሰንበቱ ገብረገርግሽ ተስፋይ ስለዝሞተት፡ ሓዳር
ይኹን ውላድ ስለዘይብላ ክልቲኦም ወለድና
መወቲ ስለዝኾኑ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ 4
ኣስመራ
ወ/ሮ ጸጋይ ክፍለእየሱስ ወልደገብረኤል በዓል
ቤተይ ኣቶ ተስፋይ ገብረዮናስ ተስፋማርያም
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን14/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ሙሉጌታ ገረዝጊሄር ገብረመድህን፡
ተጠቃሲት ወት/ካሕሳ ኣለማዮ ደስታ ኣብ ኩሉ
ውልቃዊ ሰነዳተይን ኦርኒክ ምክልኻልን ብጌጋ
ከም ሓፍተይ ኣመዝጊበያ ስለዘለኹ ክስረዘለይ
ስለዝበሉ፡ ተጠቃሲት ይኹን ካልእ ረብሓ ኣለኒ
ዝብል 3ይ ወገን ተቓውሞ እንተለዎ፡ ምኽንያት
ተቓውምኡ ብጽሑፍ ሒዙ ን26/1/16 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 5ይ መጋባኣያ ቁ.39 ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሜሪ ዮሴፍ ምሕረትኣብ፡ ኣቦይ
ዮሴፍ ምሕረትኣብ ደበሳይ ስለዝሞተ፡ ኣነ በይነይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን18/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

1.ሃይለስላሴ መለስ በርሀ 2.ትዕግስቲ ካሕሳይ
ግደይ፡ ኣብ ዓዲ ፈርቲ ብቁ/ቅጥዒ 010829
መሬት ጤሳ ዝተመዝገበ ስሙ ሃይለ መለስ በርሀ
ምባል ተሪፉ፡ ሃይለስላሴ መለስ በርሀ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን4/1/16 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ኣቶ ኣሰፋው ገብረክርስቶስ ባህብላ፡ ኣቦሓጎና
ባህብላ መዘንግዕ ዓንደሚካኤል ስለዝሞተ፡ ኣነ
ምስ 8 ኣሕዋተይ ናይ መዋቲ ኣቦና ተተካእቲ፡
1 መዋቲ ሓወቦና 5 ተተካእቲ ደቁ፡ 3 መወቲ
ኣሞታተይ 15 ተተካእቲ ደቆም ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን18/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል
ከተማ
ከሳሲት ወ/ሮ ዳናይት ሃይለ መዓሾን ተኸሳሲ
ኣቶ ኣቤል ወልደሃዋርያትን ዘሎ ናይ ሓዳር ክሲ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ኣቤል ወልደሃዋርያት ብኣድራሽኡ
ስለዘይተፈልጠ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን18/1/16 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ንስኻ ኣብ ዘይብሉ
ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ኣቶ ተኪኤ መኮነን ተፈሪ፡ ወላዲት ኣደይ
እምባፍራሽ ረዘነ ስለዝሞተት፡ ኣነ በይነይ ወራሲ
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ሳምራዊት መድሃኔ፡ ተኸሳሲ ኣቶ
ኪዳነ ተስፋይ መዓሾ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ክሲ
ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ እሞ ከኣ ንጹር ኣድራሻ
ስለዘይብልካ ባዕልኻ ወይ ሕጋዊ ወኪልካ
ን14/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪብካ
ግን ኣብ ዘየለኻሉ ውሳኔ ክወሃብ ምዃኑ ቤ/ፍ
የፍልጥ።
ኣቶ ተስፋልደት የውሃንስ ሃይለ በዓልቲ
ቤተይ ራሄል ሓጎስ ተስፋማርያም ስለዝሞተት፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
ወላዲት ኣዲኣ ድማ ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/12/15 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፖራዲዞ
ጸጸራት
ወ/ሮ ዳናይት ዮውሃንስ መንግስትኣብ፡
ዓባየይ ወ/ሮ ምላሹ ተስፋማርያም ዑቕባጼን
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ ጥራይ ወረስታ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን20/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ እዝጋሃርያ ክፍለየሱስ ካሕሳይ፡ ኣቦይ
ኣቶ ክፍለየሱስ ካሕሳይ ዘርኡ ስለዝሞተ፡ ኣነ
ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/1/16 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ኣበይቶ
ኣቶ የሴፍ ገብረሂወት ገዘሀይ በዓልቲ ቤተይ
ሰምሃር መድሃኔ ተላ ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን19/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይ
ድማ
ወ/ሮ ፍረወይኒ ገብረትንሳኤ ገብረየውሃንስ፡
በዓል ቤተይ ኣቶ ተስፋይ መዓሾ የውሃንስ
ብወኪሉ ኣቶ ተወልደ መሓሪ ወልዳይ፡ ነቲ ኣብ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ጽገ በትሮም ተወልደን
ተኸሳሲት ወ/ሮ ፍቓዱ ኣዘዞም ሃብታይን ዘሎ
ናይ ሲቪል ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሳሲት ን13/1/16
ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ ንሳ ኣብ
ዘየላትሉ ጉዳያ ክርከብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣቶ ሃብተማርያም ተስፋስላሴ ተስፋዝጊ ምባል
ተሪፉ፡ ሃብተማርያም ተስፋይ ተስፋዝጊ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን13/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተኾምብያ
ሓሪራ መሓመድ ዓብደላ በዓል ቤተይ ሸባ
ሙሳ እስማዒል ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን3/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

NOTICE
Notice is hereby given to the public that ISRATU PRIVATE LIMITED
COMPANY is incorporated among the following members:
A. Name		
Nationality Address No.
of Shares
1. Mr. Naizghi Gebremichael Tesfayohannes Eritrean Sudan
320
2. Mrs. Leteyesus Tesfagabr Andemariam
Eritrean Asmara
80
TOTAL

400

B. Head office of the company will be in Massawa, Eritrea and branch offices will
be opened whenever and wherever necessary.
C. The share capital of the company is Nakfa 4,000,000.00 (Four Million) divided
into 400 (Four Hundred) registered shares; the par value of each share is 10,000.00
(Ten Thousand) Nakfa, fully subscribed and paid up in cash by the founder
members.

D. The business objectives of the company shall be:
1. Engaged in searching for, catching, taking or harvesting, selling
and purchasing live marine ornamental fishes;
2. Engaging in any other activity which can be expected to result in
locating, catching, taking or harvesting fishes;
3. Engaged in operations at sea directly in support of, or in
preparation for, any activities described in 1and 2;
4. Export live marine ornamental fishes;
5. General trading;
6. Any other legally permitted activities related to fishing.

E. Mr. Naizghi Gebremichael Tesfayohannes is appointed
as General Manager of the company for unlimited period
of time.
F. The company is established for unlimited period of time.
ISRATU PRIVATE LIMITED COMPANY

ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ማእከል ቤት ጽሕፈት ዝርከብ ቬትሮታት ወርሓዊ ንምጽራይ፡
ከምኡ’ውን መጋርጃታት ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ንምሕጻብ ን 2016/2017 ባጀት
ዓመት ናይ ጽሬት ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም ግዱሳት ወሃብቲ ኣገልግሎት ጽሬት ንጨረታ
ይዕድም።
1. ናይ 2015 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን መንነት ወረቐትን ሓደ ሓደ ፎቶ
ኮፒን።
2. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን30
መዓልታት ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።
3. ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ተጨረቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ
ኣብ ቤት ጽሕፈት ቁ.20 ሚኒስትሪ ትምህርቲ ልክዕ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀትሪ
ይኽፈት።
4. መኽበሪ ጨረታ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ ናቕፋ) C.P.O ክቐርብ ይግባእ።
5. ንተወሳኺ ሓበሬታን መግለጽን ኣብ ቤት ጽሕፈት ቁ.20 ብኣካል ወይ ብቑጽሪ
ቴሌፎን 123749/200395 ደዊልኩም ክትውከሱ ትኽእሉ።
6. ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተተረኺቡ በዚ ጨረታ’ዚ ኣይግደድን።
ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ምልክታ
ኣነ ወ/ሮ ለምለም ኣብረሃ ወንደዓሊ ናይ ወላዲየይ ነፍ/ደጀ/ኣብረሃ ወንደዓሊ ወራሲት
ምዃነይ ብኣስመራ ኣውራጃ ቤት ፍርዲ ብቁ/መ/3108/93 ስለ እተረጋገጸለይ፡
ከምኡ’ውን ወላዲት ኣደይ ነፍ/ ወ/ሮ ብርሃኑ ተስፋዝጊ ንብጽሒታ ዝምልከታ ኣብ ቤት
ፍርዲ ዞባ ማእከል ቀሪባ ብቁ/መ/166/99 ብዝተገብረለይ ውህብቶ ብውርሲ ዝረኸብክዎ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 6 ምም/05 ጎደና ካምቦ ኣዙሮ ቁ.ገዛ 17
ናይ ዋንነት ምስክር ወረቐት ቁ.109627 መወከሲ ቁጽሪ 120460/120461 እተዋህበ
ኣብ ሓዝሓዝ ዝርከብ ሓንቲ ክፍሊ ገዛ ምስ ካንቸሎ ናብ ስመይ ከሰጋግሮ ስለዝደለኹ፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ስልጣን ዘለዎ ቤት ፍርዲ መአገዲ ወይ ውን ይግባይ
ተባሂልሉ እንተኾይኑ ሒዙ ናብ ቤት ፍርዲ ኖታሪ ቤ/ት ሃገራዊ ካዳስተሪ ይቐርብ።
እንተዘይኮይኑ ግን ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ምዃነይ እሕብር።
ለምለም ኣብረሃ
ወ/ሮ ገነት ወልደኣብ ሃብተገርጊስ ዝተፈቕደለን ናይ ቤት መግቢን መስተን ንግዳዊ
ትካለን ‘’ ቤት መግብን መስተን ገብረክርስቶስ ዘሞ‘’ ( GEBREKERSTOS ZEMO
RESTURANT & BAR ) ተባሂሉ ክስመየለን ስለዝሓተታ፡ ንግዲ ስም ቅድሚ
ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ
መአገዲ የቕርብ፡ እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ንግዲ ስም
ከምእንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
ኣነ ኣመልካቲ ኢብራሂም እድሪስ ዑስማን፡ ብስመይ ዝተመዝገበ መንበሪ ገዛይ ኣብ
ከተማ ከረን 1 ምም /03 ግዝያዊ ምስክር ዋንነት ኣባይቲ ከተማ 303772 መወከሲ
ቁጽሪ 309698 ዝርከብ መንበሪ ገዛይ ሊብሬቶ ናይ ገዛ ኢርጅናል ስለዝጠፍኣኒ፡
ረኺበዮ ኣለኹ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተድኣ ሃልዩ ብቁ.07374142 እንተዘየለ
ግን መተካእታ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ክወሃበኒ እሕብር።
ኢብራሂም እድሪስ
ንሕና ወረስቲ ነፍ/ ግራዝማጅ ተወልደ ተደላ ደበሳይን ነፍ/ር ብርኽቲ ተኽለሚካኤል
ደስታን ብውርሲ ዝረኸብናዮ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ቲራቮሎ ዚፕ 1ኤ189 ፕሎት
4 ፓርሰል 27 ቁጽሪ ገዛ 21 ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 113471 መወከሲ ቁጽሪ
105435 ኣብ ዞባ 4 ምም/ 01 ቁጽሪ ምዝገባ ንብረት 33341 – 50706 ዝተመዝገበ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ብመሸጣ ናብ ስም ዓዳጊ ነፍ/ ገብረሂወት ገብረድንግል
ከነማሓላልፎ ስለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ጋዚጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ሕጊ ብዝእዝዞ መአገዲ ሒዙ ኣብ
ቤ/ጽ ፓፕሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ። እንተዘየለ ግን ናይ ምትሕልላፍ
መስርሕ ከም ዝፍጸም ንሕብር።
ወረስቲ ነፍ/ ግራዝማጅ ተወልደ ተደላ ደበሳይን
ነፍ/ር ብርኽቲ ተኽለሚካኤል ደስታን
ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ዕዳጋሓሙስ ጎደና ቁ/ገዛ 11 ቁ/ፍ/ዋኒን፡ ASL00033614
ዝተመዝገበ ናይ ቤት ቁርሲ ንግዲ ትካለን ንወ/ሮ ኣማረሽ ወልደሚካኤል ወልዱ፡
ብውህብቶ ሂበየን ኣለኩ ብሽም ወሃቢት ዝኽፈሎ ዕዳ ኣሎኒ ወይ ይግብኣኒ ዝብል
እንተድኣ ሃልዩ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ
ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቃውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል
ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ ስም ውህብቶ ተረካቢ ከምነማሓላልፎ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲጓዕዳድ
ወ/ሮ ዮዲት የሕደጎ ጎፋር በዓል ቤተይ
ተጋዳላይ ኤፍሬም ተኽልኣብ ሃብተገርግሽ
ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ቁሸት
ከሳሲ ኣቶ ጠዓመ በርሀ ተስፉ ብወኪሉ
መርዓትኣብ ተኽለ ኣቢሉ፡ ንተኸሳሲ ኣቶ
ኩሩቤል ተስፋማርያም ገብረመስቀል መኪና
ዓይነታ ናይ ገዛ መኪና ቶዮታ ኮሮላ ስርሓት
ጃፓን ሰሌዳ ቁጽራ ER-1-04775 ቁ.ቻሲ
KE25-027105 ዝኾነት ዓዲገሉ ስም ዋንነት
ከመሓላልፈለይ ኢሉ ክሲ መስሪቱልካ ስለዘሎ፡
ን21/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ኣብ ዘየለኻሉ ክንውስን ምዃንና ነፍልጥ።
ከሳሲ ወረ/ነፍ ሃይለ ምስግና ዑቕባዝጊ በዓልቲ
ቤቱ ወ/ሮ ዛይድ ተኽልኣብ፡ ተኸሰስቲ ኣቶ
ኣልመዶም ቀለታ ነጋሲ ወኪሎም ጸጋ ካሕሳይ
ፍስሃጽዮን ብስም ተኸሳሲ ዝተመዝገበት ናይ ገዛ
መኪና ዓይነታ ቶዮታ ሃይስ ሰሌዳ ቁጽራ ER1-17130 ቁ.ቻሲ RK-10192834 ዝኾነት ምስ
ዓዲግናያ ስም ዋንነት ስለ ዘየመሓላለፍኩምልና
ስም ዋንነት ከተመሓላልፉልና ኢሉ ክሲ
መስሪቱልኩም ስለዘሎ፡ ባዕልኹም ወይ ብሕጋዊ
ወኪልኩም ን21/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ።
እንተዘይቀሪብኩም ኣብ ዘየለኹምሉ ውሳነ
ክንህብ ምዃንና ነፍልጥ።
ወ/ሮ ሓዳስ ገብርሄት ወልዱ በዓል ቤተይ ኣቶ
ቀለታ ሰመረ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን24/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን

ዮሃንስ ገብረእግዝኣብሄር

ዘሪሁን ወንድማገኝ መኮነን፡ ኣቦሓጎይ እምባየ
ተስፉ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 3 ኣኮታተይን
1 ሓትነይን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/1/16 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ
ዓዲተከሌዛን
ወ/ሮ ትብለጽ ኢትፋሳህ ኢትባረክ በዓል
ቤተይ ገብረመስቀል በርሀ ረዳእ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/1/16 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 01
ከሳሲት ገዲት ስልጣን ምንዳል፡ ምስ ተኸሳሲ
በዓል ቤተይ መድሃኔ ንጉሰ ኢሳቕ ኣብ 1992
ሕጋዊ መርዓ ፈጺምና 5 ቆልዑ ወሊድና።
ኮይኑ ግን ተኸሳሲ ግቡእ ፍትሕ ከይፈጸመ ለይ
6 ዓመት ኮይኑ ዝኾነ ደሃይ የብሉን። ስለዚ
ተኸሳሲ በዓል ቤተይ መድሃኔ ንጉሰ ኢሳቕ
ተጸዊዑ ክቐርበለይ እንተዘይቀሪቡ ጉዳይና ናብ
ቤተ ዘመድ ክምርሓለይ ኣይቀረበን ብፍትሕ
ከፋንወኒ ስለዝበለት፣ ክሱስ ን20/1/16 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ኣቶብርሃን ገብራይ ሓድጉ ምባል ተሪፉ፡
ኣቶብርሃን ገብራት ሓድጉ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/1/16 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ኣቶ ገብረንጉስ እዝራ ባይሩን ኣቶ ተኪኤል እዝራ ባይርኡን ካብ ወ/ሮ መርየም
ዓብደልመሊክ መሓመድ ጎናፍር ዝዓደግናዮ ማለት ነቲ ብውርሻ ብጽሒታ ዝኾነ ኣብ
ኣስመራ ን/ዞባ ማ/ከተማ ዞባ 1/04 ጎደና ዓዲ ዃላ ፕሎት 40 ፓርሰል A4 ስፍሓቱ
493.15 ት/ሜ ዝኾነ ተራ ገዛ፡ ዋንነቱ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት
112404 መወከሲ ቁ.128336 ብስም ወረስቲ ነፍ/ብላታዓብደልመሊክ መሓመድ
ጎናፍር ዝተረጋገጸሉ፡ ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት
ኖታዮን ቤ/ጽ ካዳስተር ይቕረብ።
ገብረንጉስ እዝራን ተኪኤ እዝራን
ወኪል ዓወት እዝራ ባይሩ

ወ/ሮ ገዛችን ኣብረሃ ኪዳነ
ኣመልካቲ ዮሃንስ ገብረእግዝኣብሄር ኪዳነ ዝተባሃልኩ ነቲ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ገዛባንዳ ፕሎት 62 ፓርሰል ክፋል C ጎደና ኣፍሉቕ ስፍሓት 218.2 ት/ሜ ኣብ ኮምሽን
ኣባይቲ ዋንነት ብቁ.ምስክር ወረቐት 103250 መወከሲ ቁ.100615 ዝተረጋገጸሉ ኣብ
ቤ/ጽ ካዳስተር ብቁ.ምዝገባ ንብረት 22297/30818 ብስም ኣለም ምሕስ ገበረኪዳን
ተመዝጊቡ ዝርከብ ገዛ ስለዝዓደግክዎ፡ ሕጂ ድማ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታዮን ቤ/ጽ ካዳስተር ይቕረብ።

ኣቶ ወልደንስኤ ዑቕበ ካሕሳይ፡ ኣቦና ዑቕበ
ካሕሳይን ከምኡ’ውን ኣደና ዑቕባማርያም
ኣባይን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/1/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ ጨረታ
ጨ/ት/ዞባ ጋሽ ባርካ ናሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቑርደት፡ጎኘ፡ፎርቶ ንተመሃሮ
ንምግቢ ዝኸውን ኣሕምልትን ዕንጨይቲ መሳርሕን ካብ ዕለት 20/1/2016 ጥሪ ክሳብ
30/5/2016 ዘቕርቡ ድጉሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
ክማልኡ ዝግብኦም
1. ናይ 2015 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ልቸንሳ ኮፒ የቕርቡ።
2. መኽበሪ ጨረታ 10,000.00 ናቕፋ ካሽ ወይ C.P.O የትሕዙ።
3. ሰነድ ጨረታ ካብ ቤ/ጽ/ጨ/ትም/ዞባ ጋሽ ባርካ ይወስዱ። ንዝያዳ ሓበሬታ
ብቁ.ቴሌ 731043 ወይ 731216 ተወከሱ።
4. ግዜ ጨረታ ክሳብ 14/1/2016 ክፉት ኮይኑ ንጽባሒቱ 15/1/2016 ጥሪ ሰዓት
12:00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
5. ቤ/ጽሕፈትና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ጨረታ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ክስረዝ
መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ጨ/ትም/ዞባ/ጋሽ ባርካ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ስሳ ሰዓታት ዝወሰደ ድጋም መጽሓፍ

ታደሰ ተኽለ

ግብጺ፡ ‘ኣወዳድቓ ነፋሪት
ሩስያ ኣይተፈልጠን’ ትብል
ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ሃውህው በረኻ
ሲናይ ተሓምሺሻ ኣብ ልዕሊ ገያሾን ተሳፈርትን
ከቢድ ሓደጋ ዘውረደት ነፋሪት መንገዲ ኣየር
ሩስያ “ብመጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ከምዝወደቐት
መረጋገጺ ከም ዘይተረኽበ” ምስራውያን
መርመርቲ ኣፍሊጦም።
ሻርም ኣልሸይኽ ካብ ዝተባህለት ናይ
ግብጺ መዘናግዒት ወደብ፡ ክዘንግዑ ንዝቐነዩ
ሩስያውያን በጻሕቲ ጽዒና እናተመልሰት ከላ
ተባሪዓ 224 ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ።
ሩስያ እታ ነፋሪት ብመጥቃዕቲ ግብረሽበራ
ምውዳቓ ሓቢራ ነይራ። ዕጡቕ ሓይሊ ዳዕሽ
እውን ነታጒ ቀቢሩ ከምዝሓምሸሻ ኣቃሊሑ

ነይሩ።
መርመርቲ ሩስያ ኣብ ስብርባር እታ ነፋሪት
“ኣሰር ተተኳሲ” ከምዝረኸቡ ምግላጾም እውን
ይዝከር። ብሰንኪ እቲ ሓደጋ፡ ከም በዓል
ብሪጣንያ ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብ ምብጻሕ
ዝነብሩ ዜጋታት ብቕልጡፍ ከምዝሰሓባን
ናብ ግብጺ ዝውሕዙ ዝነበሩ በጻሕቲ ከም
ዝተሰናበዱን ይዝከር።
ኣብቲ ሓደጋ መጽናዕቲ ከካይድ ናይ
ዝጸንሐ ናይ ግብጻውያን ጉጅለ መራሒ
ዝዀነ ኣይመን ኣልሙቐዲም “ኣሸበርቲ ሓደጋ
ከምዘውረዱ ዘርኢ ጭብጢ ከምዘይተረኽበ”
ኣፍሊጡ ኣሎ።

ሩስያ 60 ሰዓታት ዝወስድ ብቲዮ
ቶልስቶይ ዝተደረሰ “ውግእን ሰላምን”
ዝተባህለ መጽሓፍ ብማዕከናት ዜና እታ ሃገር
ዝተቓልሐ ዘየቋርጽ ንባብ ኣካይዳ።
ኣብቲ ብቲቪን ብረድዮን ዝተቓልሐ
ድጋም ስነጥበበኛታት፡ ኣብ ማሕበረ ሰብ
ስነ ጽሑፍ ተፈላጥነት ዘለዎም ሰባት፡
ፖለቲከኛታት፡ ስፖርተኛታት፡ ጠፈርተኛታትን
ተራ ሰባትን ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ። እቶም
ኣንበብቲ ካብ ዝተፈላላየ ከባቢታት ሩስያን
ካብ ወጻኢ ሃገርን ኰይኖም በብተራኦም
ከንብብዎ ቀንዮም።
እቲ ንባብ ብምኽንያት ዓመት ስነጽሑፍ
ዝተበጋገሰ ኰይኑ፡ ጸሓፋይ ሊዮ ቶልስቶይ
ንዝገበሮ ንሓድነት ሩስያን ኣተሓሳስባ
ወለዶታትን ዝቐረጸ ኣበርክቶ ንምዝኽኻር
ምዃኑ ኣዳለውቱ ይሕብሩ። ቶልስቶይ፡ ኣብ
1812 ናፖልዮን ንሩስያ ክወርር እንከሎ ኣብ
ዝተመርኰሰ ዛንታ ዝደረሳ ‘ውግእን ሰላምን’
ኣርባዕተ ቅጺ ዘለዋ እያ።
እቶም 1300 ተሳተፍቲ ነናቶም ክፋል
ተመቒሎም ካብ ዝተፈላላየ ቦታታት ከንብቡ
ከለዉ፡ ብዘይካ ንሓጸርቲ ዜና ዝምደብ ግዜ

ከይተቘራረጸ ብመራኸቢ ብዙሓን ክቃላሕ
እዩ ቀንዩ።
ዶባት ሩስያ ወይ ባጤራ ሩብል መንነት

ኣማውታኡ ‘ዘይተነጸረ’ ዓራፋት

ዓሰርተ ሓደ ዓመት ድሕሪ ሞት መራሒ
ቃልሲ ፍልስጤማውያን ያሲር ዓራፋት፡
ኣማውታኡ ክፈልጡ ንዝህንጠዩ ወገናት

ክሳዕ ሕጂ ዘቕስን መልሲ ከምዘይተረኽበ
ምንጭታት ገሊጾም።
ኣብ ሰብዓታት ዕድመ ዝነበረ ዓራፋት

ጸቕጢ ስራሕ ንምዝሓል ዝግበር ጻዕርታት
ብርእሰ ቅትለት ካብ ዓለም ብቐዳምነት ካብ
ዝስረዓ ሃገራት ሓንቲ ኣብ ዝዀነት ደቡብ
ኮርያ፡ ሰራሕተኛታት ብሰንኪ ናይ ስራሕ
ጸቕጢ ካብ ዝወርዶም ኣሉታዊ ስምዒት
ንምድሓን ዝሕግዝ ልምምድ ብትካላት
ይቐርብ ምህላዉ ጸብጻብ እታ ሃገር ሓቢሩ።
ሰራሕተኛታት ኣብ ክንዲ ናብ ጸቕጢ
ስራሕ ኣድህቦ ዝገብሩን ካብ ጭንቀት
ንምምላጥ ርእሰ ቅትለት ከም ፍታሕ ዝወስዱን፡
ንህይወት እናስተማቐሩ መዓልታዊ ንዘጓንፎም
ብድሆታት ክሰግርዎ ከም ዝኽእሉ ኣሉታዊ
ስምዒት ንምድሓን ብዝሕግዝ ብምንቅስቓስ
ዝተሰነየ ልምምድ ምትብባዕ ይግበረሎም።
ስራሕ ብምፍታው ኣብ ዓለም ኣዝዮም
ዝፍለጡ ደቡብ ኮርያውያን፡ እቲ ናይ ስራሕ
ፍቕሪ ናብ ስክፍታ ከም ዝምዕብልን ካብ ዓቐን
ንላዕሊ ኣብ ስራሕ ምጽማድ ናብ ጸቕጥን
ጭንቅን እናተቐየረ ከም ዝኸይድን ጸብጻባት
ይሕብሩ። ኣካያዲ ስራሕ ወይ ሓላፊ ስራሕ፡
ሰዓት ኣኺሉ እንከሎ ኣብ ስራሕ ዘምሲ
እንተዀይኑ፡ ንዕኡ ቀዲሙ ክወጽእ ዝኽእል
ሰራሕተኛ ከም ዘየለ ቢቢሲ የረድእ።
ዓሚ ምምሕዳር ከተማ ሶል፡ ናይ ስራሕ
ባህሊ ንምቕያር ሰራሕተኛታት ቀትሪ ናይ
ሓንቲ ሰዓት ቀምታ ዝወስዱሉ ዕረፍቲ ክግበር
መምርሒ ሂቡ ነይሩ። እንተዀነ ነታ ግዜ
ንምሕዋይ ንግሆ ቅድሚ ምዱብ ስራሕ ወይ
ምሸት ድሕሪ ስራሕ ሓንቲ ሰዓት ኣዛይዶም

ክሰርሑ ስለ ዝተኣዘዙ ካልእ ናይ ጸቕጢ
ጠንቂ ስለ ዝዀነ ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን።
ሰራሕተኛታት ቅድሚ ኣብ ስራሕ
ምጽማዶም ኣብ ኣዳራሽ ተኣኪቦም ናይ ሰሓቕ

ሃገር ከም ዝጭርሕ ስነ ጽሑፋት ሊዮ
ቶልስቶይ ከኣ ካብኡ ዘይንእስ መንነት ሩስያ
ከም ዝቐረጸ ኣዳለውቲ የረድኡ።

መደብ ከካይዱ ተኣዚዞም’ውን ብሓባርን
ብዓውታን ናይ ሰሓቕ ልምምድ ከካይዱ
ጀሚሮም ነይሮም። ክትስሕቕ ኢልካ ምፍታን
ንርእሱ ስለ ዘስሕቐካ ባህታ ናብ ዘለዎ ናይ
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ስራሕ ወኒ ከእቱ ዝተሓስበ’ዩ ነይሩ።
ገለ ትካላት ንወለዲ ሰራሕተኛታት ዕታር
ዕንባባን ናይ እንቋዕ ባህ በለኩም ደብዳበን
እናለኣኹ ‘ውላድኩም ንፍዕቲ ወይ ንፉዕ ስለ
ዝዀነ ክትሕበኑ ይግበኣኩም’ እናበሉ ሓጎስ
ክፈጥሩ ይፍትኑ ከም ዝነበሩ ምንጭታት
ይሕብሩ።
ሎም ቅነ ኣብ ዝተፈነዉ ጸብጻባት ግና
ብሓደ ትካል ካልእ ፍልይ ዝበለ ልምምዳት
ከም እተጀመረ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ሰራሕተኛ
ኣብ ዓለም ከም ዘየለን ከም ዝሞተን ገይሩ
ንነብሱ ምእንቲ ክሪኣን “ሓንሳእ ስለ ዝሞተን
ኣብ ዓለም ስለ ዘየለን” ርእሰ ቅትለት ምክያድ
ኣድላይ ከም ዘይኰነ ምእንቲ ክስመዖን ኣብ
ስራሑ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ይፍጸመሉ።
ኣብቲ ስነስርዓት ካብ ዝተሳተፋ ኣዋልድ ድማ
ንነብሰን ክቝዝማላ ከም ዝረኣያ ጸብጻባት
የረድኡ።
ብባህሊ ኮርያውያን ዝግበር ከም መግነዝ
ዝልበስ ጥብቆ ለቢሱ ኣብ ሳንዱቕ ሬሳ ኣትዩ
ከም ሬሳ ተራቲዑ ይድቅስ። ኣብ ስነስርዓት
ቀብሪ ዝግበር ፍትሓት ከኣ ይግበረሉ። ኣብቲ
ሳንዱቕ ኰይኑ እውን ንነብሱ ቀቢጹ ከም
ዝሞተ ገይሩ ብሓሳቡ የስተንትን።
ሓያሎ ደቡብ ኮርያውያን ድሕሪ እዚ
ስነስርዓት ቀብሪ “ናይ ርእሰ ቅትለት ሕሳብ ካብ
ኣእምሮኦም ከም ዝሃደመ” እዮም ዝገልጹ።
እዚ እውን ፍታሕ ዶኾን ይኸውን?

ክጽለኦ ምስ ጀመረ ኣብ ሒደት መዓልታት
ጥዕንኡ ኣንቈልቊሉ ኣብ ፈረንሳ ንሕክምና
ከይዱ ከም ዝሞተ ይዝከር። ብዕድሚኡ
ጥዑይ ዝነበረ ዓራፋት ክትትል ዘድልዮ ናይ
ጥዕና ጸገማት ተራእይዎ ኣይፈልጥን።
ሃንደበታዊ ኣማውታ ዘሰንበዶም ወገናት
ሬሳ ዓራፋት ክምርመር እኳ ደልዮም
እንተነበሩ፡ በዓልቲ ቤቱ ስለ ዝኣበየት፡
ናይ ድሕረ-ሞት መርመራ ከይተገብረ
ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተደብዩ፡ ብሓያል
ወቕዒ ሓንጎል ተሃሪሙ ሞይቱ ዝብል
ወረ ክዝርጋሕ እኳ እንተጀመረ፡ ካብ
ዓዱ ንፈረንሳ ክብገስ እንከሎ ናይ ወቕዒ
ምልክታት ኣይነበሮን - ብመሰረት
ጸብጻባት።
ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣቢሉ ኣብ
ክዳውንቱ፡ ናይ ስኒ መወጽን መዐመምያን
ፈተሻታት ዝገበሩ ክኢላታት ካብ ጨረርታ
ዝጻረ ፖለንዩም-210 ናይ ዝተባህለ ኣሰራት
ከምዝረኸቡ ሓቢሮም። ተሰሚሙ ሞይቱ
ዝብል ወረ ኣዝዩ ክቃላሕ ስለ ዝተጀመረ
ድማ ሬሳኡ ተፋሒሩ ክወጽእን ክምርመርን
ምምሕዳር ምዕራባዊ ገማግም ኣፍቂዱ።
ንኣማውታኡ ዝምልከት ብዙሕ
ዝተፈላለየ ግምታዊ ርእይቶታት ክፍኖ
ኸኣ ጀሚሩ። በዓልቲ ቤቱ እውን ኣብ
ልዕሊ ጌና ዘይተፈልጡ ቀተልቲ ሰብኣያ
ናይ ክሲ ጥርዓን ምስ ኣቕረበት ከኣ
ወግዓዊ መርመራ ኣማውታ ዓራፋት
ተበጋጊሱ። ካብ ስዊዘርላንድ፡ ፈረንሳን
ሩስያን ዝተዋጽኡ ክኢላታት ድማ ኣብቲ
ኣስከሬን መግነዝን ዝተቐብረሉ ሓመድን
መጽናዕቲ ከካይዱ ቀነዩ።
ብስሚ
ፖሎንዩም-210
ሞይቱ
እንተዀይኑ ንምፍላጥ ከኣ ረቂቕ ዝዀነ
መርመራ ተኻየደ። ፖለንዩም ናብ ኣካላት
ሰብ እንተኣትዩ ኣብ ልስሉስ ጭዋዳታት
ብፍላይ ኣብ ላልሽ ጸላም ከብድን ኩሊትን
እዩ ዝእከብ። ድሕሪ ሾሞንተ ዓመት ኣብ
ዝተፋሕረ ናይ ዓራፋት ኣስከሬን ዝበዝሕ
ልስሉስ ስጋ መስርሕ ምሽምሽምና ወዲኡ
ረጊፉ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ኣስከሬን ዓራፋት
ዝጸንሐ መጠን ጨረርታ ድማ ኣብ
ኣከባብን ኣብ ኩሉ ህይወት ዘለዎን ካብ
ዝርከብ ዝበዝሕ ኰይኑ ኣይተረኽበን።
ሓቀኛ ኣማውታ ዓራፋት ክሳዕ ሕጂ
ብዕሊ ኣይተገልጸን ዘሎ።

