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ገጽ 9
2ይ ዙር ቻምፕዮን
ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል

ኣቶ ብርሃነ ገብረሂወት ኣብ ቺካጎን ኢንድያናፖሊስን ሰሚናር ኣካዪዱ

ቺካጎ

ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ኣቶ ብርሃነ
ገብረሂወት፡ ብ2 ሰነ ንኤርትራውያን ነበርቲ
ቺካጎን ኢንድያናፖሊስን፡ ኣብ እዋናዊ
ኩነታት ሃገርናን ዞባዊ ምዕባለታትን

ዘተኰረ ሰሚናር ኣካዪዱ።
ኣብ’ቲ ኣባላት ህዝባዊ ውዳበታት
ዝተሳተፉዎ ኣኼባ፡ ኣቶ ብርሃነ፡ ዝሓለፈ
ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትጵያን
ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምን፡ ንዓኡ ስዒቡ

ኣብ ዞባና ዝተፈጥረ ምዕባለታትን ኣብ
ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።
“ጽንዓትን ሓድነትን፡ መሰረት ቃልሲን
ዓወትን ህዝቢ ኤርትራ እዩ” ዝበለ ኣቶ
ብርሃነ፡ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ፍረ ናይ’ዞም

ክብርታት እዚኣቶም ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡
እዚ ክብርታት’ዚን ንሱ ዝወለዶ ሰላምን
ቀጻልነቱ ክወሓስን ክድልድልን ምእንቲ፡
ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ህዝቢ
ኤርትራ - ብልዑል ንቕሓትን ውዳበን

ኤርትራውያን ነበርቲ ደ/ም/ኣመሪካ በዓል
ናጽነቶም ጸምቢሎም
ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት
ሎስ-ኣንጀለስ፡ ላስ-ቬጋስን ሳን-ዲየጎን ደቡባዊ ምዕራብ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ፡ መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት፡
“ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት” ብዝብል

ሳን-ዲየጎ

ቴማ ብልዑል ማዕርግ ጸምቢሎም።
እቲ ካብ 22 ክሳብ 26 ግንቦት ዝተኻየደን
መሓዙት ኤርትራ ወጻእተኛታት እውን
ዝተሳተፉዎን ጽምብል፡ ንጽባቐ ባህላዊ
ትሕዝቶ ብሄራትና ዘንጸባርቕ ስነ-ጥበባዊ

መሰናድኦታት ዘአንገደ ክኸውን
እንከሎ፡ ምምሕዳር ከተማ ላስ-ቬጋስ
- ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከምዝለኣኸ
ተፈሊጡ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣባላት

ሃማደኤ ኣብተን ከተማታት፡ ኣብ’ቲ
ዕለተ-ጽምብል ብዘካየድኦ ንጥፈታት
ዝረኸባኦ ኣታዊ፡ ኣብ ከተማ ባጽዕ ክህነጽ
ተመዲቡ ንዘሎ መሰልጠኒ ማእከል ደቂኣንስትዮ ክውዕል ኣበርኪተናኦ።

ተሳትፎኡን ኣበርክቶኡን ከዕዝዝ
ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ፡
መብርሂ
ዝደለዩሉ
ሕቶታት ድሕሪ ምቕራብ፡ ካብኣቶም
ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም ቅሩብነት
ኣረጋጊጾም።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣባል ኤምባሲ
ኣቶ ዳዊት ሃይለ፡ ንኣሰራርሓ ቈንስላዊ
ጉዳያትን ስሉጥ ንምግባሩ ተኣታትዩ
ብዛዕባ ዘሎ ሓድሽ ኣገባብን መብርሂ
ሂቡ።

መንእሰያት
ዓሰብ፡ ኣብ
ከባቢኦም
ዝርከባ ትካላት
ተዓዚቦም
ኣባላት ዝተፈላለያ ውዳበታት
ሃማመተኤ ዝኾኑ - 80 መንእሰያት
ተመሃሮ ንኡስ ዞባ ዓሰብ፡ ኣብ ከባቢኦም
ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ንምዕዛብን
ኣፍልጦኦም ንምስፋሕን ዝሕግዞም ዑደት
ኣካዪዶም።
እቲ ብሃማመተኤ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ
ባሕሪ ዝተወደበ ዑደት፡ ብቐንዱ ናብ
ትካላት ስርሓት ጨውን መጻረዪ ነዳዲን
ምንባሩ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ሞያውያን ድማ፡ ንድሕረ-ባይታን
ናይ ኣፍራይነት ዓቕምን ናይተን ትካላት
ብዝምልከት መብርሂ ሂቦምዎም።
እቶም መንእሰያት ብድሕሪ’ዚ፡
ኣበርክቶኦም ኣብ ትግባረ ልምዓታዊ
መደባት ከሐይሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብማይ ከይወሓጣ ዘስግኣ ከተማታት
ተስፋኣለም የማነ
ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላን ገና ኣብ
ምምዕባል ዝርከባን ሃገራት
ናብ
ህዋ ብብዝሒ ዝተፍእኦ ዘለዋ ከም
ካርቦንዳይኦክሳይድ ዝበሉ በከልቲ ጋዛት፡
ቀዳማይ ጠንቂ ምውሳኽ መጠን ሙቐት
ዓለም ይዀኑ ከም ዘለዉን፡ እቲ ኣብ
ሰሜናዊ ዋልታ ዝርከብ ኩምራ በረድ
ድማ ብሰንኪ’ዚ ወሰኽ ናይ ሙቐት
እናመኸኸ ንምልኣት ባሕርታትን
ውቅያኖሳትን
የንህሮ
ምህላዉ፡
ሊቃውንቲ ካብ ቅድሚ ሓያለ ዓመታት
ኣትሒዞም ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም።
ይዅን’ምበር፡ መንግስታት ኣብ ስልጣን
ከቐጽሎም ዝኽእል ፖለቲካዊ መኽሰብ
ዝርከቦ መደባት ጥራይ ምትግባር ስለ
ዘገድሶም፡ ነቲ ህዝቦም ዝደልዮ ቁጠባዊ
ምዕባለ ንምርግጋጽ ክብሉ ንመጠንቀቕታ
ናይ’ዞም ሊቃውንቲ ዳርጋ ጸማም
እዝኒ ሂቦሞ ጸኒሖም ክበሃል ይከኣል።
ንኣብነት፡ መንግስታት ናይ’ተን ዝዓበየ
ቁጠባ ዝውንና ሕ.መ.ኣመሪካን ቻይናን፡
ንኣውያት ናይ’ዞም ክኢላታት ዕሽሽ
ኢሎም ነዚ ደርማስ ቁጠባ ክሃንጹ
ዝኸፈሉዎ ዋጋ ንዓለም ዕዳ’ዩ ኰይኑዋ
ዘሎ። ከመይሲ፡ ዕብየት ቁጠባአን
ንምውሓስ ክብላ ዘይተኣደነ ዓቐን በከልቲ

ጋዛት ናብ ህዋ እናተፍኣ ቀዳሞት ጠንቂ
ብከላ ኣየር ዓለምና ኰይነን ዘለዋ ሃገራት
ንሳተን ስለ ዝዀና።
ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ስግኣታትን ሳዕቤናትን
ናህሪ ሙቐት ዓለምና ልዕሊ ዝዀነ ካልእ
እዋን ጐሊሑ ክርአ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ
ደንደስ ባሕሪ ዝርከባ ሓያለ ከተማታት
ዓለምና፡ ከንጸላልወን ዝጸንሐ ብማይ ናይ
ምውሓጥ ሓደጋ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ
ደዪቡ ኣሎ። ኣብ ገለኣተን ድማ እቲ
ሓደጋ ክገሃድ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ከኣ፡
ኣብ ምዝዛም ናይዚ ኣቲናዮ ዘለና ዘመን
ምልኣት ባሕሪ ብኣስታት ሓደ ሜትሮ
ክውስኽ ምዃኑ፡ ከም ሳዕቤኑ ብዙሓት
ወደባውያን ከተማታት ብማይ ክዕበጣ
ምዃነን ብተመራመርቲ ዝቐርብ ዘሎ
መጽናዕትታት ሓቂ ምዃኑ ዘረጋግጽ
ክስተት ኰይኑ ኣሎ።
ብመሰረት’ዞምተመራመርቲ፡ንምድሓነን
ዝዀነ ስጕምቲ እንተ ዘይተወሲዱ ክሳብ
2100 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ምሉእ ብምሉእ
ብማይ ተዋሒጠን ክጠፍኣ ይኽእላ’የን
ተባሂለን ኣብ ናይ ሓደጋ መዝገብ ሰፊረን
ዘለዋ ከተማታት ኣዝየን ብዙሓት እየን።
ከተማታት ሕ.መ.ኣመሪካ፡ ኤውሮጳ፡ ቻይና፡
ህንዲ፡ ኢንዶኔዥያ፡ ብራዚል፡ ወዘተ. ድማ

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ሊድያ ስልጣን

ክጥቀሳ ይኽእላ።
ጃካርታ (ኢንዶኔዥያ)
ርእሰ-ከተማ ኢንዶኔዥያ ዝዀነት
ጃካርታ፡ እታ ቀዲማ ካብ ገጽ መሬት
ክትጠፍእ (ብባሕሪ ክትዕበጥ) ምዃና
ሊቃውንቲ
ተነብዮሙላ
ዘለዉ
ዘይዕድለኛ ከተማ እያ። እዛ ልዕሊ 10
ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ተጨቓጪቑ
ዝነብረላ ዓባይ ከተማ፡ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ
ዝነበራ ብራኸ ኣብዘን ዝሓለፋ 30
ዓመታት ጥራይ ብኣስታት 4 ሜትሮ
ከም ዝጐደለ፡ ኣብዚ ዓመት ብ‘ዎርልድ
ኢኮኖሚክ ፎረም’ ዝቐረበ መጽናዕቲ
የመልክት። እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ፡
እቲ ምስ ባሕሪ ዝራኸብ ሰሜናዊ ክፋል
ጃካርታ ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት
ጥራይ ብራኸኡ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ
ብ2.5 ሜትሮ ለጠቕ ከም ዝበለ፡ በዚ
ከኣ ፍርቂ ኣካል ናይታ ከተማ ብራኸኡ
ኣብዚ እዋን ትሕቲ ጽፍሒ ባሕሪ ኰይኑ
ከም ዘሎ፡ ብኸምዚ ዘለዎ ናህሪ እንተ
ቐጺሉ ድማ ኣብ ዝመጽእ 2050 እቲ
ሰሜናዊ ክፋል ምሉእ ብምሉእ ብማይ
ክወሓጥ ምዃኑ የጠንቅቕ።
እዚ ግን ብሰንኪ ምልኣት ባሕሪ
ጥራይ ዘንጸላልዋ ዘሎ ሓደጋ ኣይኰነን።
እቲ ተደኲናትሉ ዘላ መሬት’ውን
ሒዙዋ ንውሽጢ ይሃምም ኣሎ። እኳ
ደኣ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ኰይኑ ዘሎ
ንሱ እዩ። እታ ከተማ ሓያለ ኣፍላጋት
ሰንጢቖማ እናሓለፉ፡ ከቢድ ሕጽረት
ናይ ዝስተ ጽሩይ ማይ ኣለዋ። እዚ ከኣ፡
ብሰንኪ ዘለዋ ዘይቅርዑይ ምሕደራ ወይ
ኣተኣላልያ ረሳሕ ፈሳሲ፡ እቶም ኣፍላጋት
ተበኪሎም ስለ ዝዀኑ እዩ። ነዚ ናይ
ማይ ሕጽረት ንምፍታሕ፡ እልቢ ዘይብሉ
ዒላታት እናተዃዕተ ትሕተ-ባይታኣዊ
ማያታ ክጉሕጓሕ ጸኒሑን ገና ይቕጽል
ኣሎን። ኣብታ ከተማ ዝተደኰና ዓበይቲ
ፋብሪካታትን ንግዳውያን ትካላትን
ከይተረፋ ነዚ ትሕተ-ባይታዊ ማይ ምስ
ህዝቢ ኰይነን ይጫረታሉ ኣለዋ። ካብቲ
ዘህልኻኦ መጠን ማይ፡ እቲ ልዕሊ ሓደ
ሲሶ ካብ ዒላታት እየን ዝቐድሓኦ።
ልዕሊ ፍርቂ ካብ ነበርታ’ውን ዒላታት
ኵዒቶም’ቶም እዮም ማይ ዝሰትዩ። በዚ
ምኽንያት፡ እቲ ትሕተ-ባይታዊ ማይ
ብፍላይ ድማ እቲ ብዝናብ ክረምቲ’ውን
ክትካእ ዘይክእል ኣብ መዓሙቕ
ዝርከብ ክዙን ማይ ካብ ዓቐን ንላዕሊ
ስለ ዝተጓሕጐሐ፡ እቲ መሬት ብውሽጡ
ጓንጓ ኰይኑ ይሃምም ኣሎ - ብመሰረት
ተመራመርቲ።
ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይታ 145
ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘለዋ ዝንገረላ

ደሴት ጃቫ እትርከብ ጃካርታ፡ ካብ
ጽፍሒ ባሕሪ ዘለዋ ብራኸ ብማእከላይ
ገምጋም 8 ሜትሮ ጥራይ እዩ። መሬታ
ዓመት ምሉእ ጭቃ እዩ። እዚ ዝዀነሉ
ምኽንያት ድማ፡ 13 ኣፍላጋት ብማእከላ
ሰንጢቖም ስለ ዝሓልፉ እዩ። ክረምቲ
ክብርትዕ እንከሎ፡ እዞም ኣፍላጋት ካብ
ዓቐን ንላዕሊ መሊኦም ናብ የማነ-ጸጋሞም
ብምፍሳስ ነታ ከተማ የዕለቕልቑዋ። ሰፍ
ዘይብል ሰባውን ንዋታውን ጉድኣት
ድማ የኸትሉ። ንኣብነት ኣብ 2007፡
በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዕልቕልቕ ኣስታት
70 ሽሕ ኣባይቲ ናይ’ታ ከተማ ምሉእ
ብምሉእ ብማይ ተዋሒጦም። ከም ሳዕቤኑ
ድማ ልዕሊ 80 ሰብ ሞይቶም። ኣብ
2013 ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ’ውን
ህይወት 50 ሰባት ለኪሙ። ድሕሪ’ዚ ናይ
2013 ሓደጋ፡ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ካብ
ዕልቕልቕ ማይ ዝከላኸለላ ንልዕሊ 24
ኪሎ-ሜተር ዝዝርጋሕ መንደቕ ንምህናጽ
ወሲኑ ነይሩ።
ጃካርታ፡ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ጻዕቂ
ተሽከርከርቲ ስለ ዘለዋ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ
ብብከላ ኣየር እትሳቐዮ፡ ብሰንኪ ምጭንናቕ
ናይ’ተን ተሽከርከርቲ፡ ሰብ ኣብ ዝደለዮ ግዜ
ናብ ዝደለዮ ቦያ ክንቀሳቐሰላ ዘይትኽእል
ኣዝያ ዘይምችእቲ ከተማ እያ። ክሳብ

ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ኣብታ ከተማ
18.2 ሚልዮን ምዝጉባት ተሽከርከርቲ
ነይረን። ሰበ-ስልጣን ናይታ ከተማ ዝሓለፈ
ዓመት ንቢ.ቢ.ሲ ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡
ምጭንናቕ ናይ’ዘን ተሽከርከርቲ ዘኸትሎ
ብዅረት ናይ ኣፍራይነት፡ ኣብ ቁጠባ’ታ
ሃገር ዓመታዊ ናይ ልዕሊ 6.8 ቢልዮን
ዶላር ክሳራ የኸትል።
መንግስቲ ኢንዶኔዥያ፡ በዚ ዝተጠቕሰ
ኣርባዕተ ጸገማት ምኽንያት፡ ንጃካርታ
ናብ ካልእ ውሑስ ቦታ ከግዕዛ መደብ
ሓንጺጹ ኣሎ። እቲ መደብ፡ ካብ ጃካርታ
ልዕሊ 160 ኪሎ-ሜተር ርሒቑ ኣብ
ዝርከብ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ብርኽ ዝበለ
ቦታ ከም ዋና-ከተማ ኢንዶኔዥያ ኰይና
እተገልግል ሓዳስ ከተማ ንምህናጽ ኰይኑ፡
ኣብዚ ቀረባ እዋን ክጅመር እዩ። እቲ
ካብ 23 – 33 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት
ከም ዝሓትት ዝንገረሉ ዘሎ ፕሮጀክት፡
ንኽዛዘም ብውሕዱ 10 ዓመታት
ክወስደሉ ምዃኑ ክኢላታት’ታ ሃገር
ይሕብሩ። ህንጸት ናይታ ከተማ ምስ
ተዛዘመ፡ ካብ 900 ሽሕ ክሳብ 1.5 ሚልዮን
ዝግመቱ ኣብ ድርኩኺት ሓደጋ ዝርከቡ
ነበርቲ ጃካርታ ናብኣ ክግዕዙ ምዃኖም
እቶም ክኢላታት ወሲኾም የመልክቱ።
. . . ይቕጽል

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12:50
13:30
13:45
15:30
17: 00
17: 20
17: 30
17: 40
18: 40
19: 20
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ዶክመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ውሑስ ኣከባቢ ንቐጻልነት ሂወት
ዜና ዓረብ
ሄሎ ደባይዋ ብቐጥታ
መደብ ሞዛይክ
ዜና ትግርኛ
ሙ/ድራማ
ዜና ዓረብ
ፍሉይ መደብ
ሄሎ ቆልዑ
ተኸታታሊት ፊልም ሮረ 7ይ
ዜና ትግረ
ገለብ ድሐን /ቴራብ
ዜና ትግርኛ
ሓይሊ ኣየር
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ
ብካልኣይ መስመር ቴለቪዥን ኤርትራ ዝፍኖ
ሰዓት 9፡00 ምሸት ፊልም ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 240

ሱሌማን ኣሕመድ
ፍርያት ትምባኾ፡ ካብ ቆጽሊ ትምባኾ
ተመስሪሑ ብምትካኽ፡ ብምምጻይ፡
ብምሕያኽ ወይ ብምሽታት ትጥቀመሉ
ፍርያት እዩ።
ኣብ ትምባኾ ልዕሊ 4000 ዓይነት
ቀመማት ኣለዉ። ካብዚኦም እቶም
250 ተጓዳእቲ ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም
50 ካብዚኦም ቀንዲ ጠንቂ መንሽሮ
እዮም። ብመሰረት ናይ 2018 ዓ.ም
ጸብጻብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና፡ ዓመታዊ
ኣስታት 7 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ብሰንኪ
ፍርያት ትምባኾ ህይወቶም ይስእኑ።
ካብዚኦም እቶም ልዕሊ 6 ሚልዮን
ቀጥታዊ ኣትከኽቲ ክኾኑ እንከለዉ
እቶም ዝተረፉ ከኣ ልኡማት ኣትከኽቲ
(Passive Smokers) እዮም። ካብ
ዓሰርተ ዝሞቱ ሰባት እቲ ሓደ ብሰንኪ
ትምባኾ ምጥቃሙ ይመውት። ኣብ
ዓለም ብሰንኪ ትምባኾ ኣብ ነፍሲ ወከፍ
6 ካልኢት ሓደ ሰብ ህይወቱ ትሓልፍ።
ምጥቃም ፍርያት ትምባኾ በዚ ዘለዎ
ናህሪ እንተደኣ ቀጺሉ ኣብ 2030 ዓ.ም
ቁጽሪ ዝሞቱ ኣዝዩ ክበዝሕ ምዃኑ እቲ
ጸብጻብ የጠንቅቕ።
ኣብ ዓለም ኣስታት 1.3 ቢልዮን
ዝኾኑ ተጠቀምቲ ትምባኾ ምህላዎም
ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት የመልክቱ።
ኣብ 1881 ጠቕላሊት ማሽን ትምባኾ
ድሕሪ ምምሃዛ፡ ዝርግሐን ተጠቃምነትን
ትምባኾ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብናህሪ
እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ይንገር።
ሽጋራ ሓንቲ ካብ ፍርያት ትምባኾ
ኮይና ብደረጃ ዓለም ብዝሒ ሰብ
ዝጥቀመላ ፍርያት እያ። ኣብ ሽጋራ
ፈኲስ ቀመማት ካርታመ፡ ልኡም፡
ትሑት ዓቐን፡ ምስ ካልእ ቀመም
ዝተሓወሰ ዝብል ኣደናጋሪ ሓበሬታ
ይኹን መወዓውዒ ይግበረሉ እዩ።
እዚ ግን ክእመን ኣይግባእን። ንሕማም
ልቢ ንምቅላዕ ሰለሰተ ሽጋራ ኣብ
መዓልቲ ምትካኽ ኣኻሊ ምዃኑ እዮም
ሕክምናዊ መጽናዕትታት ዘገንዝቡ።
ፍርያት ትምባኾ ብምጥቃም ዝወርድ
መጕዳእቲ ዕድመን ጾታን ኣይፈልን
እዩ። ዝነወሐ ግዜ ዘትከኸ፡ ዝለዓለ ዕድል
ብመንሽሮን ካልእ ሕማማትን ናይ
ምጥቃዕ ተኽእሎ ከምዘለዎ ከምኡ’ውን
ንልዕሊ ፍርቂ ናይ ተጠቀምቱ ዝቐትል
ወልፊ እዩ።
ክፋላት ኣጠቓቕማ ትምባኾን
ፍርያቱን
ትምባኾን ውጽኢቱን ብዓይነት
ኣጠቓቕምኦም ኣብ ክልተ ይምቀሉ።
ንሳቶም፡
1. ዝተክኽ (ከም ሽጋራ፡ ሹሻን፡
ፒፐት፡ ኤለክትሮኒክ ሽጋራ…)
2. ትኪ ኣልቦ (ከም ኣብ ትሕቲ ከንፈር
ዝቕርቀር ጠሊ ዘለዎ ሳፋ፡ ብኣፍንጫ
ዝሽተት ድሩቕ ሓርጭ፡ ዝሕየኽ…)
እዮም።
ዓይነታት ተጠቀምቲ ፍርያት
ትምባኾ
• ቀዳሞት ተጠቀምቲ (Mainstream
smokers)፦ እዚኣቶም ብቀጥታ ሽጋራ
ወይ ትምባኾ ብምጥቃም ንገዛእ
ርእሶምን ንኻልኦት ሰባትን ዝጎድኡ
እዮም።
• ልኡማት ኣትከኽቲ (Passive/
Second hand smokers)፦ ኣብዚ

ፍርያት ትምባኾን ጥዕናዊ ሳዕቤናቱን
ደረጃ`ዚ ዝርከቡ ሰባት ባዕሎም
ዘየትክኹ፡ ግን ምስ ኣትከኽቲ፡ ኣብ
ገዛ ወይ ኣብ ስራሕ፡ ብቐረባ ዝራኸቡ
እዮም።
• ሳልሳይ ኣካል ኣትከኽቲ (Thirdhand smokers)፦ ኣብዚ ደረጃ`ዚ
ዘለዉ ግዳያት፡ እቶም ኣብ ከም ጸጉሪ፡
ክዳውንቲ፡ ኣቑሑ፡ ማዕጾ፡ ገንዘብ፡
መኪናን ካልእን ንዝዓልብ ወይ ንዝረግፍ
ትኪ ናይ ሽጋራ ናብ ሳንቡኦም ዝስሕቡ
ሰባት የጠቓልል። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ኣብ
ከባቢና ኮይኑ ሽጋራ ከትክኽ ከነፍቅደሉ
ኣይግባእን።
ገለ ካብ ጎዳእቲ ቀመማት ፍርያት
ትምባኾ
ኒኮቲን፦ እዚ ቀመም’ዚ ኣብ
ተጠቀምቲ ትምባኾ ልዑል ጸቕጢ ደም
ኣኸቲሉ ኣብ ልብን ሰራውር ደምን
ከቢድ ሃስያ የስዕብ። ሰራውር ደም
ከም ዝዕርድዱን ኣብ ውሽጦም ደም
ከም ዝረግእን’ውን ይገብር። ኒኮቲን
ናብ ሓንጎል ኣትካኺ ኣብ ውሽጢ
7-10 ካልኢታት ይበጽሕ። ድሕሪ 3060 ደቓይቕ ኣብ ሓንጎል ዝህሉ ዓቐን
ኒኮቲን ስለ ዝጎድል ካልኣይ ጊዜ ሽጋራ
ናይ ምትካኽ ድሌት የስዕብ።
ካርቦን ሞኖክሳይድ፦ ደምና ኦክስጂን
ናይ ምስካም ዓቕሙ ኣጒዲሉ ሕጽረት
እስትንፋስ የኸትል፡ ከም ሳዕቤን ከኣ
ንጥፈታት ልቢ የሰናኸል።
ካርታመ (ታር)፦ እዚ ቀመም`ዚ ኣብ
መናድቕ ሳንቡእ ተለጢፉ፡ ንተመጣጢ
ባህርያት ሳንቡእ ኣጥፊኡ ንምልውዋጥ
ኦክስጂንን ካርቦን ዳይኦክሳይድን
ኣብ ደም ዓጊቱ፡ ሕጽረት እስትንፋስ
ብምስዓብ፡ ኣብ ነዊሕ ግዜ ናይ ልብን
ሰራውር ደምን ሕማማት ኣኸቲሉ
ዝቐትል ቀመም እዩ።
ካልኦት መርዛማት ቀመማት፦ ከም
ኣቸቲና፡ ሳያናይድ (ንመቕተሊ ኣናጹ
ንምስራሕ ዘገልግል መርዚ)፡ ዲዲቲ፡
መርዚ ኣርሰኒክ፡ በንዚን፡ ናፍተሊና
(ጸረ ባልዕ ክዳን)… ወዘተ ዝኣመሰሉ
ኣዝዮም ብዙሓት መርዛማት ባእታታት
ሒዙ ይርከብ።
ፍርያት ትምባኾ በዞም ዝተጠቕሱን
ካልኦት መርዛማት ቀመማትን ተሰሪሑ
ኣብ ሂወት ሚልዮናት ሰባት እቲ
ቀዳማይ ጠንቂ ሞትን ስንክልናን ኮይኑ
ዘሎ እዩ። ስለዚ ወልፊ ፍርያት ትምባኾ
(ኒኮቲን)፡ ካብ ካልኦት ኣወለፍቲ ነገራት
ከም ኣልኮላዊ መስተ፡ ኮከይን፡ ሄሮይን
ዝሓየለ ምዃኑ ተፈሊጡ ብኸመይ
ተጀሚሩ ብዘየገድስ ክቋረጽ ከም ዘለዎ
ሓሲብና ከነተግብር ይግባእ።
ፍርያት ትምባኾ ኣብ ጥዕና ካብ
ዘውርዶ ጉድኣት
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ፡ ካብ ፍርያት
ትምባኾ ዝርከብ ዝኾነ ጥዕናዊ ጥቕሚ
ከምዘየለ ይፍለጥ። ብሰንኪ ትምባኾ
ኣብዚ ተጠቒሶም ዘይውድኡ ጥዕናዊ
ሽግራት ከምዘለዉን ንነፍሲ-ወከፍ ክፍሊ
ኣካላት ከኣ ከምዝሃስን ምፍላጥ የድሊ።
ገለ ካብቶም ጎሊሖም ዝረኣዩ ከኣ፦
• ዝተፈላለዩ ሕማማት መንሽሮ፡
ሽኮርያ፡ ሕማማት ስርዓተ ዙረት ደም

(ወቕዒ ሓንጎል፡ ልብን ሰራውር ደምን)፡
ሕማማት ስርዓተ እስትንፋስ (ሕማማት
ኣዝማ፡ ዕጉት ምስትንፋስ፡ ኒሞንያን
ካልኦት ረኽስታት ኣብ ሰናቡእን
ሻንብቆታት ኣየርን) ኣዝዮም ብዙሓት
ካልኦት ናይ ጥዕና ጸገማት የስዕብ።
ሕማማት ናይ ምክልኻል ወይ ምጽዋር
ዓቕሚ ከኣ የጉድል።
 ኣብ ደቂ ተባዕትዮ፡ ዋሕዲ ዘርእን
ካልእን።
 ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ምንጻል
ጥንሲ፣ ዘይንቡር ጥንሲ ኣብ ሻንብቆ
ማህጸን፣ መዓልቱ ዘይኣኸለ፡ ትሑት
ክብደት ዘለዎ፡ ምዉት ናጽላ ምግልጋል፡
ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ጎደሎ ህጻን
ምዕባይ፡ ጨዳድ ከንፈር ዘለዎ ህጻን
ምውላድ፡ ሃንደበታዊ ሞት ህጻን ድሕሪ
ምውላድ … ወዘተ የኸትል።
ማሕበረ-ቁጠባዊ ጽልዋታት ፍርያት
ትምባኾ
ምጥቃም ትምባኾ ብዘይካ`ቲ ኣብ
ጥዕና ሓደ ኣትካኺ ዘውርዶ ሰፍ ዘይብል
ጉድኣት፡ ኣብ ስድራቤቱ፡ ማሕበራዊ
ህይወቱ፡ ከባቢኡን ሃገርን ከቢድ ክሳራታት
የኸትል። ገለ ካብ ጽልዋኡ ከኣ፦
* ወጻኢታት ብምብዛሕ ኣብ ሓዳር
ጠንቂ ባእስን ፍትሕን ይኸውን።
ኣትካኺ ስለ ዝሓምም ኣታዊታት ናይ
ስድራ ይንኪ። ናይ ሕክምና ወጻኢታት
ይውስኽ። ነባሪ ስንክልና የስዕብ። ሞት
የኸትል ስድራ ከኣ ናባዪ ትስእን።
ዘይግዱሳት ኣትከኽቲ ብዝድርብዩዎ
ቁልዒ ባርዕ ይለዓል። ንህጻናት ኣሉታዊ
ጽልዋ/ ኣርኣያ ይኸውን። ነዚ ክሳራታት
ብቐሊሉ ንምርዳእ ኣብ ዓለም፡ ዓመታዊ
ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ንመግዝኢ
ትምባኾ ይሃልኽ።
ወልፊ ፍርያት ትምባኾ ብኸመይ
ክግደፍ ይከኣል፧
• ብመጀመርያ ዘገድስ ነፍሲ ወከፍ
ተጠቃሚ ሳዕቤናት ፍርያት ትምባኾ
ተገንዚቡ ንገዛእ ርእሱ ክመልኽን
ክውስንን የድሊ።
• ኩሉ እቲ ትምባኾ ንምጥቃም ዘበግሶ
ባህርያት፡ ቦታታት፡ ሰባት፡ ግዜ ብዕቱብ
ኣለልዩ ኣብ ክንድኡ እወንታዊ ባህርያት
ንህይወቱ ዘገድስ ነገራት ኣብ ምንጣፍ
ከውዕሎ የድሊ። ከም ኣብ ክንዲ ሽጋራ ማስቲካ ምሕያኽ - ማይ ምስታይ። ኣብ
ክንዲ ምስ ሽጋራ ዘትክኹ ግዜ ምሕላፍ፡
መጽሓፍ ምንባብ፡ ሙዚቃ ምስማዕ፡ ኣብ
ስራሕ ምጽማድ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ምግባርን ካልእን ምንጣፍ።
• ሽጋራ ንምትካኽ እትጥቀመሎም
ነገራት ከም መንገፊ፡ መወልዕን ካልእን
ምጕሓፍ።
• ኣብ ውሳነ ንምጽናዕ ዘተባብዑ
ካልኦት ሰባት (ኣባላት ስድራ-ቤት፡
ዓርከ-መሓዛ፡ ሰብ ሞያ) ሓገዝ ምሕታት
የድሊ።
ምቁራጽ ወልፊ ፍርያት ትምባኾ
ትምባኾ ምጥቃም ዘቋርጹ ሰባት ክሳብ
2-4 ሰሙናት ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን
ጸገማት ከም ሕማማት ርእሲ፡ ሰዓል፡
ምርባጽ፡ ብዙሕ ምብላዕ፡ ኣድህቦ
ምጉዳል፡ ድቃስ ምስኣን ብዝኣመሰሉ

ስምዒታት ክሳቐዩ ይኽእሉ። ብድሕሪ`ዚ
ዘሎ እዋናት ግን ኣዝዮም ይመሓየሹ።
ስለዚ ምቁራጽ ትምባኾ ካብዞም ኩሎም
ዝተጠቕሱ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ነጻ ብምዃን
እወንታዊ ሂወት ንምምራሕ ይሕግዝ።
ፍርያት ትምባኾ ንምጉዳል ካብ
ዝሕግዙ ኣገባባት
1. ኣብ መሸጣ ትምባኾ ቀረጽ
ምውሳኽ፣ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ሽጋራ
ካብ ምሻጥ ምኽልካል፣ ብዘይሕጋዊ
ኣገባብ ከይኣቱ ምክትታል፣ ዝሽየጠሉ
ቦታታት ምድራትን ቀጻሊ ቁጽጽር
ምክያድን።
2. ኣብ ዝኾነ ብሕታዊ፡ መንግስታዊ
ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ህዝባዊ ቦታ ካብ
ሽጋራ ምትካኽ ነጻ ምግባር።

3. ሽጋራ ንምቁራጽ ዝሕግዝ ምኽሪ
ዝህባ ትካላት/ማእከላት ምኽፋት።
4. ትምባኾን ውጽኢቱን ንምዝርጋሕ
ይኹን ንምሻጥ ዘገልግል ፍቓድ
ዘይምሃብ።
5. ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ናይ መራኸቢ
ብዙሃን ይኹን ኣኼባታት ንህዝቢ ብዛዕባ
ኣሉታዊ ውጽኢት/ ሳዕቤን ፍርያት
ትምባኾ ዘየቋርጽ ጎስጓስ ምግባርን ካልእን
የጠቓልል።

ተስፋልደት ወልደኣብ
ኣሃዱ ነባራት ዘይተመሓላለፍቲ
ሕማማት
ሚኒስትሪ ጥዕና

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 240

ኣንክሮ
ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት

ቅድሚ 500 ዓመት ብህይወት
ዝነበረ ናስትሮዳሙስ፡ ሓደ ካብቶም
ንዓለምና ብዙሕ ዘዛርቡ ዘለዉ፡
ግድሎም ዘይተፈትሑ ሰባት’ዩ።
ናስትሮዳሙስ ድሕሪ ሞቱ ንዝጋጥሙ
ነገራት ብደቂቕ ብምትንባዩን፡ ትንቢቱ
ብምፍጻሙን’ዩ ክሳብ ለይቲ ሎሚ
እንታይ ዓይነት ሰብ’ዩ ነይሩ ዝብል
ሕቶ ንብዙሓት ዘካትዕ ዘሎ።
ኣብ ታሕሳስ 1503ዓ.ም ኣብ ደቡብ
ፈረንሳ ካብ ተራ ስድራ-ቤት ዝተወልደ
ናስትሮዳሙስ፡ ኣብ ህጻንነቱ ካብ’ቶም
ሓሙሽተ ኣሕዋቱን መሳቱኡን
ብብልሑ ዝተፈልየን፡ ከም ህጻን
ጸወታ ዘየብዝሕ ብምንባሩን፡ ወለዱ
ምስ ኣባሓጉኡ ጃን ክነብርን ካብ
ተመኲሮኡ ክማሃርን ናብኡ ሰደዱዎ።
ናስትሮዳሙስ ብሓገዝ ኣባሓጉኡ ጃን፡
ቋንቋታት ላቲን፡ ግሪኽ፡ ኢብራይስጥ፡
ከምኡ’ውን ቍጽሪን ትምህርቲ
ኣስትሮኖምን ክመልኽ ከኣለ። ድሕሪ
ሞት ኣባሓጉኡ ናብ ከተማ ኣቭዩን
ብምኻድ፡ ትምህርቲ ሕክምና ተማሂሩ
ብዙሕ ኣፋውስ ክምህዝ ብምብቅዑ፡
ሓደ ካብ ውሩያት ሓካይም ክኸውን
ከኣለ። ንበተኻት ብጥርሑ ይሕክም
ብምንባሩ፡ ኣብ መንጎ ድኻታት ፈረንሳ
ጽቡቕ ዝና’ኳ እንተትረፈ፡ እቶም
ብዝናኡ ዝቐንኡ ሓካይም ግና፡ “እዚ
ሓኪም ዘይኮነስ ጠንቋሊ’ዩ፡” ብምባል
የጸልሙዎ ነበሩ።
ናስትሮዳሙስ ኣብ መበል 30 ዓመቱ፡
ኣብ ትምህርቲ ጥዕና መማህርቱ ምስ
ዝነበረት ጎርዞ ተመርዕዩ ክልተ ህጻናት
ወለዱ። እንተኾነ፡ ብዓልቲ ቤቱን ደቁን
በቲ ንኣሽሓት ፈረንሳውያን ዝለከመ
ሕማም ፌራ ምስ ሞቱ፡ ጸኒሑ
ምስ ካልእ ንቡር ፈተነ። ንሳ’ውን
ከይደንጐየት በቲ ሕማም ተለኺፋ
ሞተት። ድሕሪ ዓመት ምስ ካልእ ጎርዞ
ተቛረነ። እዚኣ’ውን ብፌራ ድሕሪ
ምማታ ናስትሮዳሙስ መርዓ ዝብል
ሓሳብ ካብ ኣእምሮኡ ኣውጸኦ።
ናስትሮዳሙስ ኣብ 40ታት ዕድመ
ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ትንቢታቱ
ክውሕዝ ብምጅማሩ ንሞያ ሕክምና
ራሕሪሑ ክንበ ጀመረ። ሓደ እዋን ኣብ
መንገዱ ኣባጊዕ ዝጓሲ ህጻን ምስ ረኣየ፡
ኣብ መሬት ድፍእ ብምባል ነቲ ህጻን
“ኦ ብጹእ” በሎ። እቲ ህጻን ድሕሪ

30 ዓመት፡ እቲ ዝለዓለ ጳጳስ ፈረንሳ
ኮነ። ኣብ ዝኸዶ ቦታ ብዛዕባ’ቶም
ዘጓንፉዎ ሰባት ቀጻሊ ትንቢታት ይህብ
ብምንባሩ፡ ኣብ ፈረንሳ ስሙ ገነነ። ሓደ
እዋን ምስ ንግስቲ ፈረንሳ ጸኒሑ ካብ
ንጉሳዊ ግንቢ እናወጽአ እንከሎ፡ ኣብ
መንገዱ ንዝጸንሖ ህጻን ብምጥማት
ነቶም ምስኡ ዝነበሩ፡ “እዚ ህጻን ድሕሪ
30 ዓመት ኣብ ፈረንሳ ዝለዓለ ሰብ
ክኸውን’ዩ፡” በሎም። እቲ ህጻን ድማ
ከምቲ ናስትሮዳሙስ ዝበሎ ድሕሪ 30
ዓመት ንጉስ ፈረንሳ ሀንሪ ራብዓይ
ኮነ። ፈረንሳ ዳግማይ ብሕማም ፌራ
ምስ ተጠቕዐት፡ ናስትሮዳሙስ ንስራሕ
ትንቢት ገዲፉ ንሕሙማት ኣብ ምእላይ
ተጸምደ። እቲ ሕማም ምስ ጠፍአ ድማ፡
ኣብ ሓደ ጽሙው ክፍሊ ብምዃን፡
ትንቢታቱ ዝሓዙ መጻሕፍቲ ኣብ
ምድራስ ኣተወ። እታ ናይ መወዳእታ
ትንቢቱ ምስ ጸሓፈ፡ ንመቕርቡን
ፈተውቱን “ጽባሕ ክመውት ስለ
ዝኾንኩ፡ ምሳይ ክትምስሑ ብኽብሪ
እዕድመኩም
ኣለኹ፡”
ብምባል
ዓደሞም። ንጽባሒታ ድማ ሞተ።
ኣብ’ታ መወዳእታ ዝጸሓፋ ትንቢት፡
ድሕሪ ሞቱ ዘጋጥሙ ነገራት ብዝርዝር
ገሊጹዎም ኣሎ። “ድሕሪ ሞተይ፡
ኣብ ፈረንሳ ዓቢ ሰውራ ክለዓል’ዩ።
ብድሕሪኡ ኣብ ዝስዕባ ኣርባዕተ
መዓልታት ብመስተ ዝተሰነፉ ሰለስተ
ሰረቕቲ ንመቓብረይ ክዘርፉ ክብሉ
ክኸፍቱዎ’ዮም። እንተዀነ ሓሳቦም
ከይፈጸሙ ብፍርሒ ክሃድሙ’ዮም።
ክልተ ካብኣቶም ብኣባላት ፖሊስ
ክቕተሉ’ዮም። እቲ ሳልሳይ ድማ
ንሓዋሩ ክጽለል’ዩ፡” ዝብል ትንቢት
ሓዲጉ ነበረ። ድሕሪ 250 ዓመታት፡
ኣብ 1799ዓ.ም ሰውራ ፈረንሳ ተላዕለ።
ድሕሪ’ቲ ሰውራ ብኣርባዕተ መዓልታት
ድማ፡ ሰለስተ ዝሰኸሩ ሰረቕቲ ንመቓብር
ናስትሮዳሙስ ደፈሩዎ። ከም’ቲ ኣብ
ትንቢቱ ዝበሎ ድማ ኣጋጠመ።
እቶም ብትንቢታት ናስትሮዳሙስ
ዝግደሱ ሰባት፡ ዓመት መጸ
ናስትሮዳሙስ ኣብ ነብሲ ወከፍ
ሓዳሽ ዓመት ብዛዕባ ዓለምና ዝጸሓፎ
ትንቢታት ኣብ ምግንጻልን ምትርጓምን
ይርከቡ። ብዙሓት ካብዞም ትንቢታት፡
ኣብ ግብሪ ይውዕሉ ኣለዉ። እቲ
ግድል ግን ዝጊት ኣይተፈትሐን ዘሎ።

ህዝብታትን ባህልታቶምን
ሹሉክ፡ ሓደ ክፋል ህዝቢ ደቡብ
ሱዳን’ዮም። ድሕሪ ዴንካን ኑዌርን
ድማ፡ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ሳልሳይ
ደረጃ ይስርዑ።
ካብ ካልኦት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን
ኣብ ባህልን ልምድን ብዙሕ’ኳ
ዘይፍለዩ እንተኾኑ፡ ሹሉክ ግና፡
ዝማዕበለ ስልጣነ ከም ዝውንኑ
ይእመነሎም። ካብ ካልኦት ዝፈልዮም
ድማ፡ ዝኾነ ሹሉክ ቅድሚ ስሙ፡
ብስም ቀዳማይ ኣባሓጎኡ ይጽዋዕ
ምዃኑ’ዩ። ንኣብነት፡ ካዋር ኒያንግ፡
ካዋር ኣባብ፡ ካዋር ዶንግን ካልእን”።
ዘይከም
ዴንካን
ኑዌርን፡
ገዝሚ ሹሉክ ብከብትን ጠለ
በጊዕን’ዩ ዝኽፈል። ብመሰረት
መምሪሒታቶም፡ ንዝኾነት ጎርዞ ሓደ
ዓይነት ገዝሚ’ዩ ዝወሃብ። ንሱ ድማ፡
ወይ ዓሰርተው ሓደ ላም፡ ወይ ድማ
ሰላሳን ሓሙሽተን ጠለ በጊዕ።
ሹሉክ፡
ምስ
መቕርቦም
ኣይምርዓውን’ዮም። እቲ ክመስል
ዝደለየ መንእሰይ፡ ንሓወብኡ ወይ
ድማ ንቐረባ ዓርኪ ወላዲኡ ይሕብሮ።
ንሱ ድማ ንኣቦ’ቲ መንእሰይ
ይነግሮ’ሞ፡ ቅድም ምስ’ታ ተጠሚታ
ዘላ ጎርዞ ዝምድና ከይህልዎም
ሓረግ ይጽብጽብ። ብድሕሪኡ ድማ
ጓል ይሓቱ። ከከም ትሕዝቶኦም፡
ደቂ ተባዕትዮ ሹሉክ ልዕሊ ሓንቲ
መጻምዲ ክምርዓዉ ይኽእሉ።
መዓልታዊ ናብራ ሹሉክ ኣብ

ኣጋጣሚዶ ትብሉዎ?
ዳኒ ግርሃም፡ ወዲ 40 ዓመት
ሓኪም’ዩ። ንሱ ሙዚቃ ምጽዋት
ይፈቱ’ኳ እንተነበረ፡ ኣብ ህይወቱ
ግን ዝኾነ መሳርሒ ሙዚቃ ተንኪፉ
ኣይፈልጥን’ዩ። ብፍላይ እታ ኣመና
ዝፈትዋ ኦርጋን።
ዳኒ፡ ኣብ ትምህርቱ ግዱስ፡
ወላዲኡ ድማ ደቁ ሙዚቃ ክጻወቱ
ዘየተባብዕ ብምንባሩን፡ ንውሽጣዊ
ባህጉ ክፍጽም ኣይከኣለን። ዕድመ
ምስ ምኻዱ ድማ “ሕጅስ ኦሮማይ”
ብምባል ኣብ ስርሑ ከተኵር
ወሰነ።
ሓደ ምሸት ዳኒ፡ ንዝተወጸዐ
ሕሙም ክረድእ እናኸደ እንከሎ፡
ሓደጋ መኪና ስለ ዘጋጠሞ፡
ንባዕሉ ናብ ሕክምና ተወስደ።
ዳኒ፡ ብሰንኪ’ቲ ሓደጋ ማህረምቲ
ርእስን ምፍሳስ ሓንቲ ዓይኑን’ኳ
እንተ ኣጋጠሞ፡ ብዙሕ ኣየማረረን።
ሃንደበት ናብ ክኢላ ተጻወታይ
ኦርጋን ብምቕያሩ። እቲ፡ ኣብ
ዓበይቲ ለይታዊ ትልሂታት ከተማ
ለንዶን ናይ ሞዛርትን ቤትሆቨንን
ሙዚቃ፡ ኖታ እናንበበ ክጻወት
ጀሚሩ ዘሎ ዳኒ፡ “ድሕሪ’ቲ ሓደጋ
ምስ በዓልቲ ቤተይ ክዘናጋዕ ናብ
ሓደ ባር ምስ ኣተኹ፡ ሃንደበት
ብምትንሳእ ነታ ኣብኡ ዝነበረት
ኦርጋን፡ ኖታ እናገንጸልኩ ክጻወት
ጀሚረ” ኢሉ።

መጓሰ፡ ሃድን፡ ሕርሻ ኣሕምልትን
ትምባኾን፡ ዝተመስረተ’ዩ። ንትምባኾ
“እቲ ቅዱስ ዘርኢ ኣባሓጎታትና”
ብምባል ይገልጹዎ።
ሽሉክ ጥረ ገንዘብ ይጥቀሙ’ኳ
እንተኾኑ፡ ብሰፊሑ ግን ንስርዓተ
በደላ’ዮም ዘዝውትሩ።
ሹሉክ ብ“ሩስ” ዝጽዋዕ፡ ላዕለዋይ
ሃይማኖታውን
ፖለቲካውን
ኣመሓዳሪ ይመሓደሩ። ኣብ
ትሕቲኡ ድማ “ጃጉ” ዝባሃሉ ጭቃ
ዓዲ ኣለዉ። እቲ ንስልጣነ ሹሉክ
ዝመስረተ “ሩስ”፡ ኒካንግ ዋድ
ኣካዋር’ዩ። ሹሉክ ንኒካንግ፡ ብልዑል
ክብርን ሓበንን’ዮም ዝዝክሩዎ።
ከም እምነቶም ድማ፡ ኒካንግ
ንዝናብ፡ በርቅን ነጎዳን፡ ዝቆጻጸርን
እንተተሓጒሱ ከኣ፡ ልዑል ምህርቲ
ዝህብን፡ ንጸሓይን ወርሕን ዝቆጻጸር
እሙን ሓላዊኦምን’ዩ። ሹሉክ “ኒካንግ
ኣይሞተን ናብ ትኪ ብምቕያር ኣብ
ልዕለና የንሳፍፍ ኣሎ” ኢሎም
ይገልጹዎ።
እቲ ዝምረጽ “ሩስ”፡ ካብ ዘርኢ
ኒካንግ ክኸውንን ወላዲኡ “ሩስ”
ዝነበረን፡ ዝኾነ ናይ ኣእምሮን ኣካልን
ስንክልና ዘይብሉን፡ ኣጻብዕቱን
ኣስናኑን ምሉኣት ዝኾነን ክኸውን

እመኑ
ኣይትእመኑ
ሓደ ህጻን፡ ኣብ ከተማ ሱፎልክ ዓዲ
እንግሊዝ ብበርቂ ተሃሪሙ ብከቢድ
ተሃስየ። ነቲ ህጻን ኣልዒሎም ናብ
ሆስፒታል ዝወሰዱ ኣባላት ህይወት
ኣድሕን ግን፡ ካልእ ዘገርም ነገር’ዩ
ጸኒሑዎም። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ
ግዜ ዕለት 13 ነሓሰ 2013፡ ሰዓት
13:13 (1:13 ድ.ቐ) ዕድመ’ቲ ህጻን
ድማ 13 ዓመት ነይሩ። እዚ ጥራይ
ዘይኮነስ እታ ዝደቀሰላ ክፍሊ ቍጽሪ
13 ወላዲቱ ድማ ልክዕ ብ13 ዓመት
ትዓብዮ ምንባራ እዩ።

ኣለዎ።
ሹሉክ፡ ትንፋስ ኒካንግ ኣብ’ቲ
ዝተመርጸ “ሩስ” ኣላ ኢሎም ስለ
ዝኣምኑ፡ ንሱ ድማ ብባህርያዊ
መንገዲ ክመውት የብሉን ይብሉ።
ዝኾነ “ሩስ” ዘይምሕር ሕማም
ምስ ዝሓምምን ዝኣርግን፡ ምስኡ
ብምርድዳእ ይቐትሉዎ። ስለ’ዚ’ዩ
ድማ፡ ብጀካ እቲ ኣብ 1974ዓም፡
ኣብ ሆስፒታል ካርቱም ዝሞተ እንኮ
“ሩስ” ሹሉክ ዝነበረ “ኮርፋፊቲ”
ኩሎም “ሩስ” ብድንገት’ዮም
ሞይቶም።
ካብ ጭቃታት ዓድን ለባማትን
ዝቖመት ጉጅለ፡ ብምስጢራዊ
መንገዲ ነቲ ብቑዕ’ዩ ዝተባህለ “ሩስ”
ድሕሪ ምምራጽ፡ ንኩለን ዓድታት
ሹሉክ ትሕብር። ኣብ ናይ ጽምብል
ዕለት ድማ፡ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ናታ
ዕማም ኣለዋ። ገለ ጻዕዳ ስኒ ሓርማዝ
ትቕርብ፡ ካልእ ድማ እቲ ቕዱስ
ብሩራዊ ጭማራ ተዳሉ፡ ነቲ ካብ
ቆርበት ጠለ ቤዱ ዝስራሕ ክዳን
እተዳሉ ካልእ ዓዲ ኣላ። እታ “ሩስ”
ዘለዋ ዓዲ ድማ፡ ነቲ “ጥሩር” ዝጽዋዕ
ፍሉይ ጽሩራ ተዳሉ።
ኣብ’ታ ዝተወሰነት ዕለት ድማ፡
ጸሊም ዝሕብሩን ጻዕዳ ጭራ
ዘለዎን ብዕራይ ብምሕራድ፡ እቲ
ሓድሽ “ሩስ” ካብ ስጋኡ ይምገቡ።
ዋላ’ኳ፡ እቲ ከም “ሩስ” ዝምረጽ
ሰብ፡ ኣቐዲሙ ሓንቲ ወይ ካብኡ
ንላዕሊ መጻምዲ ይህልዎ እንተኾነ።
ብመሰረት ባህሊ ሹሉክ፡ ዝኾነ
“ሩስ” ኣብ ዕለተ ምጽምባሉ፡ ሓንቲ
ንግስቲ ሹሉክ እትጽዋዕ ድንግል
ክምርዖ ኣለዎ። እታ ዕድለኛ ጎርዞ
በታ ጉጅለ’ያ እትምረጽ። ከም
ልምዲ፡ ኣብ’ቲ ዕለት፡ “ጎርዞ ኦሮሮ”
እትጽዋዕ ናብ’ቲ “ሩስ” ብምቕራብ፡
ብመልክዓ ሃነን እናበለት “ንዓይ
ምረጽ ኣነ ይሕሸካ” ትብሎ። ንሱ
ግና “ምርጫ እታ ጉጅለ፡ ምርጫ
ህዝበይ’ዩ” ብምባል ንጠለባ ይነጽግ።
ብድሕሪ’ዚ እቲ “ሩስ” ካልእ ሰበይቲ
ከእቱ ኣይፍቀዶን’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ንሕና ኤትራውያን፡ ካብ ካርታ
ዓለም ንምሕኻኽና ኣብ ዝተገበረ
ምርብራብ ተዓዊትና፡ እጅገና
ሰብሲብና ብምሉእ ኣድህቦና ሃገርና
ናብ እነልምዓሉ መድረኽ ተሰጋጊርና
ንርከብ። እዚ መድረኽ’ውን
ከም ኩሎም ዝሓለፉ ብድሆታት
ብጽንዓት ከም እንዕወተሉ ዘጠራጥር
የብሉን። እንተኾነ፣ ምረሻና መታን
ናህሪ ክውስኽ፡ ኣንፈትና መታን
ክቐንዕ፡
መስዋእትና
መታን
ከድምዕ፡ ከም ቀደምና ኣብዚ ሓድሽ
መድረኽ’ውን ነቶም ቀንዲ ጸላእትና
ኣለሊና ብዘይነግፈረግ ብቕድመግንባር ክንገጥሞም ይግበእ።
ብሓፈሻ ንምዝራብ፣ ግሉጽ፡
ፍትሓዊን ንጹህን ስርርዓት ሓደ
ካብቶም መሰረታውያን ቅድመኩነታት ናብ ቁልጡፍ ልምዓት
እዮም። ንድሕሪት ተመሊስና
ተመክሮ ሃገራት ምስ እንፍትሽ፡
ዝበዝሓ ሃገራት ብሃንቀውታን
ልዑል ተስፋን ንልምዓት ዝተበገሳ
ምንባረን ክንርዳእ ንኽእል። ኩለን
ተበጊሰን፡ ኣብ ዕላመኤን ዝበጽሓ
ግን ውሑዳት እየን። ዝበዝሓ፡ ነዊሕ
ከይከዳ፡ ርእሱ ከም ዝተቖርጸ ደርሆ
ኣብ ዘለወኦ ከዕነንያ እየን ዝርከባ።
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ፡ ዋላኳ
ካልኦት ረቋሒታት እንተሃለዉ፡ እቲ
ወሳኒ ንልምዓት ሒዘነኦ ዝተበገሳ
ስርዓት ካብ ብከላ ዝጸረየ ዘይምንባሩ
እዩ። ብኩል ስርዓት ሒዝካ፡ ልምዓት
ከተረጋግጽ ብፍጹም ዝከኣል
ኣይኮነን።
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ፣
ብልሽውና ኣብ ዘአንግድ ስርዓት፡ እቲ
ልምዓት ከምጽእ ሓላፍነት ዝተሰከመ
ዜጋ ልምዓት ኣብ ምምጻእ ኣብ
ክንዲ ዝሰርሕ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ
ውልቓዊ ረብሓታቱ ኣብ ምኽዕባት
ስለዘድህብ እዩ። ረብሓኡ ኣብ ልዕሊ
ረብሓ ሃገር ዘቐድም ከኣ፡ ሃገር
ከልምዕስ ይትረፍ ብዛዕባ ልምዓት
ሃገር ክሓስብ ዝኽእል ኣይኮነን።
ሃገር ከልምዕ ዝኽእል መደባት
ምውጣን፡ ምትግባርን ምዕዋትን
ንዕኡ ኣይንታዩን እዩ። ንዕኡ ዘገድሶ፡
ካብ ነፍሲወከፍ ሃገራዊ ልምዓታዊ
መደባት ውልቓዊ ረብሓታትካ
እተዕብየሉ ዕድላት ከመይ ጌርካ
ትፈጥርን ካብ ዝተፈጠረ ዕድላት
ትረብሕን እዩ። እቲ ዝገደደ፡ እቲ
ልምዓታዊ መደባት እንተተዓዊቱ
ውልቃዊ ረብሓታቱ ስለዝጎድሎ
ወይ ድማ ዝጎድል ኮይኑ ስለዝስመዖ፡
እቲ መደባት ተጀሚሩ ብዓወት
ንኸይዛዘም ዕንቅፋት ኣብ ምፍጣር
ቀትርን ለይትን ብዘምስልካይ
ይጓየይ።
ንዘለካ ውሑድ ጸጋታት ኣብ
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ገበን ብልሽውና
ዝተወሰኑ ስትራተጃውያንን ወሰንትን
መደባት ብምውፋር፡ ብመንጽር
ዓቐን’ቲ ዘውፈርካዮ ጸጋ ዝተዓጻጸፈ
ውጽኢት ምርግጋጽ፡ ከቢድን ብዙሕ
ጻዕርን መስዋእትን ዝሓትት እዩ።
ዝተዓጻጸፈ ውጽኢት ምርግጋጽ ኣዝዩ
ዝኸበደን ብዙሕ ጻዕርን መስዋእትን
ዝሓትት ዝኸውን ብፍላይ ከኣ እቲ
ኣብ ዝተወሰኑ ስትራተጃውያንን
ወሰንትን መደባት ዝተገብረ ወፍሪ
ኣብ ባይታ ክትግበር ከሎ እዩ። ከም
ምኽንያት ናይ’ዚ ክግለጹ ዝኽእሉ
ከኣ ሰለስተ መሰረታውያን ረቛሒታት
ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ መሰረታዊ
ረቛሒ፣
ሃገራዊያን
ጸጋታት፡
ብጥንቃቐ ክፍጠሩ፡ ክእከቡን ወይ
ድማ ክውህለሉ ዝድለ ምዃኑ’ዩ።
ብልሽውና ምስ ዝህሉ ግን፡ እቲ
ናብ ካዝና ሃገር ክውህለል ዝግብኦ
ጸጋታት ናብ ውልቃዊ ረብሓታት
ከም ዝቀንዕ ስለዝግበር ቁጠባ ሃገር
ይህሰ። እቲ ከም ካልኣይ መሰረታዊ
ረቛሒ ክጥቀስ ዝኽእል ከኣ፣
ስትራተጃውያንን ወሰንትን መደባት
ምልላይ ቀሊል ዘይምዃኑ ኢዩ።
ክንዲዝኾነ ድማ፡ ኣብ ብልሽውና
ዝኣተወ ዝኾነ ሰብ ነዚ ኩነታት
መዝሚዙ፡ ኣብ ክንዲ’ቶም ሃገር
ከልምዑ ዝኽእሉ መደባት ውልቃዊ
ረብሓታቱ ከሰስኑ ንዝኽእሉ
መደባት ከምዝምረጹ ይገብር። ከም
ሳልሳይ መሰረታዊ ረቛሒ ክጥቀስ
ዝኽእል ከኣ፣ እቶም ንልምዓት ሃገር
ስትራተጃውያንን ወሰንትን መደባት
ምስተለለዩ’ውን እቲ ኣብኦም
ዝግበር ወፍሪ ብኽነት ዘየካተተ ወይ
ዘውግድ ምዃኑ ምርግጋጽ ወሳኒ
ግደ ዝህልዎ ምዃኑ እዩ። ኣገዳስነት
ናይ’ዚ ሳልሳይ መሰረታዊ ረቛሒ
ከኣ ብኽነት ንብልሽዋት ጽቡቕ
ዕድል ስለዝፈጥር፡ ኣብ’ዚ ውን
ዕንቅፋት ናይ’ቲ ብልሽው ዘይተርፍ
ብምዃኑ እዩ።
ብዘይካ እዞም ኣብ ላዕሊ
ዝረኣናዮም መሰረታውያን ሽግራት፡
ብልሽውና ተወሰኽቲ ካልኦት
ሽግራት’ውን የስዕብ እዩ። ብልሽውና
ልክዕ ከም መንሽሮ እዩ። ነቶም ጸረነፍሳት ሓንቲ ሃገር ዝኾኑ ክብርታት
ኣዳኺሙ ነታ ሃገር ናብ ሓደጋ
የቃልዕ። ሓደ ዜጋ ብብልሽውና
ምስዝልከፍ፡ ቁልጡፍ ስጉምቲ
እንተዘይወሲድካሉ ነቶም ኣብ
ከባቢኡ ዝርከቡ ዜጋታት ክብክል
ይጅምር። ከምኡ ኢሉ እናስፋሕፈሐ
ድማ ነታ ሃገር የማህምን ክሳብ
ሞት’ውን ከብጽሕ ይኽእል። ደቂ
ስባት ብባህርን ብመዛኑና ተጸለውቲ

ኢና። ንፉዕን ውፉይን መዘና
እንተረኺብና ንነፍዕን ንውፈን፡
ሕማቕን ብልሽውን መዘና እንተሃሊዩ
ድማ ንሓምቕን ንባላሾን። ብፍላይ፡
ብልሽውና ነቲ ብኽንደይ መስዋእቲ
ዝተጠርየ ሃገራውነት’ዩ ዕላማ
ዝገብር። ገለ ዜጋታት ካብ ጸጋታት
ሃገር ዝመንዝዕዎ ሃብቲ ሰርኒቕዎም
ሸንዳሕዳሕ ክብሉ ካልኦት ድማ
ሓላፍነት ሃገር ተሰኪሞም ሃገር
ትጠልቦ መስዋእቲ ብምኽፋል
ንነብሶምን ንስድራኦምን ንድኽነትን
ገልታዕታዕን ከጋልጹ ምጽባይ፡
ነዊሕ ዘየኺይድ የዋህ ኣተሓሳስባ
እዩ። ብልሽውና እተአንግድ ሃገር
ብሃገራውነት ዝዓዪ ዜጋ ክህልዋ
ብፍጹም
ዝከኣል
ኣይኮነን።
ብዘይሃገራውነት ዝስመዖ ዜጋ ድማ
ሃገር ከተልምዕ ብፍጹም ዝከኣል
ኣይኮነን።
ካልእ ንብልሽውና ኣዝዩ ሓደገኛ
ዝገብሮ፡ ነቲ ድኻ ውጹዕ ወገን ናይ
ሕብረተሰብ ብዝያዳ ስለዝሃሲ እዩ።
እቲ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ’ውን ዝፈልጥ
ኣብ ብኩል ኩነታት’ውን ዘድልዮ
ማሕበራውን ካልኦት ኣገልግሎታትን
ዕድላትንን ክረክብ ይኽእል’ዩ።
በንጻር’ዚ እቲ ድኻ ውጹዕ፡ ክህቦ
ዝኽእል ብላዕ ኮነ ለሚኑ ከስመዖ
ዝኽእል ኣካል ስለዘይብሉ ካብ
ኣገልግሎታትን ዕድላትን ተሃሚሹ
ኣብ ዘይወጽኦ ዓንኬል ድኽነት
ክነብር ይግደድ። መፍትሒኡ ድማ
ማሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋጽ እዩ።
ብልሽውና ውሑስ ምዕባለ ኣብ
ምምዝጋብ ንዚካየድ ቃልሲ ዚጻወቶ
ኣሉታዊ ግደ ከቢድ ብምዃኑን፡
ማሕበረ-ቁጠባዊ
መልክዓትን
ረቛሒታትን
ዜጠቓልልን
ዝተሓላለኸን ስለዝኾነን፡ ሱር
ከይሰድድን ከየስፋሕፍሕን ቀጻሊ
ምክትታልን ብኣግኡ ምምሓውን
ምቚጻይን ዚሓትት እዩ። ስለዝኾነ
ድማ፡ ንብልሽውና ዕድል ኪኸፍቱ
ዚኽእሉ ነቓዓት ብኣጋኡ እናተለለዩ
ኺዕበሱን፡ ንምክልኻሎም ኪውሰዱ
ዘለዎም ዝተፈላለዩ ኣድማዕቲ
ስጉምትታት ኪሕይሉን ዕቱብ
ምክትታል ኪግበረሎምን ግድነት
ይኸውን።
ብሕጽር
ዝበለ፡
ብልሽውና ኣብ ካዝና መንግስቲ
ኣታዊ ኪኸውን ዚግብኦ ገንዘብ ከም
ዘንቈልቁል ዚገብርን ንወጻኢታት
መንግስቲ
ዜዛይድን፡
ወፍሪ
ዚዕንቅጽን፣ ተገልጋሊ ርትዓውን
ፍትሓውን ኣገልግሎት ናይ ምርካብ
መሰሉ ዓንቂፉ ናይ ኣገልግሎት
ዕግበትን እምነትን ብምጉዳል ንናህሪ

ቑጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ
ዜዛሕትልን ዘጐናድብን ተርእዮ
ስለዝኾነ ከይዓኩኽን ከየስፋሕፍሕን
ቀጻሊ ምክትታልን ጻዕሪን ይሓትት።
ብልሽውና፡ ንህዝቢ ኪቐርብ
ንዚግብኦ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ኣብ
ምስልሳል ንኺውዕል ንዚስላዕ ገንዘብ
ካብ ረብሓ ሕብረተሰብ ናብ ውልቃዊ
ረብሓ ውልቀሰባት ይጥምዝዝን፡
ዚዋደድ ኣገልግሎት ብቕዓቱን
ዓይነቱን ከምዚትሕት ብምግባር ከኣ
ናህሪ ቑጠባዊ ምዕባለ ኸም ዚዝሕትል
ይገብር። ብኻልእ ወገን ንቚጠባዊ
ዕቤት ኣገዳሲ ንዝኾነ ዘቤታዊን ናይ
ወጻኢ ቐጥታዊ ወይ ዘይቀጥታዊ
ወፍሪ ተኽእሎታቱ ኸም ዚትሕት
ወይ ከም ዚዳኸም ብምግባር
ንቑጠባዊ ዕብየት ዚሃሲ ኸቢድ
ጸገም’ዩ። ብልሽውና እንተ ሳዕሪሩ፣
ንህላዌ ጥዑይ ማሕበረ-ቁጠባዊ
ዝምድናታት ሕብረተሰብ፣ ኣገዳሲ
ንዝኾነ ክብርታት ሕብረተሰብን፡
ዕግበትን ምትእምማንን ተገልገልትን
ዚብሕጉግ ኣዝዩ ሓደገኛ ገበን እዩ።
ኣብ ማሕበራዊ ክብርታት
ሕብረተሰባት ኤርትራ ምስ እንርኢ፡
ብልሽውና፡ ምስ ከም ጥልመት፡
ስርቂ፡ ምትላል ...ወ.ዘ.ተ፡ ዝኣመሰሉ
ዘይቅቡላት ባህርያት ዚስራዕን
ከቢድ ሕልናውን ግብራውን
ሳዕቤን ዜኸትልን ተግባር ኮይኑ
ንረኽቦ። ብልሽውና ንስነ-ምግባራዊ
ኣቃውማ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ
ባሕጒጉ፡ ንማሕበረ-ቁጠባዊ ዕብየት
ኣባላት ሕብረተሰብ ዚዕንቅፍ፡
ዜጋታት ተወዳዲሮም ኪረኽቡዎም
ንዚኽእሉ ረብሓታት ኣብ ምዕዋት
ዓንቃፊ ግደ ዘለዎ ተርእዮ እዩ።
ብልሽውና ኽሳዕ ክንደይ ንምዕባለ
ሃገራትን ዜጋታተንን ዓንቃፊ
ኸም ዝኾነ ንምንግንዛብ፣ ኣብተን
ብባህርያዊ ጸጋታት ሃብታማት
ግናኸ ብልሽውና ዝሳዕረረሉ እሞ
ህዝበን ጌና ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ
ድኽነት ተሸሚሙ ዘሎ ሃገራት
ምርኣይ እኹል እዩ።
ኣብ ሓንቲ ሃገር “ብልሽውና”
እንተ ሳዕሪሩ፡ ተፈጻምነት ወይ ትግባረ
ናይ’ቶም ንርግኣት ሕብረተሰብ
ኣገደስቲ ዚኾኑ ሕግታት ኣብ ሓደጋ
ስለዚወድቁ፡ ጥሕሰት ሕግን ገበናትን
ግቡእ ምክትታል ኣይረኽቡን ወይ
ብብልሽውና ብዝተጸልዉ፡ ግናኸ
ንምክትታል ጥሕሰት ሕግን ገበናትን
ሓላፍነት ዝተሰከሙ ኣካላት ዕሽሽ
ኪብሃሉ ስለዚኽእሉ፡ ጥሕሰት ሕግን
ገበናትን ንኼስፋሕፍሑ ምኽንያት
ይኸውን። ብተመሳሳሊ፡ ብሕጊ

ዝተኸልከሉን ምቁጽጻር ኪግበረሎም
ዚግባእ ነገራትን፡ ነዞም ተግባራት
ኪቈጻጸሩ ሓላፍነት ንዝተሰከሙ
ውልቀሰባት ብብልሽውና ኣፍቲኻ
ንኺኣትዉ ኣፍደገ ስለዚኸፍት፡
እቶም ዝተኸልከሉ ነገራት ኣብ
ሃገር ኪኣትዉ ብምኽኣሎም፡
ሕብረተሰብ ድሕነቱ ኣብ ሓደጋ
ኺወድቕን ንዝተወደቡን ከበድቲ
ገበናትን ኪቃላዕን ይገብሮ።
ንምምካት ገበን ብልሽውና ዝያዳ
ዚሓላልኾን ክሳብ ክንደይ ግኑን ኮይኑ
ኸም ዘሎ ኣብ ምግምጋሙ ኣጸጋሚ
ካብ ዝገብርዎን ምኽንያታት ሓደን
እቲ ብቀዳምነት ክጥቀስ ዝኽእልን፡
ብስቱርን ካብ ዓዒንቲ/ትዕዝብቲ
ሰባት ተኸዊልካን ብዕቱብ ጥንቃቐን
ዝፍጸም ምዃኑ’ዩ። ስለዝኾነ ከኣ፡
ንብልሽውና ምቅላስ ልዕሊ ካልኦት
ዓይነት ገበናት፡ ንገለ ትካላት ወይ
ውልቀ-ሰባት ዚግደፍ ዘይኮነ፡
ናይ ኲሎም ኣባላት ሕብረተሰብ
ሓላፍነት ከም ዝኾነ መረዳእታ
ኺዓቢ ኣገዳሲ’ዩ። ምሕያል ቃልሲ
ኣንጻር ብልሽውና ማለት ምሕያል
ቃልሲ ኣንጻር ድኽነት፡ ኣድልዎን
ዘይፍትሓውነትን ማለት ስለ ዝኾነ፡
ትርጉም ዘለዎም ለውጥታት
ንምትእትታው ተበግሶ ምውሳድን
ቀጻልነት ዘሎዎ ወፍሪ ኣንጻር
ብልሽውና ምክያድን ብቐንዱ ኸኣ
ምሕያል ስነ ምግባራዊ ክብርታት
ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ይጠልብ።
ማሕበራዊ ፍትሒ ምንጋስ ካብ
መሰረታውያን መትከላት መንግስቲ
ኤርትራ ስለዝኾነ፡ ነዚ ዕላማ’ዚ
ንምውቃዕ ካብ ዚድለዩ ረቛሒታት
ሓደ መንሽሮ ምዕባለ ንዝኾነ
ብልሽውና ምዕጋት ወይ ምክልኻል
ኢዩ።
ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት
መዝገበ ቓላት ንብልሽውና “ሕጊ
ወይ ሞራላዊ መምዘኒ ብዚጥሕስ
መገዲ መኽሰብ፣ ክብረት፡ ረብሓ
ንምርካብ ዚፍጸም ተግባር እዩ”
ብምባል ይገልጾ። ብልሽውና ቑጠባዊ፣
ፋይናንስያዊ፣ ስነ ምግባራዊ፣ ወይ
ሞራላዊ ኪኸውን ይኽእል።
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርናዮም
ነጥብታት ዘረጋግጽዎ ሓቂ እንተሃሊዩ፡
ኣብ’ዚ ሓድሽ ናይ ልምዓት መድረኽ
ብልሽውና ሓደ ካብቶም ቀንዲ
ጸላእትና ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ምስኡ
ዝግበር ምርብራብ ድማ፡ ግዝኣተ
ሕጊ ሓደ ካብቶም ወሰንቲ ዕጥቅና
እዩ። እቲ ቃልስና ድማ፡ ነቲ ሕጊ
ብምፍላጡ ስለዝጅምር፡ ንብልሽውና
ዝምልከት ሕግታት ኤርትራ ዘብርህ
ጽሑፍ ኣብ ዝቕጽሉ ጽሑፋት
ክቐርቡ ኢዮም።
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ኣከባብያዊ ብከላን
ሳዕቤናቱ
ኣብ ጥዕና ህዝብን ብሓፈሻ ከኣ
ኣብ ክሊማዊ ለውጥን ንዓሰርተታት
ዓመታት
ብብዙሓት ምዕቡላት
ሃገራት መንግስታት ዓቢ ቆላሕታ
ዘይተገብረሉ ጉዳይ ኮይኑ ጸኒሑ
ኣሎ፥ ስለዝኾነ ኸኣ ኣብዚ ግዜ’ዚ እቲ
ቀንዲ ምኽንያት ናይዞም ኣብ ምሉእ
ዓለም ብብዝሒ ዘጋጥሙ ዘለዉ
በቢዓይነቶም ናይ ሰባት ሕማማትን
ሞትን ብሰንኪ ሰብ ዘምጸኦ ብከላ
ናይ ኣከባቢን ብሳዕቤኑ ዝመጸ ኣሰካፊ
ክሊማዊ ለውጥን ምዃኑ ተረጋጊጹ
ኣሎ።
ብከላ ኣከባቢ ክበሃል ከሎ ብከላ
ናይ ማይ ናይ ኣየር ናይ መሬት
ከምኡውን ብከላ ናይ ባሕርን
ቀላያትን ውቅያኖሳትን ምቕዳድ
ኦዞን ኣብ ጠፈርን ዘጠቓልል ቃል
እዩ። ኣብ ሕማማትን ሞትን ናይ
ህዝቢ እንተርኢና ካብቶም ኩሎም
ብሰንኪ ብከላ ዘጋጥም ዘሎ ሞት
ዝበዝሕ ኣብቶም ትሑት እቶት
ዘለዎም ድኻታት ዝበሃሉ ሃገራት
እዩ። ስለዝኾነ ኸኣ ቆላሕታ ናይቶም
ኣብ ኣከባቢ ዝግደሱ ሊቃውንቲ
ናብቶም ቀንዲ መበገሲ ብከላ ዝኾኑ
ንጥፈታት ወዲሰብ ኮይኑ ኣሎ።
እዞም ኣከባብያዊ ሊቃውንቲ ብፍላይ
ናብቶም ካብ ዓበይቲ ፋብሪካታትን
መካይንን ማሽነሪታትን ወዘተ ዝወጹ
በከልቲ ጋዛት መሰረት ገይሮም ነቶም
ኣከባብን ቁጠባዊ ምዕባለን ኣዛሚዶም
ፖሊሲን ሕግታትን ንኽሕንጽጹ
ትጽቢት
ዝግበረሎም
ኣካላት
ብምትኳር ካብ ኢንዱስትሪያታትን
ፋብሪካታትን ዝወጹ
በከልቲ
ጋዛት ንኣከባቢ ጥራሕ ከይሃሰዩ
ኣከባብን ቁጠባን እናተመላልኡን
ነንሕድሕዶም ከይተሃሳሰዩን ዝኸዱሉ
መንገዲ መፍትሒ ንኽረኽቡ ጻዕሮም
የሐይሉ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብቲ
ናይ መወዳእታ ዓመት ናይ 2015
ኣብ ፈረንሳ ከተማ ፓሪስ ዝተኻየደ
ዓቢ ኣከባብያዊ ዋዕላ ኣመሪካ
ዘይምፍራማ ኣብ ሕቶ ምንካይ ብከላ
ቁጠባኣ ከይህሰ ብምሕሳብ ምዃኑ
ብዙሓት ሰባት ዝዛረቡሉ ሓቂ እዩ።
ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ዓለም
ብኣከባብያዊ ብከላ ዘይተተንከፈት

ኣከባብያዊ ብከላን ሳዕቤናቱን
ሃገር ዳርጋ የላን ክበሃል ይከኣል እዩ።
ሰብ ሰርሖ ኣከባብያዊ ምትእትታው
ንኣብነት ከም ኣብ ምሉእ ዓለም
ዝካየድ ዘሎ ምስፍሕፋሕን ምብዛሕን
ከተማታት፡ ምምስራት ዝተፈላለዩ
ዓይነት ኢንዱስትሪታት ምስፍሕፋሕ
ዓበይቲ ዘበናዊ ሕርሻታት ምስናዕን
ምብዛሕን በቢዓይነቶም ማሽነሪታትን
መካይንን ወዘተ ምንጭታትን
ምኽንያታትን
ናይ
ኣሰከፍቲ
ኣከባብያዊ ብከላታት እዮም።
ተወሰኽቲ ናይዚኦምውን በቢዓይነቶም
ብሰብ ዝፈርዩ ከሚካላትን ጸረባልዕ
ኣፋውስን ነቲ ብከላ ዘጋድዱ ምዃኖም
ይፍለጥ። ኣከባብያዊ ብከላ ኣብ ዓለም
በብግዚኡ እናወሰኸ ይኸይድ ስለዘሎ
ኣብ ጥዕናን ቁጠባን ህዝቢ ዘውርዶ
ዓመታዊ ጥፍኣት ናብ 4.6 ትሪልዮን
ዶላር ኣቢሉ ተገምጊሙ ኣሎ። ኣብ
መንጎ ኣከባብያዊ ብከላን ክሊማዊ
ለውጥን ኩነታት ስልጣነ ወዲ ሰብን
(Planetary health of human
civilization) ዘሎ ምትእስሳር ነዚ
ሕጂ እንዕዘቦ ዘለና ኣሰካፊ ክሊማዊ
ለውጢ ምንጪ ምዃኑ ክንርዳእ
ንኽእል። ንኣብነት በከልቲ ጋዛት
ነቲ ናይ ተፈጥሮ ጉዕዞ (Ecosystem
function) የተዓናቕፉዎን የጕድሉዎን
ከምዘለዉ ኣከባቢያዊ ሊቃውንቲ
ይገልጹ። ሳዕቤን ናይዚ ከኣ ኣብ
ሓፈሻዊ ጉድለት ጥዕና ወዲሰብን
ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ዓለምና ዝረአ
ዘሎ ዘይልሙድ ክሊማዊ ለውጢን
ክግለጽ ጀሚሩ ኣሎ። ብሰንኪ
ኣከባብያዊ ብከላ ኣብ ዓለምና ዝፍጠር
ዘሎ ሙቐት በቢግዚኡ እናወሰኸ
ይኸይድ ስለዘሎ፡ ውቅያኖሳት’ውን
ዘይንቡር ሙቐት ማያት የጋጥመን
ኣሎ። ንኣብነት ኣብዚ ግዜ’ዚ ማይ
ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ እቲ ካብ ኩለን
ካልኦት ውቅያኖሳት እቲ ዝወዓየ ኮይኑ
ተረኺቡ ኣሎ። ስለዝኾነ ከኣ እቶም
ኣብኡ ዝፍጠሩ ንፋሳት (Cyclone)
ነቲ ሙቐት ክጻወሩዎ ስለዘይከኣሉ
“ኢዳይ” ዝተባህለ ህቦቡላ (Cyclone
Idai) ስለዝተላዕለ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ

ወርሒ መጋቢት ንሓውሲ-ሰሃራ
ሃገራት ብፍላይ ከኣ ሞዛምቢክ በቲ
ህቦቡላን ጸፍዒ ዝበዝሖ ዝናብን ኣዝያ
ስለዝተሃስየት፡ ኣብ ሰብን እንስሳታት
ዘገዳምን ንብረትን ምስ ጨሪሰን
ዝተደምሰሳ ብዙሓት ዓድታትን
ጸብጺብካ ፍጹም ዘይተጸበዩዎ ዓቢ
ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። መሊሱ’ውን
ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብዚ ወርሒ
ግንቦት ብሰንክ’ዚ ሙቐት ናይ ህንዳዊ
ውቅያኖስ “ከነዝ” (Keneth) ዝተባህለ
ካልእ ህቦቡላ ንፋስ ስለዝተላዕለ፡ ኣብ
ሃገረ ሞዛምቢክ ተወሳኺ ዕንወት
ኣውሪዱ ኣሎ።
ብኣንጻሩ ከኣ ሕጂ’ውን ኣብ ህንዲ
ኣብታ ዓባይ ከተማ ኒውደልሂ ጽዑቕ
ብከላ ኣየር ዝመበገሲኡ ንህዝቢ’ታ
ከተማ ኣዝዩ ዘሸግር ብርቱዕ ሙቐት
ኣጋጢሙ ስለዘሎ እቲ ህዝቢ ብፍላይ
ከኣ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዓቢ ጥንቃቐ
ክገብር ብደረጃ መንግስቲ መምርሒ
ተዋሂቡ ኣሎ። ብተመሳሳሊ’ውን
ኣብ
ኢንዱስትሪያዊት
ከተማ
ሻንግሃይ ቻይና ነበርቲ ናይቲ
ከተማ ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ ግዜ ናይ
ኣፍንጫ መሸፈኒ ቆብዕ ገይሮም
ክዛወሩ ብሓለፍቲ ናይቲ ከተማ
መምርሒን ማዕዳን መጠንቀቕታን
ተዋሂቡ ኣሎ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ፡

ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ዓለም
ህቦቡላዊ ንፋሳትን ብርቱዕ ጸፍዒ
ዝተሓወሶ ሓያል ዝናብን ይወርድ
ስለዘሎ፣ ኣፍላጋት ካብ ዓቐን ንላዕሊ
እናመልኡ፡ ዲጋታትን ድንድላትን
እናፈረሱ፡ ዓበይቲ ኣግራብን ገዛውትን
ካብ ሱሮም እናተበንቈሱ፡ ብምልዮናት
ዝቑጸር ንብረት እናጠፍአን፡ ሰባት
መጽለሊ ስኢኖም ተፈናቒሎም ኣብ
ሽግር ወዲቖም ኣለዉ። ንኣብነት
ኣብዚ ሰሙን እዚ፡ ኣብ ባንግላደሽ
ጥራሕ 87 ሚልዮን ህዝቢ መንበሪ
ቦቶኦም ክቕይሩ ተገዲዶም ኣለዉ።
ከተማ ለንደን፡ ኒው-ዮርክን ከተማ
ሻንግሃይን ዝኣመሰላ ከተማታት’ውን
ተመሳሳሊ ኩነታት ከይገጥመን
ሜትሮሎጂስት ኣሚቶም ኣለዉ።
ብኣንጻር ናይዚ ኸኣ ኣብ ብዙሕ
ቦታታት ናይ ዓለም፡ ንኣብነት ኣብ
ካሊፎርኒያ ኣውስትራልያ ወዘተ
ብሰንኪ ብርቱዕ ዋዕን ደርቅን ናይ
መሮር ባርዕ እናተላዕለ ጫካታትን
ገዛውትን ካልእ ንብረትን ከዕኑ ይረአ
ኣሎ። ኣብ ሃገርና ኤርትራ’ውን፡
ኣዝዮም ብርቱዓትን ኣሰከፍትን እኳ
እንተዘይኮኑ፡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ
ሓደሓደ ቦታታት ቆላ ዝረኣዩ ዘለዉ
ናይ ዝናብ ዕልቕልቕን ናይ ጫካታት
ባርዕን፡ ኣብ ሰባትን ንብረትን
እንስሳታትን ጉድኣት ከውርዱ
ንርእዮም ዘለና፡ ኣካል ናይዚ ኣብ
ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ምብልሻው
ናይ ክሊማዊ ለውጢ እዩ ክበሃል
ይከኣል።
ምዕቡላት ሃገራትን ኣብ ምምዕባል
ዝርከባ ካልኦት ሃገራትን፡ ቁጠበአን
ንምሕያል ክብላ ንኣከባቢ ኣብ ግምት
ዘየእተወ ብብዝሒ ኢንዱስትሪያዊ
ጸዓት
እናተጠቕማ፡
ዓበይቲ
እንዱስትሪታት እናንቀሳቐሳ፡ ብነዳዲ
ዝሰርሓ ብዙሓት መካይን እናፍረያ፡
ናይ ፕላስቲክን ካልእ ግዕዘይ ምዕዘይን
ናብ መሬትን ባሕርን እናደርበያ
ንዓለምናን ንኣብ ከባቢኣ ዘሎ ጠፈርን

ብዘሰክፍ ኩነታት ይብክለኦ ኣለዋ።
ብሰንኪ ዘይተኣደነ ኣከባቢያዊ
ብከላ፡ ምጭፍጫፍን ምብራስን
ዓበይቲ ጫካታት ናይቲ “ሳንቡእ
ናይ ዓለም” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣማዞን፡
ጫካታት ምዕራብ ኣፍሪቃን ጫካታት
ሩባታት ኮንጎን፡ ዘሰክፍ ክሊማዊ
ለውጢ ተፈጢሩ ኣሎ። ስለዝኾነ ከኣ
ስነ-ሂወታዊ ብዙሕነት ናይ ዓለም
ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለዘሎ፡ ኣብ ቀረባ
ግዜ ብዝሖም ሓደ ሚልዮን ኣቢሎም
ዝኾኑ ናይ ባሕርን ናይ መሬትን
ሂወታውያን ካብ ዓለም ጨሪሶም
ክጸንቱ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ
ኸኣ ናይ ዓለም መቕዘፍቲ (Global
Catastrophe) ከምዝኾነ ዘመላኽት
ምዃኑ ትካል “ግሪን ፒስ” ኣብዚ ቀረባ
ግዜ ናይ ሓደጋ መግለጺ ኣውጺኡ
ኣሎ። ኣብ ኣትላንቲካን ግሪንላንድን
ዝበሃሉ ቆራሪ ቦታታት’ውን፡ ንኣሽሓት
ዓመታት ተኾሚሩ ዝነበረ በረድ
ይሓቅቕ ስለዘሎ፡ ባሕርታት እናመልኡ
ብሰንኩ ኸኣ ደሴታት እናተዋሕጣ
ይጸንታ ስለዘለዋ፡ ነበርተን ኣብ ዓቢ
ሽግር ይወድቁ ምህላዎም ይፍለጥ።
ስለዚ፡ ብሰንኪ ወዲ-ሰብ ኣብ
ተፈጥሮ ዝገብሮ ዘሎ ዘይቅርዑይ
ምትእትታው፡ ዓለምና ንኽትነብረላ
ዘይትምችእቲ እናኾነት ትኸይድ
ምህላዋ ተረዲኦም ሊቃውንቲ ኣከባቢ
ንዘቕርቡዎ ዘለዉ መጠንቀቕታ
ብምስማዕ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ
ብዙሓት መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ
ናይ ሓደ ሓደ ሃገራት ብነኣሽቱ
ተመሃሮ ዝበጋገስ ዘሎ - ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ናብ ሓያላት
መንግስታት ድማ ብፍላይ ዝቐንዐ፡
“ወጊድ ንብከላ ድሕነት ንዓለምና .
. .” ዝኣመሰሉ ጭርሖታት ብምልዓል
ጀሚሮሞ ዘለዉ ሰልፍታት ክሕይል
ግዚኡ ዝጠልቦ መልእኽቲ እዩ።

ካብ ሚ/መ/ማ/ኣ/ ክፍሊ ኣከባቢ ተወልደ ገብረኪዳን

ሓዳስ

ኤርትራ
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“ምሑላት ደናግል” መን’የን?

ነጃት ኣድም

ንገዛእ-ርእስና ብእወታ ክንመርሓ
ዘኽእሉና ብሉጻት መንገድታት
ንሕና፡ መራሕቲ፡ ቀለስቲ፡ ተቖጻጸርትን ሃንደስትን
ናይ ህይወትና ኢና። ምኽንያቱ ንህይወትና ባዕላትና
ምስ እንመርሓ ጥራይ ኢና ናብቲ ዝደለናዮ
ክንበጽሕ እንኽእል። ስለ ዝዀነ ከኣ፡ ኣብታ ናይ ገዛእ
ርእስና መርከብ ህይወት፡ መራሕቲ’ምበር ተሳፈርቲ
ክንከውን ኣይግባኣናን።
ንሕና፡ ኩሉ ግዜ ውጽኢት እንወስዶም
ምርጫታትና ኢና። ዝወሰድናዮም ምርጫታት
ጽቡቓት እንተደኣ ኰይኖም ህይወትና ትጽብቕ።
ሕማቕ እንተደኣ ኰይኑ ድማ ትሓምቕ። ወላ’ቲ
ብሰባት ተደፋፊእና እንፍጽሞ ነገር’ውን፡ ተግበርቱ
ባዕላትና ስለዝዀንና፡ ናይ ገዛእ ርእስና ሓላፍነት እዩ።
ህይወትና ናትና ናይ ውልቅና’ያ። ብጽቡቓ ልዕሊ
ማንም ሰብ ንሕጐስ፡ ብውድቀታ ኸኣ ልዕሊ ማንም
ሰብ ንሓዝን።
ናይ ህይወትና መራሕቲ ባዕላትና ካብ ኰንና፡
እንታይ ዓይነት ሰባት ክንከውን ኢና እንደሊ? ብኸመይ
ኢናኸ ኣብኡ ክንበጽሕ እንኽእል? ዝሕግዙና፡ ንገለ
ካብ ብሉጻት መንገድታት’ስከ ንርአ፦
 ናይ ምሉእ ዕድመና ሸቶታትና ምፍላጥ፡
ንስለ ምንባር ጥራይ እንተደኣ ኴንና እንነብር፡
ሓደ ዓይነት ህይወትን ኣነባብራን ጥራይ
ኢና እንምኰር። ሎሚ ካብ ትማሊ፡
ጽባሕ ካብ ሎሚ ወላ ሓንቲ ፍልልይ
ኣይህልዎን። ለውጢ የለን ማለት እዩ።
ምኽንያቱ ለውጢ ብፍልልያት ናይ
ስራሕን ተሞኩሮታትን እዩ ዝመጽእ።
ሎሚ ዝያዳ ትማሊ እንተደኣ
ሰሪሕናን ጽዒርናን ካብ
ትማሊ ዝሓሸትን ዝበለጸትን
ትዀነልና። ብኸምዚ ኸኣ
ጽባሕ ካብ ሎሚ ዝበለጸትን
ዝሓሸትን
ትኸውን።
ብሉጽነትንምዕባለን’ምበኣር
ብሸቶታትን ዕላማታትን
ምህላውን ምሕንጻጽን
እዮም ዝመጹ። ንሕና
ኣብዛ ዓለም ብህይወት ኣብ
ዝነበርናሉ እንታይ ለውጥን
ፍሉይነትን ሰሪሕና ኢና
እንሰናበት እንስእለሉ ውጥን።
 ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት
ክንፍጽሞምን ክንኰኖም እንደልዮምን ቀዳሞት
ሸቶታት ምልላይ፡
ናይ ምሉእ ህይወትና ሸቶ ክህልወና ብሉጽ
ነገርን ዓቢ ለውጥን ፍልልይን ዘምጽእ ምዃኑ ልዕል
ኢልና ተመልኪትናዮ ኢና። እንተዀነ እቲ ውህሉል
ዓቢ ለውጥን ዓወትን ብሓንሳብን ኣብ ሓደ ግዜን
ዱብ ዝብል ኣይኰነን፡ ክዳቐቕን ግዜ ክወስድን
ኣለዎ፡ ልክዕ ከምቲ ነቲ ክጠቕመና ኢልና እንምገቦ
መግቢ ከይሓንቀና ኢልና ኣዳቒቕና እንውሕጦ።
ንኣሽቱ ለውጥታት ብኣዝዮም ደቀቕቲ ለውጥታት
ይመጹ። ተዋህሊሎም ከኣ ነቲ ዝዓበየ ናይ ህይወት
ሸቶ ይወቕዑልና። ስለዝዀነ፡ ነቲ ናይ ህይወት ሸቶ፡
ኣብ ክልተ ሰለስተ ብዙሕ ዓመታት ንኸፍሎ። ንነፍሲ
ወከፍ ዓሰርተታት ዓመታት ከኣ ናብ ዓመታት።
ንዓመታት ከኣ ናብ ኣዋርሕ። ሰሙን፡ መዓልታዊ
እናበልና መደብ ሓንጺጽና ምስ እንጐዓዝ ኢና
ንዓወት ንበቕዖ፡
 ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዘለለናዮም፡ ናይ ዝመጽእ
ዓመት ብቐዳምነት ሰሪዕና ክንፍጽሞም እንደሊ

ሸቶታት ምውጻእ፡
ካብ ዝዀነ ዕለት። መዓልቲ ዲዩ ወርሒ ብዘየገድስ፡
ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ እነሕልፎ ዓመት ብፍሉይ
ክንትግብሮን ክንወቕዖን እንደሊ ዕላማ ወይ ሸቶ
ምሕንጻጽ ኣዝዩ ኣገዳሲን ከየተግበርናዮ ክንሓልፍ
ዘይግባኣናን እዩ። ምኽንያቱ ሃጓፍ ምእንቲ
ከይፍጠር።
 ኣቐሚጥና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ
ክንትግብሮም እንደሊ ከከም ቀዳምነታቶም ብተርታ
ምሓዝ፡
ነቲ ናይ ዓመት ምሉእ ውጥንና ንምትግባር’ውን
ናብ ናይ ኣዋርሕ ምድቃቕ ናይ ግድን እዩ ዘድልየና።
እዚ ናይ ኣዋርሕ ውጥናት ልክዕ ከም ኣስካላ ኰይኑ
ናብቲ ናይ ዓመት ውጥንና ዘሕኩረና እዩ። ስለዝዀነ
ነዚ ንምትግባር፡ ኣብ ቀረባና (ኣብ ጣውላ ዲዩ መንደቕ)
ሓደ ዓውደ ኣዋርሕ ኣቐሚጥና ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ወርሒ ክንትግብሮም እንደሊ ከከም ቀዳምነታቶም
ብተርታ ብምሓዝ፡ ብቐሊሉ ነቲ መሳልል ዓወት ከም
እንሓዅሮ እዩ ዝገብር።
 ንወርሓዊ ሸቶታትና ምእንቲ ክንወቅዕ፡ ሓንቲ
ኣብ ጁባና እትቕመጥ ንእሽቶ ጥራዝ ብምሓዝ፡
ሰሙናዊ መደብ ዘርዚርና ምሓዝ፡
ኩሎም ዓይነት ውጥናትና ካብ ብዓቢኡ
ናይ ህይወትና ምሉእ ጀሚርና ክሳዕ
መዓልታዊ እነውጽኦም ውጥናትና
ኣብ ኣእምሮናን ወይ ብወንን ድሌትን
ጥራይ እንትግብሮም ዘይኰኑ ክኸውን
ዘለዎ፡ ብሰነድን ጽሑፍን ክኸውን እቲ
ዝበለጸ እዩ። ምኽንያቱ ጽሑፍ፡
ንዕላማታትና
ከይንርሰዖምን
ከይጠፍኡናን ጥራይ ዘይኰነ
ዝሕግዝ፡ ሰነድ ኰይኑ ንሕሉፍ
ህሉውን መጻኢን’ውን ከርእየና
ዝኽእል ብሉጽ ኣገባብ እዩ።
ስለዝዀነ እምበኣር ብስርዓት
ኣብ ፍሉይ ቦታ ዝቕመጥን
እንጥቀመሉን ሰነድ ምህላው፡
እንተዘይኰነ ከኣ፡ ሓንቲ ኣብ
ጁባና እትቕመጥ ንእሽቶ ጥራዝ
ብምሓዝ፡ ሰሙናዊ መደብ
ዘርዚርና ምሓዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ
እዩ። ጽባሕ ክንትግብሮም እንደሊ
ፍሉያት መደባት’ውን ከምኡ ኣብ ሓደ ውሱን
ወረቐት ምስፋር፡
 ንዘውጻናዮም መደባትን ሸቶታትን ኣብ
ዕላማኦም ንምብጻሕ፡ ብቐጻሊ ሓገዝ ሰባት፡ ጽሑፋትን
ሓበሬታታትን ምሕታትን ምውካስን።
ዕብየት፡ ብናይ ውልቀ ጻዕሪ ጥራይ ዝመጽእ
ኣይኰነን። ናይ ግድን ነሓድሕዱ እናተዋሰበ፡
እናተረዳደአን እናተለቓቐሐን እዩ ዝነብር። ስለዚ
ድማ ኢና ዘይፍጹማት ኴንና ተፈጢርና። ዘይፍጹማት
ጥራይ ግን ኣይኰንናን። ዓቕምና፡ ተሞኩሮና፡
ርድኢትናን ስምዒታትናን’ውን ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ።
ስለዝዀነ ድማ ኢና ንደላለ፡ ንቀዳዳሕን ንመሃሃርን።
ንተመኩሮን ትምህርትን ህይወት በተን ዝወሃባና
ዕድመ ጥራይ ፈቲንና ክንውደኦ ስለ ዘይንኽእል፡
ካብ ጌጋን ተሞኩሮን ካልኦት ሰባት ንመሃርን
ንሕገዝን። ብዝበለጸ ከኣ ካብ ታሕቲ ተበጊሶም
ብዙሕ ሓርጎጽጎጻት ሓሊፎም ናብ ዝለዓለ ደረጃ
ናይ ዝበጽሑ ሰባት ታሪኽ ህይወት ዛንታን ሓበሬታን
ቀጻሊ ምንባብን ምርዳእን ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን፡

ንብዙሕ ዓመታት ተራ ናይተን ኣብ ርሑቕ
ጎቦታት ኣልባንያ ዝነብራ ዝነበራ ደቀንስትዮ ኣዝዩ
ፍሉይን ውሱንን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ከባቢ፡ ሓይልን
ስልጣንን ብደቂ-ተባዕትዮ ዝተሓዝአ እዩ ነይሩ ጥራይ
ዘይኰነስ፡ ኣዝዮም ጸለውቲ’ውን እዮም ነይሮም። እዘን
ደቀንስትዮ እዚአን ድማ ከም ኣብ መብዛሕትኡ
ሕብረተሰባት ዓለም፡ ከድምጻ፡ መሬት ክዕድጋ ኰነ
መጻምድተን ክመርጻ ፍጹም ኣይፍቀደለንን ነበረ።
ብኣንጻር’ዚ ከኣ፡ ደቂ-ተባዕትዮ ወረስቲን ንሽምን
ጽሕፍቶን ስድራ ዘጸውዑን እዮም።
ስለዝዀነ ድማ፡ ኣቦ እንተሞይቱ’ሞ ደቂ-ተባዕትዮ
ደቂ እንተዘይሃልዮሞን፡ እታ ሰበይቲ ድማ ነቲ
ዝተመርጸላ ካልእ ሰብኣይ ክትምርዖ ፍቓደኛ
እንተዘይኰይናን ሓንቲ ኣማራጺት ጥራይ እያ
ትተርፋ፤ ሰብኣይ ምዃን። ነዚ ድማ ንዝተረፈ
ምሉእ ህይወታ ግትእቲ-ስጋ ኰይና ከም እትነብር
ብምምሓል እያ እትፍጽሞ። ምስዚ ማሕላ ድማ
ጸጕራ ክትቆርጽ፡ ክዳን ወዲ ተባዕታይ ክትክደን፡
ስራሕ ሰብኣይ ክትሰርሕ፡ ኮታ ኩሉ ባህርያት
ወዲተባዕታይ ከተንጸባርቕን ተኸላኻሊትን መጕዚት
ንስድራቤቱ ክትከውንን’ውን እያ እትግደድ።
ብሓጺሩ፡ እዘን ብባዮሎጂካዊ ደቀንስትዮ ዝዀና
ደቀንስትዮ፡ ድሕሪ’ዚ ማሕላ ብስም’ዚ “ምሑላት
ደናግል” ብዝፍለጥ ባህሊ ከም ሰብኡት እናተወስዳ
ይነብራ።
እቲ ተግባር ብዛዕባ ምቕያር ጾታዊ መንነት ዘይኰነ፡
ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዘለወን ተራ ንምልዋጥ

እዩ። ምኽንያቱ ብባህሎም ወዲተባዕታይ መራሒ
ዘይብላ ስድራቤት ብቑጠባ ተኣፋፊት እያ ትኸውን
ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም፡ ነዘን ደቀንስትዮ ናብ
ወዲተባዕታይ ምቕያረን ነቲ ሽግር ይፈትሖ እዩ ካብ
ዝብል እምነት ዝትግበር ከኣ እዩ። እዚ ልምዲ’ዚ ካብ
(Kanun of Lek Dukagjin) ጥንታዊ ባህላዊ ሕጊ
ዝመንጨወ ኰይኑ፡ ሰበይቲ ክሳብ ሰብኣያ ዝውንና
ነቦኣ ትብጸሖ ዝብል እዩ።
ብመሰረት አልቪራ ዶነስ ዝተባህለት ኣልባንያዊት
ጸሓፊት፡ ን12 ምሑላት ደናግል ደቀንስትዮ
ኣልባንያውያን ኣዘራሪባ፡ ኣብ ናይ ስዊዝ ተለቪዥን
ኣብ ዘቕረበቶ ሰነዳዊ ፊልም፡ ዕድመ እተን ደቀንስትዮ
ካብ ዕስራታት ክሳብ ኣብ እርጋን ዝርከባ ኰይነን፡
ጠቕላላ ቁጽረን ድማ ካብ 30 ክሳብ 40 ጥራይ
በጺሐን ከም ዘለዋ እያ ትሕብር። እዘን ውሑዳት
ደቀንስትዮ፡ ገሊአን ኣብ ኣልባንያ ገሊአን ድማ ኣብ
ጎቦታት ጐረባብቲ ሃገራት ኮሶቮ፡ ሰርብያን ሞንተነግሮን
እየን ዝነብራ ዘለዋ።
ኣብዚ ግዜ’ዚ ህይወት ኣብ ኣልባንያ እናቐለለ
ይመጽእ ስለዘሎ፡ ብዙሓት መንእሰያት ካብ ጎቦታት
ኣልባንያ ናብ ከተማታት ይግዕዙ ብምህላዎም፡ እቲ
ባህላዊ ኣተሓሳስባታት ብዘመናዊ ኣተሓሳስባታት
እናተተከአ ይመጽእ ኣሎ። ደቀንስትዮ ብዙሕ መሰላት
እናረኸባ ይመጽኣ ብምህላወን ድማ፡ እቲ ዝነበረ
ጸቕጥታት እናወሓደ ብምምጽኡ ኣንስታውነተን ካብ
ምጥፋእ ክድሕና ክኢለንስ ንድሕነተንን ድሕነት
ስድራቤተንን ክሕልዋ በቒዐን ይርከባ።

ብሉጻት ጥቕስታት ህይወት
• ጌጋታትናን ጉድለታትናን እንተደኣ ንፈልጥን ንእረምን ኴንና ብሉጻት ኢና። እንተደኣ ንሰባት ምስ
ጌጋታቶምን ኣበራቶምን ከም ዘለዉዋ ከነፍቅሮም ክኢልና ግን ኣዚና ዝበለጽና ሰባት ኢና ንኸውን።
• ዓወት መፍትሕ ሓጐስና ኣይኰነን። ሓጐስ ግን መፍትሕ ዓወትና እዩ። ምኽንያቱ ንእንትግብሮን
እንፍጽሞን ነገር ሕጕሳት ኴንና ምስ እንፍጽሞን እንትግብሮን ጥራይ ስለ ዘዐውተና።
• ንኹሉ እንዛረቦ ክንሓስበሉ ኣለና። ንኹሉ እንሓስቦ ግን ክንዛረበሉ ኣይግባእን።
• ልቢ፡ ከም ጨና ዝመልአት ጥርሙስ እያ። ወትሩ ዕጽውቲ እንተደኣ ኰይና፡ ወላ ሓደ ነቲ ጥዑም
ሽታኣ ኣየስተማቕሮን። ወትሩ ክፍትቲ እንተደኣ ኰይና ከኣ ቀልጢፋ በኒና ትውዳእ።
• ጽቡቕ ጠባይ/ባህሪ ንክፉእ መልክዕ ክሽፍንን ከህስስን ይኽእል እዩ። ጽቡቕ መልክዕ ግን ንክፉእ ጠባይ/
ባህሪ ፍጹም ክሽፍንን ከህስስን ኣይክእልን እዩ።
ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ኣመና ፈትዩዋ ንመርዓ ሕቶ ኣቕረበላ። ጓል፡ ካብኡ ብሓንቲ ዓመት ትዓብዮ
ምዃና ብምሕባር ክምርዓዉ ከም ዘይክእሉ ምስ ነገረቶ፡ ብመልሳ ብዙሕ ከይተጨነቐን ከይተሰከፈን፡ “ደሓን፡
ንዓመታ’ሞ ዘይምርዓወኪ” በላ።

ቁም-ነገር ኣብ ዋዛ
ሓደ መዓልቲ ክልተ ንነዊሕ እዋን ኣዕሩኽ ዝነበሩ’ሞ ዝተፈላለዩ ወድን ጓልን ኣብ መንገዲ ተራኸቡ።
እቲ ወዲ እታ ዓርኩ ዝነበረት ጓል ብድሕሪኡ ካልእ ዓርኪ ከም ዝሓዘት ስለ ዝፈለጠ፡ ብቕንኢ ሓሪሩ
ብምንባሩ፡ ድሕሪ ሰላምታ፡ወዲ።- ሓድሽ ዓርኪ ከኣ ሒዝኪ ኢሎሙኺ?
ጓል።- እወ ሓደ ብሉጽ ዓርኪ ሒዘ ኣለኹ።
ወዲ።- እሞኸ ከም ናተይ ጌሩዶ የሐጕሰኪን የስሕቐክን ኣሎ?
ጓል።- እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ነገር፡ ከም ናትካ ጌሩ ዘየጕሂየንን ዘየብክየንን ምዃኑ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሞያተኛታት መፍረ ፊልም
ሃብቶም ኢዮብ

ወይ ኣጋጣሚ

ብጣዕሚ’ዩ ገሪሙኒ! አረ ኣስደሚሙኒ። ሓንቲ
መጽሓፍ ብዕምቈት ከንብባ ቀንየስ ወዲአያ። ኣብታ
ነዛ መጽሓፍ ዝወዳእኩላ መዓልቲ ኣብ ጐደናታት
ኣስመራ ዘወር ኢለስ ናብ ሓንቲ እንዳ ሻሂ ኣትየ።
ኩርንዐይ ሒዘ ንትሕዝቶ እታ መጽሓፍ ኣብ ሓንጐለይ
አሰላስሎ ነበርኩ። ሃንደበት ከኣ ክልተ መሊቝዎም
ኣብ ደገ ዕላል ከይጅምሩ ክጥንቀቑ ዝጸንሑ ዝመስሉ
ሰባት ናብ ጥቓይ መጽኡ። ኮፍ ክብሉን እቲ ኣብ
ኣስመራ ዝጸንሐ፦
“እምበኣር ረኺብካያ” በሎ ነቲ ካብ ስደት
ዝመጸ።
“ኣጋጣሚ’የ ረኺበያ” መለሰ ተሓታቲ።
“እንታይ ትብል ወደይ?”
“ክልተ ወርሐይ ገይረ ኣለኹ ኢላትኒ”
“ኣበይ’ያኸ ዘላ?”
እታ ተጠቃሲት ዘላቶ ዓዲ ወጻኢ ሃገር ነጊሩዎ።
“እሞ ከመይ ኣላ?” ሓተተ በዓል ዓዲ። ተሓታቲ
ግን ሃንደራእ ኢሉ ኣይመለሰን። ካብቲ ዝሰዓበ
ዕላል እዚ ጋሻን ብኣስመራ ዝጸንሐን፡ ንተጠቃሲት
ጽቡቕ ገይሮም’ዮም ዝፈልጡዋ ነይሮም። እቲ ጋሻ
ንዕርክነትን ንሓዳርን ሓቲቱዋስ ተመላልሶ ነይራ። እቲ
ሓደ ኸኣ ንዓርኩ ክሕግዝ፡ ጫምኦም ኣእሪጎም። ግደ
ሓቂ ንሳ’ውን ድሌት ነይሩዋ’ዩ። ግን ከኣ ቀልጢፋ
ሕራይ ኣይበለትን። ኣብ ከምዚ ኩነት ከለዉ ሓደ
ንሶም ‘ትሩፋ’ ዝበልዎ ሰብ ይኣትዎም። ነታ ጓል ከኣ
ሃብታ ደልዩ ኣትዩዋ።
“ንእከለ ሕራይ ኢለዮ’የ” ዝሰምዑ ኣዕሩኽ
ሰንቢዶም። እቲ ቀንዲ እናነብዐ ጽቡቕ ምንዮት
ገሊጹላ ተፈላልዮም። ብኸምዚ ድማ ዓመታት
ሓሊፉ። ግዳ እታ ጓል ኣብ ሓዳራ ቅሳነት ዝበሃል
ኣይነበራን። እቲ ዝተመርዓወቶ ገፊዑዋ፡ ኣሳቕይዋ፡
ኣማስይኡ ንሱ ብሕማም ካብዛ ዓለም ተፈልዩ። እታ
‘ሓለፈት’ ዘብል መልክዕን ቁመናን ዝነበራ ሰብ ከኣ
ካልእ መሲላ፡ ተደዊና። ናይቲ ወዲ ሂወት’ውን ካብ
ናታ ዝፍለ ኣይነበረን። እዚ ዅሉ ሓሊፉ ኸኣ’ዮም
ሃንደበት ኣብ ጐደና ሰማእታት - ከባቢ ሽዳ ዝተራኸቡ። ኣብቲ ኸባቢ ብሓፈሻ ኸኣ ኣብ ኣስመራ
ዘሕለፉዎ ዝኽርታት ነይሩዎም። ምስ ተራኸቡ ኸኣ
ንኹሉ ዘርዚሮም ኣዕሊሎሙሉ። ተሌፎን ተወሃሂቦም
‘ኣይንጣፋእ’ ተበሃሂሎም።
ነዚ ዛንታ ምስ ሰማዕኩ ካን ደንጽዩኒ ክመውት ኢሉ።
ምኽንያቱ ነቲ ዛንታስ ዝፈልጦ ዀይኑ ተሰሚዑኒ።
ነቶም ሰባት ከምዘይፈልጦም ርግጸኛ’የ፣ ነቲ ዛንታ ወይ
ናቱ ምስሊ መስትያት ዝዀነ ዛንታ ከም ዝፈልጥ
ግን ኣይጠራጠርን። ኣብቲ ዛንታ ዘለኒ ፍልጠት ግን
ኣብ ሰባት ዘይኰነስ ኣብ መጽሓፍ’ዩ። እቲ ሓቀኛ
ፍጻመን እቲ ዛንታን ናይ ቦታ እንተዘይኰይኑ ኣብ
ፍጻመታቱስ ምሒር ተመሳሳሊ’ዩ። ኣብታ “ግሬት
ኤክስፐቴሽንስ” እትብል ናይ ቻርለስ ዲከንስ መጽሓፍ
ፒፕ ከምኡ ድማ ስቴላ ዝበሃሉ ጠባያት ኣለዉ። ፒፕ
ንስቴላ ይደልያ ነይሩ። ንዕኡ ዘማኽሮ ሀርበርት ዝበሃል
ዓርኪ’ውን ነይሩዎ። ሃንደበት ግን ድሩምል ዝበሃል

‘ትሩፋ’ ወሲዱዋ ንስቴላ። ነዚ ዝሰምዐ ፒፕ ሕማቕ
ተሰምዖ። ስቴላ ካብኡ ከተምልጥ ዝኸኣለት ግን
ብናታ ውሳነ ዘይኰነስ ብናይ ወይዘሪት ሃቪሻም ውሳነ
ምዃኑ’ዩ ዝኣምን። ወይዘሪት ሃቪሻም ማለት ነታ
ዘኽታም ስቴላ ዘዕበየት ጨካን ሰበይቲ’ያ። ዝቕጽል
ክፋል ናይታ ዛንታ በቲ ፒፕ ዝተባህለ ቀንዲ ገጸ
ባህሪ’ዩ። ምስታ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩዋ ዛንታ ዘለዋ
ተመሳሳልነት ምሒር ኣገራሚ’ዩ።
“እስቴላ፡ በንትልይ ድሩምል ኣብዚ ኸተማ ኣሎ።
ምስኡ ኢኺ ክትቅጽሊ። ሓቂ ዲዩ? ንሱኸ ሎሚ
ለይቲ ምሳኺ ኣብዚ መጺኡ ክድረር ዲዩ?”
“እዚ ዝበልካዮ ኩሉ ሓቂ’ዩ” በለት ቊሩብ ናይ
ምግራም ስምዒት እናኣንጸባረቐት።
“እስቴላ፡ ንዓኡ ከተፍቅርዮ ኣይትኽእልን ኢኺ”
ጨደርኩ።
“ኣይትሰምዕን ዲኻ? ንዝዀነ ሰብ ከፍቅር
ኣይክእልን’የ” ድሕሪ ምባላ ኣስዒባ ናብ ወይዘሪት
ሃቪሻም ጠመተት። ንሓጺር ህሞት ናብቲ ትሰርሖ
ዝነበረት እናጠመተት ኣብ ሓሳብ ኣተወት። “ንምንታይ
ግን እቲ ሓቂ ዘይነግረካ? ክምርዓዎ’የ”
ገጸይ ብኢደይ ሸፈንኩዎ። እቲ እስቴላ ዝበለቶ
መሪር ሓቂ’ኳ እንተነበረ፡ ስምዒታተይ ክቈጻጸር
ብምኻኣለይ ግን ካብ ትጽቢተይ ንላዕሊ’ዩ።
“እስቴላ! እስቴላ ሽኮር ወይዘሪት ሃቪሻም ናብ
ዘዳለወትልኪ መፈንጠርያ ኣይትእተዊ። ንዓይ ግደፍኒ፡
ድሮ’ውን ገዲፍክኒ ኢኺ። በጃኺ ኢለኪ ነዚ ካብ
እንስሳ ዘይሓይሽ ድሩምል ኣይትመርዓውዮ። ወይዘሪት
ሃቪሻም ንብዙሓት ዘይትፈትውዮም ሒደት ግን
ክትፈትውዮም እትኽእሊ ደቂተባዕትዮ ወፍያትኪ’ያ።
እዚ ግን ሓልዮት ዘይኰነ ሕነ ንኽትፈዲ ዝገበረቶ’ዩ።
ካብቶም ኩሎም ዝውድሱኺን ዘድንቑኺን ንሓደ
ክትመርጺ ይሕሸኪ። እቲ ሰብ መን’ዩ ብዘየገድስ፡ ካብ
ድሩምል ሽሕ ግዜ ክሓይሽ’ዩ። ድሩምል ወይዘሪት
ሃቪሻም ክቕጽዑ ካብ ዝመደበቶም ደቂተባዕትዮ
ሓደ’ዩ”
“ሕጂ ወሲነ’የ” በለት እስቴላ ኩዕንን ኢላ። “ንዓኡ
ክምርዓዎ ተወሲኑስ እቲ ምድላዋት ይግበር ኣሎ።
ንምንታይ ኢኻ ነዛ ዘዕበየትኒ ኣደይ ትውንጅላ ዘለኻ።
ባዕለይ’የ ነቲ ውሳነ ወሲደዮ”
“እዝስ ብሓቂ ውሳነኺ’ዩ? እስቴላ እናረኣኺ
እናሰማዕኪ ናብ ኣፍ ገበል ክትኣትዊ? ከመይ ዝበሉዎ
ብዕሉግ፡ ክፉእ፡ ኣራዊት ይመስለኪ!”
ብኸምዚ ስቴላን ፒፕን ተፈላልዮም። ድሕሪ ነዊሕ
ዓመታት ምስ ተራኸቡ ከኣ፦
“ጽቡቕ ትዕወት ከምዘለኻ መቸም ፍሉጥ’ዩ”
“እወ፡ ኣብ ስደት-ካይሮ ግብጺ ኣለኹ”
“. . . ዋላ ደኣ ተረሓሒቕና በበይንና ንሃሉ’ምበር
ንዘልኣለም መሓዙት ክንከውን ኢና” በለት እስቴላ።
ወይ ኣጋጣሚ . . .
እዚ ኣጋጣሚ ዘብርሆ ሓቂ እንተሃልዩ መጻሕፍቲ
መገዲ ከም ዝመርሑናን፡ ብዕትበትን ምስትውዓልን
ምስ እነንብቦም ንመገድና ብርሃን ከም ዝዀኑን’ዩ።

ሎሚ፡ ሕልፊ ዝዀነ እዋን፡ ፊልም’ውን ከም ደርፊ
ክሳዕ ክንደይ ጸላዊ ምዃኑ ምስኩር ኰይኑ’ሎ። በቲ
ሓደ ሸነኽ ግን ክንድቲ ዝውረየሉ ኣይተፈልጠን
ክትብል’ውን ትኽእል። ዝዀነ ነገር ይሃልኽ እንድሕር
ሃልዩ ብዛዕባ ኣፈራርይኡ ኣምር ምሓዝ ንፍልጠትካ
ክብ’ዩ ዘብሎ። ስለዚ እምበኣር እዚ ዓንቀጽ ነቲ እነህልኾ
ግን ከኣ ኣብ ኣፈራርይኡ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ፊልም
ዝድህስስ ክኸውን’ዩ።
*ኣፍራዪ (Producer)
ኣብ ቅድሚ ስክሪን ተቐሚጥና ንዝተወሰነ እዋን
ሓንቲ ፊልም ክንዕዘብ እንከለና ምናልባት እቲ እታ
ፊልም ዝሓለፈቶ መስርሕ፥ ብዝያዳ ነቶም መስርሕ
መፍረ ፊልም ዘይንፈልጥ ቀሊል መሲሉ ክረኣየና
ይኽእል ይኸውን። እቲ ብድሕረ መጋረጃ መስርሕ
መፍረ ፊልም ዘሎ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ እዩ። መፍረ
ፊልም ብዙሕ ባእታታት ዝሓቖፈን ብብዙሕ ረቛሒታት
ዝጽሎን ዝተሓላለኸ፥ ብርቱዕን ኣህላኺን ዕማም እዩ።
ብዙሓት ክኢላታት የጣምር፡ ብዙሕ ገንዘብ ይፈሶን፤
ንዘይፈልጦን ዘይርድኦን ከኣ ኣብ ማዕሙቕ ኩለንተናዊ
ጥፈሻ ዝሸምምን ናይ ኮንደኾን ዝመስል ንጥፈት እዩ።
ስለዚ ከኣ ሓደ ኣብ ዓውደ ፊልም ክነጥፍ ዝሓስብ
ስነጥበበኛ ነዚ ከሎ ገና ክሓስበሉን ክዳለወሉን ኣገዳሲ
ይኸውን። ነቲ ክጎንፎ ዝኽእል ብድሆታት ንምግጣም
ዘኽእሎ መሰረታዊ ስነፍልጠት መስርሕ መፍረ ፊልም
ክርዳእ ከኣ ብቐዳምነት ይሕተት።
ዓውደ ፊልም ብዘይካ’ቶም ኣብ ስክሪን እንርእዮም
ተዋሳእቲ፥ ካልኦት ብዙሓት ኣብ ሓድሕዶም
ተመላሊኦም ነታ ፊልም ሂወት ዘልብሱዋ ሞያተኛታት
ዝሓቖፈ እዩ። ጸሓፊ ፊልም (Screenwriter)፡
ኣፍራዪ(Producer)፡ ኣላዪ (Director)፡ ኣካያዲ
ስራሕ (Production Manager)፡
ፕሮዳክሽን
ዲዛይነር (Production Designer)፡ ሲነማቶግራፈርን
(Cinematographer or Director of Photography)፡
ኣርታዒን (Editor) ድማ እቶም ቀንዲ ሞያተኛታት
ፊልም እዮም። መስርሕ መፍረ ፊልም ክውርጽጽ፥
ከም ውጽኢቱ ድማ ብሉጽ ፊልምታት ክፈርዩ ከኣ
ተራ’ዞም በብወገኖም ወሳኒ ተራ ዝጻወቱ ሞያተኛታት
ኣበርክቶኦም ብልክዕነትን ዕምቆትን ምርዳእ ነቶም
ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ፡ ዘውፍሩን ዝግደሱን ክፈልጡ
ዝብህጉን ኣገዳሲ እዩ።
መስርሕ መፍረ ፊልምታትና ናይ ኢንዱስትሪ
መልክዕ ዘይሓዘ፡ ዝበዝሐ ብውል-ቀሰባትን ኣዝዩ ትሑት
ባጀት ዝፈሪን እዩ። ስለዚ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ
ሞያተኛታትን ካልኦት ኣብ ትሕቲኦም ዝነጥፉ
ብዙሓት ክኢላታትን ክትቆጽሮምን ከተስርሖምን
ዝከኣል ኣይመስልን- እንተወሓደ ብዓይኒ ባጀት ክርአ
እንከሎ። ብተወሳኺ’ውን፥ ኣብ ዝበዝሓ ፊልምታትና
ኣብ መስርሕ መፍረ ፊልም ንጹር ዶብ ኣብ መንጎ’ዞም
ሞያታት ዘሎ ኣይመስልን። እቲ ስራሕ መብዛሕትኡ
ግዜ ብውሑዳት ሞያተኛታት (ኣላዪ፡ ሰኣላይ ምስ
ተሓጋገዝቱ - ናይ ድምጽን ብርሃንን ክኢላታት -፡
ናይ ኮስትዩም ሰብ፡ ኣልባሳት ዝቕርብን አዲተርን)
ተጠቕሊሉ ዝቐርብ እዩ። ብውልቃዊ ርእይቶይ እዚ

ሞያዊ ዘይንጹርነት ሓደ ካብቶም ብዙሓት ማሕንቖታት
ገስጋስ ፊልምታትና ኮይኑ ዝጸንሐ ረቛሒ እዩ ዝብል
ግምት ኣለኒ። ኩላቶም ሞያተኛታት ኣገዳስነቶም
ዕዙዝ’ኳ እንተኾነ ተራ ኣፍራዪ ግን እቲ ዝጎልሐ’ዩ
እሞ፥ ንሎሚ ኣበርክቶኡ ኣብ ፊልም ክንድህስስ።
ኣፍራዪ (Producer) መን እዩ?
ኣፍራዪ፥ ፊልም ናይ ምስራሕ ሓሳብ ኣበጊሱ ወይ
ንዝተበገሰ ሓሳብ ክፍጽም ነቒሉ፥ ነቲ ሓሳብ ፊልም
ሂወት ናይ ምልባስ ምሉእ ሓላፍነት ዝስከም ዝለዓለ
በዓል መዚ ኣብ ሓንቲ ፊልም እዩ። እታ ዕዮ ፊልም፥
ብናቱ ራኢን ቅርጽን ስለእትካወን ድማ ከም ናቱ ዕዮ
ትሕሰብ። ላዕለዋይ ተጸዋዒ ናይታ ፊልም ከኣ ንሱ
ይኸውን።
ኣፍራዪ መን ክኸውን ይኽእል?
ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ሞያ ፊልም ንነዊሕ
ዝላደየ፡ ፊልም ዝርዳእ፡ መስርሕ ፊልም ኣዕሚቑ
ዝፈልጥ፡ ጽሑፈ ፊልም ኣብ ኢዱ ዝሓዘ፡ ገንዘብ ዘለዎ
ወይ ገንዘብ ከምጽእ ዝኽእል፡ ከመሓድርን ክመርሕን
ዝኽእል፡ ዝገብሮ ዝፈልጥ ደፋር፡ ወሳኒ፡ ንጹር ራኢ
ዝወነነ፡ ስራሕ ጀሚሩ ብከምቲ ዝሓለኖ ከምዝውድእ
ፍጹም ጥርጥር ዘይብሉ በዓል ደረት ኣልቦ ርእሰ
ተኣማንነት።
ኣፍራዪ፥ ዓሚቝ ርድኢት ኩሉ መድረኻት መስርሕ
መፍረ ፊልም ክህልዎን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ
ንግዲ፡ ምምሕዳርን ርክባትን ክእለቱ ልዑል ክኸውንን
ይግባእ።
ኣፍራዪ፥ ብመጀመርታ ‘እዚ ብቑዕ እዩ’ ዝበሎ ጽሑፈ
ፊልም ሒዙ ይብገስ። ካበይ? ባዕሉ ዘዳለዎ ጽሑፈ
ፊልም ክኸውን ይኽእል። ብካልኦት ዝተዳለወ ጽሑፈ
ፊልም መሪጹ ክዕድግ ይኽእል። ሓሳብ ዛንታ ሃልዩዎ
ወይ’ውን ሓሳብ ዛንታ ዓዲጉ ክኢላ ጸሓፊ ቆጺሩ
ጽሑፈ ፊልም ከዳሉ ይኽእል። ካብዚ ዝተፈልየ’ውን
ሕጋዊ መሰል ናይ ዝርዓም ዛንታ (መጽሓፍ፡ ድራማ፡
ሓጺር ዛንታ ወዘተ) ብፍቓድ፡ ብዕድጊ ይኹን ብዝኾነ
ካልእ ስምምዕ ወኒኑ፡ ጸሓፊ ቆጺሩ ጽሑፈ ፊልም ከዳሉ
ይኽእል። በዚ ይኹን በቲ ሓደ ጽሑፈ ፊልም ሒዙ
ክብገስ መሰረታዊ እዩ።
ካብዚ ብምቕጻል፡ ነቲ ክዓዮ ዝመረጸ ጽሑፈ ፊልም
ናብ ፊልም ከሰጋግር ዝኽእል ባጀትን መቓን ግዜ
መፍረ ፊልምን ይልክዕን የርቅቕን። ነዚ ክገብር እንከሎ
ሓገዝ ናይ ካልኦት ክኢላታት ክሓትት ይኽእል እዩ።
ባጀት ናይ ፕሮጀክት ፊልም ክልካዕ እንከሎ ብዙሕ
ኣርእስታትን ልዑል ኣፍልጦ መስርሕ መፍረ ፊልምን
ስለዘጣምር ነዚ ክፍጽም ዝኽእል ክኢላ ካብ ፈለማ
ክትቆጽር ይከኣል እዩ። እዚ ሰብ እዚ ጸኒሑ ኣብታ ፊልም
ከም ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ ክሰርሕ ዝተሓጽየ እንተኾነ
ድማ ተመራጺ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሃገርና፥ ሓደ ኣፍራዪ
ንዘሎ ውሁብ ኩነት መዝሚዙ፥ ኩለንተናዊ ገምጋማት
ወሲዱ፥ ቅድሚ መስርሕ መፍረ ፊልም ምጅማሩ ዋጋ
መፍረ ፊልምን መቓን ግዜ መፍረ ፊልምን ክእምት
ኣለዎ። እዚ ለሚንካን ለማሚንካን፡ ተመሳኺንካን፡ ኣብ
መወዳእታ ድማ ጠሊምካን ተፈራሪድካን እትወጾ
ስራሕ ስለዘይኮነ፥ ኣብ ምትምያን ባጀት ፊልም ነዚ
ኣሉታዊ ውጽኢት ዘኸትል ነቓዕ ዝግደፍ ከፋት ክህሉ
ኣይግባእን። ኣፍራዪ ዝኣኽሎ ፈሊጡ፡ ዘስርሕን ልክዕን
ባጀት ኣቐዲሙ ብንጹር ክትምን ክኽእል ኣለዎ። ብቑዕ
ሞያዊ ገምጋም፡ ንጹርነትን ዕቱብነትን ይፈጥር’ሞ፥
ንስራሕናን ንነብስናን ኣየምዝንን፥ ኣየፍኩስን።
ብድሕር’ዚ ኣፍራዪ ብመጠን ባጀት፥ ኣብታ ፊልም
ዝዋሳእ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ቀንዲ ተዋሳኣይን ኣላይን
ይረቍሕ። ምስኣቶም ኣፈናዊ ዝርርባት’ውን ክገብር
ይኽእል። ፊልም ናይ ምዝንጋዕን ዕድግን ጥበብን ንጥፈት
ስለዝኾነ ዝና ዓቢ ተራ እዩ ዝጻወት። ንብሉጽ ኮኾብ
ተዋሳኣይ ኣብ ሓንቲ ፊልም ክዋሳእ ከተእምኖ ቀሊል
ኣይኮነን፥ ብተመሳሳሊ’ውን ሓደ ብሉጽ ክእለት ዝውንን
ኣላዪ ከተእምን ምኽኣል ርዝነት ዘለዎ ስራሕ ንክፈሪ
ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣፈናዊ ወይ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ
ክኸውን ዝኽእል ስምምዕ ንመወልትን ዘርጋሕትን
ኣብ ነእምነሉ እዋን ኣስማት ሰብ ዝና ተዋሳእን ኣላዪን
ምርቋሕ’ውን ድርዒ ክኸውን ይኽእል።
ይቕጽል . . . .
ተስፋሚካኤል ወልደጋብር
ምድሪ ባቡር

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ. 240
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ተስፋልደት መብራህቱ

2ይ ዙር ቻምፕዮን ኩዕሶ
እግሪ ዞባ ማእከል
ሻምፒዮና 2018-2019 ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ኩዕሶ
እግሪ ዞባ ማእከል ናይ ቀዳማይ ዙር ግጥሙ ዛዚሙ ናይ
ካልኣይ ዙር ግጥሙ ኣሃዱ ኢሉ ይፍልም ኣሎ። ኣብዚ
ናይ ሎሚ ዓመት ቻምፕዮን ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን
ኤ ዞባ ማእከል ጋንታታት ካብ መፈለምትኡ ብሓያል
ተወዳዳርነት ብምጅማረን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት
ክነጻጸር ከሎ ዝሓሸ ብቕዓት ዝተራእየሉ ምዃኑ ፈደረሽን
ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ይሕብር።
ኣብዚ ናይ ቀዳማይ እግሪ ጸወታታት፡ ቀይሕ ባሕሪ
ናይ ሽዱሽተ ነጥቢ ጋግ ብምንጻፍ’ያ ብ25 ነጥቢ ቀዳማይ
ደረጃ ሒዛ ወዲኣቶ። እዛ ጋንታ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ስዕረት
ኣየጋጠማን ዘሎ። ካልኦት ጋንታታት ኣብ ፈለማ ብሓያል
ተወዳዳርነት ጀሚረን’ኳ እንተነበራ፡ ወሰንቲ ተጻወትተን

ብማህረምትን ብመቕጻዕትን ክኸስረኦም
ብምኽለን ግን ጉዕዞአን ክዝሕል ተራእዩ’ዩ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ጋንታታት
ዝሓቖፈኦም ተጻወትቲ ብኣካላውን ቴክኒካውን ብቕዓቶም
ይኹን ዕድመኦም ተመሳሰልቲ ብምዃኖም ነቲ ውድድር
ዝያዳ መቐረት ክፈጥረሉ ከም ዝኸኣለ ይእመን። ስለዚ’ዩ
ኸኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸወታታት ኩለን ጋንታታት ምሉእ
ሰለስተ ነጥቢ ንኽወስዳ ሓያል ጻዕሪ ከካይዳ ዝግደዳ
ዝነበራ። ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ጸወታታት’ውን መን
ትዕወት ክትግምግም ቀሊል ከም ዘይነበረ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ
እግሪ ሃገርና ይሕብሩ።
ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል ኣብ
ቀዳማይ ዙር ብዘካየደኦ ዓሰርተ ጸወታታት ቀይሕ ባሕሪ

25 ነጥቢ ከተዋህልል ከላ መቐናቕንታ ዝኾነት ደንደን
ከኣ ብ20 ነጥቢ’ያ ትስዕባ ዘላ። ኣልታሕሪር 19፡ ኣስመራ
ቢራ 19፡ ኩባንያ ሰምበል 18፡ ሰገን 14፡ ኣዱሊስ ድማ 13
ነጥቢ ዘዋህለላ ካልኦት ጋንታታት’የን። እዘን ጋንታታት
ነዚ ተቐራራቢ ነጥቢ ሒዘን ናብ ካልኣይ ዙር ይኣትዋ
ብምህላወን ድማ እዚ ውድድር ዝያዳ ተወዳዳርነት
ክህልዎ ምዃኑ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ይሕብሩ።
እዞም ተንተንቲ ብተወሳኺ ዋላ’ኳ ቀይሕ ባሕሪ ናይ
ሽዱሽተ ነጥቢ ፍልልይ ኣንጺፋ እንተሃለወት፡ ተሪፉ
ኣብ ዘሎ ዓሰርተ ጸወታታት ግን ከቕስና ከም ዘይክእል
ይግምቱ። ብዓቢኡ’ውን ናይ ካልኣይ ዙርያ ጸወታ
ብምዃኑ ንጋንታታት ክዛነያ ዕድል ዝህብ ብዘይ ምዃኑ

ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ
ኣብ ዓለምለኻዊ ስልጠና ሕጊ ስፖርት ተሳቲፉ
ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ካብ 31 ግንቦት
ክሳብ 2 ሰነ 2019 ኣብ ካምፓላ (ኡጋንዳ) ኣብ
ዝተኻየደ 3ይ ዓለምለኻዊ ስልጠና ሕጊ ስፖርት (
3 rd International Sport Law program) ከም
ዝተሳተፈ ህዝባዊ ርክባት ኮምሽን ባህልን ስፖርትን
ኤርትራ ሓቢሩ።
እቲ ብምትሕብባር ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ
(I.O.C)፡ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኡጋንዳን ኣብ ስጳኛ
ዝመደበሩ ትካል ISDE – Law Bussiness
Schoolን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ብዝመጹ
ክኢላታትን ኣማኸርትን ሕጊ ስፖርት ንሰለስተ
መዓልታት ዝተዋህበ ስልጠና፣ ኣብ ምቁጽጻር
ብልሽውና ስፖርት፡ ምግታእ ገበናት ወሃብቲ ሓይሊ
መድሃኒታት (Doping)፡ ሽቕለትን ሰብኣዊ መሰላትን
ስፖርትን ካልእን ኣብ ዘተኮሩ ኣርእስትታት ሰፊሕ
ስልጠናን ምይይጥን ተኻዪዱ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ ናይ ስልጠና መደብ ብክኢላታት
ሕጊ ኮሚቴታት ኦሎምፒክ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝቐረበ

ለበዋታትን እማመታትን ብኩለን ኣባል ሃገራት ኣብ
ባይታ ንምትግባሩ ብዕቱብ ክስርሓሉ መዘኻኸሪ
ከምዝቐረበ ኣብቲ ስልጠና ንሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ
ኤርትራ ብምውካል ዝተሳተፈ ኣማኻሪ ሕጊ ኮሚሽን

ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣቶ ሳህለማርያም ተኽለ
ገሊጹ። ኣብቲ ኣህጉራዊ ሰሚናር ካብ 22 ሃገራት
ዓለም ዝተዋጽኡ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዝነጥፉ
ክኢላታት ሕጊ ምስታፎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ሚልነር ኣድናቖት ረኺቡ
እንግሊዛዊት ሊቨርፑል ዝሓለፈ ቀዳም ንቶተንሃም
ረቲዓ ተዓዋቲት ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክትከውን
ብምኽኣላ ብድምር ኣስታት 110 ሚልዮን ኤሮ ክትሓፍስ
ከም ዝኸላአት ፋይናንሳዊ ጸብጻባት ኣፍሊጦም።
ሊቨርፑል ኣብቲ ናይ ፍጻመ ጸወታ ንቶተንሃም 2ብ0
ብምርታዕ ንጽዋእ ቻምፕዮንስ ሊግ ንሻዱሻይ ግዜኣ’ያ
ናብ ኣንፊልድ ኣምጺኣታ። እዛ ጋንታ ብፍላይ ኣብ ናይ
ኤውሮጳ ውድድራት ብእተመዝግቦ ዘላ ዓወታት ብርክት
ዝበለ ገንዘብ ትግሕጥ ከም ዘላ’ዩ ዝንገረላ።
እዛ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ ጸወታ
ዋላ’ኳ ብሪያል ማድሪድ 3ብ1 እንተተሳዕረት፡ ኣስታት 72
ሚልዮን ፓውንድ ሽልማት ከም ዝወሰደት ዝፍለጥ’ዩ።
ኣብቲ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ንኮቲኒዮ ብ142 ሚልዮን
ኤሮ ናብ ባርሰሎና ብምሻጣ’ውን ከሲባ’ያ። በዚ ገንዘብ

ጌራ ንፋቢያኖ ብ39 ሚልዮን ኤሮ፡ ንሓላዊ ልዳት ኣሊሰን
ብ66.8 ሚልዮን ኤሮ ንሻኩሪ ከኣ ብ13 ሚልዮን ኤሮ ናብ
ኣንፊልድ ብምምጻእ ከኣ ሎሚ ዓመት ዘውዲ ቻምፕዮን
ጋንታታት ኤውሮጳ ክትደፍእ በቒዓ’ላ። ሊቨርፑል ኣብ
ልዕሊ’ዚ ካብ ቻምፕዮንስ ሊግ ዝረኸበቶ ኣስታት 110
ሚልዮን ኤሮ ኣብ ግጥም ናይ ዕዉታት ዕውትቲ ምስ
ተዓዋቲት ዩሮፕያን ሊግ ቸልሲ ክትጻወት ብምዃና
ተወሳኺ ሚልዮናት ናብ ካዝናኣ ከተእቱ’ያ። ኣብ መንጎ
ሊቨርፑልን ቸልስን ዝካየድ ናይ ዕዉታት ዕውትቲ
ውድድር 14 ነሓሰ’ዩ ኣብ ኢስታንቡል ክካየድ።
ተጻወትቲ ሊቨርፑል ኣብ ጎደናታት ከተማ ሊቨርፑል
ኣብ ዝጽንብሉሉ ዝነበሩ ግዜ፡ ኣከፋፋሊ’ታ ጋንታ ጄምስ
ሚልነር ኣውቶቡስ ደው ኣቢሉ ንሓደ ደጋፊ’ታ ጋንታ
ነታ ዋንጫ ከም ዘርኣዮ ዝፍለጥ’ዩ። ኣብቲ ሽዑ እዋን

ብዙሕ ግምት ዘይተዋህቦ ተግባር ሚልነር፡ ሎሚ ግን
ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ናእዳ ይረኽበሉ’ሎ። ሚልነር ነታ
ተጻወትቲ ሊቨርፑል ሒዛ ዝነበረት ኣውቶቡስ ኣብ ገዛ
ናይ ሓደ ውጻእ መዓት ህልቂት ሂልቦሮ ዝኾነ ደጋፊ’ታ
ጋንታ’ዩ ደው ከም ትብል ጌሩዋ ነይሩ።
ነዚ ናይ ጎደና ጽምብል ሊቨርፑል ኣስታት 750 ሽሕ
ደገፍቲ ኣብ ጎደና ወጺኦም ይጽምብልዎ’ኳ እንተነበሩ፡
ሚልነር ነዚ ውጻእ መዓት ክዝክሮ ብምኽኣሉ’ዩ ናእዳ
ዝረክብ ዘሎ። ኣደ ናይዚ ዲቫይን ዝተባህለ ሰብ ናብ
ጋዜጠኛታት ቀሪባ “ሚልነር ዝገበሮ ሰናይ ግብሪ
ንዘልኣለም ኣይርሳዕን’ዩ” ክትብል ድሕሪ ምግላጻ’ዩ
ሚልነር ንምንታይ ሃንደበት እታ ኣውቶቡስ ደው
ክትብል ከም ዝኣዘዘ ዝፍለጥ ዘሎ። ወዲ 53 ዓመት
ዲቫይን ብ15 ሚያዝያ 1989 ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን
ኖቲንግሃም ፎረስትን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ
ኤፍ ኤ ካፕ ብዘጋጠመ ጽቕጥቅጥ’ዩ ካብ ሞት ክወጽእ
ክኢሉ። ኣብቲ ጽቕጥቅጥ 96 ሰባት ከም ዝሞቱን ዲቫይን
ዝርከቦም 766 ሰባት ድማ ከቢድን ፈኲስን መጉዳእቲ
ከም ዘጋጠሞምን ይዝከር።
ኣብቲ ግዜ ወለዲ ዲቫይን፡ ወዶም ልዕሊ ሽዱሽተ
ወርሒ ክሰርር ከም ዘይክእል’ዩ ተሓቢሩዎም ኔሩ።
ይኹን’ምበር እዚ ኣብ ዓረብያ ኮይኑ ሂወቱ ዝመርሕ
ወዶም፡ 30 ዓመት ሓሊፉስ ዋንጫ ቻፕዮንስ ሊግ እኳ
ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ መጺኣቶ።

ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ሓያል ተወዳዳርነት ክዕዘቡ ከም
ዝኽእሉ ይንገር። ተጻወትቲ እዘን ጋንታታት ብወገኖም
ብብዝሒ ተዓዘብቲ ክማሙቑ ትጽቢት ይግበር።

ነይማር ካብ ዋንጫ ኮፓ
ኣመሪካ ተኣልዩ
ብራዚል ካብ ዘፍረየቶም ብሉጻት ተጻወትቲ ኩዕሶ
እግሪ ሓደ ዝኾነ ነይማር፡ ኣብ ዓንካር ዓንካሪቱ ብዘጋጠሞ
መጉዳእቲ ካብ ውድድር ኮፓ ኣመሪካ ምሉእ ብምሉእ
ከም ዝተኣልየ ተሓቢሩ። እዚ ወዲ 27 ዓመት ኣጥቃዓይ
ፈረንሳዊት ፒኤስጂ፡ ሃገሩ ምስ ቀጠር ምሕዝነታዊ
ጸወታ ኣብ ተካይደሉ ዝነበረት ግዜ’ዩ እዚ መጉዳእቲ
ኣጋጢሙዎ።
ኣብዚ ብራዚል 2ብ0 ዝተዓወተትሉ ጸወታ፡ ነይማር
ድሕሪ’ቲ ዘጋጠሞ ማህረምቲ ብሓኻይም ተደጊፉን
እናነበዐን’ዩ ካብቲ ሜዳ ክወጽእ ተራእዩ። ነይማር
ንዝተረፈ ጸወታ ምስ ተቐየርቲ ተጻወትቲ ሃገራዊት
ጋንታ ብራዚል ኮይኑ ኣብ ዝዕዘበሉ ዝነበረ ግዜ ክበክን
ገጹ ክኸድንን ይረአ ከም ዝነበረ ይሕበር።
ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ቲተ፡ ድሕሪ’ቲ
ጸወታ መጉዳእቲ ነይማር ፈኲስ ከም ዝኾነ’ኳ እንተገለጸ፡
ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ግን “ነይማር ብረቡዕ
ኣብ የማናይ እግሩ ብዘጋጠሞ መንቃዕቲ ዓጽሚ ካብ
ውድድር ኮፓ ኣመሪካ 2019 ተኣልዩ’ሎ” ዝብል ወግዓዊ
መግለጺ ዘርጊሑ’ሎ። ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለም ዝኾነ
ነይማር፡ ኣብዚ ሃገሩ ባዕላ ተአንግዶ ውድድር ክሳተፍ
ዘይምኽኣሉ ንብዙሓት ብራዚላውያን ኣቘጢዑ’ሎ።
ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ቀዳማይ ጸወታኣ ዝመጽእ
14 ሰነ’ያ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ቦሊቭያ ከተካይድ።
ሓምለ 7 ኣብ ስታድየም ማራካን ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ
ንጋንትኦም ክርእዩ ተሃንጥዮም ዘለዉ ብራዚላውያን፡
ንኣሰልጣኒ ቲተ ብቕልጡፍ መተካእታ ነይማር ክቕርብ
ይምሕጸኑዎ ኣለዉ።
ነይማር ኣብ 2017 ክብረ ወሰን መስርሕ ምስግጋር
ተጻወትቲ ብምስባር ብ198 ሚልዮን ፓውንድ ካብ
ባርሰሎና ናብ ፒኤስጂ ድሕሪ ምስግጋሩ፡ ኣብዚ ዓመት
ኣብ የማናይ እግሩ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ
ካብ ጸወታ ርሒቑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብዘይካ’ዚ
ኣብ 2018 እውን ተመሳሳሊ መጉዳእቲ ኣጋጢሙዎ
ንሰለስተ ኣዋርሕ ካብ ጸወታ ርሒቑ ብምንባሩ፡ ሩስያ
ካብ ዘአንገደቶ ዋንጫ ዓለም 2018 ከይእለ ተሰጊኡ
ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን። ብራዚል ኣብ ዘአንገደቶ ዋንጫ
ዓለም 2014 ከኣ ምስ ኮሎብያዊ ኽዋን ካሚሎ ዙኒጋ
ብምግጫዉ ሃገሩ ብጀርመን 7ብ1 ኣብ ዝሓፈረትሉ
ጸወታ ኣይነበረን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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CHINESE COURSES TO
THE PUBLIC
Welcome to Confucius Institute at NHERI for Chinese language and
culture courses in Summer Semester from Jun. 15th- Aug,18th, 2019.
Chinese Language Courses Schedule(100NKF for Handout Only)

ካኤል
- በይሉል ገብረሚ
እምነት ኣማኑኤል

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL
CONSULTANT SELECTION)
Country: Eritrea
Name of Project: National Agricultural Project (NAP/IFAD)
Grant No.:___DSF-8107-ER
Assignment Title: Technical Assistance on safety and quality of animal and
plant Products for inspectors
Reference No. __C2/108________________
The State of Eritrea Ministry of Agriculture has received financing from IFAD
toward the cost of the National Agricultural Project and intends to apply part
of the proceeds for the recruitment of Consulting Services provided by an
Individual Consultant to provide Training on safety and quality of animal and
plant products for inspector
The consulting services include Briefly asses the existing animal and plant
products processing plants, Evaluate the current practice of food safety
inspection in animal and plant products processing plants to ensure it meets
national requirements and Conduct training, both theoretical and practical
training to inspectors on safety and quality, who are working both at
headquarters and Zoba levels.
The Procurement and Supply Management Division now invites eligible
Individual Consultants to indicate their interest in providing the Services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have
the required qualifications and relevant experience to perform the Services.
The short listing criteria are:
1. General Information to the related assignment 20%,
2. Qualification of the consultant 40% and,
3.

1

Levels

Classes

Time

Class 1

Tuesday & Thursday 10:00
am-12:00 am

Class 2

Saturday & Sunday 8:00
am-10:00 am

Class 1

Tuesday & Thursday 6:00
pm-8:00 pm

Class 2

Saturday & Sunday 10:00
am-12:00 am

HSK III Training(Chinese
Proficiency Test III)

Saturday 10:00 am-12:00
am

Level 1

2

Level 2

3

Chinese Culture Courses, including Taiji, Kongfu, Calligraphy, Chinese
Dance, Chinese Song will be given every Tuesday, Wednesday, Saturday
mornings (no Payment). For more information, please come to CI office
on working days.
Registration:
Date: Jun. 9th-11th, 2019
Time: 9:00 AM -11:30 AM, 2:30 PM -5:00 PM
Venue: Room 315 (CI Office), NHERI Building, Asmara University
Tel: 163581 or 162242

ምልክታ
ብስም ተኽለ ገብረዋህድ ዝተመዝገበ ቁ.ፍቓድ ዋኒን SML00003308 ዝኾነ ኣብ ዞባ
ሰ/ቀ/ባሕሪ ንኡስ ዞባ ባጽዕ ጎደና - ቁ/ገዛ - ዝርከብ ናይ ቤት መግብን መስተን ትካለይ
ንኣቶ/ወሮ ኣበባ ኣስካለ ካብ 1/1/2019 ክሳብ 31/12/2020 ኣካርየዮ ስለ ዘለኹ ዝቃወም
ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ’ዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ናብ ዘለዎ
ንቤት ፍርዲ ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቆጺሩ እቲ ናይ
ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።

Experience to perform the service 40%.

The international consultant should have:
• A University degree from a recognized university in food processing
technology, veterinary sciences or quality systems, with at least 8
years work experience in the relevant field specified.
•

Serial
NO.

Strong analytical skills and experience relevant to practical
understanding of food processing plants inspection, sampling and
regulatory procedures and norms

•

Proven working experience in training platforms related to food
safety and inspection systems

•

Good communication skills

•

Excellent command of the English language both in speaking and
writing.

The attention of interested Consultants is drawn to IFAD’s policy on conflict
of interest situations that must be avoided as described in IFAD’ Project
Procurement Guidelines – September 2010.
A Consultant will be selected in accordance with the QCBS method set out in
IFAD’ Project Procurement Guidelines – September 2010.
Further information can be obtained at the address below during office hours
Monday through Friday 07:00-12:00 and 14:00-18:00 Asmara local time.
Expressions of interest in the form of Curriculum Vitae (CV) must be
delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by
fax, or by e-mail) by 02/07/2019.
Attn: Sinados Tesfay Procurement officer
Procurement and supplies Management Unit (PSMU)
Ministry of Agriculture
P.O.BOX 1048, Tel: 00291-1-189266/00291-1-180699 Fax: 00291-1181415
E-mail:sinadostesfay@gmail.com/yosiefberhe7@gmail.com
Asmara, Eritrea

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following position for
Bisha site project.
Position: Human Resources Officer
Department: Employee Services
Section: Human Resources
Number Required: One (01)
Primary Purpose
Job responsibilities cover a wide range of areas including being actively
involved in employee recruitment, managing the hiring and onboarding
process, assisting with and resolving employee queries related to their
employment, managing employee performance, terminations, transfers
and promotions and the enforcement of Human Resources policies and
procedures.
Main Functions
Administration:
Maintaining physical and digital personnel records like employment
contracts, emergency contacts.
Answering or solving HR-related questions or issues within the organization.
Ensure that all HR processes are followed in line with Company policies and
procedures.
Follows up on the daily attendance records for responsible departments and
resolves reason for absenteeism, late in, late out, etc.
Recruitment:
Ensure that the recruitment procedure (HR-SOP-001) is followed. Review
Job Descriptions received from departments for accuracy, consistency and
correct spelling and grammar. Review Labour Requisitions received for
accuracy including position titles, department titles, and complete the actual
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recruitment progress on a weekly basis.

 and budget values. Initiate Labour Requisition requests from departments
for budgeted vacant positions.
 Preparing applicants matrix based on CV’s received and submits to the
respective department HOD for review and shortlist. Assist departments
with shortlisting of candidates in liaison with the respective HOD.
 Arrange and conduct interview sessions and facilitate the final selection
process. Arrange transportation, site entry and induction for applicants
coming to site for interviews. Follow up the recruitment process and update
the recruitment tracker on a daily basis. Contact applicants via phone to
inform them of the arrangements and requirements from their side. Assist
with queries, questions and issues related to applicant’s site visits.
 Follow-up the pre-employment process including new employee medicals
and police clearance and prepare necessary letters where required.
 Responsible for preparing employment contracts and obtaining all required
signatures. .
 Prepare for new employee’s arrival on site including transportation, site
entry, induction, orientation.
 Prepare for and arrange job grading committee meetings to grade positions
in line with the Job Grading procedure.
 Reviewing and summarizing amended job descriptions for regrading upon
HODs requests.
 Review HR standard operating procedures on an annual basis and identify
errors/omissions/improvements. Draft updates to SOPs for review by HR
line management.
 Provides advice to senior management, managers and supervisors about
appropriate recruitment processes, disciplinary or other corrective
techniques when required in response to conduct or performance problems.
 Provide management advisory services in terms of coaching, counselling,
recognizing top performers, and taking appropriate action on poor
performers. .
 Conduct, coordinate and facilitate communications to all staff on HR or
Company matters, including the preparation of reports for Managers and

 Preparing weekly catch up meetings with all departments according to the
predetermined schedule and capture the outcomes/minutes of meeting report in
the system and updating and follow up of employees case tracker age limitation
tracker and court case tracker.
Promotions and Transfers
 Ensure that promotions and transfers are processed as per company procedure
and make sure approved positions are available for promotion and transfer.
 Ensuring the required documents for promotions such as training records,
disciplinary records and due process of competency is in place as required for
the higher level position.
Others
 On an annual basis prepare the employee pay progression calculations including
reviewing the calculation sheet for correctness, review outliers and sorting out
any discrepancies, printing of letters, issuing of letters, briefings to workforce
as required and assisting with employee complaints, errors and process
corrections.
 Preparing supporting letters as requested by employees based on the type
of their request and process in line with the relevant company policy and
procedure.
 Provide training/mentoring to new HR Officers (Assistant HR Officers) to
become familiar with BMSC’s processes and procedures.
 Supervise and coordinate the activities of subordinates (Assistant HR Officers)
(where applicable) and assist with HR projects including collecting of employee
data and capturing of employee information required for projects.
 Manage time and tasks effectively to ensure all responsible activities continue
accurately and timely.
Unique requirements / other information
 Ability to work in a high pressure, fast paced, multicultural environment which
demands various skills and experiences to provide effective human resources
services to the organization.
Knowledge, Experience and Skills
Qualifications:
Diploma/Degree in Human Resources/Degree Business Management

giving presentations, management briefs, general briefings to the workforce

Knowledge and Experience:

as required from time to time.

1 – 3 Years experience in general Human Resources

 Attend various meetings on different levels of management as required and

Customer Service experience

related to HR issues or matters including meetings with Crews, Supervisors,

Previous experience on HR software package

Superintendents, Managers and Senior Managers.

1 – 3 years in Administration

HR Documentation
 Responsible for all employee documentation record keeping including
storage filing and retrieving as required

Technical Skills

Behavioural Skills

Computer Literacy (MS Office – Intermediate)

 Processing employees’ overtime, above roster, acting appointment, per
diems etc. in line with entitlement and relevant policies and procedures.

Proficient in HR System

Communication (English and
Local language)
Assertiveness

Attention to detail

Interpersonal Relations skill

 Ensure that all required engagement, promotions or termination
documentation is processed in time to be captured on payroll system before
payment periods.

Knowledge of Policies, Procedures and Processes

Ability to meet deadlines

Ensure that HR audit requirements are met

Accuracy

Address HR issues
Business Communication skills
Knowledge of current legislation
Administrative skill
Report writing skills

Confidentiality
Integrity/Ethical
Ability to work under pressure

 Prepare and process employee medical expense claim petty cash payment
paperwork in line with employee’s contract of employment and the relevant
SOP.
Terminations
 Provide guidance to line managers in terms of employment termination
policies and procedures and ensure that notice periods and terminations are
is in line with employee’s employment contracts and legislation.
 Ensure that termination forms are signed off by all respective signatories
and preparing severance pay’s according Eritrean Labor law.
 Ensure Exit interviews are conducted and signed off by all respective
signatories and exit clearance forms are completed and signed off.
 Ensure that exit medical checkups are done before an employee leaves
company premises for the final time.
 Prepare certificate of service at BMSC after an employee has been
terminated – review employee personal file for the full employment history,
prepare certificate and circulate for signoff and then issue to the individual.
Reporting
 Preparing HR daily and weekly reports on head count, transfers,
promotions, terminations and disciplinary actions.
 Follow up the recruitment tracker and update line managers with

General Information and other requirements:
Place of Work:
Salary:
Type of Contract:

Bisha.
As per Company salary scale.
Indefinite

Additional requirement for Nationals:
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of
release paper from the Ministry of Defense.
Present clearance paper from current/last employer.
Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials, a copy
of your National Identity Card etc.).
Only shortlisted applicants will be considered as potential candidates for an
interview.
Application documents will not be returned to sender.
All applications should be sent through the post office.
Deadline for application: 10 days from the day of publication in the Newspaper.
Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens Employment permits Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.
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ሶማል - ዓጸቦ ንምክልኻል ጻውዒት ቀሪቡ
ታደሰ ተኽለ

ሩስያ፡ ምትእትታው
ወጻእተኛታት ኣብ ሱዳን
ትቃወም

ሩስያ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን
ንዝፍተን ምትእትታው ወጻእተኛታት
ከምእትቃወሞ ገሊጻ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ
ሓላፊ ጉዳያት ማእከላይ ምብራቕ
ንምንጭታት ሩስያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡
ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወገናት ሱዳን
ዘሎ ግጭት ንምህዳእ፡ ናይ ወጻኢ
ምትእትታው ዘይኰነ፡ እቶም ወገናት
ነሓድሕዶም ክረዳድኡን ሕድገታት
ክገብሩን ከም ዘድሊ ኣረዲኡ።
ሩስያ ነቲ ኣብ ሱዳን ንሓያሎ ኣዋርሕ
ዝቕጽል ዘሎ ረጽሚ ብዕቱብ ክትከታተሎ
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ምስ
ኩሎም ፖለቲካዊ ጉጅለታት ርክብ
ትገብር ከምዘላ ነቲ በዓል መዚ ብምጥቃስ

ምንጭታት ሓቢሮም።
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ከተማ
ኻርቱም ኣብ ዝተኻየደ ተቓውሞ፡ ህይወት
10’ታት ሰባት ከምዝጠፍአ’ዩ ዝግለጽ። ነታ
ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ግዜያዊ ወተሃደራዊ
ባይቶ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ብዝተፈጸመ
ቅትለት ዝተሰመዖ ሓዘን ብምግላጽ፡ እቲ
ኩነታት ክጻረ ኣዚዙ ከምዘሎ ምንጭታት
የረድኡ። ወተሃደራውያን ሰበ-ስልጣን
ሱዳን ምስ ተቓወምቲ ተቛሪጹ ዝጸንሐ
ዝርርባት ክቕጽል ጸዊዖም ምህላዎም
ይንገር።
ኣብ ጎደናታት ኻርቱም ንዝካየድ ዘሎ
ተቓውሞታት ዝውድብ ዘሎ ማሕበር
ሞያውያን ሱዳን ዝተባህለ ኣካል እቲ
ተቓውሞ ክቕጽል እዩ ዝጽውዕ።

“ዕጡቓት ዳዕሽ ቀቲለ”
ሰራዊት ግብጺ
ኣብ በረኻታት ሲናይ ጨንፈር ዳዕሽ
ዝዀነ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሓደ
ወተሃደራዊ ነቝጣ መጥቃዕቲ ድሕሪ
ምክያዱ፡ ሰራዊት ግብጺ ኣብ ዘካየዶ
ዳህሳስ ኣብ ልዕሊ’ቶም ዕጡቓት ከቢድ
መጥቃዕቲ ከምዘውረደ ተሓቢሩ።
ኣብ ጥቓ ኣልዓሪሽ ኣብ ዝተባህለት
ከተማ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ዕጡቓት
ንሸሞንተ ኣባላት ፖሊስ ግብጺ ከም
ዝቐተሉን ፖሊስ ብወገኑ ኣብ ዘካየዶ
ናይ ተዅሲ ምልውዋጥ ብኡ ንብኡ
ንሓሙሽተ ዕጡቓት ካብ ስራሕ ወጻኢ
ከም ዝገበረን ይሕብር።
ፖሊስ ግብጺ ነቶም ዕጡቓት ንምህዳን

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ሰንትራል

ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘካየዶ ዳህሳስ ኣብ
ሓደ ህንጻ ተኣኪቦም ኣብ ልዕሊ ዝጸንሑ
ዕጡቓት መጥቃዕቲ ፈንዩ፡ 14 ሰባት
ከምዝቐተለ ኣፍሊጡ።
ምስ ዳዕሽ ዝተኣሳሰረ ዕጡቕ ሓይሊ
ኣብ በረኻ ሲናይ ካብ 2013 ንደሓር
ብዙሕ ሽበራዊ ስራሓት ከካይድ ምጽንሑ
ይፍለጥ።
ኣብ ለካቲት 2018 ኣብ ሓደ ኣብ ሲና
ኣብ ዝርከብ መስጊድ ኣብ ኣምልኾ ኣብ
ልዕሊ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ተዅሲ
ከፊቶም 300 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም
ግብጺ ብርቱዕ ወተሃደራዊ ወፈራታት
ከተካየድ ምጽነሓ ይዝከር።

ሶማል ብደርቂ ተጠቒዓ ብምህላዋ
ቅልጡፍ ሓገዝ እንተዘይረኺባ ብዙሓት
ዜጋታታ ብዓጸቦ ክሞቱ ከም ዝኽእሉ
ንኣወሃሃዲ ህጹጽ ረድኤት ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ዝጠቐሱ ምንጭታት
ዜና ሓቢሮም።
ኣብ ገለ ክፋላት ናይታ ሃገር ብርቱዕ
ጥሜት ወሪዱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት፡
ኣብ ዝቕጽል ሰለስተ ወርሒ ናይ መግቢ
ረድኤት እንድሕር ዘይተላኢኹ ካብ
ክልተ ሚልዮን ዝበዝሑ ህጻናትን
ኣዴታትን ዝርከቡዎም ዜጋታታ ክሞቱ
ከም ዝኽእሉ ኣረዲኦም።
ናይቲ ከባቢ ክራማት ብዘይ ዝናብ
ከም ዝሓለፈን ብሰንኪ ዝተፈጥረ
ደርቂ ዘራእቲ ሓሪሩ እንስሳ ዘቤት
እውን ይሞቱ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ።
ብመሰረት ጻውዒት ውድብ ሕቡራት
ሃገራት፡ ንሓገዝ ሶማላውያን ዝውዕል
ኣስታት 700 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ
ተፈሊጡ ኣሎ።
ካብ 15 ሚልዮን ህዝቢ ሶማል እቶም

ልዕሊ 3 ሚልዮን ዕለታዊ መግቦም
ንምርካብ ኣብ ቃልሲ ከም ዝርከቡን እቲ
ኩነታት እናገደደ ይኸይድ ብምህላዉ
ድማ ቍጽሪ ተጸበይቲ ረድኤት
እናወሰኸ ከም ዝመጽእን እቲ ውድብ
ይሕብር።
ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ኣብቲ ከባቢ
ትሑት መጠን ዝናብ ብምህራሙ፡ ኣብ

ውሽጢ 35 ዓመታት ተራእዩ ዘይፍለጥ
ደርቂ ከም ዝሰዓበ’ዩ ተሓቢሩ።
ንሶማል ዝተዋህበ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም
እተወደአ ዝሕብሩ ሰብ መዚ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት፡ ናይ መግቢ ረድኤት
ዝጽበ ዘሎ ህዝቢ ካብ ቤቱ ወጺኡ ናብ
መዓስከራት ከይተኣከበ እንከሎ ህጹጽ
ረድኤት ክወሃቦ ይጽውዑ።

ኣመሪካ ንታይዋን ኣጽዋር ትሸጠላ
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣስታት
ክልተ ቢልዮን ዶላር ዝዋጋኡ ኣጽዋር
ንታይዋን ከምእትሸጠላ ንምንጭታት’ታ
ሃገር ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ።
ምስ ኣመሪካ ብሰንኪ ቀረጽ ንግዲ ኣብ
ምስሕሓብ እትርከብ ቻይና፡ በቲ መሸጣ
ኣጽዋር ክትቝጣዕ ከም እትኽእል
ጸብጻባት ይሕብሩ።
ካብ መወዳእታ ኣርባዓታት ንደሓር ናይ
በይና ምምሕዳር ዘለዋ ደሴት ታይዋን
ንሓያሎ ዓመታት ካብ ኣመሪካ ኣጽዋር
ክትዕድግ ከምዝጸንሐት ዝፍለጥ እዩ።
ኣመሪካ መሓዙት ንእትብለን ሃገራት
እትልእኮ ናይ ኣጽዋር ሰደድ፡ ክንየው
እቲ ዘስዕቦ ፖለቲካዊ ጽልዋታት፡ ኣብ
ውሽጢ ኣመሪካ ንዘለዋ ኣጽዋር ዘፍርያ
ኩባንያታት ብምሕያል ንሸቃሎ ዕድል
ስራሕ ክትፈጥርን ከም ንግዳዊ ረብሓ
ከምእትጥምቶን ይግለጽ።

ሚኒስተር ምክልኻል ቻይና ኣብ
ዝሓለፈ ቅንያት፡ ኣመሪካ ኣብ መንጎ
ጸጥታዊ ጉዳያት ቻይናን ታይዋንን
ምትእትታው ክትገብር ከምዘይብላ
ምጥንቃቑ ይዝከር።

በይጂንግ ማያዊ ግዝኣታ ከምዝዀነ
ኣብ እትገልጾ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና፡
ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪካ ኣብ ዝገብሮ
ምንቅስቓስ እውን ኣጥቢቓ ክትቃወም
ምጽንሓ ይፍለጥ።

መራሕቲ ቻይናን ሩስያን ርክባት
ንግድ የደልድሉ
ኣብ ሩስያ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዑደት
ዘካይድ ዘሎ መራሒ ቻይና ሺ ጂንፒንግ
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ
ንግዲ ርክባት ኣብ ምሕያል ዘተኰረ ልዝብ
ከም ዘካየደ ተሓቢሩ።
ኣብ ዝሓለፋ ሽዱሽተ ዓመታት
ምስ ቭላድሚር ፑቲን 30 ግዜ ከም
እተራኸበ ዝተገልጸ ቻይናዊ መራሒ ሺ
ጂንፒን፡ ንፑቲን “ዝበለጸ ዓርከይ” ብምባል
ገሊጹዎ።
ብዛዕባ ንግድ ካብ እተዛራረቡሉ ጉዳያት
ሓደ፡ ሩስያ ምዝርጋሕ ሓምሻይ ወለዶ
(5G) መርበብ ርክባት ህዋወይ ከም
እተፍቅድ ተፈሊጡ ኣሎ።
ርክባት ቻይናን ኣመሪካን ብሰንኪ ንግዲ
እናተቓሓሓረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ፡ ኣብ
መንጎ ቻይናን ሩስያን ናይ ንግድ ርክባት
ክድልድልን ካልእ ዝሰፍሐ ኣማራጺ
ዕድላት ክፍጠርን ባህርያዊ ምዃኑ ጸብጻባት

የረድኡ።
ክልቲአን ሃገራት ካብ ስምምዓት ንግድ
ብዝሓለፈ ኣብ ወተሃደራዊ ምሕዝነት
ከተኩራ ከምዘለወን እውን እቶም መራሕቲ

ጎደና
ጎደና ናቕፋ ቁ.18-20፡ ፊት ከረን ሆቴል
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ከም እተዘራረቡሉ ምንጭታት ሓቢሮም።
መራሒ ቻይና ንመራሒ ሩስያ ክልተ
ኩርኩር ፓንዳ ዓይነት ድቢ ከም ህያብ
ሒዙሉ ከም ዝኸደ እውን ተፈሊጡ።
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