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ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቻይና ዕዉት ርክባት ኣካዪዱ

ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ
ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ
የማነ ገብረኣብን ዝቘመ ላዕለዋይ ልኡኽ
ኤርትራ፡ ኣብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና
ናይ ሰለስተ መዓልታት ዕዉት ናይ ስራሕ
ምብጻሕ ፈጺሙ።

ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ካብ 5 ግንቦት
ኣብ’ታ ሃገር ኣብ ዝጸንሓሉ፡ ምስ ሚኒስተር
ጉዳያት ወጻኢ ዋንግ ዪ፡ ሓላፊ ኣህጉራዊ
ጉዳያት ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና፡ ከምኡ’ውን
ምስ ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ኩባንያታት ኣብ
ዝገበሮ ርክብ፡ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ

ዝምድናን ምትሕግጋዝን፡ ሓባራዊ
ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ዓለማውን
ጉዳያትን ዓሚቚ ዘተ ኣካዪዱ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ገስጋስ ናይ’ቲ ክሳብ ሕጂ
ዝጸንሐ ዝምድናን ምትሕብባርን ድሕሪ
ምግምጋም፡ ንምድንፋዑ ኣብ ዘኽእል

መዳያት’ውን ብዕምቈት ተዘትዩ።
ምስ ሓላፊ ኣህጉራዊ ጉዳያት ዴሳዊ
ሰልፊ ቻይና ኣብ ዝተገብረ ርክብ፡ ኣብ
ምድንፋዕ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ህዝባዊ
ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ዴሳዊ ሰልፊ
ቻይናን፡ ኣብ ምዕዛዝ ዝምድና ክልተአን

ሃገራትን ህዝብታተንን ዘለዎ ኣስተዋጽኦን
ዝርርብ ተኻዪዱ።
ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብተወሳኺ፡
ብማህደረ-ትምህርቲ ኣብ በይጂን ኣብ
ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ምስ ዝመሃሩ ዘለዉ
ኤርትራውያን መንእሰያት ተራኺቡ።

ኣብ ዞባ ማእከል፡ ቅነ ናጽነት ኣብያተ-ትምህርቲ ብወግዒ ተኸፊቱ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ከም ኣካል መደባት
ናይ’ቲ “ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት”
ብዝብል ቴማ ዝጽምበል ዘሎ መበል
28 ዓመት በዓል ናጽነት፡ ቅነ ናጽነት

ስ/
ኤ
ቨ
ን
እ
ዮ
ብ

ኣብያተ-ትምህርቲ ትማሊ ብወግዒ
ተኸፊቱ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣኽርያ ኣብ ዝርከብ
ኣዳራሽ ‘ደብዓት’ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-

ስርዓት፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር
ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ፡
ንዝተዳለወ ስእላዊ ምርኢት መሪቑ
ከፊቱዎ።

ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ቅነ ናጽነት
ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ ማእከል፡ 134
መውዓሊ ህጻናት፡ 105 መባእታ፡ 52
ማእከላይ ደረጃን 23 ካልኣይ ደረጃን

- ብሓፈሻ 282 ኣብያተ-ትምህርቲ
ይሳተፋ ከምዘለዋ፡ ኣብ ጨንፈር
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል፡ ሓላፊ
ባህልን ስፖርትን መምህር እስቲፋኖስ
ገብረሃዋርያት ሓቢሩ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር
ደጎል ዑቕባስላሴ ኣብ ዘስመዖ መኽፈቲ
ቃል፡ መበል 28 ዓመት ጽምብል ናጽነት፡
ህዝቢ ኤርትራ ፍረ ሓያል ሓድነቱ፡
ንቕሓቱን መኸተኡን ኣብ ዝዓጽደሉ
ዘሎ እዋን ይጽምበል ምህላዉ ፍሉይ
ድምቀት ከምዘለዎ፡ እዚ መድረኽ’ዚ
ዘሰክሞ ሓላፍነት’ውን ስለዘሎ ግዳ፡ እቲ
ተኣምር ዝሰርሐ ክብርታት ብዝበለጸ
ተዀሊዑ፡ ንጽንዓት ብጽንዓት ደሪብና
መደባት ልምዓት ሃገር ከነበርኽ እዋናዊ
ተልእኾ ከምዝኾነ ገሊጹ።
ኣብ’ቲ ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት፡
ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል
ኣቶ ዘርኢት ተወልደብርሃን፡ ሓላፊ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ
ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር፡
ከምኡ’ውን ኣመሓደርቲ ንኡሳን
ዞባታት ማእከል ተረኺቦም ነይሮም።

ሓዳስ

ኤርትራ

10 ግንቦት 2019 - ገጽ 2

መበል 28 ዓመት ቁ. 216

ተስፋኣለም የማነ
ስዑዲ-ዓረብ፡ ካብ መሸጣ ነዳዲ
ብዝርከብ እቶት ተሓጊዘን ዘይተኣደነ
ሃብቲ ካብ ዘኻዕበታ ሃገራት ዓለም፡
ብቐዳምነት እትጥቀስ ሃገር እያ። እዛ
ብንግስነታዊ ስርዓት እትምራሕ ዓረባዊት
ሃገር፡ ንቬነዝዌላ ተኸቲላ ካልኣይ ዝበዝሐ
ዕቑር ነዳዲ ክትውንን እንከላ፡ ብሰደድ
ድማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ።
መዓልታዊ ካብ ካብ 7 – 10 ሚልዮን
በርሚል ነዳዲ ናብ ዕዳጋታት ዓለም
ሰደድ ትገብር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት
ጥራይ 161 ቢልዮን ዶላር እቶት
ግሒጣትሉ።
ነዚ ፍልፍል ሃብቲ’ዚ ዋሕስ ኰይኑላ
ዘሎ፡ ‘ኣራምኮ’ ዝተባህለ ዋጋ 1.2
ትሪልዮን ዶላር ዝትመን ደርማስ ናይ
ነዳዲ ኩባንያኣ እዩ። ወግዓውያን ጸብጻባት
ከም ዝሕብሩዎ፡ እታ ሃገር ኣብዚ እዋን
34.4 ትሪልዮን ዶላር ከውጽእ ዝኽእል
ሃብቲ ነዳዲ ኣብ ከርሲ መሬታ ኣሎ።
እዚ ተሪፉ ዘሎ 268 ቢልዮን በርሚል
ዝግመት ዕቑር ነዳዲ፡ ብሕጂ ብውሕዱ
ንኣስታት 80 ዓመታት ከካይዳ ከም
ዝኽእል’ውን እቶም ጸብጻባት ወሲኾም
የመልክቱ።
እዚ ይኹን እምበር፡ ብሰንኪ ኣብ
ዕዳጋ ዓለም ብተደጋጋሚ ኪኽሰት
ዝጸንሐ ምንቁልቋል ዋጋታት ነዳዲ፡ እቲ
ኣብ ጽላት ነዳዲ ዝተመርኰሰ ደርማስ
ቁጠባ ንግስነት ስዑዲ-ዓረብ እናሻዕ ጥዕና
ክስእን ጸኒሑ’ዩ። እታ ሃገር ካብ ሽያጥ
ነዳዲ እትረኽቦ ዝነበረት መጠን እቶት
ብምንካዩ ገዚፍ ናይ ባጀት ሕጽረት
ከጋጥማ ምስ ጀመረ፡ ዜጋታታ ብድጎማን
ስማዊ ክፍሊትን ዝረኽቡዎ ዝነበሩ
ብዙሕ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኰነ
ሓገዛት ብኣሉታ ክጽሎ ክኢሉ’ዩ። እቲ
ኵነታት ምስ ‘ጽድያ ዓረብ’ ተኣሳሲሩ
ህዝባዊ ምልዕዓላት ከየበግስ ዝተሰግኣሉ
እዋን’ውን ነይሩ እዩ።
ኣብ ትሕቲ ዝፋን ወላዲኡ ኰይኑ
ነታ ሃገር ክመርሕ ኣብ መፋርቕ 2017

ናብ ስልጣን ዝደየበ ወራሲ ዓራት ልኡል
መሓመድ ቢን ሳልማን፡ ዕዳጋ ነዳዲ ዓለም
ርግኣት ኣብ ዝስእነሉ እዋን ስዑዲ-ዓረብ
ካልእ ምንጪ እቶት ኣውሒሳ እንተ
ዘይጸኒሓ፡ ሳዕቤኑ ንሃገራዊ ድሕነታ ኣብ
ሓደጋ ከእቱ ናብ ዝኽእል ፊናንሲያዊ
ቅልውላው ምቅላዕ ምዃኑ ስለ ዝተገንዘበ፡
ቁጠባ ሃገሩ ኣብ ሕብረ-ጽላታት (ነዳዲ፡
ቱሪዝም፡ ሕርሻ፡ ወዘተ.) ንምምርኳስ
‘ራእይ 2030’ (Vision 2030) ዝሰመዮ
ደርማስ መደብ ኣብ 2017 ክሕንጽጽ
ተገዲዱ።
እቲ ወዲ 33 ዓመት ልኡል ሓንጺጹዎ
ዘሎ ክሳብ 2030 ዝትግበር መደብ፡ ዝያዳ
ኣብ ጽላት ቱሪዝም ዘተኰረ እዩ። ስዑዲዓረብ ምስቲ መበቆል ሃይማኖት ምስልምና
ምዃና ዓመታዊ ብሚልዮናት ኣመንቲ
ዝብጽሓ ክልተ ቅዱሳት ሃይማኖታውያን
ስፍራታትን ጽሩይ ገማግም ባሕርን
እትውንን ሃገር ስለ ዝዀነት፡ ሰፊሕ ትሕተቅርጽታትን መሳለጥያታትን ብምውዳድ፡
ምስ ክብርታት ምስልምና ዝሳነ ዘይዓቃባዊ
ሕግታት ብምትእትታው ኣብ ዓለም
ምስተን ብቱሪዝም ኣብ ቅድሚት ዝስራዓ
ሃገራት ንምምዕርራይ ኣንቂዳ ኣላ። ሓደ
ካብቲ ንትግባረኡ ትብገሰሉ ዘላ ሓያለ ናይ
ትሕተ-ቅርጺ ፕሮጀክትታት፡ ‘ፕሮጀክት
ኒዮም’ (Neom Project) ዘጠመቐቶ ኣብ
ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ሓዳስ ከተማ ናይ
ምድኳን መደብ እዩ።
ከተማ ኒዮም ሓንቲ ካብተን ኣብ
መደብ ልኡል መሓመድ ዘለዋ ሸውዓተ
ሓደስቲ ከተማታት ኰይና፡ ብልዕሊ 500
ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት እያ ኣብቲ
ምስ ግብጽን ዮርዳኖስን ዘራኽብ ሰሜናዊ
ምዕራብ’ታ ሃገር (ኣብ ገምገም ቀይሕ
ባሕሪ) ክትድኰን ተወጢና ዘላ። እዚ
ማለት፡ ኣብቲ ንሰለስቲአን ሃገራት ዘራኽብ
ነቑጣ ስለ እትህነጽ፡ ግብጺ ምስታ ሃገር
ብዝኸተመቶ ስምምዕ መሰረት ነታ ከተማ
ዝኸውን ልዕሊ ሓደ ሽሕ ትርብዒት ኪሎሜተር ዝስፍሓቱ መሬት ሲናይ ኣወፍያ

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)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
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ለይ-ኣውት
ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ
ሊድያ ስልጣን

ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ርእሰ-ከተማታት ዓለም ኣብ
ገምገም ቀይሕ ባሕሪ?

ኣላ። ዮርዳኖስ’ውን ብተመሳሳሊ ዓቐኑ
ዘይተፈልጠ መሬት ሂባ ከም ዘላ
ይንገር።
እዛ ንቐይሕ ባሕሪ ሰጊሩ ምስ መሬት
ግብጺ ዘራኽብ ዘበናዊ ድልድል ከም
ዝህሉዋ ዝንገረላ ዘሎ ከተማ፡ ቀዳማይ
ገጽ መስርሕ ህንጸታ ኣብ ቀዳማይ
ርብዒ ዓመት ናይ 2019 ጀሚሩ
ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ 2020
ክዛዘም ምዃኑን’ዮም ሰብ-መዚ’ታ
ሃገር ዝገልጹ። ወጻኢታት መስርሕ
ህንጸታ ድማ፡ ብመንግስቲ ንግስነት
ስዑዲ-ዓረብን ናይ ልምዓት ማዕከናቱን፡
ብስዑዳውያንን
ወጻእተኛታትን
ኣውፈርቲ ክሽፈን ምዃኑ እቶም ሰብመዚ ወሲኾም ይሕብሩ።
እንተዀነ፡ እቲ ደርማስ ፕሮጀክት
ናይ ባጀት ሕጽረትን ካልእ ጸገማትን
ከጋጥሞ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ
ዝጠቕሱ ክኢላታት፡ ቀዳማይ ገጽ
መስርሕ ህንጸቱ ክሳብ 2025 ክምጠጥ
ከም ዝኽእል የመልክቱ። እታ ከተማ
ኣብ መፈጸምታኣ ክሳብ እትበጽሕ ካብ
30 ክሳብ 50 ዓመታት ክወስደላ ምዃኑ
ዝገልጹ ክኢላታት’ውን ኣለዉ።
ዓመታዊ ሓደ ሚልዮን በጻሕቲ
ከተአንግድን ዓመታዊ ከባቢ 22 ቢልዮን
ሪያል ቱሪዝማዊ እቶት ከተመንጩን
ትጽቢት ዝግበረላ ከተማ ኒዮም፡ ኣብ
ዝሓለፈ ኣማኢት ዓመታት ኣብ ዓለምና
ካብ ዝተሃንጻ ዓበይቲ ከተማታት እታ
ዝበለጸትን ኣደናቒትን ከም እትኸውን
እያ ንግስነት ስዑዲ-ዓረብ ትገልጽ። ኣብ
26,500 ትርብዒት ኪሎ-ሜተር ምስ
ተደኰነት፡ ንከተማ ኒውዮርክ ብ33
ዕጽፊ፡ ንከተማ ሳንፍራንሲስኮ ድማ
ብ218 ዕጽፊ ክትዓብየን እያ። ሰብ-መዚ
ንግስነት ስዑዲ-ዓረብ ከም ዝሕብሩዎ፡
እታ ከተማ ምስ ተሃንጸት፡ ኣብ ዓለም
ኣሎ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ክትዓጥቕ እያ።
እቲ ትድኰነሉ ቦታ እኹል ጸሓይ
ብርሃንን ንፋስን ስለዘለዎ፡ ሓይሊ
መብራህታን ስርዓተ መጐዓዝያኣን
100 ሚእታዊት ብተተካኢ ጸዓት
ክሰርሕ እዩ። ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት
መጐዓዝያ ዝህባ ተሽከርከርቲ፡ ባቡራትን
ነፈርትን ባዕለን ዝዝወራ ክዀና እየን።
ማእከል ናይ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት
ዝህቡ ሮቦታት’ውን ኪትከውን እያ።

ብዘይካ’ዚ፡ ካብ ባሕሪ ዝተጻረየ ጥዑም
ማይ ዝሰቲ ንበጻሕቲ ዘብህግ ኣዝዩ
ልሙዕን ሰፊሕን ጀርዲን (ብደረጃ
ዓለም ዝዓበየ ናይ ከተማ ጀርዲን’ዩ
ክኸውን)፡ ምዕሩግ መናፈሻን ካልእ
መዘናግዒታትን፡ ኣደናቒ ትሕዝቶ ዘለዎ
ኣብያተ-መዘክር፡ ዘመናዊ ኣደባባይ፡
ሰማይ-ጠቀስ ሆቴላት፡ ግሩማት ኣብያተመንግስቲ፡ ፍሉይ መለለዪ ግንቢ፡ ዓቢይ
መዓርፎ-ነፈርቲ፡ ወዘተ. ክህሉዋ እዩ።
ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሊቃውንትን
ሰብ-ሃብትን ንምስሓብ ድማ፡ ማእከል
ምርምር ናይ ጸዓት፡ ማይ፡ ምግቢ፡ ስነህይወታዊ ቴክኖሎጂ፡ ቴክኖሎጂያውን
ዲጂታላውን ስነ-ፍልጠት፡ ወዘተ.
ክትከውን እያ።
ኒዮም፡ ካብ ክልተ ቃላት ናይ ግሪኽን
ዓረብን ተለቂቡ ዝቘመ ቃል ኰይኑ፡
ትርጉሙ ‘ሓድሽ መጻኢ’ የስምዕ።

ኣብታ ከተማ ዝቕመጡ ነበርቲ፡ ናብኣ
ዝኣትዉ በጻሕቲ ሕልሚ ዝመስል ብሓጎስ
ዝተኸበበ ሓድሽ ህይወት ከስተማቕሩ
ምዃኖም ንምግላጽ ዝተዋህባ ስያመ
እዩ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ዓለም ዝቐልጠፈ
ኣገልግሎት ኢንተርነት፡ ናጻን ዝበለጸን
ኣገልግሎት ትምህርቲ ብድጂታል፡
ኣገልግሎት ሕክምና፡ ዝጸረየ ኣከባቢ፡
ወዘተ. ዝርከበላ ከተማ ስለ እትኸውን
- ብመሰረት’ቶም ሰብ-መዚ። ንግስነት
ስዑዲ-ዓረብ፡ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለወን
ኩባንያታት ኣብቲ ፕሮጀክት ንምስታፍ
ክወዳደራ ዕድመ ኣቕሪባትለን ኣላ። ኣብ
ቴክኖሎጂ መጐዓዝያ፡ ጸዓት፡ ማይ፡ ህንጻ፡
ፋይናንስን ካልእን ዝነጥፋ ብርክት ዝበላ
ኩባንያታት ናይ ጃፓን፡ ቻይና፡ ኣመሪካ፡
ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን እውን ድሮ
ኣብቲ ፕሮጀክት ክዋስኣ ድሌት ከም
ዘለወን ገሊጸን ኣለዋ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12:50
13:30
13:45
15:30
16: 00
18: 30
19: 25
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ዶክመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ማህደር
ዜና ዓረብ
ሄሎ ደባይዋ ብቐጥታ
ፍሉይ መደብ
ሞዛይክ
ዶክመንታሪ
ተኸታታሊት ፊልም ሮረ 4ይ
ዜና ትግረ
ገለብ ድሐን /ቴራብ ቀጥታ
ዜና ትግርኛ
ሕርሻን ሃብቲ ባሕሪ
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

ብካልኣይ መስመር ቴለቪዥን ኤርትራ ሰዓት09፡00 ድ/
ቀትሪ ፊልም ኣሎ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሱሌማን ኣሕመድ

ጾምን ጥዕናን
ጾም መግቢን ማይን ካብ ምውሳድ ንዝተወሰነ
ሰዓታት ምቑጣብ ማለት እዩ። እቲ ምቚጣብ ካብ
ዝተወሰነ መግብታት ክኸውን’ውን ይኽእል እዩ።
ዝበዝሕ እዋን ደቂ ሰባት ንሃይማኖታዊ ጥቕምታት
ኢሎም እዮም ጾም ዘካይዱ። ካብኡ ሓሊፉ ግና ኣብ
ጥዕናና ሓያሎ ረብሓታት ከም ዘለዎ እዮም ክኢላታት
ዘመልክቱ።
ሰብነትና ናብ ኩነታት/ ሃዋሁ ናይ ጾም ዝኣቱ፡ መግቢ
ካብ እንወስድ ድሕሪ ካብ 6 ክሳብ 8 ሰዓታት ኣብ
ዘሎ ግዜ እዩ። እዚ ግዜ’ዚ ሰብነትና ነቲ ኣቐዲምና
ዝወስደናዮ መግቢ ምሉእ ብምሉእ ተጠቒሙ
ዝውደኣሉ ግዜ እዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ሰብነትና ነቲ ኣብ
ጸላም ከብድን ጭዋዳታትን ዝርከብ ግልኮስ (ባህርያዊ
ሽኮር) ተጠቒሙ እዩ ጸዓት ክፈጥር ዝጅምር። እቲ
ጾም ይቕጽል እንተሎ ድማ ኣካላትና ነቲ ዘድልዮ
ጸዓት ካብቲ ኣብ ሰብነትና ዝተኸዘነ ስብሒ ከዳልዎ
ይጅምር። እዚ ግና ንሓጺር ግዜ ጥራሕ እዩ ክካየድ

ዝኽእል። እንተ ነዊሑ፡ ኣካላትና ነቲ ዝተኸዘነ ፕሮቲን
(መኣዛ) እውን ከቃጽሎ ይጅምር። ኣብ ከምዚ ደረጃ
እንተተበጺሑ ድማ፡ ጥዕናዊ ረብሓ ናይ ጾም ዘይኮነ፡
ጥሜት ወይ ዓጸቦ እዩ ዘኸትል። እዚ እቲ ካብ መግብን
መስተን ናይ ምሕራም ግዜ ንሓያሎ መዓልታት ወይ
ልዕሊ ሰሙን ምስ ዝቕጽል ዘጋጥም እዩ።
ዓይነታት ጾም
* ንዝተወሰነ ሰዓታት ምጻም፦ እዚ ካብ 7 ሰዓታት
ክሳብ ንክልተ ሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ጾም እዩ።
እዚ ዓይነት ጾም እዚ ናይ ድቃስ ጸገም፡ ናይ ጸዓት
ምምዝባዕ፡ ጸገም ናይ ምንቃሕ፡ ጸገም ናይ ስምዒት
ህዋሳትን ንዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
* ምቑጣብ ካሎሪ፦ ኣብ እትወስዶ ካሎሪ ምቊጽጻርን
ምጉዳልን ሓደ ናይ ኣመጋግባ ስርዓት እዩ። እዚ ኣብ
ጥዕና ልቢ፡ ጸቕጢ ደም፡ ምጒዳል መጠን ስብሒ፡
ተኣፋፍነት ናይ ኢንሱሊንን ልዑል ረብሓ እዩ ዘለዎ።
* ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ጾም፦ እዚ ካብ 48 ሰዓታት

ክንክን ኣእጋር ኣብ ግዳያት
ሕማም ሽኮር
ብሕማም ሽኮር ዝተጠቓዕካ ግዳይ ምስ እትኸውን፡
ብሓያሎ ጸገማት ናይ ኣእጋር፡ ንኣብነት ቁስሊ፡ ክትሳቐ
ትኽእል ኢኻ። ሓካይም ከም ዘመልክትዎ፡ ሕማም
ሽኮር ዘለዎም ሰባት፡ ብመጉዳእቲ መትንታትን
ሻምብቆታት ደምን ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎኦም ዝለዓለ
እዩ። እዚ፡ ንረኽሲ ቆርበትን ካልእ ቁስልን ዝተቓልዑ
ይገብሮም።
ሕማም ሽኮር ኣብ ዘለዎም ሰባት፡ ዙረት ደም ናይ
ምድንጓይ ባህሪ የርኢ እዩ። በዚ እቲ ቆሲሉ ዘሎ ክፍሊ
ሰብነት ቀልጢፉ ክሓዊ ኣይክእልን። ምስ ሕማም ሽኮር
ዝነብሩ ሰባት፡ ግቡእ ክንክን ምስ ዘይገብሩ፡ ህዋሳዊ
(sensory) ስምዒቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓተ እዩ
ዝኸይድ። ኢዶም ወይ እግሮም ተጎዲኦም እንከለዉ
ከይተሰምዖም ነዊሕ ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ፡ እቲ ረኽሲ
ተጋዲዱ ትረኽቦ።
ሽኮር ኣብ ኣካላትና ንዘጋጥመና መጉዳእቲ፡ ግዜ
ከይበልዐ ብቐሊሉ ንኽሓዊ ናይ ምዕንቃጽ ተኽእሎ
ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ኣብ
መሓውርና ኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና
እዮም ሓካይም ዝመኽሩ። ሽኮር ዘለዎም ሰባት ካብዞም
ዝተጠቕሱ ጸገማት ንምግልጋል፡ ከዘውትሩዎ ዘለዎም
ወይ ከዘውትሩዎ ዘይብሎም ምኽርታት ስዒቦም
ተዘርዚሮም ኣለዉ ክትጥቀሙሎም ይግባእ።
ከዘውትሩዎ ዘለዎም፦
=> መጠን ሽኮር ኣብ ደምካ መዓልታዊ ክትልክዖ
ይግባእ። ኣብ ግዚኡ ግቡእ ሕክምናዊ ፍወሳ ትገብር
ብምህላውካ፡ ነቲ ሽኮር ተቖጻጺርካዮ ከም እትርከብ
ከተስተብህል የድሊ። ብግቡእ ክንክንን ኣብ ግዜኡ
ፍወሳን ዝገብር ግዳይ፡ ካብቲ ክንክን ዘይገብር፡ ብረኽስን
መቑሰልቲ ኣእጋርን ካልእ ክፍሊ ሰብነትን ክሳቐ ዘለዎ
ተኽእሎ ዝተሓተ እዩ።
=> ኣእጋርካ መዓልታዊ ክትሓጽቦ ይግባእ።
ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት መዓልታዊ ኣእጋሮም

ብሳምናን ልብጥ ብዝበለ ማይን ክሓጽቡዎ ይምከር።
ኣእጋሩ ብዝግባእ ከንቅጾ’ውን ይግባእ። ኣብ ኣእጋሩ፡
ከምኡ’ውን ኣብ መንጎ ኣጻብዕቱ፡ ጠሊ ከም ዘየለ
ከረጋግጽ ይምከር። ነዚ ምስ ኣረጋገጸ ጥራሕ’ዩ ጫማ
ክወዲ ዝኽእል።
=> ኣብ ጽሬት ኣጻብዕቲ ኣጽፋርካ ግቡእ ምክትታል
ክትገብር የድሊ። ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ኣጽፋሩ
ብጥንቃቐ ክቖርጽ ይግባእ። ንምምልኻዕ (ብፍላይ
ደቀንስትዮ) ዝኾነ ዝልከ ነገር ኣብ ኣጽፋርካ ክትገብር
ኣይግባእን።
=> ኣእጋርካ ልዕሊ ዓቐን ከይደርቕን ከይነቅጽን
ምክትታል። ኣእጋርካ ድሕሪ ምሕጻብካን ብዝግባእ
ምንቃጽካን ቅብኣት እናለኸኻ ንኸይደርቕ ክትሕልዎ
ይምከር።
=> ነእጋርካ ነጻነት ዝህቦ ጫማ ክትወዲ ይግባእ።
ጸቢብ ወይ ተሪር ጫማ ምውዳይ ረኽሲ ክፈጥር ከም
ዝኽእል ኣይትዘንግዕ።
=> ክብደት ኣካላትካ ንምቁጽጻር ጻዕርታት ኣካይድ።
ምኽሳዕ ሓደ ካብ ጠንቅታት ሕማም ሽኮር እዩ። ክብደት
ኣካላትካ ብኣገባብ ብምቁጽጻርን ብምንካይን ኣብ ደምካ
ዝህሉ መጠን ሽኮር ናብ ንቡር ደረጃ ንምውራዱ ከም
ዝከኣል ኣስተብህል።
ከዘውትርዎ ዘይብሎም፦
=> ብውዑይ ማይ ኣእጋርካ ክትሓጽቦ ኣይግባእን እዚ ንስኻ ከይተረድኣካ ንቖርበትካ ከቃጽሎ ስለ ዝኽእል
ክትጥንቀቕ የድሊ። ሓንሳብ ቆርበትካ እንተተቓጺሉ
ድማ ናብ ዝበኣሰ ቁስሊ ከተምርሕ ትኽእል ኢኻ።
=> ጥራይ እግርኻ/ ብዘይ ጫማ ክትጐዓዝ
ኣይግባእን። ብጥራሕ እግርኻ ምጕዓዝ ንዝኾነ
መጉዳእቲ ዝተቓላዕካ ምዃንካ ኣስተብህል።
=> ቁስሊ ምስ ዝህልወካ ካብ ትእዛዝ ሓኪም ወጻኢ
ባዕልኻ ክትሕክሞ ኣይግባእን።

ምንጪ፦ healthline

ክሳብ 30 ወይ 40 መዓልታት ብዘይ መግቢ ምጽናሕ
የጠቓልል። እዚ ዓይነት ጾም’ዚ ብኸቢድ ሕዱር ሕማም
ዝተጠቕዑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ክትትል ክኢላታት
ሕክምና ዝካየድ ዓይነት ጾም እዩ።
* ሃይማኖታዊ ጾም፦ እዚ ንዝተወሰነ እምነት ዝካየድ
ዓይነት ጾም እዩ። ዝተፈላለየ እምነት ዝኽተል ህዝቢ
ዓለምና ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሃይማኖታዊ ጾም የካይድ
እዩ። እዚ ዓይነት ጾም ምስቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ
ዝተወሰነ ሰዓታት ጾም ዝመሳሰል እዩ።
ኣብ ግዜ ጾም ኣብ ኣካላትና ዝረኣዩ ለውጥታት፦
* ዓቐን ኢንሱሊን (ንካርቦ ሃይድሬድ ዝልውጥ
ዓይነት ፕሮቲናዊ ሆርሞን)፦ ኣብ ደምና ዝህሉ ዓቐን
ኢንሱሊን ክጎድል ይጅምር። እዚ ድማ ኣብ ሰብነትና
ዝርከብ ስብሒ ንኽቃጸል የቀላጥፍ።
* ዕብየት ናይ ሆርሞን፦ ኣብ መጠን ደም ዝርከብ
ዕብየት ናይ ሆርሞን ብሓሙሽተ ዕጽፊ ክዓቢ ይርአ።
እዚ ሆርሞን እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድማ፡ ምቅጻል
ስብሒን ንጥፈታት ጭዋዳን ከም ዝቀላጠፍ ይገብር።
ካልእ ኣካላዊ ረብሓታት ድማ ኣለዎ።
* ዋህዮኣዊ ጽገና፦ ንስርዓተ ጽገና ዋህዮ ከም
ዝሕይል ይገብሮ። ንኣብነት ኣብ ዋህዮታትና ዝርከቡ
ተረፍ መረፍ ጐሓፍ ብቐሊሉ ንደገ ከም ዝወጹ
ይገብር።
* ስርዓተ ጅን፦ ካብ ሕማም ኣብ ምክልኻልን ነዊሕ
ዕድመ ናይ ምጽናሕን ኣብ ዝኣመሰሉ ስርዓተ ጅን
ኣገደስቲ እወታዊ ለውጥታት ይፈጥር።
ካብ ጾም ዝርከብ ረብሓ እንታይ እዩ?
ካብ ጾም ሓያሎ ጥዕናዊ ረብሓ ከም ዘሎ እዮም
መጽናዕትታት ዘመልክቱ። ገለ ካብኡ፦
=> ንመርዝን ረስሓትን ኣብ ምልጋስ
(Detoxification)፦ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ኣካላትና ኣብ
መዓንጣ፡ ጸላም ከብዲ፡ ሳንቡእ ወይ ኣብ ቆርበት ዝርከብ
መርዚ ወይ ረስሓት ብምእላይ ሰብነትና ነጻ (neutralizes)
ዝገብር ኣገባብ ‘ዲቶክሲፊኬሽን’ (detoxification)
ይበሃል። ዝኾነ መግቢ እንተዘይወሲድና፡ ኣካላትና
ኣብ ሰብነትና ጸዓት ክረብክ ናብ ዝተኸዘነ ስብሒ እዩ
ዘምርሕ። ካብቲ ዝተኸዘነ ስብሒ ከሚካላዊ መስርሕ
ብምክያድ ድማ፡ ዝተፈላለዩ ኣካላትና ዘድልዮም ጸዓት
ከም ዝረኽቡ ይገብር። ኣብ ከምዚ ኩነት፡ ደምና
ብዝለዓለ ዓቐን ናይ ኢንዶርፊን (endorphin) ማለት
ብሆርሞናት መተሓላለፊ መልእኽቲ ስለ ዝመልእ፡
ንቑሓት ክንከውን ንኽእል። ኣእምሮና’ውን ጥዑይን
ዝተዛነየን ይኸውን።
=> ቀመማዊ ፍወሳ - ኬሞተራፕይ
(Chemotherapy)፦ ብሰንኪ ጾም፡ ኣብ ሰብነትና
ኣብ ዘሎ መጠን ግሉኮስ (ተፈጥሮኣዊ ሽኮር) ዝፍጠር
ከሚካላዊ ለውጢ፡ ኣንጻር ጥረ ወይ ሕበጥ ውጽኢታዊ
ዝኾነ ከሚካላዊ ፍወሳ ከም ዝካየድ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ
መጽናዕትታት የረድኡ። ብርግጽ፡ ንዝተወሰነ ሰዓታት
ዝኾነ ካሎሪ ዘይምህላኽ ኣብ ምዕቃብን ምክልኻልን
ዋህዮታት ሰብነት ሓያሎ ለውጥታት እዩ ዝርአ።
እዚ ድማ፡ ብመንሽሮን ዝተፈላለዩ ሕበጥን ንዝሳቐዩ
ሕሙማት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይንገር። ጾም ኣብ
ዋህዮታት ሰብነት ብሰንኪ ከሚካላዊ ፍወሳ ክፍጠር
ንዝኽእል መርዛዊ ኣሉታዊ ሳዕቤን ብልዑል ዓቐን እዩ
ዘጒድሎ። በዚ ድማ ኣብ ኣካላትና ክፍጠር ንዝኽእል
ጥረን ሕበጥን ከም ዝጎድል ይገብር። ይኹን’ምበር፡ እዚ

ዓይነት ፍወሳ’ዚ ናይ ክኢላታት ምክትታል ዘድልዮ
ብምዃኑ ቅድሚ ክንጥቀመሉ ምፍታንና ንክኢላታት
ክንውከስ ኣድላዪ ይኸውን።
=> ምኽሳዕ (obesity)፦ ምኽሳዕ ንምጉዳል ጾም
ብዝሓየለ መልክዑ ክግልገለሉ ጸኒሑ እዩ። ጾም፡
ኣብ ጸላም ከምዲ ዝርከብ ኤንዛይም፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ክፍሊ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ኣብ ሽምጥና ዝርከብ
ስብሒ፡ ከምኡ’ውን ኮሌስትሮል ብቕጽበት ከም
ዝቃጸል ብምግባር ንጥዕናና ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሓሞት
ኣሲድ (bile acids) ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ
ኣገዳሲ ናይ ሓሞት ኣሲድ ንመስርሕ ሜታቦሊዝም
ብምቅልጣፍ ኣብ ሰብነትና ዝርከብ ስብሒ ብቐሊሉ
ናብ ጽዓት ክቕይሮ ይኽእል። ብሓገዝ ክኢላታት
ሕክምና ዝካየድ ጾም፡ ብዘይ ዝኾነ ኣሉታዊ ሳዕቤን፡ ኣብ
ሰብነትና ተኸዚኑ ዝርከብ ዘየድሊ ስብሒ ንምቅጻል
ዝሕግዝ እቲ ዝበለጸ ኣገባብ እዩ።
=> ምንፍርፋር (Epilepsy)፦ ሕማም ምንፍርፋር
ኣብ ሓንጎልና ብዝርአ ምዝንባዕ እዩ ዝኽሰት። ጾም
ከምዚ ዓይነት ሕማም ንዘለዎም ሰባት እቲ ዝበለጸ
መድሃኒት ምዃኑ እዮም ክኢላታት ዘመልክቱ።
=> ቅርጥማት ወይ ነድሪ መላግቦ (Rheumatoid
Arthritis)፦ ቅርጥማት መላግቦ፡ ኣብ ተዓጻጸፍቲ
መላግቦታት ነድርን ምቅጻልን ዝፈጥር ሕዱር ሕማም
እዩ። ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ኣካላትን ቲሹታትን’ውን
ብዝለዓለ መልክዑ እዩ ዝጸልዎም። ብሓገዝ ሓካይም
ዝግበር ጾም ነዚ ዓይነት ጥዕናዊ ጸገም’ዚ ኣብ ምፍዋስ
ልዑል እጃም እዩ ዘለዎ።
=> ነድሪ ላልሽ (Pancreatitis)፦ ላልሽ፡ መግቢ
ንምሕቃቕ ዝሕግዝ መረቕ ከምኡ’ውን ኢንሱሊን
ኣብ ምፍራይን ልዑል ግደ እትጻወት ኣካል እያ። እታ
ላልሽ ቀቀልጢፋ እናሻዕ ናይ ምቅጻል ባህሪ ከተርኢ
እንተጀሚራ ድማ፡ ነድሪ ላልሽ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት
እዩ። ምጻም’ምበኣር እቲ ዝበለጸ ነዚ ከምዚ ዓይነት ጸገም
ንምፍዋስ ዘገልግል ኣገባብ እዩ።
=> ናይ ፍወሳ መካኒዝም (Healing Mechanism)፦
ጾም፡ ናይ ምሕካምን ምሕዋይን ዓቕሚ ኣካላትና
የሐይሎ። ኣብ ከስዐና ንዝተወሰነ ሰዓታት መግቢ ምስ
ዘይህሉ፡ ኣካላትና ኣብ ክንዲ ኣብ ምሕቃቕ መግቢ፡ ኣብ
ሜታቦሊዝምን ስርዓተ ምጽዋር ዓቕምን ኣብ ዝኣመሰሉ
ካልእ ኣገደስቲ ንጥፈታት ንኸተኵር እዩ ዝግደድ።
=> ንጥዕና ልብን መትንን (Cardiovascular
Health)፦ ንዝተወሰነ ሰዓታት ዝካየድ ጾም፡ ዋህዮታት
ሓንጎል ማለት ‘ኒውሮንስ’ ከም ዝነቓቕሑ ስለ ዝገብር፡
ኣብ ሰብነትና ዝህሉ ግሉኮስ ኣብ ምቍጽጻርን ንጥዕና
ልብን መትን ኣብ ምሕላውን ልዑል ተራ እዩ ዘለዎ።
እዚ ብዝተፈላለዩ ሕክምናዊ መጽናዕትታት ክረጋገጽ
ክኢሉ እዩ።
=> ቅድምን ድሕሪን መብጣሕቲ፦ ሓካይም ብዛዕባ
ኩነታት ጥዕና ዘድሊ ምልክታት ንምርካብ ዘካይዱዎ
መርመራ ዕዉትን ንጹርን ምእንቲ ክኸውን ካብ
2 ክሳብ 8 ሰዓታት ክትጸውም ከም ዘለካ ይሓቱኻ
እዮም። ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ዝካየደሎም
ክፍሊ ኣካላትና ኣብ ዝካየድ መጥባሕቲ ብፍላይ፡
እቲ ሕሙም ቀዳምነት ዝወሃቦ ምኽሪ ክጸውም ከም
ዘለዎ ዘመልክት እዩ። እዚ እቲ ሕሙም መደንዘዚ
ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ሳንቡእ ካብ ከስዐ ዝኾነ ትሕዝቶ
ንኸይትረክብ ይኽልክል።

ሓዳስ
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ኣንክሮ
ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት

ኢልቫ ሾ፡ ኣብ 1873 ዓ.ም ኣብ ዞባ
ግሪንፐር ክፍለ ሃገር ቨርጂንያ ዝተወልደት
ኣመሪካዊት’ያ። ኢልቫ ተፈታዊት’ኳ
እንተነበረት፡ ብሰንኪ ውዑይ ባህርያታ
ግን፡ ምስ ወላዲኣ ኣብ ቀጻሊ ግርጭት’ያ
ነይራ። ወላዲታ ሜሪ፡ ኣዝያ ትፈትዋ
ብምንባራ፡ ተሐንቅቓን ካብ መግረፍቲ
ወላዲኣ ትከላኸለላን ነበረት። ኣብ 1896
ዓ.ም፡ ኢልቫ ምስ ኢድዋርድ ስትሪንበልግ
ዝተባህለ መንእሰይ፡ ፍቕራዊ ዝምድና
መስሪታ። ኢድዋርድ ናይ መስተ ውሉፍ
ብምንባሩ፡ ስድራ ኢልቫ ነዚ ዝምድና
ኣይተቐበሉዎን። እቶም ክልተ መጻምዲ
ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ቃል-ኪዳን
ፈጺሞም፡ መርዓኦም ግና ካብ ሰለስተ
ኣዋርሕ ኣይሓለፈን። ኣብ 1897ዓ.ም
ሓደ ህጻን፡ ኢልቫ ቢጃማኣ ተኸዲና ኣብ
ኣፍደገ ቤታ ወዲቓ ምስ ረኣያ፡ ናብ
ስድርኣ ብምኻድ ሓበሮም። ወላዲታን
ሓኪም ናይ’ታ ከተማን ንኢልቫ ንምርዳእ
ናብ ቤታ ከዱ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ግን፡
ኢልቫ ድሮ ዓሪፋ፡ ኢድዋርድ ድማ፡
ክሳብ ክሳዳ ዝበጽሕ ነዊሕ ክዳን ከዲኑ፡
ኣብ ዓራታ ኣደቂሱ ኣምሪሩ ክበኪ
ጸንሖም። ኢድዋርድ፡ ናብ ጽሉል ተቐዪሩ፡
ንሬሳ በዓልቲ ቤቱ ብምሕቋፍ፡ ዝኾነ ሰብ
ክቐርባ ፍቓደኛ ኣይነበረን። እቲ ሓኪም
ኣብ ጸብጻቡ “ኣብ ኣካላት ምውትቲ፡
ዝኾነ ናይ ምህራም ምልክት ኣይረኣኹን።
ኣማውታኣ ንቡር’ዩ ዝመስል። በዓል
ቤታ ግን፡ ከም’ታ ደቃ ዝተመንጠለት
ዋዕሮ’ዩ ተቐዪሩ ነይሩ። ኣዝዩ የሕዝነካ”
ብምባል፡ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ጽሒፉ።
ሬሳ ኢልቫ፡ ንጽባሒቱ ክቕበር ተወሰነ።
ኢድዋርድ ድማ ከብድኻ ብዝበልዕ
ኣገባብ’ዩ ንበዓልቲ ቤቱ ተፋንዩ።
ኢድዋርድ፡ እቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት
ነዊሕ ክዳን ከውጽኡላ ምስ ደለዩ፡ “እዛ
ክዳን ንበዓልቲ ቤተይ ኣብ ቦኽሪ ሌላና
ዝሃብኩዋ ህያብ ብምዃና፡ ኣዝያ እያ
እትፈትዋ። ተኸዲናታ’ያ ክትቅበር ዘለዋ”
ብምባል ኣትሪሩ ተቓዊሙዎም’ዩ።
ፈቃር ኢድዋርድ መዛረቢ ናይ’ታ
ከተማ ኮነ። ሜሪ ግን፡ ኣማውታ ናይ’ታ
ዝኾነ ሕማም ዘይነበራ ጓላ ግድል ኮና።
ሜሪ፡ ንምፍላይ ሕሳስ ልደ ጓላ ክትጻወሮ
ኣይከኣለትን። ሓደ መዓልቲ፡ ነታ ኢልቫ
ጓላ ዝሃበታ ጻዕዳ መንዲል ክትሓጽብ ናብ
ማይ ምስ ኣእትወታ፡ ሕብሪ እቲ ማይ
ናብ ቀይሕ ተቐዪሩ። ሜሪ ብስንባደ ናብ
ውሽጢ ብምእታው፡ ንበዓል ቤታ “ጓለይ
ብርግጽ እዚ ሰይጣን’ዩ ቀቲሉዋ” በለቶ።
ንሕብሪ’ታ መንዲል ዝነበረቶ ማይ ድማ

ኣርኣየቶ። በዓል ቤታ ኣይዓገበን፡ ነታ
መንዲል ካብ’ቲ ዝነበረቶ ምስ ኣልዓላ ግና፡
እቲ ናብ ቀይሕ ተቐዪሩ ዝነበረ ሕብሪ
ናብ ንቡር ተመልሰ። እዚ ግን እኹል
መርትዖ ኣይነበረን።
ድሕሪ ወርሒ፡ ሜሪ ካብ ድቃሳ
ሃንደበት ባህሪራ ተንሰአት። ዘሰንብድ
ሕልሚ’ያ ርእያ። ብዛዕባ’ቲ ሕልሚ ንዝኾነ
ሰብ ከይነገረት፡ ትም በለት። ንሳልስቲ
ብተኸታታሊ ምስ መጽኣ ግን፡ ናብ ሓላፊ
ፖሊስ’ታ ከተማ ብምቕራብ፡ “ዘገርም
ሕልሚ ክነግረካ’የ። ብድሕሪኡ ግን፡ ሬሳ
ጓለይ ካብ መቓብሩ ብምውጻእ፡ ዳግም
መርመራ ከተካይደሉ ኢኻ” በለቶ።
ኢልቫ ንወላዲታ ብሕልሚ፡ “ፈቃር
ወላዲተይ፡ ሂወተይ ምስ ኢድዋርድ
ሲኦል’ያ ነይራ። መዓልታዊ’ዩ ዝሃርመንን
ዘጋፍዓንን ነይሩ። ብፍጹም ኣፍቂሩኒ
ኣይፈልጥን’ዩ። ኣብ’ታ ዝሞትኩላ ምሸት፡
ጨው ኣይሃብክንን ብምባል፡ ተንሲኡ
ብኽሳደይ ሒዙ ሓኒቑኒ” ትብላ ነበረት።
ናይ’ታ ምሸት ፍጻመ ድማ፡ ብደቂቕ
ትገልጸላ ነይራ።
ሬሳ ኢልቫ ተፋሒሩ ናብ መርመራ
ቀረበ። ኣብ ክሳዳ ናይ ማሕነቕትን
መስበርትን፡ ስንብራት ጸንሖ። ምስ ኣሰር
ኣጻብዕቲ ኢድዋርድ ድማ ተመሳሳሊ
ነበረ።
ኣብ’ቲ ዝወዓለ መጋባእያ፡ ክልተ
ተዋሳእቲ፡ ነቲ ሜሪ ኣብ ሕልማ
ዝረኣየቶ ፍጻመ፡ ብመልክዕ ተዋስኦ
ኣቕረቡ። ኢድዋርድ፡ እቲ ካብ ሰብ
ተኸዊሉ ዝወዓሎ ገበን፡ ኣብ ቅድሚ
ዓይኑ ከም ዝነበሮ ክቐርብ ምስ ርኣየ፡
ክጻወር ኣይከኣለን። ሃለዋቱ ብምጥፋእ’ዩ፡
ኣብ ቅድሚ ተጋባእቲ ስጥሕ ዝበለ።
ካብ’ዚ ዝዓቢ ጭብጢ ድማ ኣይነበረን።
ኢድዋርድ ንሕልፈት ተፈርደ። እቲ
ዘገርም፡ ንጽባሒቱ ኣዛዚ ፖሊስን፡
ከንቲባ’ታ ከተማን ዝርከቡዎም ፈተውቲ
ኢልቫ ኩሎም፡ ተመሳሳሊ ሕልሚ’ዮም
ሓሊሞም - ኢልቫ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲና
ፍሽኽ እናበለት።
ኢድዋርድ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ፡
ኣብ’ታ በይኑ ዝነበራ ሸላ ተሓኒቑ ጸንሐ።
ብምማቱ ዝሓዘነ’ኳ እንተዘይነበረ፡ መልሲ
ዝተሳእኖ ሕቶ ግን፡ ከመይ ኢሉ’ዩ ብዘይ
ሓገዝ፡ ኣብ’ቲ ሽዱሽተ ሜትሮ ንውሓት
ዝነበሮ ናሕሲ ጠልጠል ክብል ክኢሉ
ዝብል ነበረ። ካልእ ግድል።
ምምሕዳር ቨርጂንያ፡ ኣብ ሓወልቲ
መቓብር ኢልቫን ነዚ ኣገራሚ ዛንታ
ሰኒዱዎ ይርከብ።

ኣጋጣሚዶ ትብሉዎ?
ወዱ ንመራሒ ኣመሪካ ዝነበረ
ኣብርሃም ሊንኮልን፡ ሮበርት ሊንኮልን፡
ድሕሪ ምቕንጻል ወላዲኡ - ኣብ
መንገዲ ባቡር ኒው ጀርሲ እንከሎ
ሃንደበት ሸተት ኢሉ ኣብ’ቲ መንገዲ
ባቡር፡ ፊት ናይ’ቲ ብናህሪ ዝሕንበብ
ዝነበረ ባቡር ተሰጥሐ። ሽዑ ሓደ
ካብ’ቶም ተጸበይቲ፡ ንህይወቱ ኣብ
ሓደጋ ብምእታው ነቲ መንእሰይ
ኣድሓኖ።
እዚ ተራ ዛንታ ክኸውን ይኽእል’ዩ።
እንተኾነ ግን፡ እቲ ኣውያት ምስ
ሰምዐ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ዝፈልጦ ዘይነበረ
መንእሰይ ዘድሓነ ሰብ - ኣድዊን
ፖዝ’ዩ ዝበሃል። ምዕባይ ሓዉ ነቲ
ቅድሚ ሓደ ሰሙን ንኣብርሃም
ሊንኮልን ዝቐተለ ጆን ፖዝ።

ክገርመኩም!
ኣዝዩ ካብ ኣናጹ ዝፈርህ ኣፍቃሪ
ዝነበራ ሊባኖሳዊት ጎርዞ፡ ኣፍቃሪኣ
ስድራ ቤቱ ሒዙ ‘ጓልኩም ሃቡና’
ክብል ምስ መጸ፡ ኣገራሚ ሕቶ
ሓቲታ። ንሳ ንወለዳ “ንገዝመይ
300 ኣናጹ ኢኹም ትሓቱ። እተን
ኣናጹ ድማ ባዕሉ ኣፍቃሪየይ ክኣርየን
ኣለዎ” በለቶም። ስድራ መርዓዊ ነዚ
ቀሊል ገዝሚ ብሓጎስ ተቐበሉዎ።
እንተ’ቲ ጸገሙ ዝፈልጥ ዝነበረ
መርዓዊ ግን፡ ካብ እንዳ መርዓቱ ገዛ
ከይወጸ እዩ ርሃጽ ወረር ወረር ክብሎ
ዝጀመረ። እንተኾነ፡ እቲ ብፍቕሪ
ተሰኒፉ ዝነበረ መንእሰይ ንፍርሑ
ብምስዓር ኣብ ውሽጢ ሰለስተ
ኣዋርሕ ደፊሩ 100 ኣናጹ ክቐትል
ክኢሉ’ዩ። ንሱ፡ “ነታ ቀዳመይቲ
ኣንጭዋ ብመኾስተር ክሃርማ
እንከለኹ ፈጥፈጥ እብል ነይረ።
ኣብ ገሊኡ እዋናት ድማ ነቲ መርዓ
ክጥንጥኖ ሓሲበ ነይረ” ብምባል
ንቢቢሲ ሓቢሩ። እታ ንግሆ ወፊራ
ክሳብ ምሸት ኣብ ምክትታል ሕጹያ
ትውዕል ዝነበረት ጎርዞ ብወገና፡
“ይገርመኒ’ዩ፡ ኣፍቃርየይ ኣንበሳ’ውን
ኣይፈርሕን’ዩ። ኣብ ከባቢኡ ዘፍርሆ
መንእሰይ ፍጹም የለን። ኣንጭዋ
እንተ ርእዩ ግና ኣብ ዝኣትዎ
ይጠፍኦ” ድሕሪ ምባል፡ “ዝበልኩዎ
ካብ ምፍጻም ድሕር ከም ዘይብል
ስለ ዝፈለጥኩ እየ ነዚ ኣገራሚ ገዝሚ
ሓቲተ። ሕጂ ሕጹየይ ሚእቲ ካብ
ሚእቲ ጅግና ኮይኑ ኣሎ፡” ኢላ
ኩርዓት እናተሰማዓ።

ህዝብታትን ባህልታቶምን

ህዝቢ ጫድ ካብ ዝተፈላለዩ ቀቢላታት
ዝቘመ፡ ልዕሊ 100 ቋንቋታት ዝዛረብ
ህዝቢ’ዩ።
መርዓ ሕብረተ-ሰብ ጫድ ዝተፈላለዩ
ኣገባባት ዘለዎ ኰይኑ፡ ዝበዝሐ እዋን ግን
ብሰንኪ ክብሪ ገዝሚ ብፍታው እንዳ
ጓል ኣብ ምዝራፍ ዝተመስረተ ኰይኑ
ንረኽቦ።
እንዳ-ጓል ካብ “ከይብሉናን ካብ መን
ሓሚቕናን” ዝብል ድሑር ኣተሓሳስባ
ንኣዋልድ ደቆም ልዑል መጠነ ገዝሚ
ስለ ዝሓቱ፡ ዕደመ መርዓ ዝሓለፈን ጐራዙ
ጫድ ኣደዳ’ዚ ድሑር ባህሊ ብምዃነን፡
እንዳ-ጓል ምስ እንዳ-ወዲ ብሕቡእ
ብምምኻር፡ መርዓውን ኣዕሩኽቱን
ተሓቢኦም ንጓሎም ከም ዝዝርፉዋ
ይገብሩ። ልምዲ “ምዝራፍ መርዓት”
ኣብ ጫድ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት
ዝጀመረ ኣገባብ መርዓ’ዩ። እዚ ልምዲ
ግን፡ ትሕቲ 17 ዓመት ንዝዕድሚአን
ጐራዙ ኣይምልከትን’ዩ።
እታ ዝተዘረፈት ጐርዞ ናብ እንዳ ወዲ
ምስ ተወሰደት፡ ከይትሃደም ንሓደ ሰሙን
ብጽኑዕ እናተሓለወት፡ ኣሞታት ዘራፊኣ
ንመርዓ የዳልዋኣ።
ኣብ ሰሙና “ሞስኮራ” ወይ ከኣ፡ ዳስ
ዓወት ዝበሃል መርዓ ብምድላው ስድራቤታ ተዓዲሞም ብምምጻእ እቲ ዝተሓተ
ገዝሚ ወሲዶም ንቡር ይፍጽሙላ።
ገዝሚ ጫድ ከከም ዓሌትን ትሕዝቶን
እንዳ ጓል ካብ 1000 ክሳብ ሓደ
ሚልዮን ዶላር ክበጽሕ ይኽእል። እታ
ኣብ ዝዀነ መርዓ ዘይትተርፍ ግን፡ 8
ግራም እትምዘን ብእንዳ-ወዲ ንእንዳ-ጓል
እትወሃብ ሳንቲም ወርቂ’ያ። እዚ ብዘይካ
ክዳውንቲን ስልማትን መርዓትን፡ ጨና
ሓማትን ዝጽዋዕ ንኣደ ጓል ዝወሃብ ክቡር
ባህላዊ ጨና ጫድ እዩ። ኣብ ቀቢላ
“በላላ” ግን፡ ካልእ ዓይነት ምዝራፍ’ዩ
ዝፍጸም። ብመሰረት ባህሊ’ዛ ቀቢላ በኳር
ኣብ እንዳ ስድራኣ ስለ እትሓርስ፡ በዓልቤታ እዋን ሕርሳ ምስ ተቓረበ ናብ እንዳ
ስድራኣ ኣስኒቑ ይሰዳ። ብሰላም ተገላጊላ
ውሉዳ ክሳብ ክልተ ዓመት ዝገብር ድማ
ምስ ስድራኣ እያ እትጸንሕ። በዓል-ቤታ
ድማ ናብ እንዳ ሓሙኡ እናተመላለሰ፡

እመኑ ኣይትእመኑ
ኣብ 1880ዓም ነባሪ ከተማ ጎልተን ሕ/መ/ ኣመሪካ ዝኾነ ሓረስታይ ዴቪድ ላንግ ምስ
በዓልቲ ቤቱን ናይ’ታ ከተማ ዳኛ ዝነበረን ዓርኩ ኦገስት ቡውክን፡ እቲ ንምህርቲ ግራቱ
ክዕድግ ዝመጸ ነጋዳይን እናዕለለ እንከሎ፡ ሃንደበት ካብ ቅድሚ ዓይኖም ተሰወረ። እቲ
ደው ኢሎሙሉ ዝነበሩ ቦታ ተሪርን ዝኾነ ናይ ሃጓፍ ምልክት ዘይነበሮን’ዩ። ዳኛ ኦገስት
ኣብ’ቲ ዴቪድ ደው ኢሉሉ ዝነበረ ቦታ ከቢብ ምልክት ብምስኣል ንኣባላት ፖሊስ
ጸወዐ። ፖሊስን ጐረባብትን ኣብ’ቲ ቦታን ከባቢኡን ዝነበረ ጫካን ንሰሙን ዝቐጸለ
ተፍቲሽ ኣካዪዶም። ኣብ’ቲ ደው ኢሉሉ ዝነበረ ቦታ’ውን ክሳብ ናይ ሓሙሽተ ሜትሮ
ዕምቆት ዘለዎ ጉድጓድ ብምኹዓት ኣሰር ክረኽቡ ፈቲኖም ግን ኣይሰለጦምን።
ሳራ ቦኽሪ ጓሉ ንዴቪድ ኣብ’ቲ ወላዲኣ ዝተሰወረሉ ቦታ “ሳራ ጓለይ ርድእኒ” ዝብል
ድምጺ ይሰምዕ ነይረ ትብል። እቲ ድምጺ ግን ድሕሪ ሳልስቲ ደው ኢሉ። ክሳብ
ሎሚ’ውን ደሃይ ዴቪድ ኣይተረኽበን።

ሕሩድን ፍሩታን ክቕርብ ይግደድ።
ሃብታም ምስ ዝኸውን፡ እንዳ ጓል ንጓሎም
ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት’ዮም ምሳኦም
ክሕዙዋ ዝፍትኑ። እታ በኳር ሓራስ ድማ
ካብ ፍቓድ ስድራኣ ስለ ዘይትወጽእ፡
ትም ምባል’ያ እትመርጽ። ዓቕሉ ዝጸበቦ
በዓልቤታ ከኣ ምስ ኣዕሩኽቱ ብምስምማዕ፡
ኣጸምው ኣቢሉ ንበዓልቲ-ቤቱን ውላዱን
ዘሪፉ ይወስዶም።
መርዓት ጫድ ቅድሚ ዕለተ መርዓኣ
ኣብ ዘላ ወርሒ፡ መዓልታዊ “ኣልመቐር”
ብዝጽዋዕ ጥዑም ዝሽታኡ ዕንጸይቲ ጥሽ
ትወብእ።
“ኣልመቐር” እንትርፎ መርዓትን በኳር
ሓራስን፡ ካልእ ጓል-ኣንስተይቲ ከተዘውትሮ
ኣይፍቀደላን’ዩ።
ዘይመሰለት ጐርዞ ጫድ ኣእዳዋ
ጥራይ’ያ እትሕነን። መርዓትን በዓልቲ
ሓዳርን ግን፡ ኣእጋራን ኣእዳዋን’ያ
እትሕነን።
መርዓውቲ
ጫድ፡
ንኣርበዓ
መዓልታት’ዮም ካብ ገዛ ከይወጹ
ዝሕጸኑ።
እቲ ሓደ ሰሙን ኣብ እንዳ ጓል ክኸውን
እንከሎ፡ እተን ዝተረፋ ድማ ኣብ እንዳ
ወዲ የሕልፉወን። ጽባሕ’ቲ መርዓ፡ ኣደ
ጓል ንመርዓውቲ ፍሉይ ቁርሲ ተዳሉ።
ነቲ ቁርሲ ምስ ቀረበቶ ድማ፡ መርዓዊ
መግለጺ ምስጋናኡ ሰልዲ ይህባ።
ተሓጸንቲ እንትርፎ ኣደ’ታ ጓል ዝገበረቶ
መግቢ፡ ካልእ ኣይበልዑን’ዮም።
ኣብ ባህሊ ጫድ ብሓፈሻ፡ ዝዀነ
ወዲ ኣብ መርዓ ሓፍቱ ኣይሳተፍን’ዩ።
“ሓፍተይ ትምርዖ ኣላ” ኢሉ’ውን
ኣዕሩኽቱ ኣይዕድምን። እንትርፎ ኣብ
ንውሕ ዝበለ እዋንን፡ ኣገደስቲ ጉዳያትን
ድማ ናብ እንዳ ሓፍቱ ኣይበጽሕን’ዩ።
መርዓት ናብ እንዳ ወዲ ምስ ከደት፡ እቲ
መርዓዊ ንደቀንስትዮ መቕርቡ “ርሱም
ኣልነዝላ” ዝጽዋዕ ገንዘብ ከይከፈላ ናብ
ገዛኡ ኣይትኣቱን’ያ።
ኣብ ሕብረተ-ሰብ ጫድ ልዕሊ ሓንቲ
ምምርዓው፡ ንቡር ተርእዮ’ዩ። ከም
ምልክት ሃብቲን ስብእነትን ስለ ዝሕሰብ
ድማ፡ እቲ “ሓንቲ በዓልቲ-ቤት ጥራይ
ትኣኽለኒ” ዝበለ፡ ግዳይ ላግጽን ዳእላን
መቕርቡን - ኣብ ገለ እዋናት ድማ
በዓልቲ-ቤቱን ይኸውን።
ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ካልእ ክምርዖ ምስ
ዝሓስብ፡ ነታ ቀዳመይቲ’ዩ ዝውከሳ።
ንሳ’ውን ነቲ ሓሳብ ብምቕባል፡ ነታ
ካልአይቲ ዝኸውን ቦታ ተዳሉ።
መብዛሕቲኡ እዋን፡ እተን ኣንስቲ ኣብ
ሓደ ካንሸሎ’የን ዝነብራ። እቶም ደቆም
ድማ፡ ንሰበይቲ ኣቦኦም “ኣሞይ” ብምባል
ይጽውዑዋ። እተን ኣብ ሓደ ገዛ ዘለዋ
ክፍልታት፡ ከከም ብዝሒ እተን ኣንስቲ
ይስራሓ። ብተወሳኺ’ውን፡ ናይ ኣቦ’ታ
ስድራ፡ እንዳ ዓበይቲ ቈልዑን መሕደሪ
ጋሻን ተባሂለን ዝፍለያ ክፍልታት
ኣለዋ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጸለመ (ጠቐነ)
መእተዊ
ዕዉት ገስጋስ ናይ ሕብረተሰብ ካብ
ዝጸልዉ ረቛሕቲ ሓደ ስሩዕ፡ ኣድማዕን
ሰላማውን ህይወት ናይ ኣባላት ሕብረተሰብ
ምውሓስ እዩ። ስኒት፡ ሰላምን ሓድሕድ
ምክብባርን ተጻብኦታት የጉድል፡ ድሕነት
የረጋግጽ፡ ኣፍራይነት የዕብን ኩሉ መዳያዊ
ዓወት (ገስጋስ) ናይቲ ሕብረተሰብ ከኣ
የረጋግጽን። በዚ ምኽንያት ሓደ ሕብረተሰብ
ኣባላቱ ተሳንዮምን ተኸባቢሮምን ንኺነብሩ
ዘኽእሉዎም ዝተፈላለዩ ክብርታት ይውንን።
በዞም መሰረታውያን ክብርታት ኣቢሉ ድማ
ቀየድትን ኣማእዘንትን ሕግታት ብምውጻእ
ንርጉጽ ተፈጻምነት ናይዞም ክብርታት
በዞም ሕግታት ኣቢሉ የውሕስ።
ሰብኣዊ ክብረት ናይ ካልኦት ምሕላው
ሓደ ካብ መለለዪ ክብርታት ሕብረተሰብ
ኤርትራ እዩ። ንዓበይቲ ሰባት፡ መራሕቲ
ሃይማኖት፡ መምሃራን፡ ንሰብ መዚ፡ ወዘተ
ምኽባርን ንኽብሮም ብዝመጣጠን ደረጃ
ብፍሉይ ምጽዋዕን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ
ቅቡልን ልሙድን ኣገባብ እዩ። ካብዚ
ወጻኢ ከም ጸርፊ፡ ጸለመ፡ ኣሽሙር፡
ምዝላፍ፡ ምውራድ፡ ምንሻው፡ ምንእኣስ
ወዘተ ዝኣመሰሉ ተግባራት ምስ ክብርታት
ሕብረተሰብና ዘይሳነዩ ካብ ምዃን ሓሊፎም፡
ብንጹር ስለ ዝጻረሩን ሕብረተሰብ ድማ ስለ
ዘይጻወሮምን፡ ክብሪ ሰብ ንምንእኣስ ወይ
ንምጉዳል ተባሂሎም ምስ ዝተገለጹ ቃላት
ዝመጣጠኑ መቕጻዕትታት ኣብ ያታዊ
ሕግታትና ሰፊሮም ንረኽቦም።
ኣብ ባህልናን ያታዊ ሕግታትናን፡
ንመንነት ዝትንክፍ፡ ንወለዲ ዘስተናዕቕ፡
ንክብሪ ሰብ-መዚ ዘጉድል ወዘተ ጸርፍታትን
ጠቐነታትን ክብድ ዝበለ መቕጻዕቲ የስዕብ።
ንሞያ ሰብ፡ እምነት፡ ወዘተ ብምጥቃስ
ዝግበር ጸርፍን ምንእኣስንውን መቕጻዕቱ
ካብ ተራ ጸርፍን ምንእኣስን ዝኸበደ እዩ።
“ኣነዶ ከምዚ እየ” ብምባል ብተዘዋዋሪ
ዝግለጹ ናይ ምንእኣስ ቃላት፣ ንሰብ መዝን
መራሕቲ ሃይማኖትን ምስ ክብረቶም
ዘይከይድ ኣገባብ ጌርካ ምጽዋዕ፣ ኣብ
ባይቶ ንዝተኣከቡ ሰባት እናረኣኻ ጉልባብካ
ዘይምቕላዕ ወይ ካብ ዝተወጣሕካዮ በቕሊ
ዘይምውራድ፣ ንቁጠባዊ ኩነታት ተበዳሊ
ገሊጽካ ወይ “ኣነን ንስኻንዶ ሓደ ኢና”
ዝኣመሰለ መግለጺ ወሲኽካ ምስትንዓቕ
ወዘተ ብመሰረት ያታዊ ሕግታት
መቕጻዕቲ የስዕቡ። ኣብ ርእሲ እዚ ክብሩ
ንዝተተንከፈ ሰብ ከከም ስርዓቱ ብምስያም
በዳሊ ብወግዒ ይቕረታ ከም ዝሓትትውን
ይግበር።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፍና እምበኣር
ብፍላይ ንጸለመ (ጠቐነ) ብዝምልከት
ትርጉሙን ከምዚ ዝበለ ጉድለት ኣብ
ልዕሊ ዝፈጸመ ሰብ ዝወርዶ ገበናውን
ሲቪላውን ሳዕቤናት ዝገልጽ ክኸውን እዩ።

ሰናይ ንባብ።
ትርጉም ጸለመ
ጸለመ ወይ ጠቐነ ክንብል ከሎና ሓደ
ሰብ ንሳልሳይ ኣካል ኣብ ዝህቦ መግለጺ
ንጽቡቕ ስም፡ ክብሪ ወይ ተቐባልነት ናይ
ሓደ ካልእ ሰብ/ሰባት ንምጉዳእ ብምሕሳብ
ብቓል፡ ብጽሑፍ፡ ብተግባር፡ ወዘተ ዝገብሮ
ምምሕልላፍ (ምስግጋር) ናይ ሓበሬታ
ማለት እዩ። ምስ ጸለመ ተመሳሳልነት
ዘለዎም ግን ከኣ ብዝተፈልየ ድንጋገ
ገበናዊ ሕጊ ዝረኣዩ ገበናዊ ተግባራት ግን
በቲ ፍሉይ ድንጋገ ዝረኣዩ እዮም። ንሓደ
ሰብ ብዘይወዓሎ ገበን ጠቂንካ ኣብ ልዕሊኡ
ክሲ/ጥርዓን ምቕራብ፡ ብሓሶት ምምስካር፡
ጸርፊ ወዘተ ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ስለዚ ብሕጊ ንዝተረጋገጸ መሰል ካልኦት
ብዝጥሕስ ኣገባብ ዝፍጸም ተግባራት
ንበዳሊ ከከም ኩነታቱ ብገበን፡ ብሲቭል
ወይ ብክልቲኡ ተሓታቲ ይገብሮ። ኣብ
መንጎ ጸለመን ጸርፍን ዘሎ ፍልልይ
ንገለ ሰባት ከጋጊ ይርአ እዩ። ንጸለመን
ጸርፍን ዘመሳስሎም ንክብርን ጽቡቕ ስምን
ናይ ሰባት ዝጎድኡን ንርግኣትን ሰላምን
ሕብረተሰብ ከኣ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉን
ምዃኖም ኮይኑ፡ ፍልልዮም ድማ ጸርፊ
ብቐጥታ ንተበዳሊ ዝግለጽ ተግባር ኮይኑ
ጸለመ ግና በዳሊ ንካልኦት ሰባት (ሳልሳይ
ኣካል) ዝገልጾ ሓበሬታ ምዃኑ እዩ።
ጸለመ ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻን ኣብ
ውልቀ ተበዳሊ ድማ ብፍላይ ሳዕቤን
የኸትል። ብሓደ ወገን ጸለመ ንሰላም፡
ድሕነትን ርግኣትን ሕብረተሰብ ኣብ ሓደጋ
የእቱ፡ በቲ ካልእ ድማ (ብመንጽር ውልቀ
ተበዳሊ ክርአ ከሎ) ንውልቀ ተበዳሊ ጽሉእ
ዝገብር፡ ዘዋርድ፡ ንጽቡቕ ስሙ ክብሩን
መጻኢኡን ዝጎድእ ሳዕቤን ኣለዎ። ጸለመ
ንሕብረተሰብ ዝጎድእ ሳዕቤን ዘለዎ ምዃኑ
ብዝያዳ ንገበናዊ ባህሪ ጸለመ ዝገልጽ ኮይኑ፡
ኣብ ልዕሊ ውልቀ ተበዳሊ ዝህልዎ ሳዕቤን
ድማ ንሲቪላዊ ባህሪኡ ብዝያዳ የነጽር።
በዚ ምኽንያት ጸለመ ገበናውን ሲቪላውን
ተሓታትነታት የስዕብ ማለት እዩ። ገበናዊ
ከምኡ ድማ ሲቪላዊ ሳዕቤናት ጸለመ
ብሕጽር ዝበለ ኣገባብ ስዒቦም ቀሪቦም
ኣለዉ።
ገበናዊ ሳዕቤን ጸለመ
ክብ ኢሉ ከም ዝተገለጸ ጸለመ ብገበን
ዘሕትት ተግባር ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት
ብዝያዳ ንሰላምን ርግኣትን ሕብረተሰብ
ዝጎድእ ተግባር ብምዃኑ እምበር ኣብ
ልዕሊ ውልቀ ተበዳሊ ጉድኣት ከውርድ ስለ
ዝኽእል ጥራይ ኣይኮነን። በዚ ምኽንያት
ንጸለመ ዝምልከት ጥርዓን ብውልቀ
ተበዳሊ ዝቐርብ እኳ እንተኾነ ኣብቲ
ጉዳይ ከሳሲ ኮይኑ ዝቐርብ ግና ኣኽባር
ሕጊ ምዃኑ ብተግባር ጸለመ ብዝያዳ
ተበዳሊ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ምዃኑ

የረድእ። ከምዚ ክንብል ከሎና ውልቀ
ተበዳሊ ብውልቁ ክሓተሉ ዝኽእል ሕጋዊ
ባይታ የብሉን ማለትና ኣይኮነን። ሲቪላዊ
ሳዕቤን ጸለመ ድሒሩ ክግለጽ እኳ እንተ
ኾነ፡ ብሓጺሩ ግና ውልቀ ተበዳሊ ጽቡቕ
ስሙ ስለ ዝጸለመ ከም ሳዕቤኑ ንዝወረዶ
ጉድኣት ብዝግባእ ጠቒሱ ናይ ጉድኣት
ካሕሳ፡ ሞራላዊ ካሕሳ፡ በዳሊ ብወግዒ
ይቕረታ ከም ዝሓትት ብምግባርን እቲ
ናይ ምጽላም ተግባር ክቕጽል እንተ ጸኒሑ
ከም ዝቋረጽ ብምግባር መሰላቱ ከረጋግጽ
ብሲቪላዊ ኣገባብ መሰላቱ ንክኽበረሉ
ዘቕርቦ ክሲ እዩ።
ጸለመ ንጽቡቕ ስም፡ ክብርን ተቐባልነትን
ናይ ሰባት ዝጎድእ ምዃኑ ክብ ኢሉ
ኣብ ትርጉም ናይ ጸለመ ተገሊጹ ኣሎ።
“ሰባት” ክንብል ከሎና ንባህርያውያን ሰባት
ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ ናይ ሰብነት መሰል
ንዝተዋህቦም ኣካላት ወይ ትካላት’ውን ከም
ዘጠቓልል ምዝካር የድሊ። በዚ መሰረት
ጸለመ (ጠቐነ) ኣብ ልዕሊ ባህርያውያን
ሰባት፡ ትካላት፡ ኩባንያታት፡ ወዘተ ክፍጸም
ዝኽእል ገበናዊ ተግባር እዩ። ንባህርያውያን
ሰባት ብዝምልከት’ውን ናይ ጸለመ ገበን
ኣብ ልዕሊ ብህይወት ዘለዉ፡ ብሞት
ዝተፈልዩ ከምኡ ድማ ጥፉኣት ምዃኖም
ብሕጊ ዝተረጋገጸሎም ሰባት ክፍጸም ከም
ዝከኣል ገበናዊ ሕግና ብዝግባእ ይገልጽ።
በዚ መሰረት፡ ኣብያተ ፍርዲ መቕጻዕቲ ኣብ
ምውሳን ንክብደት ናይቲ ገበን (ጸለመ)፡
ማሕበራዊ ቦታ ናይ ተበዳሊ፡ ዝርግሐ ናይቲ
ብጸለመ ዝተመሓላለፈ ሓበሬታ ወዘተ ኣብ
ግምት የእትዉ።
ኣብ ኣፈጻጽማ ተግባር መጺእካ፡
ጸለመ ብቐጥታዊ ይኹን ዘይቀጥታዊ
(ብተዘዋዋሪ) ኣገባብ ክፍጸም ይከኣል።
ብቐጥታ ክበሃል ከሎ ብቃል፡ ብጽሑፍ፡
ብምስሊ፡ ብስእሊ፡ ብምልክት ወይ ብዝኾነ
ካልእ ኣገባብ ንሳልሳይ ኣካል ብምሕባር
ክግለጽ ከሎ እዩ። ዘይቀጥታዊ (ብተዘዋዋሪ)
ዝግበር ጸለመ ድማ ብዝተቐረጸ ስእሊ ወይ
ድምጺ፡ ዝርርብ፡ ምትሕልላፍ መልእኽቲ፡
ስእሊ (ንድፊ)፡ ፊልም፡ ወዘተ ንዝፍጸሙ
ተግባራት ጸለመ የጠቓልል።
ሲቪላዊ ሳዕቤን ጸለመ
ብመሰረት ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ሓደ
ሰብ ብቓላቱ፡ ጽሑፋቱ ወይ ብኻልእ
ዝኾነ ኣገባብ ንካልእ ሰብ ከም ዝፍንፈን፡
ከም ዝነዓቕ ወይ ከም ዝናሾ ዝገብር ወይ
ክብሩ፡ ጽቡቕ ስሙ ወይ መጻኢኡ ኣብ
ስግኣት ዘእቱ ተግባር ምስ ዚፍጽም በደለኛ
ኮይኑ ብጉድለቱ ዘይውዕላዊ ተሓታትነት
ይህልዎ። ኣብ ሲቪላዊ ጉዳያት ጸለመ
ዝፍጸመሎም ኣገባባት ብሕጊ ዝተደረተ
ኣይኮነን፡ ምኽንያቱ እቲ ጸለመ ብቃል፣
ብጽሑፍ ወይ ብኻልእ ዝኾነ ኣገባብ ስለ
ዝብል ብዝኾነ ሜላ ወይ መገዲ ዝፍጸም

ናይ ጸለመ ተግባር ሲቪላዊ ተሓታትነት
የስዕብ ማለት እዩ።
ኣብ ጸለመ ብዘይካ ነቲ ጸለመ ብቐጥታ
ዝፈጸመ ሰብ፡ ካልኦት ሰባትውን ሲቪላዊ
ተሓታትነት ክስከሙ ይኽእሉ። ንኣብነት
ብጽሑፍ ኣብ ዝተገለጸ ተግባር ጸለመ፡
ኣብ ርእሲ እቲ ነቲ ጽሑፍ ባዕሉ ዘዳለወ
በዳሊ፣ ኣሰናዲኢ ጋዜጣ፡ ሓታሚ በራሪ
ጽሑፋት ወይ ከኣ ኣሕታሚ መጽሓፍ
ኣብኡ ብዝወጸ ጽሑፍ ምኽንያት ብጸሓፊ
ንዝተፈጸመ ጸለመ ኣብ ትሕቲ ሲቪላዊ
ሕጊ ተሓተትቲ እዮም።
ሓቅነት ናይቲ ዝመሓላለፍ ሓበሬታ
ምሉእ ብምሉእ ካብ ሲቪላዊ ተሓታትነት
ሓራ ዝገብር ኣይኮነን። ዝመሓላለፍ ዘሎ
ሓበሬታ ሓቂ እንተኾነውን በዳሊ ነቲ
ሓበሬታ ዘመሓላልፈሉ ዘሎ ምኽንያት
ንተበዳሊ ንምጉዳእ ደይ መደይ ኢሉ
ዝፈጸሞ ተግባር እንተ ደኣ ኮይኑ፡ በዳሊ
ብጸለመ ተሓታቲ ይኸውን። ንኣብነት
ንተበዳሊ ዝጎድእ ፍጹም ውልቃዊ ንዝኾነ
ሓበሬታ ንዘይምልከቶም ሰባት ምግላጽ
እቲ ዝግለጽ ሓበሬታ ሓቂ እንተ ኾነውን፡
ምምሕልላፍ ናይቲ ፍጹም ውልቃዊ ዝኾነ
ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ ዘውርዶ
ጉድኣት ተረዲኡ በዳሊ ክጎድኦ ብምባል
ነቲ ተግባር ከም ዝፈጸሞ ክውሰድ ስለ
ዝከኣል፡ በዳሊ ካብ ተሓታትነት ክድሕን
ኣይክእልን።
ናይ ጸለመ ተግባር ናብ ሓደ ውልቀ
ሰብ ዝዓለመን፡ እቲ ሰብ እቲ ዝፈጸሞ
ጸለመ ንካልእ ሰብ ክትንክፍ ከም ዝኽእል
ኣቐዲሙ ክፈልጥ ይኽእል ነይሩ እዩ
ተባሂሉ እንተደኣ ክግመት ዝከኣል ኮይኑ፡
ዘይውዕላዊ ተሓታትነት ዘስዕብ ተግባር
ይኸውን። ሓደ ሰብ ዝገልጾ ሓሳብ ወይ
ርእይቶ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጉድኣት
ንምውራድ ተባሂሉ ደይ መደይ ኢልካ
ዝተገብረ ክኸውን ከም ዘይብሉን፡ ንናይ
ካልኦት ሰባት መሰል ብናይ ምኽባር
ግቡኣቱ፡ ከምኡ ድማ ብመትከላት ሕግን
ስነ-ምግባርን ተማእዚዙ ክኸይድ ከም
ዘለዎን ኣብ ሕግታትና ብንጹር ሰፊሩ
ንረኽቦ።
መደምደምታ
ሳዕቤን ጸለመ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ተበዳሊ
ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ
ብሓፈሻ’ውን እዩ። ክብረት ካልኦት
ሰባት ብዝግባእ ምሕላው ሓደ ካብቶም
እንሕበነሎም ክብርታት ሕብረተሰብ
ኤርትራ ብምዃኑ፡ ነዚ ክብሪ ንምዕቃቡን
ንተካእቲ ወለዶ ናይ ምስግጋርን ከቢድ
ሓላፍነት ኣሎና። ብተወሳኺ ብጸለመ
ይኹን ካልኦት ኣገባባት ንኽብሪ፡ ጽቡቕ
ስምን መጻእን ናይ ሰባት ምጉዳእ ገበናውን
ሲቪላውን ሳዕቤናት ዘለዎ ተግባር ምዃኑ
ብግቡእ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ።
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ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ኣማኑኤል ተስፋይ
ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ፡ ብከላ ኣየር ይውስኽ፡
መጠን ዋዒ ይንህር፡ ኩምራታት በረድ ይመክኽን
መጠን ምልኣት ማያዊ ኣካላት ይልዕልን ኣሎ።
ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና፡ ብደረጃ ዓለም
ዓመታዊ ኣስታት ሸውዓተ ሚልዮን ሰባት ምስ
ብከላ ኣየር ብዝተሓሓዝ ሕማማት ይሞቱ።
እዚ ኣሃዝ’ዚ፡ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብሓደጋታት
ተሽከርከርቲ ካብ ዝስዕብ ሞት ከምዝበዝሕ፡ እቲ
ውድብ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ’ሎ። ብዘይካ’ዚ በቲ
ብከላ፡ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ብውሕዱ 4.5
ትሪልዮን ዶላር ቍጠባዊ ክሳራ ይስዕብ።
ብሰንኪ’ቲ ሓደገኛ ተርእዮ፡ ናይ ምንባር ምቹእነት
ሓያሎ ዓበይቲ ከተማታት እናንቆልቆለ መጺኡ።
ፓሪስ፡ ኒው-ደልሂን ካልኦት ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ
ከተማታትን ከም ኣብነት ክጥቀሳ ዝኽእላ’የን።
ኣብ መሬት ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ማያዊ ኣካላት
ብሓፈሻ፡ ውቅያኖሳት ድማ ብፍላይ ዘጋጥም
ብከላ’ውን፡ ሓደ ካብ’ቲ ንመጻኢ ምንባር ወዲ-ሰብ
ኣብ ሓደጋ ዘእቱ’ዩ።
ኣብ ነፍስ-ወከፍ ሓደ ደቒቕ፡ ሓደ ጽዕነት መኪና
ፕላስቲካዊ ጐሓፍ ኣብ ውቅያኖሳት ክጽንበር
እንከሎ፡ ዓመታዊ ተዋህሊሉ ሸሞንተ ሚልዮን
ሜትሪክ-ቶን ይበጽሕ።
እቲ ናይ ምጕሓፍ ንጥፈታት ብዝለዓለ መልክዑ
ይቕጽል ብምህላዉ፡ ኣብ 2050 መጠን ፕላስቲካዊ
ጐሓፍ ካብ’ቶም ኣብ’ቲ ውቅያኖሳት ክህልዉ
ዝኽእሉ ብዝሒ ዓሳታት ከይዛይድ ስግኣት ኣሎ።
በብእዋኑ ኩምራታት በረድ ኣንታርክቲካን ካልእ
ከባቢታትን ክግምዑ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ
ኣሎ። እዚ ተርእዮ’ዚ ግጉይ ንጥፈታት ወዲ-ሰብ
ዘኸተሎ’ዩ። ብዝተኸተልናዮ ዘይቅርዑይ ኣካይዳ፡
መጠን ዋዒ ብናህሪ ይውስኽ ኣሎ። ኣብ ብዙሓት
ሃገራት ኤውሮጳ ዝርአ ዘሎ ዘይንቡር መጠን ዋዒን
ባርዕ መሮርን ዋጋ ናይ’ቲ ግጉይ ኣካይዳ’ዩ።
ዝዓበየ ክፋል ናይ’ቲ ሳዕቤን ብቐሊሉ ክእለ
ዝኽእል’ዩ። እቲ ምንታይ’ሲ፡ ብገምጋም ልዕሊ
90 ሚእታዊት ጠንቂ ናይ’ዚ ኣከባብያዊ ሓደጋ’ዚ
ባዕሉ ወዲ-ሰብ ስለዝኾነ።
ይኹን’ምበር፡ ነቲ ሓደጋ ንምግታእ ዝተኻየዱን
ዝካየዱ ዘለዉ ፈተነታትን ዝጥቀስ ውጽኢት
ከምጽኡ ብዘይምኽኣሎም፡ ሓደገኛነቱ ኣብ ሓጺር
እዋን ክግታእ ከምዘይክእል ይእመት። ንመጠን
ዋዒ ብገምጋም ብ2 ዲግሪ ሰንቲ- ግሬድ ብምንካይ
ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ኣብ 2015 ኣብ ከተማ
ፓሪስ-ፈረንሳ ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ፡ ዛጊት
ዝጥቀስ ውጽኢት ኣይተረኽቦን።
በዚ ድማ፡ ስግኣት ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ
እናሻዕ እናዓረገ ይመጽእ ከምዘሎ፡ ኣብ መዓልታዊ
መነባብሮ ወድ-ሰብ ይንጸባረቕ ኣሎ።
ስለዚ፡ ወዲ-ሰብ፡ ባዕሉ ብዝገበሮ ጌጋታት፡ ይጠሚ፡
ዘይንጹህ ኣየር የስተንፍስን ግዳይ ዝተፈለለየ
ሕማማትን ሓደጋታትን ክኸውንን ተገዲዱ’ሎ።
እቲ ዘርዕድ ኣንፈት ናይ’ዚ ኣከባብያዊ
ምምዝባል’ዚ፡ ኣብ ገማግም ማያዊ ኣካላት ተደኲነን
ዝርከባ ከተማታት ድሕሪ ገለ ዓመታት ብማይ
ክወሓጣ ከምዝኽእላ፡ ክኢላታት ሚትዮሮሎጂ
ይእምቱ ምህላዎም’ዩ።
ምኽንያቱ፡ ክሊማዊ ምምዝባል ብዝጠንቁ ብርቱዕ
ዋዒ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዓለም ዘሎ ኩምራታት
በረድ ብናህሪ ይመክኽ ስለዘሎ፡ መጠን ምልኣት
ማያዊ ኣካላት እናበረኸ’ዩ ዝመጽእ ዘሎ።
እተን ከተማታት ከከም ብራኸአን ዝወሓጣሉ
ግዜ ርሑቕ ከምዘይከውን፡ ክኢላታት ግምታቶም
ክህቡ ጸኒሖም ኣለዉ። እቲ ክስተት ዘውርዶ
ሰብኣዊ፡ ንዋታዊን ማሕበረ-ቍጠባዊን ክሳራታት

ሓደገኛ ኣመት ኣከባቢ

ብቐሊል ዘይግመት’ዩ።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ብደረጃ ዓለም ኣብ ገማግም
ባሕሪ ዝተደኮና ልዕሊ ኣርባዕተ ሽሕ ዓበይቲ
ከተማታት ኣለዋ። እዘን ከተማታት’ዚአን በብግዜኡ
ንሓደጋታት ምውሓጥ ዝተቓልዓ ምዃነን’ውን
ይግለጽ።
ይኹን’ምበር፡ ፍልልይ መጠን ምልኣት ባሕሪ በቲ
ሓደ፡ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣአ ድማ በቲ ካልእ
ዝተፈለላየ ብምዃኑ፡ ገለ ከተማታት ንቕልጡፍ
ምውሓጥ ማያዊ ኣካላት ዝተቓልዓ’የን፡
መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነት ኢንዶነዥያዊት ከተማ
ጃካርታ፡ ነቲ ሓደጋ ካብ ዝተቓልዓ ኤስያዊት
ከተማ’ያ።
ብመሰረት ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ መጠን ማያዊ
ምልኣት ከባቢ ከተማ ጃካርታ ኣብ ዝሓለፈ 30
ዓመታት ብኣስታት ሰለስተ ሜትሮ ወሲኹ’ሎ።
ዝዓበየ ክፋል’ዛ ማእከል ስሕበት ዝኾነት ከተማ፡
ክሳብ 2050 ኣብ ዘሎ ግዜ ብማይ ክወሓጥ
ከምዝኽእል’ዩ እቲ መጽናዕቲ ዝእምት።
ብፍላይ’ቲ ተደጋጋሚ ዕልቕልቕ ከምዝርኣየሉ
ዝግለጽ ሰሜናዊ ክፋል’ታ ከተማ፡ ድሕሪ 40
ዓመታት 95 ሚእታዊት ክፋሉ ክወሓጥ
ከምዝኽእል ግምታት ኣሎ።
እዚ ንባህርያዊ ሓደጋታት ዝተቓልዐ ተባሂሉ
ዝጽዋዕ ከባቢ፡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመታት
ጥራይ 2.5 ሜትሮ ክፋሉ ብማይ ከምእተዋሕጠ
ዝገልጽ’ቲ መጽናዕቲ፡ እቲ ፍጥነት ዓመታዊ
ብገምጋም ብ25 ሰንቲ-ሜተር ክቕጽል ከምዝኽእል
ይሕብር።
ጂኦግራፊያዊ ኣደኻዅና ከተማ ጃካርታ
ከምዘነጽሮ፡ ብገምጋም ፍርቂ ክፋላ ኣብ ትሕቲ
ጽፍሒ ባሕሪ’ዩ ዝርከብ። እዚ ኣቀማምጣ’ዚ ነቲ
ናይ ምጥሓል ተኽእሎ ከቀላጥፎ’ዩ።
በዚ ዝተሻቐለ መንግስቲ ኢንዶነዥያ፡ ኣብ
ትሕተ-ቅርጻዊ ምትዕርራይ’ታ ከተማ ዝውዕል
ልዕሊ 40 ቢልዮን ዶላር ክስልዕ ከምዝኽእል
ክገልጽ ጸኒሑ’ሎ።
እቲ ቅርጻዊ ምትዕርራይ፡ ነታ ከተማ ናብ ካልእ
ከባቢ ንምግዓዝ ወይ ድማ ከንሳፍፋ ኣብ ዝኽእላ
ዘመናውያን ደሴታት ንምድኳና ዝዓለመ’ዩ። በዚ

ድማ እቲ ውጥን ልዕሊ’ቲ ተገሚቱ ዘሎ መጠን
ባጀት ክሓትት ከምዝኽእል፡ ነቲ ኵነታት ብቐረባ
ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ።
ከተማ ጃካርታ ጥራይ ዘይኮነት፡ ማኒላ፡
ኣለክሳንደርያ፡ ኦሳካን ሻንጋይን ዝርከበአን ብርክት
ዝበላ ከተማታት’ውን ነዚ ቅልጡፍ ናይ ምጥሓል
ሓደጋ ተቓሊዐን ኣለዋ።
• ዓለምና ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ልዕሊ 6.6 ቢልዮን
ህዝቢ ተሰኪማ’ላ። መጠን ወሊድ ብልዑል ናህሪ
ይግስግስ ብምህላው፡ እቲ ኣሃዝ ኣብ ቀረባ ዓመታት
9 ቢልዮን ክበጽሕ ምዃኑ’ውን ስታቲስቲካዊ
ግምታት ኣሎ።
ምስ ምውሳኽ ብዝሒ ህዝቢ፡ ኣብ ኣከባቢ
ዝወርድ ሃስያ ክዛይድ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ሰብ ኣብ
ኣከባቢኡ ካብ ዘውሕሶ ጥቕሚ፡ ዘውርዶ ሃስያ
ስለዝዓቢ። እዚ ዘረድኣና እንተሃልዩ፡ ብከላ ኣከባቢ
ንምቅላል ብዝሒ ህዝቢ ምቍጽጻር ኣገዳሲ
ምዃኑ’ዩ።
• ምዕቡላትን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራትን፡
ቍጠባአን ንምድንፋዕ ንኣከባቢ ኣብ ግምት
ዘየእተወ ብብዝሒ ኢንዱትርያዊ ጸዓት ይጥቀማ።
ምትእትታው ተተካኢ ጸዓት ዝሓትቶ ዋጋ’ኳ
ቀሊል እንተዘይኮነ፡ ካብ’ቲ ኣብ ኣከባቢ ዝወርድ
ሃስያ ግን ዝፈኾሰ’ዩ።
• ብደረጃ ዓለም፡ ብገምጋም ሓደ ሚእታዊት
ካብ’ቶም ንኣከባቢ ዝብክሉ ባእታታት ብሓፈሻ፡
ፕላስቲካዊ ጐሓፍ ድማ ብፍላይ ዳግም
ተመስሪሖም ኣብ ኣገልግሎት ይውዕሉ። ዝተረፈ
90 ሚእታዊት ናብ ማያዊ ኣካላትን ንቝጽ
መሬትን ተደርብዩ ንኣከባቢ ይብክል። መጠን
ዝምስራሕ ባእታ ካብ’ቲ ዘይምስራሕ እንተዝዓቢ፡
ኣብ ኣከባቢ ዝወርድ ሃስያ ምጎደለ።
እዞም መሰረታውያን ነጥብታት፡ ነቲ ኣብ ኣከባቢ
ዝወርድ ዘሎ ሃስያ ንምጕዳል ዝሕግዙ ኮይኖም፡
እቲ ዝዓበየ ፍታሕ ግን ምዕባይ ንቕሓት ወዲሰብ’ዩ።
ወዲ-ሰብ፡ ምስ ኣከባቢ ዘለዎ ዝምድና ብንጹር
እንተዝርዳእ፡ ኣብ ነብሱ ዘውርዶ ዘሎ ሃስያ ቀሊል
ከምዘይኮነ ምተሰቆሮ’ሞ፡ ድሕነቱን ውሕስነት
ኣከባቢኡን ምሓለወ።
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ጥቕስታት
ኣከባቢ
“ገለ ነገር ካብ ኣብ መጻሕፍቲ ንላዕሊ
ኣብ ኣግራብ ክትረኽቦ ኢኻ። ካብ’ቶም
ናይ መወዳእታ ፈላጣት ብፍጹም ክትመሃሮ
ዘይትኽእል ነገር፡ ካብ ኣግራብን ኣእማንን
ክትመሃሮ ኢኻ” ሰይንት በርናርድ
“እቲ ዘሕዝን ነገር፡ ዱር ካብ ምፍጣር
ንላዕሊ ምብራስ ዝቐልል ምዃኑ እዩ? ጄምስ
ላቨሎክ
“ኣብ ልብኻ ቀጠልያ ተኽሊ ኣቐምጥ፡
መን ይፈልጥ መዝሙር ኣዕዋፍ ይመጽኣካ
ይኸውን” ብሂል ቻይናውያን
“ውሑዳት ሰባት፡ እቲ ንሳቶም ዝኸፍሉዎ
ሕሱር ዋጋ፡ ብዋጋ ድኻታትን ዕንወት
ዱራትን ምዃኑ ይግንዘቡ። ኣንዲ ዊት
ፈረንሳዊ ማርሻል ላውተይ ሓደ ግዜ፡
ንሰራሕተኛ ናይ ጀርዲኑ ኣግራብ ንኽተክል
ሓተቶ። እቲ ሰራሕተኛ ድማ፡ ‘እዚ ገረብ’ዚ
ደንጉዩ እዩ ዝዓቢ። ዋላ ኣብ ሚእቲ ዓመት
እውን እኹል ክኸውን ኣይክእል እዩ’ ክብል
ተቓወመ። እዚ ምስ በሎ ማርሻል ላተይ
‘እሞ ከምኡ እንተ ዀይኑ ግዜ ስለ ዘይብልና
ሎሚ ትኸል’ በሎ። ጆን ኤፍ ከነዲ
“ኣብ ልዕሊ ናይ ዓለምና ዱራት እንገብሮ
ነገራት፡ መስትያት ናይ’ቲ ኣብ ነብስናን
ካልኦትን እንፍጽሞ ተግባር’ዩ” ክሪስ ማሰር
“ሓመዳ እተዕኑ ሃገር፡ ንገዛእ ነብሳ እያ
እተዕኑ። ኣግራብ ሳንቡእ ናይ ምድርና
እዮም። ንሓመድ የሀብትሙ፡ ንህዝቢ ድማ
ሓድሽ ሓይሊ ይህቡ” ፍራንክሊን ዲ
ሩዝቨልት
“ኣግራብን ቀላያትን፡ ወሓዝቲን ደበናታትን፡
ንፋሳት፡ ከዋኽብትን ዕምበባታትን፡ ዓበይቲ
ኣኻውሕ በረድን ቅራፋት በረድን ኩላቶም
ሂወት ዘለዎምን ዘይብሎምን ፍጡራትን፡
ንመንፈስ ሰባት መሰጥቲ እዮም።” ኦሪሶን
ስወት ማርደን

ጭርሖታት
ምግራብ
“ሓደ ገረብ ሚልዮናት ፍረ ክርቢት ከስርሕ
ይኽእል። ሓንቲ ክርቢት ድማ ሚልዮናት
ኣግራብ ከተዕኑ ትኽእል”
“ትኸል ገረብ - ትኸል ገረብ፡ መጻኢ ወለዶ
ብነጻ ንጹህ ኣየር ክረክብ”
“ሓንቲ ገረብ ኣብ መዓልቲ፡ ካብ ዕልቕልቕ
ይከላኸል”
“ኣብ ዓለምና ንድልየታት ሰብ እኹል
ነገራት ኣሎ። ንስስዐ ሰብ ዝኸውን ግን የለን”
“ሕማቕ ናይ ዜና ወረቐት ንኽሰርሑ፡
ጽቡቕ ገረብ ይቖርጹ”
“ኣግራብ ኣይትቝረጽ፡ ሂቦም ዘይሓትቱ
ብሉጻት ኣዕሩኽትና እዮም።”

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዘይብቕዕቲ ኣደ. . .

ነጃት ኣድም
ኩሎም ኣብ ገዛይ ዝርከቡ ኣቕሑ፡ ብግቡእ ኣብ
በቦታኦም ስለ ዘእተኹዎምን፡ ንደቀይ ኣብ ንኡስ
ዕድመኦም፡ ኵሉ ዝጥቀሙሉ ነገራት፡ ስረሖም
ምስ ወድኡ ኣብ በቦታኦም ከቐምጡዎም ብስነስርዓት ስለ ዝመሃርኩዎምን፡ ገዛይ ኣዝዩ ጽፉፍ
እዩ ነይሩ። ከምኡ’ውን መዓልታዊ ዝገብሮም
ንጥፈታት ብጽፈት ምእንቲ ክፍጽሞም፡ ኣብ
ወረቐት ብግቡእ ብመደብ ኣስፊረ፡ በቲ መደብ
ይጐዓዝ ስለ ዝነበርኩ፡ ኣዝየ’የ ጽፍፍቲ ነይረ።
በዓል-ቤተይ ካብ ስራሕ ተፈዲሱ ገዛ ቅድሚ
ምእታዉ፡ ድራር ብእዋኑ ኣዳልየን ንደቀይ ኣብ
መመዕረፊኦም ኣቐሚጠን’የ ብሰላምታን ድሙቕ
ፍሽኽታን ዝቕበሎ ነይረ። ማዕጾ ከፊቱ ገዛ እትው
ክብል እንከሎ ከኣ፡ ደቀይ ቅድሚ ድራርን ኣብ
እዋን መግብን ክገብሩዎ ዝግባኦም ስነ-ስርዓት
እናተማህሩ ስለ ዝዓበዩ፡ ገጾምን ኣእጋሮምን
ተሓጺቦም ኣብ ሰሰድያኦም ብሰላም ኮፍ ኢሎም
ንምምጻእ ኣቦኦምን ድራርን ክጽበዩ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ነቦኦም ብፍቕርን ታሕጓስን ይቕበሉዎ።

ጸጕረይን ካልእ ኣካላተይን ወትሩ’የ ዝሕጸብ።
ኵሉ ግዜ ከኣ ጽሩይ ክዳን ይለብስን ጥዑም
ሽታ ይሽትትን። ደቀይ’ውን ልክዕ ከማይ። ደቀይ
ብዙሕ ስብሓዊን ሽኮራዊን መግቢታት ከም
ዘይወስዱ ገይረ እየ ኣዕብየዮም። ስለዚ ብዝያዳ
ስጋ፡ ጸባን ውጽኢት ጸባን ዘይኰነ፡ ኣሕምልቲን
ጥረታትን ዝዓብለሎ ኣገባብ ኣመጋግባ እየ
ዘዘውትር። ኩሎም ደቀይ ከኣ ብሰላምን ጥዕናን
ዓብዮም ጎቢዞም። እቲ ዝርዝር ነዊሕ እዩ። በቃ
ብሓፈሻ ኣዝየ ብቕዕቲ ኣደ እየ ነይረ።
እታ ብቕዕቲ ኣደ፡ ብቕዓታ ኣብዚ ጥራይ
ዝሕጸር ኣይነበረን። ኣብ ንጥፈታት ሓዳረይ ጥራይ
ዘይኰነ፡ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓተይን ድልዳለይን’ውን
ብልጽቲ እየ ነይረ። መዓልታዊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ዘዘውትርን ኣብ ኣመጋግባይን ኣረኣእያይን፡
ኣብ ኣከዳድናይን ኵሉ ምንቅስቓሳተይን፡ ኣዝየ
ጥንቅቕትን ተኸናኻኒት ህይወተይን እየ ነይረ።
እታ ብቕዕቲ ኣደ ኣብ ኣከሻሽና መግቢ ወሓለ እያ
ነይራ። ቅድሚ ምምርዓወይን ቈልዑ ምውላደይን፡

ምኽሪ ንዘፍቀረ
(ካብ ድራማ) ሸክስፒር
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ። እንተ
ተመሊሳትካ ናትካ እያ። እንተዘይተመሊሳ ግን
እነሀልካ እዚ ስሚ ምእንቲ ፍቕሪ ኢልካ ነብሰቅትለት ፈጽም።
ትስፉው
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ። ኣይትጨነቕ፡
ተፍቅረካ እንተዄይና ባዕላ ክትምለሰካ እያ።
ተጠራጣሪ
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ።
እንተተመሊሳትካ፡ “ስለምንታይ መጺእኪ?”ኢልካ
ሕተታ።
ዘይተጸማሚ
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ።
እንተዘይተመሊሳትካ ከኣ፡ ረስዓያ።
ተጸማሚ
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ። ክሳዕ ትምለሰካ
ድማ ተጸሚምካ ተጸበያ።
ተላጋጻይ
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ።
እንተተመሊሳትካ’ሞ ጌና ተፍቅራ እንተደኣ ሃሊኻ፡
ንኻልኣይ ግዜ ናጻ ስደዳ። ክሳዕ ትመጸካ ድማ
ተጸበ።
ቢልጌትስ

እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ። እንተ
ተመሊሳ ንናይ ካልኣይ ግዜ ምጽዓን (ምትካል)
ፍቕሪ ከነኽፍላ ኢና። ግን ክትሕደስን ክትመሓየሽን
ምዃና ከኣ ንገራ።
ተመራማሪ ስነ-ህይወት
እንተደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ። ባዕላ ክትፈልቕ
(ክትምዕብል) እያ።
ወኪል መድሕን
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ እቲ ውጥን ኣርእያ።
እንተተመሊሳትካ ኣፈርማ። እንተዘይተመሊሳ ግን
ክሳብ ትርብርብ ተኸታተላ።
ናይ ፊዚክስ ሊቅ
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ። እንተ
ተመሊሳትካ ሕጊ ስሕበት እዩ። እንተ ዘይተመሊሳ
ግና ኣብ ዝምድና ክልተ ነገራት ዝህሉ ሓይሊ
ፍሕፋሐ ልዕል ኢሉ’ሎ ማለት እዩ።
ቅዲ ሎሚ ግዜ
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ፡ ናጻ ግደፋ። እንተ ተመሊሳ
ጽቡቕ እንተ ዘይተመሊሳ ግን ስዒብካ ቅተላ። ወይ
ናብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ኬድካ ዘይሕጋዊት ስደተኛ
እያ ኢልካ ክሰሳ።
እቲ ሓቀኛ
እንተ ደኣ ኣፍቂርካያ ንምንታይ ትሰዳ?

ግቡእ ናይ መግቢን ኣሰራርሓ መግብን ብሉጽ
ትምህርቲ ስለ ዝተማሃርኩን፡ ብዙሕ መጻሕፍቲ
ዘንበብኩን ስለ ዝነበርኩ፡ ንበዓል-ቤተይን ደቀይን፡
ኪንኖ’ቲ ንመዓልቲ ሰለስተ ሳዕ ከም ዝምገቡ
ምግባር፡ እንታይ ዓይነት መኣዛዊ መግብታት
የድሊዮም’ውን ጽቡቕ ገይረ ዝፈልጥን ከምኡ
ዝገብርን ሰብ እየ ነይረ። ንበዓልቤተይን ደቀይን
ጥራይ ዘይኰነ ከኣ ንጎረባብተይን መቕርበይን’ውን
ከይተረፈ ኢደይ ዝርጉሕ ለጋስ እየ ነይረ።
እታ ብቕዕቲ ኣደ፡ ብቑዓት ሰባት ከተፍሪ
ዘይሕለል ጻዕሪ እያ ተካይድ ነይራ። ብትምህርቲ
ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ስለ ዝበጻሕኩ፡ ኣብ ትምህርቲ
ዘለኒ ኣረዳድኣን ኣረኣእያን ፍሉይ እዩ። ዝወልዶም
ቈልዑ ከኣ ልክዕ ከማይ ክዀኑ እዩ ባህገይ። ኣብ
ገዛ ብግቡእ ክከናኸኖምን ንኸብዶም ብመግቢ
ክመልኦን ጥራይ ዘይኰነስ፡ ዕዮ ገዛኦም ንምስራሕ
ሓገዝ ክሓቱን ክረኽቡን ከም ዘለዎምን ጎስጒሰ
ብምዕባይ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትምህርታዊ ጕዕዞኦም
ካብ ጎድኖም ከይተፈለኹ ምስኦም ክሳለን
ክሕግዞምን ክድግፎምን በቒዐ ነይረ እየ።
ሕጂ ደኣ እንታይ ተረኽበ እቲ ብቕዓት ጎዲሉ።
ዝገርም ዛንታ እዩ። እቲ ኵሉ ብቕዓት ቈልዑ ምስ
ወለድኩ እዩ ክጎድል ጀሚሩ። እታ ብቕዕቲ ኣደ
ቅድሚ መርዓን ምውላድ ቈልዑን፡ ኣብ ውሽጠይ
ብሓሳብ ዝነበረት ሚሳላዊት ኣደ እያ ነይራ። ቅድሚ
ቈልዑ ምውላደይ ዝነበረኒ ትጽቢትን ህንጡይ
ድሌተይን እዩ። እቲ ዝርዝር ምስ ተመርዓኹን
ቈልዑ ምስ ወለድኩን እናበልኩ ጌና ከይኣገረ
ዝገብሮ ዝነበርኩን’ዩ። ንምብጻሕ’ታ ብቕዕቲ ኣደ
ዝነበረኒ መደብን ትጽቢትን ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። መዓስ
መዓስ ምስ ደቀይ ንኸተማ ይዛወር። መዓስ ምስ
መሓዙተይ ይዘናጋዕን ቡን ይሰትይን… ወዘተ
ዝኣመሰሉ መደባት ይሕንጽጽ።
ምስሊ’ታ ብቕዕቲ ኣደ ኣብ ርእስይ ተወቂጡ
ካብ ዝጐዓዝ ነዊሕ ግዜ እዩ ኣቑጺሩ ነይሩ። ነዚ
ሕልሚ ዝነበረ ብቕዓት ብጋህዲ ክረኽቦ ከኣ
ብዙሕ ጽዒረ እየ። ነቲ ብቕዕቲ ኣደ ናይ ምዃን
ሕልመይ ኣብ ውሽጢ ርእሰይ ጥራይ ዝተዓብዓበ
ምስሊ ስእሊ ጥራይ ዘይኰነ ነይሩስ፡ ክርእያ’ውን
ጀሚረ ነይረ እየ። ንኹሉ ነገር ኣብ ሓደ ግዜን
ብብሉጽን ክትዓሞ ከም ዘይትኽእል ከኣ ጽቡቕ
ገይረ ተማሂረ። በቃ ብርቂ ዝዀነት ብቕዕቲ ኣደ
እየ ብኣዒንተይን ኣእምሮይን ዝስእል ነይረ።
እታ ብቕዕቲ ኣደ ቅድሚ ምዃነይ፡ ጽቡቕ ገይረ
ብሓሳበይ ርእየያ እየ። ሕጂ’ውን ብርግጽ ይርእያን
ከምኣ ክኸውን ዘይሕለል ጻዕሪ የካይድን ኣለኹ።
ምናልባት ክሳዕ ክንድ’ቲ ናብ ፍጽምና ዝቐረበ
ብቕዓት’ኳ ኣይኹን፡ ዳርጋ ናብኡ ዝጸጋጋዕ
ብቕዓት ክውንን እዩ ጻዕረይ።
ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ናይ ኣደነት ህይወተይ፡
ብፍላይ ቈልዑ ክወልድ ምስ ጀመርኩ፡ ኣዝዩ
ብደሆታት ዝመልኦ ህይወት እየ ተሞኲረ። ኣብቲ
ጌና ከይበጻሕኩዎ እንከለኹ ኣብ ኣእምሮይ
ብሓሳበይን ኣብ ወረቐት ብቐለመይን ዝጐዓዞ
ዝነበርኩ ናይ ኣደነት ጎደና፡ ብጋህዲ ክጐዓዝ
ምስ ጀመርኩ፡ ሓቂ ዘረባ፡ ብቐሊሉ እየ ደኺመ

ረፈጥ ክብል ተራእየ። እንተዀነ ግን መፈተኒ
ዝዀኑኒ ቈልዑ ስለ ዝወለድኩ፡ ወላ ደኣ ከምቲ
ዝሓለምኩዎ ኣይኹኑ’ምበር፡ ስነይ ነኺሰስ ፍርቁ
በጺሐዮ እየ። እታ ቈልዑ ከይወለድኩ እንከለኹ
ዝሓልማን ዝስእላን ዝነበርኩ ብቕዕቲ ኣደ ከኣ፡
ብዘይ ገለ ጸገም ክዀናን ኣበር ኣልቦ ፍጽምቲ ሰብ
ክኸውን ከም ዘይክእልን እየ ተማሂረ።
ኣብቲ ብግብሪ ቀሊል ዘይኰነ ምዕባይ ቈልዑ
ዘጓነፉኒ ሓርጎጽጎጻት ህይወት ከኣ፡ ፍጽምቲ
ወይ ምሉእ ብቕዓት እትውንን ኣደ ከምዘየላ
እየ ፈሊጠ። ንዓኣ ክመስልን ከምኣ ክኸውንን
ብዙሕ እየ ጽዒረ። ግንከ ክኸውን ኣይተኻእለን።
ሓጐሰይን ኣእምሮይን እናተዳኸመ ከይዱ። ስለ
ዝዀነ ከኣ፡ ጸገመይ ንልክዕ ከማይ ዝዀና ኣደታት
ብምክፋል፡ ብዙሕ ተመኵሮታት ህይወት ከሲበ
እየ። እቲ ብቕዓትን ፍጽምትን ኣደ ዝብል ኣበሃህላ፡
ምሉእ ከም ዘይኰነ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ፡ ተመኵሮ
ኣብ ርእሲ ተመኵሮ እናዀመርካ ከም እትዓቢ
ኣስተውዒለ። ብሓጺሩ ብቕዓት ብትምህርትን
ምስ ግዜ ብጻዕርን እንተዘይኰይኑ፡ ስለ ዝሓለምካን
ዝመደብካን ክመጽእ ከም ዘይክእል፡ ግርም ገይረ
ተማሂረ ኣለኹ። ብሓፈሻ ከኣ እቲ ፍጹምነት
ኣብ ዘይፍጹምነት፡ እቲ ምሉእ ብቕዓት ኣብዘይ
ብቕዓት ከም ዘሎ ፈሊጠ።

መዓድቲ
ጥቕስታት
• ኣብ መንጎ ሓጐስን ጓሂን ሓንቲ ኣዝያ
ቀጣንን ሓጻርን መስመር ገመድ ኣላ። ንሳ ከኣ
“ምርጫ” እያ።
• ጸሓይ ኣብ ኵሉ ከባቢ ኣላ፡ ኣዝርእቲ ግን
ኣብቲ ንፉዕ ሓረስታይ ዝሓረሶ መሬት ጥራይ
እዩ ዝርከብ። ዓወት ከኣ ንዅልና ብማዕረ እያ
እትብጸሓና። ግን ከኣ እቶም ዝሰርሑን ዝጸዓሩን
ጥራይ እዮም ዝረኽቡዋ።
• ጽላል ንዝናም ደው ኣየብሎን እዩ፡
ከይንጥልቂ ግን ይከላኸለልና። ምሉእ ርእሰ
ተኣማንነት ምህላው ከኣ ዓወት ኣየምጽእን እዩ፡
ግን ከኣ እቲ ልብና ዝኣምኖን ክበጽሖ ዝደሊን
ንኽንፍጽሞ ምሉእ ትብዓት ይህበና።
• ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ፍጹም ኣይንጨነቕ።
ምሉእ ሰላም እንተደኣ ደሊና ገዛእ ርእስና
ንቀበልን ንለውጥን። ምኽንያቱ ከይንዕንቀፍ
ኢልና ንዓለም ምሉእ መንጸፍ ካብ ምንጻፍ፡
ንገዛእ ኣእጋርና ቆርበት ምሽፋን ስለ ዝቐልል።
• ምስ ጽቡቕ ወትሩ ጽቡቕ ክንከውን ኣለና።
ምስ ሕማቕ ግን ፍጹም ሕማቕ ክንከውን
ኣይግባእን። ምኽንያቱ ንደም ብደም ክንሓጽቦ
ስለ ዘይንኽእል።
• ንገዛእ ርእስና ብገዛእ ርእስና ደኣ’ምበር፡
ፍጹም ሰባት ክሰርሑናን ክሃንጹናን ኣይነፍቅድ።
ምኽንያቱ፡
ኣብ ዝመረጹዎ ግዜ’ውን
ክፍንጥሑናን ከብርሱናን ዕድል ስለ እንኸፍት።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መንእስያትን ንባብን
ሃብቶም ኢዮብ

ኣነቓቓሕቲ ዛንታታት
ንሎሚ ክልተ ነንበይነን ኣነቓቓሕቲ
ዛንታት ቀሪበን ኣለዋ። ትሕዝቶአን
ዝተፈላለየ’ኳ እንተዀነ እቲ መሰረታዊ
ቊም-ነገረን ግን ‘ዝዘራእካዮ ኢኻ
እትዓጽድ’ ብዝብል ምስላ ክግለጽ
ይኽእል።
ዛንታታት
መሃርትን
ኣነቓቓሕትን ስለ ዝዀኑ ‘ኣለኒ’ ንዝብል
ኣንባቢ ማዕጾ እዛ ዓምዲ ርሑው’ዩ።
ቀዳመይቲ ዛንታ፥
ሓደ ጠስሚ ዝሸይጥ ሓረስታይ
ንሓደ ሸያጢ ሕንባሻ ቀጻሊ ፍርቂ
ኪሎ ጠስሚ ይሸጠሉ ነበረ። ካብ
ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን እቲ
ሸያጥ ሕንባሻ “ብሓቂዶ ፍርቂ ኪሎ
ይህበኒ ኣሎ’ዩ? ከረጋግጽ ኣለኒ” ኢሉ
ስለ ዝሓሰበ፡ ኣብ ገዛኡ ምስ ከደ ነቲ
ዝዓደጎ ጠስሚ ሚዛን ገይሩ ዓየሮ።
ክብደት ናይቲ ጠስሚ ትሕቲ ፍርቂ
ኪሎ ኰይኑ ብዝረኸቦ፡ ነቲ ዝሸጠሉ
ሰብ ከሲሱ ናብ ፍርዲ ኣቕረቦ። ዳኛ
ድማ ነቲ ሓረስታይ ነቲ ዝሸጦ ዝነበረ
ጠስሚ ብምንታይ ይዕይሮ (ይመዝኖ)
ከም ዝነበረ ሓተቶ።
“ክቡር ዳኛ፡ ኣነስ ብልክዕ እትመዝን
ሚዛን የብለይን። ግዳ ሓፈሻዊ ገምጋም
ዝወስደሉ ሜላ ኣለኒ” ኢሉ መለሰ።
“ብምንታይ ትመዝነሉ ነይርካ? እቲ
ጥበብ ትብሎ ዘለኻኸ እንታይ’ዩ?”
ብምባል ዳኛ ሓተተ።
“ክቡር ዳኛ፡ እዚ ሸያጢ ሕንባሻ
ካባይ ጠስሚ ምዕዳግ ቅድሚ ምጅማሩ፡
ኣነ ካብኡ ቀጻሊ ፍርቂ ኪሎ ዝኽብደቱ
ሕንባሻ እዕድግ ነይረ’የ። ስለዚ ኸኣ
ንሱ ሕብስቲ ሒዙለይ ክመጽእ
እንከሎ፡ ኣነ ድማ ናብ ውሻጠ ቤተይ
ኣትየ ነታ ሕብስቲ በቲ ሓደ ሸነኽ ናይ
ሚዛነይ የቐምጣ፡ ክንዲ ናታ ዝኽብደቱ
ጠስሚ ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ የቐምጥ።
ማዕረ ምስ መጻለይ ናብታ መትሓዚቱ
ገልቢጠ እህቦ። ስለዚ ዝዀነ ጸገም
ናይ ሚዛን እንተ ሃልዩ ንሱ ባዕሉ’ዩ
ተሓታቲ’ በለ ኣጻብዕቱ ናብቲ ሸያጢ
ሕብስቲ እናኣመልከተ።
ዝዝራእካዮ ስለ እትዓጽድ ጸጽቡቑ
ምግባር!

ካልኣይቲ ዛንታ፥
ሓደ ለባምን መስተውዓልን ኣቦ
ሕርቃን ክቈጻጸር ዘይክእል ሓደ ቈልዓ
ነበሮ። ብዙሕ ግዜ ከመይ ገይሩ ንውላዱ
ብዛዕባ ሕርቃን ዘይርሳዕ ትምህርቲ
ይህቦ ይሓስብ። እዚ ንምግባር፦
“ሕርቃን ክስምዓካ እንከሎ፡ ኣብዚ
ጣውላ መስማር ሽኸል” በሎ ንወዱ።
ወዮ ውሉድ እናኽሓርቕ ከምቲ
ኣቦኡ ዝበሎ ክገብር ጀመረ። ኣብታ
ቀዳመይቲ መዓልቲ 37 መሳምር
ሰመረ። ምስ ግዜ ኣብ መዓልቲ ኣብቲ
ጣውላ ዝሸኽሎ ዝነበረ መስማር
እናጐደለ ኸደ። ኣማስያኡ ኸኣ ካብ
ስቕ ኢሉ ክስምር ሓይሉ ዘጥፍእ
ሕርቃኑ ክቈጻጸር ከም ዝሓይሽ
ሓሰበ። ዋላ ሓንቲ መስማር ከይሰመረ
ዝውዕለሉ ግዜ ኸኣ መጸ። እዚ ምስ
ኰነ ነቦኡ ነገሮ።
“ግርም ዝወደይ፡ በል ሕጂ ኸኣ
ሕርቃን ክስምዓካ እንከሎ ነተን
ኣብቲ ጣውላ ዝሰመርካየን መሳምር
ኣውጽኣየን” በሎ። ወዮ ውሉድ ነተን
መሳምር በብሓደ ምስ ኣውጽአን
“ወዲአ” በሎ ነቦኡ። ሽዑ እቲ ኣቦይ
ከምዚ በሎ።
“ኣብዚ ጣውላ ዘሎ ነዃላት ትርእዮ
ኣለኻ” ብምባል እቲ ተሸኺሉ ዝነበረ
መሳምር ንዝሓደጎ ኣሰር ብኢዱ
ኣመልከተሉ።
“እወ” መለሰ ውሉድ።
“ንሰባት ብሕርቃን ተመሊእካ
ክትዛረቦም እንከለኻ፡ ኣብ ውሽጦም
መስማር ኢኻ ትሸኽለሎም ዘለኻ።
ዳሕራይ ጌጋኻ ኣሚንካ ዋላ ይቕረታ
እንተ ሓተትካዮም’ሞ ንሳቶም’ውን
እንተተቐበሉኻ፡ ልቦም ከምቲ ዝነበሮ
ኣይከውንን’ዩ። እቲ ዝሓደግካሎም
በሰላ ዘይክጠፍእ ይኽእል’ዩ እሞ
ሕርቃንካ ተቘጻጸር” በሎ።
ብሕርቃን ተደፋፊእካ ኣይትዛረብ።
ሓደ ሓደ ቃላት ‘ይቕረ’ ኢልካ’ውን
ክምለሱ ዘይክእሉ ክዀኑ ይኽእሉ’ዮም።
እዚ እንተ ዘይገበርካ ግን ዝዘራእካዮ
ምዕጻድካ ኣይተርፍን’ዩ።

ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ፍልጠት፡
መንእስያት ብዝተፈላለየ መለክዒታት
ኣብ ውሱን ደረት ብምቕማጥ
ይግለጹ’ዮም። እቶም መለክዒታት
ሞጐታውነቶም ንምድራዕ ዘቕርቡዎም
ረቛሒታት ካብ ዓውዲ ናብ ዓውዲ
ዝተፈላለየ እዩ። መሰረት እቶም
ረቛሒታት ክንዮ ዓውድታቶም ኣብ
ሕብረተሰብ ብምጽንባር ምስ ባህሊን
ክብርታትን ብምትእስሳር ዝህቡዎ ገለጻ
ካብኡ ናብኡ ፍልልያቱ ዝዓቢ ኰይኑ
ይርከብ።
መንእስይ ዝበሃል መን እዩ? ካብ ካልኦት
ናይ ዕድመ ደረጃታትከ ብምንታይ’ዩ
ዝፍለ? ብመጐተ ስነ-ፍጥረት ዝወሃብ
መለክዒ ዕድመ ምርኩስ ብምግባር፡
ነዞም ሕቶታት ብቐሊል መንገዲ
ምምላስ ዝከኣል’ዩ። እንተዀነ ኣብኡ
ከይተደረትና፡ ንመንእሰይ ብፍልስፍናዊ
ኣመለኻኽታ መን’ዩ ኢልካ ምሕሳብ
ምትንታንን፡ ናብቲ ዝስፈሐ ዓውዲ ናይ
ሓሳባት ምብህሃል ዝመርሕ ይኸውን።
መን’ዩ መንእሰይ?
ጸኒሕ ገለጻታት፡ ንባህሪ መንእሰይ፡
ቀጻሊ ለውጢ ዝብህግ ኣብ ስምዒታዊ
ድርኺታት
ዝምረኰስ፡
ሓሳባቱ
ብኣእምሮኣዊን ኣካላዊን መንገዲ
ከተግብር ዝቃለስ፡ ብመዛኑኡ ጸላዊን
ተጸላዊን፡ ምርምርን ምህዞን ዝሓስብ ወዘተ
ብምባል ዝገልጾ እዩ። እዞም ገለጻታት
ከም ሓባራዊ ርድኢት ኰይኖም ስለ
ዝዝውተሩ መወከሲ ኰይኖም ይርከቡ።
ከም ውጽኢቱ ድማ ወትሩ ንመንእስይ
ምስኡ ዝጐዓዙ ሕላገት ኰይኖም
ብንቕሓትን ብዘይ ንቕሓትን ዝዝውተሩ
ኣተሓሳስባታት ኰይኖም ይርከቡ። ነዞም
ዝተጠቕሱ መግለጺታት ባህሪ መንእሰይ
ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ዕድመ ምስ
ንዕዘቦም፡ ብማዕረ ምስ’ቲ መንእሰይ
ዘዘውትሮም ናይ ምትግባሮም ተኽእሎ
ከም ዘሎ ንጹር ይኸውን። ህጻን ለውጢ
ኣይብህግን ድዩ? ሽማግለኸ ሓሳባቱ
ብኣእምሮኣውን ኣካላውን መንገዲ
ብዓቕሙ ከተግብር እንታይ ይድርቶ?
መንእሰይ ኣብ ሕብረተሰቡ ብዘለዎ
ኣበርክቶ ክዕቀን ኣለዎ ኣብ ዝብሉ
ዓውድታት ፍልጠት፡ ምስ ክውንነት
ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብምንጽጻር
ክንርእዮ ከለና፡ መንእስይ ንምግላጽ
ዘሎ ኣተሓሳስባ ከመይ ይመስል? ሓደ
ካብቲ ብንቕሓት ምርዳእ ዘድልዮ ሕቶ
ኰይኑ ይርከብ። ሃብትን ድኽነትን ኩነት
ኣእምሮ’ዩ ምባል ዝከኣል እንተዀይኑ፡
መንእሰይ ዝበሃል’ውን ኩነት ኣእምሮ’ዩ
ምባልዶ ምተኻእለ?
ናብ መበገሲ ጽሑፈይ ክኣቱ…፡
መንእስይ ዘለዎ ደረጃ ዕድመን ንሱ
ዝህቦ ባህርያውን ማሕበራውን ዕድላት
ብንቕሓት ክጥቀመሉ እንተ ደኣ ክኢሉ
ዝያዳ ውጽኢታዊ ናይ ምዃን ተኽእሎ
ኣለዎ። እስከ ደጊምና ብዛዕባ መለለይታት
ባህሪ መንእስይ ንሕስብ’ሞ፡ ነቶም ባህርያት
ናብ ኣፍራይነት ንኽሰጋገር ዝፈጥሩሉ
ዕድላት ንተዓዘብ። መንእሰይ ቀጻሊ
ለውጢ ይብህግ…? ነቲ ዝብህጎ ለውጢ
ግና በየናይ ጥበብ ብርትዓውነት ኣሰንዩ
ክጥቀመሉ ይኽእል? ንዘለዎ ስምዒታዊ
ድርኺት ናብ ሃናጺ ተምሳጥ ኣሰጋጊሩ
ከመይ ኣቢሉ ይረብሓሉ? ሓሳባቱ ናብ
ጭብጥ ግብሪ ንምቕያር እንታይ ክገብር
የድልዮ? ንዘለዎ ናይ ምርምርን ምህዞን
ዝንባለታት ከመይ ኣቢሉ ብስነ-ፍልጠት
ዝተሰነየ ዘላቒ ይገብሮ፡ መንእሰይ ብምዃኑ
ንዘለዎ ባህርያዊ ውህብቶ ኣብ ረብሓ

ሃገርን ሕብረተሰብንከ ብኸመይ የውዕሎ?
ነዞም ሕቶታት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን
ብምዃን ክንምልስ እንተ ደኣ ፈቲንና፡
ንባብ ከም ፋልማዊ ረቛሒ ዝመጽእ
መልሲ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ምስ
ዋሕድን ዓይነትን ናይ ንባብ ፍርያት፡
ካልኦት ረቛሒታት ቀዳምነት ኔርዎም
ክኸውን ይኽእል። ዘለናዮ መዋእል
ከም ውጽኢት ምዕባለ ንባብ ኣብ ደረጃ
መሰረታዊ ጠለብ ህይወት ወዲ-ሰብ
ከም ዝስራዕ ጌርዎ ኣሎ። ስለዚ’ዩ ድማ
ረብሓታት ንባብ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ።
ገለ ካብ ዓበይቲ ረብሓታት ንባብ
ንምጥቃስ…
• ፍልጠት፡
ካብ ንባብ ዝርከብ ፍልጠት፡ በቲ ዝቐለለ
መንገዲ ንምግላጹ ኣብ ዕለታዊ ህይወት
ደቂ-ሰብ ዕዙዝ ኣበርክቶ ኣለዎ። ኣብ
ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝካየዱ ንጥፈታት
ብንቕሓትን ኣፍልጦን ዝተሰነዩ ምስ
ዝዀኑ፡ ከም ሓደ ዕቑር ጸጋ ናይ መጻኢ
ውሕስነት ክዀኑ ይኽእሉ። ፍልጠት
ብባህሪኡ ምስ ርኽበትን ምዕባለን ዝዛመድ
ወትሩ እናዓበየ ዝኸይድ፡ ብዕብየቱ ኣቢሉ
ዕብየት ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣቃውማ ደቂ-ሰብ
ዘርሕብ እዩ። ፍልጠት ንሕሉፍ ህሉውን
መጻእን ብዘይ ደረት ግዜ ዘተኣሳስር፡ ካብ
ጽልዋ ግዜን ቦታን እንኮ ሓራ ዝዀነ’ዩ።
ፍልጠት ናብ ህዋስ ብምስግጋር፡ ኣብ
ግብሪ ክውዕል እንከሎ ድማ ልቦና
ይፍጠር። ፍልጠት እንተ ደኣ ናብ ህዋሳዊ
ኩነት ክሰጋገር ዘይክኢሉ፡ ካብ ግብሪ’ውን
ይርሕቕ ብምህላዉ ዓቕሚ ኣተሓሳስባና
ለውጢ ኣልቦ ይኸውን። መንእስይ ድማ
ነቲ ብመንገዲ ንባብ ዝረኽቦ ፍልጠት፡
ምስ’ቲ ዘለዎ ናይ ቀጻሊ ለውጢ ባህጊ
ብምትእስሳር፡ ናብ ህዋሳቱ ኣሰጋጊሩ ዘለዎ
ልቦና ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ይኽእል። ስለዚ
ንባብ ዝህቦ ፍልጠት ምስ ውሁብ ባህሪ
መንእስይ ብንቕሓት እንተ ተኣሳሲሩ፡
ወድዓዊ ኣመለኻኽታ ህይወትን
ኣፍራይነትን ንምህላው ይከኣል።
• ፍልስፍና፡
ፍልስፍና ከምቲ ትርጕሙ’ውን ዘነጽሮ፡
ፍቕሪ-ጥበብ ብምዃኑ፡ ምስ ፍልመ-ፍጥረት
ደቂ-ሰብ ዝተፈጠረን ንደቂ-ሰብ ኣብ
ዕለታዊ ናብራኦምን ዝተሰረተ ዓውዲ’ዩ።
ደቂ-ሰብ ናብራኦም ብጥበብ ክመርሑን
ክረብሑሉን ብምባል ንፍልስፍና ኣብ
ዝተፈላለየ መዳያት ህይወቶም የውዕልዎ
እዮም። ስፍሓት ዓውዲ ፍልስፍና ኣብ
ቁጠባዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ባህላውን ማሕበራውን
መደያት ዘለዎ ሰረት ናይ ሓሳባት ዕብየቱ
ምግንዛብ ይከኣል። ካብ ውልቀ ሰባት ክሳብ
ደረጃ ሃገርን ዓለምን ዝዝርጋሕ መተኣሳሰሪ
ሰንስለት ኰይኑ ዝርከብ ዓውዲ እዩ።
ኣተኩሮ ፍልስፍና ብቐጥታ ምስ
ሓሳባት ዝዛመድ ብምዃኑ፡ ኣንባቢ ኣብ

ዝተፈላለየ ዓውድታት ዘለዎ ርድኢት፡
ንሓሳባቱ ዝቕርቦም መጐተ ኰነ ሓፈሻዊ
ርድኢታቱ፡ ዝብድህ ዓውዲ እዩ።
መንእስያት ካብዚ ዓውዲ ክረኽቡዎ
ዝኽእሉ ረብሓታት ዓንኬል ኣተሓሳስባኦም
ዝሰፍሕ፡ በቲ ኣብኡ ዝረኽቡዎ ሓሳባት
ንዘለዎ ድርኺታት ስምዒት ኰነ ግምታዊ
ሓሳብ ደጋጊሞም ክፍትሹን ክምርምሩን
ይሕግዝ። ሓሳባቶም ምስቶም ኣብ
ንባብ ፍልስፍናዊ ዕዮታት ዝረኽቡዎ
ብምንጽጻር ወድዓውያን ብምዃን፡ ከሳቲ
ዝዀነ ኣመለኻኽታ ክህልዎም ይሕግዝ።
• ፖለቲካዊ ንቕሓት፡
ፖለቲካዊ ንቕሓት ምህላው፡ ኣብ
ህይወት ዜጋታት ክሳብ ሃገራትን
ኣህጉራትን ዝዝርጋሕ ናይ ኣተሓሳስባ
ሓቅታት ኣብ ምርዳእ ልዑል ተራ
ኣለዎ። መንእስያት ክህልዎም ዝግባእ
ፖለቲካዊ ንቕሓት ከምቲ ዝድለ
ኣብ ዘይኰነሉ እዋናት፡ ዘለዎም ራኢ
ንምጭባጥ ብወድዓዊ መንገዲ ኣብ ክንዲ
ዝጽዕሩ ግዳያት ዝተፈላለየ ረቛሒታት
ይዀኑ። ብሰሪ’ዚ ድማ ሃገራት ብሰንኪ
ዘለወን ብኽነት ኣተሓሳስባ ኣብ ዓቕሚ
ሰብን፡ ካብቲ ዝደልየኦን ዝወጠንኦን ዕላማ
ክድረታን ኣብ ጽልዋን ኣተሓሳስባን
ካልኦት ዝስረት ዕላማ ጸይረን ከተግብራ
ይግደዳ።
መንእስያት ፖለቲካዊ ኣፍልጦኦም
ዘዕቢ፡ ንቕሓቶም ዘበርኽ ጽሑፋት
ከንብቡ ወሳኒ እዩ። ምኽንያቱ ዘለዎም
ባህሪ ዝፈጥሮ ድርኺት ናብ ዘይተደለየ
ማእዝን ኣተሓሳስባ ጠሊቖም፡ እቲ
ክረብሑሉን ከርብሑሉን ዝግባእ
ዕደመኦም ካብ ምብኻን ምእንቲ ክድሕኑ
ስለ ዝሕግዞም። ንባብ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ
ዘለዎም መጻሕፍቲ፡ ብቐጥታ ምስ
ፖለቲካዊ ስርዓት፡ ስነ-ሓሳብን ፖሊሲታትን
ናይ ምትእስሳር ዓቕሚ ኣብ ምህላው
ይሕግዝ።
ኣብ ዘለናዮ መዋእል ክንዮ ጽማረታት
ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ዝስገሩ፡ ውልቃዊ
ታሪኽ ዝተፈላለዩ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት
ሃገራት፡ ጽልዋ ዝነበሮም ሰባት ዝነግር
ጽሑፋት ብብዝሒ ይቐርቡ ኣለዉ።
ክንዮ’ቲ ካብ ኣብ ውልቃዊ ህይወቶም
ዝሓለፉዎ ተመኩሮ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
ሕንጻጽ ጽሑፋቶም ብኣወንታ ኰነ
ኣሉታ ተራ ውልቀ-ሰባት ኣብ ሃገርን
ህዝብን ንምግምጋምን ንምርዳእን’ውን
የኽእል። ካልእ ረብሓ ናይ ፖለቲካ
መጻሕፍቲ፡ እቲ ዓውዲ ንቚጠባ፡ ባህሊ፡
ማሕበራዊ ኣቃውማ፡ ዲፕሎማሲን፡ ታሪኽ፡
…ወዘተ ስለ ዘማእዝን ኣብ ሓደ እዋን
ብዙሕ ትሕዝቶ ናይ ምውህላል ተኽእሎ
ይርከቦ።

ይቕጽል
ስዒድ ሳልሕ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣብ መንጎ ደስታን ሓዘንን
ዘሎ ናይ ቋሕ ሰም ፍልልይ
ዝተራእዮ ግጥም
ሉካስ ሞራ ኣብቲ ሕልማዊ ተምሳል ዝነበሮ ግጥም
ካልኣይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ ሻምፕዮንስ ሊግ ሰለስተ ሸቶታት
ብምምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ ንቶተንሃም ናብ ፍጻመ ኣስጊሩዋ።
ኣሰልጣኒኡ ፖቸቲኖ ስምዒቱ ክቆጻጸር ኣይከኣለን። ብፍላይ
ድሕሪ’ታ ኣብ መበል 96 ደቒቕ ዝተመዝገበት ሳልሰይቲ
ሸቶ ሞራ፡ ኣሰልጣኒ ፖቸቲኖ እናበኸየ ብብርኩ ተደፊኡ
እዩ ነቲ ሃዋኡ ጸምቢሉዎ። “ኣሰልጣኒ ምዃነይ ዕጉብ እየ።
የቐንየለይ ኩዕሶ እግሪ” ክብል እዩ ስምዒቱ ገሊጹ። ኣብ
መድረኽ ርብዒ ፍጻመ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ገድሊ
ዘሕለፈት ቶተንሃም ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ኣብ
ሜዳኣ ብኣያክስ 1ብ0 ተረቲዓ እያ ናብቲ ግጥም ኣትያ።
ኣብቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ግጥም ንኣጥቃዓያ ሃሪ ኬን
ብመጉዳእቲ ኣብ ዘየሰለፈትሉ ኣብ ቀዳማይ እብረ ክልተ
ሸቶታት ተመዝገባ። በዓልቲ ሜዳ ኣያክስ ካብ ሓለቓ ጋንታ
ዲላይትን ሃኪም ዛይችን ብዘመዝገቡወን ክልተ ሸቶታት

ብዙሕ ዘይተዘመረሉ ብራዚላዊ ሉቃስ ሞራ

ንሓፈሻዊ ውጽኢት ናብ 3ብ0 ብምዕራግ ግጥም ቀዳማይ
እብረ ናብ ዕረፍቲ ኣምረሐ። እዚ ውጽኢት ንኣያክስ
ናብ መዘዘሚ ዘብጽሕ እኹል እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ
ካልኣይ እብረ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ፖቸቲኖ ንምቅስቓስ
ተጻወትቲ ኣያክስ ብምስትብሃል ንኣጥቃዩ ሊዮረንተ ናብ
ሜዳ ብምልኣኽ ንዋንያማ ኣዕረፎ። ክሳብ መበል 24 ደቒቕ
ተጻወትቲ ኣያክስ ዚያድ ሃኪሚን ማራውዚን ኣብ ጾም ከም
ዝነበሩ ድሕሪ ጸወታ ኣብ ዝሃቡዎ መግለጺ ተፈሊጡ።
እዚ ከኣ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ካልኣይ እብረ ጸወታ ዝተራእየ
ድኻም ኮይኑ ይግለጽ ኣሎ። ተጻወትቲ ቶተንሃም ሓይሊ
እናወሰኹ ብዝኸዱ መንእሰያት ኣያክስ ብድኻም ክሰንፉ
ተራእዩ። ፖቸቲኖ ዝነበሮ ናይ ቀረባ ምክትታል እቲ ግጥም
ድማ ፍረ ሂቡ ሉካስ ሞራ ሰለስተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ
ድራማዊ ኣፈጻጽማ ግጥም ካልኣይ እግሪ እዘን ክለባት
ተጋጊዱ። ተጻወትቲን ደገፍቲን ኣያክስ ልቦም ተሰይሩ።
ተጻወትቲን ደገፍቲን ቶተንሃም ብሓጎስ ክዘሉ ክልተ
ስምዒታት ኣብ ሓደ ህሞት ኣብቲ ስታድዩም ተኸስተ።
ቶተንሃም ናብቲ ባሕቲ ሰነ ኣብ ስታድዩም ዋንዳ ሜትሮ
ፖሊታኖ ናይ ኣትለቲኮ ማድሪድ ዝካየድ ናይ መዛዘሚ
ግጥም ኣንጻር ሊቨርፑል ሓሊፋ። ኣገራሚት ጋንታ ኣያክስ
ድማ ጉዕዞኣ ዛዚማ። ኣሰልጣኒኣ ኤሪክ ቴን ሃግ “ኩዕሶ እግሪ
ብዘይመጠን ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከኣ ጨካን
ድማ’ዩ። ይኹን እምበር ብተጻወትተይ ኩሩዕ እየ” ብምባል
ነቲ ሃዋሁ ገሊጹዎ።
ኣብ መዛዘሚ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ 2019 ሊቨርፑል
ምስ ቶተንሃም ክገጥማ እየን። እዚ ከኣ ልክዕ ድሕሪ 2008
ክልተ ክለባት እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ቸልሲ
ኣብ ስታድዩም ሉዝኒኪ ናይ ከተማ ሞስኮ ዝመሳሰል ኮይኑ
ኣሎ። ዕብላለ ውድድር ፕሪመር ሊግ ኣብ ውድድር
ክለባት ኤውሮጳ።

ንኣሽቱ ጋንታታት ዕጨአንዶ ኣገባበን
ኣያክስ ሰሓብን ኣብ ምጥቃዕ ዘድሃበን ቅዲ ጸወታ
ክትክተል፣
ፍርቂ ካብ ተጻወትቲ ክለብ ኣያክስ ኣብታ ክለብ ዝዓበዩ
ክኾኑ ኣለዎም፣
ብምስግጋር ናብታ ክለብ ዝጽንበሩ ተጻወትቲ ካብቶም
ኣብታ ክለብ ዝጸንሑ ዝበለጹ ምዃኖም ክረጋገጽ ኣለዎ፣
ባህሊ ብቕዓት መለክዒ ክተኣታቶ ኣለዎ፣
እዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ነጥብታት፡ ኣቦ
ዘመናዊ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ሆላንድ ምዃኑ ዝእመነሉ
ዮሃን ክሩፍ፡ ኣብ 2011 ናብ ቦርድ ክለብ ኣያክስ ምስ
ተመልሰ፡ እታ ክለብ ክትምረሓሎም ኣለዋ ዝበሎም
ኣርባዕተ መትከላት እዮም።
ክለብ ኣያክስ ኣብዚ ዓመት ክስተት ውድድር ሻምፕዮንስ
ሊግ ኮይና እያ ሓሊፋ። እዛ ክለብ ናብዚ ደረጃ ክትበጽሕ
ዝኸኣለት እምበኣር ብዘይካ’ቲ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ
ነጥብታት እዚ ዝስዕብ ከም ዝውሰኾ ኣብ ትሕቲ ዮሃን
ክሩፍ ጸሓፊ ዝነበረ ጆን ኪድ ንቢቢሲ ገሊጹ። “ኣብ

ኣካዳሚ እታ ክለብ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ዳግም ከም
ዝሕደስ ኮይኑ። ካብ ከም ኩዕሶ እግሪ ኣመሪካ፡ ኣትለቲክስ፡
ጁዶ፡ ትሪያትሎን ዝኣመሰሉ ዓይነታት ስፖርት፡ እቲ ዝበለጸ
ሸነኻቶም ምስ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝሳነ ብምግባር ንምንቕቓሕ
ተጻወትቲ ብዝጥዕም መንገዲ ከም ዝዳሎ ተገይሩ። ናይ
ስነ-ኣገባብ ክፍሊ ድማ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ከም ሓለቓ
ጋንታ ዲ ላይትን ኣከፋፋሊ ቫን ደ በክን ዝኣመሰሉ ውልቀ
ክኢላታት ክኹስኩስ ዝብሉ ተወሰኽቲ መለክዒታት
ተዋሂቡምዎ፡” ኢሉ። ቀንዲ ተልእኾ ክለብ ኣያክስ፡ ዋንጫ
ሻምፕዮንስ ሊግ እትዕወት ክለብ ምምዕባል ዝብል ምዃኑ
ዝገለጸ ጆን ኪድ፡ “ንሕና ናብ ደረጃ ብሉጻት ሸሞንተ
ክለባት ኤውሮጳ ክንምለስ ኢና፡ ኣብ እንብለሉ ዝነበርና
ግዜ፡ ገለ ወገናት ናብቲ ደረጃ ክንበጽሕ እኹል ገንዘብ
የብልናን ክብሉ ተሰሚዖም። እንተኾነ፡ ዮሃን ክሩፍ ‘ቦርሳ
ምሉእ ገንዘብ ሸቶ ከመዝግብ ርእየ ኣይፈልጥን’ ዝብል
ምላሽ እዩ ዝህብ ነይሩ”ይብል። ብኸምዚ ኣገባብ ክትህነጽ
ዝጸንሐት ክለብ ኣያክስ፡ ኣብ ውድድር ሻምፕዮንስ
ሊግ ፍጹም ኣገራሚ ብቕዓት ብምርኣይ ቅያ ዓወታት

እናኣመዝገበት ናብቲ ዝተተለመላ ዕላማ በጽሐት። እዚ ከኣ
ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ንውድድር ሻምፕዮንስ
ሊግ ንዝዓብለላ ክለባት ሪያል ማድሪድን ጁቬንቱስን
ገሊፋ ኣብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻመ ብምብጻሓ እዩ። እዚ
ደረጃ ድማ ምስ ቀዳሞት ኣርባዕተ ክለባት ኤውሮጳ ከም
እትስራዕ ገበራ። ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዘረዘረ መትከላት ጉዕዞ
ኣያክስ ዝሃንደሰ ዮሃን ክሩፍ ኣብ 2015 እኳ እንተዓረፈ፡
ትልሙ ግን ዕላማኡ ሃሪሙ እዩ። ብቕድሚ ትማሊ
ምሸት ኣብቲ ንኽብሩ ብስሙ ኣብ ዝተሰምየ ስታድዩም
ዮሃን ክሩፍ ኣሬና ግጥም ካልኣይ እግሪ ሻምፕዮንስ ሊግ
ዘካየደት ኣያክስ፡ ብሕልማዊ ተምሳል ብቶተንሃም ተረቲዓ
ተሪፋ። ምትራፋ ጥራይ ዘይኮነ ግን ቀጻልነት እዛ ምልእቲ
ክትከውን ሒደት ነገራት ጥራይ ዝተርፋ ጋንታ፡ ኣብ ሕቶ
ምልክት ምእታዉ’ዩ። እዚ ዝኾነሉ፡ ዝበዝሑ ካብ ተጻወትታ
ኣብ ኣዒንቲ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ብምእታዎም እዩ።
ጆን ኪድ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ፡ “እዚ ኩነታት በዳሂ
እዩ። ገለ ካብ’ዞም ተጻወትቲ ዝመጽእ ዓመት ምስ’ዛ ክለብ
ኣይክህልዉን እዮም። ስለዚ ጽገና ክግበር ኣለዎ። ደረጃኦም
ዝሓለዉ ዓበይቲ ተጻወትቲ ክፈርዩ እንተ ደኣ ኰይኖም
ድልዱል ላዕለዋይ ደረጃ ናይ መንእሰያት ኣካዳሚ ክህሉ
ኣለዎ። እዚ ግን ዝከኣል ኣይመስለንን። ምኽንያቱ፡ እቲ
ሃዋሁ ብዘገርም ኩነታታ ናብ ድሕሪት ተመሊሱ እዩ።
ኣካዳሚ ክለብ ኣያክስ ከምቲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም
ዝረአ ያታዊ ወይ ባህላዊ ኣካዳሚ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ
ገለ ዝተፈልየ ነገር ክግበር ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ፡ እቲ
ባህሊን መንፈስን ካልእ እዩ ኮይኑ። ኣብ መንፈስ ዮሃን
ክሩፍ የለናን፡” ኢሉ። ከምዚ ዝበለ ክስተት ኣብ ዝሓለፈ
እዋን ንኣያክስ ኣጋጢሙዋ ነይሩ እዩ። ኣብ 1995 ድሕሪ
22 ዓመት ብከም ቫንደር ሳር፡ ሲዶርፍ፡ ኣሕዋት ደቂ
ዲቦር፡ ደቪድስ፡ ኦቨርማርስ፡ ክላይቨርት ዝኣመሰሉ ናይቲ
እዋን መንእሰያት ከዋኽብቲ ተጻወትቲ ጽዋእ ሻምፕዮንስ
ሊግ ዘልዓለት ኣያክስ፡ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዝጀመረቶ ስራሕ

ሰኣን ብግቡእ ምቕጻል ከዋኽብታ ናብ ሃብታማት ክለባት
ሸይጣ ካብ ገጽ ሻምፕዮንስ ሊግ ሃሲሳ። ኣብዚ እዋን’ዚ
ድማ ታሪኽ ንነብሱ ደጊሙ ኣብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻመ
ብዝበጽሑ መንእሰያት ከዋኽብቲ ኣያክስ ብዓበይቲ
ክለባት ኤውሮጳ ክውሰዱ እዮም። ሞተረ ማእከል ሜዳ
ፍራንኪ ዲ ዮንግ ድሮ ምስ ባርሳ ወዲኡ እዩ። ሓለቓ
ጋንታ ዲላይት እውን ክስዕቦ ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ።
እቶም ዝተረፉ ከኣ ምኽፋት መስኮት ምስግጋር ተጻወትቲ
ዝጽበዩ እዮም። ከም ኣያክስ ፈረንሳዊት ክለብ ሞናኮ
እውን ኣብ ዓመተ 2016/17 ኣብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻመ
ዝበጽሑ ከዋኽብቲ መንእስያታ ኪላን ምባፐ፡ በርናርዶ
ሲልቫ፡ በንጃሚን መንዲ፡ እዚ ተመሳሳሊ ዕጫ ገጢሙዋ
እዩ። “ምስ ክሩፍ ናብ ባርሳ ኣብ ዝበጽሓሉ ዝነበርኩ ግዜ፡
እቲ እኳ ዓባይ ባርሰሎና ቅድሚ ሽዱሽተ ሸውዓተ ዓመት
ንኹዕሶ እግሪ ዓለም ዓብሊላትሉ ዝነበረት ግዜ፡ ኣካየድታ
ኣብ እታ ቀንዲ ጋንታ ከተኵሩ እንከለዉ ክሩፍ ግን
ይነቅፍ ነይሩ። ምኽንያቱ ቤት ትምህርቲ ላማስያ ዝግባእ
ቆላሕታ ይወሃቦ ስለዘይነበረ። ኣብ መወዳእታ ከኣ እታ
ክለብ ዝነበራ ዓብላልነት ክንኪ ተራእዩ እዩ፡” ብምባል ኣብ
ኣካዳሚ ጸቒጥካ ምስራሕ ኣድላይ ምዃኑ ይገልጽ።

መደብ ጸወታ
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል፡
ብምኽንያት ዋንጫ ናጽነት፡ ጽባሕ ቀዳም
11/05/2019 ኣብ ከባቢ ሓምሻይ መደበር
ፖሊስ፡ ከምኡ’ውን ሰንበት 12/05/2019
ዳኮርሶ ኣብ ከባቢ እንዳ ማርያም (ጎደና
ኣፍዓበት) ካብ ሰዓት 6፡00 ዝጅምር
ውድድር ሰሪዑ ምህላዉ ይሕብር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 216
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎዳይፍ

ካኤል

ረሚ
ሉል ገብ
ይ
በ
ል
ኣማኑኤ
ት
ነ
ም
እ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ከሰስቲ ወረ/ነፍ/ እዝግሃርያ ገ/እግዚኣብሄር
ተወልደ 1. ወ/ሮ ትርሓስ ዮውሃንስ ወኪል
ኣቶ ኣማኑኤል ኪሮስ 2. ኣቶ ሳሙኤል
ዮውሃንስ ወኪል ኣቶ በየነ ብርሃነ 3. ኣቶ
በየነ ብርሃነ፡ ንወላዲትና ነፍ/ እዝግሃርያ
ገብረእግዚኣብሄር ተኪእና ናይ ኣባሓጎና
ነፍ/ ገብረእግዚኣብሄር ተወልደ ሕጋውያን
ወረስቲ ስለ ዝኾንና ኣብ ዞባ ማእከል ምም/
ከባቢ ገጀረት ንእሽቶይ ቁ/ሎታ 2 ፓርሰል
ኤን ዝርከብ መንበሪ ገዛ ክወሃበና ኢሎም
ስለ ዝኸሰሱ፡ ተኸሰስቲ ወ/ሮ ኣልጋነሽ ገ/
ሄርን ኣቶ ሚኪኤል ገ/ሄር ኣቶ ፊልሞን ገ/
ሄር ኣቶ ሄኖክ ገ/ሄርን ንጹር ኣድራሽኦም ስለ
ዘይተፈልጠ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ን30/5/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ መልሲ ሒዞም
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም ግን ንሶም ኣብ
ዘይብሉ ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።
ከሳሲ ኣቶ ኣብርሃም ገብረስላሴ ደሲት፡
ተኸሳሲ ኣቶ ሑመድ ፍካክ ሓምድ ናይ ስም
ምትሕልላፍ መኪና ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን28/5/19
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ግን ንስኻ ኣብ ዘይብሉ
ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።
ከሳሲት ወ/ሮ ሩማና ኢብራሂም፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ሻዕባን ኣሕመድዛኪ መሓመድዓሊ
ብህያብ ዝሃበኒ ንብረት መኪና ናብ ስመይ
የመሓላልፈለይ ክትብል ኣብ ልዕለኻ ክሲ
መስሪታ ስለዘላ፡ ን4/6/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
6ይ መጋባእያ ቁ.4 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ግን ንስኻ ኣብ ዘይብሉ ክውሰን ምዃኑ
ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ወ/ሮ ኣለም ወልደገብርኤል
ገብረእግዚኣብሄር፡ በዓልቲ-ቤት ነፍ/ ዘርኣይ
ሃይለ መሓርን ወራሲት ደቃን፡ ሕጋዊ ወኪል
ወ/ሮ ገነት ወልደገብርኤል ገብረእግዚኣብሄር፡
ጠበቓ ኣቶ ተስፋልደት ሃይለሚካኤል፡
ተጸዋዕቲ ነፍ/ ለተሱስ ዘርአ ዑቕባይ፡ 1.ነፍ/
ኣበባ ሃይለ መሓሪ 2. ነፍ/ ዘርኣይ ሃይለ
መሓሪ+5 ዘሎ ናይ ምቅሊት ውርሻ ክርክር
ተጸዋዕቲ ኣብዚ ሃገር ስለ ዘየለዉ ተጸዊዖም
ን29/5/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ
ቁ.35 ይቕረቡ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ሰይድ ዓሊ ኣሕመድ
ዒሳን ተኸሳሲ ኣቶ ሚኪኤል ጎይትኦምን ዘሎ
ናይ መኪና ውዕል ምስራዝ ዓይነት መኪና
ቮልግስዋገን ሰሌዳ ቁ. ER-1-0274 ER1B-6540 ቁ.ቻሲ 5363906 ዘሎ ክሲ፡
ተኸሳሲ ኣድራሽኡ ብንጹር ስለዘይተፈልጠ
ብኣካል ወይ ብወኪል ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቅረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን ንሱ ኣብ
ዘይብሉ ጉዳይ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛ ባንዳ
ኣቶ ጴጥሮስ ህብትዝጊን ኣቶ ዳኒኤል
ህብትዝጊን ኣዴና ነፍ/ ኣብርሀት ገብረኣብ

ባህታ ብህይወት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ነቲ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ቀሓውታ ግሎዝጊ ኣብ
ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ገዛ ብዕለት 01/01/1994 ብቁጽሪ መዝገብ
127665 ም.ግ.70 ብክፍሊ ፕላን ቴክኒክ
ከተስርሕ ዝተፈቕደላ ጠቕላላ ስፍሓት 500
ት/ሜ 4 ክፍሊ መደቀሲ 2 ክፍሊ ሳሎን 2
ክፍሊ ክሽነ 2 ክፍሊ ዓይኒ ምድሪ ዘጠቓለለ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብዝተጻሕፈ ለበዋ ኣብ
ቅድሚ መሰኻኽር ገዲፋትልና ክጸድቀልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ወ/ሮ ኣሰፋሽ ሓድጉ መብራህቱ፡ ወላዲተይ
ወ/ሮ ኣረጋሽ ወልደሚካኤል ሰለሙን ነቲ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 07 ምም 17 ጎደና
“ከ” ዝርከብ ሓደ ቀንዲ ክፍሊ ሓደ ሓጋዚ
ክፍሊ ዋንነታ ዝኾነ ብዕለት 22/6/1999
ኣብ ረጂስትራር ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል
ቀሪባ ዝገበረትለይ ውህብቶ ክጸድቀለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዕዳጋ ሓሙስ
ወ/ሮ ሰናይት ተኽለማርያም፡ በዓል-ቤተይ
ሃብቶም ባርያጋብር ስለ ዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ
ወ/ሮ ኣዜብ ገብረልኡል ወልደሚካኤል፡
በዓል-ቤተይ መሓሪ ኣርኣያ ገብረኣብ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቀይ ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ትራቨሎ
ኣቶ ግርማይ ተስፋይ ሃብተ፡ በዓልቲቤተይ ወ/ሮ ኣብርሃጽዮን ተወልደ ዘርኡ
ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ኣቶ ሓድሽ ሚካኤል ሃይለ፡ ወለድና
ኣቶ ሚካኤል ሃይለን ወ/ሮ ኣበባ ካሕሱ
ወልደሳሚኤልን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 1
ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ለተኺዳን ዘርኣይ ትኩእ በዓል-ቤተይ
ኣቶ ሓጎስ ገብረትንሳኤ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 15

ኣቶ ዮናታን ወልደትንሳኤ፡ ወለድና ኣቶ
ወልደትንሳኤ ገብረስላሴ ወልዱን ወ/ሮ
ፍረወይኒ
ገብረኣምላኽ
ወልደኺዳንን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን7/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓመጺ
ኣመተ

ገ/ብሄር

ግርመ፡

በዓል-ቤተይ

ኣቶ ወልደጼን ዘርአ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቀይ
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/5/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኳዜን
ወ/ሮ ይሕደጋ
ጓለይ ኣዜብ የማነ
ወራሲት ምዃነይ
ዝቃወም እንተሎ፡
ይቕረብ።

ሃብተኣብ ምሕረትኣብ፡
ኢሳቕ ስለዝሞተት፡ ኣነ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ

Vacancy Announcement
Hailbet Hospital Private Service is looking for Part time
employees, who fulfills the following requirements:1. Main cashier
Position -------------------------------- main cashier
Qualification -------------------------- 12th Grade complete
Work experience---------------------2 years and above
Number ------------------------------- 1
Place---------------------------------Halibet Private Service
N.B
1. Interested applicants who fulfill the above requirements
could submit an application attached with their C.V
and credentials to the administration office of Halibet
Hospital private service.
2. Payment will be as per the scale of the private
service.
3. Applicants should complete national service or should
submit document of exemption.
4. This announcement is invalid after 10 working days
from date of publishing in the local newspapers.
Tel.No -Halibet Hospital

185396/185400

ምልክታ ጨረታ
ኩባንያ ዕደና ዛራ፡ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ንኣርባዕተ ወርሒ ዝጸንሕ ውዕል
ኣቕርቦት ሃለኽቲ (Grocery items) ከም ኣድላይነቱ ብጨረታ ኣወዳዲሩ
ክገዝእ ስለዝደለየ ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልኡዎ ዝግባእ ቅጥዕታት፦
1. ዝተሓደሰ ንግዳዊ ፍቓድ ዋኒን 2018
2. መኽበሪ ጨረታ 75.000.00 (ሰብዓን ሓሙሽተን ሽሕ ናቕፋ ብሲ.ፒ.ኦ
(CPO) ከትሕዙ ይግባእ።
3. ሰነድ ጨረታ ካብ ቤ/ጽ ዕደና ዛራ ትወስዱ።
4. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተሓቲሙ ካብ ዝወጸሉ
ዕለት ንዓሰርተ ተኸታተልቲ ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት ኮይኑ ኣብ መበል
11 መዓልቲ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ
ዝተረኽቡሉ ኣብ ቤ/ጽሕፈት ዕደና ዛራ ኣስመራ ይኽፈት።
5. ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቁጽሪ ስልኪ 112318/112319 ክትውከሱ
ትኽእሉ።
6. ኩባንያ ዕደና ዛራ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብምሉእ ወይ
ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
7. ዕዉት ናይዚ ጨረታ ሓንሳብ ምስ ተሓበረ ፡ ክሳብ ጨረትኡ ዝውድእ ዝኾነ
ምትዕርራይ ዋጋን ዓይነት ሃለኽትን ከምዘይፍቀድ ኣጥቢቕና ነተሓሳስብ።
ኩባንያ ዕደና ዛራ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብዕረፍቲ ክብርቲ ኣደና ቅዱሳን ኢማም
በያን ዝተሰመዓና ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ሕማማ
ዝበጻሕኩምናን ኣብ ጎዳይፍ ዘቃበርኩምናን ኣብ
ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን
ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና እናበልና ሓዘንና
ንዓጹ።
ምሉኣት ስድራ-ቤት።

ብመስዋእቲ ዘፍቅሮ ክቡር በዓል-ቤተይ ሌ/ኮ
ጎይትኦም መንገሻ ደበሳይ ዝተሰመዓና መሪር
ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት
ኣስመራ ዘቓበርኩምናን ኣብ ገዛና ብምምልላስን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን
የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ብዕረፍቲ ኣዝየ ዘፍቅሮ ክቡር በዓል-ቤተይ ኣቶ
ዓንዶም ከንቲባ ገብረሚካኤል ዝተሰመዓኒ ሓዘን
እናገለጽኩ፡ ኣብ ዓዲ ንኣምን ዘቃበርኩምናን ኣብ
ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን
ዘጸናናዕኩምና የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።
በዓልቲ-ቤቶም ወ/ሮ ግደይ ህብት
ምስ ደቀንን ምሉኣት ስድራቤትን

በዓልቲ-ቤቱ ተጋ/ጸሃይነሽ ዘርኣይ
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራ-ቤትን

ብዕረፍቲ ክብርቲ ኣደና ወ/ሮ ፍቓዱ ተስፋዝጊ
በዓልቲ-ቤቶም ንነ/ሄር በርሀ መሓሪ፡ ኣብ ዓዲ ንኣምን
ሎጎ ዓንሰባ ብምኻድ ዝቃበርኩምናን ብኣካል
ዝተመላለስኩምን ብቴሌፎን ካብ ወሽጥን ወጻእን
ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና እናበልና ምስጋናና
ነቕርብ።
ወደን ግርማጽዮን በርሀ
ምስ ምሉኣት ስድራ-ቤት

ብመስዋእቲ ዘፍቅሮ ክቡር በዓል-ቤተይ ገዲም ተጋዳላይ
ሃብተኣብ ስብሃቱ (ኳትሮ) ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን
እናገለጽኩ፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ ኣብ ሆስፒታልን ገዛን
ዝተመላለስኩም ድሕሪ መስዋእቱ ዘተሓዘንኩምና
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምና
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ ንብል።

ብሞት ክብርቲ በዓልቲ-ቤተይ መኣዛ ኣስፍሃ
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ሬሳ ኣብ ምልኣኽ
ዝተሓባበርኩምና ኣብ ዓዲ ቀረጽ ዘቃበርኩምናን ኣብ
ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን
ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና
እናበልና ነመስግን።
በዓል-ቤታ ብጽኣምላኽ ቐሺ ሃብተ
ምስ ምሉኣት ስድራ-ቤትን

ነፍስሄር ኣቦናን ሓውናን ኣቶ መስፍን ሃብተ ኢሳያስ
ብዝሓደሮ ሕማም ብዕለት 17/04/2019 ካብዛ ዓለም
ብሞት ስለዝተፈለየና፡ ኣብ ሓዘንና መጺእኩም
ዘጸናናዕኩምናን ኣብ ግዜ ሕማሙ ኣብ ሆስፒታልን
ኣብ
ገዛናን
እናተመላለስኩም፡
ሓገዝኩም፡
ሓልዮትኩም፡ ፍቕርኹምን ዝለገስኩምልና ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
ምሉኣት ስድራ-ቤት

በዓልቲ-ቤቱ ጽገሬዳ ዘርአ
ምስ ምሉኣት ስድራ-ቤት

ብሞት ክብርቲ ሓፍትናን ኣደናን ጽገወይኒ ተኸስተ
(ኣብርሀት ኮንቸርያ ድባርዋ) ዝተሰመዓና ሓዘን
እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማማ ኣብ ገዛላምዛ፡ ኣስመራን
ጻዕዳ ክርስትያንን ዘልዓልኩማን ዝበጻሕኩማን ኣብ
ግዜ ዕረፍታ ኣብ ኣስተርእዮ ቅድስቲ ማርያም ጻዕዳ
ክርስትያን ዘቃበርኩምና ናብ ገዛና ብምምልላስን
ቴሌፎን ብምድዋልን ዘጸናናዕኩምናን ስድራቤትን ፈተውትን ብምምስጋን ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
ምሉኣት ስድራ-ቤት

ብሞት ክቡር በዓል-ቤተይ ኣቶ ኣብርሃም
ዑቕባሚካኤል ወልደገብሪኤል ዝተሰመዓና መሪር
ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ ዝበጻሕኩምን
ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ኣብ መካነ መቓብር ገጀረት
ኣስመራ እንዳጋብር ዘቃበርኩምና ከምኡ’ውን ኣብ
ግዜ ሓዘን ኣብ ገዛና ብምምልላስ ካብ ውሽጥን
ወጻእን ቴሌፎን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምና ቤተሰብ፡
ፈተውቲ ኣዕሩኽቲ፡ ጎረባብትን ብሓፈሻ ድማ
ተቐማጦ ከተማ ኣስመራ የቐንየልና እግዚኣብሄር
ጸግኡ የብዝሓልኩም ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
በዓልቲ-ቤቱ ጽገወይኒ ገብረወልዲ (ጽገ ጎናፍር)
ደቁን ምሉኣት ስድራ-ቤትን

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሰሜን ኮርያ ዳግማይ ፈተነ ሚሳይል ተካይድ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ሃገራት ኤውሮጳ ንመጠንቀቕታ
ኢራን ይነጽጋኦ

ኤውሮጳውያን ሓይልታት ብኢራን
ንዝቐረበ መጠንቀቕታ ከምዝነጸጋኦ
ኣፍሊጠን።
ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ፈረንሳ፡ ብሪጣንያን
ጀርመንን፡ ኣብ 2015 ንዝተኸተመ
ውዕል ኑክሌር ኢራን ከምዘኽብራን በታ
ሃገር ንዝቐርብ ዘሎ መጠንቀቕታ ግን
ከምዘይቅበላን ምግላጸን ምንጭታት ዜና
ሓቢሮም።
ኢራን፡ ኣብ ልዕሊኣ ዝጸንዐ እገዳ
ምስዘይለዓል ኣብ ውሽጢ ክልተ
ወርሒ ንጥፈታት ምርባሕ ዩራንየም
ከም እተካይድ እያ ተጠንቅቕ። ነቲ
ኣዕናዊ ኣጽዋር ንምስራሕ ዘገልግል
ዝሃብተመ ዩራንየም ድማ ናብ ካልእ
ሃገር ኣሕሊፋ ከምዘይትህብን ኣብ መሬታ
ከምእትኽዝኖን ተፍልጥ።
ዛጊት ነቲ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት
ዝተኸተመ
ውዕል
ኣኽቢራቶ

ዝጸንሐት ኢራን፡ ብኸፊል ክትጥሕሶ
ከምእትኽእል’ያ ተነጽር ዘላ።
ኣቐዲማ ካብቲ ውዕል ከምዝሰሓበት
ዝንገረላ ኣመሪካ፡ ዝሓለፈ ሕዳር ንመሸጣ
ነዳዲ ኢራን ዘጥቅዕ እገዳ ከምዝተግበረት
ይፍለጥ። ኣብዚ ቅንያት’ዚ ብዝወሰደቶ
ስጉምቲ ድማ ምስ ኢራን ኣብ ዝለዓለ
ወጥሪ ተጸሚዳ ከምዘላ’ዩ ዝንገር።
ኣመሪካ፡ ነፈርቲ እትስከም ዓባይ መርከብ
ውግእ ናብ ዞባ ወሽመጥ ኣጸጊዓ ብምህላዋ
ነቲ ምስ ኢራን ዘለዋ ውጡር ኩነታት
ናብ ዝኸፍአ ኣንፈት ከምዘዕረገቶ’ዩ
ዝግለጽ። ትማሊ ናብ ዒራቕ ሃንደበታዊ
ምብጻሕ ዝፈጸመ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ
ኣመሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብወገኑ፡ ኣብ ዞባ
ወሽመጥ ዝርከቡ ሓይልታት ኣመሪካ ካብ
ሓይልታት ኢራን ስግኣታት ይገጥሞም
ከምዘሎን ሃገሩ ነቲ ስግኣታት ንምእላይ
ከም እትሰርሕን ምግላጹ ይፍለጥ።

ሰሜን ኮርያ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ
ንኻልኣይ ግዜኣ ፈተነ ናይ ሓጺር ርሕቀት
ሚሳይል ከምዘካየደት ንምንጭታት ደቡብ
ኮርያ ብምጥቃስ ቢቢሲ ሓቢሩ።
እቲ ዓይነቱ ዘይተነጸረ ሚሳይል ኣብ
ሰሜናዊ ምዕራብ’ታ ሃገር ካብ እትርከብ
ከተማ ኩሶንግ ተበጊሱ ድሕሪ ናይ 420
ኪሎሜተር ርሕቀት ኣብ ምብራቓዊ
ገማግም ናይታ ሃገር ከምዝወደቐ’ዩ እቲ
ምንጪ ዝሕብር።
ሰሜን ኮርያ ነዚ ፈተነ ተካይድ ዘላ
ላዕለዋይ ኣመሪካዊ ልኡኽ ነቲ ደው ኢሉ
ዘሎ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ንምብርባር
ብዛዕባ ዝከኣለሉ ኩነታት ንምዝርራብ ኣብ
ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝበጽሐሉ ዘሎ እዋን’ዩ።
ዝሓለፈ ለካቲት መራሕቲ ሰሜን
ኮርያን ኣመሪካን ኣብ ቬትናም ዘካየዱዎ
ዝርርብ ብዘይፍረ ድሕሪ ምብታኑ፡ ኣብቲ
ዞባ ተቐልቂሉ ዝነበረ ሰላማዊ ሃዋህው
ከይቅህም ስግኣት ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።
ሰሜን ኮርያ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ
ኑክሌሳዊ ቅልውላው ናይቲ ዞባ ንሓዋሩ
ንምእላይን ምስ ኣመሪካ ዝምድናኣ

ንምምሕያሽን ድልውቲ ምዃና’ኳ
እንተገለጸት፡ ኣመሪካ ግን ነቲ ኣብ ልዕሊ
ሰሜን ኮርያ ዘጽነዐቶ እገዳታት ብቕልጡፍ
ክተልዕሎ ፍቓደኛ ብዘይምዃና ዝርርብ
ክልቲአን ሃገራት ክስጉም ከምዘይከኣለ
ጸብጻባት የረድኡ።
ዝሓለፈ ዓመት መራሒ ሰሜን ኮርያ
ኪም ዮንግ ኡን፡ ሃገሩ ድሕሪ ደጊም
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከምዘይትፍትንን ርሑቕ
ዝጐዓዝ ኢንተርኮንቲነንታል ባለስቲካዊ
ሚሳይል ከምዘይትውንጭፍን ምግላጹ

ደቡብ ኣፍሪቃ - ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ይመርሕ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተኻየደ
ሓፈሻዊ ምርጫ፡ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ
ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ይመርሕ ከምዘሎ
ተሓቢሩ።
ኣብ 38 ንኡሳን ዞባታት ናይታ ሃገር
ካብ ዝተኻየደ መስርሕ ምቚጻር ሰልፊ
ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ 56 ሚእታዊት
ድምጺ ብምርካብ ክመርሕ እንከሎ፡ ሰልፊ
ዲሞክራሲያዊ ልፍንቲ 25 ሚእታዊት፡

ሰልፊ ተቓለስቲ ቁጠባዊ ሓርነት ድማ 9
ሚእታዊት ከምዝረኸባ ንምንጭታት’ታ
ሃገር ብምጥቃስ ቢቢሲ ሓቢሩ።
ሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ
ናይ 2014 ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ባይቶ
ብ62 ሚእታዊት ድምጺ ከምዝተዓወተ
ዝጠቕሱ ምንጭታት ደቡብ ኣፍሪቃ፡ እቲ
ካብ 1994 ጀሚሩ ኣብ መሪሕነት ዘሎ
ሰልፊ ኣብ ታሪኹ ሎሚ ዓመት ዝወሓደ

“ቻይና ንግዳዊ ውዕል
ጥሒሳ”ፕረ/ትራምፕ
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡
“ቻይና ንግዳዊ ውዕል ትጥሕስ ኣላ”
ክብል ከሲሱ።
ንሱ ነዚ ክሲ ዘስምዕ ዘሎ፡ ቻይና ኣብ
ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ ልዕሊ ኣመሪካ
ሕነ ከምእትፈዲ ኣብ እተጠንቅቐሉ ዘላ
እዋን’ዩ።
ቻይና፡ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኣመሪካ
ታሪፍ ከምእትስልዕ ትሕብር ዘላ፡ ኣመሪካ
ኣብ ልዕሊ ንብረት ቻይና ልዑል ታሪፍ
ከምእትስልዕ ድሕሪ ምግላጻ እዩ።
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ
ኣቐዲሙ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሃገሩ ኣብ
ናይ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋጋኡ ፍርያት
ቻይና ዝሰለዐቶ ታሪፍ ብዕጽፊ ከምእተዛይዶ
ምግላጹ ምንጭታት ይሕብሩ።

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ደንደን

ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንፍርያት
ሃገሩ ዘተባብዕ ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ።
ፍርያት ቻይና ኣብ ዕዳጋታት ኣመሪካ
ኣዕለቕሊቑ ብምህላዉ፡ ነዚ ንምግታእ
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ፍርያት በይጂንግ ቀጻሊ
ታሪፍ ክትውስኽ ተገዲዳ ምህላዋ ይግለጽ።
እንተዀነ እቲ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ንግዳዊ
ልውውጥ ዝሃሲ ብምዃኑ ሓያሎ ወገናት
ይቃወሙዎ።
ብመሰረት ናይ 2018 ጸብጻባት
ቁጠባ፡ ቻይና ዓመታዊ 539 ቢልዮን
ዶላር ዝዋጋኡ ፍርያት ናብ ኣመሪካ
ትልእኽ። ብኣንጻሩ ኣመሪካ ናብ ቻይና
ናይ እተእትዎ ፍርያት ዋጋኡ ካብ 120
ቢልዮን ዶላር ከምዘይሓልፍ እቲ ጸብጻብ
የመልክት።

ኣይርሳዕን።
ይኹን እምበር፡ እቲ መራሒ፡ ካብ
ኣመሪካ ከም ዝቐርብ ዘሎ ዝገለጾ
ተጻብኦታት ደው ምስ ዘይብል፡ ሃገሩ
ብወተሃደራዊ መዳይ ንምሕያል እተካይዶ
ጻዕሪ ካብ ምቕጻል ሓሊፋ ካልእ ኣማራጺ
ከምዘይብላ’ዩ ዘጠንቅቕ።
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን
ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ሩስያ ብምኻድ ምስ
ፕረዚደንት’ታ ሃገር ቭላድሚር ፑቲን
ዝርርባት ከምዘካየደ ዝፍለጥ’ዩ።

ድምጺ ይረክብ ምህላዉ ገሊጾም።
ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ዝለዓለ ኣበርክቶ
ዝነበሮ ሰልፊ ኤይ.ኤን.ሲ - ደቡብ
ኣፍሪቃ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ መንጎ ኣባላቱ
እናገነነ ዝመጽእ ዘሎ ብልሽውና ዝሓለፈ
ዓመታት ህቡብነቱ እናነከየ ምምጽኡ’ዩ
ዝግለጽ።
ዝሓለፈ ዓመት ፕረዚደንት ደቡብ
ኣፍሪቃ ነበር ጃኮብ ዙማ ብሰንኪ ዝገጠሞ
ተደጋጋሚ ክስታት ብልሽውና ካብ
ስልጣኑ ክእለ ከምእተገደደ ኣይርሳዕን።
ኣብዚ እዋን’ዚ ነታ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ
ፕረዚደንት ስሪል ራማፎሳ፡ ኣብ ሰበ-ስልጣን
መንግስቲ ናይ ብልሽውና ተግባራት
ብቐጻሊ ይረአ ምህላዉ ጠቒሱ ንኽቃለሶ
ቈሪጹ ተበጊሱ ምህላዉ’ዩ ዝገልጽ።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ሽቕለት ኣልቦነት
ናብ 27 ሚእታዊት ብምዕራጉን
ዛጊት ምትዕርራይ ፖሊሲ መሬት
ብዘይምትግባሩን፡ መንግስቲ ካብ ዜጋታቱ
ዝረኽቦ ዝነበረ ደገፍ እናተሸርሸረ
ምምጽኡ ጸብጻባት ይሕብሩ።

ፓኪስታን - ኣብ መስጊድ 6 ሰባት ተቐቲሎም
ኣብ ፓኪስታን ከተማ ላሆር ኣብ ጥቓ
መስጊድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ
ሽዱሽተ ሰባት ከምዝተቐትሉ ተሓቢሩ።
እቲ ኣብ ምጅማር ጾም ሮሞዳን ዝተኻየደ
መጥቃዕቲ ንመስጊድ መእመናን ‘ሱፊ’
ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ምንጭታት’ቲ ከባቢ
ሓቢሮም። ነቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ
ዕጡቕ ኣብቲ ኩነታት ከም እተቐትለ ፖሊስ
ይገልጽ።
ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ጉጅለ’ኳ
እንተዘየለ፡ ብጥሩፋዊ ኣተሓሳስባ ዝምርሑ
ኣካላት ተፈጺሙ ክኸውን ከምዝኽእል’ዩ
ፖሊስ ዝእምት። ናብቲ ኣብ ጥንታዊ ክፋል
ከተማ ላሆር ዝርከብ መስጊድ ዓመታዊ
ብኣሽሓት ዝቚጸሩ መእመናን እስልምና
ከምዝበጽሑ ይግለጽ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ኢምራን

ጎደና

ዕለት
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ክሃን፡ ነቲ መጥቃዕቲ ብጽኑዕ ክኹንኖ
እንከሎ፡ ንግዳያት ብቑዕ ሕክምናዊ ክንክን
ክግበረሎም ኣዚዙ ኣሎ።
ኣብ ፓኪስታን ዝርከቡ ተኸተልቲ እምነት
ሱፊ፡ ቀጻሊ ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ክጥቅዑ

ጎደና117-15 ቁ.11፡ ጥቓ ሼል ዑቕባ ሃይለ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ምጽንሖም ይንገር።
ኣብ 2016 ኣብ ከተማ ላሆር ኣብ ልዕሊ
ሓደ ሃይማኖታዊ ቦታ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ
መጥቃዕቲ ህይወት 72 ሰባት ከምእተቐዝፈ
ጸብጻባት የዘኻኽሩ።
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