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ብምውህሃድ ሃገራዊ ማእከል ሕርሻዊ
ምርምር ሓልሓለ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ
ሕርሻ ዞባ ጋሽ-ባርካን ሓረስቶት ንኡስ
ዞባ ሻምብቆን ንፈተነ ዝተዘርአ ድንሽ
ውጽኢታዊ ኰይኑ።

ሓላፊ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን
ኣብቲ ዞባ ኣቶ ምሉጌታ ሓጐስ ንኤሪና
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ዕላማ’ቲ ፈተነ - ነቲ
ከም ናይ ከበሳ ጥራሕ ክፍለጥ ዝጸንሐ
ዘርኢ ድንሽ፡ ንሓረስቶት ብግብሪ

ብምርኣይ ኣብ ቈላታት ንምዝርጋሕ
ምዃኑ፡ ኣብ ውሱን ስፍሓት መሬት
ብዝተገብረ ፈተነ ድማ፡ ካብ ሄክታር
ልዕሊ 200 ኵንታል ክሕፈስ
ከምእተኻእለ ሓቢሩ።

ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ዳዊት
ገብረዝጊ ድማ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ብፍላይ
ካብ ወርሒ ሕዳር ክሳብ መፋርቕ
ለካቲት ዛሕሊ ስለዝዀነ፡ ብመሰረት

ካብ’ቲ ሃገራዊ ማእከል ዝረኸቡዎ ሞያዊ
ሓበሬታ፡ ምስ ሓረስቶት ተሓባቢሮም
ዝገበሩዎ ፈተነ ዕዉት ኮይኑ ብምርካቡ፡
ልምዓት ድንሽ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ
ብዝሰፍሐ መልክዑ ክተኣታቶ ምዃኑ
ገሊጹ።
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ላዕለወይቲ
ክኢላ ልምዓት ድንሽ ወይዘሮ ተበርህ
ጋይም፡ ብዝተረኽበ ውጽኢት ዕግበታ
ድሕሪ ምግላጽ፡ እቲ ከባቢ ስቡሕን
ሰፊሕን መሬት ስለዝውንን፡ ኣብ መጻኢ
ንጠለብ’ቲ ከባብን ኪኖኡን ዘማልእ
እቶት ንምሕፋስ ከምዝከኣል ሓቢራ።
ክኢላ ምርምር ፍረታትን ኣሕምልትን
መንእሰይ መድሃኔ መሓሪ ብወገኑ፡
እቲ ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት፡ ድንሽ
ግዜ እንተ ደኣ መሪጽካ - ኣብ ዝኾነ
ክፋል ሃገርና ክፈሪ ከምዝኽእል ዘረጋገጸ
ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ንተገዳስነት ናይቶም
ኣብ’ቲ ከባቢ ዝነጥፉ ክኢላታት ሕርሻን
ሓረስቶትን ሞጒሱ።
ድንሽ፡ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ብውልቀሓረስቶት ብንኡስ መጠን ሓሓሊፉ
ክዝራእ’ኳ እንተጸንሐ፡ ብውዱብን
ምርምራዊ ደረጃን፡ እዚ ኣብ ንኡስ ዞባ
ሻምብቆ ዝተገብረ ፈተነ ናይ ፈለማ
እዩ።

ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን፡ ንኤርትራውያን ነበርቲ ቦሎኛ ሰሚናር ኣካዪዱ
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ
ኢጣልያ ኣቶ ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ፡ ኣብ
ህሉው ኩነታት ሃገርናን ምዕባለታት ዞባናን
ብምትኳር - ብ3 ለካቲት ንኤርትራውያን
ነበርቲ ቦሎኛ ሰሚናር ኣካዪዱ።
ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን ኣቐዲሙ፡ ኣብ
ከተማታት ሮማን ሚላኖን ተመሳሳሊ
ሰሚናራት ኣካዪዱ ነይሩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ከተማ በርሊን
- ጀርመን ‘ባጽዕ ዘይተዳህሰሰት ውርሻ
ኤርትራ’ ብዝብል ኣርእስቲ፡ ነታ ከተማን
ጥንታውነታን ዝገልጽ ስእላዊ ምርኢት፡
ብ28 ጥሪ ብወግዒ ተኸፊቱ።
ኣብ’ቲ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ስነ-ጥንቲን
ተገዳስነት ዘለዎም ሰባትን ኣባላት ኤምባሲ
ኤርትራ ኣብ በርሊንን ዝተሳተፍዎ ኣጋጣሚ፡
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክኒክን ስነ-ቁጠባን በርሊን
ሓላፊት ዲን ስነ-ጥበብን ባህልን ፕሮፌሰር
ካትሪን ሂን፡ ነቲ ምርኢት ኣብ ምውዳቡን
ቴክኒካዊ ሓገዛት ኣብ ምግባርን ንዝተሳተፉ
ኣመስጊና።
ኣበጋሲ ናይ’ቲ ሓሳብ ፕሮፌሰር
ስቴፋን ቬኒ ግ ብወገኑ፡ ከተማ ባጽዕ ኣብ

መዝገብ ባህላዊ ውርሻ ዩኔስኮ ንምስፋራ
ብዕቱብ ክስራሓሉ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ክኢላዊ ተበግሶ ንምውሳድ ምስ ዝምልከቶ
ኣካል ክተሓባበር ድሉው ምዃኑ እውን
ኣረጋጊጹ።

እቲ ምርኢት፡ ካብ 1995 ክሳብ 1997
ብፕሮፌሰር ስቴፋን ቬኒ ግን ዶክተር
ፓቬል ዎልፍን ዝተሳእለ፡ ከምኡ’ውን
ካብ 1995 ክሳብ 2007 ዘካየዱዎ ናይ
ስነዳ ንጥፈታት ዝሓቘፈ ኮይኑ፡ ክሳብ 30

መጋቢት ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ቴክኒክን
ስነ-ቁጠባን በርሊን ክፉት ኮይኑ ክጸንሕ’ዩ።
ብኻልእ ወገን፡ ሃማደኤ ጨንፈር
ጀርመን፡ ኣብ ኣጋጣሚ መዓልቲ ዝኽሪ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ዝተረኽበ -

ልዕሊ 17,400 ዩሮ፡ ንማሕበር ስንኩላን
ኲናት ኤርትራ ወፍዩዎ።
ማሕበረ-ኮም ካይዘርስላውተርን ከባቢኣን
- ጀርመን ብወገኑ፡ ንመናበዪ ስድራ-ስዉኣት
9,200 ዩሮ ከምዘበርከተ ተሓቢሩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ተመኩሮ ቻይና ኣብ ቃልሲ ኣንጻር
ምድረ-በዳነት
ተስፋኣለም የማነ
ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል

ቻይና፡ እትሓርሶ ልሙዕ ናይ ሕርሻ
መሬት፡ ብስፍሓቱ 7% ናይ’ቲ ብደረጃ
ዓለም ዝሕረስ መሬት’ኳ እንተዀነ፡
ካብኡ እትሓፍሶ እቶት ንሓደ
ሕምሲት ህዝቢ ዓለም ይምግብ ኣሎ።
የግዳስ፡ ብሰንኪ’ቲ ካብ ሰሜን ናብ
ደቡብ ብቕልጡፍ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ
ምድረበዳ ጎቢ፡ ስፍሓት ናይ’ቲ ዝሕረስ
መሬታ እናተሸምቀቐ ብምምጻኡ፡ እቲ
ሸቶኡ ወቒዑ ዘሎ ውሕስነት መግቢ
ናይ ምርግጋጽ መደባ፡ ንድሕሪት
ከይምለስ ኣብ ከቢድ ስግኣት ጸኒሓን
ኣላን። ወግዓውያን ጸብጻባታ ከም
ዘነጽሩዎ፡ ካብ 1997 ክሳብ 2008
ኣብ ዝነበረ እዋን ጥራይ፡ ብዝሒ ህዝባ
ብኣስታት 100 ሚልዮን ክውስኽ
እንከሎ፡ ብኣንጻሩ ድማ 6.2 ሚእታዊት
ካብቲ ትሓርሶ ዝነበረት ልሙዕ መሬታ
ብምድረ-በዳ ተዋሒጡ። ብዘይካ’ዚ፡
ካብቲ ምድረ-በዳ ሑጻን ደሮናን ሒዙ
ዝለዓል ካምሲን ንዓበይትን ንኣሽቱን
ከተማታታ ብምዕፋን፡ ኣብ ነበርተን
ከቢድ ጥዕናዊ ጸገማትን ማሕበረቁጠባዊ ሽግራትን ይፈጥር ኣሎ።
ኣስታት 1.3 ሚልዮን ትርብዒት
ኪሎ ሜተር ስፍሓት ከም ዘለዎ
ዝንገረሉ ምድረ-በዳ ጎቢ፡ ንቻይናውያን
ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ’ዩ ሕማም መርዘን
ርእሲ ኰይኑዎም ጸኒሑ። ቅድሚ
ክልተ ሽሕ ዓመታት፡ ሰበኽ-ሳግም
ሞንጎሊያውያን በቲ ምድረ-በዳ
እናሰንጠቑ እዮም ንነገስታት ቻይና
ብተደጋጋሚ ዘጥቅዑዎም ዝነበሩ።
ቻይናውያን፡ ብኲናት ገጢሞም
ከይዓግቱዎም እቲ ባህርይ ናይቲ
ምድረ-በዳ ይጻብኦም ስለ ዝነበረ፡
ኣብ መወዳእታ ንልዕሊ 21 ሽሕ
ኪሎ ሜተር ዝዝርጋሕ ዓቢ መንደቕ

ብምህናጽ ደው ከብሉዎም ክኢሎም።
ካብ 20 ክፍለ-ዘበን ንደሓር ድማ፡
እቲ ምድረ-በዳ ነቲ ዝተረፈ ልሙዕ
ክፋል’ታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ጎበጣኡ
ከእትዎ ዝደለየ ኪመስል ብቕልጡፍ
እናስፋሕፍሐ፡ ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን
ከቢድ ፖለቲካዊ ስግኣትን ራዕድን
ፈጢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቻይና
ብማሕረስ ዝነባበሩ ዝነበሩ ሚልዮናት
ሓረስቶት፡ ምድረ-በዳ ጐቢ ኣርኪቡ
ስለ ዝወሓጦም መረበቶም ጠንጢኖም
ናብ ደቡብ ክግዕዙን ኣብኡ ሓድሽ
ህይወት ክጅምሩን ተገዲዶም ኣለዉ።
መንግስታውያን ጸብጻባት’ታ ሃገር ከም
ዝሕብሩዎ፡ ካብ 2003 ክሳብ 2008
ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ኣብ ዞባ ሞንጎሊያ
ብሕርሻ ዝነባበሩ ዝነበሩ 650 ሽሕ
ቻይናውያን ሓረስቶ ናብ ካልእ ቦታ
ክግዕዙ ተገዲዶም።
ኣንጻር ምድረ-በዳነት ዝካየድ ዘሎ
ኣህጉራዊ ቃልሲ ክሕይል እንተ
ዘይክኢሉ፡ ኣብ መጻኢ ብደረጃ ዓለም
ናይ 23 ትሪልዮን ዶላር ቁጠባዊ ክሳራ
ከውርድ ምዃኑ፡ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘውጽኦ
መጽናዕታዊ ጸብጻብ የመልክት። ቻይና
ከኣ፡ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ናይ ምድረበዳ ጎቢ ዓመታዊ ብማእከላይ ገምጋም
ናይ 8 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ክሳራታት
ይወርዳ ከም ዘሎ ትገልጽ። ዓለማዊ
ባንክ ግን፡ እቲ መጠን ክሳራ 31 ቢልዮን
ዶላር ከም ዝበጽሕ ይገልጽ።
ቻይና፡ ምስፍሕፋሕ ምድረ-በዳ ጎቢ
ደው ንምባል፡ ካብ 1978 ኣትሒዛ ናይ
ምግራብ ንጥፈታት ከተካይድ ጸኒሓ
እያ። ዴሳዊ መንግስቲ’ታ ሃገር ኣብቲ
እዋን፡ ‘ዓቢይ ሓምላይ መንደቕ’ ዘጠመቖ
ናይ ምግራብ መደብ ብምብጋስ፡ ነፍሲወከፍ ቻይናዊ ገረብ ናይ ምትካልን

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
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ሊድያ ስልጣን

ምክንኻንን ባህሊ ንኸማዕብል ብዙሕ
ጻዕርታት ኪገብር ጸኒሑ። እቲ ዴሳዊ
መንግስቲ፡ ዓቢይ መንደቕ ቻይና
ንሞንጎልያውያን ወረርቲ ብምዕጋት
ንቻይናውያን ነባሪ ቅሳነት ክፈጥረሎም
ከም ዝኸኣለ ብምዝካር፡ እቲ ብሓፋሽ
ህዝቢ ዝትከል ገረብ እውን ንወራር
ምድረ-በዳ ጎቢ ደው ከብሎ ምዃኑ
ብምእማን’ዮም ነቲ መደብ ‘ዓቢይ
ሓምላይ መንደቕ’ ክብሉ ዘጠመቑዎ።
እቲ መደብ፡ ምድረ-በዳ ጎቢ ዝጐየሉ
ዘሎ መንገዲ ንምዕጋት ክሳብ 4,500
ኪሎ ሜተር ዝዝርጋሕ ደረቕ መሬት
ብኣግራብ ንምሽፋን ኰይኑ፡ ዛጊት
ልዕሊ 66 ቢልዮን ኣግራብ ብተሳትፎ
ሓፋሽ ህዝቢ ኣብቲ ምድረ-በዳ
ዝወርሮ ዘሎ ከባቢታት ተተኺሉ
ኣሎ። ብዙሕ ከባቢታት’ውን ካብ
ምድረ-በዳ ናብ ሓምላይ ተለዊጡ
ኣሎ። ገለኡ ከባቢታት ቅድሚ 28
ዓመት ዓመታዊ 70 ሚሊሜተር
ጥራይ ዝዓቐኑ ዝናብ ይዘንቦ ከም
ዘይነበረ፡ ኣብዚ እዋን ብገረብ ምስ
ተሸፈነ ዝረኽቦ ዘሎ መጠን ዝናብ
400 ሚሊሜተር በጺሑ ከም ዘሎ፡
ሰበ-ስልጣን ሕርሻ’ታ ሃገር ይሕብሩ።
እቲ ገረብ ዝተተኽለሉ ከባቢታት
ጥሪት ከይኣትዋኦ ዝኽልክል ጽኑዕ
ሕጊ ተኣታትዩ ይስርሓሉ ምህላዉ
ድማ ወግዓውያን ጸብጻባት መንግስቲ
በይጂንግ የመልክቱ። መደብ ‘ዓቢይ
ሓምላይ መንደቕ’ ኣብ ዝመጽእ
2050 ዚዛዘም ኰይኑ፡ ብጠቕላላ
ከባቢ 356 ሚልዮን ሄክታር መሬት
ዝስፍሓቱ ምድረ-በዳ ናብ ሓምላይ
ኪቕይር ትጽቢት ይግበረሉ።
ቻይና፡ ምድረ-በዳ ናብ ሓምላይ
ንምቕያር ዓበይቲ ናይ ምግራብ
መደባት እተተግብር ዘላ ቀዳመይቲ
ሃገራት ኣይኰነትን። ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ፡ ነቲ ንሓያለ
ከተማታታ ዘጥቅዕ ዝነበረ ብርቱዕ
ካምሲን ንምዕጋት፡ ኣብ እዋን
መሪሕነት ፍራንክሊን ሩዝቨልት
ልዕሊ 220 ሚልዮን ኣግራብ ናይ
ምትካል ዕዉት መደብ ኣተግቢራ
ነይራ። መራሒ ሕብረት ሶቬት-ነበር
ጆሴፍ ስታሊን እውን ኣብ 1940ታት
ተመሳሳሊ መደብ ብምብጋስ፡ ልዕሊ
26 ሽሕ ትርብዒት ኪሎ ሜተር
ዝስፍሓቱ ሳርዳ መሬት ሃገሩ ብገረብ
ከም ዝሽፈን ገይሩ። እንተዀነ፡ እቲ

ዝተተኽለ ገረብ ኣብ ውሽጢ 20
ዓመት ዳርጋ ኵሉ ሓሪሩ። ሰሜን
ኣፍሪቃዊት ኣልጀርያ እውን፡ ወራር
ምድረ-በዳ ሳህራ ንምዕጋት ‘ሓምላይ
ግድብ’ ዘጠመቐቶ ንኣስታት 1,500
ኪሎ ሜተር ዝስፍሓቱ መሬት
ዝሽፍን ገረብ ናይ ምትካል መደብ
ኣብ 1970ታት ኣበጊሳ ነይራ። የግዳስ
ዘተባብዕ ውጽኢት ኣይረኸበትሉን።
ሎሚ ከኣ ካልኦት 11 ሃገራት ኣፍሪቃ፡
ንምድረ-በዳ ሳህራ ንምቅላስ ካብ
ምዕራብ ክሳብ ምብራቕ ዝዝርጋሕ
ሓምላይ ቅናት ክፈጥራ ተበጊሰን
ኣለዋ። እዚ ይዅን’ምበር፡ ኣብ ታሪኽ
ዓለምና እቲ ዝዓበየ ሰብ-ዝሰርሖ
ሓምላይ ቅናት ክትፈጥር ክኢላ ዘላ
ቻይና እያ።
ቻይና ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ምድረበዳነት እተመዝግቦ ዘላ ዓወት፡ ካብ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከይተረፈ
ናእዳን ሽልማትን ረኺባትሉ እያ።
ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ብዙሓት
ሓደጋ ምድረ-በዳነት ዘንጸላልወን
ዘሎ ሃገራት፡ ካብ ተመኩሮ ቻይና
ብዙሕ ክመሃራ ከም ዘለወን ብዙሓት
ክኢላታት የተሓሳስቡ ኣለዉ። ቻይና
ንምድረ-በዳ መሬታ ናብ ሓምላይ
ኣብ ምቕያር ዓወታት ከተመዝግብ

ዝኸኣለት፡ ህዝባ ኣብ ገረብ ዝጸንሖ
መረዳእታ ስለ ዝተቐየረ ከም ዝዀነ
ብዙሓት ምሁራን’ታ ሃገር ይገልጹ።
ሓረስቶት ቻይና ካብ ገረብ ብዙሕ
ቁጠባዊ ረብሓታት ይረኽቡን ብኡ
ኣቢሎም መነባብሮኦም የመሓይሹን
ስለ ዘለዉ፡ ኣብዚ እዋን ብዘይ ጐስጓስ
ባዕሎም ከባቢኦም ናብ ሓምላይ
ንምቕያር ተበግሶታት ይወስዱ
ኣለዉ። ኣብታ ሃገር ዝኽፈታ ዘለዋ
ኣብ ገረብ ምርኩስ ዝገበረ ፍርያት
ዘፍርያ ብዙሓት ፋብሪካታት፡
ሓረስቶት ኣግራቦም ንኸሰስኑ
የተባብዓኦም ኣለዋ። ንኣብነት፡ ነቢት
ኣብ ምፍራይ ዝነጥፋ ፋብሪካታት
ኣብታ ሃገር ብቑጽሪ እናተዓጻጸፋ ስለ
ዝኸዳ ዘለዋ፡ ሓረስቶት ንጠለባተን
ከማልኡ ክብሉ ነጠብጣባዊ ማይ
እናተጠቕሙ ኣብቲ ምድረ-በዳ ሕርሻ
ተኽሊ ወይኒ የስፍሑ ኣለዉ። ካልእ
ዝተፈላለየ ፍሩታታት እውን ኣብኡ
የልምዑ ኣለዉ። መንግስቲ ብግደኡ
ገረብ ንዝተኽሉ ገንዘባዊ መተባብዒ
ይህብን መሬት ናይ ገለኦም ሓረስቶት
ብክራይ እናሓዘ ባዕሉ ይግርብን ኣሎ።
በዚ ከኣ እታ ሃገር ኣብ 2050 ንዓለም
ትኣምር ከተርእያ ዝእግማ ከም ዘየለ
ብዙሓት ክኢላታት የመልክቱ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12:50
13:30
13:40
15:30
16:00
18: 30
19:30
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ዶክመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ፍሉይ መደብ
ዜና ዓረብ
ሄሎ ደባይዋ ብቐጥታ
ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን
ሞዛይክ
ዶክመንታሪ
ተኸታታሊት ፊልም መንቐብ(18)
ዜና ትግረ
ቴራብ/ገለብ ደሓን ብቀጥታ
ዜና ትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ

8 ለካቲት 2019 - ገጽ 3

መበል 28 ዓመት ቁ. 138

ሱሌማን ኣሕመድ

ደምና ብኸመይ ነሀብትሞ?
ገለ ደቀንስትዮ ስለምንታይ ሕብሪ
ቆርበተን ጽቡቕ ከም ዘየለ ይሓስባ
እየን። ስለምንታይ ጸጉሪ ርእሰን ከምተን
ናይ ካልኦት ዘየብለጭልጭ? ምናልባት
ደመን ጽቡቕ ዘየለ ከይከውን።
ደም ኣገዳሲ መቖሚ ሰብነት እዩ።
ንምልኩዕ ቁመናና ድማ የውሕስ። ብቑዕ
ደም ምስ ዝህልወና፡ ጥዑያትን ብሩሃትን

ኴንና ክንርአ ከም እንኽእል ሓካይም
ይዛረቡ። ብርግጽ፡ ትርኢትና ብጥዕናና
እዩ ዝንጸባረቕ። ንኣብነት፡ ብሩህ ከንፈርን
ምዕጉርትን ከምኡ’ውን ድሙቕን
ዘብለጭልጭን ጸጉሪ ርእሲ፡ ብቑዕን
ግቡእን ዑደት ደም የርኢ።
ደቀንስትዮ ስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት
ክመጸን እንከሎ፡ ብብዝሒ ደም ይኸደን
እዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ክብድብድ ክብለንን
መልክዐን ክድውንን እዩ ዝርአ። ኣብ
ከምዚ ኣጋጣሚ እተን ደቂ ኣንስትዮ
እንታይ ክገብራ ይግባእ? ወርሓዊ ጽግያት
ኣብ ዝመጸን እዋን ልዑል ትሕዝቶ
ፕሮቲንን ማዕድንን ዘለዎም መግብታት
ብብዝሒ ምውሳድ የድልየን።
ብዋሕዲ ደም ዝሳቐዩ ሰባት፡ ሕብሪ
ቆርበቶም ብጭው ዝበለ እዩ ዝኸውን።
ደባን ከንፈርን ምዉት ጸጉሪ ርእስን ድማ
ይውንኑ። ዋሕዲ ማዕድን ሓጺን ቀንዲ
ጠንቂ ዋሕዲ ደም ምዃኑ ኣይትዘንግዕ።
ብህይወት ንኽንህሉ ናይ ግድን
እዩ ደም ዘድልየና። ደም ኦክስጅንን
መኣዛታትን ተሰኪሙ ናብ ኩሉ ክፍሊ
ሰብነትና ስለ ዝጎዓዝ ብዘይ ጸገም
ክንሰርሕን ክንንቀሳቐስን ንኽእል። ደም
ዝተቓጸለ ኣየር (carbon dioxide)
ከምኡ’ውን ካልእ ረስሓትን ተሰኪሙ
ናብ ሳንቡእ፡ ኩሊት ከምኡ’ውን ናብ
ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ብምብጻሕ
ነቲ ረስሓት ናብ ደገ ክጎሓፍ የዳልዎ።
ደም ረኽስታት ከየጋጥመና ሆርሞናት
(hormones) ተሰኪሙ ናብ ኩሉ ክፍሊ
ሰብነትና የባጽሕ። ብዝተፈላለዩ ሕማማት
ከይንጥቃዕ ድማ ይቃለስ እዩ።
ደም - ብዋህዮታት ደምን ፕላዝማ
(plasma)ን ይቐውም። ፕላዝማ ብጫዊ
ፈሳሲ ኮይኑ መኣዛታት፡ ፕሮቲን፡
ሆርሞናትን ረስሓትን ይስከም።
ደም ዝተፈላለየ ዕማም ብዘለዎም
ቀያሕትን ጸዓዱን ዋህዮታት ይቐውም።
ቀያሕቲ ዋህዮታት ደም ሆሞግሎቢን
ዝሓቖፈ እዩ። ሆሞግሎቢን - ኦክስጅን
ዝስከም ፕሮቲን እዩ። ደምና ቀይሕ ሕብሪ
ዝሕዝ እቲ ኣብኡ ዝርከብ ሆሞግሎቢን
ካብ ሳንቡእ ኦክስጅን ምስ ወሰደ እዩ።

እቲ ደምና ናብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ሰብነትና
ክጎዓዝ እንከሎ፡ እቲ ሆሞግሎቢን ናብቶም
ክፍሊ ሰብነት ኦክስጅን እናገደፈ ይኸይድ
ማለት እዩ።
ቀያሕቲ ዋህዮታት ደም ነፍሲ-ወከፎም
ናይ 4 ኣዋርሕ ዕድመ እዩ ዘለዎም።
ኣካላትና ነቶም ዝሞቱ ቀያሕቲ ዋህዮታት
ንምትካእ መዓልታዊ ሓደስቲ ዋህዮታት
የፍሪ።
ቀያሕቲ
ዋህዮታት ደም ካብ
ዓጽሚ ኣንጉዕ እዮም
ዝስርሑ።
ጸዓዱ
ዋህዮታት
ደም ቀንዲ ክፍሊ
ሕማም ናይ ምጽዋር
ዓቕሚ ሰብነትና እዩ።
ሕማም ናይ ምጽዋር
ስርዓት ሰብነትና፡ ካብ
ዝተፈላለዩ ሕማማትን
ረኽስታትን ንምክልኻል
ይሕግዘና። ገለ ክፋል
ጸዓዱ ዋህዮታት ሰብነትና ብባክተርያን
ቫይረስን ከይንጥቃዕ ይከላኸል። ገለ
ካብቶም ጸዓዱ ዋህዮታት ደም ድማ
ኣካላትና ጸረ-ጓና ነፍሳት (antibodies)
ከማዕብል ይሕግዙዎ።
ጸዓዱ ዋህዮታት ደም ከከም ዓይነቶም
ዕድሚኦም ካብ ናይ ሰዓታት ክሳብ
ዓመት ይጸንሕ። ኣካላትና ቀጻሊ እዩ
ጸዓዱ ዋህዮታት ደም ዘፍሪ። ገሊኦም
ካብ ኣንጉዕ ናይ ዓጽሚ ገሊኦም ድማ
ካብ ላልሽ፡ ካብ ጽኪ ናይ ክሳድን ካልእን
ይስርሑ።
ፕላትለትስ (platlets)፡ መድመይቲ ምስ
ዘጋጥም ንኸቋርጽ ዝሕግዙ፡ ዲስኮ (ብያቲ)
ዝቕርጾም ደቀቕቲ ዋህዮታት ደም
እዮም። ፕላትለትስ ኣብ ሻምብቆታት
ደም ንኣስታት 9 መዓልታት ዕድመ
ጥራሕ እዮም ዝጸንሑ። ቀጻሊ ድማ ካብ
ኣንጉዕ ናይ ዓጽሚ ብዝተሰርሑ ካልኦት
ይትክኡ።
ጥዑይ ደም ንምህናጽ ዝሕግዙ
መንገድታት
ደምና ንነፍሲ ወከፍ ዋህዮታት፡
ቲሹታት፡ ኣካላትን ስርዓተ ኣካላትን ናይ
ሰብነትና እዩ ዝምግብ። ብዘይ ጥዑይ ደም
ጥዑያት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና።
እዞም ዝስዕቡ ሃብታም ደም ክንውንን
ዘኽእሉ መንገድታት እዮም፦
* ስሩዕን ብቑዕን ኣመጋግባ፦ ደምና
ከነሀብትምን ልዑል ትሕዝቶ ፕሮቲንን
ማዕድንን ዘለዎም መግብታት ክንምገብን
ከም ዘለና እዮም ሓካይም ዝምዕዱ።
ማዕድን ሓጺን (iron)፡ ‘ፎሊክ ኣሲድ’ን
ቫይታሚን ‘ቢ 12’ ንደምና ኣዝዮም
ኣገደስቲ እዮም። ነዚኦም ድማ ካብ
ጸላም ከብዲ፡ ኩሊት፡ ጥረታት፡ ፉል
ወዘተ ክንረኽቦም ንኽእል። ናይ ባሕሪ
መግብታት ከም ዓሳ፡ ‘ሽሪምፕ’ን ናይ
ባሕሪ ኣሕምልትን ከምኡ’ውን ከም
ካውሎ፡ ካሮትን ቀይሕ ሱርን ዝኣመሰሉ
ኣሕምልቲ፡ ብተወሳኺ ድማ ስምስምን
ሽኮርን ምውሳድ ኣድላዪ እዩ።
መጽናዕትታት ከም ዘመልክቱዎ፡
ዋሕዲ ደም ብፍላይ ኣብ ነፍሰ-ጾራት
ደቀንስትዮ ጎሊሑ ዝርአ ጸገም እዩ።

ደቀንስትዮ ክብደት ሰብነተን ንምንካይን
ቅርጸን ንምሕላውን ካብ ዝብል ሓሳብ
ግቡእ ናይ ኣመጋግባ መስርሕ ይኽተላ
ብዘይምህላወን’ውን እቲ ጸገም ኣብኣተን
ጎሊሑ ይርአ ከም ዘሎ እቲ መጽናዕቲ
ብተወሳኺ የነጽር።
* ምንቅስቓስ፡- ብኦክስጅን ዝሃብተመ
ደም ክህልወና ዝሕግዝ ዝበለጸ ኣገባብ
ምንቅስቓስ እዩ። ምንቅስቓስ፡ ልብና
ብስሩዕ ንክትጭንጉዕ ኣብ ርእሲ ዝህቦ
ጥቕሚ ሓድሽ ኦክስጅን ናብ ኣካላትና
ክኣቱ’ውን ይሕግዘና።
* ኣዕሚቚካ ምስትንፋስ፦ ኣዕሚቚካ
ምስትንፋስ ናብ ሳንቡእና እኹልን
ሓድሽን ኣየር ክኣቱ ይሕግዘና። እቲ
ኦክስጅን ብሳንቡእ ኣቢሉ ናብ ደም ከም
ዝበጽሕ ድማ ዘይምዝንጋዕ።
* እኹል ማዕድን ‘ኣይረን’ ምርካብ፦
ኣይረን ሕመረት ናይ ሆሞግሎቢን
ሞለክዩል ስለ ዝኾነ፡ ጥዕና ዘለዎ ደም
ክህልወና የኽእል። ጥረታት ኣሕምልትን
ፍረታትን ልዑል ትሕዝቶ ኣይረን ዘለዎም
መግብታት እዮም።
* ቫይታሚን ‘ቢ’ ብብዝሒ ምውሳድ፦
ቫይታሚን ‘ቢ’ ኣብ ሻምብቆታት ደም
ከጋጥም ንዝኽእል ምርጋእ ደም ስለ
ዝከላኸል ንጥዕና ልቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

* ካሙንን ሸርባን (ዓይነት በርበረ)
ምውሳድ፦ ካሙንን ሽርባን ደም ኣብ
ምንጻህን ጸቕጢ ደም ኣብ ምክልኻል
ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ።
* ማይ ምስታይ፦ ደም ዝለዓለ
ትሕዝቶኡ ማይ ክሳብ ዝኾነ ንኽጸሪ
ብብዝሒ ማይ ክንሰቲ ከም ዘለና
ኣይንዘንግዕ።
* ምትካኽ ምቊራጽ፦ ምትካኽ፡ ንደም
ከም ዝብክሎ ኣስተብህል። ስለዚ ኣትካኺ
እንተ ዄንካ ብኣግኡ ኣቋርጽ።
* መመላኽዒ ክሬማት ናይ ቆርበት ካብ
ምጥቃም ምቑጣብ፦ ዝኾነ መመላኽዒ
ክሬማት ብመናፊት ቆርበት ሰብነትና
ኣቢሉ ናብ ደምና ከም ዝኣቱ ኣስተብህል።

እቲ ክሬም ዝኾነ መርዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ
ምስ ዝኸውን ደምና ክብክሎ ይኽእል።
ደምና ምህብታም ከም ዘድልዮ ዘነጽሩ
ምልክታት፦
= ድኻም፡ ጽርውርው ምባል፡
ሕውዝውዝ ምባልን ሓይሊ ምስኣንን፡
= ሕጽረት እስትንፋስን ተደጋጋሚ
ሕማም ርእሲን፡
= ምውሳኽ ትርግታ፡
= ቁስሊ ቀልጢፉ ዘይምሕዋይ፡
= ናይ ምዝካር ዓቕሚ ምጉዳል፡
= ቀጻሊ ስምዒታት ጽምኢ ምርኣይ፡
= ቁስሊ ኣብ ከንፈር ወዘተ ክጥቀሱ
ይኽእሉ።
ምንጪ፦ መጽሄት ‘ውመንስ ሄልዝ’

ማግነዝዩም - ንምክልኻል ልዑል
ጸቕጢን ምርጋእ ደምን
ብዙሓት ሰባት ብዋሕዲ ማግነዝዩም
ይሳቐዩ ከም ዘለዉ ከይፈለጡ ነዊሕ
ይኸዱ እዮም። ኣብ ሰብነትና እኹል
ዓቐን ናይዚ ማዕድን ዘይምህላው ንሓያሎ
ጥዕናዊ ጸገማት ንቃላዕ ኢና - ንኣብነት
ጭንቀት፡ ምንካይ ዝኽረት (memory
loss)፡ ምኹምታር ጭዋዳ ወዘተ። እኹል
ማግነዝዩም ኣብ መዓልቲ ምውሳድ ድማ
ንሓያሎ ነገራት ይጠቕመና።
ማግነዝዩም፡ ምስ ካልኦት ዓይነታት
ማዕድን ብምዝማድ፡ ኣብ ኣካላትና
ብልዑል ዓቐን ይርከብ። ክኢላታት
ዘካየዱዎ መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ፡
ብገምጋም ሓደ እኹል ሰብ ኣብ ሰብነቱ
25 ግራም ማግነዝዩም ክህልዎ እንከሎ፡
ዝበዝሐ ካብዚ ኣብ ኣዕጽምቱ ይርከብ።
1 ሚእታዊት ድማ ኣብ ደም ይህሉ።
ማግነዝዩም ኣካላትና ዘካይዶ ንጥፈታት
ዓቂቡ ንክኸይድ ዘኽእሎ፡ ልዕሊ 300
ከሚካላዊ መልሰ-ግብሪ የካይድ።

ማግነዝዩም ኣብ ሰብነትና እዞም ዝስዕቡ
ንጥፈታት የካይድ፦
* ናብ ኣካላትና ናብ ዝርከቡ ዋህዮታት
ካልስዩም፡ ፖታሽዩም፡ ስሊኮን፡ ቫይታሚን
‘ዲ’ን ቫይታሚን ‘ከይ’ን ብንጥፈት
የገዓዕዝ።
* መትናዊ ስምዒታት ተዘዝታ
የመሓላልፍ፡ ጭዋዳታት ብዝግባእ
ክተዓጻጸፉ ይሕግዝ።
* ጸዓት ኣብ ምፍራይ የገልግል።
* ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላትና ዝህሉ
መርዚ ይኣሊ።
* መኣዛታት ሜታቦላይዝ ይገብር።
* ኣዕጽምትን ዋህዮታትን ይሃንጽ።
ዋሕዲ ማግነዝዩም ዘለዎ ሰብ ነዞም
ዝስዕቡ ምልክታት ከርኢ ይኽእል እዩ።
= ምዕጻው ሸውሃት፡
= ዕግርግር ምባል፡
= ተምላስ፡
= ምስልካይን ምድካምን፡

= ምድንዛዝ፡
= ምንፍርፋር፡
= ምእሳር ጭዋዳታት፡
= ብቐሊሉ ምቑጣዕ፡ ባህሪ ምቕያር፡
= ዘይልሙድ ስምዒታት ልቢ፡
= ልዑል ጸቕጢ ደም፡
= ምርጋእ ደም።
ብኸመይ እኹል ማግነዝዩም ክንረክብ
ይከኣል?
ዋሕዲ ማግነዝዩም ምስ ዘጋጥመና
እቲ ክንገብሮ ዝገበኣና ዝበለጸ ኣማራጺ፡
በዚ ማዕድን ዝሃብተሙ መግብታት
ምውሳድ እዩ።
* ካዕካዕ - ሓንቲ ዓካር ካዕካዕ ን20
ሚእታዊት ናይቲ መዓልታዊ ዘድልየና
ዓቐን ማግነዝዩም ክሽፍን ይኽእል።
* ኣቮካዶ - ካብ ሓንቲ ፍሩታ ኣቮካዶ
ን15 ሚእታዊት ኣብ መዓልቲ ዘድልየና
ዓቐን ማግነዝዩም ክንረክብ ተኽእለና።
* ባናና - ካብ ሓንቲ ማእከላይ ዓቐን
ባናና 8 ሚእታዊት ማግነዝዩም ክንረክብ
ይከኣል።
* ብርስን - ካብ ሓደ ኩባያ ዝበሰለ
ብርስን 18 ሚእታዊት ናይቲ መዓልታዊ
ዘድልየና ዓቐን ማግነዝዩም ክንረክብ
ንኽእል።
* ሩዝ - ካብ ሓደ ኩባያ ሩዝ ኣካላትና
21 ሚእታዊት ማግነዝዩም ይረክብ።
* ስፒናቺ፡ - ካብ ሓደ ኩባያ ስፒናቺ
39 ሚእታዊት ናይቲ መዓልታዊ
ዘድልየና ዓቐን ማግነዝዩም ክሽፍን
ይኽእል።
ምንጪ፦ health life
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ኣንክሮ
ሺሃብ ኣርኣያ

ህዝብታትን ባህልታቶምን

ኣመንቲ
ሂንዱዝም
ዝዀኑ
ህንዳውያን ኣብ ልዕሊ ላም ዘለዎም
ኣምልኾት፡ ገለ ካብ’ቲ ዘገርም ዓይነት
እምነታት ዓለምና’ዩ።
ኣብ 1964 ውሩይ ህንዳዊ መራሒ
ዝነበረ ጋንዲ፡ ኣብ መጽሔት ባሃና “እታ ላም ወላዲተይ” ኣብ ትሕቲ
ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝጸሓፎ ዓንቀጽ፡
ኣብ ስነ-ሓሳብ ሂንዱዚም ብዛዕባ ላም
ዘሎ ርድኢት ንምግላጽ፡ ላም መበቈል
ሰብን ልዕሊ’ታ ሓቀኛ ወላዲቱ ምዃናን
ከም ዝኣምን ድሕሪ ምሕባር፡ ከም’ዚ
ይብል፡ “ወላዲትና ሓደ ወይ ክልተ
ዓመት ተጥብወና። ምስ ዓበና ድማ
ከነገልግላ ትሓተና። ላም ግን፡ ኩሉ
ግዜ’ያ ጸባ እትህበና። ወላዲትና ምስ
ሞተት፡ ስነ-ስርዓት ቀብራ ብዙሕ
ወጻኢታት’ዩ ዝሓተና። ላም ግን፡
ኣብ ዓለም እንከላን ምስ ሞተትን
እያ እትጠቕመና። ላም ኩሉ-ምላ
ጠቕሚ’ያ” ይብል። ህንዳውያን
ንላም ክንከባኸቡን ክከላኸሉን ድማ
ይጽውዕ።
ካብ’ዚ ጽሑፍ፡ ኣመንቲ ሂንዱዚም
ላም ንሰባት ብእትህቦ ጠቕሚ ከም
ዘምልኹዋ ንርዳእ። ብተወሳኺ ድማ፡
ምስሊ ኣምላኽ ሂንዱዚም - ክሪሽና
መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ጐድኒ ላም
ስለ ዝሰኣል፡ ንዝዀነት ላም ዝበደለ ሰብ
መርገም ክሪሽና ከምዘጋጥሞ ይኣምኑ።
ሰብ ምስ ሞተ ከም’ቲ ኣብ ዓለም ዝነበሮ
ሰናይ ግብሪ መንፈሱ ክሳብ እትምለስ
ናብ ላም ወይ ካልእ እንስሳ ከም
እትቕየር ስለ ዝኣምኑ ከኣ፡ እታ ላም፡
ምናልባት ትንፋስ ዝሞተ ፈታዊኦም
ዝተላበሰት ክትከውን ስለእትኽእል
“ስጋ ፈታዊና ከይንበልዕ” ካብ ዝብል
ስግኣት፡ ኣመንቲ ሂንዱዚም ስጋ ላም
ይኹን ካልእ እንስሳ ኣይበልዑን’ዮም።
ላም’ውን
ብዝዀነ
ምኽንያት
ኣይትሕረድን’ያ።
ላም ምስ ቅዱሳን ስለ እትስራዕ፡
ኣብ ዝዀነ ቦታ ብምሉእ ናጽነት’ያ
እትንቀሳቐስ። ቅድሚ ነብሶም ነታ ኣብ
ቤቶም ዘላ ላም ኣቐዲሞም ዘቑርሱ
ኣመንቲ ሂንዱዚም፡ “እቶም ህሙሻት
ደርቢ ጥራይ’ዮም ስጋ ላም ዝበልዑ”
ይብሉ።
ኣብ’ቲ ኣመንቲ ሂንዱዚም ብብዝሒ

ዝርከቡሉ ላም ምሕራድ ዝኽልከለሉ
ከባቢታት ህንዲ ድማ፡ ንላም ዝሓረደ
ወይ’ውን ዝዀነ ጉድኣት ዘውረደ ሰብ
ብከቢድ’ዩ ዝቕጻዕ።
መላእ ኣካላት ላም በረኸት ከም
ዘለዎን፡ ካብ ሕማም ከም ዝፍውስን
ስለ ዝኣምኑ፡ ሕማቕ ዕድል ንምስጓግ
ብሽንትን ዒባን ላም ይሕጸቡ።
ዝተገላገላ ኣደታት ቅድሚ ንናጽላአን
ምጥባወን፡ ኣጥባተን ጸባ ክፍልፍል
ካብ ዝብል እምነት ኣቐዲመን ንሓንቲ
ላም ካብ ጸባአን የጥብዋ። ውላድ
ዝኣበየን ህንዳውያን ድማ፡ ብትሕቲ
መሓውር ደው ዝበለት ላም ደጋጊመን
ይሓልፉ።
ኣብ መንገዲ ዝደቀሰት ላም ምስጓግ
ንኣማልኽቲ ከም ምርባሽ ስለ ዝቑጸር
ድማ፡ ዋላ’ውን ኣብ’ተን ልዑል ጻዕቂ
ትራፊክ ዝርኣየለን ከተማታት ህንዲ፡
ኣብ’ቲ ጽርግያ ዘብረዀት ላም
ክሳብ ባዕላ እትትንስእ፡ መራሕቲ
መካይን ንመካይኖም ደው የብሉወን።
ከይተባረኹ ካብ ቤቶም ዝወጽኡ ድማ፡
ናብ’ታ ላም ብምቕራብ ይሰግዱላን
ህያባት ይህቡዋን።
ኣብ’ቲ ዝውንኑዎ ትካል ብምእታው
ንብረቶም ከተዕኑ ምስ እትጅምር’ውን፡
ነዚ ከም መስሓቢ ሽሻይ’ዮም
ዝርእዩዎ።

ዕለት 13 ናይ ነፍሲ-ወከፍ ወርሒ፡
ካብ ካልኦት መዓልታት ዝፈልያ የብላን
ክንብል ንኽእል። እዛ መዓልቲ ዓርቢ
ምስ እትውዕል ግን፡ “የለኹልክን በላ”
ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ። እታ መዓልቲ
ሓደ ሕማቕ ኣጋጣሚ ስለ ዝስዕባ።
13 ዓርቢ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት
እንተ ወሓደ፡ ሓንሳብ ወይ ድማ
ሰለስተ ግዜ ተጋጥም’ያ። ካብ ማእከላይ
ዘመን ዝጀመረን ክሳብ ሕጂ ግድሉ
ዘይተፈትሐን “ትሪስካ ዲካ ፎብያ” ወይ
ድማ “ፍርሒ ቅርስስቲ ዓርቢ” ኣብ’ዚ
ዕለት ንብዙሓት ሰባት የጋጥሞም’ዩ። ኣብ
ጥንታዊት ሮማ፡ ቍጽሪ 13 ምስ ሰይጣን
ይተኣሳሰር ነይሩ። ኤውሮጳውያን
ንግዳያት ዝሓንቁሉ ዝነበሩ ገመድ፡ 13
ግዜ ይፈትሉዎ ነይሮም። ኣብ መበል 19
ክ/ዘ ሎንደናዊ ትካል ድሕነት ባሕሪ፡ ነተን
ኣብ’ዚ ዕለት ዝጐዓዛ መራኽብ ድሕነት
ይህብ ኣይነበረን። ግድን ይጥሕላ
ብምንባረን። ንጀርመን ናብ ክልተ ፈልዩ
ዝነበረ መንደቕ በርሊን፡ ዓርቢ 13 ነሓሰ
1961 ዓ.ም ተሃኒጹ።
ዓርቢ 13 መጋቢት 2009ዓ.ም፡ ኣብ
ዓባይ ብሪጣንያ እታ ህብብቲ ፊልም
“ሶው ዘ ራይድ” ኣብ ኣብያተ ሲነማታት
ትቐርበሉ ዕለት ብምንባሩ፡ ተዓዘብቲ
ብብዝሒ ናብ ቦታ ምርኢት ወሓዙ።
እንተኾነ ግን እቲ ዲቪዲ ድራይቨር
ምስራሕ ብምእባዩ፡ ኩለን እተን ኣብ
ነንበይኑ ቦታ ዝነበራ ኣብያተ ሲነማ ኣብ
ሓደ እዋን ቴክኒካዊ ጸገማት ኣጋጠመን።
ኣቐዲሞም ኩሉ ምድላዋቶም ኣጻፊፎም
ዝነበሩ መወልቲ እቲ ፊልም ካብ
ደገ ፈቲኖም ካልእ ድራይቨራት’ኳ
እንተኣምጽኡ፡ ንሱ’ውን ኣብ’ቲ ቦታ ምስ
በጽሐ፡ ምስራሕ ኣበዮም። እቲ ዘገርም፡
ተዓዘብቲ ካብ’ተን ሲነማታት ምስ ወጹ
እቲ ድራይቨራት ክሰርሕ ምጅማሩ’ዩ።
እቲ ምርኢት ናብ ካልእ ግዜ ድሕሪ
ምቕያሩ’ውን፡ ብጽቡቕ’ዩ ተሰላሲሉ።
ዓርቢ 13 ጥቅምቲ 2006ዓ.ም፡
ብሰንኪ’ቲ ኣብ ሰሜን ኒውዮርክ ዝሃረመ
በረድ፡ ሰለስተ ሰባት ሞይቶም 130
ሚልዮን ዶላር ዝግመት ዕንወት ድማ
ስዒቡ።
ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት 1972ዓ.ም፡
ኣባላት ጋንታ ራግቢ ሃገረ ኡራጓይ
ዝነበሩዋ ነፋሪት ብምሕምሻሻ 31 ሰባት
ህይወቶም ሰኣኑ።
ማይክል ሾብራ ዝተባህለ ውሩይ
ኣመሪካዊ ስፖርተኛ፡ ንዘረባ መቕርቡ
ዕሽሽ ብምባል ዕለተ መርዓኡ ዓርቢ 13
ሰነ 2008ዓ.ም ጸምበሎ። እንተኾነ ግን፡

ዘይተፈትሑ ግድላት

ኣብ’ቲ ዕለት በዚ መጺኦም ዘይተባህሉ
ዕስለ ዕኮት ነቲ ጽምብል ብምውራር ኣብ
ልዕሊ ዕዱማት ሃስያ ኣውረዱ። ሓዳር
እዞም ብፍቕሪ ነዊሕ ዝተጓዕዙ መጻምዲ
ካብ ሰለስተ ሰሙን ኣይሓለፈን። ነቲ 250
ሽሕ ፓውንድ ዘፍሰሶ ጽምብል መርዓ
ብፍትሕ’ዮም ዛዚሞምዎ። “ነዛ ዕለት
ስገራ ኣይበልናካንዶ” ንሾብራ ብወለዱ
ዝተዋህቦ መልሲ’ዩ።
ቦብ ሪንቨሪ ዝተባህለ ብሪጣንያዊ ድማ፡
ኣብ’ዚ ዕለት ተኸታታሊ ስግንጢራዊ
ፍጻመታት ስለ ዘጋጠሞ፡ ነታ ዕለት ካብ
ገዛ ከይወጸ ከሕልፋ’ዩ ወሲኑ። ንሱ ዓርቢ
13 መስከረም 1996ዓ.ም፡ ካብ ስርሑ
ተባሪሩ ናብ ቤቱ እናተመልሰ እንከሎ፡
እታ ተወጢሑዋ ዝነበረ ሞቶር ብሽክለታ
ሓደጋ ስለ ዘጋጠማ ኣብ ቀላይ ጸደፈ።
ምስ ወጸ ናብ ቤቱ እናኣተወ ልዳት ቤቱ
ኣብ ርእሱ ስለ ዘጋጨዎ፡ ብከቢድ ተሃስየ።
ንዓመታ’ውን ዓርቢ 13 ሰነ 1997ዓ.ም፡
ኣብ ሓደ መዓልቲ 4 ሓደጋታት መኪና
ኣጋጠሞ። ድሕሪ’ዚ፡ “ኣብ’ዛ ዕለት ካብ
ገዛይ ምንቕ ኣይክብልን’የ” እኳ እንተበለ፡
13 ለካቲት 1998ዓ.ም ኣብ ቤቱ እንከሎ፡
ሃንደበት ብወቕዒ ልቢ ዓሪፉ። በዓልቲ
ቤቱ ህልኽ ሒዙዋ፡ “ካብ’ዚ ዝኸፍእ
የለን” ብምባል ድሕሪ ወርሒ’ያ ማለት
ብ13 መጋቢት 1998ዓ.ም ስነ-ስርዓት
ሓመድ ድበ ከተካይደሉ ወጢና።
ኣብ’ቲ ዕለት ግን እንትርፎ ንሳን ደቃን
ካልእ ኣይተሳተፈን።
ኣመሪካዊ ጆን ሸሪዳን፡ ዓርቢ 13
ለካቲት 1998ዓ.ም፡ እታ ዝውንና መኪና
ኣብ ሓደ መዓልቲ 5 ግዜ ተሰርቀት፡ 4
ሽሕ ፓውንድ ዝተዓወተላ ሎቶሪ’ውን

ኣጋጣሚዶ ትብሉዎ?
ማርኮ
ግራሲ፡
ኢጣልያዊ
መንእሰይ ቀባኣይ’ዩ። ንሱ፡ ካብ
ከተማ ሮማ ብምብጋስ ኣብ ከተማ
ለንዶን ምርኢት ንምድላው
እናተጓዕዘ እንከሎ፡ ኣብ ነፋሪት ምስ
ሓንቲ ምልክዕቲ ጐርዞ ተላለየ። እታ
ማሪያ ዝተባህለት መንእሰይ፡ ደሃይ
እታ ርእያታ ዘይትፈልጥ ፍላይ
ማንታኣ ንምንዳይ ትኸይድ ከም
ዘላን፡ ብብዙሕ መንገዲታት ፈቲና
ክሰልጣ ከም ዘይከኣለን ገለጸትሉ።
ብመልክዕ እታ ጐርዞ ዝተመሰጠ
ማርኮ፡ ኣብ መንገዲ እንከሎ ርሳሱን
ወረቐቱን ብምውጻእ ንገጻ ሰኣሎ።

ነታ ስእሊ’ውን ንመዘከርታ ሃባ።
ማሪያ ኣድራሻኣ ብምሃብ፡ ናብ ሮማ
ምስ ተመልሱ ክትድውለሉ ምዃኑ
ቃል ኣተወትሉ። እንተኾነ ግን፡ እታ
ነፋሪት ማዕርፎ ነፈርቲ ሎንዶን ምስ
በጽሐት ማርኮ ሃንደበት ንማሪያ
“እታ ስእሊ ሃብኒ፡ ኣካል እቲ ዘዳልዎ
ዘለኹ ምርኢት ክገብራ። ምስ
ተመለስና ባዕለይ ደዊለ ክህበኪ’የ”
በላ።
ንሳልስቲ ዝቐጸለ ዕዉት ምርኢት
ኣዳልዩ እናዛዘመ እንከሎ፡ ኣብ’ታ
ናይ መወዳእታ መዓልቲ ሓንቲ
ጐርዞ ናብኡ ቀሪባ “እዛ ስእሊ ናይ

መን’ያ” በለቶ። ማርኮ ፍሽኽ እናበለ፡
“ናትኪ እያ፡ ማሪያ ጽብቕቲ” በላ
ብሓውሲ ምግራም። እታ ጐርዞ ግን፡
“ጽብቕት’ስ ጽብቕቲ እየ፡ ማርያ
ግን ኣይኮንኩን” በለቶ። ማርኮ ጋን
ኮይኑዎ፡ ኣብ ነፋሪት ምስ ተራኺቡ
ከም ዝሰኣላ’ኳ እንተሓበራ፡ ንሳ ግን
ቅድሚ ሕጂ ናብ ከተማ ሮማ ፈጺማ
ከይዳ ከም ዘይትፈልጥ ሓበረቶ።
ድሕሪ ሓጺር ዕላል፡ ማርኮ ናብ
ማሪያ ብምድዋል ነታ ቅድሚ 25
ዓመት ዝተፈልየታን ብዙሕ ኮሊላ
ደሃያ ዝሰኣነትን ፍላይ ማንታኣ ከም
ዝረኸባ ሓበራ።

ኣብ’ቲ ዕለት ምስ ጃኬቱ ተሓጺባ።
ዓርቢ 13 መስከረም 1996ዓ.ም፡ ንጉስ
ራፕ ተባሂሉ ዝግለጽ ቱፓክ ሻኵር
ዝሞተላ ዕለት’ያ።
ኣብ ከተማ ፓሪስ ዘጋጠመ ግብረ
ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዓርቢ 13 ሕዳር
2015 ዓ.ም እዩ ኣጋጢሙ።
ህቦብላ ቻርሊ ዓርቢ 13 ነሓሰ
2004ዓ.ም ንደቡብ ፍሎሪዳ ኣዕንዩ።
ዓርቢ 13 ጥቅምቲ 2006ዓ.ም ድማ
ህቦብላ ቡፋሎ ኒውዮርክ ኣጥቂዑ።

ክገርመኩም!
ንጉስ ሽወደን ዝነበረ፡ ጉስታቮ
ኣዶልፍ ንሽወደናውያን ሓካይም
ብዛዕባ ቡን ምስ ሓተቶም፡ “ቡን
መርዛም መስተ’ዩ” ስለ ዝበሉዎ፡ ነዚ
ከረጋግጽ ንሓደ ብሞት ዝተፈርደ
እሱር ክሳብ ዝመውት፡ መዓልታዊ
እንትርፎ ሓፊስ ቡን ካልእ ከይዋሃቦ
ኣዘዘ።
እቲ እሱር ነዚ መቕጻዕቲ ንሰለስተ
ዓመታት ምስ ፈጸሞ፡ ኣብ ልዕሊኡ
ዋላ ሓደ ጉድኣት ስለ ዘይወረደ፡ እቲ
ንጉስ ህዝቡ ቡን ክሰቲ ብምእዛዝ ነቲ
እሱር ነጻ ሰደዶ።
እንተዀነ ግን ንጉስ ጉስታቮ
ኣዶልፍ እታ ንመጀመርታ ግዜ
ዝሰተያ ፊንጃል ቡን ንሰለስተ
ኣዋርሕ ዘደቅስ ሕማም ስለ
ዘስዓበትሉ፡ ካብኡ ንንየው ቡን
ከይሰተየ’ዩ ሞይቱ።

እመኑ ኣይትእመኑ
ራሕማኖቭ ፑልኪ ሰርብያዊ ህጻን’ዩ።
ንሱ ልዑል ፍቕሪ ዕምባባታት ስለ ዘለዎ
ዝበዝሐ ግዜኡ ኣብ ጀርዲን ወላዲቱ’ዩ
ዘሕልፎ ነይሩ። ወዳ ምስ’ቲ ዕምባባ
ይዛረብ ምህላዉ ዘስተውዓለት ወላዲቱ
“ራሕማኖቭ ምስ ዕንባባ ኣይትዛረብ።
ኣትክልቲ ኣይሰምዑን’ዮም” ብምባል
ክትገንሖ’ኳ እንተፈተነት፡ ንሱ ግን
ኣትክልቲ ልክዕ ከም ሰባት ዘረባ ከም
ዝሰምዑ ገሊጹላ።
ነዚ ንምርግጋጽ ድማ ንሓንቲ ቀያሕ
ሮዛ ዕምባባ “ቀምስሊ” ብምባል ኣዘዛ።
እታ ፍዮሪ ድማ ንእለቱ ብምቕምሳል
ናብ መሬት ወደቐት።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ንምትላልን ኣታላሊ ትውጊትን ዚምልከቱ ገበናት
ገለ ሰባት ኣብ መዓልታዊ
መነባብሮኦም ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት
ወይ ትካላት ኣብ ዝገብሩዎ ርክባት
ዘይግቡእ ረብሓ ንምርካብ ብምሕላን
ከታልሉ ወይ ብሕጊ ንዘይፍቀደሎም
ነገር ወይ ረብሓ ንኽረኽቡ ኢሎም
ግጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ብምሃብ ወይ
ብምትላል ወይ ድማ ኣታላሊ
ትውጊታት ብምግባር ነቲ ዝደለዩዎ
መሰል ወይ ነገር ንክረኽቡ ጻዕርታት
ክገብሩ ይረኣዩ እዮም። ከም ሳዕቤን
ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተግባራት
ከኣ፡ ግዳይ ናይ ከምዚ ዓይነት ተግባራት
ዝኸውን ሰብ ረብሓታቱ ብኣሉታ
ይትንከፍን ኣብ ዝተፈላለየ ቁጠባዊን
ማሕበራዊን ጸገማት ድማ ይኣቱ።
እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣብ
ርእሲ’ቲ ንግዳያት ናይ’ቲ ተግባር
ዘውርደሎም ሃስያ፡ ንክብርታት
ሕብረተሰብ ዝጻረር ስለዝኾነ ከኣ ኣብ
ልዕሊ ፈጸምቱ ገበናዊ ተሓታትነት
ከም ዘስዕብ ኣብ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ
ተደንጊጉ ንረኽቦ። ፈጸምቲ ናይ ከምዚ
ዓይነት ተግባራት ብገበን ከም ዝሕተቱ
ብምግባር ዜጋታት ኣብ መዓልታዊ
መነባብሮኦም ንዝፍጽሙዎም ተግባራት
ብምሉእ ምትእምማን ንኽፍጽሙዎ
ውሕስነት ንምሃብን፡ ፈጸምቲ ናይ
ከምዚኦም ዓይነት ገበናት ኣብ ልዕሊ
ካልኦት ሰባት ወይ ኣካላት ክሳራ ከስዕብ
ዝኽእል ወይ ዘይግቡእ ረብሓ ክረኽቡ
ምፍታን ዘቕጽዕ ምዃኑ ፈሊጦም
ብስርዓትን ብኣገባብን ንኽነብሩ ንጹር
መልእኽቲ ዘሕልፍ እዩ። ካብዚ
ብምቕጻል እምበኣር እቶም ኣብ ገበናዊ
ሕጊ ኤርትራ ንምትላልን ኣታላሊ
ትውጊታትን ዝምልከቱ ድንጋገታት
እንታይ ከምዝመስሉ ክንርኢ ኢና።

ምትላል
ምትላል ማለት ብፍላጥ ብዛዕባ ሓደ
ጭቡጥ ኩነት ክወሃብ ዝግብኦ ሓበሬታ
ብጌጋ ምቕራብ ወይ ነቲ ጭቡጥ
ኩነት ብምሽፋን ንካልእ ሰብ ኣንጻር
ረብሓኡ ዝኾነ ተግባር ንኽፍጽም
ምድራኽ ማለት እዩ። ዋላ’ኳ ምትላል
ኣብ ገለ ገለ ኩነታት ብዘይፍላጥ ምስ
ዝግበር ዘይውዕላዊ ተሓታትነት ዘስዕብ
ተግባር እንተኾነ፡ እቲ ናይ ምትላል
ተግባር ብድልየት ፈጻሚኡ ዝተገብረ
እንተኾይኑ ግን ገበናዊ ተሓታትነት
የስዕብ እዩ።
ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ፡ ኣብ
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ሓደ ሰብ
ብቕጥፈት ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ረብሓ
ኪረክብ ብምሕሳብ፡ ንካልእ ሰብ ዚግባእ
ዝኾነ ኣገልግሎት ወይ ንብረት፡ ገንዘብ
ወይ ክብሪ ዘሎዎ ኣቕሓ ምስ ዝሕዝ፣
ብምትላል ገበነኛ ተባሂሉ ከምዝቕጻዕ
ተደንጊጉ ንርኽቦ። ብተወሳኺ፡
ኣብዚ ዘለናዮ መዋእል መብዛሕትኡ
ዝፍጸም ምልውዋጥ ናይ ሓበሬታ
ብመንገዲ ኣብ ዓለማዊ መርበብ
ዝተራኸባ ኮምፕዩተር (ኢንተርኔት)
ዝግበር ብምዃኑ፡ ኣብ ገለ ገለ ኩነታት
ብመንገዲ’ዚ መራኸቢታት ሓቅነት

ዘይብሉ ሓበሬታታት ብምሃብ ከታልሉ
ዝፍትኑ ሰባት ከም ዘለዉ ይፍለጥ።
ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት፡ ሓደ
ሰብ ብኮምፕዩተር ወይ ኤለክትሮኒካዊ
ኣገባብ ተጠቒሙ ግጉይ ሓበሬታ
እንተሂቡ ብገበን ምትላል ተሓታቲ
ይኸውንን ብመጠን እቲ ዝረኸቦ
ረብሓ ድማ ተሓታቲ ከምዝኸውን
ኣብ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ተደንጊጉ
ኣሎ።
ንኣብነት፡ ኣብርሃም ኣብ ከባቢ
ዝነብረሉ ገዛውቲ ሓደ ደሃይ ውላዱ
ንነዊሕ ግዜ ንዘይረኸበ ሰብኣይ ብመገዲ
ኢንተርኔት ተጠቂሙ ወዱ ነቲ ሰብኣይ
ከምዝኾነ ኣምሲሉ ብምጽሕሓፍ
ካብቲ ዘለዎ ሃገር ዘይመምለሲኡ
ምኽንያት ገንዘብ ስለዝሰኣነ ምዃኑ
ኤሌክትሮኒካዊ መልእኽቲ ወይ
ኢ-መይል ገይሩ ብምሕባር ኣታሊሉ
ገንዘብ ከም ዝሰደሉ ምስ ዝገብር ወይ
እንተተቐቢሉዎ፡ ኣብርሃም ብገበን
ምትላል ተሓታቲ ይኸውን።
ቤት ፍርዲ ነቲ ብገበን ምትላል
ኣንጻር ክሱስ ተመስሪቱ ዘሎ ገበናዊ
ክሲን ዝቐረቡ መርትዖታትን ድሕሪ
ምምርማር እቲ ክሱስ ገበነኛ እዩ ኢሉ
ምስ ወሰነ፡ ኣብ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ
ሰፊሩ ንዘሎ ስርዓተ-መሳልል መቕጻዕቲ
መሰረት ብምግባር፡ ኣብ ልዕሊኡ
መቕጻዕቲ ይውስን። ኣብ ልዕሊ’ቲ
ገበነኛ ምዃኑ ብፍርዲ ዝተረጋገጸ
ሰብ ዝውሰን መቕጻዕቲ ከኣ በቲ
ፈጻሚ ገበን ንዝተረኽበ ገንዘባዊ ወይ
ንዋታዊ ረብሓ ኣብ ግምት ኣእትዩ
ዝውሰን እዩ። በዚ መሰረት፡ እቲ በቲ
ገበነኛ ዝተረኽበ ረብሓ 100,000 5,000,000 ናቕፋ ዘይልዕል ወይ
ዋግኡ ብኽንድኡ ዚመጣጠን ዝኾነ
ኻልእ ረብሓ ወይ’ውን ካብኡ
ንዝዛይድ ወይ ዋግኡ ብኽንድኡ
ንዚመጣጠን ዝኾነ ኻልእ ረብሓ
ዝተፈጸመ ገበን ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ
ከከም ደረጃ እቲ ገበነኛ ዝረኸቦ ረብሓ
ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ሰሪዑ ካብ 3
ዓመት ዘይትሕት ክሳብ 13 ዓመት ከኣ
ክበጽሕ ብዝኽእል ማእሰርቲ ክቕጻዕ
ክውስን ይኽእል።
ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገልጸ ወይ
ካልእ ዝኾነ ተዛማዲ ገበን ዚፈጸመ ሰብ፡
እቲ ዝፈጸሞ ገበን ከም ሓደ ኣካል ናይ
ፍቓድ ዋኒን ዘሎዎ ወይ ዝተፈቕደሉ
ብዓል ሞያ ወይ ቢዝነስ ዘለዎ ኣምሲሉ
ዝፈጸሞ ምስ ዚኸውን፣ ወይ ንህዝቢ
ዓቢ ማህሰይቲ ዘስዕብ ሰፊሕ ዝርጋሐ
ዘሎዎ ውጥን ምስ ዚኸውን፣ ወይ
ኣብ ልዕሊ ቈልዑ ወይ መንእሰያት
ወይ ናይ ምስትውዓል ዓቕሚ ኣብ
ዘይብሎም ሰባት ምስ ዚፍጸም፣ ወይ
እቲ ገበነኛ ነቲ ናይ ምትላል ገበን
ብቀጻሊ ዚገብሮ ምስ ዚኸውን፣ ወይ
ድማ ኣብ መስርሕ ምምዝጋብ ዋንነት
ንብረት ምስ ዚፍጸም፣ ወይ ኣንጻር
ሰራዊት፡ ህዝባዊ ምምሕዳር ወይ
ህዝባዊ ኣገልግሎት ዚህብ ትካል ዝቐንዐ
ምስ ዚኸውን፣ ወይ ብተግባር ወይ

ብምድግጋም ተግባራቱ፡ ኣብ ልዕሊ
ግዳይ ብርቱዕ ጉድኣት ንኽወርዶ ወይ
ነፍሰ-ቕትለት ንኽፍጽም ኣቐዲሙ
ፈሊጡዎ ከሎ ዝደፋፈአ ምስ ዚኸውን፡
እቲ ክሱስ ብዝተኻበደ ምትላል ገበነኛ
ከምዝኸውን ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ
ደንጊጉዎ ኣሎ።
ሓደ ሰብ ዝፈጸሞ ናይ ምትላል
ገበን ከምዚ ክጥቀስ ብዝጸንሐ ኣገባብ
ፈጺሙዎ እንተኾይኑ፡ ቤት ፍርዲ
ነቲ ኣብ ርእሲ ክሱስ ተመስሪቱ ዘሎ

ብምትላል ገበነኛ ዀይኑ ብኸምዚ
ዚስዕብ ስርዓተ-መሳልል መቕጻዕቲ
ይቕጻዕ፥
i. ካብ 100,000 ናቕፋ ዘይልዕል
ወይ ብዋጋኡ ኽንድኡ ንዚመጣጠን
ዝዀነ ኻልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ
ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን፣ ብደረጃ
8 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣ ካብ 3 ዓመት
ዘይትሕት ካብ 5 ዓመት ድማ ዘይልዕል
ማእሰርቲ የቕጽዕ።

ምስ ዚኸውን፣
(ለ) ንህዝቢ ዓቢ ማህሰይቲ ዜስዕብ
ሰፊሕ ዝርጋሐ ዘሎዎ ውጥን ምስ
ዚኸውን፣
(ሐ) ኣብ ልዕሊ ቈልዑ ወይ
መንእሰያት ወይ ናይ ምስትውዓል
ዓቕሚ ኣብ ዘይብሎም ሰባት ምስ
ዚፍጸም፣
(መ)		
እቲ ገበነኛ ነቲ
ናይ ምትላል ገበን ብቀጻሊ ዚገብሮ
ምስ ዚኸውን፣
(ረ) ኣብ መስርሕ ምምዝጋብ
ዋንነት ንብረት ምስ ዚፍጸም፣ ወይ
(ሰ) ኣንጻር ሰራዊት፣ ህዝባዊ
ምምሕዳር ወይ ህዝባዊ ኣገልግሎት
ዚህብ ትካል ዝቐንዐ ምስ ዚኸውን፣
(ሸ) ብተግባር ወይ ብምድግጋም
ተግባራቱ፣ ግዳይ ብርቱዕ ጕድኣት
ንኽወርዶ
ወይ
ነፍሰ-ቕትለት
ንኽፍጽም ኣቐዲሙ ፈሊጡዎ ከሎ
ዝደፋፈአ ምስ ዚኸውን፣
ብዝተኻበደ ምትላል ገበነኛ ዀይኑ
ብኸምዚ ዚስዕብ ስርዓተ-መሳልል
መቕጻዕቲ ይቕጻዕ፥

ጉዳይ ብምርኣይ ክሱስ ገበነኛ እዩ
ኢሉ ምስ ወሰነ፡ ኣብ ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ሰፊሩ ብዘሎ ስርዓተ-መሳልል
መቕጻዕቲ መሰረት ብምግባር፡ ኣብ
ልዕሊ’ቲ ገበነኛ መቕጻዕቲ ይውስን።
በዚ መሰረት፡ እቲ በቲ ገበነኛ ዝተረኽበ
ረብሓ ካብ 100,000 ናቕፋ ዘይልዕል
ወይ ዋግኡ ብኽንድኡ ንዚመጣጠን
ዝኾነ ኻልእ ረብሓ ክሳብ 5,000,000
ናቕፋ ንዝዛይድ ወይ ዋግኡ ብኽንድኡ
ንዚመጣጠን ዝኾነ ኻልእ ረብሓ
ዝተፈጸመ ገበን ዝተኻበደ ምትላል
ምስ ዝኸውን፡ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ
ከከም ደረጃ እቲ ገበነኛ ዝረኸቦ
ረብሓ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት
ሰሪዑ ኣቐሚጡዎ ንዘሎ መቕጻዕቲ
መሰረት ብምግባር፡ ቤት ፍርዲ ገበነኛ
ረብሓ ንዝተረኽበሉ ገበን እቲ ዝተሓተ
መቕጻዕቲ ካብ 5 ዓመት ዘይትሕት
ማእሰርቲ ክኸውን ከሎ፡ ዝለዓለ ረብሓ
ዝረኸበሉ ምስ ዝኸውን ድማ ካብ
16 ዓመት ዘይልዕል ናይ ማእሰርቲ
መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ’ቲ ገበነኛ ክውስን
ከምዝኽእል ተደንጊጉ ይርከብ።

ዓንቀጽ 347. - ምትላል
ሓደ ሰብ፣ ብቕጥፈት ብዘይ ሕጋዊ
መገዲ ረብሓ ኪረክብ ብምድላይ፣
ንካልእ ሰብ ዚግባእ ዝዀነ ኣገልግሎት
ወይ ንብረት፣ ገንዘብ ወይ ክብሪ
ዘሎዎ ኣቕሓ ምስ ዝሕዝ፣ እንተላይ
ኮምፕዩተር ወይ ኤለክትሮኒክ ግጕይ
ሓበሬታ ብምሃብን፣

ii. ኣብ መንጎ 100,001 ናቕፋን
1,000,000 ናቕፋን ወይ ብዋጋኡ
ኽንድኡ ንዚመጣጠን ዝዀነ ኻልእ
ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ ዓንቀጽ እዚ
ዝተፈጸመ ገበን፣ ብደረጃ 7 ከቢድ ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 5 ዓመት ዘይትሕት
ካብ 7 ዓመት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ
የቕጽዕ።
iii. ኣብ መንጎ 1,000,001 ናቕፋን
5,000,000 ናቕፋን ወይ ብዋጋኡ
ኽንድኡ ንዚመጣጠን ዝዀነ ኻልእ
ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ ዓንቀጽ እዚ
ዝተፈጸመ ገበን፣ ብደረጃ 6 ከቢድ ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 7 ዓመት ዘይትሕት ካብ
10 ዓመት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ
የቕጽዕ።
iv. ካብ 5,000,000 ናቕፋ ንዚዛይድ
ወይ ብዋጋኡ ኽንድኡ ንዚመጣጠን
ዝዀነ ኻልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ
ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን፣ ብደረጃ
5 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣ ካብ 10
ዓመት ዘይትሕት ካብ 13 ዓመት ድማ
ዘይልዕል ማእሰርቲ የቕጽዕ።

ዓንቀጽ 348. - ዝተኻበደ ምትላል
ኣብ ዓንቀጽ 347 ዝተገልጸ ወይ
ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዚርከብ ዝዀነ
ተዛማዲ ገበን ዚፈጸመ ሰብ፥
(ሀ) ከም ኣካል ናይ ፍቓድ ዋኒን
ዘሎዎ ወይ ዝተፈቕደ ሞያ ወይ ዋኒን

i. ካብ 100,000 ናቕፋ ዘይልዕል
ወይ ብዋጋኡ ኽንድኡ ንዚመጣጠን
ዝዀነ ኻልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ
ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን፣ ብደረጃ
7 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣ ካብ 5 ዓመት
ዘይትሕት ካብ 7 ዓመት ድማ ዘይልዕል
ማእሰርቲ የቕጽዕ።
ii. ኣብ መንጎ 100,001 ናቕፋን
1,000,000 ናቕፋን ወይ ብዋጋኡ
ኽንድኡ ንዚመጣጠን ዝዀነ ኻልእ
ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ ዓንቀጽ እዚ
ዝተፈጸመ ገበን፣ ብደረጃ 6 ከቢድ ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 7 ዓመት ዘይትሕት ካብ
10 ዓመት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ
የቕጽዕ።
iii. ኣብ መንጎ 1,000,001 ናቕፋን
5,000,000 ናቕፋን ወይ ብዋጋኡ
ኽንድኡ ንዚመጣጠን ዝዀነ ኻልእ
ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ ዓንቀጽ እዚ
ዝተፈጸመ ገበን፣ ብደረጃ 5 ከቢድ
ገበን ብዚስራዕ፣ ካብ 10 ዓመት
ዘይትሕት ካብ 13 ዓመት ድማ
ዘይልዕል ማእሰርቲ የቕጽዕ።
iv. ካብ 5,000,000 ናቕፋ ንዚዛይድ
ወይ ብዋጋኡ ኽንድኡ ንዚመጣጠን
ዝዀነ ኻልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ
ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን፣ ብደረጃ
4 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣ ካብ 13
ዓመት ዘይትሕት ካብ 16 ዓመት ድማ
ዘይልዕል ማእሰርቲ የቕጽዕ።
. . . ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ብቐሊሉ ከም እንክንግዘቦ፡ ቀጻልነት ሂወታውያን
ምድሪ፡ ኣብ ሓድሕዱ ዝተመርኰሰ ወይ እውን
ዝተኣሳሰረ ምዃኑ እዩ። ወድ-ሰብ ካብ ኣከባቢኡ
ተነጺሉ ክነብር ከም ዘይክእል ንኽግንዘብ፡ ትምህርቲ
ወይ ድማ ተመኵሮ ዘድልዮ ኣይኰነን። ኣብ ከባቢኡ፡
ኣብ ቤቱ፡ ኣብ ነብሱ. . . እንስሳታት ኣትክልትን፡ ወይ
ፍረ እንስሳታትን ኣትክልትን ዝዀኑ ነገራት ቅጽጽ
ምስ በሉ እዮም። መግቡ እውን ካብ’ዚኣቶም ዝወጽእ
ኣይኰነን።
ወድ-ሰብ፡ እንስሳታትን ኣትክልትን፡ ኣብ ሓድሕዶም
ተመርኲሶም ስለ ዝነብሩ፡ ሓድሓድ ተገባብሮ
(Interaction) ወትሩ ዝቕጽል መስርሕ እዩ። እዞም
ሂወታውያን ምስ ኣከባቢኦም ዝገብሩዎ ርክብ እውን
ከምኡ።
ብዓቢኡ እንስሳታትን ወዲ-ሰብን ኣብ ኣትክልቲ
ተመርኲሶም ከም ዝነብሩ ንመን ክጠፍኦ ይኽእል?
እዞም ሂወታውያን ብሚዛናዊ ኣነባብራ ክቕጽሉ እንተ
ዀይኖም ግን፡ ሚዛናዊ ዝዀነ ሓድሕዳዊ ምምርዃስ
ክህሉ ግድን እዩ።
ኣብ’ዛ ምድሪ ዘለዉ እንስሳታት ንኽነብሩ፡ መግቢ፡
መጽለሊን ውሕስነትን ይደልዩ። ከም’ቲ ወዲ ሰብ
ንኽነብር እንተ ወሓደ መግቢ፡ ክዳንን መጽለልን
ዘድልዮ ማለት እዩ። ወድ-ሰብ፡ ነዞም መሰረታውያን
ድልየታት ክረኽቦም እንተ ዘይክኢሉ ህላውነቱ
ክቕጽል ኣይክእልን። በዚ መዳይ እንክንርእዮ፡
እንስሳታት እውን መሰረታዊ ድልየት ኣብ ዘይብሉ
ተፈጥሮ ክነብሩ ኣይክእሉን። እዚ ኩነት፡ ቀሊል ቀመር፡
ግን ከኣ ንቐጻልነት ሂወታውያን ወሳኒ እዩ። ሚዛናዊነት
ኣከባቢ ንኹሉ ፍጡር ብማዕረ ስለ ዝምልከት ድማ፡
ሓደ ሂወታዊ ብዋጋ ናይ ካልእ ሂወታዊ ሓለፋ ዝዀነ
ናብራ ከሕልፍ ዝኽእል ኣይኰነን።
ኣብ መንጎ ሂወታውያን፡ ብቐሊሉ ዝረአ ሓድሕድ
ምድግጋፍ ወይ ምምልላእ ንዕዘብ እንተ ሃሊና፡ ንዝያዳ
ረብሓ ክንብል ነዚ ተፈጥሮ ዝሃነጾ ልሙጽ ኣካይዳ
ክንዘርግ ዝድርኽ ምኽንያት የለን። ኣብ ሚዛናዊነት
ተፈጥሮ ኢድ ምንባር ማለት፡ ንገዛእ-ርእስኻን
መናብርትኻን ምጕዳእ ካብ ምዃን ስለ ዘይሓልፍ።
ኣትክልቲ ንወድ-ሰብ ከም መግቢ፡ መጽለሊ፡
መሳለጥያታት (ኣቝሑ/መሳርሒታት ኰይኖም
የገልግሉ። ወድ-ሰብ ካብ ውዑይ ምቖት ንኸጽልል
ኣብ ኣግራብ ይምርኮስ። ንኣትክልቲ ከም ጸዓት ወይ
ነዳዲ ይጥቀመሎም፡ ኣብ ምስራሕ መድሃኒት፡ ቀለም፡
ወረቐት፡ ብሓፈሻ ኣብ ምስራሕ መሳለጥያታት
የውዕሎም። እዚ ብዓቐኑ እኹል ምዀነ ነይሩ። እንተ
ዀነ ግን፡ ኣብ ብዙሕ ኩነታት፡ ሰባት ንኣትክልቲ
ወይ ስራሓት ኣትክልቲ፡ ንሂወት ኣድላዪ ኣብ ዝዀነ
ነገር ጥራይ ዘይኰነ፡ ንመጋየጺ እውን የውዕልዎም
ምዃኖም ዝያዳ ዕንወት ይፈጥር።
ርክብ ሂወታውያን፡ ሓባራዊ ሂወት ንምቕጻል እዩ።
ሓያሎ ናይ ሓባር ጥቕምታት ኣለዎም። ንኣብነት፡ ሰብን
እንስሳታትን ብሂወት ንኽቕጽሉ፡ ኣብ ህላወ ካልኦት
እንስሳታት እዮም ዝምርኮሱ። ገለ ካብ እንስሳታት፡
በላዕቲ ሳዕሪ ንዝዀኑ እንስሳታት እናተመገቡ ይነብሩ።
ዘይተርፍ ሰንሰለት ኣመጋግባ (food chain) - ኣብ
ሰብ፡ እንስሳታትን ኣትክልትን፡ ብሚዛናዊ መንገዲ
ክመዓራረ ድማ ግድን ይኸውን።
ሰንሰለት ኣመጋግባ፡ ካብ’ቲ ጸሓይ ንኣትክልቲ
እትህቦ ብርሃንን ምቖትን ይፍልም። ኣትክልቲ፡
መግቢ ንኽሰርሑ ዘገልግሎ ጸዓት ካብ ብርሃን ጸሓይ
ይረኽቡዎ። እዞም መሰረት መግቢ ሂወታውያን
ዝዀኑ ኣትክልቲ እንተ ዘይሃልዮም፡ እቶም ኣብ
ልዕሊ’ቲ መሰረት ዘለዉ ሂወታውያን የለዉን ማለት
እዩ። ወድ-ሰብ ተጠቃሚ ናይ ዳርጋ ኹሉ ጸጋታት
ተፈጥሮ እዩ። ስለ’ዚ ኸኣ፡ ብሕልፊ ኣብ ዘለናዮ ናይ
ቴክኖሎጂ እዋን፡ ኣብ ሰንሰለታዊ ኣመጋግባ ሚዛን
ተፈጥሮ ንምሕላው፡ ኣብ እንግድዓኡ ወዲቑ ከም
ዘሎ ግሁድ ነጸብራቓት ይረአ ኣሎ።
ኣብ ኣመጋግባ - ኩላቶም ፍጡራት ኣብ ሓደ ክቢ

ሓድሕድ ምትእስሳር ሂወታውያን

መስመር ይርከቡ። ቀሊል ኣብነት፡ ጸሓይ - ኣትክልቲ
---> ላም ---> ምውሳድ ይከኣል። ሰብ፡ ኣብ መወዳእታ
ናይ’ቲ ሰንሰለት ብምህላዉ ጥራይ’ኳ፡ ቅዱው ርክብ
ንኽህሉ ዝከኣሎ ክገብር ይግባእ።
ገለ ኣትክልቲ፡ ዘርኦም ብእንስሳታት ኣቢሎም
ይብትኑዎ’ሞ፡ ቀጻልነቶም ይወሓስ። ከም ኣዕዋፍን
ኣናህብን፡ ኣብ ምውሳብ ኣትክልቲ ወይ ዕምባባታት
ወሳኒ ተራ ይጻወቱ። ንኣብነት፡ ሂወት ኣናህብን
ኣትክልትን (ዕምባባታት) ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ፡ ናይ
ክሊትኣቶም ህላወ፡ ንኽልቲኣቶም ዘርብሕ ናይ
ምቕጻል ሕቶ እዩ። ሓሳኹ፡ (Earthworms) ንሓመድ፡
ኣየር ከም ዝህልዎ ብምግባር፡ ሰራውር ናይ ኣትክልቲ
ዝሓሸ መጠን ኦክሲጅን ንኽረክብ ይሕግዙ።
ፍጥረታት ዘገዳም፡ ኣብ ኣከባቢ ዓቢ ጽልዋ
ኣለዎም። እንተ ዀነ፡ ንነዊሕ እዋን ከም ቀንዲ ኣካል
ኣከባቢ ዝቝጸሩሉ ኣተሓሳስባ ኣይነበረን። እዚ ሕጂ
ተፈጢሩ ዘሎ ስግኣት፡ ውጽኢት ናይ ኣተሓሳስባ
እዩ። ንኢኮሎጂያዊ ሚዛንነት ኣብ ስግኣት ዘእተወ
ዘይሚዛናዊ ኣጠቓቕማ ኸኣ ንዘመናት ቀጺሉ። እንተ
ዀነ፡ ንተፈጥሮ ወይ ኣከባቢ ኣብ ምቕያር፡ ወድ-ሰብ
ዓቢ ተራ ኣለዎ።
ኣብ መንጎ እንስሳታት ዘሎ ሓድሕዳዊ ርክብ፡
ብሓፈሻ እንክረአ ግሉጽ እንተ ዀነ’ኳ፡ ብደቂቑ
እንክረአ ግን፡ ዝተሓላለኸን ናይ ሓደ ሸነኽ ምምዝባል
ንብዙሕ ሸነኻት ሓባራዊ ሂወት ዝትንክፍን እዩ።
ኣብ ኣከባቢ ብዓቢኡ ዘሕድሮ ኣሉታዊ ጽላዋ ከኣ
በብመጠኑ ይገሃድ። ተፈጥሮ ንኹሉ ፍጥረታቱ
ብሚዛን እዩ ኣቐሚጡዎ ዘሎ። ሂወታውያን፡ ብሕልፊ
ድማ እቲ ዝለዓለ ናይ ምምዝዛን ክእለት ዘለዎ ሰብ፡ ነዚ
ሚዛን እናሓለወ ክነብር እንተ ዘይተበጊሱ፡ ሰንሰለታዊ
ርክብ ሂወታውያንን ኣከባቢን፡ ሰንሰለታዊ ዘይቅዱው
ሳዕቤናት ዘኸትል ምዃኑ፡ እዚ ሕጂ በጺሕናዮ ዘለና
ኩነት ጋህዲ ገይሩዎ ኣሎ።
ሓያሎ እንስሳታትን መበቆላዊ ኣትክልቲን
ጸኒቶምን ናብ ምጽናት ገጾም ተቓሪቦምን እዮም።
ኣብ ከከባቢና እንተ ተዓዚብና’ኳ፡ ህጣሞም ዝጠፍአ
እንስሳ ዘገዳምን መበቆላውያን ኣግራብን ውሑዳት
ከም ዘይኰኑ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ኣብ’ዚኣቶም
ዝምርኮሱ ሂወታውያን እውን ኣብ ከቢድ ሓደጋ
ተሸሚሞም ወይ ጸኒቶም ኣለዉ። እቶም መፋረዪ
ፍጡራት ማይ ዝዀኑ ኮራል ሪፍስ፡ ኣብ ኣስጋኢ
ኩነታት ከም ዝበጽሑ እንክግለጽ፡ ምስኡ ኸኣ
ፍጥረት ማይ በብእዋኑ እናወሓዱ ብምምጸኦም፡ ጠገለ
ዘይብሉ ምዝመዛ ባሕሪ ደረት ንኽግበረሉ ተደጋጋሚ
ጻውዒት ኣየቋረጸን።
ዘይንቡር ኩነታት ኣየር፡ ዘረባን መጠንቀቕታን
ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ ኣብ’ዛ ዓለምና ተጋሂዱ ይርከብ።
ወቕትታት ዓመት ስሩዕነቶም እናጥፍኡ፡ ብዘይስሩዕ
መንገዲ ክቀያየሩን ምቹእነት ሂወታውያን ክዘርጉን
ይረኣዩ ኣለዉ። ካብ’ዚ ንደሓር፡ መጠንቀቕታን
ማዕዳን ዘይኰነ፡ ንተፈጠሮ ናይ ምምዝዛን ግብራዊ

ስራሕ ጥራይ እዩ፡ ሂወት’ዛ ዓለም ከስርር ዝኽእል።
ብዛዕባ ኣከባቢ እንክንዛረብ፡ ኣብ ሓደ ውሁብ
ቦታ ዝርከቡ እንስሳታትን ኣትክልትን ከም ሓደ ኮም
ይውሰዱ። ወድ-ሰብ እውን ኣብ ሓደ ናይ ገዛእ-ርእሱ
ባህሪ ዘለዎ ኣከባቢ ወይ ኮም እዩ ዝነብር። ኣብ ሓደ
ኮም ዝርከቡ እንስሳታትን ኣትክልትን፡ ንሓድሕዶም
እናተጠቓቐሙ ስሩዕ ሂወት ንኽቕጽሉ ዝተፈጥሩ
እዮም። ኣብ’ዚ ኮም፡ ብቐዳምነት ኣብ መግቢ ዝውዕል
ነገራት ዘፍርዩ ኣትክልቲ እዮም። ብብርሃን ናይ ጸሓይ
ተሓጊዞም፡ ንገዛእ-ነብሶምን ነቲ ኮምን ዝኸውን መግቢ
የፍርዩ። እዞም መሰረት መግቢ ዝዀኑ ኣትክልቲ
ክሳብ ክንደይ በሪሶም ምህላዎም ምግምጋም እምበኣር፡
ኩላቶም ሂወታውያን ክሳብ ክንደይ ኣብ ሓደጋ
ወዲቖም ከም ዝርከቡ የመልክት።
ኣብ ሰንሰላታዊ ኣመጋግባ፡ ኣብ ሓደ ሸነኽ ለውጢ
ክረአ ከሎ፡ ንምሉእ’ቲ ናይ ርክባት ወይ ምምርዃስ
ፒራሚድ ይጸሉ። እኹል ማይን ማዕድንን ኣብ
ዝህልወሉ፡ ወይ ኣብ ኣትክልቲ ግቡእ ክንክንን
ሕውየትን ኣብ ዝግበረሉ፡ ኣትክልቲ ይፋረዩ፡ ይዓብዩን
ይባዝሑን። እቶም ኣብ’ዞም ኣትክልቲ ዝምርኮሱ
እንስሳታት እውን ይፋረዩን ብዝሖም ይውስኽን።
ወድ-ሰብ ድማ ዘድልዮ ጸጋታት ተፈጥሮ ይረክብ።
ብኣንጻሩ ድማ፡ ምውሓድ ናይ ሓደ ካብ’ዞም

ኣብ ሰንሰለት ዝርከቡ ሂወታውያን፡ ኣብ ኩላቶም
ሂወታውያን፡ ተሰጋጋሪ ኣሉታዊ ጽልዋ ይፈጥር።
ገለ እንስሳታት፡ ኣብ ዘለዉዎ ኮም መሰረታዊ
ድልየቶም እንተ ዘይተማሊኡ፡ ናብ ካልእ ቦታ
ክሳግሙ ይግደዱ። እቶም ብርቱዕ ምቖት ዝጻወሩ፡
ኣብ ኣዝዩ ቆራሪ ቦታ ክነብሩ ዝኽእሉ፡ ማእከላይ
ምቖት ዝሰማምዖም. . . ዝነብሩሉ ኮም ክዘናበል ከሎ
ወይ መሰረታዊ ድልየቶም ዘየማልእ ኣብ ዝዀነሉ
እዋን፡ ናብ ዘይሰማምዖም ወይ ብሂወት ከቐጽሎም
ዘይክእል ከባቢ ክሳግሙ ይድረኹ። ኣብ ዘለዉዎ
ቦታ ኩነታት ኣየር ወይ ምቖት እንክቀያየር እውን፡
ተጻዋርነቶም ክስከሞ ዘይክእል ክኸውን ይኽእል።
ከም’ዚ ዝበለ ምዝንባል ንሓያሎ እንስሳታት ኣብ
ሓደጋ ዘእቱ እዩ። እዚ ክንብል ከለና፡ ኢኮ ሲስተም
ሚዛኑ እናሓለወ እንተ ዘይቀጺሉ፡ ኣብ ሂወታውያን
ዝፈጥሮ ተጽዕኖ ንኽእለ፡ ነዊሕ እዋን ከድልዮ እዩ።
ድልየት ወዲ ሰብን ትሕዝቶ ወይ ኩነታት ኣከባቢን
ኣብ ዘይመጣጠነሉ፡ ኩሉ ሚዛናዊ ርክብ ተፈጥሮ
እናተዘርገ ይኸይድ። ኰይኑ ግን፡ ወድ-ሰብ፡ ንኣከባቢኡ
ክቆጻጸርን ክቕይርን ክእለት ዝተዓደለ ብምዃኑ፡ እቲ
ዕድል ኣብ ኢዱ ኣሎ። እቲ ጸገም ግን፡ ነቲ ኣብ’ዛ
ዓለም ዝርከብ ተፈጥሮኣዊ ነገራት ኣብ ዝምዝምዘሉ
እዋን፡ ብኡ መጠን መተካእታ ይገብር ስለ ዘየለ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ክብሪ ጓል-ኣንስተይቲ...

ነጃት ኣድም

“ኣይፋል” ንምባል...
•
ንዝኾነ ሕቶ፡ ካብ ኣዚና እንፈትዎም
ሰባት እውን እንተኾነ፣ ዘጠራጥር ኮይኑ ምስ
ዝስማዓና፡ ብቐጥታ መልሲ ካብ ምሃብ ንቈጠብ።
ንጸቕጢታቱን ክብደቱን በዲህና፡ “ንኽሓስበሉ
ጊዜ ከድልየኒ እዩ። ሓሲበ ጽባሕ መልሲ ሒዘ
ክምለሰካ/ኪ እየ” ምባል ነዘውትር።
•
“ኣይፋለይ” ኢልና ኣብ እንምልሰሉ
ጊዜ፣ ቅድሚ ብዙሕ ምሕሳብን ምምርማርን
ክኸውን ከምዘለዎ ንጠንቀቕ። ንዝኾነ ነገር ብዓይኒ
ጥርጠራ ክንርእዮን ክንሕዞን ኣይግባእን። ብዙሕ
ሃስያ ዘየውርደልና ምስ ዝኸውን፣ ካብ ምጥቃሙ
ንቈጠብ።
•
“ኣይፋል” ኢልና ኣብ እንምልሰሉ ጊዜ፣
ንእንህቦም መግለጺታትን ምኽንያታትን፡ ብዛዕባናን
ናባናን ዘተኮረ ደኣ’ምበር፡ ብዕሙት ንኻልኦት
ዝነቅፍ ክኸውን ከም ዘይብሉ ነስተውዕል። “ኣነ ነዚ
ነገር ክገብሮ ጽቡቕ ስለ ዘይስማዓኒ…” እናበልና
ሓሳብናን ርእይቶናን ክንህብ ተመራጺ ይኸውን።
•
ንግብረ-መልሲ ካልኦት ሰባት ክንቅይር
ኣይንፈትን። ንኣብነት መሓዛና ብዘይ ምስናይናን
ምፍናውናን ምስ እትቑጣዕ፣ ከምኡ ዓይነት
ስምዒት ብምሓዛን ብምንጽብራቓን ከም ዝተጋገየት
ክንድምድም ኣይግባእን። ኣብ ክንድኡ “ከፋንወኪ/
ከሰንየኪ ብዘይ ምኽኣለይ፡ ብዙሕ ሓሪቕኪ ከም
ዘለኺ ይርዳኣኒ እዩ። ግና ካልእ ኣገዳሲ ስራሕ
ስለዘለኒ/ዝነበረኒ እየ። እቕረታ ግበርለይ” ኢልና
ሓሳብና ምስ እንገልጽ፣ ነቲ ኩነታት ብቐሊሉ
ከህድኦን ክንፈትሖን ይኽእል።
•
ናይ ተኸላኻልነት መንፈስ ዘይምህላው፡
ከምኡ’ውን ንውሳነታትና ብነዊሕ መግለጺታት
ዘይምሃብ ተመራጺ እዩ። ክስማዕ ዘለዎ ጸገም
እንተደኣ ኣሎና፣ “ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን
ርግጸኛ ኣይኮንኩን። ግና ነዚ ክገብሮ ጽቡቕ
ኣይስማዓንን እዩ” ኢልና ብሓጺርን ብቐሊልን

ምኽንያት ዘይመቐበሊና ምፍሳስ።
•
ግብረ-መልሲ ካልኦት ሰባት፡ ተሪርን
ብርቱዕን ዋላ እንተኾነ፡ ህድእ ክንብል ጥራሕ
ንፈትን። ጻዕቂ፡ ናብ ጭንቀት ከም ዘደይብ
ዘኪርና፣ ንእንህቦም መልስታት ሃዲእናን ሓሲብናን
ነተግብሮ።
•
ብዙሓት ሰባት እውን ካብ ምርጫታትናን
ድሌትናን ክዕንቅፉናን ክገትኡናን ይኽእሉ
እዮም። ኣብ ምርጫታትናን ውሳነታትናን፣ ካልኦት
ሰባት ክዕንቅጹናን ከባኹሩናን ዋላ ሓንቲ ሓይሊ
ከምዘይብሎም ንዘክር። ምናልባት፣ “ኣቦይ፡ ፍጹም
ስለዘይከኣል ኣይፋል ኢለ ክምልሰሉ ኣይክእልን
እየ” ክንብል ንኽእል ኢና። እንተኾነ፡ እንታይ
ንውስንን ንምልስን ናይ በይንና ምርጫን መሰልን
እዩ።
•
ብዛዕባ’ዚ ሽግር’ዚ ምስ ካልኦት ሰባት
ብፍላይ ድማ ንደቀንስትዮ ብምክፋል ክንዝትየሉ
እንተኽኢልና ጽቡቕ እዩ። ካልኦት ደቀንስትዮ፡
ተመሳሳሊ ሽግር ክህልወን ስለዝኽእልን ነቲ ሽግር
ብኸመይ በዲሀነኦን፣ እንታይ መፍተሒታትከ
ተጠቒመን፣ ካብ ተሞኩሮአን ብዙሕ ክንመሃር
ስለእንኽእል።
•
ብንእሽቶ ጀሚርና ብዘገምታ ንቐጽል።
እዚ ጸገም ብሓደ ለይቲ ቀዪርናዮ ክንሓድር
እንተደኣ ኮይኑ ትጽቢትና፣ ማይ ዓሚዂና ጥራይ
ኢና ክንተርፍ። ኣደዳ ጭንቀትን ብስጭትን
ክንከውን እውን ንኽእል ኢና። ስለዚ ለውጢ
በብቕሩብ ዝምዕብል ምዃኑ ምስትውዓል።
•
ኣብ ኣገደስቲ ዝምድናታት “ኣይፋል”
ኢልና ብምምላስና፣ ካልኣይና ወይ መጻምድትና
ናይ ሕርቃን ምልክት ምስ ዘርእየና፣ ወይ ኣሉታዊ
ግብረ-መልሲ ምስ ዝህበና፣ ገዛእ-ርእስና ከነግልል
ወይ ከነርሕቕ ኣይንፈትን። ቃላት መሪጽና ጥራይ
ከነእምኖን ከነረድኦን ንጽዓር።

በዓልቲ-ቤቱ ሓሪቓ፡ ምዝራብ ኣብያ ገጽ
ክትከልኦ እንከላ፣ ምስታ ንእሽቶ ጓሎም ብምዕላል
እዩ - ነቲ ክብሎ ዝደሊ ዘመሓላልፈላ። ነቲ ኩሉ
መልእኽትታት ንጓሉ ብናይ ካልኦት ደቂ-ኣንስትዮ
እናኣምሰለ ብምዝንታው፡ ሓደ ብሓደ ይስንድወላ።
ትርድኦ ከኣ። ቀልጢፋ ናብ ልባ ብምምላስ ትዕረቖ።
አረ እንሓንሳእሲ፡ ካብቲ ንቡር ዘዕልልዎ ንላዕሊ፡ እዚ
ኣገባብ’ዚ ባህ ዝብላ ግዜ ኣሎ።
እንተ ደኣ ሓሪቓ ወይ እንተ ደኣ ተኾራርዮም
ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ሜላ’ዚ ዝጥቀም። እንሓንሳእ፡
ብኣካል ፊት-ንፊት ገጢሙ ብቓላቱ ክብላ ዘይደሊ
ነገር ንምትሕልላፍ እውን ይጥቀመሉ እዩ። ኣዝዩ
ዘፍቅራን ዘኽብራን’ኳ እንተኾነ፣ ኣብ ገለ ግዜያት
ግን፡ እዚ ይቐሎን ይፈዅሶን። ሽዑ ከኣ ከምኡ። ንሳ
ካብኦም ርሕቕ ኢላ ኣብ ፊቶም ኣብ እትርከብ ዓራት
ክዳውንቲ ትዓጻጽፍ፣ ንሱ ከኣ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ
ምስ’ታ ምጭውቲ ጓሉ እናተሳሓቐ የዕልል።
“ፈጣሪ ንጓል-ኣንስተይቲ ክፈጥራ እንከሎ፡
ተጠንቂቑ እዩ ቀሪጹዋን ፈጢሩዋን” ኢሉ ጀመረላ።
ቅድሚ ምጅማሩ ናብኣ ቀው ኢሉ ይጥምት
ከም ዘይነበረ፣ ድሕሪ ነዚ ምባሉ ግን፡ ከምዛ ሰራቒ
ምጥማታ ኣሕፈሮ። “ከምኡ ምዃኑ ንጽባቐን ቅርጽን
ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ብምዕዛብ ጥራይ
ክንምስክር ንኽእል ኢና” ድማ ቀጸለ፣ ሓቂ ምዃኑ
ከብርሃላ።
እታ ኣብ ምጉባዝ እትርከብ ዝነበረት ጓሉ፡ ነቲ
ዝቀያየር ዝነበረ ኣካላታ ብኣእምሮኣ ከተስትውዕለሉን
ክትዕዘቦን ጀመረት። “እዛ ድንቂ ፍጥረት፣ ብማይ
ትሕጸብ’ኳ እንተኾነት፣ ብፕላስቲክ ግን ኣይኮነትን
ተሰሪሓ። ክትክኡ ዝኽእሉ 200 ተንቀሳቐስቲ ክፋል
ኣካላት ድማ ኣለዉዋ። ኩሉ ዓይነት መግቢ ብዘይ
ጸገምን ኣብ ሓጺር ግዜን ብቐሊሉ ከተዳሉ፣ ኣብ ሓደ
ግዜ ብዙሓት ቈልዑ ክትሓቁፍ፣ ንዝሰምበረ ብርክን
ዝተሰብረ ልብን ሓቚፋ ክትጽግን ትኽእል። እቲ
ዘገርም፡ እዚ ኩሉ ክትገብር ክልተ ኣእዳዋ ጥራይ እያ
እትጥቀም” ከየዕረፈ ነዊሕ ተዛረበ።
በዓልቲ-ቤቱ መጀመርያ ዘይተገደሰት ክትመስል፣
ካብ ዝነበረቶ ከይተንቀሳቐሰትን ቁሊሕ ከይበለትን’ኳ
ዝጀመረቶ ስራሕ ትቕጽል እንተነበረት፣ ድሒሩ
ንዘስዓቦም ዘረባታት ግን፡ ተመስጦኣን ተገዳስነታን ሓዊሳ
ንስራሓ ኣቋሪጻ ብምጽንጻን እያ ኣንጸባሪቓቶ። እታ
ንኹሉ ዝብሎ ምስ ክውንነት ከተተኣሳስር እናሓሰበት
እትሰምዕ ዝነበረት ጓሉ ከኣ፡ ንኣድናቖታ ብምቅይያር
ገጽን ፍሉይ ኣተናፍሳኣን ተንጸባርቖ ነበረት። ዝብሎ
ዝነበረ ኣቐዲማ ትፈልጦ’ኳ እንተኾነት፡ ብኸምዚ
መግለጺን ፍሉይነትን ግን ኣስተዊላትሉ ኣይትፈልጥን
እያ። ኣብ ውሽጣ ከኣ - “ብክልተ ኣእዳዋ ጥራይ. .
. ዘይእመን እዩ። ናይ ብሓቂ ትእምርቲ ሞዴል እያ”
በለት። ጓለንስተይቲ ብምዃና ድማ፡ ንፈለማ እዋን
ሓበንን ኩርዓትን ክስመዓ ጀመረ።
በዓልቲ-ቤቱን ጓሉን ብመግለጺኡ ከም ዝተመሰጣ
ብልክዕ ስለዘረጋገጸ፡ ዘረባኡ ብዅርዓት ቀጸለ። “እዛ
ድንቂ ፍጥረት፣ እታ ንፈጣሪኣን ንኹሉ ወዲተባዕታይን እትብረሆም ፍጥረት እያ። እንተሓሚማ

ባዕላ እትፍወስን ልዕሊ 18 ሰዓት ክትሰርሕ
እትኽእልን፣ ፍጹም ዘይትደክም ጸዋርን ሓያልን. . .”
እናበለ፡ ናብ ገጽ ጓሉ ቀው ኢሉ ጠመተ’ሞ፡ ጸኒሑ
ከኣ ኣንፈቱ ናብ በዓልቲ-ቤቱ ኣበለ። ድሮ ናብኦም
ተጠውያ፣ ኣጠዓዒማ ኮፍ ኢላ ትሰምዖ ነበረት። ናብ
ጓሉ ብምምላስ ቀጸለ።
“ኣካላታ ኣዝዩ ልምሉም እዩ። ግና ብርትዕቲ፡ ሓያልን
ጽንዕትን ኮይና እያ ተፈጢራ። ንሳ እትብደሆም
ሽግራትን እትጻወሮም መሰናኽላትን ካብ ትጽቢት
ወጻኢ እዩ” ኢሉ ምስ ኣዕረፈ፣ ጓሉ እትሰምዖ ዝነበረት
ሕልሚ ኮይኑ ተሰምዓ። ቅድሚኡ፡ ንጓለንስተይቲ
ዘትሕትን ዘነኣእስን እንተዘይኮይኑ፣ ከምዚ ዓይነት
መግለጺታት ኣይሰምዐትን። ዘረባ ወላዲኣ ከኣ እናሻዕ
ከህርፋ ጀመረ። ከይኩለፍን ከይውዳእን ብምፍራሕ፡
ብዘይካ ሃህ ኢልካ ምስማዕ ሓንቲ ቃል ከተውጽእ
ኣይመረጸትን።
“ንፍዕቲ ሓሳቢት ጥራይ ዘይኮነት…ርትዓዊትን
ተላዛቢትን እውን እያ” ብምባል ከም ብሓድሽ
ጀመረ። ንብዓታ፡ ድኽመታ ኣይኮነን። ሽግራ፡ ሓዘና፡
ፍቕራ፡ ኩርዓታ፡ ጽሞናኣን ስቓያን እትገልጸሉ
መንገዲ እዩ።” ብምባል ሽዑ’ውን ኣዕረፈ። ደኺሙ
ኣይኮነን። ስምዒታተን ክርእይ’ምበር። በዓልቲ-ቤቱ
እውን ልክዕ ከም ጓላ ተሃኒና ቀው ኢላ እናጠመተቶ
ትሰምዕ ነበረት። ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ
መሪጹ ፍጹም ኣይተረደኣን። ግን ከኣ ባህ በላ። ዘረባኡ
ክቕጽል ድማ ተመነየት።
“እዛ ፍጥረት’ዚኣ ናይ ብሓቂ እጹብ ድንቂ እያ።
ብሓቂ ኣደናቒት እያ። ንሰብኣይ ዘስደምም ሓይሊ
እዩ ዘለዋ። ሽግራት ክትጠሓሕሶምን ከበድቲ ነገራት
ከተልዕልን ትኽእል እያ። ሓጐስ፡ ፍቕርን ርእይቶታትን
ከተፈልፍል ትኽእል። ክትውጭጭ እናደለየት
እንከላ ፍሽኽታ ተርኢ። ብኽያት እናመጻ እንከሎ
ትደርፍ። እናተሓጐሰት ትነብዕ፣ እናፈርሐት ድማ
ትስሕቕ። ንዝኣመነትሎም ነገራት ዓጢቓ ትቃለስ።
ንፍትሒ ደው ትብል። ዝበለጸ ፍታሕ እናተራእያ
እንከሎ “ኖእ” ዝብል ቃል ፈጺማ ኣይተውጽእን።
ስድራቤታ ምእንቲ ክስስኑ ህይወታ ትኸፍል. . .።”
ድሌት በዓልት ቤቱ ቀልጢፉ ዝተረድኦ ክመስል
ኣድራጋ ቃላት ተረረረር ኣበሎ።
ነዚ ኩሉ ክብሎ እንከሎ ገጹ ምስ ጓሉ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ናብ በዓልቲ-ቤቱ ተጠውዩ ቀው ኢሉ
ጠመታ። መልኣኽ ኮይኑ ከኣ ተሰምዓ። ንሳ’ውን
ብዓይኒ ፍቕሪ ገጻ ኣብሪሃ ኣዒንታ ኣጨምቲላ፣
ክትነፍጽ ከምዝደለየት ድኹም ነውነውታ
እናኣርኣየት ቀው ኢላ ትጥምቶ ነበረት። መልእኽቱ
ብዓወት ከም ዘሕለፈ ኣረጋገጸ። ጸኒሑ ከኣ ገጹ
ናብ ጓሉ መለሰ። ንዓኣ’ውን ልክዕ ከም ኣዲኣ ቀው
ኢሉ ናብ ኣዒንታ ብምጥማት፡ ክልተ ኣእዳዉ ኣብ
ሞንኩባ ብምሓዝ፣ “ሓደ ዓቢ ኣበር ግን ኣለዋ”
በለ። ክልቲአን ተመሳሳሊ ምቅይያር ገጽ ኣርኣያ’ሞ፡
ነቲ ዝብሎ ዝያዳ ናይ ቅድሚኡ ክሰምዓ ምሒር
ተሃንጠያ። ገጹ ጥራይ ናብ በዓልቲ-ቤቱ ብምጥዋይ
ከኣ፡ “እዛ ኣደናቒት ፍጥረት ዝኾነት ጓለንስተይቲ፡
ነዚ ኩሉ ክብራ ኣይትፈልጦን እያ” በለ።

ሓዳስ
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ህይወትን ኣጋጣሚታታን
ሃብቶም ኢዮብ

ካብ ብሂል ለባማት

ንሰብ ፍልይ ዝበለ ፍጥረት ካብ ዝገብሩዎ ነገራት፡
ብዛዕባ ሕሉፍ ዝሓሰብ ምዃኑ እዩ። ናብ ሕሉፍ
ብምቊማት ንማሕበራዊ ህይወት፡ ንስነ-ፍልጠትን ካልእ
መዳያት ህይወቱን ዝጠቕሙዎ ሓሳባት ሃሰው ይብል።
ኣብ ሕሉፍ ዝነበሩ ሰባት ንዝበሉዎን ዝሰርሑዎን ከም
ተመኵሮ ይጥቀመሉ። ንሎሚ እምበኣር፡ ብሂል ናይ
ቡድሃን ኸሊል ጅብራንን ክቐርብ እዩ።
ናይ ቡድሃ፦
ህይወት መወዳእታ የብላን። ሞት ዕረፍቲ እዩ።
ዕረፍቲ ብዕረፍቱ ኸኣ ግዚያዊ ዕረፍቲ። ኣብ መስርሕ
ህላወ ትውለድ፡ ትነብር፡ ትመውት። መሊስካ እውን
ብተመሳሳሊ መስርሕ ትሓልፍ። ደጊምካ ደጋጊምካ
ትውለድ፡ ትነብር፡ ትመውት። በቃ ህይወትና ድግምጋም
ናይቲ መዓልታዊ እንገብሮ ንጥፈታት እያ። ኣብ ሓደ
መዓልቲ ንግሆ ንትስእ፡ ትጕዕዝ ወይ ስርሕ ንውዕል፡

ነዕርፍ ንድቅስ። ንጉሆ ምትንሳእ ምስ ምውላድ፡ ምንባር
ምስ ምጕዓዝን ምስራሕን፡ ሞት ከኣ ምስ ዕረፍቲ እንታይ
ይፈላልዮም? ብዘይጥርጥር ዋላ ሓንቲ ዝፈላሊ ነገር
የብሎምን። እቲ እንኮ ዝፈላልዮም ነጥቢ ግዝፎም’ዩ።
ንስኻ ቅድሚ እዚ ሕጂ ተወሊደ እትብሎ ግዜ፡
ህይወት ነይሩካ እዩ። “ብሓቂ ነይረ እንተኾይነ ደኣ
እንታይ ኮይኑ ዘይዝከረኒ” እናበልካ ኣይትገረም።
ኣስተውዕል እሞ ስርሕ ወይ ሕስብ ውዒልካ ብድኻም
ተሰኒፍካ ምስ ደቀስካ፡ ክትትንስእ እንከለኻ እትርስዖም
ነገራት ኣለዉ። እሞ እዚ ተራ ድቃስ፡ እወ ናይ ሓጺር
እዋን ዕረፍቲ እኳ ከም እትርስዕ ዝገበረካስ፡ ብርቱዕ
ድቃስ (ሞት) ከመይ ንዝሓለፍካዮም መስርሓት ከም
እትድምስሶም ኣይገብረካን? ህይወት ዶብ የብላን። ሞት
ግዚያዊ ድቃስ እዩ።

ናይ ኸሊል ጂብራን፦
ክራማት ኣብ ዝነበረሉ ወቕቲ፡ ሓደ እንቁርዖብ
ንመጻምድቱ ከምዚ በላ “እዞም ኣብዛ ገምገም ቀላይና ዘላ ገዛ ዝነብሩ
ሰባት፡ በዚ ለይቲ ለይቲ እንዝምሮ ዝርበሹ ከይኮኑ’ኮ
እፈርሕ’የ”
እታ መጻምድቱ ኸኣ ከምዚ ኢላ መለሰትሉ
- “ግርም’ባ! ንሳቶምሲ ቀትሪ ክዛረቡ ሰላምናዶ
ይዘርጉልና ኣየለዉን!?”
እቲ እንቁርዖብ ድማ በለ፡ “ደሓን! ለይቲ ክንዝምር
እንከለና ግን ኣይነብዝሓዮ”
ሰበይቱ ከምዚ ብምባል መለሰትሉ፡ “ንሳቶም
ከኣ ቀትሪ ልዕሊ ዓቐን ከም ዝዛረቡን ዝርብሹን
ኣይንረስዕ”
እቲ እንቁርዖብ፡ “እዞም ምሉእ መዓልቲ ክግዕሩ
ዝውዕሉ ኣርሓታት እንቁርዖባትከ ደኣ እንታይ
ክትብልዮም ኢኺ? ምሉእ መዓልቲ እኳ እዮም
ጎረባብቶም ክርብሹ ዝውዕሉ”
በዓልቲ ቤቱ ከኣ ከምዚ እናበለት መለሰትሉ - “ኦኦሽ!
እዞም ኣብዚ ገምገም ቀላይ መጺኦም ምሉእ መዓልቲ
ክልፍልፉ ዝውዕሉ ስነ-ፍልጠተኛታት፡ ፈላስፋታት፡
ደረፍቲኸ ደኣ እንታይ ይበሃሉ። ናቶምሲ ግደፎ ደኣ
- ድምጾም ኣየስምዓና በጃኻ። ዘረባኦም ናዕታ የብሉ
ረምታ ኣይሕሉ፤ ስቕ ኢሉ ይርብሸካ።”
እቲ እንቁርዖብ ወሲኹ በለ - “ንሳቶም ከምኡ ዋላ
ይግበሩ፡ ንሕና ከምኦም ክንከውን የብልናን። ቁሩብ
ውርጽጽ ንበል። ዋላ ወርሒ ንረምታ ከዋኽብቲ ድማ
ንናዕታ መዝሙርና እንተናፈቑዎ ስቕ ደኣ ንበል።
መዝሙርና ኣብ ልብና ንዕቆሮ።”
በዓልቲ ቤቱ፡ “ሕራይ እዛ ለዋህ ልብኻ እንታይ ከም
እትኸውን ንርእያ፡” በለቶ።
ኣብታ ዝሰዓበት ለይቲ፡ እቶም እንቁርዖባት ኣስቂጦም

ሓደሩ። ኣብታ ካልኣይቲ ለይቲ እውን ከምኡ። ዋላ
ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ገለ ኣይበሉን።
ብድሕሪ እዚ ኹሉ ግን፡ እታ ኣብ ገምገም ቀላይ
ኣብ እትርከብ ገዛ ዝምቕማጣ ሰበይቲ፡ ኣብ እዋን ቁርሲ
ንሰብኣያ “እዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ለይትታት ብፍጹም
ክድቅስ ኣይከኣልኩን። ድምጺ ናይተን እንቁርዖባት
ክሰምዕ እንከለኹ ቀሲነ እድቅስ ነይረ። ሕጂ ግን
ብስእነት ድቃስ ክዓብድ ደልየ ኣለኹ። ድሃየን ካብ
ዘይስማዕ ሳልስተን ኮይኑ ኣሎ። ገለስ ኮይነን ኣለዋ!”
እናበለት ረበሸቶ።
ነዚ ዝሰምዐ እንቁርዖብ፡ ንበዓልቲ ኪዳኑ “ንሕናስ
ዳርጋ ዓቢድና እንዲና ነይርና። ሓቀይዶ?” በላ።
በዓልቲ ኪዳኑ ድማ፡ “እ...ወ! ኣይ እዚ ለይቲ
ተጻዒኑና እንድዩ ነይሩ። ካብ ሕጂ ንንየው ንስለ’ቶም
ባዶነቶም ብድምጺ መዝሙርና ዝምላእ፡ ስቕ እንብለሉ
ምኽንያት ኣይረኣየንን፡” በለቶ።

ድልየታት ናይ ኩሉ ሰብ፡ ወትሩ ሕጒስን ኣብ ስራሑ
ዕዉትን ምዃን ምዃኑ ዘዛርብ ኣይኰነን። እታ ዓወት
በየን ትበጻሕ ግና፡ ከከም ሕብሪ ገጽና ይፈላለ። ከም
ገለ ተመሳሳሊ ወይ ሓደ ዓይነት ሓሳብ እንተሃለወና
ኸኣ፡ ኣብ ኣተገባብራኡ ንፈላለ። ገለና ንኸቢድን ነዊሕ
ጉዕዞን ብሓጺር ኣቋራጭ ክንጐዓዞ ንደሊ። ገለ ድማ
ንሓንቲ ሓጻር ዕማም ብሸንኰለል ክፍጽሙዋ ንዕዘብ።
ናብራ ወዲ-ሰብ ብዙሕ ውረድ ደይብን ሕብርታትን
ዝመልኦ’ዩ።
ህይወትና - ኣተሓሳስባና፡ ዓቕምና፡ ሕልምታትና
ብዝፈጥሩዎ ውጽኢት እያ እትጽሎ። ብፍላይ ዓቕሚ፡
ሓደ ካብ ዓበይትን ወሰንትን ረቛሒታት ዓወት ምዃኑ
ፍሉጥ’ዩ። ግዳ እቶም ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ዓቕሚ
ዘለና ሰባት እውን፡ ህይወትናን ጉዕዞናን ዝተፈላለየ
ኰይኑ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ብዘይካ ክእለትን
ዓቕምን ዝጐንፉና ኣጋጣሚታት እውን ወሰንቲ
ኰይኖም ይርከቡ እዮም። እቶም ኣጋጣሚታት ግምት
ዘይወሃቦም ይመስሉ። ደሓር ግን ንህይወት ስድራቤት፡
ዓዲ፡ ሕብረተ-ሰብን ዓለምን ዝጸልዉን ዝቕይሩን ክዀኑ
ይኽእሉ። እቶም ብመደብ ለውጢ ከተምጽኣሎም
ዝነቐልካ ፍጻመታት፡ ከም ሓሳብካ እንተዀኑልካ ደሓን
እዩ። እቶም ነኣሽቱ ናይ ህይወት ኣጋጣሚታት ዓቢ
ለውጢ ምፍጣሮም ግን፡ እቲ ውጽኢት ዓወት ይኹን
ውድቀት ከየስደመሙና ኣይተርፉን።
ምስ ሓደ ፈታውየይ፡ በብገርህና ኣብ ሓደ መዘናግዒ
ማእከል ተራኺብና።
እንታይ ደኣ ኣብዚ ጸኒሕካ? ኢለኒ ንሱ።
እወ ኣብዚ ጸኒሐ። ንዓይ ደሊኻ ዲኻ መጺእካ?
ብልበይሲ ክደልየካ ጸኒሐ እየ። ግና ኣብዚ ክትህሉ
ትኽእል ኢኻ ዝብል ግምት ኣይነበረንን።
ዋእ! ኣነስ እደልየካ እንድየ ነይረ። ገዛ ኢኻ ትህሉ ኢለ
ግን ኣይደወልኩልካን። እንቋዕ ተራኸብና በል።
“ዝፋተዉ ከይተቛጸሩ ይራኸቡ፡ ዝጻልኡ ተቛጺሮም
ይሰኣኣኑ” እትብል ምስላ ነጊረዮስ ስሒቑ።
እሞ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኰይኑልና እምበር።
ሓቅኻ. . . ኢለ ዘረባ እንክቕጽል፡ ንሱ ዘረባ ጀሚሩ።
ምዃን ዘይ ህይወትሲ ኣጋጣሚ እያ። ማለትሲ
ናይ ህይወት ነገራት እውን ብኣጋጣሚ ዝመልአ እዩ።
ዘይሓሰብካዮ ነገራት ንሂወትካ ይልውጥ።
ሓቅኻ! ብምባል መሊሰሉ።
እታ ብቐዳማይ (ዝሓለፈ ዓርቢ) ዘምጻእካያ ናይ’ቲ
ንማህደረ ትምህርቲ ንደገ ክኸይድ ሓሲቡ - ግና ምስ ሞተ
እታ ጓል ዝኸደት ሓንቲ ኣብነት ኰይና ትስመዓኒ።
ከመይ? ኣብርህ ኣብለለይ።
እታ ጓል ነታ ዕድል ኣይተጸበየታን ነይራ ትኸውን።
ግና ብኣጋጣሚ ኰይናትላ። ክሳዕ ዶክተርነት በጺሓ
ህይወታ ከኣ ተለዊጡ። መን ይፈልጥ ነታ ዕድል
እንተዘይትረክብ ህይወታ ካልእ ምዀነ።
ንሱስ ሓቅኻ ኢኻ።
እታ ንስኻ ትፈልጣ ናይ ፈረንሳ ዛንታ እውን ኣላ
ምሽ? ከመይ ከመይ ኢያ’ሞ?
ብዙሕ ግዜ በበይኑ ኣርእስትታት ስለ ዘዕለልናስ፡
ነየነይቲ ማለት ምዃንካ. . .?
እቲ’ኳ ባኒ ሰሪቑስ ንዕስራ ዓመት ዝተኣስረ ዝበልካኒ.
. .።
እታ ዛንታ፦
እቲ ሰብ፡ ጂን ቫልጂን እዩ ዝበሃል። ምስ ሓብቱ

ይቕመጥ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ፡ ብስእነት ይሽገሩ ነይሮም።
ደቂ ሓብቱ ብጥምየት ይሳቐዩ ብምንባሮም፡ ኣብ ወጥሪ
ነበረ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣዒንቱ ብቬትሮ ሓሊፈን ባኒ
ረኣያ። ብኽቱር ህርፋን - ጂን ቫልጂን፡ ቬትሮ ሰይሩ
ባኒ ክወስድ ወስ በለ። ግዳ ኣይተዓወትን። እዛ ኣጋጣሚ
እዚኣ ንማእሰርቲ ኣብጺሓቶ። ጂን ቫልጂን፡ ብተደጋጋሚ፡
ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምልጥ ፈቲኑ። ስለዝተታሕዘ ግን
ናይ ማእሰርቲ ግዜኡ ነዊሑ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ድሕሪ
ዓስርተው ትሽዓተ ዓመታት ናጻ ተባሂሉ። ኣብቲ ቤት
ማእሰርቲ ተማሂሩ ዘንብብን ዝጽሕፍን ኰይኑ። ኣእምሮኡ
ጥራይ ዘይኰነ ኣካላቱ እውን ስለዝሃነጸ ኣካላዊ ቊመናኡ
ድልዱልን ተፈራሕን ኰይኑ። ምስ ወጸ፡ ብብዙሕ ህዝቢ
ተፈራሒ ኰይኑ. . .።
ነዚ ዅሉ ዝፈጠረት፡ እታ ባኒ ክሰርቕ ዝፈተነላ
ኣጋጣሚ ምዃና እያ።
በል ንስኻ ኸኣ፡ ምስ’ዚ ዝመሳሰል ዛንታ ንገረና እምበር።
በሊዕካን ሰሚዕካን ስቕ ኣይበሃልን እዩ?
እንታይ’ሞ ክነግረካ ኣነ ደኣ? በለኒ ካልኣየይ።
ዝዀነ ዛንታ ንገረኒ።
ናይ ቶማስ ኤዲሰን ኣላ. . .ግዳ ትፈልጣ ኢኻ
እመስለኒ።
እወ፡ እታ ዓሰርተ ሽሕ ፈተነታት ገይሩ - መብራህቲ
ኣንፑል ምርካቡ ዲኻ?
ንሳ ኣይኰንኩን ክነግረካ መዲበ. . ።
በል ንገረና ሕራይ።
ቶማስ ኤዲሰን፡ ብሰንኪ ዝነበሮ ዝሕታለ ኣእምሮ
ክመሃር ዘይክእል’ዩ ዝነበረ። ስለ’ዚ፡ ኣዲኡ ንወዳ ኣብ ገዛ
ኮፍ ከተብሎ ከም ዘለዋ ፈተውታ ነገሩዋ። ንብህሎኦም
ብደብዳበ ኣሰንዮምዎ ብምንባሮም፡ እታ ኣደ ነታ ደብዳበ
እናረኣየት ብብኽያት ተነኽኒኻ። ነዚ ዝረየ ኤዲሰን፡ ኣዲኡ
ስለምንታይ ትበኪ ኣላ ሓተታ’ሞ፡ ጽቡቕ መልሲ ሃበቶ።
እንታይ መልሲ ድያ ሂባቶ?
“ወድኺ፡ ኣዝዩ በሊሕ ስለዝዀነ፡ ኣብዚ ክመሃር
ኣይክእልን እዩ” ኢሎምኒ።
እሞኸ ደኣ?
ኤዲሰን ከይተሓለለ ስለ ዝሰርሕ፡ መብራህቲ እዩ ምሂዙ
ኣብ መወዳእታ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት፡ ምስ ዓበየ፡ ኣዲኡ
ምስ ሞተት፡ ከም ገለ ክብል ነታ ናብ ኣዲኡ ዝተላእከት
ደብዳበ ኣንቢቡዋስ ተገሪሙ። ከም እትፈልጦ ኤዲሰን
ብዘይካ መብራህቲ፡ ካልእ ብዙሕ እውን ኣበርኪቱ እዩ።
ኣዲኡ እቲ ሓቂ ነጊራቶ እንተትነብር ሕማቕ ክኸውን
ተኽእሎ ነይሩ።
እታ ኣጋጣሚ እቲኣ፡ ንህይወቱ ቀይራ፡ ንዓለም እውን
ቀይራ. . . ሓቀይ!?
ጽቡቕ ኣለኻ። ድሕሪ ምባሉ ካልእ ሕጽር ዝበለት
ኣብነት ወሰኸኒ። ኣዶሊፍ ሂትለር ንዋራ ካብ ሞት
ኣምሊጡ ነይሩ። ኣዲኡ ንዓኡ ጥንስቲ ኣብ ዝነበረትሉ
ኣጋጣሚ ኣንጸርጺራ፡ ተበሳጭያ። ስለ’ዚ ኸኣ ነቲ ጥንሲ
ከተስድዶ ወሰነት። ደሓር ግን ኣይወዓለቶን። እታ ሰበይቲ
ሽዓኡ ኣስዲዳቶ ነይራ እንተትኸውን፡ እዚ እንፈልጦ
ሂትለር ኣይምፈለጥናዮን። ኣብታ ኣጋጣሚ እቲኣ ምስ
ደሓነ፡ እንሀልካ ኣብ ታሪኽ ዓለም ካብቶም ዘይርስዑ
ሰባት ኰይኑ።
እዚ ዓንቀጽ፡ ህይወት ኣጋጣሚ ድያ ኣይኰነትን ናብ
ዝብል ሓሳብ ክወስድ ይኽእል እዩ። ምስዚ ሓሳብ’ዚ ወይ
እውን ካልእ ትሕዝቶ ሃልይዎ ከበሃህል ዝኽእል ጽሑፍ
ካብ ኣንበብቲ ክርከብ ትጽቢት ይግበር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ግጥም ኩዕሶ ሰኪዔት ቀጺሉ

ተስፋልደት መብራህቱ

ንዝኽሪ ነፍሰሄር ኣቶ ኪዳነ ተወልደብርሃን ተሰምዩ
ዝካይድ ዘሎ ምሕዝነታዊ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ
ማእከል፡ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲታት’ውን ቀጺሉ ኔሩ።
እዚ ኩለን ዲቪዥናት ማለት ቀዳማይ፡ ካልኣይን ሳልሳይን
ዲቪዥናት ደቂ ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ዝሳትፍኦ ዘለዋ
ውድድር፡ ብመልክዕ ድርብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ’ዩ ኣብ

ሜዳ ኣሰመራ ቦቾፊላ ካብ ሰዓት 6 ድ.ቐ
ጀሚሩ ዝካይድ ዘሎ።
ረቡዕ ካብ ዝተኻየዱ ጸወታታት ካብ ሳልሳይ
ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ፡ ጋንታ ማራት ንተስፋ 63
ብ39 ክትረትዓ እንከላ፡ ኪከር ከኣ ብክረስታል
ብጸቢብ 50 ብ 49 ተሳዒራ። ኣቐዲመን ካብ

ዝገጠማ ጋንታታት ደቀንስትዮ፡ ማርኮኒ ንሓበን
26 ብ 20 ከተፋንዋ እንከላ ኣብ ጋንታታት
ካልኣይን ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ማራት
ንመጋጥምታ ንስሪ 70 ብ 58 ስዒራታ። እዚ
ውድድር ጽባሕ ቀዳም’ውን ካብ ሰዓት 4፡30
ድ.ቐ ጂሚሩ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ’ሎ።

ጋንታ ንስሪ ሻምፕዮን ምሕንባስ ደቂ ተባዕትዮ ኮይና
ጽምብል መበል 29 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል
ንምድማቕ ብመኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ
ምክልኻል ተወዲቡ ዝካየድ ዘሎ ስፖርታዊ ውድድራት፡
ኣብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ቀጺሉ።
ትማሊ ሓሙስ ሸውዓተ ለካቲት 2019 ውድድራት
ምሕንባስ እዩ ተኻዪዱ። እዚ ውድድራት ብኽልቲኡ ጾታ
ኣብ ሆቴል ዳህላክ እዩ ተሰላሲሉ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ 100፡
200ን 300ን ሜትሮ ውድድራት እየን ኣካዪደን። ኣብ
ውድድር 100 ሜትሮ እየሩሳሌም ምሉጌታ ቀዳመይቲ
ብምውጻእ 1000 ናቕፋን ወርቂ መዳልያን ክትሽለም
እንከላ ኣኽበረት ተኽለብርሃን ካብ ጋንታ ንስሪ ካልኣይቲ
800 ናቕፋን ብሩር መዳልያን፡ ዓዚዛ ሑሴን ካብ ጋንታ
መኸተ ድማ ሳልሰይቲ ብምውጻእ 600 ናቕፋን ነሓስ
መዳልያን ተሸሊመን። ኣብ ውድድር 200 ሜትሮ ሊድያ
ተመስገን ካብ ክለብ በኒፈር ቀዳመይቲ ብምውጻእ 2000
ናቕፋን ወርቂ መዳልያን፡ ሄለን የውሃንስ ካብ ክለብ ሓሬና
ካልኣይቲ 1500 ናቕፋን ብሩር መዳልያን፡ ፌቨን ተኽለ
ካብ ክለብ ንስሪ ሳልሰይቲ 1000 ናቕፋን ነሓስ መዳልያን
ተሸሊመን። ኣብ ውድድር 300 ሜትሮ፣ ቀዳመይቲ
ክርስቲና ተድላ ብውልቂ 3000 ናቕፋን ወርቂ መዳልያን፡
ካልኣይቲ መኣዛ ተኽለ ካብ ክለብ ሓሬና 2000 ናቕፋን
ብሩር መዳልያን፡ ሳልሰይቲ ፌቨን ፍጹም ካብ ክለብ በኒፈር
1500 ናቕፋን ነሓስ መዳልያን ተሸሊመን።
ብጋንታ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር፣ በኒፈርን ሓሬናን
ማዕረ 14 ነጥቢ ብምውህላል ተሸለምቲ ዋንጫ ፈንቅል
ኮይነን። ውድድራት ምሕንባስ ደቂ ኣንስትዮ ሓይልታት
ምክልኻል ኤርትራ ንኻልኣይ ዓመቱ እዩ ተኻዪዱ። ኣብ
ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ጋንታ በኒፈር ተሸላሚት

ዋንጫ ፈንቅል 2018 ምንባራ ይዝከር።
ደቂ ተባዕትዮ ውድድራት 200፡ 400ን 800ን ሜትሮ
እዮም ኣካዪዶም። ኣብ ውድድር 200 ሜትሮ፣ ፍቕረ
የማነ ካብ ክለብ መኸተ ቀዳማይ ብምውጻእ 1000
ናቕፋን ወርቂ መዳልያን ክሽለም እንከሎ ኣብርሃም ደብሩ
ካብ ክለብ ሰንጥቕ ካልኣይ 800 ናቕፋን ብሩር መዳልያን፡
የውሃንስ ተኽለ ካብ ክለብ ንስሪ ድማ ሳልሳይ ብምውጻእ
600 ናቕፋን ነሓስ መዳልያን ተሸሊሞም። ኣብ ውድድር
400 ሜትሮ፣ ነጅም በየነ ካብ ክለብ ንስሪ ቀዳማይ 2000

ናንተስ ክፍሊት ደሃይ ዘይብሉ ተጻዋታይ ሓቲታ

ፈረንሳዊት ክለብ ናንተስ፡ ክፍሊት ናይቲ ክሳብ ሕጂ ደሃዩ
ሃጢሙ ዘሎ ኣርጀንቲናዊ ኤሚሊያኖ ሳላ ትሓትት ከም
ዘላ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ኣፍሊጡ። ሳላ ካብ ፈረንሳዊት
ናንተስ ናብ ዌልሳዊት ካርዲፍ ብ15 ሚልዮን ፓውንድ
ከም ዝተሸጠ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ንዕኡ ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት
ሃንደበት ብምስዋራ ግን ማልያ ካርዲፍ ክወዲ ኣይከኣለን።
ነዚ ተጻዋታይን ምስኡ ዝነበረ ኣብራሪ ነፋሪትን ንምርካብ
ገና ጻዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ፡ እዛ ፈረንሳዊት ክለብ
ገንዘብ ምሕታታ ንብዙሓት ወገናት ኣቘጢዑ’ሎ። ወዲ
28 ዓመት ሳላ፡ ክብረወሰን መጠን ምስግጋር ተጻወትቲ
ካርዲፍ ብምስባር’ዩ ናብታ ጋንታ ክጽንበር ተወዲኡ ነይሩ።
ይኹን’ምበር ብ21 ጥሪ ንተጻወትቲ ናንተስ ተፋንዩ ናብ
ካርዲፍ ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበረ ግዜ፡ ተሳፊሩላ ዝነበረ ፒፐር
ማሊቢ N264DB ዝተባህለት ነፋሪት ካብ ራዳር ብምውጻእ
ደሃያ ከም ዝጠፍአ ይፍለጥ። ብመሰረት ክልቲአን ጋንታታት
ማለት ናንተስን ካርዲፍን በጺሐነኦ ዝነበራ ስምምዕ፡ ንሳላ
ዝተሰልዐ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመታት’ዩ ዝኽፈል
ነይሩ። ኣቦ መንበር ክለብ ካርዲፍ መህመት ዳልማን ምስ
ፈረንሳዊት ጋዜጣ ሊ ኢኩፕ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት፣
ናንተስ ቀዳማይ ክፍልት (ሽዱሽተ ሚሊዮን ኤሮ)
ክትክፈል ከም ዝሓተተት ኣፍሊጡ። ይኹን’ምበር ክለብ
ካርዲፍ ኣብ ልዕሊ ስድራቤት ሳላ ክብረት ነርእይ ብምባል

ነቲ ብናንተስ ዝቐረበ ጠለብ ነጺጋቶ’ላ። ክለብ ናንተስ እቲ
ክፍሊት ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ መዓልታት እንተ ዘይመጺኡዋ
ሕጋዊ መስርሕ ክትክተል ምዃና’ያ ተጠንቅቕ ዘላ። ካርዲፍ
ዋላ’ኳ ነቲ ዝበጽሐኦ ስምምዕ ከም እተኽብሮ እንተገለጸት
መስርሕ ምድላይ’ዚ ተጻዋታይ ናይ መወዳእታ መልክዑ
ክሳብ ዝሕዝ ግን ብዛዕባ ገንዘብ ከም ዘይትዛረብ’ያ ትሕብር
ዘላ። ትማሊ ወጋሕታ ንመስርሕ ምድላይ ሳላ ዝቃለሱ
ዘለዉ ኣካላት ኣብ ስብርባር ናይታ ነፋሪት ሬሳ ከም
ዝረኸቡ ሓቢሮም ኣለዉ። ወግዓዊ ምድላይ ናይዛ ነፋሪት
ብ24 ጥሪ’ኳ እንተተቛረጸ ብግዱሳት ወገናት ብዝተወፈየ
ኣስታት 324 ሽሕ ፓውንድ ገንዘብ ግን ብውልቂ መስርሕ
ምድላይ ይቕጽል ኣሎ። ኣቦ ሳላ ድሕሪ ምርካብ ናይቲ ሬሳ
ምስ ክሮኖካ ዝተባህለት ተለቪዥን ኣርጀንቲና ኣብ ዝገበሮ
ቃለ ምሕትት “ምእማኑ ኣጸጊሙኒ’ሎ። እዚ ሕልሚ’ዩ፡
ሕማቕ ሕልሚ። ተስፋ ቆሪጸ’ለኹ” ክብል መግለጺ ሂቡ።
ስድራቤትን ፈተውትን ሳላ ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣብ ዘለዉሉ
ግዜ፡ ክለብ ናንተስ ገንዘብ ምሕታታ’ዩ እምበኣር ንብዙሓት
ኣገሪሙ ዘሎ። ሳላ ምስ ካርዲፍ ድሕሪ ምፍራሙ ንደቂ
ጋንታኡ ክፋነዎም ብምባል’ዩ ናብ ናንተስ ተመሊሱ
እዚ ሓደጋ ዘጋጥሞ ዘሎ። ክለብ ካርዲፍ ናይ ተጻወትታ
መድሕን (ኢንሹራንስ) እንተ ደኣ ገይራ ኮይና፡ ካብ ክሳራ
ክትድሕን ከም ትኽእል ይግለጽ።

ናቕፋን ወርቂ መዳልያን፡ ተመስገን የውሃንስ ካብ ክለብ
መኸተ ካልኣይ 1500 ናቕፋን ብሩር መዳልያን፡ ፊልሞን
ፋሲል ካብ ክለብ ሓሬና ሳልሳይ 1000 ናቕፋን ነሓስ
መዳልያን ወሲዶም ኣለዉ። ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ፣

ሰለሙን እዮብ ካብ ክለብ ንስሪ ቀዳማይ ብምውጻእ 3000
ናቕፋን ወርቂ መዳልያን፡ ሮቤል በረኸት ካብ ክለብ በኒፈር
ካልኣይ ብምውጻእ 2000 ናቕፋን ብሩር መዳልያን፡
መርሃዊ ጸጋይ ካብ ክለብ መኸተ ሳልሳይ ብምውጻእ
1000 ናቕፋን ነሓስ መዳልያን ተቐቢሎም።
ብጋንታ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር፣ ጋንታ ንስሪ 18
ነጥቢ ብምውህላል ተሸላሚት ዋንጫ ፈንቅል 2019
ኮይና። ውድድራት ምሕንባስ ሓይልታት ምክልኻል
ኤርትራ ንሻምናይ ግዜኡ እዩ ተኻዪዱ። ኣብ ዝሓለፈ ኩሉ
ውድድራት ንስሪ ብጋንታ ደረጃ ተዓዋቲት ብምዃን
ታሪኽ ሰኒዳ ትርከብ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ 6
ለካቲት 2019 ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ
ኣብ ገርጉሱም ቢች ሆቴል ተኻዪዱ። ደቂ ኣንስትዮ ሳዋ
ንሰንጥቕ፡ ሓሬና ንዓምበርበብ፡ ሽዑላ ንበኒፈር፡ ከምኡ ድማ
ንስሪ ንመኸተ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0 ስዒረነአን።
ኣብ ውድድራት ደቂ ተባዕትዮ፣ ሰንጥቕ ንሳዋ፡
ዓምበርበብ ንሓሬና፡ ሽዑላ ከኣ ንበኒፈር ብተመሳሳሊ
2ብ0 ክስዕረአን እንከለዋ፡ መኸተ ድማ ንንስሪ 2ብ1
ተዓዊታትላ። ንጥፈታት ስፖርት ሓይልታት ምክልኻል
ኣብዚ ሳልስቲ እውን ብዝተፈላለየ መደባት ከም ዝቕጽል
ተፈሊጡ ኣሎ።
ተስፋኣለም ገ/ዮሃንስ (ኲባ)

ሲቲ መሪሕነት ፕሪመር ሊግ ተረኪባ
ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ብረቡዕ ምሸት ኣብ ዝቐጸለሉ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝጸንሐት ማንችስተር ሲቲ ብጸብለልታ
ሽቶ ንሊቨርፑል ቀዲማ ኣብ ቅድሚት ሰሌዳ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ተሰሪዓ። ሲቲ ብረቡዕ ምሸት ናብ ሜዳ ኤቨርተን
ጉዲሰን ፓርክ ከይዳ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ፡ ክልተ ብባዶ ክትዕወት ብምኽኣላ’ያ ደጊማ ናብ መሪሕነት ተመሊሳ ዘላ።
ሲቲ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ናይ ክልቲኡ እብረታት ካብ ላፖርተን ጋብሬል ጂሰስን ብዝረኸበተን ሽቶታት’ያ ነዚ ኣገዳሲ
ዓወት ክትረኽቦ ክኢላ ዘላ። ኣሰልጣኒ ሲቲ ፐፐ ጋርድዮላ ድሕሪ’ቲ ጸወታ “ካብዚ ዓወት ኢድና ክንህብ ከም ዘይብልና
ኢና ተማሂርና ” ክብል ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ጸቕጢ ዝፈጥር ዘረባ ተዛሪቡ። ሲቲ ድሕሪ 15 ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ
ዓመት፡ ሕጂ’ያ ንፈለማ ግዜኣ መሪሕነት ፕሪመር ሊግ ትሕዝ ዘላ። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ መንጎ ሲቲን ሊቨርፑልን
ናይ ሓሙሽተ ነጥቢ ፍልልይ’ኳ እንተነበረ፡ ሊቨርፑል ክልተ ግዜ ማዕረ ክትፈላለ ብምኽኣላ ክትሕዞ ዝነበራ መሪሕነት
ክትምንጠል ተገዲዳ’ላ። በዚ’ዩ ኸኣ ጋርድዮላ “ቅድሚ ሰሙን ብሸውዓተ ነጥቢ ክንድሕር ዝግበኣና ሎሚ ኣብ ቅድሚት
ተሰሪዕና” ብምባል ኣብ ተጻወትቱ ተፈጢሩ ንዘሎ ፍናን ገሊጹ። ሊቨርፑል በዚ ውጽኢት ጸቕጢ ክትፈጥር ከም ትኽእል
ብዙሓት ተንተንቲ ግጥማት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ይሰማምዑ። እታ ጋንታ ቀዳም ምስ በርንማውዝ ትገብሮ ጸወታ
ብጥንቓቐ ከም ተካይዶ ርዱእ’ዩ። ምኽንያቱ ሲቲ ካብዚ ጸወታ 24 ሰዓታት ድሒራ ኣብ ኢትሓድ ስታድየም ምስ ቸልሲ
ትገብሮ ጸወታ ንሊቨርፑል ከርብሓ ስለ ዝኽእል። ኣብዚ ናይ ረቡዕ ጸወታ ሲቲን ኤቨርተንን፡ ላፖርተ ዝበለጸ ተጻዋታይ
ናይቲ ግጥም ክስመ ክኢሉ’ሎ። ካብታ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብዎልቨስ ዝተሳዕረት ጋንታ ሓሙሽተ ምቅይያራት ዝገበረት
ኤቨርተን፡ ካብ ሓሙሽተ ጸወታታት ፕሪመር ሊግ ኣርባዕተ ግዜ’ኳ እንተተሳዕረት፡ ደረጃኣ ግን ኣብ ታሽዓይ ደው ክብል
ክኢሉ’ሎ። ሲቲ ካብ ዘካየደቶም 11 ዝተፈላለዩ ጸወታታት ኣብ ዓሰርተ ክትዕወት ከላ ብድምር ከኣ 39 ሽቶታት ኣመዝጊባ።
ዝቕጽል ጸወታ ሲቲ፡ ሰንበት ኣንጻር ቸልሲ ክኸውን ከሎ ኤቨርተን ከኣ ቀዳም ናብ ዋትፎርድ ከይዳ ክትጻወት’ያ።
ጋንታታት እንግሊዝ ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታአን ኣብ ዘካየዳሉ፡ ጋንታታት ስጳኛ ኸኣ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ
ፍጻመ ኮፓ ደል ሬይ’የን ኣካዪደን። ኣብዚ ናይ ኢል ክላሲኮ ጸወታ ባርሰሎና’ያ ንርያል ማድሪድ ኣብ ሜዳኣ ኑ ካምፕ
የአንጊዳታ። ማድሪድ ገና ጸወታ ሽዱሽተ ደቓይቕ ጥራይ ምስ ተላዕሎ፡ ብመንገዲ ሉካስ ቫዝኩዝ መሪሕነት ሒዛ’ኳ
እንተነበረት ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ማልኮም ንባርሳ ጽብቕቲ ሽቶ ስለ ዘመዝገበላ እቲ ጸወታ ማዕረ ተወዲኡ። በዚ ኸኣ ኣብ
ሜዳ ማድሪድ በርናቡ ዝካየድ ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ገና ብኣግኡ ተሃራፊ ክኸውን ኣኽኢልዎ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት
ነዛ ጽዋእ ዝዓተረት ባርሳ ብዘይ ብሉጽ ተጻዋታያ ሊዮነል መሲ’ያ ንሜዳ ኣትያ። ማድሪድ ብወገና ንበይል ኣብ ወንበር
ተቐየርቲ ኮፍ ኣቢላ መስመር መጥቃዕታ ብኽልተ ብራዚላውያን መንእሰያት ማለት ወዲ 18 ዓመት ቪኒሲዮስ ጁኒየርን
ወዲ 21 ዓመት ማልኮምን ክቕለስ’ያ ኣፍቂዳ። ባርሳ ነዛ ጽዋእ ንሓምሻይ ዓመታ ኣከታቲላ ክትዓትራ’ያ ትሕልን ዘላ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዓውደ-ዘተ ምክልኻል ዕጸ-ፋርስን ገበንን እንታይ ኣጨበጠ
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ፡ ሓይልታት
ፖሊስ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብውህደት
ከስርሖም ዝኽእል ኣማራጺታት ንምድህሳስ፡
ክኢላታትን ወከልቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን
ዝተሳተፉዎ ዓውደ-ዘተ ከም ዝተኻየደ
ይዝከር። እቲ ዓውደ-ዘተ፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ
ድሮ ፈሊሙ ዝጸንሐ ኣፈናዊ ምትሕግጋዝ
ምዃኑን፡ ብዝያዳ ኣብ ምክልኻል ዘይሕጋዊ
ምስግጋርን ንግድን ደቂ-ሰብ ጭቡጥ ናይ
ምትሕግጋዝ ባይታ ንምፍጣር ዝዓለመን
ምዃኑ ተገሊጹ ነይሩ። ኤርትራ፡ ዶብ-ሰገር
ውዱብ ገበናት ኣብ ምግጣም ዘዋህለለቶ
ተመኩሮ፡ ንዞባዊ መሻርኽቲ ከተካፍል
ድልውቲ ምዃና ከም ዝተገልጸ እውን
ይዝከር።
ኣባል ኒዩስ ሩም ሃብቶም ፍረዝጊ፡ ብዛዕባ
ዕላማን ውጽኢትን ናይ’ዚ ዓውደ-ዘተ፡ ምስ
ወኪል ሓገራዊ ድሕነት ኣቶ ካሕሳይ በየነ
ዝገበሮ ሓጺር ዕላል ነዚ ዝስዕብ ይመስል።
ሰናይ ምክትታል።
ኣብ ኣስመራ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዓውደዘተ ተኻዪዱ ኣሎ። ኣበጋግሳኡን ኣገዳስነቱን
ከመይ ይረአ?
ቤት-ጽሕፈት ምክልኻል ዕጸ-ፋርስን ገበንን
ውድብ ሕቡራት ሃገራት (UNODC)፡
ሚኒስትሪ ጕዳያት ወጻኢ ኤርትራ፡
ከምኡ’ውን ካልኦት ኣካላት መንግስቲ
ዘወሃሃዱዎ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዓውደዘተ እዩ ነይሩ። ቀንዲ ኣተኵሮኡ ኣብ

ዞባና፡ ማለት ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘጠቓለለ
ኰይኑ፡ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝፍጸሙ፡
ከም ዶብ-ሰገር ምስግጋርን ንግድን ደቂ-ሰብ
ዝኣመሰሉ ገበናት ብኸመይ ብምውህሃድ
ክግታእ፡ እንተ ወሓደ ድማ ክጎድል ከም
ዝኽእል ንምዝታይ እዩ።
ሓይልታት ፖሊስን ካልኦት ብተመሳሳሊ
ኣብ ምቅላስ ወይ ምክትታል ገበናት ዝነጥፋ
ኣሃዱታትን ወይ ኣካላትን ተወሃሂዶም
ገበናት ዝከላኸሉሉ መንገዲ ምፍታሽ፡ ህሉው
ኩነታት ዝጠልቦ ዘሎ እዩ። ኣብ ዝዀነት
ትኹን ናይ’ዚ ከባቢ ሃገር ገበናት ኣብ
ዝረኣየሉ እዋን፡ ንሓድሕደን ብምውህሃድን
እጃመን ብምግባርን ብቕልጡፍ ዝፍታሓሉ
ወይ ዝልለየሉ ሓድሕድ ምትሕብባር እንተ
ሃልዩ፡ እቲ ንዜጋታት እዘን ሃገራት ግዳይ
ገይሩ ዘሎ ገበናት ኣብ ምቍጽጻር ሓጋዚ
እዩ። ሃገራት፡ በብዘለወን ተመኩሮ እንታይ
ኣገባባት ክጥቀማ ከም ዝኽእላ ተመኩሮ
ይለዋወጣ። ኣየኖት ዓይነት ገበናት ኣበየኖት
ሃገራት ዝያዳ ይረኣዩ? ነዚኦም ንምክልኻል
ወይ ንምጕዳል እንታይ ክግበር ይከኣል?
እቲ ጽልዋ ናብ ካልኦት ንኸየስፋሕፍሕ
ወይ ንኸይዝርጋሕ ብኸመይ ዝበሉ ኣገባባት
ክድረት ይከኣል? ኣብ ምክልኻል ገበናት
ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ መሳርሒታትን

ምውህሃዶምን ከመይ ክኸውን ኣለዎ?
ኣብ’ዚኣቶም ካልኦትን ዛዕባታት ብምዝታይ፡
ናይ ሓባር መረዳእታ ዝህልወሉ መንገዲ
ክፍጠር እዩ እቲ ዕላማ።
እቶም ብዝያዳ ነዚ ከባቢና - ቀርኒ ኣፍሪቃ
ዘጋጥሙ ዘለዉ ገበናት፡ ምስ ምስግጋር
ደቂ-ሰብ ዝተኣሳሰሩ ኰይኖም፡ ምስግጋር
ካብ ዶብ ናብ ካልእ ሃገር (Migrant
smuggling)፡ ከምኡ’ውን ንግዲ ደቂ-ሰብ
(Human trafficking) ዝበሃሉ እዮም።
ኣብ’ቲ ቀዳማይ፡ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ
ሃገር ዶብ ምስግጋር ጥራይ ዝጥቀሙ ሰባት
እዮም። ኣብ’ቲ ካልኣይ፡ ማለት ዝዓበየ ገበን
ግን፡ እዞም ሰባት፡ ኣብ ካልእ ሃገር ወይ
ኣብ ውሽጢ ሃገር ኰይኖም መኽሰብ ወይ
ትርፊ ንምርካብ ኢሎም ደቂ-ሰብ ናብ ካልእ
ቦታታት ከም ዝሰጋገሩ ይገብሩ። እዚ ክገብሩ
ከለዉ፡ ንግዳያት ምምዝማዝ ኣሎ። ንሰባት
ኣብ ከቢድ ሽግር ምእታው ኣሎ። በቲ ሓደ
ሸነኽ ድማ ገንዘብ ምእካብ እዩ።
ንግዲ ደቂ-ሰብ፡ ብዙሕ መልክዕን ጸገማትን
እዩ ዘለዎ። ብቐጥታ ሰብ ሸይጥካ ወይ
ኣሰጋጊርካ ገንዘብ ምርካብ፡ ንግዳያት ናብ
ባርነት ምቅላዕ፡ ባርነት ናይ ጾታ፡ እዚ ማለት፡
ንሰባት ኣብ ሕሱር ስራሕ ብምውፋር፡
ንሳቶም ረብሓ ኣብ ዘይረኽቡሉ እቶም
ገበነኛታት ግን ብዙሕ መኽሰብ ዝረኽቡሉ
ገበናት እዩ። ካልኦት መኽሰብ ንምርካብ
ኣብ ልዕሊ ወዲ-ሰብ ዝፍጸሙ ገበናት
እውን የጠቓልል። ብናይ ካልኦት ሰባት ዋጋ
መኽሰብ ምርካብ ድማ ንግዲ ደቂ-ሰብ እዩ።
ስለ’ዚ ኸኣ፡ ነዚ ገበናት ብኸመይ ከተወግዶ
ወይ ከተውሕዶ ከም ዘለካ ንምፍታሽ፡
ምስ’ተን ተመሳሳሊ ጸገም ዘጋጥመን ሃገራት
ብምምይያጥ ተመኩሮ ምልውዋጥ ሓጋዚ
እዩ። ብዘይካ’ዚ እውን እቶም ኣወለፍቲ ወይ
ኣደንዘዝቲ እንብሎም ሓሽሻት፡ ናብ ዞባና
ብቐሊሉ ንኸይኣትዉን ንኸየስፋሕፍሑን፡
ብኸመይ ክንቆጻጸሮም ከም እንኽእል
ሓባራዊ ምርድዳእ የድልየና። ሕጽቦ ናይ
ገንዘብ እውን ብተመሳሳሊ። ብፍረ ገበን
ዝተረኽበ ገንዘብ ናብ ካልእ ሃገር ከይዱ
ብመልክዕ ወፍሪ ኣብ ጥቕሚ ንኸይውዕል፡
ኣብ ባንክታት ንኸይቅመጥ ወይ ንኸይዋፈር
እትከላኸለሉ ብልሓታት ብሓባር ዄንካ
ምድህሳስ ዓቢ ጥቕሚ ኣለዎ። ኣብ’ዚ
ዓውደ-ዘተ፡ ኣብ’ዚኦምን ዝኣመሰሉን ዕሙቕ
ዝበለ ዘተ ተገይሩ። ብመልክዕ ኣስተምህሮ
ዝቐረቡ እውን ነይሮም።

ሃገር ምስ ሃገር፡ ከምኡ’ውን ብሓፈሻ
ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ዘለወን ሽግራትን
ዘለወን ተመኩሮን ንኽልዋወጣ እዚ ዓውደዘተ ኣገዳስን ኣኽሳብን ኰይኑ፡ ክቕጽል
ዘለዎ እውን እዩ። ብኸም’ዚ ደረጃ ክቕጽል
እንተ ደኣ ክኢሉ ኸኣ፡ ብዙሕ መኽሰብ
ክንረኽበሉ፡ ብዙሓት ገበናት ኣብ ምውሓድ
ክንዕወተሉ ከኽእለና እዩ ዝብል ገምጋም
እዩ ዘለኒ።
ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝነበረ
ናይ ምቍጽጻር ገበናት መስርሕ ብዙሕ
ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ እዩ።
ንኣብነት ፖሊስ ምስ ፖሊስ ብቐጥታ
ክራኸቡ ዘይክእሉሉ ኵነታት ይበዝሕ። እዚ
ዓውደ-ዘተ ኣብ’ዚ መዳይ ከመይ ዝበለ ተራ
ክጻወት ትጽበ?
ኣብ’ዚ ብዙሕ ዝተርፍ ስራሕ ስለ
ዘሎ፡ ምሉእ ብምሉእ ፍታሕ ክኸውን
ኣይትጽበዮን። ምኽንያቱ፡ ነብሲ-ወከፍ ሃገር
ናታ ሕጋጋትን ቀዳምነታትን ኣለዋ። ሓንቲ
ሃገር፡ ነቲ ቀዳምነት እትህቦ ሕግታታ እያ
ከተተግብር እትፍትን። ኣብ ሕጋጋት እንተ
መጺእና ድማ፡ ዝሳነ ክኸውን ይኽእል፡
ወይ ድማ ፍልልይ ክህልዎ ይኽእል። በዚ
ምኽንያት፡ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝተፈጸመ ገበን
ብመንጽር ናይ ካልእ ሃገር ክረአ ከሎ፡ ሓደ
ክመጽኣለይ ኢልካ ኣይትሓስብን ኢኻ።
ከም’ዚ ዓይነት ዓውደ-ዘተ ክመጽእ ከሎ ግን፡
ሓደ - ነቶም ጸገማት ብልክዕ ብምልላይ፡
ክትፈትሓሎም ዘኽእለካ መንገዲ ኣብ
ምድህሳስ ይሕግዝ። ተወሃሂድካ ጸገማት
ምልላይን፡ ውሁድ ናይ ምክልኻል ብልሓት
ምሕንጻጽን፡ ነቶም ናይ ሓባር ጸገማት ኣብ
ምውሓድ ዓቢ ሓገዝ ኣለዎ። ካልኣይ፡
ኣብ ክንዲ ቢሮክራሲ ብዝበዝሖ መንገዲ
ምድንጓይ ዝህሉ፡ ቅልጡፍ ብዝዀነ መንገዲ
ገበናት ዝልለዩሉን ዝፍትሑሉን ዕድል
ይፍጠር። ቀጥታዊ ርክብ ፖሊስ ምስ ፖሊስ፡
ወግዓዊ ክኸውን ይኽእል፡ ወይ እውን
ዘይወግዓዊ። እቲ ወግዓዊ እንብሎ፡ ውድብ
ምስ ውድብ፡ ትካል ምስ ትካል፡ ወይ እውን
ትሕቲ ትካል ክኸውን ይኽእል። ንፖሊስ
ከም ሓደ ትካል እንተ ወሲድካዮ፡ ኣብ
ትሕተኡ ዘለዉ ኣካላት፡ ምስ ዝምልከተን
ኣካላት ብቐጥታ እናተራኸቡ፡ ናይ ሓበሬታ
ምቅይያር እንተ ሃልዩ፡ ኣብ ምክትታል ገበን
ቅልጣፈ ይፈጥር’ሞ፡ ገበነኛታት ኣብ ዝሃለዉ
ይሃልዉ ካብ ዓይኒ ሕጊ ዘየምልጡሉ ኩነት
ይህሉ። ኣሰራት ከይጠፍአ ከሎ ንኽተሓዙ

ዕድል ይፈጥር።
ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከም ዝረኣናዮ፡
ዝምድናታት ሃገራት ኣብ ምክልኻል ገበናት
እውን ናይ ገዛእ-ርእሱ ጽልዋ ነይሩዎ እዩ።
ከም’ዚ ዓይነት ርክባት እምበኣር፡ ነቲ ኣብ
ዝተፈላለየ መዳያት፡ ኣብ መንጎ ሃገራት
ዘሎ ፍልልይ ብምጕዳል፡ ቅልጣፈ ብዘለዎ
ወይ እውን ዕንቅፋታት ብዘይበዝሖ መንገዲ
ኣድላዪ ዕማም ንኽትዓምም ተራ ኣለዎ።
ብልክዕ እንተ ደኣ ተሰሪሑሉ ብዙሕ ሓጋዚ
ነገር እዩ ዘለዎ። ብቐጥታ ኣብ ሓደ ሃገር
ዘሎ ፖሊስ ምስ’ቲ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ
ፖሊስ፡ ኣብ ምክትታል ገበንን ገበነኛታትን
ቅልጡፍ ርክብ ብምፍጣር ሓበሬታ ክለዋወጥ
እንተ ክኢሉ፡ ብኡ መጠን፡ ገበነኛታት ኣብ
ትሕቲ ቍጽጽር ኣብ ምውዓልን ገበናት ኣብ
ምጕዳልን ቅልጡፍ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ
ማለት እዩ። ስለ’ዚ፡ እዚ ዓውደ-ዘተን ዝቕጽል
ተገዳስነትን፡ ዓቢ ሓገዝ ክህልዎ ከም ዝዀነ
ዘጠራጥር የብሉን።
ተሳተፍቲ ናይ’ዚ ዓውደ ዘተ ከመይ
ረኺብካዮም? እንታይ ፍረኸ ተረኺቡ?
መብዛሕትኦም ኣብ’ዚ ዓውደ-ዘተ ዝተሳተፉ
ወከልቲ ዝተፈላለያ ሃገራትን ትካላትን፡ ካብ
ዝተፈላለያ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመጽኡ፡
ኣብ’ዚ ሞያ’ዚ ክነጥፉ ዝጸንሑን ኣብ
ዓዓውድታቶም ተመኩሮ ዘለዎምን ስለ
ዝዀኑ፡ እዚ ኣኼባ’ዚ፡ ተመኵሮ ዘሰነዮ
ተሳትፎ እዩ ነይሩ ክብል እኽእል። ኣብኡ
ዝነበረ ምልውዋጥ ሓበሬታ ኣገዳሲ ነይሩ።
ኣብ ርእሲ’ዚ ኸኣ፡ ሃገራት ንሓድሕደን
ክፈላለጣ መንገዲ ዝኸፈተ እዩ። ሓንቲ
ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ትሰርሕ?
ኣብ ምንታይ ተድምዕ? ኣብ ምንታይከ
ኣይተድምዕን? ኣፍልጦ ክርከብ ይኽእል።
ብመንጽር ናይ’ዚኣቶም - ሃገርና ኤርትራኸ
ኣበየናይ እያ ከተድምዕ እትኽእል? ኣበየናይከ
ኣይተድምዕን? ኢልካ ንምግምጋም ሓጋዚ
ነይሩ።
ናይ ኩላቶም ተሳተፍቲ ተገዳስነትን
ድልየትን ነይሩ። ተገዳስነትን ተሳትፎን ጥራይ
ዘይኰነ እውን፡ ከም’ዚ ዓይነት ርክብ ክቕጽል
ከም ዘለዎ ናይ ኩሉ ርእይቶ እዩ ነይሩ።
ብወገነይ ጽቡቕ ኣድማዕነት ዝነበሮ ርክባትን
ተሳታፍነትን ሃገራት ክብሎ እኽእል። ሓንቲ
ሃገር ምስ ዘለዋ ዕድመን ተመኩሮን ፍልልያት
ክህሉ ይኽእል ይኸውን፡ ብሓፈሻ ግን ጽቡቕን
ፍረ ዘዎን ርክብ ነይሩ ክብል እኽእል።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብምኽንያት ሞት ኣዝየ ዝፈትዎን ዘፍቅሮን ክቡር በዓልቤተይ ኣቶ ኣስፍሃ ፍስሃየ ደባስ ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን
እናገለጽኩ፡ ሬሳ ኣብ ምፍናው ዝተሓባበርኩምና ተቐማጦ
ኮንስታንስ ጀርመን ከምኡ’ውን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ
ኣስመራ ተቐቢልኩም ክሳብ ዓዲ ተከሌዛን ብምኻድ
ሓመድ ኣዳም ዘላበስኩምና፡ ገዛና ብምምልላስ ካብ
ውሽጥን ወጻእን ቴለፎን ብምድዋልን ተኻፈልቲ
ሓዘንና ዝኾንኩም፡ ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና ሕሰም
ኣይትርከቡ እንበልና ምስጋና ነቕርብ።
ብሞት እንፈትዎን እነፍቅሮን ወድና ዶ/ር ኣቤል ጸጋይ
ከፈላ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ዝነበረሉ
ኣሜሪካ ስፕሪንግ ፊልድ፡ ኤሎኖይስ ኣብ ግዜ ሕማሙ
ብምምልላስን ኣብ ሕክምና ንዝገበርኩምሉ ሓገዝን
ሓልዮትን ከምኡ’ውን ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና
ብምምጻእ ዘጸናናዕኩምና፡ ከምኡ’ውን ካብ
ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎን ብምድዋል ተኻፈልቲ
ሓዘንና ዝኾንኩም፡ ኣብ ኣመሪካ እትርከቡ
ብፍላይ ተቐማጦ ስፕሪንግ ፊልድን፡ ቺካጎን
ዓዲ እንግሊዝን ኖርወይን ዝኾንኩም ቤተሰብን
ፈተውትን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እንበልና
ምስጋናን ነቕርብ።
ወለዱ ኣቶ ጸጋይ ከፈላ
ወ/ሮ ፍረወይኒ ቀሺ ዘርእዝጊ
ናይ ኣሜሪካ ወለዱ፦ ኣቶ ተስፋጭዮን ህብቴስ (ደቂ ከረን)
ወ/ሮ ኣድሓነት ገብረረቢ፡ ኣቶ ኢሳቕ ተስፋንኪኤል
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት መስዋእቲ በዓል-ቤተይ ገዲም ተጋዳላይ
ኮ/ል የማነ ተስፋሚካኤል ሰለሙን (ባዱ) ዝተሰመዓና
መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ቀብሩ ኣብ
መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብምኻድ
ዘቃበርኩምናን፡ ብኣካልን ብቴሌፎንን ተኻፈልቲ
ሓዘንና ዝኾንኩም፡ ከምኡ’ውን ሆስፒታል ሓይሊ
ኣየር ኤርትራ (ኢናይል)፡ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ
ሃገረ ኤርትራ ጣልያን፡ ምሉኣት ቤተሰቡን
ፈተውቱ ብጾቱን ነመስግን። ሕሰም ኣይትርከቡ
እንበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንሕብር።
በዓልቲ-ቤቱ ወ/ሮ ምሕረት ሓየሎም
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራቤትን
ብሞት ክብርቲ በዓልቲ-ቤተይ ወ/ሮ ኣብርሀት
ወልደሚካኤል ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ኣብ ሓዝሓዝ ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና ብምምልላስን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን
ሕሰም ኣይትርከቡ፡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና
ንገልጽ።
በዓል-ቤታ ካፕቴን ወይ ሻምበል ሰለሙን ሃይለ
ምስ ምሉእ ስድራን ደቅናን
ብምኽንያት ሃንደበታዊ ሞት ዘፍቅሮ ክቡር በዓልቤተይ ኣቶ ያቆብ ወልደማርያም ዝተሰመዓና
መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ሕማሙ ጀሚርኩም
ዝተመላለስኩም፡ ብኣካል ኣብ ከረን ዘቃበርኩምናን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎን ብምድዋል
ዘጸናናዕኩምናን፡ ኣምላኽ ይባርኽኩም እናበልና
ምስጋናና ንገልጽ።
በዓልቲ-ቤቱ ወይዘሮ ምሕረት ዑቕባስላሴ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

በዓልቲ-ቤቱ ወ/ሮ ኣበባ ኣርኣያ
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራቤትን
ብሞት ኣዚና እነፍቕራ ሓፍትና ወ/ሮ ኣልማዝ
ኣስመሮም ሰንጋል ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ካብ ጅዳ ሬሳ ኣብ ምልኣኽ ዝተሓባበርኩምና፡ ኣብ
ቀርኒ ማዓር ዘቃበርኩምናን ገዛና ብምምልላስን ካብ
ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም
ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና
ንሕብር።
ስድራቤት ኣስመሮም ሰንጋል
ብሞት ክቡር በዓል-ቤተይ ዮውሃንስ ኣሮን
ተቐማጣይ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተሰመዓኒ መሪር
ሓዘን እናገለጽኩ፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ ኣብ ኣስመራ
ሕክምና ዝተመላለስኩም፡ ክሳብ ዓዲ ጸናፍ
ብምኻድ ዘቃበርኩምና፡ ካብ ወጻእን ውሽጢ
ሃገርን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምና፡ ብፍላይ ኣብ
ኣሜሪካ ዝርከቡ ፈተውትን ቤተሰብን ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ብልቢ ነመስግን።
በዓልቲ-ቤቱ ወ/ሮ ነብያት ተስፋዝጊ
ምስ ደቁን ኣሕዋቱን ምሉኣት ስድራቤትን

ምልክታ
ብስም እምሃጽዮን ኣፍወርቂ ወ/ሚካኤል ዝተመዝገበ፡ ብቁ.ፍ.ዋኒን
ASL00021401 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ገዛ-ባንዳ ጎደና ኢራ
ቁ.ገዛ - ዝርከብ ናይ ቤት መስተን ዝሑል መግብን ትካለይ፡ ንኣቶ ኪዳነ
ወልዳይ ሓጎስ ካብ ዕለት 01/01/2019 ክሳብ ዕለት 28/05/2020 ኣካርየዮ
ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ኣብ
ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ።
እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል
ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
እምሃጽየን ኣፍወርቂ ወ/ሚካኤል
ሕጋዊ ወኪል፡ በላይ ኣልኣዛር ጸጋይ

ምልክታ
ብስም ሚኪኤል መሓሪ ግደ ዝተመዝገበ፡ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00031551
ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ በሪኽ ጎደና ጻዕዳ ክርስትያን ቁ.ገዛ - ዝርከብ
ናይ ቤት መስተን ቢልያርዶን ትካለይ፡ ንወ/ሮ ገብርኤላ ክፍሉ የዕብዮ ካብ
ዕለት 01/07/2018 ክሳብ ዕለት 30/06/2019 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም
ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ
መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ
ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ሚኪኤል መሓሪ ግደ

ምልክታ
ብመስዋእቲ ብጻይ ሓርበኛ ኣቶ ሃይለ ገብረማርያም
ሓዘንና እናገለጽና፡ ብጾቱን መቓልስቱን ሓለፍትን
ካድራትን ኣባላትን ህግደፍ ን/ዞባ ገዛ ባንዳ፡
ንብጾቱን ስድራቤትን ጽንዓት ይሃብኩም ንብል።

ኣቶ ቃስም መሓመድብርሃን ኢብራሂም ዝተፈቕደሎም ናይ መዕረፊ ኣጋይሽ
ንግዳዊ ትካሎም፡ “ኣልዓጅ መዕረፊ ኣጋይሽ” (ALAAJ PENSION)
ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና
ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ
መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ
ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምስሕሓብ ፈረንሳን ኢጣልያን. . .?
ታደሰ ተኽለ

ኣመሪካ ካብ እስራኤል
ኣጽዋር ትዕድግ

ኣመሪካ፡ ኣብ እስራኤል ዝተሰርሐ ጸረ
ተወንጫፊ ስርዓተ-መከላኸሊ ክትዕድግ
መደብ ከም ዘለዋ፡ ሰራዊት’ታ ሃገር
ሓቢሩ። እቲ ‘ኣይሮን ዶም’ እናተባህለ
ዝጽዋዕ ስርዓተ-መከላኸሊ፡ ካብ ኣጥቃዒ
ንዝተፈነወ ተወንጫፊ ኣኳሊሙ ኣብ
ሰማይ ብምህራም ዝፍለጥ ኰይኑ፡
ካብ 2011 ኣትሒዙ ኣብ ኣገልግሎት
ከምዝወዓለ ምንጭታት ይሕብሩ።
እቲ መከላኸሊ፡ ካብ ሓጺር ርሕቀት
ዝፍነዉ ሚሳይላት ኣበይ ከም ዝወድቁ
ኣብ ሰማይ እንከለዉ ብራዳር የነጽር።
ኣንፈቱ ዝሰሓተ እንድሕር ኰይኑ
ንኽወድቕ ይገድፎ። ህዝቢ ናብ
ዝነብረሉ ወይ ናብ ኣገዳሲ ህንጻታት
ዝቐንዐ እንድሕር ኰይኑ ግና፡ ኣብ ሰማይ

እንከሎ ኣኳሊሙ ይሕምሽሾ።
ፍልስጤማውያንን
ወተሃደራት
እስራኤልን ኣብ ዝጋጨዉሉ ዝነበሩ
ግዜ፡ ዕጡቓት ፍልስጤም ናብ እስራኤል
ዝትኵስዎ ሚሳይላት በዚ መከላኸሊ’ዚ
ኣብ ህዋ ክፈሽል ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ።
እዚ ‘ራፋኤል’ ብዝተባህለ ኣፍራዪ
ኣጽዋራት
ዝተማህዘ
መከላኸሊ፡
ብኣመሪካ እናተደጐመ ዝተሰርሐ ኣብ
ርእሲ ምዃኑ፡ ካብ ኣመሪካ ዝተላእኩ
ናውትታት እውን ከም እተሓወሶ ቢቢሲ
የረድእ።
ኣመሪካ እቲ መከላኸሊ ብቕልጡፍ
የድልያ ስለዘሎ ትዕድጎ ምህላዋ፡ ሰብ
መዚ ምክልኻል እስራኤል ንምንጭታት
ሓቢሮም።

ፓኪስታን ዲጂታል መጋባእያ ተተኣታቱ
ፓኪስታን፡ ሰብ ነገር ናብ ቤት-ፍርዲ
ከይቀረቡ ብሞባይል ወይ ብኮምፕዩተር
ኣብ ዘለውዎ ስፍራ ክዳነዩ ዘኽእል
ዲጂታል ኣሰራርሓ ብምትእትታዋ፡ ክሳብ
ሕጂ ዘይተዓጽዉ ኣስታት 1.8 ሚልዮን
መዛግብቲ ክርክር ኣብ ሓጺር ግዜ ፍታሕ
ከም ዝረኽቡ ተሓቢሩ።
ኣብ ጉዳይ ሰብ ነገር መሰኻኽር
ኰይኖም ዝቐርቡ ሰባት እውን፡ ኣብ ቤት
ፍርዲ ብኣካል ከይቀረቡ ምስክርነቶም
ካብ ሞባይል ተሌፎን ብቐጥታ ብቪደዮ
እናተመሓላለፈ ቃሎም ዝህቡሉ ኣገባብ
ከምዝዀነ ተፈሊጡ ኣሎ። ጠበቓታት
እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ብቐጥታ

ብዝፍኖ ቪደዮ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ብስክሪን
ኣብ ዝረአ ምስሊ ክካትዑ ይኽእሉ
እዮም።
ካብ 2016 ጀሚሩ ክፍተን ከም
ዝጸንሐ ዝተገልጸ እዚ ዲጂታላዊ መስርሕ
መጋባእያ፡ ካብ ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ናብ
ካልኦት ጨናፍር ከም ዝዝርጋሕ ተሓቢሩ
ኣሎ።
ብመጸዋዕታ ክቐርቡ ንዘይክእሉ፡ ናብ
ቤት ፍርዲ ምቕራብ ንዘይፈትዉን
ቈጸራታት ንዝጠልሙን ሰባት፡ ብቐሊሉ
ክትረኽቦም ዘኽእል ሜላ ስለዝዀነ ሓያሎ
ግዜ ዝወስድ ጉዳያት ኣብ ሓጺር ግዜ
ክውዳእ ከም ዘኽእል ዳያኑ ይገልጹ።

ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ
ልዊጂ ዲ ማዮ፡ ምስ መራሕቲ ሰልፊ
ተቓውሞ ፈረንሳ ተራኺቡ ድሕሪ
ምዝርራቡ፡ ፈረንሳ ናይ መጠንቀቕታ
መልእኽቲ ከምዝሃበት ተሓቢሩ።
መራሒ ‘ሰልፊ ምንቅስቓስ ሓሙሽተ
ኮኾብ’ ዝዀነ ዲ ማዮ፡ ምስ ክልተ ነቲ
ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት
ዝመርሑ ተቓወምቲ ከም እተራኸበን፡
ነዚ ዘረጋግጽ ስእሊ ብመርበብ ሓበሬታኡ
ከም ዝዘርገሖን ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ፈረንሳ፡ ብሰንኪ ወሰኽ ነዳዲ
ዝጀመረ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ከየቋረጸ
ሓያሎ ሳምንታት ኣቝጺሩ ከምዘሎ
ይፍለጥ። እቲ ኣብ ከተማታት ፈረንሳ
ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቓውሞ ሰልፊታት
- ፈለማ ብመራሕቲ ታክሲ ብምጅማሩ፡
መራሕቲ ታክሲ ፈረንሳ ከኣ ብጫ ዝሕብሩ
ጂለ (ሰደርያ) ልዕሊ ክዳውንቶም ክወድዩ
ብሕጊ ስለ ዝግደዱ፡ እቶም ተቓወምቲ
ብጫ ጂለ ዝተኸድኑ እዮም ነይሮም።
ነቶም መራሕቲ ታክሲ ስዒቡ ዝወጸ ካልእ
ህዝቢ እውን፡ ብጫ ጂለ ተኸዲኑ ኣንጻር
መንግስቲ ጭርሖ ከስምዕ ጀሚሩ። ካብኡ
ንደሓር እቲ ሰልፍታት፡ ‘ተቓውሞ ብጫ
ጂለ’ እናተባህለ ክጽዋዕ ጀሚሩ።

ፋርማሲ ኣኽርያ

ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ተርእዮ ምጽሕታር ነገር
ተቐባልነት የብሉን” ክብል ገሊጹዎ።
ዲ ማዮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ “ፈረንሳ፡
ክሳዕ ሕጂ ንኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ
መግዛእቲ ኣእትያታ ኣላ” ክብል ንዘስምዖ
ቃል፡ ፈረንሳ ከም እተቓወመቶን፡
ንኣምባሳደር ኢጣልያ ጸዊዓ ከም
ዘዘራረበቶን ይዝከር።

ብራዚል - ዳ ሲልቫ ተወሳኺ ግዜ ማእሰርቲ ተበይንዎ
ቤት-ፍርዲ ብራዚል፡ ንፕረዚደንት-ነበር
ሉላ ዳ ሲልቫ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተፈርዶ
ዓመታት ማእሰርቲ ካልእ ተወሳኺ ናይ
12 ዓመትን 11 ወርሕን ማእሰርቲ ከም
ዝወሰኾ ተሓቢሩ።
እቲ ፕረዚደንት-ነበር፡ ቅድሚ ሕጂ
ካብ ሓደ ኩንትራት ዝሰዓረ ትካል ህያብ
ተቐቢሉ ብዝብል ክሲ ን12 ዓመታት
ብማእሰርቲ ክቕጻዕ ፈሪዱዎ ነይሩ። ካልእ
ተወሳኺ ክስታት ስለዝሰዓበ፡ ፕረዚደንት
ሉላ ኣብ ርእሲ እቲ ዝጸንሐ መቕጻዕቲ
ተወሳኺ ናይ ማእሰርቲ ዓመታት
ተፈሪዱዎ ኣሎ።
ወዲ 73 ዓመት ሉላ ዳ ሲልቫ፡ ካብ
2003 ክሳብ 2010 ንሃገሩ ብራዚል
ፕረዚደንት ኰይኑ ከም ዝመርሐ ይዝከር።
ዝተኸሰሰሉ ገበናት ከም ዘይፈጸሞ ክከላኸል
ዝጸንሐ ዳ ሲልቫ፡ እቲ ክሲ ኣብ ዝቕጽል
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ምእንቲ ከይሳተፍ
ዝተዋደደ ከምዝዀነ እዩ ዝገልጽ።
ሓደ ናይ ህንጻ ኩባንያ፡ ኣብ ጎደቦታት
ከተማ ዝሰርሖ ቪላ፡ ፕረዚደንት ሉላ

ብተደጋጋሚ ይበጽሖ ከም ዝነበረ
ዝጠቕሱ ከሰስቱ፡ ብብላዕ ዝተዋህቦ
ከምዝዀነ የረድኡ። ተኸሳሲ፡ ዝለዓለ ናይ
ስነ-ምግባር ኣብነት ክኸውን እናተገብኦ፡
ስልጣን ተጠቒሙ ዘይግባእ ረብሓታት
ምቕባሉ ስለዝተረጋገጸ ብማእሰርቲ ክቕጻዕ
ከም እተፈርዶ እቲ ቤት-ፍርዲ ኣረዲኡ።
ኣብ ብራዚል ዝሳዕረረ ናይ ስልጣን
ብልሽውና ከምዝነበረ ዝገልጹ ምንጭታት፡
ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ዘሎ መንግስታዊ

ጽፍሕታት ብዙሕ ናይ ምቕላዕ ስርሒታት
ክካየድ ከም ዝጸንሐ ይሕብሩ።
ሉላ ዳ ሲልቫ ብኣመኩሮ እንድሕር
ተፈቲሑ፡ ካብ 24 ዓመታት፡ ሲሶ ጥራይ
ተኣሲሩ ድሕሪ ሸሞንተ ዓመት ናይ
ምፍታሕ ዕድል ኣለዎ።
ሓድሽ ዝተመርጸ ፕረዚደንት ያይር
ቦልሶናሮ ብዛዕባ ዳሲልቫ ክዛረብ እንከሎ፡ “
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክምሽምሽ ኣለዎ” ከም
ዝበለ ቢቢሲ የረድእ።

ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ጃፓንን ናጻ ንግዲ ይምዕብል
ኣብ መንጎ ጃፓንን ኤውሮጳዊ
ሕብረትን ዝተገብረ ስምምዕ ንግዲ፡ ሲሶ
ካብ ሓፈሻዊ ዘቤታዊ ፍርያት ዓለምን
635 ሚልዮን ህዝብን ከም ዘጠቓልል
ተሓቢሩ።
ክልቲኦም ወገናት ንሓያሎ ዓመታት
ዝርርባት ከካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ቀረጽ
ኣዝዩ ዝጎደሎ ናይ ንግዲ ርክባት ከካይዱ
ከም እተሰማምዑ ይግለጽ። ኤውሮጳ
ኣብ ጃፓን ብዝፈርያ ሕሱራት መካይን
ተጠቃሚት ክትከውን እንከላ፡ ጃፓን
ከኣ ነቢትን ውጽኢታት ጸባን ዝዀኑ
ፍርያት ብሕሱር ከተእቱ የኽእላ።

ተረኛ ፋርማሲ

ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ዲ
ማዮ፡ ምስቶም ክልተ መራሕቲ ብጫ ጂለ
ድሕሪ ምርኻቡ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ፡
“ናይ ለውጢ ንፋስ ኣኽራናት ኣልፕስ
ሰጊሩ” ከም ዘበለ ቢቢሲ ይሕብር።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ፡ “እዚ
ኣብ ማእከል ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ
መንጎ ክልተ ጐረባባቲን መሻርኽትን

ኣብ ዝተወሰነ ሸቐጣት ክሳብ
99 ሚእታዊት ዝበጽሕ ናይ ቀረጽ
ምጕዳል ከም እተገብረ ክፍለጥ እንከሎ፡
ኣብ ሓያሎ ድማ ካብ 40 ክሳብ 15
ሚእታዊት ብዝወረደ ታሪፍ ክኣቱ
ይኽእል።
ሕሱር ሸቐጥ ናብ ዕዳጋ ክኣቱ
እንከሎ፡ ሸያጣይን ሸማታይን - ክልቲኦም
ተረባሕቲ ስለዝዀኑ፡ ክልቲኦም ወገናት
ርክባት ንግዲ ከስፍሑዎ ከም ዝተባብዑ
ይእመን። ጠለብ ናይ ፍርያት ስለዝበዝሕ
እውን፡ ኣፍረይቲ ትካላት ንሸቃሎ ናይ
ስራሕ ዕድላት ክውስኻ የኽእለን እዩ።
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ጃፓን ምስ ካልኦት ኣብ ከባቢኣን ኣብ
ርሑቕን ምስ ዘለዋ ሃገራት ብእትገብሮ
ናይ ናጻ ንግዲ ስምምዓት፡ ኣብዚ ግዜ
እዚ ምስ ኣስታት ሓደ ቢልዮን ህዝቢ
ዓለም ብናይ ንግዲ ውዕላት ተኣሳሲራ
ከምዘላ ጸብጻባት የረድኡ።
ብዙሕ ባህርያዊ ሃብቲ ዘይብላ ምዃና
እትእመን ጃፓን፡ ብናይ ስራሕ ባህሊ
ዝተቐርጸን ኣብ ብዙሕ ዓውድታት
ፍልጠት ናይ ሞያ ብቕዓት ዘጥረየን
ህዝቢ፡ ብዘፍርዮ ውጽኢታት ቴክኖሎጂ
ሰደድ ብምልኣኽ ምስ ሓያሎ ሃገራት
ትራኸብ።
ቁ.ስልኪ
08370238

