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ኣምባሳደር ሳልሕ ምስ ሰበ-ስልጣን ናሚብያ ዘትዩ
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን
ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃን፡ ኣቶ ሳልሕ
ዑመር፡ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 2 ነሓሰ ኣብ
ዊንድሆክ - ናሚብያ፡ ናይ ስራሕ ዑደት
ብምክያድ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበ-ስልጣን’ታ
ሃገር ዘትዩ።
ኣምባሳደር ሳልሕ፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት
ወጻኢ ናሚብያ ብዝገበረሉ ዕድመ፡
ፕረዚደንት ናሚብያ ዶክተር ሃገ ገንጎብ፡
ብዛዕባ ተመኲሮ ሓርነታዊ ቃልሲ ሃገሩን
መድረኽ ህንጸት ሃገርን ኣስተምህሮ ኣብ
ዝሃበሉን ካልእ መግለጺታት ኣብ ዘቕረበሉን
- ዓመታዊ ኣኼባ ዲፕሎማሰኛታት
ተሳቲፉ።
ብድሕሪ’ዚ ድማ፡ ምስ ሚኒስተር ፍትሒ
ዶክተር ኣልበርት ካዋሃ፡ ከምኡ’ውን
ሚኒስተር ኢንዱስትሪ፡ ንግድን ምዕባለን
ኢማንዌል ነጂዜኮ ብምርኻብ፡ ኣብ ምድንፋዕ
ክልተኣዊ ዝምድናን ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ
ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን ዘተ

ኣካዪዱ።
ብዘይካ’ዚ፡ ምስ ምክትል ሚኒስተር
ኣከባብን ቱሪዝምን፡ ዋና ጸሓፊት ሚኒስትሪ
ጉዳያት ወጻኢን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይ’ቲ ሚኒስትሪን፡ ከምኡ’ውን

ምስ ዳይረክተር ክፍሊ ሕጋዊ ጉዳያት
ተዘራሪቡ።
ኣምባሳደር ሳልሕ ኣብ’ቲ ርክባት፡ ንጎበጣ
ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ፡
ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደዱ

ዘይሕጋውያንን ዘይፍትሓውያንን እገዳታት
ዝምልከት መብርሂታት ብምሃብ፡ ናሚብያ
ነዚ ጒሉሕ ርግጸት ልዕልና ሕጊ ዝተራእየሉ
ጸቕጥታት ብምግንዛብ፡ ኣብ ጐድኒ
ኣህጉራዊ ሕጊ ደው ብምባል፡ ሞራላዊ

ግዴታኣ ከተልዕል ጸዊዑ።
ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ናሚብያ ብወገኖም፡
ክልተኣዊ ዝምድናታት ንምድንፋዕ ቀጻሊ
ርክባትን ምምኽኻርን ክካየድ ኣገዳስነቱ
ልዑል ከምዝኾነ ገሊጾም።

ጊንዳዕ - ንድሕነት ዓይኒ ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ትራኮማ
ንምክልኻልን ጥዕና ዓይኒ ንምውሓስን
ዝሕግዝ ናይ ሰለስተ መዓልታት
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መዲካል ዶክተር

ዳዊት እስቲፋኖስ፡ ብመሰረት ዝተኻየደ
መጽናዕቲ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ
ትራኮማ ስለዝተራእየ እቲ ኣስተምህሮ
ከምእተወደበን፡ ተመሳሳሊ መደብ ኣብ
ኣፍዓበት ኪካየድ ምዃኑን ሓቢሩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ሓላፊ ሃገራዊ

መደብ ምቊጽጻርን ምክትታልን
ዑረት ዶክተር ኣለም ዘካርያስ ብወገኑ፡
ትራኮማ ብጉድለት ጽሬት ዝስዕብን
ናብ ዑረት ዘብጽሕን ሓደገኛ ሕማም
ምዃኑ ብምሕባር፡ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ
ነብሱን ከባቢኡን ብጽሬት ክሕዝ፡

ተርእዮ ናይቲ ሕማም ምስ ዘጋጥም
ድማ ብቕልጡፍ ናብ ትካል ጥዕና
ብምኻድ መርመራ ከካይድ መኺሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ
ዑመር ያሕያ ድማ፡ ነቲ መደብ
ንምዕዋት፡
ዜጋታት
ብሓፈሻ፡

ኣመሓደርቲ ከባቢን ወከልቲ ጥዕና
ዓድን ድማ ብፍላይ ምትሕብባሮም
ከዛይዱ ተላብዩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ክታበት
ትራኮማ ካብ 11 ነሓሰ ክጅምር ምዃኑ
ተፈሊጡ’ሎ።

ኤርትራውያን ነበርቲ ምብራቕ ካናዳ ድሙቕ ፈስቲቫል ኣካይዶም
ፈስቲቫል ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን
ነበርቲ ምብራቕ ካናዳ፡ ጥርናፈኦምን
ምስ ሃገሮም ዘለዎም ምትእስሳርን
ብዘንጸባርቕ መሰናድኦታት፡ ካብ 5
ክሳብ 7 ነሓሰ፡ ብውዕውዕ ሃገራዊ
መንፈስ
ኣብ ከተማ ቶሮንቶ
ተኻዪዱ።
ነቲ ብሓላፊ ቈንስላዊ ጉዳያት
ኣቶ ኣሕመድ ኢማን ዝተኸፍተ
ፈስቲቫል፡ ካብ መላእ ካናዳ ዝመጹ ወከልቲ ውዳበታት ህግደፍ፡ ሃማደኤ፡
ከምኡ’ውን ብኣሽሓት ዝቚጸሩ
ኤርትራውያን ነበርቲ ምብራቕ ካናዳ
ተሳቲፎምዎ።
ኣቶ ኣሕመድ ኢማን ኣብ ዘካየዶ
ሰሚናር፡ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ
ዘካይድዎ ፈስቲቫላት፡ መግለጺ
ሃገራውን ሕብረተ-ሰባውን ክብርታቶም
ምዃኑ፡ ጽልዋኡ ድማ ካብ ግዜ ናብ
ግዜ የስፋሕፍሕ ከምዘሎ ገሊጹ።

“ህዝቢ ኤርትራ ዝውንኖ ፍሉይ
ክብርታት፡ ዋሕስ ቀጻልነትና ከም
ሃገርን ህዝብን’ዩ” ዝበለ ኣቶ ኣሕመድ፡

ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ቈንስላዊ
ጉዳያትን ዘተኰረ መብርሂ ኣቕሪቡን
ሕቶታት ተሳተፍቲ መሊሱን።

ኣቦ-መንበር ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓላት
ኣቶ ተመስገን ትርፈ፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ
ኤርትራውያን፡ ባህሎምን ክብርታቶምን

ብምዕቃብ - ሓቀኛ ምስሊ ሃገሮም
ንምንጽብራቕ ዘካይድዎ ጻዕሪ፡ ፍሉይ
መለለዪኦም ምዃኑ ኣረዲኡ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኩነታት ደሴታት ቻጎስ. . .?
ታደሰ ተኽለ
‘ግዝኣታት ስግር ባሕሪ’ እናተባህሉ
ዝጽውዑን ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳውያን
ሃገራት ዝመሓደሩን፡ ብዋንነቶም ኣካታዕቲ
ዝዀኑ ሓያሎ ነቝጣታት ኣለዉ። ንኣብነት
ስጳኛ፡ ሜዲተራንያን ሰጊራ ኣብ ኣፍሪቃ
ምስ ሞሮኮ ኣብ ዝተላገበ መሬት ክልተ
ወደባት ኣለዋ። ብሪጣንያ፡ ከምኒ ደሴታት
ፎክላንድስን ምስ ስጳኛ ተላጊቡ ዝርከብ
ነቝጣ ጂብራልታርን ትውንን። እዘን
ሃገራት እዚኣተን እምበኣር፡ ‘ግዝኣታት ስግር
ባሕሪ’ እናበላ ኣብ ዝጸውዓኦ ቦታታት፡ ምስ
ካልኦት ልኡላውነት ዝሓትታ ሃገራት ኣብ
ክትዕ ከም ዝኣትዋ ይፍለጥ።
ንልኡላውነት ኣብ ዝምልከት ሕቶ፡
ኣብተን ግዝኣታት ስግር ባሕሪ ዝቕመጥ
ህዝቢ ብዝጠልቦ መሰረት እዩ ዋንነት
ናይተን ነቝጣታት ዝውሰን - ከም ግቡእ።
ንኣብነት ህዝቢ ፎክላንድስን ጂብራልታርን
ምስ ብሪጣንያ ክቕጽል ስለ ዝመርጽ፡ እተን
ግዝኣታት ኣካል ብሪጣንያ ኰይነን ይቕጽላ
ኣለዋ። ኣብ ማእከል ህንዳዊ ውቅያኖስ
ኣብ ዝርከባ እኩባት ደሴታት ‘ቻጎስ’
ዘሎ ኩነታት ከኣ፡ ካብዚ ዝተፈልየ እዩ።
ኣስታት 60 ዝኣኽላ እኩባት ደሴታት ቻጎስ
ብዘይተበከለ ትሮፒካዊ ኣግራብ ዝተሸፈና፡
ሰብ ዘይነብረለን በረኻ ክኾና እንከለዋ፡
ሓንቲ ካብኣተን ‘ዲያጎ ጋርሲያ’ ተቐማጦ
ዝነበርዋ ደሴት እያ።
ዝሑል ኲናት ምዕራባውን ምብራቓውን
ፖለቲካዊ ደንበታት እናጸንከረ ይኸይድ
ብምንባሩ፡ ኣመሪካ ኣብ ከባቢ ህንዳዊ
ውቅያኖስ ሰፊሕ ቦታ ክሽፍን ዝኽእል፡
ንመራኽብ ትሕቲ ባሕሪ (ሳብ-ማሪን)
ሕብረት ሶቭየት ንምጽንጻንን፡ ሚስጢራዊ
ኣጽዋር ንምኽዛንን ዘኽእል ወተሃደራዊ
መዓስከር ክትድኵን ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። ምስ
መንግስቲ ብሪጣንያ ስምምዕ ብምግባር ኣብ
እኩባት ደሴታት ቻጎስ እትርከብ ደሴት
ዲያጎ ጋርሲያ ካብ ክፍላ 60ታት ንደሓር
‘ብኽራይ’ ተረኪባታ።
ኣብ ኣጋ ክፍላ 70ታት ኣመሪካ ኣብ
ቬትናም ስዕረት ስለ ዘጋጠማ፡ ሰውራ
ካምቦዲያ እናተዓወተ ብምምጻኡ፡ ኣብ

ፓኪስታን ዝነበረ መዓስከር ሓይሊ ኣየር
ብምዕጻዉን ሶቭየት ሕብረት ኣብ ዓደንን
በርበራንወተሃደራዊመዓስከራትብምኽፋታን፡
ኣመሪካ ኣብ ማእከል ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ
ደሴት ዲያጎ ጋርሲያ ዝተኸለቶ መዓስከር
ዝያዳ ከተሐይሎን ከተግፈሖን ጀሚራ።
ኣብታ ደሴት ዝነብሩ ሕውስዋስ
ኣፍሪቃውያንን፡ ኤስያውያንን ኣብ መወዳእታ
1700 ብባርነት ተገዚኦም ኣብታ ደሴት
ዝነበረ ናይ ኮኮ ፍርያት ንምእካብ ዝተወስዱ
ክዀኑ እንከለዉ፡ ምስ ቋንቋታቶምን ፈረንሳን
ዝተሓናፈጸ ላህጃ ይዛረቡ። ብዘይካ ኣብታ
ንብዙሕ ወለዶታት ዝነበሩላ ደሴት ከኣ፡
ካልእ ዝፈልጥዎ ሃገር ወይ ‘ናትና’ ዝብልዎ
ብሄር ኣይነበረን። ብካልኦት ኣብ ህንዳዊ
ውቅያኖስ ዝርከቡ ደሴታት ድማ፡ ከም
ዜጋታት ደሴት ቻጎስ ይፍለጡ - ደቂ ቻጎስ
እውን ይበሃሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና፡ ኣብታ
ደሴት ዝነብሩ ህዝቢ ብግዲ ተሰጒጎም ኣብ
ሞሪሸስን ሲሽለስን ዝተባህላ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ንደቡብ ርሒቐን ዝርከባ ደሴታት
ተጓሒፎም፡ ክሳዕ ሕጂ ብዘይሃገርን ኣድራሻን
ተሪፎም ኣለዉ።
ንልዕሊ ሓምሳ ዓመታት ዝኣክል ተወለድቲ
ቻጎስ ናብ ዓዶም ክምለሱ ይሓቱ ከምዘለዉ፡
ተደጋጋሚ ዜናታት ክስማዕ ከምዝጸንሐ
እውን ይፍለጥ። እቶም ኣብ ደሴታት ስሽለስን
ሞሪስን ተመዛቢሎም ዝነብሩ ተወለድቲ ቻጎስ፡
መንግስቲ ብሪጣንያ ናብ ዓዶም ክመልሶም
ክጠርዑ ጸኒሖም እዮም። ካብ 2016 ዜግነት
ብሪጣንያ ክወስዱ ከምዝኽእሉ እውን
ተነጊርዎም። ተወለድቲ ደሴታት ቻጎስ
ግና ሕጂ እውን ናብታ ናብ ወተሃደራዊ
መዓስከር ተቐይራ ዘላ ዓዶም ደሴት ዲያጎ
ጋርሲያ ክምለሱ፡ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክሳብ
ኤውሮጳዊ ሕብረትን ውድብ ሕቡራት
ሃገራትን ጥርዓናት የቕርቡ ኣለዉ።
ብሪጣንያ፡ ካብ ተወለድቲ ቻጎስ ጥራይ
ዘይኰነስ ካብ ሞሪሸስ እውን ክሲ ቀሪብዋ
ኣሎ። ድሕሪ ስዕረት ንጉስ ፈረንሳ ናፖልዮን
ቦናፓርተ፡ ደሴታት ቻጎስ ካብ ፈረንሳ
ናብ ብሪጣንያ ሰጊረን። ብሪጣንያ እውን
ምስ ደሴታት ሞሪሸስ ሓዊሳ ብሓንሳእ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ተመሓድረን ነይራ። ሞሪሸስ ናጻ ኣብ
ትወጸሉ ግዜ፡ ካብ ሞሪሸስ ብምውሳድ ኣብ
1965 ኣካል ህንዳዊ ውቅያኖስ ግዝኣታት
ብሪጣንያ ኰይነን። ብኡ ንብኡ ድማ ናብ
ኢድ ኣመሪካ ሓሊፈን።
ኣብ ትሕቲ ሞሪሸስ ዝነበራ ደሴታት

ዝተረፉ ርእሶም ክኢሎም ብምግፋፍ ዓሳ
ይኹን ብሕርሻ መነባብሮኦም ዝቕጽሉ
ዝነበሩ ድማ፡ ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት
ኣብ መራኽብ ተጻዒኖም ናብ ሲሽለስን
ሞሪሸስን ብግዲ ተወሲዶም። ናይ መወዳእታ
ቻጎሳውያን ተጸሪጎም ምስ ተሰጉ፡ ኣብቲ

ቻጎስ ናብ ብሪጣንያ ክሓልፋ ዘኽኣለ
ዝርዝር ስምምዕ ንጹር ኣይኰነን። ክሳዕ ሕጂ
እውን ይሰሓሓባሉ ከምዘለዋ ይፍለጥ።
እንተዀነ፡ ብሪጣንያ ምስ ኣመሪካ ብዝነበራ
ናይ ምክልኻል ስትራተጂ፡ ደሴታት ቻጎስ
ናብ ኢዳ ንምእታው ንሞሪሸስ 3 ሚልዮን
ፓውንድ ከም ዝሃበት ምንጭታት
ይሕብሩ። ምስ ኣመሪካ ኣብ ዝገበረቶ
ን50 ዓመት ዝጸንሕ ስምምዕ ድማ፡ እተን
ደሴታት ናብ ወተሃደራዊ መዓስከር
ኣመሪካ ተቐይረን። እቲ ስምምዕ ኣብ
2016 ምስ በለየ ንዕስራ ዓመት ክናዋሕ
ዘኽእል ዓንቀጽ እውን ኣለዎ።
ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ
ሰነ፡ ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ሞሪሸስን
ንዝጸንሐ ጉዳይ ዋንነት ደሴታት ቻጎስ
ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ቀሪቡስ፡ ብዓለም-ለኻዊ ቤት-ፍርዲ
ክዳነ ብ94 ዓብላሊ ድምጺ ከም ዝሓለፈ
ይዝከር። እተን ደሴታት ኣብ ትሕቲ ባሕሪ
ካብ ዝርከብ ጠረር ጎቦታት ልዕሊ ጽፍሒ
ዝተወጠማ ኰይነን፡ ካብ ታንዛኒያ ኣስታት
3,500 ኪሎ-ሜተር ርሒቐን ኣብ ማእከል
ህንዳዊ ውቅያኖስ ይርከባ። ሓንቲ ካብተን
ደሴታት ዲያጎ ጋርሲያ ሓደ ኣፍ ዘለዎ
ናይ ዓንኬል ቅርጺ ስለ ዘለዋ፡ ኣብ ማእከል
ባሕሪ ብዝተደኰነ ደጎላ (መካበብያኣ)
ሰሓቢትን ጥጥሕቲን ይገብራ።
ዲያጎ ጋርሲያ ጐረባብቲ ሃገራት
ዘይብላ ኣብ ርሑቕ ማያት እትርከብ
ነቝጣ ብምዃና፡ ንወተሃደራዊ መዓስከር
ዝጣጥሐት ቦታ እያ። ንመጻኢ ግዜ
ብዋንነት ዝካታዕ ምእንቲ ከይህሉ እውን
ካብ ኢድ ሞሪሸስ ከም እትወጽእ እያ
ተገይራ። ነቶም ኣብታ ደሴት ንኣማኢት
ዓመታት ዝተቐመጡ ደቂ ዓዲ ጸሪግካ
ብምእላይ፡ ወናኒ ከም ዘይብላ ብምምሳል፡
ንመጻኢ ከሳሲ ኣይክህሉን’ዩ ዝብል ግጉይ
ግምት ከኣ ኣሕዲሩ።
መዓስከር ክድኰን እንድሕር ኰይኑ፡
እቶም ፍሉይ ቋንቋን መንነትን ኣማዕቢሎም
ኣብታ ደሴት ዝነብሩ ንብዙሕ ወለዶታት
ዝጸንሑ፡ ኣብ ከባቢ ህንዳዊ ውቅያኖስ
ብዝርከባ ደሴታት ‘ደቂ ቻጎስ’ እናተባህሉ
ዝጽውዑ ህዝቢ - ብዝተፈላለየ መንገድታት
ከም ዝወጹ ተገብረ። ንመገሻ ብስራሕ
ወይ ብሕክምና ዝወጹ ናይ መምለሲ ቪዛ
ብምኽላእ፡ ዝሰርሑሉ ብትካላት ዝካየድ
ናይ ኮኮ ተኽሊ ሕርሻታት ብምዕጻውን፡
ብስእነት ስራሕ ንኽግዕዙ ብምድራኽን፡
ዲያጎ ጋርሲያ ካብ ነበርቲ ናይ ምጽራይ
መደባት ወጺኡ ይስረሓሉ ነበረ። ኣብኡ

ዝተወስዱሉ ዓዲ ንሓያሎ ዓመታት እቶም
ዝደኸዩን ዝተጐስዩን ኰይኖም ምጽነሖም
ጸብጻባት የረድኡ።
ካብቲ ዝተሰጉሉ ግዜ ኣትሒዞም ከኣ፡ ናብ
ዓዶም ክምለሱ ወይ ብግቡእ ዝሰፍሩሉ ካልእ
ዓዲ ክወሃቦም ክሓቱ ጸኒሖም። ካብ 1997
ንደሓር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብሪጣንያ ክሲ
መስሪቶም ይማጐቱ ኣለዉ። ናይ ብሪጣንያ
ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ እቲ ጥርዝያ ዘይሕጋዊ
ከም ዝነበረ ኣፍልጦ እኳ እንተሃበሉ፡ ቤት
ፍርዲ ላዕለዋይ ባይቶ ስለ ዝገልበጦ፡ እቲ
ጉዳይ ናብ ኤውሮጳዊ ሰብኣዊ ቤት-ፍርዲ
በጺሑ። እቲ ቤት-ፍርዲ ውሳነ ከይሃበ
እንከሎ ከኣ፡ ኣብ 2010 ብሪጣንያ ደሴታት
ቻጎስ ኣብ ትሕቲ ሕዙእ ክሊ ማያት ከም
ዝኣተዋ ኣዊጃ።
ኣብ ሞሪሸስን ብሪጣንያን ካልኦት
ሃገራትን ተሰዲዶም ዝነብሩ ተወለድቲ
ቻጎስ፡ ንሓያሎ ዓመታት ናብ ዓዶም
ክምለሱ ዘቕርብዎ ጥርዓናት፡ ብደረጃ ዓለም
እናተሰምዐን እናተፈልጠን ኣብ ዝኸደሉ
ግዜ፡ መጎተ ደሴታት ካብ ሚያዝያ 2010
ንደሓር ቻግስ ኣብ ትሕቲ ሕዙእ ማያት
ከምዝኣተዋ ተሓቢሩ። እተን ደሴታት ሰብ
ክሰፍረን፡ ክንቀሳቐሰለን ወይ ዓሳ ክገፍፍ ከም
ዘይክእል ኰይነን ተሓጺረን። ደሴታት ቻጎስ
ናብ ዋንነተን ክምለሳ ኣብ መጐተ ዝጸንሐት

ሞሪሸስ ድማ፡ ነቲ ኣዋጅ ተቓዊማቶ።
ብመሰረት ውዕላት ሕቡራት መንግስታትን
ሕጊ ባሕርን፡ ሞሪሸስ ኣብ ደሴታት ቻጎስ
ዓሳ ክትገፍፍ መሰል ስለ ዝነበራን ክሳዕ
ልኡላዊ መሰል እተን ደሴታት እትቕበልን፡
ኣብቲ ማያት ዝርከብ ማዕድን እውን
ከይፈሓር ‘ኣህጉራዊ ቀዋሚ ቤት ፍርዲ
ዳንነት’ ኣፍሊጡ። ንማያት ደሴታት ቻጎስ
ናብ ሕዛእቲ ምቕያር እውን ነጺግዎ።
ኣብ ከባቢ እተን ደሴታት ዘሎ ማያት
ምእንቲ ከይብከል፡ ምንቅስቓስ ሰብ ክልኩል
ስለ ዝዀነ፡ ኣብተን ደሴታት ሰብ ክሰፍር
ከምዘይክእል ንምሕባር ኣቐዲሙ ዝተሃንደሰ
ውዲት ምዃኑ፡ ሓያሎ ወገናት ይግምቱ።
ሚስጢራዊ ሰነዳት ዘቃልዑ መርበባት
ሓበሬታ ኸኣ፡ ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ብሪጣንያ
ዝተላእከ መልእኽትታት ብምጥቃስ፡
ተወለድቲ ደሴታት ቻጎስ ብሰንኪ እቲ
ሕዛእቲ ናብ ዓዶም ናይ ምምላስ ዕድል
ጸቢብ ከም ዝዀነ ይገልጹ።
ተወለድቲ ቻጎስ ናብ ዓዶም ከይምለሱ
እምበኣር፡ ማያት እተን ደሴታት ናብ
ሕዛእቲ ባሕሪ ምቕያር ዝበለጸ ብልሓት
ኰይኑ ተረኺቡ። ካልኦት ወገናት ግና፡ ኣብ
ህንዳዊ ውቅያኖስን ከባቢኡን ኣብ ዝርከብ
ክፋል ዓለም፡ ኣሽሓት ኣባላት ዝርከብዎ
ዝዓበየ ወተሃደራዊ መዓስከር እናሃነጽካ፡
‘ባሕሪ ከይብከል’ ማያት ምሕዛእ ከም
ዘይከኣል ይገልጹ።
ደቂ ቻጎስ ኣብ ቤት-ፍርዲ ኤውሮጳ እውን
ኣይሰለጦምን። ብኣንጻሩ ፓርላማ ኤውሮጳ፡
ተወለድቲ ቻጎስ ናብ ዓዶም ክምለሱ ድምጺ
ኣሕሊፉ። ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ምስጓጕ
ደቂ ቻጎስ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ኣብ ቀረባ ግዜ መንግስቲ ብሪጣንያ
ብዘካየዶ ኣፈናዊ መጽናዕቲ እውን፡ ኣብተን
ደሴታት ሰብ እንተሰፊሩ ዝመጽእ ጉድኣት
ከምዘየለን፡ ሓያሎ ተኽእሎታት ኣብ ግምት
ከምዘእተወን ጸብጻባት የረድኡ።
ደቂ ቻጎስ መዓስከር ኣመሪካ ክለግስ
እውን ኣይጽውዑን። ነቲ መዓስከር ዝሃነጸ
መሃንድስ - ስትዋርት ባርበር፡ ጸበባ ደቂ
ቻጎስ ምስ ሰምዐ፡ ክሳዕ’ታ ዝሞተላ ዕለት ናይ
በይኑ ጐስጓስ የካየድ ነይሩ እዩ። ምስጓጕ
ናይቲ ህዝቢ ብወተሃደራዊ ዓይኒ ኣገዳሲ
ከምዘይነበረን፡ ክምለሱ ከም ዝግባእን ኣብ
ጋዜጣታት ጻውዒት የስፍር ምንባሩ እውን
ምንጭታት የረድኡ።
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ሱሌማን ኣሕመድ
ምኽሪ ጥዕና

ምልክታት መጥቃዕቲ ልብን ወቕዕን
ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ልቢ (heart attack) ብሰንኪ ምርጋእ ደም ኣብ ሻምብቆ
ብዝስዕብ ምዕጋት ዋሕዚ ደም ኢዩ ዘጋጥም። ወቕዒ ግና ኣብ ሓንጎል ዝርከብ መስመር
ወይ ሻምብቆ ደም ምስ ዝዕገት ወይ ምስ ዝፍንጀር ኢዩ ዝኽሰት።
ልቢ ኣብ መላእ ሰብነትና ደም ናይ
ምጭንጓዕ ንጡፍ ስራሕ እተካይድ ኣካል
ኢያ። ብደም ኣቢሉ ድማ ኦክስጅንን
መኣዛታትን ናብ ኩሉ ቦታታት ሰብነትና
ይበጽሕ። እዚ መስርሕ ህይወት’ዚ ምስ
ዘቋርጽ ወይ ብግቡእ ምስ ዘይካየድ፡ ዕቱብ
ሕማም ወይ ሞት ከጋጥም ይኽእል።
ገለ ሰባት፡ ንኣብነት ትሑት ኣመጋግባ
ዘዘውትሩ፡ ሽጋራ ዝሰትዩን ኣካላዊ
ምንቅስቓስ ዘየካይዱን፡ ንሓደጋ ሕማም ልቢ
ዝተቓልዑ ኢዮም።
* ሓደገኛ ምልክታት መጥቃዕቲ ልቢ
ገለ መጥቃዕትታት ልቢ፡ እቲ ግዳይ
እንታይ የጋጥሞ ከም ዘሎ ብዝግባእ ከለልዮም
ዘይክእል ሃንደበታውን ቅጽበታውን ኢዮም።
እንተኾነ፡ መብዛሕትኦም መጥቃዕታት
ልቢ ዘገም እናበሉ፡ ኣብቲ ግዳይ ዝኾነ
ደስ ዘየብል ስምዒታት እናፈጠሩ ዝመጹ
ኢዮም። ብርግጽ እቲ ግዳይ፡ ክሳብ ናብ
ሕክምና ብምኻድ ግቡእ ሕክምና ዝገብር፡
እንታይ የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣድላዕሊዑ
ክፈልጥ ኣይክእልን ይኸውን። እዞም
ዝስዕቡ እምበኣር መጥቃዕቲ ልቢ የጋጥመካ
ከም ዘሎ ዘመልክቱ ኢዮም፦
+ ዘይምቹእነት ኣብ ኣፍልቢ፦ ኣብ
ኣፍልብኻ ንገለ ደቃይቕ ዝጸንሕ
ብተደጋጋሚ ዘይምቹእነት ይስመዓካ
እንተሎ፡ እቲ ምልክት’ውን ጸጸኒሑ
ዝመላለስ እንተኾይኑ፡ ንመጥቃዕቲ ልቢ
ተቓሊዕካ ከይትህሉ ኣስተብህል!
+ ዘይምቹእነት ኣብ ላዕለዋይ ክፋል
ሰብነት፦ ዘይምቹእነት ወይ ቃንዛ ኣብ
ሓደ ወይ ክልቲኦም ኣእዳውካ፡ ዓንዲ
ሕቖ፡ ክሳድ፡ መንጋጋን ከስዐን ገለ ካብቶም
ምልክታት የጠቓልልሉ።
+ ሕጽረት ምስትንፋስ፦ እዚ ምስ
ሓያሎ ሰባት ጥዕና ከም ትዕድልቲ
ገይሮም ኢዮም ዝወስድዎ። ይኹን’ምበር
ጥዕና በቲ ክነካይዶ ዝወሰንና ስርሓት ወይ
ዘይልሙድ ነገራት ከም ዝጽሎ ክንዝንግዕ
የብልናን።
ብልምዲ ዝተፈላለዩ ሰባት ንጥዕና
ብዝተፈላለዩ መንገድታት’ዮም ዝገልጽዎ።
ሓደ ንኣትሌታት ዘሰልጥን ሰብ፡ ጥዕና
ማለት ቀጻሊ ምውስዋስ ኣካላት ምክያድ፡
ምጡን ክብደት ሰብነትን ጽቡቕ ኣካላዊ
ብቕዓትን ምህላው ከም ዝኾነ ይኣምን።
ያታውያን ሓካይም ድማ፡ “ጥዕና ሕማም
ዘይምህላው ማለት ኢዩ” ይብሉ።
ተመራመርቲ ስነ-ኣእምሮ ብወገኖም፡ “ስነኣእምሮኣዊ ጸገም ምስ ዘይህልወካ ጥዑይ
ኢኻ” ኢሎም ይኣምኑ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ግና ሓያሎ ናይ ጥዕና
ክኢላታት ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ
መግለጺታት ጥዕና ብትኽክል ንጥዕና
ክገልጹ ከም ዘይክእሉ ኢዮም ዝሰማምዑ።
ብመሰረት መግለጺ እዞም ክኢላታት፡
ቅድመ-ጥንቃቐን ግቡእ ምክትታልን
ምፍዋስን ካልእ ሰፊሕ መግለጺታትን
ጥዕና ከም ዘድሊ የገንዝቡ።
ጥዕና እንታይ ማለት ኢዩ?
ብኣገላልጻ ክኢላታት ሕክምና፡
ጥዕና ሰፊሕ ዝርግሐ ኣለዎ። ውሽጣዊ

ወይ ብዘይ ናይ ኣፍልቢ ቃንዛ ከጋጥም
ይኽእል።
+ ካልእ ምልክታት፦ ከም ዕግርግር
ምባል፡ ተደጋጋሚ ተምላስ፡ ምስዓልን
ምዕባስን የጠቓልል።
ነስተብህል! እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ
ምልክታት ክስምዑና ምስ ዝጅምሩ
ተቐላጢፍና ናብ ሓኪም ክንከይድ የድሊ።
ወቕዒ (stroke)
ወቕዒ ንሓንጎል ዘጥቅዕ ሕማም ኢዩ።
ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝኾነ ሰብ ከጋጥም
ይኽእል ኢዩ። ኦክስጅን ተሰኪሙ ናብ
ሓንጎል ዝውሕዝ ገለ ክፋል ደምና ሃንደበት
ምስ ዘቋርጽ ኢዩ ዝኽሰት።
ክልተ ዓይነት ወቕዒ (stroke) ኣለዉ።
ሓደ፡ ኣብ ሓንጎል ዘሎ መትኒ ደም ምስ
ረግአ ዘጋጥም። ካልኣይ ከኣ ሻምብቆታት
ደም ምስ ተተኮሰ ዘጋጥም ኢዩ። ኣብ
ክልቲኡ ኩነታት ሓንጎል ኦክስጅን
ይውሕዶ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ ገለ ክፋላት
ዋህዮታት ይጉድኡን ይሞቱን።
* ሓደገኛ ምልክታት ወቕዒ
+ ኣብ ገጽካ ወይ ኣብ ኢድካ ወይ ድማ
ኣብ እግርኻ ሃንደበት ምድንዛዝን ድኻምን
ምርኣይ። እዚ ብፍላይ ኣብ ሓደ ሸነኽ ናይ
ኣካላትካ ክኸውን ይኽእል።
+ ሃንደበት ምድንጋራት ምፍጣር፡ ጸገም
ናይ ምዝራብን ምርድዳእን ምርኣይ።
+ ሃንደበት ብሓደ ወይ ብኽልቲኡ
ኣዒንትኻ ናይ ምርኣይ ጸገም ምጉናፍ።
+ ሃንደበት ናይ ምንቅስቓስ ጸገም
ምርኣይን ሚዛን ሰብነትካ ዘይምሕላውን።
ኣስተብህል! እዞም ምልክታት’ዚኦም ምስ
ዘጋጥመካ ቅድሚ ዝኣገረ ናብ ሕክምና
ክትከይድ የድሊ።
ምንጪ፦ americanheart .org

‘ኣርተሪ’ ንምጽራይ ዝሕግዙ መግብታት
ኣርተሪ፡ ብኦክስጅን ዝሃብተመ ደም፡
ካብ ልቢ ናብ ኣካል ንምግዕዓዝ ልዑል
ሓላፍነት ዝስከም ኣገዳሲ ክፋል ሻምብቆ
ደም ኢዩ። እቲ ንቡር ኣርተሪ ተሪር፡
ተዓጻጻፍን ተመጣጥን ኢዩ። በንጻሩ፡
ቀጻሊ ዝቕርቀብን ዝዕበስን ኣርተሪ ድማ፡
ን‘ኣተሮስለሮሲስ’
(atherosclerosis)
የቃልዕ። ‘ኣተሮስለሮሲስ’ - ኣብ መናድቕ
ኣርተሪ ዝኽሰት ናይ ምብልሻው ለውጢ
ዘኸትል ወይ ምስኡ ዝዛመድ ጸገም
ኢዩ። እዚ ድማ ቀንዲ ጠንቂ ዝተፈላለዩ
ሕማማት ልቢ፡ ወቕዕን መጥቃዕትታት
ልብን ይኸውን።
‘ኣተሮስለሮሲስ’
(atherosclerosis)
- ምድራቕ፡ ምርቃቕን ምጽባብን
ሻምብቆ ደም ኣርተሪ ኢዩ ዘርኢ። እዚ
ንሻምብቆታት ደምና ኣቚሞም ኣብ ልዕሊ
ዝርከቡ፡ ‘ኢንዶተሊያል’ (endothelial) ኣብ
ዝተባህሉ ዋህዮታት ብዝርአ መጉዳእቲ
ኢዩ ዝኽሰት። እዞም ዋህዮታት’ዚኦም ነቲ
ብሻምብቆ ደም ዝውሕዝ መጠን ደም
ኣብ ምቊጻር ይነጥፉ።
እቶም ካልኦት ን‘ኣተሮስለሮሲስ’
(atherosclerosis) ዘቃልዑ ረቛሕቲ ዋሕዲ ምውስዋስ ኣካላት፡ ምኽሳዕን ልዕሊ
ንቡር ክብደት ሰብነት ምውናንን ኢዮም።

ብዝተፈላለዩ ሕማማት ተደጋጋሚ ናይ
ምቅጻልን ቀሓርን ዝኣመሰሉ ስምዒታት
ዘለዎምን ረኽሲ ብተደጋጋሚ ዘጥቅዖምን
ሰባት’ውን ነዚ ጸገም’ዚ ዝተቓልዑ ኢዮም።
ኣብ ሻምብቆ ደም ዝተኸዘነ ኮሌስትሮል
ወይ ስብሒ ምህላው’ውን ጠንቂ ናይዚ
ጥዕናዊ ጸገም’ዚ ኢዩ።

ጥዑይ ሰብ ከመይ ዝበለ ኢዩ?
ስምዒት፡ ኣእምሮኣዊ፡ ኣካላዊ፡ ማሕበራዊ
ከምኡ’ውን መንፈሳዊ ብቕዓት - ነፍሲ
ወከፎም ኣብ ጥዕና ዓቢ ግደ’ዩ ዘለዎም።
በዞም ዝተጠቕሱ ረቛሒታት ድማ ዝያዳ
ይግለጽ።
ውሽጣዊ ስምዒት
ጥዕና ውሽጣዊ ስምዒት ናይ ሓደ ሰብ
የንጸባርቕ። ምስ ሰባት ዘለዎ ምቅርራብ፡
ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘለዎ ኣረኣእያ …ወዘተ
ብውሽጣዊ ስምዒትና ኢዩ ዝግለጽ።
ውሽጣዊ ስምዒት፡ ናይ ብጻይካ
ውሽጣዊ ስምዒት ኣብ ምስትብሃል፣ ምስ
ጸገምካን ጸገም ካልኦት ሰባትን ብኸመይ
ከም እትረዳዳእን እትፈትሖን፣ ምስ
ጸቕጥን ካልእ ወጥርን ብኸመይ ከም
እትሰማማዕ ንኽትፈልጥ ይሕግዘካ።
ኣእምሮኣዊ ጥዕና
ኣእምሮኣዊ ጥዕና ምስ ውሽጣዊ
ስምዒት ኣዝዩ ተዛማዲ ኢዩ። ኣእምሮኣዊ
ጥዕና ኣብ ባህርን ስምዒትን ወዲ ሰብ ዓቢ
ተራ ኢዩ ዘለዎ። ንኣተሓሳስባና፡ ስራሕናን
ተግባራትናን ድማ ብዓቢኡ ይጸሉ።
ኣካላዊ ጥዕና
ኩሎም ክፍልታት ሰብነትና ብሓባር
ብግቡእ ክሰርሑ እንተኽኢሎም፡ ኣካላዊ

ብቕዓትና ክንዕቅብ ንኽእል ኢና።
ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዘለና ተጻዋርነት
ብኣካላዊ ብቕዓትና ኢዩ ዝምዘን።
ዝተመጣጠነ መግቢ፡ ምውስዋስ ኣካላት፡
ዕረፍትን ድቃስን፡ ሕክምናዊ ክንክን
ከምኡ’ውን ጽሬት ኣገደስቲ ረቛሒታት
ኣካላዊ ጥዕና ኢዮም።
ኣካላዊ ጥዕናና ክንዕቅብ ካብ ጎዳእቲ
ነገራት ክንቊጠብ ኣለና። ንኣብነት ሽጋራ
ምትካኽ፡ ብብዝሒ ኣልኮላዊ መስተ
ምውሳድ …ወዘተ ነወግድ።
ማሕበራዊ ጥዕና
እዚ ሓደ ሰብ ንኣሕዋቱ፡ ደቁ፡ ኣዝማዱ፡
ጎረባብቱ፡ ኣዕሩኽቱ፡ መሳርሕቱ …
ወዘተ ዘርእዮ ባህሪ የጠቓልል። ዘይሕዉስ
ምዃንን ሕማቕ ጠባይ ምህላውን ጥዕናዊ
ጸገም ከምጽእ ከም ዝኽእል ምግንዛብ
የድሊ።
መንፈሳዊ ጥዕና
እዚ ንናይ ሓደ ሰብ ጠባይ ይሕብር።
ኣብ ተፈጥሮ ዘለዎ መሰረታዊ ስምምዕ
ድማ ይገልጽ። ቀንዲ ረቛሒታት ናይ
መንፈሳዊ ጥዕና፣ ንጽህና፡ ሓልዮት፡
ክብረት፡ እምነት …ወዘተ ኢዮም።
ምንጪ፦ targeting wellness

‘ኣተሮስለሮሲስ’
(atherosclerosis)
- ብዋሕዲ ዝተፈላለዩ መኣዛታት
መግቢ’ውን ይኽሰት ኢዩ። ንኣብነት
ብዋሕዲ ቫይታሚን ‘ሲ’፡ ምራተን ቃጸሎን
ሻምብቆ ደም ዝፍጠር ጸቕጢ፡ ኣብ ጥዕና
ኣርተሪ ልዑል ጽልዋ ኢዩ ዘለዎ።
ካብዚ ሓሊፉ ንጥዕና ሻምብቆታት
ልቢ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ብሳይንሳዊ
ምርምራት ዝተደገፉ ሓያሎ መግብታት
ከም ዘለዉ ክኢላታት ይሰማምዑ። ገለ
ካብኦም፦
=> እንጣጢዕ
እንጣጢዕ - ንጥዕና ልቢ ኣገዳሲ
መግቢ ኢዩ። እንጣጢዕ ልዑል ጽሕጊ
ዘለዎ ዓይነት ጥረታት ብምዃኑ ካብ
ምቕርቃብን ምዕባስን ሻምብቆ ኣርተሪ
ይከላኸል። ሓያል ምንጪ ‘ኦሜጋ-3’
ዝተባህለ መኣዛዊ መግቢ ስለ ዝኾነ ድማ፡
ካብ ነድርን ቁጥዐን ይከላኸል፡ ጸቕጢ
ደም ድማ የጉድል።
=> ጻዕዳ ሽጉርቲ
ጻዕዳ ሽጉርቲ ካብ ምቕርቃብን ምዕባስን
ኣርተሪ ኣብ ምክልኻል ልዑል እጃም
ከም ዘለዎ ይንገረሉ። መጽናዕትታት
ከም ዘመልክትዎ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ ካብ
ዝተፈላለዩ ሕማማት ልቢ ይከላኸል፡
ጸቕጢ ደም’ውን የጉድል። ብኡ ኣቢሉ
ድማ ብ’ኣተሮስለሮሲስ’ (atherosclerosis)
ክንጥቃዕ ንዘለና ተኽእሎታት የጽብብ።
ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ሻምብቆ ደም ዝኾነ
ካልእ ቀጸላ ከይልጠፍ ኣብ ምጽራይ’ውን
ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ብመጽናዕትታት
ክድገፍ ተኻኢሉ ኢዩ።
=> ስምስም
ስምስም ኣብ ሻምብቆታት ደም ተደራቢ
ቀጸላታት ንኸይፍጠር ንምክልኻል
ዝሕግዝ መኣዛ ኣለዎ። ነዚ ንምርግጋጽ
ሓያሎ ሕክምናዊ መጽናዕትታት
ተኻዪዶም ኢዮም። ኣብ 2006፡ ‘ጆርናል
ኦፍ መዲሲናል ፉድ’ ኣብ ዝተባህለ
መጽሄት ዝወጸ ሕክምናዊ መጽናዕቲ ከም
ዘመልክቶ፡ ኣብ ዘይቲ ስምስም ዝርከብ
ስብሓዊ ኣሲድ፡ ኣብ ሻምብቆታት ደም
ክንደቑ ዝኽእሉ ኮሌስትሮልን ስብሕን
ኣብ ምጥፋእ፡ ከምኡ’ውን ‘ኣተሮስለሮሲስ’
(atherosclerosis) ዘቃልዑና ጠንቅታት
ኣብ ምእላይን ይጠቅም።
=> ዝንጅብል
ዝንጅብል ካብ ምራተን ምቅጻልን ኣብ
ምክልኻል ዝጠቅም ውጽኢታዊ ቀመም
ኢዩ። በዚ ድማ ኣብ መናድቕ ኣርተሪ
ክህልዉ ንዝኽእሉ ስብሕን ኮሌትሮልን
ኣብ ምጥፋእ ልዑል ተራ ይጻወት።
=> ለሚን
ወትሩ ንግሆ ኣብ እትወስዶ ማይ፡
ጽማቚ ለሚን ምሕዋስ ብፍላይ ንጥዕና
ልብኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክኢላታት
የመልክቱ። ለሚን ኣብ ደም ክህሉ
ንዝኽእል መጠን ኮሌስትሮል ኣብ

ምጉዳል ብቐዳምነት ኢዩ ዝጥቀስ።
ሻምብቆታት ደም ናይ ምራተ መጉዳእቲ
ከየጋጥሞም ኣብ ምክልኻል ድማ
ልዑል እጃም ይጻወት። ለሚን ልዑል
ትሕዝቶ ቫይታሚን ‘ሲ’ ስለ ዘለዎ’ውን
ሻምብቆታት ደም ኣብ ምትራርን መጠን
ኮሌስትሮልን ስብሕን ኣብ ምጉዳልን
ሓጋዚ ኢዩ።
=> ህሩድ
ህሩድ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ኣብ መላእ
ዓለም ከም መመቀሪ መግብን መድሃኒትን
ከገልግል ዝጸንሐ ቀመም ኢዩ። እዚ
ቀመም’ዚ ንጥዕና ልብን ሻምብቆታት
ደምን ሓጋዚ ምዃኑ ድማ ብሓያሎ
ሳይንሳዊ ምርምራት ክረጋገጽ ተኻኢሉ
ኢዩ።
=> ጉዕ በርበረ
ጉዕ በርበረ ዘይተደልዩ ስብሒ ኣብ
ምቅጻልን ኣብ መናድቕ ሻምብቆታት
ደም ክፍጠሩ ንዝኽእሉ ተደረብቲ
ቀጸላታት ኣብ ምእላይን ጠቓሚ ዝኾነ
መኣዛ ከም ዘለዎ ክኢላታት የመልክቱ።
=> ቃርፋ
ቃርፋ - ምስ ዝተፈላለዩ ሕማማት
ልብን ‘ኣተሮስለሮሲስ’ (atherosclerosis)
ምትእስሳር ዘለዎም ጠንቅታት ኣብ
ምጉዳል ሓጋዚ ምዃኑ ሓያሎ ሳይንሳዊ
መጽናዕትታት ከረጋግጽዎ ክኢሎም
ኢዮም። ኣብ 2003 ‘ዲያበቲስ ኬር’ ኣብ
ዝብል መጽሄት ዝተዘርግሐ መጽናዕታዊ
ጽሑፍ ከም ዘነጽሮ፡ ቃርፋ - ኣብ
ሻምብቆታት ደም ዝህሉ መጠን ኮሌስትሮል
ኣብ ምእላይን ኣብ ደምና ዝህሉ መጠን
ግሉኮስ ኣብ ምጉዳልን ሕማም ሽኮር ኣብ
ምንካይን ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ።
=> ኣራንሺ
መዓልታዊ ሽኮር ዘይተሓወሶ ሓደ
ብርጭቆ ወይ ልዕሊኡ ጽማቚ ኣራንሺ
ምውሳድ፡ ጸቕጢ ደም ከም ዘጉድል
ይንገር። ኣራንሺ ልዑል ትሕዝቶ
ቫይታሚን ‘ሲ’ ስለ ዘለዎ’ውን ኣብ ልዕሊ
ሻምብቆታት ደም ክወርድ ንዝኽእል ናይ
ምራተ ዕንወት ከም ዝከላኸል ይንገር።
=> ስፒናቺ
ስፒናቺ ብትሕዝቶ ጽሕግን ፖታሽዩምን
ዝሃብተመ ዓይነት ሓምሊ ኢዩ። እዞም
መኣዛታት’ዚኦም ድማ ኮሌስትሮል ኣብ
ምጉዳል ልዑል ጥቕሚ ስለ ዘለዎም
ንጥዕና ሻምብቆ ደም ኣርተሪ ኣገዳሲ
ኢዩ።
=> ብርጭቕ
ብርጭቕ ንጥዕና ልቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ
ፍሩታ ኢዩ። ልዑል ትሕዝቶ ‘ኣሚኖ
ኣሲድ’ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ብርጭቕ፡
ጸቕጢ ደም ብምጉዳልን ናይ ምቅጻል
ሻምብቆታት ደም ብምክልኻልን ንጥዕና
ኣርተሪ ኣዝዩ ጠቓሚ ኢዩ።
ምንጪ፦ healthandhealthliving.
com

ሓዳስ

ኤርትራ

ሕብረ-ልሳናውያን ሰባት

ሃይለ ዳንኤል
ኣብዛ እንነብረላ ዓለም ቋንቋ ሓደ
መረዳድኢ መንገዲ ኣብ ሞንጎ ደቂሰባት ካብ ዝኸውን ቀሊል ኣይገበረን።
ንብዙሓት ዘመናት ሊቃውንቲ መበቆል
ቋንቋ ደቂ-ሰባት ካበይ እዩ ንዝብል ሕቶ
ንኽምልሱ ጽዒሮም እዮም። እንተኾነ

ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ ዘብጽሕ መልሲ
ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ
መልሲ ረኺብናሉ ኢሎም ዝኣመኑሉ
ግዜ፡ ንርኽበታቶም ዝጻረር ናይ ቅሪት
(fossil)፡ ስነ-ጥንታዊ (archaeological)
ን ህልው ብዙሕነት ቋንቋታትን ወዘተ
. . . ዝኣመሰሉ መርትዖታት ይርከቡ።
ደቂ-ሰብ ነዚ ሒዞምዎ ዘለዉ እዋናዊ
ባህርይ ከማዕብሉ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን
ማዕረ ማዕሪኡ ቋንቋ ከም ዘማዕበሉ
ዝበዝሑ ሊቃውንቲ ዝሰማምዑሉ
መደምደምታ እዩ። እቲ እዋን ድማ
ካብ 2.7 ክሳብ 1.6 ሚልዮን ዓመታት
ከም ዝነበረ ይዛረቡ።
ብመንጽር ናይዚ ኣብ ጽሑፋት
ህሉዋትን ዝጸነቱን ሃይማኖታት ምስ
እንርኢ፡ ገሊኦም ቋንቋታት ንሓድሓድ
መረዳድኢ ክኸውን ካብ ኣማልኽቲ
ዝተዓደለና ምዃኑ ይነግሩና። ኣብ
ኩሎም እዞም ጽሑፋት እንረኽቦ
መመሳሳሊ ነገር እንተሎ ኵሎም ደቂ
ሰባት ሓደ ቋንቋ ከም ዝነበሮም እዩ።
እንተኾነ ብዝተፈላለዩ ዝገልጽዎም
ምኽንያታት ካልኦት ቋንቋታት
ከም ዝማዕበሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ
መጽሓፍ ኣይሁድ ምስ እንርኢ፡
ኣምላኽ በቲ ደቂ-ሰባት ዘርኣይዎ
ትዕቢትን ዘይምምእዛዝን ተቖጢዑ
ከም መቕጻዕቲ ንሓድሕዶም ምእንቲ
ከይረዳድኡ ዝተፈላለየ ቋንቋታት
ክዛረቡ ገይርዎም ይብል። ኣብ
ጥንታውያን ጽሑፋት ባንቱ ድማ፡
ደቂ ሰባት ሓደ ዓይነት ቋንቋ ይዛረቡ
ምንባሮም፡ ብዘጋጠሞም ሓያል ደርቂ
ግን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ፋሕ
ከም ዝበሉ፡ እዚ ዘምጽኦ ጠንቂ ድማ
“ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ጨረምረም
ክብሉ ጀሚሮም፡” ዝብል እዩ።
እዞም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ወለዶ፡
ገና ሕጂ እውን ነቲ እንዛረቦ ቋንቋ
እናገልበጥና፡ ዝተፈላለዩ ቃላት ካብ
ካልእ ቋንቋታት እናሓወስናን ኣብ
ሞንጎና ፍሉይ ቃል (slang) ፈጢርና
ከም መረዳድኢ ንጥቀመሉ። እቲ
ቃላት ድማ ምስ ግዜ እናተለምደ
ይኸይድ እሞ ከም ቋንቋ ይረዓም። በዚ
ድማ ገለ ክፋል ወይ ቃላት ናይ ሓደ
ቋንቋ ምስ ካልእ ቋንቋ ተመሳሳልነት
ከም ዘለዎ ብቐሊሉ ነስተብህል። ገለ
ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ፡ “ደቂሰባት ብባህሪኦምን ጽልዋ ከባቢኦምን
ተደሪኾም፡ ሓድሽ ቋንቋ ወይ ንዘሎ
ህሉው ቋንቋ ኣገባቡ ብምቕያር
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ይጥቀሙ።” እቲ ምኽንያት እዚ ከይኮነ
ኣይተርፍን ድማ ገለ ሰባት ብዙሓት
ቋንቋታት ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን
ብቐሊሉ ክመልኩ ዝኽእሉ።
እዚ ባህርይ’ዚ ኣብ ሃገርና እውን
ኣሎ። ኣብ ከባቢታት ኣባ-ሻውል ኣስመራ ምስ እንንቀሳቐስ ብዘይካ
ኣብቲ ገዛውቲ ዝዓበዩ ካልኦት
ክርድእዎ ዘይክእሉ slang ኣሎ። እዚ
ከኣ ንትግርኛ ገምጢልካ ምዝራብን
ኣብ ሞንጎ ቃላት ‘ፍት’ እናኣእተኻ
ምዝራብን ይርከቦ። ኣብ ኤሪ-ቲቪ፡
‘ካብ ቋንቋታት ደቂ ሹቕ ኣስመራ’
ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ መደብ ናብ
ፈነወ ቀሪቡ ነይሩ። ካብዚ ብዘይፍለይ
ገለ ገለ ሰባት ምስ ውሑዳት
ክረዳድእሉ ዝኽእሉ ናቶም ፍሉይ
ቋንቋ የማዕብሉ እዮም።
እዞም ዝተፈላለዩ ቋንቋታት
ዝመልኩን ናቶም መረዳድኢ ቋንቋ
ዘማዕብሉን ሰባት ሕብረልሳናውያን
(polyglots) ተባሂሎም’ዮም ዝጽውዑ።
ንሎሚ፡ ገለ ካብቶም ኣብ ታሪኽ
ብፍሉይ ተጻሒፎም እንረኽቦም
ሕብረ-ልሳናውያን ሰባት ክንድህስስ

ክንፍትን፦

ኤል.ኤል. ዛመንሆፍ

ዛመንሆፍ
ብሞያ
ሕክምና
ዶክተረይት ዝነበሮ ሕብረ-ልሳናዊ እዩ።
ንሱ ብዘይካ እቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ
ኣትዩ ዝተማህሮም ቋንቋታት ላቲን፡
ግሪኽ፡ እብራይስጥን ኣራማይስጢን
(Aramaic)፣ ንቋንቋታት ይድኛ
(yiddish)፡ ሩስያ፡ ፖሊሽ፡ ጀርመንን
ፈረንሳን ውርጹጽ እዩ ነይሩ።
ዛመንሆፍ ሕብረልሳናዊ ምዃኑ
ዘመስከረሉ ኣብ ዓለም ጽቡቕ
ተቐባልነት ዘትረፈ ኤስፐራንቶ
(Esperanto) እተባህለ ባዕሉ ዘማዕበሎ/
ዝፈጠሮ ቋንቋ እዩ። ንሱ ነዚ ቋንቋ
ክሃንጽ/ከቕውም ዝወሰነሉ፡ ስደተኛታት
ምስ ደቂ-ዓዲ ንኽወዳደሩን ክመሳሰሉን
ዝገብሩዎ ንባዕዳዊ ቋንቋን ባህልን
ናይ ምምላኽ ጻዕሪ ንኸቃልል እዩ።
ብሰንኪ’ዚ እቶም ስደተኛታት ካብ
ብዙሕ ዕድላት ክኹለፉ፡ ባህሎምን
መንነቶምን ድማ ከም ዝሃስስ እዩ
ዝዛረብ ነይሩ። በዚ ቋንቋ ተሓጊዞም
ድማ ማዕረ ደቀባት/ደቂዓዲ ዕድላት
ክህልዎም መንነቶም ከየጥፍኡ ድማ
ነቲ ባዕዳዊ ቋንቋ ክመልኩን ምስቲ
ሕብረተሰብ ንኽሕወሱን ዝገብር
እዩ።
ዋላ’ኳ ልዕሊ ዛመንሆፍ ብዙሓት
ቋንቋታት ዝመለኹ እንተለዉ፡ ኣብ
ስነ-ቋንቋ ግን ክንዲ ናቱ ጽልዋ ዘለዎ
ኣበርክቶ ዝገበረ ከም ዘየለ ብዙሓት
ይሰማምዑ።

ፍረደሪክ ኤንጀልስ
እዚ ጀርመናዊ ነጋዳይን ፈላስፋን
ዝነበረ ሰብ - ኤንጀልስ፡ ብዝያዳ
ዝፍለጠሉ እቶም ምስ ካርል ማርክስ
ብምዃን ዘማዕበሎም ኣንጻር ርእሰማልነት (Capitalism) ዝዓለሙ
ዕዮታት እዮም። ብብዝሒ ዝመለኾም
ቋንቋታት እውን ግኑን ስም እዩ
ዘለዎ። ንቋንቋታት ሩስያ፡ ጥልያን፡
ፖርቱጋል፡ ጋኤልኛ (Gaelic)፡ እስጳኛ፡
ፖሊሽ፡ ፈረንሳኛ፡ እንግሊዘኛ፡ ጎጻዊ
(Gothic)፡ ጥንታዊ ኖርዲክን ጥንታዊ
ሳክሰንን ብግቡእ ይመልኽ ነይሩ። ንሱ
ብተወሳኺ ቋንቋ ዓረብ ክመሃርን ኣብ
ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ድማ ንቋንቋ
ፈሪሳውያን (Persian) ክመልኽ
ብምኽኣሉ ኣብ ግዜኡ ካብ ብዙሓት
ሊቃውንቲ ዓቢ ኣድናቖት ክረክብ
ኣኽኢልዎ እዩ።
ንኤንጀልስ ኣዕሩኽቱ ብ20
ቋንቋታት ወታእታእ/ባእባእ ዝብል
እናበሉ ይሕጭጭሉ እኳ እንተነበሩ፡
ልዕሊ 12 ቋንቋታት ብግቡእ ክመልኽ
ብምኽኣሉ ግን ተመሊሱ ንዓኦም
ወታእታእ ኣቢልዎም እዩ።

ለ) ትግርኛ፡ ትግረ፡ ብሌን፡ ሕዳርብ፡
ኩናማ፡ ናራ፡ ሳሆ ወይ ዓፋር
ሐ) እንግሊዘኛን ዓረብን
ረ) ቻይና፡ ህንዲ ፈረንሳኛ፡ ጥልያን
ወይ እስጳኛ ወዘተ . . . ከነጽንዕ
ንኽእል።

ካቶይ ሎምብ

ኣብ 2003 ካቶይ ሎምብ ብሞት
ካብዛ ዓለም ክትፋኖ እንከላ፡ ዕድመኣ
ናብ ሓደ ዘመን ገጹ ተቓሪቡ ነይሩ።
ንሳ ሓንቲ ካብቶም ናይ መጀመርያ
ኣብ ሓደ እዋን ማዕረ ማዕረ እቲ
ዝዛረብ ዘሎ ክትርጕሙ ዝኽእሉ እያ።
ብዘይካ’ዚ 16 ቋንቋታት ክትመልኽ
ዝኸኣለት እውን እያ። ብኸመይ ደኣ
ነዚ ዅሉ ኣረኻኺባትሉ?
ካቶይ ሎምብ፡ ክትመሃር ናይ ምድላይ
ዘይዓግብ ሸውሃት ዝነበራን፡ ከይጋገ ኢላ

ኣሌክሳንደር ኣውሬልየስ

ኣውሬልየስ ልዕሊ “ሰለስተ ደርዘን”
ቋንቋታት ዝመልኸ ሰብ’ዩ። ንሱ
ዳርጋ ንኹሎም እቶም ቋንቋታት
ኣጽርዩ ዝዛረቦም ኮይኑ ካልኦት
ተወሰኽቲ
ቋንቋታት
እውን
ዘጽንዐ እዩ። መንእሰይ እንከሎ ኣብ
ዩኒቨርሲቲ ንቋንቋ ፈረንሳይኛ ገዲፉ
ቋንቋ ጀርመን ከጽንዕ ምስ ጀመረ
እዩ ኣብ ፍቕሪ ዝወደቐ። ብድሕሪ’ዚ
ቋንቋታት ላቲን፡ ግሪኽ፡ ሳንስክሪትን
ካልኦትን ሰዓቡ እቲ ዝርዝር ድማ
እናዓበየ ከደ።
መጀመርያ ንኣውሬልየስ ቋንቋ
ንኸጽንዕ ዝደፋፍኦ ስነ-ጽሑፍ
ጀርመን እዩ። ንሱ ብጀርመናውያን
ጸሓፍቲ ኣዝዩ ይምሰጥ ብምንባሩ
ነቶም መበቆላውያን ጽሑፋት ከንብብ
ኣሎኒ ብምባል እዩ ንቋንቋ ጀርመን
ከጽንዕ ዝጀመረ።
ኣውሬልየስ ዝኽተሎ ኣገባብ
ኣጸናንዓ ቋንቋታት፡ ንጽሑፋት
እናተርጎመን ንድምጽታቶም ድማ
ብግቡእ ከድምጽ እናፈተነን ኣብ
መዓልቲ 16 ሰዓታት ይሰርሕ። ንሱ
ንሓደ ቋንቋ ጽቡቕ ገይሩ ምስ መለኾ
ልክዕ ከም ኵኩዕ/ዕኲ ካብ እዝኑ ከም
ዝተኣልየ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ።
ኣውሬልየስ ከም ዝብሎ፡ “ቀለም
ዝቐመሰ ሰብ እንተወሓደ ሽዱሽተ
ቛንቛታት ክመልኽ ኣለዎ፡” በሃሊ
እዩ። ባህላዊ ድሕረ ባይታኦም መሰረት
ብምግባር ድማ ሰሪዕዎም ኣሎ።
ሀ) ጥንታዊ ቋንቋ ሃገርካ ወይ
ሕብረተሰብካ
ለ) ሰፋሕትን ኣገደስትን ህሉዋት
ቋንቋታት ዘለኻዮ ከባቢ
ሐ) ኣህጉራዊ ቋንቋ (እንግሊዝኛ)ን
ረ) ዝደለኻዮ ባዕዳዊ ቋንቋን ዝብል
እዩ።
ንኣብነት ኣብ ሃገርና ከነጽንዖም ዘለና
ቋንቋታት መምርሒ ኣውሬልዮስ ምስ
እንርኢ፡
ሀ) ዓረብ ወይ ግእዝ

ካብ ምፍታን ዓዲ ዘይትውዕልን እያ
ነይራ። ከሚስትሪን ፊዚክስን ድሕሪ
ምጽንዓ፡ ናይ እንግሊዘኛ መጻሕፍትን
መዝገበ-ቓላትን ብምልዓል ብቐጥታ
ናይ እንግሊዝ መምህር ንምዃን እያ
ኣንቂዳ። ከም ትምኒታ ድማ መምህር

ኮነት። እቲ ዝገርም ሎምብ ነቶም
እትምህሮም ዝነበረት ተመሃሮ ብክልተ
እብረ ጥራይ ትበልጾም ምንባራ እዩ።
ብሳላ ድፍረታ እቶም ዘጽንዓቶም 16
ቋንቋታት ከም ምንጪ ኣታዊታታ
ክኾኑ ከኣሉ። ንሳ ብዘይካ መበቆላዊ
ቋንቋኣ ሃንጋርያዊ ቋንቋ፤ ትመልኮም
ቋንቋታት ቡልጋርያ፡ ሮማንያ፡ ሩስያ፡
ስሎቫክ፡ ኡክረይን፡ ደንማርከኛ፡
እንግሊዘኛ፡ ፈረንሳይኛ፡ ጀርመን፡
ጥልያን፡ እስጳኛ፡ እብራይስጥ፡ ላቲን፡
ጃፓንን ቻይናን እዮም።
“ናብ ሓደ ዝለዓለ ደረጃ ፖሊሽ
ዝምህር ክፍሊ ኣተኹ እሞ ነታ
መምህር፡ ‘ብዛዕባ ቋንቋ ፖሊሽ
ዝፈልጦ ምንም የብለይን። ክመሃሮ
ኣዝየ’ዩ ዝደሊ፡’ በልኩዋ። እታ መምህር
ኣዝያ ተደነቕት ኣትየ ንኽመሃር
ድማ ኣፍቀደትለይ፡” ክትብል ኣብታ
ዝደረሰታ ‘This is How I Learn
Languages’ እትብል መጽሓፋ
ጠቒሳቶ ዘላ ፍጻመ እዩ።
ካቶይ ሎምብ ብቋንቋታት ሩስያ፡
እንግሊዘኛ፡ ፈረንሳይኛን ጀርመንን
መበቆላዊ ናይ ዲግሪ መዓርግ (native
degree) ክትረክብ ክኢላ እያ።
ንሓደ ኣብ ዕድመ ሓምሳታት ዝነበረ
መሓዝኣ፡ “ድላይካ ቋንቋ ክትመሃር/
ከተጽንዕ ትኽእል ኢኻ። ምኽንያቱ
ገና ንእሽቶይ ኢኻ ዘለኻ፡” እናበለት
ትጨርቀሉ ከም ዝነበረት ቀረብታ
ይዝክሩ።
ካቶይ ሎምብ ንዝተረፈ ዕድመኣ
ብዛዕባ ተመኩሮታታ መጽሓፍ ኣብ
ምድራስን ናብ ዝተፈላለዩ ኵርናዓት
ናይ ዓለምና ኣብ ምዛርን ኣሕሊፋቶ።

ካብ 8ይ ገጽ ዝቐጸለ

ኣብ መመረቕታ. . .
ሰዓት ዝጅምር’ኳ ውሑድ’ዩ። ብግዜ
ምጅማርን ምውዳእን ክንለምዶ ዘለና
ጭዋ ባህሊ’ዩ።
ሓደ ሓደ እዋን ልዕሊ ሓሙሽተ ሰብ
ኣብቲ መድረኽ ደዪቦም መደረ ዘቕርብሉ
ግዜ የጋጥመና’ዩ። ኣብ ገሊኡ ብዘይካ እታ
‘ገምጋም መጽሓፍ’፡ ካልእ ኵሉ ነቲ ደራሲ
ናብ ፍጹም ደረጃ ዝሰቅል ውዳሰታት’ዩ።
ሓቂ’ዩ ጽሒፍካ ናብ ሕትመት ክሳዕ
እተብቅዖ ዘሎ ቃልሲን ብስጭትን ቀሊል
ነገር ኣይኮነን። ኣዝዩ ብርቱዕ ዕዮ ኢኻ
ትዓምምዘለኻ።እንተተወደስካይግበኣካ’ዩ።
ግናኸ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ውዳሰ ከንቱ፡
ክንዮ ንትዕቢትን ካብ ነብስኻ ምሕባእን
እንታይ’ዩ ክህበካ፧ እቲ ኣብቲ መደብ
ዝቐርብ ካብ ንዓኻ ከላሊ፡ ንመጽሓፍካ
ከላሊን ተመስጦ ክፈጥርን ዝኽእል
እንተኾነ ይሓይሽ። ‘ካብ ደቂ-ክፍሉ፡
’ ‘ካብ መወዳድርቱ፡’ ‘ካብ መልመልቱ፡
’ ‘ካብ ስድራቤቱ፡’ ‘ካብ ኣዕሩኽቱ፡’ …
ወዘተ. እናበልካ ናብ መድረኽ ከተደይብ
እንከለኻ ግን ንሓደ ክሕባኣልካ ዝደለኻዮ
ነገር ክትሓብእ ምኽንያት ተብዝሕ
ዘለኻ’ዩ ዝመስል። ደራሲ እተላሊ ሓንቲ
መእተዊት ቃል ካብ መራሒ መደብ
ክትርከብ ትከኣል’ያ። ብዓቢኡ ግን
ቀዳመይቲ መጽሓፍ ከነሕትም እንከለና፡
ንሓድሽ ገጽ ህይወትና መባእታ እግሪና
ነንብር ከም ዘለና ኣጸቢቕና ክንርድኦ
ከም ዘለና፡ ካባይ ካብ ድኹም ሓውኹም
ምንጋር ኣይደልየኩምን’ዩ።
* ብወገን ኣንበብቲኸ?
ስነ-ጽሑፍ ሃገርና ካብ ዘለዎ ክምዕብል
እንተኾይኑ ኣንበብቲ ክንምዕብል ኣለና።

ምዕባለና ግን ኣብ ጭውነት’ዩ። ናትካ
መጽሓፍ ገዚእካ ምንባብ ከኣ ጭውነት’ዩ።
ምኽንያቱ መጽሓፍ ይሕመቕ ይጸብቕ
ሃብቲ’ዩ። ኵሉ ግዜ እትደጋገም ኣበሃህላ
ኣዕራብ ኣላ፤ “መጽሓፍ ዘለቅሕ ዓሻ፡
ተለቂሑ ዝመልስ ከኣ ዝዓሸወ።” ዘሎና
መጽሓፍ ኣይንማቐል ከም ተስምዕ ጌርና
እንተዘይተረዳእናያ ይሓይሽ። እንታይ
ደኣ ናትና መጽሓፍ ንግዛእ፡ ነቲ ዘይገዝእ
ተበላጺ ኸኣ ንኽገዝእ ነተባብዓዮ።
መጽሓፍ ንኽንገዝእ ልምዲ ዘይብልና
እንተኾይኑ’ምበር ኣዝዩ ክቡር ኣይኮነን።
ኣብ ሓንቲ ምሸት ወይ መዓልቲ ምስ
ኣዕሩኽትና ኣብ ካፈታት እነጥፍኦ
እንተሓሲብናዮ፡ ምናልባት ዋጋ ሓንቲ
መጽሓፍ ካብ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ
ሽሂ መደብና ኣይወጽእን እዩ። ከምኡ
እንተጌርና ኢና ኣንበብቲን ደረስቲን
ብሓደ ክንዓቢ እንኽእል።
ኣብ መደምደምታ፡ ኣብ ኵሉ
ዓውድታት ስነ-ጥበብ ክፉት ምብህሃል
ውጽኢታዊ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ
ትዕዝብቲ’ዚ ንባህ ዘይበለኒ ሸነኽ ጥራይ
ዝጸቐጠ’ዩ። ምናልባት ከምቲ ‘እቲ ውሑድ
ዝፈልጥ እተን ዘለውኦ ብታህዋኽ’ዩ
ዝድርብየን፡’ ዝተባህለ፡ ኣነ ኸኣ እተን
ቍሩብ ዘለዋኒ ዝመስላኒ ሓሳባት ቅድሚ
እቶም ክትብሉ ዝግብኣኩም ምድርባየይ
ድፍረት ኣይትቝጸሩለይ። ክእረሞ
ዝግብኣኒ እንተ’ሎ ኸኣ ጽሑፍኩም
ኣንቢበ ክእረም’የ።
ተስፋይ ተኸለ

ሓዳስ

ኤርትራ
ነስረዲን ኣደምኑር

ነፍሲ ወከፍ ዘመን፡ ርእሱ ዝኸኣለ
ኣደናቒ ጥበብ ኣብ ስልጣነ መነባብሮ
ሰኒዱ እዩ ዝሓልፍ። ካብ 19 ክፍለ
ዘመን ኣትሒዙ፡ ምስ ምውሳኽ ብዝሒ
ህዝብን ምሳኡ ዝተሓሓዙ ዝተፈላለዩ
ረቛሒታትን፡ ናይ መራኸቢታት
ኣገዳስነት እና ዓዘዘ ክኸይድ ጸኒሑን
ኣሎን። ኣብ’ዚ ዘለናዮ ዘመን ድማ፡
ዓይነታት መራኸቢ ብዙሃን ካብ ግዜ
ናብ ግዜ ብዝተዓጻጸፈ ናህሪ እና ማዕበሉ
ይኸዱ ኣለዉ። ከምኡ እውን ብተወሳኺ፡
ኣብ’ቲ ግዜ እቲ፡ ምስ ምምሃዝ ቅልጡፍ
ናይ ሕትመት መሳሪሒታት ዝተራእየ፡
ከም
ምትእትታው
ጋዜጣታት፡
መጻሕፍትን ሓበርቲ ጽሑፋትን ኣብ’ቲ
ናይ ሽዑ ዘመን፡ ብማሕበረ-ሰብ ዓለም
ውሃ ዘበለ ምንጪ መመሓላለፊ ሓበሬታ
እዮም ነይሮም። ግዜ እና ኣቝጸሩ ምስ
መጹ ግን፡ ዝቐለለን ንኽትከታተሎ

ዝምስጥን ዓይነታት መራኸቢታት ከም
ቴለፎን፡ ሬድዮ፡ ቴለቪዥንን ካልኦት
ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ መሳለጥያታት
ሓበሬታ እና ኣስፋሕፍሑ መጺኦም።
ኣብ ምምዕባልን ምጽባብ ስፍሓት፡ እዛ
እንነብረላ ዘለና ዓለም ዘይናዓቕ ተራ
ይጻወቱ ነይሮም። ምስ ምትእትታው
ዝርገሐ ኢንተርነት፡ ስርዓተ መራኸቢታት
ብኹሉ መልክዓቱ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እና ተማሓየሸ ይመጽእ ኣብ ዘለወሉ
እዋን፡ ኩሉ ዓይነት መመሓላለፊ ምንጪ
ሓበሬታን ናይ መዘናግዒ ማዕከናትን ኣብ
ዙርያ እዚ ዓቢ መሳለጥያ ንምትሕልላፍ
ሓበሬታ ክነጥፋ ጀሚረን። ስርዓተ
መራኸቢታት፡ ካብ’ቲ ሒዝዎ ዝነበረ
መልክዕ፡ ማለት፡ ብእኩብን ብትካላዊ
መልክዕ ዝተማእከለን ኣወዳድባ፡ ናብ
ብሕታዊን፡ ኣዝዩ ዝተሓተ ውልቀ-ሰባዊ
ዘለዎ መልክዕ ኣካይዳ ብምውራዱ።
ኣብዚ እዋን እዚ፡ ዝኾነ ዜጋ ናይ’ዛ
ዓለም ተጠቃሚ መርበባት ሓበሬታ
ክሳብ ዝኾነ፡ ንነብሱ ከም ጋዜጠኛ
ክፈልጣ ኣብ ዝኽእለሉ መሳልል
ምዕባለ በጺሑ ይርከብ። ኣብዚ ጉዳይ
እዚ፡ ምትእትታው ዝተፈላለየ ምዕቡልን
ቅልጡፍን ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂታት
ብቐዳምነት ክስራዕ ይከኣል።
ምስ እዚ ብምትሕሓዝ፡ ህዝቢ ዓለም
ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ድማ ብፍላይ፡
ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ዝበዝሐ ግዜኦም
ኣብ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት
ከውዕልዎ ይርኣዩ ኣለዉ። ገለ ካብኡ፡
ፊልሚ፡ ሙዚቃ፡ ገይምን ካልኦት ናይ
ሓድሕድ ምርኻብ (Comunication)
ማዕከናትን እዮም። እዘን ንኢንተርነት
ከም ምንጪ መራኸቢ ዝጥቀማ
ማዕከናት ሓበሬታ፡ ነዚ ናይ ምዝንጋዕ
(Entertainment) ዕላማታት ብዕቱብ
ብምሓዝ፡ ንተኸታታሊአን ይምስጥ
እዩ ዝበላኦ፡ ሓቅነቱ ብዘየገድስ፡
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ስትሪም ሜድያ ንስንብታ
ቴለቪዥን የቀላጥፍ
ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት፡ ናብ ሰዓቢአን
ይፍንዋ። ኣባል ወይ ተደጋጋፊ እዘን
ማዕከናት ሓበሬታ ዝኾነ ውልቀሰብ ድማ፡ ዝተፈላለየ ሓበሬታ እና
ሃበን፡ ትሕዝቶታተን ብመልሲ ዕንጋለ
እናሃብተማን ኣብዝላዓለ ጥርዚ ብቕዓት
ንኽበጽሓ ደገፉ የበርክተለን።
ንሎሚ ጽልዋ ናይ ስትሪም ሜድያ፡
ክንትንክፍ ክንፍትን ኢና። ንኢንተርነት
ከም መሳለጥያ ተጠቂሙ ትሕዝቶታቱ
ዝዝርግሕ ዓይነት መራኸቢ ብዙሃን፡ ኣብ
ካልኦት ማዕከናት ሓበሬታ ብሓፈሻ፡ ኣብ
ቴለቪዥን ድማ ብፍላይ ዘለዎ ጽልዋን፡
በዚ ማዕከን ሓበሬታታት ዝግልገላ
ዓበይቲ ትካላት ከመይ ከምዝመስላን
ክንድህስስ።
ስትሪም ሜድያ (stream media)

ካብ መርበባት ሓበሬታ (Internet)
ተንቀሳቓሲ ቪድዮን ድምጽን ብምቕባል
ወይ ብምውራድ (ዳውንሎድ) ብምግባር
ኣብ ዝደለኻዮ ቦታን ግዜን፡ ብዝደለኻዮ
ንዓኡ ከስርሕ ዝኽእል ዓይነት
መሳርሒ፡ ከም ሞባይላት፡ ላፕቶባትን
ካልኦትን ተጠቂምካ እትከታተሎ
ዓይነት መራኸቢ ብዙሃን እዩ። እዚ
ብዝተፈላለዩ ናይ ኮሚኒከሽን ምሁራት
ነንበይኖም ትንታነታት ዝዋሃበሉ ዓይነት
መራኸቢ ብዙሃን፡ ዝኾነ ሰብ ብሓሳባቱ፡
ቃሕ ዝበሎ ዓይነት ኣገላልጻ ገይሩ
ክትንትኖን ክጥቀመሉን ምሉእ ናጽነት
ዝህብ እውን‘ዩ። ብዝበዝሑ ተጠቐምቲ
ግን፡ ንምትሕልላፍ ቪድዮን ድምጽን
ጥራይ ዝውክል ዓይነት መራኸቢ
ብዙሃን ኮይኑ’ዩ ዝቐርብ።
ስትሪም ሜድያ፡ ካብ 90ታት ኣትሒዙ፡
ክሳብ እዚ ዘለናዮ ዓመት፡ ካብ ግዜ
ናብ ግዜ እና ተማሓየሸን እና ማዕበለን
ክኸይድ’ኳ እንተ ጸነሐ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ

ዓመታት ግን ኣታዊታቱን ዝርጋሐኡን
ብዝተዓጻጸፈ እዩ ዝዓቢ ዘሎ። ካብ’ተን
በዚ ስም እዚ ዝጽዋዓ ተጠቀስቲ ትካላት
ዩቲዩብ (YouTube)፡ ብቐዳምነት
ይስራዕ። እዚ መርበብ ሓበሬታ፡ ናትካ
ትሕዝቶ ኣብ መርበቡ ክትዝርግሕን፡
ከተላልን ዕድል ዝህብን፡ ዝተፈላለየ በዚ
ትካል ሓበሬታ ዝፈረዩ ትሕዝቶታት፡
ናብ ተኸታተልቱ ዝዝርግሕን እዩ። ከም
ካልኣይ ዝጥቀስ ድማ፡ ኔት ፍሊክስ እዩ
(Netflix)። እዚ ትካል እዚ ዝተፈላለዩ
ተኸታተልትን፡ ሓጸርቲ ፊልምታት ኣብ
ምፍራይን ዝነጥፍ እዩ።
ኣብ 2015፡ ብማሕበር ኢንዱስትሪ
ሕትመት ኣመሪካ ኣብ ዝቐረበ
ዓመታዊ እቶት ጸብጻብ፡ ኣገልግሎት
ስትሪም፡ ናይ 34.3% ናይ’ቲ ዓመት
እትዋት ካብ ናይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ
ክረክብ በቒዑ ነይሩ። ካብ’ቲ ቅድሚኡ
ዝነበረ ዓመታት ብ29% ዓብዩ ማለት
እዩ። በዚ ተሓጊዙ ድማ ናይ 2.4
ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ክረክብ ክኢሉ።
ኣብ ቅውዳሞት ኣዋርሕ ናይ 2016
ድማ፡ ናይ 57% ዕብየት ብምርኣይ፡
1.6 ቢልዮን ኣታዊ ገይሩ። ሳላ’ዚ ዳርጋ
ፍርቂ ኣብ’ቲ መዳይ ዝርከብ ኣታዊ
ከም ዝተቖጻጸሮ ዝተፈላለዩ ፋይናንሳዊ
ጸብጻባት ይሕብሩ።
ከም ኣብነት ንኔት ፍሊክስ ክንዕዘብ።
እዚ ትካል መፍረ ፊልም ዝዘርገሖም
ትሕዝቶታት፡ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት
ዳርጋ ብስማዊ ክፍሊት ክንዕዘቦም
ንኽእል ኢና።
ትሕዝቶታቱ ንጎኒ ገዲፍና፡ ኣቃውማን
ኣሰራርሓን እዚ ዓርሞሽሽ ናይ ምዝንጋዕ
ማዕከን ክንርኢ። ኔት ፍሊክስ ኣብ’ዚ
እዋን እዚ ኣብ 60 ካብ ሃገራት ዓለምና
ብወኪላቱ ተዘርጊሑ ይርከብ። ዝርጋሐ
ሸፈነኡ ንምዕባይ ድማ ኣብዚ ሓጺር
ግዜ ናብ ከባቢ 130 ሃገራት ከስፋሕፍሕ
ምዃኑ ኣካየድቲ ናይቲ ትካል ኣብ
ዝተፈላለየ ጽሑፋቶም ይሕብሩ።
ቴድ ሳንድሮ፡ ኣካያዲ ስራሕ ኔት
ፍሊክስ ኣብ ሆሊውድ’ዩ። ብዛዕባ
ኣገዳስነት ስትሪም ሜድያ፡ ብፍላይ ከኣ
እቲ ዝስርሓሉ ዘሎ ትካል ኣብ መዳይ
ኣዘናጋዕቲ ፊልምታት ክዛረብ እንከሎ፡
“ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ፡
ኣስተማቐርቲ ፊልም ኣብ ዙርያ
ምሕረት (ድንጋጸ)፡ ዓበይቲ ትካላት
መወዓውዒ እዮም፡ ንዝመረጹዎም
ፊልምታት ዝዕዘቡ ነይሮም። ክከታተልዎ
ዘለዎም ናይ መወዓውዒ መደባት ኣብ

ሞንጎ ኣድህቦኦም ብምስራቕ ኢና
ንዝርግሓሎም ነይርና። ኣብ’ዚ እዋን
ግን ካብ መወዓውዒ ናጻ ዝኾነን፡ ነቲ
ክከታተልዎ ዝደልዩ መደባት ጥራይ
ብምምራጽ፡ ድሌታቶም ዘማልእ ዓይነት
መራኸቢ ብዙሃን ተኣታተዩ ስለ ዘሎ፡

እቲ ሽግር ተፈቲሑ’ዩ ክባሃል ይከኣል።”
ብምባል ንጽልዋ ምጕዳል ሸውሃት
ተዓዘብቲ ኣብ መዳይ መወዓዊዕታትን
ዝርገሐ መወዓውዒ ኣልቦ ስቲሪም
ሜድያን ከብርህ ይፍትን።
ኔት ፍሊክስ ካብ 2007 ዝጅምር
ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ፡ ኣታዊታቱ
ብሽዱሽተ ዕጽፊ ዓብዩ ይርከብ። ኣብ
ዝጀመረሉ ዓመት ዝነበሮ ብዝሒ
ኣታዊ 1.2 ቢልዮን ዶላር፡ ኣብ’ዚ
ሕጂ እዋን ናብ 6.8 ቢልዮን ዶላር
ዓብዩ ይርከብ። ልዕሊ 81 ሚልዮን
ሰዓብቲ (ተኸታተልቲ) እዚ ትካል፡
ካብ ሸሞንተ ክሳብ 12 ዶላር ንወርሒ
እናኸፈሉ በዚ ትካል ዝፈርዩ ዝተፈላለዩ
ትሕዝቶታት ኣብ መርበብ ኢንተርነት
ክከታተሉ ይውዕሉ። ቀስ ብቐስ ድማ፡
ኣብ ቴለቪዥን ንዝርኣዩ መደባት እና
ረጥረጡ ናብ’ዚ ሓዲሽን ንኽትከታተሎ
ዝምችእን ዓይነት መዘናግዒ እናዛዘዉ
ይመጽኡ ኣለዉ። ኣብ ኣመሪካን
ካልኦት ምዕቡላት ሃገራትን ዝተኻየደ
መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ፡ ኣብ’ዞም
ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት፡ ናይ
ቴለቪዥን ትካላት(cabel TV) ኣስታት
6.7 ሚልዮን ሰዓቢ ከሲረን ኣለዋ።
ካብ’ዚኦም እቶም 70% ስትሪም
ሜድያ ንምክትታል ኣብ ዝተፈላለያ
ማዕከናት ዝተመዝገቡ እዮም። እዚ
ኹሉ ረቛሒታት ተደማሚሩ፡ ኔት
ፍሊክስ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓመት ናይ
134% ዕብየት ካብ ፋይናንሳዊ
ንጥፈታት ከኻዕብት ሓጊዙዋ እዩ።

ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት፡ ኔት
ፍሊክስ ካብ ከም HBO ዝኣመሰላ
መሳቱኡ ትካላት፡ ዝበዝሐ ወጻኢታት
ብምግባር፡ ትሕዝቶታቱ ኣብ ምሕያል
ይነጥፍ ኣሎ። ናይ’ዚ ኣብነት ድማ፡
ልዕሊ ሓሙሽተ ቢልዮን ዶላር
ወጻኢታት ኣብ ምፍራይ ዝተፈላለዩ
ተኸታተልትን ሓጸርትን ፊልምታት
ወፍሪ ይገብር ኣሎ።
ካብ ቀንዲ ኣካየድቲ ትካል ኔት

ፍሊክስ ዝኾነ ሪድ ሃስቲንግስ፡ ጽልዋ
ስትሪም ሜድያ ኣብ ልዕሊ ቴለቪዥን
ብኸም’ዚ ዝስዕብ ይገልጾ “ ኩሉ ናይ
ቲቪ መደባት ናብ ኢንተርነት ክግዕዝ
እዩ። እዚ ማለት ድማ ብገመድ ዝሰርሕ
ናይ ቴለቪዥን ማዕከናት ኣብ ዝመጽእ
20 ዓመታት ነበረያ-ነበረ ክኸውን
ይኽእል’ዩ። ልክዕ ከም’ቲ ተንቀሳቓሲ
ቴሌፎን ኣብ ልዕሊ ቀዋሚ ቴሌፎን
(ናይ ገዛ ቴሌፎን)፡ ዘምጽኦ ልዑል ጽልዋ፡
ተዓዘብቲ ሓደ መደበር ቴለቪዥን
ወይ ማዕከን ሜድያ ብዝቈጻጸሮ
ዓይነት ትሕዝቶታት እናተቐየዱ፡ ኮፍ
ኢሎም ውሱን ትሕዝቶታት ጥራይ
ዝዕዘቡሉ ግዜ እናኣብቅዐ ይመጽእ ኣሎ
ማለት’ዩ።” ኢሉ።
ሄስቲንግስ ብተወሳኺ፡ “ኣብ ሓደ
እዋን ኔት ፍሊክስ፡ ኣብ ፖስታ ዝተዓሸጉ
ዲቪዲታት ናብ ዓማዊሉ እና ኣከፋፈለ’ዩ
ዕማሙ ዘሳልጥ ነይሩ። ኣብ’ዚ እዋን
ግን፡ ኢንተርነት ኣብ ዝደለኻዮ ቦታን
ግዜን ምስ እትደልዮ ዓሚል ብቐጥታ
ስለ ዘራኽበካ፡ ዓማዊል ዝደለይዎ ዓይነት
ትሕዝቶ ኣብ ውሱን ግዜ ብምምራጽ
ክዕዘቡ ኣብ ዝኽእልሉ ደረጃ ተበጺሑ
ይርከብ ኣሎ።” ብምባል፡ ድሕረ ባይታ
እቲ ትካል ይገልጽ።
እዚ ክንከታተሎ ዝጸናሕና ጽልዋ
ስትሪም ሜድያ ኣብ ቴለቪዥን
ኮይኑ፡ ምስ ምትእትታው ሓድሽ
ቴክኖሎጂ፡ እቲ ሓደ ክነግስ፡ እቲ ካልእ
ድማ ክጥፍሽ ንቡርን ዝጸንሐን እዩ።
ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ሃገርና
ድማ ብፍላይ፡ ነዚ ጽልዋኡ እና
ኣስፋሕፈሐ ዝመጽእ ዘሎ፡ ጠቐምትን
ጎዳእትን ትሕዝቶታት ዝሓዘለ ፊልምን
ሙዚቃን፡ ምስ ባህልና፡ ኣናባብራና፡
እንታይነትናን ብዝሳነ መልክዕ፡ ኣብ’ቲ
ዝጠቕመና ዓይነት ትሕዝቶ ጥራይ
ብምትኳር፡ ማዕረ እቲ ዘለዎ እወንታዊ
ጎድኒ፡ ኣብ መንእሰያትን ተማሃሮን
ዘስዕቦ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዓቢ ምዃኑ
ምግንዛብ የድሊ። ኣብ ክንዲ ኣብ ዕዳጋ
ንዝተዘርገሐ ኩሉ ገፋፊጥካ ምዕዛብ፡ ነቲ
ንባህልኻን መንነትካን ዘሀብትምን፡ ኣብ
ምዕባለን ትምህርትን ዘተኮረ ዓይነት
ትሕዝቶ ብምምራጽ፡ መንእሰያትና
ብዙሕ መኽሰብ ምረኸቡ ነይሮም።
እቲ ምንታይ፡ “ኣብታይ ካብ ጸጊበን
ዝዕንድራ፡ ይዕንድራ ኣለዋ ኢለን
ዝዕንድራ ይበዝሓ” ከይ ከውን ነገሩ።
***

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.295

11 ነሓሰ 2017 - ገጽ 6

ኣብ ገረብን ምግራብን ዘለና ርድኢት. . .

ወረቐት’ዩ፡ መድሃኒት’ዩ፡ ፍረ’ዩ መግቢ፡
ቤት’ዩ፡ ንብረት’ዩ፡ ዋሕስ ዝናብ’ዩ . ወ.
ዘ. ተ. ኩሉ ኢዩ። ዘይምህላዉ ድማ፡
ዕርቃን፡ ድርቂ፡ ጥምየትን ጥፍኣትን
ይኸውን። ዓርኮብኮባይ ንባዕላ፡
ክትኣርግ ከላ ኣብ እግራ 7-8 ንኣሽቱ
ዓርኮብኮባያት ተጨብጭብ! ንሕና ከኣ
ነታ ዓባይ ወሲድና ነተን ደቃ ክዓብያ
እንተሓብሒብና፡ እቲ ቅኑዕ ድሲፕሊን
ምግራብ ፈጺምና ኢልና ክንቀስን
ንኽእል።
ስለዚ፡ ብሃሳሰ ለባም ፈልሲታት ኣብ
ኩሉ ክትተክል ምውዓልን ጽባሕ
ቁሊሕ ኢልካ ዘይምርኣዩን፡ ምግራብ
ዘይኮነ፡ ብገረብን ምግራብን ምልጋጽ
ጥራይ ኢዩ ክኸውን ዝኽእል። ኣብ
ገረብን ምግራብን ዘለና ርድኢት ኣዝዩ
ክዓሙቕ ኣለዎ። ገረብ ዘይብሉ ቀላጥ
መሬትን ዕርቃኑ ዝወጸ ሰብን ማዕረ
ከሕፍሩና ኣለዎም።

ኤርትራ

ኣቡበከር ዓ/ኣወል
ምግራብ ቃል ብቓሉ፡ ኣብ
ገረብ ዘይነበሮ ቦታ ገረብ ምትካል
ማለት ኢዩ። ገረብ፡ ምግራብ. . .።
መቦቆላውያን ኣግራብ ከኣ ደቂ’ቲ
ከባቢ እዮም። ነቲ ከባቢኦም መሲሎም
ይነብሩ። ምስ ሓመዱ ይሳነዩ፡ ዋሕዲ
ማዩ ይጻወሩ፡ ሙቐቱን ውርጩን
ይኽእሉ፡ ኪኖኡ ድማ፡ ምስ ሂወታዊ
ብዙሕነት ኣከባቢኦም ይወሃሃዱ።
ልክዕ’ዩ፡ ኣግራብ እውን ከም ካልኦት
ዓለማውያን ፍጡራት ኣብ ረብሓና
ከነውዕሎም፡ ባህሪያዊ መሰልና ኢዩ።
ስለዚ ሓላፍነታዊን ንጽባሕ ዘማዕደወን
ኣጠቓቕማ ገረብ’ውን ኣካል ምግራብ
ኢዩ። ኣብ ዘለዉዎ እንተገዲፍናዮም
ከኣ፡ ቤተ- ሂወታውያን ይኾኑ ስለዘለዉ
ኣብ ረብሓና ውዒሎም ክበሃል
ይከኣል’ዩ (tourism)። ገረብ ፍጹም

ጽላል፡ ሃብታም ሓመድ፡ ጠሊ ዝናብ፡
ምቁር ፍረ፡ ድራር ኣሓ፡ ነዝዒ ዕንዲዳ፡
ነዝዒ ጎማ (rubber)፡ ሰፈር ኣዕዋፍ ምስ
ዜሙኡ፡ ንኹሉሻዕ
-ጣውላ በትሪ፡ ፈሓም ጓህሪ፡ ዕርፊ
ዱግሪ፡ ህድሞ፡ ናሕሲ፡ ንሓደሻዕ
ስልማት ግርማ፡ ዓማዊል ዓዳሚ፡
ኣናብስ ሓራምዝ፡ ኣሞራታት ራውያ፡
ሰገናት ዘራፋት፡ ጎቢየታት ገባብል፡
“ማይ ከየፍላሕካ ምስታይ’ሲ ሕማቕ’ዩ
ኢሎምዎ. . .” . . . ‘እሂ! ግድን ክፈልሕ
ኣለዎ?’ . . . ‘እወ ግድን ክልተ-ሰለስተ
ግዜ ኣጸቢቑ ክፈልሕ ኣለዎ ኢሎም’ .
. . ‘መን’ዩ’ኸ እቲ ከምኡ ዝብል?’ . . .
‘ኢሎምዎ’ እናበልካ ብሃሳሰ-ለባም ትም
ኢልካ ምኻድ፡ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት
ዘይምሉእነት ኢዩ ዘስዕብ። ሓድሽ
ሓበሬታ ምስ ዝመጸካ፡ ንምንታይ?
ስለምንታይ? ብኸመይ? ዝብሉን
ዝኣመሰሉን ኣገደስቲ ሕቶታት ምቕራብ፡
ንንቕሓትን ኣፍልጦን ስለዘበርኽ ክስገር
የብሉን። ማይ ኣይተብዝሕ ንዝበለካ፡
ስለምንታይ? በሎ። ማይ ብብዝሒ ስተ
ንዝበለካ እውን ‘ስለምንታይ’ በሎ።
‘ፌስታል ካብ ዕዳጋታት ተኸልኪሉ’

ጉድኣት ዘይብሉ ባህሪያዊ ጸጋ ኢዩ።
እንተዘይ ሓዂርካዮ፡ ኣየጽድፈካን’ዩ።
እንተዘይ ኣባሪዕካዮ፡ ኣየቃጽለካን’ዩ።
ምስ እተብርሶ ኢኻ ትጉዳእ፡ ገረብ
ትስእን ኩሉ ትስእን።
ብዛዕባ ገረብን ጥቕሙን ምምዳር፡
ማዕረ ብዛዕባ ሂወት ምድስኳር ኢዩ።
ኣይውዳእን’ዩ። ገረብ፡ ቅድሚ ወዲ
ሰብ ኣብዛ ዓለም ዝነበረን ክሳብ ሎሚ
ዘሎን ገዲም ወዲ መሬት ኢዩ። ሎሚ
ሎሚ ግና ቅድሚ ወዲ-ሰብ ካብ ገጽ
መሬት ከይጠፍእ ኣብ ዝስጋኣሉ ደረጃ
በጺሕና ኣለና። መበገሲ ናይ’ዚ ስግኣት፡
ስስዕቲን ብኽነትን ኢዩ። ልዕሊ ኩሉ
ድማ ዘይምፍላጥ።
ናይ ኩሉ ሕማቕ ነገር መበገሲ ዝኾነ
‘ዘይምፍላጥ’፡ ንገረብን ምግራብን እውን

ብዘይ መጠን ሃስዩዎ ኢዩ። መበቆላዊ
ገረብ በቲኽካ ከም ብሓድሽ ካልእ
ዓይነት ገረብ ምትካል፡ ኣከባቢያዊ ሃስያ
ከምዘለዎ ዘይምፍላጥ፡ ‘ዘይምፍላጥ’ እዩ
መበገሲኡ። ከም’ቲ ኩሉ ተፈጥሮኣዊ
ነገራት ኣኣብ ቦታኡ ዝጽብቕ፡ ገረብ
እውን ኣብ ቦታኡ ኢዩ ጽቡቕ። ጋሻ
ገረብ ኣብ ጋሻ መሬት ተተኺሉ፡ ድሕሪ
ግዜ ክወሃሃድ ይኽእል ይኸውን። ማዕረማዕሪኡ ግና ነቲ ዝተጋየሾ መሬት’ውን
ይጸልዎ ምዃኑ፡ ሊቃውንቲ ናይዚ
ዓውዲ ገሊጾሞ ኣለዉ። ኩሉ ኣብ
ቦታኡን ግዜኡን ኢዩ ወግዑ።
ኣብ ኣጻድፍን ንሕርሻ ምቹእ ዘይኮነ
ቦታን፡ ኣገዳስነት ገረብ ኣብ ቅድሚት
ይስራዕ። ንኣብነት፦ ኣብ ምብራቓዊ
ኣጻድፍ ሃገርና፡ ነባሮ እቲ ከባቢ ምንጪ

ኣታዊኦም መዓር ኢዩ። እቲ ብኣግራብ
ዝተሸፈኒ ኣጻድፎም ምቹእ ሰፈርን
መራብሒን ንህቢ ኢዩ። ካብ’ቲ ንህቢ
ድማ መዓር። ስለ’ዚ እቶም ደቂ’ቲ
ቦታ፡ ገረቦም’ያ ግራቶም። ብዘይ
ገረብ ንሶምን ጥሪቶምን ኣብቲ ቦታ
ኣይህልዉን። ትርጉም ገረብ ድማ
ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ዝያዳ ዓሚቚ
ርድኢት ኣለዎም። ንገረብ ከም
ዕንቅፋት ዝጥምተኦ ጽላታት እውን
ኣለዋ። ንኣብነት፡ ኩባንያታት ህንጻ።
መሰረት ኩሉ ምንቅስቓሳት
ርድኢት (ንቕሓት) ስለዝኾነ፡ ኣብ
ገረብን ምግራብን ዘለና ንቕሓት ድማ
ንውሕስነት ህላወኡን ቀጻልነቱን ኣገዳሲ
ይገብሮ። ጽላል’ዩ፡ ዓቃብ ሓመድ’ዩ፡
ሰፈር ሂወታዊ ብዙሕነት’ዩ፡ ጸዓት’ዩ፡

ኣየናዩ የርብሕ
ኣናብር ሊዮፓርድ፡ ንኩሉሻዕ
-ፋረ ክዳን፡ ምንጻፍ ነብሪ መጃሃሪ፡
ስኒ ሓርማዝ መጻወቲ፡ ኣስከሬን ኣሞራ
ፎርማ ገዛ፡ ቆርበት ገበል ንማሕፉዳ፡
ስጋ ጎቢየ ንጣዓሞት ንሓንቲ ዕለት!
ጽሩይ ባሕሪ ገነት ጋምበሪ፡ ምዑዝ
መግቢ ሃይማኖት ዘይፈሊ፡ መሐንበሲ
መመራመሪ፡ ግራት ጨው ግምጃ

ሉሊ፡ መስኮት ሃገር ባብ ዝምድናታት .
. ንዘንትእለት!
-መጉሓፍ ርስሓት መሕብኢ
ግዕዘይ፡ መጻወት ጉሓላሉ መዐንደሪ
እከይ፡
ቀለብ ሂወት ወረ ሂወት ባዕሉ፡
ጽሩይ ኣየር ጥዕና ንሓፍሰሉ፡ ማልና
ኣዝርእትና ብእኡ ደው ዝብሉ፡

እንተረሰሐ ንዕሎ እንተጸረየ ንህሉ፡
ወትሩ ንህሉ ንሱ ምስ ዝህሉ
-ካርቦን ነህግገሉ ሽጋራ ነትክኸሉ፡
መርዚ ነብንነሉ ጋዝ ንደፍኣሉ፡ ሜርኩሪ
ንዝርጋሓሉ ሳይናይድ ንፍንወሉ፡
ንግዚኡ ንረብሓሉ ሰልዲ ንግሕጠሉ፡
ጽባሕ’ከ ብምንታይ ኢና ክንህሉ?
ሓመድ ዚ’ሓመድና ምድርና

ፌስታል ስለምንታይ ይጽላእ?
እንተደኣ ተባሂሉ፡ ኣዕጋቢ መልሲ
ክንረኽበሉ
ክንፍትን
ኣለና።
መኸልከሊኡ ምኽንያት ምስ ፈለጥናን
ምስ ኣመንናሉን ኢና ነቲ ሕጊ ኣኽቢርና
እንትግብሮ። መብዛሕትና ተጠቒምና
ዝደርበናዮ ፌስታል እንስሳ እንተበሊዐናኦ፡
ኣብ ከስዕአን ተኾዲሙ ከምዝቐትለን
ብሓርፋፉ ይርዳኣና ኢዩ። ኪኖኡ
ዝኸይድ ጉድኣትን ሃስያን’ከ ኣለዎ ዲዩ?
ኣብ ሚንስትሪ መሬት፡ ማይን ኣከባቢን
ዳይረክተር ምሕደራ ኣከባቢ ወይዘሮ
ኣስቴር ረዳእዝጊ፡ ፌስታል እንታይ
እንታይ ጉድኣት ኣብ ኣከባቢን ሰብን
ከምዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታኣ ይስዕብ፦

ፌስታል፡
ብፖሊቲሊን
(POLYETHYLENE)
ዝተባህለ
መራዚ ባእታ ዝተሰርሐ፡ ዘይሓቅቕን
(BIODEGRADABLE)
ናይ
ፐትሮሊዩም ባህርይ ዘለዎን ኢዩ። በዚ
ባህሪኡ’ዚ ድማ ኣብ ዝተሓወሶ ነገር
ይምርዝን ይብክልን። ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ
ዓለም ኣብ ዓመት ሓደ ትሪልዮን ሓባ
ፌስታል ኣብ ዕዳጋ ይውዕል። ካብዚ
ዝተዘርገሐ ሓደ ትሪልዮን ፌስታል፡ ካብ
1-3 % ጥራይ ኣብ ዳግመ-ምምስራሕ
ከምዝውዕል ጸብጻብ ግዱሳት ስነ- ኣከባቢ
የመልክቱ። እቲ 97% ጉሓፍ ኮይኑ
ኣብ ኩሉ ቦታታት ይብተን ኣሎ። ካብዚ
ዝተጠቕሰ ኣሃዝ እቲ 500 ሚልዮን
ፌስታል ናይ ኣሜሪካ ኢዩ።
ጉድኣት ፌስታል፦ ዝበዝሕ ዝጓሓፍ
ፌስታል መወዳእታ መዓልቦኡ፡ ባሕርን
ውቅያኖስን ኢዩ። ኣብ ሂወታውያን
ነበርቲ ማይ ድማ ዓቢ ናይ ምምራዝን
ማዕበስትን (blockage) ጉድኣት የስዕብ።
ዓሳታት፡ ጎቢየ ባሕሪ፡ ፌስታላት እናወሓጡ
ዝሞቱን ነዐኦም ዝበልዑን ከይተረፉ
ይሞቱ። ኣብ መሬት ከኣ፡ እንስሳታት
ዘቤትን ዘገዳምን ምስ መጋሃጫአን
ሓዊሰን ይበልዐኦ’ሞ ፈለማ ኣብ ጎሮሮአን
ዓንቂጹ ኣማሲኑ ይቐትለን። ካብ ጎሮሮ
ምስ ዝሓልፍ ድማ፡ ኣብ ከስዐ ኣትዩ

ንስርዓተ ምሕቓቕ ይዓግት። ምናልባት
ተበታቲኹ ንጎሮሮን ከስዐን እንተሓሊፉ
ድማ፡ ኣብ መዓንጣ ኣትዩ ትቦታት
መዓናጡ ብምዕጋት፡ መዓናጡ ቈጺሩ
ኣፍ ሞት የብጽሕ።
ካብ’ዚ ዝተፈልየ ከኣ፡ ኣብ መትረባትን
ሻምብቆታትትን ጽሩይን ረሳሕን ፈሳሲ
ኣትዩ፡ ባዕሉን ካልኦት ነገራትን ኣኪቡ
ይዓብስ። ‘ዓይኒ ምድሪ ተዓቢሱና ምስ
ጸረግናዮ መዓት ዝተጠቕለለ ፌስታል
ጸኒሑና’ ዝብል ዕላላት ዝውቱር ኢዩ።
ፌስታል ብባህሪኡ ዘይሓቅቕ ነገር
ስለዝኾነ፡ ንካልኦት ሓቐቕቲ ነገራት
ሓቚፉ ብምሓዝ ዓንቀጽቲ ንቡር
መስርሓት ይገብሮም።
እቲ ዘገርም ዋላ ኣብ መሬት
እንተቐበርካዮ፡ ሓደ ዳይኦክሲን ዝበሃል
መርዚ ስለዘለዎ ነቲ ሓመድ ይብክሎ፡
ብተወሳኺ ምውህሃድ ንጥረነገራት
ሓመድ ይኽልክል። ከተጥፍኦ ኢልካ
ምስ እተቃጽሎ ውን ክቃጸል ከሎ
ናብ ከባቢ ኣየር ዝፍንዎ ብርቱዕ ትኪ
(carbondyoxide) ከቢድ በካሊ ኢዩ።
ነቲ ትኪ ብቐጥታ ናብ ውሽጡ
ዘስተንፍስ’ሞ ዝስዕቦ ጥዕናዊ ሃስያ ዕሸሽ
ዝበሃል ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡
ኣብ ምግዕዛይ ኣከባቢ እውን ልዑል ግደ
ኣለዎ።

መሰረትና፡ ግራትና ቤትና፡ ዘይሓምም
ድዩ ዝመስለና? ካብኡ’ንዲዩ ሃንዛና
ካብኡ ስዋና ኣባዕከና፡ ንሱ’ንዲዩ ሃገርና
ዕላማ ምንባርና፡ ንሱ ንሕና ኢዩ ንሕና
ንሱ ኢና።
-ንቐልጥ ሽፋኑ ንንፋስ ነቃለዖ፡
ንምዝምዞ ጥራይ ንዘይንድኮዖ፡
ብውሕጅ ክብለል ትም ኢልና ንርኢ፡
ጽባሕ ካበይ ከምንሓፍስ እንድዒ!
ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ጉድኣት ፌስታል
እዚ ካብ ኮነ፡ ኣብ ሃገርና እንታይ ስጉምቲ
ተወሲዱ? ባዕሉ ዝመጽእ ሕቶ ኢዩ።
ንኣገልግሎት ፌስታል ኣብ ዕዳጋታት
ሃገርና ዝኽልክል ኣዋጅ ቁጽሪ 63/2002
ከምኡ እውን ኣዋጅ ቁጽሪ 99/2004
ምጥቃስ ይከኣል። ጎኒ ጎኒ’ዚ ኣዋጃት፡
ንቕሓት ህዝቢ ንምዕባይ ብዝተኻየደ
ጎስጓሳት (እኹል’ኳ እንተዘይኮነ) ደሓን
ዝኾነ ውጽኢት ተረኺቡዎ ነይሩ
ኢዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ግን እቲ
ትግባረ ምኽልካል ፌስታል ክጠሓስ
ይረአ ኣሎ። ዛጊት ንዝተበተነ ፌስታላት
ኣብ መዓላ ንምውዓል ዝሕግዛ ትካል
ፕላስቲክ ኮኾብ ድባርዋ፡ መአከቢ
ጓሓፍ ከተማ ኣስመራ (ስካሪኮ)፡ ትካል
ምምስራሕ ፕላስቲክ ዓዲ ኣቤቶ ርኡይ
ኣበርክቶ ክገብራ ትጽቢት ዝግበረለን
ትካላት ኢየን።
ንዝያዳ ኣፍልጦ፡ ኣብ ሃገርና ረቂቕ
ፌስታል ናይ 100 ማይክሮን ወይ ትሕቲ
0.1 ሚሊሜትር ሩግዲ ዘለዎ ፌስታል
ክልኩል ኢዩ። ከምኡ’ውን ብመሰረት
እቲ ኣዋጅ፡ ኣብ ሃገርና ፌስታል ክፈሪ፡
ኣብ ዕዳጋ ክውዕልን ናብ ካልእ ሃገር
ክሰጋገርን ኣይፍቀድን ኢዩ።
ልዕሊ ኩሉ ግና ኣፍልጦና ኣብ
ጉድኣት ፌስታል ብምስፋሕ ተሰለፍቲ
ኣብ መስመር “ኣይፋል ንፌስታል”
ክንከውን ይግባእ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ንደቂ-ኣንስትዮ ዝምችኡን ዘይምችኡን
ስፍራታት ዓለም

ነጃት ኣድም
ሓደ መዓልቲ ሓደ ንፈልጦ ሰብ
ብዘይንፈልጦ ምኽንያት ኣንጸርጺሩ
ሃንደበት “ሃጽ ኢለ’ዶ ኣርሒቐ ክጠፍእ”
ምስ በለ፡ ሓንቲ ካባና እንተስ ከይተረደኣ
እንተስ ንኸተዝሕሎ፡ “ናበይ ኣታ?”
ኢላ ምስ ሓተተቶ፡ “ናብ ሰብ ዘይብሉ
ዓዲ’ቲ” ኢሉ ክምልሰላ ይዝከረኒ። ኣብ’ቲ
ግዜ’ቲ ሰብ ዘይብሉ ዓዲ ምህላዉን
ዘይምህላዉን’ኳ እንተ ዘይሓተትኩሉ፡
ኣብ ሰብ ዘይብሉ ዓዲ ምንባር እንታይ
ከም ዝመስል ግና ኣዕሚቘ ክሓስበሉ ደኣ
ጀመርኩ።
“ካልእ ሰብከ ‘ከም’ዚን ከም’ቲን
ዘይብሉ ዓዲ’ እናበለ፡ ካብ ቦታኡ ክሃድም
ይሃርፍ’ዶ ይኸውን?” እናበልኩ ከኣ
ምስ ውሽጠይ ዕላል ተተሓሓዝኩዎ።
“ብርግጽ’ምበር ከመይ ደኣ” እዩ ነይሩ
መልሰይ። ምኽንያቱ፡ ምናልባት እቶም
ደቂ-ኣንስትዮ ዝጸልኡ ደቂ-ተባዕትዩ፡
ደቂ-ኣንስትዮ ዘይብሉ ዓዲ፡ እተን ብደቂተባዕትዮ ዝተኸኻ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ ደቂተባዕትዮ ዘይብሉ ዓዲ እናበሉ በብወገኖም
ይሃርፍዎን ይሓልምዎን ይዀኑ’ምበር።
ግን ሽዑ’ውን ውትፍ ዝበለኒ ሕቶ፡ “እቲ
ሓደ ብዘይ’ቲ ሓደ ምተኻእለ’ዶ!” ዝብል
እዩ ነይሩ። እንድዒ ንሶም ጥራይ እዮም
ፈቲኖም ክነግሩና ዝኽእሉ ዝዀኑ።
ዝዀነ ሰብ በብዝገጥሞ ጸገማትን
ብደሆታትን ተደፋፊኡ ጥራይ ሓሓድሹ
ክመርጽን ክሃርፍን ዝኽእል’ኳ እንተ ዀነ፡
እቲ ድፍኢት ሓቀኛን ምኽንያታዊን
ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ ዝያዳ ተኣማኒ
ዝኸውንን ኩሉ ሰብ ዝስዕቦን። ‘መ’ሲልኪ
እንታይ ኣምጻእኪ’ እንዲዩ ነገሩ፡ ዋላ’ኳ
ሓደ ጾታ ጥራይ ንበይኑ ዝነበረሉ ዓዲ
እንተ ዘይሃለወን ክኸውን ዘይክእል እንተ
ዀነን፡ ብሰንኪ ዝወርደን ጾታዊ ኣድልዎ/
ዓመጽን ጸቕጥታትን ግና፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ኩርናዓት ናይ ዓለምና ዝነብራ፡ ናብ “ደቂተባዕትዮ ዘይብሉ ዓዲ” ክጠፍኣ ዝምነያን
ዝሓልማን ኣዝየን ብዙሓት ክዀና ከም
ዝኽእላ ጥርጥር የለን። ብኻልእ ኣበሃህላ፡
ናብ’ቲ ንመሰል ምንባረን ዘኽብርን ካብ
ጸቕጢን ኣድልዎን ናጻ ዝዀነ ቦታ
ንኽነብራ ወትሩ እናንበሃቛ ይነብራ ማለት
እዩ።
እዘን
ደቂ-ኣንስትዮ፡
ብሰላምን
ብምሉእ መሰልን ክነብራለን ዝኽእላ
ምቹኣት ቦታታት ዓለም ወይ ሃገራት
ግን፡ ኣበየናይ ስፍራ ናይ ዓለም ኰን
ይኸውን? ብዝዀነ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን
ብዝተፈላለያ ትካላት ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ
ዓለምና ኣተኲሩ ዝተገብረ መጽናዕቲ፡
ንገለ ካብ’ተን ደቂ-ኣንስትዮ ክነብራለን
ምቹኣትን ዘይምቹኣትን ዝዀና ሃገራት
ዓለምና ዘርዚሩ ኣሎ’ሞ እስከ መምስ
ምኽንያታቶም ንርኣዮ።
ንደቂ-ኣንስትዮ
ዘይምቹኣት ዝዀና ሃገራት
ገለ ሃገራት ዓለምና፡ በቲ ኣብ’ቲ ሃገር ዘሎ
ከም መሰል ትምህርቲ፡ ቁጠባ፡ ማሕበራዊን
ባህላዊን መሰላት ዝኣመሰሉ ኩነታት ናይ
ደቂ-ኣንስትዮ ብምርኣይ ጥራይ፡ ብፍላይ
ደቂ-ኣንስትዮ ዝጭቆናሉን ብገዛእ ሃገረንን
መሰለንን ክነብራ ኣብ ዘይክእላሉ ደረጃ

ከም ዝበጽሓ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ገለ
ካብ’ዘን ብዙሓት ውሑዳት፡ ደቂ-ኣንስትዮ
ንኽነብራለን ምቹኣት ዘይኰና ሃገራት
ምስ እንርኢ’ምበኣር፡ህንዲ፡ ኣብ ዓለም እታ ብፍላይ ኣብ’ዚ
ግዜ’ዚ፡ ብሰንኪ ኣብ’ቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ
ደቂ-ኣንስትዮ ዝወርድ ኣድልዎ፡ ጭቈናን
ዓመጽን፡ ጓል-ኣንስተይቲ ዄንካ ክትነብራ
እተሸግር ሃገር ምዃና፡ ዓለም ብምሉኡ
እናፈለጣ ይኸይድ ኣሎ። መሰል ዜጋታት
(ወዲ-ስብ) ማዕረ ምዃኑ ኣብ ቅዋም
ናይ’ታ ሃገር ሰፊሩ ዝርከብ’ኳ እንተ ዀነ፡
ካብ’ቲ ኣብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ
ዝወርድ ዘቤታዊ ጎነጽ እቲ 68% ኣብ
ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ህንዲ ዝወርድ ምዃኑ
እዮም ሓደስቲ መጽናዕትታት ዘነጽሩ።
ኣብ’ዛ ሃገር፡ ዓመጽ ጓል-ኣንስተይቲ
ብርኡዩን ብዘይሕንከትን ዝፍጸም እናዀነ
ይመጽእ ምህላዉን ካብኡ ዝኸፍአ ከኣ
ብሰንኪ ናይ “ክብሪ ቅትለት” ዝበሃል
ባህሊ፡ ማእለያ ዘይብለን መንእሰያት ደቂኣንስትዮ፡ ኣብ ጎደናታት ብእኩብ ኣካላተን
ብሓዊ ክቃጸልን ክሳደን ክስየፍን ልሙድ
ተርእዮ እዩ። እቲ ካልእ ዘስደምም ስማዕ
ናይ’ዛ ሃገር፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን፡ ደቂኣንስትዮ ተሌፎን ንኸይውንና ኣብ ሕጊ
ክጸድቕ ዝጽዕሩ ደቂ-ተባዕትዮ ይቀላቐሉ
ምህላዎም እዩ።
ዓለማዊ ቁጠባዊ ፎሪም (The World
Economic Forum (WEF)) ዝተባህለ
ትካል፡ ኣብ ናይ ጀንደር ጋግ ኣመልኪቱ
ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ፡ ዓቢ ጋግ ካብ
ዝረኣየለን 136 ሃገራት፡ ንየመን ቀዳመይቲ
ሰሪዑዋ ኣሎ። ካብ’ተን ኣብ’ታ ሃገር
ዝርከባ ትሕቲ-ዕድመ ደቂ-ኣንስትዮ፡ እተን
ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኽባ ኣዝየን
ውሑዳትን ውሱናትን ምዃነን ብምጥቃስ
ከኣ፡ ዝበዝሓ ቅድሚ 18 ዓመት ዕድመአን
ብግዴታ ከም ዝምርዓዋ እዩ ዘረጋግጽ።
በዚ ምኽንያት ድማ፡ ቁጽሪ መሃይምነት
ዘየጥፍኣ ደቂ-ኣንስትዮ ልዕሊ 35%
በጺሑ ይርከብ። ምስ’ዚ ብምንጽጻር ከኣ፡
ኣብ ሽቕለት ዝህሉ ናይ ክፍሊት ጋግ ምስ
ደቂ-ተባዕትዮ ክወዳደር እንከሎ ናብ 30%
ደዪቡ ይርከብ።
ብመንጽር’ቲ ብዙሓት ሰባት፡ ኲናት

ኣብ ዒራቕ ኣምጺኡዎ ኢሎም ዝኣምኑሉ
ረብሓታት፡ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ
ዘውረዶ ኣሉታዊ ጽልዋታትን ሃስያታትን
እዚ ኢልካ ክግለጽ ዝከኣል ኣይኰነን። እዚ
ጥራይ ዘይኰነ ግን፡ ን30 ዓመታት ንደቂኣንስትዮ ዝደሃኸ ነገር እንተ ሃልዩ፡ መሰል
ስራሕ እዩ። ብሰንኪ’ቲ ካብ ሕጊ መንግስቲ
ወጻኢ፡ ኣብ ኣተሓሕዛ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ገዛ፡ መራሕቲ ሃይማኖት እናሻዕ ዝገልጹዎን
ዝህቡዎ መምርሒን’ውን ብዙሓት ደቂኣንስትዮ ኣደዳ ዘቤታዊ ጎነጽን ስቅያትን
ክዀና ጸኒሐንን ኣለዋን።
ሃገር ፓኪስታን፡ ጓል-ኣንስተይቲ ዃንካ
ክትነብራ እተሸግር ሃገር ምዃና እዩ፡ ትካል
ዓለማዊ ቁጠባዊ ፎሪም (The World
Economic Forum (WEF)) ዝጠቅስ።
ብሰንኪ ኣብ’ታ ሃገር ዘሎ ናይ ጀንደር
ጋግ ከኣ፡ ካብ ድሕሪት ካልአይቲ (ቅድሚ
የመን) ሰሪዑዋ ይርከብ። ብዘይካ’ዚ ኣብ
ተሳትፎ ቁጠባዊ እቶት’ታ ሃገር’ውን ካብ
ድሕሪት ካልአይቲ ተሰሪዓ ትርከብ።
ብሓፈሻ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ደቂ-ተባዕትዮ
ንላዕሊ ነዊሕ ዕድመ ከም ዝጸንሓ እዩ
ክግለጽ ጸኒሑን ዘሎን። ኣብ ሃገረ-ኔፓል
ግን እቲ ሓቂ ብኣንጻሩ እዩ። ህዝቢ’ዛ
ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ እትርከብ
ንእሽቶ ሃገር፡ ብኣባታዊ ስድራ ዝምርሑን
ዝነባበሩን ሕብረተሰብ ኰይኖም፡ ንጓልኣንስተይቲ ኣብ ግዜ ቍልዕነታ ናይ
ምምርዓው ባህሊ ኣለዎም። ኣብ’ዛ ሃገር፡
ንደቂ-ኣንስትዮ ምምሃር ብዙሕ ዘገድስ
ኣይኰነን፡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝቕጽላ
ደቂ-ኣንስትዮ ተማሃሮ ከኣ 25% ጥራይ
እየን።
ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝወርድ

ኣካላዊ ጎነጽን ጾታዊ ዓመጽን፡ ንደቂኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ዘሳቒን ምንባረን
ከም ዝጸልኣ ዝገብር ዘሎን ተርእዮ እዩ።
ግን ኣይከም ደቡብ ኣመሪካዊት ሃገር ፔሩ። ኣብ’ዛ ሃገር፡ ብፍላይ ኣብ ብዙሓት
ከተማታት’ታ ሃገር ካብ ዝርከባ ደቂኣንስትዮ፡ ብጎነጽን ዓመጽን ናይ ዝሳቐያ
ደቂ-ኣንስትዮ ብዝሒ ልዕሊ 61% በጺሑ
ይርከብ። ብመሰረት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና
(World Health Organization) ከኣ
52% ካብኣተን ብቐጻሊ ብመጻምድተን
ይጽፋዓ።
ኦሰድ (OCED) ዝተባህለ ኣህጉራዊ
ዘይመንግስታዊ ትካል ብዝገበሮ መጽናዕቲ፡
ኣብ ዕጋበት ህይወት ከምኡ’ውን ናይ
ጀንደር ዘይምዕሩይነት ኣመልኪቱ፡ ሃገረቱርኪ፡ ካብ 36 ሃገራት ኣብ መበል 35
ኣቐሚጡዋ ይርከብ። ኣብ’ዛ ሃገር ዝርከባ
ሰራሕተኛታት ደቂ-ኣንስትዮ 29% ጥራይ
እየን። እተን ዝበዝሓ ሰብ ሓዳር ኰይነን፡
ኣብ ዘቤታዊ ስራሕ ዝነጥፋን ክፍሊት
ዘይብለንን እየን።
ዲሞክራሲያዊት ሪፓፕሊክ ኮንጎ፡
ንደቂ-ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኰነ ንኹሉ
ዜጋ ኣስጋኢትን ንናብራ ዘይምችእቲን
ሃገር እያ። ኣብ’ዛ ሃገር፡ ብሰንኪ ተደጋጋሚ
ኲናት ደቂ-ኣንስትዮ ግዳያት ዓመጽን
ጎነጽን ኰይነን ይርከባ። ብፍላይ ኣብ’ቲ
ተቓወምቲን ወተሃደራትን ዝንቀሳቐሱዎ
ኩሉ ከባቢታት፡ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ
ክዕመጻን ክቕተላን ምርኣይ ልሙድ ዜና
ኰይኑ ንረኽቦ።
ንደቂ-ኣንስትዮ
ምቹኣት ዝዀና ሃገራት
ኣብ’ዘን ልዕል ኢልና ክንዝርዝረን
ዝጸናሕና ሃገራት ዝነብራ ደቂ-ኣንስትዮ፡
“እንነብረለን ቦታታት እንተ ዝዀና!”
እናበላ ዝሓልማአን ሃገራት በዓል መን
ኰን ይዀና? መቸም እዘን ሃገራት፡
ንደቂ-ኣንስትዮ ናይ ስራሕን ማዕረ
ክፍሊትን ዘጠቓልል ምሉእ መሰል
ዝህብ፡ ንብልሽውና፡ ዓመጽን ካልእ ምስኡ
ዝተኣሳሰር ኩሉ ዓይነት ጎነጽን ዝቃለስ
መንግስቲ ዝውንና ምዃነን ፍሉጥ እዩ።
እስከ ሕጂ’ውን መምስ ምኽንያተን
በብሓደ ንርኣየን፡ብመሰረት ዓለማዊ ቁጠባዊ ፎረም
(The World Economic Forum
(WEF)) ብሳላ’ቲ ዘጽበበቶ ናይ ጀንደር
ጋግ፡ ኣይስላንድ ካብ’ተን ደቂ-ኣንስትዮ
ንኽነብራለን ምቹኣት ዝዀና ሃገራት
ሓንቲ ኰይና፡ ምስ ቀዳሞት ተሰሪዓ
ትርከብ። ኣስታት 1.5 ሚልዮን ደቂኣንስትዮ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ

ይሰጋገራ። ኣብ ውጽኢተን ከኣ፡ ኣብ ገለ
ገለ ልዕሊ ደቂ-ተባዕትዮ የመዝግባ።
እዘን ኣብ’ዛ ሃገር ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ፡
ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ኣይኰናን ብሉጻት።
ኣብ ስራሕን ውጽኢቱን’ውን ዝነኣዳ
እየን። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ጾታ ዘሎ ናይ
ስራሕ ጋግ ምስ እንርኢ 3% ጥራይ እዩ።
ናይ ደቂ-ተባዕትዮ 82% ክኸውን እንከሎ፡
ናይ ደቂ-ኣንስትዮ 79% እዩ። ዓለማዊ
ቁጠባዊ ፎሪም ብተወሳኺ፡ ነዛ ሃገር ኣብ
ፖሎቲካዊ ተሳታፍነትን ምሕያልን ደቂኣንስትዮ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ሰሪዑዋ
ይርከብ።
ዘ ኢኮኖሚስት (The Economist)
ዝተባህለት መጽሄት፡ ኒውዚላንድ፡ ጓልኣንስተይቲ ሰራሕተኛ ኴንካ ክትነብረላ
ብልጽቲ ሃገር ክትብል እያ ኣብ ቀዳማይ
ደረጃ ኣስፊራታ ዘላ። ኣብ’ዛ ሃገር ዝነብራ
ደቂ-ኣንስትዮ ምስ ደቂ-ተባዕትዮ ማዕረ
ክፍሊት ምርካበን ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ
መሪሕነት’ውን ማዕረ ዕድላት ኣለወን።
ምናልባት
እተን
ደቂ-ኣንስትዮ
ንኽነብራለን ውሑሳት ሃገራት እንብለን
ካብ ትጽቢትና ወጻኢ ኰይነን ክጸንሓና
ይኽእላ እየን። ብፍላይ ሲንጋፖርን
ሩዋንዳን ክጥቀሳ ምስ እንሰምዕ። ኣካል
ሶቬት ሕብረት ነበር ንእሽቶ ሃገር ጆርጂያ
ከኣ ሓንቲ ካብአተን እያ። ናይ’ዘን ሰለስተ
ሃገራት ናይ ሓባር ረቛሒ እንተ ሃልዩ፡
ንደቂ-ኣንስትዮ ውሑሳት ብምዃነን እዩ።
ምብራቕ ኤውሮጳዊት ሃገር ቡልጋርያ፡
ንኣደታት ብልጽቲ ሃገር እያ ኢሉ ዝሓስብ
ሰብ ውሑድ ክኸውን ይኽእል እዩ።
እንተ ዀነ፡ ሓደ ካብቲ ብሉጽነት ናይ’ዛ
ሃገር፡ ንሓራሳት ኣደታት ናይ 65 ሰሙን
ዝኽፈል ናይ ሕርሲ ዕረፍቲ ተፍቅድ
ሃገር ብምዃና እዩ።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 1
ካብ 4 ደቀንስትዮ ብዘቤታዊ ጎነጽ ትሳቐ
እንተ ደኣ ኰይና፡ ኣብ ጃፓን እዚ ቁጽሪ
ኣዝዩ ትሑት እዩ። 13% ናይ’ታ ሃገር
ደቂ-ኣንስትዮ ጥራይ እየን ዘቤታዊ ጎነጽ
ዘጋጥመን። እዚ ጥራይ ዘይኰነ ግን፡
ጃፓን እታ ትሑት ጾታዊ ጎነጽን ዓመጽን
ዝረኣየላ ሃገር እያ።
ኣብ ዴንማርክ፡ ካብ ነዊሕ ዓመታት
ዝጸንሐ “ሕጉስቲ ኣደ፡ ሕጉስ ህይወት”
ዝብል ብሉጽ ጭርሖ ኣሎ። እቲ ረብሓ
ንኽልቲኡ ጾታ ምዃኑ ስለ ዝኣምኑ።
ብግብሪ ስለዝሰርሑሉ ከኣ ካብ’ተን
ደቂ-ኣንስትዮ ክነብራለን ዘብህጋ ሃገራት
ሓንቲ ክትከውን በቒዓ ትርከብ። ሽወደን፡
በልጂዩምን ኖርወይን’ውን ብተመሳሳሊ
ንደቂ-ኣንስትዮ ምቹኣት ኤውሮጳውያን
ሃገራት እየን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣብ መመረቕታ መጽሓፍ
ሃብቶም ኢዮብ
ኣብ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ብዕለት
7 ሓምለ “ኣብ መመረቕታ መጽሓፍ”
ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ ዓንቀጽ ቀሪቡ
ነይሩ። ኣብቲ ዓንቀጽ ብዙሕ መዓልቦኡ
ዘይነጸረ ርእይቶታትን ክምለስ እናተኻእለ
ዝተሓፍረ ሕቶታትን ክለዓል ተፈቲኑ።
ኣብቲ ጽሑፍ ዝያዳ ኣብ ‘መመረቕታ
መጽሓፍ’ ንዝግበር ገምጋምን ክውንነት
ናይቲ መጽሓፍን በበይኑ ዝኾነሉ ግዜ፣
ግጉይ ወይ ዝተጋነነ ገምጋም ንኣንባቢ
ዘደናግረሉ ተኽእሎ፣ ንሓልዮት ዕዳጋ
ደራሲ ብምባል ንኣንባባይ ዘይምሕላይ፣
ኣብ ‘መመረቕታ መጽሓፍ’ ንዝግበሩ
ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ዝመስሉ ንጥፈታት፣
ብኣዝዩ ሕፉር መልክዕ ክለዓል ተፈቱኑ።
ነቲ ንሱ፡ ጸሓፊ፡ ብጫፈ-ጫፉ እናተዀየ
ዝኸፈቶ ጩራ ምብህሃል ሕርኽርኽ
እናበለኒ ከመስግኖ ምደለኹ። ግና ኸኣ
በቲ ኣብ መወዳእታ ሕጥበ-ጽሑፉ
ኣስፊሩዎ ዘሎ፤ “… ከም ስልጡን ባህሊ
ዋላ ነቶም ኣብ መሽጐራጉር ገዛውትና
ዘለዉ ኣርእስቲ ዕላላት ሓባራዊ ገይርና
ብጽሑፍ ክንረዳድኣሎም’ዩ ዘለና።
ይኽደን ግን ብዙሓት ናይ ስነ-ጥበብ ካብኡ
ድማ ናይ ጽሑፍ ጉዳያት ብዘረባ ዘረባ
ጥራይ ሕንብሊል ከነብሎም ከይንነብር፡”
ዝብል ጽሑፍ ንገዛእ-ነብሱ ብጭጉራፍ
ከም ዝሃረመ ከዘኻኽሮ እደሊ። ዋላ
እውን ሓፈሻዊ ርእይቶኡ ቅሬታ ዘሎዎ
እንተመሰለ ነቲ ካብ መጀመርታ ዝሓዞ
ውሑስ ዞባ ተመሊሱ ክሓስበሉ ዕድል
ኣይረኸበን መስለኒ። በቲ ኾይኑ በቲ ግን
ነቲ ንኽንበሃሃል ዝዓደሞ ኣፍደገ ተጠቒመ
ካብ ዝተዓዘብክዎ ሓፈሻዊ ርእይቶይ፡
ብዘይ ቀልዓለም ከቕርብ’የ። ምናልባት
ምጽጽ ወይ ቅርጽጽ እንተበልኩ ‘ጋሻ
ዓሻ’ ብምባል ኣንቢብኩም ኣርሙኒ።
* መጽሓፍ ክትጽሕፍ እንከ፡ለኻ
እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ?
መጽሓፍ ምጽሓፍ ኣዝዩ ቀሊል
ኮይኑ ክስመዓኒ ካብ ዝጅምር ውሑድ
ኣይገበርኩን። ሓንቲ ቀላል ኣጋጣሚ
ናይ ህይወትካ ንገለ ሰብ ምስ ኣዕለልካዮ፡
ምናልባት እንተመሲጣቶ፡ ‘ኣታ ወዲ
እዚኣ ከመይ ዝ በለት መጽሓፍ ምኾነት’
ይብለካ’ዩ። ካብ መጽሓፍ ከምኡ ድዩ?
መጽሓፍ ካብ መሕተሚኡ ንመጽሓፍ
ዝኸውን ቁምነገር ክትረክብ’ዩ ዝመስለኒ
ዝነበረ። ገንዘብ ምርካብ ደኣ ካብ መዓስ
ከቢድ ይኸውን? መጽሓፍ ምጽሓፍ
ቀሊል ገይረ ክወስዶ ዝጀመርኩ’ውን
በይነይ ኣይኰንኩን። ብርግጽ ስነ-ጽሑፍ
ወዲ-ሰብ ንህይወቱ ዝገልጸሉ ሓደ

ኣገባብ’ዩ። ጸሓፍቲ ኸኣ ንህይወትና
ብዝተፈላለየ መልክዕ ከዘንትዉልና
ይፍትኑ። ነዚ ንምግባር’ዩ መጽሓፍ ዝዳሎ
ይመስለኒ። ግን ሓደ ዝንገር ዛንታ ስለ
ዘሎካ ጥራይ ዲኻ መጽሕፍ ክተሕትም
ትሓስብ?
ብመሰረቱ መጽሓፍ ከም ምንጪ
ኣታዊኻ ሓሲብካ ክትብገስ ትኽእል ኮይኑ
ኣይስመዓንን። ከምቲ ንዝኾነ ናይ ጥበብ
ወኒ ዘሎዎ ሰብ ባዕሉ ደፊኡ’ዩ ናብኡ
ዘብጽሖ። ትደኽመሉ፡ ትጽዕረሉ፣ ገንዘብካ፡
ግዜኻን ዕድመኻን ተውጽኣሉ ስለ
ዘለኻ ግና ውዕለትካ ክምለሰልካ ኣለዎ።
ኣትዊኻን ወጻኢኻን ንዝብል ኣርእስቲ
ገዲፍና ከም ኣተሓሳስባ መጽሓፍ ከተዳሉ
እንከለኻ ዛንታ ንምንጋር ጥራይ ዲኻ
እተዳሉ፧ ኣይመስለኒን። ከምቲ ሓንቲ ስማ
ዘይዝክራ ኤርትራዊት ዓባይ ሰብ፡ “ሓደ
ጽሑፍ ናብ ሕብረተሰብካ ከተቕርቦ
እንከለኻ፡ ‘ንስኻ ከምዚ ኢኻ ትሓስብ፡ ኣነ
ግን ከምዚ’የ ዝሓስብ’ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ፡
” ብምባል ዝገለጸቶ’ዩ። ብዙሕ ጽሑፍ
ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ናብ ህዝቢ ስለ
ዘቕረብካ መጽሓፍ ትገብሮ ማለት ድዩ?
ኣብ ገለ ገለኡ ኣዝዩ ዘሰከፍ ናይ ሓደስቲ
ጸሓፍቲ ኣረዳድኣ’ዩ። እቲ ኣብ ዝኾነ ተራ
ጽሑፍ ትላመደሉ ዝነበርካ ጽሑፋትካ፡
እሞ ኸኣ ኢድካ ዘጽረኻሉ ከም ዘለዎ
ምቕራብ እንታይ’ዩ ክብሃል? እቲ ኾይኑ
እቲ መጽሓፍ ክትሓስብ እንከለኻ ቀዲሙ
መኽሰብ፡ ዝና፡ መዕጸዊ ኣፍ ፈተውትኻ
ወይ ወኒኻን ካልእን ዘይኮንካ ክትሓስብ
ዘለካ፡ በቲ እትስከሞ ሓላፍነት ክትሓስብ’ዩ
ዘለካ። ምናልባት ሕብረተሰብና ኣዝዩ
ኣተባባዒ’ዩ ዘሎ ዝመስል። ሓቀኛ ስምዒቱ
ወይ ግብረ-መልሱ ክህበካ እንተጀሚሩ
ግን…።
* “መመረቕታ መጽሓፍ” እንታይ
ማለት ኮን ይኸውን?
መጽሓፍ ናብ ዕዳጋ ቅድሚ ምቕራባ
ወይ ድሕሪ ዕዳጋ ዝግበር ወግዓዊ ምልላይ
መጽሓፍ’ዩ። እቲ “ምምራቕ መጽሓፍ”ን
“ምልላይ መጽሓፍ”ን ተፈላላዩ ክረአ
ዝኽእል ኮይኑ ይስመዓኒ። ንበል ሓንቲ
መጽሓፍ ብዝኾነ መምዘኒ መገዲ ናብ
ዓቢ ሽልማት ትብቃዕ’ሞ፡ ነቲ ዓወታ
ንምጽንባል መመረቕታ ክግበረላ ዝከኣል
ይመስለኒ። “ምልላይ መጽሓፍ” ከኣ
ሓንቲ ፈጺማ ሰብ ዘይፈልጣ መጽሓፍ
ናብ ሕብረተሰብ ክትቃላዕ ዝግበር ናይ
ምምልላይ መደብ’ዩ። እቲ ‘መመረቕታ
መጽሓፍ’ ዝተለምደ ዘረባ’ዩ’ምበር ቅኑዕ
ኮይኑ ኣይስመዓኒን። ምናልባት ከምዚ

ሓደ ሓውና በዚ ኣርእስቲ ክንዛረብ
ምስ ሰመዓና፡ “መመረቕታ መጽሓፍ
እንተተባህለ ዝተጋነነ ኣይኮነን። ሓደ
ተመሃራይ ብኽንደይ ጻዕሪ ትምህርቱ
ምስ ዛዘመዶ ኣይኮንናን መመረቕታ
ንገበረሉ። እዚ መጽሓፍ ክንዲ ምንታይ
ቃልሲ ሓሊፉ ከም ዝሕተም እምበርዶ
ትፈልጡዎ ኢኹም፧” ዝበሎ ኣረኣእያ
ኸኣ ኣሎ። ምናልባት መጽሓፍ ክንዲ
ምንታይ ገድሊ’ዩ ዘሎዎ እቶም ብእኡ
ዝሓለፉ ከውግዑና ይኽእሉ ይኾኑ።
ዋላ እንተኾነ ኸኣ ‘እንቋዕ ማርያም
ኣውጽኣትኪ እከሊት ዝተባሃልኪ
መጽሓፍ’ እናበልና ጽቡቕ ምንዮትና
እንገልጸሉ ኣጋጣሚ ክኸውን’ዩ። እኳ
ደኣ ኣሕተምቲ ሕድሪ ኣብ ዝጽሕፉዎ
ዕድመ ‘ምልላይ መጽሓፍ’ ብምባል
ከቕርቡዎ ተዓዚበ ኣለኹ። ስለዚ ምልላይ
መጽሓፍ እንተበልናዮ ኣዝዩ ዘምሕረሉ
ይመስል።
* ኣብ መደብ ምልላይ መጽሓፍ
ገምጋም ምሃብ ማዕረ ክንድኡ ድዩ
ኣገዳሲ?
ኣብ ምልላይ መጻሕፍቲ ዝግበር
ገምጋም ፍጹም ሓበጀራዋይ’ዩ። ዝበዝሐ
እዋን ኣዝዩ ዘገርም’ዩ። እቲ ኣብ ዓበይቲ
ጸሓፍቲ ዝርአ ጭውነት ኣብዚ ምዝራብ
ኣየድልዮን’ዩ። እቲ ዝበዝሐ ዘገርም
ከኣ ኣብቶም ሓደስቲ ጸሓፍቲ ዘሎ
ኣተሓሕዛ’ዩ። ቅድሚ ብዛዕባ ኣገዳስነቱ
ርእይቶይ ምሃበይ ነቲ ንርእዮ ዘለና
ንእሽተይ ክትንክፍ፦
ኣዳላዊ ዓምዲ ኣብ ጽሑፉ ዘቕረቦ
ኣብነታት ንዅሉ ሰብ ዝገጠሞ’ዩ
ከብለካ ዝኽእል’ዩ። ምልላይ መጽሓፍ
እንተገጢሙኒ፡ ክገዝእ ይኽኣልኣይኽኣል እሳተፎ’የ። እቲ ምስታፈይ
ብዓቕመይ ሞራል ዘበርክተሉ ኮይኑ’ዩ
ዝስመዓኒ። ኣብቲ ኣጋጣሚ መጀመርታ
እቶም ብተገዳስነት ዝሓተሎም ኣቕረብቲ
ገምጋም እዮም። ገምጋም ከቕርበልካ
እትዕድሞ ሰብ ክትመርጽ እንከለኻ፡ ሰናይ
ፍቓዱ ከም ቅቡል ወሲድካ፡ እትመዝነሉ
መዐየሪታት ኣሎካ። ከም ርዱእ ኣተሓሳስባ፡
ብዛዕባ ስነ-ጽሑፍ ብፍላይ ከኣ ምስ ጅር
መጽሓፍካ ኣብ ዝሳነ ዓውዲ ዓቕሚ፡
ፍልጠትን ተመኵሮን ዘሎዎ፤ ብዘይ
ሓሶት፡ ብዘይ ተጻያዊ ስምዒት፡ ብቕንዕናን
ውሕልነትን ዘቕርበልካ ኢኻ ክትመርጽ።
ንስኻ እቲ ደራሲ ጥራይ ዘይኮንካ ኵሉ
ኣንባቢኻ፡ ዕዱምካ፡ ኮነ ሕብረተሰብካ
ነዚ’ዩ ዝጽበ። እንተዘይኮይኑ ግን ብዓይኒ
ረብሓኻ ጥራይ እትርእዮ እንተዄንካ
ግና ዓርኪኻ፡ ከማኻ ኣብ እግሪ ታተ
ዘሎ፡ ንጽባቐ መጽሓፍካ ዘይኮነ ነቲ
ሕለትካ ዝመለቝካሉ ድኻምካ ዝርዳእ፡
ንኸይትዅሪ ዝሕሉ፡... ክትመርጽ ኢኻ።
እቶም ኣብቲ ጽምብልካ ዝወዓልና ኮነ
እቶም ባዕላትና ዘዕለልናዮም፡ ንዓኻን
ነቲ ብዓሻ ድፍረቱ ሕራይ ኢሉ ናብ
መድረኽካ ዝደየበን ብዘይ ቀልዓልም
ንኽዕበኩም ኢና።
ሓደ ፈላጢየይ መጽሓፍ የላሊ
ስለዝነበረ ናብቲ ቦታ ብዕድመ’የ መጺአ።
ከም ኣመለይ ገምጋሚ እንታይነቱ
ክፈልጥ ፈቲነ ኣይሰለጠኒን። ብዝኾነ
ኣጋጣሚ ምስዚ ኵሉ ምስ ጸሓፍቲ
ዘሎኒ ክብሪን ምክትታልን ስሙ ሰሚዐዮ
ኣይፈልጥን። ግና ነታ መጽሓፍ ኣብ
ርእሲ ብልጫኣ፡ ንዅሉ ኣሉታዊ ሸነኻታ
ቀሊዑ ኣውጺኡዎ። ንዓቕሚ ፈላጥየይን
ምህንዳዱን እግንዘቦ ስለ ዝነበርኩ ግን
ንልክዕነት ገምጋሙ ኣይተጠራጠርኩን።
ፈላጢየይ ግን ዓይኑ በርበረ መሲሉ’ዩ
ደድሕሪኡ ናብ መድረኽ ደይቡ።

ብድሕሪኡ ንሱን ሰዓብቱን ከኣ ንገምጋሚ
ክዝልፉ፡ ከነኣእሱን ብምርጫኦም ክጠዓሱን
ሰማዕኩ።
ሓደ ካብ ፍሉጣት ጸሓፍቲ ሃገርና
መጽሓፉ ንምልላይ ኣብ ዝተገብረ
መደብ’ውን ተሳቲፈ ነይረ። እቲ ገምጋም
ዘቕረበ’ውን መዘንኡ ግን ከኣ ኣብቲ ዓውዲ
ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝጽውዑ’ዩ። እቲ
ገምጋሚ ነታ መጽሓፍ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ
ከምኡ ዓይነት ጽሑፋት ጽቡቕ ገይሩ’ዩ
ኣላልዩዎ። ነታ መጽሓፍ ከኣ ብዓብዪ
መጕልሒ መነጸር ኣሕሊፉ ክርእያ ፈቲኑ።
ድሕሪኡ ዝደየበ ደራሲ ብጭውነት’ዩ ግብረመልሲ ሂቡሉ፡ ‘ነዛ ንእሽተይ ንሕብረተሰበይ
ዘይትበቅዕ መጽሓፍ ክንዲ’ዚ ዓሚቝ
ገምጋም ኣይመድለያን። ኣነስ ዘይበብዘለዎ

እታ ልምድቲ ኰይና ዘላ ‘ተመስጦ’ ወይ
‘ምስትምቓር’ን መሰልታን ጥራይ ክቐርብ
እኹል’ዩ። ገለ ክፋል ካብቲ መጽሓፍ’ውን
ይንበብ’ዩ። ምናልባት ምስኡ ዝኸይድ
ዓበይቲ ጸሓፍቲ ብምዕዳም ተመኵሮ ናይ
ምልውዋጥ ዕድል ክፍጠር ምስ ተኻእለ።
ወይ’ውን ንኣብነት፤ ናይ ሓጺር ዛንታ
መጽሓፍ እንተኾይኑ፡ ብዛዕባ ሓጺር ዛንታ
ሓጺር ኣስተምህሮ ክቐርብ፣ ምናልባት ናይ
ግጥሚ መጽሓፍ እንተኾይኑ ኸኣ ናይ
ዓበይቲ ገጠምቲ ግጥሚታት እናተነበቡ
ናይ ምስትምቓር ኣጋጣሚ ክፍጠር
ይከኣል’ዩ።
እቲ መጽሓፍ ደኣ መዓስ ይገምገም?
ኣብታ ናይ ምልላይ ኣጋጣሚ ብሓቂ
እኹል ገምጋም ይቐርብ ድዩ ኣይቀርብን

ካብ ዝጠፍእሲ ክእክቦ ብማለት’የ…፡
’ ብምባል ኣመስጊኑ። ንሱ እቲ ደራሲ
ባዕሉ፡ ንሓደ ሓድሽ ጸሓፋይ ገምጋም
መጽሓፍ ኣብ ዘቕረበሉ ኣጋጣሚ ኸኣ
ተሳቲፈ ነይረ። ካብታ መእተዊ መጽሓፍ
ከይነጠረ ዕንክሊል ብምባል ኣተሃድማ
ፈራሓት ገይሩ ከምልጥ ተዓዚብናዮ።
ክንዲ’ቲ ንፈትዎ ድማ ክዒብናዮ።
ዋላ ደኣ ድምር መግለጺኡ ነቲ ኣብ
መእተዊ እታ መጽሓፍ ዝነበረ ‘በጃኹም
ኣይትቕተሉኒ’ ዘስምዕ ምሕጽንታ ደራሲ
ምርኵስ ብምግባር፡ ‘ድሓን ይቕረ ኢለልካ
ኣለኹ’ ይብሎ እንተነበረ፡ ንሕና ግን
ገምጋም እንተኾይኑ መዓንጥኡ ምውጻእ
ምዃኑ ጌርና ንርድኦ ግዲ ጸኒሕና ብሓቂ
ክዒብናዮ ኢና። እዚ ንእሽተይ ደራሲ ኣብ
ፈለማ ስርሑ፡ ኣብቲ ክመሃረሉ ዘኽእል
ሕልና ዘሎዎ ግዜ እንተዘይተኣሪሙ፡
ኣይግበሮ’ምበር ስሙ ኣብ መዝገብ ደረስቲ
ሃገርና ምስፋሩ ፍጹም ምስ ኣስከሮስ በሉ
መን’ዩ ከስምዖ፧
ሓባእ ቍስሉ ሓባእ ፈውሱ’ዩ። ቍስልና
ቀሊዕና ንንፋስ እንተዘይሂብናዮ ኣይነቅጽን፣
ኣይንሓዊን’ውን። ምናልባት ንእወታዊን
ኣሉታዊን ሸነኻት ናይቲ መጽሓፍ
ምቕራብ ምስ ዕዳጋ ናይታ መጽሓፍ
ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ምኽንያት ኣሎ።
ሓቂ ንምዝራብ ቀምሽ ኣደይ ዓንቂፉኑ’ዩ
ዝመስል። ቅኑዕ ገምጋም ክቐርብ እንከሎ
ልዕሊ ነቲ ዓዳጊ ነቲ ደራሲ ዘገድስ ኮይኑ’ዩ
ዝስመዓኒ። ግደ ሓቂ ኸኣ ቅድሚ እቲ
መጽሓፍ ኣብ ዝብጻሕ ምብጽሑ፡ ነቲ
ትኣምነሉ ፈላጥ ኣቐዲምካ ከተርእዮን
ክሳዕ እቲ ጫፍ ዓቕምኻ ክትደኽመላን’ዩ
ዝግባእ። ኣብዚ ቅኑዕ ርድኢት ኣርትዖት
ኣዝዩ ወሳኒ’ዩ፣ ካብ ኣርእስቲና ንኸይንወጽእ
ግን ንሕጂ ንግደፎ።
ከም ርእይቶይ ኣብ ምልላይ መጽሓፍ፡
ብፍላይ ነቶም መንእሰያትን ንኣሽቱን
ጸሓፍቲ፡ ገምጋም እንተዝተርፍ ዝሓይሽ
ኮይኑ ይስመዓኒ። ኣብ ምልላይ መጽሓፍ

እጠራጥር’የ። ብወገነይ ኣመና ዝውሕድ
ኮይኑ’ዩ ዝስመዓኒ። ደራሲ ብሓቂ ካብ
መጽሓፉ ክመሃር ይደሊ እንተኾይኑ
መጽሓፉ ኣብ ዕዳጋ ድሕሪ ምዝርግሓ፡
ዋላ ድሕሪ ዓመት ይኹን፡ ናይ ገምጋም
ኣጋጣሚ ክፈጥር ይኽእል’ዩ። ነታ
መጽሓፍ ብዅሉ ዓይኒ ዝግምግሙ ሰባት
ዓዲሙ ክገብሮ ይኽእል’ዩ። ምናልባት
‘ንሕብረተስብ ወይ ኣንባቢኸ ሓቀኛ
ምስሊ ናይታ መጽሓፍ መን ይንገሮ?’
ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል’ዩ። ከምዚ
ኣብ ንግዲ ‘ዓሚል’ዩ ንጉስካ’ ተባሂልና
እንመሃሮ ዝነበርና፡ ንጸሓፋይ ከኣ ‘ኣንባቢ’ዩ
መምህርካ’ እንተተባህለ ካብ ሓቂ
ኣይረሓቐን። ኣንባቢ በየናይ መዐቀኒ ኢና
ኣትሒትና ክንርእዮ፧ ሕራይ ምናልባት
ከኣ ንሕብረተሰቦም ከዐሽው ዝደልዩ ናይ
ገንዘብ ጸሓፍቲ እንተበዚሖም፡ ከምዚ
ኣብ ፊልምታት ሃገርና ደረጃ ናይታ
ፊልም እናረኣና ብፍታውና እንኣትዎ፡
ኣብ መጽሓፍ’ውን ደረጃ ዝህብ ልክዕ
ከም ኮሚተ ደረጃታት ፊልም ኤርትራ
ሓደ ኮሚተ ወይ ትካል ክቘውም
ዝሓይሽ ይመስለኒ። ንዓውዲ ስነ-ጥበብ
ኣተኵሮም መደባት ኣብ ጋዜጣ፡ ሬድዮን
ተለቭዥንን ዘቕርቡ ጋዜጤኛታትን
ኣዳለውቲን’ውን ብዘይ ስክፍታ ግዜ
ሂቦም እንተዝሰርሕሉን ንህያሳ ዝኸውን
ፍሉይ መደብ እንተዘዋድዱን ኣበርክቶኡ
ቀሊል ኣይምኾነን። ንባዕሎም እቶም
ጸሓፍትን ስድራቤት ስነ-ጽሑፍ ዝዀኑ
ኣንበብትን ዝተፈላለዩ ናይ ባዕላቶም ናይ
ህየሳ ኣጋጣሚታት እናፈጠሩ’ውን ነብሶም
ክሕግዙ ዝኽእሉ ይመስለኒ።
* ኣብ መዓልቲ ምልላይ መጽሓፍከ?
ግዜ እቲ ኣዝዩ ዝኸበረ ሃብቲ ናይ
ዝኾነ ሰብ’ዩ። ንምልላይ መጽሓፍ ኣብ
ዝግበር መደባት ልክዕ ኣብ ሰዓቱ ዝጅምር
ዳርጋ ኣይርከብን’ዩ። እቲ ድሕሪ ፍርቂ
ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሻምፕዮን ኣትለቲክስ ዓለም 2017 ለንደን
ኣሮንን ዓወትን ናብ መዛዘሚ ሓሊፎም
ለም
ፋኣ
ስ
ተ

ዓንሰባ ሊግ

ኣልሂላል ደጊማ መሪሕነት ተረኪባ
ዓንሰባ ሊግ፡ ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ
9 ነሓሰ 2017 ብኽልተ ግጥማት ኣብ
ዝቐጸለሉ 12 ሸቶታት ተመዝጊቡ። ፈለማ
ዝገጠማ ስቴላ ምስ ሓመልማሎ እየን። እዘን
ጋንታታት ንቐዳማይ እብረ ብዘይ ሸቶ
እየን ወዲአናኦ። ኣብ ካልኣይ እብረ’ውን
እዘን ጋንታታት ጸወታ ንኽዛዘም ርብዒ
ሰዓት ክሳብ ዝተርፎ ልዳተን ኣየድፈራን።
ኣብ መበል 75 ደቒቕ ስቴላ ብመንገዲ
ምስግና መጎስ ሸቶ ብምምዝጋባ መሪሕነት
ሓዘት። ሓመልማሎ ንኽትመዓራረ ሰለስተ
ደቒቕ ጥራይ’ዩ ወሲዱላ። ሮቤል ክብሮም
ኣብ መበል 78 ደቒቕ ኩዕሶን ሰኪዐትን
ላሳለ ብምርኻቡ። ጸወታ ኣብ ምውዳኡ
ረሰነ። ሮቤል ገብረትንሳኤ ኣብ መበል 85
ደቒቕ ንስቴላ ኣብ ቅድሚት ዘቐመጠት
ሸቶ ኣመዝገበ። ተጻወትቲ ሓመልማሎ
ብቐሊሉ ኢዶም ዝህቡ ኣይነበሩን፡ ኣብ
ተወሳኺ ግዜ ካብ ዘርእሰናይ ክብሮም
ማዕረ እትገብሮም ሸቶ ብምርካቦም እቲ
ግጥም 2ብ2 ተዛዚሙ።
ስዒበን
ዝገጠማ
መተሃላልኽቲ
ጋንታታት ዓንሰባ ምስ ኣልነስር እየን። እዘን
ጋንታታት ንተዓዘቢ ዝመሰጠ ጸወታ ኣብ
ዘርኣያሉ፡ ሸሞንተ ሸቶታት’የን ኣፍርየን።
ጸወታ ምስ ተጀመረ ሮቤል ካፍል ኣብ 16’
ደቒቕ ብዘመዝገባ ሸቶ ንዓንሰባ መሪሕነት
ኣትሓዘ። ዓሊ ዓብደላ ንኣልነስር ኣብ
መበል 22 ደቒቕ ኣመዓራረያ። ህርመት
ጸወታ ክውስኽ ተራእየ። ዓንሰባ ኣብ 33’
ደቒቕ ካብ ፍጹም ደብረጼን ብዝረኸበታ
ሽቶ ዳግማይ መርሐት። ቀዳማይ እብረ
ንኽዛዘም ክልተ ደቓይቕ ምስ ተረፎ፡
ኣልነስር ብመንገዲ በሺር መሓመድ
እድሪስ ተመዓራረየት። ኣብ ካልኣይ
እብረ ዓንሰባ ካብ ፈረጅ በኺትን ፍጹም
ጎይትኦምን ክልተ ሸቶታት ወሰኸት።
ኣልነስር ብወገና ብመንገዲ ኣሚር ስዒድን
ዓብድራሕማን ስዒድን ክልተ ሸቶታት
ብምርካባ፡ እቲ ግጥም 4ብ4 ተዛዘመ።
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ኣልሳሕል
2ብ1 ዝተዓወተት ኣልሂላል ብ16 ነጥቢ
መሪሕነት ዳግማይ ተረኪባ ኣላ። ደንደን
ብተመሳሳሊ ነጥቢ ብሸቶ ተበሊጻ ካልኣይቲ

ስ
ዮሃን
ረ
ገብ

ስልጠና ዓለማዊ
ማሕበር ቅድድም
ብሽክለታ (u.c.i)

ሃገራዊት ጋንታ ኣትለቲክስ ኤርትራ፡ ኣብቲ
ካብ ኣርባዕተ ክሳብ 13 ነሓሰ፡ ኣብ ለንደን - ዓባይ
ብሪጣንያ ዝካየድ ዘሎ ሻምፕዮን ኣትለቲክስ ዓለም
2017፡ ትሳተፍ ምህላዋ ይፍለጥ።
ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ 9 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ
ውድድር 5000 ሜትሮ፡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ
ኣሮን ክፍለን ዓወት ሃብተን ተወዳዳሪ ብቕዓት
ብምርኣይ ናብ መዛዘሚ ሰጊሮም።
ኣብ’ቲ ኣብ ክልተ ዙርያ ተኸፊሉ ዝተኻየደ
ናይ መጻረይ ውድድር፡ ኣሮን ክፍለ ንውድድሩ
ብ13 ደቒቕ 30 ካልኢትን 36 ንኡስ ካልኢትን ግዜ
ኣመዝጊቡ፡ ሓምሻይ ደረጃ ብምሓዙ ብቐጥታ ናብ
መዛዘሚ ሓሊፉ። ኣሮን ንቕልጣፈ ናይቲ ውድድር ካብ ዝቐለሱ ኣትለታት ኮይኑ ምምሳዩ ተፈሊጡ’ሎ።
ኣብ ካልይቲ ጉጅለ ዝተወዳደረ ዓወት ሃብተ ድማ፡ ንውድድሩ ብ13 ደቒቕ፡ 27 ካልኢትን 70 ንኡስ
ካልኢትን ዛዚምዎ። በዚ ኸኣ ዓወት ብዘመዝገቦ ብሉጽ ግዜ፡ ናብ መዛዘሚ ሰጊሩ።
ውድድር መዛዘሚ ሓሙሽተ ሽሕ ሜትሮ ሻምፕዮን ኣትለቲክስ ዓለም ጽባሕ ቀዳም ክካየድ እዩ።

ሻምፕዮን ሱፐር ዲቪዝዮን ኤ ዞባ ማእከል ሰንበት ክዛዘም’ዩ

ዓለማዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ
(u.c.i) ከም መቐጸልታ ናይቲ ካብ 2009
ጀሚሩ ንኤርትራውያን ተቐዳደምትን
ኣሰልጠንትን ክህቦ ዝጸንሐ ስልጠናታት፡
ንኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም
ብሽክለታ ኤርትራ ዝነበረ ሙሴ ኣስሄል፡
ኣብ ከተማ ኢግለ (ስዊዘርላንድ) ኣብ
ዝርከብ ማእከሉ፡ ናይ ሓደ ወርሒ
ስልጠና ይህብ ኣሎ።
እዚ ካብ 1 ክሳብ 26 ነሓሰ
2017 ዝወሃብ ስልጠና፡ ንኣወዳድባ
ውድድራት ጽርግያ፡ ውድድራት
ትራክ፡ ንኣተሃናንጻ ኣካላዊን ቴክኒካዊን
ብቕዓት ተቐዳደምቲ፡ ንትሕዝቶን
ምድላዋትን ብቕዓት መወዳደሪ
ብሽክለታን ከምኡ’ውን ንመሰረታዊ
ሕግታት ብቕዓት ተወዳደርቲ (
principles of conditioning) ካልእን
ኣብ ዘተኮሩ ዝወሃብ እዩ።
ኣብቲ ናይ ስልጠና መደብ፡ ካብ
ኣህጉራት ኤውሮጳ፡ ኣሜሪካን ኤስያ፡
ዝተዋጽኡ 15 ሰልጠንቲ ይሳተፉ
ኣለዉ። ንኣህጉር ኣፍሪቃ ብምውካል፡
ኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄልን ኣልጀርያዊ
ምኩር ተቐዳዳማይ ዓድል ባርባሪን
ይሳተፉ ምህላዎም ተፈሊጡ’ሎ።
ዓለማዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ
(u.c.i) ዝሓለፈ ዓመት ንኣሰልጣኒ
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ
ኤርትራ፡ ሳምሶን ሰሎሞን ተመሳሳሊ
ስልጠና ምሃቡ ይዝከር።
ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ

ውድድር ሻምፕዮን ዓመተ 2016 17 ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ድሕሪ ጽባሕ
ሰንበት 13 ነሓሰ 2017 ብወግዒ መጋረጃኡ
ክዓጹ’ዩ።
ኣብዚ ብ14 ለካቲት 2017 ዝጀመረ
ውድድር 12 ጋንታታት እየን ክሳተፋ
ጸኒሐን።
ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ኣቶ ጣሃኑር መሓመድብርሃን ንጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ ትማሊ ሓሙስ 10 ነሓሰ 2017 ኣብ
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ “ውድድርና ኣብቲ ዝወጠንናዮ
ግዜ ንውድእ ኣለና።” ኢሉ።
ንሽልማት ብዝምልከት፡ ኣብዚ ውድድር
ከምቲ ልሙድ ናይ ገንዘብ፡ ዋንጫን
መዳልያታትን ሽልማታት ኣዳሊና ኣለና።
ዝበለ ኣቶ ጣሃኑር ኣስዒቡ፡ “ብዘይካ ንዕውታት
ጋንታታት ዝወሃብ ሽልማት ብውልቂ ንኮኾብ
ኣመዝጋቢ ሸቶ፡ ከምኡ ድማ ኣርባዕተ ብሉጻት
ደያኑ ክንሽልም ኢና” ብምባል ንምድላዋት
መዛዘሚ ሻምፕዮን ኣብሪሁ።
ምናልባት ተወዳዳርነት ጋንታታት ኣብ
ምጅማር ድኽም ዝበለ መሲሉ ነይሩ።
ድሕሪ ሸውዓተ ሸሞንተ ግጥማት ግን፡ እቲ
ተወዳዳርነት ደረጃኡ ሓልዩ ከም ዝቐጸለ
ዝገለጸ ኣቶ ጣሃኑር መሓመድብርሃን፡
“ጋንታታት ደንደን፡ ቀይሕ ባሕሪ፡ ገዛ ባንዳን
ኣዱሊስን ሓያል ተወዳዳርነት እየን ኣርእየን።
ደንደን ኣብዚ ውድድር ሓንሳብ መሪሕነት
ምስ ሓዘት ደረጃኣ ከየጉደለት ብምቕጻላ ገና
ክልተ ጸወታ እናተረፋ ሻምፕዮን ምዃና
ኣፍሊጣ። ቀይሕ ባሕሪ ዘካየደቶ ጻዕሪ ቀሊል
ኣይነበረን። ከም ኣስመራ ቢራ ኣልታሕሪር
ዝኣመሰላ ጋንታታት ከም ዝተጸበናዮ
ኣይነበራን” ብምባል ንደረጃ ተወዳዳርነት
ጋንታታት ገሊጹ።
ዋና ጸሓፊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ኣቶ ኣድረሶም ኪዳነ፡ ብወገኑ፡ “ደንደን ሓደ
ተረፍ ጸወታ እናሃለዋ 52 ነጥቢ ኣዋህሊላ
ኣላ። ቀይሕ ባሕሪ ብተመሳሳሊ ብዝሒ ጸወታ
42 ነጥቢ ኣለዋ። ኣዱሊስ ብተመሳሳሊ ብዝሒ
ጸወታ 36 ነጥቢ እያ ኣዋህሊላ ዘላ። እዚ ናብ
ሚእታዊት ዓወት ምስ እንቕይሮ ደንደን 78
ሚእታዊት፡ ቀይሕ ባሕሪ 63 ሚእታዊት፡

ፕሪመር ሊግ ኣብ 25 ዓመቱ
ኮይና ትስዕብ። ኣስሙድ ኸኣ ብ15 ነጥቢ
ሳልሳይቲ ኣላ።
ውድድር ዓንሰባ ሊግ ክዛዘም ክልተ
ጸወታ ተሪፍዎ ኣሎ። እዚ ውድድር፡
ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት 13 ነሓሰ ብወሳኒ
ግጥማት ክቕጽል ምዃኑ ፈደረሽን ኩዕሶ
እግሪ ዞባ ዓንሰባ ይሕብር። በዚ መሰረት
ካልኣይቲን ሳልሰይቲን ዘለዋ ደንደን ምስ
ኣስሙድ ከምኡ ድማ ምስ ሓመልማሎ
ክገጥማ መደብ ተታሒዙለን ኣሎ።

ፕሪመር ሊግ ሎሚ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9፡
45 ብግጥም ኣርሰናል vs ሌስተር መጋረጃኡ
ክቕንጥጥ እዩ። እዚ ውድድር በዚ ሕጂ
ዝጽወዓሉ ዘሎ ፕሪመር ሊግ፡ ካብ ዝፍለጥ
መበል 25 ዓመቱ ኣብዚ ሓድሽ ዓመተ
ስፖርት ክጽምብል እዩ። ፕሪመር ሊግ ኣብዚ
ናይ ርብዒ ዘመን ጉዕዞኡ ኣዝዩ ብዙሕ ታሪኽ
ሰኒዱ እዩ። ንሎሚ፦
ዋሕዚ ወጻእተኛታት ተጻወትቲ
ኣብ ፈለማ ውድድር ፕሪመር ሊግ ብደቂ
ስካንዲናቭያን ዝተዓብለለ ምንባሩ ኣብ ቀዳማይ
ክፋል ናይዚ ጽሑፍ ርኢና ነይርና። ንሎሚ
ኣብዚ ኣርእስቲ፡
ካብቶም ኣብ መኽፈቲ ግጥም ዓመተ 1992-

93 ምስ ቀዳሞት 11 ዝተሰለፉ 242 ተጻወትቲ
13 ጥራይ እዮም ዘይብሪጣንያውያን ዝነበሩ።
ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ናይ መወዳእታ
ግጥም ዓመተ ስፖርት 2016 -17 ኣብ 10
ግጥማት ምስ ቀዳሞት ተመረጽቲ ዝተሰለፉ
ወጻእተኛታት 112 በጺሑ።
ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ብድምር 3,835
ተጻወትቲ፡ ብውሑዱ ኣብ ሓንቲ ግጥም
ፕሪመር ሊግ ተሰሊፎም። ኣብዚ ኸኣ’ዩ 113
ዝተፈላለያ ሃገራት ከም ዝተወከላ ዝግለጽ።
ከም ሲሸልስ፡ ፓኪስታን፡ ጊኒ ቢሳው ከይተረፋ
ብተጻወትተን ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ
ተወኪለን።
ይቕጽል

ኣዱሊስ 54.6 ሚእታዊት ዓወት እየን
ኣመዝጊበን፡” ድሕሪ ምባል፡ “ገለ ጋንታታት
ድማ ነቲ 50 ሚእታዊት ዓወት ዘየመዝገባኦ
እውን ኣለዋ፡” ክብል ንኩነታት ውድድር
ኣብሪሁ።
ንኩነታት ተዓዘብቲ ኣመልኪቱ ድማ ኣቶ
ኣድረሶም፡ “ሻምፕዮን መን ምዃና ኣቐዲሙ
ስለ ዝተፈልጠ፡ ንመቐረት ተወዳዳርነት ነክዩዎ
እዩ። በዚ ኸኣ፡ ዋሕዚ ተዓዘብቲ ኣብ መወዳእታ
ጸወታታት ክንኪ ተራእዩ። እዚ ኸኣ ንቡር
እዩ። እንተዘይኮይኑ ብኣጠቓላሊ ኣብዚ ዓመተ
ስፖርት ዝተራእየ ብዝሒ ተዓዘብቲ ዝምስገን
እዩ፡” ኢሉ።
ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ ኣግሪ ዞባ ማእከል
ኣቶ ጣሃኑር መሓመድብርሃን፡ “ ካብ ሓሙስ
17 ነሓሰ ዝጅምር ኣብ መንጎ 12 ጋንታት
ዝካየድ ውድድር ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል
ከነካይድ ኢና፡” ብምባል ናይ መጻኢ መደብ
እቲ ፈደረሽን ገሊጹ። ኣቶ ጣሃኑር ኣስዒቡ
“ብድሕሪ’ዚ ጎብለል ዞባ ማእከል መን ኮነት
ንምፍላጥ ናይ ክልተ እግሪ ግጥም ጎብለል
ከነካይድ መደብ ኣለና፡” ኢሉ።
ዋና ጸሓፊ’ቲ ፈደረሽን ኣቶ ኣድረሶም፡ ዓሚ
ደንደን ሻምፕዮን ዞባ ማእከል ኮይና እያ።
ምስ ጋንታ ሓርበኛታት ድማ ግጥም ጎብለል
ከተካይድ ነይርዋ። ጋንታ ሓርበኛ ብምፍራሳ
ግን ደንደን ነቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሽልማት
ጎብለል ክትወስዶ ምዃና ኣብሪሁ።
ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ስታድዩም ኣስመራ
ክልተ ናይ መዛዘሚ ግጥማት ከአንግድ እዩ።
ኣዱሊስ ምስ ኣስመራ ቢራ ከምኡ ድማ
ቀይሕ ባሕሪ vs ደንደን። ነዚ ዳሕረዋይ ግጥም
ኣመልኪትና ምስ ኣሰልጠንቲ እተን ጋንታት
ተራኺብና ነይርና።

“ንቐይሕ ባሕሪ ስዒርና ኢና ሽልማትና
ክንቅበል ንደሊ” ኢሰያስ ኪዳነ
ደንደን ንውድድር ሻምፕዮን ዞባ ማእከል
2016 -17 ገና ክልተ ተረፍ ጸወታ እናሃለዋ እያ
ተዓዊታትሉ። ኣሰልጣኒኣ ኢሰያስ ኪዳነ ነዚ ጽባሕ
ሰንበት ኣንጻር ቀይሕ ባሕሪ ዘካይድዎ ግጥም
ካልኣይ እግሪ ናይ’ዚ ሻምፕዮን ኣመልኪቱ፡
“ናይ ሰንበት ጸወታ መቐጸልታ ናይዚ ከነካይዶ
ዝጸናሕና ግጥማት እዩ። ሻምፕዮን ምዃንና

ድሮ ኣረጋጊጽና’ኳ እንተለና፡ ክብሪ ጋንታናን
ማልያናን ዓቂብና፡ ንቐይሕ ባሕሪ ስዒርና
ኢና ሽልማትና ክንቅበል ንደሊ፡” ኢሉ።
ቀይሕ ባሕሪ ዓባይ ጋንታ እያ። ክብሪ
ንህባ ኢና። ዝበለ ኢስያስ፡ “ተጻወትና ከም
መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብዚ ዓመተ ውድድር
ዘርኣይዎ ዝተዋህቦም መምርሒ ናይ
ምትግባር ዓቕሚ፡ ነዚ ናይ ሰንበት ግጥም
ብምሉእ ነብሰ ምድላው ተቐሪቦምሉ ኣለዉ።
በዚ ኸኣ፡ ነቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታና
ኣብ ሜዳ ይኹን ካብኡ ወጻኢ ዘተባብዑና
ደገፍትና፡ ብጽቡቕ ጸወታን ድሲፕሊንን
ከነሐጉሶም ክንሰርሕ ኢና፡” ብምባል
ንምድላዋቶም ኣብሪሁ።

“ክብሪ ማልያና ንምሕላዉ ክንቃለስ ኢና”
ኣማኑኤል ካሕሳይ
ቀይሕ ባሕሪ ብ42 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ
ሒዛ ውድድራ ምፍጻማ ኣረጋጊጻ እያ።
ኣስልጣኒኣ ኣማኑኤል ካሕሳይ ንናይ ሰንበት
ጸወታ ኣመልኪቱ፡ “ኣብዚ ዓመተ ስፖርት
ሕጂ ንሳልሳይ ግዜና ኢና ክንራኸብ። ኣብ
ቀዳማይ እግሪ ግጥም ሻምፕዮና ማዕረ
ተፈላሊና ነይርና። ኣብ ውድድር ዋንጫ
ናጽነት ንሕና ስዒርናዮም። ጽባሕ ሰንበት
ንተዓወት ኣይንተዓወት ኣብ ደረጃ ነምጽኦ
ለውጢ እኳ እንተዘየለ፡ ክብሪ ማልያና
ንምሕላው ግን፡ ክንቃለስ ድልዋት ኣለና፡”
ኢሉ። ኣማኑኤል ቀጺሉ፡ “ቀይሕ ባሕሪን
ደንደንን መተሃላልኽቲ ብምዃነን፡ እታ
ሓንቲ በታ ካልእ ክትሰዓር ኣይትቕበሎን
እያ። ብዓቢኡ ኸኣ፡ እዚ ሰንበት እነካይዶ
ጸወታ፡ ነቲ ስዒቡ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ
ዘሎ ግጥማት ገለ መልእኽቲ ዘሕልፍ ምዃኑ፡
ተጻወትና ምሉእ ስነ ኣእምራዊ ምድላዋት
ገይሮም ኣለዉ፡” ብምባል ንምድላዋቶም
ኣብሪሁ።
ንኣሰልጣኒ ኢሰያስ ኪዳነ ካብ ጋንታና
ከይዱ ዓወት ብምምዝጋቡ ዮሃና ንብሎ።
ዝበለ ኣሰልጣኒ ኣማኑኤል ካሕሳይ፡ “ክልቴና
እንኽተሎ ሜላታት ስለ እንፈልጦ ንተዓዛቢ
ጽቡቕ ጸወታ ከነርእዮ ተስፋ ይገብር። ብፍላይ
ንደገፍትና ድማ ድሲፕሊን ዝመልኦ ጽቡቕ
ጸወታ ንምር ኣይ ተዳሊና ኣለና” ኢሉ።
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ 4
ኣስመራ
ከሳሲት
ወንጌላዊት
ሉተራዊት
ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ወኪል ኣቶ
በረኸት ተኽለ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ኣማኑኤል
ኣየነው ብግዝያዊ ምስክር ወረቐት
ቁ/123364 ብመወከሲ ቁ.125638/39
ዋንነት ዝተረጋገጸሉ ገዛ ኣብ ከተማ
ኣስመራ ዞባ 09 ምም04 ዝርከብ ንብረት
ተዓጽዩ ስለዘሎ፡ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ን21/9/17 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ኣብ ዘየለኻሉ
ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ሰ
ታደ

ሄም
ተል ል
ቤ
ኤ
ት
ማኑ
ዊ
ኣ
ዳ
ደሃብ እምነት

NOTICE
Notice is hereby given to the public that “AJET Private Limited Company” has been
formed among the following members.
A) Shareholders
NAME

NATIONALITY

ADDRESS

SHARES

VALUE of
SHARES

Mr. Ghebregziabher Tesfamichael Weldegiorgish

Eritrean

Asmara

600

600,000

Mrs. Ajet Kubrom Zeremariam

Eritrean

Asmara

600

600,000

TOTAL

1,200

1,200,000

B) The head office of the company will be in Asmara and branch offices may be opened
anywhere within and outside Eritrea.
C) The total fully paid up capital of the company is Nakfa one million and two hundred thousand

(1,200,000.00) divided in to one thousand two hundred (1,200) shares of par value of
Nakfa ten thousand (10,000.00) each.
D) The business purposes of the company shall be:
To engage in the manufacturing of bakery, pastry, ice cream and biscuit, pasta,
water treatment, beverage production, and other processed food products, in the
business of services industry like hotel, bar and restaurant
To engage in the business of general trade activities, import/export, commission
agent or representation of manufacturer and traders, wholesale, and retail of related
activities.
Generally to carry out any other activities related to its object and purposes or any profession
or services connected with or ancillary to the general business of the company.
E) Mr. Ghebregziabher Tesfamichael is appointed as the general manager for unlimited
period of time.
F) The period for which the company is established is unlimited.

AJET PRIVATE LIMITED COMPANY

ዞባ ዓንሰባ ከረብ
ኣቶ ወርዕ ፍረ ወርዕ፡ ተጸዋዒ ኣቶ
ቃልኣብ ወልደስላሴ መሓረዝጊ ናይ
ውክልና ምስራዝ ጉዳይ ስለዘሎ፡ ተጸዋዒ
ኣድራሻ ስለዘይተፈልጠ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ን28/9/17 ኣብ ቤ/ፍ
መልሲ ሒዝካ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ኣብ ዘየለኻሉ ጉዳይ ክረአ ምዃኑ
ነፍልጥ።
ወ/ሮ ለተኺዳን ገብረክርስቶስ ዓሊ+6፡
በዓል ቤተይ ኣቶ ሃብተ መስመር
ኣብ ከረን ዝርከብ ብጽሒቶም ዝኾነ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ትካል ከምኡ’ውን
ኣብ ባንክ ዘሎ ቅሙጥ ገንዘብ ብውህብቶ
ስለዝሃበና፡ ውህብቶ ይጽደቐልና ስለዝበላ፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/9/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ
ደቀምሓረ

ዘውዲ ገብረማርያም መንኣመኖ ምባል
ተሪፉ፡ ሳሌም ገብረማርያም መንኣመኖ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን19/10/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ጋሽ ባርያ
ሻምብቆ
ጌሹ ዓሊ ሽንግሮፎ ምባል ተሪፉ፡
ኣቶ ዓብደላሂ ዓሊ ሽንግርፎ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፡ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/10/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ

ባሕሪ ነጋሽ በራኺ ወልደገብርኤል
ምባል ተሪፉ፡ ነጋሲ በራኺ ወልደገብሪኤል
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን9/10/17 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።
ዛይድ ተስፋጋብር ሓድጉ፡ ተጸዋዒ ነፍ/
ዘርእሰናይ ወልደማርያም በ/ቤቱ ለታይ
እንድርያስ፡ ናይ ኣቦነት ክሲ ተመስሪቱ
ስለዘሎ፡ ተካእቲ መዋቲ ዘርእሰናይ
ወልደማርያም ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪል ን 26/10/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተይቀሪቦም ኣብ ዘየለውሉ ጉዳይ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።
ብሞግዚታ ኤልሳ ጥዑምዝጊ ኣቢላ፡ ት/

ኣመና ሓገዝቲ መጻሕፍቲ
ንተመሃሮ 6ይ፡ 7ይ፡ 8ይ ክፍሊ
4 ዓይነት ትምህርቲ [ስነ-ቍጽሪ፡ እንግሊዝኛ: ሳይንስ፡ ማ/ትምህርቲ]

ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ Essential (ኢሰንሺያል)
6ይ ክፍሊ

Essential
Grade 6

 Mathematics
 English
 Science
 S. Studies

Essential
Grade 8

ሰናይ ክራማት እናተመነየ
ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበረ ከበስረኩም ይፈቱ።

መንደፈራ

ለተኣምላኽ ብርሃነ ኣምለከ ምባል ተሪፉ፡
ለቱ ብርሃነ ኣምለከ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/10/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

8ይ ክፍሊ

ብስራት ንኹልኹም ዓማዊል ዶልቸ ቪታ።
ዛኤር ሓ.ዝ.ብ.ማ. ከም ወትሩ ዓማዊሉ ንምሑጓስ

ዕድመ ፊልማዊት ግርማይ ኣባተ ምባል
ተሪፉ፡ ፌቨን ግርማይ ኣባተ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ
ስለዝበለት
ዝቃወም
እንተሎ፡ ን26/10/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።

 Mathematics
 English
 Science
 S. Studies

7ይ ክፍሊ

Essential
Grade 7

 Mathematics
 English
 Science
 S. Studies
ሰለስቲኤን መጻሕፍቲ፡
ኣብ ክፍሊ ዀነ ኣብ ገዛ፡
ብውልቂ ወይ ብጉጅለ፡
ዝደለኹምዎ ዓ/ትምህርቲ
ኽትመሃሩ፡ ከተጽንዑ፡
ክትውከሱን ክትፍተኑን
ኣዝየን ይሕግዛ!

ንዝያዳ ሓበሬታ፥
07142402/ 07461121

NOTICE

30% ምጉዳል ዋጋ ኣብ ኩሉ ፍርያትናን ኣብ
ናይ ገዛ ኣጭርቕቲ (ዓለባ)

Notice is hereby given to the public, in that, pursuant to
the shareholders resolution of July 20, 2017 Ato Tsehaye
Yehdego Zigta has been reappointed as the manager of
AGECA (Eritrea) P.L.C for indefinite period effective as
of Nov 24/2015.

AGECA (ERITREA) P.L.C

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብድንገታዊ ሞት ወድና ጠዓመ ተኽለዝጊ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና ካብ ኡጋንዳ ሬሳ ዘፋኖኹም ክሳብ ዛውል ንኡስ ዞባ
ድባርዋ ሬሳ ዘብጻሕኩም ሓመድ ኣዳም ዘላበስኩምና ብእእካል
ዝተመላለስኩምን ዘጸናንዕኩምናን ፈተውትን ቤተሰብን
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና
ንገልጽ።
ወላዲቱ ወ/ሮ ሚዛን ገረወልድ
ስድራቤት ነፍ/ ኣቶ ተኽለዝጊ ሃይለማርያም ምስ
የሕዋቱን ምስ ምሉኣት ስድራቤትን

ብመስዋእቲ ወድና ኢሰያስ ምኪኤለ ተኸስተ፡ ኣባል 20 ዙ/ሃ/
ኣገልግሎት ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ መቓብር
ሓርበኛታት ኣስመራ ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና ዝተመላለስኩም
ከምኡ’ውን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብተሌፎን ዘጸናናዕኩምናን
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ።
ኣቦኡ ኣቶ ምኪኤለ ተኸስተ
ኣደኡ፡ ወ/ሮ ዛይድ ዑቕባጋብር
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ኣዚና እነፍቅራ ኣደና ወ/ሮ ሰማይነሽ ተወልደብርሃን፡
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ዓዲ ቐይሕ ሓደግቲ
ን/ዞባ ሰገነይቲ ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና ተመላሊስኩም ካብ
ውሽጥን ወጻእን ብኣካልን ብተሌፎንን ዘጸናንዕኩምናን
ቤተሰብን ጎረባብትን ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና
ምስጋናና ነቕርብ።
ምስ ደቃን ምሉኣት ስድራቤትን

ብሃንደበታዊ ሕማም ብሞት ዝተፈልየና ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ
ገብረመስቀል ዓንደማርያም ኣጎሰማይ፡ ዝተሰመዓና ሓዘን እናገለጽና፡
ክሳብ ሰሳሕ ብምኻድ ሓመድ ንዘልበስኩም ኩልኹም ብፍላይ ድማ
ሊቃውንትን ካህናትን ደብረግዕዛን መድሃኔኣለም ኣስመራ ከምኡ
ውን ቤተሰብን ፈተውትን ካብ ወጻኢ ብምድዋል ዘጸናናዕኩምናን
ኣብ ገዛና ብምምልላስ ናይ ሓዘንና ተኻፈልቲ ዝኾንኩም፡ ኣሕዋት
ቤተሰብ ፈተውቲ የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና
ከም ዝዓጸና ንገልጽ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ለቱ ሸቃ ሞሳዝጊ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ክብርቲ ሓብትና መብራት ተስፋይ ወልደየውሃንስ፡
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማማ
ዝበጻሕኩምናን ክሳብ ቶራት ን/ዞባ ድባርዋ ብምኻድ
ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና ብምምልላስን ከምኡ’ውን ካብ
ውሽጥን ወጻእን ብምድዋል ዘጸናንዕኩምናን የቐንየልና
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።

ብሞት ኣዚና እንፈትዎ ሓውናን ኣቦናን መምህር ሃዲስ ሃብተማርያም፡
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ወጻኢ ኣብ ግዜ ሕማሙ
ዝበጻሕኩም፡ ኣብ ስነስርዓት ቀብሩ ዝተሳተፍኩም፡ ኣብ ማይ
ልቡስ ዝተገብረ መልቀስ ምሳና ዝወዓልኩም፡ ኣብ ገዛና ኣስመራ
ብምምልላስ ከምኡ’ውን ካብ ወጻኢ ሃገር ብተሌፎን ዘጸናናዕኩምና
ቤተሰብን ፈተውትን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና
ምስጋናና ነቕርብ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ የሺሃረግ ግርማይ
ደቁን ምሉኣት ስድራቤት
ነፍ/ግራዝማች ሃብተማርያም ገ/ሂወትን
ነፍ/ወ/ሮ ፍልፍሉ ገ/ማርያም

ብድንገታዊ ዕረፍቲ ነቅሮ ስፖርታዊ ወድና ጽንዓት ሰመረ፡
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ሬሳ ብምልኣኽን
ቤተክርስትያን ቅዱስ ሚኪኤል ከሰላ ድማ ብጸሎት
ፍትሓት ብምግባር ኣብ ዒላበርዒድ ሬሳ ብምቕባልን
ከተማ ምጽዋዕ ዘቃበርኩምናን ፈተውትን ክለብ ቸመንቶን
ብኣካልን ብተሌፎንን ብምድዋል ዘጸናንዕኩምና ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንን ንዓጹ።
ኣቦኡ ኣቶ ሰመረ ባይሩ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብዕረፍቲ ክብርትን ሕያወይትን ኣደና ኣበባ ጴጥሮስ። በዓልቲ
ቤቶም ንነፍ/በየነ ገብረ። ኣብ ግዜ ሕማማ ኣብ ሰምበል ሆስፒታል
ዝተመላለስኩም፡ ምስ ዓረፈት ስጋብ መካነ መቓብር ቤተገርግሽ
4 ኣስመራ ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛ እናተመላለስኩም ከምኡ’ውን
ካብ ደገ ተሌፎን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።
ስድራቤት ነፍ/በየነ ገብረ

ምሉኣት ስድራቤት

ብዕረፍቲ ኣቦና ኣቶ የውሃንስ ተስፋማርያም ባህታ (ሸግርኒ)፡
ዝተሰመዓና ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ጸዓዘጋ ዘቃበርኩምናን
ብኣካልን ብተሌፎንን ዘጸናንዕኩምናን ሓዘንና ከምዝዓጸና
ንገልጽ የቐንየልና።

ብሞት እነፍቅሮ በዓል ቤተይን ሓውናን ኣቶ ቴድሮስ
ሓድጉ ኣርኣያ፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ካብ
ሽወደን ሬስኡ ብምቕባልን ክሳብ ዓዲ ሎጎ ንኡስ ዞባ
ድባርዋ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ከምኡ’ውን ናብ ገዛ
ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ዘጸናናዕኩምናን
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ነመስግን።
ምሉኣት ስድራቤት
ነፍስሄር ሓድጉ ኣርኣያ

በዓልቲ ቤቶም ወ/ሮ ለተስላሴ ተስፋጋብርን
ስድራቤትን

ክቡር ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ኣቦና ኣቶ ፍስሓጽዮን ደሞዝ
ኪዳነ፡ ብሞት ካብ’ዛ ዓለም ስለዝተፈለየና፡ ኣብ ስነስርዓት
ቀብሮም ዓዲ ኣሕደሮም (ሰሓርቲ) ዘቃበርኩምናን ኣብ
ገዛና ዝተመላለስኩም ከምኡ’ውን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብተሌፎን ዘጸናንዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና
ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ኣዝየ ዘፍቅሮ ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ተኽለኣብ
ተኽለሃይማኖት (ወድ-ወርቅስኑ)፡ ዝተሰምዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና፡ ክሳብ ዓድ ንፋስ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ኣብ
ገዛ ብምምልላስ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብተሌፎን ብምድዋል
ተኻፈልቲ ሓዘንና ብምዃን ዘጸናናዕኩምናን ቤተ ሰብን
ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና
ብኣኽብሮት ንገልጽ።
በዓልቲ ቤቱ ሳባ ገብረስላሴ
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራቤትን
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ብሪጣንያ ንሕ/ኤውሮጳ 40 ቢልዮን ዩሮ ክትከፍል . . .
ተስፋኣለም የማነ

ሰ/ኮርያ ንኣመሪካ ብሚሳይል
እተጥቅዓሉ ግዜ ኣነጺራ

ሰሜን ኮርያ፡ ነታ ኣብ ምዕራባዊ ፓሲፊክ
እትርከብ ግዝኣት ኣመሪካ ዝዀነት ደሴት
‘ጉዋም’ ብሚሳይል ንምድብዳብ፡ ኣብ
መፋርቕ ናይዚ ወርሒ’ዚ ውጥና ከተጻፍፍ
ምዃና ኣፍሊጣ።
መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ሰሜን
ኮርያ ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ፡ ነታ
ቅድሚ 120 ዓመት ግዝኣት እስጳኛ ዝነበረት
ደሴት ብኣርባዕተ ናይ ማእከላይ ርሕቀት
ባለስቲክ ሚሳይል ንምህራም ዝዳሎ ዘሎ
ወተሃደራዊ ውጥን ምስ ተጻፈፈ፡ ንኽጸድቕ
ናብ መራሒ’ታ ሃገር ኪም ጆንግ-ኡን
ክቕርብ ምዃኑ ገሊጸን። እቲ ንመጥቃዕቲ
ተቐሪቡ ዘሎ ሚሳይላት ‘ህዋሶንግ-12’
ዝዓይነቱ ከም ዝዀነ ዘመልከታ እተን
ማዕከናት ዜና፡ ንሰማያት ጃፓን ሰንጢቑ
ኣብታ ደሴት ንዝርከብ ወተሃደራዊ
ዒላማታት ኣመሪካ ክወቅዕ ምዃኑ፡ ንኣዛዚ
ሰራዊት’ታ ሃገር - ጀነራል ኪም ራክ-ግዮም
ብምጥቃስ ወሲኸን ሓቢረን። ብመሰረት
እቲ ጀነራል ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ሚሳይላት
3,356.7 ኪሎሜተር ተጓዒዙ ኣብታ ደሴት
ንዝርከብ ወተሃደራዊ ዒላማታት ክወቅዕ
1,065 ካልኢታት ጥራይ ክወስደሉ እዩ።
“ንመራሕቲ ኣመሪካ ክርድኦም ዝኽእል
ቋንቋ ወተሃደራዊ ሓይሊ ጥራይ እዩ፡”
ዝበለ እቲ ጀነራል፡ ፕረዚደንት ዶናልድ

ትራምፕ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣንጻር
ሃገሩ ዘስምዖ መጠንቀቕታ ትርጉም ኣልቦ
ምዃኑ ኣረዲኡ።
እታ ሃገር ዝሓለፈ ወርሒ ንፈለማ ግዜ
ናይ ነዊሕ ርሕቀት ባለስቲክ ሚሳይል
ድሕሪ ምውንጫፋ፡ ባይቶ ጸጥታ ኣብ
ልዕሊኣ ዝተረረ ማዕቀብ ኣጽኒዑ ከም ዘሎ
ይሕበር። እቲ ማዕቀብ፡ እታ ሃገር ካብ ሰደድ
ፍርያታ ዓመታዊ ክትረኽቦ ንዝጸንሐት
ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር እቶት ብሓደ ሲሶ
ከጕድሎ ምዃኑ ድማ ክኢላታት ስነ-ቁጠባ
የረድኡ። ኣብ መንጎ ኣመሪካን ሰሜን
ኮርያን ተፈጢሩ ዘሎ ሓያል ወተሃደራዊ
ምትፍናን፡ ንጸጥታን ርግኣትን ዓለምና
ንሓደጋ ናብ ዘቃልዕ ኣንፈት ከየምርሕ
ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ዓለም ስግኣቶም
ይገልጹ ኣለዉ።
ልዕሊ 160 ሽሕ ህዝቢ ከም ዘለዋ ዝንገረላ
ደሴት ጉዋም፡ ሓደ ሲሶ ካብ መሬታ
መዓስከር ሰራዊት ኣመሪካ ከም ዝዀነ
ይሕበር። ኣብታ ደሴት ኣስታት 7 ሽሕ
ወተሃደራት፡ ብኑክሌሳዊ ጸዓት ዝንቀሳቐሳ
ሓያለ ፈጣናት መራኽብ ትሕተ-ባሕሪ፡
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ዝጽዕና ‘ቢ-52’ ዝዓይነተን
ስትራተጅያውያን ነፈርቲ ውግእ ዝርከብአን
ሓያለ ናይ ኲናት ነፈርቲ ዓስኪረን ከም
ዘለዋ ይግለጽ።

ተወሳኺ

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ምውጻእ
መስርሕ ጀሚራ ዘላ ብሪጣንያ፡ ኣምሳያ ናይ
መፋነዊኣ ነቲ ሕብረት ክሳብ 40 ቢልዮን
ዩሮ (47.1 ቢልዮን ዶላር) ክትከፍሎ ቅርብቲ
ከም ዘላ፡ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ሓቢረን።
‘ዘ-ሳንደይ ቴለግራፍ’ ዝተባህለት ጋዜጣ
ንላዕለዎት ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር ብምጥቃስ
ኣብ ዝዘርግሓቶ ሓበሬታ፡ ብሪጣንያ ካብ
ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ምውጻእ መስርሕ

ኣብ መጋቢት 2019 ምስ ዛዘመቶ፡ ኣብ
ዝቕጽል ሰለስተ ዓመት 30 ቢልዮን ዶላር
ክትከፍል ቅርብቲ ምህላዋ ገሊጻ። ድሕሪ
ምውጻኣ ምስቲ ሕብረት ንግዳዊ ስምምዓት
ክትክትም እንተኽኢላ፡ ነቲ ዝተረፈ 10
ቢልዮን ዶላር ከተስዕቦ ከም እትኽእል’ውን
እታ ጋዜጣ ወሲኻ ሓቢራ። ብመሰረት
ሓበሬታኣ፡ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ብሪጣንያ
ዝሓቶ ዘሎ መጠን ገንዘብ ካብ 50 ክሳብ

60 ቢልዮን ዩሮ ክኸውን እንከሎ፡ ብሪጣንያ
ድማ ካብ 40 ቢልዮን ዩሮ ንላዕሊ ክትከፍል
ፈጺማ ከም ዘይትደሊ’ያ ተመልክት።
ብሪጣንያ ኣብ መጻኢ ምስ ሕብረት
ኤውሮጳ ንግዳዊ ውዕላት ንምኽታም
ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ እንተ ዘይክኢላ፡
ምስቲ ሕብረት ዝህሉዋ ንግዳዊ ዝምድና
ብመምርሒታት ዓለማዊ ውድብ ንግድ
ክቕየድ ከም እትደሊ’ዩ ዝግለጽ።

ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ንክሲ ራይላ ኦዲንጋ ይነጽግ
ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ፡ ቀንዲ ተቐናቓኒ
ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝዀነ ራይላ
ኦዲንጋ ንዘቕርቦ ዘሎ - ኣብቲ ምርጫ
ምድንጋራት ከም ዝተፈጸመ ዘመልክት
ጥርዓን ነጺጉዎ።
ሓላፊ ናይቲ ኮሚሽን እዝራ ቺሎባ
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣገባባት
ናይቲ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ኵሉ ኩርናዓት
ሃገር ርትዓዊ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ወዲ 72
ዓመት ራይላ ኦዲንጋ ኣቐዲሙ ንደገፍቱ
ኣብ ዘስምዖ መግለጺ፡ ሰዓብቲ ፕረዚደንት
ኡሁሩ ኬንያታ መንነት ሰበ-ስልጣን ናይቲ
ኮሚሽን ተጠቒሞም ንኮምፕዩተራት ናይቲ
ምርጫ ብምስርሳር፡ ነቲ ውጽኢት ከም
ዝቐየሩዎ’ዩ ሓቢሩ። ደገፍቱ ናብ ቅርዓት
ወጺኦም ተቓውሞኦም ከስምዑ ድማ ጸዊዑ
ነይሩ። ድሮ’ውን ብ10ተታት ኣሽሓት
ዝቑጸሩ ደገፍቱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት’ታ
ሃገር ተቓውሞ የካይዱ ብምህላዎም፡ እቲ
ኩነታት ናብ ምፍሳስ ደም ከየምርሕ
ብዙሓት ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ።
ከምቲ ናይ ዝሓለፈ 2007 ህውከት ከይክሰት
ኣብታ ሃገር ተዋፊሮም ዘለዉ ኣስታት
180 ሽሕ ኣባላት ጸጥታ፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም
ተቓውሞ ዘካይዱ ዘለዉ ደገፍቲ መጠኑ
ዝሓለፎ ሓይሊ ከይጥቀሙ ከኣ እቶም
ወገናት ኣተሓሳሲቦም።
ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ብዘካየዶ መባእታዊ

ምቝጻር ድምጺ፡ ወዲ 55 ዓመት ፕረዚደንት
ኬንያታ ብ54.3% ድምጺ ይመርሕ
ከምዘሎ፡ ራይላ ኦዲንጋ ድማ ብ44.8%
ድምጺ ይስዕቦ ከምዘሎ የመልክት። እዚ
ከኣ ኬንያታ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ምርጫ
ብገፊሕ ተዓዊቱ ከምዘሎ ዘርኢ ምዃኑ እቲ
ኮሚሽን ወሲኹ ይሕብር። ኬንያታ ኣብ
2013 እውን ንኦዲንጋ ስዒሩዎ ነይሩ እዩ።
ኣቦታቶም እንተዀኑ’ውን ኣብ 1960ታት
ቀንዲ ናይ ፖለቲካ መቀናቕንቲ ከም
ዝነበሩ’ዩ ዝዝንተወሎም።
ራይላ ኦዲንጋ፡ ኣብ 2007 ኣብ ዝተኻየደ

ምርጫ ብፕረዚደንት ሙዋይ ኪባኪ
ንዝወረዶ ስዕረት ምቕባል ምስ ኣበዮ
ብዝተኸስተ ህዝባዊ ዕግርግር፡ ልዕሊ 1,100
ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 600 ሽሕ
ድማ ከም ዝተመዛበሉን ናይ ሽዑ ጸብጻባት
የረድኡ።
ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ፡ ናይ መወዳእታ
ውጽኢት ናይቲ ምርጫ ኣብ ውሽጢ
ሸውዓተ መዓልታት ብወግዒ ክነግር
ምዃኑ ይሕብር። ኣብቲ ፕረዚደንታውን
ባይቶኣውን ምርጫ ልዕሊ 14 ሽሕ ሕጹያት
ይወዳደሩ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ።

እስራኤል ንትሕተ-ባይታኣዊ ሓጹር ወሽመጥ ቃዛ ተቀላጥፎ

ኣብ ዕድመ መንእሰይ ዝርከብ ቻይናዊ በዓል ሃብቲ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ
ጀነቫ - ስዊዘርላንድ ናብ ሓደ ዝኸበረ ሆቴል ይኣትወልኩም። መቓምጦኡ ምስ ሓዘ
ዊስኪ ከምጽኣሉ ንኣሳሰይቲ ይእዝዘን። ንሳተን ከኣ ዋጋ ሓንቲ መለክያ ዊስኪ 10
ሽሕ ዶላር ምዃኑ ይሕብራኦ። “ዋጋኡ ፈሊጠ’ኳ እየ ዝእዝዘክን ዘለኹ፡” ብምባል፡
ዝኣዘዘን ከምጽኣሉ ደጊሙ ይነግረን። ብድሕሪ’ዚ ካብቲ ብስኮትላንዳዊ ፋብሪካ ኣብ
1878 ከም ዝፈረየ ዝተነግረሉ ጥንታዊ ዊስኪ - ሓንቲ መለክያ ብምጭላጥ፡ 9,999
ስዊዝ ፍራንክ (10 ሽሕ ዶላር) ካሽ ከፊሉ ይወጽእ። ተግባራቱ፡ ብኡ ንብኡ መዛረቢ
ዛዕባ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኰይኑ ቀንዩ። ኣብ 2014 እውን፡ በቲ ስኮትላንዳዊ ፋብሪካ
ዝፈረየ ጥንታዊ ጥርሙስ ዊስኪ፡ ኣብ ሆንግ ኮንግ ንጨረታ ወሪዱ - ብ630 ሽሕ
ዶላር ከምእተሸጠ ይሕበር።

እስራኤል፡ መስርሕ ናይ’ቲ ሱልካ
ፍልስጤማውያን ዕጡቓት ንምግታእ
ብዝብል - ምስ ወሽመጥ ቃዛ ኣብ ዘራኽባ
ዶብ እትሃንጾ ዘላ ናይ ትሕተ-ባይታ ሓጹር
ተቀላጥፎ ከምዘላ ቢ.ቢ.ሲ ሓቢሩ።
እቲ ን64 ኪሎ-ሜተር ዝዝርጋሕ ሓጹር፡
ካብ ባይታ 40 ሜትሮ ንታሕቲን 6 ሜትሮ
ንላዕሊን ቁመት ክህሉዎ ምዃኑ፡ ኣዘዝቲ
ሰራዊት’ታ ሃገር ሓቢሮም። እቲ ኣብ
ዝመጽእ 2019 ክዛዘም መደብ ተታሒዙሉ
ዘሎ ገዚፍ ፕሮጀክት፡ ብጠቕላላ ሰለስተ
ቢልዮን ሸከልስ (833 ሚልዮን ዶላር)
ወጻኢታት ክሓትት ምዃኑ ድማ ወሲኾም
ይገልጹ። ሰራዊት እስራኤል ድሕሪ’ቲ
ኣብ 2014 ምስ ዕጡቓት ወሽመጥ ቃዛ
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ዘካየዶ ኲናት፡ እቶም ዕጡቓት ትሕተባይታዊ ገለርያታት ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ
ሃገሩ ክፍጽምዎ ንዝኽእሉ መጥቃዕቲታት
ብኣጋኡ ንምብርዓን፡ ኣብ ተጠንቀቕ ከም
ዝርከብ’ዩ ዝሕበር።
ኣብ እዋን’ቲ ን50 መዓልታት ዝቐጸለ
ኲናት፡ ብሓማስ ዝእዘዙ ዕጡቓት ባዕሎም
ብዝዃዓቱዎ ገለርያታት ኣቢሎም ናብ
ውሽጢ እስራኤል ብምእታው፡ 12
ወተሃደራት ከም ዝቐተሉ ይዝከር። እቲ
ኲናት ምስ ተዛዘመ፡ ሰራዊት እስራኤል ካብ
ቃዛ ተበጊሱ ናብ ሃገሩ ዝኣቱ 32 ገለርያታት
ከም ዝረኸበን ንብምሉኡ ከም ዘዕነዎን
ይገልጽ። ኣብቲ ብጽዑቕ ደብዳብ ነፈርቲ
ውግእ ተሰንዩ ዝተኻየደ ግጭት፡ ብውሕዱ

2,251 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ ከለዉ፡
ካልኦት 11,231 ድማ ቈሲሎም። ብወገን
እስራኤል ከኣ፡ 6 በርጌስን 67 ወተሃደራትን
ክቕተሉ ከለዉ፡ ካልኦት 1,600 ድማ
ቈሲሎም።
መራሒ ሓማስ - ኢስማዒል ሃኒያ ዝሓለፈ
ዓመት ኣብ ዘስምዖ መደረ፡ ዕጡቓት ኣባላቱ
ንኲናት ዘገልግል ገለርያታት ኣብ ምህናጽ
ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ምንባሩ
ይግለጽ።
እስራኤል እትሃንጾ ዘላ ትሕተ-ባይታዊ
ሓጹር፡ ፍልስጤማውያን ኣብቲ ከባቢ
ክሃንጹዎ ንዝኽእሉ ሓደስቲ ገለርያታት
ከለሊ ዝኽእል ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ
ክግጠመሉ ምዃኑ፡ እቲ ሓበሬታ የረድእ።

