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ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣካይዶም
ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡
ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ
መዓልቲ ደቂኣንስትዮ፡ ንኣበርክቶ
ኤርትራዊት
ጓልኣንስተይቲ
ኣብ
ዝተፈላለዩ መድረኻት ቃልሲ ዘንጸባርቕ
መሰናድኦታት ወዲቦም።
ብመሰረት ዝበጽሓና ሓበሬታ፡ ኣብ
ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣንጎላ፡ ሪፓብሊክ ደቡብ
ሱዳን፡ እስራኤል፡ ሱዳን፡ ኩዌትን ፈረንሳን
ዝነብሩ ዜጋታት፡ “ሰላም ውጽኢት
ጽንዓትና፡ ልምዓት ፍረ ዕዮና” ብዝብል
ቴማ በብወገኖም ኣብ ዘካየድዎ ጽንብላት፡
ድርብ ቃልሲ ኤርትራዊት ጓልኣንስተይቲን
ዘመዝገበቶ ዓብን ታሪኻውን ዓወታት፡
ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ
ምዕራፍ ዝሕዝ ምዃኑ ገሊጾም።
ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡
ከምኡ’ውን ሓያሎ ከተማታት ጀርመን፡
ኢጣልያ፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡
ንግስነት ስዑዲ ዓረብ፡ ሆላንድ፡ ዴንማርክን
ካልኦት ሃገራትን ዝነብሩ ዜጋታት’ውን
ብተመሳሳሊ ኣብ ዝወደብዎ ጽንብላት፡

ኣንጎላ
ደገፎም ንቃልሲ ደቂኣንስትዮ ንምሉእ
ኣግእዞ ኣረጋጊጾም።
ኣብ ኣቡዳቢ ኣብ ዝተኻየደ ጽንብል፡
ኣደ-መንበር ጨንፈር ሃማደኤ ወይዘሮ

ስዒዳ መሓመድ ጣሃ፡ ኣባላት’ቲ ውዳቤ
ንረዚን ታሪኽ ኤርትራዊት ጓልኣንስተይቲ
ተገንዚበን፡ ኣበርክቶአን ዝያዳ ንምዕዛዝ
ክሰርሓ ኣዘኻኺራ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ምስ ተቓወምቲ ውድባት
ዓፋርን ጋምቤላን ውዕል ሰላም ከቲሙ
ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ምስ
ተቓወምቲ ውድባት ዓፋርን ጋምቤላን፡
ሎሚ 14 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ናይ
ዕርቂ ውዕል ከቲሙ።
ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን
ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ዓፋር ማለት
‘ኡጉጉሞን’ ዝተበጽሐ ስምምዕ፡ ብወገን
መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ምክልኻል
ዓይሻ መሓመድን ምኽትል ፕረዚደንት

ክልል ዓፋር - ዑስማን መሓመድን፡
ብወገን ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ዓፋር
ድማ መራሒ ናይ’ቲ ውድብ ሙሳ
ኢብራሂምን ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤትጽሕፈት ጀነራል ኣራብ ዓብዲላን’ዮም
ከቲሞምሉ።
ብመሰረት’ዚ ስምምዕ፡ ን41 ዓመታት
ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይድ ዝጸንሐ ውድብ
‘ኡጉጉሞ’፡ ቃልሱ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ

መገዲ ክቕጽል፡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ
ፖለቲካዊ ምዕባለታት ንምድጋፍ
ብሕገ-መንግስቲ’ታ ሃገር ተገዚኡ
ክሰርሕ፡ ከምኡ’ውን ንትግባረ ናይ’ዚ
ስምምዕ እትከታተል ኮሚተ ክትቀውም
ተረዳዲኦም።
ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ኣብ ኢጣልያ፡ ኣምባሳደር ኤርትራ
ኣቶ ፍስሓጽዮን ጴጥሮስን ኣደመንበር ሃማደኤ ኣብ ኤውሮጳ ወይዘሮ
ንግስቲ ጸጋይን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ እታ

ዕለት፡ ንተወፋይነትን መስዋእትነትን
ኤርትራዊት ጓልኣንስተይቲ ብዘንጸባርቕ
መሰናድኦታት ከምእተኸብረት፡ ካብቲ
ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ተጋዳላይ ሓሰን ዑመር ሼኽ
መሓመድ ተሰዊኡ
ገዲም ተጋዳላይ ሓሰን ዑመር
ሼኽ መሓመድ (ወዲ ሼኽ)፡ ብ4
መጋቢት ኣብ መስመር ኣፍዓበት ከረን፡ መስሓሊት ኣብ ዝተባህለ ቦታ
ብዘጋጠሞ ሓደጋ መኪና፡ ኣብ መበል
72 ዓመት ዕድመኡ ተሰዊኡ።
ኣብ 1974 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት
ሓርነት ኤርትራ ብሚስጢር ተወዲቡ
ቃልሱ ዝጀመረ ተጋዳላይ ሓሰን
ዑመር፡ ከተማ ኣፍዓበት ነጻ ምስ
ወጸት ህዝባዊ ሽማግለ ናይ’ታ ከተማ
ኮይኑ ተመሪጹ ህዝቢ ኣብ ምንቃሕን
ምውዳብን ክነጥፍ ድሕሪ ምጽናሕ፡
ኣብ 1977 ብረት ዓጢቑ።
ኣብ 1979 ኣብ ዝተኻየደ
ውዳቤታት ህዝባዊ ባይቶ፡ ኣቦ-መንበር ህዝባዊ ባይቶ ከተማ ኣፍዓበትን ከባቢኣን
ብምዃን ሃገራዊ ግቡኡ ክፍጽም ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ 1983 ኣብ ዝተኻየደ
ካልኣይ ጉባኤ ሃገራዊ ማሕበር ሓረስቶት ኤርትራ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለን ምኽትል
ኣቦ-መንበርን፡ ክሳብ ዕለተ ናጽነት ድማ ኣቦ-መንበር ባይቶ ኣውራጃ፡ ድሕሪ ናጽነት
ድማ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብብቕዓትን ተወፋይነትን
ዘገልገለ ሓርበኛ’ዩ።
ስዉእ ሓርበኛ ሓሰን ዑመር ሼኽ፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ 8 ቈልዑን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ፡ ብ5 መጋቢት ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት ከረን
ተፈጺሙ።
ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ሓሰን ዑመር
ሼኽ ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት
ይምነ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ተስፋኣለም የማነ
ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል
ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንፈለማ
ግዜ ኣብ ጠፈር ንጥፈታት ከተካይድ
ዝጀመረት፡ ኣብ እዋን’ቲ ባለስቲካዊ ሚሳይል
ተማዕብለሉ ዝነበረት 1950ታት እዩ።
ኣብቲ እዋን ካብ ሕብረት ሶቬት ትረኽቦ
ዝነበረት ቴክኒካውን ንዋታውን ሓገዝ ኣብ
ምምዕባል ናይ ጠፈር መደባታ ዘይንዓቕ
ግደ’ኳ እንተ ነበሮ፡ ውሽጣዊ ዓቕማ ግን
ወሳኒ ነይሩ። ዕላማኣ፡ ኣሰር ኣመሪካን
ሕብረት ሶቬትን ተኸቲላ ጠፈርተኛታት
ዝሓዘት መንኮርኮር ናብ ፕላኔት ወርሕን
ዙርያኣን ንምውንጫፍ እዩ ነይሩ። የግዳስ፡
እቲ መደብ ብኸምቲ ዝጀመሮ ክስጉም
ኣይከኣለን። ዴሳዊ መራሒ’ታ ሃገር ዝነበረ
ማኦ ዘዶንግ ዘበገሶ ‘ዓቢይ ዝላ ንቕድሚት’
ዘጠመቖ ቁጠባዊ ወፍርን ባህላዊ ሰውራን፡
ነቲ ዕሸል ዝነበረ ጠፈራዊ መደባት
ቈጽዩዎ። ንሓያለ ዓመታት ከኣ ደስኪሉ።
ኣብ 1970 ግን፡ እታ ሃገር ናይ ፈለማኣ
ሳተላይት ናብ ጠፈር ብምውንጫፍ ነቲ
መደብ ኣበራቢራቶ።
እንተዀነ፡ ነቲ ኣብ 1950ታት
ዝነበራ ፖሊሲ ማለት፡ ኣብ ሓጺር ግዜ
ጠፈርተኛታት ዝሓዘት መንኮርኮር
ብምውንጫፍ ንኣመሪካን ሕብረት
ሶቬትን ናይ ምርካብ መደብ ብምውንዛፍ፡
ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህባ ሳተላይታት
ኣብ ምውንጫፍ ጥራይ ከተድህብ
ወሰነት። እቲ ንማኦ ተኪኡ ናብ ስልጣን
ዝደየበ ደንግ ዢዮፒን ድማ ኣብ 1978
ነዚ ዝድርዕ ፖሊሲ ሓንጸጸ። ፖሊሲኡ፡
ቻይና ገና ኣብ ምምዕባል እትርከብ ድኻ
ሃገር ከም ምዃና መጠን፡ መንኮርኮራት
ጠፈር ብምውንጫፍ ምስ ኣመሪካን
ሕብረት ሶቬትን ምውድዳር ፈጺሙ ከም
ዘየዋጽኣ፡ ኣብ ክንዳኡ ኣብ መራኸቢታት፡
ትንበያ ኵነታት ኣየርን ዳህሳስን ዝነጥፋ
ሳተላይታት ኣብ ምውንጫፍን ንዓአን
ዝውንጭፍ ሮኬታት ኣብ ምምዕባልን
ጥራይ ከተተኩር ከም ዘለዋ ዘመልክት
ነበረ።
እዚ ኰይኑ ግን፡ ቻይና ኣብ ጠፈራዊ

ዳህሳስ ፈጺማ ትግደስ ኣይነበረትን ማለት
ኣይኰነን። ንወርሕን ካልኦት ፕላኔታትን
ክትድህስስ ዘኽእል ዓቕሚ ምጥራይ፡
ብደረጃ ዓለም ከውህበካ ዝኽእል ሚዛን
ሓይሊ ቀሊል ከም ዘይኰነ ትስሕቶ
ኣይነበረትን። ኰይኑ ድማ ኣብ 1992፡
ኣብ ህዋ መደበር ጠፈር (space station)
ክትድኩን እንተ ኽኢላ ኣብ 21 ክፍለ-ዘበን
ከፈልፍለላ ዝኽእል ክብርን ሃብትን ዓቢይ
ምዃኑ ደምደመት’ሞ፡ መንኮርኮር ጠፈር
ንምምዕባል ብኡ ንብኡ ተበገሰት። ‘ሸንዞ’
ዘጠመቐታ ናይ ፈለማ መንኮርኮር ድሕሪ
ምምዕባል ከኣ፡ ያንግ ሊወይ ንዝተባህለ
ጠፈርተኛኣ ኣሳፊራ ኣብ 2003 ናብ ጠፈር
(ቅናት ምድሪ) ወንጨፈታ። ካብኡ ንድሓር
ከኣ በብዓመቱ ሽዱሽተ መንኮርኮራት
ብምልኣኽ፡ 12 ጠፈርተኛታታ ኣብ ቅናት
ምድሪ በጺሖም ከም ዝምለሱ ገይራ።
ሓንቲ ካብተን መንኮርኮራት፡ ኣብ 2007
ንወርሒ ዘይራታ ተመሊሳ። ኣብ 2013
ድማ ንፈለማ ግዜ ኣብታ ካብ ቀደም ዓይና
ዘውደቐትላ ፕላኔት ዳህሳሲ ሮቦት ኣዕሊባ።
ብዙሓት ኣመሪካውያን ክኢላታት፡
ቻይና ናብ ፕላኔት ወርሒ እትገብሮ ዘላ
ምምልላስ ቀዳማይ ዕላማኡ ወተሃደራዊ
መደበር ኣብኡ ንምቛም ከም ዝዀነ
ይገልጹ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይ’ዚ
ጽሑፍ ዝተጠቕሰ፡ ቻይና፡ ሳተላይታት ዘዕኑ
ሚሳይል ኣብ ዝተኸወለ ቅናት ናይታ
ፕላኔት ክትሓብእ ምስጢራዊ መደብ ዘለዋ
ትመስል - ብመሰረት’ቶም ኣመሪካውያን
ወገናት። እቲ መደብ ክዉን እንተ ዀይኑ፡
ኣመሪካን ካልኦት ሓያላት ሃገራትን ካብ
ሳተላይታተን ንዝረኽባኦ ወተሃደራውን
ስለያውን ሓበሬታታት፡ እንተላይ ብመገዲ
ሳተላይታት ንዘመሓላልፋኦን ዝቕበላኦን
ወተሃደራዊ ሓበሬታታት (ትእዛዛት) ኣብ
ዝዀነ እዋን በቲኻ ንሓደጋ መጥቃዕቲ
ከተቃልዐን ትኽእል እያ ዝብሉ ተንተንቲ
ኣለዉ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት
ኣመሪካ ዝዀነ ጀነራል ሞንትጎመሪ እውን
ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ “ንሕና
ኣመሪካውያን ኣብ ጠፈር ዝነበረና
መሪሕነት ክንከስሮ እንተ ጀሚርና፡ ኣብ

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
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ
ሊድያ ስልጣን

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ
ሳራ ኣለም

ሓዅሪ ቻይና ናብ ወርሒ፡
ኪንዮ ስነ-ፍልጠታዊ ኣጀንዳ
ዝኸይድ ጥሙሕ

ወተሃደራዊ መዳይ ዘለና ጸብለልታ’ውን
ብቕጽበት ኪንከስሮ ኢና፣ ኣብ እነካይዶ
ኲናት ከኣ ቀልጢፍና ክንስዓር ኢና፡”
ክብል የጠንቅቕ።
ኣብ 1960ታትን 1970ታትን፡
ዋሽንግተን ሞስኮን ንኣጠቓቕማ ጠፈር
ዝምልከት ሓያለ ስምምዓት ከቲመን
ነይረን። እቲ ስምምዓት፡ ምርምራዊ
ጠፈር ኣብ ዘካይዳሉ እዋን ኣብ መንጎአን
ምትሕብባር ንኽህሉ ውሕስነት ዝህብን፡
ሓፋሽ ከጽንት ዝኽእል ውጉዝ ኣጽዋር
ኣብኡ ከየቐምጣ ወይ ከይፍንጅራ
ዝእግድን እዩ ነይሩ። እዚ ይዅን’ምበር፡
ከምቲ ኣብ መሬት ንጐንጺታት
ዘመሓድር (ኢሰብኣዊ ገበናት ኲናት
ከይፍጸም ዝኽልክል) ኣህጉራዊ ናይ
ውግእ ሕጋጋት ዘሎ፡ ንጠፈር ዝምልከት
ሕጋጋት የለን። ኣመሪካን ሩስያን
ዝኸተማሉ ስምምዕ ንባዕሉ፡ ካብ ኑክሌሳዊ፡
ባይሎጂካውን ቀመማውን ወጻኢ
ንዝዀኑ ኣጽዋር ዝእግድ ኣይኰነን።
ካልእሲ ይትረፍ፡ ናይ ቻይና ወይ ናይ
ሩስያ ሳተላይት ምስ ሓንቲ ናይ ኣመሪካ
ሳተላይት ኣብ ህዋ እንተ ተጋጭያ’ውን
ዝዳኒ ሕጊ የለን።
ክንድ ዝዀነ፡ ኣመሪካ ነቲ ምግጫው
ከም መጥቃዕቲ ቈጺራ ዘይተደልየ
ወተሃደራዊ ግብረ-መልሲ ክትህበሉ

ትኽእል። ወተሃደራውን ሲቪላውን
ተልእኾ ዘለወን፡ ከምኡ’ውን ኣጽዋር
ዝዓጥቓ ሳተላይታት ካብተን ካልኦት
ሰለማውያን ሳተላይታት ፈላሊኻ
ክትፈልጠን ኣሸገርቲ ብምዃነን፡ ገለ
ሃገራት ድሕነተን ንምውሓስ ክብላ
ናይ ተቐናቐንተን ሳተላይታት ክወቕዓን
ብኡ ኣቢለን ናብ ወተሃደራዊ ጐንጺ
ክኣትዋን ክግደዳ እየን - ክሳብ ኣህጉራዊ
ሕጋጋት ዘይተሓገገን ክሳብ ነቲ ዝወጽእ
ሕጋጋት ዘይከተማሉን። ብዘይካ’ዚ፡ ከምቲ
በይጂንግ ኣብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና፡
ሩስያ፡ ኖርወይ፡ ኣመሪካ፡ ካናዳን ካልኦት
ሃገራትን ድማ ኣብ ኣርክቲካዊ ውቅያኖስ
እናጠረራ ‘እጀታይ’ ዝብላ ዘለዋ፡ ንፕላኔት
ወርሒ’ውን ምስ ግዜ እጀታይ እናበላ
ክማስሓኣ ተኽእሎ ከም ዘሎ፡ እዚ ከኣ
ኣዝዩ ኣዕናዊ ሳዕቤን ክህሉዎ ምዃኑ
ብዙሓት ክኢላታት ስግኣቶም ይገልጹ።
ንሳቶም ወሲኾም፡ ቻይና፡ እታ ቀዲማ
ኣብታ ፕላኔት እትጥርር ሃገር ከይኰነት
ከም ዘይትተርፍ ግምታቶም ይህብሉ።
ካልኣይ ዕላማ ቻይና ኣብ ወርሒ፡
ነቲ ኣብ ከርሲ’ታ ፕላኔትን ኣብ ዙርያኣ
ዝሕንበቡ ኣስትሮይዳትን ኣሎ ዝበሃል
ክቡር ማዕድና ንምጉሕጓሕ ከም ዝዀነ፡
ዜጋታታ ዝዀኑ ምሁራትን ተንተንቲ
ፖለቲካን ከይተረፉ ይገልጹ። ብመሰረት

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

መንግስቲ ኢትዮጵያ. . .
ምንቅስቓስ ናጽነት ህዝቢ ጋምቤላን
ዝተበጽሐ ናይ ዕርቂ ስምምዕ
ድማ፡ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ
ፕረዚደንት ክልል ጋምቤላ ኦሞድ
ኦጁሉ፡ ብወገን ምንቅስቓስ ናጽነት
ህዝቢ ጋምቤላ ከኣ ኣቦ-መንበር’ቲ
ውድብ ኦኬሎ ኦኪጺ’ዮም ክታሞም
ኣንቢሮምሉ።
ፕረዚደንት ክልል ጋምቤላ ኦሞድ
ኦጁሉ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ
ኤትዮጵያ መጺኡ ብዘሎ ንሰላማዊ
ቃልሲ ዘተባብዕ ፖለቲካዊ ለውጢ፡
ዝተፈላለያ ፖለቲካውን ዕጥቃውን
ቃልሲ ከካይዳ ዝጸንሓ ውድባት፡
ምስ መንግስቲ ናይ ዕርቂ ስምምዕ

ክኽትማ ምጽንሐን ብምጥቃስ፡ እዚ ምስ
ምንቅስቓሶም ዝተበጽሐ ስምምዕ’ውን
መቐጸልታ ናቱ ምዃኑ ኣብሪሁ።
ኣቦ-መንበር ምንቅስቓስ ናጽነት ህዝቢ
ጋምቤላ ኦኬሎ ኦኪጺ ብግደኡ፡ ኣብ
ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ብዘሎ ንሰላማዊ
ቃልሲ ዘተባብዕ እወታዊ ፖለቲካዊ
ምዕባለታት፡ ከካይድዎ ዝጸንሑ ዕጥቃዊ
ቃልሲ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ መገዲ
ንምቕጻሉ ነቲ ስምምዕ ከምዝኸተሙ
ገሊጹ።
ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡
ኣቐዲሙ’ውን ምስ ዝተፈላለያ ተቓወምቲ
ውድባት ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ውዕላት
ከምዝኸተመ ዝዝከር’ዩ።

ጸብጻባት፡ ወርሒ ብ‘ሄልዩም-3’ ዝተባህለ
ኣብ ምምንጫው ኑክሌሳዊ ጽዓት ወሳኒ
ተራ ዘለዎ ባእታ ዝዘቕበበት እያ።
ንሮኬታትን ካልእን ክውንጭፍ ናብ
ዝኽእል ሓያል ጸዓት ኪቕየር ዝኽእል
ፍሉይ ማይ’ውን ብብዝሒ ኣለዋ ይበሃል።
እታ ፕላኔት ብዘይካ’ዚ፡ ዘይተኣደነ ሃብቲ
ከመንጭዉ ዝኽእሉ ከም ፕላትንየምን
ቲታኒየምን ዝኣመሰሉ ኣብ መሬት
ብቐሊሉ ክርከቡ ብዘይክእሉ ክቡራት
ማዕድናት ዝተተኽተኸት እያ። እታ ሃገር፡
ነዞም ማዕድናት እዚኣቶም ንምምዝማዝ
ዘኽእላ መደበር ኣብ ከርሲ’ታ ፕላኔት ናይ
ምድኳን መደብ ኣለዋ። እዚ ግን፡ ናይ
ርሑቕ ደኣ’ምበር ናይ ቀረባ መደባ ከም
ዘይኰነ ክኢላታታ የመልክቱ።
ትካል ምርምር ጠፈር ኣመሪካ (ናሳ)፡
ብሰንኪ ሕጽረት ባጀት፡ ተደጋጋሚ
ሓደጋታትን ሓያላት ተወዳደርቲ
ብዘይምርካቡን፡ መንኮርኮራት ጠፈር
ናይ ምውንጫፍ ንጥፈታቱ ካብ 2011
ኣትሒዙ ደው ኣቢሉዎ’ዩ ዘሎ። ክንዲ
ዝዀነ፡ ኣመሪካውያን ጠፈርተኛታት ኣብ
ሮኬታት ሩስያ ተመርኲሶም እዮም ናብ
ጠፈር ዝበሩ ዘለዉ። ሩስያ ብወገና፡ እቲ
ምስ ናሳ ኣትያቶ ዘላ - ንኣመሪካውያን
ጠፈርተኛታት ናብ ኣህጉራዊ መደበር
ጠፈር ናይ ምምልላስ ውዕል ምስ ኣብቅዐ
ከም ዘይተሐድሶ ኣፍሊጣ ኣላ። ስለዝዀነ፡
እዚን ሓዅሪ ቻይና ናብ ወርሕን ነቲ
ኣመሪካዊ ትካል ከየበራበሮ ዝተርፍ
ኣይመስልን። ድሮ’ኳ ፕረዚደንት ዶናልድ
ትራምፕ፡ ቻይናን ሩስያን ዘመዝግባኦ ዘለዋ
ጠፈራዊ ገስጋስ ንኣመሪካ ይዀና ከም
ዘሎ ብምግላጽ፡ ነዚ ስግኣት’ዚ ንምብዳህ
‘ሓይሊ ጠፈር’ ዝተባህለ ርእሱ ዝኸኣለ
ራብዓይ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ብቕልጡፍ
ክቐውም ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
“ኣመሪካ ኣብ ጠፈር ህላወኣ ጥራይ
ንበይኑ እዅል ኣይኰነን፣ ግድን ዕብለላኣ
ከተረጋግጽ ኣለዋ፡” እዩ ዝብል ዘሎ። ገለ
ምሁራት’ታ ሃገር ድማ፡ ከምቲ ብቀዳማይ
ሚኒስተር ሃሮልድ ዊልሰን ዝምራሕ
መንግስቲ ብሪጣንያ ትምህርቲ ቋንቋ
ሩስያ ኣብ ኵለን ኣብያተ-ትምህርትን
ዩኒቨርስቲታትን ሃገሩ ብምትእትታው
ንዕብለላ ሕብረት ሶቬት ክብድህ ዝፈተነ፡
ኣመሪካ’ውን ከምኡ ብምግባር ንቻይና
ካብ መድረኽ ውድድር ጠፈር ክትግልፋ
ከም እትኽእል ምኽርታቶም ይልግሱ።

ሓዳስ
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ክንክን ኣደ ቅድምን ድሕሪን ሕርሲ
ኣደ ጥንስቲ እንከላ፡ ክትሓርስ እንከላ፡
ኣብ ውሽጢ 42 መዓልታት ድሕሪ
ሕርሳ ወይ ድሕሪ ምንጻል ጥንሲ፣ ምስ’ቲ
ጥንስን ሕርስን ከምኡ’ውን ምንጻል ጥንሲ
ብዝተኣሳሰር ምኽንያት ሞት ምስ ዘጋጥማ
- ‘ሞት ኣደ’ ይበሃል።
ሞት ኣደ ከጋጥም ዝኽእለሉ ጠንቅታት
ሓያሎ እዮም። ገለ ካብኣቶም፦
=> መድመይቲ - መጽናዕትታት ከም
ዘመልክትዎ 25 ሚእታዊት ግዳያት ሞት
ኣደ ኣብ ግዜ ሕርሲ ብዘጋጥመን ልዑል
ዓቐን ደም ምፍሳስ እዩ።
=> ባክተርያዊ ረኽሲ - እዚ ኣብ ግዜ
ጥንሲ ወይ ድሕሪ ሕርሲ ክርአ ዝኽእል
ኮይኑ፡ ጠንቂ ናይ 14 ሚእታዊት ሞት
ኣዴታት ከም ዝኾነ መጽናዕትታት
የመልክቱ።
=> ዘይውሑስ ምንጻል ጥንሲ - ምንጻል
ጥንሲ ኣብ ልዕሊ’ታ ኣደ ዝፈጥሮ ጥዕናዊ
ጸገም ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም ክኢላታት
ሕክምና ዘመልክቱ። እቲ ኣገባብ ናይ ምንጻል
ጥንሲ ዘይውሑስ ምስ ዝኸውን ድማ ቀንዲ
ጠንቂ ሞት ኣዴታት ኮይኑ እዩ ዝግለጽ።
13 ሚእታዊት ካብ ዘጋጥም ‘ሞት ኣዴታት’
ጠንቁ ዘይውሑስ ምንጻል ጥንሲ ምዃኑ
ሕክምናዊ መጽናዕትታት የመልክቱ።
=> ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝርአ ልዑል ዓቐን
ጸቕጢ ደም - እዚ ጠንቂ ሞት ኣዴታት
ኮይኑ ንልዕሊ 12 ሚእታዊት ሞት ኣዴታት
ይሽፍን።
=> ዕጉት ሕርሲ - ካብ ዘጋጥሙ ሞት
ኣዴታት እቶም 8 ሚእታዊት በዚ ጠንቂ’ዚ
ህይወተን ይስእና።
ጠንቅታት ‘ሞት ኣደ’ ንምክልኻል
እንታይ ክግበር ኣለዎ?
ነዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ጠንቅታት
ሞት ኣደ ንምጉዳልን ምክልኻልን፡ ነዞም ኣብ
ድሕነት ኣደ ዘተኮሩ ስትራተጂካዊ ሜላታት
ግቡእ ኣድህቦ ክንገብረሎም ይግባእ።
* ዝኾነት ነፍሰ-ጾር ብሓገዝ በዓል ሞያ
ጥዕና ክትሓርስ ይግባእ።
* እታ ኣደ ኣብ ግዜ ወሊድ ህጹጽ ሓገዝ
ክትረክብ ይግባእ።
* ዝኾነት ኣደ ኣረሓሒቓ ክትወልድ
ይምረጽ።
* ዝኾነት ነፍሰ-ጾር ግቡእ ክንክን ቅድመ
ሕርሲ ክትረክብ ይግባእ።
* እታ ኣደ ውሑስ ክንክን ሕርሲን
ሓዲሽ ዝተወልደ ዕሸልን ከምኡ’ውን ግቡእ
ክንክን ድሕሪ ሕርሲን ክትረክብ ይግባእ።

ብሓገዝ በዓል ሞያ ጥዕና ምሕራስ
ብሓገዝ በዓል ሞያ ጥዕና ምሕራስ ምስ
ምጉዳል መጠነ ሞትን ስንክልናን ኣደ
ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ። ምኽንያቱ
15 ሚእታዊት ካብተን ብልምዳውያን
ማሕረስቲ ኣብ’ቲ ሕብረተሰብ ዝገላገላ
ነፍሰ-ጾራት ንህይወተን ዘስግእ ሽግር ከም
ዘጋጥመን ይፍለጥ።
ሓንቲ ኣደ ኣብ ትካል ጥዕና ኣብ
እትገላገለሉ እዋን፡ ንሽግራ ክፈትሕ
ዝኽእል በዓል ሞያን ዝተማልአ ጥዕናዊ
ኣገልግሎትን ስለ ዘሎ፡ ኣብ ጥንስን ሕርስን
ከጋጥም ዝኽእል ጸገማት ብቐሊሉ ክፍታሕ
ይኽእል።
ህጹጽ ሓገዝ ኣብ ግዜ ወሊድ
ብልምዳውያን ማሕረስቲ ኣብ ገዝአን
ዝሓርሳ ነፍሰ-ጾራት ድሕሪ ሕርሲ ንህይወተን
ዘስግእ ሓያሎ ሽግራት የጋጥመን እዩ። ነዚ
ሽግር’ዚ ዝፈትሕ፡ እታ ህጻን ዝተገላገለት ኣደ
ግቡእ ሓገዝ ናይ በዓል ሞያ ጥዕና ምርካብ
ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እታ ኣደ ህጹጽ ናይ በዓል
ሞያ ሓገዝ ክትረክብ እንተኾይና ግድን ኣብ
ትካላት ጥዕና ክትሓርስ ይግባእ። ዝኾነት
ኣደ ኣብ ሕብረተሰብ ምስ እትገላገል’ውን፡
እታ ኣደን ዕሸልን ነቲ ህጹጽ ሓገዝ ምእንቲ
ክረኽቡ ናብ ትካል ጥዕና ክመጹ የድሊ።
ኣረሓሒቕካ ምውላድ
ሕክምናዊ ጸብጻባት ከም ዘነጽርዎ ኣዝዩ
ዝተቐራረበ ጥንስን ሕርስን ኣብ ዓለም
ምኽንያት ሞት ሓደ ሲሶ ኣዴታትን
ዕሸላትን ምዃኑ ይንገር። ስለዚ ኣረሓሒቕካ
ምውላድ ንጥዕና ኣደን ዝውለዱ ህጻናት
ዝሕግዝ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ኣገባብ እዩ። ነዚ
ሜላ’ዚ ብግቡእ ምስ እንጥቀመሉ ድማ፡
ሞት ኣዴታት ብ30 ሚእታዊት ክንኪ ከም
ዝኽእል ሕክምናዊ ጸብጻባት የመልክቱ።
ክንክን ቅድሚ ሕርሲ
ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ኩነታት ጥዕና እታ
ኣደን ዕሸልን ንምፍላጥ ይሕግዝ። ነፍሰ-ጾር
ኣደ ኣብ ግዜ ጥንሲ ናብ ትካል ጥዕና
ብምኻድ እንተወሓደ ኣርባዕተ ግዜ ግቡእ
ምክትታል ቅድመ ሕርሲ ክትገብር ይግባእ።
ምጥናሳ ዝፈለጠት ኣደ ብቕልጡፍ ናብ
ትካል ጥዕና ክትከይድ ይግባእ። ኣዴታት
ግቡእ ክንክን ቅድመ ሕርሲ ምስ ዝገብራ
ብበዓል ሞያ ክሓርሳ ዘርእይኦ ምድላዋት
ልዑል እዩ።
ቅድመ ሕርሲ ዝግበር ምክትታል፡ እታ

ኣደ ብዛዕባ ጥዕንኣ ግቡእ ኣፍልጦ ክህልዋ
ይሕግዝ። ጸገም ምስ ህሉ ድማ፡ ብኣግኡ
ሞያዊ ሓገዝ ክግበረላ ይከኣል።
ኣብ ግዜ ክንክን ቅድመ ሕርሲ፡ ነታ ኣደ
ብዛዕባ መድመይቲ ኣብ ግዜ ጥንሲ፣ ምፍሳስ
ማንታ ርእሲ፣ ሕውዝውዝ ምባል፣ ብርቱዕ
ሕማም ርእሲ፣ ምጉዳል ምንቅስቓስ ዕሸል፣
ዘይንቡር ሕበጥ ኣብ እግሪ፡ ኣእዳውን ገጽን፣
ክብደት ዘይምውሳኽ ወዘተ ዝምልከቱ ግቡእ
ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ስለ ዝወሃብ ጥዕንኣን
ጥዕና ዕሸላን ንምቁጽጻር ኣይትሸገርን።
ነፍሰ-ጾር ኣብ ግዜ ጥንሲ ክትፈልጦም
ዝሕግዝዋ ምኽርታት
+ ኣብ ኣመጋግብኣ ግቡእ ምምሕያሽ
ክትገብር ትምከር። ንነብሳን ንዕሸልን ሓይሊ
ክህቡ ዝኽእሉ ዝተመጣጠኑ መግብታት
ክትወስድ ይግባእ።
- ምድላው ንሕርሲ ብምግባር ኣብ ትካል
ጥዕና ክትሓርስ ምውሳን።
- ጽሬት ሰብነታን ከባቢኣን ክተውሕስ
ምትብባዕ።
- ‘ኣይረን ፎለይት’ ብውሕዱ ንሽዱሽተ
ወርሒ ክትወስድ ምትብባዕ።
- ኣብ ትሕቲ ዝተሰበነ ላምስያ ንኽትድቅስ
ምሕባር።
- ኣብ ግዜ ሕርሳ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ
ኣባላት ሕብረተሰብ ምድላው፡
ዘይምክትታል ቅድመ ሕርሲ ከስዕቦ
ዝኽእል ጉድኣት
+ ምልክታት ሓደጋ ጥንሲ ብኣግኡ
ከተለልዮ ዘይምኽኣል።
+ ግዜ ሕርሲ ዘይምፍላጥ።
+ ብቑዕ ምድላዋት ዘይምግባር።
+ ብጉድለት መኣዛዊ መግብታት
ምስቓይ።
+ ምዉት ዕሸል ምግልጋል።
+ ትሕቲ ሚዛን ዕሸል ምውላድ።
+ ተኽእሎታት ሞት ኣደ ከም ዝዓቢ
ምዃን።
ውሑስ ክንክን ሕርስን ሓዲሽ ዝተወልደ
ዕሸልን
ውሑስ ክንክን ሕርሲ፡ ንምድሓን
(ምዕቃብ) ህይወት ኣደን ዕሸልን ዝግበር
ክንክን እዩ። ሓደገኛ ምልክታት ሕማም
ሕርሲ - ከም ሓያል ጻዕሪ ኣብ ግዜ ሕርሲ፡
መድመይቲ፡ ልዑል ጸቕጢ ደም ኣብ ግዜ
ጥንሲ፡ ምጉዳል ምንቅስቓስ ዕሸል ኣብ
ግዜ ሕርሲ፡ ዘይንቡር ኣመጻጽኣ ሕርሲ፡
ምንፍርፋር፡ ምድንጓይ ምውጻእ መዳሕንቲ
- ንምእላይ ኣዴታት ውሑስ ክንክን ሕርሲ
ክረኽባ ይግባእ። ስለዚ ነፍሰ-ጾራት ኣብ
ትካል ጥዕና ክሓርሳ ዝምረጸሉ ምኽንያት
ነዞም ሓልክታት ንምእላይ እዩ።
ክንክን ድሕሪ ሕርሲ
ክንክን ድሕሪ ሕርሲ፡ ዕሸል ንዝተገላገለት
ኣደ ዝወሃብ ክንክን እዩ። እዚ ንምጉዳል
መጠነ ሞት ኣዴታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ኣዴታት ከም ክንክን ቅድሚ ሕርሲ፡ ክንክን
ድሕሪ ሕርሲ’ውን ብግቡእ ምስ ዝከታተላ
መጠነ ሞት ኣዴታት ብ90 ሚእታዊት
ክጎድል ከም ዝኽእል ሕክምናዊ ጸብጻባት
የመልክቱ። ክንክን ድሕሪ ሕርሲ ካብ ሓደ

ሰዓት ድሕሪ ሕርሲ ክሳብ 42 መዓልታት
ይጸንሕ።
ድሕሪ ሕርሲ ክረኣዩ ዝኽእሉ ሓደገኛ
ምልክታት - መድመይቲ፡ ረኽስታት፡
ረስኒ፡ ቁሪ-ቁሪ ምባል፡ ምንፍርፋር፡ ሕማቕ
ሽታ ዘለዎ ፈሳሲ ናይ ርሕሚ፡ ቃንዛ ኣብ
ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ፡ ዋሕዲ ደም፡ ረኽሲ
ዕትብቲ ዕሸል ወዘተ ክጥቀሱ ይከኣሉ።
ግቡእ ክንክን ድሕሪ ሕርሲ ምክያድ ነዞም
ጸገማት’ዚኦም ንምእላይ ይሕግዝ።
ክስትብሃሎ ዝግባእ ጥንቃቐ
ድሕሪ ሕርሲ
= ድሕሪ ሕርሲ ቅልጡፍ ጾታዊ ርክብ
ዘይምጅማር።
= ብግቡእ ክታበት ህጻናት ምክትታል።
= እታ ኣደ ዝተመጣጠነ መግቢ ከም
እትረክብ ምግባር። ህጻን ክሳብ ሽዱሽተ
ወርሒ ብዘይካ ጸባ ጡብ ኣደ ካልእ መግቢ
ዘይምሃብ።
= መደቀሲ ዕሸል ጽሬቱ ዝተሓለወ ከም
ዝኸውን ምግባር።
= ከም ምኽንሻብ፡ ዓንቀር ምኽላእ፡
ምትኳስ ግርጻን፡ ንዕትብቲ ዕሸል ጠስሚ
ምልካይ ወዘተ ክውገዱ ምጉስጓስ የድሊ።
ተራ በዓል ቤት ኣብ ምጉዳል መጠነ
ሞት ኣደ
- ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ንምክያድ
ምትብባዕን ከተሰንያ ምኽኣልን።
- መደብ ሕርሳ ብዝግባእ ተዛቲኻ ተሳታፊ
ምዃን።
- ብሓኪም ንዝወሃብ ምኽሪ ንምትግባር
ናይ ሓባር ሓላፍነት ምውሳድን
ምትግባርን።
ሓንቲ ኣደ ኣብ ግዜ ጥንሳን ሕርሳን ካብ
በዓል ቤታ፡ ስድርኣ፡ ጎረባብታ፡ ሕብረተሰብን
ዜጋን ጸገም ከይትረክብ ዝከኣሎ ሓገዝ ምስ
ዝገብረላ ሞትን ስክልናን ኣደ ምሉእ ብምሉእ
ክውገድ ከም ዝኽእል ነስተብህል።
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 ዘካየድዎ መጽናዕቲ

ከም ዘነጽሮ፡ ብገምጋም ሓደ እኹል ሰብ
ኣብ ሰብነቱ 25 ግራም ማግነዝዩም ክህልዎ
እንከሎ፡ ዝበዝሐ ካብዚ ኣብ ኣዕጽምቱ
ይርከብ። 1 ሚኣታዊት ድማ ኣብ ደሙ
ይህሉ። ማግነዝዩም ኣካላትና ዘካይዶ
ንጥፈትታት ዓቂቡ ንኽኸድ 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።
* መርዚ ይኣሊ።
* መኣዛታት ሜታቦላይዝ ይገብር።
* ኣዕጽምትን ዋህዮታትን ይሃንጽ።
ዋሕዲ ማግነዝዩም ዘለዎ ሰብ ነዞም ዝዕቡ
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 ዝገበና ዝበለጸ ኣማራጺ፡ በዚ ማዕድን
ዝሃብተሙ መግብታት ምውሳድ እዩ።
ካዕካዕ - ሓደ 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

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣንክሮ

ህዝብታትን ባህልታቶምን

ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት
ኩሉ ሕልሚ ምፍታሕ ኣየድልዮን’ዩ። ገሊኡ
ካብ ጋህዲ ዝፈሊ ነገር ስለ ዘይብሉ። ሕልሚ፡
ዝተፈላለዩ ትንታነታት ይዋሃቦ እዩ። እቶም
ኣገረምቲ ሕልምታት ግና፡ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ስነፍልጠታዊ ትንታነ ኣይረኸቡን። ናይ ጆን ጉድሊ
ሕልሚ’ውን ሓደ ካብኦም’ዩ።
ጆን ጉድሊ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ
ብብልሖምን እሩም ባህርያቶምን ካብ ዝልለዩ
መንእሰያት ሓደ እዩ ነይሩ።
ኣብ ባሕቲ መጋቢት 1946ዓ.ም፡ ጆን ሕልሚ
ሓለመ። ንጽባሒቱ እቲ ሕልሚ ከም ዘለዎ
ተደግመ። ሽዑ’ዩ ድማ ብዛዕባኡ ክመራመር
ዝጀመረ። እቲ፡ ኣብ ውድድር ኣፍራስ ብዙሕ
ዝፍልጦ ዘይነበሮ ጆን፡ ኣብ ሕልሙ፡ ናይ ቀዳም
ምሸት ጋዜጣ ስፖርት ብምንባብ፡ ኣስማት እቶም
ቀዳም ንግሆ ኣብ ‘ውድድር ኣፍራስ ግራንድ
ናሺዮናል’ ዝተዓወቱ ክልተ ኣፍራስ፡ ቢንዳልን
ጎላዲንን ምዃኑ ሓለመ። ነቲ ሕልሚ ንጽባሒቱ

ዓርቢ 3 መጋቢት ዳግማይ ብምሕላሙ፡ ኣዳምስ
ንዝተባህለ ዓርኩ ኣማኸሮ። ቀዳም ንግሆ
ዝተዘርገሓ ጋዜጣታት ስፖርት ምስ ኣንበቡ፡
ምስ ኣስማት’ቶም ንውድድር ግራንድ ዝኣትዉ
ኣፍራስ፡ ስም ቢንዳልን ጎላዲንን ሰፊሩ ጸንሖም።
ነተን ዝነበራኦም ዕስራ ፓውንድ ብምትሓዝ፡ ኣብ
ነንበዩ መስመራት ዝወዳደሩ ዝነበሩ ክልተ ኣፍራስ
ኣወራረዱ። እቶም ኣፍራስ ከኣ ተዓወቱ።
ድሕሪ ሓደ ሰሙን፡ ጆን ኣብ ሕልሙ እቲ
ኣብ ዝመጽእ ውድድር ዝዕወት ፈረስ ‘ቶየርሞር’
ዝጽዋዕ ምዃኑ ሓለመ። ነታ ኣቐዲማ ብዛዕባ’ቲ
ቀዳማይ ሕልሙ ምግራማ ዘይወደአት ስድራኡ
ምስ ሓበራ ስም’ቲ ፈረስ ኣብ ውድድር ኣፍራስ
ከም ዘሎ ኣብ ጋዜጣታት ብምርግጋጽ፡ ጆንን ክልተ
ኣሕዋቱን ዕድሎም ክፍትኑ ብስም’ቲ ፈረስ ብሳላሳ
ፓውንድ ተወራረዱ። እቲ ምውርራድ ንዕዉት
ዕጽፊ ይኸፍል ብምንባሩ ድማ፡ 60 ፓውንድ
ተዓወቱ። ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብ 28 ሓምለ ናይ’ቲ
ዓመት ጆን ኣብ ሕልሙ፡ እቲ ዝዕወት ፈረስ
ሞኒሚኒቶር’ዩ ዝብል ድምጺ ሰምዐ። ሽዑ ግና
ምሉእ ምትእምማን ስለ ዝነበሮ፡ ከም ቀደሙ ኣብ
ጋዜጣታት ስፖርት ከረጋግጽ ፍቃደኛ ኣይነበረን።
ናብ ኣካየድቲ’ቲ ውድድር ብምኻድ ብስም’ቲ
ፈረስ ብ50 ፓውንድ ተወራረደ። ሕልሙ ድማ
ኣይጠለሞን፡ 100 ፓውንድ ደኣ ኣግዘሞ።
ጆን ቀጻሊ ይሓልም ብዘይ ምንባሩ፡ ነቲ ወትሩ
ቀዳም ሰሙናዊ ዝካየድ ዝነበረ ኩሉ ውድድራት
ኣፍራስ ዓባይ ብሪጣንያ ክዕወተሉ ኣይከኣለን።
እንተኾነ ግና፡ ወላዲቱ ሓደ ነገር ተዓዘበት። ጆን፡
ነታ ካብ’ቲ ብሓደጋ መኪና ዝሞተ ሓዋ ከም

ህያብ ዝተቐበላ ጃኬት ክኽደን እንከሎ ጥራይ’ዩ
ነቲ ሕልሚ ዝሓልም ነይሩ። ነዚ ንምርግጋጽ፡
ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ፡ ነታ ጃኬት ቀጻሊ
ክኽደና መዓደቶ። ኣብ’ታ ወርሒ እቲኣ ኣብ
ዝተኻየዱ ኣርባዕተ ውድድራት ድማ ክዕወት
ከኣለ - ስለ ዝሓለመ።
ኣብ 1947ዓ.ም፡ እቲ ብሕልምታቱ ኣመና
ተኣማሚኑ ዝነበረን፡ ቀጻሊ ብምዕዋቱ ጽቡቕ
ስም ዘጥረየን ጆን፡ ኣብ ጋዜጣ ሎንደን ደይሊ
ሚረር “እቲ ዝመጽእ ቀዳም ዝዕወት ፈረስ፡ ‘ቡጊ’
ዝተባህለ - ዋንነቱ ልኡል ጃኳድ ባሮዳ ናይ
ዝተባህለ ህንዳዊ እዩ” ዝብል ጽሑፍ ብምስፋር፡
ኣንጻሩ ንዝተወራረዱ 5 ዕጽፊ ክኸፍል ምዃኑ
ኣነጸረ። ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ብምውርራድ ድማ፡
ልዕሊ 2600 ፓውንድ ተዓወተ። ብድሕሪ’ዚ፡
ኣካየድቲ ውድድር ግራንድ ናሺዮናል፡ ጆን ካብ
100 ፓውንድ ንላዕሊ ከይወራረድ ኣገዱዎ።
ዋሕዚ ሕልሚ ጆን ኣይቋረጸን። ክሳብ 1958ዓ.ም፡

ብርክት ዝበለ ገንዘብ ብምሕፋሱ፡ ምስ ሃብታማት
ተሰርዐን ብዛዕባ ሕልምታቱ ብዙሕ ተዘርበን። እዚ
ግን፡ ብዋጋ ትምህርቱ ደኣ ነበረ። እቲ ደድሕሪ
ሕልምታቱ ብምጉያይ ኣብ ውድድራት ኣፍራስ
ክወራርድ ዝውዕል ዝነበረ ጆን፡ ንትምህርቱ
ዝኸውን ግዜ ብምስኣኑ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ’ዩ
ተሰጒጉ።
ኣብ ጥቅምቲ 1958ዓ.ም፡ እታ ተኣምራታዊት
ጃኬት ዝነበረትላ ሳንዱቕ፡ ምንጩ ብዘይተነጸረ
ሓዊ ነታ ጃኬት ለኪማ ተቓጸለት። ዋሕዚ ሕልሚ
ጆን ድማ ምስኣ ኣብቀዐ። ሎሚ ኣብ 90ታት ዘሎ
ጆን፡ ካብ’ታ ዕለት እቲኣ ክሳብ ሕጂ ሓሊሙ ከም
ዘይፈልጥ’ዩ ዝዛረብ። ግድሉ’ውን ኣይተፈትሐን።

ብኩርማጅ ምህራም፡ ሓደ ካብ መርኣያ
ጅግንነት መንእሰያት ምዕራብ ኣፍሪቃ’ዩ። ምስ’ዚ
ብዝመሳሰል ድማ፡ መንእሰያት ቀቢላ ጃዕሊያ ኣብ
ሱዳን ኣብ እዋን መርዓ ምእንቲ ብትብዓቶም
ክልለዩን ብጎራዙ ክህረፉን፡ ጥራይ ዝባኖም
ብምዃን በቲ መርዓዊ ብኩርማጅ ይህረሙ።
እቲ ብዙሕ ዝተሃርመን “ኣህ” ከይበለ ዝመከተን
ድማ፡ “ኣንበሳ ጃዓልያ” ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ኣብ ሜክሲኮ፡ ዘይመሰለት ጎርዞ ጫማኣ
ብርኳን ምስ ዝጽየቕ ንሓዋሩ ከይተመርዓወት’ያ
እትነብር ዝብል እምነት ኣለዎም። ስለ’ዚ እዩ
ድማ ጎራዞ ሜክሲኮ ክዳዉንቲ ክሓጽባ እንከለዋ
ጥራይ እግረን ዝኾና።
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ሳሬት ምልክት ጽቡቕ ፋል
ብምዃና፡ ኣብ ቬሎ መርዓት ትንጥልጠል።
ኣብ ግሪኽ፡ መርዓት ኣብ’ቲ እትኽደኖ በጃ
ኣእዳዉ (ጓንቲ) ሽኮር ትገብር። ምቁር ህይወት
ምእንቲ ከተሕልፍ።
ቅልዋ ታራንቱላ -መርዛም ዝዓይነታ ዓባይ
ሳሬት- ምስ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ ኣብ ካምቦድያ እቲ
መዓልታዊ ዝዝዉተር ዓይነት መግቢ’ዩ።
ኣእጋር ደርሆ፡ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ብሰባት
ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ’ዉን ብዜበታዉያን እንስሳታት
ንመግቢ ዘይበቕዑ’ዮም። እንተኾነ ግን፡ ኣብ
ሃገራት ኤስያን ካሪብያንን ቅልዋ ኣእጋር ደርሆ
እቲ ዝበለጸ ዓይነት መግቢ’ዩ። ተመራመርቲ
ከም ዝሕብሩዎ፡ እዚ ዓይነት መግቢ ንመላግቦ
ኣዕጽምቲ ጠቃሚ’ዩ።
ኣብ ጃፓን፡ መዳሕንቲ እቲ ናጽላን ባህላዊ
ክዳን ጃፓናዉያን ዝተኸድነት ባንቡላን ብሓባር
ኣብ ንእሽቶ ሕብራዊ ሳንዱቕ የቀምጡ። “እቲ
ናጽላ ቀጻሊ ምስ ዝበኪ ጽቡቕ ጥዕና ክረክብ’ዩ”
ካብ ዝብል እምነት ድማ፡ ዝተፈላላዩ ሜላታት
ብምግባር ኣምሪሩ ከም ዝበኪ ይገብሩ። ኣብ 5
ወርሑ፡ ኣብ’ቲ ብዉድድር “ሱሞ” ዝፍለጥ
ዓመታዊ ኣብ ደብሪ ሲሶጂ ዝካየድ ፌስቲቫል
ናኪዙሞ ብምስታፍ፡ ምስ መዛኑኡ የወዳድሩዎ።

ክገርመኩም

ኣጋጣሚዶ
ትብልዎ

ሪያል ማድሪድ፡ ነቲ “ካምፕ ዲ ኦድነል”
ዝተባህለ ሜዳኣ ኣብ 1912ዓ.ም ድሕሪ
ምምራቓ፡ ን5 ዓመታት መመላእታ ብዘይ
ዋንጫ ስለ ዘሕለፈቶ፡ ደገፍትን ኣባላት
ቦርድን’ዛ ጋንታ “ሪያል ተረጊማ’ላ” ዝብል
እምነት ወረሮም። ነዚ መርገም ንምስባር
ድማ፡ እቲ ቦርድ ምስ ሓደ ቀይሕ ህንዳዊ
ጠንቋሊ ብምርድዳእ፡ ብመሰረት ትእዛዙ
ኣብ ማእከል’ቲ ሜዳ ሓንቲ ዓካር ጻዕዳ
ሽጉርቲ ቀበሩ። ተመሲልሉ ግዲ ኰይኑ
ድማ፡ ማድሪድ ኣብ’ቲ ዓመት ካብ ድሕሪት
ብምብጋስ ንዋንጫ ስጳና ወሲዳ’ያ።

ቢል ሞርጋን ዝተባህለ ኣውስትራልያዊ
መንእሰይ፡ ሞይቱ ምስ ተባህለ ድሕሪ 14
ደቓይቕ ብህይወት ክሰርር ክኢሉ’ዩ።
ንጽባሒቱ ሓንቲ ትኬት ብምግዛእ፡ ዋጋ
27 ሽሕ ዶላር መኪና ተዓዊቱ። ድሕሪ
ሳልስቲ፡ ነቲ ህሞት ክስንድ ዝደለየ
ጋዜጠኛ ንምስኣል ምእንቲ ክጥዕሞ - ቢል
ካልእ ሎቶሪ ክዕድግን፡ ልክዕ ከም’ቲ ሽዑ
ዝተሰመዖ ሓጐስ ከንጸባርቕን ሓተቶ።
ቢል፡ ከም ዝተባህሎ ገበረ። እቲ ዘገርም፡
ንሱ ነታ ንስእሊ ኢሉ ዝዓደጋ ሎቶሪ ምስ
ሓኸኻ፡ 250 ሺሕ ምዕዋቱ’ዩ።

ኣብ’ዚ ልዕሊ 400 ዓመታት ዝገበረ ልምዲ፡
እቶም ወለዲ ኣቀዲሞም ኣማልኽቲ ምሉእ
ዕድሜን ጥዕናን ንደቆም ክህቡ ብምጽላይ፡ ነቶም
ገዘፍቲ ተቃለስቲ ሱሞ የረክቡዎም። እቶም
ተቃለስቲ ድማ ነቶም ህጻናት ላዕሊን ታሕትን
ብምባልን፡ ኣፍራሒ ምልክታት ብምርኣይን ከም
ዝበኽዩ ይገብሩ። እቲ ንንዉሕ ዝበለ ግዜ ዝያዳ
ዓዉ ኢሉ ዝበኸየ ናጽላ ድማ፡ ፍሉይ ሽልማት
ይዋሃቦ።
ኣብ ብዙሕ ቦታ ተፈራህን ኣብ ባህልን ልምድን
ብዙሓት ኣህዛብ ድማ ከም ምልክት ጥልመትን
ክድዓትን ዝቑጸር ተመን፡ ኣብ ሂንዲ ብኣመንቲ
ሂንዱዚም ብፍላይ፡ ከም ቅዱስ ፍጥረት ተቆጺሩ
ይስገደሉን ዝተፈላለዩ ገጸ በረኸት ይዋሃቦን።
ኣብ ዓመት ሓደ መዓልቲ ድማ ፈስቲቫል ቅዱስ
“ሺቫ” ብምክያድ፡ ናብ ኣድባራቱ ይነግዱ።
ተመን ምምላኽ ኣብ ኣመሪካን፡ ቀዳሞት
ግጻዊያንን ከም ዝዝውተርን፡ ቀያሕቲ ሂንዳዊያንን
ከኣ ከም ኣምላኽ ማዕበልን ንፋስን ምዃኑ
ይኣምኑሉ።

እመኑ
ኣይትእመኑ
ኣብ 1996ዓ.ም ሺስታር ኣርሾይ
ዝተባህለ ኣመሪካዊ ኣባል ፖሊስ ከተማ
ፊደልፊ ናብ ስራሑ እናኸደ እንከሎ፡
ሃንደበት ንሱን መኪናኡን ኣብ’ታ ብጻዕቂ
ተሽከርከርቲ እትልለ፡ ናይ ኣማኢት
ኪሎሜትራት ርሕቐት ዝነበራ ከተማ
ባንሳንከን ተራእዮም። ብኸመይ ናብ’ቲ
ቦታ ከም ዝመጽአ ዘይተረዳኦ ሺስታር፡
መኪናኡ ኣብ ደረት ጽርግያ ብምጽጋዕ
ሓገዝ ፖሊስ’ዩ ሓቲቱ። ድሒሩ ኣብ
ዝተገብረ መርመራ ሺስታር ኣብ’ታ ሓጻር
ህሞት ካብ’ታ ዝነብረላ ከተማ ናብ ከተማ
ባንሳንከን ክመጽእ ከም ዘይክእልን፡ ቁጽሪ
ስሌዳ ማኪናኡ ድማ ኣብ መእተዊ’ታ
ከተማ ተመዝጊቡ ብዘይምንባሩን፡ ብገለ
ሓይሊ ሃንደበት ከም ዝመጽአ ተገሊጹ’ዩ።
ተመራመርቲ ፓራሳይክሎጂ፡ እዚ ተርእዮ
“ጕዕዞ ስግር ዘበናት” ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕን፡
ወዲ ሰብ፡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ፡ ከምኡ’ውን
ቅድሚን ስግርን እቲ ዘለዎ ግዜ ናይ ምጋሽ
ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ይሕብሩ።
ምስ ናይ ሺስታር ተርእዮ ዝመሳሰሉ
ብዙሓት ኣብነታት ኣለዉ። ገለ ካብኡ፡
ነብሱ ኣብ ኣውስትራሊያ ዝረኸባ
እንግሊዛዊ፡ ኣብ ግሪኽ ዝተራእየ ሽወደናዊ
ሓረስታይን ካብ ክሊፍላንድ ናብ ጓቲማላ
ዝሰገረት ኣመሪካዊት መንእሰይን ክጥቀስ
ይከኣል።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣንጻር ህዝባዊ ጭውነት ዝቐንዐ ገበናት
ብሕብረተሰብ ከም ጽዩፍን ነውሪን
ዝውሰዱ ጠባያት ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ
ልዕሊ ፈጸምቶም ዘስዕብዎ ውግዘትን
ተነጽሎን ገበናዊ ተሓታትነት
ዘስዕቡ’ውን ውሑዳት ኣይኮኑን።
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ንህዝባዊ
ጭውነት ዝጻረሩ ገበናት መምስ
መቕጻዕቶም ዘርዚሩ ይርከብ። እዞም
ገበናት ንህዝባዊ ሞራልን ስነምግባርን
ዝጻረሩ ብሕብረተሰብ ቅቡላት
ዘይኮኑ ተግባራት ኮይኖም፡ ዘይጭዋ
ጠባይ ምርኣይ፡ ፖርኖግራፊ ወይ
ዘይጭዋ ሕትመታት ምዝርጋሕ፡
ምዉዳብ ምስግጋር (ሸቐጥ) ናይ
ሰባት፡ ዝኣመሰሉ ገበናትን ካልኦትን
የጠቓልል።
ዘይጭዋ ጠባይ ምርኣይ
ሓደ ሰብ፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታ
ወይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝዀነ
ዘይእሩም ተግባር ምስ ዝፍጸም
ወይ ንጭውነትን ሞራልን ብጉሉሕ
ዝጻረር ብዕሉግ ምልክት ምስ
ዝገብር፣ ካብ 1 ወርሒ ብዘይትሕት
ካብ 6 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል
ውሱን ማእሰርቲ፡ ወይ በብናይ
1,000
ናቕፋ
ምንጋወታት
ዚኽፈል፡ ካብ 5,001 ክሳብ
20,000 ናቕፋ ዚበጽሕ ገንዘባዊ
መቕጻዕቲ ብዜቕጽዕ ገበን ዘይጭዋ
ጠባይ ምርኣይ ገበነኛ ይኸውን።
እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ገበን’ዚ ኣብ
ቅድሚ ካብ ዓሰርተ ሓሙሽተ
ዓመት ንታሕቲ ዝዀኑ ሰባት
ዘይእሩም ተግባር ወይ ንጭውነትን
ሞራልን ጨሪሹ ዘጸይፍ ምልክት
ብምግባር ዝተፈጸመ ምስ ዝኸውን፡
ካብ 6 ኣዋርሕ ብዘይትሕት ካብ
12 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል
ማእሰርቲ፡ ወይ በብናይ ናቕፋ
2,500 ምንጋወታት ብዚኽፈል፡
ካብ 20,001 ክሳብ 50,000
ናቕፋ ዚበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ
ብዜቕጽዕ ገበን ዘይጭዋ ጠባይ
ምርኣይ ገበነኛ ይኸውን።
ዓንቀጽ 312. - ዘይጭዋ
ጠባይ ምርኣይ
(1) ሓደ ሰብ፣ ኣብ ህዝባዊ ቦታ
ወይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ግብረ-ስጋ
ወይ ዝዀነ ኻልእ ዘይእሩም ተግባር
ምስ ዝፍጸም ወይ ንጭውነትን
ሞራልን ጨሪሹ ብዕሉግ ምልክት
ምስ ዝገብር፣
ኣብ ደረጃ 2 ቀሊል ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 1 ወርሒ ብዘይትሕት ካብ 6
ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ፣ ወይ በብናይ 1,000
ናቕፋ ምንጋወታት ዚኽፈል፣
ካብ 5,001 ክሳብ 20,000 ናቕፋ

ዚበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ብዘቕጽዕ
ገበን ዘይጭዋ ጠባይ ምርኣይ፣ ገበነኛ
ይኸውን።
(2) ሓደ ሰብ፣ ኣብ ቅድሚ ካብ
ዓሰርተው ሓሙሽተ ዓመት ንታሕቲ
ዝዀኑ ሰባት ግብረ-ስጋ ወይ ዝዀነ
ኻልእ ዘይእሩም ተግባር ምስ ዝፍጸም
ወይ ንጭውነትን ሞራልን ጨሪሹ
ዘጸይፍ ምልክት ምስ ዝገብር፣
ኣብ ደረጃ 1 ቀሊል ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 6 ኣዋርሕ ብዘይትሕት ካብ
12 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል
ማእሰርቲ፣ ወይ በብናይ ናቕፋ
2,500 ምንጋወታት ብዚኽፈል፣
ካብ 20,001 ክሳብ 50,000 ናቕፋ
ዚበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ብዘቕጽዕ
ገበን ዘይጭዋ ጠባይ ምርኣይ፣ ገበነኛ
ይኸውን።
ፖርኖግራፊያ ወይ ዘይጭዋ
ሕትመታት
ብፍላጥ ንኽርአን ንኽዝርጋሕን
ዝዳሎ ጽዩፍ ስእሊ፡ ጽሑፍ ወይ
ምርኢት ፖርኖግራፊ
ብዝብል
ዝፍለጥ ኮይኑ እዩ። ፖርኖግራፊ
እምበኣር ንክብርታትን ስነምግባርን
ሕብረተሰብ
ዝብርዝ
ተግባር
ብምዃኑ፡ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ
ብገበን ዘቅጽዕ ተግባር ምዃኑ
ይድንግግ። ሓደ ሰብ፡ ብዕሉግ ወይ
ዘይጭዋ ጽሑፋት፡ ምስልታት፡
ፖስተራት፡ ፊልምታት፡ ነገራት ወይ
ካልእ መራኸቢታት ኣብ ህዝቢ
ምስ ዚዝርግሕ፡ ምስ ዘርኢ፡ ወይ
ብእኡ ምስ ዚነግድ፡ ካብ 6 ኣዋርሕ
ብዘይትሕት ካብ 12 ኣዋርሕ
ድማ ብዘይልዕል ማእሰርቲ፡ ወይ
በብናይ ናቕፋ 2,500 ምንጋወታት
ብዚኽፈል፡ ካብ 20,001 ክሳብ
50,000 ናቕፋ ብዚበጽሕ ገንዘባዊ
መቕጻዕቲ ብዜቕጽዕ ገበን ብዕልግና
ገበነኛ ይኸውን። እቲ ተግባር፡
ኣብ ብሑት ዝተፈጸመ፣ ወይ እቲ
ሕትመት ስነ-ጥበባዊ፣ ስነ-ጽሑፋዊ
ወይ ስነ-ፍልጠታዊ ባህርይ ዘሎዎ ምስ
ዚኸውን ግና ገበን ኣይከውንን።
ዓንቀጽ 313. - ፖርኖግራፊያ
ወይ ዘይጭዋ ሕትመታት
(1) ሓደ ሰብ፣ ብዕሉግ ወይ
ዘይጭዋ ጽሑፋት፣ ምስልታት፣
ፖስተራት፣ ፊልምታት፣ ነገራት ወይ
ካልእ መራኸብታት ኣብ ህዝቢ ምስ
ዚዝርግሕ፣ ምስ ዘርኢ፣ ወይ ብእኡ
ምስ ዚነግድ፣
ኣብ ደረጃ 1 ቀሊል ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 6 ኣዋርሕ ብዘይትሕት ካብ
12 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል
ማእሰርቲ፣ ወይ በብናይ ናቕፋ
2,500 ምንጋወታት ብዚኽፈል፣

ካብ 20,001 ክሳብ 50,000 ናቕፋ
ዚበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ብዘቕጽዕ
ገበን ብዕልግና፣ ገበነኛ ይኸውን።
(2) እቲ ተግባር፣ ኣብ ብሑት
ዝተፈጸመ፣ ወይ እቲ ሕትመት
ስነ-ጥበባዊ፣ ስነ-ጽሑፋዊ ወይ ስነፍልጠታዊ ባህርይ ዘሎዎ ምስ
ዚኸውን፣ ኣብ ትሕቲ ንኡስ-ዓንቀጽ
(1) ገበን ኣይከውንን።
ብደቀንስትዮ፣ ቈልዑን
መንእሰያትን ምሽቃጥ
ሓደ ካብቶም ስግረ-ሃገራዊ
ገበናዊ ባህሪ ዘለዎ ዓይነት ከቢድ
ገበን ንግዳዊ ምስግጋር ደቅንስትዮ፡
ቆልዑን
መንእሰያትን
ኢዩ።
ብደረጃ ዓለም ክረአ ከሎ ኣሰካፊ
ኣንፈት ሒዞም ካብ ዘለዉ ገበናት
ንዝኾነ ገበን ምሽቃጥ ብደቀንስትዮ፡
ቈልዑን መንእሰያትን ብዝተወደቡ
ገበነኛታት ዝፍጸምን ምስ ካልኦት
ተመሳሰልቲ ዶብ-ሰገር ዝኾኑ ገበናት
ምትእስሳር ክህልዎ ከም ዝኽእልን
ይእመን ። እዚ ስግረ-ሃገራዊ ገበናዊ
ባህሪ ዘለዎ ዓይነት ገበን ኣብ ገበናዊ
ሕጊ ኤርትራ’ውን ፍሉይ ትኹረት
ተገይርሉ ይርከብ። በዚ መሰረት፡
ንመኽሰብ ወይ ንስምዒታት ናይ
ካልኦት ንምሕጓስ ኢሉ ብምሕባል፣
ብምስዳዕ፣ ወይ ብምምጻእ(ብምቅጣር)
ወይ፣ ብፍቓደን’ዉን እንተ ዀነ፡ ኣብ
ምንዝርና ንክዋፈራ ብምልዕዓል ኣብ
ምስግጋር ወይ ሸቐጥ ናይ ደቀንስትዮ
ወይ ቈልዑን መንእሰያትን፣ ወይ
ድማ ነቶም ከምዚኦም ሰባት ኣብ
ስርዓተ-ኣልቦ ዝዀነ ገዛ ዝሓዘ ወይ
ናብ ምንዝርና ዘዋፍሮም፣ ካብ 5
ዓመት ዘይትሕት ካብ 7 ዓመት
ዘይልዕል ማእሰርቲ ብዜቕጽዕ ገበን
ሸቐጥ ናይ ደቀንስትዮ ወይ ቈልዑን
መንእሰያትን ገበነኛ ይኸውን። እዚ
ጉዳይ ዝተኻበደ ምስ ዝኸውን ድማ
ዝተኻበደ መቕጻዕቲ ይውሰን።
ዝተኻበደ ምሽቃጥ ብደቀንስትዮ፣
ቈልዑን መንእሰያትን ዝበሃል ሓደ
ሰብ፡ ምሽቃጥ ብደቀንስትዮ፡ ቈልዑን
መንእሰያትን ከም ሞያ ወሲዱ ትሕቲ
ዓሰርተ ሓሙሽተ ዝዕድመኦም ቈልዑ
ዝዕድግ፣ ወይ ከም ሞያ ወሲዱ
ንሰበይቱ ወይ ንውሉዱ፡ ከም ዉላድ
ጡብ ንዝተቐበሎ ወይ ንዉላድ
ሰበይቱ፡ ንሓዉ ወይ ሓውቱ፡ ወይ
ኣብ ትሕቲ ሓለዋኡ ንዘሎ ወይ
ንዝዀነ ዝኣልዮ ወይ ዝከናኸኖ፣
ወይ ንኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ
ጭንቀት፣ ወይ ምስ ግዳይ ከም
ሓላዊ፣ ኣስራሒ፣ መምህር፣ ኣካራዪ
ወይ ኣዋዲ ወይ ኣብ ዝዀነ ኻልእ
ተመሳሳሊ ኵነታት ናይ ዘሎዎ
ዝምድና ብምምዝማዝ፣ ዘይቅኑዕ

ረብሓ ምስ ዝረክብ፣ ወይ ሽጣራ፣
ጉሕለት፣ ጎነጽ፣ ምፍርራሕ ወይ
ምግዳድ ምስ ዝጥቀም፣ ወይ ኣብ
ልዕሊ ግዳዩ ንዘሎዎ ስልጣን ብዘይ
ቅኑዕ ኣገባብ ምስ ዝጥቀም፣ ወይ ነቲ
ግዳይ ናብ ከም ሞያ ኢሉ ዝሓዞ
ኣሰጋጋሪ ከረክቦ ምስ ዝደሊ፣ እቲ
ግዳይ ንወጻኢ ምስ ዝስደድ ወይ
ናይቲ ግዳይ ሃለዋት ወይ መንበሪ
ቦታ ክረጋገጽ ምስ ዘይክእል፣ ወይ
እቲ ግዳይ ብሕንከት፣ ጓሂ ወይ
ተስፋ ምቑራጽ ነፍሰ ቅትለት ምስ
ዝፍጽም፣ ካብ 7 ዓመት ብዘይትሕት
ካብ 10 ዓመት ድማ ብዘይልዕል
ውሱን ማእሰርቲ ብዜቕጽዕ ገበን
ዝተኻበደ ሸቐጥ ናይ ደቀንስትዮ
ወይ ቈልዑን መንእሰያትን ገበነኛ
ይኸውን።
ዝዀነ ዓይነት ምስግጋር (ሸቐጥ)
ደቀንስትዮ፣ወይቈልዑንመንእሰያትን
ዘሳልጥ ወይ ዝቕርብ’ውን፡ ካብ 3
ዓመት ብዘይትሕት ካብ 5 ዓመት
ድማ ብዘይልዕል ውሱን ማእሰርቲ
ብዜቕጽዕ ገበን ምዉዳብ ሸቐጥ ናይ
ሰባት ገበነኛ ይኸውን። ንምስግጋር
(ሸቐጥ) ናይ ሰባት ከም ሞያ ወሲዱ
ንብዙሓት ግዳያት ዝምልከት
ሙሉእ ምውዳድ ገበን ዝፈጸመ
ሰብ፣ ካብ 5 ዓመት ዘይትሕት
ካብ 7 ዓመት ዘይልዕል ማእሰርቲ
ብዜቕጽዕ ገበን ዝተኻበደ ምዉዳብ
ምስግጋር (ሸቐጥ) ናይ ሰባት ገበነኛ
ይኸውን።
ዓንቀጽ 315. - ብደቀንስትዮ፣
ቈልዑን መንእሰያትን ምሽቃጥ
ንመኽሰብ ወይ ብርቱዕ
ስምዒታት ናይ ካልኦት ንምሕጓስ፣
(ሀ) ብምሕባል፣
ብምስዳዕ፣
ወይ ብምምጻእ (ብም’ቅጣር) ወይ፣
ብፍቓደንዉን እንተ ዀነ፣ ኣብ
ምንዝርና ንኺዋፈራ ብምልዕዓል ኣብ
ምስግጋር ወይ ሸቐጥ ናይ ደቀንስትዮ
ወይ ቈልዑን መንእሰያትን፣ ወይ
(ለ) ነቶም ከምዚኦም ሰባት ኣብ
ስርዓተ-ኣልቦ ዝዀነ ገዛ ዝሓዘ ወይ
ናብ ምንዝርና ዘዋፍሮም፣
ኣብ ደረጃ 7 ከቢድ ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 5 ዓመት ዘይትሕት
ካብ 7 ዓመት ዘይልዕል ማእሰርቲ
ብዘቕጽዕ ገበን ሸቐጥ ናይ ደቀንስትዮ
ወይ ቈልዑን መንእሰያትን፣ ገበነኛ
ይኸውን።
ዓንቀጽ 316. - ዝተኻበደ ምሽቃጥ
ብደቀንስትዮ፣ ቈልዑን መንእሰያትን
ሓደ ኣብ ትሕቲ ዓንቀጽ 315
ገበን ዝፈጸመ ሰብ፣
(ሀ) ከም ሞያ ወሲዱ ትሕቲ
ዓሰርተው ሓሙሽተ ዝዕድመኦም

ቈልዑ ዝዕድግ፣
(ለ) ከም ሞያ ወሲዱ ንሰበይቱ
ወይ ንውሉዱ፣ ከም ውላድ ጡብ
ንዝተቐበሎ ወይ ንውላድ ሰበይቱ፣
ንሓዉ ወይ ሓውቱ፣ ወይ ኣብ
ትሕቲ ሓለዋኡ ንዘሎ ወይ ንዝዀነ
ዝኣልዮ ወይ ዝከናኸኖ፣
(ሐ) ንኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ
ጭንቀት፣ ወይ ምስግዳይ ከም
ሓላዊ፣ ኣስራሒ፣ መምህር፣ ኣካራዪ
ወይ ኣዋዲ ወይ ኣብ ዝዀነ ኻልእ
ተመሳሳሊ ኵነታት ናይ ዘሎዎ
ዝምድና ብምምዝማዝ፣ ዘይቅኑዕ
ረብሓ ምስ ዝረክብ፣
(መ) ሽጣራ፣ ጕሕለት፣ ጐነጽ፣
ምፍርራሕ ወይ ምግዳድ ምስ
ዝጥቀም፣ ወይ ኣብ ልዕሊ ግዳዩ
ንዘሎዎ ስልጣን ብዘይ ቅኑዕ ኣገባብ
ምስ ዝጥቀም፣
(ረ) ነቲ ግዳይ ናብ ከም ሞያ
ኢሉ ዝሓዞ ኣሰጋጋሪ ከረክቦ ምስ
ዝደሊ፣ እቲ ግዳይ ንወጻኢ ምስ
ዝስደድ ወይ ናይቲ ግዳይ ሃለዋት
ወይ መንበሪ ቦታ ክረጋገጽ ምስ
ዘይክእል፣ ወይ
(ሰ) እቲ ግዳይ ብሕንከት፣ ጓሂ
ወይ ተስፋ ምቝራጽ ነፍሰ-ቕትለት
ምስ ዝፍጽም፣
ኣብ ደረጃ 6 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 7 ዓመት ብዘይትሕት ካብ 10
ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን ዝተኻበደ
ሸቐጥ ናይ ደቀንስትዮ ወይ ቈልዑን
መንእሰያትን፣ ገበነኛ ይኸውን።
ዓንቀጽ 317. - ምውዳብ
ምስግጋር (ሸቐጥ) ናይ ሰባት
ዝዀነ
ዓይነት
ምስግጋር
(ሸቐጥ) ደቀንስትዮ፣ ወይ ቈልዑን
መንእሰያትን ዘሳልጥ ወይ ዝቕርብ
ኣብ ደረጃ 8 ከቢድ ገበን ብዚስራዕ፣
ካብ 3 ዓመት ብዘይትሕት ካብ 5
ዓመት ድማ ብዘይልዕል ውሱን
ማእሰርቲ ብዘቕጽዕ ገበን ምውዳብ
ሸቐጥ ናይ ሰባት፣ ገበነኛ ይኸውን።
ዓንቀጽ 318. - ዝተኻበደ ምውዳብ
ምስግጋር (ሸቐጥ) ናይ ሰባት
ንምስግጋር (ሸቐጥ) ናይ ሰባት
ከም ሞያ ወሲዱ ንብዙሓት ግዳያት
ዝምልከት ሙሉእ ምውዳድ ኣብ
ትሕቲ ዓንቀጽ 317 ገበን ዝፈጸመ
ሰብ
ኣብ ደረጃ 7 ከቢድ ገበን
ብዚስራዕ፣ ካብ 5 ዓመት ዘይትሕት
ካብ 7 ዓመት ዘይልዕል ማእሰርቲ
ብዘቕጽዕ ገበን ዝተኻበደ ምውዳብ
ምስግጋር (ሸቐጥ) ናይ ሰባት፣ ገበነኛ
ይኸውን።

ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ. 168

15 መጋቢት 2019 - ገጽ 6

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ኣየር፡ ናይ ሂይወታውያን ዕብየትን ቀጻልነቱን
ንኽረጋገጽ ካብ ዘድልዩ መሰረታውያን ጠለባት
ኰይኑ፡ ካብ ህያባት ተፈጥሮ ብቐዳምነት ይስራዕ።
ሂይወት፡ ብዘይንጹህ ኣየር ንሓንቲ ደቒቕ’ውን
ትኹን ክትቅጽል ኣጸጋሚን ዘይከኣልን እዩ። ኣየር፡
ከም ናይትሮጂን፡ ኦክሲጂን፡ ካርቦንዳይኦክሳይድ፡
ብውሑድ መጠን ዝርከቡ ካልኦት ዓይነት ባዛት፡
ከምኡውን ብጠልን ዘንሳፍፍ ደረቕ ነገረን ዝቖመ
ሕዋስ (mixture) ምዃኑ ኩሉ ዝሰማማዕሉ ስነፍልጠታዊ ሓቂ’ዩ።
ብከላ ኣየር ማለት፡ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ
ብከላ፡ ብምትሕውዋስ ዝተፈላለዩ በከልቲ ጋዛት፡
ኣብ ፈሰስትን ድሩቓትን ዝፍጠር ምብልሻውን
ምቕያርን ባህሪያዊ ኩነት ከባቢያዊ ኣየር
እዩ። መጠን ናይ’ቶም በከልቲ ነገራት ካብ
ዓቕሚ ምርኣይ ናይ ዓይንና ዝንእስ ብምዃኑ፡
መብዛሕትኡ ግዜ፡ ብከላ ኣየር ብቐጥታ ማለት
ብዓይኒ ምርኣይ ኣጸጋሚ’ዩ። ብዓይኒ ክርአ
ኣይከኣልን ማለት ግን፡ ብከላ ኣየር የለን ማለት
ኣይኮነን። ኣብ ገለ ኩነታት፡ ብፍላይ ካብ ክፉት
ምቅጻል፡ ከምኡውን ካብ ምቅጻል ዕንጨይቲ፡
ከሰል፡ ካን ናይ ተሽከርከርቲ ነዳዲ፡ መመንጨዊ
ሓይሊ ኤለክትሪክ፡ ኢንዱስትርያዊ ትካላት፡
መሳርሕታት መብሰሊ መግቢ. . . ብናን ጠቐር
ምስ ዝፍጠር፡ ብከላ ኣየር ከርአ ይከኣል እዩ።
ክኢላታት፡ ንብከላ ኣየር ኣውራን ካልኣዊን
ኢሎም ኣብ ክልተ ይኸፍልዎ። እቶም ኣውራ
ወይ ቀደማይ ደረጃ ብከላ ተባሂሎም ዝጽውዑ፡
ብቐጥታዊ መስርሕ ካብ ክስተት እሳተ-ጐመራ፡
ካብ ተሽከርከርትን ፋብሪካታትን ዝትፍኡ
ክዀኑ እንክለዉ፡ ካልኣዊ ብከላ ተባሂሎም
ዝጽውዑ ድማ በቶም ቀዳምይ ደረጃ ብከላ
ዝካየድ መስርሕ መልሰ-ንጥፈት (Reaction)
ዝፍጠር’ዩ። ኣብ ጥዕና ሰብን ኣከባብን ኣዝዮም
ኣስጋእቲ ወይ ጠንቂ ቀዳምይ ደረጃ ብከላ
ኣየር ምዃኖም ካብ ዝእመነሎም፡ ኣብ ዕለታዊ
ንጥፈታት ደቂ-ሰብ ዝፍጠሩ በከልቲ ጋዛት
ብዙሓት እዮም። ነዞም ጥዕናዊ ጉድኣት ከስዕቡ
ዝኽእሉ በከልቲ ኣየር ዝዀኑ ጋዛት ንምቍጽጻር፡
ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ቅቡል ዝዀኑ ደረጃታት
ኣጽዲቑ ይርከብ። ውድብ ጥዕና ዓለም ክጽወር
ዝኽእል ደረጃ ኣውጺእሎም ካብ ዘሎ በከልቲ
ጋዛት፡ ሳልፈርኦክሳይድ፡ ናይትሮጂንኦክሳይድ፡
ካርቦንሞኖክሳይድን በነንቲ ካርቦናዊ ውሁዳት
(volatile Organic Compunds) ከምኡውን
ንጣር ናይ ነገርን (particulate matter)
ካልኦትን ኰይኖም፡ PM2.5 ከም መሐበሪ

ብከላ ኣየር
(indicator) ደረጃ ብከላ ከባቢያዊ ኣየር
ንምፍላጥ የገልግል።
ኣብ መብዛሕተአን ዝማዕበላ ሃገራት ድማ
ጥዕና ሰባት ካብ ሓደገኛ ብከላ ኣየር ዝጠንቁ
ሕማማት ንምክልኻል መጠን ንጣር ነገር ኣብ
ከባብያዊ ኣየር ብቐጻሊ ይዕቀንን ምቍጽጻር
ይግበረሉን።
ብልዑል ብከላ ኣየር ዝተጠቕዓ ከተማታት
ካብ’ቲ ኣብ ከተማታት ዝኽሰት ብከላ ኣየር፡
ከም ቀንዲ ጠንቂ ዝጥቀስ፡ ካብ ፋብሪካታትን
ተሽከርከርትን ዝፍኖ ገደብ ዘይብሉ ዕብላዀ ናይ
ትኪ እዩ። ነዚ ንምክትታል ዝሕግዝ መቆጻጸሪ
ፖሊስታት፡ ሕግታት፡ ደረጃ መለክዕታትን
መምርሕታትን፡ ብቝዕ ምሕደራ ዘይምህላው፡
ከምኡ’ውን ድሩት ኣፍልጦ መላእ ሕብረተ-ሰብ
ዝያዳ የግድዶ። ብመንጽር’ዚ፡ መብዛሕተአን
ብቝጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን
ብዘተኣታተዋኦ ተረርቲ ናይ መቆጻጻሪ
ሕግታት፡ ብምዕቡል ቴክኖሎጂ ብዝተሰነዩ ናይ
መከታተሊ መሳርሒታትን ኣብ ህዝቢ ብዝሰረጸ
ኣፍልጦን ነባሪ ናይ ባህሪ ለውጥን፡ ብከላ ኣየር
ብተዛማዲ ኣሻቓሊ ኣይኮነን እንተተባህለ ምግናን
ኣይከውንን።
ኣብ ምምዕባል ዝርከባን ድኻታት ሃገራት
ሳልሳይ ዓለምን ግን፡ ብሰንኪ ድሩት ኣፍልጦ
ህዝብን ትሑት ማሕበረ ቁጠባዊ ዕብየትን፡ ኵነተ
ብከላ፡ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ኣሻቓሊ እናኾነ
ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላላየ ኣጋጣሚታት
ብማዕከናት ዜና ከምዝጋዋሕ፡ ኣብ ገለ ከም ኒውደልሂ፣ ሙምባይ - ህንዲ፡ በይጂን፡ ሻንግሃይ ቻይና፡ ቴህራን - ኢራን ዝኣመሰላ ከተማታትን
ካልኦትን፡ ብከላ ኣየር ክሳብ ሞት ዘብጽሕ
ከቢድ ጥዕናውን ኣከባቢያውን ክስተት ከውርድ
ይረአ’ዩ። በዚ ዝተላዕለ፡ ኣብ ጥዕና ሰብን
ማሕበረ-ቁጠባን ዝወርድ ሃስያ ብቐሊል ዝርአ
ብዘይምዃኑ፡ ሂወት ሰብ ንድምሓን ተባሂሉ፡
ሰባት ካብ ገዛኦም ከይወጽኡን ወይ ኣፎምን
ኣፍንጫኦምን ብመከላኸሊ ብምሽፋን ብጥንቃቐ
ክጓዓዙን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብዝህባ ትካላት
ቅደመ-መጠንቀቕታ ከምዝወሃብ ይግብር እዩ።
ኣብ ገለ ኣጋጣምታት’ውን፡ ኣብ ልዕሊ ምንጪ
ብከላ ኣየር ምዃነን ዝተጠርጠራ ትካላት
ብግዚያውነትን ናይ ሓዋሩን ናይ ምዕጻው

ስጕምቲ ይውሰድ።
ካብ ተሽከርከርቲ ዝፍጠር ብከላ ንምጕዳል፡
ወነንቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ዝተሰርዓሎም መዓልቲ
ጥራይ ከምዝንቀሳቐሱ ይግበር’ዩ። እዚ ብከላ
ኣየር ንምጕዳል ተባሂሉ ዝውሰድ ስጉምቲ፡ ኣብ
ማሕበረ ቁጠባ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ዝፈጥሮ ጸገም
ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን።
ኩነተ ብከላ ኣየር ከተማታት ሃገራት ሳልሳይ
ዓለም ልዑልን ዘይመሓየሽን ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ፡
ከም ቅቡል እምበር ከም ፍሉይ ተርእዮ ኣብ
ዘይጥመተሉ ደረጃ በጺሑ ይርከብ። ኣብ 2016
ዝተዘርግሐን ኣብ 30 ሃገራት ብክኢላታት
ኣከባቢ ዝተገብረን ናይ ነዊሕ ዓመታት
መጽናዕቲ ከምዘረጋግጾ፡ ልዕሊ 300 ከተማታት
ናይ’ተን ሃገራት ብብከላ ኣየር ዝተጠቕዓን ሰብ
ንኽነብረን ዘይምቹኣትን ብምዃነን፡ ክጸርያ
ከምዘለወን ይመክር። ብዘይካ’ዚ ውድብ ጥዕና
ዓለም ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ዝዘርግሖ
ጸብጻብ፡ ብብከላ ኣየር ኣዝየን ዝሳቐያ ናይ
30 ከተማታት ዝርዝር ኣውጺኡ። ከባቢያዊ
ኣየር ናይ’ዘን ከተማታት፡ ብኣዝዮም ደቀቕትን
ብኣፍንጫን ሳንቡእን ኣቢሎም ናብ መትንታት
ደም ብቐሊሉ ክበጽሑ ብዝኽእሉን መርዛማት
ንጣር-ነገራት ዝተበከለ ምዃኑ ይጠቅስ። ካብ’ዘን
ኣብ’ዚ ዝርዝር ዝተጠቕሳ ከተማታት 93.3%
ካብ ኣህጉር ኤስያ ኮይነን፡ እተን 13 ከተማታት
ህንዲ (ኒው ደልሂ ሓዊስካ)፡ 6 ካብ ቻይና፡
2 ካብ ኢራን፡ 3 ካብ ስዑዲ ዓረብ ፡ 3
ካብ ፓኪስታን፡ 1 ካብ ካሜሩን፡ 1 ዩጋንዳ 1
ባንግላድሽ እየን።
ጠንቂ ብከላ ናይ’ዘን ከተማታት፡ ካብ
ተሽከከርትን ፋብሪካታትን ዝፍኖ ዝተፈላለየ
ዒግታ ምዃኑ እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ የረድእ።
ኣብ ርእሲ’ዚ መብዛሕተአን ፋብሪካታት
ዝኣረጋን ግዜአን ዘሕለፋን ምዃነን፡ ከምኡ’ውን
ኣብ ከሰል ብዝምርኮሰ ጸዓት ስለዝሰርሓ እዩ።
ብተወሳኺ ኣዝዩ ልዑል ቍጽሪ ዘለወን ካልኣይ
ኢድ ተሽከከርቲ (second hand) ዝውቱራት
እየን። እዚ ማለት ድማ፡ ንብዙሕ ዓመታት
ዘገልገላን ኣረግቶትን ብምዃነን ንነደዲ በቲ
ዝድለ ደረጃ ስለዘየቃጽላኦ፡ እቲ ዝተፍእኦ ትኪ
ተጓዳኢ ባእታት ሒዙ/ተሰኪሙ ንደገ ይፍኖ።
ኣብ 2002 ኩነተ-ብከላ ኣየር ከተማ ሙምባይ

ንምግምጋም ዝተኻየደ መጽናዓቲ ከምዘነጸሮ፡
ጻዕቂ NO2 ኣብ 1978 13µg/m3 ዝነበረ
ኣብ 1991 ናብ 50µg/m3 ዓሪጉ። እዚ ነቲ
ብውድብ ጥዕና ዓለም ቅቡል ዝዀነ ጻዕቂ ናይ
NO2ማለት 30µ/m3ኣብ ኣየር ዳርጋ ብዕጽፊ
ሓለፊዎ ኣሎ። ኣብ’ዚ መጽናዕቲ’ዚ ዝያዳ ኩሉ
ኣሻቓሊ ኰይኑ ዝተረኽበ ግን፡ ጻዕቂ ዘንሳፍፍ
ንጣር ናይ ነገራት (Suspended particulate
Matter)፡ ካብቲ ቅቡል ዝዀነ ጻዕቂ (100µg/
m3) ለዕሊ ሰለስተ ዕጽፊ ማለት 385µg/m3
ስለ ዝተለክዐ እዩ።
ብዘይካ’ዚ ኣብ 2017 “ብከላ ኣየርን ጥዕናን
ኣብ ህንዲ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጽሑፍ ሰፊሩ
ከምዘሎ፡ ጻዕቂ PM2.5 ከተማታት ሙምባይን
ደልሂን ክሳብ 80µg/m3 ኩይኑ፡ ኣስታት
8-ዕጽፊ ናይቲ ቅቡል ዝዀነ ደረጃ እዩ። ምስ
ምውሳኽ ቁጽሪ ህዝቢ ናይ’ዘን ከተማታት፡
ኣብ 2030 ናብ ከባቢያዊ ኣየር ዝፍኖ መጠን
PM2.5 ብ25% ናይ NOXን SOXን ድማ
ብኣስታት ሓሙሽተ ዕጽፊ ክዓቢ ትጽቢት
ይግበር። ነበርቲ ናይ’ዘን ከተማታት ንዝዀኑ
ሰባት ኣብ ዚተገብረ ናይ ጥዕና መርመራ፡
ዘየቋርጽ ሰዓልን ዓልገትን፡ ቃንዛ ኣፍልቢ፡ ቁጠዐ
ቆርበትን ስርዓተ-ምስትንፋስን ከምዝተራእዮምን
የነጽር። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕማማት ድማ
ምስ ብከላ ኣየር ቀጥታዊ ምትእስሳር ከምዘለዎም
ርዱእ ኰይኑ፡ እቲ ብከላ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ
በጺሑ ከምዘሎ ዝያዳ ንጹር ይገብሮ። ብሓፈሻ
ኣብ ህንዲ ብከላ ኣየር ሞት ከስዕቡ ካብ ዝኽእሉ
ናይ ጥዕና ጸገማት ሓሙሽይ ደርጃ ይሕዝ።
ኣብ ሃገርናውን ከም’ቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፡
ብዓይና ዝረአ ኣዝዩ ዘኽፈአ ብከላ ኣየር’ኳ
እንተዘይሃለወ፡ ካብ በከላ ነጻ ኢና ንምባል
ግን ኣየድፍርን። ኩነተ ብከላ ኣየርን ንሱ
ዝመበገሲኦም ጥዕናዊን ኣከባብያውን ጸገማትን
ንምርግጋጽ፡ ኣብ ናይ ዝተናወሐ ግዜ (ዓመታት)
ብዝእከብ ሓበሬታን ዓሚቝ መጽናዕትን
ከምዝሓትት ርዱኡ ኮይኑ፡ እኹል ክኢላዊ
ዓቕሚ ሰብን መከታተሊ መሳርሕታት ምዕጣቕ
እውን ኣገዳሲ እዩ።
ገለ ካብ ሓቕታት ሳዕቤናት ብከላ ኣየር
•
ናብ ኣየር ዝፍነዉ ዓብሎኽቲ፡
ካብ’ቶም ናብ መሬትን ማይን ዝፍነዉ ዝያዳ
ጐዳእቲ እዮም፣
•
8.5% ካብ ጃምላዊ እቶት ሃገረ ህንዲ
ኣብ ምፍዋስ ብከላ ኣየር ዝጠንቆም ሕማማት
ይባኽን፣
•
ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሰንኪ ብከላ ኣየር
ናይ ዝስዓበ ሞት 161 ቢልዮን ኤሮ ከሲሩ፣
•
እቶም ዝበለጹ ሜላታት ምንካይ ብካለ
ኣየር፡ ብእግሪ ምጕዓዝን ብብሽክለታ ምኻድን
እዪም፣
•
ምፍራይ ሓፊስ ዘይተጻረየ ነዳዲ ዘይቲ
ዘስዕቦ ብከላ፡ ካብ’ቲ ምፍራይ ቀጢን (ፈኲስ)
ነዳዲ ዘስዕቦ ብ40% ይዓቢ፣
•
80% ካብ ሳዕቤናት ናይ ሳንቡእ
ካንሰር፡ ካብ ተሽከርከርቲ ዝወጽእ በካሊ ጋዝ
እዩ፣
ብመሰረት ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ዝተበከለ
ኣየር ንቖርበትና ከም ዘእርጎ፡ ከምኡ’ውን
ካልእ ሳዕቤናት ከውርዱሉ ዝኽእሉ ልዕሊ 200
ቀመማት ዝሓዘ ምዃኑን ይግለጽ።

ይቕጽል. . .
ጨንፈር ኣከባብያዊ ዳህሳስን መጽናዕትን

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምሕታት፡ ንርእሰ-ምፍላጥ

ነጃት ኣድም

ንጽባሕ...
“ሎሚ ካብ ዕዮ ዘዕርፈና መሳርሒ እንተደኣ
ሃልዩ፡ ጽባሕ ጥራይ እዩ” ዝበሃል ኣበህህላ
ኣሎ። ሎሚ ክንሰርሖ ዝግበኣና ነገር’ሞ፡ ግን
ከኣ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንምፍጻሙ ምስ
ዘይንብገስ፡ “ጽባሕ ኣሎ’ንዶ” ብምባል ኢና
እነወንዝፎ። ጽባሕ ንጽባሒታ ትማሊ ኰይና፡
ካልእ ጽባሕ ከም እትወልድ ብዘይ ምስትውዓል
ከኣ ጽባሓት ንኹምር። እዚ ኣበሃህላ ክትምስሎን
ክትሰምዖን ደስ ዝብል’ኳ ክኸውን ዝኽእል
እንተዀነ፡ ምውንዛፍ’ሲ ካልኣይ የብሉን። እኳ
ደኣ ብኣንጻሩ፡ ጣዕሳ፡ ሕፍረት፡ ጭንቀትን ምኽሳር
ዕድላትን ኣጎልቢቡ ናብ ዝተፈላለየ ማሕበራውን
ጥዕናውን ጸገማት ስለ ዝስንድወና፡ ንጓሂን ክሳራን
ደቂ-ሰብ ሓላፍነት ዝስከም እዩ።
ግዜ እናሃለወና ናብ ካልእ ግዜ ምውንዛፍ፡
ንጻዕርን ትግሃትን ካብ ህይወትና ከም ምስጓግ
ማለት እዩ። ምኽንያቱ ጻዕርን ትግሃትን ልክዕ
ከምቲ ነዳዲ ንመኪና እዮም፡ ህይወትና ብግቡእ
ከም እትንቀሳቐስን ከም እተፍርን ዝገብሩና።
እንሓንሳእ፡ ህይወትናን ንጥፈታትናን ብዝተፈላለየ
ምኽንያታት ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ክኸዱ’ኳ

መስመር ምህላዎም ኢና እንርዳእ። ዘለና ባህግን
ድሌትን ምስ ዝልዕል፡ ዝደለናዮ ነገር ንምፍጻም
ሓያል ድርኺትን ድፍኢትን ይህልወና። እቲ
ደረጃ ክትሕት እንከሎ ድማ እዩ፡ እዚ ምውንዛፍ
ዝመጽእ። ብሓጺሩ ክቱር ባህግን ድሌትን ምስ
ዝህልወና ናብ ተግባር ክንጐዪ ኢና እንርአ። ባህግን
ድሌትን ምስ ዝውሕደና ከኣ ንጽባሕ ነወንዝፎ።
ሓንሳእ ነዚ ሓቂ’ዚ እንተደኣ ተረዲእና’ምበኣር፡
እቲ ፈውሲ ንጹር ይዀነልና። እቲ መሰረት ከኣ
ብርቱዕ ጻዕርን ትግሃትን እዩ።
“ካብ ዓይኒ ዝገለለ፡ ካብ ልቢ ገለለ” ዝብል፡
እናሻዕ እንሰምዖ ምስላ እዩ። ምኽንያት ናይዚ
ክገልጹ እንከለዉ መሰልቱ፡ እንፈትዎን እንብህጎን
ነገር ካባና ኣርሒቑ ምስ ዝፍለየና፡ ኣብኡ ዝነበረና
ሃረርታን ፍትወትን እናንቆልቆለ ከም ዝኸይድ
እዩ። ብተመሳሳሊ እንተደኣ ነወንዝፍ ኴንና፡ ነቲ
ናይ ስራሕ ስምዒታትና ኢና እነጥፍእ። ዕላማናን
መደባትናን ካብ ቅድሚ ዓይንና ኣርሒቕና
ነሳጕግ።
ኣብዚ ጕዳይ ኣተኩርና ኣንጻር ምውንዛፍ
እንገብሮ ኲናት፡ እቲ ዝሓየለ መቐናቕንትና፡ ሓይሊ

ዝኽእሉ እንተዀኑ፡ ብሳላ ጻዕርን ትግሃትን ግን
ፍጹም ካብ ምንቅስቓስ ኣይነቋርጽን። ኰሊልና
ኰሊልና ናብ ቅኑዕ መስመርና ንምለስ። ብሓጺሩ
ምውንዛፍ፡ ስራሕ ዘይምጅማር ወይ ዝጀመርናዮ
ናብ ምዕራፉ ዘይምብጻሕ ክኸውን እንከሎ፡ ጻዕርን
ትግሃትን ከኣ፡ ካብ ምፍራይ ደው ዘይምባልን
ተስፋ ዘይምቑራጽን እዩ።
ብዝተፈላለየ ምኽንያት ስራሕና ከነወንዝፍ
ንኽእል ኢና። ገለ ካብኣቶም፡ ፍጹምነት ምድላይ፡
ዝተዓብለልና ኰይኑ ምስ ዝስምዓና፡ ብስንኪ
ድኹም ባህሪናን ኣረኣእያናን፡ ትሕት ርእሰተኣማንነትናን ትሑት ዲሲፕሊንናን ከምኡ’ውን
ከይንወድቕ ምፍራሕን ብዓወትና ምጥርጣርን
ዝኣመሰሉ ይርከብዎም። እንሓንሳእ እቶም
ምኽንያታት ካብ ምሒር ብዘሖም፡ ንምውንዛፍ
ክንርድኦ ኰነ ክንቅልሶ ክብድ ይብልና እዩ።
ኣብዚ ጕዳይ ኣተኩርና፡ እቲ ብመጀመርያ
ክንገብሮ ዝግበኣና ነገር እንተደኣሃልዩ፡ ንእንታይነት
ምውንዛፍ ጽብቕ ጌርና ምፍላጡን ምርድኡን
እዩ። ንዝሑል ከም ምውንዛፍ፡ ንውዑይ ድማ ከም
ድርኺት ወይ ድፍኢት እንተደኣ ወሲድናዮም፡
ክልቲኦም ኣብ ሓደ ናይ ትምኒትን ባህግን

ፍልጠትና ወይ መርትዖታትና ዘይኰኑስ፡ ሓይሊ
ስእለ-ኣእምሮና እዩ። ምኽንያቱ ስእለ-ኣእምሮና፡
ንሓሳባትና፡ ሕልምታትናን ተምስጦታትናን
ኣወሃሂዱ ባህግና ዘብስል እቶን ስለዝዀነ።
ብኻልእ ኣዘራርባ ካብቲ እንሕንጽጾ ዕላማታትን
እንኸዶ ጕዕዞታት ዓወትን፡ ‘እንታይ ክንረብሕ
ኢና’ እናበልና ክንሓስብ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ቅድሚ
ምርካብና’ውን ብስእለ-ኣእምሮና ክንድህስሶምን
ክንጭብጦምን ኣለና።
ምውንዛፍ ንምጥፋእ ኣብ እንገብሮ መስርሕ
ብዙሕ ሕልኽላኻት ከጋጥመና ይኽእል እዩ።
እንተደኣ ንእንታይነቱ ፈሊጥና ክንፍውሶ
ተበጊስና ግና፡ ዘይብጻሕ ስለ ዘየለ፡ ናብ ትግሃትን
ኣፍራይነትን ክንምርሽ ንኽእል ኢና። እንታይ
ዓይነት ስራሕ ንሰርሕ ብዘየገድስ፡ እንተደኣ
ንስራሕና በብኽፋላት ኣድቂቕና መቓቒልናዮ፡
ንምትግብሩ ኣየሸግረናን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ሓደ
ግዜ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ዝፍጸም ዓቢ ንገር ንሓስብ፡
ብዛዕባ’ቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ዝደቐቐ ነገር ክንርኢን
ከነተግብርን ስለ ዘኽእለና። ከምዚ ምግባር’ምብኣር
እቲ ካልኣይ ስጕምቲ ንምውንዛፍ እነወንዝፈሉ
ኣጋጣሚ እዩ።

“ንኻልኦት ምፍላጥ ልቦና እዩ፡ ገዛእ-ርእስኻ
ምፍላጥ ግና ንቕሓት እዩ” እትብል ጽብቕቲ
ጥቕሲ ናይ ቻይናዊ ፍላስፋ ታኦ ዙ ኣላ። ኣብ
ኣፍደገ ቤት ትምህርቲ’ቲ ዓቢ ፍላስፋን መምህርን
ዓለምና ዝዀነ ሶቅራጠስ’ውን፡ ብዓቢ ፊደላት
“ገዛእ ርእስኻ ፍለጥ” ዝብል ጽሑፍ ይርከብ።
ገዛእ ርእስኻ ምፍላጥ ወይ ንቕሓት ምህላው፡ እቲ
ናይ መጀመርያ ስጕምትን ጥበብን ኣብ መስርሕ
ተፈጥሮ ስለዝዀነ። ገዛእ ርእስኻ ምፍላጥ ቀዳማይ
ፍልስፍና ህይወት እዩ።
መሰረት ርእሰ ኣኽብሮት ርእሰ-ምቁጽጻር እዩ።
ገዛእ ርእስና ክንቆጻጸር ግና ብመጀመርያ ገዛእ
ርእስና ክንፈልጥ ኣለና። ንገዛእ ርእስና ምፍላጥ፡
ዘለና ስምዒት ብኸመይ መጺኡ፡ ነንጸባርቖ
ባህርያትን’ከ ብኸመይ ተኸሲቱ፡ ጽቡቕ ርድኢት
ከም ዝህልወና እዩ ዝገብር። እዚ ርድኢት’ዚ
ድማ፡ ነቲ ክንቅይሮን ክንቀርጾን እንደሊ ሓድሽ
ባህሪ ክንልውጥ ምሉእ ዕድል ይኸፍተልና። ገዛእ
ርእስና ከይፈለጥና፡ ንገዛእ ርእስና ክንቅበላ ይኹን
ከነማዕብላ’ውን ዝከኣል ኣይኰነን።
ዝዀነ ምኽርን ጽቡቕ ሓበሬታን ምስ እንደሊ
ናብ ክኢላታት ኢና ንጎዪ። ብዛዕባ ገዛእ-ርእስና
ክንፈልጦ እንደሊ ነገራትን ሓበሬታን’ከ ንመን
ንውከስ? እቲ ክኢላ በዓል ሞያ ገዛእ-ርእስና
መን እዩ? ካብ ደገ ዝመጽእ ኣይኰነን። ብርግጽ
ባዕልና ኢና። ወለድና፡ መሓዙትና፡ መማህራንናን
ሓኻይምናን፡ ብዛዕባ ገዛእ-ርእስና ልዕሌና ፍልጠት
ኣለዎም ዲዩ? ፍጹም ኣይፈልጡን እዮም። ንሕና
ጥራይ ኢና ን24 ሰዓታት፡ 7 መዓልታት፡ 52
ሰሙናትን ዓመታትን፡ ኣብ ትሕቲ ቆርበትናን
ኣእምሮናን እንነብር። ልዕሊ ገዛ ርእስና ንገዛእ
ርእስና ዝቐርባ የለን። እቲ መልሲ ኣባና እዩ
ዘሎ።
ንሕና መን ኢናን ንዝዀነ ነገር ስለምንታይ
ንፈትዎን፡ ክህልወና ንእንደልዮን ንጹር ርድኢት
ምህላው፡ ብቐሊሉ ንኽንረኽቦን ከነንጸባርቖን እዩ
ዝሕግዘና። እንተዘይኰይኑ ግና፡ ኣብ ባዶ እምነት
ተዓጺና፡ ኣብ ድራማዊ ሕልሚ ተሞርኲስና ብዘይ
ፍረ ክንነብር ኢና ንግደድ። ንኣብነት፡ ተውህቦና
ብልክዕ እንተደኣ ዘየለሊና፡ ንመጻኢ ዝዀነና ሞያ
ኣብ ምምራጽ ክንሽገር ንኽእል ኢና።
ብተመሳሳሊ፡ ጽቡቕን ሕማቕን ባህሪያትና
ክንፈልጥ እንተ ዘይክኢልና፡ ንኽንኵስኵሶን
ክንኣልዮን ዝግብኣና ልምድታት ይዅን ባህርያት
ከነለልዮ ኣጸጋሚ እዩ። ስለዚ ነብስና ምፍላጥ፡
መጻኢና ንምጽባቕን ንቝሕ ውሳነ ወይ ምርጫ
ንምውሳድን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ንነብስና ብልክዕ
ክንፈልጣ እንተዘይክኢልና፤ ንብዙሓት ካብቶም
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐስናዮም ነገራት ብልክዕ
ክንፈልጦም ስለ ዘጸግመና፡ ኣብ ህይወትና
ንእንወስዶም ምርጫታት ኣዝዮም ክጸልዉና
ይኽእሉ እዮም።
እሞ’ኸ ደኣ ብኸመይ ኢና ገዛእ ርእስና ብግቡእ
ክንፈልጥ እንኽእል? ሓደ ካብቶም መንገድታት፡
ንገዛእ ርእስና ሕቶታት ብምሕታት እዩ። ኣብ
ጽሙው ወይ ብሑት ቦታ ብምዃን፡ ንነብስና
ኩሉ ግዜ “ኣነ መን’የ? ንምንታይ’ከ እየ ዝነብር
ዘለኹ? ንመጻኢ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን’የ
ዝደሊ? ዘሎኒ ሕማቕን ጽቡቕን ባህርያት እንታይ
ይመስል? ወዘተ እናበልና ምሕታት።
ንገዛእ ርእስና ሕቶታት ምቕራብ፡ ኣብ ገዛእ
ርእስና ዘለና ፍልጠትን ንቕሓትን ክብ ንኽብል
እዩ ዝሕግዝ። ንሕና እዚ ንነብሮ ዘለና ዲና?
መንፍዓትናን ስራሕናን ንገዛእ ርእስና ዘንጸባርቕ
ዲዩ? እዚ ብደገ እንመስሎን እነንጸባርቖን ናይ
ብሓቂ ነጸብራቕ ውሽጥና ዲዩ? መልሲ’ዞም
ሕቶታት፡ ነጸብራቕ እንታይነትና ንዓለም እዮም።
ነጸብራቕ ውሽጣዊ እንታይነትና።
እንሓቶም ሕቶታት ናብ ፍርዲ ዘብጽሑ
ክዀኑ የብሎምን። ቀጸላታት ዝደራርቡ ኰይኖም
እንታይ፡ ስለምንታይ፡ ብኸመይ ዝብሉ ሕቶታት
እናተጠቕምና እንሓቶም ኰይኖም፡ ነፍሲ-ወከፍ
ቀጸላ፡ ቀጸላ እናደረበት እናኽትከይድ፡ እንሓቶም

ሕቶታትን እንረኽቦም መልስታትን እናዓሞቑ
ክኸዱ ይግባእ። እቶም እንሓቶም ሕቶታትን
እንህቦም መልስታትን እናዓሞቑ ብዝኸዱ ከኣ፡
ንሕና መን ኢና፡ ንእንፍጽሞም ነገራት ስለምንታይ
ንፍጽሞምን ክንፈልጥ ይሕግዘና። እቲ መስርሕ፡
ዝያዳ ምኹዓትን ምዕማቚን ዘድልዮን ከኣ እዩ።
ኣብነት ቀጸላ ሕቶታት፡
ምስ ከመይ ዓይነት ሰባት እየ ግዜይ
ከሕልፎ ዝደሊ?
o
እዋእ! ቅኑዓትን ክፉታት ኣእምሮን
እንተዀይኖም፡ ምስኦም ምህላው ደስ ክብለኒ
እዩ።

ስለምንታይ ምስ ክፉታት ኣእምሮ ሰባት
ምህላው ደስ እብለኒ?
o
ምኽንያቱ ብዙሕን ዝተፈላለየን
ሓሳባት ክንካፈል ስለእንኽእል። ክፉታት ኣእምሮ
እንተደኣኰይኖም እቲ ዳህሳስ ሓሳባት ክዓሙቕ
ይኽእል?

ዳህሳስ ሓሳባት “ክዓሙቕ ይኽእል”
እንታይ ማለት እዩ?
o
ኣብ ህይወት ንዝኽሰቱ “ትርጕም
ህይወት እንታይ እዩ?” ዝብሉ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ
ሕቶታት፡ መልሲ ንኽረኽበሎም ጻዕርታት
ከካይደሎም እየ።

ብኸመይ እዩ ምስ ክፉታት ኣእምሮ
ሰባት ምህላወይ ነዞም ሕቶታት ንኽምልስ
ዝድርኸኒ?
o
ክፉታት ኣእምሮ እንተደኣ ኰይኖም
ንሓሳባተይ ኣይክስሕቅዎምን እዮም።

ስለምንታይ ሓሳባተይ ከይስሕቕዎ
ዘፍርሓኒ?
o
ንሓሳባተይ እንተዘይተቐቢሎሞ፡ ዋጋ
ክብረይ ክጎድልን ኣይክቕበሉንን እዮም።

ሰባት እንተዘይተቐቢሎምንን ንሓሳባተይ
እንተዘይደጊፎምን፡ ኣነ ሕስርትን ዘይብቕዕትን
ሰብ ዲየ?
o
… ኣሃ… ኣይኰንኩን።
ዝብል ይመስል። ብዘይካ’ዚ፡ ሕቶታትና ኣብ
ምምላስ ክንገብሮም ዝግበኣና ነጥብታት’ውን
ኣለዉ። ብዝተኻእለና መጠን ንጹራት ምዃን።
ናብ ፍርዲ ዝወስድ ሕቶን መልስን ዘይምጥቃም።
ሕቶታትን መልስታትናን ዋሕዚ ዘለዎም
ከምዝዀኑ ምግባር። ኣብ ምምላስ ሕቶታትና
ብጥራሽ ቅኑዓት ምዃን።
ምስ ገዛእ-ርእስና እነዘውትሮም ናይ ሕቶን
መልስን መስርሓት፡ ኣብ ውልቃዊ፡ ማሕበራዊ፡
ስምዒታዊ፡ መንፈሳዊ፡ ፋይናንሳዊን ዝምድናዊን
ጕዳያት ህይወትና እናኣልዓሉ ዝዝውተሩ ክዀኑ
ከኣ ይግባእ።
እቲ ካልኣይ መንገዲ ንገዛእ ርእስና እንፈልጠሉ
ኣገባብ፡ ፍሉይነት ድርኺታትና፡ ስምዒታትናን
ተውህቦናን ብመንጽር ካልኦት ሰባት ኣድቂቕና
ብምዕዛብ እዩ። ሕጂ’ውን፡ ምስ ህይወት ናይ
ምቅላስ መንፈስና እንታይ ይመስል? መሰናኽላት
ኣብ ዘጋጥመና እዋን ቀልጢፍናዶ ተስፋ
ንቘርጽ ወይስ ኣብ ዕላማና ክሳዕ ንበጽሕ ኢድካ
ኣይንህብን ኢና? ስምዒታትና ንቈጻጸርዶ? ኣብ
ጐነጽ ንኸይንኣቱኸ፡ ኩሉ ዝከኣለና ዘበለ ንገብርዶ?
ዘለዉና ፍሉያት ተውህቦታት ንፈልጦምዶ?
ዝንባለታትናኸ? ንተውህቦናዶ ወይስ ንዝንባለና
ንስዕብ? ተውህቦናን ዘሎና ራእይንከ፡ ይሳነዩዶ? …
ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ምሕታት ከድልየና እዩ።
እናዓበና ክንከይድ እንከለና፡ ብዛዕባ ነብስና ብዙሕ
ዘይንፈልጦ ነገራት እናፈለጥና ኢና እንመጽእ።
እዚ ማለት ግና እናዓበና እናኽንከይድ፡ ንነብስና
እናፈልጥና እምበር፡ እናለወጥናያ ንኸይድ ማለት
ኣይኰነን። ስለዚ ንገዛእ-ርእስና ምፍላጥ፡ እቲ
ናይ መጀመርታ ስጕምቲ ናብ ዓወት ደኣ’ምበር፡
ዕዉትን ሕጕስን ህይወት ንምምራሕ ኣኻሊ’ዩ
ማለት ኣይኰነን። ንነብስና ምስ ፈለጥናያ፡ ክንቅበላ፡
ተቐቢልና ከነድንቓ፡ ኣድኒቕና ክንኣምና፡ ኣሚንና
ከነኽብራ፡ ኣኽቢርና ክንቆጻጸራ፡ ተቖጻጺርና
ክንእድባ፡ ኣዲብና ድማ ክንመርሓ ይግባእ።
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ሃብቶም ኢዮብ
ናይ ቀረባ ዓርከይን መሳርሕተይን’ዩ፡ ብቕንያቱ
ብዛዕባ እዋን ቊልዕነት ከዕልለኒ ቐንዩ። ኣብ በበይኑ ቦታ፡
ድሕረ ባይታ፡ ዓይነት መነባብሮ ዝዓበና’ኳ እንተ ዀንና
መብዝዛሕትኦም ናይ እዋን ቊልዕነትና ዝኽርታት ግን
ይመሳሰሉ’ዮም። ካብቲ ብዙሕ ዕላላትና ኸኣ እቲ ልቢ
ምስ ገበርና ዝሓለፍናዮ መድረኽ ሂወት፡ ካብቲ ናይ
ቊልዕነትና ዝዓበየ ፍልልይ ኣለዎ። ካብዚ ብምብጋስ
ከኣ ‘ቈልዑ ናይ ሓባር ህዝቢ ዓለም’ዮም’ በልኩ። ቈልዑ
ብዘይ ኣፈላላይ ዜጋታት ዓለም’ዮም። ስለዚ እምበኣር
ከም ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ሓንቲ ፍጻመ ካብ ናይ ግዜ
ቚልዕነተይ ወስ እንተበልኩ ኵሉ ኣንባቢ ክሕጐስ ከም
ዝኽእል ገመትኩ። ምስ መተዓልልተይ ቈጸራ ገይርና
ኣለና፤ ድሕርዛ ጽሕፍቲ ዝኽሩ ከካፍል። ንሱ ጥራይ
ዘይኰነ ግን ዝኽሪ ቁልዕነቱ ከካፍል ድሌት ዘለዎ ዘበለ
በዓል ቈጸራይ ምዃኑ ክሕብር ባህ እብለኒ።
እዚ ፍጻመ’ዚ እውን ኣብታ ናይ ዓዲ ገዛና፡
ህድሞና’ዩ ኣጋጢሙ። ምስ ኣደይ ወላዲተይ
ርትዓዊ መድመደምታ ዘይገበርናሉ ክትዕ። ገለ ነገር
ደልየ ነታ ካብ ጣውላ ዝተሰርሐት ሳንዱቕ እንዳ
ክዳውንትና ከፊተ ሃሰው በልኩ። ኣብ መንጎ ባጅላ
ናይ ገብርሂወት ሓወይ ረኺበስ እንታይነታ ክፈልጥ
ነቢበያ፤ ናይ ግዜ ደርጊ ንሱ ጀነራል ምስ ተፈተነ
ዝረኸቦ ውጽኢት እትሕብር’ያ። እቲ ምዕባይ ምዕባየይ
ሓወይ እተወልደሉ ዓመተ ምህረት ምስ ረኣኹ ካን
ደንጽዩኒ ክመውት ኢሉ። ነታ ባጀላ ብድሕረይ ከዊለ፡
ብየማናይ ኢደይ ሒዘ፡ ናብ ኣደይ ቀረብኩ።
“ስምዒ እንዶ ኣደይ” በልኩ ሓውሲ ኩራ ገይረ
ብዓውታ።
“እንታይ ኢኻ ኰይንካ?”

ክዓብዮ’የ
“ኣነዶ ይዓቢ ገባር?”
“ገባር እምበር” ኣበሃህልኣ ዘይተገደሰት ይመስል።
ግዲ ስለ ዘይገበረትለይ ባህ እኳ እንተዘይበለኒ መልሲ
ሕቶ ክረብ ብማለት ግን ቅሬታይ ኣየስማዕኩን።
“ኣነ’ምበር ይዓቢ” በልኩ ሓይሊ ሓዊሰ።
“ኣበይ ኢልካዮ ብዓሰርተ ዓመት ዝኸውን ንሱ
ይዓብየካ”
“መዓስ ተወሊዱ እስከ ሕራይ?” ነታ ብድሕረይ
ከዊለያ ዝነበርኩ ባጀላ ክረትዕ ምዃነይ ተእማሚነ’የ።
“ፈለማ ተኹሲ ዝተጀመረሉ ሕዛል ነይሩ”
“ናይ ምንታይ ተኹሲ?”
“ናይ ተጋደልቲ”
“መዓስ’ዩ እሞ?”
“ቅድሚ ምዝላቕ ቈልዓ ዓመት ክልተ ዓመት
ነይሩ”
“ዓመተ ምህረት እንዶ ንገርኒ”
“ኣየናይ ኢለዮ እሞ ኣነ! ተውሳኺትለይ”
“ኣብዚ ነሀልኪ” ድሕሪ ምባለይ ነታ ባጀላ እናረኣኹ
“ሽ……..ሕን ትሽዓተ………………. ሚእትን
ሰብዓ……..ን ሸውዓተን ይብል ኣሎ”
“ይኸውን!”
“ምሽ ንዓይ ደኣ 1985 ተወሊድካ ትብልኒ ኢኺ”
“እወ ናትካ ደኣ ትማሊ ትማሊ እንድዩ”
ኣዒንተይ ኣፍጢጠ ናብኣ ቐረብኩ። “እሞ 1985
ዶ ይዓቢ 1977?”

“ኣይፈለጥኩን” በለት እኽሊ ምብቋጽ ሓዲጋ።
“እቲ ሽሕን ትሽዓተ ሚእትን እሞ ይጽንሓልና።
85ዶ ይዓቢ 77” እቲ ሽሕን ትሽዓተ ሚእቲ
መናውሒ ከይከውን ንኣደይ ድማ ምንጽጻር ናይተን
ክልተ ቊጽርታት ብቐሊሉ ንኽርድኣ’የ ኣወጊደዮ።
“85 እምበር”
“እሞ ኣነ ካብኡ ይዓቢ”
በዚኣ ትኣክል ናብ ዲቕ ዝበለ ኽትዕ ኣቲና።
“መን ኢሉካ?”
“ነሀለ እንዶ’ዚ” በልኩ ነታ ክሳዕ ሽዑ ኸዊለያ
ዝነበርኩ ባጀላ ዊጥዊጥ እናኣበልኩ።
“ገማጢልካዮ ከይትኸውን” ምስ በለትኒ ኸም
ስርዓት ሓሪቐ።
“ርኣይዮ እንዶ ኣነ ይዓቢ”
“ኣነ ድየ ወሊደካ ዋላ ንስኻ ወሊድካኒ”
“እንታይ ኢኺ…” ሕርቃን ዝተሓወሶ
ጒሪምሪምታ። “እስከ ርኣይዮ 85 ዶ ይዓቢ 77?”
“ኣነ እንታይ ይፈልጥ፡ ‘ቲፋኖስ ሓወይ ጥራይ’ዩ
እንዳቦይ መሓረና (መባእታ) ተማሂሩ። ወለደይ
ኣየምሃሩንን። ኣብ ደንጎሎ ኸኣ ሓደ ሳዕ ናይ ዓበይቲ

እቲ ዝርእይ ዓይነ ስውር
ድንቡሽቡሽ ዝብል ደስ ዘብል ቈልዓ ዀይኑ’ዩ
ተወሊዱ። ንሱ ናብ ስድራቤቱ ብምሕዋሱ
ንቤቶም ደስታ ወሲኽላ’ዩ። እታ ብፍቕሪ ሓድሽ
ውላዶም ዝማሞቖት ስድራቤት ድማ ቢን ኢላ
ስም ኣውጸትሉ። ቢን ከም ቈልዓ ክዘልልን ክጻወትን
ጀመረ። ቢን ልክዕ ከም ወላዲቱ ድሙቕ ጸሊም
ብሌን ዓይኑ እዩ ነይርዎ። ክልተ ዓመቱ ምስ መልአ
ግን ወላዲት ኣብቲ ጸሊም ብሌን ዓይኑ ጻዕዳ ሕብሪ
ክትሪኢ ጀመረት። ወላዲቱ ንሕክምና ሒዛቶ ምስ
ከደት ዘይሓሰበቶ ኣርድእዋ። ቢን ረቲንብላስቶማ
ብዝተባህለ ካንሰር ተጠቒዑ ኸም ዘሎ ነገርዋ። እታ
ቢን ብምሕዋሳ ተደሲታ ዝነበረት ቤት ሽግር ዓሰላ።
ሓካይም ብቕልጡፍ ናይ ኪሞትራፒ ሕክምና ክህብዎ
ጀመሩ። እንተዀነ እቲ ዝተኻየድሉ ሕክምናዊ ሓገዝ

ውጺኢት ኣልቦ ዀነ። ሓካይም ኣውሪዶም ኣደይቦም
ንወላዲቱ ክልተ ኣማራጺ ኣቕረቡላ። ክልተ ኣዒንቱ
ምውጋድ ወይ ሕማሙ ክሳብ ናይ ሓንጎል ዕንወት
ሓደጋ ክፈጥረሉ ምጽባይ። ወላዲት ቢን ነዚ ዘይተርፍ
ሓቂ ምስ ሰምዐት፡ ክልተ ዓይኒ ምውጋድ ዝብል
መሪር ውሳነ ክትመርጽ ተገደደት። መብጣሕቲ ዓይኒ
ምስ ተኻየደሉ፡ ወላዲት ቢን ኣብ ጐድኒ ወዳ ቆይማ
ትዕዘቦ ነበረት። ቢን ካብ ዝደቀሶ ተበራበረ። ኣዒንቱ
ግን ሓንሳብ ንሓዋሩን ዘይሪኣ ዀይነን ጸንሐኦ።
“ማማ ማማ ዋላ ሓንቲ ይሪኢ የለኹን” ብኸብድኻ
ዝበልዕ ቃል ተደሃያ። ካብ ኣዒንታ ኽወጽእ ህርድግ
ዝብል ዝነበረ ንብዓት ብምዕጋት፡ “ ቢን ሃባ ኢድካ፡
(ኣእዳው ብምስሓብ) ብኢድካ ክትሪኢ ትኽእል
ኢኻ። (ኣእዳዋ ናብ ኣፍንጩኡ ብምቕራብ) ረአ
ብኣፍንጫኻ ክትሪኢ ትኽእል ኢኻ።
ደጊም ብዓይንኻ ኣይትርእን ኢኻ።”
ብምባል ኵነታቱ ሓበረቶ። ብርሃን ኣዒንቱ
ዝሰኣነ ቢን ንዓይነ ስውርነት ኢዱ ክህብ
ኣይመረጸን። ብተስፋን ሕጕስ መንፈን
ንምንቅስቃስ ህርድግ ክብል ጀመረ።
ወዲ ሸውዓተ ዓመት ምስ ኣኸለ፡ ኣብ
ናይ ክረምቲ መውዓሊ እንከሎ ሓደ ካብ
ድንቂ ተውህቦኡ ከለልዮ በቕዐ። ብናይ
መልሓሱ ቃዕቃዕታ ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ
ነገራት ከለልዮም ከም ዝኽእል ተረደአ።
“መልሓሰይ ኣብ ትንሓገይ ብምልጋብ
‘ቃዕቃዕታ’ ድምጺ ብምፍጣር፡ ኣብ
ከባብየይ ዝርከቡ ነገራት ክሰምዖም
ይኽእል።” ብምባል ንዘለዎ ክእለት ቢን
ይገልጽ። ቢን ወሲኹ፡ “ድምጺ ብምግባር
ሰባት፡ ዓንድታት፡ መንደቅ፡ ኣፍደገ፡ ኣብ
መሬት ዝርከቡ ነጠብታ፡ ማርሻቤዲ፡ ናባይ
ዝቐርብ ዝዀነ ነገራት ከለልዮም እኽእል”
ይብል። ቢን ንኽርኢ ኢኮሎኬሽን
(መቓልሕ ንምሕባር መንገዲ) ይጥቀም።
ብናይ ቢን ነግራት ናይ ምርኣይ ዓቕሚ

ደስታ እታ ቤት ናብ ናይ ቅድሙ ተመለሰ። ሓው
ምስ ቢን ዝተፈላለየ ነገራት ክጻወት ብምብቅዑ ኣዝዩ
ተሓጐሰ። ቢን ልክዕ ከም መዛኑኡ ዅሉ ዓይነት
ጸወታ ክጻወት ዝኽእል ኰነ። ኩዕሶ ኣልዒሉ ናብ
ሰኪዔት ወርዊሩ ከመዝግባ ዝተዓዘቡ ኣይርእይን’ዩ
ምባል ከበዶም። ቢን ኪኖ ምጽዋት ሰጊሮ ብዘይዝዀነ
ደገፍ ብሽክለታ ክዝውር በቕዐ። ወላዲቱ ዘይምርኣዩ
ካብ ናይ ገዛ ስርሓ ንኸብክሮ ኣይተፍቅደሉን’ያ። ልክዕ
ከምቶም ዝርእዩ ዕዮ ገዛ ትህቦ። “ሕስብ ተበልክሞ ኸ
ስለምንታይ ንሱ የቋርጽ?” ትብል እናሰሓቐት።
ወላዲት ቢን፡ “ንቢን ዘይከኣል ነገር ከምዘሎ ክነግሮ
ዝኽእል ሰብ የለን። ምኽንያቱ ንቢን ዘይክኣሎ ነገር
ስለ ዘየለ፡” ትብል።
እቲ ንኣዒንቲ ቢን ዝወሰደ ሕማም ካንሰር ደጊሙ
ተመለሶ። ኣዒንቱ ጥራይ ዘይኰነ ነታ ብተስፋ
ዝመለአት ትንፋሱ ክወስድ ምዃኑ ተሓበሮ። ቢንን
ወላዲቱን ንዓለም ኣነቓቓሕታ እዮም። ቢን ዋላ’ውን
ናይ ምንባር ግዚኡ ሓጺር ምዃኑ ኣብ ዝፈለጠሉ
ግዜ፡ ብነብሱ ሓዚኑ ኣይፈልጥን እዩ። ሓጐስ ዝመልኦ
ህይወት ቀጸለ። ልክዕ ኣብ ዓሰርተታ ዕድመ ዝርከቡ
ዝገብርዎ እናገበረ ህይወቱ ቀጸለ።
እዚ ኣብነት ጽንዓትን ዘይክኣልን ዝዀነ ቢን፡ ኣብ
2009 ወዲ ዓሰርተው ሸውዓት ዓመት ምስ ኰነ ካብዛ
ዓለም ብሞት ተፈለየ። ወላዲቱ ኣብ ናይ ኦፕራ መደብ
ቀሪባ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ “ንሱ ከመይ ጌሩ ንሞት
ከም ዝሕዞ ይፈልጥ’ዩ። ቢን ኣይሞተን። ኣብ ነብሱ
ለቢስዎ’ዩ ከመይ ከምትኽደኖ’ውን ንዓይ ምሂርን’ዩ”
ትብል። ንሳ ንሕልፈት ወዳ ብሓዘን ኣይትርእዮን
እያ። “ዝሕዝን ኣይኰነን። ኣብ ዕለተ ቀብሩ ብዙሕ
ፍቕርን ሓጐስን መሊኡ ኔሩ። እቲ ደስታ ስጋዕ’ዛ
ሰዓት ኣሎ፡” ትብል።
ዛንታ ቢንን ወላዲቱን ምሉእ ህይወትና ብደስታ
ክንሓልፎ ከም ንኽእል ዘርእ’ዩ። ምናልባት’ውን
ጸገም ካብቲ ንሓስቦ ዝቐለለ ምዃኑ መርኣያ ክዀኑ
ይኽእሉ እዮም።

ኣብርሃም ዮሃንስ(ወዲ-ዕቋር)

‘ተመሃሩ’ ኢሎምና ነይሮም። ኣነ’ኳ ደልየዮ ነይረ፡
ኣቦኻ ግን ‘ኣብዑርክን ግራትኪን መን ክሕልወልኪ?
ዓባይ’የ በልዮም’ ኢሉ ኣትርፍ ኣቢሉኒ። ኣነ ኸኣ ሓስየ
ዕድመይ ወሲኸ ‘ዓባይ’የ’ ኢለዮም። ሽዑ እቲ መምህር
‘ንስኽንሲ ካብዚአን ትዓብያ?’ ኢሉኒ ንበዓል ሳንዳይ
እዝግሃርያ እናረኣየ። ሓቁ’ዩ በዓል ሳንዳይ እዝግሃርያ
እናተማህራዶ ኣነ ምተረፍኩ? ሽዓ ምስ ተረፍኩ ትርፍትርፍ ኢለ። ኣቦኻ ንባዕሉ ተማሂሩ ንዓይ ኣብዩኒ። ሕጂ
ርኢኻ ንሱ ስለ ዝተማህረ ስሙ ጽሒፉ ይኽእል’ዩ።
ኣነ ግን ኣይክእልን’የ። እንታይ ኣለኒ መሃይም’የ”
ምስ በለትኒ ብሓቂ ሕማቕ ተሰሚዑኒ፤ ዘይምምሃራ
ሓዚነላ። ዘረባኣ’ውን ብርቱዕ ቅሬታ ነይርዎ። እቲ
ወቐሳ ናብ ኣቦይ ዝቐንዐ’ዩ። ብዙሕ ግዜ ‘ተማሂሩ
እንድዩ ኣቦኻ ደኣ’ እናበለት ክትዛረብ ሰሚዐያ ኣለኹ።
ብሓቂ’ውን እታ ትምህርቲ ጠቒማቶ’ያ። ሓደ እዋን’ኳ
ኣብ እንዳ ሰገን ደንጎሎ ላዕላይሲ ዋርድያ ንኽቚጸር
ንኽኣቱ ካብ ካልኦት ንሱ ስም ክጽሕፍን ከንብብን ስለ
ዝኽእል ተዓዊቱ። ይዝከረኒ፡ ሓደ መዓልቲ “እቲ ኣብዚ
ዋርድያ ንገብሮ ስም ዝተጻሕፎ ስልጣንያ ናብዚ ከእቱ፡
ክቕበል… ‘ሕጂ ኣያ እዮብ ኰይንካ ኣለኻ። ዘየንብብ
እሞ እንታይ ክዓብሰልና’ ኢሉኒ” እናበለ ነጊሩና’ዩ።
ነዝን ወዲ ኸምዝን ኣኻኺባ ትኸውን ኣደይ ‘ኣቦኻስ
ተማሂሩ’ዩ’ ትብል ዝነበረት። ስለ ዘደንገጸትኒ ህድእ
ኢለ ኸረድኣ ፈቲነ።
“ኣደይ 85ዶ ይዓቢ 77”
“85 ይዓቢ”
“እሞ ኣነ 85 ተወሊደ። ገባር ከኣ 77 ተወሊዱ።
ሕጂ ኣነ ይዓቢ”
“ኣታ ንባዕልኻ ኣይፈለጥካዮን። ንሱ 85 ንስኻ 77
ተወሊድኩም ኣለኹም”
እታ ‘ንርእስኻ ኣይፈለጥካዮን’ ትብል ዘረባ ባግ
ኣቢላ ናብቲ ዝነበርኩዎ ረስኒ መሊሳትኒ። ምኽንያቱ
‘ኣይትፈልጥን ኢኻ’ እየ ተባሂለ። ‘ትፈልጥ’ እምበር
‘ኣይትፈልጥን’ ክበሃል ዝደሊ የለን። ብፍላይ
ዘይትፈልጥ እንተ ዀይንካስ ‘ኣይትፈልጥን’ ክትበሃል
ከለኻ ቀጨውጨው ከብለካ ባህርያዊ’ዩ መስለኒ።
“ኣነ ይዓቢ”
“ንሱ ይዓብ እንድየ ዝብለካ ዘለኹ”
“ረሲዕክዮ ትዀኒ እምበር ኣነ ይዓቢ” በልኩ
ብድፍረት። ኣበሃህላይ ድርቅና ከም ዝነበሮ ሎሚ
ምስናይ ሕንከተይ እዝክሮ።
“እሞ እንታይ ኢኻ ደሊኻ?” እዛ ሕቶ ናብ ቀንዲ
ጉዳየይ እተእትወኒ’ያ። ነቲ ኽትዕ ከበግስ ዝገበረ
ጉዳይ።
“ካብ ሎሚ ኣትሒዘ ኣነ ኸሕምቖ’የ”
“ኦይ፡ ዘይከውን!”
“ኣነ ስለ ዝዓቢ ክትክት ከብሎ’የ”
“ንሱ ኸኣ ድክር የብለካ”
“ዋይይይይ! ምሽ ኵሉ ግዜ ‘ምዕባይካ’ዩ
ኣይትዳፈሮ’ ኢኺ ትብልኒ? ካብ ሕጂ ንዕኡ
‘ምዕባይካ’ዩ ኣይትዳፈሮ’ ትብልዮ” ሓንሳእ ናብኣ
እቐርብ እንሓንሳእ ከኣ ርሒቐ እከይድ። ኔው ነጀው
እናበልኩ አዕገርግር’የ ዘለኹ።
“ሓይሊ እንተለካ ደኣ ህረሞ። ኣነ እንታይ ገዲሱኒ
ጓል ተኽለ”
“ንዕኡ ‘ምዕባይካ’ዩ’ ኣይትዳፈሮ’ በልዮ።
ክሃርሞ’የ”
ጸርጸር ኢለ ኣብ ቅድሚ ኣደይ። ኣደይ ካብቲ
ቈይቊ ወጺኣ ስለ ዝሰሓቐትኒ መመሊሰ ነደድኩ።
“1985 ዶ ይዓቢ 1977?”

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ. 168
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ኤርትራ ዝተሳተፈቶ ሻድሻይ ሓፈሻዊ
ጉባኤ ኦስማ ተዛዚሙ
ተስፋልደት መብራህቱ
ካብ 3 ክሳብ 10 መጋቢት 2019 ብኣኣንጋድነት
ንግስነት ሞሮኮ ኣብ ከተማ ማራከሽ ክካየድ ዝቐነየ ኤርትራ
ዝተሳተፈቶ ሻድሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ስፖርት
ወተሃደራት ኣፍሪቃ (OSMA) ተዛዚሙ። እቲ ሓፈሻዊ
ጉባኤ ዝተፈላለየ ንጥፈታት እዩ ኣሰላሲሉ። ብሓሙሽተ
መጋቢት 2019 ኣብ ርእሰ ከተማ ንግስነት ሞሮኮ ራባት ምስ
ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት’ታ ሃገር ብዝተኻየደ ርክብ’ዩ’ቲ
ንጥፈታት ኣሃዱ ኢሉ። ንጽባሒቱ ሽዱሽተ መጋቢት 2019
ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ድማ ኤርትራ ዝኣባሉ ኣኼባ
ኣባላት ቦርድ ተሰላሲሉ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ
ቐትሪ ወግዓዊ ናይ መኽፈቲ ጽምብል ሻድሻይ ሓፈሻዊ
ጉባኤ ኦስማ 2019’ዩ ተኻይዱ። እቲ መደብ ብላዕለዋይ
ወኪል ንግስነት ሞሮኮን ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሰራዊት
ንግስነት ሞሮኮን ጀነራል ዓብደልፋትሕ ሉራቕ፡ ተመሪሑ
ኣብ ዝተኻየደሉ፡ ላዕለዎት ፖለቲካውያንን ወተሃደራውያንን
ሰበስልጣን መንግስቲን ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽን
ተሳቲፎምዎ። ዝሰዓበ መደብ ብሓሙስ ሸውዓተ መጋቢት
2019 ዝተኻየደ ሻድሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኦስማ’ዩ። ብሪጋደር
ጀነራል ካትሪማ ፊንሃስ ማኖነ ብወግዓዊ ምኽንያት ኣብዚ
ጉባኤ ክሳተፍ ንዘይከኣለ ፕረዚደትን ኦስማ ኮሎኔል ካብረ

ደቪድ፡ ብምውካል ድማ ነቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ መሪሕዎ።
ኣብቲ ፕረዚደንት ሲዝም ፈረንሳዊ ኮሎኔል ሃርቨ ፒኪርሎ፡
ጀንራል ሰክረታሪ ሲዝም ተወላዲ ጊኒ ኮሎኔል ማምቢ ኮይታ፡
ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ውድድር 400 ሜትሮ መሰናኽል
ኦሎምፒክ 1984ን ኣባል ዓለማዊ ኮሚተ ኦሊምፒክ
ሞሮካዊት ናዋል ሙትዋኪል፡ ፕረዚደንት ዓለማዊ ፈደረሽን
ጁዶ ማሩዩስ ቪዘር፡ ናይ ክብሪ ዕዱማት ኮይኖም ዝተሳተፍዎ
ሓፈሻዊ ጉባኤ፡ 27 ሃገራት ኣፍሪቃ ተሳቲፈን። እተን ሃገራት፡
ኣልጀርያ፡ ኣንጎላ፡ ቡርኪናፋሶ፡ ካሜሩን፡ ብሩንዲ፡ ካሜሩን፡ ኬፕ
ቨርደ፡ ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ኮትዲቯር፡ ጂቡቲ፡ ኤርትራ፡ ጋቦን፡
ሪፓብሊክ ጊኒ፡ ኬንያ፡ ማሊ፡ ሞሮኮ፡ ማውሪታንያ፡ ሞዛምቢክ፡
ኒጅር፡ ናይጀርያ፡ ኡጋንዳ፡ ሰኔጋል፡ ሱዳን፡ ታንዛንያ፡ ቻድ፡
ቶጎ፡ ዛምብያ፡ ዚምባብዌ እየን። ነቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝመርሐን
ድሒሩ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ
ዝተመርጸ ኡጋንዳዊ ብሪጋዴር ጀነራል ካቲሪማ ፊንሃስ ኣብ
ዘስመዖ ናይ መኽፈቲ ቃል፡ “ቁጽሪ ብዝሒ ተሳተፍቲ ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤታት እናበረኸ ክመጽእ
ይረአ ኣሎ። ኣብ 2017 ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘአንገደቶ
22 ሃገራት ዝተሳተፈኦ ሓምሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ፡ ብብዝሒ
ተሳተፍቲ ሃገራት ክብረወሰን ዝሓዘ’ዩ ነይሩ። ኣብዚ ጉባኤ

ድማ 27 ሃገራት ካብ 45 ወግዓውያን ኣባላት ይሳተፋ
ኣለዋ። እዚ ከኣ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኮይኑ ኣሎ። ክንድዚ
ዝኣክል ተሳታፍነት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክዓቢ ዝረኣየሉ
ዘሎ ምኽንያት ድማ ነቲ ዓለማዊን ኣፍሪቃዊን ጭርሖና
‘ምሕዝነት ብመንገዲ ስፖርት’ ኣባል ሃገራትና ዝግባእ
ኣቓልቦ ይህባኦ ከም ዘለዋ ዘመልክት እዩ” ኢሉ።
እቲ ሓፈሽዊ ጉባኤ ብጻዕቂ ኣብ ዘካየዶ ርክባት፡ ኣብ
ዓመተ 2018 ንዝተዓመሙ ንጥፈታት ማለት፡ ኣብ ኣልጀርያ
ናይ ዝተኻየደ ውድድር መኸተ ጉስጢ፡ ኣብ ኣንጎላ ናይ
ዝተኻየደ ውድድር ሃገር ኣቛራጭ ኣትለቲክስ (ኤርትራ
ኣብዚ ውድድር ሰለስተ ደቂ ተባዕትዮን ክልተ ደቂ
ኣንስትዮን ኣትለታት ኣሳቲፋ ኣተባባዒ ውጽኢት ኣመዝጊባ
እያ)፡ ኣብ ኬንያ ናይ ዝተኸየደ ስልጠና ኣሰልጠንቲን ደያኑን
ጁዶ፡ እብ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተኸየደ ውድድር ኩዕሶ
ሰኪዐት (CAMBASKET)፡ ኣብ ሰኔጋል ናይ ዝተኻየደ
ኣኼባ ኣባላት ቦርድ (ኤርትራ ኣብዚ ኣኼባ ተሳቲፋ እያ)
ካብ 2020 ዝጅምር ወሰኽ ዓመታዊ ክፍሊት ኣባል ሃገራት፡
ምርጫ ትረዠረር ኦስማ ኮሎኔል ማጆር ብራሂማ ዲያባተ፡
ዝመእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሃገረ ቻይና ንዝከየድ ዓለማዊ
ስፖርታዊ ግጥማት ወተሃደራት ዝህሉ ናይ ምትሕግጋዝ
መደባትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን፡ ጸብጻብ ንጥፈታት ጀነራል
ሰክሬታሪ ኦስማ ኮሎኔል ፒየረ ጆንደላ፡ ድሕሪ ምስማዕ
ክትዕን ርእይቶታትን ኣካይዱ። ኣብ ቻይና ዝመጽእ ወርሒ
ጥቅምቲ ንዝካየድ ዓለማዊ ስፖርታዊ ግጥማት ወተሃደራት
ሲዝም፡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ኣልጀርያ፡ ግብጺን

ሪፓብሊክ ጊኒን ንኣፍሪቃ ወኪለን ክሳተፋ ውሳነ ኣሕሊፉ።
ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካሜሮንን ሓንቲ ካልእ
ተወሳኺት ሃገርን (ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ቬትናም ኣብ ዝካየድ
ሓፈሻዊ ጉባኤን ዋዕላን ሲዝም ብምሕራይ እትሳተፍ ሃገር)
ንኣፍሪቃ ብምውካል ክሳተፋ ተወሲኑ። ብተወሳኺ፡ ዝስዕብ
ሓፈሻዊ ጉባኤ ኦስማ ኣብ ቡርኪናፋሶ ክካየድ። ከምኡ
ድማ ሻውዓይ ኣኼባ ኣባላት ቦርድ ኦስማ ዝመጽእ ዓመተ
2020 ኣብ ሃገራት ጫድ ወይ ከኣ ማውሪታንያ ክካየድ
ተወሲኑ። ታሽዓይ ውድድር ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ወተሃደራት
ኣፍሪቃ ኣብ 2020 ኣብ ኤርትራ ክካየድ ተወሲኑ። ኣብ
ዓመተ 2021 መላእ ጸወታታት ወተሃደራት ኣፍሪቃ
ኣብ ርፓብሊክ ኮንጎ ክካየድ። ውድድር ሃገር ኣቛርጭ
2021 ኣብ ቶጎ ክካየድን ካልኦት ተመሳሳልቲ ውድድራት
ስፖርት ወተሃደራት ኣፍሪቃ ዝካየዱሉ ዕለታትን ዘአንግዳኦ
ሃገራትን ብምውሳን ምድላዋት ክጅመርን ኣኼበኛታት
ተላብዮም። ብዘይካ’ዚ ተሳተፍቲ ሻድሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ
ኦስማ ንኮሎኔል ማጆር ማርሱ ሞክታር፡ ዋና ወኪል ሞሮኮ
ኣብ ሲዝምን ኦስማን ስለ’ቲ ነዚ ጉባኤ ብስሉጥን ጽፉፍን
ኣገባብ ክካየድ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣመስጊኑ። ኣብ መወዳእታ
ንጉስ መሓመድ ሻድሻይ፡ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ንግስነት
ሞሮኮ፡ ስለቲ ንንጥፈታት ኦስማ ብዘይዕንቅፋት ንኽዕመም
ዝገበሮ ኣበርክቶን ኣብ ምዕባለ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ምድንፋዕ
ሰላምን ምሕዝነትን ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ንዝጻወቶ
ዘሎ ተራን ብምምስጋን ሻድሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ብዓወት
ዛዚሙ።

እንግሊዛውያን ጋንታታት ዓብላልነተን የረጋግጻ
ታሪኽ ዓመተ 2007/2008‘ዩ ተደጊሙ። ዓሰረተ
ዓመት ንድሕሪት እንተደኣ ተመሊስና ኣርባዕተ
ጋንታታት ኢንግሊዝ ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ
ቻምፕዮንስ ሊግ ከም ዝሓለፋ ክንዝክር ንኽእል
ኢና።ኣብቲ እዋን ብፍላይ ሊቨርፑል ንርያል ማድሪድ
ረቲዓ ናብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ምስ ሓለፈት ሓበን
ኩዕሶ እግሪ ኢንግሊዝ’ያ ኮይና ኔራ። እንሆ ሕጂ ድማ
ፍርቂ ካብተን ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ቻሞዮንስ ሊግ
ዝሓለፋ ጋንታታት ኢንግሊዛውያን ጋንታታት ይኾና።
ስጳኛዊት ባርሰሎና ብቅድሚ ትማሊ ምሸት ንልዮን
ብገፊሕ ረቲዓ ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ቻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ዝሰገረትሉ ኣብ ውሽጢ ስታድየም
ባየርን ሙኒኽ ኣሊያንዝ ኣሬና ዝነበሩ 70 ሽሕ
ጀርመናውያን ክልተ ስዕረት ኮይንዎም’ዩ ኣምስዩ። በቲ
ሓደ ጋንታኦም ኣብ ገዛእ ሜዳኣ ብሊቨርፑል ሰለስተ
ብሓደ ክትርታዕ ክዕዘቡ ከለዉ በቲ ኻልእ ከኣ ባርሰሎና
ቅድሚ ሕጂ ሒዞሞ ንዝነበሩ ክብረወሰን ክትመዓራረ
ከላ ሰሚዖም።ባርሰሎና በዚ ናይ ረቡዕ ምሸት ዓወታ
ኣቢላ ኣብ ታሪኽ ቻምፕዮንስ ሊግ ንመበል 17 ግዜ
ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ብምስጋር ምስታ ቅድሚ
ሕጂ ንበይና ነዚ ታሪኽ ሒዛቶ ዝጸንሐት ባየርን ሙኒኽ
ተመዓራርያ ኣላ።
ውጺኢት ግጥም ኣውዲቅካ ምሕላፍ ቻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ንጀርመናውያን ቀዳዊኦም
ኮይኑ ኣይቀረበን። ምኽንያቱ ኣብዚ ግጥም ሰለስተ
ኢንግሊዛውያን ጋንታታት ንሰለስተ ጀርመናውያን
ጋንታታት ብድምር ናይ ክልተ እግሪ ጸወታታት ረቲዐን
ናብ ዝቅጽል ጸወታ ስለ ዝሓለፋ።
እዚ ውጽኢት ኣብዚ እዋን ኩዕሶ እግሪ ኢንግሊዝ
ልዕሊ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ዓብዩ ከም ዘሎ’ዩ ዘብርህ
ዝብሉ ተንተንቲ’ውን እናበዝሑ ይመጹ ኣለዉ። እዞም
ተንተንቲ ኣብ ልዕሊ’ዚ ናይ ግጥም ኣውዲቅካ ምሕላፍ
ውጺኢት ካልእ ዘምጽእዋ ነጥቢ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ

መንእሰያት ኢንግሊዛውያን ተጻወትቲ ኣብ ውሽጢ
ዓዶም ቦታ ስኢኖም ኣብ ቡንደስ ሊጋ ግን ይደምቁ
ኣለዉ ዝብል’ዩ። ኣብዚ ነጥቢ ብቀዳምነት ዝጠቕስዎ
ዘለዉ ከኣ እቲ ኣብ ሲቲ ቦታ ስኢኑ ናብ ዶርቱሞንድ
ምስ ከደ ሓደ ካብ ብሉጻት ተጻወትቲ ጀርመን ኮይኑ
ዘሎ ሳንቾ’ዩ።
ኣብዚ ናይ ረቡዕ ምሸት ናይ ኣውዲቅካ ምሕላፍ
ጸወታ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ሊቨርፑል ዝያዳ
ሙኒኽ ጸብለል ኢላ’ያ ተራእያ። ብፍላይ ሰኔጋላዊ ሰይዶ
ማነ ፍጹም መትሓዚ ኣይነበሮን። ኣብ ሜዳ ሊቨርፑል
ኣንፊልድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቀዳማይ እግሪ ጸወታ
መስመር ምክልኻል ሙኒኽ ስርሑ ከምዘይ ዓመመ
ጹቡቅ ብረቡዕ ግን ኣይግድን’ዩ ኔሩ። ገለ ገለ ጋዜጣታት
ኢንግሊዝ ነዚ ተዓዚበን መስመር ምክልኻል ሙኒኽ
ጥራይ ዘይኮነ ፈሪሱ መንደቅ በርሊን’ዩ ብሓፈሻ ዓንዩ
እናበላ ይጽሕፋ ብምህላወን ንጀርመናውያን ኣፍቀርቲ
ኩዕሶ እግሪ የቖጥዓ ኣለዋ። እተን ጋዜጣታት ንዓወት
ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ሙኒኽ፡ ቶተንሃም ኣብ ናይ ክልተ
እግሪ ጸወታ ንዶርቱሞንድ ምስዓራን ማንቸስተር ሲቲ
ኣብ ልዕሊ ሻልክ ዘመዝገበቶ 10 ሽቶታትን ኣብ ግምት
ብምእታው’የን ነዚ ዘለፋታት ዘውርዳ ዘለዋ።
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕ ናብ መሬት ዓዱ
መጺኡ ነዚ ኣገዳሲ ዓወት ከመዝግቦ ምኽኣሉ ብፍሉይ
ክጽንብሎ’ዩ ተራእዩ። እዚ ኣሰልጣኒ ገና ጸወታ 13
ደቃይቅ ጥራይ ምስ ተላዕሎ ንሓለቃ ጋንታኡ ጆራዳን
ሄንደርሰን ብመስበርቲ’ኳ እንተከሰሮ ንፋቢያኖ የእትዩ ኣብ
መስመር ምክልኻሉ ይኹን ኣብ መስመር መጥቃዕቱ
ሰሚሩ’ዩ ንጸወታ ናብ ረብሓኡ ቀይርዎ ኣምስዩ። ኣብዚ
ግጥም ሰይዶ ማነ ንሊቨርፑል መሪሕነት ኣትሒዝዋ’ኳ
እንተነበረ ማቲፕ ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሽቶ ግን
ክልቲአን ጋንታታት ተመዓራርየን’የን ንዕረፍቲ ወጺኤን።
ኣብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ግን ሊቨርፑል ዝያዳ
ሓይላ ብምቅራብ ካብ ብሉጽ ተኸላኻላያ ቫን ዳይችን

ካብ ብሉጽ ኣጥቃዓያ ሰይዶ ማነን ብዝረኸበተን ሽቶታት
ተሓጊዛ 3ብ1 ተዓዊታ ወጺኣ። ቫንዳይች ንቀዳመይቲ
ሽቶ ሊቨርፑል ባዕሉ’ዩ ሃንዲስዋ። ካብ ልዳቱ ብነዊሕ
ዝቀልዓ ኩዕሶ ኣብ እግሪ ማነ በጺሓ ማነ ከኣ ብውሕሉል
ጥበብ ኣመዝጊብዋ። ክልቲኦም ተጻወትቲ ጥራይ
ዝተንከፍዋ ኩዕሶ’ያ ተመዝጊባ። ሊቨርፑል ዋላ’ኳ እቲ
ግጥም 1ብ1 እንተተዛዘም’ውን ክትሓልፍ ትኽእል
እንተነበረት ሙኒክ ሓንቲ ሽቶ እንተደኣ ኣመዝጊባ ግን
ኣብ ሓደጋ’ያ ትወድቅ ኔራ። ኣብ ከምዚ ህሞት ከኣ
ንካልኣይ ግዜኣ ትህረም ንዝነበረት ናይ መኣዝን ቅላዕ
መቅጻዕቲ ቫን ዳይች ልዕሊ ኩሎም ተጻወትቲ ሙኒኽ
ነጢሩ ንሓላዊ ልዳት ንዌር ኣየላበዎን። በዛ ሽቶ ድማ
ሊቨርፑል ርእሰተኣማማንነታ ሰማይ ደይቡ። ኣብ ዓለም
ከምዚ ዝገብሮ ተኸላኸልቲ ብቁጽሪ ውሑዳት’ዮም።
በዚ ኮይኮነት ኣይትተርፍን መደበር ተለቪዥን
ሲኤንኤን “ቫን ዳይች እቲ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለም”
ክትብል ዝገለጸቶ።ቫን ዳይች እዚ እናገበረ ተኸላኻላይ
ባየርን ሙኒኽ ሁመልስ ግን ካብ ጸወታ ወጻኢ ኮይኑ’ዩ
ኣምስዩ። ኣሰልጣኒ ጃኩም ሎው ካብ ሃገራዊት ጋንታ
ጀርመን ኣባሪርዎ ከይኣኽሎ፡ ምስ ቫን ዳይች ነጢሩ
ኩዕሶ ሽቶ ካብ ምምዝጋብ ከድሕን ዘይምኽኣሉ ካልእ
ተወሳኺ ውድቀት ኮይንዎ’ሎ።
በዚ ኮይኑ በቲ ሊቨርፑል ንማንቸስተር ዩናይትድ፡
ማንቸስተር ሲቲን ቶተንሃምን ተኸቲላ ናብ ዝቅጽል
ግጥም ርብዒ ፍጻመ ሰጊራ’ላ። ኣብ ወቅቲ ናይ
2007/2008 ብኸምዚ ናይ ሕጂ ኣገባብ 4 ኢንግሊዛውያን
ጋንታታት ናብ ርብዒ ፍጻመ ሰጊረን ኔረን’የን። ኣብቲ
እዋን ሊቨርፑል ንኣርሰናል ገሊፋ ናብ ፍርቂ ፍጻመ
ክትሰግር ከላ ቸልሲ ከኣ ንሊቨርፑል ገሊፋ ናብ ፍጻመ
ሓሊፋ ኔራ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ማንቸስተር ዩናይትድ
ንቸልሲ ስዒራ ዋንጫ ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ጨቢጣ።
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕ ድሕሪዚ ናይ

ረቡዕ ምሸት ጸወታ ንተጻወትቱ “ጀጋኑ” ክብል
ሞጉስዎም ኣሎ። ንሱ ብፍላይ ነታ ቀዳመይቲ ሽቶ
ሽሕ ግዜ ደጊመያ’ውን ክመንዋ ኣይከኣልኩን ክብል
ቫን ዳይችን ማነን ንዝገበርዎ ምውህሃድ ኣድኒቁ።
እዚ ናይ ረቡዕ ምሸት ዓወት ንሊቨርፑል ኣብ ግጥም
ፕሪመር ሊግ ዓቢ ፍናን ክኾና ከም ዝኽእል ብዙሓት
ዝሰማምዑሉ ሓቂ ኮይኑ’ሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ
1999 ሰለስተ ወናጩ ኣብ ዝዓተረትሉ ኣብ ግጥም
ፍርቂ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል ዘመዝገበቶ ዓወት
ካልኦት ወናጩ ኣብ ምዕታር ደራኺ ምንባሩ ኣሰልጣኒ
ዩናይትድ ዝነበረ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ይዛረብ። ስለዚ
ሊቨርፑል በዚ ዓወት ተሓጊዛ ኣብ ልዕሊ ሲቲ ጸቕጢ
ክትፈጥር ከም ትኽእል ይንገር። በዚ ኸኣ እዚ ክሳብ
ሕጂ ሓንቲ ዋንጫ’ውን ትኹን ናብ ከብሕታት
ሊቨርፑል ዘይምጸአ ዘሎ ክሎፕ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ
ክኾነሉ ከም ዝኽእል ይንገር።
ናብ ካልእ ናይ ትማሊ ምሸት ጸወታ ምስ እንሰግር
ባርሰሎና ኣብ ሜዳኣ ንልዮን ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ
ብገፊሕ 5ብ1 ተዓዊታ። ኣብዚ ኮቲኒዮ ንፈለማ ግዜ ኣብ
ኑካምፕ ናይ ቻምፕዮንስ ሊግ ሽቶ ዘመዝገበሉ ጸወታ
መሲ ክልተ ፒኬን ደምበለን ከኣ ሓሓንቲ ሽቶታት
ኣመዝጊቦም ኔሮም። ንሽቶ ደምበለ ዝሰረሐ መሲ ኣብዚ
ጸወታ ብፍሉይ ደሚቁ ክወጽእ ተራእዩ’ዩ። መሲ ግን
ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ነብሱ ብዛዕባ ሮናልዶ ክዛረብ’ዩ መሪጹ
ዘሎ። መሲ ሮናልዶ ብሰሉስ ምሽት ዘርኣዮ ብቅዓት
ኣዝዩ ዝድነቅ’ዩ ክብል’ዩ ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ኣድናቆቱ
ገሊጹ።
ዕጫ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ሎሚ’ዩ ክወድቅ። ካብ ኢንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ፡
ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ቶተንሃምን ሊቨርፑልን፡ ካብ
ስጳኛ ባርሰሎና፡ ካብ ኢጣልያ ጁቬንቱስ፡ ካብ ፖርቱጋል
ፖርቶ ካብ ሆላንድ ከኣ ኣያክስ እየን ናብዚ ግጥም
ሓሊፈን ዘለዋ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ. 168
ክሲ መስሪታትልካ ስለዘላ፣ ብኣካል ወይ
ብወኪል ን10/4/19 ኣብ ቤፍ/ ቅረብ። ምስ
ዘይትቀርብ ጉዳይኩም ናብ ዘመድ ሽማግለ
ከምዝምራሕ ቤ/ፍ የፍልጥ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን

ት
እምነ

ኤል
ኣማኑ

-

ል
በይሉ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ወ/ሮ ብስራት ጸጋይ ዘርእሰናይ፡ ስም ኣደይ
ምህረት ገብረሂወት ድራር ምባል ተሪፉ፡
ሸማይነሽ ጠዓመ ሙሳ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/4/19 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.35 ይቕረብ።
ሄለን ተስፋይ ተኸስተ ምባል ተሪፉ፡
ሄለን ተኽሎም ጊለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/19
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛባንዳ
ወ/ሮ እምባይነሽ ገብረስላሴ፡ ወደይ ዓወት
ተስፋሚካኤል ወልደዳዊት ስለዝሞተ፡ ኣነ
ጥራይ ወራሲት ምዃናይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ሚኪኤል ገብረመስቀል
ገብረስላሴ፡ ኣደይ ወ/ሮ ለምለም
ሃይሉ ገብረስላሴ ስለዝሞተት፡ ኣነ
ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይርጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/4/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣቶ ገዛኢ ኣብርሃ ክፍለ፡ በዓልቲቤተይ ወ/ሮ ሳምራዊት ብርሃነ
ሃብተ ስለዝተሰውአት፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡
ኣደኣ ድማ ወራሲት ምዃና
ይረጋጸላ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/4/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ኣቶ ኣፈወርቂ መዓሾ ዘሚካኤል፡
ሓወቦይ
ተስፋይ
ዘምህረት
ገብረመድህን ኣብ ሰምበል ዝርከብ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብስሙ
ዝተመዝገበ ምስክር ወረቐት
111082 ቁ/121130 ሎታ 16
ፓርሰል ‘P’ ጎደና 401 ቁ/
ገዛ 41 ዝኾነ ድሕሪ ምስ ወ/ሮ
ተኽኣ ኣድሓኖም ዝፈጸምክዎ
ፍትሕ ዝብጽሓኒ ዘይተሰርሐ ቦታ
ንወ/ሮ ጽገረዳ ሞባእ ተኽለ ምስ
ተመርዓኹ 2 ክፍሊ ምስ ሓደ
ክሽነን ዓይኒ ምድርን ብለበዋ
ይገድፈላ ኣለኹ። ክሳብ ብህይወት
ዘላ ባዕላ ክትጥቀመሉ ካብዚ ዓለም
ብሞት ምስ ተፈለየት እቲ ብጽሒታ
ከምዘለዎ ኮይኑ ሓንቲ ክፍሊ
ንወዲ ሓወቦይ ኣፈወርቂ መሃንሾ
ዘሚካኤል ብለበዋ ይገድፈሉ
ኣለኹ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡

ኤል
ረሚካ

ገብ

ን15/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎዳይፍን
ሰምበልን
ኣቶ ስለሙን ተወልደመድህን ዓይላይ፡
ኣደና ብጫ ተስፋይ ዘርእዝጊን ኣቦና ኮነሬል
ተወልደመድህን ዓይላይ ውዓልን ስለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ 11 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳዕሮጳውሎስ
ወ/ሮ ዛይድ ኢሳቕ፡ በዓልቤተይ ኪዳነ ተስፋ
ስብሃትለኣብ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ዊንታ ኣፈወርቂ በርሀ፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ኒቀዲሞስ ሃብቶም ዑቅባዝጊ፡ በዓልቲቤትካ ዊንታ ኣፈወርቂ ናይ ሓዳር ጉዳይ

ሓጅ ዓብደላ ኣቡበከር ምባል ተሪፉ፡ ያስር
ዓብደላ ኣቡበከር ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
መንታይ ሳዓድ ዮኑስ ብወኪሉ ኣቶ ሸሪፍ
ስዒድ ሮማዳን ኣቢሉ፡ መንታይ ሳዓድ ዮኑስ
ምባል ተሪፉ፡ ኣልቶም ሳዓድ ዮኑስ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን11/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ለተንሰ ሓሸሊት ባርያይ ምባል ተሪፉ፡
ለተየሴፍ
ሓሸሊት
ባርያይ
ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን9/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እዝጊሃርያ ተስፋይ እምባየ ምባል ተሪፉ፡
እዝጊኣምን ተስፋይ እምባየ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ደቂ
ሸሓይ
ኣቶ ነጋ ኣርኣያ ልኡል፡ ኣቦይ ኣርኣያ
ልኡልን ከበደሽ ቀላቲን ስለዝሞቱ፡ ኣብ
ዝንቀሳቀስን ዘይንቀሳቀስን ንብረት ከምኡ’ውን
ናይ ስውእቲ ሓፍተይ ምጽላል ኣርኣያን ነ/

ሄር ብሪ ኣርኣያን ኣነ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/4/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓሊብመንተል
ከሳሲ ኣቶ መርሃዊ ማና ተኸሳሲት በዓልቲቤተይ ሰናይት ዑቕቢት ኣብ 2007 ግቡእ
ውዕል መርዓ ብቤተክርስትያን ቃል ኪዳን
ኣሲርና 1 ቆላዓ ወሊድና እንተኾነ ግን
ተኸሳሲት ካብ ካልእ 1ቆልዓ ወሊዳ ትርከብ፡
ስለዚ ተኸሳሲት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ትቕረብ ስለዝበለ፣ ተኸሳሲት ን9/4/19 ኣብ
ቤ/ፍ ትቕረብ። ምስዘይትቀርብ ግን ጉዳያ
ኣብ ዘየላትሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ኣብ መንጎ ወ/ሮ ኣልማዝ ገብረእግዚኣብሄር
ኪዳነማርያምን ተጸዋዒ ኣቶ ተኽለማርያም
ካሕሳይ ሞሳዝጊን ተኸፊቱ ዘሎ ስቪላዊ ጉዳይ
ተጸዋዒ ኣብ ውስጢ ሃገር ስለዘየለ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል መልሲ ሒዙ ን11/4/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ
ዘየለወሉ ጉዳዩ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ዞባ ጎልጅ
ከሳሲት ሰላም ገብረሂወት ተኸሳሲ ብርሃነ
ኣበደ ወልደኣብ ናይ ኣቦነት ክሲ ቀሪቡልካ
ስለዘሎ ን26/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ንስኻ ኣብ ዘይብሉ
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብሞት ኣዚና እነፍቅሮ ሓውና ግደ ኣስገዶም
ደበሳይ(ቶማስ) ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና
ኣብ ሕምብርቲ ዝቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና
ብምምልላስ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን
ዘጸናናዕኩምና፡ ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና
እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።
ኣሕዋቱን ምሉእ ስድራቤቱን

ብሞት ወላዲትና ነ/ሄሪት ግደይ ኢያሱ
ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ
ዞባ ማእከል ከባቢ ጸጸራት ብምኻድ
ዝቃበርኩምናን፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን
ብምድዋልን፡
ገዛና
ብምምልላስን
ዘጸናናዕኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና
ሓዘንና ንዓጹ።
ምሉእ ስድራቤት ነፍ/ሄሪት ግደይ
ኢያሱ

ብሞት ኣደና ወ/ሮ መድህን ፍስሃየ ተ/
ማርያም ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ኣብ ማይኣሓ ብምኻድ ዝቃበርኩምና፡ ካብ
ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎንን ብምድዋልን
ብኣካልን ዘጸናናዕኩምና፡ ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
ስድራቤት ነ/ሄር ኣብርሃ ኣሉላ

ብሞት ክቡር በዓል-ቤተይ መሓሪ ቀላቲ
ዘገርግሽ(ማዕረባ) ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን
እንገለጽና ኣብ ግዜ ሕማሙ ኣብ ገዛን
ሆስፒታል ሰምበልን፡ ኦሮታን ዝተማላለስኩም
ኣብ ግዜ ሞቱ ድማ ክሳብ ማዕረባ
ብምኻድ ዘቃበርኩምና ካብ ውሽጢ ሃገርን
ካብ ወጻእን ብቴሌፎን ዘጻናናዕኩምና
ፈተውትን ቤተሰብን ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘና ንዓጹ።
በዓልቲቤቱ ወ/ሮ ብርኽቲ ተወልደ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት።

ብዕረፍቲ ክቡር በዓልቤተይ ኣቶ ተስፋማርያም
ኣርኣያን ኣደና ወ/ሮ ጸሃይቱ ኪዳነን
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና ኣብ
ዓዲ-ባዕከር ን/ዞባ ሰገነይቲ ቅድስቲ ማርያም
ዘቃበርኩምናን ናብ ገዛና ብምምልላስን ካብ
ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን
የቀንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እንበልና
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ኣስቴር ሃይለ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ኣዝየ ዘፍቅሮ በዓል-ቤተይ ክፍላይ የዕብዮ
ገደል(ወዲ የዕብዮ ሱዳን) ኣብ ግዜ ሓማሙን
ምስ ዓረፈን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳንን
ማሕበረ ኮም ኤርትራን፡ ሬሳ ኣብ ምፍናውን
ዝተሓጋገዝኩምና፡ ኣብ ስነስርዓት ቀብሩ ክሳብ
ወኪድባ ብምኻድ ዝቃበርኩምናን፡ ኣብ ገዛና
ኣልፎርማዮ ብምምልላስን ካብ ወጻኢ ሃገር
ብቴሌፎንን ኢሜይልን ዘጸናናዕኩምናን፡ ሕሰም
ኣይትርከቡ እንበልና ምስጋናና ነቕርብ።
በዓልቲ-ቤቱ ሊያ ገብረየሱስ ምስ ደቁን
ምሉኣት ስድራቤትን።

ምልክታ
ብስም ወረ/ነፍ/ሄር ኪዳነ ካሕሳይ ብርሃነ ወ/ሮ ኣለም መብራህቱ ምስ 3ተ
ደቆም ዝተመዝገበ ገዛ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 1 ምም/10 ጎደና ማይ ጨው
ነበር (ምም/ን/ዞባ ማእከል ከተማ ሓድሽ ጎደና ኖራ) ቁ.ገዛ 6 ዝርከብ ኣብ
ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 123283 መወከሲ ቁ.138335 ዝፍለጥ፡
ናብ ስም ወረስቲ ብዓልቲ ቤቶም ወ/ሮ ኣለም መብራህቱ ደቆም 1.ነጋ ኪዳነ
2.ሶፍያ ኪዳነ 3.ዮዲት ኪዳነ ከነመሓላልፎ ብስምና ኣብ ቤ/ጽ ምዝገባ ንብረት
ካዳስተር ከነመዝግቦ ስለ ዝደለና ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውስጢ 30 መዓልቲ
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ንቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን
ንቤ/ጽ ካዳስተር የቕርብ።
ወ/ሮ ኣለም መብራህቱ +3 ደቀይ

NOTICE
Notice is hereby given to the public that China Harbour
Engineering
Compony Ltd. Has decided that Mr. Wang Zongde,
former general manager in
Eritrea has been replaced by the new vice manager, Mr.
Lin Jin.

ምልክታ
ማሕበር ወነንቲ ኣባይቲ ሓድሽ ኩትምያ ምጽዋዕ፡ (እንዳ ኮርያ) ንቀዳም ዕለት 16
መጋቢት 2019 ሰዓት 4፡00 ድ.ቀ ስሩዕ ዓመታዊ ጉባኤኡ፡ ኣብ ኣዳራሽ ባንክ ኣባይትን
ንግድን ካልኣይ ደርቢ ኣስመራ ከካይድ’ዩ። ኣብዚ ኣኼባ ኣብ ርእሲ’ቶም ንምምሕዳር
ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ኣርእስትታት፡ ፋይናንስያዊ ጸብጻብን ሪፖርትን ምስማዕ፡
ከምኡ’ውን ንንብረትኩም ዝምልከት ኣገዳሲ ውሳኔ ክመሓላለፍ ስለዝኾነ ኩሉ ወናኒ
ወይ ሕጋዊ ወኪል ኣብ ዝተመደበሉ ቦታን ሰዕትን ክርከብ ኣጥቢቕና ንምሕጸን። ኣብ
ኣኼባ ብዘይምርካብኩም ብዛዕባ ንብረትኩም ከጋጥም ንዝኽእል ዝኾነ ይኹን ጉድለት
ማሕበር ተሕታቲ ከምዘይከውን ኣቐዲምና ንሕብር።
ቦርድ ማሕበር ወነንቲ ኣባይቲ ሓድስ ኩትምያ

ሓዳስ
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ናይጀርያ - ህንጻ ፈሪሱ ሓያሎ
ቈልዑ ተጐዲኦም
ታደሰ ተኽለ

ኩባንያ ቦይንግ፡ ‘737
ማክስ 8’ ክዕሸጋ ወሲኑ

ኣፍራዪ ነፈርቲ ኩባንያ ቦይንግ፡
ኣብቲ መጕዓዝያ ነፋሪት ኢትዮጵያ
ዝወደቐትሉ ስፍራ ተረኺቡ ዝበሎ
‘ሓድሽ ጭብጢ’ ብምምርኳስ፡ ኣብ
ምሉእ ዓለም ተዋፊረን ዝርከባ ዓሌት
‘737 ማክስ 8’ ነፈርቲ ክዕሸጋ ከም
ዝወሰነ ተሓቢሩ።
ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ምዕራብ ዝርከባ
መጕዓዚያ ኣየር እተን ነፈርቲ ከይሰርሓ
ኣብ ዝኸልከላሉ ግዜ፡ ፈደራላዊ
ኣገልግሎት በረራ ኣመሪካ ‘ንብቕዓት
ዝምልከት ስክፍታ’ ከም ዘየለ ብምግላጽ፡
ብሰበ- ስልጣን እታ ሃገር ንዝተገብረሉ
ጻውዒት ክነጽግ ከም ዝጸንሐ ይዝከር።
ካብ ሳተላይት ብዝተኣከበ ናይ በረራ
ጸብጻብን ካልእ ሓድሽ ጭብጢን
መሰረት ብምግባር ግና፡ ብቕድሚ
ትማሊ ኣብ ሰዓታት ናይ ምሸት (ጋዜጣ
ናብ ሕትመት ምስ ከደት) ኩለን ኣብ
ስራሕ ዝጸንሓ 371 ነፈርቲ ‘ኩስዖይ’
ኣገልግሎት ከይህባ ጻውዒት ኣቕሪቡ።
ፈደራላዊ ኣገልግሎት በረራ፡ ኣብቲ
ናይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንብረት
ዝዀነት ቦይንግ ብሰንበት ዝወደቐትሉ
ቦታ ዘጽንዕ ጉጅለ ልኢኹ ብዘካየዶ
መርመራ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝኣከበ
ኣፍሊጡ ኣሎ።
እታ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ዘርኣየቶ
ባህርይ ምስታ ኣብ ሕዳር ናብ ባሕሪ

ዝጸደፈት ናይ ኢንዶነሽያ ነፋሪት
ተመሳሳሊ ኰይኑ ከም እተረኽበ እውን
እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘውጸኦ መብርሂ
ኣረዲኡ።
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡
ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ባይታ ዝተረኽበ
ሓድሽ ሓበሬታን ጭብጥን ስለዘሎ፡
ፈደራላዊ ምምሕዳር በረራ ህጹጽ ኣኼባ
ከም ዘካይድ ገሊጹ ነይሩ።
ትካል ቦይንግ፡ ኣብተን ነፈርቲ ዘለዎ
ምትእምማን ቀጻሊ ምዃኑ እናሓበረ፡
“ምስ ምምሕዳር ፈደራላዊ ኣገልግሎት
በረራ ብምምኽኻር፡ ስለ ሓልዮትን
ጥንቃቐን” እተን ነፈርቲ ክዕሸጋ ከም
ዝተሰማምዐ ሓቢሩ።
ገለ ካብ ሰበ-ስልጣን በረራ፡ ህይወት
ህዝቢ ብቐዳምነት ክስራዕ ከም ዘለዎ እኳ
እንተ ኣገንዘቡ፡ ፍሉይ ምህዞ ይጓሓፍ
ከምዘሎ ይገልጹ። እቲ ምህዞ መለለዪ
ኩባንያ ቦይንግ ዘይኰነስ መለለዪ ኣመሪካ
ከምዝዀነ እውን ብጣዕሳ ይገልጹ።
ኣብተን ነፈርቲ ተተኺሉ ዝበሃል
ሓድሽ ምህዞ፡ ተንሲኣ ክትዓርግ እንከላ
ምሒር ኣንቃዕሪራ ብስሕበት ምድሪ
ምእንቲ ከይትደክም ዝቈጻጸር ከም
ዝዀነን፡ ሓሓሊፉ ከም እተራእየ ድማ
ነቲ ዝተደልየ ትእዛዝ ጥሒሱ ክትንቈት
ከም ዝገብርን ስሞም ንዘይጠቐሱ
ክኢላታት ብምውካስ ቢቢሲ ይሕብር።

ምዕራባዊ ኮንጎ ኣብ ሓድሽ
ዓሌታዊ ወጥሪ
“ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ፡ ኣብ ምዕራባዊ
ክፋል ኮንጎ ኪንሻሳ ተፈጺሙ ዝተባህለ
ጃምላዊ መቕተልቲ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ
ፍጡር ዝተፈጸመ ግፍዒ ምንባሩ - ከጽንዖ
ዝወረሐ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ትማሊ ኣፍሊጡ” ብምባል ጸብጻባት
ሓቢሮም።
ኣብ መንጎ ብጉርብትና ዝነብሩ
ባቲንደን ባኑኑን ዝተባህሉ ክልተ ብሄራት
ዝተወለዐ ግጭት፡ ኣስታት 800 ሰባት ኣብ
ሓጺር ግዜ ከይተቐትሉ ከምዘይተርፉ
እቲ ጸብጻብ ኣፍሊጡ።
ናይ ቀብሪ ቦታ ዝተኸልኡ ኣባላት
ብሄር ባቲንደ፡ ብልዑል ሕርቃን
ተዳህሊሎም ኣብ ዝነበሩ ኣባላት እታ

ኻልእ ብሄር ወራር ብምክያድ ህዝቢ
ከም ዝጨፍጨፉ ጸብጻባት የረድኡ።
እቲ ገበን ተፈጺሙሉ ኣብ ዝተባህለ
ቦታ፡ ሓያሎ ጃምላዊ ቀብሪ ዝተኻየደሉ
ጋህስታት ተረኺቡ ከምዘሎ ተፈሊጡ።
እቲ ግጭት ብዝፈጠሮ ስንባደ ዝተማዛበሉ
ህዝብታት፡ ሩባ ኮንጎ ብምስጋር ናብ
ጎረቤት ሃገር ኮንጎ ብራዛቢል ብኣሽሓት
ከም ዝኣተዉ ተሓቢሩ።
ብሰንኪ እቲ ኣብ ዞባ ዩምቢ ዝተኻየደ
ግጭት፡ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክካየድ
ኣይከኣለን። ኩነታት እቲ ከባቢ ክሳብ
ሕጂ ተኣፋፊን ብቐሊል ክውላዕ ኣብ
ዝኽእል ወጥርን ከምዘሎ ጸብጻባት
ይሕብሩ።

ኣብ ናይጀርያ ከተማ ሌጎስ፡ ሓደ ህንጻ
ፈሪሱ ብውሑዱ ሸሞንተ ህጻናት ከም
ዝሞቱ ክፍለጥ እንከሎ፡ ብዙሓት ሰባት
በቲ ፍርስራስ ተዓቢጦም ከም ዘለዉ
ተሓቢሩ።
ብዘይካ እቲ ኣብ ሳልሳይ ደርቢ ናይ’ቲ
ህንጻ ዝነበረ ካብ 100 ዝበዝሑ ህጻናት
ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ፡ ብዙሓት
ስድራ ቤታት ዝጥቀሙሉ መንበሪ
ክፍልታት እውን ከም ዝነበሮ ጸብጻባት
ሓቢሮም። እቲ ሓደጋ ምስ ተፈጸመ
ወሃብቲ ረድኤት ኣስታት 40 ዝኣኽሉ
ቈልዑ ካብቲ ፍርስራስ ብህይወቶም ከም
ዝሰሓቡ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ሓደ ሰብ፡ እቲ
ህንጻ ነቒዑ ንሓያሎ ግዜ ስግኣት ክፈጥር
ምጽንሑን፡ ብዙሕ ናይ ህዝቢ ስምዕታ
ይቐርብ ምንባሩን ኣረዲኡ።
ኣብ ከተማ ሌጎስ ርሻን ክፈርስ እዚ ናይ

መጀመርታ ግዜ ከምዘይኰነ ዝሕብሩ
ጸብጻባት፡ ሉሕሉሕ ዝዀነ ቍጽጽር
ብቕዓት ህንጻ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋታት
ምዃኑ የረድኡ።
ኣብ 2014፡ ኣብ ከተማ ሌጎስ ሓደ
ህንጻ ፈሪሱ ኣብ ኣምልኾ ዝነበሩ ኣስታት

114 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ድሕሪ
ክልተ ዓመት ኡዮ ኣብ ዝተባህለት
ከተማ ብዝተፈጥረ ተመሳሳሊ ሓደጋ
እውን፡ ናሕሲ ቤተ-ክርስትያን ንታሕቲ
ተደርሚሱ ኣስታት 100 ከም ዝቐተለ
ጸብጻባት ይሕብሩ።

ኣብ ልዕሊ መራሒ ዕጡቕ ዝተሓስበ
እገዳ ብቻይና ተዀሊፉ
ኣብ ህንዲ፡ መጥቃዕቲ ብምክያድ 40
ወተሃደራት ናይ ዝቐተለ ዕጡቕ ውድብ
መራሒ ዝዀነ መስዑድ ኣዝሃር፡ እገዳ
ክግበረሉ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዝቐረበ እማመ፡
ቻይና ከም ዝነጸገቶ ተፈሊጡ።
እቲ መራሒ ውድብ ‘ኣሸባሪ’ ተባሂሉ
ክጽዋዕ፡ ገንዘቡ ክድስክል፡ ናይ ጉዕዞ እገዳ
ክግበረሉ - ብኣመሪካ ዝቐረበ እማመ፡
ብሪጣንያን ፈረንሳን ከም ዝደገፋኦ
ምንጭታት ይሕብሩ።
ምስ ፓኪስታን ዱልዱል ምሕዝነት
ከም ዘለዋ ዝንገረላ ቻይና ብዛዕባ እቲ
ዝቐረበ እማመ ንምጽናዕ ተወሳኺ ግዜ
ከምዘድሊ ገሊጻ ኣላ። ቻይና መስዑድ
ኣዝሃር ከም ‘ኣሸባሪ’ ከይቍጸር ንራብዓይ
ግዜኣ ትከላኸል ከምዘላ ቢቢሲ ይሕብር።
ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከብ
ልኡኽ ቻይና፡ ነቲ ጉዳይ “ሓላፍነታዊ
ብዘለዎ ኣመለካኽታ ብምርኣይን ምስ
ዝምልከቶም ኣካላት ብምኽኻርን ከጽነዖ

ኢና” ኢሉ።
ኣብ ህንዲ ተኣሲሩ ዝነበረ መስዑድ
ኣዝሃር፡ ኣብ 1999 እሱራት ብምቅይያር
ብዝተገብረ መስርሕ ከም እተፈነወ
ጸብጻባት ይሕብሩ። ነፋሪት መጕዓዚያ
ህንዲ ናብ ኣፍጋኒስታን ዝጨወዩ ሰባት፡
ንገያሾን ሰራሕተኛታትን ነፋሪት ጀሆ
ብምሓዝ፡ ህንዲ ብቕያር ነቲ እሱር

ክትፈሕ ብዝተገብረ ስምምዕ ካብ ማሕቡስ
ክወጽእ ክኢሉ።
መስዑድ ኣዝሃር ‘ጀይሽ ኢ- መሓመድ’
ናይ ዝተባህለ ኣብ ካሽሚር ዝንቃሳቐስ
ዕጡቕ ሓይሊ መራሒ ከም ዝዀነ
ይፍለጥ። ፓኪስታን እዚ ዕጡቕ ውድብ
ኣብ ግዝኣታ ክሰርሕ ከም ዘይተፈቕደሉ
እያ ትሕብር።

ኣመሪካ፡ ኣባላት ኤምባሲኣ
ካብ ቬነዝዌላ ተውጽእ
ኣመሪካ፡ ኣብ ቬንዙዌላ ዝነበረ
ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ብምሉኡ፡ ካብታ
ሃገር ክወጽእ ከም ዝኣዘዘት ተፈሊጡ።
ኣመሪካ ኣባላት ኤምባሲ ዘውጸኣትሉ
ምኽንያት፡ ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ዘሎ
ዋሕዲ ቅሳነት ምዃኑ ገሊጻ ኣላ።
ኣመሪካ ኣቕድም ኣቢላ እውን ብወርሒ
ጥሪ ኣገደስቲ ዘይኰኑ ኣባላት ኢምባሲ
ኣውጺኣ ምንባራ ጸብጻባት የረድኡ።
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ኣብ ቬንዙዌላ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ
ቅልውላው፡ ብዘይካ እቲ ኣብ ጎደናታት
ዘስዕቦ ብናዕቢ ዝተሰነየ ሰልፍታት፡ ሓይሊ
ኤሌክትሪክ ተቛሪጹስ
ከተማታት
ጸልሚቱ ከምዝቐነየ ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ
ዝተፈጥረ ጸላም ጉልባብ ብምግባር ኣብ
ብዙሕ ቦታታት ናይ ዝምታ ገበናት
ከም እተኻየደ እውን ምንጭታት
ይሕብሩ።

ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ፡ ጸዓት
ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ናይ ወጻኢ
ሓይልታት ዝገብርዎ ውዲታት ከም
እተቛረጸ ምሕባሩ ተፈሊጡ ኣሎ።
ዳርጋ ዝበዝሕ ናይ ቬንዙዌላ ሓይሊ
ኤሌክትሪክ ኣብታ ሃገር ካብ ዝርከቡ
ዓመታዊ ዝውሑዙ ኣፍላጋት ካብ
ዝርከብ ማያዊ ጸዓት ከም ዝዀነ
ምንጭታት ይሕብሩ።

