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ገጽ 9
ስዋረዝ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ

መንግስቲ ኤርትራን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ናይ ምትሕግጋዝ
ውዕል ፈሪሞም

ስ/ ኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

መንግስቲ ኤርትራን ኤውሮጳዊ
ሕብረትን፡ ብቐንዱ ኣብ ምውሓስ ቀረብ
ጸዓት ዝውዕል ናይ 200 ሚልዮን ዩሮ
ናይ ምትሕግጋዝ ውዕል፡ ትማሊ 28
ጥሪ ኣብ ኣስመራ ተፈራሪሞም።
ብመሰረት’ቲ ውዕል፡ እቲ መደብ
ካብ 2016 ክሳብ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ

ዝትግበር ኮይኑ፡ 175 ሚልዮን ዩሮ ኣብ
ምውሓስ ቀረብ ጸዓት፡ 20 ሚልዮን ዩሮ
ኣብ ምሕያል ምምሕዳራዊ ብቕዓት፡
5 ሚልዮን ዩሮ ድማ ኣብ ካልኦት
ቴክኒካዊ መዳያት ዝውዕል’ዩ።
ነቲ ሰነድ፡ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ
ሚኒስተር ሃገራዊ ልምዓት ዶክተር

ግዮርጊስ ተኽለሚካኤል፡ ብወገን
ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ኣምባሳደር
ናይ’ቲ ውድብ ኣብ ኤርትራ ሚስተር
ክሪስትያን ማናህል እዮም ክታሞም
ኣንቢሮምሉ።
ኣብቲ ስነ-ስርዓት፡ ሚኒስተር ጉዳያት
ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር

ኣብ ምዕቃብ ኣግራብ ንቕሓት
ሕብረተ-ሰብ ወሳኒ እዩ
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ኣግራብ ንምዕቃብን ንምስሳንን
ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንኽዕወት፡ ንቕሓት
ሕብረተ-ሰብ ወሳኒ ምዃኑ፡ ብደረጃ
ዞባ ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ኣብ ዝተኻየደ
ኣኼባ ተሓቢሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ምቊጽጻር
ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ’ቲ
ዞባ፡ ካፒቴን ጸሃየ ኪዳነ፡ ምስ ኣባላት
ናይ’ቲ ጨንፈር ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡
ኣብ ምብራቓዊ ኣጻድፍ ዝርአ
ብርሰት ኣግራብ ዕቱብ ምክትታል
ከምዘድልዮ ብምምልካት፡ ምስ ዘሎ

ዋሕዲ ኣባላት ሓለዋ ኣግራብን
መሳለጥያታትን፡ ምትሕብባር ነበርቲ
ክዓዝዝ ተላብዩ።
ህሉው
ሕዛእቲ
ምዕቃብን
ምቊጽጻርን፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ህዝባዊ ልምዓታዊ መደባት ብርሰት
ከየጋጥም ምክትታልን ምትሕብባርን፡
ካብ ቀንዲ ናይ መጻኢ መደባቶም
ከምዝኾነ ድማ ኣረዲኡ።
ሓላፊ ሃገራዊ ምቁጽጻር ሃብቲ
ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ሌተና
ኮሎኔል ሃብተገርግሽ ስዩም፡ ኣብ ኩለን
ዞባታት ብዘይሕጋዊ መገዲ ንዝኣቱ

ፈሓምን ዕንጸይትን ንምቊጽጻር
ብኣባላት’ቲ ጨንፈር ዝተገብረ
ምክትታል ውጽኢታዊ ምንባሩ፡
ብመጠን’ቲ ዝርአ ዘሎ ብርሰት ግና
ከቢድ ስራሕ ይጽበዮም ከምዘሎ
ኣገንዚቡ።
ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ፡ በቲ
ጨንፈር ዝተሓዝ ዘይሕጋዊ ፈሓምን
ዕንጸይትን ኣብ ጥቕሚ ናይ’ቲ ዞባን
ንኡስ ዞባን ክውዕል፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ምግታእ ብርሰት ኣግራብ ዝሕግዝ
ቀረብ ጸዓት ፍታሕ ክናደየሉ ዝብሉ
ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ጸዓትን ማዕድንን ጀነራል ስብሓት
ኤፍሬምን፡ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት
ዳይረክተር ጉዳያት ምብራቓውን
ደቡባውን ኣፍሪቃ ሚስተር ኩን ዱንስ
ከምኡ’ውን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም
ኣምባሳደራት ኢጣልያ፡ ፈረንሳን
ብሪጣንያን ካልኦት ልኡኻት ሕብረት
ኤውሮጳን ተረኺቦም ነይሮም።
ሚኒስተር ግዮርጊስ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
ቅድሚ ሕጂ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት

ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ምትሕግጋዛት
ክግበር ምጽንሑ ብምጥቃስ፡ እዚ ናይ
ሕጂ ስምምዕ ከኣ፡ ነቲ ኣብ መንጎ
ክልቲኡ ወገናት ተበጺሑ ዘሎ ጽቡቕ
ዝምድና ዝያዳ ዘጒልሕ ምዃኑ
ገሊጹ።
ኣምባሳደር ክሪስትያን ማናህል
ብግደኡ፡ እቲ ስምምዕ መቐጸልታ
ናይ’ቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምዕባለ
ህዝብታት ዝገብሮ ናይ ምትሕግጋዝ
መደብ ምዃኑ ሓቢሩ። መንግስቲ
ኤርትራ ኣብ ተጠቃምነት ጸጋታት
ዘለዎ ርጡብ ኣተሓሕዛ፡ ሽርክነታዊ
ጽምዶ ከተዕቢ ዝድርኽ ምዃኑ ድማ
ኣረጋጊጹ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሚኒስተር
ሃገራዊ ልምዓት ዶክተር ግዮርጊስ
ተኽለሚካኤል፡ ኣብ ኤውሮጳዊ
ሕብረት ምስ ዳይረክተር ጉዳያት
ምብራቓውን ደቡባውን ኣፍሪቃ
ሚስተር ኩን ዱንስ ኣብ ዝገበሮ
ርክብ፡ ኣብ’ቲ ዝተኸተመ ሽርክነታዊ
ምትሕግጋዝን ትግባረኡን ዘተኰረ ዘተ
ኣካዪዶም።
ሚስተር ኩን ዱንስ ንኤሪና ኣብ
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ተገይሩ ዘሎ ውዕል
መርኣያ ናይ’ቲ ምስ ኤርትራ ክብጻሕ
ዝድለ ውሑስ ሽርክነትን ሓባራዊ
ምዕባለን ከምዝኾነ ኣገንዚቡ።
ማእከላይ ቤት-ጽሕፈቱ ኣብ
ብራስለስ - ቤልጅዩም ዝኾነ ኤውሮጳዊ
ሕብረት፡ 28 ሃገራት ኤውሮጳ ዝሓቊፍ
ውድብ’ዩ።

ሻምብቆ - ዓተር ኣብ
ዘተኣማምን ደረጃ በጺሑ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ዝለምዕ
ዘሎ ዘራእቲ ዓተርን ካልእ ጀራዲንን
ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከምዝርከብ፡ ክኢላ
ልምዓት ብቚሊ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ብርሃነ ግርማይ ገሊጹ።
ኣብ 250 ሄክታር ዝለምዕ ዘሎ
ዓተር፡ ኣብ ደረጃ ምዕንባብን ምሽዋትን
ከምዝበጽሐ ዝሓበረ መንእሰይ ብርሃነ፡
ሓረስቶት ብርኲት ምህርቲ ክረኽቡ

ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ከደንፍዑ፡
ከምኡ’ውን ልዑል ምክትታልን
ምክንኻንን ከዘውትሩ ኣዘኻኺሩ።
እቶም ሓረስቶት እውን፡ ሕርሻ ዓተር
ይኹን ጀራዲኖም ኣብ ዘተኣማምን
ደረጃ በጺሑ ከምዘሎ ብምርግጋጽ፡
ምህርቶም ክሳብ ዝሓፍሱ ምትሕግጋዝ
ዝምልከቶም ኣካላት ከይፍለዮም
ኣተሓሳሲቦም።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ንምንብርካኽና ዝተኣልመ ውዲት ሳላ መኸተ ህዝቢ ኣይሰርሐን
ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ
ኣፈወርቂ፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት፡
ብ22ን 23ን ጥሪ 2016፡ ብቴለቪዥንን
ሬድዮን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ፡
ኣብ ኩለንተናዊ ምዕባለታት ሃገርናን፡
ንኩነታት ሃገርና ኣብ ዝጸልዉ ዞባውን
ዓለማውን ምዕባለታትን ተርእዮታትን
ዘተኮረ፡ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር
ሰፊሕ ቃለ - መሕትት ኣካይዱ ነይሩ።
ሓሙሻይ ክፋል ትሕዝቶ ናይቲ ቃለ መሕትት እንሆ፦
ሕቶ፦ ክቡር ፕረዚደንት፡ ግዳማዊ
ምትእትታዋት፡ ፖሊቲካዊን ጸጥታዊን
ሽግራት ኣብ ምንህሃር ይኹን፡
ብደረጃ ዞባ ውሁድ መደባት ልምዓት
ንኸይትግበር ፡ ዕንቅፋት ኰይኑ ይርከብ።
እዚ ኩነታት’ዚ ተሰጊሩ ኣብ ቀረባ እዋን
ናብ ንቡር ንምምላስ ተኽእሎ ኣሎ
ዶ?
= እዚ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት
መልክዑ ቀይሩ ዝመጽአን ቅድሚኡ
ኣብ ግዜ ዝሑል ኲናት ዝነበረን፡
ዓብላሊን ገባቲን እንብሎ ናይ ደገ
ሓይሊ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ምዕባለታት
ብዓለም ደረጃ ይጸሉ እዩ ኢልና
ክንዛረብ ንኽእል። ኩሉ መርገም ወይ
በደል ናብኡ ጥራይ ክንድርብዮ ግን
ኣይኽእልን። እቶም ንዕኡ ዝዕድምዎ፡
ወይ ብቐጥታ ናቱ መጋበርያ ወይ ከኣ
ዘራይ ክዀኖም ኢሎም ዘተኣታትውዎ
ንገዛእ ርእሶም እዮም፡ እቶም ቀንዲ
ተጋገይቲ። ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ፡
ብኸመይ መንገዲ እዩ ከም’ዚ
ዝኣመሰለ ምትእትታው
ዝመጽእ ዘሎ?

እንድሕር ኢልና፡ ርሑቕ ከይከድና፡
ምናልባት ንዓና ብቐጥታ ዝምልከተና
ጉዳይ ከይከውን ይኽእል - ግን
መርገጺ ጸኒሑናን ብህዱእ መንገዲ
ክንዛረበሉ’ውን ጸኒሕናን ኢና። ናይ ዶብ
ሽግር ተፈጢሩ ወይ ተማሂዙ ንበል። እዚ
ናይ ዶብ ሽግር ካብ ምንታይ’ዩ መጺኡ
እንተ ተባሂሉ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተተኽለ
ስርዓት ናይ ወያነ፡ ናቱ ንጹር ሕርያታት
ነይሩዎ። ንኢትዮጵያ ክትቆጻጸራ እንተ
ኰይንካ ክትመቓቕላ ኣለካ። ቊጠባ ከኣ
ክትቆጻጸር ኣለካ። ልዕሊ ኩሉ ምስ ናይ
ደገ ሓይሊ ኪዳን ክትገብር ኣለካ፡ ወይ
ዘራይ ክህልወካ ኣለዎ። ነዚ ዕላማታት’ዚ
ንምውቃዕ፡ ኤርትራ ግዳይ ትኸውን።
ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ
ዘለዎ ኩሉ ምሕዝነት፡ ሕውነትን
ረብሓታትን ክልቲኡ ህዝቢታት
ብምድርባይ ድማ ኲናት ተወሊዑ።
ኲናት ምስ ተወልዐ፡ ብመሰረት’ቲ፡ ውዕል
ዓቃቢ ሰላም ክህሉ ኣለዎ ተባሂሉ። እዚ
ዓቃብ ሰላም’ዚ፡ ኣብ መሬትና ሓሙሽተ
ዓመት ገይሩ። ምናልባት እቲ ዓቃብ
ሰላም የድሊ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን
ኢልካ ናብ ኣከራኻሪ ኣርእስቲ ክትኣቱ
ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ውሽጢ’ዘን
ሓሙሽተ ዓመት፡ ሓሙሽተ ሽሕ ዝዀኑ
ወተሃደራት ኣይኰኑን’ዮም ነይሮም።
ብዘይካ ደሞዞምን ካልእ ዝተፈላለየ
ኣገልግሎታትን፡ ናይ ዓመት
ባጀቶም 200 ሚልዮን
ዶላር’ዩ

ነይሩ።
ኣብ
ውሽጢ
ሓሙሽተ ዓመታት፡ ኣብ
ትሕቲ ጽላል ናይ ሕቡራት ሃገራት፡
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ

ኣካይዳ ዝኸፍእ ዕንወት የለን። ነቶም
ብቐረባ እንፈልጦም ቀለልቲ ኣብነታት
እየ ዝጠቅስ ዘለኹ። ኣብ ዝተፈላለየ
ክፍሊ ዓለማት ዝተቐልቀለ ነፍሲ-ወከፍ
ቅልውላው፡ ነፍሲ-ወከፍ ሽግር ወይ
ናዕቢ ወይ ካልእ ጸገማት፡ ብመገዲ
ሕቡራት ሃገራት ፍታሕ ወይ መዕለቢ
ተረኺብሉ ኢልካ እትዛረበሉ የለን።
ጉዳይ ብጉዳይ እንተ ርኢናዮ፡ እዚ ሓደ
ካብ ናይ ሽግራት መጋውሒን ናይ
ቅልውላዋት መጋበርያን እዩ ክንብሎ
ንኽእል። በዚ ክመጽእ ዝኽእል ፍታሕ
ወይ ዝሃድእ ቅልውላው ኣሎ ክንብል
ኣይንኽእልን። እዚ ሓደ ካብ’ቶም
መርኣያ ናይ ርግጸት ልኡላውነት
ኣህጉራዊ ሕጊን፡ ንዓለማዊን ዞባዊን
ውድባት መጋበርያ ገይርካ ረብሓታትካ
ምሕላውን እዩ።
ሓደ ቢልዮን ዶላር ተኸፊሉሎም።
ኣብ’ቲ ሓሙሽተ ዓመታት ዝረኣናዮ
ጸገም፡ ጸብጺብካ’ውን ክትውድኦ
ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ናይ ዓቃቢ
ሰላም ግዕዘይ፡ ንኸነስተብህለሉ
ናይ ብሓቂ ግዜ ኣይወሰደልናን።
ካብ’ዚ ዓዲ ክወጽእ ኣለዎ ኢልና
ኣውጺእናዮ። ምስ ኩሉ ዝተበጽሐ
ብልሹው ኣካይዳ ክንቈጻጸሮ ክኢልና።
ከይዱ ከይዱ ናበይ ክቕጽል ከም
ዝኽእል ኣይጠፍኣናን። ብማዕዶ
ዘይኰነስ፡ ብግብሪ ኣብ መሬትና
ስለ ዝረኣናዮ፡ ኣብ መወዳእታ
ሕርያና ወሲንና ከም ዝወጽእ
ተገይሩ። ንሱ ዝፈጠረልና
ሳዕቤናትን ጸገም ናይ
መልሰ ግብሪን፡ ድሕሪኡ
ዝሰዓበ ካልእ ዝተፈላለየ
ሕልኽላኻትን
ርኢናዮ ኣለና።
ከም’ዚ ዝኣመሰለ
ውድብ ምስ ኣተወ
ኣይወጽእን’ዩ። ዳርጋ መግዛእቲ
ብውክልና ማለት’ዩ። እቶም ነቲ
ትካል ዝቆጻጸሩ ሓይሊታት፡ ብመገዱ
ገይሮም
ይገዝኡኻ
ማለት’ዩ።
ንታሪኽ ዘይተገልጸ ማእለያ ዘይብሉ
ዶኲመንትታት ኣለና። ኣብ ውሽጢ’ቲ
ሓሙሽተ ዓመታት ዝተዓዘብናዮ ግን፡
ብኣጋ ውሳነ ክንወስድ ኣኽኢሉና።
እቲ ተርእዮ፡ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን
ተደጊሙ። ሱዳን ርግኣት ክሰፍኖ፡
ሽግራቱ ክፈትሕ ንደሊ እምበር፡ ኣብ
ቀጻሊ ዝዀነ ህውከትን ቅልውላውን
ክነብር ዝዀነ ይኹን ረብሓ የብልናን።
ናይ ውህደት ኣፍሪቃ ዓቃቢ ሰላም
ኣብ ዳርፉር ክስለፍ’ዩ ተባሂሉ። ናብ
ከመይ ዝኣመሰለ ጸገም ይኸይድ
ኣሎ ኣይጠፍኣናን። ክኸውን የብሉን፡
ውህደት ኣፍሪቃ ውዳበ ኣለዎ
ድዩ? ጸጋታት ኣለዎ ድዩ? ዓቕሚ
ኣለዎ ድዩ? ኣይኮነን እቲ ሕቶ፡ ግን
ከም’ዚ ዝኣመሰለ ምትእትታው
ክፈጥሮ ዝኽእል ሰለሎ፡ ብሓፈሻዊ
ትዕዝብቲ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብናትና
ተመኩሮ ብዙሕ ስለ ዝተማሃርና
ከም ዘይከውን ኣይጠፍኣናን። ንዓና
ብቐጥታ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን።
ናይ ህዝቢን መንግስቲን ሱዳን ልኡላዊ
መሰል እዩ።
ውህደት ኣፍሪቃ ስለዘይክእል፡ ልፍንቲ

(ሃይብሪድ) ናይ ክልተ ሓይልታት
ክፍጠር ኣለዎ ተባሂሉ። ካብ ኣፍሪቃ
ከምኡ’ውን ካብ UN ብዝተዳቐለ
ሓይሊ ተቐይሩ። ኣብ’ዚ ሓይሊ’ዚ
ክሳብ 25 -27 ሽሕ ሰራዊት ኣሎ።
እዚኸ ሰላም ኣምጺኡዶ? እንተድኣ እቲ
ኣብ’ዚ ዝነበረ 5 ሽሕ ሰራዊት ዓመታዊ
ባጀት ነይሩዎ፡ እሞ ኣብ ውሽጢ 5
ዓመታት ሓደ ቢልዮን ኣሽሪፉስ፡ እቲ
ኣብ ሱዳን ተዋፊሩ ዘሎ ልዕሊ 25 ሽሕ
ዝኸውን ሰራዊትከ እንታይ እዩ ክገብር?
እንታይከ ኣምጺኡ? ኢልና ክንሓትት
ንኽእል።
ኣብ ኣፍሪቃ፡ ዳርጋ ‘ስርዓታት የለን፡
ህዝብታት እውን የለን’ ናብ ምባል’ዩ
በጺሑ። ዝኾነ ቅልውላው ብደገ
ክምሕደር ኣለዎ፡ ነዚ ምምሕዳር ክከኣል
ምእንቲ፡ ፈረንሳ እንተደልያ ብመንገዳ፡
ካልኦት ሓይልታት እንተደልየን
ብመንገደን፡ ምስኡ ኸኣ ጉልባብ ናይ
ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡ’ውን ናይ
ሕቡራት ሃገራት ኣሃዱ ኣሎ። ንዕኡ
ዘመሓድር ልኡኽ
ኣሎ። ንዕኡ
ዝከታተል ኣካል ኣሎ። ካብ ከም’ዚ ዝበለ

ሕቶ፦ ከመይ ደኣሉ’ሞ እዚ ናብ
ንቡር ክምለስ? እናኸረረ እናበዝሐ እዩ
ዝኸይድ ዘሎ?
ሕጂ ዘሎ ተቓውሞታት ክንርእዮ
ክንክእል ኣለና። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
ዓመት፡ ኣብ መስከረም ኣብ ዝካየድ
መጋባእያ ሕቡራት ሃገራት፡ ምምሕያሽ
ወይ ምምዕርራይ (reform) ንኽግበር
ዘይዛረብ ሓይሊ የለን። ‘እቃወሞ እየ’
ዝብል እውን የለን። ምኽንያቱ፡ ብግብሪ፡
እቲ ተቓውሞታት ዘረባ ጥራይ
ኮይኑ ንኽተርፍን ኣብ ዝተፈላለዩ
ኣቃውማታት ለውጢ ንኸይመጽእን
ዘይግበር ነገር የለን። ቀወምቲን
ዘይቀወምቲን ኣባላት ባይቶ ጸጥታ
ኣለዋ። እዚ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ። እቲ
መሰረታዊ መትከላት ናይ’ቲ ቻርተር
እንተ ዘይተቐየረ’ውን፡ ምስ ዘለናዮ
ናይ 21 ክፍለ ዘመን ኩነታት ዓለምን
ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝረኣዩ ዘለዉ
ኩነታትን ዝዛመድ፡ ኣድማዒ ኣካላት
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ዜና ዓረብ
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ዜና ትግርኛ
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ኤርትራ

ነጋ ወልደግዮርጊስ
ከረጺት ሓሞት ኣብ ከባቢ ከብዲ
ኣብ ላዕለዋይን የማናይ ወገንን ምስ
ጸላም ከብዲ ለጊባ ትርከብ። እዛ
ከረጺት፡ ቁመታ ዓሰርተ ሰንቲ ሜተር
ክኸውን ከሎ ቅርጻ ድማ ንቕርጺ
ሓምሓም ይመስል። ከረጺት ሓሞት
ካብ 50-100 ሚሊ ሜተር ፈሳሲ
ሓሞት ትቛጽር። እቲ ፈሳሲ ኣብ ጸላም
ከብዲ ዝምስራሕ ኰይኑ ብዝተፈላለየ
ባእታታት ከም ጨው፡ ኰለስትሮልን
ሕብሪ ሓሞትን ካልኦትን ዝቘመ እዩ።
ቀጠልያ ዝዓብለሎ ብጫ ሕዋስ ሕብሪ
ዘለዎ ፈሳሲ ከረጺት ሓሞት፡ ዕርዕር
ዝበለ ጣዕሚ ኣለዎ።
ተግባር ከረጺት ሓሞት፥- ቀንዲ
ተግባር ፈሳሲ ሓሞት ብፍላይ ድማ
ጨው፡ ኣብ መስርሕ ምሕቃቕ ስብሒ

ጸጸር ከረጺት ሓሞት
ወሳኒ ተራ ይጻወት። እቶም ብኣፍ
ዝውሰዱ ስብሒ ዝዓይነቶም መግቢ
ናብ ኣመና ደቀቕቲ ነገራት ብምቕያር
ናብ ዝቕጽል መስርሕ ምሕቃቕ
ተፋዂሶም ከምዝቐርቡ ይገብር።
ብቐሊሉ ሓቒቖም ድማ ኣብ ዑደት
ደም ይኣትዉ። እቲ ካልእ ተግባር
ፈሳሲ ሓሞት፡ ስብሕን ኰሌስትሮልን
ብቐሊሉ ብንእሽቶ መዓንጣ ተመጽዮም
ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕሉ ምግባር’ዩ።
ኰሌስትሮል ድማ ኣብ ማይ ንኽሓቅቕ
የቀላጥፎ። ከም ሕብሪ ሓሞትን
ካልኦት ባእታታት ፈሰስቲ ሓሞትን

ምስ ቀልቀል ተሓዋዊሶም ንግዳም
ይወጹ’ኳ እንተዀኑ፡ ጨው ሓሞት
ግን ብዳግመ-ዑደት (Recycling) ኣብ
ተግባር ይውዕል’ዩ።
ጸጸር ከረጺት ሓሞት
ብጸጸር ከረጺት ሓሞት ዝያዳ ደቂ
ተባዕትዮ፡ ደቂንስትዮ ተጠቃዕቲ እየን።
ምኽንያቱ፡ ኣብ ኣርባዓታት ክሊ ዕድመ
ዝርከባ ገዘፍትን ከራሻትን ደቂንስትዮ
ንጸጸር ከረጺት ሓሞት እተቓልዓ
እየን። ብጀካ’ዚ ጸጸር ከረጺት ሓሞት
ስድራቤታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ’ውን
ሊቃውንቲ ሕክምና ይሕብሩ።

ሕማም ጕዕዞ

ሕማም ጕዕዞ ብማኪና፡ ነፋሪት፡
መርከብን ካልእን ኣብ ዝግበር ጕዕዞ
ዝፍጠር ግዝያዊ ዘይምቹእነት ኵነት
ጥዕና እዩ። ግዳይ ገና ንመገሻ ክብገስ
ከሎ ወይ ናብታ መጓዓዚት ምስ
ተሰቕለ ምልክታት ሕማም ጕዕዞ
ይጅምሮ።
ጠንቂ፥ ኣብ ግዜ ጕዕዞ ኣብ መንጎ
ጠመተ ኣዒንትን ሓቀኛ ግዳማዊ
ደረት ትርኢትን(ሆሪዞን) ግርጭት

ክፍጠር ከሎ ዝስዕብ ተርእዮ እዩ።
መአዘዚ ውሽጣዊ እዝኒ ግርጭት
ተፈጢሩ ከምዘሎ መልእኽቲ ናብ
ሓንጐል የመሓላልፍ እሞ፡ ሓንጐል
ድማ ሚዛን ግርጭት ንምሕላው ኣብ
ዝገብሮ መስርሕ ቃንዛ ርእሲ፡ ዕግርግርን
ተምላስን ይስዕብ። በዚ ምኽንያት
ድማ ግዳይ ብመስኰት ክሳዱ
ኣቐልቂሉ ወይ ኣብ መቑጸሪ ንላዕሊ
ከብሎ ይረኣ። ስለዚ፡ ጠንቂ ሕማም

ጕዕዞ ጽልኣት ናይ መጓዓዝያ ዘይኰነስ
ግርጭት ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ካብ
ሓደ ሲሶ ክሳብ ፍርቂ ዝበጽሑ ገያሾ
ብሕማም ጕዕዞ ከም ዝሳቐዩ ገለ ገለ
መጽናዕትታ የረጋግጹ።
ምክልኻል፥ ቀዳማይ፡ ገያሻይ ኣብ
ግዜ መገሻ ናብ ኣንፈት እታ መጓዓዝያ
እትኸደሉ ዘሎ ቦታ ክጥምት ክኽእል
ኣለዎ። ንኣብነት ኣንፈት ጕዕዞ መኪና
ናብ ምብራቕ እንተዀይኑ፡ እቲ
ገያሻይ ድማ ናብ ምብራቕ ክጥምት
ይግባእ። ካልኣይ፡ ተጓዓዛይ ኣብ ኰፍ
ዝበሎ ኣዒንቱ ዓሚቱ ቀምታ (snap)
ክወስድ ይምከር። ሳልሳይ፡ ሓድሽን
ዝሑልን ኣየር ናብታ ዝጓዓዘላ ዘሎ
መጓዓዝያ ከምዝኣቱ ምግባር።
ፍወሳ፥ ምስ በዓል ሞያ ብምምኻር
ቅድሚ መገሻ ዝውሰድ መድሃኒት
ምጥቃም ይከኣል። ኣብዚ ቀረባ ግዜ
ዝተገበረ መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ ድማ
ኣቐዲምካ ጅንጅብል ምስታይ ፍቱን
ሜላ መከላኸሊ ንሕማም ጕዕዞ ምዃኑ
ይንገር።

ብመንጽር ሚእታዊት ክረአ እንከሎ፡
ጸጸር ከረጺት ሓሞት 22% ንደቂ
ኣንስትዮ፡ 11% ድማ ንደቂ ተባዕትዮ
የጥቅዕ። ኣብ ሓፈሻዊ ርድኢት፡ እቲ
ልክዕ ጠንቂ ጸጸር ከረጺት ሓሞት
ክፍለጥ’ኳ እንተዘይተኻእለ፡ ኰለስትሮል
ግን ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ምዃኑ
ይንገር። ምኽንያቱ፡ ኰለስትሮል ሓደ
ካብ ትሕዝቶታት ፈሳሲ ሓሞት ከም
ምዃኑ መጠን ንቡር ዓቐኑ ኣመና
እንተዛይዱን ወሲኹን ኣብ ከረጺት
ሓሞት ጸጸር ክፍጠር ተኽእሎ ኣሎ።
ምልክታት
ብጸጸር ከረጺት ሓሞት እተጠቕዐ
ግዳይ(ኣንስታይ ይዀን ተባዕታይ)
ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝዀነ ዓይነት
ምልክታት ከየርኣየ ምስቲ ሽግር
ክጓዓዝ ይኽእል። ድሕሪ ግዜ ግን እቲ
ቃንዛ ከም ምልክት ኰይኑ ስምዒት
ክህብ ይጅምር። እቲ ምልክታት ነድሪ
ከረጺት ሓሞት ኣበጊሱ ብርቱዕን
ዘስካሕክሕን ቃንዛ ወይ ቅርጸት
የስዕብ። ቀንዲ መለለዪ ቃንዛ ድማ፡
መጀመርያ ቅርጸት ኣብ ከባቢ ከስዐ
ይለዓል፡ ቀጺሉ ናብ የማናይ ላዕለዋይ
(ከባቢ ጸላም ከብዲ) ብምጥቃዕ
ናብ ድሕሪት የማናይ ታሕተዋይ
መሓግሓጋ ብምጥዋይ ቃንዛ ጥርዚ
ይድይብ። ዓይነትን ብርታዐን ቃንዛ
ጥርዚ ምስ ደየበ ቀስ እናበለ ባዕሉ

ክወርድ ይጅምር። ክሳብ ኣጸቢቑ ናብ
ንቡር ዝወርድ ድማ ሓይሊ ብርታዐ
ቃንዛ ሰዓታት ይወስድ። ዕግርግርን
ተምላስን ድማ ነቲ ቃንዛ የሰንይዎ።
ጉሳዕ፡ መንፋሕቲ፡ ምጉዳል ተጻዋርነት
ንስብሒ ዝበዝሖ መግቢን ምብጫውን
ተወሰኽቲ ምልክታት እዮም።
ፍወሳን ምኽርን፡ ተዘርዚሮም ዘለዉ
ምልክታት እቶም ቀንዲ ስለዝዀኑ
ውጹዕ ተቐላጢፉ ናብ ትካል ሕክምና
ብምኻድ ምስ በዓል ሞያ ክማኸር
ይግባእ። ብኢደ ዋኒንካ ዝግበር ፍወሳ
ሳዕቤኑ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ብፍላይ ገለ
ክፋል ሕብረተሰብና ነቲ ኣብ ኣዒንቲ
ዝረአ ምልክት ምብጫው፡ ‘ወይቦ
ክትከውን ትኽእል’ያ’ እናበልካ ዝግበር
ዘቤታዊ ፍወሳ፡ ኣብ ጸላም ከብዲ ይኹን
ካልኦት ተነቀፍቲ ኣካላት ብቐሊሉ
ክፍወስ ዘይክእል ነባሪ ሕማም ክገድፍ
ስለ ዝኽእል፡ ንቕሓትን ጥንቃቐ
ምግባርን የድሊ።
ኣመጋግባ፥ ልዑል ትሕዝቶ
ጽሕጐ ዘለዎም መግብታት(ፍረታት፡
ኣሕምልቲ፡ ጥረታት ምስ መሸፊኒኡ. .
.) ፉል፡ ስርናይ፡ ዕፉን. . . ብምዝውታር
ካብ ጸጸር ከረጺት ሓሞት ምክልኻል
ይከኣል።
ኣካላዊ ምንቅስቓስ፥ ኣካላዊ
ምንቅስቓስ ምዝውታር ነቲ ካብ ንቡር
ዓቐን ንላዕሊ ክውህለል ዘይግበኦ
ኰለስትሮል ኣብ ምክልኻል ልዑል
ተራ ኣለዎ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ
መዓልታዊ ንሓደ ሰዓት ዘብዘብ እናበላ
ናይ እግሪ ጕዕዞ ክገብራ ይመዓዳ።

ንያሲን(ቫይታሚን ቢ3)
ንያሲን፡ ሓደ ካብ ኣዝዮም ጠቐምቲ ውህደት ቫይታሚን ቢ እዩ። ቀንዲ
ተግባራት ንያሲን ምስ ካልኦት ኢንዝይማት ተወሃሂዱ፡ ቀለብ ወሃዮታት ዝዀነ
ሽኰር ተዳቒቝ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ተራኡ ይጻወት።
ዓቐን ክንወስዶ ዝግበኣና፡ 16 ሚሊግራም ንደቂ ተባዕትዮ 14 ግራም ድማ
ንደቂ ኣንስትዮ። ካብ ጥረታት፡ ኣእካል፡ ስጋ፡ ጸባን ውጽኢት ጸባን፡ ዓሳ፡ ደርሆን
ድማ ይርከብ።
ብጕድለትን ዋሕዲን ቫይታሚን ንያሲን ዝስዕብ ሕማም ፔለግራ ይበሃል።
ምልክታቱ ድማ ውጸኣት፡ ነድሪን ረኽስን ቈርበት፡ ረሲዕነት፡ ምድንጋር፡ ሸቐልቀልን
ስእነት ድቃስን እዮም።
ናይዚ ጸገም’ዚ ፍወሳ ናብ ሕክምና ምኻድን ትሕዝቶ ንያሲን ዘለዎም መግብታት
ምዝውታርን’ዩ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ንነብስና ንፈልጣ’ምበር ኣይነፋልጣን

ኣማኑኤል በርሀ
=ሰላማት ዓባይ ሰብ።
=መርሓባ ገያሻይ። እናዘከርኩኻ
ከኣ ተቐልቂልካ። ሓደ ዓርክኻ’ንድዩ
ብዛዕባኻ ከዕልለኒ ጸኒሑ። ከምኡ
ዘይትመስለኒ ነይርካ።
=ከመይ ከምኡ?
=”ንፉዕ ሰብ’ዩ። ነብሱ ስለዘይፈልጣ
ግን ዓቕሙ ኣይጥቀመሉን’ዩ” እዩ
ዝብለካ።
=ንሱ ከምኡ ስለዝበለኒ፡ ፈሊጥክኒ
ማለት ድዩ?
=ብዛዕባ ነብስኻ ብዙሕ ስለ
ዘየዕለልካንስ፣ ካብ’ቲ ንሱ ዝበለኒ ገለ
ኣንፈት ሒዘ።
=ንነብሰይ ደኣ ኣዳዕዲዐ’ምበር
እፈልጣ። ንሱ’ዩ ንዓይ ዘይፈልጠኒ።
ዋላ ሓደ ሰብ’ውን ክፈልጠኒ
ኣይክእልን’ዩ።
=ነብሰይ እፈልጣ’የ ኢልካ’ባ
ኣይትመካሕ። እንበዝሕ’ኳ ንነብስና
ኣይንፈልጣን ኢና። ሰብ’ዩ ዝገልጸካ።
=ክገልጸካ ፈቲኑ ማለት ግን፡
ይፈልጠካ’ዩ ማለት ኣይኮነን። ንነብሰይ
ልዕለይ ዝፈልጣ ክህሉ ኣይክእልን’ዩ።

=ብዙሓት ፈላስፋታት ግን፡ ሰብ
ንነብሱ ከምዘይፈልጣ’ዮም ዝሰማምዑ።
=ሓደ ፈላስፋ ምስ ተዛረቦ፡ ከም’ዚ
ከማኺ መጋዋሕቲ ረኺቡ ይኸውን።
ክንደይ ሓሳባት እንዲና፡ ትርጉሞም
ከይተንተንና ክንደግሞም ንነብር።
ከምኡ ዝበለ ፈላስፋ እንተሃልዩ፡ እንታይ
ክብል ደልዩ ይኸውን ዝተረድእዎ
ኣይረኸበን ይኸውን። ንስኺ፡ ንነብስኺ
ልዕሌኺ ዝፈልጣ ሰብ ክትረቝሒ
ትኽእሊዶ?
=መን ከምዝፈልጠኒ’ሞ ከመይ ኣቢለ
ክፈልጥ’የ።
=ትፈልጥዮ ዘየለ’ሞ፡ ከመይ ኣቢልኪ
“ሰባት’ዮም ዝያዳ ዝፈልጡኒ” ኢልኪ
ትኣምኒ? ሰባት ብደገኦም’ዮም ንደገኺ
ዝፈልጥዎ። ዋላ ነቲ ደገኺ’ውን
ብውሽጦም ኣይፈልጥዎን’ዮም።
=ሰብ ንነብሱ ዝፈልጣ ነይሩ
እንተዝኸውን ደኣ፡ ስለምንታይ’ሞ
ዝበዝሑ ሰባት ካብ ብዛዕባ ነብሶም፡
ብዛዕባ ካልኦት ክገልጹ ዝቐልሎም?
=ንነብሶም ክገልጽዋ ስለዘይደልዩ
እዮም። ክገልጽዋ እንተፈቲኖም ድማ፡

ነብስኻ ምንዳይ፡ ክሳዕ ትመውት ዘይውዳእ ጉዕዞ

ከማላኽዕዋ ክብሉ ዘይናታ ይህብዋ።
=እሞ ስለዘይፈልጥዋ እኳ’ዮም
ዘይናታ ዝህብዋ።
=ስለዘይፈልጥዋ ዘይኮኑስ፡ ክትፍለጥ
ስለዘይደልይዋ እዮም። ንነብስና
እናፈለጥናያ ኢና ከነፋልጣ ዘይንደሊ።
=ክትፍለጥ
እንተዘይደልይዋ’ሞ
ክገልጽዋ ኣይምፈተኑን።
=ነታ ናይ ብሓቂ ነብሶም’ዮም
ክትፍለጥ ዘይደልይዋ። ብኩሕለ
ምሕሊ ዝተማላኽዐት ነብሶም’ዮም
ዘላልዩኻ። ነታ ኣዐርዮም ዝፈልጥዋ ግን፡
ንበይና’ዮም ዘንብርዋ።
=ካልኣይቲዶ ክሓተካ? ስለምንታይ

ብዙሓት ክሕብኡ ክብሉ ኣብ ስቕታ ይነብሩ . . .

. . . ሰማዒ ዝሰኣኑ ከኣ ምስ ደገኦም የዕልሉ

ደኣ፡ “ሰብ ኣብ ዓይኑ ዘሎ ጉንዲ
ዘይርኣየ፡ ናይ ሰባት በሰር ክርኢ’ዩ
ዝቐልሎ” ዝበሃል? ዶስ ኣይትሰማማዕን
ኢኻ ምስ እዚኣ’ውን።
=ኣብ ዓይኑ ዘሎ ጉንዲ ድዩ ዋላ
ገፈል ምእንቲ ክሓብእ እንድዩ’ሞ፡
ብዛዕባ ካልኦት ዝዛረብ።
=ግን ዝበዝሕ ሰብ፡ ናቱ ስለዘይርኣዮ
እዩ ብዛዕባ ኣበሳ ካልኦት ዝዛረብ።
ንኣብነት ሓደ ወረኛ ሰብ፡ ብዛዕባ
ካልኦት ወረኛታት ክዛረብ ትሰምዖ።
ካልኦት ንዕኡ ከምኡ ከምዝብልዎ
ኣይፈልጥን’ዩ።
=ሓዝኒ በሊ። ሰብ ንምንታይ ድዩ
ዝሓሚ? እከለ ሓሳዊ’ዩ፡ እከለ ተንኮለኛ’ዩ፡
እከለ ሰራቒ’ዩ. . . እናበለ ክዛረብ ከሎ’ኳ፣
በቲ ካልእ ወገን፡ ኣነ ግን ሓቀኛ’የ፡ ኣነ ግን
ቅኑዕ’የ፡ ኣነ ግን ዘይናተይ ኣይደልን’የ
እዩ ዝብል ዘሎ። ስለ’ዚ፡ ንኻልኦት
ብምትሓት ነብሱ ምእንቲ ከበርኽ’ምበር፡
ባህርያቱ ጠፊእዎ ኣይኮነን። ብዛዕባ
ዘይቅቡል ባህርያት ናይ ካልኦት
ክዛረብ ከሎ ግን፣ ብውሕዱ ብቓላቱ
ነቲ ባህርያት ከምዝቃወሞ ይሕብር
ኣሎ። ዝበዝሕ ግዜ ድማ፡ መኸወሊ
ስለ ዝደሊ’ዩ ብዛዕባ ኣሉታ ናይ ካልኦት
ዝዛረብ። እንተ’ቲ፡ ሰባት ንዕኡ እንታይ
ከምዝብልዎ ኣይፈልጥን’ዩ ዝበልክዮ’ሞ፣
ሰባት እንታይ ከምዝብልዎ ስለዘይፈለጠ

ንነብሱ ኣይፈልጣን’ዩ ማለት ኣይኮነን።
ሰባት ከከምዝገለጹኻ እንተዝኸውን’ሞ፡
እልቢ ኣልቦ ሕብርታት ምሃለወና።
=እሞ ኩሉ ሰብ ንነብሱ ይፈልጣ’ዩ
በሃላይ ዲኻ?
=እወ። ኩሉ ግን ንፋስ ከውቅዓ
ኣይደልን’ዩ። ክንደይ ነብስታት
እንድየን ብመጠረዚ ተሓቢአን ዝነብራ
ዘለዋ። ሰብ ንነብሱ ዘይኮነቶ ጽባቐ
ክህባ ዝፍትን ወይ’ውን ብዛዕባ ነብሱ
ዘይዛረብ፡ ስለዘይፈልጣ ዘይኮነስ፡ ክሓብኣ
ስለዝደሊ ጥራይ’ዩ።
=ብዙሓት ግን ኣለዉ ውሽጣዊ
ዓቕሞም ከየለለይዎ ዝነብሩ።
=ንኸለልይዎ ግዜ ይወስደሎም
ይኸውን። ከየለለይዎ ዝሞቱ ግን ዘለዉ
ኣይመስለንን።
=ምስ ዓበዩ ዘለልይዎ እንተሃልዮም
ደኣ፡ ግድን’ምበር ከየለለይዎ ዝሞቱ ከኣ
ክህልዉ’ዮም።
=ከየንጸባረቕዎ እንተሞይቶም’ሞ፡
ሕቡእ ዓቕሚ ከምዝነበሮም ብኸመይ
ንፈልጥ? ሰባት ብዝብልዎም እንተዄንኪ
ግን ይትረፍኪ።
=ንስኻ ዘየለለኻዮ ዓቕምኻ፡ ሰባት
ክነግሩኻ ኣይክእሉን’ዮም ማለት ድዩ?
=ይኽእሉ’ምበር።
=እንታይ ደኣ’ሞ ትዛረብ ኣለኻ!?
=ኣይትሕረቒ’ባ። ሰባት እኳ’ሞ

ምስ ኣርኣኻዮም’ዮም ዝነግሩኻ’ምበር፡
ካብ ውሽጥኻ በጥቊሎም ኣይኮኑን
ዘውጽኡልካ። ናይ ካልኣይ ክፍሊ
መምህርካ፡ “ንፉዕ ሰኣላይ ክትከውን
ትኽእል ኢኻ” እንተኢሉካ፣ ካብ’ታ
ዘርኣኻዮ ስእሊ ወይ’ውን ካብ ኣተሓሕዛ
ርሳስካ ተበጊሱ ደኣ’ምበር፣ ዓቐን ኣእዛንካ
ርእዩ ከምኡ ኣይብለካን’ዩ። ደሓር ንፉዕ
ሰኣላይ ምስ ኮንካ ግን፣ ነታ ዝቐለለት
ቅብኣኻ’ውን ዘይክርድኣ ይኽእል’ዩ።
ውሽጥኻ ኣንቢቡ እንተዝኸውን፡
“ንፉዕ ሰኣላይ. . . “ ኢሉካ ግን፣
ኩሉ ግዜ ውሽጥኻ ከንብቦ ምነበረ።
ንኹሉ ስርሓትካ ድማ ማዕረኻ ክርድኦ
ምኽኣለ።
=እሞ ሰብሲ ንነብሱ ስለ ዘይፈልጣ
ዘይኮነስ፣ ክሓብኣ ስለ ዝደሊ’ዩ ልክዕ
መልክዓ ሂቡ ዘይገልጻ ኢኻ ትብል
ዘለኻ።
=ብርግጽ! ነታ ባዕሉ ዘማእዝና
ነብሱ ዘይፈለጠ’ሞ፡ ነብሲ ካልኦት
ክፈልጥ ዘይሕሰብ’ዩ። ሰብ ንሕልናኡን
ሕልምታቱን ባዕሉ ጥራይ እዩ
ዝፈልጦም - ይፈልጦም’ዩ ድማ።
=ከይደ በል፡ ነቶም “ነብሰይ
ዝርኣየ ዓይኑ ይብራህ” ዝበልክዎም፡
“ረኺበያ’ለኹ” ኢለ ከበስሮም። ብሩኽ
ቅነ።
=ቻው፡ መምስ ነብስና የቐንየና።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ብወሰን ዝተወልደ ሰብ ክወርስ ሕጊ የፍቅደሉ ድዩ?
ወዲ-ጡብ ወይ ኣብ ማህጸን ንዘሎ ዕሸልከ?

ሳሙኤል ገብረብርሃን
ኣቦይ ነፍሲሄር ገብረእግዚኣብሄር
ኣብርሃ ካብ ሕጋዊት ብዓልቲ ቃል
ኪዳኑ ንዓይ ጥራይ’ዩ ወሊዱ። ካብ
ወ/ሮ ሂወት ዝተባህለት ከኣ ብወሰን
ሓንቲ ጓል ክወልድ እንከሎ፡ ካብ እንዳ
መዕበያ ህጻናት (ኦርፋን) ድማ ሓደ
ቈልዓ ከዕብይ ወሲዱ ነይሩ እዩ። ኣቦይ
እተን ብወሰን ሓደ ቈልዓ ዝወለዳሉ ወ/ሮ
ሂወት ካልኣይ ቈልዓ ክወልዳሉ ነፍሰ-ጾር
እንከለዋ እዩ ብሞት ተፈልዩና። ምስ
ሕጋዊት ብዓልቲ ቤቱ ብሓባር ዘጥረዮ
ሃብቲ ገዲፉ’ዩ ድማ ተፈልዩና’። ንብረቱ
ብኸመይን ንመንን እዩ ዝብጽሖም? እታ
ብወሰን ዝተወልደት ሓፍተይ ከኣ ኣብ
ውርሲ ከይጫረታ ብምባል ክትቀትለኒ
ስለዝፈተነት በዚ ገበን ኣብ ቤት ማእሰርቲ
እያ ዘላ። ጉዳይ ናይ ውርሻ መሰላኸ
ብኸመይ ይረኣ ይኸውን?
ሓውኹም - ስመይ ዓቅቡለይ
ዝኸበርካ ሓታቲ፡ ብመሰረት ሕቶኻ፡
ኣቦኻ ንንብረቶም ዝምልከት ዝዀነ ለበዋ
ከምዘይገደፉ ኣብ ግምት ብምእታው
ሕጋዊ ሓሳብ ንህበካ ከምዘሎና ኣቐዲምና
ክንሕብረካ ንፈቱ። በዚ መሰረት፡
ኣቐዲምካ ክትፈልጦ ዘለካ ነጥቢ፡ ሕጊ
ውርሻ ኣብ መንጎ ካብ ሓዳር ዝተወልደ፡
ብወሰን ዝተወልደን ወዲ ጡብን ዝዀነ

ፍልልይ ዘይገብር ምዃኑ እዩ። እዚ
ማለት ብዓይኒ ሕጊ ሰለስቲኦም ማዕረ
እዮም። ዋላ’ኳ ነፍሲ ወከፎም ምስቲ
ስድራ ቤት ዘለዎም ስጋዊ ዝምድና
ዝፈላለይ እንተዀነ፡ እዚ ፍልልይ ግን
ነቲ ናይ ምውራስ ብቕዓቶምን ማዕርነት
ናይ ዝወርስዎ ክፋልን ኣይጸልዎን
እዩ። ሰለስቲኦም ካብቲ ውርሻ ዝብገስ
ማዕረ መሰልን ግዴታን እዩ ዝህልዎም።
ብጀካ’ዚ፡ ካብ ማህጸን ኣዲኡ ዘይወጸ ዕሸል
ከም ሰብ ተሓሲቡ ግዴታታት ክሽከም
ሕጊ ዘየፍቅድ’ኳ እንተዀነ ንናቱ ረብሓ
ብዝምልከት ግን መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ
ኤርትራ ከም ‘ሰብ’ እዩ ዝሓስቦ። ስለዚ፡
ሕጊ ውርሻ ኤርትራ ካብ ማህጸን ኣዲኡ
ዘይወጸ ዕሸል ማዕረ እቶም ካልኦት ሰባት
ናይ ምውራስ መሰል ከምዘለዎ እዩ
ዘረጋግጽ።
ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ሓቂ፡ ሕጊ ውርሻ
ኣድልዎ ኣይገብርን እዩ ክንብል እንከሎና
ግን ኩሎም ሕጋውያን ወረስቲ ክወርሱ
ብቑዓት እዮም ማለትና ኣይኰነን።
ምኽንያቱ፡ ዝዀነ ሕጋዊ ወራሲ
ብመሰረት ሕጊ ውርሻ ናይ ምውራስ
መሰል’ኳ እንተሃለዎ፡ ኣብ ልዕሊ መዋቲ
(ኣብ ጉዳይና ኣቶ ገብረእግዚኣብሄር) ወይ
ካብ ስድራኡ ብዝፍጽሞም ዝተፈላለዩ
ገበናት ናይ ምውራስ መሰሉ ክቕንጠጥ

ለበዋ ክስረዝ ይኽእል ድዩ?
ኩሎም ኣሕዋተይ ኣብ ወጻኢ ሃገራት
እዮም ዝቕመጡ። ክሳብ ኣቦና ካብዛ ዓለም
ዝፍለየና ኣነ’የ ክኣልዮን ክናብዮን ጸኒሔ።
ብተደጋጋሚ ኸኣ፡ ዘለዎ ኩሉ ንብረት
ንዓይ ከውርሰኒ ምዃኑ’ዩ ዝዛረብ ነይሩ።
ከም ቃሉ ድማ፡ ሕጊ ብዝፈቕዶ ኣገባብ
ኣነ ጥራይ ክወርሶ ከምዘለኒ ብምጥቃስ
ለበዋ ገዲፉ ሞይቱ። እንተዀነ ግን፡ ብኣቦ
ዝብጽሑኒ ኣሕዋት፡ ‘ኣቦና ዝገደፎ ካልእ
ለበዋ ኣሎና’ ብምባል፡ እቲ ኣቐዲሙ
ንዓይ ንምርባሕ ዝተገብረ ለበዋ ስሩዝ

ምዃኑ ይጠቕሱ ኣለዉ’ሞ፡ ብመንጽር
ሕጊ ኤርትራ፡ ለበዋ ክስረዝ ይኽእል
ድዩ? ብኸመይ ኣገባብከ?
ስምኦን - ደቀምሓረ
ዝኸበርካ ሓታቲ፡ ኣቕሪብካዮ ዘለኻ
ሕቶ ብቐጥታ ኣብ ሕጊ ውርሻ ኤርትራ
ብዝርዝር ተጠቒሱ ንዘሎ ኣምር ‘ለበዋ’
ወይ ‘ኑዛዜ’ ዝምልከት እዩ። ብሓጺር
ኣገላልጻ፡ ለበዋ ማለት፡ ሓደ ካብቶም
ክልተ ዓይነታት ምትሕልላፍ ሃብቲ
መዋቲ ናብ ወረስቲ ኰይኑ፡ መዋቲ፡ ሃብቱ

ይኽእል እዩ። መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ
ኤርትራ ከኣ፡ ነቶም ናይ ምውራስ መሰል
ዝቕንጥጡ ገበናት ብኸምዚ ዝስዕብ
ዘርዚርዎም ዝርከብ።
ሓደ ሰብ፡
1) ኰነ ኢሉ ንሞት መዋቲ ወይ
ብዓልቲ ቤቱ ወይ ደቁ (ደቂ ደቁ…
ወዘተ) ወይ ኣቦኡ ወይ ኣደኡ (ከምኡ
ኢሉ ንላዕሊ ዝቑጸር ወለዶ) ምኽንያት
ምስ ዝኸውን፡ ወይ
2) ኰነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እዞም ኣብ ቁ.1
ዘርዚርናዮም ዘለና ሰባት ፈተነ ቅትለት
ምስ ዝፍጽም፡ ወይ
3) ኰነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብዞም
ኣብ ቁ.1 ዝተዘርዘሩ ሰባት ብናይ ሞት
ፍርዲ ወይ ካብ ብናይ ልዕሊ 10
ዓመታት ጽኑዕ ማእሰርቲ ከቕጽዕ ዝኽእል
ናይ ሓሶት ክሲ ምስ ዝምስርት ወይ ከኣ
ብሓሶት ምስ ዝምስክር፡ ናይ ምውራስ
መሰሉ ይቕንጠጥ።

ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘሎና ነጥቢ ግን፡ እዚ
ናይ ምውራስ መሰል ዝቕንጥጥ ተባሂሉ
ተዘርዚሩ ዘሎ ገበናት ድሕሪ ሞት ናይቲ
ናይ ውርሻ ምንጪ ኰይኑ ዘሎ ሰብ (ድሕሪ
ሞት ኣቶ ገብረእዚኣብሄር ዝተፈጸመ ምስ
ዝኸውን) ግብራውነት ኣይህልዎን። እዚ
ማለት ድማ ወራሲ ነቲ ገበን ድሕሪ ሞት
ናይ ውርሻ ምንጪ ኰይኑ ዘሎ ሰብ
እንተደኣ ፈጺምዎ ብሰንኪ እቲ ፍጻመ
ወራሲ ናይ ምዃን መሰሉ ኣይስእንን’ዩ
ማለት እዩ። ብጀካ’ዚ፡ መዋቲ ለበዋ
ገዲፉ እሞ ድማ ኣብ ለበዋኡ ብዘማትእ
ኩነታት ነቲ ገበን ዝፈጸመ ወራሲ ይቕረ
ከም ዝበለሉን ከምዝማሓሮን እንተደኣ
ገሊጹ ወይ እቲ ገበን ድሕሪ ምፍጻሙ
መዋቲ ምስ ምሉእ ኣፍልጦ ናይቲ ገበን
እንከሎ ነቲ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ብለበዋኡ
ከምዝወርስ እንተደኣገይርዎ፡ እቲ ወራሲ
ናይ ምውራስ መሰሉ ኣይቅንጠጥን እዩ።
ስለዚ፡ ዝኸበርካ ሓታቲ፡ ዝተጠቕሰ

ሕጋዊ ነጥብታት ኣብ ግምት ብምእታው
ናብ ዘቕረብካዮ ሕቶ ምስ እንምለስ፡
ብመሰረት መሰጋገሪ ሕጊ ኤርትራ፡ እቲ
ናይ ሓባር ንብረት ብማዕረ ኣብ ክልተ
ድሕሪ ምምቃል ሕጋዊት ብዓልቲ ቤት
ነፍስሄር ገብረእዚኣብሄር ፍርቀን ከምዝወስዳ
ክግበር፡ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ እጃም ነፍስሄር
ገብረእዚኣብሄር ድማ ብማዕረ ኣብ ኣርባዕተ
ብምምቃል ናብ ኣርባዕቴኹም ደቈም
(ንስኻ፡ ብወሰን ዝተወልደት ሓብትኻ፡
ብወዲ-ጥቡነት ንዘዕበይዎ ‘ሓውኻ’ ን
ካብ ማህጸን ዘይወጸ ዕሸልን) እዩ ክባጻሕ
ዘለዎ። ብዛዕባ ብወሰን ዝተወልደት
ሓብትኻ ኣብ ልዕሌኻ ዝፈጸመቶ ፈተነ
ቅትለት ብዝምልከት ድማ፡ ቅድሚ ኣቶ
ገብረእዚኣብሄር ምማቶም እንተዄይኑ
ተፈጺሙ ብመሰረት መሰጋገሪ ሲቪላዊ
ሕጊ ኤርትራ ዓንቀጽ 838(2) ናይ
ምውራስ መሰላ ክቕንጠጥ ሕጋዊ ደገፍ
ኣሎ።

ናብ ዝደልዮም ወረስቱ ብዝደለዮ ኣገባብ
ገይሩ ዘመሓላልፈሉ ብሂወት እንከሎ
ንሱ ጥራይ ዝፈጥሮ ሕጋዊ ተግባር’ዩ
ክብሃል ይኽእል። ዝተገብረ ለበዋ ብሕጊ
ተቐባልነት ክረክብ እንተደኣ ኴይኑ ግን፡
ለበዋ ዝገድፍ ሰብ፡ ለበዋ ኣብ ዝፍጽመሉ
እዋን፡ ለበዋ ናይ ምግባር ብቕዓት ክህልዎን
እቲ ለበዋ ሕጊ ብዝጠልቦ ቅጥዕን ክዳለው
የድሊ። ብተወሳኺ፡ መዋቲ፡ ንዝፈጸሞ
ለበዋ ከመሓዪሸሉ ወይ ክስርዘሉ ብምባል
ምስ ካልእ ሰብ ዝኣትዎም ቀየድቲ
ውዕላት’ውን ኣብ ሕጊ ኤርትራ ተቐባልነት
የብሎምን። ብተመሳሳሊ፡ መዋቲ ንኻልእ
ሰብ ኣብ ክንድኡ ኰይኑ ለበዋ ክፈጥር፡

ከመሓዪሽ ወይ ክስርዝ ኰነ ሃብቱ
ብኸመይን ንመንን ከመሓላልፎ ከም
ዘለዎ ክውስነሉ ስልጣን ክህቦ ኣይክእልን
እዩ። እዚ ድማ፡ ለበዋ ምፍጻም ብውክልና
ስልጣን ክፍጠር ዘይክእል ውልቃዊ
መሰል ናይ መዋቲ ምዃኑ’ዩ ዘርእየና።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ መዋቲ ብሂወት
እንከሎ ንዝፈጠሮ ለበዋ ኣብ ዝደለዮ ግዜ
ከመሓይሾ ወይ ከኣ ክስርዞ ግን ሕጊ
መሰል ይህቦ እዩ። ዝቐረበ ሕቶ ድማ
ብቐጥታ ምስ ምስራዝ ለበዋ ዝተኣሳሰር
ስለ ዝዀነ ብዛዕባኡ ክንጠቅስ።
ብመሰረቱ፡ ለበዋ፡ ተላባዊ ብሂወት ክሳብ
ዘሎ ክስረዝ ዝኽእል ምዃኑ መሰጋገሪ
ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ኣስፊርዎ ዝርከብ
እዩ። ተላባዊ፡ ንዝፈጸሞ ለበዋ ንኸይስርዞ
ምስ ተረባሒ ናይቲ ለበዋ ክሰማማዕ
ይኽእል እዩ። እንተዀነ ግን፡ ከምዚ
ዓይነት ስምምዕ’ዚ ይሃሉ ብዘየገድስ፡ ለበዋ
ክስረዝ ዝኽእል ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ
እዩ። ብኸመይ ኣገባብ? ንዝብል ሕቶ
ከኣ፡ መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ
መልሲ ኣለዎ። ዝዀነ ለበዋ በዞም ዝስዕቡ
ኣርባዕተ ኣገባባት፡ ብተላባዊ ጥራይ
ክውሰዱ ዝኽእሉ ስጉምትታት (ብኻልእ
ሰብ ኣይፍቀድን)፡ ክስረዝ ይኽእል።
• ብኻልእ ለበዋ
ዝተላበወ ሰብ፡ ኣብ ለበዋኡ፡ ‘በዚ
ለበዋ’ዚ ኣቐዲመ ዝገበርክዎም ኩሎም
ለበዋታት እስርዞም ኣለኹ’ ብምባል
ክጠቅስ ይኽእል እዩ። ከምዚ ከይገበረ
ምስ ትሕዝቶ ኣቐዲሙ ዝተገብረ ለበዋ

ዘይቃዶ ሓድሽ ለበዋ ምስ ዝፍጽም’ውን፡
እቲ ኣቐዲሙ ገይርዎ ዝጸንሐ ለበዋ ከም
ዝተሰረዘ’ዩ ዝውሰድ።
• ለበዋ ንምስራዝ ብዝግለጽ ሓሳብ
ለበዋ፡ ብዝዀነ ካልእ ናይ ጽሑፍ
ሰነድ’ውን ክስረዝ ይኽእል እዩ፡ ኣብዚ
ክፍለጥ ዘለዎ ግን፡ እዚ ለበዋ ንምስራዝ
ዝዳለው ሰነድ’ዚ ልክዕ ብኸምቲ ለበዋ
ዝጠልቦ ቅጥዒ ዝተዳለወ ክኸውን ኣለዎ።
ለበዋ’ኳ ኣይኹን’ምበር፡ ብቑዕ ለበዋ
ንምስራዝ ግን ሓይሊ ዘለዎ ሰነድ እዩ።
• ለበዋ ብምዕናው
ለበዋ፡ ኰነ ኢልካ ብምቅጻል፡ ብምቕዳድ
ወይ ብዝዀነ ካልእ ናይ ምዕናው
ኣገባብ’ውን ክስረዝ ይኽእል እዩ።
• ኣቐዲሙ ኣብ ዝተገብረ ለበዋ
ዝተጠቕሰ ንብረት ናብ ካልእ ብምስግጋር
ኣቐዲሙ ኣብ ዝተገብረ ለበዋ ዝተጠቕሰ
ንብረት ናብ ካልእ ብምስግጋር፡ ዝተላበወ
ሰብ ንዝገበሮ ለበዋ ክስርዞ ይኽእል እዩ።
ንኣብነት፡ ኣቐዲሙ ንዓርኩ ገዛ ከውርሶ
ተላብዮ ዝጸንሐ ሰብ፡ ድሒሩ ነቲ ገዛ
ናብ ካልእ ሰብ ምስ ዝሸጦ ወይ ብዝዀነ
መልክዕ ምስ ዘመሓላልፎ እቲ ለበዋ ከም
ዝተሰረዘ’ዩ ዝቘጸር።
ስለዚ ሓታቲ፡ ሽሕ’ኳ ኣቦኻ ንዓኻ
ጥራይ ከውርሱኻ ለበዋ ክገድፉ ምዃኖም
መብጽዓ ኣትዮም እንተነበሩ፡ እቲ
ድሒሮም ዝገበርዎ ለበዋ ሕጊ ብዝጠልቦ
ኣገባብ ዝተፈጸመ እንተደኣ ኴይኑ፡ ንዓኻ
ንምርባሕ ኣቐዲሙ ዝተገብረ ለበዋ ከም
ስሩዝ እዩ ዝቑጸር።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ንምንብርካኽና ዝተኣልመ ውዲት . . . ኣይሰርሐን
ካብ 2ይ ገጽ ዝቕጽል

ዘለዎ ኣህጉራዊ ውድብ ክህሉ ክኽእል
ኣለዎ። እዚ ሕቶ ዓመት ዓመት ዝለዓል
ናይ ኣጀንዳ ኣርእስቲ እዩ። እተን ቀንዲ
ተዋሳእቲ ዝበሃላ፡ ብፍላይ ኣመሪካ፡
እንግሊዝን ፈረንሳን ግን፡ እዚ ለውጢ’ዚ
ክመጽእ እውን ኣይደልያኦን እየን። ነቲ
ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዓመት ዓመት ኣብ
ጣውላ ባይቶ ወይ መጋባእያ ሕቡራት
ሃገራት ዝቐርብ ጠለብ ህዝቢ ክንብሎ
እንኽእል ሕቶ፡ ቀጻሊ ዓመት ዓመት
ዘጋጥሞ ተቓውሞ እዚ እንርእዮ እዩ።
ኣብ ውሽጢ እዚ 25 ዓመታት፡ ዳርጋ
ዘይተላዕለ የለን። ገለ ገለ ሃገራት፡ ‘ንሕና
እውን ክንውከል ኣለና። ኣብ ቀዋሚ
ኣባልነት ባይቶ ጸጥታ ክንኣቱ ኣለና፡
ኣነ ዓባይ ሃገር እየ፡ ኣነ ጸላዊት ሃገር
እየ፡ ወይ ከም’ዚ ናይ ኣፍሪቃ ንእኩባት
ሃገራት ዝውክል ሓደ ኩርሲ ሃቡና. .
.” ብምባል፡ ኣብ ክንዲ ሱር በተኻዊ
ለውጢ፡ ጽገናዊ ዝኾነ ለውጥታት
ክግበር ዝሰርሓሉ ኣለዋ። እቲ ተቓውሞ
ስለዘሎ ግን፡ እዚ ኩነታት ኣይቅየርን
እዩ ክትብል ኣይትኽእልን። ናይ ሓደ
ሓይሊ መወዳእታ ዘይብሉ ዓብላልነት
ክቕጽል ኣይክእልን እዩ። እዚ 25
ዓመታት ዘርኣዮ ወይ ዝመስከሮ ነገር
እንተሎ፡ ግዜ ጥራይ ይሓትት እምበር፡
መሰረታዊ ለውጢ ከም ዝመጽእ
እዩ። ዓለም፡ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ብድዐን
ኣሽካዕላልን ተጻዊሩ ክቕጽል ኣይክእልን
እዩ። ውዒሉ ሓዲሩ፡ እዚ መዓልቱ ዘእከለ
ስርዓት ተቐይሩ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት
ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ምኽንያቱ ሎሚ
ኣብ ምሉእ ዓለም፡ ሰላምን ርግኣትን
ዘይደሊ ህዝብን ሃገርን ኣሎ ክንብል
ኣይንኽእልን።

ሕቶ፦ ኤርትራ ንዞባና ብዝምልከት
ዘለዋ ናይ ‘ውሑስ ጐረቤት’ ራእይን
ስትራተጅን፡ ብመንጽር’ዚ ናይ እዋንና
ምዕባለታት ከመይ ይግምገም?
እምነ-ኩርናዕ ወይ መርሓ ሕንጻጻት
ናይ ወጻኢ ፖሊሲና እንብሎም
መትከላት ኣለዉ። ሃገራዊ ድሕነታዊ
ረብሓታትና እንታይ እዩ? ሃገራዊ

ድሕነታዊ ረብሓታትና ምስ ከባቢና
ከይተዛመደ፡ ንበይኑ ብተናጸልከ ክርአ
ይከኣል ድዩ? እንታይን ብኸመይን
ይዛመድ? እዞም ሕቶታት ኣለዉ።
ዞባዊ ጉርብትና ወይ ጎደቦና፡
ብጂኦግራፊያዊ ኣገላልጻ፡ ኣብ ኣርባዕተ
ክፋላት ዝተኸፋፈለ ነንሕድሕዱ
ዝተወሳሰበ እዩ። ኣብ ነፍሲ-ወከፎም
ዝረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ብኸመይ ገይርና
ክንፍውሶም ንኽእል? ንዝብል ሕቶ፡
ናብ’ቲ ድሕሪ ናጽነት ዝተኸተልናዮ
ሜላ እዩ ዝመጽእ። ሽዑ ዝሑል ኲናት

ኣብቂዑ፡ ህዝብታት ናይ’ዚ ዞባ እዚ
ሓድሽ ዕድል ተኸሲትሎም ኣሎ። ስለ’ዚ
ኣብ UN፡ ኣብ’ቲ ሽዑ ዝነበረ OAU
ከምኡ’ውን ኣብ ካልኦት ሓይልታት
ከይተመርኮሱ፡ ‘ንሓባራዊ ረብሓታቶም
ዘገልግል ናይ ገዛእ ርእሶም ባይታ ክፈጥሩ
ክኽእሉ ኣለዎም’ ተባሂሉ። ሽዑ ኣብ
ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ሱዳን፡ ኤርትራ፡ ጅቡቲ፡
ሶማልያ፡ ኢትዮጵያ፡ ኬንያን ኡጋንዳን
ዘለዋኦ፡ ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ
(greater horn) ተባሂሉ እውን ሩዋንዳን
ዝኣመሰላን ሃገራት ኣፍሪቃ ክሕወሳ
ተባሂሉ፡ ብዙሕ ፈተነታት ተኻይድሉ።
‘እቲ ቀዲሙ ዝጸንሐ ኢጋድ ተሓዲሱ
ክፍጠር ኣለዎ’ ክበሃል ከሎ እውን፡
ኣብ’ዚ ፍልስፍና ዝተመስረተ’ዩ ነይሩ።
ካልኦት ርሑቓት ከባቢታት፡ ነናቶም
ምዕባለታትን ድርኺትን ክህልዎም
ይኽእል እዩ። ንሕና ግን፡ ድሕሪ ናጽነት
ኣባና፡ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ብኣጠቓላሊ
ኣብ’ዚ ከባቢ ሓድሽ ክስተት ስለዝመጽአ፡
ብደረጃ ዓለም’ውን ኲናት ኣብቂዑ
ስለዘሎ፡ ‘ንሕናን ጎዶቦናን እናተሓባበርና፡
ናብ ዝሓሸ ለውጢ ክንከደሉ እንኽእል
ባይታ ክንፈጥር ኣለና’ ተባሂሉ። ሎሚ
ግን እዚ ተሪፉ ካልእ ነገር እዩ ዘሎ።
ክብገስ ከሎ ግን፡ ካብ መሰረታዊ ኣካይዳ
ናይ ወጻኢ ፖሊሲና ዝወጽአ ኣይነበረን።
ዋላ ኣይስራሕ ደኣ’ምበር፡ እቲ ሓሳብ
ግን ክቕየር ዝኽእል ኣይኮነን። ናይ
ኩላትና ኣብ’ዚ ከባቢ ዘለና ምትሕግጋዝ፡
መተካእታ ዘለዎ ኣይኰነን። እቲ መደብ
ብኸመይ ተበታቲኑ? ብኸመይ በርዒኑ?
ብኸመይ ተዓናቒፉ? ናቱ ዝርዝራት
ኣለዎ። ኣብ ናይ ወጻኢ ፖሊሲና ግን
ኣይተቐየረን። ኩላተን ኣብ ከባቢ ቀይሕ
ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት፡ ናይ ጎዶበአን ናይ
ምትሕብባር ባይታ ክፈጥራ ኣለወን።
እዚ ሓድሽ ኣርእስቲ ዘይኰነ፡ ካብ ነዊሕ
ግዜ ክንሰርሓሉ ዝጸናሕና እዩ። ኣብ ቀርኒ
ኣፍሪቃ እውን፡ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንበይኑ
ዘይኮነ፡ ናይ ተፋሰስ ኒል ከምኡ’ውን
ናይል ቤዚን ኣሎ። እዚ እውን፡ ምስ
ጂኦግራፊካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ጸጥታዊ፡ ባህላዊ፡
ማሕበራዊ. . . ረብሓታት ዝተኣሳሰረ
እዩ። ኣብ ማእከላይ ምራቕ እውን
ብገፊሑ ዘይኮነ፡ ስዑድያን ካልኦት

ኣይኮነን። ጂኦግራፊ፡ ታሪኽ፡ ህሉውን
መጻኢን ቁጠባ፡ ባህላዊ ማሕበራዊ
ረብሓታት. . . ናይ’ቶም ህዝብታት
ዝውስኖ እዩ። ብጀካ ከምኡ ዝመሰለ
ጥምረትን ኣወዳድባን፡ ካልእ ዝዀነ
መተካእታ የለን። ‘ካብኡ ዝሓይሸ
መተካእታ ኣሎ’ ዝበሃል እንድሕር
ኮይኑ፡ እዚ ንርእዮ ዘለና ናይ ጎይቶትካ
ወኪል ኮይንካ፡ ኣብ’ቲ ዞባ ዕግርግርን
ህውከትን ምፍጣር፡ ወይ ከኣ ብመንገዲ
ናይ ግዳም ሓይልታት ነቲ ኣብ ከባቢኻ
ዝርከብ መኻይድትኻን መናብርትኻን
ሃሲኻ ካልኦት ረብሓታት ምድላይ እዩ።
ኣብ ውሽጢ’ዚ ዞባ ህውከት ንኽፍጠር
ዝድርኹ ነንበይኖም ዕላማታት ኣለዉ።
እቶም ኣብ ውሽጢ ዞባና ወይ ካብ
ዞባና ከይረሓቑ ህውከት ዝፈጥሩልና
ዘለዉ ‘ናይ ዞባ ሓይልታት ኢና’ በሃልቲ
እውን ኣይንርስዖምን ወይ ድማ ካብ
ግምት ኣይነውጽኦምን። ምስ ናይ
ዓለም ሓይልታት እናተሻረኹ፡ ወይ
ድኻማትን ምዝንባላትን እናመዝመዙ፡
ነቲ ህውከትን ዘይምርድዳእን መሊሶም
ምግናን ጥራይ ዘይኮነ፡ ጽቡቕ
ባይታ ንኸይፍጠር ዝዕንቅፉ ዘለዉ
ሓይልታት’ውን ብግዜ ይኹን ብቦታ
ሓደ ብሓደ ስለ እንፈልጦም፡ ነዚ ኩሉ
ደማሚርና፡ ንሎሚ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ፡
ንመጻኢ ወለዶታት ዘገልግል ግልብጥ-

ሃገራት ኸሊጅን ዝርከባኦ፡ ካብ ወሽመጥ
ዓረብ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት
ኣብ’ቲ ጎዶቦና እየን። ናተን ፍሉይ
ባህርያት ክህልወን ይኽእል ይኸውን።
እዚ ኣርባዕተ ከባቢታት፡ ምናልባት ነፍሲወከፉ ነናቱ ኣወዳድባን ቅርጺን ክስእል
ይኽእል ይኸውን፡ ግን ነንሕድሕዱ
ተመላላኢ ስለ ዝኾነ፡ ኣብ መወዳእታ
ናይ ነፍሲ-ወከፉ ኣበርክቶ ተለጋጊቡ
ዝሰፍሐ ዞባዊ ናይ ምትሕብባር ባይታ
ወይ ሃዋህው ክህልዎ ኣለዎ። እዚ ሕርያ

ግልብጥ ዘይብል ፖሊሲ ክንክተል
ክንክእል ኣለና። ‘ካብኡ ዝሓሸ ርእይቶ
ኣለኒ’ ዝብል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ፡ ‘ኣብ
ጣውላ ኣቐምጦ’ሞ ኣረድኣና፡ እንድሕር
ኩላትና ተቐቢልናዮ እሞ ኣሚንናሉ
ንሰርሓሉ። ንኹላትና ዝገዝኣና ግን
ኣህጉራዊ ሕጊ ስለዝዀነ ንዕኡ ኣኽቢርና
ንኺድ። ናይ ህዝብታትን ሃገራትን
ሉኣላዊነት፡ ናጽነት፡ ውህደት፡ ሓድነት፡
መሰረታዊ ነገር እዩ። ንሱ ተኸቢሩ፡ ናይ
ሓባር ረብሓታትና እንረኽበሉ ባይታ

ከኣ ይህልወና’ ኢና ንብል።
ምስ ናይ ዝሓለፈ ኣሉታዊ
ተመኩሮታት፡ነቲዘይሰርሐኣይንደርብዮ፡
ካልእ ሓድሽ ነገር ኣይነምጽእ ክንብል
ኣይንኽእልን ኢና። ምኽንያቱ
ሕርያ ስለዘይኮነ። ከመይ ገይርና ከም
እንቕጽሎን ተስፋታት ኣለዎን የብሉን
ከኣ ምስ ግዜ እናማዕበለ ክመጽእ ዘለዎ
እዩ። ኣብ’ዚ ንስዑድያ ዝምልከት
ንጸረ-ሽበራ ዝምልከት ስጉምቲ ይኹን፡
ኣብ’ዚ ከባቢ ዝቕልቀሉ ዝተፈላለዩ
ተርእዮታት፡ ኣጠማምታና ኣብ ቦታኦም
ኣለዉ። ክሳብ ካብኡ ዝበለጸ መተካእታ
ዝቐርበልና ከኣ ብእኡ ኢና ክንሰርሕ።

ሕቶ፦ ካብ ዞባዊ ምርግጋእ ተነጺሉ
ዘይረአ፡ ክቡር ፕረዚደንት፡ ጉዳይ ፈለግ
ኒልን ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ህንጸት
ዝርከብ ዲጋ ወይ ሓጽቢ ሚለንዩምን
እዩ። ኣብዚ ቀረባ ሳምንታት እውን
ኣብ መንጎ ግብጽን ሱዳንን ኢትዮጵያን
ንቴክኒካዊ ስምምዕ ናይዚ ሓጽቢ
ዝምልከቱ ኣኼባታት ከም እተገብሩ
ይፍለጥ። ዘሰሓሕቡ ጉዳያት ኣብዚ
መዳይ እዚ እንታይ እዮም?
እቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ዞባዊ
ፖሊሲታትና ወይ ቀዳምነታትና፡
ንገዛእ ርእሱ ሓደ ኣካል ናይ’ቲ ጎደቦና
እንብሎ እዩ። እዚ ሕጂ ዝዝረበሉ ዘሎ
ኣርእስትታት፡ ናይ ብሓቂ የሕዝነካ እዩ።
ምኽንያቱ፡ ካብ ነቲ ቀንዲ ጉዳይ ማእከል
ምግባር፡ ካልእ ጐድናዊ ኣርእስትታት
እናልዓሉ እዮም ዝዛረቡ። ገሊኦም
ምናልባት ስነ-ፍልጠታውያን ክመስሉ፡
ቴክኒካዊ ዝበሃሉ ሕቶታት ክህልው
ይኽእሉ ይዀኑ። እቲ ሽግር እንታይ’ዩ
እንድሕር ኢልና ግን፡ ብሓጺር ኣገላልጻ፡
ናይ ኢትዮጵያ ስርዓታት ካብ ነዊሕ
ግዜ ኣትሒዞም ንናይል ከም ፖለቲካዊ
መሳርያ ክጥቀመሉ ከም ዝጸንሑ ናብ
ታሪኽ ተመሊስና ክንርእዮ ንኽእል
ኢና። ብዙሓት ዝተሰነዱ ጽሑፋት
ኣለዉ። ጂኦፖለቲካ ናይ ናይል፡ ንነዊሕ
ግዜ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዝጸንሐ ኣርእስቲ
እዩ። ርሑቕ ከይከድና ኣብ ግዜ ደርጊ፡
‘ኣዕራብ ንኤርትራ ይድግፍዋ እዮም፡
ኤርትራ ናይ ዓረብ (extension)፡
መለቀብታ ወይ መሳርሒ እያ’ ኣብ
ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን፡ ዝተዋህበ መግለጺ
ይዝከረኒ። ሽዑ መንግስቱ ‘ኣዕራብ ነዳዲ
እንተለዎም፡ ንሕና ከኣ ማይ ኒል ኣለና’
ኢሉ። ከም ፖለቲካዊ መፈራርሒ
ማለት’ዩ። እዚ ግዜኡ በሊዑ ሓሊፉ

ክንብል ንኽእል። ግን ኣብ ዝሓለፈ 25
ዓመታት፡ ብኣካል እውን ዝተዋሳእኩሉ
ጉዳይ፡ ክሳብ ክንደይ ኣብ ጉዳያት
ዝንቡዕ ኣተሓሕዛታት ነይሩ ክረእ
ይከኣል እዩ። ኣብ 1993 ንመጀመርያ
ግዜ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ
መጋባእያ ኣብ ካይሮ ተገይሩ። ኣብ’ቲ
እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባዊ ጉዳያትን
ካልኦት ኣርእስትታትን ንመኻኸርን
ንሰርሕን ስለ ዝነበርና፡ ናይ ሽዑ ቀዳማይ
ሚኒስተር መለስ፡ ‘እዚ ጉዳይ’ዚ፡ ምስ
ግብጻውያን ክዛረበሉ እየ!’ ኢሉኒ። ሽዑ
‘ግብጺ ካብ ናይ ናይል ማይ ንእስራኤል
ትሸይጥ ኣላ፡ ብስዊዝን ብሲናይን ኣቢሉ
ናብ እስራኤል ዝኣቱ ካናል ይስራሕ ኣሎ.
. .’ ዝብል ብዙሕ ወረታት ነይሩ። ኣብ
1993 ዳርጋ ፋልማይና ከም ልኡላዊ
ሃገር ዝተሳተፍናሉ እዩ። ‘ሰዓቱ ኣይኮነን
ሕጂ፡ ብዛዕባኡ እንዛረበሉ ኣገዳስነቱ ኣነ
ኣይረኣየንን እዩ። ካልኦት ቀዳምነታት
ኣለዉና።’ ምስ በልኩዎ፡ ብዝኾነ
ተረዳዲእና ኮፍ ኢልና። ንምሸቱ መለስ
ገጭ ገጭ እናበለ መጺኡ፡ ነቲ ጉዳይ
ምስ ዑመር ሱሌማን ከም ዘልዓሎን፡
ብዛዕብኡ ክንዘራረብ ኢና ምስበሎ
“መን ኢኻ ንስኻ?” ከም ዝበሎን
ነጊሩኒ። እቲ ሕቶ “መን ኢኻ ንስኻ?”
ምባል ኣይኰነን። መለስ “ከርእዮም እየ
ነዚኣቶም። ቱርኪ፡ ንዒራቕን ሶርያን ከም
ዘንበርከኸቶም፡ ነዚኦም ከኣ መዓልቲ ኣሎ
ከንበርክኾም እየ” እዩ ኢሉ። እዚ ናይ
ሕጂ ሚለንዩም ዳም ዝበሃል ዘሎ፡ ካብ
ሽዑ ምናልባት ከኣ ቅድሚኡ ዝጸንሐ
ድሕረ ባይታ ነይርዎ ክበሃል ይከኣል።
ብፍላይ ምስ’ዚ ዝተኣሳሰር ጉዳይ ናብ
ካልእ መኣዝን እዩ ከይዱ። ‘ንግብጺን
ሱዳንን’ ከርእዮም እየ ዝዓይነቱ
ኣዘራርባ እዩ። ድሕሪኡ ብዛዕባ ምወላ፡
ዓይነት ንሓጽቢ. . . ዝምልከቱ ብዙሓት
ኣርእስትታት መጺኦም። ብልክዕ ከም’ዚ
ዝኣመሰለ መንፈስ፡ ናይ ሰቲት ጉዳይ
ባዕልና ብተበግሶና ኢና ጀሚርናዮ።
መጽናዕቲ ተኻይዱሉ። ድሕሪኡ’ውን
ንዓና ገዲፎምና ብኻልእ መንገዲ
ተኸይዱ። እቲ ኣካይዳ እንተ ድኣ
ርኢኻዮ፡ ዕቱብ መጽናዕቲ ከይተገብረሉ፡
ንፖለቲካዊ ዕላማታት ተባሂሉ ዝተበገሰ
ፕሮግራም እዩ። ሓደገኛነቱ ከኣ ናብኡ
እዩ ዝመጽእ።
ንሕና ምስ ናይ ወያነ ስርዓት ባእሲ ስለ
ዘለና፡ ወይ ድማ ዝምድናና ስለ ዝተዘርገ፡
ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ናይል ክረብሕ
የብሉን ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን።
ዝዀነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህሉ ስርዓት፡
ቅድሚ ዝኣገረ ፕሮጀክት ከበግስ ከሎ፡
ቅድም ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ረብሓ
ክሰርዕ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ደቡብ፡
ኣብ ሰሜን፡ ኣብ ምዕራብ፡ ኣብ ምብራቕ
ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ኣገልግሎት
ናይ ኤለክትሪክ፡ ኣብ ሕርሻ፡ ኣብ
ኢንዱስትሪያውነት፡ ኣብ ምስናዕ፡ ኣብ
ኣገልግሎታት. . .ኣብ ምንታይ እዩ፡
ብኸመይከ ክጥቀመሉ ይኽእል ክትብል
ኣለካ። መን ይምውሎ፡ ኣይኮነን ዘሎ
እቲ ሕቶ። ኣነ ብኸመይን ካበይን፡ ከም
ዝተበገሰ ኣረጋጊጸ ስለ ዝፈልጥ፡ ብሰነዳት
እውን ክዛረበሉ ስለ ዝኽእል፡ ተጸኒዑ፡
ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ረብሓታት ኣብ
ግምት ዘእተወ እዩ ክብል ኣይክእልን።
ናብ 8ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ
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ኤርትራ

ስድራይ ኣይተቐበሉዎን….

ነጃት ኣድም
ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን፡ ካብ ቅድም
ዝጸንሐ ጸገም እዩ። መብዛሕትኡ መንእሰያት
ዝመርጽዎም መጻምድቲ፡ ስድራኦም
ኣይፈትዉዎምን ወይ ኣይቅበሉዎምን
እዮም። ጸሓፍትን ደረስትን ወትሩ
ዘንጸባርቕዎ መስርሕ ህይወት ኮይኑ፡
ሸክስፒር ብመንገዲ ሮምዮን ጁልየትን
ድንቂ ድርሰት ገይሩ ኣርእዩና’ዩ። ብዙሓት
ስነጥበባውያን’ውን ብዝተፈላለየ መንገድታት
ክሳብ ሕጂ ዝጽሕፉሉ ዘለዉ ጉዳይ እዩ።
ብሰንኪ ዓውለማን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን፡
ዓለም ናብ ሓንቲ ካንሸሎ እናጸበበት እትኸደሉ
ኣብ ዘላ እዋን ንነብር ምህላውና፡ ምትሕንፋጽ
ባህልታትን ክብርታን ከም ተርእዮ ክኽሰት
ናይ ግድን እዩ። ከም ውጽኢቱ ከኣ፡
መንእሰያት ብሰንኪ ጽልዋ ናይዚ ዓውለማ
ቀንዲ መሳርሒ ዝኾነ ማሕበራዊ ሜድያ፡
ኣብ ዝምድናን ፍቕርን ዝህልዎም ንቕሓትን
ክፉትነትን ዝያዳ ብምብራኹ፡ እቲ ብወለዲ
ዝካየድ ዝነበረ ምምጻእ መጻምድቲ ተሪፉ፡
ባዕልኻ ምምራጽ ተለሚዱስ ምስቲ ዝነበረ
ባህልን ክብርታትን ስድራናን ሕብረተሰብናን
ከጋጭወና ካብ ዝጅምር ነዊሕ ኣቑጺሩ
ይርከብ።
“ምስ ዓርከይ ዋላ’ኳ ዝፈላልየና ብዙሕ

ነገር እንተሃለወ፡ ተመርዒና ክሳዕ ሞት
ብሓንሳእ ክንነብር ኢና ተመሓሒልና። ግን
ናይ ስድራና ጸገም ዕንቅፋት ኮይኑና’ሎ።
ተጻብኦ ክልቲኦም ስድራ ነዊሕ ዘቑጸረ’ኳ
እንተኾነ፡ ርክብና ግና ንነዊሕ ዓመታት ስቱር
ጌርናዮ ክንጓዓዝ ጸኒሕና ኣለና። እንታይ ከም
እንገብር ጠፊኡና ኣሎ” ዝብል ምዕዝምዛማት
መንእሰያት ብቐጻሊ’ዩ ዝስማዕ።
ብርግጽ ንሓዋሩ ክኾነኒ’ዩ ዝበልናዮ ብፍቕሪ
ዝሓዝናዮ ሰብ ክህልወና ይኽእል እዩ። ግን
ከኣ መልክዑ ደኣ ዝፈላለ ይኸውን’ምበር፡
ኣብ ልዕሊ ስድራና’ውን ተመሳሳሊ ፍቕሪ
ክህልወና ናይ ግድን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ፡
ኣብ መንጎ ጾታዊ ፍቕርናን ፍቕሪ ወለድናን
ተቐርቂርና፡ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ጸቕጥን
ጭንቀትን ይገጥመና።
ስድራና፡ በቲ ዝጸንሖምን ዘዕበዮምን ባህሊን
ክብርታትን ተደሪኾም፡ ነቲ ዝመረጽናዮ ሰብ
ዘይክመርጽዎ ይኽእሉ። ነቲ ንሕና “በቃ
ዘበለ” ኢልና ዝመረጽናዮ ሰብ፡ እንተታት
እናኣምጽኡ ኣይቅበልዎን’ሞ እንታይ ከም
እንገብር ሕርብት ይብለና።
ኣብዚ እቲ ዝንጸግ ዘሎ ሰብ(መጻምድቲ)
ርእይቶኡን ሓሳባቱን እንተደኣ ዘይተሰሚዑ፡
ዝተነጸለን ዘይተኸብረን ኮይኑ ስለ ዝስምዖ፡

ኣብ ምፍታሕ’ቲ ሽግርን ኣብ ምእማን’ቶም
ስድራን ብዙሕ ክጽገም ይኽእል እዩ።
እንተደኣ ከም ማይን ጸባን ኴይንና
ተወሃሂድናን ኣበርቲዕና ሰሪሕናን ግን፡ ነቶም
ዝነጽጉና ስድራ ዘይነእምነሎም መንገድታት
ፍጹም ኣይህሉን። ንገለ ካብቶም ነዚ ጸገም
ንምስጋር ክንገብሮም ዘለናን ዘይብልናን
ነጥብታት ምስ እንዕዘብ ከኣ፡ንነቐፌታ
ብነቐፌታ
ኣይንመልስ፡
- ስምዒታት፡ ክብርታትን ባህልን ወለድና፡
መን ምዃንና ዝቐረጹ ምዃኖም ኣይንረስዕ።
ንወለዶታት መርሓ ብርሃን ኮይኖም፡
ንመንነት ስድራና ዓቂቦምን ኣዂሪዖምን
ዝመጹ ምዃኖም’ውን ንዘክር። ስለዚ
ንታሪኽ ስድራና ምንእኣስ ኮነ ምትሓት
ቅኑዕ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ሓጋዚ’ውን
ኣይከውንን። እቶም ዝዓበዩ ወለዶታት፡ ኣብ
ኩነታቶምን ኣተሓሳስባኦምን ተደሪኾም፡
ኣብ ህይወትና ዝውስንዎ ዝኾነ ይኹን
ነገር፡ ኣብዛ ተቐያያሪት ዓለም፡ ንሱ እዩ
እቲ ውሑስን ቅኑዕን ኢሎም ስለ ዝሓስቡ
ጥራይ እዮም። ስለዚ፡ ቀስ ኢልና መርሚርና
ብጥበብ ሓሳባትናን ድሌታትናን ከነረድኦም
ጥራይ ንጽዓር።
ንዘይተቐባልነት
ስድራና፡
ብናይ
ተኸላኻልነት መንፈስን መጎተን ኣይንመልስ፡
- ተኸላኻልነት፡ ገለ ሃሳዪ ነገር ከምዘሎ’ዩ
ዘአንፍት። መጎተን ክርክርን’ውን ከምኡ።
እቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ግን፡ ንርእይቶኦምን
ነጸጌታኦምን ብኽብርን ቅንዕናን፡ ምምላስን
ምርዳእን እዩ። ልክዕ ከምቲ ብኣና ዝተሰመዖም
ሕማቕ ስምዒት፡ ርእይቶኦም’ውን ሕማቕ
ስምዒት ከም ዝፈጠረልና ብኣገባብ
ንግለጸሎም። ኣብ ልዕሊኦም ዘለና ልዑል
ፍቕርን ኣኽብሮትን ጠቒስና ድማ፡ ኣብ
ውሳኔና ክርዕሙ ንጽዓር። ንዝህቡና
ምኽንያታት ግን ብግቡእ ንመርምር።

ምኽንያቱ፡ ንሳቶም ቅኑዓት ክህልው ስለ
ዝኽእሉ።
ዝምድናና ንነዊሕ እዋን ብምስጢር
ኣይንሓዞ፡- ንዝህልወና ፍቕራዊ ዝምድና
ብምስጢር ምሓዝ፡ ንዝወሰድናዮ ምርጫን
ውሳኔን ከም ዝሓፈርናሉ ገይሩ ከገምተና
ይኽእል እዩ። ሓደ ካብ ኣዝማድና ይኹን
ኣባል ስድራቤትና ጎፍ ንጎፍ ክረኽቡና’ውን
ይኽእሉ እዮም። ውሽጥና ከይፈለጡ ከኣ
ክሓርቁን ክጉህዩን ይኽእሉ። ምኽንያቱ፡
ኩሉ ግዜ ተሓቢእካ እትገብሮ ነገር፡ ብጥዑይ
ስለ ዘይውሰድ። ስድራና ድማ ንኽነጽጉና
ምኽንያት ክኾኖም ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ፡
ኣብ ዝምድናና ዝህሉ ነፍሲ ወከፍ ስጉሚ፡
ስድራና ክፈልጥዎ ምስ ዝኽእሉ፡ ነቲ ሓደ
መዓልቲ እንወስዶ ናይ መርዓ ውሳነ ክሕግዝ
ይኽእል እዩ።
ንዝመረጽናዮም መጻምድቲ ከም ጠበቓና
ጌርና ኣይንጠቐመሎም፡- ንኣፍቃሪና ይኹን
ዓርክና፡ ኣንጻር ስድራና ጸግዒ ወሲዱ

ክጣበቐልናን፡ መምህር ስድራና ክኸውንን
ክንገብር ፍጹም ኣይግባእን። ልዕሊ ስድራና
ኮይኑ ከምዚ’ባ ከምቲ እናበለ ዘስተምህርን፡
ልዕል ኢሉ ክረአ ዝፍትንን ክኸውን የብሉን።
ልክዕ’ዩ ካብ ጎንና ከይተፈልየ ክበኣሰልናን
ክጣበቐልናን ጽቡቕ እዩ፡ ኣንጻር ስድራና ግን
ክኸውን የብሉን። ንመጻኢ ዝምድናና’ውን
ዋሕስ ዝህብ ኣይኮነን። እቲ እንመርጾ ሰብ፡
ብእንታይነቱ መርሚርና’ምበር፡ ካብ ፍሉያት
ስድራቤት ስለ ዝተወልደን ዝዓበየን ጥራይ
ክኸውን የብሉን።
ጸግዒ ኣይንሓዝ፡- ኣብ ከምዚ ኩነታት ጸግዒ
ናይ መን ኢና እንሕዝ? ናይ ኣፍቃሪናዶ
ናይ ስድራና? እዚ ጉዳይ’ዚ ናይ ሰዓርን
ተሳዓርን መድረኽ ከምዘይኮነ ከነስተውዕል
ኣለና። እንታይ ደኣ፡ ብዛዕባ ናይ ነፍሲ ወከፍ
ሓሳብ ስድራቤት፡ ዳግማይ ሃኒጽካ ናብ ቁም
ነገር ምብጻሕ’ምበር። ስለዚ፡ ብዝተኻእለና
መጠን፡ ንረዳዳእ፡ ንረዳእን ንስማዕን፡ ክብረት
ዘለዎ ክትዕን ክርክርን ከኣ ነዘውትር።

“ሽምግልና ካብ ምምሃርን ምብርካትን ኣይክልክልን
እዩ” ቻይናዊት ደራሲት
ክሳብ ጓል 60 ዓመት እትኸውን ከተንብብ
ኣይትኽእልን ነይራ። ጓል 75 ዓመት ምስ
ኮነት ግን ፊደል ቆጺራስ ነኣሽቱ ዛንታታት
ክትጽሕፍ በቒዓ። ድሕሪ ሓደ ዓመት
ድማ፡ ዠጂያንግ ዝተባህለ ኣሕታሚ ትካል
መጽሓፋ ኣሕቲሙ ዘርጊሑላስ፡ ብዙሕ
ሸይጣን ኣብ ሓጺር ግዜ ድማ ብዙሓት
ሰዓብቲ ኣጥርያ፣ ቻይናዊት ደራሲት ጂያንግ
ሹመይ።
ጂያንግ ኣብ ጥቅምቲ 1934፡ ኣብ ባይሺ
ዝተባህለት ገጠር ናይ ቻይና፡ ካብ ሓረስቶት
ስድራ ተወሊዳ። ኣብቲ ዝተወልደትሉ ዓዲ፡
ቈልዓ ሽድሽተ ዓመት ኮይና ትምህርቲ

ጀሚራ’ኳ እንተነበረት፡ ብሰንኪ ኣብ
1940ታት ዝተወለዐ ውግእን ዕግርግርን ግን፡
ቁሩብ መዓልታት ጥራይ ተማሂራ ከተቋርጽ
ተገዲዳ። ብድሕሪኡ’ውን ኣይቀጸለትን።
ኣብ 1954 ጂያንግ ምስ ዣንግ ፉቹን
ዝተባህለ ወዲ ዓዳ ተመርዕያ ሰለስተ
ኣዋልድን ሰለስተ ኣወዳትን ወለደት። ዋላ
ደኣ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣይትርከብ’ምበር፡
ህይወታ ንምምዕባል ብዙሕ ሓርኮትኮት
በሃሊትን ኣዝያ ህርኩትቲ ሰራሕተኛን እያ
ነይራ። ካብ 1960-1980 ኣብ ናይ ሕጡብ
ፋብሪካ ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ካብ

1980-1987 ኣሓ ብምርባሕ ጸባ እናሸጠት
ትናበር ነበረት።
ኣብ 1996 በዓል ቤታ ብሓደጋ ኣውቶቡስ
ካብዛ ዓለም ብሞት ስለ ዝተፈልያ፡ ኣብ
ዓሚቚ ሓዘን ተሸሚማ ነበረት። ጓሂኣ
ንምድባስ ድማ፡ ኣይሊንግ ዝተባህለት ቦኽሪ
ጓላ ምንባብ ክትምህራ ጀመረት። ኣይሊንግ
ኣባል ማሕበር ጸሓፍቲ ቻይና ኮይና፡ ኣብ
ኣውራጃ ቻይና እትርከብ ዩኒቨርሲቲ፡
መምህር ስነ-ጽሑፍ እያ።
ጂያንግ፡ ኣብ ገዛ ትምህርቲ ምስ
ጀመረት፡ ምንባብ ክትክእል ኣዝያ ክትህንጠ
ጀመረት። ነቲ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ዘይረኸበቶ
ትምህርቲ፡ ኣብ እርጋና ከተስተማቕሮ ስለ
ዝጀመረት ድማ፡ ፍቕሩ ኣሕዲራ ብዙሕ
ፈተወቶ። ኣብ ከባቢኣ ንዝርከቡ ቈልዑ
ተማሃሮን ኣብ ጎደናታት እትረኽቦም ሰባትን
ድማ፡ ንኽምህርዋን ከተንብብ ክሕግዝዋን
ወትሩ ትሓትት ነበረት። ኣብ ተሌቪዥን፡
ጋዜጣታት፡ ኣብ ጎደናታትን ታቤላታትን
እትረኽቦም ጽሑፋት ከተንብብ ብምፍታን
ድማ ንምህሮኣ ተራጉዶ ነበረት። ድሕሪ
ቁሩብ ኣዋርሕ ድማ ንፊደላት ቻይና
መሊኻቶምስ ጽቡቕ ከተንብብ ጀመረት።
ኣብቲ ናይ ምምራቕ ኣጋጣሚ ተሓቲታ
ክትምልስ እንከላ ጂያንግ፡ “ብሳላ’ታ ጻዕራምን
ዘይትሕለልን ፍቕርቲ ጓለይ እየ ናብዚ
ደረጃ በጺሐ” ትብል’ሞ ኣስዒባ፡ “ክልቴና
መማህራን ኢና። ኣነ ካብ ግዜ ቁልዕነታ
ከመይ ገይራ ብልጽቲ ሰብ ከም ትኸውን
ምሂረያ። ንሳ ድማ ኣብ ሽምግልናይ ከመይ
ገይረ ምንባብ መሊኸ ጸሓፊት ክኸውን
ከም ዝኽእል ምሂራትኒ፡” ትብል።
ኣይሊንግ ብወገና፡ ወላዲታ ዕድመ
ኣብ ምድፋኣ፡ ኣእምሮኣ ንትምህርቲ
ክፉት ገይራ ተገዲሳን እናጸዓረትን ኣብዚ

ደረጃ ብምብጸሓ ኣድናቖታ መግለጺ ከም
እትስእነሉ ድሕሪ ምሕባር፡ “ኩልና ከምኣ
ጌርና ንጽዕርን ንግደስን ኔርና እንተንኸውን፡
ዘይንበጽሖ ዓወት ኣይምሃለውን ነይሩ፡”
ትብል።
ጂያንግ ምንባብ ጽቡቕ ገይራ ምስ
መለኸት፡ ኣብታ ሃገር ንዝተጻሕፉ ብዙሓት
ብሉጻት መጻሕፍቲ ከተብብ ጀሚራ። ኣብ
ህይወታ ብዙሕ ተመኲሮታት ዘሕለፈት
ብምንባራ፡ ኩሉ እትፈልጦን ዝሰምዓቶን፡
ብዙሓት ምእንቲ ክካፈሉዎን ክፈልጡዎን፡
ጽሒፋ ከተሕትሞ ንጓላ ተወከሰታ። ኣይሊን
ጓላ ግን፡ ብስራሕ ጽምድቲ ብምንባራ
ብዙሕ ከይሓሰበት፡ ንማሕተም ይበቅዕ እዩ
እትብሎም ኣገደስቲ ዛንታታትን ሓሳባትን
ከተስፍሮም ጥራይ’ያ ሓቢራታ።
ጂያንግ ዋላ’ኳ ኣብ ሓጺር ግዜ ፊደላት
መሊኻ ከተንብብ እንተኸኣለት፡ ጽቡቕ
ገይራ ክትጽሕፍ ግን ብዙሕ ስክፍታ
ነበራ። ብዝኾነ ጓላ ብዝቐረበትላ ርሳስን
ጥራዝን ተሓጊዛ ምጽሓፍ ጀመረት። ኣብ
መጀመርያ፡ ልምድን ክእለትን ስለዘይነበራን
ምንፍጥፋጥ ኣእዳዋ ተሓዊሱዎምን
ንጽሕፈታ ካብ ቅልጣፈን ጽባቐን
ኣጎናዲቦሞ ነበሩ። ኣብ መዓልቲ ድማ ክልተ
ሰለስተ ምሉኣት ሓሳባት ጥራይ ጽሒፋ
ትሓድር ነበረት። ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ
ጻዕራ ብምዝያዳ ግን፡ ኣብ ውሽጢ ሒደት
ሰሙናት ኣዝያ ተመሓየሸት።
ጂያንግ፡ ኣብ 2012 ዝጀመረቶ
ዛንታኣ፡ ኣብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ሰለስተ
ድሕሪ ቀትሪ ጀሚራ ክትጽሕፍ ተምሲ
ነበረት። ጽሒፋ ምስ ወደአት ድማ
ሙዚቃ ምጽዋትን ምስዕሳዕን ከምኡ’ውን
ምስ መሓዙታን መዛኑኣን እተዕልለሉን
እትጻወተሉን ፍሉይ ግዜ ነበራ። ከምኡ

እናበለት ድማ፡ ብህርኩትና እናሰርሐት፡
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ ሚእቲ
ሽሕ ቃላት ብምጽሓፍ ብዙሕ ዛንታታት
ኣጻፈፈት።
ጂያንግ፡ ጽሑፋ ወዲኣ ንጓላ ምስ
ኣረከበታ፡ ጓላ ክትኣምን ኣይከኣለትን።
ብኮምፒተር ጽሒፋ ድማ ኣብ ኢንተርነት
ክትዝርገሖ ጀመረት። ኩሎም መሳርሕትን
መሓዙትን ኣይሊን ድማ በቲ ዛንታታት
ተመሲጦምን ብሓይልን ኒሕን ወላዲታ
ተደኒቖምን
ከተሕትሞ
ደጋጊሞም
ክምሕጸኑዋ ጀመሩ። ኣደን ጓልን እቲ
ዛንታታት ክሕተም ይኽእል’ዩ ዝብል ሓሳብ
ኣይነበረንን። ተደጋጋሚ ርእይቶታታትን
ሓሳባትን ቀረብተን ግን ክደፋፍአን ጀመረ።
“chaotic years of wars, years of
famine” (ዓመታት ሕንፍሽፍሽ ኲናትን
ጥምየትን) ዝብል ኣርእስቲ ድማ ተሓቲማ፡
ኣብ ምሉእ ቻይና ተዘርገሐት። ኣብ ሓጺር
ግዜ ድማ ኣቓልቦ ሓያለ ማዕከናት ዜና
ስሒባ ወረሐት።
ጂያንግ ሓደ መዓልቲ ደቃ ጌና ነኣሽቱ
እንከለዉ፡ “ሰብ መዓስ’ዩ ሓይሉ ዘረጋግጽ”
ክትብል ንዝቐረበላ ሕቶ ክትምልስ እንከላ፡
“ኣብ ግዜ ድኽነቱ እዩ” ክትብል’ያ
ኣደናቒ መልሲ ሂባ። ንሳ ዝበዝሐ ዕድመ
ህይወታ ብሽግርን መከራን ዝሓለፈት ኣደ
እያ። ተመርዕያ ሓዳር ምስ ገበረት’ውን
ንሳን በዓል ቤታን ንሽድሽተ ደቆም ከዕብዩ
ዝሓለፉዎም ናይ ጥሜትን ድኽነትን
ሕሱማት እዋናት፡ ዝያዳ ከም እትሕይልን
እትበልሕን ከምዝገበሩዋ’ያ እተዕልል።
ጂያንግ ኣብዚ ግዜ’ዚ ሰለስተ ፍሉያት
ግዳሰታት ኣለዉዋ። ምጽሓፍ፡ ምድራፍን
ምጽዋት ሙዚቃን። ዋላ’ኳ ዕድመ ደፊኣ
እንተሃለወት፡ ብትርኢታ ግና ገና’ያ ዘላ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ካብ 6ይ ገጽ ዝቕጽል

ምኽንያቱ፡ ስርዓት ወያነ፡ ንረብሓ ህዝቢ
ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ስለ ዘይኰነን፡ ብግብሪ
ታሪኽ ዘረጋገጾ ስለ ዝኾነን። ስለ ዝዀነ፡
ንህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓሲቡሉ ዝካየድ
ዘሎ ፕሮጀክት ናይ ጸዓት እዩ ኢልካ
ክዝረበሉ ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ ብዙሕ
ትርጓመታት ኣለዎ። መንግስቲ ሱዳን
ንዕኡ ዝምልከት ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ
ልኡላዊ መርገጺ ክህልዎ ይኽእል።
መንግስቲ ግብጺ ናቱ መርገጺ ክህልዎ
ይኽእል ይኸውን። ቅድሚ ዝኣገረ
ክምለስ ዘለዎ ሕቶ ግን፡ እዚ ፕሮጀክት’ዚ
ንህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ማልስ
ኣለዎ? እንታይ ክጠቕሞ ይኽእል?
ዝብል እዩ። እንተ ድኣ ክንድ’ዚ ዝኣክል
ገጂፍ ፕሮጀክት ይካየድ ኣሎ ኮይኑ፡
ብልክዕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምንታይ
ክጥቀም እዩ? ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሓደ
ሓጽቢ ኮፍ ምባል ኣይኮነን። እንድሕር
ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከርብሕ ኮይኑ፡ ገጅፍ
ናይ መተሓላለፊ ፕሮጀክት ዝተሓወሶ
ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ድሕሪ ናይ
መተሓላለፊ፡ ናይ ምዝርጋሕ ወይ ዕደላ
ስራሕ’ውን ኣሎ። ኣብ ምንታይ ከም
ዝውዕል እውን ብልክዕ ክትፈልጥ
ክትክእል ኣለካ። ሽዱሽተ ሽሕ ሜጋ
ገጅፍ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ግን ቅድም
ቀዳድም ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብኡ
እንታይ ክረብሕ’ዩ ምፍላጥ የድሊ።
ምናልባት ውሽጣዊ ጉዳይና ስለዝኾነ
ሰብ ክፈልጦ የብሉን፡ ክበሃል ይኽእል
ይኸውን። ግን ዝዀነ የዋህ ሓታቲ፡
ኣብ መወዳእታ ካብ’ዚ ፕሮጀክት እዚ፡
ብርግጽ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ
እንታይ ክጥቀም ይኽእል፡ እንታይ እዩ
ክሕግዞም? ኢልካ ክትሓትት ክትክእል
ኣለካ። እቲ ቴክኒካዊ- ዘይቴክኒካዊ ዝበሃል
ዘረባታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝስማዕን
ዘይስማዕን ምኽኒታት ይቐርበሉ እዩ። ግን
እቲ ቀዳማይ ሕቶ፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ
እንታይ ማልስ ኣለዎን ቀዳምነታቱከ
እንታይ እዮም ዝብል እዩ።
እቲ ዘገርም፡ እዞም ዓበይቲ
ፕሮጀክትታት ወይ “mega
Project” ዝበሃሉ፡ ኣብ
ኣፍሪቃ ዘምጽእዎ ዘለዉ
ዕንወት ዝርድኦ ሰብ
የለን። ምናልባት ዝና
የምጽኡ ይኾኑ። ግን
ንህዝብታት ዝህቡዎ
ረብሓ እንታይ እዩ ኢሉ
ዝሓትት ዳርጋ የለን። ምኽንያቱ
ኣብ ኣሀውታቲ ዝኾነ ዝርርባት ስለ
ዝኣቱ። ናይ ሽዱሽተ ሽሕ ሜጋ ይኹን
ልዕሊኡ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጎረባብትን
ክጥቀመሉ ይኽእል’ዩ እንድሕር
ተባሂሉ፡ ብቐዳምነት ህዝቢ ኢትዮጵያ’ዩ
ተጠቃሚ ክኸውን ዘለዎ። ንደገ
ክንሸይጥ ኢና እንድሕሪ ኰይኑ ዝበሃል
ዘሎ፡ እቶም ዓደግቲ መን እዮም?
ብኸመይ ከተበጻጽሓሎም ትኽእል?
ክንደይ ክትሸጠሎም ትኽእል?
ክትሓስበሉ ኣለካ። ኦግሎ መጺእሉ
ዝነበረ እውን ከም ርእይቶ ኣቕሪቡለይ፡
‘ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያሲ
እንድሕሪ ዝደልዩ ኮይኖም ንሕና እውን
ክንሸጠሎም ንኽእል ኢና’ኮ’ ኢሉ።
እቲ ብዙሕ ዘጋጊ፡ እቲ ማያዊ ምንጪ
ዝሓሰረ ምዃኑ እዩ። ዋጋ ነዳዲ ከም’ዚ
ሕጂ ከይወረደ ከሎ፡ ዋጋ ናይ ማያዊ

ንምንብርካኽና ዝተኣልመ ውዲት . . . ኣይሰርሐን
ጸዓት፡ ካብ ረስናዊ ጸዓት ብሰለስተ ዕጽፊ
ይሓስር ብምንባሩ፡ ዝሓሰረ ይበሃል ነይሩ።
ናብ ሃገራት ክትሸጦ እንተድኣ ዄንካ፡
ብኽንደይ ኢኻ ክትሸጦ? ንምንታይከ
ክጥቀማሉ እየን? ካብኡ ምስ ተጠቕማኸ
እንታይ ማልስ ክረኽባሉ ይኽእላ? ነዚ
ዝገልጽ ነገር የለን። ብቕርጺ ንኸይዓኑ
ንኸይበላሾ ጥራይ ዘይኰነስ ጽባሕ
ምንቅጥቃጥ እንተ መጽአኸ ተባሂሉ፡
እዚ ኣርእስቲ ንሞያውያን ዝግደፍ እዩ፡
ግን ንሱ ኣይኮነን እቲ ሕጂ ክዝረበሉ
ዘለዎ ኣስርእቲ። እቲ ኣርእስቲ፡ እዚ
ፕሮጀክቲ’ዚ ንናይ ዞባ ረብሓ እንድሕሪ
ኮይኑ፡ ካብኡ ናብኡ ከኣ ቅድም ቀዳድም
ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣብ ግምት
ከእቱ ስለ ዘለዎ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ
ረቢሑ ኪኖኡ ኸኣ ትርፊ ተተረኺብዎ
ካልኦት ከባቢታት ክጥቀሙሉ ኣለዎም፡
እንድሕሪ ኮይኑ ተባሂሉ፡ ኣበይ ኣሎ
እቲ ውጥን? ክሳብ ሎሚ ነዚ ዘረጋግጽ
ዝተዘረበሉ ኣርእስቲ’ውን የለን። እቶም
ዝምልከቶም ወገናት ስለ ዘይተሰማምዑ
ናይ ግዳም ክኢላታት ገይርካ መጽናዕቲ
ክግበረሎም’ዩ፡ ተባሂሉ ኣብ’ዚ መወዳእታ
እዋን ዝተገብረ ፈተነ፡ ናብ ምቅሕሓርን
ምትፍናንን እዩ ኣምሪሑ። ብኣጠቓላሊ፡
ቅርዑይ ዘይኮነ፡ ብቐንዱ ንፖለቲካዊ
መሳርሒ ተባሂሉ ዝተበገሰ ፕሮጀክት
ስለ ዝኾነ፡ ይተኸል ኣይተኸል ካልኦት
ሳዕቤናት ከምጽእ ምዃኑ፡ ብቐንዱ ኸኣ
ተሃሳዪ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ክኸውን።
እዚ ጉዳይ እዚ ኣኺሉዎ’ዩ፡ ሰዓቱ
ሓሊፉ’ዩ፡ ምውድኡ ኣይተርፎን’ዩ. .
. ክንቅበሎ ኣለና ክበሃል ይከኣል እዩ።
ድሕሪኡኸ ናብ ምንታይ ከምጽኣና
እዩ? ብዙሓት ምስ መመንጨዊ ናይ
ኤለትሪክ ተኣሳሲሮም ተተግቢሮም
ዝተባህሉ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት፡
ኣብ ኣፍሪቃ ኣበይ ኣለዉ? እንታይ
ኣፍርዮም? ኣብ ናይ ህዝቢ መዓላ
ብኸመይ ውዒሎም? ርሑቕ ከይከድና
ብዙሓት ክውናት ኣብነታት ናይ
ዝተተግበሩ ናይ ሃይድሮ ፓወር
ጀነረሽን
ትካላት፡
ናታቶም ናይ

ንሓዋሩ ክሳራታቱ ካብ መኽሰቡ ዝዓበየ
ይኸውን። እዚ ጉዳይ’ዚ፡ ብጀካ እቲ
ብስምዒት ዝበሃል፡ ቁም-ነገሩ ብኸምዚ
ዝገልጾ ዘለኹ ክንርደኦ ዘለና’ዩ። ኣነ
ብፍላይ ብዙሕ ዝተኸታተልኩዎ
ጉዳይ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣጸቢቑ
ዝፈልጦ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ካብ
ፈለማ ብኸመይ ከም ዝተበገሰ ስለ
እንፈልጦ፡ እዚ ሕጂ ዝዝረብ ዘሎ ናይ
መጥፍኢ ግዜ ናይ ህዝባዊ ርክባት
ቁሩቁስ ኮይኑ’ዩ ዝረኣየኒ። እቲ ሽግር፡
ጠንቁን ሳዕቤናቱን ግን፡ ብዕቱብ ኣብ
ዝዝረበሉ ደረጃ ኣይበጽሐን ዛጊት።

ሕቶ፦ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ መዳይ፡
ንኤርትራ ናይ ምንጻል ውዲት
እናፈሸለ ይኸይድ ምህላዉ ዘመልክቱ
ምዕባለታት ኣለዉ። ምስ ሃገራት
ማእከላይ ምብራቕ፡ ምስ ኤውሮጳዊ
ሕብረት፡ ምስ ቻይናን ካልኦት ናይ
ርሑቕ ምብራቕ ሃገራትን ፖለቲካውን
ቁጠባውን ዝምድናታት ንምስፋሕ
ክካየዱ ዝጸንሑ ርክባት’ውን ኣለዉ።
እዞም ዝምድናታት እዚኣቶም ኣበየኖት
ጽላታት ዘተኮሩ ኢዮም?
ብሓፈሻዊ ትዕዝብቲ፡ እቲ ሓደ
ቀጽራዊ ዓለም፡ ኣብ ዝሓለፈ 25
ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ
ልኡላውነት
ናይ’ዛ

ትግባረ
ውጥንን ናቱ ፋይዳን
ዝተሰርሐ’ሞ ዝሰርሕ ዘሎ
ኣሎዶ? እቲ ዘገርም፡ መብዛሕትኦም
ካብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ዝበሃሉ
ጻዕዳ ሓርማዝ እዮም። ንዝናን ንጃህራን
ተባሂሎም ዝተሰርሑ እምበር፡ ብግብሪ
ሃገርን ህዝቢን ክጥቀመሉ ምእንቲ፡
ተባሂሎም ስለ ዘይተሰርሑ፡ ነዐኦም
ከማሓድርን ከስርሕን ዝኽእል ዘቤታዊ
ዓቕሚ ስለ ዘየለ፡ ብናይ ግዳም ደገፍ
ክትገብሮ ትግደድ። መብዛሕትአን ነዚ
ፕሮጀክትታት ዘተግብራ ናይ ግዳም
ኩባንያታት፡ ናታተን እዋናዊ ረብሓ
እንተዘይኮይኑ፡ ናይ ሓዋሩ ረብሓ
ናይ’ቲ ፕሮጀክትታት ኣብ ግምት
ኣእትየን ስለ ዘየጽንዓን ዘይተኽለኦን፡

ሃገርን
ህዝባን ዝኣወጆ
ኣብ ኲናት ዝተመርኮሰ
ናይ ተጻብኦ ፖሊሲ መግለጺ
የብሉን ኢልካ’ውን ክትሓልፎ
ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ’ዚ 25
ዓመታት፡ መብዛሕትኦም ውሳነታት
በይናዊ፡ ተጻባኢን ኣብ ግጉይ ግምታት
ተመርኲሶም ዝተወስዱን እዮም።
ነዚ ዞባ ንምምላኹን ንምቁጽጻሩን
ዝተኣታተዉ ፖሊሲታት፡ ኣብ ዝሓለፈ
25 ዓመታት ዘምጽኡልና ሳዕቤናትን
ዝፈጠርዎ ዕንቅፋታትን ብግዜን ቦታን

ክግለጹ ይኽእሉ እዮም።
ኲናት የመን፡ ንድሕሪት ተመሊስካ
ክረአ ከሎ፡ ብሃንደበት ዝመጽአ ኣይኮነን።
ምናልባት ታሪኽ ዝርዝሩ ክገልጾ
ይኽእል ይኸውን። ናይ ሓንሽ ሽግር
ምስ መጽአ፡ ኲናት ተወሊዑ፡ ደም እውን
ፈሲሱ፡ ግን ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደን።
እቲ ዘገርም፡ ኣብ’ቲ ዝተዋህበ ውሳነ፡
ሰባት ከየስተብሃሉሉ ዝኸዱ ነገር ኣሎ።
በቲ ቤት ፍርዲ፡ ሓንሽ ናይ የመን እዩ
ተባሂሉ። ኣብ ውሽጢ’ቲ ውሳነ ግን፡
ኤርትራ ኸኣ፡ ኣብ ልኡላዊ ማያት ናይ
የመን ዓሳ ክትገፍፍ ከም እትኽእል
ተወሲኑ። ብኸመይ መንገዲ ደሴት ናይ
የመን ኢዩ ተባሂሉ? ብኸመይ መገዲኸ
ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር፡ ኣብ ናይ ካልእ
ልኡላዊት ሃገር ግዝኣት ዓሳ ክትገፍፍ
መሰል ይህልዋ። ሽዑ ዝጸሓፍኩዎ
መልኽእቲ ኣሎ። ብዝኾነ እቲ ውሳኔ
ክንቅበሎ ናይ ግድን እዩ ነይሩ። ግን
እቲ ውሳነ መጻወድያ እዩ። ንሓድሕዱ
ተገራጫዊ ዝዀነ ውሳነ እዩ ተዋሂቡ።
እዚ ከም ምሕላፉ ሓሊፉ፡ ዝወሰድናዮም
ሕርያታት’ውን ኣብ ቦታኦም ነይሮም
ክንብል ንኽእል። ኰይኑ ግና፡ ንቐጻሊ
ቅልውላው ዝእጎድ ዝነበረ መጻወድያ
እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። ድሕሪኡ
ኸኣ፡ ናይ ወያነ፡ ናይ ባድመ ጉዳይ
መጺኡ። እዚ ኣብ ክሊ ናይ’ቲ ቀጻሊ
ዘመተ ዝካየደሉ ናይ ምስይጣን ጸለመ
እንተ ርኢናዮ፡ ተናኻፊ፡ ምስ
ጎረባብቱ ተናኻሲ
ዓይነት
ባህሪ
ንምትሓዝና ዝተገብረ
ዘመተ እዩ። ናይ ወያነ
ጉዳይ እውን ኣይዓረፈን።
ስለምንታይከ እቲ ውሳነ
ኣይተተግበረን? ድሕሪኡ እገዳ
ስዒቡ። ‘ኤርትራ ንግብረ ሽበራ
ትድግፍ እያ፡ ኣብ ሶማል ዘሎ ሸባብ
ትድግፍ እያ’ ተባሂሉ። እዚ ኩሉ
ሓሶት ንምንታይ? ከም’ዚ ናይ ኮሊን
ፓወል፡ ‘ናይ ህልቂት ኣጽዋር’ ዓይነት
ቀጻሊ ተደጋጋሚ ሓሶታት መጺኦም።
ኣብ 2009 ናይ እገዳ ውሳነ ክሓልፍ
ከሎ፡ ናይ ክሪስማስ ግዜ’ዩ ነይሩ። ሽዑ
ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ብምሉኦም ነይሮም
ድዮም ኣይነበሩን፡ መንከ ደጊፉዎ መንከ
ኣይደገፎን ክንብል ንኽእል ኢና። እቲ
ናይ መወዳእታ ውጽኢት ግን ሸጠፍ እዩ።

ንሓሶት - ሓቂ ዘምስል ውሳነ ምሕላፍ።
ሓደ ካብ’ቲ ተኸታታሊ ተጻብኦታት
እዩ’ዚ። ጽዑቕ ዝኾነ ናይ ምጽላምን
ናይ ምስይጣንን ዘመተ ስለ ዝካየደሉ፡
ሽዑ ሓቂ ዝመሰሎ ነይሩ ክኸውን
ይኽእል’ዩ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍጸም
ቀጻሊ ተጻብኦ ጥራይ ዘይኮነ ግን፡ ኣብ
ዝሓለፉ ውሱናት ዓመታት ኣብ ዞባና
ዝተራእዩ ምዕባለታት እንተ ርኢና፡
ንቕሓት ናይ ሰባት፡ መንግስትታት፡
ሓይልታት ስለ ዘዕበየ፡ ሎሚ እቲ
ውሳነታት ሓሶት ምዃኑ መን ይጋግዮ።
ኮሊን ፓወል ተጠሊዑ፡ ኣብ ቅድሚ
ዓለም፡ ኣብ መጋባእያ ናይ ሕቡራት
ሃገራት፡ እዚ ዝረኸብናዮ ኣጽናቲ ኣጽዋር
እዩ ብምባል ንእሽቶ ብልቃጥ ከርኢ ከሎ፡
ከመይ ገይርካ ከምኡ ዝበለ ቦታ ዝሓዘ
ሰብ፡ ኣብ ቅድሚ ዓለም ክሕሱ ይኽእል
ኢልካ ትሓስብ? ሽዑ ከምኡ ክብል ከሎ፡
ዝበዝሑ ‘ሓቁ እዩ’ ኢሎሞ ይዀኑ።
ኣባናን ኣብ ከማና ዝኣመሰላን ብፍላይ
ኣብ ዞባና፡ ክንደይ ናይ ሓሶት ውሳነታት
ሓሊፉ ኣሎ። እዚ ኣብ ቀጻሊ ክእመን
ኣይክእልን እዩ። ሎሚ፡ በቲ ብዘይዕረፍቲ
ክግበር ዝጸንሐ ተጻብኦታት ፈሪሁ
ዝረዓመ፡ ወይ ከይዛረብ ምእንቲ ትም
ምባል ይሕሸኒ ዝብል እንተ ዘይኮይኑ፡
እዚ ኩሉ በደል ምኽኑይን ሕጋዊ
መግለጺ ዘለዎን እዩ ኢሉ ክምጉት
ዝኽእል ዝኾነ ሕልና ዘለዎ ሰብ የለን።
ዋላ እቶም ሕልና ዘይብሎም’ውን፡
ተጠሊዑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወስደ
ውሳነ እገዳን ቀጻሊ ተጻብኦን ምኽኑይ
እዩ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል የለን።
ምናልባት፡ ሓድሽ ምህዞታት እናምጻእካ
ዘረባ ኣየቋርጽን ይቕጽልን ይኸውን።
ግን ዝኾነ ሓሶት፡ መዓልቲ እናበልዐ
እናተጋህደ፡ ሓሳዊ እውን እናተቓልዐ
ስለ ዝኸይድ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ካብ’ዘን
ዝጠቐስካየን ሃገራት ይኹና ካልኦት
ህዝብታትን መንግስታትን፡ እዚ ተጻብኦ
እዚ ምኽኑይ እዩ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል
ዝኾነ ወገን ስለ ዘየለ እዩ። ንሕና፡ ብዙሕ
ሰሪሕና፡ ኣእሚናን ኣረዲእናን ዘይኮንና፡
ግዜ ባዕሉ ሓቂ እናግሃደ ስለ ዝመጽአ
እዩ። ሓደ ካብ’ቲ መሳርሒ ናይ ምንጻል
ምስይጣን’ዩ። ምድሃል፡ ምፍርራሕ፡
ቀጻሊ ሽግራት ምፍጣር፡ ቁጠባዊ
ሽርሕታት. . . ኩሉ’ቲ ናይ ምንብርካኽ፡
ናይ ምምላኽን ናይ ምቁጽጻርን መደባት
ኣይሰርሐን። ሳላ ናይ’ዚ ህዝቢ ሓይሊ ሳላ መኸተ ናይ ህዝቢ። ሃስያ ኣየትረፈን
ክንብል ኣይንኽእልን። ግን መዓልቲ
እናበልዐ፡ እናበነነ ከይዱ ኣሎ ክንብል
ንኽእል። ምናልባት ምስ ጭንቀት
ዝመሃዙ፡ እቲ ጭንቀት እናዛየደ ክኸይድ
ከሎ ከኣ፡ መዓልቲ መዓልቲ ትሰምዖም
ዘረባታት ይህሉዉ ይዀኑ። ግን ግዜ
ባዕሉ እናኣብነኖ ይኸይድ ስለዘሎ፡ ናትና
ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ጎዶቦና ዝረኣዩ
ዘለዉ ኣብነታት’ውን ሓገዝቲ ይዀኑ
ስለዘለዉ፡ ብዙሕ ከጨንቐና ዘለዎ ጉዳይ
ኣይኮነን። እንህወኸሉ ኣርእስቲ እውን
ኣይኮነን። ሓደሽቲ ጠቐነታት ክመጽኡ
ከለዉ ግን፡ ከም ዝሓለፈ ሓሶት፡ መዓልቲ
በሊዖም ክቃልዑ ስለ ዝኾኑ፡ “ገመል
ጉዕዞኡ ይቕጽል ከልቢ ከኣ ይነብሕ”
እናበልና ክንሰርሕ ጸኒሕና - ብኸምኡ
ከኣ ክንቅጽል ኢና።
ይቕጽል

ሓዳስ
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ኤርትራ

ሓበሬታ ካብ
ፈደረሽን ኩዕሶ
ሰኪዐት ዞባ ማእከል

ለም
ፋኣ
ስ
ተ

ስ
ዮሃን
ረ
ገብ

)
(ኩባ

ዋንጫ ንጉስ ስጳኛ
ባርሰሎና ሓሊፋ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ ተገሊፋ
ግጥማት ርብዒ ፍጻመ ዋንጫ ንጉስ
ስጳኛ፡ ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ ብዝተኻየዱ
ጸወታት ቀጺሉ።
ባርሰሎና ንኣትለቲኮ ቢልባኦ ብምርታዕ
ናብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ክትሓልፍ
እንከላ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ ብሰልታቪጎ
ተሳዒራ ካብቲ ውድድር ተገሊፋ።
ባርሳ፡ ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ፡ ኣብ ልዕሊ
ኣትለቲኮ ቢልባኦ 2ብ1 ተዓዊታ ምንባራ
ይዝከር። እታ ጋንታ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም ካልኣይ እግሪ፡ 3ብ1 ምዕዋታ
ይፍለጥ። ባርሳ ብሸቶታት ስዋረዝ፡ ነይማርን
ጀራርድ ፒኰን’ያ ነቲ ዓወት ኣረጋጊጻቶ።
በዚ ከኣ ብናይ ክልተ እግሪ ድምር ውጽኢት

5ብ2 ብምዕዋት ናብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ
ቀጺላ’ላ። ባርሰሎና ዝሓለፈ ዓመት ሓሙሽተ
ዋናጩ ምዕታራ ዝዝከር’ዩ። እዛ ጋንታ ኣብዚ
ዓመተ ስፖርት’ውን ኣብ ኩሉ ውድድራት
ብኣድማዕነት ትግስግስ ብምህላዋ ነቲ ዝሓለፈ
ዓመት ዝሰርሓቶ ቅያን ዝኾመረቶ ዓወታትን
ክትደግሞ ከም እትኽእል ይግለጽ።
ኣትለቲኮ ማድሪድ ምስ ሰልታ ቪጎ፡ ኣብ
ቀዳማይ እግሪ ብዘይ ሸቶ’ያ ተፈላልያ ነይራ።
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ሜዳኣ ግጥም ካልኣይ
እግሪ ዘካየደት ኣትለቲኮ፡ 3ብ2 ተረቲዓ’ያ።
ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣብ ግጥማት ላሊጋ፡
ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ክነሳ፡ ካብዚ ውድድር
ብኣግኡ ምስንባታ ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ።

ስዋረዝ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ

ሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል
2015/16፡ ብናይ ካልኣይን ሳልሳይን
ዲቪዝዮናት ውድድር ጀሚሩ ከም ዘሎ
ይፍለጥ።
ንሻምፕዮን ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ
ዲቪዝዮን፡ ምዝገባ ጋንታታት ካብ ዕለት
7 ክሳብ 18 ጥሪ 2016 ክካየድ ምዃኑ
ሓቢርና ምንባርና ዝዝከር እዩ። ይኹን
እምበር፡ ብዝቐረበ ጠለብ መሰረት፡ ናይ
ምዝገባ ግዜ ክሳብ ዕለት 1ን2 ለካቲት
ተናዊሑ ኣሎ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ
ዘይተመዝገባ ጋንታታት፡ ኣብ ሻምፕዮን ዞባ
ማእከል ቀዳማይ ዲቪዝዮን ደቂ ተባዕትዮ
ከም ዘይሳተፋ ነፍልጥ።
መደብ ጸወታ
ሎሚ ዓርቢ
በኒፈር ምስ ተስፋ (2ይ ዲቪዝዮን ደቂ
ኣንስትዮ) ሰዓት 4፡00
ዕዳጋ ሓሙስ ምስ ንስሪ (2ይ ዲቪዝዮን
ደቂ ተባዕዮ) ሰዓት 5፡00
ቢዘን ምስ ሸባብ (2ይ ዲቪዝዮን ደቂ
ተባዕትዮ) ሰዓት 6፡00
ቀዳም
ንጉሆን ምሸትን
ሰንበት ናይ ቅድሚ ቐትሪ
ፈደረሽን ኩዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል

ልዊስ ስዋረዝ፡ ኣብ ሓሙሽተ ዓበይቲ
ሊጋት ኤውሮጳ ካብ ዝጻወቱ ተጻወትቲ፡
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ቀዲሙ 30
ሸቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኮይኑ
ከም ዘሎ ደይሊ መይል ሓቢራ።
ባርስሎና ብረቡዕ 27 ጥሪ፡ ኣብ
ግጥም ዋንጫ ንጉስ ስጳኛ ኣብ
ልዕሊ ኣትለቲኮ ቢልባኦ 3ብ1 ኣብ
ዝተዓወተትሉ ጸወታ፡ ስዋረዝ ሓንቲ
ሸቶ ኣመዝጊቡ እዩ። እዛ ሸቶ እዚኣ
ድማ’ያ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት መበል
30 ሸቶ ስዋረዝ ኮይና ተመዝጊባ።
ንሱ፡ ኣብ ግጥም ዋንጫ ክለባት ዓለም፡
ኣብ ክልተ ግጥማት ሓሙሽተ ሸቶታት
ኣመዝጊቡ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣብ ላሊጋ
ብ18 ሸቶታት ንውድድር ኮኾብ ኣመዝጋቢ
ሸቶ ናይቲ ውድድር ይመርሖ ኣሎ።
መሲ ብመጉዳእቲ ምኽንያት ንነዊሕ
እዋን ኣብ ዝበኾረሉ፡ ስዋረዝ ምስ ነይማር
ተላፊኑ ነታ ጋንታ ኣብ መንገዲ ዓወት
ክትምርሽ ዓቢ እጃም ኣበርኪቱ’ዩ። እቲ
ወዲ 29 ኡራጋያዊ ኣጥቅዓይ ብኸምዚ
ዝኣመሰለ ብሉጽ ብቕዓት ምምዝጋብ ሸቶ፡
ኣብ ሽልማት ባሎን ዲ ኦር ዘይኣተወሉ
ምኽንያት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ ኣብታ
ናይ ሕልሚ ጋንታ ፊፋ ዘይመምረጺኡ
ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ኣዛራቢ ይገብሮ።
ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ዝበሃሉ ሊጋት
ኤውሮጳ ዝርከቡ ኣጥቃዕቲ፡ ኣብዚ ዓመተ
ስፖርት በጺሖሞ ዘለዉ ብዝሒ ሸቶ ከምዚ

ዝስዕብ እዩ። ኣብ ቡንደስ ሊጋ ጀርመን
ዝጻወት ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ 2015
ዝተሰምየ ፔረ አምሪክ ኣቦሚያንግ፡ ኣብዚ
ዓመተ ስፖርት 27 ሸቶታት ኣመዝጊቡ
ኣሎ። ኣብ ሽልማት ባሎን ዲ ኦር፡ ብመሲ
ዝተሳዕረ ሮናልዶ ድማ ብተመሳሳሊ 27
ሸቶታት ኣቑጺሩ ይርከብ። ኣጥቅዓይ
ባየር ሙኒኽ ሮበርት ሎቫንዶውስኪ፡
ከምኡ ድማ ናይ ኣትለቲኮ ቢልባኦ
መዘናኡ ኣርቲዝ ኣዱሪዝ፡ ነፍሲ ወከፎም
25 ሸቶታት ኣለዎም።
ስዋረዝ ኣብ 2012/13 ከምኡ ድማ
2013/14 ሰላሳ ሸቶታት ኣመዝጊቡ
ምንባሩ ሰነዳቱ የነጽሩ። ዝሓለፈ ዓመት
ነቲ ብዝሒ ሸቶታት ብሰንኪ መቕጻዕቲ
ክደግሞ’ኳ እንተዘይከኣለ፡ 25 ሸቶታት
ኣመዝጊቡ ምንባሩ ግና ይፍለጥ።

ዋንጫ ‘ካፒታል ዋን’
ሊቨርፑል ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ግጥም ዋንጫ መን ዓተረ
ክጻወታ እየን።

‘ኮፓ’ ኢጣልያ
ጁቬንቱስ 3
ኢንተር ሚላን 0
ጁቬንቱስ ኣንጻር ኢንተር ሚላን፡ ብ27
ጥሪ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ ‘ኮፓ’
ኢጣልያ ኣካይደን። ጁቬንቱስ፡ ዓብላሊ ስልቲ
መጥቃዕቲ ብምትግባር፡ ኣብ ልዕሊ ኢንተር 3ብ0
ተዓዊታ። ኣልቫሮ ሞራታ፡ ኣብ 36 ከምኡ ድማ
84 ደቓይቕ፡ ፓውሎ ዲባላ ድማ፡ ኣብ መበል 83
ደቒቕ ናይ ጸወታ ክፍለ ግዜ፡ ኩዕሶ ምስ ሰኪዐት
ዘራኸቡ ተጻወትቲ ጁቬንቱስ እዮም። ጁቬንቱስ
ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲት ኮፓ ኢጣልያ ብምንባራ
ክብራ ንምክልኻል እያ ኣብዚ ውድድር ትቕጽል
ዘላ። ኣብዚ ግጥም፡ ኣጥቃዕቲ ጁቬንቱስ ዲባላን
ሞራታን ከምኡ ድማ፡ ብልቓሕ ካብ ቸልሲ
ዝመጸ ጁኣን ኳድራዶን፡ ዝነኣድ ምንቅስቓስ ከም
ዘርኣዩ ተገሊጹ። ጁቬንቱስ ብብቕዓት ኳድራዶ
ተመስጦኣ እናገለጸት፡ ነቲ ተጻዋታይ ብቐዋምነት
ከተሰጋግሮ መዲባ ምህላዋ ሓቢራ። ኢንተር፡ ሕነ
እዚ ከቢድ ስዕረት ክትፈዲ፡ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ
ሰሪ ኣ ምስ ሚላን ግጥም ደርቢ ድሕሪ ምክያድ፡
ንሓሙሽተ ሳምንቲ ክትጽበ ኣለዋ።

ፓሪስ ሰይንት
ጀርመይን ናብ ግጥም
ፍጻመ በጺሓ
ፓሪስ ሰይንት
ጀርመይን፡ ዝሓለፈ
ዓመት ተዓዋቲት ዋንጫ
ሊግ ክለባት ፈረንሳ ነይራ።
እነሆ ሎሚ ዓመት ከኣ፡ ናብ
ግጥም ፍጻመ’ቲ ውድድር
በጺሓ ትርከብ። እታ ጋንታ
ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ንቱሉዝ
2ብ0 ብምስዓር’ያ ናብቲ ዝመጽእ
23 ሚያዝያ ዝካየድ ናይ መዛዘሚ
ግጥም ምሕላፋ ዘፍለጠት። ፓሪስ፡
ህዝቄል ላቬዚን ኤንጂል ዲማርያን፡
ብዘመዝገብወን ሸቶታትያ ንካልኣይ
ተኸታታሊ ዓመት ነታ ጽዋእ
ንምዕታር ተቋምት ኣላ። ኣብቲ
ግጥም ተኻላኻላይ ፓሪስ ደቪድ
ልዊስ ብዝገጠሞ መጉዳእቲ ካብ
ሜዳ ተጸይሩ ክወጽእ ተገዲዱ።
ኣብቲ ዕለት ሊለ ንቦርዶ
5ብ1 ብዝኾነ ውጽኢት
ኣዕንያታ። በዚ ድማ፡ ሊለ
ኣብ መዛዘሚ ኣንጻር
ፓሪስ
ክትገጥም
እያ።

ብሰሉስ 26 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም፡
ሊቨርፑል ንስቶክ ሲቲ ረቲዓ ናብ ግጥም
ፍጻመ ‘ካፒትል ዋን’ ምሕላፋ ተገሊጹ
እዩ። ይኹን እምበር፡ ሊቨርፑል ኣብቲ 28
መጋቢት 2016 ዝካየድ ግጥም ፍጻመ
ኣንጻር መን ከም እትገጥም ንምፍላጥ
24 ሰዓታት ክትጽበ ነይርዋ። ብረቡዕ 27
ጥሪ፡ ማንቸስተር ሲቲ ንአቨርቶን ኣአንጊዳ
ኣብ ዘካየደቶ ግጥም፡ ብድምር ውጽኢት
4ብ3 ብምዕዋታ፡ ሊቨርፑል መጋጥምታ
ማንቸስተር ሲቲ ምዃና ኣረጋጊጻ ኣላ።
አቨርቶን ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ 2ብ1
ተዓዊታ ነይራ። ኣብ ግጥም ካልኣይ እግሪ

(ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ ዝተኻየደ)፡ ሮዝ ባርክሊ
ብዘመዝገባ ሸቶ፡ አቨርቶን መሪሕነት’ቲ ግጥም
ሒዛ ነይራ። ፈርናንዲኖ ናይ ማንቸስተር ሲቲ፡
ድሕሪ ሽዱሽተ ደቓይቕ ብዘመዝገባ ሸቶ ግን፡
ውጽኢት ጸወታ ተመዓራረየ። በዚ ውጽኢት
ከኣ እዘን ጋንታታት ናብ ዕረፍቲ ኣምረሓ።
ግጥም ካልኣይ እብረ፡ ኣካራኻሪ ውሳነ ዳኛ
ዝተራእዮ ምንባሩ እየን ማዕከናት ዜና ዝገልጻ
ዘለዋ። እዚ ዝኾነሉ፡ ኣብ መበል 70 ደቒቕ
ኬቨን ደብራይን ዘመዝገባ ሸቶ ኣካታዒት
ብምዃና’ያ። ናይ ክንፊ ኣጥቀዓይ ሲቲ
ስተርሊን፡ እታ ኩዕሶ ካብ ግዳም (ፎሪ ወጺኣ
እናሃለወት’ዩ ቆሪጽዋ፡ ስእሊ ተመልከት) ናብ ክሊ
ሳንዱቕ ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝቖረጻ’ሞ ደብራይን
ዘመዝገባ’ያ። ተሓጋጋዚ መስመር ዳኛ፡ ነቲ
ፍጻመ ተኸታቲሉ ግቡእ ውሳነ ብዘይምሃቡ
ድማ፡ እታ ሸቶ ጸደቐት። በዚ ድማ’ያ
ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ጸወታ 2ብ1 ክትመርሖ
ዝኸኣለት። ኣጉየሮ፡ ሰለስተ ደቓይቕ ጸኒሑ
ሳልሰይቲን መተኣማመኒትን ሸቶ ብምምዝጋቡ
ከኣ፡ ማንቸስተር ሲቲ 3ብ1 ተዓዊታ። በዚ ድማ፡
ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ስታድዩም ወምብሊ፡
ኣንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዝካየድ ግጥም ፍጻመ
ክትጻወት እያ። ኣጥቅዓይ ማንቸስተር ሲቲ
ሰርጆ ኣጉየሮ፡ ኮኾብ ተጻዋታይ እታ ግጥም

ተባሂሉ ተስይሙ።
ድሕሪ ጸወታ፡ ኣሰልጠንቲ ክልቲኤን
ጋንታታት ርእይቶኦም ሂቦም ነይሮም።
ኣሰልጣኒ አቨርቶን ሮበርቶ ማርቲነዝ፡
“ማንቸስተር ሲቲ ሓያል ጋንታ እያ።
ምናልባት ሰለስተ ሸቶታት ብትኽክል
እንተደኣ ኣመዝጊቦም ነዚ ስዕረት ትቕበሎ
ኢኻ። እታ ቀዳመይቲ ሸቶ ግና ተጨሊፋ
ዝኣተወት ቅላዕ’ያ። እታ ካልኣይቲ
ከኣ’ሞ ብርኡይ ካብ ደገ ብዝመጸት
ኩዕሶ ዝተመዝገበት እያ፡” ድሕሪ ምባል፡
“ኣዝዩ ጽቡቕ ጸወታ እዩ ነይሩ። ብኸምቲ
ዝተመዝገበና ኣገባብ ክንሰዓር ግን፡ ንምቕባሉ
ከቢድ እዩ፡” ኢሉ።
ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ማኑኤል
ፕለግሪኒ ብወገኑ፡ “ኣብ ስታድዩም ወምብሊ
ክጻወት ብምብቅዐይ ኣመና ተሓጉሰ ኣለኹ።
ናብኡ ምብጻሕና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናብ
መዛዘሚ ክንበጽሕ ይግበኣና’ዩ። ምኽንያቱ፡
ኣብ ግጥም ኣንጻር አቨርቶን ጥራይ ኢና
ተሳዒርና (ቀዳማይ እግሪ ምዃኑ’ዩ)።
ብሓጺሩ ኣንጻር’ታ ሓንቲ ፈተነ ሸቶ ዘካየደት
አቨርቶን (ብረቡዕ ማለት’ዩ) ሰለስተ ሸቶታት
ከነመዝግብ ብምኽኣልና ኢና ተዓዊትና፡”
ብምባል ርእይቶኡ ኣካፊሉ።

ካልኣይቲ ሸቶ ማንቸስተር ሲቲ ዝተመዝገበትሉ ኣገባብ
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NOTICE
Notice is hereby given to the public that KUR PRIVATE LIMITED COMPANY is
established between the following shareholders.

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ደሰ
ታ
ም
ሄ
ዕዳጋ ሓሙስ
ቤተል ለኣብ
ዳዊት ዊት ሓይ
ኣቶ ብርሃነ ሃብተሚካኤል ከሰተ ወላዲተይ ወ/ሮ
ብ
ዳሃ ሰመያ
ቅዱሳን ዘርኣይ ገብረታቲዮስ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
ሓፍተይ ወ/ሮ ሂማን ሃብተሚካኤል ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/2/16
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ተቓዋሚ እንተዘቀሪቡ ቤ/ፍ
ውሳኔ ክህበሉ ምዃኑ ነፍልጥ።

A)
Shareholders
Address Nationality
1. Denden Community association Asmar
Eritrean
2. Ato Solomon Gerezgiher Fre
Asmara
Eritrean
Total 					

Shares Value in Nakfa
99
495,000.00
1
5,000.00
100
500,000.00

B) Head Office:The Head Office of the Company is in Asmara – Eritrea and branch offices may be
opened in other cities of Eritrea or abroad.
C) Objectives
- Distributing and Supplying gas
- Gross and retail sales of commodities
- Undertake general trade activities
D) Capital
The Company has share capital of 500,000.00( Five hundred thousand) NKF. Divided
into 100 shares with par value of 5,000.00 ( Five thousand) each, fully subscribed and
paid up in cash and in kind by the members.
E) Manager
Ato Solomon Gerzgiher Fre is the manager of the Company.
F) Duration
The Company is established for indefinite period of time .
			
Kur Private Limited Company

Vacancy Announcement
The Red Cross Society of Eritrea( RCSE) is seeking to recruit experienced
and qualified candidate for the following post.

Country Coordinating Mechanism (CCM) For
Global Fund Supported Malaria, TB & HIV/AIDS
Projects Call For Proposal Submission
The State of Eritrea has been receiving grants from Global Fund to Fight
AIDS, TB and Malaria (GFATM) for the implementation of prevention and
treatment activities against HIV/AIDS, TB, Malaria, and Health System
Strengthening (HSS). Eritrea intends to apply for additional funding request
for HIV, TB, Malaria and HSS for the period 2018-2020 in order to reduce
further the morbidity and mortality caused by these three diseases and improve
the health systems components.
The Country Coordinating Mechanism (CCM) is therefore, pleased to call
stakeholders (Ministries, Civil Societies, Academic Institutions, Professional
Associations, etc.) interested in combating Malaria, TB & HIV/AIDS to
submit proposals in a format and substances acceptable to the CCM.
As the control and elimination of the three diseases need multi-sectorial
involvement, all traditional partners as well as new partners are encouraged
to apply for better approach and robust partnership.
Dead line for submission: 15th May 2016
Completed proposals (both in hard and soft copies) should be submitted to:
CCM Secretariat (Dr. Ghirmai Tesfasellasie)
Office of the Minister of Health
Asmara,
Tel: 121562 or 112095
For collection of template, priority areas and further information please
contact:
Communicable Disease Control Division (Dr. Araia Berhane)
Ministry of Health
Telephone: 122129

Job Position

Human Resource Coordinator

Required Number

One

Age

35-45

Place of work

Asmara

Major duties and responsibilities
a. Forecast the demand of RCSE for human resource.
b. Forecast the supply of labor at the labor market
c. Plan to fill the gap between demand and supply of labor when
demand is greater than supply.
d. Recruitment, selection, promotion, training, transferring, handling
disciplinary issues, handling grievance issues, and termination of
employment.
e. To prepare and process the advertisement of vacancies.
f. To prepare job descriptions and person specification for each job in
collaboration with line managers.
g. Implementation and follow-up of performance appraisal.
h. Management of personnel records.
i. To follow up salary increment, and design incentive schemes.
j. To set clear disciplinary procedure.
k. Ensuring and following-up of employees’ rights and obligations.
Qualification:
University B.A degree in Public Administration, Management , Economics
or other related fields with a minimum of 6 years of experience in similar
positions.
Additional Qualification:
a. Fluency in English
b. Computer operating skill
c. Skill in interpersonal communication
Salary

As per the RCSE scale.

Candidate must provide evidence of exemption/completion of national
service. Written application together with copies of credentials should
be sent by mail not later than 10 working days from the date of
announcement.
Address: Red Cross Society of Eritrea (R.C.S.E)
Geen Building Hidai Street
P.O.Box 575
Asmara, Eritrea
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ብምኽንያት ዕረፍቲ ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ተስፋሚካኤል
ገብረማርያም ገብረመስቀል ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና፡ ኣብ ጊዜ ሕማሙ ኣብ ገዛ ዝተመላለስኩም፡
ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ክሳብ ዓዱ ጉላ ን/ዞባ ድባርዋ
ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ከምኡ’ውን ኣብ ገዛና
ብምምልላስ፡ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን
ዘጻናናዕኩምናን፡ ሕስም ኣይትርከቡ እናበልና
ምስጋናና ነቕርብ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ጸዳል ክፍለ
ምስ ደቀይን ምሉኣት ስድራቤትን

ብሞት ኣዚና እነፍቅሮ ሓውና ምስግና እምባየ
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘና እናገለጽና ካብ ካርቱም
ሬሱኡ ምልኣክ ዝተሓባብርኩምናን ክሳብ ዓረዛ
ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ብኣካል እናተመላለስኩምን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምናን
ፈተውቲ ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘና
ንዓጹ።
ኣቡኡ እምባየ ባህታ
ምስ ምሉኣት ሰድራቤት

ብሞት ፍትውቲ ኣደና መኣዛ ሓረጎት፡ ዝተሰመዓና መሪር
ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ መቓብር ሓዝሓዝ ዘቃበርኩምና፡
ኣብ ገዛና ብምምልላስ ዘጸናናዕኩምና ከምኡ’ውን ካብ
ወጻኢ ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩም ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ብምኽንያት ሃንደበታዊ ሞት ኣዚየ ዘፍቅሮ ብዓል ቤተይ
ኣማኑኤል ኣሰራት ዝተሰምዓና መሪር ሐዘን እናገለጽና
ክሳብ ምድሪዜን ዘቃበርኩምና ኣሕዋትን ፈተውቲን
ቤተሰብን ከምኡ’ውን ብቴሌፊን ካብ ውሸጥን
ወጻእን ብምድዋል ዘጸናናኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ዮርዳኖስ ሃይለሚካኤል
ምስ ሙሉኣት ስድራቤት

ብመሰዋእቲ ክቡር በዓል ቤተይ ኢንጂነር ተስፋይ
መንግሰትኣብ ብላታ ተኽለሃይማኖት፡ ዝተሰመዓና መሪር
ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ እናተመላለሰኩም
ዝበጻሕኩምና ኣዕሩኽቱን ፈተውትን ቤተሰብን
ድሕሪ ዕረፍቱ ዘቃበርኩምናን ብኣካልን ካብ ወጻኢ
ሃገር ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።

በዓል ቤታን ደቃን
ምሉኣት ስድራቤትን

ብሃንደበታዊ ሕማም ምኽንያት ብሞት ዝተፈልየትና ኣዚና
እነፍቕራ ኣደና ወ/ሮ ረዛን ጠዓመ ይፍጠር፡ ዝተሰመዓና
መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ሰነ-ስርዓት ቀብራ ኣብ
ማይ ሓራሳት ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ተረኺብኩም
ዘቃበርኩምና፡ ተኻፈልቲ ሓዘንና ዝኾንኩም፡
ከምኡ’ውን ካብ ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎን
ብምድዋል ዘጸናናዕኩምናን ኩሉኹም ቤተ-ሰብን፡
ፈተውትን፡ኣዕሩኽን ዝኾንኩም ሕሰም ኣይትርከቡ
የቐንየልና እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።

ብዓልቲ ቤቱ ሲ/ር ኣወጣሽ ገ/ሔር
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት ሞት ክብርቲ ኣደና ወ/ሮ ሙሉነሽ
በርሀ ኣብ ገዛና ብምምልላስ ይኹን ቴሌፎን
ዘጸናናዕኩሙና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
ምሉኣት ሰድራቤት

ደቃን ስድራ-ቤት ነፍ/ረዘነ ድራርን
ምስ ምሉኣት ስድራ ቤት

ብምኽንያት ዕረፍቲ ክብርቲ ወላዲትና ወ/ሮ የሹ ብላታ
ትኽለገርግሽ፡ በዓልቲ ቤት ነፍስሄር ኣቶ ገብርኣብ
ኣዲግ፡ ዝተሰምዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ
ሕማም ዝተመላለሱኩምን ኣብ እምኒ ጸሊም ገዳም
ኣብነ ብጹዕኣምላኽ ዘቃበርኩምና፡ ካብ ውሽጥን
ወጻእን ብተሌፎን ብኣካልን ዘጸናናዕኩምና ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ምሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት ክብር በዓል - ቤተይ ኣቶ ክፍለማርያም
ዑቕባዝጊ ዝተሰማዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽኩ፡ ኣብ
ግዜ ሕማሙ ዝበጻሕክምን ከምኡ’ውን ክሳብ ሰገነይቲ
ብምኻድ ዘቃበርኩምና ብኣካል ብምምልላስን ካብ
ውሽጥን ወጻእን ንምድዋል ተኻፈልቲ ሓዘንና
ዝኾንኩምን ዘጻናንዕኩምናን ቤተሰብን ፈተውትን
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ነምስግን።

በዓልቲ ቤቱ፡- ወ/ሮ ዕቕባ ገብረትንሳኤን
ምስ ምሉእት ስድራ-ቤትን

ሓዳስ
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ኤርትራ

ሽወደን፡ “80 ሽሕ ስደተኛታት
ክሰጉግ’የ” ትብል

ተስፋኣለም የማነ

ቶዮታ፡ ኣብ 2015 ልዕሊ
10 ሚልዮን መካይን ሸይጡ
ኣብ ጃፓን ዝመደበሩ ኩባንያ መፍረመካይን ቶዮታ፡ ኣብ ዓመተ 2015
ብጠቕላላ 10.15 ሚልዮን ተሽከርከርቲ
ኣብ ዕዳጋ ክሸይጥ ብምኽኣሉ ኣከታቲሉ
ንራብዓይ ዓመቱ መሪሕነት ሒዙ።
እቲ ደርማስ ኩባንያ፡ ነቶም ቀንዲ
መወዳድርቱ
ዝኾኑ
ኩባንያታት
‘ቮልክስዋገን’ን ‘ጀነራል ሞተርስ’ን
በሊጹ’ዩ ብብዝሒ መሸጣ ፍርያቱ ኣብ
ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ ክኢሉ ዘሎ። ኣብ
ጀርመን ዝመደበሩ ኩባንያ ቮልክስዋገን፡
“ንኣከባቢ ዘይጎድኣ” እናበለ ንዕዳጋ
ክዝርግሐን ዝጸንሐ ተሽከርከርቲ በከልቲ
ኮይነን ብምርካበን ዝናኡ ስለ ዝተተደወነ፡
ኣብ 2015 ብጠቕላላ 9.93 ሚልዮን
ተሽከርከርቲ ጥራይ’ዩ ሸይጡ። ካልኣይ
ደረጃ ከኣ ሒዙ ይርከብ። ኣብ ኣመሪካ
ዝመደበሩ ጀነራል ሞተርስ 9.8 ሚልዮን፡
ጃፓናዊ ኩባንያ ኒሳን 8.22 ሚልዮን፡ ከምኡ
ድማ ደቡብ ኮርያዊ ኩባንያ ሃዩንዳይ 8.01
ሚልዮን መካይን ብምሻጥ ካብ ሳልሳይ
ክሳብ ሓሙሻይ ንዘሎ ደረጃታት ሒዘምዎ
ኣለዉ።

ዝሓለፈ ረቡዕ ጥራይ ዋጋ ብርክታቱ
ብ3.8% ዕብየት ዘርኣየ ኩባንያ ቶዮታ፡
ንዝበዝሓ ተሽከርከርቱ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ
(ሕ.መ.ኣመሪካን ካናዳን) ከምዝሸጠን’ዩ
ዝሕብር። ኣብታ ብደረጃ ዓለም ዝሰፍሐ
ዕዳጋ ዘለዋ ቻይና ግን፡ ብቮልክስዋገንን
ኒሳንን ከምዝተበልጸ ተኣሚኑ። እንተኾነ፡ ኣብ
ሃገራት ሰሜን ኣመሪካ ገና ሰፊሕ ዕዳጋ ስለ
ዘለዎ፡ ኣብ ዝቕጽል ዓመት’ውን ብደረጃ
ዓለም ዝበዝሓ ተሽከርከርቲ ብምሻጥ ናይ
ቀዳማይ ደረጃ ቦታኡ ከውሕስ ትስፉው
ምዃኑ የመልክት።
ኣብ ዕደጋታት መሸጣ መካይን ዓብላሊ
ተራ ዝጸንሖ ኩባንያ ቮልክስዋገን፡ ብዛዕባ
መጠን ዝትፋእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጌጋ
ሓበሬታ ዝህብ ናይ መደናገሪ መሳርሒ
ዝተገጥመን 11 ሚልዮን ተሽከርከርቲ
ንዕዳጋ ከምዝዘርግሐ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም
ድሕሪ ምቅላዑ፡ ዕዳጋታቱ ኣንቆልቊሉ
ብቐሊሉ ኣብ ዘይፍወስ ክሳራ ተሸሚሙ
ከምዘሎ’ዩ ዝሕበር። መንግስቲ ኣመሪካ
ጥራይ ናይ 20 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ካብቲ
ኩባንያ ይሓትት ከምዘሎ ድማ ይግለጽ።

ክታበት ጸረ-ቫይረስ ‘ዚካ’
ኣብ መጽናዕቲ

ብዋሕዚ ስደተኛታት ኣዕለቕሊቐን ካብ
ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ሓንቲ ዝኾነት
ሽወደን፡ ክሳብ 80 ሽሕ ዝበጽሑ ናይ
ዑቕባ ሕቶኦም ዝተነጽገ ስደተኛታት
ክትሰጉግ መደብ ከምዘለዋ ኣጃንስ ፍራንስ
ፕረስ ንመንግስቲ’ታ ሃገር ብምጥቃስ
ሓቢሩ።

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣንድረስ
ይገማን ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቶም
ክስጎጉ ኣብ መደብ ዘለዉ ስደተኛታት
ብምሉኦም ኣብ 2015 ናብታ ሃገር
ዝኣተዉ ምዃኖም ኣመልኪቱ። “ክሳብ
ሕጂ፡ ቁጠባዊ ጸገም እንተዘይኮይኑ ዝኾነ
ሓቀኛ ፖለቲካዊ ምኽንያት ዘይብሎም
ኣስታት 60 ሽሕ ስደተኛታት ኣለሊና
ኣለና። ምስ ግዜ ግን እቲ ቁጽሪ ናብ 80
ሽሕ ክድይብ ይኽእል’ዩ” ክብል ድማ
ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ፡ መንግስቲ ሽወደን፡
እቶም ስደተኛታት መዓስን ብኸመይ
ኣገባብን ከምዝስጎጉ ንኣማሓደርቲን
ኣባላት ጸጥታትን ሓበሬታ ሂብዎም
ከምዘሎ ሓቢሩ።
ብመሰረት ሓበሬታኡ፡ ሽወደን ነቶም
ስደተኛታት ብመገዲ ፍሉያት ናይ

መጓዓዝያ ነፈርቲ ኣቢላ’ያ ነናብ ዓዶም
ክትመልሶም ወጢና ዘላ። ካብ ሃገራት
ስካንዲናቪያን ሓንቲ ዝኾነትን 9.8
ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋን ሽወደን፡ ሕብረት
ኤውሮጳ ብጉዳይ’ቶም ባሕሪ ሰንጢቖም
ናብ ግሪኽ ዝኣትዉ ዘለዉ 10ታት
ኣሽሓት ስደተኛታትን ዘሕልፍዎ ዘለዉ
ስቅያትን ዝኣክል ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣብ
ዘለወሉ እዋን’ያ ስደተኛታት ክትሰጉግ
ምዃና ትገልጽ ዘላ።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብዚ ሒዝናዮ
ዘለና ዓመት ጥራይ መብዛሕትኦም
ሶርያውያንን፡
ዒራቓዉያንን
ኣፍጋናዉያንን ዝኾኑ ልዕሊ 46 ሽሕ
ስደተኛታት ናብ ግሪኽ ኣትዮም ኣለዉ።
ካልኦት ልዕሊ 170 ድማ ናብታ ሃገር
ክሰግሩ ክብሉ ህይወቶም ስኢኖም።

ኣማኢት ሚልዮን ዶላር ኣብ ውልቃዊ
ሕሳብ መራሒ ማለዥያ!
ብብልሽዉና ተኸሲሱ መርመራ
ክካየደሉ ዝጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር
ማለዥያ ናጂብ ራዛቕ፡ ኣብ ዉልቃዊ
ሕሳቡ ዝተረኽበ 681 ሚልዮን
ዶላር ብንጉሳዊ ቤተ-ሰብ ስዑዲ-ዓረብ
ዝተበርከተሉ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጹ
ካብቲ ክሲ ናጻ ተባሂሉ።
ብመሰረት ጋዜጣ ‘ዘ-ቴለግራፍ’፡
ክኢላታት መርመራ ገበን’ታ ሃገር ዝሓለፈ
ዓመት ኣብ ልዕሊ’ቲ “ብልሹው” ተባሂሉ
ዝተኸሰ ቀዳማይ ሚኒስተር መርመራ ኣብ
ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን’ዮም ነቲ ገንዘብ
ኣብ ዉልቃዊ ሕሳቡ ረኺበምዎ። ምንጩ
ንምፍላጥ ከካይድዎ ድሕሪ ዝጸንሑ
መርመራታት ከኣ፡ ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብ ስዑዲ ብመልክዕ ገጸ-በረከት ናብ
ሕሳቡ ዘሰጋገርሉ ገንዘብ ምዃኑ ከረጋግጹ
ክኢሎም። በዚ ድማ እቲ መራሒ ካብቲ
ተመስሪትሉ ዝጸንሐ ክሲ ብልሽዉና
ምሉእ ብምሉእ ናጻ ምዃኑ ኣፍሊጦም
ኣለዉ።

እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር’ውን ዝኾነ
ምጥፍፋእ ከምዘይፈጸመ’ዩ ካብ ፈለማኡ
ክምጉት ጸኒሑ። እንተኾነ፡ ካብቲ
ዝተለገሰሉ ገንዘብ እቲ 620 ሚልዮን
ዶላር ብትእዛዝ ቤት-ፍርዲ’ታ ሃገር ናብ
ዋናታቱ ከምዝምለስ ተገይሩ ከምዘሎ
እቲ ሓበሬታ የመልክት። ስዑዳዉያን
ንምንታይ ዕላማ ክብሉ ክንድዚ ዝኣክል

መጠን ገንዘብ ብመልክዕ ህያብ ክህብዎ
ክኢሎም ግን ዝተፈልጠ የለን። ነቲ
ከይተመልሰ ዝተረፈ 61 ሚልዮን ዶላር
ብኸመይን ኣበይን ኣባኺንዎ’ውን ዛጊት
ዝተዋህበ ዝኾነ ሓበሬታ የለን። ስዑዲዓረብ’ውን እንተኾነ፡ ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ
ዝሃበቶ ርእይቶ ከምዘየለ’ዩ እቲ ሓበሬታ
ወሲኹ ዘረድእ።

ሊባኖስ - ክስሊ ዝተታሕዘ ኣሞራ. .?
መንግስቲ ኣመሪካ፡ ነቲ ኣብ ሓያለ
ሃገራት ካሪቢያን፡ ደቡብን ሰሜንን ኣመሪካ
ከቢድ ጥዕናዊ ሻቕሎት ፈጢሩ ዘሎ ‘ዚካ’
ዝተባህለ ኣብ ህጻናት ናይ ኣእምሮ ጸገማት
ዘስዕብ ሓደገኛ ቫይረስ ንምክልኻል ዘኽእል
ክታበት ንምምዕባል ምርምራዊ መጽናዕቲ
ኣበጊሱ።
እንተኾነ፡ ነቲ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ
ተላባዒ ቫይረስ ዝከላኸል ብቑዕ ክታበት
ንምምዕባል ዓመታት ክወስድ ምዃኑ
ኣሶሸትድ ፕረስ ንሊቃዉንቲ’ታ ሃገር
ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ
ኣመልኪቱ። ምስ ቫይረስ ዚካ ብዙሕ
ምምስሳል ዘለዎም ከም ደንግ (ዌል-ካም)፡
ዌስት ናይል፡ ቺኩንጉንያን ንዝኣመሰሉ
ብዓሌታት ጣንጡ ዝመሓላለፍ ቫይረሳት
ዝከላኸል ክታበት ድሮ ኣብ ዝተፈላለየ
ደረጃ ምምዕባል ከምዝርከብ ዝጠቐሱ እቶም
ሊቃውንቲ፡ ንዚካ ዝከላኸል ብቑዕ ክታበት
ንምምሃዝ ብዙሕ ከጸግሞም ከምዘይኮነ
ኣረዲኦም። ኣብ ሓደ ለይቲ ኣማዕቢሎም

ንዕዳጋ ድሉው ክገብርዎ ዝኾነ ወገን ክጽበ
ከምዘይብሉ ግን ጸቒጦም ኣተሓሳሲቦም።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ካብ ኣህጉር
ኣመሪካ ዝያዳ ንብራዚል ብኸቢድ ኣጥቂዑ
ዝርከብ ቫይረስ ዚካ፡ ንፈለማ ግዜ ቅድሚ
10ታት ዓመት’ዩ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ።
በቲ ቫይረስ ዝተለኽፈት ነፍሰ-ጾር ኣደ
ከኣ፡ ዘይንቡር ወይ ኣዝዩ ንእሽቶይ ርእሲ
ዘለዎ ዕሸል ክትገላገል ትኽእል። እቲ ዕሸል
ነባሪ ናይ ኣእምሮ ጸገማት ከማዕብል ዘለዎ
ተኽእሎ ድማ ዝያዳ ዝሰፍሐ ይኸዉን።
እንተኾነ ሊቃዉንቲ፡ እዚ ጸገማት’ዚ በቲ
ቫይረስ ከምዝስዕብ ገና 100% ርግጸኛታት
ኣይኮኑን ዘለዉ። እቲ ቫይረስ ዘኸትሎ
ሳዕቤናት ብደቂቕ ንምፍላጥ ገና ኣብ ጽዑቕ
መጽናዕቲ’ዮም ተጸሚዶም ዝርከቡ። ሰብመዚ ጥዕና ኣመሪካ፡ ኣመሪካዉያን ነፍሰጾራት ናብ ብራዚልን ካልኦት እቲ ቫይረስ
ዝተራእየለን 21 ሃገራት’ቲ ዞባን ካብ ምጋሽ
ክቑጠባ ይመኽሩ ምህላዎም’ውን እቲ
ሓበሬታ ወሲኹ የመልክት።

ሊባኖስ፡ ካብ እስራኤል ከምዝተበገሰ
ዝገለጸቶ ኣብ ኣኽናፉ ናይ መጸናጸኒ
መሳርሒታት ዝዓጠቐ ኣሞራ ከምዝሓዘት
ኣፍሊጣ።
ብመሰረት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ፡ እቲ
ናይ ስለያ ስልጠና ቀሲሙ ክኸዉን
ከምዝኽእል ዝተጠርጠረ ኣሞራ፡ ኣብ
ደቡባዊ ክፋል’ታ ሃገር ኣብ እትርከብ
ከተማ ‘ቢንት-ጅበይል’ እዩ ብነበርቲ
ተታሒዙ። ናብ ሓይሊታት ጸጥታ ድሕሪ
ምርካቡ ድማ ኣድላዪ መርመራ ይካየደሉ
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ኣሎ። እንተኾነ ሰብ-መዚ እስራኤል፡ እቲ
ኣሞራ ንመጽናዕቲ ዝሕግዝ መለለዪ
ቀለቤት እንተዘይኮይኑ፡ ካልእ ዝኾነ ናይ
ስለያ መሳርሒታት ከምዘይነበሮን ብጌጋ
ዶብ ሊባኖስ ከምዝሰገረን’ዮም ሓቢሮም።
ንሳቶም ወሲኾም፡ “ሊባኖሳዉያን፡ ኣብዚ
ዘለናዮ ዘመን እንስሳ ዘገዳም ጉድኣት
ከምዘይብሎም ተረዲኦም ኣብ ዝሓጸረ
ግዜ ክለቅዎ ንጽበ” ኢሎም።
ምስ እስራኤል ሓያል ቅርሕንቲ
ከምዘለዋ ዝንገረላ ሊባኖስ፡ ቅድሚ ሒደት

ኣዋርሕ’ውን ዋንነት እስራኤል ዝኾነ
ኣብ ደናጉላ ናይ ደረት መገዲ ተፈርፊሩ
ዝተተኽለ ምዕቡል ናይ ስለያ መሳርሒታት
ረኺባ ከምዝነበረት’ያ ትሕብር። ኣብ
ዝሓለፈ ክረምቲ’ውን፡ ንእስራኤል ስለያዊ
ሓበሬታ ከቐብሉ ቪድዮ ካሜራን ካልእ ናይ
ስለያ መሳርሒታትን ዝዓጠቑ ‘ዶልፊን’
ዝተባህሉ ዓሌታት ዓሳ ኣብ ገማግም
ባሕሮም ከምዝሓዙ ፍልስጤማዉያን
መራሕቲ ሓማስ ገሊጾም ነይሮም።
ማዕከናት ዜና ስዑዲ-ዓረብ ብወገነን፡
ብዩኒቨርስቲ ቴል-ኣቪቭ ከምዝተላእከ
ዝገለጻኦ ጂ.ፒ.ኤስ ዝዓጠቐ ኣሞራ ኣብ
2011 ብሓይሊታት ጸጥታ’ታ ሃገር
ከምዝተታሕዘ ኣቃሊሐን ነይረን። ምስ
እስራኤል ጽቡቕ ዝምድና ከምዘለዋ
ዝንገረላ ግብጺ’ውን፡ “ሞሳድ ንበጻሕቲ
ሃገር ዘጥቅዑ ሻርክ መልሚሉ ናብ
ገማግም ባሕረይ ይልእኽ ኣሎ” ክትብል
ኣብ 2010 ከሲሳ ምንባራ፡ እስራኤል
ከኣ ብመገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢኣ
ኣቢላ ኣሉታዊ ምላሽ ሂባትሉ ከምዝነበረት
ይዝከር።

