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ሓምላይ ሰውራ ኣብ ኣፍሪቃ. . .ሓምላይ ሰውራ ኣብ ኣፍሪቃ. . . ‘ጣዕሳ’ - ንላዕሊ ዘደይበና ‘ጣዕሳ’ - ንላዕሊ ዘደይበና 
ብሉጽ ስጕምቲብሉጽ ስጕምቲ

ክእለት ፈጠራን ምህዞን ቈልዑ ክእለት ፈጠራን ምህዞን ቈልዑ 
ንምዕባይንምዕባይ

ንድፊ ህይወትንድፊ ህይወት
ዓንሰባ፡ ብምኽንያት 8 መጋቢት ዓንሰባ፡ ብምኽንያት 8 መጋቢት 

ቅድድም ብሽክለታ ይካየድቅድድም ብሽክለታ ይካየድ

ፈውሲ እርጋን
ተዛረብቲ ቋንቋ ዓረብ፡ ንኤውሮጳ “ኣልቓራ ኣልዓጁዝ” (ኣረጊት/ዝሸምገለት 

ኣህጉር) ኢሎም ይጽውዕዋ። እዋናዊ ስታትስቲክስ ስነ-ህዝቢ ኤውሮጳ፡ ብልክዕ ነዚ 
ኣጸዋውዓ’ዚ ዝምጥን እዩ። 

   ጸብጻብ ኢሮስታት (Eurostat) ጥሪ 2022 - ብዝሒ ህዝቢ ሕብረት ኤውሮጳ 
ኣስታት 446.7 ሚልዮን ይግምቶ። ካብዚኦም 15% ኣብ ክሊ ዕድመ 0-14 
ዝርከቡ፡ 21.1% ድማ ልዕሊ 65 ዝዕድመኦም ኣረጋውያን እዮም። ብዝሒ 
ኣረጋውያን ምስ 2021 ክነጻጸር ከሎ ብ0.3%፣ ብመንጽር 2012 ከኣ ብ3.1% 
ምውሳኹ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ኣብ 60ታት ወሰኽ ብዝሒ ህዝቢ ኤውሮጳ 
3% ዝነበረ ሎሚ ናብ ትሕቲ ሓደ (0.7%) ኣንቈልቊሉ ኣሎ። ኣብ ገለ ሃገራት 
እሞ ከኣ ትሕቲ ባዶ እዩ።

   እዚ ንቚጠባ ኣባል ሃገራት ሕ.ኤ. ብሓፈሻ ንጽላት ጥዕና ድማ ብቐንዱ 
ከቢድ ጾር’ዩ። ኣቐዲሙ ን3 ኣብ ዕድመ ዕዮ ዝርከቡ ሰባት ሓደ ጡረተኛ 
(ልዕሊ 65 ዓመት) ዝነበረ ‘መጠን ተጠወርቲ’ (The old-age dependency 
ratio) ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዛዪዱ’ሎ። ‘መጠን ተጠወርቲ’ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 
ካብ 27.1% ናብ 33.0% ንሂሩ። መጠን ኣፍራዪ ዓቕሚ እናተሸምቀቐ፣ መጠን 
ተጠወርቲ ምስ ዝዓቢ ድማ፡ ብግዜ ዝነትጒ ቦምባ ምዃኑ ክኢላታት ቊጠባ 
ይገልጹ። ድሕነታዊ ሳዕቤኑ’ውን ቀሊል ኣይኰነን። ቁጠባ ኤውሮጳ ብመንጽር 
ዕብየት ቁጠባ ቻይና፡ ሩስያ፡ ህንዲን ካልኦትን ዝህልዎ ተወዳዳርነት እውን ግሁድ 
ብድሆ’ዩ። ገለ ትንበያታት፡ በዚ ዘሎ ኣንፈት፡ ኣብ 2050 ኣባል ጉጅለ 7 ክትከውን 
እትበቅዕ ኤውሮጳዊት ሃገር ከምዘይትህሉ ይግምቱ።

    ምንቊልቋል መጠን ወሊድን በዳሂ ውድድር ቁጠባን ኣንፈቱ (trend) 
ዘስግኦም ፖለቲከኛታት ኤውሮጳ፡  ብስቱር ኣውያቶም ከስምዑ ጸኒሖም እዮም። 
ብዋጋ ፍልሰት ሰብኣዊ ጸጋ ካልኦት ሃገራት (ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ዕላማ’ያ) ነዚ 
ናይ ግዜ ቦምብ ምምካን ድማ፡ ከም ፈውሲ እርጋን ከቕልብሉ ጸኒሖም። ኣብዚ 
ጉዳይ’ዚ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ናይ “ተቓወምቲ”ን “ተደናገጽቲ”ን ስደተኛታት 
ዝመስል ኣቀራርባ እኳ እንተሎ፡ እዚ ግን ንዝኾነ የዋህ ዘደናግር ኣይኮነን።እዚ 
ዝተጠቕሰ ብጋህዲ ክዝረበሉ ዘይጸንሐ ፖለቲካዊ ዛዕባ፡ ምስ ነጋዶ ፍልሰት 
ዘይቅዱስ ኪዳን መስሪቱ፡ ሓደ ካብ ሰሓብቲ ረቛሒታት ፍልሰትን ስደትን ኮይኑ 
ምጽንሑ ዝፍለጥ’ዩ። ሓንቲ ኣባል ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ 
ቅንያት ዘስመዖቶ መደረ ድማ፡ ነቲ እከይ ዕላማ ብዘይሕብእብእ ኣግሂዱዎ ኣሎ። 
ንሳ ኣብ መደረኣ፡-  

   “ህዝቢ ኤውሮጳ ይኣርግ’ዩ ዘሎ። ኣብ ዝመጽእ 30 ዓመታት፡ ንጡፍ ዓያዪ 
ብ50 ሚልዮን ከንቈልቊል’ዩ. . . ብፍልሰተኛታት ምስ ዘይንድግፎ፡ ከቢድ ጸገም 
ከጋጥመና’ዩ። ሓያሎ መንግስታት ኤውሮጳ፡ ንመጠን ተጠወርቲ ከም ናይ ግዜ 
ቦምባ ርእየን እናእወያ፡ ነቲ ቦምባ ከምክኑ ንዝኽእሉ መንእሰያት ስደተኛታት ናይ 
ምግታእን ብሓይሊ ናይ ምብራርን ስጒምቲ ክወስዳ ምርኣይ ስግንጢርነት’ዩ። 
ግደ ሓቂ፡ ኣብ ጉዳይ ፍልሰት ዘሎና ፖለቲካዊ ኣጠማምታ፡ ‘ሓባራዊ ጽላለ’ 
ኢለ’የ ዝገልጾ። ኣብ መወዳእታ 2021፡ መጠን ስደተኛታት ብመንጽር ብዝሒ 
ህዝቢ ኤውሮጳ 0.6% ጥራይ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ’ዚ ዕንጭልቚት ቊጽሪ ክንዛረብ 
ግዜና ምጥፋእ፡ ኣዝዩ ዘሕንኽ’ዩ። ቈላሕታ ዘድልዮ ዓቢ ጸገም ኣይኰነን። 
አረ ጸገም ዘይኰነስ ዕድል’ዩ። ነቶም ናብ ኤውሮጳ ክመጹ ዝደልዩ ውሑስን 
ሕጋውን መንገድታት ክነርሕወሎም ይግባእ። ኣብ ዶባት ደጐል ኣቐሚጥና 
ኣይንኸልክሎም፣ ኣይነሳጒጎም፣ ኣይንምለሶም። መጻኢ ኤውሮጳ ኣብ’ዚ ዕድል’ዚ’ዩ 
ዘሎ።” ክትብል ገሊጻ። 

    እዛ ቀደም ብምዝመዛ ጸጋታትን ዓቕሚ-ሰብን ኣፍሪቃ ዝበልጸገት ኤውሮጳ፡ 
ሕጂ’ውን ድሕነታ፡ ቀጻልነታን መጻኢኣን ኣብ እንግድዓ ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን 
ከምዝምርኰስ’ዩ ዝንገረና ዘሎ። ብወግዒ፡ ብንጹርን ብዓውታን። እዚ ሰራም ውጥን 
ጽርረተ-ኣእምሮ (brain drain)፡ ህዝብታት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ድማ 
ብፍላይ ክነቕሑሉ፣ ፖለቲካውያን መራሕቲ ድማ ብኣጋ ከቕልቡሉን ንምቕልባሱ 
ዝሕግዝ ስትራተጂ ክነድፉን ዘዘኻኽር ደወል’ዩ! 

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ስዑዲ-ዓረብ ገይሹ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 
ብዕድመ መንግስቲ ንግስነት ስዑዲ 
ዓረብ፡ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ 
ምብጻሕ ንምፍጻም፡ ትማሊ ኣብ ሰዓታት 
ድሕሪ-ቐትሪ ናብ ስዑዲያ ገይሹ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ሰዓት 4፡30 

ድሕሪ-ቐትሪ ኣብ ከተማ ሪያድ ኣብ 

ዝርከብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ 
ንጉስ ኻልድ ኣብ ዝበጽሓሉ፡ ምክትል 
ኣሚር ዞባ ሪያድ መሓመድ ቢን 
ዓብዱራሕማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ፡ ኣባል 
ባይቶ ሚኒስተራትን ኣማኻሪ ሃገራዊ 
ጸጥታን ዶ/ር ሙሳዕድ ኣልዓይባን፡ 
ከምኡ’ውን ኣመሓዳሪ ዞባ ሪያድ ኣሚር 

ፈይሰል ቢን ዓብዲልዓዚዝ ቢን ዓያፍን 
ዝርከብዎም ሰብ-መዚ ተቐቢሎምዎ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ዑደቱ፡ 

ምስ መራሕቲ ስዑድያ ኣብ ምድንፋዕ 
ክልተኣዊ ዝምድናታት፡ ከምኡ’ውን 
ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ 
ጉዳያትን ኣህጉራዊ ምዕባለታትን ክዝቲ 
እዩ።

ኣባላት ህግደፍ ጨንፈር ኩወይት ንጥፈታቶም ገምጊሞም
ኣባላት ህግደፍ ጨንፈር ኩወይት ብ24 

ለካቲት ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ፡ ውዳቤኦም 
ኣሐዪሎም ተኣትዩ ንዘሎ መድረኽ ዝምጥን 
ኣበርክቶ ክገብሩ ዘለዎም ድልውነት 
ገሊጾም።
ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንጥፈታት ኣብ 

ዝተገምገመሉ ኣኼባ፡ ኣካየድቲ ናይ’ቲ 
ጨንፈር፡ ምስ ኩለን ሃገራውያን ውዳቤታት 
ብምውህሃድ - ኣብ ኩሉ መዳያት መኸተ 
ዝምስገን ስራሓት ከምእተፈጸመ ሓቢሮም።
ኣቦ-መንበር ናይ’ቲ ውዳበ ኣቶ ኣለምሰገድ 

ኣርኣያ፡ ውዳበ ግንባር ጨንፈር ኩወይት 

ካብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ዓቢ ተራ 
ይጻወት ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ ሕጂ እውን 
ከም ትማሊ ሃገር እትጠልቦ ኩሉ ንምምላእ 
ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጹ።
ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ናይ 

መጻኢ መደባት ተመያዪጦም።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

         ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት             ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት              ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት          ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት
ታደሰ ተኽለታደሰ ተኽለ

ሓምላይ ሰውራ ኣብ ኣፍሪቃ. . .ከም’ቲ ኣብ 40ታት ኣብ ኣመሪካ፡ ህንድን 
ሜክሲኮን ዝተኣታተወ ‘ሓምላይ ሰውራ’፡ 
ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኣድላይነት ተመሳሳሊ 
ናይ’ዚ ሓድሽ ሕርሻዊ ተሞኵሮ - ንሓያሎ 
ዓመታት ክዝረበሉ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ህንድን 
ሜክሲኮን ዝሰርሐ “ሓምላይ ሰውራ’፡ ኣብ 
ኣፍሪቃ ክሳዕ ሕጂ ዘይሰመረሉ ምኽንያት - 
ሓያሎ ረቛሒታትን ወሰንቲ ምኽንያታትን 
ኣለዉዎ። 
ኣመሪካ፡ ቅድሚ ኣርበዓታት ንዘጋጥማ 

ዝነበረ ዋሕዲ እኽሊ ካብ ወጻኢ ብምሽማት 
ተማልኦ ስለዝነበረት፡ ዋሕዲ እምበር ከም’ቲ 
ናይ ህንዲ ወይ ኣብ ሜክሲኮ ዝነበረ 
ከቢድ ስእነት ኣይነበራን። ኣብ ሰለስቲአን 
ሃገራት፡ እቲ ከም ጠንቂ ዋሕዲ እኽሊ 
ዝግለጽ ዝነበረ ጸገማት በበይኑ ስለዝነበረ፡ 
በበይኑ ፍታሓት ከድልዮ ግድን ነይሩ። 
ኣብ ሜክሲኮን ህንዲን ዝተኣታተወ ሓድሽ 
ኣገባብ ሕርሻ ስርናይን ሩዝን፡ ነቲ ዝፍጠር 
ዝነበረ ጸገም ዘቃልል ፍታሕ ኣብ ሓጺር 
ግዜ ክህብ ክኢሉ።
ኣብ ህንድን ሜክሲኮን ዘጋጥም ዝነበረ 

ዋሕዲ እኽሊ - ብሰንኪ ድሑር ኣገባብ 
ሕርሻ ስለዝነበረ፡ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ 
እቶት ክርከብ ዘኽእል መስኖ ብሰፊሑ ከም 
ዝዝውተር/ከም ዝልመድ ተገይሩ። ዝርጋሐ 
ቀመማዊ ድዅዒን፡ ሓጺር ግን ከኣ ብዙሕ 
ዝጫልድን ብዙሕ ፍረ ዝስከምን ዓይነት 
ኣዝርእቲ ብምትእትታው ከኣ፡ ብርኩት 
ዝተዓጻጸፈ እቶት ክርከብ ተኻኢሉ። እዚ 
ኣብ ፈለማ 60ታት ዝተራእየ ሓምላይ 
ሰውራ እምበኣር፡ ኣብ ኣፍሪቃ ክድገም 
ኣይተኻእለን።
እቲ እዋን’ቲ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ካብ ባዕዳዊ 

መግዛእቲ ሓራ ዝወጽኣሉ ግዜ ብምንባሩ፡ 
ከቢድን ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ዝጸንሕ 

ፖለቲካዊ ቅልውላውን ተሓላሊኸን ነይረን። 
ገዛእቲ ሃገራት ክወጽኣ እንከለዋ፡ ብኢድ 
ኣዙር ንኣፍሪቃ ዳግም ዝምዝምዛሉ 
ሜላታት ዘርጊሐን ኣብ ምኻድ ኣድህቦ 
ገይረን ይሰርሓ ስለዝነበራ፡ ግዙኣት-ነበር 
ሃገራት ኣፍሪቃ ክዓብያሉ ዘኽእለን ዝዀነ 
ራእይ ወይ ስልቲ ኣይተዋህበንን።
ምዕባለ ትሕት-ቅርጺን ብዝሒ ዝተማህረ 

ህዝብን ኣዝዩ ትሑት ብምንባሩ፣ ንኣሽሓት 
ዓመታት ዝጸንሐ ድሑር ኣገባብ ማሕረስ 
ንክቕጽል ስለዝተሓድገ፣ ንምትእትታው 

ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዘኽእል ትሕተ-ቕርጺ 
ድልዊ ብዘይ ምንባሩ፣ እቶም ክሕግዙ 

ናብ ኣፍሪቃ ዝኣትዉ ዘይመንግስታውያን 
ማሕበራት ረድኤት - ካብ’ቲ ሒዞምዎ 
ዝኣትዉ ሓገዛት ነቲ ቍንጣሮ ጥራይ ኣብ 
መዓላ ህዝቢ ስለዘውዕሉዎ፣ ከም’ቲ ኩሉ 
ግዜ ዝበሃል - ኣብ ክንዲ ኣበቛቝላ እኽሊ 
ዘምህሩ፡ ካብ ሓረስቶት ምዕራብ ‘ንረድኤት’ 
ካብ ዝተሰልዐ ገንዘብ ዓዲጎም እኽሊ 
ስለዝዕድሉ. . .።
ሓገዝቲ ትካላት፡ ብዘይ ብቑዕ መጽናዕትን 

ኣብ ግምት ክኣቱ ዝግበኦ ማሕበራዊ 
ምትስሳራትን፡ ዋንነት መሬት ኣብ ግምት 

ስለ ዘየእትዉ፣ ናብ ነፍሲ-ወከፍ ሃገር ዝቐንዐ፡ 
ነቲ በበይኑ ጸገማት ዝተፈላለየ ፍታሕ ከም 

ዘድሊ ዘነጽር ሽቶ ብዓለም-ለኸ ተጣበቕቲ 
ክሳዕ ሕጂ ብዕቱብ ስለዘይተታሕዘ፣ ንሕርሻ 
መስኖ ዝጣጥሕ ዓመት ምሉእ ዝዛሪ 
ጸጋታት ኣብ ኩለን ሃገራት ስለ ዘየለን ማይ 
ዝናብ እውን ዘይምዕሩይ ብምዃኑን. . . 
እናበልና ሓያሎ ረቛሒታት ክንጽብጽብ 
ንኽእል ኢና።
ብብሪጣንያ 400 ዓመት ተገዚኣ ዝሓሸ 

ትሕተ-ቅርጺን ብዙሕ ዝተማህረ ሰብን 
ዝነበራ ህንዲ፡ ሓደስቲ ቴክኖሎጂ ኣብ መዓላ 
ክረአ ዘኽእል ሰፊሕ ዕድል ነይርዋ። ልክዕ 

ከም ናይ ሜክሲኮ ወይ ናይ ህንዲ ኣብ 
ኣፍሪቃ ‘ሕርሻዊ ሰውራ’ ክካየድ ዝብል 
ሓሳብ እውን፡ ክንየው ወረቐት ሓሊፉ 
ኣይፈልጥን እዩ።
ከም’ዚ ስለዝዀነ፡ ኣፍሪቃ ናይ ገዛእ-

ርእሳ ‘ሓምላይ ሰውራ’ እያ ተማዕብል 
ዘላ። ኣፍሪቃ ከም ህንዲ ወይ ሜክሲኮ 
ሓንቲ ሃገር ስለዘይኰነት እውን፡ ኣብ 54 
ሃገራት ሓደ ዓይነት ሕርሻዊ ፖሊሲ ክህሉ 
ኣይክእልን። ግዱሳት መሻርኽቲ እውን፡ 
ኣብ በበይነን ሃገራት ዝተፈላለየ ጸገማት 
ከም ዘሎን በበይኑ ፍታሕ ከም ዘድልዮን 
ዝፈልጡሉ ግዜ በጺሕና ኣሎና። 
ህንዲ ብሓምላይ ሰውራ ካብ ጥምየት ምስ 

ተናገፈት፡ ንግዳዊ ሕርሻ እናማዕበለ ስለዝኸደ 
- ዓውለማ ዝሰሓቦም ዓለም-ለኻውያን ናይ 
ሕርሻ ትካላት፡ መጻወድያታቶም ከም 
ዝዝርግሑላ ይግለጽ። እቲ ንሓረስታይ 
ዝሸጡሉ ዘርኢ ሓንሳብ ተዘሪኡ ምስ ፈረየ፡ 
እቲ ዝቕጽል ፍርያት ንዘርኢ ኣይከውንን። 
ስለ’ዚ እቲ ሓረስታይ ካልእ ዘርኢ ዓመት 
ዓመት ክዕድግ ኣለዎ። ብምኽንያት 
ባህርያዊ ሓደጋ ዘራእቲ እንድሕር ጠፊኡ 
ግና፡ ሓረስታይ ዕዳ ክኸፍል ስለዘይክእል፡ 
መሬቱ ንኣለቃሕቲ የረክብ ወይ ከም’ቲ 
ኩሉ ግዜ ዝስማዕ ርእሰ-ቅትለት ይፍጽም።
እቶት ሓረስታይ ክምዕብል እንከሎ፡ ንግዳዊ 

ሕርሻ ክምዕብል ባህርያዊ እዩ። ኣብ’ዚ 
እምበኣር፡ ንግዳዊ ሕርሻ ናብ ዘቤታውን 
ናይ ግዳም ዕዳጋን ዝጠመተ ስለዝዀነ፡ ናይ 
ወጻኢ ኣውፈርቲ ዘይብለጽሉን ዕዳጋታት 
ንሓረስታይ ኣብ ማሕለኻ ዘይኣስርን 
ኩነታት ንምፍጣር ይከኣል እዩ።

ክስገር ዝጸንሐ ሕንጻጽ ‘ዜሮ ጥምየት’ ኣብ ኣፍሪቃብክኢላታት ሕርሻን ሰበ-ስልጣንን ሃገራትን 
መንግስታትን፡ ንምዕባለ ሕርሻ ብዝምልከት 
ዓመታዊ - ብደረጃ ዓለም ዝውደቡን 
ዝካየዱን ኣኼባታትን ዋዕላታትን ኣዝዮም 
ብዙሓት እዮም። ኣብኡ ኸኣ፡ መጽናዕታዊ 
ጽሑፋትን በበይኑ ተሞኵሮታትን ይቐርብ፣ 
ውሳኔታት እውን ይሓልፍ። 
ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ፡ ኣብ ሰኔጋል 

ዝተኻየደ - ሓያሎ መራሕትን መኒስተራትን 
ሃገራት ኣፍሪቃን ክኢላታት ሕርሻን 
ዝተረኽቡሉ - ‘ዳካር-2’ ዝተሰምየ ኣኼባ 
ፍሉይ ዝገብሮ ግና፡ ሕሉፍን ህልውን 

ተሞኵሮታት ሕርሻን ምርምርን ኣፍሪቃ 
ብዝርዝር ዝተራእየሉ ኣጋጣሚ ስለዝነበረ 
እዩ።
ብሰንኪ እቲ ኣብ 2009 ተራእዩ ዝነበረ 

ክብሪ መግቢ፡ ፍታሕ ክግበር ብዝጽውዑ 
ዋዕላታት ‘ዜሮ ጥምየት’ ዝተሓንጸጸሉ ናይ 
ግዜ ገደብ ብዙሕ ግዜ ተሓሊፉ ኣብ’ዚ 
በጺሕና ኣሎና። ኣፍሪቃውያን - ተስፋ 
ዘለዎ ግዜ በጺሕና ክንብል እውን ንኽእል 
ኢና። 

ዋዕላ ዳካር-2 ዘሕለፎ ‘ኣዋጃት’ ኣብ 
ተግባር ክውዕል ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ 
ኣመሓላሊፍዎ ኣሎ። እቲ ብመንግስቲ 
ሰኔጋልን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃን ዝተጸውዐ 
ዋዕላ፡ 34 መራሕቲ ሃገራትን ልዕሊ 70 
ሚኒስትራትን ካልኦት ኣገደስቲ ውልቀ-
ሰባትን ኣሳቲፉ ነይሩ። ማይክል ሂጊንስ 
ፕረዚደንት ኣየርላንድ እውን፡ ኣብ ሰለስቲኡ 
መዓልቲ ከምእተሳተፈ ጸብጻባት ይሕብሩ። 
ብመሰረት እቲ ዋዕላ ዘሕለፎ ጻውዒታት፡ 
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሃገር ዘሎ ፖሊሲታትን 
ጭቡጥ ኩነታትን ኣብ ግምት ዘእተወ 
‘ጥማራት’ ብግቡእ ምስ ዝባጻሕ፡ ኣብ 
ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ኩነታት 
ክንህር ከም ዝኽእል ይግመት።
ኣካል ናይ’ቲ ጥማር ዝዀነ - ማይ ኣብ 

ዘለዎ ቆላታት ዝፈሪ፡ ሃሩር ዝጻወር ዘርኢ 
ስርናይ ንኣብነት - ኣብ ሓያሎ ሃገራት 
ኣፍሪቃ ርኡይ ለውጥታት የምጽእ ኣሎ። 
ኣብ ኢትዮጵያ፡ ዚምባበወ፡ ዛምብያ፡ ሱዳንን 
ጋናን ኣማኢት ኣሽሓት ሄክታራት 
ብመስኖ ተሓሪሱ ብዙሕ ምህርቲ ይርከቦ 
ኣሎ። 

ኣብ 2018፡ ካብ ሓሙሽተ ሽሕ ዝውሕድ 
ሄክታራት ሓሪሳ ዝነበረት ኢትዮጵያ፡ ኣብ 
2022 ኣብ ቆላታት ብዘካየደቶ ናይ መስኖ 
ሕርሻ - 650 ሽሕ ሄክታር ከም ዝሓረሰት 
ጸብጻባት ይሕብሩ። ካብ ዚምባበወ ዝፍኖ 
ዘሎ ዜናታት እውን ተመሳሳሊ እዩ። 
መስኖኣዊ ሕርሻ እምበኣር፡ ብዙሕ እቶት 
ይርከቦ ከምዘሎ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ። 
ኣብ ናይ ሓጋይ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ 

መስኖ ጥራይ ዝተመርኰሰ እኽሊ - ካብ’ቲ 
ዝርካቡ መሬት ሓንሳብ ክኣቱ እንተደኣ 
ተኻኢሉ፡ ኣብ ተስፋ ዝህብ ዘበን ተበጺሑ 
ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ዚምባብወ፡ 
ዕዳጋ እኽሊ ኣረጋጊኣ ህዝባ ክትምግብ 
እንድሕር ክኢላ ጥራይ ኣዕጋቢ እዩ። ኣብ 
ሃገራት ሳልሳይ ዓለም፡ መግቢ ኣብ ዝሓስረሉ 
ግዜ ባጤራ እውን ይሕይል እዩ። ባጤራ 
እንድሕር ሓይሉ ድማ፡ ህዝቢ ሃላኺ ነገር 
ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ይብርትዕ። መነባብሮ 
ይመሓየሽ። ተደጋጋፊ ምትእስሳር ቁጠባ - 
ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ይፈጥር።
ብኢንዱስትሪ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት፡ ኣብ 

ዘመናዊ ሳይንሳዊ ምርምር ብዝተገበረ ሓያለ 

ጻዕሪ፡ ውጽኢት ፍርያት ሕርሻ ብቕልጣፈ 
ከምዝዓቢ ከም ዝገበሮ ይፍለጥ። ኣብ ሃገርናን 
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ብዝካየድ ዘቤታዊ 
ሕርሻዊ ምርምር እውን፡ ቀሊል ዘይበሃል 
ውጽኢት ከም እተረኽቦ ይፍለጥ። ዝርጋሐ 
ሓያሎ ዓይነታት ዝተዳቐሉ ፈረይቲ ዓይነት 
ዘርኢ ስርናይ፡ ኣብ ከበሳ ዝፈጠሮ ለውጢ 
ምጥቃስ ይኣክል እዩ።
ዳካር-2 ብምሕጽንታ ዘይኰነስ ክብጻሕ እዩ 

ዝበሎ ሸቶ ኣንቢሩ እዩ ኣኼባኡ ወዲኡ። 
ኣብ ዝቕጽል 2025 ኣብ ‘ዜሮ ጥምየት’ 
ንበጽሕ ንኸውን። ኣፍሪቃ፡ ንሓያሎ 
ዓመታት ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዝተኻየደ 
ናይ ምርምር ውጽኢት ክትጥቀም 
ትኽእል እያ። ብዘይካ ኣብ ስርናይን 
ሩዝን ኣብ ዕፉን፡ መሻላን ብልቱግን እውን 
ንብዙሕ ዓመታት ናይ ምርምር ስራሓት 
ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ሓጺር እዋን ብዘይ 
ብዙሕ ማይ፡ ዝተዓጻጸፈ ፍርያት ክህቡ 
ዝኽእሉ ዓይነታት ኣዝርእቲ ማዕቢሎም 
ኣለዉ።
እቶም ኣዝርእቲ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር 

ዝተዳቐሉ ምስ ዝዀኑ፡ ንሓረስታይ ብዕዳ 
ዘይሓልኽ ኣገባብ ዘርኢ ክተኣታቶ ይኽእል 
እዩ።
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‘ጣዕሳ’ - ንላዕሊ ዘደይበና ብሉጽ ስጕምቲ
ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት፡ ኣብ 

ውሽጥና ኮይኑ ዘሳጽየና እህህታ ቃንዛ 
በይንና፡ ብዘይ ፍርሕን ስክፍታን ኣብ 
ቅድሚ ሰባት ወጺእና ዛንታና ከነካፍል፡ 
ሰሚዕና ወይ ተዓዚብና ንኸውን 
ኢና። ዋላ’ኳ ኣብ ውልቃዊ ህይወትና 
ዕንወት፡ ኣብ ጥዕናና ሕማምን ሓደጋን፡ 
ኣብ ዝምድናና ውድቀትን ፍሽለትን 
የጋጥመና፣ ብዘይ ሕንከት፡ ናጻ ኴንና 
ተመኵሮና ነካፍል። ናይዚ መበገሲ 
ጣዕሳ እዩ። ጣዕሳ ናይቲ ዝሓለፈ ጕዕዞ 
ህይወትናን እንደገና ክንምለሶ ዘይደለና 
ህይወትን። 
ጣዕሳ፡ ብዓቢኡ ክንፍጽሞም ዘይነበረና 

ብምፍጻምና ወይ ክንፍጽሞም ዝነበረና 
ብዘይምፍጻምና ምስ ነብስና እንበኣሰሉ 
እዩ። ናብ ሕሉፍ እናኣማዕደና ንመጻኢ 
ሓደስቲ ለውጥታት ከነተኣታቱ ከኣ’ዩ 
ዝጽውዓና። እዚ ማለት ድማ፡ ነቲ ካብኡ 
ዝረኸብናዮ ትምህርትን ተመኵሮን፡ 
ካልኦት ከም ዝመሃሩሉ ምግባር ማለት 
እዩ። ብተወሳኺ’ውን፡ ንሕውየት ምሉእ 

ማርታ ክብሮም

ቆራጽነት ምውሳድ ማለት እዩ። ኣምሳያ 
ነብስና ንምምዕባልን ንምምሕያሽን 
ብእንገብሮ ወፍሪ ኣቢልና ድማ፡ ንገዛእ-
ርእስና፡ እቲ ዝበለጸን ክቡርን ህያብ 

ንልግስላ።
ኣብ ህይወቶም ብዙሕ ጌጋታት 

ዝፍጽሙ ሰባት፡ ጣዕሳ እታ ቐንዲ 
ፈውሲ ምዃና እዮም ዝገልጹ። ጣዕሳ 

ንበይና ግዳ፡ ኣኻሊት ኣይኮነትን። 
ምኽንያቱ፡ ግቡእ ተበግሶን መአረምታን 
እንተ ደኣ ዘይረኺባ፡ ነቲ ክቡር ግዜናን 
ኣቓልቦናን ሰሪቓ ኣብ ምስቁርቋርን 

ጓሂን ዝመልኦ ህይወት ንኽንነብር እያ 
ትግድደና።  
ብስነ-ልቦናዊ ኣዘራርባን ኣሰራርሓን፡ 

ጣዕሳ ከም ምልክት ቅሩብነት 
ንለውጢ’ዩ ዝረአ። ንኣብነት ውሉፋት 
ዕጸ-ፋርስ፡ ንእንታይነትን ጉድኣትን 
እቲ መድሃኒት እንተ ደኣ ተረዲኦም፡ 
ምጥዓሶም ባህርያዊ ግብረ-መልሲ ዘርኢ 
እዩ። ጣዕሳ፡ ነቲ ውሉፍ፡ ንጌጋታት 
ትማሊ ሕጂ ናብ ቅኑዕ መንገዲ መሊሳ 
“ንመጻኢ ቅኑዕ ውሳነ ክወስድ ምእንቲ፡ 
እንታይ ክገብር ኣለኒ?” ዝብል ሕቶ 
ከተልዕል እያ እትቕስብ። 
ጣዕሳ መበገሲ ንእወታዊ መንገዲ እዩ 

ካብ በልና፡ ንድሕሪት ከይተመለስና 
ናብቲ ዝጽበየና ዘሎ ቅኑዕ ኣካዪዳ 
ንኽንከይድ ዝሕግዙና ነጥብታት ንርአ፦
• ፈለማ ኣብ ትማልን ጽባሕን 

ብዙሕ ከይጸቐጥና፡ እቲ ዝደለናዮ ነገር 
እንፍጽመሉ እንኮ ግዜ ሎሚን ሕጂን 

ምዃኑ ንዘክር።
• ኣብ ዝኸሰርናዮም ዕድላት ነተኩርን፡ 

ምስ ካልኦት ንወዳደርን እንተደኣ 
ኴንና፡ እወታዊ ለውጢ ከነምጽእ 
ኣይንኽእልን ኢና። እናተጠዓስና ንጉሂ 
ጥራይ እንተኾይንና ግና ክንልወጥ 
ኣይንኽእልን ኢና። 
• ዋላ’ኳ እቲ ዕላልን ልዝብን 

ውሽጥና፡ ኣብ ህሉው ዘተኮረ ክኸውን 
እንተለዎ፡ ናይ ሕሉፍ ወይ ናይ ትማሊ 
ማዕጾ ጠቕላላ ክዕጾ ኣለዎ ማለት ግዳ 
ኣይኮነን። ንሕሉፍ እንዝክር፡ ብጣዕሳ፡ 
ሕንከትን ተሰዓርነትን ክንልሎ ዘይኮነስ፡ 
መጻኢና ብኸመይ’ዩ ካብ ሕሉፍና 
ዝፍለ፡ ቅኑዕ መረዳእታ ንምሓዝ እዩ። 
• ኣብ ዝኾነ ብሕሉፍና ኣብ እንጠዓሰሉ 

እዋን፡ ካብ ስምዒታውን ኣሉታውን 
ጣዕሳታት ጥንቅቕ ኢልና፡ ቅኑዕ ግምገማ 
እዩ ዘድልየና፡ እዚ’ውን ንድሕሪት 
ተመሊስና፡ እቲ ህይወት ብልጽቲ 
ክትኮኖ ናይ ዝነበራ ተኽእሎታት’ሞ፡ 
ግን ከኣ ብሓደ ክልተ ምኽንያታትን 
ውሳነታትን ዘይምዕዋታ፡ ተመሊስና 
እንትንትኖ መስርሕ ማለት እዩ። ቅኑዕ 
ግምገማ ምግባር፡ ዝህልወና ጣዕሳታት 
ሚዛኖም ክሕልዉን ካብ ሕሉፍ 
ተመኩሮና ድማ፡ ትምህርቲ ወሲድና 
እንመሓየሸሉን መጻኢ መደባትና 
ብጥዑይ ኣገባብ እንሕንጽጸሉን 
ኣጋጣሚታት’ዩ ዝፈጥረልና።
• ዝኽርታትና፡ ምስ ግዜ ይሃሱ 

ኣለዉዶ የለዉን ንገዛእ ርእስና 
ንሕተት። ብርግጽ ፍሉይ ነገር ዲና 
ክንገብር ንኽእል ነይርና ዋላስ ካብ 
ቁጽጽርና ወጻኢ ዝነበሩ ሓላፍነታት 
ኢና ተሰኪምና ክንነብር ጸኒሕና? 
ብምስተውዓልን ህድኣትን ውሽጥና 
ንፈትሽ። ምስ ውሁብ ኵነታትን 
ኣጋጣሚታትን ተሳኒና ዕዮና ክንፍጽም 
ንጽዕርዶ ነይርናን ኣለናን? ኣዕሚቚና 
ንሕሰብ።
• ጣዕሳ፡ ብግቡእ እንተ ደኣ 

ተረዲእናዮን ሒዝናዮን ጽቡቕ 
ትምህርቲ እዩ። ንዝሓለፉ ጌጋታትና 
ከይንደግም ብሉጽ መዘኻኸሪ እዩ። 

ገለ ሰባት፡ ንጣዕሳታቶም ንገዛእ ርእሶም 
ዝውክልን ዝገልጽን ዛንታ ይቕይርዎ 
እዮም። ገለ ሰባት ድማ፡ ካብ ናይ ትማሊ 
ውሳነታት ተበጊሶም፡ ነዛ ናይ ሎሚ 
ህይወቶም፡ “ኣነ ቅርሱስ እየ። ሕማቕ 
ሰብ እየ። ናይ ገዛእ ርእሰይ ውሳነ 
ክወስድ ዘይክእል ኣብዲ እየ።” እናበሉ 
ክጥቅንዋን ከዋርድዋን ይስምዑ። ኣብ 
ጕዕዞ ህይወትና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ፡ 
ምስ ገዛእ ርእስና ዘለና ሰላም ከነዕብዮ 
እዩ ዝግባእ። እዚ ማለት ከኣ፡ ካብ ሕሉፍ 
ክንመሃር ምኽኣልን ንዘየድሊ ባሕጒግካ 
ምእላዩን እዩ።
• ምናልባት ምስ ጣዕሳ ምንባር 

ዘፍርሕ ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ። 
ምኽንያቱ፡ ናብ ዘይንፈልጦ መጻኢ 
ክንስጕምን፡ ሓድሽ ተበግሶ ወሲድና 
እውን ዘይክንዕወት ስለ እንኽእልን። 
ኣብ ውድቀት ግና፡ ተስፋ ክንቆርጽ 
ዘይኮነ፡ ንዝመጽእ ዓወት ከም መንጠሪ 
ባይታ ወሲድና፡ ክንድሰተሉን 
ክንሕጎሰሉን እዩ ዘለና። ከምኡ ምስ 
እንገብር፡ ዝዓበዩ ጌጋታትና ናብ ዝዓበዩ 
ዕድላትን ዓወታትን ከስግሩና ይኽእሉ።
• ገለ ሰባት፡ ምጥዓስ፡ ሓላፍነት ካብ 

ምስካም ክሕርሞምን ከህድሞምን 
ይኽእል እዩ። ነዚኦም፡ ጣዕሳ፡ በቲ 
ዝፈጸምዎን ዘጋጠሞምን ነገራት 
ከምዝሓዘኑ ዘርእዩሉን ኣብ መጻኢ 
ተመሳሳሊ ጌጋ ካብ ምፍጻም 
ዘድሕኖምን’ዩ ዝመስሎም። ኣብ ጣዕሳ 
ምውዳቕን ምትኳርን’ምበኣር ንሕሉፍ 
ዝጽግን ዘይኮነስ፡ ነቲ ቃንዛ መሊሱ ናብ 
መጻኢ’ውን ከምዝሰጋግር እዩ ዝገብሮ። 
• ሓደ ሓደ ግዜ፡ ዋላ ብዙሕ’ውን 

እንተጸዓርና፡ ሕሉፍ ዘስዓቦም ስቓያትን 
ሽግራትን ከነሕውዮ ዘይንኽእለሉ 
ግዜያት ኣሎ። እዚ ድማ፡ ዝኾነ ነገር 
ካብ ውሽጥና’ምበር ካብ ግዳም ዝመጸ 
ከዐውተና ዘይክእል ምዃኑ፡ ክንርዳእን 
ክንፈልጥን ይሕግዘና። ጌጋ መናብርትና 
እዩ። ዋላ’ኳ ንጌጋታትና ሓላፍነት 
ክንስከምን ክንቅበልን ኣገዳሲ እንተኾነ፡ 
ንገዛእ ርእስና ኮነ ኣባላት ስድራ ቤትና፡ 
ይቕረ ምባል ምስ እንለምድ፡ ናጻ ሰብ 
ክንከውን’ዩ ዝድርኸና።

ደቂ-ተባዕትዮ፡ ብዛዕባ ደቂ-ኣንስትዮ ክፈልጥዎም ዘለዎም ነገራት
1. ደቂ-ኣንስትዮ መጻምደን ከም 

ዘፍቅረንን ፍቕሩ ብግብሪ ክገልጸለንን 
ይደልያ። ብዙሕ ግዜ ደቂ-ኣንስትዮ 
ዝጠራጠርኦ ነገር እንተ ሃልዩ፡ መጻምደን 
የፍቅረን ድዩ ኣየፍቅረንን ምፍላጥ እዩ። 
ደቂ-ተባዕትዮ ኣብዚ ከስተውዕልዎ ዝድለ፡ 
ዋላ ኣብ ግዜ ግርጭት ንዕአን ዝጎድእ 
ወይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ንዘሎ ፍቕሪ 
ዝሃሲ ዘረባ ክዛረቡ የብሎምን። እቲ 
ምንታይ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ምስ መጻምደን 
ብንእሽቶይ ነገር ኣብ ዝገራጨዋሉ ግዜ፡ 
ከም መምዘኒ ፍቕረን ስለ ዝጥቀማሉ እዩ። 
ከምኡ’ውን፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዝጉህያሉ 
ግዜ መጻምድተን ሓቚፎም፡ ብጥዑም 
ቃላት ከጸናንዑወን ይግባእ።

2. ደቂ-ኣንስትዮ ዝርድኡለን ደቂ-
ተባዕትዮ ይደልያ። ሓደ ካብ ፍሉይ 
ብተፈጥሮ ዝተዋህበን ትዕድልቲ፡ ዝዀነ 
ሰብ ከይተዛረበ ገጹ ጠሚተን ስምዒቱ 
ከንብባን እንታይ ደልዩ ወይ እንታይ 
ኰይኑ ኣሎ ክፈልጣ ኣይሽገራን። 
ስለዚ ኸኣ እየን ዋላ እቲ ኣብ ውሽጠን 
ዘሎ ሓሳባትን ስምዒተንን ከይተዛረባ 
ዝርድኣለን ሰብ ዝደልያ።
3. ጽን ኢሉ ዝሰምዐን ይደልያ። ደቂ-

ኣንስትዮ ሽግር ኣብ ዘጋጥመን ግዜ ዝያዳ 
ዝሕግዝወን፡ ርእይቶ ዝህብወንን ጽን 
ኢሎም ዝሰምዕወንን ደቂ-ተባዕትዮ እየን 
ዝደልያ። ነቲ ኣጋጢምወን ዘሎ ነገር 
ሰሚዖም ምስአን ዝሓዝኑ ወይ ዝሕጐሱ 

ንልቦና
ንሰብ ፍልይ ዝበለ ፍጥረት ካብ ዝገብሩዎ ነገራት፡ ብዛዕባ ሕሉፍ ዝሓሰብ ምዃኑ 

እዩ። ናብ ሕሉፍ ብምቁማት ንማሕበራዊ ህይወት፡ ንስነ-ፍልጠትን ካልእ መዳያት 
ህይወቱን ዝጠቕሙዎ ሓሳባት ሃሰው ይብል። ኣብ ሕሉፍ ዝነበሩ ሰባት ንዝበሉዎን 
ዝሰርሑዎን ከም ተመኵሮ ይጥቀመሉ። 
ብሂል ቡድሃ ከምዚ ይብል፦ ህይወት መወዳእታ የብላን። ሞት ዕረፍቲ እዩ። 

ዕረፍቲ ብዕረፍቱ ከኣ ግዚያዊ ዕረፍቲ። ኣብ መስርሕ ህላወ ትውለድ፡ ትነብር፡ 
ትመውት። መሊስካ እውን ብተመሳሳሊ መስርሕ ትሓልፍ። ደጊምካ ደጋጊምካ 
ትውለድ፡ ትነብር፡ ትመውት። በቃ ህይወትና ድግምጋም ናይቲ መዓልታዊ እንገብሮ 
ንጥፈታት እያ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ንግሆ ንትንስእ፡ ክንጐዓዝ ወይ ክንሰርሕ ንውዕል፡ 
ነዕርፍ ንድቅስ። 
ንጉሆ ምትንሳእ ምስ ምውላድ፡ ምንባር ምስ ምጉዓዝን ምስራሕን፡ ሞት ከኣ ምስ 

ዕረፍቲ እንታይ ይፈላልዮም? ብዘይጥርጥር ዋላ ሓንቲ ዝፈላሊ ነገር የብሎምን። እቲ 
እንኮ ዝፈላልዮም ነጥቢ ግዝፎም’ዩ።
ንስኻ ቅድሚ እዚ ሕጂ ተወሊደ እትብሎ ግዜ፡ ህይወት ነይሩካ እዩ። “ብሓቂ ነይረ 

እንተኾይነ ደኣ እንታይ ኮይኑ ዘይዝከረኒ?” እናበልካ ኣይትገረም። ኣስተውዕል እሞ 
ስርሕ ወይ ሕስብ ውዒልካ ብድኻም ተሰኒፍካ ምስ ደቀስካ፡ ክትትንስእ እንከለኻ 
እትርስዖም ነገራት ኣለዉ። እሞ እዚ ተራ ድቃስ፡ እወ ናይ ሓጺር እዋን ዕረፍቲ 
እኳ ከም እትርስዕ ዝገበረካ፡ ብርቱዕ ድቃስ (ሞት) ከመይ ንዝሓለፍካዮም መስርሓት 
ከም እትድምስሶም ኣይገብረካን? ህይወት ዶብ የብላን። ሞት ግዜያዊ ድቃስ እዩ።

ደቂ-ተባዕትዮ እየን ዝያዳ ዝመርጻ። 
ንጓል-ኣንስተይቲ፡ ‘በዚ ዘጋጠመኪ ጉዳይ 
ሓዚነን ሕማቕ ተሰሚዑንን ኣሎ ወይ 
በዚ ዝነገርክኒ ጽቡቕ ዜና ኣዝየ ተሓጒሰ 
ኣለኹ’ ዝብሉ ቃላት ኣዝዮም እዮም 
ዘገድሱዋ። 
4. ደቂ-ኣንስትዮ ካብ መጻምድተን፡ 

‘ንስኺ ንዓይ ጽብቕቲ ኢኺ።’ ዝብል 
ቃል ክሰምዓ ይደልያ። ነፍሲ-ወከፍ ኣብ 
ፍቕራዊ ዝምድና ዘላ ጓል-ኣንስተይቲ 
ንነብሳ እትሓቶ ሕቶ እንተ’ልዩ፡ ‘ኣነ 
ንመጻምድተይ/ንኣፍቃሪየይ ጽብቕቲ 
ድየ?” ዝብል እዩ። ምእንቲ’ዚ፡ ደቂ 
ተባዕትዮ ንመጻምደን ደቂ-ኣንስትዮ 
ጽቡቓት ምዃነን ክነግሩወን ይግባእ።  
5. መጻምድተን ርእሰ ምትእምማን 

ዝወነኑ ክዀኑለን ይደልያ። ኣብ ገዛእ 
ርእሶም ዝተኣማመኑ ደቂ-ተባዕትዮ 
ካብ’ቶም ዘይብሎም ንላዕሊ ሰሓብቲ 
እዮም። ወላ ዘመክሕ ትሕዝቶን ፍልጠትን 
ኣይሃልዎም፡ ኣብ ርእሶም ተኣማሚኖም፡ 
ብነብሶም ዝሓድሩን ንነብሶም ዝመስሉን 
እንተ ኾይኖም፡ ብደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ 
ይጥለቡ። እዚ ሓደ ካብቲ ደቂ ተባዕትዮ 
ምስ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዝቐርቡሉ ግዜ 
ከስተውዕልዎን ክርድእዎን ዘለዎም 
ጕዳይ እዩ።

ጥቕሲታት ህይወት
• “ኩሉ ሰብ ነዊሕ ዕድመ ክነብር እዩ ዝምነ። እንተኾነ ሓደ’ኳ ክኣርግ ዝደሊ 

የልቦን።” -  ጆናታን ስዊፍት
• “ጥዕና ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝርደአና፡ ምስ ሰኣንናዮ እዩ።”  - 

ዘይተፈልጠ
• “ሕልፊ ናብ’ቲ እትደልዮ ምብጻሕ: እቲ ብተስፋ እትጐዓዞ ይበልጽ። ሓቀኛ 

ዓወት ድማ፡ ብቐጻሊ ምዕያይ እዩ።”  - ሮበርት ልዊስ ስተቨንሰን
• “እቶም እወታዊ ኣመለኻኽታ ብምሓዝ፡ ከይተሓለሉ ደጋጊሞም ብምፍታን 

ዝጋደሉ፡ ንዓወት ኣይክስእንዋን እዮም።”  - ዳብሊዩ. ክለመንት ስቶን
• “ውልቃዊ መሪሕነት ማለት ራኢኻን ክብርታትካን ኣብ ቅድሜኻ ብምቕማጥ፡ 

ህይወትካ ማዕረ ማዕሪኡ ከም ዝኸይድ ምግባር እዩ።” - ስቴፈን ኮቪ
• “ምሕደራ፡ ነገራት ብቕኑዕ ከም ዝትግበሩ ምግባር እዩ። መሪሕነት ድማ፡ ቅኑዕ 

ነገራት ምግባር እዩ።”  - ፔተር ድሩከር
• “ካብ ዕዉት ሰብ ክትከውን ምጽዓር፡ ክብሪ ዘለዎ ሰብ ክትከውን ምጽዓር 

ይበልጽ።” - ኣልበርት ኣይንስታይን
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ማሕበራዊ ዕብየትማሕበራዊ ዕብየት
ብምትሕብባር ሚ/ዕ/ማ/ድሕነት ዝዳሎብምትሕብባር ሚ/ዕ/ማ/ድሕነት ዝዳሎ

ክእለት ፈጠራን ምህዞን ቈልዑ ንምዕባይሓይሊ ኣእምሮ ወዲ-ሰብ ደረት ኣልቦ 
እዩ። ኣእምሮና ብምሉእ ኣድህቦን ልዑል 
ናይ ምግባር ድሌትን እንተተመሪሑ፡ 
ሓዲሽ ሓሳብ ናይ ምፍጣርን ናይ 
ምድህሳስን ዓቕሙ መዳርግቲ የብሉን። 
ኣብ’ዚ ክንግንዘቦ ዝግበኣና፡ ተፈጥሮ 
ዝዓደለና ብልሒ (IQ) ከምዘለና እዩ። 
እዚ ድማ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ 
ባህርያዊ እዩ። 
 ወዲ-ሰብ ብባህሪኡ ዘይዓግብ ሸውሃት 

ስለ ዘለዎ፡ ሓዲሽ ሓሳብ ኣብ ምፍላቕን 
ብእኡ ኣቢሉ ድማ ህይወት ብዝቐለለን 
ዝመቸአን ኩነታት ክነብራ ዘኽእል 
ሓዲሽ ርኽበታት ኣብ ምምሃዝን ኣብ 
ቀጻልን ዘየቋርጽን ጉዕዞ ተጸሚዱ 
ይርከብ። ዓለምና በጺሓቶ ዘላ ደረጃ 
ምዕባለ ትምህርትን ቴክኖሎጅን ድማ፡ 
ውጺኢት ናይ’ዚ ሓዲሽ ነገር ንምምሃዝ 
ዝግበር ቀጻልን ዘየቋርጽ ጻዕርን 
ተበላሓትነት ደቂ-ሰብ እዩ።
ኣብ’ዚ እዋን፡ ፈጠራውን ምህዞኣውን 

ክእለት ደቂ-ሰብ ብዝለዓለ ክዓቢ 
ዘኽኣልዎ ሰለስተ ደፋእቲ ረቛሒታት 
ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ፡ ቀዳማይ፡ ሳላ’ዚ 
ዘለናዮ ዘመነ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን፡ 
ብዙሕ ሓበሬታ ብዝቐልጠፈን ብኣዝዩ 
ውሑድ ዋጋን ግዜን ናይ ምርካብ 
ዕድል ብምህላዉ እዩ፡፡ ካልኣይ፡ 
ዝተራቐቐ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ 
ስለዘሎ፡ ሰባት ነቲ ብቕልጡፍ ዝኸይድ 
ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ማዕሪኡ ክጐዓዙን 
ተረባሕቲ ክዀኑን፡ ብእኡ ኣቢሉ ድማ 
መነባብሮኦም ንምምሕያሽን ናይ 
ፈጠራውነት ክእለቶም ንምዕባይን 
ልዑል ድፍኢት ይፈጥር ስለዘሎ እዩ። 
ብሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ከኣ፡ ድምር 
ውጽኢት ናይ ሓበሬታን ቴክኖሎጂን 
ዘምጸኦ ደረት ዘይብሉ ናይ ተወዳዳርነት 
መንፈስ ብምህላዉ እዩ። ክንዲ ዝዀነ፡ 
ብደረጃ ውልቀ ሰባት ይኹን ትካላት 
ወይ’ውን ማሕበራት ልዑል ናይ ቁጠባ 
ምንጪ ኣታዊ ስለዝፈጥር፡ ልዑል 
ትኹረትን ወፍርን ተገይሩሉ ወትሩ 
ሓዲሽ ምንጪ ኣታዊ ዝኸውን ርኽበት 
ንምምሃዝ ለይትን መዓልትን ይስረሓሉ 
ኣሎ።
 ሓሳባት ሓይሊ ምዃኖም ክኢላታት 

ስነ-ኣእምሮ ዝገልጽዎ እዩ። የግዳ፡ 
ሓይሊ ሓሳባት በቲ እወታዊ መዳይ 
ክንጥቀመሉ ከለና እዩ ሃናጺ ዝኸውን። 
ብኻልእ መዳይ፡ ሓሳባት ኣዕነውቲ 
ዝዀኑሉ ኩነታት ኣሎ። ንኣብነት፡ 
ህቡብ ሊቕን ተመራማርን ዓውዲ ስነ-
ፍልጠት ኣልበርት ኣንስታይን ዘማዕበሎ 
ኣቶማዊ ጸዓት (atomic bomb) ኣብ 
ግዜ ካልኣይ ኲናት ዓለም 1946፡ ኣብ 
ሃገረ ጃፓን ኣብ ከተማታት ሂሮሽማን 
ናጋሳክን ዘስዓቦ ህልቂትን ዕንወትን፡ 
ስንብራቱ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እዩ። እዚ 
ዘረድኣና፡ ሓይሊ ሓሳባት ናይ ወዲ-ሰብ 
ማዕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑ እዩ። ስለዚ፡ 
ሓሳባት ምንጪ ኩሉ ትምህርቲ፡ ሃብቲ፡ 
ፍልጠት፡ ዳህሳሳት፡ ርኽበታትን ወዘተ 
እዮም። ኣብ ዓለም እቶም ዕዉታት 
ሰባት ዝበሃሉ፡ ወትሩ ሓዲሽ ሓሳባትን 
ርኽበታትን ኣብ ምንዳይ ልዑል 
ትኹረትን መጽናዕትን ዘካይዱ እዮም። 
 ብሓፈሻ፡ ኩሉ ሰብ ሓዲሽ ሓሳብ 

ንምምጻእ ማዕረ ክኸውን ኣይክእልን 
እዩ። ብዙሓት ረቛሒታት ክጥቀሱ 

ይኽእሉ እዮም። ሓደ ካብኡ ድማ 
ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ እዩ። 
ትምህርቲ፡ ብቕዓቱን ደረጃኡን 
ዝሓለወ፡ ተበላሓትነትን መሃዝነትነትን 
ዘለዎ ቈልዓ ኣብ ምዕባይ መሰረታዊ 

ነገር እዩ። ትምህርቲ ክበሃል ከሎ 
ኣከባብያዊ፡ ስነ-ልቦናዊ፡ ማሕበራውን ስነ-
ኣእምራውን ትሕዝቶ ዘለዎ፡ ኣእምሮን 
ተባላሓነትን ቈልዑ ዘማዕብል ረቂቕ 
ሓይሊ እዩ። እኹል ፍልጠት ምህላው፡ 
ነገራት ንምምዝዛንን ብብዙሕ መዳይ 
ንምርኣይን ዘኽእል ልዑል ክእለትን 
ንቕሓትን ኣብ ምጥራይን ምምዕባልን 
ሓጋዚ እዩ። እዚ ድማ ሰባት ኣብ 
ነብሶም ዝህልዎም ነብሰ-ክብርን ርእሰ-
ምትእምማንን ይዓቢ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ሓዲሽ ሓሳብ ናይ ምፍጣርን ምምሃዝን 
ሸውሃቶምን ባህጐምን ኣጸቢቑ የዕብዮ። 
ስለዚ ትምህርቲ፡ ሰባት ነቲ ኣብ ውሽጦም 
ዘሎ ዕቑር ናይ ምሕሳብን ምምርማርን 
ሓይሊ ኣበራቢሩ፡ ኣብ ነገራት ልዑል 
ግንዛበ ክህልዎም ዘኽእል እዩ። ብፍላይ 
ህጻናት ኣብ ትኽክል ዕድመኦም ዕድል 
ትምህርቲ ረኺቦም እንተዓብዮም፡ ኣብ 
መጻኢ ምሉእ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም 
ይዀኑ። ካልእ፡ ሰብ ሓደ ዓይነት ክእለት 
ክህልዎ ዝኽእል ኣይኰነን። ስለዚ ሰባት 
ዝህልዎም ናይ ባዕሎም ብቕዓት ወይ 
ክእለት (intelligence) እውን ከም 
ሓደ ረቛሒ ክንጠቕሶ ይከኣል እዩ። 
ብተወሳኺ፡ ሓዲሽ ነገር ንምሕሳብን 
ንምምሃዝን ዝህሉ ኣመለኻኽታን 
ኣረኣእያን ኰይኑ፡ እዚ ድማ ድምር 
ውጽኢት ኣብ ስድራቤታት ዝህሉ ናይ 
ኣተዓባብያ ኣገባብ፡ ባህልን ልምድን 
ዝነብሩሉ ከባቢ ወይ ሕብረተሰብ፡ ኣብ 
ህይወት ዝጥረ ትምህርትን ተመክሮን 
ክኸውን ይኽእል። ብሓፈሻ ግን ኣብ’ዚ 
ዓለም ዓቢ ስራሕ ክንሰርሕ እንተዄንና፡ 
ብቐንዱ ዓቢ ሕልሚ ክህልወና ክኽእል 
ኣለዎ። ካብኡ ሓሊፉ’ውን ሕልምና 
ተተግባርን ተጨባጥን ክኸውን፣ ዕላማና 
ንወቕዓሉ ንጹር፡ ተዓቃኒ፡ ተበጻሒ፡ ብግዜ 
ክቕመር ዝከኣል መደባት ሓንጺጽና፡ 
ልዑል ድሌትን ጻዕርን ተበላሕነትን 
ከነርኢ ክንክእል ኣለና።
ብኻልእ ወገን፡ ሰባት ሓዲሽ ሓሳብ 

ኣብ ዝፈጥሩሉን ብእኡ ኣቢሎም ድማ 
ሓዲሽ ምህዞ ንምስራሕ ኣበርቲዖም 
ኣብ ዝሰርሕሉን ልዑል ነብሰ-ክብሪ፡ 
ሓጐስ፡ ደስታን ከም ዝስምዕም ይግለጽ። 
ብዘይካ’ዚ ልዑል ናይ ምትዕጽጻፍ ባህሪ 
ክህልዎምን ከምኡ ድማ ግድላት 
ንምፍታሕ ዘርእይዎ ድሌት፡ ናይ 
ምግባር ወኒ ልዑል ከም ዝኸውን 

ይግለጽ። ብሓፈሻ፡ መሃዝነትን 
ፈጠራውነትን ኣእምሮ ደቂሰብ ዝለዓለ 
ናይ ምግንዛብን ምምዝዛንን ክእለት 
ንኸማዕብል ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ሰባት 
ድማ ኣብ ቀጻልን ዘየቋርጽን ፈጠራውን 

ምህዞኣውን ስርሓት ስለ ዝነብሩ፡ 
ህይወት ደቂ-ሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ 
ዝተመሓየሸን ዝበለጸን ክኸውን ክኢሉ 
ኣሎ። 
 ሕመረት ናይ’ዚ ጽሑፍ እምበኣርከስ፡ 

ቈልዑ ብኸመይ ፈጠራውን ምህዞኣውን 
ክእለቶም የማዕብሉ ንዝብል ንምምላስ 
እዩ። ኣገዳስነት ፈጠራዊ ክእለት ኣብ 
ቈልዓ ክንብል ከለና፣ ናይቲ ቈልዓ ግንዛበ፡ 
(cognitive) ትኩርነት ከምኡ’ውን 
ማሕበራውን ስምዒታውን ምዕባለ 
ብምርኣይ ናይቲ ቈልዓ ሓዲሽ ሓሳብ 
ናይ ምፍልፋል ክእለት ወይ ኣእምሮኣዊ 
ስእሊ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ንምድህሳስ 
ይጠቕመና። ስለዚ ፈጠራን፡ ምህዞን 
ክእለትን ቈልዑ ንምምዕባል ዝወሃብ 
ትምህርቲ፡ ማሕበራዊ፡ ስምዒታዊን 
ኣእምሮኣዊን ጥዕና ቈልዑ ንምድህሳስን 
ንምፍታሽን ከምኡ ድማ ኣብ 
ኩሉንትናዊ ዕብየቶም ዝህልዎ ልዑል 
ኣስተዋጽኦ ንምግንዛብ እዩ። ንኣብነ፡ት 
ስእሊ ምስኣል ፈጠራውነትን መሃዝነትን 
ክእለት ቈልዑ ዘዕቢ እዩ። ብዝተፈላለየ 
ምኽንያት ንዝደኸመ ኩነተ-ኣእምሮ 
ናይቶም ቈልዑ’ውን ናብ ንቡር ኩነተ 
ኣእምሮ ብምምላስ፡ ህድኣትን ውሽጣዊ 
ሰላምን ከምዝስምዖም ዝገብር እዩ። 
ብሓፈሻ፡ ስርሓት ፈጠራውነት ንቘልዑ 
ጽቡቕ ክስምዖምን ጥዕና ክረኽቡን 
ልዑል ተራ ከም ዘለዎ መጽናዕትታት 
ዘረጋገጽዎ ሓቂ እዩ። 
ፈጠራን ምህዞን ቈልዑ ንምዕባይ 

እዞም ዝስዕቡ ተወሰኽቲ ሜላታት 
ክንጥቀም ንኽእል።  
1. ኣዘናጋዕን ዋዛ ሓዘልን ሕቶታት 

ምሕታት፡- 
እዚ ኣእምሮኦም ክንፍትሽ የኽእለና፤ 

ነቶም ቈልዑ’ውን ኣብ ነገራት ግንዛበ 
ከሕድሩ የኽእሎም። ንኣብነት፡ ካብ 5-9 
ዓመት ንዝዕድመኦም ቈልዑ ከምዚ 
ኢልና ክንሓቶም ንኽእል፦
• ሃንደበት እንስሳታት ክዛረቡ 

እንተዝጅምሩ እንታይ ምተሰማዓኩም?
• ጸሓይ 24 ሰዓት ከይዓረበት 

እንተትጸንሕ እንታይ ምተሰማዓኩም?
ንኸምዚኦም ዓይነት መስሓቓትን 

ዘይክዉንነታውያንን ሕቶታት፡ እቶም 
ቈልዑ ሕጉሳት ኰይኖምን ተዛንዮምን 
ስለዝምልስዎም፡ ሓይሊ ኣእምሮኦም 
ብዝለዓለ ክነቓቓሕ እዩ ዝሕግዞም። 

ካብኦም ክወጽእ ይኽእል እዩ ኢልካ 
ክግመት ዘይከኣል ሓዲሽ ኣበሃህላን 
ሓሳባትን ከፍልቑ ድማ ትዕዘብ።
2. ጌጋታት ኣብ ዝፍጽሙሉ እወታዊ 

ምዃን፡-
ቈልዑ ነገራት ናይ ምፍላጥን 

ምድህሳስን ልዑል ህንጡይነት 
ኣለዎም። ኣብ ከምዚ ህሞት፡ ጌጋ ምስ 
ዝፍጽሙ እወታዊ ኰይንካ ብሃናጽን 
ልዙብን መንገዲ ክእረሙን ክተባብዑን 
ኣለዎም። ብዓቢኡ’ውን፡ ጌጋታት 
ምፍጻም ንዓወት መንገዲ ዘጣጥሕ 
መስርሕ ናይ ዕብየት እዩ። 
ቈልዑ ብስድራቤቶም ልዑል ፍቕሪ፡ 

እምነትን ምትብባዕን እናተገበረሎም 
ምስ ዝዓብዩ፡ ናይ ቋንቋን ምብህሃልን 
ክእለቶም እዩ ዝዓቢ። በዚ ከኣ፡ ልዑል 
ነብሰ-ክብሪ፡ ርእሰ-ተኣማንነት፡ ነብሰ-
ምምዕባልን ሓያል ወኒን ከሕድሩ 
ይገብሮም። ሓዲሽ ሓሳብ ናይ ምምጻእን 
ናይ ምምርማርን ክእለት ኣእምሮኦም 
ድማ ድፍኢት ይፈጥረሉ። ብኣንጻር 
ናይ’ዚ ግና፡ ኣብ ኣተዓባብያኦም 
ብወለዶም ፍቕሪ ዝተነፍጎም፡ ብቐጻሊ 
ነቐፌታን ዘለፋን ዝዓብዩ ቈልዑ፡ ርእሰ-
ምትእምማኖምን ወኖምን ድኹም፡ 
ሓዲሽ ነገር ናይ ምፍታንን ምፍጣርን 
ዓቕሞም ድማ ትሕቱ እዩ ዝኸውን። 
3. ተውህቦኦም ኣለሊኻ ደገፍ ምግባር፡-
ቈልዑ፡ ልዑል ኣቓልቦን ተገዳስነትን 

ዝህብዎ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ሞያ 
ክህልዎም ባህርያዊ እዩ። ነዚ፡ ናይ 
ምግባር ድሌት ምስ ተወሰኾ፡ ብምሉእ 
ስምዒትን ልዑል ኣድህቦን ከጽንዑን 
ክመራመሩን ይሕግዞም። እዚ ኸኣ፡ 
ፈጠራውነትን ምህዞን ቈልዑ ዘተባብዕን 
ባይታ ዘጣጥሕን እዩ። ስለዚ፡ ወለዲ 
ተውህቦን ኣቓልቦን ደቆም ኣለልዮም፡ 
ኣብ’ቲ ባህ ዝብሎም፡ ብተመስጦ 
ክሰርሕዎን ከድምዕሉን ዝኽእሉ ዓውዲ 
ክሕግዝዎም ይግባእ። ባህርያት ደቆም 
ብቐረባ ንኽፈልጡ ድማ፡ ምስ ደቆም 
ዘሕልፍዎ ናይ ሓባር ግዜ ክህልዎምን 
ጥቡቕ ርክብ ክፈጥሩን ኣለዎም። 
4. ካብ ገዛኦም ወጻኢ ናይ ምዝንጋዕ 

መደባት ክህልዎም ምግባር፡- 
ቈልዑ ብዘይካ’ቲ ኣብ ትምህርቲ 

ዘሕልፍዎ ግዜ፡ መታን ከባቢኦም 
ብግቡእ ክፈልጡን ክርድኡን ካብ 
ቤቶም ወጻኢ ናይ ምዝንጋዕ መደባት 
ክስርዓሎም ጽቡቕ እዩ። ኣብ ተፈጥሮ 
ዝህልዎም ፍልጠትን ርድኢትን ከዕብዩ 
ድማ የኽእሎም። እዚ፡ ብዘይካ’ቲ ኣብ 
ጥዕና ኣእምሮ ቈልዑ ዝህቦ እወታዊ 
ጥቕሚ፡ ናይ ምሕሳብ ክእለቶም እውን 
የበራብሮ እዩ። ንነገራት ብብዙሕ 
መኣዝን ክርእዩን ክሓስቡን ከኣ 
ይሕግዞም። 
5. መሃዝነት ዘዕብዩሉ ናይ ጸወታ ግዜ 

ክህልዎም ምትብባዕ፡-
ቈልዑ፡ ናጻ ኰይኖም ፈጠራዊ 

ክእለቶም ዘበርኹሉ ናይ ጸወታ ግዜ 
ክህልዎም ምትብባዕ ከምዘድልዮም 
ክኢላታት ስነ-ልቦና ዝመኽሩዎ እዩ። 
እዚ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛን ካንሸሎን ዝጽወት 
ጸወታ ክኸውን ይኽእል። ካብኡ 
ሓሊፉ’ውን ካብ ገዛ ወጻኢ፡ ምስ ኣብ 
ከባቢኦም ዝርከቡ መዛኑኦም ቈልዑ 

ብሓባር ዝጽወት ክኸውን ይኽእል። 
ቈልዑ ምስ መዛኑኦም ክጻወቱ ከለዉ፡ 
ናጽነት ስለዝስምዖም፡ ልዑል ሓጐስን 
ባህታን እዩ ዝፈጥረሎም። ናይ ባዕሎም 
ዝረዳድኡሉ ቋንቋ’ውን ስለዘለዎም፡ 
ኣብ ነንሓድሕዶም ናይ ምርድዳእን 
ምብህሃልን ክእለት ከማዕብሉ 
ይሕግዞም። ናጻ ኰይኖም ሓሳቦም፡ 
ድሌቶም፡ ክእለቶምን ስምዒቶምን 
ክገልጹ፡ ክፍትሹን ክድህስሱን ጽቡቕ 
ሃዋህዉ ይፍጠረሎም።  
6. ኣብ ስነ-ጥበባዊ ዕዮ ምስታፍ፡-
ቈልዑ፡ ኣብ ንጥፈታት ሙዚቃ፡ 

ሳዕስዒት፡ ቅብኣ፡ ተዋስኦን ካልእን 
ክሳተፉን ኣበርክቶ ክህልዎምን ኣለዎም። 
እዚ ከዛንዮምን ተገንዝቦኣዊ ክፋል 
ኣእምሮኦም ክሕይልን ከምዝገብሮ፡ 
ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ። ስለዚ ምስ 
ናይ ትምህርትን መጽናዕትን ግዜኦም 
ብዘይጻረር መንገዲ፡ ኣብ ስነ-ጥበባዊ 
ንጥፈታት ነዋስኣዮም። እዚ፡ ትኩርነቶም 
ክዓቢ፡ ሞያዊ ክእለት ድማ ከጥርዩ 
ይገብሮም።   
7. ሓዲሽ ነገር ክፍትኑ ምትብባዕ፦
ቈልዑ ኣብ ፈጠራዊ ዕዮ ኣብ 

ዝጽመዱሉ እዋን፡ ምትብባዕ ክግበረሎም 
ይግባእ። ንኣብነት ካብ’ቲ ቅድሚ 
ሕጂ ዝስእልዎ ዝነበሩ ዝበርትዐ ስእሊ 
ክስእሉ፡ ብሙዚቃ ገይሮም ክደርፉን 
ክጻወቱን…ዕዮ ምሃብ። እዚ፡ ሓዲሽ ነገር 
ክፍትኑን ዘይፈልጥዎ ነገር ክምኰሩን 
ስለዝገብሮም፡ ውጽኢታዊ ምትብባዕ 
እዩ።   
8. ብሓባር ናይ ምንባብ ልምዲ፦
ከም’ቲ ወዲ ሰብ ክነብር መግቢ ዘድልዮ፡ 

ኣእምሮና ክዓብን ክሰፍሕን ድማ 
ምንባብ የድሊ። ስለዚ፡ ብቐጻሊ ምንባብ 
ኣእምሮ ቈልዓ ክሰፍሕን ናይ ምሕሳብን 
ምምርማርን ክእለቶም ክዓብን ዝገብር 
ደፋኢ ረቛሒ እዩ። ብቐጻሊ ምንባብ፡ 
ግድላት እንታይ ምዃኖምን ብኸመይ 
ክፍትሑ ከምዝኽእሉን ንምርዳእ 
ዘኽእል ፍልጠትን ክእለትን ዝህብ 
ስለዝዀነ፡ ደቅና ከንብቡ ነተባብዓዮም። 
ቈልዑ ዘንብብዎም መጻሕፍቲ ብስእሊ 
ዝተሰነዩ እንተዀይኖም፡ ቅድሚ ምንባብ 
ምጅማሮም፡ ካብ’ቲ ስእሊ ተበጊሶም 
እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ እንታይ ዝገልጽ 
ምዃኑ ሓሳቦም ከፍስሱ ምውካሶም 
ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣቐዲሞም ብዛዕባ’ቲ 
ዘንብብዎ ጽሑፍ ክሓስቡን ኣእምሮኦም 
ብዝለዓለ ከነቓቓሕን ክመራመርን 
የኽእል። ማዕረ ማዕሪኡ’ውን ወለዲ 
ኣርኣያ ኰይኖም ኣብ ቅድሚ ደቆም 
ከንብቡ ኣለዎም።
ትምህርቲ መሰረት ዕብየት እዩ። 

ተገንዝቦኣዊ ክእለት ቈልዑ ኣብ ምዕባይ 
ድማ መሰረታዊ ተራ ይጻወት። ኣብ 
መወዳእታ ከኣ፡ ልዑል ናይ ምፍጣርን 
ምምሃዝን ብቕዓት ክህልዎም ዝገብር 
እዩ። ስለዚ፡ ደቅና ኣብ ትምህርቲ 
ልዑል ተገዳስነትን ኣቓልቦን ረኺቦም 
መታን ክመሃሩን ክዓብዩን፡ ድኻምና 
ከይጸብጸብና ተራና ነዕዝዝ። ዝጸዓረ 
ይዕወት እዩ እሞ፡ ደቅና ክዕወቱ፡ ግዜናን 
ዓቕምናን ነወፍየሎም። 

ወልዱ ክፍላይወልዱ ክፍላይ
ጨ/ድ/ቈልዑን ስድራቤትንጨ/ድ/ቈልዑን ስድራቤትን
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ልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናን
ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤልምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ንድፊ ህይወት
 “ዓቢ ነገር ንኽንዓምም፡ ምስራሕ “ዓቢ ነገር ንኽንዓምም፡ ምስራሕ 

ጥራይ ዘይኰነ፡ ምሕላም ከማን የድልየና። ጥራይ ዘይኰነ፡ ምሕላም ከማን የድልየና። 
ሕልሚ ጥራይ ዘይኰነ፡ እምንቶ እውን ሕልሚ ጥራይ ዘይኰነ፡ እምንቶ እውን 
የድልየና።” - ኣናቶለ ፍራንስየድልየና።” - ኣናቶለ ፍራንስ
 “ናይ ሎሚ ጽቡቕ ውጥን፡  “ናይ ሎሚ ጽቡቕ ውጥን፡ 

ካብ ናይ ጽባሕ ፍጹም ውጥን ይበልጽ።” ካብ ናይ ጽባሕ ፍጹም ውጥን ይበልጽ።” 
- ጆርጅ ፓተን- ጆርጅ ፓተን
ማይክል ኣብ ካሊፎርንያ ኣብ እትርከብ 

ሓንቲ ንእሽቶ ሓውሲ ከተማ እዩ ዓብዩ። 
ኣብ ግዜ ቈልዕነቱ፡ ብመሳቱኡ ደቂ 
ገዛውቱን መማህርቱን እምብዛ ፍቱው 
ነይሩ። ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዝነኣድ 
ተውህቦ ነይርዎ። ምስ ደቂ ገዛውቱ ናብ 
ዝተፈላለዩ መዘናግዒ ቦታታት ብሓጐስ 
ይዛወር። ሕጕስ ባህሪ ስለ ዝነበሮ፡ ኩሎም 
መሳትኡ ኣብ ጐድኑ ክዀኑ እንከለዉ፡ 
ፍሉይ ባህታ ይፈጥረሎም ነይሩ።
ማይክል ብዛዕባ መጻኢ ግዜ ክሓስብ 

ይዅን ክውጥን ኣሰላሲሉ ኣይፈልጥን 
እዩ። ንሱ ኣብ ቅድሚኡ ንዝጸንሖ 
ምስራሕ ጥራይ እዩ ዝፈልጥ። ህይወቱ 
ድማ፡ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ትኸደሉ ስለ 
ዝነበረት፡ ሕጕስ ቈልዓ ነይሩ።
የግዳስ፡ ንኣዲኡ ውጥናት ነይሮማ። 

እወ ማእለያ ዘይብሎም ውጥናት 
ነይሮማ። ሓደ ካብ ውጥናታ፡ ማይክል 
ወዳ ናብ ኮሌጅ ክኣትወላ እዩ ነይሩ። 
ኣበየናይ ኮሌጅ ክኣቱ ከም ዘለዎ ከማን 
ውጥን ኣውጺኣ ነይራ። ሕሉፍ ሓሊፋ፡ 
ወዳ ናብ ኮሌጅ ምስ ኣተወ እንታይ 
ዓይነት ትምህርቲ ከጽንዕ ከም ዘለዎ 
ውጥን ነይርዋ። 
ከም ውጽኢቱ፡ መንእሰይ ማይክል 

ከም ውጥን ወላዲቱ ኣብ ኣብ ሳን ሉዊስ 
ኦቢስፖ ኣብ ዝርከብ ካል-ፖሊ ናይ ኮሌጅ 
ትምህርቱ ክከታተል ተመዝጊቡ። ስቪል 
ምህንድስና ኣብ ምጽናዕ ከኣ ተጸሚዱ። 
ባህጊ ስቪል ምህንድስና ኣይነበሮን። 
የግዳስ፡ ንውጥን ኣዲኡ ብምስዓብ እዩ 
ነቲ ዓይነት ትምህርቲ ከጽንዖ ዝጀመረ። 
እቲ ጽቡቕ ነገሩ፡ ማይክል ብልዑል 

ነጥቢ ካብ እቲ ዝተማህረሉ ኮሌጅ 
ክምረቕ ምብቅዑ እዩ። ብድሕሪ’ዚ፡ 
ማይክል ኣብ ፍቕሪ መንእሰይ ስካይላር 
ወዲቑ። ንሳ ብዲግሪ ካብ ኮሌጅ ምስ 
ተመረቐት፡ ኣብ ኣምስተርዳም ዝሓሸ 
ስራሕ ስለ ዝረኸበት፡ ናብ ሃገረ ሆላንድ 
ኣቕኒዓ። 
ማይክል እግሪ-እግሪ ኣፍቃሪቱ 

ብምስዓብ፡ ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም 
ተራእዩ። ዋላ እኳ ብውጥን ካልእ ሰብ 
ማለት ኣፍቃሪቱ ናብ እታ ከተማ እንተ 
ኣተወ፡ ሻቡ እውን ዕድል ኣይረሓቐቶን። 
ኣብ ኣምስተርዳም ብሞያኡ ጽቡቕ 
ስራሕ ረኺቡ። 
ክሳብ እቲ ግዜ እቲ፡ ደው ኢሉ እንታይ 

ክሰርሕ ከም ዝደሊን ናይ ብሓቂ እንታይ 
ዓይነት ሰብ ክኸውን ድላይ ከም ዘለዎን 
ዝዀነ ኣምር ኣየነበሮን። ንኣመለኻኽታ 
ህይወቱ ይዅን ኣመለኻኽታ ስራሑ 
ከነጽር ኢሉ ፈጺሙ ክሓስበሉ 
ኣይፈተነን። ካልኦት ሰባት ኣንፈቱ 
ክሕብርዎን መንገዱ ከጣጥሑሉን 
ጥራይ እዩ ዝርአ ዝነበረ። ዕድለኛ ኰይኑ 
ግዳ፡ ክሳብ እቲ ግዜ እቲ ኣብ ህጉም 
ኣትዩ ኣይተሰባበረን። እኳ ደኣ መንገዱ 

ልሙጽ እዩ ኰይንሉ።
ብድሕሪ ከተማ ኣምስተርዳም፡ ማይክል 

ምስ ስካይላር (ሕጂ በዓልቲ ቤቱ እያ 
ዘላ) ናብ ካሊፎርንያ ተመሊሱ። እቲ 
መምለሲኦም ምኽንያት፡ ንሳ ኣብ 
ካሊፎርንያ ዝበለጸ ስራሕ ስለ ዝረኸበት 
እዩ ዝነበረ። ወዮ ዕድለኛ ማይክል ከማን፡ 
ኣብ ጥቓ እቲ ንሳ ዝረኸበቶ ስራሕ፡ 
ብሞያኡ ከመይ ዝኣመሰለ ስራሕ 
ረኺቡ።
ይዅን እምበር፡ ሓጐሱ ነዊሕ 

ኣይቀጸለን። ዋላ እኳ ክቡራት ዝበሃሉ 

ሲቪል መሃድሳት ዝሰርሕዎ ይሰርሕ 
እንተ ነበረ፡ ህይወት ቀጨውጨው 
ክትብሎ ጀሚራ። እቲ ስራሕ ምሒር 
ክስልክዮ ጀሚሩ። ከም ሕሱም 
ኣዕለቢጡ። ኣብ ሕማቕ ኵነታት ከም 
ዝወደቐ ክስምዖ ጀሚሩ። 
እቲ ሓድሽ ቀጨውጨው ዝዓሰሎ 

ህይወቱ፡ ንዕኡ ከም ዝወጃበር እዩ 
ገይርዎ። ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ወይ 
እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ዝዀነ ሓሳባት 
ስኢኑ። ንፈለማ ግዜ ኣብ ህይወቱ፡ እቲ 
ካልኦት ዝወጠኑሉ ህይወት ክሰርሓሉ 
ኣይከኣለን። ከም ሳዕቤኑ፡ ናበይ ኣንፈት 
ከም ዘብል ሕርብት ኢልዎ። ማይክል 
ኣብ ጽምጽም በረኻ ምሉእ ብምሉእ 
ዝጠፍአ ኰይኑ ተሰሚዕዎ። 
 ግጕይ እምንቶ፦ ስራሕ ባህታ 

ዝፈጥር ክኸውን የብሉን። ብኸምኡ እዩ 
ኣኮ ‘ስራሕ’ እተባህለ። 
 ቅኑዕ እምንቶ፦ ባህታ መርሓ ኣብ 

ምርካብ፡ እቲ ቅኑዕ ዕዮ ንዓኻ እዩ። 
 ብዙሓት ሰባት ንማይክል ምኽሮም 

ለጊሶምሉ እዮም። እወ ሒደት ዓርከ-
መሓዙቱ ንማይክል ምኽሪ ለጊሶምሉ 
እዮም። ንሳቶም ዓርኮም ባዕሉ ዝውንኖ 
ትካል ሲቪል ምህንድስና ከውጽእ ከም 
ዘለዎ ኣማኺሮሞ። እቲ ምንታይሲ፡ 
ጸገሙ ኣብ ትሕቲ ካልእ ሰብ ይሰርሕ 
ስለ ዝነበረ እዩ ዝብል ርድኢት ስለ 
ዝነበሮም እዩ።  
 ብመንጽሩ ሰብኣይ ኣዲኡ፡ 

“ንስኻ በሊሕ መንእሰይ ኢኻ። ንስኻ 
ብሉጽ መሃንድስ ኢኻ። ክንዲ ዝዀነ፡ 
ኣብ ሕሳብ ክኢላ ኢኻ። ኣብ ፊናንሳዊ 
ሞያ ክትሰርሕ ኣለካ። እወ ንስኻ ነጋዳይ 
ኣክስዮን (stockbroker) ኢኻ ክትከውን 
ዘለካ።” ኢሉ ምዒድዎ።
 ማይክል ብዛዕባ ኩሎም 

ዝቐረብሉ ርእይቶታት ብዕምቈት 
ከሰላስል ጀሚሩ። ብዛዕባ ዘለዎ ስራሕ 
ኣቋሪጹ፡ ብኸመይ ናብ ትምህርቲ ዓለም 
ተመሊሱ ፊናንሳዊ ትምህርቲ ከም ዘጽንዕ 
ኣብ ምውራድን ምድያብን ተጸሚዱ። 
ንሱ ንኹሎም እቶም ኣማራጺታት ኣብ 
ግምት ኣእትዩዎም። ግደ ሓቂ፡ እቲ 
ጸገም እንታይ ምዃኑ ርግጸኛ ኣይነበረን። 
ንሱ ከም ስቪል መሃንድስ ፈሺሉ 

ድዩ? ስቪል ምህንድስና ንዕኡ ኣፍሺልዎ 
ድዩ? ንሱ ኣብቲ ሞያ ተጸሚሙ ክጸንሕ 
ትጽቢት ይግበረሉ ድዩ? ልዕሊ ኹሉ፡ 

እዚ ስራሕ ጥራይ ድዩ? ኣይኰነን። 
ምእላሽ መንገዲ (wayfinding) ማለት፡ 

ጥንታዊ ጥበብ ምስትንታን ናበይ ከም 
ትኸይድ ኣለኻ ኰይኑ፡ መዓልቦኻ 
ናይ ብሓቂ ኣብ ዘይትፈልጠሉ እዋን 
ዝኽሰት እዩ። ኣብ ምእላሽ መንገዲ ብሶላ 
ከምኡ’ውን፡ መምርሒ የድልየካ። ካርታ 
ዘይኰነ — መምርሒ። 
ብዛዕባ ኣመሪካውያን ዳህሰስቲ ሉዊስን 

ክላርክን እስከ ንሕሰብ። ፕረዚደንት 
ቶማስ ጀፈርሰን ንዓኣቶም ካብ ሉዊዝያና 
ተበጊሶም ናብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ክኸዱ 
ክልእኮም እንከሎ፡ ካርታ ኣይነበሮምን። 
ናብቲ ውቅያኖስ ዘብጽሖም መንገዲ 
እናኣለሹ እንከለዉ፡ ንእግረ መንገዶም 
ነቲ መስመር ጕዕዞ ካርታ ኣውጺኦምሉ 
(ልክዕ ንምዃን 140 ካርታታት እዮም 
ስኢሎም)። 
ምእላሽ መንገዲ ህይወትካ ኸማን 

ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ህይወት ሓደ 
መዓልቦ ጥራይ ስለ ዘየለ፡ ንሸቶኻ ኣብ 
ናትካ ጂፒኤስ (GPS) ኣእቲኻ፡ ኣብኡ 
እትበጽሓሉ ተራ ብተራ ኣንፈታት 
ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ 
ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ፡ ኣብቶም ኣብ 
ቅድሜኻ ዘለዉ ናይ ቀረባ ሓበሬታታት 
ኣድህቦ ምግባር እዩ። በቶም ኣብ ኢድካ 
ዘለዉ መሳርሒታት ከኣ፡ ብዝበለጸ 
መንገዲ ንቕድሚት ገጽካ ምምራሽ እዩ። 
እቶም ቀዳሞት ኣብ ቅድሜኻ ዝርከቡ 
ሓበሬታታት፡ ጽምዶን ጽዓትን እዮም። 
ሲቪላዊ ምህንድስና ንማይክል 

ኣየፍሸሎን። ንሱ በቃ ንህይወቱ እኹል 
ኣድህቦ ኣይገበረሉን። ንሱ ኣማእዚኑ 
ዝፈለጦ ነገር እንተ ደኣ ነይሩ፡ ገለ ነገር 
ምስራሕ ከም ዝኣበዮ እዩ። ማይክል 
ክሳብ ወዲ 34 ዓመት ዝኸውን፡ እንታይ 
ከም ዝፈቱን እንታይ ከም ዝጸልእን 
ኣፍልጦ ኣይነበሮን። 

ማይክል ሓገዝ ክረክብ ናብ ኣማኸርቲ 
ስነ ልቦና ክኸይድ እንከሎ፡ መፈጠሩ 
ኣጽሊእዎ ነይሩ። ንሞያኡ ኸማን 
ንሓዋሩ ክጥንጥኖ ተደናዲኑ ነይሩ። 
እኹል ምኽንያት ከኣ ኣይነበሮን። ወዮም 
ሊቃውንቲ፡ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ 
ናይ ስራሕ መዓልቲ፡ ንሒደት ሳምንቲ 
ዝቕጽል ቀሊል ዕዮ ገዛ ሂቦምዎ። 
ንማይክል ኣብ እዋን ስራሕ ተጸሚዱ 

እንከሎ -  ስምዒት ምስልካይ፡ ምዕልባጥ 
ወይ ጓሂ ከጥቅዖ እንከሎ፡ እንታይ ዓይነት 
ስምዒት ከም ዝወርሮ ኣብ ወረቐት 
ጽሒፍዎ። ኣብ ከምኡ እዋን ብልክዕ 
እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝህብ 
እውን፡ ብቕንዕና ኣብ ወረቐት ኣስፊርዎ 
እዩ። 
ኣብ ከምኡ ኵነታት ቀልጢፉ ኣላሽ 

ከም ዝብል ኣይሓብአን። ብዘይካ እዚ፡ 
ንሱ ኣብ ዝምሰጠሉ፡ ኣድህቦ ኣብ 
ዝገብረሉ፡ ኣብ እዋን ስራሕ ጽቡቕ ግዜ 
ከሕልፍ እንከሎ ከምኡ’ውን፡ ኣብቶም 
ዝፍሳሃሎም ግዜያት ብልክዕ እንታይ ከም 
ዝገብር (ንጡፍ ኣብ ዝዀነሉ ግዜ) 
ኣብ ወረቐት ብጽፈት ጽሒፍዎም። ነቲ 
ጠጥዕሙ ግዜ ዘሕልፎ ዝነበረ እምበኣር፡ 
ሸለል ከይበለ እዩ ኣብ ወረቐት ኣስፊርዎ። 
እቶም ኣማኸርቲ ስነ ልቦና 

ስለምንታይ እዮም ንማይክል ከምዚ 
ክገብር ሓቲቶምዎ? ብቐንዱ፡ ኣብቲ 
ጽቡቕ ዘሕለፎ እዋን ዝያዳ ንኸተኵር 
ስለ ዝደለይዎ እዩ። እንታይ ዓይነት 
ንጥፈታት ንዓኻ ከም ዘነቓቕሑኻ 
እንተ ፈሊጥካ፡ ኣብ ንድፊ ህይወትካ 
ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ገለ ነገራት ከም 
እትረክብ ዘማትእ ኣይኰነን። 
ነደፍቲ ኣብ ተግባር ዘለዎም ኣረኣእያ 

ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ኣይትዘንግዕ። 
ንሳቶም ንነገራት ክሰርሕዎም እንከለዉ፡ 
ልዑል ኣድህቦ እዮም ዝገብሩሉ። ብዛዕባ 
ነገራት ኣብ ምሕሳብ ጥራይ ዝድረቱ 
ኣይኰኑን። ንጡፍ ክትከውን እንከለኻን 
ምሉእ ጽዓት ክህልወካ እንከሎን ወይ 
ብኣንጻሩ ኣብ እትዀነሉ እዋንን ምልላይ፡ 
ኣብ ህይወትካ ኣመና ጠቓሚ እዩ። 
ልዑል ኣድህቦ ንኽትገብርን ኣበየናይ 
መዳይ ከም እተድምዕን ክሕግዘካ ስለ 
ዝኽእል። 
እቲ ኻልእ ኣብ እዚ መዳይ ዝመጽእ፡ 

‘ግንፋለ’ እዩ። ግንፋለ ክበሃል እንከሎ፡ 
ልክዕ ከም ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት 
ዝወሰድካ ክስመዓካ እንከሎ እዩ። ግንፋለ 
ብብዙሕ መንገዲ ክግለጽ ይኽእል እዩ። 
ግንፋለ - ግዜ ብልክዕ ከም ዝኸደልካ 
ዘሎ ኰይኑ ክስማዓካ እንከሎ እዩ። ኣብ 
ንጥፈታት ምሉእ ብምሉእ ተጸሚድካ 
ከም ዘለኻ ክስመዓካ እንከሎ እዩ። እቲ 
ብድሆ ናይቲ ፍሉይ ንጥፈት ምስ 
ክእለትካ ብልክዕ ክገጥም እንከሎ እዩ 
— ምእንቲ እቲ ስራሕ ንዓኻ ምሒር 
ቀሊል ብምዃኑ ከይስልክየካን ምሒር 
ከቢድ ብምዃኑ ከይትሻቐልን እዩ። ገለ 
ሰባት ንኸምዚ ዝኣመሰለ ንጥፈት ከም 
“ፈንጠዝያ” (euphoric) ኢሎም እዮም 
ዝገልጽዎ።   
ስምዒት ግንፋለ ብፕሮፌሰር ሚሃሊ 

ሲክስዘንትሚሃልዪ እዩ ተረኺቡ። ንሱ 
ኣብዚ ክስተት ካብ 1970ታት ኣትሒዙ 
እዩ ምርምር ኣካይዱ። እቲ ፕሮፌሰር 
ንኵነተ ግንፋለ ምስ ረኸበ፡ ንዝርዝራት 

ንጥፈታት ናይ ኣሽሓት ሰባት ብዛዕባ 
ዕለታዊ ህይወቶም ኣጽኒዑ። ነዚ ኣዝዩ 
ፍሉይ ቅርጺ ጽዑቕ ንጥፈት ከኣ፡ 
ክፈልዮ ክኢሉ። 
 ኣብ ስምዒት ግንፋለ ዝርከቡ 

ሰባት፡ ካብቲ ተመኵሮኦም ከም እዞም 
ዝስዕቡ ነገራት ከም ዘጓንፍዎም ገሊጾም፥
• ኣብ እቲ ንጥፈት ምሉእ ብምሉእ 

ከም ዝዋስኡ። 
• ስምዒት ፍስሃ (ecstasy) ወይ 

ፈንጠዝያ ከም ዝዓስሎም።
• ልዑል ውሽጣዊ ንጻረ ከም 

ዝህልዎም — እንታይ ከም ዝሰርሑን 
ብኸመይ ከም ዝሰርሑን ይፈልጡ። 
• ምሉእ ብምሉእ ህድኣትን ሰላምን 

ይዓስሎም። 
• ግዜ ደው ከም ዝበለ — ወይ 

ብቕጽበት ህልም ከም ዝበለ ይስምዖም።
 ግንፋለ ኣብ ዳርጋ ኩሎም ዓይነት 

ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ንጥፈት 
ከጋጥም ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ 
ግዜ ክልቲኦም ክወሃሃዱ እንከለዉ እዩ 
ዘጋጥም። ገለ መምህራን ውጥን ምህሮ 
እናውጽኡ እንከለዉ ናብ ግንፋለ 
ዝኣትዉ ኣለዉ። ገለ መርከበኛታት 
ማዕበል ክብርትዕ እንከሎ፡ ናብ ግንፋለ 
ዝኣትዉ ኣለዉ። ገለ ሰባት መግቢ ኣብ 
ዝኽሽኑሉ እዋን ናብ ስምዒት ግንፋለ 
ከም ዝሽመሙ ይገልጹ። 
 ንስምዒት ግንፋለ ክትገልጾ ከቢድ 

እዩ። የግዳስ፡ እቲ ስምዒት ክወርረካ 
እንከሎ ትፈልጦ ኢኻ። 
 ከም ናይ መወዳእታ ኵነት ውልቃዊ  ከም ናይ መወዳእታ ኵነት ውልቃዊ 

ንጥፈት፡ ተመኵሮታት ግንፋለ ኣብ ንጥፈት፡ ተመኵሮታት ግንፋለ ኣብ 
ንድፊ ህይወትካ ፍሉይ ቦታ ኣለዎ። ንድፊ ህይወትካ ፍሉይ ቦታ ኣለዎ። 
ምእንቲ’ዚ፡ ኣብ ድያሪኻ ብዝርዝር ምእንቲ’ዚ፡ ኣብ ድያሪኻ ብዝርዝር 
ከተስፍሮ ተመራጺ እዩ። ከተስፍሮ ተመራጺ እዩ። 
“ሸቶ ብዘይውጥን፡ ባህጊ ጥራይ ኰይኑ “ሸቶ ብዘይውጥን፡ ባህጊ ጥራይ ኰይኑ 

እዩ ዝተርፍ።” - ኣንቶኒ ኤግዚበሪእዩ ዝተርፍ።” - ኣንቶኒ ኤግዚበሪ
“ንስራሕካ ወጥኖ፡ ንውጥንካ ስርሓዮ።” “ንስራሕካ ወጥኖ፡ ንውጥንካ ስርሓዮ።” 

- ናፖሊዮን ሂል- ናፖሊዮን ሂል

                  ይቕጽል ይቕጽል 

ሻሙናይ ክፋል

ሎሚ ኣብ -ERI-TV
ሰዓት  መደብ

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና ስፖርት
12፡55 TECH IN-SIGH
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡40 ገለብ ደሐን
14፡15 ዶክመንታሪ
15፡25 ህርመት
17፡00 ዜና (ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና (ዓረብ)
17፡45 ማእገር
19፡45 ቀስተ ድሕነት
20፡00 ዜና ትግረ
20፡15 መልሲ ኣብ መስመር
21፡00 ዜና (ትግርኛ)
21፡25 መኣዝን ልምዓት
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡15 ዘዋሪት ካሜራ
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 ተኸታታሊት ፊልም ቀለቤት                                                                                                                                             
         ልቢ
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VACANCY ANNOUNCEMENT
Asmara Mining Share Company is inviting applicants for the following position;

Mine Planning Superintendent 
Number required – (01)
Type of contract – Indefinite

Major Duties and responsibilities.

• Manage daily activities of the mine planning team to ensure safe and pro-
ductive work is delivered. 
• Deliver daily, weekly and monthly plans with the operations team and 
practical and executable. 
• Undertake safety investigations and take corrective actions to prevent reoc-
currence.
• Develop the planning team competencies and establish safe systems of 
work through standard operating procedures. 

Health, Safety and Environment
• Comply with all legal obligations, safety policies and procedures
• Creating and maintaining a safe work environment and ensure that all 
Company health, safety & security procedures and policies are being followed by 
staff and contractors.
• Practice courageous leadership at all times
• Ensure all operations are conducted with regard to the use of safe work 
practices and proper PPE
• Ensure all safety incidents are fully reported, investigated and corrective 
actions taken as required.
• Recognize and report all hazards at the project site
• Ensure Company environmental standards are met and adhered to
• Undertake risk assessments to reduce the operational risk profile where 
possible 
• Encourage team members to have active participation in the EMR team.

Administration
• Prepare short-term production and waste mining schedules and maintain 
current and accurate mine
• plans in accordance with up-to-date data on the ore reserve from geology 
and the mine from survey.
• Update the mine design and plan as new data requires and revise produc-
tion and waste mining schedules and the associated mine performance forecasts.
• Approve drill and blast designs and activities
• Update planning team on design changes to fit the purpose, update plans 
as new data requires and revise production and waste mining schedules and the as-
sociated mine performance forecasts
• Ensure all production is reconciled against budget/forecast 
• Recruit, develop and mentor mine planning staff. 
• Build and manage a quality engineering team that will work safely and 
productively

Technical
• Reduce ore dilution through open pit design optimization, improved mine 
design sequencing, minimum mining wide specification and drill and blast methods
• Ensure timely mining engineering advice is available to solve technical 
problems in the mine 
• Coordinate the construction or placement of mine services (ramps and 
roadways, bunds, ground control, power, water, communications, work areas, per-
sonnel facilities) to support other mine
Activities.
• Prepare short-term production and development schedules and maintain 
current and accurate mine
• plans in accordance with up-to-date data on the ore reserve from geology 
and the mine from survey.
• Ensure approval of drill and blast designs and activities.
• Update planning team on design changes to fit the purpose, update plans 
as new data requires and revise production and waste schedules and the associated 
mine performance forecasts.
• Deliver LOM plans, budget plans and quarterly plans in a timely manner 
with practical engagement with the operational teams. 
• Apply best industry practice to all mine designs and schedules.
• Develop safety management plans to facilitate the provision of safe work 
places (explosives management plan, ground control management plan etc.)
• Review new and advancing technologies to determine if there are cost ef-
fective benefits for implementation.

Standards
• Implement sound mining engineering planning systems, standards and 
procedures into the mine.
• Develop mine design guidelines to assist in developing the planning team 
and producing consistent quality designs and schedules.

Reporting

• Generate daily, weekly, monthly and quarterly performance reports to 
show progress to plan inclusive of variance.
• Assist geology and survey to undertake mine reconciliations to monitor 
performance.
Other
• Work harmoniously with other departments to ensure good relation-
ships are developed and maintained.
• Undertake other roles and responsibilities that may be assigned from 
time to time that are within the maintenance superintendent capabilities.
• 
          Profile: Qualifications and Experience

Formal Education, Certifications or Equivalents
 • Bachelor Degree in Mining Engineering at a recognized Uni-
versity which includes 8 years Supervisory experience in mining 
Working Experience – Nature & Length
 • 10 -15 years’ experience in metalliferous mining with 5 years 
open-pit mine, 3 years underground and 3 years’ senior mine engineer experi-
ence. 
• Production engineering and planning experience.
• Mining technology and large scale production experience
• Ability to lead and co-ordinate a mine planning or technical team
• LOM planning experience
• Open pit and underground drill and blast design experience
• Open pit design and optimization experience 
• Experience with Mine Planning software, preferably Datamine
• Proficient spreadsheet, presentation, work processing and database 
skills
• Budgeting and costing experience
• Experience working in Africa
Behavioral Skills

 • Safety leadership by example
• Ability to work in developing country
• Good Interpersonal skills
• Ability to work under pressure with challenging targets 
• Commitment to deliver on agreed targets - Results oriented
• High level of initiative
• Ability to multitask
• Demonstrated team building and mentoring skills
• Demonstrated training and people development skills
• Strong interpersonal relationship-building skills and adaptability to 
work with people of different cultures.
• Good interpersonal skills. Get things done attitude.
Technical Skills and Leadership Abilities
 • Leadership skill in multi-disciplinary environment.
• Train and develop local staff
• Analytical skills
• Project management skills
• Attention to detail
• Report Writing skills
• Decision making skills
• Plan, organize and execution skills
• Understand Machine capabilities and productivities.
• Problem solving skill
• Valid Driver’s License Strong Supervisory skills. Get things done at-
titude.

General Information and other requirements:
 Place of Work:   Asmara Office
 Type of contract:   definite period one year
 Salary:    As per Company salary scale
Additional requirement for Nationals: 
• Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evi-
dence of release paper from the Ministry of Defense. 
• Present clearance paper from current/last employer.
• Testimonial documents to be attached (CV, work experience creden-
tials, a copy of your National Identity Card etc.).
• Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates 
for an interview.
•  Application documents will not be returned to sender.
•  All applications should be sent through the post office.
• Deadline for application:   10 days from the day of publication in the 
Newspaper.

 Address:  Please mail your applications to;
                             Asmara Mining Share Company, 
                             P. O. Box 10688 Asmara, Eritrea
 Note to Eritrean applicants:  
                      Please send a copy of your application to
                      Aliens Employment Permit Affairs,
                      P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea
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ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
ዓንሰባ፡ ብምኽንያት 8 መጋቢት ቅድድም ብሽክለታ ይካየድዓንሰባ፡ ብምኽንያት 8 መጋቢት ቅድድም ብሽክለታ ይካየድፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ከተማ 

ከረን ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ 
መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 2 ሰንበት 
ውድድር ሰሪዑ። ኣብዚ ብሰንበት 26 
ለካቲት ዝፈለመ ውድድር፣ 5 ምድባት’የን 
ውድድራተን ኣሰላሲለን። 
ሰዓት 7:00 ንግሆ ብውድድር 4ይ 

ዲቪዥን ማውንቴን ባይክ ኣብ ዝፈለመ 
ውድድር 27  ተቐዳደምቲ’ዮም ኣብ 
መስመር ተረኺቦም። ንዝተሰርዓሎም 
30 ኪሎሜተር ብገምጋም ፍጥነት 32 
ኪሎሜተር ኣብ ሰዓት እናተጓዕዙ ድማ 
ውድድሮም ዛዚሞም። 
እዞም ዕድመ 12-14 ዝኾኑ ተቐዳደምቲ 

ኣብ ውድድር ዘርኣይዎ ምትህልላኽ፡ ናይ 
ጋንታ ጸወታን ብስለትን ኣዝዩ ኣተባባዒ’ዩ 
ነይሩ። ብፍላይ ተቐዳደምቲ ጴጥሮስ 
ሙሉጌታን ኣክረም ሳልሕን ድሕሪ 
ቀዳማይቲ ቅጽበታዊት ውድድር፣ ናህሮም 
ከይነከዩ ካብ ዓባይ ጉጅለ ብምምላቝ 
ጸወታ ክዛዝሙ ምኽኣሎም ብፍሉይ 
ኣድናቖት ረኺቦም’ዮም። ኣብ መወዳእታ 
ብናይ ክልተ ቅጽበታዊ ውድድር ድምር 
ውጽኢት፣ ጴጥሮስ ሙሉጌታ ዕዉት 
ናይ ቀዳማይ ሰንበት ክኸውን ከሎ፡ 

ኣክረም ሳልሕ፡ ናታን ዘርእዳዊት፡ ናኦድ 
ዓንደማርያም፡ ኤስሮም ዳዊት፡ ያስር ሑሴን 
ከኣ ክሳብ ሻዱሻይ ተርታ ሒዞም። 
ኣብ ዝቐጸለ ናይ ዩዝ (3ይ ዲቪዥን) 

ውድድር፣ 25 ተቐዳደምቲ ኣብ 
መወዳደሪ መስመር ተረኺቦም ኣብ 
ዘካየድዎ ውድድር ሓሓሊፉ ዝርአ 
ዝነበረ ናይ ምምላቝ ፈተነ፡ ዓባይ 
ጉጅለ ቀልጢፋ ናብ ሑቕፋ ተእትዎ 
ብምንባራ፡ ተቐዳደምቲ ብሓባር እዮም 
ቅጽበታዊ ውድድር ኣካይዶም። ዝተረኽበ 
ውጽኢት ምስ እንርኢ ድማ፡ መርሃዊ 
ጥዑማይ ንኽልቲአን ቅጽበታዊ ውድድር 
ብምዕዋቱ ጸብለል ብምባል ዕዉት ክኸውን 
ከሎ፣ ፍጹም ምካኤል፡ ዮናታን እድሪስ፡ 
ሴም ግርማሃንስ፡ ሬድዋን ዳሊ፡ ዮናታን 
ሰለሙን ክሳብ ሻዱሻይ ንዘሎ ተርታ 
ተማቒሎም። ተቐዳደምቲ ሓዳስ ጋንታ 
ሻሉኩ፡ ኣብ ምቕላስ ጸወታን ናይ ምምላቝ 
ፈተነን ዘርኣይዎ ብልሓት ዝነኣድ ነይሩ። 
ተቐዳደምቲ ንዝተዋህቦም ናይ 41 
ኪሎሜተር ርሕቀት 33 ኪሎሜተር ኣብ 
ሰዓት እናረገጹ እዮም ዛዚሞሞ።

ተቐዳደምቲ 2ይ ድቪዥን (ጁንየር) ኣብ 
ዘካየድዎ ጸወታ ኣብ መንጎ መቐናቕንቲ 
ጋንታታት ሬድሲ፣ መጐዓዝያን ሻሉኩን 
ዝተራእየ ምትህልላኽ፡ ንጸወታ ካብ 
መፈለምታ ኣትሒዙ መቐረት ክህልዎ 
ኣኽኢልዎ እዩ። ካብ ምጅማር ጸወታ 
ኣትሒዞም ተቐዳደምቲ ጋንታ ሬድሲ 
ፈንቅል ተዓገስ፡ ፈደን ጸሃየን ዮናታን 
ገብረሂወትን ናይ ምምላቝ ፈተነ 
ብምክያድ ንስምዒት ደገፍቲ ናብ ጥርዚ 
የዕረግዎ። በዚ ዘይቀሰኑ ተቐዳደምቲ 
መጐዓዝያ ናብ ቅድሚት ብምውጻእ 
ንዓባይ ጉጅለ ክቕልስዋ ድሕሪ ምጽናሕ፡ 
ብዙሕ ከይደንጎዩ ነቶም ሰለስተ ኣባላት 
ሬድሲ ተጸንቢሮሞም። ጸወታ ድማ 
ብሓባር ብናህሪ እናቐጸለን ጋንታታት 
እናተፈታተናን መቐረቱ ከይጐደለ 
ክዛዝምዎ ክኢሎም። 
ብድምር ናይ ክልተ ቅጽበታዊ 

ውድድር፣ ፈንቅል ተዓገስ (ሬድሲ) 
ጎብለል ናይ ቀዳማይ ሰንበት ክኸውን 
ከሎ፣ ሳይሞን ግደ፡ ሙራድ ወልደገርጊስ 
(ክልቲኦም ካብ መጐዓዝያ)፡ ናትናኤል ኪዳነ 
(ሻሉኩ)፡ ሻም ሃይለ፡ ዮናታን ገብረሂወት 
(ክልቲኦም ካብ ሬድሲ) ብምዃን ክሳብ 
ሻዱሻይ ንዘሎ ተርታ ሒዞም ውድድሮም 
ዛዚሞም። ተቐዳደምቲ 2ይ ዲቪዥን ኣብ 
ሰዓት 35.5 ኪሎሜተር እናተሓንበቡ’ዮም 
ንዝተሰርዓሎም ናይ 52 ኪሎሜተር 
ውድድር ዛዚሞም።
 ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር፣ 

ተቐዳዳሚት ዮርዳኖስ ተኪኤ (ጋንታ 
ሻሉኩ) ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተንጻብርቖ 
ብዘላ ብሉጽ ብቕዓትን ውጽኢትን፡ 

ብሰንበት’ውን ንዓብላልነታ ብዝምስክር 
ብቕዓት’ያ ቀዳማይቲ ዕውትቲ ኮይና። 
እዛ ተቐዳዳሚት ምስታ ናይ ቀረባ 
መቐናቕንታ ዮርሳሌም ገርጊስ (ጋንታ 
ሬድሲ) ብምዃን እያ ነቲ ዝተሰርዐ 
ውድድር ክትዛዝሞ ክኢላ። ተቐዳዳሚት 
ሙዚት ኪዳናይ ድማ ዋላ’ኳ ነቲ 
ውድድር ኣይትዛዝም፣ ኣብ ቀዳማይቲ 
ቅጽበታዊት ውድድር 3ይቲ ብምእታው 
ነጥቢ ክትከስብ ክኢላ’ያ።
 ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደን ህዝቢ 

ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዝነበረን ውድድር 1ይ 
ዲቪዥን (ኤሊት) እዩ ነይሩ። ተቐዳዳማይ 
ጋንታ መጐዓዝያ ሮቤል የውሃንስ ካብ 
ምጅማር እቲ ውድድር ብምምላቝ 
ጸወታ ብኣግኡ መሳጢ ከም ዝኸውን 
ገይርዎ’ዩ። ተቐዳዳማይ ሮቤል የውሃንስ 
ነቶም ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም ዝነበሩ 
ኣባላት ሬድሲ ወልደገርጊስ የጊን (ጆርጆ)፡ 
ንፍታሌም ገርጊስ፡ መሓርዝጊ ተስፋጼን 

(ብሽክለታ ዘበላሸወ) ብምህዳን ድሕሪ 10 
ዙርያታት ጥራይ ዙርያ ክድርበሎም ከሎ፣ 
ነታ ቀዳመይቲ ቅጽበታዊት ውድድር ከኣ 
ብዘይ ተቓጻጺ ክዕወተላ ከኣለ። 
ድሕሪ’ዛ ቅጽበታዊት ውድድር ግን 

ካብቲ ጎብለል ዞባ ዓንሰባን ኣባል ጋንታ 
ሬድሲን ኣማኑኤል እዮብ (ወዲ መምህር) 
ከምልጥ ኣይከኣለን። ኣማኑኤል እዮብ 
ንድኻም ኣባላት መጐዓዝያ መዝሚዙ 
ዝገበራ ስካቶ ክጻወሩ ዘይከኣሉ 
ተቐዳደምቲ ሮቤል ዘርእማርያምን ሄኖክ 
በረኸትን ኣማዕድዮም ክርእይዎ’ዮም 
ተቐሲቦም። ኣብ መወዳእታ ድማ 
ብዘይ ተቓጻጺ ነታ ናይ መወዳእታ 
ቅጽበታዊት ውድድር ክዕወተላ ክኢሉ። 
ካብ ኣማኑኤል እዮብ ናይ ሓደ ደቒቕን 
55 ካልኢትን ድሒሮም ዝኣተዉ ሮቤል 
ዘርእማርያምን ሄኖክ በረኸትን (ክልቲኦም 
ካብ መጐዓዝያ) ካልኣይን ሳልሳይን 
ብምዃን ተዓዊቶም ኣለዉ።

መሲ ብሉጽ ተጻዋታይ ፊፋ ተሰምዩመሲ ብሉጽ ተጻዋታይ ፊፋ ተሰምዩ
ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲናን 

ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂን ሊዮነል መሲ፡ 
ብሉጽ ተጻዋታይ ፊፋ 2022 ኮይኑ 
ተረቚሑ። እዚ ወዲ 35 ዓመት ተጻዋታይ፡ 
ንፈረንሳውያን ከይላን ምባፐን ካሪም 
በንዘማን በሊጹ’ዩ ነዚ ሽልማት በቒዑ። 
መሲ ንሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና 
መሪሑ ተዓዋቲ ናይቲ ኣብ ቀጠር 
ዝተኣንገደ ዋንጫ ዓለም 2022 ከምዝኾነ 
ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ዓመተ 2021-2022 
ከኣ ኣብ 49 ጸወታታት ንሃገሩን ጋንታኡን 
27 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ። ነዚ 
ሽልማት ንኻልኣይ ግዜኡ (ምስ ሽልማት 
ባለን ዲ ኦር ዝተፈልየ’ዩ) ዝዓተረ መሲ፡ 
ድሕሪ’ቲ ሽልማት ናይ ምዕዳል ስነ-ስርዓት 
“ኣዝያ ብልጽቲ ዓመት’ያ ነይራ። ኣብዚ 
ምርካበይ ኵርዓት እስመዓኒ። ብዘይ ደቂ 
ጋንታይ ነዚ ክበቅዕ ኣምበይ ምኸኣልኩን። 

ሓደ ካብቶም ዝሓልምዎ ነገር ዝረኸቡ 
ሰባት ምዃነይ ዕድለኛ’የ” ክብል ተዛሪቡ። 
ኣብ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ፡ ተጻዋቲት 
ባርሰሎና ስጳኛዊት ኣለክሲያስ ፑቴላስ እያ 
ብልጽቲ ተባሂላ ተሸሊማ። ኣብቲ ብሰኑይ 
ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝተኻየደ ሽልማት ናይ 
ምዕዳል ስነ-ስርዓት፡ ንሃገራዊት ጋንታ 
ኣርጀንቲና ዋንጫ ዓለም ክትዓትር ልዑል 
ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ዝእመነሉ ሊዮነል 
ስካሎኒ፡ ብሉጽ ኣሰልጣኒ ተባሂሉ ተረቑሑ 
ኣሎ። ሊዮነል ስካሎኒ ነቲ ንማንቸስተር 
ሲቲ ኣርባዕተ ግዜ ተዓዋቲት ፕሪመር ሊግ 
እንግሊዝ ዝገበራ ፐፕ ጓርዲዮላን ንሪያል 
ማድሪድ ጽዋእ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 
ክትወስድ ዝሓገዛ ካርሎ ኣንቸሎቲን 
በሊጹ’ዩ ነዚ ሽልማት በቒዑ። ኣብ ናይ 
ደቂ ኣንስትዮ ኣሰልጣኒት ሃገራዊት ጋንታ 
እንግሊዝ ሳሪና ወይማን እያ ተዓዋቲት 

ኮይና። እዛ ኣሰልጣኒት፡ ዝሓለፈ ዓመት 
ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ተዓዋቲት 
ዋንጫ ኤውሮጳ ከም ዝገበረታ ይፍለጥ። 
ኣብ ሽልማት ብሉጽ ሓላዊ ልዳት 
ኣርጀንቲናዊ ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ እዩ 
ብሉጽ ሓላዊ ልዳት ፊፋ ተባሂሉ። ወዲ 30 
ዓመት ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ኣርባዕተ 
ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕትታት ብምድሓን 
ኣብ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና 
ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ይእመነሉ። 
ንሱ ኣብቲ ሽልማት ናይ ምዕዳል ስነ-ስርዓት 
ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ “ብዙሓት ሰባት ንመን 
እናርኣኻ ዓቢኻ? መን’ዩ ኣብነት ኮይኑካ? 
እናበሉ ይሓቱኒ’ዮም። ኣነ ግን፡ ኣደይ 9 
ሰዓት ገዛውቲ ክትውልውል፡ ኣቦይ ከኣ 
ክሰርሕ እናተዓዘብኩ’የ ዓብየ። ስለዚ ንዓይ፡ 
ኣቦይን ኣደይን እዮም ኣብነት ኮይኖምኒ” 
ክብል መሊሱ። ተጻዋታይ ፖላንዳዊት 
ክለብ ዋርታ ፖዝናን ማርሲን ኦሌክስይ 
ተሸላሚ ፑሽካሽ ክኸውን ከሎ፡ ጆርጂያዊ 
ሉካ ሎቾስቪሊ ከኣ ሽልማት ፍትሓዊ 
ኣጸዋውታ (fail play) ወሲዱ ኣሎ። ሉካ 
ሎቾስቪሊ፡ ኣንጻር መጋጥምቱ ኣብ ሜዳ 
ኣብ ዝወደቐሉ መልሓሱ ብምሓዝ ሂወቱ 
ስለ ዘድሓነ’ዩ ሽልማት ፍትሓዊ ኣጸዋውታ 
ተዋሂቡ። እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ደገፍቲ 
ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና፡ ሽልማት 
“ብሉጽ ደጋፊ” ክወስዱ በቒዖም ኣለዉ። 
ኣብቲ ኣጋጣሚ ብልጽቲ ጋንታ ፊፋ 

ዓመተ 2022 እውን ወጺኣ ነይራ። በዚ 
መሰረት ሓላዊ ልዳት ቲቦት ኮርቱዋ፡ 

ተኸላኸልቲ - ኣሽራፍ ሓኪም፡ ቪርጂል ቫን 
ዳይች፡ ቻንሴሎ፡ ኣከፋፈልቲ - ኬቪን ዲ 
ብሩየነ፡ ሉካ ሞድሪች፡ ካስሜሮ፡ ኣጥቃዕቲ 
ከኣ - ሊዮነል መሲ፡ ኤርሊን ሃላንድ፡ ካሪም 
በንዘማን ከይላን ምባፐን ተረቚሖም ኣለዉ። 
እቲ ኻልእ ገጽ ናይቲ ሽልማት
ኦስትሪያዊ ዳቪድ ኣላባ፡ ድምጺ 

ብልጫኡ ንወዲ ጋንታኡ ካሪም በንዘማ 
ገዲፉ ንሊዮነል መሲ ምሃቡ፡ ዝተፈላለየ 
ዘለፋታት ይወርዶ ኣሎ። ኣላባ ትማሊ ኣብ 
ዝሃቦ መግለጺ ግን፡ እቲ ድምጺ ብሓባር 
ሃገራዊት ጋንታ ኦስትሪያ ዝሃበቶ ደኣ’ምበር 
ናይ ውልቁ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ኣሎ። 
ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ፊፋ፣ ኣሕሉቕ 
ጋንታታት፡ ኣሰልጠንትን ጋዜጠኛታት 
ስፖርትን ብዝህብዎ ድምጺ ብልጫ’ዩ 
ዝወሃብ። ደገፍቲ ሪያል ማድሪድን ሃገራዊት 
ጋንታ ፈረንሳን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ 
መራኸቢታት ወጺኦም ኣላባ ካብ በርናቡ 
ክወጽእ ይሓትዎ ከም ዘለዉ’ዩ ዝግለጽ 
ዘሎ። በዚ’ዩ ኸኣ እቲ ተጻዋታይ፡ “ከሪም 
በንዘማ፡ ኣብ ልዕሊኡ ዘለኒ ኣድናቖት 
ይፈልጥ’ዩ። እዚ ድምጺ ግን ናይ በይነይ 
ኣይኮነን። ብሽመይ ደኣ ተጻሒፉ እምበር 

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ

ፕሪመር ሊግ
ሎሚ

ሰዓት 10፡45 ምሸት
ኣርሰናል ምስ ኤቨርተን
ሰዓት 11፡00 ምሸት

ሊቨርፑል ምስ ዎልቭስ 
ኤፍ ኤ ካፕ

ሰዓት 10፡45 ምሸት
ሳውዝሃምተን ምስ ግሪምስባይ 

ታውን
በርንሊ ምስ ፍሊትዉድ ታውን

ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ዌስትሃም
ሺፊልድ ዩናይትድ ምስ ቶተንሃም

ብሓባር ዝተወስደ ውሳነ’ዩ” 
ክብል መግለጺ ዝህብ ዘሎ። 
በንዘማ፡ ዝሓለፈ ዓመት 
ማድሪድ ሻምፕዮንስ ሊግ 
ክትወስድ ከላ ኣብ ግጥም 
ኣውዲቕካ ምሕላፍን ግጥም 
ፍርቂ ፍጻመን ሃትሪክ ከም 
ዝሰርሐ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ 
ግጥም ካልኣይ እግሪ ኣንጻር 
ቸልሲ እውን ኣገዳሲት 

ሸቶ ከም ዘቝጸረ ኣይርሳዕን። ብዘይካ’ዚ፡ 
ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ እውን ኣብ ክልተ 
እግሪ ብድምር ሰለስተ ሸቶታት ከመዝግብ 
ክኢሉ’ዩ። በዚ’ዮም ከኣ ደገፍቱ፡ ኣብዚ ናይ 
ሎሚ ዓመት ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ 
ፊፋ ድሕሪ መሲን ከይላን ምባፐን ሳልሳይ 
ደረጃ ምሓዙ ዘቖጥዖም ዘሎ።
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሚርያም ኣብርሃምሚርያም ኣብርሃም

ኣመሪካ - ህቦብላዊ ውርጪ ከቢድ ክሳራ ኣስዒቡኣብ ክፍላተ-ሃገር ካንሳስ፡ ኦክላማን 
ቴክሳስን - ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 
ዝተኸስተ ብርቱዕ ህቦብላዊ ውርጪ፡ ኣብ 
ማሕበረ-ቁጠባዊ ንጥፈታት ከቢድ ጸገማት 
ኣስዒቡ ከምዘሎ ተገሊጹ።
እቲ ኣብ ማእከላይ ክፋል እታ ሃገር 

ተኸሲቱ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ፡ ኣብ 
ተሸከርከርቲ ዘውረዶ ዕንወት ብቐሊሉ 
ዝግመት ከምዘይኮነ እዮም ክኢላታት 
ትንበያ ኩነታት ኣየር ኣመሪካ ዝሕብሩ 
ዘለዉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ክፍለ-ሃገር ኦክላማ 

ጥራሕ ብውሕዱ 12 ሽሕ ኣባይቲ 
ብዘይ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤለትሪክ ተሪፉ 

ከምዘሎ፡ ሰብ-መዚ ኣመሪካ ገሊጾም።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብታ ክፍለ-ሃገር ብሰንኪ’ቲ 

ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 12 ሰባት 
ቆሲሎም ኣብ ሕክምና ክዕቆቡ እንከለዉ፡ 
ኣብ ትሕተ-ቅርጺ ድማ ሰፍ ዘይብል 
ዕንወት ወሪዱ ኣሎ። ኣሽሓት በረራታት 
ነፈርቲ’ውን ከምዝስረዝ ተገይሩ ኣሎ - 
ብመሰረት እቶም ሰብ-መዚ።
ብተወሳኺ፡ ኣብ ቀላይ ሚሺጋን እውን 

ብሰንኪ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ህቦብላዊ 
ውርጪ፡ ኣስታት 130 ሽሕ መነበሪ 
ኣባይቲን ናይ ንግዲ ትካላትን ብዘይ 

ኣገልግሎት ሓይሊ ኤለትሪክ ተሪፎም 
ከምዘለዉ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ኣብ እዋን ሓጋይ ሳሕቲ ብዘጋጥም 

ህቦብላዊ ውርጪ ዝበዝሕ ግዜ ማእከላይ 
ክፋል ኣመሪካ ብበረድ ከምዝሽፈን 
ዝሓበሩ ክሊላታት፡ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ 
መዓልታት’ውን ኣብ ኦሃዮ፡ ካሊፎርንያን 
ካልኦት ክፍላተ-ሃገርን ተመሳሳሊ ባህርያዊ 
ሓደጋ ክኽሰት ከምዝኽእል ኣሚቶም።
ዓለማዊ ዋዒ ዝጠንቁ ምዝባዕ ኩነታት 

ኣየር ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ዓለምና ዘስዕቦ ዘሎ 
መጠን ዕንወት እናዛየደ ይመጽእ ከምዘሎ 
ዝገለጹ እቶም ክኢላታት፡ ሕጂ’ውን 
ሃገራት ዓለም ጥንቃቐ ከሐይላ ጸዊዖም።

እስራኤላውያን 30 መንበሪ ኣባይቲ ፍልስጤማውያን ኣቃጺሎምኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝርከቡ 
እስራኤላውያን ሰፋሮ፡ ኣብ ከተማ 
ናብለስ ንዝርከብ 30 መንበሪ ኣባይቲ 
ፍልስጤማውያን ከምዘቃጸሉ ማዕከናት 
ዜና ናይ’ቲ ከባቢ ኣቃሊሐን።

እዚ ኣብ ከተማ ናብለስ፡ ኣብ ልዕሊ 
ፍልስጤማውያን ዝተፈጸመ ጎነጻዊ 
መጥቃዕቲ፡ ነቲ ድሮ እናኸፍአ 
ዝመጽእ ዘሎ ግጭት እስራኤላውያንን 

ፍልስጤማውያንን ዘጋድድ ምዃኑ 
ጸብጻባት ሓቢሮም። ኣብ ከተማ 
ናብለስ ብተወሳኺ ብዙሓት ማካይን 
ፍልስጤማውያን ከምዝተቓጸላ ተሓቢሩ 
ኣሎ።
ብሰንኪ’ቲ ናብ ዝኸፍአ ጥርዙ በጺሑ 

ዘሎ፡ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን 
ዝተወለዐ ግጭት፡ ኣብ መጀመርያ 
ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ፡ 10ታት 
ፍልስጤማውያን ከምእተቐትሉ ይሕበር።
ብተወሳኺ፡ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል 

ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ፍልስጤማውያን 
ዝተፈላለየ ጎነጽ የካይዱ ከምዘለዉን፡ 
ዝሓለፈ ሰንበት ብዝተኻየደ ጎነጽ፡ 
ሰለስተ ፍልስጤማውያን ከምእተቐትሉን 
ተሓቢሩ።

ፕረዚደንት ፍልስጤም ማሕሙድ 
ዓባስ ንተግባራት እስራኤላውያን ብትሪ 
ከምዝኹንኖ ብምሕባር፡ መንግስቲ 
እስራኤል ምሉእ ሓላፍነት ከምዝወስደሉ 
ገሊጹ።
እቲ ብዝኸፍአ መልክዑ እናበኣሰ 

ዝመጽእ ዘሎ ግጭት ፍልስጤምን 
እስራኤልን፡ ብቕልጡፍ ደው ክብል 
ሕብረት ኤውሮጳ ጸዊዑ ኣሎ። መራሕቲ 
ሃገራት ዓለም፡ ኣብ ጉዳይ እስራኤልን 
ፍልስጤምን ክዝትዩ እውን ድሌቱ 
ምዃኑ ይሕብር።

ቱርኪ፡ ንሳልሳይ ግዜ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ተጠቒዓ
ኣብ ፈለማ ወርሒ ለካቲትን ዝሓለፈ 

ሰሙንን ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ 
ኣብ ዝተኸስተሉ ዶባት ቱርኪን ሶርያን፡ 
ዝሓለፈ ሰኑይ’ውን ሓድሽ ምንቅጥቃጥ 
ከምዘጋጠመ ተገሊጹ።
በቲ 5.6 ሬክተር ዝዓቐኑ ሳልሳይ 

ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ህይወት ሰብን 
ንብረትን ክሳራ ከምዝወረደ ዝጠቕሱ 
ጸብጻባት፡ እቲ ሓደጋ ኣብ ነበርቲ እቲ ከባቢ 
ከቢድ ስንባደ ፈጢሩ ከምዘሎ ሓቢሮም።  
ዝሓለፈ 6 ለካቲት ኣብ ዶባት ቱርኪን 

ሶርያን ድሕሪ ዝተኸስተ 7.8 ሬክተር 
ዝዓቐኑ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ካብ 
ክልተአን ሃገራት ዛጊት ህይወት ልዕሊ 50 
ሽሕ ሰብ ከምዝጠፍአ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ኣብ ቱርኪ ኣቐዲሞም በቲ ባህርያዊ 

ሓደጋ ንዝተጠቕዑ ግዳያት ንምድሓን 
ጻዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ዳግማይ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምኽሳቱ፡ ኣብ ነበርቲ 
ከስዕቦ ዝኽእል ጽልዋ ከቢድ ምዃኑ ድማ 

ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ።
ሰብ-መዚ ቱርኪ ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ 

እቲ ሳልሳይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ሰብን 
ንዋትን ኣስዒቡዎ ዘሎ መጠን ጉድኣት 
ብልክዕ ከምዘይተፈልጠ ድሕሪ ምጥቃስ፡ 
ንግዳያት ሓገዛት ይግበር ከምዘሎ ኣረዲኦም።  
ብሰንኪ’ቲ ኣብ ታሪኽ ናይ’ተን ሃገራት 

ዝኸፍአ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ተፈጥሮኣዊ 

ሓደጋ፡ ብዓሰርተታት ቢልዮን ዶላር 
ዝግመት ቍጠባዊ ክሳራ ኣስዒቡን ንልዕሊ 
30 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታ ጸልዩን ከምዘሎ 
ይሕበር።
ቱርኪ ብሰንኪ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ 

ኣቀማምጣ፡ ብተደጋጋሚ ሓደጋታት 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከምእትጥቃዕ ጸብጻባት 
የመልክቱ።

ሕ.ሃገራት፡ ናብ ደ.ሪ.ኮንጎ ዝገብሮ 
በረራታት የወንዝፍ

ብሪጣንያ፡ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኣየርላንድ ኣብ ስምምዕ በጺሓ

ሕቡራት ሃገራት፡ ንንጥፈታት 
ናይተን ሰብኣዊ ረድኤት ጽዒነን ናብ 
ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝበርራ 
ነፈርቱ ከምዘወንዘፎ ኣፍሊጡ።

እቲ ውድብ ነቲ ኣብ ዞባታት ኪቩ፡ 
ኣይቱሪን ዝካየድ ሰብኣዊ ሓገዛት ደው 
ከብሎ ዝወሰነ፡ ብ24 ለካቲት ሰብኣዊ 
ረድኤት ጽዒና ትበርር ኣብ ልዕሊ ዝነበረት 
ነፋሪቱ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ 
ከምዝኾነ ገሊጹ። ሕቡራት ሃገራት፡ ነታ 
ኣብ በረራ ዝነበረት ነፋሪት ንምውቃዕ 
ፈተነታት ከምእተኻየደ እዩ ዝገልጽ።
በቲ መጥቃዕቲ፡ ኣብ ሰራሕተኛታትን 

ተሳፈርትን ናይታ ነፋሪት ዝወረደ 
ማህሰይቲ እኳ እንተዘየለ፡ ነቲ መጥቃዕቲ 
ዝፈጸሙ ዕጡቓት ክሳብ ዝልለዩን፡ 
ድሕነት ነፈርቱ ክሳብ ዝረጋገጽን፡ ዘካይዶ 
በረራታት ደው ኣቢሉዎ ከምዝጸንሕ እዩ 
እቲ ውድብ ገሊጹ።

ኣብቲ ዕጡቓት ተቓወምቲ ዝንቀሳቐሱሉ 
ክፋል ምብራቓዊ ሸነኽ ደሞክራስያዊት 
ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ኣብ ልዕሊ ነፋሪት 
ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ ክካየድ፡ ኣብ 

ውሽጢ ሓደ ወርሒ 
ንኻልኣይ ግዜኡ ምዃኑ 
ጸብጻባት የረድኡ።
ኣብ ፈለማ ናይዚ 

ወርሒ’ዚ፡ ኣባላት ዓቃብ 
ሰላም ሕቡራት ሃገራት 
ዝጸዓነት ሄልኮፕተር ካብ 
መሬት ብዝተተኮሰላ 
ጠያይት ከምእተበስዐት፡ 
ሓደ ኣባል ዓቃብ 

ሰላም ከምእተቐትለን ካልእ ሓደ ድማ 
ከምዝቖሰለን ምንጭታት ናይ’ቲ ከባቢ 
ሓቢሮም።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ደ.ሪ.ኮንጎ 

ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኣዋፊሩ 
ከምዘሎ እኳ እንተተፈልጠ፡ ቅልውላው 
ናይ’ታ ሃገር ግን መሊሱ እናገደደ ክኸይድ 
እምበር ክሃድእ ከምዘከኣለ እዮም፡ ናይ 
ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ።
ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ደ.ሪ.ኮንጎ፡ 

‘ኤም-23’ ዝተባህለ ተቓዋሚ ጉጅለ 
ኣንጻር መንግስቲ ብዝፍንዎ ዘሎ ሓያል 
መጥቃዕቲ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት’ታ 
ሃገር ግዳይ ምምዝባል ኮይኖም ምህላዎም 
ይግለጽ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪሺ 
ሱናክ፡ ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኣየርላንድ 
ብዝምልከት ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ 
ስምምዕ ምብጻሓ ገሊጹ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪቺ ሱናክን 

ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሳላ 
ቮንደርን ዝሓለፈ ሰኑይ ድሕሪ ዘካየድዎ 
ዝርርብ ኣብ ስምምዕ ከምዝበጽሑ ክሕበር 
እንከሎ፡ እቲ ስምምዕ ካብ ብዙሓት ኣባላት 
ዓቃባዊ ሰልፊ ደገፍ ከምዝረኸበ ተገሊጹ።
በዚ ኸኣ ትማሊ ሰሉስ ቀዳማይ ሚኒስተር 

ሱናክ ናብ ሰሜን ኣየርላንዳዊት ከተማ 
ቤልፋስት ተጓዒዙ፡ ኣብ መንጎ ብሪጣንያን 
ሰሜን ኣየርላንድን ብዛዕባ ዝካየድ ንግዳዊ 
ንጥፈታት ከምእተዘራረበ ተፈሊጡ።

ብመሰረት’ዚ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ 
ስምምዕ፡ ኣብ ዶባት ሰሜን ኣየርላንድን 
ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት 
ሪፓብሊክ ኣየርላንድን ናጻ ህዝባዊን 
ንግዳዊን ምንቅስቓስ ክህሉ እዩ።
ብሪጣንያ ቅድሚ ክልተ ዓመት ብወግዒ 

ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውጻኣ፡ 
ነቲ ኣብ መንጎ ሰሜን ኣየርላንድን 
ሪፓብሊክ ኣየርላንድን ዘሎ ንግዳዊ 
ንጥፈታት ከይትገትኦ ተሰጊኡ ምጽንሑ 
ይግለጽ።  
ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ብሪጣንያን 

ኤውሮጳዊ ሕብረትን ተበጺሑ ዘሎ 
ስምምዕ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ልዝብ 

ከምእተኸተመ ዝጠቐሱ ጸብጻባት፡ እቲ 
ስምምዕ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ናይቲ ዞባ 
ዕዙዝ ተራ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም።
እቲ ስምምዕ ነቲ ኣብ 2021 ኣብ 

ጉዳይ ኣየርላንድ፡ ብቐዳማይ ሚኒስተር 
ብሪጣንያ ነበር ቦሪስ ጆንሶን ዝተፈረመ 
ስምምዕ ዝቕይር ምዃኑ ዝሓበሩ 
እቶም ጸብጻባት፡ ኣብ መንጎ ኤውሮጳዊ 
ሕብረትን ብሪጣንያን ተፈጢሩ ዝጸንሐ 
ፍልልያት ንምጽባብ እውን ኣገዳሲ ተራ 
ከምዝህልዎ ኣረዲኦም።
ብመሰረት’ቲ ስምምዕ፡ ብሪጣንያ ኣብታ 

ኣካላ ዝኾነት ሰሜን ኣየርላንድ ንግዳዊ 
ኣቕሑ ብናጻ ክንቀሳቐስ ክትፈቅድ እያ። 

እቲ ውሳነ ድማ ነታ ኣባል ኤውሮጳዊ 
ሕብረት ዝኾነት ሪፓብሊክ ኣየርላንድ 
ዘርብሕ ምዃኑ ክኢላታት ይሕብሩ።
ስምምዕ ብሪጣንያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን 

ካብ ብሪጣናውያን ተቓውሞ ይገጥሞ እኳ 
እንተሃለወ፡ ኣብ ህዝቢ ሰሜን ኣየርላንድን 
ሪፓብሊክ ኣየርላንድን ዝህልዎ ንግዳውን 
ማሕበረ-ቍጠባውን ረብሓታት ብቐሊል 

ዝግመት ከምዘይኮነ እዩ 
ዝግለጽ።
ብሪጣንያ፡ ኣብ 

2020 ካብ ኣባልነት 
ኤውሮጳዊ ሕብረት 
ድሕሪ ምውጻኣ፡ 
ጉዳይ ሰሜን ኣየርላንድ 
መዓልቦ ክግበረሉ 
ከምዘይተራኣየ እዩ 
ክንገር ጸኒሑ።
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