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ሕማም ብሩሴላ እንታይ እዩ?ሕማም ብሩሴላ እንታይ እዩ? ታኼላ ሰማእታትታኼላ ሰማእታት መዓስ ኢና እንመዝን . . . ?መዓስ ኢና እንመዝን . . . ? ‘ኣይክእሎን እየ’ ዘይምባል‘ኣይክእሎን እየ’ ዘይምባል

ዓሰብ - ጨናፍር ሚ/ጥዕናን ሃማደኤን ንጥፈታቶም ገምጊሞምጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ 
ቀይሕ ባሕሪ፡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት 
ብሓፈሻ፡ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ/
ኤድይስ ድማ ብፍላይ ንምግታእ፡ 
ውጽኢታዊ ጐስጓሳት ይነጣጠፍ 
ከምዘሎ - ኣብ ዝገበሮ ገምጋማዊ ኣኼባ 
ገሊጹ።
ኣብ’ቲ ጨንፈር ሓላፊ ጐስጓስን 

ሓበሬታን ኣቶ መሓመድ ንጉስ፡ ኣብ 
ኩለን ትካላት ጥዕና ዝነጥፉ ኣባላት - 
ኣፍልጦኦም ኣብ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤድይስ 
ከበርኹ ስልጠናታት ከም ዝውደበሎም፣ 
ንቕሓት ሕብረተ-ሰብ ክብ ንምባል 
ኣስተምህሮታትን ሞያዊ ምኽሪታትን 
ከምዝወሃብ፣ ኣገልግሎት ወለንታዊ 
መርመራ ከምዝካየድ. . . ሓቢሩ። 
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና 

ናይ’ቲ ዞባ ኣቶ መሓመድ ኣንዋር፡ 
ኣባላት ኣብ ስራሕ ናይ ቋንቋ ጸገም 
የጋጥሞም ብምህላዉ - ንምፍታሑ 
ጻዕርታት ክግበር ኣዘኻኺሩ።
ኣብ ካልእ ዜና ናይ’ቲ ዞባ፡ ጨንፈር 

ሃማደኤ - ናይ 2022 ንጥፈታቱ 
ገምጊሙ።

ብ28 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ 
ሓላፊት እቲ ማሕበር ወ/ሮ ሳዕድያ 
ኢብራሂም፡ መሓውራት ማሕበር 
ንምሕያል፡ ኣብ ኩለን ንኡሳን 

ጽርግያ ባጽዕ - ማርሳ-ግልቡብ ይጽገን ኣሎ
ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ 

56 ኪሎ-ሜተር ናይ ሓመድ ጽርግያ 
ባጽዕ - ማርሳ-ግልቡብ፡ ብፕሮጀክት ዓዲ-
ሃሎ 3 ይጽገን ኣሎ።
ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ግልቡብን 

ናሮ-ኣንስን ምስ ‘እዚ ሰሜን ሓይሊ ባሕሪ’ 
ብምትሕብባር፡ ነቶም ኣብ’ቲ ስራሕ 
ዝሳተፉ ዘለዉ፡ ኣብ ማርሳ ግልቡብ ናይ 
ምዝንጋዕ መደብ ከምዝወደቡ፡ ወኪል 

ኤሪና ሓቢሩ። 
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ 

ኣፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ-ኑር 
ረጀብ፡ ምጽጋን ናይ’ቲ መስመር፡ ኣብ 
ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ’ቲ ከባቢ ዕዙዝ 
ኣገዳስነት ከምዘለዎ ገሊጹ።
ኣዛዚ እዚ ሰሜን ሓይሊ ባሕሪ 

ሌተና ኮሎኔል የማነ ገብረማርያም፡ 
ምስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት 

ብምትሕብባር - ኣብ’ቲ ከባቢ ዝተፈላለየ 
ልምዓታዊ መደባት ክትግበር ምጽንሑ 
ብምዝካር፡ ኣበርክቶ ፕሮጀክት ዓዲ-ሃሎ 3 
ኣብ’ቲ ንጥፈት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣገንዚቡ።
ሓላፊ ፕሮጀክት ዓዲ-ሃሎ 3 ኣቶ 

ግደ መኮነን፡ ነቲ ናይ ምትብባዕ መደብ 
ንዘዳለዉ ድሕሪ ምምስጋን፡ እቲ 
ፕሮጀክት ኣብ ምቅላል ጸገማት እቲ ከባቢ 
ኣበርክቶ ክገብር ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

ማእከል - 92 ሚእታዊት ናይ’ቲ ኣብ ከባቢ 
ማይ-ድምነት ዝተተኽለ ፈልሲ-ኣግራብ ጸዲቑ

ጨንፈር በዓል-ስልጣን ኣግራብን እንስሳ 
ዘገዳምን ዞባ ማእከል፡ ብሓምላይ ወፍሪ 
ልምዓት - ኣብ ከባቢ ማይ-ድምነት 
ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ምግራብን ምዕቃብ 
ማይን ሓመድን ገምጊሙ።
ኣብ’ቲ ብ31 ጥሪ ዝተገብረ - ብዑደት 

ዝተሰነየ ገምጋም፡ ወከልቲ 42 ትካላት 
ተሳቲፎም። 

ማእከል - 1,275 መማህራን ተወሳኺ ስልጠና ይወሃቦም ኣሎ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ 

ማእከል፡ ን1,275 ሓደስቲ መማህራን 
መባእታ፡ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ፡ ኣብ 
ስራሖም ዝሕግዞም ተወሳኺ ስልጠና 
ይህብ ኣሎ። 

እቲ ካብ 30 ጥሪ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ 3 
ለካቲት ዝቕጽል ዘሎ ትምህርቲ፡ ኣገባብ 
ምድላው ውጥን፡ ምሕደራ ክፍሊ፡ 
ንተመሃራይ ዘማእከለ ኣገባብ ኣመሃህራ፡ 
ኣገማግማ ተመሃራይ. . . ዝሓቘፈ ምዃኑ፡ 

ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ኣብርሃም ተኽሉ፡ 
ኣብ 2020 ውሑዳት ወለንታውያን 
ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት - 
ብንኡስ ደረጃ ዝጀመርዎ መደባት 
ልምዓት፡ ብብግዜኡ እናዓበየን እናሰፍሐን፡ 
43 ትካላት ናብ ዝሳተፍኦ ወፍሪ 
ከምዝማዕበለ ሓቢሩ።
ዝተሸፈነ ቦታ ኣስታት 180 ሄክታር 

ምዃኑ፣ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት 
ድማ ኣስታት 450 ሽሕ ፈልሲታት 
ከምእተተኽለ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣብርሃም፡ 
ካብ’ዚ እቲ 80 ሚእታዊት ቀላሚጦስ፡ 
ዝተረፈ ድማ - ኣውሊዕ፡ ጽሕዲ፡ 
ጨዓ፡ ሰራው፡ ኣውሒን ታህሰስን 
ምዃኑ ኣረዲኡ። እቲ ኣስታት 92 
ሚእታዊት ከምዝጸደቐ እውን ገሊጹ።
ተሳተፍቲ፡ ከም’ቲ ኣብ ምትካሉ፡ ኣብ 

ምክንኻኑን ምሕላዉን ተሳትፎኦም 
ከምዘዕዝዙ ብምርግጋጽ፡ ሕጽረት 
ናውቲ ማእቶትን ኣገልግሎት 
መጓዓዝያን ቈላሕታ ክግበረሉ 
ተላብዮም።

ዞባታት ናይ ምንቕቓሕ ንጥፈታት 
ከምእተኻየደ፣ ዘቤታዊ ሃልኪ ደቂ-
ኣንስትዮ ንምንካይን መነባብሮአን 
ንምምሕያሽን ኣስተምህሮታት 

ከምእተወደበ፣ ኣብ ከባቢአን ናይ ስራሕ 
ዕድልን ናይ ኣታዊ ምንጪን ክረኽባ 
ዝሕግዘን ስልጠናታት ከምእተዋህበ 
ኣረዲኣ።

ወ/ሮ ሳዕድያ፡ ኣብ’ዚ ዓመት እዚ፡ ሞያዊ 
ዓቕሚ ደቂ-ኣንስትዮ ንምዕባይ፣ ውዳቤ 
ማሕበር በበደረጃኡ ንምሕያልን ኩሉ-መዳያዊ 
ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ንምዕዛዝን ክስራሕ 
ምዃኑ ገሊጻ።

ኣብ’ቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ውጥን፡ 
ምርምርን ስልጠናን መምህር ማቴዎስ 
ስብሃትልኣብ ሓቢሩ።
እዚ ንካልኣይ ግዜኡ ዝወሃብ ዘሎ 

ስልጠና፡ ብምኲራት መማህራን ዝወሃብ 
ዘሎ ኰይኑ - መማህራን ኪኖ’ቲ 
ዝቐስምዎ ፍልጠት፡ ተመኲሮ ክለዋወጡ 
እውን ዝዓለመ ከምዝዀነ ድማ ኣረዲኡ።

እቲ በብግዜኡ ዝውደብ ስልጠናታት፡ 
መማህራን ብርእሰ-ምትእምማን ንክሰርሑ 
ከምዝሕግዞም፡ ኣብ 2022 ሱፐርቫይዘራት 
ኣብ መምሃሪ ክፍልታት ብዘካየድዎ 
ቁጽጽራዊ ስርሓት ከምእተረጋገጸ እቲ 
ሓበሬታ ኣመልኪቱ።

ቢንያም ግርማይ፡ ቀዳማይ ኣትዩቢንያም ግርማይ፡ ቀዳማይ ኣትዩ
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ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

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) 
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 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ሕማም ብሩሴላ እንታይ እዩ?ኣብ ሰብን ኣብ እንስሳ ዘቤትን ሕማም 

ዘስዕብ ዓይነት ባክተርያ እዩ - ባክተርያ 

ብሩሴላ። በዚ ባክተርያ’ዚ ዝስዕብ 

ሕማም ድማ - ‘ብሩሰሎሲስ’ (Brucell-

llosis) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሕማም ብሩሴላ 

(ብሩሰሎሲስ)፡ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ 

ዝላባዕ ሓደገኛ ሕማም እዩ። 

ዝተፈላለዩ ዓይነት ባክተርያ ብሩሴላ 

ኣለዉ። ገሊኦም ኣብ ከብቲ ይረኣዩ፣ 

ገሊኦም ድማ ኣብ ከልቢ፡ ሓሰማ፡ ጠሌ-

በጊዕን ገመልን ይርከቡ። ኣብ’ዚ ቀረባ 

እዋን ተመራመርቲ ብዝገበርዎ መጽናዕቲ፡ 

ባክተርያ ብሩሴላ ኣብ ውኻርያን ኣብ 

እንስሳታት ባሕርን እውን ተረኺቡ እዩ። 

ኣብ እንስሳ ዝርከብ ሕማም ብሩሴላ 

ፈጺሙ ክፍወስ ኣይከኣልን እዩ።

ሕማም ብሩሴላ፡ ኣብ ሓያሎ ሃገራት 

ዓለምና ከም ከቢድ ጥዕናዊ ስግኣት እዩ 

ዝቑጸር። ኣብ ዓለም ዓመታዊ ኣስታት 

ክልተ ሚልዮን ህዝቢ ዓለም በዚ ሕማም’ዚ 

ከም ዝልከፉ ጸብጻባት ውድብ ጥዕና 

ዓለም የመልክት። ኣብ ሃገርና እውን 

ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት 

ይርአ ከምዘሎ ጽብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና 

የመልክቱ።

ሕማም ብሩሴላ ብኸመይ ይኽሰት?ሕማም ብሩሴላ ብኸመይ ይኽሰት?

ሓደ ሰብ ብብሩሴላ ባክተርያ ምስ 

ዝተለኽፈ እንስሳ ምስ ዝቐርብ፡ ወይ  

እውን ስጋ፡ ጸባን ውጽኢት ጸባን በቲ 

ባክተርያ ናይ ዝተለኽፈ እንስሳ ምስ 

ዝምገብ፡ በቲ ሕማም ብቐሊሉ ክልከፍ 

ይኽእል እዩ። እቲ ሕማም ካብ ዝተለኽፈ 

ሰብ ናብ ጥዑይ ሰብ ክሓልፍ ዘሎ ተኽእሎ 

ግን፡ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ መጽናዕትታት 

ይሕብሩ። መጥበዊት ኣደ፡ ብመንገዲ ጸባ 

ጡብ ናብ ዕሸል ከተመሓላልፍ ተኽእሎ 

ኣሎ። ብጾታዊ ርክብ ክመሓላለፍ እውን 

ይኽእል እዩ። 

ባክተርያ ብሩሴላ ካብን ናብን 

ዝመሓላለፈሉ መንገዲ 

* ብመንገዲ መግቢ (ingestion) * ብመንገዲ መግቢ (ingestion) - በቲ 

ባክተርያ ዝተበከለ ጥረ ስጋን ብግቡእ 

ዘይፈልሐ ወይ ዘይመኸነ ጸባን ውጽኢቱን 

ምስ እንምገብ፡ እቲ ሕማም ናብ ውሽጢ 

ኣካላትና ክኣቱ ይኽእል። 

* ብምስትንፋስ (inhallation) -* ብምስትንፋስ (inhallation) - ኣብ 

ዝተበከለ ወይ ዕጹው ኣየር ምስ 

እነስተንፍስን እንስዕልን፡ እቲ ተኽእሎ 

ምትሕልላፍ ኣዝዩ ውሑድ ደኣ 

ይኹን’ምበር፡ በቲ ሕማም ክንልከፍ 

ንኽእል ኢና።

* ብመንገዲ ዝተጨንድሐ ወይ ዝቖሰለ 

ቈርበት፡፡

እቶም ቀንዲ ናብ ወዲ-ሰብ ሕማም 

ብሩሴላ ከስዕቡ ዝኽእሉ ኣርባዕተ ዓይነት 

ባክተርያ፦

=> ብሩሴላ መሊተንሲስ (B. melliten-=> ብሩሴላ መሊተንሲስ (B. melliten-

sis)፦ sis)፦  እዚ፡ እቲ ቀንዲ ኣብ ወዲ-ሰብ 

ሕማም ብሩሴላ ዘስዕብ ዓይነት ባክተርያ 

እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጤለ-በጊዕ እዩ 

ዝርከብ። እዚ ዓይነት ሕማም’ዚ ብብዝሒ 

ኣብ ሃገራት ስጳኛ፡ ግሪኽ፡ ደቡብ ኣመሪካ፡ 

ማእከላይ ምብራቕን ህንድን ይርአ።

=> ብሩሴላ ሱዪስ (B. suis)፦=> ብሩሴላ ሱዪስ (B. suis)፦  እዚ 

ዓይነት ባክተርያ ብሩሴላ ኣብ ሓሰማ 

እዩ ብብዝሒ ዝርከብ። ብብዝሒ ኣብ 

ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ይርአ። ኣብ 

ኤውሮጳ፡ ደቡብ ኣመሪካን ሃገራት ደቡባዊ 

ምብራቕ ኤስያን እውን ይርአ እዩ። 

=> ብሩሴላ ካኒስ (B. canis)፦=> ብሩሴላ ካኒስ (B. canis)፦ እዚ ኣብ 

ከልቢ ብዝጸንሕ ባክተርያ ብሩሴላ እዩ 

ዝላባዕ።

ኣብ ሰሜን፡ ማእከላይን ደቡባውን ሸነኽ 

ኣመሪካ፣ ኣብ ጃፓን፣ ኣብ ማእከላይ 

ክፋል ኤውሮጳ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ድማ 

ብብዝሒ ይርአ።

=> ብሩሴላ ኣቦርቱስ (B. abortus)፦ => ብሩሴላ ኣቦርቱስ (B. abortus)፦ 

እዚ ባክተርያ’ዚ ኣብ ገመል እዩ ዝርአ። 

ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ዝርከብ 

እኳ እንተኾነ፡ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ፡ 

ጃፓን፡ እስራኤል፡ ካናዳ፡ ኣወስትራልያን 

ንዊዚላንድን ነዚ ተላባዒ ባክተርያ 

ምሉእ ብምሉእ ከም ዘጥፍኣኦ ይገልጻ። 

ብባክተርያ ብሩሴላ ቀንዲ ተጠቃዕቲ ብባክተርያ ብሩሴላ ቀንዲ ተጠቃዕቲ 

ዝኾኑ እንስስታት፦ዝኾኑ እንስስታት፦

ከብቲ፡ ጤለ-በጊዕ፡ ገመል፡ ሓሰማ፡ ከልቢ 

- ብፍላይ ንሃድን ዘገልግል፡ ዓጋዜን፡ ቢዞን 

(ጎባይ)፡ ሸውዓተ ቐርኑ (ካሪቡ) እዮም፡፡

ምልክታት ሕማም ብሩሴላምልክታት ሕማም ብሩሴላ

ሓፈሻዊ ምልክታት ሕማም ብሩሴላ 

ዘይንጹር እኳ እንተኾነ፡ ምስ ሕማም 

ኢንፍልወንዛ ምምስሳል ኣለዎ። ገለ 

ካብቶም ልሙዳት ምልክታት ናይ’ቲ ካብቶም ልሙዳት ምልክታት ናይ’ቲ 

ሕማም ከኣ፦ሕማም ከኣ፦

+ ረስኒ - (እዚ ብብዝሒ ድሕሪ ቀትሪ 

ዝርአ ዓይነት ረስኒ ኮይኑ፡ ኣዝዩ ብርቱዕ 

እዩ)

+ ቃንዛ ዓንዲ ሕቖን መላግቦን፡

+ ክቱር ቃንዛን ሃርሃርታን ምሉእ 

ሰብነት፡

+ ምዕጻው ሸውሃት፡

+ ተደጋጋሚ ምጉዳል ሚዛን ሰብነት፡

+ ተደጋጋሚ ሕማም ርእሲ፡

+ ክቱር ረሃጽ ኣብ ግዜ ለይቲ፡

+ ተደጋጋሚ ድኻምን ምስልካይን፡

+ ቃንዛ ከስዐ፡

+ ውጸኣትን ተምላስን፡

+ ሰዓል. . . ወዘተ እዮም።

ምልክታት ሕማም ብሩሴላ፡ በቲ ባክተርያ 

ምስ ተለኸፍካ ኣብ ዘሎ ሓሙሽተ 

መዓልታት ክሳብ ሓደ ወርሒ ክገሃድ 

ይጅምር። ክብደት ናይቶም ምልክታት 

ድማ ምስ ዓይነት ናይቲ ለኺፉካ ዘሎ 

ባክተርያ ይፈላለ።

* ባክተርያ ‘ኣቦርቱስ’፡ ምልክታቱ ፍዂስ 

ዝበለ ደኣ ይኹን እምበር፡ ንነዊሕ እዋን 

ስለዝጸንሕ፡ ከም ሕዱር ሕማም ይቑጸር።

* ባክተርያ ‘ካኒስ’፡ ምልክታቱ ኣታውን 

ወጻእን እዩ። ምልክታቱ ምስ ናይ 

ባክተርያ ኣቦርቱስ ተመሳሳሊ ኮይኑ፡ 

ብብዝሒ ተምላስን ውጸኣትን የኸትል።

* ባክተርያ ‘ሱዪስ’፡ ብፍሉይ ኣብ 

ዝተወሰኑ ኣካላት ናይ ሰብ የጥቅዕ። 

* ባክተርያ ‘መሊተንሲስ’፡ ሃንደበትን 

ፍሉይን ምልክታት የርኢ። ክሳብ ስንክልና 

እውን የስዕብ።

ብሩሴሎሲስ ዝተጠቕዐት እንስሳ ብሩሴሎሲስ ዝተጠቕዐት እንስሳ 

እተርእዮ ምልክትእተርእዮ ምልክት

ሓንቲ እንስሳ፡ ብባክተርያ ብሩሴላ 

ተለኺፋ ኣላን የላን ብደጋዊ ትርኢታ 

ከተለልያ ኣጸጋሚ እዩ። ሓንቲ ላም ከም 

ኣብነት ምስ እንወስድ፡ ብሕማም ብሩሴላ 

ምስ እትልከፍ እተርእዮ ምልክታት፡ 

ምብርዓን ምልኦ ወይ ድኹም ብተይ 

ምግልጋል እዩ። ኣብ ፍርያት ጸባ 

እውን ትጐድል እያ። ምልኦ/ጥንሲ ኣብ 

እትሕዘሉ ወቕቲ ምዝንባዕ ተርኢ። 

ብብሩሴላ ዝተጠቕዐት ከብቲ ወይ 

ሓሰማ፡ ነድሪ መላግቦ የጋጥማ እዩ። ጤለ-

በጊዕ ብባክተርያ ብሩሴላ ምስ ዝጥቅዓ 

ነድሪ ጡብ ከርእያ ይኽእላ። ከም ገመል 

ዝኣመሰሉ ንመጽዓኛ ዘገልግሉ እንስሳታት 

ብባክተርያ ብሩሴላ ምስ ዝጥቅዑ፡ ቁስሊ 

ኣብ ቈርበት የጋጥሞም። 

መዓስ ናብ ዶክተር ንቐርብ?መዓስ ናብ ዶክተር ንቐርብ?

ሕማም ብሩሴላ ቀልጢፍካ ንምልላዩ 

ኣጸጋሚ ስለዝኾነ፡ ክቱር ረስንን ከቢድ 

ሰዓልን፡ ከምኡ’ውን ድኻምን ቃንዛ 

መሓውርን ዝኣመሰለ ምልክታት 

ምስ ዝህልወካ ቀልጢፍካ ናብ ሓኪም 

ክትቀርብ ይምከር።

ካብ ከልቢ ናይ ገዛ ሕማም ብሩሴላ ካብ ከልቢ ናይ ገዛ ሕማም ብሩሴላ 

ክሓልፈኒ ይኽእልዶ?ክሓልፈኒ ይኽእልዶ?

ከልቢ ብባክተርያ ብሩሴላ ካኒስ (B. 

canis) እዩ ዝልከፍ። ሓያሎ ወነንቲ 

ኣኽላባት እዚ ዓይነት ሕማም ብሩሴላ 

የማዕብሉ እዮም። እቲ ሕማም ግና ብዙሕ 

ዝጓዳእ ኣይኮነን። መጽናዕትታት ከም 

ዘመልክትዎ፡ መብዛሕትኦም ብብሩሴላ 

ዝተጠቕዑ ኣኽላባት፡ ነቲ ባክተርያ ናብ 

ዋናታቶም ብትሑት ቁጽሪ ከላብዕዎ 

ይረኣዩ።

ብባክተርያ ብሩሴላ ካብ ዝተታሕዘ 

ከልቢ ክትልከፍ እንተዄንካ፡ ደም ወይ 

ካልእ ፈሳሲ ናይቲ ከልቢ ናብ ኣካላትካ 

ክኣቱ ኣለዎ። 

ሓካይም ናይ እንስሳ ንሕማም ብሩሴላ 

ዝያዳ ተቓላዕቲ እዮም። ድኹም 

ተፈጥሮኣዊ ሕማም ናይ ምክልኻል 

ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት’ውን ንሕማም 

ብሩሴላ ዝያዳ ዝተቓልዑ ምዃኖም 

መጽናዕትታት የመልክቱ።

ንሕማም ብሩሴላ ዝያዳ ዝተቓልዑ መን ንሕማም ብሩሴላ ዝያዳ ዝተቓልዑ መን 

እዮም?እዮም?

ኣብ ኣመሪካ ሕማም ብሩሴላ ዝያዳ ኣብ 

ደቂ-ተባዕትዮ እዩ ዝርአ። መብዛሕትኦም 

በዚ ሕማም’ዚ ዝልከፉ ሰባት ድማ፡ ኣብ 

ምርባሕ ከብትን ካልኦት እንስሳታትን 

ዝተዋፈሩ እዮም። ብሩሴላ ኣብ ህጻናት 

ልሙድ ሕማም ኣይኮነን። 

ብኸመይ ኢኻ ንሕማም ብሩሴላ ብኸመይ ኢኻ ንሕማም ብሩሴላ 

እትቃላዕ?እትቃላዕ?

=> ካብ ብባክተርያ ብሩሴላ ዝተለኽፋ 

ከብቲ፡ ጤለ-በጊዕን ካልኦት እንስሳታትን 

ዝተረኽበ ስጋ፡ ጸባን ውጽኢቱን ብግቡእ 

ከየምከንካ ምስ እትምገብ፡

=> ብግቡእ ዘይመኸነ ጠስምን ርግኦን 

ምስ እትበልዕ፡

=> ሕማም ብሩሴላ ብብዝሒ ናብ 

ዝረኣየሉ ስፍራ ምስ እትገይሽ፡

=> ኣብ ስራሕ ምሕራድ ስጋ 

ዝተዋፈርካ ምስ እትኸውን፡

=> መነባብሮኻ ኣብ ሕርሻን ምርባሕ 

ከብትን ዝተሓጽረ ምስ ዝኸውን. . . 

ወዘተ እዩ።

ሓልክታት ሕማም ብሩሴላሓልክታት ሕማም ብሩሴላ

ብሩሴላ መብዛሕትኡ ንዝኾነ ክፍሊ 

ኣካላት እዩ ዘጥቅዕ። ንስርዓተ-ፍርያምነት፡ 

ጸላም ከብዲ፡ ልቢን ስርዓተ-መትንን 

የጥቅዕ። እቲ ሕማም ሕዱር ምስ ዝኸውን 

ድማ፡ ኣብ ዝተወሰነ ክፍሊ ኣካላት ከቢድ 

ጉድኣት የውርድ። እቶም ልሙዳት 

ብሕማም ብሩሴላ ዝስዕቡ ሓልክታት፦

+ ረኽሲ ኣብ ውሽጣዊ ክፋል ልቢ + ረኽሲ ኣብ ውሽጣዊ ክፋል ልቢ 

(endocarditis)፦(endocarditis)፦ እዚ እቲ ዝዓበየ ሓልኪ 

ናይ ሕማም ብሩሴላ ኮይኑ፡ ብግቡእ ምስ 

ዘይፍወስ ኣብ መፈንቶታት ልቢ ከቢድ 

ጉድኣት ስለዘውርድ - ልቢ ብግቡእ 

ደም ክትጭንጉዕ ኣይትኽእልን። ምስ 

ብሩሴላ ተኣሳሲሩ ዝስዕብ ሞት - እቲ 

ዝበዝሐ በዚ ጠንቂ እዚ እዩ።

+ ነድሪ መላግቦ (Arthritis)፦+ ነድሪ መላግቦ (Arthritis)፦ ረኽሲ 

መላግቦ ኣብ ብርኪ፡ ዓንካር ዓንካሪቶ፡ 

መንኩብ ወዘተ ብዝርአ ቃንዛ እዩ 

ዝፍለጥ። እዚ ሕማም’ዚ፡ ብሰንኪ 

ብሩሴላ ክርአ ይኽእል እዩ። ብግቡእ 

ምስ ዘይሕከም ድማ፡ ክሳብ መልመስቲ 

ከኸትል ይኽእል። 

+ ረኽስን ምቅጻልን ፍረ-ነብሲ (epidid-+ ረኽስን ምቅጻልን ፍረ-ነብሲ (epidid-

ymo-orchitis)፦ ymo-orchitis)፦ ባክተርያ ብሩሴላ ንፍረ-

ነብሲ ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎ ምስ ዝረክብ፡ 

ከቢድ ረሃጽን ቃንዛን እዩ ዘስዕብ። ክሳብ 

ምምካንን ካልእ ጥዕናዊ ጸገማትን ከኸትል 

እውን ይኽእል። 

+ ረኽሲ ኣብ ማእከላይ ስርዓተ-መትኒ + ረኽሲ ኣብ ማእከላይ ስርዓተ-መትኒ 

(Centrall nervous system infec-(Centrall nervous system infec-

tions)፦tions)፦ እዚ ክሳብ ሓንጐል ዝበጽሕ 

መጥቃዕቲ የውርድ። ከም ኣንቅጽን ካልእ 

ሕማማትን ከስዕብ ይኽእል። 

ንሕማም ብሩሴላ ብኸመይ ንከላኸሎ?ንሕማም ብሩሴላ ብኸመይ ንከላኸሎ?

‘ብሩሰሎሲስ’፡ ክተከላኸሎ ዝከኣል 

ሕማም እዩ። በቲ ሕማም ናይ ምልካፍ 

ተኽእሎኻ ንምጉዳል፡ ነዞም ዝስዕቡ 

ምኽርታት ክተትግብሮም ይግባእ።

+ ዘይበሰለ ስጋ ካብ ምምጋብ ተቖጠብ። 

ዘይመኸነ ጸባን ውጽኢቱን ከምኡ’ውን 

ጀላተ ዘይምዝውታር። 

+ ንጥፈታትካ ምስ ዝተፈላለዩ 

እስንስሳታት ምቅርራብ ዘለዎ ምስ 

ዝኸውን፡ ኣካላቶም ኣብ እትትንክፈሉ 

እዋን - ጓንቲ፡ ናይ ኣፍ ማስክን ካልእ 

መከላኸሊ ኣገባብን ክትጥቀም ይግባእ።

+ ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ሰብነትካ ዝተጨንደሐ 

ቈርበት ሃልዩካ፡ ነቶም እንስሳታት ኣብ 

እትትንክፎም እዋን፡ ነቲ ቁስሊ ብዝግባእ 

ክትሽፍኖ የድልየካ። 

+ እንስሳታት፡ ከብቲ ይኹና ጤለ-በጊዕ፡ 

ክወልዳ እንከለዋ ኣብ እትሕግዘሉ እዋን፡ 

ጓንቲን ካልእ መከላኸሊ ክዳንን ክትለብስ 

ከም ዘሎካ ዘይምዝንጋዕ። 

ኣስተብህል! እንስሳታት ካብ ባክተርያ 

ብሩሴላ ንምክልኻል ዝሕግዘን ክታበት 

ኣሎ። ስለ’ዚ፡ ከብቲ ወይ ጤለ-በጊዕ ኣብ 

ምርባሕ ትነጥፍ ምስ እትህሉ፡ ሕክምናዊ 

መርመራ ክትገብረለን ከም ዘግባእን፡ 

ግቡእ ክታበት ንክወስዳ ክትተሓባበርን 

የድሊ። 

ምንጪ፦ webmdምንጪ፦ webmd
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ማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል 

ታኼላ ሰማእታት

የማነ በርሀ (ወዲ-ባሻይ)

ኣባል ማ/ሽማግለ ህ/ግን ኣዛዚ ክ/ሰራዊትን 

ስዉእ ተጋ/ፍስሃየ ወልደገብሪኤል

የማነ (ወዲ-ባሻይ)፡ ንጐላጉል ሰማእታት 
ክልተ ግዜ እዩ ሰንጢቑዎ። እቲ ቀዳማይ 
ጕዕዞኡ ኣብ ዓመተ-1980፡ እቲ ካልኣይን 
ብናይ ጸላኢ ጸረ-ሰብ ነታጒ ክልተ 
መሓውሩ ክስእን ኣጋጣሚ ዝፈጠረን 
ጕዕዞ ድማ - ኣብ 1985። 
ትሕዝቶ ካልኣይ ዓንቀጽ “ታኼላ 

ሰማእታት”፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ 1980 
ዝተፈጸመ መሪርን ነቶም ተጋደልቲ 
ዘዋልአ ጸሓይን ምድንጋር መንገድን 
ብሰፊሑ ዝተረኸ እዩ። ኣብቲ ካልኣይ 

ጕዕዞ፡ እቲ ካብ ፋሕ ዝተበገሰ ሰራዊት 
ኣብ እድርባቡ ከም ዝወዓለ፣ ንምሸቱ 
እቲ ጕዕዞ ቅድሚ ምጅማሩ ግን፡ ስዉእ 
ተጋዳላይ ፍስሃየ ወልደገብሪኤል ነቲ 
ሰራዊት ኣኪቡ፡ 15 ሰዓታት ዝወስድ 
መንገዲ ይጽበዮ ከም ዝነበረ’ሞ ዝደኸመ 
ተጋዳላይ እንተሎ ብጋህዲ ክዛረብ 
ዝሓበረ ነበረ። 
እንተዀነ፡ ሓሚመ ደኺመ ዝብል ሰብ 

ከም ዘይተረኽበ ኢና ነቢብና። ካብኡ 
ቀጺሉ፡ ብዝኽሪ ንጉሰ መስፍን (ወዲ-
መንደር) ዝተደርዐ ዛንታ ዕላል ወዲ-ባሻይ 
ይቐርብ፦   

ጐላጉል ሰንጢቕና ናብ ማርሳ-ቃውጥ 

ብምጽንባር ንዝተወሰነ ርሕቀት ወሰን-

ወሰን ባሕሪ ድሕሪ ምጕዓዝ፡ እንደገና 

ናብ ጐላጕል ሰማእታት ኣቶና። እቲ 

ሰጣሕ መሬት’ቲ፡ ዋላ’ኳ ንጽላል ዝኸውን 

ኣግራብ እንተዘይነበሮ፡ ኣብ’ዚ ‘ሰማእታት’ 

ወይ ‘ደወደው’ ዝተባህለ ቦታ ክንውዕል 

እዩ ተወሲኑ። እቲ ቦታ’ቲ ምድረ-በዳዊ 

ባህሪ ኣለዎ። ኣብ ግዜ ሰብዓታት እቶም 

ናብ ሰውራ ክጽንበሩ ናብ ሳሕል ዝጐዓዙ 

መንእሰያት ኰነ እቶም ካብ ሳሕል ናብ 

ከበሳን ብኣንጻሩን ዝመላለሱ ዝነበሩ 

ተጋደልቲ፡ ብሰሪ ሓያል ምቖት ጸሓይ፡ 

ብማይ ጽምእን ጥሜትን ተሰኒፎም 

ኣብቲ ጐላጕል ይወድቁን ይስውኡን 

ምንባሮም፡ ነቲ ተመኵሮ’ቲ ዘሕለፉ 

ተጋደልቲ ይትርኹ። 

በዚ ምኽንያት ከይኰነ ኣይተርፍን 

እቲ ደወደው ወይ ካልእ’ውን ክህልዎ 

ይኽእል - ዝተባህለ ጐላጕል ብተጋደልቲ 

“ሰማእታት” ዝብል ሓድሽ መጸውዒ 

ዝተዋህበ። ሓመዱ ኣዝዩ ድኹም 

ብምዃኑ ክትረግጾ ከለኻ ሃለም-ሃለም 

እናበለ ዝውሕጠካ ዘሎ ኰይኑ ይስማዓካ። 

ብዘይካ እተን ኣብ መሬት ዝለገባ ሓጸርቲ 

ህጩማትን ዓዳይ ዝመስላ ኣታኽልትን 

መከላኸሊ ኣብ ዘይብሉ ቀላጥ መሬት 

ኢና ውዒልና። ቋሕ እንተበልካ ሰማይን 

ቀላጥ ሰጥ ዝበለ መሬትን እዩ። እተን 

ስንቅን ማይን ጽዒነን ምሳና ዝተጓዕዛ 

ኣግማል’ውን፡ ብሰንኪ ባህርን ኵነታት 

ጸጥታን ልክዕ ከማና ናጽነት ኣይረኸባን። 

እተን ልዕሊ 50 ፍቕዲ ዝነበረን ኣግማል፡ 

ኣእጋረን ተቐይደን ኣብሪዀን ምሳና 

ተመሳሲለን ወዓላ።

ተጋ/የማነ በርሀ (ወዲ-ባሻይ)

ከነዕርፍ ምስ ጀመርና፡ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ 

ሒዙዎ ንዝተጓዕዘ ብራሾ ማይ ኣክብ 

ተባህለ። ቅድሚኡ ኣብ ከባቢ እድርባቡ 

ምስ በጻሕና እቲ ማይ ዝሓዘ ጀሪካናት ካብ 

ኣግማል ተራጊፉ ኣብ ማእከል ጎልጐል 

ተኣከበ’ሞ፡ ብጻይ ፍስሃየ ወልደገብሪኤል 

ፒሮን ወረቐትን ኣብ ኢዱ ብምሓዝ፡ ኣብ 

ማእከል’ቲ ጀሪካናት ኮፍ ኢሉ - ንነፍሲ-

ወከፍ ኣሃዱ እናጸውዐ፡ ከከም ብዝሓ 

ብዝግባእ ከመቓርሓና ፈቲኑ። እንተዀነ፡ 

ውሱናት ተጋደልቲ ጥራይ እዮም ማይ 

ዝሓዘ ብራሾ ዘረከቡ። ምኽንያቱ፡ እቲ 

ጉዕዞ ሓያል ብምንባሩ፡ ጸጸኒሖም ምዑግ 

እናኣበሉ ኣጕዲሎሞ ወይ ወዲኦሞ 

እዮም። እተን ዝርካበን ዝተረኽባ ግን፡ 

ብመኽደኒ ብራሾ ተማቐልናየን። ኣብ 

ትሕቲ ብመሬትን ሰማይን ዝትፋእ 

ብርቱዕ ምቘትን ጸቕጥን ድማ ወዓልና። 

ክሳብ’ዚ ቦታ እዚ ጽቡቕ ኢና 

ተጓዒዝና። ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ፡ 

እቲ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝገበርናዮ 

ምቅርራባት፡ ኣብ ኣካላዊ ጥንካረናን 

ኣብ ኣእምሮኣዊ ድልውነትናን ብግብሪ 

ሰሪሑ እዩ። እቲ ብባህሊ ብርጌድ 70 

ዝተዋህበ ኣበራባሪ ምርኢት’ውን 

ናቱ ተራ ነበሮ። ኣብቲ ሰጣሕ ጉላጕል 

መሓውራትና መንገደን ከም መጽዓን 

ንምጥቕላል ክረባረባ ከለዋ፡ ምናልባት 

ኣብ ንበዝሕ ተጋደልቲ ክኸውን 

ይኽእል - ናይ ድምጻዊት ኣብርሀት 

ብርሃነ ብርጌድ 23 “ጕዕዞ ብለይቲ” 

ናይ ዝብል ዜማ ውቅዒት ኣብ ኣእዛንና 

ይደጋገም ነይሩ እዩ። ሓይሊ ሙዚቃ 

ኣብ ደቂ ሰባት ማዕረ ክንደይ ሓይሊ 

ሞተር ኮይኑ ከም ዝደፍእ ብግብሪ ኣብ 

ዕጥቃዊ ቃልሲ ኤርትራ ተመስኪሩ እዩ። 

ብፍላይ ድማ ኣብ እትኣምነሉ ዕላማ፡ 

ወኒኻ ብምልዕዓል እንኰላይ ንመግቢ 

ተኪኡ ኣብ ሰውነትካ ጸዓት ዝዘርእ ፍቱን 

መድሃኒት እዩ።

ግን፡ ጕዕዞ ሰማእታት ዳርጋ ልዕሊ 

መጠን ሓያል ነበረ። ብሰንኪ ዝሓለፍናዮ 

ነዊሕ መንገድን ኣብ ዝባንና ክጽሒ 

ዝወዓለ ረስንን፡ ሰዓት 5፡00 ምሸት 

መ ን ገድ ና 

ንምቕጻል ክንዳሎ ክንገረና እንከሎ 

ድኻም ይስማዓና ነበረ። ብሕልፊ 

ሓደ-ኽልተ ብጾት፡ “ካብዚኣ ፈልከት 

ኣይንብልን ኢና፡ ዋላ ኣብዚ ንሙት!” 

ክሳብ ምባል በጽሑ። ብጾትካ ገዲፍካ 

ስለዘይክየድ ግን፡ ዝገበርና ገይርና 

ኣበጊስናዮም። 

ሓደ ኣብ’ቲ ጕዕዞ ካብ ዝተመስከረ 

ኣገራሚ ነገር፡ ካብተን ኣብ መንጎና 

ዝነበራ ደቂ-ኣንስትዮ ተጋደልቲ ሓንቲ 

እኳ ትዅን ዝተዋልአት ኣይነበረተንን። 

ወሃ ዘበለ ሓቦን ኒሕን ስለ ዝነበረን፡ ነቶም 

መን ከማይ ዝብሉ፡ ግን ኣብቲ ፈታኒ 

ጕዕዞ ዝተፈታተኑ ብጾትና፡ “ኣጆኹም! 

ቀሪብና ኢና” እናበላ፡ ኣብ ርእሲ ናይ 

ገዛእ ርእሰን ዕጥቂ ናታቶም ዕጥቂ 

ተሰኪመን ክሳብ መዕጥር ኣሳለያኦም። 

ኣብቲ ፈታኒ ጕዕዞ’ቲ እተን ብጾትና 

ከም ወርሒ ደሚቐን ተራእያ። እቲ 

ኣጋጣሚ፡ ነቲ ሞያ ደቂ-ኣንስትዮ ክኣምን 

ዝጸንሐ ወዲ-ተባዕታይ ኣፍ-ልቡ ነፊሑ 

ብዅርዓት ክምስክር፣ ነቲ ስለ ሞራል 

ደቂ-ኣንስትዮ ጥራይ ክዛረብ ዝጸንሐ 

ጐበዝ ድማ - ብተግባር ረቲዐን ብልቢ 

ክኣምን ዝገበረ ፍጻመ እዩ።  

ካብ ሰማእታት ተበጊስና ምሉእ ለይቲ 

ተጓዒዝና ሰዓት 4፡30 ወጋሕታ መዕጥር 

ኣቶና። መዕጥር ካብ ከባቢኡ ዝዓመቘ 

ስንጭሮ እዩ። ኣብ ከምኡ ዝመስል 

ሰጣሕ ጐልጎል ክንድኡ ዝዕምቈቱ ሃጓፍ 

ከባቢ ርኢና ኣይንፈልጥን። ብዓዳይ፡ 

ጨዓን ዑበልን ዝተሸፈነ ኰይኑ፡ ብትሕቲ 

እቲ ኣግራብ ማይ ክዛሪ ክትርእዮ ከለኻ 

ዘገርምን ባህታ ዝህብን ባህሪ ኰይኑና። 

ማይ ረኺብና ኢልና እንተ ሰተና ግን፡ 

ጨዋም ኰይኑ እዩ ጸኒሑና። ኣብ ገለ-ገለ 

ቦታ ግን፡ ኣብ ሓንቲ ዓይኒ ማይ ፍርቁ 

ጨዋም ፍርቁ ንጹህ ፈልፋሊ ኰይኑ 

ረኸብናዮ። ምስቲ ዝነበረ ምቘት፡ ነቲ 

ጨዋም ኣይተድህበሉን ኢኻ። 

ኣብተን ናይ ክልተ መዓልታት ጕዕዞ 

ጥራይ፡ ብጸሓይ በሲልናን ብጽምእን 

ድኻምን ተሃሲናን ኢና። ካብ ኣካላትና 

ብዝሃለኸ ናይ ረሃጽ ፈሳሲ፡ ቈርበት 

ኣካላትናን ክዳውንትናን ብጨው 

ቆርቢዑ ነበረ። በዚ ምኽንያት፡ ገለና 

ነቲ ማይ ምስ ክዳውንትና ተኣለኽናዮ። 

“ካብ ሕጂ ንደሓር ኣብዚ ከባቢ ነዚ 

ዝመስል ማይ ስለዘይንረክብ፡ ጠሊልና 

ክንውዕል ኣለና” እናበልና፡ ከም 

ግርባ ኣካላትና 

ኣጠልቀና።

ካብ መዕጥር ናብ ወለትሽከር ክንቅጽል 

ነይሩና። ካብ መዕጥር ዕለት ሓሙሽተ 

ነቐልና። ጽርግያ መስመር ማርሳ-ግልቡብ 

ኣፍዓበት ኣብ ከባቢ ሰዓት 6፡30 ምሸት 

ክብተኽ ስለዝነበሮ፡ ካብቲ ተኸዊልናሉ 

ዝወዓልና ቦታ ብእዋኑ ጕዕዞ ጀመርና። 

ወለት ሽኮር ካብ መዕጥር ንደቡብ 

ኣስታት ናይ ሰለስተ-ኣርባዕተ ስዓት 

ጥራይ ስለዝነበረ ቀልጢፍና በጻሕና። 

ኣብ ወለትሽከር ከነዕርፍ ሓሳብ ዝነበረ 

ይመስል። ግን ድማ ኣብኡ ንኸነዕርፍ 

ዘይተጠዓዓመ ነገራት ኣጋጢሙ። 

ዋላ’ኳ ወርሒ ሚያዝያ እንተነበረ፡ እቲ 

ቦታ ኣብቲ ስሑው ኣግራብ ዑበል 

ብርቱዕ ሃፈጽታ ጸሓይ ነይሩዎ። ንሱ 

ጥራይ ዘይኰነ፡ እቲ መሬት “ከርሰ” 

ዝተባህሉ በላዒቶ እውን ነይሮምዎ። በዚ 

ምኽንያት፡ ኣብ ወለትሽከር ነዊሕ ኮፍ 

ኣይበልናን። ምንቅስቓስ ጕዕዞና ስቱር 

ምእንቲ ክኸውን ጥራይ፡ ክሳብ ዓይኒ 

ሕዝ ዘብል ኣዕሪፍና መንገድና ቀጸልና። 

ካብኡ ንደሓር እንረግጾ ዝነበርና 

ከባቢታት እውን ተኣፋፊ እናዀነ 

መጽአ። ሩባ ዒን ምስ ኣቶና ንኣብነት 

ክንዛነን ኣብቲ ጽሩይ ዛራኡ ከም 

ልብና ማይ ክንሕጸብን ብሂግና ነበርና። 

ግን ብኣንጻሩ ኰነ። ሩባ ዒን ብዝሒ 

ምንቅስቓስ ናይ ጓሶት ዘለዎ ሩባ እዩ። 

ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተበገሱ 

ሰባት ስለዝመጽኡዎ፡ ሰራዊትና ኣብቲ 

ሩባ ክረአ ኣይግባእን። በዚ ምኽንያት፡ 

ኣብ ሓደ ሽግሹግ ምስ ተሓባእና ንክልተ 

መዓልታት ካብ ምንቅስቓስ ብጽኑዕ 

ተኣገድና። ኣብ ከምዚ ዝበለ ጸጥታዊ 

ኵነታት እንከለና፡ ንዅላትና ዘሰንበደ 

ፍጻመ ተኸስተ። ሓደ ብጻይ ቦምባኡ 

ብምፍንጃር ገዛእ ህይወቱ ስለዘጥፍአ 

ኵላትና ሓዘን ተሰማዓና።

ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝፈጸመ ንጹር 

ሓበሬታ ኣይነበረናን። ድሓር ግን፡ እቲ 

ዝነበረ ጽንኩር ኵነታት ዘኸተሎ ጸቕጢ 

ክኸውን ከም ዝኽእል ጠርጢርና። ነዊሕ 

ናይ እግሪ ጕዕዞ፣ ሕማቕን ብርቱዕን 

ክሊማዊ ኵነታት፣ ዘይኣኻሊ ማይን 

መግብን፣ ምእንቲ ስቱር ጸጥታ ልዑል 

ዲስፕሊን ዝሓትት ምንቅስቓስ - ነቲ 

ብጻይ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ናብ ሓደገኛ 

ውሳነ ኣብጺሑዎ ክኸውን ከም ዝኽእል 

ገሚትና። 

ድሕሪ’ዚ፡ ነቲ ስቱር ምንቅስቓሳትና 

ዓቂብና ናብ ዋዓስ ኣቶና። ኣብ ሩባ ዋዓስ፡ 

ካብ ዕለት 08 ክሳብ 23 ሚያዝያ ናይ 

1985 ዓ.ም ቀኒና። ሩባ ዋዓስ፡ ካብ ገለብ 

ናብ ሽዕብ ንዝወርዱ ሓረስቶት መንገዶም 

ብምንባሩ፡ ዝያዳ ክንስተር ነይሩና። 

ብዘይካ እቶም ጉዳይ መግብናን ማይናን 

ዝገብሩ ውሱናት ተጋደልቲ፡ ካብ ኵሉ 

ከቃልዕ ዝኽእል ምንቅስቓስ ተኣገድና። 

መግብና፡ መለሳ ዘይብላ ናይ ዝመንገነ 

ሓርጭ ገዓት ጥራይ ክንምገብ ቀኒና፡ 

ኣብ ዕለት 24 ናብ ባቖስ ተንቀሳቒስና 

ወዓልና። ቅድሚ ምጅማር መጥቃዕቲ 

ግን፡ ንዝተፈላለዩ ሓለፍቲ በብጽፍሒታቱ 

ኣብ ሩባ ዋዲላብካ ብመልክዕ ኣኼባታት 

መግለጺ ተዋህበ። እዚ ኸኣ ነቶም ኣብ 

ውሽጢ ክልተአን ቦጦሎኒታት፡ ሃንደሳን 

ከቢድ ብረትን፡ መብጣሕቲ ኣሃዱን 

ዝርከቡ ሓለፍቲ ይምልከት። መጀመርታ 

ካብ ማእከልነት መስርዕ ንላዕሊ፣ ቀጺሉ 

ምስ ተራ ተጋደልቲ ናይ ሓባር ኣኼባ 

ተገብረ። 

ኣብቲ ንሓለፍቲ ጥራይ ዝምልከት ኣኼባ፡ 

ብስዉእ ብጻይ ፍስሃየ ወልደገብሪኤል 

ዝተዋህበና መግለጺ፣ ብመጀመርታ 

ናብቲ ከባቢ’ቲ መእተዊና ምኽንያት፡ 

ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ወተሃደራዊ ስርሒት 

ንምፍጻም ምዃኑ፣ ኣብታ ከተማ ዝነበረ 

ብዝሒ ተዋጋኢ ዓቕሚ ሰራዊት ጸላኢ 

1000 ከም ዝበጽሕ፣ ዓቕሚ ክፍልታት 

ሎጀስቲክስ 400፣ ጠቕላላ ብዝሒ 

ዓቕሚ ሰብ ጸላኢ 1400 ኰይኖም 

ንመጥቃዕትና ክምክቱ ከም ዘይክእሉ 

ኣብርሃልና። ቀጺሉ፡ ኣብ መዓስከር 

ጸላኢ ንዝርከብ መኽዘን ኣጽዋርን 

ዝተፈላለየ ንብረት ሎጀስቲክስን ቤት-

ጽሕፈት ሶቬታውያንን ክድምሰስ ከም 

ዝዀነ፤ እቶም ንሶቬታውያን ክጨውዩ 

ዝተመዘዙ ኣካላት፡ ድሮ ተልእኾኦም 

ንምፍጻም ናብ ውሽጢ ሰሊኾም ኣትዮም 

ከም ዘለዉ፣ ብተወሳኺ፡ ናይ ኣፍዓበት 

መጥቃዕቲ እንተሰሊጡ ቀጥታ መስመር 

ኣስመራ-ባጽዕ ክንዓግት ምዃንና እዩ 

ገሊጹልና። እዚ ኣብቲ ካብ መራሒ 

መስርዕ ንላዕሊ ጽፍሒ ንዝነበሮ ተጋዳላይ 

ኣኪቡ ዝሃቦ መግለጺ እዩ። ካብኡ ቀጺሉ 

ከኣ - ንዅሉ ሰራዊት ብሓባር ኣኪቡ 

መግለጺ ሃበ።

መኣረምታ፦ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መኣረምታ፦ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ 
ዓንቀጻት ናይዚ ኣርእስቲ’ዚ ሓይሊ ዓንቀጻት ናይዚ ኣርእስቲ’ዚ ሓይሊ 
ሸቃላይ ኣብ ጕዕዞ ጎላጕል ሰማእታት ሸቃላይ ኣብ ጕዕዞ ጎላጕል ሰማእታት 
ከም ዝተሳተፈ ገሊጽና ኔርና፣ እንተዀነ ከም ዝተሳተፈ ገሊጽና ኔርና፣ እንተዀነ 
ንሱ ጌጋ ኮይኑ ሓይሊ ባርዕ ጥራይ ንሱ ጌጋ ኮይኑ ሓይሊ ባርዕ ጥራይ 
በይኑ ከም ዝተጓዕዘ ምስ ናይ ይቕረታ በይኑ ከም ዝተጓዕዘ ምስ ናይ ይቕረታ 
ንሕብር። ንሕብር። 

               ይቕጽልይቕጽል

3ይ ክፋል
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ወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈ
መም/ዮናስ ሃብተ መም/ዮናስ ሃብተ 

መዓስ ኢና እንመዝን . . . ?
ሓደ መኪና ክገዝእ ናብ ዕዳጋ ዝኸደ 

ሰብ እዩ - ኣብ ዕዳጋ እናዞረ መካይን ክርኢ 

ወዓለ’ሞ፡ መወዳእታኡ - ናብ ሓንቲ ደስ 

ዝበለቶ መኪና ዝረኣየላ ድኳን ኣተወ። 

“ክንደይ ትብልዋ እዛ መኪና?” 

“ቅድም’ባ ጽቡቕ ገይርካ ርኣያ፣ ቀሪብካ 

ኩሉ ነገራታ ፈትሻ።”

“ድሓን ርእየያ ኣለኹ፡ ጽብቕቲ እያ።” 

“ምጽባቕ ጥራይ! ከም’ዛ እትርእያ ውላድ 

ሰብ’ያ ትመስል!”

“ብትርኢታ ጽብቕቲ እንድያ፡ ግንሲ 

ፍጥነታኸ ከመይ እዩ?” 

“ፍጥነታ ደኣ - ግዝእ ኣቢልካያ ክትብገስን፡ 

ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ማሳዋኻ ክትኣቱን ከም 

ሓደ!”

“ከምኡ እንተኾይኑስ እምበኣር ደሓን 

ኣይገዝኣን እየ።”

“እሂ እንታይ ኮይንካ ዘይትገዝኣ?”

“ግዝእ ምስ ኣበልኩዋ ዘግይሽን ድሕሪ 

ፍርቂ ሰዓት ማሳዋ ዘእቱን ምኽንያት ስለ 

ዘይተራእየኒ።”

== == ==

ሕብረተ-ሰብና መቸም ንመማህራን ከኽብር 

ጉድ እንድዩ፡ “ቀደምሲ. . .” ይብሉና ብዕላል 

ዕላል። ኣብ ድሕሪ ቤት-ትምህርቲ ናይ ሓንቲ 

ዓዲ፡ ‘ምእሳር ጤል’ ተባሂላ እትጽዋዕ ዓባይ 

ገረብ ነይራ። ኣብ’ቲ ዓዲ ንመማህራን ጤል 

ክህብ ዝደለየ ሰብ፡ ነታ ከወፍያ ደልዩ ዘሎ 

ጤል ናብታ - ‘ምእሳር ጤል’ እትበሃል ገረብ 

የምጽኣ እሞ፡ ሰብ ከይርኣዮ ቀስ ኢሉ ነታ 

ጤል ኣብ’ታ ገረብ ኣሲርዋ ይኸይድ።  

ኣብ’ታ ገረብ ዝተኣስረት ጤል እንተላ፡ ናይ 

ግድነት ንመማህራን ዝተወፈየት ጤል ምዃና 

ፍሉጥ ስለዝነበረ፡ እቶም መማህራን ጤሎም 

ሓሪዶም ግርም ይቕንዩ። 

እዚ ኣገባብ/ልምዲ እዚ፡ ድሕሪ ብዙሕ 

ዓመታት ተቐይሩ። ንመማህራን ጤል ክህብ 

ግዜኻ ናብ’ታ ገዛኻሓደ ግዜ ቁጽሪ 4 ኣውቶቡስ ሒዘ 

ንጐዳይፍ እናኸድኩ እንከለኹ፡ ብድሕሬና 

ዝመጽአ በዓል ንእሽቶ መኪና፡ እታ 

ዝነበርናያ ዓባይ ኣውተቡስ በታ ዝመጽኣ 

ናህሪ ንከይሓልፍ ስለዝዓገተቶ፡ “የሕልፉኒ!” 

ንምባል ነዛ ጐደና ብክላክ ብጽብጽ ኣቢልዋ።

ይኹን’ምበር፡ እቶም መራሒ ናይ’ታ 

ኣውቶቡስ፡ “ኣታ እንታይ ዝኾነ እዩ 

እዚኸ?” ካብ ምባል ሓሊፎም ጽግዕ ኢሎም 

ከሕልፍዎ ፍቓደኛ ኣይነበሩን። ኣብ ከባቢ 

ባር ፎልያ ኣብ ዘላ መንገዲ ዜብራ ንኣጋር 

ቀዳምነት ክህቡ ደው ምስበሉ ድማ፡ ዝገደደ 

ብጐኒ’ታ አውቶቡስ ሓሊፉ ሰጊርዎም 

ክኸይድ ከምዘይክእል ገይሮም ቅርቅር 

ኣቢሎምዎ። 

ኣብታ ንእሽቶ መኪናኡ ኰይኑ - 

ኣጣምታ እንቁርዖብ ንላዕሊ ኣንቃዕሪሩ 

ብተጻራፊ ኣጣምታ ጠሚትዎም። ንሶም 

ድማ ካብታ ዓባይ መኪና ብኣጣምታ ዑፍ 

ንታሕቲ ኣንቆልቊሎም ብገናሒ ኣረኣእያ 

ርእየምዎ ከይኣክል - “ሕጂ ሕጂ ኣብቲ 

እንዳ ኩስቶ ኬድካ ንክትግተርስ፡ ክንድ’ዚ 

ተዕገርግር!?” ኢሎም ጸሪፎምዎ። ኣነ እውን 

እናሰሓቕኩ፡ “ዋላ ሓደ ዘሀውኽ ዘይብሉ 

እዩ ከኣ ክግልበጥ ክሳብ ዝቐርብ ክንድ’ዚ 

ክጐዪ ጸኒሑ!?” ኢለ ነታ ዘረባ ንእሽቶ 

ድፍእ ኣቢለያ።

“እፈልጦ እንድየ እንታይ ስራሕ ደኣ 

ኣለዎ! በቃ ኣብ’ታ እንዳ . . . ከይድካ 

ምግታር እዩ ዘሀውኾ ዘሎ።” 

ዘይከሓድ ነገር፡ ምዝንጋዕ ጽቡቕ ስምዒት 

ስለዝፈጥር፡ ሰዓታት ገይርካ ምዝንጋዕ ጽቡቕ 

እዩ። ጽቡቕ ስምዒት ምስ ተሰመዓካ ከኣ 

ኢኻ - ጽቡቕ ትሓስብ። ዋላ እቶም መራሒ 

ኣውቶቡስ ኣቦ እውን፡ “ነቲ ምዝንጋዑ 

ዝደለየ ሰብ - ብርእዮ “ኣነ ንመማህራን 

ዓድና እዛ ጤል ይውፍየሎም ኣለኹ” ኢሉ 

ብምእዋጅ፡ ነታ ጤል ኣብታ ገረብ ክኣስራ 

ጀሚሩ።

ነዊሕ እዋን ብድሕሪ እዚ ድማ፡ ሓደ ሰብ 

ሽዑ ንሽዑ ዘይኮነስ፡ ብገለ ኣብ ዝተገብረ 

ናይ ዓዲ ኣኼባ፡ “ኣነ ንዓመታ ንመማህራን 

ዓድና ጤል ክህቦም እየ” እናበልካ ብመብጸዓ 

ናብ ምሃብ ተቐይሩ። ቁሩብ ጸኒሑ ከኣ፡ 

“ኣነ ንዓመታ ጤል ክህብ እየ. . .” 

ኢልካ ትመባጻዕ እሞ፡ ጥዒሙካ መብጸዓኻ 

እንተፈጸምካ ግርም፡ ከም ገለ ምጥዓም ስኢኑካ 

መብጸዓኻ እንተ ዘይፈጸምካ እውን ምንም 

ዘይመስለካ ኮይኑ። ኣብ መወዳእታ ድማ፡ 

ዋላ’ቲ ብመብጸዓ ምሃብ እውን ተሪፉስ እቶም 

መማህራን ባዕላቶም ገዚኦም ኣብታ ‘ምእሳር 

ጤል’ ዝኣሰርዋ ጤል፡ ወሳዲኣ ከይተፈልጠ 

ተወሲዳ እትጸንሓሉ ሕማቕ ኣጋጣሚታት 

ተኸሲቱ። 

ሓደ እዋን፡ ኣብቲ ንሕና እንምህረሉ ዓዲ 

ኩልና መማህራን ገንዘብ ኣዋጺእና ግብጃ 

ክንገብር ተሰማሚዕናስ፡ ገሊኦም ብጾትና እኽለ-

ማይ ኣብ ምድላው ክለኣኹ እንከለዉ፡ ኣነን 

ሓደ ዓርከይን “ጤል ምግዛእ ናባኹም እያ!” 

ተባሂልና ጤል ክንገዝእ መንገዲ ሓደ ሰዓት 

ናብ ዝኸውን ዕዳጋ ኬድና። ኣብቲ ዕዳጋ 

ኩልልን ትዝንግዕን ውዒልና፡ ኣጋ ምሸት 

ኣቢልና ጤልና ሒዝና ተመሊስና። ሓቂ 

ትሓይሽ ንሕና እኳ፡ ክንዲ ካላእ ዝኸውን 

ጤል ዝገዛእና እዩ መሲሉና ነይሩ። ንጽባሒቱ 

ናብቲ እቲ ጤል ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቦታ ኬድና 

ምስ ረኣናዮ ግን፡ ዋላ እምቤዕ ኢሉ’ውን 

ዘይክእሎ ንእሽቶ ማሕስእ ምዃኑ ፈሊጥና።

“ናይ ብሓቂ ዲና ጤል ኢልና ነዚ ማሕስእ 

ገዚእና መጺእና. . .” ኢልና ገሪሙና። 

ዋላ’ውን ምእማኑ ስኢንና። “ዘይግበር 

ነገር የለን እሞ፡ ገለዶ ደኣ ገሊኦም ብጾትና 

ትማሊ ምሸት ንድራር ኢሎም ኣጉዲሎምሉ 

ሓዲሮም?” ብምባል ተጠራጢርና።

ኣስተውዒልና እንተኾይና፡ ብዙሓት ሽቃጦ 

ጤለ-በጊዕ ዋጋ’ቲ ንኽሸጡልካ ዝሓተትካዮም 

ጥሪት ቅልጥፍ ኢሎም ኣይነግሩኻን እዮም።

ንስኻ፡ “ክንደይ ኢልካዮ እዚ ጤል/በጊዕ?” 

ኢልካ ዋጋኡ እናሓተትካዮም፡ ንሳቶም - ነቲ 

ጤል ወይ በጊዕ ብክልተ ኣእዳዉ ብመሓዝ 

ማዕረ ቁመቶም ንላዕሊ ሓፍ ኣቢሎም፡ 

ሽምጡን ሕቖኡን እናደረዙ፡ “ረኣዮ’ዚ በጊዕ! 

ሓራም ኢለ በጊዕ ከይመስለካ. . .?”

“ኣብዚ ዕዳጋ ዋላ ሓደ ነዚ ዝዳረግ በጊዕ 

ኣይትረክብን ኢኻ።”

“ሕራይ ክንደይ ኢልካዮ?

“እሞ ጽቡቕ ገይርካ እኳ ዘይረኣኻዮ?”

ዋላ ንስኻ፡ “ርእየዮስ ወዮ እኳ ይሓትተሉ 

ኣለኹ” እንተበልካዮም፡ ንሳቶም ግን፡ ቁሩብ 

ጭርም ኣቢሎም ስጋኡ ዝጠዓምዎ ብዝመስል 

ኣዘራርባ፡  

“ኖኖ ኖኖ ጽቡቕ ገይርካ ኣይረኣኻዮን። 

ኣብዚታቱ’ሞ ሓዞ። ብዝሒ ስጋኡ ዲኻ 

ክትብል፡ ምልምላም ስጋኡ ዲኻ ክትብል. . 

. ፈጺሙ ፍሉይ በጊዕ እዩ!!” 

ሓንሳብ እንተጀሚሮም፡ መሊስካሎም 

ኣይመሊስካሎም ምውዕዋዕ ጽባቐ ናይ’ቲ 

ጥሪት ስለዘየቋርጹ፡ ንስኻ ‘ቀዘዝ ፈዝዝ’ 

ኢልካ ምስመዖምን ምርኣዮምን ጥራይ ኢኻ 

እትመርጽ።

ንወዮ መዓት ዝወረዶ በጊዕ ጸጸኒሖም ሓፍ 

እናኣበሉን ብኣእዳዎም እናራዕርዑን፡ “ኣብ’ዚ 

ሓዞ! ኣብ’ዚ ድማ ረኣዮ. . .” እናበሉ ገዚፍ 

ኮይኑ ከም ዝረኣየካ ዝገብር ዘረባታት ገይሮም 

ምስ ኣዐወኑኻ፡ “ምጽባቑ ምሽ ርኢኻዮ ኢኻ? 

ሃባ ሕጂ ክልተን ፈረቓን፡ ደሓን ናበይ 

ከይከደኒ ሓወይ ኢኻ?” “ሃያ! ሃባ! ተሓጐስ፡ 

ምብላዕ ምብልዑ ንስኻ ብልዓዮ ወዲ-ሓወቦይ፡ 

ወዲ-ሓትነይ ኢኻ።” 

ካብ’ቲ ነቲ በጊዕ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብዘይንእስ 

ድማ እዮም ንዓኻ’ውን ሓንሳብ ሕቖኻ 

ሓንሳብ መንኩብካ እናሃረሙ ዝዛረቡኻ። 

ንስኻ ትም ትብል። ብዓይኑ ዘይኮነስ ብእዝኑ 

ናብ ዝርኢ ፍጡር ትቕየር።  

“ላም ኢያዶ ብዕራይ እዩዶ. . .” ኢሎምኻ 

ዘይውሁብ ሂብካ ዓዲግካ ገዛ ኣምጺእካ እንተ 

ሓረድካዮኸ፡ ልክዕ ከም’ዛ ግሂጾም ዝሸጡልካ 

ኮይኑ ክሳብ ዝስምዐካ፡ ዘዕግብ ስጋ ዘይብሉ 

ከም ብ’ዋ
ዛ ኮይኑ ይጸንሓካ። ንምዕዳጉ ዝኸፈልካዮ 

ዋጋን ኣብኡ ዝረኸብካዮ ስጋን፡ ናይ ሰማይን 

ምድርን ፍልልይ ትረኽበሉ።

ሓደ መዓልቲ ኣብ ቴለቪዥን ከም 

ዝረኣኹዎ፡ ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት ከብቲ 

ወይ ጠለ-በጊዕ ክትዕድግ እንተደሊኻ፡ ኣብቲ 

ዕዳጋ ኬድካ ደስ ዝበለካ ጥሪት ትመርጽ። 

ቀጺልካ እቲ ዝመረጽካዮ ተምዝኖ። 

ብድሕሪኡ ብመሰረት ሚዛን ናይቲ ጥሪት 

ከከም ክብደቱ ዋጋ ትኸፍለሉ።

ኣባና ድማ ከም’ቲ ዝተባህለ፡ ቅድም ኣብቲ 

ዕዳጋ እናኾለልካ ዝደለኻዮ ጥሪት ትርኢ። 

ዓይንኻ ናብ ዝመላልካ ጥሪት ቅርብ ኢልካ 

ዋጋ ትሓትት። ብዋጋ ምስ ተሰማማዕካ ገንዘብ 

ትኸፍል። ኣብ ገዛኻ ወሲድካ ትሓርዶ። 

ሓሪድካ ምስ ረኣኻዮ - ብዝሕን ጽባቐን 

እቲ ስጋ ምስ’ቲ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ተዳሪጉዶ 

ኣይተዳረገን ትመዝን።

ሚዛን እቲ ጥሪት ብመንጽር’ቲ ንምዕዳጉ 

ዝኸፈልካዮ ዋጋ ጎዲሉ ምስ ዝጸንሓካ፡ 

ወዮ’ቲ ዝነበረካ ስለዝነገፍካ፡ “ዋይ ኣነ ሃላይ! 

ተጻዊቱለይ እባ’ዚ ርጉም ሸቃጣይ!” ካብ 

ምባል ሓሊፍካ፡ ብላሽ ዝጠፍአ ገንዘብካ 

ከተምልሰሉ እትኽእል ኣማራጺ የለን። እቲ 

ምንታይሲ ምስ ገንዘብካ እንከለኻ ኢኻ - 

ዘዋጽኣካ ጥሪት ክትሓሪ፡ ክትርኢ፡ የዋጽእ ድዩ 

ኣየዋጽእን መዚንካ ክትገዝእ ነይሩካ።

ኣብ ኩሉ ዓይነት ሸቐጥ፡ ማለት ሃለኽቲ 

ይኹኑ ቀወምቲ ንብረት፡ “ላዕሊ ታሕቲ! 

ውረድ ደይብ!’ ዘይብሉ፡ ፍሉጥ ዋጋ 

እንተዝህልዎ ቅድሚ ምግዛእካ ስለእትመዝን፡ 

እትኸፍሎ ዋጋን ረብሓኻን ዝተመጣጠነ 

ክኸውን ጸገም ኣይምሃለዎን። እቲ ዝሓሸ 

ዋጋን ዝሓሸ ዓይነትን ንምርካብ ክትኮልል 

ክትብል እትውጽኦ ማእለያ ዘይብሉ ጸዓትን 

መእለያ ዘይብሉ ግዜን ድማ ምደሓነ። ስለዝስ፡ 

ዝኾነ ነገር እንክንገዝእ፡ ድሕሪ ምግዛእና 

ዘይኮነስ ቅድሚ ምግዛእና ኢና ክንመዝን 

ዝግባእ።

ጸሊኦሞ እዮም ጸሪፎምዎ” ዝብል 

መረዳእታ የብለይን። እንታይ ደኣስ ነቲ ኣብ 

መዘናግዒ ቦታ ከይዱ ንክግተር ምህዋኹ 

እምበር። 

ኣብ ኣስመራ ንጉሆ ተንሲእኩም ብኣፍ-

ደገ ፍሉጣት ባራት እንክትሓልፉ፡ ኣብ ኣፍ-

ደገ እተን ባራት ዕጉግ ኢሎም ቡን ወይ 

ሻሂ እናሰተዩ ዘዕልሉ ሰባት ክትርኢ ልሙድ 

እዩ። ምትእኽኻቦም ንጠመተ፡ ዋዕዋዕታኦም 

ንእዝኒ ናይ ምስሓብ ተኽእሎ ስለዘለዎ 

ድማ፡ ይጥቀም ኣይጥቀም ከይተፈለጠካ 

ኢኻ ተቕልበሎም።

እቲ ሓደ-ሓደ ካብኣቶም ዘዕልልዎ 

ዕላላት፡ ሃጠው ቀጠው እዩ። ነቲ ዘረባታት 

ብጠጠዎም ከም ኣካውሳ ናይ’ታ ኣብ ጣሳ 

ዝሓዝዋ ቡን ወይ ማክያቶ ጌሮም ናብዝን 

ናብትን የካውስዎ። 

“ሪኢኻያዶ ክትጽብቕ?” እተወናውኖም 

ጽብቕቲ መኪና እንተሓሊፋ።

“ናይ መን ድያ?” ይቕበሎ እቲ ሓደ 

ድማ።

“ናይ ወዲ ኹስቶ።” ኢሉ ካብኣቶም 

ምሕድግ ኢሉ ብተለፎን ክዛረብ ዝጸንሐ 

ካልእ ሰብ ከምይ ገይሩ ብዛዕባ’ታ ዝሓለፈት 

መኪና ይዛረቡ ከም ዘለዉ ተኸታቲልዎም 

እንድዒ፡ ናብኣቶም እናቐረበ ነታ ዘረባ 

ይቕጽላ።

“ኣሃ ንሱ ድዩ? ንሱ ደኣ ዋላ ከም’ዚ 

ዝዓይነታ ካልእ መኪናስ ኣላቶ እንድያ።” 

ከም ኣናኽሳ ዕስለ ኣኽላባት እቲ ክነብሕ 

ከሎ እቲ ሓደ ዝነክስ፡ እቲ ሓደ ክነክስ 

ከሎ ድማ እቲ ሓደ ዝነብሕ፡ ብቐሊሉ 

ኣይገድፍዎን እዮም። 

“ቀደም ትፈልጥ ኣብ ክስታይ እንድዩ 

ነይሩ ገዛውቶም፡ ዋላ ሓደ ኣይነበሮን። ሕጂ 

ግን ኣብ ጥቓ’ታ እንዳ ኩስቶ ዘላ ቪላ 

ናቶም እያ፡ ኣብ ከም’ዚ ድማ ግራውንድ 

ፕላስ ዋን ኣለዎም።” 

“ሪኢኹምዋዶ እዛ በዓልቲ ጃምቦ 

ኣቨንስስከ?”

“ዓንተቦይ ቅድሚ ክልተ ሰዓት ንላዕሊ 

ክትሓልፍ እንከላ ኣትሒዘ እንድየ 

ጠሚተያ። ግን ከኣ፡ ‘እዚኣኸ መን’ያ?’ ኢለ 

ምምጻእ ኣብያትኒ ጸኒሓ።

“ኣይፈለጥካያን ጸኒሕካ? ኣይ እታ ጓል 

ኩስቶ እንድያ”

“ንሳ ድያ!  ንሳ ደኣ እፈልጣ እወ ቅድም 

እንከማን ዓርኪ ኩስቶ ነይራ፡”

“ቅድሚኡኸ ምስ መን ድያ ትዘውር 

ነይራ መሲሉኩም. . .?”

“ምስ ሃይለ፡ ሓቅኻ እንዲኻ፡ ግዳ ቀደም 

ቅድሚ ምስ ሃይለ እምበር?”

“ቅድሚኡ ደኣ ምስ ሓጐስ።”

“ኣንበሳ! ቅድም ምሽ ምስ ሓጐስ ትዘውር 

ነይራ፡ ደሓር ዓርኪ ኩስቶ ተቐይራ? 

ብድሕሪኡ ግን ምስ መን’ዩ እንድዒ 

ተመርዕያ፡ ነዊሕ እዋን ካብ’ዚ ዓዲ ወጺኣ 

ነይራ።” 

እቶም ዋላ ንሳ’ውን ብልክዕ ክትዝክሮም 

ዘይትኽእል ኣዕሩኽታ ዝነበሩ ሰባት፡ ኣኣብ 

ዘለውዎ ስኽፍክፍ ኢልዎም ክሳብ ዝዕንቀፉ 

ዝገብር ነዊሕ ዕላላት ይዕለለሎም። 

እቲ ካልእ ዝገርም ድማ፡ ከምቲ ዝረኣናዮ 

እታ ትሕመ ዘላ ወይ እቲ ዝሕመ ዘሎ 

ሰብ፡ ምስ መን ይዘሩ ከም ዝነበሩ ንዝዘከረ፡ 

ካብ’ቶም መተዓልልቱ፡ ‘ኣንበሳ!’ ዝብል ናእዳ 

ይረክብ ምዃኑ እዩ። 

መን ምስ መን ትዘውር ምናባራ 

ስለዝፈለጠ - ኣንበሳ ክኸውን ኣይክእልን 

እዩ። ወይ ድማ ንሕና ደኣልና ዘይፈለጥና 

እምበር፡ ‘ኣንበሳ’ መጸውዒ ንፉዕ ሰብ ዝነበረ 

መጸውዒ ሃጠው-ቀጠው ከዕልል ዝውዕል 

ሰብ ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ።

ካልእ’ውን ኣሎ። “ሪኹምዎ እዚ በዓል 

ራቫ፡ ቅድም ኣብ ኣንጎላ ድሕሪኡ ኣብ 

ኡጋንዳ፡ ሕጂ ድማ ኣብ ጁባ፡ ናብዝን 

ናብትን እናበለ ጁባኡ ጥርንቕ ኣቢልዋ. . 

.” ዝዓይነቱ ዕላላት።

ሓደ ወዲ ጉጅለኦም ነዞም ከም’ዞም 

እነዕልለሎም ዘለና ሰባት ጐረቤት ነይሩኒ። 

ቀትሪ ክምሳሕ ምሸት ድማ ተደሪሩ ክድቅስ 

ጥራሕ እዩ ናብ ገዝኡ ዝኣቱ። ኣብ ውሽጢ 

ይኹኑ ኣብ ደገ ዘለዉ ሃብታማት፡ ብዝሒ 

መካይኖም፡ ክንደይ ድኳን ኣለዎም? 

ንኸዕልል እዩ ደገ ደገኡ ዝውዕል። ኣብ 

ገዛ ኣትዩ ግን፡ እንትርፎ ዘይውዳእ ትእዛዛቱ 

ንምእዛዝ ሌፍ ክብል ዋላ ሓንቲ ሓገዝ 

ዘይገብር ሰብ እዩ። 

ንሱ ኣብ ሳሎን ኮይኑ ቲቪ እናረኣየ፡ ነታ 

ኣብ ክሽነ ሓኾት እትብል በዓልቲ ቤቱ፡ “ሳባ፡ 

እቲ ናብ’ዚ ኣምጽእዮ! “ሳባ፡ እቲ ናብ’ቲ 

ውሰድዮ!” እናበለ ትኸኽ የብላ።

እዝከረኒ ሓደ መዓልቲ፡ “ሳባ፡ እቲ 

መሽረፈት ኣልዕልዮ! ሳባ፡ እቲ ጫማይን 

ክዳውንተይን ቀራርብዮ!” እናበለ ተኸኽ 

ከብላ ጸኒሑስ፡ ዝለኣኽ ምስ ሰኣነ እዩ መስለኒ፡ 

“ሳባ፡ ኣብ’ቲ ክሽነ እንታይዶ ትጠብሲ ኣለኺ 

ኢኺ? ልክዕ ከም’ዚ ተጠቢሱ ዝሓርር ዘሎ 

ስጋ ይጨንወኒ ኣሎ. . .?” ኢልዋ።

እታ ብኩለንትናኡ ተኸኽ ዝበለት በዓልቲ-

ቤቱ ድማ፡ “ኣነስ ዋላ ሓንቲ ኣይጠበስኩን፡ 

ግን እቲ ብጓሂ ተጠባቢሱ ዝሓርር ዘሎ ልበይ 

እዩ ዝጨንወካ ዝህሉ. . .” መሊሳትሉ። 

እዘን ኩለን ፈቐዶ ኣብያተ-ጽሕፈትን 

ካልኦት ናይ ሸቕሊ ቦታታትን ተዋፊረን 

ዝውዕላ ኣሓትናን ኣዴታትናን እንተደኣ 

ኣስተውዒልናለን፡ ኣብ ገዝኣ ኮይና 

ክትሰርሕ ዘይትሓድር የብለንን። ስድራ-

ቤተን ከደራርራ፡ ዝተደራረርካሉ ኣቑሑ 

ከጸራርያን ክወጋግናን፡ ክዳውንቲ ክሓጽባ፡ 

ንጽባሒቱ ዝኸውን መግቢ ከዳልዋ፡ ካብኡ 

ሓሊፈን ኣመት ትምህርቲ ቈልዑ ክገብራ 

ምስ ዕረፍቲ ሌላ የብለንን።

ኣብ ደገ ኮይንካ ክትሰርሕ፡ ስራሕ 

እንተተሳኢኑ ገዛኻ ኮይንካ ክትሰርሖ 

እትኽእል ስራሕ ኣይሰኣንን እዩ። እንተ 

ወሓደ እንተ ወሓደ ደቅኻ ብዝግባእ 

ትምህርቶም ክከታተሉ እንተሓጊዝካዮምን፡ 

ብዝግባእ ንደቅኻ እንተ ምሂርካን፡ ክንድ’ቲ 

ሃብታማት ደቆም ከምህሩ ክብሉ ዘውጽእዎ 

ገንዘብ ተእቱ ኣለኻ ማለት እዩ።

ንስኻ ኣብ’ታ ቤትካ ኰይንካ፡ ደቅኻ 

ዓቕሞም ክመዝኑ፡ ቤቶም ዓለሞም 

ምዃና ክርድኡ፡ ቤቶም ማእከል ገይሮም 

ክንቀሳቐሱ ዝገብር ኣመለካኽታ ንኸጥርዩ 

እንተ ሓጊዝካዮም ጥራሕ፡ ዓቢ መሰረታዊ 

ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ። ከመይሲ ደቃ ከይዓበዩ 

እትዓቢ፡ ደቃ ከይማዕበሉ እትምዕብል፡ ደቃ 

ከይተማሓየሹ እትመሓየሽ ቤት የላን። 

ውልቀ-ሰብ ከይዓበየ እትዓቢ ቤት፡ ቤት 

ከይዓበየት ዝዓቢ ሕብረተ-ሰብ፡ ሕብረተ-ሰብ 

ከይዓበየ እትዓቢ ሃገር እውን ከቶ የለን። 

ወፍሪ ግዜ ኣብ ቤት፡ ዓቢ ወፍሪ ኣብ 

መሰረት እታ ቤት እዩ። ኣብ ቤትካ ኣብ 

ደቅኻ ገንዘብ ከተውፍር እንተ ዘይክኢልካ፡ 

ባዕልኻ እተመሓድሮ ግዜ ደኣ ይፍጠረልካ 

እምበር፡ ልዕሊ ገንዘብ ዝስራዕ ወፍሪ ግዜ 

ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንምሸቱ ነባሪ 

ሓጐስን ቅሳነትን ዘምጸኣልካ።
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ሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

‘ኣይክእሎን እየ’ ዘይምባል
ኣብ ዓለም ብድሌትን ዕላማን 

ዝተበገሰ ኩሉ፡ መኣስ ብዘየገድስ ኣብ 

መዕረፊኡ ክበጽሕ ናይ ግድን እዩ። 

ኣብ ህይወት ፍጹማት ክንከውን ከም 

ዘይንኽእል ርዱእ ነገር እዩ። እንተኾነ 

ብእወታዊ ኣተሓሳስባ እንተ ተበጊስና፡ 

ኣብ ህይወትና ምምሕያሻት ከነምጽእ 

ከም እንኽእል ክንኣምን የድልየና። 

ብፍላይ ኣብ ናይ ሓባር ህይወት ብዙሕ 

ክንመሃርን ሓድሽ ተመኩሮ ከነጥርን ስለ 

እንኽእል ንዕብየትና ሓጋዚ እዩ። ኣብዚ 

መዳይዚ ዕዉታት ንምዃን፡ ‘ነዚ ነገር’ዚ 

ኣይክእሎን እየ’ ኢልና ስቕ ኣብ ክንዲ 

ንብል፡ ፍጹማት ከም ዘይኮንና ኣሚንና 

ዓቕምና ንምብርካት ክንብገስ ኣሎና። 

 ብመጀመርታ ኣብ ውልቀ 

ኣተሓሳስባና እወታዊ ወፍሪ ብምግባር፡ 

ነቲ ክበጽሖ ወይ ክገብሮ ኣይክእልን 

እየ ዝብሎ ነገራት ዓቕመይ ንምብርካት 

ክጅምሮ እየ ብዝብል ሃናጺን እወታውን 

ኣተሓሳስባ ክንቅይሮ ኣለና። ምኽንያቱ 

ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ካብ 

ዘይንገብሮም ነገራት፡ እቶም ዝበዝሑ 

ክንገብሮም ዓቕሚ ስለ ዝጎድለና 

ዘይኮኑ ዝተርፉና፡ ብሰንኪ’ቲ ድሮ 

ክገብሮ ኣይክእልን እየ ዝብል ኣብ 

ኣተሓሳስባና ዝሰረጸ ጌጋ ርድኢት፡ 

ኣእምሮና ናይ ምግባር ዓቕሙ 

ክዳኸም ስለ ዝፈቐድናሉን በዚ ድማ 

ንተበግሶ ዝሕግዘና ውሽጣዊ ትብዓት 

ስለ እንስእንን እዩ። ናይ ባህሪ ለውጢ 

ንምምጻእ ብመጀመርታ ለውጢ ናይ 

ኣተሓሳሰባ ከነምጽእ ኣለና። ኣብ ጉዕዞ 

ህይወት ግቡእ ጻዕርን ቅኑዕ ኣተኣላልያን 

እንተ ደኣ ጌርና፡ ኣብ ህይወት 

ካብ ዝገጥሙና ነገራት ብዘይካ’ቲ፡ 

“ኣይከኣልን ወይ ኣይክእልን” ዝብል 

ቃላት ዘይከኣል ነገር የለን።

 ገለ  ሰባት ዝደለይዎ ሓገዛት ብዘይ 

ስክፍታ ስለ ዝሓቱ ግሉጻትን ዕዉታትን 

እዮም። ገለ ግና እናተሸገሩ’ውን ሓገዝ 

ኣይሓቱን እዮም። ኣብ ህይወትና ለውጢ 

ንምምጻእ ኣይክእልን ካብ ዝብል ኣሉታዊ 

ኣተሓሳሰባ ብምርሓቕ ዓቕምና ዝፈቕዶ 

ንምግባር ጥራይ ድልዋት ክንከውን 

ኣሎና። ምናልባት ምስ ዘሎና ዝተፈላለየ 

ዓይነት ድሩትነታት እቲ እንዓዮ መጠን፡ 

እቲ እንደልዮ ዘይክኸውን ይኽእል 

እዩ። ዓቕምና ንእሽቶይ ብምዃኑ 

ኣይንኽእሎን ኢና ብምባል ካብ ምዕያይ 

ክንቁጠብ ግን የብልናን። እቲ እንገብሮ 

ክንዲ’ቲ ንኽእሎ እዩ ክኸውን ዘለዎ። 

ብዓቕምና መጠን’ቲ ንኽእሎ እንተ ደኣ 

ጽዒርና፡ ውጽኢቱ ባዕሉ ክራብሓልና 

እዩ። ኣይክእልን ወይ ዓቕሚ የብለይን 

ጥራይ እዩ ሕማቕ እምበር፡ ዓቕመይ 

እዚ እዩ ኢልካ ዘሎካ ምብርካትሲ ዝያዳ 

ንኽትሰርሕ እዩ ዘዳልወካ። ኣብቲ ዕለታዊ 

እትገብርዎ ምንቅስቓሳት ብትግሃት 

ብምዕያይ ዓቕምኹም ዝፈቕዶ 

ከተበርክቱ እንተ ደኣ ጀሚርኩም፡ ጽባሕ 

ብናይ ሎሚ ውጽኢትን ተመኩሮን 

ተሰኒኹም ዝበለጹ ሰባት ከም እትኾኑ 

ኣይትጠራጠሩ።

ጎድናዊ ሳዕቤን ኢንተርነትኢንተርነት ብመጠን’ቲ ዝህቦ ረብሓ፡ 

ብዙሕ ጎድናዊ ሳዕቤን’ኳ እንተለዎ፡ እቶም 

ቀንዲ ግን ሰለስተ እዮም። እቲ ቐዳማይ 

ጎድናዊ ሳዕቤን፡ ውልቃዊ ሓበሬታ ናይ 

ዝኾነ ሰብ ውሕስነት የብሉን። ብፍላይ 

ድማ እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል። ብርግጽ ኣብ 

ውሽጢ’ቲ መርበብ ኣቲኻ ክትፈታትሽ፡ 

መልእኽቲ ከተንብብ፡ ሶፍትዌር ከተውርድ 

ወይ ምስ ብጻይካ ከተዕልል እንከለኻ . 

. . ወዘተ፡ ሕቡኣት ኣዕናዊ ፕሮግራም 

ብዘይኣፍልጦኻ ናብ ኮምፕዩተርካ 

ይልኣኸልካ። ኩሉ’ቲ ዝዓቀብካዮ ሓበሬታ 

ብምስራቕ ድማ፡ ናብ’ቲ ለኣኺኡ የግዕዞ። 

እቲ ለኣኺኡ ድማ ባዕሉ ይጥቀመሉ 

ወይ ንኻልእ ኣካል ኣሕሊፉ ይህቦ (ነቲ 

ዝሰረቖ ሓበሬታኻ ማለት’ዩ)። ንኣብነት፡ 

ብኢንተነት ብምጽሕሓፍ ዕድጊ እንተ 

ፈጺምካ፡ ቁጽሪ ‘ክረዲት ካርድኻ’ 

ክስረቕ ይኽእል። እዚ ማለት ድማ፡ ናይ 

ባንክ ሕሳብካ ከይተጠቀምካሉ ክውዳእ 

ይኽእል። 

 ስእለ-ጽዩፍ ከኣ፡ ካልኣይ ጎድናዊ ሳዕቤን 

ኢንተርነት እዩ። ኣብዚ ሎሚ እዋን 

ብቐሊሉ ክኸፈቱ ዝኽእሉ ብኣሽሓት 

ዝቑጸሩ መርበባት ስእለ-ጽዩፍ ኣለዉ። 

እዚ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዛዕባ’ዩ፡ ብፍላይ ዛዕባ 

ቈልዑ ክልዓል እንከሎ። ምኽንያቱ 

ብዙሓት ቈልዑ ከም’ቲ ኣብ 

መርበባት ስእለ-ጽዩፍ ዝረኣዩዎ ተግባራት 

ክፍጽሙ ከም ዝፍትኑ ተኣሚኖም 

እዮም። ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ ሓቂ 

ከኣ እዩ። እዚ ድማ ጾታዊ ወልፍታትን 

ዘይተደልዩ ጥንሲታትን ብምስዓብ ኣብ 

ስነ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ናይ’ቶም ቈልዑ 

ሕማቕ ጽልዋ ከሕድር ይኽእል። እቲ 

ሳልሳይ ጎድናዊ ሳዕቤን ኢንተርነት፡ 

ስግኣት ቫይረስ እዩ። ንምዃኑ ናይ 

ኮምፕዩተር ቫይረስ እንታይ እዩ? ቫይረስ 

ማለት ነቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ስርዓተ-

ኮምፕዩተርካ ዘዕኑ (ዘበላሹ) ፕሮግራም 

ማለት’ዩ። ምስ ኢንተርነት ዝተኣሳሰራ 

ኮምፕዩተራት ንመጥቃዕቲ ቫይረስ ዝያዳ 

ዝተቓልዓ እየን። ብቫይረስ ዝተጠቕዓ 

ኮምፕዩተራት፡ በብቑሩብ ፍጥነተን 

ብምንካይ/ሒዘንኦ ዝነበራ ሓበሬታ (ዳታ) 

ይዓኑ።

ዘይዕድለኛ ፓውል ሳንፎርድ

ሳንፎርድ ይበሃል። መበቆል ሃገሩ 

እንግሊዛዊ  ኮይኑ፡ ኣብ 1918 ናይ 

ሜጀር ማዕርግ ዝተዋህቦ ወተሃደር እዩ። 

ሳንፎርድ ኣብ 1918 ፈረሱ ተወጢሑ 

ኣብ ኲናት እናተሳተፈ እንከሎ፡ ፈረሱ 

ሃንደበት ብዝረኣዮ መስታ በርቂ ተሰናቢዱ 

ንሳንፎርድ ካብ እንግድዓኡ ናብ መሬት 

ደርበዮ። ሳንፎርድ ብዝወረዶ ናይ ሕቖ 

ሓደጋ ንኣስታት ኣርባዕተ ዓመት ካብ 

ትሕቲ መዓንጣኡ ለሚሱ ህይወት 

ከሕልፍ ይግደድ፣ ድሕሪ ኣርባዕተ 

ዓመት ግና፡ ሓውዩ ንቡር ንጥፈታቱ 

ክገብር ጀመረ።  ሳንፎርድ ድሕሪ 

ምሕዋዩ ኣብ ገምገም ሩባ ኮይኑ ዓሳ 

እናገፈፈ እንከሎ፡ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረት 

ገረብ በርቂ ሃሪሙ የውድቓ’ሞ፡ እታ 

ገረብ ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝወደቐት 

እቲ ዘይዕድለኛ ሳንፎርድ የማናይ 

ጎድኑ ዳግማይ መልመስቲ የጋጥሞ። 

ጸገም ሳንፎርድ ግና በዚ ጥራይ 

ዘብቅዕ ኣይነበረን። ድሕሪ ሓደ 

ዓመት ካብ ዘጋጠሞ መልመስቲ 

ተመሓይሹ ክንቀሳቐስ ጀመረ። ኣብ 

እዋን ክረምቲ ኣብ 1930  እውን 

እናተንቀሳቐሰ እንከሎ፡ ንሳልሳይ 

ግዜኡ በርቂ ኣብ ከባቢኡ ስለ 

ዝዓለበ፡ ንኣስታት ክልተ ዓመት 

ኣካላቱ ለሚሱ ድሕሪ ምስቓዩ፡ ኣብ 

1932 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየ። 

እንተኾነ እዚ ሓደጋ ዘይበትከሉ 

ሳንፎርድ፡ ድሕሪ ሞቱ’ውን፡ ካብቲ 

ንመዋእሉ ዘሳቐዮ በርቂ ክገላገል 

ኣይከኣለን። ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመታት፡ 

በርቂ  ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ዓሊቡ  

ንሓወልቲ መቓብሩ ከም ዘይነበረ 

ገበሮ። እዚስ ምስ ሕማቕ ዕድልዶ ምስ 

ኣጋጣሚ ምተቖጽረ?

ብዛዕባ ከተማ ቨኒስቨኒስ ኣብ ዓለም ብጽባቐአን ካብ 

ዝፍለጣን ዝጥቀሳን ከተማታት 

ኢጣልያ ሓንቲ እያ። ንቨኒስ ናብ 

“ነበር” ከየብጽሓ ዝፍራሕ ኣብ ከባቢኣ 

ዝርከብ ማይ እዩ። ንምዃኑ ከተማ 

ቨኒስ ናይ ብሓቂ ድያ ትጥሕል ዘላ?

 ቨኒስ ኣብ ረግረግ - ዘፍታ ናይ 

ካብ ባሕሪ ዝተፈልየ ጨዋም ቀላይ  

- ዝተደኮነት ከተማ እያ። ብኣቲላ 

ዝፍለጥ መራሒ ናይ ሁን ንጥልያን 

ምስ ወረሮም፡ ነበርታ ናብ ገማግም 

ባሕሪ ክሃድሙ ተቐሰቡ። ኣብ ማእከል 

ናይቲ ካብ ባሕሪ ዝተፈልየ ጨዋም 

ቀላይ ድማ፡ ብበሪኽ ደንደስ ዝጽውዓ 

ንኣሽቱ እኩባት ደሴታት ነበራ። 

ቀልጢፈን ብምዕባየን ከኣ፡ ማእከለን 

ቨኒስ ኮነት። 

ቨኒስ ብካናለታት ዘዕለቕለቐት 

ከተማ እያ። መብዛሕትአን ከተማታት 

ጎደና/ጽርግያ ክህልወን እንከሎ፡ ቨኒስ 

ግና ካናለታት እዩ ዘለዋ። ሰባት 

ካብን ናብን ኣብ ዝጐዓዓዙሉ እዋን 

ኣብ ቨኒስ እትርከብ ዓይነት ጃልባ 

ናይ ማይ ታክሲ ይጥቀሙ። ምስ 

ምብራኽ መጠን ባሕሪ፡ ዕልቕልቕ፡ 

ኣጸጋሚ ጉዳይን ኣብ ምጥሓል ቨኒስ 

ዓቢ ኣበርክቶ ዝገብርን ኮይኑ ኣሎ። 

ማዕበል ኣብ ዝሕይለሉ እዋን እቲ 

ዝተሓተ ክፍሊ (ፒያሳ ሳን ማርኮ) ቨኒስ 

ምሉእ ብምሉእ ብማይ የዕለቕልቕ። 

ልዑል ማዕበል ኣብ ዝመጻሉ እዋን፡ 

ጎደናታት ቨኒስ ብማይ ይዕገቱ። 

ኣጋር ብዘይጸገም ዝመሓላለፈሎም 

ናይ ዕንጨይቲ መተሓላለፊ ክስራሕ 

ግድን ይኸውን። ብራኸ ማይ ድማ 

ንቨኒስ ዘዕኑን ንነበርታ ዝርብሽን እዩ። 

ቨኒስ ካብ ምጥሓል ዓዲ ውዒላ ከም 

ዘይትፈልጥ ይግለጽ። ኣብዚ ዝሓለፈ 

ሓደ ሽሕ ዓመት ኣብ ሓደ ዘመን 

ኣስታት ሸውዓተ ሴንቲሜተር ከም 

ዝጠሓለት ይግለጽ። ገለ መጽናዕታት 

ግና፡ ኣብዛ ዝሓለፈት ዘመን ጥራይ 24 

ሴንቲሜተር ከም ዝጠሓለት ይጠቕሱ።

ጥቕሲታት 
ሕብራዊት ብርዒ

• “ጸሓይ ክትበርቕ እንከላ፡ ብዙሕ 

ሞራል እዩ ዝስመዓኒ።” - ኢላይነ ቦስለር- ኢላይነ ቦስለር

• “በይነይ ክገብሮ ዝኽእል ነገር 

ክህሉ እንተ ኾይኑ ውሑድ ጥራይ’ዩ። 

ብሓባር ክንዓዮ እንኽእል ነገር ግን 

ገደብ’ውን የብሉን።” - ሄለን ከለር - ሄለን ከለር

• “ጽባሕና ጋህዲ ንኸይከውን 

ዝዓግተና እንኮ ነገር፡ ናይ ሎሚ 

ምጥርጣርና እዩ።” - ዘይተፈልጠ- ዘይተፈልጠ

• “ልዕሊ እቲ ክትብሎ ዝግባኣካ 

ኣይትበል።” - ሪጃርድ ብሪንስለይ ሪጃርድ ብሪንስለይ

• “ንሓደ ሰብ ብዕምቈት ምስ 

እተፍቅር ሓይሊ ይህበካ፡ ካልእ ሰብ 

ብዕምቈት ምስ ዘፍቅረካ ድማ ትብዓት 

ይህበካ።” - ጆን ፍረዝ- ጆን ፍረዝ

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት  መደብ

12፡00  ሃገራዊ መዝሙር
12፡02  ድራማ
12፡30  ዜና (ትግርኛ)
12፡50  ዜና ስፖርት
12፡55  ኤረና 
13፡30  ዜና (ዓረብ)
13፡45  ኢድኣት
14፡05  ሄሎ ደባይዋ ቀጥታ
15፡50  ሞዛይክ 1ይ ክፋል
17፡00  ዜና (ትግርኛ)
17፡15  ደርፊ
17፡30  ዜና (ዓረብ)
17፡40  ሞዛይክ 2ይ ክፋል
19፡30  እትመት ሲት-ኮም
20፡00  ዜና (ትግረ)
20፡15  ገለብ ደሓን ቀጥታ
21፡00  ዜና ትግርኛ
21፡25  ፊልም በርሀ በዓል ርስቲ
22፡00  ዜና (ዓረብ)
22፡10  ድሃይ ኮለጃት 
22፡30  ዜና (እንግሊዝ)
22፡40  እንዳ ዝማም
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ኣብ ኣስመራ ዞባ 4 ምም/10 ከባቢ ምምሕዳር ጎዳይፍ 1A714/NopI/91z ዝርከብ 
ኣብ ቤ/ጽ/ፓብሊክ ኖታሪ ብንብረት ቁ.መዝ/6137 ብስም ኣርኣያ ብርሃነ ተስፋ 
ዝተመዝገበ ገዛ ስለዝዓደግክዎ’ሞ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም 
እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ (ይግባይ ተባሂሉሉ 
እንተኾይኑ) ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ 
ካዳስተርን ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል ሰነዳተይ ኣቕሪበ 
ጉዳየይ ከፈጽም ምዃነይ እሕብር።

ወ/ሮ ሸዊት ተስፋማርያም

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣስመራ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ራሕማ ኣሕመድ 
ዑስማንን ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ዓብዱ ሙሳ 
ኑር ወ/ሮ ኣሚና ጀሃር መንሱር +7ን 
ዘሎ ናይ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ስም ዋንነት 
ናይ ምትሕልላፍ ክሲ፡ 1.ኢክራም ዓብዱ 
ሙሳ 2.ሓናን ዓብዱ ሙሳ 3.ስዒድ 
ኣድራሽኦም ስለዘየተፈልጠ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ተጸዊዖም ን22/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረቡ። 
እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም ኣብዘየለውሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።  

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ማካ ሓሰን ኣድም፡ ስም ኣደይ ስዒዳይ 
መሓምድ ብርሃን ምባል ተሪፉ፡ ሳዕዱ 
መሓመድ ብርሃን ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ኣቶ ስዒድ ሳልሕ መሓመድ፡ ስም ኣደይ 
ሳዕዱ መሓምድ ዓሊ ምባል ተሪፉ፡ ሳዕዱ 
ኣሕመድ ዓቓ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።
 
ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ገነት መሓሪ 
ኣውዓሎም፡ ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ፊልሞን 
ተኸስተ ኣብርሃ ንፈጽሚ ዝምልከት ጉዳይ 
ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸፊቱልካ ስለዘሎ፡ 
ን28/2/23 ቁ.37 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርኣ ምዃኑ ንፍልጥ። 

ወ/ሮ ብጽእቲ ወልዱ መብራህቱ፡ ስም 
ኣቦይ ወልዱ መብራህቱ  ምባል ተሪፉ፡ 
ደብራይ ኣለም ወልዱ መብራህቱ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ 5ይ መጋባእያ 
ቁ/39 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል 
ከተማ  

ወ/ሮ ኣልማዝ መብራህቱ ገብረእግዚኣብሄር፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ተስፍኣለም ጸጋይ ጎይትኦም፡  
ተኸሳሲ ብኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይከኣለ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ይጸውዓለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ከሳሲ ኣቶ ሚኪኤል ብርሃነ፡ ተኸሳሲት 
ወ/ሮ ብስራት ሓጎስ ክሲ ተመስሪቱልኪ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን30/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። 

ወ/ሮ ንግስቲ ተኽለ ዑቕባሚካኤል፡ 
በዓል ቤተይ ግርማይ ሃይለ ደረስ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ከኣ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ሃኒባል ግርማይ 
ተኽለን፡ ተኸሰስቲ ኣቶ ያቆብ ሃይለ 
ተስፋማርያም፡ ዳዊት ገብረመድህንን 
ዘሎ ናይ ስም ምትሕልላፍ ክሲ፡ ብዕለት 
15/3/2015 ዝዓደጋ ቮልክስ ዋገን 
ዝዓይነታ ማኪና ቁ.ሰሌዳ ER 1-B-

9454 ቁ.ቻሲ WVWZZZ 19 ZHW 
3190015 ዝኾነት ብዋጋ 45-000.00 
(ኣርባዓን ሓሙሽተን ሽሕ) ናቕፋ 
ሸይጡለይ ናብ ስመይ ከየመሓላለፈለይ 
ብኣድራሽኡ ክረኽቦ ስለዘይከኣልኩ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን7/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ 
ጉዳዮም ኣብዘየለዉሉ ክረኣ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ 

ወ/ሮ ሸዋየ መልኣከ ተስፋሚካኤል፡ 
ናይ ሕጊ በዓል ቤተይ ኪዳነማርያም 
ኣብርሃ ስዩም ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና 
ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ 
ሓሙስ

ወ/ሮ ኣዘዘት ንጉሰ ተስፋይ፡ ሓወይ 
ተወልደ ንጉሰ ተስፋይ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ 
ኣመልካቲት ምስ 12 ደቂ ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ወ/ሮ ኤልሳ ኪዳነ ፍረዝጊ፡ በዓል ቤተይ 
መሓሪ እምነቱ ህብት ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 
ደቅና ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኣቶ ሃይለስላሴ ተስፋማርያም ግርማጼን፡ 
ኣደይ ጽጌረዳ ኢልማ ተላ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ኣመልካቲ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 
 
ኣቶ ሳላ ጆቫኔ ፒያትሮ፡ ኣደይ ኣበባ 
ተኽለሃይማኖት ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ኣመልካቲ ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።  

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ-ባንዳ 

ወ/ሮ ፍቓዱ ኣርኣያ ከፈላ፡ በዓል ቤተይ 
በርሀ ተስፋገርግሽ ትኩእ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 
ደቅና ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ሻምበል ተስፋጋብር በርሀ ምስጉን፡ 
በዓልቲ ቤተይ ደሃብ ባህረ መዓሾ 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ህሉዋት ደቅናን 2 
መወትቲ ተተካእቲ ደቆምን ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ወ/ሮ ልኡላ ተስፋይ፡ ተጸዋዒት ወ/ሮ 
ኣኽበረት ተስፋይ፡ ብሓይሊ ገዛ ኣትያ 
ዝብል ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን28/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 

ኣመልካቲት ወ/ሮ ሩታ ተስፋይ ገብረመድህን ሞጉዚት ናይ ደቀይ፤ 1. ኣብርሃም 
ታደሰ ተኪኤ 2. ሳራ ታደሰ ተኪኤ 3. ኢሳቕ ታደሰ ተኪኤ ዝኾንኩ፡ ብዓል 
ቤተይ ነፍ/ኣቶ ታደሰ ተኪኤ ዓስቡ ንት/ዕድመ ደቁ፥ ኣብ ዞ/ማእከል ን/ዞባ ጋላ 
ነፍሒ ምም/ዓዲቀ ፕሎት 42 ፓርሰል ቢ ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብመለለይ 
ቁ.ንብረት 1.0090229 ዋንነቱ እተረጋገጸ፡ ብስ/ሕጊ ዓ/2427/2434/2436/1/ 
ዝፈቕዶ ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ብቁ.ውዕል 187/18 ናይ ዕለት 15/05/18 
ኣመዝጊቡ ዝሃቦም ናብ ስሞም ከመሓላልፈሎም ስለ ዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተልዩ 
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ቤት ጽ/
ኖታዮ ዞባ ማእከል ቤ/ጽ ምዝገባ ንብረት ካዳስተር ይቕረብ። 

ወ/ሮ ሩታ ተስፋይ 

ኣብዘየለኽሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኣልማዝ ገብረእግዚኣብሄር፡ ኣደይ 
ኣበባ ወልደዮውሃንስ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 
1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
  
ኣቶ ሓድጉ ገብረሚካኤል፡ ሓወይ ሃብተ 
ገብረሚካኤል ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ኣመልካቲ 
ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
  
ወ/ት ሶልያና ሰሎሙን ገብረንጉስ፡ 
ኣደይ ለተብርሃን ተኸስተ መንገሻ 
ስለዝተሰውአት፡ ኣነ ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።  

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ከሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ኪዳነ 
ገብረእግዚኣብሄር፡ ተኸሳሲ ኣቶ 
ወልደሚካኤል መኣዘ ገብረ፡ 
ተኸሳሲ፡ ሰሌዳ ቁጽሪ ER-3-01392 
ቁ.ቻሲRU30-Z4754 ቶዮታ ዝዓይነታ 
ናይ ጽዕነት ማኪና ሸይጡለይ፡ እንተኾነ፡ 
ናብ ስመይ ከየመሓላለፈለይ ኣድራሽኡ 
ስለዝጠፈኣኒ ይጸውዓለይ ስለዝበለት፣ 
ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን24/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቁሸት
 

ከሳሲት ወ/ሮ ሚካል ተስፋልደት ስዩም፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ሚኪኤል መብራህቱ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን16/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ተከሌዛን

 ኣቶ መንግስ ቀለታ ወልዳይ ኣብ ምም 
ከባቢ 02 ዝርከብ መንበሪ ገዛይን ዋንነተይ 
ኣብ ሕሳብ መጠራቀሚ ቁጽሪ. 23432 
ዘሎ ዋንነተይ ስለዝኾነ እሞ ወራሲ 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን30/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ዳንኤል ፍትዊ ተስፋዝጊ፡ ፍጹም 
ፍትዊ ተስፋዝጊ፡ ኣቦና ፍትዊ ተስፋዝጊ 
ዑ/ጋብርን ኣዴና ለተኺዳን ሞጎስን 
ስለዝዓረፉ፡ ንሕና ክልቴና ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን30/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ  ጻዕዳ 
ክርስትያን

ከሳሲ ኣቶ ሃብተማርያም ተኽለሃይማኖት፡ 
ተኸሳሲት ወ/ሮ ለተብርሃን ገብረስላሰ ናይ 
ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን24/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰላዕ ዳዕሮ 

ክፍላይ ጸጋይ ሓድጉ፡ ኣቦይ ጸጋይ 
ሓድጉን ኣዴና ወ/ሮ ስላስ ተስፋጋብር 
ዓንደጼንን ስለ ዝዓረፉ፡ 4 ኣሕዋት ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣመልካቲ ዝተሰመኹ፡ ንወላዲየይ ስዉእ ሜጀር ሃይለ ማህደረ ተስፋሁነይ፡ ንበይነይ 
ወራሲኡ ስለ ዝኾንኩ፡ ብስም ወላዲየይ ዝኾነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ኣብ ምም/ን/
ዞባ ቲራቮሎ፡ ዚፕ 1A187፡ ጎደና ክሳድ፡ ቁ/ገዛ 47 ኣብ ፕሎት 97 ቁ/ፓርሰል 
ASP 00011924 ፓርሰል 11 ዝርከብ፡ ብቤ/ጽሕፈት ካዳስተር፡ ብመለለዩ ቁጽሪ 
1፡004555/1 ዝተሰነደ፡ ናይ ስመይ ምትሕልላፍ ዋንነት ክገብር ስለ ዝደለኹ፡ 
ብዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ፡ ተቓውሞኡ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ፡ 
ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ወይ ካዳስተር ይቕረብ። 

ኣመልካቲ፡ ትእዛዝ ሃይለ ማህደረ (ወኪል ኣለምሰገድ ቦኽረጽዮን) 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወቐርቲ

ሃይማኖት ጸጋይ ሓጐስ፡ በዓል-ቤተይ 
ምሕረትኣብ ገረዝጊሄር ዑቕባዝጊ 
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 5 ደቀይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ

ወ/ሮ ዛህራ ዲምባጎ መሓመድ፡ ኣደይ 
ስዒዳ ሱሌማን ኣሕመድ ስለዝዓረፈት፡ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን14/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ከሳሲ ኣቶ የውሃንስ ገብረማርያም፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ቢላል መሓመድ መሓመድ ሓጎስ 
ዓሊ፡ ናይ ስም ዋንነት ማኪና ምስግጋር 
ክሲ ተመስሪትልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክርአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሕረት

ወ/ሮ ብርጭቆ ገብረመስቀል፡ ኣደይ ወ/ሮ 
ትበልጸን ገብሩ ብረ ስለዝዓረፈት፡ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን13/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን

ብፍርዲ በዓል መሰል ኣቶ ኣሕመድ 

ኢብራሂም ሕጋዊ ወኪል ኣቶ ሮሞዳን 
ኢብራሂም፡ ብፍርዲ በዓል ዕዳ ኣቶ 
ዓብዱ ሑመድ ዓሊ ከምኡ’ውን በዓልቲ 
ቤቱ ወ/ሮ ከድጃ መሓመድ ንዓኹም 
ዝምልከት ናይ ፈጽሚ ጉዳይ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን9/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኽምሉ ክርአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ከሳሲት ወ/ሮ ፍካክት ግደ ዘርአ፡ 
ተኸሰስቲ ኣቶ ዑቕባይ ግደ ዘርአ፡ ኣቶ 
ገብራይ ግደ ዘርአ፡ ናይ ካሕሳ ስቪላዊ 
ክሲ ቀሪብልኩም ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ብፍርዲ በዓል መሰል ኣቶ ጴጥሮስ 
ጳውሎስ ብፍርዲ በዓል ዕዳ ወረስቲ /
ነፍ ጳውሎስ ወልደስላሰ ጋርዛ 1.መም/
መብራህቱ ጳውሎስ ወልደስላሰ 2.ወረ/
ነፍ ኣሰፋው ጳውሎስ 1.ኣብርሃም 
ኣሰፋው ጳውሎስ 2.ሰለሙን ኣስፋው 
ጳውሎስ ንዓኹም ዝምልከት ናይ ፈጽሚ 
ጉዳይ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን8/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። 
እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይ ኣብዘየለኽምሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣቑርደት

ሞግዚት ወ/ሮ ትርሓስ ተስፋማርያም ተ/
ገርጊስ፡ ሓብተይ ሰላማዊት ተ/ማርያም 
ተ/ገርጊስ ስለዝዓረፈት፡ 2 ደቃ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ቢንያም ግርማይ፡ ቀዳማይ ኣትዩቢንያም ግርማይ፡ ቀዳማይ ኣትዩኣባል ቤልጁማዊት ክለብ ኢንተርማርሼ 

- ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ፡ ብቕድሚ 

ትማሊ 1 ለካቲት ኣብ ስጳኛ ኣብ 

ዝተኻየደ ቀዳማይ መድረኽ ዙር 

‘ቮልታ ኣላ ኮሙኒታት ቫለንስያና’፡ 

ቀዳማይ ብምውጻእ ድሙቕ ዓወት 

ኣመዝጊቡ።

  ቢንያም፡ ነዚ 189.4 ኪሎ-ሜተር 

ዝሸፈነ ውድድር፡ ብ4 ሰዓት፡ 38 

ደቒቕን 11 ካልኢትን ብዘደንቕ 

ብቕዓት ብምዝዛም እዩ ዘውዲ ዓወት 

ደፊኡ።

  በዚ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዘመዝገቦ 

ኣንጸባራቒ ዓወት፡ ቢንያም - ብጫ፡ 

ቀጠልያን ጻዕዳን ማልያ ሒዙ፡ ናብቲ 

ናይ ትማሊ (ጋዜጣ ኣብ ሕትመት 

እንከላ እዩ፡ ውጽኢቱ ኣብ ናይ ጽባሕ 

ሕታም ከነቕርቦ ኢና) ካልኣይ መድረኽ 

ኣትዩ።

  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ’ዚ ውድድር ዝሳተፍ 

ዘሎ ካልእ ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ትረክ-

ሰጋፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር፡ 

ካብ ቢንያም ግዜ ከይከሰረ መበል 29 

ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። 

  ሓሙሽተ መድረኻት ዘጠቓልል 

ዙር ‘ቮልታ ኣላ ኮሙኒታት ቫለንስያና’፡ 

ሎሚ ኣብ ናይ ሳልሳይ መድረኽ 

ዕማሙ 145.1 ኪሎ-ሜተር ክሽፍን እዩ።

ጋልቴር፡ ኢዱ ናብ ቸልሲ የወጣውጥጋልቴር፡ ኢዱ ናብ ቸልሲ የወጣውጥ

ጋሌተር (ጸጋም)፡ ዚያች፡ ዛዪር ኢምረ (የማን)

ዓላሚ ክለብ ፒኤስጂ - ክሪስቶፈር ጋልቴር፡ 

ጋንታኡ ንሓኪም ዚያች ብልቓሕ ንምፍራም 

ኣብ ዝተበገሰትሉ፡ ቸልሲ ከምዝዓንቀፈቶም 

ዘስምዕ ዘረባ ተዛሪቡ። 

  ፒኤስጂ፡ ኣብ ውዱእ ግዜ መስርሕ 

ምስግጋር ተጻወትቲ፡ ንዚያች ብልቓሕ 

ከተፈረሞ ምስ ክለቡ ቸልሲ ከምዝተሰማምዐት 

እዩ ዝግለጽ። ክንዮኡ’ውን፡ ዚያች ሕክምናዊ 

ፈተና ሓሊፉ ክጽምበራ ተዳልዩ ምንባሩ 

ይሕበር። ይዅን እምበር፡ ቸልሲ፡ ሰለስተ 

ግዜ ጌጋ ሰነድ (ዶኩመንት) ብምስዳዳን፡ 

እቲ መስርሕ ድማ ብምዕጻዉን፡ እቲ ኣብ 

ከተማ ፓሪስ ዝነበረ ተጻዋታይ ኣባል ፒኤስጂ 

ክኸውን ኣይከኣለን። በዚ ድማ’ዩ፡ ጋልቴር 

ፒኤስጂ ሓላፍነታ ከምዝፈጸመት ብምግላጽ 

ኢዱ ናብ ቸልሲ ዘወጣውጥ ዘሎ።

  “ምስቲ ኣብ ዒላማ ዘእተናዮ ተጻዋታይ 

ክንሰርሕ ኣይከኣልናን። ብሉጻት ተጻወትቲ 

እኳ እንተሃለዉና፡ ኣብዚ ጽዑቕ መደብ ጸወታ 

ዘለዎ እዋን ግና፡ ኣብ መጕዳእትን ድኻምን 

ጥንቁቕ ክትከውን ኣለካ።” ዝበለ ጋልቴር፡ 

“በዛ ሒዘያ ዘለኹ ጋንታ ዕጉብ እየ። እንተኾነ፡ 

ንምውጻእ ፓብሎ ሳራቢያ ክንሽፍኖ ንኽእል 

ነይርና ኢና። ክንገብሮ ግን ኣይከኣልናን። 

እቲ ጕድለት፡ ኣብ ክለብና ከምዘይኮነ እየ 

ዝኣምን። ይዅን’ምበር፡ ንሕና ንቕድሚት 

ኢና ንጥምት” ኢሉ። 

  ሞሮካዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ 

ዝኾነ - ዚያች፡ ኣብዛ ወቕቲ ዛጊት ኣርባዕተ 

ናይ ሊግ ግጥማት ጥራይ እዩ፡ ምስ ቀዳሞት 

11 ተመሪጹ። ውሑስ ናብ ምስላፍ ዕድል 

ተነፊግዎ እንከሎ ጋንታኡ ሓደስቲ ተጻወትቲ 

ብምፍራማ ከኣ፡ ናይ ምስላፍ ተኽእሎኡ 

ክጸብብ ከምዝኽእል ብኣጋኡ ይእመት። 

  እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ዝሓለፈ ረቡዕ 

ፒኤስጂ ኣብ ልዕሊ ሞንትፐሌር 3ብ1 ኣብ 

ዝተዓወተትሉ ምሸት፡ ሓንቲ ሸቶ ዘመዝገበ 

- ዛዪረ-ኢምሪ፡ ኣብ ታሪኽ ፒኤስጂ ዝነኣሰ 

ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ። እዚ ፈረንሳዊ ውልዶ 

ኣከፋፋሊ፡ ኣብ መበል 16 ዓመትን 330 

መዓልታትን ሸቶ ብምምዝጋብ እዩ ክብረ-

ወሰን ሒዙ። ነዚ ታሪኽ፡ ኣቐዲሙ፡ ናይጀሪያዊ 

ኣጥቃዓይ ናይ’ዛ ጋንታ ዝነበረ - ባርዞሎመው 

ኦግበቸ እዩ፡ ብ17 ዓመትን 55 መዓልታትን 

ሒዝዎ ጸኒሑ። እዚ ክብሪ ኣብ ዓመተ 2000 

እዩ ተሰኒዱ።

  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብዛ ጸወታ ክልተ ፍጹም 

ቅላዕ ዝሰሓተ - ምባፐ፡ መጕዳእቲ 

ስለዘጋጠሞ ተቐይሩ ክወጽእ እዩ ተቐሲቡ። 

በዚ ምኽንያት፡ ካብ ቀዳማይ እግሪ ጸወታ 

ሻምፕዮንስ ሊግ ክበኵር ከምዝኽእል ተኣሚቱ 

ኣሎ። ምባፐ፡ ነታ ዝሰሓታ ቀዳመይቲ ፍጹም 

ቅላዕ ክደግማ እኳ ዕድል እንተተዋሃቦ (ሓላዊ 

ማዕጾ ካብ ሕንጻጽ ስለ ዝወጽአ) ከመዝግባ ግና 

ኣይከኣለን።

መቝሽሽመቝሽሽ
ዝዓበየ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ፡ ጋንታ ቀይሩዝዓበየ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ፡ ጋንታ ቀይሩ

 

 ክሳብ ሕጂ ኣብ ስሩዕ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ካብ ዘለዉ ዝዓበየ ተጻዋታይ ምዃኑ ዝግለጽ ወዲ 

55 ዓመት ጃፓናዊ - ካዙዮሾ ሚዩራ፡ ዝሓለፈ ረቡዕ ናብ ኦሊቬረንሰ ዝተባህለት ፖርቱጋላዊት 

ክለብ ተሰጋጊሩ።

  ሚዩራ፡ ዝሓለፈ ወቕቲ ካብ ክለቡ ዮኮሃማ፡ ናብታ ኣብ ራብዓይ ዲቪዥዮን እትጻወት 

ጃፓናዊት ክለብ ሲዙካ ተሰጋጊሩ ክጻወት እዩ ጸኒሑ። ኣብዛ ክለብ፡ ‘ያሱቶሺ’ ብዝብሃል 

ምዕባዩ ሓዉ እናሰልጠነ ከኣ፡ ኣብ 18 ግጥማት ተሰሊፉ፡ ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ። በዚ ደው 

ዘይበለ - ሚዩራ፡ ናይ ጸወታ ግዜኡ ንምቕጻል፡ ናብታ ትካል ዮኮሃማ ዝበዝሐ ብርኪ ዝሓዝኣላ 

ፖርቱጋላዊት ክለብ ተሰጋጊሩ ኣሎ። 

  ኣብ መበቈል ዓዱ “ንጉስ ካዙ” ዝብል ቅጽል ስም ዘለዎ እዚ ጃፓናዊ፡ ኣብ 1986 

(ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዝተወልደላ ዓመት) እዩ፡ ምስ ብራዚላዊት ክለብ ሳንቶስ ፕሮፈሽናል 

ጸወታኡ ፈሊሙ። ን37 ዓመታት ማለት ማዕረ ዕድመ ሮናልዶ ከኣ፡ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት 

ኣብ - ብራዚል፡ ጃፓን፡ ኢጣልያ፡ ክሮኤሽያን ኣውስትራልያን ተጻዊቱ። ነዚ ሓዲሽ ውዕል 

ድሕሪ ምፍራሙ ድማ፡ ኣብ ሻድሸይቲ ሃገር ወይ ሊግ ክጻወት ክበቅዕ እዩ - ፋልማይ ጸወታኡ 

ምስ ኣካየደ።

  ዝመጽእ 26 ለካቲት መበል 56 ዓመት ዝመልእ - ካዙ፡ ድሕሪ እዚ ሓዲሽ ውዕል 

ምፍራሙ፡ “ሽሕ’ኳ፡ ንዓይ እዚ ቦታ ሓዲሽ እንተኾነ፡ ነቲ ዝፈልጦ ቅዲ ጸወታ ንምርኣይ 

ግና፡ ኣበርቲዐ ክሰርሕ እየ” ኢሉ። ብዘይካ’ዚ፡ ክሳብ ወዲ 60 ዓመት ኵዕሶ ምቕላዕ ክቕጽል 

ድልየት ከምዘለዎ ዝገልጽ - ካዙ፡ ንሃገሩ ጃፓን ካብ 1990 ክሳብ 2000 ወኪሉዋ እዩ። ኣብ 

88 ጸወታታት ክስለፈላ እንከሎ 55 ሸቶታት ብምቝጻር ከኣ፡ “ካልኣይ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበ” 

ኮይኑ ይጽዋዕ ኣሎ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሎሚ ምሸት

ፕሪመር ሊግ

ቸልሲ - ፉልሃም 11፡00

ቫራነ፡ ጫማኡ ሰቒሉቫራነ፡ ጫማኡ ሰቒሉ
ፈረንሳዊ ተኸላኻሊ ክለብ ማን ዩናይትድ - 

ራፋኤል ቫራነ፡ ካብ ኣህጉራዊ ጸወታ ጥሮታ 

ምውጻኡ ኣፍሊጡ። 

  ወዲ 29 ዓመት - ቫራነ፡ ምስ ሃገሩ 

ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም 2018 ምዃኑ 

ይፍለጥ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣባል እታ ኣብ መበል 

18 ዋንጫ ዓለም 2022 ክሳብ ፍጻመ ጸወታ 

ዝበጽሐትን፡ ብኣርጀንቲና ተረቲዓ ተሸላሚት 

ብሩር መዳልያ ዝኾነትን ሃገራዊት ጋንታ 

ፈረንሳ ምንባሩ ይዝከር። 

  ካብ 2013 ጀሚሩ ኣብ 93 ግጥማት 

ንሃገሩ ዝወከላን ሓሙሽተ ሸቶታት 

ዘመዝገበላን እዚ ተኸላኻሊ፡ ሓደ ካብቶም 

ምኵራት ተጻወትቲ ምንባሩ ይግለጽ። 

ሓላዊ ልዳትን ሓለቓ ጋንታኦምን ዝነበረ - 

ሁጎ ሎሪስ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሮታ ድሕሪ 

ምውጻኡ ድማ፡ መዝነት ክቕበል ትጽቢት 

ተገይሩሉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ፡ ቫራን፡ ካብ 

ኣህጉራዊ ጸወታ ጥሮታ ምውጻእ እቲ ቅኑዕ 

እዋን ሕጂ ምዃኑ ወሲኑ ኣሎ። 

  “ንሃገረይ ንሓደ ዕቑድ ምውካለይ፡ 

ሓደ ካብ ዝዓበዩ ክብርታት ሂወተይ እዩ።” 

ዝበለ - ቫራነ፡ “ወትሩ ነዛ ሰመያዊት ማልያ 

ኣብ ዝለብሰሉ፡ እምብዛ 

ኵርዓት እዩ ዝስመዓኒ 

ነይሩ። ነዊሕ ኣዋርሕ 

ብዕምቈት ድሕሪ 

ምሕሳብ ከኣ፡ ጥሮታ 

ንምውጻእ እቲ ቅኑዕ 

እዋን ሕጂ ምዃኑ 

ወሲነ” ኢሉ። ብዘይካ’ዚ 

ቫራነ፡ ዋንጫ ዓለም 

ምዕታሩ - እቲ ዝዓበየን 

ተዘካሪን ህሞት ናይ 

ሂወቱ ምዃኑ ገሊጹ።

ተወሳኺተወሳኺ

* ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ - ኤሪክ 

ተን ሃግ፡ ንማርሰል ሳቢትዘር ብልቓሕ ዘምጸኣሉ 

ምኽንያት ገሊጹ። ንሱ፡ “በዚ መስርሕ 

ሕጉሳት ኢና። ምኽንያቱ፡ ኣቐዲሙ፡ ቫን ደ 

ቢክ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጸወታ ወጻኢ ኮይኑ 

ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ከኣ፡ ኤሪክሰን ንነዊሕ ግዜ 

ክርሕቕ እዩ። ከምዝመስለኒ፡ ማክቶሙናይ 

እውን ንሓጺር እዋን ኣይክንግልገለሉን ኢና። 

ስለ’ዚ፡ ሕጽረት ኣከፋፈልቲ 

ኣጋጢሙና ኣሎ። ኣብ 

ውዱእ ሰዓት ብሉጻት 

ተጻወትቲ ከተፈርም 

ከቢድ እዩ። ንሕና ግና ነዚ 

ዕድል ተጠቒምናሉ ኢና” 

ኢሉ።

  ብዘይካ’ዚ፡ ተን ሃግ 

ብዛዕባ ሳቢትዘር ክዛረብ 

እንከሎ፡ “ካብ ነዊሕ 

ኣትሒዘ እየ ዝፈልጦ፡ ብፍላይ ምስ ኣርቢ 

ሳልዝበርግ እንከሎ ብሉጽ ብቕዓት እዩ ዘርኢ 

ነይሩ። ኣብዚ’ውን፡ ተመሳሳሊ ብቕዓት ከርኢ 

እጽበዮ። ርግጸኛ እየ፡ ኣብ ልክዕ ዕድመ 

ብምህላዉ፡ እዚ ዕድል’ዚ ደፋኢ ሓይሊ ክኾኖ 

እዩ። ንዓና ኸኣ፡ ብሉጽ ኣበርክቶ ክገብረልና 

ተስፋ እገብር ” ኢሉ።

* ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ዘ ኣትለቲክ፡ 

ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ 90 ሚእታዊት ካብ 

መሃያኡ ካብ ባጀት ስዑዲ ዓረብ ይቕበል 

ኣሎ። ዝመጽእ ሰንበት 5 ለካቲት 38 ዓመት 

ዝመልእ ሮናልዶ፡ ዓመታዊ 177 ሚልዮን 

ፓውንድ (200 ሚልዮን ዩሮ) እናተኸፍለ 

ምስ ስዑዳዊት ክለብ ኣል-ነስር ክጻወት ድሕሪ 

ምስምማዑ፡ “ኣብ ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ ዝለዓለ 

መሃያ ዝቕበል ተጻዋታይ” ምዃኑ ይፍለጥ። 

  እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ናይ ቅድም 

ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ - ሮይ ኪን፡ 

ምውጻእ ሮናልዶ ካብ ዩናይትድ፡ ንተን ሃግን 

ነታ ጋንታን ከምዝጠቐሞም ተኣሚኑ። ሓደ 

ካብቶም ንሮናልዶ ዝሕለቑሉ ተንተንቲ ዝነበረ 

- ኪን፡ ረቡዕ ምሸት፡ ዩናይትድ ንኖቲንግሃም 

2ብ0 ስዒራ ናብ ፍጻመ ካራባኦ ድሕሪ 

ምሕላፋ፡ ሮናልዶ ምውጻኡ ነዛ ጋንታ 

መሰረታዊ ለውጢ ክትገብር ከምዝሓገዛ 

ግልጺ ገይሩ።

ጁቬን ኣሌግሪን፡ ብህሉው ኣቃውማ ፖግባ ትዕግስቶም ይጽንቅቑጁቬን ኣሌግሪን፡ ብህሉው ኣቃውማ ፖግባ ትዕግስቶም ይጽንቅቑ
ኢጣልያዊት ጋዜጣ ደሎ ስፖርት፡ “ጁቬንቱስን 

ዓላሚኣ - ማሲሚልያኖ ኣለግሪን፡ ብህሉው ኣካላዊ 

ኣቃውማ - ፖል ፖግባ ትዕግስቶም ጸንቂቖም። 

ክንዮኡ ከኣ፡ እታ ጋንታ እትህቦ መቝሽሽ ከተቋርጾ 

ትሓስብ ኣላ።” ክትብል ኣብ ዓምዳ ኣስፊራ። 

  ፖግባ፡ ዝሓለፈ ክረምቲ ብናጻ ካብ ማን 

ዩናይትድ ናብ ጁቬ ምጽምባሩ ይፍለጥ። ይዅን 

እምበር፡ ኣብ ግዜ ልምምድ ብዘጋጠሞ መጕዳእቲ 

ዛጊት ዝኾነ ጸወታ ኣይወከላን ዘሎ። እዚ ፈረንሳዊ፡ 

ዝሓለፈ ሰንበት ጋንታኡ ኣብ ሜዳኣ ብሞንዛ 

2ብ0 ኣብ ዝተሳዕረትሉ ጸወታ’ውን እንተኾነ፡ 

ተቐይሩ ክኣቱ ነብሱ ከወዓዒ እኳ እንተተራእየ፡ 

ሓዲሽ መጕዳእቲ ስለዘጋጠሞ ክስለፍ ኣይከኣለን 

- ብመሰረት ጸብጻባት። ከም ውጽኢቱ፡ እዚ፡ 

ተወዳደሪ ጸወታ ከካይድ ግዜ ከምዘድልዮ ዝግለጽ 

ኣከፋፋሊ፡ ጋንታኡ ትማሊ ኣንጻር ላዝዮ ኣብ 

ዘካየደቶ ጸወታ (ጋዜጣ ኣብ ሕትመት እንከላ) 

ክበኵር ምዃኑ እዩ ብኣጋኡ ተገሊጹ ነይሩ።

  ዓላሚ እዛ ኢጣልያዊት ክለብ ዝኾነ - ኣለግሪ፡ 

ትማሊ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ብዛዕባ 

ህሉው ኣቃውማ ፖግባ ኣፈናዊ መግለጺ ሂቡ 

ኣሎ። ንሱ፡ “ፖግባ፡ ናብ ጥርዚ ብቕዓት ክምለስ 

ክልተ ወይ ሰለስተ ኣዋርሕ ከድልዮ ይኸውን 

እዩ። እንተኾነ፡ እዛ ወቕቲ ክትዛዘም ተቓሪባ እያ።” 

ክብል፡ ነዛ ዓመተ-ስፖርት ምስ ምሉእ ዓቕሙ 

ከርክበላ ዘለዎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ኣሚቱ።

  ኣቐዲሙ’ውን፡ ፖግባ፡ ዝሓለፈ ዓመት - ወርሒ 

ነሓሰ መብጣሕቲ ምክያድ ድሕሪ ምእባዩ (ካብ 

ዋንጫ ዓለም ከይበኵር ብምባል እዩ)፡ ንጋንታኡ 

ኣቘጢዑ ምንባሩ ይግለጽ። ዋላ’ኳ፡ ድሕሪ ሓደ 

ወርሒ ሓሳቡ ብምቕያር መብጣሕቲ እንተኣካየደ፡ 

ብምድንጓዩ ግና፡ ብዓላሚኡ ተነቒፉ ነይሩ እዩ። 

  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 28 ሕዳር 2022 መዝነቶም 

ዘረከቡ - ነበር ምምሕዳር ናይ’ታ ጋንታ’ውን፡ 

ነቲ ፖግባ ዝወስዶ ዘሎ ጉንዖ ክዝስርዎ ሓሲቦም 

ነይሮ እዮም - ዋላ’ኳ እዚ ተጻዋታይ ድላይ 

እንተዘይነበሮ። ፖግባ፡ ዓመታዊ ሸሞንተ ሚልዮን 

ዩሮ ዝኽፈል ኮይኑ፡ ክልተ ሚልዮን ዩሮ መቝሽሽ 

ይቕበል።
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ሰሜን ኮርያ፡ ንወተሃደራዊ ልምምድ ኣመሪካን መሻርኽታን ትዂንንኣመሪካን መሻርኽታን ዘካይዳኦ ዘለዋ 

ወተሃደራዊ ልምምድ፡ ንኵነታት ሓውሲ 

ደሴት ኮርያ መሊሱ የጋድዶ ከምዘሎ፡ 

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ኣብ 

ዝዘርግሖ መግለጺ ኣገንዚቡ።

እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ፡ ኣመሪካን 

መሻርኽታን ዘካይዳኦ ዘለዋ ወተሃደራዊ 

ልምምዳት፡ ንኽልቲአን ጐረባብቲ ሃገራት 

ናብ ቀይሕ መስመር የምርሐን ምህላዉን፡ 

ናይ ኲናት ዞባ ከይፍጠር ኣስጋኢ ምዃኑን 

ኣጠንቂቑ።

እቲ ብመንገዲ መንግስታዊ ማዕከን ዜና 

ከይ.ሲ.ኤን.ኤ ዝተቓልሐ መግለጺ፡ ኣመሪካ 

ተጻባኢ ፖሊሲታታ ክሳብ ዘየቋረጸት፡ ሰሜን 

ኮርያ ናብ መኣዲ-ዘተ ክትቀርብ ድልየት 

ከምዘይብላ እውን ኣነጺሩ።

ኣመሪካ ብወገና፡ ነቲ ሰሜን ኮርያ 

ዘውጽኣቶ መግለጺ ነጺጋቶ ኣላ።

ሰሜን ኮርያ ነዚ መግለጺ ዘውጸአት፡ 

ኣብ’ዚ ሰሙን እዚ ሚኒስተር ምክልኻል 

ኣመሪካ ሎይድ ኦስቲን ኣብ ደ/ኮርያ ዑደት 

ድሕሪ ምክያዱ፡ ከምኡ ድማ ወተሃደራዊ 

ዓቕሚ ሰሜን ኮርያ ንምምካትን ወተሃደራዊ 

ልምምዳት ንምስፋሕን፡ ነፈርቲ ዝጽዕና 

መራኽብን ነፈርቲ ኲናትን ኣብቲ ከባቢ 

ክዋፈራ ምስ ደቡብ ኮርያዊ መዘናኡ ኣብ 

ስምምዕ ድሕሪ ምብጻሖም እዩ።

ብዘይካ እዚ ሰሜን ኮርያ፡ ንዝኾነ ይኹን 

ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣመሪካ መልሰ-

ግብሪ ክትህበሉ ምዃናን፡ ኣድላዪ እንተኾይኑ 

ድማ እቲ ዝዓበየ ኑክሌሳዊ ሓይላ ክትጥቀም 

ከምእትኽእልን ኣጠንቂቓ ኣላ።

ከም ኣካል ናይ’ቲ ብግዚያዊ ስምምዕ 

ምቁራጽ ተጻብኦ ዝተዛዘመ ኲናት ክልቲአን 

ኮርያታት (1950-53)፡ ልዕሊ 28,500 

ወተሃደራት ኣመሪካ ኣብ ደ/ኮርያ ዓስኪሮም 

ከምዝርከቡ ጸብጻባት የመልክቱ።

ሰሜን ኮርያ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 

ብውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት 

ዝተኾነነን ክብረ-ወሰን ዝሓዘን ቁጽሪ 

ፈተነታት ባለስቲክ ሚሳይል ከምዘካየደት 

ዝዝከር ኮይኑ፡ ነቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ናይ 

ኑክሌሳዊ ኣጽዋር መመርመሪ ቦታ እውን 

ዳግማይ ከምዝኸፈተቶ ይሕበር።

ኣውስትራልያ፡ ንደቀ’ባት እታ ሃገር ዝውክል ባጤራ ተሕተምማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ፡ ንባህሊን 

ክብሪታትን ደቀ-ባት እታ ሃገር (ኣቦርጅንስ) 

ዘንጸባርቕ ምስሊታት ዘለዎ - ሓድሽ ናይ 

ሓሙሽተ ዶላር ናይ ወረቐት ባጤራ 

ከሕትም ምዃኑ ኣፍሊጡ።

እቲ ማእከላይ ባንክ ትማሊ ሓሙስ 

ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታኡ ኣቢሉ ኣብ 

ዝዘርግሖ መግለጺ፡ እቲ ንባህልን ታሪኽን 

ቀዳሞት ኣውስትራልያውያን ዘጉልሕ 

ምስሊታት ምስ ማሕበረ-ሰብ ደቀ’ባት 

ብምምኽኻር ክዳሎ ምዃኑን፡ ንምድላዉ 

ገለ ዓመታት ክወስድ ከምዝኽእልን ገሊጹ። 

እቲ ሓድሽ ንድፊ ናይ ባጤራ፡ ንስእሊ 

ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝትክእ 

ምዃኑ ድማ ወሲኹ ሓቢሩ።

በዚ ድማ፡ ምስሊ ናይዚ ሕጂ  ኣብ 

ብሪጣንያ ዘሎ ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ኣብ 

ዝኾነ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ወረቐት 

ባጤራ ከምዘይቀርብ ክፍለጥ ተኻኢሉ 

ኣሎ። 

ማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ፡ ምስ 

ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ’ታ ሃገር ኣንቶኒ 

ኣልባነዝ ድሕሪ ዝገበሮ ዘተ ስዒቡ’ዩ ነቲ 

ስጒምቲ ዝወስድ ዘሎ።

ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ ባንክ ኣብ ዝሃቦ 

መግለጺ፡ ምስሊ ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ኣብ 

ናይ ሓጺን ባጤራ ክህሉ ምዃኑ ድሕሪ 

ምሕባር፡ “ትሕዝቶ ናይ ሓሙሽተ ዶላር 

ባጤራ ግን ብዛዕባ ታሪኽናን ቅርስታት 

ሃገርናን ጥራይ ዝውክል ክኸውን እዩ” 

ክብል ኣረዲኡ። 

ኣቐዲሙ፡ ንባህሊ ደቀ’ባት ኣውስትራልያን 

ደሴታት ቶረስን ዘንጸባርቑ ምስሊታት ኣብ 

ሓያሎ ባጤራ ናይ’ታ ሃገር ተሓቲሙ 

ከምዝነበረ ይፍለጥ።

ሓንቲ ካብ ግዝኣታት ብሪጣንያ ምንባራ 

ዝንገረላ ኣውስትራልያ፡ ድሕሪ ሞት 

ንግስቲ ኤልሳቤጥ፡ እታ ሃገር ሪፓብሊክ 

ክትከውን ኣለዋ ዶ የብላን ዝብል ዳግማይ 

ክትዕ ተበጋጊሱ ምንባሩ ኣይርሳዕን።

ኣብ ኣውስትራልያ፡ ንደቀ-ባት ኣብ ባይቶ 

ናይ’ታ ሃገር መናብር ንምሃብ ኣብዚ 

ዓመት ፍሉይ ረፈረንደም ክካየድ ትጽቢት 

ይግበር።
ሩስያ፡ ብጉዳይ ነትጒ ሻምብቆ ጋዝ ንኣመሪካ ከሲሳ

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌ 

ላቭሮቭ፡ ኣመሪካ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት 

ኣብ ትሕቲ ማያት ባሕሪ ባልቲክ 

ተዘርጊሖም ኣብ ዝርከቡ መስመራት 

ሻምብቆ ጋዝ ‘ኖርድ ስትሪም’ ዘጋጠመ 

ነትጒ ቀጥታዊ ኢድ ከምዝነበራ ሓቢሩ።

ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣብቲ ምስ 

መንግስታዊት ቴለቪዥን ናይ’ታ ሃገር 

ዝገበሮ ቃለ-መሕትት ብተወሳኺ፡ ሃገራት 

ምዕራብ፡ ‘ሩስያ ጕዳይ ዩክሬን ንምፍታሕ 

ምዝርራብ ኣብያ’ ክብላ ዝተፈብረኸ ዜና 

የቃልሓ ከምዘለዋን፡ ንሞልዶቫ፡ ጆርጅያን 

ካልኦት ኣብ ማእከላይ ኤስያ ዝርከባ 

ኣባላት ሕብረት ሶቭየት ዝነበራ ሃገራትን 

ኣንጻር ሩስያ ደው ንኽብላ ይጉስጕሳ 

ምህላወንን ገሊጹ።

ንሱ ወሲኹ፡ ከም መልሰ-ግብሪ ናይቲ 

ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ዝልእካኦ 

ዘለዋ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣጽዋር፡ 

ሰራዊት ሩስያ ንሓይልታት ዩክሬን ካብ 

ዶባት ሃገሩ ዝያዳ ንምርሓቕን ውሑስ 

ናይ ጸጥታ ዞባ ንምፍጣርን ክሰርሕ 

ምዃኑ ኣረዲኡ።

ሩስያ ኣብ ዩክሬን እተካይዶ ዘላ “ፍሉይ 

ወተሃደራዊ ስርሒት” ዝበሎ ወተሃደራዊ 

ወፍሪ ከብቅዕ ከምዝደሊ ዝገለጸ ሚኒስተር 

ላቭሮቭ፡ እንተኾነ ምዕራባውያን 

ሓይሊታት ንዩክሬን ዝገብርዎ ዘለዉ 

ወተሃደራዊ ደገፋት፡ ነቲ ወፍሪ የናውሖ 

ከምዘሎ ኣረዲኡ።

ክልተ ሰበ-ስልጣን ኣመሪካ ዝሓለፈ 

ሰሉስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ፡ 

ኣመሪካ ዋጋ 2.2 ቢልዮን ዶላር ዝግመት 

- ነዊሕ ርሕቀት ዝጐዓዝ ሮኬታት 

ከጠቓልል ትጽቢት ዝግበረሉ ሓድሽ 

ወተሃደራዊ ሓገዝ ናብ ዩክሬን ንምልኣኽ 

ተዳሉ ከምዘላ ምሕባሮም ኣይርሳዕን።

መንግስቲ ሩስያ፡ ድሕነት ሃገሩ 

ንምሕላውን ነቲ ምዕራባውያን ንሩስያ 

ንምድኻም ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕርታት 

ደው ንምባልን፡ ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊቱ 

ናብ ዩክሬን ምልኣኹ ይዝከር።

እስራኤል፡ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ደብዲባ

ሓይልታት እስራኤል፡ ኣብ ልዕሊ 

ወሽመጥ ቃዛ ደብዳብ ነፈርቲ ከምዘካየዱ 

ተገሊጹ። 

በዚ ድማ፡ ጸጥታዊ ኩነታት እቲ ኣብ 

ምሉእ ክርደና ዝርከብ ወሽመጥ መሊሱ 

ክብእስ ከምዝኽእል ይግለጽ ኣሎ።

ብዘይካ’ዚ፡ ብሰንኪ’ቲ ተኸሲቱ ዘሎ 

ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ፡ ኣብ መንጎ 

ሓይልታት እስራኤልን ኣብቲ ወሽመጥ 

ዝርከቡ ዕጡቓት ጉጅለታት ፍልስጤምን 

ናይ ተዅሲ ምልውዋጥ ከምእተኻየደ 

ጸብጻባት ኣመልኪቶም።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ዛጊት ፈጻሚኡ 

መን ምዃኑ ዘይተፈልጠ ናይ ሮኬት 

መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ልዕሊ 

እስራኤል ከምእተፈጸመን፡ እቲ ሮኬታት 

ካብ ወሽመጥ ቃዛ ከምእተተኰሰን ሰብ-

መዚ እስራኤል ሓቢሮም።

ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ 

ወሽመጥ ቃዛ ዘካየድዎ ደብዳብ ነፈርቲ፡ 

ንቃዛ ዘመሓድር ዘሎ ሓማስ ሮኬታትን 

ካልእ ኣጽዋርን ንምምዕባል ዝጥቀመሎም 

ቦታታት ዒላማ ዝገበረ ምንባሩ፡ ሚኒስትሪ 

ምክልኻል እስራኤል ገሊጹ።

በቲ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ፡ ኣብ 

ልዕሊ ህይወት ሰብ ይዅን ትሕተ-ቅርጺ 

ዝሰዓበ ጉድኣት ምህላዉን ዘይምህላውን 

ኣይተገልጸን ዘሎ።

‘ጸጋማዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓርነት 

ፍልስጤም’ ዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለ 

ብወገኑ፡ ብምኽንያት’ቲ ኣብ እስራኤል 

ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ፍሊስጤማውያን 

እሱራት ይካየድ ኣሎ ዝበሎ ግህሰትን 

ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝፍጸም ዘሎ ተደጋጋሚ 

ደብዳብ ነፈርቲን፡ ትማሊ ሓሙስ ኣብ 

ልዕሊ እስራኤል ናይ ሕነ ስጒምቲ 

ከምዝወሰደ ኣፍሊጡ።

ሓይልታት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 

ዓመት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲታት፡ 

ብውሕዱ 200 ፍልስጤማውያን 

ከምዝቐተሉ ጸብጻባት የመልክቱ።

ቊጽሪ ዕለታዊ ተጠቀምቲ ፌይስ-ቡክ ክልተ ቢልዮን በጺሑ
ቍጽሪ መዓልታዊ ተጠቀምቲ ፈይስ-ቡክ 

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ብማእከላይ 

ገምጋም ክልተ ቢልዮን ከምዝበጽሐ፡ እዚ 

ድማ ኣስታት ርብዒ ካብ ህዝቢ ዓለም 

ከምዝዀነ ተገሊጹ። 

እቲ ማሕበራዊ ኩባንያ ወጻኢታቱ 

እናወሰኸን መሸጣ መወዓውዒታት 

እናነከየን ብምኻዱ ኣብ ጸቕጢ ምጽናሑ 

ዝሕብሩ ጸብጻባት፡ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ግን፡ 

መዓልታዊ ቍጽሪ ተጠቀምቲ እቲ መርበብ 

ሓበሬታ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረ 

ብ4 ሚእታዊት ከምዝወሰኸ ኣመልኪቶም።

እንተላይ ንማሕበራዊ መራኸቢታት 

ኢንስታግራምን ዋትስኣፕን ዝውንን 

ኩባንያ ሜታ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዓቢ 

ዳግመ-ውደባ ከምዘካየደ ኣፍሊጡ ምንባሩ 

ኣይርሳዕን።

እቲ ዝወሰዶ ናይ ዳግመ-ውደባ 

ስጕምቲ፡ ኣብያተ-ጽሕፈታት ምንካይን፡ 

ቊጽሪ ሰራሕተኛታት ብኣስታት 13 

ሚእታዊት ምንካይን ካልእን ዘጠቓለለ 

ምንባሩ ይሕበር።

ወናኒ ኩባንያ ሜታ ዝዀነ ማርክ 

ዙከርበርግ፡ “2022 በዳሂት ዓመት’ኳ 

እንተነበረት፡ ጽቡቕ ምዕባለታት ግና 

ኣመዝጊብና ኣለና፡” ክብል ገሊጹ።
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