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መጸውዒመጸውዒ

ደሴታት ሰሎሞንደሴታት ሰሎሞን

ገጽ  7ገጽ  7

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ካብ ናይ ስዑድያ መገሻኡ ተመሊሱ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ 

ስዑድያ ዝገበሮ ናይ ስራሕ ምብጻሕ 
ፈጺሙ፡ ትማሊ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ-
ቐትሪ ተመሊሱ።
ኣብ’ዚ ብዕድመ መንግስቲ ንግስነት 

ስዑዲ-ዓረብ ዝገበሮ ናይ ክልተ 
መዓልታት ዑደት - ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ፡ ምስ ወራስ ዓራትን ኣቦ-

መንበር ባይቶ ሚኒስተራትን ኣሚር 
መሓመድ ቢን ሳልማን ኣብ ሪያድ ኣብ 
ዝገበርዎ ርክብ፡ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ 
ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን፡ 
ከምኡ’ውን ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ 
ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት 
ዘትዮም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ኣሚር 

መሓመድን ብተወሳኺ፡ ዝርዝሩ 
ኣብ መጻኢ ዝግለጽ፡ ንህልውን ናይ 
መጻኢን ረብሓታትን ዝምድናታትን 
ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገልግል - 
ሓባራዊ ሽርክነታዊ መደባት፡ ጽቡቕ 
ናይ ምርድዳእ መንፈስ ዝዓሰሎ ዝርርብ 
ኣካዪዶም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሰሉስ 

28 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ 
እዩ ናብ ስዑድያ ገይሹ።

ኤርትራ፡ ኣብ ኣኼባ ‘ሻራ ዘይብለን ሃገራት’ ተሳቲፋ
ኤርትራ፡ ትማሊ 2 መጋቢት ኣብ ከተማ 

ባኩ - ኣዘርባጃን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ 
ሻራ ናይ ዘይብለን ሃገራት ተሳቲፋ። 
ኣብ’ቲ መራሕትን ወከልትን 120 

ኣባል ሃገራትን ወኪል ሕቡራት ሃገራትን 
ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፡ ውድብ ሻራ ዘይብለን 
ሃገራት - ድሕሪ ለበዳ ‘ኮቪድ-19’ ኣብ 
ምሕዋይ ቁጠባ ዝህልዎ ተራ ንምዕባይን 
ብሓባር ንምስራሕን ኣብ ዝብል ዛዕባ 
ተዘትዩ። 
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ 

ኤርትራ ኣብ ፈደረሽን ሩስያ ኣቶ ምኪኤል 
ሓጐስ ንኤርትራ ወኪሉ ተሳቲፉ። 
ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት፡ 120 

ኣባል ሃገራት፡ ከምኡ’ውን 17 ሃገራትን 
10 ኣህጉራውያን ውድባትን ብደረጃ 
ተዓዘብቲ ዝሓቘፈ - ድሕሪ ሕቡራት 
ሃገራት እቲ ዝዓበየ ምትእኽኻብ ኰይኑ፡ 
ኤርትራ ኣብ 1995 እያ ብወግዒ 
ተጸንቢራቶ።

ዓንሰባ - ፖሊስ፡ ኣብ ከተማ ከረን ኣስተምህሮታት ወዲቡ
ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ፡ ኣፍልጦ ሕብረተ-ሰብ 

ኣብ ሕጊ ንምዕባይ - ካብ 21 ክሳብ 24 
ለካቲት፡ ኣብ ከተማ ከረን ኣስተምህሮታት 
ወዲቡ።
ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሜጀር ወልዱ 

ዘወልዲ፡ ብቐጻሊ ዝኽሰቱ ገበናትን 
በደላትን ድሕሪ ምዝርዛር፡ ሕጊ 
ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለዘየድሕን 

- ብሕልፊ መንእሰያት ብስነ-ምግባርን 
ሕግን ክመላለሱ፣ ከምኡ’ውን ካብ ኩሉ 
ትሕተ-ሃገራዊ ኣተሓሳስባታት ክሕየቡ 
መኺሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ብዞባ ደረጃ 3,331 

ገበናትን 1,791 በደላትን ከም እተመዝገበ፣ 
ብዝተፈላለዩ ባህርያዊ ሓደጋታት 27 
ሰባት ከምዝሞቱ፡ ሜጀር ወልዱ ሓቢሩ።

ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከረን 
ተለንተ ኣመናይ ዘውደ ብወገኑ፡ ሕብረተ-
ሰብ ኣፍልጦኡ ኣብ ሕጊ ብምዕባይ 
ገበናትን በደላትን ንምክልኻል፡ ግቡእ 
ተራኡ ክጻወት ኣተሓሳሲቡ።
 ኣብ ዞባ ማእከል ድማ፡ ተመሃሮ 

ጥዕናኦምን መጻኢኦምን ካብ ዝሃሲ 
ወልፍታት ተቘጢቦም ኣብ ትምህርቶም 

ዕቱባት ክኾኑ - ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር 
ፖሊስ ዞባ ማእከል፡ ካፕተይን ግርማይ 
ፍስሓጽዮን ምዒዱ። 
ብ17 ለካቲት ንተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ 

ቤት-ትምህርቲ እምባሃራን መባእታን 
ማእከላይን ደረጃ ኣልኣመልን ኣብ 

ዝገበሮ ሰሚናር፡ ካፕተይን ግርማይ፡ ፖሊስ 
-ገበናትን በደላትን ብምክልኻል ሰላምን 
ጸጥታን ንምውሓስ ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ፡ 
ተራ ሕብረተሰብ ብሓፈሻኡ፡ ንቕሓት 
ተመሃሮ ድማ ብቐንዱ ወሳኒ ከምዝዀነ 
ኣገንዚቡ።

መደብ ‘ምጥፋእ መሃይምነት’ ኣተባባዒ ውጽኢት የመዝግብ
ኣብ ኤርትራ መሃይምነት ንምጥፋእ 

ዝቕጽል ዘሎ ውሁድ ጻዕሪ ኣተባባዒ 
ውጽኢት የርኢ ከምዘሎ፡ ኣብ ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ትምህርቲ 
ንዓበይትን ሚዲያን ኣቶ ገብረዝጊ ድማም 
ሓቢሩ።
ኣቶ ገብረዝጊ፡ ኣብ ፈለማ ናጽነት 80 

ሚእታዊት ዝነበረ መጠን መሃይማን፡ 
ኣብ’ዚ እዋን እዚ ናብ 20 ሚእታዊት 
ከምዝወረደ ገሊጹ።
 ኣብ 2022፡ ብዘይካ ኣብ ዞባ ማእከል፡ 

ኣብ’ተን ካልኦት ዞባታት፡ 88 ሚእታዊት 
ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም፡ ዕድመኦም 
ካብ 15 ዓመት ንላዕሊ ዝዀኑ ኣስታት 
38 ሽሕ ዜጋታት፡ ኣብ 925 መምሃሪ 
ማእከላትን ነቚጣታትን ትምህርቲ ከም 

እተኸታተሉን - እቶም 78 ሚእታዊት 
ከምዝዛሙን ኣረዲኡ።  
ኣብ’ቲ ግቡእ ትምህርቲ ናይ ምጅማር 

ዕድመ፡ ኣብ ከባቢኦም ዕድል ትምህርቲ 
ንዘይረኸቡ - ኣብ ክሊ ዕድመ 9 ክሳብ 14 
ዓመት ንዝርከቡ ቈልዑ፡ ‘መደብ ዓረዮት’ 
ከምዝወሃብን፡ እቶም ዝበዝሑ ትምህርቶም 
ብዓወት ከምዝዛዘሙን እውን ሓቢሩ።
ምጥፋእ መሃይምነትን መደብ ዓረዮትን፡ 

ኣንቢብካን ጽሒፍካን ናይ ምኽኣል 
መበገሲ እምበር - ናይ መወዳእታ ዕላማ 
ከምዘይኮነ ዝጠቐሰ ኣቶ ገብረዝጊ፡ ናይ 
ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ ቈልዑን 
ዓበይትን ከይህልዉ፡ ኩለን ኣካላት 
መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን 
ኣበርክቶአን ከዕዝዛ ተላብዩ።

ኵዕሶ ሰኪዐት ይቕጽልኵዕሶ ሰኪዐት ይቕጽል
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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) 
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

ልዑል ሙቐት ይቐትልዶ. . .?ልዑል ሙቐት ኣብ ዝበዝሖ ወቕቲ፡ ምስ 
ሙቐት ብዝተኣሳሰሩ ሕማማት ክትጥቃዕ - 
ዘሎካ ተኽእሎ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ። እዚ 
ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ልዑል ሙቐትን ጸቕጢ 
ኣየርን፡ ኣካላትና ብረሃጽ ጥራይ ክዝሕል ከቢድ 
እዩ ዝገብሮ። ቅልጡፍ ዝኾነ ሕክምናዊ 
ክንክን እንተዘይረኺቡ ድማ፡ ንዝበኣሰ ጥዕናዊ 
ጸገም ክንቃላዕ ንግደድ። 
ሙቐት ሰብነት ናይ ሓደ በጽሒ - ካብ 36 

ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ክሳብ 37 ዲግሪ ሰንቲ 
ግሬድ ክኸውን እዩ ዘለዎ። ዕሸላትን ህጻናትን 
ድማ፡ ካብ 36 ክሳብ 38 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ 
እንተሃለዎም - ንቡር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እቲ 
ሙቐት ካብ 40 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ንላዕሊ 
እንተኾይኑ ግና፡ ብልዑል ሙቐት ተጠቒዕና 
ክንከውን ስለ እንኽእል፡ ወቕዒ ሙቐት (Heat 
stroke) ከየስዓበልና እንከሎ፡ ብቕልጡፍ ናብ 
ሕክምና ክንከይድ ይግባእ። 

ክቱር ሙቐት ኣብ ኣካላትና ዝፈጥሮ ክቱር ሙቐት ኣብ ኣካላትና ዝፈጥሮ 
ዘይንቡር ንጥፈታትዘይንቡር ንጥፈታት
ሙቐት ሰብነትና እናወሰኸ ክኸይድ እንከሎ፡ 

ሰራውር ደም ይኽፈቱ። እዚ፡ ጸቕጢ ደም 
ከምዝንኪ ስለዝገብር - ልብና ነቲ ደም ናብ 
ኣካላትና ንምብጻሕ ብሓይሊ ክትሃርም 
ትግደድ። ቅልጡፍ ምውሳኽ ሙቐት ሰብነት 
ወይ ሕበጥ እግሪ ዝኣመሰሉ ምልክታት 
ዝኽሰቱ፡ በዚ ምኽንያት እዚ እዮም። 
ኣብ ግዜ ልዑል ሙቐት፡ ኣብ ታሕተዋይ 

ቀጸላ ቈርበት ሰብነትና ብብዝሒ ደም ከም 
ዝውሕዝ ይኸውን። ነቲ ሙቐት ካብ ውሽጢ 
ኣካላትና ብመልክዕ ረሃጽ ንደገ ንኽወጽእ 
ይሕግዝ። እቲ ኣብ ሰብነትና ዝጸንሐ ሙቐት 
ብረሃጽ ክወጽእ እንተኽኢሉ፡ ሰብነትና ብንቡር 
ኣገባብ ክዝሕል ይጅምር። 
ረሃጽ ሙቐት ሒዙ ክወጽእ እንከሎ፡ ካብ 

ሰብነትና ኣገዳሲ ዝኾነ ፈሳሲን ጨውን ሒዙ 
እዩ ዝወጽእ። ብቐሊሉ ንንቕጸት (dehydra-
tion) ሰብነት ንቃላዕ ኣለና ማለት እዩ። እዚ 
ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ትሕቲ ንቡር 
ምጉዳል ጸቕጢ ደም ተደሚሩ፡ ምስልካይን 
ሓይሊ ምድካምን ዝኣመሰሉ ምልክታት 
ከነርኢ ንጅምር።

ልዑል ሙቐት ኣብ ኣካላትና ዘውርዶ ልዑል ሙቐት ኣብ ኣካላትና ዘውርዶ 
ጉድኣትጉድኣት
ሓደ ሰብ ብክቱር ሙቐት ንንውሕ ዝበለ 

ሰዓታት ምስ ዝቃላዕ፡ ካብ ንጥፈታት ኣካላቱ 
እቲ ብቐዳምነት ዘቋርጽ - ናይ ምርሃጽ ዓቕሚ 
እዩ። ከም ዝፍለጥ፡ ረሃጽ ኣብ ኣካላትና ንዘሎ 
ልዑል ሙቐት ናብ ንቡር ደረጃ ንኽወርድ 
ዘገልግል መካኒዝም እዩ። ምርሃጽ ምስ እነቋርጽ፡ 
ኣብ ዝሓጸረ እዋን ብወቕዒ ሙቐት ክንጥቃዕ 
ንኽእል።  

ብልዑል ሙቐት ዝያዳ ዝጥቃዕ ኣካል (or-ብልዑል ሙቐት ዝያዳ ዝጥቃዕ ኣካል (or-
gan) ኣየናይ እዩ?gan) ኣየናይ እዩ?
ብክቱር ሙቐት እቲ ፈለማ ግዳይ ዝኸውን 

ክፍሊ ሰብነትና፡ መትነ-ልባዊ (cardiovascular) 
ስርዓት እዩ። ደምና ኣብ ሰብነትና ወሪሩ ንዘሎ 
ሙቐት ንምዝሓል፡ ዝያዳ ናብ ወሰናስን ክፍሊ 
ሰብነትና እዩ ዝውሕዝ። ብሰንኪ ረሃጽ ኣብ 
ኣካላትና ንዝፍጠር ሕጽረት ማይ ከምኡ’ውን 
ብሰንኪ ልዑል ዝርጋሐ ዋሕዚ ደም - ብፍላይ 
ኣብ ወሰናስን ክፍሊ ሰብነትና፡ ኣብ ልቢ 
ጸቕጢ ደም ብዝለዓለ ዓቐን ይጐድል። ልቢ፡ 
ናብ ኩሎም ኣካላት ሰብነትና ደም ምእንቲ 
ክበጽሕ እትፈጥሮ ህርመት ንኽውስኽ 
ልዑል ጻዕሪ ትገብር። ብዝግባእ ከተማልእ 
ዓቕሚ ስለ ዝሓጽራ ድማ፡ እቲ ግዳይ ውኖኡ 
ከጥፍእ ይግደድ። ቀልጢፉ ግቡእ ክንክን 
እንተዘይረኺቡ ከኣ፡ ድኻም ልቢን ሞትን 
ከስዕበሉ ይኽእል። 
እቲ ካልኣይ ብኽቱር ሙቐት ግዳይ 

ዝኸውን ኣካል ሓንጐል እዩ። ክቱር ሙቐት፡ 
ብመትናዊ ስርዓት - ኣብ መንጎ ሓንጐልን 
ልቢን ዝነበረ ምንባብ ዝተሓላለኽ ይኸውን። 
ድርቀት (dehydration) ብኤለክትሪካዊ 
ምንቅስቓስ ብመትንታት ንዝመሓለለፍ 
መልእኽቲ የተዓናቕፎ። 
ኣስተብህል! ሓንጐልና ንምዝሓል 

እንጥቀመሉ ኣገባብ ሓደ - ስርዓተ-እስትንፋስ 
እዩ። ብኽቱር ሙቐት ዝተጠቕዐ ግዳይ፡ ናብን 
ካብን ሓንጎል ንዝውሕዝ ደም ንምዝሓል፡ 
እስትንፋሱ ቅልጡፍ እዩ ዝኸውን። እዚ 
ንባዕሉ ኣብ ደም ዝህሉ መጠን ‘pH’ ስለ 
ዝዓቢ፡ ኣብ ዋህዮታት ደም ከቢድ ዕንወት እዩ 
ዝወርድ።
ኣብ ግዜ ክቱር ሙቐት፡ ዑደት ደምና 

ናብ ወሰናስን ክፍሊ ሰብነትና ብብዝሒ ስለ 
ዝውሕዝ፡ ትሑት ዋሕዚ ደም ብምርካብ 
ግዳይ ካብ ዝኸውን ኣካላት ሰብነትና፡ መዓንጣ 
እዩ። ከም ሳዕቤኑ፡ ዘየላቡ ውጸኣትን ተምላስን 
ከስዕበልና ይኽእል። 
ካብ ሰብነትና ልዑል ማይን ጨውን 

ብምጥፋኡ ኣብ ስርዓተ-ሽንቲ ከቢድ ዕንወት 
እዩ ዘጋጥም። ኩሊት ውሑድ ግን ከኣ 
ኣዝዩ ዝተመረዘ ሽንቲ ከተመንጩ ትግደድ። 
እቲ ሽንቲ ቡናዊ ሕብሪ ዝሓዘ ይኸውን። 
ንዝተወሰነ ግዜ ከምዚ እንተቐጺሉ ድማ፡ ኣብ 
ኩሊት ጥዕናዊ ጉድኣት ይወርድ። 

ንልዑል ሙቐት ዝተቓልዐ ሰብ ዘርእዮ ንልዑል ሙቐት ዝተቓልዐ ሰብ ዘርእዮ 
ምልክታት ምልክታት 
= ጽርውርው ምባል
= ዕግርግርን ተምላስን፡
= ውኖ ምጥፋእ፡
= ምድንጋርን ኣድህቦ ምጥፋእን፡
= ምጭብባጥ ጭዋዳ፡
= ሕማም ርእሲ. . . ወዘተ። 
ጸቕጢ ደም ኣመና እንተነክዩ፡ ድኻም ልቢ 

ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። 

ግብረ-መልሲ ሰብነትና ኣብ ምቅይያር ክሊማግብረ-መልሲ ሰብነትና ኣብ ምቅይያር ክሊማ
ውርጪ ኣብ ዝዓብለሎ ዝሑል ኩነታት ኣየር 

ይኹን ልዑል ሙቐት ኣብ ዘለዎ ምድረ በዳ፡ 
ሰብነትና ንቡር ሙቐቱ ሓልዩ ክቕጽል ናይ 
ባዕሉ ተፈጥሮኣዊ ኣገባብ/መካኒዝም ኣለዎ። 
ንኣብነት፡ ሙቐት ኣከባቢ ልዕሊ ንቡር ምስ 
ዝኸውን፡ ሰብነትና ኣብ ቀጸላታት ቈርበትና 
ዝርከቡ ሻምብቆታት ደም ዝያዳ ከም ዝኽፈቱ 
ብምግባር ከም እንርህጽ ንኸውን። በዚ ኣገባብ 
ሰብነትና ነቲ ክቱር ሙቐት ይቈጻጸሮ። 

ሙቐትን ድኻምንሙቐትን ድኻምን
ሰብነትና ካብ 39 ክሳብ 40 ዲግሪ ሴንቲ 

ግሬድ ዝበጽሕ ሙቐት እንተለዎ፡ ሓንጐልና 
ንጭዋዳታት ሰብነትና ንጥፈታቶም ክንክዩ 
መልእኽቲ ስለ ዝሰደሎም፡ ምስልካይን 
ድኻምን ክስመዓና ግድን እዩ። ሙቐት 

ሰብነትና ካብ 41 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ንላዕሊ 
እንተኾይኑ፡ ኣካላትና ዘልሓጥ ስለዝብል፡ 
ክንንቀሳቐስ ኣይንኽእልን። 
ሙቐት ሰብነትና ልዕሊ 41 እንተበጺሑ፡ 

ከሚካላዊ መስርሕ ኣካላትና ስለዝትንከፍ፡ 
እቶም ኣብ ውሽጢ ኣካላት ዘለዉ ዋህዮታት 
እናዛሕተሉ ይኸዱ፣ ገለ ክፋላት-ኣካላትና ድማ 
ስርሖም ደው ከብሉ ይጅምሩ። ናብ ቈርበት 
ዝውሕዝ ደም ስለ ዝቋረጽ እውን፡ ኣካላትና 
ኣብዚ ደረጃ እዚ ክርህጽ ኣይክእልን እዩ።
ሙቐት ኣከባቢ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ 

እንተኾይኑ፡ ወቕዒ ሙቐት ከጋጥም ዘሎ 
ተኽእሎ ሰፊሕ እዩ። ወቕዒ ሙቐት ብኡ-
ንብኡ ሕክምናዊ ሓገዝ እንተ ዘይተገይሩሉ፡ 
ክሳብ ሞት ከብጽሕ ይኽእል እዩ። ብህይወት 
ናይ ምቕጻል ዕድል ኣዝዩ ትሑት ይኸውን። 

ሰብነትና ብኸመይ ነዝሕል?ሰብነትና ብኸመይ ነዝሕል?
ብዝሑል ማይ ሰብነትካ ከተዝሕል ይከኣል 

እዩ። ኣብቲ ወሰንቲ ሻምብቆታት ደም ናይ 
ኣርተሪ ዝርከብሉ ኣካላት ሰብነትና ብበረድ 
ምድራዝ። እዚ፡ መናፊት ቈርበት ሰብነትና 
ከም ዝኽፈቱ ስለዝግበር፡ ብቐሊሉ ንኽንርህጽ 
ይሕግዘና። ምስ እንርህጽ እቲ ኣብ ውሽጢ 
ሰብነትና ዝርከብ ልዑል ሙቐት ንደገ ክወጽእ 
ይኽእል።
ንኽንርህጽ ኣብ ሃዋሁ/ኣየር ዝርከብ ጠሊ 

ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኣየር ልዑል ጠሊ እንተሎ፡ 
ናይ ምርሃጽ ተኽእሎና ድኹም እዩ ዝኸውን። 
እቲ ኣየር ንቑጽን ደረቕን እንተኾይኑ ግና፡ 
ብቐሊሉ ክንርህጽ ይሕግዘና እዩ።
ክሳዕ 37 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ሙቐት ኣብ 

ዘለዎ ከባቢ፡ ሓደ ሰብ ኣብ ሰዓት ኣስታት 15 
ኪሎ ሜተር ይጎዪ እንተሎ፡ ኣብ ሰዓት ኣርባዕተ 
ሊትሮ ረሃጽ ከመንጩ ከም ዘለዎ ክእሊታት 
ሕክምና የመልክቱ። 

ኩሉ ሰብ ብማዕረ ድዩ ሙቐት ዝቈጻጸር?ኩሉ ሰብ ብማዕረ ድዩ ሙቐት ዝቈጻጸር?
ኣይኮነን። ምስ ልዑል ሙቐት ምትእስሳር 

ዘለዎም ሕማማት ከውርድዎ ዝኽእሉ 
ጸገማት - ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ። 
ጽልዋ ሙቐት፡ እቲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ሰብነቱ 
ልዑል ሙቐት (ወይ ክቱር ዛሕሊ) ይጻወር 
ኣብ ዝብል ተፈጥሮኣዊ ትዕድልቲ እዩ 
ዝምርኮስ። ስለ’ዚ ገለ ሰባት ልዑል ሙቐት ናይ 
ምጽዋር ዓቕሚ ክህልዎም እንከሎ፡ ገሊኦም 
ድማ ዘይክእሉ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም።
ልዕሊ ንቡር ክብደት ሰብነት ዘለዎም ሰባት፡ 

ሰብነቶም ምዕሩይ ሙቐት ክዕቅብ ስለዘይክእል፡ 
ብልዑል ሙቐት ቀልጢፎም ተጠቃዕቲ 
እዮም። ዕድመ (ብፍላይ ልዕሊ 45 ዓመት 
ዝዕድሚኦም)፡ ከምኡ’ውን ድኹም ሓፈሻዊ 
ጥዕና ዘለዎም ሰባት፡ ገለ ካብቶም ብልዑል 
ሙቐት ተጠቃዕቲ ዝኾኑ እዮም።
ቀጻሊ ሕክምናዊ ክንክን ዝገብሩ ግዳያት 

ጸቕጢ ደም፡ ሽኮርን ካልእ ሕዱር ሕማማትን 
ዝኾኑ ሰባት፡ ብልዑል ሙቐት ተጠቃዕቲ 
እዮም። ናይ ቈርበት ሕማም ዘለዎም ሰባት 
ልዑል ሙቐት ቀልጢፉ ከጥቅዖም ይኽእል 

እዩ።

ሙቐት ይቐትልዶ?ሙቐት ይቐትልዶ?
ልዕሊ ንቡር ሙቐት ከባቢ፡ ዋሕዲ 

ምንቅስቓስ ኣየር፡ ጸቕጢ ዘለዎ ክሊማ፡ 
ጽዑቕ ምውስዋስ ኣካላት. . . ወዘተ፡ ገለ 
ካብቶም ሙቐት ሰብነትና ከም ዝውስኽ 
ዝገብሩ ረቛሒታት እዮም። 
ነቲ ኣብ ሰብነትና ዝፍጠር ሙቐት 

ክንቈጻጸሮ ምስ ዘይንኽእል፡ ኣብ ጥዕናና 
ሓደጋ የስዕብ እዩ።  
ልዑል ሙቐት ኣብ ዘለዎ ከባቢ፡ ጽዑቕ 

ምውስዋስ ኣካላት ክንገብር እንከለና፡ 
ሰብነትና ካብ መጠን ንላዕሊ ስለዝመውቕ፡ 
ድኻም ክስምዓና ግድን እዩ። 

ልዑል መጠን ሙቐት እምበኣር፡ ሞት 
ከስዕብ ይኽእል እዩ። ሰብነትና ነቲ ዘጋጥሞ 
ልዑል ሙቐት ንምምጥጣን - ሓያል ጻዕሪ እዩ 
ዘካይድ። ነዚ ክገብር እንከሎ፡ ሃንደበት ድኻም 
ልብን ወቕዕን ከጋጥሞ ይኽእል እሞ ሞት 
የጋጥም።
ዝበዝሕ ካብ’ዚ፡ እቲ ብሰንኪ እቲ ሙቐት 

ሰብነት ቀዋሚ ንክኸውን ዝግበር ጻዕሪ ዝመጽእ 
ድኻም ልብን ወቕዕን እዩ።

ምስ ልዑል ሙቐት ዝተኣሳሰሩ ሕማማት ምስ ልዑል ሙቐት ዝተኣሳሰሩ ሕማማት 
እንታይ እዮም?እንታይ እዮም?
ንልዑል ሙቐት ምቅላዕ እዞም ዝስዕቡ 

ሕማማት ከኸትል ይኽእል፦
-ሕበጥ ሰብነት፦ እዚ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ 

ልዑል ሙቐት ክሰርሑን ክንቀሳቐሱን ኣብ 
ዘይክእሉ ሰባት እዩ ዘጋጥም። እቲ ሕበጥ 
ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓካርዓካሪቶ ናይ እግሪ እዩ 
ዝርአ።
-በቐጥን ሰሓን ኣብ ቈርበት፦ ልዑል 

ሙቐት ኣብ ቈርበት ነኣሽቱ ዕንፍሩርን ሰሓን 
ክፈጥር ይኽእል። እቲ በቐጥ ጽክታት ረሃጽ 
ብምዕባሶም ብዝርአ ምቅጻል ዝፍጠር ምልክት 
እዩ። ብዙሕ ግዜ እቲ ግዳይ ናብ ዝሑል ከባቢ 
እንተግዒዙ፡ እቲ በቐጥን ሰሓን ቀልጢፉ እዩ 
ዘቋርጽ።
-ምሽምቓቕ ጭዋዳ፦ እዚ ክቱር ቃንዛ ኣብ 

ጭዋዳታት ዘስዕብ ጸገም እዩ። ምሽምቓቕ 
ጭዋዳ፡ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ረሃጽ፡ ዘይምዕሩነት 
ዓቐን ጨው ኣብ ሰብነት ምስ ዝርአ ዝኽሰት 
ጸገም እዩ። ብሰንኪ ረሃጽ ዝጠፍአ ፈሳሲ ናይ 
ኣካላትና፡ ማይ ብምስታይ ከነመዓራርዮ ምስ 
ዘይንኽእል፡ ዘይምዕሩዪነት ጨው ኣብ ኣካላት 
የጋጥም። 
-ክቱር ድኻም፦ እዚ ብሰንኪ ረሃጽ፡ ማይን 

ጨውን ናይ ኣካላትና ብምብኻኑ እዩ 
ዘጋጥም። ክቱር ረሃጽ፡ ምድንዛዝ፡ ጽልግልግ 
ምባል፡ ክቱር ጽምኢ ማይ፡ ሕማም ርእሲ፡ 
ሕጽረት እስትንፋስ. . . ወዘተ ካብ ምልክታቱ 
እዮም። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝበጽሐ ሰብ፡ 
ተቐላጢፍካ ናብ ሕክምና ምውሳዱ የድሊ። 
-ወቕዒ ሙቐት፦ እዚ ብሰንኪ ልዑል 

ሙቐት ዝርአ ልሙድ ጥዕናዊ ጸገም እዩ። 
ቅልጡፍ ዝኾነ ሕክምናዊ ሓገዝ ዘድልዮ 
ምዃኑ ኣይትዘንግዕ። ሙቐት ሰብነት ልዕሊ 
40 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ምብጻሕ - ሓደ ካብ 
ምልክታት ወቕዒ ሙቐት እዩ። ብወቕዒ 
ሙቐት ዝተጠቕዐ ሰብ - ምጉዳል ኣድህቦ፡ 
ምድንጋራት፡ ዘይንቡር ጠባያት፡ ምቑጣዕ፡ 
ምድራቕ ቈርበት ሰብነት. . . ዝኣመሰሉ 
ምልክታት እውን የርኢ እዩ።   
ወቕዒ ሙቐት ዘጋጠሞ ሰብ፡ ቅልጡፍ 

ዝኾነ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ሕክምናዊ ሓገዝ 
እዩ ዘድልዮ። ደራሪብዎ ዘሎ ክዳን ምእላይ፡ 
ማይ ከም ዝወስድ ምግባር (ብነጠብጣብ 
እውን ክኸውን ይኽእል እዩ)፡ ሰብነቱ 
ብማይ ምጥልቃይ. . . ወዘተ። ኣብ’ዚ፡ ነቲ 
ግዳይ ሕክምናዊ ሓገዝ ኣብ መሃብ ዝግበር 
ምድንጓያት እንተሎ ንሞት ከቃልዖ ይኽእል 
እዩ። 

ንግዳያት ልዑል ሙቐት ክንገብሮ ዝግበኣና ንግዳያት ልዑል ሙቐት ክንገብሮ ዝግበኣና 
ሓገዝሓገዝ
  -ናብ ዝሑል ቦታ ምግዓዝ፡
  -ብሕቖኡ ደቂሱ ኣእጋሩ ቅሩብ ኣበርኽ 

ኣቢሉ ከም ዝድቅስ ምግባር፡ 
  -ብዙሕ ማይ ወይ ፈሳሲ ከም ዝሰቲ ብዙሕ ማይ ወይ ፈሳሲ ከም ዝሰቲ 

ምግባር፡ምግባር፡
  -ብጥሉል ጨርቂ ወይ ማይ ብምኽፍካፍ 

ቈርበቱ ከም ዝዝሕል ምግባር።
ኣስተብህል - እቲ ግዳይ ኣብ ውሽጢ 30 

ደቓቕይ ክዝሕል እንተዘይክኢሉ፡ ወቕዒ 
ሙቐት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ።

ምንጪ፦ healthing.caምንጪ፦ healthing.ca
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ማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል 

ካብ ጀዛን ክሳብ ዓረዛን ግዝግዛንብርጌዳት 51ን 80ን፡ ሰላሕታ ወራር 
ድሕሪ ምፍሻሉ - ዳርጋ መስረትቲ ናይቲ 
መላግቦ ግንባር ናቕፋን ሓልሓልን ዝዀነ 
ሓድሽ ግንባር ሃበሮ እዮም። ምስ ምምጻእ 
ሓድሽ ኣወዳድባ ናይ ሰራዊት ከኣ፡ ኣብ 
ጥቅምቲ 1984 ብጥርናፈ ናይ ክልተኦም 
ብርጌዳት፡ ኣብቲ ግንባር ንክፍለ ሰራዊት 52 
ኣቘሙ። ማዕረ-ማዕረ ምስ ምስረታ ክፍለ 
ሰራዊት፡ መጸውዒ ብርጌድ 80 ናብ 45 
ክቕየር ከሎ፡ ብርጌድ 51 ድማ 24 ተባህለ። 
እዞም ብርጌዳት እዚኣቶም፡ ንኣስታት 

ኣርባዕተ ዓመታት ብቐዋሚ ኣብዚ ግንባር’ዚ 
ዓሪዶም ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ምዝዛም 
ዓመተ 1987 ብመንገዲ እዚ ክፍለ-ሰራዊት 
ሓድሽ መምርሒ ተቐበሉ። በቲ ዝመጽአ 
ትእዛዝ መሰረት፡ ድፋዓቱ ንክፍለ-ሰራዊት 
70 ኣረኪቡ ናብ ገልጠምን ሩባ-ዓንሰባን - 

ድሕሪ ድፋዕ ገጹ ወረደ። 
እቲ ሰራዊት፡ ነቲ ከም ቤቱን ግራቱን 

ከደልድሎን ክከናኸኖን ዝጸንሐ መከላኸሊ 
መስመር ኣረኪቡ ክንቀሳቐስ ምስ ጀመረ 
ኸኣ፡ ተስፋ ሓድሽ ዓወታትን ገስጋስን ሰነቐ። 
ምንቅስቓስ እንተድኣ ኣሎ መጥቃዕቲ፡ 
መጥቃዕቲ እንተድኣ ኣሎ ድማ - ገስጋስ 
ዓወታት ስለዝረኣዮ ዝነበረ መንፈሱ ተሓደሰ።
ይዅን’ምበር፡ ተጋዳላይ፡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ 

ምንቅስቓስ’ኳ ይጸልእ እንተዘይ ነበረ፡ ድፋዕካ 
ኣረኪብካ ጠቕሊልካ ካብቲ ከባቢ ምውጻእ 
ምስ ተጀመረ ግን ኣብ ገጻት ገለ ተጋደልቲ 
ናይ ምድፍናቕ ነጸብራቕ ከይተራእየ 
ኣይተረፈን። ምናልባት፡ ነዊሕ ግዜ 
ንዝዓረዱሉ ከባቢታት ዝባኑ ሂቡ ይሰናበቶ 
ብምንባሩ’ሞ፡ እቲ ከባቢ ድማ ኣብ ህይወት 
ተጋዳላይ ዘስረጾ ውህደት፣ ኣብ ኣእምሮ 
ተጋዳላይ ዝተደቀነ ኣሰራት ፍቕሪ ቀሊል 
ዘይምንባሩ ኣማቲ ኰነ። ትዕዝብትን ታሪኽን 
ገድሊ ከም ዝነግረና እውን፡ ተጋዳላይ 
ብርግጽ ድፋዓቱ ከም ዘፍቅር እዩ። 
ካልእ መግለጺ ከይወሰኽና፡ “ግዋየ ግዋና 

ጽብቕቲ ዕርድና፡ ከም ጀሪካን ማይ እንተ 
ትዀነልና፡ ምወሰድናያ ነይርና ሞሰላ 
ገይርና!” …  እናበለት ስምዒታ ዝገለጸት 
ኣሃዱ ተጋደልቲ ኣብነት ብምውሳድ 
ጥራይ’ኳ፡ ንጥያቐና መልሲ ኣብ ምሃብ 

ብቕዕትን ኣኻሊትን መርኣያ ይመስለኒ። 
ተጋደልቲ ክፍለ ሰራዊት 52 እምበኣር፡ 

ካብቲ ከም ርስቶም ገይሮም ዝረዓምዎን 
ዝተለማመድዎን ግንባር ሃበሮ -ግንባር ሩባ-
ዓንሰባ ጠቕሊሎም ኣብ ዝሰናበትሉ ዝነበሩ 
ህሞት፡ ኣብ ግዳም ብዝንጸባረቕን ብስቱርን 
ናይ ምድፍናቕ ዜማ የዝይሙ ነበሩ። ግንባር 
ሩባ ዓንሰባ ማለት ንዕኣቶም፡ ፍሉይነት ነበሮ። 
ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ህይወታውያን ኰኑ 
ዘይህይወታውያን ግኡዛን፡ ኣብ ህይወት 
ተጋዳላይ ዘፍለቕዎ ፍቕርን ኣብ ኣእምሮኡ 
ዝደቀኑዎ ዝኽርን ተምሳጥን ከም ዘሎ 
ንነፍሲ-ወከፍ ሰብ ይፍለጦ ነበረ። 
እቶም ድሕሪ ወራር ባሕሪ-ነጋሽ ኣብ 

ቍጽጽር ጸላኢ ዝወደቑ ድፋዓት ወርጨጋ፡ 

ሩባ ዓንሰባ፡ ደብረማዓር፡ ሽንግር፡ ወለት 
ሕገም፡ ኣውልዕ፡ ኣድሓነት፡ ክበት እግል፡ 
ገርሳሕቶ፡ ድፋዕ ዶሳ፡ እንዳ ቀጭሕርሙ፡ 
ገንደበት፡ ግሎብ፡ ታንኪ፡ ቦሊቮል ምስ 
ደጀኖም መልመለት፡ ሓረውያታት፡ ሰረዋት፡ 
ተዓንደለት፡ ኣፍጨዋይ ክምለሱዎም 
ሃንቀው እናበሉ ዝተሰናበቱዎም ከባቢታት፣ 
ከምኡ’ውን ድሕሪ ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ዝነበረ 
መከላኸሊ ድፋዓት ኣኽዋር፡ ሩባዓንሰባ፡ እንዳ 
ግዱድ፡ ኣፍንጫ፡ መምርያ፡ ጀዛኒ፡ እምባህራ፡ 
ሸገ፡ ድልቃ፡ ክቡብ ብዕራይን ላባን ወዘተ 
ስውኣት ብጾቱ ዝቐበረሉ ከባቢ እዩ።
ደቂ-ሰባት ምስ ከባቢታቶም ዘለዎም 

ዝምድና ክገልጹ ከለዉ፡ መዳሕንተይ 
ዝተቐብረላ፣ ኣቦሓጎታተይን እኖሓጎታተይን 
ዝተቐበሩላ፣ ዝተዓንገሉላ፡ …  እናበሉ 
ዘለዎም ፍቕሪ፡ ጦብላሕታ ብሓበን 
ክገልጹ ንሰምዖን ንርእዮን ካብ ኰንና፣ 
እቲ ኣብቶም ተጋደልቲ ዝሓደረ 
ስምዒት’ውን ካብኡ ዝረሐቐ ክኸውን 
ኣይክእልን። ምስኣቶም ዝተዋዘዩ፡ ዝሰሓቑ፡ 
ሓልየቶም ዝለገሱ ደቂ መስርዖም፡ ደቂ 
ጋንታኦም ስውኣት ሓመድ ኣዳም 
ዘልበሱሉ፣ ክንዲ ዓዶምን ከተማኦምን ሸናዕ 
ዝበልሉ፡ ግጥማት ጸወታ ኵዕሶ ዘካየዱሉ፡ 
ተዛመድቲ ዝተመርዓውሉ፡ ድሙ-ድሙ 
ጸሚቖም ተጎምጸጽ ዝተላሃይሉ፣ ዝነቐፍሉን 

ዝተነቐፍሉን፡ ውጉኣት፡ ሕሙማት 
ዝሓከምሉ ዝተመሃሩሉን ዝመሃሩሉን ደጀን 
ገልጠም፡ ግርግር፡ ሳርጎን፡ ሽግለት፡ ዓዳያት፡ 
ገራሲት …  ዝኣመሰሉ ቦታታት፡ ካልእስ 
ይትረፍ ኣስማት’ዞም ቦታታት ክጽዋዕ 
ጥራይ’ኳ ኣብ ባሕሪ ከብዶም ጦብላሕ! 
ዝብል ስምዒት ዘሕደረ እዩ ዝነበረ። 
የማኑ ጸጋሙ ብኣግራብ ዑበልን 

እንስሳታት መፋልስን ኣዕዋፍን ዝማዕረገ 
ሰጣሕ ሩባ ዓንሰባ! ኣብ ትሕቲ ጽላል ጋርሳን 
ገባን ዒመን ዝረኣየ ኣጣል፣ ከምኡ’ውን 
ሩዐን ኣብ ኣግማለን ጽዒነን ካብን ናብን 
ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝሳግማ ደቂ ብሄረ-
ብዳዌትን ትግረ ሰብ ሃበሮን ካብ ኣእሙሮ 
ተጋደልቲ ዘይሃስስ ድሙቕ ቅጅለት 
ገዲፉሎም ነበረ። ካብዚ ሓሊፉ፡ ነተን ጸሓይ 
ዕራርቦ ጀሚረን ወጋሕ ትበል ለይቲ ፈሽ! 
ከእትዋልካ ዝሓድራ ጣንጡ ናይቲ ዱር 
ከይተረፈ’ውን ከም ንቡር ወሲዱ፡ ምስ 
ስነ-ህይወትን ቅርጺ መሬትን ናይቲ ከባቢ 
ተወሃሂዱ ኣብ ኣንጕዑን ደሙን ዝሰረጸ 
ፍቕሪ ኣንጊሱ ጸኒሑ እዩ።
በዚ ምኽንያት’ዩ እምበኣር ሕግብግብታ 

እናተሰምዖ፣ ብርጌድ 24 ንብረቱን ሰራዊቱን 
መካይን ተጻዒኑ ናብ ባርካ ገጹ ክጥወ ኸሎ፣ 
ብርጌድ 45 ግን ብኣንጻሩ ናብ ግንባር 
ናቕፋ ኣተወ። ኣብ ቆላ ክትነብር ጸኒሕካ 
ሃንደበት ናብ በሪኽ ከባቢ ምድያብ መቸም 
ተጸዋርነት ይሓትተካ። ወላ’ኳ ቅድሚ 
ምስረታ ክፍለ-ሰራዊት ኣሃዱ ብርጌድ 51 
ኣብ ኣኽራን ግንባር ናቕፋ ዓሪዱ፣ ብርጌድ 
80 ድማ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ይንቀሳቐስ 
እንተነበረ፡ ድሕሪ ሰላሕታ ወራር ግን፡ ካብቲ 
ቆላዊ ዝዀነ ጠባይ ኵነታት ኣየር ዘለዎ 
ምድሪ ሃበሮን ባርካን ወጻኢ ናይ ካልእ 
ተንቀሳቒሱ ኣይፈልጥን። 
ብርጌድ 45 ናብ ግንባር ናቕፋ 

ዝተንቀሳቐሰሉ ቀንዲ ምኽንያት፣ ኣብቲ 
ናይ ሾመንተ ታሕሳስ መጥቃዕቲ ንምስታፍ 
እዩ። ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ 
ዕለት ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ግንባር ናቕፋ 
ናይ ምጥቃዕ ስጉምቲ ንምውሳድ መደብ 
ሒዙ ነበረ። በዚ ምኽንያት፡ ብርጌድ 45 
ምስ ኣጋር ከቢድ ብረት ብምዃን ኣብ 
መጀመርታ ወርሒ ታሕሳስ ኣብቲ ግንባር 
ኣትዩ ንስርሒት ተቐረበ። እቲ ብርጌድ 
ኣብቲ ግንባር ጋሻ ብምንባሩ ብኣባላት 
ስልያ ክ/ሰ 85 ተመሪሑ እዩ ናብ ወሳኒ 
ድፋዓትን ደጀንን ሰራዊት ጸላኢ ዝተጸገዐ። 
ብወገን ቮሊቦልን ሳልፈርን ኣትዩ ክሳብ’ቲ 
ኣብ ጎልጎል ናሮ ዝነበረ እዚ ዝበጽሕ 
ብጸላኢ ኣይተሰምዐን። ኣብ ልዕሊ’ቲ እዚ 
ድማ በርቃዊ መጥቃዕቲ ከፈተ። ከም 
ውጽኢቱ ኸኣ በታ ነቲ እዚ ዘጥቅዐት 
ሓንቲ ሓይሊ ጥራይ ልዕሊ 35 ወተሃደራት 
ክማረኹ ከኣሉ። 
ብሓፈሻ፡ በቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር 

ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ግንባር ናቕፋ ዝኸፈቶ 
መጥቃዕቲ፡ እቲ ጽኑዕ ተባሂሉ ሰራዊት 
ናደው እዝ ዝምካሓሉ ዝነበረ ዕርድታቱ 
ሃዶሽዶሽ ኢሉ ተሰይሩ፡ መከላኸሊ 
መስመሩ ናብ ኣስታት 30 ኪሎ ሜተር 
ድሕሪት ተመልሰ። ብመንጽር’ቲ ዝተሓፍሰ 
ገዚፍ ዓወት ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣሃዱ ዝወረደ 
ክሳራ ኣዝዩ ንኡስ ነበረ። እቶም ናብ 
ሕክምና ክፍለ ሰራዊት እምባልቆ ክሕከሙ 
ዝኣተዉ ተጋደልቲ’ውን ሒደትን ፈኲስን 
መውጋእቲ’ዩ ዝነበሮም።
ኣብቲ ግዜ’ቲ ነቶም ውጉኣት ንምዝንጋዕ 

ተባሂላ እትውላዕ ቴፕ ኣብ ሕክምና 
እምባልቆ ነበረት። ነዚ ዕድል’ዚ ክጥቀምሉ 

ዝደለዩ ውጉኣት ተጋደልቲ ድማ ነቲ 
ካብ ድፋዓት ጸላኢ ዝኣረዩዎ ካሴታት 
ካብ ጅባኦም ኣወውጺኦም፡ ንዝቐረቦም/

በቶም ሓኪም፡ “እንኪ/እንካ ‘ስከ ኣብታ 
ቴፕ ኣእትውያ/ዋ ክንሰምዓ” ይብሉ ነበሩ። 
እንተዀነ ዳርጋ ነፍሲ’ወከፍ ኣብታ ቴፕ 
ዝተፈተነ ካሴት “ስነይ ክምስ ኣንጕዖይ 
ፍስስ! … ” ዝብል ትሕዝቶ ዘለዋ 
ደርፍታት ናይ ኪሮስ ኣለማዮ ኮይኑ 
ይጸንሕ ነበረ። እቶም ብጾት ድማ ነዚ 
ደርፊ’ዚ እናደገሙን እናተዋዘዩን ይዘናግዑ 
ነበሩ።
ብርጌድ 45 ዝተዋህቦ ዕማም ፈጺሙ 

ካብ መከላኸሊ መስመር ንድሕሪት ድሕሪ 
ምውጻእ ንሓድሽ ጕዕዞ ተቐራረበ። እዚ 
ብርጌድ’ዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ምሽብሻባት 
ከሎ፡ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሎጎ-
ዓንሰባ ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ገዚፍ 
ዓወታት ከም ዝተጎናጸፈ ድምጺ ሓፋሽ 
ኣቃልሐት። ድሒርና ከም ዘረጋገጽናዮ 
ድማ፡ ድሮ እቲ ፍላይ ማንታ ብ/45 ዝዀነ 

ብርጌድ 24፣ ምስቲ ኣቐዲሙ ኣብቲ ከባቢ 
ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ብ/81 ናይ ክ/ሰራዊት 
61 ከምኡ’ውን ብርጌድ 10-70 ብምዃን 
ኣብዚ ዝተጠቕሰ ከባቢታት ክሳብ ንሊባንን 
ሕንብርትን ዝተቘጻጸረ በርቃዊ መጥቃዕቲ 
ከፈተ። ከም ውጽኢቱ ኸኣ ኣብቲ ከባቢ 
ዓስኪሩ ንዝነበረ ጸላኢ ደምሲሱ መሳርዕ 
ዕሱባት ደቂ-ሃገር በታቲኑ፡ ብኣንጻሩ መሳርዕ 
ህዝባዊ ሰራዊት ንምጕልባት ናብ ታዕሊም 
ዝወርዱ መንእሰያት ሰንዩ ናብ መበገሲ 
ቦታኡ ተመልሰ።
ብርጌድ 45 ድማ፡ ዜና ዓወታት 

እናተበሰረ ብ26 ታሕሳስ 1988 መካይን 
ተሳፊሩ ካብ ናቕፋ ተፋነወ። ድሕሪ ናይ 
ሓደ ለይቲ ጕዕዞ ኸኣ ጸሓይ ኣብ ምብራቑ 
ኣብ ከባቢ ባግነ (ኣፍሂምቦል) ኣተወ። ካብዚ 
ቦታ’ዚ ንደሓር እቲ ጕዕዞ ብእግሪ ክኽየድ 
ስለ ዝነበሮ፡ እቲ ሰራዊትን ክፍልታት ክፍለ-
ሰራዊትን ንቘርስን መጽዓኛታት ንምጽዓንን 
ዝኸውን ግዜ ጥራይ ነበሮ። ነፍሲ ወከፍ 
ንኡስ ኣሃዱ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣግራብ 
ዓርኮብኮባይ ብምዃን ገለ ጽዕነታ ትውድን፡ 

ገለ ቍርሲ ከተዳሉ ተብተብ ክትብል 
ትረአ። 
ኣብቲ ቦታ ምረት ጸሓይ ብንግሆኡ ስለ 

ዝጅምር ንምጅማር ጕዕዞ ምቅልጣፍ የድሊ 
ነይሩ፣ ተጀመረ ኸኣ። ግን፡ እቲ ንዓመታት 

ኣብ ቀዋሚ ግንባር ዝጸንሐ ክፍልታት 
ንብረት ኣብዚሑ ነበረ። ነተን መጽዓኛ 
ለጠፋት ይበዝሐን ስለ ዝነበረ ኸኣ፡ ነዊሕ 
ከይተጓዕዛ የዝብላን ነዊሕ ከይሰጎማ ጠጠው-
መጠው ይበዝሕን ነበረ። ብኸምዚ ኣገባብ 
ኣብ ትሕቲ ጸላዕላዕ ዘብል ምረት ጸሓይ 
ተጓዒዙ ኣብቲ ንሩባ ገልጠም (ኣብ ግንባር 
ሩባ ዓንሰባ ዝርከብ ወሓዚ ማይ) ዝመሳሰል 
ሩባ ሻሕሻሕ ኣትዩ ማይ ሰተየን ንምሳሕ 
ብርኩ ዓጸፈን።
ሩባ ሻሕሻሕ ክትውዕለሉን ክትሓድረሉን 

ዘመኒ መሀነን ሩባ እዩ። ልክዕ ከም ስሙ 
ብድምጺ ናይቲ ብመንጎ ኣኻውዕ ዝሰራሰር 
ማይ ሻሕሻሕ! እናበለ ዘየጸሙ ዛራ እዩ 
ዘለዎ። እንተዀነ፡ እቲ ሰራዊት ንምሳሕ 
ጥራይ ዝኣክል ግዜ እዩ ብርኩ ክዓጽፍ 
ተፈቒዱሉ። ደምና ከይረግአ ንበገስ 
ዝብል ዘሎ ክመስል ከኣ ማዩ ሰትዩ እታ 
ንኸተዳልዋ ስልጥቲ መግቢ ፋፋ (ፕሮቲን) 

ተመጊቡ ብድድ ኢሉ መጽዓኛታቱ ጽዒኑ 
ኣንፈቱ ናብ ጎቦ ደብረሳላ ገጹ ኣንቃዕረረ።
“ሕጂ ናብ ጎቦ ደብረሳላ ኢና ንድይብ 

ዘለና” ተባሂሉ ካብ ብጾቱ ክዕለል ዝሰምዐ 
ጸሓፊ፡ ብጦብላሕታ ንሓደ ፍጻመ ዘከረ። 
“ደብርሳላ ኦ ደብርሳላ፡ ቀጣን ገበይ ብካ ምን 
ከሰላ! ደብርሳላ ላሎ ደብርሳላ፡ ቀጣን ገበይ 
ህሌት ምንካ ኣስክ ከሰላ! … ” ንዝብል 
ግጥሚ፡ በቲ መረዋሕ ድምጺ ኣዋልድ 
ብሄረ ትግረን ብሌንን ኣብ ክፍሊ ታዕሊም 
ሩባ ግልዕ ምስ መቓልሑ ክደጋገም ከሎ፡ 
እቲ ዝነበረ ወተሃደራዊ ዲስፕሊን ዝፈጠሮ 
ጸቕጢ ግዲ ካብን ናብን ደብረሳላ ከሰላ 
ሸማሕ! እናበላ ክገሻን ክምለሳን ይረኣየን 
ነይሩ፡ ከበሮ ጀሪካን እናደሰቓ ትሃን ናፍቖተን 
ብወኒ ከውጽኣ ዘከረ። 
በዚ መሰረት ንሱ እውን፡ እቲ ጕዕዞ 

ቀልጢፉ ኣብ ጥርሲ ብራኸ ደብረሳላ 
ክበጽሕ’ሞ ነቲ ጎቦ ብምልኣት ክዕዘቦ 
ታህዋኽ እናተሰምዖ ተጓዕዘ። 

      ይ ቕ ጽ ል  ይ ቕ ጽ ል
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ወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈ
መም/ዮናስ ሃብተ መም/ዮናስ ሃብተ 

ከም ብ’ዋ
ዛ ‘ጓል-ኣንስተይቲ’ - ዘሐብን መጸውዒ

* “ስማዕ እስከ! እዚ ብዛዕባኻ - ‘ኣቦሓጐኣ 
ገንዘብ ስለዘውረሳ እዩ ተመርዕይዋ’ እናበሉ 
ዝቀባበልሉ ዘለዉ ዘረባታትሲ ሓቂ ድዩ!?”
* “ሰብ ደኣ እንታይ እሞ ዘይብል? 
እንተኾነ ግን፡ እቲ ገንዘብ ዘውረሳ ሰብ 
ኣቦሓጐኣ ስለዝኾነ ዘይኰንኩስ፡ ዋላ ካልእ 
ሰብ ኣውሪስዋ ነይሩ እንተ ዝኸውን እውን 
ምተመርዓኹዋ።”
== == ==
እቲ ኣብ’ዛ ዋዛ ዝረኣናዮ ሰብ፡ ከም’ዞም 
ገንዘብ ዝሃይማኖቶም ዓይነት ሰባት 
ስለዝኾነ እዩ ከምኡ ኢሉ መሊሱ። ፍቕሪ 
ዝእምነቱ ሰብ ነይሩ እንተዝኸውን ግን፡ 
“ዝወረሰቶ ገንዘብ ስለዘይኮነስ፡ ደጋፊት 
ስለዝደለኹ፡ ናብ ጽቡቕ እተማእዝነኒ 
ኣላይት ስለእተመነኹ፡ ካልኣይተይ፡ ምቃል 
ጐድነይ እትኾነኒ ብጸይቲ ስለዝበሃግኩ እየ 
ተመርዕየያ።” ኢሉ እዩ ምመለሰ ነይሩ። 
ይኹን ከኣ፡ ከም’ዚ ሕማቕ በለጽ ዝበሃል 
ነገር ኣሎ እንድዩ፣ ንሱ ግን፡ ምስ ገለ 
ፍዂስ ዝበለ ዝምድና ወይ ምቅርራብ 
ዘሎካ ሰብ እምበር፡ ምስ ብናይ ቃል 
ኪዳን መጻምድትኻ ኣይኮንካን እትገብሮ። 
ብፍላይ ድማሲ፡ ብኹሉ መለክዒታት 
ጸብለል ክትብለካ እንተዘይኮይኑ፡ ጸብለል 
መበሊ መወሰኽታታት ምስ ዘየድልያ 
ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ።
ነዚ ዛዕባና መራጐዲ ክኮነናሲ፡ ሓደ ሰብ እዩ 
- “ብኸምኡ ዝዓይነቱ ኣጉል በለጽ ዓብዩ” 
እናተባህለ ዝውረየለሉ ዝነበረ ሰብ። ንሱ ምስ 

ሰለስተ ፈለጥቱ እናኣዕለለ እንከሎ፡ ከም’ዚ 
‘ሰራቒ ሞባእ ባዕሉ ይለፋለፍ’ ዝዓይነቱ 
ነገር፡ ነቶም ብጾቱ ባዕሉ - “ብኸመይ ከም 
ዝዓበኹዶ ትፈልጡ?” ንምባል እንድዩ፡ 
“ብኸመይ ከም ዝተሳእኩዶ ትፈልጡ?” 
ኢሉ ይሓትቶም።
ሰለስቲኦም ተኸታቲሎም ድማ፡ 
“ብመበረኺ!”፡ “ብዕፍሪት!”፡ “ብመበራበሪት 
ሰዓት!” ዝብላ ሰለስተ ዝተፈላለያ - ግን ከኣ፡ 
ብበለጽ ኢኻ ተንሲእካ ዘስምዓ ጐጠይቲ 
መልስታት መለስሉ። 
ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ቃል፡ “ሓገዝ እደሊ 
ኣለኹ!” ዝብል ቃል ምዃኑ ይሕበር እዩ። 
እቲ ሓገዝ ግን፡ ብመልክዕ ደገፍ እምበር፡ 
ክሳብ ብከም’ቲ ኣብ መእተዊ ዝረኣናዮ 
ዝኸይድ ደረቱ ዝሓለፎ በለጽ ክኸውን 
ከምዘይግበኦ ክፍለጥ ኣለዎ። እሞ 
ድማስ - ብኪዳን። እሞ ድማስ - ብጓል-
ኣንስተይቲ። እሞ ድማስ ብኤርትራዊት 
ጓል-ኣንስተይቲ። 
ኣብ ኪዳን፡ ይትረፍ ክሳብ ክንድኡ 
ዝኸይድ በለጽ፡ ዋላ ባህላዊ ኩነታት 
ንዘተኣታተዎ ንእሽተይ ኣጉል እምነት 
ዝመንቀሊኡ ምግድዳዕ እውን ሓደገኛ 
እዩ። “ኣነ’ኳ ሰብኣይ እየ።” ብዝዓይነቱ፡ 
ግጉይ እምነት ዝመንቀሊኡ ጓል-ኣንስተይቲ 
ዘነኣእስ ምኽንያት ተበጊስካ ክትብለጽ 
ምፍታን ከኣ፡ ምስ ክብሪ ኤርትራዊት ጓል-
ኣንስተይቲ ዝኸይድ ኣይኮነን። 
ገሊኦም ሰባት ኣለዉ፡ ከም’ዞም ኣይወፍሩ 
ኣይነፍሩ፡ ኣይሰርሑ ኣየስርሑ፡ ኣይሓስቡ 

ኣየሕስቡ ዓይነት። ንጉሆ ክወጽእዩ 
እንከለዉ፡ ነዛ ሰላም ናይ እዝግሄር’ውን 
ዘይደፍሩ፡ ‘ድንን ድንን’ እናበሉ ይጉዓዙ። 
ምሸት ካብ ስራሕ ምስ ተፈደሱ እሞ፡ 
ብገለ-ገሊኡ ኣለጋጊሶም ንገዝኦም ክኸዱ 
እንከለዉ ግን፡ ክወርድ - ክድይብ፡ ክኣቱ 
- ክወጽእ ኣብ መገዶም መምስ ዝረኸብዎ 
ሰብ፡ “ኣነ’ኳ ሰባኣይ እየ...!”  እናበሉ 
ክላኸፉን ክጻረፉን፡ ካብ ማእከል ከተማ 
ናብ’ቲ ገዛውቶም ልዕሊ ኣርባዕተ ሰዓታት 
ይውደሎም።
እዝከረኒ ሓደ ግዜ ሰኺሩ፡ “ኣነ’ኳ ሰብኣይ 
እየ!” እናበለ ዓሰርተ ግዜ ምስ ሓለፍቲ 
መንገዲ ዝላኸፍ ዝነበረ ሰብ፡ ንሓንቲ 
ሰበይቲ - “ኣብ ማርቻፔዲ ዕግት ኣቢሉ፡  
“ኣነ’ኳ ሰብኣይ እየ!” ምስ በለን፡ ንሰን ከኣ 
እናሰሓቓ - “ኦሽ! ኣነ’ኳ ምጅሉሕ ዓጢነ 
እየ ምባል ገዲፍካስ....” ኢለናኦ ከይደን። 
ሻቡ ገለ ነገር ሓሲበ፡ “እቲ ኣነ ሰብኣይ እየ!’ 
ዝብል ዘረባ፡ ‘ኣነ ሓያል እየ!’ ንምባል እንተ 
ዝኸውንሲ ደሓን ‘ከም ኣፍካ ይግበረልካ!’ 
ኢልካ ምተሓልፈ። “ኣነ ከም ሰበይቲ 
ሕማቕ ኣይኮንኩን” ንምባል እንተኾይኑ 
ግን፡ እተን ደቂ-ኣንስትዮ ብወገነን እውን፡ 
ስብእነት ማለት ከም መግለጺ ሕመቕ 
ወሲደን፡ “ኣነ’ኳ ጓል-ኣንስተይቲ እየ! 
ከም’ዚ እንተዘይ ሰሪሐ፡ ደኺመ፡ ጽዒረ፡ 
ላዕልን ትሕትን ኢለ - ኣብ ከም’ዚ 
ዝኣመሰለ ጽቡቕ ደረጃ እንተዘይ በጺሐ 
ድማ፡ ‘ሰብኣይ ኢልካ ጸውዓኒ!” ብምባል 
እንተዝፍክራ፡ እቲ ናተን ፈኸራ እዩ ዝያዳ 

ቅቡል ምኾነ።  
ገሊኦም፡ “ኣነ’ኳ ከማኻ ሰበይቲ ኣይኮንኩን!” 
እናበሉ ክፍክሩ እውን ንርኢን ንሰምዕን 
ኢና። ኣብ’ዚ ግዳ እቲ ዘገርም፡ ዋላ እተን 
ሓደ-ሓደ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ‘ሰበይታይ!” 
እናበላ ንስም ጓል-ኣንስተይቲ ከም ጸርፊ 
ክጥቀማሉ ክትርእየን እንከለኻ እዩ።
ገሊአን እውን ኣለዋ፡ “እሞ ኣነ ደኣ 
ሰበይቲ እንድየ፡ ሰብኣይ እንተኾይንካ 
ኪድ ምስ’ቶም ከማኻ ዝኣመሰሉ ሰብኡት 
ተዛረብ!” ዝብላ። ከምኡ ክብላ ክትሰምዐን 
እንከለኻ - “. . .ዶ’ምበር ታሪኽ ገድላዊ 
ቅያ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራን፡ ዓቕልን 
ጽንዓትን ወረጃነትን ኣዴታትናን ኣለወን 
እዩ?’ ኢልካ ትጠራጠር።   
ብፍላይ እዘን ኣብ’ቲ ቀደም-ቀደም 
እዋን፡ ኣብ’ቲ ግዜ ገድሊ፡ ናብ ድላየን 
ሃገር ተሰዲደን፡ ስድራአን ክሕግዛ ቀሊል 
ነይሩ ክነሱ፡ ንሳተን ግን፡ መንገዲ ሃብቲ 
ገዲፈን፡ መገዲ ግዝያዊ ብልዕን ግዝያዊ 
ብልጭልጭን ኣይንደልን ኢለን፡ ‘ንዓይ 
ይጥዓመኒ’ ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ ኣወጊደን፡ 
ናብ ሜዳ ኤርትራ ኣትየን - ምእንቲ 
ናጽነት ኤርትራ ዝተዋግኣን ዘዋግኣን 
ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዘለዋሉ፡ 
ብዝረብሕን ዘይረብሕን ተበጊስካ - “ኣነ’ኳ 
ወዲ ተባዕታይ እየ. . .!” እናበልካ ምፍካር፡ 
ከሕንኽ ጥራይ እዩ ዝግበኦ።
ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ንስለ ራህዋ ሓፋሽ 
ክብላ በረኻ ሰፊረን፡ ደምየን፡ ቈሲለን፡ 
ሰንኪለን፡ ተሰዊአን. . . ካብ’ቲ ናይ ኢድ 

ኣብ’ቲ ምዝንጋዕምስ ነብሰይ ከዕልል ኢለ እየ ኣትየ። ሓንሳብ 
ሓንሳብ ግን፡ ዋላ ምስ ነብስኻ ምዕላል 
ይስልችወካ እሞ፡ ገዛእ ርእሳ ንገዛእ-ርእስኻ 
ቅጭ የምጸኣላ። ምስ ሰብ እንተ ሰልችዩካ፡ 
ናብ ውልቅካ ትሃድም። ምስ ገዛእ ርእስኻ 
እንተሰልችዩካ ድማ፡ ናብ ሰብ ክትሃድም 
ትደሊ። በይነይ ኣትየ ምስ ሰለቸወኒ፡ መዕቆቢ 
ዝኾነኒ ጥራይ ዘይኮነስ - ልቦና ዘለዎ ሰብ 
ደል እየ። 
“ሄሎ መምህረይ...!” ንወዲ ዓድየ ደዊለሉ።
“ሄለውውው ኣበይ ደኣ ኣለኻ ዝዓርከይ. 
. .?”
“ኣብ’ዚ እንዳ...” ስም እታ ዝነበርኩዋ ከኣ 
ዘይፈልጦ። ነታ ዋና ዛፉ ይብልዋ ስለዝነበሩ 
ግን፡ “ኣብ’ዚ እንዳ ዛፉ” ኢለዮ።
“እንዳ ዛፉ? ኣበይ እንዳ ዛፉ?”
“ኣብ’ዚ ከባቢ ማይ ኣባ-ሻውል ጥቓ ድኳን 
እንዳ. . .?”
“እ! ሕራይ በል ኣብ ኣፍ-ደገ’ታ ድኳን 
ምስ በጻሕኩ፡ ሚስ ኮል ክገብረልካ እየ።” 
ብዙሕ ኣይደንጐየንን ድሕሪ ዓሰርተ ደቒቕ 
መጺኡ። ደዊሉለይ ኣብ ኣፍ-ደገ ተቐልቂለ 
ርእየዮ፣ ርእዩኒ። ‘ኣብ’ዚ’ ዝብል ምልክት 
ገይረሉ ኣትየ ኮፍ ኢለ።
“እንታይ ደኣ’ታ ዮናስ ዓርከይ፡ እንዳ ዛፉዶ 
እንዳ እልፉ ካብ ምባልሲ፡ ባር ዝወገፉ 
ዘይትብለኒ?” እናበለ ኣትዩ። ሰባት ንከራስን 
ኮነ ኢሉ ዓው-ዓው ኢሉ ይዛረቦም ስለዝነበረ፡ 
ካብ’ታ ብዓልቲ ገዛ ጀሚርካ ኩሎም 
ተቐባቢሎምሉ።
“ኣታ እቲ ባር ዝደጋገፉ! ባር ዝተሓቛቘፉ. . 
. ኣበይ ምስ ከደካ እዩ ባር ዝወገፉ ትብለና።”
“ባር ዝወገፉን ፈረቓን እምበር! ርኣዪ እንዶ 
ዋላ ብወዲ ጓንዴ ዘይንጅምር። ወዲ ጓንድየ 
ሕጅስ ከመይ ዝበለ እንዳ ሱፐር ማርኬት 
ዝነበሮ፡ ኩሉ ጉርሹ ንሻርባ ስለዘንፈሮ፡ 
እነሀለኪ ኣብ’ዚ ተሓቢኡ ትኽስ ክብል 

ይውዕል ኣሎ - ሕመቑ እናኣሕፈሮ።” ወዲ 
ዓዲ እንተተበሪህዎ፡ ንዛረባ ቤት ብዝሃርም 
መልክዕ እዩ ዝዛረቦ።     
ዋላ እዚ ዓጁዝ እዚኸ? ኣቦይ ሰመረ፡ ከመይ 
ዝበለ ሸቃጢ ኣብዑር ዝነበረ፡ ብምሕሻሽ 
ፋሊረ ስለዘበለ፡  ኣብዚ ከንቧሁቕ ይውዕል 
ኣሎ ብዘይ ገለ-መለ።
“እዚ ከኣ ከመይ ዝበለ ኣውቲስታ ዝነበረ፡ 
ሰኺሩ መሓዃኹልቱ ስለዝኸሰረ፡ እነሀለ 
ናይ ካንባና ክሽርብ ይውዕል፡ “ቹንከ ደሺ 
ረኣየልና” እናበለ።  
እዚ ድማ፡ እዚ እትርእይዮ ጉማማ፡ ኣቦኡ 
ከመይ ዝበለ ዝካረ ገዛውቲ ገዲፍሉ ነይሩ 
ከብቅዕ፡ ንዓኡ እናኣካረየ ኣብ ክንዲ ዝበልዕ፡ 
ዘሊሎም ኢሉ ክዘልል፡ ዓንዲሮም ኢሉ 
ክዕንድር፡ ሕጂ እነሀለኪ ኩሉ ገዛውቱ 
ወጊፉ፡ ብዘይ ዋላ ሓንቲ መደቀሲ ተሪፉ።
በዓል እዚ በዓል እቲ ኩሎም፡ ክንደይ ኢልና 
ክንጽብጽቦም። እዚ ባር እዚ፡ ሃብታማት 
ነይሮም ዝወገፉ ሰባት ዝእከቡሉ ስለዝኾነ፡ በስ 
ባር ዝወገፉ እንተበልካዮ እዩ ዘመልክዓሉ። 
“ምሳኻ እሰማማዕ እየ ዝዓርከይ። አረ ባር 
ዝወገፉ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ባር ክትኣቱ እንከለኻ፡ 
“ቦታ ኣለኩም ሕለፉ! ተቐራረቡ ተሓቛቐፉ፡ 
ሸርቡ ለሓፉ፡ ዘለኩም ንገፉ፡ እንተኾነ ግን 
- መገደም ምድፋዕ ኣይትግደፉ!” ሳምሶን 
ኣምጃድ ዝበሃል ኣብ ዕዳጋ ሓራጅ 
ዝሽቅጥ - ሰሓቢ ዝኾነ ኣዘራርባ ዘለዎ ሰብ 
ንወዲ ዓዴ ደጊፉ ተንሲኡ።
“ባር እንዳ ረሰንካ ምስ ከድካ፡ ኣብ ሲንግል 
ከለኻ - ‘ዳብል ዳብል ከለኻ ክልተ ዳብል’ 
እናተባሃልካ፡ ናይ ዘይሸረብካዮ በብዳዋሓጉ 
ክትድፍዕ ትግደደሉ።
ባር፡ ‘ኣብ ሕሳብ እውጻዕ ኣለኹ!’ 
እንተበልካ፡ ‘ግደፈና መምስ ሸረብካ፡ 
ብሕሳብ ኣይትጨቓጨቐና! ዋላ ምሕሻሽካ 

ይትረፈና፡ ሕለፍ ውጽኣልና!’ ተባሂልካ፡ 
ተደፊእካ ብሕስረት ትወጽኣሉ’ ዝብል 
መግለጺታት ዘለዎ ታቤላ እንተዝጸሓፎ 
እውን ጽቡቕ ነይሩ። 
እቲ ዛዕባ ምስ ተላዕለ፡ ኩሉ ነናቱ ይዛረብ 
ነይሩ። “ኣነ ሕጅስ ኩላትኩም ከም 
ትግጥሙኒ፡ ፈለማ ምስ መጻእኩ ሓሙሽተ 
ሚእቲ ሽሕ ሎተሪ በጽሓኒ፡ ሓብትና ዛፉ፡ 
ወናኒት ባር ዝወገፉ፡ ሰቲ ነሳኒሳ፡ ዕጣን ሃገገግ 
እናኣበለት እያ ተቐቢላትኒ። ኣነ ድማ፡ ጠባያ 
ኩሉ ግዜ ከምኡ መሲሉኒ፡ እቲ ጉርሽ ድማ 
ንኩሉ ግዜ ዘይውዳእ ኮይኑ ተሰሚዑኒ፡ 
ስራሕ መካኒክ ገዲፈ ኣብ’ዚ ገዛ ሻርባ ካብ 
ዝጅምር ዳርጋ ሓደ ዓመት ኣሕሊፈ። እዛ 
እትርእይዋ ወይዘሮ ዛፉ፡ ወናኒት ባር ዝወገፉ 
ከኣ - ጉማማ...! ብቢራን ብዊስክን ብኣረቅን 
ብጅንን ኩሉ ጉርሸይ ከም ዘየወገፈትኒ 
- ሕጂ ነዛ ቢኬሪ ማይ እንከማን ምእዛዝ 
ኣብያትኒ።” ንሳምሶን ኣምጃድ ተኪኡ ካልእ 
ሰብ ዘረባ ጀሚሩ። 
“ወይለከ ሰዲዱለይ ዛፉ! ኣነስ ማይ ምሃብ 
ኣብየካ? ሲንግል ኣውሪድካ!  ማይ’ውን 
ሂበካ፡ ዓሰርተ ግዜ፡ ‘ማይ ሃብኒ’ ክትብል 
ዓሰርተ ግዜ እናኣጣቓዕካ ገዛ ጓይላ ምስ 
ቀየርካያ ግን፡ ‘ግደፈና ኣይትነጅሰና! ኢለካ።” 
“ኣብ’ዚ ገዛኺ ኣረቂ እናሸረበ፡ በቲ ኣረቂ ሃል 
ሃል ኢሉ ተቓጺሉ ማይ እንድሕር ደልዩ 
ደኣ፡ እናኣጣቐዐ ንወይዘሮ ዛፉ፡ ወናኒት ባር 
ዝወገፉ ይጽውዕ እምበር፡ ደዊሉ’ዶ ደኣ 
ቢምቦሪ ክጽውዕ ኮይኑ. . .” ወዲ ዓድየ 
ደጊፍዎ።
“ቹንከ ቸንቶ ሚላ ኣወጊፍክዮ ደኣ፡ 
ይትረፍ’ዶ ማይ ክትከልእዮ ወዲ ጅዋኺ 
እንከማን ምገበርክዮ!” 
“ሓቁን ፈረቓን እምበር! ባር ዝወገፉ ጥራይ 
ዘይኮነስ፡ ባር ካብ ሃብቲ ዝተኾልፉ፡ ባር ናይ 

ኢዶምን ናይ እግሮምን ዝነገፉ፡ ባር ቹንከ 
ቸንቶ ሚላ ኣረኪቦም ዘይተናሕፉ! እኳ 
ደኣ ዝተጓሕፉ።” ዝብል ታቤላ እንከማን 
ክልጠፈላ  ኣለዎ።
ኣነ ሕጅስ ወ/ሮ ዛፉ ወናኒት ባር ዝወገፉ፡ 
ገና ወናብር ከይሰርዓ ከለዋ ሰባሕ ኣሌ ኳትሮ 
እየ ኣትየ። ንሰን ሰድያታተን ኣተዓራርየን 
ገዝኣን ኣቦስቶ ክሳብ ዝገብራ ድማ፡ ኣብቲ 
ጅዋ ኮይነ ክልተ ዳብል ጸፊዐ። እንተኾነ ግን፡ 
ኣርባዕተ ዳብል ኢኻ ሰቲኻ።” ኢለን ሚነ 
ሰባሕ ናይ ክልተ ዳብል ጸፊዐናኒ። የውዕላኒ 
እየን ዝበልኩወን ገንዘብ ኣወጊፈናኒ። 
ስለ’ዝስ ኣብ ርእሲ እታ ‘ባር ዝወገፉ’፡ ባር 
ዝተመንጠሉ ዝተመንዝዑ!” ዝብል ካልእ 
ነገራት እንከማን ክውስኸላ እየ።”
“ባር ዝወገፉ’ ክበሃል እንከሎ እኳ፡ ባር 
‘ዝወገፈት’ ማለት ኣይኮነን። ንዓይ ዝወገፈት፡ 
ክሳብ ዘይበልኩምኒ፡ ባር ዝወገፉ ገዲፍኩም፡ 
‘ባር ዝተቐራረፉ፡ ባር ዝተጠለፉ፡ ባር ኣብ 
ሻርባ ዝተዘፍዘፉ፡ ባር ከይዓንበቡ ዝረገፉ፡ ባር 
ከይዓበዩ ዝተኾልፉ. . .’ እንተ በልኩማ’ውን 
ንነብስኹም ኣዋረድኩም እምበር፡ ኮዘ 
ቸንትራ ንዓይ እንታይ ይምልከተኒ? 
ዓው ኣብልያ ጓለይ ነታ ቴብ፡ ቁሩብ ካብ 
ምዕጭዓጮም እንተኣዕረፍና!” ናይ ኢያሱ 
ተስፋሁነይ ናይ ጋዕዳ ደርፊ ጀሚራ። 
ንሳቶም ግን ብኸም’ቲ ልዕል ኢልና ክንርእዮ 
ዝጸናሕና ልሙድ ብነብሶም ናይ ምውዛይ 
ባህሮም ናታቶም ግጥሚ እናወሳሰኹ ምስታ 
ቴፕ ምድራፍ ጀሚሮም። 
“ኣኣኣይ. . . ! ኣታ ወዲ ሓጐስ - ሓዋ 
ንዛፉ’የ፡ ኣታ ዒለ ሓወይ - ግዙእ ናይ 
መስተየ፡ ኣታ ጃምቦ ሓውይ - ስድራኡ 
ዘጉሃየ፡ ‘ዚ ሕማቕ ህይወትሲ - የጣዕሰካዶ’የ፡
“ኣኣኣይ. . . ! ኣታ በትሪ ሓወይ - ኣብ 
ሕማም ዝበለየ፡ ኣታ ወዲ ሸቃ- ሽቑል 
ዘይፈተነ፡ እንትርፎ እንዳ ስዋ - ካልእ 

ዘይረኣየ፡ ወይልኻ ደኣ‘ምበር - ኣደስ 
ለሚዳቶ’የ።
“ኣኣኣይ. . . !! ኣቲ ዛፉ ሓብተይ - ጓሎ 
ኣቦይ ኣንገፈ፡ ኣብ’ዚ ገዛኺ እንድየ - ጉርሸይ 
ወጊፈ፡ ሰምብረ እናሸገግኩ - ልሒፈ ልሒፈ፡ 
ዳሕራየይ ገደደ - ብወልፊ ተሰኒፈ።
ኣኣኣይ. . . !!! ኣቲ ዛፉ ሓብተይ - ጓሎ 
ኣቦይ ኣንገፈ፡ ቁሩብ ረኣይለይ - እንተሎ 
ዝተረፈ፡ ኣብ’ዚ ማርቻፔዲ - ቆሎይ 
ለኻኺፈ፡ ቤትናመይ ክጥልዕ - ክድሩም 
ተዓጺፈ።”

ሰዓት መደብ

12፡00  ሃገራዊ መዝሙር
12፡02  ድራማ
12፡30  ዜና (ትግርኛ)
12፡50  ዜና ስፖርት
12፡55  ካብ ዞባታት
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  ቴራብ  
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

ሎሚ ኣብ ERI-TV

ብኢድ ጥምጥም፡ ካብቲ ናይ ኢድ 
ብኢድ ምትሕንናቕ ምእንቲ ከይቦኽራ፡ 
ካብ ጥንስን ሕርስን ተሓሪመን፡ ማህጸነን 
ኣባዲመን፡ ግን ከኣ ናጽነት ዝፈረያ ደቂ-
ኣንስትዮ ኣብ ዘለዋኣ ሃገር ኮይንካ፡ “ኣነ’ኳ 
ሰብኣይ እየ...”   እናበልካ ብስም ተባዕታዊ 
ጾታኻ ዘፈክርን ዘነይትን ጸብለልታ የለን። 
እኳ ደኣ ብተባዕታዊ ጾታ ምፍካር ማለት፡ 
ብግምጣል ናይ’ቲ ንስኻ እትሓስቦ መግለጺ 
ኮንቱነትካ ክኸውን እንተዘይኮይኑ። 
ታሪኽ ሰማይ ዝጠንቈረ ሰብኣውነት 
ዝመበገሲኡ ርህራሀ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ታሪኽ 
ዓለም ዘንቀጥቀጠ ቆራጽነት ደቂ-ኣንስትዮ፡ 
ታሪኽ ይትረፍ ክትፍጽሞ ክትጸውየሉን 
ከተስተንትኖን ጥራይ’ኳ ትእንግርቲ ዝኾነካ 
ጅግንነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዘለዋ ሃገር፡ 
“ኣነ’ኳ ሰብኣይ እየ!” እናበልካ ምምካሕ፡ 
ኣብ ልዕሌአን ጸብለልታ ከምዘሎካ 
ከተርእን ከተሽካዕልልን ምፍታን ማለት፡ 
ቅያ ኣዴታትካን ኣሕዋትካን ምኽሓድ 
ማለት እዩ። እዚ ኣጉል ትምክሕቲ እዚ 
ድማ፡ “ኣነ’ኳ ድኹም እየ፡ ኣነ’ኳ ሰነፍ እየ፡ 
ኣነ’ኳ ፈራሕ እየ!” እናበልካ ካብ ምቅላዕ 
ሓሊፉ፡ ዝውክሎ ናይ ጅግንነት ዓይነት 
ክህሉ ኣይክእልን።   
“ኣነ’ኳ ሰብኣይ እየ ...” ክንብል እንከለና፡ 
ኣብ’ቲ ዓቕሊ ዘድልዮ ዓቕሊ ክገብራ፡ 
ኣብ’ቲ ልቢ ዝዕበዮ ድማ፡ ልቢ ከዕብያ 
ደልየን ደኣ እምበር፡ “ኣን’ኳ ጓል-
ኣንስተይቲ እየ! ንዓኻ ከም’ዚ እንተዘይ 
ገይረ - ‘ሰብኣይ ኢልካ ጸውዓኒ!’ ዘብል 
ታሪኽን ስብእናን ስለዝጐድለን ኣይኮናን።
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ሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

ደሴታት ሰሎሞንደሴታት ሰሎሞን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሰላማዊ 
ውቅያኖስ እትርከብ ንእሽቶ ሃገር እያ። እዛ 
ንልዕሊ 30 ንኣሽቱ ደሴታት ተጠቓልል ደሴት፡ 
ኣብ ምብራቓዊ ጫፍ ኒው-ጊኒ ተደኲና ትርከብ። 
እዛ 27,556 ትርብዒት ስፍሕት ዘለዋ ደሴታዊት 
ሃገር፡ ኣብ 1815 ኣብ ትሕቲ ምሉእ ስልጣን 
ግዝኣት ጀርመን ድሕሪ ምእታዋ፡ ኣብ 1990 
ብመልክዕ ዝውውር ናብ መግዛእቲ ብሪጣንያ 
ተሰጋገረት። ኣብ ዝተፈላለየ ግዜያት ብዓበይቲ 
ገዛእቲ ሃገራት ከም ቀንዲ ወተሃደራዊ ማእከል 
ኮይና ከም ዘገልግለት ዝዝንተወላ ደሴታት 
ሰሎሞን፡ ኣብ እዋን ቀዳማይ ኵናት ዓለም ገለ 
ክፋላ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ኣውስትራልያ፡ 
ኣብ ካልኣይ ኵናት ዓለም ድማ፡ ዝሰፈሐ ክፋላ 

ብዛዕባ ኤሮቢክስኤሮቢክስ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብምዝውታር 
ልብን ሳምቡእን ጥዑያት ከም ዝኾናን እኹል 
ኦክስጅን ከም ዘፍርያን ምግባር’ዩ። ምንቅስቓስ 
ኣካላት ንነፍስ-ወከፍ-ክፋል ሰብነትና እኹል 
ኦክስጅን ንምብጻሕ ስለ ዝጠቕመና ድማ፡ 
ኤሮቢክስ ንጥዕናና ኣድላዪ ይኸውን። መጠን 
ዑደት ደምና፡ በቶም ኣብ ልብና ዘለዉ 

ብጃፓን ይግዛእ ምንባሩ መዛግብቲ ታሪኽ 
ይገልጹ። ኣብ ባሕቲ ሓምለ 1978 ድማ 
ብኣፍልጦን ድፍኢትን መንግስቲ ብሪጣንያ 
ናጽነታ ኣወጀት። 
ደሴታት ሰሎሞን፡ መብዛሕትአን ሙቐት 

ዝዓብለሎ ኵነታት ኣየር ዘለወን ልዕሊ ሰላሳ 
ደሴታት ተጠቓልል። ኣብ ደሴታት ሰሎሞን 
ትርከብ ዝዓበየት ንኡስ ደሴት ጉዋዳልካናል 
ትበሃል። ርእሰ ከተማ ደሴታት ሰሎሞን ሆናርያ 
እትበሃል ከተማ ኰይና፡ ቀንዲ ምንጪ ቱሪዝማዊ 
ስሕበት ናይ’ታ ሃገር እያ። ልዕሊ 35 ሽሕ ህዝቢ 
ዝቕመጣ ከተማ ሆናርያ ብተወሳኺ፡ ዝዓበየት 

ወደብ ደሴታት ሰሎሞን እያ። መነባብሮ ህዝቢ 
ደሴታት ሰሎሞን ኣብ ወደባዊ ንግድን ሕርሻዊ 
ንጥፈታትን ዘተኮረ እዩ። ኮፕራ ንመስርሒ 
ሳሙና ዘገልግል ፍረ፡ ሩዝ፡ ዓሳ፡ ምቁር ድንሽን 
ፉል ስምስምን እቶም ቀንዲ ኣብዛ ደሴታት 
ሰሎሞን ብዝነብሩ ህዝቢ ዝፈርዩ ምህርቲ እዮም። 
ደሴታት ሰሎሞን፦
• ጠቕላላ ስፍሓት 27,556 ትርብዒት ኪ.ሜ 

እዩ። 
• ጠቕላላ ንውሓት ገማግም ባሕሪ 5,313 

ይበጽሕ።
• በራኽ ከም ዝኾነት ዝንገረላ ከበሳዊት ሃገር 

ኮይና፡ ክሳብ 2,332 ሜትሮ ብራኸ ዝበጽሕ ጎቦ 
ፓፓ መንሳዩ ኣብታ ደሴት ይርከብ።
• ወግዓዊ ቋንቋ ህዝቢ ናይ’ታ ደሴት ቋንቋ 

እንግሊዝ እዩ።

• ዕድመ ተቐማጦ ደሴታት ሰሎሞን፡ 
ብማእከለይ ገምጋም 73 ኮይኑ፡ መጠን ሞት 
ዕሸላት ድማ ካብ 1000 ዝውለዱ ህጻናት 20 
እዩ።

ሓይሊ ጭዋዳታት’ዩ ዝምርኮስ። ተረርቲ 
ጭዋዳታት ልቢ ምስ ዝህልዉና፡ ኣካላትና 
ኣብ ነፍስ-ወከፍ ትርግታ ልቢ እኹል ዑደት 
ደም ይገብር። እዚ ኸኣ፡ ኣካላዊ ንጡፍነት 
ስለ ዝህበና፡ ኣብ ስራሕ ንነዊሕ ሰዓታት ናይ 

ምጽናሕ ተኽእሎና የዕብዮ። ሰባት ቅድሚ 
ኤሮቢክስ ምጅማሮም፡ ሰለስተ ነገራት ኣብ 
ግምት ከእትውዎም ኣለዎም። ቀዳማይ፡ 
ሓንሳብ ዝጀመርካዮ ኣካላዊ ምንቅስቓስ 
ምድግጋም’ዩ። ንኣብነት፡ ሓደ ኤሮቢክስ 
ዝጀመረ ሰብ፡ ኣብ ሰሙን ካብ 3-5 ግዜ 
እናተመላለሰ ነቲ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ክደጋግሞ 
ኣለዎ። ካልኣይ፡ ንኣካላዊ ምንቅስቓስ እትህቦ 
ግዜ ድሩት’ዩ ክኸውን ዘለዎ። ንኣብነት፡ 
ካብ 20-60 ደቓይቕ ኤሮቢክስ ምግባር 
ዝሓሸ’ዩ። ሳልሳይ፡ ብዛዕባ እትገብሮ ምንቅስቓስ 
ኮነ እተልዕሎ ክብደት እኹል ኣፍልጦ 
ምህላው ኣገዳሲ’ዩ። ብኣፍልጦ እትገብሮ 
ንንቕሓት ኣእምሮ ኮነ ንንጥፈት ኣካላት 
ሓጋዚ’ዩ። ኣጀማምራ ኣካላዊ ምንቅስቓስ 

ጥቕሲታት ሕብራዊት ብርዒ
• “እቲ ዝኾነ ትጽቢት ዘይብሉ ዕድለኛ’ዩ። ምኽንያቱ ዝተጸበዮ ብዘይምርካቡ ፈጺሙ 

ኣይክጉህን’ዩ።” - ኣለክሳንደር ፖፕ ኣለክሳንደር ፖፕ
• “ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ነገር፡ ካብ’ታ ዘላትካ ንእሽቶ ነገር ዓቢ ምቾት ምፍጣር እዩ።” 

- ዘይተፈልጠ ዘይተፈልጠ
•  “ንኽውንነትካ ኣሚንካ እንተ ዘይተቐቢልካዮ፡ ዓቕምኻን ተውህቦኻን ከተለሊ ዝከኣል 

ኣይኰነን።” - ፒርል በይሊፒርል በይሊ
• “ሓደ’ኳ ንድሕሪት ተመሊሱ ሓድሽ ምዕራፍ ክጅምር ዝኽእል የለን፡ እንተኾነ ዝኾነ ሰብ 

ካብ ሎሚ ጀሚሩ ሓድሽ መዛዘሚ ክገብር ይኽእል’ዩ።” - ዘይተፈልጠዘይተፈልጠ
• “ደረጃ ህሉው ክእለትካ ብዘየገድስ፡ ዓቕምኻ ልዕሊ’ቲ ንስኻ እትግምቶ እዩ።” - ጀምስ ጀምስ 

ምካይምካይ
• “ንቑሕ ሰብ ኣብ ሓቂ’ምበር፡ ሰባት ኣብ ዝሓስብዎ ብዙሕ ኣይግደስን።” - ኣሪስቶትልኣሪስቶትል
• “እምነት ንመንፈስ ክንዮ ደረት ትርኢት ከም ዝጐዓዝ ይገብሮ።” - ዊልያም ኒውተን ዊልያም ኒውተን

ዊልያም ዎርድስዎርዝቅድሚ ክልተ ዘመናት ካብ ዝፈረዩ 
ጽሓፍቲ ምስቶም ዝበለጹ እዩ ዝስራዕ። 
ዝበዝሑ ካብ ስራሓቱ ፍቕርን ንፍቕሪ 
ዝገልጹን ብምዃኖም ኣብ ስነጽሑፍ 
ብሪጣንያ ‘ዘመነ ሮማንቲክ’ ክለዓል እንከሎ፡ 
ብመጀመርታ ዝዝከር ሰብ እንተሃልዩ 
ዊልያም ዎርድስዎርዝ እዩ። ዊልያም 
ዎርድስዎርዝ ኣብ 1770 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 
ተወሊዱ። ካብ ትሑት መነባብሮ ዝነበሮም 
ስድራ ብምንባሩ፡ ትምህርቲ ተመላሊሱ 
ፊደል ክቖጽር ዕድል ኣይረኸበን። ክቱር ናይ 
ትምህርቲ ድሌት ስለ ዝነበሮ፡ ምስ ኣደኡ 
ብምዃን ኣብ ገዛኡ ከጽንዕ ጀመረ። ሸሞንተ 
ዓመት ምስ መልአ፡ እታ መምህሩ’ውን 
ዝነበረት ወላዲቱ ብሞት ተፈልየቶ። ኣቦኡ 
ኣቐዲሙ ዝተፈልዮ ዎርድስዎርዝ፡ ሞት 
ኣደኡ ምሒር ኣሕዘኖ። ድኽነቱ ክስዕር 
ንዝቃለስ ዝነበረ ዎርድስዎርዝ፡ ሞት ኣደኡ 
ካልእ ሰኸም ፈጠረሉ። ሓሙሽተ ዓመታት 
ብጽምዋ ተበሊዑ ኣሕለፈን። 
ኣብ 1783 ኣብ መበል ዓሰርተ ሰለስተ 

ዕድመኡ፡ ዎርድስዎርዝ ናብ ቤት ትምህርቲ 
ብምኻድ ስሩዕ ኣካዳምያዊ ትምህርቱ 
ጀመረ። ምስ ሓወቦታቱ ሕጕስ ናይ 
ትምህርቲ እዋናት ፈለመ። ብብርዒ ኣብ 
ቆጽሊ ምሕንጣጥ ብቘልዓኡ ዝጀመሮ ዕዮ 

ውቁብ ክንቲት ዝውንን ፒኮክ
ፒኮክ ቀስተ-ደመናዊ ክንቲት ዘለዎ ዓቢን 

ምልኩዕን ዑፍ’ዩ። ክንቲቱ ካብ ጭራኡ ክሳብ 
ሕቖኡ ብኣዝዩ ፍሉይ ኣገባብ ይዝርጋሕ። 
ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብ ሰብነቱ በዚ ውቁብ 
ክንቲት ዝተሰለመ’ዩ። ብምሉኡ ክንቲቱ ዓይኒ 
ብዝመስሉ ድሙቓት ሕብራውያን ስልማት 
ዝወቀበ’ዩ። ውቃበን ግርማን ናይዚ ክንቲት 
ከኣ፡ ኣብ እዋን ወሲብን ዝምድናን ወሳኒ 
ተራ ኣለዎ። ንኽንቲቱ መንበድበዲ ናብ 

ሃንደበታዊ ክኸውን የብሉን። ኤሮቢክስ 
ምግባር ፋልማይካ እንተ ኾይኑ፡ ኣብ ምጅማር 
ማዕረ እቶም ኣቐዲሞም ክለማመዱ ዝቐነዩ፡ 
ሓያል ዝኾነ ምንቅስቓሳት ክትገብር የብልካን። 
ምኽንያቱ፡ በብቑሩብ እንተ ዘይተለማሚድካዮ 
ጽቡቕ ኣካላዊ ብቕዓት ንምውናንን ጥዕናኻ 
ንምምሕያሽን ኢልካ ዝገበርካዮ፡ ብኣንጻሩ 
ኣሉታዊ ሳዕቤን ከምጽኣልካ ስለ ዝኽእል።
 ሃንደበታዊ ብእትገብሮ ኣካላዊ ምንቅስቓስ 

ዘይጽገን ናይ ጭዋዳ ጸገም፡ መግመይትን 
ቃንዛን ከምጽኣልካ ይኽእል። ኤሮቢክስ 
ክጅምሩ ዝደልዩ ሰባት፡ ፈለማ ብኸመይ 
ከም ዝጅምርዎ ውጥን ከውጽኡ ኣለዎም። 
ዘይንቀሳቐሱ እንተ ነይሮም፡ ፈለማ ኣብ 
መዓልቲ ንውሕ ዝበለ ጕዕዞ ናይ ክልተ 
ኪሎ ሜተር ዝኸውን ምንቅስቓስ ኣብ 
ሰዓት ይገብሩሞ፣ ቀጺሎም ናብ 6 ኪሎ 

ሜተር ዝበጽሕ ርሕቀት ኣብ ሰዓት ክሽፍንዎ 
ይፍትኑ። ድሕሪ ሰሙን እቲ ዘገምታዊ ዝነበረ 
ምንቅስቓስ ናብ ዘብዘብ ምባል ብምቕያር፡ 
“ጽቡቕ መጺአ ኣለኹ” ኢሎም ነብሶም 
ኣብ ዝግምግሙሉ ከኣ፡ ግዜ ብምዕቃን ኣብ 
ሰዓት ክንደይ ከምዝጎዩ ንነብሶም ይፍትሹዋ። 
ኣብ ኤሮቢክስ ምውዓይን ምህዳእን ኣካላት 
ካብቲ ኣገዳሲ ዓይነት ምንቅስቓሳት’ዩ። 
ምውዓይ ኣካላት ኣብ ኤሮቢክስ ንዝኾነ 
ዓይነት ምንቅስቓስ ካብ ማህሰይቲ ናጻ ኴንካ 
ንኽትወጽኦ ከኽእለካ እንከሎ፡ ምህዳእ ከኣ ኣብ 
ኤሮቢክስ፡ ንትርግታ ልቢ ናብ ንቡር ንምምላስ 
ይሕግዘና። ዝኾነ ምጭብባጥ ጭዋዳታት 
ዘጋጠሞ ኮነ ጸቕጢ ልቢ ዝጐነፎ ሰብ፡ ህዱእ 
ምንቅስቓስ ኣካላት ምዝውታር ጥዕናኡ ኣብ 
ምምሕያሽ ይሕግዞ’ዩ።

ስለ ዝነበረ፡ ኣብ’ቲ ቤት ትምህርቲ’ውን ቀጸሎ። 
ሓሳባት ክውሕዘሉ ዝተዓዘበ ዎርድስዎርዝ፡ 
ለይትን መዓልትን ካብ ወረቐት ከይተኣልየ 
ነዊሕ ግዜ ኣቑጸረ። እቶም ዝጽሕፎም ዝነበረ 
ድማ፡ ግጥምታት ነበሩ። ንመማህርቱን 
መምሃራኑን ምስ ኣርኣዮም ድማ፡ ኣዝዮም 
ተመሰጡ። ክሳብ ዓሰርተ ሽድሽተ ዓመት 
ዝመልእ ብርክት ዝበሉ ግጥምታት ኣስፈረ። 
ብድሕሪኡ ድማ’ዩ፡ ብዛዕባ ሕትመት 
ዘጣየቐ። ናብ ኣሕተምቲ ከይዱ ግጥምታቱ 
ምስ ኣርኣዮም፡ ሓንቲ ካብ ግጥምታቱ 
ንሕትመት በቕዐት። ኣብ’ቲ እዋን ብርቂ 
ዝኾነ ኣካዳምያውን ስነጽሑፋውን 
ውጽኢታት ኣመዝገበ። ብእኡ ዝኣክል ድማ፡ 
ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንምቕጻል ኣብ’ቲ 
ዓቢ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ንኽመሃር ዕድል 
ረኸበ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ብልዑል 
ሞራልን ወኒን ትምህርቱ ተኸታተለ። ኣብቲ 
ዩኒቨርሲቲ ብልዑል መዓርግ ምስ ተመረቐ 
ድማ፡ ንዙረት ናብ ሰለስተ ሃገራት ተበገሰ። 
ዎርድስዎርዝ እኩባት ግጥምታት ዝሓዘለት 
መጽሓፍ ኣሕተመ። ዓሌት ናይታ መጽሓፍ 
ፍቕራዊ (ሮማንቲክ) ነበረ። ካብ ሽያጥ 
ናይታ መጽሓፍ ጽቡቕ ኣታዊ ክረክብ 

ብምብቅዑ’ውን፡ ፍናን ተሰመዖ። እቲ ፍናን 
ድማ፡ ንኻልእ ስራሕ ደረኾ። ኣብ 1795 
ምስቲ ኣብቲ ግዜ’ቲ ዓቢ ገጣሚ ዝነበረ 
ሳሚ ተይለር ተላለየ። ኣብ ሓጺር ግዜ ከኣ፡ 
ጥቡቕ ዕርክነት መስረቱ። ከም ውጽኢቱ፡ 
ብሓደ ክሰርሑን ዓወታት ከመዝግቡን 
ተራእዩ። ዎርድስዎርዝ ‘ቲንተን ኣቢይ’ 
ዝሰመያ ብልጽቲ መጽሓፍ ኣሕተመ። 
ዓርኩ ተይለር ድማ፡ ‘ዘ ራይም ኦፍ ኣንሸንት 
ማሪነር’ እትብል መጽሓፍ ኣሕቲሙ’ዩ። 
ነተን መጽሓፍቲ ዋላ’ኳ በብውልቆም 
እንተኣሕተምወን፡ ብሓደ ዝጸዓሩለን ነበራ። 
ብድሕሪ’ዚ ዎርድስዎርዝ ናብታ ‘ዘ ረክለስ’ 
ብዝብል ኣርእስቲ ዝዓየያ ብሰለስተ ክፋላት 
ዘውጸኣ መጽሓፉ ሰገረ። መጽሓፍ ‘ዘ ረክለስ’ 
ነዊሕ ፍልስፍናዊ ግጥምታት ዝሓቖፈት 

ነበረት። ኣብ’ቲ መጽሓፍ ከም ቀንዲ 
ዛዕባ ዝጥቀስ ድማ፡ ምትሕሓዝ ደቂ ሰብን 
ተፈጥሮን’ዩ። “ፖየም ቶ ኮለሪጅ” ኣብ 1802 
ንኽብሪ ኣፍቃሪቱ ዝጽሓፋ መጽሓፍ’ያ። 
መርኣያ ፍቕሩ ብምዃና’ውን፡ ፍቕራዊ 
ትሕዝቶ ነበራ። ዎርድስዎርዝ ኣብ 1838 
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዱርሃም ብሲቪላዊ ሕጊ ናይ 

ክብሪ ዶክተረይት ረኸበ። ኣብ ተመሳሳሊ 
ዓመት’ውን፡ ካብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ናይ 
ክብሪ ዶክተረይት ተቐበለ። ዎርድስዎርዝ 
ሰብዓን ሰለስተን ዓመት ክሳብ ዝረግጽ ዓሰርተ 
ኣርባዕተ መጽሓፍትን ብኣማኢት ዝቑጸር 
ግጥምታትን ኣበርከተ። ስራሓቱ ኣብ ልቢ 
ነብሲ ወከፍ ኣንባቢ ክሓድር ድማ ከኣለ።

ዝመስል ድንቂ ቅርጺ ከቕውሞ ይኽእል’ዩ። 
እዚ ቅርጺ ካብ ዝባኑ ንየማነ-ጸጋሙ ክሳብ 
መሬት ክዝርጋሕ ይኽእል። መዋስብቲ 
ትመርጽ ኣንስተይቲ ኮይና፡ ነቲ ምስኣ 
ዝዋሰብ ድማ ብመጠን፡ ሕብሪን ደረጃን ናይ 
ክንቲቱ ትመርጾ። ብልምዲ ፒኮክ ዝብል 
መጸውዒ ንኣንስተይትን ተባዕታይን ኢና 
ንጥቀመሉ። ብቴክኒካዊ ዓይኒ ክርአ እንከሎ 
ግና፡ ፒኮክ መጸውዒ ናይ ተባዕትዮ እዩ። 

እተን ኣንስትዮ ከኣ፡ ‘ፒሀንስ’ ይበሃላ። ሓባራዊ 
መጸውዒኦም ድማ፡ ፒፎውል’ ይበሃል። 
እኹል ፒኮክ፡ ሰብኣይ ሓያሎ ኣንስትዮ 
ክኸውን ይኽእል’ዩ። ነፍስ-ወከፈን ከኣ፡ ካብ 
ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ እንቋቝሖ ፒኮክ 
ይወልዳ። ብገምጋም ድሕሪ 28 መዓልታት 
ትጫጭሖ። ዘገዳማውያን ፒፎውል ኣብ 
ኣግራብ ናይ ጫካታት ዝሰፍሩ ኮይኖም፡ 
ብጋንታታት ይእከቡ። ቀንዲ መግቢ ፒኮክ 
ኣብ መሬት ዝርከቡ ሓሸራት፡ ኣትክልትን 
ንኣሽቱ ፍጥረታትን እዮም። ዘንጸላልዎ 
ሓደጋ ምስ ዝህሉ ኸኣ፡ ንሓድሕዶም 
ብድምጺ ይተሓባበሩ። ፒኮክ ክልተ ፍሉጣት 
ዓሌታት ኣለዎ። ንሳቶም ድማ፡ ኣብ ህንድን 
ስሪላንካን ዝነብር ሰማያዊ ፒኮክን ኣብ 
ሚያንማር ዝርከብ ቀጠልያ ፒኮክን እዮም። 
ብሕርያ ዝግበር ምድቓል ፒኮክ ከኣ፡ ፍሉይ 
ውህደት ሕብሪ ክፈጥር ክኢሉ’ዩ። ኣብ 
ጫካታት ዝሰፍሩ ዘገዳማውያን ፒኮክ እውን፡ 
ብድሙቕ ሕብሪ ቅጽጽ ዝበሉ እዮም። ፒኮክ 
ሓራቕ ብምዃኑ፡ ምስ ካልኦት ዘቤታውያን 
ኣዕዋፍ ብዝግባእ ክዳቐል ኣይከኣለን።
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ኣነ ለተስላሴ ሓጐስ ኣረጋዊ ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ን/ዞባ ሰንዓፈ ዞባ 2 ምም.01 
ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ኣባይቲ ቁጽሪ ምስክር ወረቐት 520609 
መወከሲ ቁጽሪ 521321 ብስም ወ/ሮ ገርግሽ ደሞዝ እሸት ተመዝጊቡ ዋንነቱ 
እተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ምስ ብዓል ቤተይ ኣቶ በርሀ ሓጐስ ብሓባር 
ብምዃን ካብ ወ/ሮ ገርግሽ ደሞዝ እሸተ ስለ ዝዓደግናዮ፣ ብዓል ቤተይ’ውን ነታ 
ናቱ ብጽሒት ብህያብ ስለዝሃበኒ፡ ስም ዋንነት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ 
ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጻሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን 
ቤ/ጽ ካዳስተርን የቕረብ።

ወ/ሮ ለተስላሴ ሓጐስ ኣረጋዊ

ኣመልካቲት ሰንበቱ ግርማይ ሓጎስ ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ኣስመራ ንኡስ ዞባ ሰምበል 
ዝርከብ ስፍሓት መሬት 514.95 ት/ሜ ፓርሰል R ፕሎት 230 Asd 00027015 
Asd 00013700 ዝኾነ ቀንዲ ክፍሊ 15 ምስ 12 ተሓጋገዝቲ ዘጠቓለለ መንበሪ 
ገዛ፡ ቁጽሪ ምዝገባ ንብረት 1፡004511 ኣብ ቤት/ጽ ካዳስተር ብሽመይ ዝተመዝገበ 
ኣፓርታማ ገዛ ምስ ሰርቪስ ክሸጦ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት/ጽ ነታዮ ዞባ ማእከል 
ይቕረብ።

ሰምበቱ ግርማይ

ብስም ወረስቲ ነ/ፍ ምሕረት ወልደኪዳን ነጸረኣብ፡ ወ/ሮ ብርነሽ መሓሪ ገብረስላሰን 
ወ/ሮ ኣምለሰት ኣድሓኖምን ኣብ ን/ዞባ ኣባሻውል ምም/ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ዝርከብ ካብ 
ኮምሽን ኣባይቲ ቁ.ምስክር ወረቐት 115773 መወከሲ ቁጽሪ 105549 ዝተወሃበና 
ልብሬቶ ስለዝጠፋኣና፡ ዝረኸበ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ፡ ብቑጽሪ ሞባይል 
07254165 ወይ 08673330 ደዊሉ ክሕብረና፣ እንተዘይኮይኑ፡ መተካእትኡ ካብ 
ዝምልከቶ ክንሓትት ምዃንና ንሕብር።

ኣቶ ፍጹም ስዩም ፍረ

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል

ዮሴፍ ሹመንዲ፡ ስም ኣደይ ሙሉ 
ወልደኣብ ምባል ተሪፉ፡ ሙሉ 
ወልደኣብዝጊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ ኣብ 1ይ 
መጋባእያ ቁ.32 ን15/03/23 ይቕረብ።  

ብ/ፍ/በ/መሰል ኣቶ መብራሃቶም ዑቕባይ 
ገብረሚካኤል፡ ብ/ፍ/በ/ዕዳ 1.ወ/ሮ 
ኣልማዝ ገብረማርያም ሃይለ 2.ኣቶ 
ሰሚር መሓመድ ስዒድ ናይ ፈጽሚ 
ዝምልከት ክሲ ኣብ ቁ.37 ተኸፊቱልካ 
ስለዘዘሎ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪልካ 
ን2/3/023 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ወ/ሮ ኣስቴር ብርሃነ፡ ስም ኣደይ ኣበባ 
ይሕደጎ ምባል ተሪፉ፡ ኣበባ ገብረስላሴ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ 1ይ መጋባእያ 
ቁ.32 ን15/3/23 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ ሓሙስ

ከሳሲት ወ/ሮ ናጽነት መሓሪ ሃብታይ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ፊልሞን ሃብተማርያም 
ዓንደሚካኤል ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡  ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይ 
ቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክረአ 
ምዃኑ ንሕብር።

ሰለሙን ብርሃነ በይን፡ ኣቦይ ብርሃነ በይን 
ቦኽረ ስለዝዓረፈ፡ ንኣዴና ወ/ሮ ተመስገን 
ተድላ ኣመኖ ናይ መጻምዲ መሰላ 
ክሕለወላ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ከኣ 
ወረስቲ  ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል 
ኣቶ ዮሴፍ ወልዳይ ገብረስላኣሴ፡ ሓውና 
ኣቶ መንግስትኣብ ወልዳይ ገብረስላሴ 
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ሄኖክ ኪዳነ ጎይትኦም፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ተኽለ ናይ ስም 
ምትሕልላፍ ማኪና ክሲ ተመስሪቱልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይተመናይ 

ኣቶ ኣምሎሶም ዘርኦም ይሕደጎ፡ ወድና 
ርእሶም ኣምሎሶም ዘርኦም ስለዝተሰወአ፡ 
ንሕና ኣቡኡን ኣዲኡን ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

መም/ ዝፋን ሃብተ ተድላ፡ ኣቦና ሃብተ 
ተድላ ገብረመድህን ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 
3 ህልዋትን 1መዋቲ 7 ተተካእቲ ደቁን 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

    ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ 
ኣቶ ብርሃነ ኣስፍሃ ገብረየሱስ፡ በዓልቲ 
ቤተይ  በላይነሽ ተወልደ ተስፋስለሴ 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ እሙና ፍስሃየ ኪዳነ፡ በዓል ቤተይ 
ተወልደ ዘርኣይ ሃይለ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
ን5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ
ወ/ሮ ነብያት ክብርኣብ ሃብተገርግሽ፡ 
ዓባይና በይን ተላ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 4 
ኣሕዋተይን 3 ደቂ ሓወይን ንወላዲትና 
ነ/ፍ ወርቅነሽ ሞኮንን ተኪእና ከምኡ’ውን 
ንኣኮና ነ/ፍ ካሕሳይ ኣስመላሽ ተተካእቲ 
7 ደቁን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን 27/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ለምለም ኣስፍሃ ባይሩ፡ በዓል 
ቤተይ ቀለታ ግርማይ ጊላሚኪኤል 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ውዳሴ ጽገ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ ተስፋይ 
ኣዲግ ሓንጣል ብሂወት ከሎ ኣብ ዞባ 
ማእከል ን/ዞባ ፓራዲዞ ዓዲ ኣበይቶ 
ዝነበሮ ገዛ ብህያብ ስለዝሃበኒ ይጽደቐለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት
ኣቶ ቢንያም ግርማይ ሃይለ፡ ኣኮይ 
ግርማይ ስዩም በራኺ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣስመረት ኣባይ፡ በዓል ቤተይ ነ/ፍ 
ላይነ ደስታ ይመር ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ከሳሲት ሄለን ተኽሉ ይሕደጎ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ፊልሞን ተኽላይ ገብረትንሳኤ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን20/3/23 ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 

ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ረዘነ ኣስገዶም ወልደሚካኤል፡ በዓልቲ 
ቤተይ ክብረት ዘርኣይ ወልደስላሴ 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1 ወደይ ከኣ 
ወራሲ ምዃኑ ይረጋገጸሉ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።  

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰላዕ ዳዕሮ
የማነ ረዳእ ኣብርሃም፡ ወለድና ኣቶ ረዳእ 
ኣብርሃምን ወ/ሮ ምሕረት ገብረሚካኤል 
ስብሃቱን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 1ሓወይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

  ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኩዶፈላሲ
ወ/ሮ ኣብረሀት ዓንደገርግስ እምነቱ፡ 
በዓል-ቤተይ ስብሃቱ ቀሺ ጸጋይ ትኩእ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሽከቲ 
ወ/ሮ ውዳሰ ብጹእኣምላኽ ጎይትኦም፡ 
በዓል-ቤተይ ዮናታን ገብረሚካኤል 
በየነ ስለዝዓረፈ፡ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ድባርዋ
ፊልሞን ኣብርሃም ክፍለ ምባል 
ተሪፉ፡ ምኪኤለ ስዩም ሃይለ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ 

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ኣሕመድ 
ዑስማንን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ኢሳው ዘርኣይን 
ዘሎ ናይ ፈጽሚ (ገንዘብ) ጉዳይ፡ ብፍ/በ/
ዕዳ ኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይተኻእለ፡ 
ተጸዊዑ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 
እንተዘይ ቀሪቡ፡ ጉዳዩ ንሱ ኣብዘይብሉ 
ክረአን ክውሰንን ምዃኑ ነፍልጥ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ዕዳጋ 
ወ/ሮ ፋኑስ ለኣከ ተወልደ፡ በዓል 
ቤተይ ተጋ/ ተስፋማርያም ነጋሽ ሃይለ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ 
ኣብ ቀዋምን ተንቀሳቓስን ሃብቲ  ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰንዓፈ
ኣልማዝ ይሕደጎ ባይሩ፡ በዓል-
ቤተይ ተጋ/ ክብሮም ብስራት ትኩእ 

ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 5 ደቅና ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ምስጋና

ብምኽንያት ዕረፍቲ በዓል ቤተይ ኪዳነ ገብረኣብ ወ/
ሚካኤል ንዝተሰመዓና መሪር ሓዘን ዘጸናናዕኩምና፡ 
ሓመድ ኣዳም ዘልበስኩም፡ ገዛና ከይረብረብኩም 
ዝተመላለስኩም፡ ካብ ውሽጢን ወጻኢን ተሌፎን 
ዝደወልኩም ቤተሰብን ፈተውትን ሕሰም 
ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና 
ንገልጽ።

ብዓልቲ ቤቱ ሩት ገረዝጊሄር 
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ምስጋና

ብሞት ኣዚና እንፈትዎም ኣቦናን ሓውናን ዘሚካኤል ሃብትማርያም ምስ በዓልቲ 
ቤቱ ኣዴና 
ተናኘ ገረሱ 
ዝተሰመዓና 
መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ 
ኣብ ለንደን ስነ-
ስርዓት ቀብሪ 
ዝተሳተፍኩም፡ 
ኣብ ማይልቡስ 
ኣብ ዝተገብረ 
መልቀስ ምሳና 
ዝወዓልኩም፡ 

ኣብ ገዛና ኣስመራ ብምምልላስ ከምኡ’ውን ካብ ወጻኢ ሃገር ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምና 
ቤተሰብን ፈተውትን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።

ደቆም ኬረስን ሰምሃልን ምስ ስድራቤት ነፍ.ግራዝማች ሃብተማርያም ገ/ህይወትን 
ነፍ.ወ/ሮ ፍልፍል ገ/ማርያምን

ምስጋና

ብመስዋእቲ እነፍቅሮን እነኽብሮን ወድና ግርማይ 
ዓንደብርሃን ተወልደ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ኣብ ሕማሙ ዝበጻሕኩምና፡ ኣብ 
መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ዘቃበርኩምና፡ 
ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን 
ብቴሌፎንን ኢመይልን ዘጸናናዕኩምና ሕሰም 
ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።

ኢንስፔክተር ዓንደብርሃን ተወልደ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ኵዕሶ ሰኪዐት ይቕጽልኵዕሶ ሰኪዐት ይቕጽል  ሻምፕዮና ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል፡ 

ዝሓለፈ ረቡዕ ብኽልቲኡ ጾታ ቀጺሉ 
ምውዓሉ፡ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን ኵዕሶ 
ሰኪዐት ዞባ ማእከል ሓቢሩ።
  ኣብዛ መዓልቲ፡ ቀዲመን ናይ ደቂ 

ኣንስትዮ ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን 
ንስሪን ኣለናን እየን ገጢመን። ብኣሰልጣኒት 
ሃና ሃይለ ዝእለያ ገዳይም ተጻወትቲ ጋንታ 
ኣለና፡ ቅልጡፍ ምቅብባልን ጽቡቕ ጸወታን 
ብምንጽብርቕ፡ 40ብ18 ተዓዊተን። ንደቂ 
ጋንታ ኣብ ምውህሃድ ብሉጽ ስራሕ 
ዝዓመመት ተጻዋቲት ጋንታ ኣለና - ፍረወይኒ 
ተስፋይ (ፍሬታ)፡ 25 ሸቶታት ብምምዝጋብ 
ብልጽቲ ኮይና ኣምስያ። ብሓፈሻ ከኣ፡ 
ተጻወትቲ እዛ ጋንታ ንሜዳ ቦቾፊላ መቐረት 
ሂበናኦ።

  ብዘይካ’ዚ፡ ግጥም ደቂ ተባዕትዮ ተጻወትቲ 
ቀዳማይ ዲቪዥን መኸተን ምምሕዳር 
ኣርባዕተ ኣስመራን እውን፡ ኣብታ ምሸት 
እዩ ተሰላሲሉ። ምም/ ኣርባዕተ ኣስመራ 
ድማ፡ ንጸወታ ብምቍጽጻር ብገፊሕ 86ብ33 
ተዓዊታ። ኣባል እዛ ዕውትቲ ጋንታ ሙሴ 

ጸጋይ ንጋንታኡ 30 ሸቶታት ከመዝግበላ 
እንከሎ፡ ኣብ ካልኣይ ኳርተር ኣከታቲሉ 
ክልተ ዳንክ ብምግባሩ ከኣ፡ ኣርእስቲ ሰሪሑ። 
እዚ ተጻዋታይ፡ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ 
ውድድር፡ ሽዱሽተ ግዜ ዳንክ ምግባሩ ሰነዳት 
ናይ’ቲ ፈደረሽን ይሕብር።

ዚዳንን ኤርኒከን፡ ንቦታ ፖተር ክትክኡ . . .ዚዳንን ኤርኒከን፡ ንቦታ ፖተር ክትክኡ . . .
ብመሰረት ጋዜጣታት እስጳኛ ዝዘርግሓኦ 

ዜና፡ ዘይነዲን ዚዳንን ሉዊስ ኤርኒከን፡ ቸልሲ፡ 
ንግርሃም ፖተር እንተኣባሪራቶ ቦታኡ 
ንምትካእ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ዘለዉ 
ኣሰልጠንቲ እዮም። 
  ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣስታት 300 ሚልዮን 

ፓውንድ ዘውጽኡ ተጻወትቲ ዝሸመተ - 
ፖተር፡ ኣብዚ እዋን ኣብ ወጣሪ ግዜ ከምዘሎ 
ይፍለጥ። እዚ እንግሊዛዊ ዓላሚ፡ ካብ ዝሓለፈ 
11 ግጥማት ኣብ ሓንቲ ጥራይ  ክዕወት 
እንከሎ፡ ብሓፈሻ ነዛ ጋንታ መሪሑ ካብ 
ዘካየዶ 26 ግጥማት ከኣ፡ ትሽዓተ ግዜ ጥራይ 
እዩ ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ። 
  ፖተር፡ ዛጊት ደገፍ ወናኒ ናይ’ዛ ክለብ 

- ቶድ ቦሆሊ ከምዘይተፈለዮ እዩ ዝግለጽ። 

እንተኾነ፡ ኣብ ዝመጽእ ኣብ ፕሪመር 
ሊግ ኣንጻር ሊድስ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ 
ከኣ፡ ኣንጻር ቦሩሽያ ዶርቱመንድ ዘካየደን 
ተኸታተልቲ ክልተ ግጥማት ንመጻኢኡ 
ወሰንቲ ምዃነን ይእመነለን። እዚ ማለት፡ 
ኣብዘን ግጥማት እንተተሳዒሩ፡ ቦህሊ፡ ኣብ 
ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካልኣይ ኣሰልጣኒ 
ከባርር ክቕሰብ እዩ - ኣብ ወርሒ መስከረም 
ንቱቸል ምብራሩ ይዝከር።
  በዚ ድማ እዩ፡ ፖተር እንተተባሪሩ ኣብዚ 

እዋን ናጻ ዘለዉ - ዚዳንን ኤርኒከን ቦታኡ 
ንምሓዝ ቀዳምነት ዝወሃቦም ኣሰልጠንቲ 
ምዃኖም ብኣጋኡ ዝእመት ዘሎ። ንሪያል 
ማድሪድ ክልተ እዋን መሪሑ ተዓዋቲ ሰለስተ 
ሻምፕዮንስ ሊግን ክልተ ላ’ሊጋን ዝኾነ - ዚዳን፡ 

ድሕሪ ግንቦት 2021 ዝኾነ ክለብ ኣይሓዘን 
ዘሎ። ኤርኒከ ብወገኑ፡ ምስ ባርሳ ዕዉት ግዜ 
ድሕሪ ምሕላፉ፡ ንሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ 
መሪሑ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2022 ተሳቲፉ 
እዩ። እንተኾነ፡ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ብሞሮኮ 
ድሕሪ ምግላፉ፡ ቦታኡ ምልቃቑ ይፍለጥ። 
  ብኣንጻሩ እዚ ኹሉ ግና፡ ፖተር፡ ንቸልሲ 

ካብዚ ተሸሚማቶ ዘላ ታኼላ ንምውጻእ 
እኹል ዓቕሚ ከምዘለዎ እዩ ዝገልጽ። ቸልሲ፡ 
ጽባሕ ቀዳም ኣንጻር ሊድስ ኣብ ሜዳኣ ድሕሪ 
ምዕዳማ፡ ደጊማ ዝመጽእ ሰሉስ ነታ ኣብ 
ቀዳማይ እግሪ 1ብ0 ዝሰዓረታ ጀርመናዊት 
ክለብ ቦሩሽያ ዶርቱመንድ ኣብ ስታንፎርድ 
ብሪጅ ክትዕድማ እያ።
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ናይ ተሃድሶ 

ግዜ ዝወርሐ ተጻዋታይ ናይ’ዛ ጋንታ - 
ክሪስቲያን ፑሊሲች፡ ትማሊ ኣብ መለማመዲ 
ሜዳ ክለቡ ከምዝተረኽበ ተቓሊሑ። እዚ 
ኣመሪካዊ ወዲ 24 ዓመት ናይ ክንፊ 
ኣጥቃዓይ፡ 5 ጥሪ ጋንታኡ ኣንጻር ማን ሲቲ 
ኣብ ዝነበራ ጸወታ ድሕሪ ዝወረዶ መጕዳእቲ 
እዩ፡ ንክልተ ኣዋርሕ ካብ ጸወታ ተፈልዩ 
ጸኒሑ። ትማሊ ግና፡ ምስ ደቂ ጋንታኡ 
እናሰሓቐ ዘርኢ ስእሊ ኣሰንዩ ኣብ ቀረባ 
ግዜ ናብ ጸወታ ክምለስ ምዃኑ ኣብ ናይ 
ኢንስታግራም ሕሳቡ ለጢፉ።

ሜሲ፡ ንደቂ ጋንታኡ ወርቃውያን ሞባይላት ዓዲሉሜሲ፡ ንደቂ ጋንታኡ ወርቃውያን ሞባይላት ዓዲሉ
ንሃገሩ ኣርጀንቲና መሪሑ ተዓዋቲት 

ዋንጫ ዓለም 2022 ዝኾነ - ሊዮኔል ሜሲ፡ 
ንነፍሲ ወከፍ ምስኡ ሓቢሮም ዝነበሩ 26 
ደቂ ጋንታኡ ዝርከብዎም 35 ኣባላት ናይ’ታ 
ጋንታ፡ መዘከርታ ናይ’ቲ ዓቢ ዓወት ዝኾና 

‘ኣይፎን’ ዝዓይነተን ወርቃውያን ሞባይላት 
ከም ገጸ በረኸት ዓዲሉ።
  ኣርጀንቲና፡ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 

ታሕሳስ ንፈረንሳ ብምርታዕ፡ ድሕሪ 36 
ዓመታት ጽዋእ ዋንጫ ዓለም ምልዓላ ይዝከር። 

ኣቐዲሙ ኣብ ዋንጫ ዓለም 
2014 ብሉጽ ተጻዋታይ 
ናይ’ቲ ውድድር ተባሂሉ 
ዝነበረ ሜሲ ከኣ፡ ብውልቁ 
ደጊሙ ብሉጽ ተጻዋታይ 
ክበሃል ብምኽኣሉ፡ “ክልተ 
ግዜ ወርቃዊት ኵዕሶ 
ዝተቐበለ እንኮ ተጻዋታይ” 
ዝብል ክብሪ ረኺቡ እዩ። 
በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን 
ድማ፡ ነዛ ኣብ ናይ ጸወታ 
ዘመኑ ዝበለጸት ህሞት 

ምዃና ዝገልጻ ኣጋጣሚ ንምዝካር፡ ዓቢ 
ህያብ ንኹሎም ኣባላት ናይ’ዛ ጋንታ ክህቦም 
ዝወሰነ። 
  እዚ ድንቂ ተጻዋታይ፡ 175 ሽሕ ፓውንድ 

(209 ሽሕ ዶላር) ወጻኢ ብምግባር እዩ፡ ነዘን 
ብ24 ካራተ ወርቂ ዝተሰርሓ 35 ሞባይላት 
ኣዳልዩወን። ኣብተን ሞባይላት ከኣ፡ ናይ ነፍሲ 
ወከፍ ተጻዋታይ ስም፡ ቁጽሪ ማልያን ኣርማ 
ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲናን ተወቒሩ 
ይርከብ። 

  ነዘን ኣንጸባረቕቲን ሰሓብትን ሞባይላት 
ዝሰርሐ ትካል፡ ‘ኣይ ዲዛይን’ ዝተባህለ እዩ። 
ወናኒን መስራትን ናይ’ዛ ትካል ዝኾነ - 
ልዮንስ ብዛዕባ’ዚ ክዛረብ እንከሎ፡ “ሜሲ፡ 
ሓደ ካብ እሙናት ዓማዊል ኣይ ዲዛይን 
እዩ። ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ 
ሓጺር ግዜ እዩ ምሳና ተራኺቡ። ንሱ፡ 
ነቲ ዘደንቕ ዓወት ንምጽምባል፡ ንኹሎም 
ተጻወትቲን ሰራሕተኛታትን ዝኸውን ፍሉይ 
ገጸ በረኸት ከምዝደሊ ሓቢሩና። እንተኾነ፡ 
ከምቲ ብተደጋጋሚ/ልሙድ ‘ህያብ ሰዓት’ 
ከምዘይደሊ ኣነጺሩልና። ስለ’ዚ፡ ብኣስማቶም 
ዝተቐርጻ ወርቃውያን ኣይፎን ክኾና ሓሳብ 
ኣቕሪበሉ። ፈትይዎ ድማ።” ይብል። 
  ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ናይ ፈለማ ከምዘይኮነ 

ዝገልጹ ናይ ቀረባ ወገናት፡ ሊቨርፑል፡ ኣብ 
2019 ሻምፕዮን ኤውሮጳ ድሕሪ ምዃና፡ 
27 ተጻወትቲ ምስ ዓላሚኦም የርገን ክሎፕ 
ተመሳሰልቲ ሞባይላት ተዋሂቦም ነይሮም 
እዮም። ኣብተን ሞባይላት ከኣ፡ ኣስማቶም፡ 
ቁጽሮም፡ ኣርማ ሻምፕዮንስ ሊግን ናይ ፍጻመ 
ጸወታ ዝተኻየደሉ ቦታን (ማድሪድ) ዝብል 
ተወቒሩ ነይሩ። ብዘይካ’ዚ፡ እዚ ምስ ህቡባት 
ስፖርታውያን ርክብ ዘለዎ ትካል፡ ኣቐዲሙ 
- ንከይላን ምባፐ፡ ነይማር፡ ኮኖር ማግሪገር፡ 
ስቴቨን ጀራርድ፡ ቲያጎ ሲልቫ፡ ኑነዝን ካልኦትን 
ሞባይላት ሰሪሑሎም ነይሩ እዩ።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
* ኣርጀንቲናዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ብራይቶን 

- ኣለክስ ማክ ኣሊስተር፡ ሓለቓ ጋንታኦም 
ሊዮኔል ሜሲ፡ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 
ክጻወት ከምዝደልዮ ገሊጹ። ሜሲ፡ ዋንጫ 
ዓለም 2022 መዛዘሚ ናይ ኣህጉራዊ ጉዕዞኡ 
ክትከውን ምዃና ኣቐዲሙ ተዛሪቡ ነይሩ 
እዩ። ይዅን’ምበር፡ ማክ ኣሊስተር፡ “ሜሲ፡ 
ክሳብ እቲ ክገብሮ ዝኽእል፡ ካብኡ እንታይ 
ከምእንደሊ ይፈልጥ እዩ። ስለ’ዚ፡ ተስፋ 
እገርብ ምሳና ክቕጽል። ክሳብ ወዲ 40 
ወይ 45 ዓመት ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም 
ኮይኑ ክቕጽል ምዃኑ ጥርጥር የብለይን። 
ብህድኣት ከቐጽሎ ዝኽእል ኣካላዊ ኣቃውማ 
ኣለዎ። ክንዮ ኣካላዊ ኣካውማኡ ከኣ፡ ኩሉ 
ነገር ኣብ ርእሱ ኣለዎ። ንሕና ከኣ፡ ንዕኡ 
ክንጻወተሉ ዝኾነ ጸገም የብልናን።” ኢሉ። 
ኣብዚ እዋን ወዲ 35 ዓመት ዘሎ - ሜሲ፡ 
ኣብቲ ካናዳ፡ ሜክሲኮን ኣመሪካን ሓቢረን 
ከሰናድኣኦ ዝዳለዋሉ ዘለዋ ዋንጫ ዓለም 
2026 ወዲ 39 ዓመት እዩ ክኸውን። 
               ምንጪ - ዳይሊ መይል 
* ወላዲ እቲ ንማንቸስተር ዩናይትድ ክገዝኣ 

ሕቶ ዘቕረበ ሸኽ ጃሲም ቢን ሃማድ ኣል ትሃኒ 
ዝኾነ - ሸኽ ሃማድ፡ ወዱ ክገብሮ ሓሲቡ ዘሎ 
ወፍሪ ከምዘይፈተዎ ተኣሚኑ። ይዅን’ምበር፡ 

እዚ ናይ ቅድም ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር 
ዝኾነ በዓል ጸጋ፡ ወዱ ነዛ ክለብ ንምውናን 
ኣበርቲዑ ይደፍኣሉ ምህላዉ ሓቢሩ። ሸኽ 
ጃሲም፡ ነታ ብስድራ-ቤት ግሌዘር እትእለ 
ጋንታ 100 ሚእታዊት (ኩሉ ብርኪ ክሕዞ) 
ንምውናና ዕላማ ከምዘለዎ ዝሓለፈ ወርሒ 
ምግላጹ ይዝከር። እዚ ማለት፡ 4.5 ቢልዮን 
ፓውንድ ብምስላዕ እዩ፡ ምስቲ ንምግዛኣ 
ሓሳብ ዘለዎ ብሪጣንያዊ ቢልዮነር - ሰር 
ጂም ራትክሊፍ ኣብ ውድድር ኣትዩ ዘሎ።
         ምንጪ - ጎል 
* ዓላሚ ክለብ ቦሎኛ - ቲያጎ ሞታ፡ ኣብዚ 

እዋን ንከም ኢንተር ሚላን ዝኣመሰላ ዓበይቲ 
ክለባት ክዕልም ዘኽእል ዓቕሚ ከምዘለዎ፡ 
ብዙሓት ወገናት እምነቶም ይገልጹ። ኣብ 
ወርሒ መስከረም ዝሓለፈ ዓመት ንቦሎኛ 
ዝተቐበላ - ሞታ፡ ካብ 20 ግጥማት ኣብ 
10 ብምዕዋት ደረጃኣ ናብ ሻሙናይ ክብ 
ኣቢልዎ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ከኣ፡ ንኢንተር 
ሚላን 1ብ0 ረቲዕዋ እዩ። ነዚ ዝተዓዘበ ዳሪዮ 
ካኖቪ ዝተባህለ ወኪል፡ “ከም ኢንተር፡ ኤሲ 
ሚላን፡ ጁቬንቱስን ፒኤስጂን ዝኣመሰላ 

ዓበይቲ ክለባት ክዕለም 
ይኽልእ እዩ። ኣነ ጥራይ 
ኣይኮንኩን ከምዚ ዝብል 
ዘለኹ። ቅድሚ ክልተ ዓመት 
እኮ ንፒኤስጂ ክሕዛ ተቓሪቡ 
ነይሩ እዩ። ፕረዚደንት ናይ’ታ 
ጋንታ፡ ሞታ ዓቕሚ ከምዘለዎ 
ይርድኦ እዩ።” ኢሉ። ኣብዚ 
እዋን ንኢንተር ሚላን 
ዝዕልማ ዘሎ - ሲሞነ ኢንዛጊ፡ 

ኣብ ጸቕጢ ምህላዉ ዝገልጻ ናይ ኢጣልያ 
ምንጪታት፡ ሞታ፡ ኣብ ዓመተ-ስፖርት 
2023-24 ክትክኦ ከምዝኽእል ይእምቱ።

ቅንጥብጣብቅንጥብጣብ
* ብራዚላዊ ናይ የማን ተኸላኻሊ ክለብ 

ጁቬንቱስ - ዳኒሎ፡ ምሳዛ ክለብ ክሳብ 2025 
ክጸንሕ ሓዲሽ ውዕል ተሰማሚዑ። ጁቬ፡ 
ድሕሪ እዚ ስምምዕ፡ “ዳኒሎ፡ ነሓሰ 2019 ናባና 
ምስ መጽአ፡ ቀልጢፉ እዩ ተወሃሂዱ። ኣብዚ 
እዋን ከኣ፡ ዝምድናኡ ዝያዳ ደልዲሉ ኣሎ። 
ብርቱዕ፡ ተቓላሲን መራሒን እዩ” ክትብል 
ገሊጻቶ። ወዲ 31 ዓመት - ዳኒሎ፡ ኣብ 2019 
እዩ ካብ ማን ሲቲ ናብዛ ጋንታ ተጸምቢሩ። 
ኣብቲ እዋን፡ ጁቬ፡ ነዚ ተጻዋታይ ንምምጻእ 
ንካንሴሎ ኣካል እቲ ውዕል ገይራቶ 
ምንባራ ይዝከር። ብዘይካ’ዚ፡ እዚ ውዕል ክሳብ 
2016 ክናዋሕ ዝኽእል ኣማራጺ ኣለዎ።
* ቸልሲ፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብ ቫስኮ 

ዳጋማ ዝገዝኣቶ - ኣንድረይ ሳንቶስ፡ ክሳብ 
ምምጻእ እዛ ወቕቲ ብልቓሕ ናብ’ታ ዝነበራ 
ክለብ ከምዝተመልሰ ወግዓዊ ገይራ። ቸልሲ፡ 

ልዕሊ እቲ ክህልዉዋ/ ከተመዝግቦም ዝግባኣ 
ተጻወትቲ ስለዝሓዘት እያ፡ ነዚ ብራዚላዊ 
ደጊማ ናብ’ታ ናይ ቀደም ክለቡ ትመልሶ 
ዘላ። ምሉእ መሃያኡ ከኣ፡ ባዕላ ክትከፍሎ እያ 
- ቸልሲ። ቸልሲ፡ ብዘይካ’ዚ፡ ነቲ ኣብ ዝመጽእ 
ክራማት ጠመተ ዓበይቲ ክለባት ክረክብ 
ከምዝኽእል ዝእመት ክሮኤሽያዊ ተኸላኻሊ 
ኣርቢ ሌፕዚግ - ጆስኮ ጋቫርዲዮል ደጊማ 
ተገዲሳትሉ ኣላ። 
* ወዱ ንህቡብ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ ነበር 

- ሮናልዲኖ ዝኾነ ጃኦ መንደዝ፡ ትማሊ ምስ 
ባርሴሎና ፈሪሙ። ወዲ 17 ዓመት - መንደዝ፡ 
“ነዚ ዓቢ ዕድል ምርካበይ ኣዝየ ሕጉስ እየ” 
ክብል፡ ነዚ ውዕል ድሕሪ ምፍራሙ ተዛሪቡ። 
ሮናልዲኖ፡ ካብ 2003 ክሳብ 2008 ንባርሴሎና 
ወኪሉ ምጽዋቱን ወትሩ ተዘካሪ ድንቂ 
ብቕዓት ምንጽብራቑን ይዝከር።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሎሚ ምሸትሎሚ ምሸት

ሰሪ’ኣ
ናፖሊ - ላዚዮ 10፡45 

ቡንደስሊጋ 
ቦሩሽያ ዶርቱመንድ - ኣርቢ 

ሌፕዚግ 10፡30

ጋንታ ኣለና ኣይተኻእለትን
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ቬትናም፡ ሓድሽ ፕረዚደንት መሪጻሃገራዊ ባይቶ ቬትናም፡ ቮ ቫን ቱኦንግ 
ሓድሽ ፕረዚደንት ሃገር ክኸውን 
ከምዝመረጾ ሓቢሩ።
እቲ ባይቶ ነዚ ዝወሰነ፡ ኣብ ላዕለዎት 

መራሕቲ እታ ሃገር መርመራ ጸረ-
ብልሽውና ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ።
ኣቐዲሙ ፕረዚደንት ቬትናም ዝነበረ 

ንጉየን ሹዋን ፉክ፡ ኣብ ትሕቲኡ 
ብዝርከቡ ሰበ-ስልጣን ግህሰትን በደልን 
ይፍጸም ከምዘሎ በቲ ንሱ ዝመርሖ 
ሰልፊ ክሲ ምስ ቀረበሉ፡ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ 
ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ምውራዱ 
ኣይርሳዕን።
ቱኦንግ ሓድሽ ፕረዚደንት ኰይኑ 

ድሕሪ ምምራጹ ንባይቶ ኣብ ዘስመዖ 
መደረ፡ ኣንጻር ብልሽውና ንዝግበር ቃልሲ 
ብዝሓየለ መልክዑ ክቕጽሎ ምዃኑ ቃል 
ኣትዩ።
ወሲኹ ድማ፡ “ንህዝብን ሃገርን እሙን 

ክኸውን እየ። ነቲ ሰልፊ፡ መንግስትን 
ህዝብን ዝተመደበሎም ዕማማት ንምፍጻም 
ከኣ ክጽዕር እየ” ኢሉ።
ቱኦንግ፡ እቲ ዝነኣሰ ኣባል ፈጻሚ ኣካል 

(ፖሊትቢሮ) ናይቲ ሰልፊ ኮይኑ፡ ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኮሚኒስታዊ ውድባት 
መንእሰያት ፖለቲካዊ ሞያኡ ዝጀመረ 
ገዲም ተቓላሳይ ተባሂሉ’ዩ ዝግለጽ።
ንሱ፡ 98.38% ድምጺ ብምርካብ 

ስፔስ ኤክስ፡ ኣርባዕተ ጠፈርተኛታት ናብ ህዋ ልኢኹ

ግሪኽ - ቁጽሪ ብሓደጋ ባቡር ናይ ዝሞቱ ሰባት ወሲኹ
ቁጽሪ ናይ’ቶም ዝሓለፈ ሰሉስ ለይቲ 

ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ግሪኽ ክልተ ባቡራት 
ብምርጻመን ዝሞቱ ሰባት 43 ከምዝበጽሐ፡ 
ካብቲ ቦታ ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ።
እቲ ሓደጋ ከጋጥም ዝኸኣለ፡ ሓንቲአን 

ህዝቢ ሓንቲአን ድማ ኣቕሑ ዝጸዓና 
ክልተ ባቡራት፡ ብሓደ መስመር ኣብ 
ሰዓት ልዕሊ 140 ኪሎ-ሜተር እናተሓንበባ 

ጀርመን፡ ‘ወተሃደራዊ ቁመናኣ ኣተኣማማኒ ኣይኰነን’ ተባሂሉ

ኣመሪካ - ነታጒ ሒዙ ነፋሪት ክድይብ 
ዝፈተነ ገያሻይ ተታሒዙ

ከምዝተመርጸ፡ እቲ ባይቶ ብማሕበራዊ 
መራኸቢታቱ ኣቢሉ ኣብ ዝዘርገሖ 
ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
ተንተንቲ ፖለቲካን ኣውፈርትን ናይ’ታ 

ሃገር፡ እቲ ምርጫ፡ ፖሊሲታት ወጻኢን 
ቁጠባን ቬትናም ከምዘለዎ ክቕልጽ 
ምዃኑ ከምዘመልክት ገሊጾም።
ቬትናም፡ ሓንቲ ካብ’ተን ብወጻእተኛታት 

ልዑል ወፍሪ ዝካየደለን ሃገራት ኮይና፡ 
ዘለዋ ፖለቲካዊን ጸጥታውን ርግኣት 
ቀንዲ መስሕብ ወፍሪታት ከምዝዀነ፡ 
ዝተፈላለዩ ክኢላታት ይሕብሩ።

ፊት ንፊት ድሕሪ ምርኻበን እዩ።
ክኢላታት መርመራ ሓደጋ፡ ጠንቂ 

ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ይሰርሑ 
ከምዘለዉ ዝሓበሩ ጸብጻባት፡ በቲ ጉዳይ 
ዝተጥርጠረ ሓላፊ መደበር ናይ’ቲ 
መንገዲ ባቡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ 
ኣትዩ ከምዘሎ ገሊጾም።
መንግስቲ ግሪኽ፡ በቲ ዘጋጠመ ትራጀዲ 

ዝተሰመዖ ጓሂ ድሕሪ ምግላጽ፡ ናይ 
ሰለስተ መዓልቲ ሃገራዊ ሓዘን ክእወጅ 
ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሚኒስተር 

መጐዓዝያ ግሪኽ - ኮስታስ ካራማንሊስ፡ 
ድሕሪ’ቲ ዘጋጠመ ኣሰቃቒ ሓደጋ 
ብፍቓዱ ስልጣኑ ከምዝሓደገ ሓቢሩ። 
እቲ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 

ነቲ “ንመበል 21 ክፍለ-ዘመን ዝምጥን 
ኣይኮነን” ዝበሎ ስርዓተ-መንገዲ ባቡር 
ናይ’ታ ሃገር ንምምሕያሽ ሓላፍነት 
ወሲዱ ክሰርሕ ከምዝጸንሐ ወሲኹ 
ኣረዲኡ። 
ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓዊ ግሪኽ፡ በቲ 

ሓደጋ ዝቘሰሉ 66 ሰብ ናብ ሆስፒታላት 
ከምዝተወስዱ ድሕሪ ምሕባር፡ ገለ 
ካብኣቶም ኣዝዮም ህሱያት ብምዃኖም፡ 
ቊጽሪ ምዉታት ከይውስኽ ስግኣት 
ከምዘሎ ገሊጹ።

ኩባንያ ሮኬት ስፔስ-ኤክስ፡ ኣርባዕተ 
ጠፈርተኛታት ናብ ኣህጉራዊ መደበር 
ጠፈር ናሳ ከምዝለኣኸ ተገሊጹ። 
እቲ ራብዓይ ጠፈርተኛ፡ ካብ ሕቡራት 

ኢማራት ዓረብ ዝመጸ ኰይኑ፡ ኣብቲ 
ንኣዋርሕ ዝቕጽል ምርምራዊ ተልእኾ 
ንምስታፍ ንፈለማ እዋን ምስ’ቶም 
ካብ ኣመሪካን ሩስያን ዝተወከሉ 
ጠፈርተኛታት ሓቢሩ ከምእተላእከ 
ተገሊጹ።
እታ ሒዛቶም ዝተወንጨፈት 

መንኮርኮር፡ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኬፕ 
ካናቨራል - ፍሎሪዳ ካብ ዝርከብ ማእከል 
ጠፈራዊ ምርምር እያ ነቒላ።
ናብቲ ካብ መሬት ኣስታት 420 ኪ.ሜ 

ልዒሉ ኣብ ህዋ የንሳፍፍ ከምዘሎ ዝግለጽ 
ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ንኽበጽሑ 

ድማ፡ ኣስታት 25 ሰዓታት ክወስደሎም 
ትጽቢት ከምዘሎ ይሕበር።

እዞም ጠፈርተኛታት፡ ነቶም ካብ 
ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣትሒዞም ኣብቲ 

መደበር ዝርከቡ ዜጋታት ኣመሪካ፡ 
ሩስያን ጃፓንን ዝኾኑ ተመራመርቲ 
ጠፈር ንምትካእ’ዮም ተላኢኾም ዘለዉ። 
ሚኒስተር ህዝባዊ ትምህርትን 

ቴክኖሎጅን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 
- ሳራ ኣል-ኣሚሪ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ 
“እቲ ተልእኾ፡ ንሃገርና ሓድሽ ናይ 
ሳይንስን ሳይንሳዊ ርኽበትን ቦታ ዝህብ’ዩ” 
ኢላ።
ዋና ዳይረክተር ናይቲ ኣብ ዱባይ 

ዝርከብ ማእከል ህዋ ሕቡራት ኢማራት 
ዓረብ - ሰሊም ኣልማሪ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ 
ሓበሬታ፡ “ዕላማና ናብ ጠፈር ምኻድ 
ጥራይ ዘይኰነ፡ እንተላይ ኣብኡ ብዙሕ 
ጽልዋ ክህልወና ኢና ንደሊ” ክብል 
ገሊጹ። 
ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ ኣብ 2020 

እውን ናብ ፕላኔት ማርስ መንኮርኮር 
ጠፈር ብዓወት ወንጪፋ ከምዝነበረት 
ኣይርሳዕን።

ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ 
ፒስቶርዮስ፡ ሃገሩ ክመጽኣ ካብ ዝኽእል 
ወተሃደራዊ መጥቃዕቲታት ንምክልኻል 
ዘኽእላ ብቑዕ ወተሃደራዊ ቁመና 
ከምዘይብላ ገሊጹ።
እቲ ሚኒስተር ነዚ ዝገለጸ፡ ምስ ኣባላት 

ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራሲ (ኤስፒዲ) ኣብ 
ዝገበሮ ርክብ እዩ።
“ንሃገር ካብ ጸላእቲ ክከላኸል ዝኽእል 

ዕጡቕ ወተሃደራዊ ሓይሊ የብልናን” 
ክብል ድማ ኣጠንቂቑ።
እቲ ሚኒስተር ወሲኹ፡ ብሰንኪ’ቲ 

ፌደራላዊ መንግስቲ ጀርመን ዘርእዮ 
ዘሎ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ 

ኣብ ኣመሪካ፡ ኣብ መዓርፎ-
ነፈርቲ ፔንሲልቨንያ ነታጒ 
ሒዙ ዝተረኸበ ገያሻይ ኣብ 
ትሕቲ ቀይዲ ከምዝኣተወ 
ተገሊጹ።
እቲ ማርክ ማፍሊ ዝተባህለ 

ወዲ 40 ዓመት ሰብኣይ፡ ናብ 
ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ንምጋሽ ኣብ 
ነፋሪት ቅድሚ ምስቃሉ ኣብ 
ዝተፈተሸሉ እዋን እዩ እቲ 
ነታጒ ኣብ ሳንጣኡ ተረኺቡ።
ስሙ ብመጕልሒ ድምጺ ምስ 

ተጸውዐ ድማ፡ ካብቲ መዓርፎ-
ነፈርቲ ክሃድም ብካሜራታት 
ጸጥታ ከምእተራእየን፡ ፖሊስ 
ብዝገበሮ ምክትታል ኣብ 
መንበሪ-ቤቱ ኣኽቢቡ ከምዝሓዞን ሰነዳት 
ቤት-ፍርዲ ይሕብሩ። 
መርመርቲ ነቲ ዘጠራጥር ነገር ኣብ 

ሳንጣኡ ምስ ረኸቡዎ፡ ድሕሪ ሓደ 
ሰዓት ኣቢሎም ሓደ ቴክኒሻን ቦምብ 
ንዝርከቦም ክኢላታት ኤፍ.ቢ.ኣይ 
ጸዊዖም ነቲ መሳርሒ ከምዘመርመርዎ፡ 
ሰበ-ስልጣን ምምሕዳር ድሕነት 

መጐዓዝያ ሓቢሮም።
በቲ ዝተኻየደ መርመራ ከኣ፡ እቲ 7.5 

ሰንቲ-ሜተር ዝቑመቱ መሳርሒ ፊዩዝን 
ናይ ነታጒ ሓርጭን ኰይኑ ከምዝጸንሐ 
ወሲኾም ገሊጾም።
እቲ ጥርጡር፡ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ 

ነታጒ ብምሓዝን ነቲ መሳርሒ ሒዙ 
ናብ ነፋሪት ክድይብ ብምፍታኑን ድሮ 
ክሲታት ተመስሪቱሉ ኣሎ።

ሕሉፍ ሸለልትነት፡ እቲ ዕጡቕ ዝበሃል 
ሰራዊት ትሑት ቊጽሪ ወተሃደራትን 
ዘይብቑዕ ዕጥቂን ከምዘለዎ ገሊጹ። 
ወሲኹ ድማ፡ ጀርመን ኣብ 

ወተሃደራዊ ቁመናኣ ዝያዳ ወፍሪ 
ክትገብርን ንመዐቀኒታት ኪዳን ሰሜን 
ኣትላንቲክ (ኔቶ) ከተማልእን ከምዘለዋ 
ኣተሓሳሲቡ።
ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ጀርመን 

ሌተናል ጀነራል ኣልፎንስ ማይስ 
ብወገኑ፡ እቲ ኣቐዲሙ ቻንስለር ኦላፍ 
ሾልዝ ቃል ዝኣተወሉ ናይ 100 ቢልዮን 
ዩሮ ባጀት፡ ዕጡቓት ሓይልታት ናይ’ታ 

ሃገር ንውግእ ድሉዋት ንምግባር እኹል 
ከምዘይከውን ሓቢሩ። 
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ላዕለዋይ 

ወተሃደራዊ ኮንትራክተር እታ ሃገር 
ራይንሜታል ኣርሚን ፓፐርገር ኣብ 
ዝሃቦ መግለጺ ድማ፡ መንግስቲ ጀርመን 
ንከተማ ኪየቭ ንምሕላው ዝዓለመ 
ክልተ ምዕቡል ስርዓተ መከላኸሊ ኣየር 
ናብ ዩክሬን ከምዝለኣኸ ገሊጹ።
ጀርመን ብተደጋጋሚ ናብ ዩክሬን 

እትልእኮ ዘላ ኣጽዋር፡ ካብ ዜጋታታ 
ከይተረፈ ሓያል ተቓውሞ የጋጥሞ 
ከምዘሎ’ዮም ጸብጻባት ዘመልክቱ።
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