
               መበል 32 ዓመት  ቁ.108                    ረቡዕ 4 ጥሪ 2023              ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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“ስራሕ ጾታ “ስራሕ ጾታ 
ኣይፈልን ኣይፈልን 

እዩ” እዩ” 
መንእሰይ መንእሰይ 

ሚካል ኪዳነሚካል ኪዳነ

ባህሊን ስፖርቲን ኣብ ሃይኮታ. . .!ባህሊን ስፖርቲን ኣብ ሃይኮታ. . .! ሱታፌ ስንኩላን ኣብ ውሁድ መኸተ ሱታፌ ስንኩላን ኣብ ውሁድ መኸተ 
ነሐይልነሐይል

ንድፊ ህይወትንድፊ ህይወት ክለብ ተስፋ ሓገዛ ሂባክለብ ተስፋ ሓገዛ ሂባ

ሰ/ቀ/ባሕሪ - ምጥርናፍ ዓድታት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ተሓቲቱምጥርናፍ ዓድታት፡ ኩሉ-መዳያዊ 
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምውዳድ ወሳኒ 
ግደ ከምዘለዎ ብምምልካት፡ ኣመሓዳሪት 
ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወ/ሮ ኣስመረት 
ኣብርሃ - ብሰፊሑ ክድፋኣሉ ብ28ን 29ን 
ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ገምጋም 
ምምሕዳር ዞባ ኣዘኻኺራ።
ወ/ሮ ኣስመረት ብተወሳኺ፡ ኣብ’ቲ ዞባ 

ብዘሎ ድኹም ክራማት ባሕሪ፡ እቶትን 
እቶታውነትን ብኣሉታ ክጽሎ ስለዝኽእል፡ 
ንጥፈታት ሕርሻ ገደና ኣብ ምርግጋጽ 
ውሕስነት መግቢ ዘለዎ ኣበርክቶ ኣብ 
ግምት ብምእታው፡ ስድራ-ቤታት 
ክደፍኣሉ ኣተሓሳሲባ።
ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ዝተዓመ መደባት፡ 

ኣብ ኣፍዓበት፡ ፎሮ፡ ገልዓሎ፡ ጊንዳዕን 
ባጽዕን ፕሮጀክትታት ማይ ከምእተሰርሐን 
ከምእተጸገነን፣ ንኣገልግሎት ሰብን 
ጥሪትን ዝውዕል ከዘንቲ ማይን መእለዪ 
ወሓይዝን ንምስራሕ ድማ ኣፈናዊ ዳህሳስ 
ከምእተኻየደ በሪሁ።
ኣብ’ዚ ዓመት እዚ፡ ካብ’ቲ ብጀሪፍን 

ክራማት ከበሳን ዝለምዕ ልዕሊ 65 ሽሕ 
ሄክታር፡ ኣስታት 10 ሽሕ ሄክታር ብጀሪፍ፡ 
ልዕሊ 11 ሽሕ ሄክታር ብክራማት ከበሳ 
ከምዝለምዐ፣ እቶት ንምኽዕባት 329 
ኩንታል ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ንሓረስቶት 
ከምእተኸፋፈለ፣ ምስ ትካል ምርምር ሕርሻ 
ሓልሓል ብምትሕብባር - 970 ፈልሲታት 
ተምሪ ከምእተዓደለ ተጠቒሱ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ኣገልግሎታት ሕርሲ፡ 

ክትትል ቅድሚን ድሕሪን ሕርሲ፡ 
ከምኡ’ውን ኣብ ክታበት ህጻናት ዘተባብዕ 
ውጽኢት ክርከብ እንከሎ፣ ወፍሪ ክታበት 
መንሽሮ ክሳድ ማህጸን ግን፡ ብዝተፈላለየ 
ምኽንያት ትሕቲ ትጽቢት ከምዝነበረ 
ተገሊጹ።

ኣገልግሎት ትምህርቲ ብዝምልከት፡ 
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ፎሮ፡ ኣፍዓበትን 
ናቕፋን፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ብእምኒ ቀጽሪ 
ከምእተሰርሓለን፣ ትሽዓተ ሓደስቲ ናይ 
መባእታ ኣብያተ-ትምህርትን 30 ትካላት 
ቅድመ-ትምህርትን ከምእተኸፍታ፣ ክልተ 
ናይ መባእታ ኣብያተ-ትምህርቲ ናብ 
ማእከላይ ደረጃ ከምእተሰጋገራ ተሓቢሩ።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ ትግባረ መደባት ውህደት 

ኩሎም ኣካላት ክረጋገጽ፣ ኩነታት ሕሩም 
ሕዛእትን ብርሰት ኣግራብን ዕቱብ 
ምቊጽጻር ክግበረሉ፣ ንጥፈታት ምዕቃብ 
ሓመድን ማይን ክድንፍዕ፣ ናይ ዝኣረጋ 
ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ጽገና ክቀላጠፍ 
ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም።
ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ 

ባሕሪ ወ/ሮ ኣስመረት ኣብርሃ፡ ቀረብ 

ማይ ሰብን ጥሪትን ሕርሻን ምውሓስ፣ 
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣፍዓበትን ናቕፋን 
ማይ-ክዖታት ምፍዋስ፣ ሓመድን ማይን 

ዓንሰባ - ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ውጽኢታዊ ስራሕ ተሰላሲሉ

ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ መሰረታዊ ማሕበራዊ 

ኣገልግሎታት ብሓፈሻ፡ ትምህርቲ፡ ጥዕና፡ 

መጓዓዝያን መራኸቢታትን ድማ ብፍላይ 

ንምብጻሕ በብእዋኑ ዝትግበር ዘሎ መደባት፡ 

ኣብ መነባብሮ ዜጋታት እወታዊ ለውጢ 

የምጽእ ከምዘሎ 

ተገሊጹ።

ዋና ዳይረክተር ክፍሊ 

ማሕበራዊ ኣገልግሎት 

ኮሎኔል ተስፋጽዮን 

ግርማይ፡ ቀንዲ ተልእኾ 

ናይ’ቲ ክፍሊ፡ ማሕበራዊ 

ኣገልግሎት ምስፋሕን 

ተጠቃምነት ህዝቢ 

ምዕባይን ከምዝዀነ፡ 

እዚ ድማ ብምትሕብባር 

ሕብረተሰብን ናይ 

ስራሕ መሻርኽትን 

ጽቡቕ ይግስግስ 

ምህላዉ ኣብሪሁ።

ኣገልግሎታት ትምህርቲን ጥዕናን 

ብፍላይ፡ ናብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ተባጺሑ 

ምህላዉ ዝሓበረ ኮሎኔል ተስፋጽዮን፡ ኣብ 

ትምህርቲ - ካብ ዝርጋሐ ናብ ዓይነትን 

ምብራኽ ደረጃን ይስገር ከምዘሎ፣ ኣብ 

መዳይ ጥዕና ድማ፡ ካብ ትካላት ዝማሕደገ 

ከባቢ ብወከልቲ ጥዕና ኣገልግሎት 

ከምዝረክብ ይግበር ምህላዉ ሓቢሩ።  

ብምትሕባባር ህዝብን መንግስትን 

ንዝተሰርሐን ዝተጸገነን ጽርግያታትን 

ኣገልግሎቱን ብዝምልከት፡ ህዝቢ ንኡሳን 

ዞባታት ገለብ፡ ሓመልማሎ፡ ሃበሮን ኣስማጥን 

ተጠቃሚ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓራት 

ክከውን ምብቃዑ፣ ኣብ ንኡሳን ዞባታት 

ዒላበርዕድን ሓጋዝን እውን ተመሳሳሊ 

ኣገልግሎት ንምጅማር መጽናዕቲ ይካየድ 

ከምዘሎ ኣረዲኡ። 

ኮሎኔል ተስፋጽዮን፡ ትካላት ወሃብቲ 

ኣገልግሎት ዋንነቱ ናይ ህዝቢ ስለዝዀነ፡ 

ኣብ ምክንኻኑን ዝጐደሎ ኣብ ምምላእን 

ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ።

መደበራት ጥዕና ጋሕቴላይን ኢንገርነን ብሰብ-ሞያ ይምጐሳ

ምዕቃብ፣ ንጥፈታት ምግራብ ምክያድ. 
. . ገለ ካብ’ቶም ኣብ 2023 ብዝሰፍሐ 
መልክዑ ዝስራሓሎም መደባት ምዃኖም 

ብምሕባር፡ ኣበርክቶ ሕብረተ-ሰብ ብሓፈሻ፡ 
ናይ ኣመሓደርቲ ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ 
ተላብያ።

መደበራት ጥዕና ጋሕተላይ - ንኡስ ዞባ 

ጊንዳዕን ኢንገርነ - ንኡስ ዞባ ኣቑርደትን፡ 

ብኣገልግሎትን ጐስጓሳትን ኣብ ምውሓስ 

ጥዕና ሕብረተሰብ ዝምስገን ኣስተዋጽኦ 

ይገብራ ኣለዋ።

  በዚ መሰረት፡ ኣብ ጋሕቴላይ ንቕሓት 

ነፍሰ-ጾራት እናበረኸ ብምምጻኡ፡ ኣብ 

ትካል ጥዕና ናይ ዝገላገላ ደቂ-ኣንስትዮ 

ቊጽሪ እናዛየደ ከምዝመጽአ፡ ብኣኡ 

መንጽር ተርእዮ ሕማማት ብሓፈሻ፡ ኣብ 

እዋን ጥንስን ሕርስን ዘጋጥም ዝነበረ 

ሞት ድማ ብፍላይ ከምዝነከየ፡ ሞያውያን 

ሓቢሮም። 

ሓላፊ መደበር ጥዕና ጋሕቴላይ ነርስ 

መወልዳን ጅምዕ መሓመድ፡ ኣብ 2022 

ኣብ’ታ ትካል ጥዕና ናይ ዝተገላገላ ነፍሰ-

ጾራት ቁጽሪ፡ ምስ ናይ 2021 ክነጻጸር 

እንከሎ ብ6 ሚእታዊት፣ ክንክን ቅድሚ 

ሕርሲ ድማ ብ20 ሚእታዊት ከምዝዓበየ 

ኣረዲኡ። 

ኣመሓዳሪ ሓውሲ ከተማ ጋሕቴላይ 

ኣቶ ዘርእሰናይ ጋይም፡ ነታ መደበር ጥዕና 

ብተሳትፎ ኮም ቀጽሪ ከምእተሰርሓላ 

ብምጥቃስ፡ መጸበዪ ነፍሰ-ጾራት ምሕዳስ 

ካብ ቀዳምነታት መደቦም ምዃኑ ሓቢሩ።

ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት - ሓላፊ መደበር 

ጥዕና ኢንገርነ ነርስ መንሱር ዑስማን 

ብወገኑ፡ ኣብ 2021 ካብ 32 ሚእታዊት 

ዘይሓልፍ ዝነበረ ክትትል ጥንስን ሕርስን፡ 

ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ናይ 2022 ናብ 

42 ሚእታዊት ክብ ከምዝበለ፣ ክታበት 

ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ብ90 ሚእታዊት 

ዕብየት ከምዘመዝገበ ኣብሪሁ።

ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት 

ሓያል ስራሕ ከምእተዓመ ዝጠቐሰ 

ነርስ መንሱር፡ ሎሚ ዓመት ምስ ዝነበረ 

ህጡር ክራማት ስግኣት ሕማም ዓሶ እኳ 

እንተነበረ፡ ሳላ ወፈራዊ ጽሬት፡ ዝተራእየ 

ሽግር ከምዘየለ ኣረዲኡ።

ኣብ ምም/ከባቢ ባዳ፡ ባርዕ ኣብ ንብረት ጉድኣት ኣውሪዱ
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ - ምምሕዳር ከባቢ ባዳ፡ ብ25 ታሕሳስ 

ኣብ ሰዓታት ናይ ለይቲ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ፡ ኣብ ኣባይቲን ካልእ ንብረትን ጉድኣት 

ኣውሪዱ። 

በቲ ሓደጋ፡ ሸሞንተ መንበሪ ኣባይትን 8 ትካላት ንግድን ከምእተሃመዄ፣ ኣብ ሰብ 

ዝወረደ ጉድኣት ግን ከምዘየለ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።



ሓዳስ   ኤርትራ 4 ጥሪ 2023 - ገጽ 2 መበል 32 ዓመት ቁ.108

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

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ 

ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

“ስራሕ ጾታ ኣይፈልን እዩ” መንእሰይ ሚካል ኪዳነ
ኣብ ኣስመራ - ጐደና ሰላም  ከባቢ ፋርማሲ 

ሓማሴን፡ ድሕሪ ቤት-ጽሕፈት ትካል ሓይሊ 
ኤለክትሪክ - ሰዳው፡ ሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ 
ደኒና ጫማ ክትውልውል ምስ ረኣኹዋ፡ 

ኣቓልቦይ ክትስሕብ ግዜ ኣይወሰደትን። 
ዝመጽኡዋ ተኣንገድቲ ብፍሕሹው ገጽ/
ኣገባብ ተቐቢላ፡ ከመ-ቅጽበት ጫማኦም 
ወላዊላ ተፋንዎም። ዓማዊላ ብኣኣ ማዕረ 
ክንደይ ዕጉባት ምኻኖም እውን፡ ካብ ገጾም 
ከተንበቦ ኣይትሽገርን። ናይ ደቂ-ተባዕትዮ፡ 
ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ዝበሃል ሞያ እኳ እንተዘየለ፡ 
ኣብ’ቲ ብደቂ-ኣንስትዮ ዘይድፈር ሞያ 
ብምህላዋ ግን፡ ቀሪበ ከዕልላ ተቐሲበ።  
ሚካል ኪዳነ ኣሰፋው ትበሃል። ኣብ 1998 

ካብ ኣቦኣ ኪዳነ ኣስፋው፡ ኣደኣ ጽገረዳ ኣብርሃ 
ኣብ ኣርባዕተ ኣስመራ ተወሊዳ። ካብ’ታ 7 

ደቂ ዝፈረየት ስድራ፡ ምስ ማንታኣ ኣቤል 
ኪዳነ በኹሪ እያ። ናይ መባእታ ትምህርታ 
- ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣርባዕተ ኣስመራ፡ 
ማእከላይ ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ፡ 
ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ኢሳቕ ተወልደመድህን ተማሂራ። ሚካል 
ከም ሊስትሮ ኮይና ክትሰርሕ ካብ እትጅምር 
ንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣቚጺራ ትርከብ። 
ናይ ሎሚ ዕድምቲ ጋሻና እያ - ሰናይ 

ንባብ፦
ነዚ ሞያ ብኸመይ ኢኺ ክኢልክዮ?ነዚ ሞያ ብኸመይ ኢኺ ክኢልክዮ?

ኣቦይ ናይ ስራሕ ሰብ እዩ፣ ኣብ ኩሉ 
ዓይነት ስራሕ እዩ ኢዱ ዘእቱ። ንኹላትና 
ደቁ ናይ ስራሕ ልምዲ ኣጥሪና ምእንቲ 
ክንዓቢ፡ ካብ ብንኣሽቱና ኣትሒዙ እዩ ኣብ 
ስራሕ ዘእትወና። ነዚ ሞያ ዳርጋ ኩላትና 
ኣባላት ስድራ ኢና ንኽእሎ። መጀመርታ፡ 
ማንታ ሓወይ እዩ ምስ ኣቦይ ዝሰርሕ 
ነይሩ። ንሱ ዳርጋ ከባቢ ወዲ ዓሰርተ ዓመት 
እንከሎ እዩ ስራሕ ሊስትሮ ጀሚሩ። ቀጺላ 
እታ ምንኣሰይ ሓፍተይ ጀሚራ፣ ንሳ ድማ 
ነዊሕ ዓመታት ሰሪሓ። ሕጂ ከኣ ኣነ ንዓኣ 
ተኪአ ይሰርሕ ኣለኹ። ኣብዚ ስራሕ 
ሊስትሮ ሸውዓተ ዓመት ገይረ ኣለኹ። ነዚ 
ስራሕ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ። ነዛ ትካል 
እውን ከም ርእሳ ዝኸኣለት ኮለጅ እየ 
ዝወስዳ። ኣብ’ዚ ቦታ ብዙሕ ባህርያት ናይ 
ሰባት ኢኻ እትፈልጥን እትምኰርን።  
እታ ፋልመይቲ ስራሕ ዝጀመርክላ እታ ፋልመይቲ ስራሕ ዝጀመርክላ 

መዓልቲ ብኸመይ ኢኺ ትዝክርያ?መዓልቲ ብኸመይ ኢኺ ትዝክርያ?

ኣብ’ዚ ጥቓ ስራሕና ትካል ዝነበሮ 
ሱሌማን ጃብር ዝበሃል ሰብ ነይሩ። ብናቱ 
ምትብባዕ እየ ስራሕ ጀሚረ። ጸዊዑ “ዋላ 
ካልሰይ ይጸየቕ፡ ጫማይ ወልውልለይ!” 
ኢሉ ኣተባቢዑ ኣጀሚሩኒ። በቃ! ድሕሪ 
እዚ ደፊረ ነዚ ሞያ ኣትየዮ። ምስፋይ ከኣ 
እናረኣኹ ክኢለዮ። 

ቅድሚኡ እንታይ ክትኮኒ ኢኺ ትደልቅድሚኡ እንታይ ክትኮኒ ኢኺ ትደልዪ ዪ 
ነይርኪ? ነይርኪ? 

ናተይ ድሌት መካኒክ ክኸውን እዩ ነይሩ። 
ብዙሓት ሰባት ግን፡ ስራሕ መካኒክ ንጓል-
ኣንስተይቲ ከቢድ ምዃኑ እዮም ዝነግሩኒ 

ነይሮም። እዚ ሞያ ኣብ ስድራና ስለዝነበረ 
ድማ ናብ’ዚ ዘምቢለ።
እዚ ሞያ ብደቂ-ተባዕትዮ ዝተዓበለለ እዩ። 

ኣብ ከም’ዚ ሞያ ደቂ-ኣንስትዮ ዳርጋ የለዋን 
ክበሃል ይከኣል። 

ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ሞያ ምህላውኪ እንታይ ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ሞያ ምህላውኪ እንታይ 
ይስምዓኪ?ይስምዓኪ?
ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ። ብዙሕ ሰብ እውን 

የተባብዓኒ እዩ። ገለ ደቂ-ተባዕትዮ ከወልውሉ 
ምስ መጽኡ፡ ምስ ረኣዩኒ ተሰኪፎም ከወልውሉ 
ዘይደልዩ ዳርጋ ክሓድግዎ ዝደናደኑ ኣለዉ። 
ብርግጽ፡ ጓል-ኣንስተይቲ ክብርቲ እያ፣ ግና 
ኣብ ስራሕ እየ ዘለኹ። ልሙጽ ስራሕ የለን፣ 
ግን ከኣ ስራሕ ክብረት እዩ። 

እዚ ስራሕ ማዕረ ክንደይ እዩ ክብደቱ?እዚ ስራሕ ማዕረ ክንደይ እዩ ክብደቱ?

እቲ ስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ኣይኮነን፡ ቅሩብ 
ሕቖኻ ትርብርብ ኢኻ ግና ደሓን እዩ። 
ምስ ዝተፈላለየ ባህርያት ዘለዎም ሰባት ኢኻ 
እትራኸብ። ገለ ብምቕሉል ኣገባብ ይዛረበካ፡ 
ገለ ከኣ ኣብ ካልኡ ሓሪቑ መጺኡ ጸርጸር 
ክብለልካ ይኽእል። ከም ሰብ ክትሓርቕ 
ትኽእል ኢኻ። ንኹሉ ግና ብዓቕሊን 
ትሕትናን ከከም ኣመጻጽኣኡ ኢኻ ትኸዶ። 
ምስ ሰባት ኣብ ዘራኽብ ስራሕ ትሰርሕ 
እንተኾይንካ፡ እታ ቀዳመይቲ ተድልየካ ነገር፡ 
ትዕግስቲ እያ። ድሕሪኡ ከኣ ሃዲእካን ትሕት 
ኢልካን ምምላስ የድሊ።
ቅሩብ ክብድ ዘብሎ ነገር፡ እዛ ዘለኹዋ ቦታ 

ንንፋስን ጸሓይን ዝተቓልዐት ምዃና እዩ። 
እዚ ድማ - ንጥዕና ምናልባት ዘስግእ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። እንተደኣ ተፈቒዱ ቴንዳ 
ክንገብር/ክንሽፍን ጽቡቕ ነይሩ።

ካብ ሰባት ዝመጽኣኪ ግብረ-መልሲ . . .?ካብ ሰባት ዝመጽኣኪ ግብረ-መልሲ . . .?

ዝበዝሑ ኣብ’ዚ ዝመጽኡ፡ ብገንዘብ 
ይኹን ብሞራል የተባብዑኒ እዮም። ኣብዚ 
ዝተላለኽዎም፡ ክሳብ ኣብ ብዙሕ ውልቃዊ 
ህይወተይ ዝሕግዙኒ እውን ኣለዉ። እዚ ቦታ፡ 
ጐደና ሰላም እዩ ዝበሃል ከም ስሙ ከኣ ሰላማዊ 
እዩ። ዋላ እቲ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ጥዑም እዩ። 
ብፍሉይ ዘጋጠመኪ ትዝክርዮ ነገር?ብፍሉይ ዘጋጠመኪ ትዝክርዮ ነገር?
ሓደ ግዜ እናወልወልኩ እንከለኹ፡ ሓንቲ 

ጓል ብመኪና ትሓልፍ ነይራ። ምስ ረኣየትኒ 

ካብ መኪና ወሪዳ መጺኣትኒ - ስርሐይ ክሳብ 
ዝውድእ ከኣ ተጸብያትኒ። ድሕሪኡ፡ “ኩሉ 
ስራሕኪ ፈትየዮ። ጓል-ኣንስተይቲ ኮይንኪ 
ኣብ’ዚ ሞያ ምህላውኪ ኣዝየ እየ 
ተሓጒሰ - ተሓቢነ ድማ” ኢላ ሰልዲ 
ሂባትኒ ከይዳ። ሞያኻ ኩሉ ግዜ ንዓኻ 
እዩ ዘሐጉሰካ፡ ኪንዮ ንዓኻ ንኻልኦት 
ሰባት ሓጐስ ክፈጥረሎም ክትርኢ 
እንከለኻ ድማ፡ ካብ’ዚ ዝዓቢ ነገር ዝህሉ 
ኮይኑ ኣይስምዓንን። 

ኣብ ትርፊ ግዜኺ እንታይ ትገብሪ?ኣብ ትርፊ ግዜኺ እንታይ ትገብሪ?

ኣብ’ዚ ስራሕ ካብ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 
6፡00 ናይ ምሸት እየ ዝሰርሕ። ካብ’ዚ 
ምስ ኣቦይ ተፈዲስና፡ ትኽ ኢልና ንገዛ 
ኢና እንኸይድ። ስለ’ዚ እታ ካብ ስራሕ 
ዝተረፈት ንእሽቶይ ግዜ፡ ምስ ስድራይ 
እየ ዘሕልፋ።
መጻኢ መደብኪ. . .?መጻኢ መደብኪ. . .?

እዚ ስራሕ ኣበርቲዕካ እንተሰሪሕካሉ፡ 
ናብ ካልእ ደረጃ መሰጋገሪ ክጠቕመካ 
ይኽእል እዩ። ኣነ ከኣ ጐድኒ-ጐድኒ እዚ 
ዝሰርሖ ዘለኹ - ብዓውዲ ኣተሓሕዛ 
ሕሳብ ተማሂረ ናብ ንጥፈታት ናይ 
ንግዲ ክቕጽል ድሌት ኣሎኒ።  
ኣብ መወዳእታ ከተሕልፍዮ እትደልዪ ኣብ መወዳእታ ከተሕልፍዮ እትደልዪ 

መልእኽቲ?መልእኽቲ?

ስራሕ ክብረት እዩ። ዝኾነ ዓይነት 
ስራሕ ከኣ ጾታ ኣይፈልን እዩ። ስለ’ዚ 
ዓይነት ስራሕ ከይፈለና፡ ብዘይተጉላባነት 
ክንሰርሕ ኣሎና። ናይ ዝዀነ መሰረት 
ከኣ ካብ ገዛ እዩ ዝጅምር እሞ፡ ወለዲ ንደቆም 
ባህሊ ስራሕ ሒዞም ንኽዓብዩ ኣብ ምኹስኳሶም 
ዓቢ ተራ ክጻወቱ ይግባእ። ንእሽቶይ ተኽሊ፡ 
ማይ እንተ ዘይኣስቲኻያ ኣይትዓብን እያ። 
ወለዲ ድማ ንደቆም እንታይ ይወሃብ እንታይ 
ኣይወሃብን ፈሊጦም ብጥንቃቐ ከዕብይዎም 
የድሊ በሃሊት እየ።  
ቀጺልና፡ መንእሰይ ሚካል ኣብዚ ሞያ ክእለት 

ንኸተጥሪ ዓቢ ተራ ንዝተጻወተ ኣቦኣ - ኣቶ 
ኪዳነ ኣሰፋው ኢና ኣዘራሪብናዮ። ኣቶ ኪዳነ፡ 
ንደቁ ብኸመይ ኣብዚ ስራሕ ከምዘእተወን 
ክገልጽ እንከሎ፦ 

“ኣነ ካብ ቀደመይ ስራሕ እፈቱ እየ። 
ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክዋሳእ እኽእል። 
ንዝሓዝክዎ ሞያ፡ ናብ ደቀይ ከሰጋግሮ እውን 
እደሊ እየ። ደቀይ ድማ፡ ነዚ ስለዝተቐበልዎ፡ 
ምሳይ ኣብዚ ስራሕ ክሳተፉ ክኢሎም። ስራሕ 

ንኣእምሮኻን ኣካላትካን ትሑዝ ስለዝገብሮ፡ ካብ 
ካልእ ኣሉታዊ ነገራት ናጻ ኢኻ እትኸውን። 
ቅድሚ ሚካል፡ ማክዳ እያ ኣብ’ዚ ትሰርሕ 
ነይራ። ንሳ ንብዙሕ ዓመታት ምሳይ ሰሪሓ። 
ሕጂ ከኣ ሚካል ምሳይ ትሰርሕ ኣላ። ነዚ ሞያ 
ጽቡቕ ገይራ መሊኻቶ ኣላ።” ክብል ድማ 
ኣገዳሲ ሓበሬታ ሂቡና።
ኣብ መወዳእታ እውን ኣቶ ኪዳነ፡ ደቂ-

ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ እንተሃልየን - ኣተሓሳስባን 
ከምዘስፍሓን ንነገራት ብብዙሕ ኩርናዕ ክጥምታ 
ከምዘኽእለንን፡ ኣብ ተሞኲሮኡ ዝምርኰስ ሃናጺ 
መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ።

ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ቦታ ስራሕ!
ብመሰረት ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ኣብ ቦታ 
ስራሕ ብብዝሒ ደቂ-ኣንስትዮ ምህላው/
ምቑጻር፡ ኣብ ኣድማዕነት ስራሕ ጽቡቕ 
ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ደቂ-ኣንስትዮ 
ብብዝሒ ኣብ ዝርከባኦም 500 ኩባንያታት 
ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ኣብ ቦታ ስራሕ 
ደቂ-ኣንስትዮ ብብዝሒ ምስ ዝህልዋ፡ 
ኣብ’ቲ ስራሕ ኣገዳሲ ውጽኢት ከም 
ዝርከብ እዩ ተሓቢሩ። 
“ዕግበት ኣብ ስራሕ፣ ተወፋይነት ኣብ 
ስራሕ፣ ትርጉምን ኣድማዕነትን ዘለዎ 
ስራሕ እንተደኣ ኣሎ - ብዙሕ ዝጠፍእ 
ግዜ ኣይህሉን።” ዝበለ እቲ ሓበሬታ፡ 
ቀጺሉ - ንደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኣብያተ-
ጽሕፈት ምቑጻር ፍሉይ ጥቕምታት 
ከምዝህብ የመልክት እሞ፡ ነቶም ብሰንኪ 
ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዘለዎም ትሑት 
ኣረኣእያ፡ ኣብ ትካሎም ጓል-ኣንስተይቲ 
እትበሃል ዘይቈጽሩ ትካላት፡ ንደቂ-ኣንስትዮ 
ከም ሰራሕተኛታት ክቖጽሩ የተባብዖም። 
ገለ ካብ’ቲ ንደ-ቂኣንስትዮ ኣብ ስራሕ 
ብምቑጻርካ ዝርከብ ጠቕሚታት፦ 
1. ሰፊሕ ተርእዮ ዝተፈለለየ ተውህቦ - ካብ 
ሓደ ኢድ ክልተ ኢድ ይበልጽ ከምዝበሃል፡ 
ህላወ ክልቲኡ ጾታ ኣብ ቦታ ስራሕ ንዝያዳ 
ፍሉይ ተውህቦ ባይታ ምሃብ ማለት እዩ። 
ደቂ-ተባዕትዮ ጥራይ ንበይኖም ኣድማዒ 
ስራሕ ክሰርሑ ኣይክእሉን። ከምኡ’ውን 
ደቂ-ኣንስትዮ ጥራይ፣ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 
ስራሕ ክምደባ ዘየተባብዑ ትካላት፡ ካብ’ቲ 

ደቂ-ኣንስትዮ ዝውንናኦ ናይ ምስራሕ 
ብቕዓት ይጎድሎም። ኣብ ውጽኢት 
ስራሕ ድማ ዘሐጉስ ገስጋስ ኣየርእዩን። 
2. ንነገራት ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ምጥማት 
- ሰባት ንነገራት በብናቶም ኩርናዕ እዮም 
ዝርእይዎም፡፡ ኣብ ቦታ ስራሕ ከም’ዚ ምስ 
ዝህሉ ድማ፡ ብዙሕ ተመኩሮን ብሱል 
ሓሳብን ትረክብ፡፡ ደቂ-ኣንስትዮ እንተ 
ኣለዋ ድማ ዝያዳ ብሉጽ ሓሳብ ይርክብ።  
3. ምምስራት ተሪርን ብሉጽን ዝምድና 
- ኣብ ጉጅለታት ዝስራሕ ስራሕ ምስ 
ዝህሉ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ-ተባዕትዮ 
ንፉዓት ምዃነን፡ ኣብ’ዚ መዳይ መጽናዕቲ 
ዘካየዱ ሰባት ዝገልጽዎ ሓቂ እዩ። ደቂ-
ኣንስትዮ ስምዒት ኣብ ምንባብ ሓያላት 

ብምዃነን፡ ኪንዮ እቲ ብቓላት ዝግለጽ 
መልእኽቲታት፡ ኣስተውዒለን ክሰርሓ 
ይኽእላ። ብፍላይ ኣብ ንግዲ ኣብ ዝነጥፋ 
ትካላት፡ ጠለባት ህዝቢ ኣብ ምስማዕን 
ምቕራብን ንፉዓት እየን። ምስ ህዝቢ 
ብምርድዳእ እንታይ ክገብራ ይኽእላ 
ይፈልጣ እየን። 
4. ጽቡቕ ስእሊ - ናብ ቦታ ስራሕ ዝመጽእ 
ሰብ፡ ካብ ዝተፈላለየ ኣነባብራን ኣተዓባብያን 
ዝመጽአ እዩ። ስለ’ዚ ኣገልግሎት ኣብ 
እትህበሉ ግዜ ዓሚል ብዛዕባ ትካልካ 
ጽቡቕ ስእሊ ሒዙ ክኸይድ ኣለዎ፡፡ 
ብዙሕነትን ጾታዊ ማዕርነትን ዘለዎ ስራሕ 
ምስ ዝርኢ ድማ፡ ይዓግብን ካልኣይግዜ 
ንክምለስ ይተባባዕን።

ማርታ ክብሮም
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ባህሊን ስፖርቲን ኣብ ሃይኮታ. . .!ኣማረ ወልደኣብ

ኣቶ ተስፍኣለም ሰለሞን

 ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ኣብ መላእ ዞባ ጋሽ-
ባርካ ብዓይነቱ ብርክት ዝበለ ስፖርታዊ 
ንጥፈታት ክካየድ ተዓዚብና። ሓንቲ 
ካብ’ተን ኣብ ጽዑቕ ስፖርታዊ ንጥፈታት 
ተጸሚደን - ኣብ ግብራዊ ላዕልን ታሕትን 
ዝረኸብናያ ድማ፡ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ እያ። 
እዛ ንኡስ ዞባ እዚኣ፡ ልክዕ ከም’ቲ ኣብ 

ካልኦት ንኡሳን ዞባታት፡ ንዕብየት ስፖርት 
ዝጽዕር ኣሃዱ ኣለዋ። እዚ ኣሃዱ እዚ - 
ኣሃዱ ባህልን ስፖርትን፡ ኣብ 2018 
ዓ.ም ዝቖመ ኰይኑ፡ ዕድል ስፖርት 
ንዘይረኸቡ መንእሰያትን ትሕቲ ዕድመን 
ዝያዳ ባብ ንምርሓውን፡ ኣካላዊ ብቕዓት 
ንኽውንኑ ንምሕጋዝን ውዳበታቱ 
ኣደልዲሉ ንኣድማዒ ስራሕ ተበጊሱ። 
ካብ ዝተመስረተሉ ግዜ ኣትሒኡ፡ 
ሓያሎ ዕማማት ዘሰላሰለ ዀይኑ፡ ብፍላይ 
ኣብ መዳይ ስፖርት - ጕሉሕ ዝዀነ 
ንጥፈታትን ውጽኢትን ከርኢ በቒዑ 
ኣሎ። 
ሎሚ እምበኣር ነዚ ብዝምልከት፡ ምስ 

ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊን ስፖርትን ናይ’ቲ 
ንኡስ ዞባ ኣቶ ተስፋኣለም ሰለሞን 
ናይ ዝገብረናዮ ቃለ-ምልልስ ጽማቝ 
ነቕርበልኩም። ሰናይ ንባብ። 

ኣቶ ተስፋኣለም፡ ብዛዕባ ኣቃውማን ኣቶ ተስፋኣለም፡ ብዛዕባ ኣቃውማን 
ዕማማትን ኣሃዱ ባህልን ስፖርትን ናይ ዕማማትን ኣሃዱ ባህልን ስፖርትን ናይ 
ንኡስ ዞባኹም መብርሂ ክትህበና?ንኡስ ዞባኹም መብርሂ ክትህበና?  
-ካብ ዞባ ብዝተዋህበና ሓበሬታ መሰረት፡ 

ባህሊን ስፖርትን ንምሕያል ዝዓለመ፡ ኣብ 
ንኡሳን ዞባታት ናይ’ዚ ዞባና፡ ኣሃዱ ባህሊን 
ስፖርቲን ከም ዝቐውም ተገይሩ። ከም’ቲ 
ስሙ ዝሕብሮ ኸኣ፡ ኣብ መዳይ ባህሊን 
ስፖርቲን ኣተኵሩ ዝሰርሕ ኣሃዱ እዩ። 
እዚ ንጥፈታት እዚ፡ ኣድላይነቱ ልዑል 
ከም ምዃኑ መጠን፡ ካብ ነዊሕ እዋን 
ኣትሒዙ ክስርሓሉ ከም ዝጸንሐ ክዝንጋዕ 
የብሉን። 
ሕጂ ጸቒጥና ክንዛረበሉ ዝድለ እንተ 

ሃልዩ ኣብ መዳይ ስፖርት እኳ እንተዀነ፡ 
ኣብ ጉዳይ ባህሊ እውን፡ ምሉእ መሳርሒ 
ሙዚቃ ዝዓጠቐት ጉጅለ ባህሊ ንኡስ 
ዞባ ነይራትና እያ። ንልዕሊ 20 ዓመት 
ዝኣክል፡ ኣብ ህዝባዊ በዓላትን ካልኦት 
ጽንብላትን ዝተፈላለዩ ምርኢታት ኣርእያ፡
፡ ምስ ናይ ኩላተን ንኡሳን ዞባታት ጕጅለ 
ባህሊ ተሓዊሳን ተወሃሂዳን፡ ክሳብ ናብ 
ፈስቲቫላት እናኸደት ዘይናዓቕ ኣበርክቶ 
ከም ዝገበረት ክርሳዕ የብሉን። 
ይኹን እምበር፡ ከም’ዚ ናይ ሎሚ 

ኣወዳድባ ናይ ኣሃዱ ባህሊን ስፖርትን 
ስለ ዘይነበረ፡ እቲ ናውቲ ዓንዩን ፋሕ-
ፋሕ ኢሉን፡፡ እቶም ዝነበሩ ኣባላት እውን፡ 
ዕድመ ብምድፋእን ብኻልእ መኽንያትን 

ኣብ’ቲ ባህሊ የለዉን። ብዝተፈላለየ 
ምኽንያት፡ ዓቕሚ ሰብ እናጐደለ ስለዝኸደ 
- እንጃሃረሉ ስራሕ ዳርጋ ኣይጸንሐን 
ክበሃል ይከኣል። በዚ ምኽንያት፡ ንኡስ 
ዞባና ዝያዳ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣተኵሩ እዩ 
ክሰርሕ ጸኒሑ።  
 ሕጂ ግን፡ ነዚ ናይ ባህሊ ኩነታት 

ከሊስና፡ ብዝተዓጻጸፈ መልክዑ ብምዕባይ 
ኣብ ንኣሽቱ ኣድሂብና ንሰርሕ ኣሎና። 
ብሓቂ ኸኣ፡ እዞም ንኣሽቱ ወለዶ ብኻልእ 
ኩነታት ዘይተጸልዉን ተስፋ ዝግበረሎምን 
እዮም። ብፍላይ ኣብ ያታዊ ባህሊ 
ኣድህቦ ብምግባር ንስርሕ ስለዘለና፡ 
ካብ’ቲ ናይ ቀዳሞት ብዘይፍለ፡ ክሳብ ምስ 
ዞባ ብምሕዋስ ኣድማዒ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ክኢሎም እዮም። ኣብ መዳይ ባህላዊ 
ስራሓት ድማ፡ ነቲ ዘመናዊ ባህሊ እውን 
ክንሰርሓሉ መደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ብሓቂ ከኣ፡ ኣብ’ዚ ዓመት እዚ - ከም 

ኩዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ መርበብ፡ ኩዕሶ ሰኪዐት፡ 
ቅድድም ብሽግለታ፡ ቅድድም ኣግማል 
. . . ኣብ ዝኣመሰሉ ዓይነታት ስፖርት 
ብምድሃብ ጸቒጥና ኢና ሰሪሕና። ኣብ 
ቮሊ-ቦል እውን ብመጠኑ። ነቲ ካልእ 
ዓይነት ስፖርት እውን በብግዜኡን 

ከከም ኩነታቱን እናኣመላእናዮ ንኸይድ 
ምህላውና ክፍልጥ ይግባእ። ኣብ መዳይ 
ባህሊን ስፖርትን፡ ዝዀነ ዓይነት ክተርፈና 
የብሉን በሃልቲ ኢና። መብዛሕትኡ እዚ 
ጾታ ይኹን ዕድመ ብዘይፈሊ ኣገባብ እዩ 
ዝካየድ።

ኣሃዱ ባህሊን ስፖርትን ካብ ዝቐውም ኣሃዱ ባህሊን ስፖርትን ካብ ዝቐውም 
ብጭቡጥ እንታይ ገይርኩም?ብጭቡጥ እንታይ ገይርኩም?

-እቲ ፈደረሽናት ሓዪሉ፡፡ እዚ ኸኣ 
ምምሕዳር ብዝገበሮ ሰናይ ድልየትን 
ድፍኢትን እዩ፡፡ ንኣብነት፡ ናይ ባስኬት-
ቦል መጻወቲ፡ ከቢድ ወጻኢ ወጺኡሉ 
ተጸጊኑ። ስለዝዀነ ኻአ፡ ውድድር ናይ 
ተካእቲ ዝዀኑ መንእሰያት (ግራስ ሩት) 
ካብ ክልቲኡ ጾታ፡ ኣብ’ዚ ዓመት ብልዑል 
ወኒ ተኻይዱ። 
ኣብ’ዚ ከባቢና፡ ጓል-ኣንስተይቲ 

ንኸም’ዚ ዝኣመሰለ ዕላማታት ኢላ ካብ 
ገዝኣ ክትወጽእ ዘየፍቅድ ገለ ውሑድ 
ሕብረተ-ሰብ ኣሎና። ነዚ ኸኣ ምስ ዓበይቲ 
ዓድን ብቐረባ ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን 
ብምዃን፡ ሰፊሕ ጐስጓሳትን መረዳእታን 
እናሃብና ተዓዊትናሉ። 
ቅድድም ብሽግለታ እውን፡ ንልዕሊ 10 

ዓመት እዩ ኣቋሪጹ ጸኒሑ። ካብ’ቲ ናይ 
ባስኬት-ቦል ብዘይፍለ ጻዕሪ ተኻይድሉ። 
እዞም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝተሳተፉ 
እውን ገና ብንኣሽትኦም ሓያል ወኒ ገይሮም፡ 
ስምዒት ብዙሓት ኣለዓዒሎም። ህዝቢ 

ካብ ገዛኡ ወጺኡ ወፈያታት ብምግባር፡ 
ብድምጺን ጣቕዒትን. . . ንተጻወቲ ደቁ 
ኣተባቢዑ። ንሓደ ተጻዋታይ ክሳብ 3000 
(ሰለስተ ሽሕ) ናቕፋ ዝተወፈየሉ ተርእዮ 
እዩ ነይሩ። ነዚ ድሙቕ ስፖርታዊ ቅንያት 
ንምዕዛብ፡ ክሳብ ካብ ዞባ ብምምጻእ፡ ህዝቢን 
ሓለፍትን ብብዝሒ ተዓዚበምዎን ሓጐሶም 
ገሊጾምን። 

ኣብ ቅድድም ኣግማልከ. . .?ኣብ ቅድድም ኣግማልከ. . .?

-ቅድድም ኣግማል፡ ብፈደረሽን ቈይሙ 
ኣሎ። እዚ ዓይነት ጸወታ፡ ሓደ ካብ’ቲ 
ደረትና ነፊሕና እንዛረበሉን እንዓየሉን 
ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ነዚ ዘሎና ፍሉይ 
ጸጋ ናይ ኣግማል ኣብ ረብሓ ንኸነውዕሎ 
ኸኣ፡ ብዝለዓለ ደረጃ ንሰርሓሉ ኣሎና። 
ምኽንያቱ፡ ንኡስ ዞባና ብዓይነትን ብዝሕን 
ናይ ኣግማል ሃብታም እዩ። ብፍላይ 
ከኣ፡ እዞም እንዛረበሎም ዘሎና ዓይነት - 
ማለት ናይ ቅድድም ኣግማል ብዙሓትን 
ምሩጻትን እዮም። 
ኣበርቲዕና ንምሓዙ፡ ካብ ታሕቲ 

- ውልቀ ሰባት ጀሚርና፡ ዝተፈላለዩ 
ሜላታት እናፈጠርና፡ ነቲ ናይ ነዊሕ 
ዓመታት ክእለቶም ክብ ንኸብሉ ባይታ 

ነጣጥሓሎም ኣለና። ኣብ ንኡስ ዞባና፡ 12 
ምምሕዳር ከባቢታት ኣለዋ፡፡ እዚኣተን 
ነፍሲ-ወከፈን 6 ናይ ቅድድም/
ተቐዳደምቲ ኣግማል ሒዘን ከም ዝቐርባ 
ኢና ገይርና። ንሓድሕደን እናተወዳደራ 
ብቕዓተን ክብ ከብላ ክኢለን ኣለዋ። 
ሕጂ ኣብ ብርቱዕ ህልኽ እየን ተጸሚደን 
ዝርከባ። 
እዚ ቅዱስ ቅንኢ እዚ፡ ኣብ ዝለዓለ 

ጥርዚ ብምብጻሑ፡ ዋላ ነቲ ስምዒት ናይ 
ቅድድም ኣግማል ዘይነበሮ ሰብ ስሒብዎ 
እዩ ዘሎ። ኩሉ ተዓዛባይ ብልዑል ተምሳጥ 
ይድግፎን ይከታተሎን ኣሎ። ድሮ 
እቶም ንንኡስ ዞባና፡ ወኪሎም ዝሳተፉ 
ተቐዳደምቲ ኣግማል ተፈሊጦም 
ኣለዉ። እዚ ንኡስ ዞባና፡ ምስ’ተን ኣብ 
ቅድድም ኣግማል ዝሓየላ ንኡሳን ዞባታት 
ዝስራዕ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ ሎሚ ኣብ 
ዝካየድ ቅድድም ኣግማል፡ ክንዕወት 
ንኽእል ኢና ዝብል ዓቢ ተስፋ ኣሎና። 
ምኽንያቱ፡ ነተን ዘፍርሓና ንኡሳን 

ዞባታት ብኣትኲሮ ንከታተለን ኢና። 
ብዓቢኡ ግን፡ እቲ ከም’ዚ ዓይነት ዕድላት 
ምርካቡ ጽቡቕ ኣንፈት ብምዃኑ፡ በዚ 
ኣቢሉ ናብ ዞባ፡ ናብ ደረጃ ሃገር ክዓቢ 
ንምነ። ሃገርና ብቕድድም ኣግማል ኣብ 
ዓለም ክትወዳደር እንተ ዀይና ከኣ፡ ሰረቱ 
እዚ እዩ። ንሕና ድማ፡ ናይ’ዚ ኣብነት 
እንተ ዄንና እኹል ኢለ እየ ዝኣምን።

  ንቅድድም ዝኸውን ገመል ዝግበረሉ ንቅድድም ዝኸውን ገመል ዝግበረሉ 

ወጻኢታት ከመይ ይመስል?ወጻኢታት ከመይ ይመስል?  

-ብሓቂ ከቢድ እዩ! ንቅድድም ዝኸውን 

ገመል (ተቐዳዳማይ) ብዙሕ ጠለባት እዩ 
ዝሓትት። እኹል ዕርፍቲ የድልዮ፣ ንዓኡ 
ዘድሊ መግቢ ድማ ክቡር እዩ። ንኣብነት 
- ክኢላታት ከም ዝብልዎ፡ ጸባ፡ ዘይቲ 
ስምስም ክሰቲ ኣለዎ። ተምሪ፡ እኽሊ. . 
. ካልኦት ሓይሊ ዝህብዎን መግብታት 
ክቕረበሉ የድሊ። በዚ ኸኣ፡ ወነንቲ 
ናይ ቅድድም ኣግማል ክዕወቱ እንተ 
ዀይኖም፡ ብዙሕ ወጻኢታት ክገብሩ 

እዮም ዝግደዱ። 
ከም ዓይኒ ሓቂ፡ እቲ ንሕና እነዳልወሎም 

መተባብዒን ንሳቶም ዝገብርዎ ወጻኢን 
ዝመጣጠን ኣይኰነን። እንተዀነ፡ እቶም 
ተወዳደርቲ፡ ልዕሊ ገንዘብ እቲ ዓወት 
ምጭባጥ ስለ ዘገድሶም፡ ከቢድ ወጻኢ 
ብምግባር ክስዕሩ እዮም ዝደልዩ። እዚ 

ኸኣ፡ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም 
ከዘውትርዎ ዝጸንሑ ውርሻ እዩ። 
ብኣግማል ገይሮም እናተቐዳደሙ፡ 
ከም ዓበይቲ በዓላትን መርዓታትን ናይ 
ምምዕራግ ልምዲ ኣለዎም።

ከም ትዕዝብትና፡ ነዚ ስራሕ ብዕቱብ ከም ትዕዝብትና፡ ነዚ ስራሕ ብዕቱብ 

ተተሓሒዝክምዎ ኣለኹም። ንቀጻልነቱ ተተሓሒዝክምዎ ኣለኹም። ንቀጻልነቱ 
ክሳብ ክንደይ ተዳሊኹምሉ ኣለኹም?ክሳብ ክንደይ ተዳሊኹምሉ ኣለኹም?  

-ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ናይ’ዚ ህዝቢ ዝዓበየ 

ሻቝሎት እውን ንሱ እዩ ነይሩ። ግና ነዚ 

ውሑስ ንምግባር፡ ዓቲብና ኢና ሒዝናዮ 
ዘሎና። ኮም ዝሰረቱ ስራሕ ብኣውራኡ 
- ውሑስ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ 
ልዑል እዩ። ስለዝዀነ፡ ምስ ህዝቢን 
ብቐረባ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲን 
ብምትሕብባር፡ ንቀጻልነቱ ዝስራሓሉ ዘሎ 
ጉዳይ እዩ።
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ሱታፌ ስንኩላን ኣብ ውሁድ መኸተ ነሐይልስንክልና ካብ ድሌትን ክውንነትን 

ወጻኢ ብሰንኪ ጠንቅታት ሓደጋ፡ 

ድንገት፡ ስነ-ሰረታዊ ወይ ድማ ሕማም 

ዘጋጥም ኩነት ኮይኑ፡ ሰባት ንዘለዎም 

ዓቕሚን ብቕዓትን ናይ ምስማዕ፡ 

ምርኣይ፡ ምዝራብ ከምኡ’ውን ንቡር 

ኣእምሮኣዊ ንጥፈታትን ካልእን 

ብምሉእ ወይ ብከፊል ዝግድብ እዩ። 

መብዛሕትኦም ንስንክልና ዘብቅዑ 

ኩነታት ክርኣዩ ወይ ክድህሰሱ 

ዝኽእሉ ኣይኰኑን። ስለዝዀነ እታ 

እንኮ ኣማራጺ፡ ነዚ ኩነት’ዚ በዲህካ 

ናብ ረብሓን ድሕነትን ምስ ስንክልና 

ዝነብሩ ሰባት ንምልዋጥ፡ ዝነብሩሉ 

ከባቢን ሕብረተሰብን ምጥጣሕ ኣዝዩ 

ወሳኒን ኣገዳሲን እዩ።

 ስንኩላን ዝነብሩሉ ከባቢ ከምኡ’ውን 

መነባብሮኦም ከካይዱ ዝኽተልዎ 

ኣገባባትን ሜላታትን፡ ኣብ ኩለንተናዊ 

ጥዕናኦምን ኣብ ሕብረተሰብ ክህልዎም 

ዝግባእ ተራን ኣበርክቶን ቀጥታዊ 

ጽልዋ ኣለዎም። እዚ ድማ ንስድራ-

ቤት ናይ መጻወቲ ቦታታት፡ ናይ 

ንግዲ ቦታታት፡ ቤት-ትምህርትታት፡ 

ቦታታት ስራሕን ካልእን ዘጠቓለለ 

እዩ። ኣብዚ መዳይ’ዚ ክልተ ኣዝዮም 

ወሰንቲ ጉዳያት ምጥቃስ ይክኣል። እቲ 

ሓደ ኣተሓሳስባ ምስ ስንክልና ዝነብሩ 

ሰባት ክኸውን ከሎ፡ እቲ ካልኣይ 

ድማ ኣጠማምታ ወይ ኣመለኻኽታ 

ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን እዩ። 

ኣድማዕነትን ውጽኢትን፡ ግብራውነት 

ናይ’ዞም ክልተ ወሰንቲ ጉዳያት ድማ፡ 

ተሳትፎ ስንኩላን ኣብ ማሕበራዊ 

ህይወትን ሃገራዊ ምዕባለን ብዘይዝዀነ 

ኣፈላላይ ክረጋገጽ ዘኽእል እዩ። 

 ምስ ስንክልና ዝነብሩ ሰባት 

ብቕዓቶምን ክእለቶምን ብዝግባእ 

ከማዕብልሉን መነባብሮኦም 

ከመሓይሹሉን ዝኽእልሉ 

መንገድታትን ኣገባባትን ምጥጣሕ 

ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጸገማትን ሽግራትን 

ምስ ስንክልና ዝነብሩ ሰባት ብኮም 

ዝፍትሑሉ መንገድታት ክናደ 

ክኽእል ኣለዎ። እቶም ኣብ መላእ ዓለም 

ብተፈጥሮኣውን ሰብ ዝሰርሖን ኩነት 

ክፍሊ-ኣካላቶም ዝሰኣኑን ዝሰንከሉን 

ሰባት ሱታፌኦም ክረጋገጽ፡ ተራን 

ኣበርክቶን ነፍሲ-ወከፍ ዝምልከቶም 

ኣካላት ክዓዝዝ ክኽእል ኣለዎ። ምስ 

ስንክልና ዝነብሩ ሰባት ኣብ ዘተግብርዎ 

ንጥፈታት ይኹን መነባብሮኦም 

ንምጥጣሕ ኣብ ዘካይድዎ ጻዕሪታት፡ 

ብሩህ መጻኢ መታን ክህልዎም፡ 

እወታዊ ኣጠማምታን ኣመለኻኽታን 

ከምኡ’ውን እወታዊ ትሕዝቶታት 

ዘለዎም መደባት ስራሕ ከተግብሩ 

ምኽኣል ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከምዝኸውን 

ዘጠራጥር ኣይኮነን።

ምስ ስንክልና ዝነብሩ ሰባት፡ ልክዕ 

ከምቶም ካልኦት ዜጋታት ማዕረ 

ዝዀነ ዜግነታዊ መሰላት ኣለዎም። 

መንግስቲ ኤርትራ ድማ ካብ ጽባሕ 

ናጽነት ጀሚሩ፡ ነዚ ዜግነታዊ መሰላት 

ከረጋግጽ መሰረታውያን ተግባራትን 

ዘይተኣደነ ጻዕሪታትን ከካይድ ጸኒሑን 

ኣሎን። ሕጂ’ውን ብተመሳሳሊ ካብቲ 

ቅድሚ ሕጂ ዝትግበር ዝነበረ መደባት 

ብዘይፍለ፡ ኣብቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን 

ንግዳማዊ ተጻብኦታትን እገዳታትን 

ንምብዳህን ንምምካትን ተኣትዩ ዘሎ 

መድረኽ ‘ክተት ከም ግድነታዊ 

መድረኽ’፡ ተሳትፎን እጃምን ምስ 

ስንክልና ዝነብሩ ሰባት ክሕይልን 

ክዓዝዝን ኩሉ መዳያዊ ጻዕሪታት 

ክካየድ እዩ። እቶም ዝካየዱ ጻዕሪታት፡ 

ስንኩላን ካብ ተጻባይነት ወጺኦም 

ርእሶም ንክኽእሉ ዝዓለሙ እዮም። 

ተግባራውነት ናይዚ ዕላማ ክረጋገጽ 

እንተዀይኑ ድማ፡ ከምቲ ብተደጋጋሚ 

ግዜ ዝተሓበረ፡ ስንኩላን ዝነብሩሉ 

ከባቢን ሕብረተሰብን ክመሓይሽ ምስ 

ዝኽእል ጥራይ እዩ።  

 ኣተሓሳስባን ኣጠማምታን ኣብ 

እነተግብሮ ነገራት ኣዝዩ ወሳኒን ጸላውን 

እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ሕብረተሰብ ኣብ 

ልዕሊ ስንኩላን ዘለዎም ኣጠማምታን 

ኣመለኻኽታን እወታዊ ምስዝኸውን፡ 

ኣብ ህንጸት ምዕቡልን ስልጡንን 

ሕብረተሰብ ከምኡ’ውን ምዕሩይን 

ዘላቒን ማሕበራዊ ህይወት ዝህልዎ 

ተራን ኣበርክቶን ቀሊል ክኸውን 

ከምዘይኽእል ርዱእ ነገር እዩ። ኣብዚ 

ጥራይ ከይተሓጸረ፡ ኣተሓሳስባን 

ኣጠማምታን ቅኑዕን ሓቀኛን ባህሪ 

ከምኡ’ውን ጽኑዕ ርእሰ-ተኣማንነት 

ንምስራጽ ዘለዎ ተራ ልዑል’ዩ። 

ስለዝዀነ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣጠማምታ 

ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን 

ከመይ ኣሎ? ኣሉታዊ እንተዀይኑኸ 

እንታይ ክግበር ኣለዎ? ተግባራውነት 

ንምልባስ ድማ ናይ መን ተራን 

ሓላፍነትን ክኸውን ይኽእል? ዝብሉ 

ሕቶታት መልስታት ምርካብ ኣገዳሲ 

እዩ።

 ካብ ናይ ዝሓለፈ ተሞክሮታትን 

ህሉው ኩነታትን ምርኩስ ብምግባር፡ 

ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ዘሎ ኣረኣእያን 

ኣጠማምታን ካብ ሕብረተሰብ ናብ 

ሕብረተሰብ፡ ካብኡ ናብኡ ድማ 

ካብ ባህሊ ናብ ባህሊ ፍልልያት 

ኣለዎ። ብሓፈሻ ክርአ ከሎ ግን ኣብ 

ልዕሊ ስንኩላን ዘሎ ኣመለኻኽታ 

ብዙሕ ዝተርፎ ነገራት ኣለዎ። እዚ 

ካብ ንቕሓት ዘይምህላውን ካልእ 

ምኽንያታትን ክኸውን ይኽእል። እቲ 

መሰረታዊ ነገር ግን ስንኩላን ኣምሳያ 

ናይዚ ተግባር’ዚ፡ ትሑት ዝዀነ 

ርእሰ-ምትእምማንን ልኡም ዝዀነ 

ተሳትፎ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያትን 

ካልእን ንከሕድሩ ቀሲቡ እዩ። ነዚ 

ንምዕራይ ድማ ሚኒስትሪ ዕዮን 

ማሕበራዊ ድሕነትን ምስ ዝምልከቶም 

መሻርኽቲ ኮይኑ፡ ጽዑቕ ዝዀነ 

ጐስጓሳት ኣብ ምክያድ ይርከብ።

 ሱታፌ ስንኩላን ኣብ ውሁድ 

መኸተ ክሕይል ክኽእል፡ ጻዕሪታት 

ምክያድ የድሊ። ተሳትፎ ስንኩላን ኣብ 

መደባት ሃገራዊ ልምዓትን ምዕባለን 

ንምዕዛዝ ዝውሰድ ስጉምትታት ኣብ 

መጽናዕትን ኣብ ህሉው ኩነታትን 

ክምርኰስ ኣለዎ። እዚ ድማ ደረጃ 

መነባብሮ ስንኩላን ኣብ ዝነብሩሉ 

ከባብን ሕብረተሰብን ክመሓየሽን 

ነብሶም ክኢሎም ናብ ዝውክሎም 

ሕብረተሰብ ከምዝጽንበሩ ምግባርን፡ 

መሰረታውን ቀንዲን ዕላማ እዩ። 

ከም ኣምሳያ ናይዚ ዝውሰዱ ዘለዉ 

ስጉምትታት ከምኡ’ውን ዝተግበሩ 

ዘለዉ ንጥፈታት፡ ንህሉው ሃገራዊ 

ኩነታትን ክውንነትን ኣብ ግምት 

ዘእተዉ ኮይኖም፡ ኣብ መወዳእታኡ 

ስንኩላን ኣብ ማዕረ ዕድላትን 

ኣተሓሕዛን ዝተሰረተ ምሉእን 

ውሑስን ተሳትፎ ኣብ ማሕበራዊ 

ህይወትን ምዕባለን ንኽረጋገጽ 

ዝዓለሙ እዮም። 

 ኣብ ዓለም፡ ከባቢ ሓደ ቢልዮን 

ዝዀኑ ስንኩላን ኣለዉ። እዚ ኣሃዝ 

ድማ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ዓለም 

15% እዩ። ኣብ ሃገርና እውን ዋላ’ኳ 

ልክዕ ቁጽሪ ኣይሃልው፡ ካብ ግዜ ናብ 

ግዜ እናወሰኹ ይኸዱ ምህላዎም 

ርጉጽ ነገር እዩ። ስለዚ፡ ንኽንድዚ 

ዝኣክል ኣካል ሕብረተሰብ፡ ኣብ 

ዝትግበሩ ሃገራዊ መደባት ዘድሊ 

ኣበርክቶን ተሳትፎን ምኽላእ፡ ኣብ 

ማሕበረ-ቁጠባዊ ቅልውላውን ተርእዮ 

ድኽነትን ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ቀሊል 

ክኸውን ኣይክእልን። መንግስቲ 

ኤርትራ ድማ ኣብዚ መዳይ’ዚ 

እኹልን ብቑዕን ግንዛበ ስለዝወሰደ፡ 

ንምምሕያሹን ዝያዳ ውጽኢት 

ንምምጻእን ጻዕሪታት ኣብ ምክያድ 

ይርከብ።

 ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ፡ 

ካብ ብረታዊ ቃልሲ ኣትሒዙ፡ ሃገራዊ 

ቁጠባ ንምዕባይ ከምኡ’ውን ማሕበራዊ 

ኩነታት ንምምዕባል ዝተኸተሎ፡ ኣብ 

ርእሰ-ምርኰሳ ዝተሰረተ ኣምርን 

መትከልን፡ ስንኩላን ልክዕ ከም 

ካልኦት ዜጋታት ብማዕረ እወታዊ 

ተሳትፎን ኣበርክቶን ክህልዎም ዘድሊ 

ባይታ የጣጥሓሎም ነይሩን ኣሎን። 

ከም ውጽኢቱ ድማ ስንኩላን ካብ 

ቤቶም ወጺኦም ርእሶም ክኢሎም 

ኣለይቲ ስድራቤቶምን ሓብሐብቲ 

ሕብረተሰቦምን ክዀኑ ክኢሎም 

እዮም። እዞም ዝተኻየዱ ጻዕሪታት 

ግን እኹል ማለት ኣይኰነን። ገይና 

ዝተርፍ ነገር ምህላዉ ርዱእ ኮይኑ፡ 

ንምምልኦምን ምፍዋሶምን ሓያል 

ውዳበ ምፍጣር፡ ንቕሓት ንምብራኽ 

ጐስጓሳት ምክያድ፡ ዘድልዮም ደገፋት 

ንምብርካት ቀረብ መሳለጥያታት 

ምውሓስ፡ ዓቕሞምን ብቕዓቶምን 

ንምዕባይ ስልጠናታት ምሃብ፡ ዕድላት 

ሽቕለት ምፍጣርን ካልእን ዝኣመሰሉ 

ንጥፈታት ክካየዱ ጸኒሖምን ሕጂ’ውን 

ብዝሓየለ መልክዑ ይስርሓሎም ኣሎ።

 ኣብ መደብ ተሃድሶን ምጥያስን 

ስንኩላን ዝካየዱ ዝነበሩ መደባት፡ 

ብኣላይነት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ 

ድሕነትን እናተመርሐ ዝያዳ ኮማዊ 

ሰረት ንምትሓዞም፡ ዝተፈለየ ቅርጽን 

ኣቃውማን ከምዝህልዎም ተገይሩ። 

ብመሰረት ዝተገብረ ለውጢ ድማ፡ 

ኮማዊ ሰረት ተሃድሶ ምባል ተሪፉ 

“ኮማዊ ሰረት ተሃድሶን ልምዓትን” 

ከም ዝስየም ኰይኑ። እዚ መደብ’ዚ 

ድማ፡ ስንኩላን ጥራይ ዘይኰነ 

ካልኦት ጽጉማት ኣካላት ሕብረተሰብ 

ንኽጥርንፍን ስፍሕ ዝበለ መደባት 

ከካትትን ዕድላት ከፊቱ ኣሎ። ስንኩላን 

ንጥፈታቶም ኣብ ዘተግብሩሉን 

መነባብሮኦም ኣብ ዝመርሑሉን 

እዋንን ግዜን ዝዀነ ዓይነት ጸገማት 

ምስ ዘጋጥሞም፡ ብሓገዝ ወይ 

ደገፍ ስድራቤትን ኮምን ተሓጊዞም 

ሽግራቶም ክፈትሑ ዘኽእሎም እዩ። 

ብተወሳኺ፡ ኮማዊ ሰረት ተሃድሶን 

ልምዓትን፡ ተሳትፎ ስንኩላን ኣብ 

መደባት ሃገራዊ ልምዓትን ምዕባለን 

ዕዙዝ ኣበርክቶ ንኽህልዎም ዝተሰረዐ 

መደብ እዩ። ከም ውጽኢቱ፡ መደብ 

ኮማዊ ሰረት ተሃድሶን ልምዓትን፡ 

ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን 

ዘለዎም ኣረኣእያ እወታዊ ክኸውን፡ 

ሱታፌ ስንኩላን ኣብ ቁጠባውን 

ማሕበራውን ተሃድሶ ክዓብን 

ክሕይልን፡ ጠንቅን ሳዕቤንን ስንክልና 

ብምንጻር መደባት ምክልኻልን 

ተሃድሶን ክዋደድን ካልእን ዝኣመሰሉ 

ኣገደስቲ ስርሓት ኣብ ምክያድ ኣሎ። 

ትግባረ ናይ’ዚ መደብ ድማ ካብ 

ምምሕዳር ዓዲን ከባብን ጀሚሩ ክሳብ 

ምምሕዳር ዞባ ዘሎ ምምሕዳራዊ 

መዋቕርን ቅርጺን ዝተዘርግሐ እዩ።  

 መሰልን ክብርን ምስ ስንክልና 

ዝነብሩ ሰባት ንኽሕለው፡ ኣፍልጦን 

ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንኽብርኽ፡ 

ማሕበራዊ ለውጥን ቊጠባዉ 

ዕብየትን ስንኩላን ንኽረጋገጽን ካልእን 

ዝካየዱ ንጥፈታት ዋላ’ኳ ብዙሕ 

ዝተርፎ ነገራት እንተሃለዎ፡ ኣገደስቲ 

ዕማማት ግን ክትግበሩ ክኢሎም 

እዮም። ስንኩላን ኣካል ሕብረተሰብን 

ሃገርን እዮም። ስንኩላን ኣብ መስርሕ 

ህይወት ዘጋጠሞም ጾር ክፋዀስ፡ 

ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ነፍሲ-ወከፍ 

ዜጋ ድማ ብፍላይ ጻዕሪታት ከካይድ 

ኣለዎ። ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት 

እውን ማለት መንግስታውያን ይኹኑ 

ዘይመንግስታውያን ማሕበራት፡ 

ትካላት፡ ምምሕዳራት፡ ኮማትን 

ካልእን ከከም ኣድላይነቱን ኣገዳስነቱን 

ሓላፍቶም ክዋጽኡን እጃሞን ከልዕሉን 

ዝበለጸ እዩ።

 ሃገራዊ ልምዓት ብመንጽር ዓይነት 

ሰብኣዊ ዓቕሚ-ሰብን ትሕዝቶ 

ጸጋታትን ተወሲኑ፡ ብዕዮ ዝረጋገጽ 

መሰረት ብልጽግናን ዕብየትን እዩ። 

ስንኩላን ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ክህልዎም 

ዝኽእል ኣበርክቶን ተራን ንኽዓዝዝ 

ምቹእ ዝዀነ ባይታ ክፍጠረሎም 

ክኽእል ኣለዎ። እዚ ንምግባር 

ድማ ስንኩላን ኣብ ኩሉ መዳያት 

ህይወት ክሳተፉ ክግበር ክኽእል 

ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 

ብሰንኪ ለብዒ ሕማም ኮቪድ-19ን 

ግዳማዊ ተጻብኦታትን ኣብ ኣዝዩ 

ፈታኒ እዋን ኣብ ዘለናሉ ግዜን 

እዋንን ብዓጸፋ ብምስራሕ መኸተና 

ከነሐይል ይግባእ። ስለዚ፡ ተጀሚሩ 

ዘሎ ድልዱል ሰንሰለት ትግባረ 

መደባት ስራሕ ብዝያዳ ብምሕያልን 

ብምውርጻጽን፡ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ 

ዘሎ ምምሕዳራዊ መዋቕር ብዝሓየለ 

መልክዑ ተዋዲዱን ከምኡ’ውን 

ንቑሕ፡ ውሁድ፡ ስጡምን ኣድማዕን 

ሃገራዊ ውዳበታትናን ንጥፈታትናን 

ማዕቢሉን፡ ሱታፌ ስንኩላን ኣብ 

ውሁድ መኸተ እነሐይለሉ መድረኽ 

ከነበርኽ ይግባእ።

ጸጋይ ሙሴጸጋይ ሙሴ

ጨንፈር ተሃድሶን ምጥያስጨንፈር ተሃድሶን ምጥያስንን

ማሕበራዊ ዕብየትማሕበራዊ ዕብየት
ብምትሕብባር ሚ/ዕ/ማ/ድሕነት ዝዳሎብምትሕብባር ሚ/ዕ/ማ/ድሕነት ዝዳሎ
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ልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናን
ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤልምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ንድፊ ህይወት
 “ካብ ዑረት ዓይኒ ዝብእስ ነገር እንተ “ካብ ዑረት ዓይኒ ዝብእስ ነገር እንተ 

ደኣ ሃልዩ፡ ክትርኢ እናኽኣልካ፡ ራእይ ደኣ ሃልዩ፡ ክትርኢ እናኽኣልካ፡ ራእይ 
ዘይምጥራይ እዩ።” - ሄለን ከለርዘይምጥራይ እዩ።” - ሄለን ከለር
“ንነፍሲ ወከፍ ጽቡቕ ነገር ከም “ንነፍሲ ወከፍ ጽቡቕ ነገር ከም 

ዝርኢ ገይርካ ንኣእምሮኻ ኣሰልጥኖ።” ዝርኢ ገይርካ ንኣእምሮኻ ኣሰልጥኖ።” 
- ፖውል ዎከር- ፖውል ዎከር

 ነደፍቲ ንዘየለዉ ነገራት እዮም ኣብ 
ኣእምሮኦም ዝቐርጹ። ሻቡ ብተግባር 
ይሃንጽዎም። ካብኡ እዛ ዓለም ትቕየር። 
ነዚ ኣገባብ ኣብ ህይወትካ ከተተግብሮ 
ትኽእል ኢኻ። ንዘየለ ሞያን ህይወትን 
ኣብ ኣእምሮኻ ክትቀርጾ ትኽእል 
ኢኻ። ንመጻኢኻ ባዕልኻ ክትሃንጾ 
ትኽእል ኢኻ። ከም ውጽኢቱ ህይወትካ 
ይልወጥ። 
 ህይወትካ በዛ ዘላታ ፍጽምቲ ምዃና 

ዋላ ትኣምን እንተ ዄንካ፡ ንድፊ ህይወት 
ገና ነቲ ሕጂ እትነብሮ ዘለኻ ህይወት 
ዝያዳ ብዝበለጸ ንኸተስተማቕሮ ይሕግዘካ 
እዩ። ከም ነዳፊ ክትሓስብ እንከለኻ፡ ነቶም 
ሕቶታት ክትጥይቕ ፍቓደኛ ክትከውን 
እንከለኻ፡ ህይወት ኩሉ ሻብ ብዛዕባ 
ፈጺሞም ተኸሲቶም ዘይፈልጡ ነገራት 
ምንዳፍ ምዃና ክትግንዘብ እንከለኻ፡ 
ካብኡ ህይወትካ ካብቲ ንስኻ እተጸበኻዮ 
ንላዕሊ ዕዉት ክኸውን ይኽእል። እዚ 
ክንብል እንከለና፡ ዕዉት ሰብ ክትከውን 
ባህጊ እንተ ሃልዩካ እዩ። ክዝንጋዕ ዘይብሉ፡ 
እዚ ናትካ ንድፊ እዩ።
 ኣብዚ ሓደ ዓቢ ሓቂ ኣሎ። ብርክት 

ዝበሉ ግልባጥ (versions) ናትካ ኣለዉ። 
ኩሎም ከኣ፡ ‘ቅኑዓት’ እዮም። ንድፊ 
ህይወት ከኣ፡ ኣብ ዝደለኻዮ ግልባጥ 
ናትካ ንኽትነብር እዩ ዝሕግዘካ።  
 ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ዝዀነ 

ሰብ ኣይተነጻጽራ። ንስኻ ባዕልኻ ግዳ፡ 
ንገዛእ ርእስኻ ዳግማይ ኣብ ምፍጣር 
ከይተሓለልካ ክትሰርሕ ይግባእ። ነዚ 
ኣብ ምትግባር ዝሕግዙኻ ዓንቀጻት ወይ 
መጽሓፍቲ ድማ፡ ከተንብብ ትኽእል 
ኢኻ።
 ብዙሓት ሰባት፡ ነደፍቲ ኣብ ጽምዋ 

ዝነብሩ በላሕቲ ሰባት ከም ዝዀኑ ገይሮም 
እዮም ዝሓስቡ። ከም ኣብ ብሕቱው ቦታ 
ጥራይ ክሰርሑ ከም ዝመርጹ፡ ገይሮም 
ይወስድዎም። ብርግጽ ንጸገም ክፈትሑ 
ክብሉ ከምኡ እንተ መረጹ ከቶ ዝድንጹ 
ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ይዅን እምበር፡ 
ምስ ጕጅለ ነደፍቲ ክሰርሑ እውን 
ዝጽገሙ ኣይኰነን። ብፍላይ ከኣ፡ እቲ 
ዝገጥምዎ ዘለዉ ጸገም ከምኡ ዝጠልብ 
እንተ ደኣ ዀይኑ።
 ቅድሚ ንድፊ ህይወት ምስራሕካ፡ 

ከም ነዳፊ ክትሓስብ ከም ዘለካ 
ክትማሃር የድልየካ። ነዚ ንምግባር 
ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መንገድታት እዮም 
ዘለዉ። እቲ ቐንዲ ክትዝንግዖ ዘይብልካ 
ዝዓበየ ነጥቢ ግዳ፥ ነደፍቲ ንመንገዶም 
ንቕድሚት ዝሓስቡ ኣይኰኑን። ነደፍቲ 
ንመንገዶም ንቕድሚት ዝሃንጹ እዮም። 
 እዚ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ማለት፡ 

ምስ ክውንነታዊ ዓለም ወይ ክውንነታዊ 
‘ንስኻ’ ዝዀነ ይዅን ምትእስሳር 
ዘይብሎም፡ ማእለያ ዘይብሎም 
ፋንታዝያታት ክትሓልም ኣየድልዩኻን 

እዮም።
 ሞያ ክትቅይር ድዩ ባህግኻ? እዚ 

ባህጊ ኣብ ሓደ ቦታ ተረይዕካ ዝሰምር 
ከም ዘይኰነ ክስቈረካ ይግባእ። ከም 
ነዳፊ ኣናሓሰብካ፡ ንመጻኢኻ ብምህናጽ 
ኢኻ ሞያኻ ኣብ ምቕያር ክትዕወት 
እትኽእል። ናበየናይ ሞያ ክትቅይር 
ሕልሚ ከም ዘለካ ድማ፡ ንጹር ራእይ 
ክህልወካ ይግባእ። 
 ኣብዚ ምዕቡል ዘመን፡ ሰባት 

መብዛሕትኡ ግዜኦም ኣብ ስራሕ 
እዮም ዘሕልፍዎ ዘለዉ። ክንዲ ዝዀነ፡ 
ስራሕካ እቲ ዝዓበየ ምንጪ ሓጐስካ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ብመንጽሩ እቲ 
ዝበኣሰ ምንጪ ጸቕጥኻ ከማን ክኸውን 
ይኽእል እዩ። 
 ብጽቡቕ እተነድፈ ህይወት፡ ህይወት 

ናይ ድከትካ-ምስታይ (drudgery) 
ኣይኰነን። ክሳብ ዕለተ ሞትካ እትኣክል፡ 
ኣብ እትጸልኦ ስራሕ ተዋፊርካ ክትለፍዕ 
የብልካን። እዚ ሜሎድራማዊ ክመስል 
ይኽእል ይኸውን። ይዅን እምበር፡ 
ብዙሓት ሰባት ንሊቃውንቲ ስነ ልቦና ከም 
ዝነግርዎም፡ እዚ ጽቡቕ መግለጺ ናይ 
ህይወቶም እዩ። ዋላ እቶም ንዘፍቅርዎ 
ሞያ ክረኽቡ ዕድለኛታት ዝዀኑ ሰባት 
ከማን፡ መብዛሕትኡ ግዜ ይበሳጨዉን 
ሚዛናዊ ዝዀነ ህይወት ኣብ ምንዳፍ 
ይጽገሙን እዮም። ብዛዕባ ዝዀነ ነገር 
ፍሉይ ኣተሓሳስባ እተማዕብለሉ ግዜ 
ሕጂ-ሕጂ እዩ።
 ንድፋዊ ኣተሓሳስባ ንገለ ቀለልቲ 

ኣእምሮኣዊ-ዝንባለታት (mind-sets)  
የጠቓልሉ። እቶም ኣብ ምንዳፍ 
ህይወትካ ዝሕግዙ ኣእምሮኣዊ-
ዝንባለታት — ህንጡይነት፡ ዝዋገ 
ንተግባር፡ ዳግመ-ምስርራዕ፡ ንቕሓትን 
መሰረታዊ ምትሕብባርን እዮም። እዚኦም 
እዮም እቶም ኣብ ንድፊ እትጥቀመሎም 
መሳርሒታት። በዞም መሳርሒታት 
ድማ፡ ዝዀነ ነገር ክትሃንጽ ትኽእል —  
እንኮላይ ንስኻ እተፍቅሮ ህይወት፥
# ህንጡይ ኵን፦ ህንጡይነት ንዝዀነ 

ነገር ሓድሽ ይገብሮ። ህንጡይነት ዳህሳስ 
ይጠልብ። ህንጡይነት ንዝዀነ ነገር ናብ 
ኣዘናጋዒ ይቕይሮ። ልዕሊ ኹሉ ድማ፡ 
ህንጡይነት “ዕድለኛ ኣብ ምዃን ንፉዕ 
ንኽትከውን” ይሕግዘካ። ገለ ሰባት ኣብ 
ዝዀነ ነገር ዕድል ዝረኣዮም እምበር በዚ 
ምኽንያት እዮም። 
# ገለ ነገር ፈትን፦ ኣብ ትግባረ ዝዋገ 

(bias) እንተ ደኣ ሃልዩካ፡ ንመንገድኻ 

ንቕድሚት ገጽካ ክትሃንጾ ተወፊኻ ኣለኻ 
ማለት እዩ። ብዛዕባ እንታይ ክትገብር ከም 
ዘለካ እናሓሰብካ ኣብ መንበርካ ምኹያጥ 
ትርጕም ዘለዎ ኣይኰነን። ተቐላጢፍካ 
ኣብቲ ግጥም ክትኣቱ ጥራይ እዩ ዘለካ። 
ነደፍቲ ንነገራት ይፍትኑ። ንነገራት 
ብዝግባእ የስተማቕርዎም። ንሳቶም 
ቀዳማይ ሞደል (prototype) ብድሕሪ 
ቀዳማይ ሞደል ይፈጥሩ። ነቲ ዝሰርሕን 
ነቲ ጸገም ዝፈትሕን ክሳብ ዝረኽቡ፡ 

ብዙሕ ግዜ እዮም ዝፈሽሉ። እናሓንሳእ 
እቲ ጸገም ካብቲ ቀዲሞም ዝገመትዎ 
ምሒር እተፈልየ ኰይኑ ዝጸንሖም ግዜ 
ኣሎ። ነደፍቲ፡ ለውጢ ይቕበሉ እዮም። 
ንሳቶም ምስ ውሱን ውጽኢት ዝጣመሩ 
ኣይኰኑን። እቲ ምንታይሲ፡ ንሳቶም 
ኩሉ ሻብ ኣብቲ ኣብ መጻኢ እንታይ 
ከጋጥም ይኽእል ዝብል እዮም ዘድህቡ 
— እንታይ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ 
ውጽኢት ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝብል 
ኣይኰነን። 
# ጸገማት ዳግመ-ምስርራዕ፦ ዳግመ-

ምስርራዕ እቶም ነደፍቲ ካብ ጸገም 
ዝላቐቑሉ መንገዲ እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ 
ዳግመ-ምስርራዕ ኣብ ልዕሊ ቅኑዕ ጸገም 
ንሰርሕ ከም ዘለና ዘረጋግጸልና እዩ። 
ንድፊ ህይወት ስጕሚኻ ንኽትቈጻጸር፡ 
ንዝዋገኻ ክትምርምር ከምኡ’ውን፡ 
ሓድሽ ፍታሕ ቦታታት ክትከፍት 
ዘኽእለካ ዳግመ ምስርራዕ የጠቓልል። 
ዳግመ ምስርራዕ ኣብ ምርካብ ቅኑዓት 
ጸገማትን ቅኑዓት ፍታሓትን ኣገዳሲ እዩ። 
# መስርሕ ምዃኑ ፍለጥ፦ ህይወት 

ክትግሕምጥ ከም እትኽእል ትፈልጥ 
ኢኻ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንቕድሚት 
እትምርሸሉ፡ እናሓንሳእ ክልተ ስጕሚ 
ንድሕሪት ትምለስ ዘለኻ ኰይኑ 
ይስመዓካ እዩ። ጌጋታት ይፍጸሙ፡ 
ቀዳማይ ሞደላት ይጐሓፉ። እቲ ኣገዳሲ 
ክፋል ናይቲ መስርሕ — ናይ ቀዳማይ 
ሓሳብን ናይ ጽቡቕ-ግን ዓቢ ዘይኰነ 
ፍታሕ — ክወጽእ ምፍቃድ እዩ። 
እናሓንሳእ ከኣ፡ ዘደንጽዉ ንድፍታት 
ካብቲ ሕንፍሽፍሽ ክፍጠሩ ይኽእሉ 
እዮም። ከም ዲዛይነር ክትማሃር 
እንከለኻ፡ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ንቑሕ 
ክትከውን ከም ዘለካ ትፈልጥ። ንድፊ 
ህይወት ጕዕዞ እዩ። ነቲ ናይ መወዳእታ 
ሸቶ ገዲፍካ፡ ኣብቲ መስርሕ ኣድህብ’ሞ፡ 
ኣብ ዝቕጽል እንታይ ከም ዘጋጥም 
ኣስተውዕል። 
# ሓገዝ ሕተት፦ እቲ ናይ መወዳእታ 

ዝንባለ-ኣእምሮ ናይ ንድፋዊ ኣተሓሳስባ፡ 
ብፍላይ ናብ ምንዳፍ ህይወትካ ክንመጽእ 
እንከለና፡ ምናልባት እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ 
ክኸውን እዩ፥ መሰረታዊ ምትሕግጋዝ። 
እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ቀሊል እዩ 
— ንስኻ ንበይንኻ ኣይኰንካን። እቶም 
ዓበይቲ ነደፍቲ፡ ዓቢ ንድፊ መሰረታዊ 
ምትሕግጋዝ ከም ዘድሊ ይፈልጡ 
እዮም። ጕጅለኣዊ ዕዮ ይሓትት። ሓደ 
ቀባኢ ንበይኑ ብልጽቲ ስእሊ ክሰርሕ 
ይኽእል እዩ። ይዅን እምበር፡ ሓደ ነዳፊ 
ንበይኑ ኣይፎን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ። 
 ህይወትካ ድማ፡ ካብ ዕዮ ቅብኣ 

ንላዕሊ ዝያዳ ከም ዓቢ ንድፊ እዩ። ክንዲ 
ዝዀነ፡ ነታ እትደልያ ህይወትካ ንበይንኻ 
ክትፈጥራ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዝበለጸ 
ንድፊ ህይወትካ ንምፍጣር ንበይንኻ 
እትሃልከሉ ምኽንያት የለን። ንድፊ 
ተሓባባሪ መስርሕ እዩ። ብዙሓት ዝበለጹ 
ሓሳባት ካብ ካልኦት ሰባት ክትረክብ 
ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ምሕታት ጥራይ 
እዩ ዘድልየካ። እቶም ቅኑዓት ክሕተቱ 
ዘለዎም ሕቶታት ከኣ፡ ክትፈልጦም 
ይግባእ። ኣርኣያ ዝዀኑኻ ሰባት እንተ 
ፈሊጥካ፡ ንዕኦም ክትሓትቶም ትኽእል 
ኢኻ። 
 ንስኻ ንዓለም ኣለኹልኪ ክትብላ 

እንከለኻ፡ ዓለም ብግደኣ ኣለኹልካ 
ዝብል መልሲ ክትህበካ ትኽእል እያ። 
እዚ ንዅሉ ነገር ይቕይር። ብኻልእ 
ኣበሃህላ፡ ንድፊ ህይወት ልክዕ ከም 
ኩሎም ንድፊ፡ ከም ጋንታ ናይ ስፖርት 
እዩ። 
 ብዙሓት ሰባት ኣብ ምንታይ ውዕዉዕ 

ስምዒት (passionate) ከም ዘለዎም 
ምእላሽ ጥራይ እኹል ኰይኑ ዝስምዖም 
ኣለዉ። ሓንሳእ ዘለዎም ውዕዉዕ 
ስምዒት እንተ ፈሊጦም፡ ኩሉ ነገር 
ብተኣምር ዝሰምረሎም ኰይኑ ዝስምዖም 
ውሑዳት ኣይኰኑን። 
ሊቃውንቲ ስነ ልቦና ነዚ እምንቶ 

ኣይሰማምዕሉን እዮም። ነዚ ዘይቅበልሉ 
ሓንቲ ዓባይ ምኽንያት ኣላቶም። 
“ዝበዝሐ ሰብ ውዕዉዕ ስምዒቱ 
ኣይፈልጥን እዩ።” ዝብል መልሲ እዮም 
ዝህብሉ። 
ሓደ ኣብ ኰተቴ ዝተኻየደ መጽናዕቲ 

ከም ዘረጋገጾ፡ “ሓደ ካብ ሓሙሽተ 
ኰተቴ ጥራይ እዮም፡ ናበይ ገጾም ክዓብዩ 
ከም ዝደልዩ ንጹር ራእይ ዘለዎም፡ 
ኣብ ህይወት እንታይ ዓይነት ዓወት 
ከመዝግቡ ከም ዝደልዩን ስለምንታይ 
ንዝብል ክምልሱ ዝኽእሉን።”
ካልእ መጽናዕቲ ኸኣ፡ ካብቶም ኣብ 

ኩሉ ዕድመ ዝርከቡ፡ እንታይ ዓይነት 
ውዕዉዕ ስምዒት ከም ዘለዎም እዩ 
ኣንጸባሪቑ። 
ኣበየናይ ሞያ ክዋፈሩ ከም ዝደልዩ 

ምኽሪ ዝሓትቱ መንእስያት ናብ 
ኣማኸርቲ ይኸዱ እዮም። መብዛሕትኡ 
እቲ ዝርርብ ነዚ ዝስዕብ ይመስል፥
ኣማኻሪ፦ “ኣብ ምንታይ እዩ ውዕዉዕ 

ስምዒት ዘለካ?”
ደላዪ ስራሕ፦ “ኣይፈለጥኩን።”
ኣማኻሪ፦ “ግርም፡ በል ምስ ሓሰብካሉ 

ተመለሰኒ ኢኻ።”  
 ሰባት ውዕዉዕ ስምዒት ንኸሕድሩ 

ግዜ የድልዮም እዩ። መጽናዕትታት 
ከም ዘረጋገጽዎ፡ ንብዙሓት ሰባት 
ውዕዉዕ ስምዒት ብድሕሪ ገለ ነገር 
ምፍታኖም፡ ዝፈትዉዎም ምስ ረኸቡ 
ከምኡ’ውን፡ ክእለቶም ምስ ኣማዕበሉ 
— እምበር ብቕድሚኡ ኣይኰነን። 
ዝያዳ ንምንጻሩ፥ ውዕዉዕ ስምዒት እቲ 
ጠንቂ ዘይኰነ — ውጽኢት ጽቡቕ 
ንድፊ ህይወት እዩ።
 ብዙሓት ሰባት ውዕዉዕ ስምዒት 

ዝበሃል የብሎምን — እቲ ንጽል 
ደራኺ ማለት እቲ ንኹሉ ውሳነታት 
ህይወቶም ከምኡ’ውን፡ ንኹሉ ዘንቅሕ 
ህሞት ምስ ስምዒት ዕላማን ትርጕምን 
የብሎምን። 
 ቻርለስ ዳርዊን ንሰላሳን ትሸዓተን 

ዓመታት ንሓሳኹ ከጽንዕ ኣሕሊፍዎ። 
በዚ ኸኣ፡ ንቻርለስ ዳርዊን ማእለያ 
ዘይብሎም ናእዳታት ውሒዞምሉ 
እዮም። ግደ ሓቂ ብዙሓት ሰባት 
ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ውዕዉዕ 
ስምዒት ኣለዎም። እቲ እንኮ መንገዲ 
ንሳቶም እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ 
እትፈልጠሉ፡ ንገለ ካብ ተኽእሎ 
ህይወቶም ቀዳማይ-ሞደል ምውጻእ 
እዩ። 
 ነቲ እተፍቅሮ ህይወት ንምንዳፍ፡ 

ውዕዉዕ ስምዒታካ ክትፈልጥ 
ኣይትግደድን ኢኻ። ሓንሳእ ብኸመይ 
ቀዳማይ ሞደል ንቕድሚት መንገድኻ 
እንተ ደኣ ፈሊጥካ፡ ንስኻ ኣብ መንገዲ 
ርኽበት ናይ ብሓቂ እተፍቅሮ ውዕዉዕ 
ስምዒት ክትረክብ ኢኻ።

 “ህይወትካ ዛንታኻ እዩ። ክንዲ ዝዀነ  “ህይወትካ ዛንታኻ እዩ። ክንዲ ዝዀነ 

ጽቡቕ ገይርካ ጽሓፎ። ጽቡቕ ገይርካ ጽቡቕ ገይርካ ጽሓፎ። ጽቡቕ ገይርካ 

ኣርሞ።” - ዳረን ጆንሰንኣርሞ።” - ዳረን ጆንሰን

 “ኮሪዕካ ክትነብረሉ እትኽእል፡ ንድፊ  “ኮሪዕካ ክትነብረሉ እትኽእል፡ ንድፊ 

ህይወት ይሃልኻ።” - ዊልያም ኣዳምስህይወት ይሃልኻ።” - ዊልያም ኣዳምስ
 ይቕጽልይቕጽል

ካልኣይ ክፋል

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት  መደብ

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና ስፖርት
12፡55 TECH IN-SIGHT
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡40 ገለብ ደሓን 
14፡15 ዶክመንታሪ 
15፡00 THE SOUND OF                                                                                                                                               
         UASIS
17፡00 ዜና (ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና (ዓረብ)
17፡45 ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ                                                                                                                                               
        ዱሜራ ዘላሊ መደብ
18፡25 ድራማ 
20፡00 ዜና ትግረ
20፡15 መልሲ ኣብ መስመር
21፡00 ዜና (ትግርኛ)
21፡25 መኣዝን ልምዓት
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡15 መደብ  ሌላ
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 ተኸታታሊት ፊልም                                                                                                                                              
        ቀለቤት ልቢ
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣስመራ 

ከሳሲት ወረ/ነፍ ዮሴፍ በርሀ ገደላ 
ወ/ሮ ፍረወይኒ ዮሴፍ  ቀሪባ፡ ተኸሰስቲ 
1.ምሕረት ሓንጣል ቀሪባ 2.ወ/ረ/ነፍ 
ዮሴፍ በርሀ ገደላ 2.1 ሚኪኤል ዮሴፍ 
ኣድራሽኡ ኣይተፈልጠን፡  ኣብ መንጎ 
ተቓወምትን ከሳሲትን ብዘሎ ናይ ውርሻ 
ክርክር፡ ተቓወምቲ ንተኸሳሲ ሚኪኤል 
ዮሴፍ ኣድራሽኡ ስለ ዘይንፈልጦ፡ 
ብጋዜጣ  ይጸዋዓልና ስለ ዝበሉ፣ 
ን24/1/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ ኣብ ቁ.8 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ንስኻ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ጅራወርቅ 
ዘወልዲን ተኸሰስቲ 1.ወረ/ነፍ ብሪ ሓጎስ 
ዑቕቡ 1.1 ወ/ሮ ዮዲት ወልደገብርኤል 
2.ወረ/ነፍ ለተገርግሽ ሓጎስ ዑቕቡ 2.1 
ኤደን እምባየ 2.2 ዳዊት እምባየ 2.3 
ዝማም በራኺ 2.4 ስዉእ ኣማኑኤል 
እምባየ ተተካእቲ ደቁ 2.4.1 ኣርማና 
ኣማኑኤል 2.4.2 ሜሪ ኣማኑኤል 2.4.3 
ኮኾብ ኣማኑኤል 3.ወረ/ስዉእ ጸሃየ 
ሓጎስ 3.1 ሳምሶም ጸሃየ 3.2 ኣዜብ ጸሃየ 
3 ንናይ ምቅሊት ውርሻ ዝምልከት 
ጉዳይ ተኸፊቱ ይርአ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን18/1/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ወ/ሪ ኣስቴር ተስፋጋብር ዘርአ፡ ኣደይ 
ሓረጉ ተስፋሚካኤል ትኩእ ብሂወት 
ከላ ነቲ ኣብ ምም/ን/ዞ/ኣባሻውል ዞባ 
7ምም/12 ነበር ጎደና ቀ.ቁ,ገዛ 258 
ዝርከብ ስፍሓት መሬት 34.50 ት/ሜተር 
ዝተደኮነ 3 ክፍልታት ምስ 2 ተሓጋጋዚ 
ክፍሊ ካብ ብጽሒታ ብውህብቶ 
ስለዝገደፈትለይ፡ ውህብቶ ይጽደቐለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ከሳሲት ወ/ነፍ ለተብርሃን ቀሺ እዝራ ጓለን 
ወ/ሮ ትርሓስ ገብረስላሴ ሃይለ፡ ተኸሳሲት 
ወ/ሮ ሮማ በላይ፡ ናይ ገዛ ምልቃቕ ክሲ 
ቀሪቡልኪ ኣድራሻኺ ስለዘየተፈልጠ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን30/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኽሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቲራቮሎ

ኣቶ ቴድሮስ በቀለ ተኽለ፡ ወኪል ትርሓስ 
ተኽለሃይማኖት፡ ኣደይ ወ/ሮ ምሕረት 
ኣብርሃ ሓጎስ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ወ/ሮ ኣወጣሽ ተሰማ በርሀ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣረፋይነ ገብረመድህን ፍስሓ ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጻዕዳ 
ክርስትያን

ተመስገን ሚኪኤል ብርሃ፡ ኣደይ ታቦቱ 
ኣስራት ሓጎስ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሕምብርቲ

ኣቶ ዘርኡ መርሆ ኣብርሃም፡ ሓትነይ 
ትኳቦ ወልደስላሰ ዓንደሚካኤል ብለበዋ 
ዝገደፈልትለይ ገንዘብን ንብረት ገዛን 
ይጽደቐለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን4/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከተማ ደቀምሓረ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ፍሩታ 
ተኽለሃይማኖት ሳህለዝጊን ተኸሳሲ ኣቶ 
ጠዓመ መልኣከ ሃይለን ዘሎ ናይ ሓዳር 
ክርክር፡ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን17/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ ክርአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
መንደፈራ

ስመይ ዑቕበይ ኣነንያ ገብረሂወት ምባል 
ተሪፉ፡ ዑቕባ ኣነንያ ገብረሂወት ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን5/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ስመይ ሰላም ኣማረ ምባል ተሪፉ፡ ሰላማዊት 
ኣማረ ኣርኣያ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኣቶ ጸጋይ ዑቕበ ደስታን ወ/ሮ 
ምሉብርሃን ጽገን፡ ስም ት/ዕደመ ጓልና 
ለሰና ጸጋይ ዑቕበ ምባል ተሪፉ፡ ዮርሳሌም 
ጸጋይ ዑቕበ ደስታ ተባሂሉ ይተኣረመላ 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ወ/ሮ ዝማም ገብሩ ወልደሚካኤል፡ 
ኣቦና ገብሩ ወልደሚካኤል ናይዝጊን 

ኣዴና ኢታይ ገብረጻድቕን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን31/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፍረደሱር 
ምሕራምለደ

ወ/ሮ ጅምዓ ሱሌማን ዓመር፡ በዓል-
ቤተይ ኣቶ ዓሊ ጣህር ኣብረሂሞ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ከኣ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ስመይ መርሃዊት ተስፍኦም መኮነን ምባል 
ተሪፉ፡ ሊድያ ተስፍኦም መኮነን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ኣፎም ገብራይ ስብሃቱ ብወላዲቱ ወ/ሮ 
ሓረጉ ገብረመስቀል ኣቢሉ፡ ስመይ ኣፎም 
ገብራይ ስብሃቱ ምባል ተሪፉ፡ እርምያስ 
ገብራይ ስብሃቱ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ስመይ ፌቨን ሰለሙን ደሞዝ ምባል 
ተሪፉ፡ ስሞያ ሰለሙን ደሞዝ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ስመይ ዋሃብሰላም ሺሻይ ተስፋገብሪኤል 
ምባል ተሪፉ፡ ኣሮን ሺሻይ ተስፋገብሪኤል 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ጸገዛኣብ ነጋሲ ፍስሃ ምባል 
ተሪፉ፡ ሙሉጌታ ነጋሲ ፍስሃ ተባሂሉ 

ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ መርሃዊት ነጋሲ ፍስሃ 
ምባል ተሪፉ፡ ሊድያ ነጋሲ ፍስሃ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ስመይ ፍናን ነብይ ፍስሃ ምባል 

ተሪፉ፡ ፋኑኤል ነብይ ፍስሃየ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ዮናታን ሰለሙን ኣስመላሽ 
ምባል ተሪፉ፡ ሮቤል ሰለሙን ኣስመላሽ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ምስጋና

ብመሪር መስዋእቲ ወድና 
ስነ-ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ 
(ዱላ) ዝተሰመዓና መሪር 
ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ ግዜ 
ዕረፍቱ ኣብ መቓብር 
ሓርበኛታት ዘቃበርኩምናን 
ዘጸናናዕኩምናን፡ ከምኡ’ውን 
ኣብ ግዜ ሕማሙ ብኣካልን 
ብቴሌፎንን ዘበራታዕኩምናን 
ሂወቱ ንምድሓን ብሞያን 
ብምኽርን ብገንዘብን ዝጸዓርኩምን ኣብ ውሽጥን ወጻኢን 
እትርከቡ ኩልኹም ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ስነ-ጥበበኛታት፡ 
ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ኦሮታ፡ ምዕራባዊ እዚ፡ ክፍሊ 
ኢሚግረሽን ክብረት ይሃበልና ሕሰም ኣይትርከቡ ንብል።

ወላዲኡ ታደሰ ኣባይ ምስ በዓልቲ ቤተይ ሃይማኖት ደብረጽዮን ምስ ኩሎም 
ደቀይን ምሉኣት ስድራ ቤትን

ምስጋና

 ብምኽንያት መስዋእቲ ኣዴና ጆሜትራ ጽገረዳ 
መኮንን ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ 
ፈተውታ፡ መተዓብይታ ተመሃሮ ቤ/ት ሰውራ 
ነበር፡ ኣብ ግዜ ሕማማን ዕረፍታን ሬሳ ናብ 
ኤርትራ ብምስዳድ ካብ ውሽጥን ወጻእን ሃገር 
ደገፍ ዝገበርኩምልናን ብኹሉ መራኸቢታት 
ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ ሓዘንና ዓጺና 
ኣለና። 

ደቃ፦ ኣሌክሳንደር፡ ስምኦን፡ 
ራሕሲ፡ ቢንያም 

ምስ ምሉኣት ስድራቤት 

ምስጋና 

ብዕረፍቲ ዘኽብራ በዓልቲ-ቤተይ ቦፍታ ሓድጉ 
ሓምቢር፡ ኣብ ግዜ ሕማማ ካባና ዘይተፈለኹም፡ 
ምስ ዓረፈት ጉሽ ብምኻድ ዘቃበርኩምና፡ 
ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ ርሑቕን ቀረባን 
ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ 
እናበልና ምስጋናና ነቕርብ። 

በዓል-ቤታ ተኽለብርሃን ጊላይ 
ደቃ ምስ ምሉኣት ስድራቤት
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት

“ፊፋ፡ ሃገራት ስም ፔለ ክጥቀማሉ ክሓትት እዩ”“ፊፋ፡ ሃገራት ስም ፔለ ክጥቀማሉ ክሓትት እዩ”  ኢንፋንቲኖኢንፋንቲኖ
ላዕለዋይ ተጸዋዒ ኵዕሶ እግሪ ዝኾነ - ፊፋ፡ 

ንክብሪ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝዓረፈ ብራዚላዊ 

- ፔለ፡ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓደ ስታድዩም 

ብስሙ ክትጽውዕ ክሓትት መደብ ከምዘለዎ፡ 

ፕረዚደንት ናይ’ቲ ማሕበር - ጂያኒ ኢንፋንቲኖ 

ክለብ ተስፋ ሓገዛ ሂባክለብ ተስፋ ሓገዛ ሂባ
ክለብ ተስፋ፡ ነቶም ብኣቶ ንጉሰ ሃብተማርያም 

ዝሰልጠኑ ተጻወትቲ ሚኒ ባስኬት ቦል (ኵዕሶ 

ሰኪዐት) ሓገዛ ማልያ ገይራ።

  እቲ ናይ ምርኽኻብ ስነ-ስርዓት፡ እቶም 

ሓገዝ ዝተገበረሎም ኣብ ሜዳ ሃዋኪል 

ዝሰልጠኑ ተጻወትቲ፡ ኣብ ሻምፕዮና ኵዕሶ 

ሰኪዐት ዞባ ማእክለ 2022-23 ብደቂ-ተባዕትዮን 

ደቂ-ኣንስትዮን ውድድሮም ክካይዱ እዮም።

  ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣካያዲ ስራሕ ክለብ 

ተስፋ ኣቶ ኢሳቕ ክፍላይ፡ ዕላማ ናይ’ታ 

ክለብ ክገልጽ ከሎ፡ “ወለንታውያን ኣባላትን 

ተጻወትቲን እዛ ክለብ ከም ኣባላት ሕብረተ-

ሰብ፡ ንስንኩላንን ሕጻናትን ኣብ ምሕጋዝን 

ምሕብሓብን ከምዝሳተፉ ብምግባር፡ ኮማውን 

ቅድድም ማውንተይን ባይክ . . .ቅድድም ማውንተይን ባይክ . . .
ቅድድም ብሽክለታ ማውንቴን ባይክ ኣብያተ-

ትምህርቲ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣስመራ፡ ዝሓለፈ 

ሰሙን ኣብ ጸጸራት ከባቢ መቓብር ሓርበኛታት 

ተሰላሲሉ።

  ኣብቲ መዓልቲ፡ 17 ተቐዳደምቲ ደቂ-

ኣንስትዮ 20 ኪሎ ሜትር ክሽፍና እንከለዋ፡ ኣብ 

መዛዘሚ ሕንጻጽ ዝበጽሓ ክልተ ተቐዳደምቲ 

ኣብ ዝገበራኦ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ፡ 

ራህዋ ሃብተማርያም - ዳሉል ተዓዊታ። ዕድል 

ተስፋገርግሽ - ዳሉል፡ ፍርቱና ቢንያም - 

ኣዱሊስ፡ ፌርዶስ ስዒድ - ኣዱሊስ፡ ቤተሊሄም 

ወርቃይ - ማይ ተስፋ፡ ኣርሴማ ዳኒኤል - 

ኣዱሊስ፡ ሜላኤል ቴድሮስ - ዳሉል፡ ኤሊም 

ሰመረ - ኣዱሊስ፡ ራህዋ ብርሃነ - ኣል ኣመል 

ሃገራውን ሓላፍነቶም ክፈልጡ ምግባር 

እዩ።” ኢሉ። ኣሰልጣኒ ሚኒ ባስኬት ኣቶ 

ንጉሰ ከምኡ’ውን ሰልጠንቲ ብወገኖም፡ 

ንዝተገብረሎም ሓገዝ ኣመስጊኖም።

  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብታ መዓልቲ ፈደራል ዳኛ 

ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል ኣቶ የውሃንስ 

ኣስፋሃ፡ ንሰልጠንቲ ብዛዕባ ሕግታት ዳንነት 

መብርሂ ክህብ እንከሎ፡ ዋና ጸሓፊ ናይ’ዚ 

ፈደረሽን ኣቶ ዮናስ ነጋሽ፡ ገዳይም ተጻወትቲ፡ 

ኣሰልጠንቲን ኣባላት ክለብ ተፋን  ድማ 

ተረኺቦም ምንባሮም ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን 

ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእክል ሓቢሩ።

ከኣ ክሳብ ታሽዓይ ንዘሎ ተርታ ተዓዊተናሉ። 

  ብዘይካ’ዚ፡ 60 ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ 

30 ኪሎ ሜትር ሸፊኖም። ኣብቲ ዝተኻየደ 

ቅጽበታዊ ውድድር፡ ተቐዳዳማይ ሩፋኤል 

ሰመረ - ኣዱሊስ ንመወዳድርቱ ብምርሕራሕ 

ብዘይ ተቓጻጺ ቀዳማይ ኣትዩ። 

  እግሪ እግሩ ድማ፡ ማራናታ ሲራክ - ኣዱሊስ፡ 

ላሜክ ኪዳነ - ዳሉል፡ ሙናኤል ሽደን - ማይ 

ተስፋ፡ ሳሚኤል ሙሴ - ኣዱሊስ፡ ሱራፌል 

ዳኒኤል - ኣዱሊስ፡ ሳልማን ዓብደላ - ሞዴል፡ 

ኤርምያስ ሃይለ ኣዱሊስ፡ ፍትዊ ደበሳይ - ማይ 

ተስፋ፡ ኢናቢ ቢንያም - ሞዴል ክሳብ ዓስራይ 

ምእታዎም ህዝባዊ ርክባት ናይ’ቲ ውድድር 

ሓቢሩ።

ተዛሪቡ።

  ብብዙሓት ወገናት ‘ንጉስ ኵዕሶ እግሪ’ 

ተባሂሉ ዝግለጽ - ፔለ፡ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 

ጀሚሩ ጥዕናኡ ከንቈልቍል ድሕሪ ምጽናሕ፡ 

ብ29 ታሕሳስ 2022 ምዕራፉ ይፍለጥ። ስነ-

ስርዓት ቀብሩ ድማ፡ ትማሊ ተኻዪዱ።

  በዚ ምኽንያት፡ ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ እዚ 

ህቡብ ተጻዋታይ ንምስታፍ ናብ ሳኦ-ፓውሎ 

- ብራዚል ዘምረሐ - ኢንፋንቲኖ፡ “ንኹለን 

ሃገራት ዓለምና፡ ሓንቲ ካብ ስታድዩመን 

ብስም ፔለ ክሰምያ ክንሓተን ኢና።” ኢሉ። 

ንሱ ቀጺሉ፡ “ፔለ ዘልኣለማዊ እዩ። ንሱ፡ 

ዓለምለኻዊ ምስሊ ኵዕሶ እግሪ እዩ። ስለ’ዚ፡ ናይ 

መጻኢ ወለዶ፡ ፔለ መን ምንባሩ ክፈልጥዎን 

ክዝክርዎን ኣለዎም” ክብል፡ እዚ ሓሳብ ኣብ 

ግብሪ ምውዓል፡ ህጻናት፡ ፔለ ንኵዕሶ እግሪን 

ዓለምን ኣገዳሲ ምንባሩ ንኽፈልጥዎ ሓጋዚ 

ምዃኑ የረድእ። 

  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኢንፋኒቲኖ፡ ኣብቲ 

ጥቓ ሳንዱቕ ሬሳ ፔለ ኮይኑ ስእሊ (ሴልፌ) 

ክወስድ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ። እዚ 

ኢጣልያዊ በዓል ስልጣን፡ ሓደ ካብቶም 

ቀዳሞት ኣብ ክፉት ሳንዱቕ ፔለ ቀሪቡ 

ኣኽብሮቱ ዝገለጸ እዩ ነይሩ።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
* ብራዚላዊ - ነይማር ጁንየር፡ ትማሊ ኣብ 

ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ወዲ ሃገሩ - 

ፔለ ብዘይምስታፉ ተነቒፉ። ኣብዚ እዋን 

እቲ ዝበለጸ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ምዃኑ 

ዝግለጽ - ነይማር፡ ብብዙሓት ወገናት ኣብቲ 

ስነ-ስርዓት ክሳተፍ ትጽቢት ተገይሩሉ 

ነይሩ። ይዅን እምበር፡ ኣቦ እዚ ተጻዋታይ፡ 

“ነይማር ኣይመጽእን እዩ። ኣብ ክንዳኡ 

ግና፡ ንስድራ-ቤት ፔለ ክድግፍ ሓቲቱኒ” 

ኢሉ። ወዲ 30 ዓመት ድንቂ ተጻዋታይ 

ነይማር፡ ፔለ ድሕሪ ምዕራፉ፡ “ቅድሚ ፔለ፡ 

ቁጽሪ 10 ተራ ቁጽሪ እያ ነይራ። ኵዕሶ 

እግሪ እውን ተራ ስፖርት እዩ ነይሩ። ንሱ 

ግና፡ ናብ ጥበብን ምዝንጋዕን ቀይሩዎ” 

ክብል፡ ኣድናቖት ዝተሓወሶ ናይ መጸናንዒ 

ቃላት ሂቡ ነይሩ እዩ።

* ናብ ቸልሲ ክሰጋገር ምስምማዑ ዝንገረሉ 

ፈረንሳዊ - በኖይት ባድሺለ፡ ኣብ ከተማ 

ለንደን ሕክምናዊ ፈተና ምክያዱ ተሓቢሩ። 

እዚ ወዲ 21 ዓመት፡ ብ33.6 ሚልዮን 

ፓውንድ እዩ ካብ ሞናኮ ናብዛ እንግሊዛዊት 

ክለብ ክጽምበር ተሰማሚዑ ዘሎ።

* ሰኑይ ምሸት ብብሬንትፎርድ ዳር 

ትርኢታ ዝረኣየት ሊቨርፑል፡ መስመር 

ምክፍፋላ ንምትርናዕ ንኣከፋፋሊ ዎልቭስ 

ፖርቱጋላዊ - ማታይስ ኑነስ ትሃድኖ ምህላዋ 

ተቓሊሑ። ሊቨርፑል፡ ኣብታ ምሸት 3ብ1 

እያ ተረቲዓ።

ኣርሰናል፡ ንኻልኣይ ግዜኣ ማዕጾ ሻክታር ኳሕኲሓኣርሰናል፡ ንኻልኣይ ግዜኣ ማዕጾ ሻክታር ኳሕኲሓ
እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል፡ ነቲ ብናይ ውልቂ 

ውዕል ተሰማሚዑዋ ምህላዉ ዝግለጽ ዩክረይናዊ 

ተጻዋታይ ሻክታር ዶነስክ - ማካይሎ መድሪክ 

ናብ ሜዳ ኤማራትስ ንምስግጋር ንኻልኣይ ግዜኣ 

ዝተመሓየሸ ገንዘብ - 62 ሚልዮን ፓውንድ 

ሒዛ ማዕጾ ሻክታር ምዅሕኳሓ ተቓሊሑ።

  ዓላሚ ኣርሰናል - ሚኬል ኣርቴታ፡ ኣብዛ ወርሒ 

ልዕሊ ዝኾነ ከፈርሞ ዝደለየ ተጻዋታይ እንተሃልዩ፡ 

ነዚ ወዲ 21 ዓመት ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ምዃኑ 

ምስታ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት የረድኡ። 

በዚ ድማ፡ ንመድሪክ ንምእማን ኣብ ዝገበርዎ 

መስርሕ ከምዝተዓወቱን፡ ብውልቁ ውዕላት 

ከምዝገበረን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ጉዳይ ድማ፡ 

ኣብ መንጎ እዘን ክለባት ከምዝተረፈ ይሕበር። 

መድሪክ ብወገኑ፡ ኣብ ፕሪመር ሊግ ክጻወት 

ከምዝደሊ ኣቐዲሙ ግልጺ ገይሩ እዩ።

  ይዅን እምበር፡ ካብዚ ተጻዋታይ ርብሕ ዝበለ 

ገንዘብ ክትረክብ ሓሊና ዘላ ዩክረይናዊት ክለቡ 

ሻኽታር፡ መልቀቒ ዋጋኡ 85 ሚልዮን ፓውንድ 

ምዃኑ ሓቢራ ጸኒሓ እያ። ከም ውጽኢቱ፡ ነቲ 

ኣርሰናል ቀዲማ ሒዛቶ ዝቐረበት 55 ሚልዮን 

ፓውንድ ነጊጻቶ እያ። ድሮ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ 

ኣትያ ዘላ እዛ እንግሊዛዊት ክለብ ግና፡ ደጊማ 

ዝተመሓየሸ  (62 ሚልዮን ፓውንድ) ሒዛ ኣብ 

ድርኵዂት ሻኽታር ከም እተረኽበት ጋዜጣ 

ለንደን ኢቭኒን ትሕበር። እዛ ምንጪ ብተወሳኺ፡ 

ኣርሰናል፡ ኣብ ፈለማ 44 ሚልዮን ፓውንድ 

ድሒራ ድማ 18 ሚልዮን ፓውንድ ክትህብ 

ሓቲታ ኣላ ትብል። ብዘይካ’ዚ፡ እዛ ጋንታ፡ በዚ 

ሒዛቶ ቀሪባ ዘላ ገንዘብ ንመድሪክ ከምእትውንኖ 

እያ ትኣምን።

  መድሪክ፡ ሎሚ ዓመት ኣብ ናይ ምድብ ግጥማት 

ሻምፕዮንስ ሊግ፡ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ከምዘርኣየ 

እዩ ዝትንተን። ሰለስተ ሸቶታት ከቚጽርን ክልተ 

ኰዓሳሱ ክኽሽንን ዝኸኣለ - መድሪክ፡ ካብቲ 

እዋን ጀሚሩ ቆላሕታ ዓበይቲ ክለባት ከምዝረኸበ 

ይንገረሉ። እንተኾነ፡ ብዜካ ኣርሰናል ተገዳስነት 

ቸልሲ እውን ረኺቡ እኳ እንተነበረ፡ ናይ መጻኢ 

ጋንታኡ ግና፡ ‘መድፍዕኛታት’ ብዝብል ቅጽል 

ስም እትጽዋዕ ኣርሰናል ክትከውን እዩ መሪጹ።

ነገረ ሮናልዶን ሜሲንነገረ ሮናልዶን ሜሲን

ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ ምስ ማንቸስተር 

ዩናይትድ፡ ሪያል ማድሪድን ጁቬንቱስን 

ብምዃን፡ ናይ ሸቶ ማሽን ዘጸውዕ ልዑል ናይ 

ሸቶ ምቑጻር ዓቕሚ ከምዘርኣየ ይፍለጥ። ከም 

ውጽኢቱ፡ ብርክት ዝበሉ ክብረ-ወሰናት ኣጽሒፉ 

እዩ። ይዅን እምበር፡ ምስ ስዑዳዊት ክለብ ኣል-

ናስር ልዑል መጠን ገንዘብ እናተኸፈለ ክጻወት 

ውዕል ድሕሪ ምፍራሙ፡ ናይ ልዕሊ ሓደ 

ዕቝድ መቐናቕንቱ - ሊዮነል መሲ፡ ገለ ካብ 

ክብረ-ወሰናቱ ክሰብሮ ከምዝኽእል ይእመት።

  ገለ ካብኡ፥

* ዝበዝሐ ሸቶታት ኣብ ሓሙሽተ ዓበይቲ 

ሊጋት ኤውሮጳ፦ ክሪስቲያኖ፡ ኣብ ፕሪመር 

ሊግ 103፡ ኣብ ላ’ሊጋ 311 ኣብ ሰሪ’ኣ ከኣ 

81 ናይ ሊግ ሸቶታት ብምምዝጋብ፡ 495 ናይ 

ሊግ (ሻምፕዮን ሊግ ይዅን ካልእ ውድድር 

ኣይሕሰብን - ናይ ሊግ ጥራይ) ኣመዝጊቡ 

ኣሎ። መሲ ከኣ፡ ኣብ ላ’ሊጋ ብማልያ ባርሴሎና 

474፡ ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ብማልያ ፒኤስጂ 

ድማ 13 ሸቶታት ብምቑጻር - ብድምር 

487 ናይ ሊግ ሸቶታት በጺሑ ኣሎ። እዚ 

ማለት፡ ሮናልዶ፡ ብሸሞንተ ሸቶታት ጥራይ 

ይበልጾ። ብመሰረት ግምት ተንተንቲ፡ መሲ፡ 

ኣብዚ 21 ግጥማት ተሪፉዎ ዘሎ ሊግ ፈረንሳ፡ 

ሸሞንተ ሸቶታት ከመዝግብ ክኸብዶ ዘይሕሰብ 

እዩ። እንተዘይኮይኑ ድማ፡ ንዓመታ ምሳዛ 

ክለብ ክጸንሕ ተሰማሚዑ ብምህላዉ ክሰብሮ 

ይኽእል እዩ።

* ዝበዝሐ ሸቶታት ኣብ ናይ ኤውሮጳ ክለባት፦ 

ኣብ ኩሉ ናይ ኤውሮጳ ውድድራት፡ ሮናልዶ፡ 

ምስ ሪያል ማድሪድ ኮይኑ 450፡ ንማን 

ዩናይትድ 145፡ ንጁቬ ድማ 101 ሸቶታት 

ብድምር 701 ኰዓሳሱ ምስ ሰኪዐት ኣራኺቡ። 

መሲ ብወገኑ፡ ንባርሳ 673፡ ንፒኤስጂ ድማ 23 

ሸቶታት ብምቚጻር ድምር - 695 ሸቶታት 

ኣብ ኩሉ ውድድር ኣመዝጊቡ ኣሎ። እዚ 

ማለት፡ ሸዱሽተ ጥራይ የድልያኦ። 

* ናይ ሻምፕዮንስ ሊግ ሸቶታት፦ ‘ኣቶ 

ሻምፕዮንስ ሊግ’ እናተባህለ ዝጽዋዕ ክሪስቲያኖ፡ 

ኣብዚ ውድድር 140 ኰዓሳሱ ኣቝጺሩ ናብ 

ዓዲ ዓረብ ከቕንዕ ከሎ፡ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት 

ኣንጻር ባየር ሙኒክ ኣብ ዙር 16 እዚ ውድድር 

ዝፋለም መሲ ከኣ፡ 129 ሸቶታት በጺሑ ኣሎ። 

ሎሚ ዓመት ክሰብሮ ኢልካ እኳ ዝሕሰብ 

እንተዘይኮነ፡ ካብዚ ኣህጉር እንተዘይወጺኡ ግና፡ 

ክሰብሮ ኣይክእገምን እዩ - ብመሰረት ጸብጻባት።

* ዝበጽሐ ንሸቶ ዝኸውን ዕድል ዝፈጠረ 

ተጻዋታይ፦ ዘይከምቲ ዝበዝሑ ወገናት 

ዝሓስብዎ፡ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ፡ ሮናልዶ 

እዩ ዝበዝሐ ኰዓሳሱ (ኣሲስት) ከሺኑ። እዚ 

ፖርቱጋላዊ 42 ዕድላት ክፈጥር እንከሎ፡ መሲ 

40 ግዜ ዕድላት ሃንዲሱ። ነዚ ክሰብሮ ድማ፡ 

ክልተን ክንዮኡን ይሕተት።

  ተወሳኺ፡ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኣህጉራዊ 

ውድድር፦ ‘CR7’ ዝብል ኣሕጽሮት ዘለዎ 

ሮናልዶ፡ ማልያ ሃገሩ ወድዩ 118 ሸቶታት 

ብምምዝጋቡ “ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ 

ሸቶ” ተባሂሉ ኣብ ቅድሚት ይርከብ። ዓሊ 

ዳይ ዝበሃል ኢራናዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ 

ድማ ብ109 ሸቶታት ይስዕቦ። እንተ እቲ 

ኣብ ስሩዕ ጸወታ ዘሎን፡ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 

ምዕታሩ ሓሳቡ ብምቕያር ንሃገሩ ምውካል 

ክቕጽል ምዃኑ ዝሓበረን - መሲ፡ 98 በጺሑ 

ኣሎ። ኣብዚ መዳይ፡ መጻኢ ሮናልዶ፡ ሓዲሽ 

ዓላሚ ሃገሩ ዕላዊ ድሕሪ ምዃኑ ከምዝፍለጥ 

እዩ ዝግመት። እዚ ማለት፡ ዝመጽእ ሓዲሽ 

ዓላሚ፡ ንሮናልዶ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ክሳተፍ 

እንተዘይጸዊዕዎ፡ መሲ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዝሳተፎ 

ውድድር ሸቶ እናሃደነ ነታ “ናይ ኩሉ ግዜ 

ዝለዓለ ኣመዝጋቢ” እትብል ክብሪ ክቃለሰላ 

ምዃኑ፡ ፈላጣት ይእምቱ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሳውዝሃምፕተን - ኖቲንግሃም 10፡30 

ምሸት
ሊድስ - ዌስትሃም 10፡45 ምሸት

ኣስቶን ቪላ - ዎልቭስ 11፡00 ምሸት
ክሪስታል ፓላስ - ቶተንሃም 11፡00 

ምሸት
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሚርያም ኣብርሃምሚርያም ኣብርሃም

ቡርኪናፋሶ - ብዕጡቓት ናይ ዝተቐትሉ 28 ሰላማውያን ሬሳ. . .ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ቡርኪናፋሶ፡ 
ብዕጡቓት ናይ ዝተቐትሉ 28 ሰባት ሬሳ 
ከም እተረኽበ፡ ማዕከናት ዜና ዓለም ገሊጸን።
እቲ ሬሳታት፡ ዝሓለፈ 31 ታሕሳስ 

ብምትሕብባር ኣባላት ሲቪላዊ ድሕነት 
ናይ’ታ ሃገር ከምዝተረኽበን፡ ብኸመይ 
ከምዝተቐትሉ ንምፍላጥ ድማ መርመራ 
ይካየድ ከምዘሎን ተሓቢሩ።
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እትርከብ 

ቡርኪናፋሶ፡ ብሰንኪ’ቶም ኣብ መሬታ 
ዝንቀሳቐሱ ጥሩፋት ዕጡቓት ጉጅለታት፡ 
ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ከቢድ ጸጥታዊ 

ዘይምርግጋእ ተሸሚማ ከምዘላ እዩ ዝግለጽ።
ብሰንኪ’ቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጥማ ዘሎ 

ሽበራዊ መጥቃዕትታት፡ ብዓሰርተታት 
ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰላማውያን ሰባት ክሞቱ 
እንከለዉ፡ ካልኦት ሚልዮናት ድማ፡ ካብ 
ኣባይቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ - ብመሰረት 
ጸብጻባት።
ብሰንኪ’ቶም ዕጡቓ ጉጅለታት 

ዝፍጽሙዎ ዘለዉ ተደጋጋሚ 

መጥቃዕትታት፡ ሰፊሕ ክፋል ቡርኪናፋሶ 
ሰላምን ርግኣትን ተሓሪሙዎ፡ ነበርቱ 
ውሕስነት ስኢኖም ኣብ ከቢድ ስቓይን 
መከራን ከምዝርከቡ ድማ፡ እቶም ጸብጻባት 
ወሲኾም የመልክቱ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ እውን፡ 

ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት 
ናይ’ታ ሃገር ብዝፈጸሙዎ መጥቃዕቲ፡ 
ብውሕዱ 10 ከምእተቐትሉ ይዝከር።

ቁጠባ ሲንጋፑር ብ3.8 ሚእታዊት ዓብዩ
ቁጠባ ሲንጋፑር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 

2022፡ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ብ3.8 
ሚእታዊት ከምዝዓበየ፡ መንግስታውያን 
ምንጭታት ናይታ ሃገር ኣፍሊጦም።
እታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ 

እትርከብ ደሴታዊት ሃገር፡ ቁጠባኣ 
ብኽንድቲ ዝተጠቕሰ ኣሃዝ ክዓቢ 
ትጽቢት ከምዘይነበራ እያ ትሕብር።

መንግስቲ ሲንጋፑር፡ ዋላ’ኳ በዚ ሕጂ 
ተመዝጊቡ ዘሎ ዕብየት ከምእተሓጐሰ 
እንተገለጸ፡ ኣብ 2021፡ ቁጠባ ናይ’ታ ሃገር 
ብ7.6 ዓብዩ ብምንባሩ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ 
ድማ እቲ ዕብየት ብተዛማዲ ጎዲሉ 
ከምዘሎ ኣነጺሩ።
ኣብ ናይ ዝሓለፈ ጸብጻብ ርብዒ ዓመት፡ 

ቁጠባ ሲንጋፑር፡ ናይ 3 ሚእታዊት 

ጥራይ ወሰኸ ከምዘርኣየ እዮም ጸብጻባት 
ዘመልክቱ።
ዓለምለኻዊ ማዕከን ገንዘብ፡ ኣብ 2022 

ኣብ ኣስታት ሓደ ሲሶ ቁጠባ ዓለም 
ምንቊልቋል ከምእተመዝገበ ብምምልካት፡ 
2023 እውን ንቑጠባ ዓለም ጽንክርቲ 
ዓመት ከምእትኸው እዩ ዝእምት።
ቀዳማይ ሚኒስተር ሲንጋፑር፡ ሊ ህሴን፡ 

ቁጠባ ሃገሩ ኣብ 2023 ካብ 0.5 ክሳብ 
2.5 ሚእታዊት ጥራሕ ዕብየት ከርኢ 
ከምዝኽእል የጠንቅቕ።
ዝዓበየ ቁጠባ ዝውንና ሃገራት፡ ኣብ 

2022፡ ብሰንኪ ዘጋጠመ ናህሪ ዋጋታት 
ጋዝን ነዳድን፡ ኣብ ቁጠባአን ዘይከም 
ካልእ እዋን፡ ዓቢ ምንቁልቋል ከምዘርአየ 
እዮም ጸብጻባት ዘነጽሩ።
ባንክ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 

መጠን ዝቕባብ ንምቁጽጻር የኽእል’ዩ 
ዝበሎ ንኣጠቓቕማ ገንዘብ ዝምልከት 
ፖሊሲታት ኣውጺኡ’ኳ እንተነበረ፡ 
ኣብ ተግባር ግን ካብ ዝቕባበ ከድሕን 
ከምዘይከኣለ ክኢላታት የረድኡ።

ማላዊ - ብሰንኪ ሕማም ሸሮኽ ኣብያተ-ትምህርቲ ተዓጽየንኣብ ማላዊ፡ ቁጽሪ ብሕማም ሸሮኽ ናይ 
ዝሞቱ ሰባት ድሕሪ ምውሳኹ፡ ኣብ ክልተ 
ዓበይቲ ከተማታት ናይ’ታ ሃገር ዝርከባ 
ኣብያተ-ትምህርቲ ንግዚኡ ከምእተዓጽዋ፡ 
ሚኒስተር ጥዕና ናይ’ታ ሃገር ሓቢሩ።
እተን ቢላንታየርን ሊሎንግወን ዝተባህላ 

ከተማታት፡ ሕልፊ ካልኦት ቦታታት እታ 
ሃገር በቲ ሕማም ተጠቒዐን ከምዘለዋ እዩ 
ዝግለጽ ዘሎ።
ሸሮክ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 

መጋቢት ካብ ዝረአ ንድሓር፡ ኣስታት 18 
ሽሕ ሰባት በቲ ሕማም ከምዝተለኽፉን፡ 
595 ካብኣቶም ከምዝሞቱን ጸብጻባት 
ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ’ታ ሃገር ይሕብሩ።

ኣብ ማላዊ፡ ሕማም ሸሮኽ ዓመታዊ ካብ 
ሕዳር ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ ኣዋርሕ 
ክርአ ልሙድ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት 
ዘመልክቱ።
እንተዀነ፡ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት 

እንተበዝሑ 100 ሰባት ጥራሕ በቲ 
ሕማም ተለኺፎም ይሞቱ’ኳ እንተነበሩ፡ 
ኣብዚ ግዜ’ዚ ግን ቁጽሪ ምዉታት ብ5 
ዕጽፊ ዛይዱ ከምዘሎን፡ እቲ ኩነታት 
ድማ ኣሻቓሊ ምዃኑን እቶም ጸብጻባት 
ወሲኾም ይሕብሩ።
ኣብ 2022 ቁጽሪ ብሕማም ሸሮኽ 

ተለኺፎም ናይ ዝሞቱ ሰባት፡ ኣብ 
ባንግላዲሽ፡ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ 
ኮንጎ፡ ናይጀርያን ኣፍጋኒስታንን ዝርከብአን 
30 ሃገራት ብልዑል ሚእታዊት ወሲኹ 
ከምዘሎ፡ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም 
የመልክት።
ሸሮኽ፡ ብዝተበከለ መግቢን ማይን 

ዝስዕብ ተላባዒ ሕማም ኮይኑ፡ ቅልጡፍ 
ሕክምና ምስ ዘይግበረሉ፡ ኣብ ውሽጢ 
ሰዓታት ክቐትል ዝኽእል ሓደገኛ 
ሕማም ከምዝዀነ እዮም ሰብ-ሞያ ጥዕና 
ዝሕብሩ።

ኡጋንዳ - ብጽቕጥቅጥ 10 ሰባት ሞይቶም

ኣውስትራልያ - ክልተ ሄሊኮፕተር ተጋጭየን

ኣብ ከተማ ካምፓላ - ኡጋንዳ፡ ኣብ ድሮ 
ሓዲሽ ዓመት ንዝተዳለወ ምርኢት ሪችት 

ንምዕዛብ ብዝተፈጥረ ጽቕጥቅጥ፡ ብውሕዱ 
ዓሰርተ ሰባት ከምዝሞቱ ፖሊስ ናይ’ታ ሃገር 

ሓቢሩ።
ኣብቲ ምርኢት ብውሕዱ 500 ሰባት 

ተሳቲፎም ከምዝነበሩ ዝጠቐሰ ፖሊስ 
ኡጋንዳ ብተወሳኺ፡ ካብ ኣርባዕተ መዓጹ 
ናይቲ ትካል ሓንቲ ጥራሕ ተኸፊታ 
ብምንባራ - ሰባት ተጸቓቒጦም ክወጽኡ 
ኣብ ዝፈተኑሉ እቲ ሓደጋ ከምዝሰዓበ 
ኣነጺሩ። ካብቶም ግዳያት እቶም 7 ቈልዑ 
ምንባሮም እዩ ተገሊጹ።
ኣብታ ሃገር ሓደ ካብ ፍሉጣት ኣወዓዋዕቲ 

ዝኾነ ውልቀ-ሰብ ኣዳላዊ ናይቲ ምርኢት 
ንመርመራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝርከብ 
እዩ ፖሊስ ዝሕብር።   

ኩሎም ተዓዘብቲ፡ ብሓደ ጸቢብ ማዕጾ 
ክግልገሉ ምግባር ነቲ ሓደጋ ከምዘስዓበ 
ዝሓበሩ ሰብ-መዚ ኡጋንዳ፡ ከምዚ ዓይነት 
ድኹም ውዳበ በዓላት ክፍጸም ከምዘይነበሮ 
ገሊጾም።
ኣዳለውቲ ናይቲ በዓል፡ ቲኬት ዘይከፈሉ 

ሰባት ንምቍጽጻር ሓደ ማዕጾ ጥራይ 
ከምእተጠቕሙ እዮም ዝሕብሩ።
ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ሓደጋ ኢድ ከይህልዎም 

ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ ውልቀ-ሰባት እውን 
መርመራታት ይካየድ ከምዘሎ ፖሊስ 
ኡጋንዳ ሓቢሩ።
ምክትል ፕረዚደንት ኡጋንዳ ጀሲካ ኣሉፖ፡ 

መንግስቲ ናይ’ታ ሃገር በቲ ዝወረደ ጉድኣት 

ከምዝሓዘነ ብምግላጽ፡ መንግስቲ ንመካየዲ ስነ-
ስርዓት ቀብሪ ግዳያት ዝውዕል ንነፍሲ-ወከፍ 
ስድራቤት 5 ሚልዮን ሺሊን (1300 ዶላር) 
ከምዝህብ ቃል ኣትያ።
ኣብ ኡጋንዳ ለበዳ ኮሮና-ቫይረስ ኣብ 2020 

ካብ ዝጅምር ንደሓር፡ ንፈለማ ግዜ ጽምብል 
ሓዲሽ ዓመት ብህዝባዊ ምትእኽኻባት 
ክጽምበል ከምእተራእየ ጸብጻባት ናይ’ታ ሃገር 
የመልክቱ።
ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ብምኽንያት 

ሓዲሽ ዓመት ኣብ ዝካየድ ህዝባዊ ጽምብል፡ 
ብዝተፈላለየ ሓደጋታት ህይወት ብዙሓት 
ሰባት ክጠፍእ ከምዝረአ ምንጭታት ዜና 
የመልክቱ።

ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣውስትራልያ ክልተ 
ሄሊኮፕተራት ብምግጫወን፡ ብውሕዱ 
ኣርባዕተ ሰባት ከምዝሞቱ ተገሊጹ።
ኩሎም ግዳያት፡ ኣብታ ሓንቲ 

ሄሊኮፕተር ተሳፊሮም ዝነበሩ ምዃኖም 

ድማ፡ ፖሊስ ናይ’ታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ 
መግለጺ ሓቢሩ።
በቲ ሓደጋ ካልኦት ቁጽሮም ዘይተፈልጠ 

ሰባት ብኸቢድ ቆሲሎም ብምህላዎም፡ 
ቁጽሪ ምዉታት ክውስኽ ከምዝኽእል 
እውን ሰብ-መዚ ጥዕና ናይ’ታ ሃገር 
ይገልጹ ኣለዉ።
ጠንቂ እቲ ሓደጋ ብንጹር ንምፍላጥ፡ 

ኣባላት ድሕነት መጐዓዝያ ኣውስትራልያ 
መርመራ የካይዱ ከምዘለዉ ተፈሊጡ 
ኣሎ።
እቲ ሓደጋ ኣብ ማእከል ባሕሪ - ሑጻ 

ኣብ ዝበዝሖ ከባቢ 
ብምግጣሙ፡ ነቶም 
ግዳያት ቀልጢፍካ 
ናይ ምድሓን ዕማም 
ከቢድ ከምዝነበረ እዩ 
ፖሊስ ኣውስትራልያ 
ዝሕብር።
በዚ ምኽንያት 

ከኣ እቶም ግዳያት 
ሕክምና ቅድሚ 
ምብጽሖም ብዙሕ 

ከምዝተደናጎዩ ገሊጹ።
እቲ ብ’ጎልድ ኮስት’ ዝፍለጥ ገማግም 

ባሕሪ፡ ብምኽንያት ናይ በዓል ልደት 
ዕረፍቲ ብበጻሕቲ ኣዕለቕሊቑ ከምዘሎ 
ዝሓበሩ ጸብጻባት፡ እቶም ኣብተን 
ሄሊኮፕተራት ዝነበሩ ተሳፈርቲ እውን 
ክዘናግዑ ናብቲ ገማግም ባሕሪ ዝመጽኡ 
ዝነበሩ ኣጋይሽ ምንባሮም ኣመልኪቶም።
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