
              መበል 32 ዓመት ቁ.110                             ዓርቢ 6 ጥሪ 2023            ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ  3 ገጽ  3 ገጽ  4ገጽ  4 ገጽ 5ገጽ 5ገጽ  2ገጽ  2

ነድሪ ኣፍንጫ ነድሪ ኣፍንጫ ዛንታ ማእከላይ ምብራቕዛንታ ማእከላይ ምብራቕ ምልክታት ናይ ዘፍቀረ ወዲምልክታት ናይ ዘፍቀረ ወዲ
ዕላል ዕላል 

ኣውደ-ኣውደ-
ኣመትኣመት

ገጽ  7ገጽ  7

ጊንዳዕ - ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ መደባት ልምዓት ተመጒሱኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ማይን ሓመድን 
ብምዕቃብ እቶታውነት ሕርሻ ንምድንፋዕ 
ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት - ህዝቢ 
ብዝንኣድ ተሳትፎ ይቕጽል ከምዘሎ 
ተገሊጹ።
ብ31 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ - 

ኣመሓደርቲ ከባቢ፡ ኣባላት ባይቶን 
ጨናፍር ሚኒስትሪታትን ዝተሳተፍዎ 
ርክብ፡ ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዑመር 
ያሕያ - ኣብ 2022 ኣብ 17 ምምሕዳራት 
ከባቢ ልዕሊ 24 ሽሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ 
ሰፊሕ ናይ ቅናታዊ ዛላ፡ ከትሪን መእለዪ 
ውሕጅን ስራሓት ከም እተሰላሰለ፣ ልዕሊ 
36 ሽሕ ፈልሲታት ኣግራብ ከምእተተኸለ፣ 
ከምኡ’ውን ካብ ሑጺት ክሳብ ዓድነበብ 
ናይ ዝዝርጋሕ ፕሮጀክት ማይ ስራሓት 
- 80 ሚእታዊት ከምእተዓመ ኣብሪሁ።
ኣቶ ዑመር፡ ምዕሩይ ተበጻሕነት 

ኣገልግሎት ጥዕና ከምዘሎ፣ ከባቢያዊ 
ጽሬት ንምውሓስ ብዝግበር ዘሎ ውሁድ 
ጻዕሪ ድማ፡ ተጠቃምነት ዓይኒ-ምድሪ 90 
ሚእታዊት ከምዝበጽሐ ኣረዲኡ።
ብዘይካ’ዚ፡ ን926 ስድራ-ስዉኣት ልዕሊ 

2.6 ሚልዮን ናቕፋ ደበሰ ከም እተኸፍለ፣ 
ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዘዋጽእዎ 312 
ሽሕ ናቕፋ 56 ጽጉማት ስድራ-ስዉኣት 
ከምእተጣየሳ፣ ንሽዱሽተ ስድራ-ስዉኣት 

ድማ፡ ዓይነታዊ ደገፍ ከምእተገረ ተሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ መስመር ማይ ሑጺት-

ፎሮብያ ክዛዘም፣ ኣብ ቤት-ትምህርቲ 
ካልኣይ ደረጃ ጋሕቴላይ ተወሳኺ 

መምሃሪ ክፍልታት ክስራሕ፣ መስመራት 
ማይ ደንጎሎ ላዕላይን መትከል ኣቤትን 
ክስራሕን ሜዳ ስፖርት ከተማ ጊንዳዕ 
ክመሓየሽን፡ ካብ’ቶም ኣብ’ዚ ዓመት እዚ 
ዝትግበሩ መደባት ምዃኖም ተገሊጹ።
ተሳተፍቲ፡ ናይ ጐሓፍ ኣጋንእ 

በብከባቢኡ ክዳሎ፣ ኣብ ክፍሊት 
ኣገልግሎት ኤለክትሪክ ዝርአ ምድንጓያት 
ክእረም፣ ብትሕቲ ዕድመ ቈልዑ 
ዝንቀሳቐሳ ሰለስተ እግረን ብሽክለታ ዕቱብ 
ምቊጽጻር ክግበረለን. . . ዝብሉን ካልኦትን 
ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ኩባንያ ሰምበል፡ ኣበርክቶኡ ኣብ ፕሮጀክትታት ልምዓት ንምዕዛዝ ይሰርሕ
ኩባንያ/ትካል ስርሓት ሓጺንን 

ዕንጸይትን ሰምበል፡ ኣብ ኣገልግሎት 

ሃገራዊ ፕሮጀክትታት ልምዓት ዝውዕል 

- ብመጠንን ዓይነትን ብቑዕ ናውቲ 

ንምቕራብ ዝገብሮ ኣበርክቶ ንምዕዛዝ 

ይሰርሕ ከምዘሎ ገሊጹ።

ኣካያዲ ስራሕ’ቲ ኩባንያ ኣቶ ሚካኤል 

ገብረመስቀል፡ ንትካላት ትምህርትን 

ጥዕናን ዘገልግል ናውቲ፡ ሃንገራት፡ 

ከምኡ’ውን ከም ናይ ኢድ ዓረብያ፡ 

ኣፍራዛ፡ ባዴላን ካልእን ዝኣመሰለ ናውቲ 

ማእቶት ከምዝሰርሕ ሓቢሩ።

ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምምዕባል፡ 

ምስ ኩባንያታት ውሽጢ ሃገርን ወጻእን 

ብዝገብሮ ናይ ስራሕ ምትእስሳር፡ ኣብ 

ምዕባለ ቴክኒካውን ምምሕዳራውን 

ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ዝቐንዐ 

ስልጠናታት እውን ከም ዝውድብ 

ኣረዲኡ።

ትካል ስርሓት ሓጺንን ዕንጸይትን 

ሰምበል - ማእከል ምስግጋር ሞያዊ 

ትምህርትን ፍልጠትን ምዃኑ ዝጠቐሰ 

ኣቶ ሚካኤል፡ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዕዮን 

ማሕበራዊ ድሕነትን ዝመጽኡ - ማሕበረ-

ቁጠባዊ ጸገማት ዘለዎም ዜጋታት፡ ንቐጻሊ 

ጉዕዞ ህይወቶም ዝሕግዞም ሞያታት ከም 

ዘቕስም እውን ሓቢሩ።

ዓሰብ - ኩባንያ ፍርያት ባሕሪ 43 ሰራሕተኛታት ኣሰልጢኑ
ኩባንያ ፍርያት ባሕሪ ኤርትራ፡ ኣብ ዓሰብ 

ካብ ዝነጥፋ ዝተፈላለያ ትካላት ንዝተዋጽኡ 

43 ሰራሕተኛታት፡ ናይ ክልተ ወርሒ 

ትምህርቲ ጽገና መዘሓሓሊታት - ማለት 

ኣየርኮንዲሺነርን ፊሪጅን ሂቡ።  

ብ30 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት 

ምምራቕ፡ ሓላፊ ኩባንያ ፍርያት ባሕሪ 

ኤርትራ ኣብ ዓሰብ - ኣቶ ኻልድ መሓመድ፡ 

ዕላማ’ቲ ስልጠና፡ ቴክኒሻናትን ተሓጋገዝቲ 

ቴክኒሻናትን ብምፍራይ፡ ኣብ ትካላት 

ዘጋጥም ጸገማት ንምቅላል ምዃኑ ገሊጹ።

እቲ ብግብሪ ዝተሰነየ ትምህርቲ፡ ሌላ ምስ 

ከባቢያዊ ኣየርን ጋዝን፣ ኣብ ኣየርኮንድሽነርን 

ፊሪጅን ዘሎ መካኒካውን ኤሌክትሪካውን 

ክፋላት፣ ሓፈሻዊ ኣበራትን ኣጸጋግናኦምን፣ 

ኣተኻኽላ ናውቲ ጸሓያዊ ጸዓት. . . ጠቓለለ 

እዩ።

ሰልጠንቲ ቀሲሞምዎ ዘለዉ ሞያ 

ብምምዕባል፡ ኣብ ነብሶምን ትካላቶምን 

ዘጋጥም ጸገማት ብቐሊሉ ክፈትሑ ትጽቢት 

ከም ዝግበረሎም ኣቶ ኻልድ  ኣዘኻኺሩ።

ተሰነይ - ዕዉት መደባት ልምዓት ከም እተተግበረ ተገሊጹ
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም 

ገብረእየሱስ፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ - ኣብ 2022 

ብህዝቢን ኣካላት መንግስትን ግንባርን 

ዝተሰላሰለ ዕዉት ልምዓታዊ ንጥፈታት፡ 

ኣብ’ዚ ዓመት እዚ እውን ብዝለዓለ 

ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ።

ብ28 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ 

- ኣቶ ስዩም፡ መደባት ጥሙር መኸተ 

ብኣድማዕነት ንምትግባር፡ ሕብረተ-ሰብ 

ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ፡ 

ኩሉ-መዳያዊ ንቕሓቶም ኣበሪኾም 

ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ኣዘኻኺሩ።

ኣብ’ቲ፡ ምምሕዳራዊ ንጥፈታት፡ 

ጉዳይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን 

ስድራ-ስዉኣትን ጽጉማትን፡ ከምኡ’ውን 

ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝተዳህሰሰሉ ኣኼባ፡ 

ሰለስተ ናይ መባእታ ኣብያተ-ትምህርቲ 

ከም እተኸፍታ፣ ወፍሪ ክታበት መንሽሮ 

ክሳድ-ማህጸን ዕዉት ምንባሩ፡ ኣታዊታት 

ግን ብ7 ሚእታዊት ምንካዩ ተሓቢሩ።

ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን 

ሓመድን ከምእተሰላሰለ፣ ምስጉን ፍርያት 

ኣሕምልትን ፍረታትን ከምእተሓፍሰ፡ 

ኣገልግሎት ሕክምና እንስሳ ውጽኢታዊ 

ምንባሩ ተገሊጹ።

ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ማሕበራዊ 

ኣገልግሎት ዝርአ ሕጽረታት ፍታሕ 

ክናደየሉ፣ ኣብ እዋን ማሕረስ ትራክተራት 

ቀልጢፈን ክመጽኣ፣ ኣብ መጋሃጫታት 

ራህያታት ክስራሓ፣ ምጅራፍን ነቕሊን 

ብትራክተራት ክድፋኣሉ. . . ዝብልን 

ካልእን ርእይቶታት ቀሪቡ።

ተመሃሮ ኮሌጅ ዓዲ-ቐይሕ ሞያዊ ትምህርቲ ተዋሂብዎም
ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዋይ ትካላት 

ትምህርትን ኣብ ዝወደቦ ስልጠና ዝተሳተፉ 

219 ተመሃሮ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ 

ስነ-ፍልጠትን ዓዲ-ቐይሕ፡ ብ29 ታሕሳስ 

ተመሪቖም።

እቲ ጐድኒ-ጐድኒ ኣካዳሚያዊ 

ትምህርቶም ዝተዋህበ ስልጠና፡ ጽገና 

ኮምፕዩተር፡ ኣርትዖት ቪድዮ፡ ግራፊክስን 

ካልእ ዓውድታት ቴክኖሎጂ ኮምፕዩተርን 

ዘጠቓለለ እዩ።

ኣብ’ቲ ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊት 

ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት 

ትምህርትን ወ/ሮ መንሱራ እስማዒል፡ 

ንኣገዳስነት ኣብ ኮሌጃት ዝውደብ 

ስልጠናታትን ባህላውን ስፖርታውን 

ንጥፈታትን ድሕሪ ምጥቃስ፡ ሰልጠንቲ 

- ብዝቐሰምዎ ሞያታት ኣብ’ቲ ኮሌጅ 

ኣብ ዝነጣጠፍ መደባት ኣበርክቶ ክገብሩ 

ኣዘኻኺራ።

ዲን ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ-

ፍልጠትን ዶ/ር እስቲፋኖስ ሃይለማርያም 

ድማ፡ ልዑል ንቕሓትን ብቑዕ ፍልጠትን 

ዝዓጠቐ መንእሰይ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት 

ተዓዋቲ ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ ነቲ በብግዜኡ 

ዝውደበሉ ስልጠናታት ብግቡእ ክረብሓሉ 

ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።

ብሊንድ፡ ናብ ባየር ሙኒክ ብሊንድ፡ ናብ ባየር ሙኒክ 
ተጸምቢሩተጸምቢሩ
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ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ
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ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
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ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ 
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 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

ነድሪ ኣፍንጫ - allergic rhinitis‘ኣለርጀን’ (allergen) ቁጥዐ/ነድሪ ዝፈጥር 
ኣብ ከባቢና ዝርከብ ፍሉይ ውህደት እዩ። 
ነድሪ ኣፍንጫ (allergic rhinitis) ድማ፡ 
ብሓደ ዝተፈልየ ‘ኣለርጀን’ ዝፍጠር ግብረ 
መልሲ እዩ። ብተለምዶ ‘ሓሳስያ’ ኢልና 
እንጽውዖ ኣብ ኣፍንጫና ዝኽሰት 
ጥዕናዊ ጸገም ማለት እዩ። 
ጽገ ናይ ዕንባባ (pollen)፡ ኣብ ውሱን 

ወቕቲ ዝርአ ኣዝዩ ልሙድ ‘ኣለርጀን’ 
እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ምቅይያር ወቕቲ 
ገኒኑ ዝርአ ነድሪ ናይ ኣፍንጫ፡ ጠንቁ 
ናይ ዕንባባ ጽገ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ 
ዝግለጽ። 
ካብ 10 ክሳብ 30 ሚእታዊት ህዝቢ 

ዓለም፡ ነድሪ ናይ ኣፍንጫ ዘለዎ ምዃኑ 
ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክት። 

ምልክታት ነድሪ ኣፍንጫምልክታት ነድሪ ኣፍንጫ

እቶም ልሙዳት ምልክታት ነድሪ 
ኣፍንጫ፦ 
* ተደጋጋሚ ምህንጣስ፡
* ጸረርታ ናይ ኣፍንጫ፡
* ምዕባስ/ምዕፍናቚ ኣፍንጫ፡
* ሳሓ ናይ ኣፍንጫ፡
* ተደጋጋሚ ምስዓል፡
* ምሕርሓር ኣብ ጎሮሮ፡
* ሳሓ ናይ ዓይኒ፡
* ተደጋጋሚ ምንባዕ፡
* ጽልምት-ምት ምባል፡
* ተደጋጋሚ ሕማም ርእሲ፡
* ምንቃጽ ቈርበት ሰብነትን ሰሓን፡
* ምስልካይ (ድኻም) ወዘተ እዮም።
ሓደ ሰብ ን‘ኣለርጀን’ ምስ ዝቃላዕ፡ ሓደ 

ወይ ካብኡ ንላዕሊ ካብ’ዞም ዝተጠቕሱ 
ምልክታት ብቕጽበት ከርኢ እዩ ዝጅምር። 
ገለ ካብዞም ምልክታት - ከም ተደጋጋሚ 
ሕማም ርእስን ድኻምን - ነቲ ‘ኣለርጀን’ 
ንነዊሕ እዋን ምስ እንቃልዖ እዮም 
ከጋጥሙ ዝኽእሉ። 
ገለ ሰባት ኣለዉ ዋላ’ኳ ናብ’ዞም 

‘ኣለርጀን’ እንተተቓልዑ ዘርእይዎ 
ምልክታት ውሑድን ፈኲስን እዩ። ገለ 
ሰባት ድማ ብቐሊሉ በዞም ‘ኣለርጀን’ 
ተኣፈፍቲ ይኾኑ። ተርእዮ ናይ’ቶም 

ምልክታት ንሰሙናት ዝቐጸለ ምስ 
ዝኸውን፡ ተኣፋፊ ናይ ነድሪ ኣፍንጫ 
ክትከውን ስለ እትኽእል ናብ ሕክምና 
ብምኻድ ግቡእ ሕክምና ክትገብር ዝበለጸ 
እዩ።

ጠንቅታት ነድሪ ኣፍንጫ እንታይ ጠንቅታት ነድሪ ኣፍንጫ እንታይ 
እዮም?እዮም?

ኣካላትና፡ ናብ ‘ኣለርጀን’ ምስ ዝቃላዕ፡ 
ሰብነትና በቲ ሳብስታንስ ከይጥቃዕ 
ንምክልኻል ዝሕግዞ ‘ሂስታሚነ’ (his-
tamine) ዝተባህለ ከሚካል ይፍኑ እዩ። 
እዚ ተፈጥሮኣዊ ከሚካል’ዚ፡ ነድሪ ናይ 
ኣፍንጫ ከምኡ’ውን ጸረርታ፡ ምህንጣስን 
ካልእ ዝኣመሰሉን ምልክታት ክስዕብ 
ይኽእል። 

ካብ ጽገ ናይ ዕንባባ ወጻኢ ነድሪ ኣፍንጫ ካብ ጽገ ናይ ዕንባባ ወጻኢ ነድሪ ኣፍንጫ 
ከስዕብ ዝኽእል ካልእ ‘ኣለርጀን’፦ከስዕብ ዝኽእል ካልእ ‘ኣለርጀን’፦

* ልሙዕ ሳዕሪ፡
* ደሮና/ቦኾኽታ (ብዓይንና 

ዘይረኣየና’ውን ክኸውን ይኽእል)፡
* ጸምሪ ናይ እንስሳታት፡
* ምራቕ ናይ ድሙ፡
* ሰበባ ወዘተ እዮም።

ዓይነታት ነድሪ ኣፍንጫዓይነታት ነድሪ ኣፍንጫ

እቶም ክልተ ዓይነታት ናይ ኣፍንጫ 
ነድሪ፡ ወቕታውያንን ዘየቋርጹን እዮም። 
ወቕታዊ ነድሪ ኣፍንጫ፡ ኣብ ግዜ ጽድያን 
ኣብ ምቅይያር ወቕትን ብብዝሒ ይርአ። 
ዘየቋርጽ (ወርትግ) ዝርአ ነድሪ ኣፍንጫ፡ 
ወቕቲ ዘይሕሉ - ዓመት መመላእታ 
ዝኽሰት እዩ። እዚ ዓይነት ነድሪ ኣፍንጫ፡ 
ንደሮናን ጸምሪ ናይ እንስሳታትን ኣብ 
እትቃልዓሉ እዋን ሻቡ ዝኽሰት እዩ። 

ንነድሪ ኣፍንጫ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ሰባት ንነድሪ ኣፍንጫ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ሰባት 
መን እዮም?መን እዮም?

ቁጥዐ/ነድሪ ንዝኾነ ሰብ ከጥቅዕ ይኽእል 
እዩ። ብነድሪ ተጠቒዕካ ምህላውካ ግና፡ 
ነድሪ ናይ ኣፍንጫ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። 

ካብ ስድራቤትካ ብነድሪ ናይ ኣፍንጫ፡ 
ኣዝማ ወይ ቁጥዐ ናይ ቊአርበት ዝተጠቕዐ 
ምስ ዝህልሉ፡ በቲ ሕማም ክትጥቃዕ ዘለካ 
ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ ግን፡ ሕክምናዊ 
መጽናዕትታት የረጋግጹ።

ንነድሪ ናይ ኣፍንጫ ዘጋድዱ ደገኣዊ ንነድሪ ናይ ኣፍንጫ ዘጋድዱ ደገኣዊ 
ልምድታት፦ልምድታት፦

=> ምትካክ ሽጋራ፡ ወይ ሽጋራ ምስ 
ዘትክኹ ሰባት ጥቡቕ ምቅርራብ እንተደኣ 
ኣሎካ፡
=> ኣብ ስነ-ቀመማዊ (chemical) 

ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ሰባት፡
=> ዝሑል ኩነታት ኣየር፡
=> ራህዲ (humidity)፡
=> ንፋስ፡
=> ብከላ ኣየር፡
=> መንጸጊ ጸጉሪ (hairspray)
=> ጨና፡
=> ትኪ ናይ ዕንጨይቲ ወዘተ።

ነድሪ ኣፍንጫ ብኸመይ ይልለ?ድሪ ኣፍንጫ ብኸመይ ይልለ?

እቲ ቁጥዐ ብዙሕ ዘይተጋነነ እንተኾይኑ፡ 
ኣካላዊ መርመራታት ብምክያድ ክልለ 
ይኽእል እዩ። ሓደ ካብ’ቲ ሓካይም ነድሪ 
ናይ ኣፍንጫ ንኸለልዩ ዝጥቀምሉ ኣገባብ 
መርመራ ቈርበትና እዩ። እቲ ሓኪም፡ ኣብ 
ቈርበትና ዝኾነ ሳብስታንስ ብምቕማጥ 
ሰብነትና ዘርእዮ ግብረ-መልሲ ይዕዘብ። 
ንቑጥዐ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ሰባት፡ ኣብ ከም’ዚ 
ኩነታት ኣብ ቈርበቶም ነኣሽቱ ቀያሕቲ 
ነጥብታት እዮም ዘርእዩ።  
ነድሪ ኣፍንጫ ንምልላይ ናይ ደም 

መርመራ’ውን ይካየድ እዩ። 

ፍወሳ ነድሪ ኣፍንጫፍወሳ ነድሪ ኣፍንጫ

ነድሪ ኣፍንጫ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት 
ክትፍውሶ ይከኣል እዩ - ዘቤታዊ 
ከምኡ’ውን ሕክምናዊ ፍወሳ ክኸውን 
ይኽእል። ዝኾነ ፍወሳ ቅድሚ ምፍታንካ 
ግና ንሓኪም ክትውከስ ይግባእ። 

መድሃኒትመድሃኒት

  ‘ኣንቲሂስታሚነስ’ (antihistamines) 
- ነድሪ ናይ ኣፍንጫ ንምፍዋስ ዝሕግዝ 
መድሃኒት እዩ። ኣካላትና ‘ሂስታሚነ’ 
ዝተባህለ ከሚካል ንኸየንዝዕ ይገብር። 
ዝተፈላለዩ ዓይነት ‘ኣንቲሂስታሚነስ’ 
መድሃኒታት ኣለዉ። ብክኢላታት ሕክምና 
ጥራሕ እዩ ከኣ ክእዘዘልካ ዘለዎ። 

ነጥብታት ናይ ዓይንን ኣፍንጫንነጥብታት ናይ ዓይንን ኣፍንጫን

ኣብ ኣፍንጫን ዓይንን ዝግበር ነጥብታት 
(drop)፡ ከም ሳሓን ጸረርታን ዝኣመሰሉ 
ተደጋጋሚ ምልክታት ናይ እፍፈት 
(ቁጥዐ) ንሓጺር እዋን ደው ከም ዝብል 
ይገብሩ እዮም። ይኹን’ምበር፡ እዚ ዓይነት 
ፍወሳ እውን ብሓኪም ዝተደገፈ ምስ 
ዘይከውን፡ ጐድናዊ ሳዕቤን ክህልዎ ከም 
ዝኽእል ኣይትዘንግዕ።  

ዘቤታዊ ፍወሳዘቤታዊ ፍወሳ

ነድሪ ኣፍንጫ ንምእላይ፡ ኣብ ገዛ 
እትገብሮ ፍወሳ ከም ዓይነት ናይቲ 
‘ኣለርጀን’ ይፈላለ እዩ። እቲ ‘ኣለርጀን’ 
ወቕታዊ ብጽገ ናይ ዕንባባ ዝሰዓበ ምስ 
ዝኸውን፡ ኣየር ናይቲ ዘለኻሉ ክፍሊ 
ንምንጻህ፡ ኣብ ክንዲ መሳኹቲ ምኽፋት 
መመጠኒ ኣየር (air conditioner) 
ክትጥቀም ይግባእ።  
ጠሊ ካብ ዘለዎ ከባቢ ወይ መንደቕ 

ምእላይ’ውን ድሩቕ ኣየር ክትረክብ ስለ 
ዝሕግዝ፡ ካብ ነድሪ ኣፍንጫ ክትከላኸል 
የኽእለካ እዩ። 
እቲ ነድሪ ኣፍንጫ ብዶሮኖ ወይ 

ቦኾኽታ ዝሰዓበ ምስ ዝኸውን፡ ኣፍንጫኻ 
ክትሽፍን ይከኣል እዩ። ኣንሶላኻን 
ኮቦርታኻን ብውዑይ ማይ ብዝግባእ 
ክትሓጽቦ ይምከር። እቲ እትውዕለሉን 
እትድቅሰሉን ክፍሊ’ውን ብዝግባእ ክጸሪ 
ኣለዎ። ንጹህ ኣየር ክህልዎ እውን 
ይግባእ።
ካብ ነድሪ ኣፍንጫ ንምክልኻል ዝሕግዝ 

እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ፍወሳ፡ እፍፈት ከስዕቡ 
ካብ ዝኽእሉ ‘ኣለርጀን’ ካብ ዝተባህሉ 
ሳብስታንሳት ምእላይ እዩ። ካብ ኣጭርቕቲ 
ወይ ኮቦርታ ዝወጽእ ደሮና እፍፈት/
ነድሪ የስዕበልካ ምስ ዝህሉ፡ ካብቶም 
ኣጭርቕቲን ኮቦርታን ክትርሕቕ ይግባእ። 
እቲ ጠንቂ ናይ ነድሪ ኣፍንጫ ጽገ ናይ 
ዕንባባታት እንተኾይኑ፡ ካብ ዕንባባታት 
ክትርሕቕ ዝበለጸ እዩ። 
ብብዝሒ ውዑይ ፈሳሲ ምስታይ 

ኣካላትካ ሙቐት ክረክብ ስለ ዝሕግዝ፡ ካብ 
ቁጥዐ ናይ ኣፍንጫን ጸረርታን ብዝተወሰነ 
ደረጃ ከገላግለካ ይኽእል እዩ። 
ኣፍንጫኻ ብልብጥ ዝበለ ማይን ጨውን 

ከተጽርዮ ምኽኣል፡ ቁጥዐ ናይ ኣፍንጫ 
ዘለዎም ሰባት ክገብርዎ ዝግባእ ፍወሳ እዩ።
ነድሪ ናይ ኣፍንጫ ዘለዎም ሰባት ምስ 

ወቕቲ ንዝስዕብ እፍፈት/ቁጥዐ ንምክልኻል 
መዓር ምምጋብ ዝበለጸ ምዃኑ ብዙሓት 
ክኢላታት ስነ-መግቢ ይሰማምዕሉ። 
ቁጥዐ ናይ ኣፍንጫ ንምልዕዓል ጠንቂ 

ዝኾነ ‘ሂስታማይን’ ንምጉዳል፡ ቫይታሚን 
‘ሲ’ ብብዝሒ ምውሳድ ዝበለጸ ምዃኑ 
መጽናዕትታት የመልክቱ። ኣብ መዓልቲ 

ክሳብ 2 ሽሕ ሚሊ ግራም ቫይታሚን ‘ሲ’ 
ክንወስድ ከም ዘለና እዩ ዝምከር። 

እፍፈት ኣብ ዘስዕቡ ወቕትታት ዘይቲ 
ናይ ቀላሚጦስ ሓዊስካ ገጽካን ሰብነትካን 
ክትሕጸብ ዝበለጸ ምዃኑ’ውን ይግለጽ 
እዩ። 
ዝንጅብል ንዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ጸገማት 

ናይ ምክልኻል ባህሪ ዘለዎ ቀመም 
እዩ። ነድሪ ናይ ኣፍንጫ ዘለዎም ሰባት 
ብብዝሒ ዝንጅብል ክወስዱ ዝበለጸ ምዃኑ 
ክኢላታት ስነ-መግቢ የረድኡ። 

ነድሪ ኣፍንጫ ዝፈጥሮ ሕልኽላኻትነድሪ ኣፍንጫ ዝፈጥሮ ሕልኽላኻት

እቲ ጽቡቕ ኣጋጣሚ፡ ነድሪ ኣፍንጫ 
ንባዕሉ ክትከላኸሎ ዝከኣል እዩ። ግቡእ 
ፍወሳን ምክትታልን እቲ ቀዳማይ ነቲ ጸገም 
ንምክልኻል ወይ ንምቁጽጻር ዝሕግዝ 
ኣገባብ እዩ። ኮይኑ ግና፡ እቲ ሕማም ኣብ 
ህይወትና ዝፈጥሮ ሕልኽላኻት ብዙሕ 
እዩ። 
* ኣብ ግዜ ለይቲ ምልክታት ናይቲ 

ሕማም እናመጽአ ካብ ድቃስካ ክትሰናኸል 
ምግባር፡
* ብግቡእ ምስ ዘይትቈጻጸሮን እትፍውሶን 

ናብ ኣዝማን ናብ ካልእ ጸገማት ስርዓተ-
እስትንፋስን ክምዕብል ዝኽእል ምዃኑ፡
* ረኽሲ ናይ እዝኒ፡ ሰርኖን ካልእን 

ክፈጥር ምኽኣል፡
* ናይ ስራሕ መንፈስ ብምጉዳል ካብ 

ትምህርቲ ወይ ስራሕ ከምእትበኲር 
ምግባር፡
* ብተደጋጋሚ ርእስኻ ክትሓምም 

ምግባር. . . ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ 
ሕልኽላኻት እዮም። 

ነድሪ ኣፍንጫ ኣብ ህጻናትነድሪ ኣፍንጫ ኣብ ህጻናት

ህጻናት፡ ነድሪ ኣፍንጫ ከማዕብሉ ይኽእሉ 
እዮም። እቲ ጸገም 10 ዓመት ዕድመ 
ቅድሚ ምምልኦም እዩ ብብዝሒ ዝገሃድ። 
ሓደ ህጻን ዓመት መጽአ ኣብ ተመሳሳሊ 
እዋን/ወቕቲ ናይ ሰዓል ዝመስል ምልክታት 
የርኢ ከም ዘሎ ምስ እተስተብህል፡ ነድሪ 
ኣፍንጫ ክኸውን ስለዝኽእል፡ ቀልጢፍካ 
ሕክምናዊ መርመራ ክትገብረሉ ይግባእ። 
ኣብ ህጻናት ዝርአ ነድሪ ኣፍንጫ፡ 

ምልክታቱ ልክዕ ከም ናይ ዓበይቲ እዩ። 
ህጻናት ዝያዳ ዓበይቲ ብዙሕ ጸረርታ 
ናይ ኣፍንጫን ንብዓትን የርእዩ እዮም። 
እዚ ‘ኣለርጂክ ኮንጃክቲቪቲስ’ (allergic 
conjunctivitis) ተባሂሉ ይጽዋዕ። እቲ 
ህጻን ሕጽረት እስትንፋስ ምስ ዘጋጥሞ 
ወይ ከስተንፍስ እንከሎ፡ ጺጽ-ጺጽ ዝብል 
ድምጺ የስምዕ እንተሎ፡ ኣዝማ ከይህልዎ 
ምክትታል የድሊ። 
እቲ ህጻን ወቕታዊ ዝኾነ ነድሪ ኣፍንጫ 

ከም ዘለዎ ምስ እተረጋግጽ፡ ነቲ ነድሪ 
ዘምጸኣሉ ጠንቅታት ኣለሊኻ፡ ካብኡ 
ክትኣልዮ ይግባእ። 
ክዳውንቱን ዝንጸፎም ኣንሶላታትን 

ብግቡእ ክትሓጽቦ የድሊ። 

ምንጪ፦ health lineምንጪ፦ health line
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ማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል 

ዛንታ ማእከላይ ምብራቕ
ቀዳማይ ክፋል

“ማይከላይ ምብራቕ” ብመንገዲ ድምጺ 

ሓፋሽ ተደጋጋሚ ክትጥቀስ እስምዓ 

ነበርኩ። ብሰንኪ’ቲ ዘየዕረፈ ህውከት 

እስራኤልን ፍልስጤምን ቅድሚ ናጽነት 

ኰነ ድሕሪኡ፡ “ማእከላይ ምብራቕ” 

ዘይብላ ዜና ዓለም ዳርጋ ሳሕቲ እዩ። 

ብፍላይ ኣብ ዘመነ-ገድሊ ዜና ማእከላይ 

ምብራቕ ምድሪ ኤስያን ምድሪ ኤርትራን 

ተቐባቢለን ካብ ልሳን ድምጺ ሓፋሽ 

በዂረን ኣይፈልጣን። 

ኣብ ግዜ ቃልሲ፡ ኣባላት ጕጅለ ባህሊ 

ብርጌድ 51 ነበር ዑደት ናይ ድሕሪ 

መስመር ጸላኢ ዛዚሞም ናብ ቀዋሚ 

ግንባር ድሕሪ ምምላሶም እውን፡ “ኣብ 

ማእከላይ ምብራቕ እንከለና” እናበሉ 

ኣዘውቲሮም ፍጻሜታት ከልዕሉ ይስምዑ 

ነበሩ። ተዋዘይቲ ድማ፣ “ያሲር ዓራፋትከ 

ከመይ ተቐቢሉኩም?” ይብሉዎም። ክብል 

ክብልሲ ገዛእ ርእሰይ’ውን ንማእከላይ 

ምብራቕ ኤርትራ እግረይ መሊአ ክርእያ 

ደኣ በቓዕኩ።

ማእከላይ ምብራቕ፡ ካብ ከረን 

ምብራቕ፡ ካብ ኣፍዓበት ድማ ሸነኽ 

ደቡባዊ ምብራቕ ዝርከብ ካብ ሮራ-

መንሳዕ ክሳብ ሽዕብ ዝዝርጋሕ ገለብ 

ንዝማእከሉ ከባቢታት ይምልከት ነበረ። 

ብዝያዳ ኸኣ፡ ድሕሪ ምሕራር ከተማ 

ኣፍዓበት (ናይ 1988) ነቲ ከባቢ ብቐረባ 

ክፈልጦ ክኣልኩ። ምብራቓዊ ኣጻድፍ 

ገለብ፡ ክራማት ባሕሪ ዝረክብ ብኣግራብ 

ኣዋልዕን ጽሕድን ሃብታም፣ ኣብቲ ዱር 

ካብ ዝርከቡ እንስሳታት ዘገዳም ሓደ ነብሪ 

ይርከቦ። ካብ ገለብ ንደቡብ ጎቦ ኣጀነዳን 

ኣኽራን ኢራ-ዋራን ይርከብ። ካብ ገለብ 

ንሸነኽ ሰሜን ድማ፡ ጎቦ ኣህለል-በዲር 

(እምባ) ዝበሃሉ ኣኽራናት ኣለዉ። ካብዚ 

ጎቦ’ዚ ንሸነኽ ምዕራብ ድማ ጎላጕል 

ሑጻ ገርበት ወዲእካ በላሕቲ ጎቦታት 

ኣፍሉቕ (ናይ ሮራ-መንሳዕ) ኣለዉ። ምስ 

ኣህለል-በዲር ተሓቚፉ ዝርከብ ናብ ገለብ 

ዝጥምት ሕጽር ዝበለ ጨጓር ጎቦ ኣሎ። 

እዚ’ውን ኣካል ኣህለል-በዲር ብምዃኑ 

ከባብያዊ ትሕዝቶኡን ዓይነቱን ካብ ዓባይ 

ኣህለል-በዲር ፍሉይነት የብሉን። 

ኣብ መጀመርታ ወርሓት 1990፡ ኣብታ 

ጎቦ ራድዮ ርክብ ተኺልና ንቝሩብ 

መዓልታት ቀነና። ካብቲ ራድዮና 

ዝነበረትሉ ንወገን ምብራቕ ትሕት ኢልካ 

ዝተሃደመ ስፍሕ ዝበለ ናይ ትሕቲ መሬት 

ህንጻ ነበረ። እቲ ኣዳራሽ ብኣባላት ዞባዊ 

ሰራዊት ናይቲ ከባቢ ዝተሃንጸ ኮይኑ፡ 

ብቐንዱ ግን “እንዳ ሓሰበላ” እናተባህለ 

እዩ ዝጽዋዕ። ሓምድ ሓሰበላ - እቲ ሓላፊ 

ህዝባዊ ምምሕዳር (ጀማሂር) ናይ ምሉእ 

ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ተጋዳላይ 

ምዃኑ እዩ። ኣብ ትሕቲ’ቶም ዓበይቲ 

በዓትታት እምኒ-ዓረ’ውን ብዘይ ልሳን 

ዝዛረቡ ታሪኻዊ ኣሰራት ሰውራ ይራኣዩ 

ነበሩ።

ኣብቲ ከባቢ ብግዜ ለይቲ ቀጻሊ ኣናብር 

ክነብሑ ይስምዑ። ምስማዕ ጥራይ 

ዘይኰነ፡ ካብተን ንሕሩድ ተባሂለን ኣብ 

ምግብና ተጋደልቲ ዝተኣስራ ጤለ-

በጊዕ መሪጹ ጐቲቱወን ይስወር ነበረ። 

ብኡ ምኽንያት፡ ሃንደፍ ኢልና ናብቲ 

ዱር ክትንቀሳቐስ ዘድፍር ኣይነበረን። 

በብቕሩብን ጥንቃቐ ብዝመልኦን ኣገባብ 

ግን፡ ኣብ ጥቓና ንዝነበረ በዓትታት 

ክንፍትሾ ፈተንና። ሓሓሊፍና ድማ ኣሰር 

ገድሊ ንረክብ ነበርና። ዝተሰባበረ መንጸጊ 

ናይ ሕርሻ መድሃኒት፡ መሳርሒ ማእቶት፡ 

ዝተበላሸወ ናይ ወተሃደራዊ ዕጥቂ 

ንብረትን ኣብ ዝተፈላለየ መሽጐራጕር 

ተሸጒጡ ይጸንሕ። 

ናብዚ ዘይድፈር ዱርን በዓትታትን መን 

ኣምጽኦ? ስለምንታይከ ፈቐዶ በዓትታት? 

ዝብሉ ድርዳር ሕቶታት መልሲ 

ንደልየሎም ነበርና። ነዚ ሕቶታት’ዚ 

እውን ድሕሪ 19 ዓመታት ኣቢለ መልሲ 

ረኸብኩሉ። ኣብ 2009 ዓ/ም መጽሓፍ 

‘ሰልሚ-ሰሜን’ ንምድላው ኣብ መጽናዕቲ 

እንከለኹ፡ ንተጋዳላይ ሓምድ ሓሰበላ 

ኣብ ከረን ቤቱ ረኺበ ንዛንታ ማእከላይ 

ምብራቕ ሰማዕኩዎ። ተጋዳላይ ሓምድ 

ሓሰበላ ምስ ተጋዳላይ የማነ ጊለኡ - ሓላፊ 

ዞባዊ ሰራዊት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ 

ነበር ብምዃን ናይ ዝገለጹዎ ታሪኽ እዚ 

ዝስዕብ እዩ፦ 

ብስርዓት ደርግ ንህዝባዊ ግንባር 

ንምድምሳስ ዝተፈተኑ ወራራት ክሳብ 

ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ሸሞንተ ወራራት 

ምንባሮም ዝተፈልጠ እዩ። ኣብ ከባቢ 

ማእከላይ ምብራቕ ግን፡ ተወሰኽቲ 

ሰለስተ ወራራት ጸላኢ ከም ዝተፈተኑ እዩ 

ዝዝንቶ። ሻድሻይ ወራር ንምፍሻል ካብ 

ዝተገብረ ምቅርራብ ጀሚርካ፡ ኣብ ወረዳ 

ሽዕብ ዝተኻየደ ንጥፈታት ኣዝዩ ልዑል 

ነበረ። ህዝቢ ናይ ምቅላስ ወኑ፡ መንፈሱን 

ልዑል ንቕሓትን ስለዝወነነ፡ “ክተት ጽባሕ 

ከይትሕተት!” እናበለ፡ ብብዝሒ መንእሰይ 

ብዕጥቂ ብረት ክቃለስ ናብ ሰውራ 

ተጸንበረ። ኣብ 1982 ዓ.ም፡ ድሮ ምጅማር 

ሻድሻይ ወራር ጥራይ፡ ካብቲ ወረዳ 1575 

መንእሰያት ብመን ሕራይ ተሰሊፎም። 

እዚኣቶም ናብ ሰለስተ ምድብ ተኸፋፈሉ። 

ምዱብ ሰራዊት ኰይኖም ሳሕል ዝወርዱ፣ 

ኣብ ህዝባዊ ምልሻ ዝዓጥቁን ኣብ ዞባዊ 

ሰራዊት ዝተመደቡን። 

ናብ ሳሕል ምስጋር ቀሊል መገዲ 

ኣይነበረን፣ ምኽንያቱ፡ ማእከላይ ምብራቕ 

ብኣርባዕተ መኣዝኑ ብጸላኢ ዝተኸበበ ስለ 

ዝነበረ። መሰናኽላት ሰጊርካን ሳምንታት 

ተጓዒዝካን ኢዩ ናብቲ ምሉእ ብምሉእ 

ህዝባዊ ግንባር ዝቈጻጸሮ ሓራ መሬት 

ክብጻሕ ዝከኣል ዝነበረ። በዚ ምኽንያት፡ 

ነቶም ናብ ሳሕል ዝወርዱ ተሰለፍቲ 

መንእሰያት ብውሑስ መገዲ ከተብጽሖም 

ጥንቃቐን ጥውይዋይ ጕዕዞን ይሓትት 

ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝነበረ፡ ብሰሜናዊ ባሕሪ 

ደይቦም ብመንጎ ጸቢብ ጸላኢ ዝቈጻጸሮ 

ደቀምሓረ ድንበዛንን ገሽናሽምን ሓሊፎም 

ናብ ክፍሊ ታዕሊም ህዝባዊ ግንባር ሳሕል 

በጽሑ። ኣብ ውግእ ሻድሻይ ወራር 

እውን ግቡኦም ፈጸሙ።

ማእከላይ ምብራቕ፡ ምናልባት ጸላኢ 

ንውግእ ሻድሻይ ወራር ካብ ዝጀመረሎም 

ከባቢታት ድሕሪ መስመር፡ እቲ ቀድማይ 

ክኸውን ይኽእል እዩ። ገና ሓድሽ ዓመት 

ከይኣተወ ብዕለት 10 ታሕሳስ ናይ 1981 

እዩ ናብቲ ከባቢ ክንቀሳቐስ ዝጀመረ። 

ሽዑ ምምሕዳር ማእከላይ ምብራቕ ምስ 

ምምሕዳር ዞባ ሰሜን ርክብ ነበሮ። ክብሮም 

ሓንክሽ፡ ኮሚተ ናይ ሰለስተ ዞባታት፡ ማለት 

ናይ ማእከላይ ምብራቕ፡ ስሜንን ላዕላይ 

ባርካን ስለ ዝነበረ፡ “ኣዝልቑ” ዝብል ትእዛዝ 

ሃበ። 

እዚ ትእዛዝ’ዚ ንምምሕዳራት ማእከላይ 

ምብራቕ ኣዝዩ ኣተሓሳሰቦም። ምኽንያቱ፡ 

ኣብቲ ግዜ’ቲ ምምሕዳር ማእከላይ 

ምብራቕ ወጢኑዎም ዝነበረ ዕማማት 

ንምትግባር ኣብ ጽቡቕ ገስጋስ’ዩ ዝነበረ። 

እቲ ከባቢ ክሳብ መጀመርታ 1981 ኣብ 

ትሕቲ ተሓኤ ስለ ዝነበረ መሓውር 

ህዝባዊ ግንባር ገና ኣብ መስርሕ ስርርዕ 

እዩ ጸኒሑ። ነቲ ዝጸንሐ ኣተሓሳስባ 

ምስ ፖሊሲ ህዝባዊ ግንባር ንምስምማዕ፡ 

ምምሕዳራት ማእከላይ ምብራቕ 

ኣብርቲዑ ክሰርሕ እዩ ጸኒሑ። በዚ 

ምኽንያት፡ እቲ ዘይተጸበዮ ናይ ምዝላቕ 

መምርሒ ንኽቕበሎ ብዘይ መጠን መሪር 

ነበረ። ካብ ኣማሓዳሪ ዞባ ጀሚርካ ክሳብ 

ታሕተዎት ካድራት፡ ነቲ ናይ ምዝላቕ 

መምርሒ ኣይተሰማምዑሉን። 

ኣማሓዳሪ፡ “እዚ ኵሉ ዝሃነጽናዮ ትካላት፡ 

ዞባዊ ሰራዊት፡ ምልሻን ባይቶን ኣቚምናን 

መሬት ኣደላዲልናን፡ ብቝጠባ ነብስና ኣብ 

ምኽኣል በጺሕና ሕጂ ከመይ ኢልና 

ነዝልቕ!?” ክብል ብጋህዲ መልሲ ሃበ። 

ሽዑ፡ ናይ ምሉእ ዞባ ድሕሪ መስመር ሓላፊ 

ዝነበረ ተጋዳላይ ተኽላይ ሃብተስላሰ፡ እቲ 

ናይ ምዝላቕ ስጕምቲ ክትግበር ተወሳኺ 

መምርሒ ስለዝሃበ ግን፡ ምምሕዳር 

ማእከላይ ምብራቕ ምስ ከዝልቕ ዝኽእል 

ትካላቱ ካብቲ ከባቢ ክላዓል ግድን ነበረ። 

ቅድሚ ጠቕሊሉ ካብ ማእከላይ ምብራቕ 

ክእለ ምጅማሩ ኸኣ፡ ኣብ ሸባሕ፡ ገድገድን 

ሽዕብን ዘፍረዮ መሻሉ ቈሪጹ (ጐኒኡ) 

ከይተዘብጠ (ከይተደጕደጐ) ኣግማል 

ጸጽዒኑ ናብ ገርሲለ ጓረቶ። 

ነዚ ምቅድዳም እዚ ዝፈለጠ ጸላኢ 

ብወገኑ፡ መጥቃዕቱ ኣቀላጠፈ። ቅድሚ 

ንማእከላይ ምብራቕ ምቍጽጻሩ ድማ፡ 

ብቐዳምነት ንዞባ ሰሜን ኣብ ትሕቲ 

ቍጽጽሩ ኣእተዎ። ህዝባዊ ምምሕዳር 

ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከኣ ብምልኡ 

ምምሕዳሩን ምልሻኡን ተጠራኒፉ ካብ 

ወረዳ ሽዕብ ናብ ገለብ ኣተወ። ገና 

ካብ ገለብ ጠቕሊሉ ከይወጽአ እንከሎ 

ግን፡ ጸላኢ፡ ኣብ ዙርያ ገለብ ንዝርከብ 

ደብርቀድር ዝበሃል ኰጃጅት ተቘጻጸሮ። 

ድሕሪ’ዚ እቲ ምምሕዳርን ኣካላቱን፡ ሃሰስ 

ኢሉ ሓንቲ ከፋት መውጽኢት ቦታ 

ረኸበ’ሞ ጸልማት ተጐልቢቡ ብብዙሕ 

ጥንቃቐ በታ ከፋት ቦታ ኣምለጠ። 

እቲ ብሀካኖ - ብወገን ኣፍዓበት ናብ 

ገርበት ዝወፈረ ሓይሊ ጸላኢ፡ መንገዲ 

ከይዓጸወ እንከሎ፡ እቲ ክፍልታት ውድብ 

ቀዲሙ ብሮራ መንሳዕ ኣቢሉ ብገንፈሎም 

ሓሊፉ ኣዝረቐት በጽሐ። ኣማሓዳሪ ዞባ 

ተጋዳላይ ሓምድ ሓሰበላ፡ ንዝተወሰነ ግዜ 

ኣብ ኣዝረቐት ምስ ቀነየ፡ ንሓደ ካብ ኣባላት 

ፖለቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር 

ረኸቦ። ንምምሕዳር ማእከላይ ምብራቕ 

ብዛዕባ ዝተዋህበ ናይ ምዝላቕ መምርሒ 

ኣመልኪቱ ከኣ ተቓውሞኡ ብምረት 

ገለጸ። እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ብወገኑ፡ 

ንርኢቶ ሓሰበላ ብዓቕሊ ድሕሪ ምስማዕ፡ 

“ብዛዕባ ዝዀነ ሓሊፉ እንድዩ፡ ሕጂ ኣብዛ 

ሰዓት እዚኣኸ እንታይ’ዩ ርኢቶኻ?” በሎ።

ሓሰበላ፡ “በስ ክምለስ ፍቐዱለይ፣ 

ምምሕዳር ማእከላይ ምብራቕ ከዝልቕ 

የብሉን፡ ኣብኡ እንተጸንሐ እዩ ረብሓና።” 

እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ንሓሰበላ ድሌቱ 

ክፍጽም ምስ ፈቐደሉ ድማ፡ ሓምድ 

ቀጥታ ንድሕሪት ተመልሰ። 

ተጋዳላይ ሓምድ ሓሰበላ፡ ናብ 

ከማሓድሮ ዝጸንሐ ከባቢታት ተመሊሱ 

እንተ ተዓዘበ ግን፡ ጸላኢ ድሮ ገበሬ 

ማሓበርን ቀበሌታትን ዝበሃሉ ስርዒታት 

ንኽምስርት ንህዝቢ ኣብ ምጕስጓስ 

ተዋፊሩ ጸንሖ። በዚ ምኽንያት፡ ንሱ’ውን 

ህላወ ውድብን ምምሕዳሩን ኣብ ቦታኡ 

ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ ንህዝቢ ሞራሉ ሓፍ 

ንምባል ሓድሽ ወፍሪ ጀመረ። ናይ ህዝባዊ 

ምምሕዳር ጐስጓሳትን መኸተ ሓፋሽን ከኣ 

ንእለቱ ብስጥመት ቀጸለ። ኣብ ዝተፈላለየ 

ግዜ ብብዝሒ መንእሰያት ናብ ሰውራኦም 

ተጸንበሩ። ኣብ ግዜ ናይ “ክተት” ትግባረ 

ግን ኵሉ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ብጽፈት 

ይኸይድ ነይሩ ማለት ኣይኰነን። 

ንኣብነት ኣብ ጻውዒት ክተት 1984 

ንእሽቶ ሓደጋ ኣጋጢማስ ጸላኢ’ኳ 

ዘይምስላ ሂቡ ክሽቅጠላ ጀሚሩ ነበረ። 

ንሳ ድማ፡ ኣብ መንጎ ሓደ ናይ ክተት 

ስራሕ ዘነጣጥፍ ዝነበረ ተጋዳላይን ሓንቲ 

ስድራቤትን ረጽሚ ተፈጥረ’ሞ ከም 

ሳዕቤኑ ኸኣ ካብ ክልተኡ ወገን ናይ ክልተ 

ዜጋታት ትንፋስ ሓለፈ። 

ኣብቲ ሰዓት’ቲ፡ ሓምድ ሓሰበላ፡ ብዛዕባ’ቲ 

ዘጋጠመ ሓደጋ ኣመልኪቱ ናብ ተጋዳላይ 

ስብሓት ኤፍሬም፡ ራድዮ ርክብ ተጠቒሙ 

ህጹጽ መልእኽቲ ሰደደ።

ተጋዳላይ ስብሓት ብወገኑ፡ ዘሕዝን 

ኣጋጣሚ ምዃኑ ገሊጹ፡ ቅልጡፍ 

ምርድዳእን ምፍዋስን ክግበረሉ ከም ዘለዎ 

ሓበረ። በዚ መሰረት፡ ሓምድ ሓሰበላ፡ ናይ 

ምርግጋእ ስጕምቲ ክወስድ ጀመረ። 

ንምሉእ ህዝቢ ኣኪቡ ስራሑ ንምክያድ 

ኣብ ጣውላኡ ኮፍ ኢሉ ብማይክሮፎን 

ክዛረብ ኣኼባ ክኸፍት ምስ ጀመረ 

ግን፡ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ካብ ማእከል 

ህዝቢ ተንሲኣ፡ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ተጠሊዓ 

ኣእወየት። ነቲ ኣኼባ ከተልዕሎ ክሳብ 

ትደሊ ምእዋያ ከይኣክል፡ ናብ ተጋዳላይ 

ሓምድ እናኣመልከተት፡ “ወዲ ሓሰበላ ቱ 

ቃትላይና!” ክትብል’ውን ወንጀለቶ። 

ህዝቢ ግን ኣይተደናገረን። ኣብ ፍጹም 

ርግኣት ኰይኑ ተዓዘባ’ሞ፡ እብራሂም 

ኣሕመድ ሊል ዝተባህለ ሰብኣይ ካብ 

ማእከል ኣኸበኛ ህዝቢ ተንሲኡ፡ “ኣነ 

ንምምሕዳር ማእከላይ ምብራቕ ናይ 

ሰዓት ህያብ ኣወፍየ ኣለኹ፡” በለ። 

ቀጺሉ እብራሂም፡ “ያ… ረቢ ንፍራህ! 

ህዝባዊ ግንባር ቀታሊና ኣይኰነን! … 

በዚ ሓደጋ’ዚ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ 

ጥራይ እዩ ብሓጐስ ሓምሓም ኣፍልቡ 

ክዘብጥ ዝኽእል። እንተ ህዝባዊ ግንባርን 

ኤርትራዊ ፈታዊ ኤርትራን ግን፡ በዚ 

ጕዳይ’ዚ ዝሕጐስ ፍጹም ኣይክህሉን እዩ፡

” ክብል ብስምዒት ተዛረበ። እቲ ሰሚናር 

ከኣ ብሰላም ተዛዘመ። 

ሓምድ ሓሰበላ፡ እቲ ጕዳይ ኣጸቢቑ 

ክዓርፍ ምእንቲ ዝያዳ ተንቀሳቐሰ። 

ብቐዳምነት ነቶም ካድራቱ ኣከበ’ሞ፡ 

እቲ ዘጋጠመ ረጽሚ ዝግባእ መዓልቦ 

ክረክብ ምእንቲ፡ ንዓበይቲ ዓድን ለባማትን 

ካድራትን ዝሓቘፈት ናይ ሰላም ጕጅለ 

ኣምሪሑ ኩሉ ሰብ ናብቲ እንዳ ሓዘን 

ከይዱ ከም ዝድብስ ገበረ። ብዓቕሚ 

ምምሕዳር እውን ነቲ ስድራቤት ጕዱእ 

(ናይቲ ገባር) ናይ ኣስቤዛ ውህበቶን መሬት 

ከም ዝዕደሎምን ገብረ። ዘላቒ ሰላም ከም 

ዝነግስ ድሕሪ ምግባር ከኣ፡ እቲ መደባት 

በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ተጸልዩ ንድሕሪት 

ከይተመልሰ ቀጸለ’ሞ ኣብቲ ግዜ’ቲ 

ጥራይ’ኳ 1400 መንእሰያት ናብ ገድሊ 

ተሰለፉ። 

እታ ዘጋጠመት ሓደጋ ኣብ እዝኒ ጸላኢ 

ክትበጽሕ ግዜ ኣይወሰደትን። ንእለቱ ከኣ 

ክሽቅጠላ ጀመረ። መጀመርታ ዘይነበረ 

ምስሊ ቀባቢኡ ብራድዮ ወረ ከወዓውዓ 

ፈተነ። “ሻዕብያ ኣብ ሽዕብ ልዕሊ 60 ገባር 

ቀቲሉ” ክብል ጐስጒሱ። ማዕረ-ማዕረኡ 

ታንክታቱ ኣምሪሑ ሽዕብ ኣተወ። ንህዝቢ 

ኣኪቡ ድማ፡ “ንድሕነትኩም ኣብዚ 

መዓስከር ክንገብር ኢና፡” በሎም። ሽዑ 

ነቶም ካድራት ጸላኢ ዘገረመ መልሲ ካብ 

ዝሃቡ ተባዓት ሰብኡት ኤርትራ ሓደ፡ ሓጅ 

መሓመድ ገንደር እዩ። ንሱ፡

“ዘድሕንን ዝቐትልን እዝግኣብሄር 

እምበር፡ ንስኻትኩም ኰነ ተጋደልቲ 

ክትፍጽሙዎ ዓቕሚ የብልኩምን። 

ኵላትኩም ኣብ ትሕቲ ረቢ ኢኹም። 

ስለ’ዚ ኣብዚ ቦታ መዓስከር ብምግባርኩም፡ 

ካብቲ እዝግኣብሄር ዝኣዘዞ ወጻኢ ፍሉይ 

ነገር ዝፍጠር የለን፡” ኢሉዎም።

ካድራት ደርግ፡ ንምስሉይ ስራሓቶም 

ብምቕጻል፡ ነቲ ህዝቢ ዘመሓድሩ ባዕላቶም 

ዝወከሉዎም ሓለፍቲ ክምዝዙ ፈተኑ። እቲ 

ህዝቢ ከኣ፡ “ኣማሓደርትና ባዕላትና ኢና 

ንመርጽ፣ እቲ ዝመረጽናዮ ሰብ ድማ ንሱ 

ሓጅ መሓመድ ወዲገንደር እዩ፡” ክብል 

ጽፍዒታዊ መልሲ ሃቦም።

ድሕሪ ፍሽለት ሻድሻይ ወራር፡ ቤት-

ጽሕፈት ህዝባዊ ምምሕዳር ማእከላይ 

ምብራቕ፡ ናብ ውሽጢ ሓውሲ ከተማ 

ገለብ ኣተወ። ብዘይ ስኽፍታ’ውን 

ንጥፈታቱ ከካይድ ተራእየ። ሕሉፍ 

ሓሊፉ፡ ጀነረይተር ተኺሉ ንቤት-

ጽሕፈቱን ነታ ከተማን ብመብራህቲ ኵልዕ 

ኣበላ። እቲ ምምሕዳር ቀጺሉ፡ መብራህቲ 

ጀነረይተር ከም ሓገዝ ተጠቒሙ፡ ብግዜ 

ለይቲ ሰሚናራት ከካይድ ጀመረ። 

ምስ ሓምድ ሓሰበላ ዝነበረ ማሕሙድ 

ሽቦላይ ንሱዕድያ ተላኢኹ ተለቪዥን 

ገዚኡ ብምምጻእ ድማ፡ ታሪኻዊ ፊልምታት 

ምርኣይ ብመደብ ተተሓሓዞ። ታሪኽ 

በዓል ዑመር ሙኽታርን ናይ ሰውራታት 

ቃልስን ዓዲ-ዓዲ እናዞሩ ንህዝቢ ማእከላይ 

ምብራቕ ከርእዩዎ ጀመሩ። 

                                 ይቕጽል--- ይቕጽል---
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ሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

ጥዕናዊ ጥቕሚ ብርጭቕ

ብራድ ባሮን ሬንፍሮ
ብ25 ሓምለ 1982 ኣብ ኖክሰቪል ቴነሲ ዝተወልደ ሬንፍሮ፡ ገና ወዲ 10 ዓመት እንከሎ’ዩ፡ 

ውሩይ ናይ ፊልም ዳይረክተር ጁኤል ሹማከር ተውህቦ ከም ዘለዎ ኣስተውዒሉ ኣብ’ታ 

“The client” (1994) ዘርእስታ ፊልሙ ምስ በዓል ሱዛን ሳራንደንን ቶሚ ሊ ጀንስን 

ከዋስኦ ዝተራእየ። ኣብዛ ፊልም እዚኣ’ያ ድማ ሬንፍሮ ዝለዓለ ነጥቢ ዘመዝገበ። እዚ ማለት 

ኣብ ቀዳማይ ተሳትፎኡ ብሉጽ ምንቅስቓስ ስለ ዘርኣየ’ምበር፡ ኣብተን ድሒሩ ዝዓየየለን 

ፊልምታት’ውን ንኡድ ዕዮ’ዩ ፈጺሙ። ገለ ካብ’ተን ንኡድ ዕዮ ዝሰርሓለን ፊልምታት “The 

cure” (1995)፡ “tom and Huck” (1995)፡ “sleepers” (1996)  ዝኣመሰላ ይርከብአን። 

ከም ውጽኢት ብሉጽ ስርሑ ድማ፡ ኣብ 1995 ‘ኮኾብ መንእሰይ ተዋሳኢ’ ተባሂሉ 

ብሆሊውድ ሪፓርተር ከም እተሸለመ ይፍለጥ። ፒፕል መጋዚን እውን፡ “ዝበለጹ 30 ትሕቲ 

30 ዓመት” ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ 

ዘውጸኦ ዝርዝር ኣስማት ኣሬንፍሮ 

ክረቑሖ ምኽኣሉ፡ ካልእ ኣብነት 

ብሉጽነቱ’ዩ ነይሩ። ብራድ ሬንፍሮ 

ኣብ ዕድመ ኩትትናኡ ብዘማዕበሎ 

ሕማቕ ወልፊ ብተደጋጋሚ በቲ 

ሕማቕ ወልፉ ክስነፍ ክኢሉ’ዩ። 

እዚ ድማ ንሞያኡ ዓቢ መሰናኽል 

ከይኮኖ ኣይተረፈን። እቲ ዘሕዝን 

ከኣ፡ ከም ሳዕቤን ናይ’ቲ ዝነበሮ 

ወልፊ ዕጸ ፋርስ፡ ልዕሊ ዓቐን 

ኣደንዛዚ መድሃኒት ብምውሳዱ 

ኣብ 25 ዓመት ዕድሚኡ’ዩ 

ኣብ 2008 ካብ’ዛ ዓለም ብሞት 

ተፈልዩ።

ሳዕስዒት ባለት

ጥቕሲታት ሕብራዊት ብርዒ

ምልክታት ናይ ዘፍቀረ ወዲምልክታት፡ ናይ ሓንቲ ጓል ዘፍቀረ ወዲ፡ 

ብዛዕባ ፍቕሪ ብልሳኑ ከይተዛረበ እንከሎ፡ 

ነታ ዘፍቀራ ሰብ ምስ ረኣየ ብዘንጸባርቖ 

ኣካላዊ ምንቅስቓስ - ብምዕዛብ ጥራይ፡ 

ማዕረ ክንደይ ኣብ ፍቕሪ ወዲቑ ከምዘሎ 

ክትፈልጦ ይከኣል እዩ። ውሽጥና 

ብፍቕሪ ሳጽዩ ልሳንና ሕቶ ፍቕሪ 

ንምቕራብ እንተሓንገደ እውን፡ ኣካላዊ 

ምንቅስቓስና፡ ንፍቕርና ክሓብኦ ዝኽእል 

ኣይኮነን። ሓደ ዝፈተወ ወዲ ንምንቅስቓስ 

እታ ዘፍቀራ ጎርዞ ብደቂቕ’ዩ ዝከታተሎ። 

ዘፍቀረ ወዲ፡ ዝፈተዋ ጓል ኣብ ከባቢኡ 

እንተልያ ካልኦት ሰባት ንዘልዕልዎ ኣድህቦ 

ሓሳቡን ውኖኡን ናብታ ዘፍቀራ’ዩ 

ዝኸይድ። ሓደ ኣብ ፍቕሪ ዝወደቐ ወዲ፡ 

መብጽዓ ንዝኣተዎ ካብ ምትግባር ድሕር 

ኣይብልን’ዩ። ክድውለልኪ’የ እንተኢሉ 

ይድውል፡ ከዛውረኪ’የ እንተኢሉ ድማ 

የዛውር። ብሓጺሩ ቃሉ ኣብ ምትግባር 

ንጡፍ’ዩ። ዝኣተዎ መብጽዓ ካብ ምትግባር 

እንተተሰናኺሉ ግና፡ ኣየፍቀረን ወይ  ካብታ 

ጓል ዝረኽቦ ግብረ መልሲ ኣየተባብዖን 

ማለት’ዩ። ብሓፈሻ ሓደ ዘፍቀረ ወዲ 

ንዝፈተዋ ጓል ልክዕ ትኽትንፋስ ዓርኩ 

ዝህቦ ክብሪ’ዩ ዝህባ። ዘፍቀረ ወዲ ኣብ 

መንጎ ኣዕሩኽቱ ንኣፍቃሪቱ ብኣድናቖት’ዩ 

ዘልዕላ። ፍቕሩ ከም ዝተቐበለቶ እንተ 

ፈሊጡ ከኣ፡ ከም መርኣያ ኣኽብሮቱ ምስ 

ዝፈትዎም ኣዕሩኽቱ የላልያ። ፍቓደኛ 

እንተኾይና’ውን፡ ምስ ስድራቤቱ ከላልያ 

ይብህግ። ሓደ ወዲ ኣፍቂረኪ ንዝብላ ጓል 

ካብ ዝፈትዎም ኣዕሩኽቱን ስድራቤቱን 

ከርሕቓ እንተ ደልዩ ፍቕሩ ቀጻልነት 

ክህልዎ ከም ዘይደሊ’ዩ ዘመልክት።

ዘፍቀረ ወዲ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ዘፍቀራ 

ጓል ዘንጸባርቖ ምንቅስቓስ፡ ምንቅስቓስ 

ሸፋሽፍቲ ዓይኒ’ዩ። ብተወሳኺ ምስ 

ዝፈትዋ ኣፍቃሪቱ ዘሎ ኣፍቃሪ መርዓት 

ኣዒንቱ ይገፍሓ እየን። ኣብ ኣዒንቲ ዝርኣዩ 

ምልክታት ክሕብኡ ስለ ዘይክእሉ ሓደ 

ዘፍቀረ ወዲ ካብዘን ዝጥቀሳ ምልክታት 

ሓንቲ እንተ ርእዩ ብርግጽ ኣብ ፍቕሪ 

ወዲቑ ኣሎ ክንብል ንኽእል።

ኣናኮንዳመብዛሕትኦም ዓይነት ኣናኮንዳ ኣብ 

ሰሜናዊ ምብራቕ ብራዚልን ፍሬንች 

ጋያና፡ ኣብ ላቲን ኣመሪካ እትርከብ 

ደሴትን ዝርከቡ እዮም። ናይ ቦሊቪያ 

ኣናኮንዳ - ብኣናኮንዳ ቦሊቪያ ዝፍለጡ 

ዓይነት ኣናኮንዳ ኣብ ቦልቭያ ጥራይ 

ዝርከቡ እዮም። ኣናኮንዳ ዘይከም ካልኦት 

ዓሌታት ኣትማን ክልቲኡ ሰናቡኦም ኣብ 

ኣገልግሎት ዝውዕል እዩ። መብዛሕትኦም 

ዓሌታት ኣትማን ሓደ ሳንቡኦም ጥራይ 

እዮም ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል። ዝዓበየ ኣብ 

መንጎ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ዝረአ ናይ 

ዓቐን ወይ ግዝፊ ፍልልይ ኣለዎም። 

እተን ኣንስትዮ ኣናኮንዳ ካብቶም ተባዕትዮ 

ኣዝየን ዝገዘፋ እየን። 

እቲ ናይ ዕብየት ደረጃ ናይ ኣንስትዮ 

ኣናኮንዳ ካብ ናይ ተባዕትዮ ኣዝዩ ዝዓበየ 

እዩ። ሓንቲ ኣንስተይቲ ቀጠልያ ኣናኮንዳ 

ገምጋም ክብደታ ሓሙሽተ ዕጽፊ ናይ 

ሓደ ተባዕታይ ኣናኮንዳ እዩ። እቶም 

ዝዓበዩ ዓሌት ናይ ኣናኮንዳ ቀጠልያ 

ኣናኮንዳ ኮይኖም ክብደት ናይ ሓንቲ 

እኽልቲ ኣንስተይቲ ቀጠልያ ኣናኮንዳ 

ኣስታት ክልተ ኩንታልን ፈረቓን ክኸውን 

ከሎ፡ ቁመቶም ድማ ኣስታት 10 ሜትሮ 

ኣቢሉ ይበጽሕ። ብኣንጻሩ ድማ እቶም 

ዝነኣሱ ዓሌት ብጫ ኣናኮንዳ ኮይኖም 

ክብደቶም 30 ኪሎ ግራም፡ ቁመቶም 

ድማ 4 ሜትሮ ይበጽሕ። 

ኣናኮንዳ ዘለዎም መንጋጋ ዘይከም ናይ 

ካልኦት እንስሳታት ኣትሪሩ ዝተኣስረ 

ዘይኮነስ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈታት 

ክንቀሳቐስ ዝኽእል እዩ። ንኣብነት፡ 

ታሕተዋይ መንጋጋ ናይ ኣናኮንዳ 180 

ዲግሪ ክኽፈት ዝኽእል ብምዃኑ ዓበይቲ 

እንስሳታት ብቐሊሉ ክውሕጥ የኽእሎ። 

ጭዋዳታት መንጋጋ ናይ ኣናኮንዳ 

ኣዝዮም ተረርቲ ብምዃኖም፡ ምንካስ 

ኣናኮንዳ ኣዝዩ ሓያል ከም ዝኸውን 

ይገብሮ። ዝበዝሐ ግዜኦም ኣብ ውሽጢ 

ማይ ዘሕልፉ ኣናኮንዳ፡ ኣብ ውሽጢ 

ማይ ትንፋሶም ክሳብ 45 ደቓይቕ 

ሓቢኦም ክጸንሑ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ። 

ብተወሳኺ ድማ 

ጽቡቕ ናይ ምሕንባስ 

ምልከት ዘለዎም ዓሌት 

ኣትማን ከም ዝኾኑ 

ይፍለጥ። 

ኣካላት ስርዓተ መፍረ 

ተባዕታይ ኣናኮንዳ 

ኣብ 18 ኣዋርሕ 

ናይ ዕድሚኦም 

ክምዕብሉ ከለዉ፡ ናይ 

ኣንስተይቲ ኣናኮንዳ 

ግን ኣብ ሳልሳይ ዓመታ ይምዕብል። 

ኣናኮንዳ ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝፍጽሙሉ 

እዋን ክሳብ ደርዘን ዝኣኽሉ ተባዕትዮ 

ኣናኮንዳ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣንስተይቲ 

ኣናኮንዳ ብምዕሳል ንናይ ስምዒት 

ህዋሳቶም ምስ ናይታ ኣንስተይቲ ህዋስ 

ንምርኻብ ይፍትኑ። ኣብ መወዳእታ እቲ 

ዕድለኛ ተባዕታይ ኣናኮንዳ ድማ፡ ዘርኡ 

ኣብቲ ብclocoa ዝጽዋዕ ህዋስ ናይታ 

ኣንስተይቲ ብምግዳፍ ካልኦት ተባዕትዮ 

ከም ዘይራኸቡ ይገብር።  

እታ ኣንስተይቲ ኣናኮንዳ እንቋቚሖ 

ኣብ ውሽጢ ኣካላታ ኣብ ዝርከበሉ 

እዋን ዝኾነ መግቢ ፈጺማ ኣይትወስድን 

እያ። ኣናኮንዳ ዝተፈላላዩ ለመምታን 

መጥበውትን እንስሳታት ይምገቡ። 

ብተወሳኺ እቶም ገዘፍቲ ኣናኮንዳ 

ዓበይቲ እንስሳታት ከም ድብን ካልእን 

ውሒጦም ናይ ምብላዕ ተኽእሎ 

ኣለዎም። ልክዕ ከም ዓሳታት ድማ፡ እቶም 

ዓበይቲ ኣናኮንዳ ነቶም ንኣሽቱ ቀቲሎም 

ናይ ምምጋብ ባህሪ የንጸባርቑ። ኣናኮንዳ 

ብሃንደበት ኣጥቂዖም ዝሕዙ እንስሳታት 

ብምዃኖም ንግዳያት መብዛሕትኡ እዋን 

ኣብ ሃንደበትነት ዘእትዉ እዮም።

• “ዝሓለፍናዮ መሪር ተመኵሮ፡ ከም ሓደ ጸሊም ክፋል ህይወትና ክንርእዮ ኣይግባእን። 

ካብ ዝኾነ ጕዳይ ገለ ነገር ተማሂርካ ወይ ዝሓሽካ ሰብ ኴንካ ኢኻ ትወጽእ። እቶም ናይ 

ብሓቂ ብጾትካ በዓል መን ምዃኖም ትፈልጥ። እቶም ፈተውትኻ ድማ፡ ንዓኻ ማዕረ ክንደይ 

ጥዑማትን ኣገደስትን ምዃኖም ትግንዘብ።” - ኮለኢን ሆ - ኮለኢን ሆ 

• “እቲ ኹሉ ከም ዝክኣል ክትፈልጠሉ እትኽእል መገዲ፡ ክንዮኡ ብምኻድ ነቲ 

ዘይክኣል’ውን ብምፍታን እዩ።” - ኣርቱር ክላርከ- ኣርቱር ክላርከ

• “ሕሉፍ ህይወትካ ዓቕምኻ ማለት ኣይኰነን። ኣብ ዝኾነ እዋን መጻኢኻ ሓራ ንምግባር 

ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።” - ማሪልይን ፈርጉሰን- ማሪልይን ፈርጉሰን

• “ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጡ ጽቡቕ ዜና ኣሎዎ። እቲ ጽቡቕ ዜና ኩሉ ሰብ ማዕረ ክንደይ 

ዓቢ ክኸውን ከም ዝኽእል፡ ማዕረ ክንደይ ከፍቅር ከም ዝኽእል እዩ። ዓቕሙ ማዕረ ክንደይ 

ሓያል ምዃኑ ዘይፈልጥ ምዃኑ እዩ።” - ኣን ፍራንክ - ኣን ፍራንክ

• “ጽባሕና ጋህዲ ንኸይከውን ዝዓግተና እንኮ ነገር። ናይ ሎሚ ምጥርጣርና እዩ።” - - 

ዘይተፈልጠዘይተፈልጠ

ቅዲ ሳዕስዒት ባለት ኣብ መወዳእታ 15 ዘመን 

ኣብ እዋን ዘመነ ተሃድሶ ኣብ ዓዲ ጥልያን እዩ 

ተኣታትዩ። ድሒሩ ከኣ፡ ኣብ ግዜ ንጉስ ልዊስ 

ኣብ መበል 17 ዘመን ናብ ፈረንሳውያን ከም 

ዝተኣታተወ ይፍለጥ። እዚ ኣብ መብዛሕትአን 

ሃገራት ኤውሮጳ ወግዓዊ ዝኾነ ቅዲ ሳዕስዒት፡ 

ዋላ’ኳ ኣብቶም ድሒሮም ናብ ባህሎም 

ዘርዓምዎ ፈረንሳውያን ከምቲ ዝድለ እንተ ዘይ 

ቀጸለ፡ ኣብታ ቀዲማ ዘተኣታተወቶ ጥልያንን 

ድሒረን ዝሰዓብኣ ዴንማርክን ሩስያን ጽቡቕ 

ገስጋኣስ እዩ ኣርእዩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ 

ኣጋ ምጅማር ቀዳማይ ውግእ ዓለም፡ በቶም 

ንቕዲ ሳዕስዒት ባለት ጽቡቕ መሊኾሞን 

ተወሃሂዶሞን ዝነበሩ ሩስያውያን ኣቢሉ፡ ናብ 

መላእ ምዕራብ አውሮጳ ኣስፋሕፍሑ። ቅዲ 

ሳዕስዒት ባለት ኣብ ዓለም ከም ዘስፋሕፍሕ ካብ  

ዝገበሩ ሓደ ሩስያዊ ባልትስ ሰርጌ ድያግላቭ 

እዩ። እዚ ብመንገዲ ሩስያውያን ኣቢሉ ንመላእ 

ዓለም ክጸሉ ዝጀመረ ቅዲ ሳዕስዒት እምበኣር፡ 

ኣብ መበል 20 ዘመን፡ ልዕሊ ካልኦት ቅድታት 

ሳዕስዒት ኣብ ኣዳራሻትን ኣብያተ ሳዕስዒትን 

ብርጭቕ 92 ሚእታዊት ማይ ዝሓዘ 
ክነሱ ዝተረፈ ትሕዝቶኡ ቀሊል ዘይኰነ 
ቪታሚናትን ማዕድናትን ኣለዎ። ብዙሕ 
ትሕዝቶ ፖታሽዩም፡ ላይሶፐን፡ ቪታሚንኤን 
ሲን ስለ ዘለዎ፡ ካብዚ ትሕዝቶታት ክርከብ 
ዝከኣል ጥቕምታት ኣካላትና ካብ ብርጭቕ 
ክወስድ ይኽእል። ኣብ ዕዳጋታት ብዝሓሸ 
ዋጋ ስለ ዝግዛእ፡ ዝያዳ ገዚእካ ንኽትበልዖ 
ዘተባብዕ እዩ።
• ላይሶፐን ብጻዕቂ ኣብ ኮሚደረ ዝርከብ 

ትሕዝቶ ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ ብርጭቕ 
እውን ብብዝሒ 
ዝርከብ ማዕድን እዩ። 
• ማዕድን ፖታሽዩም 

ጸቕጢ ደምን ህርመት 
ልብን ኣብ ምርግጋእ 
ዝጠቅም ማዕድን 
ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ 
ብርጭቕ ብብዝሒ 
ስለ ዝርከብ ድማ፡ 
ብርጭቕ ዝምገቡ 

ሰባት ተጠቀምቲ ናይዚ ማዕድናት እዚ 
ይዀኑ።
• ብርጭቕ ረሳሕ ስብሕን ካልእ ርስሓት 

ኣካላትን ዝቃለሱ ‘ኣንቲ ኦክሲዳንት’ 
ብብዝሒ ስለ ዝርከቦ፡ ኣካላት ኣብ ምጽራይ 
ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክኢላታት የረድኡ።
• ድርቀት ከቃልል ይኽእል።
• ሕማም ልብን ገዚፍ መዓንጣ ዘጥቅዑ 

ቁስልታትን ኣብ ምርግጋእ ዝሕግዙ ከም 
‘ፎሊክ ኣሲድ’ ዝኣመሰሉ ቪታሚናት 
ይርከቦ።

ክዕብልልን ምስ ካልኦት ቅድታት ሳዕስዒት 

ተሓናፊጹ ክጽወትን ተራእየ። እዚ ንምምላኹ 

ነዊሕ ግዜ ዝሓትት ቅዲ ሳዕስዒት ንምኽኣሉ 

ተዓጻጻፍን ተሪርን ሰብነት ምውናን የድሊ።
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ወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈ
መም/ዮናስ ሃብተ መም/ዮናስ ሃብተ 

ዕላል ኣውደ-ኣመትከም ብዋዛ

ኣውደ-ኣመት - መዓልቲ ሓጐስ 

ስለዝኾነ፡ ከይተረበሽካ ቅስን ኢልካ፡ 

ምውቕ ዝበለን ዘዛንን ጸወታ 

እናኣምጻእካ ክትዋዘ ዕድል ይህብ 

እዩ። ኣብ ግዜ ኣውደ-ኣመት ናብ 

ዋዛ ዝዛዘወ ወግዒ ከተምጽእ ድማ፡ 

ኩነታት ዕለተ ኣውደ-ኣመት የገድደካ 

እዩ። ስለዝኾነ ድማ’ዩ፡ ኣብ ግዜ ኣውደ-

ኣመት ዕትብ ዝበሉ ጉዳያት ከተልዕል 

ዘይድለ’ሞ፡ “ግደፎ ኣውደ-ኣመት እዩ! 

ኣውደ-ኣመት እሞ ይሕለፍ ብድሕሪኡ 

ነርክበሉ ወይ. . .!” እናበልካ፡ ናብ ጉዳይ 

ሓጐስካን ውራይካን ጥራይ ከተድህብ 

ዝግበር/ዝሕለፍ። 

ቀደም እዩ፣ ድሕሪ ቀትሪ ዳርጋ ኣጋ 

ምሸት፡ ብምኽንያት ኣውደ-ኣመት 

ከነዕልል ምስ ሓደ ብጻየይ ናብ ሓደ 

ስሕት ኢልና እንኣትዎ ገዛ ኣቲና።  

ሽላንን ሰተ-ሰምሃርን ዝተሓዋወሶ ሰቲ፡ 

ምስ’ቲ ካብታ ኣብ ጥቓ’ቲ ኣፍ-ደገ 

ዝነበረት መበኮርያ ዝወጽእ ዕጣን 

ተደማሚሩ፡ ኣውደ-ኣመት ኣውደ-

ኣመት ዝሽትት ሽታ ተቐቢሉና። ደስ 

እናበለና ድማ ኮፍ በልና።

ብድሕሬና ቁሩብ ጸኒሑ፡ ሓደ - ጻዕዳ 

ባርኔጣ፡ ጻዕዳ ካምቻ፡ ጻዕዳ ጅለ፡ ጻዕዳ 

ስረ ምስ ጻዕዳ ጫማ ዝተኸድነ ዘናጥ 

ሰብኣይ ከተፍ። ኣነ በዛ ነብሰይ፡ “ኣብ’ዚ 

እነኻ ንወረጃታት ኣቦታትና ዘዘኻኽር፡ 

ግሩም ዝዀነ ኣላባብሳ ኣውደ-ኣመት!” 

ኢለ ብውሽጠይ። 

ሓደ ወዲ ዓድየ ዝበሃል፡ ፍቱው 

ተዛራባይን ተጻዋታይን ሰብ ግን፡ “ኣታ 

ወዲ እከለ ሆስፒታል ዲኻ ጸኒሕካ ደኣ፡ 

ኣውደ-ኣመት ምድሪ ኩሉ ነብስኻ ጆሶ 

ተጀሲኻ መጺእካ?” ኢልዎ። እቲ ሰብ 

ግዳ ሰናፍ ኣይነበረን፡

“ኣልግስ ንባዕልኻ ግሪምብያለ 

ዝመስል ባድላን፡ ሽጐማኖ መሕቆፍ 

ቈልዓ ዝመስል ካምቻን ተኸዲንካ 

እንከላኻስ፡ ነዚ ዋጋ ቢላን ሰርቪስን 

ዝግመት ክዳነይ ከተነኣእስ!?” ኢሉ 

መሊሱሉ።

“ሰብ ኣይረኸባን፡ ደሓር ድማ ምስ 

ላውንድሪን እስትራረን ተረሓሒቐን 

እምበር፡ ባድላስ ባድላ እየን ነይረን።” 

እታ ዋና ገዛ መሊኣታ ነታ ዘረባ። 

ንወዲ ዓድየ ክትድግፍ ናብኡ 

እናኣመልከተት. . .። 

“ኣየናይ ላውንድሪ ክቕበለን ነዚአን 

ጓለይ! ዋላ ንስትራረስ ኣየናይ ፈሓም 

ክኣኽለን?” ካልእ ሰብ ተቐቢልዋ 

ዓጸፈታ ከይመጽኦ ከም’ዚ ዝተሰከፈ 

እናመሰለ።

“ነዚአን ይትረፍ ፌሮ ናይ ፈሓም፡ እዛ 

ናይ ጽርግያ መድማዲት ኣርሲንካ እንተ 

ተስታርረን ከማን ሰጥ ኣይምበላን።”

“እንታይ ዲኻ ትገብር ነዘን ባድላ 

እዚአን ዓርከይ መዓረይ. . .! ላውንድሪ 

ኣይጠቕመን እስትራረ ኣይጠቕመን፡ 

ዳርጋ ኣጐዛ እንድየን፣ ከም ኣጐዛ ኣብ 

ጸሓይ ኣንጠልጢልካ ኢኻ ተማም 

ጌርጋ ብበትሪ እናሃረምካ ትነግፈን። 

ወይ ድማ መደበር ወሲድካ ብፎርጃ 

እናኣርሰንካ ጫፍ ጫፈን ከም ማሕረሻ 

ተትበዐን. . .” እናበሉ፡ እቲ ባዕሉ ወዲ 

ዓድየ ብባድላ ካልኦት ንኽሽምጥጥ/

ክማሲ ኢሉ ቅድሚ ሽዑ ዝተዛረቦ 

ዘረባታት እናኣምጽኡ ተቐባቢሎምሉ። 

ኣብ መንጎ እዚ - ጻዕዳ ክዳን ሓበሻ፡ ምስ 

ጻዕዳ ባርኔጣን ጻዕዳ ጫማን ዝተኸዳደነ 

በዓል ዋጣ፡ ነቲ በዓል ዘድምቕ ደርፊ 

እናዋጠየ ሕውስ ኢሉና። ንገለ ክልተ 

ደቓይቕ በታ ሒዝዋ ዝመጽአ ደርፊ 

ገይሩ ጓይላ ምስ ኣዐመረ ድማ፡ ጓይላ 

ኣቋሪጹ ኮፍ ኢሉ። መተርከስ ጐረሮ 

ጐርዳዕ ኣቢሉ ጐረሮኡ ምስ ኣጥለለ 

ድማ፡ ኣይጸንሐን ንቕብብል ዝጥዕም 

ዜማ ዘለዎ ምውጣይ ቀጺሉ። ካብ ዋና 

ገዛ ጀሚሩ ድማ፡ ንኹልና እቶም ኣብኡ 

ዝነበርና ሰባት ናብ ዕለተ ኣውደ-ኣመት 

ብምብቃዕና ክንሕጐስ ከም ዝግበኣና 

ዘዘካኽር ደርፊ እናደረፈ ንብምልእቲ 

እታ ገዛ ክዘራ ጀሚሩ። 

ኣንታ’ዚ ኣቦይ’ዝጊ ክፈትወና! ኣንታ’ዚ ኣቦይ’ዝጊ ክፈትወና! 
ኣታ’ዚ ኣቦይ’ዝጊ ክፈትወና! ኣታ’ዚ ኣቦይ’ዝጊ ክፈትወና! 

ኣሕዋት ክንጻወት ከም’ዚ ኢልና! ኣሕዋት ክንጻወት ከም’ዚ ኢልና! 
ዓሚ ኣብ’ዚ ነይርና! ሎሚ ከኣ ዓሚ ኣብ’ዚ ነይርና! ሎሚ ከኣ 

ኣለና! ዓመት ንዓመት ዓቚሩና፡ ካብዚ ኣለና! ዓመት ንዓመት ዓቚሩና፡ ካብዚ 
ዘለ ጸጋ እንታይ ደሊና! ካብዚ ዝዓቢ ዘለ ጸጋ እንታይ ደሊና! ካብዚ ዝዓቢ 

ጸጋ እንታይ ደሊና!!ጸጋ እንታይ ደሊና!!
ግርም ዝኾነ፡ “ና ና ና . . .ግርም ዝኾነ፡ “ና ና ና . . .” እናበለ 
ብፊደል ‘ና’ ዝውድእ ግጥሚ።

እዚ ብኸምኣቶም ዝኣመሰሉ ንፉዓት 

ሰብ ጭራ ዋጣ ዝጽወት ጸወታ፡ 

ንኩልኻ ኣብ ናይ ሓባር ባህሊ፡ ኣብ 

ናይ ሓባር ስምዒት፡ ኣብ ናይ ሓባር 

ዝኽሪ ዘእቱ ስለዝነበረ ከኣ፡ ኩልና 

ብጽሞና ንሰምዖ ነበርና።

ገሊኦም ድማ ነናቶም ግጥሚ 

ከቐብልዎ ይፈታትኑ ነይሮም። 

“‘ኣቲ ጓል ንርኣዮ ኮረመለ!’ እሞ 

በለለይ” (ነታ ዋና ገዛ ምዃኑ እዩ)  

-ኣቲ ጓል ንርኣዮ ኮረመለ! ኣቲ ጓል ንርኣዮ ኮረመለ! 
እቲ ጠባይኪ ሽኩርኩር ዝበለ! እቲ ጠባይኪ ሽኩርኩር ዝበለ! 
እቲ ጠባይካ ሽኩርኩር ዝበለ! እቲ ጠባይካ ሽኩርኩር ዝበለ! 

እቲ ኢድኪ . . .  እቲ ኢድኪ . . .  
እቲ ኢድኪ. . .! እቲ ኢድኪ. . .! 

... እቲ ኢድኪ (ድግማ)... እቲ ኢድኪ (ድግማ)
ኣብ ምቕባል ንውሕውሕ ዝበለ ኣብ ምቕባል ንውሕውሕ ዝበለ 
ኣብ ምቕባል ንውሕውሕ ዝበለ ኣብ ምቕባል ንውሕውሕ ዝበለ 
ኣብ ምሃብ ግን ሕጽርጽር እበናለ ኣብ ምሃብ ግን ሕጽርጽር እበናለ 

ኣብ ምውጻእ ግን ሕጽርጽር እበናለ. ኣብ ምውጻእ ግን ሕጽርጽር እበናለ. 
. . “ባዕልኻ መለኣዮ!”  . . “ባዕልኻ መለኣዮ!”  

-እቲ ኢድኪ ኣብ ምቕባል 

ንውሕውሕ ዝበለ!

ኣብ ምውጻእ ግን ሕጽርጽር እናለ፡

ከመይ’ሉ ክመጽእ ንዓኺ ዝደለ፡

እኳ ደኣ ይርሕቕ፡ ‘ጥሜት 

ከትቀትልኒ!’ እናለ፡

ኣብልዒ ኣስትዪ እምበረ፡

ሰብኣይ ደኣ ዘይብኸብዱ ኢዩ 

ዝሰልለ... 

ኣብልዒ ኣስትዪ እምበር፡ ሰብኣይ ደኣ 

ዘይብኸብዱ ኢዩ ዝሰልለ!!

በዛ ናይ ‘ለ’ ብ ’ለ ግጥሙ ንኹላትና 

ኣስሒቑና፣ ናይ ዘስሓቐና ከኣ - ዳርጋ 

ኩላትና ከካብ ጁባና ወስ ወስ ኢልና።

ብድሕሪኡ፡ ሓደ ጐበዝ ካብ ጁባኡ 

ዘውጸኣ 20 ናቕፋ ሒዙ፡ “እንካ’ሞ 

እዚኣ ንዓይ ድማ፡ ብሞባይል 

ገይርካ ንሰበይተይ ክትውድሰለይ 

ኢኻ. . .” እናበለ ናብኡ ገጹ 

ቀሪቡ። እቲ በዓል ዋጣ ግን፡ ደስ 

ኣይበሎን። 

ኣታ ኣልግስ እንዶ ኣይትቐልድ፡ ኣታ ኣልግስ እንዶ ኣይትቐልድ፡ 
ኣታ ኣልግስ እንዶ ኣይትቐልድ፡ ኣታ ኣልግስ እንዶ ኣይትቐልድ፡ 
ከመይ ማለት ኢዩ’ኸ ብሞባይል ከመይ ማለት ኢዩ’ኸ ብሞባይል 

ምውጣይ ማለት።ምውጣይ ማለት።
ፊት ንፊት’ዩ ጥዑም ኣውደ-ፊት ንፊት’ዩ ጥዑም ኣውደ-

ኣመትኣመት
ፊት ንፊት’ዩ ጥዑም ኣውደ-ፊት ንፊት’ዩ ጥዑም ኣውደ-

ኣመት። ኣመት። እናበለ ካብኡ ርሓቐ።
እንተኾነ፡ እቲ ወዲ ድሮ ደዊሉስ 

ንበዓልቲ-ቤቱ ኣብ መስመር 

ኣእትይዋ ስለዝነበረ፡ ነታ ተሌፎን 

ናብ ኣፍ እቲ በዓል ዋጣ ኣቕርብ 

ኣቢሉ. . .  

“ኣቲ ጓል ገሬ ብርሃን ናይ ገዛና! 

እሞ በለለይ. . . ” በለ ባዕሉ። እቲ 

በዓል ዋጣ ካብኡ ክርሕቕ ፍቲኑ 

እዩ። ኩላትና “ኣጆኻ ተቐበሎ! ኣጆካ 

ተቐበሎ!” ስለዝበልናዮ ግን፡ ደስ ከይበሎ 

ተቐቢልዎ -

“ኣቲ ጓል ገ- ብርሃን ናይ ገዛና!” ኢሉ 

ድማ ኣዜመ። 

“ሰይቲ ዋንጊው ሰይቲ እዚ ጅግና!” 

ከኣ ወስኸላ ሕጂ።” መሊሱ ቀጺሉ፡ 

ንበዓልቲ-ቤቱ ኣመኻንዩ ግን ከኣ 

እንኮላይ ንነብሱ።

-ቀደም ከም ፍቑራት ጀሪርና -ቀደም ከም ፍቑራት ጀሪርና 
ጀሪርና፡ ጀሪርና፡ 

ኣብ ፓታማታስ ዓቢድና ዘሊልና፡ ኣብ ፓታማታስ ዓቢድና ዘሊልና፡ 
ኣብ ኣምባሳደር ዘሊልና ሳዕሲዕና፡ ኣብ ኣምባሳደር ዘሊልና ሳዕሲዕና፡ 
ሕጂ ድማ ኣብዛ ሓዳር ድርግም ሕጂ ድማ ኣብዛ ሓዳር ድርግም 

ኢልና፡ኢልና፡
እነና ከቢድና እነና ማእኪልና. . . እነና ከቢድና እነና ማእኪልና. . . 

እናበለ ቀጺሉ። 

እቲ በዓል ዋጣ ድማ ተኣምር ገይሩ 

ኣጸባቢቑሉ። ሽዑ መመሊሱ ረሲኑ 50 

ወሲኹ ወደስኡ ቀጺሉ።  

-ሰይቲ ዋንጊው ሓወይ ‘ዛ ዝያዳ! 

እሞ ወስካ ሕጂ ድማ፡ 

ሰልዲ ‘ንተሰኣነት እንታይ ግዳዳ፡ ሰልዲ ‘ንተሰኣነት እንታይ ግዳዳ፡ 
ገንዘብ ‘ንተሳኣነት እንታይ ግዳዳ፡ ገንዘብ ‘ንተሳኣነት እንታይ ግዳዳ፡ 

እነሀትለ እንዶ ክንዲ ኹሉ ንዋንጊው እነሀትለ እንዶ ክንዲ ኹሉ ንዋንጊው 
ወሲዳ።ወሲዳ።

ፍቕርን ስኒትን’ዩ ንዓኣ ዘዕብዳ. . .። ፍቕርን ስኒትን’ዩ ንዓኣ ዘዕብዳ. . .። 
ኢሉ ናይ ልቡ ዳሕዲሑ። 

ብድሕሪኡ፡ “እንካ በል ግበር ናተይ 

ድማ. . .” እናበለ ሞባይሉ ሒዙ ካልእ 

ሰብ ቀሪብዎ። ይበል ቅድሚ ሽዑ 

ዘይተፈተነ ግን ከኣ ግርም ዝኾነ ዋጣ 

ብሞባይል። 

ድሮ፡ “ኣቲ ሄሉ ሓብተይ ብርሃን 

ገዛ!” ንኽብል ኣዚዝዎ ስለዝነበረ። ንሱ 

እውን - 

-ኣቲ ሄሉ ሓብተይ ብርሃን ገዛ፡ -ኣቲ ሄሉ ሓብተይ ብርሃን ገዛ፡ 
መልክዕ ሂማማሊን ሞናሊዛ፡ መልክዕ ሂማማሊን ሞናሊዛ፡ 

ለውሃት ኣዴታታ...! እናበለት ቀጺላ ለውሃት ኣዴታታ...! እናበለት ቀጺላ 
እታ ምቅብባል።እታ ምቅብባል።

“ለውሃት ኣዴታታ...! ፍቕሪ “ለውሃት ኣዴታታ...! ፍቕሪ 
ኣዴታታ...!”ኣዴታታ...!”

“ለውሃት ኣዴታታ...! ፍቕሪ “ለውሃት ኣዴታታ...! ፍቕሪ 
ኣዴታታ...!” ተዓዲላ!ኣዴታታ...!” ተዓዲላ!

ውሕልነት ኣዴታታ...!  ተዓዲላ! . ውሕልነት ኣዴታታ...!  ተዓዲላ! . 
. .” ወስኸላ እሞ፡ ብድሕሪኡ ባዕልኻ . .” ወስኸላ እሞ፡ ብድሕሪኡ ባዕልኻ 

መልኣላ. . . ፡መልኣላ. . . ፡
ውሕልነት ኣዴታታ ተዓዲላ...! ውሕልነት ኣዴታታ ተዓዲላ...! 

ማርያም ኣስመረይቲ ኣብኣ እንከላ።ማርያም ኣስመረይቲ ኣብኣ እንከላ።
ማርያም ኣስመረይቲ ኣብኣ እንከላ!! ማርያም ኣስመረይቲ ኣብኣ እንከላ!! 

ኢሉ ድማ ዛዘመ።  

“እዛ ‘ሞናሊዛ’ ዝብልዋኸ መንያ?” 

ከም ዘይትብሉ መቸም ፍሉጥ እዩ። 

ምናልባት ገለ ነኣሽቱ ንሂማማሊን 

ዘየርከብኩምላ፡ “ሂማማሊን ዝብልዋ መን 

እያ?” እንተበልኩም ግን፡ ‘ሂማማሊን’ 

እታ ኣብ ሰብዓታት ወይ ሰማንያታት 

ዝመልክዐት ናይ ህንዲ ኣክትረስ 

ዝነበረት ኮይና፡ ደቂ ኣስመራን ካልኦት 

ፊልም ህንዲ እናረኣዩ ዝዓበዩ ሰባትን፡ 

ንሓንቲ ጓል፡ “ጽብቕቲ ኢያ!” ክብሉ 

“ሂማማሊንያ ትመስል!” እናበሉ ከም 

መግለጺ ጽባቐ ደቂ ሄዋን ዝጥቀሙላ 

ዝነበሩ - ናይ ቦሊዉድ  ኣክትረስ እያ። 

ብድሕሪኡ ንመን እዩ እንድዕሉ ንጹር 

ከይገበረ፡ 

“ኣቲ ጓል ሻውለይ ኣቲ ጓል ገዛ “ኣቲ ጓል ሻውለይ ኣቲ ጓል ገዛ 
ባንዳ!” እናበለ ተንሰአ። ባንዳ!” እናበለ ተንሰአ። እቲ በዓል 

ዋጣ እውን ተቐበሎ።

-ኣቲ ጓል ሓድሽ ዓዲ ዕባይ ናይ -ኣቲ ጓል ሓድሽ ዓዲ ዕባይ ናይ 
ኣኽርያ፡ ኣኽርያ፡ 

ኣቲ ጓል ሓድሽ ዓዲ ዕባይ ናይ ኣቲ ጓል ሓድሽ ዓዲ ዕባይ ናይ 
ኣኽርያ፡  ኣኽርያ፡  

ክንድ‘ዛ ሓዳርና ኣጽንዕ ዘበልክያ፡ ክንድ‘ዛ ሓዳርና ኣጽንዕ ዘበልክያ፡ 
ስምዕያ‘ዛ ወደሳ ሽልማት ናትኪ ኢያ! ስምዕያ‘ዛ ወደሳ ሽልማት ናትኪ ኢያ! 

ኢሉ ናይ ልቡ ኣብጺሑ ከብቅዕ፡ ኢዱ 

ግን ወይከ! ሳንቲም ወስ ኣይበለን።

በዓል ዋጣ እተን ቃላቱ እናደጋገመ 

ስዒብዎ። ኣስቅጥ ኣቢሉ ተቐሚጡ። 

በዓል ዋጣ ሓሪቑ እንከሎ፡ “ንዓ’ሞ 

ናባይ ቅረብ።” እናበለ ካልእ ሰብኣይ 

መጺእዎ። ሽዑ ግን በዚሕዎ እዩ መስለኒ 

- እቲ በዓል ዋጣ ሓሪቑ። ብጸርፊ 

ዘይኮነስ ብደርፊ ክዛረብ ጀሚሩ። 

-ኣታ ግደፉና እንዶ ግደፉና! -ኣታ ግደፉና እንዶ ግደፉና! 
ኣታ ግደፉና እንዶ ግደፉና!ኣታ ግደፉና እንዶ ግደፉና!
መዋእልና ደሪፍና! መዋእልና መዋእልና ደሪፍና! መዋእልና 

ዋጢና፡ ዋጢና፡ 
መዋእልና ኣፍቂርና፡ ጽቡቓት ፈቲና፡መዋእልና ኣፍቂርና፡ ጽቡቓት ፈቲና፡
ብተሌፎን ክዋጠየለን ግን ነይረኣና።ብተሌፎን ክዋጠየለን ግን ነይረኣና።

ወይ ኣብ ክንዳአን ኮይንኩም ወይ ኣብ ክንዳአን ኮይንኩም 
ኣይትጥቅዑልና፡ ኣይትጥቅዑልና፡ 

ኣይ ባዕልኹም ኣይትህቡና።ኣይ ባዕልኹም ኣይትህቡና።
ብላሽ ዓንገረር ክንብል ግዜና ቀቲልና!! ብላሽ ዓንገረር ክንብል ግዜና ቀቲልና!! 

እናበለ መረርኡ ገሊጹ ኮፍ ኢሉ።

እንተኾነ ግን፡ “ክንድታ ዝተኸየፍናያ 

እኳ ኣይትኸውንን” እናበልና ዳርጋ 

ኩላትና ዓዓሰርተ ምስ ሸለምናዮ 

ተሓጒሱ መሊሱ ንኻልእ ሰብ ምቕባል 

ጀሚሩ። ነቲ ነታ ዋና ገዛ ክዋጥየላ 

ዝደለየ ሰብ። 

-ኣቲ ጓል ንርኣዮ ኣዝማሪና -ኣቲ ጓል ንርኣዮ ኣዝማሪና 
ይኣኽሎ ይኹኖ እቲ ስቕታና፡ . . . ይኣኽሎ ይኹኖ እቲ ስቕታና፡ . . . 

(ድገማ!)(ድገማ!)
ኣቲ ጓል ንርኣዮ ኣዝማሪናኣቲ ጓል ንርኣዮ ኣዝማሪና

ይኣኽሎ ይኹኖ እቲ ስቕታናይኣኽሎ ይኹኖ እቲ ስቕታና
ዕድመ ክርቢት ዛ’ዕድመናዕድመ ክርቢት ዛ’ዕድመና

ንክንደይ ግዜ’ዩ ከምዚ ኢልና።. . . ንክንደይ ግዜ’ዩ ከምዚ ኢልና።. . . 
(ሕጂ’ውን ድገማ)(ሕጂ’ውን ድገማ)

ንክንደይ ግዜ’ዩ ከምዚ ኢልና? ንክንደይ ግዜ’ዩ ከምዚ ኢልና? 
ካብ ሰበይ ንላዕሊ ዘይከፋእኩ ካብ ሰበይ ንላዕሊ ዘይከፋእኩ 
ካብ ሰብኪ ንላዕሊ ዘይሓሰምኪ፡ ካብ ሰብኪ ንላዕሊ ዘይሓሰምኪ፡ 

ዙረት ከም ዓለመይ - ኬፋት ከም 

ዓለምኪ፡ ከኣ በለለይ ሕጂ። 

“ዙረት ከም ዓለመይ- ኬፋት ከም 

ዓለምኪ፡”

ብዕጫይ ከም ዝተረታዕኩ፡ ብዕጫኺ 

ከም ዝተረታዕኪ፡ ብዋዛ ተሓለፈ 

እቲ ዕድመይ፡ ብዋ’ዛ ‘ንተሓለፈ‘ቲ 

ዕድመኺ፡ ንዓይ ኣይጽቡቕ- እንኮላይ 

ንዓኺ።

. . . ቶግ ከብላ እታ ትሕሸኒ!. . . ቶግ ከብላ እታ ትሕሸኒ!
ቶግ ከብላ እታ ትሕሸኪ፡ ቶግ ከብላ እታ ትሕሸኪ፡ 

ዋዕሮን ኣናብስን ክትወልድለይ፡ ዋዕሮን ኣናብስን ክትወልድለይ፡ 
ዋዕሮን ኣናብስን ክወልደልኪ፡ዋዕሮን ኣናብስን ክወልደልኪ፡
በጃኺ ካብዛ ሕጂ ግበርኒ ናትኪ!በጃኺ ካብዛ ሕጂ ግበርኒ ናትኪ!

በጃኺ ካብ’ዛ ሕጂ ግበርኒ ናትኪ!! በጃኺ ካብ’ዛ ሕጂ ግበርኒ ናትኪ!! 
እናበለ ብጭራ ዋጣ ተሰንዩ ናይ ልቡ 

ቶግ ኣቢሉ።

ኩላቶም ፊስካን ጣቕዒትን 

ገይሮምሉ። ብኣ ንብኣ ‘ላለይ’ ተቐይራ፡

“ላለይ. . .ላለ’የ፡

ላለየ-ላለይ!” እናበልካ ሳዕስዒት ኮይኑ። 

እንቋዓነይ ድማ ጓይላን ሳዕስዒትን 

ኮነ። ንኣውደ-ኣመት ድኣ ዘይ ጓይላን 

ሳዕስዒትን ኢዩ ዘመልከዓሉ።

ርሑስ ኣውደ-ኣመት!!!ርሑስ ኣውደ-ኣመት!!!

ሎሚ ኣብ ERI-TV 
ሰዓት መደብ

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና ስፖርት
12፡55 ማህደር
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡45 ኢድኣት
14፡05 ሄሎ ደባይዋ ቀጥታ
15፡50 FILM
17፡00 ዜና (ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና(ዓረብ)
17፡40 ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ                                                                                                                                               
        ዱሜራ  ዘላሊ መደብ
19፡25 እትመት  ሲት--ኮም
20፡00 ዜና (ትግረ)
20፡15 ገለብ  ደሓን  ቀጥታ   
21፡00 ዜና ትግርኛ
21፡25 ዕላል ምስ ተዋሳእቲ  ፊልም                                                                                                                                              
         ፍርድ  መሬት 3ይ ክፋል
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡10 መቓልሕ  መንእሰያት 
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 እንዳ ዝማም



ሓዳስ   ኤርትራ 6 ጥሪ 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.110

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ብስም ፍቕረ ወልደሃዋርያት ሓጎስ ብምስክር መወከሲ 
ቁጽሪ 4-000788 ዝተመዝገበ ናይ ገዛ ሊብሬቶ ስለዝጠፍኣኒ፡ ብዕዳ ሒዘዮ ወይ 
ረኺበዮ ዝብል እንተሎ ብቁጽሪ ተሌፎን 07250092 ክትሕብሩኒ። እንተዘይኮይኑ 
ግን ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት መተካእታ ክሓትት ምዃነይ አፍልጥ።

ኣቶ ፍቕረ ወልደሃዋርያት

ነቲ ኣብ ዞባ 6 ምም/10 ጎደና 820 ብቁ.ምስክር ወረቐት 108572 መወከሲ 
ቁ.123556 ብስም ወረስቲ ወረስቲ ነ/ሄር ቀለታ ወልደሚካኤልን ነ/ሄር ታትዮስ 
ገብረሚካኤልን ዝተመዝገበ ገዛ ኣነ ዝገዛእክዎ፡ ጌና ናብ ስመይ ከይተመሓላለፈ 
እንከሎ እቲ ኦርጂናል ሰነድ ስለዝጠፍኣኒ፡ ብዕዳ ወይ ብኻልእ ጉዳይ ሒዘዮ ኣለኹ 
ዝብል እንተሎ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ናብ 
ቤ/ጽ/ካዳስተር ክሕብር፡ እንተዘይኮይኑ መተካእታ ኦርጅናል ክወሃበኒ ክሓትት 
ምዃነይ እሕብር።

ኣቶ ገብረብርሃን ዮውሃንስ

ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ምም/ከባቢ መጻሉ ብስም ወላዲና ስዉእ ገብረሃንስ ብርሃነ 
ክፍለ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ብመለለዪ ቁጽሪ 530601 ዋንነት ቁጽሪ 530980 ንወረስቲ 
ዝተወሃበና ልብሬቶ ገዛ ስለዝጠፈኣና፡ ዝረኸበ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ 
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ብቁጽሪ. ቴለ.07138058 ክሕብረኒ፡ እንተዘይኮይኑ 
መተካእታኡ ካብ ኮምሽን ኣባይቲ ደቀምሓረ ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

መም. ግደይ ገብረብርሃን ብርሃነ

ኣመልካቲት ወ/ሮ ድሃብ ዛይድ ሙሴ ወራሲት ናይ በዓል ቤተይ ስዉእ ጻዕዱ 
ባህታ መስፍን ምዃነይ ብኮ/ቤ/ፍ/ማእከል ከተማ ስለ ዝተረጋገጸለይ፡ ነዛ ብስም 
በዓል ቤተይ ዘላ ሰሌዳ ቁ/ER-1A1965 ዝኾነት ናይ ገዛ ማኪና ዋንነት ናብ 
ስመይ ከመሓላልፍ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ 
ናብ ቤ/ጽ/ሚ/ሪ መጐዓዝያ ምድሪ (ትራንስፖርት) ይቕረብ።

ወራሲት ስዉእ ጻዕዱ ባህታ መስፍን
ወ/ሮ ድሃብ ዛይድ ሙሴ

ኣነ ዓብደልለጢፍ መሓመድ ዑስማን ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/
ዞባ ኣባሻውል ዚፕ-ኮድ 1A132 ፕሎት 100 ፓርሰል 661 ዝርከብ ጠቕላላ 
ስፍሓቱ 143 ሜ/ት ኮይኑ፡ 7 ክፍልታት ዘጠቓለለ ኣብ ምም/ዞባ ማእከል ቤ/ጽ 
ፓብሊክ ኖታሪ ብቁጽሪ ውዕል 3,843 ብዕለት 15/11/2013 ከምኡ’ውን ኣብ 
ቤ/ጽ ካዳስተር ብንብረት መዝገብ ቁጽሪ 3843/2014 ብስመይ ተመዝጊቡ ዋንነቱ 
እተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ስለ ዝሸጥክዎ’ሞ ስም ዋንነት ናብ ስም ዓደግቲ 
ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ 
ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ 
ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን የቕርብ። 

ዓብደልለጢፍ መሓመድ ዑስማን

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ኣቶ ጸሃየ ክፍለ ተስፋማርያም፡ ኣቦይ ክፍለ 
ተስፋማርያም ወልደገብርኤል ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን31/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ በለዛ

ከሳሲ ወራ/ነፈ/ት እልፋ ሃብተስላሴ 
ወራ/ነፍ የውሃንስ ሃብተስላሴ፡ ፍጹም 
የውሃንስ ሃብተስላሴ፡ ተኸሰስቲ 
1.ወረ/ነፍ/ት እልፋ ሃብተስላሴ/
ወረ/ነፍ የውሃንስ ሃብተስላሴ - ኣቶ 
መሓሪ የውሃንስ 2.ነፍ/ሃብታይ 
የውሃንስ ተተካእቲ ደቁ.1.ጸጋይ 
ሃብታይ 2.ኣሮን ሃብታይ 3.ነፍ/ት 
ኣስካሉ ሃብተስላሴ ተተካኢ ወዳ 
1.ኣቶ ገ/ሔር ጊለ 4.ነፍ/ኣብርሃ 
ሃብተስላሴ ተተካእቲ ደቁ 1.ተኸስተ 
ኣብርሃ 2.ዛይድ ኣብርሃ 3.ኣኽበረት 
ኣብርሃ 4. ሩታ ኣብርሃ ንምቅሊት 
ውርሲ ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልኩም 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪልኩም ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
መንደፈራ

ኣቶ ኢዮብ ወሃብን ወ/ሮ ፍቓዱ 
ገብረብርሃንን፡ ት/ዕደመ ወድና ደበሳይ 
ኢዮብ ምባል ተሪፉ፡ ተስፋልደት ኢዮብ 
ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን26/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ 
መጋባእያ ይቕረብ። 
ሮዳስ ተስፋማርያም ክፍለ ምባል ተሪፉ፡ 
ሳምራዊት ተስፋማርያም ክፍለ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ ን26/1/23 ኣብ 4ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
በዝሓንስ

ከሳሲት ወ/ሮ መቀረሽ ምስግና ኮኸበ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዘራጽዮን ብርሃነ ገብረእየሱስ 
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን1/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓራውቲ 

ከሳሲት ወ/ሮ ሂወት ጸጋይ፡ ተኸሳሲ ኣቶ 
ኣብርሃ ሃብተ ደበሳይ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን28/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከረን ከባቢ 
03

ኣስገደ መሓሪ ጊሉኡ፡ ኣቦና መሓሪ ጊሉኡ 
ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 9 ኣሕዋተይ ኣብ 
ቀዋምን ተንቀሳቓስን ንብረት ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ለቱ ፍደጋ ኣድም፡ በዓል-ቤተይ 
ወልዳይ ሚኪኤል ኣብርሃም ስለዝዓረፈ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 

10 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ ባርካ 
ባረንቱ

መርሃዊት ሚኪኤል፡ ስም ወደይ ናትናኤል 
መረስዕ ዑቕባይ ምባል ተሪፉ፡ ኣንገሶም 
መረስዕ ዑቕባይ ተባሂሉ ይተኣረመሉ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ተሰነይ

ወ/ሮ ፌሩዝ ዓብዱ መሓመድጣህር፡ ስም 
ጓለይ ሄኖን ኣፈወርቂ ተኸስተ ምባል ተሪፉ፡ 
ሄኖን መርሃዊ ሰቛር ተባሂሉ ይተኣረመላ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መስከረም 
ሰላም ፍትሒ ተሰነይ

ወ/ሮ ንግስቲ ዘርኣዮውሃንስ መሓሪ፡ ወኪል 
ኣቶ ሃብተ ገብረስላሴ ተስፋ፡ ተጸዋዒ ኣቶ 
መድሃኔ ሃብተ ገብረስላሴ ናይ ሓዳር 

ንሳልሳይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ 

ኮለጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ-ቐይሕ፡ ናይ ሕትመት መሳርሒ ማሽን (ፎቶ-
ኮፕየርን ፕሪንተራትን) ንምጽጋን ን2023 ካብ 10 ጥሪ 2023 ክሳብ 31 ታሕሳስ 2023 
ዝጸንሕ ቀረብ ጸገንቲ ከጫርት ስለ ዝደለየ፡ ግዱሳት ሕጋውያን ተጫረትቲ ንጨረታ ይዕድም። 
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ቅጥዕታት
1. ኮለጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ-ቐይሕ ንሕጋውያን ኣቕረብቲ ዋጋታት ቀረብ 
ጽገና (ፎቶ -ኮፕየርን ፕሪንተራትን) ብዕሹግ ደብዳበ ከቕርቡ ይዕድም። 
2. ጨረታ ንኹሎም ሕጋውያን ኣቕርብቲ ክፉት እዩ። 
3. ናይ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ፡ ታሴራ ፎቶ ኮፒ፡ ግብሪ ዝኸፈሉሉ ናይ 2021 
ክሊራንስ (Clearance) ምቕራብ የድሊ፡ 
4. መኽበሪ ጨረታ (10,000) ናቕፋ ብCPO የትሕዝ። 
5. ብቑዓት ተጫረትቲ ሰነድ ጨረታ ንምውሳድ ዘይምለስ ጥረ ገንዘብ 50.00 (ሓምሳ ናቕፋ) 
ብምኽፋል ክወስዱ ይኽእሉ። 
6. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት 
ጨረታ ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ልክዕ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ 
ጨ/ቤ/ጽ/ኮለጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን፡ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም 
ኣብ ዝተረኽብሉ ጨረታ ይኽፈት። 
ሓበሬታ ንዝደሊ፦ ፎርም ናይ ጨረታ ኣብ ቁ.308 ወይ ድማ ኣብ ቁ.309 ጨ/ቤ/ጽ/
ኮለጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብምምጻእ ወይ ድማ ብቑ.ቴሌ 
08371388 ብምድዋል ክትውከሱ ትኽእሉ። 
7. ኮለጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲ-ቐይሕ ዝሓሸ ኣማራጺ ምስ ዝረክብ ጨረታ 
ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ። 

ኮለጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን

ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን26/1/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ራሄል ነጋሲ ኣስመላሽ፡ በዓል ቤተይ 
ሚኪኤል ፍስሃየ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 
ደቅና ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 26/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኦምሓጀር

ኣቶ ተኽላይ ገብረእየሱስ፡ በዓልቲ ቤተይ 
ወ/ሮ ልቺ ሃብተገርጊሽ መብራህቱ 
ስለዝዓረፈት፡ ናይ ባንኪ ቡክ ብስማ ዝነበረ 
ናብ ስመይ ክቕየረለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓሊ ግድር

ወ/ሮ ኣበባ ሓጐስ ገብረማርያም፡ 
በዓል-ቤተይ የማነ ተወልደ ገብረስላሴ 
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 6 ደቀይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን26/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምስጋና

ብዕረፍቲ እንፈትዋ ጓልና መንእሰይ ዮሳን ክብረኣብ፡ 
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ ጸጸራት 
ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና ብምምልላስ ከምኡ’ውን 
ካብ ውሽጥን ወጻእን ተሌፎን ብምድዋል ተኻፈልቲ 
ሓዘንና ብምዃን ዘጸናናዕኩምና፡ እግዚኣብሔር 
ጻማኹም ይሃብኩም ሕሰም ኣይትርከቡ - የቐንየልና 
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ዶ/ር ክብረኣብ መሓሪ
ሲ/ር ፍረወይኒ ተኽለ

ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ምስጋና

ብዕረፍቲ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ ምሕረት 
ተስፋሚካኤል ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ 
ኣብ መካነ መቓብር ቤት-መኻእ ዘቃበርኩምና 
ክቡራት ሊቃነ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ድያቆናትን 
ከምኡ’ውን ኣብ ገዛ ተመላሊስኩምን ካብ ውሽጥን 
ወጻእን ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኩምና ኣሕዋትን 
ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና 
ነቕርብ።

በዓል-ቤተን ሊቀ ስልጣናት ቀሺ እያሱ ቀሺ ሃይለሚካኤል
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ምስጋና 

ብዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ክቡር 
ወላዲና ኣቶ ዮውሃንስ ቀሺ ብርሃነ ገብረስላሴ፡ 
ደቁን ኣሕዋቱን ዝተሰመዓና ሓዘን እናገለጽና፡ 
ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ኣብ ኣስመራ ቤተገርግሽ 
ቤተክርስትያን ዘቃበርኩምናን ገዛና ብምምልላስ 
ይኹን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን 
ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ። 

ምሉኣት ስድራቤት ነ/ሄር ዮውሃንስ ቀሺ ብርሃነ 
ገብረስላሴ

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ብሽኳ 

ወ/ሮ ፍቓዱ ባህታ ገብረመስቀል፡ በዓል 
ቤተይ ተስፋማርያም ኪዳነ ፍስሃየ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 

ይተሓለወለይ፡ 9 ደቁ ከኣ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
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ኡምቲቲን ባንዳን ግዳይ ዓሌታውነት ኮይኖምኡምቲቲን ባንዳን ግዳይ ዓሌታውነት ኮይኖም

ቫን ደ ቢክ፡ ንዓመት ምሉእ ካብ ሜዳ ክርሕቕ . . .ቫን ደ ቢክ፡ ንዓመት ምሉእ ካብ ሜዳ ክርሕቕ . . .

ቫን ደ ቢክቫን ደ ቢክ

ተጻወትቲ ኢጣልያዊት ክለብ ለቸ - 
ሳሙኤል ኡምቲቲን ላመክ ባንዳን፡ ረቡዕ 
ምሸት ጋንታኦም ኣንጻር ላዝዮ ኣብ 
ዝነበራ ጸወታ፡ በቶም ተጓዒዞም ዝመጽኡ 
ደገፍቲ ላዝዮ ዓሌታዊ ጸርፊ ወሪድዎም። 
  ኣብዛ ወቕቲ ካብ ባርሴሎና ናብ 

ለቸ ብልቓሕ ተሰጋጊሩ ዘሎ - ኡምቲቲ፡ 
ካሜሮናዊ መበቈል ዘለዎ ፈረንሳዊ 
ኮይኑ፡ ወዲ 21 ዓመት - ላመክ ባንዳ 
ድማ፡ ዛምብያዊ ኣከፋፋሊ እዩ። ምስ 
ሃገሩ ፈረንሳ ብምዃን ዋንጫ ዓለም 
2018 ዘልዓለ - ኡሙቲቲ፡ ኣብታ ምሸት 
ቀዳማይ ግዳይ እዚ ዓሌታዊ ጸርፊ 
ምንባሩ እውን ይሕበር። እዚ ናይ ቃላት 
መግረፍቲ ንወዲ ጋንታኡ እውን ግዳይ 

ክገብሮ ዝሰምዐ - ሳሙኤል፡ ጸወታ ምስ 
ተዛዘመ ካብ ሜዳ እናነብዐ ከምዝወጽአ 
ምንጪታት ሓቢሮም። ብመሰረት ጋዜጣ 
ለ’ኤኩፐ፡ እዚ ክስተት እዚ፡ ጸወታ ንገለ 
ደቓይቕ ደው ክብል ቀሲቡ እዩ።
  ፕረዚንደት ክለብ ለቸ - ሳቨሪዮ 

ማንኒያኒ፡ “ዳኛ ነቲ ጸወታ ደው ምስ 
ኣበሎ፡ ኡምቲቲ፡ ነቲ ካብ ደገፍቲ ዝመጽእ 
ዝነበረ ጸርፊ ክምልሰሉ ስለዝደለየ፡ ጸወታ 
ክጅምር ሓቲቱኒ። ከም ሻምፕዮን (ዕዉት) 
ተጻዋታይ መጠን  ከኣ፡ ግቡእ መልሲ 
ሂቡሉ” ኢሉ። ለቸ፡ ኣብዛ ጸወታ 2ብ1 
እያ ተዓዊታ። 
  ብዘይካ’ዚ፡ ሎሚ ዓመት ናብ ሰሪ’ኣ 

ዝደየበት ክለብ ለቸ፡ “እቲ ዓሌታዊ ጸርፊ 

ብድምጺ ምትብባዕ ደገፍትና ጠፊኡ እዩ” 
ክትብል፡ ደገፍቲ ክለቦም ንዝገብሩሎም 
ምትብባዕ ከተመስግን እንከላ፡ ኡምቲቲ 
ድማ፡ “ኵዕሶ እግሪ ናይ ሓጐስን ባህታን 
እዩ። እቲ ዝተረፈ ከንቱ እዩ።” ኢሉ።
  ንኡምቲቲን ባንዳን ዘለዎ ደገፍ ዝገለጸ 

ፕረዚደንት ፊፋ - ጂያኒ ኢንፋንቲኖ 
ብወገኑ፡ “ምስ ሳሙኤልን ላመክን 
ንምትሕግጋዝ፡ ዓው ኢልና ‘ኣይፋል 
ንዓሌታውነት!’ ንበል፡ ድምጺ እቶም 
ዝበዝሑ ጥዑያት ሰባት ነቶም ዓሌታውን 
ሓንሳብን ንሓዋሩን ስቕ ከብሎም እዩ።” 
ክብል፡ ንዓሌታውነት ኰኒኑ። ላዝዮ እውን 
ድሒራ ንዓሌታውነት ዝዅንን መግለጺ 
ኣውጺኣ እያ።
  ሓደ ካብቶም ሓሙሽት ዓበይቲ 

ሊጋት ኤውሮጳ ዝኾነ ሰሪ’ኣ፡ ብጉዳይ 
ዓሌታውነት ወትሩ ምስ ተነቕፈ እዩ። 
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብዚ ሊግ ዝነበሩ 
ከም - ባላቶሊ፡ ሙንታሪ፡ ሳሙኤል ኤቶ፡ 
ኬሴ፡ ኩሊባሊ፡ ሉካኩን ካልኦትን ብሓለንጊ 
ቃላት ተገሪፎም እዮም። ክንዮ ኢጣልያ 
እውን፡ ኣብ - እንግሊዝ፡ ጀርመን፡ እስጳኛ፡ 
ስኮትላንድ፡ ዩክረይን፡ ሮማኒያን ካልኦት 
ኤውሮጳውያን ሃገራትን ኣብ ተጻወትቲ 
ዝወርድ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከምዘሎ 
ጸብጻብት የረድኡ።

ሆላንዳዊ ኣከፋፋሊ ማን ዩናይትድ 

- ቫን ደ ቢክ፡ ድሕሪ’ቲ ሰሉስ ምሸት 

ዘጋጠሞ መጉዳእቲ፡ ንምሉእ ዓመት ካብ 

ሜዳ ክርሕቕ ከምዝኽእል ተሰጊኡ።

  ኣብዛ ጸወታ ምስ ቀዳሞት 11 ንሜዳ 

ዝኣተወ - ቫን ደ ቢክ፡ ኣብዛ ወቕቲ ካልኣይ 

ግዜኡ እዩ ቀዲሙ ተሰሊፉ። ይዅን 

እምበር፡ ካብ ተኸላኻሊ ቦርንማውዝ 

- ማርኮስ ሰነሲ፡ ብዝወረዶ ከቢድ ናይ 

እግሪ መጉዳእቲ፡ እናነብዕ ክወጽእ እዩ 

ተቐሲቡ። እዚ ሆላንዳዊ፡ ዋላ’ኳ ካብ 

ሜዳ ብዘይዝኾነ ደገፍ እንተወጽአ፡ ኣብቲ 

ድሒሩ ዝተዘርገሐ ስእሊ ግና የማነይቲ 

እግሩ ብሓይሊ ተዓጺፋ እያ ትረአ። 

ዓላሚ እዛ ጋንታ - ተን ሃግ ብወገኑ፡ 

እዚ ተጻዋታይ ግቡእ መርመራ ቅድሚ 

ምግባሩ፡ ንኩነታት ማህረምቱ ኣመልኪቱ 

ዝኾነ ቃል ካብ ምሃብ ተሓይቡ እዩ።

  ይዅን እምበር፡ ኣብ ፕሪመር ሊግ 

ዘጋጥሙ መጉዳእቲ ዝከታተል ክኢላ 

ሕክምና - ቤን ዲነሪ፡ ቫን ደ ቢክ፡ ንሓደ 

ዓመት ካብ ጸወታ ክእለ ይኽእል እዩ 

ክብል ስግኣቱ ገሊጹ ኣሎ። ንሱ፡ “እዚ 

መጉዳእቲ ነቲ ኣብ 2016ን 2017ን 

ብተኸታታሊ ንካርት ዙማን ዝላታን 

ኢብራሂሞቢችን ዘጋጠሞም መስበርቲ 

እዩ ዘዘኻኽረኒ። እታ ብርኪ ልዕሊ ዓቐን 

ተዘርጊሓ፡ ድሕሪኡ ከኣ ንውሽጢ ክትኣቱ 

ትርአ። ግዳማዊ ሓይሊ ምስ ናይ ውሽጢ 

ብድሆ እንተደሚርካዮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። 

ኣነ ብወገነይ፡ እዚ መጉዳእቲ ነዊሕ ግዜ 

ክጸንሕ እዩ ዝብል ጥረጣረ ኣለኒ” ኢሉ። 

ማን ዩናይትድ፡ በዚ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ 

ተሻቒላ ምህላዋ - ቅርበት ዘለዎም ወገናት 

ገሊጾም።

  ወዲ 25 ዓመት - ቫን ደ ቢክ፡ ኣብ 

2020 ካብ ኣያክስ ናብዛ ማንቸስተራዊት 

ክለብ ድሕሪ ምጽምባሩ፡ ብቕዓቱ 

ከንጸባርቕ ተጸጊሙ ምህላዉ ይትንተን። 

ኣብታ ምስ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ዕድል 

ተዋሂብዎ ንሜዳ ዝኣተወላ ምሸት፡ ዋላ’ኳ 

ጽቡቕ ምንቅስቓስ ከርኢ እንተጀመረ፡ 

ብሰንኪ መጉዳእቲ ካብ ጸወታ ክወጽእ 

ምቕሳቡ ግና፡ “ኣብ ርእሲ ዘለታ 

ተወሰኸታ” ከይኮኖ ተሰጊኡ ኣሎ። ቫን ደ 

ቢክ፡ ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ዝሓለፈ ወቕቲ 

ብልቓሕ ናብ ኤቨርተን ተላኢኹ ምንባሩ 

ዝዝከር ኮይኑ፡ ብሰንኪ መጉዳእቲ ግና፡ 

ክንዮ ሸውዓተ ግጥማት ከየካየደ እዩ፡ ናብ 

ኣደ ጋንታኡ ማን ዩናይትድ ተመሊሱ። 

ዩናይትድ ኣብዛ ምሸት፡ ብሸቶታት - 

ካሲሜሮ፡ ሉክ ሻውን ራሽፎርድን 3ብ0 

ምዕዋታ ይፍለጥ።

ብሊንድ፡ ናብ ባየር ሙኒክ ተጸንቢሩብሊንድ፡ ናብ ባየር ሙኒክ ተጸንቢሩ
ሆላንዳዊ ተኸላኻሊ ኣያክስ - ዳለይ ብሊንድ፡ ዘይትጽቢታዊ ብዝኾነ መስርሕ ብናጻ ናብ 

ባየር ሙኒክ ምጽንባሩ ተሓቢሩ።

  እዚ ወዲ 32 ዓመት ናይ ጸጋም ክንፊ ተኸላኻላይ፡ ኣብ ኣጋ ሓዲሽ ዓመት 2023 

ምስ ክለቡ ኣያክስ ዝነበሮ ውዕል ከምዘቋረጾ እዩ ዝግለጽ። ብሊንድ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ውዕሉ 

ሽዱሽተ ኣዋርሕ ተረፍ እንተነበሮ፡ ምስ ኣሰልጣኒኡ ኣልፍረድ ሽረኡደር ክሰማምዕ ስለ 

ዘይከኣለ ግና፡ ብናይ ሓባር ምርድዳእ ክስርዞ ኣይተማትአን - ብመሰረት ጋዜጣ ቴለግራፍ። 

 ብሊንድ፡ ካብዛ ሆላንዳዊት ክለብ ድሕሪ ምውጻኡ፡ ስሙ ምስታ ናይ ቅድም 

ሆላንዳውያን ተጻወትቲ - ኦቨርማርስን ቫን ቦመልን ዝመርሑዋ ዘለዉ ቤልጁማዊት ክለብ 

ሮያል ኣንትውርፕ ተኣሳሲሩ ይለዓል ነይሩ። እንተኾነ፡ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ 

ቀትሪ ንብዙሓት ወገናት ዘገረም፡ “ብሊንድ ብናጻ ናብ ባየር ሙኒክ ክሰጋገር ተሰማሚዑ” 

ዝብል ዜና ተቓልሐ። ብመሰረት ጋዜጣ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ከኣ፡ ብሊንድ፡ ድሮ ሕክምናዊ 

ፈተና ገይሩ ክሳብ ምዝዛም እዛ ወቅቲ ማልያ ባየር ሙኒክ ክለብስ እዩ።

  ባየር ሙኒክ፡ ነዚ ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ ከተፈርሞ ዝነቐለት፡ ኣብቲ ቦታ ዝስለፍ 

ፈረንሳዊ - ሉካስ ሀርናንደዝ ብሰንኪ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዘጋጠሞ መጉዳእቲ፡ ኣብ ናይ 

ተሃድሶ ግዜ ብምህላዉ እዩ። ብሊንድ፡ ብወግዒ ኣባል እዛ ጋንታ ምስ ኮነ፡ ምስቶም 

ኣብ ኣያክስ ደቂ ጋንታኡ ዝነበሩ - ደሊክት፡ ማዝራዋይን ግራቨንበርችን ዳግማይ ክሓብር 

እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ማልያ ራብዐይቲ ጋንታ ክለብስ እዩ። ብሊንድ፡ 

ኣቐዲሙ ማልያ - ግሮኒገን፡ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣያክስን ለቢሱ እዩ።

እንታይከ ይበሃል ኣሎ?እንታይከ ይበሃል ኣሎ?
ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት

* ባርሳ፡ ነቲ ኣብ ሊቨርፑል መጻኢኡ ንጹር ከምዘየለ ዝግለጽ - ፊርሚኖ ከተፈርሞ 

ድልየት ከምዘለዋ ጋዜጣ ደይሊ መይል ሓቢራ። ዓላሚ ባርሳ - ዛቪ፡ ኣብ ልዕሊ እዚ 

ብራዚላዊ ተጻዋታይ ልዑል ኣድናቖት ከምዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ብዘይካ’ዚ፡ ንሮናልዶ 

ኣፈሪማ ዘላ ስዑዳዊት ኣል-ነስር፡ ንፊርሚኖ ሕቶ ከምዘቕረበትሉ፡ ጋዜጣ ጎል ተረድእ። 

* በነፊካ፡ ነቲ ብቸልሲ ዝቐረበላ ናይ ኢንዞ ፈርናንደዝ ሕቶ ምስግጋር ነጺጋቶ። 

ቸልሲ፡ ነዚ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ሰለስተ ዓመታት ዝኽፈል 112 ሚልዮን 

ፓውንድ እያ ሸኒናቶ። እንተኾነ ግና፡ በነፊካ፡ ኣብ ሓደ ዓመት ዝኽፈል 106 ሚልዮን 

ፓውንድ እንተዘይኮይኑ “ውዕል ዝበሃል የለን” ክትብል ኣቕቢጻ - ብመሰረት ጋዜጣ 

ማይል።

* ፕረዚደንት ባርሴሎና - ኹዋን ላፖርተ፡ “ንበርናንዶ ሲልቫ 80 ሚልዮን ዩሮ 

ኣይነውጽኣሉን ኢና” ክብል፡ ነቲ ክለቦም ነዚ ተጻዋታይ ማን ሲቲ ንምፍራም ህጡር 

መጠን ገንዘብ ከተውጽእ እያ ዝብል ዜና ነጺግዎ። 

* ለዋንዶውስኪ፡ ጋንታኡ ባርሴሎና ዝመጽእ ሰንበት ናብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ተጓዒዛ 

ኣብ እትገብሮ ጸወታ፡ ብሰንኪ መቕጻዕቲ ከምዘይስለፍ ተሓቢሩ። እዚ ተጻዋታይ፡ 

ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጋንታኡ ንኣሳሱና 2ብ1 ኣብ ዝሰዓረትሉ ጸወታ፡ ብኽልተ ብጫ 

ካርድ ካብ ሜዳ ክወጽእ እንከሎ ምስ ዳኛ ብምምልላሱ እዩ ተቐጺዑ። ዋላ’ኳ፡ ጋንታኡ 

እዚ መቕጻዕቲ ክስረዘላ ከምዝግባእ እንተገለጸት፡ ሰማዒ እዝኒ ግና ኣይረኸበትን። ለዌ፡ 

ብዘይካ’ዚ፡ ኣንጻር ገታፍን ጂሮናን እውን ኣይክስለፍን እዩ።

* ፕረዚደነት ፊፋ - ጂያኒ ኢንፋንቲኖ፡ 

ዝሓለፈ ሰሉስ ንክብሪ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ 

ዝዓረፈ ንጉስ ኵዕሶ እግሪ - ፔለ፡ ንኹለን 

ሃገራት ንሓንቲ ካብ ስታድዩመን ብስሙ 

ክጽውዓ ክሓቱወን መደብ ከምዘለዎም 

ተዛሪቡ ምንባሩ ይፍለጥ። ድሮ፡ ነዚ 

ሓሳብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኬፕ ቨርደ 

ተቐቢላቶ ምህላዋ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር 

ናይታ ሃገር - ዩሰስ ኮረያ ኢ ሲልቫ 

ኣረጋጊጹ። እዚ ፕረዚንደት፡ “ንክብሪን 

ኣፍልጦን እቲ ንኹልና ዘዅርዓና ሰብ፡ 

ሃገራዊ ስታድዩምና “ስታድዩም ፔለ” 

ኢልና ክንጽውዕ ሓሲብና ኣለና። ተስፋ 

ይገብር ከኣ፡ እዚ ተበግሶ ብሓያሎ ሃገራት 

ክሰዓብ” ክብል፡ ኣብ ናይ ፈይስቡክ 

ሕሳቡ ጽሒፉ።

* ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ፡ እቲ 

ብሰንኪ ናይ ዓንካር ዓንካሪት መጉዳእቲ 

ኣብ ናይ ተሃድሶ እዋን ዘሎ ናይ ክንፊ 

ኣጥቃዓያ - ኣንኬል ዲ ማሪያ፡ ኣብ 

ቀረባ ግዜ ናብ ሜዳ ክምለስ ተተስፍያ 

ከምዘላ ፉትቦል ኢጣልያ ሓቢራ። ዲ 

ማሪያ፡ ኣብታ ጋንታኡ ረቡዕ ምሸት 

ኣብ ልዕሊ ክረሞንሰ ዝተዓወተትሉ 

ጸወታ ኣይተሰለፈን። ጽባሕ ቀዳም 

ጋንታኡ ኣንጻር ኡዱነዚ ኣብ ዘለዋ 

ጸወታ፡ እንተወሓደ ምስ ተቐየርቲ 

ክጸንሕን፡ ድሕሪ ሰሙን ኣንጻር ናፖሊ 

ኣብ ዘለዎም ከቢድ ጸወታ ድማ እጃሙ 

ክገብርን እያ - ጁቬ ተተስፍያ ዘላ። ወዲ 

34 ዓመት ዲ ማርያ፡ ቅድሚ ዋንጫ 

ዓለም ብሰንኪ መስበርቲ ሸዱሽተ ናይ 

ሰሪ’ኣ ግጥማት ከሲሩ እዩ። 

* ክሪስትያኖ ሮናልዶ፡ ዘለዎ ህቡብነትን 

ዝናን ተጠቒሙ ኣብ ስዑዲ ዓረብ 

ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከቃልዖ፡ 

ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተማሕጺኑ። 

ዳና ኣሕመድ ዝስማ ኣባል እዚ ውድብ፡ 

“ሮናልዶ፡ ኣብ ክንዲ ንስዑዲ ዓረብ 

ብዘይ ነቐፌታ ዝንእዳ፡ ነቲ ዘለዎ ህዝባዊ 

ተቐባልነት ተጠቒሙ፡ ኣብታ ሃገር ዘሎ 

ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣቓልቦ ክረክብ 

ክሰርሕ ይግባእ።” ኢላ። እዚ ውድብ፡ 

ስዑዲ ዓረብ ብቕትለት፡ ዓመጽን 

ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕጸ-ፋርስን ካልኦት 

ገበናትን ዝሕተቱ ሰባት ከምእትቐትል፡ 

ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኣብ ሓንቲ 

መዓልቲ 81 ሰባት ብዘይፍትሓዊ 

መንገዲ ከምዝቐተለት (ብናይ ፍርዲ) 

እዩ ዝኸሳ።

  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሮናልዶ፡ 

ብሰንኪ እቲ ኣብ ማን ዩናይትድ እንከሎ 

ንሓደ ደጋፊ ኤቨርተን ብኢዱ ሃሪሙ 

ሞባይሉ ዝሰበረሉን ንኽልተ ግጥማት 

ዝተቐጽዓሉን ጉዳይ፡ ስዑዳዊት ክለብ 

ኣል-ናስር ኣብ እትገብሮ ክልተ ግጥማት 

ኣይክስለፍን እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ትማሊ 

ክትካየድ ዝነበራ ጸወታ ኣል-ናስር 

(ሮናልዶ፡ ቀዳመይቲ ክቕጽዓላ ዝነበሮ 

ግጥም) ብሰንኪ ብርቱዕ ማይ ናብ ሎሚ 

ተቐይራ ኣላ።

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
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ኣብ ህንዲ፡ ሓንቲ ከተማ ‘ክትጥሕል ጀሚራ’ ተባሂሉኣብ ህንዲ ‘ጆሺማት’ ዝተባህለት ንእሽቶ 

ከተማ ብማይ ክትወሓጥ ብምጅማራ፡ 

ነበርታ ኣብ ከቢድ ሻቕዕሎት ምእታዎም 

ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር ሓቢሮም።

እታ ኣብ ዞባ ኡታርኣካንድ ትርከብ 

ንእሽቶ ከተማ ኣስታት 3 ሽሕ ነበርቲ 

ዘለዉዋ ኮይና፡ ኣብ ገማግም ቀላይ 

ዝተደኮነት እያ። ኣብታ ከተማ ፈቖዶኡ 

ማይ ብምንታዑን ህንጻታት ናይታ ከተማ 

ብምንቃዑን፡ እዚ ክስተት’ዚ ድማ ናይ 

ምጥሓል ምልክታት ብምዃኑ ዝኸፍአ 

ሓደጋ ከይሰዓበ እንከሎ ነበርቲ ብቕልጡፍ 

ክግዕዙ ከምዘለዎም ክኢላታት ህንዲ 

የገንዝቡ።

ኩባንያ ኣማዞን 18 ሽሕ ሰራሕተኛታት ይሰጕግ
ኣብ ኣመሪካ ዝመደበሩ ኩባንያ ኣማዞን፡ 

ወጻኢታቱ ንምንካይ ኣስታት 18 ሽሕ 

ሰራሕተኛታት ከምዝሰጕግ ኣፍሊጡ።

እቲ ዓቢ ኩባንያ ኣብ ዝተፈላለያ 

ሃገራት ኣብ ዘሎ ጨናፍራቱ ኣስታት 

1.5 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ከምዘለውዎ 

እዩ ዝገልጽ። 

እቲ ሰራሕተኛታት ናይ ምጕዳል 

ውጥን ኣበየኖት ጨናፍራት ከምዝፍጸም 

እኳ እንተዘይተነጸረ፡ ንሃገራት ኤውሮጳ 

ዘጠቓልል ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ።

ሓላፊ ናይቲ ኩባንያ ኣንዲ ጃሲ 

ከምዝሓበሮ፡ እቲ ሰራሕተኛታት ናይ 

ምጕዳል መደብ፡ ብሰንኪ ኣብ ዓለም 

ኣጋጢሙ ዘሎ ተነቃፊ ኩነታት ቍጠባ 

ከምዝወጽአ ኣረዲኡ።

ኣማዞን ሰራሕተኛታት ከጕድል 

ኣመሪካ - ሸሞንተ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ኣብ ገዝኦም ተቐቲሎም
ኣብ ኣመሪካ ‘ኤኖች’ ኣብ ዝተባህለት 

ከተማ፡ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝኾኑ 8 

ሰባት ኣብ መንበሪ ገዝኦም ተቐቲሎም 

ከምዝጸንሑ ፖሊስ ሓቢሩ።

ፖሊስ ናይታ ከተማ፡ ገዛ-ገዛ እናዞረ 

ብመንግስታዊ ናብዮት ዝካየዳ 

ስድራቤታት ኣብ ዝከታተለሉ 

ብእስራኤል 40 ዓመት ዝተኣሰረ ፍልስጤማዊ ተፈቲሑ

“ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ፓኪስታን ቅንጸላ ክፍጽም እየ” ጣሊባን

ገለ ኣባይቲ’ውን ድሮ ክፈርስ ብምጅማሩ 

ኣስታት 30 ስድራቤታት ብሰብ መዚ 

ናይቲ ከባቢ ክግዕዛ ከምእተገብረን፡ እቲ 

መንቃዕቲ ናይ መንደቕ ኣብ ኣስታት 

600 ህንጻታት ተራእዩ ብምህላዉ ግዳ 

ኣብ ቀረባ መዓልታት እውን ኣማኢት 

ስድራቤታት ክግዕዛ ተኽእሎ ከምዘሎ 

ወግዓውያን ምንጭታት ህንዲ ኣሚቶም።

ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ተራእዩ ዘሎ 

ወሰኽ ማይ ቀላያት፡ ናይ ምህማም 

መሬትን ምፍራስ ህንጻታትን ስግኣታት 

ከምእተኸስተ ነበርቲ ይሕብሩ።

ኣቐዲሙ ኣብቲ ከባቢ ተመሳሳሊ 

ሓደጋታት ተኸሲቱ ምንባሩ እዩ ዝግለጽ።

ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ናብቲ ስግኣት 

ምጥሓል ኣንጸላልዩዎ ዘሎ ከባቢታት 

ድሕሪ ምብጻሕ፡ ነቲ ኣጋጢሙ 

ዘሎ ኩነታት ዝግምግሙ ክኢላታት 

ከምዝለኣኹ ኣፍሊጡ።

ድሮ’ውን ንገለ ነበርቲ ካብ ኣባይቶም 

ናይ ምግዓዝ መስርሕ ከምእተጀመረ እቲ 

ኣመሓዳሪ ገሊጹ። እንተኾነ፡ ገለ ነበርቲ 

ካብ ኣባይቶም ክግዕዙ ከምዘይደልዩ 

ይገልጹ ብምህላዎም፡ እቲ መስርሕ 

ይደናጐ ምህላዉ እዮም ምንጭታት 

ህንዲ ዘረድኡ።

ዝመደበሉ ምኽንያት፡ ንጥፈታት 

ምውዕዋዕ ብምንካዩ፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ 

ብመንገዱ ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት 

ብምንቍልቋሉ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ።

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ኣመሪካ 

ዝመደበረን ምስ ኢንተርነት ዝተኣሳሰር 

ንጥፈታት ዘለወን ሓያሎ ኩባንያታት 

ሰራሕተኛታት የጕድላ ምህላወን እዩ 

ዝግለጽ።  

ኣቐዲሙ፡ ን’ፈይስቡክ’ ዝውንን 

ኩባንያ መታ፡ ኢንስታግራም፡ ዋትስኣፕን 

ሴልስፍሮስን ኣብ 2023 ተመሳሳሊ 

ሰራሕተኛታት ናይ ምጕዳል ስጉምቲ 

ከምዝወስዳ ምሕባረን ይፍለጥ። ዝሓለፈ 

ኣዋርሕ ንኩባንያ ትዊተር ዝገዝኦ ኤሎን 

ሞስክ እውን ኣሽሓት ሰራሕተኛታት 

ከምዝሰጐገ ኣይርሳዕን።

ዝነበረ እዋን፡ ናይ ሓሙሽተ ቈልዑ 

ዝርከቦ ሸሞንተ ሬሳ ኣብ መንበሪ ገዛ 

ተዓጽዩ ከምዝረኸበን፡ ግዳያት ብጎነጽ 

ከምእተቐትሉ ዝሕብር ኣሰራት ከምዘሎን 

ገሊጹ። 

እንተኾነ፡ ነቲ ቅትለት ንምፍጻም 

ዝደፋፍአ ምኽንያት ዛጊት ክንጽረሉ 

ከምዘይከኣሉ እዩ ፖሊስ ዝሕብር።

ኣመሓዳሪ ናይታ ከተማ፡ በቲ ፍጻመ 

ኣስታት 8 ሽሕ ነበርቲ ከተማ ኤኖች 

“ሰንቢዶምን ሓዚኖምን ኣለዉ” ክብል’ዩ 

ገሊጹ። “ብሓቂ ዘሰንብድ እዩ፡ ኣብዚ 

ማሕበረ-ሰብ ከም’ዚ ዓይነት ኣቐንዛዊ 

ፍጻመ ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን እዩ” ድማ 

ኢሉ።

እታ ግዳይ ቅትለት ዝኾነት ስድራቤት፡ 

ኣብታ ከተማ ፍልጥቲ ከምዝነበረት እዩ 

ኣመሓዳሪ ናይታ ከተማ ዝሕብር። 

ፖሊስ ናይ’ታ ከተማ፡ ምስጢር ናይቲ 

ቅትለት ንምፍላጥ ገና የጻሪ ከምዘሎ፡ 

ኣብ መርመራ ሓጋዚ ዝኾነ ዝርዝራት 

ዘለዎ ሰብ ድማ ብቕልጡፍ ናብ ፖሊስ 

ክሕብር ጸዊዑ ኣሎ።

ኣብ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን 

ሰባት ዝፍጸም ገበናት ቅትለት እናዛየደ 

ምምጽኡ ጸብጻባት የመልክቱ።

ኣብ ፓኪስታን ዝንቀሳቐስ ‘ታህሪክ 

ኢ ጣሊባን’ ዝተባህለ ጉጅለ፡ ኣብ ልዕሊ 

ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ’ታ ሃገርን ካልኦት 

ላዕለዎት ሓለፍትን ናይ ቅንጸላ ስጉምቲ 

ከምዝወስድ ኣጠንቂቑ።

እቲ ‘ፓኪስታናዊ ጣሊባን’ ተባሂሉ 

ዝጽዋዕ ጉጅለ ኣብ ዝዘርገሖ መጠንቀቕታ፡ 

መንግስቲ ናይ’ታ ሃገር ኣንጻሩ ዘካይዶ ዘሎ 

ወፍሪ ደው ምስዘየብል፡ ብወገኑ ንቐዳማይ 

ሚኒስተር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍን 

ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ናይ’ታ ሃገር 

ቢልዋል ቡቶ ዛርዳሪን ከምዝቕንጽሎም 

ኣፈራሪሑ ኣሎ።

ኣፈኛ ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ መሓመድ 

ኮራሳኒ ብዛዕባ’ቲ መጠንቀቕታ ኣመልኪቱ 

ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ጉጅለኡ ንነዊሕ 

እዋን ኣንጻር መራሕቲ ሰልፍታት ናይታ 

ሃገር ስጉምቲ ከምዘይወሰደ ብምምልካት፡ 

ድሕሪ ደጊም ግን መሳርሒ ምዕራብ 

ንዝበሎም ሰበ-ስልጣን ናይ’ታ ሃገር ስጉምቲ 

ከምዝወስደሎምን ሰባት ካብ ጥቓኦም 

ክርሕቁን ኣተሓሳሲቡ።

ዝሓለፈ እዋን፡ ‘ኣንጻር ሽበራ ባዶ 

ተጻዋርነት’ ዝኣወጀ መንግስቲ ፓኪስታን፡ 

ኣብ ልዕሊ’ቲ ምስ ጉጅለ ጣሊባን ናይ 

ኣፍጋኒስታን ምትእስሳር ከምዘለዎ ዝንገረሉ 

ፓኪስታናዊ ጣሊባን ኮነ ካልኦት ዕጡቓት 

ጉጅለታት ጽኑዕ ስጉምቲ ከምዝወስድ እዩ 

ዘፍልጥ።

ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ፓኪስታን፡ ኩነታት 

ጸጥታ ናይታ ሃገር ንምግምጋም ክልተ 

መዓልቲ ዝወሰደ ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ፡ 

ድሕነት ሃገርን ህዝብን ንምውሓስ ኣንጻር 

ሽበራውያን ጉጅለታት ዕቱብ ስጉምቲ 

ክውሰድ ወሲኖም ኣለዉ።

ኣብ 2022 ጥራይ ኣብ ፓኪስታን ልዕሊ 

150 መጥቃዕቲ ብፓኪስታናዊ ጣሊባን 

ከምእተኻየደን ብሰንኩ ዓሰርተታት ሰባት 

ከምእተቐትሉን ጸጥታዊ ሰነዳት ናይ’ታ 

ሃገር ኣነጺሮም።

ፓኪስታናዊ ጣሊባን ምስቲ ኣብ ጎረቤት 

ሃገር ኣፍጋኒስታን ስልጣን መሪሕነት 

ዝተቖጻጸረ ስርዓት ጣሊባን ምትእስሳር 

ከምዘለዎ እዩ ዝንገር። ብሽምግልና ኣፍጋናዊ 

ጣሊባን ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ 

ፓኪስታንን እቲ ጉጅለን ስምምዕ ምቍራጽ 

ተዅሲ ተኸቲሙ ምንባሩ፡ እንተኾነ 

ነዊሕ ከይጸንሐ በቲ ጉጅለ ከምእተጣሕሰ 

ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር ሓቢሮም። 

መንግስቲ ፓኪስታን፡ እቲ ኣብታ ሃገር 

ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ኣብ መሬት ኣፍጋኒስታን 

ከምዝዕቈብ እኳ እንተኸሰሰ፡ ካቡል ግን ነቲ 

ክሲ ትነጽግ።

ብእስራኤል ንኣስታት 40 ዓመት 

ዝተኣስረ ፍልስጤማዊ ተፈቲሑ።

እቲ ካሪም ዮኑስ ዝተባህለ ፍልስጤማዊ 

ብ1983 እዩ ብጭውያን ቅትለትን ሓደ 

እስራኤላዊ ወተሃደር ተጠርጢሩ ኣብ 

ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ።

እቲ ፍልስጤማዊ በቲ ዝቐረበሉ ክስታት 

ገበነኛ ከምዝኾነ እስራኤል ትገልጽ።

ፕረዚደንት ፍልስጤማውያን ማሕሙድ 

ዓባስ፡ “ካሪም የኑስ ምልክት ጽንዓት 

ፍልስጤማውያን እዩ” ክብል ንኢዱዎ። 

እቲ እሱር ብወገኑ “ንስለ ፍልስጤም 

መስዋእቲ ካብ መንጎ ዝኸፈሉ ሰባት ሓደ 

ብምዃነይ እሕበን” ኢሉ።

እቲ ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ እስራኤል 

ዝነውሐ ግዜ ዝተኣስረ ፍልስጤማዊ 

ምስ ተፈትሐ፡ ናብ መበቆላዊ ዓዱ ኣብ 

ዝተመልሰሉ፡ ሓያሎ ፍልስጤማውያን 

ብሓጎስ ከምእተቐበሉዎን ሓንጊሮምዎ 

ክዞሩ ከምእተራእዩን ምንጭታት ዜና 

ሓቢሮም።

ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ትሕቲ ኣብያተ-

ማእሰርቲ እስራኤል ኣስታት 4,700 

ፍልስጤማውያን ከምዝርከቡ፡ ካብዚኦም 

ድማ 150 ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ 

ከምዝኾኑ ጸብጻባት የመልክቱ።

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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