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ዋዕላ ዳቮስ-2023 ኣብ ሓድሽ ዋዕላ ዳቮስ-2023 ኣብ ሓድሽ 
ዓለማዊ መድረኽዓለማዊ መድረኽ

ጠንቅን ሳዕቤናትን ፕላስቲካዊ ጠንቅን ሳዕቤናትን ፕላስቲካዊ 
ብከላ ባሕሪብከላ ባሕሪ

ንድፊ ህይወትንድፊ ህይወት ፕሪመር ሊግ፡ ብምንታይ እዩ. . .ፕሪመር ሊግ፡ ብምንታይ እዩ. . .

ላግጺ ብመግደራ ህዝቢ
ቅድሚ ዝኣገረ “ኲናት ኣየድልየኩምን’ዩ” ተባሂሎም ዝተመኽሩ፣ “ኣይፋሉን 
ባህላዊ ጸወታና’ዩ” ኢሎም ብዕሽነት ናብ ዘይመልክዎ ዕማም ሃጺጾም፡ ገዚፍ 
ህልቂትን ዕንወትን ዝጸውዑ መራሕቲ ዕብዳን፣ “ውዕል ዕጥቂ ምፍታሕ 
ፕሪቶርያ” ኣብ ዝኸተምሉ፡ ጉራኦም ዘኪሩ፡ “ኣንታ መን ክሓፍረሎም’ዩ!” 
ኢሉ ዘይተሰከፈ፡ ኣብ ክንዶኦም ሓኒኹ ዘይተሸቚረረ የለን። 
   ሕስረቶም ዘርሞሞ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ሃርድ ቶክ፡ “ሰሜን እዝ እንተዘይነጥቅዖ 
ኢልኩም ትጠዓሱ’ዶ?” ክብል ንኣፈኛ ናይቲ ጉጅለ ብኣንክሮ ከምዝሓተቶ 
ኣይርሳዕን።
   ብምሒር ፈኸራ፡ ጃህራን ፈራዕራዕን ኣእዛን ዘጽመመ ዓንዳሪ፡ ኣብ 
መጨረሻ ዲኖ ህበይ ተኸዲኑ ኣብ ውዕል ስዕረት ክሰግድ ከሎ፡ ተዓዛቢ’ኳ ኣብ 
ክንድኡ ይስቀቕ’ዩ። ኣብ መዝገበ-ቃላት ስዕርቲ ጃንዳ ግን፡ ሕንከት ዝበሃል 
የለን። ኣብ ክንድኡ፡ ብደም ብላሽ ዘህለቐቶ ኣማኢት ኣሽሓት እናቐይዐት፡ ኣብ 
ጽዑቕ ዘመተ ጥበራን ነብሰ-ምዕሻውን ተጸሚዳ ትርከብ።
    ማዕከናት ዜና ክልል ትግራይ፣ ዕሱባት ወጻእተኛታትን ዕዱጋት ሃሱሳትን፣ 
ነቲ ብሰንኪ ህልይና መራሕቱ፡ መግደራ ዝረኸበ ህዝቢ፡ “ጸላእትኻ በ’ፍንጫ 
ወጢጥካ ኣፈሪምካዮም” እናበሉ፡ ንውዕል ስዕረት ገልቢጦም ብምንባብ 
ከላግጽሉ ይውዕሉ ኣለዉ። ህዝቢ ትግራይ ዘይተኣደነ ህይወት ከፊሉ 
ዝተሓረሞ ረድኤት ብቕልጽሙ ከምዝረኸበ፣ ዓለም ብዓለሙ ዘስተንከረ ዓወት 
ሓፊሱ ንጸላእቱ ስረ ከምዘፍትሖም እናባጨዉ ብስቓይ ህዝቢ ከሽካዕልሉ 
ስኽኽ ዘይምባሎም ድማ ንሰማዒ ኣስደሚምዎ ኣሎ። ዘይተገንዘብዎ ሓቂ 
ግን፡ ህዝቢ ትግራይ ብጥበራን ከንቱ ውዳሰን ዝዕሾ፡ ክሳብ ክንድኡ ዝንዓቕ፡ 
ምስትውዓል ዝጎደሎ በሃም ኣይኮነን። ብቐጻሊ ዝዕሾን ዝታለልን ህዝቢ ስለዘየለ።
    ‘ሑጻን ማይን መታርፍቲ’ ከምዝበሃል፡ ጎረባብቲ ህዝብታት ብሓደ ክነብሩ 
ሕርያ ዘይኮነ ዘይልወጥ ዕጫ’ዩ። በዚ ድማ፡ ሓላፍነት ዝስምዖም ልሂቃን፡ 
ንህዝቦም ክገብርሉ ዝግባእ ዝዓበየ ሞያ፡ ምስ ጎረባብቱ ስኒት ብምፍጣር፡ 
ብሰላም ዝነብረሉን ተሓባቢሩ ዝዓብየሉን ባይታ ምጥጣሕ’ዩ። ብዙሓት ካብ 
ልሂቃን ትግራይ ግን ከምኡ ዓይነት ልቦና ኮነ ትብዓት ገና ኣይዓቘሩን። 
ድሕሪ’ቲ ዘጋጠመ ውርደት፡ ብስኹን መንፈስ፡ ንሓዋሩ ዘዋጽእ፡ ብሰላም ናይ 
ምንብባር ስትራተጂ ኣብ ክንዲ ምስልሳል፡ ህዝቢ እናኣደንቈሩ፡ መመሊሶም 
እናኣቀሓሓሩ፡ ኣብ ጭቃ ውድቀት ጠንቀላዕላዕ ምባል ዝመረጹ ይመስሉ።
   ኣመራርሓ ስዕርቲ ጃንዳ፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ 
ድማ ብዝያዳ ዘይግባእ ዋጋ ኣኽፊልዎ’ዩ። ጌጋ ንልቦና እንተጠቒሙ ግዳ፡ 
ዝጠፍአ ህይወት እኳ ዝመልስ እንተዘይኮነ፡ ዝወረደ ዕንወት ግን ክፍውስ 
ዝኽእል’ዩ። ርግጽ’ዩ ጌጋታት ውድቕቲ ወያነ ጸብጺብካ ኣይውዳእን። 
እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ፡ ንረብሓ ሓይልታት ግዳም ክትክድም፡ ንህዝቢ ምስ 
መታርፍቱ ዝገደፈትሉ ጽርርድ’ዩ። የግዳስ ካብዚ ኩነት’ዚ ዘገላግል መዋጽኦ 
ኣሎ። ውድቀት ዘስዓበ ስትራተጂያዊ ጌጋ ብትብዓት ኣሪምካ፡ ብሃናጺን 
እወታዊን ናይ ዕብየት ኣእምሮ፡ ምስ መናብርትኻ ዘላቒ ሰላም ምፍጣር። 
ካልእ ኩሉ፡ ህውተታን ዕንጅልናን ጥራይ እዩ።

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

ሚኒስተር ዑስማን፡ ናብ ናይ ቱርኪን ሶርያን 
መዘናታቱ መልእኽቲ ሓዘን ሰዲዱ

ሚኒስትሪ ዜና፡ ናይ ሰኣልቲ ስልጠና ወዲቡ

ሚኒስትሪ ዜና፡ ኣብ ሜላታት ፎቶግራፍን 
ኣብ’ቲ ሞያ ተበጺሑ ዘሎ ቴክኖሎጂን - 
ብግብሪ ዝተሰነየ ስልጠና ሂቡ።

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ 
ዑስማን ሳልሕ፡ ብምኽንያት እቲ 
ብ6 ለካቲት ንግሆ ዘጋጠመን 
ዛጊት ህይወት ልዕሊ 5 ሽሕ 
ሰባት ዝቐዘፈን ልዕሊ 20 ሽሕ 
ዘቚሰለን ሓደጋ ምንቅጥቃጥ 
ምድሪ፡ ናብ ሚኒስተራት 
ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪን ሶርያን፡ 
ናይ ሓዘን መልእኽቲ ሰዲዱ።
ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ 

ቱርኪ መቭሉት ካቩሶጉሉን 

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶርያ ፈይሰል 
ኣልምቕዳድን ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ፡ 
ሚኒስተር ዑስማን - ብዝወረደ ከቢድ 
ጉድኣት ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ፡ 
ንህዝብታት እተን ሃገራትን ዝተሃስያ ስድራ-
ቤታትን ጽንዓት ተመንዩ።
ሚኒስተር ዑስማን ኣብ መወዳእታ፡ 

መንግስቲ ኤርትራ - ግዳያት ንምርዳእን 
ንምሕጋዝን ብክልቲኡ መንግስታት ንዝካየድ 
ዘሎ ጻዕሪን ህይወት ናይ ምድሓን ንጥፈታትን 
ከምዘሞጒስ ገሊጹ።

ባጽዕ - ብምኽንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ወፈራ ጽሬት ተኻዪዱ

ኣብ ባጽዕ፡ ብምኽንያት ጽምብል መበል 
33 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ወፈራ 
ጽሬት ተኻዪዱ።
እቲ ብተሳትፎ ነበርቲ ሰለስተ 

ምምሕዳራት ከባቢ፡ ሰራሕተኛታት ትካላት 
መንግስትን ሰራዊትን - ኣብ ኩትሚያ፡ 
ኣማተረ፡ ሕጥምሎ፡ ጥዋሎት፡ ውሽጢ 
ባጽዕን ግራርን ዝተኻየደ ወፈራታት፡ 
ምኹስኳስን ምስታይን ኣግራብ እውን 
ዘጠቓለለ እዩ።

ብዘይካ’ዚ፡ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ሰ/ቀ/
ባሕሪ መጀር መልኣከ ገብረማርያም፡ ምስ 
ወነንትን መራሕትን ታክሲ፡ ኣብ ምክልኻል 
ሓደጋታት ትራፊክን ክግበር ኣብ ዝግብኦ 
ጥንቃቐታትን ኣስተምህሮ ሂቡ።
ብመሰረት ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ኣብ 2022 

ብዘጋጠመ 240 ሓደጋታት  8 ሰባት 
ሞይቶም፡ ልዕሊ 150 ቀሊልን ከቢድን 
መቊሰልቲ ኣጋጢምዎም። ኣብ ንብረት 
ድማ፡ ናይ ኣስታት 6 ሚልዮን ናቕፋ 

ክሳራ ወሪዱ።
ናህሪ፡ መስተ ሰቲኻ ምዝዋር፡ መንገድኻ 

ዘይምሓዝ፡ ርሕቀትካ ዘይምሕላው - ካብ 
ቀንዲ ጠንቂታት ምንባሮም ዝጠቐሰ 
መጀር መልኣከ፡ ኣብ ጽምብል ፈንቅል 
ምስ ብዝሒ ነጋድያን ኣዝዮም ክጥንቀቑ 
ኣዘኻኺሩ።
ጽምብል መበል 33 ዓመት ዝኽሪ 

ስርሒት ፈንቅል፡ “ፈንቅል - ጽኑዕ 
መብጽዓ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ካብ 
10 ክሳብ 12 ለካቲት ክካየድ እዩ።

ኣብ’ዚ ኣብ ክልተ ምድባት - ንነባራትን 
ጀመርትን ኣብ ዝተዋህበ ትምህርቲ፡ 
ካብ ዝተፈላለያ ክፍልታት ሚኒስትሪ 

ዜና ዝተዋጽኡ 51 ሓደስትን ገዳይምን 
ከምኡ’ውን 2 ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ 
ተሳቲፎም።

እዚ ኣብ ኣስመራ ንክልተ ሰሙን 
ዝቐጸለን ኣብ ሓፈሻዊ ኣገባባት ኣለዓዕላ 
ደረቕ-ስእሊ ዘተኰረን ትምህርቲ፡ 
ኣጠቓቕማ ለንስ፣ ውህደት ብርሃንን 
ሕብርን፣ ኣወዳድባ ስእሊ፣ ዓይነት ፋይል 
ኣብ ካሜራ፣ ዲጂታላዊ ምምስራሕ ስእሊ፣ 
ከምኡ’ውን ቴክኖሎጂ ካሜራ ዝዳህሰሰ 
ነይሩ።
ብ6 ለካቲት ኣብ ኣዳራሽ ‘ሃገር-ሚድያ’ 

ኣብ ዝተኻየደ ናይ መመረቕታ ስነ-

ስርዓት፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዳይረክተር 
ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ኣቶ 
ዓብዱላሂ ዳምር፡ እዚ ካብ 23 ጥሪ ክሳብ 
4 ለካቲት ዝተዋህበ ትምህርቲ፡ መቐጸልታ 
ናይ’ቲ ሚኒስትሪ በብእዋኑ ዓቕሚ-ሰቡ 
ንምምዕባል ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ከምዝዀነ 
ገሊጹ።
እቲ ስልጠና ብምትሕብባር ገዳይም 

ሰኣልቲ ሚኒስትሪ ዜናን፡ ካብ ሕ.መ.ኣ. 
ዝመጽአ ክኢላ ደረቕ ስእሊ ኣቶ ያረድ 
ጸጋይን እዩ ተዋሂቡ።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

እወታዊ ኣተሓሳስባ ንኽህልወና ዝሕግዙ ሕቶታት
ሰላማዊ ዝበሃል ሰብ፡ እቲ ኩሉ ሻብ ኣብ 

ጽቡቕ ኵነታት ዝርከብ ዘይኮነ፡ እቲ ኣብ 
ልዕሊ ነፍሲ-ወከፍ ኩነታት፡ ጽቡቕ ኣረኣእያ 
ዘለዎ እዩ። ኣብ ዝተናወሐ ግዜ፡ ባዕላትና 
ኢና ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መዓልቲ ጽሕፍቶና 
እንቐርጽ። እቲ ዝበዝሐ ቃንዛናን ሓዘንናን 
ከኣ፡ ብቐጥታ ብኣረኣእያና ይህነጽ። ህይወት 
ብዘይ እንቈጻጸሮ ፍጻመታት ዝመልአት’ኳ 
እንተኾነት፡ እቲ እንኮ ክንቈጻጸሮ እንኽእል 
ነገር ኣረኣእያና እዩ። 
በቲ ንገዛእ ርእስና እንሓቶ ሕቶታት 

ኣቢልና ግን፡ ንነገራት ብኸመይ ንርእዮምን 
ንትርጉሞምን ነነጽር። ህይወትና ከመይ 
ኣላን ብኸመይ ንሓልፋ ኣለናን ብምርጫና 
ዝመጽእ እዩ። እቲ ዘጕህየና ዘሎ፡ ከጕህየናን 
ከሳቕየናን ዲና እንመርጽ ወይ ከም 
መምሃርን መሳገርን ጽቡቕና ገይርና ኢና 
እንርእዮ? ነቲ ጽቡቕ ዲና እንመርጽ፡ ነቲ 
ሕማቕ? ኣብቲ ቃንዛ ክንነብር ዲና እንመርጽ 
ወይስ ካብኡ ክንርሕቕ? ህዉኽ ውሳነ ዲና 
ክንወስድ ንጓየይ ወይስ ግዜ ሂብና ኢና 
ክንምርምር እንመርጽ? ኩሉ ኣብ ምርጫና 
ዝምርኰስ እዩ። እናሓንሳእ ነገራት ኣመና 
ይኸብዱና እዮም። እቲ ክብደቶም ኣብ 
ምልዋጦም እውን እዩ ዝረአ።  እንደልዮ 
ነገር ይዅን ስራሕ ከይንረኽቦ ንኽእል። 
ሰባት ከም’ቲ እንደልዮም ክዀኑልና 
ኣይክእሉን። እንሓንሳእ እውን፡ ንሕሉፍ 
ክንርስዕን ክንድምስስን ኣብ ዘይንኽእለሉ 
ደረጃ ንበጽሕ። እንተኾነ፡ ኣብዞም ነገራት 
ዘሎና ኣረኣእያ ክንልውጥን ናብ ቅድሚት 
ክንስጉምን ይግባእ። እዞም ነገራት፡ ንነገራት 
ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ከነውጽኦም ሓጊዞም፡ 
ኪኖ’ቲ ክንቈጻጸሮ ዘይከኣልና ሽግራትናን 
ጸገማትናን ክንዓብን ህይወትና ከነጸብቕን 
የብቅዑና። እስከ ነቶም ንኣረኣእያና 
ዝልውጡ፡ እወታዊ ኣተሓሳስባ ክህልወና 
ዝገብሩን ናብ እወታዊ ህይወት ዝመርሑን 
ሕቶታት ንርአ፦
 ነቶም ዘጨንቑኒ ዘለዉ ሓሳባት ፈጺመ 

እንተ ዝሓክኮም ከመይ ምኾንኩን እንታይ 

ማርታ ክብሮም

ምረኣኹን? ኣብ ህሉው ኩነታት ንዘሎ 
ኣረኣእያና ብኸመይ ምለወጦ? ንገዛእ 
ርእስናን ካልኦትን ብፍሉይዶ ምሓዝናዮም? 
እንታይከ ምተሰማዓና? ንህይወትና ብኸመይ 
ምተጐዓዝናያ? እንታይከ ምኸሰብና…?
 ብሓጺሩ ከምዚ ኢልና ምሕታት፡ ነቶም 

ትማሊ ንኣእምሮና ዝረበሽዎ ኣሉታውያን 
ሓሳባት ካብ ምድጋም ምጥንቃቕ ማለት እዩ።  
ከምኡ ምግባርና (ንዘጨንቑና ሓሳባት 
ምውጋድ) ከኣ፡ ህይወትና ጌና ከይበጽሓቶ 
ንእትኾኖ ክንቀርጽ ንኽእል። ጭንቀት 
እቲ ዝዓበየ ጸላኢ ህሉው ግዜና እዩ። 
ብዘይካ ንሓጎስና ሰሪቑ ግዜና ከጥፋኣልና፡ 
ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝገብሮ ቁም-ነገር 
የብሉን። ኣብ ምጭናቕ እነሕልፎ 
ግዜ፡ ንዘይንደልዮም ነገራት ከም 
እንሓስብን እንቐርጽን እዮም ዝገብሩና።  
ኣብ ከም’ዚ ኣጋጣሚ፡ ወትሩ ምሳና ዝነብር 
ውሽጣዊ ሰላም ምውናንና ምዝካር ኣገዳሲ 
እዩ። ምኽንያቱ፡ ውሽጣዊ ሰላም ብደጋዊ 
ነገራት ዝጽሎ ዘይኮነ፡ ካብ ውሽጥና 
ዝምንጩ ኮይኑ፡ ጭንቀትና ኣወጊድና 
ናብ ገዛእ ርእስና ከም እንማረኽ ይገብረና።  
ንህሉው ኵነታትና ምቕባልን ኣብኡ 
ምንባርን እምበኣር፡ ንዘለዉና ብደሆታትን 
ዕድላትን ብግቡእ ክንፈልጥን ክንምርምርን 
ሓጊዞም ይልውጡናን የዕብዩናን።
ካብ’ቲ ናይ ብሓቂ ዝደልዮ ብዙሕ፡ ኣብ 

ምንታይ ብዝያዳ መተኰርኩ? እቲ ዝዓበየ 
ንጭንቀትናን ኣሉታዊ ኣረኣእያናን ዘዕኑ 

መሳርሒ እንተደኣ ኣሎ - ካብ ሓድሕድ 
ሓሳባትና ክንመርጽ ምኽኣል እዩ። ሓጐስ 
ካብ’ቶም ንጽቡቖም ክርእዩን ከለልዩን 
ዘይክእሉ ሰባት እያ እትሕባእ። ህይወት ናብ 
ብዙሓት ኣሉታውያን ነገራት’ኳ ትስንድወና 
እንተኾነት፡ እወታዊ ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን 
ብምዝውታር ኢና ህይወትና እነጸብቕ። 
ዘለዉና ሓሳባት፡ ክሳብ ዝሓሰብና - እንተ 
ሓሰብናዮም ዝውድኡ ኣይኮኑን። ክሳብ 
ብህይወት ዘለና እዮም መቓልሖም ከስምዑ 
ዝነብሩ። 
ስለ ዝኾኑ፡ ብጥንቃቐን ብምስትውዓልን 

ክንመርጾም ይግባእ። ኣብ ሓደ ግዜ 
ሕጕሳት፡ ፈጠርቲን ፍሱሃትን ክንከውን 
ከኣ ምኽኣልና። ምኽንያቱ ኣእምሮና ኣብ 

ኣሉታዊ ዘይኮነ፡ ኣብ እወታዊ ሓሳባት ዘዚና 
ኣብ እንርከበሉ ግዜ እዩ - ዝያዳ ብግቡእን 
ውጽኢታውን ስራሕ ዝሰርሕ። 
ከይሓሰብኩን ከይመርመርኩን ናብ ግብረ-

መልሲ ካብ ምጕያይ ሓሊፈ፡ ብኸመይ እየ 
ካብ ንጹርነትን ሓይልን ተበጊሰ ክምልስ 
ዝኽእል?
ከም ቀደምና ከይመርመርናን 

ከይመመናን ሃንደራእ ኢልና ናብ ግብረ-
መልሲ ንጎዪ እንተ ደኣ ኣሎና፡ ዝግ ኢልና 
ምሕሳብ ከድልየና እዩ። ሕጂ’ውን እሱራት 
ናይ ሕሉፍናዶ ወይስ ዳህሰስቲ መጻኢና 
ኢና ክንከውን እንደሊ? ናይ ገዛእ ርእስና 
እንኮ ምርጫ እዩ ዝውስኖ። ኣብ 
ኣእምሮና ዝዝምቢ ዘሎ ሓሳባት ክንቈጻጸሮ 
ኸኣ፡ ንጡፍ ንቕሓት መስርሕ ሓሳባት 
ከነማዕብል ኣለና። ነዚ ንምግባር ድማ፡ ህድእ 
ኢልና ኣዕሚቝና ብምስትንፋስ ንኣእምሮና 
ናጻ ምግባር እዩ። ሽዑ ኣእምሮና ንለውጢ 
ቦታ ፈጢሩ ሓድሽ ነገር ንኽቅበል ድሉው 
ይኸውን።
ካብ ኣብ ሓሳባትናን ስምዒታትናን 

ዘለና ንቕሓት ተበጊስና ኢና ንኣረኣእያና 
ብንቕሓት ከነዕብን ከነደንፍዕን እንኽእል። 
እዚ ድማ፡ ካብቲ ንድሕሪት ዝጎተና ዝነበረ 
ሃዋሁ ኣንጻሩ ተሳሒብና ናብቲ ተስፋናን 

ሃንቀውታናን ከነንሳፍፍ የኽእለና። 
ኩሉ ግዜ ናብ’ዚ ሓቂ እዚ፡ ዛዚና ምስ 
እንሰርሕ እምበኣር እዩ ተስፋኦም ክርእዩ 
ዘይክእሉ ሰባት እምበር፡ ተስፋ ዘይብሎም 
ኣጋጣሚታት ከምዘየለዉ ዝርዳኣና።
ብኸመይ እየ ዝኾነ ነገር ከይከሰርኩ 

ነገራት ክገድፍ ዝኽእል?
ብርግጽ፡ ኣብ ህይወትና ዋላ ሓንቲ 

ከይከሰርና ብዙሕ ነገር ክንገድፍ ንኽእል 
ኢና። ከምኡ ክንገብር ምስ እንኽእል ከኣ፡ 
ዕብየት ይበሃል። ንዝኣረጉ ኣተሓሳስባታትናን 
ባህሪናን ምግዳፍ፡ ሓደስቲ ነገራት ክንፈጥርን 
ክንውንን፡ ሓድሽ ዕድል ምኽፋት ማለት 
እዩ። ንዝኾነ ሓቚፍናዮ እንነብር ነገር 
ካብ ምግዳፉ ንላዕሊ ዘቐንዙ እንተ ኾይኑ፡ 
ምግዳፉ ጥራይ እዩ እቲ ኣማራጺ።  
ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ነቶም ንድሕሪት 
ዝመልሱናን ኣብ ድሕረት ዘንብሩናን 
ልማዳት፡ ባህርያትን ኣተሓሳስባታትን ክሳዕ 
ዘይገደፍና፡ ኣብ ዕብየትን ብልጽግናን ዘሳግር 
ውቅያኖስ እናሓንበስና ንቕድሚት ክንጐዓዝ 
ኣይንኽእልን ኢና። ኣብቲ ባሕሪ እንተደኣ 
በጺሕና ግን፡ ኣብ ኣንጻር ገማግሙ ኴንና፡ 
ነቶም ዝኣረጉ ነገራትና ከነማዕድዎም ንበቅዕ።  
ናብኡ ካብ ዘብቅዑና መስርሓት ሓደ 
ከኣ፡ ይቕረ ምባል እዩ - ንገዛእ ርእስናን 
ንኻልኦትን።

ደቂ-ኣንስትዮን ሞባይልን
ዘለናዮ ግዜ ዘመነ-ሓበሬታ እዩ። 

ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ድማ፡ ሓንቲ ካብተን 
ንዘመነ-ሓበሬታ ክዉን ኣብ ምግባሩ፡ ዓቢ 
እጃም ዝተጻወቱ ምህዞታት እያ። ዝዀነ 
ምህዞ እወታውን ኣሉታውን ጐድንታት 
ክህሉዉዎ ግድን እዩ። ንእወታዊ ሸነኻቱ 
ብምሉእነት ክንጥቀመሉ፡ ንኣሉታዊ 
ጽልዋታቱ ከነወግዶ ክንጽዕር ኣሎና። 
ሎሚ እዘን ሞባይላት ምስ ግዜ እናማዕበላን 
ዝያዳ እናተራቐቓን እየን ዝመጽኣ ዘለዋ። 
መንእሰያት ድማ፡ በዚ ምዕባለ ክሰሓቡ 
ግድን እዩ። ሎሚ እንዕዘቦ ዘለና ተርእዮ 
ግና፡ መጠኑ ዝሓለፈ ፍቕሪ ምስ ሞባይልን 

ምስአን ዘይተኣደነ ግዜ ምሕላፍን እዩ። 
ንሎሚ እወታውን ኣሉታውን ጽልዋ 
ሞባይል ኢና ክንርኢ፦ 
እወታዊ ጽልዋ፦
1. ሞባይል፡ ኣብ ድሕነትና ዕዙዝ ኣበርክቶ 

ከም ዘለዋ ኣብዚ ዓውዲ መጽናዕቲ ዘካየዱ 
ተመራመርቲ ይገልጹ። እዚ መጽናዕቲ 
ንዓሰርተ ሓደ ዓመታት ዝቐጸለ ኰይኑ፡ ብሳላ 
ሞባይል ብዙሓት ሕሙማት ከም ዝደሓኑ 
ይፍለጥ። እዚ ድማ፡ እቶም ሕሙማት 
ኣብ ክንዲ ብናይ ገዛ ቴለፎን፡ ሞባይል 
ተጠቒሞም ብዝሓተትዎ ሓገዝ ተደጊፎም 
ካብ ሞት ከምዝደሓኑ ይፍለጥ። 
2. ሞባይል፡ ‘ጥዕናኻ ንምሕላው ትጠቅም 

እያ’ ክበሃል ሰሚዕና ኣሎና። ኣብ ዝኸስዓ 

ደቂ-ኣንስትዮ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ፡ እተን ኣብ ሞባይለን ብዝተጻዕነ 
ኣፕሊኬሽናት ተሓጊዘን ዝወስድኦ መግቢን 
ዘህልኽኦ ካሎሪን ዝቈጻጸራ፡ ካብተን 
ብወረቐት ወይ ድማ ዌብሳይት ዝጥቀማ 
ደቂ-ኣንስትዮ ንላዕሊ፡ ክልተ ዕጽፊ ክብደት 
ከጕድላ ከም ዝኸኣላ ተፈሊጡ ኣሎ።  
ስለ’ዚ ንሞባይላትና እንጽዕነን ኣፕሊኬሽናት 
ንጥዕናና ዝሕግዝ እንተ ሃለዎ ጽቡቕ እዩ። 
ኣሉታዊ ጽልዋ፦
1. ቅድሚ ድቃስ፡ ሞባይል ምጥቃም 

ጥዑም ድቃስ ንኸይንድቅስ ጠንቂ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ካብ ሞባይል ዝምንጩ ሓጺር 

‘ወይቭ ለንግዝ’ ዘለዎ ድሙቕ ሰማያዊ 
ብርሃን፡ ኣብ እዋን ቀትሪ ንኣትኵሮና 
ዘነቓቕሕ ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ እዋን 
ለይቲ ግና ንመፍረ መላቶኒን ዝተባህለ 
ንኽንድቅስ ዝሕግዘና ሆርሞን ይዓግት። 
ካብዚ ጸገም እዚ ንኽንገላገል፡ ቅድሚ 
ምድቃስና ዘለዋ 30 ደቓይቕ፡ ቴለፎን 
ምጥቃም ነወግድ። 
2. ዝዀነ ሓበሬታ ምስ ዝመጽኣና 

ሞባይልና ‘ዚዝ’ ዝብል ድምጺ ብምፍጣር 
ትሕብረና እያ። ብመሰረት ኣብ ዩኒቨርስቲ 
ፍሎሪዳ ዝርከቡ ተመራመርቲ ዘካየድዎ 
መጽናዕቲ፡ እዚ ‘ዚዝ’ ዝብል ድምጺ 
ንኣተኵሮና የዳኽም እዩ። ስለ’ዚ፡ ኣተኵሮ 
ኣብ ዘድልዮ ስራሕ ምስ እንጽመድ፡ ነዚ 

ድምጺ’ዚ ከነልግሶ የድሊ።
3. ኣብ ሓደ መዓልቲ፡ ንልዕሊ 

ሓሙሽተ ሰዓታት ሞባይል ምስ እንጥቀም 
ቀጨውጨው ይብለና። ኵርናዕ ኢድና 
ድማ፡ ንነዊሕ እዋን ብምሓዝ ካብ ዝስዕብ 
መጉዳእቲ መለጋግቦ ይጥቃዕ። 
4. ዝበዝሓ ሞባይላት ብጀርምታት 

ዝተጐብኣ እየን። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣሪዞና 
ተመራማሪ ማይክሮ ባዮሎጂ ቻርለስ ገርባ፡ 
“ኣብ ገለ ሞባይላት ዝርከቡ ጀርምታት፡ 
ዓሰርተ ዕጽፊ ናይቶም ኣብ መብዛሕትኡ 
ዓይኒ ምድሪ ዝርከቡ ጀርምታት እዮም፡” 
ይብል። በዚ መሰረት ንሞባይላትና ምስኣተን 
ብዝሰማማዕ ጸረ-ባክተርያ ፈሳሲ ዝተነጽጎ 
ጨርቂ መዓልታዊ ከነጽርየን ይግባእ። እንተ 
ዘይኰኑ ድማ፡ ሞባይል ክንጥቀም ጸኒሕና 
ክንበልዕ ኣብ እንዳለወሉ እዋን፡ ኣእዳውና 
ብግቡእ ክንሕጸብ የድሊ።
5. ሞባይልና ባትሪ ኣብ እትውዳኣሉ 

እዋን፡ ጻውዒት ንምቕባል ኰነ ንምድዋል 
እንተ ዘይተጠቐምናላ ዝበለጸ እዩ። 
ምኽንያቱ፡ ኣብዚ እዋን እተመንጭዎ ጸርጊ፡ 
1000 ዕጽፊ ናይቲ ባትሪ መሊኡ እንከሎ 
እተመንጭዎ እዩ። ስለ’ዚ ብዝተኻእለና 
መጠን ክንጥንቀቕ የድሊ።
6. ሞባይል ተጠቒምና እንስእሎ ስእሊ 

ንናይ ምዝካር ክእለትና ይዕንቅጽ። ክኢላ ስነ-
ልቦና ሊንዳ ሄንከል፡ “ሓበሬታታት ብሞባይል 
ስኢልካ ምጥቃም ንናይ ምዝካር ክእለትካ 
ከም ዝሰንደኻዮ እዩ ዝቑጸር፡” ትብል።  
ሓደ እዋን ንፈተነ ተባሂሉ፡ ተመሃሮ ናብ 
ቤተ መዘክር ከም ዝበጽሑ ተገይሩ። እቶም 
ስእሊ ዘይወሰዱ ካብቶም ስእሊ ዝወሰዱ 
ንላዕሊ ነቲ ዝረኣይዎ ክዝክሩዎ ከም 
ዝኸኣሉ ተገሊጹ። 
7. ሞባይል ኣብ ኣዒንትና ዘለዋ ጽልዋ 

ብዙሕ እዩ። ብብዝሒ ሞባይል ምጥቃም 
ውጥረት ኣዒንቲ፡ ሕውዝውዝ ምባል፡ ቃንዛ 
ርእሲ፡ ቃንዛ ኣዒንቲን ካልእን የኸትል። 
ስለዚ ኣዒንትና እናሻዕ ቋሕ ሰም ነብሎ። 
ካብ ሞባይልና ኣብ እነንብበሉ እዋን 
ግዝፊ ፊደላት ነዕብዮ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 20 
ደቓይቕ ድማ ዕረፍቲ ንውሰድ።
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ዋዕላ ዳቮስ-2023 ኣብ ሓድሽ ዓለማዊ መድረኽብስም ናይ ሓንቲ ስዊዘርላንዳዊት 
መዘናግዒት ቁሸት - ‘ዳቮስ’ ዝጽዋዕ 
‘ዓለማዊ ቁጠባዊ ዋዕላ ዳቮስ’፡ ሎም-ዘመን 
እውን ካብ 16-20 ጥሪ ከም እተኻየደ 
ይዝከር። ኣብ’ዚ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ 
ዕዱማት ኣጋይሽ ዝተሳተፍዎ መድረኽ 
እዚ፡ ሎሚ እውን ካብ’ቲ ወርትግ 
ዓመት መጽአ ዝስማዕ መደረታት ብዙሕ 
ዝተፈልየ ነይሩዎ ክበሃል ኣይከኣልን።
 እቲ ዋዕላ፡ ኣብ ቁጠባ ዓለም፡ ሕርሻዊ 

እቶት፡ ምሕደራ ኣከባብን ማሕበራዊ 
ናብራን ዝግደሱ - ብውልቂ ይኹን 
ብማሕበር ዝተወከሉ ተጣበቕቲ፡ ሓሳቦም 
ዘቕርቡሉ መድረኽ ምዃኑ ይፍለጥ። 
ኣብ’ዚ ናይ ዓለም ላዕለዎት ቢልዮነራት 
ዝሳተፉሉ ዋዕላ እዚ፡ ንበተኻት/
ድኻታት ዓለም ዝውክሉ ተሓለቕቲ 
ውልቀ-ሰባትን ትካላትን እውን ይሳተፉ 
እዮም። ግዳ እቲ ዋዕላ፡ ክንየው ሓሳባት 
ምቕራብን ምጕስጓስን ዝኸይድ፡ ቀያዲ 
ዝዀነ ውዕል ወይ ኣዋጅ ናይ ምሕልላፍ 
ስልጣን የብሉን። 
እቲ ሓደ ወገን ዘቕርቦ ሓሳብ ካልእ 

ክቃወሞ ዘኽእል መድረኽ ስለዘሎ፡ 
ተሳተፍቲ ነናብ ሃገሮም ሒዞምዎ 
ዝምለሱ ሓበሬታ ጥራይ እዩ ዝስማዕ 
ክበሃል ይከኣል። ኣብ ምዝርጋሕ ሓበሬታ 
ግን ኣፍልጦ የስርጽ፣ ድልውነት እውን 
የበራትዕ እዩ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ዝረኣዩ ዘለዉ 

ዋሕዲ መግቢ፡ ቅልውላው ዋሕዲ ጸዓት፡ 
ውድቀት ቁጠባ፡ ዝቕባበ ባጤራታት፡ 
ማሕበራዊ ጸገማት. . . ፍታሕ ክህብ 
ይኽእል ዝበሃል ሓሳባት ይቐርብ ነይሩ። 
ኩሉ እቲ ሓሳባት ከኣ ደጋፍን ተቓዋምን 

ኣለዎ። ብደረጃ ዓለም ኩሉ ብሓባር 
ፍታሕ ክረክብ ከም ዝኽእል ዝገልጹ 
ነይሮም። ብደረጃ ዓለም ንኹሉ ማዕረ 
ፍታሕ ዝህብ ምሕደራ ክፍጠር ከም 
ዘይክእል ዝገልጹ እውን ነይሮም።
ኣብ ዓለም - ኣብ መንጎ ማሕበረ-
ሰባትን ውልቀ-ሰባትን ዘሎ ፍልልያት 
ሃብቲ ኣብ ግምት ብምእታው፡ 
“ንኽልተ ቢልዮን ሰባት፡ ካብ ድኽነት 
ከውጽእ ይኽእል እዩ” ዝበሎ ርእይቶ 
ዘቕረበ ሓደ ተሓላቒ ትካል ነይሩ - 
ኣብ’ዚ ናይ 2023 ዋዕላ።
እቲ ትካል፡ ካብ ህዝቢ ዓለም ሓደ 
ሚእታዊት ጥራይ ብዝሒ ዘለዎም 
ሃብታማት፡ ኣብ ዝሓለፋ ክልተ ዓመት 
ክልተ ዕጽፊ ክንዲ ናይ ምሉእ ዓለም 
ህዝቢ - እቶት ከም ዘኻዕበቱ ይገልጽ። 
ነዚ እናጸበበ ዘይኰነስ እናገፍሐ ዝኸይድ 
ፍልልያት ከቀራርብ ዝኽእል ሜላ ከም ዘየለ፡ 

ግና ነቲ በተኽ ካብ ስእነት ከውጸኦ ዝኽእል፡ 
ነቲ ሃብታም እውን ክጐድእ ዘይክእል ሓሳብ 
እቲ ትካል ኣቕሪቡ ነይሩ።
ዝቕባበ ባጤራታት ካብ ወርሓዊ ማሃያ 

ብብዙሕ ስጉሚ ኣብ ዝቕድመለን ሃገራት፡ 
ብውሑዱ ሓደ ቢልዮንን ፈረቓን ሸቃሎ ከም 
ዝርከቡ ኦክስፋም ይገልጽ። ቢልዮነራት ከኣ፡ 
መዓልታዊ እቶት 2.7 ቢልዮን ዶላር ክም 
ዝሓፍሱ የረድእ።
“ኣብ ዓለም ዘለዉ ወነንቲ ሚልዮናትን 

ቢልዮናትን፡ ካብ እቶቶም 5 ሚእታዊት ጥራይ 
ግብሪ እንተ ዝኸፍሉ - ተዋህሊሉ ኣብ ዓመት 
1.7 ትሪልዮን ዶላር ክኸውን ምኸኣለ። እቲ 
ግብሪ ብግቡእ እንተደኣ ተዓዲሉ/ተመቓሪሑ 
ከኣ፡ ንኽልተ ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ካብ 
ድኽነት መላቐቐ” ክብል እውን የገንዝብ። 

እቲ ተጣባቒ ትካል ኣብ ዘቕረቦ 
መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ ሓደ ሚእታዊት 
ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ዝሽፍኑ 
ዝለዓሉ ሃብታማት፡ ካብ 2020 ንነጀው 
42 ቢልዮን ዶላር እቶት ወይ ሲሶ ካብ 

ሃብቲ ህዝቢ ዓለም ምውሳኾም የረድእ። 
ንህንዲ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ድማ፡ 
እቶም ሓደ ሚእታዊት ህንዳውያን ካብ 
ሓፈሻዊ ሃብቲ ሃገር - እቲ 40 ሚእታዊት 
ከምዝውንኑ ይገልጽ።
እዚ ሓደ ተሓላቒ ትካል ዘቕረቦ ሓሳብ፡ 

ተመሳሳሊ ዕላማ ብዘለዎም ወገናት 
ክድገፍ እኳ እንተኸኣለ፡ ካብ’ዚ ጠሪሱ 
ዝተፈልየ ርእይቶ ዘለዎም ተሳተፍቲ 
ነይሮም እዮም። ድኽነት ንምውጋድ፡ 
ግብሪ ምውሳኽ ዘይኰነስ መጠን ልደት 
ምንካይ ፍታሕ ከም ዝዀነ ዝገልጽ 
ርእይቶ ዝሓዙ ነይሮም።
ዓለማዊ መድረኽ ቁጠባ ወይ ዓመታዊ 

ዋዕላታት ዳቮስ፡ ናይ ካልኦት ሓሳብ 
ተቐቢልካ እትምለሰሉ ወይ ናትካ ርእይቶ 
ናብ ካልኦት እተፍስሰሉ ጥራይ ኣይኰነን። 
ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ 
ምዕባለታትን፡ እናጸዓየ ዝኸይድ ክለሳ 

ዋዕላ ዳቮስ - ምትህልላኽ ንግዲ ዝበዝሖ ምትእኽኻብኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዓለም ተቐራራቢ 
ርእይቶታት ዝሕዙ ወከልቲ ሓያላት 
ሃገራት ዓለም፡ ኣብ ቁጠባዊ ረብሓታት 
ግና - ሓደ ቀጽሪ ወይ ናይ ውልቂ ሃገር 
ወኪሎም ክሰሓሓቡ ምርኣይ ልሙድ 
እዩ።
ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝቐረቡ ሓሳባት 

ሓደ፡ ወኪል ሃገረ ስዑዲ-ዓረብ - ሃገሩ 
ካብ ዶላር ወጻኢ ብናይ ካልኦት ሃገራት 
ባጤራታት ክትዋገ ድልውቲ ምዃና 
ገሊጹ ነይሩ። ካብ 1970ታት ኣትሒዙ 
ንግዲ ነዳዲ ብዶላር ጥራይ ክካየድ 
ብምጽንሑ፡ ዶላር ተወዳዳሪ ዘይብሉ 
ዓለም-ለኸ ዕቑር ባጤራ ኰይኑ ይቕጽል 
ኣሎ። ስዑዲ-ዓረብ ብናይ ካልኦት ሃገራት 
ባጤራ ክትናገድ እንድሕር ጀሚራ 
እምበኣር፡ ዶላር ብሒትዎ ዝጸንሐ ሓይሊ 
ክጐድል ከምዝኽእል ኣየጠራጠርን።
ኣብ ቀረባ ግዜ ኣመሪካ፡ ዝቕባበ 

ሓሳባት ንምዕዛብን ሓበሬታ ንምእካብን 
እውን ይጠቅም እዩ። ሓበሬታ ምእካብ 
ድማ፡ ንኹሉ ተኽእሎታት ተዳሊኻ 
ክትጸንሕ የኽእል። 
ንዓለም የማሓድርዋ ከምዘለዉ ዝመስሎም 

ወገናት፡ ኣብቲ ዋዕላ ካብቶም ተጻረርቶም 
ዝቐርበሎም ግብረ-መልሲ፡ ክልተ ተመዛዘንቲ 
ሓይልታት ከም ዘለዉ ምግማት ይከኣል። 
ንዓለም ኣብ ሓደ ናይ ጥዕና ታሴራ 
ንምእታው ኣብ ዝቐርብ ሓሳባት፡ ብትሪ 
ዝቃወሙ ወገናት - እዚ ርእይቶ እዚ 
ተቐባልነት ዘይብሉን ልኡላውነት ሃገራት 
ዝግህስ ምዃኑን ይገልጹ። 
እዚ ታሴራ እዚ፡ ብናይ ክታበት ቍጽጽር 

ጀሚሩ ናብ ካልእ ክምዕብል ከም ዝኽእል 
እቶም ተቓወምቲ የረድኡ። እዚ ዲጂታላዊ 
ታሴራ ዝተኸትበን ዘይተኸትበን ዝፍለየሉ 
ጥራይ ኣይኰነን። ኣበይ ከም ዘለኻን ምስ 
መን ከም ዘለኻን፡ እንታይ ገዚእካ እውን. . 
. ዝቈጻጸር ዝማዕበለ ኣፕሊኬሽን ከይተረፈ 
ክትከለሉ ዝኽእል እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ፡ 
ኣብ ገለ ሃገራት ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣሎ።

ዶላርን ዝሕታለ ዋኒናት ትካላት ንግድን  
ንምብርባር፡ ናይ ብዙሕ ቢልዮናት 
ዶላር ድጎማ ብዛዕባ ዘቕረበትሉ ተበግሶ/
ስጉምቲ - ኤውሮጳውያን ኣብ’ቲ ዋዕላ 
ስም ኣመሪካ ከይጠቐሱ ስክፍታኦም 
ገሊጾም ነይሮም።
ኤውሮጳውያን ትካላት እውን ጥረ 

ገንዘብ ከም ዝወሃበን ዝገለጸት ፕረዚደንት 
ናይ’ቲ ኮምሽን ‘ቮን ደርሊን’፡ ‘ንኻልኦት 
ንምቅጻጽ’ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም 
ዘይኰነ ገሊጻ። ኣመሪካ ኣስታት 369 
ቢልዮን ዶላር ድጎማ ናብ ሰራውር ንግድ 
ከተእቱ እንከላ፡ ኣፍረይቲ ኩባንያታት 
ክወርደን ዝኽእል ክሳራ ይሽፈን ስለዘሎ 
ፍርያተን ስለዝሓስር፡ ኣብ ዓለም ተደላዪ 
ይኸውን። ስለ’ዚ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከባ 
ኣፍረይቲ ኣብ ክሳራ ክወድቃ ይግደዳ 

ማለት እዩ። 
ኣፍረይቲ ኩባንያታት፡ ካብ ኤውሮጳ 

ከይሃድማን ነቲ ናይ ኣመሪካ ፍርያት 
ምእንቲ ክወዳደራን፡ ግድን ኤውሮጳዊ 
ሕብረት ብቐጥታ ይዀን ብተዘዋዋሪ 
ድጎማ ከቕርብ ኣለዎ። ምስ ኣመሪካ 
ናይ ንግዲ ምስሕሓብ ከም እተፈጥረ 
ንከይመስል፡ ብብዙሕ ቃላት 
ብዝተሸፋፈነ ሓሳብ ኤውሮጳ እውን 
ንኣፍረይቲ ኩባንያታት ከም እትሕግዝ 
እታ ፕረዚደንት ገሊጻ።
ኣብ ዝቕጽል ዓሰርተ ዓመት፡ ኣብ 

ታሪኽ ዝዓበየ ናይ ቴክኖሎጂ ዝላ 
ዝረኣየሉ ግዜ ከም ዝዀነን፡ እቶም ኣብ 
ፍርያት ቴክኖሎጂ ዝመርሑ ጥራይ 
ተወዳደርቲ ከም ዝዀኑን ብምግላጽ፡ 
ደገፍ ከምዝግበረሎም ሓቢራ።

ብተወሳኺ እውን፡ ኤውሮጳ ንሓምላይ 
ጸዓት እትደልዮ ኣገዳሲ ማዕድናት ካብ 
ቻይና ከም እትረክብ ዝገለጸት ቮንደር 
ሊን፡ ስክፍታኣ ካብ ምግላጽ ሓሊፋ - 
ኣማራጺ ኣየቕረበትን። ክቡር ሓመድ 
(ሬር ኤርዝ) ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ቻይና 
ዝርከብ ማዕድን፡ ንመስርሒ ንፋሳዊ 
ጸዓት፡ መዋህለሊ ሃይድሮጅንን መስርሒ 
ባተርያታትን ይጠቅም። እዚ እምበኣር፡ 
98 ሚእታዊት ቀረቡ ካብ ቻይና እዩ 
ዝርከብ። 
ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝተወልዐ 

ኲናትን ዘስዓቦ እገዳታትን፡ ነቲ ክሳዕ ሎሚ 
ንዓለም ኣሳሲሩ ዝጸንሐ ዓውለማ - ከም 
ቀደሙ ክቕጽል ኣየኽእሎን። ብቑጠባ 
ዝዓብያ ዘለዋ ከም ስዑዲ-ዓረብን ካልኦት 
ኣባል ሃገራት ብሪክስን ዝሓዘኦ በበይኑ 
ራእያት ቁጠባን ፖሊሲታት ጉዳያት 
ወጻኢን፡ ዓውለማ ይሕይል ከምዘሎ 
ዘርኢ ኣይኰነን። ኣብ መንጎ ቻይናን 
ኣመሪካን ዘሎ ምስሕሓብ፡ ኤውሮጳ 
ናብ ቻይና ዘለዋ ዘይምትእምማን ‘ዳቮስ-
23’ ኣጕሊሑ ዘነጽሮ እምበር ዘቀራርቦ 
ኣይኰነን።
ኣብ’ዚ ዓመት እዚ ካብ ዝተራእየ ሓደ 

ፍሉይ መደብ፡ 70 ዓበይቲ ኩባንያታት 
ዓለም ብሜታቨርስ ክተኣሳሰራ ኣብ 
ስምምዕ ምብጸሐን እዩ። እዚ ምዕቡል 
ናይ መራኸቢ ስልቲ፡ ኣብ ፈተነታት 
እምበር ብዕሊ እውን ኣብ ኣገልግሎት 
ኣይወዓለን።
እተን ኩባንያታት፡ ሰባት ብሜታቨርስ 

ዝራኸብሉ “ዓለማዊ ምትሕግጋዝ 
ቁሸት” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሃዋህው 
ክፈጥራ እዩ ዕላማአን። እቲ ተሳታፋይ 
ንዓኡ ዝውክል ስሉስ ማእዝናዊ ምስሊ 

ይሰርሕ። ወይ ድማ ዝደለዮ ቅርጺ 
ፍጥረት ገይሩ ይሰርሖ። እቲ ዝውክሎ 
ተሳታፋይ ምስሊ ወይ ከኣ ‘ኣቫታር’ 
ልክዕ ዳርጋ ብኣካል ዝሳተፍ ከምዘሎ - 
ነቲ ሰብ ወኪሉ ይቐርብ። እቲ ህይወታዊ 
ሰብ ኣብ ዓዱ ወይ ኣብ ገዝኡ ኰይኑ 
መሳርሒኡ ወሊዑ፡ ብዝውክሎ ኣቫታር 
ገይሩ ኣብ ዝቕጽል ዋዕላታት ዳቮስ 
ይሳተፍ ማለት እዩ። 
ሜታቨርስ፡ ድሕሪ ቍሩብ ግዜ ንዓለም 

ናብ ሓንቲ ቁሸት ክቕይር ዝኽእል ናይ 
መራኸቢ ሜላ ከም ዝኸውን ክኢላታት 
ይግምቱ። ሰናይን ዘይሰናይን ከኣ ኣለዎ።
እዚ ጀርመናዊ ክላውስ ሽዋብ፡ ኣብ 

1971 ዘበጋገሶ - ዋዕላ ዳቮስ እናተባህለ 
ዝጽዋዕ ምትእኽኻብ ‘ዓለማዊ ቁጠባዊ 
መድረኽ’፡ ኣብ መላእ ዓለም ብዓቢ 
ተገዳስነት ክትትል ዝግበረሉ ዋዕላ ምዃኑ 
ይፍለጥ። ሎም-ዘመን ‘ምትሕግጋዝ 
- ኣብ ዝተፋናጠሐት ዓለም’ ብዝብል 
ጭርሖ ኣብ ዳቮስ ንሓያሎ መዓልታት 
ዝተኻየደ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ቻይና 
ብመስራቲ እቲ ዋዕላ ብክላውስ ሽዋብ 
ክትውደስ ተሰሚዑ። ቻይና ‘ስልታዊ 
ለውጢ ዓለም’ ኣብ ምምጻእ ኣብነታዊት 
ሃገር ምዃና ክላውስ ኣረዲኡ። 
ምስ ሓደ ናይ ቻይና መራኸቢ ብዙሃን 

ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፡ ኣብ’ቲ 
ከም ራእይ ዝሓዞ “ዓቢ ምትዕርራይ” 
ወይ ራብዓይ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ፡ 
ንቻይና ከም መሪሕ ገይሩ ኣቕሪብዋ። 
ኣብ ቻይና ዝበዝሕ ክፍሊት ብሞባይል 
ዝካየድ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ውልቀ-ሰብ 
እንታይ ይገዝእ፡ ኣበይ ይገዝእ. . . ኣብ’ቲ 
ማዕከን ሃገራዊ መአከብ ሓበሬታ እዩ 
ዝስነድ።



ሓዳስ   ኤርትራ 8 ለካቲት 2023 - ገጽ 4 መበል 32 ዓመት ቁ.138

ጸጋታት ባሕሪጸጋታት ባሕሪ

ብምትሕብባር ሚ/ሃ/ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ጠንቅን ሳዕቤናትን ፕላስቲካዊ ብከላ ባሕሪመሓሪ ፍስሃጽዮን

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ፕላስቲክ ጠንቂ ምንጪ 
ብከላ ባሕሪ ኰይኖም ይርከቡ። ፕላስቲክ 
ካብ’ቲ ንዝተፈላለዩ መዓላታት ተባሂሉ 
ዝስራሓሉ ፋብሪካ ምስ ፈረየ፡ ብዝተፈላለዩ 
መንገድታት ናብ ባሕሪ ይኣቱ’ሞ፡ 
ብማዕበላት ባሕርን ንፋሳትን ናብ 
ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ናብ ዘለው 
ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ይዝርጋሕ። 
ከም ሳዕቤኑ ድማ ዋላ ክሳብ’ቲ ዝቘረረን 
ዝረሓቐን ክፋላት ኣርክቲክ ከምኡ’ውን 
ክሳብ’ቲ ዝዓሞቘ ክፋል ባሕሪ ተዘርጊሑ 
ይርከብ። 
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ፕላስቲካዊ ብከላ ባሕሪ 

ብሰንኪ’ቲ ዘለዎ ነባሪ ባህርያት ኣብ 
ሂወትን ኣከባብን ዘስዓቦን ከስዕቦ ዝኽእልን 
ጉድኣት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣዝዩ 
ኣሰካፍን ሓደገኛን ብምዃን፡ ንዓለምና ዓቢ 
ብድሆ ኰይኑዋ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ፡ ካብ 
ዝተፈላለዩ ማሕበረ-ሰባትን መንግስትታትን 
ምሁራትን ዓቢ ትኹረት ብምሃብ ዓለማዊ 
ዛዕባ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ንኣብነት፡ ከም 
ኤውረጳዊ ሕብረት፡ መራሕቲ ጉጅለ-7፡ 
ዓለማዊ ውድብ ኣከባብያዊ ፕሮግራም 
(UNEP)ን ካልኦት ግዱሳትን ተጣበቕትን 
ኣከባቢ፡ ከም ዓቢ ኣጀንዳ ሒዞም ይሰርሕሉ 
ኣለው።

ምንጪ ፕላስቲካዊ ብከላ ካበይ እዩ?

ፕላስቲክ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት፡ 
ከም ኣቕሓ ክቀላቐል ጀሚሩ። ድሕሪ’ዚ 
ምህዞታት ፕላስቲካዊ ኢንዱስትሪ 
ብትሑት ወጻኢ ብብዝሒ ፕላስቲክ 
(synthetic polymer) ከፍሪ ኣብ ሓያል 
ውድድር ኣትዩ። ከም ውጽኢቱ ኣብ 
2014 ዓ.ም ጥራይ 311 ሚልዮን ቶን 
ፕላስቲክ ፈርዩ። እዚ፡ ካብ ናይ 2013 ዓ.ም 
ብ4% ወሲኹ። ፕላስቲክ ኣብ ዝተፈላለየ 
መዓላታት ዝውዕል ኰይኑ ኣብ ከም 
መዐሸጊ መግብን ካልኦትን፡ ኣብ ህንጻዊ 
ስርሓት፡ ኣውቶሞቲቭ፡ ኤለክትሪክን 
ኤለክትሮኒክስን፡ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታትን 
ከምኡ’ውን ኣብ ስነ-መድሃኒታትን 
የገልግል ኣሎ። ንኣብነት፡ ካብ ጠቕላላ 
28 ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ጀርመን 
24.9%፡ ጥልያን 14.3%፡ ዓባይ ብሪጣንያ 
7.7%፡ ስጳኛ ድማ 7.4% ፕላስቲክ 
የህልኻ። 
ክሳብ ሎሚ ተበጺሑ ዘሎ መጽናዕቲ 

ከም ዘመልክቶ፡ 80% ፕላስቲካዊ ብከላ፡ 
ካብ መሬት ዝተኣሳሰር ስርሓት ዝምንጩ 
ምዃኑ እዩ። እቲ ዝተረፈ 20% ከኣ 
ካብ ኣብ ባሕርታት ዝግበር ንጥፈታት 
ዝምንጩ እዩ። ዋላ’ኳ ብዛዕባ ብዝሕን 
ምንጪን ካብ መሬት ናብ ባሕሪ ዝኣቱ 
ፕላስቲክ ንጹር ኣፍልጦን ሓበሬታን 
እንተዘየለ፡ እቶም ፕላስቲክ ካብ መሬት 
ናብ ባሕሪ ዝኣትዉሉ ቀንዲ መንገድታት 
እዞም ዝስዕቡ እዮም፡-
*ዘይሕጋዊ ምጉሓፍን እኹል ኣፍልጦ 

ምሕደራ ጐሓፍ ዘይምህላውን 
* ኢንዱስትርያኣዊ ንጥፈታት 
* ዘይብቑዕ ምጽራይ ማይ 
* ኣብ ገማግም ባሕሪ ምጉሓፍ
*ብወሓይዝን ቀላያትን 
* ልዕሊ ዓቐን ምምላእ ፋኛቱራታት
* ባህርያዊ ሓደጋታት 
* ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ
*ካብ ዓበይቲ መራኽብ ዝጐሓፍ 

ፕላስቲክ
* ትካላት ዕደና 

ጽባቐ ገማግም ባሕሪ ዝደወኑ ፕላስቲካውን ካልእን ጓሓፋት

ዝኣረጉ መግፈፊ ሬተታት ኣብ ዓሳ ባሕሪ ዘውርድዎ ኣሉታዊ ጽልዋ

ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ ባሕሪ ዝኣተወ ፕላስቲካውን ካልእን ጐሓፋት

* ሓደጋታት መራኽብ ወ.ዘ.ተ. እዮም
ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም፡ 

ኣብ’ቶም ኣስታት 2 ቢልዮን፡ ሕጽረት 
ምሕደራ ናይ ደረቕ ጐሓፋት ከምዘሎ 
ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ከም 
ሳዕቤን ናይዚ ሕጽረት ምሕደራ ደረቕ 
ጐሓፍ ድማ፡ ናብ ባሕሪ ዝኣቱ ፕላስቲክ 
ብብዝሕን ዓይነትን ብተዓጻጻፊ እናዛየደን 
ኣሰካፊ እናዀነን ይኸይድ ከምዘሎ 
ይሕበር። ብኣንጻሩ ካብ ባሕሪ ዝምንጩ 
ብከላ፡ ብዝግበር ዘሎ ምክትታልን ልዑል 
ቁጽጽርን እናተመሓየሸ ይኸይድ ከምዘሎ 
ይግለጽ። 

ዓይነት ፕላስቲካዊ ብከላ 

ፕላስቲካዊ ጐሓፋት፡ ብዘለዎም ቅርጺ 
ኣብ 4 ይምቀሉ። ንሳቶም ከኣ፡ ኣዝዮም 
ዓበይቲ (mega-plastic)፡ ካብኦም ንእስ 
ዝብሉ (macro-plastic)፡ ዓቐኖም ክሳብ 
5 ሚሊ-ሜተር ዝበጽሑ ማእከላይ 
ዓቐን ዘለዎም ፕላስቲክ (meso-plastic)፡ 
ከውኡ’ውን ክሳብ’ቶም ኣዝዮም ደቀቕቲ 
ማይክሮ ንኡስን (micro-plastic) ሓደ 
ቢልዮናዊን (nano-plastic) ተባሂሎም፡ 
ብዓይንኻ ክርኣዩ ካብ ዝኽእሉ ክሳብ’ቶም 
ብሓገዝ መጕልሒ ማይክሮስኮፕ ጥራይ 
ክርኣዩ ዝኽእሉ እዮም። ፕላስቲካዊ 
ጐሓፋት ሽሕ’ኳ ሓደ ፍሉጥ ዝተራዕመ 
ኣጸዋውዓ እንተዘይብሎም፡ ዘምጽእዎ 
ሳዕቤን ግን ምስ ቅርጾምን ዓይነቶምን 
ስለዝተኣሳሰር፡ ኣብ ቅርጾም ዝተመርኰሰ 
ኣጸዋውዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይገብሮ። 
ኣብ ማይ ተንሳፊፎም ዝርከቡ 

ፕላስቲካዊ ጐሓፋት፡ ከከም ክብደቶምን 
ቅርጾምን ካልኦት ዝተፈላለዩ ረቛሒታትን 
ብምምርኳስ፡ ካብ ገለ ደቓይቕ ክሳብ 
ዓመታት ክንሳፈፉ ይጸንሑ። ካብዞም ኣብ 
ላዕሊ ዝተጠቕሱ ዓይነታት ፕላስቲካዊ 
ጐሓፋት ሓደ ሚልዮናዊ (nano-plastics) 
ብዓይንኻ ክርኣዩ ስለዘይክእሉ ንወዲ ሰብን 
ካልኦት ፍጡራት ባሕርን እቶም ኣዝዮም 
ሓደገኛታት ከምዝኾኑ ድማ፡ ዝተፈላለዩ 
ምርምራዊ ውጽኢታት የጠንቅቑ። 
ፕላስቲካዊ ጐሓፋት፡ ናብ ባሕሪ ምስ 

ኣተው ቀስ-ብቐስ ክምህምኑን ክቆራረጹን 
ናብ ዝደቐቐ ነገር ክቕየሩን ይጅምሩ። 
እናተዳቐቑ ምስ ዝኸዱ ምስ ካልኦት 
ባእታታትን ድርብራብን (Compounds) 
እናተሓዋወሱን ዓይነቶም እናቐየሩን 
ከኣ፡ ናብ ዝኸፍአን መርዛምን ከሚካል 
ይቕየሩ። ኣብ ትሕቲኦም ዝርከብ ትሕዝቶ 
ካርቦን፡ ኣብ ማይ ምስ ዝርከቡ ማዕድን 
እናተሓወሰ ብብዝሒ ካርቦንዳይኦክሳይድ 
ይፍጠር። ይኹን ደኣ’ምበር፡ ብተፈጥሮኡ 
ጨዋም ባህሪ ዝውንን ማይ ባሕሪ 
ንመስርሕ ምድቓቕ ካብቲ ንቡር ንታሕቲ 
የጉድሎ’ሞ፡ ኣብቲ ዝተንሳፈፈ ፕላስቲክ 
ሂወታውያን ብብዝሒ ክዓስሉን ክለግቡን 
ግዜ ይረኽቡ። እዚ ከኣ ነቲ ፕላስቲካዊ 
ጐሓፍ ሚዛን ብምውሳኽ ከምዝጥሕልን 
ከይዳቐቕን ብምሕጋዝ ኣብ ማይ ብዙሕ 
ግዜ ከምዝህሉ ይገብሩ።

ዝርጋሐ ማያዊ ፕላስቲካዊ ጐሓፍ
ማያዊ ኣካል ዓለምና፡ ኣስታት 71% ካብ 

ጠቕላላ ስፍሓት ገጽ ምድሪ ዝሽፍንን፡ 
ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ዕምቆትን ወኒኑ 
ይርከብን። ከም ሳዕቤኑ፡ ኣብ ምርምራዊ 
ስርሓት ፕላስቲካዊ ጐሓፋት ዓቢ ብድሆ 
ኰይኑ ይርከብ። ብዙሓት ተመራመርቲ፡ 
ፕላስቲካዊ ጐሓፋት ዝርከብሉ ክፋላት 

ዓለምና እናሓበሩ ይርከቡ። ይኹን’ምበር፡ 
ሓደ ዝተማእከለ ቅምሶ ኣወሳስዳ 
(ሜላ ወይ ኣገባብ) መጽናዕቲ ጐሓፍ 
ብዘይምህላው ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 
ዝርከቡ ጐሓፋት ከነጻጽርዎም ዝከኣል 
ኣይኰነን። በዚ ኰይኑ በቲ ግን፡ እቶም 
ብብዝሒ ፕላስቲካዊ ጐሓፍ ዝርከበሎም 
ከባቢታት ዓለምና ተለልዮም ከምዘለው 
ይሕበር። 
ዋላ’ኳ ብዛዕባ ፕላስቲካዊ ጐሓፋት ብዙሕ 

መጽናዕትታት ተኻይዱ እንተሃለወ፡ ክሳብ 
ሎሚ ብጽቡቕ ተጸኒዑ ዘሎ ዓይነት 
ፕላስቲካዊ ጐሓፍ፡ እቲ ተንሳፋፊ ጐሓፍ 
እዩ። ማዕበላትን ወሓይዝን ባሕሪ ከኣ 
ኣብ ምንቅስቓስን ዝርጋሐን ፕላስቲካዊ 
ጐሓፍ እቲ ቀንዲ ኣማእዛኒ ከምዝዀነ 
ተመራመርቲ ይሕብሩ። ኣብ 2010 
ዓ.ም ጥራይ ብዝሒ ናብ ባሕሪ ዝኣተወ 
ፕላስቲካዊ ጐሓፋት፡ ካብ 4.7 ክሳብ 12.7 
ሚልዮን ቶን ከምዝነበረ መጽናዕትታት 
ይሕብሩ። 

ኣሉታዊ ጽልዋታት ፕላስቲካዊ ጐሓፍ

ኣከባብያውን ህይወታውን ኣሉታዊ 
ጽልዋታት ባሕርን ውቅያኖሳትን፡ 
ብዘይካ’ቲ ብወዲ ሰብ ዝወርዶ ዘሎ 
ተጽዕኖ ምውሳኽ ኣሲድነትን ዋዕን፡ 
ምውሳኽ ካርቦን-ዳይኦክሳይድ፡ ብከላ 
ብከበድቲ ጋዛትን ነበርቲ በከልቲ 
ባእታታትን ተወሳኺ ብፕላስቲካዊ 
ጐሓፋት እውን ዘይተኣደነ ሽግራት 
ይገጥሞ ኣሎ። ኣብ ውቅያኖሳት ፋሕ 
ኢሎም ዝርከቡ ፕላስቲካዊ ጐሓፋት ኣብ 
ኣከባቢ፡ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓለምና 
ዘይተኣደነ ሃስያታት የውርዱ ኣለው። 
ዋላ’ኳ ምሉእ ሓበሬታ ብዛዕባ ዓቐንን 
ዝርግሐን ፕላስቲካዊ ብከላ ባሕሪ 
ብደቂቕ እንተዘይተነጸረ ኣብ ባሕርታትን 
ቤተ ፈተነን ዝተረኽቡ ርኽበታትን 
ግን ነቲ ሃስያታት ዘጕልሑ እዮም። 
ገለ ካብ’ዞም ኣሉታዊ ጽልዋታት እዞም 
ዝስዕቡ የጠቓልል፡-
• ምውሓጥ (Ingestion): ምውሓጥ 

ፕላስቲክ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተገብረ 
መጽናዕቲ፡ ኣብ 250 ዓሌታት ፍጡራት 
ባሕሪ ተረኺቡ ኣሎ። ቀንዲ ጽልዋ 
ምውሓጥ ፕላስቲክ ከኣ ምዕጻውን 
ረኽስታትን ስርዓተ-ምሕቓቕ መግብን 
ብምኽታል ሞት እንስሳታት የስዕብ።
• ምጥንናግ ፍጡራት ባሕሪ (Entan-

glement and ghost fishing): ተረፍ 
መረፍ ናይ ዝተጓሕፉን ዝኣረጉን ናውቲ 
መግፈፊ ዓሳ ብዘለዎም ድልዳለ ዓሳታት 
ብምጥንናግ ጠንቂ ዝተፈላለዩ ፍጡራት 
ባሕሪ ይዀኑ። 
• ምግዕዓዝ ዘይመበቆላውያን ፍጡራት 

(Transport of non-native and in-
vasive species): ተንሳፈፍቲ ፕላስቲክ 
ኣብ ርእሲ’ቲ ዘለዎም ቀጥታዊ ጉድኣት 
ከም ቀንዲ ምንጪ መሰጋገርን መጓዓዝን 
ዘይመበቆላውያን እንስሳታት ብምቛም 
ኣብ ኣከባቢ ምዝንባል ስርዓተ-ኢኮሲስተም 
የኸትሉ። ብፍላይ ኣብ’ቶም ልዑል 
ህይወታዊ ብዙሕነት ዘለዎም ከባቢታት 
ቅናት ምድሪ ልዑል ኣሉታዊ ጽልዋ 
የኸትሉ።
• ምጉዳል ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ፡ ገማግም 

ባሕርን ውቅያኖሳትን ብዘለዎም ጽባቐ 
ኣዝዮም ተባሃግትን ናይ መዘናግዒ 
ቦታን እዮም። እንተዀነ መብዛሕቲኦም 
ፕላስቲካዊ ጐሓፋት ናብ’ዚ ከባቢ’ዚ 
ተገፊዖም ስለዝወጽኡ፡ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ 
ናይቲ ከባቢ ይድውኑን የጉድሉን እዮም። 
• ሽግራት ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ፡ ከም 

ፕላስቲክ ዝኣመሰሉ ዝተደርበዩ ናውቲ 
ግፋ ዓሳን ጐሓፋት ኣብ ጉዕዞ ባሕርን፡ 
መልሕቕ መራኽብ እናጠናነጉ ዓቢ ሽግር 
ይፈጥሩ።
• ጥዕናዊ ጸገማት ሓንበስትን ጠለቕቲ 

ባሕርን፡ ኣብ ባሕሪ ተደርብዮም ዝርከቡ 
ፕላስቲካዊ ጐሓፋት ኣብ ጥዕና ደቂ-
ሰብ’ውን ኣሉታዊ ሳዕቤናት የኸትሉ 
እዮም።

ሜላታት ምጕዳል ኣሉታዊ ጽልዋ 
ፕላስቲካዊ ጐሓፋት
ብዘለዎም ብቕዓትን ብቐሊሉ ዝርከቡ 

ምዃኖምን፡ ምውጓድ ተጠቃምነት 
ፕላስቲክ ኣብ ሓጺር ግዜ ክጭበጥ ኣዝዩ 

ከቢድ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ 
ብዙሃን ሓያል ጐስጓስ ምስ ዝግበር ግን 
ልዑል ውጽኢት ክርከቦ ይኽእል እዩ።  
ተጠቃምነት ፕላስቲክ ንምንካይን 

ምውጋድን እዞም ዝስዕቡ ሜላታት 
ምትግባር ይከኣል፡-
• ዝተመሓየሸ ቅዲ ምትእትታው (Re-

use and Recycling of plastics)
• ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንኽዓቢ 

ዝተፈላለዩ ወፍርታት ምግባር (Aware-
ness Raising)
• ኣብ ኩሉ ከባቢታት ብቐሊሉ 

ናይ መጕሓፍን መመስርሒ ትካላትን 
ምቕራብ 
• ዝጕሓፍ ፕላስቲክ ኣብ ቦታኡ እንከሎ 

(ፋሕ ከይበለ) ክትቆጻጸሮ ምኽኣል
• ኣብ ምምስራሕ ፕላስቲክ ሓያል 

ምርምራዊ ጻዕሪ ምክያድ
• ቴክኖሎጂያዊ ምዕባሌታት 

ምትእትታው
• ብቐሊሉ ክብሕጐግ ((Biodegrad-

able plastic) ዘኽእል ሜላ ምትእትታው
• ብዛዕባ ኩሎም ዓይነት ጐሓፋት ሓደ 

ጽኑዕ ሕጊ ምንዳፍን ምትእትታውን
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ልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናን
ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤልምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናን
ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤልምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ንድፊ ህይወት
 “ዝሩግ ህይወት ኪነሚን ይገብረካ።” -  “ዝሩግ ህይወት ኪነሚን ይገብረካ።” - 

ሀሀንሪ ኣዳምስንሪ ኣዳምስ

 “ኣብ ህይወትካ ግድን ሕቶታት  “ኣብ ህይወትካ ግድን ሕቶታት 

ክህልዉኻ ኣለዎም?” - ኮንፊሽየስ ክህልዉኻ ኣለዎም?” - ኮንፊሽየስ 

 ቅዱው ህይወት ምምራሕ ክበሃል 

እንከሎ፡ ኩሉ ነገር ኩሉ ሻብ ፍጹም መስርዕ 

ይሕዝ ማለት ኣይኰነን። ብቐሊል ኣገላልጻ፡ 

ቅዱው ህይወት ምስ ክብርታትካ ብዝሳነ 

ኣገባብ ትነብር ከም ዘለኻ እዩ ዘመልክት። 

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ 

ንቕንዕናኻ መስዋእቲ ከም ዘይትገብር 

ዘረጋግጽ እውን እዩ። 

ንዓኻ ዝመርሕ ጽቡቕ ብሶላ ምስ 

ዝህልወካ፡ ማእዝንካ ናይ ምምዕርራይ ፍሉይ 

ሓይሊ ይህልወካ። ነቲ ኣብ መንጎ ንስኻ 

መን ምዃንካ፡ ንስኻ እትኣምኖ ከምኡ’ውን፡ 

ንስኻ እትሰርሖ ዘለኻ ምትእስሳር ክትርእዮ 

እንተ ኽኢልካ፡ መዓስ ኣብ ጕዕዞ ከም ዘለኻ፡ 

መዓስ ኣብ ወጥሪ ከም ዘለኻ፡ መዓስ ገለ 

ጥንቁቕ ሕድገታት ክትገብር ከም ዘድልየካ 

ከምኡ’ውን፡ መዓስ ዓቢ ምምዕርራይ 

ኣንፈት ምግባር ከም ዘድልየካ ክትፈልጥ 

ኢኻ። 

  ክእለት ምትእስሳር ነዘን ሰለስተ 

ነጥብታት፡ ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምምሳል ዘለካ 

ስምዒት ብዘይ መጠን ክብ የብሎ። ኣብ 

ህይወትካ ድማ፡ ዝያዳ ትርጕም ክትረክብ 

ይሕግዘካ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ልዑል ዕግበት 

ከም እትረክብ ይገብረካ። 

  ምእንቲ’ዚ፡ ብሶላኻ እትሃንጸሉን 

ቅኑዕ መንገድኻ እትምርሸሉን ግዜ ሕጂ 

እዩ። ኣብ እዚ እዋን ንቕኑዕ ህይወትካ 

እትእልሸሉ ጕዕዞ ቀሊል ክዀነልካ እዩ። 

እለሻኻ ንህይወትካ ንምንዳፍ እዩ። 

  ምናልባት ኩላትና ኣብ ህይወት 

ተመሳሰልቲ ነገራት ንደሊ ንኸውን — 

ምሉእ ጥዕናን ነዊሕ ዕምርን፡ ዘዕግበና ስራሕ፡ 

ፍቕሪ ዝዓሰሎን ትርጕም ዘለዎን ዝምድና 

ከምኡ’ውን፡ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና 

እኹል ምዝንጋዕ። የግዳስ፡ ብኸመይ ከም 

እንረኽቦም እንሓስቦ ምሒር እተፈላለየ 

እዩ። 

  ብዛዕባ ኣመለኻኽታ-ስራሕካ ዝምልከት 

ሓጺር ርድኢትካ ኣስከ ጽሓፍ። ከም 

ናይ ትምህርቲ ፈተና፡ ንኻልኦት (ማለት 

መምህርካ) ክትምስጥ ኢልካ ዘይትኣምነሉ 

ኣይትጽሓፍ። ኣብ ርእስኻ ምስፋሩ ጥራይ 

እኹል ኣይኰነን። እቲ እትጽሕፎ፡ ካብ 

ሰላሳ ደቓይቕ ንላዕሊ እንተ ዘይወሰደልካ 

ይምረጽ። ካብ 250 ቃላት ንላዕሊ 

ኣይተብዝሓዮ። 

 ኣመለኻኽታ-ስራሕ ነቶም መሰረታዊ 

ጕዳያት - ስራሕ እንታይ እዩ ከምኡ’ውን፡ 

ንዓኻኸ እንታይ ትርጕም ይህበካ ምስ 

ዝብሉ ነጥብታት ዝዛመዱ ዝገልጽ ክኸውን 

ይግባእ። ንስኻ ካብ ስራሕ እንታይ ትደሊ 

ንዝብል ዝርዝር ጥራይ ዘካትት ዘይኰነ፡ 

ንሓፈሻዊ መግለጺ ብዛዕባ ስራሕ ንዘለካ 

ኣመለኻኽታ ዘንጸባርቕ ክኸውን ይግባእ። 

ብዛዕባ ጽቡቕ ስራሕ እንታይ ከማልእ ኣለዎ 

ንዝብል ነጥቢ፡ ናትካ መግለጺ ክኸውን 

ኣለዎ። 

ሓደ ኣመለኻኽታ-ስራሕ ነዞም ከምዚኦም 

ዝኣመሰሉ ሕቶታት ኣብ ግምት ዘእተወ 

ክኸውን ኣለዎ፥

• ስለምንታይ ኢና እንሰርሕ? 

• ስራሕ ንምንታይ ይጠቅም? 

• ስራሕ እንታይ ማለት እዩ?

• ስራሕ ብኸመይ እዩ ምስ ውልቀ ሰባት፡ 

ካልኦት ማሕበረሰባትን ዝዛመድ? 

ሻውዓይ ክፋል

• ንጽቡቕ ወይ ክቡር ስራሕ እንታይ 

ክገልጾ ይኽእል? 

• ስራሕን ገንዘብን እንታይ የራኽቦም? 

• ተመኵሮ፡ ዕብየትን ምልኣትን ንስራሕ 

ብኸመይ ይጸልዉዎ? 

ኣመለኻኽታ-ስራሕ ንብዙሓት ሰባት 

ሓድሽ ኣምር ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን 

እዩ። ገለ ሰባት ብዛዕባ ኣመለኻኽታ-

ስራሕኩም ጽሓፉ ክበሃሉ እንከለዉ፡ 

ስራሕ ኣብ ምቝጻር ኣብ ዝሕግዝዎም 

ነጥብታት እዮም ዘተኵሩ። እንታይ ዓይነት 

ስራሕ ክትሰርሕ ትደሊ ኣብ ዝብል ነጥቢ 

ዘይኰንካ ከተድህብ ዘለካ፡ ኣብ ስለምንታይ 

ትሰርሕ ዝብል ቍምነገር ኢኻ ከተድህብ 

ትጽቢት ዝግበረልካ። 

ኣብ ዓውዲ ስራሕ ዘለካ ፍልስፍና እንታይ 

ከም ዝዀነ ከተብርህ ኢኻ እትሕተት ዘለኻ 

— ንምንታይ ኢኻ እትሰርሕ፡ ስራሕ ንዓኻ 

እንታይ ትርጕም ይህበካ? እዚ እዩ እቲ 

ቐንዲ መግለጺ ስራሕካ ክኸውን ዘለዎ። 

‘ስራሕ’ ዝብል ኣምር ክንጥቀም እንከለና፡ 

ነቲ ሰፊሕ መግለጺ ማለትና ኢና። ስራሕ 

ክንብል እንከለና፡ ነቲ ንስለ መሃያ ክንረክብ 

ኢልና እንዓምሞ ጥራይ ዝምልከት 

ኣይኰነን። ስራሕ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ 

ዝሰፍሐ ንጽል ኣካል ናይ መብዛሕትኡ ሰብ 

ግሁድ ህይወት እዩ። ኣብ መላእ ዕምርና 

ድማ፡ ካብ ካልእ እንሰርሖ ንላዕሊ፡ ዝያዳ 

ንኣድህቦናን ጸዓትናን ይሕዝ። 

በዚ መሰረት፡ ስራሕን ሞያን ንዓኻ 

እንታይ ትርጕም ከም ዝህቡኻ፡ ግዜ 

ሂብካ ከተንጸባርቖምን ከተነጽሮምን ኣለካ። 

ኣመለኻኽታ-ስራሕ ብመሰረት ኣገላልጻናን 

ብኸመይ ንዝተፈለለዩ ጕዳያት ይሓቍፍን 

ዝያዳ ክሰፍሕ ይኽእል። እቶም ዝተፈላለዩ 

ጕዳያት ዝበሃሉ ዘለዉ፡ ከም ንኻልኣት 

ሰባት ኣገልግሎት ምሃብ፡ ገንዘብን ደረጃ 

መነባብሮን ከምኡ’ውን፡ ዕብየት፡ ምህሮ፡ 

ክእለታትን ተውህቦታን ይሓቍፍ። 

ኩሎም እዚኦም ኣካል ናይ እቲ ሕቶ 

ክዀኑ ይኽእሉ እዮም። ንስኻ ነቲ ኣገዳሲ 

ኰይኑ እተሰማዓካ ኢኻ ክትገልጾ ዘለካ። 

ንስኻ ንሕቶ ኣገልግሎት ወይ ዝዀነ ግሉጽ 

ምትእስሳር ንማሕበራዊ ጕዳያት ምግላጽ 

ኣየድልየካን እዩ። 

የግዳስ፡ እቲ ህቡብ ሊቕ እወታዊ ስነ ልቦና፡ 

“እቶም ግሁድ ምትእስሳር ኣብ መንጎ 

ስራሖምን ገለ ማሕበራዊ ትርጕም ንዕኦም 

ዝህቦም ሰባትን፡ ዕግበት ክረኽቡ ዘለዎም 

ተኽእሎ ልዑል እዩ። ንጸቕጢ ኣብ ምብዳህ 

ዝለዓለ ተኽእሎ ይህልዎም። ኣብ ስራሕ 

ዓለም ኣበየናይ መዳይ ሕድገት ክገብሩ 

ከም ዘለዎም ከኣ፡ ኣዳዕዲዖም ይፈልጡ።” 

በሃሊ እዩ። 

ብዙሓት ሰባት ዕግበት ዝፈጥረሎምን 

ትርጕም ዝህቦምን ስራሕ ክረኽቡ ሃረር 

ከም ዝብሉ ይገልጹ። ንዓኻ ዝያዳ ከገድሰካ 

ዘለዎ ግዳ፡ ነተን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ 

ሕቶታት ብምድህሳስ፡ ንኣመለኻኽታ 

ስራሕካ ኣብ ወረቐት ክትጽሕፎ እዩ። 

ብዘይ እዚ፡ ብሶላኻ ምሉእ ክኸውን 

ኣይክእልን እዩ።

 ከምቲ ኣብ ኣመለኻኽታ-ስራሕካ 

ዝገበርካዮ፡ ብዛዕባ ኣመለኻኽታ-ህይወትካ 

ክትጽሕፍ ኣለካ። እዚ ኸማን ካብ ሰላሳ 

ደቓይቕ ዘይሓልፍ ኰይኑ፡ ኣስታት 250 

ቃላት ክኸውን ይምረጽ።

 ንመጀመሪ ዝኣክል፡ ጸኒሕና ኣብ 

መዳይ ኣመለኻኽታ-ህይወት ዝጥቀሱ 

ሕቶታት ከነቕርብ ኢና። እቲ ቐንዲ ነገር፡ 

መሰረት ንርድኢት ህይወትካ ዘቕርቡ፡ 

ንዝዀኑ መጐታዊ ወሰንቲ ክብርታትን 

ኣረኣእያታትን ኣብ ወረቐት ብንጹር 

ኣስፍሮም። 

 ኣመለኻኽታ ህይወትካ፡ ንመግለጺ ናይ 

እቲ “ጕዳያት ናይ መወዳእታ ስክፍታ” 

ዝህብ እዩ። እቲ ንዓኻ ዝያዳ ዘገድሰካ ድማ 

ንሱ እዩ።

# ስለምንታይ ኢና ንሕና ኣብዚ ዘለና?

# ትርጕም ወይ ዕላማ ህይወት እንታይ 

እዩ? 

# ኣብ መንጎ እቲ ውልቀ ሰብን ካልኦትን 

ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ? 

# ስድራ ቤት፡ ሃገር ከምኡ’ውን፡ ዝተረፈ 

ዓለም ኣበይ እዮም ብቑዓት ዝዀኑ። 

# ጽቡቕ ዝበሃል እንታይ እዩ? ሕማቕ 

ዝበሃልከ እንታይ እዩ? 

# ልዕለ ሓያል፡ ኣምላኽ ወይ ገለ ኣዝዩ 

ዓቢ ነገር ኣሎ ድዩ? እንተ’ልዩ ዀይኑ፡ ኣብ 

ህይወትካ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ኣለዎ? 

# ኣብ ህይወትካ ተራ ናይ ባህታ፡ ሓዘን፡ 

ፍትሒ፡ ብኩራት-ፍትሒ፡ ፍቕሪ፡ ሰላም 

ከምኡ’ውን፡ ግርጭት እንታይ እዩ? 

 እዚኦም ፍልስፍናውያን ሕቶታት 

ምዃኖም ካብ ማንም ዝተኸወሉ 

ኣይኰኑን። ክንዲ ዝዀነ፡ ቀሊል ወይ ብሩህ 

መልሲ ክትረኽበሎም ኣጸገምቲ እዮም። 

ሰብ በብዝመስሎ ክምልሶም ይኽእል። 

ኣብዞም ሕቶታት ኣመልኪትካ ንእትህቦም 

መልሲታት፡ ዋላ ሓደ ሰብ ከም ግጉያት 

መልሲታት ክነጽጎም ኣይክእልን እዩ። እቲ 

ምንታይሲ፡ ጌጋ ኣመለኻኽታ-ህይወት 

ዝበሃል የለን። 

ነዚ ብጌጋ ክትምልሰሉ እትኽእል እንኮ 

መንገዲ፡ ብሱሩ ከይመለስካዮ ክትበኵር 

እንከለኻ እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ህንጡይ ኵን 

ከምኡ’ውን፡ ከም ነዳፊ ሕሰብ። ምሳኻ 

ዝኸዱ ሕቶታት ኣቕርብ። እንታይ ከም 

ዝረኸብካ ድማ ርአ።

ኣብዚ ደው ክትብል የብልካን። ነቶም 

ኣመለኻኽታ ስራሕካን ኣመለኻኽታ 

ህይወትካን ደጊምካ እስከ ኣንብቦም። ብዛዕባ 

እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ዘለዉኻ ሓሳባት 

ብግቡእ ጽሓፎም (ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ 

ግቡእ መልሲ ክትህበሎም ኣለካ)፥

• ኣብ ህይወትን ስራሕን ዘለዉኻ 

ኣመለኻኽታታት ኣበይ እዮም 

ንሓድሕዶም ዝጋጠሙ? 

• ኣበይከ ይገራጨዉ?

• እቲ ሓደ ነቲ ኻልእ ይዝውሮ ድዩ? 

ብኸመይ?

ኣብ ምጥማር ነዞም ክልተ 

ኣመለኻኽታታትካ፡ ግዜ ሂብካ ብዝግባእ 

ንሓሳባትካ ኣብ ወረቐት ኣስፍሮም። 

ብዙሓት ሰባት ኣብዚ መዳይ እዮም ዝያዳ 

ዘስተንትኑ። ንስኻ ኸማን ነዚ ልምምድ 

ብዕቱብ ወሲድካ፡ ነቲ ጥምረት ገለ ሓሳብ 

ሃበሉ። 

ኣብ መብዛሕትኦም ጕዳያት፡ እዚ ርእይቶ 

ኣብ ሓደ ካብ ኣመለኻኽታኻ ወይ ኣብ 

ክልቲኦም ኣመለኻኽታኻ ገለ ኣርትዖት 

ምግባር ይሓትተካ ይኸውን። 

ንኣመለኻኽታ-ስራሕካን ኣመለኻኽታ-

ህይወትካን ንሓድሕዶም ከም ዝሳነዩ 

ብምግባር፡ ነቲ ናትካ ንጹርነትን ክእለትን 

ኣብ ምንባር ንቑሕ ቅድወት ከምኡ’ውን፡ 

ትርጕም ዘለዎ ህይወት ኣብ ምምራሕ 

ከተዛይዶ ትኽእል። ንስኻ መን ምዃንካ፡ 

እንታይ ከም እትኣምን ከምኡ’ውን፡ 

እንታይ ከም እትሰርሕ ይመዓራረዩ። ንጹር 

ብሶላ ምስ ረኸብካ፡ ንነዊሕ መንገዲ ካብ 

ኣንፈትካ ከተንደልህጽ ከቶ ኣይትኽእልን 

ኢኻ። 

ሕጂ ንጹርን ዝተጠምረን ኣመለኻኽታ 

ህይወትን ኣመለኻኽታ ስራሕን ኣለካ። 

ኣብ መወዳእታ፡ እዞም ክልተ ዓይነት 

ኣመለኻኽታታት፡ “ሓቀኛ ሰሜን” (True 

North) እዮም ዝህቡኻ። ንሳቶም ንብሶላኻ 

ይፈጥሩዋ። ንስኻ ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት 

ምህላውካ ወይ ምንድልሃጽካ ንኽትፈልጥ 

ይሕግዙኻ። 

ኣብ ዝዀነ ህሞት ምስ ናትካ ‘ሓቀኛ ሰሜን’ 

ብምዝማድ ኣበይ ከም ዘለኻ ክትግምግም 

ትኽእል። ሰባት ኩሉ ሻብ ጽቡቓት 

መሲሎም፡ ኣብ ጽቡቕ ህይወቶም ብጽቡቕ 

ብቐጥታ ከንሳፍፉ ኣይክእሉን እዮም። 

ግደ ሓቂ፡ ከምቲ ኩሎም መርከበኛታት 

ኣማእዚኖም ዝፈልጥዎ፡ ቀጥ ኢልካ ብሓደ 

ኣንፈት ክትጐዓዝ ኣይትኽእልን ኢኻ። 

ከከም ኵነታቱን ከም ሓይሊ እቲ ንፋስን 

ኢኻ እናተጠዋወኻ እተንሳፍፍ። 

ናብቲ ‘ሓቀኛ ሰሜን’ ከተቕንዕ እንከለኻ፡ 

ናብ ሓደ ወገን ተንሳፍፍ ትኸውን። ጸኒሕካ 

ናብ ካልእ ኣንፈት ተንሳፍፍ። መሊስካ 

ናብቲ ኻልእ ኣንፈት ትምለስ። እናሓንሳእ 

ናብ ደንደስ ቀሪብካ ተንሳፍፍ፡ ምእንቲ ካብ 

ከቢድ ባሕሪ ንኸተምልጥ፡ ከከም ኵነታቱ 

ትተዓጻጸፍ። እናሓንሳእ ድማ፡ ማዕበል 

ይወቕዓ እሞ፡ ምሉእ ብምሉእ ኣንፈትካ 

ክትስሕት ትኽእል ወይ ክሳብ ጃልባኻ 

ክትግምጠል ከማን ትኽእል። 

እዚኣቶም ኣመለኻኽታ ስራሕካን 

ኣመለኻኽታ ህይወትካን ብዝበለጸ ምቹኣት 

ኰይኖም፡ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ምምዕርራይ 

ሓገዝቲ እዮም። ኣብ ዝዀነ ግዜ ህይወትካ 

ጽቡቕ ከም ዘየለ ክስማዓካ እንከሎ ወይ ኣብ 

ዓቢ ምስግጋር ኣብ እትህልወሉ፡ ምትዕርራይ 

ብሶላ ምግባር ጽቡቕ እዩ። ነዚ ብውሕዱ፡ 

ኣብ ዓመት ሓንሳእ ክንገብሮ ይግባእ። 

 ኣመለኻኽታ-ስራሕካን ኣመለኻኽታ 

ህይወትካን ተሳንዮም ምህላዎም ደጋጊምካ 

ኣረጋግጽ። ኣብ ዝዀነ ግዜ ኵነታትካ 

ክትልውጥ እንከለኻ ወይ ንሓደ ነገር 

ክትቅጽል እንከለኻ ወይ ኣብ ሓደ ፍሉይ 

ስራሕ እንታይ ከም እትዓምም ዘለኻ 

ከተሰላስል እንከለኻ — ደው በል። 

ቅድሚ ምጅማርካ፡ ንብሶላኻ ምፍታሽን 

ንገዛእ ርእስኻ ምምዕርራይን ጽቡቕ ሓሳብ 

እዩ። ሕጂ ናትካ ብሶላ ኣለካ። ክንዲ ዝዀነ፡ 

ቅኑዕ መንገድኻ እትረኽበሉ ግዜ ኣኺሉ 

ኣሎ። እዚ፡ እለሻ ህይወት እዩ። 

ግጉይ እምንቶ፦ ናበይ እኸይድ ከም 

ዘለኹ ግድን ክፈልጥ ኣለኒ።

ቅኑዕ እምንቶ፦ ኩሉ ሻብ ናበይ እኸይድ 

ከም ዘለኹ ክፈልጥ ኣይክእልን እየ — 

የግዳስ፡ ኩሉ ሻብ ናብ ቅኑዕ ኣንፈት 

እኸይድ ብዛዕባ ምህላወይ ክፈልጥ እኽእል 

እየ።

ሕጂ እውን ወረቐትን ቢሮን ሓዝ። 

ብዛዕባ ኣመለኻኽታ-ስራሕካን ኣመለኻኽታ 

ህይወትካን ንዝቐርቡልካ ሕቶታት ብቕንዕና 

መልሶም።

1. ብዛዕባ ኣመለኻኽታ-ስራሕካ ሓጺር 

ሓሳብካ ኣብ ወረቐት ጽሓፍ። እዚ ኣስታት 

ሰላሳ ደቓይቕ ክወስድ ይግባእ። ኣስታት 

250 ቃላት ከኣ ክሓቍፍ ኣለዎ። 

2. ብዛዕባ ኣመለኻኽታ-ህይወትካ ሓጺር 

ሓሳብካ ኣብ ወረቐት ጽሓፍ። እዚ ኸማን 

ኣስታት ሰላሳ ደቓይቕ ክወስድ ይግባእ። 

ኣስታት 250 ቃላት ከኣ ክሓቍፍ ኣለዎ። 

3. ንኣመለኻኽታ ህይወትካን 

ኣመለኻኽታ ስራሕካን ደጊምካ ኣንብቦ 

እሞ፡ ንነፍሲ ወከፍ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት 

መልሶም፥ 

ሀ. ኣመለኻኽታኻ ኣብ ስራሕን ህይወትን 

ኣበይ እዮም ንሓድሕዶም ዝገጥሙ? 

ለ. ኣመለኻኽታኻ ኣብ ስራሕን ህይወትን 

ኣበይ እዮም ዝራጸሙ? 

ሐ. እቲ ሓደ ነቲ ኻልእ ይደፍኦ ድዩ? 

ብኸመይ?

“ስራሐይ ኣበርቲዐ ክቕጽል እየ። ጽቡቕ “ስራሐይ ኣበርቲዐ ክቕጽል እየ። ጽቡቕ 

ስምዒት ዝፈጥረለይ ንሱ ጥራይ ስለ ስምዒት ዝፈጥረለይ ንሱ ጥራይ ስለ 

ዝዀነ።”- ፖውል ዎከርዝዀነ።”- ፖውል ዎከር

“ኣብዛ ዓለም ሓንሳእ ጥራይ ኢኻ “ኣብዛ ዓለም ሓንሳእ ጥራይ ኢኻ 

እትነብር። ቅኑዕ ብሶላ እንተ ዘይሒዝካ እትነብር። ቅኑዕ ብሶላ እንተ ዘይሒዝካ 

ጠፊሽካ ማለት እዩ።” - ኤድዋርድ ስሚዝጠፊሽካ ማለት እዩ።” - ኤድዋርድ ስሚዝ

ይቕጽልይቕጽል

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-SIGHTE
13፡30  ዜና (ዓረብ)
13፡40  ገለብ ደሓን 
14፡20  FILM
15፡00  ህርመት
17፡00  ዜና (ትግርኛ)
17፡15  ደርፊ
17፡30  ዜና (ዓረብ)
17፡45  ማእገር
19፡40  ቀስተ ድሕነት
20፡00   ዜና ትግረ
20፡15  መልሲ ኣብ መስመር 
21፡00  ዜና (ትግርኛ)
21፡25  መኣዝን ልምዓት
22፡00  ዜና (ዓረብ)
22፡15   ዘዋሪት ካሜራ
22፡30  ዜና (እንግሊዝ)
22፡40  ተኸታታሊት ፊልም ቀለቤት                                                                                                                                             
          ልቢ
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

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

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል 
ከተማ

ነብያት ኣርኣያ ወልዱ፡ ሓፍትና ኣልጋነሽ 
ኣርኣያ ወልዱ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 4 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ወ/ሮ ዘውዲ ወልደዮውሃንስ ገብረ፡ 
በዓል ቤተይ ስዩም ቀለታ ዑመር 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ዊንታ ፍስሃየ፡ ተኸሳሲ 
ፊሊሞን እያሱ በርሀ፡ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይ ቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ከሳሲት ወ/ሮ ሰምሃር በርሀ ገብረዮውሃንስ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ተኽሉ ዑቕባስላሴ 
ደብረጽዮን፡ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን3/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ወ/ሮ ጸሃይ ገብረሚካኤል በርሀ፡ 
በዓል-ቤተይ ኢዮብ ክብረኣብ ማና 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ገብሩ

ሰምሃር የማነ ያቆብ፡ ናይ ዓባይና ጸጋ 
ጊለ ገብሩ ንዋቱ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ራህዋ በርሀ ወልደትንሳኤ፡ በዓል-ቤተይ ቀሺ 
የማነ ያቆብ ተወልደ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
መንደፈራ

ክፍሎም በርሀ ፍስሃየ ምባል ተሪፉ፡ 
ክፍሎም በርሀ ፍስሃ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወቐርቲ 

ዞባ ደቡብ

ጽገወይኒ ማሓሪ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ 
ተኽልኣብ ገብረስላሴ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
12 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ዳዕሮዅንዓት

ከሳሲት ኤልሳ ኣረጋይ ወልደማርያም፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ እምሃ ፍስሃየ ገብረሚካኤል፡ 
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን24/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ብዛገ

ወ/ሮ ዑቕባ ቦኽረ፡ በዓል-ቤተይ 
ገብረገርግስ ቀሺ ገረዝጊሄር ሃብተማርያም 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 11ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ትሕቲ ዕደመ ሳይሞን ከሰተ ገብረስላሴ 
ምባል ተሪፉ፡ እሰይ ከሰተ ገብረስላሴ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ወ/ሮ ኣበባ ኣባይ ዑቑባይ፡ በዓል-ቤተይ 
መስፍን የዕብዮ ተስፋሚካኤል ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ምስ 3 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን25/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ተወልደብርሃን ገብረእግዚኣብሄር 
በርሀ፡ ተኸሰስቲ 1.ወ/ሮ ከበደሸ 
ተስፋጋብር ግደ 2.ኣቶ ገ/እግዚኣብሄር 
ሃብተማርያም ገ/እግዚኣብሄር ዘሎ ናይ 
ስም ምትሕልላፍ፡ ተኸሰስቲ ኣድራሽኦም 
ስለዘይተፈልጠ፡ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ተጸዊዖም ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ። 
እንተዘይቀሪቦም ጉዳዮም ኣብዘየለዉሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ

ከሳሲት ወ/ሮ ትዕግስቲ ተስፉ 
ወልደሚካኤል፡ ተኸሳሲ ኣቶ ኣማኒኤል 
ተስፋልደት ህብትማርያም፡ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ

ኣፍራሕ ሙሳ ዑመር ምባል ተሪፉ፡ 
ሳዓዳ ሙሳ ዑመር ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ በላይነሽ ባህታ መብራህቶም፡ 
በዓል ቤተይ ቀሺ ተኽለሃይማኖት ቀሺ 
ገብረየሱስ ተሰማ ልዕሊ 20 ዓመት 
ስለዝጠፈአ፡ ሃለዋት ናይዞም በዓል ቤተይ 
ንምርግጋጽ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 

ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣሚና መሓመድ ሲዒድ ዓብደላ ምባል 
ተሪፉ፡ ኣሚና መሓመድ ሳዓድ ዓብደላ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ኤልዳና ተስፋኣለም፡ 
ስም ኣደይ መርሃዊት ተስፋኪኤል 
ምባል ተሪፉ፡ መርሃዊት ተስፋገርግስ 
ጎነጽ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓጺና

ኣቶ ሓጐስ ገብረእግዚኣብሄር ከተማን 
ወ/ሮ መኣዛ ገብረክርስቶስ ሃብተሚካኤልን፡ 
ጓልና ኣበባ ሓጐስ ገብረእግዚኣብሄር 
ስለዝተሰወአት፡ ንሕና ወለዳ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን

ከሳሲት ወ/ሮ ፍካክት ግደ ዘርአ፡ ተኸሰስቲ 
ኣቶ ዑቕባይ ግደ ዘርአ 2.ኣቶ ገብራይ 
ግደ ዘርአ፡ ንዓኹም ዝምልከት ናይ ካሕሳ 
ስቪላዊ ክሲ ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ ን9/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኹምሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 03 
ከረን

ወ/ሮ ትርሓስ በራኺ ገብራይ፡ ኣደይ 
ኣብርሀት ግላዝጊ መድሕን ስለዝዓረፈት፡ 
ብሂወት ከላ ኣብ ቅድሚ መሰኻኽር 
ኣሕዋተይ ብዕለት 24/12/2014 ነቲ ኣብ 
ከረን 3 ዝርከብ ኣባይቲ ፓ/57 ፓርሰል 
ዝፍለጥ ስፍሓት 252 ት.ሜ ዝኾነ 
ኣብዚ ሕጂ ግዜ ልዕሊኡ 4 ክፍሊ ገዛ 
መደቀሲ 1ክፍሊ ገዛ ንትካል ተገልግል 
1ባስካ 50 ፊስቶ ትሕዝ ዘለዎ፡ ዝገደፈለይ 
ለበዋ ክጸድቀለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ ባርካ 
ባረንቱ

ገሊላ ኣድሓኖም ያቆብ ምባል ተሪፉ፡ ሰላም 
ኣድሓኖም ያቆብ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ሽዕብ ሰውራ ዓዲ 
ዑመር ተሰነይ

ሮቤል ተስፋይ ኣስገዶም፡ ተጸዋዒት 
ምስጋና ተኽልያ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኦምሓጀር

ወ/ሮ ሊባኖስ ሃይለሚካኤል፡ በዓል-
ቤተይ ተስፋጋብር ክብረኣብ ተስፋጼን 
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 14 ደቀይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን26/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ርርሑሑስስ ሓሓድድሽሽ ዓዓመመትት ይይግግበበረረልልናና እእንንዳዳበበለለ ሕሕጂጂውውንን ዓዓማማዊዊሉሉ ንንምምሕሕጓጓስስ
ብብምምኩኩራራትት መመማማሃሃራራንን ብብቪቪድድዮዮ ቱቱቶቶሪሪያያልል ኣኣስስንንዩዩ ንንኹኹሎሎምም ተተማማሃሃሮሮንን
ሰሰራራሕሕተተኛኛታታትትንን ኣኣብብ ዘዘዝዝጥጥዕዕሞሞምም ግግዜዜ እእዞዞምም ዝዝስስዕዕቡቡ ስስልልጠጠናናታታትት
ምምሃሃብብ ቀቀጺጺሉሉ ከከምምዘዘሎሎ ብብሓሓጎጎስስ ይይሕሕብብርር።።

ሀሀ.. ስስልልጠጠናናታታትት፥፥

ለለ.. ሓሓደደስስቲቲ ዝዝጅጅምምሩሩ ስስልልጠጠናናታታትት ((NNeeww  ccoouurrsseess))

1.Principles of Accounting I and II plus Peachtree accounting
Software for Service giving and Merchandise business

2.Prin. of Accounting plus Peachtree for manufacturing business
3.Auditing
4.Advanced video camera, still shooting and directing(Level 2)
5.Electronics level 2 (ኣኣብብ ጽጽገገናና Flat TV, CRT, DVD, Monitor ካካልልእእንን

6.Printer and Photocopier maintenance
7.Graphics level 2( Illustrator and In design with CC 2017-19)

፡፡ 22ንን ልልዕዕሊሊኡኡንን ንንዝዝማማሃሃሩሩ ዓዓቢቢ ምምጉጉዳዳልል ዋዋጋጋ ንንገገብብርር

ኣኣድድራራሻሻናና፥፥ ንንመመጓጓዓዓዝዝያያ ምምቹቹእእ ቦቦታታ ኣኣብብ ማማእእከከልል ከከተተማማ ከከባባቢቢ ባባርር በበረረኸኸትት

ድድሕሕሪሪ ካካርርቱቱምም ሆሆቴቴልል ጎጎድድኒኒ ህህንንጻጻ ቤቤትት ጽጽሕሕፈፈትት ቀቀይይሕሕ ባባሕሕሪሪ ((0099)) እእዩዩ።።

ቴቴሌሌ..  111122224444//0077220044555511//0077221188443322

ምስጋና 

ብዕረፍቲ እነፍቅራ ክብርቲ ኣዴና ወ/ሮ ለተብርሃን 
ገብረሚካኤል መርእድ ዝተሰመዓና ሓዘን 
እናገለጽና፣ ዘቃበርኩምናን ገዛና ብምምልላስን 
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብተሌፎንን ዘጸናናዕኩምናን 
የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ንዓጹ። 

ደቃን ምሉኣት ስድራቤትን

ምስጋና

 ብዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮ ዳንኤል ገብረማርያም 
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ካብ ግዜ 
ሕማሙ ኣትሒዝኩም ዝተመላለስኩም፡ ሬሳ ኣብ 
ምፍናው ዝተሓባበርኩም ነበርቲ ዓዲ እንግሊዝን 
መተዓብይቱን፡ ጸሎት ፍትሓት ዝገበርኩምሉ 
ቤተ-ክርስትያን ደ/ሳህለ ቅዱስ ሚካኤል ለንደን 
ከምኡ’ውን ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ 
ብሪጣንያ፡ ከምኡ’ውን ክሳብ ዓዲ ጐልጎል ኬድኩም 

ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና ብምምልላስን ተሌፎን ብምድዋልን ካብ ውሽጥን ወጻእን 
ዘጸናናኩዕምናን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ። 

ምሉኣት ስድራቤት
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ፕሪመር ሊግ፡ ብምንታይ እዩ ንማን ሲቲ ዝኸሳ ዘሎ?ፕሪመር ሊግ፡ ብምንታይ እዩ ንማን ሲቲ ዝኸሳ ዘሎ?

መድረኽ ኵዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ 

ፕሪመር ሊግ፡ ንእንግሊዛዊት ክለብ ማን 

ሲቲ፡ ብልዕሊ 100 ጥሕሰት ፋይናንስያዊ 

ሕግታት ከሲሱዋ ምህላዉ ተሓቢሩ።

  እዚ ሊግ፡ ንኣርባዕተ ዓመታት ኣብ 

ፋይናንስያዊ ኣካይዳ እዛ ጋንታ መጽናዕቲ 

ከካይድ ከምዝጸንሐ እዩ ዝግለጽ። ከም 

ውጽኢቱ፡ ዝሓለፈ ሰኑይ፡ ማን ሲቲ - 

ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘይግቡእ ተግባር 

ከምዝፈጸመት፡ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ 

ኣረዲኡ ኣሎ። 

  ማን ሲቲ፡ ኣብ 2008 ናብ ዋንነት 

ስዑዳውያን ሰብ ጸጋ (ብሸክ መንሱር 

ዝምርሑ - ኣቡ ዳቢ ዩናይትድ ግሩፕ) 

ከምዝኣተወት ይዝከር። እዛ ክለብ፡ ካብ 

2009 ክሳብ 2018 - ንትሽዓተ ዓመታት፡ 

ንሕጊ ፕሪመር ሊግ ልዕሊ 100 ግዜ 

ከምዝጠሓሰቶ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብዚ 

መቓን ግዜ’ዚ ድማ፡ እዛ ጋንታ፡ ቅኑዕ 

ኣታዊታታ (ገለ ካብ መወዓውዒታት 

እትረኽቦ)፡ ፋይናንስያዊ ኣቃውማኣ፡ 

ከምኡ’ውን ሓቀኛ ደሞዝ ኣሰልጠንታን 

ተጻወትታን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ 

ጉዳያት፡ ልክዓዊ/ቅኑዕ ሓበሬታ ተቕርብ 

ከምዘይነበረት እዩ ዝኸሳ ዘሎ። ብዘይካ’ዚ፡ 

እዚ መርመራ ኣብ ታሕሳስ 2018 ክጅመር 

እንከሎ፡ ማን ሲቲ ምትሕብባር ከም ዝኣበየት 

እዩ - ፕሪመር ሊግ ከሲሱዋ ዘሎ። 

  መርመራ ናይዚ ሊግ፡ ክንዮ ናይ 

ውሽጢ ዓዲ ዝሽፍን ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ 

ዘሎ፡ ማን ሲቲ፡ ካብ 2013 ክሳብ 2018 

እውን ንሕጊ ፋይናንስያዊ ፍትሓዊ ጸወታ 

(FFP) ጥሒሳ ክትከውን ከምእትኽእል፡ 

ፕሪመር ሊግ ኣሚቱ ኣሎ። ማን ሲቲ፡ ኣብ 

2020፡ ብማሕበር ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ - 

ዩኤፋ፡ ብጥሕሰት ሕጊ ተኸሲሳ ምንባራ 

ይዝከር። ዩኤፋ፡ እዛ ጋንታ ካብ 2012 ክሳብ 

2016 ንሕግታቱ ብኸቢድ ከምዝጠሓሰት 

ብምግላጽ እዩ፡ ንክልተ ዓመታት ካብ 

ኤውሮጳዊ ውድድር ክትእገድ ወሲኑላ 

ነይሩ። እንተኾነ እቲ ክሲ፡ ድሕሪ ሓደ 

ዓመት ብላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ዕርቂ ስፖርት 

ከምዝተሰረዘላ ይዝከር።

  ብመንጽሩ፡ በዚ ክሲ “ተገሪምና” ዝበለት 

ማን ሲቲ፡ ኣብ እዋኑ ፕሪመር ሊግ ንዝሓተታ 

ሕቶ ምትሕብባር ከምዝገበረት ብምግላጽ፡ 

ንኹሉ ክስታት ዝነጽግ መግለጺ ኣውጺኣ። 

ማን ሲቲ፡ “እዛ ጋንታ፡ እዚ ጉዳይ ብናጻ 

ኮሚሽን ክግምገም ብሓጎስ ትቕበሎ። 

ፕሪመር ሊግ፡ ዝሓቶ ዘሎ ኩሉ ሓበሬታ 

ብዘይ ኣድልዎ ክትቅርብ እውን’ያ። እዚ 

ጉዳይ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን መዕለቢ ክረክብ 

ድማ ብሃንቀውታ ትጽበ።” ብምባል፡ እኹል 

መርትዖ ከምዘለዋ ገሊጻ ኣላ። 

  በዚ ኮይኑ በቲ፡ እዚ ቀሪቡላ ዘሎ ክሲ 

ሓቂ ኮይኑ እንተደኣ ተረኺቡ፡ ሲቲ - 

ካብ ምጉዳል ነጥቢ ክሳብ ካብ ውድድር 

ፕሪመር ሊግ ምእላይ ስጉምቲ ክውሰደላ 

ይኽእል እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ብመሰረት 

“ንሜሲ፡ ተወሳኺ ውዕል ምቕራብ ንፒኤስጂ ረብሓ የብሉን”“ንሜሲ፡ ተወሳኺ ውዕል ምቕራብ ንፒኤስጂ ረብሓ የብሉን” - ሮተን - ሮተን
ናይ ቅድም ተጻዋታይ ፈረንሳዊት ክለብ 

ፒኤስጂ - ጀሮም ሮተን፡ ንሊዮነል ሜሲ፡ ሓዲሽ 

ውዕል ምቕራብ ንፒኤስጂ ከምዘየርብሕ 

ብምግላጽ፡ ንጋንታኡ ነበር ኣጠንቂቑ። 

  ሜሲ፡ ምስ ፒኤስጂ ዘለዎ ውዕል ኣብዛ 

ዓመት ዘብቅዕ እኳ እንተኾነ፡ ተወሳኺ ንሓደ 

ዓመት ዘጽንሖ ውዕል ክፍርም ከምዝኽእል 

ግና ግምት ኣሎ። ይዅን እምበር፡ “ንሜሲ 

ውዕሉ ከተናውሓሉ ዘርብሕ ኣይኮነን። 

ንሰለስቲኦም - ሜሲ፡ ነይማርን ምባፐን 

ምምራሕ እኮ ከቢድ እዩ።” ዝበለ ሮተን፡ 

“ጉዳይ መሃያ እንተ ተዓዚብካ እውን፡ 

ፒኤስጂ፡ ብፋይናንስያዊ ፍትሓዊ ጸወታ 

ተቐይዳ እያ ዘላ። ምኽንያቱ፡ እትኸፍሎ 

መሃያ ስለዝለዓለ። ነዚ ድማ፡ ካብቲ ልዑል 

መሃያ ዝቕበል - ሜሲ ክትመልሶ ትኽእል 

እያ። ብኸምዚ ድማ’ዩ ንሜሲ ውዕል ምንዋሕ 

ዘየርብሕ።” ክብል፡ ሜሲ እንተወጺኡ 

ንፒኤስጂ ብመጠኑ ሚዛን መሃያ ተጻወትቲ 

ከተመዓራሪ ከምዘኽእል ርእይቶኡ ይህብ።

  ብዘይካ’ዚ፡ ሮተን፡ “ብመንጽር ሜሲ 

ዘበርክቶ ዘሎ ኣበርክቶ እንተርኢኻ እውን፡ 

ንምንታይ እዩ እሞ ኣብዛ ጋንታ ክጸንሕ 

ዝደሊ - ኣይርደኣንን እዩ። ንሱ’ኮ፡ እዛ 

ጋንታ ንቕድሚት ክትስጕም ዝገበሮ ጻዕሪ 

የለን። ንደገፍቲ ጋንታኡ ከመስግን ብፍጹም 

ኣይርአን። ኩሉ ግዜ ርእሱ ኣድኒኑ ናብ 

መቐይሪ ክፍሊ እዩ ዘምርሕ። ዋላ’ውን 

ሸቶኡ ክጽምብል እንከሎ፡ ነቶም ስሙ 

ዝጽውዑ ደገፍቲ ዘዕግብ ግብረ መልሲ  

ኣየርእዮምን እዩ። ስለ’ዚ፡ ኣብዚ ተጻዋታይ 

ተወሳኺ ወፍሪ ምክያድ ዘርብሕ ሓሳብ 

ኣይኮነን።” ኢሉ። 

  ይዅን እምበር፡ እዚ ፈረንሳዊ፡ ንሜሲ፡ 

‘ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ተጻዋታይ’ ብምባል፡ 

ኣፍልጦ ካብ ምሃብ ኣይተሓየበን። ሮተን፡ 

ሜሲ፡ ኣብዛ ጋንታ ዝጸንሓለን ክልተ 

ዓመታት እኹላት ምዃነን ብምግላጽ፡ ሕጂ 

ግና፡ እቲ ግዜ ብመንእሰያት ተጻወትቲ 

ዳግመ ህንጸት ምግባር ምዃኑ እዩ እምነቱ 

ገሊጹ። ብመሰረት ናይ ቀረባ ጸብጻባት፡ 

መቐየሪ ክፍሊ ፒኤስጂ ብዙሕ ግዜ ናይ 

ምጕጅጃል ክስተት የጋጥሞ እዩ። ብፍላይ 

ሜሲ ድሕሪ ምምጽኡ፡ ኣብ መንጎ እቶም 

ቅድሚ ምምጻኡ ስኒት ዝነበሮም ምባፐን 

ነይማርን ምጕርፋጥ ኣጋጢሙ ምንባሩ 

ይግለጽ። 

  ሜሲ፡ ኣብ 2021 ካብ ባርሳ ናብዛ 

ቱርኪ - ካብ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝደሓነ ተጻዋታይቱርኪ - ካብ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝደሓነ ተጻዋታይ
ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ቱርኪ ድሕሪ ዘጋጠመ 

ምንቅጥቃጥ ምድሪ ደሃይ ኣጥፊኡ ዝጸንሐ 

ጋናዊ ተጻዋታይ - ክሪስቲያን ኣትሱ፡ ትማሊ 

ካብ ፍርስራስ ህንጻ ተሳሒቡ ከምዝወጸ፡ 

ምክትል ፕረዚደንት ክለቡ ሙስጣፋ ኦዛት 

ሓቢሩ።

  ተጻዋታይ ቱርካዊት ክለብ ሃታይስፖር 

ዝኾነ እዚ ጋናዊ፡ ኣብቲ እዋን ምስ ታነር 

ሳቭዩር ዝተባህለ ዳይረክተር ስፖርት ክለቡ 

እዩ ጠፊኡ ነይሩ። ይዅን እምበር፡ ኣትሱ 

ዋላ’ኳ መጉዳእቲ እንተጋጠሞ፡ ዕድል ገይሩ 

ካብቲ ፍርስራስ ክወጽእ እንከሎ፡ ታነር ግና 

ገና ኣብ ትሕቲ’ቲ ፍርስራስ ህንጻ ተደፊኑ 

ምህላዉ፡ እቲ ምክትል ፕረዚደንት ገሊጹ።

  ኣቐዲሙ ማልያ - ፖርቶ፡ ቸልሲ፡ 

ኤቨርተንን ኒውካስልን ዝወደየ ወዲ 

31 ዓመት - ኣትሱ፡ ኣብ 105 ግጥማት 

ንኒውካስል ብምውካሉ እዩ ዝያዳ ዝፍለጥ። 

ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስዑዳዊት ክለብ ኣል-

ራየድ ናብዛ ቱርካዊት ክለብ ካብ ዝሰጋገር 

ንደሓር ድማ፡ ዛጊት ሰለስተ ግጥማት ከካይድ 

እንከሎ፡ ሓንቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ። ንሃገሩ ጋና 

ድማ፡ ኣብ 65 ግጥማት ተሰሊፉላ እዩ።

  ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ቱርኪን ሶርያን 

ዘጋጠመ 7.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ 

ምድሪ፡ ዛጊት ሂወት ልዕሊ 5000 ሰባት 

ለኪሙ ምህላዉ ይግለጽ።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
* ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብ ጋንታኡ ሮማ 

ክወጽእ ዘይከኣለን ምስታ ክለብ ዝተባእሰን 

- ኒኮሎ ዛኒዮሎ፡ ብ20 ሚልዮን ዩሮ ናብ 

ቱርካዊት ክለብ ጋላታሳራይ ምጽምባሩ 

ተሓቢሩ። እዚ ወዲ 23 ዓመት ትስፉው 

ኢጣልያዊ ተጻዋታይ፡ ምስዛ ክለቡ ክሳብ 

2027 ክጻወት እዩ ተሰማሚዑ ዘሎ። 

ቅድሚ ውሱናት ዓመታት፡ ናይ መጻኢ 

ብሉጽ ተጻዋታይ ኢጣልያ ክኸውን 

ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ - ዛኒዮሎ፡ ዝሓለፈ 

ወርሒ ካብዛ ክለብ ክወጽእ ከምዝፈተነ፡ 

ኮይኑ ግና ከምዘይሰለጦ ይግለጽ። ድሕሪ 

ደጊም ማልያ እዛ ጋንታ ከምዘይለብስ 

ብፕረዚደንተ ክለቡ ከምዝተሓበሮ እውን 

ይዝከር። በዚ ድማ፡ ዛኒዮሎ፡ ኣብዛ ቱርካዊት 

ክለብ ምስ - ኢካርዲ፡ መርተንስ፡ ቶሬራን 

ሰርጆ ኦሊቨራን ክሓብር እዩ።

* ተጻዋታይ ኣል-ነስር ዝኾነ ብራዚላዊ 

ሉዊስ ጉስታቮ፡ ሽሕ’ኳ፡ ምምጻእ ሮናልዶ 

ንነገራት ከምዘኽብዶ እንተገለጸ፡ ካብቲ 

ፖርቱጋላዊ ግና ይመሃሩ ምህላዎም 

ተዛሪቡ። ንሱ፡ “ብርግጽ ኩለን ጋንታታት 

ኣንጻሩ ብዝበለጸ ክጻወታ ስለዝደልያ፡ 

ህላወኡ ኣጸጋሚ ኮይኑና ኣሎ። እንተኾነ፡ 

ሮናልዶ፡ ንኹሉ ተጻዋታይ ሓያል 

ድርኺት ኮይኑዎ ኣሎ። ካብኡ ዓቢ 

ጥቕሚ ኢና ንረክብ ዘለና። ምኽንያቱ፡ 

መዓልታዊ ተክኒካላውን ኣካላዊን 

ትምህርቲ ኢና ንኸስብ ዘለና። ሮናልዶ፡ 

ዓቢ ብድሆ እዩ ዝፈጥርን ዝዕወትን።” 

ኢሉ። ሮናልዶ፡ ዛጊት ሰለስተ ግጥማት 

ከካይድ እንከሎ፡ ሓንቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ 

ኣሎ። ክለቡ ከኣ፡ ኣብ ሓንቲ ስዒራ፡ ሓንቲ 

ተሳዒራ፡ ሓንቲ ኸኣ ማዕረ ሰኒዳ።

ማን ሲቲ፡ በደለኛ ኮይና እንተተረኺባ እንታይ እዩ መቕጻዕታ?ማን ሲቲ፡ በደለኛ ኮይና እንተተረኺባ እንታይ እዩ መቕጻዕታ?

ኣይስኦድስ ዝተባህለ ምንጪ፡ ሲቲ፡ ገበነኛ 

ኮይና እንተተረኺባን ነጥቢ እንተተቖሪጹላን፡ 

ገለ ካብተን ኣብዚ መቓን ግዜ’ዚ ዝዓተረተን 

ሽዱሽተ ጽዋኣት ክትሕደግ ትኽእል እያ። 

  ሲቲ እንተደኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 

ከክልተ ነጥቢ ክቝረጸላ ተወሲኑ፡ ሊቨርፑል፡ 

ናይ 2018-19 ከምኡ’ውን 2021-22 

ተዓዋቲት ፕሪመር ሊግ ክትከውን እያ 

ማለት’ዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ማን ዩናይትድ እውን፡ 

ተዓዋቲት ናይ ዓመተ-ስፖርት 2011-12 

ክትከውን እያ ማለት’ዩ። ኣብቲ እዋን፡ ሰርጆ 

ኣጕዌሮ ኣብ መወዳእታ ደቒቕ ኣብ ልዕሊ 

ኪውፒኣር ሸቶ ብምቝጻር ንጋንታኡ 

ማን ሲቲ ተዓዋቲት ክትከውን ከምዘኽኣላ 

ይዝከር። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ኣብተን 

ዓመታት - ማን ሲቲ፡ ንሊቨርፑል ብሓንቲ 

ነጥቢ ብምብላጽ ጽዋእ ከተልዕል እንከላ፡ 

ንማን ዩናዩትድ ከኣ፡ ብጸብለልታ ሸቶ 

ሓሊፋ እያ ተዓዋቲት  ኮይና ነይራ። 

በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን፡ ደገፍቲ ናይዘን 

ጋንታታት፡ ነዚ ዜና ምስ ሰምዑ ‘ተወሰኽቲ 

ጽዋኣት ክንዓትር ኢና’ ክብሉ ዝስምዑ 

ዘለዉ። ብፍላይ ደገፍቲ ዩናይትድ፡ “ኣብ 

93 ደቒቕ ዝተቘጽረት መዐወቲት ሸቶ 

ኣጕዌሮ፡ ድሕሪ ደጊም ትርጉም የብላን” 

ክብሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም 

ጽሒፎም።

  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ፕረዚደንት 

ላ’ሊጋ እስጳኛ - ጃቨር ተባስ፡ ፕሪመር ሊግ 

ኣብ ልዕሊ ሲቲ ክሲ ንምቕራብ ኣርባዕተ 

ዓመታት ብምውሳዱ፡ “ንምእማኑ ዘጸግም 

እዩ” ክብል ቀሊዱ። ተባስ፡ ሓደ ካብቶም 

ሲቲ ንእትገብሮ ወጻኢታት ክቃወሙ 

ዝጸንሑ ሰበ-ስልጠናት ኮይኑ፡ ኣብ 2020 

“መብዛሕትኦም ኣብ ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ 

ዝነጥፉ ሰባት፡ ማን ሲቲ፡ ንፋይናንስያዊ 

ፍትሓዊ ጸወታ ከምዝጠሓሰት ይኣምኑ 

እዮም” ኢሉ ነይሩ።

  ብዝኾነ፡ ሓንቲ ካብተን ብስዑዳውያን 

ሰብ ጸጋ ዝውነና ሃብታማት ክለባት ዝኾነት 

ማን ሲቲ፡ ኣብ ወጣሪ እዋን ከምእትርከብ 

ይግለጽ። ዋላ’ኳ እዚ ጕዳይ ነዊሕ ግዜ 

ክወስድ ከምዝኽእል እንተተገልጸ፡ ነተን 

መቐናቕንታ ብፍላይ ከኣ ነተን “ብሃገራት 

ዝውነና ክለባት፡ ንኵዕሶ እግሪ ኣብ ሓደጋ 

የእትዋኦ ኣለዋ” ክብላ ንፒኤስጂን ንማን 

ሲቲን ዝቃወማ ክለባት ግና - ጽቡቕ ዜና 

ምዃኑ ይእመን። እዚ ክሲ ሓቂ ኮይኑ 

ማን ሲቲ እንተደኣ ተቐጺዓ ከኣ፡ እቲ ን13 

ዓመታት ዝሃነጸቶ ዓቢ ክብሪ ሃደሽደሽ ክብል 

እዩ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሎሚ ምሸት
ፕሪመር ሊግ

ማን ዩናይትድ - ሊድስ 11፡00 
ዋንጫ ክለባት ዓለም

ኣል-ኣህሊ - ሪያል ማድሪድ 10፡00

ፈረንሳዊት ክለብ ምስግጋሩ ይፍለጥ። 

ማልያኣ ወድዩ ዛጊት ኣብ 58 ዝተፈላለዩ 

ጸወታታት ኣብ ዝተሰለፈሉ፡ 26 ሸቶታት 

ኣመዝጊቡ፡ 28 ኰዓሳሱ ከኣ ከሺኑ ኣሎ።  

  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ናይ ተሃድሶ 

ግዜ ዝጸንሐ - ነይማር፡ ናብ ልምምድ 

ምምላሱ ተገሊጹ። እዚ ብራዚላዊ፡ ብሰንኪ 

መጕዳእቲ፡ ክለቡ ኣከታቲላ ኣብ ዘካየደተን 

ክልተ ግጥማት በዂሩ እዩ። ኣብዚ እዋን 

ግና ሓውዩ ተመሊሱ ብምህላዉ፡ ነታ 

ንምባፐ ከሲራ ዘላ ጋንታ ተወሳኺ ሓይሊ 

ክኾና ትጽቢት ይግበር። ነይማር፡ ሎሚ 

ኣንጻር ማርሴ ኣብ ዘካይድዎ ናይ ደርቢ 

ጸወታ ክስለፍ ከምዝኽእል ግምት ኣሎ። 

ፒኤስጂ ድሕሪ’ዛ ጸወታ፡ ቀዳም ምስ ሞናኮ፡ 

ዝመጽእ ሰሉስ ድማ ኣብ ጸወታ ዙር 

16 ሻምፕምዮንስ ሊግ ምስ ባየር ሙኒክ 

ክትገጥም እያ።
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሚርያም ኣብርሃምሚርያም ኣብርሃም

ኩባንያ ቦይንግ፡ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት የባርርኩባንያ መፍረ ነፈርቲ ቦይንግ፡ ኣስታት 

2000 ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰራሕተኛታት 

ካብ ስራሕ ከምዝሰጕግ ኣፍሊጡ።

እዚ ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ዓቢ 

ኩባንያ፡ መብዛሕትኦም እቶም ካብ ስራሕ 

ዝሰጎም ሰራሕተኛታቱ፡ ኣብ ምሕደራን 

ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ክሰርሑ ዝጸንሑ 

ምዃኖም ሓቢሩ።

እቲ ኩባንያ፡ ካብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ 

ጀሚሩ ዝበዝሕ ንጥፈታቱ ኣብ ጽገናን 

ምምዕባል ፍርያትን ከምዝኸውን ድሕሪ 

ምሕባሩ’ዩ ነዚ ሰራሕተኛታት ናይ ምስጓጕ 

ሓዲሽ ውሳነ ዘውጽእ ዘሎ።

ኣብዘን ዝሓለፋ ቀረባ ዓመታት ብዙሓት 

ዓበይቲ ሓደጋታትን ማሕለኻታትን 

ዘጋጠሞ ቦይንግ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ዘድሊ 

ጽገናታት ብምግባር፡ ኣብ ነፈርቱ ከጋጥም 

ንዝኽእል ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ንምንካይ 

ከምዝሰርሕ እዮም ሰብ-መዚ ናይ’ቲ ኩባንያ 

ዝሕብሩ ዘለዉ።

ኩባንያ ቦይንግ፡ ብዘይካ’ቶም ኣብ 2022 

ዝቖጸሮም ኣብ ምህንድስናን ጽገናን ዝነጥፉ 

ኣስታት 15 ሽሕ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት፡ 

ኣብዚ ዓመት’ዚ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሞያ 

ዝነጥፉ ተወሰኸቲ 10 ሽሕ ሰራሕተኛታት 

ክቖጽር ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ።

እቲ ኣብ ኣመሪካ ዝመደበሩ ኩባንያ ካብ 

ዘፍረየን ሓደስቲ ናይ መጐዓዝያ ነፈርቲ፡ 

ሓንቲ ኣብ ጥቅምቲ 2018 ኣብ ገማግም 

ባሕሪ ኢንዶኔዥያ፡ እታ ካልኣይቲ ድማ 

ኣብ 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ወዲቓ ድሕሪ 

ምሕምሻሻ፡ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩ 

ከምዝጸንሐ’ዩ ዝግለጽ።

ጠንቂ ናይ’ቲ ኣሰቃቒ ሓደጋታት 

ንምፍላጥ ድሒሩ ኣብ ዝተኻየደ 

መርመራታት፡ ኣብ ንድፊ እተን ነፈርቲ 

ጉድለት ከምዝተረኽበ እዩ ክረጋገጽ 

ተኻኢሉ።

ኣብ ሓምለ 1928 ናይ ፈለማ በረራ 

ዝጀመረ ኩባንያ ቦይንግ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን 

ብኣሽሓት ዝቑጸራ ዝተፈላለያ ነፈርቲ የፍሪ 

ከምዘሎን ብደረጃ ዓለም ዓቢ ተፈላጥነት 

ረኺቡ ምህላዉን ይሕበር።

ቱርኪ - ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ወሲኹቁጽሪ ናይ’ቶም ትማሊ ሰኑይ ኣብ ደቡባዊ 

ምብራቕ ቱርኪን ሰሜናዊ ክፋል ሶርያን 

ብዝተኸስተ 7.8ን 7.6ን ሬክተር ዝዓቐኑ 

ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝሞቱ ሰባት ናብ 

ልዕሊ 5 ሽሕ ክብ ከምዝበለ፡ ኣባላት ሲቪላዊ 

ድሕነት ክልተአን ሃገራት ሓቢሮም።

ብመሰረት’ቶም ኣባላት ሲቪላዊ ድሕነት፡ 

ኣብ ቱርኪ ዛጊት 3,550 ሰባት፡ ኣብ ሶርያ 

ድማ 1,712 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ።

ሕጂ’ውን እንተኾነ ኣብ’ቶም ኣብ 

ዝተፈላለያ ከተማታት ቱርኪን ሶርያን 

ዓንዮም ዘለዉ ኣሽሓት ህንጻታት ብዙሓት 

ሰባት ተቐቢሮም ብምህላዎም፡ ቁጽሪ 

ምዉታት ኣብዘን ዝቕጽላ መዓልታት 

ክዛይድ ከምዝኽእል እዮም እቶም ኣባላት 

ሲቪላዊ ድሕነት ብተወሳኺ ዝእምቱ 

ዘለዉ።

ካብ 65 ሃገራት ዝመጽኡ ኣስታት 2,600 

ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን፡ ንኣባላት 

ሲቪላዊ ድሕነት ቱርኪ ንምሕጋዝ ናብታ 

ሃገር ኣትዮም ከምዘለዉ ጸብጻባት ሓቢሮም።

በቲ ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ፡ ኣብ ትሕተ 

ቅርጺ ክልቲአን ሃገራት’ውን ሰፍ ዘይብል 

ክሳራ ወሪዱ ከምዘሎ ዝጠቐሱ እቶም 

ጸብጻባት፡ ኣብ ቱርኪ ጥራሕ ብውሕዱ 

6,200 ኣባይቲ ዓንዮም ከምዘለዉ ገሊጾም።

ብሰንኪ’ቲ ባህርያዊ ሓደጋ ካብ ቤት-

ንብረቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ኣሽሓት 

ስድራ-ቤታት፡ ምስቲ ዘሎ ብርቱዕ 

ቀዝሒ ዝዓብለሎ ወቕቲ ሓጋይ ንካልእ 

ማሕበራውን ጥዕናውን ሽግራት ክቃልዑ 

ይረኣዩ ከምዘለዉ’ዩ ዝሕበር።

እዚ ኣብ ቱርኪ ዘጋጠመ ሓደጋ 

ምንቃጥቃጥ ምድሪ፡ ድሕሪ 1999 ኣብታ 

ሃገር ካብ ዝተኸስቱ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት 

እቲ ዝሓየለ ምንባሩ እዮም ጸብጻባት 

ዝጠቕሱ።

ኢራንን ዒራቕን ቀዳማይ ረድኤት 

ዝሓዛ ነፈርቲ ናብ ሶርያ ክልእካ እንከለዋ፡ 

ኣውስትራልያ፡ ደቡብ ኮርያን ኒውዘላንድን 

ዝረከበአን ካልኦት ሓያሎ ሃገራት ድማ፡ 

ኣብ’ቶም በቲ ሓደጋ ዝተጐድኡ ግዳያት 

ዝውዕል ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ሓገዝት 

ይልእካላ ከምዘለዋ ማዕከናት ዜና ዓለም 

ሓቢረን።

ቱርኪ ብዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ፡ 

ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብ’ተን ብምንቅጥቃጥ 

ምድሪ ዝጥቃዓ ቀዳሞት ሃገራት 

ከምዝዀነት’ዩ ዝንገር።

ማሊ፡ ብዓል-ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ክወጽእ ኣዚዛ
መንግስቲ ማሊ፡ ኣብታ ሃገር ዝርከብ 

ላዕለዋይ ብዓል-ስልጣን ዓቃብ ሰላም 

ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት 

ካብ ሃገሩ ክወጽእ ኣዚዙ።

መንግስቲ ማሊ ነዚ ስጉምቲ’ዚ ዝወስድ 

ዘሎ፡ እቲ ላዕለዋይ ብዓል-ስልጣን፡ ኣብቲ 

ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ 

ጉዳይ ማሊ ኣሉታዊ ተራ ከምዝነበሮ 

ድሕሪ ምኽሳሱ እዩ።

እንተኾነ፡ ነቲ ክሲ ብዝምልከት ካብቲ 

ላዕለዋይ ብዓል-ስልጣን ዛጊት ዝተዋህበ 

ምላሽ ከምዘየለ ጸብጻባት ይሕብሩ።

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ሰራዊት 

መንግስቲ ማሊ ምስ’ቶም ኣብ’ታ ሃገር 

ተዋፊሮም ከምዘለዉ ዝንገረሎም ኣባላት 

ብሕታዊ ትካል ጸጥታ ሩስያ (ዋግነር) 

ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን 

ሰባት መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ከምዘለዉ 

ንዝቐረበ ክሲ ንምምርማር ኣብ ዘካየዶ 

ኣኼባ፡ ኣባላት ናይቲ ባይቶ ዝዀና 

ሃገራት ምዕራብ፡ ነቲ ኣብ 2021 ብዕልዋ 

ናብ ስልጣን ዝመጽአ ወተሃደራዊ ጉጅለ 

ክዅንናን ኣብ ልዕሊ’ታ ሃገር ናይ ማዕቀብ 

ስጕምቲ  ክወስዳን ከምዝጸውዓ’ዩ ዝግለጽ።

ምስ ሃገራት ምዕራብ ተፋሓፊሑ ዘሎ 

መንግስቲ ማሊ፡ 

ኣብዚ እዋን ምስ 

ሩስያ ዘለዎ ዝምድና 

ኣብ ምድልዳል 

ከ ም ዝ ር ከ ብ ’ ዩ 

ዝግለጽ።

 ሩስያ’ውን ምስ 

ማሊ ዘለዋ ዝምድና 

ንምሕያል፡ ትማሊ 

ሰኑይ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢኣ ሰርጌ 

ላቭሮቭ ናብታ ሃገር ከምዝለኣኸቶ፡ 

ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን።

ወተሃደራዊ መንግስቲ ማሊ፡ ኣብ ዝሓለፉ 

ቀረባ ግዜ’ውን ኣብታ ሃገር ዓስኪሩ ዝነበረ 

ሰራዊት ፈረንሳ ጠቕሊሉ ክወጽእ ኣዚዙ 

ከምዝነበረ ይዝከር።

ኣብ ፈረንሳ፡ ንእማመ መንግስቲ 
ዝቃወም ሰልፊ ይካየድ ኣሎ

መንግስቲ ፈረንሳ፡ 

ናይ ጥሮታ ዕድመ 

ብ2 ዓመት ክናዋሕ 

ንዘውጽኦ እማመ 

ንምቅዋም፡ ካብ ትማሊ 

ሰሉስ ጀሚሩ ኣብታ 

ሃገር ስራሕ ደው ናይ 

ምባል ኣድማ ይካየድ 

ከምዘሎ ተገሊጹ። 

እቲ ክሳብ 11 ለካቲት 

ከምዝቕጽል ዝንገረሉ 

ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞ፡ ኣብ ቁጠባ ናይ’ታ 

ሃገርን ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ህዝብን 

ዝህልዎ ኣሉታ ጽልዋ ከቢድ ከምዝኸውን 

ድማ፡ ዝተፈላለዩ ወገናት የጠንቅቑ ኣለዉ።

እቲ ኣማኢት ኣሽሓት ሰራሕተኛታት 

ከምዝጽምበርዎ ዝተሓበረ ስራሕ ደው 

ናይ ምባል ኣድማ፡ ብሰላማዊ ሰልፍታት 

ከምዝስነን ኵሉ ንጥፈታት ከተማታት 

ናይ’ታ ሃገር ደው ክብል ከምዝኾነን’ዩ 

ዝሕበር ዘሎ።

ኣገልግሎት መጐዓዝያ ባቡር ምድሪ፡ 

መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን፡ ንጥፈታት 

ሆስፒታላትን ክሊኒካትን፡ ከምኡ’ውን ቀረብ 

ነዳዲ በቲ ኣድማ ዝያዳ ክጽሎ ምዃኑ ድማ 

ይግለጽ ኣሎ።

ዝሓለፈ ሰሙን ብተመሳሳሊ ኣብ 

ዝተኻየደ ስራሕ ናይ ምቊራጽ ኣድማን 

ሰላማዊ ሰልፍን፡ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ሰባት 

ከምእተሳተፉዎ እዩ ዝሕበር። 

መንግስቲ ፈረንሳ፡ እቲ 62 ዓመት ዘሎ 

ዕድመ ጥሮታ ናብ 64 ዓመት ክብ ክብል’ዩ 

ናብ ባይቶ ናይ’ታ ሃገር እማመ ኣቕሪቡ 

ዘሎ።

ሰሜን ኮርያ፡ ወተሃደራዊ ዓቕማ ከምእተጐልብት ኣፍሊጣምስ ኣመሪካን መሻርኽታን ኣብ ቀጻሊ 

ወተሃደራዊ ምትህልላኽ ተጸሚዳ ዘላ ሰሜን 

ኮርያ፡ ከጋጥማ ንዝኽእል ወተሃደራዊ 

ስግኣታት ብብቕዓት ንምምካት፡ ወተሃደራዊ 

ዓቕማ ብዅሉ መዳይ ከምእተዕብዮን 

ከምእተሐይሎን መንግስታዊ ማዕከን ዜና 

ናይ’ታ ሃገር ሓቢሩ። 

ሰሜን ኮርያ ነዚ መግለጺ’ዚ ትህብ ዘላ፡ 

ማእከላይ ወተሃደራዊ ኮምሽን ናይ’ቲ ኣብ 

ስልጣን ዘሎ ብኪም ጆን ኡን ዝምራሕ ሰልፊ 

ሰራሕተኛታት፡ ብሰኑይ 6 ለካቲት ድሕሪ 

ዘካየዶ ኣኼባ እዩ። 

ቀንዲ ኣጀንዳ ናይ’ቲ ኣኼባ፡ ወተሃደራዊ 

ልምምዳትን ስርሒታትን ሰሜን ኮርያ 

ብቐጻሊ ኣዕቢኻን ኣሐይልካን፡ ነታ ሃገር 

ከጋጥማ ንዝኽእል ስግኣታት ብዝግባእ 

ተዳሊኻ ንምጽናሕ ዝዓለመ ምንባሩ፡ ወግዓዊ 

ኣገልግሎት ዜና ሰሜን ኮርያ ኣፍሊጡ። 

ኣኼባ ናይ’ቲ ወተሃደራዊ ኮምሽን፡ ኣብ 

ድሮ’ቲ ሰሜን ኮርያ መበል 75 ዓመት ዝኽሪ 

ምምስራት ወተሃደራዊ ሓይላ ንምጽምባል 

ሎሚ 8 ለካቲት ወተሃደራዊ ምርኢት 

ከተካይድ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን 

ዝተቓንዐ ኰይኑ፡ ኣብ’ቲ ምርኢት፡ እታ ሃገር 

ንፍርያት ናይ’ቲ እተካይዶ ዘላ መደባት 

ምምዕባል ሚሳይልን ኒኩሌሳዊ ኣጽዋርን 

ዘንጸባርቕ ሓደስቲ ኣጽዋር ከተርኢ ትጽቢት 

ይግበረላ። 

ሰሜን ኮርያ ብዘይካ’ዚ፡ ዝመጽእ 16 ለካቲት 

እውን ብምኽንያት ናይቲ “ብመዓልቲ 

ዘንጸባርቕ ኮኾብ” ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕለተ-

ልደት ኪም ጆንግ ኡን ካልኣይ (ኣቦኡ ነዚ 

ሕጂ ዘሎ መራሒ)፡ ፍሉይ ወተሃደራዊ 

ምርኢት ከተቕርብ ትጽቢት ይግበረላ። 

ወሃቢ ቃል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ደቡብ 

ኮርያ - ሊ ሳንግ-ጁን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 

ሰሜን ኮርያ ኣብ ዓቐን ወተሃደራዊ 

ዓቕሚ-ሰባን ኣጽዋራን ዘይነዓቕ ወሰኽ 

ገይራ ከምዘላ ዝገልጽ ምስጢራዊ ሓበሬታ 

ረኺቦም ከምዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ፡ ሃገሩ 

ነቲ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ብትዅረት 

ትከታተሎ ከምዘላ ኣረዲኡ።

ኣብቲ ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ብ1 ለካቲት 

ዘካየድኦ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ፡ 

ብወገን ኣመሪካ ‘B-1B’ ዝዓይነተን ኣዝየን 

ዝተራቐቓ ናይ ደብዳብ ነፈርቲ፡ ከምኡ’ውን 

‘F-22’ ን ‘F-35’ ዝተባህላ ናይ ኲናት ነፈርቲ 

ተሳቲፈን ምንባረን ይግለጽ። 

ብዝተራቐቐ ኣጽዋር ዝተሰነየ ወተሃደራዊ 

መናውራ ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ቀጻሊ 

ስግኣት ተሸሚማ ዘላ ሰሜን ኮርያ ድማ፡ ከም 

ግብረ-መልሲ ናይ’ዚ ኣብ ወተሃደራዊ ዓቕሚ-

ሰባን ኣጽዋራን ዘሰንብድ ምዕባለን ለውጢን 

ክትገብር ምዃና፡ መራሒኣ ኪም ጆንግ ኡን 

ኣብ’ቲ ሽዑ ግዜ ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር።
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