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ካድራት ህግደፍ፡ ኣብ ትግባረ መደባት ተራኦም ከዕዝዙ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣዘኻኺሩ

ማእከል - ኣበርክቶ መደበራት ፈልሲ ይምጐስ

መደባት መንግስትን ግንባርን ከም’ቲ 

ዝግባእ ክትግበር፡ ካድራት ህግደፍ መሪሕ 

ተራኦም ከሐይሉ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ 

ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽዮን ኣዘኻኺሩ።

ኣቶ ሃብተኣብ ነዚ መዘኻኸሪ’ዚ ዘቕረበ፡ 

ህግደፍ ዞባ ደቡብ ኣብ ዓመተ 2022 

ዘሰላሰሎ ንጥፈታት ንምግምጋም፡ ብ5 ጥሪ 

ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ 

እዩ። 

ጸሓፊት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ወ/ሮ ኣመተ 

ንጉሰ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፡ ምስ 2021 

ክነጻጸር እንከሎ - ኣብ 2022 ብተዛማዲ 

ዝሓሸ ማሕበረ-ፖለቲካውን ድሕነታውን 

መደባት ከም እተተግበረ ገሊጻ። 

ሕብረተሰብ፡ ኣብ ምሕጋዝ ስድራ-

ስዉኣትን ጽጉማትን ከምኡ’ውን 

ንሓይልታት ምክልኻል ዝገበሮ ደገፍ ድማ 

ሞጒሳ።

ተሳትፎን ኣፍራይነትን ዜጋታት 

ንምብራኽ፡ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት 

ብዕቱብ ከምእተሰርሐ ዝሓበረት ወ/ሮ 

ኣመተ፡ ሕጂ እውን ተራን ኣበርክቶን 

ህዝቢ ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መደባት 

ንምዕቃብን ንምምዕባልን ብውህደት 

ክስራሕ ኣዘኻኺራ።

ህዝቢ ብዝወሰዶ ተበግሶ ልዕሊ 12 ሚልዮን 

ናቕፋ ብገንዘብን ብዓይነትን ንሓይልታት 

ምክልኻል ኤርትራ ከም እተበርከተ፡ ልዕሊ 

619 ሽሕ ናቕፋ ድማ ንጽጉማት ስድራ-

ስዉኣት ከም እተመቓርሐ እዩ ተገሊጹ።

ተሳተፍቲ፡ ኣብ ኣገልግሎታት 

መራኸቢታት ተሌፎንን መጓዓዝያን፡ 

ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ 9 መደበራት 

ፈልሲ፡ ኣብ 2022 ኣብ ዝተሰላሰለ መደባት 

ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ዕዙዝ ኣበርክቶ 

ከምዝገበራ፡ ኣብ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን 

- ሓላፊ ጨንፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን 

እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃም ተኽሉ 

ገሊጹ።

ኣቶ ኣብርሃም፡ ኣብ’ተን መደበራት ኣስታት 

3.7 ሚልዮን ፈልሲታት ንምድላው ከም 

ውጥን ተታሒዙ ምንባሩ፡ እንተዀነ - እቲ 

57 ሚእታዊት ጥራይ ከምእተተግበረ 

ሓቢሩ። 

ካብ’ቲ ዝተዳለወ ልዕሊ 2.1 ሚልዮን 

ፈልሲታት፡ 77 ሚእታዊት ቀላሚጦስ፣ 

12 ሚእታዊት መበቈላዊ ኣግራብ፣ 11 

ሚእታዊት ድማ ዘይመበቈላዊ ኣግራብ 

ከምዝዀነ እውን ኣረዲኡ። 

ምምሕዳራት፡ ዓድታት፡ ወፋሮ 

ክረምታዊ ልምዓት፡ መንግስታውያንን 

ዘይመንግስታውያንን ትካላት፡ ማሕበራት 

ተጋደልቲ፡ ኣብያተ-እምነትን ውልቀ-

ሰባትን ብዝገበርዎ ናይ ምግራብ 

ወፈራታት፡ ኣስታት 1 ሚልዮንን 600 

ሽሕን ከምእተተኽለ፣ ማይ-ክዖታት 

ንምፍዋስ ካብ ዝተታሕዘ መደብ -  እቲ 

99.6 ሚእታዊት ከምእተተግበረ ኣቶ 

ኣብርሃም ወሲኹ።

ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት፡ ኣብ ዞባ ማእከል 

- ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣስመራ፡ ከምኡ’ውን 

ኣብ ንኡሳን ዞባታት በሪኽ፡ ሰረጀቓን ጋላ-

ነፍሒን ከምእተኻየደ፡ ሰነዳት ጨንፈር በዓል-

ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ይሕብሩ።

ኣብ ኣፍዓበት፡ ወፍሪ መርመራን መብጣሕትን ዓይኒ ተኻዪዱ
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ 

ባሕሪ ምስ ዝነጥፉ ኣባላቱ ብምትሕብባር፡ 

ካብ 25 ታሕሳስ 2022 ክሳዕ 4 ጥሪ 

2023፡ ኣብ ከተማ ኣፍዓበት - ወፍሪ 

መርመራን መብጣሕትን ሕማማት ዓይኒ 

ኣካዪዱ።

ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ 

ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ኣሃዱ 

ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣቶ ፍስሃየ 

ገርግሽ፡ በቲ ንኽልተ ሰሙን ዝቐጸለ 

ወፍሪ፡ መርመራ ዓይኒ ካብ ዝተኻየደሎም 

ኣስታት 2,200 ዜጋታት፡ ነቶም 310 

መብጣሕቲ ከም እተገብረሎም ሓቢሩ። 

ኣብ’ቲ መደብ ዝተሳተፉ ሞያውያን - 

ዶ/ር እዮብ በየነን ዶ/ር ኣውዓሎም ረድእን፡ 

እቲ ወፍሪ - ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ 

ነሓሰ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ 

ዞባ ኣፍዓበት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም 

እተወደበ ብምሕባር፡ ካብ’ቲ ዝተገብረ 

መብጣሕቲ 99 ሚእታዊት ናይ ሓበላ፣ 

እቲ 1 ሚእታዊት ድማ ናይ ጸጉሪ-ዓይኒን 

ዓጽሚ ዓይኒን፡ ጒልባሽ ዓይኒ፡ ግላኮማን 

ጸገም ረቲናን ከምዝነበረ ገሊጾም። 

ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ጥዕና ንኡስ ዞባ 

ኣፍዓበት ነርስ ኣስራት ኣሚነ፡ ኣብ’ቲ 

ንኡስ ዞባ ተርእዮ ሓበላ ዓይኒ እናበዝሐ 

ይመጽእ ከምዘሎ ብምምልካት፡ ኣብ’ቲ 

ንኡስ ዞባ ዝርከብ ኣገልግሎት ሕክምና 

ዓይኒ ብመሳርሒታትን ዓቕሚ-ሰብን 

ክድልድል ተላብዩ።

“ሞያ ዝዓጠቐ መንእሰይ ንምፍራይ ብዕቱብ ተሰሪሑ” ሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ
ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን 

ተመሃሮን ኤርትራ ዞባ ዓንሰባ፡ ብቑዕ ሞያን 

ፍልጠትን ዝዓጠቐ ንቑሕን ኣፍራዪን 

መንእሰይ ምህናጽ፡ ኣብ 2022 ብዕቱብ 

ካብ ዝተሰርሓሉ መደባት ከምዝዀነ 

ሓቢሩ።

በዚ መሰረት፡ ኣብ’ቲ ዓመት ኣብ 

ዝተወደበ ዝተፈላለየ ስልጠናታት፡ 

1,183 መንእሰያት ከምእተሳተፉ፡ ኣብ’ቲ 

ጨንፈር ሓላፊት ክፍሊ ፕሮጀክት ወ/ሮ 

ሻምላ ገብረኪዳን ገሊጻ።

እቲ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዝተዋህበ 

ትምህርቲ፡ ጽርበት ዕንጸይትን ሓጺንን፡ 

ኣርትዖት፡ ግራፊክስ፡ ኢደ-ስርሓት፡ ሙዚቃ፡ 

ስራሓት ካይላ፡ ምዝርጋሕ ኤለክትሪሲቲ፡ 

ስነ-ጽባቐ፡ ኣሰራርሓ መግቢ፡ ከምኡ’ውን 

ምርባሕ ንህብን ደርሁን ከም ዘጠቓልል 

ኣረዲኣ።

እቶም መንእሰያት፡ ንጥፈታቶም 

ብግቡእ ከመሓድሩ ዝሕግዞም ተወሳኺ 

ናይ ምሕደራ ዋኒን ትምህርትን ናይ 

ልቓሕ ዕድላትን እውን ከም እተዋህቦም 

ሓቢራ።

ወ/ሮ ሻምላ፡ ዝምልከቶም ኣካላት 

ብሞራልን ንዋትን ክሕግዝዎምን 

ከተባብዕዎምን ብምዝኽኻር፡ መሻርኽቲ 

ኣካላት ንዝገብርዎ ምትሕብባር 

ኣመስጊና።

ከምኡ’ውን ብኣካረይቲ ዝሕተት ዘሎ 

ቀይዲ በተኽ ዋጋታት ክራይ ገዛ 

ተዘራሪቦም።

ኣብ ን/ዞባ ጎልጅ፡ ጽቡቕ እቶት ተሓፊሱኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ብዝነበረ ጽቡቕ 

ዝርጋሐን ዓቐንን ዝነበሮ ዝናብ፡ ኣብ 

ኣስታት 98 ሽሕ ሄክታር ዝተዘርአ ኣእካል - 

ጽቡቕ እቶት ከም እተሓፍሶ፡ ኣመሓዳሪ’ቲ 

ንኡስ ዞባ ኣቶ ደሴ ዘርአሚካኤል ሓቢሩ።

ኣቶ ደሴ ኣብ ገምጋማዊ ኣኼባ 

ከምዝሓበሮ፡ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ - 

ምስ ካልኦት ኣካላት መንግስቲን ህዝብን 

ብምትሕብባር፡ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን 

ማይን፣ ምእካብ ግብሪ መሬትን ጥሪትን፣ 

ምቁጽጻር ዘይሕጋዊ ሕርሻውን ንግዳውን 

ንጥፈታት፣ ኣብ ምህናጽ መባእታ ቤት-

ትምህርቲ ሳንዳሽናን መጸበዪ ነብሰ-ጾራት 

ኣብ ሓውሲ ከተማ ጎልጅን. . . ዘተባብዕ 

ንጥፈታት ኣሰላሲሉ ኣሎ።

ኣብ ዳሳት ዘምህራ ዘለዋ ኣብያተ-

ትምህርቲ ንምምሕያሽ ተበግሶ ክውሰድ፣ 

ምስ ብዝሒ ህዝቢ ዝመጣጠን ቁጽሪ ሰብ 

ሞያ ጥዕና ክምደብ ድማ ኣዘኻኺሩ።

ተሳተፍቲ፡ ጸገም ዝስተ ማይ ሓውሲ 

ከተማ ጎልጅ ፍታሕ ክርከበሉ፣ ካብን ናብን 

ተሰነይ-ጎልጅ ስሩዕ ኣገልግሎት መጓዓዝያ 

ሓራት ክምደብ፣ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ 

ንምንካይ ዕቱብ ምቁጽጻር ክግበር፣ ድበት 

ዝመልኣ ራህያታት ቈላሕታ ክግበረለን 

ተላብዮም።
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 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ነዊሕ ዕድመ ንኽትነብሪ . . .
ነፍሲ-ወከፍ ካልኢት፡ ደቒቕ፡ ሰዓት፡ 

መዓልቲ ወዘተ፡ ኣብ ህይወትና ተወሳኺ 
ዕድመ እዩ ዘለዋ። ስለዚ፡ ምስ ግዜ ኩልና 
ዕድመ ብዝወሰኽና እናኣረግና ኢና 
ንኸይድ። እርጋን ምስ ነዊሕ ዕድመ 
ኣብ ሰብነትና ብዝርአ ስነ-ህይወታዊ፡ 
ስነ- ኣእምሮኣዊ፡ ኣካላውን ማሕበራውን 
ለውጢ ክግለጽ ይከኣል። እርጋን ብሓደ 
ዝተወሰነ ዕድመ’ውን፡ ክግለጽ ይከኣል 
እዩ። ንኣብነት፡ ከምቲ ትሕቲ 18 ዓመት 
‘ትሕቲ ዕድመ’ ዝበሃል፡ ኣብ ሓያሎ 
ሃገራት ድማ፡ ልዕሊ 65 ዓመት ምስ ደረጃ 
ሽምግልና እዩ ዝስራዕ። ሽሕ’ኳ ብቕዓት 
ናይ ስነ-ህይወታዊ ኣገባብ (ምዕባለ ሰብነት፡ 
ምስትንፋስ፡ ድልዳለ ሰብነት….. ወዘተ) 
ምስ እርጋን እናጎደለ ዝኸይድ እንተኾነ፡ 
ጥዕናን ንጥፈታትን ናይ ኣረጋውያን 
ብልዑል መጠን ብንኡሶም እንከለዉ 
ኣብ ዘካይድዎ ዝነበሩ ንጥፈታት፡ 
ኩነታት መነባብሮን ካልእን ከም ዝምርኮስ 
ተመራመርቲ ይገልጹ። መጽናዕትታት 
ከም ዘረጋግጽዎ፡ ኣመጋግባና ኣብ 
እርጋንና ልዑል ጽልዋ ኣለዎ። 
 ትሑት መነባብሮ ካብ ዘለዎም ቤተ-

ሰብ ዝተወልደት ህጻን ዝተመጣጠነ 

ጋዜጠኛን ሰኣሊትን ሊንሰይ ኣዳሪዮሊንሰይ ኣዳሪዮ፡ ኣብ 13 ሕዳር 1973 ኣብ 
ኮነክቲካት - ኣመሪካ ተወሊዳ። ተቐማጢት 
ኢስታንቡል-ቱርኪ ኮይና፡ ኣብ 1995 
ካብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሲን ብኣህጉራዊ 
ዝምድናታት ብዲግሪ ዝተመረቐትን 
ምንጪ ኣሳእል ናሽናል ጂኦግራፊ፡ ዘ 
ኒዮርክ ታይምስ መጋዚን፡ ፎርቹንን ካልኦት 
ማዕከናት ዜናን ሕትመትን እያ።
ብዘይ ዝኾነ ትምህርትን ስልጠናን፡ 

ብካሜራኣ ኣገደስቲ ስእልታት ክትቀርጽ 
ዝጀመረት ኣዳሪዮ፡ ኣብ 1996 እያ ኣብ 
ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ስራሓ ጀሚራ። 
ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ 1997 ከም ናጻ 
ጋዜጠኛ ኮይና ከኣ፡ ንሰለስተ ዓመታት 
ብዘይ ምቁራጽ ምስ “ኣሶሼትድ ፕረስ” 
ሰሪሓ። ካብቲ ግዜ’ቲ ኣትሒዛ ድማ፡ ናብ 
ዝተፈላለያ ሃገራት እናዞረት ናይ ምስኣል 
ሞያኣ ናተይ ኢላ ተተሓሓዘቶን ኣበርቲዓ 

መግቢ ክትረክብ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ 
እዩ። ስለዚ ድማ፡ ካብታ ዝተመጣጠነ 
መግቢ እናረኸበት ትዓቢ ህጻን ቀልጢፋ 
ክትሽምግል ባህርያዊ እዩ። ናይዚ ጽልዋ 
ድማ፡ እታ ጓል ኣስንተይቲ፡ ዕድመ 
እናደፍአት ኣብ ትኸደሉ እውን እናጎልሐ 
ስለ ዝመጽእ፡ ቀልጢፉ መሓውራ ክኣብያ 
ይጅምር። ቀልጢፋ ትሽምግል ማለት 
እዩ። 
ኣብ ንኡስ ዕድመና ነርእዮም ጠባያት 

(ምትካኽ ሽጋራ፡ ግዙእ ኣልኮላዊ 
መስተ ምዃን፡ ምውስዋስ ኣካላት 
ዘይምዝውታር….. ወዘተ) ቀንዲ ረቛሕቲ 
ናይ ቅልጡፍ ሽምግልና ምዃኖም 
ኣይንዘንግዕ። ፍልልይ ኣብ ፍልጠት/
ትምህርቲ፡ ኣታዊ ወይ’ውን ማሕበራዊ 

ደረጃ ኣብ እርጋን ንዝርአ ለውጢ የዛይዶ 
እዩ።
ልዑል ቊጠባን ማሕበራዊ ሃብትን 

ዘለዎም ሰባት፡ ዋላ ይሸምግሉ ጥዕንኦም 
ዝተመሓየሸ ኮይኑ ክነብሩ ይኽእሉ 
እዮም። ፍልልይ ጾታ’ውን፡ ኣብ እርጋን 
ልዑል ጽልዋ እዩ ዘለዎ። ኣብ መላእ 
ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ 
ነዊሕ ዕድመ ይነብራ። ኣብዚ እዋን’ዚ 
ልዕሊ 600 ሚልዮን ህዝቢ ዓለም 
ዕድሚኡ ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ እዩ። 
ካብዚ እቲ 355 ሚልዮን ኣብ ምምዕባል 
ኣብ ዝርከባ ሃገራት ይርከብ። ኣብ 2025 
ናይ ሽማግለታት ቊጽሪ ዓለምና ልዕሊ 
ሓደ ቢልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል 
ግምታት ይወሃብ።

ስለዚ ነዊሕ ዕድመ ንኽትነብሪ ዘኽእሉ 
ገለ ነጥብታት ወስ ከነብል፡-
• ብዝተኻእለ መጠን ሕጉስቲን 

ሰሓቒትን ክትኮኒ ፈትኒ፡ መጽናዕትታት 
ከም ዝሕብርዎ ሓዘን፡ ጓሂ ከምኡ 
እውን፡ ሓራቕ ምዃን እቶም ቀንዲ 
ንእርጋን ዘቀላጥፉ ባእታታት ምዃኖም 
እዩ ዝግለጽ። ስለዚ ነዞም ነገራት 
ከተወግድዮም ጸዓሪ።
• ኣመጋግባ ኣብዚ መዳይ ዓቢ ጽልዋ 

እዩ ዘለዎ። ኣሕምልቲን ፍረታትን 
ምምጋብ ካብ ስጋ ንላዕሊ ተመራጺ 
እዩ። ኣብ ኣሕምልቲን ፍረታትን 
ዝርከቡ ቫይታሚናት ‘ኤ’፡ ‘ሲ’ን ‘ኢ’ን 
ከምኡ’ውን፡ ማዕድናት ብዝተፈላለዩ 
ሕማማት ብቐሊሉ ንኸይንጥቃዕ ከም 
ዝከላኸሉልና ብሕክምናዊ መጽናዕትታት 
ክረጋገጽ ተኻኢሉ እዩ። ኣሕምልቲ 
ምምጋብ ዘዘውትሩ ሰባት ብዝተፈላለዩ 
ሕማማት ናይ ልቢ፡ ሳንቡእ፡ ኵሊት፡ 
መንሽሮን ካልእን ክጥቅዑ ዘለዎም 
ተኽእሎ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ።
• ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር 

ቀልጢፍካ ካብ ምእራግ ዝከላኸል ፍቱን 
መድሃኒት እዩ ክበሃል ይከኣል።
• ማይ ብብዝሒ ምስታይ። እዚ 

ብብዝሒ ምስ እነዘውትሮ፡ ቀዳማይ 
ብሕማማት ክንጥቃዕ ዘሎ ተኽእሎ 
ይውሕድ ከምኡ እውን፡ ኣብ ገጽና 
ቀልጢፉ ዕጣር ክወጸና ዘሎ ተኽእሎ 
ይጸብብ።
• መጠን ጨውን ሽኮርን ምጒዳል። 

ልዕሊ ዓቐን ጨው ምውሳድ ንሕማም 
ደም ብዝሒ ብቐሊሉ ከም ዘቃልዓና 
እዮም ክኢላታት ዘመልክቱ። ኣብ መግቢ 
ናይ እነእትዎ ዓቐን ጨው ምጉዳል ወይ 
ብዘይ ጨው መግቢ ምስራሕ ኣብ ኣፍና 
ላዛ ወይ ጣዕሚ ኣይህበናን ይኸውን። 
ጥቕሙ ተረዲኡና ከነዘውትሮ ምስ 
እንፍትን ግና፡ ብቐሊሉ ክንለምዶ ከም 
እንኽእል ኣይንጠራጠር። 
• ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራን 

ዘይምዝውታር። እዞም ክልተ ነገራት 
ንኣካላትና ሕማም ናይ ምቊጽጻር ዓቕሙ 
ብልዑል መጠን እዮም ዘዳኽምዎ። 
እዞም ልምድታት እዚኦም ክንዮ’ቲ ኣብ 
ጥዕና ኣካላትና ዘውርድዎ ሳዕቤናት፡ 
ኣተሓሳስባና እውን ከም ዝጎድል ስለ 
ዝገብሩ ብዛዕባ ነብስና ክንሓስብ ዕድል 
ኣይህቡናን እዮም። ስለዚ፡ ካብዞም 
ልምድታት/ወልፍታት እዚኦም ብኣግኡ 
ክንቊጠብ ኣዝዩ ተመራጺ እዩ።

ክትሰርሓሉ ተራእየትን። ክሳዕ 2000 ከኣ 
ናብ ሃቫና - ኩባ ብምኻድ ህይወት ኣብ 
ትሕቲ ዴሳዊ ስርዓት ብግቡእ ሰኒዳ።
 ቀጺላ ናብ ኒው-ደልሂ ብምምራሕ፡ 

ንኣስታት ሸሞንተ ኣዋርሕ፡ ናብ ህንዲ፡ 
ኣፍጋኒስታን፡ ፓኪስታንን ኔፓልን እናዞረት 
ዝተፈላለየ ኣሳእል ንኣሶሼትድ ፕረስ፡ 
ዘ ቦስቶን ግሎብን ዘ ህዩስቶን ክሮኒክልን 
ኣበርኪታ። ኣብ ሚያዝያ 2001 ናብ 
ሜክሲኮ ብምግዓዝ ከኣ፡ ምስ ኒዮርክ 
ታይምስ እናሰርሐት፡ ካብቲ ሃገር ወጻኢ 
ንኣህጉራዊ ኩነታት ዝገልጽ ኣሳእል ኣብ 
ምስናድ ቀጸለቶ። ድሕሪ 11 መስከረም፡ 
ናብ ደቡብ ኤስያ ብምምላስ ኣብ ኲናት 
ኣፍጋኒስታን ብምስታፍ፡ ብፍላይ ኣብ 
ጉዳይ ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ጸቒጣ 

ብጽዑቕ ነጠፈት። ኣዳሪዮ ንኩነታት 
ማእከላይ ምብራቕ ሸፈነ ንምግባር፡ ኣብ ጥሪ 
2003 ናብ ቱርኪ ገዓዘት። ኣብ ዝቕጽል 
ኣዋርሕ ናብ ሰሜናውን ማእከላይን 
ዒራቕ ብምኻድ፡ ንሸውዓተ ኣዋርሕ 
ንዝተፈላለያ መጽሔታት ዝሽፍን ኣሳእል 
ኣበርኪታ። ክሳብ 2005 ድማ፡ ኣብኡ 
ብምጽናሕ ንኒውዮርክ ታይምስ ኣገልጊላ። 
ብተወሳኺ ኣብቲ ግዜ ኣብ ዳርፉር - ሱዳን 
ንዝተኸስተ ግጭት ካብ 2004 ኣትሒዛ 
ናብ ሱዳንን ጫድን እናተጓዕዘት፡ ንህይወት 
መዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ኣብ ጫድ፡ 
ዝተሓድጋ ዓድታት ዳርፉርን ኣብ ውሽጢ 
ሃገር ንዝተዘናበሉ ህዝቢን ዘንጸባርቕ ኣሳእል 
ሰኒዳን ንማሕተም ኣብቂዓን። 
 ኣዳርዮ ኣብ ኲናትን ግጭትን 

እናኣተወት እትስእል ንሃልኪ ዜና ወይ 
ንሸፈነ ማዕከናት ዜና ኢላ ዘይኮነት፡ ንዓለም 
ገሊሃ ከተርእዮ እትደሊ ጉዳይ ግህሰት 
ሰብኣዊ መሰል ምዃና እያ እትገልጽ። ካብ 
ትጅምር ክሳብ’ዚ ግዜ’ዚ ድማ፡ ንግዳያት 
ደርቂን ዓጸቦን ኣህዛብ ዓለም፡ ንፈተናታት 
ህይወት ዕደና፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማም፡ 
ኤች.ኣይቪ. ኤይድስ፡ ህልቂትን ዓመጻትን 
ዘጠቓልሉ ፍጻመታት ሰኒዳ ትርከብ። 
ብተወሳኺ ንሃንደበታዊ ናይ ለይቲ 

መጥቃዕትን ወራርን ስደተኛታት፡ 
ወተሃደራት ብመድፍዕ ሞርታር ስጋኦም 
ክቆራረጽ፡ መዓንጣ ዘይቆጸሩ ህጻናት ኣብ 
ሜዳ ውግእን ግርጭታትን እናተጻወቱ 
ዘርኢ ኣሳእል፡ ዝነዳ ማካይን፡ ዝፍንጀር 
ቦምባታት፡ ናይ መጠረሽታ ህሞት ሞት 
ወተሃደራት ካልኦትን እውን ሰኒዳ ኣላ። 
እታ ብዛዕባ ታሪኽ ህይወታ ዝጸሓፈታ “It’s 
What I Do: A Photographer’s Life of 
Love and War” እትብል መጽሓፋ ብዛዕባ 
ሓንቲ ነፍሰ-ጾር ጋዜጠኛ ኣብ ናይ ደቂ 
ተባዕትዮ ጥራይ ዝውሰድ ሞያ እትነጥፍ 
ኣደ (ኣዳሪዮ) ዝገልጽ ኮይኑ፡ ብስእልታት 
ፓኪስታን፡ ኣፍጋኒስታን፡ ሱዳን፡ ዒራቕ፡ 
ሊብያን ካልኦት ሃገራትን ዝመልአት እያ። 
 ስእልታት ኣዳርዮ፡ ሓቦኛታትን ትብዓት 

ዝተሓንገጡን ኮይኖም፡ ገለ ኣሳእላ ድሕሪ 
ምፍንጃር ቦምባ ንዝረአ ዓቢ ማዕበል ጸሊም 
ትኪ ዘርኢ፡ መብዛሕትኡ ነቲ ኩነታት 
ብጽቡቕ ዝገልጽ ካብ ታሕተዋይ ጸጋም 
ናብ ላዕለዋይ የማን ንጎኒ ዝሰኣል ኣሳእል 
እዮም። ዝደምዩ ወተሃደራት፡ ሬሳታትን 
ሽክናታትን እውን ኣለዉ። ብለይቲ ብዘይ 
ብርሃን ዝተውስዱ ኣሳእል እውን ኣለዉ። 
ብኸመይ እያ ግን ኣዳሪዮ ናብ ከምዚ 

ዓይነት ሞያዊት ሰኣሊት ክትከውን በቒዓ? 
ስድራኣ ጋዜጠኛታት ሰኣልቲ ወይ ሰብ ሞያ 
ሕክምና ኣይነበሩን። መሸጥትን ቀምቀምትን 
ጸጉሪ ርእሲ እዮም ነይሮም። ኣዳሪዮ ጓል 13 
ዓመት ምስ ኮነት፡ ኣቦኣ ኒኮን ዝዓይነታ ካሜራ 
ገዚኡላ። ኣብ መጀመርያ ንሰባት ክትስእል 
ኣዝያ ሓናኽ’ኳ እንተነበረት፣ ብቅርጽታት 

ስነ-ህንጻን ዕምባባታትን ምስኣል ጀሚራ 
እያ ናብዚ ደረጃ ክትበጽሕ ክኢላ። ኣዳርዮ 
ብዘበርከተቶ ስራሕ ብዙሕ ሽልማት ረኺባ 
እያ። ኣብ 1999 ሓንቲ ካብ ስእልታታ 
ናይቲ ዓመት ዝበለጸት ስእሊ ተባሂላ 
ተሸሊማ። ኣብ 2002 ናይ መጀመርያ ከም 
ሰኣሊት ጋዜጠኛ ኮይና ዝሰርሓቶ ስራሕ 
ፎቶ ዲስትሪክት ኒውስ መጋዚን (Photo 
District News magazine) ዝበሃል ትካል 
ንኣዳርዮ ምስቶም ብሉጻት ዝበሎም ናይ 
ዓለምና ሰኣልቲ ሰሪዑዋ። ኣብታ ዓመት 
ብተመሳሳሊ ኣህጉራዊ ማእከል ስእሊ (the 
International Center of Photography) 
ዝበሃል ትካል፡ ናይቲ ዓመት ዝበለጸት ንእሽቶ 
ሰኣሊት ብምባል ብ“ኢንፊኒቲ ኣዋርድ” 
ዝፍለጥ ሽልማት ኣዕቲሩዋ።

ጥቕስታት ደቂ-ኣንስትዮ
• “ምረት (ስቓይ) ልክዕ ከም መንሽሮ እዩ - ዝመሽመሸ ነገር ይበልዕ። ሕርቃን ድማ፡ ከም 

ሓዊ እዩ - ንኹሉ’ቲ ጽሩይ የቃጽሎ። “   -  ማያ ኣንጀሎማያ ኣንጀሎ
• “እቲ ጓለንስተይቲ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ክትኮኖ ዝግባኣ፡ ከምቲ እትደልዮን ከም ገዛእ ርእሳን 

ምዃን እዩ” - ኮኮ ቻነል  ኮኮ ቻነል 
• “እንሓንሳእ ክንፍጽሞ ከም ዘይንኽእል ምፍላጥ እዩ - ዝያዳ ንኽንፍጽሞ ዝደፋፍኣና።” 

- ኣሊ ካርተር ኣሊ ካርተር 
• “ኩሉ ሰብ ምስ ክእለቱ እዩ ተፈጢሩ ኢለ እየ ዝኣምን።”  - ማያ ኣንጀሎማያ ኣንጀሎ
• “እቲ ዘሕዝን ነገር ጓል ኣንስተይቲ ክትፍጽሞ እትኽእል - ንህይወት ካልእ ሰብ ከተዐሪ 

ክትብል ንህይወታ ከተዕኑ እንከላ እዩ” - ኢማ ዋትሶን    ኢማ ዋትሶን                   
• “ትብዓትን ቆራጽነትን፡ እቶም ምእንቲ ሰላም እንኸፍሎም ዘሎና ዝበለጹ ዋጋታት እዮም።” 

- ኣሚላ ኢርሃርት ኣሚላ ኢርሃርት
• “ስጉምቲ ምውሳድ ልክዕ ከምቲ ብሉጽ ህያብካ ምሃብን ንህይወት ገዛእ ርእስኻን ካልኦትን 

ሓቀኛ ኣገልግሎት ምሃብን ማለት እዩ። ከምዚ ብምግባርካ ድማ፡ ልዑልን ዘደንቕን ስራሕ 
ፈጺምካ ማለት ኣይኮነን። እቲ ዝበለጸ መፍትሕ ህይወት እቲ እትፈትዎ ነገር ምፍጻም ማለት 
እዩ።”  - ሪቤካ ፋይንሪቤካ ፋይን

ማርታ ክብሮም
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         ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት             ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት              ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት          ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት
ታደሰ ተኽለታደሰ ተኽለ

ዓወታት ስነ-ፍልጠት ኣብ ኤይድስ ይቕጽልተመራመርቲ ዩኒቨርስቲ ኦክስፎርድ፡ 
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሆላንድ ሓዲሽን 
ሓደገኛን ዓይነት ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ 
ከምዝረኸቡ ምግላጾም ይፍለጥ። እቲ 
‘ረኺብናዮ’ ዝበልዎ ሓዲሽ ዓይነት
ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ፡ ብኤች.ኣይ.ቪ - ቢ 
ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ 
ምልባዕን ናብ ኤይድስ ናይ ምምዕባልን 
ተኽእሎኡ ዝቐልጠፈ ምዃኑ እቶም 
ተመራመርቲ ይሕብሩ።
ይኹን እምበር፡ ኤች.ኣይ.ቪ - ኤይድስ 
ንምክልኻል ዝሓለፈ 40 ዓመታት 
ዝተኻየደ ስነ-ፍልጠታዊ ጻዕርታትን 
ምርምርን ክሕይልን ሓሓሊፉ ድማ 
ተስፋ ዝህብ ሕክምናዊ ውጽኢታት 
ክስማዕን ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 
ሳምንታት ኣብ ናይ ኣመሪካ ክፍለ-
ሃገር ካሊፎርኒያ ዝርከብ ማእከል 
ምርምር ኣለርጂን ረኽሳዊ ሕማማትን 
ከካይዶ ኣብ ዝጸንሐ ፈተነታት ክታበት 
ኤች.ኣይ.ቪ ሓደ መሰናኽል ሰጊሩ፡ ናይ 
መጻኢ ምርምር ኣብ ዘሳልጥ ደረጃ ከም 
ዝበጽሐ ሓቢሩ።
እቲ ፈተነ ክታበት ቅድሚ ሎሚ ክካየድ 
ካብ ዝጸንሐ ምርምራት ፍልይ ዝበለ 
ከም ዝዀነ እቲ ማእከል መጽናዕቲ ኣብ 
ዘውጸኦ ጽሑፍ ገሊጹ።
ክሳዕ ሕጂ ሓያሎ ዓይነታት ክታበታት 
ከም ዝተፈተኑ ይንገር። ብሰንኪ 
ተቐያያሪ ባህርያት ቫይረስ ኤችኣይቪ 

ኣዕጋቢ ውጽኢታት ከይተረኽቦም 
ግና ንኻልእ ምርምር ኣፍደገ ዝኸፍት 
ሓበሬታ እናወሰኹ እዮም ክኸዱ 
ጸኒሖም። 
በዚ ሕጂ ተፈቲኑ ዝበሃል ዘሎ፡ eOD-
GT8 ዝብል ግዝያዊ ስም ተዋሂብዎ 
ዘሎ ኣብ ፈተነ ዝርከብ ክታበት፡ እቲ 
ቫይረስ ናብ ዋህዮ ሰብ ኣትዩ ቅድሚ 
ምስፋሩ፡ ኣጥቂዑ ክድምስሶ ዝኽእል 
መከላኸሊ ምምዕባል ተኻኢሉ ኣሎ። 
እቲ ክታበት፡ ቫይረስ ኤች.ኣይ.ቪ 
ኣብ ሰብነት ምስኣተወ ከም ቀንዲ 
መሳርሒ ንዝጥቀመሉ ጉልባብ ፕሮቲን 
ብምጥቃዕ ነቲ ቫይረስ ካብ ኣገልግሎት 

ወጻኢ ክገብሮ ከምዝኽእል ክኢላታት 
ሓቢሮም። 
እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት፡ 
ንመጻኢ ንዝፍጠሩ ተኽእሎታት ከም 
ሓባሪ ተመኵሮ ዝበለጸ ውጽኢት ዝርከቦ 
ምርመር ክካየድ ዝሕግዝ ይኸውን። 
ክታበት ኤች.ኣይ.ቪ ብቐሊሉ ክስራሕ 
ዘይከኣለሉ ምኽንያት ብሰንኪ ተለዋዋጢ 
ባህርያት እቲ ቫይረስ ምዃኑ ይፍለጥ። 
እቲ ቫይረስ ናብ ሰብ ምስ ኣተወ ኣብ 
ውሽጢ 72 ሰዓታት ምስ ንቡር ዘርኢ 
‘ጂን’ ናይቲ ሰብ ስለ ዝመሳሰል ባህርያዊ 
መከላኸሊ ከጥቅዖ ኣጸጋሚ ይኸውን። 
ብኣንጻሩ እቲ ቫይረስ ከስፋሕፍሕ 

ዕድል ይረክብ።
ኤች.ኣይ.ቪ ንምክልኻል ኣብ 
ዝተገበሩ ዝሓለፉ 40 ዓመታት፡ 
ብዙሕ ኣዕጋቢ ውጽኢት 
ዝተረኽቦ ኣገባባት ክንክን 
ተመዝጊቡ እዩ። ብኽታበት 
ናይ ምክልኻል ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ብኻልእ ኣገባብ በቲ ቫይረስ 
ንዝተለኽፈ ሰብ ‘ናይ ምሕዋይ’ 
ምርምራት እውን ተስፋ ከም 
ዝሃበ ይፍለጥ። 
እቲ ኣብ ኣካላት ሰብ ዝኣተወ 
ቫይረስ ኣዝዩ ክውሕድን፡ 
ዳርጋ ክረአ ኣብ ዘይክእለሉ 

ደረጃ ክሳብ ዝበጽሕ ክዳኸምን 
ዝገብሩዎ መድሃኒታት ከምእተማህዙ 
ይፍለጥ። ብምኽሪ ሓኪም እተሰነየ 
ግቡእ ኣወሳስዳ ዘመናዊ መድሃኒት ከኣ፡ 
እቲ ተሰካሚ ጥዑይ ኰይኑ ናብራኡ 
ክመርሕ የኽእሎ።
ነቲ ሕማም ንምፍዋስ ኣብ ዝግበሩ 
ፈተነታት ንኣብነት፡ እቲ ቫይረስ ካብ 
እተሓብኣሉን ዝፋረየሉን ኣካላት 
ኣበራቢርካ፡ ምስቲ ዝተለኽፈ ዋህዮ 
ጸራሪጉ ዘውጽእ ኣገባብ ክምዕብል 
ከም መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ካልእ 
ድማ ወዲ ሰብ ዝድኰነሉ ወይ ከኣ 

ሰረቱን መበቈሉን ሓበሬታ ዝረኽበሉ 
‘ጂን’ ብምህንድስና ኣመዓራሪኻ፡ “ኤች.
ኣይ.ቪ-ቫይረስ ጓና ከም ዝዀነን ናብ 
ዋህዮ ከይኣቱ ዝሕብር ሓዲሽ ሓበሬታ 
ይእዘዝ”። እዚ ኣገባብ እዚ እቲ ቫይረስ 
‘ከም ወዲ ገዛ’ ዘምስሎ ባህሪኡ ከይቀየረ 
እንከሎ ንምድምሳሱ የኽእል። 
ባህርያዊ መከላኸሊ ሰብ፡ ኣብ ልዕሊ 
ኤች.ኣይ.ቪ ተዋጊኡ ዝስዕረሉ ቀዋሚ 
ሓይሊ ከመይ ገይርካ ይፍጠር? 
ዝብል ሕቶ ንምምላሽ እውን በበይኑ 
ምርምራት ይካየድ ኣሎ።
ካልእ ድማ፡ ዋህዮታት ሰብ ዝፋረዩሉ 
ውልዶታት ካብ ለጋሲ ብምውሳድ 
ናብቲ ዝተለኽፈ ሰብ ይትከል እሞ፡ 
ኤች.ኣይ.ቪ ኣጥቂዑ ናይ ምድምሳስ 
ክእለት ዘለዎ ባህርያዊ መከላኸሊ 
ይፍጠር። ብኤች.ኣይ.ቪ ክጥቃዕ 
ዘይክእል ዋህዮ ዘለዎም ኣዝዮም 
ውሑዳት ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም 
ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ዝርካቦም 
እውን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዓለም ማለት 
ኤውሮጳዊ ዓሌት ዘለዎም ከም ዝዀኑ 
ይንገር። ካብ ጸዓዱ ዘይኰኑ ዓሌት 
ሰብ ካብ ‘ብሱል ጥረ’ ስሕት ኢልካ 
ናይ ምርካብ ተኽእሎታት እውን 
ከምዘሎ ይዝረብ። እዚ ተርእዮ እዚ ግና 
‘ብኤች.ኣይ.ቪ ዘይምለኹ’ ሰባት ከም 
ዘለዉ ተኣማሚንካ ዝዝረብ ክኸውን 
ኣይክእልን።

ዕድመ ኤይድስ ዘሕጽር መድሃኒት ይምዕብልኤች.ኣይ.ቪ ካብ ዘይመልኮም 

ሰባት ብዝተረኽበ ውልዶ ዋህዮ 

ተለጊሱሎም ዛጊት ካብቲ ቫይረስ 

ምሉእ ብምሉእ ናጻ ዝኾኑ ሰባት 

ከምዘለዉ ተቓሊሑ እዩ። ብናይ ደም 

መንሽሮ ዝተለኽፉ ሰባት ንምሕዋይ 

ኣብ ዝግበር ሕክምናዊ ክትትል፡ ነቲ 

ሕሙም ደም ጸሪግካ ብምውጻእ 

ሓዲሽ ብመንሽሮ ዘይተለኽፈ ደም 

ንምምስራሕ ካብ ኣንጉዕ ጥዑይ 

ሰብ ዝተወስደ ውልዶ ዋህዮ ናብቲ 

ሕሙም ይትከል። እቲ ሓዲሽ ውልዶ 

ዋህዮ ኸኣ ዋህዮ ምጭጫሕ ስለ 

ዝዀነ ፍጥረቱ፡ ሓደስቲ ናይ ደም 

ዋህዮታት የፈልፍል እሞ እቲ ሰብ ካብ 

መንሽሮ ናጻ ዝዀነ ደም ይምስርሕ። 

እቶም ካብ ኤች.ኣይ.ቪ ዝሓወዩ ሰባት 

እውን፡ ካብ ካልእ ሕማም ንምፍዋስ 

ተባሂሉ ብዝተገበረሎም ሕክምና እዩ 

ካብቲ ቫይረስ ናጻ ገይሩዎም።

እዚ ምርምርን ውጽኢቱን ኣብ 

መጻኢ ዝረአ ተኽእሎታት ዝሕብር 

ስለ ዝዀነ ዓቢ ተስፋ ዝተገብረሉ 

ኣገባብ እዩ።

ካብዚ ሕክምና እዚ ብምብጋስ ሓደ 

ቻይናዊ ክኢላ፡ ኣብ ድቂ ንዝነበራ 

ማናቱ ዕሸላት ሰረታዊ ምህንድስና 

(ጀነቲክ ኢንጂነሪንግ) ብምክያድ 

ብኤች.ኣይ.ቪ ከም ዘይልከፋ ዝገብር 

‘ጂን’ ኣተኣታትዩለን ከም እተወልዳ 

ይንገር። እቲ ምርምር፡ ንፍጥረታዊ 

ሰረት ናይተን ቈልዑ ስለ ዝቐየሮ 

ምስኡ ተደጋጊፉ ዝኸይድ ንሰብ 

ምሉእነት ዝህቦ ኣፈጣጥራ ከም 

ዝጎድል ገይርዎ። የግዳስ፡ እቲ ቻይናዊ 

ብዘይድልየት ናይተን ቈልዑ ‘ሕራይ 

ወይ ኣይፋል’ ክብላ ኣብ ዘይክእላሉ 

ደረጃ እንከለዋ፡ ዘይገሃስ ሰባዊ 

ክብረተን ጥሒሱ ከም ናይ ምርምር 

እንስሳ ስለ ዝተጠቕመለን ካብ ምሉእ 

ዓለም ውግዘት በጺሕዎ ናብ ማሕቡስ 

ከምዝወረደ ይንገር። ይኹን ደኣ 

እምበር፡ እዚ ኣገባብ ሕክምና እዚ 

ስነ-ምግባራዊ ሕቶታቱ ገዲፍካ፡ ኣብ 

መጻኢ ናብ ረብሓ ሰብ ክውዕል 

ከምዝኽእል ይግመት።

እኩብ ድምር ናይቲ ሃገራት ዓለም 

ኣንጻር ኤይድስ ዘካይዳኦ በይናዊ 

ጻዕርታት ንቐጻልነት እቲ ሕማም 

ከዳኽም ዝኽእል እኳ እንተዀነ፡ ኣብ 

ዝመጽእ ዓመታት ብናይ ሓባር ጻዕርን 

ናይ ሓባር ሸቶን ስነ-ፍልጠተኛታት፡ 

ንዓለም ካብቲ ሕማም ናጻ ምግባር 

ከም ዝከኣል ይግመት።

ብሪጣንያ ክሳዕ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ 

ካብቲ ቫይረስ ናጻ ክትከውን ከም 

እትኽእል ናይታ ሃገር ክኢላታት 

ይግምቱ። እዚ ብትግባረ ክረአ ዘለዎ 

ተስፋ ትሑት ምዃኑ ግና ካልኦት 

ክኢላታት ይሕብሩ። ኤች.ኣይ.ቪ 

ቫይረስ፡ ካብ ካልኦት ታህዋስያን 

ዝፈልዮ ነገራት ኣሎ። ብቐንዱ እቲ 

ቫይረስ እውን ካብ ካልኦት ዓሌት 

ቫይረሳት ዝፈልዮ ናይ በይኑ ባህርይ 

ይውንን። ሓያሎ ሃገራት ነቲ ሕማም 

ንምክልኻል ዘኽእል ሜላታት 

ኣርቂቐን ይሰርሓ ከምዘለዋ 

ይፍለጥ። ካብቲ ሕማም ናጻ 

ክዀና ግና ብደረጃ ዓለም 

ብዝተታሕዘ ሸቶን ኣወሳስዳ 

መድሃኒትን ክኸውን ኣለዎ።

ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምምዕባል 

ዝግበር ዝውቱር ናይ ኣስተምህሮን 

ንቕሓትን ሜላ፡ ኣብ ሃገርና ከም 

እተራእየ ውጽኢት፡ ንተርእዮ 

እቲ ሕማም ናብ ዝተሓተ ደረጃ 

ክወርድ የኽእል።

ብሪጣንያ ተስፋ ዝገበረትሉ፡ 

ብመልክዕ መርፍእ ዝውጋእ ሓደ ጸረ-

ኤይድስ መድሃኒት ኣዳልያ ኣላ። እዚ 

መድሃኒት ንተሰከምቲ ናይቲ ቫይረስ 

ጠቓሚ መድሃኒት ኣብ ርእሲ ምዃኑ 

ካብ መልከፍቲ ኣብ ምክልኻል 

እውን ኣድማዒ ከም ዝዀነ ጸብጻባት 

ይሕብሩ። ዝተለኽፈ ኣብ ክንዲ 

መዓልታዊ ከኒና ዝወስድ ኣብ 

ወርሒ ክልተ ሳዕ እናተወግአ ጥዕናኡ 

ከረጋግእ ይኽእል። እዚ ፈውሲ እዚ 

ክታበት ኣይኰነን፡ ግና፡ ብኤች.ኣይ.ቪ 

ከም ዝተለኽፈ ዝተጠራጠረ ሰብ 

ብቕልጡፍ ብምውጋእ እቲ ቫይረስ 

ከይሰረተ እንከሎ ከጥፈኦ ከም ዝኽእል 

ጸብጻባት የረድኡ።

ሓያሎ ሃገራት ዝርጋሐ ናይዚ 

መድሃኒት እዚ ይጽበያ እኳ እንተሃለዋ፡ 

እተን ብናይ ሓባር መጽናዕቲ ነቲ 

መድሃኒት ዘፍረያ ሰለስተ ዓበይቲ 

ኩባንያታት መድሃኒት ግን ነቲ 

ፈውሲ፡ መኽሰብ ዝረኽባሉ ዕዳጋታት 

ክሳዕ ዘጣጥሓ ከምዘይ ዝርግሓኦ 

ጸብጻባት ይሕብሩ። በተን ትካላት 

ዝግበር ዘሎ ጐስጓሳት ሓቂ እንተደኣ 

ኰይኑ፡ ከምቲ ትንበያ ናይ ብሪጣንያ 

ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መኸተምታ ርሑቕ 

ኣይከውንን እዩ። ሃገራት ብተነጽሎ 

ዘካይደኦ ወፈራታት ጸረ-ኤይድስ ነቲ 

ሕማም ከድክሞን ከማህምኖን እምበር 

ጠሪሹ ከጥፈኦ ኣይክእልን። 

ነዚ መድሃኒት ዘፍርዮ ዘሎ ትካል፡ ሕጂ 

ጥራይ ዘይኰነስ ኤይድስ ብውዕዉዕ 

ደረጃ እናተላብዐ እንከሎ እውን፡ 

እቲ ሽዑ ዝፈሪ ዝነበረ ከኒናታት 

ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይስናዕ ፈቓድ 

ከሊኡ ምንባሩ ጸብጻባት ይሕብሩ። 

ዓበይቲ ኣፍረይቲ መድሃኒታት ኣብ 

ሓድሕድ ብዘለወን ውድድራት ዕዳጋ፡ 

ግድን ዘፍረያኦ ፈውሲ መኽሰብ ኣብ 

ዝረኽባሉ ዕዳጋ ክሸጣኦ ይግደዳ። 

እተን ኣፍረይቲ ትካላት ነቲ ምርምር 

ከካይዳ ብዙሕ ወጻኢታት ኣብ ርእሲ 

ምኽፋለን ቀጻልነት ክህልወን እውን 

መኽሰብ ክእክባ ኣለወን።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት         መደብ

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና  ስፖርት
12፡55 TECH  IN-SIGHT
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡40 ገለብ ደሓን 
14፡20 FILM 
15፡00 ህርመት
17፡00 ዜና (ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና (ዓረብ)
17፡45 ማእገር
20፡00 ዜና ትግረ
20፡15 መልሲ ኣብ መስመር 
21፡00 ዜና (ትግርኛ)
21፡25 መኣዝን ልምዓት
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡15 TEH SOUND OF 
OASIS
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 ተኸታታሊት ፊልም                                                                                                                                              
         ቀለቤት ልቢ
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ጸጋታት ባሕሪጸጋታት ባሕሪ

ብምትሕብባር ሚ/ሃ/ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ማስል (ተምሪ ባሕሪ)ምስግና ተስፉ

ማስል (ተምሪ ባሕሪ) ሓፈሻዊ 
መጸውዒ ናይ ዝተፈላለዩ ስድራቤታት 
ክላምን ሞላስክን እዩ። ማስል ካብ ጽምዲ 
ድርዒ ወይ ዛዕጎል ዘለዎም ዝብልዑ 
ናይ ባሕሪ ህይወታውያን ካብ ስድራ-
ቤት ማይቲሊደ እዩ። ኣብ ጨዋምን 
ጥዑምን ማይ ዝነብሩ ኰይኖም፡ ምስ 
ካልኦት ድርዒ ዘለዎም እንስሳታት ባሕሪ 
ክነጻጸሩ ከለዉ ብኽልተ ዘይተመዓራረዩ 
ድርዒ ዝተሸፈነ ናይ እንቋቚሖ ቅርጺ 
ኣለዎም። ካብ’ዚ ቅርጺ ብምብጋስ ድማ 
ተምሪ ባሕሪ ዝብል መስመያ ሒዞም 
ይርከቡ። ማስል እንተላይ ነቶም ኣብ 
ጥዑም ማይ ዝነብሩ ጽምዲ ድርዒ 
ዘለዎም ሉል ማስል የጠቓልል።
ደጋዊ ድርዒ ማስል ብክልተ 

ዝተለጋገቡ ድርዒታት ዝቖመ እዩ። 
ብውሽጣዊ ጭዋዳታት ድማ ብቐሊሉ 
ክኽፈትን ክዕጾን ይኽእል። እዚ ድርዒ 
ነዞም ህይወታውያን ከም መከላኽሊ 
ውሽጣዊ ክፋል ኣካላቶም፡ ካብ ጸላእቲን 
ነቕጺን ይከላኸለሎም። እዚ ድርዒ 
ሰለስተ ቀጸላታት ኣለዎ። ኣብ ሉል 
ማስል ከኣ እቲ ውሽጣዊ ቀጸላ ካልሽዩም 
ካርቦነይት ዘለዎ ኰይኑ፡ ናይ ቀስተ-ደመና 
ሕብሪ ድማ ይውንን። እቲ ማእከላይ 
ቀጸላ ድማ ድሙቕን ሓያለ ዝዓይነቱ 
ሕብሪ ዝሓዘን ኰይኑ ሓቒቕ ዝመስል 
ንጹር ሕብሪ ኣለዎ። እዞም ቀጸላታት 
ንመስርሒ ሉል የገልግሉ። እቲ ላዕለዋይ 
ቀጸላ ባህርያዊ ሕብሪ ቆርበት ዝመስል 
ኰይኑ፡ ‘’ኰንቺን’’ ዝብሃል ፕሮቲን 
ዝሓዘ እዩ። ጥቕሙ ድማ ነቲ ውሽጣዊ 
ቀጸላታት ካብ ምፍሕፋሕን ምልሕጻጽን 
ከምኡ’ውን ነቶም ኣብ ጥዑም ማይ 
ዝነብሩ ማስል በቲ ካብ ዝመሽመሸ 
ኣቑጽልቲ ዝፍጠር ኣሲድ ንኽይዓንዉ 
ይከላኸለሎም። ከም ኩሎም ክልተ ድርዒ 
ዘለዎም ህይወታውያን ኣብ ጥዑም 
ማይ ዝነብሩ ማስል ዕብይ ዝበለ ጭዋዳ 
ከም መትሓዝን መንቀሳቐስን ኰይኑ 
የገልግሎም። ኣብ ጨዋም ማይ ዝነብሩ 
ማስል፡ ንእስ ዝበለ ተሪርን ተመጣጥን 
ጭዋዳ ኣለዎም። እዚ ‘’ባይሳል ትረድ’’ 
ዝበሃል ፕሮቲን ከም መጣበቕን ካብ 
ጸላእቲ ንምክልኻልን ይጠቕሞም።
ኩሎም ኣብ ጨዋምን ጥዑምን ማይ 

ዝነብሩ ማስል፡ ኣብ ማይ ዝነብሩ ኣዝዮም 
ደቀቕቲ ህይወታውያን እናዘፈፉ ዝምገቡ 
እዮም። ኣብ ጨዋም ማይ ዝነብሩ ማስል 
ኣብ ኣኻውሕ ብእኩብ ተጣቢቖም 
ይነብሩ። እዚ ዓይነት ሜላ ምንባር ካብ 
ብርቱዕ ማዕበል ይከላኸለሎም፡ ኣብ እዋን 
ትሑት ምልኣት ባሕሪ ድማ ነቶም ማይ 
ክረኽቡ ዘይከኣሉ ማስል ካብ ንቕጸት 
ይከላኸለሎም።
 ማስል ዝተፈላለዩ ጾታታት ዘለዎም 

እዮም። ኣብ ጨዋም ማይ ዝነብሩ ማስል 
ደጋዊ ምጽጋይ የካይዱ። ዕጸ (larva) 
ናይ’ዞም ማስል ካብ ሰለስተ ሰሙን ክሳዕ 
ሽዱሽተ ወርሒ ምቹእ ቦታ ረኺቡ ክሳዕ 
ዝቐውም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይንቀሳቐስ። 
ኣብ ጥዑም ማይ ዝነብሩ ማስል ውሽጣዊ 
ጽግያ የካይዱ። ዘርኢ ተባዕታይ ናብ ማይ 
ይብተን’ሞ ብ‘ኢንካረንት ሲፖን’ ናብታ 
ኣንስተይቲ ድሕሪ ምእታው፡ መስርሕ 
ጽግያ ብምሕላፍ ናብ ዕጸ ይምዕብል። 
እዚ ዕጸ ንግዜኡ ከም ጽግዕተኛ ኰይኑ 
ኣብ ነፋይ ናይታ ኣንስተይቲ ማስል እዩ 
ዝጸንሕ። ምቹእ ሃዋህው ማለት እኹል 

ዝተኸሸነ ማስል

ማስል (ተምሪ ባሕሪ)

ኣብ ከውሒ ዝለገበ ማስል

ድርዑ ዝተኸፍተ ማስል

ኦክስጂን ዘለዎ ማይ ምስረኽበ ከኣ ነብሱ 
ክኢሉ ክነብር ይጅምር። ኣብ ገለገለ 
ዓሌታት ማስል እታ ኣንስተይቲ ንሓደጋ 
ኣብ ትቃልዓሉ እዋን እቲ ዕጸ ተገዲዱ 
ብምፍላይ ክነብር ይጅምር።
 ማስል ከይተንቀሳቐሱ ኣብ ኣኻውሕ 

ተለጢፎም ዝነብሩ ብምዃኖም ወትሩ 
ንሓደጋ ቅሉዓት እዮም። እቶም ቀንዲ 
ተጻባእቶም ድማ ደቂ-ሰብ፡ ኮኾብ ዓሳ፡ 
ኣዕዋፍ ባሕሪ ክኾኑ ከለዉ፡ ነቶም 
ኣብ ጥዑም ማይ ዝነብሩ ማስል ድማ፡ 
ጣቑስታን ደርሆ ማይን እዮም። ካብ 
ከምዚኦም ዓይነታት ጸላእቲ ንምክልኻል፡ 
ማስል ኣዝዩ ተሪር ድርዒ ክውንኑ 
ይግደዱ።
 ዝርግሐ ማስል፡ ኣብ ትሑትን 

ማእከላይን ምልኣት ባሕሪ ወልወል 
ወይ ማእከላይ ሙቐት ዘለዎ ከባቢ 
ከምኡ’ውን ሓድ ሓደ ዓሌታት ብቚጽሪ 
ኣዝዮም ውሑዳት ዝዀኑ ኣብ ትሮፒካዊ 
ምልኣት ባሕሪ ከባቢ ይነብሩ። ገሊኦም 
ማስል ኣብ ጨዋም ዓዘቕቲን ህዱእን 
ሰላጠ (Bay) ምንባር ይመርጹ። ገለ 
ውሑዳት ከኣ ምስ ኣኻውሕ ተላጊቦም፡ 
ኣብ ኣዝዩ ብርቱዕ ማዕበል ዘለዎ ከባቢ 
ይነብሩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ 
ጻዕዳ ማስል፡ ዘይከም ካልኦት ማስል 
ኣብ ሑጻ ተቐቢሩ ክልተ ሻምብቆታት 
ንላዕሊ ብምውጻእ ክምገብን ቀልቀል 
ክሰድድን ይኽእል። ኣብ ጥዑም ማይ 
ዝነብሩ ማስል ብዘይካ ኣብ ዋልታታት 
ኣብ ኩሎም ቀላያትን ሩባታትን ይነብሩ። 
እዞም ዓይነታት ማስል ጽሩይን ዝሑልን 
ማይ ከምኡ’ውን እኹል ማዕድን ናይ 
ካልሽዩም ካርቦኔት ተጠቒሞም ተሪር 
ድርዒ ክሰርሑ ይኽእሉ።
ማስል ልዑል ትሕዝቶ ፕሮቲን 

ዘለዎ መግቢ ብምዃኑ ጠለባቱ ካብ 
ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። 
ስለዝዀነ፡ ሕርሻ ባሕሪ ምፍራይ ማስል 
ክተኣታቶን ክዓብን እዩ ጀሚሩ። ሕርሻ 
ባሕሪ ምፍራይ ማስል፡ ንፈለማ ግዜ 
ብ1970 ኣብ ኣመሪካ ዝጀመረ ኰይኑ፡ 
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ብሚልዮናት ዶላራት 
ዝሕፈሰሉ ምህርቲ ኰይኑ ኣሎ። ብደረጃ 
ዓለም ክርአ እንከሎ ቻይና 40% ካብ 
ጠቕላላ ፍርያት ማስል ተፍሪ። ኣገባብ 
ምርባሕ ማስል ከም ዓይነትን ከባብን 
ዝፈላለ ኰይኑ፡ ኣብ ገለ ገለ ከባቢታት 
ዓለም ሓረስቶት ዘርኢ ማስል ካብ ባሕሪ 
ብምእካብ ኣብ ምቹእ ቦታ ይዘርእዎ። 
ገለ ድማ እንቋቚሖ ማስል ብምጭጫሕ 
ዓቐኑ ክሳዕ 1 ሚሊ ሜትር ምስ በጽሐ 
ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ብምግዓዝ 
የራብሕዎም። ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ክሳዕ 
ሽድሽተ ኣዋርሕ ከኣ ክሳዕ 3 ሚሊ ሜትር 
ክበጽሕ ይኽእል። ብድሕሪ’ዚ እቲ ዘርኢ 
ናብ ቀዋሚ ክዓብየሉ ዝኽእል ምቹእ 
ቦታ ይግዕዝ። ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ 
ድማ ኣብ ተረርቲ ነገራት ከም ኣኻውሕ፡ 
ዕንጨይቲን ገመድን ይለግቡ’ሞ ካብኡ 
እናተንቀሳቐሱ መግባም ይምእርሩ።  
ብተዛማዲ ምስ ካልኦት ድርዓውያን 
ዓሳታት ክነጻጸሩ ከለዉ ማስል ኣዝዮም 
ቅልጡፍ ዕብየት ዘርእዩ ብምዃኖም፡ 
ምህርቶም ኣብ ክልተ ዓመት ክሕፈስ 
ይኽእል። ዘይከም ካልኦት ብሕርሻ ባሕሪ 
ዝዓብዩ ክልተ ድርዒ ዘለዎም እንስሳታት 
ባሕሪ፡ ማስል ‘’ባይሳል ትረድ’’ ዝበሃል 
መጣበቒ ስለዘለዎም ብቐሊሉ ምስ 

ኣኻውሕን ካልኦት ተረርቲ ነገራትን 
ተላጊቦም ክዓብዩ ይሕግዞም። 
እኹል ንዕዳጋ ዝበጽሐ ማስል ክሳዕ 40 

ሚሊ ሜትር ይበጽሕ። ምእካብ ምህርቲ 
ማስል ድማ ከከም ኣዘራርኣኦም ይፈላለ። 
ኣብ ታሕተዋይ ኣኻውሕ ባሕሪ ዝርከቡ 
ማስል ብጸራጊት ማሽን ክእከቡ እንከለዉ፡ 
ኣብ ዕንጨይቲ ዝዓበዩ ድማ ብሓይሊ 
ሰብ ብኢድ ይእረዩ። ኣብ ገመድ ዝዓበዩ 
ማስል እንተድኣ ኰይኖም ነቲ ገመድ 
ቆሪጽካ ብምውጻእ ምህርቲ ክእከብ 
ይከኣል። ብድሕሪ’ዚ ድሉው ኰይኑ 
ንዕዳጋ ክሳብ ዝበጽሕ ጽሬቱ ንምሕላው 
ኣብ ማይ ባሕሪ ተኣሊኹ ክጸንሕ 
ይግባእ።
 ማስል ኣብ ሕክምናዊ መዳይ 

እውን ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎም። 
መጽናዕትታት ከምዝሕብርዎ፡ ናይ ማስል 
‘ባይሳል ትረድ’ ኣብ ግዜ መብጣሕቲ 
ከም መላገቢ ኰይኑ የገልግል።
ማስል  ኣብ መላእ ዓለም ብዘለዎም 

ዝርጋሐ ከምኡ’ውን ዘይንቀሳቐሱ 
ብምዃኖም፡ ወከልቲ ከባቢ ተባሂሎም 
ይጽውዑ። ስለዚ ማስል ከም ቅምሶ 
ተወሲዱ ከም መሐበሪ ደረጃ ጥዕና 
ህይወታውያንን ኣከባቢን ክሕግዝ 
ይኽእል። ብኸምዚ ከኣ ብዝሖም፡ 
ዕብየቶምን መጠን ብከላ ምስ ባእታታትን 
ብምጽናዕ፡ ባህርያዊ ብዙሕነትን መጠን 
ብከላ ናይቲ ኣከባብን ክሕብረና ይኽእል።
 ማስል ከም መግቢ ከገልግሉ ካብ 

ዝጅምሩ ኣሽሓት ዓመታት ኣቚጺሮም 
ኣለዉ። ክሳብ ዓሰርተ ሸውዓተ ዝዀኑ 
ዓሌታት ማስል ድማ ከም ምንጪ 
መግቢ ኰይኖም የገልግሉ ኣለዉ። ማስል 
ልዑል ትሕዝቶ ናይ ካሎሪ፡ ፕሮቲንን 
ካርቦሃይድሬትን ኣለዎ። ኣብ ዝተፈላላያ 
ሃገራት ድማ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት 
ይዳለዉ። ንኣብነት፡ ብትኪ ብምጽላው፡ 
ብሃፋ ብምብሳል ከምኡ’ውን ብዘይቲ 
ብምጥባስ ክዳሎ ይኽእል። ዘይከም 
ካልኦት ዛዕጎል ወይ ድርዒ ዘለዎም 
እንስሳ ባሕሪ፡ ማስል ድሕሪ ምትሓዙ 
ክሳብ ንመግቢ ዝዳሎ ንነዊሕ ሰዓታት 
ብሂወት እዩ ዝጸንሕ። ከምኡ’ውን እቲ 
ሒዙዎ ዘሎ ነፍሳዊ ቀመም ነቲ ስጋ 
ብምስባር ከይተበላሸወ ክጸንሕ የኽእሎ። 
መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ግዜ ምጥባስ፡ 
ዛዕጎል ማስል ይኽፈት እዩ። ቀደም 
ዘመን ከም ልምዲ ክበስል ወይ ክጥበስ 
ከሎ እቲ ዛዕጎል እንተድኣ ዘይተኸፊቱ፡ 
ንምምጋቡ ውሑስ ከምዘይኰነ ይፍለጥ 
ነይሩ። ኰይኑ ግን ተመራማሪ ስነ-ባሕሪ 
ናይክ ርየሎ፡ እዚ እምነት’ዚ ካብ ድሑር 
ባህሊ ዝነቐለ እዩ ይብል፡፡ ካብ ዘካየዶ 
መጽናዕቲ፡ እቶም 11.5% ኣብ ግዜ 
ምጥባስ ኣይተኸፍቱን፡ ድሕሪ ምጥባስ 
ብሓይሊ ከፊቱ ምስ ርኣዮ ግን 100% 
ካብኦም ብግቡእ በሲሎምን ንምምጋቦም 
ውሑሳት ኰይኖምን ጸኒሖምዎ።
 ዋላ’ኳ ማስል ከም ኣገዳሲ ምንጪ 

መግቢ እንተዀነ፡ ብሰንኪ ኣዝዮም 
መርዛማት ኣትክልቲ ባሕሪ ኣብ ገለገለ 
ገማግም ባሕሪ ዝርከቡ ማስል ኣዝዮም 
ሓደገኛታት እዮም። ንኣብነት፡ ኣብ ግዜ 
ዝሑል ወርሓት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም 
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ብሰንኪ 
ኣብ’ዚ ወርሓት ዝስስኑ ዳይኖፍላጂሌት 

(ቀይሕ ማዕበል)፡ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ 
ማስል መርዛማት ስለዝዀኑ፡ ንኸይብልዑ 
ክልኩላት እዮም። ማስል ኣጻርዮም 
ዝምገቡ’ኳ እንተዀኑ፡ እቲ ኣብ 
ዳይኖፍላጂሌት ዝርከብ መርዚ በብቑሩብ 
ኣብ ኣካላቶም እናተዋህለለ ነቶም ማስል 
ተጓዳእቲ ከምዝዀኑ እዩ ዝገብሮም። 
ብተወሳኺ፡ ደቂ-ሰብ ነቶም ማስል ኣብ 
ዝምገቡሉ እዋን፡ ‘ፓራላይቲክ ሸል 
ፊሽ ፖይሶኒክ’ ዝበሃል ሓደገኛ ሕማም 
ከስዕበሎም ይኽእል።
 ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብርክት ዝበሉ 

ዓይነታት ማስል ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ 

ዝተገብረ መጽናዕቲ’ኳ እንተዘይሃለወ፡ 
ኣብ ገማገም ባሕሪ ማለት ኣብ ኣኻውሕ 
ተለጢፎም ዝጸንሑ ማስል ኣለዉ። ኣብ 
ሃገርና መግቢ ማስል ልሙድ ኣይኰነን። 
ኰይኑ ግን መብዛሕትኡ ከባቢ ቀይሕ 
ባሕሪ ኣኻውሕ ዝበዝሖ፡ ንምርባሕ ማስል 
ኣዝዩ ምቹእ ብምዃኑ፡ ብርክት ዝበሉ 
ዓሌታት ማስል ኣለዉ። ብከላ፡ ንህላወ 
ማስል እቲ ቀንዲ ጸገማት ዝፈጥር እኳ 
እንተዀነ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ባሕርና ካብ 
ብከላ ናጻ ስለዝዀነ፡ ኵነታት ማስል ኣብ 
ባሕርና ኣብ ጽቡቕ ኵነታት ከምዘሎ 
ይግመት።



ሓዳስ   ኤርትራ

ልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናን
ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤልምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ንድፊ ህይወት
“ኣበይ ከም ዘለኻ ክሳብ ዘይፈለጥካ፡ “ኣበይ ከም ዘለኻ ክሳብ ዘይፈለጥካ፡ 
ናበይ ከም እትኸይድ ዘለኻ ክትፈልጥ ናበይ ከም እትኸይድ ዘለኻ ክትፈልጥ 
ኣይትኽእልን ኢኻ።” - ቢል በርነትኣይትኽእልን ኢኻ።” - ቢል በርነት
“እቲ ዝለዓለ ውጽኢት ትምህርቲ፡ “እቲ ዝለዓለ ውጽኢት ትምህርቲ፡ 
ተጻዋርነት ምጥራይ እዩ።” - ሄለን ከለርተጻዋርነት ምጥራይ እዩ።” - ሄለን ከለር

ብግቡእ-እተነድፈ ህይወት፡ እቲ ስምዒት 
ዝህብ ህይወት እዩ። እዚ ህይወት እዚ — 
ንስኻ መን ምዃንካ፡ እንታይ ትኣምንን 
እንታይ ትሰርሕን ኩሉ ብሪጋ እዩ። 
ብግቡእ እተነድፈ ህይወት ክህልወካ 
እንከሎ እሞ፡ ሓደ ሰብ፡ “ከመይ ይኸደልካ 
ኣሎ?” ኢሉ ምስ ዝሓትተካ፡ ንዓኻ ድሉው 
መልሲ ይህልወካ። 
ነቲ ሓታቲኻ ድማ፡ ህይወትካ ጽቡቕ 
ትኸይድ ከም ዘላ ክትነግሮ ትኽእል። 
ብኸመይን ስለምንታይን ጽቡቕ ትኸይድ 
ከም ዘላ ኸማን ክትነግሮ ትኽእል ኢኻ። 
 ብጽቡቕ-እተነድፈ ህይወት ድንቂ 
ማህደር (portfolio) ናይ ተመኵሮታት፡ 
ናይ ዕንደራታት፡ ናይ ኣገደስቲ ትምህርቲ 
ዘቕስሙኻ ፍሽለታት፡ ናይ ሓያላት 
ዝገብሩኻን ንገዛእ ርእስኻ ብዝበለጸ 
ከም እትፈልጣ ዝገብሩኻን መስገደላት 
ከምኡ’ውን፡ ናይ ዓወታትን ዕግበታትን 
እዩ። 
 ፍሽለታትን ጽንኩራት ኵነታትን ኣካል 
ነፍሲ ወከፍ ህይወት ምዃኖም ክስመረሉ 
ግድን እዩ — ዋላ እቶም ብግቡእ 
እተነድፉ ይዅኑ። 
 ኣብ ንድፊ ህይወት ምስ እትጽመድ 
እንታይ የጋጥም? ገለ ኣመና ፍሉይ 
ነገር ከም ዘጋጥም ፍሉጥ እዩ። እቶም 
ንስኻ እትደልዮም ነገራት፡ ኣብ ህይወትካ 
ክንጸባረቑ ክጅምሩ እዮም። እቲ 
እትሓልሞ ስራሕ ማዕጾኡ ጋህ ኣቢሉ 
ክኸፍተልካ እንከሎ ክትሰምዖ ኢኻ። 
እቶም ክትረኽቦም እትምነዮም ዝነበርካ 
ሰባት ኣብ መንገድኻ ጐፍ ክብሉኻ 
ክጅምሩ እዮም። 
ኣብዚ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ? ነቶም 
ጀመርቲ ሰባት፡ እዚ፡ ነገር ዕድል ጥራይ 
ኰይኑ ክራኣዮም ይኽእል እዩ። ነቶም 
ብሓቂ ዝመራመሩ ግዳ፡ ከምኡ ኣይኰነን። 
እዚ፡ ውጽኢት ህንጡይነትን ንቕሓትን 
እዩ። ውጽኢት እቶም ሓሙሽተ 
ዝንባለታት ኣእምሮ እዩ። 
ብተወሳኺ፡ መስርሕ ርኽበት ናይ መን 
ምዃንካን እንታይ ከም እትደልን፡ ፍሉይ 
ጽልዋ ኣብ ህይወትካ ኣለዎ። ጻዕርን 
ተግባርን ከም ዘጠቓልል ዋላ ሓንቲ 
ዘጠራጥር የብሉን። ይዅን እምበር፡ 
ብዘገርም ኵነት ኵሉ ሰብ ኣብ ምሕጋዝካ 
ዝተዋፈረ ኰይኑ ክሳብ ዝስማዓካ ኢኻ 
እትኸውን። ኣብቲ መስርሕ ንቑሕ 

ብምዃን ከኣ፡ ኣብቲ ጕዕዞ ማእለያ 
ዘይብሎም ዘዘናግዑ ክትረክብ ኢኻ።
ኣብ ስታንፎርድ ኣብ ልዕሊ ስቱድዮ 
ዲዛይን፡ “ንስኻ ኣብዚ ኣለኻ” (You 
Are Here) ዝብል ጽሑፍ ብደሚቕን 
ብፍሩይን ተጻሒፉ ይርአ። ነዛ ምልክት 
ብዙሓት በላሕቲ ሰባት እዮም ዘድንቑዋ። 
ኣመና ንጽርቲ ምዕዶ እያ። ካበይ መጺእካ፡ 
ናበይ ክትከይድ ትሓስብ ኣለኻ፡ እንታይ 
ስራሕ ነይሩካ ወይ እንታይ ዓይነት ስራሕ 
ትምነ … ኣገዳሲ ኣይኰነን። 
ንስኻ ምሒር ኣይደንጐኻን፡ ምሒር እውን 
ኣይቀልጠፍካን። ንድፋዊ ኣተሓሳስባ፡ ኣብ 
ዘለኻ ሃሉ መንገድኻ ንኽትሃንጽ ኣመና 
እዩ ዝሕግዘካ። ጸገም ንድፊ ህይወት ዋላ 
የጋጥምካ፡ ንድፋዊ ኣተሓሳስባ መንገድኻ 
ንኸተጣጥሕ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። 
ይዅን እምበር፡ ቅድሚ ናበይ ኣንፈት 
ከተምርሕ ከም ዘለካ ምስልሳልካ፡ ኣበይ 
ከም ዘለኻን እንታይ ጸገማት ንድፊ 
ክትፈትሕ ከም እትፍትን ዘለኻን ምፍላጥ 
የድልየካ። 
ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ፡ ነደፍቲ 
ጸገማት ይፈትዉ እዮም። ንስኻ ኸኣ 
ከም ነደፍቲ ክትሓስብ እንከለኻ፡ ንጸገማት 
ብኣዝዩ እተፈልየ ዝንባለ ኣእምሮ ኢኻ 
እትቐርቦ። ነደፍቲ በቶም እከያት ጸገማት 
ዝብልዎም ይሰኽሩ እዮም። እቶም ጸገማት 
እከያት ዝተባህልሉ ምኽንያት፡ ርኹሳት 
ስለ ዝዀኑ ኣይኰኑን ወይ ብመሰረቱ 
ሕማቓት ስለ ዝዀኑ ኣይኰኑን። እንታይ 
ደኣ፡ ንምፍትሖም ምሒር ተጻወርቲ ስለ 
ዝዀኑ እምበር። 
ነዚ ተኸታታሊ ጽሑፍ እዚ እተንብቦ 
ዘለኻ፡ ንኹሉ ጸገማት ህይወት መልሲ 
ስለ ዘለካ ኣይኰንካን። ኣብቲ ናይ 
ሕልምኻ ስራሕ ተዋፊርካ ስለ ዘለኻ 
እውን ኣይኰንካን። ንህይወትካ ካብቲ 
እትሓስቦ ንላዕሊ ብዙሕ ትርጕምን 
ዕላማን ስለ ዝረኸብካላ ከማን ኣይኰነን። 
ኣብ ገለ ቦታ፡ ኣብ ገለ ሸነኽ ናይ 
ህይወትካ፡ ተሸኺልካ ክትከውን ትክእል 
ኢኻ። እከይ ጸገም ኣለካ። ኣብኡ ኢኻ 
እምበኣር፡ ብውዕዉዕ ስምዒት ክትሰርሕ 
ክትጅምር ዝግበኣካ። 
ምእላሽ ጸገም ምፍታሕ ጸገም = ብግቡእ-
እተነድፈ ህይወት
 ኣብ ንድፋዊ ኣተሓሳስባ፡ ንሕና ልክዕ 
ከምቲ ኣብ ኣፈታትሓ ጸገም እንገብሮ 
ምጕላሕ፡ ኣብ ምእላሽ ጸገም እውን 
ነጕልሕ ኢና። ንምዃኑ፡ ኣብ ግጉይ 
ጸገም ምስራሕ እንታይ እዩ ፋይዳኡ? 
ንሕና ነዚ እነጕልሓሉ ምኽንያት፡ ግደ 
ሓቂ ኩሉ ሻብ እቶም ጸገማትና እንታይ 

ምዃኖም ንምርድኦም ቀሊል ስለ ዘይኰነ 
እዩ።  
 እናሓንሳእ ሓድሽ ስራሕ ከም እንደሊ 
ወይ ሓድሽ ናይ ቀረባ ሓላፊ ከም እንደሊ 
ንሓስብ ኢና። የግዳስ፡ ብዙሕ ግዜ ንሕና 
ኣብ ምንታይ ከም እነድምዕ ዘለናን ኣብ 
ምንታይ ህይወትና ከም ዝደሓርናን ናይ 
ብሓቂ ኣይንፈልጥን ኢና። 
 መብዛሕትኡ ግዜ ንጸገማትና፡ ከም 
ተደመሮ ወይ ዝጐደሎ ጸገም ገርይና 
ኢና እንገጥሞ። ንሕና ወይ ገለ ነገር 
ክንረክብ (ምድማር) ንደሊ ወይ ካብ ገለ 
ነገር ክንናገፍ (ዝጐደሎ) ንደሊ። ዝበለጸ 
ስራሕ ክንረክብ ንደሊ፡ ብዙሕ ገንዘብ 
ክንረክብ ንደሊ፡ ዝያዳ ዓወት ክንሓፍስ 
ንደሊ፡ ሚዛንና ክንንኪ ንደሊ፡ ካብ ጓሂና 
ክንናገፍ ንደሊ፡ ካብ ቃንዛና ክንናገፍ 
ንደሊ፡ …። ወይ ንጹር ዘይኰነ ስምዒት 
ዘይዕግበት ይስማዓና ይኸውን። ወይ ገለ 
ዝተፈልየ ነገር ከም ዘድልየና ወይ ገለ 
ዝያዳ ከም ዘድልየና ይስማዓና ይኸውን። 
 እናሓንሳእ፡ ንሕና ንጸገምና በቲ ዝሰኣንናዮ 
ኢና እንገልጾ። ይዅን እምበር፡ ኩሉ ሻብ 
ኣይኰነን ከምኡ ዝኸውን። እቲ ቀንዲ 
ቍምነገር፥
• ንዓኻ ጸገማት ኣለዉኻ።
• ንዓርከ-መሓዙትካ ጸገማት ኣለዉዎም።
• ንኹላትና ጸገማት ኣለዉና።
እዞም ጸገማት እናሓንሳእ ምስ ስራሕና፡ 
እናሓንሳእ ምስ ስድራ ቤትና ወይ 
ጥዕናና ወይ ፍቕርና ወይ ገንዘብና 
ወይ ምስ ዝዀኑ ድምር ናይ እዞም 
ነገራት ዝተኣሳሰሩ ክዀኑ ይኽእሉ። 
እናሓንሳእ ጸገማትና ዕልቕልቕ ከም 
ዝበሉ ስለ ዝስማዓና፡ ክንፈትሖም ዋላ 
ፈተነ ኣይነካይድን ኢና። በቃ ምስኦም 
ተጐዝጕዝና ንነብር — ልክዕ ከምቲ ምስ 
ሓደ ኣሸጋሪ መዳቕስትና፡ ከነባርሮ ምስ 
ዘይንኽእል እናማረርና ምስኡ እነሕልፎ 
ህይወት ምዃኑ እዩ። 
 ጸገማትና ዛንታታትና ይዀኑ። ንሕና 
ኵላትና ኸኣ፡ ኣብ ዛንታታትና ተሸኺልና 
ክንነብር ንኽእል ኢና። ነየናይ ጸገም 
ንምእላይ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ምውሳን፡ 
ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ንስኻ እትውስኖ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ምንታይሲ፡ 
ገለ ሰባት ንዓመታት (ወረግ ገሊኦምሲ 
ኣብ መላእ ዕምሮም)፡ ኣብ ግጉይ ጸገም 
ሓዀት ክብሉ ብዙሕ ዝኸስሩ ኣለዉ።
 ገለ ተማሃሮ ናብ ኮለጅ ዘእቱ ነጥቢ ምስ 
ረኸቡ፡ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ከጽንዑ 
ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን እዮም። ሓንሳእ 
ኣብቲ ዘይፈትዉዎ ዓይነት ትምህርቲ ምስ 
ተመዝገቡ፡ ሕጊግ እናበሉ ትምህርቶም 
ይውድኡ። ትምህርቶም ወዲኦም 
ኣብቲ ዘይፈትዉዎ ሞያ ምስ ተዋፈሩ 
ኸኣ፡ ክሳብ ዕለተ ሞቶም እናማረሩ ናብ 
ስራሖም ይወፍሩን ይፍደሱን። እዚ 
ህይወት ክበሃል ይከኣልዶ ይኸውን?
 ነፍሲ ወከፍና ካብ ተመኵሮና ተበጊስና 
ትዕዝብትና ከነካፍል ንኽእል ኢና። ገለ 
ሰባት ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ምስ ኣተዉ፡ 
ዝበዝሐ ግዜኦም ኣብ ግጉይ ጸገም ክሰርሑ 
ግዜኦም ዘባኽኑ ኣለዉ። ዕድለኛታት 
እንተ ደኣ ዀይኖም፡ ቀልጢፎም 
ንፍሽለቶም ቆብ ብምባል ናብቶም 
ቅኑዓት ጸገማት ተመሊሶም ክሰርሑ 
ይጅምሩ ይዀኑ። ገለ ሰባት ኣብ ግጉይ 

ጸገም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ንኽፈልጡ 
ኣስታት ዓሰርተ ዓመት ክወስደሎም 
ይኽእል። ከም ሳዕቤኑ፡ ዝተረፈ ዕምሮም 
ብጓሂን ጣዕሳን የሕልፍዎ።

 ገሌና ነታ ቐዳመይቲ ሓሳብና (first 
idea) ነኺስና ምሉእ መዋእልና 
እንቕጽል ኣለና። ኣብ ቀዳመይቲ 
ሓሳብካ ኣብ ፍቕሪ እንተ ወዲቕካ፡ 
ቀልጢፋ ዘይክትገድፈካ ትኽእል 
ትኸውን። ግግይቲ ምዃና ሕርኽርኽ 
ክትብለካ እንተ ጀሚራ፡ ዓይንኻ 
ከይሓሰኻ ከተፋንዋ እዩ ዝግባእ። ብሰሪ 
እታ ቐዳመይቲ ሓሳብካ ንኹሎም 
ሕቶታት ናይ ምምላስ ብቕዓት ዘለካ 
ኰይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ። 
 ኣብ ቅኑዕ ጸገም ንሰርሕ ከም ዘለና 
ንኽንፈልጥ፡ ምስ ገዛእ ርእስና ክንደይ 
ግዜ ነረጋግጽ ንኸውን? 
 “ንዓይ ዝበለጸ ስራሕ የድልየኒ ኣሎ?” 
ምባል ነቲ “ኣነ ኣብ ስራሐይ ክሳብ 
ክንድቲ ሕጕስ ስለ ዘየለኹ፡ ምስ 
ህጻናት ደቀይ ክኸውን ናብ ገዛይ እንተ 
ከድኹ ይሕሸኒ።” ንዝብል ጸገም ፍታሕ 
ክኸውን ኣይክእልን እዩ።
 ኣብ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ጸገም ግን 
ከኣ፡ ናይ ብሓቂ ቅኑዕ ጸገም ዘይኰነ 
ካብ ምስራሕ ተጠንቀቕ። እወ ኣብ ናይ 
ብሓቂ ጸገምካ ዘይኰነ ኣይትስራሕ። ኣብ 
ቤት ጽሕፈትካ ኴንካ፡ ነቲ ኣብ ሓዳርካ 
ዘለካ ጸገም ከቶ ክትፈትሖ ኣይትኽእልን 
ኢኻ። ኣብ ስራሕካ ዘለካ ጸገም እውን፡ 
ምስታ ሓዳስ ኣፍቃሪትካ ኮፍ ኢልካ 
ክትፈትሖ ኣይትኽእልን ኢኻ። 
 ኣብ ሰልሚ እቲ ጸገማት ስሕበት እንብሎ 
እውን ክንሽመም ንኽእል ኢና።
 “ዓቢ ጸገም ኣጓኒፉኒ ኣሎ። እንታይ 
ክገብር ከም ዘለኒ ሕርብት ኢሉኒ ኣሎ።”
 “እዋእ! እንታይ እዩ እቲ ጸገም?”
 “ስሕበት መሬት እዩ።”
 “ስሕበት መሬት?”
 “እወ — ስሕበት ከዕብደኒ ቀሪቡ ኣሎ! 
ቀጻሊ ዝረጕድ ዘለኹ ኰይኑ ይስማዓኒ 
ኣሎ። ንብሽክለታይ ከማን ምዝዋር 
የጸግመኒ ኣሎ። ፈጺሙ ምንጋፍ 
ኣብዩኒ። ኣብዚ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ 
ክፈልጥ ኣይከኣልኩን። ገለ ክትሕግዘኒዶ 
ምኸኣልካ?” 
 እዚ ኣብነት ናይ ዓያሹ ይመስል 
ይኸውን። ይዅን እምበር፡ ሊቃውንቲ 
ስነ ልቦና ነዚ ዝመስሉ “ጸገማት ስሕበት 
መሬት” ዘለዎም ሰባት መዓልታዊ እዮም 
ዘጓንፍዎም። 
 “ኣብ ባህልና ገጠምቲ ብዙሕ ገንዘብ 
ኣይረኽቡን እዮም። ክንዲ እቲ ዝግብኦም 
ክብሪ ኣይወሃቦምን እዩ። ብዛዕባ እዚ 

እንታይ ክገብር እኽእል?” 
  “እዚ ኣነ ዝሰርሓሉ ኩባንያ ብስድራ 
ቤት ዝውነን ኰይኑ ንሓሙሽተ 
ወለዶታት ዝቐጸለ እዩ። ካብ እታ ስድራ 

ወጻኢ ኣብቲ ኩባንያ ናብ ፈጻሚ ኣካል 
ክበቅዕ ዘይሕሰብ እዩ። ኣነ ኣባል እታ 
ስድራ ስለ ዘይኰንኩ፡ ብዛዕባ እዚ እንታይ 
ክገብር እኽእል?”
 “ኣነ ብዘይ ስራሕ ኣስታት ሓሙሽተ 
ዓመታት ኣቝጺረ ኣለኹ። ስራሕ 
ንኽረክብ ምሒር ኣጸጊሙኒ ኣሎ። እዚ 
ኸኣ ርትዓዊ ኣይኰነን። ብዛዕባ እዚ 
እንታይ ክገብር እኽእል?”
 “ኣነ ናብ ትምህርቲ ዓለም ተመሊሰ፡ 
ዶክተር ንምዃን ክማሃር እየ ዝደሊ። 
ይዅን እምበር፡ ብውሕዱ ዓሰርተ 
ዓመት ክወስደለይ እዩ። ኣብዚ ደረጃ 
ናይ ዕድመይ ከኣ፡ ክንድኡ ዝኣክል ግዜ 
ወፍሪ ክገብር ኣይደልን እየ። ብዛዕባ እዚ 
እንታይ ክገብር እኽእል?”
 እዞም ኩሎም ‘ጸገማት ስሕበት መሬት’ 
እዮም — ናይ ብሓቂ ጸገማት ኣይኰኑን 
ማለት እዮም። ስለምንታይ? እቲ 
ምንታይሲ፡ ኣብ ንድፊ ህይወት፡ ዘኽስስ 
እንተ ደኣ ዘይኰይኑ፡ ጸገም ኣይኰነን። 
እዚ ክድገም ዘለዎ ነጥቢ እዩ። እወ 
ዘኽስስ እንተ ደኣ ዘይኰይኑ፡ ጸገም 
ኣይኰነን። እዚ ኵነታት ኰይኑ፡ ናይ 
ህይወት ጭብጢ እዩ። እዚ ምጕታት 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ይዅን እምበር፡ 
ልክዕ ከም ስሕበት ክፍታሕ ዝኽእል 
ጸገም ኣይኰነን። 
ኣብዚ እነሀ ሒደት ጠጥዕሙ (tidbit) 
ብዙሕ ግዜ — ኣዋርሕ፡ ዓመታት፡ ዋላ 
ኸማን ዕቑዳት ከድሕነካ ዝኽእል። እዚ 
ምስ ክዉንነት ዝተኣሳሰር ክኸውን ኣለዎ። 
ሰባት ንኽዉንነት ይቃለስዎ እዮም። 
ብዅሉ ዘለዎም ዓቕሚ፡ ብኣስናኖምን 
ኣጽፋሮምን ይቃለስዎ። ኣብ ዝዀነ ግዜ 
ምስ ክዉንነት ክትቋዮቕን ክትቃለስን 
እንከለኻ፡ ክዉንነት እዩ ኣብ መወዳእታ 
ዝዕወት። ንክዉንነት ክትበልጾ ከቶ 
ኣይትኽእልን ኢኻ። ንኽዉንነት ከቶ 
ከተሽክዖ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናብ እቲ 
ባህግኻ ገጽካ ከቶ ከተድንኖ ኣይትኽእልን 
ኢኻ። ፈቲኻ ጸሊእካ ንኽዉንነት ሎሚ 
ኣይተሕምቖ፡ ንሓዋሩ ኣይተሕምቖ! 
 “ገለ ነገራት ኣብ ገለ እዋን ዘጋጥሙ፡ “ገለ ነገራት ኣብ ገለ እዋን ዘጋጥሙ፡ 
ንቕኑዕ ምኽንያታት እዮም።” - ፖውል ንቕኑዕ ምኽንያታት እዮም።” - ፖውል 
ዎከርዎከር
 “ናብ ኣንፈት ሕልምኻ ብርእሰ ተኣማንነት  “ናብ ኣንፈት ሕልምኻ ብርእሰ ተኣማንነት 
ብምምራሽ፡ ነቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዝሰኣልካዮ ብምምራሽ፡ ነቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዝሰኣልካዮ 
ህይወት ንበሮ።” - ሀንሪ ደቪድ ቶሩህይወት ንበሮ።” - ሀንሪ ደቪድ ቶሩ

ይቕጽልይቕጽል

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

ምልክታ ንኸፈልቲ ግብሪ
ንግዳዊ ንጥፈት ብምክያድ ከምኡ’ውን ኣባይቲ ብምክራይ ኣታዊ ዝረኽቡ ሰባትን ትካላትን፡ ኣብ 
ዓመተ 2022 ዝረኸብዎ ኣታዊ ብምፍላጥ፡ ዓመታዊ ግብሪ ዝኸፍልሉ እዋን፡ ካብ ጥሪ 2023 
ጀሚሩ ምዃኑ ነዘኻኽር።  ከፈልቲ ግብሪ፡ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ብዘሎ ሰሌዳ ግዜ፡ ግብሪ ኣብ 
ትኸፍልሉ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣታዊኹም ብግቡእ ኣፍሊጥኩም ዝግብኣኩም 
ግብሪ መንግስቲ ክትከፍሉ ንሕብር።

ግብሪ ዝኽፈለሉ እዋን
1.	 ኣባይቲ ብምክራይ ኣታዊ ዝረኽቡ	

ከፈልቲ ግብሪ
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 
2023

2.	ካብ ንግዳዊ ንጥፈት ኣታዊ ዝረኽቡ
2.1.	 ኣብ ደረጃ	 ‘ሐ’	 ዝምደቡ ከፈልቲ	

ግብሪ
ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 
2023

2.2.	 ኣብ ደረጃ	 ‘ለ’	 ዝምደቡ ከፈልቲ	
ግብሪ

ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 
2023

2.3.	 ኣብ ደረጃ	 ‘ሀ’	 ዝምደቡ ከፈልቲ	
ግብሪ

ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ 
2023

ኣታዊኻ ብግቡእ ብምፍላጥ ዝግባእ ግብሪ ኣብ እዋኑ ዘይምኽፋል፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ዘስዕብ 
ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ኣታዊኻ ዘይምፍላጥ፡ ምሕባእ ኮነ ኣትሒትካ ምሕባር፡ ብገበናዊ ሕጊ ዘሕትት 
ከም ዝኾነ ንሕብር። ከፈልቲ ግብሪ ነዚ ተረዲእኩም ሓቀኛ ኣታዊኹም ብግቡእ ኣፍሊጥኩም 
ግብሪ መንግስቲ ኣብ እዋኑ ክትከፍሉ ንሕብር።

ርሑስ ምጅማር ሓድሽ ዓመት 2023 ይግበረልና፡

ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር
ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣስመራ

ሕርይቲ ታደሰ መሓሪ፡ ስም ኣቦይን 
ኣቦሓጎይን ታደሰ መሓሪ ምባል ተሪፉ፡ 
መሓሪ ይሕደጎ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 5ይ መጋባእያ ቁ.39 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ግደይ ኣብርሃ ልጃም፡ ሓፍተይ 
ወ/ሮ ኑራ ዓብደላ ኣሕመድ ካብ ወርሒ 
5/2001 ደሃይ ስለዘይብላ፡ ናይ ጥፉእ 
መረጋገጺ ውሳነ ይወሃበኒ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
3ይ መጋባእያ ቁ.37 ይቕረብ።

ወ/ሮ ማካ ዓብዱ፡ ስም ኣደይ ፋጥማ 
ዓብዱራሕማን ምባል ተሪፉ፡ ፋጥማ 
ዓብደልሓሚድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/23 
ኣብ 1ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣብርሀት ኣርኣያ፡ ስዉእ ወዲ 
ወደይ ናትናኤል ሃብቶም ስም ኣዲኡ 
ኣብርሀት ኣርኣያ ምባል ተሪፉ፡ 
ሳራ ሰለሙን ገብረሂወት ተባሂሉ 
ይተኣረመሉ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን25/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ቁ.37 
ይቕረብ።

ስመይ ሊድያ ተኪኤ ኢሰያስ ምባል 
ተሪፉ፡ሊድያ ታደሰ ሚኪኤል ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን24/1/23 ኣብ 1ቤ/ፍ  1ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ከሳሲት ወ/ሮ ጽገረዳ ተስፋይ ኣባይ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ጴጥሮስ መድሃኔ ተወልደ፡ 
ከሳሲት ናይ ሓዳር ክሲ ኣቕሪባ ከተብቅዕ 
ክትርከብ ስለዘይከኣለት፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን2/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየላትሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ ሓሙስ

ከሳሲት ወራ ነፍ/የማነ ገብረማርያም 
ወራ/ነፍ ዝፋን ጸጋይ ወልዱን ወ/ሮ 
ኣልማዝ የማነ ገብረማርያም ወኪል ነጋሲ 
በረኸት፡ ተኸሳሲ ኣቶ መንግስትኣብ 
የማነ ናይ ምቅሊት ውርሲ ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን6/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኣለም ገብረህይወት፡ በዓል ቤተይ 
ሓድሽ ነጋሽ ማሪቆስ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
9 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ተስፋስላሴ ባህታ ነጋሽ፡ 
ተኸሳሲት ወ/ሮ ፍረወይኒ ስዩም 
ወልደገሪማ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልኪ 
ስለዘሎ፡ ን6/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኽሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ወ/ሮ ምሕረት ኣዘርያ፡ በዓል-ቤተይ 
ተስፋይ ወልደጊዮርጊስ ስለዝዓረፈ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 4 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ተቓዋሚ ኣቶ ኣረፋይነ ሓድጉ 
ተስፋይ፡ ተጸዋዒት ወ/ሮ ምሉብርሃን 
ዑቕባጽዮን፡ ንውርሻ መሰል ነ/ፍ 
ኣወጣሽ ተስፋይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ 
ማእከል ብቁ.መዝገብ 3744/2001 
ብዕለት 4/10/2001 ዝተዋህበ ውሳነ 
ይቃወም ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን7/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኽሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ወ/ሮ ሰላማዊት ጸጋይ ተስፋገርግሽ፡ 
ኣደይ ወ/ሮ ተበርህ ፍስሃ ዮውሃንስ 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዳዕሮ ጳውሎስ

መርሃዊት ኪዳነ፡ ሓወቦይ ብርሃነ 
ወልደስላሴ ስለዝዓረፈ፡ ነቦይ ወኪለ ምስ 
1ህልውቲ ኣሞይ 1መዋቲት ተተካእቲ 
ደቃ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ሄለን ስዩም ኣቢድ፡ 
ተኸሳሲ ክብረት የማነ ደስታ ናይ ሓዳር 
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን1/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ በለዛ

ወ/ሮ ሸማይነሽ ዘካርያስ፡ በዓል-ቤተይ 
ደበሳይ ተስፋሚካኤል ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
8 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሸከቲ

ወ/ሮ ሰንበቱ ስዩም ተስፋሚካኤል፡ በዓል-
ቤተይ ኣቶ ተኽልያ ገብረእግዚኣብሄር 
ገብረማርያም ስለዝተሰወአ፡ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 

ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን29/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ዓይኒ

ከሳሲት ወ/ሮ ሰምሃር ድራር  ረዘነ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ተኽለወይኒ ወልደርፋኤል 
ኣፈወርቂ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ከሳሲት ወ/ሮ ዊንታ ንጉሰ ኣስፍሃ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዮናስ መንገሻ ተኽለ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን3/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ሽዕብ ሰውራ ዓዲ 
ዑመር ተሰነይ

ኣመልካቲ ኣቶ ፍጹም ኣብርሃ 
እስማዒል፡ ተጸዋዒ ኣቶ ዓሊ 
ዓብደላ ብላል፡ ኣመልካቲ ካብ 
ተጸዋዒ ቶዮታ ዝዓይነታ ናይ 
ጽዕነት ማኪና ሰሌዳ ቁጽሪ 
ER-1-09578 ቁ/ቻሲ RIV 
30427085፡ ብዋጋ ሱሳ ሽሕ 
(60,000) ናቕፋ ሸይጡለይ 
ብምሉኡ ገንዘቡ ከፊለዮ። 
እንተኾነ፡ ስም ዋንነት ናብ ስመይ 
ከየመሓላለፈለይ ኣድራሽኡ 
ጠፊኡኒ ስለዝበለ፣  ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን17/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ ክረኣ ምዃኑ 
ነፍልጥ። 

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 ገብረሃንስ ብርሃነ
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር 2023 . . .ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር 2023 . . .ሓደ ካብ ዓመታዊ ውድድራት 

ኣትሌቲክስ ሃገርና ዝኾነ ሃገራዊ 

ውድድር ጉያ መሮር: ዝመጽእ ቀዳም 

14 ጥሪ ንመበል 24 ግዜኡ ኣብ ዓድ-

ሓረ ከባቢ መንደፈራ (ዞባ ደቡብ) 

ክካየድ ምዃኑ፡ ሃገራዊ ፈደረሽን 

ኣትሌቲክስ ኤርትራ ሓቢሩ።

 ኣብዚ ውድድር፡ ካብ ኩለን 

ዞባታትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን 

ዝተዋጽኡ ዓበይቲ ኦሎምፒካውያንን 

ተካእቲ መንእሰያትን ኣትሌታት 

ብክልቲኡ ጾታታት ሓያል 

ተወዳዳርነት ከንጸባርቑሉ ትጽቢት 

ይግበረሉ። ብዘይካ’ዚ፡ እዚ ውድድር 

ሸውዓተ ዓውድታት (events) 

ዝሓቘፈ ኮይኑ፡ ብኹለን ተሳተፍቲ 

ጋንታታትን ውልቀ ተወዳደርትን 

ልዑል ምድላዋት ተገይሩሉ ኣሎ።  

  በዚ መሰረት፡ 5 ኪ/ሜ ናይ ትሕቲ 

18 ዓመት ደቂ-ኣንስትዮ፡ 6 ኪ/ሜ 

ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ደቂ-ተባዕትዮ፡ 

6 ኪ/ሜ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት 

ደቂ-ኣንስትዮ፡ 8 ኪ/ሜ ናይ ትሕቲ 

20 ዓመት ደቂ-ተባዕትዮ፡ 8 ኪ/ሜ 

ሕውስዋስ ምቅብባል በትሪ (mixed 

relay) ከምኡ’ውን 10 ኪ/ሜትር 

ናይ ልዕሊ ዕድመ ደቂ-ኣንስትዮን 

ደቂ-ተባዕትዮን ውድድራት ከጠቓልል 

እዩ።   

 በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ኩሎም ኣፍቀርቲ 

ስፖርት ኣትሌቲክስ ብሓፈሻ፡ 

ተቐማጦ ከተማ መንደፈራን ከባቢኣን 

ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ቦታ ውድድር 

ተረኺቦም ነቲ ልዑል ተወዳዳርነት 

ዝንጸባረቐሉ ረዚን ሃገራዊ ውድድር 

ድምቀት ክህቡን ንኣትሌታት 

ከተባብዑን ፈደረሽን ኣትሌትክስ 

ኤርትራ ጸዊዑ።

 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ብሃገራዊ 

ፈደረሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራን 

ዓለማዊ ኣትሌቲክስ (world Athlet-

ics)ን ተወዲቡ ብኮሚቴ ኦሎምፒክ 

ኤርትራ ዝተመወለ ናይ 1ይ ደረጃ 

ናይ ኣትሌቲክስ ኣሰልጣንነት ስልጠና 

(World Athletics CECS Lev-

el-1 course)፡ ካብ 8 ጥሪ 2023 

ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ይወሃብ ኣሎ።

 ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ሓንቲ 

ጓለንስተይቲ ንእትርከቦም ካብ መላእ 

ሃገር ዝተዋጽኡ  25 ሰልጠንቲ 

ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና፡ ሓላፊ ምም/

ፋይ/ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን 

ኤርትራ ሌ/ኮ. ሳሙኤል ጸጋይ፡ “እዚ 

ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ንዝጸንሐኩም 

ዓቕሚን ሞያን ክብ ዘብል ኣካል 

መደባት ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ 

ስፖርት እዩ። ብተገዳስነትን ምሉእ 

ኣድህቦን ክትከታተልዎ እላቦ” ኢሉ። 

 እዚ ክልሰ ሓሳብን ግብርን 

ዘጣመረ ናይ ዓሰርተ መዓልታት 

ስልጠና፡ ብኢንስትራክተራት ዓለማዊ 

ኣትሌቲክስ ኬንያዊ ሚስተር ሳሙዌል 

ሊታባን ኡጋንዳዊ ሚስተር ኢኖሰንት 

ምዊኒን እዩ ዝወሃብ ዘሎ።

ውድድር ‘ሚኒ ባስኬት-ቦል’ ተኸፊቱውድድር ‘ሚኒ ባስኬት-ቦል’ ተኸፊቱ
ውድድር ሚኒ ባስኬት-ቦል፡ “ሰረት 

ዘለዎ ኰስኳስ ህጻናት ኣብ ኵዕሶ 

ሰኪዐት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ 

ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሜዳ ቦቾፊላ 

ፈሊሙ።

  እዚ ናይ ዞባ ማእከል ውድድር፡ 

ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኑ፡ ካብ 12 

ክሳብ 14 ዝዕድሚኦም ህጻናት ኣብ 

ደረጃ ራብዓይ ዲቪዥን እዮም 

ዝሳተፍዎ ዘለዉ። በዚ መሰረት፡ ኣብታ 

መዓልቲ ቀዲመን አይ.ኤስ.ኤም-1 

ኣንጻር ደንደን እየን ተፋሊመን። 

አይ.ኤስ.ኤም-1 ድማ ብገፊሕ 44ብ14 

ተዓዊታ። ኣባላት እዛ ጋንታ ዝኾኑ 

- ነቢ ሳሙኤልን ኤስሮም ንጉሰን 

ከኣ ዓዓሰርተ ሸቶታት ብምቚጻር 

ኣብ ዓወት ጋንታኦም ልዑል ተራ 

ተጻዊቶም።

  ስዒበን ኤይ.ኤስ.ኤ-2 ኣንጻር ኣሰር 

እየን ግጥም ኣካዪደን። ኤይ.ኤስ.ኤም-2 

ብሰፊሕ ፍልልይ 42ብ5 ተዓዊታ። 

ተጻወትታ ዳኒኤል መንግስትኣብን 

ራኢ ወልደዝግን ድማ፡ 12ን ሸሞንተን 

ሸቶታት ኣመዝጊቦም።

  ግጥም ትንሳኤን ተስፋን እውን 

ኣካል እዛ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ትንሳኤ 

ከኣ ብጸቢብ 18ብ15 ተዓዊታ። ኣብ 

መወዳእታ ኣብ ዝተሰርዐ ጸወታ ግጥም 

ዘካየዳ፡ ናይ ጋንታታት ተካእቲን ንስሪን 

ኮይነን፡ ተካእቲ 16ብ8 ስዒራ። ኣባል 

እዛ ጋንታ - ፍናን ኣማኑኤል ድማ፡ 

ንፍርቂ ሸቶታት ናይቲ ግጥም (8) 

ኣመዝጊቡወን። 

  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብታ 

መዓልቲ ንደቆም ከተባብዑ ኣብ ሜዳ 

ዝተረኽቡ ወለዲ፡ ብዝርኣይዎ ሰሓቢ 

ጸወታ ተምሳጦም ብምግላጽ፡ እቶም 

ህጻናት ተስፋ ዘለዎም ምዃኖም 

ሓቢሮም ክብል ህዝባዊ ርክባት ናይቲ 

ፈደረሽን ሓቢሩ።

“ማጓዌር፡ ካብ ዩናይትድ ክወጽእ ኣለዎ” “ማጓዌር፡ ካብ ዩናይትድ ክወጽእ ኣለዎ” ፈርዲናንድፈርዲናንድ
ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር 

ዩናይትድ - ሪዮ ፈርዲናንድ፡ ነቲ ብዓላሚ 

እዛ ጋንታ - ኤሪክ ተን ሃግ፡ ኣኽብሮት 

ስኢኑ ኣሎ ዝበሎ ሃሪ ማጓዌር፡ ካብዛ ጋንታ 

ክወጽእ ኣለዎ ክብል ተማሕጺንዎ።

  ፈርዲናንድ፡ ከምዚ ክብል ዝተቐሰበ፡ ሉክ 

ሻው፡ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ብተደጋጋሚ 

ኣብ ክንዲ ማጓዌር ኣብ ማእከል መስመር 

ምክልኻል ክስለፍ ብምርኣዩ እዩ። ናይ 

ጸጋም ተኸላኻሊ ዝኾነ - ሻው፡ ካብ 

ዝሓለፉ ሰለስተ ግጥማት ኣብ ማእከል 

መስመር ምክልኻል ይስለፍ ብምህላዉ፡ 

ሓለቓ እዛ ጋንታ - ማጓዌር፡ መንበር 

ተቐየርቲ ከማምቝ ተቐሲቡ ኣሎ። 

ማጓዌር፡ ኣብ ምጅማር እዛ ወቕቲ 

ብሰንኪ መስበርቲን ብቕዓት ምጉዳልን፡ 

ኣብ ኣርባዕተ ግጥማት ፕሪመር ሊግ 

ጥራይ እዩ ምስ ቀዳሞት ንሜዳ ኣትዩ 

ነይሩ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ዘርኣዮ 

ጽቡቕ ምንቅስቓስ ኣብ ክለቡ ውሑስ ቦታ 

ክህልዎ ትጽቢት ተገይሩሉ እኳ እንተነበረ፡ 

ዛጊት ግና ብቐዋሚ ይስለፍ የለን። እዚ 

ተኸላኻሊ፡ ጋንታኡ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 

ካብ ዘካየደቶም ሓሙሽተ ግጥማት፡ ኣብ 

ሓንቲ ጥራይ እዩ ተጻዊቱ ዘሎ። 

እዚ ጌጋ ምዃኑ ዝገለጸ - ፈርዲናንድ 

ድማ፡ “ማጓዌር፡ ሕጂ ብተግባር ከርኢ 

ኣለዎ። ተን ሃግ እኮ፡ ኣብ ክንዲ ማጓየር 

ንሻው እዩ ኣብ ማእከል ምክልኻል ዘጻውቶ 

ዘሎ።” ክብል፡ ነዚ ዓላሚ ይነቕፎ። በዚ 

ድማ፡ እቲ ብዓላሚኡ ኣኽብሮት ስኢኑ 

ኣሎ ዝብሎ ተጻዋታይ፡ ኣብዛ ወርሒ 

ካብ ዩናይትድ ክወጽእ ነዛ ጋንታ ክደፍኣ 

ኣለዎ ኢሉ። 

  ካብ ናይ ቀረባ ግጥማት ጀሚሩ 

ንሻው ኣብ ማእከል መስመር ምክልኻል 

ዘሰልፍ ዘሎ - ተን ሃግ፡ 

ነዚ ተጻዋታይ ከድንቕ 

ተሰሚዑ እዩ። ንሱ፡ 

“ሻው ዋላ’ኳ ብሉጽ 

ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ 

እንተኾነ፡ ኣብዘን 

ዝሓለፋ ክልተ ግጥማት 

ግና፡ ኣብ ማእከል 

መስመር ምክልኻል 

ጽቡቕ ብቕዓት ኣርእዩ እዩ። እዚ ተወሳኺ 

ኣማራጺ ከኣ፡ ነዛ ጋንታ ጽቡቕ እዩ። 

ዋላ’ኳ፡ መደባትን ሓሳባትን እንተሃለወና፡ 

ሓደ ሓደ ግዜ ግና፡ እቲ ኩነታት ብሕማም 

ማጓዌርን ሊንዶልፍን ይቕየር እዩ” ክብል፡ 

ንሻው ኣብ ቦታ ማጓዌር ዘሰለፎ ዘሎ፡ 

ኵነታት ጥዕና ማጓዌር ምዃኑ ከረድእ 

ፈቲኑ እዩ። 

በዚ ኮይኑ በቲ፡ ዋላ’ኳ ዘይተረጋገጸ 

ይኹን፡ ዩናይትድ፡ ነዚ ተጻዋታይ ክትሸጦ 

ከምእትኽእል ይውረ። እዚ ኣብ 2019 

ካብ ሌስተር ናብዛ ጋንታ ብ80 ሚልዮን 

ፓውንድ ዝተጸምበረ ተጻዋታይ፡ ካብ 

ኣስቶን ቪላ ተገዳስነት ረኺቡ ምህላዉ 

ይግለጽ። እንተ ማጓዌር ግና፡ ኣብዛ ጋንታ 

ብምጽናሕ ንቦታኡ ክቃለስ ከምዝደሊ፡ 

ቅርበት ዘለዎም ወገናት የረድኡ።

ኣንቸሎቲ፡ ንበይል ኣመስጊኑኣንቸሎቲ፡ ንበይል ኣመስጊኑ
ዓላሚ ሪያል ማድሪድ - ካርሎ ኣንቸሎቲ፡ 

ዝሓለፈ ሰኑይ ጫማኡ ምስቃሉ ወግዓዊ 

ንዝገበረ ናይ ቅድም ተጻዋታዩ - ጋረዝ 

በይል፡ ስለ’ቲ “ዘይርሳዕ” ዝበሎ ኣበርክቶኡ 

ኣመስጊንዎ።

  ዌልሳዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ - በይል፡ 

ኣብዛ ወቕቲ ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ 

ኣመሪካዊ ክለብ ኤል ኤ ጋላክሲ ምጽምባሩ 

ይዝከር። ነዛ ጋንታ፡ ተዓዋቲት ሊግ ኣመሪካ 

ክትከውን ድሕሪ ምሕጋዙ ድማ፡ ኣብ መበል 

33 ዓመቱ ጥሮታ ምውጻኡ ኣፍሊጡ።

  በይል፡ ኣብቲ 17 ዓመታት ዝወሰደ 

ናይ ጸወታ ዘመኑ፡ ብርክት ዝበላ ተዘከርቲ 

ፍጻመታት ሰኒዱ እዩ። ገለ ካብኡ፡ ኣብ 2010 

ማልያ ቶተንሃም ለቢሱ፡ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ 

ኣብ ልዕሊ ኢንተር ሚላን ሃትሪክ ዝሰርሓሉ 

ጸወታ፡ ኣብ 2014 ኣብ መዛዘሚ ጸወታ 

ኮፓ ደል ረይ ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና ዘመዝገባ 

እትድነቕ መዐወቲት ሸቶ፡ ከምኡ’ውን 

ኣብ 2018 ኣብ ፍጻመ ጸወታ ሻምፕዮንስ 

ሊግ፡ ብኣክሮባት ድንቂ ሸቶ ኣብ ሰኪዐት 

ሊቨርፑል ዘዕረፈሉ ክጥቀስ ይኽኣል። 

  ኣብዚ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ሰናይ 

ምንዮት ዝስደደሉ ዘሎ እዋን ከኣ፡ ካርሎ 

ኣንቸሎቲ፡ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ 

ምስጋናኡ ገሊጹሉ ኣሎ። እዚ ኢጣልያዊ 

ዓላሚ፡ ነታ በይል ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና 

ዘቚጸራ መዕወቲት ሸቶ ብምልጥፍ፡ 

“የቐንየልና ጋረዝ በይል፡ ስለ’ቲ ዘይርሳዕ 

ተዘክሮ” ክብል ምስጋናኡ ሰዲዱሉ። ኣቐዲማ 

እውን ነበር ጋንታኡ ሪያል ማድሪድ፡ ነዚ 

ብዙሕ ኣበርክቶ ከምዝገበረላ ዝገለጸቶ 

ተጻዋታይ ብምምስጋን፡ ምስ ስድራኡ ጽቡቕ 

ዕድል ተመንያትሉ እያ።

  ፕሮፈሽናል ናይ ጸወታ ግዜኡ ኣብ 2006 

ምስ ሳውዝሃምፕተን ዝጀመረ - ጋረዝ፡ ድሕሪ 

ሓደ ዓመት ናብ ቶተንሃም ተጸምቢሩ። ናይ 

ጸጋም ተኸላኻሊ ኮይኑ ጸወታ ዝጀመረ 

እዚ ቅልጡፍ ተጻዋታይ፡ ምስ ግዜ 

ናብ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ተቐይሩ 

ድሕሪ ዘርኣዮ ሰሓቢ ምንቅስቓስ፡ 

ኣብ 2013 ኣብ እዋኑ ዝኸበረ 

ተጻዋታይ ተባሂሉ ናብ ማድሪድ 

ምጽምባሩ ይዝከር። ሽሕ’ኳ፡ 

ብሰንኪ ተደጋጋሚ መስበርቲ ካብ 

ብርክት ዝበሉ ግጥማት እንተበዀረ፡ 

ወትሩ ዝዝከረለን ወሰንቲ ሸቶታት 

ብምቝጻሩ ግዳ፡ ብኽብሪ ዘጸውዖ ምዃኑ 

ብዙሓት ወገናት ይሰማምዑ። 

  በይል፡ ዋላ’ኳ ቅድሚ ናብ ሪያል 

ማድሪድ ምጽምባሩ ጽዋእ ኣየልዕል፡ ማልያ 

እዛ እስጳኛዊት ክለብ ለቢሱ ግና - ሓሙሽተ 

ዋንጫ ሻምፕዮንስ ሊግ፡ ሰለስተ ናይ ላ’ሊጋ፡ 

ሱፐር ኮፓ ኤውሮጳን ዋንጫ ክለባት 

ዓለምን ዝርክብዎም፡ 16 ጽዋኣት ዓቲሩ 

እዩ። ንሃገሩ ዌልስ ከኣ፡ ኣብ 111 ግጥማት 

ወኪሉዋ እዩ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ

ተወሳኺተወሳኺ
* ንሳንቶስ ተኪኡ ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ 

ፖርቱጋል ኮይኑ ተሸይሙ ዘሎ - ሮበርቶ 

ማርቲነዝ፡ ብዛዕባ መጻኢ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ 

- ምስኡ ክዘራረብ ከምዝደሊ ኣነጺሩ። 

ንሱ፡ “ውሳነታት ኣብ ሜዳ እምበር፡ ኣብ 

ቤት ጽሕፈት ኣይኮኑን ዝውሰኑ። 

ተስፉ እገብር ከኣ፡ ምስ ኩሎም ተጻወትቲ 

ክራኸብ። ሮናልዶ እውን ሓደ ካብኦም 

እዩ። ተስፋ እገብር፡ ምስዚ ንሃገሩ ን19 

ዓመታት ዘገልገለ ተጻዋታይ፡ ዝበለጸት 

ጋንታ ክንሰርሕ” ኢሉ። ሮናልዶ፡ ኣብ 

ዋንጫ ዓለም ምስ ናይ ቅድም ዓላሚኡ 

- ፈርናንዶ ሳንቶስ ከምዘይተቓደወ 

ድሕሪ ምቅላሑ፡ መጻኢኡ ንጹር ከምዘየለ 

ይእመት።

* ብመሰረት ጋዜጣ ኤስፒኤን፡ ኣከፋፋሊ 

ባርሴሎና - ሰርጆ ቡስኬት፡ ካብ ኣል-ናስር 

ሕቶ ቀሪቡሉ። ቡስኬት፡ ድሕሪ ምዝዛም 

እዛ ወቕቲ ካብዛ ጋንታ ክወጽእ ምዃኑ 

ኣቐዲሙ ሓቢሩ እዩ። እዛ ኣቐዲማ 

ንሮናልዶ ዘፈረመት ስዑዳዊት ክለብ ከኣ፡ 

ዓመታዊ 13 ሚልዮን ዩሮ እናኸፈለት 

ከተጻውቶ እያ ሕቶ ኣቕሪባትሉ ዘላ።

* “ቸልሲ፡ ንሙድሪክ ንምፍራም 100 

ሚልዮን ዩሮ ከተውጽእ ድላይ የብላን” 

ክብል፡ ክኢላ መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ 

ፋብሪዝዮ ሮማኖ ሓቢሩ። ብዘይካ’ዚ፡ 

ቸልሲ፡ እዚ ተጻዋታይ ቀዳመይቲ ዊንታኡ 

ኣርሰናል ምዃና ትፈልጥ እያ፡ ይብል 

ፋብሪዝዮ ሮማኖ። ብተወሳኺ፡ ኣትለቲኮ 

ማድሪድ ንጆኣው ፈሊክስ ብልቓሕ ናብ 

ቸልሲ ክትሰዶ ኣፈናዊ ስምምዕ ምግባራ 

ይሕብር። ቸልሲ፡ 100 ሚእታዊት መሃያ 

እዚ ተጻዋታይ ክትከፍል እያ።

ካራባኦ ካፕ

ኖቲንግሃም - ዎልቭስ 10፡45 

ምሸት

ሳውዝሃምፕተን - ማን ሲቲ 11፡

00 ምሸት

  እስጳኛ ሱፐር ካፕ  

ሪያል ማድሪድ - ቫለንሽያ 10፡

00 ምሸት
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ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ         ቁ.ቴሌፎን 127565 

ፋርማሲ ቅሳነት 11/01/2023

ፔሩ - ኣብ ዝተጐሃሃረ ተቓውሞ 
17 ሰባት ተቐቲሎም

ኣብ ደቡባዊ ክፋል  ፔሩ፡ ኣንጻር መንግስቲ 
ዝዓለመ ህዝባዊ ተቓውሞታት ብዝሓየለ 
መልክዑ ይቕጽል ከምዘሎ፡ ማዕከናት ዜና 
ዓለም ሓቢረን።
በቲ ስዒቡ ኣብ መንጎ ተቓወምቲን፡ ኣባላት 

ጸጥታ ፔሩን ዝተኸስተ ግጭት፡ ብውሕዱ 
17 ሰባት ከምዝሞቱ እዩ ዝሕበር ዘሎ።
እቲ ግጭት፡ እቶም ተቓወምቲ ንመዓርፎ 

ነፈርቲ ከተማ ጁሌሳን፡ ካልኦት ቀንዲ 
መራኸቢ ጽርግያታትን ንምቁጽጻር ድሕሪ 
ዘካየድዎ ፈተነ፡ ከም ዝጀመረ እዮም 
ጸብጻባት ዝሕብሩ ዘለዉ። 
በዚ ኸኣ እዚ ሕጂ ዝተመዝገበ መጠን 

ሞት፡ እቲ ዕግርግር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 
ካብ ዝጅምር ንደሓር፡ እቲ ዝበዝሐ 
ኮይኑ ከምዘሎ፡ እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ 
የመልክት።
ብተወሳኺ ካልኦት 68 ብኸቢድ 

ተሃስዮም፡ ናብ ሆስፒታል ተላኢኾም 
ከምዘለዉ፡ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰብ-መዚ 
ሚኒስትሪ ጥዕና ፔሩ ሓቢሩ።
እቶም ተቓውሞ ዘካይዱ ዘለዉ ወገናት፡ 

ካናዳ፡  ኤፍ 35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ኣመሪካ ትሽምት
ካናዳ ካብ ኣመሪካ፡ ብርክት ዝበላ ኤፍ 

35 ዝዓይነተን ብዓሰርተታት ዝቑጸራ፡ 
ናይ ውግእ ነፈርቲ ክትዕድግ ኣቐዲሙ 
ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ትግባረ 
ከምዝበጽሐ ሓቢራ።
እዚ ሕጂ ምስ ኣመሪካን፡ ትካል መፍረ 

ኣጽዋር ሎክሂድን ዝተፈረመ ስምምዕ፡ 
ምዕዳግ  88 ናይ ውግእ ነፈርቲ 
ከምዘጠቓልል እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
እቲ ስምምዕ ኣስታት 14.2 ቢልዮን 

ዶላር ወጻኢ ከምዝተገብሮ ዝገለጸ 
ሚኒስተር ምክልኻል ካናዳ ኣኒታ 
ኣናድ፡ እቲ ወፍሪ ኣብ ውሽጢ 30 
ዓመታት፡ ዝዓበየ ባጀት ምክልኻል 
ምዃኑ ሓቢሩ።
ምስ ኣመሪካ ጥቡቕ ናይ ምክልኻል 

ዝምድና ዘለዋ ካናዳ፡ ነተን 40 ዓመታት 
ኣቑጺረን ዘለዋ፡ CF-38 ዝዓይነተን ናይ 

ውግእ ነፈርታ ክትቅይረን ንዓሰርተታት 
ዓመታት ክትጽዕር ምጽናሓ ይፍለጥ።
ኣርባዕተ ካብዘን F-35 ዝዓይነተን 

ነፈርቲ፡ ኣብ 2026 ንስራሕ ድልዋት 
ከምዝኾና ጸብጻባት ይጠቕሱ።
እንተኾነ ሸመተ ኣጽዋር ካናዳ፡ 

ካብ ብዙሓት ወገናት ተቓውሞታት 
ክገጥሞ ምጽንሑ እዩ ዝሕበር።

ደገፍቲ ናይቲ ኣቐዲሙ ከም ፕረዚደንት 
ናይ’ታ ሃገር ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ 
ፔድሮ ካስቴሎ ኮይኖም፡ ካስቴሎ ካብቲ 
ብብልሽውና ተኸሲሱ፡ ን18 ኣዋርሕ ብዘይ 
ፍርዲ ክእሰር ዝተበየነሉ ማሕቡስ ክፍታሕ 
እዮም ዝጠልቡ ዘለዉ።
ተቓወምቲ ወገናት፡ ኣቐዲሞም 

ብዘቕረብዎ ጠለብ መሰረት፡ ፕረዚደንታዊ 
ምርጫ ናይ’ታ ሃገር፡ ካብ 2026 ናብ 2024 
ከምእተሳሕበ፡ ፕረዚደንት ናይ’ታ ሃገር ዲና 
ኣርሲልያ ኣፍሊጣ እያ።
እንተኾነ፡ እቲ ለውጢ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ 

ተቓውሞታት ከተሃዳድኦ ከምዘይከኣለ እዩ 
ዝሕበር ዘሎ።
ፕረዚደንት ዲና ኣርሲልያ፡ ብምርጫ 

ህዝቢ ከምዘይተዓወተት እዮም ተቓወምቲ 
ወገናት ብተደጋጋሚ ክወቕሱ ጸኒሖም።
ብሃገር ደረጃ፡ እቶም ተቓወምቲ ኣብ 

ዝተፈላለያ ክፍላተ-ሃገር ፔሩ ተዘርጊሖም፡ 
ኣብ ማሕበረ-ቁጠባዊ ንጥፈታት ናይ’ታ 
ሃገር፡ ብቐሊሉ ዘይግመት፡ ኣሉታዊ ጽልዋ 
የስዕቡ ከምዘለዉ እዩ ዝጥቀስ።

ርዋንዳ፡ ስደተኛታት ደ.ሪ.ኮንጎ ከምዘይትቕበል ኣፍሊጣ

ርዋንዳ ካብ ሕጂ ንደሓር፡ ዝኾነ 
ካብ ደ.ሪ.ኮንጎ ዝመጽእ ስደተኛ 
ከምዘይትቕበል ኣፍሊጣ።
ኣብ ደ.ሪ.ኮንጎ ብሰንኪ ዝንቀሳቐስ ዘሎ 

ብ’ኤም-23’ ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ፡ 
ብኣሽሓት ንዝቑጸሩ ነበርቲ ናይታ ሃገር 
ካብ ቤት-ንብረቶም ክመዛበሉ የገድድ 
ምህላዉ ይንገር።

ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ርዋንዳ ነቶም 
ካብ ደ.ሪ.ኮንጎ ሃዲሞም ናብታ ሃገር 
ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ዝኸውን 
እኹል ጸጋታት ከምዘይብላ፡ ስለዚ ድማ 
ከተዕቁቦም ከምዘይትኽእል እያ ተነጽር።
መንግስቲ ደ.ሪ.ኮንጎ፡ እቲ ኣብታ ሃገር 

ዝዓበየ ስግኣት ጸጥታ ኮይኑ ዝርከብ 
ጉጅለ ኤም 23 ብርዋንዳ ከምዝድገፍ 

እዩ ዝኸስስ። 
ኣመሪካ ትርከበን ዝተፈላለያ ሃገራት 

ምዕራብ እውን፡ ኣብ ልዕሊ ርዋንዳ 
ተመሳሳሊ ክስታት ከምዘስዓበ ይፍለጥ።
ርዋንዳ ብወገና፡ ድሕሪ ደጊም ኣብ 

ደ.ሪ.ኮንጎ ተላዒሉ ዘሎ ሽግር፡ ናይ ርዋንዳ 
ጸገም ከምዘይኮነ ብምሕባር፡ እታ ሃገር 
ነዚ ጾር ካብ ዝባና ከተውርድ ምዃና 
እያ ትገልጽ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣስታት 72 

ሽሕ ስደተኛታት ካብ ደ.ሪ.ኮንጎ ሃዲሞም 
ናብ ርዋንዳ ከምዝኣተዉ፡ ጸብጻባት 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ።
ኣብ ምብራቓዊ ደ.ሪ.ኮንጎ፡ ኣብ መንጎ 

ሰራዊት መንግስቲ ናይ’ታ ሃገርን 
ዕጡቕ ሓይሊ ‘ኤም-23’ ሓያል ግጭት 
ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን፡ ብዙሓት 
ሰላማውያን ሰባት ግዳይ ሞትን ስደትን 
ይኾኑ ከምዘለዉ፡ ዝተፈላለዩ ወገናት 
ይሕብሩ።

ደቡብ-ኣፍሪቃ- ሓዲሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ
ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰሪል 

ራማፎዛ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብታ ሃገር 
ሓዲሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ከምእተራእየ 
ኣፍሊጡ።
 እዚ ‘ኤክስ.ቢቢ.1.5’ ዝብል ስያመ 

ተዋሂብዎ ዘሎ ሓዲሽ ጅር፡ ኣቐዲሙ 
ኣብ ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካን ከምእተራእየ እዩ ዝሕበር ዘሎ።
ሓደ ካብ ዓሌታት ኦሚክሮን ከምዝኾነ 

ዝንገረሉ ‘ኤክስ.ቢቢ.1.5’ ናይ ተላባዕነት 
ባህሪኡ ኣዝዩ ልዑል ከምዝኾነ እዩ 
ዝጥቀስ።
ፕረዚደንት ራማፎዛ ብተወሳኺ፡ ህዝቢ 

ደቡብ-ኣፍሪቃ ንዳግማይ ውሸባን ዕጽዋን 
ከይቃላዕ ፍርሒ ከሕድር ከምዘይብሉ 
ብምሕባር፡ እቲ ቀንዲ ኣድላይ፡ ባህርያትን 

ጠባያትን እቲ ሓዲሽ ጅር ምፍላጥ 
ምዃኑ ሓቢሩ።
ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ 

ብብዝሒ መልከፍቲ ኮሮና-ቫይረስ ኣብ 

ህንዲ፡ ኣብ ምጥሓል ናይ እትርከብ ከተማ ነበርቲ ተግዕዝ
ኣብ ከተማ ጆሲማዝ ናይ ህንዲ፡ ኣብ 

ኣስታት 600 መንበሪ ኣባይቲ፡ ድሕሪ 
ዘጋጠመ ገፋሕቲ ነቓዓት፡ ብዓሰርተታት 
ዝቑጸሩ ስድራቤታት፡ ካብታ ከተማ 
ክግዕዙ ከምእተገብረ ሰብ-መዚ ናይ’ታ 
ሃገር ሓቢሮም።
ኣብ ህንጻታት ናይታ ከተማ ሃንደበት 

ዝተኸስተ ነቓዓት፡ ብሰንኪ’ቲ ከተማ 
ጆስማዝ ዝተደኰነትሉ ቦታ ቀስ ብቐስ 
እናጠሓለ ይመጽእ ስለዘሎ ምዃኑ እዮም 
ህንዳውያን ክኢላታት ዝሕበሩ።
ክሳብ ሕጂ፡ 10’ታት ስድራቤታት ካብቲ 

ቦታ ግዒዘን ከምዘለዋ ዝሓበሩ ላዕለዎት 
ሰብ-መዚ ህንዲ፡ ተመዛበልቲ ኣብ 
ዝተፈላለያ ሆቴላት ተዓቚቦም ከምዘለዉ 
ገሊጾም። ብመንግስቲ ፋይናንሳዊን 
ዓይነታውን ደገፋት ይግበረሎም ከምዘሎ 
ድማ ኣረዲኦም።
ነበርቲ ከተማ ጆሲማዝ፡ ዋላ’ኳ ንኣዋርሕ 

ዝኣክል ብዛዕባ’ቲ ክስዕብ ዝኽእል ሓደጋ 
መጠንቀቕታታት ክንገሮም እንተጸንሐ፡ 
ካብቲ ቦታ ክግዕዙ ድሌት ከምዘይነበሮም 

እዩ ዝግለጽ። ኣብዘን ቀረባ መዓልታት 
ድሕሪ ዝተራእየ ገፋሕቲ ነቓዓትን ናይ 
ገለ ኣባይቲ ምፍራስን ግን ህይወቶም 
ንምድሓን ይጓየዩ ከምዘለዉ ማዕከናት ዜና 
ናይ’ቲ ከባቢ ሓቢረን።
ብተወሳኺ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 

ዝተፈላለያ ጎደናታት ናይታ ከተማ ገዚፍ 
ነቓዓት ይረአ ብምህላዉ፡ ኣብታ ከተማ 
ዝግበር ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ተዓናቒፉ 
ምህላዉ ይንገር።
ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዝተፈላለያ 

ከተማታት እውን፡ ኣባይቲ ናይ ምስራሕ 
መደባት ንግዜኡ ከምዘቋረጽኦ ጸብጻባት 
ጠቒሶም። 
ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሓት ክኢላታት 

ናብ ከተማ ጆሲማዝ ምብጻሕ ከምዘካየዱ 
ዝሓበሩ እቶም ጸብጻባት፡ ኩሎም እቶም 
ዓበይቲ ነቓዓት ተኸሲቱሎም ዘሎ 
ኣባይቲ ብቕልጡፍ ክፈርሱ ከምዘለዎም 
መጠንቀቕታታት ከምዝተመሓላለፈ 
ገሊጾም።
ኣብ ከተማ ጆሲማዝ ካብ ዝርከቡ ኣባይቲ፡ 

ኣስታት 25 ሚእታዊት ኣብዚ ሕጂ እዋን 
ኣብ ሓደጋ ናይ ምጥሓልን ምፍራስን 
ከምዝርከቡ ክኢላታት ይሕብሩ።  
ዋላ’ኳ እዚ ሕጂ ናብ ዝለዓለ ደረጃ 

በጺሑ ዘሎ ሓደጋ ምጥሓል ከተማ 
ጆስማዝ፡ ምልክታቱ ካብ 1976 ኣትሒዙ 
እንተተራእየ፡ ምስራሕ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ 
ዝኾኑ ኣባይቲ ንዓሰርተታት ዓመታት 
ደው ከምዘይበለ ጸብጻባት የረድኡ።
ጆሲማዝ ሓንቲ ካብ ከተማታት ክፍሊ-

ሃገር ኡተርሃንድ-ህንዲ ኮይና፡ እታ ቀንዲ 
ናብ ጎቦታት ሂማላያ ኣፍደገ ዝኾነት 
ከተማ ምዃና እዩ ዝግለጽ።

ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር ኮይና፡ ክሳብ 
ሕጂ ኣስታት 3 ሚልዮን መልከፍቲ 
ከምዘመዝገበት ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና 
ናይ’ታ ሃገር የመልክቱ።

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሚርያም ኣብርሃምሚርያም ኣብርሃም
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