
            መበል 32 ዓመት ቁ.116                           ዓርቢ 13 ጥሪ 2023              ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ፕሮቲን ኣብ ኣካላትናፕሮቲን ኣብ ኣካላትና ፍቕሪ ንእንስሳታትፍቕሪ ንእንስሳታትዊልያም  ፎክነርዊልያም  ፎክነር

ገጽ  7ገጽ  7

ኣመሓደርቲ፡ ንጥፈታት ግንባር ምስ ውጥን ስራሖም ኣጠዓዒሞም ክሰርሑሉ፡ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣዘኻኺሩ
ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን 

ምምሕዳራት ከባቢን፡ ንጥፈታት ግንባር 

ምስ ዓመታዊ ውጥን ስራሖም ኣጠዓዒሞም 

ብዝሓየለ ክሰርሑሉ፡ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ጋሽ-

ባርካ - ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ጃብራ 

ኣዘኻኺሩ።

ኣምባሳደር ማሕሙድ ነዚ መዘኻኸሪ’ዚ 

ዘቕረበ፡ ኣብ 2022 ዝተሰላሰለ ንጥፈታት 

ንምግምጋም ብ5 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ 

ኰይኑ፡ ምሕያል ግንባር ናይ ቀዳምነታት 

ቀዳምነት ተዋሂብዎ ሳላ ዝተሰርሓሉ፡ ቅርጹን 

ኣወዳድባኡን ክሳብ ዝተሓተ ምምሕዳራዊ 

ቅርጺ ክወርድ ከምእተኻእለ ገሊጹ።

 ጸሓፍቲ ህግደፍ ኣብ ንኡሳን ዞባታት 

ኣብ ዘቕረብዎም ጸብጻባት፡ ስልጠናታት 

ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ከምኡ’ውን 

ሰሚናራትን ጐስጓሳትን ምውዳብ፡ ካብ’ቶም 

ዓበይቲ መደባት ምንባሮም ሓቢሮም። 

ህዝቢ ዘቕረቦም ሕቶታትን ጠለባትን’ 

ኣብ እዋኑ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከም 

እተመሓላለፉን ብርክት ዝበሉ ፍታሓት 

ከምእተገብሩን እውን ኣረዲኦም።

ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣምባሳደር 

ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ፡ ኣባላት ግንባር ምስ 

ኣወሃህባ ኣገልግሎት ተተሓሒዞም ብህዝቢ 

ንዝቐርቡ ጥርዓናት ብምስማዕ - ቅልጡፍ 

ፖሊስ ኤርትራ፡ ኣብ 2022 ተርእዮ ገበናትን ሓደጋታትን ወሰኽ ከምዘርኣየ ገምጊሙፖሊስ ኤርትራ፡ ብ10 ጥሪ ኣብ 

ኣስመራ ኣብ ዝገበሮ - ኣብ 2022 

ዝተሰላሰለ ኩለንትናዊ ንጥፈታት ኣብ 

ዝገምገመ ኣኼባ፡ ተርእዮ ገበናትን 

ሓደጋታትን ወሰኽ ከምዘርኣየ ሓቢሩ።

ኣብ’ቲ ኣዘዝቲ ፖሊስ ኣብ ዞባታት፡ 

ሓለፍቲ ጨናፍርን ካልኦት መኰንናትን 

ዝተረኽቡሉ ኣኼባ፡ ኣዛዚ ፖሊስ 

ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ፡ ኣብ 

ምሕያል ንጥፈታት ምክልኻል ገበንን 

ሓደጋን፣ መርመራ ገበን፣ ምሕደራ 

ዓቕሚ-ሰብን ንብረትን፣ ከምኡ’ውን ኣብ 

ትካላዊ ኣሰራርሓን ህዝባዊ ተሳትፎን 

ኣገዳሲ ውጽኢት ከም እተመዝገበ 

ገሊጹ።

ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ኣብ’ቲ 

ዓመት ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 5 ሽሕ 

ገበናትን ኣስታት 11 በደላትን ኣብ 

መደበራት ፖሊስ ከም እተመዝገበ፣ 

እዚ ቅድሚኡ ምስ ዝነበረ ዓመት 

ክነጻጸር እንከሎ - ገበናት ብ7.4 

ሚእታዊት፣ በደላት ብ23.3 

ሚእታዊት፣ ትራፊካዊ ሓደጋታት ከኣ 

ብ55.7 ሚእታዊት ወሰኽ ከምዘርኣየ፣ 

ዘይትራፊካዊ ሓደጋታት ግን - ብ10.3 

ሚእታዊት ከምዝነከየ በሪሁ።

እቲ ጸብጻብ፡ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ 

ዝርከቦም ኣርባዕተ ኣባላት፡ ካብ 4 ክሳብ 

9 ታሕሳስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ 

መበል 24 ዓመታዊ ኣኼባ ሓለፍቲ 

ፖሊስ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከምእተሳተፉ፣ 

ብርክት ዝበሉ ኣባላት ድማ - ናይ መሮር 

ልምምድ፣ ምክልኻል ሳይበራዊ ገበናት፣ 

ፊናንሳዊ ገበናትን መርመራ ጉዳያት 

ብልሽውናን ዘጠቓልል ትምህርቲ ከም 

እተኸታተሉ ኣረዲኡ።

ፖሊስ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ 

ስራሖም ኣብነታውያን ንዝኾኑ 10 

ኣባላት ሽልማትን ኣፍልጦን ሂቡ።

ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ክነጥፉ፣ ንቕሓት 

ሕብረተሰብ ዘበርኹ ጐስጓሳዊ ርክባት 

ክድፋኣሎም ኣዘኻኺሩ።

ዛንታ ማእከላይ ምብራቕዛንታ ማእከላይ ምብራቕ

ዓድ-ኢብርሂም - ግዳያት ባርዕ ሓገዝ ተገይሩሎም
ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ 

ድሕነትን ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣብ ወርሒ ሓምለ 

2022 ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ - ምምሕዳር 

ከባቢ ዓድ-ኢብርሂም ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ 

ኣባይቶምን ትካላቶምን ንዝተቓጸሎም ንዋታዊ 

ደገፍ ገይሩ።

ተጸዋዒ ናይ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ዑቕባማርያም 

ተኽለ፡ እቲ ሓገዝ ነቲ ዝጠፍአ ንብረት 

ዝትክእን ዝዳረግን እኳ እንተዘይኮነ፡ መርኣያ 

ናይ’ቲ ብባህርያውን ሰብ-ሰርሖን ሓደጋታት 

ንዝተጐድኡ ዜጋታትካ ንምድጋፍ ዝረአ 

ሓልዮት ምዃኑ ኣረዲኡ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድገ ኣቶ ሁመድ 

ውኤላ፡ ጠንቂ ናይ’ቲ ባርዕ ብዝምልከቶ 

ኣካል ይጻረ ከምዘሎ ብምምልካት፡ ነበርቲ 

ዓይነት መነባብሮኦምን ኣባይቶምን ኣብ 

ግምት ብምእታው - ካብ ከም’ዚ ዝበለ ሓደጋ 

ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቡ።

ብኻልእ ወገን፡ ማሕበራውን ቁጠባውን 

ጸገማት ዘለወን ስድራ-ቤታት ንምሕጋዝ 

ብዝቕጽል ዘሎ መደብ መሰረት፡ ኣብ ዞባ ደቡብ 

- ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ 9 ስድራ-ቤታት ብዋጋ 90 

ሽሕ ናቕፋ - ብጥሪትን ብንኣሽቱ ሸቐጣትን 

ክጣየሳ እንከለዋ፡ ንክልተ ስድራ-ስዉኣት 

ክዮስክን መበገሲ ገንዘብን ከምእተዋህበ፡ ሓላፊት 

ቤት-ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ’ቲ 

ንኡስ ዞባ ወ/ሮ ቅዱሳን ተወልደ ገሊጻ።

ዓሰብ - ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ውጽኢታዊ ስራሕ ተሰሪሑ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ፡ ቀረብ ማሕበራዊ 

ኣገልግሎት ንምስፋሕ ውጽኢታዊ ስራሕ ከም 

እተሰርሐ፡ ምምሕዳር’ቲ ንኡስ ዞባ ምስ ወከልቲ 

ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ኣቶ ተስፋይ ዘርአ፡ 

ኣብ ቀረብ ማይ ከተማ ዓሰብ ኣጋጢሙ ዝጸንሐ 

ጸገም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር 

ተፈቲሑ - ዝሰፍሐ ከባቢታት ኣገልግሎት 

ክረክብ ከምዝበቕዐ፡ ዝኣረገ ዓንድታት መብራህቲ 

ብሓድሽ ከም እተተክአን ዘይነበሮ ከባቢታት ከም 

እተተኽለሉን ኣብሪሁ።

ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ልዕሊ 20 ሽሕ 

ፈልሲታት ኣግራብ ከምእተተኽለ፣ ኣብ 

ምምሕዳራት ከባቢ ሸኻይቶን ዓሰቡይን ዝርከብ 

መናፈሻታት ጽገና ከምእተገብረሉ፡ ብተወሳኺ 

ሓቢሩ።

ብዘይካ’ዚ፡ ነበርቲ ንኣባላት ሓይልታት 

ምክልኻል - ምብራቓዊ ግንባር ልዕሊ ፍርቂ 

ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዓይነታዊ ደገፍ፣ 

ንጽጉማትን ብባርዕ ዝተጎድኡ ስድራ-ቤታትን 

እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ደገፍ ከምዝገበሩ ገሊጹ።

ኣቶ ተስፋይ፡ ምምዕባል ምምሕዳራዊ 

ኣገልግሎትን ምዕባይ ኣታዊታትን ካብ ቀንዲ 

መደባት ናይ’ዚ ዓመት ከምዝዀኑ ብምሕባር፡ 

ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ዝነጥፋ ኣካላት መንግስትን 

ህዝብን ንምዕዋቱ ክሰርሑ ተላብዩ።

ፈሊክስ - ስለምንታይ ኣብ ፈሊክስ - ስለምንታይ ኣብ 
ኣትለቲኮ ማድሪድ . . .?ኣትለቲኮ ማድሪድ . . .?
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ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ 

ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ፕሮቲን ኣብ ኣካላትናመኣዛዊ መግቢ ምምጋብ ሓደ ካብቲ 
ጥዕናና ክንሕሉ ዝሕግዘና ረቋሒ እዩ። 
ፕሮቲን ድማ ሓደ ካብቶም ካብ መግቢ 
እንረኽቦ መኣዛ እዩ። 
ዋህዮታት ሓንጎልና፡ ጭዋዳታትና፡ 

ቆርበትና፡ ጸጉርናን ኣጽፋርናን፡ ምሉእ 
ብምሉእ ኣብ ፕሮቲን ዝተሰረቱ ገለ ካብ 
ክፍሊ ኣካላትና እዮም። ልዕሊ ፍርቂ 
ክብደት ናይ ደረቕ ኣካላት ወዲ ሰብ 
ብፕሮቲን ዝተሃንጸ እዩ።
መብዛሕትኦም መዓልታዊ እንወስዶም 

መግብታት ፕሮቲን ኣለዎም - ስጋን 
ዓሳን ከምኡ’ውን ብርስንን ባልደንጓን 
ዝኣመሰሉ ጥረታት። እቶም ዝወሰድናዮ 
ፕሮቲን ብስርዓተ-ምሕቃቕ መግቢ 
ተዳቒቖም ‘ኣሚኖ ኣሲድ’ (amino acid) 
የመንጭዉ።
ፕሮቲን ብኣሚኖ ኣሲድ ዝቖመ መኣዛዊ 

ውህደት እዩ። ኣብ ኣካላትና ዝርከቡ 
ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት 
ፕሮቲን ካብ 20 ብዘይበዝሑ ኣሚኖ 
ኣሲድ ዝቖሙ እዮም። 

ዘድሊ ዓቐን ፕሮቲንዘድሊ ዓቐን ፕሮቲን

ዘድልየና ዓቐን ፕሮቲን ከከም ክብደት 
ኣካላትና፡ ዕድመናን ኩነታት ጥዕናናን 
ይፈላለ እዩ። ብገምጋም ኣብ መዓልቲ 
ሓደ ሰብ ምስ ክብደት ሰብነቱ ብምዝማድ 
ብኸምዚ ዝስዕብ ዓቐን ፕሮቲን ክወስድ 
ይምከር፦
= 0.75 ግራም ንሓደ ኪሎ ግራም 

ክብደት ሰብነት ንኣባጽሕ ደቂ ኣንስትዮ።
= 0.85 ግራም ንሓደ ኪሎ ግራም 

ክብደት ሰብነት ንኣባጽሕ ደቂ ተባዕትዮ።
= ክሳብ 1 ግራም ንሓደ ኪሎ ግራም 

ክብደት ሰብነት ንነፍሰ-ጾራት፡ መጥበውትን 
ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም 
ሽማግለታትን። 
ንኣብነት 75 ኪሎ ግራም ዝምዘን በጽሒ 

ወዲ ተባዕታይ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 63 
ግራም ፕሮቲን ክወሰድ ይምከር። 15 
ክሳብ 25 ሚእታዊት ኣብ ኣካላትና 

ዝፍጠር ጸዓት ምንጩ ካብቲ እንወስዶ 
ፕሮቲን እዩ። ኣካላት ወዲ ሰብ ፕሮቲን 
ኣይኽዝንን እዩ። ትርፊ ፕሮቲን ኣብ 
ኣካላት ብቕጽበት እዩ፡ ብቐልቀል ይኹን 
ብኻልእ መንገዲ ዝጓሓፍ። ስለዚ ኣብ 
ነፍሲ ወከፍ ሰዓታት መግቢ፡ መጠኑ 
ዝሓለወ ፕሮቲን ክንወስድ ይግባእ።  

ምንጪ ፕሮቲንምንጪ ፕሮቲን

ገለ ካብቶም ልዑል ትሕዝቶ ፕሮቲን 

ዘለዎም ዓይነት መግብታት፦
  ቀይሕ ስጋ፡ ስጋ ደርሆ፡ ዓሳ፡
  እንቋቊሖ፡
  ጸባን ውጽኢት ጸባን፡
  ፋሱልያ፡ ብርስን፡ ባልደንጓን ዝኣመሰሉ 

ጥረታት ወዘተ።
ፕሮቲን ብኣሚኖ ኣሲድ ክቐውም 

እንከሎ ኣብ ኣካላትና ሓያሎ ስርሓት 
እዩ ዝዓምም። እቲ ዝበዝሐ ስርሑ ኣብ 
ዋህዮ ምስ በጽሐ እዩ ዝከናወን። ፕሮቲን፡ 
ኣብ ሰብነትና ሓያሎ ስርሓት እዩ ዝዓዪ። 
ስዒቦም እቶም ቀዳሞት ፕሮቲን ኣብ 
ሰብነትና ዘካይዶም ንጥፈታት ተዘርዚሮም 
ቀሪቦም ኣለዉ፦

* ኣብ ዕብየትን ምጽጋንን ኣካላት፡* ኣብ ዕብየትን ምጽጋንን ኣካላት፡

ኣብ ሰብነትና ዝርከቡ ቲሹታትን 

ኣካላትንን ክዓብዩን ክጽገኑን እንተኾይኖም 
ናይ ግድን ፕሮቲን የድልዮም። ኣብ 
ትሕቲ ንቡር ኩነታት፡ ሰብነትና ከምቲ 
ቲሹታት ንምህናጽን ንምጽጋንን ዘህልኾ 
መጠን ፕሮቲን ከድልዮ ይኽእል። ኣብ 
ካልእ ኩነታት’ውን ልዕሊ’ቲ ሰብነትና 
ዘዳልዎ መጠን ፕሮቲን ከነቃጽል ንኽእል 
ኢና። ኣብ ከምዚ ኩነታት ድሌት ፕሮቲን 
ናይ ሰብነትና ወሲኹ ከም ዘሎ ዘርኢ ስለ 

ዝኾነ ብፕሮቲን ዝሃብተሙ መግብታት 
ናይ ምውሳድ ሸውሃትና ይዓቢ። እዚ 
ከምዚ ዓይነት ኩነት፡ ኣብ እዋን ሕማም፡ 
ግዜ ነፍሰ-ጾር፡ ከምኡ’ውን ኣብ መጥበውቲ 
ይርአ። 
ካብ መጉዳእትን መብጣሕትን ኣብ 

ምምሕያሽ ዝርከቡ ሰባት፡ ኣጓብዝን 
ኣትሌታትን ዝያዳ ፕሮቲን ዘድልዮም 
እዮም። ኣካላትና ዘድልዮ ዓቐን 
ፕሮትን በቲ ዘለና ደረጃ ጥዕናን ነካይዶ 
ንጥፈታትን’ውን ይጽሎ እዩ።  

* ኣብ ስነ-ህይወታዊ ከሚካላዊ መልሰ-* ኣብ ስነ-ህይወታዊ ከሚካላዊ መልሰ-
ግብሪ፡ግብሪ፡  
ኢንዛይም (enzyme)፡ ኣብ ጥዑያት 

ዋህዮታት ዝፍጠር ንርእሱ ከይተቐየረ 
ንኻልኦት ውህደታት/ ሳብስታንሳት 
ክቕይር ዝኽእል ፕሮቲን እዩ። ኣብ 
ውሽጥን ግዳምን ዋህዮታትና ብኣሽሓት 
ዝቚጸሩ ስነ-ህይወታዊ ከሚካላዊ መልሰ-
ግብሪ ንኽፍጠር ድማ ይሕግዝ። 
ኢንዛይም ኣብ ውሽጢ ዋህቶታት ምስ 

ዝርከቡ ካልኦት ሞሎኪላት ተወሃሂዱ 
መግቢ ሜታቦላይዝ ንምግባር (ናብ 
ዝደቐቐ ሳብስታን ንምቕያር ዝሕግዝ) 
ከሚካላዊ መልሰ ግብሪ ኣብ ምፍጣር 
ይነጥፍ። 
ላክታሰ (lactose) ከምኡ’ውን  

ሱክራሰ (sucrose) ዝተባህሉ መግቢ 
ኣሕቀቕቲ ኢንዛይማት ካብ ዋህዮ ወጻኢ 
ብምዃን’ውን፡ ሽኮር ንምሕቃቕ ይግዙና 
እዮም። 
ገለ ኢንዛይማት’ውን ከሚካላዊ መልሰ-

ግብሪ ክፈጥሩ ካልኦት ከም ቫይታሚን 
ወይ ማዕድን ዝኣመሰሉ መሎኲላት 
የደልይዎም እዮም። 
ኣብ ኢንዛይም ዝምርኮሱ ኣካላዊ 

ንጥፈታትና ብዙሓት እዮም። ገለ ካብኦም 
ንምጥቃስ፦
= ምሕቃቕ መግቢ (Digestion)፡
= ምፍራይ ጸዓት (Energy produc-

tion)፡
= ምርጋእ ደም (Blood clotting)፡
= ምጭባጥን ምዝርጋሕን ጭዋዳ 

(Muscle contraction) ወዘተ፡

* ኣብ ምስግጋር መልእኽቲ፡* ኣብ ምስግጋር መልእኽቲ፡

ገለ ዓይነታት ፕሮቲን ልክዕ ከም 
ሆርሞናት (hormone) ኣብ መንጎ 
ዋህዮታት፡ ቲሹታትን ኣካላትን መልእኽቲ 
ንምምሕልላፍ ይሕግዙ። ሆርሞናት ናብ 
ደም ሓሊፎም ንናይ ኣካላት ህዋሳት 
ዘንቀሳቕሱ ውሽጣዊ ነዝዒ እዮም።
እዞም ከም ሆርሞናት ዝግለጹ ዓይነት 

ፕሮቲን’ዚኦም ብጽክታት ዝዳለዉን 
ዝተሽፈኑን ኮይኖም፡ ብደም ተጓዒዞም 
ናብቲ ዘድልዮም ክፍሊ ኣካላት በጺሖም 
መልእኽቲ የመሓላልፉ። 
ሆርሞናት ናብ ሰለስተ ጉጅለታት ሆርሞናት ናብ ሰለስተ ጉጅለታት 

ይኽፈሉ፦ይኽፈሉ፦
= ፕሮቲን ከምኡ’ውን ፐፕቲደስ (pep-= ፕሮቲን ከምኡ’ውን ፐፕቲደስ (pep-

tides)-tides)- ብሰንሰለታዊ ውህደት ኣሚኖ 
ኣሲድ ዝቖሙ እዮም። 
= ስተሮይድስ (Steroids) - = ስተሮይድስ (Steroids) - ካብ ስብሓዊ 

ኮለስትሮል ዝምስርሑ ኮይኖም፡ ጾታዊ 
ሆርሞን: ተስቶስትሮንን ኤስትሮጅንን 
ኣብነት ናይዞም ዓይነት ሆርሞን እዮም።
= ኣሚነስ (Amines) -= ኣሚነስ (Amines) - እዚኦም 

ንኽንድቕስን ሜታቦላይዝ ክንገብርን 
ዝሕግዙ ዓይነት ሆርሞናት እዮም። 
ብትራይፕቶፋን (tryptophan) ወይ 
ታይሮሲን (tyrosine) ዝተባህሉ ኣሚኖ 
ኣሲድ ድማ ይቖሙ። 
ዝበዝሑ ኣብ ኣካላትና ዝርከቡ ሆርሞናት 

ብፕሮቲን (Protein) ከምኡ’ውን 
ፖሊፐፕቲደስ (polypeptides) እዮም 
ዝምስርሑ። ገለ ከም ኣብነት ንምጥቃስ፦ 
  ኢንሱሊን -ኢንሱሊን - ኣብ ዋህዮ ዝህሉ ግሉኮስ 

ወይ ሽኮር ንምርዳእ ዝሕግዝ ምልክት።
  ግሉካጎን (Glucagon) - ግሉካጎን (Glucagon) - ኣብ ጸላም 

ከብዲ ዝህሉ ሽኮር ንኽሰባበር ዝገልጽ 
ምልክት።
  ኤች. ጂ. ኤች. (HGH  - ኤች. ጂ. ኤች. (HGH  - hu-

man growth hormone) - ዝተፈላለዩ 
ቲሹታት፡ ከምኡ’ውን ኣዕጽምቲ፡ ንኽዓብዩ 
ዘነቓቕሕ።
  አይ. ዲ. ኤች. (ADH) -አይ. ዲ. ኤች. (ADH) - ኩሊት ማይ 

ንምምጻይ ዘርኢ ምልክት።

* ኣብ ምስራዕን ምህናጽን ኣቃውማ፡* ኣብ ምስራዕን ምህናጽን ኣቃውማ፡

ገለ ካብ ፕሮቲን ዋህዮታትን ቲሹታትን 
ጹንዕን ተሪርን ቅርጺ ክሕዙ ይገብሩ። 
እዞም ዓይነት ፕሮቲን ከራቲን (keratin) 
ኮላጀን (collagen) ከምኡ’ውን ኢላስቲን 
(elastin) ይበሃሉ። 
‘ከራቲን’ ቅርጻዊ ፕሮቲን ኮይኑ ኣብ 

ቆርበት፡ ጸጉሪን ጽፍርን ይርከብ። 
‘ኮላጀን’ ብብዝሒ ኣብ ኣካላትና 

ተዘርጊሑ ዝርከብ ዓይነት ፕሮቲን ኮይኑ፡ 
ንቕርጺ ኣዕጽምቲ ሰብነና፡ ጅማትንን 
ቆርበት ሰብነትን ወዘተ የቕውም።
‘ኢላስቲን’ ኣዝዩ ተዓጻጻፊ ባህሪ ዘለዎ 

ዓይነት ፕሮቲን እዩ። ሳንቡእ፡ ሻምብቆታት 
ኣርተሪን ካልኦት ኣካላትን ሰብነትናን 
ሓንሳብ ተዘርጊሖም ናብቲ ዝነበሮም ቅርጺ 
ተመሊሶም ንኽሕዙ ዝሕግዝ ፕሮቲን 
እዩ። 

* ፈሳሲ ኣካላትና የመዓራሪ፡* ፈሳሲ ኣካላትና የመዓራሪ፡

ሰብነና ኣብ ውሽጢ ንዝርከብ ፈሳሲ 
ሚዛኑ ዓቕቡ ንክኸይድ ናይ ግድን 
ፕሮቲን የደልዮ። ‘ኣልቡሚን’ (Albu-
min) ከምኡ’ውን ‘ግሎቡሊን’ (globulin) 
ካብቲ እንወስዶ ፈሳሲ ማይ ብምዕቃብ 
ኣብ ሰብነትና ንዝርከብ ፈሳሲ ክመዓራረ 

ይሕግዝ። እኹል ፕሮቲን ዘለዎም 
መግብታት ምስ ዘይንወስድ ኣብ ሰብነትና 
ዝህሉ ዓቐን ‘ኣልቡሚን’ን ‘ግሎቡሊን’ን 
የንቆልቊል። ከም ሳዕቤኑ፡ እዞም ፕሮቲን 
ኣብ ሻምብቆታት ንዝህሉ ደም ክዕቅብዎ 
ኣይክእሉን። እቲ ፈሳሲ ኣብ መንጎ 
ዋህዮታት ኣብ ዘሎ ቦታ ተንጠልጢሎም 
ይተርፉ። በዚ ድማ ሕበጥ ሰብነትን ካልእ 
ጥዕናዊ ጸገማትን ይፍጠር።
* ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ የሐይል፡* ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ የሐይል፡
ፕሮቲን ንዝኾነ ረኽሲ ንምክልኻል 

ዝሕግዝ ጸረ ባክተርያ ናይ ምፍራይ 
ዓቕሚ ኣለዎ። 
* መኣዛዊ ትሕዝቶ የበጻጽሕን ይዕቅብን፡* መኣዛዊ ትሕዝቶ የበጻጽሕን ይዕቅብን፡
ፕሮቲን ካብ መግቢ ዝርከብ መኣዛ 

ብመንገዲ ሻምብቆታት ደም ናብ 
ዋህዮታትን ወጻኢ ካብ ዋህዮታት 
የበጻጽሕ። ብፕሮቲን ናብ መላእ ክፍሊ 
ሰብነትና ዝግዕዝ መኣዛ ቫይታሚን፡ 
ማዕድን፡ ሽኮር፡ ኮሌስትሮልን ኦክስጅንን 
እዮም። 
ንኣብነት ‘ሄሞግሎቢን’ (haemoglobin) 

ፕሮቲን ኮይኑ፡ ካብ ሳንቡእ ናብ ዝተፈላለዩ 
ቲሹታት ኦክሽጅን የበጻጽሕ። ‘ግሉት’ 
(GLUT) ናብ ዋህዮታት ግሉኮስ ዘመላለስ 
ፕሮቲን እዩ። ‘ሊፖፕሮቲን’ (lipoprotein) 
ድማ ኣብ ደምና ኮሌስትሮልን ካልእ 
ስብሕታትን ዘመላልስ ፕሮቲን እዩ። 
ፕሮቲን ኣብ ሰብነትና መኣዛዊ ትሕዝቶ 

ናይ ምዕቃብ ልዑል ንጥፈታት የካይዱ 
እዮም። ‘ፈሪቲን’ ዝተባህለ ዓይነት ኣይረን 
ይኽዝን።  
* ጸዓት ንምቕራብ ይሕዝግ፡* ጸዓት ንምቕራብ ይሕዝግ፡

ፕሮቲን ሰብነትና ልዑል ጸዓት ከም 
ዝርከብ ይገብር። ፕሮቲን፡ ልክዕ ከም ካርቦ 
ሃይድሬስድ፡ ኣብ ሓደ ግራም ኣርባዕተ 
ካሎሪ የመንጩ። ስብሒ እቲ ብብዝሒ 
ጸዓት ዝፈጥር መኣዛዊ መግቢ ኮይ፡ ካብ 
ሓደ ግራም 9 ካሎሪ ይፈጥር። 
ሰብነትና ዝበዝሐ ካብቲ ዝጥቀመሉ 

ጸዓት ካብ ካርቦ ሃይድሬድስን ስብሕን 
እዩ ዝረኽቦ። ኣብ ንቡር ኩነታት 
ሰብነትና ዘድልዮ ጸዓት ካብ ስብሕን ካርቦ 
ሃይድሬድስን ስለ ዝረኽቦ ኣብ ፕሮቲን 
ዳርጋ ኣይምርኮስን እዩ። ኣብ ግዜ ጾም ግና፡ 
መግቢ ከይወሰድና ልዕሊ 18 ሰዓታት ምስ 
እንገብር ምዃኑ እዩ፡ ኣብ ጭዋዳታትና 
ዝርከቡ ኣሚኖ ኣሲድ (ዓይነት ፕሮቲን) 
ብምቅጻል ዘድልዮ ጸዓት ይረክብ። 
ኣብ ኣካላትና ዝተኸዘነ ካርቦሃይድሬድስ 

ትሑት ምስ ዝኸውን ሰብነትና ዘድሊ 
ጸዓት ንምርካብ ጭዋዳታት ኣዕጽምቲ 
የቃጽሎ። እዚ ድሕሪ ክቱር ጻዕሪ ወይ 
እኹል ካሎሪ ብዘይ ምውሳድ ከጋጥም 
ይኽእል። 

ምልክታት ዋሕዲ ፕሮቲንምልክታት ዋሕዲ ፕሮቲን

ኣካላትና ዋሕዲ ፕሮቲን ምስ ዘጋጥሞ 
እዞም ዝስዕቡ ምልክታት የርኢ፦
= ቱሺታት ጭዋዳ ይጨባበጡን ቃንዛ 

ይፈጥሩን፡
= ምቅርራፍ ቆርበት ሰብነትን ምርጋፍ 

ጸጉሪ ርእስን፡
= ኣብ ከብዲ እግርን ዓንካር ዓንካሪትን 

ቀጻሊ ማይ ምምዓጒ፡
= ዋሕዲ ደም፡
= ዘገምታዊ ኣካላዊ ዕብየት (ብፍላይ 

ኣብ ህጻናት)።

ምንጪ፦ health line.comምንጪ፦ health line.com
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ማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል 

ዛንታ ማእከላይ ምብራቕካልኣይን መወዳእታን ክፋል

ኣብ ዝሓለፈ ዓንቀጽ ናይዚ ኣርእስቲ’ዚ 

“ማእከላይ ምብራቕ ኤርትራ” ኣብ 

ዘመነ ገድሊ ነየናይ ከባቢ ከም ዘጠቓልል 

ምስ ዘካይዶ ዝነበረ ንጥፈታት ኣላሊና፣ 

ኣብ ውሽጢ ማ/ምብራቕ ዝነበረ 

ምምሕዳር ህዝባዊ ግንባርን ትካላቱን 

ምስ ወተሃደራዊ ወፍሪ ጸላኢ ብቐጻሊ 

ከቢድ ሓደጋ የንጸላልዎ ከም ዝነበረ፣ 

ሓደ ካብኡ ጸላኢ 6ይ ወራር ንምጅማር 

ንምምሕዳራት ሰሜንን ማእከላይ 

ምብራቕን ክድምስሰን ከም ዝወፈረ፣ 

ምምሕዳር ማእከላይ ምብራቕ’ውን 

ኣዝሊቑ ክሳብ ከባቢ ኣዝረቐት ከም 

ዝበጽሐ፣ ኣብ ኣዝረቐት ምስ በጽሐ ግን፡ 

ሓምድ ሓሰበላ ምስ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት-

ጽሕፈት ተረዳዲኡ ናብ ቦታኡ ተመሊሱ 

እንደገና ትካላት ምምሕዳሩ ናብ ንቡር 

ክመልስ ከም ዝተቓለሰ - ብፍላይ ድሕሪ 

ምፍሻል 6ይ ወራር እቲ ከባቢ ናብ ኣዝዩ 

ዝተዛነየ ምንቅስቓስ ከም ዝተቐየረ ነቢብና። 

መቐጸልታኡ ይስዕብ፦

ጕጅለ ባህሊ ብርጌድ 51 እውን ባህላዊ 

ምርኢት ንምቕራብ ኣብቲ ከባቢ ዑደት 

ትገብር ነበረት። ኣብ ውሽጢ’ታ ሰውራዊት 

ደሴት፡ እዚ ዘይበሃል ናጽነት ዝመልኦ 

ናይ ተውዛሕዛሕ ምንቅስቓሳት ተራእየ። 

እቲ ዅሉ ዝግበር ዝነበረ ፍጻመታት ግን 

ካብ ምክትታል ጸላኢ ክዉል ኣይነበረን። 

ማዕረ’ቲ ጽቡቕ ነገሩ ድማ ንኣሉታዊ 

ሳዕቤን ድርዳር ጠንቅታት እናተዋህለለ 

ሓበሬታ ናብ ጸላኢ ሰገረ። እቲ ዅሉ ጃሱስ 

- ተጸናጸንቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ልኡኻት 

ጸላኢ - ነቲ ኣብ ገለብ ዝካየድ ዝነበረ 

ህዝባውን ውድባውን ንጥፈታት እርይ 

ቍጽር ኣቢሎም ንግሆ-ምሸት ሓበሬታ 

ንጸላኢ የብጽሑሉ ነበሩ። “ዓቢ ናይ 

ሻዕብያ መሳርሒታት ራድዮ ርክብን ዜናን 

ኣብ ገለብ ተተኺሉ ኣሎ፡ ተዘመትኩም!” 

ክብሉ ሓቢሮም። 

በዚ ዝመጽአ ሰበብ፡ ሓደ መዓልቲ፡ ሓምድ 

ሓሰበላ ምስ ተጋዳላይ ተኣምራት ወልደኣብ 

- ወዲ ወልደኣብ ወልደማርያም - ኣብ 

ማእከል ገለብ እንከለዉ፡ “ጠፋእኩም!” 

ዝብል ዘየላቡ ህጹጽ ሓበሬታ በጽሖም። 

እቲ ሓበሬታ፡ ካብ ክልተ ናይ ህዝባዊ 

ግንባር ሓፋሽ ውድባት፡ ዝመጽአ እዩ። 

ንሳቶም፡ “ሓምድ ሓሰበላ” ይብሉዎ።

“ኣሃ!”

“‘ዘመትኩም! እርድ እቶብያ 

መጸትኩም…’ ተዘመትኩም፡ መሬት 

ሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢባቶ ኣላ፣ በዚ ወገን 

ኣብ ጫማራት በጺሖም ኣለዉ፣ ብሰሜን 

ኣብ ኣፍሉቕን ገርበትን ሒዞም ኣለዉ፣ 

ብደቡብ ድማ ብጎቦ ኣጀነዳ ኣቢሎም 

ይኽርድኑኹም ኣለዉ፣ ብምብራቕ’ውን 

ሽዕብ ኣትዮም ይበሃል ኣሎ!”

ሓምድ ሓሰበላ፡ ነዚ ሓደገኛ ሓበሬታ 

ድሕሪ ምስማዕ፡ ምስ ታምራት ወልደኣብ 

ተዘራረበ። ቀጥታ ንእምባ (ኣህለል-በዲር) 

ክድይቡ’ውን ተረዳድኡ። ንብልጫታት 

እምባ፡ ኣቐዲሞም ምስ የማነ ኰይኖም 

ኣጽኒዖሞ ነበሩ። ንብረት ኰነ ሰብ ከዕቁብ 

ዝኽእል ግሩም በዓቲታትን ኣግራብን 

ኣለዎ። ብኡ መሰረት፡ ታምራት ምስ ወዲ 

ሓጂ ኰይኖም ንብረት ምምሕዳር ኣብ 

ገመል ጽዒኖም፡ ብላባ ዝባን ድገን ውዓስን 

ኣቢሎም ብወግሬተት ናብ እምባ ከም 

ዝሓልፉ ገበረ። 

ጕጅለ ባህሊ ብርጌድ 51 እውን ምስቲ 

ክፍልታት ናይ ማእከላይ ምብራቕ ካብ 

ገለብ ንኽእለ ተሓበረ። ባዕሉ ሓሰበላን 

የማነ ጊለኡን፡ ንምልሻን ካድረታቶምን 

ወዲቦም መከላኸሊ ድፋዕ ሓዙ። ምስ 

የማነ ብምርድዳእ ነቲ ብረት ዝዓጠቐ ናብ 

ጨማራት ከም ዝግደም ገበሩ። ካልእ 

ድማ ኣብ እምባ መከላኸሊ ቦታኡ ከም 

ዝሕዝ ተገብረ።

ጎቦ ኣጀነዳ በሪኽን ኣብ ልዕሊ ዓዲ 

ገለብ ኣንጠልጢሉ ስለ ዝርከብ፡ እቲ ብኡ 

ዝመጽአ ሰራዊት ንምንቅስቓስ ናይቶም 

ተጋደልቲ ብቐሊሉ ይከታተሎ ነበረ። ጸላኢ 

እናቐረበ መጽአ። ኣብ መወዳእታ ድማ 

ውግእ ኣብ ጫማራት ጀመረ። 

እቶም ህዛባዊ ምልሻ፡ ክሳብ ናይ ብሬን 

ዓይነት ጠበንጃ ዓጢቖም ነበሩ። ውግእ፡ 

ንኣርባዕተ ሰዓታት ቀጸለ። ግን ወይከ። 

ጸላኢ ዝከኣሎ ፈቲኑ ምዃን ምስ ኣበዮ 

ጸልማት ኣርኪቡ ውግእ ኣብቅዐ። 

ካብኡ ንደሓር ክሳብ ቀዳማይ ርብዒ 

ዓመተ 1986፡ ጸላኢ፡ ደፊሩ ኣብ ልዕሊ 

ምምሕዳርን ህዝባዊ ምልሻን ዞባዊ 

ሰራዊት ማእከላይ ምብራቕ ዘሻቕል ወፍሪ 

ኣይገበረን። እንተዀነ፡ ምስ ምጅማር 

ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ፡ እቲ ኣብ ማእከላይ 

ምብራቕ ዝነበረ ናይ ተዋጋኢ ዓቕሚ ሰብ 

ናብ ካልእ ዘበለ። እቲ ዞባዊ ሰራዊት ናብ 

ክፍለ-ሰራዊት 70፡ ከምኡ’ውን ኣሃዱታት 

ስለያ፡ ሃንደሳን ኮማንዶን ካብቲ ዞባ ናብ 

ዞባ ምዕራብ ሰገሩ። ነዚ ዝተገንዘበ ጸላኢ 

ንማእከላይ ምብራቕ ደንደኖ። ብፍላይ ኣብ 

ወርሒ ግንቦት፡ ነቲ ብዘይ ተዋጋኢ ሓይሊ 

ዝተረፈ ምምሕዳራዊ ትካላት ውድብ ናይ 

ማእከላይ ምብራቕ ንምድምሳስ፡ ኣዝዩ 

ሓደገኛ ዝዀነ ወፍሪ ኣካየደ።

እቲ ወራር፡ ናብ ገለብን ሽዕብን ዝቐንዐ 

ኰይኑ፡ ኣሰላልፋ ጸላኢ፡ ምስቲ ኣብ 1984 

ዓመት ምህረት ዝገበሮ ወፍሪ ዝመሳሰል 

ነበረ። ካብ ቀልሃመት ተበጊሱ ብሀካኖ፡ 

ብባቖስ ብበዓል ገብል። ብወገን ከረን ድማ 

ብምሕላብ ገይሩ ናብ ገለብ መረሸ።

ነቲ ኣሉታዊ ምዕባለ ዝከታተል ዝነበረ 

ተጋዳላይ ስብሓት ኤፍሬም፡ ናብ ሓሰበላ 

መልእኽቲ ገበረ። እቲ መልእኽቲ፡ “ሕጂ 

ብዅሉ መኣዝን ተኸቢብኩም ኣለኹም፡ 

እቲ ንምዕቋብ ዝሓሸ ከባቢ፡ ከባቢ ገርሲለ 

ስለ ዝዀነ ናብኡ ገጽኩም ኣዝልቑ፡” ክብል 

ብራድዮ ርክብ ሓበሮ። ገርሲለ፡ ካብ ማይ 

ኡለ ሓሊፍካ ዒን ከይበጻሕካ ቅድሚ 

ባቖስ እያ ዘላ። ነቲ መልእኽቲ ክቕበል 

እንከሎ ሓሰበላ፡ ድሮ ትካላቱ ሒዙ ኣዝሊቑ 

ገርሲለ በጺሑ ነበረ። በቲ ቅኑዕ ሓበሬታ 

ናይ ስብሓት ስለ ዝተገረመ ከኣ፡ “እዝጊ 

ኣማኸረካ ብጻይ ስብሓት!” ክብል ምስ 

ብጾቱ ተዛረበ።

ቀዳማይ ዕላማ ናይቲ ናብ ሽዕብ ዝወፈረ 

ጸላኢ፡ ነቲ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ህዝባዊ 

ምምሕዳር ሸሚቱ ኣብ ሽዕብ ከዚኑዎ 

ዝነበረ መሸላ ንምዝማት ነበረ። በዓል ሓሰበላ 

ግን ቅድሚ ጸላኢ ኣብቲ ቦታ ምብጻሑ 

ፍሉይ ብልሓት ተጠቕሙ። እቲ ኣእካል 

ናብ ነፍሲ ወከፍ ገባራይ ክከፋፈል ከም 

ዘለዎ ንሓፋሽ ውድባት ሽዕብ መምርሒ 

ሃቡዎም። ብመሰረት እቲ መምርሒ፡ ህዝቢ 

ሽዕብ ብለይቲ ኣእዱጉ እናጸዓነ ኣግዕዝ 

ሓደሮ።

ጸላኢ ንግሆ ሽዕብ ኣትዩ ነቲ እኽሊ 

ንምርካብ ዳምዳም በለ። “ወንበዴ ኣበይ 

ኣሎ! እኽሊ ኣበይ ኣሎ!?” እናበለ ንህዝቢ 

ሃደደ። ህዝቢ ከኣ፡ “ተጋደልቲ ኣይረኣና 

ወላ እኽሊ ኣይረኣና፡” ኢሉ ኣንቀጸ። 

ጸላኢ፡ በቶም ሃሱሳቱ እናተመርሐ ገዛ-ገዛ 

ምፍታሽ ጀመረ። ነቲ ብዓይኒ ጥርጣረ 

ዝረኣዮ መኻዚኖታት ከኣ፡ “ናይ ወንበዴ 

እኽሊ እዩ’ዚ፡” እናበለ ክዘምቶ ደለየ። ህዝቢ 

ግን፡ “ናትና እዩ፡” እናበለ ጸኒዑ መጐቶም።

ድርቅና ናይቲ ህዝቢ ዘየሐጐሶ ሻምበል፡ 

ነቲ ሰራዊት ኣኪቡ፡ ኣሎ ዝበሃል ንብረት፡ 

ጥሪትን ወርቅን ናይቲ ህዝቢ ብኣልማማ 

ክዘምት ኣዘዘ። እቲ ህዝቢ ግን በቲ 

ሰራዊት ክመጽእ ዝኽእል ሰበብ ኣቐዲሙ 

ተገንዚቡዎ ነበረ። ቅድሚ እቲ ሰራዊት 

ስጕምቲ ክወስድ ምጅማሩ ከኣ፡ 600 

ብር ኣዋጺኡ ተቐዳዲሙ ነቶም ጃሱሳት 

ኣረከቦም። ድሕሪ’ዚ እቲ ሰራዊት ካብታ 

ዘጽለለላ ዑበል ናብ ማእከል ዓዲ ከይኣተወ 

ብኣ ኣቢሉ ናብ መበገሲኡ ተመልሰ። በዓል 

ሓሰበላ ድማ ጸላኢ ጠቕሊሉ ናብ ቦታኡ 

ክሳብ ዝምለስ ንሓደ ሰሙን ኣብ ገርሲለ 

ቀነዩ።

ወራር ባሕሪ ነጋሽ ምስ ፈሸለ፡ ሓምድ 

ሓሰበላ ናብ ስብሓት ኤፍሬም ሓደ 

ኣገዳሲ ጠለብ ለኣኸ። ንሱ ድማ ብዛዕባ’ቲ 

ናብ ምዕራብን ናብ ሳሕልን ዝሰገረ 

ንምምሕዳራዊ ትካላት ዋሕስ ዝነበረ 

ተዋጋኢ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 

ማእከላይ ምብራቕ እዩ።

 “ትካላት ማዕከላይ ምብራቕ ኣብ ሓደጋ 

ይወድቕ ኣሎ። ወራር ባሕሪ ነጋሽ ካብ 

ፈሸለ፡  እቲ ናትና ተዋጋኢ ሓይሊ 

ክምለሰና ኣለዎ፣ ከምኡ እንተዘይተገይሩ፡ 

እቲ ዞባ ከም ዞባ ክህሉ ኣይኰነን፡” ዝብል 

ነበረ። 

መልሰ-ግብሪ ከኣ ኣይተደናጐየን፣ ሸለል 

ዝበሃል ጕዳይ ስለ ዘይነበረ ብቕልጡፍ 

ተግባራዊ ኰነ። ካብ ሳሕል ነቒልካ ተኣፋፊ 

ከባቢታት ሓሊፍካ ናብ ቦታኻ ምምላስ ግን፡ 

ቀሊል ኣይነበረን። ዋላ’ኳ እቲ ይመለሰና 

ተባሂሉ ዝተጠልበ ሓይሊ ዕጡቕ ሰራዊት 

ይንበር’ምበር፡ ዓቢ ጥንቃቐ ብዝሓትት 

ጕዕዞ ክሓልፍ ነይሩዎ። 

ካብ ሕሉፍ ተመኵሮ ህዝባዊ ምምሕዳር 

ማእከላይ ምብራቕ፡ ኣብ ግዜ ምምካት ወራር 

ጸላኢ ክሳራ ኣጋጢሙዎ ኣይፈልጥን እዩ። 

ሓደ እዋን፡ ስንቅን ዕጥቅን ካብ ሳሕል ናብ 

ማእከላይ ምብራቕ የሰጋግር ኣብ ዝነበረሉ 

ግዜ ግን፡ ዘገርም ክሳራ ኣጋጠሞ። 

ወርሒ ሕዳር’ዩ ዝነበረ። ጌና ኣብ 

ግንባራት ናቕፋን ሩባ-ዓንሰባን ሓልሓልን 

ውግእ ወፍሪ ባሕሪ-ነጋሽ ኣይዓረፈን። 

40 ቃፍላይ ገመል ካብ ሳሕል ተበጊሰን፡ 

ብገማግም ባሕሪ ብመንጎ ማርሳ ግልቡብን 

ከዛንን ሓሊፈን ናብ በዓል ሽዕብ ቅርብ 

ምስ በላ ጸላኢ ጨውዩወን። ንዕኣተን 

ዘሰኒ ዕጡቕ ሓይሊ ስለ ዘይነበረን፡ ብዘይ 

ተጻብኦ እዩ ወሲዱወን። ጽዒነናኦ ዝነበራ 

መድሃኒትን ሚእቲ ሽሕ ናይ ቍጠባ ጥረ 

ገንዘብን ጸላኢ ዘሚቱዎ።

ስጋኦም ዝቐንጠወቶም ኤራትራውያን 

ግን ንብረት ሰውራ ክዝመት ትም ኢሎም 

ኣይረኣዩን። እተን ዝተጨውያ ኣግማል 

ናብ ከረን ምስ ኣተዋ፡ ኣድም ኖር ዝተባህለ 

ተወላዲ ገለብ፡ ንሓደ ኮለኔል ስርዓት ደርግ 

ኣፍትዩ፡ ንሓንቲ ገመል ብሕሳብ 300 ብር 

ንዅላተን ገዚኡወን። ድሕሪ’ዚ ካብ ከረን 

ኰብኲቡ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ወሲዱ፡ 

ንሓምድ ሓሰበላ ‘ኣግማልካ ተረከብ’ 

ኢሉዎ። እተን ኣግማል ኣብ ገለብ ተራእየን 

ዝብል ወረ ኣብ ማእከል ከረን ምስ ተወርየ 

ከኣ፡ ጸላኢ ዕብድብድ ኣተዎ።

ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ኣብ ታሕሳስ 1986 

ምስ ፈሸለ፡ እቶም ነቲ ወራር ንምፍሻል 

ምስ ክፍለ-ሰራዊት 70 ኣብ ሳሕል ዝተሰለፉ 

ምልሻ ናብ ቦታኦም ንክምለሱ ተወሰነ። 

ብማካይን ተጓዒዞም’ውን ደብዓት ኣተዉ። 

ናብ ማእከላይ ምብራቕ ንምኻድ፡ እቲ 

እተን ኣግማል ክጐዓዛ ከለዋ ዝተጨውያሉ 

መንገዲ ክኽተሉ ግድን ነበረ። ስለ ዝዀነ፡ 

ነተን ስንቆምን ዕጥቆምን ክጽዕና ብሓምድ 

ሓሰበላ ዝተላእካሎም ኣስታት 80 ዝዀና 

ኣግማል ጽዒኖም፡ ኵሉ ናይ ማእከላይ 

ምብራቕን ናይ ሰሜንን ምልሻ ሰራዊት 

ጕዕዞኡ ጀመረ። 

ብተረከባ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ናብ 

መዕጥር ስግር ምስ በለ፡ ክጸናጸኖም ዝጸንሐ 

ጸላኢ ታንክታቱ ኣምሪሑ ደድሕሪኦም 

መዕጥር ኣተወ። ኣብ መወዳእታ ግን፡ 

እቲ ተዋጋኢ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር 

ብመዕጥር ሓሊፉ ወዓስ ከም ዝኣተወ’ኳ 

እንተ ኣረጋገጸ፡ ግን ደፊሩ ኣሰሩ ክስዕብ 

ኣይከኣለን።

እቲ ንኣሃዱታት በዓል የማነ ጊለኡ 

ዘጠቓለለ ሓይሊ ምልሻ ወዓስ ኣትዩ 

ምስ በዓል ሓሰበላ ተራኸበ። ንእሽቶ 

ዕረፍቲ’ውን ወሰደ። በዓል ሓሰበላ ካብቲ 

ቦታ ከይተንቀሳቐሱ ከለዉ ግን ካብ 

ስብሓት ኤፍሬም ህጽጽቲ መልእኽቲ 

በጽሓቶም። ስብሓት፡ ብቕልጡፍ ሓደ 

ክፋል ካብ ተዋጋኢ ዓቕሚ ሰብ ናብ ሰሜን 

ከስግሩ ኣዘዘ። ብመሰረት’ቲ ትእዛዝ ድማ፡ 

ብርክት ዝበለ ናይ ማእከላይ ምብራቕን 

ናይ ሰሜንን ምልሻ ብዕሜር - መንጎ ከረንን 

ሓሊብመንተልን ዝርከብ ካብ ሓለዋ ጸላኢ 

ቀረባ ርሕቀት ቦታ - ኣቢሉ ናብ ሰሜን ከም 

ዝሰግር ተገብረ። ዝተረፈ ዕጡቕ ሰራዊት 

ድማ፡ ምስ ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር 

ሓምድ ሓሰበላን ካድራቱን ናብ እምባ ከም 

ዝድይብ ተገብረ።

ኣብዚ ግዜ’ዚ ጸላኢ፡ ብዛዕባ ዞባ ማእከላይ 

ምብራቕ ዝያዳ የተሓሳስቦ ነበረ። ተደጋጋሚ 

ናብቲ ቦታ ወፍሪ ገይሩ ነቲ ኣብቲ ከባቢ 

ዝሰረተ መሓውር ህዝባዊ ግንባር ክምሕዎ 

ዘይምኽኣሉ ግን ኣስደመሞ። ነቲ ምስጢር 

ንምፍላጥ ዝያዳ ክመራመር’ውን ጀመረ። 

ካብ ህዝቢ ከባቢ፡ ንትካላት ህዝባዊ ግንባር 

ኣመልኪቱ ጥር ትብል ሓበሬታ ኣሕሊፉ 

ዝህብ ኣይተረኽበን። ከምኡ ክገብር 

ዝኽእል እንተ ተረኽበ’ውን፡ እቲ ካብ ጸላኢ 

ዝቈጻጸሮ ከተማታት ብመደብ ዝተላእከ 
ጥራይ ክኸውን ነይሩዎ። እቲ ህዝቢ 

ከም ባሕሪ፡ ምምሕዳራት ህዝባዊ ግንባር 

ድማ ከም ደሴት ኰይኖም ኣብ ጽኑዕ 

ቀጽሪ ተሰትሩ። ጸላኢ፡ ኣሰር ተጋደልቲ 

ስለ ዝተሰወሮ፡ ክንዮ’ቲ ኣቐዲሙ ዳህሳስ 

ዝገበረሉ ከባቢታት ሓሊፉ ተንቀሳቐሰ። 

ኣቐዲሙ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ካብ 

ዝፈተኖ ወፍርታት ዝበጽሖ ከባቢታት፡ 

ብታሕቲ ክሳብ ዋዓስ፣ ብላዕሊ ክሳብ ገለብ፣ 

ብምዕራብ ድማ ክሳብ ገርበት በጺሑ 

ይምለስ ነበረ። ባራራ፡ ገርሲለ፡ ወግረተት፡ 

ድባንን ድገን ንዝተባህላ ቦታታት ግን 

ረጊጹወን ኣይፈልጥን እዩ። በዚ ምኽንያት፡ 

ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ማእከል ጸላኢ 

ዝሰረተ ምምሕዳራዊ ትካላት ህዝባዊ ግንባር 

ንምምሓው ሓሪኑ ንቕድሚት ገስገሰ።

ኣሰላልፋ ጸላኢ፡ ሓደ ብርጌድ ኣብ ገለብ 

ገዲፉ እቲ ሓደ ሻለቃ ግን ኣብ ክንዲ ናብ 

ጋዕበትን ንላባን ዝወርድ ትኽ ኢሉ ናብቲ 

በዓል የማነ (ኣዛዚ ብርጌድ) ተሓቢኦምሉ 

ዝነበሩ ቦታ ይጽጋዕ። በዓል ሓሰበላ ብድሕሪ 

በዓል የማነ ኣብ ገርሲለ እዮም ነይሮም። 

ጸላኢ፡ ካብቲ በዓል የማነ ተሓቢኦም 

ኣድብዮምሉ ዝነበሩ ከባቢ ኣስታት ሓደ 

ኪሎ ሜተር ጥራይ ምስ ተረፎ ደው በለ። 

እቲ ኣብ ገማግም እምባ ኰይኑ ነቲ ሻለቃ 

ዝእዝዞ ዝነበረ ሓላፊ፡ “ቀጽል ንቕድመኻ” 

ይብሎ ነይሩ። እቲ ሻለቃ ግን ብጸሓይን 

ማይ ጽምእን ስለ ዝተዳኸመ ጥራይ 

ዘይኰነ፡ ካብኡ ንንዮው ከሕልፍ ዘኽእል 

ርእሰ ምትእምማን እውን ስለ ዘይነበሮ 

ኣይቀጸለን። 

የማነ፡ ድኻም ናይቲ ሰራዊት ብቐረባ 

ተዓዚቡ ስለ ዝገመቶ ክህረም ኣለዎ 

ዝብል ሓሳብ መጽኦ። ሓሳቡ ንሓሰበላ 

ምስ ኣካፈሎ ግን ሓሰበላ ኣይደገፎን። 

“ምስ’ዚ ዘሎካ ድሩት ዓቕሚ ሕጂ ባዕልኻ 

ክትቃላዕ ተመራጺ ኣይኰነን፡ እንተ ርእዩካ 

ጥራይ ኢኻ ክትሃርም ዘለካ፡” በሎ። 

ብኣ ተሰማሚዖም ሰራዊት የማነ (ናይ 

ብርጌድ 89) ኣድብዩ እናተጸበየ ከሎ ጸላኢ 

ንድሕሪት ተመልሰ።

እቲ ገዚፍ ሓይሊ ዝነበሮ ጸላኢ ካብቲ 

ከባቢ ድሕሪ ምርሓቑ፡ ሓሰበላ፡ ተወሰኽቲ 

35 ሓደስቲ ካብ ህዝቢ ዝተዋጽኡ ኣባጽሕ፡ 

ህዝባዊ ምልሻ ዓጢቖም ናብ መሳርዕ የማነ 

ከም ዝጽንበሩ ገበረ። ሓደስትን ነባራትን 

ተወሃሂድካ ናይ ምውጋእ ዓቕሞም 

ንምምዛን ድማ፡ ድሕሪ ወተሃደራዊ ስልጠና 

ቀጥታ ኣብ ቀልሃመት ኣብ ነቝጣታት 

ጸላኢ ብምጥቃዕ ነብሶም ፈተኑ። ቀጺሎም 

ኣብ ፊስሩኽ (ሩባ ዓንሰባ) ንሓደ ኮማንዶ 

ኣሃዱ ጸላኢ ሃንደበት ሓደጋ ወደቑዎ። 

ብተወሳኺ ጸላኢ፡ ኣብ ደብረሲናን 

ድግሰናን ዘሰንብር መቕጻዕቲ ምስ ተቐበለ 

ብድሕሪኡ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ተወር 

ኢሉ ኣይተንቀሳቐሰን።

ጸላኢ፡ ኣብ ገለብ፡ ኣብ ፉቸይን ሽዕብን 

ማእከል መዓስከራት ክምስርት ዓቢ መደብ 

ነበሮ። ኣብቲ ከባቢ፡ ገጽ ናይቲ ህዝብን 

ምንቅስቓሳት ህዝባዊ ግንባርን ምስ ተዓዘበ 

ግን ከስፍሩዎ ከም ዘይክእሉ ገመተ። 

ብፍላይ ንጎቦ ኣህለል-በዲር ደፊሩ ከይደየባ 

ምድምሳስ እዚ ናደው ኣርከበ። 

ብሓፈሻ ማእከላይ ምብራቕ፡ ብፍላይ ድማ 

እምባ፡ ድሕሪ ምድምሳስ እዚ ናደው’ውን 

እንተዀነ ኣገዳስነታ መሊሱ ዓዘዘ። ናይ 

ግንባር ከረን፡ ናይ ሳሕልን ሰምሃርን ከም 

ማእከል መደበር መራኸቢታት ራድዮታት 

ርክብን ጠለፋን ህዝባዊ ግንባር ኰይና 

ኣገልግሎት ምሃብ ቀጸለት። ህዝባዊ 

ምምሕዳር፡ ዞባዊ ሰራዊትን ህዝባዊ ምልሻን 

ናይ ማእከላይ ምብራቕ ድማ፡ “ኣህለል-

በዲር ደንደን ማእከላይ ምብራቕ!” እናበሉ 

ይሕበኑላ ነበሩ።
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ሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

ዊልያም ፎክነርጽሓፊ ዊልያም ፎክነር ብ1897 ኣብ 

ኣመሪካ ተወልደ። ብዝያዳ ብግጥምታት፡ 

ልቢ-ወለዳት፡ ሓጸርቲ ዛንታታትን ኣብ 

ምጽሓፍ ይፍለጥ። ካብ ዕለታት ህጻንነቱ 

ኣትሒዙ ንቑሕ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ 

ፎክነር፡ ኣብ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ 

ኣይግድን ነይሩ። “ሰብ ብስርዓትን ሕጊን 

‘በዚ ውጻእ በዚ እቶ’ እናበልካ ክትምህሮ 

ግቡእ ኣይኰነን” ዝብል ኣረኣእያ 

ዝነበሮ ፎክነር፡ ንኣካዳምያዊ ትምህርቱ 

ዕሽሽ ይብሎ ነበረ። ኣብ ትምህርቱ 

ዘርኣዮ ተገዳስነት ባይታ ምስ ዘበጠ 

ድማ፡ ካልኣይ ደረጃ ከይዛዘመ ኣቋረጸ። 

ትምህርቱ ኣቋሪጹ ንኣሽቱ ጹሑፋት 

ክሓናጥጥ ጀመረ። ኣብ ፋልማይ 

ጽሑፋቱ ንቕድታት ናይ ሽዑ ጽሓፍቲ 

ኤድዋርድ ፊዝጀራልድን ካልኦትን 

ብምኽታል ገለ ግጥምታት ኣስፈረ። 

ናይ ሽዑ ግጥምታት ፎክነር ንኽብሪን 

ጽባቐን ኤስተላ ኦልድሃም ዘድንቑ ነበሩ። 

ኤስተላ ኦልድሃም፡ ፎክነር ብፍቕሪ 

ዓቢዱላ ዝነበረ ምልክዕቲ ጐርዞ እያ። 

ክምርዓዋ ንስድራቤታ ብዝሓተተ 

ግን ተነጽገ። ወለዲ ኦልድሃም ንበዓል 

ምሉእ ጁባ እምበር፡ ንፎክነር ክህቡዋ 

ፍቓደኛታት ኣይነበሩን። ፍቕሩ ንምግላጽ 

ድማ’ዩ፡ ካብ ልቡ ዘንጀርበበ ግጥምታት 

ዝጽሓፈ። ምስ ግዜ ንዝጽሕፎም ዝነበረ 

ግጥምታት ዕሽሽ እናበለ፡ ንዝሓለፎ 

ኣካዳምያዊ ትምህርቱ 

ኣቓልቦ ክገብረሉ ጀመረ። 

ኣብ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ 

ክሳብ ዝበጽሕ ድማ 

ተማህረ። ፎክነር ካብ 

1919 ክሳብ 1921 ኣብ 

ዩኒቨርሲቲ ሚሲሲፒ ናይ 

ትምህርት ግዜኡ ኣሕለፈ። 

ብክለብ ድራማ ዩኒቨርሲቲ 

ሚሲሲፒ ክትዕየ ዝኸኣለት 

መጽናዕታዊት ድራማ 

እውን ኣቕረበ። “ዘ ማርብል 

ፋን” ብቕዲ ፓስቶርያል ዝተጻሕፈት 

እኩባት ግጥምታት ፎክነር ዝሓቖፈት 

ፋልመይቲ መጽሓፍ ነበረት። 

ቀዳመይቲ ልቢ ወለድ “ሶልጀርስ 

ፐይ” ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ መጽሓፍ 

ኣሕተመ። ዊልያም ፎክነር ካልኣይቲ 

ልቢ ወለዳዊት መጽሓፉ “መስኪቶ” 

ብዝብል ኣርእስቲ ዘርገሓ። ኣብ 1929፡ 

“ዘ ሳውንድ ኤንድ ዘ ፋሪ” ብዝብል 

ኣርስእቲ ዘሕተማ ልቢ-ወለዳዊት 

መጽሓፉ ዓቢ ክብሪ ኣግዘመቶ። እታ 

መጽሓፍ ኣብ መዝገብ 100 ዝበለጻ 

ልቢወለዳት ዕስራ ዘመን መበል ሻድሻይ 

ደረጃ ክትሕዝ ከኣለት። ፎክነር “ስትሪም 

ኦፍ ኮንሸስነስ” ብዝበሃል ቅዲ ዝጸሓፋ 

ፋልመይቲ መጽሓፍ’ውን ነበረት። 

ህብብቲን ዝበዝሐ ዝርገሐ ዝረኸበትን 

ልቢ-ወለዳዊት መጽሓፉ “ኤ ሮዝ 

ፎር ኤመሊ” ኣብ 1913 ንሕትመት 

በቐዐት። ኣብ 1914 ፎክነር ን“ሽልማት 

- ዝኽሪ ሓጸርቲ ዛንታታት ኦ ሀንሪ” 

ተዓወተሉ። ጽሑፋቱ’ውን ምሉእ 

ብቕዓት ወነኑ።  

ኣብ ዓመተ 1949 ውሕሉል ስነ-

ጽሑፋዊ ብቕዓቱ ዘመስከረ ዊልያም 

ፎክነር ኣብ ዓውደ ስነ ጽሑፍ ተሸላሚ 

ሽልማት ኖበል ኰይኑ። ኣብ 1951 

እውን ብመንገዲ ሓጸርቲ ዛንታታቱ 

ንሽልማት “ናሽናል ቡክ ኣዋርድ” በቕዐ። 

ካብ 1957 ክሳብ 1958 ድማ ኣብ 

ዩኒቨርሲቲ ቪርጂንያ ጽሓፊን መምህርን 

ብምዃን ኣገልገለ። ብሰንኪ ሕማም ልቢ 

ካብ ዓለም ብሞት ተፈለየ። ፎክነር ኣብ 

ንኡስ ዕድመኡ ብዙሕ ንዘፍቀራ ጐርዞ-

ኤስተላ ኦልድሃም ኣብ 1928 ክምርዓዋ 

ከኣለ። ኦልድሃም ኣቐዲማ ካብ ካልእ 

ሰብኣይ ክልተ ቈልዑ ወሊዳ ነይራ። 

ካብኡ ምስ ተፋትሐት፡ ካብ ፎክነር 

እውን ክልተ ቈልዑ ወለደት።

ብዛዕባ ጸሓይ
ካብዛ ንነብረላ ፕላኔት - ማለት ምድሪ ዝዓቢ ነገር ዘሎ ዘይመስለና ብዙሓት ኢና። 

ይኹን’ምበር፡ ኣብ ምድሪ ኮይንካ እንክትርእያ ክንዲ ሰተታ ኮይና እትረኣየና ጸሓይ፡ 

ካብዛ ንነብረላ መሬት ብ100 ዕጽፊ ትዓቢ። ጸሓይ ካብ መሬት 149,597,893 ኪ.ሜ. 

ርሒቓ ትርከብ። ሰንጣቒት ጸሓይ 1,391,940 ኪ.ሜትር ዝበጽሕ ኮይኑ፡ ክብደታ ከኣ፡ 

ክንዲ ኩለን ኣብ ምሉእ ስርዓተ-ጸሓይ ዘለዋ ፕላኔታት ይመጣጠን። ጸሓይ ዝበዘሐ ክፋላ 

በቶም ቀለልቲ ጋዛት ዝብሃሉ ሃይድሮጅንን ሄልዩምን ዝቖመት’ያ። እዚ ሄልዩም ኢልና 

እንጽውዖ ባእታ፡ ቅድሚ ኣብ መሬት ምፍላጡ ኣብ ጸሓይ’ዩ ተረኺቡ። እዞም ጋዛት 

ዝሕዝዎ መጠን ከኣ፡ 75% ሃይድሮጅን ጋዝ ክኸውን እንከሎ፡ ሄልዩም ድማ፡ 23% 

ይሽፍን። እቲ ዝተረፈ ድማ፡ ብኻልኦት ባእታታት ከም ሓጺንን ወርቅን ዝኣመሰሉ 

ዝቖመ’ዩ። ጸሓይ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋናት ብዙሓት ኣህዛብ ከም ኣምላኾም የምልኽዋ 

ከም ዝነበሩ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩና።

ረብሓታት ምምስጋን

ምስጋና ምሃብ  ኣካል ናይ 
ምቕሉልነት እዩ። ጽሑፋት ስነ-ልቦና፡ 
ምስጋና ምሃብ፡ ይትረፍ ነቲ ዝምስገን፡ 
ነቲ ዘመስግን ዘሎ’ውን ጥዕና ከም 
ዝህቦ ይገልጹ። ሳላ “የቐንየለይ” ጥዕና 
ክርከብን ክሰኣንን ከሎ፡ የገርም እዩ። 
እቲ ብናይ ምስጋና ሓይሊ ዝፍጠር 
ኩነተ-ኣእምሮ፡ ንእወታዊ ዝኾነ ሓሳባት 
ኣብ ምህናጽ መሰረታዊ ተራ’ዩ ዘለዎ። 
ስለዚ ንሰባት ንዝገብሩዎ ኣበርክቶ ይዕበ 

ይንኣስ ብዘየገድስ፡ “የቐንየለይ” ምባል 
መሊሶም ክሕይሉ የኽእሎም። 
 “የቐንየለይ”፡ “አመስግነካ”፡ 

“አድንቐካ” ወዘተ… ዝብሉ 
ጉስይ ዘብሉ ውሑዳት ኣይኰነን። 
“የቐንየለይ”፡ ሰኣን ምባል ሰብኣዊ 
ዝምድናታትና ክበላሾ እንከሎ ኣሰካፊ 
እዩ። “የቐንየለይ” ክብሃል ከሎ፡ ንዕኡ 
ከም ሰብ ነቲ ዝገበረልካ ስራሕ ኣፍልጦ 
ምሃብ’ዩ። እንተ ዘይኮይኑ፡ ዋላ ሓደ 

ኣይሓገዝካን ማለት’ውን ክኸውን 
ይኽእል’ዩ። ብዓቢኡ፡ ንኻልኦት ሰባት 
ንኽሕግዞ ዝህቦ ሓይሊ ደረት የብሉን። 
ስራሕ ይሰልጥ፡ ሰራሒ ድማ ዕግበት 
ይረክብ። ሓደ ካብቲ ኣብ ባህልና፡ 
ብኽብሪ ክጥቀስ ዝኽእል ንኻልኦት 
ሰባት ብመንጽር’ቲ ዝገበርዎ ስራሕ 
ምስጋና ምቕራብ’ዩ። ምስጋና፡ ነቲ 
ዘቕርቦ ዘሎን ነቲ ዝሰምዖ ዘሎን 
ጥዕና’ዩ ዝህብ። ሓደ ካብ’ቲ ኣብ 
መባእታዊ ፍልጠት ባህልና እንመሃሮ 
እዚ ናይ ምስጋና ቃል’ዩ። ሰረት 
ፍልጠት ምዃኑ’ውን ኣገዳስነቱ ዓቢ 
ምዃኑ ዘገንዝብ’ዩ። ምስጋና ምሃብ 
ዘወስኽ እምበር፡ ዘጉድል ኣይኰነን። 
ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ንሰባት፣ 
“የቐንየለይ” ትብል? ማዕረ-ማዕሪኡ 
ድማ፡ ጥዕና ትረክብ ከም ዘለኻ 
ምዝካሩ ኣገዳሲ’ዩ። ዕብየቱ ብዘየገድስ 
ሰባት ናይ ዝሰርሑልና ስራሕ ግብረ-
መልሲ ክረኽቡ ተጸበይቲ ክሳዕ 
ዝኾኑ፡ ሰብኣዊ ዝምድናታት ከኣ፡ 
ኣብ ምቕሉልነት ዝስረት ክሳዕ ዝኾነ፡ 
ምስጋና ምሃብ ምልክት ልቦናን 
ዕብየትን እዩ። ምኽንያቱ፡ “ሕያዎት 
ልብታት ጀርዲን’ዮም፡ ሕያዎት 
ሓሳባት ሰራውር’ዮም፡ ሕያዎት 
ቃላት ዕምባባታት’ዮም፡ ብዓቢኡ ኸኣ 
ሕያዎት ተግባራት እቶም ካብቲ 
ጀርዲን እንረኽቦም ፍረታት’ዮም”።

ሕጽኖት ካበይ’ዩ መንቀሊኡ?

ገለ ሰባት፡ ሕጽኖት ካብ ጥንታዊ ልማድ 
ባቢሎናውያን ከም ዝተጀመረ ይኣምኑ። 
ጥንታውያን ባቢሎናውያን ድሕሪ 
መርዓ ዘለዋ 28 መዓልታት፡ ማለት 
ወርሒ ተወሊዳ ክሳብ ትጠፍእ፡ ካብ 
መዓር ዝተሰርሐ ኣልኮላዊ መስተ (ሜስ) 
የዘውትሩ ከም ዝነበሩ ይንገረሎም። 
ካልኦት ወገናት ድማ ‘honey moon’ 
- ሕጽኖት ዝብል ቃል ናይ ኖሩሳውያን 
ቃል ምዃኑ ክምድሩ ይስምዑ እዮም። 
ኣብ ጥንታዊ ኖርስ (ሰሜን ኣውሮጳ) 
ሓደ መርዓዊ ነታ ዝደልያ ጓል ዘሪፉ ምስ 
ወሰዳ ክሳብ ጥንሲ ትሕዝ ወይ ወለዳ 
ቀቢጾም ምድላያ ክሳብ ዘቋርጹ ሓቢኡዋ 
ይቕኒ እሞ፡ ብድሕሪኡ ንመርዓቱ 
ወግዓውነት ንምልባስ ነታ መርዓት 
ናብ ገዛኣ ይመልሳ ከም ዝነበረ ታሪኽ 
የዘንቱ። እዚ ያታዊ መግለጺ’ዚ እዩ ድማ፡ 
መበቆል ናይዚ ሎሚ “ሃኒሙን” ዝበሃል 
ዘሎ ቃል ምዃኑ ዝንገር። ትርጉሙ፡ 
ምሕባእ ማለት’ዩ። መደምደምታ ናይዚ 
ያታዊ መግለጺ ቀደም ዘመን ኣብ 

ሰሜን ኣውሮጳ ብፍላይ ናይ ሎሚ 
ሃገራት ስካንዲናቭያ፡ ድሕሪ መርዓኦም 
ንሓደ ወርሒ መመላእታ ካብ መዓር 
ዝተጸምቈ መስተ (ሜስ) ናይ ምስታይ 
ልምዲ ስለ ዝነበሮም፡ እቲ ሃኒሙን ዝብል 
ቃል ካብዚ ዝተበገሰ’ዩ ዝብል እዩ። በቲ 
ናይ ሽዑ ግዜ ኣገላልጻ፡ ሓደ ወርሒ 
ማለት ብእንግሊዘኛ ‘lunar month’ 
ማለት’ዩ።

ጥቕስታት ሕብራዊት ብርዒ
• “ዝኾነ ምንቅስቓስ ብርሃን ወይ ጸልማት ተኣምር ጥራይ’ዩ ክፈጥር ዝኽእል።” 

-  ደኒስ ዌትለይ-  ደኒስ ዌትለይ
• “መዓልታዊ ካብቲ ‘እዚ’ዩ ዓቕመይ’ እትብሎ ቁሩብ ውስኽ ኣቢልካ ዕየ።” 

-  ሎወል ቶማስ-  ሎወል ቶማስ
• “ሰባት “ኣይትኽእሎን ኢኻ” ንዝበሉኻ ነገር ምግባር ዝፈጥሮ ዕግበት መዳርግቲ 

የብሉን።” - ዋልተር ባጀሆት- ዋልተር ባጀሆት
• “ኩሉ ሰብ ምስ ክእለቱ’ዩ ተፈጢሩ ኢለ’የ ዝኣምን።”- ማያ ኣንጀሎ- ማያ ኣንጀሎ
• “ህይወት ስግንጢር እያ፡ ስግንጢርነቱ ምስ ናትና ስግንጢርነት ዘሳኒ ሰብ እንተ 

ረኺብና፡ ክልቴና ብሓደ ኣብ ናይ ሓባር ስግንጢርነት ንወድቕ፡ ነዚ ኸኣ ፍቕሪ 
ንብሎ።”- ዘይተፈልጠ - ዘይተፈልጠ 
• “ህይወት ሕልሚ’ያ፡ ሞት ከኣ ካብ ሕልሚ ምብርባር።” - ሊዮ ቶልስቶይ- ሊዮ ቶልስቶይ
• “ኣብ ክሳደይ ኣልማዝ ካብ ዝኣስሩለይ፡ ኣብ ጠረጴዛይ ዕምባባ እንተ ዘቐምጡለይ።” 

- ኢማ ጎልድማን- ኢማ ጎልድማን

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት መደብ

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና ስፖርት
12፡55 ኤረና  
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡45 ኢድኣት
14፡05 ሄሎ ደባይዋ  ቀጥታ
15፡50 ሞዛይክ 
17፡00 ዜና (ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና (ዓረብ)
17፡40 ሞዛይክ 
19፡30 እትመት  ሲት--ኮም
20፡00 ዜና (ትግረ)
20፡15 ቴራብ  ቀጥታ   
21፡00 ዜና ትግርኛ
21፡25 ዕላል ምስ ተዋሳእቲ                                                                                                                                            
       ፊልም ፍርድ መሬት                                                                                                                                              
       3ይ ክፋል
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡10 THE SAUND                                                                                                                                            
       OF OASIS 
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 እንዳ ዝማም
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ወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈ
መም/ዮናስ ሃብተ መም/ዮናስ ሃብተ 

ፍቕሪ ንእንስሳታትከም ብዋዛ

ሓንቲ ዓሚል፡ ናብ ሓደ ቤት-መሸጣ 
ክዳውንቲ ኣትያ - “ነዚ ሓድሽ ዓመት 
ንከልበይ ዝኸውን ጃኬት ከስርሕ ደልየ 
ኣለኹ’ሞ ተርክቡለይ ዲኹም. . .?” ክትብል 
ሓተተት።  
-እወ፡ ግን ብልክዑ ምእንቲ ከንሰፍየሉ እቲ 

ከልቢ ብኣካል እንተዝመጽእ ምሓሸ!
-ነቲ ከልብ እኳ ከምጽኦ ስለዘይክእል - 

ከይመጽአ ኣብኡ እንከለኹም ስፈዩለይ”
-ኢሂ ይናኸስ ድዩ ኮይኑ?
-ዘይኮነስ፡ ንሱ ከይፈለጠ ሳርፕራይዝ ክገብሮ 

ደልየ ስለዝደለኹ እምበር።  
             == == ==
ካልእ ሰብ ድማ፡ ናብ  ቤተ-መሸጣ ስጋ 

ኣትዩ -
-ንከልቢ ስጋ ትሸጡ ኢኹም ሓቀይ!? 
-እወ፡ እንተኾነ፡ እቲ ከልቢ ምስ ዋናኡ 

እንተመጺኡ ኢና ንሸጠሉ።” 
         == == ==
ሓደ ግዜ ድማ፡ ኣነን ካልኣየይን ኢና፡ ኣብ 

ማርካቶ ኣብ ኣፍ-ደገ ሓደ ድኳን ደው ኢልና 
እናኣዕለልና እንከለና፡ ሓንቲ መኪና መጺኣ 
ኣብቲ ጥቓና ደው በለት። ሽዑ ሓደ ሰብኣይ 
ካብ’ታ መኪንናኡ ከይወረደ፡
“ሓሙሽተ ሚእቲ ግራም ሞርተዴላ’ባ 

ግበርለይ በጃኺ!” ኢሉ ኣዘዘ።
ኣይደንጐየትን ሰረሕተኛ ናይቲ ድኳን ንደገ 

ወጺኣ፡ “ሞርተዴላ ጥራይ እንዲኻ ኢልካኒ 
ሓቀይ. . .?” እናበለት ዝኣዘዞ ኣቐበለቶ። 
ሕውስዋስ ሞርተዴላን ፋርማጆን ኢልዋ 
ከይከውን ስለ ዝተጠራጠረት እዩ ነይሩ ሕቶኣ።
ንሱ ድማ፡ “እዛ ከልበይ መግቢ ምብላዕ 

ኣብያትንስ፡ ገለ ለውጢ እንተኾና ኢለ 
እንዳኣለይ!” ኢልዋ - ብጸጋማይ ኢዱ ናብ’ታ 
ኣብ ዳሕረዋይ ወገን እታ መኪና በጥ ኢላ 
ዝነበረት ክንዲ ድሙ እትኸውን ከልቢ ዓረብ 
እናኣመልከተ፡ ብየማናይ ኢዱ ነቲ ሞርተዴላ 

ናብ ጥቓ’ቲ ስቴርሶ እናኣቐመጠ። 
“ኣየ ኣረይረይ! ኣረይረይ! ክብል ደልዩ 

እምበር፡ ሓቁ እንተዝኸውን ደኣ ሕጂ ኣብ’ዛ 
መኪና እንከላ ዘይምሃባ?” እቲ ካልኣየይ ዝበሎ 
እዩ።
“እዋእ! ምናልባት ኣውዕዩ፡ ከም ስርዓት ኣብ 

መንበር ኮፍ ኣቢሉ፡ ኣብ ሸሓኒ ገይሩ ክቕርበላ 
ደልዩ እንተኾነ’ኸ እንታይ ትፈልጥ?” ኢለዮ።
“ግደፈና እንዶ እዚ ንከልቢ ይትረፍ 

ጥዑይ ሞርተዴላ፡ ጥዕይቲ ባኒ እውን ዝህብ 
ኣይመስልን እዩ።” መሊሱለይ። 
ዋላ ኣነ’ውን፡ “ንከልብስ ሞርተዴላ!” ኢለ 

ነይረ። እንተኾነ፡  ነገሩ ገሪሙኒ እምበር እታ 
ከልቢ ሞርተዴላ ክትበልዕ ጸሊአላ ኣይኮንኩን። 
ሓሙሽተ ሚእቲ ግራም ሞርተዴላ ኣይኮነን፡ 
ሓሙሽተ ሓሰማታት እንተ ዝሓርደላ’ውን 
ተቓውሞ ኣይምነበረንን።
እቲ ዘገርም ግን፡ እቲ ከልቡ መግቢ 

ኣብይዋ ኢሉ ዝተጨነቐ ዝመስል ዝነበረ ሰብ፡ 
ብድሕሪ’ቲ ፍጻመ ሓደ ግዚ መኪናኡ ሒዙ 
ብኣስካላ’ስካላ እንዳ ማርያም እናወረደ እንከሎ፡ 
ሓንቲ መንገዲ ክሰግራ ፍርቂ ጽርግያ ኣትየን 
ዝነበራ ኣዝየን ዓባይ ኣደ፡ ካብ’ቲ ማእከል 
ጽርግያ ክሳብ ዝወጽኣሉ ዓቕሊ ስኢኑ፡ ክላክ 
ገይሩ ከሰንብደን ርእየዮ ነይረ። ድሕሪት 

ተመሊሰ ሽዑ፡ እቲ ሓደ ግዜ - “ከልበይ መግቢ 
ምውራድ ስለ ዝኣበያዶ ገለዶ. . . “ ምባሉ፡ 
ንታህዲድ እምበር ካብ ብልቡ ከም ዘይነበረ 
ገሚተ።
         == == ==
ቀደም ድማ፡ ከባቢ 2000 ዓ.ም እዩ 

እመስለኒ። ብወገን ክሪስታል ሆቴል መጺአ፡ 
ኣብ ጥቓ’ቲ ፊት ኣፍ-ደገ ሓማሴን ሆተል ዘሎ 
መንበሪ ኢምባሲ ጣልያን ምስ በጻሕኩ፡ ኣብቲ 
ኣፍ-ደገ፡ ስእሊ ናይ ሓደ ካብ መንኩቡ ንላዕሊ 
ዝተሳእለ ከልቢ ዘለዎ ምልክታ ተጠቂዑ 
ረኣኹ። 
“እከለ ወዲ እከለ ዝተባህለ ኣዚና እንፈትዎ 

ከልብና፡ (ቁጽሪ መንነቱን ቁጽሪ ፓስፖርቱን 
እውን ተጻሒፉ ነይሩ) ብ’ዕለት ክንድ’ዚ ንጉሆ 
ካብ’ዚ ቀጽሪ እዚ ምስ ወጽአ ስለ ዘይተመልሰ፡ 
ዝረኸበልና ወይ ርእየዮ ዝብል ሰብ እንተሎ፡ 
ውዕለቱ ክንህቦ ኢና።” ዝብል - ከም’ዚ 
ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ ዝዓይነቱ ምልክታ እዩ 
ዝነበረ።   
ክሳብ ሕጂ ኣይርሰዖን እየ ጻዕዳን ጸሊምን 

እዩ እቲ ከልቢ። ካብ ኣፍንጫኡ ጀሚሩ 
ክሳብ መወዳእታ ርእሱ ጻዕዳ፡ ንክልተ ኣዒንቱ 
ወሲኽካ የማናይን ጸጋማይን ክፋል ገጹ ድማ 
ጸሊም።

ኣጋጣሚ ሽዑ መዓልቲ ናይ ምሸት፡ ሰዓት 
5፡00 ኣቢሉ ይኸውን፡ ብገዛ-ባንዳ ከባቢ 
ባህላዊ ማእከል እናሓለፍኩ እንከለኹ፡ ልክዕ 
ነቲ “ዝረኣዮ ዓይኑ ይብራህ” ዝበሃለሉ ዝነበረ 
ዝመስል ከልቢ ረኺበ። ኣይረኣኹሞን ትኾኑ 
እምበር፡ በቃ ቅምጥ ኢሉ ንዓኡ እዩ 
ዝመስል። 
ምስ ረኣኹዎ ብታሕጓስ ፍንጭሕ ኢለ። 

ግምት እቲ ክወሃበኒ ዝኽእል ንዓኡ ናይ 
ምርካበይ ውዕለት እናኣሰላሰልኩ ደድሕሪኡ 
ስዒበ። ሓንሳብ ቀስ፡ ሓንሳብ ዘብ ዘብ፡ ሓንሳብ 
ደው ሓንሳብ ኮፍ ይብል። እናሓንሳብ ድማ፡ 
ሽንቲ ማይ ንዘይሸይን ንሽሙ ኣብ መንደቕ 
ተጸጊዑ ሓደ እግሩ ሓፍ ኣቢሉ ክሸይን 
ይፍትን፣ በቃ ተረጋጊኡ ኢዩ ዝናፈስ ነይሩ።
ገለ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ኣንጎሎታት ዝኸውን 

ምስ ተኸታተልኩዎ፡ ይከታተሎ ከም ዘለኹ 
እዩ ተረዲእዎ መስለኒ፡ ናባይ ገጹ እናጠመተ 
‘ሑሕ. . .!” ኢሉኒ። ኣነ’ኸ ሞይተ ድየ 
ክገድፎ። ድምብርጽ ከማን ኣይበለንን። ትም 
ኢለ ንዓኡ ምስዓበይ ቀጺለዮ። ከይዱ ከይዱ 
ኣብ ጥቓ ሓደ ዓቢ ካንሸሎ ምስ በጽሐ፡ ኣብቲ 
ኣፍ-ደገ ደው ኢሉ፡ ዓቃብ ዓቃቢቶኡ ገያይጹ 
ኣምሪሩ እናነብሐ ዳርጋ ክቐርበኒ ደልዩ። ደሓን 
ይእቶ ሓደ ወዲ ካብ ውሽጢ እቲ ካንሸሎ 
ወጺኡ፡ “ኤእ! ኤእ! ንዓ እቶ ጎፋር! ንዓ እቶ 
ጎፋር!” እናበለ ጸዊዕዎ። ሓደ ኢጣልያዊ 
ከልቢ ስሙ ‘ጎፋር’ ክኸውን ከም ዘይክእል 
ገሚተ፡ ንብላሽ ምድካመይ እናኣሕረቐኒ በታ 
ዝመጻእኩዋ ተመሊሰ።
እቲ ዝጸወዖ ወዲ፡ “ኤእ ጆርጆ! ኤእ 

ኣንተንዮ! ኤእ ኦማድዮ! ኤእ ማርዮ!” 
ኢልዎ ነይሩ እንተዝኸውን ግን፡ ሓቂ ትሓይሽ 
ኣነ’ውን፡ “እቲ ኣነ ደልየዮ ዘለኹ ከልቢ 
ብርግጽ ንሱ እዩ።” ኢለ፡ ዋላ እናተነኸስኩ 
ዘሊለ ምጐበጥኩዎ እሞ፡ ዘውዓለ መውዓለኒ 
እምበር ፈጺመ ኣይምሓደግኩዎን።
እቲ ደድሕሪኡ ምጉያየይ ኣይኮነን እቲ 

ዝገርም። እቲ ንሱ ክነኽሰኒ ምድላዩ’ውን 

ኣይኮነን እቲ ዝገርም። እታ ንከልባ ጃኬት 
ክትገዝእ ዝደለየት ንበል እቲ ሞርቴዴላ ዝገዝአ 
- እቶም “ከልብና ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ!” 
ዝበሉ ይኹኑ፡ ናይ’ቲ ነቲ ከልቢ ረኸብኩዎ 
ክብል ደድሕሪኡ ክኾልል ዝወዓለ እሞ 
ንግደፎ፡ ሰባት ንእንስሳታት እኳ ክሳብ ክንድ’ዚ 
ዝኣክል ብዛዕባ እንስሳታቶም እናተገደሱን 
እናደንገጹንሲ፡ ሰባት ንሰባት ደኣ ክሳብ ክንደይ 
ክንደናገጽ ዘይግበኣና. . .!? ዘብል ኮይኑ እየ 
ረኺበዮ እቲ ቁም-ነገር።
ማለትሲ፡ ኣለኩም ምሽ - ካልኦት ኣብ ሓድሽ 

ዓመት ንእንስሳታቶም ሳርፕራይዝ ክገብሩ 
እናፈተኑ፡ ንሕና ንእንፈትዎምን ንዝፈትዉናን 
ሳርፕራይዝ ክንገብሮም ኢልና ዘይምፍታትና 
የተሓሳስበኒ። ዋላ’ቲ ሳርፕራይዝ ብገንዘብ 
ወይ ሳርፕራይዝ ብትሕዝቶ እሞ ንግደፎ፡ 
ሳርፕራይዝ በቲ ምንም ዘይክፈሎ ንዓኦም 
ምፍቃርን ጽቡቕ ጠባይ ምርኣይንከ? 
ዓሚ ከም’ዚ ሎሚ፡ ሓደ ኣብ ስራሕ 

ምርድዳእ ስኢንና ተባኢስና ዝነበርና ሰብ 
ነይሩ። ካብ’ታ ናብ ናይ ዓሚ ሓዳሽ ዓመት 
ዘውግሐት ለይቲ ጀሚሩ ግን፡ ምሳይ ዝነበሮ 
ምፍሕፋሕ ምሉእ ብምሉእ ገዲፉ፡ ፍጹም 
ሰላማውን እወታውን ተቐይሩኒ።
እንታይ ዝዓብስ ገንዘብ፡ እንታይ ዝዓብስ 

ህያብ እዩ። እቲ ኣባይ ዘርኣዮ ሓድሽ ናይ 
ኣመለኻኽታትን ናይ ኣቀራርባን እወታዊ 
ለውጢ፡ ንውዕሎናን ዝምድናናን ሰላማዊ፡ 
ንመንፈስና ሕጉስ ቀይርዎ። ነቲ ናይ ሓባር 
ስራሕና ድማ፡ ኣጸቢቑ ብዙሕ ስጉምታት 
ንቕድሚት ደፊእዎ።
እነሆ ኣነ ድማ ንዓኡ ዘተግብር ትብዓትን 

ንዓኡ ክዉን ዝገብር ክእለትን ደኣ ይሃበኒ 
እምበር፡ ካብ’ቲ ብጻየይ ተማሂረ፡ “ኣብዚ ናይ 
ሎሚ ዘመን ሓድሽ ዓመት፡ ብውህብቶይ 
ሳርፕራይዝ ምግባር እንተጨነቐንስ፡ ብእወታዊ 
ኣመለኻኽታይን ዝተመሓየሸ ኣቀራርባይይን 
ገይረኸ፡ ንብጾተይ ሳርፕራይዝ ዘይገብሮም!” 
ዝብል ሓሳባት ይመላለሰኒ ኣሎ።

ብመንገዲ ‘ምስላታት’ መንገዲሓደ ኣብ ዝባኑ ክንዲ ካላእ ዝኸውን ሳንጣ 
ዝተሰከመ ሰብ፡ ኣብ መንገዲ ንዝረኸቦ በዓል 
መኪና ክማልኦ ሓቲቱ ተሰቕለ። ዋላ ኣብ’ታ 
መኪና ደይቡ እንከሎ ግን፡ ነቲ ሳንጣኡ ካብ 
ዝባኑ ኣየውረዶን። እቲ በዓል መኪና - “እዚ 
ሳንጣኻ ደእ ዘይተውርዶ?” ክብል ሓተቶ።
ንሱ ድማ፡ “እዛ መኪናኻ ኣረጊት እያ 

ትመስል እሞ፡ ሳንጣይ ከቢድዋ ምኻድ 
ከይትስእን ኢለ እየ ዘየውረድኩዎ” ክብል 
መሊሱሉ።
ዋና መኪና፡ “እወ፡ እዛ መኪናይ ኣረጊት 

እያ፣ ግን ከኣስ ኣብ ርእሲ ምእራጋ፡ እቲ ገዚፍ 
ሳንጣኻን እቲ ገዚፍ ምጥርጣርካን ከቢድዋ 
ምኻድ ከይትስእንስ፡ ንስኻ እውን ውረደላ!” 
ኢሉ ኣውሪድዎ።  
           == == ==
እዛ ዋዛስ፡ “ኣብ ጥዕና መንገድኻ 

ዘይትተኣማመን እንተ ኮይንካ፡ ኣብቲ 
ዝደለኻዮ ክትበጽሕ ኣይትኽእልን ኢኻ።” 
ትብል ዘላዶ ትመስል ሓቀይ? በሉ እንቋዓነይ 
እኳ ከምኡ መሰለትለይ።      
ናብ ነብስና እሞ ንመለስ፣ ንሕናኸ መንገድና 

ከምይ እዩ ዘሎ? ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና? 
በየን ወይ ብምንታይ ገይርና ኢና ንኸይድ 
ዘለና? እንታይ ሰሪርና ወይ ተሳፊርና ኢና 
ንኸይድ ዘለና? ተጸይርና፡ በሪርና፡ ብእግርና፡ 
ብመኪና ወይስ ብመጽዓኛ ኢና ንኸይድ 
ዘለና? እቲ እንመልኮን እንፈልጦን፡ እቲ 
ትኽ ዝበለን ቅኑዕን፡ ሕልናና ዝቕበሎን 
ሰብን እዝግን ዝፈትዎን መንገዲዶ ዋላስ እቲ 
ዘይሕጋውን ዓመጽ ዝተሓወሶን መንገዲ ኢና 
ሒዝና ዘሎና? 
ሕጂ’ውን ከመይ እዩ ዘሎ እቲ መንገድና? 

ከይቀልጠፍና ዝሰልጥ፡ ከይሰጐምና ዝብጻሕ 
መንገዲዶ? ዋላስ እናጐየና ዘይውዳእ፡ 
እናተጓዓዝና ዘይፍጸም መንገዲ? ዝረአ ደጋፊ 
ዘለዎ መንገዲዶ ዘይረአ ዓንቃፊ ዘሰናኽሎ 

መንገዲ? 
ደሓን፡ “በዚ ወይ በቲ፡ እዚ ወይ እቲ እዩ’ቲ 

መንገዲ” እሞ ኣይንበሎ፡ “ከም’ቲ ዘይምስል 
ኣብዲ፡ ዘየኾምስዕ ኣድጊ” ዝብልዎ ብምስላ 
ገይርና ከነሕጽሮ - ከመይ ሰሊጡ? ስለምንታይ 
ተደናጉዩ? ብተመኩሮ ዝፈልጦ ስለዘድልዮ፡ 
“መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ!” ብዝብል ምስላ 
ንቐጽሎ።  
ምኽንያቱስ መንገዲ፡ “ንኣሰር እቲ ቅድሚ 

ሕጂ ዝተመኰሮ፡ ዝሓለፎ፡ ዝዳህሰሶ፡ ዝሰገሮ፡ 
ዝጣሕሰሶ፡ ዝተመላለሶ ወዲ ዓዲ እንተ 
ተወከስካ እዩ ጽቡቕ ዝኸውን” ስለ ዝብልዎ። 
ዝተመሰለ ክንምስል ጥራይ ዘይኮነ፡ ናትና 

ምስላ ከነውጽእ እውን ዝኽልክለና ክሳብ 
ዘይሃለወ፡ ከም’ቲ፡ “መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ!”፡ 
“ምስ ኩስቶ መንገዲ ሰቲ ብሰቲ፣ ምስ እከለ 
መንገዲ ናብ’ዛ ጐዳጉዲ”. . . ዝብል ናይ 
ባዕልና ምስላ እውን ክንውስኸሉ ይክኣል እዩ።
ቀደም’ዩ ኣነን መምህር እዮብን (ንሕና እቶም 

ኣዕሩዂቱ ‘ኳሌታ’ እንብሎ ዝነበርና) ካብ ደገ 
ምስ ዝመጽአ ምሁር እናኣዕለልና እንከለና፡ 
ብዘረባ ዘረባ “ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ!” ኢለ 
መሲለሉስ - እታ ምስላ፡ “ሳግላ ቅላዕ፡ ደሓር 
ጽሩይ እንተኾይኑ ብላዕ!” ብዝብል ቅኑዕ 
ኣበሃህላ ክትእረም ከም ዝግበኣ ኣዕሊሉኒ።
ዝበዝሕ ግዜ ሳግላ ሓሰኻ ስለ ዝርከቦ፡ “ሳግላ 

እንተቐሊዕካዮ፡ ሓሰኻ ክጸንሓካ ይኽእል 
እዩ እሞ፡ ሓሰኻ ምስ ረኸብካሉ ምእንቲ 
ከይትጸልኦ፡ ኣብኡ እንከለኻ ብድብድቡ 
ምብላዕ ይሕሸካ” ንምባል ዝተመሰለት 
ምስላ እያ። ሳግላ መብዛሕትኡ እዋን ሓሰኻ 
ከም ዝጸንሖ እንተ ተፈሊጡ፡ “ሳግላ ብላዕ 
ኣይትቕላዕ” ዘይኮነስ ከም’ቲ መምህር ዝበሎ 
እኳ ደኣ፡ “ሳግላ ቅላዕ፡ ንጹህ እንተኾይኑ 
ደሓር ብላዕ!” ብዝብል ኣበሃህላ ተኣሪማስ ሳግላ 

ኣጸቢቑ እዩ ክፍተሽን ክምርመርን ክቕላዕን 
ክቀላላዕን ዝግበኦ። ደሓር ድማ ከም በዓል 
ዳዕሮ፡ ጋባ፡ ኣውሒ፡ ኩመል፡ መቒዕ፡ መሰቛ፡ 
ዝኣመሰሉ ሓሰኻ ዘይብሎም ፍረታት ኣግራብ 
በረኻ’ኳ ዝፍተሹስ፡ እቲ ሓሰኻ ጥራይ ዘይኮነ 
ሓሳኹ ከም ዝጸንሖ ዝተፈልጠ ሳግላ ደኣ 
ክሳብ ክንደይ ክቕላዕን ክቀላላዕን ዘይግበኦ - 
ይግብኦ እምበር።
መምህር እዮብ ብዘይካ እዚ፡ “እከለ ዝበለካ 

ግበር፡ ንሱ ዝገበሮ ግን ኣይትግበር።” ንእትብል 
ምስላ ኣመልኪቱ፡ “እከለ ዝበለካ ኣይትግበር፡ 
ንሱ ዝገበሮ’ውን ኣይትግበር፡ ነብስኻ ዝበለካ 
ግን - ሓሲብካን መርሚርካን ግበር” ብእትብል 
ዝተመሓየሸት ምስላ ክትትካእ ከም ዝግበኣ 
ኣዕሊሉኒ ከም ዝነበረ እዝክር። 
ሓቂ ድማ እዩ እቲ ኣበሃህላ። ነዛ፡ “መንገዲ 

እንተጠፍኣካ - ጓል መንገዲ ድለ” እትብል 
ምስላ እሞ ንርኣያ ንኣብነት - “መንገዲ 
የብልካን እሞ፡ መንገዲ ካብ ጠፍኣካ ብጓል 
መንገዲ ገይርካ ዕንክሊል እናበልካ ግዜ ቅተል” 
እያ እተስምዕ። ስለዝስ ምምሕያሽ ምስላ 
ሓደ-ሓደ ግዜ ኣድላዪ እዩ ማለት’ዩ። (ከም’ዚ 
ክብል እንከለኹ ግን፡ ክቡራት ኣንበብቲ - 
ኣብ’ዚ ኣርእስቲ እዚ ተዋሳእቲ ኰይንኩም 
ገለ ንኽትብሉ ደኣ’ምበር፡ ኲሉ’ቲ ካብ 
ቀደም ‘እናተመሰለ’ ዝጸንሐ ናይ ኣቦዋትና 

ምስላታት፡ ድሕሪ ነዊሕ ምስ ግብሪ ዝተሰነየ 
ተመኲሮ ዝበሉዎ ብምዃኑስ - ነዛ ንእሽቶ 
መንቅብ እውን ክትረኽበሉ ዝከኣል ኣይኰነን)
በዛ ልዕል ኢልና ዝረኣናያ ዘይዘረባ ካብ 

ምዝራብ፡  ናብዛ  “እቶም ግጉይ መንገዲ 
ዝሓዙ መፍቶ ጓና ይኾኑ፡ መንገዲ ዝተጋገዩ 
ይቕጽዑ ዋጋ ግጉይ መንገዶም ይኸፍሉ፣ 
ናይ ኢዶም ይረኽቡ” ዝብል ትርጉም ዘለዋ፡ 
“መንገዲ ዝተጋገየ ንባዳ - ዘረባ ዝተጋገየ ንዕዳ” 
እትብል ምስላ ኣቢለ፡ ናብ’ዛ፡ “መንገዲ ዝጸረገ 
- ስፍራ ነይስእን” ዝብል ካልእ ን‘መንገዲ’ 
ዝተመሰለ ምስላ ክሓልፍ። 
“ባዓልኻ ድዩ ብሰብ ውዕለት መንገድኻ 

እንተ ጸሪግካ፡ ነቲ መንገዲ ክትሰግሮ ዝሕግዝ 
ክእለት እንተ ኣጥሪኻ፡ ስፍራኻ ዘይኮነስ 
እንኮላይ ስፍራ ዝቕጽል ወለዶኻ ኢኻ 
እተውሕስ። ከመይሲ ጽሩግ (ጽሩይ) መንገዲ 
እዩ ናብቲ ዝድለን ዘድልን ስፍራ ዝወስድ።
እዚ ንመንገዲ ዝተመሰለ ምስላታት፡ “ንዓኡ 

ተኸቲልካ፡ ንዓኡ ኣመሓይሽካ፡ ሓቲትካ ድዩ 
ኩዒትካ፡ ርሂጽካ ድዩ ዋጋ ከፊልካ ብምጽራይ፡ 
ናብቲ ዝድለ ቦታ ዝወስድ መንገዲ እንተ 
ገይርካዮ፡ ኣንጊህካ ኣቕቲርካ፡ ቀልጢፍካ 
ደንጒኻ ዝወስደልካ ዘየለ ውሑስ እዩ እቲ 
ቦታኻ” ድዩ ክብል ደልዩ ዋወይስ “ነቲ ናብቲ 
ድሌተይ ከብጸሓኒ ይኽእል እዩ” ዝበልካዮ 
መንገዲ ብዓወት ክትሰግሮ ዘኽእል ኣካላዊ፡ 

ሞያዊ፡ ክልሰ ሓሳባዊ ብቕዓት 
እንተ ኣለካ፡ ዝግበኣካ ስፍራ 
ንምርካብ ኣሸጋሪ ኣይኮነን 
ንዓኻ” እዩ ክብል ደልዩ? 
እሞ እምብዛ ርግጸኛታት 
ኣይንኹን - ብውሑዱ፡ 
“ዝተጸርገ፡ ዝጸረየ፡ ርስሓት 
ይኹን ኣበር ዘይብሉ፡ ሕጊ 
ዝተኸተለ፡ መበገሲኡ ፍሉጥ፡ 
መዳረሲኡ ፍቑድ፡ ሕግን 

ሓቅን ዝሓዘ፡ ዝነጽሀ መንገዲ፡ ምሩቕን ሓላልን 
ከምዝኾነ  ንምእማት ምዃኑ ግን ርጉጽ እዩ። 
“መንገዲ - የእቱ ንዓዲ” ንእትብል ምስላ፡ 

“ምግጋይ መንገዲ የስጉግ ካብ ዓዲ” ዝብል 
መወሰኽታ ክግበረላ ከም ዘለዎ እናዘከርና፡ 
ናብ “መንገዲ የሳኒ - ልቓሕ የቐኒ” እትብል 
ካልእ ምስላ እንተሓሊፍና ድማ፡ ‘መንገዲ’ 
ማለት ‘ሕጊ’ ማለት ምዃኑ  ክንርኢ ንኽእል 
ኢና። ምኽንያቱስ፡ “መንገዲ የሳኒ. . . “ ክብል 
እንከሎ፡ ብሕጊ እንተኼድካ፡ ሕጊ ኣኽቢርካ 
ኢኻ እሞ ዘባእስ የብልካን ማለት ስለዝኾነ።
እዛ ምስላ፡ “መንገዲ የሳኒ፡ ስሕተት መንገዲ 

የዳኒ” ዝብል ምምሕያሽ እንተ ዝግበረላኸ፡ 
“መንገዲ እንተሒዝካ ሕጋዊ ኢኻ እሞ፡ 
ዝድግፈካ እምበር ዝዕንቅፈካ የለን፣ መንገዲ 
እንተ ስሒትካ ግን፡ ካብ ሕጊ ስለ ዝወጻኻ ኣብ 
ሕጊ ትቐርብ፡ ብሕጊ ትሕተት” ትብለካ ኣላ 
ማለት እዩ።
ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ’ዩ - መንገዲ ዝተጋገየ 

ዝከዓብ፡ መንገዲ ዝተጋገየ ዝምከር፡ መንገዲ 
ዝተጋገየ ዝእረም፡ መንገደይ ኣየስተካኽልን እየ 
እንተበለ ድማ ዝቕጻዕ።
እዞም ንመንገዲ ዝተመሰሉ ምስላታት 

ኩሎም፡ መንገዲ ናይ ዝደኸምካን ናይ 
ዝጸዓርካን ዘይኮነስ፡ ቁኑዕነት እቲ ሒዝካዮ 
ዘለኻ መንገዲ ንዓኻ ዘርብሕ ድዩ ንካልኦት 
ዝጠቅም? ዝሃስየካ ድዩ ዝድግፈካ? ዘንእደካ 
ድዩ ዘውቅሰካ? ዘሕምመካ ድዩ ዘጥዕየካ? 
ዘማዕብለካ ድዩ ዝደቑሰካ፡ ዘኽብረካ ድዩ 
ዘሕስረካ፡ ዘነይተካ ድዩ ዘሰክፈካ? ዝዐሽወካ 
ድዩ ዘንቅሓካ? ዘልመዓካ ድዩ ንምሸቱ 
ዘጥፈኣካ?” ክትፍትሾ ዘዘካኽሩ እዮም።
ኣብ ቅኑዕ መንገድኻ እንተሎኻ፡ ኣብቲ 

ቅኑዕ መንገዲ ስለዘለኻ፡ መን ይበኣሰካ? መን 
“ኣይፋልካን ይብለካ?” መን “ተጋጊኻ!” ኢሉ 
ይራገመካ? 
ኣብ ግናይ መገዲ እንተሎኻ ግን . . . ?
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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

	 Good communication skill.
	 A problem-solver. 
	 Ability to work in a fast-paced and stressful en-

vironment.

  Language:
•	 Language fluency in English is required.

  Additional requirements for Nationals:
	 Having fulfilled his/her National Service obliga-

tion and providing evidence of release paper 
from the Ministry of Defence.

	 Present clearance paper from current/last em-
ployer

	 Testimonial documents to be attached (CV, 
Work experience credentials, a copy of your 
National Identity Card, etc.).

	 Only shortlisted applicants Would be considh-
ered as potential candidates for an interview.

	 Application documents will not be returned to 
the sender.

	 All application should be sent though the post 
office.

	 Deadline for application:  5 days from the day 
of publication in the newspaper

Address: please mail your application to

                             Eritrea-Sichuan Mineral 
Construction Corp. Ltd.

                       P.O.Box 4832  Asmara, Eritrea
      

Note to Non-Eritrean applicants: Please send a 
copy of your application to

  Aliens Employment Permit 
Affairs

  P.O.Box 7940  Asmara, 
Eritrea 

Vacancy Announcement

Eritrea-Sichuan Mineral Construction Company is inviting qualified and 
competitive applicants for the following positions: -

Production Dispatcher in charge:

•	 Number Required – One (01)
•	 Place of work:          Debarwa
•	 Type of contact:       Definite period of two years
•	 Salary:                     As per the company salary scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

•	 Under the leadership of production manager, organize and coordinate the 
shift production.

•	 Fully understand the production situation and timely adjust the production 
plan.

•	 Always keep safety-first awareness and take effective measures to elimi-
nate unsafe factors.

•	 Focus on the weak points, master the production progress of key pro-
cesses, and ensure the continuity and balance of production.

•	 In the event of temporary power failure and water outages, properly ar-
range production to reduce losses.

•	 Fill in the shift record carefully, ensure the shift is clear recorded and the 
production data is accurate

•	 Complete other work arranged by supervisor or line manager.

Qualification Requirement

Education:
•	 Secondary high school degree and above 

Work Experience: 

•	 More than10 years of mine dispatch work experience;

Other skills and abilities: 



ሓዳስ   ኤርትራ 13 ጥሪ 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.116

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ፈሊክስ - ስለምንታይ ኣብ ኣትለቲኮ ማድሪድ . . .?ፈሊክስ - ስለምንታይ ኣብ ኣትለቲኮ ማድሪድ . . .?ኣብ ክራማት 2019 ብ126 ሚልዮን 

ዩሮ ካብ በነፊካ ናብ ኣትለቲኮ ማድሪድ 
ዝተጸምበረ - ጂኣው ፈሊክስ፡ ዝሓለፈ ረቡዕ 
ብልቓሕ ናብ ቸልሲ ምስግጋሩ ይዝከር።
  ፈሊክስ፡ ኣብ በነፊካ ድሕሪ ዘርኣዮ ሰሓቢ 

ንምቅስቓስ፡ “ሓዲሽ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ” 
እናተባህለ እዩ ናብ ኣትለቲኮ ማድሪድ 
ግዒዙ። እዚ መጠነ ገንዘብ፡ ኣብ ታሪኽ እዚ 
ማድሪዳዊት ክለብ እቲ ዝበዝሐ ክኸውን 
እንከሎ፡ ፈሊክስ ከኣ፡ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ 
ድሕሪ ነይማርን ምባፐን ሳልሳይ ዝኸበረ 
ተጻዋታይ ዓለም ክኸውን በቒዑ። ድሕሪ እዚ 
መስርሕ፡ ዝኸበረ ኰተቴ ተጻዋታይ - ፈሊክስ፡ 
ናይ መጻኢ ሓደ ካብ ዝበለጹ ተጻወትቲ 
ተባሂሉ እውን ክዝመረሉ ተሰምዐ። እንተኾነ፡ 
ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመታት፡ ተመሳሳሊ ስም 
ዝሓዘ - “ፈሊክስ፡ ብልቓሕ ናብ ቸልሲ 
ተሰጋጊሩ” ዝብል ዜና ብዝተፈላለያ ማዕከናት 
ዜና ክቃላሕ ደኣ ተራእየ።
  ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመታት ብዓበይቲ 

ክለባት ኤውሮጳ - ሪያል ማድሪድ፡ ፒኤስጂ፡ 
ባርሴሎና፡ ማን ሲትን ማን ዩናይትድን 
ዝህደን ዝነበረ - ፈሊክስ፡ እንታይ ኮይኑ እዩ 
ከምቲ ትጽቢት ዝተገበረሉ ብማልያ ኣትለቲኮ 
ክደምቕ ዘይከኣለ? ነዚ ሕቶ ዝምልስ ጽሑፍ 
- ምንጪታት ተወኪስና ናባኹም ነብሎ።
  ፈሊክስ፡ ምስ ዓላሚኡ ልሕሉሕ ዝምድና 

ከምዘነበሮ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ተጻዋታይ 
ዝልለየሉ ቅዲ ጸወታ፡ ኵዕሶ ምዅብኳብን 
ውልቃዊ ምንቅስቓስን ምዃኑ ይሕበር። 
ብኣንጻሩ፡ ኣሰልጣኒ እዛ ጋንታ - ዲያጎ 
ሲሞነ፡ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ስልቲ ጸወታ 
ዘዘውትር ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ኣርጀንቲናዊ 
ዓላሚ፡ ካብ ፈለማ እታ ፈሊክስ ናብዛ ጋንታ 
ዝተጸምበረላ እዋን ጀሚሩ፡ እቲ ንሱ ዝደልዮ 
ክገብር ይደልዮ ምንባሩ ይግለጽ። እዚ ከኣ፡ 
ነቲ ፈሊክስ ሒዝዎ ዝዓበየን ኣብ በነፊካ 
ዝጻወተሉ ዝነበረን ቅዲ ክቕየሮ ዘገድድ 
ብምንባሩ፡ ዝምድናኦም ብኣጋኡ ክትንከፍ 
ከምዝጀመረ ይግለጽ።
  በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን፡ ሲሞነ፡ ኣብ 

ጥሪ 2020፡ “ዋላ’ውን ተውህቦ ይሃልኻ፡ 
ተወፋይነት ግን  ክህልወካ ኣለዎ። ዝኾነ 

ተጻዋታይ ንምንታይ ንኣትለቲኮ ይጻወት 
ከምዘሎ እንተፈሊጡ ጥራይ ኢና፡ ኣብ 
ሓደ ክንመጽእ እንኽእል።” ክብል፡ ‘ፈሊክስ 
ተወፋይነት ዘይብሉ ተጻዋታይ’ ብዘስምዕ  
ዘረባ ብግልጺ ክነቕፎ ዝተስምዐ። ብሓፈሻ፡ 
ዋላ’ኳ፡ ሲሞነ - ኣብ ገለ ግጥማት ንፈሊክስ 
ናይ ምጥቃዕ ናጻነት ይህቦ እንተነበረ፡ ብዙሕ 
ይቕጽል ዘይምንባሩ ይሕበር። ብዘይካ’ዚ እዚ 
ዓላሚ፡ ፈሊክስ፡ ኣብ ምክልኻል ብዘለዎ ተራ 
ሕጉስ ከምዘይነበረ ይግለጽ። ፈሊክስ፡ ኣብ 
ቀዳመይቲ ዓመት፡ 42 ሚእታዊት ግጥማት 
ጥራይ እዩ ቀዲሙ ንሜዳ ኣትዩ።
  ብዘይካ’ዚ፡ ሲሞነ፡ ነዚ ፖርቱጋላዊ ናይ 

ክንፊ ኣጥቃዓይ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 
ሳጹን ኣንጻር ጋንታ ርሒቑ ክጻወት ይቕስቦ 
ምንባሩ ይግለጽ። በዚ ድማ፡ እዚ ተጻዋታይ 
ዘለዎ ዓቕሚ ካብ ምጥቃም ይዕገት ምንባሩ 
ይግመት። 
  ከም ውጽኢቱ፡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ እዛ 

ጋንታ - ጊል ማሪን፡ ኣብዚ ጉዳይ ኢዱ 
ብምእታው፡ ሲሞነ፡ ንፈሊክስ - ናብ ሳጹን 
ኣንጻር ጋንታ ኣቕሪቡ ከሰለፎ ሓቲትዎ 
እዩ። ሲሞነ፡ ዋላ’ኳ፡ ዘረባኡ ሰሚዑ ከምኡ 
እንተገበረ፡ እዚ ጕዳይ’ዚ ግና ኣብ ዝምድና 
ሓድሕዶም (ሲሞነን ጊል ማሪንን) ኣሉታዊ 
ጽልዋ ኣሕዲሩ እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ’ውን፡ 
ጊል ማሪን፡ “ፈሊክስ፡ እቲ ዝዓበየ ወፍሪ እዛ 
ጋንታ እዩ። ንሱ፡ ዓለምለኻዊ ደረጃ ዘለዎ 
ተጻዋታይ ምዃኑ እየ ዝኣምን። እንተኾነ፡ 

ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎኡን ሲሞነን ዘሎ 
ርክብ ጽቡቕ ኣይኮነን።” ኢሉ ነይሩ። 
  ብዓቢኡ፡ ፈሊክስ ናብዛ ጋንታ ኣብ 

ዝተሰጋገረሉ እዋን፡ ወኪሉ ጆርጅ መንደዝን 
ዋና ኣካያዲ ጊል ማሪንን፡ ሲሞነ፡ ነዚ ትስፉው 
ተጻዋታይ ዘይሰማማዕ ነገር ከይገብር 
ከምዘጠንቐቕዎ - ቅርበት ዘለዎም ወገናት 
የረድኡ።
  ቀንዲ ተጸላዊ እዚ ጉዳይ ዝኾነ - ጂኣው 

ፈሊክስ፡ ኣብ ገለ ግጥማት ዕቑር ዓቕሙ 
ካብ ምርኣይ ዓዲ ኣይወዓለን። ይዅን’ምበር፡ 
ቀጻልነት ንኸየልብሶ ስልቲ ናይዚ ዓላሚ 
ከምዝዓንቀጾ እዮም ገለ ተንተንቲ ዝሰማምዑ 
- ብዘይካ ኣብ’ቲ ብሰንኪ መስበርቲ ብቕዓቱ 
ዝጎድለሉ እዋን። እዚ መንእሰይ ተጻዋታይ፡ 
ኣብ ዝበዝሑ ግጥማት ከም ተቐያሪ (90 ደቒቕ 
ኣብ ዝወሓደ ግጥማት ጥራይ እዩ ተሰሊፉ) 
ክኸውን እውን ተራእዩ እዩ። በዚን ካልእን 
ዝምድና እዚ ተጻዋታይን ኣሰልጣኒኡን ኣብ 
ዝተሓተ ደረጃ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ ድማ፡ 
ፈሊክስ፡ ንጊል ማሪን ካብዛ ጋንታ ክወጽእ 
ከምዝሓተቶ ምንጪታት ይሕበሩ። ብሓፈሻ፡ 
ሲሞንነን ፈሊክስን - ዝተፈላለዩ ኣረዳዳእ ኵዕሶ 
እግሪ ስለዘለዎም እዮም ክሰማምዑ ዘይከኣሉ 
ዝብሉ ፈላጣት እውን ኣይተሳእኑን። 
  ብተወሳኺ፡ ስርዓተ ግብሪ (ቀረጽ) 

እስጳኛ ነዚ ተጻዋታይ ጸልይዎ እዩ ዝብሉ 
ወገናት እውን ኣለዉ። እስጳኛ፡ ኣብዚ ጉዳይ 
ስማ ብተደጋጋሚ ምስ - ሮናልዶ፡ ሜሲን 

ነይማርን ዝርከብዎም ኣብ ላ’ሊጋ ዝጻወቱ 
ዝነበሩን ዘለዉን ብርክት ዝበሉ ተጻወትቲ 
ተተሓሒዙ ክለዓል ምስምዑ ይዝከር። 
  ቸልሲ፡ ፈሊክስ ክደምቀላ ዝኽእል 

ብቕዕቲ ክለብ ድያ?
  ጂኣው፡ ኣብዛ ወቕቲ ኣብ ሕማቕ 

ኣቃውማ ናብ ዘላ ክለብ ቸልሲ ክጽምበር 
ምውሳኑ፡ ሓደገኛ ምዃኑ ገለ ተንተንቲ 
ይእምቱ። ይዅን እምበር፡ ኣብዚ እዋን 
ክንዮ እዛ ጋንታ እትደልዮን ብቐጻሊ 
ክስለፈላ ዝኽእልን ጋንታ ከምዘየላ ይሕበር። 

ብዘይካ’ዚ፡ ዓላሚ ናይዛ ጋንታ - ፖተር፡ 
ዋላ’ኳ፡ ኣብቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስልቲ ምቹእ 
ቦታ ክረኽበሉ ቀሊል ክኸውን ከምዘይክእል 
ብኣጋኡ እንተገመተ፡ ከም ፈሊክስ ዝኣመሰሉ 
ተጻወትቲ ዝፈቱን ዝጥቀመሎምን ብምዃኑ 
ግና፡ እዚ ተጻዋታይ ከምቲ ኣብ ዋንጫ 
ዓለም ዘርኣዮ ብቕዓት ክደግም ትጽቢት 
ይግበረሉ።
  ክንዮ’ዚ ከኣ፡ ‘ፈሊስክ፡ ንልዑል ጸቕጢ 

(ሃይ ቴምፖ) ፕሪመር ሊግ ብቕልጡፍ 
ይለምዶዶ?’ ዝብል ሕቶ ኣለዓዒሉ ኣሎ። 
መልሱ ድማ፡ ኣብዘን ሽዱሽተ ኣዋርሕ 
ኣብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ብልቓሕ 
ዝጸንሓለን እዋናት ክርአ እዩ። ቸልሲ፡ ድሕሪ 
ምዝዛም እዛ ወቕቲ ብቐዋምነት ከተፈርሞ 
ኣይትኽእልን እያ።

ሜዳ ፒኤስጂን ሜሲ ምስ ዓለማዊት ዋንጫኡንሜዳ ፒኤስጂን ሜሲ ምስ ዓለማዊት ዋንጫኡን
ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ፡ ረቡዕ ምሸት 

ኣብ ዝነበራ ናይ ሊግ ጸወታ፡ ተጻዋታያ 
- ሊዮነል ሜሲ ነታ ሃገሩ መሪሑ ዘልዓላ 
ጽዋእ ዋንጫ ዓለም ኣብ ሜዳኦም ንተዓዘብቲ 
ከየርእያ ዝኸልከለትሉ ምኽንያት፡ ብሰንኪ 
ከጋጥም ይእኽል እዩ ዝበለቶ ኣሉታዊ ግብረ-
መልሲ ናይ ደገፍቲ ምዃኑ፡ ናብ’ቲ ጉዳይ 
ቅርበት ዘለዎ ወገናት ሓቢሮም። 
  ሜሲ፡ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ንሃገሩ 

ኣርጀንቲና መሪሑ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳ 
ብምዕዋት ዋንጫ ዓለም ምልዓሉ ይዝከር። 
ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ ወዲኡ ቅድሚ ሰሙን ናብ 
መለማመዲ ማእከል ክለቡ ኣብ ዝተመልሰሉ 
ከኣ፡ ብደቂ ጋንታኡን ኣባላት እታ ጋንታን 
ድሙቕ ኣቀባብላ ከምዝተገብረሉ ይፍለጥ። 
  ይዅን እምበር፡ ረቡዕ ምሸት ድሕሪ 

ዋንጫ ዓለም ፋልማይ ጸወታኡ ንምክያድ 
ኣብ ዝሸባሸበሉ ዝነበረ እዋን፡ ፒኤስጂ - 
ካብ ደገፍታ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝበለቶ 
ተቓውሞ ብምስጋእ፡ ነታ ጽዋእ ሒዙዋ ናብ 
ሜዳ ካብ ምእታው ከልኪላቶ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ንሜሲ ቅድሚ ሰሙን ዝተገብረሉ ኣቀባብላ 
እኹል ምዃኑ እትኣምን ክለቡ፡ ድሕሪ 
ሰለስተ ሰሙን ምዝዛም ዋንጫ ዓለም 
ጽዋእ ሒዝካ ንሜዳ ምእታው ኣገዳስነቱ 
ኣይተራእያን።
  ገለ ወገናት፡ ተጻወትቲ ኣርጀንቲና 

ኣብ ሃገሮም ኣብ ዝነበሮም ጽምብል፡ ሓላዊ 
ልዳቶም - ማርቲነዝ፡ ንስእሊ ምባፐ ኣብ 
ባምቡላ ኣጣቢቑ እንክላገጸሉ ሜሲ ኣብ 
ጎድኑ ምንባሩ ብምጥቃስ፡ ካብቶም በቲ 
ተግባር ዘይተሓጎሱ ፈረንሳውያን ደገፍቲ፡ 

ተቓውሞ ከይመጽኦ እውን ተሰጊኡ ነይሩ 
እዩ ይብሉ። 
  በዚ ኮይኑ በቲ፡ ሜሲ፡ ኣብዛ ናይ 2023 

ቀዳመይቲ ጸወታ ካብ ፈለማ ተሰሊፉ፡ 
ቀዳመይቲ ሸቶ እዛ ሓዳሽ ዓመት ኣመዝጊቡ 
ኣሎ። እንተ ኣብ መዛዘሚ ጸወታ ዋንጫ 
ዓለም መተፋንንቱ ኮይኑ ዘምሰየ ፈረንሳዊ 
- ከይላን ምባፐ ግና፡ ምስ ወዲ ጋንታኡ 
ኣሽራፍ ሓኪም ካብ ዝተዋህቦም ዕረፍቲ ጌና 
ኣይተመልሰን ዘሎ። ፒኤስጂ፡ ኣብዛ ምሸት 
ንኣንጀርስ 2ብ0 ክትረትዓ እንከላ፡ ተጻወትታ 
ከኣ፡ ንክብሪ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝዓረፈ 
- ፔለ፡ ስእሉ ዝተለጠፎ ማልያ ለቢሶም 
ከምዝኣትዉ እያ ገይራ። 
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ዓላሚ እዛ ጋንታ 

- ክሪስቶፈር ጋልቴር፡ ደገፍቲ ፒኤስጂ 
ንሜሲ ድሙቕ ኣቀባብላ ብምግባሮም 
ኣመስጊንዎም። ንሱ፡ “ስለ’ቲ ዝገበርኩምሉ 
ኣቀባብላ የመስግነኩም። እመኑኒ፡ እዚ ንልቡ 
የማምቖ እዩ” ኢሉ።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
* ብመሰረት እስጳኛዊት ጋዜጣ ሙንዶ 

ዲፖርቲቮ፡ ስዑዳዊት ክለብ ኣል ሂላል፡ ንሜሲ 
ንዓመት 300 ሚልዮን ዶላር (279 ሚልዮን 
ዩሮ) እናኸፈለት ከተጻወቶ ብምድላያ ኣብ 
ውድድር ኣትያ። እዛ ጋንታ፡ ንሮናልዶ 

ንምፍራም ኣብ ዝገብረቶ ቅልስ ብቐንዲ 
መቐናቕንታ ኣል-ናስር ምምንጣላ ይዝከር። 
በዚ ድማ፡ ዋላ’ኳ፡ ሜሲ ምስ ፒኤስጂ ተወሳኺ 
ውዕል ክፍርም ተቓሪቡ ኣሎ እንተተባህለ፡ 
ንምምጻኡ ግና ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ 
ዘይፈልጥ መጠነ ገንዘብ ሰሊዓ ኣላ። 
* ዓላሚ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ - 

ማሲሚልያኖ ኣሌግሪ፡ ኣብዚ እዋን ኣብ ሰሪ’ኣ 
ልዕሊ ኣሰልጣኒ ናፖሊ ሉቺያኖ ስፓሌት 
ብሉጽ ኣሰልጣኒ ከምዘየለ ተዛሪቡ። ጁቬንቱስ፡ 
ሎሚ ኣንጻር መራሒት እቲ ሊግ ዘላ ናፖሊ 
ወሳኒ ጸወታ ይጽበያ ኣሎ። ኣሌገሪ ከኣ፡ 
ብዛዕባ እዛ ጸወታ ጋዜጣዊ መግለጺ ንምግባር 
ኣብ ዝቐረበሉ እዩ፡ ነዚ መቐናቕንቱ ዓላሚ 
ከድንቕ ተሰሚዑ። ንሱ፡ “ናፖሊ፡ ነዛ ጽዋእ 
ንምዕታር ዝለዓለ ግምት ዝወሃባ ጋንታ እያ። 
ንሶም፡ ብተክኒካዊ መዳይ ሓያላትን ብሉጽ 
ኣሰልጣኒ ዘለዎምን እዮም። ንስፓሌቲ፡ 

ኣብ መዳይ ምስልጣንን ምምሃርን ዝበልጾ 
ኣሰልጣኒ የለን” ክብል፡ ኣብ ልዕሊ እዚ 
ዓላሚ ኣኽብሮት ከምዘለዎ ኣነጺሩ። 
  ናፖሊ፡ ካብ 17 ግጥማት 44 ነጥቢ 

ብምውህሃል ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ እንከላ፡ 

ድሒራ ዝተበራበረት ጁቬ ከኣ፡ ብ37 ነጥቢ 
እግሪ እግሪ ትስዕብ። ኤሲ ሚላን ብጸብለላታ 
ሸቶ ተበሊጻ ሳልሰይቲ፡ ኢንተር ሚላን ድማ፡ 
ብ34 ነጥቢ ራብዐይቲ ትርከብ።
* ኣብ ጁቬንቱስ ወዲ ጋንታ ሮናልዶ 

ዝነበረ - ሚራለም ፕጃኒክ፡ ክሪስቲያኖ 
ሮናልዶ፡ ናብ ዓዲ ዓረብ ምስግጋሩ ቅኑዕ 
ምርጫ ምዃኑ ተዛሪቡ። ፕጃኒክ፡ ኣብዚ 
እዋን ምስ ሻርጃህ ዝተባህለት ስዑዳዊት 
ክለብ ይጻወት ምህላዉ ይፍለጥ። ንሱ፡ ብዛዕባ 
ሮናልዶ ኣመልኪቱ፡ “ማእከላይ ምብራቕ 
ናይ መጻኢ ኵዕሶ እግሪ ከምዝኸውን ኣሚነ 
እየ። ብርግጽ፡ ክምዕብል እዩ። ስለ’ዚ እየ 
ድማ፡ ሮናልዶ፡ ናብዚ እንተመጸ ብውሳኒኡ 
ዘይግረም። ኵዕሶ እግሪ ዓዲ ዓረብ ከምቲ 
ሰብ ዝሓስቦ ቀሊል ኣይኮነን። ሮናልዶ ከኣ፡ 
ከም ዝመስለኒ ኣብ ዕብየት ስፖርት እዛ ሃገር 
ተራኡ ከበርክት እዩ” ኢሉ።

መቝሽሽመቝሽሽ
ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ 

ዛምቢያ ዝኾነ - ፊለሞን ሙላላ፡ ኣብ ገዝኡ 
ብኣኽልባቱ ተጠቒዑ ከምዝሞተ በዓልቲ ቤቱ 
ሓቢራ።
  እዚ ወዲ 60 ዓመት ተጻዋታይ ነበር፡ ግዳይ 

ናይቶም ባዕሉ ዘዕበዮም ሰለስተ ኣኽላባት እዩ 
ኮይኑ። በዓልቲ ቤት ናይዚ ተጻዋታይ ነበር፡ 
ናብቲ ብድምጺ ኣኽላባት ተናዊጹ ዝነበረ 

ገዛ ድሕሪ ምእታዋ፡ ሰብኣያ ኣብ ውሽጢ 
ከምዘይጸንሓ ትሕብር። ንምንዳዩ ናብ ግዳም 
ኣብ ዝወጽኣትሉ ግና፡ ኣብ ጀርዲን ናይ’ቲ 
ገዛ ነብሱ ተበጃጂሉ እዩ ህይወቱ ሓሊፉ 
ጸኒሑዋ።
  ነዚ ሰብኣይ ግዳይ ዝገበሩ ኣኽላባት ድማ፡ 

ብሰብ መዚ ቁጽጽር ኣኽላባት ተወሲዶም 
ኣለዉ - ብመሰረት ጸብጻባት ናይ’ታ ሃገር።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሰሪ’ኣ

ናፖሊ - ጁቬንቱስ 10፡45 ምሸት
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ
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ዳዕሽ፡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ

ካናዳ፡ ናብ ሀይቲ ወተሃደራዊ ሓገዝ ልኢኻ

ኤሎን መስክ፡ ኣብ ውሽጢ 14 ኣዋርሕ 165 ቢልዮን ዶላር ከሲሩ
ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ዝሃብተመ ሰብ 

እናተባህለ ክግለጽ ዝጸንሐ ኣመሪካዊ 
ቢልዮነር ኤሎን መስክ፡ ኣብ ታሪኽ ዓለምና 
ሓድሽ ክብረ-ወሰን ዘትሓዞ ቅልጡፍ 

ምንቍልቋል ናይ ሃብቲ ከምዘጋጠሞ 
ተገሊጹ።
መስክ ነዚ ሓድሽ ክብረ-ወሰን ክሕዝ 

ዝኸኣለ፡ ነቲ ጃፓናዊ ቢልዮነር ማሳዮሲ 
ሳን ኣብ 2000 ናይ 58.6 
ቢልዮን ዶላር ክሳራ ምስ 
ኣጋጠሞ ሒዙዎ ዝነበረ 
ክብረ-ወሰን ድሕሪ ምስባሩ 
እዩ።
ዓለማዊ መዝገብ ክብረ-

ወሰን (ጊነስ ወርልድ ኦፍ 
ሪከርድስ) ኣብ ዝዘርግሖ 
ሓበሬታ፡ ቀዳማይ ሃብታም 
ናይ ዓለም ዝነበረ መስክ፡ 

ካብ ሕዳር 2021 ክሳብ ታሕሳስ 2022 
ኣብ ዝነበረ እዋን ጥራይ፡ 165 ቢልዮን 
ዶላር ከምዝኸሰረ ኣረዲኡ።
መስክ ንኩባንያ ማሕበራዊ መራኸቢ 

ትዊተር ምዕዳጉ ስዒቡ፡ ዋጋ ብርኪታት 
ናይቲ ኤሌክትሪካውያን ማካይን ዘፍሪ 
‘ተስላ’ ዝተባህለ ትካሉ ብምንቁልቋሉ እዩ 
ንኽሳራ ክቃላዕ ክኢሉ ዘሎ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኤሎን መስክ ንትዊተር ድሕሪ 

ምዕዳጉ - ብዙሓት ሰራሕተኛታት ናይ’ቲ 
ትካል ከምዝሰጎጐ፡ ፖሊሲ ቁጽጽር ናይ’ቲ 
ትካል ከምዝቐየረ፡ እዚ ድማ ንምንቁልቋል 
ዋጋ ብርኪታት ‘ተስላ’ ቀንዲ ምኽንያት 
ክኸውን ከምዝኽእል ይግመት።

ቻይና - ብዙሓት ሰባት ብማኪና ተረጊጾም

ው.ጥ.ዓለም፡ ኡዝበኪስታን ሽሮፖ ህንዲ ከይትጥቀም ኣጠንቂቑውድብ ጥዕና ዓለም፡ ኡዝበኪስታን ነቲ 
ኣብ ህንዲ ብዝመደበሩ ‘ማሪዮ ባዮቴክ’ 
ዝተባህለ ኩባንያ ዝፈረየ ክልተ ናይ 
ቈልዑ ሽሮፖታት ስዓል ከይትጥቀመሉ 
ከምዘጠንቀቐ ተገሊጹ።
እቲ ውድብ ነዚ መጠንቀቕታ’ዚ 

ዝህብ ዘሎ፡ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት 
ኣብታ ኤስያዊት ሃገር ምስ ምጥቃም’ቲ 
ሽሮፖታት ብዝተኣሳሰር ምኽንያት 18 
ቈልዑ ድሕሪ ሙማቶም እዩ።
ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብቲ ትማሊ 

ሓሙስ ዘውጸኦ መግለጺ፡ እቲ መድሃኒት 
ደረጃ ብቕዓቱ ዝሓለወ ከምዘይኰነ ድሕሪ 
ምጥቃስ፡ እቲ ዘፍረዮ ኩባንያ’ውን ብቑዕ 
ምዃኑ ንምርግጋጽ ውሕስነት ክኣትወሉ 
ከምዘይክኣለ ኣፍሊጡ።
ኩባንያ ማሪዮ ባዮቴክ ይዅን ሰብ-

መዚ ጥዕና ህንዲ፡ ብዛዕባ’ቲ ብውድብ 

ጥዕና ዓለም ዝተመሓላለፈ መጠንቀቕታ 
ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ዝዀነ ርእይቶ 
የለን።
እንተዀነ፡ ሞት ናይ’ቶም ህጻናት ምስቲ 

ሽሮፖታት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ድሕሪ 
ምግውሑ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ መድሃኒታት 
ናይ ምፍራይ መስርሕ ከቋርጾ ሚኒስትሪ 
ጥዕና ህንዲ ኣዚዙ ምንባሩ ይዝከር። 
ኣብዚ ሰሙን’ዚ እውን፡ ሰብ-መዚ ጥዕና 

ህንዲ ንፍቓድ ናይቲ ኩባንያ ኣደስኪሎሞ 
ከምዘለዉ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኡዝበኪስታን፡ ኣብ 

ልዕሊ’ቶም ጠንቂ ሞት ናይ’ቶም ቈልዑ 
ዝዀኑ ክልተ ሽሮፖታት ስዓል (Ambron-
nonl & Donx-1 Max) ድሕሪ ዝገበሮ 
ናይ ላባራቶሪ መርመራ፡ ክልተኦም 

መድሃኒታት፡ ‘diethylene glyconl’ 
ከምኡ ድማ ‘ethylene glyconl’ ናይ 
ዝተባህሉ በከልቲ ባእታታት ቅቡል ዘይኰነ 
ዓቐን ትሕዝቶ ከምዝተረኽቦ ኣረጋጊጹ 
ምንባሩ ኣይርሳዕን።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ’ውን፡ 

ኣብ ጋምቢያ ብኻልእ ህንዳዊ ኩባንያ 
ምስ ዝፈረዩ ኣርባዕተ ሽሮፖታት ስዓል 
ብዝተኣሳሰር ምኽንያት 66 ቈልዑ 
ድሕሪ ሙማቶም፡ ውድብ ጥዕና ዓለም 
ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂቡ ከምዝነበረ 
ይዝከር።

ካናዳ፡ ኣብ ምምካት ናይ ገበን ጉጅለታት 
ክውዕላ ምዃነን ዝገለጸተን ወተሃደራዊ 
ዕጥቂ ዝተገጠመለን ተሽከርከርቲ ናብ 
ሀይቲ ከምዝለኣኸት፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት 
ወጻኢ ናይ’ታ ሃገር ገሊጹ።
እቲ ብዓል-ስልጣን ኣብ መግለጺኡ 

ወሲኹ፡ እተን ተሽከርከርቲ፡ ዝሓለፈ ረቡዕ 
ብወተሃደራውያን ነፈርቲ ካናዳ ተጸይረን 
ሀይቲ ከምዝኣተዋን ንሃገራዊ ፖሊስ 
ናይ’ታ ሃገር ከምእተረከባን ሓቢሩ።
መንግስቲ ካናዳ ነቲ ስጒምቲ ዝወስድ 

ዘሎ፡ ኣብ ሀይቲ ብሰንኪ ጉጅለታት ገበን 
ዝፍጽሙዎ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲን 
ጭውያን ዝስዕብ ዘሎ ሰብኣዊ 
ቅልውላዋት እናኸፍአ ኣብ ዝመጽኣሉ 
ዘሎ እዋን እዩ።
ድሕሪ ቅትለት ፕረዚደንት ሀይቲ 

ጆቨነል ሞይስ ኣብ 2021፡ ዝበዝሐ 
ክፋል ናይ’ታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር 
ናይ ገበን ጉጅለታት ክኣቱ ከምዝኸኣለ፡ 
ከምሳዕቤኑ ድማ ብኣማኢት ዝቚጸሩ 

ሰባት ከምዝተቐትሉ ጸብጻባት የመልክቱ።
ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ፡ ሀይቲ፡ ማሕበረሰብ 

ዓለም ፍሉይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክልእከላ 
ምሕጽንታ ድሕሪ ምቕራባ፡ ካናዳን 
ኣመሪካን ወተሃደራውያን ማካይንን 
ካልእ ቀረባትን ከምዝለኣኻላ ኣይርሳዕን።
ብተወሳኺ፡ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ምስ’ቶም 

ናይ ገበን ጉጅለታት ምትእስሳር 
ከምዘለዎም ዝገለጸቶም ወገናት ናይ’ታ 

ሃገር ማለት፡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ፕረዚደንት 
ነበር፡ ክልተ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበርን 
ሰለስተ ሰብ ሃብቲን ዝርከብዎም ዜጋታት 
ሀይቲ እገዳ ምብያና ይዝከር።
ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ 

ብረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 
እቲ ዝተወስደ ናይ እገዳ ስጕምቲን ምሃብ 
ወተሃደራዊ ሓገዝን ኣብታ ሃገር ለውጢ 
የምጽእ ከምዘሎ ገሊጹ።

ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ፡ ነቲ ዝሓለፈ 
ረቡዕ ኣብ ከተማ ካቡል - ጥቓ ህንጻ 
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣፍጋኒስታን 
ዝተፈጸመን፡ ብውሕዱ ህይወት 20 ሰባት 
ዝለከመን ርእሰ-ቅትለታዊ መጥቃዕቲ 
ቦምብ ሓላፍነት ከምዝወሰደሉ ገሊጹ።
እቲ መጥቃዕቲ፡ ኣብ 2023 ኣብታ 

ርእሰ-ከተማ ካብ ዝተፈጸሙ ተመሳሰልቲ 
መጥቃዕቲታት ካልኣይ ዝዓበየ ኮይኑ፡ 
ብማሕበረሰብ ዓለም ክዅነን ከምዝቐነየ 
ይፍለጥ።
ሰበ-ስልጣን ምምሕዳር ጣሊባን 

ግን፡ ብዛዕባ’ቲ ዳዕሽ ዘውጸኦ መግለጺ 
ኣመልኪቶም ዝሃቡዎ ዝዀነ ርእይቶ 
ከምዘየለ እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ። 
ወሃቢ ቃል ፖሊስ ከተማ ካቡል - ካሊድ 

ዛድራን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 
በቲ መጥቃዕቲ ዕስራ ሰላማውያን ሰባት 
ከምእተቐትሉን፡ ኣብ ጥቓ እቲ ሚኒስትሪ 
ዝነበሩ ሓያሎ ካልኦት’ውን ከምዝቖሰሉን 
ሓቢሩ።
ጣሊባን ኣብ 2021 ንኣፍጋኒስታን 

ዳግማይ ካብ ዝቆጻጸራ ንደሓር፡ እቲ 
ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ኣብታ ሃገር 
ክፍጽሞም ንዝጸንሐ መጥቃዕትታት 
ኣዛዪዱዎም ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ። 
በቲ ናይ ረቡዕ መጥቃዕቲ ብኸቢድን 

ፈኲስን ዝቖሰሉ ልዕሊ 40 ሰባት ናብ 
ሓደ ኣብ ካቡል ዝርከብ ዘይመንግስታዊ 
ማእከል ሕክምና ድሕሪ ምውሳዶም፡ 
ቊጽሪ ምዉታት ክውስኽ ከምዝኽእል 
ተኣሚቱ ምንባሩ ኣይርሳዕን።

ኣብ ከተማ ጉዋንግዡ - ቻይና፡ 
ዝሓለፈ ረቡዕ ሓንቲ ማኪና ብመሳገሪ 
ጽርግያ (ዜብራ) ይሰግሩ ናብ ዝነበሩ 
እኩባት ሰባት ብናህሪ ጠኒና ድሕሪ 
ምእታዋ፡ ብውሕዱ ሓሙሽተ 
ካብኣቶም ተረጊጾም ከምዝሞቱ 
ተገሊጹ።
ማዕከናት ዜና ቻይና ትማሊ ሓሙስ 
ኣብ ዝዘርግሓኦ ሓበሬታ፡ በቲ ሓደጋ 
ካልኦት 13 ሰባት’ውን ብኸቢድን 
ቀሊልን ቆሲሎም ከምዘለዉ ገሊጸን።
ነቲ ‘ኣሰቃቒ’ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ 
ሓደጋ ከምዝፈጸመ ዝተጠርጠረ 
መራሒ ናይታ ማኪና - ወዲ 22 
ዓመት ጥርጡር፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 
ፖሊስ ውዒሉ ከምዘሎን መርመራ 
ይግበረሉ ምህላዉን ድማ እተን 
ማዕከናት ዜና ወሲኸን ጸብጺበን።
እቲ ጥርጡር ነቲ ሓደጋ ክፍጽሞ 

እንከሎ ብገለ ወገናት ብካሜራ 
ስለዝተቐርጸ፡ እቲ ተንቀሳቓሲ ምስሊ 
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት 
ይዘውርን ብዙሕ ሰብ ይቀባበለሉን 
ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።
ብመሰረት ጸብጻባት ናይ’ታ ሃገር፡ እዚ 
ናይ ረቡዕ ሓደጋ፡ ኣብታ ሃገር ኣብ 
ውሽጢ ክልተ መዓልታት ዝተራእየ 
ካልኣይ ኣሰንባዲ ፍጻመ እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ’ውን፡ ኣብ ከተማ 
ሻንሃይ ሓንቲ ናይ ቅድድም ማኪና 
ጠኒና ናብ ኮረድዮ ናይ ሓደ ሆቴል 
ክትኣቱን ኣብኡ ንዝነበረ ንብረት 
ናይቲ ሆቴል ከተዕኑን እንከላ ዘርኢ 
ተንቀሳቓሲ ስእሊ ተዘርጊሑ ነይሩ።
እንተዀነ፡ በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ 
ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት 
ከምዘይነበረ፡ ሰብ-መዚ ናይ’ታ ከተማ 
ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ ገሊጾም ነይሮም።
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