
               መበል 32 ዓመት ቁ.146                          ዓርቢ 17 ለካቲት 2023           ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

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

ሕማም ቲቢ - ‘ማይኮባክተሪዩም ሕማም ቲቢ - ‘ማይኮባክተሪዩም 
ቱበርክሎሲስ’ቱበርክሎሲስ’

ውዕሎ ፋልግንዳ-ደሎሎውዕሎ ፋልግንዳ-ደሎሎ

ግርህነት ከም ዕሽነትግርህነት ከም ዕሽነት

ጐድናዊ ሳዕቤን ሰብ-ሰርሖ ጐድናዊ ሳዕቤን ሰብ-ሰርሖ 
መማቕርቲመማቕርቲ

ገጽ  7ገጽ  7

መአረምታ
ኣብ ናይ ትማሊ ሕታም ጋዜጣ፡ ኣብ ዓንቀጽ ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት 

ኢሳይያስ ኣፈወርቂ (ገጽ 3)፡ “ኣብ ዝቕጽል፡ ን‘ዘቤታዊ ኩነታት’ ዝምልከት ሕቶታት 

ክህልወና እዩ) ዝብል ሰፊሩ ኣሎ። እዚ ግን ብጌጋ ዝተመልከተ ምዃኑ እናሓበርና 

- ን‘ዞባዊ ኩነታት’ ዝምልከት ሕቶታት ክህልወና እዩ - ተባሂሉ ክንበብ ምሰናይ 

ይቕረታኡ ንሕብር።

                   ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ

ሻምፕዮን ኣፍሪቃ - 2023 ናብ ሻምፕዮን ኣፍሪቃ - 2023 ናብ 
ሃገራ ተመሊሳሃገራ ተመሊሳ

‘ማሕበር ሕርሻዊ ንግዲ ደቂ-ኣንስትዮ’ ሓሙሻይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ
ማሕበር ሕርሻዊ ንግዲ ደቂ-ኣንስትዮ 
ኤርትራ፡ ብ14 ለካቲት ኣብ ኣስመራ 
5ይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ።
ኣባላት ኣካያዲት ሽማግለ ማሕበር 
ኣብ ዘቕረባኦ ጸብጻብ፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ክልተ ዓመታት፡ ምምዕባል ዓቕሚ-
ሰብ ብፍላይ ከኣ ስልጠናታት ብልዑል 
ኣተኩሮ ከም እተሰርሓሉ ገሊጸን። 
እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን 
ዝተዋህበ ስልጠናታት፡ ኣብ ምምዕባልን 
ምሕደራን ዋኒናት፡ ሕጊ፡ መፍረ ንህቢን 
ደርሁን፡ ምፍራይ ቃንጥሻ፡ ድሕነት 
መግቢ፡ ምስባሕ ጥሪትን ዲጂታላዊ 
ኣገልግሎት ክሊማዊ ሓበሬታን 
ዘጠቓለለ ምንባሩ እውን ተሓቢሩ።
ቅድመ-ኩነት ኣባልነትን ወርሓዊ 
ክፍሊትን ምምሕያሹ - ቍጽሪ ኣባላት 
ንኽዓቢ ካብ ዝሓገዙ ረቛሒታት 
ምንባሩ ክግለጽ እንከሎ፡ ብደገፍ 
ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት 
ኤርትራ ዝተራሕወ ዕድላት ልቓሕ 
እውን ድርኺት ከምዝፈጠረ በሪሁ።
ኣባላት ማሕበር ኣብ’ቲ ወርሓዊ 

ዝካየድ ምርኢት ባዛር ክሳተፋ 
ብምኽኣለን፡ ፍርያተን ምስ ህዝቢ 
ከላልያን ዕድላት ዕዳጋ ክረኽባን 
ከምዝኸኣላ እውን ተጠቒሱ። 

ተሳተፍቲ፡ ማሕበር ኣብ ምምዕባል 
ዓቕሚ ኣባላቱ ዝግባእ ኣድህቦ ሂቡ 
ክሰርሕ፣ ደረት ሕርሻዊ ንግዳዊ ዋኒናቱ 
ከስፍሕ ብምልባው፡ ሸውዓተ ዝኣባላታ 

ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪጸን።
ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ፡ 
ማሕበር ሕርሻዊ ንግዲ፡ ብርክት ዝበላ 
ሓደስቲ መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ 

ብምሕቋፍ - ብዝለዓለ ድርኺት 
ክሰርሕ ምጅማሩ “ዮሃና” ድሕሪ 
ምባል፡ ዓለም-ለኻዊ ርክባት እናገበረ 
ጽልዋኡ ከስፍሕ ኣዘኻኺሩ።

ህግደፍ ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንጥፈታቱ ገምጊሙቤት-ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር 
ንደሞክራስን ፍትሕን ዞባ ደቡባዊ 
ቀይሕ ባሕሪ፡ ብ14 ለካቲት ኣብ ከተማ 
ዓሰብ ኣብ ዘካየዶ ርክብ - ናይ 2022 
ንትፈታቱ ገምጊሙ።
ኣብ’ቲ ሓለፍቲ ንኡሳን ጨናፍርን 

ጉጅለታትን ዝተረኽቡሉ ገምጋም፡ 
ጸሓፊ ህግደፍ ኣብ’ቲ ዞባ ኣቶ ረዘነ 
ሚካኤል፡ ትግባረ መደባት ብመንጽር 
ዝነበረ ውጥናት፡ ከምኡ’ውን 
ብልጫታትን ድኻማትን ዘጠቓለለ 

ጸብጻብ ኣቕሪቡ። 
ዓቕሚን ብቕዓትን ኣባላት ንምዕባይ 

- ትምህርታውን ጐስጓሳውን መደባት፣ 
ምዱብን ፍሉይን ኣኼባታት፣ ኣብ 
ህሉው መድረኻዊ ኩነታት ዘተኰረ 
ሰሚናራት. . . ከምእተወደበን 
ከምእተዋህበን ኣብሪሁ።
ኣብ’ቲ ጸብጻብ፡ ኣስታት 3 ሽሕ ኣባላት 

ግንባር ኣብ ዝተፈላለየ ልምዓታዊ 

መደባት፣ 127 ኣባላት ድማ ብደረጃ 
ሃገርን ዞባን ኣብ ዝተኻየደ ስልጠናታት 
ካድር ከምእተሳተፉ ተሓቢሩ።
ካድራት ምምልማል፣ ኣበርክቶ ኣባላት 

ምዕዛዝ፣ መሓውራት ግንባር ምሕያል፣ 
ንቕሓትን ኣፍልጦን ኣባላት ዘዕብዩ 
ንጥፈታት ምክያድ - ገለ ካብ’ቲ ነዚ 
ዓመት እዚ ተታሒዙ ዘሎ መደባት 
ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ረዘነ፡ ሓለፍቲ 

ብጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ዝተኸሰሳ ተሽከርከርቲ 
5.4 ሚልዮን ናቕፋ ተቐጺዐን

ኣብ 2022፡ ሕጊ ትራፊክ ብምጥሓስ 
ዝተኸሰሳ 866 ተሽከርከርቲ፡ ብድምር 

5.4 ሚልዮን ናቕፋ ከምእተቐጽዓ፡ 
ኣብ በዓል-መዚ መጓዓዝያ ምድሪ 
ዳይረክተር ጨንፈር ድሕነትን 
ምቁጽጻርን ኣቶ በየነ ተስፋማርያም 
ሓቢሩ።
እተን ተሽከርከርቲ - 178 ካብ 
ዝተፈቕደለን ኣገልግሎት ወጻኢ 
ክነጥፋ ዝተረኽባ፣ 352 ምስ 
ወነንቲ ጋራጃት ብምትሕብባር 
ናይ ሞቶረን ካልእ ኣካላትን 
ለውጢ ክገብራ ዝተታሕዛ፣ 190 
ታርጋ ብምጥፋእን ብምብልሻውን 
ዝተኸሰሳ፣ 11 ንነዊሕ ዓመታት 
መርመራ ጥዕና - ቦሎ ዘይገበራ፣ 
135 ድማ ብዝተፈላለየ ጥሕሰት 

ሕጊ ትራፊክ ዝተኸሰሳ እየን።
እቲ መቕጻዕቲ፡ ብመጠንን ዓይነትን 
ናይ’ቲ ጥሕሰት እኳ ዝፈላለ እንተዀነ፡ 
ናይ ገንዘብን ንዝተወሰነ ግዜ ታርጋ 
ምውራድን ዘጠቓለለ እዩ።
ኣቶ በየነ፡ ኣብ መስርሕ መሸጣን 
ዕድግን መካይን፡ ዋንነት ምቕያርን 
ምስግጋርን ኣብ ውሽጢ 60 
መዓልታት ክካየድ ግድን ምዃኑ፣ 
ነዚ ዘይፍጽሙ ድማ ብዘይካ’ቲ 5 
ሽሕ ናቕፋ መቕጻዕቲ፡ ኣብ ውዕል 
መድሕን ተሓታትነት ከምዘስዕብ 
ክርድኡ ብምዝኽኻር፡ ኣብ ዘይሕጋዊ 
ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ወነንቲ ጋራጃት 
ክቚጠቡ መኺሩ።

ኤርትራውያን ኣብ ኢጣልያ፡ ዝኽሪ ስርሒት 
ፈንቅል ብድምቀት ጸምቢሎም

ኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያ፡ መበል 
33 ዓመት ዝኽሪ ርሒት ፈንቅል 
ብድምቀት ጸምቢሎም።
እቲ ብ12 ለካቲት ኣብ 8 ከተማታት - 

ሮማ፡ ባሪ፡ ካታንያ፡ ፒዛ፡ ኣብሩሶ፡ ፓርማ፡ 
ቬሮናን ቦሎኛን ዝተኻየደ ጽምብላት፡ 
ብባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናድኦታት 
ደሚቑ ከምዝወዓለ ተፈሊጡ። 
ኣብ’ቲ ናይ ሮማ በዓለ-ዝኽሪ፡ ኣምባሳደር 

ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሓጽዮን 
ጴጥሮስ፡ ብዛዕባ ታሪኻዊ ስርሒት ፈንቅልን 
ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጽልዋኡን 

መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ “ነዚ በሪ ናጽነት 
ዘርሓወ ስርሒት ኣብ እንጽምብለሉ 
ኣጋጣሚ፡ ሕድሪ ሰማእታትና ከነተግብር 
ረዚን ሓላፍነት ከምዘሎና ክንዝክር 
ይግባእ” ክብል ኣገንዚቡ።
ኣብተን ካልኦት ከተማታት እውን፡ 

ብሓለፍቲ ውዳቤታት ተመሳሳሊ 
መግለጺታት ከምእተዋህበ፡ እቲ ሓበሬታ 
ኣረዲኡ።
እቲ ጽምብል፡ ሰንበት 19 ለካቲት - ኣብ 

ሚላኖ፡ ፊረንሰ፡ ናፖሊ፡ ፓለርሞን ቶሪኖን 
እውን ክቕጽል ምዃኑ ተፈሊጡ።

ብልዑል ኣቓልቦ ክዋስኡ ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ 

ባሕሪ ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ 
ማንታይ፡ በብደረጃኡ ንዘለዉ ኣባላትን 

መሓውራትን ግንባር ምሕያል 
ይጽናሓለይ ዘይበሃሎ መደብ ከምዝዀነ 
ብምዝኽኻር፡ መደባት ብኣድማዕነት 
ንምትግባርን ክብርታት ግንባርን 
ሕብረተ-ሰብን ንምዂስኳስን፡ ኩሉ 
ኣባል ብትግሃት ክሰርሕ ኣተሓሳሲቡ።
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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
ተስፋልደት መብራህቱ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ሕማም ቲቢ - ‘ማይኮባክተሪዩም ቱበርክሎሲስ’ሕማም ቲቢ - ‘ማይኮባክተሪዩም 
ቱበርክሎሲስ’ (Mycobacterium tuber-
culosis) ብዝተባህለ ባክተርያ ዝመጽእ 
ሕማም እዩ። እዚ ባክተርያ’ዚ ከም 
ልሙድ ንሳንቡእ ዘጥቅዕ’ኳ እንተኾነ፡ 
ኩሊት፡ ዓንዲ ሕቖ፡ ሓንጎል. . . ዝኣመሰሉ 
ካልኦት ክፍሊ ኣካላትና’ውን ከጥቅዕ 
ይኽእል እዩ። ሕማም ቲቢ ግቡእ ክንክን 
እንተዘይተጌርሉ ቀታሊ ሕማም እዩ። 
ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም 

ዘነጽሮ፡ ኣብ 2020 ብሕማም ዓባይ ሰዓል 
(ቲቢ) 1.5 ሚልዮን ሰባት ህይወቶም 
ስኢኖም። ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ 
ሕማም ቲቢ መዓልታዊ ሓሙሽተ 
ሽሕ ሰባት ህይወቶም ከም ዝስእኑ እቲ 
ጸብጻብ ወሲኹ የረድእ። ከም ድኽነትን 
ተነጽሎን ዝኣመሰሉ ማሕበራውን 
ቁጠባውን ጽልዋታት ነቲ ሕማም 
ኣዝዮም ካብ ዘብእስዎ ዘለዉ ጉዳያት 
ምዃኖም እዩ ዝንገር። 
ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ሕማም ቲቢ ብደረጃ 

ዓለም ኣብ መበል 13 ተርታ ተሰሪዑ 
ዝርከብ ቀታሊ ሕማም እዩ። ብደረጃ 
ለብዒ፡ ናይዚ ዘመን ሕማም ኮይኑ 
ንዝጥቀስ ኮቪድ-19 ተኸቲሉ ኣብ 
ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ ኣሎ። 
ሕማም ቲቢ ክትፍውሶ ከምኡ’ውን 

ክትከላኸሎ ዝከኣል ሕማም እዩ፣ ግና 
ግቡእ መምርሒታት ምኽታል የድሊ። 

ቲቢ ንኣየናይ ኣካላት ሰብነትና የጥቅዕ?ቲቢ ንኣየናይ ኣካላት ሰብነትና የጥቅዕ?
ቲቢ ንመላእ ኣካላትና ዘጥቅዕ ዓይነት 

ሕማም እዩ። እቲ ዝበዝሐ 80 ሚእታዊት 
ንሳንቡእ ዘጥቅዕ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ 
ዝተረፈ 20 ሚእታዊት ድማ፡ ካብ ሰብ 
ናብ ሰብ ዘይመሓላለፍ ኮይኑ ንዝተፈላለዩ 
ኣካላት ዘጥቅዕ እዩ። ሓደ ካብኡ  እቲ 
ብዘይፈልሐ ጸባ ናይ ጥሪት ብምስታይ 
ዝኽሰት ዓይነት ቲቢ እዩ። ኣብ ሃገርና 
ክልቲኡ ዓይነት ሕማም ቲቢ ኣሎ።

ሕማም ቲቢ ብኸመይ ይመሓላለፍ? ሕማም ቲቢ ብኸመይ ይመሓላለፍ? 
ሕማም ቲቢ ብዓይንና ብዘይረአ 

ባክተርያ ዝመጽእ ሕማም እዩ። ቲቢ 
ዝሓመመ ሰብ ኣብ ዝስዕለሉ፡ ዝህንጥሰሉ፡ 
ዝዛረበሉን ዝደርፈሉን እዋን፡ እቲ ጠንቂ 
ቲቢ ዝኾነ ባክተርያ ናብ ከባቢ ኣየር 
ይዝርጋሕ። ኣብ ከባቢኡ ዝጸንሐ ጥዑይ 
ሰብ ነቶም ባክተርያ ብስርዓተ-እስስትንፋስ 
ኣቢሉ ናብ ኣካላቱ ድሕሪ ምእታው፡ ኣብ 
ሓደ እዋን ብቲቢ ይጥቃዕ። ብኸም’ዚ 
ኣገባብ ቲቢ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይላባዕ። 

ሕማም ቲቢ፦ ሕማም ቲቢ፦ 
* ሰላምታ ብምልውዋጥ፡
* ብሓንሳብ ብምብላዕን ብምስታይን፡ 
* ኣንሶላን ካልእ መንጸፍ ዓራትን 

ብምትንካፍ፡
* ብምስዕዓም ኣይመሓላልፍን እዩ። 
ቲቢ ብዘይካ ብኣየር ብኻልእ መንገዲ 

ኣይመሓለልፍን እዩ። ሓደ ሰብ ቲቢ 
ባክተርያ ዘለዎ ኣየር ናብ ኣካላቱ ምስ 
ዝስሕብ፡ እቲ ባክተርያ ኣብ ሳንቡኡ 
ዓሊቡ ክዓብን ክራባሕን ይጅምር። 
ካብዚ ምስ ደም ተሓዊሱ ናብ ኩሊት፡ 
ዓንዲ ሕቖን ሓንጎልን ናይቲ ግዳይ 
ከስፋሕፍሕ ይኽእል።   
ኣብ ሳንቡእ ዝርከብ ሕማም ቲቢ 

ተላባዒ እዩ። እዚ ማለት፡ እቲ ባክተርያ 
ናብ ካልእ ጥዑይ ሰብ ክሓልፍ ይኽእል 

እዩ። ኣብ ከም ኩሊት ወይ ዓንዲ ሕቖ 
ዝርከብ ሕማም ቲቢ ግና፡ ናብ ካልእ ሰብ 
ኣይላባዕን እዩ። 
ሕማም ቲቢ ዘለዎ ሰብ፡ ነቲ ሕማም 

ናብ ስድርኡ፡ ኣዕሩኽቱ፡ መሳርሕቱን 
መማህርቱን ከመሓላልፎ ዘሎ ተኽእሎ 
ልዑል እዩ። እዚ ግቡእ ጥንቃቐታት ምስ 
ዘይግበር እዩ።    

ንሕማም ቲቢ ዝተቓልዑ መን እዮም?ንሕማም ቲቢ ዝተቓልዑ መን እዮም?
ገለ ሰባት ብባክተርያ ቲቢ ምስ ተለኽፉ፡ 

ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ኣካላቶም 
ከይተጋፈጦ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት 
ሻቡ እቲ ሕማም የማዕብሉ። ገለ ሰባት 
ድማ ከም ዓቕምን ኩነታት ሕማም ናይ 
ምጽዋር ዓቕሞም ነቲ ሕማም ከማዕብሉ 
ዓመታት ይወስደሎም። 
ኣስታት 5 ክሳብ 10 ሚእታዊት 

በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት፡ ግቡእ 
ሕክምናዊ ክንክን ምስ ዘይረኽቡ ሕማም 
ቲቢ ከማዕብሉ ግድን እዩ። ብሰንኪ 
‘ኤች. ኣይ. ቪ.’ን ካልእን ሕማም ናይ 
ምጽዋር ዓቕሞም ተዳኺሙ ዝጸንሑ 
ሰባት ብቐሊሉ ሕማም ቲቢ ከማዕብሉ 
ይኽእሉ። 
ብሓፈሻ ንሕማም ቲቢ ኣብ ሓደጋ 

ዝርከቡ ሰባት ኣብ ክልተ ደረጃ ክምቀሉ 
ይኽእሉ።
=> ሰባት - ምስ ኣብ ቀረባኦም ሕማም 

ቲቢ ዘለዎ ሰብ ዝነብሩ፡
=> ሰባት - ብሕክምናዊ ኩነታቶም 

ዝተሓተ ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ 
ዘለዎም፡

ሰባት - ምስ ኣብ ቀረባኦም ሕማም ቲቢ ሰባት - ምስ ኣብ ቀረባኦም ሕማም ቲቢ 
ዘለዎ ሰብ ዝነብሩዘለዎ ሰብ ዝነብሩ
  ምስ ብሕማም ቲቢ ዝተለኽፈ ሰብ 

ዝቀራረቡን ዝነብሩን፡
  ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት፡ 
  ልዑል መጠነ ምትሕልላፍ ሕማም 

ቲቢ ዘለዎም ጉጅለታት - ንኣብነት 
ግዳም ሓደር ሰባት፡ መራፍእ ናይ ሓሽሽ 
ዝጥቀሙ ሰባት፡ ከምኡ’ውን ብሕማም 
ኤት ኣይ ቪ ዝተለኽፉ ሰባት። 

ሰባት - ብሕክምናዊ ኩነታቶም ዝተሓተ 
ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ዘለዎም፡
ህጻናትን ሽማግለታትን ትሑት ሕማም 

ናይ ምጽዋር ዓቕሚ እዩ ዘለዎም። እዞም 
ዝስዕቡ ጥዕናዊ ጸገማት ዘለዎም ሰባት፡ 
ትሑት ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ትሑት ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ 
ዘለዎም እዮም፦ዘለዎም እዮም፦
  ምስ ኤች. ኣይ. ቪ. ዝነብሩ ሰባት፡
  ከቢድ ሕማም ኩሊት ዘለዎም፡
  ትሑት ክብደት ሰብነት ዘለዎም፡
  ኣካላት ዝተሰጋገረሎም፡
 ብዝተፈላለዩ ሕዱር ሕማም ዝተጠቕዑ 

ሰባት ወዘተ።

ዓይነት ሕማም ቲቢዓይነት ሕማም ቲቢ
ብባክተርያ ‘ማይኮባክተሪዩም 

ቱበርክሎሲስ’ ዝተለኽፈ ሰብ ኩሉ፡ 
ይሓምም እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ 
ሕማም ብኽልተ ኣገባብ እዩ ዝርአ፦
  ድጉል ሕማም ቲቢ (Latent TB)፦ 

ኣብ ሰብነትካ ባክተርያ ‘ማይኮባክተሪዩም 
ቱበርክሎሲስ’ እኳ እንተሃለወ፡ ሕማም ናይ 
ምጽዋር ዓቐሚ ሰብነትካ ንኸይራባሕ ስለ 
ዝከላኸሎ፡ በቲ ሕማም ኣይትጥቃዕን። 
ስለዚ ምልክታት ኣይተርእይን። ናብ 
ካልእ ሰብ’ውን ኣይተመሓላልፍን። 
ይኹን’ምበር፡ እቲ ባክተርያ ኣብ ውሽጢ 
ሰብነትካ ብህይወት ስለ ዘሎ፡ ሓደ 
መዓልቲ ንጡፍ ኮይኑ ከጥቅዓካ ይኽእል 
እዩ። 
  ንጡፍ ሕማም ቲቢ (Active TB)፦ 

እቲ ባክተርያ ሓንሳብ ናብ ሰብነትካ 
ምስ ኣተወ ሻቡ ተራቢሑ ከጥቅዓካ 
ይጅምር። ኣብዚ ደረጃ’ዚ ነቲ ሕማም 
ናብ ካልእ ሰብ ከተመሓልፎ ተኽእሎ 
ኣሎ። 90 ሚእታዊት ድጉል ዝጸንሐ 
ሕማም ቲቢ ናብ ንጡፍ ከም ዝቕየር 
ሕክምናዊ ጸብጻባት የነጽሩ። እቲ 
ድጉል ሕማም ቲቢ ዝጸንሖ ሰብ፡ ምስ 
ዕድመ ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሙ 
እናተዳኸም ስለዝኸይድ፡ በቲ ሕማም 
ብቐሊሉ ይጥቃዕ።  

ምልክታት ሕማም ቲቢ ምልክታት ሕማም ቲቢ 
ምልክታት ሕማም ቲቢ፡ ምስ ምርባሕን 

ምዕባይን ናይ’ቲ ኣብ ውሽጢ ኣካላት 
ዘሎ ባክተርያ ቲቢ ይፈላለ እዩ። ባክተርያ 
ናይ ቲቢ ከም ልሙድ ኣብ ሳንቡእ እዩ 
ዝዓቢ። እቲ ሕማም ቲቢ ናይ ሳንቡእ 
እንተኾይኑ፡ 
  ክሳብ ሰለስተ ሰሙንን ልዕሊኡን  ክሳብ ሰለስተ ሰሙንን ልዕሊኡን 

ዝጸንሕ ከቢድ ሰዓል፡ ዝጸንሕ ከቢድ ሰዓል፡ 
  ቃንዛ  ኣፍ-ልቢ፡
  ደም ዘለዎ ዓኽታ ምልክታት የርኢ። 
ካልእ ምልክታት’ውን ኣለዉ። 
  ድኻምን ምስልካይን፡
  ምዕጻው ሸውሃት፡

  ረስኒ፡
  ምንካይ ክብደት ወዘተ።
እቲ ሕማም ቲቢ ካብ ሳንቡእ ወጻኢ 

ምስ ዝኸውን ድማ፡ ከም ኩነት ናይቲ 
ተጠቒዑ ዘሎ ክፍሊ ኣካላት ምልክታቱ 
ዝተፈላለየ እዩ። 
ዝኾነ ሰብ ገለ ካብዞም ተጠቒሶም 

ዘለዉ ምልክታት ምስ ዘርኢ ተቐላጢፉ 
ናብ ከባቢኡ ዝርከብ ትካል ጥዕና 
ብምኻድ መርመራ ክገብር ይግባእ። 
ብሕማም ቲቢ ተጠቒዑ ምስ ዝህሉ፡ 
እቲ ሕማም ክሓዊ ዝኽእል ምዃኑ 
ተቐቢሉ መድሃኒቱ ብግቡእ ክወስድን 
ክሳብ ዝሓዊ ጥቡቕ ምክትታል 
ክገብርን ይግባእ። ቲቢ ዝሓመመ ሰብ 
ግቡእ ሕክምናዊ ምክትታል ምግባር 
ንረብሓኡን ረብሓ ሕብረተሰቡን ምዃኑ 
ክግንዘብ ይግባእ። 

መሳርሒ መነጸሪ ቲቢመሳርሒ መነጸሪ ቲቢ
መሳርሒታት መነጸሪ ቲቢ ካብ ግዜ 

ናብ ግዜ እናማዕበለ ይመጽእ ኣሎ። 
ኩሎም ኣብ ሃገርና ተኣታትዮም 
ይስረሓሎም ኣሎ። ራጂ ከምኡ’ውን 
መመርመሪ ዓኽታ፡ እቲ ቅድሚ ሕጂ 
ክልተ መዓልቲ ዝወስድ ዝነበረ፡ ሎሚ 
ኣብ ክልተ ሰዓት መልሲ ህላወ ቲቢ 
ክረጋገጽ ተኻኢሉ ኣሎ።

ሕማም ቲቢ ብኸመይ ይፍወስ? ሕማም ቲቢ ብኸመይ ይፍወስ? 
መብዛሕትኡ ብባክተርያ ዝመጽእ 

ረኽሲ፡ ግቡእ ፍወሳ ምስ እትገብር 
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ ክልተ ሰሙን 
ምምሕያሽ የርኢ እዩ። ናይ ሕማም ቲቢ 
ግና ከምኡ ኣይኮነን። 
ብሕማም ቲቢ ዝተለኽፈ ሰብ፡ ምሉእ 

ብምሉእ ክሓዊ ካብ 6 ክሳብ 9 ኣዋርሕ 
ዝቕጽል ግቡእ ፍወሳ ክወስድ እዩ ዘለዎ። 
ነቲ ፍወሳ ምሉእ ብምሉእ ምስ ዘይወስዶ፡ 
እቲ ብባክተርያ - ‘ማይኮባክተሪዩም 
ቱበርክሎሲስ’ ዝመጽእ ረኽሲ መሊሱ 
ስለ ዝደግስ፡ ናብ ሕማም ቲቢ ይምለስ። 
ኣብዚ ደረጃ’ዚ እቲ ባክተርያ ነቲ ናይ 
ሕማም ቲቢ መድሃኒት ስለ ዝለምዶ/
ዝጻወሮ በቲ መድሃኒት ዳግማይ 
ክትፍወስ ዝኸበደ ይኸውን። 

ኣገባባት መከላኸሊ ምትሕልላፍ ቲቢ ኣገባባት መከላኸሊ ምትሕልላፍ ቲቢ 
ካብ ሰብ ናብ ሰብካብ ሰብ ናብ ሰብ
=> ኣብ እዋን ምስዓልን ምህንጣስን 

ኣፍናን ኣፍንጫናን ብመንዲል ምሽፋን።
=> ዓኽታ ክመጽኣና እንከሎ፡ ኣብ 

ዝኾነ ቦታ ጡፍ ክንብል ኣይግባእን። 
ኣብ ገዛ እንጥቀመሉ መቐበሊ ዓኽታ 
ታኒካ ምስ መኽደኒኡ ተጠቒምና 
ንዓሰርተ ደቓይቕ ኣፍሊሕና ኣብ ዓይኒ 
ምድሪ ወይ ጉድጓድ ፊሒርና ንቐብሮ። 
እቲ ታኒካ ድማ ሓጺብና ከም እንደገና 
ክንጥቀመሉ ንኽእል። 
=> ግዳያት ናይቲ ሕማም ዝኾኑ ሰባት 

ብግቡእ ሕክምናዊ ምክትታል ብምግባር 
ኩነታቶም ምምሕያሽ።
=> እንድቅሰሎም መናጽፍ፡ መዓልታዊ 

ኣብ ጸሓይ ኣውጺእና ንፋስ ከም 
ዝሃርሞም ምግባር።
=> መሳኹቲ ናይቲ እንድቅሰሉ ክፍሊ 

ምኽፋት። 
=> ህጻናት ክታበት ቲቢ ብግቡእ ከም 

ዝወስዱ ምግባር። 
=> ኣብ ኣመጋግባ ስሩዕ ምክትታል 

ብምግባር መኣዛዊ መግብታት ምምጋብ። 

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

ውዕሎ ፋልግንዳ-ደሎሎ
ጸላኢ፡ ነታ ኣብ ግዜ ስርሒት ፈንቅል 

ክሳዱ ዝሓነቐት ገመድ ንምዝላቓ ወይ 
ንምብታኻ ዘይሓሰቦን ዘይፈተኖ ስጕምትን 
ኣይነበረን። እንተ ተመሰለሉ’ውን 
ነቲ ብተደጋጋሚ ዘበገሶ ወተሃደራዊ 
ወፍርታቱ ምሩጽ ኣስማት ይጥምቖ ነበረ። 
ወፍሪ ደምመላሽ፡ ገስጥ፡ በጥስ፡ ኣድን. . . 
እናበለ ኣዋናዋኒ ኣስማት እናቐያየረ ላሕ! 
ክሳብ ዝብል ፈቲኑ። ምስ’ቲ ዘርእዮ ዝነበረ 
ከቢድ ምዕልባጥ፡ ኣብ መወዳእታ ዕለታት 
መጋቢት 1990 “ጸላኢ ክወፍር ስለዝዀነ 
ተጠንቀቕ” ዝብል መልእኽቲ ካብ ላዕሊ 
ናብ ታሕቲ - ኣብ ተጋደልቲ- ተደጋጋሚ 
ይመሓላለፍ ነበረ። 
ብኣኡ መሰረት፡ ንምክልኻል ዝዓለመ 

ናይ ወገን ምቅርራባት ኣብ ቦታኡ 
ነበረ። ነቲ ዝኽፈል ዝነበረ መውጋእትን 
መስዋእትን ኣብ ግምት ብምእታው፣ 
ከምኡ’ውን ካብ ርሑቕን ቀረባን ናብ 
ግንባር ጊንዳዕ ዝጓረት ዝነበረ ሰራዊትን 
ኣጽዋርን ጸላኢ ንምሕምሻሽ ዝተፈላለዩ 
ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር’ውን ካብ ካልእ 
ግንባራት ተሳሒቦም ናብ ግንባር ጊንዳዕ 
የምርሑ ነበሩ። ገለ ካብኣቶም፡ ብርጌዳት 
ናይ ክፍለ ሰራዊት 52 እዮም። 
እዚ ክፍለ-ሰራዊት’ዚ፡ መጥቃዕቲ ፈንቅል 

ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ኣብ ግንባር ጎላጕል 
ዝተሰለፈ ኣሃዱ ኣይነበሮን። ወተሃደራዊ 
ዓቕሚ ጸላኢ ደምሲስካ ወደብ ምጽዋዕ 
ምቍጽጻር ንዝግበር ዝነበረ ክብደት ውግእ 
ሰምሃር ንምፍዃስን ንጸላኢ ምትላልን፡ 
ኣብ ጸጋማይ ግንባር ከረን’ዩ መጥቃዕቲ 
ዝኸፈተ። በዚ ምኽንያት፡ በቲ ኣብ 
ልዕልን ትሕትን መሬት ብጸረ-ሰብ ነተጕቲ 
ዝተሓጽረ ኣኽራናት ሮራ-መንሳዕ ዝተሃንጸ 
ጽኑዕ መከላኸሊ መስመር ጸላኢ ብምጥቃዕ 
ወሳኒ ቦታታት ተቘጻጸረ። ነቲ ካብ ቅድሚ 
ክልተ ዓመታት ጀሚሩ ብጸላኢ ክህነጽ 
ዝጸንሐ ድፋዕ ንምስባር ዝሓተተ ዋጋ ግን 
ቀሊል ኣይነበረን። በዚ ምኽንያት፡ እቶም 
ብርጌዳት ናይዚ ክፍለ-ሰራዊት፡ ወደብ 
ምጽዋዕ ኣብ ቍጽጽር ህዝባዊ ግንባር 
ኣትዩ፡ ውግእ ኣብ ግንባር ግንዳዕ ናይ 
ምክልኻል ርብርብ ምስ ጀመረ እዮም 
ኣብ ዝተፈላለዩ ዕለታት ተሳሒቦም ናብኡ 
ዝተጸንበሩ። 
ኣብ ከባቢታት ፈረሰገ ይካየድ ናብ ዝነበረ 

ግጥማት ዝተጸንበሩ ኣሃዱታት ናይቲ 
ክፍለ ሰራዊት፡ ብደረጃ ቦጦሎኒታት እዮም 
ነይሮም። እዚኣቶም፡ ከም ተደረብቲ ናይ 
ክፍለ-ሰራዊት 61 ኮይኖም ክስለፉ ኸለዉ፡ 
ብወገን ኩበን ግንባር ርእሲ-ዓዲን ግን 
ንዝሓጺር ግዜ ናይ ገዛእ ርእሶም መከላኸሊ 

መስመር ሒዞም ተሰሊፎም ነበሩ። 
ኣብቲ ካብ መንተብለ ክሳብ ግንባር ርእሲ-

ዓዲ ዝዝርጋሕ ስፍሓት ዝነበሮ ውግእ 
ዝተሳተፈ ግን፡ ብርጌድ 19 ብምሉኡ 
ነበረ። እቲ ኣብ ከባቢታት ርእሲ-ዓዲ፡ 
ብፍላይ ድማ ርእሲ’ምባደርሆ ዝተኻየደ 
ርብርብ፡ ጸላኢ እንተዀይንሉ ንመከላኸሊ 
መስመር ተጋደልቲ ኣፍሪሱ ንመራኸቢ 
መስመር ኣፍዓበት ምጽዋዕ ኣብ ጎላጕል 
ሸባሕ ሽዕብ ንምብታኽ ዕላማ ገይሩ ዘበገሶ 
ወፍሪ እዩ። ኣብቲ ውግእ’ቲ፡ ንመበል 24፡ 
10ይ ምስ 21፡ 22 ተራራ ክፍለጦራት፣ 
ከምኡ’ውን 5ይ ኣየር ወለድ ብርጌድ 
ከም ዝተሳተፉዎ እዩ ዝንገረሎም። ነዚ 
ወፍሪ’ዚ ኣብ ምፍሻል ኣብዚ ከባቢ 
ዝተሰለፋ ኣጋር ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር፡ 
ካብ ክፍለ ሰራዊት 52 ሓደ ብርጌድን 
ክልተ ቦጦሎኒታትን ምስ ኣሃዱታት 
ክፍላተ ሰራዊት 16፡ 96 እየን። 
እቲ ውግእ ዕለት 19 ጀሚሩ ክሳብ 25 

ምያዝያ ዝቐጸለ ኮይኑ፡ ቀሊል ዘይበሃል 
መስዋእቲ ዝሓተተን ኣብ ልዕሊ ጸላኢ 
ድማ ከቢድ ክሳራ ዘውረደ ነበረ። 
ኣብ ከባቢታት ውሽጢ ጸላኢ ዝወደቐ 
ወተሃደር ኣብ ፍቕዲ ከይኣተወ፡ ጸላኢ 
ተጸፊዑ ንድሕሪት ድሕሪ ምምላሱ 
ዝተጸብጸበ ሬሳታት ጸላኢ፡ 3000 በጽሐ።
ኣሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 52፡ ካብ ግንባር 

ሮራ መንሳዕ ተሳሒቦም ናብ’ዚ ግንባር’ዚ 
ክኣትዉ ኸለዉ፡ ኣብቲ ዘጋጠሞም 
ውግእ ዳርጋ ብጥርኑፍ ኣይተሳተፉን። 
ብዘይካ’ቲ ኣብ ውግእ ርእሲዓዲ ዝተሳተፈ 
ብርጌድ 19 ካልእ ብደረጃ ቦጦሎኒታት 

እናተፈናጨሉ ከም ተደረብቲ ናይ 
ካልኦት ኣሃዱታት እዮም ዝሳተፉ ዝነበሩ። 
ንኣብነት፡ እቶም ኣብ 20 መጋቢት ካብ 
ግንባር ሮራ-መንሳዕ ወጺኦም፡ ዕለት 28 
ናብ ግንባር ግንዳዕ ዝኣተዉ ኣርባዕተ 
ቦጦሎኒታት ናይቲ ክፍለ ሰራዊት፡ ክልተ 
ቦጦሎኒታት ቀጥታ ድፋዕ ክሕዙ ከለዉ 
ዝተረፉ ክልተ ቦጦሎኒታት ግን ከም 
ዕቁብ ሓይሊ (ሪዘርቭ) ነበሩ። እቲ ከም 
ዕቁብ ሓይሊ ዝተታሕዘ ቦጦሎኒታት፡ 
ኣብ ድሕሪ ክፍለ-ሰራዊት 85 ዝዓረደሉ 
መከላኸሊ መስመር ጋሕያት ኩበ እዮም 
ዝነበሩ። እቶም ቀጥታ መከላኸሊ መስመር 
ዝሓዙ ቦጦሎኒታት ከኣ፡ ቦጦሎኒታት 
ሓደን ሰለስተን ናይ ብርጌድ 45 እዮም። 
ንሳቶም፡ ካብ ግንዳዕ ንሸነኽ ደቡብ ተረተር 
ኩበ -ካብ ክፍለ ሰራዊት 85 ሸነኽ ጸጋም- 
ምስ ክፍለ-ሰራዊት 70 ኣሲሮም ሓዙ።
ኣብቲ ግዜ’ቲ እቲ ሞራል ስርዓት 

ደርጊ ዝረዅመሸ ግንባር ጊንዳዕ፡ ካብ 
ዝምስረት 49 መዓልታት ጥራይ ኣቝጺሩ 
ነበረ። ብፍላይ ኣብ ድሮ 29 መጋቢት፡ 
ካብ ቅድሚኡ መዓልታት ብዝተፈልየ 
መልክዕ ድምጺ ተዅሲ ዘይብላ ጸጥ 
ዝበለት ለይቲ ሓደረት። “እታ ብርኩታ 
እምኒ ኣላታ” ከም ዝተባህለ ግን ተጋዳላይ 
ኣሚኑ ኣይተዛነየን። ዓመጸኛታትን ሰብ 
ቤትን ተፋጢጦም ክተሓላለዉ ሓደሩ። 
ምኽንያቱ፡ እቶም ስርሒት ፈንቅል 
ፈንቂሉዎም ካባ ሕፍረት ዝተጐልበቡ 
ኣዘዝቲ ሰራዊት ጸላኢ፡ ካብ ማእከላይ 
ኢትዮጵያ ዝሰሓቡዎም ክፍለ-ጦራት 
ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ኣትዮም ምንባሮም 

ስለዝተፈልጠ፡ ካብ ዝቐደመ ፈተነታቶም 
ተማሂሮም ወፍሪ ከም ዘይሓድጉ ብኣጋ 

ዝተረጋገጸ ነበረ። ከምቲ ዝተገመተ ኸኣ 
ሰዓት ሰለስተን ፈረቓን ናይዚ ዝተጠቕሰ 
ዕለት፡ ብደብዳብ ከቢድ ብረት ዝተሰነየ 
ሓደገኛ ዝመስል ምንቅስቓስ ተኸስተ።
ኣዛዚ ብርጌድ 45 ተጋዳላይ ኣደም 

ኮኮል - ሕጂ ብርጋደር ጀነራል - ደብዳብ 
ከቢድ ብረት ምስ ሰምዐ ካብ ዕረፍቱ 
ተበራበረ። መአዘዚ ቦታ ኣደም ኮኮል ኣብ 
ብራኸ ነጥቢ 1015 እዩ ዝነበረ። ብፍላይ 
ድሕሪ ሰዓት 4፡00 ኣብ ድሕሪ ድፋዕ 
ተጋደልቲ ናይ ቦምባን ደቂቕ ብረትን 
ተዅሲ ተሰምዐ።
እቲ ኵነታት ባህ ዘይበሎ ኣደም ኮኮል፡ 

ንምልክት ብርጌድ ተጋዳላይ ፍሰሃየ ዮሃንስ 
ጸዊዑ፡ “ዕጥቅኹም ዕጠቑ፡ እዚ ኵነታት 
ንቡር ዘሎ ኣይመስልን፡” በሎ። ፍስሃየ’ውን 
ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣባላት ዓጢቖም 
ድሉዋት ከም ዝጸንሑ ገበረ። ደሓር እንተ 
ተመልከቱ ግን፡ ጸላኢ ኣብ ልዕሊ’ቶም 
ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ጋንታ ኣጋር ከቢድ 
ብረት ኣባላት ክፍለ-ሰራዊት 85 ኣትዩ 
ተዅሲ ከፈተ። ብፍላይ ነቶም ኣብ ደለሎ 
ዝብሃል ቦታ ዝነበሩ መሳርዕ ዶሽካ ናይቲ 
ክፈለ-ሰራዊት ፋሕፋሕ ኣበሎም። 
ኣዛዚ ብርጌድ ተጋዳላይ ኣደም ኮኮል፡ 

ጸላኢ ካብ መከላኸሊ መስመር ተጋደልቲ 
ሰሊኹ ናብ ድሕሪ ድፋዕ ተጋደልቲ ከም 
ዝኣተወ ኣረጋገጸ። እዚ ተርእዮ’ዚ፡ ምስ’ቲ 
ስለያ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ዝገብሮ 
ዝነበረ ጽኑዕ ምክትታል ብምንጽጻር፡ 
ስርሒት ጸላኢ ኣዝዩ ምስጢራዊ ከም 
ዝነበረ ተገንዘበ። ኣንጻር’ዚ ስልኳ’ዚ ግብረ-
መልሱ ንምሃብ እምበኣር፡ ኮኮል፡ ነቶም 
ኣብ ድሕሪት ከም ትሕጃ ተዳልዮም 
ዝነበሩ ቦጦሎኒታት ብህጹጽ ከርክቡ 
ብመልእኽቲ ራድዮ ኣዘዘ። 
ንጸላኢ ብሃንደበት ከተጥቅዖ ከለኻ 

ዝተዓጻጸፈ ዓወታት የሕፍሰካ፣ ብኣንጻሩ 
ጸላኢ ሃንደበት ሓደጋ ክወድቀካ ከሎ ኸኣ 
ኣብ ዝተዓጻጸፈ ክሳራታት ከም ዘውድቐካ 
ብሩህ እዩ። ጸላኢ፡ ምስ ምሉእ ሓይሉ 
ናብ ደጀን ተጋደልቲ ድሕሪ ምእታዉ 
እምበኣር ኣብ ሰዓቱ ሓደገኛ ጕዳይ ኮይኑ 
ነበረ። ድሮ’ኳ እቲ ኣስትረላ ወይ ድማ 
ስቲንገር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓድሽ ሚሳይል 
ጸረ-ነፈርቲ ናይ ተጋደልቲ ብረት ኣብ 
ኢድ ጸላኢ ብምውዳቑ ዘቘጥዕ ኵነት 
ተፈጢሩ ነበረ። 
እቶም ክልተ መድፍዓጂታት ናይቲ 

ብረት ኣብ ከባቢ መአዘዚ ኣዛዚ ብርጌድ 

ተጋዳላይ ኣደም ኮኮል እዮም ነይሮም። 
ጸላኢ፡ ሃንደበት ኣብ መሕደሪኦም 
መጥቃዕቲ ምስ ከፈተ ግን ነቲ ብረት 
ከልዕሉዎ ዕድል ኣይረኸቡን። ንሱን ካልእ 
ደቀቕቲ ወተሃደራዊ ንብረትን ኣብ ኢድ 
ጸላኢ ወደቐ። ብዘይመጠን ዘሰንብድ ነገር 
እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ፡ ግደፍ’ዶ እቲ ክቡር 
ብረት’ቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር መርፍእ 
ጠፊኡካ’ኳ ንጋዶ። እቲ ኣብ መንኩብ 
ሰቒልካ ክትትኵሰሉ ዘኽእል ኣብ ልዕሊ 
ነፈርቲ ውግእ ኣድማዕን ውጽኢታውን 
ምዃኑ ዝተረጋገጸ ሚሳይል፡ ኣብቲ 
ወርሓት እቲ ዝተዓጥቀ ሓድሽ ዕጥቂ 
እዩ ነይሩ። ድሮ በቲ ብረት’ቲ ተተቖሊበን 
ዝተሓምሸሻ ነፈርቲ ውግእ ሓደ-ኽልተ 
እናተባህላ ክጽብጸባ ጀሚረን ነይረን እየን። 
ሽዑ፡ መራሒ ነፋሪት ውግእ ስርዓት 
ደርግ ኣባይነህ ሃይሉ ነፋሪቱ ድሕሪ 
ምሕምሻሻ ተማሪኹ ምንባሩ ምዝካር 
ሓደ ኣብነት እዩ። እቲ ብረት’ቲ እምበኣር፡ 
“ደጊም ስራሕ ነፈርቲ ውግእ ኢትዮጵያ 
ኣብቂዑ!” እናተባህለ ንሞራል ተጋዳላይ 
ክብ ዘበለ ዕጥቂ እዩ ዝነበረ። 
እቲ ሰሊኹ ዝሓለፈ ሰራዊት ጸላኢ፡ 

መሬት ወገግ ክትብል ከላ ናብ ብራኸ 
ነጥቢ 1015 -ኣዛዚ ብርጌድ ተጋዳላይ 
ኣደም ኮኮል ዝሓደረላ ታባ ገጹ ተጸገዐ። 
ድሕሪ’ዚ ኣዛዚ ብርጌድ ኮኮል፡ ካብታ ቦታ 
ለቒቑ፡ ካብኣ ሸነኽ ደቡብ ናብ ዘላ ካልእ 
ታባ ክቕይር ተበገሰ። ኣብ ፍርቂ መገዲ 
ምስ በጽሐ ኸኣ እታ ለቒቑዋ ዝኸደ ታባ 
ጠቕላላ ኣብ ኢድ ጸላኢ ወደቐት። እቶም 
ኣብ ከባቢኣ ዝገደፉዎም ብጾት’ውን ካብኣ 
ተደፊኦም ንታሕቲ ወረዱ።  
ብድሕሪኡ ኣብታ መአዘዚቱ ኮይና 

ዝጸንሐት ታባ ንዝተፈጥረ ለውጢ 
ዝተዓዘበ ኣዛዚ ብርጌድ ኣደም ኮኮል፡ 
ነታ ገና ዘይበጽሓ ግን ዝኸዳ ዝነበረ 
ብራኸ ዝነበራ ታባ’ውን ብዓይኒ ጥርጣረ 
ተመልከታ። ናብኣ ካብ ምድያባ መደቡ 
ሰሪዙ ምስ ኦፐሬተራቱ ንታሕቲ ክምለስ 
ወሲኑ ኣንፈቱ ቀየረ። ኣብ ከምዚ ዝበለ 
ምንቅስቓስ ከሎ ኸኣ፡ ንሳ’ውን ኣብ 
ትሕቲ ቍጽጽር ጸላኢ ከም ዝወደቐት 
ከተመልክት፡ ወተሃደራት ካብኣ ናብ 
ኮከልን ብጾቱን ክልተ ቦምባታት ኢድን 
ናይ ብረት ተዅስን ከፈቱ።
ኣዛዚ ብርጌድ ተጋ/ኣደም ኮኮል ምስ 

ልዕሊኡን ትሕቲኡን ዘለዉ ኣዘዝቲ 
ብራድዮ ርክብ ከሰማምዖን ከራኽቦን 
ዝኽእል ካልእ ዝሓሸ ብራኸ መሪጹ 
ክሳብ ዝበጽሕ ንዝተወሰነ ሰዓታት ካብ 
ርክብ ጠፍአ። ካብ መአዘዚኡ ተመዛቢሉ 
ኣብ ራድዮ ርክብ’ውን ስለ ዝተሳእነ 
ንግዚኡ ኣብ ላዕለዎት ሓለፍትን ናይ 
ቦጦሎኒታቱን ሻቕሎት ተፈጥረ። ብፍላይ 
ኣዛዚ ክፍለ-ሰራዊት 85 ስዉእ ሜጀር 
ጀነራል ገረዝጊሀር ዓንድማርያም (ውጩ)፡ 
ብተደጋጋሚ ኣብ መስመር ራድዮ ርክብ 
ይጽውዖ ነበረ። መአዘዚ ውጩ፡ ካብ 
ብራኸ ነጥቢ 1015 ንሸነኽ ምብራቕ ኣብ 
ክርክሪዶ ትበሃል ታባ ምስ መስርዕ ኣባላት 
ስለያ ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ነበረ። 
እቲ ካብ ጊንዳዕ ብጸቢብ መስለዂ 

ረኺቡ ናብ ወገን ደቡባዊ ምብራቕ ደጀን 
ተጋደልቲ ዝሓለፈ ሰራዊት፡ ኣብ ድሕሪ 
ድፋዕ ተጋደልቲ ምስ በጽሐ ብቕልጡፍ 
ንየማንን ጸጋምን ተዘርግሐ። ንመአዘዚ 
ኣደም ኮኮል ጥራይ ዘይኰነ እንተላይ 
ንመአዘዚ ናይ ሓደ ብርጌድ ክፍለ-
ሰራዊት 85 እውን ተቘጻጸረ።
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ወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈ
መም/ዮናስ ሃብተ መም/ዮናስ ሃብተ 

ኣብ ተኣማንነት ናይ ሰራሕተኛኡ 

ዝተጠራተረ ወናኒ ትካል እዩ። ንኹሉም 

ሰራሕተኛታቱ፡ እቲ ልክዕ ወርሓዊ ደሞዞም 

ኣብ ሰታሪት እናኣእተወ ክኸፍሎም እንከሎ፡ 

ነቲ “ዘይእሙን ከይከውን” ኢሉ ዝጠርጠሮ 

ሰብ፡ ኮነ ኢሉ ዝያዳ ገንዘብ ኣብ’ታ ሰታሪት 

ኣእትዩ ሃቦ። እቲ ሰራሕተኛኸ - “ዝያዳ 

ገንዘብ ሂብካኒ ኣለኻ” ኢሉዶ ይምለሰሉ! 

“ከማኻ ዝኣመሰለ ዓምያን የብዘሓዮ!” ኢሉ 

ደኣ ገዝንዘቡ ለቚሚጹ ኣስቀጠ።

ዋና ትካል፡ ኣብ’ታ ዝቐጸለት ወርሒ 

ደሞዞም ኣብ ሰታሪት ኣእትዩ ክህቦም እንከሎ፡ 

ነቲ ወዲ ግን መሊሱ “እስከ ሕጂኸ...” ኢሉ፡ 

ኣብ’ታ ሰታሪት ክኣትዋ ካብ ዝግበን ገንዘብ 

ቁሩብ ኣጉዲሉ ሃቦ። እቲ ወዲ ከም’ቲ ናይ 

ዝሓለፈ ተጋግዩ ዝያዳ ገንዘብ ክህቦ ተስፋ 

ብምግባር፡ እናተሃወኸ ነታ ሰታሪት ከፈታ። 

እንተኾነ ግን፡ ዘይከም’ቲ ዝተጸበዮ እቲ ደሞዙ 

ጐዲሉ ጸንሖ’ሞ፡ ቅልጥፍ ኢሉ - “ዓምና 

ተጋጊኻ ገንዘብ ኣጉዲልካለይ ኣለኻ” በለ። 

እቲ ዋና ትካል፦ 

“ደሞዝካ ጐዲሉ ጸኒሑካ?”

“እወ!”

“እንታይ ደኣ’ሞ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ 

ዝያዳ ገንዘብ ምስ ጸንሓካ፡ ‘ብጌጋ ዝያዳ ገንዘብ 

ሂብካኒ ኣለኻ’ ዘይበልካኒ?” ክብል ሓተቶ፡

“እዋእ ሽዑ ደኣ’ሞ ናይ መጀመርታ ጌጋ 

ስለ ዝኾነሲ፡ ‘ንሰብ ብሓንቲ ጌጋ ክትዛረቦ 

ጽቡቕ ኣይኮነን’ ብዝብል እንደኣለይ ስቕ 

ከም ብ’ዋ
ዛ

ኢለ” ክብል መለሰ።

        == == ==

ሓደ ግዜ ገሬ ዝበሃል ገርሂ ብጻይና፡ 

ኣብ ስራሕ ኣምስዩ ሰዓት 11፡00 ኣቢሉ 

ብብሽግለታ ናብ ገዝኡ እናኸደ እንከሎ፡ ኣብ 

ከባቢ ሸል ዑቕበ-ሃይለ ሓደ ወዲ ይረኽቦ እሞ፡ 

“መስዩኒ ኰይኑ’ባ ክሳብ ኣብቲኣ ኣጓራብተኒ 

ዝሓወይ!” ክብል ለመኖ።፡ ገሬ ድማ፡ “ሕራይ 

ንዓ ዝሓወይ!” ብምባል ተማሊእዎ እናኣዕለሉ 

ክኸዱ ጀመሩ።

“ኣበይ ድዩ ገዛውትኻ?” ገሬ እዩ ሓታቲ።

“ኣብዚ ቪላጆ ጆንዮ እዩ፡ ንስኻኸ?” 

“ኣነ ድማ ኣብ’ዚ ፓራዲዞ እዩ ገዛውተይ!” 

“ፓራዲዞ እንተኾይንካ ደኣ’ሞ በዓል ኩስቶ 

ትፈልጦም ኢኻ ማለት እዩ።” ኣስማት ናይ 

ሓደ-ሓደ ፍሉጣት ደቂ ፓራዲዞ ጠቒስሉ።

“እፈልጦም እወ፡ ንስኻኸ በዓል ኩስቶ 

ኩስቶ’ዶ ትፈልጦም?”

“ምስኣቶም ደኣ አረ ደቂ ቤት-ትምህርቲ 

ኢና ነይርና።”

ቀደም ኣብ ኣስመራ ንሓደ ሰብ ክትላለዮ 

ከለኻ፡ ካብ’ታ “ኣበይ ኢዩ ገዛውትኻ?” 

እትብል ሕቶ ኣይትሓልፍን ኢኻ። ንሳ 

እንከማን፡ “እሞ በዓል ኩስቶ ትፈልጦምዶ? 

በዓል ኩስቶ’ኸ?” ብምብህሃል መጀመሪ ዕላል 

ንክኽትኮነካ እዩ።

ሎሚ ደኣሉ ቤት-ትምህርቲ በብከባቢኻ 

ኮይኑ እምበር፡ ቀደም ደቂ ሓድሽ ዓዲ ናብ 

ገዛ-ባንዳ ጣልያን፡ ደቂ ገዛ-ባንዳ ጣልያን ናብ 

ገዛ-ባንዳ ሓበሻ፡ ደቂ ገዛ-ባንዳ ሓበሻ ናብ 

ሓዝሓዝ፡ ደቂ ሓዝሓዝ ናብ ትራቨሎ፡ ደቂ 

ግርህነት ከም ዕሽነት 
ኣኽርያ ናብ ሰታንታኦቶ፡ ደቂ ሰታንታኦቶ 

ናብ ማይ ተመናይ እናኸድካ ኢኻ ትመሃር 

ነይርካ። ሽዑ ምስቶም ደቂ ቤት-ትምህርትኻ 

ክትበጻጻሕ ክትብል፡ ምስ ካልኦት ደቂ’ቲ 

ገዛውቲ ትላለ። ኣብኡ ምውዓል ትጅምር። 

ደቂ ዝተፈላለየ ገዛውቲ ክንስኻ፡ ግን ከኣ 

ኩልኻ የዕሩኽን ማሓዙትን ትኸውን።

ናብ በዓል ገሬ ክመልሰኩም። ገሬን እቲ 

ወድን እናኣዕለሉ ክኸዱ ጸኒሖም ኣብታ 

መገዲ ቪላጆን ፓራዲዞን እትፈላሊ ከባቢ 

ፋብሪካ ሰባር ጎማ ምስ በጽሑ፡ “ኣነ’ኳ ሕጂ 

ዳርጋ ኣብ ገዛውተይ በጺሐ እንድየ፡ ንስኻ 

ግን እዛ ብሽግለታይ ውሰዳ እሞ፡ ጽባሕ ቀዳም 

ኣብ ቪላጆ፡ ኣብ’ታ ቀቅድሚ ‘ባር ቱርኮ’ ዘላ 

ኣንጎሎ፡ ናይ ዝምርዖ ወዲ ሓወቦይ ትስራሕ 

ዳስ ስለዘላትኒ፡ ኣብኣ መጺእካ ብሽግለታይ 

ትህበኒ።” 

“ኣብ’ታ ቀቅድሚ ባር ትርኮ ዘላ ኣንጎሎ?”

“እወ፡ ንጉሆ ኣብኣ ዳስ እሰርሕ ኣለኹ።” 

“ሕራይ በል ንጉሆ ሰዓት 8፡00 ናብታ ቦታ 

መጺአ ብሽግለትኻ ክህበካ እየ።” ብምብህሃል 

ተፈላልዮም። 

ገሬ ሕዉስ እንድዩ ንጽባሒቱ ዳስ ክሰርሕ 

ምስ ከደ፡ ድሮ ምስ’ቶም ዳስ ዝሰርሑ ዝነበሩ 

ደቂ’ቲ ገዛውቲ ተላልዩስ፡ “ጌሬ እዚኣ ግበራ፡ 

እዚኣ ወስኸላ. . .!” ይገብራ። ንሱ ድማ፡ 

“ኩስቶ ነዓ እቲኣ እሰራ. . .” ይኣስራ። 

ከም’ዚ እናበሉ ዳርጋ ቴንዳ ኣብ ምኽዳን 

ምስ በጽሑ፡ ሰዓት እንተረኣየ - ሰዓቱ 10፡

00 ኮይኑ። 

ገሬ ተሻቒሉ፡ “እዚ ወዲ ደኣ ዶ’ምበር 

ብሽግለታይ ከምጸኣለይ እዩ?” እናበለ ነቲ ወዲ 

ከማዕዱ ምእታውን ምውጻእን ኣብዚሑ። 

እቶም ድሮ ብመንፈዓቱ ተላልዮሞ ዝጸንሑ 

ደቂ’ቲ ገዛውቲ፡ “ገሬ ሕጅስ ደኺምካ ኢኻ 

መስለኒ፡ እትው ውጽእ ኣብዚሕካ?” ኢሎም 

ሓቲተምዎ።

ንሱ ድማ፡ ብዛዕባ’ቲ ምሸት ናብቲ ዳስ 

መጺኡ ንክመልሰሉ ኢሉ ብእምነት 

ብሽግለታኡ ዝሃቦ ሰብ ከማዕዱ ይኣቱን 

ይወጽእን ከም ዝነበረ ነጊርዎም። ሽዑ 

ንሳቶም ነቲ ግርህነቱ ከም ዕሽነት ተረዲኦም 

- “ገሬ ትብል መጸውዒቱ ገዲፎም፡ ‘ገሬ 

ዓምያን’ እታ ተወሳወስ ናብዚ ኣብላ!”፡ 

“ገሬ ዓምያን እታ ቴንዳ በዚ ሓዛ!” እናበሉ፡ 

‘ዓምያን’ እትብል ቅጽል ብዝተወሰኸታ ስም 

ክጽውዕዎ ኣርፊዶም። እቲ ወዲ ከይመጻአ 

ምስ ጠፍአ ድማ፡ ዋላ ንሱ እውን፡ “ሓቆም 

እዮም!” ኢሉ ብዓምያንነቱ ተኣሚኑ። 

ሓደ ግዜ ድማ፡ እዋን ክራማት ኮይኑ 

ፈስቲቫል ኤክስፓ ኣብ ምኽፋቱ ስለ ዝነበረ 

- ገሬ፡ “ኣብቲ ፈስቲቫል እንዳ-ሻሂ መሳሊ 

ተኻርየ ክሰርሕ” ብምባል፡ ካብ ‘መውል’ 

20 ሽሕ ተለቂሑ እናመጽአ እንከሎ፡ 

ሓደ ወዲ ገዛውቱ ረኺብዎ። እቲ ወዲ 

ገሬ ገንዘብ ተለቂሑ ከምዘሎ ምስ ፈለጠ፡ 

“ንሕጂ ኣየድልያኻን ኢየን እሞ፡ ጽባሕ 

ድሕሪ ጽባሕ ክመልሰልካ ሃበኒ” ኢሉዎስ 

ገሬ ድማ፡ “ሃብታም ስለዝኾነ ኣይጠልመንን 

ክመልሰለይ እዩ” ኢሉ ብምእማን፡ እተን 20 

ሽሕ ኣለቂሕዎ። 

“ምክራይ ግዝያዊ ድኳናት ኤክስፖ ምስ 

ተጀመረ፡ “ገንዘበይ ሃበኒ” እንተበለ ግን፡ 

‘ንኣዴኺ ማይ ውረድላ!’ ኮይኑ። ደጋጊሙ 

ተዛሪብዎ ምስላጥ ምስ ኣበዮ፡ “እንዳ-ሻሂ 

ምክራይ እንተ ተረፈስ፡ ዋላ ኣብ’ቲ ቀጽሪ 

ኤክስፖ ኮይነ በለስ ክሸይጥ” ብምባል፡ በለስ 

እናሸቀጠ ነቲ ዕድል ተጠቒሙሉ።

እቲ ዝኸፍአ፡ እቲ ተለቃሓይ ብዙሕ 

ጥዕና ስለዘይነበሮ ሓሚሙ ዓራት ሒዙ። 

ገሬ ከም’ዚ ዝበጽሖ መሲሉ ይኸይድ እሞ፡ 

“እተን ገንዘብ፡ ቅልጥፍ ኢልካ ወደኣለይ 

ኢኻ” እናበለ ክላበዎ ጀሚሩ።

ሓደ መዓልቲ ከም ቀደሙ ደሃይ ሕማም 

ዝገብር ኣምሲሉ ደሃይ ገንዘቡ ክገብር ናብ 

ገዛ’ቲ ተለቃሒ እንተኸደ ግን፡ ኣብ ኣፍ-ደገ 

ካንሸሎ ናይ’ቲ ተለቃሒ ሓድሽ ናይ ሓዘን 

ዳስ ተሰሪሑ ጸኒሕዎ። 

“ኣንታ ሓወይ ንእሽቶየ! ሓወይ ንእሽቶየ!” 

ዝብል ዝነበረ ድኣሉ ዝመስል እምበር፡ ቡኡ 

ንብኡ - “ኣታ 20 ሽሐ’የ! ኣታ ዕስራ ሽሐ’የ!” 

እናበለ ኣውያት ጀሚሩ።

እንተኾነ፡ ሓደ ነታ ጉዳይ ዝፈልጣ ዝነበረ 

ሰብ፡ ናብ ገሬ መጺኡ ኮፍ ዘብሎ መሲሉ፡ 

“ኣጆኻ ንሱ ኣይኮነን ሞይቱ” ኢልዎ። 

ሽዓኡ ገሬ፡ ‘ኡፍ! ተመስገን” እናበለ፡ “ኣይ 

ንሱ መሲሉኒ እንድ’የ ልበይ ሞሊቐ! ኣይ 

ንሱ መሲሉኒ እንድ’የ ልበይ ሞሊቐ!” እናበለ 

ኮፍ ኢሉ።

እቲ ወዲ ገሪምዎ፡ “ናይ ገንዘብካ ጥራይ 

ትሓስብሲ - እቲ ንእስነቱኸ?”

ኢሉ ሓተቶ። 

“ገንዘበይ ከይመለሰለይ እንተ ሞይቱ ደኣ፡ 

ናቱ ንእስነት ጥራይ ዘይኮነስ፡ ዋላ’ቲ ናተይ 

ንእስነትከ. . .” ኢሉ፡ እተን ገንዘብ ምስ 

ንእስነቱ ዘለወን ምትሕሓዝ ቀሊል ከምዘይኮነ 

ገሊጹሉ።

ዓቕልኻ ዘጽብቡ ነገራትብስራሕ ተዋጢርካ እንከለኻ፡ እሞ ድማ 
እቲ ሒዝካዩ ዘለኻ ስራሕ ጽሞናን ኣድህቦን 
ዝሓትት ስራሕ ምስ ዝኸውን፡ ዋላ ንእሽቶ 
ነገር ኢያ እትርብሸካ።
ዓቕልኻ ጸቢቡካ እንከሎ፡ መሊሱ ገለ ነገር 

እንተ ተወሲኹካ ድማ፡ ዘይሓሰብካሉ ውሳነ 
ክትውስንን ዘይሓሰብካሉ መልሲ ክትምልስን 
ትደፋፋእ። 
ሓደ መዓልቲ ሓንቲ መሳርሕቱ ኣብ 

ናይ ሓባር ጠረጴዛኦም ገዲፋታ ዝወጽአት 
ሞባይል ዓሰርተ ግዜ እናደወለት ዝረበሸቶ 
ወዲ - ኣብ መወዳእታኡ ነታ ተሌፎን 
ትቕብል ኣቢሉ፡ 
“ዝደወልኩምሉ ዓሚል ኣይተረኽበን!’ 

በሎ‘ሞ፡ በቲ ኩነታት ዝተገረመን ዝሓረቐን 
ዝመስል ደዋሊ፡ 
“እዋእ ኣታ ሓወይ እታ ከምኡ ትብል ደኣ 

ምሽ ጓል-ኣንስተይቲ እያ፡ ካብ መዓስ ደኣ 
ወዲ ተቐይሩ?” ክብል ሓተቶ። 
እቲ ዓቕሉ ጸቢብዎ ዘይተሌፎኑ ዝተቐበለ 

ሰብ፡ “እንድዒ’ሞ ንሕና እንታይ ፈሊጥና፡ 
ንሱ ግን ከምኡ ይብለካ ኣሎ።” ኢሉ ኣብ 
እዝኑ ዓጸዎ።
== == ==
ገንዘብ ዘለቃሕካዮም ሰባት፡ ስረ፡ ጃኬት፡ 

ካምቻ ክሰፍዩልካ ድዩ ከጽብቡልካ 
ዝኸድካዮም ሳርቶታት፣ እትዕረ ሞባይል 
ዝሃብካዮም ቴክኒሻናት፡ ደላሎ፡ መካኒካት. . 
. ወዘተ ገለ ገለ ካብቶም፡ ባህሪ’ቲ ስራሕ 
ዘይኮነስ ባህሪኦም ኮይንዎም፡ “ብሎሚ 
ጽባሕ” ዓቕሊ ሰብ ዘጽብቡ ሰባት እዮም። 
ገለ ገሊኦም ካብ’ቲ ነቲ ስራሕ ዝህብዎ ግዜ፡ 
ምኽንያታት ንምፍጣር ክሓስቡ ክብሉ 
ዘጥፍእዎ ግዜ ይበዝሕ።
እቲ መሊሱ ዓቕልኻ ዘጽብብ ድማ፡ 

“ንስኻ ኣብታ ቆጸራኻ መጺእካዮም፡ ንሳቶም 
ኣብ’ታ ቈጸራ ከየስልጡልካ እንተ ጸኒሖም፡ 
ንስኻ ከመይ ትኸደሎም እምበር፡ ብዛዕባ 
እቲ ዝህቡኻ መልሲ ኣጸቢቖም ከይሓሰብሉ፡ 
ኣብ ኣፎም ዝጸንሖም ምኽንያት እዮም 
ዘመኽንዩልካ።

ሓደ እዋን’ዩ፡ ሰለስተ ሓንቲ ዓይነት ሽፎን 
ከስፍያ ናብ ሳርቶ ብምምልላስ ተኸኽ ዝበላ 
ኣዋልድ፡ ሓንቲ ካብኣተን - “ብሎሚ ጽባሕ 
እምበር ዓቕልና ኣጽቢብካልና፡ ሕራይ 
ሕጂ’ኸ መዓስ ኢኻ ትውደኣልና!?” 
ክትብል ኣማሪራ።
“ደሓን ድሕሪ ሰሙን ምጽኣ!” እቲ ሳርቶ 

መለሰ።
እታ ጓል፡ “ኣታ ሓወይ ሕጂ ድማ 

ድሕሪ ሰሙን? ኣምላኽ ንብምልእታ ዓለም 
ክፈጥራ’ኳ ሰሙን ጥራይ እዩ ወሲዱሉ።” 
ኢላቶስ ከይሓፈረ፡ “እሞ እቲ ግዜ’ባ 
ረኣያኦ!” ኢሉዋ። 
እቲ ካልኣዩ እውን - “እዚ ሕጂ ዓለምና 

ዘላቶ ኩነታት እባ ተረድአኦ!” ብምባል 
ደጊፍዎ። 
እቲ ሳልሳዮም ድማ፡ “ሽዓኡን ሎምን’ሲ 

ሓደ ጌርክናኦ?” ብምባል ስራሕ ተሓጋጊዞም 
ከስልጡ ዘይተረኽቡ፡ ነታ መልሲ ግን 
ሰለስቲኦም ተሓጋጊዞምላ።
ካልእ እዋን ድማ፡ ናብ ሳርቶ ብምምልላስ 

ጫማኡን ገንዘቡን ግዜኡን ዘሕቀቐ ሰብ 
ዓቕሉ ጽብብ ኢልዎ፡
“ንሕና ስረና ከተጽብበልና ዝመጻእና 

- ንስኻ ግን፡ ‘ብሎሚ ጽባሕ’ ዓቕልና 
ኣጽቢብካልና!” ኢሉ ኣንጸርጸረ። 
እቲ ሳርቶ - “ሓቅኻ እንዲኻ፡ ግናሲ 

ኣነ እንታይ ዘይገበርኩ ግዜ ምትእኽኻል 
ኣብዩኒ።” ብምባል ከረጋግኦ ፈተነ። ሓደ 
ኣብቶም ኣብ’ቲ ገዛ ዝነበሩ ሳርቶታት ግን፡ 
ቀስ ኢሉ ብትሕቲ መልሓሱ፡ “ወሽመጥ 
ኣእቲኻ እንዶ እታ ዓቕሉ ቁሩብ ኣግፍሕ 
ኣብለሉ” ኢሉ ብዘረባ ክሕግዞ እንከሎ 
ሰሚዐዮ። ብድሕሪ’ዚ ኣነ - “ንሕና እዞም 
ዓማዊልከ ዘይንተሓጋገዝ. . !” ድሕሪ ምባል 
- “ዓቕሉ እተግፋሓሉ - ዓቕሊ ከየጽበበ 
ብዙሕ ግዜ ንኽመላለሰኩም ክትሕግዞ 
ምእንቲ ዲዩ?” ሓቲተዮ።  

“ዘይኮነስ ንሱ ከኣ’ምበር፡ ስሪኡ እናኣጽበበሉ 
ከይኣኽሎሲ፡ መሊሱ ድማ ዓቕሉ ከግፈሓሉ 
ምድላዩ” ኢሉኒ።  
እቲ በዓል ጉዳይ፡ ‘ኮር ተገልበጥ!’ ንሳቶም 

ብላዕሊ ምስ ኮኑሉ ዝባሃል ስኢኑ፡
“ሓቅና እንዲና ደኣ ከይንምዕብል! ሓቅና 

እንዲና ደኣ ድሕሪ ሰብ ክንተርፍ. . .” 
ዝብላ ዘረባታት ጥራይ ደጋጊሙ። ወዮ 
ብውሽጡ ድማ፡ “ሓቅኹም እንዲኹም 
ደኣ ከይትምዕብሉ፡ ድሕሪ ሰብ ክትተርፉ” 
እኳ እዩ ማለቱ ነይሩ ዝኸውን።
ብርግጽ ስራሕ ስፌት ክዳውንቲ፡ 

ውሕልነት ዝሓትት ኣዝዩ ዓቢ ኣካል ስነ-
ጥበባዊ ዝራሓት እዩ። ገሊኦም ሳርቶታት 
ግን፡ ይትረፍ ረቂቕነቱ፡ ኣብ ኣሰፋፍያ ክዳን 
ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን ዘሎ ፍልልይ 
እውን ጽቡቕ ገይሮም ስለዘይርድእዎ፡ 
ዝመጽአት ጨርቂ ሕዝ ኣቢሎም፡ “ሕራይ 
ክንገብራ ኢና።” ይብሉኻ’ሞ፡ ንስኻ ስረ 
ዝሃብካዮም ናይ ካምቻ ኣተዓቓቕና፡ ካምቻ 
ዝሃብካዮም ድማ ናይ ጃኬት ኣተዓቓቕና 
ገይሮም ክዕቅኑዎ እናረኣኻዮም፡ ግን ከኣ 
ከምስሉ፡ “እጅገኣ ዴቺ!፡ ፊንታኣ ኳትሮ፡ 
እግራ ኲንዲቺ...” ገለ-መለ እናበሉ 
ይጽሕፉ። 
ኣነ እንትርፎ፡ “እዚኣ’ባ ኣጽብበለይ፡ እዚኣ’ባ 

ኣግፍሓለይ” ክብል ናብ እንዳ ሰፋያይ 
ከይደ ኣይፈልጥን እየ። ዋላ ንሳቶም’ውን 
ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈልጡኒ እንድዒ፡ 
“ዝጸብብ ክዳን ድዩ? ዝጸብብ ክዳን ድዩ?” 
እናበሉ እዮም ብማዕዶ፡ ‘ናባይ ናባይ’ 
ዝበሃሃሉለይ። 
ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ክልተ ካምቻታትን 

ሓንቲ ስረን ከጽብበለይ ንሓደ ካብ’ቶም 
ኣብ ዕዳጋ ሓራጅ ዘለዉ ሰፈይቲ ክዳውንቲ 
ሂበዮስ፡ ኣይ ክዳን ግዳም- ኣይ ክዳን ዓዲ 
ገይርወን ጸኒሑኒ። ውሽጠይ ሕርር ኢለ 
ኣንከለኹ፡ “ካብ ቅድም ዝዛረብ ቅድም 

ዘይፍትነን፣” ኢለ ፍትን እንተ ኣበልኩወን፡ 
እታ ስረ ከረጺት፡ እተን ካምቻታት ድማ 
ሳንጣ ስለዘምሰለን ኣብ ሳናጡን ከረጺታትን 
ዝኣተኹ መሲለ። 
ሓሪቐ፡ “ኣታ ሓወይ ኣብኡ እንከለኻ 

‘ኣጽብብ ኣጽብብ’ ኣብለለይ ኢየ ኢለካ’ምበር 
ሳንጣን ከረጺትን ስፈየንዶ ኢለካ እየ?” 
እንተበልኩዎ -
“ኣይትሕረቕ እሞ ዝዓርከይ፡ ካብ 

ኣሰፋፍያ ዘይኮነስ፡ እቲ ኣቃውማኻን ቅርጺ 
ነብስኻን እዩ ሳንጣን ከረጺትን ኣምሲልወን 
ዘሎ” ኢሉኒ። 
በቲ ዘረባኡ ዝተገረማ፡ ቦርሳ ናይ’ታ 

ምስአን ዝነበረት ተማሃሪት ዘለግባ ዝነበራ 
ኣደ፡ “ዳሕራዩ የጸብቆ!” ኢለን።
ኣነኸ ወዮ’ቲ ጉልበትን ሓይልን የለን፡ 

ብዘይ ብኣኡ ድማ ሰብ እንዳማትካ 
ጨፍሊቕካን ሓኒቕካን ኣብ እትኣትዎ 
ስለዘይብልካ እምበር፡ “ዳሕራዩ የጸብቆ!” 
ጥራሕ ዘይኮነ፡ ተቛየቆ፡ ኣባርቆ፡ ጨፍልቆ፡ 
ሕነቆ” መጺኡኒ ነይሩ። 
ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓቕልኻ ዘጽብብ 

ነገራት ኣሎ። ንሓደ ሰብ ዓቕሉ ዘጽብበሉ 
ነገር፡ ነቲ ካልእ ግን ዓቕሉ ኣገፋፊሑ ባህ 
ዘብሎ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት 
ንደቂ ድኻታት፡ “ቅጫ የለን!” ዝብል ዘረባ 
ዓቕሎም ከጽብበሎም እንከሎ፡ ንደቂ 
ሃብታማት ግን ብኣንጻሩ፡ ‘ብላዕ!’ ምባል 
ዓቕሎም ከጽብበሎም ይኽእል እዩ። ንንፉዕ 

ተማሃራይ ዕዮ-ገዛ ዘይሃብካዮ ዝጽናዕን 
ዝስራሕን ውሒድዎ ዓቕሉ ክጸብቦ ኣንከሎ፡ 
እቲ ካልእ ተማሃራይ ድማ፡ ጽልኣት ዕዮ-ገዛ 
ዓቕሉ ከጽብበሉ ይኽእል እዩ።
ሓደ ግዜ ዕዮ-ገዛ ምስራሕ ዓቕላ 

ኣጽቢቡላ እያ መስለኒ፡ ዕዮ-ገዛ ከይሰርሓት 
ንዝመጽአት ቈልዓ፡ “ስለምንታይ ዕዮ-ገዛኺ 
ዘይሰራሕክዮ?” ብምባል መሊሰ ዓቕላ ምስ 
ኣጽበብኩላ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ቃል ፈዲል ‘ሲ’ 

እናወሰኸት ዝሃበትኒ መልሲ ክሳብ ሕጂ 
እዩ ዘስሕቐኒ።
“ወደይ’ሲ፡ ንባባየይ’ሲ፡ እዞም ቸልሲ ናይ 

ሕማሙ ስለዝኾኑ’ሲ፡ ትማሊ ምሸት ንሶም 
ስለ ዝተሳዕሩ’ሲ፡ ሽዑ’ሲ፡ ሓሪቑ’ሲ፡ ኪዲ 
ኣየረደኣክን ኢየ።” ኢሉ ምርዳእ ኣብዩኒ። 
ገሊኦም ሰባት ንዓማዊል ከከም 

ኣመጻጽኣኦም ቀዳምነት ሂቦም ዝሰርሕሉ 
መምርሕን ዕቱብነትን ስለዘይብሎም፡ 
ዝተቐበልዎ ስራሕ ከይሰርሕዎ ይጸንሑ 
እሞ፡ ሓንሳብ ንንፋስ ሓንሳብ ንጸሓይ፡ 
ሓንሳብ ንሳባ ሓንሳብ ንተስፋይ እናጸውዑ፡ 
“ንሱ ከም’ዚ ክገብር ዝተጸበናዮ ብኣንጻሩ 
ከምዚ ስለዝገበረ...” እናበሉ ምኽኒት ኣብ 
ርእሲ ምኽኒት ይደራርቡ። 
“እሞ እከለ ከም’ዚ እንተገበረ፡ ንስኻኸ 

ከም’ዚ ከም’ዚ ዘይትገብር!” ከይትብሎም 
ድማ፡ ገለ ነገር በዚ ኣፍካ ሒዙካ ትም ትብል። 
እንትኾነ ግን፡ ግልጺ ኮይንካ ምዝራብ እምበር፡ 
ምሽፍፋን ኣይኮነን መፍትሒ ዝኸውን።
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ሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

ጐድናዊ ሳዕቤን ሰብ-ሰርሖ መማቕርቲሰብ-ሰርሖ መማቕርቲ (sweetners) ኣብ 
ዝተፈላለዩ ዓይነታት መግቢ ዝኣትዉ ተወሰኽቲ 
ቀመማት’ዮም። ኣብ ገለ ዓይነታት መግቢ 
ዘለዎም ኣገልግሎት ከኣ፡ ከም ቅቡል ተወሲዱ 
ይስራሓሎም’ዩ። ንኣብነት ኣብ ማስቲካ፡ ካራሜላ፡ 
ልስሉስ መስተ ከም ኮካኮላ ዝኣመሰሉ 
ማርማላታ፡ ምቁር ሕውስዋስ መግቢን ካልኦትን 
ኣመቀርቲ ቀመማት ኣለዉ። 
ሰብ-ሰርሖ መማቕርቲ ኣብ ገለ ሰባት ነዞም 
ቀመማት እዚኣቶም ምስ ወሰዱ ቃንዛ ርእሲ 
ከም ዝገብረሎም ይግለጽ። ምናልባት ከምዚ 
ዝስማዓኩም ሰባት እንተ’ሊኹም፡ ንሓደ ወርሒ 
ዝኣክል ዝዀነ ሰብ ሰርሖ መማቕርቲ ዘለዎ 
ዓይነት መግቢ ካብ ምውሳድ ተቖጢብኩም፡ ነቲ 
ዘጋጥመኩም ለውጢ መዝግቡዎ። ብድሕሪ’ዚ 
ብሓደ ዓይነት ሰብ ሰርሖ መማቕርቲ ዝኣተዎ 

ዝነውሑ ዜጋታት ዘለዉዋ ሃገር
ብስታቲስቲካዊ ዓይኒ ዝነውሑ ዜጋታት 
ዘለዉዋ ሃገር ሆላንድ እያ። ገምጋም 
ቁመት ናይ ሓደ እኹል ሆላንዳዊ ሜትሮን 
85 ሴ.ሜተር ይበጽሕ። እዚ ኣብ ታሪኽ 
ሆላንድ ዓቢ ዝላ እዩ። ቅድሚ ሓደ ዘመን፡ 
ወተሃደራት ክኾኑ ድሌት ካብ ዝነበሮም 
ሆላንዳውያን እቶም 25 ሚእታዊት 
ቁመቶም ትሕቲ ሜትሮን 57 ሴ.ሜተርን 
ብምዃኑ ካብ ውትህድርና ይግለፉ ነበሩ። 
ብደረጃ ሃገር ክርአ እንከሎ፡ ቆማት ህዝቢ 
ትውንን ሃገር ሆላንድ እያ። ውላድ ናይቶም 

ዓይነት መግቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ 
መዓልቲ ንመገብ። ዝኾነ ምልክታት እንተ 
ርኢና ድማ፡ ንተዓዘብ። ሕማም ርእሲ ክደግሰና 
ይኽእል’ዩ። እዚ ግን ካብ ናይ ሆርሞናት 

ምልውዋጥ ክኸውን ስለ ዝኽእል፡ በቲ 
ቐመም ዝሰዓበ’ዩ ኢልና ክንድምድም ኣኻሊ 
ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሕማም ርእሲ ብሰንኪ 
ጸቕጢ፡ ድርቀት፡ ጥምየት፡ ወይ ድቃስ ምስኣን 

ናብ ሆላንድ ዝተሰዱ ዓሌታት‘ውን፡ ምስቲ 
መበቆላዊ ሕብረተሰቦም ክነጻጸሩ እንከለዉ፡ 
ቆማታት ምዃኖም ይግለጽ። ተመራመርቲ፡ 
ቁመት ወዲ ሰብ ብምንታይ ከም ዝድረኽ 
ንምፍላጥ ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ፡ 
ውጽኢት ናይ ተወርሶን ኣመጋግባን ምዃኑ 
ክግንዘቡ ክኢሎም። ሆላንዳውያን ቅድሚ 
ኣማኢት ዓመታት ገለ ካብቶም ዝነውሑ 
ህዝቢ ዓለም እዮም ነይሮም። ዘይምዕሩይ 
ምቕርሐ ሃብቲ፡ ትሑት ኣመጋግባን 
ንዓመታት ዝቐጸለ ሕማቕ እቶትን ድማ 

ሆላንዳውያን ንሓያሎ ዓመታት ሓጸርቲ 
ክኾኑ ዝደረኹ ረቛሒታት እዮም። 
ብስነ-ውርሻዊ ኣመለኻኽታ፡ ሆላንዳውያን 
ብሕልፊ ድማ ኣብ እዋን ቈልዕነቶም 
ስሩዕ ኣመጋግባ ምስ ዘዘውትሩ ኣብ 
ዝሓጸረ ግዜ ዝነውሑ ህዝቢ ዓለም ምኾኑ 
ነይሮም። ነዚ ስታትስቲካዊ ሓበሬታ ዘጽንዑ 
ተመራመርቲ፡ ሆላንዳውያን ኣብ ፈለማ 
ናይ ቈልዕነት እዋን ልዑል ኣድህቦ ከም 
ዝገብሩ፡ እቲ ዘዘውትርዎ ውጽኢት ጸባ 
ዝበዝሖ መግቢ ማለት ፕሮቲን ዝበዝሖ 
መግቢ ድማ ቆማታት ክኾኑ ከም 
ዘኽኣሎም ይጠቕሱ።  ህዝቢ ሆላንድ 
ቆማት ምዃኑ ዝፈጠረሉ ሳዕቤን ከም 
ዘሎ’ዩ ዝጥቀስ። ህንጻዊ ስርሓት ንቑመት 
ዜጋታታ ኣብ ግምት ዘእትዉ ክኾኑ 
ምእንቲ፡ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ንንውሓት 
ኣፍደገን ዲዛይን ማኪናን ዝምልከቱ ሕጊ 
ተለዊጦም። እቶም ክሳብ ክልተ ሜትሮን 
13 ሴ.ሜተርን ዝቑመቶም ሆላንዳውያን 
ግና፡ ነቲ ገምጋማዊ ቁመት ኣብ ግምት 
ብምእታው ናይ ዝፈረዩ ነገራት ተጠቀምቲ 
ክኾኑ ከም ዝጽገሙ ይግለጽ።

ስፈ ንህቢ

ዕስለ ንህቢ ኮኾብ ኣፍረይቲ መዓር ጥራይ 
ዘይኮኑ፡ ኣብ ጂኦሜትሪ’ውን ፍሉይ 
ብልሓት ዘለዎም’ዮም ዝመስሉ። ደቂ ሰብ፡ 
ኣናህብ ብዝሰርሑዎም ፍጹም ሽድሽተ 
ጐድናዊ ቅርጺታት ዝሓዙ ስፈታት፡ 
ንኣሽሓት ዓመታት ከይተደነቑ ኣይተረፉን። 
ዘየደንቕ’ውን ኣይኮነን። ደቂ ሰብ ብሓገዝ 
መስመርን ኮምፓስን ጥራይ ክሰርሑዎም 
ንዝኽእሉ ጂኦሜትራዊ ቅርጺታት ኣናህብ 
ብትምህርቲ ዘይኮነ፡ ብተፈጥሮ ዝርከብ 
ክእለት ክሰርሕዎ ምኽኣሎም ብርግጽ ድንቂ 

ቪንሰንት ቫንጎግ

ንጹር ራእይ ሒዝካ ነብሰ-ገምጋም ምግባር
ደቂ ሰብ ሓደ ካብቲ  ጽቡቕ ባህርና ንሕሉፍና 
ብምግምጋም ንቕድሚት ክንጥምት ንኽእል 
ብምዃንና እዩ። እዚ ንኹሉ ዝሓለፍናዮ 
ምዕባለታት ህይወት ብደቂቑ ብምትንታን 
ዝነበረና ሕማቕ ጎድኒ ብኸመይ ከም እንኣልዮ 
ወይ ካብኡ ንናገፍ ነቲ ሓያል ጎድንና 
ድማ ብኸመይ ከም እንድርዖን ዝግምግም 
መሰረታዊ መስርሕ ህይወት እዩ። ክንደይ 
ካባና ኢና ዓመታዊ ገምጋም ነብስና እንገብር? 
ዓሚ ዝነበረና ርድኢትን ኣተሓሳስባን ካብ 
ናይ ሎሚ ከም ዝጸብብ ወይ ከም ዝሰፍሕ 
ብኸመይ ነረጋግጽ? ናይ ሎሚ ዓመት 
ክእለትናን ኣሰራርሓናን ኣተሓሳስባናን ካብ 
ናይ ዓሚ ስድሪ እንተ ዘይወሲኹ ኣይግድን። 
ራእይ ምስ ዝህልወና ንጐዓዞ መንገዲ - ምንባር 

ቫንጎግ፡ ብ1853 ኣብ ኔዘርላንድስ - 
ሃንዳር ኣብ እትብሃል ንእሽቶይ ቁሸት 
ተወሊዱ። ኣብ ግዜ ህጻንነቱ ዕጉስ፡ 
ብዙሕ ዘረባ ዘይፈቱ፡ ንበይኑ ምሕሳብ 
ባህ ዝብሎ ህጻን ነይሩ። ኣብ ሓምለ 
1868 ኣፋፍኖቱ ዘስተብሃለ ሰንት 
ዝበሃል ሓወቦኡ ፡ ኣሳእል እናዓደጉን 
እናሰኣሉን ምስ ዝነግዱ ሰባት ኣላለዮ። 
እቲ ሓወቦኡ ዘላለዮ ጎፒል ዝተባህለ 
ነጋዳይ ስእሊ ኸኣ ሒዝዎ ናብ ካልእ 
ከተማ ኣምርሐ። ሻቡ ድማ፡ ኣሳእሉ 
ንመሸጣ ምስ ዓዳጎ ተራኸበ። 
ቫንጎግ ብስርሑ ፍጹም ዕጋበት ዝብሃል 
ኣይነበሮን። በዚ ድማ፡ ዝበዝሐ ካብ 
ግዜኡ ንመጽሓፍ ቅዱስ ካብ ቋንቋ 
እንግሊዝ ናብ ቋንቋታት ፈረንሳን 
ጀርመንን እናተርጎመ ይጽሕፎ ነበረ። 
ስድራቤቱ ወትሩ ሃረር ዝብልዎ 
ወዶም፡ ቀሺ ኮይኑ ቤተ-ክርስትያን ከገልግል 
እዩ ነይሩ። ካብዚ ድሌት ዝነቐለ፡ ግንቦት 1877 
ስነ-ሃይማኖት ከጽንዕ ንኣምስተርዳም ሰደድዎ። 
ይዅን’ምበር፡ እቲ ሃሙን ቀልቡን ምስ ካልእ 
ዝነበረ ቫንጎግ ኣብ ዝገበሮ ናይ መእተዊ ፈተና 
ክሓልፍ ብዘይምኽኣሉ ተረፈ። ባህጊ ወለዱ 
ግዳ ኣየቋረጸን፡ ን3 ወርሒ ዝወሰደ ሓጺር ኮርስ 
ብምውሳድ ከም ድሌት ወለዱ ቀሺ ኮይኑ 
ተመደበ።
እንተኾነ ቫንጎግ ሕጊ ቤተ-ክርስትያን 
ብምጥሓሱ ተሰጐ። ጥሪ 1881 ኣብ ጀርመን 
ከተማ  ሃገ ክነብር ምስ ጀመረ፡ ኣባል ቤት 
ትምህርቲ ሃገ ክኸውን ግዜ ኣይወሰደሉን። 
ኣብዚ ግዜ ድማ’ዩ ምስቶም ኣካል ቅብኣታቱ 
ኮይኖም ኣብዚ ግዜ’ዚ ስሙ ዘድምቑ ዘለዉ 
ብዘይትን ብቕብኣን ምቕባእ ዝተላለዮ። ቫንጎግ 
ብህጻንነቱ ቅብኣ እኳ እንተ ጀመረ ክሳብ ወዲ 
ዕስራታት ዝኸውን ግን ተጠቃሲ ኣሳእል 
ኣየቕረበን። ቫንጎግ 2100 ዝበጽሑ ኣሳእል 
ክህልውዎ ከለዉ፡ ካብዚኣተን እተን 860 ናይ 

ዘይቲ፡ እተን 1300 ድማ ናይ ማይ ቅብኣ 
ህንጻታትን ኣሰራትን ካልእን’ዩ። እቲ ድሕሪ 
ሞቱ ዝደመቐ ቀባኢ እናተባህለ ዝጽዋዕ 
ቫንጎግ፡ ቅብኣታቱ ውዑያት መሳጢ ስምዒት 
ዘለዎም እዮም። ኣብ 20 ዘመን ካብ ዝተራእዩ 
ቀባእቲ፡ ካብቶም ጸለውቲ ይገብሮ። ቅብኣታቱ 
ብዝነበሮ ናይ ኣእምሮ ሕማም ዝተጸለዉ’ዮም 
ዝበሃሉ። ክኢላታት ናይ ቫንጎግ ስእልታት 
ክትትርጕሞን ክትርድኦን ከም ኣጠቓላሊ 
ወይ መበገሲ ምንጪ ዝወስዱዎ ንሓዉ ቲዩ 
እዮም። ቲዩ ንቫንጎግ ሓዉ ጥራይ ዘይኮነ፡ 
ስምዒቱን ሓሳባቱን ዝርዳእ ናይ ልቢ ዓርኩን 
ደጋፊኡን ከም ዝገበረ’ዩ ዝግለጽ። ዝበዝሕ 
ቅብኣ ቫንጎግ ቅድሚ ሞቱ፡ ኣብ ዝነበረ ክልተ 
ዓመታት ከም ዝተሳእሉ ይግለጽ። እታ ናይ 
ፈለማ ተጠቃሲት ቅብኣኡ፡ ብ1885 እዩ 
ኣቕሪቡዋ። ቫንጎግ ብናይ ኣእምሮ ሕማም 
ስለ ዝተጠቕዐ፡ ከም ሳዕቤኑ ኣብ 37 ዕድመኡ 
ብሞት ተፈልዩ።  ቫንጎግ ኣብ ንኡስ ዕድመኡ 
ኣዝዮም ብዙሓት መሰጥቲ ቅብኣታት ንዓለም 
ኣበርኪቱ’ዩ ሓሊፉ።

ብተስፋ ስለእ ንጐዓዞን ናብኡ ንኽንበጽሕ ስለ 
ንጽዕርን መጻኢና ውሑስ ይኸውን። ራእይ 
እቲ ኣብ ህይወትካ ክትነብሮ ትደሊን ትምነዮን 
ነገር እዩ። ራእይ ዘይብሉ ሰብ ናበይ እዩ ዝጐዓዝ 
ወይ ኣብ ህይወቱ እንታይ ክበጽሕ እዩ ዝደሊ 
ስለ ዘይፈልጥ፡ ዘይድልዱል መትከል ህይወት 
ይውንን። ራእይ ዘይብሉ ሰብ ባህጊ ክኾኖ 
ዘለዎ ስለ ዘይፈልጥ ድማ ድኹም ሓይሊ 
ምንባር ይህልዎን መጻኢኡ ይጽልምትን። 
ብዘይ ሓያል ክእለት ወይ ተውህቦን ሓያል 
ናይ ምዃን ድሌትን ነቲ ኣድካምን ዓብን 
ራእይና ክንጭብጦ ከቢድ እዩ። 
 ብዘይካ እዚ ብዙሓት ሰባት ምስ ክእለቶም 
ሰኣን ንውሽጦም ምፍታሽ፡ ብምንጻርን ዓቢ 
ራእይ ብምሕንጻጽን ኣብ ህይወቶም ትርጕም 

ነገር’ዩ። ስፈ ንህቢ፡ ብምዕሩይነት (symmetry) 
ንሓደ ዝተወሰነ ጽፍሒ ዝሽፍን ዝደጋገም 
ንድፊ (pattern) እዩ። ንምዃኑ ኣናህብ 
ብኸመይን ስለምንታይን እዮም ኣብ ልዕሊ 
ሽድሽተ ጐድናዊ ቅርጺ ሃረርታ ከሕድሩ 
ዝኸኣሉ? ክኢላታት ሕሳብ ከም ዝገለጹዎ፡ 
እቲ ፍጹምነት ናይ’ቲ ቅርጺ ዝበዝሐ መጠን 
መዓር ብውሑድ ዓቐን ስምዒ ንኽዕቅቡ 
ስለ ዝሕግዞም’ዩ። ካልኦት ቅርጺታት፡ ከም 
ዓንኬላት ንኣብነት እቶም ዋህዮታት ብልክዕ 
ስለ ዘይገጥሙ፡ ቁሩብ ክፍተት ንኽተርፍ ስለ 
ዝገብሩ’ዮም ዘይመርጹዎም።

ዘለዎን ፍሱህ ህይወትን ከሕልፉ እናኸኣሉ፡ 
ኣይከኣልን እዩ ብምባል ምስ ኩሉ ጸጋታቶም 
ዝማህምኑ ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣእምሮና ኣብ 
ሓደ ንጹር ራእይ ብምትኳር ብልክዕ እንተ 
ተጠቒምናሉ፡ ዘይክእሎ ከም ዘይብሉ ክንግንዘብ 
ይግባእ። ስለዚ ዓቢ ራእይ ሓንጺጽካ ምስራሕ 
ምስጢር ዓቢ ዓወት ምዃኑ ተረዲእና ክንሰርሕ 
ይግባኣና። ነቲ ዝሓንጸጽናዮ ራእይ፡ ቀስ ብቐስ 
ብመቓን ግዜ ብዝተሰርዐ ዕላማታት ሓንጺጽና 
መዓስ ኣበይ ክንበጽሕ ኢና? እንታይከ 
ክንገብር ኢና ብምባል እንተ ከፋፊልናዮ 
ኣዝዩ ቀሊል ይኸውን። እቲ ድሕሩ ዝመጽእ 
ክሳብ ክንደይ ነቲ ዘውጻእካዮ ራእይ ብጉስ 
ኢኻ እዩ? ኣዝዩ ዓቢ ንዓኻ ኣብ ርሻን ዓወት 
ዝሰቅልን ንሕብረተሰብካ ባህ ዘብልን ሓንጺጽካ 
ንግብራውነቱ ጻዕሪ እንተ ዘይሓዊስካሉ እንታይ 
ትርጕም ኣለዎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ትርጉም 
ምንባር ዝህበካ ብሓጎስ ዘሰራስረካን መጻኢኻን 
መጻኢ ስድራቤትካን ዘውሕስ ራእይ ኣብ 
ትሕንጽጸሉ ዋጋ ከም ዝሓትተካ ዘይምርሳዕን 
ክሳብ ክንደይ ክትከፍለሉ ምዃንካ ኣቐዲምካ 
ምስ ነብስኻ ምልዛብን የድሊ። ኣብ ትደኽመሉ 
ግዜ ነቲ ደሓር ብውጽኢት እዚ ጻዕሪ እትበጽሖ 
ራእይካ ኣብ ርእስኻ ብምቕራጽ ሓይሊ 
ክትረክብ ግበር። ሽዑ ካብኡ ብእትረኽቦ ጸዓት 
ከይተሓለልካ ንቕድሚት መርሽ። ዓወትካ 
ድማ፡ ኣየጠራጥርን እዩ። ሽዑ ትርጕም ምንባር 
ክምቅረካ እዩ። ብኸምዚ ንቕሓታዊ ኣተሓሳስባ 
እንትልሞን እንጐዓዞን ህይወት ውሑስን 
ትስፉውን ስለ ዝኾነ ትርጕም ዘለዎ ምንባር 
ከነስተማቕር ንኽእል።

ክስዕብ ይኽእል’ዩ። ብዘይካ’ዚ ዝተረጋገጸ ጸገም፡ 
ሰብ ሰርሖ መማቕርቲ፡ ብካንሰር (መንሽሮ) 
ናይ ምጥቃዕ ዘሎና ተኽእሎ ከም ዘዛይዶ 
ብተደጋጋሚ ይግለጽ’ዩ። ይዅን’ ምበር፡ 
ሓካይም ዓቐኑ ዝሓለፈ ሰብ ሰርሖ መማቕርቲ 
ክንወስድ ከም ዘይብልና’ዮም ዝመኽሩ። ካልእ 

ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ መማቕርቲ ክንፈልጦ ዘሎና 
ነገር፡ ሰብ ሰርሖ መማቕርቲ ካርቦሃይድሬት 
ስለ ዘይብሎም፡ ኣብ ደምና ንዘሎ ዓቐን ሽኮር 
ከጋድዱዎ ኣይክእሉን’ዮም። እዞም ከምዚ 
ዝበሉ መማቕርቲ፡ እቶም ንሽኮር ተኪኦም 
ክውሰዱ ዝኽእሉ ዓይነት መማቕርቲ ጥራይ 
ምዃኖም’ውን ምግንዛብ የድሊ።
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Re-Advertise 

 VACANCY ANNOUNCE-
MENT VA/03/2023

The United Nations Development Pro-
gramme (UNDP) office in Asmara invites 

qualified applicants (Eritrean) for the following vacant 
post:  
Job Code Title:                        Procurement Analyst
Classified Grade:                     NOA
Contract Modality  Temporary Appointment (TA) 
for Six months
 Duty Station:                          Asmara  
Organizational Context 
Under the overall guidance of DRR and direct supervisor, the Pro-
curement Analyst ensures the effective delivery of procurement 
services. He/she analyzes and interprets the financial rules and 
regulations and provides solutions to complex issues related to 
procurement. The Procurement Analyst promotes a collaborative, 
client-focused, quality, and results-oriented approach in the Unit.

The Procurement Analyst works in close collaboration with the 
Management Support, Operations, Programme, and project teams in 
the CO, and UNDP HQs staff to successfully deliver procurement 
services.
Position purpose
The key purpose of the position is to provide the CO efficient 
procurement management and success in the introduction and im-
plementation of operational strategies. Accurate, thoroughly re-
searched information, timely and appropriate delivery of services 
ensure client satisfaction and overall timely delivery of UNDP 
programmes and projects.
Key Duties and Accountabilities
1.) Provides analytical inputs to elaboration and implementation of 
operational strategies
2.) Supports management of procurement processes for CO, NEX/
DEX projects, UN House, and at the request of other Agencies.
3.) Ensures implementation of sourcing strategy and e-procurement 
tools.
4) Ensures facilitation of knowledge-building and knowledge-shar-
ing.

Required Skills and Experience   
Education: 
• Master ’s Degree or equivalent in Business Administration, Public 
Administration, Finance, Economics or a related field.
• In lieu of an Advanced degree, a Bachelor university degree with 
additional 2 years of experience
Experience: 
• Up to 2 years of relevant experience at the national or interna-
tional level in procurement management.
• Experience in the usage of computers and office software pack-
ages (MS Word, Excel, etc) and advanced knowledge of web-based 
management systems
• CIPS Level-II certification is desired
• Language requirements English is Required, and other UN Lan-
guages are Desired

Application 

Interested applicants should apply on the link below: 
https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/
en/sites/CX_1/job/8478 
Closing Date: 3 March 2023

Copy of document indicating exemption from/completion of nation-

al service should be uploaded.

UNDP is committed to achieving work-
force diversity in terms of gender, nation-
ality and culture. Individuals from minor-
ity groups, indigenous groups and persons 
with disabilities are equally encouraged to 
apply. All applications will be treated with 
the strictest confidence.

UNDP does not tolerate sexual exploita-
tion and abuse, any kind of harassment, 
including sexual harassment, and discrimi-
nation. All selected candidates will, there-
fore, undergo rigorous reference and back-
ground checks.

(Only Short-Listed Candidates will be con-
tacted).

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ መሰለሽ ኣብርሃ ወረ/ነፍ የማነ ከፈላ ብፍ/በ/ዕዳ 
ወረ/ነፍ መሰለሽ ኣብርሃ ሙሉጌታ ከፈላ+2 ብዝተፈጠረ ናይ ውርሻ ክርክር ንብረት 
ወረስቲ ዝኾነ ገዛ፡ ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ኣባሻውል ጎደና ማርሳ 
ዕዲ-119 ፕሎት 53 ቁ/ፓርቸላ E ምስክር ወረቐት 116907 መወከሲ ቁ/106020 
ብስም ነፍ/ሪት መሰለሽ ኣብርሃ ሳህለ ዝተመዝገበ ኣብ 65.19 ት/ሜ ዝተደኮነ 3 
ቀንዲ ክፍልን 2 ሓገዝቲ ክፍልን ዝሓዘ ኣብ (ኣባሻውል ጥቓ ዛኪ ሙዚቃ ቤት 
ዘሎ መንበሪ ገዛ) ብሓራጅ ተሸይጡ መምቅሊቶም ይውሰዱ ኢሉ ቤት ፍርዲ ስለ 
ዝኣዘዘ፡ እዚ ዝተጠቕሰ ገዛ ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 85,051.05 (ሰማንያን ሓሙሽተ 
ሽሕን ሓምሳን ሓደን 05%) ናቕፋ ተገሚቱ ስለዘሎ፡ ክወዳደር ዝደሊ ካብ ዝቐረበ 
ግምት 1/4 ብስም ሕሳብ ፈጻሚ ፍርዲ ሲፒኦ ብምስራሕ ወይ ቡክ ሕሳብ ሒዙ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳዳሪ 
ቅድሚ ዕለት ጨረታ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ዘሎ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ 
ብቑጽርን ብኣሃዝን ኣብ ፖስታ ዓሺጉ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ/62 ዘሎ 
ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ። ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ 
እንተዘይኣቕሪቡ ጨረታ ደው ኣይብልን እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/65 ብምቕራብ ክውከስ 
ይኽእል።

 

ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ

ዕለት ሓራጅ - 24/03/2023 
ሰዓት ሓራጅ  - 3፡00-4፡00 ድ/ቀቦታ 
ሓራጅ - ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን 
መጋባእያ ቁ/27
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ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት

ማንቸስተር ሲቲ መሪሕነት ተረኪባብቕድሚ ትማሊ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን 
ማንቸስተር ሲትን ዝተኻየደ ናይ ፕሪመር 
ሊግ ግጥም ዝፈጠሮ ዝዓበየ ጉድኣት 
እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ፡ ኣብ ኩነተ ኣእምሮ 
ተጻወትቲ ጋነርስ እዩ። ምናልባት 
ኣርሰናል ሓደ ጸወታ ተረፍ ከለዋ 
ሒዛቶ ዝጸንሐት መሪሕነት ብጸብለልታ 
ሸቶ ተበሊጻ ንሲቲ ኣረኪባታ ክትከውን 
ትኽእል’ያ። ይኹን’ምበር፡ እዛ ጋንታ 
ስዕረት ዝቐመሰትሉ ኣገባብ ኣብ ስነ-
ኣእምሮ ተጻወትታ ፈጢርዎ ዘሎ ኣሉታዊ 
ሳዕቤን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይመስልን። 
ምኽንያቱ እቲ ግጥም ጽዋእ ፕሪመር 
ሊግ ንምዕታር ክካየድ ኣብ ዝጸንሐ ቅልስ 
መሰረታዊ ለውጢ ስለ ዝገበረ። ዝሓለፈ 
18 ጥሪ እዘን ክልተ ጋንታታት ማዕረ 
18 ጸወታታት ኣካይደን ኣብ ዝነበራሉ 
ግዜ፡ ኣርሰናል ብ8 ነጥቢ በሊጻ’ያ ሓያል 
ፍጥነትን ዘይድፈር ብልጫን ሒዛ ነይራ። 
በንጻሩ ሲቲ ንሸቶታት ሃላንድ ገዲፍካ ኣብ 
ሜዳኣ ብረንትፎርድ ክትርታዕ ከላ ምስ 
ኤቨርተን ከኣ ማዕረ ተፈላልያ ነይራ። 
ምስ ቶተንሃም ዘጥፈኣቶ ነጥቢ’ውን 
ዝቐረበ ተዘክሮ’ዩ። በዚ ኸኣ ሕልሚ 
ኣርሰናል እናተጋህደ ይመጽእ ከም 
ዘሎ ኮይኑ ቀሪቡ ነይሩ። ይኹንም’በር፡ 
ኣርሰናል እዚ ኹሉ ብልጫ ኣብ ቅድመኣ 
እናሃለወ፡ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ጸወታታት 
ከተመዝግቦ ካብ ዝግበኣ 9 ነጥቢ 1 ነጥቢ 
ጥራይ ከተመዝግብ ምኽኣላ ንኹሉ ነገር 
ቀይርዎ ይርከብ። ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፈ 
ሰለስተ ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታታት ናብ 
ኤቨርተን ከይዳ ክትሰዓር ከላ፡ ኣብ ሜዳኣ 
ከኣ ምስ ብረንትፎርድ ማዕረ ወጺኣ ብሲቲ 

ከኣ ተረቲዓ። ተጻወትቲ ናይ’ዛ ጋንታ 
ዋላ’ኳ ብቕድሚ ትማሊ ካብ ደገፍቶም 
ናይ ድንጋጸ ጣቕዒት እንተረኸቡ፡ ኣብ 
ዝቕጽል ጸወታታት ምስቶም ኣፍልቦም 
ነፊሖም ካብ ኤምሬትስ ዝወጽኡ 
ተጻወትቲ ሲቲ ዝህልዎም ተወዳዳርነት 
ኣጠራጣሪ እዩ። ኣብዚ ግጥም፡ ተጻወትቲ 
ኣርሰናል ብዘይካ ንገዛእ ርእሶም ንኻልእ 
ክወቕሱ ፍጹም ኣይክእሉን’ዮም። ውልቀ 
ተጻወትቲ ናይ’ታ ጋንታ ብዝፈጸምዎ 
በደል ኣርሰናል ከቢድ መቕጻዕቲ ከጋጥማ 
ምኽኣሉ ገበነኛታት’ዮም። ታከሂሮ 
ቶሚያሱ ንኬቪን ዲ ብሩየነ ከይረኣየ 
ናብ ልዳቱ ዝሰደዳ ኵዕሶ ኣብ ሰኪዐት 
ምቕማጣ፡ ጋብሬል ዝፈጸሞ ጌጋ ግሪሊሽ 
ሸቶ ከመዝግብ ምፍቃዱ፡ ብኣካላዊ ብቕዓቱ 
ተጻወትቲ ኣርሰናል ክጋገዩ ክገብር ዘምሰየ 
ሃላንድ ሳልሰይቲ ሸቶ ምቑጻሩ ንኣርሰናል 
ዋጋ ካብ ዘኽፈሉ ፍጻመታት እዮም። 
ሃላንድ ዘመዝገባ ሸቶ ናይ ፕሪመር ሊግ 
መበል 26 ሸቶኡ ክትከውን ከላ፡ ኣብ ኩሉ 
ጸወታታት ከኣ መበል 32 እያ።      

 ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ ግጥም ን36% 
ጥራይ’ያ ንጸወታ ተቖጻጺራቶ። እዚ 
ኸኣ እዛ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት 
ፐፐ ጓርዲዮላ እቲ ዝወሓደ ኣሃዝ ኮይኑ 
ተመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ይኹን’ምበር፡ 
ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ ዓወት ብምምዝጋባ 
ዘገድስ ኣይኮነን። እዘን ክልተ ጋንታታት 
ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ደጊመን ኣብ 
ስታድየም ኢትሓድ ኣብ ዝራኸባሉ፡ 
ሲቲ ዝለዓለ ጸወታ ናይ ምቍጽጻር ኣሃዝ 
ክትሕዝ ዝጽግማ ኣይመስልን። ምኽንያቱ 
ኣርሰናል ነዚ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ስዕረት 
ደሚርካ ኣብ 11 ተኸታታሊ ጸወታታት 
ንሲቲ ክትደፍራ ስለ ዘይከኣለት። ኣርሰናል 
ቀዳም ናብ ኣስቶንቪላ ከይዳ ኣብ ትገብሮ 
ጸወታ ዓወት ከተመዝግብ እንተደኣ 
ዘይክኢላ፡ ድሕሪ 2004 ጽዋእ ፕሪመር 
ሊግ ንምዕታር ዝነበራ ሕልሚ ክጽልመት 
ከም ዝኽእል ርዱእ’ዩ። በንጻሩ ሲቲ ግን 
ጽዋእ ፕሪመር ሊግ ንምዕታር ተካይዶ 
ቅልስ ምስ ምሉእ ርእሰ ምትእምማን’ያ 
ከተካይዶ።

ብሉጽን ዝኸፈአን ብቕዓት
• ሩበን ዳያዝ፡ ተኸላኻላይ ማንቸስተር 

ሲቲ ሩበን ዳያዝ ድሕሪ’ቲ ኣብ ወርሒ 
ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠሞ 
መጉዳእቲ፡ ብቕድሚ ትማሊ’ዩ ንፈለማ 
ግዜ ኣብ ፕሪመር ሊግ ተሰሊፉ። ኣብዚ 
ግጥም ከኣ ንመስመር ምክልኻል ሲቲ 
ገጥ ኣቢሉ ብምሓዙ ሓደ ካብቶም ብሉጽ 
ብቕዓት ዘንጸባረቑ’ዩ።
• ኤዲ ንከቲያ፡ ዋላ’ኳ ሸቶ ክኾና 

ዝግበአን ዕድላት ከጥፍእ እንተኸኣለ፡ 
ንተኸላኸልቲ ሲቲ ግን ረቢሽዎም’ዩ 
ኣምስዩ። በዚ እምበኣር፡ ደሓን ምንቅስቓስ 
ካብ ዘርኣዩ ተጻወትቲ ክበሃል ይከኣል’ዩ።
• ዊሊያም ሳሊባ፡ እዚ ተኸላኻላይ 

ንሓይሉ፡ ቅልጣፈኡን ጸወታ ኣነባብባኡን፡ 
ንቘማት ኣጥቃዓይ ሲቲ ኤርሊን ሃላንድ 
ክቈጻጸሮ ምኽኣሉ ብሉጽ ጸወታ 
ኣንጸባሪቑ’ዩ።
• ታከሂሮ ቶሚያሱ፡ ኣብዚ ጸወታ ነቲ 

ካብ ብቕዓት ወጻኢ ዝኾነ በን ዋይት 
ቀዲሙ’ዩ ናይ ምስላፍ ዕድል ረኺቡ። 

ሕማቕ ምሸት ከሕልፍ’ዩ ግን ተገዲዱ። 
ኬቪን ዲ ብሩየነ ቀዳመይቲ ሸቶ 
ንኸመዝግብ ተሓታቲ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ 
ካብ ሓጺር ርሕቀት ከኣ ሸቶ ክትከውን 
ትኽእል ዝነበረት ዕድል ኣባኺኑ’ዩ። በዚ 
ኸኣ ዝኸፈአ ብቕዓት ካብ ዘንጸባረቑ 
ተጻወትቲ’ዩ።
• ኤደርሰን፡ እዚ ሓላዊ ልዳት በታ 

ኣርሰናል ዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 
ብጫ ካርድ ዘይምውሳዱ ዕድለኛ’ዩ። 
ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ግዜ ብምብኻን 
መጠንቀቕታ ካርድ ወሲዱ ብምንባሩ። 
እዚ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ጋንታኡ ከቢድ 
ጸቕጢ ፈጢሩ ንውጽኢት ናይቲ 
ጸወታ ክቕይሮ ተኽእሎ ነይሩዎ። ስለዚ 
ምስቶም ብሉጽ ብቕዓት ዘርኣዩ ክቑጸር 
ኣየኽእሎን።
• ሪያድ መሃረዝ፡ እዚ ናይ ክንፊ 

ተጻዋታይ ኣብዚ እዋን ኣብ ጥርዚ 
ብቕዓት’ዩ ጸኒሑ። ኣብቲ ግጥም ግን 
ካብ ጸወታ ወጻኢ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ሰዓት’ዩ ተቐይሩ ካብ ሜዳ ወጺኡ። 
መባልዕቱ ጸወታ ድማ ኣየካየደን።

ሻምፕዮን ኣፍሪቃ - 2023 ናብ ሃገራ ተመሊሳሻምፕዮን ኣፍሪቃ - 2023 ናብ ሃገራ ተመሊሳካብ 08 ክሳብ 13 ለካቲት 2023 ኣብ 
ጋና ከተማ ኣክራ ኣብ ዝተኣንገደ ሻምፕዮን 
ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ተሳቲፋ ናይ 
ዝሓለፈ ዓመት ክብራ ብምዕቃብ ደጊማ 
ጎብለል ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ 
ብረቡዕ 15 ለካቲት ናብ ሃገራ ከም 
ዝተመልሰት ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ 
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 
ኣፍሊጡ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 
ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ዝተመልሰትሉ፡ 
ኣባላት ፈጻሚት ኮሚተ ሃገራዊ ፈደረሽን 
ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ መዕርፎ 
ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቦም ሕቋፍ ዕንባባ 
ብምብርካት ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምላ። 
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሻምፕዮን 

ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ፡ ሃገራዊት 

ጋንታ ኤርትራ ብመንገዲ ተቐዳዳማይ 
ሄኖክ ምሉብርሃን ዘውዲ ሻምፕዮን ከም 
ዝደፈአት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ 
እውን ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ብሩር 
መዳልያ ከም ዘምጸአ ይዝከር። ብዘይካ’ዚ፡ 
እዛ ሃገራዊት ጋንታ ብጋንታ ኣብ ዝተኻየደ 
ናይ ግዜ ውድድር ንሃገራዊት ጋንታ 

ኣልጀርያ ተኸቲላ 2ይ ተርታ ሒዛ 
ውድድራ ከም ዝፈጸመት፡ ኣብ ናይ 
ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ከኣ ኣብ ናይ 
ትሕቲ 23 ዓመት ኣኽሊሉ ኣረፋይነ 2ይ 
ኣብ ናይ ኤሊት ድማ ሄኖክ ምሉብርሃን 
3ይ ኮይኖም ከም ዝተዓወቱ ኣይርሳዕን። 
 እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ካብ 19-26 ለካቲት 

2023 ኣብ ዝካየድ ዙር ርዋንዳ እትሳተፍ 
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ሓሙስ 15 
ለካቲት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ 
ቤት ጽሕፈት ኮምሽን ባህልን ስፖርትን 
ኤርታራ ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን 
ኤርትራ ኣምናሳደር ዘመደ ተኽለ፡ ኣብ 
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓላፊ 

ምክትታል ኮሚተ ኦሎምፒክን ፓራ-
ኦሎምፒክን ሃገራውያን ፈደረሽናትን ኮ/ል 
ሰለሙን ስዩምን ኣባላት ፈጻሚት ኮሚተ 
ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ 
ኤርትራን ኣብ ዝተረኽብሉ ወግዓዊ 
መፋነዊ ተገይሩላ። 
ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ-ስርዓት ኣምባሳደር 

ዘመደ ተኽለ፡ ኤርትራ ሻምፕዮን ኣፍሪቃ 
ከም ምዃና መጠን ጠመተ ናይ ኩለን 
ጋንታታት ክህልዋ ግድን ስለ ዝኾነ፡ ኣባላት 
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጥንቃቐ ዝመልኦ 
ናይ ሓባር ኣጸዋውታ ተኸቲሎም እቲ 
ልሙድ ዓወት ሒዞም ክምለሱ ሰናይ 
ምንዮቱ ገሊጹሎም። ኣምባሳደር ዘመደ 
ብዘይካ’ዚ ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ኤርትራ ኣብ 
ዙር ርዋንዳ ቅድሚ 12 ዓመታት ብመንገዲ 
ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን ካልኦት ብጾቱን 
ዝረኸበቶ ዓወት ብምዝካር፡ እቲ ክሳብ 
ሕጂ ኣብዚ ውድድር ተረኺቡ ዘሎ ክብሪ 
ክዕቀብ ዘለዎ እምነት ገሊጹ። 
 ኮምሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ 

ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ መወዳእታ፡ 
ፕሮፈሽናላት ተቐዳደምቲ ኣብ ዓበይቲ 
ውድድራት ዘመዝግብዎ ዘለዉ ነጥቢ፡ ኣብ 
ኣህጉር ኣፍሪቃ ኸኣ ብንኣሽቱ ተቐዳደምቲ 
ዝመጽእ ዘሎ ዓወት ኣብ ምትኽኻእ 
ተቐዳደምቲ ንዝስራሕ ዘሎ ዕማም ዘጕልሕ 
ምዃኑ ኣብሪሁ።  
 ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 

ብሽክለታ ኤርትራ ኣቶ ሙሴ ኣስሄል 
ብወገኑ፡ ዋላ’ኳ ዙር ርዋንዳ ዓበይቲ 
ጋንታታት ዝሳተፍኦ ሓደ ካብቶም ዝሓየሉ 
ውድድራት ኣፍሪቃ እንተኾነ፡ ኣብ ልዕሊ 
64 ሰዓታት ካብ 1600-2000 ኪሎ ሜተር 
ዝሽፍን ርሕቀት ልምምድ ከም ዘካየዱን ነቲ 
ውድድር ዝኸውን እኹል ልምምድ ከም 
ዝገበሩን ኣፍሊጡ። ኣቶ ሙሴ ብተወሳኺ፡ 
ዋላ’ኳ ኣባላት ናይዛ ሃገራዊት ጋንታ 
ብዕድመ ንኣሽቱ እንተኾኑ፡ ኦሎምፒካዊ 
ተቐዳዳማይ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ምስ’ዛ 
ሃገራዊት ጋንታ ተጠርኒፉ ብምህላዉ ግን 
ውህሉል ተመኵሮኡ ዓቢ እጃም ከም 

ዝህልዎ ኣብሪሁ።   
ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 

ብሽክለታ ኤርትራ ተቐዳዳማይ ዳንኤል 
ተኽለሃይማኖት እውን ኣብቲ ውድድር 
ብዘለዎ ተመክሮ፡ ደቂ ጋንታኡ ኣብ 
ምውህሃድ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ክገልጽ 
ከሎ፡ ኣባል ናይዛ ጋንታ ምዃኑ ከም 
ዘሐብኖ ኣብሪሁ።
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 

ኤርትራ ብተቐዳደምቲ ዳንኤል 
ተኽለሃይማኖት፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ፡ ሃገር 
ዓንደማርያም፡ ዩኤል ሃብተኣብን ዓወት 
ኣማንን ተወኪላ ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄል 
ተመሪሓ ውድድራ ከተሰላስል እያ። 
ሓላፊት ዳንነት ሃገራዊ ፈደረሽን ኤርትራ 
ወ/ሮ ሚርያም ሃብታይ ጠርናፊት ናይ’ዛ 
ሃገራዊት ጋንታ ብምዃን ናብ ሃገረ ርዋንዳ 
ከተምርሕ ከላ፡ ተቐዳደምቲ ኣኽሊሉ 
ኣረፋይነን፡ ዩኤል ሃብተኣብ ከምኡ’ውን 
ፈረጅ መሓመድኑር (መካኒክ)፡ ሳልማን 
ሓምደ (ማሳጅ) ድሕሪ ኣብ ቻምፕዮን 

ኣፍሪቃ ዝተጐነጸፍዎ ድሙቕ ዓወት 
ካብ ሃገረ ጋና ናብ ሃገረ ርዋንዳ ብቐጥታ 

ብምሕላፍ ምስ’ዛ ሃገራዊት ጋንታ ክጽምበሩ 
እዮም።
 ብተወሳኺ፡ ቀዳማይ ዕዉት ቻምፕዮን 

ኣፍሪቃ 2023 ተቐዳዳማይ ሄኖክ 
ምሉብርሃን ንጋንትኡ ባርዲያኒ ውኪሉ ናብ 
ዙር ርዋንዳ ከምርሕ ከሎ፣ መትከል እዮብ፡ 
ዳዊት የማነን ናሆም ዘርኣይን እውን መምስ 
ጋንታታቶም ብምዃን ክወዳደሩ ምዃኖም 
ተፈሊጡ ኣሎ። ብሓፈሻ 11 ኤርትራውያን 
ተቐዳደምቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር 
ርዋንዳ ብምስታፍ ንሃገሮም ብርክት ዝበለ 
ነጥቢ ከሕፍሱዋ ትጽቢት ኣሎ።
 ዙር ርዋንዳ ሓደ ካብ ዝዓበዩ 

ውድድራት ኣፍሪቃ ኮይኑ ብዓለምለኻዊ 
ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ናይ 2.1 
መዐቀኒ እዩ ዘለዎ። እዚ ውድድር ሎሚ 
ዓመት ንመበል 15 ግዜኡ’ዩ ዝካየድ ዘሎ። 
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትማሊ ሓሙስ 
16 ለካቲት’ያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ 
ናብ ርዋንዳ ኣምሪሓ።



Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ናቕፋ ቁ.223 ጥቓ እንዳ ማርያም ጥቓ ባር ትራስተለ 122798

ዕለትዕለት

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

ፋርማሲ ሓድሽ ዘመን 17/02/2023
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ኣመሪካ - ልዕሊ 300 ወተሃደራት ብዕጸ-ፋርስ ሞይቶምኣብ ኣመሪካ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ 
ዓመት ጥራይ ልዕሊ 15 ሽሕ ኣባላት 
ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ናይ’ታ ሃገር ካብ 
መጠን ንላዕሊ ዕጸ-ፋርስ ከምዝወሰዱ፡ በዚ 
ድማ 332 ካብኣቶም ከምዝሞቱ ወተሃደራዊ 
ቤት-ጽሕፈት ፔንታጎን ተኣሚኑ። 
እቲ ቤት-ጽሕፈት ነዚ ዝተኣመነ፡ ነቲ 

ጉዳይ ብዝምልከት ካብ ባይቶ ናይ’ታ ሃገር 
ድሕሪ ዝቐረበሉ ኣዋጣሪ ሕቶታት እዩ።
ቤት-ጽሕፈት ፔንታጎን ኣብቲ ዝሃቦ 

ሓበሬታ፡ ጠንቂ ሞት ናይቶም ወተሃደራት፡ 
‘ፈንታኒል’ ዝተባህለ ብርቱዕ ዕጸ-ፋርስ 
ምዃኑን፡ መብዛሕትኦም ድማ ትሕቲ 33 
ዓመት ዝዕድሚኦም ጸለምቲ ኣመሪካውያን 

ደቂ-ተባዕትዮ ከምዝነበሩን ኣነጺሩ።
እቲ ሓበሬታ፡ ብኣባላት ዲሞክራትስ 

ወከልቲ ክፍለ-ሃገር ማሳቹሰትስ ዝዀኑ 
ኤድዋርድ ማርኪን ኤልሳቤጥ ዋረንን 
ንዝምርሑ ሓሙሽተ ሰነተራት ኣመሪካ 
ኣብዚ ሰሙን’ዚ ከምዝተዋህበ ድማ፡ እቲ 
ቤት-ጽሕፈት ወሲኹ ኣመልኪቱ።
እቶም ሰነተራት፡ ዝሓለፈ መስከረም 

ናብ ጸሓፊ ክፍሊ ምክልኻል ኣመሪካ 
ሎይድ ኦስቲን ኣብ ዝጸሓፍዎ ደብዳበ፡ 
ብዛዕባ ኵነታት ናይቶም ኣብ መሳርዕ 
ምክልኻል ናይ’ታ ሃገር ልዕሊ ዓቐን ዕጸ-

ኣርመንያን ቱርኪን፡ ዝምድናአን ንምምሕያሽ ይሰርሓ

ሰሜን ኮርያ፡ ሓድሽ ናይ ህንጻን ሕርሻን ፕሮጀክት ኣበጊሳ
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን፡ 

ኣብ ፒዮንግያንግ - ርእሰ-ከተማ ናይ’ታ ሃገር 
10 ሽሕ ኣፓርታማታት ንምህናጽን ሕርሻ 
ንምልማዕን ዝዓለመ ፕሮጀክት ንምብጋስ 
እምነ-መሰረት ከምዘንበረ፡ መንግስታዊ 
ማዕከን ዜና ናይ’ታ ሃገር ገሊጻ።
ኪም ጆንግ ኡን ነቲ ዓቢ ፕሮጀክት ዘበገሰ፡ 

ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ 
ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምርኢት ድሕሪ 
ምክያዱ እዩ።
እቲ ፕሮጀክት፡ ብሰንኪ ተደጋጋሚ 

እገዳታት ኣመሪካን ለበዳ ኮቪድ-19ን ተሃስዩ 
ንዘሎ ቁጠባ’ታ ሃገር ኣብ ምብርባር ዓቢ 
ኣበርክቶ ክህልዎ ከምዝኽእል፡ ጸብጻባት 
የመልክቱ።
ኣብ ታሕሳስ 2022 መንግስቲ ኣብ ዘካየዶ 

ኣኼባ፡ ትሑት ናይ ንግዲ ጽግዕተኛነት ዘለዎ 
ህንጻዊን ሕርሻዊን ንጥፈታት ምክያድ፡ 
ንቁጠባዊ ምዕባለ’ታ ሃገር ኣገዳሲ ምዃኑ 
ሰበ-ስልጣን ናይቲ መንግስቲ ምግላጾም 

ቀ/ሚኒስተር ስኮትላንድ መዝነታ ትሓድግ

ህንዲ፡ ብብዝሒ ህዝቢ ንቻይና ክትቅድማ እያ

ፋርስ ዝወሰዱ ውሉፋት ወተሃደራት 
ዝምልከት ሓበሬታ ጠሊቦም ምንባሮም 
እዮም ዝሕብሩ።
ኣብ ኣመሪካ፡ ካብ 2017 ኣትሒዙ ብዕጸ-

ፋርስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቊጽሪ ብልዕሊ 
ዕጽፊ ከምዝወሰኸ ዘረድኡ ጸብጻባት፡ ኣብ 
2021 ጥራይ ኣስታት 107 ሲቪል ሰባት 
ብሰንኪ ዕጸ-ፋርስ ክሞቱ እንከለዉ፡ ልዕሊ 
71 ሽሕ ካብኣቶም ጠንቂ ሞቶም 
ምስ ‘ፈንታኒል’ ዝተኣሳሰር ምዃኑ፡ 
መረዳእታታት ናይቲ ቤት-ጽሕፈት 
የመልክቱ።

ኣይርሳዕን።
ሰሜን ኮርያ፡ ካብ ኣመሪካን መሻርኽታን 

ብተደጋጋሚ እገዳታትን ወቐሳን ክመጽኣ’ኳ 
እንተጸንሐ፡ መራሒ ናይ’ታ ሃገር ግን፡ 
ኣብ ዓለም እቲ ዝሓየለ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር 
ንምምዕባል ይሰርሕ ከምዘሎ እዩ ዝገልጽ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ስልጣን ዘሎ 

ሰልፊ ናይ’ታ ሃገር፡ ብዛዕባ ህጹጽ ዕማም 
ምምሕያሽ ምህርቲ ሕርሻ ኣመልኪቱ ኣብ 

መወዳእታ ናይ’ዚ ወርሒ’ዚ ኣኼባ ከካይድ 
ምዃኑ ተገሊጹ።
ሰሜን ኮርያ፡ ነቲ ብምኽንያት ኮቪድ-19 

ምስ ቻይና ኣቋሪጻቶ ዝጸንሐት ኣገልግሎት 
ናይ ጽዕነት ባቡር ኣብ ዝሓለፈ መስከረም 
ዳግማይ ከምዝቐጸለቶ ዝዝከር ኮይኑ፡ እታ 
ሃገር ልዕሊ 90 ሚእታዊት ካብ ንግዳዊ 
ንጥፈታታ ምስ ቻይና ከምእተካይዶ 
ይግለጽ።

ኣርመንያ ምስ ቱርኪ ዘለዋ ዝምድና 
ምሉእ ብምሉእ ናብ ንቡር ንምምላስን 
ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምስፋንን ድልውቲ 
ምዃና፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ናይ’ታ 
ሃገር ኣራራት ሚርዞያን ገሊጹ። 
እቲ ብዓል-ስልጣን ነዚ ዝገለጸ፡ ኣብ 

ቱርኪ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ ዘካይደሉ 
ዘሎ እዋን’ዩ።
ሚኒስተር ሚርዞያን ምስ ቱርካዊ መዘናኡ 

መቭሉት ካቩሶግሉ ርክብ ድሕሪ ምክያዱ 

ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ “ኣብዚ ቱርኪ ኣብ 
ኣጸጋሚ ኩነታት ዘላትሉ እዋን፡ ኣብዚ ዞባ 
ሰላም ንምስፋን፡ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና 
ንምምስራትን ምስ ቱርኪ ዘለና ዝምድና 
ምሉእ ብምሉእ ናብ ንቡር ንምምላስን 
ብወገን ኣርመኒያ ዘሎ ድልውነት ደጊመ 
ክገልጽ እፈቱ” ኢሉ።
 ኣብ መወዳእታ ድማ፡ በቲ ዝሓለፈ 

ሰሙን ኣብ ቱርኪ ዘጋጠመ ህይወት ልዕሊ 
42 ሽሕ ሰባት ዝቐዘፈ ኣዕናዊ ምንቅጥቃጥ 
ምድሪ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ።
ኣብ 1991፡ ቱርኪ ንናጽነት ናይታ ካብ 

ሕብረት-ሶቭየት ዝተፈልየት ኣርመኒያ 
ወግዓዊ ኣፍልጦ እኳ እንተሃበት፡ 
ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ግን 

ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከምዘይጸንሐን 
እዩ ዝግለጽ።
ቱርኪ፡ ኣብ መንጎ ኣዘርባጃንን 

ኣርመንያን ድሕሪ ዘጋጠመ ዶባዊ 
ምስሕሓብ፡ ኣብ 1993 ምስ ኣርመንያ 
ንዘራኽባ ዶባት ከምዝዓጸወቶ ይዝከር።
ኣዘርባጃን፡ እቲ ኣብ 2020 

ኣርመንያውያን ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ 
‘ናጎርኖ-ካራባኽ’ ዝተባህለ ኣከራኻሪ ዞባ 
ዘካየደቶ መጥቃዕቲ፡ ልዑል ወተሃደራዊ 
ደገፍ ቱርኪ ከምዝነበሮ እያ ኣርመንያ 
ክትወቅስ ጸኒሓ።
እንተኾነ፡ ኣብ ታሕሳስ 2021 

ክልተአን ሃገራት (ኣርመኒያን ቱርኪን) 
ብመንጎኝነት ሩስያ ተሓጊዘን ዳግማይ 
ናብ መኣዲ ዘተ ከምእተመልሳ ይሕበር።

ቀዳመይቲ ሚኒስተር ስኮትላንድ 
ኒኮላ ስተርጀን፡ ብፍቓዳ ካብ መዝነታ 
ክትወርድ ምዃና ኣፍሊጣ። 

ንልዕሊ ሸሞንተ ዓመት ኣብ ስልጣን 
ዝጸንሐትን መራሒት 
ሰልፊ ‘ኤስኤንፒ’ 
ዝዀነትን ኒኮላ ስተርጀን፡ 
ዝሓለፈ ረቡዕ እያ 
መዝነታ ክትገድፍ 
ከምዝወሰነት ገሊጻ።
እታ ቀዳመይቲ 

ሚኒስተር ኣብ መግለጺኣ፡ 
ካብ ስልጣና እትወርደሉ 
ግዜ ከምዝኣኸለ ድሕሪ 
ምጥቃስ፡ ምኽንያት 

ስልጣን መሕደጊኣ፡ እቲ ኣቐዲሙ 
ብጉዳይ ጾታኦም ዝቐየሩ እሱራትን 
ስትራተጂ ናጽነትን ኣመልኪቱ ኣብ 
ስኮትላንድ ክለዓል ዝቐነየ ክትዓት 
ከምዘይኮነ ኣረዲኣ።
እንተኾነ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓኣ ተኪኡ 

ንስኮትላንድ ክመርሕ ዝኽእል ብቑዕን 
ድሉውን ፖለቲከኛ ብዘይብህላዉ፡ ኣብ 
መንጎ ላዕለዎት ኣባላት ናይ’ቲ ሰልፊ 
ድሕሪ 20 ዓመት ናይ ፈለማ ውድድር 
መሪሕነት ንምክያድ በዳሂ ኮይኑ ከምዘሎ 
እዩ ዝግለጽ።

ንነዊሕ እዋን ቀዳመይቲ ሚኒስተር 
ኮይና ዘገልገለትን፡ ኣብ ታሪኽ ስኮትላንድ 
ናይ ፈለማ ጓል-ኣንስተይቲ መራሒት 
መንግስቲ ዝዀነትን ስተርጅን፡ ክሳብ 
ንዓኣ ዝትክእ ፖለቲከኛ ዝምረጽ ኣብ 
ስልጣና ክትጸንሕ ምዃና እያ ሓቢራ 
ዘላ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ላዕለዋይ ኮሚቴ 

ሃገራዊ ሰልፊ ስኮትላንድ (ኤስኤንፒ) 
ኣኼባ ከካይድ ምዃኑን፡ ነታ ቀዳመይቲ 
ሚኒስተር ዝትክእ ፖለቲከኛ ንምምራጽ 
ምርጫ ዘካይደሉ ናይ ግዜ ሰሌዳ ኣብዚ 

ቀረባ እዋን ከምዝሕንጽጽን ተገሊጹ።
ብመሰረት ቅዋም ሰልፊ ኤስኤንፒ፡ ሓደ 

ሕጹይ መራሒ ሰልፊ ብውሑዱ ኣብ 
20 ዝተፈላለዩ ጨናፍር ናይ’ቲ ሰልፊ 
ካብ ዝርከቡ 100 ኣባላት ደገፍ ክህልዎ 
ኣለዎ።
ካብ ሓደ ንላዕሊ ሕጹያት እንተሃልዮም 

ድማ፡ እቲ ሓድሽ መራሒ ብድምጺ 
ኣባላት ሰልፊ ክምረጽ ይግደድ።
ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒኮላ ስተርጀን፡ 

ኣብ 2014 ድሕሪ ዝተኻየደ ናይ ናጽነት 
ረፈረንደም፡ ብዘይተቓውሞ ናብ ስልጣን 
ከምዝመጽአት ይዝከር።

ህንዲ፡ ኣብ ዝቕጽላ ክልተ ኣዋርሕ 
ብዝሒ ህዝባ ናብ ልዕሊ 1.4 ቢልዮን 
ብምድያብ፡ ንቻይና በሊጻ ኣብ ቀዳማይ 
ደረጃ ክትስራዕ ከምእትኽእል፡ ክኢላታት 
ኣሚቶም።
እንተኾነ፡ በቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ልዑል 

መጠን ብዝሒ ህዝቢ ግቡእ ቆጸራ 
ናይ ህዝቢ ክካየድ ኣጸጋሚ ብምዃኑ፡ 
መንግስቲ ህንዲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት 
ዝኣክል ብዝሒ ህዝቡ ብልክዕ ክፈልጦ 
ከምዘይክእል እዩ ዝሕበር ዘሎ። 
ህንዲ፡ ነቲ ኣብ 2021 ከተካይዶ 

ዝግባኣ ዝነበረ ግን ከኣ ብሰንኪ ለበዳ 
ኮሮና ቫይረስ ዝተደናጐየ ቆጸራ ህዝቢ፡ 
ሕጂ’ውን ብቴክኒካውን ሎጂስቲካውን 
ምኽንያት ከተካይዶ ከምዘይትኽእል፡ 

ሰብ-መዚ ናይ’ታ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ።
እቲ ኣብ ስራሕ፡ መንበሪ-ኣባይቲ፡ 

ትምህርቲን ሞት ዕሸላትን ዝኣመሰሉ 
መረዳእታታት ዘሎ ምድንጓያት ቆጸራ፡ 
ንማሕበራውን ቁጠባውን ውጥን ይዅን 
ንምሕንጻጽ ሃገራዊ ፖሊሲ ዝጸሉ ምዃኑ 
ክኢላታት የረድኡ። 
ሓደ ላዕለዋይ በዓል-ስልጣን ሚኒስትሪ 

ስታቲስቲክስን ኣተገባብራ ፕሮግራምን 
ናይ’ታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ካብቲ 
ኣብ 2011 ንመወዳእታ ግዜ ዝተኻየደ 
ቆጸራ ህዝቢ ዝተረኽበ መረዳእታ፡ ክሳብ 
ሕጂ ወጻኢታት መንግስቲ ንምግምጋም 
ኣብ ዘድልዩ ትንበያታትን ግምታትን 
የገልግል ከምዘሎ ገሊጹ።
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