
         መበል 32 ዓመት ቁ.120                            ረቡዕ 18 ጥሪ 2023            ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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“ጓል-“ጓል-
ኣንስተይቲ ኣንስተይቲ 
ኮይንካ፡ ኮይንካ፡ 
ያታዊ ያታዊ 

መሳርሒ መሳርሒ 
. . .. . .

ዓመጽ ህጻናትዓመጽ ህጻናት ንድፊ ህይወትንድፊ ህይወት ቸልሲ - ብኸመይ ኣብ ጉዳይ ሙድሪክ ቸልሲ - ብኸመይ ኣብ ጉዳይ ሙድሪክ 
ልዕሊ ኣርሰናል ጸብለል ኢላ?ልዕሊ ኣርሰናል ጸብለል ኢላ?

ስብሓት ንሰራዊት ኤርትራ!
መሰታ ኣልቦ ክሕደትን ቀቢጻዊ ስጉምቲን ሕዳር 2020፡ ፈጣን ግብረ-መልሲ 

ስለዝቘጸዮ እምበር፡ ብሃንደበትነቱን መራሕቲ ዕብዳን ዝተኣማመንሉ ብልጫን 
ከስዕቦ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ክብደቱ ክትምጥኖ ዘጸግም’ዩ። ከምኡ ዓይነት ድቦላ 
ኣይኮነን’ዶ ንሓድሽ መንግስቲ ንድልዉ መንግስቲ’ውን ኣዝዩ ፈታኒ’ዩ።
 ከምዝፍለጥ፡ ነበር-ጉጅለ-ማለሊት ንናታ ጸቢብ ዕላማታት ክትብል፡ ንሰራዊት 

ኢትዮጵያ ደይ መደይ ኢላ ብቕዓቱ ረሚሳቶ እያ። ብዓሌታዊ ስምዒት ገዛዚዓ፡ 
ሃገራውነቱ ኣብ ልዕሊ ምምሳን፡ 30% ቁልፊ እዚታት ኣጋር ሰራዊት፣ ከምኡ’ውን 
60% ዓቕሚ መካናይዝድ ሓይሊ፡ ስለያን መራኸቢታትን ብናታ ሰባት 
ከምዝበሓት’ያ ገይራ። ነዚ ጸብለልታ’ዚ ሒዛ ዝወጠነቶ መጥቃዕቲ ከኣ፡ ከም ዓሻ 
ድፍረት ዝርአን ዝንዓቕን ኣይኮነን። ሓደገኛነቱ ኣእምሮ ዘለዎ ኩሉ ክግምቶ 
ዝኽእል’ዩ።
1) ዕላማ’ቲ መጥቃዕቲ፡ ዝዓበየ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ‘ሰሜናዊ-እዝ’ ኣልሚስካ፡ 

80% ኣጽዋር ሃገር ቀሚዕካ፡ ናብ ኣራት-ኪሎ ብምምራሽ መንግስቲ ምዕላው’ዩ 
ነይሩ። ይኹን’ምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ነቲ ፈንፊኑ ዝተፍኦ ግዕዙይን ዓሌታዊን 
ምግደራ ወያነ ተመሊሱ ክቕበሎ ፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን። ትጽቢታዊ ውጽኢት፡ 
ናይ ስልጣን ሃህታ፡ ፍንጣሐ ሰራዊትን ምፍራስ ሃገርን ጥራይ’ዩ። ድሕሪ’ዚ 
ዝርገት’ዚ፡ ዓሌታዊ ፖለቲካ ወያነ ከፋፊልዎ ዝጸንሐ ወተሃደር ኢትዮጵያ፡ ‘ሰብ ናብ 
ሰቡ. . .’ ኮይኑዎ፡ ናብ ወወገኑ ካብ ምጽጋዕ ወጻኢ ካልእ ምርጫ ኣይምሃለዎን።
2) ምብታን ሰራዊትን ምፍራስ መንግስቲን፡ ኣብታ ኣደ 80 ብሄራትን ልዕሊ 

100 ሚልዮን ህዝብን ዓባይ ኢትዮጵያ ክስዕቦ ዝኽእል ምንቛት ክትሓስቦ ጥራይ 
ዘሰቅቕ’ዩ። ብፍላጥ ዝተጻወደ ፈንጂታት ዓሌታዊ ፖለቲካ ወያነ፡ ኣበየ ኩርናዑ 
እናነተጐ፡ በብኸባቢኡ ጎይቶት ውግእን ጥሩፋትን ተላዒሎም፡ ውጽኢቱ ካብቲ 
ኣብ ሶማል ዝተኸስተ ንላዕሊ መስክሕ ምኾነ። ዞባዊን ዓለማዊን ጽልዋኡ’ውን 
ቀሊል ብድሆ ኣይምኾነን። ወዮ ድኣ ስሱዕ ዘመዛዝን ኣእምሮ የብሉን እምበር፡ 
ብታነ-ሃገር ሳዕቤኑ ንትግራይ እውን ዝምሕር ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ ነበር-ጉጅለ-
ማለሊት ንጸቢብ ረብሓታታ ክትብል ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ህዝብታት ደምን 
ቅርሕንቲን ተኺላ፡ ንህዝቢ ትግራይ ብቐሊሉ ዘይድቅስ ዕዳ ኣሰኪማቶ እያ። 
 ሕምበጣ ወያነ፡ ንኢትዮጵያ ከም ጥምርቲ ሃገር ክትሰርርን ከይትሰርርን ፈተነ’ዩ 

ነይሩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀውጢ እዋን፡ ኣብ ጎድንኻ ደው ዝብል መድሕን 
ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን። ህዝቢን ሰራዊትን ኢትዮጵያ ግን ረዳኢ ኣይሰኣኑን። 
ካብ መጥቃዕቲ ወያነ ዘምለጠ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ናብ መሬት ኤርትራ ሰጊሩ፡ 
ዳግማይ ተወዲቡን ዓጢቑን፡ ናይ ውግእ ቁመናኡ መሊሱ፡ ብደገፍ ምዑት 
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ናብ ጸረ-መጥቃዕቲ ክሰጋገር ግዜ ኣየጥፍአን። በዚ 
ድማ፡ ሃገረ ኢትዮጵያ ናይ ምፍንጣሕ እከይ ውጥን ቆሊዑ፡ ነዚ ዕላማ’ዚ ዝተሰለፈ 
200 ሽሕ ዝኸውን ደርጎኛ ኣብ ውሽጢ 17 መዓልቲ ተበቲኑ፡ መራሕቲ ዕብዳን 
ብራዕዲ ፈርጢጦም ኣብ በረኻታት ቆላ ተምቤን ተሸሪቦም።   
ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ’ዚ ቀዳማይ ዕውት ጸረ-መጥቃዕቲ እውን፡ ኣብ ዝሓለፈ 

ክልተ ዓመት፡ ወሳኒ ደገፍ ናይቲ  ብልዑል ዲሲፕሊን፡ ናይ ውግእ ብቕዓትን 
ምልከት ተዂሲን መዳርግቲ-ኣልቦ ሰራዊት ኤርትራ ኣይተፈልዮን። ሳላኡ ድማ፡ 
ዕንደራ ወያነን ኣኸደምቱን ብዘሕንኽ ስዕረትን ምርጋፍ ዕጥቂን ተኣዲቡ ኣሎ። 
ውዕለት መንግስቲን ሰራዊትን ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እምበኣር፡ ኣብ 

ታሪኽ ዞባና ብወርቃዊ ቀለም ተወቂጡ ብኽብሪ እናተዘከረ ዝነብር፡ ዞባዊን 
ዓለማዊን ስግኣት ዝቐንጠጠ ዘሐብን ቅያ እዩ። ህዝቢ ትግራይ እውን፡ ዋላ እኳ 
ዕንደራ ወያነ ዘኽፈሎ ዋጋ ዘሕዝን እንተኾነ፡ ከም ሕማም መንድዓት ነዊሕ ኣብ 
እንግድዓኡ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ጸቢብን ዓሌታዊን ጉጅለ ኣራጊፉ፡ ሩፍታ ረኺቡ፣ 
ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቱን ምስ ህዝቢ ኤርትራን ብሰላም ዝነባብረሉ ባብ 
ተኸፊቱሉ ኣሎ። 
ብታነ-ሃገር ዘድሓነ ውዕለት ኤርትራውያን ዝተገንዘቡ ኣፍቀርቲ ሃገሮም 

ኢትዮጵያውያን፡ ንጅግና ሰራዊት ኤርትራ ዘለዎም ሞጎስ ኣድናቖትን ክብሪን 
ብቐጻሊ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ዘግባእብእ ሞሳ! . . .ስብሓት ንጅግና ሰራዊት 
ኤርትራ! 

                              ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያን 
ኒውዝላንድን ብልዑል ድምቀት ተኻዪዱ

መበል 23 ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ 

ኣውስትራልያን ኒውዝላንድን፡ “ንያትና ናጻ 

ሕርያና” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ካብ 13 

ክሳብ 15 ጥሪ ኣብ ከተማ መልበርን ብልዑል 

ድምቀት ተኻዪዱ።

ነቲ - ባህላዊ መደባት፣ ስእላዊ ምርኢት 

ታሪኻዊ ህንጻታት ከተማ ኣስመራ፣ 

ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልስን መስርሕ ህንጸት 

ሃገርን፣ ሰሚናር ብዛዕባ ህልው ኩነታት፣ 

ከምኡ’ውን ንመንእሰያትን ቈልዑን ዘሳትፍ 

መሰናድኦታት ዘጠቓልል ዓመታዊ ሃገራዊ 

ምትእኽኻብ - ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት 

ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣቶ 

ዩሱፍ እድሪስ ሳይቕ እዩ ከፊትዎ። 

ኣብ’ቲ ሓለፍቲ ኮማትን ውዳቤታትን፡ 

ከምኡ’ውን ዕዱማት ዝተረኽቡሉ መኽፈቲ 

ስነ-ስርዓት፡ ጠቕላሊ ቈንስል ኤርትራ ኣቶ 

መሓሪ ተኸስተ፡ ዜጋታት ሃገራዊ መደባት 

ንምዕዋት ብንቕሓት ክሳተፉን ኣበርክቶኦም 

ከዕዝዙን ኣዘኻኺሩ። 

መንእሰያት፡ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት 

ፈስቲቫል ንዘርኣይዎ ዕቱብነት ድሕሪ 

ምምጓስ ከኣ፡ ብማሕበር ተጠርኒፎም ንዝለዓለ 

ኣበርክቶ ቅሩብነቶም ከረጋግጹ ኣተሓሳሲቡ። 

ከንቲባ ከተማ ብሪምባንክ ሚስተር ብሩስ 

ላንክሻየር፡ ኣብ ኤርትራውያን ንዝርኣዮ 

ጥምረትን ኣወዳድባን ዘለዎ ኣድናቖት 

ብምግላጽ፡ ምምሕዳሩ ኣብ ኩሉ ዝውድብዎ 

መደባት ኣብ ጐድኖም ከምዘሎ ኣረጋጊጹ።

ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ 

ዩሱፍ ሳይቕ ንተሳተፍቲ ኣብ ዘካየዶ 

ሰሚናር፡ ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመታት 

ንዝተራእየ ብድሆታትን ንቕሓት ዝፈጠሮ 

ሓያል መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን 

ወጻእን ዝምልከት ብኣብነታት ዝተሰነየ 

መግለጺ ኣቕሪቡ።   

“ሓድነት፡ ጥምረትን ምድልዳል መሳርዕን፡ 

እቲ ዝሓየለ መሳርሒና እዩ” ዝበለ 

ኣቶ ዩሱፍ፡ ኣንጻር’ዚ ዝቐንዐ ውዲታት 

እናመከትናን እናኣፍሸልናን፡ መደባት ህንጸት 

ሃገር ንምድንፋዕ ዓጸፋ ክንሰርሕ መድረኻዊ 

ሕቶ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ።

ማእከል - ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክድፋኣሉ እዩ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ዝሓለፈ ዓመታት 

ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ፡ ምምሕዳራት፡ 

ሚኒስትሪታት፡ ሓይልታት ምክልኻል፡ 

ሃገራውያን ኩባንያታትን ማሕበራትን፡ 

ከምኡ’ውን ብተመሃሮ ዝተሰላሰለ መደባት 

ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡ ኣብ’ዚ ዓመት 

እዚ እውን ብዝለዓለ ከምዝድፋኣሉ - 

ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ሓቢሩ።

ኣብ’ቲ ክፍሊ - ወኪል ጨንፈር 

ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኢንጂነር 

መስፍን ብርሃነ፡ ብሕልፊ ኣብ 2022 - 

ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሰረጀቓ፡ በሪኽን ጋላ-

ነፍሕን ዝርከባ ዓድታት፡ ኣብ ሕርሻውን 

ቅናታውን ዛላታትን ከትርታትን መጠነ 

ንኡስ ዲጋታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ 

ምግራብ ሰፊሕ ስራሓት ከምዘሰላሰላ 

ሓቢሩ።

ኣብ’ቲ ዓመት፡ ኣብ መሬት ሕርሻ 

1,666 ሄክታር ሓድሽ ዛላ ከም እተሰርሐ፡ 

6,644 ሄክታር ከም እተጸገነ፡ ከምኡ’ውን 

ልዕሊ 345 ሽሕ ፈልሲታት ገረብ ከም 

እተተኽለ ኣረዲኡ።

ኢንጅነር መስፍን፡ ሕርሻዊ ዛላታትን 

ከትሪታትን ምስራሕን ምጽጋንን፣ 

መስርሕ ህንጸት ዲጋታት ዓዲ-ቀን ዓዲ-

ሓውሻን ምቕጻል፣ ንምጅማር ህንጸት ዲጋ 

ጣዕረሺ መጽናዕቲ ምክያድ፣ ከምኡ’ውን 

ብጸሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ ልምዓት መስኖ 

ናይ ሰለስተ ዓድታት፡ ካብ ቀንዲ መደባት 

2023 ምዃኖም ገሊጹ።

ዓዲ-ዃላ - 339 ተመሃሮን ጽጉማት ኣለይቲ ስድራን ብሞያ ሰልጢኖም
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ፡ ብሞያ 

ዝሰልጠኑ 339 ተመሃሮን ጽጉማት 

ኣለይቲ ስድራን፡ ብ12 ጥሪ ተመሪቖም።

እቲ ካብ ክልተ ሰሙን ክሳብ 3 ኣዋርሕ 

ዝዝርጋሕ ብግብሪ ዝተሰነየ ትምህርቲ፡ 

ምዝርጋሕ መስመራት ኤለክትሪሲቲ፡ 

ቀዳማይ ረዲኤት፡ ምርባሕ ደርሁን 

ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዘጠቓለለ ነይሩ።

ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ደቡብ መንእሰይ 

ግርማይ ገብሩ፡ እቲ ስልጠና ኣካል ናይ’ቲ 

ዓቕሚ መንእሰያት ንምምዕባል ዝቕጽል 

ዘሎ መደብ ምዃኑ ጠቒሱ፡ ሰልጠንቲ 

ኣብ ስራሖም ዕዉታት ንምዃን ዝግባእ 

ጻዕሪ ከካይዱ ኣዘኻኺሩ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ 

ኣቶ ዓንደመስቀል ኣድሓኖም ድማ፡ 

ሃማመተኤ ንዘሰላስሎ ዘሎ መደባት 

ድሕሪ ምምጓስ፡ ሰልጠንቲ ብዝረኸብዎ 

ዕድል ህይወቶም ንምቕያር ክነጥፉን 

ከባቢኦም ብእወታ ክጸልዉን 

ኣተሓሳሲቡ።

ራእይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ድሕሪ ራእይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ድሕሪ 
60 ዓመት60 ዓመት
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“ጓል-ኣንስተይቲ ኮይንካ፡ ያታዊ መሳርሒ ሒዝካ ኣብ መድረኽ ክትቀርብ - እቲ 
ዝዓበየ ዕግበት ዝህበኒ ነገር እዩ” ስነ-ጥበባዊት ኣብርሀት ብርሃነኣብ ኣስመራ እያ ተወሊዳ ዓብያ። ገና 

ኣብ ንኡስ ዕድመኣ፡ ኣብ ግዜ ምዝላቕ 
- በቲ ዝነበረ ርሱን ስምዒት ተደፋፊኣ 
ናብ ቃልሲ ንሜዳ ወሪዳ። ኣብ ሜዳ፡ 
ብድፍረት ውሑድ ዘይኮነ መሳርሒ 
ሙዚቃ ክትመልኽ ከኣለት። ሎሚ ኣብ 
ስነ-ጥበብ ሃገርና፡ ሓንቲ ካብቶም ዓቢ ተራ 
ዝተጻወቱን ተዘካሪ ስም ዘትረፉን እያ። 
ዘይትመልኮ መሳርሒ ሙዚቃ ዳርጋ የለን 
ክበሃል ይከኣል። ክራር፡ ጭራ-ዋጣ፡ ድራም 
ጊታር. . . ክትሃርመን ኣይትጽገምን። ኣብ 
ስርሓት ርክያሞ፡ ስንጀርን ቁኖን እውን 
ኣዝያ ወሓለ እያ። ስነ-ጥበባዊት ኣብርሀት 
ብርሃነ ናይ ሎሚ ዕድምቲ መደብ ደቂ-
ኣንስትዮ እያ። ሰናይ ንባብ፦

* ብከመይ ኢኺ ንሜዳ ወጺእኪ?  * ብከመይ ኢኺ ንሜዳ ወጺእኪ?  

ዕግርግር ኣስመራ ኣብ 1975 እዩ 

ነይሩ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ብዕድመ ንኣሽቱ 
ኢና ነይርና፡ ብዙሕ መራኸቢ ብዙሓን 
ኣይነበረን። ሬድዮ ኣብ ውሑድ ገዛ 
እየን ነይረን፡ ስለ’ዚ ሓበሬታ ክትረኽበሉ 
እትኽእል መንገዲ ውሑድ እዩ ነይሩ። 
ገለ ካብ ቤተሰብካ ወይ ጐረቤትካ ሜዳ 
ከይዱ ትሰምዕ። ኣብዚ ግዜ ዋላ’ኳ 
ብዕድመ ንኣሽቱ እንተ ነበርና፡ እቲ ጽልዋ 
ግና ነይሩ እዩ። ምስ መሓዛይ ክንከይድ 
ንሓስብ፡ ግና ብኸመይ ክንከይድ? 
ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜ ደቂ 11 ዓመት 

ኢና ነይርና። ደሓር ግን ኣብ እዋን 
ምዝላቕ -1978 ንሜዳ ወጺአ። ኣብ’ቲ 
ግዜ ዕድመይ 14 ዓመት እዩ ነይሩ። 
ቅድሚኡ ምስ መሓዛይ ክንስለፍ ኢልና 
ክልተ ግዜ ወጺእና ነይርና። እንተዀነ፡ 
ንኣሽቱ ስለዝነበርና በቲ ናይ ሽዑ ልሙድ 
ኣዘራርባ፡ “ኩንታል በሊዕክን ምጽኣ” 
ተባሂልና ተመሊስና። ሳልሳይ ግዜ፡ ብከረን 
ኢና ወጺእና። ሽዑ ግዜ ምዝላቕ ስለ 
ዝነበረ፡ እቶም ከረን ዝኣተዉ ተጋደልቲ 
እዮም ሒዞምና ንሜዳ ወጺኦም።
ኣብኡ ብፍሉይ ዝዝክሮ ነገር እንተደኣ 

ኣሎ፡ ኣብታ ሳልሰይቲ ክንስለፍ ኢልና 
ብከረን ምስ ወጻእና፡ ሽዑ እውን ከምቲ 
ዝቐደመ ክልተ ግዜ ዝተመለስናዮ፡ 
‘ተመለሳ’ ተባሂልና። ናብ ኣስመራ እንተ 
ተመሊስና ግና፡  ‘ደቅኽን ምስ ወንቤደ 
ቀንየን ተመሊሰን’ ብዝብል ምስምስ፡ 
ስድራና ክእሰሩ እዮም። ስለዚ ምስ 
መሓዛይ ኣይንምለስን ኢልና ኣቕቢጽና። 
ኣብኡ ዝረኸባና ኣደታት ድማ፡ ‘እሞ 
ስራሕ ከነምጽኣልክን’ ኢለናና። ንኽልቴና 
ምስ እንዳ ሰብ ኣጸጊዐናና። ኣብ’ዚ ኣነ 
እናሰራሕኩ ምሸታዊ ድማ፡ ትምህርቲ 
ጀሚረ። ከምዚ ኢልና ግና ነዊሕ 
ኣይጸናሕናን፡ ድሕሪ ከባቢ 5-6 ወርሒ 
ምዝላቕ ኮይኑ፡ ሽዑ እቶም ተጋደልቲ 
ኣኼባ ገይሮም። ‘ሕጂ ምሳና ንገድሊ 
ዝኸይድ ይፈለ’ ኢሎምና። ኣነን 
መሓዛይን፡ ቀዳሞት ካብቲ ማእከል ህዝቢ 
ወጺእና። ምስቶም ተጋደልቲ ድማ ንሜዳ 
ወጺእና። 

* ኣበይ ኢኺ ተዓሊምኪ?* ኣበይ ኢኺ ተዓሊምኪ?

መጀመርታ ኣብ ዓራግ ኢና ተዓሊምና። 
ድሕሪኡ ድማ፡ ኣብ ሕዳይ ዝተባህለ 
ቦታ። ምስተን ሽዑ ኣብ ሜዳ ‘ቬትናም’ 
ተባሂለን ዝጽውዓ ዝነበራ እየ ተዓሊመ። 
ንትሽዓተ ወርሒ ኢና ተዓሊምና።  

* ድሕሪ ታዕሊም ኣበይ ተመዲብኪ?* ድሕሪ ታዕሊም ኣበይ ተመዲብኪ?

ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል - ኣብ 

ተዋጋኢ ሰራዊት ብርጌድ 23 እየ 
ተመዲበ። ኣብቲ ግዜ ኣብ ህዝባዊ ግንባር 
ስነ-ጥበባዊ ንጥፈታት ዝበጋገሰሉ ዝነበረ 
እውን እዩ ነይሩ። ናብ ክፍሊ ባህሊ ድማ 
ተሳሒበ። ፈለማ ኣባል ባህሊ ናይ ሓይሊ 
እየ ነይረ። ቀጺለ ቦጦሎኒ፡ ብርጌድ 
እናበልኩ ክሳብ ናይ ክፍለ ሰራዊት ኣባል 
ጉጅለ ባህሊ ኮይነ ሰሪሐ። ኣብ ደርፊ፡ 
ተዋስኦን ሳዕስዒትን ኮታስ ኣብ ኩሉ 
ዓይነት ስነ-ጥበብ እየ ዝዋሳእ ነይረ። 
ደሓር ግና ዝያዳ ናብ ደርፊን መሳርሒ 
ሙዚቃን ዘንቢለ።
* ናብ ዓውዲ ስነ-ጥበብ ብኸመይ ኢኺ * ናብ ዓውዲ ስነ-ጥበብ ብኸመይ ኢኺ 

ኣቲኺ?ኣቲኺ?
ካብ ቁልዕነተይ ደርፊ ምድራፍ እፈቱ 

ነይረ። ተማሃሪት እንከለኹ፡ ኩሉ ግዜ 
ምስቶም ንመዝሙር ዝምረጹ እየ ነይረ። 
ንሜዳ ምስ ወጻእኩ እውን ኣብ ዝኾነ 
ንጥፈት፡ ኣብ ማይ ምውራድ፡ ኣብ 
ምግብና፡ ኣብ ክዳን ምሕጻብ ዓው ኢልካ 
ምድራፍ እፈቱ ነይረ። ናይ ሓይሊና 
ባህሊ ክቐውም እንከሎ ድማ፡ ብድፍኢት 
ናይ ደቂ ሓይለይ ናብ ጉጅለ ባህሊ 
ተጸንቢረ።
* ክራር ኣብ ሜዳ ኢኺ ክኢልክያ፡ * ክራር ኣብ ሜዳ ኢኺ ክኢልክያ፡ 

ብኸመይ ኢኺ መሊኽክያ? ብኸመይ ኢኺ መሊኽክያ? 
ናብ ክፍሊ ባህሊ ምስ ተጸንበርኩ፡ ኣብ 

ግዜ ልምምድ፡ እቶም ብጾተይ ከቐምጡዋ 
እንከለዉ፡ ኣነ ድማ ኣልዒለ ከምታ ንሶም 
ዝገብሩዋ ይደግም ነይረ። ጓል ኮይነ ክራር 
ክሕዝ ደስ ዘይብሎም ነይሮም። ካብ ሓደ 
ጋንታ ናብ ካልእ ጋንታ ከብጽሓ ክልእኩኒ 
ከለዉ፡ እታ ዝበለጸት ዝረኽባ ዕድል ሽዑ 
እያ ነይራ። ኣብ መንገዲ እናሃረምኩዋ 
ይኸይድ። ደሓር ግና፡ ክራር ንኽሃርም 

ተፈቒዱለይ። 
ኣብ 1980 ድማ ብግቡእ መሊኸያ። 

ጸኒሐ ብክራር ገይረ፡ ‘ኣበይ ኣሎ ብጻይ 
ተጋዳላይ፡ ‘ህዝባዊ ሰራዊት እሳተ ጎመራ’ 
ዝብላ ደርፊታት ክጻወተን ክኢለ።

* ክራር ሒዝኪ ንመጀመርታ ግዜ * ክራር ሒዝኪ ንመጀመርታ ግዜ 
ዝደረፍክሉ መዓስ እዩ? ዝደረፍክሉ መዓስ እዩ? 

ኣብ ጥሪ 1985 ንፈለማ ግዜ ክራር ሒዘ 
ክደርፍ ጀሚረ።

* ሽዑ ዝተሰምዓኪ ስምዒት?* ሽዑ ዝተሰምዓኪ ስምዒት?

ኣብቲ እዋን ሙዚቃ ክመሃር ካብ 
ግንባር ሓልሓል ምስ መጻእኩ፡ ሓለፍቲ 
ጉጅለይ ብክራር ክደርፍ ምዃነይ ምስ 
ነገሩኒ ቁሩብ ፈሪሐ ነይረ። ምኽንያቱ 
ክራር ሒዝካ ምድራፍ ብጀካ ብበዓል 
ጸሃይቱ በራኺን ኣምለሰት ኣባይን 
ብኻልኦት ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ 

ማርታ ክብሮም

ኣይተተግበረን ነይሩ። ድሕሪ ጽዑቕ 
ልምምድ ግና፡ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 
ዜሮ - ሳሕል፡ ‘ዓጠም ዓጠም ሰሚዐ’ 
ትብል ደርፊ ደሪፈ።
* ኣብ ሜዳ ቀዳመይቲ ብክራር * ኣብ ሜዳ ቀዳመይቲ ብክራር 

ዝደረፍኪ ጓል-ኣንስተይቲ ኢኺ። ዝደረፍኪ ጓል-ኣንስተይቲ ኢኺ። 
ዝመጽኣኪ ግብረ-መልሲ ከመይ ነይሩ?ዝመጽኣኪ ግብረ-መልሲ ከመይ ነይሩ? 
ንቐጻሊ ዓቲበ ንኽሕዛ ዘተባብዕ ግብረ-

መልሲ እየ ረኺበ። ኣብቲ መጀመርታ፡ 
ዝኣምነኒ ሰብ ኣይረኸብኩን። ኩሎም 
ኣብቲ መደብ ዝነበሩ ኣነ ድየ ነታ 
ክራር ዝወቕዓ ዘለኹ ወላስ ካልእ ሰብ 
እዩ ዝሃርመለይ ዘሎ ምእማን ስኢኖም። 
ደሓር ግና ናይቲ ግዜ ክቡር ሽልማት 
ዝነበረ ከም ፒሮ፡ ፖርቶፈልዮን ክሹፍን 
ካብ ብጾተይ ክውሕዘኒ ጀሚሩ። እዚ 
ዓቢ ሞራል ሂቡኒ። ብድሕሪኡ ምሉእ 
ብምሉእ መሊኸያ።
* ኣብ ሜዳ ካብ ዝደረፍክየን ደርፊታት?
ናይ ለይቲ ጉዕዞ፡ ወርቃዊት ጥይተይ፡ 

ኣንበልብሊ፡ ዑፈይ፡ ደርጊ በዓል ቅያ፡ 
ደርጊ ጉዳመኛ፡ ሃብትና ንሓፋሽና . . . ።
* ካብ ኩለን ደርፊታትኪ ትፈትውያ? * ካብ ኩለን ደርፊታትኪ ትፈትውያ? 
‘ናይ ለይቲ ጉዕዞ’ ትብል ደርፈይ 

ኣዝየ ዝፈትዋን ፍሉይ ስምዒት ትህበንን 
ደርፊ እያ። እዛ ደርፊ ካብ 1980 ክሳብ 
ሎሚ ማለት ን43 ዓመታት ከየቋረጸት 
ዝተደርፈት ደርፊ እያ። ክሳብ ሕጂ ኣብ 
ናይ ሃገርና መራኸቢ ብዙሓን ትመጽእ 
እያ። ንህይወት ኩሉ ተጋዳላይ 
እትገልጽ ደርፊ እያ፡ ከምኡ‘ውን ኣብ 
ልቢ ኩሉ ተጋዳላይ ዝተረፈት እያ። ገለ 
ካብ ትሕዝቶኣ ድማ፦
ንጅግና ሰራዊት እንታይ ክሕዞ
ካብ ጸሓይ ዕራርቦ ክሳብ ትወግሕ
ብእግሪ መሪሽካ ትጐዓዝ ነዊሕ
ብዘይ ጽምኣት ብዘይ ብርቱዕ ድኻም
ኣብ ወጋሕታ ጸላኢ ምጥማም 
ምናዳ ምናዳ ምስዛ ድምቕቲ ወርሒ
ኣየ ደስ ከብል ወይለኡ ጸላኢ

* ብጠቕላላ ክሳብ ክንደይ ዝኸውን * ብጠቕላላ ክሳብ ክንደይ ዝኸውን 
ደርፊታት ኣለኪ?ደርፊታት ኣለኪ?
ናይ ሜዳን ድሕሪ ናጽነትን ዘሎ 

ኣጠቓሊልካ ከባቢ 70 ይኸውን እዩ። 
ካብ’ዚ እቲ ልዕሊ 10 ዝኸውን ብክራር 

ጥራሕ ዘቕረብክዎ ያታዊ ደርፊታት እዩ። 
ካብዚአን እተን ክልተ ብመልክዕ ኣልቡም 
ዝተሰርሓ እየን። ኣብ 1996 ትርግታ 
ልብና ትብል ካሴት ዘርጊሐ ነይረ። እታ 
ካልኣይቲ ግና ብሲዲ እያ ተዳልያ ነይራ፡ 
እንተኾነ ዘመነ ፍላሽ ስለ ዘርከበ ክትዝርጋሕ 
ኣይከኣለትን።

* ኣብ ያታዊ ኣቀራርባ ምርኩስ ዝገበረ * ኣብ ያታዊ ኣቀራርባ ምርኩስ ዝገበረ 
ብዙሕ ደርፊታት ኣለኪ። እዚ ካበይ እዩ ብዙሕ ደርፊታት ኣለኪ። እዚ ካበይ እዩ 
ዝብገስ?ዝብገስ?

ኣብ ስነ-ጥበብ ዓለም፡ ፍርያትካ ኣብ ባህልኻ 
ሰረት ክገብር ከም ዘለዎ እየ ዝኣምን። ብፍላይ 
ሎሚ ዝመጽእ ዘሎ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ነቲ 
ያታዊ ባህሊና ዘጉልሕ ኣይኮነን። ብፍላይ 
ምስ ዘመነ ዩትዩብ፡ ዘመናዊ ደርፊታትን ምስ 
ባህሊና ዘይሳነ ኣከዳድናን ኣዝዩ ዓብላሊ ኮይኑ 
ይርከብ። ኣብ ምጉላሕ ባህላዊ መንነትና ዓቢ 
ሃጓፍ ተፈጢሩ ኣሎ። ኣነ ከም ስነ-ጥበባዊት፡ 
ኣብዚ ንባህልናን ልምድናን ዘንጸባርቕ 
ኵርናዕ ከድህብ’ዩ ደስ ዝብለኒ ነይሩ። ጓል 
ኣንስተይቲ ኮይንካ፡ ያታዊ መሳርሒ ሃገርካ 
ሒዝካ ኣብ መድረኽ ክትቀርብ እቲ ዝዓበየ 
ዕግበት ዝህበኒ ነገር እዩ። 
* ትመልክዮ መሳርሒ ሙዚቃ?* ትመልክዮ መሳርሒ ሙዚቃ?
ክራር፡ ድራም፡ ጊታር፡ ኣብ ሜዳ 

ዝመለኽኩወን እየን። ጭራ ዋጣ ድማ፡ 
ድሕሪ ናጽነት ኣብ 2005 እየ ክኢለያ። 

* ከረርቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣዚኽን * ከረርቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣዚኽን ውሑዳት ውሑዳት 
ኢኽን። እዚ ካብ ምንታይ እዩ ትብሊ?ኢኽን። እዚ ካብ ምንታይ እዩ ትብሊ?
ንዓይ ከም ዝመስለኒ፡ ኣብ ከምዚ ዓይነት 

ያታዊ ንጥፈት ንዝነጥፋ ደቂ-ኣንስትዮ 
ዘተባብዕ ጥጡሕ ባይታ የለን። በዚ ኣጋጣሚ 
ድማ፡ ዝምልከቶ ኣካል ነተን ያታዊ መሳርሒ 
ሙዚቃ ዝሃርማን ኣብ ኩሉ ያታዊ ንጥፈታት 
ዝግደሳን ደቂ-ኣንስትዮ ዘድሊ ቆላሕታን 
ምትብባዕን ክገብረለን እላቦ። 
* ዘመናዊ ሙዚቃኸ ትጻወቲ ዲኺ? ዘመናዊ ሙዚቃኸ ትጻወቲ ዲኺ?  
ብኽልቲኡ፡ ያታውን ዘመናውን ክጻወት 

እኽእል እየ። ኣብ ሜዳ እውን ጊታርን ጃዝን 
እጻወት ነይረ እየ። ዝያዳ ሓይለይ ግና፡ ናብ 
ያታዊ እዩ። ኣብ ስራሕ ተሃላላኺት ስለ 
ዝኾንኩ ሓንሳብ ‘ክገብሮ ኣለኒ’ እንተ ኢለ 
ኣይሕለልን እየ። ክገብሮ ኣለኒ። ካልእ 
ድማ፡ እቲ ‘ጓል ኣንስተይቲ ኣይትኣትዎን 
እያ ወይ እውን ኣይትትግብሮን እያ’ ዝበሃል 
ሕዙእ ቦታ ‘ኣነ ንምንታይ ዘይኣትዎ’ ዝብል 
ኒሕ ኣሎኒ።  

                         ይቕጽልይቕጽል

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ
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ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ 

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

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 
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         ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት             ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት              ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት          ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት
ታደሰ ተኽለታደሰ ተኽለ

ራእይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ድሕሪ 60 ዓመትሓድሽ ዓመት ምስ ኣተወ፡ ኣብ 
ሳልሰይቲ ሰሙን ናይ’ታ ወርሒ፡ ዝኽሪ 
ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ማርቲን ሉተር 
ኪንግ ኣብ ኣመሪካ ብወግዒ እትበዓለላ 
ዕለት ደኣ ትኹን እምበር፡ ዳርጋ ዝበዝሓ 
ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ከይዘከራኣ 
ኣይሓልፋን እየን እንተተባህለ ምግናን 
ኣይኰነን።
 ድሕሪ ናይ ብዙሕ ዓመታት ክትዕን፡ 

ብዓቃባውያንን የማናውያን ፖለቲከኛታትን 
ኣብ ባይቶ ክገጥሞ ዝጸንሐ ተቓውሞን፡ 
እቲ እማመ ብደገፍ ምስ ሓለፈ፡ ኣብ’ቲ 
እዋን ፕረዚደንት ናይ’ታ ሃገር ዝነበረ 
ሮናልድ ሬገን ‘መዓልቲ ማርቲን ሉተር 
ኪንግ’ ክትከውን ብፌርማ ኣጽዲቑ። 
ሎም-ዘበን እምበኣር፡ ንመበል 40 ዓመት 
ዕለተ-ዝኽሪ ማርቲን ሉተር ኪንግ ብብዙሕ 
ተዘክሮታት ሓሊፋ።
ኣብ መበል 39 ዓመቱ ንጹር ብዘይኰነ 

ኣቀታትላ ዝተቐንጸለ ዶክተር ማርቲን፡ 
ኣብተን ሓጸርቲ መዓልታት ሂወቱ ሓያሎ 
ናይ ክብሪ ሽልማት ኣብ ርእሲ ምሽላሙ፡ 
ብዕድመ ዝነኣሰ ተቐባሊ ናይ ሰላም ኖበል 
ምንባሩ መዛግብቲ የረድኡ። 
ኣብ’ቲ እዋን መብዛሕትኦም ድኻታትን 

ተነጽሎ ዘጋጥሞም ዝነበሩን ኣመሪካውያን 
ጸለምቲ እኳ እንተነበሩ፡ ሰላማዊ ተጋድሎ 
ማርቲን ሉተር ኪንግ፡ ኣብ መሰላት ሕብሪ 
ሰብ ጥራይ ዘተኰረ ከምዘይነበረ፡ መደረታቱ 
ዘንበበ ብግቡእ ክግንዘብ ይኽእል እዩ። እታ 
ኣብ ሓወልቲ ሊንከን ኣብ ከተማ ዋሽንግተን 

ዘስመዓ “ትምኒት ኣሎኒ” እትብል መደረኡ፡ 
ኣብ ሓድሕዳዊ ምጽውዋር ዝተኰረት 
መልእኽቲ ምንባራን፡ መነባብሮ ህዝቢ እታ 
ሃገር ብማዕርነት ክመሓየሽ ዝነበሮ ሕልሚ 
ዝኣመተት ምዃናን ንጹር እዩ። 
ልክዕ እዩ - ማርቲን፡ ጸሊምን ካብ ወለዶ 

ሓረግ ገላዩ ዝተወልደን፡ ኣብ’ቲ ሕሱም 
ናይ ኣፈላላይ ዘበን ዝዓበየን ኣመሪካዊ 
ከም ምዃኑ መጠን፡ እቲ ናብ’ቲ ቃልሲ 
ዝመርሖ - እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዝነበረ 
ተመኵሮታት እዩ። ወዲ ሽዱሽተ ዓመት 

እንከሎ፡ ምስኡ ዝጻወት መሰታኡን ዓርኩን 
ጻዕዳ ቈልዓ ከምዝነበሮ ዛንታ መዋእሉ 
ይሕብር። ቤት-ትምህርቲ ዝምዝገቡሉ 
ግዜ ምስ በጽሐ፡ ነናብ በበይኑ ኣብያተ-
ትምህርቲ ኣትዮም። ኣቦ እቲ ጻዕዳ ቈልዓ 
እውን ክልቲኦም ብሓባር ከይጻወቱ ምስ 
ከልከለ፡ ማርቲን እቲ ዝዀነ ነገር ንወላዲኡ 
ኣዕሊልዎ። ኣቦኡ፡ ጽልኢ ከሕድረሉ 
ብዘይክእል ኣገባብ ገይሩ ከረድኦ ፈቲኑ።
ሓደ እዋን ማርቲን ሉተር መንእሰይ 

እንከሎ፡ ምስ ሓደ ቤተ-ሰቡ ካብ መገሻ 
ናብ ገዝኡ ብኣውቶቡስ ይምለስ ነይሩ። 

ሰድያታቶም፡ ቦታ ንዝሰኣኑ ጸዓዱ 
ሂቦም ጠጠው ክብሉ መራሒ መኪና 
ኣገዲድዎም። ንማርቲን እውን፡ ኣብ ዓሌት 
ዝተመርኰሰ ኣነዋሪ ጸርፊ ጸሪፍዎ። ልቢ 
ማርቲን ኣዝያ ስለዝቘሰለት፡ ኣብ ልዕሊ 
ጸዓዱ ከቢድ ጽልኢን ሕርቃንን ኣሕዲሩ። 
እንተዀነ፡ ወላዲኡ ካህን ብምንባሩን 
ብጽልኢ ዝፍታሕ ነገር ከም ዘየለ ብምርዳእ 
ከም ዘዘሓሓሎን፡ እቲ ክሳዕ ዕለተ ሞቱ ዝሓዞ 
ጻውዒት ምጽውዋር ኣንፈት ከም ዘትሓዞ 
ይግለጽ። እቲ ዝሓዞ መስመር ምጽውዋር 
ከኣ፡ ክሳዕ ዘለናዮ ግዜ ዝጸንሕ ናይ ሕብሪ 
ሻራ ዘይብሉ ኣተሓሳስባ እናሰፍሐ ክኸይድ 

ኣኽኢልዎ ይበሃል። 
ማርቲን ብህይወት እንከሎ ይኹን ምስ 

ሞተ፡ ጸለምቲ ኣመሪካውያን ዝረኸብዎ 
መሰላት፡ ብቓልሲ ጸለምቲ ጥራይ 
ዝተረኽበ ኣይነበረን። መብዛሕትኡ ህዝቢ 
እታ ሃገር “ንማዕረ መሰል” ስለ ዝደገፈ፡ 
ብውሑዱ እቲ ከም ቅቡል ዝረአ ዝነበረ 
ኣፈላላይ ብሕጊ ተኸልኪሉ። ኣብ 
ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ኣብ መጕዓዚያታት 
ኣውቶቡስን ባቡርን፡ ኣብ ኣብያተ-መግቢ 
ዝነበረ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ብሕጊ ክልኩል 
ከም ዝዀነ ተኣዊጁ። ኣብ ባህሊ ንልዕሊ 
200 ዓመት ሰሪቱ ዝጸንሐን ኣብ ሕልና 
ዝተዓቝረን ኣተሓሳስባ፡ ብቐሊሉ ብናይ 
ባይቶ ድምጺ ስለዘይሰዓር ግና፡ እታ 
ማርቲን ዝተጠቕመላ ስልቲ ምጽውዋር 
ክትቅጽል ኣለዋ። ኣፈላላይ ንምቅዋም - 
ኣፈላላይ ከም ኣጽዋር ክትጥቀም የብልካን 
እዩ እቲ መልእኽቲ።
ምንቅስቓስ ሲቪላዊ መሰላት ኣብ 

ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ እውን፡ ካልኦት 
ተቓለስቲ ጉጅለታት ጸለምቲ ስለ መሰሎም 
ጻውዒት የቕርቡ ምንባሮም ይዝከር። 
መብዛሕትኦም ዝተጠቕሙሉ ስልቲ ግዳ፡ 
ኣብ ዓወት ዘብጽሕ ኣይነበረን። ኣብ ጽልኢ 
ጸዓዱ ዝተሰረተ ሃይማኖታዊ ደጎል/መንደቕ 
ነዲቖም፡ ካብቲ ባዕላቶም ዝነደቕዎ ሓጹር 
ክወጽኡ ዘይከኣሉሉ ኩነታት ይረአ ነይሩ። 
ሓደ ካብ ተቓለስቲ ናይቲ እዋን ማልኮም 

ኤክስ፡ እዚ ስልቲ እዚ ከም ዘየዋጽእን፡ ጸላኢ 
ጻዕዳ ሰብ ዘይኰነስ እቲ ስርዓት ምዃኑን 
ክእውጅ ምስ ጀመረ፡ ብተቓወምቱ ከም 
እተረሸነ ይፍለጥ።

 “ናይ ኩሉ ሰብ ህይወት ኣገዳሲት እያ!” ማርቲን ሉተር ኪንግካብ መወዳእታ 40ታት ዝጀመረ 
ምንቅስቓስ ሰብኣዊ/ሲቪላዊ መሰላት፡ 
ክሳብ’ቲ ህድእ ዝበለሉ መወዳእታ 60ታት፡ 
ብዘይካ እቲ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ዝፍጸም 
ዝነበረ ምግፍዓት፡ ብሰላማዊ ኣገባብ እዩ 
ተኻይዱ ክበሃል ይከኣል። 
ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም፡ ኣብ ልዕሊ 

ጸለምቲ ወተሃደራት ዝተራእዩ ኣፈላላያት 
ከብቅዑ - ፕረዚደንት ቱርማን ኣብ 
መወዳእታ 40ታት ብትእዛዝ ምስ ኣፍለጠ፡ 
ንተኸታታሊ ዓመታት ጻውዒት ሰብኣዊ/
ሲቪላዊ መሰላት ከም ዓቢዪ ኣርእስቲ 
ኰይኑ ቀጺሉ። ኣብ 50ታት እውን 
ኣብያተ-ትምህርቲ ናይ ሕብሪ ኣፈላላይ 
ከይገብራ ዝኽልክል ሕጊ ብቤት-ፍርዲ 
ተመሓላሊፉ። ዳርጋ መብዛሕትአን 
ኣብያተ-ትምህቲ ግና፡ ብሕብሪ ተፈላላየን 
ክቕጽላ ተራእየን።
ኣብ’ቲ ከም ባህሊ ዝጸንሐ ስርዓት 

ኣፈላላይ፡ ምስ ጻዕዳ ሰበይቲ ተዋዝዩ 
ተባሂሉ ብዕስለ ናይ ዝተቐትለ ትሕቲ-
ዕድመ ጸሊም ስእሊ ምስ ተዘርግሐ፡ 
ብደረጃ ሃገር ክቱር ሕርቃን ኣለዓዒሉ 
ነበረ። ምንቅስቓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣንጻር 
ኣፈላላይ ብዕቱብ ዝተጀመረሉ ግን፡ ኣብ 
1957 ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝርከቦም 
ሽዱሽተ ጸለምቲ ኣቕሽሽትን (ፓስተራት) 
ካልኦት ተጣበቕቲ መሰላትን፡ ናዕቢ 
ዘይብሉ ሰላማዊ ሕቶ ከልዕሉ ኣብ ከተማ 
ኣትላንታ ዝተሰማምዑሉ ግዜ ምዃኑ 
ጸብጻባት ይሕብሩ። 
ኣብቲ እዋን እቲ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ 

ጸለምቲ ተመሃሮ ክቕበላ ኣዋጅ ወጺኡ 
እኳ እንተነበረ፡ እቲ ናይ ምንጻግ ባህሪ 
ይቕጽል ነይሩ እዩ። ኣብ ግዝኣት ኣርካንሳስ 
ናብ ዝርከብ ‘ሊትል ሮክ’ ዝተባህለ ቤት-
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ክምዝገቡ 
ዝፈተኑ ትሽዓተ ጸለምቲ፡ ናብ ቀጽሪ 
ከይኣትዉ ስለዝተኸልከሉ፡ ፕረዚደንት 

ቱርማን ሰራዊት ልኢኹ ኣእትይዎም። 
ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ ምስ ተመዝገቡ ከኣ፡ 
ኣብ ከቢድ ሓሳረ-መከራ ከም ዝወደቑ 
ጸብጻባት ይሕብሩ።
‘ግሪንስቦሮ’ ኣብ ዝተባህለት ናይ ሰሜን 

ካሮላይና ከተማ ኣብ ዝርከብ “ንጸዓዱ 
ጥራይ” ዝተኣናግድ ቤት-መግቢ 
ዝኣተዉ ኣርባዕተ ጸለምቲ ተመሃሮ፡ 
ኣብ ምልእቲ ሃገር ጐስጓስ ኣለዓዒሎም 
ክበሃል ይከኣል። ጸለምቲ ብምዃኖም 
ክወጽኡ ንዝቐረበሎም ሕቶ ነጺጎም - 
“ከይተመገብና ኣይንትንስእን!” ብምባል 
ምውጻእ ከምዝኣበዩ ይሕበር። ኣብ ካልኦት 
ከተማታት እውን ተመሳሳሊ ተርእዮታት 
ተኸሲቱ እዩ። ‘ሩቢ’ ዝተባህለት ጓል 
ሽዱሽተ ዓመት ተመሃሪት ቀዳማይ 
ክፍሊ - ናብ ቤት-ትምህርቲ ጸዓዱ ናይ 
መጀመርታ ጸላም ህጻን ኰይና ክትኣቱ 
እንከላ ብወተሃደራት ተዓጂባ ብምእታዋ፡ 
ኣብታ ሃገር ይቃልሑ ካብ ዝነበሩ 

ኣነቓቓሕቲ ሓበሬታታት ሓደ ኰይኑ 
ተመዝጊቡ ኣሎ። 
ኣብቲ እዋን ‘ተጐዓዝቲ ናጽነት’ ዝተባህሉ 

ጸዓዱን ጸለምቲን፡ ኣብተን ኣፈላላይ 
ዝበዝሐን ክፍላተ-ሃገር ደቡብ፡ ካብ ከተማ 
ናብ ከተማ እናዘሩ ኣብ ኣብያተ-መግቢ 
ጸዓዱ እናተመገቡ ንጸዓዱ ኣብ ዝተሓዝአ 
ስፍራታት እናኸዱ ከም ኣጐሳጐስቲ 
ይጥመቱን ይዀኑን ነይሮም።
ካብ’ተን ኣብ ደቡብ ዝርከባ ፈላለይቲ 

ክፍላተ-ሃገር ናይ ‘ኣላባማ’ ገዛኢ ዝነበረ 
ጆርጅ ዋላስ፡ ንኽልተ ጸለምቲ ተመሃሮ 
ምእታው ከልኪሉ ኣብ ኣፍ-ደገ ጠጠው 
ኣብ ዝበለሉ እዋን - ፕረዚደንት ኬኔዲ 
ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ሰራዊት ልኢኹ 
ምንባሩ ጸብጻባት የረድኡ። ዕሉል ፈላላዪ 
ምንባሩ ዝንገረሉ ጆርጅ ዋላስ፡ ዳሕራይ 
ከም እተጣዕሰ እዩ ዝንገር። ንኣስታት 
50 ዓመት ርጉም ፖለቲከኛ ኰይኑ ኣብ 
ዘገልገለሉ፡ እቲ መግለጺ መንነቱ ዝነበረ 

መሪር ዓሌታዊ ጽልኢ ኣብ ጸለምቲ “ጌጋ” 
ምንባሩ ተኣሚኑ።
ማርቲን ሉተር ኪንግ፡ በቲ ንሓያሎ 

ዓመታት ዝቐጸለ ሰላማዊ ተቓውሞታቱ 
እኳ ዝፍለጥ እንተዀነ - ብዝያዳ ግን፡ 
በታ ናይ መጻኢ ተስፋታቱ እትገልጽ፡ 
ርብዒ ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ኣብ 
ሚያዝያ 1963 ኣብ ዋሽንግተን ዘስመዓ 
“ሕልሚ ኣሎኒ” እትብል መደረኡ እዩ 
ዝዝከር። 
“ናይ ኩሉ ሰብ ህይወት ኣገዳሲት 

እያ” ዝብል ዝነበረ ማርቲን ሉተር 
ኪንግ፡ ንምትእትታው ኣመሪካ ኣብ 
ቬትናም እውን ስለዝተቓወመ፡ ብዘይካ 
እቶም ንፈላላዪ ስርዓትን ባህልን ዝድግፉ 
ተቓወምቱ፡ ኣብ’ቲ እዋን ዝነበሩ ሓያላት 
ፖለቲከኛታት፡ ከም ኮሙኒስት ይርእይዎ 
ነበሩ። ዶክተር ማርቲን ሉተር ግና፡ 
ኮሙኒስት እውን ኣይነበረን። እታ ሃገር 
ክትህቦ እትኽእል ተስፋታት ንኹሉ ዜጋ 

ብማዕርነት ክቐርብ፡ ኩሉ ዜጋ ማዕረ ዕድል 
ክወሃቦ እዩ ነይሩ ትምኒቱ። 
ውግእ ቬትናም ክቋረጽ ብዘሕልፎ ዝነበረ 

ጻውዒት፡ ፈተውቱ ዝነበሩ ገለ ፖለቲከኛታት 
ከም ዝኸሰረ ይንገር። ካብ ሰብ-መዚ 
ጸጥታ ናይ ጸለመ ደብዳበ ተላኢኹሉ 
ከም ዝነበረን፡ ክልተ ምርጫ ተዋሂብዎ 
ምንባሩን ዘይተጸንዑ ሓበሬታታት 
የረድኡ። “ቀሺ ክነሱ፡ ኣብ ኣሰካፊ ርኹስ 
ተግባራት ከም እተዋፈረ ዝገልጽ ሓበሬታ 
ክዝርጋሕ ተዳልዩ ከምዘሎ፡ ህይወቱ ባዕሉ 
እንተደኣ ኣጥፊኡ ግና፡ እቲ ሓበሬታ ከም 
ዘይዝርጋሕ” ብደብዳበ ተነጊርዎ። 
ማርቲን ግን ጸሊም ብምዃኑ - ካብቲ 

ብፍጥረቱ ጥራይ ዝቕበሎ ዝነበረ ውርደት 
ዝገደደ ክመጽኦ ከም ዘይክእል ብምፍላጥ፡ 
ነቲ ጠቐነ ግዲ ከይገበረሉ ቃልሱ ቀጺሉ። 
ብስንባደ ህይወቱ ኣጥፊኡ እንተዝኸውን 
እውን፡ ‘ነውሩ ምስ ተኸሸሐ ነፍሱ 
ኣጥፊኡ’ ኢሎም ብድሕሪ ሞቱ ምጠቀንዎ 
ነይሮም። 
ቅድሚ ቍሩብ ዓመታት እውን፡ እዚ 

ሚስጢር እዚ ከም ሓድሽ ዝተኸሽሐ ዜና 
ኣምሲሎም - ስሙ ንምብላል ዝፈተኑ 
ማዕከናት ዜና ምዕራብ ተራእዮም እዮም። 
እቶም ፍጹም ዝጸልእዎ - ድሕሪ ሞቱ 
እውን ኣይቀሰኑን።
ማርቲን ሉተር ኪንግ፡ ኣብ ክፍለ-ሃገር 

‘ተኔሲ’ ኣብ እትርከብ ከተማ ሜምፊስ 
ኣብ ዝዓረፈሉ ሆቴል ኣብ ባልኮኒ ምስ 
ብጾቱ እንከሎ እዩ - ብ4 ሚያዝያ 1968 
ተቐንጺሉ። ጀምስ ረይ ዝተባህለ ሰብኣይ 
ከኣ፡ ቀታሊ ተባሂሉ ተታሒዙ። ን99 
ዓመት ክእሰር ድማ ተፈሪድዎ። ረይ፡ ክሳዕ 
መወዳእታ ንማርቲን ከም ዘይቀተሎ እዩ 
ክማጐት ጸኒሑ። ስድራቤት ማርቲን እውን 
- ረይ እዩ ቀታሉ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ 
ይገልጹ።
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ማሕበራዊ ዕብየትማሕበራዊ ዕብየት
ብምትሕብባር ሚ/ዕ/ማ/ድሕነት ዝዳሎብምትሕብባር ሚ/ዕ/ማ/ድሕነት ዝዳሎ

ዓመጽ ህጻናት
ብወግዓዊ ወይ ዓለምለኻዊ ኣጸዋውዓ፡ 

ህጻናት ክንብል ከለና ብሓፈሻኡ ካብ ግዜ 
ምውላድ (Infant) ጀሚርካ ክሳብ ግዜ 
ግርዝውና (Puberty) ዝርከቡ እዮም። 
ኣብ’ዚ ክሊ ዕድመ’ዚ ዝርከቡ ህጻናት 
ትሑት ወይ ውሑድ ሓላፍነትን መሰልን 
ዘለዎም ኰይኖም፡ ቅኑዕን ርትዓውን ውሳነ 
ዝህቡን ክህቡ ዝኽእሉን ብዘይምዃኖም፡ 
ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ወይ ምሕረት፡ 
ወለዶም ወይ’ውን ሕጋውያን ኣለይቶም 
(ሞግዚት) ተመርኲሶም ዝኸዱ እዮም።
እዚ ሰብኣውን ሃገራውን ሓላፍነት ኣብ 

ዋጋ ዕዳጋ ምስ ዝኣቱ እዩ እምብኣር፡ እዞም 
ክንገልጾም ዝጸናሕና ህጻናት ብዝተፈላለየ 
መንገዲ ኣብ ሓደጋ ወይ ዘይሓላፍነታውያን 
ኣለይቶም ዝወድቁ። ብእኡ መንጽር ከኣ፡ 
ኣደዳ ዝተፈላለየ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን 
ዓመጽ ይዀኑ።
ነዚ ጉዳይ’ዚ ኣልዒለ ክጽሕፍ ዝደረኸኒ፡ 

ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዝተፈላለየ 
መንገዲ ኣብ ልዕሊ ቈልዑ ክብድ ዝብለ 
መቕጻዕቲ (ማህረምቲ) ስለዘስተበሃልኩ 
ክኸውን ከሎ፡ ዝበዝሐ ካብ’ዚ ድማ 
“ንእርሞም ኣለና” ካብ ዝብል ግጉይ ሓሳብ 
ዝተደረኸ፡ ግን ከኣ ብዘይርአ መንገዲ 
ሰብኣዊ ክብሮምን መሰሎምን ኣብ ሓደጋ 
ዝወድቀሉ ኣጋጣሚታት ስለዘሎ እየ።
መቕጻዕቲ (ጠፍ ምባል) ሽሕ ግዜ 

ብሕብረተሰብ ከም ቅቡል ይወሰድ፡ ደረቱ 
ዝሓለፈ መቕጻዕቲ ግን ካብ ጥቕሙ 
ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ይዛይድ። ስለ’ዚ ንህጻናት፡ 
ደቅና (ናትና) ጥራይ ስለዝዀኑ፡ ከም 
ንብረትና ሓሲብና ከምድላይና ከነገላትዖም 
ኰነ ክንሃስዮም ሕግን ሕብረተሰብን 
ዘፍቅደልና ኣይኰነን። 
 ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ፡ ከም ወትሩ፡ 

ስርሐይ ወዲአ ክምሳሕ ናብ ገዛይ 
ኣአንፈትኩ። እንተዀነ ኣብ ጥቓ ገዛይ ምስ 
በጻሕኩ፡ ክሰልጠኒ ብምባል ብሓደ ጽምው 
ዝበለ ጐደና ቈሪጸ መንገደይ ቀጸልኩ። ነዊሕ 
ከይሰጐምኩ ግን ካባይ ኣስታት 200 ሜትሮ 
ርሒቖም ዝነበሩ ኣቦን ወድን ዝመስሉ 
‘ታዕታዕ’ ክብሉ ሰማዕኩ። ኣቓልቦይ ድማ 
ሰረቑኒ። 
ኣብ’ቲ ፈለማ ንቡር ዘይምርድዳእ 

ወይ መግናሕቲ እዩ ዝመስል ኢለ ዕሽሽ 
ክብሎ እኳ እንተፈተንኩ፡ እናቐረብኩ ኣብ 
ዝኸድኩሉ ግን፡ ንኽትርእዮ  ዘስካሕክሕ 
ፍጻመ ኰይኑ እየ ረኺበዮ። እቶም ዝርካብና 
ክልተ ሰባት በብወገንና ናብ’ቲ ቦታ ፍጻመ 
ቀረብና፣ ብኡ መንጽር ድማ ስእላዊ ድራማ 
እቲ ኩነት ድንግርግር በለና። ‘እምበርዶ 
ወዱ እዩ!?’ ብምባል ድማ ተገረምና። 
እቲ ኣቦ፡ ኣብ ልዕሊ ካብ ፍረ-ብርኩ 
ዝወጽአ ህጻን ወዱ ከምኡ ዓይነት ሃሳይን 
ዘይሓላፍነታውን ተግባር ክፍጽም ምዕዛብና፡ 
ከም ሓደ ርኢኻዮ ዘይትፈልጥ ፍጡር ካብ 
ሰማይ ዱብ ዝብለካ ኰይኑና፡ ኣፍና ብኽፉቱ 
ተዓዚምና ተረፍና።
“ንዓይ ቅድሚ ትምህርቲ ክትሰርዓኒ 

ኣታ ክፉእ ፍጥረት…” ዝብል ክትሰምዖ 
ዘግነብንብ ጸርፍታት ማዕረ ማዕረ’ቲ ዘይጽወር 
ማህረምቱ ቀጸለ። እንተ እቲ ፈትዩ ጸሊኡ 
ኣቡኡ ምዃኑ ዝፈልጥ ውላድ፡ ካብኡ 
ሓሊፉ ዝኣትዎ ቦታ ከምዘይብሉ ፈሊጡ፡ 
ከም ጊላ፡ ኣብ ሕቘኡ ዝወርድ ዝነበረ በደላት 
ተቐቢሉ “ሕራይ ባብ ባብ… ይቕረታ 
ባባ… ሕራይ ባባ” ብምባል፡ ሕርቃን ናይ 
ኣቡኡ ከህድእ ተጋደለ።
ኣቡኡ፡ ነቲ ብባህሪ ወይ ብተፈጥሮ 

ንእሽተይ ጸገም ስንክልና (ናይ መልክዕ) 

ዝነበሮ ህጻን፡ ከም እንስሳ ኢዱን እግሩን 
ዝገደፈሉ የብሉን። እቲ ጨካን ምስሊ ገጽ 
ዘለዎ ኣቦ፡ ኣብ እንስሳ’ኳ ክፍጸም ዘይትሓስቦ 
ተግባር ጭካነ፡ ኣብ ልዕሊ ውላዱ ክፍጽም 

ምስ ረኣናዮ ምእማን ሰኣንና። “..ኤእ 
ዓገብ..” ብምባል ድማ ቍጠዐና ገለጽና። 
እቲ ብፍርህን ሻቕሎትን ዝተጐብአ ህጻን 

“ይቕረታ ባባ” እናበሎ፡  
“ኣነ ንዓኻ ክወልድ! ንዓኻ ወሊዳ ኣደኻ..” 

ኣቡኡ ብድዐ ዝመልኦ ዘረባ እናተዛረበ፡ 
ብዕኑድና ካብ ቅድሚ ዓይንና ሒዝዎ ከደ።
  ከም’ቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ፡ 

ህጻናት ብፍላይ ድማ ስንኩላን ቈልዑ፡ 
ብዛዕባ መሰላቶምን ግቡኣቶምን ክርድኡ 
ብዘይምኽኣሎም፡ ኣብ ገዛእ ርእሶም 
ንዝወርዶም ዝተፈላለለ በደላት ክከላኸሉ 
ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ፡ ኣብ ትሕቲ 
ምሕረት ኣለይቶም እዮም ዝወድቁ። ከም 
ሳዕቤኑ ድማ ብሰንኪ ዘለዎም ድሩትነት 
ወይ ስንክልና ኣብ ገዛ ተዓቢጦም፡ ካብ’ቲ 
ከስተማቕርዎ ዝግብኦም ማሕበራዊ ኰነ 
ስነ-ኣእምሮኣዊ ናጽነቶም ተገሊሎም 
ይነብሩ። ብሰንኪ ስንክልናኦም፡ ትሑት 
ኣካላዊ ብቕዓቶምን ልኡም ባህሪኦምን፡ 
ኣብ ገዛውቶምን ቤት-ምህርቶምን 
ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተፈላለየ ኣካላውን 
ስነ-ኣእምሮኣውን ሃስያ የጋጥሞም፣ ካብኡ 
ሓሊፉ ከኣ ንጾታዊ ዓመጽ ተቓላዕቲ 
ይዀኑ።  
 ዓመጽ ቈልዑ ወይ ህጻናት ክበሃል ከሎ፡ 

ብስድርኦም ኰነ ብሞግዚቶም፡ ወይ’ውን 
ብዝኾነ ሰብ፡ ኣብ ልዕሊኦም ኰነ ኢልካ 
ኣካላዊ፡ ጾታዊውን ስነ-ኣእምሮኣውን 
ማህሰይቲ ወይ ምክልባት ናይ ምፍጻም 
ሕሱር ተግባር እዩ። እዚ ድማ ካብ ገዛ 
ናይቲ ግዳይ ጀሚርካ፡ ኣብ ትምህርቲ፡ ኣብ 
ትካላት፡ ኣብ ማሕበራት…፡ ኣብ ምቹእ 
ግዜን ኩነታትን (ብፍላይ ጽምዋን ጸልማትን 
ኣብ ዝዓስለሉ ግዜ) ዝፍጸም እዩ።  
ነዚ ተገንዚቡ ድማ መንግስቲ ብዝተፈላለያ 

መሻርኽቲ ኣካላት ተሓጊዙ ኣብ ምጥፋእን 
ምክልኻልን ዓመጽ ቈልዑ ብዝተወደበ 
ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎ። ሓደ ካብ’ቲ ኣገባባት 

(strategy) ብመንገዲ ኮማዊ ሰረት ተሃድሶን 
ልምዓትን (CBRD) ዝግበር ናይ ጐስጓሳት፡ 
ምብራኽ ንቕሓትን ዝተፈላለዩ ማሕበራውን 
ትምህርታውን ተሃድሶታትን ምክያድ እዩ።

ብመሰረት ናይ 2006 ጸብጻብ ውድብ 
ጥዕና ዓለም፡ ንዓመጽ ቈልዑ ወይ ህጻናት፡ 
ኣብ ኣርባዕተ ንኡሳን ክፋላት መቒሉ 
ይርእዮም። ንሳቶም ድማ እዞም ዝስዕቡ 
እዮም፦
ሀ. ኣካላዊ ዓመጽ
ብዝተፈላለዩ ክኢላታት ናይዚ ዓውዲ፡ 

ትርጕም ኣካላዊ ዓመጽ ዝተፈላለየ 
መግለጺታት ክወሃቦ ጸኒሑ እዩ። ብመሰረት 
ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ግን ከምዚ ዝስዕብ 
ትርጉም ተዋሂብዎ ይርከብ - “ኣካላዊ 
ሓይሊ ብምጥቃም ኰነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ 
ህጻናት ዝፍጸም ዓቢ ሃስያ ኣብ ጥዕናኦም፡ 
ምዕባለኦም፡ ክብረቶም፡ ብዓቢኡ ድማ 
ኣብ ምንባሮም ዝወርድ ኩኑን ተግባር።” 
እዚ ኣካላዊ ዓመጽ፡ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት 
ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ግዜን የጋጥም። 
ገለ ንምጥቃስ፡ ብመልክዕ ማህረምቲን 
መውቃዕትን (Hitting & beating)፡ 
ብምቕላዕ (kicking)፡ ብምንውናው (shak-
ings)፡ ብምንካስ (biting)፡ ብምሕናቕ (stran-
gle)፡ ብምንዳድ (scalding)፡ ብምምንጫጭ 
(pulling hair)፡ ብጉስጢ (boxing ears) 
ብፍላይ ኣብ ተኣፋፊ ክፋል ኣካላቶም፡ 
ብምምራዝ (poisoning) ብዝዓሰወ መግቢ፡ 
ዝተባለሸወ ዝስተ ነገራት ኰነ ሳሙና መሳሊ 
በስገዳድ ኣብ ኣፎም ምእታው፡ ብምዕጣን 
(suffocating) ብበርበረ፡ ቀልቀል ደርሆ፡ ኣብ 
እኹል ንፋስ ዘይኣትዎ ንንውሕ ዝበለ ግዜ 
ምጽናሕ፡ ኣብ ዘይምቹእ ስፍራ ወይ’ውን 
ኣቀማምጣ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክጸንሑ 
ምስግዳድ ገለ ውሱን ካብቲ ዓቢ ሰብኣዊ 
ግህሰት ህጻናት ዝፍጸመሉ ኣገባብ እዩ።
 ገለ ካብ ሓበሬታታት ኣካላዊ ዓመጽ 

ወይ ምክልባት እዞም ዝስዕቡ እዮም -  
ስምብራት ንመህረሚ ዝተጠቕመሉ በትሪ፡ 
ኩርማጅ፡ ቁልፊ ብቐሊሉ ክወጽእ ይኽእል። 
ቀጺሉ ዝስዕብ ቁስሊ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት 
ኣካላት፡ በሰላን መንደድትን ብፍላይ ድማ 

ኣብ ከብዲ ኢድን እግርን ሕቖን፡ ድሕሪ 
ብገመድ ዝሰዓበ በሰላ ወይ ምልክት ኣብ 
ኢድን ዓንካር ዓንካሪቶን፡ ገለ ካብ’ቶም 
ብተደጋጋሚ ዝርኣዩን ግን ከኣ ብቐሊሉ 
ዘይፍወሱን ስምብራት ዓመጽ ኣብ ልዕሊ 
ህጻናት እዮም።
ለ. ጾታዊ ዓመጽ
ጾታዊ ዓመጽ ህጻናት ክበሃል ከሎ ድማ፡ 

ኰነ ኢልካ ብምትላል ወይ ብምስግዳድ 
ንጾታዊ ዕግበትን ምኽዕባት ቁጠባዊ ረብሓን 
ዝዓለመ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር እዩ። ከምቲ 
ቀዲሙ ዝተጠቕሰ፡ ብዝተፈላለየ መንገዲ 
ድማ ይፍጸም። ብምትላል፡ መተዓሻሸዊ 
መብጽዓታት ብምእታው፡ ነቲ ግዳይ 
ዝተፈላለየ ጽዩፍ ቪድዮታት ብምርኣይን ኣብ 
ተነካእቲ ክፋል ኣካላቶም ብምትንኻፍ ወይ 
ሓይልኻ ተጠቒምካ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም 
ይርከብዎ። ብሰንኪ እዚ ኢሰብኣዊ ተግባር 
እዚ፡ ኣብ ነብሲ ግዳያት ዝተፈላለዩ ኣካላውን 
ስነ-ኣእምሮኣውን ስምብራት ይስዕብ። ገለ 
ካብ’ቲ ብዙሕ፡ ነብሶም ይውንጅሉ፡ እቲ 
ኣጸያፊ ፍጻመ ብተደጋጋሚ ይቕጀሎም 
(Flashback)፡ ስእነት ድቃስ፡ ምብህራር፡ ምስ 
ዓመጽ ዝተኣሳሰር ፍርሒ ናይ ነገራት፡ ወጥሪ፡ 
ጭንቀት፡ ሕዱር ቃንዛ፡ ወልፊ፡ ነብሰ-ወቐሳን 
ማህሰይቲን፡ ቅዛነት፡ ፈተነ ነብሰ-ቅትለትን 
ካልእን ክጥቀሱ ይኽእሉ። ማዕረ ማዕረ 
እዚ ሃሳዪ ጠንቅታት ድማ ኣፍልጦኦም 
ኣብ ዛዕባ ጾታዊ ርክብ ይውሕድ፡ ፋሉላዊ 
ጾታዊ ርክብ ይዓቢ፡ ኣፍልጦኦም ኣብ’ቶም 
ብሰንኪ ጾታዊ ርክብ ዝኽሰቱ ተመሓላለፍቲ 
ሕማማት ይጐድል ወይ ኣይህሉን፡ ብዓቢኡ 
ድማ ክብርታትን ባህልን ሕብረተሰብ ኣብ 
ሓደጋ ይወድቕ።
 ኣብ 2016 ኣብ ሕ.መ.ኣ ኣብ ዝተኻየደ 

መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ፡ ካብ 15% ክሳብ 
25%  ደቂ-ኣንስትዮ፡ ካብ 5% ክሳብ 15% 
ድማ ደቂ-ተባዕትዮ ኣብ ግዜ ንእስነቶም ጾታዊ 
ዓመጽ ከም ዝወረዶም ጸብጻባት የብርሁ። 
ካብ’ዚኦም እቶም 30% ብቐረባ መቕርቦም 
ማለት ኣሕዋቶምን ስድራኦም ጾታዊ ዓመጽ 
ዘጋጥሞም ክዀኑ ከለዉ፡ እቶም 60% ድማ 
ብናይ ቀረባ ፈለጥቶም፡ ኣዕሩኽ ስድራኦም፡ 
ኣለይቶምምን ጐረባብቶምን ጾታዊ ዓመጽ 
ዝገጥሞም እዮም። እቶም 10% ድማ 
ብፍጹም ዘይፈልጥዎም ሰባት ዝተደፍሩ 
ወይ ዝተዓመጹ ምዃኖም የብርህ።
ሐ. ስነ-ኣእምሮኣዊ ዓመጽ
ንስነ-ኣእምሮኣዊ ዓመጽ፡ ብብዙሓት 

ክኢላትታ ስነ-ልቦና ዝተፈላለየ መግለጺታት 
ይወሃቦ እዩ። ሓደ ካብዚኦም፡ ብኣመሪካዊ 
ማሕበር ሕክምና ኣእምሮ (APA) ዝተዋህበ 
መብርሂ እዩ። እቲ ንትርጕም ስነ-ኣእምሮኣዊ 
ዓመጽ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ መብርሂ ከምዚ 
ይብል - “ካብ ስድራቤቶም ወይ ኣለይቶም 
ብሃንደበት ዘይወጸ፡ የግዳስ ኰነ ኢልካ 
ብዝድርበ ቃላት ወይ ምልክታት ዝወርድ 
ኣሉታዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሃስያ እዩ።” እዚ 
ኣመሪካዊ ማሕበር ሕክምና ኣእምሮ፡ ኣብ 
2014 ኣብ ዘውጸኦ ተወሳኺ መግለጺ 
ከኣ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ዓመጽ ልዕሊ ጾታውን 
ኣካላውን ዓመጽ ሓደገኛ ምዃኑ ጠቒሱዎ 
ኣሎ።
ካልኦት እውን፡ ንስነ-ኣምሮኣዊ ዓመጽ 

ክገልጹ ከለዉ፡ ብሰንኪ ስነ-ኣእምሮኣውን 
ማሕበራውን ጸገማት ኣብ ዕብየት እቲ ህጻን 
ዘጋጥም ክስተት ይብሉ። በዚ መሰረት፡ 
ስነ-ኣእምሮኣዊ ዓመጽ ማለት ነቶም ናይ 
ሎሚ ዕምባባ ናይ ጽባሕ ፍረ ሃብቲ ሃገር 
ዝዀኑ ህጻናት፡ ኣቓልቦ ምስ ዘይንህቦም፡ ምስ 
እነላግጸሎም፡ ብዓውታን ብደሃልን ድምጺ 

ምስ እንጽውዖም፡ ከቢድ ነቐፌታ ምስ 
እነዝንበሎም፡ ንባህሪኦም ምስ እነናሽወሎም፡ 
ኣብ ገጾም ኰነ ኣብ ቅድሚኦም ነገራት 
ምስ እንድርብየሎም፡ ሓሽካር ኣጠማምታ 
ምስ እንርእዮም፡ ምስ እነባጭወሎም፡ ልዑል 
ዓቐንን ጽዑቕን ትእዛዝ ወይ ልሉኽ ምስ 
እንህቦም፡ ንሰብኣዊ ትዕድልቶም ምስ 
እነሕሰረሎም ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣሉታዊ 
ሳዕቤን ዘኸትሉ ነገራት እናውረድና ምስ 
እነዕብዮም ዘጋጥም ክስተት እዩ።
ሰ. ተነጽሎኣዊ ዓመጽ
ወለዲ ወይ ሕጋውያን ሞግዚት ነቲ 

ብፈጣርን ብመንግስቲን ዝተዋህቦም ከቢድ 
ሓላፍነት ምእላይ ደቆም ዕሽሽ ኢሎም፡ 
እቲ ህጻን ክረኽቦ ዝግብኦ መሰረታዊ 
ጠለባት ማለት ከም መግቢ፡ መዕቆቢ፡ ክዳን፡ 
ሕክምናዊ ቀረባት ብዓቢኡ ድሕነቶም 
ኣብ ዘይወሓሰሉ ኣጋጣሚ ምስ ዝበጽሕ 
ተነጽሎኣዊ ዓመጽ ኣጋጢምዎ ኣሎ ንብሎ። 
ብተወሳኺ እቲ ህጻን ካብ ወለዱ፡ ሞግዚቱን፡ 
ከባቢኡን ንምንባርን ድሕነትን እቲ ህጻን 
ኣገደስቲ ዝዀኑ ባእታታት ማለት ምጠዋ 
ፍቕሪ፡ ኣድህቦን ክብካቤን ምስ ዘይረክብ 
ከኣ፡ ተነጽሎኣዊ ዓመጽ ይብሃል።
 ብሓፈሻ ድማ ተነጽሎኣዊ ዓመጽ ኣብ 

ሽድሽተ ንኡሳን ክፋላት ከፋፊልካ ክርአ 
ይከኣል።
1. ቁጽጽራዊ ተነጽሎ፡ እዚ ማለት እቲ 

ህጻን ወለዱ ወይ ኣለይቱ ምስ ዘይህልዉ 
ዘጋጥም ዓይነት ተነጽሎ እዩ። ንገበናትን 
ጾታዊ ዓመጽን ድማ ዝያዳ ተቓላዒ 
ይኸውን።
2. ኣካላዊ ተነጽሎ፡ እዚ ድማ ነቲ ህጻን፡ 

እቶም መሰረታውያን ነገራት ከም ድሕነትን 
ውሑስ መዕቆብን ምስ ዘይህልዎ ዘጋጥም 
ዓይነት ተጽሎ እዩ።
3. ሕክምናዊ ተነጽሎ፡ ሕክምናዊ ሓደ 

ካብቶም መሰረታውያን ጠለባት ደቂ-ሰብ 
ከም ምዃኑ መጠን፡ ህጻን ነዚ መሰረታዊ 
ጠለብ ብወለዱን ሞግዚቱን ምስ ዘይቀርበሉ 
ዘጋጥም ዓይነት ተነጽሎ እዩ።
4. ስምዒታዊ ተነጽሎ፡ ሓደ ህጻን 

ካብ ወለዱ ኰነ ኣለይቱ እኹል ኣልያ፡ 
ምትብባዕን ሓገዝን ምስ ዘይረክብ ዘጋጥም 
ዓይነት ተነጽሎ እዩ።  
5. ትምህርታዊ ተነጽሎ፡ እዚ ከኣ፡ ሓደ 

ህጻን ብወለዱ ኰነ ብኣለይቱ፡ ካብ መኣዲ 
ትምህርቲን ንዕኡ ዘሳልጡ ደገፍቲ 
መሳርሒታትን ምስ ዝኽልከል ዘጋጥም 
ዓይነት ተነጽሎ እዩ። 
6. ምርሕራሕ፡ እዚ ድማ፡ ወለዲ ወይ 

ሞግዚት ነቲ ህጻን ብዘይ ኣለይቲ ወይ 
ሓብሓብቲ ንነዊሕ ዓመታት ገዲፎሞ ምስ 
ዝኸዱ ዘጋጥም ተነጽሎ እዩ። ከም ሳዕቤኑ፡ 
እቲ ህጻን ኣካላውን ኣእምሮኣውን ዝሕታለ 
የጋጥሞ፣ ናይ ምዝካር ዓቕሙ ይጐድል፣ 
ኣቓልቦ ምሃብ ይስእን፣ ድሩት ምዕባለ ቋንቋ 
ይህልዎ፣ ብዓቢኡ ከኣ ማሕበራዊ ክእለታቱ 
ኣይምዕብልን። 
 ኣብ መወዳእታ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዓመጽ 

ኣብ ልዕሊ ህጻናት እዚ ዝረኣናዮ ካብ ኰነ፡ 
ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ብሓፈሻ፡ ወለዲ፡ ሞግዚት፡ 
ኣለይቲ፡ መምህራንን ርእሰ-መምህራንን ድማ 
ብፍላይ ኣብ ምዅስኳን ምፍራይን እሩም 
ዜጋ፡ ብቐንዱ ኣብ ምውጋድ ዝተፈላለዩ 
ዓመጻት ተራኦም ክዋጽኡ ይግባእ። 

ጸጋይ ሙሴጸጋይ ሙሴ
ኣሃዱ ጉዳይ ስንኩላንኣሃዱ ጉዳይ ስንኩላን
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ልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናን
ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤልምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ንድፊ ህይወት
 “ህይወትካ ጽሕፈትካ እዩ። ክንዲ  “ህይወትካ ጽሕፈትካ እዩ። ክንዲ 
ዝዀነ፡ ኩሉ ግዜ ካብ ምጽሓፉ ዝዀነ፡ ኩሉ ግዜ ካብ ምጽሓፉ 
ኣይተቋርጽ፡ ገለ ለውጢ ምግባር ከኣ ኣይተቋርጽ፡ ገለ ለውጢ ምግባር ከኣ 
ኣይትዘንግዕ።” - ሀንሪ ሙለርኣይትዘንግዕ።” - ሀንሪ ሙለር
 “ንድፊኻ ናብ ህይወትካ ዝቐረበ  “ንድፊኻ ናብ ህይወትካ ዝቐረበ 
እንተ ደኣ ዀይኑ፡ ኣመና ባህታ እንተ ደኣ ዀይኑ፡ ኣመና ባህታ 
ዝፈጥር እዩ።” - ቶማስ ኬሊዝፈጥር እዩ።” - ቶማስ ኬሊ

 ንገዛእ ርእስኻ ካብ ሰልሚ ተግባራዊ 
ስጕምቲ ክትወስደሎም ዝእግሙ ሓራ 
ንምግባር ጽዓር። ኣብ ጸገም ስሕበት 
እንተ ደኣ ተሸኪልካ፡ ንሓዋሩ ተሸኺልካ 
ኢኻ እትነብር። እቲ ምንታይሲ፡ 
ብዓቕምኻ ክትገብሮ እትኽእል ዝዀነ 
ነገር ኣብዚ መዳይ ከቶ የለን። ነደፍቲ 
ድማ፡ ቅድም ቀዳድም ዓየይቲ እዮም። 
እቲ ዝዓዪ ድማ፡ ብተግባር ገለ ነገር 
ምትግባሩ ዘይተርፍ እዩ።
 ክልተ ዓይነት ጸገማት ስሕበት 
እዮም ዘለዉ — እቶም ፈጺሞም 
ፍኒሕኒሕ ዘየብሉ (ከም ስሕበት 
መሬት ንባዕሉ) ከምኡ’ውን፡ ተግባራዊ 
ስጕምቲ ክትወስደሎም ዝእግሙ (ከም 
ማእከላይ ኣታዊ ናይ ምሉእ ግዜኡ 
ኣብ ስነ ግጥሚ ዘሕልፍ ሰብ) እዮም። 
ነቶም ኣቐዲምና ጠቒስናዮም ዝነበርና 
ነጥብታት ብምርኣይ እስከ ነቲ እንብሎ 
ዘለና ብዝግባእ ክንርድኦ ንፈትን፥
* ስሕበት ብሽክለታ ምዝዋር (Gravi-
ity Biking)፦  ንስሕበት መሬት 
ክትልውጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። በቃ 
ክትቅበሎ ጥራይ እዩ ዘለካ። እንተ ደኣ 
ተቐቢልካዮ፡ ኣብቲ ኵነታት ናጻ ዄንካ 
ክትሰርሕ ትኽእልን ገለ ፍኒሕኒሕ 
ክትብለሉ እትኽእል ባይታ ትረክብን። 
እታ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ዝጠቐስናያ 
ዘዋሪት ብሽክለታ መንእሰይ፡ ፍኹስ 
ዝበለት ብሽክለታ ክትገዝእ ትኽእል 
ትኸውን። ኣብ ክብደት ሰብነታ ገለ 
ምጕዳል ክትገብር ትኽእል። ሓደስቲ 
ሜላታት ኣዘዋውራ ብሽክለታ ናብ 
ዓቐብ ምሕኳር ክትማሃር ትኽእል። 
በዝን ወዲ ኸምዝን ጥራይ እያ ንስሕበት 
መሬት ክትብለጸሉ እትኽእል።
* ኣታዊታት ገጠምቲ (Poet In-
come)፦ ንማእከላይ እቶት ገጠምቲ 
ክትልውጦ እንተ ደኣ ደሊኻ፡ ንዕዳጋ 
ግጥሚ ከም ገለ ገይርካ ክትልውጦ 
ክትፍትን ኣለካ። እወ፡ ነዚ ንምግባር 
ክትፍትን ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡ 
ንስነ ግጥሚ ዝውድስ ዓንቀጽ ናብ 
መራኸቢ ብዙሓን ክትጽሕፍ ትኽእል 
ኢኻ። ግጥምታት ዝንበብሉ መድረኻት 
ብምጥጣሕ፡ ሰባት ኣብ ግጥሚ ዘለዎም 
ተገዳስነት ክብ ከም ዘብሉ ክትገብር 
ትኽእል ትኸውን። ገጠምቲ ምስ 
ደረፍቲ ተዋሃሂዶም ብምስራሕ፡ 
ሕደማ ማለት ንደርፊ ዝኸውን ግጥሚ 
ብምድላው፡ ኣታዊታቶም ንኸዕብዩ 
ክትድርኾም ትኽእል ኢኻ።  
* ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ሽቕለት 
ኣልቦነት (Fivie-Year Unemployed 
Job Seeker)፦  ንነዊሕ ዓመታት ካብ 
ሽቕለት ቦኺርካ እንተ ደኣ ጸኒሕካ፡ 
ናብ ሽቕለት ንኽትምለስ ምሒር 

ራብዓይ ክፋል

ከቢድ ከም ዝዀነካ ርዱእ እዩ። ንነዊሕ 
ዓመታት ስራሕ ዝቘጽረካ ትካል እንተ 
ደኣ ስኢንካ፡ ገለ ጸገም ከም ዘለካ ንዓኻ 
እውን ክጠፍኣካ ኣይክእልን እዩ። እዚ 
እዩ እምበኣር ጸገም ‘ስሕበት መሬት’ 

ዝኸውን። ንኣተሓሳስባ ኣስራሕቲ 
ክትልውጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንስኻ 
ንገዛእ ርእስኻ ጥራይ ኢኻ ክትቅይር 
ምሉእ ስልጣን ዘለካ። ኣብ ወለንታዊ 
ዕዮ ብምስታፍ፡ ብቕዓትካ ክብ ከተብልን 
ኣቓልቦ ኣስራሕቲ ክትስሕብን ትኽእል 
ኢኻ። ሞያዊ ብቕዓትካ ቀጻሊ ክብ 
እንተ ደኣ ኣቢልካ፡ ተመራጺ ሰራሕተኛ 
ዘይትዀነሉ ምኽንያት ከቶ የልቦን። 
ዋላ ኣብ ገጽ ተፈታታኒ (daunting) 
ክውንነታት፡ ክትለማመደሉ እትኽእል 
ገለ ናጽነት ኣለካ። 
* ጓና ስድራ ቤታዊ ትካል (The 
Family Firm Outsider)፦ ንዝሓለፉ 
132 ዓመታት ኣብቲ ንስኻ እትሰርሓሉ 
ትካል፡ ካብ እቶም ኣባላት ስድራ ቤት 
ወጻኢ ናብ ሓላፍነት ዝሓዀረ ዋላ 
ሓደ ሰብ የለን። ንስኻ ግዳ፡ ነዚ ኣካይዳ 
ፈንጢስካ፡ ናብ ሓላፍነት ክትመጽእ 
ወሲንካ። ዓቢ ስራሕ እንተ ዓሚምካን 
ግዜኻ ብግቡእ እንተ ተጠቒምካሉን፡ 
ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመታት 
ኣብ ዘሎ ግዜ ሓሳብ ልብኻ ክተስምር 
ተኽእሎ ክህልወካ ይኽእል እዩ። 
ንስኻ ነዞም ጕዳያት ካብ ሰለስተ 
ክሳብ ሓሙሽተ ዓመታት ወፍሪ 
ክትገብረሎም ትኽእል ኢኻ። የግዳስ፡ 
ሸቶኻ እትወቕዓሉ ዝዀነ ይዅን 
መረጋገጺ ከም ዘይብልካ ክትዝንግዖ 
ኣይግባእን። ነዚ ከተስልጥ ሒዅ ካብ 
ምባል፡ ሎተሪ ዓዲግካ ምዕዋት ዝቐለለ 
ክኸውን ከማን ይኽእል እዩ። ካልእ 
ኣማራጺ ሃሰው ክትብል እዩ እምበኣር 
እቲ ዝሓሸ። ኣብቶም ካልኦት ብስድራ 
ቤት ዘይውነኑ ትካላት ክትቍጸር ጻዕሪ 
እንተ ኣካየድካ እዩ ዘዋጽኣካ።
* ዓሰርተ ዓመት ኣብ ትምህርቲ 
ሕክምና (Ten Years to the M.D.)፦  
እንደገና፡ እዚ ናይ ብሓቂ ጸገም ስሕበት 
መሬት እዩ። እቲ ትምህርቲ ከቢድ ስለ 
ዝዀነ ዘይኰነ፡ ንስኻ ንነዊሕ ዓመታት 
ካብ ትምህርቲ ዓለም ተፈሊኻ ስለ 
ዝጸናሕካ እዩ ምሒር ከቢድ ዝገብሮ። 
ምናልባት እዚ ዓይነት ትምህርቲ 
ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተፈላለየ 
ጻዕሪ ዝሓትት ክኸውን ይኽእል 

እዩ። ንህይወትካ ክትልውጥ እንተ 
ዘይክኢልካ (ብምኽንያት ስሕበት 
መሬት)፡ ንኣተሕሳስባኻ ክትቅይሮ 
ትኽእል ኢኻ። ወይ እተፈልየ 
መስመር ክትወስድ ክትውስን ትኽእል 

ኢኻ — ተሓጋጋዚ ሓኪም ብምዃን 
ንሓያሎ ብዶክተራት ዝዕየ ስራሕ 
ክትዓምም ትኽእል ኢኻ። እቲ ዝሓሸ 
ግዳ፡ ኣብቲ ክትዕወተሉ ዘይትኽእል 
ሞያ ንኽትበጽሕ እንተ ዘይተሸኸልካ 
እዩ ዝምረጽ። 
 ንኽውንነት ክትቅበል ኣእምሮኻ 
ክፉት እንተ ደኣ ዀይኑ፡ ንሓደ 
ንኽትፈትሖ ምሒር ከቢድ ዝዀነ 
ጸገም ዳግመ-ምስርራዕ ክትገብረሉ ናጻ 
ትኸውን። ኣብቲ ንስኻ እተድማዓሉ 
ሞያ ንኽትሳተፍ ድማ፡ ንድፊ 
ከተውጽእ ትድረኽ። 
 እቲ እንኮ ግብረ መልሲ ንስሕበት 
መሬት፡ ምቕባሉ እዩ። ኩሎም 
ወሓለታት ነደፍቲ ካብዛ ነጥቢ 
እዮም ዝጅምሩ። እዚ እዩ እምበኣር፡ 
እቲ “ንስኻ ኣብዚ ኣለኻ” ወይ 
“ተቐበሎ” ዝበሃል ደረጃ ናይ 
ንድፋዊ ኣተሓሳስባ። ብኸምኡ ኢኻ 
እምበኣር፡ ካብቲ ዘለኻዮ እትጅምር። 
ካብቲ ክትህልዎ ዝነበረካ እትብህጎ 
ኣይኰንካን እትጅምር። ካብቲ 
ክትህልዎ እትትስፈዎ ኣይኰንካን 
እትጅምር። ካብቲ ኣበይ ክትከውን ከም 
ዝግበኣካ ዝነበረ እትሓስቦ ኣይኰንካን 
እትጅምር። በቃ ካብዛ ሕጂ ዘለኻያ 
ኢኻ ክትጅምር ዘለካ። 
ካብቲ ዘለናዮ ምእንቲ ክንጅምር፡ 
ንህይወት ናብ ፍሉያት መዳያት 
ማለት — ጥዕና፡ ዕዮ፡ ጸወታን ፍቕርን 
ክንመቓቕላ ይግባእ። ከምቲ ዝበልናዮ፡ 
ንሕና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዕዮ 
ኢና እነተኵር። ይዅን እምበር፡ ክሳብ 
ንዝተረፈ ክፋል ህይወትካ ብኸመይ 
ከም እትገጥሞ እትፈልጥ፡ ንዕዮኻ 
ብኸመይ ከም እትነድፎ ክትፈልጥ 
ኣይትኽእልን ኢኻ። ምእንቲ’ዚ፡ ካብቲ 
ዘለናዮ ክንጅምር፡ ኣበይ ከም ዘለና 
ክንፈልጥ ይግባእ። 
ነዚ ንህሉው ኵነታትና ኣብ ግምት 
ኣእቲና ኢና እንዓምሞ — ናይ ባዕልና 
ምርምርን ገምጋምን ብምውሳድ ኢና 
እንፍጽሞ። እዚ ርጡብ መንገዲ 
ቅሻረት-ምልባስ (characterization) 
ናይ እቲ ሕጂ ዘለናዮን መልሲ ነቲ፡ 

“ህይወት ከመይ ይኸይድ ኣሎ?” 
ዝብል ናይ ዘመናት ሕቶን እዩ። 
የግዳስ፡ ቅድም ቀዳድም ነቲ ንመልስኻ 
መሰረት ክኸውን ዝኽእል እስከ 
ክንገልጾ፥
ጥዕና፦ ካብ ጥንቲ ስልጣነ 
ዝጀመረሉ መዓልታት፡ በላሕቲ ሰባት 
ንጥዕናኻ ምሕላው ብዕቱብ እዮም 
ዝሕዝዎ። ‘ጥዑይ’ ክንብል እንከለና፡ 
ኣብ ኣእምሮና፡ ኣካልናን መንፈስናን 
ኣብ ጽቡቕ ኵነታት ምህላው ማለትና 
ኢና። እዚኦም ከኣ፡ እቶም ስምዒታዊ 
ጥዕና፡ ኣካላዊ ጥዕናን ኣእምሮኣዊ 
ጥዕናን እንብሎም እዮም። እቲ 
ተዛማዲ ኣገዳስነት ናይ ነፍሲ ወከፍ 
ናይ እዞም መዳያት ጥዕና፡ ኣባኻ እዩ 
ዝምርኰስ። ንናይ ገዛእ ርእስኻ ጥዕና 
ኣብዞም መዳያት ብኸመይ ትዕቅኖ 
ብደቂቕ ሕሰበሉ። ይዅን እምበር፡ 
ን‘ጥዕና’ ብኸመይ ከም እትገልጾ 
ሓንሳእ ምስ ሓሰብካሉ፡ ጽቡቕ ገይርካ 
ከተድህበሉ ይግባእ። ክሳብ ክንደይ 
ጥዕና ኣለካ፡ ነቲ እትነብሮ ዘለኻ ዓይነት 
ህይወት ንኽትግምግም ብዝግባእ እዩ 
ዝሕግዘካ። “ከመይ ኣለኻ?” ንዝብል 
ሕቶ ብዝግባእ ክትምልሶ ትኽእል 
ማለት እዩ።
ዕዮ፦  ‘ዕዮ’ ክንብል እንከለና፡ ናይ 
ደቂ ሰብ ዝዓበየ ዕንደራ (advien-
ture) ኣብዛ እንነብረላ ዘለና ፕላኔት 
ማለትና እዩ። ርቡሕ ተኸፈል ዋላ 
ሒደት ተኸፈል፡ ህይወትካ ንምምራሕ 
ናብ ስራሕ ምውፋርካ ዘይተርፍ 
እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ናብ 
ስራሕ ዓለም ዝዋፈር፡ ንህይወቱ ካብ 
ጽግዕተኛነት ካልኦት ሰባት ከናግፋ 
ኢሉ እዩ። ይዅን እምበር፡ ትርጕም 
ስራሕ በቲ እትኽፈሎ መሃያ ጥራይ 
ምስ እትመዝኖ፡ ንኽብሪ ስራሕ ከም 
ምንእኣስ ገይሮም እዮም ሊቃውንቲ 
ስነ ልቦና ዝቘጽርዎ። ብዙሓት ሰባት 
ልዕሊ ሓደ ዓይነት ስራሕ እዮም ኣብ 
ሓደ ግዜ ዝሰርሑ። ሎሚ መብዛሕትኡ 
ሰብ ንዝነውሐ ግዜኡ ኣብ ስራሕ እዩ 
ዘሕልፎ ዘሎ። እቲ ምንታይሲ፡ ከምኡ 
ከይገበርካ ክብረት ዘለዎ ህይወት 
ከተሕልፍ ስለ ዘይትኽእል።     
ጸወታ፦ ጸወታ ክንብል እንከለና፡ 
ብዛዕባ እቶም ባህታ ዝፈጥሩልና 
ጥራይ ማለትና ኢና። ህጻናት ክጻወቱ 
እንከለዉ እንተ ደኣ ተዓዚብናዮም 
(ዋላ ብጭቃ ኣጕዶ ክሰርሑ 
እንከለዉ)፡ ትርጕም ጸወታ ሽዑ እዩ 
ጽቡቕ ገይሩ ዝበርሃልና። ጸወታ 
ክንብል እንከለና፡ ክንሰርሖ እንከለና 
ፍሉይ ሓጐስ ዝፈጥረልና እዩ። እዚ 
ንእተወደበ ንጥፈት ወይ ውድድር 
ከጠቓልል ይኽእል። ሰብ ኣብ ኩሉ 
ደረጃታት ዕድመኡ፡ ንዕኡ ዝምእምኦ 
ዓይነት ጸወታ የዘውትር እዩ። ካብ ኩሉ 
ዓይነት ጭንቀቱ ዘናግፎ ክኸውን 
ከኣ ይኽእል።
ፍቕሪ፦ ኵላትና ፍቕሪ እንታይ 
ማለት ምዃኑ ንፈልጦ ኢና። መዓስ 
ፍቕሪ ከም ዘለናን መዓስ ፍቕሪ ከም 
ዘይብልናን እውን ኵላትና እኮ ንፈልጦ 
ኢና። ፍቕሪ ንዓለምና ብዝግባእ 

ዘንቀሳቕስ ሓይሊ እዩ። ፍቕሪ ክጠፍእ 
እንከሎ ግዳ፡ ክሳብ ዓለምና ደው 
ዝበለት ኰይኑ ክስማዓና ይኽእል። 
ኣብዚ ዓንቀጽ፡ ንፍቕሪ ክንገልጾ 
ኣይክንፍትንን ኢና። ነቲ እንኮ ናይ 
ብሓቂ ፍቕርኻ ዝገልጽ ቀመር እውን 
የብልናን። ይዅን እምበር፡ ንፍቕሪ 
ልዑል ኣድህቦ ክትገብረሉ ከም ዘለካ 
ከየዘኻኸርናካ ክንሓልፍ ኣይንደልን። 
ፍቕሪ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት እዩ ናባና 
ዝመጽእ። ፍቕሪ ህዝቢ፡ ሃነይነይታ 
ፍቕሪ፡ ፍቕሪ ስድራ ቤት፡ ፍቕሪ ዓርከ-
መሓዙት፡ ፍቕሪ መሳርሕቲ፡ … ገለ 
ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም። 
ፍቕሪ ኣብ መንጎ ሰባት ዝህሉ ሓያል 
ምትእስሳር እዩ። ንስኻ ምስ ከመይ 
ዝበሉ ሰባት ኢኻ እትተኣሳሰር? ፍቕሪ 
ብኸመይ እዩ ኣብ መንጎኻን ኣብ 
መንጎ ሰባትን ዝውሕዝ? ምእንቲ’ዚ፡ 
እንታይ ዓይነት ህይወት ተሕልፍ 
ኣለኻ?
 ኣብዞም ዝጠቐስናዮም ኣርባዕተ 
መዳያት፡ ዝዀነ ሰብ ኣብ ህይወትካ 
ክግምግመካ ወይ ክመዝነካ ከቶ 
ኣይክእልን እዩ። ብኸመይ ንድፊ 
ህይወትካ ከም እተውጽእ እንተ ደኣ 
ፈሊጥካን ንድፊ ህይወትካ ከተውጽእ 
ህንጡይነት እንተ ደኣ ሃልዩካን፡ ኣብ 
ህይወትካ ብዙሕ ጸገም ኣየጋጥመካን 
እዩ። ንቕሓትን ህንጡይነትን ናይ 
ንድፊ ኣቋውማ-ኣእምሮ ስለ ዝዀኑ፡ 
ንመንገድኻ ንቕድሚት ንኽትሃንጽ 
ዝድርኹ እዮም።

“ንድፊ ህይወትካ ድሕሪ ንስኻ “ንድፊ ህይወትካ ድሕሪ ንስኻ ምስ ምስ 
ፈጠርካዮ እዩ ክሰርሓልካ ዝጅምር።” - ፈጠርካዮ እዩ ክሰርሓልካ ዝጅምር።” - 
ዊልያም ኣልበርትዊልያም ኣልበርት
“ንህይወትካ ክትፈትዎ እትኽእል፡ “ንህይወትካ ክትፈትዎ እትኽእል፡ 
ብውሽጥኻ ጽቡቕ ክስማዓካ እንከሎ ብውሽጥኻ ጽቡቕ ክስማዓካ እንከሎ 
እዩ። እቲ ብግዳም ዝስማዓካ ብዙሕ እዩ። እቲ ብግዳም ዝስማዓካ ብዙሕ 
ዘገድስ ኣይኰነን።” - ስሚዝ ኣንድሩ ዘገድስ ኣይኰነን።” - ስሚዝ ኣንድሩ 

              ይቕጽል              ይቕጽል

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት  መደብ

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና  ስፖርት
12፡55 TECH IN-SIGHT
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡40 ቴራብ
14፡20 FILM
15፡00 ህርመት
17፡00 ዜና (ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና (ዓረብ)
17፡45 ማእገር
20፡00 ዜና ትግረ
20፡15 መልሲ ኣብ መስመር 
21፡00 ዜና (ትግርኛ)
21፡25 መኣዝን ልምዓት
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡15 ዘዋሪት ካሜራ
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 ተኸታታሊት ፊልም                                                                                                                                              
       ቀለቤት ልቢ

ልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናን
ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤልምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ
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ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሰላም ፍጹም 
ሰለሙንን ተኸሳሲ ኣቶ ኢሰያስ 
መልኣከ ሃይለን ናይ ሲቪል ክርክር 
ስለዘሎ፡ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን8/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኣስመረት ኪዳነ ሃይለ፡ ኣደይ 
ንግስቲ ሃብተሚካኤል ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቲራቮሎ

ከሳሲት ወ/ሮ ሩታ ገብረእግዚኣብሄር 
ሓጎስ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ሰለሙን ኢሳቕ 
ወልደየሱስ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ወ/ሮ ሰብለ ኣለም ጸሃየ፡ ኣደይ ሰማይነሽ 
ዓንደጼን ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ 
ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሰናይት ክፍለ ጸጋይ፡ በዓል-ቤተይ 
ሰለሞን ዘርኣይ በርሀ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ወ/ሮ ፌቨን ግርማጽየን ኪዳነ፡ በዓል-

ቤተይ ሰልጠነ ኣንገሶም ደበሳይ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 5 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኢንጅ መኮነን ሃብተጽየን ቀለታ፡ ኣደይ 
ለተጽዮን ሰለሙን እማኑ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 8 ኣሕዋተይ ነ/ፍ ኤልሳ ተተካእቲ 
7ደቃ ነ/ፍ እስቲፋኖስ ሃብተጽዮን 
ተተካእቲ 3 ደቁ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን13/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሩታ ሓጐስ ኣስፍሃ፡ ጓለይ ኣርያም 
እስቲፋኖስ ኣድሓኖም ስለዝተሰወአት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲታ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ደረስ ብርሃነ፡ ተኸሳሲ ኣቶ 
ሳልሕ ሓምድ፡ ናይ ስም ምትሕልላፍ 
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ኣድራሻኻ 
ስለዘይተፈልጠ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን13/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣቶ መስፍን ተኽለገርግሽ ኣርኣያ፡ 
በዓልቲ-ቤተይ ሰላማዊት ኣሚነ ኢልማ 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ወ/ሮ ቅዱሳን ተስፋማርያም ዘርአ፡ በዓል-
ቤተይ ኣቶ ኣብርሃም ሞጎስ ገብረማርያም 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 

ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ጓዕዳድ

ኣቶ ሮቤል ገብረሂወት ከፈለ፡ ኣደይ 
ወ/ሮ ቅዱሳን ካሕሳይ ገብረመስቀል 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን6/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እምበይቶ

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

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ጨረታ 
ቤ/ጽ/ጨ/ሚኒ/ትም/ዞባ ማእከል ኣብ ናይ 2022 ኣብ ናይ 2022/2023 ዓመተ ትምህርቲ ኣብ ባህላዊ ንጥፈታት ንብሉጻት ተማሃሮ 
ን1ይ ን2ይን ን3ይን ደረጃ ንዝወጽኡ ተማሃሮ ናይ ስረ፡ ካምቻን ካራቫታን፡ ናይ ቦርሳ ሽልማት ብልጫ ኣጫሪቱ ክዕድግ ስለዝደለየ፡ 
ተጫረትቲ ይዕድም።፡

ተ  ዓይነት ንብረት DESCRIPTION                ሕብሪ ክዳን          መዓቀኒ            ብዝሒ 
ቁ 
1  ስረ፡ ካሚቻን ካራቫታን ንመባእታ ደረጃ         ግርጆ  ቡናዊ   ጸሊም     ሴት               40
2  ስረ፡ ካሚቻን ካራቫታን ንማእከላይ  ደረጃ       ግርጆ  ቡናዊ   ጸሊም     ሴት               40
3  ስረ፡ ካሚቻን ካራቫታን ን2ይ  ደረጃ            ግርጆ  ቡናዊ   ጸሊም     ሴት              40

4  ቦርሳ ንመባእታ ክፍሊ ደረጃ ትራቨሊን ባግ ዝዓይነቱ ቦርሳ                         ፍቕዲ      27
5  ቦርሳ ንማእከላይ ክፍሊ ደረጃ ትራቨሊን ባግ ዝዓይነቱ ቦርሳ                         ፍቕዲ      27
6   ቦርሳ ን2ይ ደረጃ ካብ 9 -11 ክፍሊ  ትራቨሊን ባግ ዝዓይነቱ ቦርሳ             ፍቕዲ      27

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም

1. ናይ 2019 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድን 2021 ክሊራንስን ናይ ታሴራ ፎቶ ኮፒ የቕርብ። 
2. ንመኽበሪ ጨረታ ዝኸውን ተመላሲ ትሕጃ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቕፋ ብCPo የትሕዝ። 
3. ተጫራቲ ዘይምለስ 50 ናቕፋ ብምኽፋል ሰነድ መብርሂ ጨረታ ይመልእ 
4. ተጫራታይ መርኣያኡ (ሳምፕል) ዝኸውን ናይ ስረን ካምቻን ካራባታን ጨርቂ ከምኡ’ውን ትራቨሊግ ባግ ዝዓይነቱ ቦርሳ 
የቕርብ። 
5. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን10 (ዓሰርተ) መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ኣብ ናይ ስራሕ 
ሰዓታት ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ’ውን ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
6. ቤ/ጽ/ጨ/ሚኒ/ትም/ዞባ ማእከል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ። 

ጨ/ሚኒ/ትም/ዞባ ማእከል

ወ/ሮ ንጽህቲ ተኽለሚካኤል፡ በዓል-
ቤተይ ብርሃነ ገብረገርግሽ ገብረመስቀል 
ስለዝዓረፈ፡ ንንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ 10 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ 18 ጥሪ 2023- ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.120

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
 ብኸመይ እያ ቸልሲ ኣብ ጉዳይ ሙድሪክ ልዕሊ ኣርሰናል ጸብለል ኢላ? ብኸመይ እያ ቸልሲ ኣብ ጉዳይ ሙድሪክ ልዕሊ ኣርሰናል ጸብለል ኢላ?ዋና ፈጻሚ ስራሕ ክለብ ሻክታር ዶኔስክ - 

ሰርጌ ፓልኪን፡ ቸልሲ፡ ኣብ ጉዳይ ማይካይሎ 

ሙድሪክ ልዕሊ ኣርሰናል ጸብለል ዝበለትሉ 

ምኽንያት፡ እታ ጋንታ ዝያዳ ዕትብቲ 

ስለዝኾነትን፡ ዘቕረበቶ ሓሳባት ከኣ ክብጻሕ 

ዝኽእል ብምዃኑን ኣነጺሩ።

  ኣርሰናል፡ ነዚ ዩክረይናዊ ኣጥቃዓይ 

ንምፍራም ኣብ ድርኩኺት በጺሓ ካብ 

እትበሃል ነዊሕ ግዜ ኣቑጺራ እያ። ይዅን 

እምበር፡ ናብ ሜዳ ኤማራትስ ንምግዓዙ 

ተቓሪባ እናተባህለ እንከሎ፡ ኣብ ሓጺር 

ሰዓታት “ሙድሪክ፡ ናይ ሸሞንተ ዓመትን 

ፈረቓን ውዕል ምስ ቸልሲ ፈሪሙ” ዝብል 

ዜና ወግዓዊ ኮነ።

  ነዚ ጉዳይ ከብርህ ምስ ጋዜጣ ዘ 

ኣትለቲስክ ቃለ ምልልስ ዝገበረ ሰርጌ ፓልኪን 

ከኣ፡ ሽሕ’ኳ፡ ኣርሰናል ነቲ ቸልሲ ዘቕረበቶ 

88 ሚልዮን መጠነ ገንዘብ እንተበጽሓቶ፡ 

ሻክታር ግና፡ ንሕቶኣ ከምዝነጸገቶ የረድእ። 

ንሱ፡ “ኣርሰናል ናይ መወዳእታ ሕቶ ምስ 

ኣቕረበት፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ውሽጥና 

ተዘራሪብና። እንተኾነ፡ ናይ ቸልሲ ሕቶ 

ቅቡል ነይሩ። ምኽንያቱ፡ ኣዝዮም ዕቱባት 

ብምንባሮምን፡ ፕሪመር ሊግን ሻምፕዮንስ 

ሊግን ናይ ምዕዋት ሓሳቦም ከኣ፡ ክብጻሕ 

ዝኽእል ብምንባሩ እዩ ቅቡል ኮይኑ” ኢሉ።

  ፓልኪን ቀጺሉ፡ “ወነንቲ ቸልሲ፡ 

ንሙድሪክ ዓዲሞም ፕሮጀክቶም (ትልሞም) 

ገሊጾምሉ እዮም። ንሕና’ውን ተረዲኡና 

እዩ። ዋላ’ኳ፡ ቸልሲ ኣብዚ እዋን ገለ ጸገማት 

እንተሃለዋ፡ ካብ ሓደ ወናኒ ናብ ካልእ - ኣብ 

ናይ መሰጋገሪ እዋን ብምህላዋ ግና፡ ቅቡል 

እዩ። ኩሉ ዕላማኦም ምስ ገለጹልና ከኣ፡ ኣብ 

ዝቕጽል ዓመታት ዕቱብ ትልሚ ከምዘለዎም 

ተረዲኡና። ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብ ብሉጻት 

ክለባት ክሃንጹ እዮም ዝብል እምነት ድማ 

ኣለኒ። ምኽንያቱ፡ ንኹሉ መደባት - 

ኣብ ስፖርት ሳይንስ፡ ብዛዕባ ስታድዩም፡ 

ብጉዳይ ንግድን ካልኦትን ዕቱባት እዮም። 

ንዓና፡ ኣዝዮም ህንጡያት ኮይኖም እዮም 

ተራእዮምና” ኢሉ።

  ኣብዚ ጉዳይ፡ ልዕሊ ዝኾነ ክለብ ስማ 

ምስዚ ተጻዋታይ ተኣሳሲሩ ክጽዋዕ ዝወርሐ 

ክለብ ኣርሰናል እያ። እዛ ጋንታ፡ ንፈለማ ግዜ 

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ወይ ሕዳር ነዚ 

ተጻዋታይ ከምዝረኸበቶ እዩ ዝግለጽ። ሕቶኣ 

ከኣ፡ ናብ ጋንታኡ ብምስዳድ ወግዓውነት 

ከምዘልበሰቶ ይሕበር። 

  ቸልሲ ብወገና፡ ኣብ መወዳእታ 

ወርሒ ታሕሳስ፡ ንዋና ፈጻሚ ስራሕ - 

ፓልኪን ብምርካብ፡ ምስዚ ወዲ 22 ዓመት 

ተጻዋታይ ክትዘራረብ ከምዝሓተተቶምን ከም 

እተዘራረበትን ምንጪታት የረድኡ። ዝሓለፈ 

ቀዳም ድማ፡ ሰሊጡዋ ብውልቃዊት ነፋሪት 

ካብ ቱርኪ (ሻክታር ትለማመደሉ ዘላ ቦታ) 

ናብ ለንደን ኣምጺኣቶ - ብመሰረት ጋዜጣ 

ደይሊ መይል።

  በዚ ኮይኑ በቲ፡ ቸልሲ፡ ዝሓለፈ ሰንበት 

ኣብ ሜዳኣ ንክሪስታል ፓላስ 1ብ0 ኣብ 

ዝሰዓረትሉ፡ ምስ ደገፍታ ዝተላለየ - ሙድሪክ፡ 

ናይ ሸሞንተ ዓመትን ፈረቓን ውዕል ፈሪሙ 

ኣሎ። በዚ ኸኣ፡ “ኣብ ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ 

ፕሪመር ሊግ እቲ ዝነውሐ ውዕል ዝፈረመ 

ተጻዋታይ” ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መዳይ እዚ 

ውዕል፡ ንቸልሲ ካብ ኣብራሂሞቢች ዝገዝኣ 

ኣመሪካዊ - ቶድ ቦህሊ እዩ መሪሕ ተራ 

ዝጻወት ዘሎ። እዚ ወናኒ፡ ከምቲ ኣብ ሊግ 

ኣመሪካ ዝግበር፡ ንነኣሽቱ ተጻወትቲ ልዕሊ 

ሸውዓተ ዓመታት ናይ ምፍራም ኣገባብ እዩ 

ኣተኣታትዩ ዘሎ። እንተ ዓላሚ ኣርሰናል - 

ሚኬል ኣርቴታ ግና፡ ከምቲ ናይ ቅድም 

ዓላሚ እዛ ጋንታ - ኣርሰን ቨነገር፡ ቀዲሙ 

ትስፉዋት ተጻወትቲ ይጥምት እሞ፡ ግን ከኣ፡ 

ብመቐናቕንቲ ክለባት ዝብለጽ ዝነበረ፡ ድሮ 

ክልተ ተጻወትቲ ብቸልሲ ተመንጢሉ ኣሎ። 

ቸልሲ፡ ኣቐዲማ ልዕሊ ኣርሰናል ጸብለል 

ብምባል፡ ንጆኣው ፈሊስክ ብልቓሕ ምውሳዳ 

ይፍለጥ።

ነገረ ሮናልዶነገረ ሮናልዶ

ሮናልዶ፡ ኣብቲ ጸወታ ለቢሱዋ ዝኣቱ ናይ ሓለቓ ጋንታ ምልክት እናተቐበለ

ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ ኣብቲ 

ጽባሕ ሓሙስ - ሕርይቲ ጋንታ ስዑዲ ዓረብ 

ኣንጻር ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ እትገብሮ 

ናይ ምሕዝነት ጸወታ፡ ሓለቓ ጋንታኣ ኮይኑ 

ክጻወት ምዃኑ ተፈሊጡ።

  ሮናልዶ፡ ናብ ስዑዳዊት ክለብ ኣል-

ነስር ካብ ዝጽምበር ንደሓር፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ 

ፕሪመር ሊግ እንከሎ እተቐጽዖ ክልተ ናይ 

ሊግ መቕጻዕቲ፡ ዛጊት ማልያ እዛ ጋንታ 

ክወዲ ኣይበቕዐን ዘሎ። “ዝበዝሐ መሃያ 

ዝቕበል ተጻዋታይ ዓለም” ኮይኑ ዘሎ እዚ 

ኣጥቃዓይ፡ ጽባሕ ኣብ ዝካየድ ናይ ምሕዝነት 

ቅንጥብጣብቅንጥብጣብ
* ኣስቶን ቪላ፡ ፍረደሪክ ጉልበርት ዝተባህለ ተጻዋታያ ናብ ፈረንሳዊት ክለብ ስትራስቦርግ 

ምስግጋሩ ኣፍሊጣ። እዚ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ፡ ዋላ’ኳ፡ ኣብ 2019 ናብ ኣስቶን ቪላ 

እንተተጸምበረ፡ ብልቓሕ ኣብዛ ፈረንሳዊት ክለብ እዩ ክጻወት ጸኒሑ።

* ቦሩሽያ ሞሸንግላባች፡ ንሓላዊ ልዳታ - ያን ሶመር ንምፍራም ዝመጽኣ ካልኣይ ሕቶ ባየር 

ሙኒክ ነጺጋ። ባየር ሙኒክ፡ ንቐዳማይ ሓላዊ ማዕጾኣ - ማኑዩል ኑየር ብሰንኪ ናይ እግሪ መስበርቲ 

ምኽሳራ፡ ሓድሽ ሓላዊ ልዳት ኣብ ምንዳይ እያ ትርከብ። በዚ ድማ’ያ፡ ነዚ ስዊዘርላንዳዊ ሓላዊ 

ልዳት ብሸሞንተ ሚልዮን ዩሮ (ሓደ ሚልዮን መቑሽሽ ዘለዎ) ናብ ሜዳኣ ኣሊያንስ ኣሬና 

ንምግዓዝ ሕቶ ዘቕረበት።  

* ዓላሚ ክለብ ክሪስታል ፓላስ - ፓትሪክ ቬይራ፡ ገለ ካብተን ዝሃብተማ ክለባት ፕሪመር ሊግ 

ተጻወትቲ ንምፍራም ዝገበርኦ ዘለዋ ገዚፍ ወጻኢታት፡ ነዚ ሊግ ጽቡቕ ምዃኑ’ኳ እንተኣመነ፡ 

ነተን ዝተረፋ ክለባት ግና ካብቲ ሃገር ወጻኢ ተጻወትቲ ንምፍራም ኣብ ዝገብራኦ መስርሕ 

ይኸብደን ምህላዉ ገሊጹ። ቬይራ ዝመርሓ ክሪስታል ፓላስ፡ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ሓንቲ ካብ 

ዝሃብተማ ክለባት ሊግ ኤውሮጳ ዝኾነት ቸልሲ ተጻዊታ 1ብ0 ምስዓራ ይፍለጥ። ቸልሲ፡ ኣብዛ 

ጸወታ ነቲ 88 ሚልዮን ፓውንድ ዘውጸኣትሉ ሙድሪክ ምስ ደገፍታ ኣላልያቶ እያ። ክሪስታል 

ፓላስ፡ ሎሚ ኣንጻር ማን ዩናይትድ ድሕሪ ምጽዋታ፡ ቀዳም ኣንጻር ኒውካስል ክትፋለም እያ። 

እዘን ክለባት፡ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ሰፍ ዘይብል መጠነ ገንዘብ ምውጻአን ይዝከር። 

* በዓልቲ-ቤት ሆላንዳዊ ዓላሚ - ሉዊስ ቫን ጋል ዝኾነት - ትሩስ፡ በዓል-ቤታ ኣብ 2016 ካብ 

ማን ዩናይትድ ምስ ተባረረ ከምዝበኸየ፡ ድሕሪ ሸውዓተ ዓመታት ኣቃሊዓቶ። ሓደ ካብ ዕዉታት 

ኣሰልጠንቲ ምዃኑ ዝግለጽ - ቫን ጋል፡ ዋላ’ኳ ኣብ 2014  ናይ ሰለስተ ዓመታት ውዕል 

ብምፍራም ናብዛ ጋንታ እንተተጸምበረ፡ ውዕሉ ቅድሚ ምውድኡ እዩ ኣብ 2016 ተባሪሩ።

ተወሳኺተወሳኺ
* ናይ ቅድም ዓላሚ ሊቨርፑል - ራፋ በኒተዝ፡ ንቦታ ዓላሚ ሳለርኒታና - ዳቪደ ኒኮላ ንምትካእ 

ካብዛ ጋንታ ዝመጽኦ ሕቶ ከምዝነጸጎ ናይ ኢጣልያ ምንጪታት ሓቢሮም። ሳለርኒታና፡ ዝሓለፈ 

ሰንበት ብኣታላንታ 8ብ2 ድሕሪ ምስዓራ እያ፡ ንኒኮላ መዝነት መንጢላቶ። ኣብዚ እዋን ቦታኡ 

ንምትካእ ኣሰልጠንቲ ኣብ እተናድየሉ ዘላ እዋን ድማ እያ፡ እዚ ንኢንተር ሚላን፡ ሪያል 

ማድሪድ፡ ቸልሲ፡ ናፖሊን ዝዓለመ ኣሰልጣኒ ሕቶኣ ውዱቕ ገይሩዎ ዘሎ። 

* ክለብ ኣል-

ናስር፡ ንሓላዊ ልዳት 

ፒኤስጂ - ከይሎር 

ናቫስ ንምፍራም 

ኣብ ዕላማ ኣእትያቶ 

ምህላዋ ጋዜጣ 

ጎል ጸብጺባ። እዛ 

ስዑዳዊት ክለብ፡ 

ቀዳማይ ሓላዊ ማዕጾኣ 

- ዳቪድ ኦስፒና 

ብሰንኪ መጉዳእቲ 

መብጣሕቲ ከካይድ 

ይኽእል እዩ ኣብ 

ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን እያ፡ መተካእታኡ ንምርካብ ሃሰው ትብል ዘላ። ብመሰረት እዛ ምንጪ ከኣ፡ 

ኣብ ፒኤስጂ ቦታኡ ብዶናሩማ ተመንጢሉ ዘሎ - ናቫስ፡ ጽባሕ ፒኤስጂ ኣንጻር ናይ ስዕዲ ዓረብ 

ሕርይቲ ጋንታ ኣብታ ሃገር ኣብ እተካይዶ ጸወታ፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዘራረብ ተዳልዩ ኣሎ። 

እዚ ውዕል ግብራዊ እንተኾይኑ፡ ናቫስ፡ ኣብ ሪያል ማድሪድ ወዲ ጋንታኡ ምስ ዝነበረ ሮናልዶ 

ዳግማይ ክሓብር እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ እዛ ጋንታ፡ ብማዕዳ ሮናልዶ ንተጻዋታይ ጁቬንቱስ ኮድራዶ 

ንምፍራም ተገዳስነት ኣርኣያ ኣላ - ብመሰረት ጋዜጣ ቱቶ ስፖርት።

* ኣብ ዋንጫ ዓለም መጉዳእቲ ዝወረዶ ኣጥቃዓይ ኣርሰናል - ጋብሪኤል ጀሱስ፡ ኵዕሶ 

እናቐልዐ (እናቐብቐበ) ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርጋሑ፡ ንደገፍቲ ክለቡ ተስፋ ሂቡ። እዚ 

ብራዚላዊ ተጻዋታይ፡ ዋላ’ኳ፡ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ ካብ ሜዳ ክርሕቕ ከምዝኽእል 

እንተተገመተ፡ ትማሊ ኣብ ናይ ቲዊተር ሕሳቡ ብዝዘርግሖ ቪድዮ ግና፡ ኣቐዲሙ ክምለስ ተስፉ 

ተነቢሩሉ ኣሎ።

ጸወታ ግና፡ እቲ መቕጻዕቲ ስለዘይምልከቶ 

ብመዝነት ሓለቓ ጋንታ ፋልማይ ጸወታ 

ከካይድ እዩ። እዛ ጋንታ፡ ካብ ኣል-ነስርን 

ኣል-ሂላልን ዝተዋጽአት ኮይና፡ ስዑዲ ኦል-

ስታር (Saudi All-Star) ተባሂላ እያ ጸወታኣ 

ከተካይድ።

  በዚ መሰረት፡ ኣብዛ ጸወታ - እቶም 

ንኣስታት 15 ዓመታት መቐናቕንቲ 

ኮይኖም ታሪኽ ዝሰርሑ - ሮናልዶን ሜሲን 

(ሜሲ እንተተሰሊፉ) ዳግማይ ንሓድሕዶም 

ክፋጠጡ እዮም። እዞም ኣብ መንጎኦም 12 

ግዜ ሽልማት ባሎን ዲ’ኦር ዝዓተሩ ተጻወትቲ፡ 

ብፍላይ ኣብ ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን 

እንከለዉ፡ ንተዓዘብቲ ዝቓነየን ንመቐረት 

ኵዕሶ እግሪ ቀመም ዝወሰኸን ስፖርታዊ 

ምትህልላኽ ምርኣዮም ይፍለጥ። እዛ ጸወታ 

ከኣ፡ ናይ መወዳእታ ግዜ ንሓድሕዶም 

ዝፋጠጡላ ክትከውን ከምእትኽእል 

ይግመት - ምናልባት ኣል-ሂላል ንሜሲ 

እንተዘየፈሪማቶ። ንሮናልዶ ካብ ምፍራም 

ብቐንዲ መቐናቕንታ ኣል-ናስር ዝተበልጸት 

ኣል ሂላል፡ ንሜሲ ካብ ዝመጽእ ክራማት 

ጀሚራ ዓመታዊ ኣስታት 300 ሚልዮን 

ዶላር እናኸፈለት ከተጻውቶ ድልየት 

ከምዘለዋ ኣቐዲሙ ተቓሊሑ ነይሩ። 

  በዚ ኮይኑ በቲ፡ ሮናልዶን ሜሲን፡ ድሕሪ 

ታሕሳስ 2020 ንፈለማ ግዜ፡ ዝተፈላለየ 

ደረጃን ዓቕምን ምስ ዘለወን ክለባት 

ተሰሊፎም ክራኸቡ እዮም። እዞም ድንቂ 

ተጻወትቲ፡ ኣብ ምዝዛም ዓመተ 2020 

እዮም - ሮናልዶ ምስ ጁቬንቱስ ሜሲ ከኣ 

ምስ ባርሴሎና ከለዉ፡ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ 

ንመወዳእታ ግዜ ተራኺቦም። ሮናልዶ፡ ኣብዛ 

ጸወታ ክልተ ሸቶታት ዘቑጸረ ኮይኑ፡ ጁቬ፡ 

3ብ0 ተዓዊታ። ውጽኢት ናይዚ ጽባሕ፡ ኣብ 

ስዑድያ ከተማ ሪያድ ዝካየድ ጸወታ ከኣ፡ 

68 ሽሕ ደገፍቲ ዝሕዝ ስታድዩም ኪንግ 

ፋህድ ክምልሶ እዩ።

መቝሽሽመቝሽሽ

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ

ፕሪመር ሊግ

ክሪስታል ፓላስ - ማን ዩናይትድ 11፡

00 ምሸት

ሱፐር ኮፓ ኢጣልያ

ኤሲ ሚላን - ኢንተር ሚላን 10፡00 

ምሸት

ተጻወትቲ ብሪስቶል ሮቨርስ ዝተባህለት 

ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክለብ፡ ንሓደ ብካንሰር 

ዝተጠቕዐ ወዲ ጋንታኦም ገንዘብ ንምእካብ 

ኢሎም ጸጕሮም ብምልጻዮም፡ ኣቓልቦ 

ስሒቦም።

  ኒክ ኣንደርሰን ዝተባህለ ተጻዋታይ እዛ 

ጋንታ፡ ዝሓለፈ ዓመት (ወርሒ ሓምለ) 

ብርቱዕ ምዃኑ ዝተገልጸ ናይ ዓጽሚ ካንሰር 

ምሕማሙ ይሕበር። ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕ 

ከኣ፡ እዚ ወዲ 26 ዓመት ተኸላኻሊ፡ ዕዉት 

መብጣሕቲ ብምክያድ ካብ ዓጽሙ ሕበጥ 

ከምዝተኣለየሉ ኣረጋገጸ። 

  ይዅን እምበር፡ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ፡ 

ኣንደርሰን፡ ኣብ እግሩ ዝነበረ ሕበጥ ካብቲ 

ናይ ፈለማ ንላዕሊ ብምዕባዩ (ብምብርታዑ) 

ተወሳኺ መብጣሕቲ ከካይድ ምቕሳቡ 

ይንገር። በዚ ድማ እዮም፡ ደቂ ጋንታኡን 

ኣሰልጣኒኦም - ጆይ ባርቶንን፡ ገንዘባዊ ሓገዝ 

ንምርካብ ጸጉሪ ርእሶም ዝላጸዩ። 

  ኣንደርሰን፡ ብዛዕባ’ዚ ክዛረብ እንከሎ፡ ካብታ 

በዚ ሕማም ምጥቃዑ ዝፈለጠላ ግዜ ንደሓር 

ዝረኸቦ ደገፍ፡ “ዘይእመን” ክብል እዩ ዝገልጾ። 

ብዘይካ’ዚ፡ ንሓድነት ደቂ ጋንታኡ ንምግላጽ 

ቃላት ከምዝሰኣነ ይውስኽ - ኣንደርሰን።

  “ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም፡ ንኒክ ኣብ ምሕዋይ 

ለውጢ ከተምጽእ እያ” ዝበለ ሓላፊ ሚድያ 

እዛ ጋንታ - ኣንዶ ዶውኔ ከኣ፡ እዚ ገንዘብ ናይ 

ምእካብ መስርሕ፡ ክንዮ ተጻወትቲ ኵሎም 

ማሕበረ-ሰብ እዛ ጋንታ ከምዝተሳተፍዎ 

ይዛረብ። ሓለቓ ጋንታ እዛ ጋንታ ፖውል 

ኮውትስ ብወገኑ፡ ደገፍ ማሕበረ-ሰብ እዛ 

ጋንታ ኣገራሚ ምዃኑ ገሊጹ።
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Sabur Printing Services

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

ዕለትዕለት

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

ፋርማሲ ሓድሽ ዘመን 18/01/2023

ኣመሪካ - ቁጽሪ ግዳያት ህቦብላዊ ዝናብ ወሲኹ
ኣብ ካሊፎርንያ - ሕ.መ.ኣመሪካ ብሰንኪ 
ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ህቦብላዊ ዝናብ፡ 
ብውሕዱ 20 ሰባት ከምዝሞቱ ካብታ ሃገር 
ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ።
ኣብታ ክፍለ-ሃገር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 
ታሕሳስ ንደሓር ጥራሕ ንትሽዓተ 

ተኸታታሊ ግዜ ብርቱዕ ህቦብላዊ ዝናብ 
ከመዝተኸስተ ዝሓበሩ ክኢላታት 
ሜትሮሎጂ ናይ’ታ ሃገር፡ ካብ ሕጂ ንድሓር 
እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ከብቅዕ ምዃኑ 

ገሊጾም።
በቲ ዘጋጠመ ብርቱዕ ባህርያዊ 
ሓደጋ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ 
ነበርቲ ካሊፎርኒያ ካብ ቤት-ንብረቶም 
ከምዝተመዛበሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
እቲ ህቦብላዊ ዝናብ፡ ኣብ ህይወት 

ሰብ ይዅን ንብረት ከቢድ ዕንወት’ኳ 
እንተውረደ፡ ነቲ ኣብ ታሪኽ እታ ክፍለ-
ሃገር ዝጸንከረ ተባሂሉ ዝተመዝገበ ደርቂ 
ግን ከምዘቃለሎ እዮም ክኢላታት ዝሕብሩ።

ብራዚል - ብዙሓት ናዕበኛታት ተኸሲሶም

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሚርያም ኣብርሃምሚርያም ኣብርሃም

ኣብ ብራዚል፡ 39 ካብ’ቶም ኣብ ዝሓለፈ 
8 ጥሪ ናብ ህንጻ ባይቶ (ሰነት)ን ቤት-
ፍርዲን ከተማ ብራዚልያ ማዕጾ ሰይሮም 
ዝኣተዉ ኣሽሓት ናዕበኛታት ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ከምዝኣተዉ፡ ኣኽባር ሕጊ ናይ’ታ 
ሃገር ኣፍሊጡ።
እቶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ 
ናዕበኛታት፡ ዕሉላት ደገፍቲ ናይቲ 
ኣቐዲሙ ፕረዚደንት ናይ’ታ ሃገር 
ዝነበረ ጃየር ቦልሶናሮ ከምዝኾኑ 
ዝሓበሩ ላዕለዎት ሰብ-መዚ ብራዚል፡ 
ኣብቲ ብሓይሊ ወሪሮም ዝኣተዉዎ 
ህንጻታት መንግስቲ ጎነጽን ምፍርራሓን 
ብምጥቃም፡ ነቲ ዘሎ ስርዓት ደሞክራሲ 
ናይ’ታ ሃገር ከፍርሱዎ ከምዝፈተኑን 
ናይ ህዝቢ ንብረት እውን ከምዘዕነዉን 

ገሊጾም።  
ኩሎም እቶም ማዕጾ ሰይሮም ናብቲ 
መንግስታዊ ህንጻታት ዝኣተዉ 
ናዕበኛታት፡ ሓደ ብሓደ ተለቒሞም ናብ 
ሕጊ ብምቕራብ ግቡእ መቕጻዕቶም 
ከምዝቕበሉ፡ ሓድሽ ፕረዚደንት ናይ’ታ 
ሃገር ሉላ ዳሲልቫ ኣቐዲሙ ኣጠንቂቑ 
ነይሩ።
ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን በቶም ናዕበኛታት 
ኣብ ዝተፈጥረ ዕግርግር፡ ብዓሰርተታት 
ዝቑጸሩ ኣባላት ጸጥታ ናይ’ታ ሃገር 
ከምዝቖሰሉን፡ እቲ ፍጻመ ብብዙሓት 
መራሕቲ ዓለም ከምእተኾነነን እዩ 
ዝግለጽ።

ዘካየዶ ስርሒት፡ ን300 ናዕበኛታት ኣብ 
ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተወ ሓቢሩ ምንባሩ 
ይዝከር።
ኣኽባር ሕጊ ብራዚል ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ 
ሓበሬታ፡ ካብ ናይ ባንክ ሕሳብ እቶም 
ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ዕሉላት ውልቀ-
ሰባት፡ ኣብ ምትዕርራይ እቲ ዝዓነወ ህንጻ 
ዝውዕል 7.7 ሚልዮን ዶላር ከምዘደስከለ 
ኣፍሊጡ።
እዚ ኣብ ብራዚል ዝተኸስተ ህዝባዊ 
ናዕቢ፡ ዋላ’ኳ ብድፍኢት ናይቲ ኣብዚ 
እዋን ኣብ ፍሎሪዳ  - ሕ.መ.ኣመሪካ 
ከምዘሎ ዝንገረሉ ፕረዚደንት ነበር 
ጃየር ቦልሶናሮ ዝተበገሰ ምዃኑ ይግለጽ 
እንተሎ፡ ንሱ ግን ኣብቲ ጉዳይ ዝዀነ 
ኢድ ከምዘይብሉ እዩ ዝምጕት ዘሎ።

መንግስቲ ብራዚል፡ ድሕሪ’ቲ ኣሰንባዲ 
ክስተት፡ ኣብተን ዕግርግር ዝተራእየለን 
ከተማታት ንዝርከቡ ኣባላት ጸጥታ 

ብተዓጻጻፊ ቁጽሪ ከምዘዛየዶም ኣፍሊጡ 
ኣሎ።
ፖሊስ ብራዚል ነቲ ናዕቢ ንምህዳእ ኣብ 

ሰራዊት ሶማል፡ ስትራተጂያዊት ከተማ ተቘጻጺሩ

ሰራዊት መንግስቲ ሶማል፡ ንሓንቲ ካብ’ተን 
ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ’ታ ሃገር ዝርከባን 
ኣብ ኢድ ኣልሸባብ ዝጸንሓን ከተማታት 
ከምእተቘጻጸረ ኣፍሊጡ። 
እዛ ሕጂ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል 

ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ኣእትዩዋ ዘሎ 
ስትራተጂያዊት ከተማ - ሃራድሃር 
ዝተባህለት ኰይና፡ ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመት 
ኣብ ኢድ ኣልሸባብ ከምዝጸንሐት እዩ 
ዝሕበር ዘሎ።

በዚ ከኣ ምትሓዝ ናይታ ከተማ ንሰራዊት 
መንግስቲ ሶማል ዓቢ ዓወት ከምዝኾነ፡ 
ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ’ታ ሃገር ሓምዛ 
ዓብዲ ባሪ ገሊጹ። 
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መግለጺኡ 
ወሲኹ፡ ጸላእቲ ሶማል ዝኾኑ ኵሎም 
ዕጡቓት ጉጅለታት፡ ካብታ ሃገር 
ተበንቊሮም ክእለዩ ምዃኖም ሓቢሩ።
እዚ ብመንግስቲ ሶማል ዝተገልጸ 
ወተሃደራዊ ዓወት፡ ዕጡቓት ኣልሸባብ ካብ 
ሓያለ ከባቢታት ናይ’ታ ሃገር ይድፍኡ 
ከምዘለዉ ዘርኢ ምዃኑ እዮም ናይ ቀረባ 
ተዓዘብቲ ዝገልጹ።
ኣብዘን ዝሓለፋ ቀረባ ኣዋርሕ፡ ሰራዊት 
መንግስቲ ሶማል ምስ መራሕቲ ቀቢላታትን 
ዓበይቲ ዓዲን ተሓባቢሩ ብዘካየዶ 
ወተሃደራዊ ወፍሪታት፡ ብዕጡቓት ኣልሸባብ 
ተታሒዙ ንዝጸንሐ ሰፊሕ መሬት ናይ’ታ 
ሃገር ዳግማይ ከምዘምለሰ እዩ ዝንገር። 
እንተኾነ፡ ዕጡቓት ኣልሸባብ ብምኽንያት 
እቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ 
ከባቢታት ሶማል ብሓፈሻ፡ ኣብ ዓበይቲ 
ከተማታት ድማ ብፍላይ ተደጋጋሚ ናይ 
ቦምብ መጥቃዕትታት የካይዱ ከምዘለዉ፡ 
ጸብጻባት የመልክቱ።

ማላዊ - ተዓጽየን ዝጸንሓ ኣብያተ-ትምህርቲ ዳግማይ ተኸፊተን
ኣብ ማላዊ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ 
ሕማም ሸሮኽ ተዓጽየን ዝጸንሓ ኣብያተ-
ትምህርቲ፡ ካብ ትማሊ ሰሉስ ጀሚረን 
ናብ ንጡፍ ስርሐን ከምእተመልሳ፡ ካብታ 
ሃገር ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ።
እዘን ሊሎንግዋን ባይላታየርን ኣብ 
ዝተባህላ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከባ 
ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ብሰንኪ ኣብተን 
ከተማታት ዝተራእየ ብዝሒ መልክፈቲ 

ሕማም ሸሮኽ እየን ንዘይተወሰነ እዋን 
መስርሕ ምምሃርን ምስምሃርን ኣቋሪጸን 
ጸኒሐን። 
ማላዊ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 
ሕማም ሸሮኽ ካብ ዝኣትዋ ንድሓር 
ዛጊት ኣስታት 23 ሽሕ ዜጋታታ በቲ 
ሕማም ክልከፉ እንከለዉ፡ ካልኦት 750 
ድማ ህይወቶም ሓሊፉ ኣሎ - ብመሰረት 
ጸብጻባት።

ንኣብያተ-ትምህርቲ ጽሩይ ማይን ካልኦት 
ኣገልግሎታትን ክቕርብ ምዃኑ ዝሓበረ 
ሚኒስተር ጥዕና ማላዊ - ኩምባይዝ 
ቺፖዳ፡ ኣብተን ኣብያተ-ትምህርቲ 
ብሰንኪ ጉድለት ጽሬት ዝርአ ዘሎ 
ሕማም ሸሮኽ ክግታእ ትጽቢት 
ከምዘለዎ ኣፍሊጡ።
እዚ ኣብ ማላዊ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ 
በጺሑ ዝርከብ ተላባዒ ሕማም፡ ብሰንኪ 
ጉድለት ጽሬት፡ ብከላ መግቢን ማይን 
ዝስዕብ ኮይኑ፡ ቅልጡፍ ሕክምናዊ 
ክንክን ምስ ዘይግበረሉ ኣብ ውሽጢ 
ሰዓታት ክቐትል ዝኽእል ኣዝዩ ሓደገኛ 
ሕማም ምዃኑ’ዮም ሰብ-ሞያ ጥዕና 
ዝሕብሩ።
ኣብ 2022፡ ኣፍጋኒስታን፡ ባንግላዲሽ፡ 
ደሞክራሳዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን 
ናይጀርያን ኣብ ዝርከብአን 30 ሃገራት፡ 
ቁጽሪ ብሕማም ሸሮኽ ተለኺፎም ናይ 
ዝሞቱ ሰባት ብልዑል ናህሪ ወሲኹ 
ከምዘሎ፡ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም 
የመልክት።

ብዝሒ ህዝቢ ቻይና፡ ድሕሪ 60 
ዓመት ምንቁልቋል ኣርእዩ

መጠን ብዝሒ ህዝቢ ቻይና፡ ድሕሪ 
60 ዓመታት ንፈለማ እዋን ምንቁልቋል 
ከምዘርኣየ፡ ወግዓውያን ጸብጻባት ናይ’ታ ሃገር 
ሓቢሮም።
እዚ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝተሓተ ቁጽሪ 
ህዝቢ፡ እታ ሃገር ኣብ 1961 ድሕሪ 
ዘጋጠማ ደርቂ ንመጀመርያ እዋን ዝተራእየ 
ምዃኑ’ዮም እቶም ጸብጻባት ወሲኾም 
ዝገልጹ።
ኣብ መወዳእታ 2022 ኣብ ዝተኻየደ ሓድሽ 
መጽናዕቲ፡ ብዝሒ ህዝቢ ቻይና ኣስታት 1.4 
ቢልዮን ከምዝበጽሐ እኳ እንተተገልጸ፡ እዚ 
ግን ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት 
ክነጻጸር ከሎ፡ ብኣስታት 850 ሽሕ ከምዝነከየ 
እዩ ዝሕበር ዘሎ። 
ብተወሳኺ፡ መጠን ወሊድ ህዝቢ ቻይና ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣስታት 9.5 ሚልዮን 

ጥራሕ ከምዝነበረ፡ ጸብጻባት የመልክቱ።
እዛ ብብዝሒ ህዝባ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ 
ደረጃ ተሰሪዓ እትርከብ ዓባይ ኤስያዊት ሃገር፡ 
ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት በታ ጐረቤታ 
ዝዀነት ህንዲ ተበሊጻ ናብ ካልኣይ ደረጃ 
ክትወርድ ከምእትኽእል እዮም ክኢላታት 
ዝሕብሩ።
ዋላ’ኳ ቻይና ነቲ ሓደ ቆልዓ ጥራሕ 
ምውላድ ዘፍቅድ ፖሊሲኣ ብምቕያር፡ ኣብ 
2021 ስድራቤታት ክሳብ ሰለስተ ቆልዑ 
ክወልዱ እንተኣፍቀደት፡ እዚ ግን ነቲ ዝረአ 
ዘሎ ምንቁልቋል ብዝሒ ህዝቢ ክፍውሶ 
ከምዘይተራእየ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
በዚ ምኽንያት፡ ኣብ 2050 ብዝሒ ህዝቢ 
ቻይና ብኣስታት 109 ሚልዮን ክንኪ 
ከምዝኽእል፡ ክኢላታት ውድብ ሕቡራት 
ሃገራት ይእምቱ ኣለዉ።
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