
               መበል 32 ዓመት ቁ.122                           ዓርቢ 20 ጥሪ 2023           ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

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

ጠንቅታት ተምላስን ውጸኣትን ጠንቅታት ተምላስን ውጸኣትን 
ኣብ ሓደ እዋንኣብ ሓደ እዋን ታኼላ ታኼላ 

ሰማእታትሰማእታት
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ገጽ  7ገጽ  7

ናይ ቀዳማይ ደረጃ ኣትሌቲክስ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ኣትሌቲክስ 
ስልጠና ተዛዚሙስልጠና ተዛዚሙ

በዓል ጥምቀት፡ ኣብ መላእ ሃገር ብልዑል ድምቀት ተኸቢሩበዓል ጥምቀት፡ ብጹኣን ሊቃነ ጳጳሳትን 

ጳጳሳትን፡ ተወከልቲ ቤት-ጽሕፈት መንበረ 

ፓትርያርክ፡ ሓለፍቲ ሃገረ ስብከት 

ኣስመራ፡ ምምሕዳር ሰበኻ ጉባኤን 

ተወከልቲ ኣድባራትን፡ ኣመሓዳሪ ዞባ 

ማእከል ኣቶ ፍስሃየ ሃይለ ዝርከቦም ሰበ-

ስልጣን መንግስቲ፡ ዲፕሎማሰኛታትን 

ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ምእመናንን ኣብ 

ዝተረኽቡሉ፡ ትማሊ 19 ጥሪ ብልዑል 

ድምቀት ተኸቢሩ።

ብሃገር ደረጃ ኣብ ከተማ ኣስመራ - 

ከባቢ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዝርከብ 

ባሕረ-ጥምቀት ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ 

ብዓቃበ-መንበር ቅዱስ ፓትርያርክ 

ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን 

ኤርትራ ብጹእ ኣቡነ ጴጥሮስን ብጹኣን 

ሊቃነ-ጳጳሳት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስን 

መኽፈቲ ጸሎት ምስ ተዋህበ፡ ውዳሴ 

ማርያም ተዓዲሉ፡ ጸሎት ስርዓተ-ቅዳሴን 

ኪዳንን በጺሑ።

ብድሕሪ እዚ፡ ብበዓል ተራ ደብረ 

ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ኣኽርያ 

ምርሓት ምስ ተኻየደ፡ መርጌታ ስምኦን 

በየነ - ንበዓል ጥምቀትን መንፈሳዊ 

ትርጒሙን ስነ-ምግባራዊ መልእኽቱን 

ዝምልከት ኣስተምህሮ ሂቦም።

“ሃገራውን ሃይማኖታውን በዓላትና፡ 

መኽሰብና እዮም” ዝበሉ መርጌታ 

ስምኦን፡ ሰናይ ተግባራት ክንፍጽመሎም 

ተላብዮም። በዓላትና ብሓጐስ ከነብዕል 

ህይወቶም ንዝወፈዩ ሰማእታት ኤርትራ 

ድሕሪ ምምስጋን ድማ፡ ሰናይ ዘመን 

ተመንዮም።

ብድሮ ከካብ ኣብያተ-መቕደሱ ኣብ 

ባሕረ-ጥምቀት ዝሓደረ ታቦታት ኣብ 

ዝተዳለወሉ ቦታ ምስ ቈመ፡ ሊቃውንቲ 

ብሓባር ኣሸብሺቦም። ምህለላ ምስ በጽሐን 

ብጹኣን ኣቦታት ማዕዳን ቡራኬን ምስ 

ሃቡን ከኣ፡ ባሕረ ጥምቀት ብኣርባዕተ 

መኣዝን ተባሪኹ።

ኣብ መወዳእታ፡ ብዓቃበ-መንበር ቅዱስ 

ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-

ክርስትያን ኤርትራ ብጹእ ኣቡነ ጴጥሮስ 

ዝተመርሑ ብጹኣን ኣቦታት፡ ማይ ካብ 

ባሕረ ጥምቀት ብምንጻግ፡ ናይ’ቲ በዓል 

ፍጻመ ኰይኑ።

እቲ ብሽብሸባ፡ ምህለላ፡ ማዕዳን ቡራኬን 

ተሰንዩ፡ ካብ ሰዓት 7፡30 ናይ ንግሆ 

ንሰለስተ ሰዓታት ዝቐጸለ ስነ-ስርዓት፡ 

ብኤሪ-ቲቪን ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራን 

ብቐጥታ ተፈንዩ እዩ።

ጨንፈር ሃማደኤ ኣብ ጀርመን፡ መበል 21 ጉባኤኡ ኣቃኒዑጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ 

ኤርትራ ኣብ ጀርመን፡ “መንእሰያትና 

ዋሕስ መጻኢና” ብዝብል ቴማ፡ መበል 

21 ጉባኤኡ ብ14ን 15ን ጥሪ ኣብ 

ፍራንክፈርት ኣቃኒዑ።

ኣብ’ቲ ጉባኤ፡ ካብ 24 ከተማታት 

ዝመጽኣ 125 ወከልቲ፡ ከምኡ’ውን 

ኣባላት ኤምባሲን ካልኦት ዕዱማትን 

ተሳቲፎም።

ኣደ-መንበር ጨንፈር ወ/ሮ ዑቕባ 

ኣፈወርቂ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፡ ካብ 

2014 ክሳብ 2022 ዝተሰላሰለ መደባት፡ 

ምስናይ ሕጽረታቱን ብልጫታቱን 

ዘርዚራ።

ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኣቶ ዮውሃንስ 

ወልዱ፡ ተራን ኣበርክቶን ኤርትራውያን 

ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መድረኻትን 

ግንባራትን ቃልሲ፡ ብኣብነት ዝጥቀስ - 

ዕዙዝን ወሳኒን ከምዝዀነ ገሊጹ።

ጠቕላሊ ቈንስል ኣብ ፍራንክፈርት 

ኣቶ ክብረኣብ ተኸስተ፡ ሓላፊ ህዝባውን 

ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ፡ 

ካብ ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ኣቶ ተኽሉ 

ለባሲ፡ ዋና ጸሓፊት ሃማደኤ ዞባ ኤውሮጳ 

ወ/ሮ ምልእተ ተወልደብርሃንን ካልኦትን 

እውን፡ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣስሚዖም።

ጉባኤኛታት፡ ውሽጣዊ መምርሒ ስራሕ 

ድሕሪ ምጽዳቕ፡ ንሰለስተ ዓመታት 

እተገልግል ኣካያዲት ኣካል መሪጸን።

ኣብ መወዳእታ ድማ፡ መደባት ማሕበር 

ንምድንፋዕ ዘለወን ድልውነት ብምርግጋጽ፡ 

ዝተጀመረ ንጥፈታት ንምጽፋፍን ሓድሽ 

ንምትግባርን ቃል ኣትየን።

ባጽዕ - ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 
ትምህርቲ ዕብየት ኣርእዩ

ኣብ ንኡስ ዞባ ባጽዕ፡ ተሳታፍነት 

ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርትን 

ተወዳዳርነተንን፡ ከምኡ’ውን ቊጽሪ ደቂ-

ኣንስትዮ መማህራን ዕብየት ከምዘርኣየ 

ተገሊጹ።

ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ 2018/2019 ኣስታት 

44 ሚእታዊት ዝነበረ ተሳታፍነት ደቂ-

ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ፡ ኣብ 2022/2023 

ናብ 48.7 ሚእታዊት ክብ ከምዝበለ፡ ሓላፊ 

ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ 

መምህር እስማዒል ሳልሕ ሓቢሩ።

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ 

ኣካዳሚያዊ ዓመታት፡ ቊጽሪ ኣብ ምምህርና 

ዝነጥፋ ደቂ-ኣንስትዮ - ካብ 44.4 ሚእታዊት 

ናብ 85.2 ክብ ከምዝበለ ዝጠቐሰ መምህር 

እስማዒል፡ እዚ ኣብ ምትብባዕ ደቂ-ኣንስትዮ 

ተመሃሮ እወታዊ ጽልዋ ከምዝገበረ ኣረዲኡ። 

ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ምዕሩይ ዝርጋሐን 

ተበጻሕነትን ኣገልግሎት ትምህርቲ ከምዘሎ፡  

ንቕሓትን ግንዛበን ሕብረተ-ሰብ ብኣኡ መጠን 

እናዓበየ ብምምጻኡ ድማ፡ ኣብ መስርሕ 

ምምሃርን ምስትምሃርን ዓቢ ድርኺት 

ይፈጥር ከምዘሎ፡ ብተወሳኺ ኣብሪሁ።

ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ሞያ ምምህርና 

ዝነጥፋ ዘለዋ ርእሰ-መምህር መባእታ 

ቤት-ትምህርቲ ሳሊና መምህር መርየም 

ማሕሙድን ርእሰ-መምህር መባእታ ቤት-

ትምህርቲ ኹትሚያ መምህር ሳዕድያ ሓሰንን፡ 

ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ፡ 

ንተሳትፎን ተወዳዳርነትን ደቂ-ኣንስትዮ 

ብሓፈሻ፡ ኣብ ሞያ ምምህርና ድማ ብቐንዱ 

- ምቹእ ባይታ ከምዝፈጠረ ብምምልካት፡ 

ወለዲ ደቂ-ኣንስትዮ ደቆም ናብ ትምህርቲ 

ክልእኩ ተላብየን።
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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
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 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ጠንቅታት ተምላስን ውጸኣትን ኣብ ሓደ እዋንተምላስን ውጸኣትን ልሙድ ምልክት 

ናይ ዝተፈላለዩ ሕማም ኮይኑ፡ ኣብ ዝኾነ 

ክሊ ዕድመ ንዝርከብ ሰብ ክጸሉ ይኽእል። 

መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ክልተ ምልክታት 

ሕማም፡ ኣብ ከስዐ ወይ ኣምዑት ብዝርአ 

ዝተፈላለየ ሕማማት ከምኡ’ውን ዝተበከለ 

መግቢ ብምምጋብ እዮም ዝስዕቡ። ከምዚ 

ምስ ዝኸውን እቲ ምልክት ቀልጢፉ 

ድሕሪ መዓልታት ደው ክብል ይርአ 

እዩ። እኹል ዕረፍቲ ምርካብ ከምኡ’ውን 

ብብዝሒ ፈሳሲ ምውሳድ ብሰንኪ ተምላስን 

ውጸኣትን ክስዕብ ንዝኽእል ንቕጸተ-ሰብነት 

(ድርቀት) ንምፍዋስ ይከኣል እዩ። 

ኣብ ሓደ እዋን ተምላስን ውጸኣትን ኣብ ሓደ እዋን ተምላስን ውጸኣትን 

ከስዕቡ ዝኽእሉ ጠንቅታት እንታይ እዮም?ከስዕቡ ዝኽእሉ ጠንቅታት እንታይ እዮም?

ብዝተፈላለ ምኽንያት ተምላስን 

ውጸኣትን ኣብ ሓደ እዋን ክረኣዩ ይኽእሉ 

እዮም። 

ኣብ ህጻናት፡ ኣብ ከስዐ ዝፍጠር ቫይረስ 

(stomach virus) ወይ ረኽሲ ባክተርያ 

ኣብ ኣምዑት (gastrointestinal infection) 

ቀንዲ ጠንቂ ውጸኣትን ተምላስን ኮይኑ 

ይመጽእ እዩ። እዚ ዓይነት ረኽሲ’ዚ ብዙሕ 

ልሙድ ኣይኹን’ምበር ንኣባጽሕ እውን 

የጥቅዕ እዩ። 

ብብዝሒ ኣልኮላዊ መስተ ምውሳድን 

ነፍሰ-ጾር ምዃንን ንባዕሉ ኣብ ሓደ እዋን 

ውጸኣትን ተምላስን ከስዕብ ይኽእል እዩ፡ 

* ብቫይረስ ዝስዕብ ነድሪ ኣምዑት (Viral * ብቫይረስ ዝስዕብ ነድሪ ኣምዑት (Viral 

gastroenteritis)gastroenteritis)

ብቫይረስ ዝስዕብ ነድሪ ኣምዑት፡ ኣብ 

ኣምዑት ሕበጥን ረኽስን እዩ ዝፈጥር። እዚ 

ዓይነት ረኽሲ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ቫይረስ 

እዩ ዝመጽእ፦

  ‘ኖሮቫይረስ’ (norovirus)፡

  ‘ሮታቫይረስ’ (rotavirus)፡

  ‘ኣደኖቫይረስ’ (adenovirus)፡

  ‘ኣስትሮቫይረስ’ (astrovirus)።

እዞም ኩሎም ዓይነት ቫይረስ እዚኦም፡ 

ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት 

ዘጥቅዑ’ኳ እንተኾኑ፡ ብብዝሒ ግና ኣብ 

ዕሸላትን እግሪ ተኽሊ ህጻናትን ተደጋጋሚ 

ተምላስን ውጸኣትን የስዕቡ። 

እዞም ዓይነት ቫይረስ’ዚኦም፡ ዝተበከሉ 

መሳርሒታትን ኣቑሑ ገዛን ብምትንኻፍ 

ካብን ናብን ይመሓላለፉ። ቀልቀልን 

ተምላስን በዚ ሕማም’ዚ ናይ ዝተለኽፈ 

ህጻን ብምትንኻፍ እውን እቲ ቀንዲ 

መተሓላለፊኡ እዩ። እዚ ዝኾነሉ፡ እቲ ህጻን 

ወይ ኣላዪኡ ብግቡእ ኣእዳዉ ብማይን 

ሳሙናን ምስ ዘይሕጸብ እዩ። 

ረክሲ ኣምዑት ዘለዎ ሰብ፡ ምስ ተምላስን ረክሲ ኣምዑት ዘለዎ ሰብ፡ ምስ ተምላስን 

ውጸኣትን ተወሳኺ ዘርእዮም ምልክታት፦ውጸኣትን ተወሳኺ ዘርእዮም ምልክታት፦

= ቃንዛን ምሽምቓቕን ከስዐ፡

= ዕግርግር ምባል፡

= ረስኒ ወዘተ ክጥቀሱ ይከኣል።

* ብከላ መግቢ (Food poisoning)

ብከላ መግቢ፡ ሓደ ካብ ጠንቂ ረክሲ 

ኣምዑት እዩ። ምብካል መግቢ ብብዝሒ 

ብባክተርያ እዩ ዝስዕብ። ብውሑድ ቁጽሪ 

ይኹን’ምበር፡ ብጽግዕተኛ (parasites) 

ከምኡ’ውን ብቫይረስ’ውን ክስዕብ ይኽእል 

እዩ። 

ብከላ መግቢ፡ ዝተመረዘ መግቢ 

ብምምጋብ ዝርአ ንህይወት ዝፈታተን 

ጥዕናዊ ጸገም እዩ። እዚ ኣብ ገዛ ወይ ኣብ 

ኣብያተ-መግቢ ከጋጥም ይኽእል እዩ። 

መግቢ ብግቡእ እንተዘይተታሒዙ ወይ 

ብግቡእ እንተዘይተኸሺኑ ዝስዕብ ጸገም 

እዩ።

ብከላ መግቢ ከስዕቡ ዝኽእሉ ዓይነት ብከላ መግቢ ከስዕቡ ዝኽእሉ ዓይነት 

ባክተርያ፦ባክተርያ፦

  ‘ኢ. ኮሊ’ (E. coli)፡

  ‘ካምፕይሎባክተር’ (Campylobacter)፡

  ‘ሊስተሪያ ሞኖሳይቶጀነስ’ (Listeria 

monocytogenes)፡

  ‘ሳልሞኔላ’ (Salmonella)፡

  ‘ሺጀላ’ (Shigella)፡

  ‘ስታፊሎኮኩስ ኡረዩስ’ (Staphylococ- ‘ስታፊሎኮኩስ ኡረዩስ’ (Staphylococ-

cus aureus)cus aureus) ከም ቀንዲ ይጥቀሱ።

ምልክታት ምብካል ብመግቢ፡ እቲ መግቢ 

ድሕሪ ምምጋብካ ኣብ ዘሎ ውሑዳት 

ሰዓታት እዩ ክርአ ዝጅምር። ንምጥፋኡ 

ዝወስድ ግዜ ድማ፡ ካብ ውሽጢ ሰዓታት 

ክሳብ ውሑዳት መዓልታት ይወስድ። 

ምብካል ብመግቢ፡ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ 

ብምዃኑ፡ ፍሉይ ሕክምናዊ ሓገዝ እዩ 

ዘድልዮ። 

ተምላስን ውጸኣትን ቀንዲ ምልክታት 

ምብካል ብመግቢ እዮም። 

ብመግቢ ዝተበከለ ሰብ ዘርእዮ ተወሳኺ ብመግቢ ዝተበከለ ሰብ ዘርእዮ ተወሳኺ 

ምልክታት፦ምልክታት፦

  ቅርጸትን ቃንዛ ከስዐን፡

  ዕግርግር ምባል፡

  ረስኒ፡

  ደም ኣብ ውጸኣት።

* ብመገሻ ዝስዕብ ውጸኣት (Traveler’s 

diarrhea)

እዚ፡ ካብቲ ክትነብረሉ ዝጸናሕካ ዝተፈልየ 

ክሊማን ልምድታት ኣተሓሕዛ ጽሬትን ናብ 

ዘለዎ ከባቢ ምስ ገሽካ ዝመጽእ ሃንደበታዊ 

ውጸኣት እዩ። እዚ ዓይነት ጥዕናዊ 

ጸገም’ዚ ብቫይረስ፡ ብጽግዕተኛ ከምኡ’ውን 

ብባክተርያ ዝተበከለ መግቢ ወይ ማይ 

ብምስታይ እዩ ዝስዕብ። ንመግብን ማይን 

ተኣፋፊ ምስ እትጸንሕ ድማ፡ ብቐሊሉ 

ከጥቅዓካ ይኽእል። ስለዚ፡ ናይቲ ትገሾ 

ዘለኻ ዓዲ ኣመጋግባን ክሊማን ኣቐዲምካ 

ብምጽናዕ ጥንቃቐታት ክትገብር ይግባእ።

ብመገሻ ዝስዕብ ዓይነት ውጸኣት ብዙሕ 

ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እዩ ደው 

ዝብል። ተደጋጋሚ ዝመጽእ ቀጢን 

ውጸኣትን ቅርጸት ከስዐን ካብ ቀንዲ 

ምልክታቱ ኮይኖም፦

  ዕግርግር ምባል፡

  ረስኒ፡

  መንፋሕቲ ከስዐ ወዘተ ከም ተወሳኺ 

ምልክታት ይረኣዩ።

* ወጥርን ጭንቀትን (Stress or anxi-

ety)

ረኽሲ ኣምዑት፡ ብወጥርን ጭንቀትን ከም 

ዝጽሎ ሓያሎ መጽናዕትታት ከረጋግጽዎ 

ክኢሎም እዮም። ረኽሲ ኣምዑት ካብቲ 

ቀንዲ ዝልለየሉ ምልክታት ድማ፡

  ኣብ ሓደ ግዜ ዝመጽእ ውጸኣትን 

ተምላስን፡

  ዕግርግር ምባል፡

  ቅርጸትን መንፋሕቲ ከብድን፡

  ጸገም ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ፡

  ከምኡ’ውን ምቅጻል ኣፍ-ልቢ ወይ 

ቀሓር።

ወጥርን ሻቕሎትን ኣብ ዘጋጥመና እዋን፡ 

መግቢ ንምሕቃቕ ዝሕግዙ ሆርሞናት 

ናይ ከስዐ ንጥፈታቶም ከምቲ ዝድለ 

ስለ ዘይካየድ፡ ንጸገማት ምሕቃቕ መግቢ 

ብቐሊሉ ክንቃላዕ ንኽእል። 

* ነፍሰ-ጾር ምዃን (Pregnancy)

ደቂ-ኣንስትዮ ነፍሰ-ጾር ኣብ ዝኾናሉ 

እዋን ኣብ ኣካላተን ሓያሎ ምቅይያራት 

እዩ ዝርአ። ብዓቢኡ ድማ ምቅይያር ናይ 

ሆርሞናት።

ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ ናይ ጥንሲ ዝርአ 

ሕማም ንግሆ (morning sickness) ሓደ 

ካብቲ ልሙድ ጠንቂ ተምላስ ኣብ ነፍሰ-

ጾራት እዩ። ዘይከም ስሙ፡ ሕማም ንግሆ 

ኣብ ዝኾነ ሰዓታት ናይ መዓልቲ ክመጽእ 

ዝኽእል ሕማም እዩ። ልዕሊ 75 ሚእታዊት 

ነፍሰ-ጾራት፡ ኣብ ፈለማ 14 ሳምንታት ናይ 

ጥንሲ፡ ተምላስ ይገብረለን እዩ።

ኣብ ነፍሰ-ጾር ዝርአ ተምላስን ውጸኣትን፡ 

ብሆርሞናዊ ምቅይያራት እዩ ዝስዕብ። 

ንመግቢ ተኣፋፊ ምዃንን ኣብ ግዜ ጥንሲ 

ዝርአ ናይ ኣመጋግባ ምቅይያርን’ውን ገለ 

ካብቲ ጠንቂ ተምላስን ውጸኣትን ኣብ ነፍሰ-

ጾር ኮይኖም ይጥቀሱ እዮም።

* ልዕሊ ዓቐን ምምጋብን ምስታይን * ልዕሊ ዓቐን ምምጋብን ምስታይን 

(Overeating or overdrinking)(Overeating or overdrinking)

ልዕሊ ዓቐን ምምጋብን ዝተፈላለዩ 

ዓይነት ፈሳሲ ምውሳድን ኣብ ሓደ እዋን 

ውጸኣትን ተምላስን የስዕብ እዩ። 

  ጸገም ምሕቃቕ መግቢ፡

  ቀሓርን ምቅጻል ኣፍ-ልብን፡

  ተደጋጋሚ ምጒሳዕ፡

  ምቹእነት ዘይምርካብ - ገለ ካብቶም 

ስዒቦም ዝመጹ ምልክታት’ውን እዮም።

ተምላስን ውጸኣትን ብዘይ ረስኒተምላስን ውጸኣትን ብዘይ ረስኒ

ረስኒ ዘይብሉ ውጸኣትን ተምልሳን በዞም 

ዝስዕቡ ኩነታት እዩ ዝኽሰት፦

> ወጥርን ሻቕሎትን፡

> ነፍሰ-ጾር፡

> ዝተፈላለየ ዓይነት ሕክምናዊ ፍወሳ፡

> ብብዝሒ መግብን ፈሳስን ብምውሳድ።

ንቕጸተ-ሰብነትን ካልእ ተኽእሎታትን 

ብሰንኪ ተምላስን ውጸኣትን ኣብ ሰብነትና 

ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሕልኽላኻት ብዙሓት 

እዮም። ቀንዲ ካብኦም ንቕጸተ-ሰብነት 

(dehydration) እዩ። ድርቀት - ሰብነትና 

ሒዝዎ ካብ ዝጸንሐ ፈሳሲ ብብዝሒ ንደገ 

ብምውጽኡ ዝስዕብ ጥዕናዊ ጸገም እዩ። 

ድርቀት - ዋህዮታት፡ ቲሹታትን ኣካላትን 

ሰብነትና ብግቡእ ከይዓዩ ይዕንቅጾም። 

ከም ሳዕቤኑ ኣብ ዕውለትን ሞትን ክንኣቱ 

ይገብር። 

እቲ ድርቀት ማእከላይ እንተኾይኑ፡ ኣብ 

ገዛ ክንፍውሶ ይከኣል እዩ። ኣዝዩ ሓደገኛ 

ደረጃ እንተበጺሑ ግና፡ ኣብ ሕክምና 

ጥራሕ እዩ ክፍወስ ዝከኣል።

ምልክታት ድርቀት ኣብ ናጽላ፡ እግሪ ምልክታት ድርቀት ኣብ ናጽላ፡ እግሪ 

ተኽሊ ዕሸላትን ህጻናትን፦ተኽሊ ዕሸላትን ህጻናትን፦

  ጽምኣት፡ጽምኣት፡

  ትሕቲ ንቡር ሽንቲ - ጨርቂ ሽንቲ 

ቆልዓ ፍጹም ከይጠልቀየ ንልዕሊ ሰለስተ 

ሰዓታት ምጽናሕ፡

   ምንቃጽ ኣፍ፡

  ዝቘልቆለ ዓይኒ ወይ ምዕጉርቲ፡

  ምንቃጽ ቆርበት ሰብነት፡

  ሓይሊ ምጉዳል፡

  ክበኪ እንከሎ ንብዓት ዘይምርኣይ።

ድርቀት ዘለዎም ኣባጽሕ ዘርእይዎ ድርቀት ዘለዎም ኣባጽሕ ዘርእይዎ 

ምልክታት፡-ምልክታት፡-

  ክቱር ጽምኣት፡

  ዓቐን ሽንቲ ካብቲ ንቡር ምጉዳል፡

  ምንቃጽ ኣፍ፡

  ምንቁልቋል ዓይንን ምዕጉርትን፡

  ምንቃጽ ቆርበት ሰብነት፡

  ምስልካይ፡

  ምንጽርራውን ሕማም ርእስን፡

  ምብጫው ሽንቲ ወዘተ።

ተምላስን ውጸኣትን ብኸመይ ንፍውሶ?

ብዙሕ ግዜ ተምላስን ውጸኣትን ብዘይ 

ዝኾነ ፍወሳ ኣብ ውሑዳት መዓልታት 

ባዕሎም የቋርጹ እዮም - ኣብዚ እቲ ጠንቂ 

ብዙሕ ከቢድ ምስ ዘይከውን ማለት እዩ። 

ኣብ ገዛ ብእንገብሮ ክንክን ብቐሊሉ ክፍወስ 

ይከኣል እዩ።

ዘቤታዊ ፍወሳ

ኣብ ሓደ እዋን ተምላስን ውጸኣትን ኣብ ሓደ እዋን ተምላስን ውጸኣትን 

ዘጋጠሞ ሰብ፡ ኣብ ገዛ ክገብሮ ዝግባእ ዘጋጠሞ ሰብ፡ ኣብ ገዛ ክገብሮ ዝግባእ 

ክንክን፦ክንክን፦

= እኹል ዕረፍቲ ምርካብ፡

= ካብ ወጥርን ጭንቀትን ዘናግፍዎ 

ነገራት ምግባር፡

= ብተደጋጋሚ ብማይን ሳሙናን 

ኣእዳዉ ምሕጻብ፡

= ብብዝሒ ማይ ምስታይ፡

= ጨው ዘለዎም ደረቕ ነገራት ምምጋብ፡

= ከም ባናና፡ ሩዝ፡ ከምኡ’ውን ዝተጸልዉ 

(toast) መግብታት ምውሳድ፡

= ስብሕን ሽኮራዊ መግብታትን 

ከምኡ’ውን ቀመም ዝበዝሖም መግብታት 

ካብ ምውሳድ ምቑጣብ፡

= ጸባን ውጽኢት ጸባን ካብ ዝኾኑ 

መግብታት ምእላይ፡

= ካፌን ዘለዎም መግብታት 

ዘይምውሳድ።  

መዓስ ናብ ዶክተር ንኸይድ?

ህጻናት ናብ ሕክምና ዝኸዱ፦

  እቲ ተምላስ ከየቋረጸ ንልዕሊ ክልተ 

መዓልታት፡ እቲ ውጸኣት ድማ ንልዕሊ 

ሸውዓተ መዓልታት ምስ ዝጸንሕ፡

  ዝወሰዶ መግቢ፡ ብፍላይ ፈሳሲ 

ንዝተወሰ ሰዓታት ኣብ ከስዐ ክጸንሕ ምስ 

ዘይክእል፡

  እቲ ዕሸል ናይ 3 ወርሒ ዕድመ 

ሃልይዎ፡ ሙቐት ኣካላቱ 38 ዲግሪ ሰንቲ 

ግሬድ ምስ ዝበጽሕ፡ 

  እቲ ህጻን ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 3 

ወርሒ ክሳብ 3 ዓመት ዝርከብ ኮይኑ፡ 

ምስቲ ተምላስን ውጸኣትን ሙቐት ሰብነቱ 

39 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ምስ ዝኸውን፡

  ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን 

ኮይኑ፡ ምስቲ ውጸኣትን ተምላስን፦

- ንቑጽ ልፋጫዊ መምብራና 

(dry mucous membranes) ምስ 

ዝህልዎ፡ ልፋጫዊ መምብራና ንዝተፈላለዩ 

ኣካላት ሰብነትና ሸፊኑ ዝርከብ ቀጸላ እዩ። 

- ኣካላቱ ምስ ዘውድቕ፡

- ክቱር ቀጨውጨው ዘብል 

ስምዒት ምስ ዘርኢ ተቐላጢፍና ናብ 

ሕክምና ክንከይድ ይግባእ።

እኹል ሰብ ናብ ሕክምና ዝኸይድ፦

  ነቲ ድርቀት ንምእላይ እኹል ፈሳሲ 

ወሲዱ ክነሱ ክጠልል ምስ ዘይክእል፡

  እቲ ተምላስ ንልዕሊ ክልተ መዓልታት፡ 

እቲ ውጸኣት ድማ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን 

ምስ ዘየቋርጽ፡

  እቲ ተምላስ ቀጠልያ ወይ ብጭው 

ዝበለ ምስ ዝኸውን፡

  እቲ ተምላስ ደም ዝተሓወሶ ወይ 

ቡናዊ ሕብሪ ዘለዎ ምስ ዝኸውን፡

  እቲ ውጸኣት ደም ምስ ዝሕወሶ 

ተቐላጢፍካ ናብ ሕክምና ምኻድ የድሊ። 

ምንምንጪ፦ health lineጪ፦ health line
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ማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል 

ታኼላ ሰማእታትእዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ንየማነ በርሀ (ወዲ-ባሻይ) 

ረኺበ ካብ ዝምዝግቦ 10 ዓመታት 

ሓሊፉ ኣሎ። ውህሉል ተመኩሮታት 

ወዲ ባሻይ ሰፊሕን ኣደናቕን ትሕዝቶ 

ኣለዎ። ግን ድማ፡ ኣብ ግዳማዊ ትርኢት 

ተራኺ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ዝነግረኒ ዝነበረ 

ዛንታ ሓንቢሱ፡ መሰናኽል በናጢሱ ናይ 

ዝወጽአ ኣሰራት ይራኣየኒ ኣይነበረን። 

ጥር ትብል ስይበት ዘይብሉ በዓል ሃሪ 

ዝመስል ጋዕሲ፡ ስውትውት ዝብል 

መንእሰይ ይመስል ነበረ። 

ሓንቲ መሓለውታ ምርኩስ ኣብ ኢዱ 

ሒዙ፡ ኣብ ከባቢ ገዛውቱ - ምምሕዳር 

ከባቢ ደንደን፡ ሸናዕ ክብል ክትርእዮ 

ከለኻ፡ ብፍስሃ ዝስጉም ዘሎ’ምበር 

ክልተ መሓውሩ በጃ ናጽነት ዝወፈየ 

ኣይመስለካን። ናብ ስራሕ ክወፍር 

እንከሎ ኣብታ በዓልቲ ሰለስተ ጎማኣ 

ሞተር ብሽክለታኡ ምስ ተወጥሐ ጥራይ 

ኢኻ ኣካለ ጐደሎ ከም ዝዀነ ትርዳእ። 

ምስ የማነ በርሀ (ወዲ-ባሻይ) ኣብ 

ንራኸበሉ ኵሉ ግዜ፡ ቀልጢፍካ ልቐቆ 

ኣይመጽኣንን እዩ። ምኽንያቱ፡ ገድላዊ 

ተመኵሮኡ ከዕልል ከሎ፡ ዕለታትን 

ሰዓታትን ግዜ ፍጻመ እናጠቐሰ ስለ ዘዘንቱ፡ 

በቲ ዘሕለፎ ፍጻመታት ጥራይ ዘይኰነ 

እንከላይ ብናይ ምዝካር ተውህቦኡ ስለ 

ዝምስጠኒ። በዚ ምኽንያትን፡ ሳላ’ቲ 

ፍሕሽው ገጽን ምቕሉል ኣቀባብላ ናይ 

ብዓልቲ-ቤቱ ተጋዳሊት ዑቕባ ካሕሳይን 

(ጓል-ካሕሳይ) ምስ ወዲ-ባሻይ ንኸዕልል 

ናብ ገዝኡ ልዕሊ ክልተ ግዜ ክመላለስ 

ተተባቢዐ እየ። 

ኣብ’ታ ምስ ወዲ-ባሻይ መደብ ሰሪዕና 

ከነዕልል ዝጀመርናላ ግዜ ዝሓተትኩዎ 

ቀዳመይቲ ሕቶ፡ ብዛዕባ መቝረጽቲ 

መሓውሩ ነበረት። ነዛ ሕቶ ወስ 

ምስ ኣበልኩሉ ወዲ-ባሻይ ሰሓቕ እዩ 

ኣቐዲሙ። ብምግራም ርእሱ ድሕሪ 

ምንቕናቕ - 

“መቸም ደቂ ሰባት፡ መልምዒና ኰነ 

መጥፍኢና ነናትና ተሰሪሑልና እዩ፤ እታ 

ንዓኻ ዝተሰርሐት ደልያ እያ ትረኽበካ 

…  ዋላ ነታ ፈንጂ ክረግጻ ከለኹ ዝነበረ 

ኣጋጣሚ እዩ ዝገርመኒ፤ እቲ ሓደጋ፡ 

ግራት ተስፋይ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዓዲ-

ጸጸር እዩ ኣጋጢሙኒ። 

“ናብ’ቲ ከባቢ ኣመጻጽኣና፡ ብባሕሪ 

ኣቢልና ናብ ዓንሰባ ካብኡ ሓሊፍና 

ናብ ደንበላስ ኢና ንኣቱ። ኣብ ደራቡሽ 

ዝቐነየ ጸላኢ ተመሊሱ ካብ ሓድሽ ዓዲ 

ክሳብ ከባቢ ዓዲ-ፍንዕ ንዘሎ ከራክስ ሒዙ 

ነበረ። ኣነ ከኣ ከም መራሒ መስርዕ 

ስለያ፡ ንቕድሚት እናሓለፍኩ ህላወ 

ጸላኢ ከጻሪ ሓላፍነት ወሰድኩ። ምስ 

ማእከልነት ጋንታ ፍስሃየ ኴንና ብራድዮ 

ነቲ ብድሕሪት ዝስዕብ ዝነበረ ሰራዊትና 

ሓበሬታ ንህብ ነበርና። ጸላኢ ክሕዞ 

ንዝኽእል በረኽቲ ቦታታት እናፈተሽና 

ሓድሽ-ዓዲ ሓሊፍና ዕለት 05 ግንቦት 

1985 ዓዲ-ጸጸር ኣቲና። ኣብ ሓድሽ 

ዓዲ ተጸቒጡ ዘሕለፈና ጸላኢ ግን፡ 

ምስቶም ድሕሪት ዝነበሩ ብጾትና ናይ 

ተዅሲ ምልውዋጥ ክገብር ሰማዕናዮ። 

ምስ ዓቕሚ ሰራዊትና ዝዳረግ ሓይሊ 

ስለዘይነበሮ ግን ኣየትከለን። 

“ብወገንና፡ ነቲ ዝሃድም ዝነበረ ሰራዊት 

ጸላኢ ንምኵላም፡ ናብ ታባ ግራት 

ተስፋይ ጐዪና። ብፍጥነት ኣብታ ታባ 

ድሕሪ ምብጻሕና፡ ነታ መስርዐይ፡ 

‘ተጠንቀቑ! እዚ ናይ ቀደም ድፋዕ ፈንጂ 

ክህልዎ ስለዝኽእል እምኒ-እምኒ ርገጹ፡’ 

እናበልኩ መከላኸሊ ቦታ ንምትሓዞም 

የማነ-ጸጋም በልኩ። ኣለምሰገድ ዝተባህለ 

ብጻይና፡ ናብታ ንቕድሚት ውርውር 

ዝበለት ድፋዕ ሓሊፉ ክሕዝ ብግስ በለ። 

ኣነ ግን ኣየሕለፍኩዎን። ንዓኡ ንድሕሪት 

ስሕብ ኣቢለ ብምትራፍ፡ ባዕለይ ኣትየያ። 

እታ ቦታ ግን ብሰላም ኣይተቐበለትንን። 

ኣብኡ ተቐቢሩ ንዝጸንሐ ፈንጂ ስለ 

ዝረገጽኩዎ፡ ሰማይ ኣብጺሑ ደርብዩኒ። 

ክልተ መሓውረይ ስለ ዝተቘርጻ 

እምበኣር፡ ጕርማጽ ዕንጨይቲ ኰይነ 

ተሪፈ። ቅልጡፍ ረዲኤት ስለ ዝረኸብኩ 

ሃለዋተይ ኣየጥፋእኩን። መርገጺ ስኢነ 

ኣብቲ መሬት ክንብል ክንብል ምስ በልኩ 

ግን ኣስደሚሙኒ። ነተን ተመልዒሰን 

ዝረሓቓ መሓውረይ እናኣማዕደኹ፡ 

‘ነዚኣ ክትረኽባ ኢኽን ወርሒ ምሉእ 

ተጓዒዝክን ኣብዚ ቦታ ዝበጻሕክን!’ 

ኢለየን ብልበይ።”

-ወርሒ ምሉእ ትብል ደኣ፡ ካበይ ድዩ -ወርሒ ምሉእ ትብል ደኣ፡ ካበይ ድዩ 

ጀሚሩ ጕዕዞኹም?ጀሚሩ ጕዕዞኹም?

-ኦ… ! ንሱስ ክነውሓካ እዩ፣ ነዊሕን 

መሪርን ጕዕዞ ሓሊፍና ኢና ዓዲ-ጸጸር 

በጺሕና።

-ብኣካል ናብኡ ውሰደኒ ዘይበልኩኻ 

ወዲ-ባሻይ፤ ኣዕልለኒ እየ ዝብለካ ዘለኹ?

ወዲ-ባሻይ ፍሽኽ በለ፣ ትረኻኡ ንምጅማር 

እውን ሓንሳብ ንላዕሊ ኣንቃዕሪሩ 

ሓሳባቱ ወደበ። እንሆ ኸኣ እቲ ብወዲ-

ባሻይ ዝተተረኸን ብምስክርነት ተጋዳላይ 

ሰለሙን ኣበጋዝ ዝተደርዐ ታሪኽ 

ዝኽርታቱ ብቓላቱ፦  

ኣብ መወዳእታ ወርሒ ክልተ ዓመተ 

1985 እዩ። መስርዕና መስርዕ ስለያ 

ክፍለ-ሰራዊት 52 ካብ ኣደ ኣሃዱኣ 

ተፈልያ ዘይተፈልጠ ተልእኾ ንምፍጻም 

ተመዘዘት። ጸኒሕና ከም ዘረጋገጽናዮ ግን፡ 

ንበይና ኣይነበረትን። እቲ ገና ዘይተጋህደ 

ስርሒት፡ ብሓንቲ መስርዕ ክዕመም 

ከምዘይኰነ ተገንዘብና። ዋላ’ኳ ብልክዕ 

ዕላማና ክንፈልጥ እንተ ዘይከኣልና፡ ምስተን 

ከማና ከካብ ኣሃዱታተን ተዋጺአን ኣብ 

‘ፋሕ’ ዝተኣከባ መሳርዕ ምስ ተራኸብና 

ግን፡ ካብቲ ናይ መጀመርታ ግምትና 

ዝተፈልየ ትጽቢታት ኣሕዲርና።

እቲ ዝተኣኻኸበ ኣሃዱታት፡ ካብ ጸጋማይ 

ግንባር ናቕፋ ክሳብ ግራትን ታባ ብሉሕን፡ 

ካብ የማናይ ግንባር ናቕፋን ሓልሓልን 

ክሳብ ደብረ-ሳላ ዓሪዱ ካብ ዝነበረ 

ዝተዋጽአ ኣሃዱታት ነበረ። ብፍላይ ከኣ፡ 

ካብ ስለያን ሃንደሳን ክፍላተ ሰራዊት 

96፡ 52፡ 16ን 61ን፤ ብቐንዱ ቦጦሎኒ 

ክፍለ ሰራዊት 70፡ ተዓላሞ ራብዓይ ኮርስ 

ኮማንዶ ሓይሊ 11ን ሃንደሳ ውድብን 

ነበሩዎም። ኣብ ርእሲአን ጋንታ ከቢድ 

ብረትን መስርዕ መብጣሕቲ ኣሃዱን 

ተጸንበራ። እዚኣቶም፡ ኵላቶም ከካብ 

ኣሃዱታቶም ተዋጺኦም ኣብ ሰሜናዊ 

ምብራቕ ሳሕል - ማለት ኣብ ፋሕ 

ተኣኻኸቡ።

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ 

ዝተኻየደላ ኣብ ታሪኻዊት ስተጅ ፋሕ 

ምስ ተኣከብና፡ ብተጋዳላይ ፍሊጶስ 

ወልደዮውሃንስ ዳግመ-ምውዳብ 

ተገብረልና። ቦጦሎኒ ክፍለ-ሰራዊት 70 

ርእሱ ክኢሉ ክቐውም እንከሎ፡ መሳርዕ 

ስለያን ሃንደሳን ምስ ተጠርነፉ ግን፡ 

ብሓረጐት ፍርዙንን ብብርሃነ ስሑልን 

ዝምራሕ ተወሳኺ ሓድሽ ቦጦሎኒ 

ተመስረተ። ኣብ መወዳእታ፡ እንኰላይ 

ንደቂ-ኣንስትዮ ተጋደልቲ ዝሓቘፈ 

ጠቕላላ ክልተ ድልዱል ቦጦሎኒታትን 

ሓደ ሓይልን ኰነ። ከም ኣዛዚ ብርጌድ 

- ስዉእ ተጋዳላይ ዓብዱ ረመጭ፤ ከም 

ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ድማ - ስዉእ 

ተጋዳላይ ፍስሃየ ወልደገብሪኤል ኣባል 

ማዕከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ 

እዮም መሪሖምና።

እዚ ንሓድሕዱ ብዕምቈት ዘይፋለጥ 

ዝተዋጽአ ሰራዊት፡ ውሽጣዊ ስጥመትን 

ኣካላዊ ጥንካረን ከማዕብል ስለዝነበሮ፡ 

ትርር ዝበለ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጀመረ። 

ጋንታ ከቢድ ብረት፡ ጋንታ ሃንደሳን 

መብጣሕቲ ኣሃዱን ከይተረፉ፡ ካብ ንግሆ 

ሰዓት 5፡00 ጀሚሩ መዓልታዊ ንነዊሕ 

ደቓይቕ ዝኸይድ ኣልማማ ምንቅስቓስ 

ከካየድ ጀመረ። 

ንጥፈታትና ኣዝዩ ምስጡር ነበረ፣ ካብ 

ኣባል ናይዘን ዝተጠቕሳ ኣሃዱታት 

ወጻኢ ዝዀነ ይኹንን ሰብ ንንጥፈታትና 

ዝፈልጥ ኣካል ኣይነበረን። ምንቅስቓሳትና 

ምእንቲ ከይፍለጥ፡ ዓስኪርናላ ዝነበርና 

ቦታ ፋሕ ብዙርያኣ ብሓለዋ ተኸበበት። 

ነተን ስንቂ ዘምጽኣልና መካይን 

ዝመርሑ ኣውቲስቲ ይኹኑ ኣባላት 

ቁጠባ ከይተረፉ፡ ብዝሕናን ትሕዝቶናን 

ክፈልጡዎ ዝነበሮም ተኽእሎ ኣዝዩ 

ትሑት እዩ። 

ወርሒ ሰለስተ ክትዛዘም ምስ ቀረበት፡ 

ኣባላት ጉጅለ ባህሊ ክፍለ ሰራዊት 70 

መጺኦም ከዘናጉዑና ሓዲሮም። ሰራዊት 

ከም’ዚ ዝበለ መዘናግዒ እንተ ረኺቡ 

መፍተቱ እዩ። ምሉእ ለይቲ ክዘልልን 

ክለሀን ሓዲሩ። ማዕረ-ማዕረ’ዚ፡ ሰራዊት 

ዕጥቁ ከጽፍፍ ስለዝነበሮ፡ ብራሾን ሶንኪን 

(ሳንጃ) መጽአ። ነቶም ተዓጢቖም 

ዝነበሩ ከም ሰደፍ ዝዓይነቶም ዓይነታት 

ኣጽዋር ድሕሪ ምእካብ፡ ካብ ክፍሊ ዕቃበ 

ብረት (ኤምዳድ) ብዝመጽአ ተዓጻፊ 

ካላሽን ጂ-3ን ተተኪኡ። እቲ ሰራዊትና 

ዓጢቕዎ ወይ ድማ ክዓጥቆ ዝተገብረ 

መጠን - 250 ጠያይት፡ ሰለስተ ቦምባ፡ 

ክልተ ብራሾ፡ ሓንቲ ሶንኪ (ሳንጃ) እዩ 

ዝነበረ።  

ወርሒ ሰለስተ ብከም’ዚ ዝበለ ኵነታት 

ሓለፈት’ሞ፡ ዕለት 01/04/1985 ምሸት 

ክዳውንትና ክንሓጽብ መምርሒ 

መጽአ። ይዅን’ምበር፡ መዓልቲ 

ሓሶት -አፕሪል ዘ ፉል - እዩ ብዝብል 

ምኽንያት፡ ዝኣምን ሰብ ተሳእነ። እዚ 

“መዓልቲ ሓሶት” እናተባህለ ዝግበር 

ምትላል፡ ሓደ-ሓደ ግዜ እንኰላይ ሓደ-

ክልተ ኣብ ጽፍሒ ዝነበሩ ተጋደልቲ 

ይጥቀምሉ ስለዝነበሩ፡ ኣብ ወተሃደራዊ 

ዲስፕሊን ጸገም ይፈጥር ነይሩ እዩ። 

ካብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ንደሓር ቀጺሉ፡ 

ናይ ኩላትና ዕጥቂ ተኣኪቡ ተኽሊጥ 

(ምቅይያር) ተገብረ። ዘይዕጥቅኻ 

ክትዓጥቕ ብቐሊሉ ዝሰማማዓካ ስለ 

ዘይትረክብ፡ ምትዕርራይ ክትገብረሉ 

ግድን እዩ። ብዙሕ ካብ ተጋዳላይ ግን 

ዕጥቂ ናይ ምስፋይ ልምዲ ስለዘማዕበለ፡ 

ፈቲሑ ምስ ኣካላቱ ከም ዝሰማማዕ 

ገይሩ ንኸዐርዮ ግዜ ኣይወሰደሉን። 

ድሕሪ’ዚ፡ ኣብ 03 ሚያዝያ 1985 

ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ “ተዳሎ!” 

ዝብል መምርሒ ተማሓላለፈ እሞ፡ 

ኩሉ ተጋዳላይ ምቅርራባቱ ወድአ። 

ጥርጣረታት ዝተሓወሶ ባዕላዊ 

ትንታኔታት ዝበዝሖ ምሕቱኽታዅ 

እውን በዝሐ። ገሊኦም ንኸበሳ፡ ገሊኦም 

ኣብ መገዲ ባጽዕ ዘለዋ መዓስከራት 

ንምድምሳስ ይብገሱ ከም ዘለዉ ገመቱ። 

ተጋዳላይ፡ “ግርም ሕጂ! ሓድሽ ሓመድ 

ወይ ሓድሽ ክዳን ኣሎ ማለት እዩ፡” 

እናበለ፡ ህይወት ንዝሓትት መስዋእቲ 

ነብሱ ኣዳለወ። 

ልክዕ ሰዓት 04፡30 ድሕሪ ቀትሪ’ውን 

ካብ ዝወዓልናሉ ቦታ - ካብ ፋሕ 

ነቒልና ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ገጽና 

ጕዕዞ ተተሓሓዝናዮ። ንኣስታት ሰለስተ 

ሰዓታት ምስ ተጓዓዝና ኩነታት መሳርዕና 

ንምክትታል ንፍርቂ ሰዓት ኣብሪዅና 

ዝሸይን ክሸይንን ነብሰ-ቍጽጽር 

ንምግባርን ሓጺር ዕረፍቲ ተወሃብና። 

ድሕሪ ሓጺር ዕረፍቲ፡ እቲ ንደቡባዊ 

ምብራቕ ዝነበረ ጉዕዞ ብቐጥታ 

ናብ ምብራቕ ተቐየረ። ተራ ጕዕዞ 

ክኸውን ከምዘይኰነ ኣቐዲምና ኣብ 

ግዜ ምድላዋትና ገሚትናዮ ኢና። እቲ 

ክንገብሮ ዝቐነና ኣካላዊ ምንቅስቓስ 

ኣገዳስነቱ ሕጂ ዝያዳ ክረኣየና ጀመረ። 

እንኰላይ እቲ ዝገበርናዮ ኣእምሮኣዊ 

ምቅርራብ፡ ኣብቲ ዝነበረ ጉዕዞ ደፋኢ 

ሓይሊ ኰይኑ ኣገልገለና።

 ብወገነይ፡ “ተበገስ” ዝብል ትእዛዝ 

ተማሓላሊፉ መኣዝን ጕዕዞና ምስ 

ተነጸረ ጥራይ፡ “‘ወይለይ! ታሪኽ ንባዕሉ 

ይድገም እዩ’ ዝተባህለ’ባ ከምዚ እዩ፣” 

በልኩ ድሕረይን ቅድመይን ዝተሰርዑ 

ብጾተይ ብዝሰምዑዎ ደረጃ ድምጺ። 

ምኽንያቱ፡ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ’ቲ 

ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሓደ ጽንኩር ጕዕዞ 

ሓሊፈ ስለዝነበርኩ፡ እቲ ታሪኽ ዳርጋ 

ብልክዕ ዝድገም ዝነበረ ኮይኑ ስለ 

ዝተሰምዓኒ። ሕልሚ ከይከውን ጋህዲነቱ 

ንምርግጋጽ እውን፡ ነብሰይ ክቕንጥው 

ጀሚረ ነይረ እየ። ኣፈይ ከፊተ ክዛረበሉ 

ምስ ጀመርኩ ግን፡ ብጾተይ ነቲ ብዓውታ 

ዘውጻእኩዎ ናይ ምግራም ቃላት ሸለል 

ብምባል ኣይሰገሩዎን። እንታይ ማለተይ 

ምዃነይ ንምፍላጥ ጸቒጦም ስለዝሓተቱኒ፡ 

ብፍላይ ኣብታ ኣብ መንጎ ጕዕዞና 

ንፍርቂ ሰዓት ዘዕረፍናላ ግዜ፡ ነቲ ሽዑ 

ድሮ ሓሙሽተ ዓመት ኣቝጺሩ - ናይ 

1980 ጕዕዞ ዝነበረ ፍጻሜ ኣዕሊለዮም። 

ኣብቲ ቀዳማይ ጕዕዞ ዝተሳተፍና 

ኣሃዱታት፡ ኣብ ግንባር ናቕፋ ካብ ዝዓረዳ 

ኣሃዱታት ዝተዋጻእና ባርዕን ሸቃላይን 

ዝተባህላ ክልተ ድልዱላት ሓይልታት 

ቆምና። ሓይሊ ባርዕ ተጨላ ብዝተባህለ 

ተጋዳላይ እያ ትምራሕ። መራሕቲ 

ጋንታታትና ድማ፡ ኣልሒማ፡ ኣራፋይነ 

ዳርቻን ወዲ ገረማርያምን ነበሩ። እታ 

170 ዓቕሚ ሰብ ዝነበራ ሓይልና፡ ሓደ 

ከቢድ ተልእኾ ተዋህባ። እቲ ተልእኾ 

ካብ ናቕፋ ብጐላጕል ቈሪጽካ ናብ 

ሰሜናዊ ባሕሪ ኣጽዋር ምስጋር እዩ 

ዝነበረ። 

ይቕጽልይቕጽል

የማነ በርሀ (ወዲ-ባሻይ)
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ሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

ኣበርክቶ ጆን ሲምፕሰንን ኣድጉን
ካብ 1914-18 ዝተኻየደ ቀዳማይ ኲናት 

ዓለም፡ መበገሲኡ ምትህልላኽ ኪዳን 

ሓይልታት ምስ ኣክሲስ’ኳ እንተኾነ፡ ምስ 

ተጀመረ ግን ንብዙሓት ሃገራት ኣብ 

መጋርያኡ ጠቢሱ እዩ። ኣብቲ ኲናት 

ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝተዋጽኡ እልቢ 

ዘይብሎም ሰራዊትን ዓቢ ጉድኣት ዘውርድ 

ኣጽዋርን ተሳቲፎም ምንባሮም ይግለጽ። 

ኣብ ቀዳማይ ኲናት ዓለም ብፍሉይ ዝግለጽ 

ተርእዮ፡ ሲምፕሰን ዝተባህለ ወተሃደር 

ዝውንኖ ዝነበረ ኣድጊ እዩ። እዚ ኣድጊ፡ 

ውጉኣት ወተሃደራት ሓይልታት ኪዳን 

ኣብ ምምልላስ ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ 

ይንገረሉ። ኣድጊ ሲምፕሰን ክሳብ 1915 

ኣብ ግሪኽ ንመስተዪ ዝኸውን ማይ ኣብ 

ምውራድ የገልግል ነበረ። ብድሕሪ’ዚ ግና፡ 

ሲምፕሰን ንኣድጉ ውጉኣት ኣብ ምምልላስ 

ክጥቀመሉ ጀመረ። ብዘይካ’ዚ፡ ሲምፕሰን 

ምስ ኣድጉ መዓልታዊ 

መልእኽቲ ናይቲ ኲናት 

ኣብ ሕክምና ናብ ዝርከቡ 

ወተሃደራት ይሰድድ ነይሩ። 

ሲምፕሰን ምስ ኣድጉ ኣብቲ 

ኲናት ከም ኣምቡላንስ ኮይኑ 

ሓያል ኣበርክቶ’ኳ እንተገበረ፡ 

ብ19 ግንቦት 1915 እቲ 

ወተሃደር ኣፍ-ልቡ 

ብጥይት ተሃሪሙ ወደቐ። 

ኣድጉ ድማ፡ ምስ ካልኦት 

ከብቲ ተጸምቢሩ ከደ። ኲናት 

ብሓይልታት ኪዳን ምስ 

ተዛዘመ፡ ኣበርክቶ ሲምፕሰንን 

ንሱ ዝውንኖ ኣድግን 

ንምግላጽ ኣብ ኣውስትራልያ 

መልበርን መዘከርታ ሓወልቲ 

ተሰርሓሎም።

ብለይቲ ዝሰልጣ ፍጥረት
ዕንቅርቢት እታ ደቃቕን 

ተዓጻጻፊትን እንስሳ፡ 

ሓያልን ሓደገኛን መርዛም 

ሕንዚ ኣብ ጭራኣ 

እትውንን ካብ ዓይነታት 

ሓሰኻ እያ። ኣብ ውዑይ 

ሙቐት ዘለወን ሃገራት 

ብብዝሒ ትርከብ። ክሳብ 

20 ዝኣኽላ ዓይነታት 

ዕንቅርቢት ኣብ ሕቡራት 

መንግስታት ኣመሪካ 

ይርከባ። ኣካላት ዕንቅርቢት ኣብ ክልተ ይኽፈል። እቲ ዝሓጸረን ዝቐጠነን ናይ ቅድሚት 

ኣካላተን ‘ሰፓሎራክስ’ (cephalorax) ይበሃል። ንርእሲን ኣፍ ልቢን ድማ የጠቓልል። ናይ 

ድሕሪት ኣካላ ነዊሕ ከብዲ፡ ሽዱሽተ ቁርጽራጽ ክፍሊን ጭራን የጠቓልል። መብዛሕትአን 

ዕንቅርቢት ጸሊምን ቅጫ ዓተርን ሕብሪ ይውንና። ሓንቲ እኽልቲ ዕንቅርቢት ካብ 1.3 ሰ.ሜ 

ክሳብ 12 ሰ.ሜተር ትበጽሕ። ዕንቅርቢት ካብ 6-12 ኣዒንቲ ትውንን። እትምገቦ መግቢ 

ሓሳኹን ሳሬትን እዮም። ነቒሓ እትሃድነሉ ህሞት ኣብ ግዜ ለይቲ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ብዘለዋ 

ኣንጸባራቒ  ብርሃን፡ ኣብ ጸላም ተሓቢኡ ንዝጸንሓ ከተለሊ ኣይትጽገምን።

ግዜና ከመይ ነማሕድሮመጻኢ ዕድልና ኣብ ኣጠቓቕማ ግዜና 

ስለ ዝምርኰስ፡ እንወስዶ ነፍሲ ወከፍ ቅኑዕ 

ውሳነ፡ ከመይ ገይርና ንግዜና ብውሕሉል 

ኣገባብ ከም እንጥቀመሉ ንምፍላጥ ስለ 

ዝሕግዘና፡ ኣብ ዕብየት ገዛእ ርእስና፡ ንግዜና 

ናይ ምምሕዳርን ምውዳብን ክእለትና 

ኣገዳሲ ረቛሒ እዩ። ኩሉ ንጥፈታትና 

ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ብዘየገድስ፡ ብግዜን 

ኣብ ግዜን እዩ ዝትግበር። እዚ ስለ ዝኾነ 

ድማ እዩ፡ ‘ሰባት ውጽኢት ኣጠቓቕማ 

ግዜኦም እዮም’ ዝበሃል።

ኣብዚ፡ ብመጀመርታ ከነስተብህለሉ 

ዘለና ነገር እንተሎ፡ ኣጠቓቕማ ግዜ 

ብባህሪኡ ውልቃውን ኣብ ናይ ብሕትና 

ምርጫታት ዝምርኮስን ምዃኑ እዩ። ስለ 

ዝኾነ ንውልቃዊ ግዜና በቲ ንዓና ዘርብሕ 

ብቑዕ ዝኾነ ኣገባብ ምምእዛን ናይ ባዕልና 

ተበግሶን ውሳነን ዝሓትት እዩ። ዘለና 

ጸጋታት ተጠቒምና ዕዉታት ብምዃን 

ሸቶና ንኽንወቅዕ፡ ብጥበብ ክንሰርሓሉ 

ዘሎና ዝበለጸ መሳርሒ ግዜ እዩ። ንኣብነት 

ተመሃራይ፡ ሰራሕተኛ፡ በዓል ሓዳር … 

ምስ ዘለዎም ደረጃታትን ሓላፍነት ናይ 

ህይወትን ብዝዛመድ መንገዲ ነቲ ዘለዉዎ 

ደረጃታትን ክውንነትን ዝሰማማዕ ናይ 

ግዜኦም ምጥቃም ሜላታት ክህልዎም 

ኣለዎ። ስለዚ ሎሚ ክትገብሮ ንእትኽእል 

ስራሕ፡ ግዜ ኣሎኒ ብምባል ንጽባሕን 

ድሕሪ ጽባሕን ከይትጐትቶ ምስትውዓል 

የድሊ። ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ግዜ 

ሓጺሩኒ ኣብ ትብለሉ እዋናት፡ ልክዕ እዩ 

ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተደራራቢ ግዜ 

ዘይህብ ዕማማት ዘሎካ ክመስለካ ይኽእል 

እዩ። እንተኾነ፡ ኣብዚ ከተስተውዕለሉ ዘለና 

መሰረታዊ ነጥቢ ኣሎ። ብዙሓት ከማናን 

ካባና ንላዕሊን ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ግዜ 

ትዕድልቲ ኣብ ዕዮ ዝተጸምዱ ግን ከኣ 

ንዕዮኦም ኩሉ ብመደብ ስለ ዝገብርዎ 

ንግዚኦም ብኣድማዕነት ዝጥቀሙሉ 

ሰባት ከምዘለዉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። 

ኣብቲ ብጻዕቂ መደባት ዝተጸመድናሉ 

እዋናት’ውን ከይተረፈ ንዘሎና ግዜ ምስ 

ቀዳምነታት ብምዝማድ ብግቡእ ወዲብና 

ውጽኢታዊ ዕዮ ንምዕያይ ክንሰርሓሉ’ዩ 

እቲ ኣገዳሲ።

ብዛዕባ ጁፒተር
ኣብ ዙርያ ጸሓይ ካብ ዝዞራ ፕላኔታት 

እታ ብዕብየታ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ 

እትስራዕ ፕላኔት ጁፒተር እያ። ድሕሪ 

ጸሓይ፡ ወርሒን ፕላኔት ቬኑስን ድማ 

ብብርሃና ኣብ ራብዓይ ደረጃ ትቕመጥ። 

ፕላኔት ጁፒተር ብዘለዋ ግዝፊ ወይ 

ዕብየት ካብታ ዝደመቐት ኮኾብ ሲርዩስ 

ብሰለስተ ዕጽፊ እያ ደሚቓ እትረአ። 

ኣብ ሰማይ ብዘለዋ ጉሉሕ ቦታን ዕዙዝ 

ኣገዳስነትን ብምብጋስ ድማ እዮም 

ጥንታውያን ሮማውያን ነዛ ዓባይ ፕላኔት 

ጁፒተር ዝብል ስም ናይ ዘምልኽዎ 

ጣኦት ዝሃቡዋ። ጁፒተር ካብ ጸሓይ 

ኣስታት 778 ሚልዮን ኪሎሜተር ርሒቓ 

ትርከብ። እዚ ርሕቀት እዚ ምስቲ ኣብ 

መንጎ ጸሓይን መሬትን ዘሎ ርሕቀት 

ክነጻጸር ከሎ፡ ብሓሙሽተ ዕጽፊ ይዛይድ። 

ልክዕ ከምተን ካልኦት ፕላኔታት ኣብ ዙርያ 

ጸሓይ ዑደት እተካይድ ጁፒተር፡ ኣብ 

ዙርያ ጸሓይ ሓደ ዑደት ንኽትፍጽም 

11.9 ናይ መሬት ዓመታት ይወስደላ። 

እዚ ማለት ድማ፡ ፕላኔት ጁፒተር ኣብ 

ዙርያ ጸሓይ ሓንሳብ ዑደታ ከይፈጸመት 

መሬት ኣብ ዙርያ ጸሓይ ኣስታት 12 

ግዜ ዑደት ትፍጽም ማለት እዩ። ጁፒተር 

ጋዛዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዋ ፕላኔት 

እያ። እዚ ድማ ምስተን ንቑጽ ትሕዝቶ 

ዝርከበን ከም መሬት፡ ሜርኩሪ፡ ቬኑስን 

ማርስን ዝኣመሰላ ፕላኔታት ተነጻጺራ 

ህይወታውያን ክነብሩላ ዘይክእሉ ፕላኔት 

ይገብራ። ኣብ ጁፒተር ዝርከብ ሓይሊ 

ስሕበት (gravitational force) 2.5 ዕጽፊ 

ናይቲ ኣብ መሬት ዝርከብ ሓይሊ እዩ። 

ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ልዑል ናይ ስሕበት 

ሓይሊ፡ ትሕዝቶ ፕላኔት ጁፒተር ጋዛት 

ብምዃኖም እዩ። ኣብዛ ፕላኔት ዝርከቡ 

ጋዛትን ዝፍጠሩ ደበናታትን ዝጐዓዙሉ 

ፍጥነት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዝፍለጥ 

እኳ እንተኾነ፡ ምኽንያት ናይዚ 

ተርእዮ እዚ ብልክዕ ዝፍለጥ 

ኣይኮነን። ይኹን እምበር፡ ከም 

ግምት ሊቃውንቲ ዓውዲ 

ኣስትሮኖሚ፡ እቲ ምኽንያት 

ልዑል መጠን ፍጥነት ናይቲ 

ኣብ ዙርያኣ እትገብሮ ዙረት 

ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ። 

ኣብዛ ክንዲ 318 ዕጽፊ ክብደት 

ናይ መሬት ዝኣክል ግዝፊ ዘለዋ 

ፕላኔት ብብዝሒ ዝርከቡ ጋዛት 

ሃይድሮጅንን ሄልዩምን እዮም።

ውዕዩ ዝነበረ ማይ እንደገና ምስ ነፍልሖ...
ፈሊሑ ዝዘሓለ ማይ ወይ ኣብ ታኒካ 

ተኸፊቱ ዝሓደረ ማይ፡ ከም ብሓድሽ 

ከነፍልሖ እንከለና፡ እቶም ኣብ ውሽጢ‘ቲ 

ዝፈልሕ ዘሎ ማይ ዝፍጠሩ ነጠብጣባት 

ኣዝዮም ይንክዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት 

ከኣ፡ ኣብ ክልቲኡ መስርሕ ማለት ኣብ 

ፈሊሑ ዝዘሓለን ተኸፊቱ ዝሓደረን 

ማይ ዝርከቡ ዝሓቐቑ ጋዛት ካብቲ 

ጥቕስታት ሕብራዊት ብርዒ

ማይ ንኽወጽኡ ዕድል ስለ ዝረኽቡ፡ 

ነቲ ማይ ከነፍልሖ እንከለና ነጠብጣባት 

ክፍጠሩ ኣይኩእሉን እዮም - ኣቐዲሞም 

ወጺኦም ስለ ዝጸንሑ። ስለዚ ማይ 

ኣፍሊሕና ድሕሪ ምዝሓሉ እንደገና 

ከነፍልሖ እንከለና፡ እቶም ኣብ መንደቕ 

ናይቲ መፍልሒ ድስቲ ክፍጠሩ 

ዝግብኦም ነጠብጣባት ማይ (ዝሓቐቑ 

ጋዛት) ኣብቲ ቐዳማይ ስራሕ ምፍላይ 

ካብቲ ኣሕቃቒ (solution) ወጺኦም 

ስለ ዘለዉ እዩ። ነቲ ማይ ካልኣይ 

ከነፍልሖ እንከለና፡ እዞም ጋዛት ኣብቲ 

ማይ ኣይጸንሑናን እዮም። ከምኡ’ውን 

ንዘይፈልሐ ማይ ኣብ ድስቲ ወይ ታኒካ 

ገይርና ብኽፉቱ ኣብ ደገ ምስ እነሕድሮ 

እሞ፡ ንጽባሒቱ እንተፍላሕናዮ እቶም 

ዝሓቐቑ ጋዛት ሕጂ‘ውን ካብቲ ማይ 

በብቑሩብ ንኽወጽኡ ናይ ምሉእ ለይቲ 

ዕድል ስለ ዝህልዎም፡ ነቲ ማይ ከነፍልሖ 

እንከለና ናይ ዝፍጠሩ ነጠብጣባት ዓቐን 

ይኹን ብዝሒ ኣዝዩ ይጎድል። እቶም 

ዝሓቐቑ ጋዛት ኣብ ውሽጢ ማይ እንተ 

ዘይሃልዮም፡ እቲ ማይ ፈሊሑ ናብ ሃፋ 

ኣብ ዝቕየሩሉ እዋን (boiling point 

) ዓፍራን ሃፋን ክፍጠር ዘሎ ተኽእሎ 

ኣዝዩ ትሑት ይኸውን ማለት‘ዩ። ስለዚ 

እቲ ማይ ብቐሊሉ ክፈልሕ ወይ ክሃፍፍ 

ይኽእል።

• “ጭዋ ሰብ ጣቋ ዘለዎ ዘረባ’ዩ 

ዝዛረብ። ብግብሪ ኸኣ የርእዮ።”  

- ማናታን- ማናታን

• “ኣይትስዓበኒ ክመርሓካ ዘይክእል 

ከይከውን፡ ቀቅድመይ ኣይትኺድ 

ዘይስዕበካ ከይከውን፡ ጐኒ ጐነይ ደኣ 

ኪድ ዓርከይ ከኣ ኩን።” - ኣልበርት - ኣልበርት 

ካሙስካሙስ

• “ዕሙር ፍቕሪ ኣብ ዘለወሉ፡ ኩሉ 

ግዜ ተኣምራት ኣሎ።” - ዊላ ካዘር - ዊላ ካዘር

• “ዕላማ ህይወት፡ ምስ ተፈጥሮ 

ተሰማሚዕካ ምኻድ እዩ።” - ዚና- ዚና

• “ድንቍርና ብለይቲ ክምሰል 

ይከኣል’ዩ። ወርሕን ከዋኽብትን ዘይብሉ 

ለይቲ።” - ዘድ ኣንደርሰን- ዘድ ኣንደርሰን

• “ሓንቲ ኣደ ዝተማህረት ወይ 

ዘይተማህረት ክትከውን ትኽእል’ያ። 

ኮይኑ ግን፡ ኩሉ ግዜ  ከይሰልከየት 

ፍቕርን ሓልዮትን እተስተምህረና እታ 

ዝበለጸት መምህር’ያ።” - ዘይተፈልጠ- ዘይተፈልጠ

• “ብልሕን ልቦናን ካብ ዝወደቕካዮ 

ኣብ ምትንሳእ‘ዩ ደኣ ዝግለጽ እምበር፡ 

ፍጹም ኣብ ዘይምውዳቕ ኣይኮነን።” 

-   ኮንፊሸስ-   ኮንፊሸስ
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ወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈ
መም/ዮናስ ሃብተ መም/ዮናስ ሃብተ 

ወሰንቲ ህይወት ጽባሕና
ሓደ ዓቢ ሰብኣይ እዮም፣ ብገለ ኣጋጣሚ 

ንዝረኸብዎ ተመሃራይ - “ምስ ዓበኻ፡ 
እንታይ ኢኻ ክትከውን?” ክብሉ ሓተትዎ። 
ንሱ ድማ፡ “ምስ ዓበኹ ደኣ - ነዊሕ ወይ 
ሓጺር፡ ረጒድ ወይ ቀጢን እየ ክኸውን። 
ምስ ተማሃርካ? ማለትኩም እንተዀይኑ 
ግን - ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሐ ኣገልጋሊ 
ህዝበይ እየ ክኸውን።” ብምባል ንዓኦምን 
ንካልኦትን ጸባ ዘስቲ መልሲ መሊሱሎም። 
== == ==
እዞም ኣብ ጐደናታት ዝመሓላለፉ 

ተመሃሮ እንክትርእዩስ ትሕጐሱዶ? 
ልብኹም ምውቕ-ውቕ፡ መንፈስኩም 
ፍስህ-ስህዶ ይብል? 
ከመይ ደኣ - “እዞም ዕምባባታት 

እዚኣቶም እዮም መጻኢና!” እናበልኩም 
እምበር - ናይ ሕጂ ድኽነት ሓሊፉ ናይ 
ጽባሕ ምዕባለ ቁሊጭ ኢሉ ይረኣየኩም። 
ትምርቕዎምዶኸ? “ኣብ ዝብጻሕ 

ብጽሑ!. . .” እናበልኩም ከይዕንቀፉ 
ትሻቐሉን ተጻሉትሎምንዶ? “ቱፍ ቱፍ፡ 
ዓይኒ ኣባዮም ይደፈን!. . .” 
ከምኡ ትገብሩ እንተደኣ ኣለኹም ጽቡቕ 

ገበርኩም። ምኽንያቱስ እቲ ካብ ልሳንኩም 
ዝወጽእ እወታዊ ቃላት እዩ ዘሰንዮም። 
እወ መርቝዎም ደኣ፡ “ኣብ ዝብጻሕ 

የብጽሕኩም!” በሉዎም፣ ተኸላኸሉሎም 
ከኣ። በቲ “ዓይኒ ኣባይኩም ይደፈን!” 
ዝብል ተኣምራታዊ ዋልታኹም። ንኹሉ 
ቃል ስለዝመርሖ ምኽንያታዊ እዩ ከምኡ 
ኢልኩም ምምራቕኩም። ኣገዳስነቱ ዕዙዝ 
እዩ ዓይኒ ኣባይ ደቅኹም ምኹናንኩም።
እቲ ፍሉጥ ስነ-ፍልጠተኛ ስቴቨን 

ሃውኪን ሓደ እዋን፡ “ናይ ጽባሕ መጻኢ 
ዓለምና፡ ኣብ’ዞም ናይ ሕጂ ተማሃሮ እዩ 

ፈውሲ ሕርቃን= ኣንታ እንታይ ኮይንካ ደኣልካ፡ ልብኻ 
ክሳብ ዝጠፍኣካ ትጐዪ ዘለኻ?
*  ባእሲ ከዝሕል።
= መን ተባኢሱ!?
*  ብርሃነ።
= ብርሃነ ደኣ ምስ መን ተባኢሱ ወደይ!?
*  ምሳይ. . .!!! 
         == == ==
ቀደም ሕጹያት መማህራን ኮይንና ኣብ 

TTI እንከለና እዩ። “ካብ ክቱር ምዕባለስ፡ 
ኣድጊ እኳ ምሽንዳሕ ገዲፍዎ” ኢሉና 
መምህር ኢሳቕ ኣብርሃም ዝተባህለ ኣዝዩ 
ፍሉጥን ፍትውን ናይ ሙዚቃ መምህርና። 
‘ንዘረባ ዘረባ’ ኣምጽኦ ብዝዓይነቱ ንዝተላዕለ 
ዕላል ኣመልኪቱ እቲ ልሙድ ወርቃዊ 
ምኽሩ ክልግሰልና እንከሎ። ካብታ ጊዜ 
እቲኣ ጀሚረ ክሳብ ሎሚ፡ ንከባቢ 27 
ዓመታት ካብ ባእሲ ተሓሪመ ኣለኹ። 
እንተደሓርኩ እንተደሓርኩስ ካብ’ቲ 
ኣድጊ’ኳ ከይድሕር ኢለ። 
“ማራ እንድሕር ሓሪቑ ደኣ እንታይ 

ይገብር እቲ ኣድጊ?” ሕቶ ስዒብዎ 
ንመምህርና። 
“ማራ እንተሓሪቑ’ ደኣ፡ ተገሪሙ ርእሱ 

ይንቕንቕ!” 
በቐዳማይ ከኣ - ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ 

ኢለ ቡን እናሰተኹ እንከለኹ፡ “ኣታ ኣብ 
ዓዲ ኩስቶ ቀብሪ ረኺበ እኳ’የ ትማሊ 
ቆጸራ ጠሊመካ። ኣብኡ ኮይነ ተለፎን 
እንተፈተንኩ ድማ መስመር ኣብዩኒ።” 
ኢልዎ ሓደ ብደገ ዝመጽአ ወዲ ሓምሳ 
ዓመት ዝኸውን ሰብኣይ፡ ንሓደ ቅዲ ጸጉሪ 
ርእሱን ጸያፍ መልሓሱን ካብ ወጻኢ ሃገር 
ከም ዝመጽአ ንምፍላጡ ዘየጸግም ኣብ 
ጥቓይ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ መንእሰይ። 
“ናይ መን ክብሪ ኒሩ ዳ!?”  ብጸያፍ 

ዝምርኮስ” ኢሉ ነይሩ። ካብ ውልቃዊ 
ተመኩሮኡ ተመርኲሱ። ምኽንያቱስ 
ንሱ ንባዕሉ እቲ ንምስጢራት ህዋን 
ማዕሙቓት ጸሊም ጉድጓድን ንረብሓ 
ደቂ-ሰባት ብዝውዕለሉ መንገዲ ክቐላልዕን 
ክፍትሽን ዘኽኣሎ ሊቅነቱ፡ ኣብ ናይ ሕሉፍ 
ናይ ተማሃራይ ህይወቱ ከም ዝተመርኮሰ 
ይኣምን ስለዝነበረ። 
እቶም ለባማት ናይ ቀደም ወለድና’ውን 

ብተመስሳሊ፡ “ቈልዓ እዩ ሓግዝዎ! 
ቈልዓ እዩ ኣይትበልዎ!” እናበሉ እዮም 
ንቈልዓ ዝጣበቑ ነይሮም። “ዝዓቢ ቈልዓ 
ኣይትበድል!” ምባሎም ድማ፡ ዝዓቢ ቈልዓ 
እንተ ተበዲሉ ካብ ዕብየቱ ስለ ዝሰናኸል 
እዩ። ምስንኻል ናይ’ቲ ዝዓቢ ቈልዓ፡ 
ምስንኻል ናይ’ቲ መጻኢ ሕብረተሰብ 
ዝገብሮ፡ እናተበደለ ዝዓበየ ቈልዓ፡ ዋላ እንተ 
ዓበየ እውን እቲ ዕብየቱ ንእወታዊ ስራሕ 
ስለዘየውዕሎ እዩ።
ንሕና መጻኢና ኣብ’ዞም ናይ ሕጂ ቈልዑ 

ከም ዝምርኮስ እናክንርዳእ፡ ኣብ ልዕሊ ቈልዑ 
ዘለና ኣመለካኽታ እወታዊ ይኸውን። እቲ 
ኣብኣቶም ዘለና ኣመለኻኽታ እወታዊ 
እናክኸውን ድማ፡ ንሶም እቶም ቈልዑ’ውን 
ኣገደስቲ ምዃኖም ይርደኦም እሞ 
ሓላፍነታውያን ናይ ምዃን ድርኺቶም 
ዕጽፍታት ይኸውን።
ሓደ ሓደ ሰባት፡ ኣብ ልዕሊ ቈልዑ 

ዘለና ኣመለካኽታ ዘሰክፍ ኮይኑ ትረኽቦ 
ኢኻ። እቲ ንቈልዑ እነፍእመሎም ሓደ 
ሓደ ሞራሎም ዝትንክፍ ቃላት፡ “ንመጻኢ 
ዓበይቲ ሰባት ክንከውን ኢና፣ ሕብረተሰብ 
ኣብ ልዕሌና ዘለዎ ግምትን ትጽቢትን 
ዓቢ እዩ እሞ - ብኣኡ መጠን ክንብርትዕ 
ይግባኣና።” ንዝብል ርእሰ-ተኣማንነቶም 

ከጉድሎ ይኽእል እዩ። 
ገለ ሰባት ኣብ ልዕሊ ቈልዑ ዘለለዎም 

ግጉይ ኣመለካኽታ ካብ ዘርእዩ ኣበሃህላታት 
ንኣብነት፦ 
“ኣንታ ቈልዑ እንዲኹም ብእግርኹም 

ዘይትኸዱ!” ናብ ኣውተቡስ ክትኣቱ 
እንከለኻ ኣብ ዘሎ ምድፍፋእ።
“ኣቱም ደረቐኛታት፡ ኣይ ቈልዑ 

እንዲኹም፡ ነዞም ዓበይቲ ዘይትትስኡሎም!” 
እዚ እውን ኣብ ውሽጢ ኣውተቡስ እዩ። 
ንቈልዑ ኣተንሲኦም ንባዕሎም ኮፍ መበሊ 
ካብ ዝደለዩ ሰባት። ብልዙብ ኣበሃህላ 
ክብልዎ ዝከኣል ዝነበረ ክነሱ፡ ግን ከኣ 
ከምዚ ዝረኣናዮ ገይሮም ብደሃሊ ኣበሃህላ 
ዝብልዎ።
“ቈልዑ ኣለውኹም ድዮም?” ወይ 

“ቈልዑ ደኣ ከይህልውኹም!?” ኣብ 
ምንዳይ ገዛ ክራይ።
“ነቶም ቈልዑ ስጐጉዎም!” ወይ “ቈልዓ 

ሒዝካ ምምጻእ ኣይፍቀድን እዩ!” እዚ 
ድማ፡ ኣብ ቦታ ጽምብል ውራይ መርዓ። 
ሓደ ግዜ፡ መውጽኢ ሓዳሮም ዝኸውን 

ገዛ ክራይ ዝደልዩ ዝነበሩ ሓደስቲ 
መርዑ፡ ብሰበ-ሰብ ናብ ሓደ ዝካረ ገዛ 
ዝነበሮም ስድራ ይኸድልኩም። ካብ ዋና 
ገዛ ዝኾና ዓባይ ሰበይቲ፡ “ቈልዑ ደኣ 
ከይህልውኹም?” እትብል ልምድቲ ኮይና 
ዘላ ዘረባ ኣጋጢማቶም።
“የብልናን. . . !”
“የብልናንያ በለ! ሕጂ እንተዘይ 

ሃለውኹም ጽባሕ ንጉሆ ዘርጠብጠብ 
ተብልዎም።”
ኣስቅጥ እዮም ዘበሉ፣ ምኽንያቱስ ጽባሕ 

ንጉሆ ቆልዑ ኣይነምጽእን ኢና ክትብል 
ስለ ዘይትኽእል።

“እንታይ ደኣ ትም ኢልኩም?”
እንታይ እዮም እሞ ክብሉ? ሽዑ’ውን 

ትም።
“በቃ! በቃ! ነቲ ናብ’ዚ ዝሰደደኩም 

መማጽኢ፡ ቈልዑ ዘይብሎምን ንብድሕሪ 
ሕጂ ቈልዑ ከምጽኡ ዘይክእሉን ዓበይቲ 
ኢና ኢልናዮ እምበር፡ ከም’ዚ ከማኹም 
ቈልዑ ከምጽኡ ተሃዊኾም ዘለዉ ነኣሽቱ 
ኣማጽኣልና ኣይበልናዮን” ኢለናኦም። 
ሰላሕ ኢልካ ካብ ምውጻእ ሓሊፎም ዝበሃል 
ኣይነበሮምን። 
ሓደ ግዜ ግን፡ ክልተ ተበዓት ሰብ ሓዳር 

ኣብ ምንዳይ ገዛ ከምኡ ዝኣመሰለ ሕቶ 
ምስ ቀረበሎም፡ “እዋእ ንምንታይ ዲና ደኣ 
ተመራዒና?” ኢሎም መሊሶም።
“ንምንታይ ከም ዝተመርዓኹም ደኣ 

ባዕልኹም ትፈልጡ!”
“. . . ማለትሲ እንተ ተመርዒኻስ ቈልዓ 

ከም እተምጽእስ ፍሉጥ እዩ ማለትና ኢዩ።” 
“እሞ ቈልዑ እንተ ኣምጻእኩምሲ፡ ናብ’ቲ 

ተምጽእዎም ኢኹም ተምጽእዎም እምበር፡ 
ናባና ዲኹም ተምጽእዎም?” እናተታረሩ 
ከይዶም። ኣነ ዝበለ ምስሕሓብ ከኣ 
ተፈጢሩ። እቲ ዝገርም ከኣስ ብምኽንያት 
ምህላውን ዘይምህላውን ቈልዑ። በቃ 
ከምዚታት እዩ እቲ ኣብ ሓደ-ሓደ ሰባት 
ኣብ ልዕሊ ቈልዑ ዘሎ ኣመለኻኽታ።
ቀደም ግን ብኣንጻሩ እዩ ዝነበረ። ቈልዑ 

ዘይብልኩም ኮይትኾኑ ይበሃል ነይሩ። 
ንሱ ድማ’ዩ እቲ ሓቂ። ምኽንያቱ፡ ኣይ 
እቶም ትማሊ ቈልዑ ዝነበሩ እንድዮም 
ሓካይም ኮይኖም ንሕሙማት ካብ ሕማም 
ዘናግፉ፣ ኣይ እቶም ትማሊ ቈልዑ ዝነበሩ 
እንድዮም መሃንድሳት ኮይኖም ህንጻታትን 
ጽርግያታትን ዝሃንጹ፣ ኣኽራናት ቀዲዶም፡ 
ኣኻውሕ ነዲሎም፡ መራግጾ ዘይነበሮ 
ኣጻድፍ ኣጣጢሖም ከተማን ገጠርን በረኻን 

ከም ብ’ዋ
ዛ

ዓድን ዘራኽቡ፡፡ ኣይ እቶም ትማሊ ቈልዑ 
ዝነበሩ እንድዮም ዓይኒ-ማይ ኣፈልፊሎም 
- ወሓዝትን ሩባታትን ኣቕኒዖም ፍርያት 
መስኖ ዘሰስኑ። ኣይ እቶም ትማሊ ቈልዑ 
ዝነበሩ እንድዮም ኣብ ንግድን ኢንዱስትርን 
ተዋፊሮም ሃገር ዘማዕብሉ። ብውጽኢት 
ሞያዊ ብቕዓቶም እናተማሓየሸ ዝኸይድ 
ህይወት ዘቐጽሉ። ኣይ እቶም ትማሊ 
ቈልዑ ዝነበሩ እንድዮም ቃልሲ ኣቦታቶም 
ኣተርኒዖም ንዓመጽ ገዛእቲ መኸተምታ 
ገይሮም ሃገር ዘምጽኡ። ናጽነት ክዉን 
ዝገበሩ። ሞተርን ዓንዲ ማእከልን ቃልሲ 
ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ሃገር ደው ዘበሉ።
እዞም ሕጂ ቈልዑ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ 

ናብዮት ስድ-ራቤታቶም ዘለዉ ቈልዑ፡ 
ጽባሕ ንጉሆ ምስ ተማህሩ ናይ ወለዶም 
ጥራይ ኣይኮኑን። ንወለዶም ጥራይ እውን 
ኣየገልግሉን። እቲ ትምህርቶም፡ እቲ 
ሞያኦም ጸጋ ኩሉ ህዝቢ እዩ ዝኸውን። 
ንቈልዑ፡ ወለዶም ደኣ ይሽገሩሎም ኔው-
ነጀው ላዕልን ታሕትን እናበሉ የዕብይዎም 
እምበር፡ ምስ ዓበዩን ምስ ተማህሩንሲ ናይ 
ወለዶም ጥራይ ዘይኮኑ - ጸጋ ኩሉ ህዝቢ 
እዮም። ስለዝኾነ ድማ እዩ ደገፍ ኩሉ 
ህዝቢ ዝግባኦም።
እቲ፡ “ቈልዑ ደኣ ከይህልውኹም፡ ጽባሕ 

ንጉሆ ደኣ ቈልዑ ከይተምጽኡ!?” ዝብል ጸረ 
ቈልዑ ሕቶታት፣ ዋላ’ቲ “ቈልዑ የብልናን!” 
ዝብል መልሲ ኣይኣኽሎን ስለዘሎ፡ “ጽባሕ 
ንጉሆ ቈልዑ ከም ዘይተምጽኡ ፈርሙ/
መሓሉ” ብዝብል ሕማቕ መንገዲ ቀጺሉ፡ 
“ቈልዑ ክትወልዱ ከም ዘይትኽእሉ ካብ 
ሕክምና ወረቐት ኣምጽኡ. . .” ዝበሃለሉ 
ደረቐኛ እዋን ከይመጽእ እውን ዘየሰክፍ 
ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ እቲ ብኸምዚታት 
ዝኣመሰለ ዘይንቡር ዘረባታት ዝጀመረ እዩ  
- ድሕሪ ግዜ ናብ ንቡር ዝቕየር።

መልሓስ ሓቲቱ እቲ መአንእሰይ።
“ሓደ ቤተ-ሰበይ ብዕራይ ወጊእዎ ሞይቱ 

በጃኻ! ዝገርመካ ኣቦኡን ኣቦሓጉኡን 
ድማ ልክዕ ከም’ዛ ናቱ ብብዕራይ እዮም 
ሞይቶም። እቶም ገዛስ በቃ ዳርጋ ኩሎም 
ብብዕራይ ተወዲኦም።”
“ማይ ጎሽ!! ዎዝ ኦል ዚስ ኢን ኤ ቡል 

ፋይት ፈስቲቫል !?”  ሕቶ ወሲኹ እቲ 
ናይ ደገ። 
“እዚ ኹሉ ኣብ ፈስቲቫል ቅልስ ‘ሰብን 

ብዕራይን’ ድዩ?” ንምባል እዩ መስለኒ።
 “ኣይፋሉን!”
 “ሶ’ ኣበይ?”
“ክሓርድዎ እንከለዉ።”
“ኦህ ማይ ጎሽ! ነቲ ኦክስ ካራ ገይሮም 

ክሃርምዎ?”
“እወ!” 
“ንኦክስ ክሃርምዎ! እንታይ ጌሩ ኦክስ?” 

እቲ መንእሰይ ክሓትት፡ እቲ ሰብኣይ 
ክምልስ፡ ከምኡ እናበለ ቀጺሉ እቲ ዕላል።
ሓቂ ዘረባ ንዓይ’ኳ እዞም ናይ ደገ፡ ኣድጊ 

ሽንዲሕዎ ንዝሞተ - ‘ዶንኪ ፋይት’፣ 
ከልቢ ነኺስዎ ንዝቖሰለ - ‘ዶግ ፋይት’፣ 
ብተመን ንዝሞተ - ‘ስኔክ ፋይት’ ወዘተ 
እናበሉ ዝገልጽዎ እዩ መሲሉኒ ነይሩ። 
ደሓር ግን ተረዲኡኒ። ለካስ ነቲ ወዲ ኣብዚ 
ዓድና’ውን ልክዕ ከምቲ ናይ ሃገረ ስፐይን፡ 
ብ‘ቡል ፋይት’ ዝፍለጥ ፈስቲቫል ‘ቅልስ 
ሰብን ብዕራይን’ ዘሎ እዩ መሲልዎ ነይሩ። 
ደሓር ከኣ ኣቦ፡ ወዲ፡ ወዲ-ወዲ ሰለስቲኦም 
ተመራሪሖም ብብዕራይ ክጠፍኡ ምስማዕ፡ 
“ቅልስ ሰብን ብዕራይን ድዩ ነይሩ?” 
ዘየብል ኣይኮነን። 
እቲ ዝገርም፡ ከምቲ ናይ ካልኦት ሃገራት 

ወግዓዊ ደኣ ኣይኹን እምበር፡ ኣብዚ 
ዓድና’ውን ‘ቅልስ ሰብን እንስሳን’ ኣሎ፣ 
ከብል ዝኽእል ተርእዮ ይረአ እዩ ሓደ-
ሓደ እዋን።
ሓደ ብርሃነ ዝበሃል ኣውቲስታ ናይ 

ምኒባስ ሓደ መዓልቲ፡ ኣብ ከባቢ ዓዲ ኣቤቶ 
ብዕራይ ሃሪሙ። እቲ ብዕራይ ዝተረፎ 
የብሉን፡ ሞይቱ። ሰባት ተኣኪቦም። ኩሎም 

ደንጊጾምሉ። ንብርሃነ ዘይኮነስ ነቲ ብዕራይ። 
“ምስኪናይ ብዕራይ! መስኪናይ ብዕራይ!” 
ኢሎም። እዚ ድማ ንብርሃነ የሕሪቕዎ። 
ብርሃነ ኣንጸርጺሩ። ንሱ እንድዩ እቲ 
ኣውቲስታ - “መስኪናይ ኣውቲስታ! 
መስኪናይ ኣውቲስታ!” ብዘይምባሎም።
ብርሃነ፡ “ኪዱንዶ ርፍያኖታት!” ኢሉ 

ኣሕፊሹ ተጻሪፍዎም ነቶም ተኣኪቦም 
ዝነበሩ ሰባት። 
“ብዕራይ እንዳማትካ ቀቲልካ፡ ኣብ መኪና 

እንዳማትካ ድማ ከቢድ ክሳራ ኣውሪድካ 
ከይኣኽለካስ፡ መሊስካ ትጻረፍ?” ኢልዎ 
እቲ ተደዊሉሉ ዝመጽአ ፖሊስ ተራፊክ። 
“እቲ ጌጋ ናይ መን ምዃኑ ከይፈለጥካ 

እባ ኣይትዛረብ ንስኻ ከኣ። ንሱ’ቲ ብዕራይ 
እኳ እዩ ኣብ መንገደይ መጺኡኒ። እቲ 
ጌጋ ከኣ ናተይ ዘይኮነስ ናይ’ቲ ብዕራይ 
እዩ።” 
ከሕጽረልኩም፡ ብድሕሪኡ ብርሃነ ምስ 

ብዕራይ ክተሃላለኽ ክብል ብዘምጽኦ መዘዝ፡ 
ብኡ ንብኡ ስም ናይ’ቲ ዝቐተሎ ብዕራይ 
ለጊብዎ። ክሳብ ሎሚ፡ ‘ብርሃነ ብዕራይ!’ 
ብዝብል ሳጓ ይጽዋዕ ኣሎ። 
ካልእ መዓልቲ ድማ፡ ሓደ ቁመቱን 

ቀላጽሙን ክንዲ’ቲ ጽጋባ ፈረሱ ዝኸውን 
በዓል ፈረስ፡ “ትማሊ ዝገደፍኩሉ የብለይን። 
ኣብቲ ሽባኻ ከረው ኣቢለ ኣሲረ፡ ጉንዲ 
እዝኑ ለኺዐ ለኺዐ ሓዲገዮ” ክብል 
ሰሚዐዮ።
“እዋእ! እዝን ማህረምቲ ወሲኹሉን!” 

ኢለ። ግዳ ብዓውታ ከይመስለኩም፡ 
ብውሽጠይ እየ። ምኽንያቱስ ከምቲ 
ዝረኣኹዎ እንተደኣ ኮይኑ፡ ንሱ - 
ይትረፍ’ዶ በቲ ገዚፍ ኢዱ ሃሪሙካ፡ 
ዋላ ፍሽኽ እናበለ በቲ ገዘፍቲ ኣዒንቱ 
እንተጠሚቱካ  እውን፡ ምስ መንደቕ 

ዘራጽመካ ዘሎ ኮይኑ’ዩ ዝስመዓካ።   
ቀጺለ፡ “እቲ ክዳን ሰብ ዝተኸድነ ፈረስ፡ 

ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ በሓቂ ፈረስ ዓቢ በደል 
ፈጺሙ” ዝብል መዘኻኸሪ ጽሒፈ። ነዚ 
ንምጽሓፍ ምእንቲ ክትጠቕመኒ። 
ሓንሳብ ሓንሳብ ከኣ፡ ሰብ መካይን ምስ 

ሰብ ኣፍራስ ክተሃላለኹ ትርኢ ኢኻ። 
እቶም ሰብ ኣፍራስ እቲ ሓይሊ ናይ’ቲ 
ፈረስ ናታቶም ሓይሊ እናመሰሎም፡ ነቲ 
ልጓም ዝሓዘ ቀላጽሞም ነፊሖም ነቲ 
ፈረስ እናሃረሙ፡ ነተን መካይን ክቕድሙ 
ይፍትኑ። እቶም ሰብ መካይን ድማ፡ 
ፈረስ እንስሳ ምዃኑ ረሲዖም ምስ ፈረስ 
ክቀዳደሙ ይፍትኑ። ሽዑ ኩላቶም ኣብ 
ሓደጋ ይወድቁ። 
ነዊሕ እዋን ይገብር፡ “ዓቐን ኣተሓሳስባ 

ናይ ሓደ ሰብ፡ ብመጠን ዓቐን እቶም 
ዘሕርቕዎ ነገራት ክትግምቶ ትኽእል 
ኢኻ” ዝብል ጥቕሲ ኣንቢበ ነይረ። 
ብቈልዓ እንተ ተበሳጪኻ፡ ምስ ቆልዓ ኢዩ 
ደረጃኻ። ብኣንጭዋ ኣንተ ሓሪቕካ፡ ክንዲ 
ናይ ኣንጫዋ እዩ ዓቕምኻ። ብኣድጊ 
እንተ ኮሪኻ፡ ጭራን ነዊሕ እዝንን ዘይብልካ 
ኮይንካ እምበር - ከም ናይ ኣድጊ እዩ 
ኣተሓሳስባኻ። ምስ ፈረስ እንተ ተሃላሊኽካ 
ድማ፡ ከም ናቱ ሓይሊ እኳ እንተዘይብልካ፡ 
ልክዕ ከምቲ ፈረስ ኣዚርካ ኣይትርኢን። 
“ባእሲ፡ ቀንዴል ኣእምሮ ዘጥፍእ ንፋስ 

እዩ።” ዝብል ነዚ ዘራጉድ ኣበሃህላ እውን 
ኣሎ።
ከም’ቲ ኣብ መእተዊ ዝረኣናዮ፡ ባእሲ 

ከተዝሕል ኢልካ ምህዳም፣ ካብ’ቲ 
ብሕርቃን ክስዕብ ዝኽእል ጸላም ትድሕን 
ኣለኻ ማለት’ዩ። ስለዝስ ባእሲ ከትዝሕል 
ምኽኣል፡ ውርዙይነት እዩ እሞ፡ ባእሲ ናይ 
ምዝሓል ኣኻእሎ ይሃበና!!
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

Vacancy announcement
Eritrea-Sichuan Mineral Construction Company 

is inviting qualified and competitive applicants for the following 
positions: -

Assistant Mining Engineer:

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

scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

（1）assistant to conduct preliminary surveys and studies of ore, 
mineral or coal deposits to assess the economic and environmental 
feasibility of potential mining operations
（2）communicate with Mining engineer and to determine the 
appropriate means of safely and efficiently mining deposits
（3）assistant the mining engineer for the design, develop and 
implement computer applications such as for mine design, mine 
modelling, mapping or for monitoring mine conditions
（4）cooperate with project manager to plan and design or select 
mining equipment and machinery and in collaboration with other 
engineering specialists
（5）Plan, organize and supervise the development of mines and mine 
structures and the operation and maintenance of mines
（6）Implement and coordinate mine safety programs
（7）Complete other works arranged by supervisor

Qualification Requirement

Education:
（1）Bachelor degree or above
（2）Major in Mining engineering or similar 

Work Experience: 

（1）More than 10 years of large scale mining work experience;

Other skills and abilities: 

（1）Good problem-solving skills.
（2）Ability to work in a fast-paced and stressful environment.
（3）Good at CAD, EXCEL PPT and other computer software.
（4）Familiar with mine development process, equipment 
installation industry, mine design, production organization, safety 
management and other capabilities

  Language:

（1）Language fluency in English is required.

  Additional requirements for Nationals:
（1）Having fulfilled his/her National Service obligation and 
providing evidence of release paper from the Ministry of Defence.
（2）Present clearance paper from current/last employer
（3）Testimonial documents to be attached (CV, Work experience 
credentials, a copy of your National Identity Card, etc.).
（4）Only shortlisted applicants would be considered as potential 
candidates for an interview.
（5）Application documents will not be returned to the sender.
（6）All application should be sent though the post office.
（7）Deadline for application:  5 days from the day of publication in 
the newspaper

production dispatcher in charge:

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

scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

•	 Under  the  leadership of production manager, or-
ganize and coordinate the shift production.

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

•	 Always keep safety first awareness and take effec-
tive measures to eliminate the un-safe factors

•	 Focus on the weak points, master the production 
progress of key processes, and ensure the conti-
nuity and balance of production.

•	 In the event of temporary power failure and water 
outages,  properly  arrange  production  to  reduce 
losses

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

•	 Complete  the  other  works  arranged  by  superior 
leaders

Qualification Requirement
Education:

•	 Bachelor degree and above 

Work Experience: 

•	 More than10 years of mine dispatch work experi-
ence;

Other skills and abilities: 

	 Good problem-solving skills.

	 Ability to work in a fast-paced and stressful environment.

  Language:

•	 Language fluency in English is required.

  Additional requirements for Nationals:

	 Having fulfilled his/her National Service obligation and 
providing evidence of release paper from the Ministry of 
Defence.

	 Present clearance paper from current/last employer
	 Testimonial documents to be attached (CV, Work experience 
credentials, a copy of your National Identity Card, etc.).

	 Only shortlisted applicants Would be considered as 
potential candidates for an interview.

	 Application documents will not be returned to the sender.
	 All application should be sent though the post office.
	 Deadline for application:  5 days from the day of publica-
tion in the newspaper

	 Address: please mail your application to

                             Eritrea-Sichuan Mineral Construction Corp. 
Ltd.

                       P.O.Box 4832  Asmara, Eritrea
      

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

  Aliens Employment Permit Affairs
  P.O.Box 7940  Asmara, Eritrea
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ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት

እንታይከ ይበሃል ኣሎ?እንታይከ ይበሃል ኣሎ?

ናይ ቀዳማይ ደረጃ ኣትሌቲክስ ስልጠና ተዛዚሙናይ ቀዳማይ ደረጃ ኣትሌቲክስ ስልጠና ተዛዚሙ

ካብ 18 ጸወታታት 47 ነጥቢ ኣመዝጊባ 
ኣብ ቅድሚት ሰሌዳ ጋንታታት ፕሪመር 
ሊግ እንግሊዝ ተሰሪዓ ዘላ ኣርሰናል፡ ንሓደ 
ካብ ብሉጻት ተጻወትቲ ብራይተን ምዃኑ 
ዝእመነሉ ሌንድሮ ትሮሳርድ ንምፍራም 
ዝርርብ ጀሚራ። ኣርሰናል ነዚ ተጻዋታይ 
ብ20 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ኤምሬትስ 
ንምምጻእ’ያ ምስ ብራይተን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ 
ኣትያ ዘላ። እዚ በልጅማዊ ተጻዋታይ ምስ 
ኣሰልጣኒኡ ሮበርቶ ዲ ዘርቢ ክሰማማዕ 
ብዘይምኽኣሉ፡ ኣብዚ ወርሒ እዚ ካብ 
ኣሜክስ ስታድየም ከም ዝወጽእ ብሰፊሑ’ዩ 
ክዝረበሉ ጸኒሑ። ትሮሳርድ ክሳብ ሕጂ 
ንበይኑ ልምምድ የካይድ ብምህላዉ፡ ካብ 
ብራይተን ምውጽኡ ከም ዘይተርፎ እዮም 
ቀረብቱ ዝሕብሩ። 
ቶተንሃም ነዚ ተጻዋታይ ንምፍራም ኣቐዲማ 
እኳ ላዕልን ታሕትን ክትብል እንተጸንሐት፡ 
ኣርሰናል ዝያዳ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ከም 
ዘለዋ ክኢላታት ዕድጊ ተጻወትቲ ይእምቱ። 
ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ስጳኛዊ ሚኬል ኣርቴታ፡ 

ኣብዚ ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስግጋር 
ተጻወትቲ፡ ሓደ ኣጥቃዓይ ንምፍራም ይጓየ 
ከም ዘሎ’ዩ ዝግለጽ። ንዩክሬናዊ ምካይሎ 
ሙድሪክ ናብ ኤምሬትስ ንምምጻእ እኳ 
ክጽዕር እንተጸነሐ፡ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ’ቲ 
ተጻዋታይ ተገዳስነት ድሕሪ ምሕዳራ ተስፋ 
ከም ዝቖረጸ ይዝከር። 

ይኹን’ምበር፡ ኣርሰናል ኣብዚ እዋን ምስ 
ኣጥቃዓይ ብራይተን ትሮሳርድ ብዝገበረቶ 
እወታዊ ምርድዳእ፡ ኣብ ዝቕጽል ቀረባ 
መዓልታት ድሌታ ክሰምረላ ትጽቢት 
ኣሎ። እቲ ኣሰልጣኒ ምስ ሃገራዊት ጋንታ 
በልጁም ኮይኑ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2022 
ድሕሪ ምጽዋቱ፡ ምስ ኣሰልጣኒ ብራይተን 

ዲ ዘርቢ ክሰማማዕ ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ። 
ኣሰልጣኒ ዲ ዘርቢ ብጠባይ እቲ ተጻዋታይ 
ሕጉስ ከም ዘይኮነ እዮም ምስ ብራይተን 
ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ። ትሮሳርድ 
ኣቐዲሙ ጋንታኡ ኣብ ግጥም ኤፍ ካፕ 
ኣንጻር ሚድልስብሮ ኣብ እትገብሮ ግጥም 
ከም ዘይስለፍ ምስ ፈለጠ፡ ልምምድ ረጊጹ 
ናብ ቤቱ ከም ዘምረሐ ኣይርሳዕን። 
ኣብዚ ዓመት ከኣ፡ ክሳብ ሕጂ ማልያ’ታ 
ጋንታኡ ወድዩ ኣብ ሜዳ ኣይተራእየን ዘሎ። 
ዝሓለፈ ሰኑይ ኣሰልጣኒ ብራይተን ዲ ሰርቢ 
ነቲ ተጻዋታይ ደጊም ክርእዮ ከም ዘይደሊ 
ብዕሊ ኣፍሊጡ እዩ። ይኹን’ምበር፡ ኣብዚ 
እዋን ጠባዩ እንተደኣ ኣመሓይሹ ናብ ጸወታ 
ክምለስ ዝኽልክሎ ከም ዘየለ ይሕብር ኣሎ። 
በዚ ኮይኑ በቲ ግን፡ ኣርሰናል ነዚ እናኣከፋፈለ 
ዘጥቅዕ ተጻዋታይ ኣብ ምውናን ዝለዓለ 
ተኽእሎ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። 
ካብ መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ ከይወጻእና፡ 
ዌስትሃም ንኣጥቃዓይ ኣስቶንቪላ ዳኒ ኢንግስ 

ከም ዝወድኣትሉ ተፈሊጡ። እዛ ሎሚ 
ዓመት ከይትምለስ ትቃለስ ዘላ ጋንታ፡ ንዳኒ 
ኢንግስ ብ15 ሚሊዮን ፓውንድ ከም 
ዘፈረመቶ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኤቨርተን 
እውን ነዚ ወዲ 30 ዓመት ምኩር ተጻዋታይ 
ብመልክዕ ልቓሕ ንምውናኑ ክትጽዕር ጸኒሓ 
እያ። ኣሰልጣኒ ዌስትሃም ዴቪድ ሞየስ ካብ 
ነዊሕ ኣትሒዙ ነዚ ተጻዋታይ ኣድናቖቱ 
ክገልጸሉ ከም ዝጸንሐ እየን ማዕከናት ዜና 
እንግሊዝ ዝምስክራ። 
ኢንግስ፡ ኣብ ክራማት ናይ 2021 ብ25 
ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሳውዝሃምተን ናብ 
ኣስቶንቪላ ድሕሪ ምስግጋሩ ኣብ 52 ግጥማት 
14 ሽቶታት ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ።  ኢንግስ 
ኣቐዲሙ እውን ኣብ ፕሪመር ሊግ ማልያ 
በርንለይን ሊቨርፑልን ወድዩ ተጻዊቱ እዩ። 
ኣሰልጣኒ ዌስትሃም ዴቪድ ሞየስ፡ ኣብዚ 
ቀዳመ-ሰንበት ኣንጻር ናይ ቅድም ጋንታኡ 
ኤቨርተን ወሳኒ ጸወታ ይጽበዮ ኣሎ። ኣብዚ 
ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ዓወት የገድሰን 
ብምዃኑ፡ ዝለዓለ ትኹረት ሂበን እየን 
ክገጥማ።

ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ፡ 
ካብ 8-18 ጥሪ 2023 ኣብ ኣስመራ 
ክህቦ ዝቐነየ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ 
ኣሰልጣንነት ስልጠና (World Athletics 
CECS Level-1 course) ከም ዝዛዘመ፡ 
ህዝባዊ ርክባት ኮምሽን ባህልን ስፖርትን 
ኤርትራ ሓቢሩ።
ኣብ መዛዘሚ ናይ’ቲ ምስ ሃገራዊ ኮሚቴ 
ኦሎምፒክ ኤርትራ ብምትሕብባር 
ን25 ሰልጠንቲ ዝተዋህበ መደብ፡ ነቲ 
ስልጠና ዝሃቡ ኢንስትራክተራት ዓለማዊ 
ኣትሌቲክስ ኬንያዊ ሚስተር ሳሙኤልን 
ኡጋንዳዊ ሚስተር ኢኖሰንትን ኣብ 
ዘስምዕዎ ቃል፡ ሰልጠንቲ ኣብቲ ክልሰ-
ሓሳባውን ግብራዊን መደባት ስልጠና 

ኣጣሚሩ ዝተዋህበ መደብ ዝነበሮም 
ተሳትፎን ውጽኢትን ዝነኣድ ምንባሩ 
ብምግላጽ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝጸንሕሉ 
እቲ መደብ ብጽፈት ንኽዛዘም 
ንዝተሓባበሩ ኣካላት ኣመስጊኖም። 
ወኪል ሰልጠንቲ ድማ፡ ነቲ ኣብቲ መደብ 
ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ዝያዳ ንምዕማቑ 
ጻዕርታቶም ከም ዘሐይሉ ገሊጹ።
ፕረዚደንት ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ 
ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተኽለሚካኤል፡ 
ንሰልጠንቲ ዝተዳለወ ወረቐት ምስክር 
ድሕሪ ምዕዳል ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ ሰልጠንቲ 
ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ 

ዝያዳ ብምምዕባል ኣብ ደረጃ ስልጠና 
ሃገርና ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ 
ዝካየድ ዕማም እጃሞም ከበርክቱ ለበዋኡ 
ኣመሓላሊፉ። ንተገዳስነትን ኣበርክቶን 
ስልጠና ዝሃቡ ኢንስትራክተራት ሞጒሱ። 
ኣርባዕተ ካብቶም ሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ 
እትርከቦም ስልጠናኦም ብዓወት ዝዛዘሙ 
ተሳተፍቲ፡ ብዘመዝገብዎ ብሉጽ 
ውጽኢት - ናብ ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ናይ ኣሰልጣንነት ትምህርቲ ዘሕልፎም 
ውጽኢት ምምዝጋቦም፡ ካብ  ሃገራዊ 
ፈደረሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዝተረኽበ 
ሓበሬታ የረድእ።

• ሓሙሽተ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም 

ዝተሰምየ ክርስትያኖ ሮናልዶ፡ ምስ ሓድሽ 

ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል 

ሮቤርቶ ማርቲነዝ ኣብ ሪያድ ተራኺቡ 

ከም እተዘራረበ ተሓቢሩ። ክልቲኦም 

ብዛዕባ ሮናልዶ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ 

ፖርቱጋል ወድዩ ዝጻወተሉ መንገዲ ከም 

ዝተዘራረቡ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ሮናልዶ 

ትማሊ ማልያ ስዑዳዊት ኣል ነስር ወድዩ 

ኣንጻር መቐናቕንቱ ሊዮነል መሲ ገጢሙ 

እዩ። ሓደ ስዑዳዊ በዓል ጸጋ ነዚ ግጥም 

ንምዕዛብ ንሓንቲ ትኬት ብ2 ሚሊዮን 

ፓውንድ ምግዛኡ መዛረቢ ማዕከናት ዜና 

ኮይኑ ቀንዩ ኣሎ። 

• ዌስትሃም ንተኸላኻላይ ማንቸስተር 

ዩናይትድ እንግሊዛዊ ሃሪ ማጓየር ንምፍራም 

ዘቕረበቶ ጠለብ ተነጺጉ። ማጓየር ኣብዚ 

እዋን ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ኣሰልጣኒ 

ዩናይትድ ኤሪክ ተን ሃግ ተጠላብነት 

ስኢኑ’ኳ እንተሃለወ፡ ክሳብ ምውዳእ ናይዚ 

ወቕቲ፡ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ከም ዝጸንሕ 

ሓለፍቲ ሬድ ዴቭልስ ኣፍሊጦም ኣለዉ።

• ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቶማስ ቱቸል፡ 

ናብ ፕሪመር ሊግ ከም ዝምለስ ይግለጽ 

ኣሎ። ብመሰረት እሙናት ምንጭታት 

ፕሪመር ሊግ፡ እቲ ኣሰልጣኒ ድሕሪ ምዝዛም 

እዚ ዓመተ ስፖርት ንኣንቶንዮ ኮንተ ተኪኡ 

ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ከም ዝኸውን’ዩ 

ዝሕበር ዘሎ። ኢጣሊያዊ ኣንቶንዮ ኮንተ 

ምስ ቶተንሃም ዘለዎ ውዕል ዝመጽእ 

ክራማት’ዩ ዘብቅዕ። እቲ ኣሰልጣኒ፡ ብኣካይዳ 

እታ ጋንታ ዕጉብ ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ 

ክገልጽ ምጽንሑ ይዝከር። ቶማስ ቱቸል 

ኣብ መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካብ 

ቸልሲ ከም ዝተባረረ ኣይርሳዕን። 

• ቶተንሃም ንወዲ 30 ዓመት ኣጥቃዓያ 

ሉካስ ሞራ ናብ ዕዳጋ ከም ዘውረደቶ 

ይግለጽ ኣሎ። ቶተንሃም ነቲ ተጻዋታይ 

ናብ ኤቨርተን ክትሸጦ ድሮ ዝርርብ ከም 

ዝጀመረት’ዩ ዝሕበር። ብራዚላዊ ሉካስ 

ሞራ ምስ ቶተንሃም ዘለዎ ውዕል ዝመጽእ 

ክራማት’ዩ ከብቅዕ።

• ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ንመንእሰይ 

ተጻዋታያ ኣሌዛንድሮ ጋርናቾ ሓድሽ 

ውዕል ከም ዝቐረበትሉ ሓቢራ። እዚ 

ወዲ 18 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ 

ካብ ሪያል ማድሪድ ጠለብ ክቐርበሉ ከም 

ዝጸንሐ ይፍለጥ።

• ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን፡ ንሓላዊ 

ልዳት ብረንትፎርድ ዴቪድ ራያ ንምፍራም 

ዩናይትድ ንካሰሜሮ ከሲራቶዩናይትድ ንካሰሜሮ ከሲራቶ
ኣሰልጣኒ መራሒት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ 

ዘላ ኣርሰናል ሚኬል ኣርቴታ፡ ተጻዋታይ 

ማንቸስተር ዩናይትድ ካሰሜሮ ብዘይምህላዉ 

ኣዝዩ ከም እተሓጐሰ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ 

ይዛረቡ ኣለዉ። ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ 

ቶተንሃምን ሊቨርፑልን ጂሜ ሬድናፕ፡ እቲ 

ቀዳማይ - ኣርሰናል ‘ዕድለኛ ጋንታ እያ’ ኢሉ 

ዝምድር ዘሎ ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ንሱ 

ሰንበት ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድን 

ዘካይዳኦ ግጥም፡ ብኲራት ካሰሜሮ ንረብሓ 

ኣርሰናል ኣዝዩ ከም ዘዕብዮ እዩ ዝኣምን። 

ሬድናፕ፡ እታ ካብ 19 ጸወታታት ፕሪመር 

ሊግ 39 ነጥቢ ኣዋሊላ ዘላ ዩናይትድ፡ ብረቡዕ 

ምሸት ምስ ፓላስ ማዕረ ወጺኣ ከይኣኽላ፡ 

ኣብዚ ናይ ሰንበት ጸወታ እውን ነጥቢ 

ከተጥፍእ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ገሚቱ 

ዘሎ። ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኮይኑ ኣብ 

ዋንጫ ዓለም 2022 ዝነኣድ ብቕዓት ዘንጸባረቐ 

ካሰሜሮ፡ ኣብ’ቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ 

ክሪስታል ፓላስ 1ብ1 ዝተፈላለየትሉ ጸወታ 

ብጫ ካርድ ብምውሳዱ እዩ ብሓሙሽተ 

መጠንቐቕታ ካርድ፡ ካብ’ዚ ጋንታኡ ናብ 

ኣርሰናል ከይዳ እተካይዶ ጸወታ ዝበኲር ዘሎ። 

ዝሓለፈ ክራማት ብ70 ሚልዮን ፓውንድ 

ናብ ኦልድ ትራፎርድ ዝመጽአ ካሰሜሮ፡ 

ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ኤሪክ ተን ሃግ ሓደ ካብ 

ኣገደስቲ ተጻወትቲ ማንቸስተር ዩናይትድ 

ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። 

ኣብዚ ናይ ረቡዕ ምሸት ጸወታ፡ ኣብ መበል 80 

ደቒቕ ኣብ ልዕሊ ኣጥቃዓይ ክሪስታል ፓላስ 

ዊልፍሬድ ዛሃ ብዝፈጸሞ በደል ብጫ ካርድ 

ምውሳዱ፡ ንደገፍቲ ሬድ ዴቭልስ ኣቖጢዑ 

እሎ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ 

ተን ሃግ፡  ኣቐዲሞም ኣብ ኦልድ ትራፎርድ 

ብዘይ ካሰሜሮ 3ብ1 ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል ዓወት 

ኣመዝጊቦም ምንባሮም ብምዝካር፡ ዘይምህላው 

እቲ ተጻዋታይ ካብ ዓወት ከም ዘይዕንቕጾም 

ተዛሪቡ ኣሎ። ሓላዊ ልዳት እታ ጋንታ ስጳኛዊ 

ዲቪድ ዲ ሃያ ግን፡ ካሰሜሮ ምቕጽዑ 

ንዩናይትድ ዓቢ ጽፍዒት ምዃኑ ብዘይቃል-

ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቅልስ ከም እተጸንበራ 

ተሓቢሩ። ወዲ 27 ዓመት ስጳኛዊ ዴቪድ 

ራያ፡ ካብ ቶተንሃም’ውን ተደጋጋሚ 

ጻውዒት ክቐርበሉ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። 

• ቶተንሃም ንተኸላኻላይ ስፖርቲን ሊዝበን 

ኤድሮ ፖሮ ንምፍራም፡ 30 ሚሊዮን 

ፓውንድ ከም ዝሰልዐት መርበብ ሓበሬታ 

ደይሊ መይል ኣፍሊጡ። ወዲ 23 ዓመት 

ስጳኛዊ ፔድሮ ፖሮ፡ ዋጋኡ 39 ሚሊዮን 

ፓውንድ ምዃኑ እያ ስፖርቲን ሊዝበን 

ትሕብር።

• ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ንናይ ቅድሚት 

ተጻዋታይ ባርሰሎና መንፊስ ደባይ 

ንምፍራም ትዘራረብ ኣላ። እዛ ጋንታ 

ነዚ ሆላንዳዊ ተጻዋታይ ብ2.6 ሚሊዮን 

ፓውንድ ናብ ሕቖፋ ከተእትዎ እዩ መደባ።

ዓለም ተዛሪቡ ኣሎ። ብዙሓት ተንቲንቲ 

ፕሪመር ሊግ፡ ዩናይትድ ኣብ ማእከል ሜዳ 

ምስ ግራንት ቻካ፡ ማርቲን ኦዲጋርድን ቶማስ 

ፓርተይን ዝጋጮ ተጻዋታይ ከም ዝሰኣነት 

እዮም ዝኣምኑ።

እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ማንቸስተር 

ዩናይትድ ንሓደ ካብ ብሉጻት ኣጥቃዕታ ዝኾነ 

እንግሊዛዊ ጃዶን ሳንቾ ተሃዊኻ ናብ ጸወታ 

ከም ዘይትመልሶ ኣፍሊጣ። ሳንቾ፡ ድሕሪ 

ክልተ ወርሒ ምስ ደቂ ጋንታኡ ብሓባር 

ልምምድ ክገብር ከም ዝጀመረ ይሕበር። ወዲ 

22 ዓመት ጃዶን ሳንቾ፡ ዝሓለፈ 8 ሳምንታት 

ንበይኑ እዩ ልምምድ ከካይድ ጸኒሑ። ሓደ ካብ 

ትስፉዋት እንግሊዛውያን ተጻወትቲ ምዃኑ 

ዝእመነሉ ሳንቾ፡ ጋንታኡ ኣብ ጥቅምቲ ምስ 

ቸልሲ 1ብ1 ድሕሪ ምፍልላያ፡ 

ኣብ ሜዳ ኣይተራእየን። ሳንቾ 

ኣብ ነሓሰ 2021፡ ብ73 ሚልዮን 

ፓውንድ ካብ ቡንደስሊጋ ናብ 

ፕሪመር ሊግ ካብ ዝመጽእ፡ ኣብ 

52 ጸወታታት ሽሞንተ ሽቶታት 

ከመዝግብ እንከሎ ኣርባዕተ 

ንሽቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ክሰርሕ 

ከም ዝኸኣለ፡ ሰነዳት ኦልድ 

ትራፎርድ ይሕብሩ።

ኣርሰናል ምስ ትሮሳርድ ትዘራረብኣርሰናል ምስ ትሮሳርድ ትዘራረብ
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ኣርመንያ -  ኣብ መዓስከር ብዝተኸስተ 
ባርዕ 15 ወተሃደራት ሞይቶም

ኣፍጋኒስታን - ብክቱር ቀዝሒ ሰባት ይሞቱ ኣለዉ

ኩባንያ ትዊተር ንብረቱ ከጫርት ጀሚሩ

ንብረት ናይ’ቲ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ 
ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ኩባንያ ትዊተር፡ 
ብጨረታ ይሽየጥ ከምዘሎ ተገሊጹ።
እቲ ብመንገዲ ኢንተርነት ንጨረታ 

ዝቐረበ ንብረት ናይቲ ቤት-ጽሕፈት፡ 
በብሓደ ይሽየጥ ከምዘሎን እቲ ንብረት 
ብሕሱር ዋጋ ንዕዳጋ ከምዝወረደን 

ጸ ብ ጻ ባ ት 
ሓቢሮም።
ኣብቲ ቤት-

ጽሕፈት ዝነበረት፡ 
ንኩባንያ ትዊተር 
እ ት ው ክ ል 
ብቕርጺ ዑፍ 
ዝተሰርሐት ኣርማ፡ 
ብ100 ሽሕ ዶላር 
ድሕሪ ምሻጣ፡ 
እታ ዝኸበረ ዋጋ 
ዝተሸጠት እንኮ 
ንብረት ናይቲ 

ቤት-ጽሕፈት ኮይና ምህላዋ፡ እቶም 
ጸብጻባት ኣረጋጊጾም።
ዋና ትዊተር ኢሎን መስክ፡ ዝሓለፈ 

ዓመት ብ44 ቢልዮን ዶላር ነቲ ኩባንያ 
ምስ ዓደጎ፡ ሰራሕተኛታት ብምብራር 
ወጻኢታት ናይቲ ትካል ከጉድል እንከሎ፡ 

ሕጂ ድማ ንብረት ብምሻጥ ኣታዊታት 
ክረክብ ይፍትን ከምዘሎ እዩ ዝጥቀስ።
ኢሎን መስክ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 

ንትዊተር ምስ ተረከቦ፡ ካብቶም 7,500 
ሰራሕተኛታት ኩባንያ ትዊተር ዳርጋ 
ነቶም ፍርቂ ካብ ስራሕ ከምዘባረሮም 
ይዝከር።
ኢሎን መስክ ኣብ ወርሒ ሕዳር 

ንትዊተር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ 
ብዙሓት ኣብ ትዊተር መወዓውዒ 
ዝገብሩ ዝነበሩ ትካላት ኢዶም ስለዝሰሓቡ፡ 
ብርካዊ ዋጋታት ናይቲ ትካል የንቈልቁል 
ከምዘሎ፡ ኣማስያኡ ናብ ጥፈሻ ከየምርሕ 
ከምዘስግእ ክኢላታት ዕዳጋ ይእምቱ።
ትዊተር፡ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ 

ዝዓበየ ቤት-ጽሕፈቱ ክራይ ክኸፍለሉ 
ስለዘይጸንሐ፡ ወንነቲ ናይ’ቲ ህንጻ 
ክሲታቶም ናብ ቤት-ፍርዲ ኣቕሪቦም 
ምህላዎም ይሕበር።

ደ.ሪ.ኮንጎ - 49 ሰባት ብጃምላ ዝተቐብርሉ ጋህሲ ተረኺቡ

ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዚላንድ ብፍቓዳ መዝነታ ትሓድግቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዚላንድ 
ጃሲንዳ ኣርደርን፡ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ 

ለካቲት ብፍቓዳ ካብ 
መዝነታ ክትወርድ 
ምዃናን፡ ኣብ 
ናይ ሎሚ ዓመት 
ሓፈሻዊ ምርጫ 
ከምዘይትወዳደርን 
ኣፍሊጣ።
እታ ቀዳመይቲ 

ሚኒስተር ትማሊ 
ሓሙስ ኣብ ከተማ 
ናፒየር ንጋዜጠኛታት 

ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ 7 ለካቲት ናይ 
መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ስልጣና ምዃና 
ሓቢራ ኣላ።
ኣርደርን ንሓሙሽተ ዓመትን ፈረቓን 

ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ድሕሪ ምጽናሕ 
ኢያ፡ ንኻልኣይ እብረ ኣብ ስልጣን 
ክትቅጽል ከምዘይትደሊ ትገልጽ ዘላ።
በዚ ድማ ባይቶ ኒውዚላንድ ሓዲሽ 

ቀዳማይ ሚኒስተር ንምምራጽ፡ ንዝመጽእ 
ሰንበት ክእከብ ምዃኑ መግለጺ መንግስቲ 
ሓቢሩ።

ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪ ተኸሲቱ 
ዘሎ ክቱር ቀዝሒ፡ ብውሕዱ 70 ሰባት 
ከምዝሞቱ ሚኒስትሪ ምሕደራ ሓደጋ 
ናይ’ታ ሃገር ገሊጹ።
እቲ ሚኒስትሪ፡ ኣስታት 70 ሽሕ ጥሪት 

እውን በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት 
ኣየር ከምዝሞታ ኣረዲኡ።
ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ቕነ፡ ኣብ ብዙሓት 

ኣውራጃታት ኣፍጋኒስታን ቁሪ ዝዓብለሎ 
ኩነታት ኣየር ክርአ እኳ እንተጸንሐ፡ ኣብ 
ማእከላይ ዞባ ጎር ግና ንሰሙን ምሉእ 
-33 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ከምእተመዝገበ 
ተገሊጹ።

ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሜትዮሮሎጂ 
ኣፍጋኒስታን መሓመድ ናሲም ሙራዲ፡ 
እቲ  ኩነታት ኣየር ንተወሳኺ ሰሙን 
ወይ ልዕሊኡ ክቕጽል ስግኣት ከምዘሎ 
ሓቢሩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣፈኛ መንግስቲ 

ኣፍጋኒስታን ዛቢሁላህ ሙጃሂድ ኣብ 
ትዊተር ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ፡ “ኣብ 
ገለ ኣውራጃታት ብሰንኪ ብርቱዕ ቁሪ 
ብርክት ዝበሉ ዜጋታትና ህይወቶም 
ብምስኣኖም ሓዘን ተሰሚዑና” ክብል 
ጽሒፉ። ንሱ ወሲኹ፡ ዝምልከቶም ትካላትን 

ሰበ-ስልጣንን ብዝተኻእለ መጠን ንስድራ 
እቶም ግዳያት ክሕግዙን፡ ቊጽሪ 

ኣብ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 
ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት 
ሃገራት፡ ናይ ሰላማውያን ሰባት ምዃኑ 
ዝተገልጸ 49 ሬሳታት ብጃምላ ዝተቐብረሉ 
ጋህሲታት ከምዝረኸበ ገሊጹ።
ምክትል ኣፈኛ ሕቡራት ሃገራት 

ፋርሓን ሓቅ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ 
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ እቲ 
ጋህሲታት ካብ ከተማ ቡንያ ንምብራቕ 
ኣስታት 30 ኪሎ-ሜተር ርሒቐን ኣብ 
ዝርከባ ክልተ ዓድታት ከምእተረኽበ 
ሓቢሩ።
ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ እንተላይ 

ናይ ሽዱሽተ ህጻናት 42 ሬሳታት ኣብ 

ቁሸት ንያማምባ ክርከብ እንከሎ፡ ካልኦት 
7 ድማ ኣብ ምቦጊ ዝተባህለት ዓዲ እዩ 
ተረኺቡ። እቲ መቓብር፡ ድሕሪ’ቲ 
ኣብታ ሃገር ዝርከብ ብ ‘ኮደኮ’ (CODEC-
CO) ዝፍለጥ ዕጡቕ ተቓዋሚ ጉጅለ 
ዘካየዶ ተኻታታሊ መጥቃዕቲታት እዩ 
ተረኺቡ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ወተሃደራት ዓቃብ 

ሰላም ነቲ ብሚሊሻታት ኮደኮ ኣብ ልዕሊ 
ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 
መርመራ ኣብ ዝጀመርሉ እዋን፡ እቲ 
ጋህሲታት ከምእተረኽበ ጸብጻባት 
የመልክቱ።

“ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዚላንድ 
ምዃነይ ኣብ ህይወተይ ዝዓበየ ክብሪ 
እዩ” ዝበለት ኣርደርን፡ ካቢነኣ ወጽዓ 
ህጻናት ኣብ ምቅላል ዘመዝገቦ ዓወት፡ 
ከምኡ’ውን ምውሳኽ ደገፍ ድሕነትን 
ህዝባዊ ኣባይትን ካብቲ እትሕበነሉ 
ዕማማት ምዃኑ ገሊጻ።
ኣርደርን ኣብ 2017 ኣብ ልፍንታዊ 

መንግስቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኮይና 
ድሕሪ ምስራሓ፡ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት 
ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ እውን ንማእከላይ 

ጸጋማዊ ሰልፊ ዕዮ መሪሓ ከምእተዓወተት 
ጸብጻባት የመልክቱ።
ዝቕጽል ሓፈሻዊ ምርጫ ኒውዚላንድ፡ 

14 ጥቅምቲ 2023 ክካየድ ምዃኑ 
ዝገለጸት ኣርደርን፡ ሰልፊ ዕዮ ኣብ 
ዝቕጽል ምርጫ ንምውድዳር ዘኽእል 
ጽቡቕ ደረጃ ከምዘለዎ ገሊጻ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ እታ ቀዳመይቲ 

ሚኒስተር ሓዲሽ ምርጫ’ታ ሃገር ክሳብ 
ዝካየድ ከም ኣባል ባይቶ ምርጫ ኮይና 
ከምእተገልግል ኣነጺራ።

ኣብታ ምስ ኡጋንዳ እትዳወብ ዞባ ኢቱሪ 
ቀጻሊ ግጭት ከምዝኽሰት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ 
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሓደ ካብ ዓሌት 
ለንዱ ዝኾነ መምህር ድሕሪ ምቕታሉ፡ 
ካብቲ ነቲ ዓሌት ዝውክል ዕጡቕ ጉጅለ 
ኮደኮ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲታት 
ተጓሃሂሩ ከምዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ጉጅለ ‘ኮደኮ’ ንሞት’ቲ መምህር 

ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ ንዓሌት 
ሄማ ከምዝውክል ዝግለጽ ‘ዛየር’ ንዝተባህለ 
ተቐናቓኒ ምሊሻ እዩ ዝወቅስ። ሕነ ክፈዲ 
ምዃኑ ድማ ክሕንሕን ጸኒሑ።
ኣብ ዞባ ኢቱሪ ምስ ምሊሻታት 

ኮደኮን ዛየርን ብዝተኣሳሰር ዝረአ ዘሎ 
መጥቃዕቲታት፡ ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ 

ግዳያት ከይውስኽ ዝከኣሎም ክገብሩን 
ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። 
ኣስታት 38 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ 

ዘለዋ ኣፍጋኒስታን፡ ምሉእ ብምሉእ 
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ስርዓት ጣሊባን 
ከምእትርከብ፡ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝባ 
ድማ ንሕጽረት መግቢ ተቓሊዑ ከምዘሎ 
ጸብጻባት ይገልጹ።
ዝሓለፈ ወርሒ፡ ምምሕዳር ጣሊባን ደቂ-

ኣንስትዮ ካብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ድሕሪ 
ምእጋዱን፡ ኣብ ዘይመንግስታውያን 
ትካላት ከይሰርሓ ትእዛዝ ድሕሪ 
ምትሕልላፉን፡ ብዙሓት ትካላት ነቲ 
ስጒምቲ ብምቅዋም ስራሐን ደው 
ከምዘበላ ይንገር። ገለ ትካላት ረድኤት 
ግን፡ ሰበ-ስልጣን ጣሊባን ደቂ-ኣንስትዮ 
ክቘጽራ ስለዘፍቀዱለን - ንጥፈታተን 
ጀሚረን ከምዘለዋ እየን ዝገልጻ።

ኣብ ኣርመንያ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መዓስከር ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ፡ ብውሕዱ 
15 ወተሃደራት ከምዝሞቱ - ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ሓቢሩ።
እቲ ባርዕ፡ ኣብ ምብራቓዊ መሬት ኣርመንያ ኣብ እትርከብ ኣውራጃ ገጋርኩኒክ ዝርከብ 

መንበሪ ወተሃደራት ዘጋጠመ ኮይኑ፡ እቲ ህንጻ እውን ምሉእ ብምሉእ ከምዝተሃመዀ 
ተሓቢሩ። 
ሰበ-ስልጣን እታ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ተወሰኽቲ 7 

ወተሃደራት ከምዝቖሰሉን፡ ሰለስተ ካብኣቶም ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ከምዝርከቡን ሓቢሮም።
ሚኒስተር ምክልኻል ኣርመንያ ሱረን ፓፒክያን ኣብ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ዝሃቦ 

መግለጺ፡ ጠንቂ’ቲ ባርዕ እቶም ወተሃደራት ዝጥቀምሉ ምድጃ ብምንታጒ ምዃኑ ገሊጹ።
ዞባ ገጋርኩኒክ ምስ 

ኣዘርባጃን ዝዳወብ 
ኮይኑ፡ ብሰንኪ 
ኣብ ዞባ ናጎርኖ-
ካራባኽ ንዓሰርተታት 
ዓመታት ዝጸንሐ 
ምትፍናን ኣርመንያን 
ኣዘርባጃንን፡ ተዓጽያ 
ከ ም ዝ ጸ ን ሐ ት 
ጸብጻባት ይሕብሩ።

ብውሕዱ 195 በርጌስ ክቕተሉ እንከለዉ፡ 
84 ሰባት ከምእተጨውዩ ይሕበር።
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