
         መበል 32 ዓመት ቁ.152                           ዓርቢ 24 ለካቲት 2023           ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ቁጽሪ ‘ሄሞግሎቢን’ ብኸመይ ቁጽሪ ‘ሄሞግሎቢን’ ብኸመይ 
ነዕብዮ?ነዕብዮ?

ውዕሎ ፋልግንዳ-ደሎሎውዕሎ ፋልግንዳ-ደሎሎ ኣለክሳንደር ፖፕኣለክሳንደር ፖፕ

እዚ ገሊኡ ደርፍታትስ. . .እዚ ገሊኡ ደርፍታትስ. . .

ውዕሎ ሓምሻይ መድረኽ ዙር ውዕሎ ሓምሻይ መድረኽ ዙር 
ሩዋንዳሩዋንዳ

ገጽ  7ገጽ  7

ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን፡ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብውዕዉዕ መንፈስ ጸምቢሎም
ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን፡ ካብ 

10 ክሳብ 19 ለካቲት ኣብ ዝነበራ 
መዓልትታት፡ ዝኽሪ መበል 33 ዓመት 
ስርሒት ፈንቅል - ኣብ ዝተፈላለያ 
ከተማታት ብውዕውዕ መንፈስ 
ጸምቢሎም።
እቲ ኣብ ፍራንክፈርት፡ ማንሃይምን 

ካልኦት ከተማታትን ብኣካልን ብማንዛን 
ዝተኻየደ መደብ፡ ውህደትን ጥርናፈን 
ውዳቤታትን ዕዙዝ ተሳትፎ መንእሰያትን 
ዝተራእየሉ ምንባሩ፡ ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና 
ሓበሬታ ኣረዲኡ። 
ጠቕላሊ ቈንስል ኤርትራ ኣብ 

ፍራንክፈርት ኣቶ ክብርኣብ ተኸስተ፡ 
ስርሒት ፈንቅል፡ ጥበብ፡ ስልትን 
ውህደትን ህዝባዊ ሰራዊት ብሓፈሻ፡ 
ምድረ-ማያዊ ስትራተጅያዊ ኲናት 
ህዝባዊ ሰራዊት ከኣ ብፍላይ - ብግብሪ 

ኣብ ን/ዞባ ዓዲ-ዃላ፡ ንዓይነ-ስዉራን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ-ስዉራን ኤርትራ፡ 

ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ ንዝርከቡ ኣባላቱ፡ 
ብ16ን 17ን ለካቲት - ኣብ ንጥፈታቶም 
ዝሕግዞምን ንቕሓቶም ዘበርኽን 
ኣስተምህሮ ሂቡ።
ኣማኻሪ ማሕበር ኣቶ ገብረመስቀል 

ፍስሃ፡ ‘መሰልን ረብሓን ዓይነ-ስዉራን’፣ 
‘ዓይነ-ስዉራን ኣብ መደባት ተሃድሶ 
ብንጡፍ ክዋስኡ ዘሎ ባይታ’ ኣብ ዝብሉ 

ዝተራእየሉ መስተንክራዊ ፍጻሜ ምንባሩ 
ገሊጹ። 
እዚ ከም ሓወልቲ ኣብ ልቢ ነፍሲ-

ወከፍ ኤርትራዊ ዝሰረጸ ዘሐብን ቅያ 
እዚ፡ እናሓደረ ክኹላዕን ናብ ወለዶታት 
ብግቡእ ክሰጋገርን ከምዝግባእ ድማ 
ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ 

ካሕሳይ ተወልደ እውን፡ ስርሒት ፈንቅል 
- ሓደ ካብ’ቶም ወተሃደራዊ ብልሒን 
ርቀትን ውድብ ህ.ግ. ዝተመስከረሉ 
ኣደናቒ ወተሃደራዊ ስርሒት ምዃኑ 
ብምዝኽኻር፡ “ነዚ በሪ ናጽነት ዘርሓወ 
ስርሒት ኣብ እንጽምብለሉ ኣጋጣሚ፡ 
ሕድሪ ሰማእታትና ብውፉይ ስራሕ 
ከነተግብር ረዚን ሓላፍነት ከምዘሎና 
እውን ክንዝክር ይግባእ” ኢሉ።

ተጋዳላይ ኢብራሂም ዓብደልቓድር ተሰዊኡ
ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተኣላዪ ስንኩል ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ 

ኢብራሂም ዓብደልቓድር፡ ኣብ መበል 87 
ዓመት ዕድመኡ ብሕማም ተሰዊኡ።
ካብ ወርሒ ጥሪ 1972 ክሳብ ወርሒ 

ሓምለ 1977 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት 
ኤርትራ፣ ድሕሪኡ ድማ ኣብ መሳርዕ 
ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጋደለ 
ሓርበኛ ኢብራሂም ዓብደልቓድር፡ 
ክሳብ ዕለት መስዋእቱ ንህዝቡን ሃገሩን 
ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።
ስዉእ ኢብራሂም ዓብደልቓድር፡ በዓል 

ሓዳርን ኣቦ 3 ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ትማሊ 22 ለካቲት 

ሰዓት 4፡00 ድሕሪ-ቐትሪ ኣብ መካነ 
መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ።
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኢብራሂም 

ዓብደልቓድር ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱን መቓልስቱን “ጽንዓት 
ይሃብኩም” ኢሉ።

ኣርእስትታት መብርሂ ሂቡ። 
ኣብ ትምህርቲ፡ ሕክምናን ካልእ 

ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዝግባኦም 
ቈላሕታ ንክረኽቡ፡ ምስ ዝምልከቶም 
ኣካላት ድልዱል ዝምድናን ሽርክነትን 
ከምዘሎ ድማ ኣረዲኡ። 
ፕረዚደንት ማሕበር ኣቶ ዳዊት ፍስሃየ 

ብወገኑ፡ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት፡ 
ማሕበር ዓቕሙ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ 

ክገብር ምጽንሑ፡ ንመጻኢ ድማ - ኣብ 
ምምሕያሽ መነባብሮ ኣባላት፡ ኣብ ሞያዊ 
ስልጠናን ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተ-
ሰብን ኣትኲሮ ከምዝግበር ገሊጹ። 
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ ኣቶ 

ዓንደመስቀል ኣድሓኖም፡ ንዓይነ-ስዉራን 
ምድጋፍን ምሕግጋዝን ንመንግስቲ 
ጥራይ ዝግደፍ ጉዳይ ስለዘይኮነ፡ ኩሉ 
ኣካል ሕብረተ-ሰብ እጃሙ ከበርክት 
ተላብዩ።

ባይቶ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካዪዱ
ባይቶ ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ፡ “ሓያል ጻዕሪ፡ 

ንመኸተን ልምዓትን” ብዝብል ቴማ፡ 
ብ17 ለካቲት መበል 19 ስሩዕ ኣኼባኡ 
ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣካዪዱ።
ኣቦ-መንበር ባይቶ ኣቶ ዓሊ ኑር፡ ምስ 

ውሁብ ብድሆታትን ሕጽረታትን፡ 
ብውህደት ኩሎም ኣካላት ንዝተዓሙ 
ስርሓት ብምምስጋን፡ ኣብ’ዚ ዓመት 
እዚ ዝለዓለ ውህደት ክንጸባረቕ፡ 

ኣባላት ባይቶ መሪሕ ተራኦም ከዕዝዙ 
ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ኣብ ጽላታት ትምህርቲ፡ 

ጥዕና፡ ቀረብ ማይ፡ ሕርሻን ልምዓትን፡ 
ከምኡ’ውን ማሕበራዊ ድሕነት ናይ 
ዝተኻየደ ንጥፈታት ጸብጻባት ቀሪቡ።
ሆስፒታል ዓሰብ ዘመናዊ ማሽናት 

ፊዝዮተራፒ፡ ራጂን ላባራቶርን ክዓጥቕ 
እንከሎ፡ ኣብ ኩለን መደበራት ጥዕና 

መርመራ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት 
ከምእተኣታተወ፣ ሸፈነ ክታበትን ኮም 
ዝመርሖ መደባት ጽሬትን ከምዝዓበየ 
ተገሊጹ።
ጽጉማት ስድራ-ቤታትን ስድራ-

ስዉኣትን ብገንዘብን ንዋትን ኣብ 
ምድጋፍ፣ መደባት ምዕቃብ ሓመድን 
ማይን ኣብ ምትግባር፣ መእለዪ ወሓዪዝ 
ኣብ ምጽጋን. . . ተሳትፎ ህዝቢ ዝነኣድ 

ምንባሩ በሪሁ።
ኣብ 22 ዓዲታት ኣጋጢሙ ዝነበረ 

ምብልሻው ፕሮጀክትታት ቀረብ ማይ 
ተጸጊኑ ዳግም ኣገልግሎት ከምዝጀመረ፣ 
ምሕደራ ማይ ዝከታተላ ኮሚቴታት 
ኣብ ኩለን ዓዲታት ከምዝቘማ፣ ግብሪ 
ጥሪት ግን - ከም’ቲ ዝድለ ክእከብ 
ከምዘይተኻእለ ተገሊጹ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ 
ዝተበታተና ቁሸታት ዝነብር ህዝቢ፡ 
ተጠቃሚ ማሕበራዊ ኣገልግሎት 
ክኸውን ምእንቲ፡ ኣብ ዝተጸንዐ 
ማእከላይ ቦታ ክጥርነፍ፡ ኣመሓዳሪ 
ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር 
መሓመድ-ስዒድ ማንታይ ኣዘኻኺሩ።
ብ19 ለካቲት ምስ ኣመሓደርትን 
ኣካየድቲ ስራሕን ናይ 30 

ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ከተማ 
ዓሰብ ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡ ኣምባሳደር 
መሓመድ-ስዒድ፡ ምምሕዳራት 
ከባቢ ምስ ህዝቢ ብቐረባ ስለዝራኸቡ፡ 
ኣመሓደርቲ ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ 
ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ኩለን ዓድታት፡ ብሕልፊ 

ፕሮጀክትታት ማይ - ምክትታልን 
ናብዮትን ከይጐድሎ፡ ኮሚተታት 
ምሕደራ ማይ ኪኖ ምእካብ ክፍሊት 
ንዝህሉ ስራሓት ግቡእ ቈላሕታ ክህባ 
ተላብዩ።
ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ ማንታይ፡ 

ጸገማት ኣብ እዋኑ ፍታሕ ምስ 
ዘይረኽቡ ዝፈጥርዎ ጸቕጢ ቀሊል 
ስለዘይኮነ፡ ልዑል ኣትኩሮ ክወሃቦም 
ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
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ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ቁጽሪ ‘ሄሞግሎቢን’ ብኸመይ ነዕብዮ?ቁጽሪ ‘ሄሞግሎቢን’ (hemoglobin) 
ንምዕባይ ሓያሎ ኣገባባት እዩ ዘሎ። ኣብ 
ኣመጋግባ ግቡእ ቈላሕታ ምግባር - እቲ 
ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ዝበለጸ ኣገባብ እዩ። 
ኣብ መምርሒታት ክኢላታት ሕክምና፡ 
ግቡእ ቈላሕታ ብምግባር ክኸውን ግን 
ይግባእ። 
ኣብ ደምና ዝህሉ ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’ 

ብኸመይ ነሀብትሞ ዝገልጹ ኣገባባት 
ስዒቦም ተዘርዚሮም ኣለዉ፦

ትሑት ቁጽሪ ‘ሄሞግሎቢን’ ማለት ትሑት ቁጽሪ ‘ሄሞግሎቢን’ ማለት 
እንታይ እዩ?እንታይ እዩ?
‘ሄሞግሎቢን’ ኣብ ቀያሕቲ ዋህዮታት 

ደም ዝርከብ ፕሮቲን ኮይኑ፡ ኦክስጅን ናብ 
መላእ ኣካላትና ክባጻሕ የኽእል። ኣካላትና 
እኹል ‘ሄሞግሎቢን’ ምስ ዘይህልዎ ድማ፡ 
‘ቲሹታት’ን ጭዋዳታታን ሰብነትና ብግቡእ 
ንኽነጥፉ ኦክስጅን ኣይረኽቡን። እዚ 
ንሕማም ዋሕዲ ደም - ማለት ኣነምያ 
(anemia) የቃልዓና።
ኣካላትና ‘ሄሞግሎቢን’ ክሰርሕ ናይ ግድን 

‘ኣይረን’ የድልዮ። ዋሕዲ ሄሞግሎቢን 
ምስ ዋሕዲ ‘ኣይረን’ ስለ ዝነጻጸር፡ ዋሕዲ 
‘ሄሞግሎቢን’ ዘለዎ ሰብ ብሕማም ኣነሚያ 
ክጥቃዕ ዘለዎ ተኽእሎ ሰፊሕ እዩ። 
ንቡር ደረጃ ‘ሄሞግሎቢን’ ኣብ ደም፡ ካብ 

11 ክሳብ 18 ግራም ኣብ ደሲ ሊትሮ 
(deciliter) ወይ ካብ 110 ክሳብ 180 
ግራም ኣብ ሓደ ሊትሮ እዩ። ትሕቲ’ዚ 
ዝዕቀን ኣነምያ ይበሃል። 
ትሑት ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’ ኣብ 

ደም ከምዝህሉ ክገብሩ ካብ ዝኽእሉ 
ረቛሒታት፦
* ዋሕዲ ኣይረን ወይ ኣነሚያ፡
* ነፍሰ-ጾር ምዃን፡
* ጸገማት ጸላም ከብዲ፡
* ረኽሲ ኣብ ስርዓተ-ሽንቲ (urinary 

tract infections) እዮም። 
ብተወሳኺ፡ ገለ ሰባት ብተፈጥሮ ትሑት 

ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’ ኣብ ደም ዘለዎም 
ኰይኖም ይፍጠሩ እዮም። ገሊኦም 

ሰባት’ውን ትሑት ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’ 
ሃልዩዎም ክነሱ፡ ዝኾነ ምልክት ኣየርእዩን። 
=> ትሕዝቶ ‘ኣይረን’ ከምኡ’ውን 

‘ፎሊክ ኣሲድ’ ዘለዎም መግብታት 
ምምጋብ
‘ኣይረን’፡ ደም ንኽፈሪ/ንኽምስራሕ 

ዝሕግዝ ኣገዳሲ ባእታ ኣለዎ። 70 
ሚእታዊት ናይ ኣካላትና ‘ኣይረን ከኣ - 

ኣብ ቀያሕቲ ዋህዮታት ደም ይርከብ። እዚ 
‘ሄሞግሎቢን’ ይበሃል። ኣብ ጭዋዳታትና 
ብኸፊል ዝርከብ ‘ኣይረን’ ኣሎ። እዚ ድማ 
‘ማዮግሎቢን’ (myoglobin) ይበሃል። ኣብ 
ጭዋዳታትና ዝርከብ ‘ማዮግሎቢን’ ካብ 
‘ሄሞግሎቢን’ ዝተረከቦ ኦክስጅን ዓቂቡ 
ከከም ኣድላይነቱ ይፍንዎ። 
ኣስታት 6 ሚእታዊት ናይ ኣካላትና 

‘ኣይረን’፡ ንስርዓተ-እስትንፋስን 
‘ሜታቦሊዝም’ን ኣገዳሲ ብዝኾነ ፕሮቲን 
ዝተወሃሃደ እዩ። ‘ኣይረን’ ንጡፍ ስርዓተ-
ምክልኻል ሕማም ክህልወና እውን 
ኣገዳሲ እዩ። 
25 ሚእታዊት ኣብ ኣካላትና ዘሎ 

‘ኣይረን’ ኣብ ዋህዮታት እዩ ዝርከብ። 
ብደም ናብ መላእ ሰብነት ዑደት ይገብር። 

እንወስዶ ዓቐን ‘ኣይረን’ እንተውሒዱ፡ 
ኣብ ኣካላትና ዝኽዘን ‘ኣይረን’ እናጎደለ 
ክኸይድ ንቡር እዩ። እዚ ድማ መጠን 
‘ሄሞግሎቢን’ ክጎድል ጠንቂ ይኸውን። 
እቲ ዝተኸዘነ ‘ኣይረን’ እናተጸንቀቐ 

ምስ ዝኸይድ፡ ናብ ዋሕዲ ‘ኣይረን’ 
ወይ ሕማም ኣነምያ ነምርሕ። ኣይረን 
ኣካላትና እኹል ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’ 

ዘለዎም ቀያሕቲ ዋህዮታት ደም ክፈርዩ 
እዩ ዝሕግዘና። 
ሓደ ካብቲ ዓቐን ኣብ ደምና ዝህሉ 

‘ሄሞግሎቢን’ ንምዕባይ እንወስዶ ኣገባብ፡ 
ትሕዝቶ ‘ኣይረን’ ዘለዎም መግብታት 
ምምጋብ እዩ። 
* ጸላም ከብድን ካልኦት ናይ ውሽጢ 

ኣካላትን፡
* ድርዓዊ ዓሳ (shellfish)፡
* ስጋ ከብቲ (beef)፡
* ካውሎ፡ ቆስጣን ስፒናቺን፡
* ከምኡ’ውን ጥረታት።
‘ፎሊክ ኣሲድ’ ቫይታሚን ‘ቢ’ ኮይኑ 

ኣካላትና ‘ሄመ’ (heme) ንምፍራይ 
ይሕግዝ። ‘ሄመ’ ክፋል ቀያሕቲ ዋህዮታት 
ደም እዩ - ን‘ሄሞግሎቢን’ እዩ ዝሓቁፍ። 
ብዘይ እኹል ‘ፎሊክ ኣሲድ’ ቀያሕቲ 
ዋህዮታት ደም ብዝግባእ ኣይዓኩን 
እዮም። እዚ ድማ ብዋሕዲ ፎሊክ ኣሲድ 
ናብ ዝስዕብ ሕማም ‘ኣነምያ’ ወይ ትሑት 
ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’ የምርሓና። 
ፎሊክ ኣሲድ ካብ፡-
* ስጋ ከብቲ፡
* ስፒናቺ፡
* ኣቮካዶ፡
* ሩዝ፡
* ኣዳጉራ፡
* ፉል፡
* ባልደንጓ. . . ክንረኽቦ ይከኣል። 
=> ‘ኣይረን’ ዘወስኽ መመላእታ 

መድሃኒት (supplement)
ኣብ ደምና ዝህሉ ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’ 

ብቕልጡፍ ክውስኽ ምስ እንደሊ 
‘ኣይረን’ ዘወስኽ መድሃኒት ክንወስድ 
ይከኣል እዩ። እዚ መድሃኒት’ዚ ግና ግቡእ 
መርመራ ድሕሪ ምክያድ፡ ብትእዛዝ 
ሓኪም ዝውሰድ ምዃኑ ኣስተብህል።
ልዑል ዓቐን ‘ኣይረን’ ኣብ ደም ምህላው 

‘ሄሞክሮማቶሲስ’ (hemochromatosis) 
ዝተባህለ ጥዕናዊ ጸገም የስዕብ እዩ። እዚ 
ጠንቂ ሕማም ጸላም (cirrhosis) ኮይኑ 
ይጥቀስ። መንፋሕቲ፡ ተምላስን ዕግርግርን 
ዝኣመሰሉ ምልክታት ድማ የርኢ። 

ምምጻይ ‘ኣይረን’ ምሕያል
እንወስዶ ትሕዝቶ ኣይረን ነዕብዮም’ምበር 

ኣካላትና ነቲ ትሕቶ ብዝግባእ መጽዩ 

የትርፎ ኣሎን የለን ምግንዛብ’ውን ኣገዳሲ 
እዩ። ስለ’ዚ፡ ኣካላትና ነቲ እንወስዶ ኣየር 
መጽዩ ዘትርፈሉ ኣገባብ ከሐይል ይግባእ። 
ብኸመይ?ብኸመይ?
=> ‘ኣይረን’ ብዝግባእ መጽዮም ክተርፉ 

ዘኽእሉ ነገራት
ልዑል ትሕዝቶ ‘ኣይረን’ ዘለዎም 

መግብታት ወይ መተካእት መድሃኒት 
ኣብ እንወስደሉ እዋን፡ ጐድኒ-ጐድኑ 
ልዑል ትሕዝቶ ቫይታሚን ‘ሲ’ ዘለዎም 
መግብታት ክንወስድ ይምከር። ቫይታሚን 
‘ሲ’ ኣካላትና ዘድልዮ ኣየርን መጽዩ 
ከትርፍ ኣብ ዝገብሮ ስራሕ ሓጋዚ እዩ። 
ስለ’ዚ፡ ልዑል ትሕዝቶ ኣየር ዘለዎም ከም 
ጸላም ከብዲን ካልእ ጥረታትን ዝኣመሰሉ 
መግብታት ኣብ እንምገበሉ እዋን፡ ለሚን 
ከነንጥበሉ ዝበለጸ ኣገባብ እዩ። 
ቫይታሚን ‘ሲ’ቫይታሚን ‘ሲ’፦
  ‘ሲትሪክ ኣሲድ’ ካብ ዘለዎም 

መግብታት፡
  ካብ ስትረውቤሪን ቈጻላት ኣሕምልትን 

ክንረኽቦ ይከኣል። 
ቫይታሚን ‘ኤ’ ከምኡ’ውን ‘ቤታ-

ካሮቲን’ ትሕዝቶ ዘለዎም መግብታት 
እውን ኣይረን ብዝግባእ ተመጽዩ ኣብ 
ኣካላትና ክውዕል ይሕግዙ እዮም። እዚ 
ዓይነት መኣዛ’ዚ፡ ካብ ዓሳ፡ ጸላም ከብዲ 
ከምኡ’ውን ካብ ካሮት፡ ምቁር ድንሽን 
ማንጉስን ክንረኽቦ ይከኣል። 
=> ‘ኣይረን’ ብዝግባእ ተመጽዩ ከይተርፍ 

ዝገብሩ ነገራት
ካልሽዩም፡ ኣብ መግቢ ዘሎ ‘ኣይረን’ 

ተመጽዩ ኣካላትና ከይጥቀመሉ ዕንቅፋት 
ክፈጥር ዝኽእል ማዕድን እዩ። ስለ’ዚ፡ 
ትሕዝቶ ‘ኣይረን’ ኣብ ደምና ከነዕቢ 
ኣብ እንደልየሉ እዋን፡ ንግዜኡ ትሕዝቶ 
ካልሽዩም ዘለዎም መግብታት ካብ 
ምምጋብ ክንቁጠብ ይግባእ።
  ጸባን ውጽኢቱን፡
  ሶያቢን፡
  በለስ ወዘተ ልዑል ትሕዝቶ ካልሽዩም 

ዘለዎም መግብታት እዮም። 
መዓስ ናብ ዶክተር ንቐርብ?መዓስ ናብ ዶክተር ንቐርብ?
ዋሕዲ ‘ሄሞግሎቢን’ ኣብ ገዛ ኣብ 

ኣመጋግባና ብእንገብሮ ለውጢ 
ከነመዓራርዮ ዝከኣል’ኳ እንተኾነ፡ ገለ ካብ 
ዓይነት ዋሕዲ ‘ሄሞግሎቢን’ ግና ግቡእ 
ሕክምናዊ ክንክን ዘድልዮም እዮም። 
ዓቐን ሄሞግሎቢን ኣብ ደምካ ንምዕባይ 
ኣብ እተካይዶ ጻዕሪ፡ እዞም ዝስዕቡ 
ምልክታት ምስ እተርኢ ናብ ሓኪም 
ክትቀርብ ግድን እዩ።
* ቈርበት ሰብነትካን ግርጻንካን ምስ 

ዝፍሕሹን ዘይሕብሩ ምስ ዝሕዝን፡
* ምስልካይን ድኻም ጭዋዳን ምስ 

እተርኢ፡
* ቅልጡፍን ዘይንቡርን ህርመት ልቢ 

ምስ እትዕዘብ፡
* ተደጋጋሚ ሕማም ርእሲ፡
* ክርደኣካ ዘይክእል ተደጋጋሚ ጐንጺ 

ኣካላት ምስ ዘጋጥመካ ወዘተ።
ብኸመይ ዋሕዲ ‘ሄሞግሎቢን’ ወይ 

‘ኣይረን’ ከጋጥመና ይኽእል? ‘ኣይረን’ ከጋጥመና ይኽእል? 
ሓደ ሰብ ኣዝዩ ዝተወሰነ መግቢ 

ጥራይ ምስ ዝወስድ፡ ወይ ነፍሰ-ጾር ምስ 
እትኸውን እንተዘይኮይኑ - ኣብ እንወስዶ 
መግቢ እኹል ማዕድን ‘ኣይረን’ ብዘይ 
ምህላው ብቐሊሉ ክስዕብ ዝኽእል ጸገም 
ኣይኮነን። ሰብነትና ካብቲ ዝትክኦ ንላዕሊ 
ብቕልጡፍ ደም ከጥፍእ ምስ ዝርአ 
ዋሕዲ ‘ሄሞግሎቢን’ ከጋጥመና ንቡር 

እዩ። 
ጠንቅታት ትሑት ‘ሄሞግሎቢን’ ኣብ 

ደም ዝተፈላለዩ እዮም።
- ኣይረን ትሕዝቶ ዘለዎም መግብታት 

ዘይምውሳድ፡ 
- ነፍሰ-ጾር ወይ ብብዝሒ ደም ምፍሳስ 

ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት፡
- ውሽጣዊ መድመይቲ፡
- ኣካላትና ዝረኸቦ ‘ኣይረን’ ብዝግባእ 

መጽዩ ከትርፎ ዘይምኽኣል፡
-  ብሰንኪ ሓደጋ ብዙሕ ደም ምፍሳስ፡
- ዋሕዲ ‘ሃይድሮ ክሎሪክ ኣሲድ’ ኣብ 

ከስዐ፡
- ዘይተመጣጠነ መግቢ ምውሳድ፡
- ንነዊሕ ዓመታት ግዙእ ኣልኮላዊ 

መስተ ምዃን ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ምልክታት ትሑት ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’
ዋሕዲ ‘ሄሞግሎቢን’ ኣለካን የብልካን 

ብቐሊሉ ክልለ ዝኽእል ስለዘይኮነ፡ ግቡእ 
ሕክምናዊ መርመራ ምክያድ እዩ ዘድሊ። 
እቶም ምልክታት ከከም ኩነታቱ ይፈላለዩ 
እዮም። እቶም ምልክታት፦እቶም ምልክታት፦
= እቲ ዋሕዲ ሄሞግሎቢን ኣብ ዘስዕቦ 

ክብደት ዋሕዲ ደም፡
= ኣብ ደረጃ ኣመዓባብላኡ፡
= ኣብ ዕድመ፡
= ኣብ እዋናዊ ሓፈሻዊ ብቕዓት ጥዕና 

ናይ’ቲ ግዳይ ይምርኰስ።
ኣብ ገለ ኩነታት እቲ ግዳይ ዝኾነ 

ምልክት ከርኢ ኣይክእልን እዩ። 
እቶም ቀንዲ ምልክታት ትሑት ዓቐን እቶም ቀንዲ ምልክታት ትሑት ዓቐን 

‘ሄሞግሎቢን’፦‘ሄሞግሎቢን’፦
* ዘይልሙድ ድኻም፦ ኣካላትካ ረሸሽ 

ምባልን ተደጋጋሚ ድኻም ክስመዓካ 
ምርኣይን። ኣብ ደምና ኦክስጅን ተሰኪሙ 
ናብ መላእ ሰብነትና ዘበጻጽሕ እኹል 
ሄሞግሎቢን ብዘምህላዉ እዩ ድኻም 
ዝስመዓና። 
* ምፍሕሻው/ምጽምላው፦ ሕብሪ 

ቈርበትና ክፍሕሹ ወይ ክጽምሉ፡ 
ከምኡ’ውን ታሕተዋይ ኰቦሮ ዓይኒ 
ዘይልሙድ ሕብሪ ክሕዝ እቲ ካልእ 
ምልክት ትሑት ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’ እዩ። 
ኣብ ቀያሕቲ ዋህዮታት ደምና 

ዝህሉ ሄሞግሎቢን፡ ደምና ቀይሕ 
ሕብሪ ከምዝህልዎ ይገብር። ውሑድ 
ሄሞግሎቢን ኣብ ዝህልወና እዋን፡ ሕብሪ 
ደምና ፍሕሽው ዝበለ ቀይሕ ሕብሪ 
ከም ዝሕዝ ይኸውን። በዚ እዩ ድማ 
ሕብሪ ቈርበትና ዘይንቡር ሕብሪ ክሕዝን 
ክፍሕሹን ዝርአ። 
* ሕጽረት እስትንፋስ፦ ሄሞግሎቢን 

ቀያሕቲ ዋህዮታት ደምና ኦክስጅን 
ተሰኪሞም ናብ መላእ ሰብነትና ከብጽሑ 
እዩ ዘኽእሎም። ብሰንኪ ዋሕዲ ኣይረን 
መጠን ናይቲ ሄሞግሎቢን ውሑድ 
እንተሎ፡ ናብ ኣካላትና ዝበጽሕ መጠን 
ኦክስጅን ክውሕድ ግድን እዩ። እዚ 
ማለት ጭዋዳታት ኣካላትና ዋላ ሓጺር 
ጉዕዞ ከካይድ ዘድልዮ ኦክስጅን ብግቡእ 
ኣይረክብን። ከም ውጽኢቱ፡ ስርዓተ-
እስትንፋስና ዝያዳ ኦክስጅን ንኽረክብ 
ካብ ንቡር ዝቐልጠፈ ይኸውን። ሕጽረት 
እስትንፋስ ከጋጥመና ንቡር ይኸውን። 
* ሕማም ርእሲን ምንጽርራውን፦ 

ዋሕዲ ‘ሄሞግሎቢን’ ርእሲ የሕምምን 
የንጸራሩን እዩ። እዚ ዓይነት ምልክት’ዚ 
ብፍላይ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ንቡር እዩ።
* ምውሳኽ ህርመት ልቢ፦ ምውሳኽ 

ህርመት ልቢ (heart palpitations) ሓደ 
ካብ ምልክታት ትሑት ዓቐን ‘ሄሞግሎቢን’ 
ኣብ ደም እዩ። 

              ምንጪ፦ Health line              ምንጪ፦ Health line
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ማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል 

ውዕሎ ፋልግንዳ-ደሎሎ
ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዓንቀጽ ናይ’ዚ 

ኣርእስቲ’ዚ፡ ምስ ስርሒት ፈንቅል 
ተወሃሂዱ ክ/ሰ 52 ኣብ ሮራ መንሳዕ 
ብዛዕባ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ፡ ምርብራብ 
ግንባር ጊንድዕ ምስ ጀመረ ድማ፡ ኣብ 
ውግእ ፈረሰገ ብደረጃ ቦጦሎኒ ምስ 
ክ/ሰ 61፣ ብወገን ርእሲ-ዓዲ ክወርድ 
ንዝፈተነ ሰራዊት ጸላኢ ንምዕጋት 
ኣብ ርእሲ’ምባደርሆ ኣብ ዝተኻየደ 
ምርብራብ፣ ብፍላይ ውግእ ከባቢታት 
ርእሲ-ዓዲ፡ እንኰላይ ክፍላተ-ሰራዊት16ን 
96ን ዝተሳተፋኦ - ንጸላኢ ክሳብ 3000 
ምዉታት ዘኽሰረ ምንባሩ ነቢብና። ጸላኢ፡ 
ብሸነኽ ደቡብ ጋሕያት ሰሊኹ፡ ደለሎ 
ናብ ዝተባህለ ድሕሪ መከላኸሊ መስመር 
ተጋደልቲ ዝርከብ ቦታ ምስ ሓለፈ 
ድማ፣ እተን ድፋዕ ዝሓዛን ከም ዕቁብ 
ሓይሊ ኣብ ድሕሪት ዝጸንሓን ድምር 
4 ቦጦሎኒታት ናይ ክ/ሰራዊት 52፡ 
ነቲ ዝሰለዀ ብርጌድ ጸላኢ ንምድምሳሱ 
ሓላፍነት ከም ዝወሰዳ ርኢና ነይርና። 
መቐጸልታኡ እንሆ፦   
እቲ ብመንጎ ብርጌዳት 18ን 82 ናይ 

ክፍለ ሰራዊት 85 -ናይ ህዝባዊ ግንባር- 
ዝሰለዀ ሰራዊት ጸላኢ፣ ኣብ መጀመርታ 
ሓደ ብርጌድ ናይ ክፍለጦር 18 እዩ 
ዝነበረ። እዚ ብርጌድ’ዚ ናብ መከላኸሊ 
ድፋዕ ተጋደልቲ ተጸጊዑ በቲ ዘጽንዖ 
ጸቢብ መስለዂ ቦታ ኣቢሉ ናብ ድሕሪ 
መከላኸሊ መስመር ተጋደልቲ ክሳብ 
ዝሓልፍ ምእንቲ ከይስማዕ ብኸቢድ 
ደብዳብ መዳፍዕ ይስነ ነበረ። ብርጌድ 
ጸላኢ፡ ነታ መሕለፊት ዝተጠቕመላ 
መስመር ድሕሪ ምቍጽጻሩ ናብ ደለሎ 
ገጹ ብምውሓዝ፡ ንከባቢ መአዘዚ ክልተ 
ብርጌዳት ናይ ህዝባዊ ግንባር ተቘጻጺሩ 
ናብ ብዓረዛ ገጹ ክቕጽል ፈተነ። 
ኣብ ከምቲ ዝበለ ህሞት ካብቶም 

ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኣሃዱታት 
ህዝባዊ ግንባር፡ ቦጦሎኒ ክልተ ናይ 
ብርጌድ 45ን ኣባላት ስለያ ክፍለ 

ሰራዊት 85 ነበሩ። ብተኸስተ ኣለሙን 
(ወዲኣለሙ) ተኪኤ ገረዝጊሀርን 
(ወዲገረዝጊሀር) ዝተመርሐ ቦጦሎኒ 
ክልተ፡ ነቲ ናብ ብዓረዛ ክቕጽል ዝፈተነ 
ሰራዊት እናቐርሰመ መለሶ። ብተመሳሳሊ 
እቶም ምስ ውጩ ዝነበሩ ኣባላት ስለያ 
ክፍለ-ሰራዊት 85 እውን ብዝነኣድ 
ቅልጣፈ ንጸላኢ ናህሩ ከም ዝቝጸ 
ገበሩዎ። ጸላኢ፡ ንድሕሪት ብምምላስ 
ኣብቲ ኣቐዲሙ መአዘዚ ብርጌዳት ወገን 
ኮይኑ ዝጸንሐ ከባቢታት ተደሪቱ ተረፈ።
ድፋዕ ክፍለ-ሰራዊት 85 ብዘይካ እታ 

ጸላኢ ዝሰለዀላ መስመር ካልእ ኩሉ 

ካልኣይን መወዳእታን ክፋል

ከም ዝነበሮ ቈመ። ብርጌድ ጸላኢ ናብ 
ድሕሪ ድፋዕ ናይቲ ክፍለ-ሰራዊ ሓሊፉ 
ይዋጋእ’ኳ እንተ ነበረ፡ ግን ኵሉ ተጋዳላይ 
ናይቲ ክፍለ-ሰራዊት መከላኸሊ መስመሩ 
ኣጽኒዑ፡ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ኰይኑ 
ንቕድሚቱን ድሕሪቱን ይከታተል ነበረ። 

ማዕረማዕረ’ዚ፡ ኣብ ኩበ ዝነበረ ሳልሳይን 
ቀዳማይን ቦጦሎኒታት ናይ ብርጌድ 
45 ክፍለ-ሰራዊት 52፡ ነቲ ዝሰለዀ 
ሰራዊት ጸላኢ ንምድምሳስ ብህጹጽ 
ናብ ከባቢ ፋልግንዳ ተንቀሳቐሰ። እዞም 
ክልተ ቦጦሎኒታት ናይ ምሸት ኣብ ቦታ 
ፍጻመ በጽሑ። ሽዑ፡ እቶም ንጸላኢ 
ጸፊዖም ንድሕሪት ዝመለሱዎ ካብ ንግሆ 
ጀሚሮም ክዋግኡ ዝወዓሉ ቦጦሎኒታት 
ናይ ወልደማርያምን ወዲ-ገረዝጊሀርን - 
ካብ ብርጌድ 24ን ካብ ብርጌድ 45ን 
ናይ ክፍለሰራዊት 52 - መጥቃዕቶም 
ይቕጽሉ ነበሩ። ንምሸቱ ከኣ፡ ንጸላኢ 
ካብተን ተቘጻጺሩወን ዝወዓለ በረኽቲ 
መአዘዚ ብርጌዳት ወሪዱ ኣብ ጐላጕል 
ፋልግንዳ ከም ዝእከብ ገይሮሞ ሓደሩ። 

ጸላኢ ናብ መበገሲ ቦታኡ ስለ ዘይተመልሰ 
ኸኣ፡ እቲ ጸረ-መጥቃዕቲ ንጽባሒቱ’ውን 
ክቕጽል ነይሩዎ።
በዚ መሰረት፡ ተጋዳላይ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ 

ኣብ ከበባ ዝኣተወ ሰራዊት ጸላኢ 
ንዝውሰድ ደምሳሲ መጥቃዕቲ ቅድመ 
ምቅርራብ ክገብር ሓደረ። ኣሎ ዝበሃል 
ሞርታራት፡ ቢተናትን ዶሽካታትን ናይ 
ኣጋር ከቢድ ብረት ክፍለ-ሰራዊት 85 
ሻንብቆታቱ ናብ ፋል ጊንዳ -ጸላኢ 
ናብ ዝተቘጻጸሮ ቦታ- ኣቕነዖ። ናይ 
ክፍለ-ሰራዊት 52 እውን ብተመሳሳሊ። 
ብዘይካ’ዚ ካብ ድሕሪት ዝድርበ 

ቦምባታት ከቢድ ብረት ናይ ሜካናይዝድ 
ክፍለ-ሰራዊት 74 እውን፡ ናብቲ ኣብ 
ጐላጕል ሕርሻ ፋልግንዳ ተዀርኲሙ 
ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ቀኒዑ ሓደረ።
ዕለት 30 ንግሆ እቲ ውግእ ብናይ 

ወገን ሰራዊት ተወለዐ። ኣብዚ ውግእ’ዚ 

ዝተሰለፉ ቦጦሎኒታት፡ እቶም ካብ ኩበ 
ወሪዶም ናብ ዕለት 30 ኣብ ዘውግሐ 
ለይቲ ኣብ ቦታ ፍጻመ ዝበጽሑ ኣሃዱታት 
እዮም። ብሃይለስላሰ ሓጐስን ዘርእዝጊ 
ወዲ-ሽፍታን ዝምራሕ ቦጦሎኒ ሰለስተ 
ካብ ደቡብ ናብ ኣንፈት ሰሜን ብጸጋም፡ 
ብሓይልኣብ ኢሳቕ ዝምራሕ ቦጦሎኒ-
ሓደ ድማ፡ ቦጦሎኒ ወልደማርያም 
ዘጥቅዓሉ ብዝነበረ የማን ወገን ተሰሊፎም 
ንጸላኢ ናብቲ ዝሰለዀሉ ኣንፈት 
ክዅብኩቡዎ ጀመሩ። መድፋዓጂታት 
ኣጋር ከቢድ ብረት ተጋደልቲ’ውን 
ብትሕዞ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጸላኢ 
ጠያይቶምን ቦምባታቶም ኣዝነቡ።
ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ደምሳሲ ስጕምቲ 

ክውሰድ ከሎ ብወገን ጸላኢ’ውን ነቲ 
ዳርጋ ኣብ ከበባ ዝኣተወ ሰራዊቱ ሓይሊ 
ናይ ምድራዕ ስጕምቲ ይወስድ ነበረ። 
እቲ መጀመርታ ንመከላኸሊ መስመር 
ተጋደልቲ ሰንጢቑ ዝሓለፈ ሰራዊት 
ጸላኢ፡ ሓደ ብርጌድ ናይ ክፍለ-ጦር 18 
ከም ዝነበረ ድሮ ተገሊጹ እዩ። ድሓር 
ግን ኵላቶም ብርጌዳት ናይቲ ክፍለጦር፡ 
ማለት፡ 35፡ 36፡ 37 ተኸታቲሎም ኣተዉ። 
ጸላኢ ኣብዚ ዓቕሚ’ዚ ኣይተደረተን፤ 
ናይ ምድራብ ሰራዊት ክሳብ ዕለት 30 
ድሕሪ ቀትሪ ቀጸሎ። ኣብ ልዕሊ’ዞም 
ዝተጠቕሱ ብርጌዳት፡ ካብ ክፍለ-ጦር 
23 ክልተ ብርጌዳትን ካብ ክፍለ-ጦር 15 
ሓደ “ግስላ” ኮማንዶ ብርጌድን ተደረቡ። 
ጸላኢ፡ ኣብታ ብሰራዊት ህዝባዊ ግንባር 
ዝተኸበበት ጸባብ ናይ ሕርሻ ቦታ ጥራይ 
እልቢ ዘይብሉ ወተሃደር ርቕሕ ኣበላ። 
በዚ ምኽንያት፡ እቲ ውግእ ነቶም 

ክድምስሱዎ ሓላፍነት ዝወሰዱ 
ቦጦሎኒታት ከቢድ መስዋእቲ ዝሓትት 
ነበረ። ወላ’ኳ ዝኣክል ናይ ከቢድ ብረት 
ሓገዝ እንተ ነበሮም፡ ሰራዊት ጸላኢ ግን 
ብድሕሪቱ ግባ፡ (እቶ)፡ እናተባህለ ብብረት 
ተገዲዱ ይዋጋእ ነበረ። ብክልተ ክንፊ 
ናይታ ዝሰለዀላ መስመር ዓሪዶም ዝነበሩ 
ተጋደልቲ’ውን ንድሕሪት ከም ዘይምለስ 
ገይሮም ሓነቑዎ። በዚ ምኽንያት፡ ጸላኢ 
ኣብ ዘለዎ ኰይኑ ጸኒዑ ካብ ምክልኻል 

ሓሊፉ ካልእ ምርጫ ኣይነበሮን። 
ብፍላይ እቲ ኣብ ቅድሚ ቦጦሎኒ 

ስለስተ ኰይኑ ዝከላኸል ዝነበረ ሰራዊት 
ጸላኢ፡ ንእሽቶ ኵጀት ሒዙ ንተጋደልቲ 
ረጊጡ ዓገቶም። ድሕሪ’ዚ ብዘምኪኤልን 
ብግርማይን ትምራሕ ሳልሰይቲ ሓይሊ 
ናይታ ቦጦሎኒ ብጸጋም ተጠውያ 
ዘየላቡን ቅልጡፍን መጥቃዕቲ ገበረት። 

ካብ ጸላኢ ኣዝዩ ጽዑቕ ደብዳብ’ኳ እንተ 
ኣጋጠማ ኣብታ ኵጀት ጸኒዑ ዝከላኸል 
ንዝነበረ ጸላኢ ኣብ ውሽጢ 20 ደቒቕ 
ከምዝእለ ገይራ መገዲ ከፈተት። ግን 
ብዘይ ዋጋ ዝተረኽበ መርገጺ እግሪ 
ኣይነበረን። ገለ ካብቶም ነታ ኵጀት ኣብ 
ምቍጽጻር ዝተበጀዉ ተጋደልቲ ሓደ፡ 
መራሒ ጋንታ ያቆብ ሰጊድ ነበረ። ያቆብ፡ 
ኣብ ምድምሳስ እዚ ናደው መድፍዓጂ 
ኣርፒጂ ኮይኑ ዝተዋግአ፡ ብፍላይ ድማ 
ኣብ ክሳድ መስሓሊት ንብዙሓት 
ተሽከርከርቲ መሪሓ ናብ ከረን ከተምልጥ 
ንዝፈተነት ወተሃደራዊት መኪና ጸላኢ 
ሃሪሙ ብምቅጻል፡ መገዲ ከም ዝዕጾ 
ዝገበረ ጅግና እዩ። ከምኡ’ውን፡ መራሒ 
ጋንታ መብራህቱ ኣቦሃና - ብሓገዝ 
መነጽር ዓይኒ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ዓይነይ 
ጸጊሙኒ ከይበለ ዝዋጋእ - ምስኡ ኣብታ 
መጥቃዕቲ ተሰውአ።
ንገስጋስ ተጋደልቲ ዝዓንቀፈት ኵጀት 

ንሳ ሓንቲ ቦታ ጥራይ ኣነበረትን። 
ብዘይካ እታ ህይወት ክልተ መራሕቲ 
ጋንታታት ተጋደልቲ ዝርከቡዎም 
ውፉያት ተዋጋእቲ ዝሓተተት ኵጀት፡ 
ኣኻውሕ ዝበዝሓ ካልእ ጸላኢ ጸኒዑ 
ክከላኸል ዝሓገዘቶ ካልእ ቦታ’ውን 
ነይራ። ንዓኣ ድሕሪ ምሓዝ ጥራይ ኢኻ 
ንናይቲ ከባቢ ሩባኡን ጐላጕሉን ኣብ 
ቍጽጽረይ ኣእትየዮ ክትብል ትኽእል። 
ስለ ዝዀነ፡ እዚኣ’ውን ልዕሊ ዝግባእ 
ዋጋ ከይተኽፍል ኣስጊኣ ነበረት። ግን 
ኣይከምቲ ዝተፈርሐቶን።
እተን ሓይልታት እናጥቅዓ ከለዋ፡ ኣብ 

መንጎ ውግእ ውሱናትን ምሩጻትን ሰባት 
ብድሕሪት ተዓጺፎም ናብታ ዓንቃጺት 
ቦታ ተጸግዑ። ምስቲ ናይ ታህሰስ 
ኣቝጽልቲ ተመሳሲሎም እናተኸወሉ፡ 
ብመንጎ’ተን ክልተ ሓይሊ ንቕድሚት 
ሓሊፎም እዮም ኣብቲ ዝድለ ቦታ 
ዝበጽሑ። ጸላኢ ንታሕቲ እናጠመተ 
ከሎ ከኣ ብድሕሪት ኣትዮም ብቦምባ 
ደፈኑዎ’ሞ ምሉእ ብምሉእ ነታ ቦታ ኣብ 
ቍጽጽር ኣተዉዋ። ድሕሪ’ዛ ስርሒት 
እዚኣ ተጋደልቲ ኩሉ ስትራተጂያዊ 

ቦታታት ስለ ዝተቘጻጸሩ ንጸላኢ ምድቓቑ 
በዳሂ ኣይነበረን። 
ጸላኢ ከም ጥሪት ኣብ ቅርጺ ጋብላ 

ስለ ዝተኣከበ ብሞርታራትን ዶሽካታትን 
ብሬናትን ኣቕኒዕካ ጥራይ ምርሽራሹ 
ኰነ። ጠሊ ዝነበሮ ክራማት እንተዘይነብር፡ 
በቲ ኣብቲ ቦታ ዝወደቐ ቦምባታት 
ኣዝርእትን ሳዕርን ተቓጺሉ ኣብቲ ከባቢ 
ከቢድ ባርዕ ምተፈጥረ።
ኣብ መወዳእታ ዝመውት ሞይቱ 

ዝማረኸ ምስ ተማረኸ፡ እቲ ከባቢ 
ብወተሃደራዊ ንብረትን ዝሞተ ሰብን 
ካብቲ ንቡር ትርኢቱ ካልእ ምስሊ ሓዘ። 
ተጋደልቲ፡ ዝተመንጠለ ድፋዓቶምን 
ናይ ድሕሪት መዕቈቢ ቦታኦምን 
ኣምለሱ። ፈቐዶ ግራት ዛሕዛሕ ዝበለ 
ንብረትን ወተሃደራዊ ዕጥቅን ጸላኢ ናብ 
ዝኸዶ ኣይነበረን። ብፍቕዲ ብዙሕ’ኳ 
ኣይዅን’ምበር ከም ብረት ጸረ-ነፈርቲ 
ዝኣመሰለ ንብረት ተጋደልቲ’ውን ኣብ 
ኢድ ጸላኢ ዝወደቐ ከም ዝነበረ ልዕል 
ኢሉ ተገሊጹ እዩ። እዚኣቶም ኵላቶም 
ድሕሪ ምድምሳስ ጸላኢ ናብ ዝኸዱዎ’ኳ 
እንተዘይነበሮም፣ ተጋደልቲ ግን ናይ ስጋ 
ኮይኑዎም ብቐዳምነት ነቲ ንኣስታት 24 
ሰዓታት ኣብ ኢድ ጸላኢ ወዲቑ ዝጸንሐ 
ንብረቶም ክእክቡ ኣብቲ ከባቢ የማን 
ጸጋም ምባል ጀመሩ። ብፍላይ ከኣ፡ 
እቶም መድፍዓጂታት ናይ ጸረ-ነፈርቲ 
ኣስትረላ ሚሳይል። 
ኣብ ዓውደ-ውግእ ንብረት ክማረኸካ 

ዘየመክሕ ዘጋጥም ነገር’ኳ እንተ ነበረ 
ግን ወላ እታ ሕስርቲ ትበሃል ንብረት 
ብጸላኢ ክትማረኽ ከላ ንተጋዳላይ 
መሕፈሪት እያ። እቲ ብረት ኣብ ጸላኢ 
ዝቈጻጸሮ ቦታ ተሪፉ ከም ዝነበረ ዳርጋ 
ብዙሕ ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፈ 
ተጋዳላይ ፈሊጡ እዩ። ስለ ዝዀነ ማዕረ 
እቶም መድፍዓጂታት ካልኦት’ውን ነቲ 
ብረት ንምርካቡ ሃሰስ ይብሉ ነበሩ። ኣብ 
መወዳእታ ከኣ ብኣባላት ኣጋር ከቢድ 
ብረት ክፍለ-ሰራዊት 52 ተረኽበ። 
ኣብ ግራት ኣውሒ ዝበሃል ቦታ ኣብ 
መሸፈኒኡ ተጠቕሊሉ ምስ ቦምባታቱ 
ኣብ ከውሒ ተጸጊዑ ከይተ ተንከፈ 
ጸንሐ።
ኣብ መጀመርታ እቲ ሚሳይል ምስ 

ተረኽበ፡ ንዑቕባይ ዓንደብርሃንን ብጾቱን 
ናይ ጸላኢ ብረት እዩ መሲሉዎም 
ነይሩ። ምስቲ ዝተማረኸ ኣጽዋር 
ጸላኢ ክሕውሱዎ እናሓሰቡ እቶም 
መድፍዓጂታቱ መጺኦም ኣለልዮሞ። 
ቀጥታ ድማ ብረቶም ኣከቡ። 
ብመሰረት ናይ ሽዑ ጸብጻባት፡ ካብቲ 

ናብ ፋልግንዳን ደሎሎን ሰሊኹ ዝኣተወ 
ሰራዊት ጸላኢ፡ ናብ መበገሲኡ ዝተመልሰ 
ኣይነበረን። ዳርጋ ሚእቲ ሚእታዊት 
ተደምሲሱ እዩ። 88 ሚእታዊት ካብቲ 
ዝተደምሰሰ ሰራዊት ጸላኢ ብቦምባታት 
ከቢድ ብረትን ሞርታራትን 
ዝተሓምሸሸ እዩ። እቲ ዝድብድብ 
ዝነበረ ናይ ተጋደልቲ ሞርታራት፡ ናይ 
ቅድሚት ሓባሪ ዘድልዮ ኣይነበረን። 
መድፍዓጂታት ኣጋር ከቢድ ብረት 
ተጋደልቲ፡ ንጸላኢ ቀጥታ ብኣዒንቶም 
እናረኣዩ እዮም ዝሃርሙዎ ዝነበሩ። 12 
ካብ ሚእቲ እዩ ብኣጋር ሰራዊት 
ተጋደልቲ ተደምሲሱ። ክሳራ ተጋደልቲ 
ሓደ ተጋዳላይ ን50 ወተሃደር ጸላኢ። 
በዚ ከኣ ውግእ ፋልግንዳ ተዛዘመ።
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ሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

ኣለክሳንደር ፖፕኣለክሳንደር ፖፕ ብ22 ግንቦት 1688 
ኣብ ከተማ ሎንደን ተወልደ። ኣሌክሳንደር 
ኣብ ግዜ ንእስነቱ መጻሕፍቲ ናይ 
ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጽሓፍትን ገጠምትን 
ኣዘውቲሩ የንብብ ነበረ። ኣሌክሳንደር 
ብዘይካ’ዚ፡ ንዝነበሮ ዝነኣድ ምልከት 
ቋንቋታት ተጠቒሙ ብቛንቋታት 
እንግሊዝ፡ ፈረንሳ፡ ጥልያን፡ ላቲንን 
ግሪኽን ዝተጻሕፉ ግጥምታት ብምንባብ 
ንብቕዓቱ ዝድርዕ ፍልጠት ኣዋህሊሉ’ዩ። 
ኣሌክሳንደር ካብ ወዲ 12 ዓመት ጀሚሩ 
ብዝተፈላለዩ ሕማማት ተሳቕዩ እዩ። 
ሕማም ዓባይ ሰዓል ንኣዕጽምቱ ብምጥቃዕ 
ጠንቂ ድሩት ዕብየትን ዘይስሩዕ ቅርጺ 
ኣካላቱን ኮይና’ያ። ቁመት ኣሌክሳንደር 
ካብ 1.37 ሜ. ዝሓልፍ ኣይነበረን። ብሰንኩ 
ድማ፡ ኣብ ስርዓተ ምስትንፋስ ከቢድ 
ሽግር የሕልፍ ነበረ። ብሕማምን ቃንዛን 
ተሰኒፉ ነብሱ ዘየውደቐ ኣሌክሳንደር፡ ኣብ 
ግንቦት 1709 “ፓስቶራልስ’ ብዝብል 
ኣርእስቲ ንመጀመርታ ግዜ ንሕትመት 
ዘብቅዓ ግጥሚ ነበረት። እዛ ግጥሚ ጽቡቕ 
ስም’ዩ ረኺቡላ። 15 ግንቦት 1711 
ዝተሓትመት ‘ኣን ኢሰይ ኦን ክሪቲስዝም’ 
ዘጠመቓ ግጥሚ እውን ልዑል ተቐባልነት 

ዝረኸበት ቀጺላ ዝሰዓበት ስራሕ’ያ ነይራ። 
ኣሌክሳንደር ነዛ ግጥሚ ንኽሰርሕ ሰለስተ 
ዓመትታ’ዩ ወሲዱሉ። ንሱ ኣብዛ ግጥሚ 
ዝተጠቕመሉ ሓድሽ ሜላ ኣጸሓሕፋ ኣብ 
ስነ-ግጥሚ ብርቂ ተርእዮ ነይሩ። ገዛእ ርእሱ 
ኣብ ግጥምን ህየሳን ዝነበሮ ደረጃ ብቕዓትን 
ኣጠማምታን ከረድእ ፈተነ። መጋቢት 1713 
‘ዊንድሶር ፎሬስት’ ንሕትመት ዝበቕዓትሉ 
ዓመት ነይሩ። እዛ ግጥሚ ሓንቲ ካብተን 
ብሉጻት ፍርያት ኣሌክሳንደር ኮይና፡ ናብ 
ህዝቢ ምስ ተዘርግሐት ብዙሓት ደገፍቲ’ያ 
ረኺባ። “ዘ ሬፕ ኦፍ ዘ ሎክ” ሓንቲ ካብተን 
ኣሌክሳንደር ኣብ 1712 ዝዘርግሓ ፍሉጣት 
ግጥምታት’ያ። ዝተመሓየሸት ካልኣይ 
ሕታም ናይዛ ግጥሚ ኣብ 1714 እውን 
ተሓቲማ ነይራ። ኣብ 1713 ‘ኢልያድ’ 
ንምትርጓም ተታሓሓዝዎ ከም ዘሎ ንደገፍቱ 
ኣበሰረ። ኣብ ብፍሲ ወከፍ ዓመት ሓንቲ 
ክፋል እናሕተመ፡ ን6 ዓመታት ዝቐጸለ 
ስራሕ ዓየየ። እታ ስራሕ ልዑል ጥንቃቐን 
ጥበብን ትሓትት ብምንባራ ንኣሌክሳንደር 
ቀሊል ብድሆ ኣይነበረን። ሳላ ዝነኸሰ ግና፡ 
ቀዳማይ ክፋል ናይዛ መጽሓፍ ግጥምታት 

ብ1715 ክሕተም እንከሎ፡ ብዘይካ’ቲ ካብ 
ኣፍቀርቲ ግጥሚ ዝረኸቦ ናእዳ ብፊናኒሳዊ 
መዳይ’ውን፡ እዛ ስራሕ ዘይገመቶ ሽሻይ 
ሒዛትሉ መጺኣ።
ግጥምታት ኣሌክሳንደር በዚ ደው 

ኣይበሉን። ‘ኣን ኢሰይ ኦን ማን’ ኣብ 
1732 ዝተዘርግሐት ናይ ፍልስፍና 
ግጥሚ’ያ። ብመንገዲ’ዛ ግጥሚ ኣቢሉ 4 
መልእኽትታት’ዩ ከመሓላልፍ ፈቲኑ። 

ምስጢርን ፍጹምነትን ኣድማስ ንምግላጽ 
ክሳብ ክንደይ ኣሸጋሪ’ዩ ብዘየገድስ፡ ኣብ 
ትሕቲ ባህርያዊ ሕጊ ብርትዒ የገልግለና 
ኣሎ ከኣ ይብል። ኣሌክሳንደር ድሕሪ’ታ 
1738 ‘ዩኒቨርሳል ፕረየር’ ብዝብል ኣርእስቲ 
ዝጸሓፋ ግጥሚ፡ ገለ ንኣሽቱ ጽሑፋት 

ካብ ጽምዋ ንምግልጋል

ብሓባር ምንባር ንህይወት ውሑስ ከም 
ዝገብሮ፡ ስርዓተ መንብሮ ፍጡራት ብግብሪ 
ዘረጋገጾ ሓቂ’ዩ። እዚ ካብ ኮነ ነቶም 
ጽምዋ ዝስማዓኩም ብምሁራት ዝተዋህበ 
መፍትሒ ነዚ ዝስዕብ ይመስል፦
• ጭንቀት ምውጋድ 
ኣብ’ዛ እንነብረላ ዓለም ጓሂ፡ ሓደ ካብቶም 

ንደቂ ሰብ ዘጓንፉ ባእታታት እዩ። ከም 
ተርእዩ ኸኣ፡ ብዙሕ ሰብ ብሰንኪ ሕሉፍ 
ጓሂ ዝመንቀሊኡ ጭንቀት ኣደዳ ጽምዋ 
ይኸውን። ዋላ’ኳ ምስ ሰብ ጽቡቕ 
ዝምድናን ምትሕውዋስን እንተለካ፡ ኣብ 

ብዛዕባ ከተማ ኣሌክሳንደርያ
ከተማ ኣሌክሳንደርያ ብእትውንኖ 

ስፍሓትን ምዕባለን፡ ኣብ ግብጺ ድሕሪ 
ከተማ ካይሮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ። 
ኣብ 232 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ በቲ 
ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሕ ዝናን ግዝኣትን 
ኣጥርዩ ዝነበረ’ሞ ዳርጋ ንብምሉኡ ማእከላይ 
ምብራቕ ገዚኡ ዝነበረ ኣሌክሳንደር ዓቢ 

ድሕሪ ምሓዛ፡ እታ ከተማ ንስለ ክብሪ 
ናይቲ ንጉስ ብምባል ‘ኣሌክሳንደርያ’ ተባሂላ 
ክትጽዋዕ ከም ዝጀመረት መዛግብቲ ታሪኽ 
የረድኡ።  
ኣብ ጥንታዊ ግብጺ ከም ወደባዊት ከተማ፡ 

ማእከል ንግዲ፡ ብሃይማኖታውን ባህላውን 
ምስፍሕፋሕ እትፍለጥ ዝነበረት ከተማ 
ኣሌክሳንደርያ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም 

ደሴታት ፎክላንድ
ደሴታት ፎክላንድ ኣብ ደቡባዊ ክፋል 

ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝርከባ ብቑጽሪ 
ብዙሓት ዝኾና ደሴታት እየን። ናይ ኣስታት 
12,200 ትርብዒት ኪ.ሜ. ስፍሓት ዝሽፍና፡ 
ብኽልተ ዓበይትን ካልኦት ብኣማኢት ዝቑጸራ 
ንኣሽቱ ደሴታትን ኣብ ዝቖማ ደሴታት 
ፎክላንድ መብዛሕትኦም ብሪጣንያውያን 
ዝኾኑ ተቐማጦ ይርከቡወን። እተን ክልተ 
ዓበይቲ ደሴታት ‘ምብራቓዊ ደሴት ፎክላንድ’ 
ከምኡ ድማ፡ ‘ምዕራባዊ ደሴት ፎክላንድ’ 
ተባሂለን ይጽውዓ። ስፍሓት ናይ ምብራቓዊ 
ደሴት ፎክላንድ 6,610 ትርብዒት ኪ.ሜ. 
ክበጽሕ ከሎ፡ ናይ ምዕራባዊ ደሴት ፎክላንድ 
ድማ 4,530 ትርብዒት ኪ.ሜ. ይበጽሕ። 
እቲ ዝተረፈ ስፍሓት ናይቲ ደሴት፡ በተን 
ልዕሊ 200 ዝኾና ንኣሽቱ ደሴታት ይሽፈን። 
ደሴታት ፎክላንድ ዘለወን ኩነታት ክሊማ፡ በቲ 
ምስ ኣህጉር ኣንታርክቲክ ደሴታት ዝዳወብ 
ደቡባዊ ክፋላ ዝድረኽ እዩ። ኣብ ግዜ ሓጋይ 
ገምጋም ሙቐት ብፍላይ ኣብ ወርሒ ጥሪ 
ክሳብ 13 °C ክበጽሕ ከሎ፡ ኣብ ግዜ ክረምቲ 
ሙቐት ናብ ትሕቲ 4 °C ኣቢሉ ይወርድ። 
ኣብዘን ደሴታት ካብ ዝርከብ ልዕሊ 90% 

ምንጪ ሓጐስካ እንታይ’ዩ?
ሓጐስካ ወትሩ ኣብቲ ትውንኖ 

ነገራት ዝምርኮስ እንተ ኾይኑ፡ ፈጺምካ 
ኣይክትሕጐስን ኢኻ። ምኽንያቱ፡ ድልየታት 
ደቂ ሰብ ስለ ዘይውዳእ፡ ወትሩ ሓድሽ 
ትደልዮ ነገር ኣይሰኣንን እዩ። ምእንቲ’ዚ፡ በቲ 
ዘለካ ንምሕጓስን ብውሕልነት ንምጥቃሙን 
ክትመሃር ኣለካ። ንነብስኻ ብመጠን ዘለዋ 
ትሕዞ ትልክዓ እንተ ዄንካ፡ ገንዘብ ኣብ 
ዘይብልካ እዋናት ከተነኣእሳ ግድን እዩ። 
ገንዘብ ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ርእሰ-
ተኣማንነት ይፈጥር እዩ። ገንዘብ እንተ 
ዘይብሎም ርእሰ-ተኣማንነቶም ዘጥፍኡን ካብ 
ሰባት ዝኽወሉን ውሑዳት ኣይኰኑን። እዚ 
ኸኣ፡ እቲ ዝዓበየ ጸገም እዩ። ብገንዘብ ጥራይ 
ርእሰ-ተኣማንነት ንፈጥር እንተ ዄንና፡ ብሉጽ 
ሰብኣዊ መንነት የብልናን ማለት እዩ። 

ውሽጥኻ ቅሳነት ብዘይ ምህላዉ ግዳይ 
ጽምዋ ክትከውን ትግደድ። ብሰንኪ ብሞት 
ምፍላይ መቕርብካ ወይ ዓርክኻ ክትሓዝን 
ንቡር እዩ። እንተዀነ፡ ጓሂኻ ደረጃ ዘለዎን 
ሃሳዪ ዘይኰነን ምስ ዝኸውን ይምረጽ። 
እቲ ዝሓሸ፡ ንዘጋጥመካ ኵነተት ከም 
ንቡር ወሲድካ፡ ነታ ተሪፋ ዘላ ህይወትካ 
ክተስተማቕራ ምፍታን ዝበለጸ ይኸውን።
• ንነብስኻ መሃሪ ምዃን 
ንነብሱ ዝምህር ሰብ ምስ ነብሱ 

ክዛረብ ዕድል ስለ ዝረክብ፡ ግዳይ ጽምዋ 
ኣይከውንን። ገለ ሰባት ዝድነቕ ስራሕ ኣብ 

ዝሰርሑሉ እዋን ንነብሶም ዝያዳ ሞራል 
ክልግሱላ ኣይርኣዩን። ስለዚ ዕዉት ስርሒት 
ኣብ ትሰርሓሉ፡ ንነብስኻ ክትምጕስን 
ከተድንቕን ፈትን። ካብኡ ብዘይፍለ 
ዓበይቲ ጕድለታት ኣብ እትፍጽመሉ ከኣ፡ 
ንነብስኻ ብልዙብን ከእምን ብዝኽእልን 
መገንዲ ክትእርማን ክትምህራን ተበገስ። 
ነዚ ክዉን ምስ ትገብር፡ ካብ ዓንኬል ጽምዋ 
ናይ ምውጻእ ዕድልካ ሰፊሕ’ዩ።
• ነብስኻ ምፍታው
ብዙሓት ሰባት ካብ ንነብሶም ንኻልኦት 

ምምሳል ከም ዘሐጕሶም ይፍለጥ። እዚ 
ኸኣ፡ ድልየትን ክውንነትን ነንበይኑ ምዃኑ 
ይርደኣካ። ከም ሳዕቤኑ፡ ክብሮምን ምስሎምን 
ብምድምሳስ ብሕብረተሰብ ዝያዳ ክንጸሉ 
ይርኣዩ። ጠንቂ ናይዚ ኸኣ፡ ንነብስኻ 
ብልክዕ ዘይምፍታው እዩ። ሓደ ንነብሱ 
ዘይፈቱ ሰብ፡ ንሰብ ክፈቱን ብሰብ ክፍቶን 
ከም ዘይክእል ኩሉ ዝሰማማዓሉ ሓቂ እዩ። 
ኣብ ዝሓጸረ እዋን ፈተውቱን ኣዕሩኽቱን 
ክስእን ድማ ትጽበዮ ነገር እዩ። እቲ 
መጀመርታ ንነብሱ ዘፍቅራን ዝሓልየላን፡ 
ምስ ሰብ ጽቡቕ ምርድዳእ ብምፍጣር ናይ 
ምትሕውዋስ መንፈስ ብምንጻፍ ፈተውቱ 
ክዕቅብን ከብዝሕን ይኽእል።

ካብ ዝነበሩ ሸውዓተ ኣደነቕቲ ህንጻታት 
ዓለምና ዝኾነ ብ’ላይት ሃውስ’ ዝፍለጥ 
ህንጻ ከም ዝርከባ ይፍለጥ። እዚ ኣብ 
284 ቅ.ል.ክ. ጀሚሩ ኣብ 246 ቅ. ል. 
ክ. ዝተዛዘመን ንኽህነጽ ኣስታት ኣርባዓ 
ዓመታት ዝወሰደን ህንጻ፡ ኣብ እዋን 
ግዝኣት ቶሎሚ ከም ዝተሃንጸ ይንገር። 
እዚ ህንጻ’ዚ፡ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ውሩይ 
ቀያሲ ሶቅራጦስ ዝተቐየሰ ኮይኑ፡ ኣብ 
ታሕተዋይ ወገኑ ርቡዕ ኩርናዓዊ ቅርጺ፡ 
ኣብ ማእከል ሸሞንተ ጥርዝታት ዘለዎ 
ኩርናዓዊ ቅርጺ፡ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል 
ከኣ ክባዊ ቅርጺ ዝነበሮ’ዩ። እቲ ህንጻ 
ዋላ’ኳ ብዙሕ ትንተና ዝወሃቦ እንተኾነ፡ 
ምስ ናይቲ እዋን ህዝቢ ሃይማኖታዊ 
ምትእስሳር ከም ዝነብሮ ይጥቀስ። እዚ 
ኣብ ከተማ ኣሌክሳንደርያ ዝነበረ ኣደናቒ 
ህንጻ፡ ንኣስታት 1500 ዓመታት ዝጸንሐ 
ኮይኑ፡ ድሕሪኡ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ 
ምድሪ ከም ዝዓነወ ይንገር።

ንቑጽ መሬት ንሕርሻ ምቹእ እዩ። መፍረ 
ኣባጊዕን ምምስራሕ ጸምሪ (ካብ ጸጉሪ ናይ 
ኣባጊዕ ዝምስራሕ ንኽዳውንቲ ዘገልግል 
ፈትሊ) እቶም ቀዳሞትን መሰረታውያንን 
ንጥፈታት ናይ ተቐማጦ ደሴታት ፎክላንድ 
እዮም። ብተወሳኺ፡ ምግፋፍ ዓሳ ብኻልኣይ 
ደረጃ ዝጥቀስ ምንጪ ኣታዊ ነበርቲ ናይዘን 
ደሴታት እዩ።
 ደሴታት ፎክላንድ ብሰደድ ጸምሪ (wool) 

ኣብ ዓለም ኣዝየን ፍሉጣት እየን። ብዘይካ 
ጸምሪ፡ ቆርበት እንስሳታት እውን ካልእ 
ንሰደድ ዘቕንዑ ፍርያት ናይተን ደሴታት 
እዩ። ዓውዲ ቱሪዝም ሓደ ካብ ወሰንቲ 
ምንጪ ቁጠባ ደሴታት ፎክላንድ ክኸውን 
በቒዑ እዩ። ብቑጽሪ ብርክት ዝበሉ በጻሕቲ 
ብተደጋጋሚ ናብ ደሴታት ፎክላንድ 
ዝመጽኡ ብምዃኖም፡ ቁጠባዊ ደረጃ እዘን 
ደሴታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ 
ምህላዉ እዩ ዝግለጽ። ቀንዲ ምኽንያት 
ተፈታውነት ናይዘን ደሴታት፡ ዘለወን ብዝሒ 
ትሕዝቶ እንስሳታት ዘገዳምን እተን ደሴታት 
ዝተዓደላኦ ኣዝዩ ፍሉይ ባህርያዊ ተፈጥሮን 
እዩ።

ውሽጣዊ ጽባቐና ኣብ ዝደኽየሉ እዋናት፡ 
ደጋዊ ትርኢትና ብምስናዕን ጁባና 
ብምህጣርን ክብሪ ክንረክብ ንፍትን ውሑዳት 
ኣይኰንናን። ልክዕ’ዩ ገንዘብ ንኽንነብር 
ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ረቛሒታት እዩ። 
ስለዝዀነ ኸኣ፡ ንምርካቡ ብዙሕ መስዋእቲ 
ንኸፍል። የግዳስ፡ ኣብኡ ክቱር ኣምልኾት 
ክህልወና ኣይግባእን። ገንዘብ ኣጠቓቕማኡ 
እንተ ፈሊጥካዮ፡ ጠቓሚ መሳርሒ ክኸውን 
ይኽእል’ዩ። ብግቡእ እንተ ዘይተጠቂምካሉ 
ግና፡ ክጐድኣካ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር 
ኣይኰነን።
 ስለዚ ልዑል ፍቕሪ ገንዘብ ከይተሕድር 

ተጠንቀቕ። ገለ ሰባት ደድሕሪ ሃብቲ ክጐዩ 
ክብሉ፡ ምስ ኣዕሩኽቶምን ስድራቤቶምን 
ዝነበሮም ርክብ የዛሕትሉ። ልዕሊ’ቲ ገንዘብ 
ንምእካብ እተጥፍኦ ግዜ፡ ሰብኣዊ መንነትካ 
ንምህናጽ ክትቃለስ ፈትን። ብድሕሪኡ 
ንሰባት ኢልካ ትነብሮ ህይወትን ትኽደኖ 
ክዳንን ኣይክህልወካን እዩ። ዘለካ ትሕዝቶ 
ብዘየገድስ፡ ንነብስኻ ክትፈትዋን ከተኽብራን 
ትኽእል፡ ውሽጣዊ መንነትካ ብግቡእ ምስ 
ዝዓቢ ጥራይ እዩ። ብዓቢኡ በቲ ኣብ ኢድካ 
ዘየለ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ትጭነቕ፡ ነቲ ኣብ 
ኢድካ ዘሎ ብኸመይ ከም ተካውኖ ተመሃር።

እንተ ዘይኮይኑ ብዙሕ ኣይሰርሐን። ኣብተን 
ዳሕረዎት ብህይወት ዝጸንሓለን ዓመታት 
ነታ ‘ዘ ዱንሲያድ’ እትብል መጽሓፉ 
ኣብ ምስፋሕ ኣተኲሩ። ድሕሪ’ዚ፡ እቲ 
ብቐደሙ’ውን ጽቡቕ ዘይነበረ ጥዕናኡ 
እናብኣሰ ስለ ዝኸደ፡ ኣብ መበል 56 
ዕድምኡ ኣብ 1744 ዓረፈ።



ሰዓት	 			መደብ

12፡00	 ሃገራዊ	መዝሙር
12፡02	 ድራማ
12፡30	 ዜና	(ትግርኛ)
12፡50	 ዜና	ስፖርት
12፡55	 ማህደር
13፡30	 ዜና	(ዓረብ)
13፡45	 ኢድኣት
14፡05	 ሄሎ	ደባይዋ	ቀጥታ
15፡50	 ሞዛይክ	1ይ	ክፋል
17፡00	 ዜና	(ትግርኛ)
17፡15	 ደርፊ
17፡30	 ዜና	(ዓረብ)
17፡40	 ሞዛይክ	2ይ	ክፋል
19፡30	 እትመት	ሲት-ኮም
20፡00	 ዜና	(ትግረ)
20፡15	 ገለብ	ደሐን	
21፡00	 ዜና	ትግርኛ
21፡25	 ፊልም	በርሀ	በዓል	ርስቲ
22፡00	 ዜና	(ዓረብ)
22፡10	 ድሃይ	ኮለጃት
22፡30	 ዜና	(እንግሊዝ)
22፡40	 እንዳ	ዝማም

ሓዳስ			ኤርትራ 24	ለካቲት	2023	-	ገጽ	5መበል	32	ዓመት	ቁ.152

ወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈ
መም/ዮናስ ሃብተ መም/ዮናስ ሃብተ 

እዚ	ገሊኡ	ደርፍታትስ.	.	.
“እዚ	ከም’ዝን	ከም’ትን	ዝኣመሰለ	ስራሓት፡	
በቲ	ልክዑ	ኣይስራሕን	ዘሎ.	.	.”	ኢልና	
እንሓስቦ	ነገር	ከጋጥመና	እንከሎ፡	“ንምዃኑ	
እዚ	ዝሰርሖ	ዘሎ	ሰብከ	ንምንታይ	ኢሉ	
እዩ	ዝሰርሖ	ዘሎ?”	ኢልና	ክንግረም	እውን	
ልሙድ	 እዩ።	 እንተወሓደ	 እንተወሓደ፡	
ዋላ	ምስ’ዛ	 ገዛእ	 ርእስኻ	 እኳ	 -	 ሽዓኡ፡	
“ንከም’ዚ	ኢሉ	እዩ	ዝሰርሖ	ዘሎ	ዝኸውን.	
.	.”	ኢልካ	ናይ	ባዕልኻ	ግምት	ክትህብ	
ትፍትን።		
ሓደ፡	 “እዚ	 ገለ-ገለ	 ናይ	 ሎም-ዘበን	
ደርፍታትሲ...”	ኢሉ	ዝተገረመ	ሰብ	እዩ	-	
ንሓደ	ካብቶም	ናይ	ሎም-ዘበን	ደረፍቲ፡		
“ስማዕ	እንዶ!	ብኸመይ	ኢኻ	ትደርፍ?”	
ኢሉ	ሓቲትዎ።	
“...	ብስምዒት!”	መለሰ	እቲ	ሓደ	ካብ’ዞም	
ናይ	ሎም-ዘበን	ደረፍቲ	ድማ።
“ንስኻሲ	ብስምዒት	ትደርፍ?!”
“እወ	ብስምዒት	እደርፍ።	ግን	ከኣ፡	ናይ	
ደሓን	ዲኻ	ክሳብ	ክንድ’ዚ	ተገሪምካ?”
“ማለተይሲ	 ስምዒት	 እንተ	 ዝህልወካስ	
ኣይምደረፍካን	ማለተይ	እየ።”		
==	==	==
ብስምዒት	 ምድራፍ	 ማለት፡	 ዘመናዊ	
ዝበልካዮ	ክዳውንቲ	ተኸዲንካ፡	የምሕረለይ	
እዩ	ኢልካ	ብዝሓሰብካዮ	መመላኽዒታት	
ተመላኺዕካ፡	 ናብ	 መድረኽ	 ምውጻእ	
ማለት	ኣይኮነን።	ነቲ	ብግቡእ	ዝተረዳእካዮን፡	
“ከም’ዚ	 ክኸውን	 ነይርዎን	 ኣለዎን”	
ዝበልካዮን	ነገር	ዘለካ	ርድኢት፡	ካልኦት’ውን	
እናተዘናግዑ፡	 ከም	 ዝካፈልዎን	 ከም	
ዝመሃሩሉን	ንምግባር	እምበር።	

ከም	ብ’ዋ
ዛ

ብኣዝዩ	ቅልል	ዝበለ	ኣተረጓጉማ፡	‘ደርፊ’	
ማለት፡	“ክዝረብን	ክበሃልን	ኣለዎ።”	ኢልካ	
እትሓስቦ	ነገር፡	ብስነ-ጥባባዊ	ኣገላልጻ	ተገሊጹ፡	
ብቀላጺ	ድዩ	ተደማጺ	ድምጺ	ተደሚጹ፡	
ብምዑዝ	ዜማ	ተጸይሩ	-	ኣብ	ኣእዛን	ሰማዕቲ	
ክበጽሕ	ዝኽእል	ዘረባ	ማለት	እዩ።	
ብስምዒት	 ምድራፍ	 ማለት	 ከኣ፡	 ኣብ	
ሓደ	 ኣስተውዒልካ፡	 ቀስ	ኢልካ	 ብግቡእ	
ዝተረዳእካዮ	ነገር፡	ዘለካ	ኣድናቖት	ክትገልጽ፡	
እቲ	ዝድነቕ	ነገር	ንምቕጻሉ	ዝሕግዝ	ሞራል	
ክትህብ፡	ግጉይ	ኢዩ	ኢልካ	እንተሓሲብካ	
ክትነቅፍ፡	 ቅሬታኻን	 ዘይምዕጋብካን	
ብምግላጽ	ኣድላይነት	ምእራሙ	ከተፍእም	
ወይ	ክትእምት	ብዘኽእል	መገዲ	ምድራፍ	
ማለት	እዩ።
ብስምዒት	ምድራፍ	ማለት፡	ንሓደ	ኣብ	
ከይዲ	 ዘሎ	 ነገር፡	 “እዚ	ከም’ዚ	ዝኸውን	
ዘሎስ፡	ከም’ዚ	እዩ	ክኸውን	ነይርዎ።”	ኢልካ	
ርእይቶኻ	 ብምግላጽ፡	 ንምዕራዩ	 ተራኻ	
ክትጻወት	 ብዝብል	 ድርኺት	 ምድራፍ	
ማለት	እዩ።
ብስምዒት	 ምድራፍ	 ማለት፡	 ንሓደ	
ዝተፈጸመ	 ነገር፡	 “እዝን	 እዝን	 ከየማልአ	
ስለ	 ዝተበገሰ፡	 ኣብ	 መስርሕ	 	 ድማ፡	
ከምዝን	ከምትን	ዝኣመሰሉ	ናይ	ኣሰራርሓ	
መንገድታት	 ስለዝጐሰየ	 እዩ	 ተበላሽዩ።”	
ከብል	 ዘኽእል	ጭብጥታትን	 ባእታታትን	
እናኣምጻካ	 ኣራሚ	 ሓሳባትካ	 ምውካፍ	
ማለት	እዩ።
ብስምዒት	 ምድራፍ	 ማለት፡	 ድሌትካ	
እንታይ	እዩ	ተረዲእካ	ክትረኽቦ፡	ክትገብሮ፡	
እትምነዮን	እትጽበዮን	ነገር	እንታይ	ምዃኑ	
ተገንዚብካ፡	እቲ	ናትካ	ርድኢት	ኣብ’ቶም	

ሰማዕቲ	 ንምስራጽ	ኢልካ	ጥራይ	 ዘይኮነ፡	
ንሱ	ብዝግባእ	ንምስራጽ	ብዘኽእል	ኩነት	
ምድራፍ	ማለት	እዩ።		
“ስምዒት	 እንተ	 ዝህልወካ	 እሞ	
ኣይምደረፍካን!”	ምባሉ	እቲ	በሃሊ	-	ደርፍኻ	
ነዞም	ክግለጹ	ዝጸንሑ	መለክዒታት	ደርፊ	
ኣየማልእን	እዩ	እሞ፡	ይትረፍ	ክትደርፈልና	
ዋላ	ነዛ	ትም’ኳ	እንተ	ትኽእላ፣	ንስኻ	ካብ	
ዘየድሊ	 ናይ	 ግዜን	 ገንዘብን	 ጉልበትን	
ሃልክታት	ምደሓንካ፡	 ዓጀውጀውካ	ድማ፡	
ንኣእዛንናን	ኣእምሮናን	ኣይምተፈታተኖን።”	
እዩ	ዝብሎ	ዘሎ።	
ካብኡ	ሓሊፉ	ግን፡	እቲ	ደርፍኻ	መንገዲ	
የማን	 ዘይመርሕ፡	 ንህንጸት	 ኣተሓሳስባ	
ዘይጠቅም፡	 ንስራሕ	 ዘየተባብዕ፡	 ንቕሓት	
ህዝቢ	ዘየዕቢ፡	ጠቕሚ	ይቕሬታ	ዘይምህር፡	
ሳዕቤን	 በደልን	 ጭካነን	 ዘየርኢ፡	 ታሪኽ	
ጀጋኑ	 ዘይዝክር፡	 ሕድሪ	 ሰማእታት	
ዘየኽብር፡	ውጽኢት	ፍቕሪ	ዘየበስር፡	ሳዕቤን	
ጽልኢ	እዝን	እዝን	ኢዩ	ኢሉ	ዘይነግር.	.	.	
እንተኾይኑ፡	ነብስኻ	ሓኺኽካ	ካብ	ምድራፍ	
ክትሕረም	እዩ	እቲ	ዝሓይሽ	ኣማራጺ።
ሓደ	ደራፊ፡	“ትማሊ	እንታይ	ነይሩ?	ሎሚ	
ከመይ	ኣሎ?	ንምሸቱ	እንታይ	ክኽውን	
እዩ?”	እናበልካ	ከም	እትመራመር	ዘይገብር፡	
ኣብ’ቲ	ዝትግበር	ዘሎ	ግብሪ፡	ዝስራሕ	ዘሎ	
ስራሕ፡	 ዝኽየድ	 ዘሎ	 መንገዲ	 ብግቡእ	
ዝግምግም፡	እቲ	ገምጋም	ዝወለዶ	ቅሳነት	
ወይ	ስክፍታ	ኣርእዩ	-	እቲ	ቅሳነት	ወይ	
ስክፍታ	ናብ	ናይ	ሓባር	ቅሳነትን	ናይ	ሓባር	
ስክፍታን	ተቐይሩ	ብኣድህቦ	ከም	ዝዝተየሉ	
ዘይገብር	ደርፊ	እንተኾይኑ፡	እቲ	ደራፊ	ዋላ	
በታ	ልሳኑ	እኳ	“ብስምዒት	እየ	ዝደርፍ	

ዘለኹ”	እንተበለ፡	ብግብሪስ	“ኣነ	ብሃውሪ፡	
ከየመዛዘንኩ፡	 ዝመጽኣለይ	 ብሃሰሰ	 ለባም	
እየ	ዝደርፍ	ዘለኹ።”	ይብለና	ከም	ዘሎ	
ንምርዳእ	ዘጸግም	ኣይኮነን።	
ሓደ	ግዜ፡	ምስ	ሓደ	ገጣሚ	ኮፍ	ኢልና	
እንከለና	 እዩ፣	ሓደ	 ነቲ	 ገጣሚ	ዝፈልጥ	
ደራፊ	 ይጽንበረና	 እሞ፡	 “እታ	 ስርሓለይ	
ዝበልኩኻ	ግጥሚ	 ሰሪሕካለይዶ?”	 ክብል	
ነቲ	ገጣሚ	ይሓቶ።
“ደሓን	እሰርሓልካ	ኣለኹ።”	መለሰ	እቲ	
ገጣሚ።
“ኣታ	ጣዕ-ጣዕ	ዘይተብላ!	ማራ	እኳ	ኢኻ	
ደንጒኻኒ	ዘለኻ!”
“ግጥሚ	እኳ	ብጣዕ-ጣዕ	ዝስራሕ	ኣይኮነን፣	
ዶስ	 ዋላ	 ከም’ዚ	 ሳክት	 ዓይነት	 ግጥሚ	
ክሰርሓልካ	ደሊኻኒ?”
“ኣነስ	ዘይ’ሞ	ሳክት	ጣዕ-ጣዕ	ከተብለለይ	
እየ	ደልየ	ዘለኹ።	ኣለካ	ምሽ፡	ከም’ዚ	ርቕቕ	
ዝበለ	ኣሰራርሓ	ዘለዎዶ፡	ቅርጥውን	ኣገዳስን	
መልእኽቲ	ዝሓዘዶ.	.	.”		ገለ-መለ	ዝብልዎ፡	
መጸጸጽ	ዝብል	ዓይነት	ግጥሚ	ዘይኮነስ፡	በቃ	
ከም’ዚ	 ሳክት	 ዝበልካዮ	 ዓይነት	 ግጥሚ።	
ምኽንያቱስ	እዚ	ሳክት	ዝኾነ	ግጥሚ	ዘለዎ	
ደርፊ	እዩ	ቤላ	ዝኸይድ	ዘሎ	ሎሚ.	.	።”
ከም’ዚ	 እዚ	ደራፊ	ዝብሎ	 ዘሎ፡	 “እቲ	
ሰማዒ	 ሳክት	 ዝኾነ	 ደርፊ	 እዩ	 ዝፈቱ”	
እንድሕር	ይበሃል	ኣሎ፡	እቲ	ሰማዒ	ንባዕሉ	
ኣብ	ምብዛሕን	ምስፍሕፋሕን	ናይቲ	ሳክት	
ዝዓይነቱ	ደርፍታት	ግደለ	ኣለዎ	ጥራይ	
ዘይኮነ፡	ንባዕሉ	እቲ	ሰማዒ	እውን	ሳክት	እዩ”	
ኢዩ	ዝብለና	ዘሎ።	“ካብ’ቲ	ደርፉስ	ዘረባኡ	
ዝጽብቕ	 ገለ	 ዓይነት	 ደራፊዶ!	 ትብሉ	
ኣለኹም	ሓቀይ?”	እወ	ከምኡታት	እዩ።	
ምኽንያቱ፡	ሰማዒ	ውጽኢት	እቲ	ዝሰምዖ	
ዘሎ	ዓይነታት	ደርፊ	ስለ	ዝኾነ።

ኣብ	ኣእምሮኻ	ዝመላለስ	ነገራትቀደም	 እዩ፣	 ኣባላት	 ቀዳማይ	 ዙርያ	
ኮይንና	ኣብ	ሳዋ	እንከለና።	ሓደ	ፒተር	
እንብሎ	 ወዲ	 ጋንታና፡	 ኣብ	 ምእራይ	
ዕንጨይቲ	ኣርፊድና፡	ንሽንቲ	ፋሕ	ምስ	
በልና፡	ነታ	ብረቱ	ኣብ	እንዳ	ሽንቲ	ረሲዕዋ	
መጺኡ።	
ፒተር፡	ብረት	ዘጥፍአ	እውን	ኣይመሰልን	
ጽቡቕ	ውዒሉ።	ንጽባሒቱ	ንጉሆ	ፊስካ	
ተነፊሓ	ናብ	ታዕሊም	ክንከይድ	ኩልና	
ምስ	ተሰራዕና	 ግን፡	 “ብረትካኸ.	 .	 .?”	
ተባህለ።	
“ትማሊ	ኣብ	እንዳ	ሽንቲ	እየ	ረሲዐያ	
እመስለኒ	-	ኣብ	ገዛ	የላን።”
ይዝከረኒ	ሽሻይ	እዩ	ዝበሃል	ነይሩ	እቲ	
መራሒ	 ጋንታና።	 ንሱ	 ንባዕሉ	 ብረት	
ዘጥፍአ	 ክሳብ	 ዝመስሎ	 ብርቱዕ	 እዩ	
ሰንቢዱ።	
“ብረት	 ኣብ	 እንዳ	 ሽንቲ	 ረሲዕካያ	
መጺእካ?”	
“እወ	ኣነስ	ኣብኡ	ረሲዐያ	እየ	ዝብል።	
ኣብኡ	እዩ	ዝፍለጠኒ	ዘሎ።”
“እሞ	ሕጂ	እታ	ብረት	ኣብ	ቴንዳኹም	
የላን	 ማለት	 ድዩ?”	 ብጥዕና	 ኣእዛኑ	
ዝተጠራጠረ	ክመስል	ጸጸኒሑ፡	ነታ	ሕቶ	
ደጋጊሙሉ።
“እወ	የላን!”
ካብኡ	 ንደሓር	 ብዙሕ	 ዝበሃል	 ነገር	
ኣይነበሮን	 እቲ	 መራሒ	 ጋንታና።	
“ኪድ’ሞ	ኣብ’ቲ	እንዳ	ሓይሊ	ጽናሕ	.	.	
.”	ኢልዎ	ጥራይ	ሓዲግናዮ	ናብ	ታዕሊም	
ከይድና።	
እቶም	እንዳ	ሓይሊ፡	ብረት	ምጥፋእ	
ክሳብ	 ክንደይ	 ከቢድ	 ምዃኑ	 ምስ	
ኣረድእዎ፡	ኣብ	ከቢድ	ሻቕሎት	ኣትዩ።	
ሸውሃት	መግቡ	ተዓጽዩ።	ድቃስ	ኣብይዎ።	
እቲ	 ምጥፋኣ	 ብረት፡	 ምጥፋእ	 እዝኒ	

“ቀደምሲ	 ይብሉዎ.	 .	 .”	 ምስ	 ዝነበረ	
ሕጽረት	መራኸቢታት፡	 ብቕጥታ	 ሓሳብ	
ንሓሳብ	 ክትለዋወጥ	 ኣጸጋሚ	 ስለዝነበረ፡	
ናይ	 ቀደም	 ነገስታት	 ጽቡቕን	 ሕማቕን	
ኣካይዳኦም	ብቐጥታ	ክትነግሮም	ዘይከኣል	
ስለዝነበረ፡	እቲ	ህዝቢ	ብደርፊ	ኣቢሉ	እዩ	
ሓሳባቱ	ዝገልጽ	ዝነበረ።
ናይ	 ቀደም	 ሰባት	 ኣብ	 ንሓድሕዶም	
ብደርፊ	 ይናበቡ፡	 ብደርፊ	 ይደማመጹ፡	
ብደርፊ	ይረዳድኡ፡	ብደርፊ	ሓደ	ይኾኑ፡	
ብደርፊ	ይምእዘኑ	ስለዝነበሩ፡	እዚ	ዝተዓዘቡ	
ናይ	ቀደም	ምስሌነታትን	ጭቃታትን	ዓዲ፡	
ነቲ	ደርፍታት	ህዝቢ	ብምክትታል	እዮም	
ኣብ’ቲ	ንሳቶም	ዘመሓድርዎ	ህዝቢ	ዘለዎም	
ሓቀኛ	ምስልን	ስእልን	ዝርእዩ	ዝነበሩ።	
ንሳቶም፡	 “ኣብ	 ዓዲ	 ኩስቶ	 እንታይ	
ይድረፍ	ኣሎ?	ኣብ	ዓዲ	እገለኸ?”	እናበሉ	
ንደርፍታት	ህዝቢ	ብደቂቕ	ይከታተሉ	እሞ፡	
ጽቡቕ	እንተ	ተደሪፍሎም፡	በቲ	ዘለውዎ	
ጽቡቕ	 ክቕጽሉ	 ይተባብዑ፡	 ሕማቕ	
እንተደኣ	 ተደሪፍሎም	ድማ፡	 ኣካይዳኦም	
ሕማቕ	 ከምዘሎ	 ተገንዚቦም	 ኣካይዳኦም		
ይእርሙ።
ስለዝስ፡	 ንምንታይ	 እዩ	 ዝድረፍ?	
ንምሽፋፍን፡	እቲ	ሓቂ	ንምንጋር፡	ንምርዳእ	
ንምድንቋር፡	 ንምትህድዳእ	 ንምጉህሃር፡	
ንምንቛር	ንምኩሕሓል.	.	.?	ወይስ	እንታይ	
እንታይ	ንምባል?
እዞም	 ከምዚኦም	 ልዕል	 ኢልና	
ዝተዘራብናሎም	 ሓደ-ሓደ	 ደረፍቲ፡	 ነዚ	
ንብሎ	ዘለና	ሓሳብ	ባዕላቶም	ተረዲኦምዎ	
ናይ	ብሓቂ	ደረፍቲ	ክኾኑ	እንተኽኢሎም	
ጽቡቕ፡	 እንተ	 ዘይተረዲኦምዎ	 ግን፡	 ዋላ	
ንሕና	ጥራሕ	እንተ	ተረዳእናዮም	እውን፡	
ዳርጋ	ንሳቶም	እንኰላይ	ዝተረድእዎ	እዩ።

ኣስዒብሉ።	 ኩሉ	 ዝሰምዖ	 ድምጽታት	
ብዛዕባ’ታ	ብረት	ጥራሕ	ኮይኑ	ክስመዖ	
ጀሚሩ።
“ፒተር	ከመይ	ሓዲርካ?”	እንተ	ኢልካዮ፡	
“እወ	ከይተረኽበት	ሓዲራ”	ይምልሰልካ።
“ፒተር	ሓደርካ	እዮም	ዝብሉኻ	ዘለዉ”	
እንተ	ኢልካዮ	ድማ፡	“እታ	ብረት	እንካ	
ይብሉኒ	ኣለዉ?”
“ፒተር	ንዓናይ	ናብ	ምግብና”	እንተደኣ	
ኢልካዮ፡	“እሞ	ሕጂ	ደኣ	ገሊኦም	ሰባት	
ኣልዒሎምዋ	 ይኾኑ	 እምበር፡	 ንረኽባዶ	
ትብል	ኢኻ!?	ሕራይ	ግን	ደሓን	ንዓናይ	
ንድለያ”	ይብለካ።
ኣነ	ንባዕለይ	ሓደ	መዓልቲ፡	“ፒተር	ደቂ	
ገዛውትኻ	ይጽውዑኻ	ኣለዉ።”	ኢለዮ	
-	ንሱ	ድማ፡	“እንዳ	ቦጦለኒ	ይጽውዑኒ	
ኣለዉ.	.	.?	እታ	ብረትዶ	ደኣ	ውሰዳ	
ክብሉኒ	 ኰይኖም?”	 መሊሱለይ።	
ነዚ	 ዝተኸታተለ	 ሓደ	 ዘርኢ-ሰይጣን	
እንብሎ	ወዲ	ጋንታና፡	“ውሰዳ	ክብሉኻ	
ኣይኮኑን?”	ኢሉዎ።
“እንታይ	ደኣ?”	ምስ	በሎ፡	
“ውለዳ	እዮም	ክብሉኻ.	 .	 .!”	ኢሉ	
ከሰንብዶ	እንከሎ፡	ልክዕ	ከም’ዛ	ሕጂ	ኮይኑ	
ይስመዓኒ	ኣሎ።		
ብዝኾነ፡	ንስኻ	ብዛዕባ	ካልእ	እናሓተትካዮ፡	
ንሱ	ብዛዕባ	ብረት	ጥራይ	ዝምልስ፡	ንባዕሉ	
ዳርጋ	ብረት	ዓይነት	ፍጥረት	ምስ	ተቐየረ	
ደኣሉ	እምበር፡	ንምሸቱ	እታ	ብረት	ብገለ	
ዝወፈሩ	 ኣሃዱታት	 ረኺቦም	 ናብ’ታ	
ኣሃዱና	ኣምጺኦምዋ።	ንስክላ	 ከኣ	 ካብ	
ጽላለ	ድሒኑ።	
ሰብ	 ከም’ዚ	 ኣጨንቕ	 ዘብሎ	 ነገር	
ከጋጥሞ	 እንከሎ	ብፍላይ፡	 ንዝኾነ	 ነገር	

ምስ	ናይ	ገዛእ	ርእሱ	ጉዳይ	እናኣረኣኣየን	
እናኣገናዘበን	ስለ	ዝሰምዖ	እዩ፡	“እንጣጢዕ	
ንዘርእ	ኣለና!”	ዝዓይነቱ	መልሲ	ዝህብ።
ኣብ	ሕክምና	ግላስ	እንከለና	ድማ፡	ሓደ	
መሓረና	 ዝበሃል	 ዓርክና	 ዓሶ	 ገዲፋቶ	
ኣይትፈልጥን	 ዝነበረት።	 ዓሶን	 ረስንን	
ድማ	መካይዲ	እንድየን	-	እታ	ዓሶ	ምስ	
እትፍንወሉ	ቀጻሊ	ረስኒ፡	ቀጻሊ	እዩ	ሙቐት	
ዝዕቀን።	ካብ’ቲ	ምድግጋም	ምዕቃን	ረስኒ	
ድማ፡	እታ	ቴርሞ-ሜተር	ኣብ	ትሽትሹ	
እትጸንሓሉ	ግዜን	ኣናብበኣን	ጽቡቕ	ገይሩ	
ኣጽኒዕዎ	ጥራይ	ዘይኮነ፡	ዝሃብካዮ	ዝኾነት	
ትኹን	 ነገር፡	 ትቕብል	 ኣቢሉ	 ናብ’ዛ	
ትሽትሹ	ምእታው	ኣምጺኡ።
ዋላ	ባኒ	እንተሂብካዮ፡	ነታ	ባኒ	ቦግ	ኣቢሉ	
ናብ’ዛ	ትሽትሹ።	ማንካ	እንተሂብካዮ፡	ነዛ	
ማንካ	ቦግ	ኣቢሉ	ናብ’ዛ	ትሽትሹ።	ወልዓ	
ደልዩ	 ክርቢት	 እንተደኣ	 ኣቐቢሎምዎ፡	
ኣብ’ዛ	ትሽትሹ።	በቃ	ኩላ	ነገር	ናብ’ዛ	
ትሽትሹ	ኮይኑ።	ሓደ	ግዜ	ዝተቐበላ	ሽጋራ	
ከም	ኣመሉ	ቦግ	ኣቢሉ	ኣብ’ዛ	ትሽትሹ	
ምስ	ኣእተዋ	እሞ	ትሽትሹ	ምስ	ኣሕረረቶ	
ግን፡	ይትረፍ	ዝዀነ	ነገር	ኣብ	ትሽትሹ	
ክቕርቅር፡	ዋላ	ነታ	ተርሞ-ሜተር	እውን	
ክልተ	ሰለስተ	ግዜ	ርእዩ	ኣጸቢቑ	ከየረጋገጸ	
ዘይቅበላ	 ኮይኑ።	 ነገር	 ኣብ	 ኣእምሮኻ	
ዝቕረጽ	ነገራት።
ቀድም	ክለተ	ደቂ	ኣሃዱ	ዝነበሩ	ሰባት፡	
ኣብ	ከተማ	ተራኺቦምሲ፡	ድሕሪ	ምውቕ	
ሰላምታ	እቲ	ናይ	ውሽጢ	ነቲ	ናይ	ደገ፡	
“ኣበይ	ኣበይ	ደኣ	ኣለኻ?”	ኢሉ	-	እታ	
ኣብ	 ግዜ	 ሰላም	 ምብህሃል	 እትመጽእ	
ልምድቲ	ሕቶ	ሓቲትዎ።
“ኣብተን	 ናይ	 መጀመርታ	 ሰለስተ	

ዓመታት	 እኳ	 ኣብ	 ሮተርዳም	 ነይረ፣	
ድሕሪኡ	 ግን	 ነዊሕ	 ዓመታት	 ኮይኑ	
ኣምስተርዳም	ኣትየ፣	ሕጂ	ድማ	ኒኮላ-ዳም	
ኣለኹ።”	ወዲ	ገርሂ	ልባ	-	ካብ	ክቱር	
ምድግጋማ	ዝተላዕለ፡	ነታ	ዲጋ	እትብል	
ናይ	ትግርኛ	ቃል፡	ብእንግሊዘኛ	ዳም	ከም	
እትበሃል	ይፈልጣ	ጸኒሑ፡	ሮተር፡	ኣምስ	
ወይ	ኒኮላ	ኣብ	ዝበሃላ	ዓድታት	ኤውሮጳ	
ዲጋታት	ይሰርሕ	ኣለኹ	ይብሎ	ከምዘሎ	
ተረዲእዎ፡	“ኣብ	ግዳምከ	ምስራሕ	ዳም	
ኣሎ	ድዩ?”	ኢሉ	ጥራሕ	ሓሰበ።	
ጸኒሑ	 እቲ	 ናይ	 ወጻኢ	 ብግደኡ፡	
“ንስኻኸ	ኣበይ	ኣበይ	ኣለኻ?”	ሓተቶ፡	
“ኣነ	እውን	ከም’ዚ	ከማኻ፡	ቅድም	ገርሰት	
ዳም፡	ድሕሪኡ	ከርከበት	ዳም፡	ቀጺልና	
ዓዲ-ሃሎ	ዳም፡	ገርገራ	ዳም፡	በቃ	እቶም	
ኣሃዱናስ	ካብ	ዳም	ናብ	ዳም	ኢና	ዳም-
ዳም	ንብል	ዘለና!”	ክብል	መሊስሉ።	ነገር	
ኣብ	ኣእምሮኻ	ዝቕረጽ	ነገራት፡	ኣካይዳና፡	
ኣዘራርባና፡	እምነትና	ኩሉ፡	ውጽኢት	ነቲ	
ደጋጊምና	እንሓስቦን	እንገብሮን	 ነገራት	
ስለዝመስል።	
ናይ	ዕዉታት	እንተሓሲብና	ናይ	ዓወት	
ንዛረብ፡	ናይ	ውድቀት	እንተ	ደጋጊምና	
ድማ፡	 ንወድቀት	 ዝምልከቱ	 ዘረባታት	
ጥራይ	ኢና	እንደግም።	እቲ	ዝደጋገም	
ድማ፡	 ድግምቲ	 ኮይኑ	 ነቲ	 ዘይቅየርን	
ሓደ	ዓይነት	ህይወትን	ከም	እንደጋግም	
ይገብረና።	
ዝኾነ	ሰብ	ንስኻ	ካልእ	እናሓተትካዮ፡	
ንሱ	 ነቲ	 ዝሓተትካዮ	 ገዲፉ	 ምስ’ቲ	
ሕቶኻ	 ዘይከይድ	 መልሲ	 ዝምልሰልካ	
እንተዀይኑ፡	 ነቲ	 ኣብ	 ርእሱ	 ዘሎ	
ጥራይ	እምበር፡	ነቲ	ናትካ	ስለ	ዘየዳምጽ	

እዩ።	ሽዑ	ኣብ	ሓደ	ቦታ	እናሃለኻ፡	ኣብ	
ክልተ	ዝተፈላለያ	ኣህጉራት	ከም	ዘለኻ	
ትኸውን።	 ብኣካል	 ብሓንሳብ፡	 ብንፈስ	
ግን	 ብዙሕ	 ትረሓሓቕ።	 ሓደ	 ቋንቋ	
እናተዛረብካ	ምርድዳእ	ትስእን።
ኩነታት	 ዘይተንብብ፡	 እንታይ	 ይግበር	
ኣሎ	 ዘይርደኣካ፡	 በየን	 መጺእካ?	
ኣበይ	 ኣለኻ?	 ናበይ	 እዩ	 ኣንፈትካ?	
ዘይተስተውዕልን	ዘይርደኣካን	ትኸውን።	
ነገር	ኣብ	ኣእምሮኻ	ዝመላለስ	ነገራት!!

ሎሚ	ኣብ	ERI-TV
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
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ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ /መሰል ወረ/ነፍ ዓብዱ ኑር (ወ/ሮ ሶፍያ ዓብደል ከሪምን ወኪል 
ሰሚር ዓብዱን) ብፍ/በ/ዕዳ ወረ/ነፍ ኣለም ኣርኣያ (ወ/ሮ ንግስቲ ባይሩ+5) ብዝተፈጠረ 
ክርክር፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንግ/መጋ ብቁ/መዝ 063/2019 ብዕለት 1/11/22 ዝሃቦ 
ትእዛዝ መሰረት፡ እዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዝርከብ ብሓራጅ ተሸይጡ ብቐዳምነት 
መኽፈሊ መኻዚኖ ይኹን፣ ዝቕጽል ኣብ ሕሳብ ፈ/ፍርዲ ይጽናሕ ክብል ዝሃቦ 
ትእዛዝ መሰረት፣ ንምትግባር እዚ ንብረት ብክኢላ 67,100 (ሱሳን ሸውዓተን ሽሕን 
ሓደ ሚእትን ናቕፋ) ክግመት እንከሎ፡ ኣብቲ ዝካየድ ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ብምቕራብ (BOOK) ተጠራቓሚ ሕሳብ ወይ C.P.O 1/4 
ናይቲ መበገሲ ዋጋ ብስም ፈ/ፍርዲ ብምስራሕ ክሳተፍ ይኽእል።
ዝርዝር ንብረት
1. ሸልፍ 6 መደርደሪ ዘለዎ                                1,000 ናቕፋ
2. ናይ ማይ መትሓዚ 2 ፊስቶ ፕላስቲክ                         2,000 ናቕፋ
3. ፎርም ዕንጨይቲ                                       250.00 ናቕፋ
4. ጣውላ ምስ መትሓዚ ጣውላ 2 ሜትሮ                   1,500 ናቕፋ
5. ፍሬም 4 ኣንጎሎ                                        4,950 ናቕፋ
6.ንእሽተይ መንበር                                          0 
ተወሳኺ ዝርዝር ክሳብ ቁ.33 ዘጠቓለለ ኣብ ፈ/ፍርዲ ቁ/65 ክወስድ ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 21/03/23
ሰዓት ሓራጅ፦3፡00-4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፡- ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/27
N.B ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ/65 ቀሪቡ ክወስድ ይኽእል። ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ መአገዲ ምስዘይቀርብ ሓራጅ ኣየቋርጽን። ንብረት ክርኢ ዝደሊ ኣብ 
ቁ.65 መጺኡ ክውከስ ይኽእል።

ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ

1ይ ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል
 

ፌቨን ተኸስተ ኣብርሃ ምባል ተሪፉ፡ ፌቨን 
ተኸስተ ሃብቱ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ ን14/3/23 
ኣብ 2ይ መጋባእያ ቁ.35 ይቕረብ።

ህብትዝጊ ኣጽብሃ መንገሻ ምባል ተሪፉ፡ 
ደጀን ኣጽብሃ ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ 
6ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይተመናይ 

መም/ ዝፋን ሃይለ ተድላ፡ ኣቦና ሃብተ 
ተድላ ገብረመድህን ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 
3 ህልዋትን 1መዋቲ 7 ተተካእቲ ደቁን 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ሜሮን ሃብተገርግሽ ትኩእ፡ ኣደይ ሮማ 
ፍስሃየ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።    

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ከሳሲ ፍረወንጌል ሃናንያስ ዑቕባዝጊ፡ 
ተኸሳሲት ምስጋና ኢዮብ ርእሶም ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን16/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብ ዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣዝመራ በርሀ ተስፋይ፡ ኣደይ ማለፍያ 
መዓሾ ዘወልዲ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 4 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/03/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ልኡላ ገብረመስቀል መዓሎ፡ ኣደይ ሲሃን 
እምባየ ወንደፍራሽ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 16/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ለተኺዳን በየነ፡ በዓል-ቤተይ ተስፎም 
ኣብርሃም ሓጎስ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 10 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ ፡ን16/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ገብረእግዚኣብሄር ተስፋሃዋርያት 
ገብረሚካኤልን  ወ/ሮ ለተማርያም 
መሓሪን፡ ጓልና ለተብርሃን ገብረእግዚኣብሄር 
ተስፋሃዋርያት ስለዝዓረፈት፡ ንሕና ወለዳ 
ወሪስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ዳኒኤል ገብረእግዚኣብሄር ተስፋሃዋርያት፡ 
ሓፍተይ ለተብርሃን ገብረእግዚኣብሄር 
ተስፋሃዋርያት ብስማን ብስም ኣልማዝ 
ዘርእዝጊ  ተስፋሃዋርያትን ኣቶ ቢንያም 
ኣብርሃም  ተስፋሃዋርያት ዝተመዝገበ 
ገዛ ብለበዋ ስለዝገደፈትለይ፡ ዝቃወም 
እንተሎ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ኣዝመራ ሃብተስላሴ ካሕሱ፡ ኣዴና ዑቕባ 
ኣጽብሃ ዓንደሚካኤል ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረሲቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን16/3/23 ኣብ ቤ/ት ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል 

ወ/ሮ ብርሃና ደበሳይ ተስፉ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣብርሃም እማን ጓንጉል ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ 

ሰናይት ደጀን ገብረመስቀል፡ ኣቦይ ደጀን 
ገብረመስቀል በቀለ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።   

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ድባርዋ

ልኡል ተወልደብርሃን ተስፋይ ምባል 
ተሪፉ፡ ኤልሳ ተወልደብርሃን ተስፋይ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ  
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
በዘሓንስ 

 ኣቶ ዓንደማርያም ሃይለ ገብረሂወት፡ 
ሓፍትና ወ/ሮ ምብራቕ ሃይለ ገብረሂወት 
ስለዝዓረፈት፡ ኣቦናን ኣዴናን ብሂወት 
ስለዘየለዉ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን8/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ከሳሲት ወ/ሮ ሄርሞን ተኽለ ፍስሃየ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ሰለሙን ተገኝ ገነጠው ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን 23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ።

ወ/ሮ ኣለም ተኽለ ሃብተሚካኤል፡ ወለድና 
ኣቶ ተኽለ ሃብተሚካኤል ሃብተየስን ወ/ሮ 
ለተሃይማኖት በለጸ ብርሃነን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 

ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እምኒ 
ሓይሊ 

ኣቶ ሞጎስ ገብረዮውሃንስ ኣብርሃለይ፡ 
ወለድና ኣቶ ገብረዮውሃንስ ኣብርሃለይን 
ወ/ሮ ጽገ እስቲፋኖስን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ 
ምስ 8 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸአልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን19/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ
 

ወ/ሮ ልዋም ዘርኣይ ኪዳነ፡ ናይ ወለደይ 
ነብስሄር ኣቦይ ዘርኣይ ኪዳነ ተስፋይን 
ኣደይ ነብስሄርት ልችያ ይበልጾም 
ወልደገብርኤልን ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረቶም ኣነ ጥራይ ኣነ 
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 

ይቕረብ።  

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ 

ኣቶ በየነ ኣብርሃ ባህረ፡ ሓወይ 
ተወልደመድህን ኣብርሃ ባህረ ስለዝዓረፈ፡ 
ሓዳር ይኹን ውላድ ስለዘይብሉ፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣስመረት መሓሪ ሃይለ፡ በዓል-
ቤተይ መጀር ዘርኣይ ገብረእግዚኣብሄር 
ወልደገርግሽ  ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ መርሃዊ ይርጋኣለም ይሕደጎ፡ ካብ 
ነ/ፍ ንግስቲ ክፍለማርያም ወልደታትዮስ  
40.000.00 ሽሕ ዝግመት ብለበዋ 
ዝረኸብክዎ፡ ብዕለት 21/1/2019 ብመ/ቁ 
03/2019 ኣብ ቤት ፍርዲ መንደፈራ ቀሪባ 
ዝሃበቶ ለበዋ፡ ኣብ ዓዲ ወግሪ ብሸነኽ 
ምዕራብ ሓደ ዓቢ ገዛ 7ብ5 ሜትሮ ዓድ 
ጊደ ስሩሕ ገዛ ቁመት 24 ጎኒ 12 ሜትሮ 

ስፍሓት 288 ት/ሜትሮ መዳውብቱ 
ብሰሜን ምስ ነፍ/ኣበባ ይሕደጎ ብመገዲ 
ደቡብ ምስ ገዛችን ገብረሚካኤል ዝዳወብ 
ኮይኑ፡ ብስ/ህ/ዓ  880/8830 መሰረት 
ብሂወት ከላ ዝሃበትኒ ለበዋ ይጽደቐለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ  ሰገነይቲ

ሂወት ጸሃየ ኣርኣያ፡ በዓል ቤተይ ሃለቃ 
ኣስመላሽ መሓሪ ዘገርግሽ ስለዝዓረፈ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ 

ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣይተራ

ኣንገሰት ኣለነ ሃይለ፡ በዓል-ቤተይ ንጉሰ ኪዳነ 
ብርሃነ  ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ  ከባቢ 02 
ከረን 

ወ/ሮ ኣስሊ በርሀ ለገሰ፡ ኣሞይ ለተብርሃን 
ለገሰ ተመልሶ ስለዝዓረፈት፣ ኣብ ቀዋምን 
ተንቀሳቓስን ንብረት ኣነ ጥራይ ወራሲት 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምስጋና

ብሞት ኣዚና ንፈትዎን ነኽብሮን ወደይ 
መድሃኔ ተወልደ (ፉነት) ኣብ ግዜ ሕማሙ 
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተመላለስኩምን 
ዘቃበርኩምናን፡ ኣብ ኣስመራ ዘታሓዘንኩምና፡ 
ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ወጻእን ብኣካል 
ብምምልላስን ቴሌፎን ብምድዋልን 
ዘጸናናዕኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና 
እናበልና ሓዘንና ዓጺና ኣለና። 

ወላዲኡ ተወልደ ወልደገርጊሽ 
ምስ ደቀይን ምሉኣት ስድራቤትን

ምስጋና

ብሃንደበታዊ ሞት ክቡር በዓል-ቤተይ ኣቶ 
ፍጹም ሃብተ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ኣብ ስርዓት ቀብሩ ብምስታፍን 
ኣብ ግዜ ሓዘንና ናብ ገዛና ብምምልላስን፡ 
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎንን ኢ-መይልን 
ዘጸናናዕኩምና ቤተሰብ፡ ፈተውትን 
መሳርሕቱን፡ ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና 
ብምባል ልባዊ ምስጋናና እናቕረብና ሓዘንና 
ከምዝዓጸና ንገልጽ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ምልእተጸጋ     
ተወልደመድህን

ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ምስጋና

ብሞት ክቡር በዓል-ቤተይ ዶ/ር ኣማኒኤል 
መልኣከ ገብረትንሳኤ ዝተሰመዓና 
መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ ሕማሙ 
ዝተመላለስኩምን ኣብ ጀርመን ከተማ 
ኣኸን ዘቃበርኩምናን፡ ገዛና ብምምልላስን 
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን 
ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ 
የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።

በዓልቲ ቤቱ ጸጋ ተስፋሚካኤል
ደቁ ባና ኣማኒኤል፡ ሚርያም ኣማኒኤል

ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ምስጋና 

ብምኽንያት ሞት ሓፍትና ዘውዲ 
ተስፋዝጊ ፍስሃ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ካብ ግዜ ሕማማ ኣትሒዝኩም 
ዝተመላለስኩም፡ ኣብ ጉራዕ ዘቃበርኩምናን 
ናብ መንበሪ ገዛና እናተመላለስኩምን 
ካብ ውሽጥን ወጻኢ ሃገርን ተሌፎን 
ብምድዋልን ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብን 
ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና 
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንሕብር። 

ኤልሳ ተስፋዝጊ ምስ ኣሕዋተይን ምሉኣት ስድራቤትን
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ውዕሎ ሓምሻይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳውዕሎ ሓምሻይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳትማሊ ሓሙስ ብናይ ሓምሻይ መድረኽ 

ሰሌዳ ውድድሩ ኣብ ዝቐጸለ ዙር ሩዋንዳ፡ 
መትከል እዮብ ሳልሳይ ብምእታው ደረጃኡ 
ከመሓይሽ እንከሎ፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን ግና፡ 
ሸሞንተ መሳልል ኣንቈልቍሉ።
  እዛ 195.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ 

መድረኽ፡ ድሕሪ’ታ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ 
ዝተኻየደት መድረኽ - ዝነውሐት እያ 
ነይራ። እዛ መድረኽ፡ ዋላ’ኳ፡ ኣብ ፈለማ 20 
ኪሎ ሜትር ኣብ ቁልቁለት እንተተበገሰት፡ 
ድሒራ ንኣሽቱ ኩርባታት፡ ውድድር 
ዝወሓደ ኪሎሜትራት ምስ ዝተረፎ ከኣ፡ 
ተረርቲ ዓቐበታት ዝሓዘለት እያ ነይራ። 
ከም ውጽኢቱ፡ ሓዲሽ ክስተትን ዕዉታትን 

ክረኣዩላ ትጽቢት ብዙሓት ምንባሩ ይግለጽ።
  ከም ግምት ብዙሓት ከኣ፡ ሓዲሽ ናይ 

መድረኽ ዕዉትን ወናኒ ብጫ ማልያን 
ተቐልቂሎም ኣለዉ። ደቡብ ኣፍሪቃዊ 
ተቐዳዳማይ - ካሉም ኦርሚስቶን ነዛ 
ውድድር ብ4 ሰዓት 59 ደቒቕን 51 
ካልኢትን ቀዲሙ ብምእታው ናይ መድረኽ 
ዓወት ኣመዝጊቡ። በዚ ድማ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ 
ንኤርትራ ተኸቲላ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት 
ውድድር ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበት 
ካልአይቲ ኣፍሪቃት ሃገር ኮይና ኣላ። 

  ድሕሪ’ዚ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ከኣ፡ ሓምሽተ 
ካልኢት ጥራይ ድሒሮም፡ ኢጣልያዊ 
ተቐዳዳማይ ናይ Q36.5 ፕሮ ሳይክሊን - 
ዋልተር ካልዞኒ፡ ኤርትራዊ ኣባል ትረንጋኑ - 
መትከል እዮብ ካልኣይን ሳልሳይን ኣትዮም። 
ሻምፕዮን ኣፍሪቃ 2023 ዝኾነ - ሄኖክ 
ምሉእብርሃን 19 ካልኢት ተፈንቲቱ መበል 
16 ደረጃ ክኣቱ እንከሎ፡ ተቐዳዳማይ ባይክ 
አይድ - ዳዊት የማነ ድማ፡ 37 ካልኢት 
ድሒሩ መበል 21 ኣትዩ።
  ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 

ለቢሶም ካብ ዘለዉ ተቐዳደምቲ፡ ዳኒኤል 
ተኽለሃይማኖት መበል 39፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ 
መበል 52፡ ዩኤል ሃብተኣብ መበል 58 ክኣትዉ 
ከለዉ፡ ዓወት ኣማንን ሃገር ዓንደማርያም ግና፡ 
ውድድር ክዛዝሙ ኣይከኣሉን።
  በዚ መሰረት፡ ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ 

ውድድራት፡ ቤልጁዩማዊ ኣባል ክለብ ሶዳል 
- ዊልያም ጁንየር፡ ብጫ ማልያ ካብ ቦነት 
ተቐቢሉ ኣሎ። እዚ ተቐዳዳማይ፡ ብ19 ሰዓት 
40 ደቒቕን 50 ካልኢትን እዩ መሪሕነት 

መትከል እዮብ ሳልሳይ ኣትዩመትከል እዮብ ሳልሳይ ኣትዩ
ሒዙ ዘሎ። መትከል፡ 11 ካልኢት ድሒሩ 
ሻድሻይ፡ ሄኖክ 13 ካልኢት ተፈንቲቱ 10ይ፡ 
ዳዊት 42 ካልኢት ድሒሩ 16 ደረጃ ሒዞም 
ኣለዉ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብዛ ማልያ - ዳኒኤል፡ 
ኣኽሊሉን ዩኤልን ብተኸታታሊ መበል 44፡ 
46ን 60ን ተሰሪዖም ኣለዉ።
  ብተወሳኺ፡ ኣብ ውድድር መንእሰያት፡ 

ኣኻሊሉ ካብ መራሒ 38 ደቒቕ ድሒሩ 

መበል 19 ክስራዕ እንከሎ፡ ዩኤል፡ 1 ሰዓት 
04 ደቒቕን 01 ካልኢትን ርሒቑ መበል 25 
ይርከብ። ኣብ ውድድር ኣንበሳ ዓቐብ ግና፡ 
ዝኾነ ለውጢ ኣይመጸን - ኣኽሊሉ ሳልሳይ 
ደረጃ ይርከብ። ኣብ ናይ ጋንታ ውድድር 
ድማ፡ እስጳኛዊት ክለብ ኡስካልተል- ኡስካዲ 
መሪሕነት ተቐቢላ ኣላ። ሃገራዊት ጋንታ 
ኤርትራ ከኣ፡ ኣብ መበል 15 ትርከብ።
  እዚ ውድድር፡ ሎሚ፡ ናይ ሻዱሻይ 

መድረኽ ሰሌዳ ውድድሩ ዘሰላሰል ኮይኑ፡ 
ተቐዳደምቲ 157 ኪሎሜትር ክሽፍኑ እዮም።

መንግስቲ ብሪጣንያ፡ ‘ተቘጻጻሪ ኵዕሶ እግሪ’ ይምስርትመንግስቲ ብሪጣንያ፡ ‘ተቘጻጻሪ ኵዕሶ እግሪ’ ይምስርት
መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ክለባት ሃገሩ 

ናብቲ ጌና ክምስረት ህርድግ ዝብል 
ዘሎ ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ንኸይጽምበራ 
ዝዓግት ሓድሽ ‘ናጻ ተቘጻጻሪ ስርዓት’ 
ከበግስ ምዃኑ ኣፍሊጡ።   
  ኣብ ሚያዝያ 2021፡ ንሻምፕዮንስ ሊግ 

ኤውሮጳ ንምትካእ ዕላማ ከምዘለዎ ዝግለጽ 
ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ከምዝተመስረተ 
ይዝከር። መስረትቱ ከኣ፡ ሽድሽተ ካብ 
ፕሪመር ሊግ - ኣርሰናል፡ ማን ዩናይትድ፡ 
ማን ሲቲ፡ ቸልሲ፡ ሊቨርፑልን ቶተንሃምን፡ 
ሰለስተ ካብ ላ’ሊጋ - ባርሴሎና፡ ሪያል 
ማድሪድን ኣትለቲኮ ማድሪድን፡ 
ከምኡ’ውን፡ ሰለስተ ካብ ሰሪ’ኣ - ኤሲ 
ሚላን፡ ኢንተር ሚላንን ጁቬንቱስን እየን 
ነይረን። ይዅን’ምበር፡ ካብ ማሕበረ-ሰብ 
ኵዕሶ እግሪ ድሕሪ ዝመጽአን ሰፊሕ 

ተቓውሞ፡ ብዘይካ - ሪያል ማድሪድ፡ ባርሳን 
ጁቬን ዝተረፋ ከምዘንሰሓባ ይፍለጥ። በዚ 
ድማ፡ እቲ ሓሳብ ዝሞተ መሲሉ ምጽናሑ 
ይፍለጥ።
  እንተኾነ፡ ኣብ ፈላሞት መዓልታት 

ናይ’ዛ ወርሒ፡ እተን ዝተረፋ ሰለስተ ክለባት 
ምስቲ ፋይናንስያዊ ሓገዝ ክገብረለን 
ምዃኑ ዝንገረሉ ኩባንያ ኤይ 22 (A22) 
ብምሽራኽ፡ ሓድሽ ሓሳብ ሒዘን ምንቃለን 
ይዝከር። “መሰረት ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ 
ኣብ ሓደጋ ምፍራስ እዩ ዝርከብ። ስለ’ዚ፡ 
ለውጢ ዝግበረሉ እዋን ሕጂ እዩ” ዝብል 
ሓሳብ ዘለዎም እዞም መሻርኽቲ፡ ካብ 60 
ክሳብ 80 ግና ከኣ፡ ቀዋሚ ኣባልነት ዘይብለን 
ክለባት ዝሓዘለ ውድድር ንምቛም ሓሳብ 
ከምዘሎ ምግላጾም ይዝከር። 
  በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ድማ፡ መንግስቲ 

ብሪጣንያ፡ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ደገፍቲ 
ከምዝመጽኦ ዝግለጽ ሓሳብ ምምስራት 
‘ናጻ ተቘጻጻሪ’ ከበግስ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ። 
እዚ ስጉምቲ፡ ንባህሊ ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ 
ንምሕላው ዝዓለመ፡ ከምኡ’ውን፡ እቲ 
ተቘጻጻሪ፡ ንደገፍቲ ዝያዳ ሓይሊ ብምሃብ፡ 
ኣብ ልዕሊ ወነንቲ ክለባትን ፋይናንስያዊ 
ኣካይዳኦምን ፈተነታት/መርመራ 
ንምክያድ ዝሕግዝ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። 
ብዘይካ’ዚ፡ እዚ ሓድሽ ተቘጻጻሪ ስርዓት፡ 
ንኣሽቱ ክለባት እዛ ሃገር ታሪኽ ሒዘን 
ንኸይቅበራ/ከይጥፍሻ ንምክልኻል’ውን 
እዩ ዕላማኡ። ማክለስፌልድን ቡሪን ዝበሃላ 
ክለባት፡ ብሰንኪ ጋሕማጥን ዘይቅርዑይን 
ኣካይዳ ወነንተን ኣብ ባሕሪ ጥፍሽና ኣትየን 
ምህላወን ድማ፡ ከም ኣብነት ይገልጹወን።
  እቲ መንግስቲ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ 

“ጸወታታት ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ፡ ሓደ ካብ 
ዝዓበዩ ባህላዊ ሃብቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኮይኑ 
ይቕጽል ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ 
ክለባትን ሊጋትን ከኣ፡ ንዓወቱ ከም ኣርኣያ/
ሞዴል ይገብራኦ ኣለዋ። ስለ’ዚ ድማ እዩ 
መንግስቲ፡ እዚ ሃብቲ ንወለዶታት መታን 
ክቕጽል ኣድላዪ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ።” 
ኢሉ። ነዚ ሓሳብ ከምዝድግፎ ዝገጽል 
መድረኽ ፕሪመር ሊግ ከኣ፡ ነዚ መደብ 
ፋይናንስያዊ ደገፍ ከምዝገበረሉ ኣረጋጊጹ 
ኣሎ።

ሎቭረን፡ ጥሮታ ወጺኡሎቭረን፡ ጥሮታ ወጺኡክሮኤሽያዊ ናይ ማእከል ተኸላኻሊ - 
ደጃን ሎቭረን፡ ድሕሪ 13 ዓመታት ካብ 
ኣህጉራዊ ውድድራት ጥሮታ ምውጻኡ 
ትማሊ ኣፍሊጡ። 
  ሎቭረን፡ ንፈለማ ግዜ ኣብ 2009 

ንዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ክውክል 

ጀሚሩ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ኣብ 78 
ግጥማት ንሃገሩ ክውክላ እንከሎ፡ ሓሙሽተ 
ሸቶታት ከኣ ብሽሙ ኣመዝጊቡላ። ሎቭረን፡ 
ሃገሩ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ኣብ ፍጻመ 

ጸወታ ክትበጽሕን ብፈረንሳ 
ተረቲዓ ተሸላሚት ብሩር 
መዳልያ ክትከውንን 
እንከላ፡ ኣብ ኩሉ ግጥማት 
ተሰሊፉላ እዩ። ዝሓለፈ 
ዓመት ኣብ ቀጠር ኣብ 
ዝተሰላሰለ ዋንጫ ዓለም 
2022 እውን ኣባላ ምንባሩ 
ይዝከር።

  ሎቭረን፡ ትማሊ ኣብ ዝሰደዶ ናይ 
መፋነዊ መልእኽቱ፡ “ካብ ሃገራዊት 
ጋንታ ክሮኤሽያ ዝሰናበተሉ ግዜ መጺኡ። 
እንተኾነ፡ ወርትግ ደጋፊን፡ ተዓዛቢ ኩሉ 
ግጥማትን ክኸውን እየ።” ክብል ምስጋናኡ 
ገሊጹ። 
  ኣብዚ እዋን ማልያ ፈረንሳዊት ክለብ 

ልዮን ለቢሱ ዘሎ - ሎቭረን፡ ካብ 2014 
ክሳብ 2020 ንሊቨርፑል ምግልጋሉ 
ይዝከር። ነዛ መርሲሳይዳዊት ክለብ ወኪሉ 
ከኣ፡ ተዓዋቲ ሻምፕዮንስ ሊግ 2019 
ከምኡ’ውን ፕሪመር ሊግ 2020 ኮይኑ 
እዩ።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
* ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኢንተር 

ሚላን - ሂንሪክ ሚኪታሪያን፡ ወዲ 
ጋንታኡ - ሮመሉ ሉካኩ፡ ንኢንተር 
ኣገዳሲ ተጻዋታይ ምዃኑ ተዛሪቡ። 
ሚኪታሪያን ከምዚ ዝበለ፡ ድሕሪ’ቲ 
ሉካኩ ካብ መንበር ተቐየርቲ ተንሲኡ 
ኣብ ልዕሊ ፖርቶ እንኮ መዐወትቲ 
ሸቶ ሻምፕዮን ሊግ ዘቝጸረሉ 
ምሸት እዩ። ንሱ፡ “ሉካኩ ቀሊል ግዜ 
ኣየሕለፈን። ካብ መስበርቲ ተመሊሱ 
እንደገና ተጎዲኡ። ሕጂ ግና፡ ተኣምራት 
ክሰርሕ ብቑዕ ምህላዉ የረጋጋጽ ኣሎ። 
ተስፋ ንገብር ከኣ፡ ብከምዚ ብቑዕ ኮይኑ 
ክቕጽል። ምኽንያቱ፡ ቀዲሙ ይሰለፍ 
ዋላ ተቐይሩ ይእቶ፡ ንዓና ኣገዳሲ 
ተጻዋታይና ስለዝኾነ።” ኢሉ። ብዘይካ’ዚ፡ 

ሚክታሪያን፡ ሽሕ’ኳ ኣብ ቀዳማይ እብረ 
1ብ0 ብምዕዋቶም ጽቡቕ ውጽኢት 

ምዃኑ እንተገለጸ፡ ጸወታ ግና፡ ጌና 
ኣየብቀዐን በሃላይ እዩ። ደጊሞም ኣብ 
ሜዳ ፖርቶ ንምዕዋት ከኣ፡ ዝከኣሎም 
ክገብሩ ምዃኖም ይሕብር።
* ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ ነቲ 

ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝርከብ ምዕሩግ 
ገዝኡ ብ5.5 ሚልዮን ፓውንድ 
ንመሸጣ ከምዘቕረቦ ተቓሊሑ። ዝሓለፈ 
ዓመት ወርሒ ሕዳር ምስ ማንቸስተር 
ዝተፈላለየ - ሮናልዶ፡ ኣብዚ እዋን ኣብ 
ስዑዲ ዓረብ ምህላዉ ይፍለጥ። እዚ 
ድንቂ ተጻዋታይ፡ ነዚ ብሉጽ ዲዛይን 
ዘለዎ ህንጻ ንምሻጥ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ 
እዋን፡ ናብቲ ቦታ ዳግማይ ናይ ምምላስ 
መደብ ከምዘይብሉ ዘነጽር ምዃኑ፡ ናይ 
ቀረባ ወገናት የረድኡ።

* ኤርሊን ሃላንድ፡ “ብዙሓት 
ንፉዓት ተጻወትቲ ኣለዉ። 
ከይላን ምባፐ ከኣ፡ ሓደ 
ካብኦም እዩ። ኣዝዩ ሓያልን 
ንምእማኑ ዘጸገም ብቕዓትን 
እዩ ዘለዎ። ፈረንሳውያን 
ንሃገሮም ይውክል ብምህላዉ 
ዕድለኛታት እዮም። ኣነ 
ንሃገረይ ኖርወይ ክጻወተላ 

ምደለኹ ነይረ፡ ግና ርዱእ እዩ፡ ክኸውን 
ኣይክእልን እዩ።” ክብል ኣድኒቕዎ።

ቅንጥብጣብቅንጥብጣብ
* ሓላዊ ልዳት ኤቨርተን - ጆርዳን 

ፒክፎርድ፡ ዝተናውሕ ሓዲሽ ውዕል ክፍርም 
ተሰማሚዑ። ህሉው ውዕል ናይዚ ሓላዊ 
ማዕጾ፡ ኣብ ክራማት 2024 ዘብቅዕ ኮይኑ፡ 
ክሳብ ክራማት 2027 ንምንዋሕ እዩ ኣብ 
ድርኵዂት በጺሑ ዘሎ። ኣብዚ ተሰማሚዑሉ 
ምህላዉ ዝግለጽ ውዕል ግና፡ ‘ኤቨርተን፡ ናብ 
ታሕተዋይ ደረጃ/ሊጋ እንተወሪዳ ክወጽእ’ 
ዝብል ኣየጠቓልልን እዩ። ኤቨርተን፡ ካብ ናይ 
ምውራድ ሓደጋ ብሓንቲ ነጥቢ ልዒላ (21 
ነጥቢ ኣለዋ) መበል 16 ትርከብ። ፒክፍሮድ፡ 
ኣብ 2017 ካብ ሳንደርላንድ ናብዛ ክለብ 
ዝተጸምበረ ኮይኑ፡ ዛጊት 222 ግጥማት 
ወኪሉዋ ኣሎ።

                 ምንጪ - ዘ ሳንምንጪ - ዘ ሳን
* ዓላሚ ባርሴሎና - ዛቪ ሀርናንደዝ፡ ሊዮኔል 

ሜሲ ናብ ባርሳ ክምለስ ማዕጾ ክፉት ምዃኑ 
ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን ምስ ፒኤስጂ ዘሎ - 

ሜሲ፡ ዝኣተዎ ውዕል ድሕሪ ምዝዛም እዛ 
ወቕቲ እዩ ዘብቅዕ። ዋላ’ኳ፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ወርሒ ውዕሉ ከናውሕ እዩ ይበሃል እንተነበረ፡ 
ዛጊት ግና፡ ተጠቃሲ ፍረ ኣይተራኣዮን ዘሎ። 
በዚ ድማ፡ ናብዛ ናይ ቅድም ክለቡ ክምለስ 
ይኽእል እዩ ዝብል ወረ ይናፈስ ኣሎ። 
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ዓላሚ ኣመሪካዊት 

ክለብ ኢንተር ማያሚ - ፊል ነቭል፡ “ሜሲ፡ 
ናብዛ ጋንታ እንተተጸምቢሩ፡ ኣብ ስፖርት 
ኣመሪካ ናይ ኩሉ ግዜ ዝዓበየ ምስግጋር 
ክኸውን እዩ።” ኢሉ። ኢንተር ማያሚ፡ ነዚ 
ኣርጀንቲናዊ ኣብ ራዳረን ካብ ዘእተዋኦ ክለብ 
ሓንቲ እያ።

             ምንጪ - ማርካምንጪ - ማርካ
* ብልቓሕ ካብ ባየር ሙኒክ ናብ ማን 

ዩናይትድ መጺኡ ዘሎ - ማርሰል ሳቢትዘር፡ 
ኣብዛ ጋንታ ሕጉስ ከምዘሎን ውዕሉ ናብ 
ቀዋምነት ንምስግጋር ይሰርሕ ምህላዉን 

ወኪሉ ሓቢሩ። ኣብ ሙኒክ 
ድሩት ናይ ጸወታ ግዜ 
ዝረክብ ዝነበረ - ሳቢትዘር፡ 
ብተደጋጋሚ ናይ ምጽዋት 
ዕድል ከስተማቕር እዩ 
መደቡ። በዚ ድማ፡ ኣብዛ 31 
ጥሪ ካብ ዝጽምበራ ንደሓር 
ዛጊት ኣርባዕተ ግጥማት 
ኣካይዱላ ዘሎ ጋንታ፡ ሕጉስ 
ኣሎ - ብመሰረት ወኪሉ።
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

መራሕቲ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ርክብ ኣካዪዶምኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን፡ ነቲ 
ብምኽንያት ጸጥታ ኣብ መንጎአን 
ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ንምፍታሕ፡ 
ዝሓለፈ ረቡዕ ናይ ላዕለዎት ሰብ-መዚ 
ርክብ ከምዘካየዳ ተገሊጹ።
እቲ ኣብ ከተማ ካቡል ዝተኻየደ 

ርክብ እወታዊ ውጽኢት ከምዝነበሮ 
ዝጠቐሱ’ቶም ሰብ-መዚ፡ ንተወሳኺ 
ርክብ’ውን ባይታ ዘጣጥሕ ከምዝዀነ 
ኣረዲኦም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ኣብ መንጎ 

ላዕለዎት ሰብ-መዚ ጣሊባንን ፓኪስታንን 
ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ርክብ፡ ቍጠባዊ 

ዝምድና ክልተአን ሃገራት ኣብ 
ምሕያል’ውን እወታዊ ተራ ከምዝህልዎ 
ተሓቢሩ።
ጐረባብቲ ሃገራት ዝዀና ኣፍጋኒስታንን 

ፓኪስታንን፡ በቲ ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ 
ዘሎ ዘይምቅዳው፡ ክሳብ ናይ ዶብ 
ምዕጻው ስጕምቲ ወሲደን ከምዝጸንሓ 
ዝዝከር ኮይኑ፡ እቶም ሰብ-መዚ ድሕሪ 
ዘካየድዎ ዝርርብ ግና፡ ዶባተን ዳግማይ 
ከምእተኸፍተ ተገሊጹ።
ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን፡ ኣስታት 

“ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ክልተ ደቒቕ ሞት ኣደ የጋጥም ኣሎ” ው.ጥ.ዓለም

ቀርኒ ኣፍሪቃ - ተርእዮታት ደርቂ ይብእስ ኣሎ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ፡ 

ካብቲ ኣብ 2011 ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመን 
ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈን 
ተመሳሳሊ ተርእዮ ዝበኣሰ ከምዝኾነ 
ተገሊጹ።
ማእከል ትንበያን ኣተገባብራን ክሊማ 

ኢጋድ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 
ኣብ ዝቕጽሉ ሰለስተ ኣዋርሕ ትሕቲ 
ንቡር ዝናብ ክዘንብ ከምዝኽእል 
ተኣሚቱ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ኣብቲ ዞባ ንሻድሻይ ተኸታታሊ 

ወቕቲ እኹል ዝናብ ስለዘይወቕዐ፡ 
ብፍላይ ኣብ ሶማልያ፡ ኬንያን ኡጋንዳን 
ብርቱዕ ደርቂ ተኸሲቱ ከምዘሎ ጸብጻባት 
ኣመልኪቶም።
ኣብ ገለ ክፋል ብሩንዲ፡ ምብራቓዊ 

ታንዛንያ፡ ሩዋንዳን ምዕራባዊ ደቡብ 
ሱዳንን እውን ልዕሊ ንቡር ዝዀነ ደረቕ 
ኩነታት ኣየር ከምዘሎ፡ እቲ ማእከል 

እስራኤል፡ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ደብዲባ

ታጃኪስታን - ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ 
ምድሪ ኣጋጢሙ

2,600 ኪ.ሜ ዝንውሓቱ ናይ ሓባር ዶብ 
ከምዘለወን እዩ ዝሕበር።
እተን ሃገራት፡ ኣብቲ ንኽልተአን 

ዘዳውብ ከባቢታት ብዝካየድ ተደጋጋሚ 
ሽበራዊ መጥቃዕቲታት ንሓድሕደን 
ክወቓቐሳ ምጽንሐን፡ ጸብጻባት የረድኡ።
ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተኻየደ 

ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው፡ ጠንቂ 
ናይቲ ኣብ ክልተአን ጐረባብቲ ሃገራት 
ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ጸጥታዊ ቅልውላው 
ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የመልክቱ።

ወሲኹ ጸብጺቡ።
ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ 

ጉተረዝ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ገና 
ደረት ጥሜት ኣብ ዘይተበጽሓሉ እዋን፡ 
8.3 ሚልዮን ሶማላውያን (ልዕሊ ፍርቂ 
ካብ ህዝቢ ሶማልያ) ኣብዚ ዓመት’ዚ 
ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዘድልዮም ሓቢሩ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣተሓባባሪ 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ 
ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ኣብታ ሃገር 
ካብቲ ልዕሊ 260 ሽሕ ሰብ ዝቐዘፈ 
ናይ 2011 ጥምየት ዝብእስ ደርቂ 
ክኽሰት ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ ምንባሩ 
ኣይርሳዕን።

ብደረጃ ዓለም፡ ምስ ጥንሲን ሕርሲን 
ብዝተኣሳሰሩ ጸገማት፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ክልተ ደቒቕ ሓንቲ ኣደ ንሞት 
ከምእተቃላዕ፡ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 
ዘውጸኦ ጸብጻብ ሓቢሩ።

እቲ ውድብ ኣብ ጸብጻቡ፡ ኣብ መንጎ 
2000ን 2015ን ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ 
ሞት ኣደታት ኣብ ምንካይ ርኡይ 

ምዕባለታት እኳ እንተተራእየ፡ ኣብ 
ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ግን፡ እቲ 
ተመዝጊቡ ዝነበረ ምዕባለ ከምዝዛሕተለ 
ኣረዲኡ።
ብርቱዕ ምፍሳስ ደም፡ ልዑል ጸቕጢ 

ደም፡ ምስ ጥንሲ ዝተኣሳሰሩ ረኽሲታት፡ 
ካብ ዘይውሑስ ምንጻል ጥንሲ ዝመጽኡ 
ጸገማት፡ ከምኡ’ውን ብጥንሲ ክጋደዱ 
ዝኽእሉ ከም ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስን 
ዓሶን ዝኣመሰሉ ሕማማት ቀንዲ ጠንቂ 
ሞት ኣዴታት ምዃኖም ዝገለጸ እቲ 
ጸብጻብ፡ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኩነታት 
ብቐሊሉ ክውገዱ ይኽእሉ ምንባሮም 
ሓቢሩ። 

ብዘይካ’ዚ፡ መጠን ሞት ኣደታት 
ኣብ’ተን ዝደኸያን ብግጭት ዝተሃሰያን 
ክፋላት ዓለምና ብዝበኣሰ መልክዑ 
ይቕጽል ከምዘሎ፡ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ 
ኣመልኪቱ።

ብመሰረት’ቲ ጸብጻብ፡ ኣብ 2020 ካብ 
ዝተመዝገበ መጠን ሞት ኣደታት፡ እቲ 
ኣስታት 70 ሚእታዊት ኣብ ደቡባዊ 
ክፋል ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከባ  ሃገራት 
እዩ ነይሩ።

እስራኤል፡ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ ክፋል 
ወሽመጥ ቃዛ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ 
ከምዘካየደት ተገሊጹ።
እስራኤል ነቲ ደብዳብ ዘካየደት፡ 

ዝሓለፈ ረቡዕ ወተሃደራታ ኣብ ምዕራባዊ 
ገማግም ብዘካየድዎ ስርሒት ብውሕዱ 
11 ፍልስጤማውያን ምቕታሎም ስዒቡ 
ካብ ፍልስጤማውያን ዕጡቓት ናይ 
ሮኬት መጥቃዕቲ ምስ ተፈነወላ እዩ።
እንተኾነ፡ ነቲ ካብ ወሽመጥ ቃዛ 

ከምእተፈነወ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ሮኬት 
ሓላፍነት ዝወሰደሉ ዝኾነ ፍሊስጤማዊ 
ጉጅለ ከምዘየለ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።

እቲ ደብዳብ ነፈርቲ፡ ኣብ ሰሜናዊ 
ምዕራብ ከተማ ቃዛ ንዝርከብ ወተሃደራዊ 
ነቝጣታት ጉጅለ ሓማስ ዒላማ ዝገበረ 
ምንባሩ፡ ምንጪታት ካብቲ ከባቢ 
ሓቢሮም።
 እስራኤል ኣቐዲማ ኣብ ከተማ 

ናብልስ ብዘካየደቶ ወተሃደራዊ ስርሒት 
ልዕሊ 100 ካልኦት ፍልስጤማውያን 
እውን ከምዝቘሰሉ ዝሕብሩ ናይ ቀረባ 
ተዓዘብቲ፡ እቲ ስጕምቲ ነቲ ኣብቲ ከባቢ 
ዝጸንሐ ጸጥታውን ወተሃደራውን ወጥሪ 
መሊሱ ከምዘብኣሶ ኣረዲኦም።

ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ዝንቀሳቐሱ 
ፍልስጤማውያን ዕጡቓት፡ እስራኤል 
ናይቲ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ዋጋ 
ክትከፍል ምዃና የጠንቅቑ ብምህላዎም፡ 
እቲ ወተሃደራዊ ረጽሚ ናብ ዝኸፍአ 
ደረጃኡ ከይዓርግ ስግኣት ከምዘሎ፡ እቶም 
ተዓዘብቲ ወሲኾም ኣመልኪቶም።
እስራኤል፡ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪን 

ለካቲትን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲታት 
ጥራይ፡ ኣስታት 60 ፍልስጤማውያን 
ከምእተቐትሉ’ዩ ዝሕበር ዘሎ።

ምስ ቻይና ኣብ ዘዳውብ ርሑቕ 

ከባቢታት ታጃኪስታን፡ ተኸታታሊ 

ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከምእተኸስተ 

ተገሊጹ።

እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ትማሊ 

ሓሙስ ከምዘጋጠመን፡ 6.8 ሬክተር 

ስኬል ብርትዐ ከምዝነበሮን ዳህሳስ 

ጂኦሎጂ ኣመሪካ ሓቢሩ።

እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ዝተኸስተሉ 

ከባቢ ውሑድ ህዝቢ ዝነብረሉ’ኳ 

እንተዀነ፡ ቀላይ ሳሬዝ ዝርከበሉ 

ብምዃኑ ግን፡ ኣብ ሓያሎ ሃገራት 

ዕልቕልቕ ናይ ማይ ከየስዕብ ተሰጊኡ 

ኣሎ።

ቀላይ ሳሬዝ፡ ኣብ 1911 ብዘጋጠመ 

ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተፈጥረ 

ኮይኑ፡ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ 

ዘመን 6.5 ሬክተር ስኬልን ልዕሊኡን 

ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጣት ምድሪ 

ተኸሲቱ ምንባሩ ይሕበር።

ብተወሳኺ፡ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 

ኣብ ገለ ከባቢታት ቻይና ተሰሚዑ እኳ 

እንተነበረ፡ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ትሕተ-

ቅርጺ ይዅን ህይወት ሰብ ዝኾነ 

ጉድኣት ከምዘይተራእየ፡ መንግስታዊ 

ማዕከናት ዜና ሲሲቲቪ ንሓለፍቲ 

ሓበሬታ ናይ’ቲ ከባቢ ብምጥቃስ 

ሓቢራ።
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