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ነድሪ ሓናት ኣብ ምቅይያር ነድሪ ሓናት ኣብ ምቅይያር 
ክሊማክሊማ ታኼላ ሰማእታትታኼላ ሰማእታት ክብሪ ስራሕክብሪ ስራሕ ብዛዕባ ካትም ሕጸብዛዕባ ካትም ሕጸ ውድድር ሚኒ ባስኬት ቀጺሉውድድር ሚኒ ባስኬት ቀጺሉ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ንላዕለዋይ ልኡኽ ፈደረሽን ሩስያ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 

ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ፡ 
ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌ 
ላቭሮቭ ንዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ 
ፈደረሽን ሩስያ - ኣብ ኣዳራሽ ሃገር 
ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እንኮ-ቐጽራዊ 

ዓለማዊ ስርዓት ንምህናጽ ክሕሰብ 
ዝጸንሐ ሕልሚ ከምዘይተዓወተ 
ብምምልካት፡ እዚ ስርዓት’ዚ - እቲ 
ቅድሚ ሕጂ ንዓለም ሽግር ዝፈጠረ 
ናይ ዕብለላ፡ መግዛእትን ጊላነትን 
ታሪኽ ምዃኑን ንዓለም ኣብ ሓደጋ 
ኣእትይዋ ከምዘሎን፡ ካብ’ዚ ዝኸፍአ 
ሓደጋ ክፈጥር ስለዝኽእል ድማ፡ 
ኩሎም ህዝብታት ብሓባር ክምክትዎን 
ክቃለስዎን ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብተወሳኺ፡ 

ኲናት ዩክሬን ኣብነትን መወዳእታን 
ናይ’ቲ ዕብለላን ምግባትን ንምንጋስ 
ክሰርሑሉ ዝጸንሑ ግጉይ ፖሊሲታት 
ምዃኑ ኣነጺሩ።
ሚኒስተር ላቭሮቭ ብወገኑ፡ ኲናት 

ዩክሬን ብቐንዱ - ኣብ መንጎ ብኣመሪካ 
ዝምራሕ ጉጅለ ሃገራት ምዕራብን 
ሩስያን ምዃኑ ሓቢሩ። 
እዚ ኲናት’ዚ ዓሚ ዝተጀመረ 

ዘይኰነስ፡ ካብ 2014 ክዳለዉሉ ዝጸንሑ 
ምዃኑ፡ መራሕቲ ምዕራብ ባዕላቶም 
- እንተላይ መራሕቲ ጀርመንን 
ፈረንሳን ዝተኣመኑሉ ጉዳይ ከምዝዀነ 
ዝጠቐሰ ሚኒስተር ላቭሮቭ፡ ከምኡ 
ስለዝዀነ፡ ሩስያ ነቲ ኲናት ብሰላም 
ንምዕራፍ ተበግሶ’ኳ እንተወሰደት፡ ምስ 
ስትራተጅያዊ ረብሓታቶም ስለዘይሳነ፡ 
መገዲ ሰላም ገዲፎም ኲናት ከዕርጉ 
ከምዝጸንሑ ኣብሪሁ።

ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣስዒቡ፡ 
ንሰብኣውነት ዘገልግል ውዱን 
ኣህጉራዊ ስርዓት ንምስፋን፡ ሩስያን 
ኤርትራን ምስ ካልኦት 20 ሃገራት 
ዘቘማኦን ቁጽሪ ኣባላቱ እናሰሰነ 
ዝመጽእ ዘሎን ‘ጉጅለ ኣዕሩኽ ቻርተር 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት’፡ መርገጺኡ 
ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዘነጸረ 
ገሊጹ።
ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት 

ድማ፡ ሃገሩ - ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ 

ንምድንፋዕ፡ ኣብ ጽላታት ዕደና፡ 
ሓበሬታ ቴክኖሎጂ፡ ሕርሻ፡ ትሕተ-
ቅርጺ፡ ምክልኻል፡ ማህደረ-ትምህርትን 
ወፍሪ ኣብ ኢንዳስትሪን ክትተሓጋገዝ 
ዘለዋ ቅሩብነት ገሊጹ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እዚ ዓውድታት 

እዚ፡ ኤርትራ እውን ቀዳምነት እትህቦ 
ምዃኑን ንምዕዋቱ ከምእትሰርሕን 
ኣረጋጊጹ።
ኣብ መወዳእታ፡ ስምምዕ ዝተበጽሓሉ 

ዓውድታት፡ ንክልቲኡ ወገናት 

ብዘርብሕ ንምምዕባሉ፡ ኣብ ቀረባ 
ግዜ ስሩዕ ርክባትን ምምኽኻርን 
ናይ ዝምልከቶም ኣካላት ክጅመር 
ተረዳዲኦም።
ሚኒስተር ላቭሮቭ ብተወሳኺ፡ ኣብ 

ወርሒ ሓምለ 2023 ኣብ ሰይንት 
ፒተርስበርግ - ሩስያ ኣብ ዝካየድ 
ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን 
ሩስያን፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ክሳተፍ 
ልዑል ተስፋ ከምዘለዎም ገሊጹ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ሚኒስተር ላቭሮቭ፡ 

ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ 

ዑስማን ሳልሕ፡ ኣማኻሪ ፕረዚደንት 
ኣቶ የማነ ገብረኣብን ሚኒስተር ዜና 
ኣቶ የማነ ገብረመስቀልን ተሰንዩ፡ 
ሓወልቲ ፑሽኪን በጺሑን ኣኽሊል 
ዕንባባ ኣንቢሩን።
ላዕለዋይ ልኡኽ ፈደረሽን ሩስያ 

ዑደቱ ዛዚሙ ቅድሚ ምፍናዉ፡ 
ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር 
ሰርጌ ላቭሮቭን ኣብ ዝሃብዎ ሓባራዊ 
ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ዓለምና ብኣዝዩ 
ተኣፋፊ መድረኽ ትሓልፍ ስለዘላ፡ እቲ 
ዑደት ምስ’ቲ መድረኽ ተዛሚዱ ክርአ 
እንከሎ ኣገዳሲ ከምዝዀነ ገሊጾም።
ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌ 

ላቭሮቭ ዝምራሕ፡ ምክትል ሚኒስተር 
ጉዳያት ወጻኢ ሚስተር ሚኻኤል 
ቦግዳኖቭ ዝርከቦ ላዕለዋይ ልኡኽ 
ፈደረሽን ሩስያ፡ ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ 
ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም፡ ትማሊ 
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ እዩ ባጽዕ 
ኣትዩ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ 

ዑስማን ሳልሕ፡ ኣማኻሪ ፕረዚደንት 
ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ሚኒስተር ዜና ኣቶ 
የማነ ገብረመስቀል፡ ሚኒስተር ሃብቲ 
ባሕሪ ኣቶ ተወልደ ቀላቲ፡ ኣዛዚ ሓይሊ 
ባሕሪ ሜጀር ጀነራል ሑመድ ካሪካሬ፡ 
ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል 
ተኽላይ ሃብተስላሰ፡ ኣመሓዳሪት ዞባ 
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወ/ሮ ኣስመረት 
ኣብርሃን ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ 
ኮሎኔል መልኣከ ተኽለማርያምን 
ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን 
መንግስቲ ኤርትራ፡ ከምኡ’ውን 
ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኤርትራ ሚስተር 
ኢጎር ሞዝጎ፡ ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ 
ነፈርቲ ባጽዕ ተቐቢሎምዎ።
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ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ 

ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ነድሪ ሓናት ኣብ ምቅይያር ክሊማክሊማ ኣብ ዝቀያየረሉ ወቕቲ፡ ዝሑል 

ጸኒሑ ሙቐት ክጅምር እንከሎ ክኸውን 

ይኽእል - ህጻናት ጐሮሮኦም ክሓምሙን 

መግቢ ምውሓጥ ክኣብዮምን ኣስተብሂልና 

ኣሎና። 

ህጻናት ኣብ ምቅይያር ክሊማ፡ ረኽሲ 

ጐሮሮ፡ ረስንን ነድሪ ሓናትን ከርእዩ 

ልሙድ እዩ። መጽናዕትታት ከም 

ዘመልክትዎ፡ ብቫይረስ ይኹን ብባክተርያ 

ኣብ ጐሮሮ ዝፍጠር ረኽሲ፡ ረኽሲ ሓናት 

እዩ ዘማዕብል። ምልክታት ረኽሲ ሓናት 

ምስ ምልክታት ጉንፋዕ ተመሳሳሊ እዩ። 

ኣብ ከም’ዚ ኩነታት ህጻናት ንኽልተ ወይ 

ሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ፡ ናይ ምውሓጥ 

ጸገም ከርእዩ ምስ እንዕዘብ፡ ብቕልጡፍ 

ፍወሳ ዝረኽበሉ መንገዲ ክንፈጥር ይግባእ።

ምስ ምቅይያር ክሊማ ብተፈጥሮ ሓያሎ 

ሕማማት እዮም ዝረኣዩ። ሓደ ካብኦም 

ነድሪ ሓናት እዩ። ሓናት ብቐሊሉ ክፍወስ 

ዝከኣል ሕማም’ኳ እንተኾነ፡ ከይተፈወሰ 

እንተጸኒሑ ግና፡ ሓያሎ ጥዕናዊ ጸገማት እዩ 

ዘስዕብ።

ነድሪ ሓናትነድሪ ሓናት

ሓናት፡ ኣብ ክልተ ሸነኽ ዳሕረዋይ 

ክፋል ናይ ጐሮሮ ተቐሚጠን ዝርከባ 

‘ጽክታት’ እየን። ሕማም ዘስዕቡ ታህዋስያን 

(germs) ናብ መትረብ ስርዓተ-እስትንፋስ 

ኣካላትና ከይኣትዉ የጻርያን ይከላኸላን። 

እተን ጽክታት ኣብ ጐሮሮና ረኽሲ 

ንኸይፍጠር’ውን ጸረ-ነፍሳት (antibiotic) 

የንዝዓ እየን። ኣብ ገለ ኩነታት እተን 

ጽክታት ሓናት ንባዕለን ብባክተርያ ወይ 

ብቫይረስ ይጥቅዓ እየን። ነድሪ ሓናት (ton-

sillitis) የጋጥም ማለት እዩ። 

ሰለስተ ዓይነት ነድሪ ሓናት ኣለዉ - ሰለስተ ዓይነት ነድሪ ሓናት ኣለዉ - 

ዘየላቡ (ዝህልዎ ቃንዛ መሪር ግን ንሓጺር 

ግዜ ዝጸንሕ)፡ ሕዱር (ዋላ ምስ ዓበኻ ቀጻሊ 

ዝመጽእ)፡ ከምኡ’ውን ደጋሲ (ተደጋጋሚ 

ኣይኹን’ምበር ብገለ ጠንቂ ብቐሊሉ 

ዝምለስ) እዮም።

ኣብ ህጻናት ዝርአ ነድሪ ሓናት፡ ብብዝሒ 

ተለዋዋጢ ክሊማ ኣብ ዘለዎ ወቕቲ ከም 

ዝርአ ሕክምናዊ መጽናዕታት የረድኡ። 

ብመሰረት እቶም መጽናዕትታት፡ ካብ 15 

ክሳብ 30 ሚእታዊት ቃንዛ ጐሮሮ ዘለዎም 

ህጻናት፡ ብነድሪ ሓናት ዝተጠቕዑ እዮም። 

ዘየላቡ ነድሪ ሓናት (acute tonsillitis) 

ብፍላይ ክሊማ ኣብ ዝቀያየረሉ እዋን፡ ካብ 5 

ክሳብ 15 ኣብ ዝዕድሚኦም ህጻናት ብፍላይ 

ብብዝሒ ዝርአ ዓይነት እዩ። ህጻናት ምስ 

ካልኦት መዛኑኦም ኣብ ቤት-ትምህርቲ ኾነ 

ኣብ ደገ ናይ ምጽዋት ባህሪ ስለ ዘለዎም፡ 

እቲ ረኽሲ ሓናት ካብን ናብን ክመሓላለፍ 

ምቹእ ባይታ እዩ ዝረክብ። 

ነድሪ ሓናት ተመሓላላፋይ ድዩ?ነድሪ ሓናት ተመሓላላፋይ ድዩ?

ብነድሪ ሓናት ምስ እትልከፍ፡ እቲ 

ምልክታት ክሳብ ዘይነጸረ እዋን፡ ኣብ ውሽጢ 

24 ክሳብ 48 ሰዓታት ኣብ ዘሎ ግዜ፡ እቲ 

ሕማም ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። እቲ 

ሕማም ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዘይከበደካ 

እውን ካብን ናብን ሰብ ክመሓላለፍ 

ይኽእል እዩ። ጸረ-ነፍሳት መድሃኒት ምስ 

እትወስድ ግና፡ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 

ተላባዒ ካብ ምዃን ደው ይብል። 

ሓደ ብሕማም ነድሪ ሓናት ዝተጠቕዐ 

ሰብ ኣብ ጥቓኻ ኮይኑ ምስ ዝስዕል ወይ 

ምስ ዝህንጥስ፡ እቲ ሕማም ናባኻ ክላባዕ 

ይኽእል። እቲ ነድሪ ሓናት ዘስዓበ ባክተርያ 

ብበነንታ ናይ እስትንፋስ ናብ ውሽጥና 

ክኣቱ ይኽእል። ነድሪ ሓናት ብዘስዕቡ 

ባክተርያ ዝተበከሉ መሳርሒታት ብሓባር 

ብምጥቃም’ውን ክላባዕ ይኽእል እዩ። 

ምስ ሰባት ምቅርራብ ነቲ ሕማም ናይ 

ምልባዕ ተኽእሎኡ ከም ዝሰፍሕ እዩ 

ዝገብሮ። ስለዚ እዩ ድማ፡ ኣብ ኣብያተ-

ትምህርቲ (ብፍላይ ኣብ ናይ ህጻናት) እቲ 

ሕማም ብቐሊሉ ዝላባዕ። በዚ ሕማም 

ተጠቒዕካ ምስ እትህሉ ካብ ምልብዑ 

ንምቑጣብ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ይምረጽ። 

ነድሪ ሓናት ምልክታቱ ከርኢ፡ ካብ 2 ክሳብ 

4 መዓልታት የድልዮ። 

ምልክታት ነድሪ ሓናትምልክታት ነድሪ ሓናት

ነድሪ ሓናት ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ 

ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብ ህጻናት ግና 

ልሙድ ሕማም ኮይኑ ንረኽቦ። እቲ 

ሕማም ዝያዳ ዝልለየሉ ግዜ፡ እቲ ህጻን 

ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ 10 ዓመታት 

ዝረግጽ እዩ። ቃንዛ ጐሮሮ፡ ቃንዛ መግቢ 

ኣብ ምውሓጥ፡ ረስኒ ገለ ካብቶም ብንጹር 

ዝልለዩ ምልክታት ናይቲ ሕማም እዮም።

ነድሪ ሓናት ካብን ናብን ሰብ ይላባዕ እዩ። 

ብኣዝዮም ዝተፈላለዩ ልሙዳት ቫይረስን 

ባክተርያን ድማ እቲ ሕማም ይብገስ። 

‘ስትረፕቶኮካል ባክተርያ’ (Streptococcal 

bacteria) ሓደ ካብቲ ነድሪ ሓናት ከስዕብ 

ዝኽእል እዩ። 

ነድሪ ሓናት ከተለልዮ ብዙሕ ከም 

ዘየሸግር ሓካይም ይዛረቡ። ብነድሪ ሓናት 

ዝረኣዩ ምልክታት መብዛሕትኡ እዋን፡ ካብ 

7 ክሳብ 10 መዓልታት ኣብ ዘሎ ግዜ 

ይጠፍኡ እዮም። 

እቶም ልሙዳት ምልክታት ነድሪ እቶም ልሙዳት ምልክታት ነድሪ 

ሓናት፦ሓናት፦

* ቃንዛ ጐሮሮ፡

* ዝኾነ ነገር ክትውሕጥ ዘይምኽኣል 

ወይ ከቢድ ቃንዛ ምህላው፡

* ድምጺ ብግቡእ ክወጽእ ዘይምኽኣል፡ 

ወይ ዝተሰባበረ ድምጺ ምውጻእ፡

* ጸገም ኣተነፋፍሳ፡ ወይ ዕጉት እስትንፋስ፡

* ረስኒ፡

* ቁሪ-ቁሪ ምባል፡

* ቃንዛ እዝኒ፡

* ቃንዛ ከስዐ፡

* ሕማም ርእሲ፡

* ምድራቕ ክሳድ፡

* ምሕባጥን ምቕያሕን ሓናት፡

* ብኽልቲኡ ሸነኽ ናይ ጐሮሮ ዝርከባ 

ሓናት ጻዕዳ ወይ ብጫ ነጠብጣብ ምግባር. 

. . ወዘተ የጠቓልል። 

ምሕራቕን ምሉእ ብምሉእ መግቢ 

ምሕሳምን ኣብ ህጻናት ክርኣዩ ዝኽእሉ 

ምልክታት እዮም። 

ዘየላቡ ሓናት (Acute tonsillitis)ዘየላቡ ሓናት (Acute tonsillitis)

ዝኾነ ሰብ ኣብ ግዜ ህጻንነቱ፡ ነድሪ ሓናት 

ግድነት እንተወሓደ ሓንሳብ ኣጥቂዕዎ 

ክኸውን ከምዝኽእል እዮም መጽናዕትታት 

ዘገንዝቡ። 

ምልክታት ናይ ነድሪ ሓናት ካብ 10 

መዓልቲ ኣብ ዘይዛይድ ግዜ ምስ ዝጠፍእ፡ 

እዚ ዓይነት ነድሪ ሓናት’ዚ ብርቱዕ ግን ድማ 
ቀልጢፉ ዝሓዊ ብምዃኑ፡ ኣብ ዘየላቡ ነድሪ 

ሓናት ይምደብ። እቲ ምልክታት ናይቲ 

ነድሪ ሓናት ንነዊሕ እዋን ምስ ዝጸንሕ፡ 

ከምኡ’ውን ቀቀልጢፉ ብተደጋጋሚ ምስ 

ዝመጽእ ግና፡ ሕዱር (chronic tonsillitis) 

ወይ ደጋሲ (recurrent tonsillitis) ነድሪ 

ሓናት ተባሂሉ ይምደብ። 

ዘየላቡ ሓናት ብዘቤታዊ ፍወሳ ክመሓየሽ 

ወይ ክሓዊ ይኽእል እዩ። ኣብ ገለ ኩነታት 

ከም ‘ኣሞክስሊን’ ዝኣመሰሉ ጸረ-ነፍሳት 

መድሃኒት ንምውሳድ የገድድ እዩ። 

ሕዱር ነድሪ ሓናት (Chronic tonsillitis)ሕዱር ነድሪ ሓናት (Chronic tonsillitis)

ምልክታት ሕዱር ነድሪ ሓናት፡ እቲ 

ምልክታቱ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ እዩ።

= ብተደጋጋሚ ቃንዛ ጐሮሮ፡ 

= ዘይንቡር ኣተነፋፍሳ፡

= ቃንዛ ኣብ ጐሮሮን ክሳድን ገለ ካብቶም 

ኣብ ሕዱር ነድሪ ሓናት ዘጥቅዖም ሰባት 

ንነዊሕ ኣዋርሕ ዝርኣዩ ምልክታት እዮም። 

ሕዱር ነድሪ ሓናት ናይ ሓናት ጸጸር 

ከስዕብ ይኽእል እዩ። ብሰንኪ ሕዱር 

ነድሪ ሓናት፡ ዝሞቱ ዋህዮታት፡ ደረቕ 

ምራቕ ከምኡ’ውን ተረፍ መግብታት ኣብ 

መተሓላለፊ ናይተን ሓናት ተቐርቂሮም 

ብምትራፍ ጸጸር ሓናት የማዕብሉ። እዚ 

ድማ፡ ካልእ ጥዕናዊ ሳዕቤን ከኸትል 

ይኽእል። 

ሓካይም፡ ሕዱር ነድሪ ሓናት ምስ 

ዝህልወካ፡ ብግቡእ ሕክምናዊ መርመራ 

ዝተሰነየ መብጣሕቲ ከተካይድ እዮም 

ዝመኽሩ። 

ደጋሲ ነድሪ ሓናት (Recurrent tonsil-ደጋሲ ነድሪ ሓናት (Recurrent tonsil-

litis)litis)

ከም ሕዱር ነድሪ ሓናት እቲ ነድሪ 

ተመላላሲ ምስ ዝኸውን፡ ብመብጣሕቲ 

ክትፍውሶ ከም ዝግባእ እዩ ዝግለጽ። ደጋሲ 

ነድሪ ሓናት ከም ዘለካ ዝንጸር፡ 

=> ቃንዛ ጐሮሮ ወይ ነድሪ ሓናት ኣብ 

ሓደ ዓመት ካብ 5 ክሳብ 7 ግዜ ምስ 

ዝመላለሰካን

=> ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ክሳብ 

10 ሳዕ ተመሳሳሊ ጸገም ምስ ዝረኣየካን 

እዩ። 

መዓስ ናብ ሓኪም ትኸይድ?መዓስ ናብ ሓኪም ትኸይድ?

= ካብ 39.5 ዲግሪ ሰንቲ-ግሬድ (103 

ፋራናይት) ንላዕሊ ሙቐት ምስ ዝህልወካ፡

= ድኻም ኣብ ጭዋዳታትካ ምስ 

ዝስመዓካ፡

= ክሳድካ ደሪቑ ምጥዋይ ምስ ዝኣብየካ፡

= ዘለካ ቃንዛ ጐሮሮ ድሕሪ ክልተ ሰለስተ 

መዓልታት ምስ ዘይጠፍእ ተቐላጢፍካ ናብ 

ሓኪም ክትከይድ ይግባእ። 

ጠንቅታት ነድሪ ሓናትጠንቅታት ነድሪ ሓናት

ሓናት፡ ናይ ፈለማ መስመር መከላኸሊ 

ሕማም ተባሂላ እያ እትግለጽ። ጸዓዱ 

ዋህዮታት ደም ብምፍራይ ኣካላትና 

ንረኽሲ ክከላኸሉ ትሕግዝ። ሓናት ብኣፍና 

ንዝእትዉ ባክተርያን ቫይረስን ትከላኸል። 

ይኹን’ምበር፡ ኣብ እትከላኸለሉ እዋን - 

ንባዕላ ነቲ ሕማም ክትቃላዕ እውን ትኽእል 

እያ። 

ነድሪ ሓናት ብቫይረስን ብባክተርያን ነድሪ ሓናት ብቫይረስን ብባክተርያን 

ክኽሰት ይኽእል።ክኽሰት ይኽእል።

* ናይ ቫይረስ ነድሪ ሓናት

ብብዝሒ ዝርአ ዓይነት ሓናት ብቫይረስ 

እዩ ዝምዕብል። ሰዓል ዝፈጥር ቫይረስ፡ ነድሪ 

ሓናት ከማዕብል’ውን ተኽእሎ ኣለዎ። 

‘ርሂኖቫይረስ’ (rhinovirus)፡ ‘ኢፕስቴን-ባር 

ቫይረስ’ (Epstein-Barr virus)፡ ‘ሄፓቲቲስ 

ኤ’ (hepatitis A) ከምኡ’ውን ‘ኤ.ኣይ.ቪ’ 

ገለ ካብቶም ነድሪ ሓናት ዝፈጥሩ ዓይነት 

ቫይረስ እዮም። 

እቲ ነድሪ ሓናት ብቫይረስ ዝሰዓበ ምስ 

ዝኸውን፡ ተደጋጋሚ ምስዓልን ምዕባስ 

ኣፍንጫን ዝኣመሰለ ምልክት የርኢ እዩ። 

እዚ ዓይነት ነድሪ ሓናት ብጸረ-ነፍሳት 

መድሃኒት ክፍወስ ኣይከኣልን። ሰብነትካ 

ከይደርቕ ብምክልኻል፡ ቃንዛ ዘህድኡ 

መድሃኒት ብምውሳድ ከምኡ’ውን እኹል 

ዕረፍቲ ብምርካብ ክትፍውሶ ይከኣል። 

* ናይ ባክተርያ ነድሪ ሓናት* ናይ ባክተርያ ነድሪ ሓናት

ኣስታት 15 ክሳብ 30 ሚእታዊት ነድሪ 

ሓናት፡ ብባክተርያ እዮም ዝስዕቡ። ‘ስትረፕ 

ባክተርያ’ (strep bacteria) ቃንዛ ጐሮሮ 

ዝፈጥር ዓይነት ነድሪ ሓናት የስዕብ። 

ናይ ባክተርያ ነድሪ ሓናት ብዙሕ ግዜ 

ካብ 5 ክሳብ 15 ዓመት ዕድመ ኣብ 

ዝርከቡ ህጻናት ይርአ። ብባክተርያ ነድሪ 

ሓናት ዝሓመመ ሰብ፡ ጸረ-ነፍሳት መድሃት 

ብምውሳድ ክፍወስ ይከኣል እዩ። 

ዘቤታዊ ፍወሳ ነድሪ ሓናትዘቤታዊ ፍወሳ ነድሪ ሓናት 

ሓናት ዝሓመመ ሰብ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ናብ 

ሕክምና ብምኻድ ዝገብሮ ግቡእ ፍወሳ፡ 

ኣብ ገዝኡ ክገብሮ ዝግባእ ክንክን እውን 

ብዙሕ እዩ። 

* ብብዝሒ ፈሳሲ ምውሳድ፡

* ግቡእ ዕረፍቲ ምርካብ፡

* ልብጥ ብዝበለ ጨው ዝተሓወሶ ማይ 

ኣብ ኣፍና ምዒጒና ጐራዕራዕ ብምባል 

ንጐሮሮ ምሕጻብ። እዚ ኣብ መዓልቲ 

ብተደጋጋሚ ምዝውታሩ፡

* ንቕጽ/ትርር ዝበለ መግቢ ምውሳድ፡

* ሙቐት ናይ ገዛ ንምቁጽጻር ንፋስ ከም 

ዝኣትዎ ምግባር፡

* ሽጋራ ካብ ምትካኽ ምቑጣብ፡

* ዘለካ ቃንዛ ምህዳእ መዐገሲ መድሃኒት 

ምውሳድ ወዘተ ክንጠቅስ ንኽእል። 

ነድሪ ሓናት ኣብ ኣባጽሕነድሪ ሓናት ኣብ ኣባጽሕ

ነድሪ ሓናት፡ መዓልታዊ ናብ ትምህርቲ 

ኣብ ዝኸዱ ህጻናት ብቐሊሉ ስለዝላባዕ፡ 

ኣዝዩ ልሙድ ሕማም እዩ። ኣባጽሕ’ውን 

በዚ ሕማም እዚ ይጥቅዑ እዮም። 

ነድሪ ሓናት ምስ ዘለዎ ሰብ ቀጻሊ 

ምርኻብካ፡ በቲ ሕማም ክትጥቃዕ ንዘለካ 

ተኽእሎ ዝሰፍሐ እዩ ዝገብሮ። ህዝባዊ 

መጓዓዝያ ምጥቃም፡ ጻዕቂ ሰብ ኣብ ዘለዎ 

ከባቢ ምስራሕ ወዘተ ድማ - በቲ ሕማም 

ክትጥቃዕ ንዘለካ ተኽእሎ ብኣኡ መንጽር 

የስፍሖ እዩ። 

ምልክታትን ፍወሳን ነድሪ ሓናት ኣብ 

ኣባጽሕ ይኹን ኣብ ህጻናት ሓደ ዓይነት 

እዩ። 

ሕልኽላኻት ነድሪ ሓናትሕልኽላኻት ነድሪ ሓናት

ሕዱር ነድሪ ሓናት ዘለዎ ሰብ፡ ጸገም ናይ 

ድቃስ ክህልዎ ግድን እዩ። ምኽንያቱ፡ ኣየር 

ካብን ናብን ዝኣትወሉ ሻምብቆታት ስርዓተ-

እስትንፋስ ስለ ዝትንከፍ። ስለ’ዚ ናብ ካልእ 

ዝበኣሰ ጥዕናዊ ጸገም እዩ ዝሓልፍ። 

ነድሪ ሓናት ንኻልእ ክፍሊ ሰብነት ናይ 

ምትንካፍ ተኽእሎ’ውን ኣለዎ። ብሰንኪ 

ነድሪ ሓናት ጸገማት ናይ ልቢ ከጋጥመካ 

ይኽእል እዩ። 

ቅድመ ምክልኻል ነድሪ ሓናትቅድመ ምክልኻል ነድሪ ሓናት

ነድሪ ሓናት ከጋጥመካ ንዝህሉ 

ተኽእሎታት ንምጉዳል፡ በቲ ሕማም ካብ 

ዝተጠቕዑ ሰባት ክትርሕቕ ይግባእ። በቲ 

ሕማም ተጠቒዕካ ምስ እትኸውን ድማ፡ 

ናብ ካልእ ሰብ ከይተመሓላልፍ ግቡእ 

ጥንቃቐ ምግባር። 

ግቡእ ክንክን ጽሬት ከተዘውትር የድሊ። 

ምስ ሰባት ኣብ እትራኸበሉን ሰላም ኣብ 

እትበሃሃለሉን እዋን፡ ኣእዳውካ ብግቡእ 

ክትሕጸብ ይግባእ። 

ምንጪ፦ health is wealthምንጪ፦ health is wealth
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ማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል 

ታኼላ ሰማእታት

የማነ በርሀ (ወዲ-ባሻይ)

ኣባል ማ/ሽማግለ ህ.ግን ኣዛዚ ክፍለ-

ሰራዊትን ስዉእ ተጋ/ ፍስሃየ ወልደገብሪኤል

2ይ ክፋል

ኣብ ቀዳማይ ዓንቀጽ ናይዚ ኣርእስቲ’ዚ፡ 
እቲ ካብ ግንባር ሓልሓል፡ ናቕፋን 
ካልእን ዝተዋጽአ ሓይልታት፡ ስለያ፡ 
ሃንደሳ፡ ከቢድ ብረት፡ ራብዓይ ኮርስ 
ኮማንዶን ከም ሕክምና ዝኣመሰለ ናይ 
ክፍልታትን ዘጠቓለለ ሰራዊት ኣብ ፋሕ 
ምስ ኣተወ ዳግመ ውደባ (ተኽሊጥ) 
ምስ ተገብረሉ ክልተ ቦጦሎኒታትን 
ሓደ ሓይልን ከም ዝኣኸለ፣ እቲ 
ሰራዊት ሓድሕዱ ንምውህሃድን ኣካላዊ 
ጥንካረኡ ንምርግጋጽን እውን ልምምዳት 

ከም ዘካየደ፣ ዓጢቑዎ ንዝነበረ ጠበናጁ 
ካብ ዕቃበ ኣጽዋር ብዝተጠልበ ዝሓሸ 
ብረት ምስ ተቐየረሉን፡ ብባህሊ ክ/ሰ 70 
ናይ ምዝንጋዕ መደብ ምስ ተገብረሉን 
ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ምድላዋት ነቲ 
መሪር ጕዕዞ ናይ ሰማእታት ከም ዝፈለሞ 
ተገሊጹ ነይሩ። 
ብተወሳኺ፡ እቲ ጉዕዞ ምስ ጀመረ፡ የማነ 

ወዲ-ባሻይ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት 
(ኣብ 1980) ኣብ ጐላጕል ሰማእታት፡ 
ባርዕን ሸቃላይን ምስ ዝተባህላ ክልተ 
ሓይልታት ተመሳሳሊ ጉዕዞ ፈጺሙ 
ከምዝነበረ ብምዝካር፡ ንብጾቱ ከዕልሎም 
ከም ዝጀመረ ነቢብና ነይርና። 
መቐጸልታኡ ይስዕብ፦

ኣብ’ቲ ቀዳማይ ጕዕዞ (ናይ 1980፡) 

ኣግማልና ጽዒንና ካብ ናቕፋ ብምብጋስ 

ናሮ ወዓልና። ካብ ናሮ ተበጊስና ፈልከት 

ኣቶና። ካብኡ ቀጺልና ሓመድሉል። 

ኣብ ሓምድሉል እቲ ሰራዊት ኣግማል 

ንቕድሚት ኣሕሊፉ ቍሩብ ኣዕረፈ። 

ይዅን’ምበር ምስ ተበገስና መገዲ ስለ 

ዝተደናገርና ቀጥታ ኣሰር ናይ’ተን 

ኣግማል ኣይሰዓብናን። ሰለስተ ግዜ ዜርና 

ናብ መበገሲ ቦታና - ናብ ሓመድሉል 

ተመሊስና። ኣብ መወዳእታ “ንደቡብ 

ዓበይቲ ጎቦታት እናረኣኻ ተጓዓዝ” ዝብል 

ሓበሬታ ተኸቲልና ተጓዓዝና። ሕጂ’ውን 

ኣብ ክንዲ ናብ ወለትሽከር - እቲ 

ዝመርሓና ዝነበረ ገባር መገዲ ተጋግዩ 

ናብ ማርሳ ግልቡብ እዩ ኣጸጊዑና።

ናብ ማርሳ ግልቡብ ምስ ቀረብና 

መጀመርታ ኣሰር ታንክታት ኢና 

ረኺብና። ቀጺልና ድምጺ ናይ ድሙ 

ሰማዕና’ሞ ናብ መዓስከር ጸላኢ ንጽጋዕ 

ከም ዝነበርና ተሰቈረና። ናብ ማርሳ 

ግልቡብ ከም ዝኣቶና ምስ ተረድኣና፡ 

ጸሓይ ከይበረቐ ካብቲ ከባቢ ንምርሓቕ 

ኣንፈትና ንድሕሪት ቀይርና ከም ሕሱም 

ጐየና። ምኽንያቱ ጸላኢ ኣብቲ ከባቢ 

ምህላውና እንተ ፈሊጡ ብታንክታት 

ኣርኪቡ ክጥሕነና እዩ። ጸሓይ መሪሩ 

መሬት እናረሰነ ምስ ከደ፡ እቲ ክንከይድ 

ከለና ብለይቲ ዝሰንጠቕናዮ ጎልጎል 

ሰማእታት፡ ንድሕሪት ክንምለስ ከለና 

መፈጠርና ክሳብ ንጸልእ ለብለበና። 

ሓይልና ክሳብ ከባቢ ፋዱስ ብሓቦን 

ተጸዋርነትን መንገዳ ቀጸለት። ድሕሪኡ 

ግን፡ ኣብ ብራሾታትና ዝነበረ ማይ 

ተጸንቀቐ። ዝጠቅም መግቢ ኣይነበረን፣ 

ብርክኻ ዓጺፍካ እተጽልለሉ ገረብ’ውን 

ስለዘይነበሮ ብዙሕ ሰብ ክወድቕ ጀመረ። 

ኣቦይ በርሀ ዝተባህለ ናይ ቀደም 

ኮማንድስ ኣብቲ ከባቢ ማይ ከም ዘሎ 

ይዝክር’ሞ፡ ንሓደ ጕጅለ ካብታ ሓይሊ 

መሪሑ ሒዙና ይኸይድ። የማነ ወዲ-

ባሻይ፡ ኦፐሬተር ሳንድሮ (ኣለክሳንደር)፡ 

ኣንተንዮ ዝተባህለ ካልእ ተጋዳላይን 

ደቀንስትዮ እውን ዝነበራኣ ርእሳ 

ዝኸኣለት ጕጅለ እያ። ግን፡ ኣብቲ ኣቦይ 

በርሀ ማይ ክረኽበሉ ዝሓሰበ ቦታ ብዘይካ 

ጭቃ መሳሊ መሬት፡ ማይ ዝበሃል 

ኣይረኸብናን። 

ብመሬትን ሰማይን ረስኒ ምስ ለብለበና፡ 

ዓቕሊ ጽበታዊ ተግባር ከነርኢ ጀመርና። 

ሰብ ኣብ ቆጣቝጢ ፋሕ ኢሉ በብዘለዎ 

ኮፍ በለ። ገለ ሰብ ተኻኢሉ ጐረሮኡ 

ነቒዑ ኣፉ ሃህ ኣቢሉ “ኣብ ኣፈይ 

ሽኑለይ” እናበለ ክልምን ተራእየ። ሓሰበላ 

ዝተባህለ ተጋዳላይ፡ ሕሉፍ ማይ ጽምኢ 

ክጻወር ስለዘይከኣለ፡ ነታ ጀሪካን ሓቝፉ 

ዕንክሊል ብምባል ዘይንቡር ምንቅስቓስ 

ክገብር ተዓዘብናዮ። ዳርጋ ናብ ምስሓት 

ኣእምሮ ኣንፈተ። ዝገብሮ ምስ ጨነቖ 

ክሳብ ረዲአት ዝረክብ፡ ርእሱ ናብ 

ሓንቲ ጕድጓድ ውኻርያ ወቲፉ ደቀሰ። 

ሓንቲ ብጸይቲ’ውን ምእንቲ ኣካላታ 

ከተዝሕል ኣብቲ ዝረኸብናዮ ጠሊ ዝነበሮ 

ሩባ ከም ኣድጊ ኣንገርገረት።

ኣረፋይነ ዳርቻ፡ ነቶም ሒደት ጸሓይ 

ተጻዊሮም ምስኡ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 

ተጋደልቲ ሞራል እናሃበ፡ ኣብ ወለትሽከር 

በጽሐ። እተን ቅድሚት ዝሓለፋ 

ኣግማል’ውን ኣብኡ ኣዕሪፈን ጸንሓ። 

ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝጸንሑ ኣባላት ስለያ 

ከኣ ማይ ከምጽኡ ምርድዳእ ተገብረ። 

ብኡ መሰረት፡ ብደልሚታት ገይሮም 

ኣብ ኣግማል ጽዒኖም ማይ ኣምጽኡ። 

እታ ወዲ ዳርቻ ሒዙዋ ወለትሽከር 

ዝበጽሐት ጕጅለ፡ ንባዕላ ማይ ሰትያ 

ትንፋስ ምስ መለሰት፡ ነቲ ኣብቲ ጐልጐል 

ወዲቑ ፋሕ ጭንግራሕ ኣትዩዎ ድሕሪት 

ዝተረፈ ተጋዳላይ ንምእራይ ንድሕሪት 

ተመልሰት። ንነፍሲ-ወከፍ ተጋዳላይ 

ኣኣብ ዘለዎ እናኸደት ድማ ጎረሮኡ ከም 

ዝጠልል ብምግባር ጠራነፈቶ። 

ቅድሚ እዛ ዝስተ ማይ ሒዛ ብጾታ 

ክትረድእ ንድሕሪት ዝተመልሰት 

ጕጅለ ኣብ ዝነበረ ህሞት፡ ገለ ተጋደልቲ 

ጨዋም ማይ ረኺቦም ክሰትዩ ጸንሑ። 

እታ ዝረኸቡዋ ጨዋም ማይ ከም 

ድላይካ ዘይትቕዳሕ እያ። ብኽንደይ 

ጸገም ናብ ብራሾ እናገበሩ በብተራ 

ክቃለሱዋ ጸንሑ። እንተዀነ ብኣፍ 

ዝሰተዩዎ ኣብ ኣኽብዶም ደው ከይበለ 

ብመቀመጫታቶም ንግዳም ይዘሩቕ 

ነበረ። ከምኡ እናዀኑ እንከለዉ እውን 

ኣይገደፉዋን። ካብታ ማይ እንተ ርሒቖም 

መሊሶም ሞቶም ከቀላጥፉ ስለዝዀነ ካብ 

ዙርያ ናይታ ማይ ከይረሓቑ ዕድሎም 

ተጸበዩ። ብፍላይ ኣንተንዮ፡ ነታ ብራሾ-

ማይ ናብ ኣፉ ምስ ተኸላ፡ ጓል-ገብራይ፡ 

“በጃኻ ኣትርፈለይ፡” ኢላ እናተጸበየቶ 

እንከላ፡ ቀጥታ ብመቀመጫኡ ፍሪቕሪቕ 

ዝብል ድምጺ ተሰምዐ።

“እንታይ ድኣ ወሪዱካ?” እንተ 

ተባህለ፡ “እንድዒ! ኣየር መሲሉኒ ክናፈስ 

እንተ ፈነኹዎስ እዚ ማይ ኣብ ከብደይ 

ከይቈመ ትኽ ኢሉ ናብ ስረይ ሓሊፉ፡” 

ኢሉ መለሰ። እቲ ብዘይ መግቢ ዝሰተዮ 

ጨዋም ማይ ውጽኣት ገይሩሉ። ግን፡ ዋላ 

ብጻይና ሓሚሙ እንከሎ ኢና ንስሕቕ 

ነይርና። ድሒርና ከም ዝተዓዘብናዮ 

ግን፡ ኣብ በይኑ ጥራይ ዘጋጠመ ጸገም 

ኣይነበረን።

ኩላትና ኣብ ወለትሽከር ድሕሪ 

ምብጻሕና ቍሩብ ሩዝ ኣብሲልና 

ክንዕንገል ፈተንና። ጎረሮ ስለ ዝደረቐ 

ግን፡ ምራድ ኣበየ። ብማይ በጽቢጽና ነቲ 

ሩዝ ሰቲናዮ። ንጽባሒቱ እቲ ምስጢራዊ 

ጕዕዞ ይቕጽል። እቲ ዘገርም ነገር፡ 

ካብ ወለትሽከር ክንብገስ ከለና ልክዕ 

ከም’ቲ ኣብ መጀመርታ ክንብገስ ከለና 

ዝነበርናዮ፡ ድኻምና በኒኑ ከም ብሓድሽ 

ተሓደስና። በዚ ኣገባብ ልክዕ ሰዓት 9፡

00 ምሸት ኣብ ዒን በጺሕና። ኣጽዋርና 

ካብ ሰለሙና ናብ ዝመጽአት ትግሬቶ 

ጽዓንናዮ እሞ ሒዛቶ ከደት። ንሕና 

ግን፡ ኣብ ዒን ሓደ ወርሒ ኮፍ በልና። 

ድሕሪኡ ናብ መበገሲ ቦታና ኢና 

ተመሊስና።

ካብ ዒን ናብ ናቕፋ ክንምለስ ከለና 

ግን፡ ነቲ ሰማእታት ዝተባህለ ኣጻምእ 

ብሓጺር ኢና በቲኽናዮ። ነቲ ኣርባዕተ 

መዓልታት ዝወሰደልና መንገዲ ዳርጋ 

ብሓደ ለይቲ ኢና ሰቲናዮ። ካብ ዒን 

ተበጊስና ብመንጎ ሓመድሉልን ዳዕሮን 

ተጸጊዕና ምሉእ ለይቲ ኪድ ሓዲርና 

ፈልከት ኣቲና። ቀጺልና ናብ ናቕፋ 

ኣቲና። ነዚ ናይ 1980 ዓ.ም ዝገበርናዮ 

መሪር ጕዕዞ ዘኪረ፡ ነዚ ዳሕረዋይ ናይ 

1985 ስርሒት ኣድላዪ ስነ-ኣእምሮኣዊ 

ምቅርራብ ክገብረሉ ከም ዘለኒ ወሰንኩ።

ኣብ’ቲ ናይ 1985 ጕዕዞ፡ ኣብ መንገዲ 

ድሕሪ ናይ ፍርቂ ሰዓት ዕረፍቲ ጕዕዞና 

ቀጸለ። ድሕሪ ነዊሕ ጕዕዞ ናብ ሸልሐጥን 

እድርባቡን ዝተባህሉ ከባቢታት ተጸጋዕና። 

እዚ ከባቢ’ዚ፡ ኣብ ሓደ ዓቢ ጋህሲ መሰል 

ዓሚቚ መሬት እዩ ዝርከብ። መወዓሊና 

ክኸውን ዝተመርጸ ቦታ ብምንባሩ 

ከኣ፡ እተን ክልተ ቦጦሎንን ሓይሊን 

ተዓቚብናሉ ወዓልና። 

ሰዓት 5፡00 ምሸት ናይ 4 ሚያዝያ፡ 

ኣብታ ጋብላ መሰል ከባቢ በብጋንታና 

ድሕሪ ምስራዕ፡ ብጻይ ፍስሃየ 

ወልደገብርኤል ቁምጣ ስረ ወድዩ 

ኣብ ቅድሜና ደው በለ። እዚ ዝስዕብ 

መልእኽቲ ከኣ ኣመሓላለፈ። “ብጾት!” 

ብምባል ዘረብኡ ጀመረ። “15 ሰዓታት 

ዝወስድ ጕዕዞ ስለዘለና፡ ዝሓመመ ወይ 

ኣይክእልን እየ ዝብል እንተደአ ኣሎ 

ይንገረና። ምኽንያቱ ኣድካሚ ዝዀነ 

መንገዲ’ዩ ዝጽበየና ዘሎ፡” ኢሉ ዘረባኡ 

ብምድምዳም መልሲ ተጸበየ። ነቲ 

ዝሓተቶ ሕቶ መልሲ ዝህብ ተጋዳላይ 

ግን ኣይነበረን። ኣብ ገጽ ነፍሲ-ወከፍ 

ተጋዳላይ ክገጥም ንዝኽእል ጽንኩር 

ኵነት ናይ ምብዳህ መንፈስን ፍሽኽታን 

የንጸባርቕ ነበረ። ተጋዳላይ ካብ ከም’ዚ 

ዝኣመሰለ ትርኑዕ ዝመስል ዕማም ንደሓር 

ክጥምት ማለት ዘበት እዩ። ዋላ ሓሚሙ 

ተኻኢሉ እንከሎ እዩ ካብ ብጾቱ ክተርፍ 

ዘይደሊ።

ኣብቲ ቦታ’ቲ፡ ክልተ ኦራል ዝዓይነተን 

መካይን ስዒበናና ነይረን። እታ ሓንቲ 

ንዝሓመሙ ብጾትና፡ እታ ካልአይቲ 

ድማ ማይን ቍሩብ ስንቅን - ማለት 

ሽኮር ብስኩት ሜልሜላታ ኣራጊፈን 

ንድሕሪት ተመልሳ። እቲ ዝመጽአ 

ብሽኮቲ (ጣሕሸም) ሜልሜላታ ሽኮር 

ዝዓይነቱ ስንቂ፡ ነፍሲ-ወከፍ ተጋዳላይ 

ኣብ ከረጢት (ቁራባሻ) ከክልተ ኪሎ 

ሽኮር ክስከም ከም ዘለዎ ተገብረ።

ካብ’ቲ ተሓቢእናሉ ዝወዓልና ናብ 

ገማግም ባሕሪ - ማለት ማርሳ-ቀውጥ 

ኣተና። ወሰን ወሰን ማይ ባሕሪ 

እናረገጽና ንኸደሉ ኣብ ዝነበርና እዋን፡ 

“ዝሸይን ይሽን” ምስ ተባህለ፡ ናብ ደንደስ 

ንቑጽ መሬት ምስ ወጻእና፡ “ኖእ! 

ኣብቲ ማይ ሽኑ፡” ተባሂልና ተኣዘዝና። 

ምኽንያቱ፡ ንጸላኢ ዝዀነ ሓበሬታ ወይ 

ኣሰር ምግዳፍ ስለ ዘይተደልየ እዩ። ኣብ 

ማያዊ ክፋል ደገ/ቀልቀል እንተ ወጺእና 

ግን፡ ብማዕበል ባሕሪ ስለዝዕዘር ኣሰርና 

ብቐሊሉ ክርከብ ኣይክእልን እዩ። 

ጸላኢ ካብቲ ከባቢ ርሑቕ ኣይነበረን። 

ካብ ናሮ ክሳብ ከባቢ መሓመድ-ሉል 

ከምኡ ድማ ማርሳ ግልቡብ ኣብ ትሕቲ 

ቁጽጽሩ እዩ። በዚ ምኽንያት፡ መስመር 

ጸላኢ ክስገር እንተድኣ ኰይኑ ጥንቃቐ 

ይሓትት ብምንባሩ፡ እቲ ዝተወሰደ 

ስጕምቲ ኣዝዩ ምስጢራዊ ክኸውን 

ነይሩዎ።

ማይ ጥራይ እናረገጽካ ወሰነ-ወሰን ባሕሪ 

ጥራይ ምኽታል ግን ዝከኣል ኣይነበረን። 

ኣብ ገለ ከባቢ ኣዝዩ ኣታው ወጻኢ 

ስለዝዀነ ብዘይ መጠን ንመንገድና 

ከናውሖ ምዃኑ ስለእንርዳእ፡ ድሩቕ 

መሬት ቈሪጽና ጕዕዞና ከነሕጽር ንፍትን 

ነበርና። ስለዝዀነ፡ ብጎላጕል ሰማእታት 

ክንስንጥቖ ተገደድና። ጐላጕል ሰማእታት 

ብዘይካ ሳሕቲ ዝርከብ ህጩማት ዝረብሕ 

ኣታኽልቲ የብሉን። “ኣጆኻ! መስርዕ 

ኣይትቝረጽ …” ዝብሉ ሞራል ወሃብቲ 

ቃላት እናደጋገምና መረሽና። ሓሓሊፍና፡ 

ብደቡባዊ ምዕራብን ብምዕራብን ናይ 

ዝሃረመ ዝናብ ኣብቲ ጐላጕል ዝተሰትየ 

ውሕጅን ዕቋርን ክንረክብ ጀመርና። 

ነቲ ጥሉል መሬት ረጊጹ ዝነፈሰና ኣየር 

ነቲ ብረስኒን ጽምኢ ማይን ዝጠውለገ 

ኣካላትና ህይወት ክዘርኣሉ ተፈለጠና። 

ኣብቲ ጸልማት እውን ተተደቢርና ካብቲ 

ዕቋር ማይ ሓንፈፍናዮ። መሬት ድሕሪ 

ምውግሑ ንሓድሕድና ምስ ተረኣኣና፡ 

ጓልና ወድና ሽሮ ዝመስል ጭሕሚ 

ኣፍናን መንከሳትናን ናይቲ ሓሬት 

ሓመድ ተደፍዲፉ ኣስተብሃልና። 

መኣረምታ፦ ብ20 ጥሪ ኣብ እተሓትመ 
1ይ ዓንቀጽ ናይ’ዚ ኣርእስቲ - “ነቲ 
ዝሃድም ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ንምኩላም፡
” ምባል ተሪፉ “ነቲ ከኳልመና ዝሓሰበ 
ሰራዊት ጸላኢ ንምቕዳም ናብ ታባ 
ግራት ተስፋይ ጐየና” ተባሂሉ ክንበብ 
ብትሕትና ንሕብር።

            ይቕጽልይቕጽል
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ወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈ
መም/ዮናስ ሃብተ መም/ዮናስ ሃብተ 

ክብሪ ስራሕ
ሓደ ሓላፊ ስራሕ’ዩ - ስራሕ ኣብ 

ምእታው ንዝደንጐየት ሰራሕተኛ፡
= “ደንጒኺ ኣቲኺ ከይኣክልስ፡ 

ቀልጢፍኪ ስራሕኪ ኣብ ክንዲ ምጅማር፡ 
ኣብ ምኩሕሓልን ኣዝማልቶ ምልኽኻይን 
ምእታውኪ ይገድድ!?” 
ሰራሕተኛ = “እወ፡ ትማሊ ኣምስየ ደቂሰ 

ንጉሆ ድቃስ ጸቒጡኒ ካብታ ዓራተይ 
ብድድ ኢለ - ከም’ታ ዝሓደርኩዋ 
ስለዝመጻእኩ እየ።” 
ሓላፊ = “እዋእ! ኣብ ገዛኹምከ ትድቅሲ 

ዲኺ?”
== == ==
ካልኦት ዓይነት ሰባት እውን ኣለና 

- ካብ’ዞም ናብ ስራሕ ደንጉዮም 
ዝኣትዉ ፍልይ ዝበልና። ቀልጢፍካ ኣብ 
ምእታው ዘይንቕደም። ኣቲና ግን ስራሕ 
ዘይነቐድም። 
ንባዕልና ኣብ ትሕቲ ዓራትና ርብዒት 

እኽሊ ዘይብልና፡ ሶርያ ንሊባኖስ ከም’ዚ 
ገበረታ፡ እስራኤል ንፍልስጤም ደብደበታ፡ 
ኣሜሪካ ንደቡብ ኮርያ ሓደስቲ ናይ ኲናት 
ነፈርቲ ሂባታ፡ ሩስያን ዩክሬንን ተዋጊአን. . 
.” እናበልና፡ ብዛዕባ ካልኦት ጥራሕ ከነዕልል 
ክንብል፡ ምሉእ ግዜናን ግዜ ናይቶም 
ኣገልግሎትና ዝጽበዩ ሰባትን ክንቀትል 
ንውዕል።  
ቀደም ሓደ ፋጨ ዝተባህለ ሓለቓና፡ 

ንሓንቲ ሳልስቲ ዝበኾረት መሳርሕትና 
ኣብ’ቲ ናይ ኣቴንዳንስ መፈረሚ ወረቐት 
ሰለስተ መዓልታት ኣከታቲሉ፡ ‘ብ’፡ ‘ብ’፡ 
‘ብ’ ብምግባር፡ ብኩራት ዝብል ምልክት 
ክገብረላ ምስ ቀነየ፡ ኣብ ራብዕታ መጺኣ። 
ኣብታ ናይ ሓሙስን ዓርብን ናይ መፈረሚ 
ቦታኣ ድማ፡ እታ መፈረሚ ቦታ ስለዝጸበበቶ 
ብምልክት ኣምሪሑ ናብቲ ግፍሕ ዝበለ 
ጐድኒ’ቲ መፈረሚ ወሲዱ፡ “መጺኣ፡ ግን 
ከኣ ኣይመጽአትን!” ዝብል ጽሒፉላ። 
ካልእ መዓልቲ ስፖርቫይዘር ናብ 

ረብሓ ስጋይ ስጋኻሰባትን ተሽከርከርትን ብብዝሒ ኣብ 
ዝመሓላለፉሉ ጽርግያ፡ ብ‘መን ቀዲሙ 
ሓለፈ’ - ስጋይ ስጋኻ ዝሓትት ኣጋጣሚ 
እንተደኣ ተፈጢሩ፡ ብዙሕ ነብሰ-ስጋኻ 
ዝቕንጥጥ ዘረባታት ኢኻ እትሰምዕ።
በዓል መኪና ኮይንካ ገለ ጌጋ 

እንተፈጺምካ፡ “ሓወይ! ሓብተይ! 
ኣቦይ! ኣደይ! መሓዛይ! ዓርከይ! ዝብል 
ቃላት ውሕድሕድ ይብል እንድዩ - 
በቲ ብዝሕዝሕ ዝብል ቃላት ገይሮም 
- “ኢሂ ዳኣ ሓድሽ በዓል መኪና! ሰብ 
ክትልክም ደሊኻ!? ዶስ ዝሃወጻኻ 
ገንዘብ ሃልየናኻ? ወይ ድማ እቲ ጽርግያ 
ንበይንኻ ዝተወገነልካ ኮይኑ ተሰሚዑካ?”
ኣጋር ኮይንካ ቀዳምነት እንተደሊኻ፡ 

“ኣታ ዘይትጸንሕ እንታይ ኢዩ ውትፍ 
ውትፍ ዘብለካ? ዶስ ምንባር ጸሊእካ 
ኣለኻ?” 
መንገዲ ዜብራ ኣብ ምስጋር ከም ዝሕል 

እንተበልካኸ፡ “ኣታ ቅልጥፍ ኢልካ እንዶ 
ስገር እንታይ እዩ ፈዘዝ ፈዘዝ ዘብለካ?”
በዝን በትን ብዝመጻኻ ተሽከርከርቲ 

ተዳሂልካ ናብዚዶ ናብ’ቲ ክኸይድ 
እናበልካ እንተተወላዊልካ፡ እውን፡ “ኣታ 
ናብ ሓዲኡ ዘይተብል እንታይ ኢኻ 
ገዝኡ ዝጠፍኦ ከልቢ ክትመስል - ኣብ 
ማእከል ጽርግያ ዓወንወን ትብል?”. . . 
ወዘተ።
እዚ ዘይእሩም ቃላት ብኸምኡ እንተደኣ 

ቀጺሉ፡ ንምክብባርና ከይፈታተኖ 
ትሰግእ። እንተኾነስ ብዙሓት ለባማት’ውን 
ኣለዉ፡ “ደሓን ቀስ ኢልካ ስገር? ኣጆኻ 

ስራሕና መጺኡ ነቲ ናይ ኣቴንዳንስ 

ወረቓቕቲ እናፈተሸ እንከሎ፡ ነቲ 
“መጺኣ፡ ግን ከኣ ኣይመጽአትን” ዝብል 
ርእይዎ፡ “ስለምንታይ ደኣ ‘መጺኣ’ 

ኢልካስ፡ መሊስካ ‘ኣይመጽአትን’ ዝብል 
ወሲኽካሉ?” ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሉ። 
እቲ ሓለቓና፡ “ኣብዚ ቀጽሪ ደኣላ መጺኣ 
እምበር፡ ብወኒ፡ ብቀልቢ፡ ብመንፈስን 
ብሞራልን ኣብ ስራሕ የላን ንምባል ኢየ 
ከምኡ ገይረዮ።” ኢሉ ንኩላትና ዘገረመን 
ዘስሓቐን መልሲ መሊስሉ።
ኣብ ስራሕ ወፊረ ኣለኹ እናበለ፡ ግን 

ከኣ ስራሕ ንዘይሰርሕ ሰብ ዝግባእ መልሲ 
ነይሩ እየ ዝብል ብወገነይ። ምኽንያቱስ፡ 
ኣብ ስራሕ ወፊርና ክንስና፡ ስራሕ ናይቲ 
ትካል ክሳብ ዘይሰራሕና፡ ዳርጋ ዝበኾርና 
እዩ። 
ገለ ገሊኦም ድማ ኣለዉ። ኣብ ቦታ 

ስራሖም ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ዝኾነ 
ዝኸድዎ ቦታታት’ውን ምስ ሞያኦም 
ዝዛመድ ተወሳኺ ናጻ ኣገልግሎት ክህቡ 
ዝውዕሉ።
ሓመዱ ይቕለሎ፡ መምህር ሃይለ ካሕሳይ 

ዝበሃል ተዋዛያይ - ግን ድማ ቁም-ነገር 
ዘቐድም ዓርክን ሓውን ነይሩና።

ተራኺብካ ከተዕልል እንከለኻ፡ ጉዳይ 
ሰሓቕካን ጸወታኻን እናገበርካ ኣብ መንጎ 
ግን፡ ከም ገለ ገይሩ፡ ናብታ ቁም-ነገር 
ይመልሰካ’ሞ፡ “ስማዕንዶ! እታ ‘ከም’ዚ 

ኮይናትኒ ኣላ’ እትብላ ዝነበርካ ጉዳይ ኣበይ 
በጺሓ? ብቐዳማይ ምሽ ተጸሊኡኒ ትብል 
ነይርካ - ሕጂ ከመይ ኰይንካ? ጽቡቕ 
ገይራ ገዲፋትካ ድያ? ኣታ ወዲ ተራኣያ! 
ትምህርቲኸ እንታይ ትገብር ኣለኻ?. . .” 
እናበለ ኣጥቢቑን ኣድቂቑን ይሓትተካ።
ብድሕሪኡ እሞ፡ “ከም’ዝን ከም’ትን እንተ 

ፈተንካኸ? እዝን እዝን እንተ ገበርካኸ?” 
እናበለ ኣብ መፍትሒ የብጸሓካ። እቲ 
ከቢዱካ ንዘይምዝካሩ መሪጽካ ዝነበርካ 
ውልቃዊ ጉዳይካ፡ ባዕሉ ከም ዝዝከር 
ገይሩ ኣብ ገለ መደምደምታ የብጽሓካ። 
ሻቡ ደስ ኢሉካ ናብ እትጻወተሉ ኩነታት 
ትኣቱ። 
ቀደም’ዩ ሓደ ግዜ ማትሪክ ጽቡቕ ነጥቢ 

ስለ ዘየምጻእኩ፡ ‘መንገዲ ትምህርተይ 
ተሰናኺሉ’ ብዝብል ሓሳብ ኣብ ከቢድ 
ሻቕሎት እንከለኹ ረኺቡኒ።
ከም’ቲ ናይ ወትሩ፡ ኣብ ቁም-ነገር 

ኣትዩ ንውጽኢት ማትሪክ ዝምልከት 

ዘረባ ከፊቱለይ። “ማትስን ኢንግሊሽን 
ከመይ መጺኤናልካ? ፊዚክስ ባዮለጅን 
ኬሚስትርንከ. . .” እናበለ፡ ሓንቲ ብሓንቲ 
ሓቲቱኒ። ሓቂ ትሓይሽ ኣነ ንስለ ታራ 
ዕላል መሲሉኒ እየ ዝምልሰሉ ነይረ። ንሱ 
ግን ብውሽጡ ክቕምሮ ጸኒሑ፡ “እሞ እዚ 
ደኣ ምስ’ቲ ናይ ዓሚ ነጥብኻ ተሓዋዊሱ፡ 
ብ‘ቤስት ኦፍ ፋይፍ’ - ናብ ምድላው 
መማህራን ከእትወካ ዝኽእል ነጥቢ 
እንድዩ” ኢሉኒ።
“ሕጂ ከመይ ኣለኻ? እቲ ሕጂ ሒዝካዮ 

ዘለኻ ክሳብ ኣበይ ከብጸሓካ ይኽእል? 
ብድሕሪኡኸ እንታይ ዝኣመሰለ ገዛእ 
ርእስኻ ናይ ምምዕባል ዕድላት ከጋጥመካ 
ይኽእል?” ኣብ ዝብል ዘቲና ብዙሕ 
ንህይወተይ ዝቐየረ ጠቓሚ መረዳእታታት 
ሂቡኒ። ንጽባሒቱ ኣንጊሀ ናብ’ቲ ቦታ 
ምዝገባ ከይደ፣ ብዘይ ገለ ጸገም ሰሊጡኒ።
ምስጋና ይኹኖ ንሱ ምስ ሞያኡ 

ዝተሓሓዝ ምኽሪ እንተዘይህበኒ፡ እቲ ሰኣን 
ኣፍልጦይ ዘይረኣኹዎ ዝነበርኩ ሓይልን 
ዓቕምን ተኸዊሉኒ፡ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹዎ 
ኣዝየ ዘፍቅሮ ሞያ ምምህርና ክጽንበር 
ኣምበይ ምኸኣልኩን። 
ወለድና እውን ከምኡ ይገብሩ ነይሮም 

እዮም። ስራሕካ ከተኽብር ዘነቓቕሕ ባህሪ 
ናይ ምኹስኳስ ክቡር ባህሊ ነይሩዎም።
ወለድና ኣብ መንገዲ እንተ ረኺቦምኻ፡ 

“ትሰርሕዶ ኣለኻ?” ትብል’ያ እታ 
ቀዳመይቲ ሕቶኦም።
“ትሰርሕዶ ኣለኻ?” 
“እወ እሰርሕ ኣለኹ።” 
ነዛ፡ “እወ እሰርሕ ኣለኹ።” እትብል 

መልሲ እንተሰሚዖም፡ ዓይነትን መሃያን 
ናይቲ ስራሕካ ብዘየገድስ፡ የእዳዎም ሓፍ 
ኣቢሎም - “ተመስገን ኣምላኽ!” ብምባል፡ 
ንስኻ ስራሕ ብምርካብካ ንኣምላኽ 
የመስግኑ። ሽዑ ንስኻ ክብሪ ናይ ወዲ-
ሰብ ስራሕ ምዃኑ ትግንዘብ። ሰራሕተኛ 
ምዃን ጸጋ ምዃኑ ትርዳእ። ስራሕ 

ከም ብ’ዋ
ዛ

ክትሰርሕ ምኽኣልካ ዓቢ ጸጋ ምዃኑ 
ምስ ተረደኣካ ድማ፡ ስራሕካ ተኽብር። 
ብእትህቦ ኣገልግሎት ክብሪ ስራሕካ 
እትገልጽ ክቡር ሰብ ትኸውን።  
ስራሕካ ዘይተኽብር እንተኮይንካ፡ 

ትወፍር እምበር ወኒ ስራሕ የብልካን። ሽዑ 
ናብ ስራሕ እናኣተኻ ብዛዕባ’ታ ክትሰርሓ 
ዝግበኣካ ስራሕ ኣብ ክንዲ ትሓስብ፡ ብዛዕባ 
እታ ትፍደሰላ ሰዓት ጥራሕ ትሓስብ። 
ምስ ተፈደስካ እውን፡ መብዛሕትኡ ግዜ 

ናበይ ከም እትኸይድ እውን ኣይትፈልጥን 
ኢኻ። ተፈዲስካ ካብቲ ቀጽሪ ስራሕ 
ምስ ወጻእካ ኢኻ፡ “እሞ ናበይ ደኣ 
ንኺድ?. . .” እትበሃሃል። ካብ ስራሕ 
ኣብ ምፍዳስ እናተሃወኽካ ካብ’ቲ ድሕሪ 
ፍዳሴ ዝኣተኻዮ መዘናግዒ ቦታታት 
ኣብ ምውጻእ ግን ትድንጒ። ኣምሲኻ 
ንገዛኻ ትኸይድ። ንጽባሒቱኸ? ከም’ታ 
ኣብ’ቲ መእተዊ ዝረኣናያ ሓብትና ክሳብ 
ሰዓት 8፡00 ድሕሪኡን ድቃስ ይጸቕጠካ 
እሞ፡ ሰዓት 9፡00 ኣቢልካ ስራሕ ትኣቱ። 
ድሕሪ 15 ሰዓታት ትምለሶ ኣለኻ ነቲ 
ኣወንዚፍካዮ ዝወጻእካ ስራሕ ማለት እዩ።
“ነቲ ናይ መጻኢ ሃብታም ክትረክብ 

እንተ ደሊኻ፡ ቅድም ወይ ድሕሪ ናይ 
ስራሕ ሰዓታት ደውል” ዝብል ኣበሃህላ 
ኣሎ። እዚ - “እቲ ኣቐዲሙ ዝኣቱ’ሞ ኣብ 
ምውጻእ ድማ፡ ቀስ ኢሉ ተረጋጊኡ ስርሑ 
ኣጻፊፉ ዝፍደስ ሰብ እዩ - ጻማ ትግሃቱን 
ትዕግስቱን ዝረክብ” ንምባል ዝተባህለ እዩ። 
ከምይ’ሲ ኣብ ገለ-ገለ ትካላት፡ በትሪ 

ሒዙ፡ “ሰዓት ኣኺሉ እዩ ውጽኡ!”  ኢሉ 
ዘጓይዮም ሰብ ዘለዎም ክመስሉ፡ እታ ናይ 
ምፍዳስ ሰዓት ቅልቅል ክትብልን ድምጺ 
ናይ’ቲ፡ ‘ገልጠም፡ ገልጠም-ጠም፡ ስሕብ-
ገም!’ ኢሉ ዝተዓጻጾ ማዓጹ ቤት-ጽሕፈት 
ክትሰምዕን ሓደ ይኸውን።
በሪ ስራሕካ ንክትዓጹ ምህዋኽ፡ በሪ 

ዕብየትካ ክትዓጹ ከም ምህዋኽ እዩ። 
ባዕሉ በሪ ስራሑ ዝዓጸወ ሰብ ድማ፡ ባዕሉ 
ዝኽፈተሉ በሪ ጽቡቕ ዕድላት የብሉን።

ኣይትተሃወኽ ህድእ ኢልካ ሕለፍ” 
ብዝብል ልዙብ ቃላት ገይሮም ልብኻ 
ምልስ ዘብሉኻ።
መበገሲ ናይ’ዚ ክትሰምዖ ዘስክፍ 

ግናይን ክትሰምዖ ባህ ዘብል ጽቡቕን 
ክልተ ዓይነት ቃላት፡ ንርእስኻዶ 
ንኻልኦት? ንምክብባርዶ ንምትሕስሳር? 
ንጸርፍን ምድህሃልን ወይስ ንክብርን 
ምትሕልላይን? ንኣየንኡ ቀዳምነት ንህብ 
ኣብ ዘሎና ኣመለኻኽታ ዝምርኮስ ኮይኑ 
እዩ ዝስመዓኒ። 
“ዘኣፍጠነ ለከርሱ፡ እዪርኢ ገጸ-ቢጻዩ!” 

ከም ዝብሃል፡ ነታ ዝበልዓ ዘሎ መግቢ 
ጥራይ ዘቐደመ - ብዛዕባ ካልኦት ግዲ 
የብሉን። ከብድኻ እንተ ኣቐዲምካ፡ እቲ 
ካልእ ሰብ ይምገብ ኣሎ ድዩ ኣይምገብን፡ 
መጺኡ ድዩ ኣይመጽአን፡ ተሸጊሩ 
ድዩ ዘሎ ኣይተሸገረን? ይኸይድ ዲዩ 
ይመጽእ? ይኣቱ ድዩ ይወጽእ ግዲ 
ከይገበርካ፡ ነዛ ነብስኻ ምቕዳም እዩ 
ዝኸውን እቲ ቀዳማይ ምርጫኻ።
ደሓን ከኣ፡ መግቢ ምቕዳም እንጌራኻ 

ምቕዳም ክሳብ ዝኾነ፡ እንጌራኻ ምቕዳም 
ዘኽፍእ ኣይምሃለዎን። እንጌራኻ 
ኣቐዲምካ ካብ ዘየድሊ ሃለውለውን 
ኮለል መለልን ወጺእካ፡ ኣብታ እንጌራኻ 
ጥራሕ ምድሃብ ግን፡ ንዕብየትካ፡ ምዕባለኻ፡ 
ውሕስነት ናብራኻ፡ ምስ እንጌራ 
ንዝተሓሓዝ ሰላምካ፡ ቅሳነትካ ምቕዳም 
እዩ። ናይ ውልቅኻ  እንጌራ ከተቐድም 
ክትብል ምስ ሓደ-ሓደ ኣዝዮም ኣገደስቲ 

ዝኾኑ ማሕበራዊ ክብርታትካ ትፈታተን 
ከይትህሉ ምስትብሃል፡ እቲ ልዕሊ ኩሉ 
ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ክኸውን ኣለዎ።
እዚ ልዕል ኢልና ዝረኣናዮ፡ ‘ኣወሃህባ 

ቀዳምነት’ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት’ ጌርና 
እሞ ንውሰዶ፡ ኣብ ኣወሃህባ ቀዳምነት 
ካልኦት ነገራትከ ከመይ ኢና ዘሎና?  
መዕለሊ ክኾነናሲ፡ እዞም ግናያት 

ተማሃሮና ንስኻ ከም መምህር ካብ 
ታሕቲ ኣውጺእካ ሰማየ-ሰማይ፡ ላዕሊ-
ላዕሊ ከተርእዮም እናፈተንካ፡ ንሳቶም ግን 
እንታይ ኣላቶም’ያ ኣብ ታሕቲ እንድዒ፡ 
መሬት-መሬት፡ ታሕቲ-ታሕቲ ክርእዩ 
ክብሉ፡ እግሪ እግርኻ (ጫማኻ) ስለዝርእዩኻ፡ 
ካብ ብመልክዕካን ኣመሃህራኻን ንላዕሊ 
ብጫማኻ እዮም ዘለልዩኻ። ስለ’ዚ ናይ 
ግድነት እዩ ኩሉ ግዜ ጫማኻ ኣወልዊልካ 
ክትኣትዎም።
ሓደ ንጉሆ ሰዓት ኣኺሉኒ እንከሎ፡ 

ግን ከኣ ከም’ዚ ዝበልኩኹም ‘ታሕቲ 
ታሕቲ’ ክርእዩ ጫማይ ከይርእዩኒ 
ተሰኪፈ፡ ጫማይ ከወልውል ንኣንፈይ 
ናብ ዝጸንሓኒ እንዳ ሊስትሮ ኣላጊሰ። 
‘ኣብ ርእሲ’ታ ዘላታ ተወሰኸታ’ ድማ፡ 
ገለ ቁሩባት ሰባት ቅድመይ ጸኒሖምኒ። 
ሪጋይ እናተጸበኹ፡ ብታህዋኽ ጸጸኒሐ 
ሰዓተይ እርኢ ብምንባረይ ዘስተውዓሉለይ 
ኣቦ፡ ከመይ ገይሮም እዮም ፈሊጦምኒ 
እንድዒ፡ “መምህር ኢኻ ትመስል’ሞ ንዓ 
ከነሕልፈካ!” ኢሎምኒ።
“እወ መምህር እየ ሓቅኹም. . .” 

እናበልኩ፡ ብዘይ ቃል-ዓለም በቶም ኣቦ 

ንዝተዋሕበኒ ቀዳምነት ተቐቢለዮ። 
“እወ ርእየዮ እንድየ እቲ ምህዋኽካ 

- እንታይ ድዩ መስለካ፡ ኣብ ካልእ 
ስራሕ ዋላ እንተደንጐኻ፡ ዓቕሊ ገይሮም 
ክጽመሙ ዝኽእሉ ዓበይቲ እዮም 
ዝጽበዩኻ። እንተ ብዓይኒ ድንጋጸ እንተ 
ብዓይኒ ትዕዝብቲ ድማ ይሓልፉኻ። 
መምህር እንተኾይንካ ግን፡ ተመሃሮ 
ካብ ጣውላ ናብ ጣውላ እናነጠሩ፡  
እናተታኾቡን እናተፈሓናጨሩን ኣብ 
ሓደጋ ወዲቖም ከይጸንሑኻ እዩ’ቲ 
ዘሰክፈካ” ኢሎምኒ።
ኣነ ንካልእ ሰብ ካብ ዝሃብኩዎ 

ቀዳምነታት ዘይርሰዓ ድማ፡ ሓደ ግዜ 
ጸጉረይ ዘጊፈስ ሓደ ተረጋም ዓርከይ፡ 
“እዘን ጸጉርኻ ኣብ መንገዲ እንተዝጸንሓኒ፡ 
እሾኽ መሲለናኒ ነጢረየን ምሓለፍኩ” 
ኢሉኒ። ብዘረባኡ ሓሪቐ፡ ነተን ኣብ 
ርእሰይ ንዝበቖላ ሒደት እሾኽ ከራግፍ 
- ናብ ሓደ ቤት-መላጸ እኣትወልኩም። 
ካብ ዘረባኦም ከም ዝተረዳኣና ኣውቲስታ 
ናይ ቀያሕ ኣውተቡስ ኣቦ እዮም፡ ርእሶም 
ምንም ዝረአ ጸጉሪ ርእሲ ዘይብሎም 
ዳርጋ መላጥ፡ ኣብ ገጾም እውን ጭሕሚ 
ዘይነበሮም ክነሶም፡ “ኣቱም ደቀይ ፍርቂ 
ሰዓት ትኸውን ናይ ሻሂ ግዜ ኣላትኒ እሞ 
- ‘ካብ ኣብ ሻሂስ እዘን ጸጉረይ ምእላይ 
ይሕሸኒ’ ኢለ እየ መጺአ። ገለ ደኾን ሪጋ 
ኣይመሕለፍኩምንን? እናበሉ ጠጠው 
ኢሎም። በዓል ሪጋ ኣነ ስለዝነበርኩ፡ 
“ሕለፉ ደሓን ኣቦ!” ኢለዮም። 

“ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም እዞም 
ደቀይ!” ኢሎም ንኹልና እናመረቑ ኮፍ 
ኢሎም።
ንኣየኖት ጸጉሪ እዮም ክቕምቀምወን 

ገሪሙና ኩላትና - ብመንገዲ’ቲ ኣብ 
ፊቶም ዝነበረ መስትያት ኣቢልና 
ናብ ርእሶም ጠሚትና። ጽቡቕ ገይሩ 
ዝፈልጦም እዩ ዝመስል እቲ ቀምቃማይ 
- ገጾምን ርእሶምን ከዕፍርን፡ ላማ ገይሩ 
ሸጠጥ-ሸጠጥ ኣቢሉ ክላጽዮምን፡ ገጾምን 
ርእሶምን ሓደ መሲሉ ብልጭልጭ 
ኢሎም ክወርዱን ሓደ ኮይኑ።
“ተመስገንካ ጐይታይ! ፍኹስ እንካ 

በለኒ! ኣይ ኣዒንተይ ስሒቡ እንድዩ ግብ 
ኣቢሉ መኪና ምዝዋር ከሊኡኒ ኣርፊዱ” 
እናበሉ ሕሳቦም ከፊሎም ወጺኦም።  
ብዝኾነ፡ ገዛእ ርእስኻ ምቕዳም - ናብ 

ነብሰ-ፍትወት፣ ነብሰ-ፍትወት - ናብ 
ንዓይ ጥራይ ይጥዓመኒ፣ ንዓይ ጥራይ 
ይጥዓመኒ - ናብ ምንዕዓቕ፣ ምንዕዓቕ - 
ናብ ጸርፊ፣ ጸርፊ - ናብ ባእሲ፣ ባእሲ 
- ናብ ምፍልላይ እዩ እናዓበየ ዝኸይድ። 
ስለ’ዚ እቲ ኣብ ዝኾነ ቦታን ኣጋጣሚን 

ዝፍጠር ብስጋይ ስጋኻ ክሕለፍ ዝግበኦ 
ሕቶ ምውህሃብ ቀዳምነት፡ ገዛእ-
ርእስና ከነቐድም ክንብል እንደፋፈረሉ 
ኣጋጣሚ ዘይኮነስ፡ “ሓወይ! ሓብተይ! 
ኣቦይ! ኣደይ!” እናተበሃሃልና - ፍቕርና፡ 
ለውሃትና፡ ሓልዮትና፡ ምድንጋጽና 
ብምግልላጽ፡ ሓድነትና እነደልድለሉ 
ኣጋጣሚ ምዃኑ ክዝከር ይግብኦ።
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ሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

ብዛዕባ ካትም ሕጸካትም ናይ ሕጸ ቅድሚ መርዓ 

ንምድላው መርዓ ኢልካ ዝግበር እዩ። 

እዚ ልምዲ ንፈለማ እዋን ኣብ ዓለም 

ዘተኣታተውዎ ግብጻውያን እዮም። 

ነቲ ናይ ካትም ክቢ ቕርጺ ከም ሓደ 

መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ህይወት 

ዓንኬል ብምሕሳብ ድማ ንኽምርዓዉዋ 

ዝተመነዩዋ ጓለንስተይቲ ይህቡዋ 

ምንባሮም ታሪኽ ይሕብረና። ቀጺሎም 

ሮማውያን ነታ ክምርዓዉዋ ዝወሰኑ 

ጓለንስተይቲ መፍትሕ ይህቡዋ ነይሮም። 

ምዕራባውያን ክጥቀሙሉ ዝጀመሩ ካብ 

13 ዘመን ንደሓር ኣብ ዘሎ እዋን’ዩ። 

እታ ጓለንስተይቲ ነቲ ዝወሃባ ናይ ሕጸ 

ካትም ኣብ ጸጋመይቲ ቀለቤቶ ኢዳ እያ 

ትወድዮ። እዚ ብእምነት ጥንታውያን 

ግሪኻውያን፡ ጸጋመይቲ ቀለቤቶ ምስ 

ልቢ ዝተሓሓዝ መትንታት ኣለዋ 

ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ዝነበሩ እዮም። 

ኣብ ገለ ገለ ባህሊ ምዕራባውያን፡ 

እታ ጓለንስተይቲ ድሕሪ መርዓኣ’ውን 

ነቲ ናይ ሕጸን ናይ መርዓን ካትም 

ንቑሩብ እዋን ደሪባ ትወድዮ እያ። ኣብ 

2ይ ዘመን፡ ሮማውያን ንዝተሓጸይዋ 

ጓል ክልተ ካትም የምጽኡላ ነይሮም።  

እዚ ካትም እቲ ሓደ ካብ ወርቂ እቲ 

ካልእ ካብ ነሓስ ዝተሰርሐ እዩ። እቲ 

ናይ ወርቂ ካትም ኣብ ግዜ ዓበይቲ 

ውራያትን ኣጋጣሚታትን ክብረታ 

ንምግላጽ እትወድዮ ክትከውን እንከላ፡ 

እቲ ካብ ነሓስ ዝተሰርሐ ከኣ፡ ኣብ 

ገዛ ኣብ እትህልወሉን እትሰርሓሉን 

እዋን ኣብ ኣጻብዕታ ትሰዅዖ ነይራ። 

ግሪኻውያን ፍቑራት’ውን ብመሰረት 

ስምምዖም መንጎኛ ኣብ ዘይብሉ 

ዝለዋወጥዎ ካትም ነይሩዎም። እዚ 

ካትም’ዚ ናይ መብጽዓ ካትም ተባሂሉ 

ዝጽዋዕ ዝነበረ’ዩ። ብዘይ ኣፍልጦ ወለድን 

ስድራቤትን ዝግበር ብምንባሩ ድማ፡ 

ሓላፍነት ናይቲ ጉዳይ እቶም ክልተ 

መጻምድቲ ጥራይ ይስከምዎ ነይሮም። 

ካብ ከባቢ ዕስራ ዘመን ግን፡ ህያብ ኮነ 

ስነ-ስርዓት ሕጸ ንምፍጻም ተባሂሉ 

ዝስራሕ ካትም ዓይነቱ እናተቐየረን 

ክብሩ እናዓረገን ክመጽእ ጀሚሩ።  

ገለ ሃብታማትን ሰብ ጸጋን ከኣ፡ ክሕጸዩዋ 

ንዝደለዩ ጓል ፍሉይ ዝስርሓቱ ካትምን 

ኣልማዝን ክገብሩላ ጀመሩ። በቲ ኮይኑ 

በዚ ግን፡ ተመራመርቲ ስነ ልቦና ክንዮ 

እቲ ዝወሃብ ካትም፡ ሰብ ኪዳን ዝያዳ 

ንእምነት ቦታ ክህቡ ይምዕዱ።

ሂማላያሓደ ካብ በረኽቲ ቦታታት ዓለምና 
ዝኾነ ብሂማላያ ዝጽዋዕ ንበረኽቲ 
እምባታት ዓለምና ዘጠቓልል ሰንሰለታዊ 
ቦታ፡ ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ህንዲ ዝርከብ 
እዩ። መበቆላዊ ትርጉም ስም “ሂማላያ” 
ብቛንቋ ሂንዱ - “ሂማ” ማለት ውርጪ 
ክኸውን ከሎ “ላያ” ማለት ድማ ዓቢ 
ማለት’ዩ። ብዓይኒ ስነ መሬት፡ ሰንሰለታዊ 
ኣኽራን ሂማላያ፡ ንኡስ መጠን ዘለዎ እምባ 
ኣስታት 2,500 ኪ.ሜ. ዝበጽሕ ንውሓት 
ኣለዎ። እዚ ንውሓት እዚ ዝርጋሐኡ 
ካብ ዝለዓለ ጥርዚ ዞባ ካሽሚር ዝርከብ 
ናንጋ ፓራባት ክሳብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይቲ 
ውልቃዊ ምምሕዳር ቲበት ዝርከቦ ናይ 

ቻይና ዞባ ይበጽሕ። ኣብ መንጎ እዚ 
ክልተ ጫፋት ከኣ፡ እዚ በሪኽ ሰንሰለታዊ 
እምባ ንሃገራት ህንዲ፡ ደቡባዊ ቲበት፡ 
ኔፓልን ቡታንን ቆሪጹ ይኸይድ። ስፍሓት 
ጎድኒ ሂማላያ ክሳብ 750 ሜትሮ ኣቢሉ 
ይበጽሕ። ሓደ ካብቶም ንሂማላያ ዘቑሙ 
ክፋላት፡ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ዝርከብ ክፋል 
ኮይኑ፡ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ካብ ምብራቕ 
ንምዕራብ ዝኸዱ ቅናታት (Longitud-
dinal Belts) ድማ ዝተመቕለ እዩ።  
እዚ ህንዳዊ ክፋል ሂማላያ ብሰሪ ዘለዎ ኣዝዩ 
ቆራሪ ኩነታትን ካልእ ባህርያዊ ኩነታትን 
ይፈላለ። 1ይ - ግዳማዊ ሂማላያ፡- እዚ 

ብታባ ሺዋሊክ ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ 
ደቡባዊ ጥርዚ ናይዞም ሰለስተ ቅናታት 
ዝኾነ እምባ፡ ጫፋ ንውሓት ካብ 900 
ክሳብ 1500 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 
ክብርኽ እንከሎ፡ እዚ ዓቐን እዚ ድማ 
ናብ ምብራቕ ገጹ እናጸበበ ይኸይድ። 
2ይ - ታሕተዋይ/ ማእከላይ ሂማላያ፡- ካብ 
ሺዋሊክ ንሸነኽ ሰሜን ዝርከቡ እምባታት 
እዮም። ጥንታዊ መጸውዒኡ “ሂማካል” 
ዝብል’ዩ። ትርጉሙ ድማ፡ “ናይ ውርጪ 
እምባ” ማለት እዩ። 
3ይ - ዓቢ ሂማላያ፡- እቲ ሰሜናዊ ጫፍ 

ናይዞም ሰለስተ ሰንሰለታውያን እምባታት 
ዘቖመ ብዓቢ ሂማላያ ዝጽዋዕን ጥንታዊ 
መጸውዒኡ ሂማድሪ ዝብልን እዩ። 
ዓቢ ሂማላያ ብጥንታውያን ጽሩያት 
ኣኻውሕን ነዊሕ ዕድመ ዝወሰዱ ናይ 
ባሕሪ ሑጻዊ ጭቃን ዝቖመ እምባ እዩ። 
ብተወሳኺ እዚ እምባ እዚ መብዛሕትኡ 
ክፋሉ ኣብቲ ቀጻሊ ዘየቋርጽ ዝኾነ ዋሕዚ 
ውርጪ ዘለዎ ቦታ ዝርከብ ብምዃኑ፡ 
ንዝበዝሑ ናይ በረድ ኣኻውሕ ናይ 
ሂማላያ ዘጠቓልል እዩ።

ኣገራሚ ፍጻመ ጆን ሄንሪ ጆርጅ ሊ

ብ1884 ኤማ ኪይስ ዝተባህለት 

እንግሊዛዊት፡ መሓውራ ብፋስ ተኸትኪታን 

ክሳዳ ብኻራ ተጨንዲሓን ኣብ ገዛእ ገዛኣ 

ሞይታ ተረኽበት። ብተወሳኺ ገዛኣ ብሓዊ 

ተሃሚኹ ጸኒሑ። ብዛዕባ’ዚ ገበን’ዚ ጆን ሄንሪ 

ጆርጅ ሊ ዝተባህለ ሓደ ካብ ሰራሕተኛታት 

ኤማ ኪይስ ተጠርጢሩ ተታሕዘ። ነቲ ገበን 

ስለ ዝወዓሎ ድማ ብማሕነቕቲ ክመውት 

ተፈርዶ። ዕለተ ማሕነቕቲ 23 ለካቲት 

1885 ክኸውን ተወሰነ። መዓልቲ ኣኺሉ 

ከኣ፡ ሊ ኣብ መሕነቒ ቦታ ኮይኑ ሞቱ ይጽበ 

ነበረ። ኮይኑ ግን፡ ንምሕናቑ ኣብ ዝተገብረ 

ፈተነ፡ እቲ መጻወድያ ማዕጾ (ሸታሕ 

ኣቢሉ ጠልጠል ከምእትብል ዝገብር 

ተገልባጢ ማዕጾ) ሰለስተ ግዜ ተፈቲኑ 

ስለ ዝዓከሰ፡ ሊ ናብ ሸላኡ ከምዝምለስ 

የገብረ። ድሕሪ ግዜ፡ ኣመሓዳሪ ናይ’ቲ 

ዞባ ዝነበረ፡ ማሕነቕቲ ሊ ተሪፉ ብዕድመ 

ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ክቕየረሉ ኣዘዘ።  

ሊ ጉዳዩ ዳግማይ ክርኣየሉ ብተደጋጋሚ 

ብዘቕረቦ ጥርዓን መሰረት፡ ድሕሪ 23 

ዓመታት ኣብ ታሕሳስ 1907 ናጻ 

ተለቐቐ። እቲ ዘገርም ሊ ብዘቕረቦ ናይ 

ምሕረት ምሕጽንታን ኣሞኩሮን ኣይኮነን 

ተፈቲሑ። ንሊ ናጻ ዘልቀቖ ምኽንያት፡ እቲ 

ንምሕናቑ  ዝተገብረ ፈተነ ብምፍሻሉ እዩ።  

ካብ ማእሰርቲ ምስ ወጽአ ድሕሪ 38 ዓመት፡ 

ኣብ መበል 81 ዕድመኡ ብ1945 ዓሪፉ። 

ሓይሊ ቃላትዕለታዊ ህይወትና፡ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ 
ርክባትና ብዝርርብ ዝተዓብለለ እዩ። 
ፈላጣት ስነ-ልቦና፡ ኣስታት 90 ሚእታዊት 
ናይ ዕለታዊ ርክባትና ብዝርርብ ዝተመልአ 
ምዃኑ የነጽሩ። ስለዚ ኩለንትናና ብቓላት 
ዝተመልአ’ዩ እንተ ተባህለ ምግናን 
ኣይከውንን። ቃላት ናይ ገዛእ-ርእሶም 
ሓይሊ ኣለዎም። ነቲ ከነመሓላልፎ እንደሊ 
መልእኽቲ ድማ የንጸባርቑ። ቃላት 
መልእኽቲ ስምዒታትናን ርድኢታትናን 
እዮም ዝቐርቡ። እወታዊ ኰነ ኣሉታዊ 
ስምዒታት ወይ ርድኢታት ክህሉዉና 
ባህርያዊ እዩ። ቃላትና ከኣ በዚ መንጽር 
ክጽለዉ ንቡር’ዩ። ካብዚ ኩነታት ብዝነቅል’ዩ 
ኣብ እንዛረቦ ቃላት፡ እወታዊ ወይ ኣሉታዊ 
ኩነታት ምስ ካልኦት እንፈጥር። ኣብ 
መዓልቲ ክንደይ ምኡዛት ቃላት ትዛረብ? 

እዞም ቃላት ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ 
ዘለካ ዝምድና ማዕረ ክንደይ ጸላዊ ዝዀነ 
ምቅርራብ ከም ዝፈጠሩልካ ኣስተብሂልካዶ 
ትኸውን? ብዓቢኡ ኣብ ውሽጥኻ ዝፈጠር 
ርግኣት ኣስተማቒርካዮዶ ኣለኻ? ገሊኦም 
ሰባት በተን ዝተዛረቡኻ ቃላት ሕማምካ 
ኮይኖም ክውዕሉ እንከለዉ፡ ብኣንጻሩ 
ገሊኦም ድማ መድሃኒትካ ይኾኑ።  
ኣተባባዕቲ ቃላት፡ ንሓደ ሰብ ኣብታ 
ዝውዕላ መዓልቲ ሓይልን ልዕልናን ይህቦ። 
ብኣንጻሩ እንዛረቦም ኣዕነውቲ ቃላት፡ 
ዘይሓዊ መጉዳእቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት 
የሕድር። ነቶም ክብጽሑ ዝሕለኑ ባህግታት 
የዕንው። ብዓቢኡ ህይወት ሰባት ከዕኑ 
ይኽእል። እንዛረቦም ኣዕነውቲ ከምኡ’ውን 

ተገዳስነት ዘይብሎም ቃላት፡ ንሓደ ሰብ ኣብ 
ቅድሚ ካልኦት ኣነኣኢሱ፡ ነቲ ክህልዎም 
ዝኽእል ጽልዋ የጥፍእ። ቃላትና ነቲ ዘለናዮ 
ኩነታት ዝውክል ዋላ’ኳ እንተኾነ፡ እቲ 
መልእኽቶም ንኻልኦት እዩ። ጽቡቕ ትብል 
እንተ’ለኻ፡ ነቲ ሰማዒ ጽቡቕ ትህብ ኣለኻ። 
ሕማቕ ትብል እንተለኻ ድማ፡ ነቲ ሰማዒ 
ሕማቕ መልእኽቲ ትህብ ኢኻ ዘለኻ።  
ብፍላይ ምስ ህጻናት እንጥቀመሉ ቃላት 

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት መደብ

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና ስፖርት
12፡55 ካብ ዞባታት
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡45 ኢድኣት
14፡05 ሄሎ ደባይዋ ቀጥታ
15፡50 ሞዛይክ 
17፡00 ዜና (ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና(ዓረብ)
17፡40 ሞዛይክ 
19፡30 እትመት ሲት-ኮም
20፡00 ዜና (ትግረ)
20፡15 ገለብ ደሓን ቀጥታ
21፡00 ዜና ትግርኛ
21፡25 ፊልም በርሀ በዓል ርስቲ
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡10 መደብ ቆላሕታ 
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 እንዳ ዝማም

ሕልፊ ካልኦት ኣብ ኣእምሮ ዝዓቢ 
ከምኡ’ውን ዝነብር እዩ። ንሓደ ህጻን እትብሎ 
ቃል ምስኡ ይዓቢ ክሳብ ዘሎ ድማ፡ ምስኡ’ዩ 
ዝነብር። ኣብ ግዜ ሕርቃን ዝውርወሩ 
ቃላት፡ ስምብራቶም ቀሊል ኣይከውንን።  
ምልስ ኢልና ብዛዕባና እንተደኣ ሓሲብና፡ 
እቲ ሓቂ ኣብኡ እሎ። ነተን ምኡዛት 
ቃላትዶ ንዝክር ነተን ዝጐድኣና ሕማቓት 
ቃላት? ኣብ ህይወት ናይ ካልኦትከ ብኸምይ 
ክንዝከር ንደሊ?

መስርሕ ምፍጣር ምስሊ
ኣዒንትና ካብ’ቲ ዝዕዘቦ ዘሎ መድረኽ (ቦታ) 

ብርሃን ብምእካብ ሓቀኛ ምስሊ ናይ’ቲ ንዕዘቦ 

ዘሎና ነገር ኣብ ረቲና ዝተባህለ ክፋል ዓይንና 

ይፈጥር። ኣብ ቅድሚት ዝርከብ ኮርኒያ ዝተባህለ 

ጽፍሒ ዓይንና ምስ’ቲ ውሽጣዊ ብሌን ዓይንና 

ብምውህሃድ፡ ነቲ ካብ ርሑቕ ነገር ዝመጽእ 

ጩራ ብርሃን ብምሉኡ ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ናይ 

ረቲና ዓሊቡ ንኸብርህ ይዓጽፎ። ነፍሲ ወከፍ 

ነጥቢ ናይ’ቲ ንዕዘቦ ዘሎና ነገር፡ ኣብ ረቲና ናይ 

ገዛእ ርእሱ ነጥቢ ስለ ዝፈጥር፡ ኮርኒያን ብሌን 

ዓይንን ተወሃሂዶም ኣብ ቅድሜና ሓቀኛ 

ምስሊ ናይ’ቲ ንዕዘቦ ዘሎና ነገር ይፈጥሩ።  

ኣዒንትና ነዚ ስራሕና’ዚ ብቑዕ እንተ ዘይኮይኑ፡ 

እቲ ንርእዮ ምስሊ ሃሳስ ወይ ደብዛዝ እዩ 

ዝኸውን። እንተ ደኣ ከም’ቲ ዝድለ እቲ ብርሃን 

ብምሉኡ ኣብ ረቲና ዓሊቡ ግን፡ እቲ እንርእዮ 

ምስሊ ንጹር’ዩ ዝኸውን። ኣብ ኣዒንትና ዝርከቡ 

ናይ ምርኣይ ረቛሕቲ (መስርሕ ምፍጣር ምስሊ 

ዝፍጽሙ) ኮርኒያን ሌንስን እዮም። 

ዝበዝሕ ናይ’ቲ ስራሕ ብኮርኒያ እዩ ዝዕመም።  

ነቲ ናብ ኣዒንትና ዝኣቱ ብርሃን ናብ ሓደ 

ብምእካብ ኣብ’ቲ ዝድለ ቦታ ንኽዓልብ ይገብር። 

ሌንስ (ብሌን ዓይኒ) ብወገኑ፡ እቲ ዝተኣከበ 

ብርሃን ብንጹር ኣብ ረቲና ንኽወድቕ ኣዝዩ 

ዝተራቐቐ ምትዕርራያት ብምግባር ደገፉ 

የበርክት። ስለ’ዚ ሓደ ሰብ ናይ ቀረባ ነገራት 

ብንጹር ክርኢ ዘይክእል እንተ ኾይኑ ጸገም 

ኣለዎ ማለት’ዩ። ብርሃን ናብ ሓደ ዝእክብ 

ዓይነት መነጸር እንተ ለበሰ ከኣ፡ ነቶም ናይ 

ቀረባ ነገራት ብንጹር ክርእዮም ይኽእል።  

ብኻልእ ወገን ሓደ ሰብ ናይ ርሑቕ ነገራት 

ብንጹር ክርኢ እንተ ዘይክኢሉ፡ ብርሃን ዝብትን 

(‘Diverging’) ዝዓይነቱ መነጸር’ዩ ክለብስ ዘለዎ። 
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ኣመልካቲት ወ/ሮ ኣስመረት ተስፋሚካኤል ሃብተጽዮን፡ ኣብ ዞባ 
ማእከል ንኡስ ዞባ ማይተመናይ ኣብ ዚፕ ኮድ 1A177 ጐደና 
ዱቢ 114 ቁጽሪ ገዛ 57 ብመለለዪ ቁጽሪ ንብረት 1BRASMD 
16651 ዝተመዝገበ ብውህብቶ ናብ ሓወይ ኣቶ ተስፋይ ዘርኣይ 
ሃብተጽዮን ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 
30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ 
ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን 
ካደስትራልን ክቐርብ አመልክት። 

ኣስመረት ተስፋሚካኤል ሃብተጽዮን

ኣነ ኣቶ ወልዳይ ክፍለገርግሽ ሚኪኤል ዝተበሃልኩ፡ ምስ በዓልቲ 
ቤተይ ነበር ወ/ሮ ዘውዲ ሰለሙን በላይ ናይ ሓባር ንብረትና ዝኾነ፡ 
ኣብ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ 4+ ኣስመራ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ፕሎት 132 
ፓርሰል 9Zዚፕ 1A132 ጎደና ዓይገት ቁ.ገዛ 182 ዝርከብ፡ ኣብ 
ቤ/ጽ ካዳስተር ብቁጽሪ ንብረት ABRASM015686/0 ዝተመዝገበ 
ብዘመድ ሽማግለ ፈፍርቂ ክንማቐሎ ብዝተወሰነ መሰረት፡ ብጽሒተይ 
ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 
30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ 
ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ። 

ኣቶ ወልዳይ ክፍለገርግሽ ሚኪኤል

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ናኦድ ኣርኣያ ምራጭ፡ ስም ኣደይ ምቁር 
መብራህቱ ወልደስላሴ ምባል ተሪፉ፡ ጸጋ 
ተስፋይ ተወልደ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 5ይ መጋባእያ ቁ.39 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ወ/ሮ ምሕረት ጸጋይ ዮሴፍ፡ ነ/ፍ 
ርሻን ክፍለማርያም ብሂወት እንከላ 
ዝሃበትኒ ህያብ፡ ማለት ኣብ ዓዲ ሰግዶ 
ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ 
ዝሃበትኒ ይጽደቐለይ ስለዝበለት፡ እንተሎ፡ 
ን21/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ

ኣቶ ዓብደልኻልድ መሓመድ ሓሰን፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዮሴፍ ሙሳ ዑመር ሲቪላዊ 
ክሲ ጉዳይ መሸጣ ናይ ገዛ ማኪና 
ቁጽሪ ሴሌዳ ER-1-B-4802 ዝኾነት 
ስም ንምትሕልላፍ ኮይኑ፡ ተኸሳሲ 
ኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይተኻእለ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን20/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ወ/ሮ ዘውዲ ገብረሚካኤል ነጋሲ፡ ኣደይ 
ለተንስኤ ገብረእግዚኣብሄር ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን16/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣመተ ኣበራ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣስመሮም ኣስፍሃ ጋርዛ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ወ/ሮ ሳባ ረዘነ ገብረማርያም፡ በዓል-ቤተይ 
በላይ ቀላቲ ወልደስላሴ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ጽሃየ ገብረእየሱስ ተስፋሚካኤል፡ ኣደይ 
ዋጋይ ምስግና እምነቱ ስለዝዓረፈት፡ 
ገዲፋትለይ ዝኸደት ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወራሲ ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን16/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት ፊሊማዊት ገብረኢየሱስ፡ ተኸሳሲ 
ኣቤል ገብረእግዚኣብሄር ናይ ሓዳር 
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ኣድራሻኻ 
ስለዘይተፈልጠ፡  ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ ክርአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣቶ ጐይትኦም ሰመረ፡ ወላዲተይ ኣለም 
ሃይለ ፍስሃየ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲ ስለዝኾንኩ፡ ቁ.ሕሳብ ንግዳዊ ባንኪ 
ኤርትራ ጨንፈር ሓርነት፡ A/S208491-
ዝኾነ ናብ ስመይ ብውርሲ ክረጋገጸለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/2/23 ኣብ 

ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ወ/ሮ ትብለጽ ኣርኣያ ደበሳይ፡ ሓፍተይ 
ከበደሽ ኣርኣያ ደበሳይ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወኪድባ

ኣቶ ዮውሃንስ እያሱ ሃይለ፡ ኣቦና እያሱ 
ሃይለን ኣዴና ለተብርሃን በርሀን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ተተካእቲ 9 ደቆም 
ዓሰርተ ኣርባዕቴና ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን14/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጻዕዳ 
ክርስትያን

ኣቶ ጽሃየ ተኸስተ ገረዝግሄር፡ ኣቦሓጎይ 
ገረዝግሄር ዘርኣይ ወልደገርግሽ ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይን 4 ደቁን ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
በዘሓንስ 

ወ/ሮ ሃንስ ኣስመላሽ ወልደጸን፡ በዓል 
ቤተይ ከሰተ ዘምሕረት ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 
5 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣  ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ኣቶ ምሕረትኣብ ገብረሚካኤልን ወ/ሮ 
ዓይኒኣለም መኮነንን፡ ስም ት/ዕድመ 
ጓልና ወይኒ ምሕረትኣብ ምባል ተሪፉ፡ 
ዳናይት ምሕረትኣብ ተባሂሉ ይተኣረመላ 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ሰመረ ጨዓይ ደስበለ ምባል ተሪፉ፡ ስምኦን 
ጨዓይ ደስበለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/23 
ኣብ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ኣቶ ረዘነ ገ/እዝግዚኣብሄር ዓ/መስቀል፡ 
ገብረስላሴ መሓሪ በረኸትን ቅዱሳን 
ተስፋዝጊ ፍረዝጊን ስለዝዓረፉ፡ ነደይ ነ/
ሄሪት ብርኽቲ ገብረስላሴ መሓሪ 
ብምትካእ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 

ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ሽዋ ሃብተገርግስ ሞጐስ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ተኽሉ ተወልደ ከበደ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን23/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ

ወ/ሮ ጸጋዊት ተስፋ መብራህቶም፡ ከሳሲ 
ኣቶ ዓንደብርሃን ብርሃነ ደበሳይ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን15/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኤደን ኢዮብ መሓሪ፡ ኣደይ ተስፋኣለም 
በራኺ ደስታ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ንጽህቲ ጊደ ባህታ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣብርሃም ግርመ ኣስገደ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
5 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ሃብትና ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ትሕቲ ዕድመ ወደብ ለኣከ 
ገብረእግዝኣብሄር ምባል ተሪፉ፡ ዳዊት ለኣከ 
ገብረእግዝኣብሄር ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ሙሴ ገብረ ዑቕባይ ምባል ተሪፉ፡ ሓጎስ 
ገብረ ዕቕባይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

መዲና መሓመድብርሃን ያሲን 
ምባል ተሪፉ፡ መዲና መሓመድ ነጃ 
መሓመድብርሃን ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይድማ

ወ/ሮ ሚልዮን ደበሳይ ድራር፡ በዓል-ቤተይ 
ጸሃየ ኣፈና ገብረኣብ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ 

ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞ/ሰ/ቀ/ባሕሪ 
ባጽዕ 

ነጋሽ መሓመድ ስዒድ ሱሌማን ኣድሓና 
ምባል ተሪፉ፡ ነጋሽ መሓመድስዒድ 
ሱሌማን ኣድሓና ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ ባርካ 
ኣቑርደት

ወ/ሮ ጀዋሂር ዓብድልኑር ኣሕመድ፡ 
ካብ ተጸዋዒ ተኽለ ዳዊት ዝወለድክዋ 
ቆልዓ፡ ሳቫና ተኽለ ዳዊት፡ ብሞግዚት 

ንሰብ ክህብ ስለዝደለኹ፡  ኣቦ ጓለይ 
ተኽለ ዳዊት ኣብ ሞግዚት ክፍርመለይ 
ስለዝደለኹ ይጸወዓለይ ስለዝበለት፣ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን27/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኦምሓጀር

ወ/ሮ ርግኣት ገብረመድህን ቀላቲ፡ 
በዓል-ቤተይ ዑቕባሚካኤል ሃንስ ሃይለ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም  ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ምልክታ ጨረታ 

ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ንዘለውኦ ኮምፕዩተራት፡ ፎቶኮፒታትን 
ፕሪንተራትን ብሓፈሻ ኤለክትሮኒካዊ ምስ መሳርሒታቱ ኣብ እዋን ብልሽት ንሓደ 
ዓመት ክጽግኑ ዝኽእሉ ትካላት ውዕል ክገብር ስለ ዝደለየ ግዱሳት ተጫረትቲ 
ይዕድም። 
1. ተጫረትቲ ናይ 2022 ልቸንሳ ዝተሓደሰ  
2. ሰነድ መጫረቲ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ቁ.71 ክወስዱ ይኽእሉ።
3. ጨረታ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ ን10 ናይ ስራሕ መዓልታት 
ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ሰዓት 8፡30 ቅድሚ ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ወከልቶም ኣብ 
ዝተረኸቡሉ ይኽፈት። 
4. ሚኒስትርና ካልእ ኣማራጺ ምስ ዝረክብ በዚ ጨረታ ኣይግደድን። 
5. ንዝያዳ ሓበሬታ ቁ.ክፍሊ 71 ቁጽሪ ቴሌፎን 07145671 ወይ 07288324 
ተጠቀሙ። 

ኣነ ተቐባሊ ለበዋ ኣቶ ጎይትኦም ሰመረ፡ ወላዲተይ ነፍ/ሄሪት ኣለም ሃይለ ፍስሃየ 
ብለበዋ ዝገደፈትለይ ኣብ ኣስመራ ገዛ ባንዳ ጎደና ካሪባሳ ዚፕ ኮድ 1A197 
ቁጽሪ ፓርሰል ዞን ASP0024487 ፕሎት 25 ፓርሰል G ዝርከብ፡ ቤትጽሕፈት 
ካዳስተር ብቁጽሪ ንብረት 1/010725 ብስም ወላዲተይ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ዋንነት 
ናብ ስመይ ክሰጋገረለይ ዝቃወም እንተሎ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳ ኤርትራ 
ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ/ውሳነ ሒዙ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን 
ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ሰነዳት ኣቕሪበ ጉዳይ ከፈጽም 
ምዃነይ እሕብር።

ኣመልካቲ ኣቶ ጎይትኦም ሰመረ

ኣነ ሸያጢ ኣሕመድ ሱለይማን ኣሕመድ ኣብ ኣስመራ ንኡስ ዞባ ኣባሻውል ሓድሽ 
ዓዲ ከባቢ 08 ዚፕ 1A119 ቁጽሪ ፓርሰል ASP00045466 ዝርከብ ስፍሓቱ 74 
ትርብዒት ሜትሮ፡ ብመለለይ ገዛ ASD00039813 ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል 
ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ብቑጽሪ ውዕል 7.070 ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛይ 
ሸይጠዮ ስለዘለኹ፡ ዋንነት ናብ ስም ዓዳጊ ከሰጋግሮ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ 
ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝኣዘዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ 
ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ቤት ጽሕፈት 
ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል ሰነዳተይ 
ኣቕሪበ ጉዳየይ ክፍጽም ምዃነይ እሕብር።

ኣሕመድ ሱለይማን
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ውድድር ሚኒ ባስኬት ቀጺሉውድድር ሚኒ ባስኬት ቀጺሉካብ 12 ክሳብ 14 ንዝዕድሚኦም ተካእቲ 

ተጻወትቲ ኣብ ራብዓይ ድቪዥን ሓቚፉ 

ዝካየድ ዘሎ ሚኒ ባስኬት ቦል ዞባ ማእከል፡ 

ዝሓለፈ ረቡዕ ቀጺሉ ነይሩ።

  ኣብዛ መዓልቲ፡ ፈለማ ጸወታአን 

ዘካየዳ ጋንታታት ተካእቲን ኣሰርን ነይረን። 

ተጻወትቲ ጋንታ ተካእቲ ንጸወታ ኣብ 

ትሕቲ ቁጽጽሮም ብምእታው ብገፊሕ 

ፍልልይ 48ብ2 ክዕወቱ ከለዉ፡ ማቲዎስ 

ግርማይ 19 ሸቶታት ብምቑጻር ኣብ 

ዓወት ጋንታኡ ልዑል ተራ ተጻዊቱ።

  ቀጺለን ዝተፋለማ ጋንታታት ኤይ.ኤስ.

ኤም2 ምስ ንስሪ እየን። ኣብዚ ብኽልቲአን 

ጋንታታት ሰሓቢ ምንቅስቓስ ዝተንጸባረቑሉ 

ጸወታ፡ ንስሪ፡ ብጸቢብ 20ብ18 ተዓዊታ። 

ኣባል እዛ ጋንታ ተመስገን ምሕረትኣብ - 

ሽድሽተ ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ፡ ወዲ 

ጋንታኡ ኣሚነደኣብ ተኽለ ከኣ፡ ብሉጽ 

ጸወታ ኣርእዩ።

ግጥም ኤይ.ኤስ.ኤስ1 ምስ ትንሳኤ 

እውን፡ ኣካል ናይ’ታ መዓልቲ እዩ ነይሩ። 

ኤይ.ኤስ.ኤስ1 32ብ3 ኣብ ዝተዓወተትሉ፡ 

በዓል ውዕለት እዛ ጋንታ ዝኾነ ነቢ 

ሳሙኤል 10 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። 

ተመስገን ተስፋሂወት ድማ፡ ብሉጽ ጸወታ 

ኣርእዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ መዛዘሚ ጸወታአን 

ካብ ዘካየዳ ደንደንን ተስፋን፡ ደንደን 

16ብ5 ተዓዊታ። ኣባል ናይ’ዛ ጋንታ ህያብ 

ኣሮን ሽድሽተ ሸቶታት ከቑጽር ከሎ፡ ወዲ 

ጋንታኡ ሜሮን ገብርኤል ድማ ብሉጽ 

ጸወታ ኣርእዩ።

  እዚ ውድድር፡ ሎሚ፡ ትንሳኤ ምስ 

ደንደን፡ ኤይ.ኤስ.ኤስ1 ምስ ተስፋ፡ ንስሪ 

ምስ ኣሰር ከምኡ’ውን ተካእቲ ምስ 

ኤይ.ኤስ.ኤም2 ብዘካይዳኦ ግጥማት ቀጺሉ 

ክውዕል ምዃኑ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን 

ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል ሓቢሩ።

ውድድር ማውንተይን ባይክ ክካየድ እዩውድድር ማውንተይን ባይክ ክካየድ እዩ
ዓመታዊ ንማእከላይን ካልኣይን ደረጃ 

ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ጠርኒፉ ዝካየድ 

ውድድር ማውንተይን ባይክ፡ ሰንበት 29 ጥሪ 

ክጅምር እዩ። 

 እዚ ሸውዓተ መድረኻት ዘጠቓለለ 

ውድድር፡ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝዛዘም እዩ። 

በዚ መሰረት፡ ሰንበት፡ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ 

ትምህርቲ ዕድመ 17ን ልዕሊኡን ተቐዳደምቲ 

ደቂ ተባዕትዮ፡ ካብ ኤክስፖ ተበጊሶም ኣብ 

ወኪ ዝዛዘም ናይ 44 ኪሎ-ሜተር ርሕቀት 

ተሰሪዑሎም ኣሎ።

 ሰኑይ፡ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ደቂ 

ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን፡ ናይ 16ን 30ን 

ኪሎ-ሜተር ኣብ ጸጸራት (ከባቢ መቓብር 

ሓርበኛታት) ናይ ቸርኪቶ ውድድር ድሕሪ 

ምክያዶም፡ ሰሉስ፡ ካልኣይ ደረጃ ዕድመ 17ን 

ልዕሊኡን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኤክስፖ (ከባቢ 

5ይ መደበር ፖሊስ) 50 ኪሎ ሜተር ክሽፍኑ 

እዮም። 

 ብተመሳሳሊ፡ ረቡዕ፡ ማእከላይን ካልኣይ 

ደረጃን ክልቲኡ ጾታ ኣብ ከባቢ መቓብር 

ሓርበኛታት መደብ ተሰሪዑሎም ኣሎ። ሓሙስ 

ከኣ፡ ዕድመ 17ን ልዕሊኡን ደቂ ተባዕትዮ 

ካብ እምበይቶ ተበጊሶም ብብሎኮ ጐዳይፍ 

ተጠውዮም ኣብ ሕምብርቲ ዝዛዘም ናይ 

40 ኪሎ ሜተር ውድድር ከካይዱ እዮም። 

 ብዘይካ’ዚ፡ ዓርቢ ድማ፡ ማእከላይን ካልኣይን 

ደረጃ፣ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮን ሰለስተ ደቂ 

ተባዕትዮን ዝሳተፍዎ ሕውስዋስ ምቅብባል 

ውድድር፡ ጸጸራት - እንዳ ኣፍራስ - ጸጸራት 

ናይ ትሽዓተ ኪሎ ሜተር ርሕቀት ተሰሪዑሎም 

ኣሎ።

 እዚ ውድድር፡ ሰንበት 5 ለካቲት፡ ኣብ 

ከባቢ እንዳ ማርያም ብናይ ቸርኪቶ ውድድር 

ክዛዘም’ዩ - ብመሰረት ጸብጻብ ህዝባዊ ርክባት 

ሚኒስትሪ ትምህርቲ።

ሜሮን ተሾመ፡ ካልኣይ ኣትዩሜሮን ተሾመ፡ ካልኣይ ኣትዩ

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት

ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ - ሜሮን ተሾመ፡ 

ኣብታ ራብዐይትን ዝነውሐትን መድረኽ 

ዙር ዙር ጋቦን 2023፡ ድሕሪ ዕዉት 

መድረኽ ኣልጀሪያዊ - ኣዘዲን ላጋብ 

ብምእታው፡ ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቡ።

  እዛ መድረኽ፡ ካብ ‘ሙያላ’ ተበጊሳ 

ኣብ ‘ላምባረነ’ እተዛዘመት ኮይና፡ 190 ኪሎ 

ሜተር ርሕቀት ነይሩዋ። ካብተን ቀዲመን 

ዝተኻየዳ ሰለስተ ናይ ሰጣሕ ጎልጎል 

መድረኻት ዝተፈልየ ቅርጺ መሬት ሒዛ 

ብምንባራ ከኣ፡ ብኣጋኡ ፈታኒትን ዝተፈልየ 

ውጽኢት ክትስንድን ትጽቢት ተገይሩላ 

ነይሩ።

  ከም ውጽኢቱ፡ ንፈለማ ግዜ ካብ 

ኤውሮጳውያን ተቐዳደምቲ ወጻኢ፡ 

ኣፍሪቃውያን - ኣዘዲንን ሜሮንን 

ንመቐዳድምቶም ቀዲሞም - ብ4 ሰዓት 

34 ደቒቕን 28 ካልኢትን ተመራሪሖም 

ሕንጻጽ ብምርጋጽ ዕዉታት ኮይኖም። 

ኣከታቲሉ ንካልኣይን ሳልሳይን መድረኽ 

ብምዕዋት ብጫ ማልያ ሒዙ ዘሎ - ጃይሶን 

ተሶን ከኣ፡ ንዓባይ ጉጅለ መሪሑ ብ19 

ካልኢት ተፈንቲቱ ሳልሳይ ኣትዩ። ኣብዛ 

ጉጅለ ዝነበሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 

ናትናኤል ብርሃነ፡ ሚካኤል ሃብቶም፡ 

ኤፍሬም ገብረሂወት፡ ሄኖክ ምሉእብርሃንን 

ዳዊት የማንን ብተኸታታሊ 13፡ 15፡ 19፡ 

21ን 26ን ደረጃ ሒዞም።

  በዚ ውጽኢት፡ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ጃይሶን 

ብ12 ሰዓት 30 ደቒቕን 49 ካልኢትን 

ክመርሕ እንከሎ፡ ሄኖክ 20 ካልኢት 

ተፈንቲቱ ሻድሻይ፡ ናትናኤል ከኣ 25 

ካልኢት ድሒሩ 10ይ ተሰሪዑ ኣሎ። ኣብ 

ቀጠልያ ማልያ፡ ኣዘዲን ክመርሕ ከሎ፡ ሜሮን 

እግሪ እግሩ ይስዕብ ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ለነርት 

ብሸሞንተ ነጥቢ ኣብ ዝመርሖ ዘሎ ናይ 

ዓቐብ ውድድር፡ ኣኽሊሉ ብሽድሽተ ነጥቢ 

ሳልሳይ፡ ኤፍሬምን ሜሮንን ከኣ፡ ብሰለስተ 

ነጥቢ ሻውዓይን ታሽዓይን ተሰሪዖም። 

  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ውድድር መንእሰያት፡ 

ናይዛ መድረኽ መራሒ ኮይኑ ዝኣተወ 

- ሄኖክ፡ ብግዜ ከይተበልጸ ድሕሪ ሉዊስ 

ብሎይወ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። 

እዞም ተቐዳደምቲ፡ ተመሳሳሊ 12 ሰዓት 

31 ደቒቕን 09 ካልኢትን ግዜ ኣለዎም። 

ኤፍሬምን ኣኽሊሉን እውን፡ ሽድሽተ 

ካልኢት ጥራይ ድሒሮም ሻሙናይን 

ታሽዓይን ደረጃ ሒዞም ኣለዉ።

  ኣብ ናይ ጋንታ ውድድር፡ ሃገራዊት 

ጋንታ ኤርትራ ብ13 ሰዓት 39 ደቒቕን 

02 ካልኢትን ካብ ቶታልኢነርጂስ መሪሕነት 

ተረኪባ ኣላ። 19 ካልኢታት ዝደሓራ 

ቶታልኢነርጂስ፡ ቢንጎልን ኤፍኢዲኬሽንን 

ከኣ፡ ክሳብ ራብዓይ ተሰሪዐን ኣለዋ። 

  ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ፡ ሎሚ፡ ናይ 

ሓሙሻይ መድረኽ ውድድር ንምስልሳል 

130 ኪሎ-ሜተር ክሽፍን እዩ።

* ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ፡ ካብታ 

ንወስቶን ማከኔ (ተጻዋታይ ጁቬንቱስ) 

ከተፈርሞ ብውልቁ ተሰማሚዓቶ ምህላዋ 

እትግለጽ ሊድስ ዩናይትድ፡ 31 ሚልዮን 

ፓውንድ ከምእትጠልብ ተሓቢሩ። 

እንግሊዛዊት ክለብ ሊድስ፡ ነዚ ብውልቁ 

ተሰማሚዓቶ ዘላ ኣመሪካዊ ተጻዋታይ፡ 

ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈርሞ 

እያ ሕቶ ኣቕሪባ ዘላ። ይዅን እምበር፡ 

ጁቬ፡ ነዛ እንግሊዛዊት ጋንታ፡ ነዚ መጠነ 

ገንዘብ ናብ 31 ሚልዮን ፓውንድ ክብ 

ከተብሎ ሓቲታታ ኣላ። 

  ጁቬ፡ ንማከኔ፡ ኣብዛ ወርሒ ክትሸጦ 

ድሕሪ ምድላያ፡ ስሙ ምስ ኣስቶን ቪላ፡ 

ቶተንሃምን ቦርንማውዝን ተኣሳሲሩ 

ክለዓል ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ፡ ነዚ 

ተጻዋታይ ወዲ ሃገሩ ዝኾነ ኣመሪካዊ 

ዓላሚ ሊድስ - ጀሰ ማርች፡ ንዝቐረበሉ 

ዕድመ ክቕበሎ ክእምኖ ከምዝኸኣለ 

ይግለጽ። ብመሰረት ጸብጻባት፡ እዚ 

ጉዳይ ወግዓዊ ክኸውን ስምምዕ እዘን 

ክለባት ጥራይ እዩ ተሪፉዎ ዘሎ።

* ደገፍቲ ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ 

ንኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ - ቪንስየስ 

ጁንየር፡ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 

ብዓሌታዊ ጸርፊ ከምዘዋረዱዎ ይዝከር። 

ትማሊ ከኣ፡ (ክልቲአን ክለባት፡ ጋዜጣ 

ኣብ ሕትመት እንከላ ኣብ ጸወታ ኮፓ 

ደል ረይ ተራኺበን ነይረን) ጸወታ 

ቅድሚ ምጅማሩ፡ ንሓደ ጸሊም ባምቡላ፡ 

ማልያ ናይ’ዚ ተጻዋታይ ኣልቢሶም 

ኣብ ድንድል ናይ’ታ ከተማ ሓኒቖም 

ብምንጥልጣሎም፡ ዓይኒ ካሜራ 

ስሒቦም። ብዘይካ’ዚ፡ እዞም ደገፍቲ፡ 

ኣብቲ ድንድል “ከተማ ማድሪድ 

ንሪያል ማድሪድ ትጸልኣ እያ” ዝብል 

ጽሑፍ’ውን ብዓቢ ባነር ዘርጊሖም 

እዮም። ላ’ሊጋ፡ ነዚ ተግባር ብምዅናን፡ 

ንተግበርቲ ናብ ፍርዲ ከቕርቦም ምዃኑ 

ቃል ኣትዩ ኣሎ።

ኣንቸሎቲ፡ ናብ ሞድሪችን ክሩስን ዝቐንዐ . . .ኣንቸሎቲ፡ ናብ ሞድሪችን ክሩስን ዝቐንዐ . . .ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ - ካርሎ 

ኣንቸሎቲ፡ ገዳይም ኣከፋፈልቱ - ሉካ 

ሞድሪቺን ቶኒ ክሩስን፡ ዳግመ ህንጸት ኣብ 

ትገብር ዘላ ጋንታ፡ ንናይ ምህዳስ መስርሕ 

ክቕበልዎ ከምዘለዎም ኣተሓሳሲቡ።

  ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ፡ ሞድሪችን 

ክሩስን ኣብ ዝስለፉሉ ማእከል ሜዳ ሪያል 

ማድሪድ፡ መንእሰያት ተጻወትቲ ካማቪንጋን 

ሴባሎስን ብምስላፎም፡ ቦታኦም ውሑስ 

ይመስል ከምዘየለ እዩ ዝግለጽ። ዝሓለፈ 

ሰንበት ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ኣትለቲኮ ቢልባኦ 

2ብ0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ጸወታ’ውን፡ ኣብ 

ቦታኦም - ካማቪንጋን ሴባሎስን ቀዲሞም 

ብምስላፎም፡ ሉካ ሞድሪቺን ቶኒ ክሩስን 

ኣብ መንበር ተቐየርቲ ክጸንሑ እዮም 

ተቐሲቦም።

  “እዚ ጉዳይ ናይ ዕረፍቲ ሕቶ ጥራይ 

ከምዘይኮነ ዝገለጸ” - ካርሎ ኣንቸሎቲ፡ 

“ተራኦም ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎ 

እዮም። ኣብ ውሽጢ እዛ ጋንታ ዘሎ ብዙሕ 

ጸጋ ተጻወትቲ’ውን ይርድእዎ እዮም። ኣብ 

ናይ ምስግጋር ኵነት ከምዘለና ድማ፡ ካብ 

መጀመሪያ እዛ ዓመት ኣዕሊለዮም እየ” 

ክብል፡ ክቕበልዎ ከምዘለዎም ኣረዲኡ። 

ኣንቸሎቲ፡ ኣቐዲሙ’ውን፡ ነዞም ዘይትንከፍ 

ክብሪ ከምዘለዎም ዝገለጾም ኣገደስቲ 

ተጻወትቱ፡ ኣብ ኩሉ ጸወታታት ክስለፉ 

ከምዘይኮኑ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ።

  ኣብዚ እዋን 37ን 33ን ዓመት ገይሮም 

ዘለዉ - ሞድሪችን ክሩስን፡ ብተኸታታሊ 

ኣብ 2012ን 2014ን ናብዛ ጋንታ ድሕሪ 

ምጽምባሮም፡ ንማእከል ሜዳ ብሓባር 

ከምዝቐለስዎ ይፍለጥ። ብፍላይ ካሲሚሮ 

ኣብ ዝነበረሉ ዓመታት፡ ስሉሳዊ መስመር 

ምክፍፋል ብምህናጽ፡ ዓበይቲ ዓወታት 

ክጐናጸፉ ክኢሎም እዮም። ኣብዚ እዋን 

ግና፡ ብዕድመ ሸምጊሎምን ኣብ ናይ 

መወዳእታ ውዕሎም ብምህላዎምን፡ ቦታኦም 

ብመንእሰያት ተጻወትቲ ክትካእ ንቡር ናይ 

ኵዕሶ እግሪ መስርሕ ምዃኑ ተንተንቲ 

የረድኡ።

  ብመሰረት ናይ ቀረባ ጸብጻብት፡ 

ሪያል ማድሪድ፡ ነዞም ገዳይም ተጻወትቲ 

ብመንእሰያት ንምትካእ ኣቐዲማ ተስፋ 

ዘለዎም ተጻወትቲ ከም - ካማቪንጋ፡ 

ቾሚነይን ገዚኣ እያ። እዞም ፈረንሳውያን 

መንእሰያት ተጻወትቲ፡ ነዚ መስመር ኣብ 

ምሕዳስ ልዑል ተራ ክጻወቱ ከምዝጀመሩ 

እውን ይትንተን። ብዘይካ’ዚ፡ ሴባሎስ እውን 

ኣብዚ መስመር ከምዝስለፍ ይፍለጥ።

  ኣብ ዝተፈላለዩ ጋንታታት ብልጭ 

ንዝበሉ ተጻወትቲ ህጡር ገንዘብ ብምስላዕ 

ናብ በርናቡ ንምምጻእ ድሕር ዘይትብል 

ሪያል ማድሪድ፡ ኣብዚ 

እዋን ማልያ ቦሩሽያ 

ዶርቱመንድ ለቢሱ፡ 

ቀልቢ ዓበይቲ ክለባት 

ዝሰሓበ ምንቅስቓስ 

ዘርኢ ንዘሎ እንግሊዛዊ 

- ጁደ በልንግሃም 

ንምምጻእ እውን፡ 

እጅገኣ ሰብሲባ 

ትቃለስ ከምዘላ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከኣ፡ 

ነዞም ንዓመታት ዘገልገሉዎ ብሉጻት 

ኣከፋፈልቱ ንምሕዳስ ምዃኑ እዩ ዝእመት። 

እንተ’ዞም፡ ማድሪድ ጐብለል ኵዕሶ እግሪ 

ኤውሮጳ ክትከውን ልዑል ተራ ዝተጻወቱ 

ክሮኤሽያዊ ሞድሪችን ጀርመናዊ ክሩስን፡ 

ክሳብ ውዕሎም ዝዛዘም ቦታኦም ንምውሓስ 

ክቃለሱ ምዃኖም ይግለጽ።
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ፊሊፒንስ፡ ኣብ 2022 ዝቐልጠፈ ቁጠባዊ ዕብየት ኣመዝጊባፊሊፒንስ፡ ኣብ 2022፡ ኣብ ውሽጢ 
40 ዓመታት እቲ ዝቐልጠፈ ዝተባህለ 
ቁጠባዊ ዕብየት ከምዘመዝገበት ተገሊጹ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ተንተንቲን 

ሓንጸጽቲ ፖሊሲን ናይ’ታ ሃገር ኣብ 
ዘውጽእዎ መግለጺ፡ ነቲ ኣብ ዓለምና 
ተኸሲቱ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ 
ነገራትን ምዝሕታል ቁጠባዊ ዕብየትን 
ኣብ ግምት ብምእታው፡ እቲ ተመዝጊቡ 
ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ዘዛኒ ከምዘይኮነ 
ኣጠንቂቖም።
ኣብ ራብዓይ ርብዒ ዓመት ናይ 

2022 ዝወጸ ቁጠባዊ ትንበያ፡ ፊሊፒንስ 
7.2 ሚእታዊት ቁጠባዊ ዕብየት 
ከተመዝግብ ከምእትኽእል ኣሚቱ 
ከምዝነበረ፡ እንተዀነ እቲ መጠን ዕብየት 
ክንዮ’ቲ ትንበያ ማለት 7.6 ሚእታዊት 
ከምዘብጽሐ የረድእ።
ጸሓፊ ቁጠባዊ ውጥን ናይ’ታ ሃገር 

ኣርሰኒዮ ባሊሳካን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ 
ኣብ 2022 ዝተመዝገበ ቁጠባዊ ዕብየት፡ 
ብቐንዱ ድሕሪ ምልዓል እገዳታት ለበዳ 

ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ምዃኑ ገሊጹ።
ዳግማይ ምኽፋት ዶባት ቻይና 

ንቑጠባ ፊሊፒንስ ዓቢ ጸጋ ምዃኑ 
ዝገለጸ እቲ ብዓል-ስልጣን፡ ዓቕሚ ዕድጊ 
ፊሊፒናውያን ምሕላውን ውሕስነት 
መግቢ ምርግጋጽን፡ ካብቲ መንግስቲ 
ቀዳምነታት ሂቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ጉዳያት 
ምዃኑ ሓቢሩ።
ንሱ ወሲኹ፡ መንግስቲ ፍሊፕንስ 

ኣብዚ ሓድሽ ዓመት’ዚ እውን ካብ 6 
ክሳብ 7 ሚእታዊት ቁጠባዊ ዕብየት 
ከመዝግብ ውጥን ከምዘለዎ ኣፍሊጡ።

ቻይና - መጠን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ነክዩ
ኣብ ቻይና፡ መዓልታዊ ብኮቪድ-19 

ክስዕብ ዝጸንሐ መጠነ-ሞት፡ ካብ ፈለማ 
ናይ’ዚ ወርሒ’ዚ ኣትሒዙ ብኣስታት 
80 ሚእታዊት ከምዝነከየ፡ ሰብ-መዚ 
ናይ’ታ ሃገር ገሊጾም።
እዚ ድማ፡ ኣብታ ሃገር ወሰኽ 

መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ክጐድል 
ከምዝጀመረ ዘርኢ ምልክት ምዃኑ 
ይሕበር ኣሎ።
ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ሆስፒታላት 

ቻይና ብሰንኪ’ቲ ቫይረስ - 896 ሞት 
ከም እተመዝገበ፡ እዚ ድማ እቲ መጠን 
ካብ 4 ጥሪ ኣትሒዙ ብ79 ሚእታዊት 
ከምዝነከየ ዘመልክት ምዃኑ፡ ማእከል 
ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት 
ቻይና ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውጸኦ 

ፈረንሳ፡ ሰራዊታ ካብ ቡርኪናፋሶ ክትስሕብ እያ
ወተሃደራውያን መራሕቲ ቡርኪና 

ፋሶ፡ ህላወ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ሃገሮም 
ከብቅዕ ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም፡ እታ 
ኤውሮጳዊት ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓደ 
ወርሒ ሰራዊታ ክትስሕብ ምዃና 
ኣፍሊጣ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ 

ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ 

ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኤስያ ብርቱዕ ቀዝሒ ተኸሲቱ
ኣብ መላእ ሰሜናዊ ምብራቕ ኤስያ 

ኣብ ዝርከባ ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ መጠን 
ዛሕሊ፡ ብውሑዱ ኣብ ውሽጢ’ዚ 
ዝሓለፈ 10 ዓመት እቲ ዝለዓለ ኰይኑ 
ተመዝጊቡ ከምዘሎ ተገሊጹ።
ኣብ ሶውል - ርእሰ-ከተማ ደቡብ 

ኮርያ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ንኽልተ 
ተኸታተልቲ መዓልታት ዝቐጸለን ትሕቲ 
15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝተመዝገበን 
መጠን ዛሕሊ፡ ሰብ-መዚ ናይ’ታ ሃገር ናብ 
ህዝቦም ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ 
ኣመሓላሊፎም ከምዘለዉ ክፍለጥ 
ተኻኢሉ ኣሎ።
ብተወሳኺ፡ ኣብ ሶውልን ከባቢኣን 

ከምኡ’ውን ኣብ ገለ ማእከላይ ክፋል እታ 
ሃገር ከቢድ ውርጪ ክኽሰት ምዃኑ 
ዘመልክት ኣጠንቃቒ ሓበሬታ ናብ 
ህዝቢ ተዘርጊሑ ከምዘሎ፡ ኣገልግሎት 
ዜና ናይ’ታ ሃገር ንትንበያ ሜትሮሎጂ 

መግለጺ ሓቢሩ።
እዚ ጸብጻብ’ዚ፡ ኣብ ቅንያት እቲ 

ዝዓበየ ህዝባዊ በዓል ቻይና ዝኾነ 
ሓድሽ ዓመት ዝወጽአ ኮይኑ፡ 
ኣቐዲሞም ሰብ-መዚ ናይ’ታ ሃገር፡ 
ኣብ’ዚ ጻዕቂ መገሻታትን ማሕበራዊ 
ምትእኽኻባትን ህዝቢ ዝራኣየሉ እዋን፡ 
ዳግማይ ናህሪ መልከፍቲ ከይብገስ 
ኣጠንቂቖም  ነይሮም እዮም።
ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ቻይና 

(ክሳብ ሰሉስ ኣብ ዝነበረ እዋን)፡ ኣብ 
መላእ ሃገር ኣስታት 664 ሚልዮን 
መገሻታት ከምዝነበረ፡ መንግስታዊ 
ማዕከን ዜና ሲሲቲቪ ንሰብ-መዚ 
ናይ’ታ ሃገር ብምጥቃስ ሓቢሩ።

ንህላወ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ቡርኪናፋሶ 
ብዝምልከት፡ እቲ ኣብ 2018 ምስ’ታ ሃገር 
ዝተበጽሐ ስምምዕ ከምእተቛረጸ ዘመልክት 
መልእኽቲ ኣቐዲሙ ከምዝበጽሖ ገሊጹ።
ፈረንሳ፡ ኣብታ ሓንቲ ካብ ቀዳሞት 

ግዝኣታታ ዝነበረት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት 
ሃገር፡ ካብ 200 ክሳብ 400 ዝዀኑ 
ኮማንዶታት ኣዋፊራ ከምዘላ እዩ ዝሕበር።

መንግስታዊት ቴለቪዥን ቡርኪናፋሶ 
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝዘርግሓቶ ጸብጻብ፡ 
መንግስቲ ነቲ ኣብ 2018 ምስ ፈረንሳ 
ዝኸተሞ ወተሃደራዊ ስምምዕ ከምዝሰረዞ 
ድሕሪ ምሕባር፡ ፈረንሳ ሰራዊታ 
ክትስሕብ ናይ ሓደ ወርሒ ዕድል 
ተዋሂቡዋ ከምዘሎ ኣፍሊጣ ነይራ።
ኣብ ቡርኪናፋሶ ኣንጻር ወተሃደራዊ 

ህላወ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ 
ተቓውሞታት፡ ፈረንሳ ነቲ ኣብታ ሃገር 
ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣብ ምግታእ 
ዝጥቀስ ዓወት ብዘይምምዝጋባ ዝተበገሰ 
ምዃኑ እዮም ተዓዘብቲ ዝሕብሩ።
በዚ ምኽንያት ድማ፡ ወተሃደራውያን 

መራሕቲ ቡርኪናፋሶ ዝሓለፈ 
ዓመት ንሓይልታት ፈረንሳ ክወጽኡ 
ከምዝሓተቱዎም፡ መተካእታኦም ድማ 
- ብብሕቲ ንዝሰርሑ ሩስያውያን ናይ 
ጸጥታ ተዀናተርቲ ከምዘዋፈሩ ይግለጽ።
ሓንቲ ካብ ዝደኸያን ርግኣት 

ዘይብለንን ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና 
ዝንገረላ ቡርኪናፋሶ፡ ምስ ኣልቃዒዳን 
ዳዕሽን ምትእስሳር ምስ ዘለዎም ዕጡቓት 
ጉጅለታት ኣብ 2015 ናብ ግጭት ካብ 
እትኣቱ ንደሓር፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ 
ወተሃደራት፡ ኣባላት ፖሊስን በርጌስን 
ክቕተሉዋ እንከለዉ፡ ካልኦት ኣስታት 
ክልተ ሚልዮን ድማ ካብ ቤት-ንብረቶም 
ከምእተመዛበሉ ጸብጻባት የረድኡ።

ብምጥቃስ ሓቢሩ።
ከምዚ ዓይነት ናይ መጠንቀቕታ 

ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ዝዝርጋሕ፡ በረድ 
ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 5 ሰ.ሜ ወይ 
ልዕሊኡ ክበጽሕ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ 
እዋን እዩ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ማእከላይን ሰሜናዊን 

ክፋል ጃፓን፡ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት 
እቲ ዝተሓተ መጠን ሙቐትን ዝበርትዐ 
ውርጪን ተኸሲቱ ምጽንሑ ዝሕብሩ 
ጸብጻባት፡ ሰብ-መዚ ናይ’ታ ሃገር፡ ኣብቲ 
ብርቱዕ ቀዝሒ ተኸሲቱሉ ዘሎ ከባቢታት 
ዝርከቡ ነበርቲ ብዝተኻእለ መጠን ካብ 
ኣባይቶም ከይወጽኡ ኣጠንቂቖም 
ከምዘለዉ ኣመልኪቶም።
ዛጊት በቲ ኣብ ጃፓን ተኸሲቱ ዘሎ 

ብርቱዕ ቀዝሒ ሰለስተ ሰባት ከምዝሞቱ 
ተፈሊጡ ኣሎ።

ሜታ፡ እገዳኡ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ከልዕሎ እዩ
ኩባንያ ማሕበራዊ መራኸቢ ሜታ 

(ናይ ቅድም ፈይስቡክ)፡ ኣብ ልዕሊ 
ፕረዚደንት ኣመሪካ ነበር ዶናልድ 
ትራምፕ ኣንቢርዎ ዝጸንሐ ንኽልተ 
ዓመታት ዝቐጸለ እገዳ፡ ኣብ ዝቕጽል 
ሒደት ሰሙናት ከልዕሎ ምዃኑ 
ኣፍሊጡ።
በዚ ድማ፡ እቲ ፕረዚደንት ነበር 

ዳግማይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት 
ፌስ-ቡክን ኢንስታግራምን ክግልገል 
ክጅምር ምዃኑ ተሓቢሩ።
ፕረዚደንት ዓለማዊ ጉዳያት ሜታ 

ኒክ ክለግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ “ህዝቢ፡ 
ፖለቲከኛታት እንታይ ይብሉ ከምዘለዉ 
ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ፡” ክብል ገሊጹ።
ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ 2021 ደገፍቱ 

ናብ ህንጻ ባይቶ ናይ’ታ ሃገር ብሓይሊ 
ኣትዮም ድሕሪ ዝፈጠሩዎ ዕግርግር፡ 
ካብ ፌስ-ቡክን ኢንስታግራምን ተኣጊዱ 
ምጽናሑ ይፍለጥ።

ኩባንያ ሜታ፡ ትራምፕ ኣብቲ ናዕቢ 
ንዝተዋፈሩ ደገፍቱ ድሕሪ ምውዳሱ፡ 
ነቲ ናይ እገዳ ስጉምቲ ከምዝወሰደ እዩ 
ዝገልጽ። 
ይኹን’ምበር፡ ትራምፕ ብሕጂ’ውን 

ተመሳሳሊ ጸገም ምስ ዝፈጥር፡ ዝለዓለ 
መቕጻዕቲ ክብየነሉ ከምዝኽእል እቲ 

ኩባንያ ኣጠንቂቑ ኣሎ።
ደገፍቲ ሰልፊ ሪፓብሊካን፡ ትራምፕ 

ኣብ ዝመጽእ 2024 ዳግማይ 
ንፕረዚደንትነት ክወዳደር ኣብ 
ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን፡ ናብ ፌስቡክ 
ክምለስ ክፍቀደሉ ሓያል ጸቕጢ 
ክገብሩ ምጽናሖም እዩ ዝግለጽ።
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