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ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ኣብ ቍልዕነትና ብዝተበላሸወ 
ኤለክትሮኒክያዊ መሳርሒ (ከም 
ቴፕ፡ ሬድዮን ካልእን) ክንጻወት 
እንከለና ጽቡቕ ጌርና ንፈልጦ 
ንኸውን። ገለኡ ኣብ ካልኣይ 
ደረጃ በጺሕና ክንመሃሮ እንከለና፡ 
ክሰኣለና ዘይክእል ነይሩ ይኸውን። 
ሓደ ካብኦም ክልተ ንትኹል 
ተተኺሎም ዝተፋጠጡ ሕንጻጻት፣ 
ንሓድሕዶም ቍሩብ ዝተፈላለዩ፣ 
ንኽልተኦም ብድሕሪኦም ንእሽቶ 
ንጋድም ዝተቐመጠ ሕንጻጽ 
ዝለገቦም፣ ነቲ ሓደ “-”፡ ነቲ ሓደ 
ኸኣ “+” ዝተጸሓፎም ኰይኖም 
ኣብ ኤለክትሪክሲቲ ዝብል 
ኣርእስቲ ዝጸንሓና - ካፓሲተር’ዩ። 
ዝዀነት ቴፕ ወይ ሬድዮ ኣብ 
ውሽጣ ዝርከብ ሰርኲት ከፊትና 
ምስ ረኣና፡ ክልተ እግሪ ዘሎዎም 
ቍርዲድ ወይ ፍረ ዓደስ ዝመስሉ 
ደቀቕቲ ንብረት እንተ ርኢና- 
ካፓሲተር እዩ። ክልተ ኣእጋር 
ዘሎወን ንኣሽቱ ባትሪ ዝመስላ፣ 

ብኽልተ እግረን ዝተትኽላ እንተ 
ረኣና - ካፓሲተር እዩ። ካፓሲተር 
ከከም ኣድላይነቱ ብዓቐን፡ ቅርጽን 
ሕብርን ይፈላለ።

ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ 
ኤለክትሪክሲቲ ከም እንመሃሮ፡ 
ንነገራት ኤለክትሪክ ከምሓላልፉ 
ዝኽእሉ፡ ዘይክእሉን ብኸፊል 
ዘምሓላልፉን (conductors, 
non-conductors and semi-
conductors) እናበልና ንፈላልዮም 
ኢና። ንኸም እኒ ቤትሮ፡ ኣየርን 
ካይላን ዝኣመሰሉ ኸኣ ምስ 
ኤለክትሪክ ከምሓላልፉ ዘይክእሉ 
ኢና እንምድቦም። እንተዀነ 
ዝተፈላለየ ዓይነት ንበበይኑ 
ጥቕሚ ዘገልግል ካፓሲተር 
ካብኦም’ዩ ዝስራሕ። እዚ ኣብ 
ካፓሲተር እንጥቀመሉ ኤለክቲርክ 
ዘየመሓላልፍ ግዛዕ (dielectric)፡ 

ኣብ መንጎ ክልተ ኤለክትሪክ 
ከምሓላልፍ ዝኽእል ብረታዊ ባህሪ 
ዘሎዎ ጽላት ከም ዝቕመጥ ንመሃር 
ኢና። ኣብተን ንጻወተለን ዝነበርና 
ቴፕ ወይ ሬድዮ፡ እቲ ኤለክትሪክ 
ከመሓላልፍ ዘይክእል ኣካል ኣብ 
ዙርያ እተን ክልተ ኣእጋር ይርከብ፣ 
ዓቐን ዝዕቈር ጸዓት (ቻርጅ) ኣብ 
ዓይነትን ዓቐንን እቲ ኤለክትሪክ 
ከምሓላልፍ ዘይክእል ኣካል 
ብቐጥታ ይምርኰስ። ዝተፈላለየ 
ዓይነት ካፓሲተር ንዝተፈላለየ 
ንበበይኑ መዓላ ክስራሕ ይኽእል፣ 
ካብ ዝነኣሰ ኣብ ካልኵሌተር 
እንረኽቦ ፕላስቲክ ካፓሲተር፡ 
ክሳብ ንኣውቶቡስ ከተስእ ዝኽእል 
“ኡልትራ-ካፓሲተር” ይርከብዎ። 
ማእከል ምርምር ናሳ ንመበራበሪ 
ናይ ሮኬትታት ሰርኲት ብቤትሮ 
ዝዳሎ ካፓሲተር ይጥቀም። እዚ 
ካፓሲተር ውሑስን ቀጻልን ጸዓት 
ይኽዝንን ዓቂኑ ይህብን። 

ብተወሳኺ፤ 
- ብኣየር ዝዳሎ ካፓሲተር- 

ንምቅናይ ሬድዮ ዘገልግል ሰርኲት

- ብቤትሮ ዝዳሎ ካፓሲተር- 
ኣብ ልዑል ቮልታጅ ዘድልዮ 
ኣገልግሎት

- ብኻይላ ዝዳሎ ካፓሲተር- 
ልዑል ድግግም ማዕበል (ፍሪኴንሲ) 
ዘድልዮ (ከም ኣንቴና፡ ኤክስ-ረይን 
ካልኦት ተመሳሰልቲ ማሽናትን)

- ማይለር ካፓሲተር- ቈጻሪ 
ዘድልዮም ሰርኲት (ከም ሰዓት፡ 
ኣላርም) 

- ሱፐር ካፓሲተር- ኣብ 
መመንጨዊ ሓይሊ ኤለክትሪክን 
ብኤለክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይንን 
የገልግል።

ባተሪን ካፓሲተርን ዝሰርሕሉ 
ኣገባብ ይፈላለ’ኳ እንተ ዀነ፡ 
ንእሽቶ ዘመሳስሎም ኣሎዎም፣ 
ክልተኦም ኤለክትሪክያዊ ጸዓት 
ይዓቝሩ። ሓደ ባተሪ ብኸመይ ከም 
ዝሰርሕ እንተ ፈሊጥና፡ ኣሰራርሓ 
ካፓሲተር ክንርደኦ ኣየሸግረናን 
እዩ። ባተሪ ኣንስታይን ተባዕታይን 
(+ & -) ክልተ ተርሚናል ዘሎዎ 
ኰይኑ፡ ኣብ ውሽጡ ኸኣ ሓደ 
ከሚካላዊ ውህደት ኣሎ። ኣብቲ 
ሓደ ተርሚናል ኤለክትሮናት 
ክፍጠሩ እንከለዉ፡ እቲ ሓደ 
ተርሚናል ከኣ ነቶም ኤለክትሮናት 
ናብኡ ይስሕቦም። ካፓሲተር 
ከም ባተሪ ኤለክትሮናት ክፍጥር 
ኣይክእልን እዩ። ካብ ደጋዊ 
ምንጪ ንዝመጽኡዎ ኤለክትሮናት 
ግን ክዓቍር ይኽእል።

ኣሰራርሓ ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ጥቕሲጥቕሲ
እ ዚ እ ዚ 
ሰሙንሰሙን

“ታሪኽ ወዲ-ሰብ ታሪኽ ሓሳባት እዩ።” 

- H.G. Wells

ከም ዓቛሪት ኤለክትሪክያዊ ጸዓትከም ዓቛሪት ኤለክትሪክያዊ ጸዓት

ፊዚክስ ካፓሲተር ካፓሲተር ካብ “ካፓሲቲ” (ህላወ 
ተኽእሎ) ዝብል ቃል እንግሊዝኛ 
ዝወጽአ እዩ፣ ናይ ምዕቃብ 
ተኽእሎ ዘሎዎ ማለት ድማ’ዩ። 
ካፓሲተር ብኽልተ ኤለክትሪክ 
ከምሓላልፍ ዝኽእል ብረታዊ 
ጽላት፡ ብኤለክትሪክ ከምሓላልፍ 
ዘይክእል ኣካል ዝተፈልየ እዩ። 
እተን ክልተ ጽላታት ናብ ክልተ 
ኣንጻር ተርሚናላት ናይ ሓደ 
ኤለክትሪክያዊ ጸዓት ይራኸባ። 
(ምርድኡ ምእንታን ክጥዕመና 
ክልተ ናይ ኣሉሚንየም ንኣሽቱ 
ጸፋሕቲ ጽላታት ይዅናልና። ነዘን 
ክልተ ናይ ኣሉሚንየም ጽላታት 
ዝፈሊ ኸኣ ዝዀነ ኤለክትሪክ 
ዘየምሓላልፍ ኣካል ከም ኣየር፡ 
ቤትሮ፡ ካይላን ፕላስቲክን 
ክኸውን ይኽእል።) ኣቐደሚና 
ከም ዝረኣናዮ፡ ባተሪ ካብ ኣብ 
ውሽጡ ዘሎ ከሚካላዊ ውህደት 
ኤለክትሮናት ክፈጥር እንከሎ፡ 
ካፓሲተር ግን ኤለክትሮናት 
ክዓቍር’ምበር ክፈጥር ኣይክእልን። 
እንተዀነ ክልተኦም ብሓደ ክሰርሑ 
ይኽእሉ’ዮም።

እዘን ክልተ ናይ ኣሉሚንየም 
ጽላታት ናብ በበይኑ (ተባዕታይን 
ኣንስታይን) ተርሚናል ናይ ሓደ 
1.5V ባተሪ ብናይ ኤለክትሪክ 
ገመድ ንእሰረን። እቶም እቲ ባተሪ 
ዝፈጠሮም ኤለክትሮናት ብኣንስታይ 
ተርሚናል ኣቢሎም፡ ናብታ ናብኡ 
ተላጊባ ዘላ ኣልሚንየም ይግዕዙ። 
ካብታ ሓንቲ ጽላት ከኣ ናብቲ 
ተባዕታዊ ተርሚናል ኤለክትሮናት 
ይውሕዙ። ዝዀነ ኣካል “ቻርጅድ” 
ኰይኑ ክንብሎ እንተ ዄንና፡ 
ኤለክትሮናት ወይ ክቕበል (gain) 
ወይ ክሰድድ (lose) ኣለዎ። 
እቲ ብናይ ኣሉሚንየም ጽላታት 
ዝሰራሕናዮ ካፓሲተር ካብቲ ባተሪ 
ዝረኸቦ ጸዓት ዝኣኽሎ “ቻርጅ” 
ምስ ገበረ፡ መዓረ እቲ ባተሪ 1.5V 
ይህልዎ። ነዛ ትስዕብ ኣብነት ንርአ፤

በዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ መሰረት 
ሓንቲ ካፓሲተርን ባተሪን ምስ 
ሓንቲ ኣምፑል ኣላጊብና ኣለና። 
(ኣብ ጸጋም ታሕቲ ዘላ ስእሊ፡ R 
ዝብል ርአ)። እታ ኣምፑል ካብታ 
ባተሪ ብዝረኸበቶም ኤለክትሮናት 
ክትበርህ እንከላ፡ ንዓኣ ስዒባ 
ኸኣ እታ ካፓሲተር ክሳብ’ቲ 
ዓቐን እትሕዞ “ቻርጅ” ትገብር። 
መወዳእታ እትሕዞ ዓቐን እንተ 
በጺሓ ዝንቀሳቐስ ኤለክትሮናት 
የለን፣ ዝንቀሳቐስ ኤለክትሮን 
እንተ ዘይሃልዩ ነታ ኣምፑል 
ዘብርህዋ ኤለክትሮናት ክትረክብ 
ስለ ዘይትኽእል ኣይትበርህን እያ። 
ነታ ባተሪ ኣሊና ነተን ገመድ ምስ 
ነላግበን እቲ ኣብታ ካፓሲተር 

ተዓቂቡ ዝጸንሐ ኤለክትሮናት፡ 
ካብታ ሓንቲ ጽላት ናብታ ሓንቲ  
ክውሕዝ ይጅምር። ክሳብ እታ 
ካፓሲተር ጥርሓ እትኸውን ከኣ 
እታ ኣምፑል ክትበርህ ትኽእል። 
ንእግረ-መገድና ካብዚ ኣብነት 
ንግንዘቦ እንተ ሃልዩ፡ ነቲ ኣብዛ 
ሰርኲት ዝጸንሐ ኤለክትሪክያዊ 
ጸዓት እዛ ካፓሲተር ክትቈጻጸሮ 
ምጽናሓ’ዩ።

ታሪኽ
ካፓሲተር ኣብ ቴክኖሎጂ 

ዘይንዓቕ ኣበርክቶ’ዩ ዘለዎ። 
ካፓሲተር መን ምሂዝዎ ዝብል 
ሕቶ ክለዓል እንከሎ፡ ዝተፈላለየ 
መልሲ ኢኻ እትረክብ፣ እቲ መልሲ 
ኣብ ንመን ትውከስ’ዩ ዝምርኰስ። 
ገለ መዛግብ ጀርመናዊ ኢዋልድ 
ጆርጅ ክሊስት ኣብ ሕዳር 1745 
ከም ዝመሃዞ ይነግሩ። እንተዀነ 
ዝዀነ ዓሚቝ ትንተናን ኖትን 
ስለ ዘይተረኽቦ፡ እታ ቀዳመይቲ 
ብመልክዕ “ለይደን ጃር” 
ዝተመዝገበት ካፓሲተር ብስም 
ሆላንዳዊ ስነ-ፍልጠተኛ ፒተር ቫን 
ማስቸንቡሮክ እያ። ብዙሕ እዋን 
እዚ ጀርመናዊ ስነ-ፍልጠተኛ ኣብ 
ምዕባለ ካፓሲተር ጽቡቕ ኣበርክቶ 
ዝገበረ ተባሂሉ ይጥቀስ ኣሎ። 
ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከም 
ዝገልጽዎ ክልተኦም ኣብ በበይኖም 
ከይፈለጡ በብወገኖም ይሰርሑ 
ነበሩ።

“ለይደን ጃር” (ናይ ለይደን ባዞ) 
ክልተ ብረት ንሓድሕዶም ብቤትሮ 
ዝተፈላለዩ፡ ውሑድ ዓቐን ቻርጅ 
ወይ ቮልት ትዓቍር ዝነበረት 
መሳርሒት እያ። ንእሽተይ ማሕታ 
ክትፈጥር እትኽእልን ሰብ ክሕዛ 
እንከሎ ተዘዝታ ትፈጥርን ነበረት። 
ንለይደን ጃር ብዙሕ መጽናዕትን 
ምርምርን ዘካየደላ በንጃሚን 
ፍራንክሊን፡ ነዛ ኤለክትሪክ 
እትዓቍር ባዞ ናብ ንእሽተይ ኣብ 
ኢድካ እትታሓዝ ሞዴል ክቕይራ 
ሓርኰትኮት ኢሉ። ምስ ሰለጦ ድማ 
“መጀመርታ ጸፋሕ ካፓሲተር 
ዝሰርሐ” ተባሂሉ ተሰይሙ ኣሎ።

ዓመታት ጸኒሑ ማይክል ፈራዳይ፡ 
ብኤለክትሪክሲቲ እናተመራመረ 
እንከሎ ዘይጥቀመሎም 
ኤለክትሮናት በይኖም ከቐምጦም 
ከኣለ። ቀልጢፉ ኸኣ ኣብ 
ግብሪ ክጥቀመላን ንርሑቕ ኣብ 
ዝዝርጋሕ ኤለክትሪክ ሓጋዚቱን 
ክትከውን ከኣለት። እዚ ኣብ ምህዞ 
ካፓሲተር ዓቢ ዝላ ነበረ። ማይክል 
ፈራዳይ ኣብ ኤለክትሪክሲቲ 
ብዝገበሮ ኣበርክቶ፡ ንኣሃዱ ዓቐን 
ካፓሲታንስ ብስሙ “ፋራድ” 
ተባሂሉ ክጽዋዕ ተወሲኑ።

ሞደሻ ቤት ፍርዲሞደሻ ቤት ፍርዲ

ብቕዓት ትምህርቲ ክብ ንምባል ብዝለዓለ ክድፍኣሉ እዩ - ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ብቕዓት ኣገልግሎት ትምህርቲ ክብ 

ንምባልን ምዕሩይነት ስፍሓቱ ንምርግጋጽን 

ዝካየድ ጻዕሪ ብዝለዓለ ከምዝድፋኣሉ፡ 

ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብ26ን 27ን ጥሪ ኣብ 

ዘካየዶ ገምጋም ትግባረ መደባት 2022 

ገሊጹ።

ኣብ’ቲ ሓለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍርን 

ኣብ ማእከላይ ቦታን ዞባታትን ዝተሳተፍዎ 

ኣኼባ፡ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ምምዕባል 

ዓቕሚ-ሰብ ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም 

ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ካብ 2020 ብሰንኪ 

ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንምክልኻሉ 

ዝወጸ ቅጥዕታትን ዝተዀልፈ ንጥፈታት 

ትምህርቲ ዳግም ንምጅማርን ናብ’ቲ ንቡር 

ኩነታት ንምምላስን ንዝተሰላሰለ ውሁድን 

ሓያልን ስራሕ ሞጒሱ።

ሓለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍርን ብወገኖም፡ 

ንኩነታት ብቕዓትን ጽሬትን ትምህርትን 

ጽልዋኡ ኣብ መስርሕ ምምሃርን 

ምስትምሃርን፣ ሕጽረት መጽሓፍትን 

ኣብያተ-ፈተነን ኣሉታዊ ጽልዋኡን፣ መደባት 

ምሸታዊ ትምህርትን ምጥፋእ መሃይምነትን 

ገስጋሱን፣ ከምኡ’ውን ኣገዳስነት ሞያዊ 

ትምህርቲ ዝምልከት ዝርዝራዊ ጸብጻባት 

ኣቕሪቦም።

ብመሰረት’ቲ ጸብጻባት፡ ብዘይካ ኣብ ዞባ 

ማእከል ኣብ’ተን ካልኦት ዞባታት ኣብ 

ዝርከባ 925 ንቑጣታት ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ 

22,899 ተመሃሮ ከምእተመዝገቡ፣ 78 

ሚእታዊት ካብኦም ካብ ቀዳማይ ክሳብ 

ሳልሳይ ክፍሊ ትምህርቶም ከምእተኸታተሉ፣ 

ቍጽሪ ዝሓለፉ ድማ ልዕሊ 80 ሚእታዊት 

ከምዝነበረ ተነጺሩ።

ብዘይካ’ዚ፡ 2,502 ኣብ መደብ ምሸታዊ 

ትምህርቲ ተመዝጊቦም ትምህርቶም 

ይቕጽሉ ከምዘለዉ ተሓቢሩ። 

ተሳተፍቲ ንዝቐረበ ጸብጻባት ብዕምቈት 

ድሕሪ ምግምጋም፡ ንመጻኢ ጉዕዞ ትምህርቲ 

ዝሕግዝ ሃነጽቲ ሓሳባትን ለበዋታትን 

ኣቕሪቦም።

ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ኣብ ዝሃቦ 

መዛዘሚ ቃል፡ ኣገልግሎት ትምህርቲ 

ብዓይነት ምዕባይን ሞያዊ ዓቕሚ 

መምህራን ምምዕባልን፡ ካብ ቀንዲ 

መደባት 2023 ምዃኑ ብምጥቃስ፡ 

መምህራንን ሕብረተሰብን ንመስርሕ 

ምምሃርን ምስትምሃርን ብኣሉታ ዝጸሊ 

ዘሎ ተርእዮታት ኣለልዮም፡ ግቡእ ተርኦም 

ክጻወቱ ተላብዩ።

መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ንምድንፋዕ ክስራሓሉ ሚኒስተር ልኡል ኣዘኻኺራ
መደባት ማሕበራዊ ድሕነት 

ንምድንፋዕ ብውህደት ክስራሕ፡ 

ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን 

ወ/ሮ ልኡል ገብረኣብ፡ ብ26 ጥሪ ኣብ 

ዝተኻየደ ገምጋም ጨንፈር ዞባ ደቡብ 

ጸዊዓ።

ናብራ ዝተሃስየ ኣካል ሕብረተ-ሰብ 

ምምሕያሽ ተልእኾ ናይ’ቲ ሚኒስትሪ 

ምዃኑ ዝሓበረት ሚኒስተር ልኡል፡ 

ንዝተጨበጠ ዓወታት ዓቂብካ ዝለዓለ 

ውጽኢት ንምምዝጋብ፡ ነፍሲ-ወከፍ 

ኣባል ብትግሃት ክሰርሕ ኣተሓሳሲባ።

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 

ልዕሊ 75 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ 

ንስድራ ስዉኣት ብመንግስቲ ክኽፈል 

እንከሎ፡ ልዕሊ 1.8 ሚልዮን ናቕፋ 

ደገፍ ድማ ንጽጉማት ከምእተኸፋፈለ፡ 

ዝቐረበ ጸብጻብ ኣረዲኡ።

ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ሃይለ 

ገብረሚካኤል፡ ምንባይ ስድራ-ስዉኣት፡ 

ስንኩላንን ጽጉማትን - ንመንግስቲ 

ጥራይ ዝግደፍ ጉዳይ ስለዘይኮነ፡ ኣብ’ዚ 

ዓመት እዚ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምዕባይ  

ጐስጓሳዊ ንጥፈታት ንምሕያል፣ 

ከምኡ’ውን ብጥሪት፡ ካሮን ክዮስክን 

ዝተጣየሱ ጽጉማት ዘምጽእዎ ለውጢ 

ንምግምጋም ክስራሕ ምዃኑ ሓቢሩ።

ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ 

ተስፋጼን፡ ንጥፈታት ጨንፈር ዕዮን 

ማሕበራዊ ድሕነትን ንምሕያል፡ 

ኣፍልጦ ናይ’ቲ ስራሕ ዝዓብየሉ 

መደባት ክስራዕ ብምልባው፡ 

ምምሕዳር ዞባ ኣብ ጐድኖም ከምዘሎ 

ኣረጋጊጹ።

ዓንሰባ - ዲጋ ‘ኣይባባ’ ኣብ ደረጃ ምዝዛም በጺሓኣብ ዞባ ዓንሰባ - ንኡስ ዞባ ገለብ ትስራሕ 

ዘላ ዲጋ ‘ኣይባባ’ ኣብ ኣጋ ምዝዛም 

ብምብጻሓ፡ ነበርቲ ንጥፈታት መስኖኣዊ 

ልምዓት ከበጋግሱ ጀሚሮም።

እዛ ኣስታት 2.6 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢታት 

ዝተገብረላ ዲጋ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ዝጸንሐ ሽግር 

ማይ ብምፍታሕ፡ ኣብ ልምዓት ጀራዲን 

እወታዊ ኣበርክቶ ክትገብር ከምእትኽእል፡ 

ክኢላታት ይሕብሩ።

ዛጊት 96 ሚእታዊት ካብ ስርሓታ 

ከምእተዛዘመ ዝገለጸ ኢንጂነር ዓብዱላሂ 

መሓመድ-ሳልሕ፡ ድሮ ልዕሊ 165 ሽሕ 

ሜተር ኲብ ማይ ኣዋህሊላ ከምዘላ ሓቢሩ።

ድበት ንምክልኻል ድማ፡ ኣብ ከባቢ’ታ 

ዲጋ ዝካየድ ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ 

ስራሓት ብዝለዓለ ከምዝቕጽል፡ ኢንጅነር 

ዓብዱላሂ ብተወሳኺ ገሊጹ።

ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣይባባ ኣቶ 

ዑስማን ብእምነት፡ ምስ ምስራሕ’ታ ዲጋ 

ትሕተ-ባይታዊ ማይ ብምህብታሙ፡ ኣብ 

መስኖኣዊ ሕርሻ ናይ ዝነጥፉ ሓረስቶት 

ቁጽሪ ይስስን ከምዘሎ ኣብሪሁ።

ኣይባባ፡ ኣብ መስመር ከረን-ገለብ፡ ካብ 

ከረን ንሸነኽ ምብራቕ ኣስታት 30 ኪሎ-

ሜትር ርሒቓ ትርከብ።

ሊግ ዓንሰባ ናብ መዛዘሚ ሊግ ዓንሰባ ናብ መዛዘሚ 
መድረኽ በጺሑመድረኽ በጺሑ
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ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ
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ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
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 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ኣብ ቍልዕነትና ብዝተበላሸወ 
ኤለክትሮኒክያዊ መሳርሒ (ከም 
ቴፕ፡ ሬድዮን ካልእን) ክንጻወት 
እንከለና ጽቡቕ ጌርና ንፈልጦ 
ንኸውን። ገለኡ ኣብ ካልኣይ 
ደረጃ በጺሕና ክንመሃሮ እንከለና፡ 
ክሰኣለና ዘይክእል ነይሩ ይኸውን። 
ሓደ ካብኦም ክልተ ንትኹል 
ተተኺሎም ዝተፋጠጡ ሕንጻጻት፣ 
ንሓድሕዶም ቍሩብ ዝተፈላለዩ፣ 
ንኽልተኦም ብድሕሪኦም ንእሽቶ 
ንጋድም ዝተቐመጠ ሕንጻጽ 
ዝለገቦም፣ ነቲ ሓደ “-”፡ ነቲ ሓደ 
ኸኣ “+” ዝተጸሓፎም ኰይኖም 
ኣብ ኤለክትሪክሲቲ ዝብል 
ኣርእስቲ ዝጸንሓና - ካፓሲተር’ዩ። 
ዝዀነት ቴፕ ወይ ሬድዮ ኣብ 
ውሽጣ ዝርከብ ሰርኲት ከፊትና 
ምስ ረኣና፡ ክልተ እግሪ ዘሎዎም 
ቍርዲድ ወይ ፍረ ዓደስ ዝመስሉ 
ደቀቕቲ ንብረት እንተ ርኢና- 
ካፓሲተር እዩ። ክልተ ኣእጋር 
ዘሎወን ንኣሽቱ ባትሪ ዝመስላ፣ 

ብኽልተ እግረን ዝተትኽላ እንተ 
ረኣና - ካፓሲተር እዩ። ካፓሲተር 
ከከም ኣድላይነቱ ብዓቐን፡ ቅርጽን 
ሕብርን ይፈላለ።

ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ 
ኤለክትሪክሲቲ ከም እንመሃሮ፡ 
ንነገራት ኤለክትሪክ ከምሓላልፉ 
ዝኽእሉ፡ ዘይክእሉን ብኸፊል 
ዘምሓላልፉን (conductors, 
non-conductors and semi-
conductors) እናበልና ንፈላልዮም 
ኢና። ንኸም እኒ ቤትሮ፡ ኣየርን 
ካይላን ዝኣመሰሉ ኸኣ ምስ 
ኤለክትሪክ ከምሓላልፉ ዘይክእሉ 
ኢና እንምድቦም። እንተዀነ 
ዝተፈላለየ ዓይነት ንበበይኑ 
ጥቕሚ ዘገልግል ካፓሲተር 
ካብኦም’ዩ ዝስራሕ። እዚ ኣብ 
ካፓሲተር እንጥቀመሉ ኤለክቲርክ 
ዘየመሓላልፍ ግዛዕ (dielectric)፡ 

ኣብ መንጎ ክልተ ኤለክትሪክ 
ከምሓላልፍ ዝኽእል ብረታዊ ባህሪ 
ዘሎዎ ጽላት ከም ዝቕመጥ ንመሃር 
ኢና። ኣብተን ንጻወተለን ዝነበርና 
ቴፕ ወይ ሬድዮ፡ እቲ ኤለክትሪክ 
ከመሓላልፍ ዘይክእል ኣካል ኣብ 
ዙርያ እተን ክልተ ኣእጋር ይርከብ፣ 
ዓቐን ዝዕቈር ጸዓት (ቻርጅ) ኣብ 
ዓይነትን ዓቐንን እቲ ኤለክትሪክ 
ከምሓላልፍ ዘይክእል ኣካል 
ብቐጥታ ይምርኰስ። ዝተፈላለየ 
ዓይነት ካፓሲተር ንዝተፈላለየ 
ንበበይኑ መዓላ ክስራሕ ይኽእል፣ 
ካብ ዝነኣሰ ኣብ ካልኵሌተር 
እንረኽቦ ፕላስቲክ ካፓሲተር፡ 
ክሳብ ንኣውቶቡስ ከተስእ ዝኽእል 
“ኡልትራ-ካፓሲተር” ይርከብዎ። 
ማእከል ምርምር ናሳ ንመበራበሪ 
ናይ ሮኬትታት ሰርኲት ብቤትሮ 
ዝዳሎ ካፓሲተር ይጥቀም። እዚ 
ካፓሲተር ውሑስን ቀጻልን ጸዓት 
ይኽዝንን ዓቂኑ ይህብን። 

ብተወሳኺ፤ 
- ብኣየር ዝዳሎ ካፓሲተር- 

ንምቅናይ ሬድዮ ዘገልግል ሰርኲት

- ብቤትሮ ዝዳሎ ካፓሲተር- 
ኣብ ልዑል ቮልታጅ ዘድልዮ 
ኣገልግሎት

- ብኻይላ ዝዳሎ ካፓሲተር- 
ልዑል ድግግም ማዕበል (ፍሪኴንሲ) 
ዘድልዮ (ከም ኣንቴና፡ ኤክስ-ረይን 
ካልኦት ተመሳሰልቲ ማሽናትን)

- ማይለር ካፓሲተር- ቈጻሪ 
ዘድልዮም ሰርኲት (ከም ሰዓት፡ 
ኣላርም) 

- ሱፐር ካፓሲተር- ኣብ 
መመንጨዊ ሓይሊ ኤለክትሪክን 
ብኤለክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይንን 
የገልግል።

ባተሪን ካፓሲተርን ዝሰርሕሉ 
ኣገባብ ይፈላለ’ኳ እንተ ዀነ፡ 
ንእሽቶ ዘመሳስሎም ኣሎዎም፣ 
ክልተኦም ኤለክትሪክያዊ ጸዓት 
ይዓቝሩ። ሓደ ባተሪ ብኸመይ ከም 
ዝሰርሕ እንተ ፈሊጥና፡ ኣሰራርሓ 
ካፓሲተር ክንርደኦ ኣየሸግረናን 
እዩ። ባተሪ ኣንስታይን ተባዕታይን 
(+ & -) ክልተ ተርሚናል ዘሎዎ 
ኰይኑ፡ ኣብ ውሽጡ ኸኣ ሓደ 
ከሚካላዊ ውህደት ኣሎ። ኣብቲ 
ሓደ ተርሚናል ኤለክትሮናት 
ክፍጠሩ እንከለዉ፡ እቲ ሓደ 
ተርሚናል ከኣ ነቶም ኤለክትሮናት 
ናብኡ ይስሕቦም። ካፓሲተር 
ከም ባተሪ ኤለክትሮናት ክፍጥር 
ኣይክእልን እዩ። ካብ ደጋዊ 
ምንጪ ንዝመጽኡዎ ኤለክትሮናት 
ግን ክዓቍር ይኽእል።

ኣሰራርሓ ንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲንትምህርቲ፡ ምህዞ፡ ርኽበትን ሓፈሻዊ ህይወትን ዝገልጽ ጥቕሲ

ጥቕሲጥቕሲ
እ ዚ እ ዚ 
ሰሙንሰሙን

“ታሪኽ ወዲ-ሰብ ታሪኽ ሓሳባት እዩ።” 

- H.G. Wells

ከም ዓቛሪት ኤለክትሪክያዊ ጸዓትከም ዓቛሪት ኤለክትሪክያዊ ጸዓት

ፊዚክስ ካፓሲተር ካፓሲተር ካብ “ካፓሲቲ” (ህላወ 
ተኽእሎ) ዝብል ቃል እንግሊዝኛ 
ዝወጽአ እዩ፣ ናይ ምዕቃብ 
ተኽእሎ ዘሎዎ ማለት ድማ’ዩ። 
ካፓሲተር ብኽልተ ኤለክትሪክ 
ከምሓላልፍ ዝኽእል ብረታዊ 
ጽላት፡ ብኤለክትሪክ ከምሓላልፍ 
ዘይክእል ኣካል ዝተፈልየ እዩ። 
እተን ክልተ ጽላታት ናብ ክልተ 
ኣንጻር ተርሚናላት ናይ ሓደ 
ኤለክትሪክያዊ ጸዓት ይራኸባ። 
(ምርድኡ ምእንታን ክጥዕመና 
ክልተ ናይ ኣሉሚንየም ንኣሽቱ 
ጸፋሕቲ ጽላታት ይዅናልና። ነዘን 
ክልተ ናይ ኣሉሚንየም ጽላታት 
ዝፈሊ ኸኣ ዝዀነ ኤለክትሪክ 
ዘየምሓላልፍ ኣካል ከም ኣየር፡ 
ቤትሮ፡ ካይላን ፕላስቲክን 
ክኸውን ይኽእል።) ኣቐደሚና 
ከም ዝረኣናዮ፡ ባተሪ ካብ ኣብ 
ውሽጡ ዘሎ ከሚካላዊ ውህደት 
ኤለክትሮናት ክፈጥር እንከሎ፡ 
ካፓሲተር ግን ኤለክትሮናት 
ክዓቍር’ምበር ክፈጥር ኣይክእልን። 
እንተዀነ ክልተኦም ብሓደ ክሰርሑ 
ይኽእሉ’ዮም።

እዘን ክልተ ናይ ኣሉሚንየም 
ጽላታት ናብ በበይኑ (ተባዕታይን 
ኣንስታይን) ተርሚናል ናይ ሓደ 
1.5V ባተሪ ብናይ ኤለክትሪክ 
ገመድ ንእሰረን። እቶም እቲ ባተሪ 
ዝፈጠሮም ኤለክትሮናት ብኣንስታይ 
ተርሚናል ኣቢሎም፡ ናብታ ናብኡ 
ተላጊባ ዘላ ኣልሚንየም ይግዕዙ። 
ካብታ ሓንቲ ጽላት ከኣ ናብቲ 
ተባዕታዊ ተርሚናል ኤለክትሮናት 
ይውሕዙ። ዝዀነ ኣካል “ቻርጅድ” 
ኰይኑ ክንብሎ እንተ ዄንና፡ 
ኤለክትሮናት ወይ ክቕበል (gain) 
ወይ ክሰድድ (lose) ኣለዎ። 
እቲ ብናይ ኣሉሚንየም ጽላታት 
ዝሰራሕናዮ ካፓሲተር ካብቲ ባተሪ 
ዝረኸቦ ጸዓት ዝኣኽሎ “ቻርጅ” 
ምስ ገበረ፡ መዓረ እቲ ባተሪ 1.5V 
ይህልዎ። ነዛ ትስዕብ ኣብነት ንርአ፤

በዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ መሰረት 
ሓንቲ ካፓሲተርን ባተሪን ምስ 
ሓንቲ ኣምፑል ኣላጊብና ኣለና። 
(ኣብ ጸጋም ታሕቲ ዘላ ስእሊ፡ R 
ዝብል ርአ)። እታ ኣምፑል ካብታ 
ባተሪ ብዝረኸበቶም ኤለክትሮናት 
ክትበርህ እንከላ፡ ንዓኣ ስዒባ 
ኸኣ እታ ካፓሲተር ክሳብ’ቲ 
ዓቐን እትሕዞ “ቻርጅ” ትገብር። 
መወዳእታ እትሕዞ ዓቐን እንተ 
በጺሓ ዝንቀሳቐስ ኤለክትሮናት 
የለን፣ ዝንቀሳቐስ ኤለክትሮን 
እንተ ዘይሃልዩ ነታ ኣምፑል 
ዘብርህዋ ኤለክትሮናት ክትረክብ 
ስለ ዘይትኽእል ኣይትበርህን እያ። 
ነታ ባተሪ ኣሊና ነተን ገመድ ምስ 
ነላግበን እቲ ኣብታ ካፓሲተር 

ተዓቂቡ ዝጸንሐ ኤለክትሮናት፡ 
ካብታ ሓንቲ ጽላት ናብታ ሓንቲ  
ክውሕዝ ይጅምር። ክሳብ እታ 
ካፓሲተር ጥርሓ እትኸውን ከኣ 
እታ ኣምፑል ክትበርህ ትኽእል። 
ንእግረ-መገድና ካብዚ ኣብነት 
ንግንዘቦ እንተ ሃልዩ፡ ነቲ ኣብዛ 
ሰርኲት ዝጸንሐ ኤለክትሪክያዊ 
ጸዓት እዛ ካፓሲተር ክትቈጻጸሮ 
ምጽናሓ’ዩ።

ታሪኽ
ካፓሲተር ኣብ ቴክኖሎጂ 

ዘይንዓቕ ኣበርክቶ’ዩ ዘለዎ። 
ካፓሲተር መን ምሂዝዎ ዝብል 
ሕቶ ክለዓል እንከሎ፡ ዝተፈላለየ 
መልሲ ኢኻ እትረክብ፣ እቲ መልሲ 
ኣብ ንመን ትውከስ’ዩ ዝምርኰስ። 
ገለ መዛግብ ጀርመናዊ ኢዋልድ 
ጆርጅ ክሊስት ኣብ ሕዳር 1745 
ከም ዝመሃዞ ይነግሩ። እንተዀነ 
ዝዀነ ዓሚቝ ትንተናን ኖትን 
ስለ ዘይተረኽቦ፡ እታ ቀዳመይቲ 
ብመልክዕ “ለይደን ጃር” 
ዝተመዝገበት ካፓሲተር ብስም 
ሆላንዳዊ ስነ-ፍልጠተኛ ፒተር ቫን 
ማስቸንቡሮክ እያ። ብዙሕ እዋን 
እዚ ጀርመናዊ ስነ-ፍልጠተኛ ኣብ 
ምዕባለ ካፓሲተር ጽቡቕ ኣበርክቶ 
ዝገበረ ተባሂሉ ይጥቀስ ኣሎ። 
ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከም 
ዝገልጽዎ ክልተኦም ኣብ በበይኖም 
ከይፈለጡ በብወገኖም ይሰርሑ 
ነበሩ።

“ለይደን ጃር” (ናይ ለይደን ባዞ) 
ክልተ ብረት ንሓድሕዶም ብቤትሮ 
ዝተፈላለዩ፡ ውሑድ ዓቐን ቻርጅ 
ወይ ቮልት ትዓቍር ዝነበረት 
መሳርሒት እያ። ንእሽተይ ማሕታ 
ክትፈጥር እትኽእልን ሰብ ክሕዛ 
እንከሎ ተዘዝታ ትፈጥርን ነበረት። 
ንለይደን ጃር ብዙሕ መጽናዕትን 
ምርምርን ዘካየደላ በንጃሚን 
ፍራንክሊን፡ ነዛ ኤለክትሪክ 
እትዓቍር ባዞ ናብ ንእሽተይ ኣብ 
ኢድካ እትታሓዝ ሞዴል ክቕይራ 
ሓርኰትኮት ኢሉ። ምስ ሰለጦ ድማ 
“መጀመርታ ጸፋሕ ካፓሲተር 
ዝሰርሐ” ተባሂሉ ተሰይሙ ኣሎ።

ዓመታት ጸኒሑ ማይክል ፈራዳይ፡ 
ብኤለክትሪክሲቲ እናተመራመረ 
እንከሎ ዘይጥቀመሎም 
ኤለክትሮናት በይኖም ከቐምጦም 
ከኣለ። ቀልጢፉ ኸኣ ኣብ 
ግብሪ ክጥቀመላን ንርሑቕ ኣብ 
ዝዝርጋሕ ኤለክትሪክ ሓጋዚቱን 
ክትከውን ከኣለት። እዚ ኣብ ምህዞ 
ካፓሲተር ዓቢ ዝላ ነበረ። ማይክል 
ፈራዳይ ኣብ ኤለክትሪክሲቲ 
ብዝገበሮ ኣበርክቶ፡ ንኣሃዱ ዓቐን 
ካፓሲታንስ ብስሙ “ፋራድ” 
ተባሂሉ ክጽዋዕ ተወሲኑ።
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ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
ናይ ስንብታ ቃላት ስቴቨን“ጥርዚ ዓወት ናይ’ቲ ዘሰላስሎ ንግዳዊ 

ንጥፈታት በጺሐዮ እየ። ከም ዕዉት 

ሰብ  እየ እውን ዝቝጸር። ሽሕ’ኳ 

እዚ ይኹን እምበር፡ መጠን ሓጐሰይ 

ውሑድ እዩ።”

እዚ ዘረባዚ፡ ስቴቨን ጆብስ ዝተባህለ 

ሰብ ቅድሚ’ቲ ኣብዚ ኩነትን ደረጃን 

ምብጽሑ፡ ብዛዕባ ህልው ኩነታቱን 

መነባብሮኡን ኣመልኪቱ ኣብ ቀዳማይ 

ሕጡበ ጽሑፍ ገጻት መዝገብ ዕለታዊ 

ንጥፈታት ህይወቱ ዘስፈሮም ቃላት 

እዮም። ስቴቨን ነዚ ጽሑፍ’ዚ ዘንብብን 

ዝደግሞን ዘሎ ሎሚ ብሕማም ተደኒሱ 

ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ኣብ ዘለወሉ ግዜ 

እዩ።  

 ስቴቨን ነቲ ብስምዒት ናይቲ ግዜ’ቲ 

ዝጸሓፎ ትሕዝቶ መዝገብ ዕለታዊ 

ንጥፈታቱ፡ እናተገረመ ዳግማይ ክቕልሶ 

ዝመረጸ እንክመስል ድማ’ዩ ብኸምዚ 

ንሓሳባቱ ዘሀብትሞን ዘራጕዶን ዘሎ።

“እቲ ኣነ ሓቀኛ ህይወት ንኽነብር 

ወሳኒ ረቛሒ ብምባል ዝጠቐስክዎ 

ሃብቲ፡ ግና ከምቲ ዝኣመንክዎ ኩሉ 

ክዀነለይ ብዘይምኽኣሉ ነዚ ዘረባ’ዚ 

ክብሎ እንከለኹ፡ በቲ ናይ’ቲ ግዜ’ቲ 

ሃዋህው ማዕረ ክንደይ ተሃሚለን 

ካብ ክውንነታውያን ነገራት ርሒቐን 

ምንባረይ እዩ ሎሚ ክርድኣኒ ጀሚሩ 

ዘሎ” ይብል። ኣስዒቡ ከኣ፡ “ኣብ’ዚ 

ግዜ’ዚ ሃብቲ ንዓይ ትርጉም ኣልቦ እዩ። 

ምኽንያቱ፡ ካብ’ዚ ዘለኽዎ ንሕሙም 

ጥራይ ክጸውር ዝተሓርየ ዓራት ምንቕ 

ከብለኒ ብዘይምኽኣሉን፡ ናብ ቃሬዛ 

ወይ ኣፈፌት ሞት ክደፍኣኒ ህርዲግ 

ይብል ምህላዉን እዩ። ዝሰኣንክዎ 

ኣይነበረንን። ዘዝረኸብክዎ ኣዝዩ ምሩጽ 

መግቢን መስተን ጥራይ ምውታፍ 

እምበር ውራይ ጥዕናይ ኣተኩሮ 

ገይረ ዘይፈልጥ ብምንባረይ፡ ብሃብቲ 

ዝመበገሲኡ መዘዝ እነኹ ጥዕና 

ኣልቦ ኰይነ ክተርፍ ተገዲደ። 

 ሓደ ምሸት ኣብ’ቲ ዝደቀስኩሉ 

ክፍሊ፡ እቶም ህይወተይ ንምስራር 

ዝወናጨፉ ዝነበሩ ሓካይም፡ ሓደ 

ኣገዳሲ ዝበልዎ መሳርሒ ኣብ ጎድነይ 

ኣቐሚጦም ከምዝነበሩ ተዓዘብኩ። 

እቶም ብቐጠልያ ሕብሪ ዝተሰነዩ 

ካብ ናብ ብቕርጺ ሽንቲ ብዕራይ 

ዝመሓላለፉ ዝነበሩ መስመራት ኣብ 

ስክሪን እታ ብጎድነይ ተቐሚጣ 

ዝነበረት ደስክቶፕ፡ ምስ ኩነታት 

ጥዕናይ ምትኣስሳር ከምዝነበሮም እውን 

ድሒረ እየ ክርደኦ ክኢለ።  

 ሽዑ ምንባረይ ኣብ ኣዚዩ ኣከራኻሪ 

ደረጃ ከምዝበጽሐ ኣይተሰወረንን። 

እቶም ላዕሊን ታሕትን እናበሉ 

ዝመሓላለፉ ዝነበሩ ቀጠልያ ብርሃን፡ 

ዘይከም ቅድሚ’ታ ምሸት፡ ብርቱዕ 

ድምጺ ዘለዎም ኰይኑ ተሰማዓኒ። 

ኣዒንተይ ካብ ንቡር ንላዕሊ ኣፍጢጠ 

ብምጥማት ድማ መልኣከ ሞት ናባይ 

ገጹ እናቐረበ ዝመጽእ ዘሎ መሰለኒ። 

ሽዑ ፈሊጠ። ኣብ ምንባር ብህይወት 

ክሳብ ዘለና እኹል ትሩፍ ሃብቲ ምስ 

ኣዋህለልና፡ ጎድኒ ጎድኑ ምስ ሃብቲ 

ፈጺሞም ምትእስሳር ዘይብሎም ነገራት 

ረሲዕና ክንጐዓዝ ከምንጸንሕ። ከም’ቲ 

ንሕና ንሃብቲን ካልኦት ዓለማውያን 

ነገራትን እንሃድን፡ ንዓና ዝሃድን ገለ 

ሓይሊ ከምዘሎ እውን ከስተብህል 

ክኣልኩ። 

እቲ ልዕሊ ሃብቲ ኣገዳሲ፡ መዓስ 

ኣገዳሲ ጥራይ - እንኮን መሰረታውን 

ምንባር ከማን ክኸውን ይእኽል 

እዩ። ምናልባት ዝምድና፡ ጥበብ፡ ካብ 

ቁልዕነትና ዝሓለምናዮም ነገራት 

ብዙሓት ክዀኑ ይኽእሉ። ኣነ ግና 

ዘይከም ካልኦት ፍጡራት ብዘይ 

ምቁራጽ ነቲ ዝተመነኽዎ ንኽረክብ 

ዝመረሽክዎ ጉዕዞ፡ ካልእ ከም’ዚ ከማይ 

ገይሩ ተመንዩ ንምርካቡ ዝተጓዕዘ ሓደ 

ሰብ እኳ ዝረኽቦ ኣይመስለንን። 

 ፈጣሪ ኣብ ልቢ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ 

ፍቕሪ ክበቚለሉ ዝኽእል ክፉት ቦታ 

ፈጢሩልና እዩ። ኣነን ከምዚ ከማይ 

ሰባትን ግና ነቲ ክፉት ቦታ ብሃብቲን 

መጋየጺ ነገራትን ኢና ነዲቕናዮ። 

ኣብ ምንባር ዘጥረኽዎ ሃብቲ፡ ጉዕዞ 

ምንባረይ ዛዚመ ካብ ዓለም እንክሰናበት 

ክሳብ’ቲ ዘልኣለማዊ ስፍራይ ከሰንየኒ 

ዘይምኽኣሉ ኣዝዩ ኣተሓሳሰበኒ። 

 እታ እንኮ መሰነይታ ጉዕዞይ 

ክትከውን ዝለዓለ ተኽእሎ ዝነበራ 

ፍቕሪ‘ውን እንተዀነት ብሰንኪ 

ዕሽነተይ ንቦታኣ ብኻልእ ነገር ተኪአያ 

እየ። እታ’ኳ ውሕስነት ኩሉ ምንባረይ 

ምዃና ዝዘንጋዕኩዋ ፍቕሪ። እታ’ኳ 

ሓይሊን ብርሃንን ሂባ፡ ጉዕዞ ህይወተይ 

ንጹርን ፍርሂ ኣልቦን ክኸውን ባይታ 

እተጣጥሕ ፍቕሪ፤ እታ’ኳ ኣገዳስነታ 

ፈሊጦም ይርሃው ይሕሰም ለባማትን 

መስተውዓልቲን ጥራይ ዝስዕብዋ ፍቕሪ. 

. . ሓንሳብን ንሓዋሩን ከሲረ ከይከስራ 

እናሰጋእኩ ስለኣ ክሓስብ ብዛዕባ’ቲ ኣብ 

ቅድመይ ካብ ናብ ዝመሓላለፍ ዝነበረ 

ቀጠልያ ዚግዛግ መስመራት ምጭናቕ 

ክገድፎ ተፈለጠኒ። 

 ብፍቕሪ ብምሕሳበይ ጥራይ ክሳብ 

ክንድ’ዚ እፎይታ ክወርረኒ እንካብ 

ተሰማዓኒ ዋንነተይ ክገብራ እንተዝፍትን፡ 

ነቲ ሃብቲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጉዕዞ ኣብ 

“ፍቕሪ” ኣውዒለዮ ነይረ እንተዝኸውን፡ 

ኣብ ከምዚ ኣተሓሳሳቢ ኩነትን ፍርሂ 

ሞትን ጭንቅን ኣይምወደቕኩን - 

ክብል እውን ከይተፈለጠኒ ኣድመጽኩ። 

 ሳላ ሃብትኻ ማኪና ዝመርሓልካ 

ሰራሕተኛ ክትቈጽር ትኽእል 

ኢኻ - ዕድመ ንገንዘብን ሃብትን። 

ምክንያቱ፡ ገንዘብ ዘይገብሮ የብሉን። 

የግዳ ብሃብትኻ፡ ንሕማምካ ተቐቢሉ 

ዝሓመልካን ዝስከመልካን ፍቓደኛ 

ክኸውን ዝኽእል ሰብ ክትረክብ ዛጊት 

ፈጺሙ ኣይተሰምዐን ኣይተራእየን 

እውን ዘሎ። ዓለማውያን ነገራት 

ጠፊኦም ንምትክኦም ዘሸግሩ ኣይኰኑን። 

ሓደ ነገር ግና ኣሎ፡ ሓንሳብ ምስ ተሰወረ 

ንምትክኡ ዘጸግም። ህይወት ናይ ሓደ 

ናብ ክፍሊ መብጣሕቲ ዘምርሕ ዘሎ 

ሰብ ፈለማ ዝረኣዮ ነገር እንተሎ፡ ኣብ 

ምንባር ጉዕዞ እዛ ዓለም ሓደ ፈጺሙ 

ንኸንብቦ ዝጀመሮ ግናኸ ዘይወደኦ 

መጽሓፍ ከምዘሎ ዝግንዘብ ምዃኑ 

እዩ። መሰረታውያን ኣዕኑድ ናይ’ቲ 

መጽሓፍ ‘ጥዑይን ንጹህን ህይወት 

ንምምራሕ፡ ጉዕዞ ምንባርካ ወትሩ 

ብፍቕሪ ዝተመልአ ይኹን’ ዝብል እዩ።

 ሎሚ ዘለናዮ ደረጃ ዕድመ ብዘየገድስ፡ 

ኣብ ዝሃለና ሃሊና ህልዊ ኩነታትና እቲ 

ዝበለጸ ግዜ እዩ። ሎሚ ግዜና ምዃኑ 

ተረዲእና፡ ግዜ ኣሎኒ ዝብል መሀመሊ 

ሓሳብ ኣወጊድና፡ ነቲ ጽባሕ ክመጽእ 

ዝኽእል ኣቐንዛዊ ጣዕሳ ንምቅላስ 

እጅገና ንስብስበሉ ህሞት ምዃኑ 

ተረዲእና ፊተ ፊት ክንገጥሞ ይግባእ። 

 ኣብ ምንባር ወሳኒ ረቛሒ ፍቕሪ ምስ 

ስድራቤትካ፡ ፍቕሪ ምስ መጻምድትኻ፡ 

ፍቕሪ ምስ ፈተውትኻን መሳርሕትኻን 

ምዃኑ ሎሚ ኣብ ድርኵዂት እታ 

ምንባረይ ንምቕጻል ትቃለስ ዘላ 

ዘመናዊት መሳርሒ ፈሊጠ።”

ኣደነቕቲ ሓቅታት
1. ሓደ እኹል ሰብ ኣብ ዓመት ክሳብ 

1460 ግዜ ክሓልም ይኽእል።

2. ብደረጃ ዓለም ኣልኮላዊ መስተ 

ካብ ዝሰትዩ ሰባት እቶም 24% ብሓደጋ 

መውደቕቲ፡ ቃጸሎ ሓዊ ከምኡ’ውን 

ነፍሰ-ቕትለት ይሞቱ።

3. ደቂ-ኣንስትዮ ምስ ደቂ-ተባዕትዮ 

እንክወዳደራ፡ ኣብ መደቀሲአን ዘለወን 

ጽሬትን ክንክን ኣተሓሕዛ ናውቲ ዓራትን 

76% ብምሓዝ ከምዝበልጻኦም ስታስቲካዊ 

ጸብጻባት የመልክቱ።

4. ኣብ 1890 ኣብ ክሊ ዕድመ 18 

ክሳብ 21 ካብ ዝርከቡ ኣመሪካውያን 

መንእሰያት፡ እቶም 3% ጥራይ እዮም 

ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲን 

ኮለጃትን ክመሃሩ ዝፍቀደሎም ነይሩ።

5. ጥንሲ ልዕሊ ካልኦት ኣዋርሕ ኣብ 

ወርሒ ታሕሳስ የጋጥም።

6. 16% ካብ ህዝቢ ዓለም ጽምብል 

ዕለተ መርዓኦም ብልክዕ ዘይዝክርዎ 

እዮም። ብፍላይ ድማ ደቂ-ተባዕትዮ።

7. ኣብ 1970፡ 5% ካብ ጠቕላላ ብዝሒ 

ህዝቢ ኣመሪካ ጥራይ እዩ ኣብ ከተማታት 

ዝነብር ነይሩ።

ንልቦና
“ናብ ኣግራብ፡ ኣዕዋፍ፡ ደበናን ከዋኽብትን ተዓዘብ። ብሓፈሻ ከስተውዕል ዝኽእል 

ልቦና እንተሃልዩካ፡ እዞም ነገራት ማዕረ ክንደይ ሕጉሳት ምዃኖም ተመልከት። ኩሎም 

ሕጉሳት እዮም። ኣግራብ ኣብ ዝዀነ ክፋል’ዛ ዓለም ናይ ገንዘብ ሕሳብ የብሎምን፣ 

ሃብታምን ድኻን እናበሉ እውን ኣይፈላለዩን። ኣዕዋፍ ድማ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ 

ተሳቲፈን መራሕቲ ናይ ምዃን ድሌት የብለንን ግናኸ ብኹሉ ሕጉሳት። ንዕምባባታት 

መሮር ከኣ ተዓዘቦም ብዘይ ዝዀነ ምኽንያት ወትሩ ሕጉሳት። ስለ’ዚ ምንጪ 

ሓጐስና ካብ ነገራዊ ትሕዝቶ ዘይኰነስ ተፈጥሮኣዊ ምዃኑ ኣይትዘንግዕ።” ኦሾኦሾ

“ብንግሆኡ ዝተዛረብካዮ እወታዊ ሓሳብ ንምሉእ መዓልቲ ክልውጦ ይኽእል እዩ”  

ዘይተፈልጠዘይተፈልጠ

“ሕልምታት ዝፈሽሉ ወትሩ ካብ ሕልምና ምስ ዘይንበራበር እዩ። ካብ ድቃስና 

ተበራቢርና ሕልምታትና ክዉን ንምግባር ምስ ንብገስን ንነቅሕን ግና ሕልምታትና 

ፈጺሞም ኣይፈሽሉን እዮም” ዘይተፈልጠዘይተፈልጠ

“ሰባት ብተግባርካ እምበር ብዕላማታትካን ሸቶታትካን ከምዘይፈርዱኻ ኣስተውዕል! 

ወርቃዊ ልቢ ክህልወካ ይኽእል እዩ። የግዳስ ብዘይ ጽኑዕ እምነት ዋጋ የብሉን” 

ዘይተፈልጠዘይተፈልጠ

“ነፍሲ-ወከፍ ብስእላዊ ሓንጐልካ እትቐርጾ ሓሳብ ንተግባር ቀረባ እዩ።” ፓብሎ ፓብሎ 

ፒካሶፒካሶ

“ህይወትና ናብ መወዳእታ ገጻ ክትስጉም እትጅምር፡ ጽን ኢልና ምስማዕ ምስ 

እነቋርጽ እዩ።” ማርቲን ሉተር ኪንግማርቲን ሉተር ኪንግ

ነስተውዕል
1. ህይወት ቀሊል’ዩ፡ እዚ ግና 

ብኸቢድ መንገዲ ክንነብሮ ከለና እዩ። 

ነስተውዕል! ብቐሊል መንገዲ ክንነብሮ 

እንተፈቲንና ድማ ከቢድ እዩ።

2. ምርጫታትና ኣብ ሓንቲ ህሞት 

እዩ ዝውሰንን ዝትግበርን። ሳዕቤናቱ 

ግን ወትሩ ክሳብ ዘለና እዩ ዝቕጽል። 

ስለዚ ኣብ ውሳነታት ኣዚና ጥንቁቓትን 

መስተውዓልትን ክንከውን ይግባእ።

3. ነፍሰ-ነቐፌታ መብዛሕትኡ ግዜ 

ኣብ መንጎ ቀጥታዊን ተዘዋዋሪን 

ድሌታት ንምርካብ ኣብ ዘሎ ህሞት 

ዘጋጥም ተርእዮ እዩ። ስለዚ ድሌታትና 

ክንረክብ ድሌታትና ክንስውእ ከምዘለና 

ተገንዚብና፡ ነፍስና ክንገትእ ንፈትን።

4. ክንዕወት ንነዊሕ ዝጠመተ 

ዕላማን ትኹረትን ክህልወና ኣለዎ። 

መብዛሕትኦም ኣብ ህይወትና 

ዘጋጥሙ ብድሆታት ካብ ናይ ሓጺር 

ግዜ ትኹረት ዝመጽኡ ብምዃኖም፡ 

ነዚኦም ደው ንምባል እቲ ዝበለጸ 

ሜላ ድማ፡ ካብ ኣፍንጫና ኣርሒቕና 

ምስ እንሓስብ ጥራይ እዩ መግትኢ 

ክንገብረሎምን ዓወትና ርጉጽ 

ክኸውንን ዝኽእል።

5. ስነ-ስርዓት ማለት ኣብ መንጎ እቲ 

ሕጂ እንደልዮን ዝያዳ እንደልዮን 

ዘሎ ናይ ምምራጽ ሃዋህው፡ ቀዳምነት 

ንምሃብ ብእነርእዮ ነብሰ-ቁጽጽር እዩ 

ዝምእዘን ወይ ዝልካዕ።

ምስላ ንደለይቲ ልቦና
ጎበዝዶ ይዋዘ ይዋዘ፡ ዓዱ ከይሓዘ

ጎበዝዶ ርኢኹም ኣቦ ጓይላ፡ ዋልታኡ 

ምስ ገተራ፡ ኲናቱ ምስ ተኸላ።

ጎበዝ ክዕጠቕ ኣብ ኣምዕቱ፡ ክጐዩ ኣብ 

ጉልበቱ።

ኣብ ጎበዝ መንእሰይ ሓይሊ፡ ኣብ 

ኣረጊት ሽማግለ ብልሒ ኣይስኣንን።

ልቢ ጎበዝ ኣብ ደረቱ፡ ሓይሊ ሓርማዝ 

ኣብ ንጐቱ።

ንጐራሕ እዝጊ ይፈልጦ፡ ንቘርበት 

ዕንጉለ ይመልጦ።

ብጎራሕ ኣይትገራህ፡ ብዓሻ 

ኣይትመራሕ።

ጐረሮ ዝውሕጦ፡ ኢድ ይፈልጦ።
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ንኣፍልጦንኣፍልጦንኣፍልጦንኣፍልጦ
ሞደሻ ቤት ፍርዲማርታ ክብሮም

ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ዝጥቀሙሉ 

መዶሻ መኣስ፡ ኣበይን ብኸመይን 

ተጀሚሩ? ዝብል ሕቶ ክሳብ ሕጂ ንጹር 

መልሲ ኣይተረኽበሉን። ብዛዕባ ሕጋዊ 

ኣገዳስነቱ’ውን፡ ስሙር መረዳእታ ዘሎ 

ኣይመስልን።ናይ እንግሊዘኛ መጸውዒኡ 

ኰይኑ ዘሎ ቃል “ጋቨል” ኣብ ጥንታዊት 

እንግሊዝ ንልኡላን ዝኽፈል ግብሪ፡ ፈሰስ 

ወይ ክራይ’ዩ ዘስምዕ። እዚ ብኸመይ 

ምስ ሞደሻ ከም ዝተሓሓዝ ዝተገልጸ 

መረዳእታ የልቦን።

ሞደሻ ኣብ መጋባእያታት ቤት ፍርዲ 

ካብ መበል 12 ክሳብ14 ዘመናት ኣብ 

ዓዲ እንግሊዝ ይስርሓሉ ከም ዝነበረ ናይ 

ጽሑፍ መወከሲታት ይሕብሩ። ኣብ 

ተመሳሳሊ እዋን፡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት 

ዓለም’ውን ሞደሻ መሰል መሳርሒታት 

ይጥቀሙ ምንባሮም ይፍለጥ። ዓዲ 

እንግሊዝ ኣቐዲማ ኣብ ስራሕ ዘውዓለቶ 

ትኹን’ምበር፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብያተ-

ፍርዲ ዓዲ እንግሊዝ ሞደሻ ዳርጋ 

ኣይጥቀማን እየን።

ብኣንጻሩ እታ ድሒራ ዘተኣታተወቶ 

ኣመሪካ ኣብ መጋባእያታት ቤት ፍርዲ 

ብሰፊሕ ከም ትጥቀመሉ ይፍለጥ። 

ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ጥራይ ዘይኰነ፡ 

እቶም ብኮንግረስ ወይ ሰኔት ዝፍለጡ 

ተጋባእቲ’ውን ኣኼባ ንምጽዋዕ፡ 

ንምጅማር፡ ኣብ ኣኼባ ስርዓት ንምስፋንን 

ኣኼባ ንምዕጻዉን ድምጺ ሞደሻ 

ይጥቀሙ። ኣብ 1789 ፕረዚደንት 

ናይ ሓንቲ ሃገር፡ ኣብ ኣኼባ ኣባላት 

ባይቶ፡ ሞደሻ ከም ምልክት ምጅማር፡ 

ከም መህድኢ ቆይቍን ምጉርምራምን 

ክጥቀመሉ ጀሚሩ። 

ሞደሻ ናይ ምጽራብ ጥበብ’ውን 

ንውድድር ዝዕድምን ስም ቀረጽቲ 

ዘጸውዕን ስነ-ጥባባዊ ሞያ ኰይኑ’ዩ። 

ሪካሩር ጆንሶን ዝተባህለ ቀራጺ፡ ቤቱላ 

ካብ ዝተባህለ ናይ ኣይስላንድ ገረብ 

ዝቐረጾ ሞደሻ፡ ካብ 1955 ጀሚሩ፡ ኣብ 

ከተማ ኒውዮርክ፡ ኣብ ኣኼባታት ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምግልጋል ይርከብ።

ኣብ ቤት-ፍርዲ ዘገልግል ሞደሻ፡ 

ንኣውሊዕ ካብ ዝመስሉ ተረርቲ 

ኣእዋም ተጸሪቡ ወይ ተቐሪጹ ይዳሎ። 

ሞደሻታት ብቐጥታ ኣብ ጠረጴዛ 

እናሃረምካ ዝስርሓሎም ይኹን’ምበር፡ 

ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ ዝንበር ብያቲ ዝመስል 

ካብ ዕንጸይቲ ዝስራሕ ተቐባሊ’ውን 

ይዋደደሉ’ዩ።

ኣብ መጋባእያታት ዕላማ ናይቲ 

ብሞደሻ ዝፍጠር ድምጺታት እንታይ’ዩ? 

ቅኑዕ ኣጠቓቕማ ናይ ሞደሻኸ እንታይ 

ይመስል? ዝብሉ ሕቶታትን ንምምላስ 

እዞም ዝስዕቡ ክጥቀሱ ይኽእሉ።

1. ሞደሻ ምልክት ስልጣን፡ መሪሕነትን 

ሓላፍነትን’ዩ። ብማእከላይ ዳኛ ስለ 

ዝተሓዝ ተራን ስልጣንን ናይቶም 

ደያኑ’ውን የመልክት። ንኣብነት፡ ማእከላይ 

ዳኛ ነታ ሞደሻ ንሓደ ወሰናይ ዳኛ እንተ 

ኣረኪብዎ ናይ ምውሳን ስልጣን’ውን 

ኣረኪብዎ ማለት’ዩ።

2. መስርሕ ክርክርን ፍርድን ከም 

ዝተጀመረ ወይ  ኣብ ዕረፍቲ ዝጸንሐ 

መጋበኣያ ዳግም ከም ዝቐጸለ ኣቓልቦ 

ተጋባእቲ ንምጽዋዕ ወይ መጋበኣያ ከም 

ዝተወደአ ንምምልካት።

3. ኣብ ማእከል ክርክር ሰብ ጉዳይ ወይ 

ድማ ጠበቓታትን ኣኽበርቲ ሕግን ቆይቊ 

ወይ ዓው ዓው ምስ ዘልዕሉ ከም ነጥቢ 

ስርዓት ወይ መጠንቀቕታ የገልግል። 

መጀመርታ ናይ ቃል መጠንቀቕታ 

ይወሃብ፡ ደሓር ሞደሻ ይህረም፡ ድሕሪኡ 

ስነ-ስርዓት ዘጉደለ ሰብ ጉዳይ ካብ 

መጋበኣያ ከም ዝወጽኡ ወይ ብንዕቀት 

ቤት ፍርዲ ተጠሚቶም ህጹጽ ማእሰርቲ 

ከም ዝዉሰነሎም ይግበር። ብመሰረት 

ገበናዊ ሕጊ ሃገርና፡ በዓል ጉዳይ ሓሪቑ 

ንዳኛ ወይ ቤት ፍርዲ ምስ ዝጸርፍ፡ ሽዑ 

ንሽዑ ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ ሽዱሽተ 

ወርሒ ዝዝርጋሕ ማእሰርቲ ክወሰነሉ 

ይኽእል።

4. ኣብ መስርሕ ክርክር ዝተዋህበ 

ብይን፡ ቆጸራ ወይ ዉሳነ ዝጸንዕን 

ዝትግበርን ምዃኑ የመልክት። 

ይኹን’ምበር፡ ዳኛ’ውን ንሞደሻ ብኣገባብ 

ክጥቀመሉ ሞያዊ ግዴታ ኣለዎ። ንሞደሻ 

እናወጣወጠ ንሰብ ጉዳይ ከፈራርሓሉ 

ኣይግባእን’ዩ። ኣብ ዘይምኽኑይ እዋን 

ጠረጴዛታት እናደሰቐ፡ ንመስርሕ ክርክር 

ፍርዲ ክርብሽ ቅቡል ኣይኰነን። ኣካላቱ 

ኣብቲ ሞደሻ ክምርኰስ ወይ ኣብ እዋን 

ስራሕ ነቲ ሞደሻ እናገላበጠ ክጻወተሉ 

ብስነ-ምግባር ቤት ፍርዲ ፍቑድ ኣይኰነን።

ብርእይቶ ገለ ጸሓፍቲ ሞደሻ ንምጥቃም 

ዘገድድ ሕጋዊ ግዴታ የሎን። ቤት ፍርዲ 

ብባህሪኡ ተፈራሒ ስለ ዝዀነ፡ ሰባት 

የኽብርዎ እዮም። ስነ-ስርዓት ቤት ፍርዲ 

ዝግህሱ ከጋጥሙ ከለዉ ድማ፡ ብናይ ቃል 

መጠንቀቕታ ወይ ብመቕጻዕቲ ክእረሙ 

ይኽእሉ’ዮም። ኣብ ቤት ፍርዲ ሓለውቲ 

ብምምዳብ ጸጥታ ምኽባር’ውን፡ ጸገም 

የብሉን። ስለዚ ሞደሻ ‘ሕጋዊ ኣገዳስነት 

የብሉን’ ብምባል ይድምድሙ።

ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ፡ ሞደሻ ኣብ 

ኣብያተ ፍርድታት ምጥቃም፡ ብልማድ 

ዝማዕበለ፡ ከም ትእምርቲ ፍትሒ፡ ከም 

መግለጺ ስልጣንን ሓላፍነትን፡ ከም 

ነጋሪት ድምጺ ኰይኑ ካብ ምግልጋል

ሓሊፉ፡ ናይ ምጥቃሙ ሕጋዊ ግዴታ 

ዘሎ ኣይመስልን።

ኦሊምፒክ
ውግእ ሓድ-ሕድን ደም ምፍሳስን 

የዘውትሩ ምንባሮም ዝትረኸሎም 

ጥንታውያን ግሪኻውያን፡ ብዘይካ ጸወታ 

ሓውን ኲናትን፡ መሰረት ናይ ዘመንና 

ኦሊምፒካዊ ውድድራት ዘንጸፉ ወናማት 

ስፖርተኛታት ምንባሮም እውን ይዝንቶ 

እዩ።

ኣብ ቦታ ኣሊምፒያ (Olymp-

pia) ተኣኻኺቦም ዝወዳደሩ ዝነበሩ 

ግሪኻውያን፡ ስፖርታዊ ውድድራቶም 

ካብ ዝጀመሩላ ህሞት፡ ውግእን ወረ 

ውግን ፈጺሙ ደሃዩ ይጠፍእ ምንባሩ 

ይትረኽ።

ኩሉ ስፖርተኛ 

ከም’ዛ ኣዲኡ 

ዝ ወ ለ ደ ቶ 

ጥራሕ ነብሱ’ዩ 

ዝወዳደር። ጎየይቲ፡ ዘለልቲ፡ ዝጓሰጡን 

ዝቃለሱን፡ ኲናት ዝውርውሩ፡ ዲስካስ 

ዝድርብዩ፡ ኣፍራስ ዝጋልቡ … ወዘተ 

ብዓውታ እናጨደሩን እናደረፉን ሓያል 

ህልኽ ዝመልኦ ውድድራቶም የካይዱ። 

ጫማ፡ ካልሲ፡ ማልያ፡ ስረ … ወዘተ 

ስፖርታዊ ዕጥቂ ዝበሃል የለን። ነፍሲ-

ወከፍ ኣትለት መላእ ሰብነቱ ዘይቲ 

ኣውሊዕ ተለኽዩ ቀባእ-ባእ እናበለ’ዩ 

ውድድራቱ ዘካይድ።

ንዕዉታት ዝወሃብ መዳልያን ሽልማትን 

የለን። ዕዉታት ንኽብሪ ዓወቶም ትንጎ 

(ካብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ብዕንክሊላዊ 

ቅርጺ ዝጥቕለል ህያብ) ኣብ ርእሶም 

ይግበረሎም። ብዘይካ’ዚ ኣድናቘትን 

ክብርን ናይ ፈለጥትን ጎረባብትን 

ይረኽቡ። እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን 

ከኣ፡ ዝተረፈ ሂወቶም ብናጻ ክምገቡ 

ይፍቀደሎም። 

ሓደ ኮኮ ማለት ከሻኒ መግቢ ዝሞያኡ 

ቀዳማይ ተዓዋቲ ጉያ ኦለምፒክ ምዃኑ 

ዝንገረሉ ኮርበስ፡ ድሕሪ ኣንጸበራቒ ዓወቱ 

እንተኾነ’ውን፡ ናብ ክሽነኡ’ዩ ተመሊሱ። 

ግና ባህ ዝበሎን ዝደለዮን ብናጻ ክምገብ 

በቒዑ። 

ናይ ጥንታዊት ግሪኽ ናይ ኦለምፒክ 

ውድድራት፡ 

ናይ ሓባር 

መንነት ናይ ዝውንኑ 

ህዝቢ ወግዕታትን መድረኻትን’ዮም 

ኔሮም። ቴማ ናይ’ዚ ውድድር፡ “ንጻላእ 

ኢና፡ ደም’ውን ንፋስስ ኢና፡ ይኹን’ምበር 

ኩልና ግሪኻውያን ኢና” እዩ ዝብል 

ነይሩ። ድሒሮም ዝመጹ ገለ 

ዓቃባውያን “ናይ ድሑራትን ደናቑርን 

ተግባር፡ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ናይ 

ዘይብሎም ኣረማውያን ልማድ’ዩ” ተባሂሉ 

ክሳብ ዝኹነን ከኣ፡ ንሓደ ሽሕ ዓመታት 

መመላእታ ብዘይምቁራጽ ተኻይዱ። 

ኣብ’ዚ ግኑንን ህቡብን ህዝባዊ ንጥፈት፡ 

ገላዩ፡ ደቀንስትዮን ወጻእተኛታትን ክሳተፉ 

ፍቑድ ኣይነበረን።

ንኣፍልጦ
1. ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ብሕቱው ቦታ ዝበሃል፡ ደሴታት ትሪስታን ዳ ኩንሃን 

ዝርከባሉ ቦታ እዩ። እዘን ደሴታት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ እየን 

ዝርከባ። ካብዘን ደሴታት እቲ ዝቐረበ ሰብ ዝቕመጠሉ ቦታ - 2,434 ኪሎ ሜተር 

ርሕቀት ኣለዎ። 

2. ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጎግል፡ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ እትደልየሉ ግዜ፡ ብሓንሳብ ከባቢ 

ሓደ ሽሕ ኮምፕዩተራት ብምውፋር ኣብ ውሽጢ 0.2 ካልኢት መልሲ ይህባኻ። 

3. ኣብ ዓለም፡ ከባቢ 5 ቢልዮን ሰባት ተጠቀምቲ ኢንተርነት ኣለዉ። 

4. ብመሰረት ኣብ 2019 ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ኣብ ዓለም ማእከላይ ገምጋም ዕድመ 

ደቂ ሰብ 30 ዓመት እዩ።  

5. ኣብ ዓለም፡ ንኹሉ ሰብ ዝኣክል መግቢ እዩ ዝፈሪ። እቲ ጸገም ግና፡ ኣብ ምቕርሐ 

እዩ። 

6. ኣብ 2010፡ ተመራመርቲ ኣብ ዓለም ክንደይ መጽሓፍቲ ከም ዘለዉ ክፈልጡ 

መጽናዕቲ ኣካይዶም ነይሮም። ብማእከላይ ገምጋም ድማ፡ 130 ሚልዮን መጽሓፍቲ  

ረኺቦም።  

7. ምጉዛም ናይ ነብሪ፡ ክሳብ ሰለስተ ኪሎሜተር ዘሎ ርሕቀት ክስማዕ ይኽእል። 

ዕድመ ምድሪ 4.5 ቢልዮን ዓመታት እዩ። ከምኡ እውን፡ ምድሪ ካብ ጸሓይ 147.2 

ሚልዮን ኪሎሜተር ርሕቀት ኣለዋ። 

8. ጉንጓ ከበሮ ዓይኒ የብሎምን።

9. ኩባን ሰሜን ኮርያን፡ እተን ክልተ ኮካ ኮላ ምሻጥ ዘይፍቀደለን ሃገራት እየን። 

10. እቲ ዝመረረ ጉዕ-በርበረ፡ ካብ ምብርታዑ ዝተላዕለ ክሳብ ሞት ከብጽሕ ይኽእል።

ንፍሽኽታ
ሓደ መንእሰይ፡ ንፈለማ እዋኑ ጓል ይቖጽር እሞ፡ እንታይ ኢሉ ከም ዘዕልላ 

ይሕርብቶ። ካብ ኣቦኡ ድማ ምኽሪ ይሓትት። ኣቦኡ - “‘ዚወደይ፡ ኣብ ህይወት 

ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ መግቢ፡ ስድራን ፍልስፍናን እዮም፡

” ክብል ይመኽሮ። 

ወዲ ምስታ ዝቖጸራ ጓል ብሓባር፡ ኣብ ሓደ ምቁር ሕብስቲ ዝሽየጦ ስፍራ ከይዶም 

ኮፍ በሉ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ፡ ብዘይ ዝዀነ ዕላል ዓይኒ ንዓይኒ ይጠማመቱ። 

ድሕሪ’ዚ ወዲ፡ ምኽሪ ኣቦኡ ይዝክር እሞ “ቅልዋ ድንሽሲ ትፈትዊዶ?” ብምባል 

ይሓታ። “ኣይፋለይ!” መለሰት ጓል። ወዲ በቲ ሓጺር መልሲ ናይ’ታ ጓል ኣይቀሰነን፣ 

ዓቕሉ ድማ ጸበቦ። 

ድሕሪ ቅሩብ ደቓይቕ፡ ነታ ካልኣይቲ ምኽሪ ኣቦኡ እውን ይዝክራ፡ “ሓው 

ኣለኪዶ?” ይውከሳ። “የብለይን!” መለሰት ጓል። ወዲ መሬት ከም ኣፍ ዕንቍ 

ጸበበቶ። ነታ ናይ መወዳእታ ምኽሪ ኣቦኡ ንኽፍትን፡ “ስምዕኒ እንዶ - ሓው እንተ 

ዝህልወክስ ቅልዋ ድንሽ ምፈተወዶ?” በላ ንብለኩም።

መደብ ተሌቪዥን
ሰዓት  መደብ

09፡00  ሃገራዊ  መዝሙር
09፡02  ኤሮቢክስ
09፡35  ፊዮሪና 
10፡10  ፓኖራማ
11፡00  ማእገር
13፡00  ዶክተራት ኣብ ስትድዮ 
12፡45  ድራማ
14፡00  ሞዛይክ
16፡30  እንዳ ዝማም
17፡05  ሃብቲ ባሕሪ
17፡30  ተኸታታሊት  ፊልም                                                                                                                                              
          ቀለቤት  ልቢ  
18፡05  ዶክመንታሪ
18፡30  ህርመት
20፡00  ዜና  (ትግረ) 
20፡13  እትመት  ሲት--ኮም  
21፡00  ዜና (ትግርኛ) 
 
21፡25 ዉድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት                                                                                                                                             
          ቡያ 44ክፋል
22፡00  ዜና (ዓረብ) 
22፡10 THE SOUND  OF                                                                                                                                               
          OASIS  
22፡30  ዜና  (እንግሊዝ) 
22፡40  IN FOCUS

ሰኑይ
 ሰዓት       መደብ 
12፡00  ሃገራዊ መዝሙር
12፡02  ድራማ
12፡30  ዜና (ትግርኛ)
12፡50  ዜና  ስፖርት
12፡55  ዕላል ጥበባት
13፡30  ዜና(ዓረብ)
13፡45  ሄሎ ደባይዋ
15፡30  ፊልም 
17፡00  ዜና(ትግርኛ)
17፡15  ደርፊ
17፡30  ዜና (ዓረብ)
17፡40  ደረት ቃና
19፡10  ሳይዳ
20፡00  ዜና (ትግረ)
20፡15  ሰሙናዊ ፍጻሜታት                                                                                                                                            
          ስፖርት
21፡00 ዜና (ትግርኛ)
21፡25 ካብ ዞባታት
22፡00 ዜና(ዓረብ)
22፡10 መደብ ሌላ
22፡30 ዜና(እንግሊዝ)
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ሰሓቕ

ኣብራሃም ዘርአ (ወዲሃለቃ)

ሰሓቕ ኣብ ህይወት ደቂ-ሰባት ካብ 
ዘድልዩ ጠለባት ሓደ እዩ። ምኽንያቱ 
ንዘለና ቍጠዐ ወይ ጭንቀት 
ዘብንን ፍቱን መድሃኒት ብምዃኑ። 
ተመራመርቲ ስነ-ልቦና ከምዝገልጹዎ፡ 
ሰሓቕ ዘዘውትር ሰብ ኣእምሮኡ ካብ 
ወጥሪ ናጻ ብምዃኑ እወታዊ ኣተሓሳስባ 
ከማዕብል ይኽእል። ሓደ ሰብ ወጥሪ 
ንምህዳእ ጥራይ ዘይኮነ ምሉእ ጥዕና 
ንኽህልዎ እውን ሰሓቕ ኣገዳሲ እዩ። 
ወጥሪ ኣእምሮ፡ ኣብ ኣካላት መጠን 
ጸቕጢ ደም ከምዝልዕል ይገብር። 
ውጡር ኣእምሮ’ውን ሕማቕ ነገራት 
ንኽፍጽም ጥራይ እዩ ዝህንደድ። 
ሰሓቕ ንኣእምሮና እነዛንየሉ ጥበብ 
እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ህይወትና 
እወታዊ ኣተሓሳስባ ክነማዕብል 
እንተኾይንና፡ ሰሓቕ ክነዘውትር 
ይግባእ። ኩሉ ሰሓቕ ግን ‘ሓደ ዓይነት 
ድዩ ዋላስ ፍልልይ ኣለዎ?’ ዝብል 
ሕቶ ክመጽአና ይኽእል እዩ። 
 ገለ ሰባት፡ ናይ ባጫ ስሓቕ ዘዘውትሩ 
ኣለዉ። እዚ ተግባር ወይ ተርእዮን’ዚ 
ግን፡ እቲ ዝደኸመን ዝፈዀሰን 

ዘይስነ-ምግባራዊ ዓይነት ሰሓቕ እዩ። 
እዚ ማለት ሰሓቕካ ክብርን ጽባቐን 
ካልኦት ሰባት ዝትንክፍ እንተድኣ 
ኮይኑ፡ ዘይእሩም ዓይነት ሰሓቕ እዩ። 
ሰሓቕካ ንክብሪ ካልኦት ሰባት ዘትሕት 

ምስ ዝኸውን፡ ኣመና ጽዩፍን ክዅነን 
ዝግበኦን ተግባር እዩ። ከምዚ ዓይነት 
ሰሓቕ ተዘውትር እንተድኣ ኮይንካ፡ 
ውሽጥኻ ብሕነ ወይ ቅርሕንቲ 
ዝተዓብለለ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ። እዚ 
ሰሓቕ’ዚ ድማ፡ ናይ ኣሽካዕላል ወይ 
ምቍንጻብ ሰሓቕ ይበሃል። ብትዕቢት 
ዝተወጠረ ልቢ ከምዘለካ ዘርኢ ምዃኑ 
ድማ ተመራመርቲ ስነ-ልቦና ይገልጹ።
 ዘስሕቕ ተጓንፎታት ኣጋጢሙካ 
ብገዛእ ነብስኻ ክትስሕቕን ከተስሕቕን 
ግን እወታዊ ተግባር እዩ። እዚ ከም’ዚ 
ዝኣመሰለ ዓይነት ሰሓቕ ምስ ገዛእ 
ነብስኻ ከተወሃህዶ ምኽኣል ብዙሕ 
ረብሓታት ከም ዘለዎ’ዩ ዝንገር። 
ከም’ዚ ዓይነት ምርጫ ድማ፡ ናይ 
ወራዙትን እዱባትን ሰባት ባህሪ ተባሂሉ 
ይግለጽ።  ብገዛእ ነብሱ ዝስሕቕ ሰብ 
ካብ ውሽጡን ናይ ብሓቂን ሰሓቕ 
የዘውትር። ብስነ- ምግባር ጸብለል ዝበለ 
ምዃኑ’ውን ክስሓት ኣይግብኦን። 
ካብ ትሑታትን ድኹማትን ዝኾኑ 

ስምዒታት ከም ጽልኢ፡ ቅርሕንቲ፡ 
ምጕርፋጥ፡ ዓመጽ... ዝኣመሰሉ 
ነገራት ድማ ሓራ እዩ። ብኻልኦትን 
ንኻልኦትን ኣብ ክንዲ ምስሓቕ፡ ካብ 

ትሓልምዶ?
ብዛዕባ እንታይ ትሓልም? ብዙሓት 
ሰባት ሕልምታት ኣለና ክብሉ 
ይስምዑ እዮም። ብዛዕባ ዝሓለሙዎ 
ቂሐ-ጽልሚ ትሕዝቶ ሕልሞም ምስ 
ትሓቶም ድማ ገለ ዘጽድፉ፡ ገለ 
ዘሐጕሱ፡ ገለ’ውን ዘባህርሩ ኮይኖም 
ይጸንሑኻ። ወረ ገለኦምስ ኣለዉ 
ምፍታሕ ዝኣብዩኻ። ሓደ-ሓደ 
እዋን፡ ደረጃኦም ኣበይ ምዃኑ’ውን 
ጠሪሾም ዝጠፍኡኻ ሕልምታት 
ኣለዉ። ብፍጹም ጫፍ መትሓዚ 
ኣይትረኽበሎምን። ኣብ ጥርሑ 
ዓለም ከም ብዕራይ መኼዳ ከኳልሉኻ 

ይሓድሩን ይውዕሉን። ኣብ ሕልሚ፡ 
ገሊኦም ተስፋ ዘስንቑ ኣነቓቓሕቲ 
ክኾኑ እንከለዉ፡ ገለኦም ድማ፡ 
ኣብ ምህውታት ተወጢሖም ናብ 
ዘይትበጽሖ ዓለም ዘሸፍቱ እዮም። 
ከም’ዚ ክብሃል ከሎ፡ ኣብ ደንደስ 
ልብን ቅርኒብ ዓይንን ዘይበጽሑ 
ሕልምታት ኣዅድር ክጻወቱልካ 
ይሓድሩ ማለት እዩ። ባህግታት 
ውሽጢ ህይወት ደቂ ሰባት ብዙሕ’ኳ 
እንተኾነ፡ ኣብ ሑጻ ዝተሰረቱ 
ትምኒታውያን ሕልሚ ጥራሕ 
ምስ ዝኾኑ ግን፡ ትርጉም ዘለዎም 

ኣይኮኑን። ቀልጢፎም ሃፈፍቲ ወይ 
በነንቲ እዮም። ‘እንታይ’የ ሓሊመ 
ዝነበርኩ’ ኣቢሎም ጭራሽ ዘይሕኰሩ 
ገያጽ ዓቐብ ይኾኑኻ። እዚ ማለት 
ከኣ፡ ኣብ ሃንቃ-ሃንቃን ባህጊን 
ጥራሕ ዝተሓናገሩ እንተኾይኖም፡ 
ተራ ሕልሚ ኮይኖም ምሕላፎም 
ዘይተርፍ እዩ። ከም ትኪ ሓጋይ 
ድማ በኒኖም ይስወሩ። 
 ሕልሚ ዝብል ኣርእስቲ ምስ 
ተላዕለ ነየናይ ሕልሚ ኾን ዘኪርኩም 
ትኾኑ? እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ሕልሚ፡ 
ብዛዕባ እቲ ወዲ-ሰብ ክበጽሖን 
ክውንኖን ዝብህግ ሕልሚ እዩ። 
ኣመጻጽአኦምን ኩነታቶምን 
ብዘየገድስ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት 
ዘጋጠሙ ብዙሕ ፍጻመታት ህይወት 
ምንጮም ሕልሚ እዩ። ካብ ልቢ 
ዝነቐሉ ሕልምታት ኣብ ቅርዓት 
ኣተሓሳስባኻ ዓሪዶም ክነዋንዉኻ 
ግድነት እዩ። እቲ ንደረጃ ዕብየት 
ህይወትካ ከሰጉምን ለውጢ ከምጽእን 
ዝኽእል ናይ ሓቀኛ ሕልሚ ማለት 
እዩ።። ብሓጺሩ ኣብ ህይወትካ 
ክትበጽሖ እትደሊ ነገር፡ ብጋህዲ 
እትሓልሞ ሕልሚ እዩ። ካብ’ዚ 
ብምብጋስ’ዩ ዝኸውን ናፖልዮን ሂል፡ 

“ክትሓልም ትኽእል እንተዄንካ 
ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ክትገብር 
ትኽእል እንተዄንካ ድማ ክትዕወት 
ትኽእል ኢኻ፡ ክትዕወተሎም 
ትኽእል እንተዄንካ ከኣ፡ ዝሓለምካዮ 
ሕልሚ ተፈቲሑን ጋህዲ ኮይኑን 
ኣሎ ማለት እዩ” ዝበለ። 
 ንምዃኑ ግን፡ ተጨበጥቲ ሕልሚ 
ከመይ ክኾኑ ይኽእሉ? ከም ሰብ 
ቀዳምነት ሕልምታትካ ኣየኖት 
እዮም? ከተስፍሮም ከለኻ ካብ 
ትልምኻ ወጻኢ ዝነበሩ ድዮም ዋላስ 
ናይ ምዕዋቶም ቀጻልነት ዘውሕሱ 
እዮም? እዞም ሕልምታት፡ ምስ 
ትዕወተሎምከ ናይ ብሓቂ ሃነጽቲ 
ድዮም ወይስ ኣዕነውቲ እዮም? 
ነዚኦምን ከምዚኦምን ግን ብግቡእ 
ምፍላጦምን ምንጻሮምን ጽቡቕ እዩ። 
ዝተለምካዮን ዝተበገስካሉን ሕልሚ 
ጥንሲ ሓሳብ፡ ካብ መጀመርታኡ 
ክትዕወተሉን ዘይክትዕወተሉን ስእላዊ 
ገምጋም ምውሳድ ከኣ ጽቡቕ እዩ። 
ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ክትትግብር 
ትሓስብ? ወይ ድማ ነየናይ ዓውዲ 
ኢኻ ክትዕወተሉ ትብህግ? ኣብ 
ህይወት ደቂ-ሰባት ዝያዳ ዘቕንኣካ 
ነገር እንታይ እዩ? ሞያዊ ስራሕ 
ድዩ፡ ትምህርቲ፡ ስፖርት፡ ስነ-ጥበብ፡ 
ሃብቲ፡ ደረጃታት ሓላፍነት.....? 
ኣየናይ ምዃኑ ብንጹር ምቕማጥ 
መሰረት ናይ ዓወትካ ምዃኑ እዩ። 
እዚ’ዩ ከኣ፡ እቲ ደሓር ኣብ ህይወትካ 
ዕግበት ከምጽኣልካ ዝኽእል - ጥዑይ 
ሕልሚ! በዚ ኮይኑ በቲ፡ ኩሎም 

መማቕርቲ
ሓደ እዋን፡ ሓደ ኣቦ ነቲ  ክሳብ 
ዝረፍድ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ዝነበረ 
ህኩይ ውላዱ ከም’ዚ ዝስዕብ 
ብሕርቃን ክዛረቦ ተራእየ። “ኣታ 
ህኩይ ተንስእ? ሓብትኻ ትርእያ 
ኣለኻ፡ ሳላ ቀልጢፋ ዝተንሰአት 
ነዚ ትርእዮ ዘለኻ ገንዘብ ኣብ 
መንገዲ ወዲቑ ረኺባቶ። ንስኻ 
ግን፡ ኣብ ዓራት ተጋዲምካ 
ትውዕል ኣለኻ። ቁሩብ ካብኣ 
ኣይትመሃርን?” በሎ ብሕርቃን።
ወዲ - “ክላእ ! እንታይ ኮይንካ 
ኣታ ኣቦ። ህድእ ዘይትብል ኢኻ። 
እቲ ገንዘብ ዘጥፍአ ሰብስ ከምዚ 
ከማይ ደቂሱ እንተዝውዕል፡ እዚ 
ሽግር’ዚዶ መጋጠሞ ነይሩ’ዩ?” 
ክብል መለሰሉ ይብሃል። 
ሓደ እዋን፡ ሙላህ ነስረዲን፡ 
ንሓደ ብዙሕ ዘይፈትዎ ጐረቤቱ 
ሰብኣይ፡ ኣድጊ ክልምኖ ናብ ቤቱ 
ከደ። ማዕጾ ገዛኡ ብምኹሕኳሕ 
ድማ፡ “መርሓባ ኣድጊኻ ክትህበኒ 
ደልየ ነይረ” በሎ። “ይቕረታ ኣነ 

ኣድገይ ክህበካ ሽግር ኣይነበሮን። 
እንተኾነ፡ ኣጋጣሚ ሓወይ 
እኽሊ ከጥሕነሉ ወሲድዎ ኣሎ” 
በሎ፡ ልዳት ማዕጾ ገዛኡ ሒዙ። 
ወዮ ጐረቤት “እንተዘየለ ደኣ 
ደሓን” ብምባል ግምጥል ኢሉ 
ክምለስን፡ ኣድጊ ናይ ሙላህ 
ነስረዲን ኣብ’ቲ መሕደሪኡ 
ኮይኑ ክሃልልን ሓደ ኮነ። እቲ 
ጐረቤት ሰብኣይ ድምጺ ናይ’ቲ 
ኣድጊ ብምስምዑ፡ ንሙላህ 
ነስረዲን፡ “ኣንታ ክንደይ ትሕሱ፡ 
የሎንዶ ኣይበልካንን ደኣ፡ እነሀ 
እንዶ ኣድግኻ ኣብቲ ዛሬባ 
ናይቲ ደምበ ይሃልል” በሎ። 
ሙላ ነስረዲን ከኣ ከም ቍጥዕ 
ኢሉ “ንመን ኢኻ ትኣምን? 
ንዓይዶ ዋላስ ንኣድገይ። ኣነ’ውን 
በዚ ምኽንያት’የ ዘይፈትወካ። 
ካብ ቃለይ ንላዕልስ ቃል ኣድጊ 
ትኣምን?” ብምባል ብላዕሊ ኮይኑ 
መለሰሉ ይብሃል።
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ጥቕስታት-ዓወት
- “ከምቲ ወትሩ እትሰርሖ ስራሕ፡ ከም’ቲ ኩሉ ግዜ እትረኽቦ ውጽኢት ከኣ 
ክትረክብ ኢኻ።” - ኣንቶኒ ሮቢንሶን ኣንቶኒ ሮቢንሶን
- ዓወት እትደልዮ ምርካብ እዩ። ሓጎስ ግን እቲ እትደልዮ ምህላው እዩ። 
ደልካርኔግደልካርኔግ
- ሎሚ፡ እታ ብጭቡጥ ብህይወት ከም ዘሎኻ ርግጸኛ ዝኾንካላ መዓልቲ’ያ። 
ስለ’ዚ እቲ ዝበለጸ ክትሰርሖ እትኽእል ሎሚ ስርሓዮ። ዘይተፈልጠዘይተፈልጠ
- ሰባት ኣብ’ቲ ዝዓይዎ ባህታ እንተዘይብሎም፡ ብዙሕ ኣይዕወቱን እዮም። 
ስቴቨን ኮቪስቴቨን ኮቪ

ትሓልሞም ሕልምታት ነባሪ ሓጎስ 
ከምጽኡልካ እንተኾይኖም፡ በዚ 
ሓዲድ ክኸዱልካ ጽቡቕ እዩ። 
በንጻሩ ምስ ዝኸውን ግን፡ ኣብ ዓቢ 
ክሳራ ከውድቑኻ ይኽእሉ እዮም። 
 ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር፡ ኩሉ 
ንብልጽግና ህይወት ዝተበገስካሉ 
ሕልሚ፡ ግድን ትዕወተሉ ማለት 
ኣይኮነን። በንጻር ናይ’ዚ፡ ኣሌክሳንደር 
ዳላስ ዝብሃል ተመራማሪ ከም’ዚ 
ይብል፡ “ክትህብትም እንተደሊኻ 
ቀሊል’ዩ፡ ክትህብትም ትኽእል 
ኢኻ። ተበግሶ ተደመሮ ጻዕሪ 
ጥራሕ ይሃልኻ”። ነዚ ምዕዶ 
ምስእትስዕቦ ሕልምታትካ ኣብ 
ሓዲድ ዓወት ኣለዉ ማለት እዩ። 
ብተወሳኺ ዶ/ር ዊልያም ስቴቨን 
ዝብሃል ምሁር ስነ-ኣእምሮ “ኩሉ 
እቲ ዝሓልም ይዕወት” ይብል። ከም 
ኣበሃህላ ናይ’ዚ ዶ/ር፡ ዝተበገሰ ከም 
ዝበጽሕ፡ ዝሓለመ ድማ ሕልምታቱ 
ከይተኸሰቱ ከም ዘይተርፉ‘ዩ ዘብርህ። 
ዘይትሓልም እንተዄንካ፡ ዝኾነ 
ክትገብር ኣይትኽእልን። ዋላ ደበንገረ 
ሕልሚ ይኹን ምሕላም ከነቋርጽ 
ከም ዘይብልና እዩ ዝመክር። ኩሉ 
ከም ዝሓሰብካዮ ዘይክኾነልካ’ውን 
ይኽእል’ዩ። እንተኾነ፡ ውድቀት 
ፈሪሕካ ካብ ሕልሚ ክትሃድም ከም 
ዘይብልካ፡ ኣብ መጻሕፍቱ  ኣስፊሩዎ 
ይርከብ። ዘይትሓልም እንተዄንካ 
ምንባር ከም ዘቋረጽካ’ዩ ዝሕሰብ። 
ስለዚስ ሕለም ደኣ።

ልቢ ዝፈልፈለ ብገዛእ ርእስኻ ‘ካር-
ካር’ ኢልካ ምስ እትስሕቕ እቲ ዝበለጸ 
ኣማራጺ ምዃኑ’ዩ ዝዝረበሉ። ዋላ’ውን 
ዳእላ እንተኾነ ኣብ ክንዲ ንኻልኦት 
ሰባት ምጉጣይን ብኣኦም ምልጋጽን 
ኣብ ገዛእ ነብስኻ ግበሮ። ኣብ’ዚ 
ዓለም ዕሸነት እንተድኣ ሃልዩ፡ ንስኻ 
ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ዓሻ ምዃንካ 
ኣሚንካ ጽቡቕ ገይርካ ሰሓቕ። እዚ 
ኣበሃህላ’ዚ ብዙሕ ዘይልሙድ ንነብስኻ 
ከኣ፡ ምትሓት ወይ ምውራድ ክመስል 
ይኽእል እዩ። እንተኾነ፡ እቲ ጽቡቕ 
ገይሩ ንዕሽነቱ  ዝርዳእ ሰብ፡ ካብቶም 
ዓያሹ ዝለበመ ምዃኑ ምርዳእ ኣኻሊ 
እዩ። እቲ ዝበለጸ ህያብ ዓይነት ሰሓቕ 
ድማ ነዚ ዝበልናዮ ዘዘውትር እዩ። 
ምኽንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ቂር ዘብል 
እፋፍ ነገር ስለዘይብልካ፡ ሓቀኛን እቲ 
ዝጠዓኻን ሰብ ምዃንካ ዝእምት እዩ። 
በዚ መንጽር ድማ፡ ነዊሕ ዕድመ ናይ 
ምንባር ተኽእሎኻ ልዑል ክኸውን ከም 
ዝኽእል ምሁራት ስነ-ልቦና ጸቒጦም 
ይዛረቡሉ። ስለ’ዚ ሰሓቕ ፈውሲ 
ዝተሰብረ ልብን፡ እቲ ዝበለጸ መባዝሕን 
መሳርሕን ፍቕሪ እንተድኣ ኮይኑ፡ 
ንምውናኑ እንተተጓየና ንምዕብልን 
ንዓብን ደኣ እምበር ዘምጽኣልና ጸገም 
የለን። ምንጪ ጽልእን ቅርሕንትን 
ድኹማት ስምዒታት እንተድኣ 
ኮይኖም፡ ምንጪ ፍቕርን ክብርን 
ድማ ጥዑይ ሰሓቕ እዩ። ንዘልዓልናዮ 
ዛዕባ ዝድርዕ ክልተ ኣበሃህላ ኣሎ። 
እታ ሓንቲ፡ ‘ፍሽኽታ ዘየዘውትር ሰብ፡ 
ድኳን ክኸፍት የብሉን” ትብል 
ምስላ ቻይናውያን ክትከውን ከላ፡ እታ 
ካልኣይቲ ድማ “ኣብ ዓለም ካብቶም 
ባኒ ስኢኖም ዝሳቐዩ፡ እቶም ሰሓቕን 
ፍቕርን ስኢኖም ዝሳቐዩ ይበዝሑ” 
ትብል ናይ ማዘር ተሬዛ ጥቕሲ እያ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

29 ጥሪ 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.130

ምልክታ ጨረታ
ናይ ጸረ ባልዕ            

ኣብ ከረን መጋርሕ ዝርከብ ፋብሪካና፡ ብዙርያ እቲ ህንጻ ካብ ወርሒ መጋቢት - 2023 ክሳብ ለካቲት - 
2024 ጸረ ባልዕ     (Pesticide) መድሃኒት ከቕርቡን ኣብቲ ዝተጠቐሰ ቦታ ድማ ወርሓዊ (Periodic) 
ምንጻግ ክገብሩን ዝኽእሉ ተጫረትቲ ኣወዳዲሩ ክቖጽር ስለ ዝደለየ፡ ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎም 
ትካላት ንጨረታ ይዕድም።

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዝግብኦም ቅጥዕታት

1. ተጫረትቲ ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎም ኮይኖም ናይ 2019 ፍቓድ ንግዲ ዘሐደሱን ግብሪ መንግስቲ 
ናይ 2021 ከም ዝኸፈሉን ብሰነድ ከረጋግጹ ኣለዎም ።   
2. ተጫረትቲ ዘቕርብዎም ሰነዳት ብመቦቆላዊ (original)ን ቅዳሓትን ኮይኖም፡ ኩሎም ሰነዳት ምስ ቀረቡ 
መበቆላዊ ሰነዳት ተመላሲ ይኾኑ። ቅዳሕ ድማ ኣብ ትካልና ይተርፍ።
3. ተጫራቲ ወኪል ምስ ዝኽውን ናይ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ውክልናን ቅዳሕ ሃገራዊ መንነትን የቕርብ። 
4. ተጫራታይ ኩሉ ብቕዓቱ ብሰነዳት የረጋግጽ። ንኣብነት (ኣብ ግዜ ናይ ምቕራብ ብቕዓት፡ ፋይናንሳዊ 
ብቕዓት፡ ሕሉፍ ተመኩሮ ኣገደስቲ መምዘኒታት ስለዝኾኑ ብሰነዳት ኣሰንዩ ምቕራቦም ኣገዳሲ ይኸውን።    
5.ተጫረትቲ ዘይምለስ 50.00 ናቕፋ (ሓምሳ ናቕፋ) ብምኽፋል፡ ምልክታ ጨረታ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሮም 
ሰነድ ጨረታ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣስመራ ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት ክወስዱ ይኽእሉ።
6.ተጫረትቲ ኣብ ጨረታ ንምስታፍ 1,000.00 ናቕፋ (ሓደ ሽሕ ናቕፋ) ትሕጃ ጨረታ (Bid secu-
rity) ብጥረ ገንዘብ ወይ’ውን  ብCPO የትሕዙ። ኣብ ጨረታ ምስ ዘይዕውቱ ተመላሲ ይኸውን።
7. ተጫራታይ ኣብዚ ጨረታ’ዚ ዕዉት ምስ ዝኸውን 10,000.00 ናቕፋ (ዓሰርተ ሽሕ ናቕፋ) መተግበሪ 
ጨረታ (performance guaranty) ብCPO ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ሕሳብ ትካል መፍረ መድሃኒት ትሕጃ 
የትሕዝ። 
8. ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላት ተጫረትቲ ናይ ጨረታ ሰነዳቶም (offers) ብመሰረት ተዳልዩ 
ዘሎ ናይ ጨረታ ሰነድ መሊኦም፡ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 10 ተኸታተልቲ ናይ ስራሕ 
መዓልታት ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና ጨረትኦም ብማሕተም ኣሰንዮም ብዝተዓሸገ ፖስታ 
የቕርቡ።  
9.ጨረታ ምልክታ  ካብ ዝወጸሉ ዕለት ብድሕሪ 10 ናይ ስራሕ መዓልቲ፡ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ቤት 
ጽሕፈት ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት፡ ልክዕ ሰዓት 9፡00 ቅድሚ ቀትሪ ይኽፈት። ዝኾነ ለውጢ 
ናይ ግዜ ምስዝግበር ድማ ቅድሚ ጨረታ ምኽፋቱ ኣዘል ንተጫረትቲ ብጽሑፍ/ወይ’ውን ብተሌፎን 
ይሕብር።
10. ዝኾነ ተጫራቲ ተወሳኺ መብርህን ሓበሬታን ምስ ዝደሊ፡ ጨረታ ቅድሚ ምኽፋቱ ዘሎ ግዜ ኣብ 
ቤት ጽሕፈት ኣዘል ትካል መፍረ  መድሃኒት ኣስመራ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዘሎ ኣድራሻ ተጠቒምካ ምውካስ 
ይከአል። 
11.ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት ጨረታ ብኸፊል ወይ’ውን ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ 
እዩ።

     ኣድራሻና፡
ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት ኣስመራ

P.O.Box 89
Tel. + 291 1 401994/400234

ኣስመራ ቤት ጽሕፈት ኣዘል
P.O.Box 6799

Tel + 291 1 120028 -120029

AZEL PHARMACEUTICAL SH. CO.

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ጽገ በራኺ ወኪል ጸጋይ ህያቡ ብፍ/በ/ዕዳ 
ወ/ሮ ለተብርሃን ዘርኡ ወኪል ገብረኺዳን ገብረማርያም ዝተፈጠረ ናይ ገንዘብ 
ክርክር ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ጎዳይፍ ዚፕ 1A714 ዝርከብ ህንጻ ብዘለዎ 
ኩነታት ግምት መስርሒ ዋግኡ (መበገሲ ዋጋ ሓራጅ) 245,247.13 ናቕፋ 
(ክልተ ሚእትን ኣርብዓን ሓሙሽተን ሽሕን ክልተ ሚእትን ኣርብዓን ሸውዓተን 
ናቕፋ 13%) እቲ ህንጻ ኣብ ኣስታት 104.00 ት/ሜ ዝተደኮነ ተራ ገዛ 
ኮይኑ ክልተ ቀንዲ ክፍልን ክልተ ሓገዝቲ ክፍልን ዝሓዘ እዩ፡ ስለዚ ኣብቲ 
ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ብስም ፈ/ፍርዲ C.P.O ካብ ዝቐረበ ግምት 
1/4 ኣስሪሑ ወይ ተጠራቓሚ ሕሳብ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ሒዙ 
ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳዳሪ ቅድሚ ዕለት ጨረታ 5ተ ናይ 
ስራሕ መዓልታት ዘሎ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ ብፈደልን ብኣሃዝን ኣብ 
ፖስታ ዓሺጉ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቁ.62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ።
ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ.65 ቀሪቡ ይውከስ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ ሓራጅ ኣየቋርጽን።

ቦታ ጨረታ ላ/ቤ/ፍ ቁ.27
ዕለት ጨረታ 2/03/23

ሰዓት ጨረታ 3፡00-4፡00 ድ/ቀ

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ ኣረጋሽ ብላታ ነማርይም ብፍ/በ/ዕዳ ወረ/ነፍ ኣዝማች ኣፈወርቂ ብላታ ነማርያም +20 ዝተፈጠረ 
ናይ ውርሻ ክርክር፡ እቲ ዘከራኽሮም ዘሎ ብሓራጅ ክሽየጥ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣስመራ ኣዚዙ። እዚ ኣብ ኣስመራ 
ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ድሕሪ ባር ኪሮስ ጎኒ ድኳን ክፍላይ ቁ/ምስክር ወረቐት123192 ከምኡ’ውን መወከሲ ቁጽሪ 115864 ዝልለ 
ህንጻ፡ መንበሪ ኮይኑ 7 ቀንዲ ክፍልታት 2 ክሽነን 2 ሽቓቕን ዘጠቓለለ ብዘለዎ ኩነታት ግምት መስርሒ ዋጋ 89,870.0845 
(ሰማንያን ትሽዓተን ሽሕን ሸሞንተ ሚእቲን ሰብዓን ናቕፋ 0845%) ተገሚቱ ኣሎ። ስለዚ፡ ኣብቲ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ 
ብስም ፈ/ፍርዲ C.P.O ካብ ዝቐረበ ግምት 1/4 ኣስሪሑ ወይ ተጠራቓሚ ሕሳብ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ሒዙ ብምቕራብ 
ክወዳደር ይኽእል። ተወዳዳሪ ቅድሚ ዕለት ጨረታ 5ተ ናይ ስራሕ መዓልታት ዘሎ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ ብፊደልን 
ብኣሃዝን ኣብ ፖስታ ዓሺጉ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቁ.62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ።
ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ.65 ቀሪቡ ይወከስ። ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ ሓራጅ 
ኣየቋርጽን።

ቦታ ጨረታ - ላ/ቤ/ፍ ቁ.27
ዕለት ጨረታ - 28/02/2023

ሰዓት ጨረታ - 3፡00-4፡00 ድ/ቀ

ምስጋና

ብሞት ክብርቲ ኣዴና ወ/ሮ ኣበባ 
ሃ/ጋብር ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ሬሳ ካብ ኣመሪካ ኣብ 
ምፍናው ዝተሓባበርኩምና፡ ኣብ 
ዓዲ ቀሺ ዘቃበርኩሙና፡ ኣብ ገዛና 
ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን 
ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኩምና ሕሰም 
ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና 

ሓዘንና ንዓጹ። 

ደቃን ደቂ ደቃን ምስ ምሉኣት ስድራቤት።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ 

ወ/ሮ ስምረት ኣብርሃም፡ ኣደይ ሕርይቲ 
ምሕጽንቱ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 5 ህልዋት 2 

መወትቲ ተተካእቲ 2 ደቆም ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ሓበሬታ 

ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ፡ 
ኣብ 2015 ዓ/ም ግእዝ (2023 ዓ/ም/ፈ) በዓል ፋሲካ ናብ ኢየሩሳሌም ክትነግዱ 
ትደልዩ ምእመናን ካብ ዕለት 30 ጥሪ ክሳብ ዕለት 3 ለካቲት 2023 ዓ.ም.ፈረንጂ 
ንሓደ ሰሙን ምዝገባ ከካይድ ስለዝኾነ፡ ክሳብ 2023 ዓ.ም ዝተሓደሰ ፓስፖርትኹም 
ሒዝኩም ብኣካል ብምቕራብ ክትምዝገቡን ዘድሊ ቅጥዒ ክትመልኡን ከምእትኽእሉ 
ንሕብር። 
ቦታ ምዝገባ 
1. ነባርነትኩም ኣብ ኣስመራን ሃገረ ስብከት ማእከልን ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
ሃገረ ስብከታት ኣስመራን ማእከልን ኣብ ካምቦ ቦሎ ግምጣል ጎልደን ፎርክ ዝርከብ 
ሓድሽ ቤት ጽሕፈት፡ 
2. ነባርነትኩም ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቐይሕ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መንበረ ጵጵስና ከተማ ዓዲ ቐይሕ፡ 
3. ነባርነትኩም ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መንበሪ ጵጵስና ከተማ መንደፈራ፡ 
4. ነባርነትኩም ኣብ ሃገረ ስብከት ድባርዋ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ 
ጵጵስና ከተማ ድባርዋ፡ 
5. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝኾንኹም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ጵጵስና 
ከተማ ከረን፡ 
6. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ  ጋሽ-ባርካ ዝኾንኹም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ጵጵስና 
ከተማ ባረንቱ፡
7. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መንበረ ጵጵስና ከተማ ባጽዕ፡
8. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ደቡብባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መንበረ ጵጵስና ከተማ ዓሰብ፡ 

ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ 
ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
29 ጥሪ 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.130

ሊግ ዓንሰባ ናብ መዛዘሚ መድረኽ በጺሑሊግ ዓንሰባ ናብ መዛዘሚ መድረኽ በጺሑ

ቶማስ ኪዳነ

ዩዉሃንስ ሃብቶም

ዓብዱረዛቕ መሓመድ ስዒድ

ጋንታታት ኣነስርን ደንደንን ናይ ዓሚ 

ታሪኽ ይደግማ

ንኣስታት 10 ኣዋርሕ ክካየድ ዝጸንሐ 

ግጥማት ሊግ ዓንሰባ ሎሚ ሰንበት 29 

ጥሪ ኣብ ስታድየም ከረን ብዝካየዱ 

ጸወታታት ብወግዒ መጋረጃኡ ክዓጹ 

ምዃኑ ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ 

ሓቢሩ። ሎሚ ሰንበት ኣብ ሰዓታት 

ድሕሪ ቐትሪ እተን ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ 

መድረኽ ተራኺበን ዝነበራ ደንደንን 

ኣነስርን ሎሚ ዓመት’ዉን ደጊመን ነታ 

ዋንጫ ንምዕታር ክፋጠጣ እየን። 

ስታድዩም ከተማ ከረን ሎሚ ነቲ 

ኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ብሃንቀዉታ 

ዝጽበዮ ዘሎ ግጥም ናይዘን ክልተ 

ዓርሞሸሽ ጋንታታት ከተማ ከረን 

ዝኾና ደንደንን ኣነስርን ንምእንጋድ 

ኩሉ ምድላዋቱ ኣጻፊፉ ኣሎ። ደንደን 

ካብ ዘካየደቶ 18 ግጥማት 38 ነጥቢ 

ኣዋህሊላ ምስ መቐናቅንታ ኣነስር’ኳ 

እንተ ተመዓራረየት ኣነስር ግን ብዘለዋ 

ጸብለልታ ሸቶ ኣብዚ ጸወታ ክልተ ዕድል 

ሒዛ’ያ ክትቀርብ - ወይ ክትዕወት አይ 

ከኣ ማዕረ ክትፈላለ። 

እዘን ክልተ ጋንታታት ዝሓለፈ ዓመት 

ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽን ዕድልን 

(ኣነስር ማዕረ ወይ ዓወት) ሒዘን ኣብ 

ዝቐረባሉ ኣነስር ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ 

5 ብ 2 ብምዕዋት ንደገፍታ ብሓጎስ 

ከም ዘሰራሰረት ናይ ቀረባ ተዘክሮ 

እዩ። ብዘይካ’ዚ እዘን ክልተ ብብዝሒ 

ደገፍተን’ዉን ኣብ ከተማ ከረን ኣብ 

ቅድሚት ዝስራዓ ጋንታታት ኣብ 

ቀዳማይ ዙርያ ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ 

ዝተራኸባሉ ብናይ ሓባር ዓወት 2 

ብ 2 ክፈላለያ ብምኽኣለን ክልቲአን 

ጋንታታት ሒዘነኦ ንዘለዋ ተመጣጣኒ 

ብቕዓት ዝምስክር እዩ። ኣብ ካልኣይ 

ዙርያን ናይ ፍጻመ ጸወታን ኸ?  እታ 

ብጫዊት ወይ ከኣ “The Team of 12 

Players’ ብዝብል ቅጽል ስም እትጽዋዕ 

ኣነስር ኣብ ልዕሊ እታ ብጻዕዳን ጸሊምን 

ሕብሪ ትልለ ደንደን ታሪኽ ዶ 

ትደግም ትኸዉን? ወይስ ደንደን’ያ 

ሕነኣ ክትፈዲ? ኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት 

ብሃንቀዉታ ዝጽበዮ ዘሎን ስታድዩም 

ከረን ሎሚ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ዝምልሶ 

ሕቶን እዩ። 

ኣሰልጠንትን ሓለቃ ጋንታታትንእንታይ ኣሰልጠንትን ሓለቃ ጋንታታትንእንታይ 

ይብሉ?ይብሉ?

ናይ 2022 ግጥማት ዞባዊ ሊግ 

ተወዳዳርነት ጋንታታትን ከመይ ነይሩ፧

ዩዉሃንስ ሃብቶም (ኣሰልጣኒ ኣነስር)፣  

ምስ ዝሓለፈ ዓመታት ብምንጽጻር 

ሎሚ ዓመት እዚ ሊግ 3 ግጥማት 

ክሳብ ዝተርፎ እቲ ቅልስ ኣብ መንጎ 

4 ጋንታታት ብጽቡቕ ይቕጽል ነይሩ። 

ላሳለ ድማ መራሒት ናይ ዞባዊ ሊግ 

ኮይና ትቕልሶ ነይራ። ብተመሳሳሊ 

ዓንሰባ’ዉን ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት 

ጽቡቕ ተወዳዳርነት ኣርእያ እያ። ስለዚ 

ብሓፈሻ ጽቡቕ ተወዳዳርነት ነይሩ 

ክንብል ንኽእል ኢና። ብሩህ መጻኢ 

ዘለዎም ንኣሽቱ ተካእቲ ተጻዋትቲ 

ክንርኢ’ውን ክኢልና ኢና። እዚ ድማ 

ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ ካብ 

ግራስ ሩት ክሳብ ዞባዊ ሊግ ብበደረጃኡ 

ቀጻልነት ዘለዎ ዉድድራት ክሰርዕ 

ብምኽኣሉ ዝተረኽበ ዉጽኢት እዩ። 

ክቕጽል ድማ ይግባእ።

ቶማስ ኪዳነ (ኣሰልጣኒ ደንደን)፡ ኣብ 

መሳጥነትን ወንን ተጻዋትቲ ብተዛማዲ 

ሎሚ ዓመት ዝጎደለ ይመስል። 

ብተወሳኺ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ገለ 

ጋንታታት ብቕዓተንን ተወዳዳርነተንን 

ክንቆልቁል ተራእዩ። ብሓፈሻ ግን ናይ 

ዉድድር መንፈሱ ኣይጠፍአን። ልዕሊ 

ኩሉ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ክጥቀስ 

ዝግብኦ ግን ናይ ዞባና መንእሰያት ደያኑ 

ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘርእይዎ ዘለዉ 

ዕብየትን ብቕዓትን እዩ።

 

እዘን ክልተ ጋንታታት ሎሚ ዓመት እዘን ክልተ ጋንታታት ሎሚ ዓመት 

ብተኸታታሊ ንኻልኣይ ግዜ’የን  ኣብ ብተኸታታሊ ንኻልኣይ ግዜ’የን  ኣብ 

ፍጻመ ዝራኸባ ዘለዋ። ብልጫ ናይዘን ፍጻመ ዝራኸባ ዘለዋ። ብልጫ ናይዘን 

ጋንታታት እንታይ’ዩ?ጋንታታት እንታይ’ዩ?

ዩዉሃንስ ሃብቶም (ኣሰልጣኒ ኣነስር)፣ 

ፍሉይ ብልጫ ኣለወን ኢለ’ኳ እንተ 

ዘይገመትኩ፣ ምናልባት ብሉጻት  

ተጻዋትተን ኣብ ምዕቃብ ክልቲአን 

ዝሓሻ ነይረን ክንብል ንኽእል ኢና። 

ብተወሳኺ ኣብ ምጅማር እቲ ዉድድር 

ክልቲኤን መሳርዐን ብግቡእ ንምድልዳል 

ዓቢ ወፍሪን ባጀትን ኣፍሲሰን እየን።

ቶማስ ኪዳነ (ኣሰልጣኒ ደንደን)፡ 

ተመክሮን ንነዊሕ ብሓባር ምጽዋትን 

ከም ረቋሒ ክጥቀስ ይከኣል ይኸዉን። 

ጋንታና ኣብ ዕድጊ ተጻወትቲ ዝገበረቶ 

ፋይንናሳዊ ወፍሪ’ዉን ቀሊል ኣይነበረን።

ድሕረ ባይታኹም?ድሕረ ባይታኹም?

ዳዊት ክብሮም (ሓ/ጋንታ ደንደን)፡ 

ኣብ 2004 ደንደን ኣብ ታሕታዋይ 

ድቪዥን ከላ ምስኣ ጀሚረ። ድሕሪኡ 

ግን ኣብ ዝተፋላለያ ኣብ 1ይ ድቪዥን 

ዝነጥፋ ጋንታታት ድሕሪ ምቕያር፣ 

ደንደን ኣብ ላዕላዋይ ድቪዥን ካብ 

ዝሰገረትሉ ዓመት (2010) ኣትሒዘ 

ከኣ ከም ተጻዋታይን ሓለቃ ጋንታን 

ኮይነ ምስኣ ኣለኹ። ዛጊት ምስ ደንደን 

ሓንቲ ግዜ ዘዉዲ ሻምፕዮን፣ ክልተ ግዜ 

ብሩር ካልእ  ዝተፋላለየ ዋናጩን ዓቲረ 

ኣለኹ።

ዓብዱረዛቕ መሓመድ ስዒድ (ሓ/

ጋንታ ኣነስር)፣ 2017 ከም ተጻዋታይ 

ኣብ ጋንታ ኣነስር ተጸንቢረ ካብ 2021 

ድማ ከም ሓለቓ ጋንታ ኮይነ ተመዚዘ። 

ስለዚ ነቲ ኣብ ቦኽሪ ናይ ሓለቃ ጋንታ 

ተመክሮይ ዝተዓወትኩላ ዋንጫ ደጊመ 

ኢደይ ከንብረላ ንሎሚ ሰንበት የማዕዱ 

ኣለኹ።

ምድላዋት ጋንታኹም ንዛዛሚ ግጥም ምድላዋት ጋንታኹም ንዛዛሚ ግጥም 

ከመይ ኣሎ?ከመይ ኣሎ?

ዩዉሃንስ ሃብቶም (ኣሰልጣኒ ኣነስር)፣ 

ካብ ምጅማር እዚ ሊግ ኣትሒዝና 

ክንሰርሓሉ ዝጸናሕና እዩ። ተጻወትና 

ኣብ ጽቡቕ ቁመና’ዮም ዘለዉ። 

ብተወሳኺ ዝኾነ መቕጻዕትን 

መጉዳእትን የብልናን። ስለዚ ነዚ ናይ 

ፍጻመ ግጥም ብዓቢ ፍናንን ርእሰ 

ምትእምማንን ኢና ንጽበዮ ዘለና። 

ወላ ክልተ ዕድል እንተሃለወና ንሕና 

ግን ነቲ ግጥም ብምዕዋት ንደገፍትና 

ክነሰራስር ኩሉ ምድልዋትና ኣጻፊፍና 

ኣለና።  

ዓብዱረዛቕ መሓመድ ስዒድ (ሓ/

ጋንታ ኣነስር)፣ ብመሰረቱ ነቲ ግጥም 

ክንዕወተሉ ኢልና  ኢና ክንቐርብ። ነቲ 

ብደረጃ ዞባና ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ 

ሃገር’ዉን መዳርግቲ ኣልቦ ዝኾነ 

ደጋፊና ክንክሕሶ ኩሉ ኣካላዊን ስነ-

ኣእምራዉን ምድልዋትና ጌርና ንጽበ 

ኣለና። ሎሚ ኣብ ልዕሊ መጋጥምትና 

ዓወት ብምምዝጋብ ክሳድና ኣቕኒዕና 

ከም ንወጽእ ይተኣማመን።

ቶማስ ኪዳነ (ኣሰልጣኒ ደንደን)፡ ኩሉ 

ምድልዋትና ኣጻፊፍና ንደገፍትና 

ክነሕጉስ ብርእሰ ምትእምማን ንዓወት 

ተዳሊና ኣለና። መጋጥምትና ክልተ 

ዕድል ከም ዘለዋ ይርዳኣና እዩ። ንሕና 

ግን ብዛዕባ ዓወትና ኣይንጠራጠርን 

ኢና። ደገፍትና ንነዊሕ ዝተጻበይዎ 

ዘዉዲ ሻምፕዮን ክነግዝሞም ዝከኣለና 

ክንገብር ኢና። ዓሚ ኣብ ኣጋ ምዝዛም 

ዝነበረ ክስታትን ሃሳዩ ዉሳኔታትን ኣብ ስነ-

ኣእምራዊ ምድላዋት ተጻወትና ኣሉታዊ 

ሳዕቤን ኣኸቲሉ ኣብ ምድልዋትና ዓቢ 

ሃጓፍ ፈጢሩልና ነይሩ’ዩ። ኣኽሲርና 

ድማ። ሎሚ ዓመት ግን እቲ ዓወት 

ብዘይጥርጥር ናትና እዩ። 

ዳዊት ክብሮም (ሓ/ጋንታ ደንደን)፡ 

ልክዕ እዩ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝኸዉን 

ብዘይ ግጥም ጸኒሕና ኣለና። ንክልቲአን 

ጋንታታት ብምዕረ ሃሳዩ እዩ። ልምምድ 

ግን ኣይቋረጽናን። ኩሎም ተጻወትና 

ኣብ ጽቡቅ ቁመና ይርከቡ’ለዉ። 

ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ክልቲአን 

ጋንታታት ዘለኒ ኣድናቆትን ክብሪን 

ክገልጽ ይፈቱ። ንደገፍትና ብፍሉይ 

ድማ ዓወት ክነምጻኣሎም በዓል ምሉእ 

ተስፋን ርእሰ ምትእምማንን እየ። ንኣነስር 

ምስ ክልተ ዕድላ ክንስዕራ ኢና። 

ደገፍቲን ተዓዘብትን ሎሚ እንታይ ደገፍቲን ተዓዘብትን ሎሚ እንታይ 

ዓይነት ጸወታ’ዮም ክጽበዩ?ዓይነት ጸወታ’ዮም ክጽበዩ?

ቶማስ ኪዳነ (ኣሰልጣኒ ደንደን)፡ 

ክልቲአን ጋንታታት ተመጣጣኒ 

ብቅዓት ዝዉንኑ ተጻዋትቲ ሒዘን 

ኣለዋ። ንተዓዘብቲ መሳጥን ሰሓብን 

ጸወታ ክነርኢ ድማ ተስፋ ይገብር። 

ልዕሊ ኩሉ ግን ስነ-ምግባርን ስፖርታዊ 

ጭዉነትን ዝመልኦ ጸወታ ክንርኢ 

ንኩሉ ኣካል ይምሕጸን። 

ዩዉሃንስ ሃብቶም (ኣሰልጣኒ ኣነስር)፣ 

ክልተ ዕድል ኣለና። ካብ ምጅማር 

ኣትሒዝና ግን ንማዕረ ክንዕቅብ 

ኣይንቃልስን ኢና። ክንዕወት ኢና 

ክንጽዕር። ኣብ ጸወታ ዝፍጠር ነቲ 

ዉሳኔታት ዝቕይሩ ምስ ዝህልዉ ከከም 

ኣድላይነቱ ተዓጻጻፍቲ ክንከዉን ኢና። 

ዓብዱረዛቕ መሓመድ ስዒድ (ሓ/

ጋንታ ኣነስር)፣ ብወገነይ ጽቡቕን 

መሳጢን ክፉት ጸወታ እጽበ። 

ዳዊት ክብሮም (ሓ/ጋንታ ደንደን)፡ 

ክልቲአን ጋንታታት ብመቕጻዕቲ ኮነ 

ብመጉዳእቲ ዝኸሰርኦም ተጻዋትቲ 

የለዉን። ብቑዓት ተጻወትተን ከሰልፋ 

እየን። ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ደቒቕ 

ንልቢ ደገፍቲ ጠልጠል ዘብል ማእከል 

ሜዳ ዝሕመረቱ መሳጢ ጸወታ ብወገን 

ክልቲአን ጋንታታት እጽበ።

ደንደን፡ ኤይ ኤስ ኤም-1፡ ተካእትን ንስርን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈንደንደን፡ ኤይ ኤስ ኤም-1፡ ተካእትን ንስርን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈን

ነብይ ሳሙኤል 29 ሽቶታት ኣመዝጊቡነብይ ሳሙኤል 29 ሽቶታት ኣመዝጊቡ
ኣብ መንጎ ጋንታታት ኩዕሶ ሰክዔት 

4ይ ዲቪዥን ዞባ ማእከል ዝካየድ 

ዘሎ ናይ ሚኒ ባስኬት ውድድር 

ብዓርቢ’ውን ኣብ ሰዓታት ቅድሚ 

ቀትሪ ኣብ ሜዳ ቦቸፊላ ኣስመራ 

ቀጺሉ ኔሩ።ኣብዚ ዕለት ፈለማ ግጥመን 

ዘካየዳ ጋንታታት ትንሳኤን ደንደንን’የን 

ነይረን። ደንደን ድማ ኣብ ልዕሊ 

መጋጥምታ 20 ብ 12 ክትዕወት ክኢላ 

ኣላ። ኣብዚ ግጥም ተጻወትቲ ደንደን 

ህያብ ኣሮንን ተመስገን ተስፋልደትን 

ሸሹዱሽተ ሽቶታት ከመዝግቡ ከለዉ 

ወዲ ጋንታኦም ሜሮን ገብርኤል ከኣ 

ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ። 

ስዒበን ዝገጠማ ጋንታታት ኤይ ኤስ 

ኤም-1 ምስ ተስፋ እየን። ኤይ ኤስ 

ኤም-1 ከኣ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ 

ብገፊሕ 60 ብ 6 ብምዕዋት ድሙቕ 

ዓወት ኣመዝጊባ። ኣብዚ ግጥም ነብይ 

ሳሙኤል ካብተን 60 ሽቶታት ጋንታኡ 

29 ሽቶታት ባዕሉ ከመዝግበን ብምኽኣሉ 

ብፍሉይ ደሚቑ። ደቂ ጋንታኡ ዮሴፍ 

ሃብቶምን እሰይ ዳዊትን’ውን ዓዓሰርተ 

ሽቶታት ረኺቦም እዮም። 

ጋንታታት ንስርን ኣሰርን ናይዚ ዕለት 

ሳልሳይ ግጥም ዘካየዳ ጋንታታት’የን ኔረን። 

ንስሪ ድማ ብገፊሕ 40 ብ 5 ተዓዊታ። 

ተጻወትቲ ንስሪ ኣሚነድኣብ ተኽለን 

ተመስገን ምሕረትኣብን ብተኸታታሊ 

14ን 10ን ሽቶታት ብምምዝጋብ ጸብለል 

ኢሎም ኣለዉ።

ኣብ መወዳእታ ጸወታአን ዘካየዳ 

ተካእትን ኤይ ኤስ ኤም-2’የን ኔረን። 

ግጥም ናይዘን ክልተ ጋንታታት 

ካብቲ ቀዲሙ ዝተኻየደ ጸወታታት 

ፍልይ ዝበለን ስፖርታዊ ምትህልላኽ 

ዝተራእየሉን’ዩ ኔሩ። ከም ውጽኢት ናይቲ 

ዝነበረ ሓያል ምትህልላኽ ከኣ ክልቲአን 

ጋንታታት ኣብ ምዱብ ናይ ጸወታ ክፋል 

ማዕረ ዝተፈላለያ ናብ ተወሳኺ ጸወታ 

ከምርሓ’የን ተገዲደን። ኣብ ሳልሳይን 

ተወሳኽን ጸወታ ድማ ተካእቲ ኣብ ልዕሊ 

መጋጥምታ 27ብ24 ብምዕዋታ ናብ 

ዝቕጽል ጸወታ ክትሓልፍ ክኢላ ኣላ።

እዚ ውድድር ሎሚ ሰንበት’ውን 

ክቕጽል ምዃኑ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 

የረድእ። ብመሰረት እቲ ወጺኡ ዘሎ ናይ 

ጸወታ መደብ ሎሚ ንግሆ ካብ ሰዓት 8፡

30 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚረን ኤይ ኤስ 

ኤን-1 ምስ ተካእቲ፡ ደንደን ከኣ ምስ ንስሪ 

ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታአን ከካይዳ እየን።

ዳዊት ክብሮም

ነብይ ሳሙኤል
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ኣብ እንስሳታት ጥራይ ዝካየድ ዝነበረ መስርሕ ‘ፈተነ መድሃኒት’ ኣማራጺታት ተረኺብዎምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ኣመሪካ፡ ነቲ 

ባዕሉ ኣጽዲቑዎ ዝጸንሐ መስርሕ ‘ፈተነ ሓድሽ 

መድሃኒት፡ ኣብ እንስሳታት ጥራይ’ ካልእ 

ኣማራጺታት ከምዝወሰኸሉ ሓቢሩ።

ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ኣመሪካ፡ 

ኣብ 1938 ዓ.ም፡ ዝዀነ ሓድሽ መድሃኒት ናይ 

ሰብ ኣብ መዓላ ቅድሚ ምውዓሉ፡ ኣድማዕነቱን 

ጽልዋታቱን ንምፍላጥ፡ ውሽጣዊ ኣካኣቶም 

ምስ ሰብ ምምስሳል ኣብ ዘለዎም እንስሳታት 

ጥራይ ክፍተን ዘገድድ ሕጊ ኣውጺኡ ነይሩ 

እዩ። ተጣበቕቲ መሰላት እንስሳታትን ካልኦት 

ምስኡ ዝተሓሓዙ ማሕበራትን ከኣ፡ ነዚ ኣብ 

እንስሳታት ዝካየድ ምርምራዊ ፈተነ፡ ነዊሕ 

ዓመታት ክቃወምዎ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ’ዚ 

ግዜ’ዚ ጻውዒቶም ሰማዒ ክረክብ ክኢሉ 

ኣሎ። 

እዚ ምምሕዳር፡ ነቲ ዘውጸኦ ሓድሽ ሕጊ 

ኣመልኪቱ፡ ዝዀነ መድሃኒት ቅድሚ ኣብ ግብሪ 

ምውዓሉ፡ ኣድማዕነቱን ውሕስነቱን ንምፍላጥ፡ 

ብሓገዝ ሰብ-ሰርሖ ብልሒ ወይ ከኣ ብ3 ዲ 

ዝተስርሑ ኣካላት ወዲ-ሰብ፡ ጭራም ውሽጣዊ 

ኣካላት፡ ዋህዮታትን እንስሳታትን ክፍተን እዩ 

ኣፍቂዱ ዘሎ። እዚ ዕድል እዚ፡ ንደረት መሃዝነት 

ዘስፍሕ፡ ዝያዳ ውሕስነት ዘለዎ መድሃኒት ኣብ 

ምፍራይ ዝሕግዝን መድሃኒታት ናብ ዕዳጋታት 

ዓለም ብዝቐልጠፈ መንገዲ ንምቕራብ ዘኽእል 

ከምዝዀነ እዩ ብክኢላታት እዚ ዓውዲ ዝግለጽ 

ዘሎ።

ክሳብ እዚ ሕጂ እዋን፡ ሓድሽ መድሃኒት ቅድሚ 

ንሰብ ምውሃቡ ኣብ ኣናጹ፡ ኣህባይ፡ ኣኻልብን 

ካልኦትን እዩ ኣድማዕነቱ ክፍተን ጸኒሑ። ኣብ 

2019 ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጸብጻብ፡ 

በዚ መስርሕ ናይ ፈተነ ዝሓለፉ መድሃኒታት፡ 

እቶም 95 ሚእታዊት ብምምሕዳር መግብን 

መድሃኒትን ኣመሪካ ዘይብቑዓት ተባሂሎም 

ከምዝተነጽጉ እዩ ዝሕበር። እዚ ከኣ ኣብ’ዞም 

እንስሳታት ዝካየድ ናይ ፈተነ መስርሕ፡ ብሰንኪ 

ኣብ’ዞም እንስሳታትን ሰብን ዘሎ ፍልልይ 

ውሽጣዊ ስርዓት፡ ኣብ ፈተነ ሓድሽ መድሃኒት 

ብቑዓት ከምዘይኰኑ እዩ ብገለ ተመራመርቲ 

ክግለጽ ጸኒሑ። እዚ እናዀነ ከሎ ግን፡ እዚ 

ብምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ኣመሪካ 

ወጺኡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ፡ ኣብ ተመራመርቲ 

ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተራጻሚ ርእይቶታት 

ከልዕል ከምዝኸኣለ ይሕበር ኣሎ። 

ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ኣመሪካ ነቲ 

ኣውጺእዎ ዘሎ ሕጊ ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ 

ካብ መንግስቲ ኣመሪካ ናይ 5 ሚልዮን ዶላር 

ሓገዝ ክረክብ ክኢሉ ኣሎ። እዚ ኣብ ክንዲ 

ኣብ እንስሳታት ኣብ ካልእ ኣማራጺታት 

ክፍተን ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ሓድሽ ምፍታን 

መድሃኒታት፡ ግዜ ክወስድ ከምዝዀነ’ኳ 

ይንገረሉ እንተሎ፡ ነቶም ዓመታዊ ብፈተነ 

ሓዲሽ መድሃኒታት ዝሞቱ ልዕሊ ዓሰርተ 

ሽሕ እንስሳታት ግና ካብ ሞት ከድሕኖም 

ከምዝኽእል እዩ ዝግለጽ።

ካብ ተኽሊ-ባሕሪ ዝፈሪ ነዳዲጀነቲካዊ ምህንድስና ዝተኻየደሉ ‘ዳክዊድ’ 

ዝተሰምየ ተኽሊ ባሕሪ፡ ልዑል ዓቐን ነዳዲ 

ክፈሪ ከምዝኸኣለ፡ ‘ሳይንትፊክ ኣመሪካን’ 

ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ገጻቱ 

ኣስፊርዎ ይርከብ።

እዚ ጀነቲካዊ ምህንድስና ምስ ተኻየደሉ 

ብብዝሒ ነዳዲ ከፍሪ ከምዝኽእል ተለልዩ 

ዘሎ ተኽሊ ባሕሪ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ክፋል 

ዓለም ክርከብ ዝኽእል፣ ብፍላይ ድማ ኣብ 

ኣህጉር ኣንታርክቲካ ብብዝሒ ከምዝፈሪ 

ይግለጽ። እዚ ቀልጢፉ ክበቊል ዝኽእል 

ዘይቲ ዘለዎ ተኽሊ ማያዊ ኣካል፡ ኣብ መጻኢ 

ናብ ነዳዲ ተለዊጡ ኣብ መዳያት መጐዓዝያን 

ካልእ ነዳዲ ክጠልቡ ዝኽእሉ ዝተፈለላዩ 

ንጥፈታትን ከገልግል ልዑል ተኽእሎታት 

ከምዘለዎ እዩ ብኣካየድቲ ናይ’ቲ ምርምር 

ተሓቢሩ ዘሎ። 

ማያዊ ተኽሊ ‘ዳክዊድ’ ድሕሪ ዝተኻየደሉ 

ምትዕርራያት፡ ካብ’ቲ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን 

ብዘፍርዮ ብዝሒ ዓቐን ነዳዲ ኣብ ቅድሚት 

ዝስራዕ ‘ሶያቢን’፡ ብሸውዓተ ዕጽፊ ዝዛይድ 

ዓቐን ነዳዲ ከፍሪ ከምዝኽእል እዩ ዝንገር። 

ተኽሊ ‘ዳክዊድ’ ዋላ’ኳ ነቲ ኣብ ትሕቲ 

መሬት ዝርከብ ባህርያዊ ነዳዲ ምሉእ ብምሉእ 

ክትክእ ይኽእል እዩ እንተዘይተባህለ፡ ተተካኢ 

ነዳዲ ብብዝሒ ኣብ ምፍራይ ግን ልዑል 

ግደ ክህልዎ ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ 

የረድኡ።

ተኽሊ ‘ዳክዊድ’፡ ቀልጢፉ ዝበቊል፡ ናይ 

ሕርሻ መሬት ዘይጠልብ፡ ከምኡ ድማ ነቲ 

ካብ ስፍራ ሓሰማታትን ከብቲን ናብ ማያዊ 

ኣካል ዝዘረቘ ናይትሮጅንን ፎስፎረስን 

ብዝቐልጠፈ ከጻርዮ ስለዝኽእል፡ ኣብ’ዚ ሕጂ 

እዋን ልዕሊ ዝዀነ ዓይነት ተኽሊ ምንጪ 

ጽሩይ ተተካኢ ጸዓት ከምዝኸውን እዮም 

ተመራመርቲ ናይ’ዚ ዓውዲ ዝሕብሩ።

ክሳብ እዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ምውሓድ 

ብከላ ኣየር ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎ ነዳዲ፡ ካብ 

ናይ ዘይቲ ኣታኽልቲ፡ ስብሒ እንስሳታትን 

ሰበባን ክፈሪ ክኢሉ እዩ። እንተዀነ፡ እዚ 

ካብ ኣታኽልቲ ዝፈሪ ነዳዲ ብሰንኪ ዝጠልቦ 

ስፍሓት ናይ ሕርሻ መሬት፡ ብዙሕ ክድፈኣሉ 

ዘየተባብዕ ከምዝዀነ እዩ ብክኢላታት ዝግለጽ። 

ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዳለወ ጸብጻብ፡ እዞም 

ነዳዲ ከፍርዩ ዝኽእሉ ኣታኽልቲ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ 

እዋን ልዕሊ100 ሚልዮን ሄክታር ናይ ሕርሻ 

መሬት ሸፊኖም ይርከቡ። 

እቶም ተመራመርቲ ኣብ መወዳእታ፡ 

እዚ ጀነቲካዊ ምትዕርራያት ዝተኻየደሉ 

ተኽሊ ባሕሪ ‘ዳክዊድ’፡ ብሰፊሑ ኣብ ግብሪ 

ንምውዓል፡ ኣቐዲሙ ክትከለሉን ምህርቱ 

ክሕፈሰሉን ዝኽእል ትሕተ-ቅርጺ ከዋድዱ 

መደባት ሓንጺጾም ከምዘለዉ ይገልጹ።

ኣካላዊ ምንቅስቓስ - ኣብ ውሽጢ ገዛዶ ወይስ ኣብ ደገ የርብሕ?

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንጥዕና ኣካላትናን 

ኣእምሮናን ጠቓሚ ከምዝዀነ ዝሰሓት 

ኣይኰነን። ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ብተመራመርቲ 

ዩኒቨርሲቲ ቪክቶርያ - ካናዳ ኣብ ዝተኻየደ 

መጽናዕቲ ከኣ፡ ካብ’ቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ 

ወይ’ውን ኣብ ጂምናዝየም ኰይንካ ዝካየድ 

ኣካላዊ ንምቅስቓስ፡ እቲ ኣብ ደገ ወጺኻ 

እተካይዶ፡ ንኣእምሮና ዝያዳ ረብሓ ከምዝህቦ 

ተሓቢሩ።

 እቲ መጽናዕቲ ኣብ ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ 

እዩ ተኻይዱ። ኣብ’ቲ ዝተረኽበ ውጽኢት ከኣ፡ 

ካብ’ቶም ኣብ ውሽጢ ገዛ ኰይኖም ኣካላዊ 

ንምቅስቓስ ዘካይዱ ዝነበሩ፡ ናይ’ቶም ኣብ ደገ 

ኰይኖም ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘካይዱ ተማሃሮ፡ 

ቀልጢፍካ መልሲ ናይ ምሃብ ብቕዓቶም፡ ናይ 

ምድሃብ ተኽእሎኦምን ናይ ምዝካር ዓቕሞምን 

ልዒሉ ክርከብ ከምዝኸኣለ እቶም ተመራመርቲ 

ገሊጾም። 

ንሳቶም፡ ኣብ ደገ ዝካየድ ዋላ ናይ ሓጺር 

ግዜ ጕዕዞ እግሪ እውን እንተዀነ፡ ንተገንዝቦኣዊ 

ንጥፈታት ሓንጐል ከልዕሎ ከምዝኽእል 

ሓቢሮም። እዚ ተረኺቡ ዘሎ መጽናዕታዊ 

ውጽኢት፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ወይ ጂምናዝየም 

ኰይንካ ዝካየድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ፡ ኣብ 

ምውሳኽ ብልሒ ኣእምሮ ተራ የብሉን ማለት 

ከምዘይኰነ ግን ኣብሪሆም ኣለዉ። 

ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት፡ 

ባህርያዊ ተፈጥሮን ሓምላይ ቦታታትን 

ንኣእምሮና እወታዊ ረብሓ ከምዝህብዎ እዩ 

ክግለጽ ጸኒሑ። እዚ ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት 

ድማ ነዚ ሓቂ ዘራጉድ ኰይኑ፡ ኣእምሮና 

ካብ’ቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንላዕሊ በቲ 

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ክጽሎ 

ከምዝኽእል ወሲኾም ገሊጾም።

ኣብ’ዚ ዝበዝሐ ከባቢታት ዓለምና እናኸተመ 

ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ንጥፈት ወዲ-ሰብ ኣብ 

ውሽጢ ገዛ እዩ እናተሓጽረ ዝመጽእ ዘሎ። እዚ 

ኸኣ፡ ነቲ ሰባት ምስ ባህሪ ከነሕልፎ ዝግባኣና ግዜ 

እናኣሕጸሮ ስለዝኸይድ፡ እቲ ካብኡ ክንረኽቦ 

እንኽእል ኣእምሮኣዊ ረብሓ ድማ እናጐደለ 

ይመጽእ ምህላዉ እዩ ዝግለጽ። 

ኣብ መወዳእታ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘዘውትሩ 

ሰባት፡ ዝተማለአ ኣካላውን ኣእምሮኣውን 

ረብሓ መታን ክረኽቡ፡ ነቲ ኣብ ደገ ወጺእካ 

ዝካየድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝያዳ ክጸቕጡሉ 

ከምዘለዎም እቶም ተመራመርቲ ምዒዶም።

ጥቕሚ ትምህርቲ ኣብ ምሕላው ጥዕናና ኣብ ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ፡ ትምህርቲ 

ንሓንጐልና ጥራይ ዘይኰነ ዘብልሖ ኣብ ጥዕና 

መዓናጡና እውን እወታዊ ረብሓ ከምዘለዎ 

ተሓቢሩ።

ኣካላትና ኣብ ነሓድሕዱ ዝተተሓሓዘ እዩ። 

ሓደ ክፋል ኣካላትና ምስ ዝሓምም እቲ ካልእ 

ክፋል ኣካላትና ከኣ ምስኡ ክሳብ ዝተተሓሓዘ 

ይሓምምን ይቕንዞን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ 

ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ኣብ መንጎ ሕማም 

ረሲዕን ከስዐ-መዓንጣዊ ጸገማትን፡ ጀነቲካዊ 

ምትእስሳር ከምዘለዎ ክልለ ተኻኢሉ እዩ። 

እዚ ናይ ሕጂ ምርምር ከኣ መቐጸልታ ናይ’ዚ 

መጽናዕታዊ ውጽኢት ኰይኑ፡ ኣብ 766 ሽሕ 

ሰባት እዩ ተኻይዱ። እዚ ካብ’ዞም ሰባት 

ብዝተረኽበ ጀነቲካዊ ሓበሬታ ተመርኲሱ 

ዝተሰላሰለ ምርምር ከኣ፡ ኣብ መንጎ ሕማም 

ረሲዕ፡ ንጥፈታት ሓንጐልን ዝተፈላለዩ ጸገማት 

መዓናጡን ዘለዉ ዝምድናታት ዘተኰረ 

ከምዝዀነ፡ እዮም ኣካየድቲ ናይ’ቲ ምርምር 

ዝገልጹ። 

ኣብ’ቲ ዝተረኽበ ውጽኢት፡ ኣብ መንጎ 

ተገንዝቦኣዊ መለለዪ ጠባይን ዝበዝሑ ጸገማት 

መዓናጡን ተቓራኒ ዝዀነ ልዑል ምትእስሳር 

ከምዘሎ እዮም ከለልዩ ክኢሎም ዘለዉ። 

እቶም ተመራመርቲ፡ ዋላ’ኳ ነዚ ኣብ መንጎ 

ኣእምሮኣዊ ብልሕን ጥዕና መዓናጡን ዘሎ 

ርክብ ብንጹር ክፈልጥዎ ኣይኽኣሉ፡ ምስ 

ምውሳኽ ብቕዓት ትምህርቲን ኣእምሮኣዊ 

ብልሕን ግን ብርክት ዝበሉ ጸገማት መዓናጡ 

ብኡ መጠን ክጐድሉ ከምዝረኣዩ እዮም 

ዘረድኡ። 

እቶም ክኢላታት ነዚ ዝምድና እዚ ኣብ 

መብዛሕቲኦም ጸገማት መዓናጡ ክዕዘብዎ 

ከምዝኸኣሉ’ኳ እንተጠቐሱ፡ gastroesopha-

geal reflux disease ዝበሃል ሓደ ካብ 

ጸገማት መዓናጡ ግን ብኣንጻሩ ንኩነታት 

ጥዕና ሓንጐልና ከምዝጸልዎ እዮም ክግንዘቡ 

ክኢሎም ዘለዉ። ንሳቶም ኣስዒቦም፡ እዚ 

ጸገም መዓንጣ እዚ ምንቁልቋል ትህርታዊ 

ብቕዓትን ኣእምሮኣዊ ብልሕን ከምዘስዕብ 

እውን ሓቢሮም። ካብ’ዚ ውጽኢት እዚ 

ተበጊሶም ከኣ፡ ጥዕና መዓንጡን ሓንጐልን 

ኣብ ነሓድሕዱ ክጸላሎ ከምዝኽእል 

ኣብሪሆም ኣለዉ። 

እዚ መጽናዕታዊ ርኽበት እዚ፡ ክኢላታት 

ጥዕና፡ ካብ ኩነታት መዓናጡ ተሓካማይ 

ተመልኪቶም፡ ኣብ መጻኢ ኣብ ኣእምሮ 

እቲ ሰብ ክስዕብ ዝኽእል ኣሉታዊ ሳዕቤን 

ቀልጢፎ ኣብ ምልላይ ክሕግዞም ከምዝኽእል 

ድማ እቶም ተመራመርቲ ኣብ መወዳእታ 

ገሊጾም።

ዘለላ ወይኒ ምብላዕ ጩራታት ጸሓይ ይከላኸል

ኣብ ሃገረ ኣመሪካ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ዘለላ ወይኒ ምብላዕ ብሰንኪ ጩራታት ጸሓይ ኣብ 

ቈርበት ክስዕብ ዝኽእል ሓደጋ ክከላኸል ከምዝኽእል ተፈሊጡ ኣሎ።

እቲ መጽናዕቲ ኣብ ብርክት ዝበሉ ብዝሒ ተሳተፍቲ ዝተኻየደ ኰይኑ፡ እቶም ኣብ መዓልቲ፡ 

ክልተ ኩባያ ወይኒ ብተኸታታሊ ንክልተ ሰሙን ዝበልዑ ተሳተፍቲ፡ ቈርበቶም ጩራርታት ጸሓይ 

ናይ ምጽዋር ተኽእሎኡ ልዑል ኰይኑ ከምዝረኸብዎ እቶም ተመራመርቲ ገሊጾም። ንሳቶም 

ወሲኾም፡ እቶም ወይኒ ዝበልዑ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ነቲ ናይ ምብላዕ መደብ ምስ ኣቋረጽዎ እውን 

እንተዀነ፡ ቈርበቶም ጩራታት ጸሓይ ናይ ምክልኻል ብቕዓቱ ክሳብ ኣርባዕተ ሰሙናት ልዑል 

ኰይኑ ክቕጽል ከምዝኸኣለ ሓቢሮም። 

መንሽሮ ቈርበት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክመጽእ ዝኽእል’ኳ እንተዀነ፡ እቲ ዝበዝሐ ግን 

ብጩራታት ጸሓይ ከምዝስዕብ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሓደ መጽናዕቲ ከኣ ኣብ ሃገረ ኣመሪካ ጥራይ፡ 

ዝበዝሐ ጩራታት ጸሓይ ዝመንቀሊኡ፡ ዓመታዊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ብመንሽሮ ቈርበት ይጥቃዕ። 

ብተወሳኺ፡ ጩራታት ጸሓይ ብዘይካ’ቲ ኣብ ኣካላትና ዘስዕቦ ግዜያዊ ለውጢ፡ ኣብ ቈርበት ካብ 

ዘጋጥም እርጋን እውን እቲ 90 ሚእታዊት ብጸሓይ ዝሰዓበ ከምዝዀነ እዩ ብክኢላታት ዝግለጽ።
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