Shega Foods

ሸጋ እንጀራ፣
ግሮሰሪና መጋገሪያ

ዶ/ር ሲራክ ኃይሉ
የመኪና አደጋ፣ በሥራ
ቦታዎ አደጋና የስፖርት
ጉዳት ከደረሰብዎት
እና ካጋጠመዎ እውቅ
ካይሮፕራክተር ከፈለጉ
ወደ ካይሮፕራክቲክ
ክሊኒካችን ይምጡ

የደብረጺዮን ቃርያ ጥፊ
ስንት አስከፈለ?

የጆሮ ውስጥ ጩኸት
ቲናይተስ

የዩናይትድ አዲሱ
አርክቴክት ማቲች

(ገጽ 18)

(ገጽ 16)

(ገጽ 21)

ሸጋ 100% የጤፍ የፍስክ እና የጾም ምግቦችን
እንጀራን ከየሱቁ ቱጎ አድርገው ለመውሰድ
ይጠይቁ
ወደ ሸጋ ይደውሉ
በሸጋ ግሮሰሪ፡ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች፣ ባህላዊ እቃዎች፣
ጤፍ፣ የስልክ ካርድ፣ መጽሐፍት፣ ሲዲዎች ሁሉም ይገኛሉ

2111 E Franklin Ave, Mpls, MN 55406
(612) 341-4373
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የኢትዮ-አሜሪካውያን ድምጽ
ዕውነት ያሸ ንፋል

የፊት ሽፋን ምስሉን የሚገልጹ የተለያዩ ወቅታዊ ዘገባዎች በውስጥ ገጾቻችን ቀርበዋል

New Address:
1931 South 5th Street, Suite 103 Minneapolis MN 55454
(Close to Dilla Ethiopian Restaurant)

በማንኛውም ጊዜ ኪስዎን
የሚመጥን የአየር ትኬት ሲፈልጉ
tesfalem.ghirmay@CBburnet.com

ወደ ብሩክ ትራቭል
ይደውሉ

Coldwell Banker Burnet
Real Estate Agency
1991 Ford Pkwy

ቤትዎን በሙያው
የተመሰገነው ተፈራ
ያጋዛዎታል

952.854.4762
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በኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልል ግጭት ከ55 ሺህ በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል
ሰሞነኛውን የኦሮሚያ እና የኢትዮጵያ ሶማሌ
ክልል ግጭት ተከትሎ እስካሁን ድረስ ከ55 ሺህ በላይ
ሰዎች ከመኖሪያቸው መፈናቀላቸውን መረጃዎች አመለከቱ፡
፡ ግጭቱ በሁለቱም ወገኖች ላይ ከፍተኛ ጥፋት ያስከተለ
ሲሆን፣ ከመፈናቀል በተጨማሪም ቁጥሩ ከፍ ያለ የሰው
ልጅ ህይወት ተቀጥፏል፡፡ መነሻው ከወሰን እና ድንበር ጋር
የተገናኘ እንደሆነ የተነገረለት ይኸው ግጭት፣ ይሔን ያህል
ጥፋት እስኪያስከትል ድረስ በፌደራል መንግስቱ በኩል
ዝምታ ተመርጦ ቆይቶ ነበር፡፡
ግጭቱ የሰው ህይወት ቀጥፎ እና ብዙዎችንም
ከቤት ንብረታቸው ካፈናቀለ በኋላ፣ የፌደራል መንግስቱ
ያዙኝ ልቀቁኝ ማለት ጀምሯል፡፡ ግጭቱ መከሰት የጀመረው
ከወር በፊት እንደሆነ ቢታወቅም፣ እስከ ዛሬ ዝምታን
መርጦ የነበረው የፌደራል መንግስቱ ‹‹አፋጣኝ መፍትኤ
ለማምጣት እሰራለሁ፡፡›› ሲል በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል
መግለጫ ሰጥቷል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም
ደሳለኝ በሰጡት መግለጫ ‹‹መንግስት በሁለቱ ክልሎች
መካከል የተፈጠረውን ግጭት ለማብረድ አፋጣኝ
መፍትኤ ያዘጋጃል፡፡›› ሲሉ ተደምጠዋል፡፡ እንደ ጠቅላይ
ሚኒስትሩ አረዳድ አፋጣኝ መፍትኤ ምን ማለት እንደሆነ
ግራ ያጋባቸው አስተያየት ሰጨዎች፣ ‹‹የብዙዎች ህይወት
ከተቀጠፈ በኋላ ነው አፋጣኝ መፍትኤ የሚሰጠው?›› ሲሉ

ጠይቀዋል፡፡
ግጭቱን ያስተናገዱት የሁለቱ ክልልች ርዕሰ መስተዳድሮች
በበኩላቸው፣ ወር ሙሉ ተቀምጠው ከርመው አሁን
ላይ ‹‹በግጭቱ ሳቢያ ለጠፋው ህይወት ጥልቅ ሐዘን
ተሰምቶናል፡፡›› ብለዋል፡፡ ሆኖም እስከ ዛሬ ማለትም
ግጭቱ ይሔን ያህል ጥፋት እስኪያስከትል ድረስ የት
እንደነበሩ የገለጹት ነገር የለም፡፡ ከኦሮሚያ እና ሶማሌ
ክልል እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ፣
በአንዳንድ ቦታዎች አሁንም ግጭቶች አሉ፡፡ ግጭቱን
ተከትሎ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ የኦሮሞ
ተወላጆች በሐረር እና በድሬዳዋ በመጠለያ ውስጥ የሚገኙ
ሲሆን፣ ተጨማሪ ተፈናቃይ ነዋሪዎችም ወደ ከተማዎቹ
እየገቡ እንደሚገኙ ከመረጃዎች ገለጻ ለመረዳት ተችሏል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በሐረር ተቃውሞ
ያሰሙ ተፈናቃይ ነዋሪዎች ግድያ ተፈጸመባቸው:: ሐረር
ውስጥ ቁጥሩ ያልታወቀ ሰው መገደሉን ምንጮች ጠቆሙ፡
፡ በዛሬው ዕለት የተፈጸመውን ግድያ በዋነኛነት ሲመራ
የነበረው በስፍራው የሰፈረው መከላከያ ሲሆን፣ እስካሁን
ድረስም ቁጥሩ ሊታወቅ ያልቻለ ተፈናቃይ በጥይት
ተመትቶ መሞቱን ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ እንደ መረጃዎች
ገለጻ፣ ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለው በሐረር የሰፈሩ የኦሮሞ
ተወላጆች በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ተቃውሞ ማሰማታቸው

ለግድያው መንስኤ ሊሆን ችሏል፡፡ ተፈናቃዮቹ ‹‹እርዳታ
ጭኖ ሲመጣ የነበረ መኪና ለምን ወደ ሐረር እንዳይገባ
ይከለከላል›› የሚል ቅሬታ ማንሳታቸውን
የገለጹት ምንጮች፣ ይህም ከመከላከያ ሰራዊቱ
ጋር ሊያጋጫቸው እንደቻለ ምንጮቹ አክለው
ገልጸዋል፡፡
ለተፈናቃዮች እርዳታ ጭኖ ሲመጣ
የነበረ መኪና ወደ ሐረር እንዳይገባ መደረጉ ትልቅ
ተቃውሞ ቀስቅሶ እንደነበር ታውቋል፡፡ በዚህም
የተነሳ እርዳታ ሲጠብቅ የነበረው ተፈናቃይ
መኪናው ለምን ወደ ሐረር እንዳይገባ ይከለከላል
በሚል ምክንያት በስፍራው ከነበሩ ወታደሮች ጋር
ሊጋጭ ችሏል፡፡ ይህም ለሰው ህይወት መጥፋት
ምክንያት እንደሆነ የገለጹት ምንጮች፣ በስፍራው
ያለው የወታደሮች ቡድን አጋጣሚውን ተጠቅሞ ግድያ
መፈጸሙን ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል፡፡
ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ የሔደው ይኸው
ግድያ ዛሬም ቀጥሎ መዋሉ ሁኔታውን በእጅጉ አሳሳቢ
አድርጎታል፡፡ በኦሮሚያ እና ሶማሊ ክልል የተፈጠረውን
ግጭት ለማብደረድ ወደ ስፍራው ተልኳል የተባለለት
መካላከያ ሰራዊት፣ መልሶ የግጭት መንስኤ መሆኑ እና
ግድያ መፈጸሙ በስፍራው ያለውን ውጥረት አንድ እርከን

ከፍ አድርጎታል፡፡ ይህ ዜና አስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ
በሐረር በተለያዩ አካባቢዎች ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃይ

ሰዎች፣ ተቃውሞ እያሰሙ ነበር፡፡ ከቅርብም ሆነ ከሩቅ
የተኩስ ድምጽ ሲሰማ እንደነበር ለማረጋገጥ ተችሏል::
በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለው ውጥረት አሁንም
አለመብረዱ እየተገለጸ ሲሆን፣ በተለይ በድንበር አዋሳኝ
በሆኑ ቦታዎች ላይ ያለው ውጥረት ተባብሶ ቀጥሏል፡
፡ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ግጭት በተከሰተባቸው
አካባበዎች ሰፍረዋል ቢባልም፣ ሁኔታው ግን አሁንም
መረጋጋት እየታየበት እንዳልሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

የአድራሻ ለውጥ

Brook Travel Moved to African Development Center Building

New Address:

1931 South 5th Street, Suite 103 Minneapolis MN 55454
(Close to Dilla Ethiopian Restaurant)

September 2017 I volume IX | No. 96 | መስከረም 2010 | ቅጽ IX | ቁጥር. 96

Page
ገጽ

4

September 2017 I volume IX | No. 96 | መስከረም 2010 | ቅጽ IX | ቁጥር. 96

ዋንጫውና ጠጁ
ከዳንኤል ክብረት

DanielKibret.com

አሁን የዘነጋሁት አንድ የጎንደር ቅኔ እንዲህ ይላል፡፡ ባለቅኔው
አንድ ድግስ ላይ ይጠራሉ፡፡ ገበታም ላይ ይሰየማሉ፡፡ ጠጅ
አሳላፊው ይመጣና በተሰነጠቀ የሸክላ ዋንጫ ጠጅ ይቀዳላቸዋል፡
፡ እያዘኑ ተቀብለው ጠጁን ቀመስ ያደርጉታል፡፡ ‹ከመ ወይን
ጣዕሙ› የሚባልለት ዓይነት ነው፡፡ ጠጁንና የቀረበበትን ዋንጫ
አስተያይተው ‹ዋንጫው በጠጁ ከብሯል፣ ጠጁ ግን በዋንጫው
ተዋርዷል፣ ዋንጫው ጠጁን ይዞ ይስቃል፣ ጠጁ ግን ዋንጫው
ውስጥ ገብቶ ያለቅሳል› የሚል ቅኔ ተቀኙ ይባላል፡፡ ያ ሰባራ
ዋንጫ ያንን ለመሰለ ምርጥ ጠጅ መጠጫ መሆኑ የማያገኘው
ክብርና ዕድል ነው፡፡ እንደ ባሕሉ ቢሆን የተሰነጠቀ ዋንጫ
የቅራሪ መጠጫ ከመሆን ያለፈ ክብር አልነበረውምና፡፡ ለጠጁ
ግን በሰንጣቃ ዋንጫ መቅረቡ ውርደት ነው፡፡ እንዲህ ያለው
ጠጅ ሲሆን የወርቅ፣ ሲቀር ደግሞ የቀንድ ዋንጫ ይገባው ነበር፡፡
አንዳንድ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ከኢትዮጵያ ክብር ጋር

በማይመጥኑ ሰዎች እጅ ወድቀው ሳይ የእኒህ ጎንደሬ ቅኔ ትዝ
ይለኛል፡፡ ለነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን የምታህል የታሪክ ሀገር፣ የቅርስ
ሀገር፣ የነጻነት ሀገር፣ የጥበብ ሀገር፣ የጀግኖች ሀገር፣ የልዩ ልዩ
ባሕሎችና ወጎች ሀገር በእጃቸው መግባቷ በሥዕለት የማያገኙት
ክብራቸው ነው፡፡ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ናትና፡፡ ለኢትዮጵያ ግን
በእነዚህ በማይመጥኗት ሰዎች እጅ መውደቋ ውርደቷ ነው፡፡
እነርሱ ሲስቁ፣ ኢትዮጵያ ታለቅሳለች፡፡
‹የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ጳጉሜ 5/6 እኩለ ሌሊት አይገባም›
የሚለውን መስማት የማይፈልጉ ሰዎች ጊዜውና ሁኔታው
ፈቅዶላቸው ጣፋጯ ጠጅ ኢትዮጵያ እንደ ሰባራው ዋንጫ
በእጃቸው ስለገባችላቸው ብቻ አሁንም ‹በከፍታው ዘመን›
ሲያወርዷት አየናቸው፡፡ የእጅ ሰዓታቸው ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት
እያለ፣ በሥልጣናቸው ከጠዋቱ 12 ሰዓት አደረጉት፡፡ ወይ አይረዱ
ወይ አያስረዱ፤ ሰው እንዴት ከሁለቱም ይወጣል? ወይ እኩለ ሌሊት
አዲስ ዓመት ገብቷል ሲሉ መከራከሪያውን አምጥቶ ማስረዳት
ነው፡፡ ያለበለዚያ ደግሞ የሚቀርበውን መከራከሪያ መቀበል
ነው፡፡ የኢትዮጵያ ዕለት በእኩለ ሌሊት ይገባል ከተባለ፣ በእኩለ
ሌሊት የሚገባው መስከረም 1 ቀን ብቻ ነውን? ለምን መስከረም
ሁለትስ በእኩለ ሌሊት አይገባም? ሞቅታ ዕውቀትና እውነትን
እየሻረ እስከመቼ መጓዝ ይቻላል? ሀገር ከፍ የምትለው በጭፈራና
በሆታ አይደለም፡፡ በእውነትና በዕውቀት እንጂ፡፡ ችግሩ ግን አሁን
ኢትዮጵያ በእጃቸው የገባችላቸው አንዳንድ ሰዎች እውነትም
ዕውቀትም የማይፈልጉ መሆናቸው ነው፡፡ ዕውቀት ወደ እውነት፣
እውነትም ወደ ቆራጥነት ይመራልና፡፡ አውሮፕላኑን አብርር ተብሎ
ሲሰጥህኮ በተፈቀደልህ ከፍታ፣ በተፈቀደልህ ፍጥነት፣ በተፈቀደልህ
ሕግ መሠረት፣ ወደተፈቀደልህ ቦታ፣ አብርር ማለት እንጂ መሪው
እጅህ ስለገባ ብቻ ወደፈለግከው ቦታ በፈለግከው መንገድ ይዘህ
መሄድ አትችልም፡፡
ሌሊት እንጨፍር፣ ሌሊት ርችት እንተኩስ፣ ሌሊት እንጠጣ

ማለት ይቻላል፡፡ የእነርሱ ጭፈራ፣ የእነርሱ አሥረሽ ምችውና
ርችት እንዲያምር ስለተፈለገ ግን የኢትዮጵያ ታሪክና ቅርስ መናድ
የለበትም፡፡ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም የተከበረበትን ዐሥረኛ ዓመት
አከበርን እያልን በሚሊኒየሙ ጊዜ ስናወድሰው የነበረውን ቅርስ
ማበላሸት አለብን? ‹ኢትዮጵያ የራሷ የዘመን አቆጣጠር ያላት ሀገር
ናት› ስንል አልነበረም እንዴ ያኔ? ዛሬ በዐሥር ዓመቱ ረስተነው
እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በእኩለ ሌሊት ለምን ዘመኑን አባትነው?
መሠረቱን እያፈረሱስ ከፍታ እንዴት ይገኛል? መቀየርም ካስፈለገ
ለተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ፣ በምክንያት መቀየር የሚችለው
የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር በሥልጣኑ ይህን የኢትዮጵያ ታሪክ
ለምን አባሪ ተባባሪ ሆኖ ሊቀይር ፈለገ?
ዕውቀት ሥልጣን ይሰጣል፤ ሥልጣን ግን ዕውቀት አይሰጥም፡፡
ጊዜ ሥልጣን ይሰጣል፣ ጊዜ ግን ዕውቀት አይሰጥም፡፡ ለዚህም ነው
ጊዜ የሰጠው ቅል በድንጋይ ቤት አይሠራም፣ ድንጋይ ይሰብራል
እንጂ የተባለው፡፡
በጣልያን ወረራ ጊዜ ጊዜ ሰጠን ብለው እሙር እሙር ይሉ
የነበሩትን ሰዎች
‹አርኩም ይሄድና
ሶልዲውም ያልቅና
ያስተዛዝበናል ይሄ ቀን ያልፍና›
ብሎ ነበር ሐበሻ፡፡ እንዲህ ዛሬ መድረኩ በእግራችሁ፣
ማይክራፎኑ በእጃችሁ፣ ሚዲያው በፊርማችሁ ሥር ስለሆነ
ብቻ የፈለጋችሁትን ታሪክ ሠርዛችሁ የፈለጋችሁትን ለምትጽፉ
‹አርቲስቶች›፣ ለምታስጽፉም ባለሥልጣናት
መድረክ ይፈርስና
ማይኩም ይጠፋና
ሥልጣኑም ያልቅና
ያስተዛዝበናል አግዳሚ ወንበር ላይ እንገናኝና፤
እንላችኋለን፡፡

ሄሪኬን ምንድነው? እንዴትስ ይፈጠራል?
አንድ ዝናብ ያዘለ አውሎ ንፋስ ሄሪኬን
የሚለው ደረጃ የሚሰጠው ከ74 ማይል በላይ
ፍጥነት ሲኖረው ነው። ከ110 ማይል በሰአት
በላይ ከፈጠነ ሜጀር ሄሪኬን ይባላል፣ ከ3973 ማይል ከተጓዘ ደግሞ ትሮፒካል ስቶርም፣
ከ39 በታች ከሆነ ደግሞ ትሮፒካል ዲፕሬሽን
ይሆናል።
ሄሪኬን ውቂያኖሶች ላይ የሚፈጠረው
፣ በውቂያኖሱ ላይ ቢያንስ 80 ዲግሪ ያህል
ሙቀት ሲኖር በሚፈጠር ግፊት ነው። ያ ግፊት
ነፋስ ካገኘ ውሃና ነፋስ ተባብረው በመሽከርከር
ሃይላቸውን ይጨምራሉ። 38 ማይል በሰአት
መጓዝ ሲጀምሩ፣ ትሮፒካል ዲፕሬሽን የሚለውን
ስም ያገኛሉ። ፍጥነታቸው ሲጨምር ወደ
ስትሮም ከፍ ይላሉ፣ ከዚያ 74 ማይል በሰአት
መጓስ ሲጀምሩ ካታጎሪ 1 ሄሪኬን ሆነው
እንደፍጥነታቸ መጨመር ካታጎሪ 2 -3 - 4
እየተባለ እስከ 5 ድረስ ይደርሳሉ:፡
ይህ አየተሽከረከረና ሃይሉን እየጨመረ
የሚጓዝ ነፋስ መሬት ዳርቻ ሲደርስ ከሃይሉ የተነሳ የውቂያኖሱን
ውሃ ያገኘው መሬት ላይ እስከ 20 ጫማ ወይም 6 ሜትር ከፍታ
መጠን አንስቶ ይዘረግፈዋል፣ ያም የውሃ መጥለቅለቅን ያስክትላል።
የውቂያኖሱ ግለትም የሚፈጥረው ትነት የሚያመጣው ዝናብ
አውሎ ነፋሱን ተከትሎ በመምጣት ከባድ ዝናብ ያወርዳል።
ከሄሪኬን ለመዳን ዋናው መፍትሄ አካባቢውን ለቅ ቆ መውጣት
እንጂ፣ መጋፈጥ አይደለም ይላሉ ባለሙያዎች።
ካታጎሪ 5 ሄሪኬን አሜሪካንን በ1935 ዓ.ም በሌበር ዴይ
ዊኬንድ ፍሎሪዳ ኪይስ አጥቅቶ 600 ሰዎችን የገደለበት፣ በ1969
ዓ.ም ሄሪኬን ካሚል ሚሲሲፒ ላይ 256 ሰዎች የገደለበት፣
እንዲሁም በ1992 ዓ.ም ሄሪኬን አንድሪው ሆምስቴድ ፍሎሪዳ
ላይ የወረደበት ሲጠቀሱ፣ የ2005 ዓ.ም ሄሪኬን ካትሪን በኒው
ኦርሊያንስም ካታጎሪ 5 ሄሪኬን ሆኖ 1200 ሰዎች አካባቢ ህይወት

አጥተዋል። አሜሪካኖች ሄሪኬን ገና ሲጀምር ለማቆም
ብዙ ሞክረዋል፣ ግን አልቻሉም፣ ትልቁ መፍትሄ በጥሩ
ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ፣ ሄሪኬን ሲነሳ እና የሚሄድበትን
መንገድ ቀድሞ በማወቅ ሰዎች እንዲሸሹ ማድረግ ሆኖ
ተገኝቷል።
እንግዲህ ሄሪኬን ሃርቪ በሂውስተን ቴክሳስ፣ አሁን
ደግሞ ሄሪኬን ኢርማ በፍሎሪዳ በኩል ትልቅ ጥፋት
እያደረሱ ነው። ግን ይህ ብቻም አይደለም። ሄሪኬን ሆዜ
እና ሄሪኬን ካቲያ ፣ እየተጠናከሩ፣ ኢርማን ተከትለው
መጣን መጣን እያሉ ነው።

በነገራችን ላይ ለመሆኑ ለሄሪኬኖች
ስም የሚሰጠው እንዴት ነው?

ቀጥፏል።

የእስከዛሬዎቹ የሄሪኬን አደጋዎች ምን
ይመስላሉ?

አሜሪካ ላይ ያጋጠሙት ሄሪከኖች በአገሪቷ ጥንቃቄ የተነሳ
የሟች ቁጥሮች ያነሱ ቢመስሉም፣ በሌሎች አገራት የወረዱ ካታጎሪ
5 ሄሪኬኖች ግን ያጠፉት ህይወት የትየለሌ ነው። ለምሳሌ በ1970
የቤንጋል ባንግላዴሽ ግዛት የደርሰው ሄሪኬን 3መቶ ሺ ሰው
ገድሏል፣ .. በማይናሚር በርማ በ2008 ዓ.ም 130ሺ ሰዎ ሞቷል::
..
ያን ጊዜ ፣ አሜሪካ ገና ሳትጠናከር በጋልቫስተን ቴክሳስ በ1900
ዓ.ም የደረሰ ካታጎሪ 4 ሄሪኬን ለአሜሪካ ትልቁ የጥፋት ሄሪኬን
ተደርጎ ተመዝግቧል፣ ያን ጊዜ ከ8-12ሺ ሰዎች ህይወታቸውን

ብዙዎች ይህንን ጥያቄ ይጠይቃሉ፣ ለሄሪኬን ስም
የሚሰጠው ልክ ሄሪኬኑ ሲጀምር አይደለም። ስሞቹ
ምናልባትም ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት የሚሆኑ ቀድመው
ወጥተው ተቀምጠዋል። ከቅርቡ ብንጀምር “ሃርቪ”
መጥቶ ሄዷል፣ ቀጥሎ የተክሰተችው “ኢርማ” ናት፣
እሷም ፍሎሪዳን ገለባብጣ አልፋለች፣ ቀጥሎ “ሆዜ”
አለ፣ ከዚያ “ካቲያ” አለች .. እነዚህ አሁን የሚታዩና የመጡ
ሄሪኬኖች ናቸው፣ ግን ከዚያም በኋላ የሚመጡት ስማቸው ወጥቶ
ተቀምጧል፣ ለምሳሌ ከካቲያ በኋላ ሄሪኬን ከታየ “ሊ” ይሆናል፣
ከዚያም “ማሪያ” ትከተላለች፣ ከዚያ “ናቲ”፣ ከዚያ “ኦፒላ”፣ ከዚያ
“ፊሊፕ” .. እያለ ይቀጥላል።
ነገር ግን አንድ ነገር አለ፣ የጾታ እኩልነትን ለመጠበቅ ሲባል፣
ሄሪኬኖች ሲሰየሙ አንድ በወንድ ፣ አንድ በሴት ከዚያ በወንድ፣
ከዚያ በሴት ስም እየተደረጉ ነው። ሃሪቪ ወንድ፣ ኢርማ ሴት እያለ
እንደሄደው ….፣ አንድ እንጨምር .. አንድ ሄሪኬን ደርሶ ከባድ
ጥፋት ካደረሰ፣ የዚያ ሄሪኬን ስም ጡረታ ይወጣል … እንደገና
አይሰየምም - ይህም መጥፎ ትዝታን ለማስወገድ ነው። ለምሳሌ
ካትሪና፣ ወይም ሃርቪ፣ ወይም ኢርማ ዳግም ላይሰየሙ ይችላሉ።
ምንጭ - አድማስ ራድዮ
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የጆሮ
ማዳመጫን ምን
ያህል መጠቀም
አለብን?
በሀገራችን ከሞባይል አጠቃቀም ጋር ተያይዞ
ለሚከሰቱ የጤና እክሎች፣ ጆሮ ማዳመጫን በተከታታይ
መጠቀም ላለመስማት ችግር እንደሚያጋልጥ ሐኪሞች
እየተናገሩ ነው፡፡ ዘጋቢያችን የጤና ባለሙያዎችን
እንዳነጋገረው ከሆነ የጆሮ ማዳመጫን /ኤርፎን/
አዘውትረው የሚጠቀሙ ወጣቶች ከፍ ካለ ድምፅ
በቀር ለመስማት መቸገራቸውን ነው፡፡
እንደ ወጣቶቹ ከሆነ ጆሮ ማዳመጫ የተጣራ
ሙዚቃን ለመስማት እንደሚያግዝ የተናገሩ ሲሆን
አንዳንዶቹም ሙድ ነው የሚሉ ናቸው፡፡ ይሁንና
ጆሮ ማዳመጫንና ለሌሎች ከፍተኛ ድምፅ ተጋላጭ
የሆኑ ወገኖች፣ በዘላቂው ለአለመስማት ችግር ተጋላጭ
እንደሆኑ ነው የሐኪሞቹ አስተያየት የሚናገረው፡፡
ጆሯችን ድምፅን ለማስተላለፍ ከፍተኛ አስተዋፅኦ
የሚያደርግልን የሰውነታችን አካል ነው፡፡ ይህን ተግባር
የሚፈፅመው ጆሮ በሶስት ክፍሎች የተከፈለ ነው፡፡
ውጫዊው፣ መካከለኛውና ውስጣዊው የጆሮ ክፍል
በመባል ይታወቃል፡፡
በጣም ወሳኝ ከሆኑት መካከል በመካከለኛ
ክፍል የሚገኙት በዋናነት ይጠቀሳሉ፡፡ መካከለኛው
የጆሮ ታምቡር /ስስ ሥጋ የሚመስልና ለመስማት
አገልግሎት የሚውል ነው/ በአየር የተሞሉ ክፍሎች፣
ሶስት ትናንሽ አጥንቶች ማለትም ‹‹malleus incus
and stapes›› የተባሉ ለመስማት የቀጫጭን ፀጉሮች፣
ጆሮን ከአፍንጫ ጋር የሚያገናኝ ክፍት ቱቦ (Eustachian tube) አየርን የሚመጥንና ፈሳሽን ከጆሮ ውስጥ
የሚያስወግድ፣ ሁለት ትናንሽ ጡንቻዎች፣ አንደኛው
ከጆሮ ታምቡር ጋር የተያያዘ ሌላኛው ከውስጣቸው
የጆሮ ክፍል ጋ የተያያዘ ጡንቻ ናቸው፡፡ ኃይለኛ ድምፅ
በሚኖረበት ጊዜ ይህ ጡንቻ ይኮማተርና ብዙ ድምፅ
ወደ ውስጣዊው የጆሮ ክፍል እንዳይገባ በማድረግ
ጆሮን ከአደጋ ይከላከላል፡፡

የመስማት ችግሮች ሁኔታ

ውስጣዊው የጆሮ ክፍል ሁለት ዓይነት ሥራ
ይሰራል፡፡ የመስማት ስራን ለማከናወንና የሰውነት
ሚዛንን ለመጠበቅ፡፡ ለመስማት አገልግሎት
የሚውለው የዚህ ጆሮ ክፍል ልክ እንደ ቀንድ አውጣ
ያለ ጥምዝ ቅርፅ ያለውና ‹‹ኮክሊያ›› በመባል የሚታወቅ
ሲሆን፣ ጠቃሚና በውስጡም በፈሳሽ የተሞላ ነው፡
፡ ኮክሊያ በግድግዳው ላይ የተለዩ ሴሎችን ማለትም
እንደ ፀጉር ያሉና ለመስማታችን ትልቅ አስተዋፅኦ
ያላቸውን ክፍሎች ይዟል፡፡ እነዚህ ሴሎ በተደጋጋሚ
ወይም በከፍተኛ የድምፅ ኃይል ሊጎዱ ይችላሉ፡፡ አንዴ
ከተጎዱ በኋላ እንደገና ለመብቀል አይቻላቸውም፡፡
በዚህም ችግሩ ዘላቂ ይሆናል፡፡
ተደጋጋሚ ያለቅጥ የተጨመረ ድምፅ እነዚህን
ሴሎች ቀስ እያለ ይጎዳቸዋል ይገላቸዋልም፡
፡ በስተመጨረሻም ድምፅን ለመስማት መቸገርና
መደንቆርን ያስከትላል፡፡ አንዳንዴም ይህንን ተከትሎ
በጆሮ ውስጥ የሚሰማ የመጮህ ነገር የማይቋረጥ
ድምፅ ይኖራል፡፡
ስለዚህ ከባድ ድምፅ ወይም ተደጋጋሚ ከፍተኛ
ድምፅ ለድንቁርና (ጆሮ.... ወደ ገጽ 13 የዞረ)

Shega Foods
ሸጋ እንጀራ፣
ግሮሰሪና መጋገሪያ

ሸጋ 100% የፍስክ እና የጾም ምግቦችን የባህል አልባሳት
በብዛትም
የጤፍ እንጀራን ቱጎ አድርገው ለመውሰድ
ከየሱቁ ይጠይቁ ወደ ሸጋ ይደውሉ በጥራትም ይዘናል
በሸጋ ግሮሰሪ፡ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች፣ ከየትኛውም
ሱቅ የማያገኟቸው የሃገር ቤት ባህላዊ እቃዎች፣ ጤፍ፣
የስልክ ካርድ፣ መጽሐፍት፣ ሲዲዎች፣ ሁሉም ይገኛሉ

2111 E Franklin Ave, Mpls, MN 55406
(612) 341-4373
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ዓብይ መልዕክት
በሚኔሶታ - አሜሪካ የተቋቋመ ሕጋዊ ሰውነት ያለው
ጋዜጣ ነው። ጋዜጣው ዓላማው የማህበረሰባችን
የወቅታዊና ሚዛናዊ መረጃ መገኛ መሆን ነው።
ዘ-ሐበሻ ከማንኛውም ሃይማኖት፣ ፖለቲካ ድርጅት፣
ጎሳ፣ ያልወገነ፣ ነጻ ጋዜጣ ነው፡፡

በኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበውን የውጭ ኃይሎች
ጫናና ሴራ እንዴት ለመቋቋም ይቻላል?
አክሎግ ቢራራ ዶ/ር ክፍል አንድ

ኢትዮጵያ ሃገራችን ከሌሎች አገሮች የምትለይባቸው፤
ሁሉንም ኢትዮጵያዊያን የሚያኮሩ የታሪክ ሂደቶች፤ ቅርሶች፤
እሴቶች እና ልምዶች አሏት። ኢትዮጵያን ከሌሎች አገሮች
የሚለያት ምንድን ነው? ይህን ጥያቄ ታዛቢዎች የተለያዩ
መልሶች ይሰጡታል። ለምሳሌ፤ ይህች አገር የምትታወቀው
በድህነት፤ በረሃብ፤ በምግብ ጥገኝነት፤ በየእርስ በርስ ጦርነት
ነው የሚሉ ብዙ የውጭ አገር ታዛቢዎች አሉ። ሌሎች የአገር
ውስጥ የፖለቲካ ልሂቃን፤ በተለይ እንደ ህወሓት ያሉ ጠባብ
ብሄርተኞች ደግሞ ይህች አገር የመቶ ዓመታት ታሪክ ያላት፤
“የብሄሮሮች እስር ቤት ናት” ይላሉ።
Ze-Habesha Newspaper is
የእኔ መሰረታዊ ሃሳብ ሌሎች በሚሰብኩት ላይ
Legally Registered in state of አይደለም። በእኔ ጥናትና እምነት ኢትዮጵያ ከሌሎች አገሮች
የምትለይባቸው፤ እኔ የምኮራባቸው የሚከተሉት ናቸው፤
Minnesota - USA
1. ኢትዮጵያ የሰው ልጆች የተፈጠሩባት አገር (The OriFounded in December 2008
gin of Humanity) መሆኗ፤
Publisher :2. ኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔዎች ከተመሰረቱባቸው፤
እንደ ቻይና ካሉ አገሮች መካከል አንዷ መሆኗ፤
ZeHabesha LLC
3. ኢትዮጵያ የራሷ ፊደልና የቀን መቁጠሪያ መለያዎች
ዋና አዘጋጅ:ያሏት አገር መሆኗ፤
ሔኖክ ዓለማየሁ ደገፉ
4. እንደ ጀርመኒ፤ ዩናይትድ ኪንግደም፤ ኢታሊ ያሉና
ሌሎች የአውሮፓ መንግሥታት ብሄራዊ አንድነት መስርተው
Editor in Chief:በመንግሥትነት ከመታወቃቸው በፊት ኢትዮጵያ የራሷ
የሆነ፤ የባህር በር ጨምሮ፤ ሰፊ መልክአ ምድር፤ የአስተዳደር
Henok A. Degfu
ስነ ስርዓትና መንግሥት የነበራት አገር መሆኗ፤
e-mail:- henocka2001@yahoo.com
5. ኢትዮጵያ ከመጀመሪያዎቹ የክርስትና ኃይማኖትን
info@zehabesha.com
ከተቀበሉ አገሮች መካከል አንዷ መሆኗና ከራሷ ባህል ጋር
ያዛመደች (Indiginous and Unique) ያደረገች መሆኗ፤
አዘጋጆች:6. የነቢዩ ሞሃመድ ተከታዮች በሃገራቸውና በቤታቸው
ሊሊ ሞገስ
በእምነታቸው ጸንተው ለመኖር አፈና፤ ጭቆና፤ ድብደባ፤
አልዩ ተበጀ
እስራት፤ ግርፋትና ሌላ ስቃይ ሲደርስባቸው ባህሩን ተሻግረው
ሃብታሙ አሰፋ
ወደ ኢትዮጵያ ሲሰደዱ የኢትዮጵያ ንጉሥ፤ መንግሥትና
ዘላለም ገብሬ
ሕዝብ በደስታ ተቀብሎና መጠጊያ ሰጥቶ ያስተናገደባት አገር
መሆኗ፤
ክንፉ አሰፋ
7. “ሶስተኛ ዓለም” ብለው አውሮፓዊያን የሰየሙት፤
ቅድስት አባተ
በተለይ ከበርሊን ጉባኤ በኋላ የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች
አማካሪ፡- ዶር ዓብይ ዓይናለም
ለራሳቸው የንግድ፤ የገበያ፤ የተፈጥሮ ኃብት፤ የኢኮኖሚ
Zehabesha LLC
እድገት ምሰሶዎች የበላይነት፤ የገቢና የኑሮ መሻሻል፤ የሕዝብ
መኖሪያ ስርጭት መስፋፋት፤ የባህር በር፤ የባህልና ሌላ
6938 Portland Ave,
የበላይነት ስርጭት (Diffusion of cultural, religious,
Richfield MN 55423
linguistic, artistic and other supremacy) ጥቅም
ሲሉ አፍሪካን ሲሻሟት፤ ሲቀራመቷትና የግል ኃብታቸው
ሲያደርጓት፤ በሕዝቦቿ አንድነትና ጀግንነት ኢትዮጵያ ነጻነቷን
) 612-226-8326
ያስከበረች አገር መሆኗ፤
www.zehabesha.com
8. ምንም እንኳን በቴክኖሎጅ፤ በዘመናዊ ኢኮኖሚ
www.facebook.com/zehabesha
ልማት፤ በምግብ ዋስትናና በሌሎች የእድገትና ልማት
www.twitter.com/zehabesha
መስፈርቶች ኋላ ቀርና ድሃ ናት ብትባልም፤ ይህች የጥቁር
“Journalism can never be silent: that is ሕዝቦች “የነጻነት መዲና፤ እና አንዲት ደራሲ “የአንድነት
its greatest virtue and its greatest fault. It ብርሃን” ብላ የሰየመቻት አገር ነጻ ላልወጡ የአፍሪካ አገሮች
must speak, and speak immediately, while ካላት ዝቅተኛ ገቢና ባጀት እየቀነስች ለጥቁር አፍሪካ ታጋዮች
the echoes of wonder, the claims
(ደቡብ አፍሪካ፤ ዚምባብዌና ሌሎች)፤ ለወጣት የአፍሪካ
of triumph and the signs of horror are
ተማሪዎች ከፍተኛ አስተዋፆ ያደረገች አገር መሆኗ፤
still in the air.”

9. የአፍሪካ አገሮች ነጻነት ከወጡ በኋላ አቅማቸው
እንዲጠነክር፤ በዓለም ተደማጭነት እንዲኖራቸው፤
ተደጋግፈው ነጻነታቸውን እንዲያስከብሩ በማሰብ የአፍሪካ
አንድነት ድርጅት (The Organization of African Unity/
OAU) እንዲመሰረት ማድረጓና አዲስ አበባ የአፍሪካዊያን
“መናገሻ ከተማ” እንድትሆን መሬት የሰጠች አገር መሆኗ፤
የሊግ ኦፍ ኔሽንስ ፈርሶ የተካውን የተባበሩት
መንግሥታትን በጠንካራ ዲፕሎማሲ ተሳትፎ እንዲመሰረት
ካደረጉት መስራች አገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ መሆኗ፤
የተባበሩት መንግሥታት በኮሪያና በኮንጎ ባደረገው “የጋራ

ባሻገር ኢትዮጵያ በውጭ ጠላቶች እንዳትጠቃ ይረዷታል።
እነዚህን ጥሪቶች ከናቅናቸው ማንም አያከብረንም። ሕዝቡን
ከሕዝቡ ጋር እንዲናከስ ካደረግነው እነዚህ የጋራ ጥሪቶች
ይባክናሉ። የቻይናና የደቡብ ኮሪያ ወዳጆቸ እንደነገሩኝና
እኔም እንደማምነው፤ የራሱን ታሪክ ያላከበረን ሕዝብ ማንም
አክብሮት አያውቅም።
ህወሓት/ኢህአዴግ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የጫነው
በቋንቋና በብሄር ልዩነቶች ላይ የተመሰረተው የክልል ሕገ
መንግሥትና የፌደራል አስተዳደር፤ የአገራችንን ረዥም
ታሪክ “ሰው ሰራሽ” ነው በሚል ብሂል ተነስቶ ለሃገራችን

ደህንነት” ጦርነት ስመ ጥሩ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን መኮንኖችንና
ወታደሮችን ያሰለፈች፤ ዝናን የተቀዳጀት አገር መሆኗና፤
ምንም እንኳን የተለያዩ በደሎችና ግፎች መካሄዳቸው
ባይካድም፤ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ስብጥር ሕዝብ በአንዲት
የጋራ ድንኳን (ቤት) የታቀፈና የተሳሰረ በመሆኑ (Diverse
Population) የተለያዩ ብሄሮችና ኃይማኖቶች፤ የተለያዩ
ባህሎችና ልምዶች የጌጣችንና የጥንካሬያችን መሰረት
መሆናቸውን ያሳየች፤ በአብዛኛው “የኢትዮጵያ ልጆች”
የብሄርና የኃይማኖት ጥላቻችን ጫና ተቋቁመው፤ የጨዋነትን
ባህል ተቀብለው፤ ዜጎቿ ተከባብረው የሚኖሩባት አገር መሆኗ
ይገኙበታል።
እነዚህና ሌሎች እሴቶች፤ ጥሪቶች፤ ልምዶች፤
ማህበረሰባዊ ኃብቶች (Social Capital Assets) ለአገራችን
ለኢትዮጵያ ቀጣይነትና ለ105 ሚሊየን ሕዝቧ ዘላቂና
ፍትሃዊ እድገት መሰረት ናቸው የሚል እምነት አለኝ። እነዚህ
የሃገራችን የጥንካሬ ምሰሶዎች ለእድገት ወሳኝ ከመሆናቸው

ዘላቂነት፤ ግዛታዊ አንድነት፤ ነጻነት፤ ደህንነትና ሉዐላዊነት
ጠንቅ ሆኗል። ኢትዮጵያ ረዥምና የሚያኮራ ታሪክ የላትም
የሚለው ፈጠራ የሌለ የታሪክ ምርመራ እንዲደረግ፤
ኢትዮጵያ የሚለው ስመ ጥሩ የአገር ስም በሌላ፤ ለምሳሌ
“ኩሽ” በሚለው እንዲቀየር የተቀነባበረ የውጭ ኃይሎችና
የውስጥ አጥፊዎች ሴራ በተቀነባበረ መልኩ እየተካሄደ ነው።
ይህ ሴራ ወደየት እንደሚያመራ ለመተንበይት ሳይንቲስት
መሆንን አይጠይቅም።
የዚህ ትንተናና ትችት ዋና ይዘት የእኛ፤ በተለይ የአገር
ወዳዶች፤ የእርስ በርስ መጠላለፍና መጋጨት ኢትዮጵያ
ፈጽሞ እንድትጠፋ ለሚፈልጉና ለሚመኙ የውጭ ኃይሎች
መጋቢ ሆኗል የሚል ነው። በተጨማሪ፤ ብሄርን ከብሄር
ጋር፤ ኃይማኖትን ከኃይማኖት ጋር በማጋጨትና ሲፈልግ
ደግሞ የሌለ ብሄርንና ቋንቋን ፈልፍሎ የሚፈጥረው ህወሓት
የቆመበት ዋና ዓላማ ኢትዮጵያን እንደ ሃገርና መላው ሕዝቧን
እንደ አንድ ሕዝብ (በኢትዮጵያ... ወደ ገጽ 22 የዞረ)

ኢኮኖሚ

ፖለቲካ

አሜሪካ

ማኅበረሰብ

ግዜ እየጠበቀ የሚፈነዳው የመለስ ቦንብ
ይገረም አለሙ
ሰሞኑን ከምሥራቁ የሀገራችን አካባቢ የምንሰማው
ወሬ ሰው ለሆነ ፍጡር ሁሉ ለአእምሮ የሚከብድ ነው፡፡
ሁል ግዜ ነገሮች አዲስ ለሚሆኑባቸው ትናንትን በመርሳት
ስለነገም በማሰብ ለማይደክሙ ለእለት ለእለቱ ብቻ
ለሚጮሁት ካልሆነ በስተቀር ይህ አሁን እየተፈጸመ ያለው
ነገር መች እንደሚሆን ለማወቅ አልተቻለ ካልሆነ በስተቀር
አንድ ቀን ያውም ከዚህ በከፋ መልኩ ሊፈጸም እንደሚችል
ወያኔ ሥልጣን በያዘ ማግስት የተረዱ ብዙዎች ነበሩ፡፡
ጩኸዋል፣ ስጋታቸው ገልጸዋል፣ ፍራቻቸውን ሊያጋሩን
ሞክረዋል፡ማን ሰምቶ እንጂ፡፡
የጎሳ ፌዴራሊያዊ አከላለል ጉዳየ ሲወሳ በተለይም
የሶማሊ ጉዳይ ሲነሳ የሚታወሱኝ መቼም ልረሳቸው
የማልችልና በተለያየ ግዜ የጠቀስኳቸው አጭሩ ቀጭኑ
ልበ ደንዳናው ደፋሩ ሀገር ወዳድ አንደበተ ርቱኡው ሻለቃ
አድማሴ ዘለቀ ናቸው፡፡ በዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በተመራው
የህገ መንግሥት ጉባኤ በህዝብ ተመርጠው ተካፋይ ነበሩና
የክልሎችን ስያሜ ሲጸድቅ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ
ጌቶቼ እባካችሁ የክልሎችን አከላለልና ስያሜ ሲሆን
በዚህ መልኩ ባናደርገው አይሆንም ካላችሁ ደግሞ
የሶማሌ ክልል መባሉ ቀርቶ ነገ የሚሆነው አይታወቅምና
የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ቢባል በማለት ላቀረቡት ተማጽኖ
የወረደባቸው ውርጅብኝ የሚዘነጋ አይደለም፡፡ በፖለቲካ
ስካር ከናወዘ አእምሮና በጎሰኝነት ስሜት ከተከፈተ አንደበት
ይወጡ የነበሩ ቃላቶች ሻ/ቃ አድማሴን ማሸማቀቅም ሆነ
ከአቋማቸው ዘነፍ ማድረግ ባይችሉም ሂደቱን በቴሌቨዥን
ለተከታተለው የሚያሳፍርና የሚያበሳጭ ነበር፡፡ ሻ/ለቃን
አድንቀን በሌሎቹ አፍረንና ተናደን የአንድ ሳምንት የቡናና
የድራፍት ቆይታ ማድመቂያ ከማድረግ አልፈን ተንገሽግሸን
ያደረግነው ነገር የለም እንጂ፡፡ ያን የተናገሩና ለተናጋሪዎቹ
ያጨበጨቡ በዛ አዳራሽ ታድመው የነበሩ ሁሉ መቼም
ሰው በሚለው የወል መጠሪያ የሚጠሩና ቢጠቀሙበትም
ባይጠቀሙበትም ከትከሻቸው በላይ የተጎለተ ጭንቃላት
ያላቸው ናቸውና ዛሬ የሚፈጸመውን እልቂት ሲያዩ ሲሰሙ
ምን ብለው ይሆን! ዶ/ር ነጋሶ በግዜ ጥፋታቸውን አምነው
ይቅርታ የጠየቁ በደላቸውንም ተናዘው ንስሀ የገቡ በመሆኑ
ከላይ የገለጽኩት አባባል አይመለከታቸውም፡፡
በታሪክ የሚታወቀው ቅኝ ገዚዎች ነበሩ የሚገዙትን
ሀገር ለቀው ሲሄዱ በእጅ አዙር ጥቅማቸውን ማስጠበቅ
ሀገሪቱንም በርቀት መቆጣጠሪያ መሳሪያ ለመግዛት
እንዲያስችላቸው ግዜ እየጠበቀ የሚፈነዳ ቦንብ በመቅበር
የሚታወቁት፡፤ የታላቋ ሶማሊያ ቅዠት የእንግሊዝ ውጤት
ነውና ለዚህ በአብነት ሊጠቀስ ይችላል፡፡ወያኔ ምንም
እንኳን ከመነሻው ዓላማ አድርጎ የታገለው የትግራይ
መንግሥት ለመሆን ቢሆንም እድል ቀንቶት የአለም ሁኔታ
ማለት የቀዝቃዛው ጦርነት ማክተም ረድቶት፣ የእኛም
እኛነት አግዞት ለትንሽ ዓላማ ተነስቶ ትልቅ ድል ከተቀዳጀና
ኢትዮጵያን ለመግዛት ሲበቃ ለወንበሩ ማስጠበቂያ
ለስልጣን ዘመኑ ማረዘሚያ የተለያዩዩ ነገሮችን ሊጠቀም
ቢችልም ይህን በቅን ገዚዎች ሲፈጸም የኖረ ግዜ አየጠበቀ

የሚፈነዳ ቦንብ በሚገዛት ሀገር ያውም በሥልጣን ላይ እያለ
መቅበሩ የወያኔን ማንነት የእያንዳንዳቸውንም ወያኔዎች
ምንነት የሚያሳይ ነው፡፡ በተለይ የዚህ አይነቱ መሰሪ ስራ
ቀማሪና ቆማሪ የነበረው በዚሁ እኩይ
ተግባሩ በአጭር የተቀጨውን መለስ
ዜናዊ ማንነት በገሀድ የሚያሳይ ነው፡
፡
የሚያሳዝነው የሚያስተዛዝበ
ውና ቀን ሲወጣ የሚያፈራርደው
ይህን እኩይ ተግባር የፈጸመን ሰው
ታላቅ ተግባር የከወነ ኢትዮጵያ ዊ
መሪ እያሉ የሚያሞካሹ ለጋሲው
ን እናስቀጥላልን እያሉ እሱ ቆላል
ፎት የሄደውን የሴራ መንገድ
በማያቁበትና በማይችሉት መንገድና
ሁኔታ አናስኬዳለን እያሉ ሀገር
እያወደሙ ህዝብ እየጫረሱ ያሉት
ሰዎች ናቸው፡፡ በተለይ ከህውኃት
ውጪ ያሉ ሰዎች ቢያንስ በዚህ
አንድ አመት የደረሰው ጥፋት እንኳን
አይናቸውን ሊገልጠው ያለመቻሉ
መለስ እያንዳንዳቸውን ምን አብልቶ
አደንዝዟቸው ምን አይነት መርፌ
ወግቶ የህሊናቸውን የማስተዋያ
ክፍል ቆልፎባቸው ቢሄድ ነው
ሚያሰኝ ነው፡፡
ለነገሩ ማስተዋል የጠፋው
በወያኔዎቹና አሽከሮቻቸው ሰፈር
ብቻ አይደለም፡፡ ተቀዋሚ በሚለው
የወል ስም የሚጠራውና ብትንትኑ
የወጣው የተቀዋሚው ሰፈርም
ቢሆን በሀገርና በወገን ላይ ወያኔ
እያደረሰ ካለው ጥፋት አይደለም
እያንዳንዱ በድርጅትም ይሁን በግል
ከሚያደርሰውና ከሚደርስብትም
የሚማር አልሆንም፡፡ ወያኔ አነእድ
ነገር ሲያደርስ ወይንም የማስቀየሻ
አጀንዳ ሲጥልልን ከየቤታችን
ሆነን እንጮሀለን እንጠራራናም
በየኤምባሲው ሄደን እናለቅሳለን፣
እስከመኖራቸው የማናውቃቸው
ፓርቲዎችም ከየጓደቸው መግለጫ
ያዥደጉዳሉ ከአንድ ሳምንት በኋላ
ግን ሁሉም ይረሳና ጸጥ ረጭ፡፡ ለወያኔ ይበልጥ የልብ ልብ
ይሰጠዋል፡፡ ፡ ወያኔዎች በተለይ አቶ መለስ ኢትዮጵያውያን
አንድ መሆን እንኳን ባይችሉ በመካከላቸው ሰላም
ፍቅር ካለ፤ መተባበር እንኳን ባይችሉ የሚከባበሩ
ከሆነ፣ መግባባቱ ቢሳናቸው ላለመግባባት መግባባት
የሚችሉ ከሆነ ለሥልጣናቸው አስጊ መሆኑ የተረዱት፣
ተረድተውም ተጨንቀው ተጠበው ዘዴ የዘየዱት ገና አዲስ
አበባን ከመርገጣቸው በፊት ለመሆኑ ማስረጃ መዘርዘር
የሚያስፈልገኝ አይመስለኝም፡፡

Call: 651-528-8730

ኢትዮጰያ የሚለውን ስም ተጸይፈው ኢትዮጵውያን
ብሎ መጥራት በሊማሊሞ የማቆረጥ ያህል ሆኖባቸው
ሀገራችን፣ የሀገራችን ህዝቦች ሲሉና ተከታያቸው ሁሉ

ይህን ቃል እንዲጠቀም ሲያደርጉና ቀስ በቀስም ሲሆን
በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ ካልሆነም በወያኔ ተጠርንፎ
በተያዘው መካከል መደበኛ ቃል እንዲሆን ለማድረግ ሲሰሩ
ምን እየተሰራ አንደሆነ ወደየትስ ሊያመራ እንደሚችል
ለማስተዋል የሞከረ ቢኖር ጥቂት ነው፡፡ በመከባበር ላይ
የተመሰረተች ኢትዮጵያን እንገነባለን የሚል በመረዝ
የተለወሰ መፈክር እያስተጋቡ ኢትዮጵያዊ ብሎኮአችሁን
አውልቁና የጉሳ ነጠላችሁንና የመንደር አንገት ልብሳችሁን
እየለበሳችሁ ተሰለፉ ሲባል አረ ይሄ ነገር ምንድን ነው፣

ምን ታስቦ ነው ብሎ ለአፍታ ከማሰብ ይልቅ በእድሜም
በቀለም ትምህርቱም አንቱ የተባሉት ሳይቀሩ በየጎሳቸው
ተደራጅተው እጅ ለመንሳት ቀናት አይደለም ሰአታት
አልፈጀባቸውም፡፡ አይበጅም አደጋ አለው ያሉት ግን
በጣም ጥቂት ናቸው፡፡ እናም የቦንቡ አዘጋጅ አቶ መለስ
ቢሆንም ቀባሪና አቃባሪ በመሆን የተሰለፈው ግን ከሁሉም
ሰፈር ብዙ እጅግ ብዙ ነው፡፡ በወያኔ በተለይም በአቶ
መለስ ተዘጋጅቶ ግዜ እየጠበቀ አንዲፈነዳ በሁሉም
የሀገረቱ አካባቢ የተቀበረው ቦንብ አገልግሉቱ የሥልጣን
እድሜ ማረዘም ብቻ ሳይሆን በምንም ይሁን በምን ወያኔ
ከምንይልክ ቤተ መንግሥት ከወጣ ኢትዮጵያ እንደ
ሀገር አንዳትቀጥል ማድረግ ለመሆኑ ያለምንም ሀፍረትና
ፍርሀት በድፍረት ነግረውናል፡፡ ደግሞስ ማንን ሰው
ብለው ያፍራሉ ይፈራሉ፡፡ የወያኔንና የቀኝ ገዢዎችን ቦንብ
የሚያመሳስላቸውም ይሄ ነው፡፡
ምንም ወታደራዊ እውቀት ሳያስፈልግ ተቀባሪ
ቦንብ በራሱ የማይፈነዳ መሆኑ ይታወቃል፡፡እንዲፈነዳ
የሚያደርጉት እንደ ቦንቡ አይነትና እንደ አጠማመዱ
የሚለያዩ ብዙ ምክንያቶች አሉ፡፡ ለምሳሌ ማንም ሰው
ከፊልም አይቶ እንደሚገነዘበው በርቀት መቆጣጠሪያ፣
በሰአት፣ በመጫን፣ ክብደት በማላላት ወዘተ ተጠማጅ
ቦንቦች ይፈነዳሉ፡፡ በሰአትና በርቀት መቆጣጠሪያ
የሚፈነዱት በቀጥታ በአጥማጁ የሚፈጸሙ ሲሆን ቀሪዎቹ
አደጋው አንዲደርስበት ታልሞ በተጠመደለት የሚፈነዱ
ናቸው፡፡ የመጀመሪያዎቹንም ቢሆን አጥማጁ ያሰበውን
አደጋ ሳያደርሱ በባለሙያ ማምከን ይቻላል፡፡ እኛ ግን
በተለይም ዘርፈ ብዙውና አይነተ ዝንጉርጉሩ ተቀዋሚ
ተብየው ለማፈንዳት ነው እገዛ የምናደርገው፡፡ በእኛ
ትብብርና እገዛ አንዳንዴም ቀጥተኛ ተዋናይነት የወያኔው
ቦንቡ ፈንድቶ ጉዳት ሲያደርስ የአዞ አንባ ለማንባት ግን
የሚቀድመን የለም፡፡
የወያኔን ንቀት የብዙዎቻችንን፣ አይረቤነት የሆድ
አደሩም ብዛት ወዘተ የታየበት ሌላው ሰሞነኛ ድርጊት
የጎንደሩ ህዝበ ውሳኔ ነው፡፡ ከአስር አመት በፊት
በኦሮምያና በሶማሌ ክልሎች መካከል የተካሄደው ህዝበ
ውሳኔ መፍትሄ ማስገኘቱ ቀርቶ ግዜ ጠብቆ የሚፈነዳ ቦንብ
መሆኑ በተግባር በታየበት በዚህ ወቅት ሌላ ቦንብ ጎንደር
ላይ ሲቀበር እያየንና እየሰማን ከለመድነውና አንዳችም ረብ
ከሌለው ተራ ዋይታ መውጣት አልቻልንም፡፡ ለአንድ አላማ
በአንድ የጋራ መርህ ስር መሰለፉ ቢቀር ሁሉም ሊላቀቀው
የማይፈልገውንና ለመተባበር ዋና ችግር የሆነውን የድርጅት
ሊቀመንበርነት እንደያዘ አንተም በመንገድህ እኔም በመንገዴ
ተባብሉ አንዱ የሌላኛው እንቅፋት ከመሆን ታቅቦ የሁሉም
ትኩረት ወያኔ ላይ እንዲሆን የሚያስገድዱ ብዙ ግዚያቶች
በአንድ ሰሞን ዋይታና በጓዳ መግለጫ ታልፈው እንደ ዋዛ
አምልጠዋል፡፡
ይህ ሰሞነኛ ድርጊትም በሀገራችን በየስፍራው
የተጠመዱ ቦንቦችን አደገኛነት በግልጽ ያሳየ ተጨማሪ
ማስረጃ ይመስለኛል፤ እኛ ከሌለን ትበታተናላችሁ
የሚለው መፈክር ተራ ፉከራና ማስፈራሪያ ሳይሆን
በደንብ የተሰራበትና ወያኔዎች የትም የትም ሆነው በርቀት
መቆጣጠሪያ መሳሪያ (መለስ... ወደ ገጽ 12 የዞረ)
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እንመካከር

ሰው ሰራሽ ስኳሮችን መጠቀም በስኳር ህመም ላለመያዝ
ይጠቅማል መባሉ ምን ያህል እውነት ነው?
በአሁኑ ወቅት አባቴ በስኳር ህመም በመያዙ የተነሳ
ስኳር ህመምም በዘር ይተላለፋል ስለሚባል በእጅጉ
ፈርቻለሁ፡፡ ሆኖም ልወስዳቸው ካቀድኳቸው የጥንቃቄ
እርምጃዎች ውስጥ አንዱ ስኳርን ከሻይና ከቡና ውጭ
ማድረግ አንድ መላ አድርጌ የወሰድኩ ሲሆን ምናልባትም
ስኳርን የሚተኩ ሰው ሰራሽ ስኳሮች ጥሩ ናቸው ስለሚባል
በዚህ ረገድ እነሱንስ ብጠቀም የሚል ሃሳብ አድሮብኛልና
ምን ትላላችሁ? አባቴስ ቢጠቀማቸው በህመሙ ላይ ምን
ችግር ያደርሱበት ይሆን?
ዓለም ነኝ
እንደሚታወቀው ስኳር የማይገባበት ነገር የለም፡
፡ የስኳር ዋጋ መውጣትና መውረድ ለተደጋጋሚ
አጋጥሞታል፡፡ በእርግጥ የሚወጣውና የሚወርደው
ውጫዊው ብቻ ሳይሆን ውስጣዊው ስኳርም ጭምር
መሆኑ የበለጠ ያስገርማል፡፡ በአሁኑ ወቅት አለማቀፍ
የስኳር አቅርቦት ከበፊቱ ጋር ሲነፃፀር አናሳ ነው፡፡ ከዚህም
አንፃር ዋጋው በዚያው ልክ ይጨምራል፡፡ አስገራሚው
ጉዳይ ግን ውጫዊው የስኳር መጠንና አቅርቦት ሲቀንስ
ውስጣዊው የሰውነት ስኳር እየጨመረ መምጣቱ ነው፡፡
በአሁኑ ወቅትም የስኳር ህመም በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ
ወረርሽኝነት ተቀይሯልና፡፡
እ.ኤ.አ በ1997 ዓ.ም በዓለማቀፍ ደረጃ የስኳር
ህሙማን ተጠቂ ሰዎች ቁጥር ብዛት 143 ሚሊዮን የነበረና
በየዓመቱም 10 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች በአዲስ መልክ
የሚያዙ መሆናቸው ይታወቅ ነበር፡፡ ይህ ቁጥር በ2025
ዓ.ም ወይም ከ16 ዓመታት በኋላ ወደ 800 ሚሊየን
እንደሚተኮስ ይገመታል፡፡ ዕድገቱ በበለፀጉት አገራት
በ45 ፐርሰንት ሲጠበቅ በታዳጊ አገራት ደግሞ በ200
ፐርሰንት ነው፡፡ ለዚህ መሰሉ ከፍተኛ የስኳር ህሙማን
ቁጥር መወንጨፍ አቢይ ምክንያቱ የሰዎች የዕድሜ ጣሪያ
መጨመር፣ ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ ማዘውተር፣ የሰውነት
ውፍረት መጨመር፣ በቴክኖሎጂዎች መብዛት ሳቢያ
ከእንቅስቃሴ የተገደበ አኗኗር መኖር በዋናነት ይጠቀሳሉ፡፡
የሆድ ነገር ሆድ ይቆርጣል ይባል የለ፤ የሆድ ጉዳይ
ሲነሳ ብዙ ነገር ይነሳል፡፡ ለጊዜው ግን ስለ ስኳር እያነሳን
እንጨዋወታለን፡፡ ስለ ወንጂ ስኳር ግን አይደለም፡
፡ በሰውነታችን ስለሚመረተው ጣፋጭ ግሉኮስ እንጂ፡
፡ በዋናነት ምግቦች (እንጀራና ዳቦን የመሳሰሉ) ወደ ሆድ
ገብተው ወደ አንጀት ሲያመሩ ወደ ግሉኮስነት ይለወጣሉ፡
፡ ልክ ሸንኮራ አገዳ በፋብሪካ ውስጥ ሲገባ ወደ ስኳርነት
እንደሚለወጥ ሁሉ እነዚህም ካርቦሃይድሬት ምግቦች
በአንጀት ውስጥ ግሉኮስ ወደተባለው ስኳርነት ከተቀየሩ
በኋላ ከዚህ ቦታ በደም መልስ ስሮች (ቬይንስ) ተጭነው
ወደ ጉበት ብሎም በልብ አማካኝነት ወደተለያዩ የሰውነት
ክፍሎች ያመራሉ፡፡ እንግዲህ ስኳሩ (ግሉኮስ) ከምግብ
ጥሬ እቃነት በአንጀት ውስጥ ተመርቶ በልብ ጅምላ
አከፋፋይነትና በደም ስሮች ወዛደርነት ወደተለያዩ የሰውነት
ክፍሎች ይሰራጫሉ፡፡
ግሉኮስ በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ውስጥም ገብቶ
ከኦክስጅን ጋር ሲደባለቅ በሚያደርገው ቃጠሎ ኃይልን
ያመርታል፡፡ ይህ ኃይል እንግዲህ ሰውነታችን ህልውና
እንዲኖረው ከባድ እገዛን ያደርጋል፡፡ ለወርቅ ሜዳሊያ
ስንሽቀዳደም ሆነ ከፍቅረኛ ጋር የእግር ጉዞ ለማድረግ በዚሁ
የግሉኮስ የኃይል አቅራቢነት ላይ ተመስርተን ነው፡፡ በሠርግ
ላይ ለመጨፈርም ሆነ በለቅሶ ላይ ለማርገድ ይሄው ስኳር
የግድ አስፈላጊ ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ ስንቀመጥና ስንተኛ
ሁሉ ግሉኮስ ከሌለ በሰላም ማረፍና ያማሩ ህልሞችንም ሆነ
አስፈሪ ቅዠቶችን ለመቃኘት አይቻለንም፡፡ ምክንያቱም

‹‹ተኙ›› እንኳን ቢባሉ የማይተኙት እንደልብና ሣንባ
የመሳሰሉ ታማኝ የሰውነት ክፍሎቻችን ለሰከንድ እንኳን
ማረፍ እንደሌለባቸው ስለሚያውቁና ስለሚንቀሳቀሱ ኃይል
የግድ ነው፡፡ በመሆኑም ተንቀሳቀስንም አልተንቀሳቀስንም
እስካልሞትን ድረስ (የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና) የግሉኮስ

ክፍሎቻችን ግሉኮስ ይገባላቸው ዘንድ በሴሎቻቸው አናት
ላይ የኢንሱሊን ዲሽ ያስፈልጋቸዋል፡፡ እነዚህ የኢንሱሊን
ተቀባይ የሆኑ የሴሎቻችን ዲሾች ‹‹ራሴፕተር›› በመባል
ይታወቃሉ፡፡
ግሉኮስ በሰውነት ውስጥ ካስፈላጊ በላይ በደም ውስጥ

አስፈላጊነት እንዳለ ነው፡፡ ስለዚህ መቼም ቢሆን ከመብላት
ወደ ኋላ አንልም መቼም፡፡ ይሁንና ታዲያ የሰውነታችን
የግሉኮስ አጠቃቀም አንዳንዴ እንደዚህ ቢሆንም አንዳንዴ
ግን እንደዚያ አይሆንም፡፡ ግሉኮስ ወደ ሰውነታችን ገብቶ
ኃይልንና ሙቀትን ለመስጠት በሴሎቻችን ውስጥ ቃጠሎ
የሚያካሂደው እንዲህ በቀላሉ አይደለም፡፡
የተበላው ሁሉ መቃጠል አለበት ከተባለ ሰውነት ነዶ
ማለቁ ነው፡፡ በነበልባል ባይሆን በትኩሳት፡፡ ስለዚህ በጭድ
ቀልድ የለም፤ ጭድን ማቃጠል በጥበብ ነው፡፡ ሰውነታችን
ታዲያ ይህን የግሉኮስ አጠቃቀም ምጣኔ የሚያስተካክልበት
የራሱ የሆነ አሰራር አለው፡፡
አንድ ሰው ጧት በባዶ ሆዱ የደም ውስጥ ግሉኮስ ሲለካ
ከ70-110 ሚሊ ግራም በአንድ ዴሲ ሊትር ደም ውስጥ
ይገኛል፡፡ ምግብ ሲበላ ደግሞ ይህ መጠን ይጨምራል፡
፡ በዚህ ወቅት ታዲያ ኢንሱሊን የተባለው ሆርሞን
መመንጨት ይጀምራል፡፡ አላማው የግሉኮስን የቃጠሎ
ሂደት ለመመጠን ነው፡፡ በመሆኑም ግሉኮስ ወደ ተለያዩ
የሰውነት ክፍሎች ህዋሳት መግባት የሚችለው በኢንሱሊን
አጋዥነት ነው፡፡ እያንዳንዳቸው የሰውነት ክፍሎቻችን
ለኢንሱሊን ታዛዦች ናቸው፡፡ ይህን ትዕዛዝ የሚፈፅሙት
ደግሞ ለኢንሱሊን ተብሎ በተዘጋጀው ልዩ መቀበያቸው
ላይ ኢንሱሊን ማረፍ ሲችል ነው፡፡ ይህን እንደ ዲኤስ
ቴሌቪዥን ማየት እንችላለን፡፡ በቤቱ አናት ላይ ዲሽ ያለው
ይህን የዲኤስ ቲቪ ስርጭት በቤቱ ቴሌቪዥን በኩል ማየት
ይችላል፡፡ የሌለው ደግሞ አያይም፡፡ በመሆኑም የሰውነት

ካለ ደግሞ ዝም ብሎ ወደ ሴሎች እየገባ አላስፈላጊ ቃጠሎ
ማካሄድ የለበትምና በክፉ ቀን በሚል ሂሳብ በጉበት
ውስጥ እንዲከማች ይደረጋል፡፡ ይህ የግሉኮስ ክምችት
ግላይኮጅን በመባል ይታወቃል፡፡ ልክ ውሃ በበረዶ
መልክ እንደሚከማቸው መሆኑ ነው፡፡ አንዳንዴ ምግብ
የማንበላበት አጋጣሚ ሲፈጠር (ለምሳሌ ፆም) ይህ
በግላይኮጅን መልክ የተቀመጠው ክምችት ወደ ግሉኮስነት
ይቀየርና ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ለኃይል አቅርቦት
ያመራል፡፡
የሰውነታችን መሰረታዊ ክፍሎች ማለትም ሴሎች
የግሉኮስን ቃጠሎ የሚያካሂዱት ማይቶኮንደሪያ ተብላ
በምትጠራው የሴል ንዑስ ክፍል ውስጥ ነው፡፡ ልክ የመኪና
ነዳጅ በኦክስጅን የሚቃጠለው በሞተሩ ሲሊንደር ውስጥ
እንደሆነው ሁሉ ማለት ነው፡፡ እንግዲህ የስኳር ህመም
የሚመጣው ከዚህ ጋር ነው፡፡ ሰውነት በአንድም ሆነ በሌላ
ምክንያት ግሉኮስን ለፀሐይ አቅርቦትነት መጠቀም ሳይችል
ሲቀር ህመሙ ይከሰታል፡፡ ለዚህም ዋናው ምክንያት
የግሉኮስን ቃጠሎ የሚያስተናብረው ኢንሱሊን ከስራ ውጭ
ሊሆን በመቻሉ ነው፡፡ ወደ ኢንሱሊን በሚፈለገው መጠን
አይመረትም፡፡ ወይም ጭራሽ አይመረትም፡፡ ወይም ደግሞ
ኢንሱሊን አያለም ሴሎች በኢንሱሊን አንታዘዝም የሚል
አድማን ይመታሉ አያድርስ ነው፡፡
ኢንሱሊን ከቆሽት የሚመነጭ ሆርሞን (ቅመም) ነው፡፡
ኢንሱሊን ይመነጭ ዘንድ የደም ውስጥ ግሉኮስ መጨመር
ይኖርበታል፡፡ ይህን የግሉኮስ ጭማሬ በመገንዘብ ኢንሱሊን

በተለይ የሚያመነጩት የቆሽት ክፍሎች ‹‹Islets of Langerhan’s›› በመባል ይታወቃሉ፡፡ ቆሽት ከጨጓራ በስተኋላ
በግራ በኩል የሚገኝ የሰውነት ክፍል ነው፡፡ እነዚህም
ዕጢዎች የሚገኙት በዚሁ ቆሽት ውስጥ ነው፡፡ ዕጢዎቹን
የሚመሰርቱት ህብረ ህዋሶች ደግሞ ልዩ ስማቸው
‹‹ቤታሴልስ›› ይባላሉ፡፡ ቤታ ሴልስ ኢንሱሊንን እየሰሩ
የሚያመርቱና የሚያመነጩ ባለውለታዎቻችን ናቸው፡፡
በቆሽት ውስጥ 100 ሺ ኢንሱሊን አምራች እጢዎች ሲኖሩ
በእያንዳንዱ እጢዎች (Islets of Langerhan’s) ውስጥ
ከ100-200 ሚሊዮን ቤታ ሴሎች ይገኛሉ ማለት ነው፡፡
ኢንሱሊን መመረቱ ሲገታ ወይም የግሉኮስ
አሰረጫጨትን ማቀላጠፍ ሲያቅተው ግሉኮስ በደም ውስጥ
የሚኖረው መጠን እየጨመረ ይሄዳል፡፡ ሰውነትም ግሉኮስን
ለኃይል አቅርቦትነት መጠቀም ስላልቻለም በአማራጭነት
ፕሮቲንና ቅባቶችን ማቃጠል ግድ ይሆንበታል፡፡ ይህም
በደም ውስጥ የግሉኮስ መናር ነው፡፡ እንግዲህ የስኳር
ህመም በመባል የሚጠራው በተለይ የደም ውስጥ ግሉኮስ
ለተከታታይ ቀናት ከ140 ሚሊ ግራም በዴሲ ሊትር በላይ
ሆኖ ከታየ የስኳር በሽታ መከሰቱንም ያመላክታል፡፡ ስኳር
(ግሉኮስ) ለብዙ ጊዜያት በዚህ መልኩ ንሮ ሲቆይ የተለያዩ
እንከኖችን ማሳደር ይቀጥላል፡፡ ወይም ወደ ሞት ያደርሳል፡
፡ እንግዲህ የስኳር ህመም መሰረታዊ አመጣጡ ይህን
ከመሰለ፣ የህመሙ አይነቶች ምን እንደ ምክንያታቸው
መለያየታቸው አልቀረም፡፡ እነዚህም አንደኛው አይነት
የስኳር ህመም፣ ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም፣
ከእርግዝና ጋር የተያያዘ የስኳር ህመምና ጣምራ የስኳር
ህመም (አንደኛውም ሁለተኛውም በጣምራነት ያለባቸው)
በማለት ይታወቃሉ፡፡
እንግዲህ ስለ ስኳር ህመም ይህን ያል ግንዛቤን ከያዝክ
በቀጥታ ወደ ጥያቄዎችህ ላምራ፡፡
ጣፋጭ ምግቦች ከቀላሉ ካርቦሃይድሬት የሚመደቡ
ሲሆን በተበሉ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የደም ውስጥ
ስኳር መጠንን የሚያንሩ ናቸው፡፡ እናም ውጤታቸው
ፈጣን ነው፡፡ መቼም ሰው ህይወት ‹‹ሲመረው በፌዝ መልክ
‹‹ስኳር ቃምበት›› የሚል አፀፋ ይመለስለት እንጂ ጣፋጭ
ምግቦች ወይም አጣፋጮችን ሁሌም የምንጠቀምባቸው
ኑሮ ሲመረንም ሳይመረንም በመሆኑ በቀላሉ ለመተው
ይከብዳል፡፡ መጠናቸውን ቀንሶ መጠቀም አንዱ
አማራጭ ቢሆንም በመርህ ደረጃ ግን ሁሉም ህሙማን
ባይጠቀሟቸው ይመከራል፡፡ በአማራጭነትም ሰው ሰራሽ
ማጣፈጫዎችን መጠቀም ይችላሉ፡፡ እነዚህ የማጣፈጫ
አይነቶች አንዳንዶቹ ጥቂት ካሎሪ የሚሰጡ አንዳንዶቹ
ደግሞ ምንም ካሎሪ የሌላቸው ናቸው፡፡
ሀ. ምንም ካሎሪ የሌላቸው ሰው ሰራሽ አጣፋጮች
1. ስካሪን፡- ይህ መልኩ ስኳር የሚመስል ፓውደር
የሚሰራው ከታርና ፔትሮሊየም ነው፡፡ በተለይ ክብደት
መቀነስ ያለባቸው የስኳር ህሙማን በስኳር ምትክነት
ቢጠቀሙት ይመረጣል፡፡ (ምክንያቱም ምንም ካሎሪ
ስለሌለው)፡፡ ጣፋጭነቱ ከስኳር ጋር ሲነፃፀር በ350 እጥፍ
የሚበልጥ በአፍ ከተወሰደ ጥቂት ቆይታ በኋላ ትንሽ መረር
ይላል (ማር ሲበዛ ይመራል የሚለውን አባባል በሳካሪን
ማረጋገጥ ይችላሉ)፡፡
2. አስፓርቴም፡- ከተለያዩ አሚኖአሲዶች ተቀይጦ
የተሰራ ሲሆን ከስኳር ጋር ሲነፃፀር 200 ጊዜ ጣፋጭነቱ
የጎላ ነው፡፡ እንደ ስካሪን መጨረሻ ላይ የምሬት ስሜትን
አይፈጥርም፡፡ ተገዝቶ ለ6 ወር ከቆየ ጣፋጭነቱን ያጣል፡፡
ለ. ኃይል ሰጭ አጣፋጮች
3. ፍሩክቶዝ፡- ይህ (ስኳር... ወደ ገጽ 12 የዞረ)

Nuru Dedefo, ESQ.
Attorney at Law & Counselor
- Car Accidents
- Work place
Injuries
- Immigrations
- Family Law
- Criminal Law
tesfalem.ghirmay@CBburnet.com

Coldwell Banker Burnet
Real Estate Agency
1991 Ford Pkwy

If you have legal issues, you
need a lawyer who fights
foryourrights.Nuru Dedefo
fights for your rights.

If you have questions, Contact Nuro Dedefo
Law Firm at:
3989 central Ave, NE, Columbia Heights, MN 55421

(763)-781-5254 (office), (612-559-0489) Cell
(763)-781-5279 Fax
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የተድበሰበሰው የቤርሙዳ ትሪያንግል ምስጢር ሲጋለጥ
ሊሊ ሞገስ
ጊዜው እንደ ፈረንጆቹ 1950፣ መስከረም ወር 17 ላይ
ነው፡፡ ኤድዋርድ ቫኒከል የተሰኘ ጋዜጠኛ በሚያሚ ታይምስ
ጋዜጣ ላይ አንድ አስገራሚ ነገር ይዞ ወጣ፡፡ ‹‹ደጃፋችን ስር
ያለ የባህር ላይ ምስጢር›› ሲል ያስነበበው ታሪክ በመላው
አሜሪካ እንደ ጉድ ተወራ፡፡ በዚያ ቅፅበትም ለመጀመሪያ
ጊዜ የቤርሙዳ ደሴት ስም በመላው ሰሜን አሜሪካ
ናኘ፡፡ ከዚያ ጊዜ ጀምሮም ለግማሽ ክፍለ ዘመን ያህል፣
ስለቤርሙዳና ቤርሙዳ ትርያንግል (የሰይጣን ትርያንግል)
እጅግ ብዙ እውነት ናቸው የተባሉ፣ እውነት የሚመስሉ፣
ከእውነት የራቁ፣ በስማ በለው የተሰራጩ፣ በአፍ የተወሩ፣
በታሪክ የተመረመሩ የተባሉ ታሪኮችና ክስተቶች ስለዚህ
ቦታ ሲነገሩና ሲወሱ ቆይተዋል፡፡
ምድርን በምታክል ጠባብ ፕላኔት፣ መርፌ ቢጠፋ እንኳን
ጠፍቶ የማይቀርበት ዘመን ላይ ብንደርስም አንዳንዴ ግን
የማይታመን ነገር ሲከሰት እናያለን፡፡ ሌላው ቢቀር የቅርብ
ጊዜው ክስተት የማሌዥያው አየር መንገድ ንብረት የሆነው
አውሮፕላን ደብዘው ከጠፋ ዓመት አለፈው፡፡ ፈረንሳይ
በ1974 ዓ.ም ሁለት ዓመት ያህል የተሰወረ አውሮፕላኗን
ማግኘት ብትችልም እንኳን፣ መሰል ክስተቶች እንቆቅልሽ
እንደሆኑ ዛሬ ድረስ ከእኛው ተሰውረው ታሪክ ሆነዋል፡፡
ታዲያ እስከዛሬ ማለትም 21ኛው ክፍለ ዘመን ሳይንስ
በመጠቀበት፣ በዓይናችን ይቅርና ከማይክሮስኮፕ የረቀቁ
ቅንጣቶች መድረሻና መነሻ ማየት በቻልንበት ዘመን
እንደምን ቤርሙዳን የሚያህል ሰፊ ቦታ መመርመር
ተሳነን? እንዴትስ አውሮፕላንን የሚህል ግዙፍ፣ የሰማይ
ስባሪ የሚያህል መርከብ፣ ዓይናችን እያየ ይጠፋል?
እንዴትስ የሰው ልጅ ለስንት ነገር ሲጨነቅ እንዳልኖረ
ይህን ክስተት ችላ አለ? የአሻጥር ንድፈ ሐሳብ አራማጆች
ብቻ ‹‹ፖለቲካዊ ደባ ነው›› ሲሉ፣ መንግሥታት በዝምታ
ማለፋቸውስ ምን ይሆን? ከቤርሙዳም አልፎ አሁን አሁን
በሌሎች አካባቢዎች ሳይቀርም፣ የአውሮፕላንንና መሰል
ግዙፍ አካላት መሰወር ምስጢሩስ ምን ይሆን? የሚሉ
ጥያቄዎች ዘወትር የሚነሱ ናቸው፡፡ ዘወትር ተድበስብሰው
የሚያልፉ ክስተቶችም መሆናቸው ጥርጣሬና ግርምትን
ሳይጭርብን አይቀርም፡፡ ዛሬ ግን የአንድ ደሴት ምስጢርን
ልፈትሽ ወደድሁ፡፡ ቤርሙዳ እና በቤርሙዳ ዙሪያ ያለው
እንቆቅልሽ፡፡

ቤርሙዳ ባለሶስት ማዕዘኑ ገሃነም?

ቦታው እጅግ ብዙና ከፍተኛ የባህር ላይ ጉዞ የሚካሄድበት
መስመር ነው፡፡ ብዙ ፀሐፍት ከ3,900,000 ኪሎ ሜትር
ያህል የሚሸፍን ቦታ ነው ሲሉ ጽፈዋል፡፡ አንዳንዶች ደግሞ
እስከ 500,000 ሺ ያደርሱታል፡፡ ይህ የባህር ላይ መስመር
በአሜሪካዋ የባህር ዳርቻ ከተማ ሚያሚ፣ በትንሽዬዋ ደሴት
ቤርሙዳና በፖርቶኮ መካከል ያለ ባለ ሶስት መአዘን ክልል
ሲሆን፣ የቤርሙዳ ወይም የሰይጣን ትርያንግል እየተባለ
ይጠራል፡፡ የዚህን ቦታ መገኛ ሐሳባዊ ካርታ የሰራው
አሜሪካዊው ጋዜጠኛ ጆርጅ ሳንድ ‹‹በረራ 19›› የተሰኘው
የአሜሪካ ባህር ኃይል ቦምበር አውሮፕላንን መሰወር
አያይዞ ሲዘግብ፣ ቦታው ባለ ሶስት መአዘን ቅርጽ ያለው
አድርጎ በብዕሩ ስለከተበው፣ የቤርሙዳ ትርያንግል የሚል
ስያሜን ሲያገኝ ለጆርጅ ሳንድ ደግሞ ዝናን አስገኝቶለታል፡፡
በታሪክ ከሚጠቀሱ አያሌና ዋና ዋና ክስተቶችን
ለማውሳት ያህል እንኳ፣ ከመቶ በላይ ግራ አጋቢ ክስተቶች
በዚህ አካባቢ እንደተከሰቱ በታሪክ ተፅፈው ይገኛሉ፡፡
ለመጥቀስ ያህልም ጃንዋሪ 30/1948 ከአዞርስ ወደ ቤርሙዳ
ሲበር የነበረ የስታር ታይገር አውሮፕላን፣ ጥር 17/1949
ከቤርሙዳ ደሴት ወደ ጃማይካ ሲበር የነበረ አውሮፕላን፣
ኦገስት 18/1963 የአሜሪካ አየር ኃይል የሆኑ ሁለት የጦር
አውሮፕላኖች ተጋጭተው በዚሁ ስፍራ ደብዛቸው
ጠፍቷል፡፡ እነዚህ ዋና ዋና የተባሉና ከበራሪ አካላት
የሚመደቡ ሲሆን፣ አያሌ መርከቦች ደግሞ በዚሁ አካባቢ
ሲያልፉ መድረሻቸው ሳይታወቅ የውሃ ሽታ ሆነዋል፡፡
በትንሹ የደረሱትን መልስ አልባ አደጋዎች ስንመለከት፣
በ1920ዎቹና በ1990ዎቹ መካከል ብቻ 129 አውሮፕላኖች
በዚህ መስመር ሲያልፉ ተሰውረዋል፡፡ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ

ሰዎችም መድረሻቸው ሳይታወቅ ታሪክ ሆነው ቀርተዋል፡
፡ ከሁሉም የከፋ አደጋ የደረሰበት ግን የአሜሪካ ባህር
ኃይል ነው፡፡ አብዛኛው ወታደሮቹና የባህር መርከቦቹ
አውሮፕላኖቹ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ከፍተኛው አደጋ
የደረሰበት ተቋም ያደርገዋል፡፡ በአንድ ጊዜ ብቻም 300
ሰልጣኝ ምልምል ወታደሮቹ በዚህ አካባቢ በልምምድ ላይ
ሳሉ ሊሰወሩ ችለዋል፡፡

በእርግጥ ቤርሙዳ
ምድራዊ ገሃነም ነውን?

አያሌ መላምቶች በዚህ ምስጢራዊ የምድር ክፍል ላይ

ዳይሬክተር ስቲቨን ስፒልበርግ በዚህ ነገር ላይም ፊልም
ለመስራት በቅቷል፡፡ በቤርሙዳ ላይ እጅግ ብዙ ልቦለዳዊ
ፊልሞችም ለመስራት በቅተዋል፡፡
ተፈጥሯዊ ምክንያቶችስ ምን ያስረዱናል? ብዙዎቹ የባህር
ቀዛፊዎችና፣ የባህር ላይ ካፒቴኖች አንድ የሚያውቁት
እውነታ አለ፡፡ ይህ እውነታ ደግሞ የኮምፓስ መዛባት
አልያም የኮምፓስ ልዩነት መፈጠር ማለት፣ ሰሜናዊ አልያም
ደቡባዊ ጫፍ ከመሬት ስበት ጫፍ ጋር እጅግ ልዩነት
አለው፡፡ ለምሳሌ አንድ መርከብ ወደ ደቡብ ጫፍ በባህር
ላይ ሲያመራ የሚያሳየው የኮምፓስ አቅጣጫ በትክክለኛው
የደቡብ ጫፍ አይደለም፡፡ ከመሬት ስበት አንፃር ስበታዊ

ተጥሎ በመገኘቱ ነው፡፡
በእርግጥ ዩፎዎች ይህን መሰል አደጋ ፈጥረው ሊሆን
ይችላሉ ተብሎም ይታመናል፡፡ ዩፎዎቹ በቤርሙዳ ውስጥ
ምን ያደርጋሉ? የሚለው ጥያቄ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ወይስ
የቤርሙዳ ትሪያንግል ውስጣዊ ዋሻዎች የዩፎዎች መንደር
ይሆን? ሌላኛው ጥያቄ ነው፡፡ በዚህ ዙሪያም ታዋቂው
የፊልም ባለሙያ ስቴቨን ስፒልበርግ ፊልም መስራቱ
አይዘነጋም፡፡
የሆኖ ሆኖ እስካሁን ድረስ በግልጽ ይህ ነው ያለ
መላምትና ሐቅን ያቀረበ አካል የለም፡፡ የቤርሙዳ ቁልፍ
ምስጢር አሁንም ቁልፍ እንደሆነ ነው፡፡ ብዙሃን ፀሐፍት
የ‹‹በረራ 19›› የጦር አውሮፕላንን የመጨረሻ እልህ
አስጨራሽ ትግል እንደ አንድ ማስረጃ በመውሰድ በእርግጥ
ምድራዊ ገሃነም ወደሚለው ያደሉ ይመስላሉ፡፡ የያኔው
የ‹‹በረራ 19›› ካፒቴን አብራሪ ‹‹ወደ ውስጥ እያሽቆለቆልን
ነው፤ አውሮፕላናችንን መቆጣጠር አልቻልንም፣ ድረሱልን፣
በቃ ነጭ ነገር ብቻ ነው የሚታየኝ!...›› ብሎ ከዚህ የሬዲዮ
ንግግር በኋላ ‹‹በረራ 19›› ተሰወረ፡፡ እስከዛሬም ደብዛው
ጠፋ፡፡ በእርግጥ ቤርሙዳ እውነተኛው ምስጢሩ ምን
ይሆን? የሁላችንም ጉጉት ነው፡፡

እውነት በቤርሙዳ
ውስጥ ሰይጣን አለ?

ሲሰነዘሩ ኖረዋል፡፡ አብዛኞቹ መላምቶች ደግሞ እርስ በርስ
የሚጣረሱ ናቸው፡፡ ሌላኛው ከአንደኛው እጅግ የራቀ
ጽንፍን የያዘ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ እስከዛሬ ድረስም አንድም
የሚያስማማ መላምት ወይም ንድፈ ሀሳብ አልቀረበም፡፡
ታዲያ ለምን ቤርሙዳ እስከዛሬ ምስጢር ሆኖ ቀረ? ለምንስ
አንድ የሚያስማማ እውነታ ሊኖር አልቻለም? ከቀረቡት
ምርመራዎችና የሳይንስም ሆነ ሲዩዶሳይንስ መላምቶች
የትኛው ለእውነት የቀረበ ትንታኔና ማስረጃ በቤርሙዳ ላይ
ሰርቷል፡፡
ለዘመናት የቤርሙዳን ምስጢር ለመፍታት ከተሰነዘሩት
ንድፈ ሐሳቦች መካከል የአትላንቲክ የባህር ሰይጣኖች፣
የመሬት ስበት ተቃርኖ፣ የታይም- ስፔስ ጥምዘት ሲሆኑ፣
በስፋት ተቀባይነት ያገኘው ግን (ማግኔቲክ አኖማሊስ)
ወይም ያልተለመደና ከተፈጥሮ ህግ ውጭ የሆነ የስበት
ኃይል በባህሩ ውስጣዊ ክፍል መኖር የሚለው ነው፡፡ ነገር
ግን ይህም ቢሆን ማረጋገጫ አልተገኘለትም፡፡
አትላንቲስን ያውቋታል? አትላንቲስ በታሪክ ውስጥ ተፅፋ
የምትገኝ በውሃ ሙላት የሰጠመች ደሴት ናት፡፡ ይህቺ
ደሴት ለዘመናት የታላላቅ ስልጣኔ ባለቤት የነበረች ከተማ
ናት፡፡ መገኛዋ ነበር ተብሎ የሚገመተውም፣ በአትላንቲክ
ውቅያኖስ በቤርሙዳ ላይ ላለው መሰወር መንስኤ ይህች
ከተማን ያጠፋው አንድ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ አንዳች
ኃይል ነው ብለው ያምናሉ፡፡ ኤድጋር ካይስ በ1960ዎቹ
ብዙ ተከታዮችን በዚህ ዙሪያ ማፍራት ችሎም ነበር፡፡
ሆኖም ግን አትላንቲክ ከተማ ስለመኖሯም አፈታሪክ እንጂ፣
እውነተኝነቱን ያረጋገጠ የአርኪዮሎጂ መረጃ ባለመገኘቱ
መላምቱ ተቀባይነት ሊያገኝ አልቻለም፡፡
ሌሎች ፀሐፍቶች ደግሞ ይህን ክስተት ከዩፎዎች ጠለፋ
ጋር አያይዘውታል፡፡ በእርግጥ ይህ ስፍራ የዩፎዎች በር ነው
ሲሉ የደመደሙም ነበር፡፡ በ1971 ላይ ዝነኛው የፊልም

ጫፉን ብቻ ይጠቁመዋል፡፡ በዚህ የተነሳም ወደ ደቡብ ጫፍ
ሳይደርስ የደረሰ ሊመስለው ይችላል፡፡ ይህን አመዛዝነው
ማወቅ አልያም መገመት የሚችሉት የረጅም ልምድ ባለቤት
የሆኑ አሳሾች ብቻ ናቸው፡፡ ስለዚህም ቤርሙዳ አካባቢ
ያለው የባህር ወጀብና ሞድ የኮምፓስ አቅጣጫን የማዛባት
አቅሙ ከፍተኛ እንደሆነ ይነገራል፡፡ ይህ ደግሞ ብዙዎቹ
በተሳሳተ መልኩ ወደተሳሳተ አቅጣጫ ሊያመሩ ይችላሉ፤
ነገር ግን ወደተሳሳተ አቅጣጫ ቢያመሩም ለምን ይሰወራሉ
የሚለውን ጥያቄ ግን ሊመልስ አልቻለም፡፡
ሌላኛው ግምት ደግሞ በአካባቢው ያለው ባህረ ሰላጤ
አቀማመጥና ፍሰት ነው፡፡ አካባቢው ከሜክሲኮ ባህረ
ሰላጤ የሚነሳ ኃይለኛ ወጀብ አለ፡፡ ይህ ወጀብ የአውሎ
ንፋስ ኃይል ያለው ሲሆን፣ የፍሎሪዳን ወሽመጥ አልፎ
ሰሜናዊ አትላንቲክ ድረስ የሚንቀለቀል በንፋስ የታገዘ
የባህር ወጀብ ነው፡፡ በውቅያኖስ ላይ እንደሚፈስ ወንዝም
ይቆጠራል፡፡ ይህ ደግሞ ማንኛውንም ነገር በጎርፍ መልክ
ጠራርጎ መውሰድ ያስችለዋል፡፡ በዚህ ባህሪውም በቤርሙዳ
መስመር የሚያልፉ ማንኛውንም የባህር ላይ አካላትና በራሪ
ነገሮችን ጠልፎ ማስቀረት ይችላል ተብሎ ይታመናል፡፡ ነገር
ግን እነዚህ የተጠለፉ አካላት ስብርባሪያቸው እንዴት ሊገኝ
አልቻለም ሲባል ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀርም፡፡ በውቅያኖስ
ላይ የሚያልፈው ወንዝ ስለሚወስዳቸው ነው ተብሎ
ይታመናል፡፡
ይህን መላምት ለእውነትነት የሚያቀርበው ነገር ቢኖር፣
አካባቢው ትሮፒካል ሳይክሎንስ የተሰኘ አውሎ ንፋስ
ስላለውና ይህ አውሎ ንፋስ፣ በማንኛውም ጊዜና ሰዓት
ድንገት ሊነሳ ስለሚችልና ማንኛውንም ነገር ጠራርጎ ከወሰደ
በኋላ፣ በቤርሙዳ እምብርት ሊቀብር ስለሚችል እንደሆነ
ይታመናል፡፡ ምክንያቱ አንዳንድ በራሪ አካላት በዚህ
አውሎ ንፈስ ተወስደው በፍሎሪዳ ዳርቻ ስብርባሪያቸው

‹‹The Bermuda Triangle MyStory Solved››
በሚል ጥናታዊ ፅሑፍ ላይ የተንተራሰው ዶክመንት
‹‹በዚህ ትሪያንግል ውስጥ ሰይጣን አለ ብሎ ለማመን
ያስቸግራል›› ይላል፡፡ ‹‹ብዙውን ጊዜ›› ይላል የዚህ
ጥናታዊ መፅሐፍ አዘጋጅ የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ
ላውረንስ ዴቪድ ኬሼ፡፡ ‹‹ብዙውን ጊዜ በዚህ ትሪያንግል
ዙሪያ የቀረቡ ሪፖርቶች እጅግ የተጋነኑ እና አንዱ ከአንዱ
በመረጃ አቀራረባቸው ወጥነት የሌላቸው ናቸው›› ይላል፡
፡ ‹‹ብዙዎቹ በትሪያንግሉ ውስጥ ጠፍተዋል የተባሉት
ክስተቶች እንዲሁም የተከሰቱት ከትሪያንግሉ ውጭ ነው፡
፡ በዚህ አካባቢ ካለው ከፍተኛ የአየርና የመርከብ ጉዞ
ብዛት አንፃር የተከሰተው አደጋ በሌላ የዓለም አካባቢ ባሉ
ውሃማ አካላት ከተከሰቱ አደጋዎች የበለጠም አይደለም››
ሲል ‹‹Comparative analysis›› ብሎ ባቀረበው ሪፖርት
ላይ ያመለክታል፡፡
ሌሎች ውሃማ አካላት ካላቸው የአየርና የውሃ ትራፊክ
መጠን አንፃር የሚደርሰው አደጋ ከቤርሙዳ የአደጋና
የትራፊክ ፍሰት ጥመርታ(ratio) ጋር ሲነፃፀር ተመሳሳይ
መሆኑ ቤርሙዳን በተለየ ምትሃት ልናየው አይገባም፣
ይላል፡፡ ‹‹በተለይ በቤርሙዳ በየጊዜው ማዕበል የሚነሳበት
እንደ መሆኑ መጠን አደጋዎችና መጥፋቶች ቢበዙ እንኳን
ያን ያህል በምስጢራዊ መልኩ ልንመለከተው አይገባም››
ሲልም ይከራከራል፡፡ እስካሁንም በተረጋጋው የአየርና
የባህር ማዕበል ባልነበረበት ወቅት ስለመጥፋት በተጨባጭ
አልተዘገበም፡፡ አንዳንድ ‹‹ጠፍተዋል›› የተባሉ ነገሮችም
እንደተባለው አልጠፉም፡፡ ለምሳሌ እንኳን በ1937(እ.ኤ.አ)
በፍሎሪዳ ውሃ ዳርቻ ተከስክሷል የተባለ አውሮፕላን
በሰዎች እንደታየ ቢነገርም በቦታው የተገኙ ጋዜጠኞች
ግን ይህን ማረጋገጥ አልቻሉም፡፡ ‹‹ከዚህ አንፃር›› ይላል
ተመራማሪው ‹‹የቤርሙዳ ምስጢራዊነት ታሪክ ሆን ተብሎ
የተፈጠረ፣ ሆን ብሎ የተባዛ፣ የሚዲያ ሰዎች እና የፊልም
ሰዎች ጉዳዩን በዓለም አቀፍ መድረክ ይፋ በማድረግ ገቢ
ለማግኘት ያደረጉት መጯጯህ ነው›› በማለት ያስረዳል፡፡
በአሁኑ ወቅት ‹‹ፍሪፓርት›› በመባል የምትታወቀውና
በቤርሙዳ በቤርሙዳ ትሪያንግል ውስጥ የምትገኝ የደሴት
ወደብ በየዓመቱ ብዙ መርከቦች የሚጓዙባት፤ በየዓመት
ከ50 ሺ በረራዎች በላይ የምታስተናግድ፤ በየዓመቱም
በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቱሪስቶችን ከመላው ዓለም
የምትቀበል መሆኗን ስንመለከት የቤርሙዳ ትሪያንግል
ሰዋሪ ሰይጣን ሳይሆን ባራኪ መልአክ ያለ ያስመስለዋል፤
እንዲህ መሰል ሰዋሪ ኃይል ያላት ቢሆን ኖሮ ማንም
በፍሪፖርት ወደብ ድርሽ አይልም ነበርና፡፡ በቤርሙዳ
ከተሞች እስካሁን ተሰወሩ የተባሉ ተሽከርካሪ መኪኖች
አለመኖራቸው ሌላው የጉዳዩን አስገራሚነት ይጠቁማል፡፡

በኢትዮጵያ ጉዳይ ወቅታዊ ቪድዮዎችን መከታተል ይፈልጋሉ?

ዩቱብ (Youtube.com)
ላይ

Tenaadam

በመጻፍ ይፈልጉን እና ሰብስክራብ (Subscribe) ከዚያም ወቅታዊ
ቪድዮዎችን በየቀኑ እናደርስዎታለን።
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መለስ.... ከገጽ 7 የዞረ

ገቢራዊ ሊያደርጉት የሚችሉት መሆኑን ያልተረዳ
ኢትዮጵያዊ ይኖር ይሆን፡፡ ወያኔዎቹ ግን ዛሬም
አላረፉም ተጨማሪ ቦንብ እያጠመዱልን ነው፡፡ እኛ
አዲስ እንዳይጠመድ መከላከል የተጠመደውንም
በመርገጥም ሆነ በማላላት እንዳይፈነዳ ማድረግ
በርቀት መቆጣጠሪያም ሆነ በሰአት የሚፈነዳውንም
ማምከን ሲቻለን ይባስ ብለን የሚፈነዳበትን ሁኔታ
ነው የምናመቻቸው፡፡ ይህም ተቃውሞአችን የውሸት
ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው ዋይታችን የገንዘብ ማግኛ
ብቻ መሆኑን ነው የሚያረጋግጠው፡፡ ያ ባይሆን ኖሮ
ከሀገር ህልውና የሚቀድም፣ ከህዝብ እልቂት በላይ
ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ኖሮ ተቀዋሚዎች ዛሬም
እንደትናንትናው በየጎጆአቸው ባልታዩ ነበር፡፡ ከነ ግል
ፍላታቸውና ልዩነታቸው በሀገር ህልውና ላይ በአንድ
ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጦ ለመምከር የሚያስገድድ ከዚህ
የባሰ ምን ግዜ ሊመጣ ነው? በቅርቡ እንኳን በጠመንጃ
የተገታው የኦሮምያውና የአማራው የህዝብ እንቢተኝነት
የእሬቻው ፍጅት የጋምቤላው ጭፍጨፋ አረ ስንቱ ይህ
ሁሉ ፖለቲከኞቻችን የየግል ዘውዳቸውን አልጋቸው ስር
አስቀምጠው ለጋራ ሀገር በጋራ እንዲመከሩ ሊያስገድዳቸው
አልቻለም፡፡ እንደውም አንዳንዶቹ በህዝቡ ደም ሊነግዱ
ሲዳዳቸው ነው ያስተዋልነው፡፡ ባላዋሉበት ሲፎክሩ

በማያውቁት ነገር ሲደሰኩሩ የሰማናቸውም አሉ፡፡
ፖለቲከኞቹ ዓላማ ብለው የያዙት የፖለቲካ ንግድ ወይንም
ቁማር አለና ከያዙት መንገድ ሊወጡ እንደማይችሉ
ተግባራቸው አሳይቶናል፡፡ የሚገርመው የጀሌው መብዛት
ነው፡፡ ህሊና ያለው ሰው የሚያየውንና የሚሰማውን እራሱ
መዝኖና አመዛዝኖ ማድረግ ያለበትን መወሰን ሲገባው
የሌሎች ተከታይ ሲከፋም አምላኪ በመሆን ምንነቱን
ባልተረዳው ጉዳይ የጥፋት ተባባሪ መሆኑ የችግራችን
አንዱና አብዩ ችግር እንደሆነ አለ፡፡ ፖለቲከኞቹ ጀሌ
ተከታይና አጨብጫቢ ደጋፊ ባይኖራቸው በፖለቲካው
እየቆመሩ በጥፋት ተግባራቸው የወያኔን ያህል እድሜ
ባላስቆጠሩ ነበር፡፡
ዛሬ እየሆነ ላለውም ሆነ በዚሁ ቀጥሎ ወደፊት ሊሆን
ቢሚችለው ነገር ሁሉ ተጠያቂው ወያኔ ብቻ አይደለም፡
፡ ሁሉም ሰው መጠኑ ይበላለጥ ካልሆነ በስተቀር ድርሻ
አለው፡፡ አጥፊው የመጀመሪያ ተጠያቂ ቢሆንም በማወቅም
ይሁን ባለማወቅ በእምነትም ይሁን በጥቅም ተባባሪ የሆነ
አንዲሁም ጥፋቱ እንዳይደርስ ማስቀረት፣ ያ ካልተቻለም
ጥፋቱ የከፋ ጉዳት እንዳያከትል መከላከል እየቻለ ይህን
ያልፈጸመ ሁሉ በየደረጃው ከተጠያቂነት ነጻ ሊሆን
አለመቻሉ አነጋጋሪ አይመስለኝም፡፡
ድርድር እያሉ ለወያኔ የዴሞክራሲያዊነት ካባ
የሚያላብሱት ስመ ተቀዋሚዎችም ከወያኔ ጋር በአንድ
ጠረጴዛ መቀመጣቸው ፍጅትን ማስቀረት ካልቻለ በህዝብ

ደም ላይ ቆመው ፖለቲካ እየቆመሩ መሆኑን ሊገነዘቡት
ይገባል፡፡አሁን በኦሮምያና በሶማሌ ክልሎች መካከል
እየደረሰ ያለው ሰብአዊ ቀውስ ከወያኔ እውቅና ውጪ
የሚካሄድ ነው ብሎ በማስረጃ ሊከራከር የሚችል ሰው
የሚኖር አይመስለኝም፡፡ ይህ ነገር የተከሰተው የሶማሌው
ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ከርመው ከተመለሱና የኦብነግን
አንድ አመራር አሳልፈው ከሰጡ ለዚህ ምላሽም በወያኔ
አጅ የሚገኙ በመቶዎች የሚቆጠሩ የሶማሊ እስረኞች
እንደሚፈቱ በተገለጸበት ወቅት መሆኑ በተጨማሪም
ጥቃቱ ከደረሰበት አካባቢ ነዋሪዎች ሲናገር እንደተሰማው
በሶማሌ ልዩ ፖለስ የተደበደቡትን ፌዴራል ፖሊስ መልሶ
እነርሱን መብደቡ ብሎም ከሁለቱ ክልሎች ቃለ አቀባዮች
የሚሰጡ መግለጫዎች ተደማምረው ሲመዘኑ ከበስተጀርባ
የወያኔ እጅ መኖሩን በግልጽ ያያሉ፡፡ ዘለቅ ብለን እናስብ
እንስታወስ ካልንም ወያኔ የሶማሊያን ወረራ ህጋዊ ብሎ
ደግፎ ደርግን ያወግዝ እንደነበረ አንዝነጋውምና ይህም
ማለት ታላቋ ሶማሊያን ይቀበላል ማለት ነውና በወረራ
መያዝ ያልቻሉትን መሬት በእጅ አዙር ሊያስረክባቸው
ቢሆንስ ብሎ መጠርጠር አይከፋም፡፡ ለዚህ ደግሞ
ወያኔ ለፖለቲካ ፍላጎቱ ሲል መሬት አንደ ቅርጫ ሥጋ
የሚሰጥ መሆኑን በሰሜን በኩል አይተናልና ከሶማሊያው
ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ መክረም ማግስት ከሶማሊያ ተነስቶ
ድንበር ተሻግሮ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግሥት ጋር
በመተባበር ጥቃት እያደረሰ ያለ ኃይል መኖሩ መስማቱ
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ለጥርጣሬው ተጨማሪ ግብአት ይሆናል፡፡ ስለሆነም
ሶማሌና ኦሮሞን የሚመለከተው ተብሎ ቸል ሳይባል
ከተለመደው ተራ ዋይታ፣ ተቃውሞ፣ ውገዘትና ፕሮፓጋንዳ
ወጣ ብሎ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉዳዩን በስፋትና በጥልቀት
ሊያየው ሊነጋገርበት ብሎም መላ ሊመታበት ይገባል፡፡
የጨው ገደል ሲናድ ሞኝ ይስቃል ብልህ ያለቅሳል የሚለው
ብሂል እዚህ ጋር ይሰራ ይሆን!!

ስኳር.... ከገጽ 8 የዞረ

ኬሚካል በተፈጥሮ በማርና ፍራፍሬዎች ውስጥ የሚገኝ
አጣፋጭ ሲሆን የተወሰነ ካሎሪን ይሰጣል፡፡ ይሁንና ለዚህ
የኃይል አቅርቦቱ ኢንሱሊንን የሚጠቀም ባለመሆኑ የደም
ውስጥ ግሉኮስን አይጨምርም፡፡ በመሆኑም ስኳርን ተክቶ
ለማጣፈጫነት ይውላል፡፡
4. ሶርቢቶል፡- ይህ ከስኳር ጋር ተመሳሳይ የኬሚካል
ይዘት ያለው ቢሆንም እንደ ስኳር የደም ውስጥ ግሉኮስን
አያንርም፡፡ ይሁንና ክብደት የሚቀንሱ ህሙማን ይህን
ለማጣፈጫነት እንዲጠቀሙበት አይመከርም፡፡
ውድ ጠያቂያችን ዓለም፤ በስኳር ተኪ ጣፋጭ ስኳሮች
ዙሪያ ያለው መረጃ ይህን ሲመስል ስኳርን ለመከላከል
ብለህ ግን እነዚህን ስኳሮች መውሰዱ እንደ አንድ
አማራጭ የሚታይ እንጂ ብቸኛው መፍትሄ ሊሆን ግን
አይችልም፡፡ በነገራችን ላይ ስኳር ብቻ አይደለም ስኳር
በሽታ የሚያመጣው፡፡ ሌሎች አመጋገቦችህም >>>>>>>>
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ለውፍረት የሚዳርጉ ከሆነ እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ
ለከፍተኛ ክብደት ጭማሮ የተጋለጥክ ከሆነም ጭምር
ነውና ጤናማ ክብደትን ለመገንባት የተመጣጠነ ምግብን
መተግበር፣ አትክልትና ፍራፍሬን ማዘውተር፣ ጭንቀትና
ሲጋራ አይነት ሱስ ማቆም እንዲሁም የአካል ብቃት
እንቅስቃሴና ዓመታዊ የስኳር ምርመራ ታደርግ ዘንድ
ልመክርህ እወዳለሁ፡፡ ሆኖም ግን ከአንተ ይልቅ ለአባትህ
የበለጠ የሚመከሩ መሆናቸውን ግን ልጠቁምህ እወዳለሁ፡
፡ ስኳር ለማቆም መሞከርህም የሚደገፍ ነው፡፡ በማቆምህ
የምታጣው አንዳችም የጤና እንከን ስለማይኖር፡፡ መልካም
ጤንነት፡፡

እንቅልፍ.... ከገጽ 12 የዞረ

የቅድመ የወር አበባ ስሜቶች ጠንካራ መሆን በሴቶች
እንቅልፍ ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ አለው፡፡ ይህም በቀን
ከማንቀላፋት እስከ በሌሊት ፍጥጥ ማለት ድረስ ይደርሳል፡፡
ይህ ክስተት ደግሞ በእርግዝና ወቅት ሊጠነክር ይችላል፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ ያለአግባብ እንቅልፍን አለመተኛት
ወንዶች ላይ ቀላል የማይባል ጉዳት ያደርሳል፡፡ የወሲብ ሆርሞን
የምንላቸው የወንዶች ቴስቶስትሮን በእንቅልፍ ጊዜ ብቻ
ይመነጫሉ፡፡ ወንዶች በቂ የቴስቴስትሮን መጠን ማመንጨት
ከፈለጋችሁ በትንሹ ሶስት ሰዓትን መተኛት ይጠበቅባችኋል፡
፡ እንደ አግባቡ ከሆነ ደግሞ ከ6 እስከ 8 ሰዓታት መተኛት
በቂ የሆነ የወሲብ ሆርሞንና የዘር ፍሬ ምርት በሰውነታችሁ
እንዲፈጠር ጊዜ ይሰጣል ማለት ነው፡፡ እናም ስለ እንቅልፋችን
ልንጠነቀቅና ችላ ላንል ይገባል፡፡
በዘልማድ የተነሳ በአኗኗር ዘይቤያችን መሰረት እንቅልፍ
ልናጣ እንችላለን፡፡ ለምሳሌ አድሬናሊን የተሰኘው ሆርሞን
እንቅልፍ እንዳንተኛና ንቁ ሆነን እንድናድር ያደርገናል፡፡

ይህ ሆርሞን በመደናገጣችን አልያም በተፈጠረብን ውጥረት
ሁኔታ ይፈጠራል፡፡ ይህ ሆርሞን በተፈጠረበት ሰዓት አካላችን
ይዝላል እንጂ እንቅልፍ የሚባል ነገር በዓይናችን አይዞርም፡፡
ለምሳሌ የተዛባ እንቅልፍ መተኛት ከፍተኛ መጠን ያለው ፋት
ክምችት በሆዳችን ላይ እንዲፈጠርና ወደ ቦርጭነት እንዲቀየር
አስተዋፅኦ አለው፡፡
እንቅልፍና ህልም፣ እነዚህ የአንድ ሣንቲም ሁለት ገፅታ
የሆኑ የተፈጥሮ ክስተቶች፣ ኦክሲቶሲንና ኮርቲሶል የተሰኙ
ሆርሞኖች መጠን መብዛት ወይም ማነስ የህልማችንን ይዘት
ይወስኑታል፡፡ እነዚህ ሆርሞኖች አስፈሪ አልያም አስደሳች
ነገሮችን በህልማችን እንድናይ ውሳኔ ያስተላልፋሉ፡፡ ነገር ግን
ለምን የሚለው ጥያቄ አሁንም እንቆቅልሽ ነው፡፡ የኮርቲሶል
ሆርሞን መጨመር ደግሞ በሌላ መልኩ እንቅልፍ እንዳንተኛ
ያደርገናል፡፡
ኮርቲሶል በሰውነታችን ውስጥ መጠኑ ሲጨምር፣
እንቅልፍ ስናጣም፤
- በሽታ የመከላከል አቅማችን ይቀንሳል
- የማስታወስ ብቃታችን ይቀንሳል
- የሆዳችን መጨነቅና በምግብ ቶሎ ቶሎ ይወጠራል
- ቦርጭና የወገብ ውፍረት ይከሰታል
- የዕድገት፣ የቴስቴስትሮን፤ የኦስትሮጅን ሆርሞኖች
በአግባቡ አይመነጩም
የኮርቲሶል መጠንዎ በሰውነትዎ ቀንሶ፤ ሰላማዊ እንቅልፍ
እንዲተኙ እነዚህን ይተግብሩ
- ማታ ማታ ቲቪ ይቀንሱ፤ ቢችሉ አይጠቀሙ፤
በተቃራኒው መጽሐፍት ያንብቡ፤ አዕምሯዊ ሥራዎች በፍጥነት
ወደ እንቅልፍ እንድንገባ ያደርጉናልና፤
- የቤትዎ መብራት ደማቅ ነው፤ እንግዲያውስ እንቅልፍ
ሊተኙ ሲያስቡ ደብዛዛ ብርሃን ይጠቀሙ፤ ምክንያቱም
እጅግ በደመቀ ብርሃን ውስጥ ትንሽዬዋ የኢንዶክራይን

ዕጢ ሜላቶኒንን ማመንጨት ያቅታታል፤ እናም መተኛት
አይችሉም፤
- ከሙዚቃ ዘና የሚያደርግ ሙዚቃ ያዳምጡ፤
- እንቅልፍ ካጡ ሞቅ ያለ ሻወር ይውሰዱ፤
- አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የገላ ቅባት መጠቀም ይኖርብዎታል፤
- የእግር ማሳጅ ይውሰዱ፤ በተለይ በተቃራኒ ፆታ የሚሰጥ
የእግር ማሳጅ ሰውነታችን ዘና እንዲልና ሜላቶኒን እንዲመነጭ
ይረዳናል፤ ኮቲሶል በሰውነታችን ከፍተኛ ሲሆን የደም
ዝውውራችን ይረጋል፡፡ የእግር ማሳጅ አልያም ሪፍሎክሶሎጂ
የደም ዝውውራችንን ያፋጥናል፡፡ - በተለይ ህፃናት ማታ ማታ
ሙቅ ሻወር ወስደው የእግር ማሳጅ ቢሰጣቸው እንቅልፋቸው
ጤናማ ይሆናል፤- በዕለት ውሎህ ውስጥ ስላደረግሃቸው
መልካም ነገሮች አስበህ፤ ደስተኛ ሆነህ ወደ አልጋህ ሂድ፤ ይህ
ዘዴ ብዙ የስነ-ልቦና ባለሙያዎች የሚመክሩት ነው፡፡ መልካም
እንቅልፍ!

ጆሮ
.... ከገጽ 9 የዞረ
ያጋልጣል፡፡ በዚህ ምክንያት ከ85db በላይ የሆኑ የድምፅ

ሞገዶች፣ ለከባድ የመኪና ድምፅ በቀን ከ8 ሰዓት በላይ መጋለጥ፣
ለድሪል ድምፆች በቀን ከ8 ሰዓት በላይ መጋለጥ፣ ለድሪል ድምፆች
በቀን ከ2 ሰዓት በላይ መጋለጥ፣ ከፍተኛ ድምፅ ላለው የኮንሰርት
ሙዚቃ፣ ለመኪና ጥሩንባ ድምፅ በቀን ከ15 ደቂቃ በላይ መጋለጥ፣
ለመሳሪያ/ሽጉጥ ድምፅ ለአጭር ጊዜም ቢሆን መጋለጥ ከላይ
ለተጠቀሰውና ለጆሮ አለመስማት ችግር ይጋለጣሉ፡፡
ማንኛውም ሰው ምንም እንኳን ለከፍተኛ የድምፅ ሞገድ
የተለያዩ አባባል ወይም ስሜት ቢኖረውም ለጆሮ አለመስማት ችግር
በሂደት የመጋለጥ ዕድሉ አለው፡፡ ከፍተኛ የድምፅ ሞገድነትና ለዚህ
ሞገድ የመጋለጥ/በጊዜ አንፃር ለችግሩ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፡፡
ሰዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ የመስማት ችግር የሚገጥማቸው ሞገዱ

University Imports
አስደሳች

ዜና

ከፍተኛ ሲሆን ነው፡፡ እንዲሁም በተገላቢጦሽ፣ ይህ ከፍተኛ የድምፅ
ሞገድ በአጭር ጊዜ ቆይታ የመስማት ችግር ሲያመጣ፣ ወይም
ለአጭር ጊዜ/ከጊዜ በኋላ የሚተው፣ አለበለዚያ ደግሞ በቋሚ
የመስማት ችግር አስከትሎ ሊያልፍ ይችላል፡፡ ይህንንም ተከትሎ
በሰውየው ጆሮ የሚጮህ ነገር ያለ ይመስላል፡፡ ወይም በንግግር
ተደማምጦ የመግባባት ችግር ይኖራል፡፡ ታዲያ ማንኛውም ሰው
ይህንን ክስተት ተረድቶ ምክንያቱን ማስወገድ ችግሩ እንዳይባባስ
ይጠቅማል፡፡ከፍተኛ የድምፅ ሞገድ ከሚያመጣው የጆሮ
አለመስማት ችግር ለመከላከል፡- የዚህን ከፍተኛ የድምፅ ሞገድ ምንጭ መረዳት ላይ
እንደተጠቀሰው፡- ከዛም ቀጥሎ ለዚህ የድምፅ ሞገድ ብዙ ጊዜ
ላለመጋለጥ መሞከር፡- ወይም ሙዚቃን ዝቅ ባለ ድምፅ ብቻ
ለማዳመጥ መሞከር፡፡
- የዚህን የድምፅ ሞድ መቀነስ ከተቻለ በማስወገድ መጠንቀቅ፡
፡ ከተቻለ ለዚህ ድምፅ በጭራሽ አለመጋለጥ፡፡ ካልተቻለ ግን ሰዓት
ወስኖ መሞከርን የመሳሰሉት ዘዴዎች የጆሮ ሴሎችን ጉት በመቀነስ
ችግሩ እንዳይባባስ ያደርጋል፡፡ ታዲያ በተደጋጋሚ ለከፍተኛ
የድምፅ ሞገድ መጋለጥ፣ ለዚህ የጆሮ የመስማት አቅም ማነስ
መጋለጥ እንደሚከተል ልናውቅ ይገባል፡፡ የበለጠ ማጣት ያለብን
ነገር ግን ከአንገት በላይ ሐኪም በተከታታይ መታየትን እንዳለብንና
ምክንያቱን በደንብ ማወቅ መቻላችን ለሚመጣው ክትትልም
ጠቃሚ መሆኑን መረዳት አለብን፡፡
ድምፅ የጆሮ ማዳመጫዎች ባሻገር ዳግም ሌሎች ከፍተኛ
የድምፅ ሞገድ ላላቸው ነገሮችም አለመጋለጥ ያስፈልጋል፡፡ ለምሳሌ
በተደጋጋሚ ከፍተኛ ወይም ከባድ መኪና ድምፅ፣ ለመኪና
ጥሩንባ፣ ለድሪል ድምፅ፣ በዲጄነት ለረዥም ሰዓት መስራት፣ በጆሮ
ማዳመጫ (Earphone) ለረዥም ጊዜ መጠቀም እንደውም በቅርቡ
የወጣ አንድ ዘገባ፣ በተከታታይ ለ5 ዓመት በተከታታይ የጆሮ
ማዳመጫ የሚጠቀሙ፣ ጆሮዋቸው ከመስማት ውጪ በመሆን
ለጉዳት እንደሚጋለጥ ተነግሯል፡፡

የመኪና መሸጫ
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በኢትዮጵያ.... ከገጽ 22 የዞረ
የሚናገረው ቋንቋ የጋራ፤ አለባበሱ ተመሳሳይ፤
የሚያለቅሰውና የሚዘፍነው በአንድ ላይ፤ በአንድ ቋንቋ፤
የሚለብሰው ተመሳሳይ” እያለ ነው። በቅማንቱ ስም
የሚነግዱት ጥቂት የቅማንት ተወላጆች ብቻ አይደሉም።
ህወሓት የትግራይ ሰርጎ ገቦችን በየቦታው አስማርቶ ድምጽ
እንዲሰጡ፤ እንዲቀሰቅሱ እያደረገ ነው። ሬፈረንደም
ሲካሄድ እነሱ ከፍተኛውን ድምጽ እንደሚሰጡ ለመገመት
አያስቸግርም።
በዚህ አዲስ ዓመት ጎንደሬዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች
ኢትዮጵያዊያን እንዲያስቡበት የምጠይቀው ህወሓቶች
የሚያደርጉት የተለመደ የከፈፍለህ ግዛው ስልት አሁንም
ጎንደሬው ተከፋፍሎ እርስ በርሱ እንዲጋጭ፤ ጎደሬው
ምንም እርጋታና ሰላም እንዳይኖረው ነው። በህወሓቶች

ስሌት አማራውን፤ በተለይ ጎንደሬውን እርጋትና ሰላም
መንሳት ለትግራይ ክልል “ተሃድሶ” ወሳኝ ነው። ቅማንቱ
ከአማራው የተለየ ኑሮ የለውም፤ አማራው ከቅማንቱ የተሻለ
ኑሮ አይኖርም። ሁለቱም የህወሓት ተጠቂዎች ናቸው።
በትምህርት፤ በጤና አገልግሎት፤ በመገናኛ፤ በንጹህ
ውሃ አቅርቦት፤ በምግብ ዋስትና፤ በመጸዳጃ፤ በተማ
መስፋፋት፤ በአካባቢ እንክብካቤ (ለምሳሌ በዛፎች
ተከላ፤ በውሃ ማቋት) ቅማንቱና አማራው ከትግራይ
ሕዝብ ኋላ ቀር ነው። ጎንደሬው በሙሉ (ምንም ብሄር
ሳይለይ) አሁን ባለበትም ሁኔታ ቢቀጥል ከትግራይ ክልል
ሕዝብ ኑሮ ጋር ሊመጣጠን የሚችልበት ሁኔታ የለም።
ምክንያቱም፤ የኢትዮጱያን የልማትና የድጎማ ባጀት
በሙሉ የሚቆጣጠረው ህወሓት ነው። ህወሓት ከጎንደር
የተፈጥሮ ኃብት፤ ለም መሬት ሲነጥቅና ወደ ትግራይ ክልል
ሲያጠቃልል ሁኔታው እየተባባሰ ይሄዳል ማለት ነው።
ህወሓት መሬት ሲነጥቅና መሬት እየሸነሸነ “ለቅማንት

ይሰጥ” ሲል ማን ይጠቀማል?
 የመጀመሪያው ተጠቃሚ ወያኔ/ህወሓትና የትግራይ
ክልል ነው፤
 በተጨማሪ፤ የተማሩና ለህወሓት ታዛዢ የሆኑ ጥቂት
ቅማንቶችና አማራዎች መጠቀማቸው አይቀርም።
አብዛኛው የቅማንትና የአማራ ጎንደሬ ግን በጣም
ይጎዳል። ለቅማንትና ለጎንደር አማራ ወጣት ትውልድ
የምመክረው እንዲህ የሚል ነው። ጎንደሬው እርስ በርሱ
ከተጣላና እልቂት ከመጣ ሁለቱም ወገኖች ተጠቂ ይሆናሉ።
በቅማንት ላይ የሚከተለ እልቂት የአማራው እልቂት ነው።
በአማራው ላይ የሚካሄድ እልቂት የቅማንት እልቂት ነው።
ወያኔ እርስ በርሳችን አጋጭቶ መግቢያውን እንዳመቻቸ
ማወቅ አግባብ አለው።
በመጨረሻ፤ በቅማንቱና በአማራው መካከል
የሚፈጠር እልቂት በቀላሉ አይፈታም። ከትውልድ ወደ
ትውልድ ይተላለፋል። በህወሓቶች ስሌት በጎንደሬው

ተከፍቶ
አገልግሎት
መስጠት
ጀመረ
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መቃብር ላይ ታላቋን ትግራይን ከመሰረትን ማንም
አይነካንም የሚል ህልምና ቅዠት አለ። ህወሓት ለዘላለም
ኢትዮጵያን ሊገዛ እንደማይችል በሌሎች ትንተናዎች ላይ
በመረጃ አቅርቤአለሁ።
ይህን ክፍል ለመደምደም፤ ቅማንቶች ራሳቸውን
ባያታልሉ ጥሩ ነው። በተመሳሳይ የጎንደር አክራሪ
አማራዎችም መቻቻልን መምረጥ ግዴታቸው ነው።
ህወሓቶች ከስልጣን ሲወገዱ አብሮ የሚኖረው ሕዝብ
አማራው፤ ቤተ ኢዝራኤሉ፤ ቅማንቱ፤ ጎንደሬነቱን
የተቀበለው ትግራዩ፤ አገውና ሌላው ነው። የሚመረጠው
ጎንደሬነትና ኢትዮጵያዊነት ይሆናል ማለት ነው።
ክፍል ሁለት፤ “የራሳችን ጠላቶች ራሳችን ነን” የሚለው
በሳምንት ውስጥ ይለቀቃል።
የደራሲው መብት የተጠበቀ ነው
(All Rights reserved)
September 13, 2017

English

WHY IS THE U.S. WORRIED ABOUT
ETHIOPIA?

by Newsweek

Ethiopia is a major U.S. ally in Africa. The
government in Addis Ababa has long cooperated with Washington on security and
counterterrorism while benefiting generously from U.S. aid. In 2016, the U.S. pledged
$809 million to Ethiopia, behind only wartorn South Sudan and Kenya, another Western ally, in sub-Saharan Africa.
But the U.S. Embassy in Addis Ababa struck
an urgent and concerned tone on Tuesday
when it issued a statement saying it was “disturbed by the troubling reports” on “ethnic
violence and the large-scale displacement of
people” along the border between the country’s two largest regions, Oromia and Somali.
“We urge the Ethiopian government to conduct a transparent investigation into all allegations of violence and to hold those responsible accountable,” said the embassy’s
statement.
“At the same time, on the local level, communities must be encouraged and given
space to seek peaceful resolutions to the underlying conflicts.”
Ethiopia has a federal government with oversight over regional authorities, and regions
are largely demarcated along ethnic and

linguistic lines. Oromos, the largest ethnic
group in Ethiopia, tend to be farmers, while
Somalis are often pastoralists, and the border
has been a flashpoint for conflicts over grazing land and natural resources in the past, according to the BBC.
The latest outbreak of violence has killed
at least 50 people and displaced more than
50,000, according to Reuters. But the cause
is not yet clear, since both sides are blaming
each other. Officials in Oromia have blamed
raids by a paramilitary force from the Somali
region, known as the Liyu police, as a major
cause of the violence. But the Somali regional government has rejected that claim and
accused the government in Oromia of sympathizing with the Oromo Liberation Front,
a group seeking self-determination for Oromos, which is a banned terrorist organization
in Ethiopia.
The clashes pose a delicate challenge for
Ethiopia’s federal government and come
only months after serious unrest in Oromia
and other regions, which began with protests
in November 2015 upon plans to expand the
territory of Addis Ababa.
Security forces killed 669 people during the
unrest, mostly in Oromia, according to an investigation mandated by the Ethiopian par-

liament. Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn imposed a repressive state of
emergency in October 2016 that lasted for 10
months and was only lifted in August as the
clashes subsided.
The prime minister announced at the weekend that federal police would be sent in to
guard roads crossing the neighboring regions,
while regional security forces were ordered
to withdraw from the borderlands. Desalegn
also met with religious leaders and elders in
a bid to create a lasting solution to the border
dispute, the Chinese news agency Xinhua reported. A 2004 referendum was supposed to
resolve the issue, but both sides have accused
each other of noncompliance with the result.
It seems that American eyes will be watching Desalegn and the Ethiopian government
closely as they seek a solution to the violence.
“We believe Ethiopia’s future as a strong,
prosperous and democratic nation depends
on open and inclusive political dialogue for
all Ethiopians, greater government transparency, and strengthening the institutions of democracy and justice,” said the U.S. embassy
statement.
“These recent events underscore the need to
make more rapid and concrete progress on
reform in these areas.”

MnDOT Reminds Farm Equipment Haulers To Not
Remove Signs At Rail Crossings

ST. PAUL, Minn. – The Minnesota Department of Transportation reminds drivers of
oversized loads and farm equipment not to
remove traffic signs placed at railroad crossings. Signs that are removed so loads and
equipment can clear the roadway and pass
over the tracks pose a safety threat to other
motorists.
Signs at rail crossings may include a cross
buck, stop signs and stop ahead signs. The
location of the signs are dependent on the
width of the road crossing the railroad. They
are offset from the edge of the traffic lane so
they are off the roadway, but remain within

the driver’s cone of vision, giving them both
notification of the crossing and time to react.
Drivers of these loads and equipment should
plan their route to avoid damaging signs and
structures adjacent to the railroad.
Anyone noticing that a sign located at a rail

እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ
የምትወዱት ልዩ ክትፎ ተዘጋጅቷል

crossings is missing or damaged should look
for a blue sign near the crossing that includes
a contact number to call. The caller should
include the crossing number, which is also
located on the sign.

Over 1,500

Military Service

Members Still
Eligible To
Claim 2013
Military Tax Credit

ST. PAUL, Minn. – The Credit for Military Service in a Combat Zone for service in 2013 will
expire for most qualifying service members on
October 16, 2017. The Minnesota Department
of Revenue is reminding Minnesota service
members to take advantage of the refundable
tax credit before it expires. The 2013 credit is
worth $120 per month, or partial month served.
The department recently sent letters explaining
how to claim the credit to over 1,500 service
members who may qualify. Service members
have already claimed more than $1 million in
refunds for the 2013 credit, with an average
refund of $620.
“Military service members earned this
credit while sacrificing for our country. The
department wants to make sure they have the
information they need to claim this 2013 credit
before it expires in October,” said Revenue
Commissioner Cynthia Bauerly.
To qualify for the credit, service members must
meet all of the following requirements:
Served in a combat zone or qualified hazardous-duty area anytime on or after January 1,
2013
Been a Minnesota resident during the time of
service
Received combat pay which is exempt from
federal and Minnesota income tax
To receive the credit, service members must
send the following documents:
Form M99, Credit for Military Service in a
Combat Zone
Corresponding Form DD-214 for each period
of qualifying service
If still on active duty, attach Leave and Earnings statements for each month of qualifying
service.
Applications must be postmarked by October
16, 2017.
For more information on the military tax credit
and to fill out the form, visit our website at
www.revenue.state.mn.us.
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ሰላማዊ እንቅልፍን ይሻሉ?
እንግዲያውስ የእንቅልፍዎ ጠንሳሽ ሆርሞኖችን ባህሪ ሊያውቁ ይገባል
ሰው ሆኖ የማይተኛ የለም፡፡ እንስሳም ሆኖ እንደዛው፤
ምናልባት ለየት ያለ አፈጣጠር ካላቸው ፍጡራን ውጭ
ማለቴ ነው፡፡ እንቅልፍ ለሰው ልጅ አካላዊ ዑደት ወሳኝ
ተፈጥሯዊ ክስተት መሆኑ ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ
ነው፡፡ ሳይንስ ስለ እንቅልፍ የሚረዳው እውነታ ከጊዜ
ወደ ጊዜ እያደገ ቢመጣም እስካሁን ያልተመለሱ አያሌ
ጥያቄዎችን አሁንም እንዳሉ ናቸው፡፡ እንቅልፍና ህልምን
የሚያያይዘው ምስጢር ደግሞ ዋነኛው ነው፡፡ ለምን
እንደምናልም ዛሬ ድረስ ግልፅ መልስ የለም፡፡ ህልም
ትርጉም አልባ ወይስ በህይወታችን ውስጥ ወሳኝ የሆነ
ጉዳይ ይሆን የሚለውም ጥያቄ እንዲሁ እንቆቅልሽ ነው፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ እንቅልፍ በህይወታችን ውስጥ
ስላለው ወሳኝ ድርሻ ሳይንስ ብዙ የሚለን ይኖራል፡፡
እንቅልፍና የሰው ልጅ አካላዊ ንቃት፤ ሥራ እና አጠቃላይ
ዑደት የአንድ ሣንቲም ሁለት ገፅታዎች ናቸው፡፡
እንቅልፍን የሚያህል ታላቅ የጡዘት ምስጢር የሚጠነስሱ
አካላዊ ሆርሞኖች ደግሞ ሌሎቹ ባለሚናዎች ናቸው፡
፡ እነዚህ ሆርሞኖችን ማወቅ፣ መረዳትና የሚጠብቁብንን
መፈፀም በአግባቡ ለመተኛትና ጤነኛ ውጤታማ ህይወት
ለመምራት፣ የሚያስችለንን ስንቅ እንደያዝን ልንቆጥረው
እንችላለን፡፡
በሰውነታችን ያሉ ሆርሞኖች በአጠቃላይ የሰውነታችንን
የሥራ ክንዋኔ የሚቆጣጠሩና የሚፈፅሙ ናቸው፡፡
በአጭሩ ኬሚካላዊ መልዕክት ልንላቸው እንችላለን፡፡
ወደ አንድ የሰውነታችን ክፍል አሊያም ህዋስ የሚልኩት
የኬሚካል መልዕክት ጠብ አይልም፡፡ በተፈለገው ጊዜ
ውስጥ ይፈፀማል፡፡ በአብዛኛው በእኛነታችን ላይ ኃያልነት
አላቸው፡፡
ከዚህ ቀደም እንደሚገልፀውም፣ በዕድገታችን፣
በሜታቦሊዝም ስርዓታችን፣ በመራቢያ አካላትና ስሜታችን
ዙሪያ የሚወሰኑ ውሳኔዎች የሆርሞኖቻችን መሆኑ እሙን
ነው፡፡ ነገር ግን ከዚያም በላይ በእንቅልፋችን ላይ በቀጥታም
ሆነ በተዘዋዋሪ ወሳኝ ሚና ያላቸው ሆርሞኖችም አሉ፡
፡ የእነዚህን ሆርሞኖች ተግባር፣ ባህሪና ፍላጎት ጠንቅቀን

ከተረዳን እንደ አመላቸው ልንይዛቸው እንችላለን፡፡

የሌሊት ዘበኞች?

በእንቅልፍ ሰዓት ብዙ ዓይነት ሆርሞኖች በሰውነታችን
ይመነጫሉ፡፡ ከእነዚህ መካከል ጌርሊንና ሌፕቲን ዋነኞቹ
ናቸው፡፡ እነዚህ ሆርሞኖች የምግብ ፍላጎታችን ላይ

ይመነጫሉ፡፡ ይህ አዋቂዎችንም ይመለከታል፡፡
ኢንሱሊንና ኮርቲሶል የተሰኙ ሌሎች አካላዊ ኬሚካሎች
ደግሞ በእንቅልፍ ወቅት መጠናቸው ይመዘናል፡፡ እነዚህ
ሆርሞኖች ተመጣጣኝ ሲሆኑ ከእንቅልፋችን እንደነቃን
ይርበናል፡፡ የምግብ ፍላጎታችንን ጤናማ ያደርጉታል፡
፡ ስለዚህ ለእነዚህ ሆርሞኖች ሥራ ስንል በአግባቡ

አንቲዲዩሬቲክ ሆርሞኖች የዚህ ሥራ ኃላፊዎች ናቸው፡
፡ ህፃናት እነዚህ ሆርሞኖች ገና ባለመብዛታቸው የተነሳ
አልጋቸው ላይ እንደተኙ ሽንታቸው ሊያመልጣቸው
ይችላል፡፡ ሆኖም ተመሳሳይ ዕጣ ፈንታ በአዋቂዎች ላይ
እንዳይከሰት እነዚህ ሆርሞኖች ነቅተው ይጠብቃሉ፡፡

አካላዊ ሰዓት ‹‹እንቅልፍህ መጣ፤
እንቅልፍህ በቃህ››

ሆርሞኖች አካላዊ ሰዓታችንን ይቆጣጠራሉ፡፡ ሲመሽ
እንቅልፋችን እንዲመጣ፤ ሲነጋም እንዲበቃን የሚያደርጉ
ሆርሞኖች አሉ፡፡ የመጀመሪያውና እንቅልፋችን እንዲመጣ
ለማድረግ በሰውነታችን የሚመነጨው ሜላቶኒን የተሰኘው
ሆርሞን ነው፡፡ የሚላቶኒንን ባህሪና ፍላጎት ከተረዳን
እንቅልፋችንን ማንም አይከለክለንም፡፡ ብርሃናማ ቦታ
ድንገተኛ አይፈቅድልንም፡፡ ለምን ቢባል ሜላቲኒን
በአግባቡ አይመነጭም፡፡ በማታ ሥራቸውን የሚያከናውኑ
ግለሰቦች ቀን ቀን መተኛት የሚያዳግታቸውም ለዚህ
ነው፡፡ ሜላቶኒን ለመመንጨት ዓይናችን ከብርሃናማ
ቦታ መራቅ ይኖርበታል፡፡ አልያም ጨለማ ክፍል ውስጥ
ብንተኛ ሜላቲኒን በአግባቡ ስለሚመነጭ በቀላሉ መተኛት
እንችላለን፡፡
አርቴፊሻል ሜላቶኒን በክኒን መልኩ እየተዘጋጀ ገበያ
ላይ ውሏል፡፡ ነገር ግን የአወሳሰዱ ጉዳይ የሐኪም እርዳታ
ያስፈልጋልና ከመውሰዳችን በፊት ሐኪሞቻችንን ብናማክር
የተሻለ ይሆናል፡፡

ወንዶች፣ ሴቶች-የወሲብ ሆርሞኖችና
እንቅልፍ

ሚና አላቸው፡፡ ብዙ እንቅልፍ እጦት ያለባቸው የምግብ
ፍላጎታቸው የሚዛባ ሰዎች፣ እነዚህ ሆርሞኖች ስራቸውን
ባለማከናወናቸው መሆኑ ልንዘነጋው አይገባም፡፡ በእንቅልፍ
ላይ ሳለን ዕድገታችንንና አካላዊ ጥገና የሚያካሂዱ ሆርሞኖች

እንቅልፋችንን ልንተኛ ግድ ነው፡፡
ሌላኛው አስገራሚ የሆርሞኖች ሥራ ቢኖር፣
ከእንቅልፋችን በሽንት አልያም በሌላ ተፈጥሯዊ ጥሪ
እንዳንነቃ የሚሰሩት ሥራ ነው፡፡ አልዶ ስቴሮንና

ከሁሉም ከሁሉም በተለየ መልኩ፣ ሴቶችን በተመለከተ
የሜላቶኒን ተፅዕኖ እስከ የወር አበባ ዑደት ድረስ የዘለቀ
ተፅዕኖ አለው፡፡ በሴቶች ላይ የወር አበባ ከመታየቱ በፊት
የሚከሰቱ የሆርሞኖችን ለውጦች፣ ፕሮጄስትሮንን ጨምሮ
ማለት ነው፡፡ የሰውነታቸውን የሙቀት መጠን ይቀይረዋል፡
፡ ይህ ደግሞ በተያያዥ መልኩ በቀላሉ ወደ እንቅልፍ
እንዳይገቡ ያደርጋቸዋል፡፡ (እንቅልፍ... ወደ ገጽ 13 የዞረ)

የጆሮ ውስጥ ጩኸት - ‹‹ቲናይተስ›› መንስኤውና መፍትሄው
ጆሮ ሲጮህ ‹‹ቸር ወሬ አሰማኝ›› ይላሉ ኢትዮጵያውያን፡
፡ ለአንዳንዶች ይህ በእርግጥም ሰርቶ መልካም ዜናን
በመስማት ሲያልፍ ለሌሎች ግን የጆሮ ውስጥ ጩኸት
ደጋግሞ እየመጣ ውሎዋቸውን አስቸጋሪ ያደርጋል፡፡
የ20ዎቹን የዕድሜ ክልል እያገባደደ ያለው ወጣት ምስክር
ላይ የተከሰተው ይህ ነው፡፡ ምስክር ከአድካሚ የሥራ
ቀኑ ራሱን ዘና የሚያደርገው ከምሽት መዝናኛዎች ጎራ
በማለት ነው፡፡ ከተለመደው የድራፍት ወይም ቢራ ጎን
ጆሮን የሚያጎኑ ትልልቅ ስፒከሮች አካባቢ መቀመጥም
አይገደውም፡፡ ‹‹ሙዚቃ ጮክ ብሎ ካልተከፈተ
አይሰማኝም፡፡ ለቅሶ ቤት እንጂ መዝናኛ አይመስለኝም››
ከሚላቸው ቀዝቀዝ ካሉ መዝናኛ ቤቶችና ካፌዎች
እጅግም የማይገኘው ምስክር የጆሮ ማዳመጫ (ኤርፎን)
ከኪሱ አይለይም፡፡ ከምሽት መዝናኛውም ውጪ ቀን ላይ
ከሞባይሉ ሙዚቃ እየሰማ መንቀሳቀስን ይወዳል፡፡ ይህ

አዝናኝ ልምዱ ግን አዝናኝ ሆኖ አልዘለቀም፡፡ ፀጥ ብሎ
ከቢሮው ተቀምጦ ጆሮው ይጮህበታል፡፡ ይረበሻል፡፡
በእስክሪብቶ ጆሮውን መጎርጎሩ የበለጠ ጩኸቱን አባሰ
እንጂ አላሻለውም፡፡
ጩኸቱ ቴሌቪዥን ስርጭት ሊጀምር ሲል ስክሪን ላይ
ብዙ ቀለማት ተደቅነው ውኡኡኡኡ የሚለው የጀርባ
ድምፅ አይነት ነው ሲል የጆሮውን ችግር ለመግለፅ
ይሞክራል ምስክር፡፡ ጉዳዩን ያዋየው የመስሪያ ቤታቸው
ክሊኒክ ሐኪም ዋነኛ ምክር የነበረው ‹‹የመስማት
ብቃትህን ከማጣትህ በፊት ከፍተኛ ጫጫታና ድምፆችን
ቀንስ፣ እንዲሁም ከባድ ጫጫታን ለማስወገድ ኤር ፎን
ተጠቀም›› የሚል ነበር፡፡ ምስክር አሁን እየተሻለው
መሆኑንና የሐኪም ምክር ከከፋ ጉዳት እንዳተረፈው
ይገልጣል፡፡
የምስክር ዓይነት ‹‹ጆሮዬ ይጮህብኛል›› ባዮች በርካታ

ናቸው፡፡ የጆሮ ጩኸቱ ምክንያታቸው የምስክርን
ዓይነት የ‹‹ቅንጦት›› ሳይሆን ቀርቶ በስራ ጠባያቸው
ምክንያት ለከፋ የጆሮ
ጉት የሚጋለጡም ብዙ
ናቸው፡፡
ለከፍተኛ
ድምፅ ከመጋለጥ ባለፈ
ለጆሮ ውስጥ ጩኸት
አጋላጭ ሌሎች የጤና
ችግር ምክንያቶችንም
ባለሞያዎች ይዘረዝራሉ፡
፡ የጆሮ ውስጥ ጩኸት
አንድ ሰሞን አስቸግሮ
በራሱ የማይጠፋ ሲሆን
የዕለት ተዕለት ኑሮን
ያዛባል፣ ጩኸቱ ችግር
መኖሩን ጠቋሚ ምልክት
እንደመሆኑ፣ መነሻውን
ተመልክቶ
በጊዜ
መፍትሄ ሳይወስድበት
ሲቀር በመስማት አቅም
ላይ ከፍተኛ ችግር
ሊመጣ
ይችላል፡፡
የአንድ ጊዜ ጉዳት ውስጥ
የገባን ጆሮ የመስማት ብቃት ሙሉ በሙሉ መመለስ
አዳጋች ቢሆንም፣ ያለውን ብቃት ተንከባክቦ ለመቆየት
እንዲሁም ገና ወደ ከፋ ጉዳት ያልመጣን የመስማት
ብቃት ከማንኛውም ጉዳት ለመጠበቅ ባለሞያዎቹ
የሚመክሯቸው እርንካዎችም አሉ፡፡
የጩኸቱ ሰበቦች
ጥዝዝዝ…ስስስስ…. ወይም ኡኡኡኡኡ የሚሉ ረባሽ
ድምፆች፣ አለፍ ገደም እያሉ መረበሻቸውን የህክምናው
ሳይንስ በጤና ችግርነት ፈርጆ ‹‹ቲናይተስ›› የሚል ስያሜ
ሰጥቶታል፡፡ ጥናት በተደረገባቸው አንዳንድ ሀገራት
እንደታየው ሁሉም ሰው በአንድ ወይም በሌላ ጊዜ
በህይወቱ በሆነ ጊዜ የጆሮ ውስጥ ጩኸት ሊገጥመው

ይችላል፡፡ ከዚህ አልፎ በመደበኛነት ሲቸገር ግን
የጤና ችግር ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ ዓለም አቀፍ ጥናቶች

እንደሚያሳዩት በአብዛኛው የዓለም ክፍል ከአምስት
ሰዎች አንዱ በትልቅ ችግርነት የሚወሰድ የጆሮ ውስጥ
መጮህ ህመም ይገጥመዋል፡፡
በጆሮ እንክብካቤ ጉዳዮች ላይ በተለይም የጆሮ ውስጥ
ጩኸትን በስፋት ያጠናው የአሜሪካ ቴናይተስ ማህበር
እንደሚለው፣ በጆ ላይ ይህን ጩኸት ሊያስከትሉ
የሚችሉ ከ200 የሚበልጡ የጤና ችግርና የኑሮ ዘዬ
መንስኤዎች ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህ መንስኤዎች መካከል
ለከፍተኛ ድምፅ በተደጋጋሚና ለረጅም ጊዜ መጋለጥ
አንዱ ነው፡፡ በፋብሪካዎች ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች፣
ለመንገድ ጫጫታ በየቀኑ የሚጋለጡ እንደ ትራፊክ
ፖሊሶች፣ የህዝብ (ጆሮ... ወደ ገጽ 24 የዞረ)

የቅማንት አማራ ምርጫ ውጤት ከታወቀ በኋላ
በጭልጋ ሌሊቱን አራት ሰዎች ተገድለው አደሩ
አማራውን ከቅማንት ለመለየት የሸረበው ሴራ ያልተሳካለት ሕወሓት መራሹ መንግስት በጎንደር የ እርስ በርስ ግጭት
እንዲቀስቀስና አደገኛውን የመከፋፈል ሴራውን እንደጀመረ ከስፍራው የመጡ መረጃዎች አስታወቁ::
እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ የቅማንት
ኮሚቴዎች በተባሉ የሕወሓት ተላላኪዎች
ቀስቃሽነት በተፈጠረ ግጭት በጭልጋ ከተማ
የአራት ሰዎች ሕይወት ጠፍቷል:: እነዚህ አራት
ሰዎች የቅማንት አማራነትን ለሕዝብ ሲሰብኩና
አማራው እንዳይነጣጠል ሕዝቡን ሲያስተባብሩ
የነበሩ ናቸው ተብሏል::
የአራቱ ሰዎች ሕይወት ያለፈው ለሊቱን
መሆኑን የሚጠቅሱት ምንጮቹ ከመተማ
የሚመጡና ወደ መተማ የሚሄዱ መንገደኞችም
መንገድ ተዘግቶባቸው ቆመዋል ብለዋል::
በጭልጋ ያለውን ሁኔታ የተከታተለው አክቲቭስት ሙሉነህ ዮሐንስ “ጎንደር ላይ በህዝቡ ምርጫ አላማው የከሸፈበት
ወያኔ ተላላኪወቹን በማሰማራት ግጭት እየቀሰቀሰ ነው። ይህን የጠላት ሴራ ተረድቶ ልበ ሰፊው ህዝባችን ሁኔታውን
የማረጋጋትና የወያኔ ተላላኪወችን ከህዝብ መነጠል አለበት። ወያኔ ከሚያጠምድበት ጥቃት ግን እራሱን የመከላከል
ተፈጥሯዊ መብቱን ማንም ሊገድበው አይችልም።” ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል;;
ሙሉነህ አክሎም “ከመተማ ተነስቶ ወደ ነጋዴ ባህርና ጭልጋ መስመር ብዛት ያለው የወያኔ ፌደራል እና መደበኛ
የአጋዚ ወታደር በመጓዝ ላይ ነው! ወያኔ የጎንደር ህዝብ ላይ ሙሉ ጦርነት ከከፈተ ቢቆይም ከፍተኛ ጥቃት በመከናነቡ
የበቀል እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል መረጃወች ስለሚያሳዩ ጥንቃቄ እንዲደረግ በተደጋጋሚ አስገንዝበናል። ለህዝቡም
ያልተቋረጠ ሁለገብ ድጋፍ ያስፈልገዋል።” ብሏል::
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የጤና ሞግዚት

አዘጋጅ፦ ዶ/ር ዓብይ ዓይናለም

ማሳሰቢያ
በዘ-ሐበሻ የጤና አምዶች ላይ የሚወጡ ጽሁፎች በሙሉ ለማስተማሪያነት እና ግንዛቤ ለመስጠት እንጂ እንድትታከሙበት አይደለም። ሁልጊዜም ቢሆን አንድ ህመም ሲሰማ ወደ ዶ/ር ጋር በመሄድ
በዶ/ር ትዕዛዝ እንድትታከሙ አደራ እንላለን።

10 የወንዶች ሕመሞችና
7 ሁሉም ወንዶች

ማድረግ ያለባቸው ቅድመ ምርመራዎች
እጅግ ደካማ የኢኮኖሚ አቅም ካላቸው አገራት በምትመደበው ኢትዮጵያ የህክምና እና ምርመራ አገልግሎቶች እየተሻሻሉ ቢመጡም፣ በርካቶች በተለያዩ የጤና
ችግሮች ካልወደቁ ጤና ተቋማትን አይጎበኙም፡፡
የተለያዩ በሽታዎችን ማከም ከሚያስወጣው ገንዘብ በተጨማሪ፣ ለማዳን በእጅጉ አስቸጋሪ የሆኑና ህይወትን እስከማጣት የሚያደርሱ ችግሮችን ቀድሞ መርመራና
ክትትል ማድረግ መቅረፍ ያስችላል፡፡ ለመኪና ዘይት መቀየር፣ የጎማን ግፊት መጠን ማየት ከአደጋ ለተጠበቀ ጉዞ ወሳኝ እንደሆነ ሁሉ፣ ወንዶችም በስተመጨረሻ
የዕድሜ ዘመናቸው አሳስረው የሚያስቀምጧቸውን የተለያዩ የጤና ችግሮችን ቀድመው በመከታተልና፣ አስፈላጊ ማስተካከያዎች በማድረግ የአኗኗር ሁኔዎችን በመለወጥ
እንከን የለሽ የጤና ሁኔታን ሊያገኙ እንደሚችሉ ባለሞያዎች ይመክራሉ፡፡ አጠቃላይ የጤና ሁኔታን በአጠቃላይ ምርመራ ማረጋገጥ ለሁሉም የሚመከር ቢሆንም፣
በተለይ ወንዶች ክትትል ቢያደርጉበት ሲሉ የህክምናው ዘርፍ ባለሞያዎች የሚዘረዝሯቸውን የምርመራ አይነቶች፣ በየትኛውም ዕድሜ ሊደረጉ እንደሚገባና በምን ያህል
ድግግሞሽ ቢደረጉ መልካም እንደሆነ ጭምር በተለያዩ የመረጃ ምንጮች የሰፈሩ የባለሞያ ሐሳቦችን እንቃኛለን፡፡

10 ዋና ዋና የወንዶች ጉዳይ ህመሞች

የብዙ ወንዶችን ህይወት የሚቀጥፉ ህመሞች ተለይተው
መታወቃቸውን ሴንተር ኦፍ ዲዚዝ ኮንትሮል ማዕከል
የገለፀ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም ብዙዎቹ ህመሞች በቀላሉ
ሊከላከሏቸው የሚችሉ ቢሆንም ወንዶች ግን አያውቋቸውም
ይላል፡፡ በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ አንድ ወንድ በአማካይ 62
ዓመታትን ይኖራል፡፡ ይህም ማለት አንድ የ46 ዓመት ወንድ
በአማካይ ተጨማሪ 16 ዓመታትን ይኖራል፡፡
የወንዶች ሰውነት ውስብስብ ማሽን ሲሆን ለስራውም
ነዳጅ ያስፈልገዋል፤ ማለትም ውሃ፤ ምግብና አየር፡፡ እነዚህ
የነዳጅ ግብአቶች የአንድን ወንድ ሰውነት ራሱን ለማንቀሳቀስ፣
ለማሳደግና ለማደስ ይጠቀሙታል፡፡ እንደሚታወቀው
የትኛውም ማሽን ረጅም ዕድሜ ይኖረው ዘንድ እድሳት
ያስፈልገዋል፤ በዕድሜ ዘመኑ ውስጥም በጥሩ ሁኔታ ይሰራ
ዘንድ፡፡ መኪና ስንገዛ፣ በየጊዜው ዘይት፣ የዘይትና ነዳጅ
ፊልተር፣ ጎማ መቀየር እንደሚያስፈልገን ሁሉ ረጅም ዕድሜ
ይቆይልንም ዘንድ በተረጋጋ ሁኔታ መንዳት ይጠበቅብናል፡
፡ ድንገተኛ አደጋም ቢደርስ ልክ እንደ ህይወት፣ የመኪናውን
ቀጣይ እንቅስቃሴ የሚወስነው የመኪናው ሞተር
ትራንስሚሽንና ፍሬን ነው፡፡
ልክ እንደመኪናው፤ ሰውነታችንም በተለያዩ ህመሞች
ሊጠቃ ይችላል፡፡ ብዙዎቹን ግን በቀላሉ ለመከላከል
የምንችላቸው ናቸው፡፡ ራስን ለመንከባከብ ታዲያ በየጊዜው
አስፈላጊ እደሳና ቅድመ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል፡
፡ በዚህ መልክ ቀድሞ ማወቅ ከተቻለ ህመምን ለመፈወስ
ዕድልን ጊዜን ሊያሰፋ ይችላልና፡፡ የሰውነታችንን አደጋ
ጠቋሚ ምልክቶች ማዳመጥ መቻልም ልክ የመኪና ሞተርን
አደጋ ጠቋሚ ምልክቶች በማወቅ፣ የማስተካከያ እርምጃ
እንደመውሰድ ይቆጠራልና ማናቸውም ምልክት ችላ መባል
የለበትም፡፡ ጤናማ የሰውነት ባህሪን ማዳበር ማለት ከበሽታ
ነፃ መሆን ማለት ብቻ አይደለም፣ የረጅም ዓመታትን የህይወት
ቆይታ ማጣጣም ጭምር እንጂ፡፡
በመሆኑም ወንዶች በዋናነት ልዩ ትኩረት ሊያደርጉባቸው
ይገባሉ፣ የሚባሉት ህመሞች ውስጥ አንዱ ፕሮስቴት ነው፡፡
ፕሮስቴት የተባለ ዕጢ በሽንት ፊኛና በወንዶች ብልት መካከል
የሚገኝ ሲሆን በግንኙነት ወቅት የስፐርምን ጤናማነትና ወደ
ሴቷ ማህፀን ያለውን ስርጭት የሚተገብር ሲሆን በተለይም
የፕሮስቴት እብጠትና ካንሰር ዋና ችግሮቹ ናቸው፡፡ ይህ
በተለይ ከ50 ዓመት ዕድሜ ጀምሮ የተለመደ ሲሆን ‹‹PSA››
በተባለ የደም ምርመራ ለማወቅ ይቻላል፡፡ ሌላው ወንዶችን
በተለየ ሁኔታ የሚያጠቃው ኢምፓተንስ የተባለ የወንድ ብልት
በመወጠር ለወሲብ ዝግጁ መሆን ያለመቻል ችግር ነው፡፡
የልብ ህመም ሌላው የወንዶች ዐብይ ጉዳይ እየሆነም መጥቷል፡
፡ የሣንባ ካንሰር ደግሞ ሌላኛው ነው፡፡ እንዲሁም የትልቁ
አንጀት ካንሰር አዘውትሮ በወንዶች ላይ የሚስተዋል ህመም
ሲሆን፣ የደም፣ የሠገራ ምርመራና የአንጀት የመሳሪያ ምርመራ
/ኮሎኖስኮፒ/ በመጠቀም ማወቅ ይቻላል፡፡ የቆለጥ ካንሰር
እንዲሁ ነው፡፡ የቆለጥ እብጠትን፣ ህመምን፣ አንዳች ለውጥን
ሐኪም በማስመርመር በራስም በማጤን መለየት ይቻላል፡
፡ በአጠቀላይም ወንዶች ካንሰርን ለመከላከል ማጨስን፣
አመጋገብንና የአካል ብቃት እንቅስቃሴን መተግበር አስፈላጊ
ይሆናል፡፡
ሌሎች የወንዶች የሞት መንስኤ ናቸው ከሚባሉት ውስጥ
አደጋዎች ናቸው፡፡ በተለይ በሰዎች የመገደልና በመኪና አደጋ
የመሞት፣ ከደም ግፊትና ስኳር ህመም ጋር የተያያዘ የጭንቅላት
ስትሮክ /ኮማ/ ሌላኛው የወንዶች ገዳይ ተብሏል፡፡ ስር የሰደደ
የመተንፈሻ አካል ህመምና ስኳር ህመም ናቸው፡፡ እንዲሁም
እንደ ሣንባ ምችና የቲቢ ህመም ከመላው የወንዶች ገዳይ
ህመሞች ውስጥ መካከል ናቸው፡፡ ሌላው ራስን ማጥፋት ነው፡
፡ ራስን ማጥፋት በወንዶች ላይ የሚስተዋል ሲሆን ብዙውን
ጊዜ ወንዶችን የሚያጠቃ ህመም ነው፡፡ የኩላሊት ህመም
በተለይ ስር የሰደደ የኩላሊት ህመም ሌላኛው የወንዶች ገዳይ
ተብሎም ተፈርጇል፡፡
ወንዶች ምን ማድረግ ይችላሉ? ምን ማድረግ አለባቸው?
ስለጤናቸው ትኩረት በመስጠት መስራት ይጠበቅባቸዋል፡
፡ ስላልታመሙ ብቻ ዝም ብሎ መጓዝ ሳይሆን በንቃት ትኩረት
በመስጠት ለጤናቸው መስራት ያስፈልጋቸዋል፡፡ ረጅም ዕድሜ
ለመኖር የዕድሜ ልክ ትጋትን ይጠይቃል፡፡ ማንም ምሉዕ
እንዲሆን አይጠበቅም፡፡ ሁሉም ሰው ጤናውን በተመለከተ
የሚከተላቸው፣ ዕለታዊ ክንውኖች ውስጥ ጠንካራና ደካማ
ጎኖች አሉት፡፡ በአጠቃላይ ግን ትክክለኛው አቅጣጫ መሆን
ያለበት፣ ከጎጂ ልማዶች ይልቅ በቁጥር አብላጫ ገንቢ ልማዶችን
መገንባት ያስፈልጉታል፡፡
አንዳንዴ ከጤና አንፃር ያሰብነውን እቅድ ሳናሳካ ብንቀር
እንኳን ዳግም ላለመቀጠል ምክንያት ሊሆነን አይገባም፡፡
በአንድ ሳምንት ወይም በአንድ ቀን ውስጥ ጥሩ የጤና አፈፃፀም
ማሳየትም፣ በቀጣይ ልማዱን ለማቆም ፈቃድ ሊሰጠን
አይገባም፡፡
የሲዲሲ ባለሙያዎች፣ ወንዶች የራሳቸውን ጤና በመጠበቅ
ረጅም ዕድሜ ለመኖር የሚከተሉትን አዎንታዊ ተግባራት
እንዲከተሉ ይመክራሉ፡፡
1. ሲጋራ ማጨስ ማቆም
2. ጤናማ ክብደትን እውን ማድረግ
3. በየዕለቱ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማዘውተር
4. የልብን ጤናማነት የሚያጎለብቱ ምግቦችን ማዘውተር

5. ጥሩ የደም ግፊት ቁጥጥርን መተግበር
6. ጤናማ የኮሌስትሮል ምጣኔን እውን ማድረግ
7. ለፕሮስቴት ካንሰር የምርመራ ክትትል ማድረግ
8. ለትልቁ አንጀት ካንሰር ቅድመ ምርመራን መተግበር
9. የቤት ውስጥ ሳምንታዊ ወይም ወርሃዊ የቆለጥ እብጠት
ምርመራን በእጅ መፈተሽ
10. አዕምሮን ንቁ አድርጎ ማዋል
11. ከጓደኞች ጋር የቅርብ ትስስርን መፍጠር
12. የድብርት ምልክቶች ከታዩ ወዲያውኑ እርዳታ መፈለግ
ናቸው፡፡
እነዚህን ለመከላከል የሚደረጉ ሰባቱ ምርመራዎች
የደም ግፊት ልኬት
የደም ግፊት መጠንን ማወቅ ቀላል የምርመራ አይነት
ቢሆንም፣ በተከታታይነት መተግበርና መደበኛ ክትትል
በማድረግ ማስተካከያ መጨመር የበርካታ ወንዶች ፈተና ነው፡
፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከአምስት ሰዎች አንዱ ከመደበኛው በላይ

የሆነ ከፍተኛ ደም ግፊት አለው፡፡ በመደበኛነት ከሚታወቀው
የግፊት መጠን በ120 በ80 ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ በላይ ሀኖ
ሲገኝ፣ ግፊቱ ልብ ላይ ጫና በማሳደር ለልብ ድካም ወደ
ጭንቅላት የሚደርሰው ደም እንዲቋረጥ ወይም ደም ጭንቅላት
ውስጥ እንዲደርስ በሚያደርገው ስትሮክ እንዲጠቁ ያደርጋል፡፡
ምርመራው፡- ክንድ ላይ የሚታሰር ማንበቢያ መሳሪያ
ግፊቱ ይታወቃል
መቼ ይጀምሩ፡- በየትኛውም ዕድሜ ሊጀመር ይችላል፡፡
ከወጣትነት ጊዜዎ ጀምሮ ቢሆን ይመረጣል፡፡
በየስንት ጊዜው?፡- ጤናማ ክልል ውስጥ ከሆነ በየዓመት አንድ
ጊዜ፣ ከፍ ካለ ከሐኪምዎ ጋር ተመካክረው በሚወሰነው ጊዜ

የኮሌስትሮል ምርመራ
ኮሌስትሮል በደም ውስጥ የሚገኝ የቅባት አይነት ሲሆን፣
በደም ቧንቧዎች የሚጠራቀም በመሆኑ ልኬቱን በየጊዜው
ማወቁ፣ የልብ ጤንነት ሁኔታችንን አመልካች ተደርጎ
በባለሞያዎቹ ይጠቀሳል፡፡ በሳይንሱ የተለዩ ሁለት የኮሌስትሮል
ዓይነቶች አሉ፡፡ የመጀመሪያው ከፍተኛ ግዝፈት ያላቸው
ሊፖፕሮቲንስ የሚሰኝ ሲሆን ይህ ለጤንነት ጉዳት የሌለው
የቅባት አይነት ነው፡፡ የኮሌስትሮል መጠን ሲለካ፣ ሁለቱንም
ያካተተ ይሆንና የሚለካው መጠን ጤናማ የሚባለው 220
ሲሆን ነው፡፡ ባለሞያዎች የኮሌስትሮል መጠኑ ሁልጊዜም
ከ220 በታች እንዲሀን ይመክራሉ፡፡ ትራይግላይሰራይድስ
የሚባሉት በደም ውስጥ የሚገኙ የቅባት አይነቶችም የደም
ቧንቧዎችን በመዝጋት የደም ፍሰትን የሚገቱ በመሆናቸው
እነርሱም ይለካሉ፡፡ መጠናቸው 150 ሚሊ ግራም በአንድ ዲሲ
ሊትር ደም ውስጥ አሊያም ከዚያ በታች እንዲሆን ይጠበቃል፡፡
ምርመራው፡- የደም ምርመራ ይደረጋል፡፡ የቅባቱ መጠኑም
በአንድ ዲሲ ሊትር ደም ውስጥ ምን ያህል ሚሊ ግራም ቅባት
እንደሚገኝ ያሳውቃል፡፡
መቼ ይጀመር፡- ከ20 ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ዓመት በቂ
ነው፡፡ መጠኑ ጤናማ ክልል ውስጥ ካልሆነ ግን ሐኪምዎ
በየስድስት ወር ምርመራ እንዲያደርጉ ሁኔታዎችን ሊያመቻች
ይችላል፡፡
የዘር ፍሬ ካንሰር ምርመራ
ቀስ እያለ በኢትዮጵያም እየጨመረ የመጣው የካንሰር
ህመም፣ ሳይታወቅ የበርካታ ሰዎ የህመምና ሞት መንስኤ
እየሆነ ይገኛል፡፡ በተለይ ወንዶን የሚያጠቃው የዘር ፍሬ
ካንሰርም እንዲሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወንዶችን የሚያሳስብ
የጤና ችግር ሆኗል፡፡ በጊዜ ከታወቀ በዚህ አይነት ካንሰር

የመዳን እድሉ እስከ 90 በመቶ እንደሚደርስ ‹‹ኬሪንግ››
ለተባለው በጤና ጉዳዮች ላይ ለሚጽፍ መጽሔት ሐሳባቸውን
ያካፈሉ ባለሞያ ያወሳሉ፡፡ በተለይ ዕድሜያቸው ከ15-34 ባሉ
ወጣቶች ላይ በርክቶ ሊታይ የሚችል በመሆኑ፣ በተለይ እነርሱ
ምርመራና ጥንቃቄው ላይ እንዲበረቱ ይመከራል፡፡
ምርመራው፡- ሐኪሙ አሊያም ሰውዬው ራሱ የዘር
ፍሬዎቹን፣ በአውራ ጣቱ እና በሌባ ጣቱ መካከል በዝግታ
በማንከባለል፣ ማንኛውንም ጠጠር ያለ አሊያ ያበጠ ነገር
እንዳለ መመርመር ይችላል፡፡ የተለየ ነገር ከታየ ወዲያው
ሌሎች ምርመራዎችን በማድረግ ወደ ሕክምና መግባት
ይቻላል፡፡
መቼ ይደረግ፡- በሁሉም የዕድሜ ዘመን
በየስንት ጊዜው፡- በየወሩ
የፕሮስቴት ካንሰር ምርመራ
በወንዶች የሚወደድ የምርመራ አይነት ባይሆንም የግድ
እንዲደረግ ሐኪሞች ይመክራሉ፡፡ ፕሮስቴት የወንዶች
ዘር ማመንጫ እና በሽንት
መተላለፊያ
መስመር
አካባቢ የሚገኝ ዕጢ ነው፡
፡ በወንዶች ላይ ከሚታዩ
የካንሰር አይነቶች ቀዳሚ
የሚባለው የፕሮስቴት ካንሰር
ከስድስት ወንዶች አንዱን
እንደሚያጠቃ
ጥናቶች
ያመለክታሉ፡፡
ምርመራው፡- ዲጂታል
ሬክታል ምርመራ የሚባለውና
ሐኪሙ፣ ጣቱን በፊንጢጣ
በኩል በማስገባት የፕሬስቴት
ዕጢውን
በመንካት
ሁኔታውን
የሚያይበት
አንዱ ሲሀን፣ ሌላኛው
ደግሞ የደም ምርመራ
በማካሄድ
‹‹የፐሮስቴት
ዕጢውን
በመንካት፣
ሁኔታውን የሚያይበት አንዱ
ሲሀን፣ ሌላኛው ደግሞ
የደም ምርመራ በማካሄድ
‹‹ፕሮስቴት
ስፔሲፊክ››
የተባለውን
ህመሙን
አመላካች ቅመም ይለካል፡፡
መቼ፡ማንኛውም
ዕድሜው 50 ዓመት የሀነው
ወንድ ሊያደርገው ይገባል፡፡
ነገር ግን ሽንት በሚሸና ወቅት
በጣም የሚቸገር ወንድ ከዚህ
ዕድሜ ቀድሞ ሊያደርገው ይገባል፡፡
በየስንት ጊዜው፡- በየዓመቱ
ታይሮይድ ሆርሞን ምርመራ
አንገት አካባቢ የሚገኘው አነስተኛ ዕጢ፣ አጠቃላይ
የሰውነታችን የኃይል አጠቃቀም የሚቆጣጠር ሲሆን፣
ቅልጥፍና እና ንቃት በተሞላበት ሁኔታ ሥራ እና ህይወታችንን
ለመምራት ጤናማ ሁኔታ ውስጥ መገኘቱ ወሳኝ ነው፡፡ ይህ
ሆርሞን ቢያንስ ድካም፣ የሆድ ድርቀት እና ክብደት መጨመር
ጥቂቹ ችግርን አመላካች ምልክቶች ሲሆኑ፣ ሆርሞኑ በበዛ
ወቅት እንቅልፍ እጦት፣ የክብደት መቀነስ እና ከልክ ያለፈ
የልብ ምት እና አጠቃላይ መረጋጋት የጎደለው እንቅስቃሴ
ሊታይ ይችላል፡፡ በተለይ የዚህ ሆርሞን እጥረት በወንዶች
የብልት መወጠር አለመቻል፣ ዝቅተኛ የወሲብ ፍላጎት እና ዘር
የመርጨት ችግር የሚያስከትል በመሆኑ ወንዶች ልብ ቢሉት
ይመከራል፡፡
ምርመራው፡- በደም ውስጥ ሆርሞኑ እንዲመነጭ
የሚያደርጉ ቅመሞች መጠን ምርመራ ይደረጋል፡፡
መቼ ይጀመር፡- ቢያንስ ከ35 ዓመት ጀምሮ
በየስንት ጊዜው፡- ቢያንስ በዓመት አንዴ ቢደረግ መልካም
እንደሆነ የጠየቅናቸው ባለሞያ ነግረውናል፡፡
የዓይን ምርመራ
ችግሩ በሩቅ አለማየትም ይህን የቅርቡን ለማየት መቸገር፣
አጠቃላይ ሁኔታ ለማወቅ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡
ምርመራው፡- የዓይንዎን ብቃት መመርመር፣ ግላኮማ
የተሰኘው ችግር ይኖርብዎት እንደሆነ የሚያረጋግጥ ምርመራ
እና ሌሎች ተያያዥ ምርመራዎች ይካሄዳሉ፡፡
መቼ ይጀመር፡- ማንኛውም ዕድሜው 18 የሆነው ወንድ
በየስንት ጊዜው፡- ከአንድ እስከ ሶስት ዓመት ቢደረግ
ይመከራል፡፡ ከዚህ ውጪ ሐኪምዎ በሚመክርዎ የጊዜ ገደብ
ሊሆንም ይችላል፡፡ በተለይ የስኳር ህመም ካለብዎት የዓይን
ችግር የመግጠም ዕድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ መታየቱ
መልካም ነው፡፡
የስኳር ምርመራ
የስኳር ህመምን በጊዜ ለማወቅና ለመቆጣጠር ሲባል፣
ሰውነታችን ስኳርን የሚወስድና የሚጠቀምበትን ሁኔ ማወቅ
ተመካሪ ነው፡፡
ምርመራው፡- ደም ተወስዶ የስኳር መጠን ይለካል
መቼ፡- በየትኛውም ጊዜ ነገር ግን ቀደም ሲል ይመረጣል
በየስንት ጊዜው፡- ቢያንስ በየሶስት ዓመት፡፡
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የግጥም ጉባዔ
አመረረ ልቤ

አመረረ ልቤ ፥ ከፋው እያደረ
ሃገር ተሸራርፎ ፥ ህዝቤም እያለቀ ፥
ማነህ አንት ፥ እስኪ ልጠይቅህ
ከማንስ ተፈጠርክ ፥ ከወዴትስ ፈልቅክ ፥
ማንነትክን የጣልክ ፥ ራስክን
ያራከስክ
አቅልለህ የጣልካት ፥ ማተብክን
የበጠስክ ፥
ወኔውም የራቀህ ፥ እራስህን የረሳህ
ብር ብር ብለህ ፥ ዕርስትን ያፈለስክ ፥
ኢትዮጵያየ ፥ የኩራት አሻራ
የነፃነት ፋና ፥ የማንነት ዳፋ ፥
የደግነት ምድር ፥ የጀግኖች መፍለቂያ
አልደፈርም ባይ ፥ የትዕግስት መለኪያ ፥
አትነካ፥ ካልነኳት
ከደፈሯት፥ አይጣል ፥
የወረስከው ወኔ ፥ ያስታጠቁህ ዝናር
የአያቶችህ ገቢር ፥ ያላበሱህ ትብዕል ፥
ያሽከሙህ አደራ ፥ የተውልህ ቅርፁ
ዳፋ ና ደንበሩ ፥ ኮረብታ ና ወንዙ ፥
በልቦናህ ይስረፅ ፥ አታድርገው ከንቱ
የሰው ልብስ አያደምቅ ፥ ቢኳኳሉ ቢያምሩ ::
አዝማች
ዘመን ተለወጠ ፥ ሃገር ሆነ ዋዛ
ምድሯም ተሸራርፋ ፥ ጊዜው አቅል አጣ ፥
ኑሮው እንቆቅልሽ ፥ ሁከት በመሬቷ
ባዕድነት ገዘፎ ፥ መተማመን ጠፋ ፥
ስደት ልብስ ሆነ ፥ መዳያ አሸለመ
መዘዙ ሳይጤን ፥ ስንቱ መና ቀረ ፥
ለፍቶ ከማስነ ፤ እጁን ያረዘመ
በአቛራጭ ከፍ አለ፥ ነጠቀ ከበረ ፥
ኧረ ቤት ይቁጠረው ፥ ፍትህ ያጣ ወገኔ
ሃቅ ተመስጥሮ ፥ ኑሮው በትካዜ ::
አዝማች
እስኪ ላጠንጥነው ፥ ላስታውሰው
የጥንቱን
ያ መልካሙን ዘመን ፥ ትዝታ እና ሀሴቱን ፥
የእብሮ መኖር ትብዕሉን ፥ የዝምድና ወጉ
የአባት ክንድ ድጋፉ ፥ የእናት ጓዳ ስንቁ ፥
ወንድም ለመከታ ፥ ሞገስ እና ክብሩ
እህቴ እጉራሿቷ ፥ የዕራብ የጥማቱ ፥
ጓደኛ የጥቃት ፥ የችግር ደራሹ
የአገር ልጅ እልኝታ ፥ መካሪ እስታዋሹ ፥
ሀ ሁ ፊደል ቆጥረን ፥አንድ ልብስ ተጋርተን
መንገድ የጋራችን ፥ ተጓርሰን ተካፍልን ፥
በአንድነት ስንነጉድ ፥ ስንቱ እንዳልቀናብን
ክፉ ቀን መጣና ፥ ይሄው ተራራቅን ፥
የእፀፅ ድሪቶ ፥ የነገር ባዘቶ
የእድልኦ መርዘን ፥ የዘር ክፍፍሎ ፥
የስደት እባዜ ፥ በላያችን ሰፍሮ
ኑሩአችንም አረግነው ፥ እንደ ጀብድ
ተቆጠሮ ፥
ጮቤ ተረገጠ ፥ ድግስ ተደገሰ
ላይመለስ ሲሄድ ፥ ከትብቱ እየራቀ ::
አዝማች
እህት መቀነቷ ፥ ሁሌ አለሁ ባይዋ
ዕርቃ ናፍቃሃት ፥ መላውን ዘይዳ ፥
ከጎንህ ልትከትም ፥ አፈፍ ከቀየዋ
በርሃ አቌርጣ ፥ ተርባ ተጠምታ ፥
ጥቃቱን ተጋርጣ ፥ በሾሁ ተወግታ
ከአውሬው ተታግላ ፥ ደረስኩ መጣሁ
ብላ ፥
የባህር ዕራት ሆነች ፥ ቀረች ከሃይቅ ሰምጣ
ወገን እንደራባት ፥ ነፍሷም ምድሯን ሽታ ፥
ጋሻህ ልሁን ብሎ ፥ ወንድምህ አርዮ
ከሃገር ሃገር ማስኖ ፥ ያላየውን አይቶ ፥
በሳህራ በርሃ ፥ ተቀቅሎ ከስሎ
ጓዶኞቹን ቀበሮ ፥ ዕንባው ተⶰርግጎ ፥
ቀን ዕድል ሰጥቶት ፥ ከጎነህ ተስጦ
አብረህ ተያያዝከው ፥ የባዕድ ሃገር
ኑሮ ፥
ተመስገን እንበለው ፥ የአምላክነን ስራ
አንዱነን ተነጥቆ ፥ ሌላው ሲያንሰራራ ፥
ተስፋንም ሰንቆ ፥ ወላጅ እያወሳ
ዘመድን ሃገርን ፥ ለመካስ ሲጓጓ ፥
በባዕድ ሃገር ደግሞ ፥ አለ ሌላ ሃበሳ
መረገጥ መዋረድ ፥ መወርወር ከሜዳ ፥
በትዝታ ናፍቆት ፥ እህህ እንዳሉ
በደዌ መወጋት፥ ናላ መዛወሩ ፥
በአዙሪት ተሰቅዞ ፥ ሲዳክሩ ሲጦዙ
ማለፍም ይመጣል ፥ ካሰቡት ሳይደርሱ ፥
ኧረ ሚስጥር ንግርት ፥ ሞቴን
ያሳምረው
እህት ሳትቀምስ አፈር ፥ ወንድም የአሞራ
ዕራት ፥
እርርም ኩምትርም ፥ የዕድሜ ልክ ፀፀት
እናት አባት ወልዶ ፥ በቁም መና መቅረት ፥
አዝማች
ወገኔ እስኪ አድብ ፥አገናዝብ በፅኑ
የሰው መድኃኒቱ ፥ አንተው በመሆኑ ፥
እህትህን ደገፍ ፥ ወንድምህን ቀና
ዙሪያህንን ቃኘው ፥ ማን አለን ያለኛ ፥
ሰው ካልተጋገዘ ፥ በቁም በህይወቱ
ካለፈ በኋላ ፥ ፖርሳ መጎርጎሩ ፥
ፀጉርነን መንጨቱ ፥ ፅንባ ማዥጎድጎዱ
ለልታይ ካልሆነ ፥ ለሟች እይሆን ስንቁ ፥
ወንድሜ እህቴ ፥ የሃገር ልጅ ማሳናው
ከህሊናህ ታረቅ ፥ ዙሪያህነን ቃኘው ፥
ሃገረም ሃብት ናት ፥ ዘብም ከቆሙላት
አይሻል ብለህ ነው ፥ መንገድ ላይ ከመቅርት ፥
ክቀየህ ከምድርህ ፥ እግርህ አፈፍ ሲል
ቀድመህ አንሰላስል ፥ ታደገው ህይወትክን ::
አዝማች
እዮሃ አበባየ ፥መስከረም ጠባየ
እስኪ ቃል እንግባ ፥ ለእማ ኢትዮጵያየ
የድሮው ቀንደልሽ ፥ ይታይ ያንሰራራ
መዋረድ ስደቱ ፥ መራራቁ ያብቃ
ላይ ያለው ልብ ገዝቶ ፥ ግፉነን አቅቦ
ለህዝብ ለሃገር ይስራ ፥ መቧጠጡን ትቶ ፥
የሃገርን ቃል ኪዳን ፥ ገለል ያደረገ
እርጉም ከመ አሪዎስ ፥ እምየን የካደ ::
አዝማች
ከተዘራ አሰጉ
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የወሩ ታላቅ ዜና

የደብረጺዮን ቃርያ
ጥፊ ስንት አስከፈለ?

ብዕራቸው ያኖሩት የቅማንት ፊርማ ግን “የታሪክ ስህተት” ብለን
ብቻ የምናልፈው ጉዳይ አይሆንም።

ክንፉ አሰፋ
ነጋዴው “መንግስታችን” ሁሉም ነገር በዋጋ ይተምናል።
ሲያሻው ይሸጣል - ሲያሻው ደግሞ ገዥ ሆኖ ዋጋ ይተምናል።
የሞራል ልዕልና በነገሰበት ስፍራ ጥፊም ብትሆን ዋጋ ነበራት። እነሱ
ዘንድ ግን ጥፊ የምታስከፍለው ሳይሆን የሚከፈልላት ዋጋ እንዳላት
አሳዩን። በዘረኝነት ውቅያኖስ ውስጥ እየዋኙ ላሉ ጉልበተኞች
ከጥፊዋ ዋጋ ይልቅ የጥፊዋ ጠቀሜታ ነው የምትታየው። እናም
የደብረጽዮን ቁንጥጫ፣ መዘዝን ሳይሆን ይልቁንም ውጤት ይዛ ብቅ
አለች። የአዲስ አመት ዋዜማ ስጦታ!
“አባ በጠጡት አቃቢቱን...” እንዲሉ አቶ ደመቀ መኮንን
የቀመሱት ጥፊ የገዱ አንዳርጋቸውን ልብ ሰልባ ኖሮ የቀድሞ ሃሳቡን
በ360 ዲግሪ አጠፈው። ቀደም ሲል ገዱ አንዳርጋቸውን እንዲህ
እያለ የሕዝብ ልብ ውስጥ ዘልቆ ነበር።
“ቅማንትንና አማራን ለመከፋፈል መሞከር አንድን ሰው ለሁለት
ከፍሎ ህይወት ይኑርህ የማለትን ያህል ከባድ ነው። እነዚህ ህዝቦች
ለብቻ የሚሆን ነገር የላቸውም። እጣ ፈንታቸው አንድ ላይ ነው።
እጣ ፈንታቸው ተባብሮ መኖር ነው። ተፈቃቅሮና ተደጋግፎ መኖር
ነው። ይህንን መስተጋብር ለመለያየት መሞከር ሰይጣናዊ ነው።”
ይህ የጠራ አቋም ከመቅጽበት ተቀይሮ ሰይጣናዊው ሃሳብ
መልዓካዊ ያደረገው የደብረጽዮን ገድል በአባይ ወልዱም ይደገም
ይሆን ከሚል ስጋትም ይመስላል። የአባይ ወልዱ እጅ ሰፋ ስለሚል
ጥፊውም ጠንከር ይላል የሚል ስጋት።... እናም ገዱ አንዳርጋቸው
ቅማንትን የበዓል ገጸ በረከት አድርጎ አስረከበ። ቅማንትን ከአማራ
ለመገንጠል መስከረም 7 ቀን 2010 ህወሃት ያሰናዳው “ህዝበ ውሳኔ”
እንዲያደርግ ከአባይ ወልዱ ጋር የውጫሌ አይነት ውል ተዋውሏል።
ነገሩ የተፈጸመው አቶ ደመቀ መኮንን ቢሮ ነው። ልብ
በሉ! የብአዴን ሊቀመንበር እና የሃገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚንስቴር
ቢሮ ውስጥ። ዶ/ር ደብረጺዮን ገብረሚካኤል እማኝ የሚሆኑ ሁለት
አጃቢዎቹን (አቶ በረከት ስምዖን እና አቶ ሽፈራው ሽጉጤን) ይዞ
ወደ ቢሮው ያመራና፤ ለአቶ ደመቀ አጠር ብላ ረዘም ያለች ጥያቄ
ያቀርብለታል፣
“ዶ/ር ደብረጽዮን እኔን አያዘኝም ብለህ ለአቶ ሽፈራው
ተናግረሃል?” የሚል ነበር ጥያቄው።
እንደገለባ የቀለለው አቶ ደመቀም ከተደፋው አንገቱ ቀና
ይልና “አዎ ብያለሁ።” አለ። ለምንተ እፍረቱም “እኔ እኮ ም/ል ጠ/
ሚኒስትር ነኝ። መዋቅሩን ረሳኸው እንዴ? ” ሲልም ጨመረበት።
በመዋቅር እና በእውነታው መሃል ያለውን ከሰማይ የራቀ ልዩነት
ልቦናው ሳያውቀው ቀርቶ አይደለም።
እሰጥ እገባው እየተከናወነ ያለው በ”ክቡር” ም/ል ጠ/
ሚኒስትርና የብአዴን ሊ/መንበር ደመቀ መኮንን እና በተራ ሚኒስትር
ዶ/ር ደብረጺዮን ገብረሚካኤል መካከል ነው።
ተራው ምኒስትር፣ ዶ/ር ደብረጺዮን ይህን የድፍረት ምላሽ
እንደሰማ ከመቀመጫው ብድግ ይልና የመዋቅር አለቃውን በጥፊ
ያጮለዋል። ለበዓሉ ድምቀት ሽጉጥም ተመዝዞ ነበር አሉ። “ነገሩ
ነው እንጂ ጩቤ ሰው አይጎዳም” አሉ አበው። ለብአዴኖች ጥፊ
መቅመስ ብርቅ አይለም። ከዚህ ቀደም የአቶ ተፈራ ዋልዋ ባለቤትን
ጨምሮ በርካታ የብአዴን ቀፎዎች የህወሃቶችን ጥፊ ቀምሰዋል።
የህወሃቱ ግርማይ ማንጁስ እንኳን ሳይቀር በሴት ብአዴኖች ላይ
እጁን ሰንዝሯል። በዚያ መንደር እንደ አህያ በዱላ መስራት ብርቅ
ሳይሆን ስንቅ ነው። ስኳር እየላሱ በዱላ ሳይሆን በምክር የቆዩት
ታምራት ላይኔ ብቻ ነበሩ። ውርደቱ ላይቀር፣ ከሸቤውም ላይድኑ፣
“ብመከር፣ ብዘከር አልሰማ ብዬ ከኳርዋን ...” ሲሉ በህዝብ ፊት
ራሳቸውን የቀበሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር።
ትርጉሙ ለሚገባው ሁሉ በጥፊ መማታት የቅጣት ሳይሆን
የንቀት መግለጫ ነው። ከጥፊ ይልቅ በቦክስ ወይንም በያዘው ሽጉጥ
ቢለው ነበር ክብሩን የሚገልጽለት። አላማው ራሳቸው ለአገልግሎት
ያስቀመጡትን ሮቦት መሰል ሰው እንደ ገለባ ማቅለል ነበርና።
ጉልበተኛው ይህንን ሲያደርግ “አንተን በቦክስ እንኳን መግጠም
ክብር ነው” ብሎ የነገረው ይመስላል። እርግጥ ነው። ጥፊው
የፖለቲካ ክብሩን ይነካል፣ ጥፊው የዜግነት መብቱን ይሸረሽረዋል፣
ጥፊው የሰብአዊ መብቱን የገፍፋል፣ ጥፊው ማነነቱን ይፈታተናል...።
ጆርጅ ኦርዌል በ”አኒማል ፋርም” መድብሉ የሳለው
የአሳማው ገጸ ባህርይን በአዴኖች አላምጠውት ቢሆን ኖሮ፣
ደብረጺዮን እንባ ጠባቂ አድርጎ እንዳስቀመጣቸው ይገነዘቡ ነበር።
አሳማዎቹ አውጥተው አውድረው ባወጡት ህግ መሰረት ሁሉም
እንስሳ እኩል ቢሆኑም “አንዳንዶች ግን የበለጠ እኩል ናቸው”
ይለናል ኦርዌል:: የጠቅላይ ሚኒስትሩ መቀመጫ ላይ ስለተቀመጠ
ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ከመሰለው ከሚገመተው በላይ ጅል
ኖሯል::
ወትሮም ውርደት ጌጥ በሆነላቸው የብአዴን ዋርድያዎች
ላይ ሃገሪቱ በመዳፋችን ውስጥ ናት በሚሉት ፣ የእነ ደብረጽዮን
ድንበር ማለፍ ከቶውንም የሚያሳስበን ጉዳይ አይድለም። ጉዳዩ
ነጻ ለመሆን እና ላያለመሆን መሃል የሚደረግ ውሳኔን ይጠይቃል።
ይህ ደግሞ የራስ ምርጫ ነው። ስብእናን እና ክብርን መስዋዕት
አድርገው፣ እጃቸውን ሳይጠመዘዙ በእነዚያ መርዝ በሚተፋ

ጳጉሜ 1 ቀን 2009 ዓ/ም ከብአዴን ከህወሓት ጋር ስለ
ቅማንት ሕዝብ ያደረገው ይህ የእልቂት ነጋሪት ስምምነት አንድን
ሕዝብ ሰንጥቆ የጥላቻ ግድግዳ ለመፍጠር የሚደረግ የጦርነት ሰነድ
ነው።
ልብ ላለው ሰው የ”ስምምነቱ” ስነ ስርዓት እና ሽርጉድ በሁለት
ልኡዋላዊ ሃገሮች መካከል የሚደረግ አለም አቀፍ ስምምነት
ነው የሚመስለው። እንዲህ አይነቱ ድራማ ከኤርትራ ጋር እንኳን
አልተደረገም።
የስልጣን ማማው ላይ በወጡ ማዕግስት “ኤርትራ የኢትዮጵያ
አካል አይደለችም፣ አልነበረችምም” ብለው ለተባበሩት መንግስታት
400 ገጽ መሸኛ ደብዳቤ ጋር ሲልኩ አለም ጉድ ብሎ ነበር። ይህ
“ኤርትራን ገንጥሉልኝ” ጥያቄ ተሳክቶ ኤርትራ “ከቅኝ ገዥዋ”
ኢትዮጵያ መፋታትዋ ይበሰርልን እንጂ በሁለቱ ተጎራባች ሃገሮች
መካከል እስካሁን አንዳች የተሰመረ የድንበር ወሰን የለም። “ራስዋን
የቻለች ሃገር ናት” እየተባለ በሚነገረላት ኤርትራ እንኳን የድንበር
ችካል ሳይተከል እዚህ አብሮ ይኖር በነበረ ሕዝብ መሃል የበርሊን
ግንብ መስራት ለምን አስፈለገ? መልሱ ግልጽ ነው።
በግጨውና ጎቤ ጉዳይ ከዛሬ 10 አመት በፊት በህዝበ ውሳኔ
ተፈትቷል። በወቅቱ ተካሂዶ በነበረው የህዝብ ወሳኔ ከ90%
በላይ የሆነው የአካባቢው ነዋሪ አማራ ነን ብሎ እንደወሰነ ገዱ
አንዳርጋቸውም ጠንቅቆ ያውቀዋል። ይህ ጉዳይ ለህዝብ ይፋ
ሳይሆን ቆይቶ አሁን የመነሳቱ የተለየ ምስጢር የለውም። ህወሃቶች
ላለፉት 10 አመታት ከሰፈራ አንስቶ እስከ ዘር ማጽዳት ብዙ ስራ
ሰርተዋል።
የህወሃት
“ታላቋ
ትግራይ”
ማንፌስቶ
በግልጽ
እንደሚያስቀምጠው የትግራይ ክልል ከሱዳን ጋር ይዋሰናል፣ ከታች
ከቤንሻንጉል፣ ጋምቤላና የአማራ ሰፊ መሬት ቆርሶ ይይዛል።
ጉዳዩ የ “ታላቋ ትግራይ”ን ካርታ እውን ከማድረግ ያለፈም ነው።
አንዳንድ አጥኚዎች እንደሚሉት በዚህ ፈታኝ ወቅት ህወሃት በጉዳዩ
ላይ የገፋበትን ምክንያት የአማራን ዘር የማጥፋት ፕሮጀክታቸው
ጋር ያያይዙታል። ምሁራኑ እንደሚሉት “የዚህ ሁሉ መነሻ አማራው
ሕዝብ ላይ ያላቸው ስር የሰደደና እያመረቀዘ የተጓዘ ጉዳይ ነው።”
የአማራው ሕዝብ ላይ ያላቸው አቅኡአም ከፋሺሽት ጣልያን
የተወሰደ ውርስ ይመስላል። በበላይ ዘለቀ ይመራ የነበረው ጦር
ጣልያንን እስከፍጻሜው ተፋልሞ ባዋረደበት ግዜ - የጣልያኑ
ጀነራል ደቦኖ የተናገረው በታሪክ መዛግብት ላይ ተቀምጧል።
“ደጋግሜ ተናግሬ ነበር። አማራና ኦርቶዶክ ቤተ ክርስትያን ካልጠፉ
ሰላም ልናገኝ አንችልም። “
አቦይ ስብሃት እና አባይ ጸሃዬም ይህንኑ አነጋገር በተደጋጋሚ
ሲሉት ተደምጠዋል። የዛሬ 40 ዓመት የወጣው የህወሀት
መኔፌስቶም በገፅ 15 እና 16 ላይ “ጨቋኟ አማራም ህብረተሰብአዊ
እረፍትና ሰላም አታገኝም” ይለናል።
ይህ ፕሮግራም በወረቀት ላይ ብቻ ሰፍሮ አልቀረም።
በተግባርም እያሳዩን ነው። በማጂ፤ ጉራ ፈርዳ ወረዳ ሠፋሪ አርሶ
አደሮች በአካባቢው ባለሥልጣናት ተገድደው ቀያቸውን ለቅቀው
ወጥተዋል፤ በቤኒሻንጉል፣ በጋምቤላ በአስር ሺ የሚቆተሩ
አማሮች ላይ የማፈናቀል ዘመቻ ተደርጓል፣ ከዚህ ቀደምም በበደኖ፣
በኢንቁፍቱ፣ በወተር ፣ በአርሲ፣ ወዘተ አማሮች ላይ የደረሰው
ግፍ በታሪክ ታይቶም ተሰምቶም አያውቅም። እስካሁን መልስ
ያላገኘው ግን በሕዝብና ቤት ቆጠራ 2.5 ሚሊዮን አማሮች የገቡበት
ያለመታወቁ ነው።
የህወሃት ማኒፌስቶ ወደ ተግባር ተለውጦ ፣ላለፉት 26
አመታት ረጅም ተጉዞ፣ እነሆ አሁን ላይ ወደ ወልቃይት - ቅማንት
ደርሷል። የመቀሌው ኮሚቴ ግጨው ላይ ያሰፈረው የሃሳብ
መስመር ወልቃይትን አልፎ ዳንሻንም ይሻገራል። እነ አባይ ወልዱ
የታላቋ ትግራይ ህልም ለማሳካት ይህን ያህል ሲጓዙ ብቻቸውን
ያለመሆናቸውንም በብሄራዊ ቴሌቭዥን አይተናል። የኤርትራ ደም
ባለው በረከት ስምኦን የሚዘወሩት፣ የአማራን ጭምብል ያጠለቁ
የብአዴን ሰዎችም ለዚህ ሰዓት ጠብቆ የሚፈነዳ ቦንብ - ከጎናችሁ
ነን እያሏቸው ነው። ለጥፊውም ዋጋ መከፈል ሲገባው ተከፈለለት!

አዝፕሌኩዌታ... ከገጽ 21 የዞረ
ሊጉ ሻምፒዮን ነን›› የሚለው ስፔናዊው ‹‹ይህ ምን ማለት
እንደሆነ ግልፅ ነው፡፡ በአንቶኒዮ ኮንቴ ስርም ዳግም ወደ ቻምፒዮንስ
ሊጉ ለመመለስ ችለናል፡፡ ይህም ትልቅ መነቃቃትን ፈጥሮብን
ሲዝኑን እንድናጠናቅቅ አድርጎናል፡፡ በመሆኑም በአዲሱ ሲዝንም
ለእያንዳንዱ ዋንጫዎች ነው ከፍተኛ ትግል የምናደርገው፡፡ ከአንዱ
ዓመት ወደ ሌላው በተሸጋገርን ቁጥር ፕሪሚየር ሊጉ እጅጉን
እየጠነከረ መጥቷል፡፡ ቻምፒዮንስ ሊጉ ደግሞ ከዚህ የተለየ ነው፡፡
እኛም ይህንን ጠንቅቀን እናውቃለን፡፡
በመሆኑም በምንሳተፍባቸው ውድድሮች በሙሉ ዋንጫዎችን
ለማንሳት ትግል እናደርጋለን፡፡ ሲዝኑን የምንጀምረው በሲዝኑ
መጨረሻ የተቀመጠችውን ዋንጫ እያለምን ነው፡፡ በፕሪሚየር ሊጉ
መዘናጋት ትልቅ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል፡፡ የኮሚዩኒቲሼልዱን
ዋንጫ ለማንሳት ብርቱ ፍላጎት የነበረን ቢሆንም አልተሳካልንም፡
፡ በዚህ ግን ሞላችን በፍፁም አይነካም፡፡ አርሰናሎች በጣም ጥሩ
ስብስብ ነው ያላቸው፡፡ የኤፍ ኤ ካፑን ያነሱበት መንገድ በሙሉ
የሚገርም ነው፡፡ የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ከመጀመራችን በፊት
የመጀመሪያ ዋንጫችንን ለማንሳት ባንችልም አሁንም በጥሩ መንፈስ
ውስጥ እንገኛለን፡፡ መልካም የውድድር ጊዜን እንደምናሳልፍ
አምናለሁ›› ሲልም አስተያየቱን አክሎ ያጠናቅቃል፡፡
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የማርክ ዙከርበርግ ያልተሰሙ
11 የስኬት ምስጢሮች

‹‹It is because of the amount of money for me and my colleagues; the most important thing is that we create an open
information flow for people››

Mark Zuckerberg
‹‹ዋናው እና እጅግ ጠቃሚው ነገር ለእኔም ሆነ ለባልደረቦቼ የሰራነው ገንዘብ ሳይሆን ለህዝቡ ነፃ የመረጃ
ስርዓት እንዲኖር የፈጠርነው መድረክ ነው›› የሚለው ማርክ ዙከርበርግ ከቢሊየነርነቱ ይልቅ ትልቁ ነገር
ለህዝብ ጥቅም የሰራው ስራ የሚያስደስተው መሆኑን ይናገራል፡፡ ለዚያም ነው ከዚህ መሰሉ በወጣትነቱ
ቢሊየነር ከሆነው ማርክ ዙከርበርግ የሚከተለውን እንድንማር የመረጥነውም፤
ራዕይ ይኑርህ፡- ብዙ ሰዎች የሚያስቡት ይህ ሰው ከባዶ ሜዳ ተነስቶ ቢሊየነር ሊሆን እንደቻለ ነው፡
፡ ፌስቡክንም በቀላሉ በእጅ ጣቶቹ ንክኪ እንደፈጠረውም ያስባሉ፡፡ ይህ ግን የዚህን ሰው ታላቅነት
አይገልፀውም፡፡ ማርክ ዙከርበርግ በአንድ ቀን ምሽ የተፈጠረ ሰውም አይደለም፡፡ የስኬቱና የዝናው ጉዞ
የጀመረው በራዕዩ ውስጥ ነው፡፡ ለህዝብ ጥቅምና እድገት የመስራት ፍላጎትና ፍቅር ነው ለዚህ ያበቃው፡፡
በአንድ ወቅት ናፖሊዮን ሒል እንዳለው ‹‹ዝነኛና ስኬታማ ለመሆን የሚጀምረው ከእያንዳንዳችን ከፍተኛ
ውስጣዊ ፍላጎት ውስጥ ነው›› ይላል፡፡ ታዲያ አንተ ለመሆኑ አሁን ባለህበት ህይወት ውስጥ ምን ሆነህ ራስህን
ማግኘት ትፈልጋለህ? በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ራስህን እንዴት ልታገኘው ትሻለህ? በሞት ከተሰናበትክስ በኋላ
እንዴት መታወስ ትፈልጋለህ?
2. ትልቅ ደረጃ እንዳትደርስ ትልቅ አስብ፡- ፌስቡክ በማርክ ዙከርበርግ ኮምፒውተር ውስጥ የተቀረፀ ትንሽ
ፕሮጀክት ነበር፡፡ ለሌሎችም እንዲሸጡት ጠይቀውት ነበር፡፡ እምቢ አለ እንጂ፡፡ አልሸጥም ብሎ አሻፈረኝ
ያለበት ምክንያት ለደከመበት በቂ ገንዘብ ስላልተከፈለው አልነበረም፡፡ ፍላጎቱ ገንዘብ ለሚከፈልበት ስራ
መድከሙ ላይ አይደለም፡፡ ትልቅ ፍላጎቱ ዓለምን መቀየር በትልቁ ማሰቡ እንጂ የወቅቱ የዙከርበርግ ፍላጎት
ግን ትልቅ ነበር፡፡ የጓደኞቹ የፌስቡክ ፕሮጀክት በኮሌጅ ደረጃ ብቻ ስሙ ላይ እንዲውል የሚያልም እቅድ
ነበራቸው፡፡ ነገር ግን የዙከርበርግ ፍላጎት ደግሞ ፕሮጀክቱ የዓለም ፕሮጀክት እንዲሆን ነበር፡፡ ህዝብ እርስ
በርሱ የሚገናኝበትን ትስስር የሚፈጥርበት፡፡ ሰዎችም በወቅቱ ያስቡ የነበረው የፌስቡክ ፕሮጀክት የሚሊዮን
ዶላር ፕሮጀክት አድርገው የነበረ ሲሆን ማርክ ዙከርበርግ ግን ያስብ የነበረው ፕሮጀክቱ የቢሊዮን ዶላር
ኩባንያ ሊሆን እንደሚችል ነበር፡፡
እናንተስ አሁን ባላችሁ ትንሽ የንግድ ሃሳብ ውስጥ ምን ይታያችኋል? በቀጣይ አጭር ጊዜያት ውስጥ
የዛሬው ትንሽ ቢዝነስ የት የሚደርስ ይመስላችኋል? እያለማችሁ ያላችሁት የሚሊዮን ዶላር ኩባንያ ነው ወይስ
የቢሊየን ዶላር ኩባንያ? አንድ ነገር ልብ እንበል፤ ስኬት በአንድ ቀን ውስጥ እውን የሚሆን ሳይሆን ትልቅ
በማሰብና ለዚህም አዋጭ መድረሻ ስትራቴጂ በመንደፍ ውስጥ ነው፡፡
3. በትንሹ መጀመር፡- ማርክ ዙከርበርግ ትልቅ ህልምና ምርጥ ስትራቴጂያዊ እቅድ አለው፤ ዓለምአቀፋዊ
የሆነ ፕሮጀክትና በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር የሚያወጣ ዋጋ ያለው የንግድ ሃሳብ በእጁ ላይ እንዳለ ያምናል፡
፡ ይሁን እንጂ ጉዞውን የጀመረው ከትንሹ ነበር፡፡ በዚህ መሰል ትንሽ አጀማመሩም ተስፋ አልቆረጠም፡፡
በሚሊዮን ዶላሮች የሚቆጠርን መነሻ ካፒታል እስኪያገኝ ድረስም ቆሞ አልጠበቀም፡፡ የኮሌጅ በመኖሪያውን
(ዶርሚተሪ) አንድ ቢሮ በመጠቀም፣ ያችውን ትንሽ ካፒታል እንደጨው በመገልገልና ያለውን በዛ ያለ
የጉልበት፣ የዕውቀትና የላብ ዋጋ (sweat eguity) በመጠቀም ነበር የጀመረው፡፡ ሆኖም ማርክ ዙከርበርግ ዛሬ
ላይ በዓለማችን ላይ እጅግ በወጣትነት ዕድሜያቸው ከፍተኛ የሃብት ጣሪያ፣ ቢሊየነርነት ላይ ከደረሱ ወጣቶች
ውስጥ ቀዳሚው ለመሆን ችሏል፡፡ ከትንሽና ከምንም ጀምሩ እንጂ በፍፁም ፍራት ሊሰማችሁ አይገባም፡፡
እንደውም የንግድ ስኬትና አስደሳች ውጤት ያለው በትንሽ ውስጥ መጀመሩ ላይ ነው፡፡
4. በራስ መተማመን፡- በየትኛውም ውሳኔ ውስጥ ስኬታማ ሆኖ ለመገኘት በራስ እንደመተማመን ጥሩ
ነገር የለም፡፡ ማርክ ዙከርበርግ በዚህ በኩል የሞላው ነበር፡፡ ንግድን መጀመርም ሆነ ወደ ስኬት መለወጥ
እንደሚቻል በቅድሚያ በራስ መተማመን ይጠበቅብናል፡፡ ይህንንም ራሳችን ልናሳካው እንደምንችል ጭምር፡
፡ ራስህን ጠንካራ ሰው አድርገህ እመንበት፡፡ ፈጣሪ ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል አቅም በውስጥህ እንደ ሰጠህ
በማመንም ተጠቀምበት፡፡
5. የውስጥህን የፍቅር ስሜት ተከተለው፡- ምን የበለጠ ብትሰራ ውስጥህን የሚያረካው ይመስልሃል? የውስጥህ
ስሜት በሚመራህ ነገር ለመጓዝ
ዝግጁ ነህ? ውስጥህ ለሚመራህና
ለምታፈቅረው ነገር መስዋዕነትነት
ለመክፈል ተዘጋጅተሃል? የማርክ
ዙከርበርግን አይነት የስኬት
ታሪክ በራስህ ላይ ለመድገም
ከፈለግህ እነዚህን ጥያቄዎች
መመለስ ይጠበቅብሃል፡፡ ማርክ
ዙከርበርግ ገና ከልጅነቱ ጀምሮ
የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፍቅር
የነበረው ሲሆን በዚህ ፍቅሩም
ቀጥሎበታል፡፡ ሁሉም ሰው
የማርክ ዙከርበርግን ስኬታማነት
ያፈቅራል፤ ይመኙታልም፡፡ ይሁን
እንጂ ጥቂቶች ብቻ ናቸው ምን ያህል ውስጡ ለሚገዛለት ሙያ ፍቅሩን ለማስቀጠል ሲል የኮሌጅ ትምህርቱን
ለማቋረጥ እንደተገደደ የሚያውቁት፡፡ ይህ መሰሉም መስዋዕትነቱ ማርክ ዙከርበርግን በዓለም ላይ የኮሌጅ
ትምህርታቸውን ሳይጨርሱ ቢሊየነር መሆን በቻሉ ሰዎች ዝርዝሮች ውስጥ ስሙ እንዲካተት አድርጎታል፡
፡ የማይሞት ቁርጠኝነት ከምንም ተነስቶ በቢሊዮን የሚቆጠርን ሃብት ለመገንባት ቁልፍ ጉይ መሆኑን ታዲያ
ዙከርበርግ ያስተምረናል፡፡
6. ለትችት ተዘጋጅ፡- ‹‹በእኔ ዙሪያ ከመሞቱ በፊት ማንም ፊልም እንዲሰራብኝ አልመኝም›› ይላል ማርክ
ዙከበርግ፡፡ እንደ የትኛውም ስኬታማ ስራ ፈጣሪ ማርክ ዙከርበርግም ከትችት አልዳነም፡፡ ትችት እንደውም
ወደ ላይ ለመውጣት አስፈላጊ ጉዳይ ሲሆን ይህን ተቀብሎ ወደ ፊት ለመቀጠል ብቻ ሳይሆን ጭራሽ ትችትን
ወደ ስኬት ለመቀየር ዝግጁ መሆንም ይጠበቅብናል፡፡
7. ትጋት ይኑርህ፡- ‹‹ትጉ ሰው ሲሰራ ታያላችሁ? ትጉ ሰው በነገስታት ፊት ይቆማል፡፡ በፍፁም ትጉ ሰው
በደካማ ሰዎች ተርታ አይሰለፍም›› ሲል መፅሐፈ ምሳሌ ይናገራል፡፡ መልዕክቱ ግልፅ ነው፡፡ ከጣፋጭ ስኬቶች
በፊት ላብ ቀድሞ እንደሚመጣ ነው፡፡ ማንም ሁለት እጆቹን ኪሱ ውስጥ ከቶ ወደ ላይ መሰላል መውጣት
አይችልም፡፡ ሁሉም ስኬታማ ስራ ፈጣሪዎችና ከኮሌጅ አቋርጠው ቢሊየነር መሆን የቻሉ ሰዎች ለስኬታቸው
ትልቁ ነገር ጠንክረው መስራታቸው ነው፡፡ ሌሎች ሲተኙ እነሱ ሌሊት እየተነሱ መስራታቸው ጭምር ነው፡፡
8. ታላላቆች ጋር ለመግጠም አትፍራ፡- ማርክ ዙከርበርግ ፌስቡክ እንዲሆን የሚሻው የኢንተርኔት ልብ
እንዲሆን ነበር፡፡ ይሁን እንጂ መሰናክል ገጠመው፡፡ ያም በቀላሉ ሊያንቀሳቅሱት የማይችሉት ቋጥኝ አይነት
የነበረው ጉግል ነው፡፡ ማርክ ዙከርበርግ ጉግል የተባለውን ተፎካካሪ ፊት ለፊት ለመግጠም ፈርቶ ነበርን?
ለሚለው ጥያቄ ምላሹ አልፈራም የሚለው ነበር፡፡ አንዳንዴ እንደውም ስኬት የሚገኘው ከግዙፎች እግር
ስር ነው፡፡ አዎን በአንበሶች ዙሪያ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ዳፋሮች ብቻ ወደዚህ ያመራሉ፡፡ ለዚያም ነው ድፍረት
ከስኬታማ ስራ ፈጣሪዎች በስተጀርባና ትልቁ የስኬት ሚስጢራቸው እንደሆነ የሚነገረው፡፡ ያለ ስፍረት
የምንወስደው የውሳኔ ድፍረት (Risk) ሊኖር አይችልም፡፡ ያለ ደፋር ውሳኔ ደግሞ ስኬት የለም አራት ነጥብ፡፡
9. ትኩረት ይኑርህ፡- ‹‹በጣም ጥንቃቄ የሚያደርገው ለቆምኩለት ተልዕኮዬ ነው፡፡ ዓለምን ለሁሉም ክፍት
ማድረግ ብዬ ለተነሳሁበት ተልዕኮዬ›› ይላል ማርክ ዙከርበርግ፡፡ ፌስቡክ ለማቋቋም የቻለው ለምን እንደሆነ
ታውቃለህ? መልሱ ማርክ ዙከርበርግ የፌስቡክን ትልቅ ተልዕኮ (missions) ለማስፈፀም በትልቁ ትኩረት
ያለው ስለነበረ ነው፡፡ ለዚያም ነው የዓለማችን ስኬታማ ስራ ፈጣሪዎች ማለትም ዋረን ባፌት፣ ቢል ጌትስ፣
አንድሪው ካርኒጌ በየጊዜው የትኩረትን ኃይል የምንሰማው፡፡ ያልተከፈለ ልፋት የሚያመጣው ውጤት ትንሽ
ነው፡፡ በአንድ ነገር ላይ የተነጣጠረ ልፋት ግን ውጤቱ እጅግ ኃያል ነውና፤ አንድን ነገር ዳር እስክታደርሰው
ድረስ በጥረት መስራትን ልመድ፤ ዋረን ባፌት እንደሚለው ‹‹FOCUS; Follow One Course Until Successful›› አንድሬ ካርኔጌ እንደሚለው Concentrate your energy your thoughts and your capital.
10. ራስክ ለመውሰድ ተማር፡- በአሁኑ ተለዋዋጭ ዓለም ውስጥ የድፍረት ውሳኔን በመውሰድ ወደ ስራ
የሚገቡ ካሉ ለመውደቅ የደፈሩ መሆን አለባቸው፡፡ ይላል ታዋቂው ደራሲ ሮበርት ኪየዛኪ፡፡ ድፍረታዊ
ውሳኔን (Risk) ተግባራዊ ሳያደርግ ስኬታማ መሆን የቻለ ስራ ፈጣሪ ማግኘት አይቻልም፡፡ ማርክ ዙከርበርግ
የፌስቡክን ፕሮጀክት ከዳር ለማድረስ የኮሌጅ ትምህርቱን ሲያቋርጥ በውሳኔው የሚመጣውን ውጤት
ለመቀበል፣ አላቅማማም ነበር፡፡ ጉጉልን ፊት ለፊት ሲጋፈጥ ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ለመቀበል ‹‹Risk››
ወስዷል፡፡ ፌስቡክን መጀመርም በራሱ እርግጠኛ ባልሆነ የወደፊት ሂደት ውስጥ የተወሰደ ‹‹Risk›› ወይም
ድፍረታዊ ውሳኔ ነው፡፡ ኢንተርፕነርሽፕ በጥቅሉ በድፍረታዊ ውሳኔ የተመላ ሂደት ነው፡፡ ያለምንም አይነት
‹‹ሪስክ›› ዓለም ራሷ ደባሪና የቆመች ትሆናለች፡፡
11. በሂደቱ ውስጥ ቀጥል፡- በኢንተርነርሽፕ የጌም ጨዋታ ውስጥ ከወደፊቱ ይልቅ የበለጠ አስደሳች
የሚሆነው የሂደቱ ፍሰት ነው፡፡ አንዳንድ ንግድ ስትጀምር የጀመርከው ሂደቱን ወይም ጉዞውን ነው፡፡
በመጀመሪያና መጨረሻ ሂደት ውስጥ የተለያዩ መሰናክሎችን ማለፍ ይጠበቅብሃል፡፡ በመጨረሻ ከመጀመሪያው
ተነስተህ ወደ መጨረሻው አሸናፊነት መድረስ የምትችለው እነዚህን በሂደቱ ውስጥ ያሉ መሰናክሎች እያለፍክ
ስትጓዝ ነው- ይላል ሮብት ኪዮዛኪ፡፡
የስራ ፈጠራ በራሱ ሂደት ነውና መጀመሩ አንድ ነገር ነው፡፡ በሂደቱ ውስጥ መቆየቱ ደግሞ ሌላኛው ጉይ
ነው፡፡ ፌስቡክ የ24 ሰዓት ስኬት አይደለም፡፡ ስኬቱ የመጣው በየጊዜው በሚከፈለው የስራ ትጋት ነው፡፡ ማርክ
ዙከርበርግ በአንድ ቀን ውስጥም ቢሊየነር መሆን የቻለ አይደለም፡፡ ለዓመታት መስራት ነበረበት፡፡ አሁንም
በመስራት ላይ የሚገኝ ነው፡፡ ይህ ነው የሥራ ፈጠራ ጥበብ ትልቁ መንፈስ፤ ወደፊት የመቀጠል ውስጣዊ
መንፈስ፡፡
Press on Nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not nothing
is more common than unsuccessful mon with talent. Genius will not; it’s the world is full of
educated derelicts. Persistance and determination alone are omnipotent?›› Pay kroc.
በአጠቃላይ ስለማርክ ዙክርበርግ የተለየና ተአምር የሆነ ነገር የለም፡፡ በዓለም ላይ ወጣት ቢሊየነር ሆኖ
ለመውጣት የተለየና ከተለመደው ውጭ የሆነም ነገር የለም፡፡ አሁን ላለበትና ለበቃው ስኬት ይገባዋል፡፡
ምክንያቱም ህልሙ ነበርና፡፡ እቅዱ ነበርና፡፡ የስራውም ውጤት ነበርና፡፡ ውስጡ በነበረው ፍቅር ቀጥሏልና፡
፡ ይህንንም ለማሳካትና የፌስቡክ ተልዕኮን ከዳር ለማድረስ በትኩረት ቀጥሏልና፡፡ ለዚያ ነበር በዓለም ላይ
በላባቸው /ሳይወርሱ/ በቢሊየነር የሃብት ጣሪያ ላይ ከደረሱ ጥቂት ወጣቶች መሃከል አንዱ ለመሆን የቻለው፡
፡ አዎ ስኬቱ ከስራ እንጂ ከእድለኝነት ጋር አይያያዝምና፡፡ ይህንንም ነው ሁላችንም የምንማረው፡፡ ሰላም!
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በህክምናው ዘርፍ ከ2000 በላይ የቆዳ በሽታዎች አሉ
የህክምና ባለሙያዎች የቆዳ ችግር ያለባቸው ሰዎች የስነ
ልቦና ቀውሶችን የመጋፈጥ ዕድላቸው ሰፋ ያለ መሆኑን ብዙ
ጊዜ ያስረዳሉ፡፡ አንዳንዶች የስነ ልቦናው ጠባሳ የቆዳ ችግሩ
በተለያዩ መንገዶች ከተወገደም በኋላ የሚቀጥል ሊሆን
ይችላል ይላሉ፡፡
የቆዳ በሽታዎች የሰውን ህይወት የመንጠቅ እድላቸው
ከሌሎች በሽታዎች አንፃር ዝቅተኛ የሚባል ሲሆን ዋነኛው
ችግር አሁንም ስነ ልቦናው ነው፡፡ ይሄ ደግሞ ገዳይ በሆኑ
በሽታዎች ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው በሚሰሩ ሀገራት
ዘንድ ጎልቶ ይታያል፡፡ የቆዳ ጤንነት በሚገባ ትኩረት
የሚሰጥባቸው ሀገራትም ከባድ የሚባሉትን በሽታዎች
በህክምና ሳይንሱ መቆጣጠር በቻሉት ሀገራት ብቻ ነው
ማለት ይቻላል፡፡
ዶ/ር ሰላማዊት ግርማ የቆና የአባላዘር በሽታዎች
ስፔሻሊስትና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ
ረዳት ፕሮፌሰር ሲሆኑ በአዲስ አበባ ወሎ ሰፈር በሚገኘው
ራንክ ስፔሻላይዝድ ከፍተኛ ክሊኒክ ውስጥ በትርፍ
ጊዜያቸው ይሰራሉ፡፡ የቆዳ በሽታ በኢትዮጵያ አሁን ላይ
በህመምተኛም ሆነ በተቋማት ዘንድ ትኩረት ቢሰጠውም
ከፍተኛ የጤና እክል እንደሆነ መቀጠሉን ያስረዳሉ፡፡
‹‹በህክምናው ዘርፍ እስከ አሁን ድረስ ከ2000 በላይ
የቆዳ በሽታዎችና ከቆዳ ጋር ተያያዥ የሆኑ ችግሮች አሉ››
የሚሉት ዶ/ር ሰላማዊት በሀገራችንም በርካታ የቆዳ
በሽታዎች ይገኛሉ ይላሉ፡፡ ችግሮቹም እንደማንኛውም
በሽታ በዕድሜ፣ በፆታና በአካባቢ ሁኔታ /በአየር ሁኔታ/
መሰረት የተለያዩ ሲሆኑ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎችን
ያውቃሉ፡፡
ለአንድ በሽታ ትኩረት እንዲሰጥ ከሚያስገድዱ ነገሮች
ውስጥ ለበሽታው ሰዎች የመዳረግ ሁኔታና የበሽታው
አስከፊነት ነው የሚሉት ባለሙያዋ በዚህ መሰረት
አብዛኞቹ የቆዳ በሽታዎች ለሞት የመዳረግ ሁኔታቸውና
አስከፊነታቸው (mortally and morbidity) እጅግም
ከፍተኛ ስላልሆነና ወይም ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጠባቸው
በሽታዎች ተርታ እንዳይመደቡ አድርጓቸዋል ይላሉ ዶ/ር
ሰላማዊት፡፡ በመሆኑም እስከ ቅርብ ጊዜ እንደሌሎች
በሽታዎች ሁሉ ትኩረት ተሰጥቶታል ማለት አይቻልም፡
፡ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ በህብረተሰቡም ዘንድ የቆዳ በሽታ
ትኩረት እያገኘ ህክምና ፈላጊውም እየጨመረ በመምጣቱ
በመንግሥትም ሆነ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች

ትኩረት እየተሰጠው መጥቷል ባይ ናቸው፡፡
የምንኖርበት አካባቢ በተጨማሪነት በቆችን ላይ
የምንቀባቸው ወይም የምንጠጣቸው ነገሮች ለቆዳ በሽታ
ከሚዳርጉ ምክንያቶች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው፡፡
‹‹የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለውበት መጠበቂያ
ወይም መጨመሪያ ብለው የተለያዩ ግብአቶችን ሲጠቀሙ
ይስተዋላሉ›› የሚሉት ዶ/ር ሰላማዊት ‹‹ለምሳሌ ንቅሳት
ባህላዊም ሆነ ዘመናዊ እንዲሁም ጊዜዊም ሆነ ዘለቄታዊ
ሲጠቀሙ ይስተዋላል፡፡ በተጨማሪም የተለያዩ የመዋቢያ
ቅባቶችን ወይም መድሃኒቶችን ለመዋቢያ ወይም የቆ
ችግሮችን ማጥፊያ ብለው ያለሐኪም ትዕዛዝ ሲጠቀሙ
ይታያሉ፡፡ ይሄ ታዲያ በተለይ በዚህ ወቅት ከቀዳሚዎች

የቆዳ ችግሮች የሚጠቀስና ለጤና ተቋማቱም የእርዳታ
ፈላጊው ቁጥር ከአቅም በላይ እንዲሆን አድርጓል›› ነው
የሚሉት፡፡
ዶ/ር ሰላማዊት ‹‹ንቅሳትን በአጠቃላይ በሁለት
ልንከፍለው እንችላለን›› ይላሉ፡፡ አንደኛው ጊዜያዊ
ወይም በጊዜ ሂደት የሚለቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ
ቋሚ የሚባለው ነገር ግን የማይለቅ የንቅሳት አይነት ነው፡
፡ አሉታዊ ጎኖቻቸውን በሚመለከትም ከህመም ጀምሮ
ለንቅሳቱ የሚውሉትና በቆዳዎቹ ውስጥ የሚጨመሩት
ቀለሞችና ኬሚካሎች አለርጂ እና የሰውነት መቆጣት
ሊፈጥሩ ይችላል፡፡ ሌላው ደግሞ የሰውነትን ጉዳት
ተከትለው የሚባባሱ በሽታዎች ሊባባሱ መቻላቸው ነው፡

፡ የማይለቅ permanent ንቅሳትን ለማስወገድ በሀገራችን
በተለያዩ የግል ተቋማት ህክምና ተጀምሯል፡፡ ነገር ግን
አገልግሎቱ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ የሚሰጥ ሲሆን ዋጋውም
አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል አቅም ያላገናዘበ የሚባል
ነው፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ አሳሳቢ የሚባለው ሁኔታ
ጥራታቸው በውል ባልተረጋገጡ መሳሪያዎችና ቀለማት
በየመንደሩ በዘርፉ በቂ ዕውቀት ባላዳበሩ ሰዎች እጅ
እና እግር፣ ጀርባ፣ ደረታቸውንና አንገታቸውን በንቅሳት
የሚያደምቁት መበራከታቸው እንደሆነ ብዙዎች
ታዝበዋል፡፡ ችግሩ ከአስከፊው የቆዳ ካንሰር በሽታ መጋለጥ
ጀምሮ፣ ለቆዳ መቆጣት እና ለሌሎች በርካታ ችግሮች
ዜጎችን እየዳረገ ይገኛል፡፡ በአዲስ አበባ ከተማ በአንዳንድ
አካባቢዎች በታዘብነው መሰረት የንቅሳት እውቀቱ አላቸው
የተባሉት ግለሰቦች የደንበኛቸውን ቆዳ ከመኪና የጭስ
ማውጫ ተፍቆ በሚገኝ ጭስ፣ ከባትሪ ድንጋይ ውጋጅ
እንዲሁም መምጫቸው በውል ከማይታወቁ ግብአቶች
ያገኙትን በጥብጠው ከመጨመር በዘለለ ስለዘላቂው ጉዳት
ሁለቴ ማሰብ የማይችሉ ናቸው ይላሉ ዶ/ር ሰላማዊት፡፡
ጉዳዩን እጅግ አሳሳቢ የሚያደርገው ደግሞ
ቆዳዎቻቸውንና ጤናቸውን ለእነዚህ ባለሙያ ለሚመስሉ
ሰዎች አሳልፈው የሚሰጡት ህፃናትና ታዳጊዎች መሆናቸው
ነው፡፡ በከተማው ውስጥ የተመረዙ የጭስ፣ የባትሪ
ድንጋይና ሌሎች መርዛማ በሚባሉ ኬሚካሎች ተነቅሰው
እጅና እግራቸውን በኢንፌክሽንና በአስከፊው ካንሰር ያጡ
በኋላም በሞት የተለያዩ ታዳጊዎችን ታሪክ ማንነታቸው
እንዲደበቅ ከፈቀዱና ስለ ሁኔታው ብዙ ካጫወቱን የንቅሳት
ባለሙያዎችና ንቅሳቱን በሰውነታቸው ላይ ካስቀመጡ
ወጣቶች መረዳት ችያለሁ፡፡ ብዙዎቹ ተጎጂዎች ለህክምና
እርዳታ ወደ ባለሙያዎች የሚመጡት ዘግይተው መሆኑንና
ከባዱን ህክምና ውጤታማ የሚያደርጉ መሳሪያዎች ውስን
መሆናቸው ሌላው ችግር ነው፡፡
ከንቅሳት ጋር መኖር በቅቷቸው ከቆዳቸው ውስጥ
ለማስወገድ ለሚፈልጉ ሰዎች በአቡኑ ሰዓት በተለያዩ የግል
የጤና ተቋማት አገልግሎቱ በመሰጠት ላይ ይገኛል የሚሉት
ዶ/ር ሰላማዊት ግርማ ‹‹ህክምናው አቅምን የሚፈትን
ሊሆን ስለሚችል የሚበጀው ከመነቀሳችን በፊት ሁለቴ
ማሰብ ነው ይላሉ፡፡
የመዋቢያ ቅባቶችና የቆዳ ችግር፡‹‹የመዋቢያ ቅባቶች›› ተብለው ከተቀመጡት በርካታ
ምርቶች ውስጥ የተወሰኑት በቆዳ ላይ ችግር ሊያመጡ
እንደሚችሉ ዶ/ር ሰላማዊት ይናገራሉ፡፡ እነዚህ ቅባቶች
ከሚያመጡት ችግሮች ውስጥ የሚጠቀሱት ታዲያ የቆዳ
መቆጣት፣ ወይም አለርጂ ናቸው፡፡
በሌላ በኩል ያለሐኪም ትዕዛዝ የቆዳ ችግርን
ለማስወገድም ሆነ ቆዳን ለማሳመር የተለያዩ መድሃኒቶችን
በተለይም በሴቶች ዘንድ ሲዘወትር ይታያል የሚሉት
ባለሙያዋ ከእነዚህ ውስጥም ዴርሞቬት፣ ቤትኖቬት፣
እንዲሁም የተለያዩ የቆዳ መድሃኒቶችን ጠቅሰዋል፡፡ እነዚህ
ከላይ የተጠቀሱት መድሃኒቶችና ቅባቶች የተለያዩ ጉዳቶች
አሏቸው ያሉት ዶ/ር ሰላማዊት ለምሳሌ የቆን ማሳሳት፣
ብጉርና የተለያዩ ሽፍታዎችን ማውጣት፣ ለፈንገስና
ለተለያዩ ኢንፌክሽን ማጋለጥ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ብለዋል፡፡
መፍትሄው ብለው ያስቀመጡትም ማንኛውንም የቆ
ቅባት እንዲሁም የቆዳ መድሃኒትን ሐኪምን ሳያማክሩ
አለመውሰድና ችግሩም ከተከሰተ በኋላ ወደ ቆዳ ሐኪም
በቶሎ በመሄድ በመታከም መፍትሄ ማግኘት ነው ብለዋል፡፡
የሰውነት ክፍሎችን ለጌጥ መብሳትና የቆ ችግሩ
ጆሮን፣ አፍንጫን፣ ምላስንና ሌሎች የሰውነት አካልን
በመብሳትና ጌጥ ማድረግ በተወሰኑ ሰዎች ክፍሎች ላይ
የሰውነት መቆጣት፣ ኢንፌክሽን እንዲሁም ወፍራም ጠባሳ
የምንለውን ሊፈጥር ይችላል የሚሉት ዶ/ር ሰላማዊት
ይህም ከተፈጠረ ህክምና ማግኘት የመጀመሪያ እርምጃ
ሊሆን ያስፈልጋል ባይ ናቸው፡፡
በእንዲህ መሰል የሾሉ ብረቶች ሰውነትን መብሳት
ከፍተኛ ህክምናዊ ንፅህናን ባልጠበቁ ባለሙያዎች
የሚደረግ ከሆነ ጉበት ቫይረሶችና ኤች.አይ.ቪ የመጋለጡ
ዕድል ያለ መሆኑ በተለይ ወላጆች ልጆቻቸውን ጆሮ ለጌጥ
በሚል የሚያደርጉትን የጆሮ ማስበሳት ሂደት ሊያስቡበት
ይገባል፡፡ የፀሐይ መከላከያ መቀባት የሁሉም ሰው
ግዴታ?፡- የፀሐይ መከላከያ በፀሐይ ምክንያት ከሚመጡ
ወይም ከሚባባሱ የቆዳ በሽታዎች ማለትም እንደ ማድያት፣
አለርጂ፣ የቆዳ ቶሎ ማርጀት እንዲሁም የቆዳ ካንሰርን
ለመከላከል አንዱ መፍትሄ ተደርጎ ነው የሚወሰደው፡
፡ ስለዚህም የፀሐይ መከላከያን ሁሉም ሰው ቢጠቀም
ይመከራል ሲሉ ነው ዶ/ር ሰላማዊት የነገሩን፡፡ ነገር ግን
አንዳንድ ሰዎች በፀሐይ መከላከያ ውስጥ ላሉት ኬሚካሎች
የቆዳ መቆጣት ወይም አለርጂ ሊከሰትባቸው ይችላል፡
፡ ይህንንም በህክምና ማስተካከልና በሌላ ሀገርና ኩባንያ
የተመረቱ ለቆዳቸው ተስማሚ የሆኑትን የፀሐይ መከላከያ
መጠቀም ይኖርባቸዋል ብለዋል፡፡ ባለሙያዋ የፀሐይ
መከላከያን ለመጠቀም በፆታና በዕድሜ የተቀመጠ ገደብ
የለምም ብለዋል፡፡ (ምንጭ፡- ሜዲካል መፅሄት)
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የእግር ኳሱን አለም ካስደነገጠው
ዝውውር ጀርባ ያለው ምስጢር

ፓሪ ሰ ዠርመ ኔይማርን ከባርሴሎና ላይ እንደሚያስፈርም
ሲነገር ፈጥነው አስተያየት የሰጡት የክለቡ ቴክኒክ ዳይሬክተር
ሮቤርት ፈርናንዴዝ ነበሩ፡፡ ‹‹እንዴ ምን እያላችሁ ነው?
የኔይማር የመሸጫ ዋጋ እኮ 198 የሚሊዮን ፓውንድ (222
ሚሊዮን ዩሮ) ነው፡፡ ይህ ደግሞ በጭራሽ የሚሆን አይደለም፡
፡ ምክንያቱም ይሄንን ያህል ክፍያ ደፍሮ የሚፈፅም ክለብ
ስለማይኖር ተጨዋቹ የእኛ ንብረት እንደሆነ ይቀጥላል››
የሚል አስተያየትን ሰጡ፡፡ ከቀናት በኋላ ግን ዝውውሩ ማንም
ሳይጠብቀው እውን ሆነ፤ ኔይማርም የፓሪ ሰ ዠርመ ንብረት
እንደሆነ አወጀ፡፡
አነጋጋሪ የሆነው የዝውውሩ እውን መሆን አልነበረም፡
፡ ለተጨዋቹ ዝውውር የተከፈለው ክፍያ እንጂ፡፡ ከ12
ወራት በፊት ማንችስተር ዩናይትድ ለፖል ፓግባ ዝውውር
89 ሚሊዮን ፓውንድ ሊከፍል ዓለም በሙሉ ተገርሟል፡
፡ ፈረንሳዊው ጁቬንቱስን ለቅቆ ማንችስተር ዩናይትድን
ሲቀላቀል የተከፈለበት ዋጋ በውድድር ዓመቱ ካሳየው ብቃት
ጋር እየተነፃፀረ ትችት ሲያስተናግድ ቆይቷል፡፡ እርሱም ቢሆን
‹‹ሰዎች ሲያስታውሱኝ እንጂ ለዝውውሩ የተከፈለውን ዋጋ
የረሳሁት በአንድ ሳምንት ነው›› እስከ ማለት ደርሷል፡፡ የኔይማር
ዝውውር እውን ከሆነ በኋላ ፖግባን ማን ያስታውሳል? አሁን
ትኩረቶች በሙሉ ኔይማር ላይ አርፈዋል፡፡
ብራዚላዊው ኮከብ ባርሴሎናን የሚያህል ታላቅ ቡድን ለቅቆ
ለምን በብዙ መልኩ ከካታላኑ ክለብ የሚያንሰውን የፈረንሳዩን
ክለብ መቀላቀል መረጠ? ለዚህ በርካታ ምክንያቶች ይጠቅሳሉ፡
፡ የመጀመሪያው ምክንያት ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ቀጥሎ
የሚጠቀሰው ተጨዋቹ በሊዮኔል ሜሲ እና ሉዊስ ሱዋሬዝ ጥላ
ስር መሆን ባለመፈለጉ እንደሆነ ይነገራል፡፡ ቀጥሎ የሚመጣው
ምክንያት ደግሞ በባርሴሎና ብቸኛ ብራዚላዊ መሆኑ ሲነገር
ቆይቷል፡፡ ኧረ እንዲያውም የካታላኑ ክለብ ምክንያቱ ይሄ
ከሆነ በሚል ፊሊፕ ኩቲንሆ እና ፓውሊንሆን ለማስፈረም
ተጨባጭ የሆኑ የዝውውር ጥያቄዎችን አቅርበዋል፡፡
በዚህ ሂደት ውስጥ ዝምታን መርጦ የቆየው ኔይማር ግን
አሁን እውነታውን አረጋግጧል፡፡ ጁላይ 29 በሚያሚ በኤልክላሲኮ ጨዋታ ላይ ተሳትፎ በባርሴሎና ማልያ የመጨረሻ
ጨዋታውን የፈፀመው የ25 ዓመቱ አጥቂ የዝውውር
ሒደቱን ከፈፀመ በኋላ ‹‹ባርሴሎናን ለቅቄ ወደ ፓሪ ሰ
ዠርመ ያመራሁት አዲስ ፈተና ለመጋፈጥ ፈልጌ ነው›› የሚል
አስተያየትን ሰጥቷል፡፡
ብራዚላዊው ወደፈረንሳይ ዋና ከተማ ክለብ ሲያመራ
የወጣበት ክፍያ ከቀደመው የዝውውር ሪከርድ በ109
ሚሊዮን ፓውንድ ይልቃል፤ ነገሩ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ
መሆኑ የዓለም እግር ኳስ ወደዬት እየሄደ ነው አስብሏል፡
፡ ኧረ እንዲያውም የመጪው ዘመን እግርኳስ አቅጣጫውን
እንዳይስት የስጋት ስሜትን ፈጥሯል፡፡ ፈጣኑ አጥቂ የአምስት
ዓመት የኮንትራት ስምምነት ሲፈራረም ሳምንታዊ ደመወዙ
500 ሺ ፓውንድ እንደሆነ ተነግሯል፡፡
ኔይማር በባርሴሎና የሚኖረውን ቆይታ በተመለከተ
ለረጅም ወራት ያህል እርግጠኛ አልነበረም፡፡ ወደ ፓራ ሰ
ዠርመ ያመራ ዘንድ በዋናው ከተማ ክለብ ውስጥ በርካታ
ብራዚላውያን ተጨዋቾች መኖራቸው በቀደመው እና በአዲሱ
ክለብ መሃከል ያለውን የደረጃ እና ዝና ልዩነት ወደ ኋላ ተመልሶ
በጥልቀት እንዳይፈትሽ አድርጎታል፡፡ ባርሴሎናን ለቅቆ ወደ
ፓሪ ሰ ዠርመ ማምራት የፈለገው እንደተባለው በሜሲ ጥላ
ስር ከመሆን ወደ ፈረንሳዩ ከተማ ተጉዞ በዚያ የክለቡ ኮከብ
ተጨዋች ለመሆን ፈልጎ እንዳልሆነ ገልጿል፡፡
ዝውውር እውን ከሆነ በኋላ ባለፈው ዓርብ ኔይማር በሰጠው
ጋዜጣዊ መግለጫ ‹‹የፓሪ ሰ ዠርመ ራዕይ እና ቀጣይ እቅድ
ከእኔ ጋር ተመሳሳይነት አለው፡፡ ከባድ የሚባሉ ፈተናዎችን
መጋፈጥ እሻለሁኝ፡፡ በልቤ ይሄንን ውሳኔ አሳልፌያለሁኝ፤
እዚህ ፊት ለፊታችሁ የተገኘሁት በዚህ ምክንያት ነው›› የሚል
አስተያየትን ሰጥቷል፡፡

‹‹ኮከብ መሆኔ በውሳኔዬ ላይ ያሳረፈው ተፅዕኖ የለም፡
፡ አዲሱ ፈተና የመፈለጌ ምስጢር ከራሴ ውሳኔ ጋር የተያያዘ
ነው፡፡ አዲስ ነገር ፈልጌ ያሳለፍኩት ውሳኔ እንደሆነ ልነግራችሁ
እችላለሁኝ፡፡ ፓሪ ሰ ዠርመ የሚፈልገውን ይሄንን ነው፤
ይሄንን መፈለጋቸው ይገባቸዋል፡፡
‹‹በርካታ ጥሩ ጓደኞቼን ትቼ ነው የመጣሁት፤ ሆኖም ይሄ
እግርኳስ እንደሆነ መረሳት የለበትም፡፡ በሄድኩባቸው ቦታዎች
በሙሉ ጥሩ ወዳጆችን ፈጥሬያለሁ፡፡ ወሳኙ ነገር ይሄ ነው፡፡
ክለቡን ለመልቀቅ እና አዲስ ነገር ለመፈለግ ትክክለኛው ጊዜ
አሁን ነው፡፡ የዓለማችን ውዱ ተጨዋች መሆን የሚፈጥርብኝ
የጫና ስሜት የለም፡፡ ይልቁንም ደስተኛ ነኝ፡፡
‹‹በፓሪ ሰ ዠርመ ከሚገኙ ብራዚላውያን ተጨዋቾች ጋር
ስነጋገር ወደ ክለቡ ከመጣሁ ደስተኛ እንደምሆን ነገሩኝ፤
ዝውውሩ እውን ከሆነ በኋላ ደስታቸው ወሰን አልነበረውም፡
፡ ከወዲሁ ቤቴ ያለሁኝ ያህል እየተሰማኝ ነው›› በማለት
በዝውውሩ ደስተኛ እንደሆነ ጠቁሟል፡፡
በእግር ኳስ የትልልቅ ተጨዋቾች ዝውውር ለአንዱ
ማግኘት ለሌላው ማጣት እንደሆነ ጥርጥር የለውም፡፡ ይሄ
ስሜት በደጋፊዎችም ዘንድ በተመሳሳይ መልኩ ይንፀባረቃል፤
በኔይማር ዝውውር የፓሪ ሰ ዥርመ ደጋፊዎች ጮቤ ሲረግጡ
የባርሴሎና ደጋፊዎች በአንፃሩ በጣም ተበሳጭተዋል፡፡ ኧረ
እንዲያውም ድፍረትን ቀላቅለው እርግጠኛ ባልሆነ ስሜት
አራት ዓመት ያገለገላቸው ኮከብ ‹‹ከሃዲ›› ብለው ኮንነዋል፡፡

ኔይማር ግን ለካታላኑ ክለብ ያለውን አድናቆት ገልፆ
ለደጋፊዎቹ የላቀ ከበሬታ እንዳለው ተናግሮ አዲስ ፈተና
ለመጋፈጥ አማራጮችን መመልከቱ ጥፋተኛ እንደማያስብለው
ገልጿል፡፡ በደጋፊዎቹ አስተሳሰብ እና ትችት መበሳጨቱን
አልደበቀም፡፡
‹‹ዝውውሩ እውን ከመሆኑ ሁለት ቀናት በፅኑ ውሳኔዬን
ለአሰልጣኙ ተናግሬያለሁኝ፡፡ ይሄንን በተመለከተ በመጀመሪያ
ደረጃ ማወቅ ያለበት እርሱ ነው፤ ለክለቡ እና አሰልጣኙ ክብር
አለኝ፡፡ በወሰንኩት ውሳኔ በጣም ደስተኛ ነኝ፤ ተደስቻለሁኝ››
የሚል አስተያየትን የሚሰጠው የ25 ዓመቱ አጥቂ ነው፡፡
‹‹በዝውውር ሂደቱ የፈፀምኩት መጥፎ ነገር የለም፡፡
ለደጋፊዎች ክብር ነፍጌ አላውቅም፡፡ እያንዳንዱ ተጨዋች
በመቆየትም ሆነ መልቀቅ መብት ሊኖረው ግድ ነው፡፡ አንድ
ተጨዋች ክለቡን መልቀቅ እንዳለበት ከውሳኔ ላይ ከደረሰ
በኋላ ወደ ኋላ መመለስ የለበትም›› በማለት ባሳለፈው ውሳኔ
በጭራሽ ጥፋተኛ መባል እንደሌለበት ተናግሮ ትክክለኛ ውሳኔ
እንዳሳለፈ ገልጿል፡፡
ኔይማር ፓሪ ሰ ዠርመን የተቀላቀለበት ሌላው ምስጢር
ክለቡ ባለው ራዕይ እና በነደፈው ፕሮጀክት እንደሆነ ገልጿል፡
፡ የአራት ውሳኔው በ2013 ሳንቶስን ለቅቆ ወደ ባርሴሎና
ሲያመራ እንደወሰነው ግለሰቦችን መሰረት አድርጎ እንዳልሆነ
አሳውቋል፡፡
‹‹ለባርሴሎና እንድፈርም ካደረጉኝ ምክንያቶች አንዱ

በወንጌል አማኞች የምርጦቹ 7000
ቤተክርስቲያን - ሜኔሶታ
ይምጡ- እግዚአብሔር ያየሎትን የክብር ፍፃሜ ይገናኙ!!!!

			Come On & Meet Your Glorious Destiny!
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በክለቡ ውስጥ (የሊዮኔል) ሜሲ መኖር ነው›› ይላል- ኔይማር
ንግግሩን ቀጥሎ፤ ‹‹አሁን የፈፀምኩት ዝውውር ግን ከፓሪ ሰ
ዠርመን መስጠት አለብኝ፤ በአዲሱ ክለቤ አዲስ ዘርፍ መስራት
እፈልጋለሁኝ፡፡ በርካታ ፈተናዎች ይጠብቁኛል፡፡ ዋናው
ፈተና የቻምፒዮንስ ሊጉን ዋንጫ ማንሳት ነው፡፡ ከዚህ ውጭ
በተሳተፍንባቸው ውድድሮች በሙሉ ዋንጫዎችን ለማንሳት
እፈልጋለሁኝ›› በማለት ከአዲሱ ክለቡ ጋር ያለው እና ማሳካት
የሚፈልገውን ህልም ገልጿል፡፡
የፓሪ ሰ ዠርመ ባለቤት ናስር ኤል-ኬላፊ የክለባቸው
ደጋፊዎች ‹‹ህልማቸው›› የሆነው ኔይማር በመፈረሙ
መደሰታቸውን ገልፀው አሁን የቻምፒዮንስ ሊጉን ዋንጫ
ማለም እንደሚችሉ ያላቸውን እምነት ገልፀዋል፡፡
‹‹ኔይማር ለመላው ዓለም እንደ አርአያ እና ጀግና የሚታይ
ተጨዋች ነው፤ እግር ኳስን የሚወድዱ በሙሉ ይሄ ስሜት
አላቸው፤ የሚሰማኝን ስሜት ከጠየቃችሁኝ ኔይማር የዓለማችን
ምርጥ ተጨዋች እንደሆነ ልነግራችሁ እችላለሁኝ›› የሚል
መረጃን የሰጡት ኤል-ኬላፊ ናቸው፤ ‹‹ደጋፊዎቻችን ባለፉት
ዓመታት ኔይማርን በፓሪ ሰ ዠርመ ማልያ መመልከት
ይፈልጉ ነበር፤ አሁን የሚፈልጉትን ህልም እውን አድርገናል፡፡
ያስቀመጥነው እቅድ እና ፕሮጀክት ይበልጥ ጠንካራ ሆኗል፡፡
የፈረንሳይ ሊግ ኧ በዚህ ዝውውር ምክንያት ዓለም ላይ የሚገኙ
የእግርኳስ አፍቃሪዎችን ትኩረት የሚስብ ይሆናል፡፡
‹‹ምናልባት ለኔይማር ዝውውር የተፈፀመው ክፍያ እጅግ
በጣም ውዱ ሊባል ይችላል፡፡ ነገር ግን ከሁለት እና ሶስት
ዓመት በኋላ የሚኖረው ስሜት ከአሁኑ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል፤
በግሌ በጣም ውዱ ዝውውር ነው የሚል እምነት የለኝም፡፡
ለዝውውሩ ከፈፀምነው ክፍያ ወይም ካወጣነው ወጪ ይልቅ
የምናገኛው ገቢ የተሻለ ይሆናል፤ ኔይማር በእግር ኳሱ ዓለም
ለፈጠረው ብራንድ ክፍያው ውድ አይደለም፡፡ ዓለማችን ላይ
ሌላ ኔይማር የለም፡፡
‹‹የሁልጊዜም ዓላማችን የቻምፒዮንስ ሊጉን ዋንጫ ማንሳት
ነው፡፡ ይሄ የሁልጊዜም ህልማችን በመሆኑ የተለወጠ ነገር
የለም፤ በምንሳተፍባቸው ውድድሮች የመጨረሻ ጥጉን
የዋንጫዎች መጠን ለማሳካት እንጥራለን፡፡ ሁሉንም ዋንጫዎች
እናሳካለን እያልኩኝ አይደለም፡፡ ነገር ግን ይሄንን ህልማችን
እውን ለማድረግ እስከመጨረሻው ድረስ እንፋለማለን››
በማለት አዲሱ ዝውውር እውን ሆኖ ማሰብ የሚችሉት ትልቁን
ስኬት እንዲሆን አረጋግጠዋል፡፡
በፓግባ ዝውውር በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን
ከፍተኛ ትኩረትን የሳበው ማንችስተር ዩናይትድ ነበር፤
አሁን ይሄ ትኩረት ከእንግሊዙ ክለብ ወደ ፈረንሳዩ ክለብ
ዞሯል፡፡ ኤል ኬላፊ ግን ከአንድ ዓመት በኋላ ክለባቸው
የዓለማችን የተጨዋቾች የዝውውር ሪከርድ በእጁ ማስገባቱ
እንደማያሳስባቸው ተናግረዋል፡፡ ያለጥርጥር ለአንድ ዓመት
ያህል ብራዚላዊው የዓለማችን ውዱ እግር ኳስ ተጨዋች ሲባል
የክለቡም ስም አብሮ ይነሳል፡፡
ለዝውውሩ የወጣው ሂሳብ ከፍተኛ መሆን ይበልጥ ትኩረትን
የሚስበው ከፋይናንስ ስፖርታዊ ጨዋነት(ደንብ) ጋር ተያይዞ
ለሚነሳው ስጋት ፓሪ ሰ ዠርመ መፍትሄ ያበጀ ይመስላል፡
፡ ዝውውሩ እውን ከሆነ በኋላ የመሸጫ ተመኑ 108 ሚሊዮን
ፓውንድ (222 ሚሊዮን ዩሮ) የከፈለው ኔይማር እንደሆነ
ለተነሳው አሉባልታ ክፍያውን የፈፀመው ክለቡ እንደሆነ ኤል
ኬላፊ አረጋግጠዋል፡፡ ምናልባት በቀጣይ የአውሮፓ እግርኳስ
ማህበር በዝውውሩ ላይ ጥልቅ የሆነ ማጣራት እና ፍተሻ ያደርግ
ይሆን?
‹‹ከመጀመሪያው ዕለት ተነስቶ በዝውውሩ ዙሪያ ከአውሮፓ
እግርኳስ ማህበር እና የፋይናንስ ስፖርታዊ ደንብ ጋር በተያያዘ
ጥሩ የሆነ ግንኙነት ነበረን፤ በጉዳዩ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ
አድርገናል፡፡ ዝውውሩን በተመለከተ የጥርጣሬ ስሜት ያለበት
ካለ ቡና እየጠጣ ውይይት ማድረግ ይችላል፡፡ በዚህ ረገድ በእኛ
በኩል የሚነሳ የስጋት ስሜት የለም፤ ትኩረት የምናደርገው
ከአውሮፓ እግርኳስ ማህበር ጋር ያደረግነው ውይይት
ምን ያህል ግልፅ ነበር? የሚለው ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ሰዎች
የመሰላቸውን እና የፈለጉትን ነገር መናገር ይችላሉ›› ይላሉ ኤል
ኬላፊ፡፡
ኔይማር ጋዜጣዊ መግለጫውን ከሰጠ በኋላ ወደ ፓርክ ደ
ፕሪንስ ተጉዞ በርካታ ደጋፊዎች በተገኙበት በቀጣይ ለማሳየት
የተዘጋጀውን ተሰጥኦ ጥቂቱን አከናውኗል፡፡ በክለቡ የመጀመሪያ
ማልያ አሸብርቆ የታየው ኔይማር በቀጣይ 10 ቁጥር ማልያ ለብሶ
ይጫወታል፡፡ ቀድሞ ይሄንን የማልያ ቁጥር ይለብስ የነበረው
ሃቪዬር ፓስቶሬ ማልያውን ለአዲሱ ፈራሚ በመልቀቁ ደስተኛ
ሆኗል፡፡ ይህ10 ቁጥር ማልያም ጋዜጣዊ መግለጫ በሰጠበት
ዕለት ሽያጩ ተጀምሯል፡፡

መጋቢ አበባየሁ አበበ

Family Life Educator and Councilor

መደበኛ ፕሮግራሞቻችን ፡ ዘወትር እሁድ ከ4፡00pm-7፡00pm አምልኳና በእረኝነት ፀጋ የትምህርት ግዜ (መዝ 23)
 ዘወትር ረብዕ ከ5፡00pm-7፡00pm አምልኳና የእግዚአብሔር ቃል ጥልቅ ሚስጢር ልዩ
የትምህርት ግዜ (ሮሜ 16፣25)
 ዘወትር ቅዳሜ ከ4፡00pm-7፡00pm የፀሎት ፣ ልመናና የምልጃ ልዩ ግዜ
 በተለያዩ የሕይወት መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ፣ በተለይም በትዳርና በቤተሰብ ህይወት ላይ
መፀሐፍቅዱሳዊና ሞያዊ ምክሮችን (Counseling) አስቀድሞ ቀጠሮ በመያዝ እንሰጣለን።

አድራሻችን ፡- የአምልኮ ስፍራችን 1697 Lafond Ave, Saint Paul, MN,55104

ቢሮአችን 1821 University Ave. S-229, Saint Paul, MN,55 104 (የቀድሞ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ቢሮ የነበረው)
ድህረ ገፃችን www.unique7000church.com 651-276-5798/651-239-6076/763-219-6143
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ይህን አምድ ሊሊ ሞገስ ከአፕል ቫሊ ና እና ዳኒ ከሚኒያፖሊስ ያዘጋጁታል

NEMANJA MATIC - የዩናይትድ አዲሱ አርክቴክት
አሰልጣኝ ጆዜ ሞውሪንሆ አሁን የእርግጠኝነት ስሜት
እየተሰማቸው ነው፡፡ ከሚፈልጓቸው አራት ተጨዋቾች
ሶስት ያህሉ በእጃቸው ገብተዋል፡፡ የተከላካይ መስመሩን
ለማጠናከር ለወራት ሲከታተሉት የነበረውን የቤንፊካው
ስዊድናዊ የመሃል ተከላካይ ቪክቶር ሊንዴሎፍን በእጃቸው
ካስገቡ በኋላ ቀጣዩ ተረኛ በቼልሲ የሚያውቁት እንዲሁም
በዌስት ብሮምዊች ኤልቢዬን እና ኤቨርተን ብቃትን
ወደላቀ ምዕራፍ ያሸጋገረው ሮሜሉ ሉካኩን አስፈረሙ፡
፡ ቤልጄምያዊው አጥቂ በዓመት ቢያንስ 20 የፕሪሚየር
ሊግ ጎሎችን ማግባት ይችላል፡፡ አሁን ደግሞ የቡድናቸው
የመከላከል እና ማጥቃት ቁልፍ መሳሪያ የሆነውን ኔማንያ
ማቲች አስፈርመው ዩናይትድን ይበልጥ ሙሉዕ እና አስፈሪ
ቡድን አድርገውታል፡፡
ማቲች በኦልድ ትራፎድ ከ2006-2014 ድረስ የቆየውን
ኔማንያ ቪዲችን የሚተካ ቢሆንም ሚናው ግን የተለየ
ይሆናል፡፡ ቪዲች የመሃል ተከላካይ እንዲሁም ማቲች
በአማካይ ተከላካይ ሚና በቦታቸው የሚወደሱ ናቸው፡፡
ማቲች እንደቪዲች እግርኳስን በጀግንነት ስሜት የሚጫወት
አይደለም፤ ይበልጥ አዕምሮውን ይጠቀማል- የመከላከል እና
ማጥቃትን ሚዛናዊነትን ይጠብቃል፡፡
በቅርቡ 29ኛ ዓመት የልደት በዓሉን ያከበረው
ሰርቢያዊው አማካይ በቀጣዮቹ ዓመታት የማይክል
ካሪክን ሚና ይተካል፡፡ በየጨዋታው ጎል የሚያስቆጥር
ባይሆንም ይሄንን ሲፈፅም ጎሉ መነጋገሪያ ይሆናል፡፡ ቼልሲ
በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን በኤፍኤ ካፕ የፍፃሜ ጨዋታ
ቶተንሃምን 4-2 ባሸነፈበት ጨዋታ ማቲች ያስቆጠረውን
ጎል ማን ይረሳል? ጎል አስቆጣሪ ባይሆንም አጠገቡ የሚገኙ
ተጨዋቾች በማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ ይሳተፉ ዘንድ
እንቅስቃሴውን ይመራል፤ የታክቲክ አተገባበሩ በግርምት
አፍን ያሲይዛል፡፡
ጆዜ የተጨዋቹ ተሰጥኦ አድናቂ ናቸው፡፡ ቼልሲን
ለሶስተኛ ጊዜ በ2014/15 የውድድር ዘመን ለፕሪሚየር ሊጉ
ስኬት ሲያበቁ የማቲች ሚና የላቀ ነበር፡፡ በተጠናቀቀው
የውድድር ዘመን ቼልሲ በአሰልጣኝ አንቶንዮ ካንቴ እየተመራ
የሊጉን ዋንጫ ሲያነሳ የላቀ ሚና የነበረው የቀድሞ የቤንፊካ
ኮከብ በማንችስተር ዩናይትድ ቦታው የካበተ ልምድ እና
የስኬት ታሪክ ካለው ካሪክ ጋር የሚገናኝ ይሆናል፡፡
በሰርቢያ የላዛሬቫክ ክለብ በሆነው ኮሎባራ የእግርኳስ
ህይወቱን አንድ ብሎ የጀመረው ማቲች ለስሎቫኪያው ክለብ
ኮሲች ሲጫወት ይበልጥ አሻራውን ማሳረፍ ጀመረ፤ ያን ጊዜ
ዕድሜው ገና 18 ነበር፡፡ ለዝውውሩ የተከፈለው ዋጋ የቁማር

ያህል እንደሆነ ቢነገርም ነገር ግን ማንነቱን ማሳየት ጀመረ፡፡
በ2013 በኮቪች ያሰለጠኑት አለን ቡላ ‹‹ስለ ማቲች ማንም
አያውቅም ነበር፡፡ እምነት መጣል የሚፈልግ አልነበረም፡
፡ ከዓመታት በፊት በቀጣዩ በአውሮፓ ከሚገኙ ምርጥ
ተጨዋቾች መሃከል አንዱ እንደሚሆን ተናግሬ ነበር››
ብለዋል፡፡
ያን ጊዜ በአማካይ አጥቂ ሚና ላይ ይጫወት የነበረው
ማቲች ለሰርቢያ ከ21 ዓመት በታች ቡድን ሲጫወት
አድናቆትን አገኘ፤ ቼልሲም በ2009 አስፈረመው፡፡ ነገር ግን
ልምድ ያገኝ ዘንድ ከአንድ ዓመት በኋላ በውሰት በቪቴስ

አዝፕሌኩዌታ በቼልሲ ማሊያ የስድስተኛ ዓመት
ቆይታውን በኮሚዩኒቲሺልድ የዋንጫ ጨዋታ በታላቁ
ዌምብሌይ ስቴዲየም አርሰናልን በመግጠም አንድ ሴል
ጀምሯል፡፡ ይህም ብቻ ሳይሆን አዲሱ የክለቡ ምክትል
አምበል በመሆንም በአሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ሹመት
ተሰጥቶታል፡፡ ባለፉት ስድስት ዓመታት የተለያዩ ድሎችን
ለመቀዳጀት ቢችልም አሁንም ግን ለስኬት መራቡን
ይናገራል፡፡
ስፔናዊው
ኢንተርናሽናል
የኮሚዩኒቲሼልድ
ጨዋታውን ከማድረጉ አስቀድሞ ከክለቡ ቴሌቪዥን
ጣቢያ ጋዜጠኞች ጋር በኮብህም የልምምድ ማዕከል ቆይታ
አድርጎ ነበር፡፡ ነገሮችን በእርጋታ መመልከት የሚወደው
አዝፕሊኩዌታ በእያንዳንዱ ንግግሮቹ መካከል ምን ያህል
የተረጋጋ ተጨዋች እንደሆነ ለመረዳት አይከብድም፡
፡ ከዓይኖቹ ለድል መጠማቱን ለማንበብ አይከብድም፡
፡ በአዲሱ የውድድር ዘመን በአካል ብቃቱ በኩል
የተሻለ ተጨዋች ሆኖ ለመቅረብ ያስችለው ዘንድ በፕሪ
ሲዝን የዝግጅት ወቅት ጠንክሮ መስራቱን የሚናገረው
አዝፕሊኩዌታ የክለቡ አዲሱ ምክትል አሰልጣኝ ሆኖ
በመሾሙም ደስተኛ መሆኑን ይናገራል፡፡
‹‹ይህንን ዕድል በማግኘቴ ከፍተኛ የሆነ ደስታና ኩራት
ይሰማኛል፡፡ ኃላፊነቴን በሚገባ ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት
አደርጋለሁ፡፡ ዋናውን አምበል ጋሪ ካሂልን ባገኘሁት
አጋጣሚ ሁሉ ልረዳው እሞክራለሁ፡፡ እንደ ሁልጊዜውም
ሁሉ ክለቤን በታማኝነት ለማገልገል ዝግጁ ነኝ፡፡ እንደ
ተጨዋች በአካል ብቃት ረገድ ዝግጁ ሆኜ ለመገኘት
ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ፡፡ በፕሪሲዝን የዝግጅት ወቅትም
ይሄንኑ ሳደርግ ቆይቻለሁ፡፡ ካለኝ የረጅም ዓመታት ልምድ
አንፃር ደግሞ ይህንን ማድረግ ለእኔ በጣም ቀላል ነው

የሚል እምነት አለኝ፡፡ በሜዳ ውስጥም ሆነ ከሜዳ ውጪ
በተቻለኝ መጠን ራሴን ለመሆን ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ››
ይላል፡፡
ስፔናዊው ኮከብ በታጋይነቱ እና በታታሪ ሠራተኛነቱ
ተለይቶ ይታወቃል፡፡ እሱም በዚህ ሃሳብ ይስማማል፡
፡ ‹‹ይህንን ክለብ ከተቀላቀልኩበት ጊዜ አንስቶ ጠንካራ
ስራዎችን በመስራት እታወቃለሁ፡፡ ይህ የእኔ ልምድ ነው፡፡
ነገሮች ቀላል ባይሆኑም በራሴ ላይ ግን ከፍተኛ የሆነ እምነት
ስላለኝ ይህንን ለማድረግ ለእኔ ያን ያህል የሚከብደኝ
አይደለም፡፡ በክለባችን፣ በአሰልጣኛችን፣ በቡድን ጓደኞቼ
እና በደጋፊያችን ላይ ከፍተኛ እምነት አለኝ›› ይላል፡፡
አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ በመጀመሪያው ሲዝን
የስታምፎርድ ብሪጅ ቆይታቸው የፕሪሚየር ሊጉን
ዋንጫ በማንሳት አስደናቂ ታሪክ መስራት ችለዋል፡፡
አዝፕሌኩዌታም በዘንድሮው ሲዝንም ይህንን የመድገም
ህልም እንዳላቸው በመግለፅ ላይ ይገኛል፡፡
‹‹እርግጥ ነው ይህንን ማሳካት የሁላችንም ፍላጎት
ነው፡፡ ሁላችንም እንደምናውቀው ሲዝኑ በጣም
ረጅም ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ በርካታ ውጣ ውረዶች
ሊገጥሙን እንደሚችሉ እናውቃለን፡፡ እንደዛም ቢሆን
ግን አንድነታችንን አስጠብቀን ለመጓዝ እስከቻልን ድረስ
ያሰብነውን ለማሳካት የሚከለክለን ነገር ያለ አይመስለኝም፡
፡ በዚህ ሊግ ውስጥ እንዴት መሳተፍ እንዳለብን ጠንቅቀን
እናውቀዋለን፡፡ የክለባችን አቅም ዋንጫውን ለማንሳት
የሚያስችለን ነው፡፡ ሲዝኑ ረጅም እንደመሆኑ መጠን
ስህተቶች ቢፈጠሩብን እንኳን እንዴት ማስተካከል
እንዳለብን ጠንቅቀን እናውቀዋለን፡፡ እናም ከዚህ አንፃር
ሲዝኑን ዳግም በፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮንነት ለማጠናቀቅ
የሚያስችል አቅም አለን የሚል እምነት አለኝ፡፡ አጥብቀን

አርኔኽም ተሰጠ፤ በመጀመሪያው ዓመት የቼልሲ ቆይታው
በጉዳት ከሜዳ ርቆ ቢቆይም ፍራንክ ላምፓርድ፤ ማይክል
ኤሲዬን እና ሚሼል ባላክ በቦታው የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ
በአንክሮ ሲመለከት ቆይቷል፡፡
በቼልሲ የተረጋጋ ጊዜያትን ማሳለፍ ያልቻለው የግራ
እግሩ አማካይ በጃንዋሪ 2011 የዴቪድ ልዊዝ የዝውውር አካል
ሆኖ ለቤንፊካ ፊርማውን አኖረ፡፡ ዝውውሩ ቼልሲን ትልቅ
ዋጋ ያስከፈለ ነበር- በቤንፊካ እንደ አዲስ የተወለደው ማቲች
በአማካይ ተከላካይ ሚና ራሱን ወደላቀ ምዕራፍ አሸጋገረ፤
በጉዳት ባሳየው ምርጥ ብቃት በ2013 የዓለም ኮከብ ተጨዋች

ተብሎ ተመረጠ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በቻምፒዮንስ ሊጉ
በተደጋጋሚ የመሰለፍ ዕድል ማግኘቱ የአውሮፓ እግርኳስ
ልምድ እንዲያገኝ አስቻለው፡፡
ከዩሮፓ ሊግ ቤንፊካ ለፍፃሜ ቀርቦ በቼልሲ ዘመን ሲሸነፍ
የፖቹጋሉን ክለብ እንቅስቃሴ የሚመራው ይኸው አማካይ
ነበር፤ የአገሩ ልጅ ብራኒስላቭ አቫኖቪች በመጨረሻው ደቂቃ
ላይ ያስቆጠራት ጎል ቼልሲን ለሻምፒዮንነት ብታበቃም
ብዙዎች የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ተጨዋቹን መልቀቃቸው
የተሳሳተ ውሳኔ እንደሆነ ተገንዝበዋል፡፡ በአምስተርዳም
አሬና ጨዋታው ሲጠናቀቅ የቼልሲ አመራሮች ተጨዋቹን
መልሰው ማስፈረም እንዳለባቸው ተረድተዋል፡፡
ማቲችን ከ10 ቁጥር ወደ 6 ቁጥር ቦታ ይለውጥ ዘንድ
የቤንፊካው አሰልጣኝ ጆርጅ ጀሱስ ከፍ ያለ ሚና ነበራቸው፡
፡ በአንድ ወቅት ማቲች ‹‹አሰልጣኙ በአማካይ ተከላካይ ቦታ
ላይ ትጫወታለህ አለኝ፤ በወቅቱ ግራ ተጋባሁኝ፤ እርሱ ግን
በዚያ ቦታ ላይ ብትጫወት ጥሩ ብቃት ማሳየት ትችላለህ
አለኝ፡፡ ከዚህ ቀደም በአማካይ ተከላካይ ቦታ ላይ ተጫውቼ
አላውቅም ነበር፤ በመጀመሪያ አካባቢ ተቸግሬ የነበረ ቢሆንም
አሰልጣኙ በእኔ እና ባለኝ ኳሊቲ ላይ እምነት ነበረው፡፡
እርሱም እኔ ብቻ የምልህን አድርግ፤ በሂደት ትሸሻለህ አለኝ፤
እኔም ይሄንን ፈፀምኩኝ›› ይላል፡፡
ይሄ በቤንፊካ ያሳየው መሻሻል በቼልሲ እይታ ውስጥ
ገባ፤ ሞውሪንሆ በ2014 መጀመሪያ አካባቢ ከ20 ሚሊዮን
ፓውንድ በላይ በፈጀ የዝውውር ክፍያ ተጫዋቹን በድጋሚ
አስመጡ፤ በቀጣዩ ዓመት በዚህ ተጨዋች ታግዘው የሊጉን
ዋንጫ አነሱ፡፡
‹‹ማቲች ምርጥ ተጨዋች ነው፤ የፈረመው በአስቸጋሪው
ገበያ ውስጥ ነበር፤ በጥር ወር ተጨዋቾችን ማስፈረም
ያስቸግራል፤ በ2013/14 የውድድር ዘመን ግማሹ ዓመት
ብቃቱን ያሻሻለበት ነበር፤ አሁን ግን የተለየ ተጨዋች ሆኗል፤
በአጨዋወቱ ፍፁም ተሻሽሏል›› ይላሉ- ጆዜ፡፡
በፖርቹጋላዊው አሰልጣኝ ‹‹ብልህ እና የተረጋጋ›› ተብሎ
የተወሰደው ማቲች በዩናይትድ አዲስ ነገር ይፈጥራል ተብሎ
ይጠበቃል፡፡ በቀጥታ ዝውውር ከሁዋን ማታ በኋላ ቼልሲን
ለቅቆ ወደ ዩናይትድ በመምጣት ሁለተኛው ተጨዋች የሆነው
ማቲች ከአንድ ወቅት የቡድን አጋሩ ሮሜሉ ሉካኩ ጋር አንድ
መልበሻ ክፍል ለመጋራት ተዘጋጅቷል፡፡ የእርሱ መምጣት
የዩናይትድ የአማካይ ክፍል የተረጋጋ፤ ኳስን ተቆጣጥሮ
የሚጫወት፤ ለተከላካይ መስመሩ የመከላከል ሽፋን
እንዲሁም ለፖል ፓግባ የማጥቃት ነፃነት የሚሰጥ ይሆናል፡፡

አዝፕሌኩዌታ - ‹‹አሁንም ሻምፒዮን መሆናችን አይቀርም››

የምንፈልገውም ይሄንኑ ነው›› ይላል ስፔናዊው ኮከብ፡፡
ሴዛር አዝፕሊኩዌታ በፕሪሲዝን የዝግጅት ወቅት

ራሱን በሚገባ ሲያዘጋጅ መቆየቱ የሚታወስ ነው፡፡
ጥንካሬው የሚገርም ነው፡፡ ባለፈው ሲዝን በፕሪሚየር ሊጉ
የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ባደረጋቸው 38ቱም ጨዋታዎች
ላይ ለመሰለፍ ችሏል፡፡ ለአንዲት ሰከንድ እንኳን የመቀየር
ዕጣ ፈንታ አልገጠመውም፡፡ የዚህ ጥንካሬው ምስጢር
ምን ይሆን?
‹‹ምንም የተለየ ምስጢር የለውም፡፡ በቃ ሁልጊዜም
ጠንክሬ ልምምዴን እሰራለሁኝ፡፡ ሌላው ቀርቶ ሲዝኑ
ተጠናቅቆ እረፍት ላይ በምሆንበት ወቅት እንኳን
ልምምዱን ከመስራት ወደ ኋላ አልልም፡፡ ሁሌም ለራሴ
ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ አደርጋለሁ፡፡ ይህም በጀመሪያዎቹ
ሳምንታት በጥሩ ብቃት ላይ እንድትገኝ ይረዳሃል፡፡ በአካል
ብቃት በኩል ጠንክረህ መስራትህ ሲዝኑን በሙሉ አቅም
ላይ እንድትገኝ ያግዝሃል፡፡
በእረፍት ሰዓት ላይ በምንሆንበት ወቅት እንኳን
የምሰራው ልምምድ ከክለቤ ጋር ከምንሰራው ልምምድ
ያልተናነሰ ነው፡፡ በፕሪሲዝን ወቅትም ቢሀን ልምምዳችንን
ከመጀመራችን በፊት በአካል ብቃት አሰልጣኞቻችን
በኩል ጠንካራ ስራዎችን እንድንሰራ እናደርጋለን፡፡
ይህም ምናልባትም በእረፍት ላይ ለነበሩና ከልምምድ
ለራቁ ተጨዋቾች ትልቅ ጠቀሜታን የሚሰጥ ነው›› ሲል
የጥንካሬውን ምስጢር ያብራራል፡፡
ቼልሲ እሁድ ዕለት ከአርሰናል ጋር ባደረገው
የኮሚዩኒቲሺልድ ጨዋታ በመደበኛ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ
1-1 በሆነ አቻ ውጤት ተለያይቶ በፍፁም ቅጣት ምት
ተሸንፎ ዋንጫውን አጥቷል፡፡ ነገር ግን ይህ ብቻውን ያን
ያህል ተፅዕኖ እንደማይፈጥርባቸው ነው አዝፕሊኩዌታ
የሚያምነው፡፡
‹‹እኛ የወቅቱ የፕሪሚየር (አዝፕሌኩዌታ... ወደ ገጽ 18 የዞረ
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በኦሮሞና በሶማሌ ሕዝብ መካከል ሕወሓት የሶማሌ ልዩ ሐይልን
ተጠቅሞ የከፈተው ጦርነት ነው
በአሁኑ ወቅት የህውሃት ዘረኛ አገዛዝ የኦሮሚያን ክልል
አልፎ የሶማሌ ልዩ ሀይልን እየተጠቀመ የሚፈጽመውን
ጭፍጨፋ ህዝቡ እርስ በርሱ በጠላትነት እንዲተያይና
እንዳይተማመን ለማድረግ ኦብነግና ኦነግ የፈጠሩበትን
ስጋት በዘላቂነት ለማስወገድ መሆኑን አክቲቪስነትና
ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ ዳይሬክተር ገለጸ።
ጃዋር ለዘሐበሻ ህብር በሰጠው ቃለ መጠይቅ
አንደገለፀው ህወሐት በጠንካራው ህዝባዊ ተቃውሞ
እየተዳከመ በመምጣቱ ስርዓቱ ህዝቡን ከህዝብ በማጋጨት
በኦሮሞና በሶማሌ ህዝብ መከላከል ግጭት ያለ ለማስመሰል
መጣሩን ጠቅሶ ግጭቱ በህዝብ መከካል የሚካሄድ ሳይሆን
አስቀድሞ በሶማሌ ክልል የኦጋዴን ነፃነት ግንባር (አብነግ)
እቅስቃሴን ለመግታት ህውሐት ሶማሌን በሱማሌ በሚል
ያደራጀው የሶማሌ ልዩ ሀይል አደራጅቶ በርካታ ንፁሃን
ሶማሌዎቸች ሲጨፈጭፉ እንደነበር አስታውሶ ዛሬም ይህ
ልዩ ሀይል የህውሓትን ተልእኮ ለመወጣት ድንበር ጥሶ
እየገደለና እያቆሰለ መሆኑን ጠቅሷል።
የህውሓት የዘር ግጭት በቀሰቀሰበትና በሶማሌ ልዩ
ሀይል አማካኝነት እየተፈጸመ ያለው ግፍ መነሻ የኦሮሞ
ነፃነት ግንባርና የኦብነግ እንግስቃሴ መሰረት በዚያ አካባቢ

በኢትዮጵያ.... ከገጽ 6 የዞረ

ማገልገል አለመሆኑን ያለፉት 27 የስልጣን ዓመታት
ይመሰክራሉ። ይህ የስታሊንን “የብሄር ጥያቄ” በተወላገደ፤
በተዛባና አግባብ በሌለው መልኩ በኢትዮጵያ ሕዝብ
ላይ የጫነበት ዋና ምክንያት በብሄር ጭቆናና ነጻነት ስም
የህወሓትን የበላይነት ለማጠናከር፤ የመሬት ነጠቃውንና
የትግራይን ክልል መስፋፋት ዓላማ ስኬታማ ለማድረግ
ነው።
ይህ የጠባብ ብሄርተኛና ጎጠኛ ቡድን እንዳለ ሆኖ፤
ለአገርና ለሕዝብ ተቆርቋሪዎች ነን የምንለው የተቃዋሚው
ክፍል አባላት አሁንም መልስ የምንሰጠው ለህወሓት
አጀንዳ ነው (We continue to react to the TPLF
agenda and fail to respond to Ethiopia’s crisis in
a sustainable and proactive manner). እኔን በጣም
የሚያሳስቡኝ ብዙ ብሄራዊ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ፤
በየጊዜው የሚነሱትን የጋራ ብሄራዊ ችግሮች በወዳጅነት፤
በመልካም ጉርብትና፤ በመደጋገፍ፤ በመቻቻል በድርርድና
በውይይት ይፈታ የነበረው የኢትዮጵያ ታላቅ ሕዝብ ዛሬ
እርስ በርሱ እንዲጋጭ፤ እርስ በርሱ እንዳይተማመን፤
እርስ በርሱ እንዳይደጋገፍ፤ እርስ በርሱ ተወያይቶ
ችግሮቹን እንዳይፈታ፤ የጋራ አገሩን ተባብሮ እንዳይጠብቅ
እያደረግነው ነው። እኛ ራሳችን ከህወሓቶች መለየት መቻል
አልብን።
ህወሓት የኢትዮጵያ ሕዝብ እርጋታ እንዲኖረው
ተመኝቶና ሰርቶ አያውቅም። Waves በተባለው መጽሃፌ
በመረጃ እንዳሳየሁት፤ ይህ ቡድን የሚገዛበት ዘዴ ሕዝብን
ከሕዝብ ጋር በመከፋፈልና በማጋጨት ነው። It keeps
Ethiopians in suspense by creating perpetual
uncertainity about the future. ሕዝብ የሚመጣው
ምን እንደሚሆን የማያውቅ ከሆነ ያለው ወይንም የአሁኑ
አገዛዝ ከማናውቀው ይሻል ይሆናል (የባሰ አታምጣ)
ወደሚል የተሳሳተ ድምዳሜ ይገባል። የዚህ የመንፈሳዊና
የማህበረሰባዊ እርጋታ አለመኖር ዋና ትሸካሚና ዋጋ ከፋይ
የሆነው የአማራው ብሄር ነው።
ህወሓት ስልጣን ከመያዙና ስልጣን ከያዘ በኋላ
በጎንደሬውና በሌላው የአማራ ሕዝብ ላይ የፈጸማቸውን
ድርጊቶች ብንመረምር፤ በጎንደር ክፍለ ሃገር በወልቃይት፤
በሰቲት ሁመራ፤ በጠለምትና ሌሎች ቁልፍ ናቸው ብሎ
በገመታቸው ቦታዎች ሁሉ ጥናቶች አካሂዷል። አቋሞች
ወስዷል። የጎንደሬው ነዋሪ ሕዝብ የሚከፋልበትን
ሁኔታዎች አመቻችቶ ነበር። የጎንደር ድንበር፤ የቅማንት፤
የወልቃይት፤ የላሊበላ፤ የዋልድባና ሌሎች የወደፊት የካርታ
አቀራረጽ ጥያቄዎች ዛሬ የተፈጠሩ አይደሉም። በእነዚህ
አካባቢዎች ብዙ ንጹህ ጎንደሬዎች ተገድለዋል፤ እንዲሰወሩ
ተደርገዋል፤ ተሰደዋል፤ መሬታቸውን ተቀምተዋል።
በመሃል አገር፤ በደቡብ፤ በኦሮምያና በሌሎች ክልሎች
በህወሓት ቀስቃሽነት ብዙ አማራዎች ተጨፍጭፈዋል።
የአማራ ብሄር አባላት ከጉራ ፈርዳ፤ ከጋምቤላና ከቤኒ
ሻንጉል ጉሙዝ እንዲሰደዱ ተደርጓል።
የጎንደር/ቤጌምድር ክፍለ ሃገር የሚታወቀው የሁሉም
ኢትዮጵያዊያን አስተጋጅ በመሆኑ ነው። ቤተ ኢዝራኤል፤
ቅማንት፤ አማራ፤ አገውና ሌሎች ተጋብተው፤ ተዋልደው፤
ተጉራብተውና ተደጋግፈወ የሚኖሩበት ክፍል ሃገር ነው።
ቅማንቱና አማራው አንድ ባህል፤ አንድ ኃይማኖት፤ አንድ
ቋንቋ ወዘተ ይጋራል። ተጎራብቶ ይኖራል። ዛሬ ህወሓቶች
የጠነሰሱትና ስኬታማ ለማድረግ ያቀዱት ጎንደሬው፤
በተለይ አማራው የተፈጥሮ ኃብት ባለቤት እንዳይሆን ነው።
ወንድማማች፤ እህትማማች የሆነው የቅማንትና የአማራው
ሕዝብ እርስ በርሱ እንዲገዳደልና ለህወሓቶች የመሬት
ነጠቃና የትግራይ መስፋፋት እቅድ በሮች እንዲከፍት
ወይንም እንዲያመቻች እየተደረገ ነው። ይህ በጎንደሬው
ላይ የሚደረግ የህወሓት ሴራ ለኢትዮጵያ ህልውና፤
ዘላቂነት፤ ግዛታዊ አንድነትና ሉዐላዊነት፤ እርጋታ፤ ሰላም፤
ዘላቂና ፍትሃዊ እድገት ጸር ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊያን
ሊቃወሙት ይገባል።
በእኔ ጥናትና እምነት ኢትዮጵያ ብትፈራርስ የሚጎዳው
አንድ ብሄር ወይንም አንድ ኃይማኖት አይደለም። ሁሉም
የብሄር አባላት፤ ሁሉም የልዩ ልዩ ኃይማኖት አባላት፤ ሁሉም
መደቦች ይጎዳሉ። የመቶ ዓመታት የእርስ በርስ ጦርነት
ይከሰታል። የተገገኘው የእድገት ውጤት ይወድማል።
አይቮሪ ኮስትን፤ ኢራክን፤ ሶሪያን፤ ሊቢያን፤ አፍጋኒስታንን፤
የመንን፤ ሌባኖንንና ሌሎችን በእርስ በርስ ጦርነት የመከኑና
የደቀቁ አገሮች ታሪክ መመራመሩና ትምኅርት መሸመቱ
ይበጃል እላለሁ።
ሕዝብን ከሕዝብ ጋር በመከፋፈል፤ በማጋጨትና
በማጣላት የሚሸመት የፖለቲካ ስልጣንና የኢኮኖሚ
የበላይነት አጥፊ መሆኑን ብዙ ተመራማሪዎች
ተችተውታል። ለግል፤ ለቤተሰብ፤ ለቡድን፤ ለፓርቲ፤
ለጎሳና ለሌላ ወገናዊ ጥቅም ተብሎ ሕዝብን ከሕዝብ፤
ኃይማኖትን ከኃይማኖት መለያየት (Divide and Rule
or Divide and Conquer or Divide and Exploit or
Plunder) ለተወሰነ ጊዜ የበላይነት እንደሚያስገኝ፤ ለኃብት
ማካበቻ መሳሪያ ሆኖ እንደሚያገለግል የአፍሪካ አገሮች
ታሪክ ይነግረናል። በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የተጫነው
የአገዛዝ ሸክም ልክ የቅኝ ገዥዎችን የሚመስል ስርዓት
ኢትዮጵያን ፈጽሞ ወደሚያጠፋበት ደረጃ እያመራት ነው።
ለምሳሌ፤ በወልቃይት ጠገዴ፤ በጋምቤላ፤ በዖሞ ሸለቆ፤

በኦጋዴን፤ በአዲስ አበባ፤ በኦሮምያና በሌሎች ቦታዎች
የሚካሄደው የተፈጥሮ ኃብት ነጠቃ፤ ባለቤትነት ፉክክርና
በአንድ አንድ አካባቦዎች የእርስ በርስ ጦርነት ሕብረተሰቡን
እያመሰው ነው።
በመሬት ነጠቃ፤ ቅርሚትና ቅጥ ያጣ ሽሚያ ማን
ይጠቀማል? ማን ይጎዳል? ብለን ብንጠይቅ የሚጎዳው
ተራው ኢትዮጵያዊ ነው። የሚጠቀሙት የውጭ ኃይሎችና
የአገር ውስጥ የጠባባ ብሄርተኛ የጥቅም ነጋዴዎች፤ በተለይ
የህወሓት ባለሥልጣናት፤ አባላትና ታማኞች ናቸው።
የተፈጥሮ አደጋዎችና ሰው ሰራሽ ቀውሶች ለኢትዮጵያ
ቀጣይነት አደጋዎች ናቸው።
የአንድ አገር ቀጣይነት ታሪክ ከአገር ወዳድ አመራር
ጋር፤ ከፍትህ-ርትህ ጋር፤ ከፍትሃዊ እድገት ጋር፤ ከሕግ
የበላይነት ጋርና ከእውነተኛ፤ ሕዝብን የስልጣኑ ባለቤት
ካደረገ አገዛዝ (Governance) ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት
አለው። ይህ ሲሆን ሁሉም የሃገሩ ባለቤትነት ስሜት
ይኖረዋል። ለሃገሩ የሚቆረቆር ሕዝብ ጠላትን አያስገባም።
አንዱ ሌላውን ካገለለ፤ አንዱ ሌላውን ከጨቆነ፤ አንዱ
ሌላውን ከኮነነ፤ አንዱ የሌላውን የተፈጥሮ ኃብት ነጥቆ
ለራሱ ካደረገ ወዘተ ግን የጋራ አገር የሚባል ጉዳይ ደብዛው
ይጠፋል። የእርስ በርስ ጦርነትና እልቂት አይቀርም።
ገዢው ፓርቲ የፈለገውን ያክል ወታደራዊ ኃይል ተጠቅሞ
ጭፍጨፋና አፈና በተራው ሕዝብ ላይ ቢያካሂድ ሰላም
አይኖርም፤ እርጋታ አይኖርም። እድገት አይታሰብም።
ዛሬ በኢትዮጵያ በመሬት ላይ የሚታየው የፖለቲካ
ሁኔታ ከተፈጥሮ አደጋዎች ጋር--ለምሳሌ፤ ከድርቅ
ረሃብ፤ ከድህነት፤ ከአገር ውስጥ የሕዝብ ፍልሰት፤
ከተስቦ በሺታዎች ወዘተ---ጋር ሲደማመር ኢትዮጵያን
ወደማይመለስ ውድቀት እንድታመራ ያደርጋታል። ይህ፤
ከመጥፎ አገዛዝ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ሁኔታ
እየተባባሰ ሲሄድ የሚታየው ክስተት ምንን ያንጸባርቃል?
ብየ ራሴን ስጠይቅ መልሱ ሆነ ተብሎ የተጸነሰውና
ሊቆም የማይችል የሚመስለው የብሄር የማንነት ጥያቄ
እየተስፋፋና እየከረረ መሄዱን ያሳያል የሚል ይሆናል።
የማንነት ጥያቄ፤ ለምሳሌ የቋንቋ፤ የኃይማኖት፤ የሞያና ሌላ
ምንም አያከራክርም። በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ የተለየ
የሚያደርገው ዘርፈ ብዙ ሁኔታ አለ። ለምሳሌ፤ ይህ መሬት
የእኔ እንጅ የአንተ አይደለም፤ መለስ ዜናዊ እንደተናገረው
የእኔ “ብሄር እንቁ ወይንም ወርቅ ነው።” የእኔ ኃይማኖት
ከአንተ ኃይማኖት ይበልጣል፤ ይቀድማል። ከአንተ ጋር
የምጋራው ታሪክ የለኝም ወዘተ።
የማንነት ጥያቄ የፖለቲካ ስልጣንና የጥቂቶች የኃብት
ማካበቻ ጥያቄ እየሆነ ሲሄድ መቆሚያ የለውም። ዛሬ አዲስ
የጎሳና የብሄር ማንነት እየተፈለፈለ ከቀብሩ እንዲወጣ
ይደረጋል። ማንነት በተዛባ መልኩ ሲቀርብ፤ ከሌላው ጋር
መለያ፤ ሌላውን ማግለያ፤ የግጭቶች መነሻና መድረሻ
ይሆናል። ሩዋንዳን ወደ እልቂት ያመራት ይኼው የተለጠጠ
የማንነት ጥያቄ ነው። እኛ ገና ከዚህ እልቂት አልተማርነም!!
ይህ ሆነ ተብሎ ጥልቀትና ስፋት እንዲያገኝ የተደረገው
የጎሳና የኃምኖት ማንነት ሂደት፤ ኢትዮጵያዊነት የሚለው
መለያችን ፈጽሞ እንዲጠፋና ኢትዮጵያዊያን እርስ
በርሳቸው እንዲጋጩ አድርጓቸዋል። ለምሳሌ የኦጋዴን
ሶማሌዎች ከኦሮሞው ወገኖቻቸው ጋር፤ የአማራ ብሄር
አባላት ከትግራይ ብሄር ወገኖቻቸው ጋር እንዲጋጩ
ተደርጓል። በጎንደር የተከሰተው ሕዝባዊ አመጽ እየተባባሰ
በመሄዱ የተነሳ ህወሓት የመሬት ነጠቃ ዓላማውን ስኬታማ
ለማድረግ በሚል “የከፋፍለህ ግዛው” ጥበብ የቅማንት
ብሄረሰብ ከአማራው የተለየ መሆኑን፤ ወልቃይት ጠገዴ
ከሰፊው የጎንደር አማራ ሕዝብ ጋር ምንም ግንኙነት
የሌለው መሆኑን እያስተጋባው ነው። ማንኛውም
የወልቃይት፤ ማንኛውም የቅማንትና ሌላ ከፋፋይና የመሬት
ነጠቃ ስተራተጂ የሚጸነሰውና የሚቀየሰው መቀሌ መሆኑ
የአደባባይ ምስጢር ነው። አዲስ የወልቃይት ታሪክ ተጸንሶ
የሚሰራጨው ከዚሁ ክልል ነው። ኢላማው የአማራው
ብሄር በሙሉ የተፈጥሮ ኃብት እንዳይኖረው ለማድረግ
ነው።
ህወሓት አንዱን የጎንደር መለያ የሆነውን “የዳሸንን
ተራራ የትግራይ አካል ነው” ብሎ ካሪኩለም አውጥቶ ሕዝብ
ሲነሳበት ከሳበው ወዲህ ምንም ሊታመን የሚችልበት
ሁኔታ የለም። ዋልድባና ላሊበላ የትግራይ አካል ነው
ቢል ምን ያስደንቀናል? ይህ ቡድን በጎንደርና በሌላው
ሕዝብ ላይ የሚያደርገው ሴራ ሊያሳስብንና ሊያንቅሳቅሰን
ይገባል የምልበት ዋና ምክንያት አብዛኛዎቻችን አሁንም
ከእንቅልፋችን ስላልነቃን ነው።
ችግሩ እኛው ነን
ችግሩ ህወሓት ብቻ አይደለም። ህወሓት የተቋቋመው
ለጎንደር ወይንም ለሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም
አይደለም። ህወሓት የተመሰረተው ለራሱና ለቆመለት
ለትግራይ ብሄር ጥቅም ነው። በተመሳሳይ፤ የፌደራሉ
መንግሥት አስታራቂ በመሆን ፋንታ ሁኔታውን የሚያባብስ
ተቋም ሆኗል። ምክንያቱም፤ የፌደራሉን መንግሥት
ሙሉ በሙሉ የሚቆጣጠረው ህወሓት ነው። ስለሆነም፤
የፌደራሉ መንግሥት የህወሓት መሳሪያና መገልገያ ነው።
ዲሞክራሲ የሚለው ቃል በኢትዮጵያ “ዋጋ ቢስ፤
ትርጉመ ቢስ” እንዲሆን ያደረገው ህወሓት ነው።
የህወሓት/ኢህአዴግ አገዛዝ በሕግ የበላይነት አያምንም።
ሊያምንም አይችልም። በሕግ የበላይነት ካመነ ራሱን
ያጋልጣል። ምዝበራ ለማካሄድ አይችልም። ግዙፍ ኃብት

ነው በማለት ለዘላቂነት ሕዝቡን ከሕዝብ አጋጭቶ
ስልጣኑን ለማራዘም በሶማሌ ልዩ ሀይል አማካኝነት
የሚፈፅመው መሆኑን ጃዋር ገልጿል።
ከነሐሴ 17 እስከ 22 ቀን 2009 ዓ.ም በኦሮሚያ
ለአምስት ቀን ተጠርቶ በሶስት ቀኑ እንዲቋረጥ
በተደረገው ተቃውሞ የተሰጠው መግለጫ ላይ
የአሮሞ ህዝብ የራሱን መብት በራሱ ማስተዳደር
ላይ የቀረበውን ሀሳብ አላግባብ ከመገንጠል
ጥያቄ ጋር ማያያዝ እንደማይገባ የኦሮሞ ህዝብ
ጥያቄ ራሱን በራሱ ማስተዳደሩ እንጂ የመገንጠል
አለመሆኑን ገልጿል።
ህውሓት ታላቂቱን ትግራይ ለመመስረት
እየተንቀሳቀሰ በኦሮሞና በሶማሌ ህዝብ ብቻ
ሳይሆን የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄን
በማዳፈን በጉልበት ለመጨፍለቅ የአማራ ህዝብን
ከቅማንት ለመከፋፈል የሚያደርገው እንቅስቃሴ
ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የተወተነ መሆኑን
ጠቅሶ ሕውሓት እንዳሰበው ከዚህ ሁሉ በኃላ
እንዳሰበው ትግራይን ገንጥሎ በሰላም ህዝብን
ከህዝብ አጋጭቶ እንደማይቀጥል ጠቁሟል

በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ በአገር ቤት ያለውን እንቅስቃሴ
ላይ የመሪነት ሚነ እንደሌለው እያወቀ መምጣቱ ጠቃሚ
ውጤት መሆኑን የገለጸው ጃዋር በአገር ቤት እየተካሄደ
ባለው ህዝባዊ ተቃውሞና ተጋድሎ ሳቢያ ስርዓቱ
እየተዳከመ መምጣቱንና በቂ ዝግጅት ሳይደርግ ድንገት
ተገንድሶ አንዳይወድቅ ስጋቱን ገልጾ ፈጥኖ የትብብር ስራ
ማድረግ እንደሚገባ ገልጿል::
ጀዋር መሀመድ በአዲስ አበባ ጉዳይ ስለ ሱማሌው
ልዩ ሀይል ጥቃት ስለ አማራ ህዝብ ፀረ-ወያኔ ትግል ስለ
ተባብሮ መታገልና በእሱ ላይ ስለሚቀርቡ የተቀቃኖዎች
ጥያቄ ተነስቶለት ምላሽ ሰጥቷል:፡
በተለይ በድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ላይ መንግስት ጣልቃ
ገብቶ በሂልተን ሆቴል ኢትዮጵያ የተሰኘ አልበሙን
ምርቃት መታገድ ላይ ተቃውሞ ያቀረበው ቀድሞ በቴዲ
አፍሮ ኮንሰርት ጋር ቦይኮት ጋር ካደረገው ጥሪ የተለየ
መሆኑን ጠቅሶ ምላሽ ሰጥቷል። ቴዲ እንደ ዜጋ መዝፈን
መብት እያለው ስርዓቱ ጣልቃ ገብቶ መብቱን መጣሱ ላይ
ተቃውሞ ማቅረብ የመብት ጥሰት ለኦሮሞ ምን ያህል ዋጋ
እያስከፈለው ስለሚታወቅ ያንን ማድረጉን ጠቁሟል።

እየሰረቀ ለማሸሽ አይችልም። ሌብነት፤ ባለጌነት፤ ጉቦ፤
ሕዝብን ማጉላላት፤ አድልዎና ሙስና ከቁንጮው ሊወገድ
ያልቻለበት መሰረታዊ ምክንያት አገዛዙ በሕግ የበላይነት
ስለማያምን፤ ሕዝብ የፖለቲካው ስልጣን ባለቤት ስላልሆነ
ነው። ኢትዮጵያና ሕዝቧ ተቆርቋሪ የላቸውም ብየ
የምከራከረው ለዚህ ነው።
እኔን የአገር ውስጥ ሁኔታ ብቻ አያስጨንቀኝም። ዞሮ
ዞሮ የአገር ቤቱ ሁኔታ ህብረት ካለ መፍትሄ ያገኛል የሚል
እምነት አለኝ። ሆኖም፤ ሌላ ልንክደው የማንችለው፤ ግን
የማንነጋገርበትና የማንተቸው ክስተት አለ። ይኼውም፤
ኢትዮጵያ በውጭ ጠላቶችና በውስጥ ተገንጣይ ኃይሎች
እየደማች መሆኗን ነው።
ይኼን አበይት ጉዳይ ለምን እንሸሸዋለን?
በሌላ አነጋገር፤ ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ፤ ሆነ ተብሎ
በተቀነባበረ በውጭ የኢትዮጵያ ጠላቶችና በአገር ውስጥ
ጠባብ ብሄርተኞች “ድርድር” መሳይ ሴራ “የተለያዩ አገሮች
የሚገኙባት መልክዓ ምድር ናት” የሚለው ሰው ሰራሽ
ታሪክና ብሂል ስር ሰዶባታል። ዘጠኝ ክልሎች፤ ዘጠኝ
አገሮች!!!
በአጭሩ፤ ተገንጣይ ኃይሎችና የውጭ አጋሮቻቸው
የሚሉት እንዲህ ነው። ኢትዮጵያ “የኢትዮጵያዊያን
የጋራ አገር አይደለችም! ኢትዮጵያዊነት በአማራ ገዥዎች
ተቀነባብሮ በሌሎች ብሄሮች ላይ የተጫነ የቅኝ ገዥዎች
ታሪክ እንጅ የጋራ ብሄራዊ የዜግነት መለያችን አይደለም!
ኢትዮጵያ የብሄሮች እስር ቤት ናት!! እነዚህና ሌሎች
የፈጠራ ዜናዎችና አዲስ ታሪኮች ጸረ-ኢትዮጵያና ጸረኢትዮጵያዊነት መርሆዎች ናቸው። አገር አፍራሾች ናቸው።
ጠብ ጫሪዎች ናቸው። ጸረ እድገት ናቸው። ጸረ ሰላም
ናቸው። ጸረ እርጋታና ጸረ ሕዝብ ናቸው። ለእውነተኛ
ዲሞክራሳዊ ስርዓት ምስረታ ማነቆና ተግዳሮት ናቸው።
ለኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች መግቢያ ወንፊቶች ናቸው።
ይኼን በሚመለከት ብዙ ምርምርና ጥናት ያደረገውን
የPaul Collierን መጻህፍት፤ በተለይ “Understanding
Civil War: volume 1, Africa. ኮሌ በማያሻማ ደረጃ
የእርስ በርስ ጦርነት ለአፍሪካ አገሮች ድህነት፤ ኋላ ቀርነት፤
መፈራረስና ጥገኝነት መሰረት መሆኑን በመረጃ አሳይቷል።
ብዙ የተገነጠሉ አገሮች ለድህነትና ለተከታታይ መፈራረስ
እንደተጋለጡ መረጃዎች አሉ።
የቀድሞዋ ዩጎስላቪያ ምሳሌ ናት። ኢስት ቲሞርም
እንደዚሁ። በደቡብ ሱዳን የሚካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት
ሕዝቡን ሊወገድ ለሚችል የረሃብ፤ የስደት፤ የበሽታ፤
የጥገኝነት፤ የእርስ በርስ እልቂት አደጋዎች አጋልጦታል።
ይህ በኢትዮጵያ አይከሰትም የምንል ተሳስተናል፤ ሊከሰት
ይችላል። በየቦታው የተከሰተው የእርስ በርስ ግጭት ማየት
አግባብ አለው።
ተገንጣዮችን ወደ ጎን ትተን በኢትዮጵያ ቀጣይነት፤
በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ነጻነት እምነት አለን ብለን አፋችን
ከፍተን የምንናገረው ይህችን የጋራ አገራችን ከመፈራረስ
ለማዳን ምን እየሰራን ነው?
መልሱን ለአንባቢ እተወዋለሁ።
ኢትዮጵያ ሃገራችን አሁንም ብዙ ተቆርቋሪዎች፤
ብዙ አገር ወዳዶች አሏት። ማንን ጠቅሸ ማንን ልተወው?
ከዚህ ትንተና ጋር የሚዛመድ ጽሁፍ ሳገኝ ግን ላልፈው
አልፈልግም። ልጠቅስ የፈለግሁት ኢትዮጵያዊቷ አገር
ወዳዷ ወይዘሮ ከበቡሽ ተስፋየ የተባለች ደራሲ“ቴዲ አፍሮ”
የዘፈነውን የአገር ፍቅር ዘፈን መንፈስ የሚያንጸባርቅ፤
በሁለት ገጾች ያበረከተችንን ግጥም ነው። ይህ ጽሁፍ ወደ
መጽሃፍ ቢለወጥ አንድ ስንክሳር ይወጣዋል። ደራሲዋን
በጣም እያመሰገንኩ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይኼን የእሷን
ድርሰት እንዲያሰራጨው፤ እንድታሰራጨው አደራ
አላለሁ።
“ድር ቢያብር አንበሳ ያስር
ትልቅ ነበርን ትልቅ ያሉን፤
ነፃ ህዝብ በነፃነት የከበርን፤
የሰው ልጆች አሃዱ የፍጥረታት መጀመሪያ፤
የአንድ እናት ልጆች የድንቅነሽ ዝርያ፤
በአንዲት ድንኳን ስር ተሰልፈን፤
ለኣንድ ሰንደቅ አላማ በአንድነት የዘመርን፤
ቀይ የቀይ ዳማ ጠይም ጥቁር ኢትዮጵያዊ የብሄሮች
ጥምር፤ ባለአገር ባለፊደል፤ ባለባህል፤ ታሪክ ያለን.......
በአንድ ድንክ አልጋ እንዳሸን ወተን ገብተን፤
የምንቦርቅበት የወል ቤት የነበረን......
በዕውቀት በጥበብ የላቀው፤
ትውልድ ምን ይላል ወገኔ ስደት የተመቸው፤
መቼ ነው ሮጦ ለወገኑ የሚደርሰው፤
ዛሬ ተባብሮ ነገ የሚያፈርሰው፤
የት አለ ያትውልድ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ያሉት፤
የአበው ምሳሌ በክቡር በጨዋነት አንድ አድርገው
ያሳደጉት!! ማነው ጎበዝ የአያቱን ጋሻና ጦር የታጠቀ፤
የእምዬን ቃልኪዳን እምነትዋን የጠበቀ፤
ፍርድ አወቅ ትውልድ ጥፋተኛ ከሳሽ፤
የወገኑን ዕምባ የሚያብስ ደም መላሽ፤
በቃለ መሃላ የአንድነትን ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ
የሚፈነጥቅ፤
ማነው ጎበዝ ወገን አንገቱን ሳይደፋ ያለፍርሀት
ያለጭንቀት ዜጋዋ ሀሳቡን በነፃነት የሚገልጥባት በሐቅ?
ፍትህ የነገሰባት፤ የዜጎች እኩልነት የተረጋገጠባት፤
ሁሉም እንደችሎታው ሰርቶ የሚያድርባት፤

የጋርዮሽ ባህልና ታሪክ የሚጋሩባት፤
የጎሳ አጥር ፍርሶ የአንድነት ግንብ የሚገነባባት፤ እጅ
ለእጅ ተያይዞ አንዲት ኢትዮጵያን የሚገነባ፤
ማነው? ደፋር ለአገሩ ቃል የሚገባ!!!”
ይህች እህታችን በሚቀሰቅስ ቋንቋ ያቀረበችውን ሃሳብ፤
ምክር፤ ጥያቄና ተግዳሮት ረጋ ባለ አአምሮ አስበንበት
እስኪ ከአሁን በኋላ ለአዲሱ ዓመት፤ በአዲስ መንፈስ፤
በአዲስ ቆራጥነት፤ በአገር ወዳድነት፤ በብሄራዊ መግባባትና
በዜጎች ትሥስር አስፈላጊነት አምነን፤ አፋኙን፤ ጨቋኙንና
መዝባሪውን አገዛዝ አስወግደን፤ ሕዝብን የስልጣኑ ባለቤት
በሚያደርግ፤ በሕግ የበላይነት፤ በፍትህ-ርትህ፤ በእውነተኛ
የብሄሮችና የዜጎች እኩልነት፤ በዘላቂና ፍትሃዊ እድገት
በሚያምን ዲሞክራሳዊ ስርዓት ለመተካት እንወስን።
አገር እየፈረሰች፤ ሕዝብ እያለቀሰና ልጆቹን ለስደት
እየዳረገ፤ ቢያንስ ስምንት ሚሊየን ኢትዮጵያዊያን በረሃብ
እየተሰቃዩ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙስናና ከአገር ከሕግ
ውጭ በሚወጣ ግዙፍ ኃብት እየደማ “አዲስ ዓመት”
ለማክበር ህሊናችን መፍቀድ የለበትም። በዚህ አዲስ ዓምት
የአስተሳሰብ ለውጥ ለማድረግ ብንወስን ራሳችን አክብረን
የዓለም ሕዝብ እንዲያከብረን ለማድረግ እንችላለን።
የአስተሳሰብ ለውጥ ካላደረግን ራሳችን በታሪክ ተጠያቂዎች
መሆናችን አይቀርም።
የአስተሳሰብ ለውጥ አይቻልም የሚሉ ብዙ ናቸው።
ሆኖም፤ አይቻልም ከሚሉት ይልቅ መጭውን ወይንም
የወደፊቱን ዓለም ሁኔታ የሚለውጡት የአስተሳሰብ ለውጥ
ይቻላል የሚሉት ናቸው።
ይህን ክፍል ለማጠቃለል ሁለት በመሬት ላይ የታዩ
ምሳሌዎችን ላቅርብ።
አንድ፤ የጎንደር ሕዝብ እንደ ብረት በጠነከረ ሕብረት
ዳር እስከ ዳር ተነስቶ በህወሓት/ኢህአዴግ አልገዛም ሲል
የምግብ እጥረት ተከሰተ። በተለይ የተጎዱት በከተማ
የሚኖሩ የቀን ሰራተኞች ነበሩ። ይኼ ደፋርና ጀግና ሕዝብ
ችግሩን እንዴት ይወጣው ይሆን? እያልን የምንጨነቅ፤
በስደት የምንኖር ኢትዮጵያዊያን እንነጋገር ነበር። እኛን
ቀድመውን የሄዱት ወገኖቻችን ያደረጉት አስደናቂ ስራ
የሚከተለውን ይመስላል። ሕዝቡ ተነጋግሮ ትንሽ ያለው
ምንም ለሌለው መስጠት ግዴታው ነው የሚል መርህ
ተከተለና ለወገኖቹ ደረረሰላቸው። ይህን የተቀደሰ ስራ
ስኬታማ ያደረጉት ወጣቶች ነበሩ። አንዲት ጀግና ጎንደሬ-ስሟ “የእኔ አበባ” ነው ሲሉ ሰምቻለሁ-- እንጀራ ይዛ
ለሌላቸው ምግብ ስታቀርብ የወያኔ አልሞ ተኳሾች ገደሏት።
በዛሬዋ ኢትዮጵያ ቁርስ እነጀራ ለተራቡ መስጠት ወንጀል
ነው። ያስገድላል።
በዚህ አዲስ ዓመት ይህችን በለጋነቷ የተቀጨችና ታሪክ
የሰራች ጀግና እህታችን ሳስታውስ ለጎንደር ሕዝብ ያለኝን
አድናቆትና አክብሮት እየገለጽኩ ወጣቱን ትውልድ አደራ
የምለው ይህችን ወጣት አትሩሳት ነው።
ሁለት፤ ህወሓት በጎንደር ሕዝብ፤ በተለይ በአማራው
ሕዝብ ላይ ጦርነት ካወጀ አስርት ዓመታት አልፈዋል።
አዲሱን ዓመት የሚያከብረው ለብዙ ሽህ ዓመታት
በወንድማማችነት፤ በእህትማማችነት ማህበረሰባዊ ትሥስር
(Social cohesion) ፈጥሮ፤ ተከባብሮ፤ ተዋልዶ፤ አንድ
ባህል፤ አንድ ቋንቋ፤ አንድ አስተሳሰብ፤ አንድ ኃይማኖት
ወዘተርፈ ተከትሎ የሚኖረውን የአማራና የቅማንት ሕዝብ፤
የጋራ ጠላቱን ትቶ እርስ በርሱ እንዲጫረስ፤ መሬቱን
ተነጥቆ የተፈጥሮ ኃብት ድሃ እንዲሆን፤ እንዲሰደድ፤
ክብሩና ነጻነቱ እንዲገፈፍ፤ ለህወሓቶች የመሬት ነጠቃና
የትግራይ መስፋፋት እቅድ ሰለባ እንዲሆን እየተደረገ ነው።
በጥቂት ቀናቶች ውስጥ ለቅማንት ብሄር የሚሰጠውን
መሬት ለማጽደቅ ሬፈረንደም ይካሄዳል የሚል የከፋፍለህ
ግዛው ፖሊሲ ህወሓት በበላይነት የሚቆጣጠረው
የኢህአዴግና “የአማራው ክልል” አስተዳደር ወስነዋል።
የብሄር ተኮሩ አገዛዝ እድሜውን የሚያራዝመውና
መሬቶችን የሚነጥቀው ሕዝብን ከሕዝብ በመለያየትና
በማጋጨት ስለሆነ ይኼን ተንኮል የሚያውቀው
የአማራውና የቅማንቱ ሕዝብ ሴራውን እያጋለጠው ነው።
ወጣት ጎንደሬዎች በየአካባቢው እየተዘዋወሩ የህወሓት
ታዛዦችንና የተወሰኑ ለግል ጥቅማቸውና ለዝናቸው
የቆሙትን “የቅማንት ሕዝብ” ተቆርቋሪዎች እያጋለጧቸው
ነው።
የቅማንት ጥያቄ ከሕዝባዊው አመጽ በኋላ ለምን እንደ
አዲስ ጉዳይ ብቅ አለ?
ከዚህ በፊት በሰፊ ጥናት፤ ምርምርና መረጃ እንዳሳየሁት
“የቅማንት ጥያቄ” እንደ አዲስ ዓመት ስጦታ ለጎንደርና
ለኢትዮጵያ ሕዝብ የቀረበበት መሰረታዊ ምክንያት
የወልቃይት ጉዳይ እንዲረሳ፤ ሕዝቡ እንዲዘነጋው
ለማድረግ ነው። አሁን ከቅማንት ጥያቄ ጋር አብሮና ተሳስሮ
የሚካሄደው የውስጥ ደባ ከዚህ በፊት ከጎንደር/ቤጌምድር፤
ከወሎ፤ ከጎጃም የተነጠቁት መሬቶች የታላቋ ትግራይ አካል
እንዲሆኑ ለማድረግ፤ ወልቃይት ጠገዴ ቢያንስ ተከፋፍሎ
ወደ ትግራይ ክልል እንዲጠቃለል ለማድረግ፤ የቅማንቱና
የአማራው ሕዝብ እንዲከፋፈል ለማመቻቸትና የትግራይ
ክልል የበላይነቱን እንዲይዝ ለማድረግ ነው።
ልጠቅሰው የምገደደው አስኳል ጉዳይ፤ ይህን ሴራ
የተረዳው የጎንደር ወጣት ትውልድ ተጻራሪውን እያደረገ
መሆኑን ነው። ይህ ወጣት ትውልድ የሚለው እንዲህ
ነው። “አማራውና ቅማንቱ አንድ ሕዝብ ነው። የሚጸሉየው
በጋራ፤ (በኢትዮጵያ.... ወደ ገጽ 14 የዞረ)
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ጆሮ.... (ከገጽ 16 የዞረ)

ትራንስፖርት ሾፌሮች፣ ዲጄዎችና በአጠቃላይ
ከፍተኛ ድምፆች ጋር ግንኙነት ባላቸው አካባቢዎች
የሚውሉና የሚያመጡ ሰዎች ችግሩ ሊገጥማቸው
ይችላል፡፡ የአንዳንድ መድሃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳትም
በጆሮ ውስጥ ድምፅ ጩኸት ሊገለፅ ይችላል፡፡ ፀረ
ባክቴሪያ መድሃኒቶች፣ የካንሰር መድሃኒቶች፣ ህመም
ማስታወሻዎች በዚህ በኩል ተደጋግመው ይነሳሉ፡
፡ የጆረ ኩክ በተፈጥሮ ከሚፈለገው መጠን በላይ
መከማቸትና ድምፆችን የሚቀበሉትና በጆሮ ውስጥ ያሉ
ጉዳት የገጠማቸው ጥቃቅን ፀጉሮች ከጆሮ ታምቡር ጋር
በመገናኘት ንዝረት መፍጠራቸውም ጆሮወትን በጩኸት
ሊረብሹ እንደሚችሉ ማህበሩ ያወጣው ሪፖርት ያሳያል፡
፡በጣም አልፎ አልፎ የጆሮ ውስጥ ጩኸት ከጆሮ ውስ
ጣዊ ክፍሎች በአንዱ ዕጢ አድጎ ሊሆን እንደሚችል
የሚጠቁምበት አጋጣሚ አለ፡፡ በአንገትና ጭንቅላት
ላይ የሚደርሱ የግጭት ወይም የመውደቅ አደጋዎችም
ምክንያት የሚፈጥሩ የጆሮ ነርቮች ጉዳቶች ለጆሮ ውስጥ
ጩኸት በምክንያትነት ይነሳሉ፡፡
ጩኸት አምጪው ከፍተኛ ድምፅ እንዴት ያለ ነው?

ለመሆኑ ግን ከፍተኛ የሚባለው ድምፅ እንዴት ያለ
ነው? መጠኑንስ እንዴት አውቃለሁ? ለምትሉ ጥቂት
ማጣቀሻዎችን እናነሳለን፡፡ ድምፆች በሳይንሱ ዴሲብል
የሚባል መለኪያ አላቸው፡፡ ለጆሮ ችግር አያመጣም
ሊባል የሚችለው ከፍተኛ የድምፅ ምጣኔ 85 ዲሴብል
ነው፡፡ ከ90 ዴሲብል የጨመረ የድምፅ መጠን የጆሮን
የመስማት ብቃት ከጥቅም ውጪ ያደርጋል፡፡ የድምፁን
መጠን ለማወዳደር ቢፈልጉ የሚዞር ሰዓት ጢቅ፣ ጢቅ
የሚል ድምፅ ልኩ 20 ዴሲብል ነው፡፡
ዝናብ ጣራ ላይ ሲወርድ 50 ዴሲብል የሚገመት
ድምፅ አለው፡፡ የፀጉር ማድረቂያ ማሽን 100 ዲሴብል
የሚገመት ድምፅ ያወጣል፡፡ እርር ብለው የሚያለቅሱ
ህፃናት ድምፅ 110 ዴሲብል ይ
ገመታል፡፡ ትልልቅ ኮንሰርቶች ላይ የሚወጡ የስፒከር
ድምፆች ወደ 120 ዴሲብል ይደርሳሉ፡፡ ይህ ማጣቀሻ
ራስዎን ከከባድ ድምፆች ለመጠበቅ ይረዱዎታል ይላሉ
ባለሙያዎቹ፡፡

ጩኸቱን ያርቁ!

የትኛውንም እርግብግበት ተቀብለው የድምፁን ምንነት
ለይተው የሚነግሩን በጆሮ ውስጥ የሚገኙ ‹‹ሲሊያ››

እርሶ የሺ እንጀራን ካልቀመሱ ደንበኞቻችንን ለምን
እንደሚመገቡት ይጠይቋቸው፤
የኛ የጥራት ምስክሮቻችን ደንበኞቻችን ናቸው

የተሰኙ ጥቃቅን ፀጉሮች ናቸው፡፡ እነዚህ ፀጉሮች በከባድ
ድምፆች በቀላሉ የሚጎዱና ዳግም የማያገግሙ በመሆኑ
እነዚህን በኤርፎን፣ ስፒከሮች ወይም ማሽኖች የሚወጡ
ድምፆች በሚቻል መጠን ማራቅ ከጆሮው ውስጥ አደንቋሪ
ጩኸት ይገላገልዎታል፡፡ ጩኸቱ በርክቶ ለረጅም ጊዜ
ሲቆይ፣ የመስማት ብቃትን የማሳጣት ጭምር ችግር
ስለሚያመጣ ራስዎን ከከባድ ድምፆች ማራቁ ቀዳሚ
በባለሞያዎች የሚመከር ተግባር ነው፡፡
በመዝናኛ ስፍራዎች አዘውትሮ በመገኘትና ለከፍተኛ
ድምፆች በመጋለጥ፣ የሚከሰተውን ጉዳት በቀላሉ
እርምጃና ለጆሮዎ ዋጋ በመስጠት መከላከል የሚችል
ቢሆንም፣ ከስራ ጠባይ ጋር የተያያዘውንና ለተለያዩ
ማሽኖች ከፍተኛ ድምፅ መጋለጥን ማስወገድ ሊያስቸግር
ይችላል፡፡
ለዚህ በመፍትሄነት የሚወሰደው፣ የጆሮ መከላከያ
መሳሪያዎችን አድርጎ መስራት እና ይህም በስራ ቦታዎች
ላይ ሁልጊዜ የሚገኝ መሳሪያ እንዲሆን ቀጣሪዎችን
መጠየቅ ነው፡፡ ደረጃውን የጠበቀ መከላከያ በቀጣሪዎች
ባይገኝ እንኳ መለስተኛ ኤርፎን በመግዛት ራስን መጠበቅ
ያስፈልጋል፡፡
በከፍተኛ ድምፆች ችግር የደረሰበትን ጆሮ በህክምና
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ወደ ቀደመ ዐቅሙ መመለስና ማደግ ባይቻልም፣ የድምፅ
ቴራፒ በሚባል ህክምና ጩኸቱ የተደበቀና የጠፋ
እንደሚመስል የማድረግ ህክምና ይሰጣል፡፡ በሙከራ
ደረጃ ያሉና የጆሮ ውስጥ የዘወትር ችግራቸው ለሆነ
ሰዎች የሚሰጡ ህክምናዎች፣ ወደ ፊት ዘላቂ መፍትሄ
እንደሚሰጡ ተስፋ አለን ሲሉ ሙከራቸውን ፕሮሲዲንግስ
ኦፍ አካዳሚ ኦፍ ሳይንስስ በተባለው የምርምር መጽሔት
በቅርቡ ያሳተሙት ባለሙያዎች ይገልፃሉ፡፡ እስከዚያው
ግን በአጠቃላይ ለሰዎች እየተመከረ ያለው ጆሮአችሁን
ከጉዳት ጠብቁ የሚል ነው፡፡
የመከላከያ ዝርዝሮቹን ስንጠቀልላቸው የጆሮ ውስጥ
ጩኸት ካለብዎ ዋነኛ ምክንያቶች፣ ለከፍተኛ ድምፅ
መጋለጥዎ አለዚያም ለሌላ የጤና ችግር የሚወስዷቸው
መድሃኒቶች ያመጡት የጎንዮሽ ጉዳት ሊሆን ስለሚችል፣
እነዚህን በባለሞያ እርዳታ ለይተው መፍትሄውንም
አብረው ይፈልጉ የሚል ነው፡፡ ለዚህም የአንገር በላይ
ስፔሻሊስቶችን ማማከሩ ቀዳሚ እርምጃዎት ይሆናል፡
፡ በመግቢያችን ያነሳነው ወጣት ምስክርም የችግሩን
ከባድነት ያወቀው የባለሞያ ሐሳብ በሰማ ወቅት ነበር፡፡
እናም የጆሮዎችንና ድምፆችን ነገር ቸል አይበሉ፡፡

