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ናትና  መገዲ ብማእከል``ቲ ዝተላብዐ  ሕማም - እቶም 
ዝቕጽሉ ስጉምታት ብቆላሕታ 

ቅቡል ካብ 19.04.2021 
 

 

ማእከላት መውዓል ህጻናት ከምኡ`ውን ኣብያተ-ትምህርቲ፡  ኣብ ሰኑይ ሰኑይ እተን  ማእከላት መውዓል  ህጻ ናት ናብ ናይ ህጹጽ ጉዳይ ክንክን  

ይቕየ ራ።  ብልክዕ  ከምኡ ድማ ንካብ 1ይ ክሳብ 6ይ ዘ ለዉ ከምኡ`ውን  ናይ ፍሉይ ኣ ተኩሮ ዘድልዮም ኣብያተ-ትምህርቲ ተመሃሮ።  ናይ መወዳእታ ዓመት 

ወዲኦም ንዝምረቑ ተመሃሮ ድማ ናይ ገ ጽ ብገ ጽ ዝውሃብ መምርሒ ምውሳድ ክቕጽሉ ኢዮም።  እቶም ዝተረፉ ክላሳት ግን  ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ 

ክምሃሩ  ኢዮም።  

 
ክልከላ  ምትንኻፍ፡  ኣብ መጻኢ፡  ርክባት ኣብ መንጎ  ኣ ባላት ሓደ  ገ ዛ ን  ሓደ  ካልእ  ሰብን  ጥራይ ኢዮም ዝፍቀዱ።  ዝተኣ ሳሰሩ  ቆልዑ ክሳብ 14 ዓመት 

ዕድሜኦም ኣብቲ ቅመራ ኣይክጠቓለሉን  ኢዮም።  ብልክዕ  ከምኡ ድማ ነ ቶም ኣድለይቲ ዘ ሰንዩ  ሰባት ናይቲ ስንኩል  ሰብ ይምልከቱ።  መጻምድቲ፡  

ዝተመዝገ ቡ መጻምድቲ ከምኡ`ውን  ብሓባር -ዝቕመጡ ሰባት ግን  ብሓባር  ዘ ይቕመጡ ኣብ ሓደ  ገ ዛ  ምስዝኾኑ  ከም ኣ ባላት ሓደ  ገ ዛ  ኢዮም ዝሕሰቡ።  እዚ 

ድማ ምስቶም ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ  ዝነ በሩ  ሕግታት ዝሰማማዕ  ኢዩ ።  

 
ክልከላ  ምውጻእ ፡  ክሳብ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝውስን ፡  እ ዞም ዘ ለዉ ሕግታት ኣብ ግብሪ  ይውዕሉ።  እ ንድሕር  ፍጻሜታት ናይ ሓደሽቲ ጉዳያት 

ልዕሊ 100 በጺሑ ኣብ ሓደ  ሃ ገ ር  ወይ ና ጻ  ከተማ፡  እቲ ኩነ ታት በቲ ከባቢ ክግምገ ም ኣ ለዎ።  እ ንድሕር  ዘ ይተፈልጠ ዓይነ ት ሕማም ተራእ ዩ ፡  ናይ 

ምሸት ሰዓት እቶእቶ (21 ድ.ቀ. ክሳብ 6 ቅ.ቀ.) ኣብ ግብሪ  ክውዕሉ ኢዮም - ኣብ ክፋላት ናይታ ሃ ገ ር  ወይ ነ ጻ  ከተማ ጥራይ ኢዩ  ግን  ተኽእሎ 

ዝህልዎ።  ዜጋታት ብዛ ዕባ ``ቶም ህሉዋት ሕግታት ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሃ ገ ሮም/ከተማኦም ርእዮም ን ነ ብሶም ከፈልጡ ይሕተቱ።  ግን  ፍሉያት 

ኩነ ት ኣ ለዉ ብቕቡል  ምኽንያት ከም ናይ ስራሕ መገ ሻ  ወይ ናይ ሓኪም ቆጸራታት።  

 
መሸጣ፡  ብሰፊሑ ዱኳናት ዕጹዋት ክኾኑ  ኢዮም።  ዱኳናት በብዓይነ ቱ መግብታት፡  ሰሙናዊ ዕዳጋታት፡  ኣ ገ ልግሎታት ምቕባልን  ምብጻሕን ፡  ዱኳናት 

መስተ፡  ፋርማሲታት፡  ናይ ሕክምና  መሳርሒ መሸጢ፡  ኣብያተ-መድሃ ኒ ት፡  መዐደሊ ነ ዳዲ፡  ባንክታትን  ናይ ውህለላ  ባንክታትን ፡  ቤት-ቡስጣ፡  እ ንዳ  

ብደረቕ መሕጸቢ፡  ቤት-ሕጽቦ፡  ጋዜጣ መሸጢ፡  ዱኳናት ዕምባባ፡  ናይ ገ ዛ  እ ንስሳታት ንብረት መሸጢ፡  ዕዳጋ  ፍርያት ጀርዲን ፡  መሸጢ ሓጺነ -

መጺንን  ብጅምላ  ዝሸጡን ፡  ዱኳናት መግቢ ጥዕና ፡  ናይ ህጻ ናት ዱኳናት፡  ቤት-መነ ጽር ፡  ናይ መስምዒ ደገ ፍ መሸጢ፡  ዱኳናት መግቢ ከምኡ`ውን  

ዱኳናት መጻሕፍቲ ክፉታት ኮይኖሞ ክቕጽሉ ኢዮም ንመሰረታውያን  ቀረባት።  ኩሎም ዕጹዋት ዱኳናት ናይ ኣ ገ ልግሎታት ምቕባልን  ምብጻሕን  ከቕርቡ 

ይኽእሉ ኢዮም።  ብቖጸራን  ኣ ሉታዊ ውጽኢት መርመራን  ዕዳጋ  ምኻድ ኣድላይ ኣይኮነ ን።  እ ንተኾነ  ግን ፡  ህሉው ጠለባት ጸሬት ግድን  ብዕቱብ ክትትል  

ክግበረሉ ኣ ለዎ።  

 
ንኣካል ዝዛመዱ ኣገ ልግሎታት፡  ንኣ ካል  ዝዛመዱ ኣ ገ ልግሎታት ከም ሳሎን  ቁንጅና  ግን  ሕማቕ ዕድል  ኮይኑ  ዳግማይ ክዕጸዉ ኣ ለዎም።  እ ንዳ  

መሻጢ/ት ግን  ክፉታት ኮይኖም ክቕጽሉ ኢዮም።  እቲ ቅድመ ኩነ ት ናይ ናብ እ ንዳ  መሻጢ/ት ምኻድ ይቕጽል  ሙዃኑ  እቲ ምቕራብ ናይ ህሉው ቅልጡፍ 

መርመራ ካብ ፋርማሲ፡  ማእከል  መርመራ ወይ ካልእ  መመርመሪ  ማእከል  (ካብ 24 ሰዓታት ዘ ይሓልፍ) ወይ ነ ብሰ -መርመራ ኣብቲ ቦታ።  ሕክምና  ዝድለ  

ንፍወሳ፡  ቴራፕያዊ ወይ ናይ ክንክን  ምኽንያታት ከም ክንክን  እግሪ  እውን  ከም ተወሳኺ ናይ ሙዃን  ተኽእሎ ኣ ለዎም።  

 
ባህሊ፡  ኣብያተ-መዘክርን  ምርኢታትን  ክዕጸዉ ኢዮም።  ኣብያተ-ንባብ ንምክራይ መጻሕፍቲ ጥራይ ክፉታት ኮይኖም ክቕጽሉ ኢዮም።  

 
ስነ -እንስሳውያን  ጀርዲናት፡  መናፈሻ ህያዋን መሮር፡  መካነ -እንስሳታት፡  ናይ ውሽጢ ገ ዛ  ቦታታት ክዕጸዉ ኢዮም።  ናይ ደገ  ቦታታት ናይ መካነ -

እ ንስሳታት ከምኡ`ውን  መናፈሻ  ህያዋን  መሮር  ክፉታት ኮይኖም ክቕጽሉ ኢዮም።  ብተወሳኺ፡  ናይ ደገ  መጻወቲ ቦታታት`ውን  ጥቕሚ እ ና ሃቡ ክቕጽሉ 

ይኽእሉ ኢዮም።  

 
ስፖርት፡  ኣብ ቀረባ  መጻኢ ኣ ዘ ናጋዕትን  ህቡባትን  ስፖርት ናይ ደገ  ጥራይ ኢዮም ክኾኑ  ከም ናይ ውልቃዊ ስፖርት፡  ናይ ጽምዲ ወይ ምስ  ናትካ  

ገ ዛ ።  ስልጠናታት ንህጻ ናትን  መንስእሰያትን  ኣብ ክለባት ድሮ ተዛሚዱ ኣሎ ምስ  ምስታፍ ኣብ ክፍልታት ልሙዳት ኣብያተ-ትምህርቲ፡  ስለዚ ድማ 

ክካወኑ  ኣይክኽእሉን  ኢዮም ንግዚኡ።  

 
ናይ ተሽከርከርቲ ምዝዋርን ነ ፈርቲ ምብራርን ኣብያተ-ትምህርቲ፡  ኣብዘ ን  ዝስዕባ  ውሑዳት ሰሙናት፡  ናይ ተሽከርከርቲ ምዝዋር  ኣብያተ-

ትምህርቲ ንብህጹጽ ከምኡ`ውን  ብዘይ ምድንጓይ ናይ ተሽከርከርቲ ምምራሕ ፍቓድ ዘድልዮም ሰባት ብምኽንያት ሞያኦም ንምልምማድ ከምኡ`ውን  ናይ 

ምምራሕ ተሽከርከርቲ ፍቓድ ንምውሳድ ንክፍተኑ  ጥራይ ኢዮም ክምህሩ።  ብልክዕ  ከምኡ ድማ ንናይ ነ ፈርቲ ምብራር  ኣብያተ-ትምህርቲ ይምልከት 

ብመንጽር  እቲ ምሃብን  ምሕዳስን  ናይ ምብራር  ፍቓድን  ናይ ምብራር  ደረጃን።  

 
ቱሪዝም፡  ናይ ምዝዋር  መገ ሻታት ከምኡ`ውን  ናይ መዓልቲ መገ ሻታት ካብ ካልኦ ት ክፍለ  ሃ ገ ራት መክለንበርግ-ቮርፖመርን  ክሳብ ሕጂ ክልኩላት 

ኢዮም።  ንግዚኡ ጉዕዞ  ካብ መክለንበርግ-ቮርፖመርን  ንተጠቃምነ ት ካልኣዊ መንበሪታት ከምኡ`ውን  ቀወምቲ ቦታታት ካምቦ  እውን  ኣብ ቀረባ  መጻኢ 

ፍቑዳት ኣይክኾኑን  ኢዮም።  ብልክዕ  ከምኡ ድማ ንወነ ንቲ ንብረት፡  ኮስኮስቲ ብጽሒት፡  ወነ ንቲ ጀላቡ ከምኡ`ውን  ተሓዝቲ ቀዋሚ ውዕል  ናይ 

ምዝዋር  ገ ዛውቲ ከምኡ ድማ መንበሪ -ጀላቡ ካብ ካልኦ ት ክፍለ  ሃ ገ ራት ጀርመን።  ነ ዚ ድማ፡  ከም̀ቶም ድሮ ኣብቲ ሃ ገ ር  ዘ ለዉ፡  ናይ ለውጢ ግዜ ክህሉ 

ኢዩ  ክሳብ ከምኡ`ውን  ዘጠቓልል  ሚያዝያ  23,2021።  
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