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መልሲ ን”ዘየጥለልካ ዘረባ ጠቐነ ዶ መልገባ” ዝብል ብመን ምዃኑ ዘይፍለጥ “ሓየሎም 
ወዲ ኣሉላ” ንዝተፃሕፈ፤ 

በዓል ሃፍቲ ኣቶ ዳዊት ገ/ብሄር ኣብ ቀረባ እዋናት ምስ ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ ኣብ 
ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ኣብ ትግራይ ኣለው ዝበልዎም ዙርያ መለሽ ፀገማት (በቢዘርፉ 
ዘለው) ኣልዕሎም እንትዛረቡ ብዋናነት ብዓይጋ ኣብ ዝተፈነው ቃለ መሕትቶም ኣድሚፅና 
ኢና። ንዙይ ተኸቲሉ ናይ ኣንትንክኡና ዓይነት “ገፍገፍ” ካብ ብዙሓት ኣብያተ ዕዮታትን 
ትካላትን ይስማዕ ነይሩ። ኣቶ ዳዊት ዝተዛረብዎ ብመሰረቱ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እኳ 
እንተኾነ ምንም ዝእረምን ሚዛን ክሕዝ ዝግበኦን የብሉን ግን ዝበሃል ኣይኮነን እሞ ካብ 
ዝምልከቶም ኣካላት መብራህርህን እንተልዩ እውን መስተኻኸልን እንተተወሃበ ነውሪ 
ኣይነበሮን። ገሊኦም ምልሲ ወሃብቲ ግን ካብ መሰረታዊ ሓቂ ይኹን ካብ ባህልና ብዝወፀ 
ኣገላልፃ ዓይኖም ብጨው ሕፅብ ኣቢሎም ክሕስውን ከወናድቡን ጀሚሮም። ካብ ኩሉ 
ንላዕሊ ግን ዝሕሱን ዘጭበርብርን ዘሎ ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝፈለጠ እሞ ብግልፂ መንነቱ 
ኣውፅኡ ከምኣ ምባል ነብሱ ዝኣበየቶ መን ምዃኑ ዘይፍለጥ ሓየሎም ወዲ ኣሉ ብዛዕባ 
ሆስፒታል ዓድዋ ዝሃቦ መልሲ፤ ሆስፒታል ዓድዋ ብኣካል ንዝፈልጥ ህዝቢ ፀርፍን 
ንዕቐትን እዩ እሞ ሓቂ ብኸምዙይ ንሕሽክርናን ክድምናን ክበሃል እናተታሞመት ምርኣይ 
ስለ ዘሕመመኒ ናብ ሆስፒታል ዓድዋ ከይደ ብቪድዮን ብፎቶን ዘልዕልክዎ ሓቂ መሰረት 
ገይረ እታ ዘላ ከቅምጥ መሪፀ ኣለኹ። ኣብ ካሊእ ዘሎ ሰብ ከይደናገር እምበር ኣብ ዓድዋ 
ንዘሎስ ምንም ምኝንጋር ዘድሊ እውን ኣይኮነን። 

1) ዓራት (መደቀሲ) ብዝምልከት፦ ኣቶ ዳዊት ኣብ ዘረብኡ ኣብ ሆስፒታል ዓድዋ 
ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ 8 ሰባት ይድቅሱ፤ ኣብኡ ድማ ኣንስትዮን ተባዕትዮን 
ተሓዋዊሶም ይርከቡ ይብል። 



 
 
ብተግባር ከይድና እንትነረጋግፅ ድማ 8 ጥራይ ዘይኮነስ 10 ሰብ እሞ ድማ 
ኣነስትዮ፣ ህፃናት፣ ተባዕትዮ ብሓደ ረኸብና። እቲ ዝበዝሕ ዓራውቲ ኣብ ሓደ ክፍሊ 
6ን 8ን እዩ። ፆታ ተሓዋዊሱ እዩ። እቲ ክፍሊ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰብ ዝበዝሖ ስለ 
ዝኾነ ተዓፍንካ ዘይነበረካ ሕማም እዩ ዘምፀአልካ። ኣብ ሓደ ክፍሊ 10 ሰብ እሞ 
ህፃናት፤ ኩሉ ፃታን ዝረኸብናዮ ብቪድዮ ተቐሪፁ እዩ። ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ናይ 
ቦታ ፅበት ኣሎ እዩ። ዘይፍለጥ ሓየሎም ወዲ ኣሉላ ግን ንዚኣ ሓቂ እዚኣ ዓይኑ 
ብጨው ሕብስ ኣቢሉ እካድኣስ ትርፊ ዓራት ኣለና ይብለና ። ይገርም። 
 

2) ላውንደሪ ብዝምልከት፦ ኣብቲ ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ ወርሒ ላውንደሪ ዝምልከት 
ክልተ ለውጥታት ነይሮም ፤ ሓድ እቲ ንነዊሕ እዋን ተበላሽዩ ዝነበረ ተዓርዩ ዋላ 
እናተቖራረፀ እንተኾነ ግልጋሎት ክህብ ጀሚሩ፤ ካልኣይ ብሓገዝ ዝተረኸባ ክልተ 
ላውንደሪ ናብቲ ሆስፒታል ኣትየን ኣለዋ። ይኹን እምበር ኣገልግሎት እነሃባ 



ኣይኮናን። ገና ተኸዲነን እየን ተቐሚጠን ዘለዋ ። አዚ ፎቶ ይርኣዩ

 
 
እዚ ከምዚ እነሃለወ ንሕና ከይድና እንትንርኢ ደም ዝተነክአ ዓለባ ብኢድ (ጓንቲ 
ዘለዎ) እንትሕፀብ ረኣና። ንታ እትሓፅብ ዝረኸብናያ እውን ብቪድዮ እናቐረፅና 
ኣዘራረብናያ። ብጣዕሚ እናማረረት ድማ ብኢዳ ክትሓፅብ ከም ተገደደት ተዛረበት 
ማለት ካሊእ መማረፂ ከም ዘየለ ተዛረበት። ስለዚ ዘይፍለጦ ሓየሎም ወዲኣሉላ 
እንታይ ይብሉ ከም ዘለው ይተዓዛዝብ እዩ። 
 

3) ጀነሬተር ብዝምልከት፦  ርግፅ ናይ ቀደም ነባር ጀነሬተር ኣላ። ይኹን እምበር 
ካብ እትሰርሐሉ እትበላሸዎ ስለ ዝበዝሕ ዳርጋ ዘየላ እያ ኢሎም ሽዑ ዝረኸብናዮም 
ተረኛ ሓለዋ ኣረጋጊፆምልና እዮም። ብተግባር እውን ኣብ እዋን መጥባሕቲ 
ዝተበላሸወትሉ ኣጋጣምታት ከም ዘሎ ኣረጋጊፆምልና እዮም። ስለዚ ዘተኣማምን 
ጀነሬተር ኣብ ሆስፒታል ዓድዋ የለን ኣርባዕተ ነጥቢ። አዙይ ከይድካ ምርግጋፅ 
እዩ። 
 

4) ሓፈሻዊ ፅሬትን ሽንቲ ቤትን እዚ ሆስፒታል ብዝምልከት፦ ብሓፈሽኡ ናብቲ 
ሆስፒታል ክትኣቱ ከለኻ ዘወርወር ኣቢሉ ከውድቐካ ዝብል ሕማቅ ሽታ ዘለዎ 
ኮይኑ፤ ንመርኣያ ዝኣክል እቲ ሽንቲ በትን ናይ ኢድን ኣቑሑን መሕፀብን እንታይ 
ከም ዝመስል ብፎቶ ተዓዘቡ



 



5) ብመሰረቱ ሆስፒታል ዓድዋ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ምዃኑ ተፈሊጡ ሓለፍቲ እቲ 
ሆስፒታል ሓገዝ ደልዮም ንተወለደቲ አቲ ከባብን ገበርቲ ሰናይን ቅድሚ ሒደት 
ኣዋርሕ ናይ ሓገዝ ሕቶ ኣቀሪቦም ነይሮም፤ እሞ ኣብኡ ዝተዘርዘሩ ብዙሓት 
ፀገማት ኣለው 
 

 
 
ስለዚ አቲ ሓቂ እዙይ እናሃለወ ክትፍቶ ኢልካን ብሓደ ሕልኩስ ንሕልንኡ ዘይሓድር  
ተኣዚዝካ ምስ ሕልናኻ እናተቓለስካ ዘየሎ ነግር ቀባቢእኻን ሓቂ ንእተዛረቡ ኣቶ ዳዊት 
ክተናሹን ክትድህልን ዝፈተንካ ዘይትፍለጥ ሓየሎም ወዲ ኣሉላ ናብ ልብኻ ተመለስ 
ንባዕልኻ ተዓሽኻ ሰብ ክተታልል ኣይትፈትን። 
 


