
      መበል 32 ዓመት ቁ.106                            ሰንበት 1 ጥሪ 2023                      ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ 

ገጽ  5ገጽ  5

ብርሃንን ምስጢራቱንብርሃንን ምስጢራቱን ዓበይቲ ፍጻሜታት - 2022ዓበይቲ ፍጻሜታት - 2022 ኣብ ፈረስ ዝተወጠሐ ሬሳ ኣብ ፈረስ ዝተወጠሐ ሬሳ 
ዝተዓወተሉ ውድድርዝተዓወተሉ ውድድር

ጽምብል ጽምብል 
ሓዲሽ ሓዲሽ 

ዓመት ኣብ ዓመት ኣብ 
ዝተፈላለዩ ዝተፈላለዩ 

ቦታታትቦታታት

ሮናልዶ፡ ሮናልዶ፡ 
መዝገብ መዝገብ 
ታሪኽ ታሪኽ 

ኤውሮጳ ኤውሮጳ 
ዓጽዩዓጽዩ

ገጽ  4ገጽ  4ገጽ  3ገጽ  3ገጽ  2ገጽ  2 ገጽ  7ገጽ  7

ርሑስ ሓድሽ ዓመተ - 2023! ርሑስ ሓድሽ ዓመተ - 2023! 

መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2023

ዓመተ-2022፡ ለበዳ “ኮቪድ-19” ብተዛማዲ ዘፍ ዝበለላ’ኳ እንተተባህለት፡ ዝተፈላለየ ባህሪያዊ ሓደጋታት ዝሃወጻ 
ዓመት’ያ ነይራ። ዝያዳ ካብ ለበዳን ባህሪያዊ ሓደጋታትን ግን፡ ጐይቶት (lords) ግዝኣተ-ጫካ፡ ንዝሓልቕ ዘሎ እንኮ-
ቐጽራዊ ዕንደርኦም ‘ኢንፍዩዥን’ ንምንሳዕ ዘካይድዎ ናይ ከንቱ ህቀናታት፡ ዘኸትሎ ዘሎ ድሕነታዊን ቁጠባዊን ነውጺ’ዩ 
ሕላገታ። ኣብ ጎዶቦና ብተመሳሳሊ ቅኒት፡ በንጻር ዝበለየ ኣጀንዳታቶም፡ ቅልውላው ንምንቛት ዘካይድዎ ሸርሓዊ 
ምትእትታዋት ዛዪዱ’ዩ። ሂስተርያ ቅርሕንታዊ ተጻብኦኦም ኣንጻር ኤርትራ ኸኣ፡ ይዓርግ ኣሎ።
ኣብ ውሽጢ ከም’ዚ ዝበለ ዓለማዊን ዞባዊን ሃገራዊን ኩነት፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን፡ ንቕሓቱን ጽንዓቱን 
ስጡም መስርዑን ደራሪዑ፡ ዘሐብን መኸተ ኣመስኪሩ’ሎ። ኣብ ሕቚፊ ህዝቡ ዝመውቕ ሓይልታት ምክልኻል ከኣ፡ 
ዛጊት ንቀንጠብጠብ ወራር ተደናደንትን ዓንደርትን ዝእድብ ቅያ ስርሒታት ጸረ-መጥቃዕቲ ኣመስኪሩ’ሎ። ሓበነይ ደረት 
የብሉን።
2023 ብተዛማዲ፡ ናይ ዓብለልቲን ሓንከርቲን ዕንደራታት ኰነ፡ ናይ መጋበርያታቶም ሸርሒታት ዝዕገስ ስለዘይመስል፡ 
ልዕሊ ኩሉ ኸኣ፡ ልምዓታዊ ብድሆታትና’ውን ኪዓቢ ስለዝዀነ፡ ከይተዛነና ንዝሓየለ መኸተ ኣብ እነካይዶ ምድላዋት፡ 
ዓወት ኣብ ጐኒ ፍትሓዊን ናጻን ሕርያና’ዩ።

ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓላትን!ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓላትን!

ሓበንን ክብሪን ንሰማእታትና!ሓበንን ክብሪን ንሰማእታትና!

ዓወት ንሓፋሽ!ዓወት ንሓፋሽ!

(በዚ ኣጋጣሚ፡ ኩለን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ሳምንቲ - ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ እዋናዊ (በዚ ኣጋጣሚ፡ ኩለን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ሳምንቲ - ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ እዋናዊ 
ዘቤታዊ፡ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኰረ ቃለ-መሕትት ክገብራ ምዃነን ንሕብር።)ዘቤታዊ፡ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኰረ ቃለ-መሕትት ክገብራ ምዃነን ንሕብር።)

ኣባላት ህግደፍ ሰሜን ጀርመን ንጥፈታቶም ገምጊሞምኣባላት ህግደፍ ንኡስ ጨንፈር ሰሜን 
ጀርመን፡ ኣብ ከተማ ቩፐርታል ኣብ 
ዘቃንዕዎ ዓመታዊ ኣኼባ - ንጥፈታቶም 
ገምጊሞም። 
ኣብ’ቲ ሓደስቲ መንእሰያትን ነባራት 

ኣባላትን ዝተሳተፍዎ ገምጋም፡ ሓላፊ 
ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ 
ተወልደ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ 
ድማ ድሕሪ ምፍዃስ ቅጥዕታት ለበዳ 
ኮሮና ቫይረስ ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት 
ዝድህስስ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ፡ ሕጂ 
እውን ንኹሉ ብድሆታት መኪቶም 
መድረኻዊ ተልእኾ ንምስማር ኣበርቲዖም 
ከምዝሰርሑ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።
እቲ ቀንዲ ክስራሓሉ ዘለዎ፡ ውሽጣዊ 

ጥምረትን መሳርዕን ምድልዳል ከምዝዀነ 
ዘዘኻኸረ ኣቶ ካሕሳይ፡ እወታዊ ስእሊ 
ኤርትራ ምንጽብራቕ፣ ንጹርን ሓቀኛን 

ሓበሬታ ምርካብን ምዝርጋሕን፣ ንስድራ 
ስዉኣትን ካልኦት ጽጉማት ወገናትን 
ምሕብሓብን ምሕጋዝን፣ ከምኡ’ውን 
በብሞያኻ ንሃገርን ኮምን ኣበርክቶ ምግባር 
ልዑል ኣቓልቦ ክወሃቦ ኣተሓሳሲቡ።
ጠቕላሊ ቈንስል ኣብ ፍራንክፈርት 

ኣቶ ክብርኣብ ተኸስተ ድማ፡ “ምልባስ 
ክብሪታት ህዝባዊ ግንባር - ብተግባር” 
ብዝብል ኣርእስቲ፡ ኣብ ኣገዳስነት ውዳበን 
ምሕያል ህዝባዊ ግንባርን፡ ከምኡ’ውን 
ክኹስኰሱ ኣብ ዘለዎም ውድባውን 
ሃገራውን ክብሪታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። 
ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ፡ ኣብ ዝቐረቡ 

ኣርእስትታት ዓሚቚ ዘተ ብምክያድ፡ ከም 
ወትሩ - ኩሉ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ 
ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም።

ጋሽ-ባርካ - ኣብ ውሸባ እንስሳን ብቚልን ስልጠና ተዋሂቡ
ዞባዊ ኣገልግሎት ቁጽጽር - ጨንፈር 

ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣብ ተሰነይ 
- ንውሸባ እንስሳን ብቚልን ውጽኢቱን 
ዝምልከት ስልጠና ሂቡ።
እቲ ካብ ንኡሳን ዞባታት ተሰነይን ሃይኮታን 

ንዝተዋጽኡ ናይ ስራሕ መሻርኽቲ 
ዝተዋህበ ስልጠና - ዕላማኡ፡ ብዝተፈላለየ 
ኣፍ-ደገታት ናይ’ቲ ዞባ ዝኣቱ ውጽኢት 
ብቚልን እንስሳን ኣብ ምቊጽጻርን ስግረ-
ዶባዊ ሕማማት እንስሳን ኣትክልትን ኣብ 
ምግታእን ብንቕሓት ንኽሳተፉ እዩ።

ሓላፊ ኣሃዱ ቁጽጽር ሃብቲ ብቚሊ 
ኣቶ ኣብርሃለይ ሃይለሚካኤል፡ ኣብ ኣዋጅ 
ውሸባ ብቚሊ ቊጽሪ 156/2006 ምርኲስ 
ብምግባር፡ ሳዕቤናት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ 
ዝኣቱ ብቚሊን ፍርያት ብቚሊን ኣብ 
ጥዕና ሕብረተሰብን ኣከባብን ብዝርዝር 
ኣብሪሁ።
ሓላፊ ኣሃዱ ቁጽጽር ሃብቲ እንስሳ ኣቶ 

ሰዓረ ኣብርሃም እውን፡ ኣብ ጥሪት ዝወሃብ 
ዘሎ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ክታበትን እቲ 
ዘድሊ ውጽኢት ክርክቦ ምእንቲ፡ ወነንቲ 

ጥሪት ብበዓል ሞያ ዘይተኣዘዘ፡ ምንጩን 
ብቕዓቱን ዘይተረጋገጸ መድሃኒታት ካብ 
ምጥቃም ክቚጠቡ፣ ኣብ’ዚ ዘይሕጋዊ 
ንጥፈት ዝዋስኡ ዘይሓላፍነታውያን ነጋዶ 
ድማ ክሕየቡ ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም 

ገብረእየሱስ፡ ኩሎም መሻርኽቲ ኣካላት 
መንግስቲ፡ ኣገዳስነት ምቊጽጻር ብስግረ-
ዶብ ዝኣቱ ብቚሊን እንስሳን ውጽኢቱን 
ብግቡእ ተገንዚቦም - ንምግታኡ ተራኦም 
ከዕዝዙ ኣዘኻኺሩ።

ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ጻዕሪታት ክሕይል ተሓቲቱ
ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝግበር 

ጻዕሪ ብዝለዓለ ውህደት ክቕጽል፡ ኣብ 
ንኡሳን ዞባታት ተሰነይ፡ ድገ፡ ጎልጅን 
ጊንዳዕን ኣብ ዝተኻየደ ዘተታት መዘኻኸሪ 
ቀሪቡ። 
ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ - ምምሕዳር ከባቢ 

ፋንኮ ኣብ ዝተገብረ ርክብ፡ ኣብ ማእከላይ 
ደረጃ ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ይንኪ 
ስለዘሎ፡ መፍትሒ ክናደየሉ፣ ኣብ’ቲ ከባቢ 
ዘላ ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ናብ 
ካልኣይ ደረጃ እትሰጋገረሉ ባይታ ክፍጠር፣ 
መደብ ዓረዮት ንምዕዋት ምምሕዳራት 
ከባብን ወለድን ዕትበት ከርእዩ ተሓቲቱ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ - ምምሕዳር ከባቢ 

ሓሻኪቶ ድማ፡ ዘይምጥርናፍ ዓድታትን 
ራሕቂ ካብ ቤት-ትምህርትን ብዝፈጥሮ 

ጸገማት፡ ብፍላይ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 5ይን 
6ይን ክፍሊ ምስ በጽሓ የቋርጻ ከምዘለዋ፡ 
ርእሳነ-መማህራን ኣገንዚቦም።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ 16 ምምሕዳራት ከባቢ 

ንኡስ ዞባ ጎልጅ ኣብ ዝተኻየደ ርክባት፡ 
ተመሃሮ ብግዝያዊ ረብሓታትን ኣብ 
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብዘጋጥሙ 
ጸገማትን ከይተሰናኸሉ፡ ንርሑቕ ጠሚቶም 
ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ናጻ ዕድል ትምህርቲ 
ብግቡእ ተጠቒሞም ነብሶም ከማዕብሉን 
መጻኢኦም ከውሕሱን መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
 ኣብ ጊንዳዕ ድማ፡ ርእሳነ-መማህራንን 

ሱፐርቫይዘራትን ናይ 6 ንኡሳን ዞባታት 
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተሳተፍዎ፡ ኣብ 
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝዘተየ 
ርክብ ተቓኒዑ።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ብርሃን እንተ ዘይህሉ እንታይ ዓይነት ህይወት ምመራሕና ንኸውን? ኣብ ግዜ ጸልማት እነብርሆ መብራህቲ እንተ ዘይህሉኸ? 
ብሓሳብና ዓለም ብዘይ ብርሃን ክንስእላ ምኸኣልናዶ? ብርሃን ኣፍደገ ዝተፈላለዩ ፍልጠታት እዩ። ክሳዕ ሎሚ ኸኣ ምስጢሩ ተበርቢሩ 
ኣይተወደአን። ብዛዕባ ዓይኒ ክለዓል እንከሎ መጀመርታ ብዛዕባ ብርሃን ትመሃር። ብዛዕባ ካሜራ ክለዓል እንከሎ ቅድም ብዛዕባ 
ብርሃን ምፍላጥ የድሊ። ብዛዕባ ተለስኮፕ ቅድሚ ምፍላጥካ ብዛዕባ ብርሃን ዘለካ ፍልጠት ትሕተት። ኣብ ፊዚክስ ካልኣይ ደረጃ ኣብ 
ብዙሕ ምዕራፋት ክቕልቀል ይጸንሓና። ብርሃን እንታይ’ዩ? ብኸመይ ይፍጠር? ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት እዚ ተኸታታሊ ጽሑፍ 
ክምልሰልና ክፍትን’ዩ።

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ታንግስተን ሓደ ካብ 
ብእታታት እዩ። ኣብ ሰደቓ-
ባእታታት 74 ኣቶማዊ ቍጽሪ 
ሒዙ ኸኣ ንረኽቦ። 

ብ1781 ካርል ዊልሀም 
ስቺይለ ዝተባህለ ተመራማሪ 
ሓድሽ ኣሲድ ረኸበ። እዚ 
ኣሲድ ታንግስቲክ ኣሲድ 
ይብሃል ነበረ። ስቺይለን በርግማንን ነቲ ኣሲድ ጥራይ ብምጕዳል ሓድሽ 
ብረት ክርከብ ከም ዝከኣል ሓሳብ ኣቕረቡ። ድሕሪ ክልተ ዓመት ጆስን 
ፋውስቶን ዝተባህሉ ክልተ ኣሕዋት ነዚ ኣሲድ ዝመስል ካብ ማንጋነዝን 
ታንግስተንን - “ዎልፍሬም” - ዝተሰርሐ ንታንገስቲክ ኣሲድ ዝመሳሰል 
ረኸቡ። እዞም ክልተ ኣሕዋት ብሓገዝ ቻርኮል፡ ታንግስተን ካብቲ ኣሲድ 
ክፈልዩዎ ከኣሉ። ርኽበት ናይዚ ብረታዊ ባእታ ኸኣ ብስሞም ተጻሕፈ።

ኣብ ካልኣይ ኵናት ዓለም እዚ ባእታ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ባእታታት’ዩ 
ዝነበረ። እዞም ክልተ ኣሕዋት ኣብ ስፓኛ ኰይኖም ነዚ ብረት’ዚ ክረኽቡ 
ዝኸኣሉ። ስፓኛ ብዙሕ መጠን ታንግስተን ኣብ ከርሳ ስለ ዝነበራ፡ 
ቀልጢፋ ክትጥመት ከኣለት። ታንግስተን ዋዒ ናይ ምጽዋርን ምጽራርን 
ልዑል ዓቕሚ ኣሎዎ። ብተወሳኺ ምስ ካልኦት ባእታታት ክሕወስ እንከሎ 
ኸኣ የትርሮም። እዚ ብልጫ ናይዚ ባእታ’ዚ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣጽዋር 
ኣገዳሲ ነበረ። ቀልጢፉ ኸኣ ድሕረ-ባይታ ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ 
ስምምዓት ኰነ። ስፓኛ ብሰሪ እዚ ባእታ’ዚ፡ ብኽልተኦም ወገናት ካልኣይ 
ውግእ ዓለም ብዙሕ ጸቕጢ ነበራ።

“ታንግስተን” ዝብል ስም ናይዚ ባእታ፡ ኣብ ብዙሓት ቋንቋታት ከም 
ዘለዎ’ዩ ዝጽዋዕ። ታንግስተን ካብ ቋንቋ ስዊዲሽ ዝወጽአ ስም ኰይኑ፡ 
“ከቢድ እምኒ” ዝብል ትርጓሜ ድማ ኣሎዎ። “ዎልፍሬም” ተባሂሉ’ውን 
ይጽዋዕ እዩ። ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኤውሮጳ በዚ “ዎልፍሬም” ዝብል 
ስም’ዩ ዝጸዋዕ። ናቱ ጽልዋ ግዲ ኰይኑ ኸኣ ከሚካላዊ ምልክቱ “W” 
እዩ። ነዚ ስም ናይዚ ባእታ’ዚ ዘውጽኡ ብዙሓት እኳ እንተ ዀኑ፡ ጆሃን 
ዎለሪዩስ ብ1747 ዘጠመቖ ስም ግን ንጽውዓሉ ኣለና። 

ታንግስተን ከም ማዕድን ኣብ ትሕቲ መሬት ምስ ካልኦት ባእታታት 
ተሓዊሱ ንረኽቦ። ብ1999 ቻይና 51,000 ቶን ክትዕደን ክኢላ ነበረ። 
እዚ ዓቐን ታንግስተን 83 ሚእታዊት ካብቲ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝተዓደነ’ዩ። 
ዝተረፈ ካብ ሩስያ (2,500 ቶን)፡ ካናዳ (1,964 ቶን)፡ ቦሊቭያ (1,023 
ቶን)፡ ኦስትሪያ(900 ቶን)፡ ፖርቱጓል(900 ቶን)፡ ታይላንድ(600 ቶን)፡ 
ብራዚል(500 ቶን)፡ ፔሩ(500 ቶን)ን ሩዋንዳ (500 ቶን)ን እዩ። በቲ 
ኣብ መንጎ ሃገራት ዝገብሮ ነውጺ ኸኣ “መናገሪ ማዕድን” ዝብል ቅጽል 
ተዋህቦ።

ታንግስተንታንግስተን

እቲ ብብዝሒ ኣብ ጥቕሚ 
ዝውዕል ኣገባብ ምፍጣር ፎቶናት፡ 
እቲ ብዋዒ ዝፍጥር’ዩ ክኸውን 
ዝኽእል። ንኣብነት ሓደ ብብረት 
ዝተሰርሐ ነገር - ከም ማሕረሻ፡ 
መስማር፡ መንቀርቀር፡ ወዘተ. - 
ኣብ ሓዊ ምስ ኣእተናዮ ዝህቦ 
ሕብሪ ክንርኢ ንኽእል ኢና። 
መጀመርታ ምስ ረሰነ ቀይሕ ሕብሪ 
ኢና እንርኢ። ምኽንያቱ ካብቶም 
ብዓይንና ንርእዮም ብርሃን ዘቝሙ 
ሕብርታት፡ ቀይሕ ሕብሪ እቲ 
ዝወሓደ ጸዓትን ፍሪኴንሲን ዘሎዎ 
ሕብሪ ስለ ዝዀነ። ካብቲ ዝነበረ 
ንላዕሊ ዋዒ ምስ ንውስኸሉ ናብ 

ጻዕዳ ሕብሪ (ከምቲ ንቡር ንርእዮ 
ብርሃን) ዝቐርብ ኢና እንርኢ። 
እቲ ዅሉ ግዜ እንርእዮ ብርሃን 
ብጻዕዳ-ብርሃን (white light) 
ተጠቒሱ ይጸንሓና። ጻዕዳ ብርሃን 
ንዅሎም ሕብርታት ዝሓዘ ብርሃን 
ማለት’ዩ። ነዞም ከም ኣብነት 
ዝጠቕስናዮም ብረታት እኹል ዋዒ 
ምስ ረኸቡ ጻዕዳ-ብርሃን ክህቡ 
ክኢሎም። ጻዕዳ-ብርሃን ክንረክብ 
ዝኸኣልና ንብዙሓት ኤለክትሮናት 
ብዝተፈላለየ መገዲ፡ ንዅሎም 
ሕብርታት ክንፈጥር ስለ ዝኸኣልና 
እዩ። ኵሎም ተሓዊሶም ከኣ ከምቲ 
ጸሓይ ትዕድለና ጻዕዳ-ብርሃን 
ንርኢ።

ዋዒ ብምሃብ ዝፍጠሩ ፎቶናት 
ኣዝዮም ልሙዳት ንመብራህቲ 
ገዛና ንጥቀመሎም እዮም። 

ከቢብ ንእሽተይ ኣምፑል - 
ኢንካንደሰንት - ኣብ መብራህቲ 
ገዛና ነዝውትሮ ኣምፑል’ዩ። እዚ 
ኣምፑል ኤለክትሪክሲቲ እንተ 
ረኺቡ ዝበርህ ኣምፑል እዩ። ኣብ 
ውሽጡ ብታንገስተን ዝስተሰርሐ 
ቀጢን ስልኪ (ፊላመንት) 
ኣሎ። ኤለክትሪክሲቲ ብእኡ 
ኣቢሉ ይሓልፍ። ኣዝዩ ቀጢን 
ብምዃኑ ጽቡቕ ናይ ተጻራርነት 
(resistance) ዓቕሚ ኣሎዎ። 
በዚ ፊላመንት ዝግበር ተጻራርነት 
ከኣ ነቲ ናይ ኤለክትሪክ ጸዓት 
ናብ ዋዒ ይቕይሮ። እዚ ዋዒ 
ንፊላመንት ጻዕዳ-ብርሃን ክሳብ 
ዝህብ ከርስኖ ይኽእል። እንተዀነ 
ግን እዚ ኣገባብ ኣዝዩ ውጽኢታዊ 
ኣይኰነን። ዝበዝሐ ናብዚ ኣምፑል 
ዝመጽእ ጸዓት ብመልክዕ ዋዒ 
ይሃልኽ።

(4ይ ክፋል)

ብርሃንን ምስጢራቱን 

ካብዞም ዝተጠቕሱ፡ ፎቶን 
ዝርከበሉ ኣገባባት ፍልይ ዝበለ 
“ከሚሉሚነሰንስ” ዝብሃል ኣገባብ 
እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ፎቶናት 
ንኽፈጥር ከሚካላዊ ውህደት 
(chemical reactions) የድልዮ። 
እዞም ከሚካላዊ ውህደታት ኣብ 
ውሽጢ ህይወታውያን - ከም 
ባክተርያ፡ ሓዊ-ለይቶ፡ ስክዊድ፡ 
ዲፕሲ ዓሳታት - ክካየድ እንከሎ 
ዘሎ መስርሕ “ባዮሉሚነሰንስ” 
ይበሃል። ብርሃን ንኽህሉ እንተወሓደ 
ክልተ ውህደታት የድልዩ። ፈላጣት 
ከሚስትሪ ነዞም ክልተ ውህደታት 
“ሉሲፈሪን” ከምኡ’ውን “ሉሲፈረስ” 
ክብሉ ሰይመሞም። እቲ ሓደ ብርሃን 
ዝህብ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ሓደ 
ኸኣ ነቲ ምውህሃድ ዘቀላጥም 
ምራቕ (enzyme) ብቐደም-ተኸተል 
ዝተዋህበ ስም እዩ።  

መስርሕ ምፍጣር ብርሃን ወይ 
ፎቶናት ኣብ መሰረታዊ ምውህሃድ 
ሰጥ ኢሉ ዝኸይድ መስርሕ እዩ። 

ምፍጣር ፎቶን ብዋዒ

ፎቶናት ዝፍጠሩሉ 
መገዲ (I I)

ኣብ መጀመርታ እቲ ነቲ ውህደት 
ዘቃላጥፍ ወይ ዘነጣጥፍ “ሊሲፈረስ”፡ 
ንውህደት ኦክሲጀንን “ሉሲፈሪን”ን 
የቀላጥፍ። ካብ ከሚካላዊ ውህደት 
ኦክሲጀንን “ሉሲፈሪን”ን፡ “ኦክሲ-
ሉሲፈሪን”ን ብርሃንን ንረክብ። እዚ 
ብርሃን ከኣ ቀጠልያ ወይ ሰማያዊ 
ሕብሪ ዘሎዎ ይኸውን። 

ኣብ ባሕሪ ብዝርከቡ ህይወታውያን 
ዝፍጠር ሰማያዊ ብርሃን ኣዝዩ 
ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ናይዚ 
ብርሃን ንውሓት ማዕበል - 470 
ናኖ ሜተር - ኰይኑ፡ ኣብ ማይ 
ዝያዳ ይጓዓዝ። ዝበዝሑ ኣብ ናይ 
ምርኣይ ህዋሳቶም ፒግመንት 
ዘይብሎም ህይወታውያን ባሕሪ፡ 
ንዝያዳ ርሕቀት - ከም ብጫን 
ቀይሕን - ከምኡ’ውን ዝሓጸሩ - 
ከም ኢንዲጎን ኡልትራቫይለትን 
- ክርእዩ የኽእሎም። ሉዝጆው 
ዝተባህሉ ዓይነት ስድራቤት ዓሳ 
ፍልይ ዝበሉ ኰይኖም፡ ካልኦት 
እንስሳታት ዘይገበርዎ ንቐይሕ 
ዝሕብሩ ብርሃን ክፈጥሩን ከለልዩን 
ይኽእሉ።

...ይቕጽል፡

ፎቶን ብህይወታውያን

ምፍጣር ፎቶን ብምቅጻል 
(Combustion)

ምቅጻል (Combustion) 
ፎቶናት ንፈጠረሉ ካልእ ኣገባብ 
እዩ። ምቅጻል ሓደ “ሳብስታንስ” 
- ከም ነዳዲ - ቀልጢፉ ምስ 
ኦክሲጀን ክወሃሃድ እንከሎ 
ማለት’ዩ። ካብዚ መስርሕ ዋዒን 
ብርሃንን ክንረክብ ንኽእል። ናይ 
ዕንጨይቲ ሃልሃልታ ወይ ሽምዓ 
ክነድድ እንተ ኣስተውዒልና፡ ኣብ 
መንጎ ዕንጨይትን ሃልሃልታን 
ሓደ ጋግ ኣሎ። ኣብዚ ጋግ ጋዛት 
ሓፍ ይብሉን ይውዕዩን። እኹል 
ዋዒ ክረኽቡ ኣብ ዝጀመሩሉ፡ 
ብርሃን ክህቡ ይጅምሩ። ሃልሃልታ 
ከኣ እኩብ ብኦክሲጀን ዝቃጸሉ 
ሕውስዋስ ጋዛት ኰይኑ፡ ክረአ 
ዝኽእል ብርሃን (visible)፡ 
ኢንፋረራድን ኡልትራቫይለትን 
ብርሃን ክህብ ይኽእል።

ዳእላ ተመሃሮ

ዕላል ኣምላኽን ተመሃራይን

ተመ፥ ሚልዮን ዓመታት 
ንዓኻ ክንደይ እዩ?

ኣም፥ ሚልዮን ዓመታት 1 ደቒቕ 
እዩ ንዓይ።

ተመ፥ ሚልዮን ናቕፋ ክንደይ’ዩ 
ንዓኻ?

ኣም፥ ሚልዮን ናቕፋ ዋላ ሓደ 
ኣይኰነን፣ ሳንቲም’ዩ ንዓይ።

ተመ፥ እሞ ሳንቲም ደኣ 
ዘይትህበኒ ኣምላኽ?

ኣም፥ ሕራይ ሓደ ደቒቕ 
ተጸበየኒ። 

***

ሜሪ ማና
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ዓበይቲ ፍጻሜታት - 2022
ዘቤታዊዘቤታዊ 
 
ማሕበራዊ ኣገልግሎትማሕበራዊ ኣገልግሎት

•  ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ካብ 21 ክሳብ 25 ሕዳር 
2022፡ ኣብ መላእ ሃገር ካብ 9 ክሳብ 14 
ንዝዕድመአን ደቂ-ኣንስትዮ ሃገራዊ ወፍሪ 
ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህጸን ኣካዪዱ።  

መንሽሮ ክሳድ ማህጸን፡ ኣብ ዝተናወሐ 
ዓመታት ናብ መንሽሮ ዝምዕብል ዘይነቡር 
ቅርጺ ኮይኑ፡ ኣብ ናይ ወሊድ ዕድመ 
ንዘይበጽሓ ኣዋልድ ብምኽታብ ንምክልኻሉ 
ዝከኣል እዩ።

ካልኣይ እብረ ወፍሪ ክታበት፡ ዝመጽእ ወርሒ 
ግንቦት 2023 ክካየድ እዩ። 

•  ኣብ ሆስፒታል ከረን፡ ብኣስታት 90 
ሚልዮን ናቕፋ ዝተሰርሐ ሓድሽ ህንጻ 
ኣገልግሎት መወልዳንን ክንክን ዕሸላትን፡ ብ1 
ታሕሳስ ተመሪቑ። 

እቲ ኣገልግሎት ጀሚሩ ዘሎ ህንጻ፡ ምሉእ 
ሕክምናዊ ንዋት ከምዝዓጠቐ ተሓቢሩ ኣሎ። 

ኣብ ዞባ ማእከል - ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ዝርከባ 
ዓድታት ዓደንጎዳን ኳዜንን ንልዕሊ 100 
ዓመታት፣ ኣብ ዞባ ደቡብ - ንኡስ ዞባ ድባርዋ 
ኣብ መንጎ ዓድታት ዓዲ-ሓርቦን ዕዳጋ-
ድሕናን ድማ፡ ንኣስታት 40 ዓመት ዝቐጸለ 
ናይ መሬት ክርክራት፡ ብዕርቂ ኣደቂሰናኦ 
ኣለዋ።  

ወከልቲ ክልቲአን ዓድታት ኣብ ዘስምዕዎ 
ቃላት፡ እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ 
ክርክር፡ ኣብ ማሕበራውን ቀጠባውን 
ህይወቶም ኣሉታዊ ጽልዋ ከምዝነበሮ 
ብምጥቃስ፡ ዕርቅን ሰላምን ንምስፋን ንዝጸዓሩ 
ኩሎም ኣመስጊኖም።

ዜና ዕረፍቲዜና ዕረፍቲ

ብጹእ ወቅዱስ ኣቡን ቄርሎስ፡ 5ይ ፓትርያርክ 
ወርእሰ-ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-
ክርስትያን ኤርትራ፡ ኣብ መበል 96 ዓመት 
ዕድሜኦም ብ2 ታሕሳስ ብሕማም ዓሪፎም። 

ብ8 ታሕሳስ - ኣብ ኣስመራ ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን 

ሊድያ ተኽለማርያም

ካልኣይን መወዳእታን ክፋል
መንግስትን ግንባርን፡ ልኡኻን ኣሓት ኣብያተ-
ክርስትያን ግብጽን ኢትዮጵያን፡ መራሕቲ 
ሃይማኖት ኤርትራ፡ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም 
ዲፕሎማሰኛታትን ሓለፍቲ ትካላት ሕቡራት 
ሃገራትን ኣብ ዝተረኽቡሉ ስነ-ስርዓት - ግቡእ 
ስርዓተ-ፍትሓት ምስ ተገብረሎም ድማ፡ 
ግብኣተ መሬቶም ኣብ ገዳም ደብረ ምእዋን 
ኣቡነ ብጹእ ኣምላኽ ጐደይቲ ተፈጺሙ። 

ካብ ኣህጉራዊ ፍጻመታት ካብ ኣህጉራዊ ፍጻመታት 

•  ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም፡ ኣብ 
ኤውሮጳ እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ዝግለጽ ኲናት 
ሩስያን ዩክሬንን፡ ካብ ዝዓበዩ ክስተታት ዓመተ 

2022 እዩ።

ካብ 2014 ኣትሒዙ እናኸረረ ክመጽእ 
ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ሩስያን ዩክሬንን፡ 
ብሃገራት ምዕራብን ናይ ምስፍሕፋሕ 
ጥሙሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ - ኔቶንን 
እናተጓሃሃረ ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ድሕሪ 
ምጽናሕ፡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ናብ 
ክፉት ኲናት ኣምሪሑ። 

ፕረዚደንት ሩስያ - ቭላድሚር ፑቲን፡ 
ብ24 ለካቲት ወጋሕታ፡ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ 
ተፈጢሩ ንዘሎ ‘ኣሰካፊ’ ክብል ዝገለጾ ስግኣት 
ንምእላይ፡ ኣብ ልዕሊ ፍሉይ ዒላማታት ዩክሬን 
‘ወተሃደራዊ ስርሒት’ ክካየድ ትእዛዝ ድሕሪ 
ምምሕልላፉ፡ እቲ ኲናት ብወግዒ ተጀሚሩ።

ድሕሪ’ዚ፡ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምጕህሃር ዓቢ 
ተራ ዝተጻወታን እቲ ኩናት ክውላዕ ቀንዲ 
ጠንቂ ዝኾናን ሃገራት ምዕራብ፡ ኣብ ልዕሊ 
ሩስያ በይናዊ እገዳታትን ጸቕጥን ከጽንዓ 
እንከለዋ፡ ንዩክሬን ድማ ገዚፍ ወተሃደራዊ፡ 
ሎጀስቲካውን ፖለቲካውን ደገፍ ክገብራላ 
ተጓዪየን።
ብጉዳይ ኵናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊኣ ንዝውሰድ 
ዝኾነ ስጕምቲ፡ ነቲ ግጭት ዘናውሕን መሊሱ 
ዝሓላልኽን ምዃኑ እትገልጽ ሩስያ፡ ናብ 
ኤውሮጳ እትገብሮ ዝነበረት ሰደድ ባህርያዊ 
ጋዝን ነዳዲን ብልዑል መጠን ከተጕድሎ 
እንከላ፡ ‘ተጻባእቲ’ ዝበለተን ሃገራት ዘካይዳኦ 
ዕድጊ ድማ፡ ብሃገራዊ ባጤራኣ - ሩብል 
ክኸውን ወሲና።

ሃገራት ምዕራብ፡ ብቐንዱ ድማ ኣመሪካን 

መሻርኽታን፡ ቀንዲ ግዳያት ናይ’ቲ ሩስያ 
ዝወሰደቶ ናይ መልሰ-ግብሪ ስጕምቲታት 
ኰይነን ምህላወን፡ ጸብጻባት ይጠቕሱ።

ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ናይ 
ተቓውሞ ሰልፊታትን ስራሕ ናይ ምቊራጽ 
ኣድማን፡ ሳዕቤናት ናይ’ቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ 
ዝተወስደ ስጕምትን ሩስያ ዝሃበቶ መልሰ-
ግብሪን ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ።

ሩስያን ዩክሬንን፡ ነቲ ወተሃደራዊ ረጽሚ 
ብሰላማዊ መዳይ ንምፍታሕ ርክባት’ኳ 
እንተካየዳ፡ ዝጥቀስ ፍረ ከምዘይተረኽቦ፣ በዚ 
ድማ እቲ ኵናት ንዓመተ 2023 ብዝሓየለን 
ብዝሰፍሐን መልክዑ ዝቕጽል ከምዝመስል፡ 
ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ።

•  ክሊማዊ ነውጺ ዘንቀሎ ተፈጥሮኣዊ 
ሓደጋታት፡ ኣብ 2022 ከቢድ ሰባዊ፡ 
ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ከስዕብ 
እዩ ተራእዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት 
ዓለምና ዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ ጫካ፡ 
ማዕበላዊ ዋዒን ዕልቕልቕን፡ ክሳራታቱ 
ልዕሊ’ቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ምንባሩ 
እዮም ጸብጻባት ዘነጽሩ። ከም ሳዕቤን ናይ’ቲ 
ክስተት፡ ቊጽሪ ተመዛበልቲ ብደረጃ ዓለም 
ናብ ሓድሽ ክብረ-ወሰን ከምዝዓረገ ይሕበር።

ኣብ ዓመተ 2022፡ ክሊማዊ ነውጺ 
ብዘኸተሎ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት፡ ብደረጃ 
ዓለም ኣስታት 230 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ 
ክሳራታት ከምዝወረደ፡ ጸብጻባት ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት የረድኡ።

ዝዓበየ ክፋል’ቲ ቍጠባዊ ክሳራታት ኣብ 
ልዕሊ ኣመሪካ ከምዝወረደ ዝሕብሩ ጸብጻባት፡ 
ኣብ ወሰናስን ወሽመጥ ፍሎሪዳ ዝተኸስተ 
ህቦብላዊ ማዕበል ‘ኢያን’፡ ኣብ 2022 ካብ 
ዝተኸስቱ ተመሳሰልቲ ባህርያዊ ሓደጋታት 
እቲ ዝለዓለ ክሳራ ዘስዓበ ኮይኑ ተመዝጊቡ 
ከምዘሎ የነጽሩ።

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ መፋርቕ ወርሓት ሰነን 
ሓምለን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኤውሮጳ 
ዝተኸስተ ማዕበላዊ ዋዒን ንሱ ዘኸተሎ 
ሓደጋታት ደርቂን ባርዕን፡ ኣብ’ቲ ኣህጉር 
ብቐሊል ዘይግመት ቍጠባውን ኣከባብያውን 
ስንብራት ምግዳፉ ይፍለጥ። 

ብሰንኪ’ቲ ማዕበላዊ ዋዒን ሳዕቤናቱን፡ ኣስታት 
17 ሽሕ ሰባት ክሞቱ ከለዉ፡ ልዕሊ 30 
ቢልዮን ዶላር ቊጠባዊ ክሳራታት ወሪዱ።

ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ብሪጣንያ ዝተመዝገበ 
ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንት-ግሬድ ዋዒ፡ ዓመተ 
2022 - ብፍሉይ ሰኒዳቶም ካብ ዝሓለፈት 
ሳዕቤናት ክሊማዊ ነውጺ እዮም።

ብተወሳኺ፡ ኣብ ፓኪስታን ክሊማዊ ነውጺ 
ብዘኸተሎ ምምኻኽ በረድ፣ ከምኡ’ውን 
ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕን 
ምህማም መሬትን ኣስታት 1,700 ሰባት 
ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ፡ 1.8 ሚልዮን 
ኣባይቲ ከምዝዓነወን ልዕሊ 4 ሚልዮን 
ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ከም እተደምሰሰን፡ 
ጸብጻባት የረድኡ።

ነቲ ተርእዮ ንምምካት ሓባራዊ ስጕምቲ 

ንምውሳድ ዓሊሙ ዓመታዊ ዝካየድ 
ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሊማ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ 
2022 ኣብ ግብጻዊት ከተማ ሻርም ኣ-ሼኽ 
ተቓኒዑ።   

ኣብ’ቲ 197 ሃገራት፡ ወከልቲ ሲቪላዊ 

ማሕበራትን ካልኦት ትካላትን ዝተረኽቡሉ 
ኣህጉራዊ ዋዕላ፡ ሃገራት ንምውሳኽ ሙቐት 
ዓለም ናብ 1.5 ዲግሪ ሰንት-ግሬድ ንምድራት 
ውሳነታት ከምዝሓለፈ፣ ክሊማዊ ነውጺ 
ብዝፈጠሮ ባህርያዊ ሓደጋታት ብዝለዓለ 

ንዝተጠቕዓ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት 
ድማ ገንዘባዊ ደገፍ ክግበር ኣብ ስምምዕ ከም 
እተበጽሐ ተገሊጹ።

ቀንዲ ጠንቂ ክሊማዊ ነውጺ ኰይነን ዘለዋ 
ብቝጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ዓለምና፡ ነቲ ክስተት 
ንምምካት ክኣትዋኦ ዝጸንሓ መብጽዓታት ካብ 
ምትግባር በዅረን ከምዘለዋ እየን ዝውቀሳ።

• ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 4 ዓመት ዝካየድ 
ግጥማት ኲዕሶ እግሪ ‘ዋንጫ ዓለም’፡ እቲ 
ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ቀጠር ዝተኣንገደ 
መበል 22 - ሓደ ካብ ዓበይቲ ፍጻመታት 
ናይ 2022 እዩ ነይሩ።
 
ንፈለማ ግዜ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ 
ዝተኣንገደን ቅድሚኡ ካብ ዝነበሩ ግጥማት 
ዋንጫ ዓለም ዝበለጸ ምንባሩ ብ‘ፊፋ’ 
ዝተመስከረሉን ግጥማት ኵዕሶ እግሪ ዋንጫ 
ዓለም 2022፡ ካብ 20 ሕዳር ክሳብ 18 
ታሕሳስ እዩ ተሰላሲሉ።

ዋንጫ ዓለም 2022 - ቐጠር፡ ካብ’ቲ 
ቅድሚኡ ዝተኻየደ ውድድራት ፍሉይ 

ዝገብሮ፡ ኩነታት ኣየር ኣአንጋዲት ሃገር 
ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ 
ምክያዱ እዩ።

እቲ 32 ሃገራውያን ጋንታታት ዝተሳተፋኦን 
64 ግጥማት ዘአንገደን ውድድር፡ ዝበለጸ 
ጸጥታዊ፡ ስፖርታውን ባህላውን ስነ-ምግባር 
ዝተንጸባረቐሉ ምንባሩ፡ ፕረዚደንት ‘ፊፋ’ - 
ኢንፋንቲኖ ንማዕከናት ዜና ገሊጹ። 

ካልእ ኣብ’ዚ ዋንጫ ዓለም ጐሊሑ ዝተራእየ 
እንተሎ፡ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ዘመዝገበቶ 
ታሪኻዊ ዓወት እዩ። እታ ሃገራዊት ጋንታ፡ 
ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር፡ ነተን 
ጎባልል ኤውሮጳ ዝበሃላ ሃገራውያን ጋንታታት 

ቤልጅዩም፡ ስጳኛን ፖርቱጋልን ብምስዓር፡ ናብ 
ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ዝበጽሐት ናይ ፈለማ 
ኣፍሪቃዊት ጋንታ ክትከውን በቒዓ ኣላ።

ኣብ መወዳእታ፡ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ፡ ምስ 
ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ኣብ ዘካየደቶ ናይ 
ደረጃ ግጥም ተሳዒራ ራብዓይ ደረጃ ክትሕዝ 
እንከላ፣ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት 
ኣርጀንቲናን ፈረንሳን ዝተኻየደ ናይ ፍጻሜ 
ግጥም ድማ፡ ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ 
ኣርጀንቲና ተዛዚሙ።

ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና፡ ነቲ ድሕሪ 1986 
ዋንጫ ንምልዓል ዝነበራ ናይ 36 ዓመታት 
ሕልሚ ክሰምረላ እንከሎ፣ ሓለቓ ጋንታኣ 
ሊዮኔል ሜሲ፡ ዝበለጸ ተጻዋታይ ግጥማት 
ዋንጫ ዓለም ቐጠር 2022 ኰይኑ። 

• ኣብ 2022፡ ብሕማምን ካልእ 
ጠንቂታትን ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት፡ 
ፖለቲከኛታትን ስነ-ጥበባውያንን ብሞት 
ተፈልዮም እዮም። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት 
ናይ ብሪጣንያን ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ነበር 
- ሺንዞ ኣቤን ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል።

ን70 ዓመታት ንዓባይ ብሪጣንያ ዝመርሐት 
ንግስቲ ኤልሳቤጥ - ዳግማዊት፡ ኣብ ወርሒ 
መስከረም ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድመኣ 
ብሞት ምፍላያ፡ ዓመተ 2022 ካብ ዝሰነደቶም 
ቀንዲ ፍጻመታት ሓደ እዩ።

ኣብ እዋን መሪሕነታ 15 ቀዳሞት ሚኒስተራት 
ብሪጣንያ ዝሸመት ንግስቲ ኤልሳቤጥ፡ ብደረጃ 
ዓለም ኣብ ንግስነታዊ ስልጣን ዝነውሐ 
ዓመታት ካብ ዘገልገሉ ምዃና እዩ ዝሕበር።

ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ነበር - ሺንዞ ኣበ፡ ኣብ 
ወርሒ ሓምለ 2022 ኣብ ልዕሊኡ ብዝተፈጸመ 
መጥቃዕቲ ፈኲስ ብረት፡ ኣብ መበል 67 ዓመት 
ዕድመኡ ተቐቲሉ።

ሺንዞ ኣበ፡ ኣብ ታሪኽ ጃፓን፡ ከም ቀዳማይ 
ሚኒስተር ንዝነውሐ እዋን ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ 
እዩ።
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ኣብ ፈረስ ዝተወጥሐ ሬሳ ዝተዓወተሉ ውድድርኣብ 1923 ካብ ዝተረኽቡ ብርክት 
ዝበሉ ተወዳደርቲ ቅድድም ኣፍራስ ኣብ 
ዝተኻየደ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘጋጠመ 
ፍጻመ እዩ። ሓደ ካብዞም ነቲ ውድድር 
ተዓዊቱ ስሙን ክለቡን ንምጽዋዕ ዝተበገሰ 
ተወዳዳሪ ድማ ፍራንክ ሃይስ ነበረ። ንሱ፡ 
ዋላ እኳ ቅድሚ ናብቲ ውድድር 
ምእታዉ ትሑት ምልክታት ህርመት 
ልቢ ተሰሚዕዎ እንተነበረ፡ ደሓን ከምዘሎ 
እዩ ንነብሱ ከእምና ፈቲኑ። 
ኣብ መወዳደሪ መስመር ዝተቐረበ 

ፍራንክ፡ ከም ሰቡ ፈረሱ ተወጢሑ 
እናኣጋለበ እዩ ተበጊሱ። እንተኾነ፡ 
ንሒደት ኪሎ ሜተራት ጥራይ እዩ 
ምስ ፈረሱ ኮይኑ ነቲ ውድድር ክቕልሶ 
ፈቲኑ። 
ከም ኩሎም ተወዳደርቲ ሓያል ናይ 

ምዕዋት ወኒ ሒዙ ውድድሩ ዝጀመረ 
ፍራንክ ግና፡ ናብ መወዳእታ መዛዘሚ 

ሕንጻጽ ክበጽሕ ኣይከኣለን። እቲ 
ውድድር ኣብ ኣጋ ምዝዛሙ ልቡ 
ስርሓ ኣቋሪጻ ጸጥ በለት። እንተ’ቲ ፈረሱ፡ 
ቃሉ ከየዕበረ ንሬሳ ዋናኡ ተሰኪሙ እዩ 

ንጥፈታቱ ዘካይድ ነይሩ። እዚ ካብ ፈለማ 
ብልዑል ፍጥነት ዝተበገሰ ፈረስ፡ ክሳብ’ታ 
ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ዝረግጽ፡ ነቲ ሚዛኑ 
ዘይቈጻጸር ዝነበረ ዋናኡ ዘይምውዳቑ፡ ነቲ 

ፍጻመ ኣገራሚ ክኸውን ኣኽኢልዎ።
ጸብጻባት ከምዘመልክትዎ፡ እቲ ኣብ 

1901 ዝተወልደ ፍራንክ ሃይስ፡ ኣብ 
ውድድር ኣፍራስ ዝነበሮ ፍቕሪ መስፈር 
ኣልቦ ምንባሩ እዩ ዝንገር። ብ4 ሰነ 
1923 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዕዉት 
ንክኸውን ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ዝነበሮ 
ድማ እቲ ሸውዓተ ዓመት ዕድመ 
ዝነበሮ ስዊት-ኪስ ዝተባህለ መወዳደሪ 
ፈረስ ነበረ። መዛግብቲ ከምዘነጽሮ፡ እቲ 
ውድድር ክልተ ሰሙን ክተርፎ እንከሎ 
ፍራንክ 142 ፓውንድ እዩ ዝምዘን 
ነይሩ። ብመሰረት ሕጊ እቲ ውድድር 
ድማ ልዕሊ 130 ፓውንድ ዝምዘን 
ሰብ ክወዳደር ኣይፍቀድን ነበረ። ስለዚ፡ 
ነተን 12 ፓውንድ ንምጥፋእ፡ ኣብተን 
ክልተ ሰሙን ልዕሊ መጠን ከምዝሃለኸ 

ይሕብሩ። ጠንቂ ሞት ናይዚ ተወዳዳራይ 
ድማ እዚ ከይኮነ ኣይተርፍን።
እቲ ፈረስ ስለምንታይ ፍጥነት 

ከይቀነሰ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ? እቶም 
ተወዳደርቲኸ ብልክዕ ንሓደ ብሬሳ 
ዝምራሕ ዝነበረ ከሰንፍዎ ዘይከኣሉ? 
ካብቲ ንብዙሓት ወገናት ዘዛረበ እዋናዊ 
ኩነት እዩ ነይሩ። ከም ግምት ብዙሓት፡ 
እቲ ፈረስ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ፍራንክ 
ዝተጠቕመሉ ሜላ፡ ኣብ ምብጋሱ 
ብብርቱዕ ክጋልብ ከምዘለዎ ኣሰልጢኑዎ 
ክኸውን ከምዝኽእል’ዩ ዝሕበር። እቲ ኣብ 
ዝባን ፈረስ ዝሞተን፡ ቀዳማይ መዛዘሚ 
ሕንጻጽ ዝረገጸን ተወዳዳሪ፡ ክሳብ ሕጂ 
ኣብ ታሪኽ ውድድር ኣፍራስ፡ ‘እቲ 
ብምዉቱ ኣብ ውድድር ዝተዓወተ’ 
እናተባህለ ይጥቀስ ኣሎ።

ጠንቂ ኣማውታኣ ድሕሪ 40 ዓመት ዝተፈልጠ ግዳይ
ኣብ 1982 ልእልቲ ዶይ ዝተባህለት 

ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መካነ መቓብር 
ኒው ጀርሲ - ኣመሪካ ሞይታ ድሕሪ 
ምርካባ፡ ጠንቂ ሞታ ንምፍላጥ ክግበር 
ኣብ ዝጸንሐ መርመራታት ሎሚ ድሕሪ 
40 ዓመታት ክፍለጥ ከምዝተኻእለ 
ተሓቢሩ።
እዛ ጓል 17 ዓመት ተማሃሪት ካልኣይ 

ደረጃ እንከላ ብሞት ዝተፈልየት 
“ልእልቲ ዶይ” ዝብል ቅጽል ዝተዋህባ 
ግዳይ፡ ብዘሰቅቕ ኣገባብ ከም ዝተቐትለት 
ዘመልክቱ ኣሰራት ከምዝተረኽበ እዩ 
ክግለጽ ጸኒሑ። ኣብቲ ብነበርቲ እቲ 
ከባቢ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ቀብሪ፡ 
መንነት ግዳይ ንምፍላጥ ከምዘሸገረ 
ይሕበር። በዚ ምኽንያት ዝምልከቶ 
ኣካል ነቲ ጉዳይ ድሕሪ ምዕዛቡ መንነታ 
ንምርግጋጽ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ክዕወት 
ኣይከኣለን። ዶይ፡ ካብ ትመውት ኣብቲ 
ሰፊሕ ቀጽሪ ዝነበሮ መካነ መቓብር ዝኾነ 
ሰብ ከይረኣያ ንነዊሕ እዋን ብምጽንሓ 
መንነታ ንምልላይ ከምዘሸገሮም ናይቲ 

ግዜ’ቲ ጸብጻባት የመልክቱ።    
መንነትን ጠንቂ ሞትን ናይዛ ግዳይ 

ሎሚ ክረጋገጽ ዝኸኣለ ድማ፡ ሳላ 
መርመራ ‘ዲኤንኤ’ ምዃኑ ዘመልከተ 
እቲ ጸብጻብ፡ ፈጻሚ ገበን ባዕሉ መጺኡ 

ድሕሪ 40 ዓመት ክናሳሕ ምኽኣሉ’ውን 
ከምዝሓገዘ ይንገር።
‘ልእልቲ ዶይ’ ዝብል ስም፡ መንነታ 

ክሳብ ዝረጋገጽ ንመርመራ ክሕግዞም 
ፍሉይ መለለዪ ክኸውን ዝተዋህባ 

እምበር ሓቀኛ ስማ 
ከምዘይኮነ ዘመልከተ 
እቲ ጸብጻብ፡ ኣብዚ 
ግዜ’ዚ ቅኑዕ ስማ ‘ዳውን 
ኦላኒክ’ ምዃኑ ተረጋጊጹ 
ኣሎ ክብል እቲ ምንጪ 
ወሲኹ ይሕብር።
ቀታሊ ኣርቱር 

ካይንሎው ዝተባህለ 
ኮይኑ፡ ዕሉል ገበነኛ 
ዝነበረን፡ ኣብ 2005 ናብ 
ማእከላይ መደበር ፖሊስ 
ናይ’ታ ከተማ ናይ ኑዛዜ 
ደብዳበ ዝጸሓፈን እዩ። 
ኣብ ትሕዝቶ ደብዳበ፡ 
ኣብ 1982 ንሓንቲ 
ጓል ኣንስተይቲ ኣብ 

ብጌጋ ጠባብቕ ዝተላእኩላ ሰበይቲ
“ብህይወቶም ኣብ ፖስጣ ዝተዓሸጉ 

ሰለስተ ጠባብቕ፡ ናብ ኣድራሻኣ 
ስለዝተላእከ ኣብታ ተቐባሊት 
ሓያል ስንባደን ራዕድን ፈጢሮም” 
ክብል ማዕከን ዜና ዩናይትድ ፕረስ 
ኢንተርናሽናል ሓቢሩ። 
እቲ ኣብ ዝሓለፋ ኣዋርሕ ዘጋጠመ 

ሃንደበታዊ ኩነት፡ ብጌጋ እዩ ነይሩ ኢልካ 
ክሕለፍ ዘኽእል ቅቡል ምኽንያት 
ክርከብ ብዘይምኽኣሉ ድማ፡ እቲ 
ኣርእስቲ ኣካታዒ ዛዕባ ፈጢሩ ከምዘሎ 
እቲ ምንጪ ወሲኹ የረድእ።
እታ ዝተዓሸጉ ጠባብቕ ዝተቐበለት 

ስማ ክጥቀስ ዘይደለየት ሰበይቲ - ነቲ 
ኩነታት ክትገልጾ እንከላ፡ “ዳርጋ 
ንሰሙን መመላእታ ዝኾነ መልእኽቲ 
ከይተቐበልኩ እየ ቀንየ። ካብ ዝተፈላለዩ 
ወገናት ዝመጽኣኒ መልእኽቲታት 
እንተሎ ንምርካብ እምበኣር እየ - ኣንጊሀ 
ናብ ሳንዱቕ ፖስጣይ ኣምሪሐ። ነገራት 
ከም ቀደሞም እናመሰለኒ ደብዳበታት 
ኣልዒለ ክወስዶም ኣብ ዝፈተንኩሉ 

ግና፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ጶስጣ ገለ ነገር 
ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ፈለማ 
ብዙሕ ኣይተገደስኩሉን፡ እንተኾነ 
ግና እቲ ምንቅስቓስ ክደጋገም - 
ኣብ ውሽጢ ሓደ ጶስጣ ብፍላይ 
ዘሕሾኽሹኽ ድምጺን ምንቅስቓስን 
ከምዘሎ ከስተብህል ክኢለ። 
ድሕሪ’ዚ፡ እንታይነት እቲ ምንቅስቓስ 

ንምርግጋጽ ተቐዳዲመ ነቲ ጶስጣ ኣብ 
ዝኸፈትኩሉ ህሞት፡ ሓደ ንስምዒታተይ 
ዝፈታተን ከቢድ ኩነት እዩ ኣጋጢሙኒ። 
ኣነ ጥራይ ዘይኰንኩ ዋላ ካልእ ሰብ 
እውን ክጽበዮ ይኽእል እዩ ኢልካ 
ዘይግመት ትርኢት ምስ ጸንሓኒ፡ 
ብርቱዕ ድምጺ እየ ፈንየ። ኣእጋረይ፡ 
ንኽብደት ኣካላተይ ምጻሩ ዝሰኣና 

እንክመስላ ረሸሽ በለኒ፡ 
ከንፈጥፍጣ’ውን 
ጀሚረን።”
“ኣብቲ ጶስጣ 

ሰለስተ ዝተዓሸጉ 
ለመምቲ ከምዘለዉ 
ምስ ረኣኹ 
ከኣ’ሞ፡ ኮነ ተባሂሉ 
ብጸላእተይ እተላእከ 
ኮይኑ’ዩ ተሰሚዑኒ። 
ነፍሰይ ተቖጻጺረ 
ኩነታት ከስተብህል 
ኣብ ዝጀመርኩሉ 
ግዜ ሓደ ካብዞም 

ሰለስተ ለመምታ ርእሱ ኣቐልቅል ከብል 
ምስ ረኣኽዎ፡ ቀልጢፈ ነታ ጶስጣ ናብ 
ዝነበረታ ክመልሳ ብምሕላን ክዓጽዋ 
ፈቲነ። እንተኾነ ግና ኣየላበዉንን 
ብቕጽበት ካብታ ጶስጣ ብምውጻእ፡ ናብ 
ኩሉ ኣንፈት ፋሕ ኢሎም ሽርብ በሉ። 
ድሕሪ’ዚ ናብ ቀረባ ዝምልከቶ ኣካል 
ከይደ ዘጋጠመኒ ብዝርዝር ሓቢረ።” 
ብምባል ብዛዕባ’ቲ ክስተት ተረድእ።       
እቲ መደበር ዛጊት ‘ጠበቕ ጠፊኦምኒ’ 

ዝብል ኣካል ከምዘይተረኽበ’ዩ ዝገልጽ። 
ነዚ ዝተዓዘቡ ኣባላት እቲ መደበር 
ፖሊስ ብወገኖም፡ እቲ ጉዳይ ብጌጋ 
እዩ ኣጋጢሙ ኢልካ ዝሕለፍ ክኸውን 
ከምዘይክእል ግምታቶም ይህቡ ኣለዉ። 

ቀጽሪ መካነ መቓብር ኒው ጀርሲ 
ቀቲሉ ከምዝደርበያ እዩ ዘረድእ። 
እንተኾነ፡ ፖሊስ ነቲ ደብዳበ፡ ኣንፈት 
መርመራታት እቲ ገበን ንምድንጋርን፡ 
ናብ ሓደ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ 
ዝነበረ ሰብ ንምጥምዛዝን ዝዓለመ እዩ 
ካብ ዝብል ሓሳብ ከምዝነጸጎ ይሕበር። 
በዚ መሰረት እቲ ጉዳይ ን17 ዓመታት 
ኣብ ሰንፈላል ድሕሪ ምጽንሑ፡ ሎሚ 
ኣብ መዓልቦኡ ከምዘብጽሑዎ ኣባላት 
እቲ መደበር የነጽሩ።  
እቲ ንነዊሕ ግዜ ኣብ መቓብር ተዓቢጡ 

ዝጸንሐ ዓስከሬን ናይዛ ግዳይ፡ ንመርመራ 
ዲ.ኤን.ኤ ከካብዶ ከምዝኸኣለ ዘመልከቱ 
እቶም ጸብጻባት፡ ካብ ኣስከሬን ኣስናንን 
ሸፋሽፍቲ ዓይንን ብዝተገብረ መርመራ 
መንነታ ክረጋገጽ ከምእተኻእለ እውን 
ወሲኾም ይሕብሩ።
እቲ ጸብጻብ ኣብ መወዳእታ፡ ምስ 

ኣደኣን ሓብታን ትነብር ዝነበረት ግዳይ፡ 
ጓል 13 ዓመት እንከላ ካብ ገዛኣ ናብ 
ቤት ትምህርታ እናኸደት ሃንደበት 
ከምዝጠፍአት የረድእ። እታ ቈልዓ ደሃያ 
ከምዝጠፍአ ተሓቢሩ ከምዝነበረ ዘረድኡ 

መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ወገናት፡ ምስ ኣርቱር ኣብ ሓደ ከባቢ 
ዝቕመጡን ጥቡቕ ሌላ ከምዝነበሮምን 
እዩ ዝግለጽ። ወትሩ ብሓንሳብ 
ዝንቀሳቐሱ ብምንባሮም ድማ፡ ንጾታዊ 
ርክብ ሓቲቱዋ ኣይፋል ዝብል ግብረ-
መልሲ ምስ ሃበቶ ኣብ መንገዲ ቀቲልዋ 
ክኸውን ከምዝኽል ግምታት ኣሎ።    
ነቲ ገበናኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ኣርቱር 

ድማ ዝግባእ መቕጻዕቲ ክውሰነሉ ነዚ 
መረመራ ኣብ መዓልቦኡ ዘብጽሑ 
ኣባላት ፖሊስ ይጽውዑ። ኣኽባር ሕጊ 
ኒው ጀርሲ ጀነራል ማቲው ፕላትኪን፡ 
“ፍትሒ ገደብ ግዜ የብሉን” ብምባል 
እዩ እቲ ገበነኛ ምስ ምንዋሕ ግዜ ካብ 
ተሓታትነት ናጻ ክኸውን ከምዘይክእል 
ሓቢሩ።
ነቲ ድሕሪ 40 ዓመት መደምደምታ 

ዝተገብረሉ ጉዳይ ኣመልኪቱ፡ 
ንስድራቤት ግዳይ ወኪሉ ቃል ዘስመዐ 
ኣኮኣ ኦላንኪ፡ “ድሕሪ ነዊሕ ግዜ 
ኣማውታ ጓልና ክንፈልጥ ምኽኣልና 
ሕልናዊ ዕረፍቲ ተሰሚዑና” ብምባል፡ 
ፍትሒ ንምርግጋጽ ንዝጸዓሩ ኩሎም 
ወገናት ምስጋናኡ ኣቕሪቡ።

እቶም ለመምቲ እንስሳታት ኣብ ውሽጢ 
ገዛ ክሕብኡ ብምኽኣሎም ፖሊስ 
ምስ ዝምልከቶ ኣካል ጽዑቕ ተፍትሽ 
ከምዘካየዱ ዘመልከተ እቲ ምንጪ፡ 
ቀሊል ዘይኮነ ሰዓታት ኣባኺኖም 
ከምእተመልሱ ጠቒሳ። 
እዞም ብጌጋ ናብ ሓደ ቤት 

ዝተላእኩ ለመምቲ፡ ኣብቲ ዝተፈላለዩ 
መልእኽቲታት ዝቕበለሉ ቦታ 
ተዓሺጎም ምስ ጸንሑ ዝፈጠሩዎ 
ከቢድ ራዕዲ ኣብ ስነ ኣእምሮኣዊ ጥዕና 
ናይ’ቲ ተቐባሊ ቀሊል ዘይክኸውን ስለ 
ዝኽእል፡ ንጹር ኣድራሻ ክጽሓፈሉ 
ዝጠልብ ምሕጽንታ ከምዘቕረበ እውን 
እቲ ምንጪ ኣዘኻኺሩ።

መደብ ERI-TVመደብ ERI-TV
ኣገልግሎት ተለቪዥን ኤርትራ፡ ርሑስ ሓዲሽ ዓመት 

እናተመነየ፡ ናይ ሓዲሽ  ዓመት መደብ - “ካብ  ራስ ቄሳር 
ክሳብ ራስ ዱሜራ ንዘሎ  ታሪኻውን ተፈጥሮኣውን ተውህቦ  
ሃገርና ዝድህስስ፡ ሰፊሕን  ፍሉይን ዳህሳሳውን ዑደታውን 

መደብ ከምኡ እውን ካልእ  ፍሉይ  ትሕዝቶ  ዘጠቓለለ ከም 
ዝኸውን ይሕብር።



ሓዳስ   ኤርትራ

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
1 ጥሪ 2023 - ገጽ 5መበል 32 ዓመት ቁ.106

ጽምብል ሓዲሽ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትኣብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዓለም፡ ንምእታው 
ሓዳሽ ዓመት ዘንጸባርቑ ባህላውዊ፡ ያታዊ፡ 
ዘመናዊ ከምኡ እውን ሃይማኖታዊ ምትእስሳር 
ዘለዎም ብርክት ዝበሉ መሰናድኦታት 
ክካየዱ ይርኣዩ እዮም። እዞም ነዚ ኣብ ላዕሊ 
ዝተጠቕሱ ረቛሒታት ምርኩስ ብምግባር 
ዝካየዱ ንጥፈታት፡ ሓደ ካብቲ ንድምቀት 
እታ ሓዳስ ዓመት ልዑል ተራ ዘለዎም 
ተባሂሎም ካብ ዝግለጹ ጽምብላት ኮይኖም 
ብዙሓት ሰባት ከምዝሳተፍዎ ይሕበር።
ገለ ካብቲ ንሓዲሽ ዓመት ኣመልኪቱ 

ዝካየድ ጽምብላት ምስ ንዕዘብ፡ ብዙሕ 
ዘደንቕን ስግንጢራዊ መልእኽቲ ዝሓዘለን 
ኰይኑ እዩ ዝጸንሕ። 
ኣብ ሃገረ ጃፓን ዝካይድ ንጥፈታት 

ጽምብል ምቕባል ሓዳስ ዓመትን ምፍናው 
ኣረጊት ዓመትን ድማ ካብቲ ብፍሉይ 
ዝግለጽ ሓደ’ዩ። ኣብ መላእ ሃገረ ጃፓን 
ዝርከባ ኣብያተ እምነት ቡድሂስት፡ ኣብዛ ድሮ 
ሓዳስ ዓመት ካብ ናብ ዝጋውሑ ማእለያ 
ዘይብሎም ደወላት እዮም ዘስምዑ። ኣብ 
ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ትኹን ቁሸት ወይ ከተማ 
ብዘየገድስ ተሳተፍቲ ጽምብል ሓዲሽ ዓመት 
108 ግዜ ደወል ናይ ቃጭል ክድውሉ 
ይረኣዩ። ትርጉም’ዚ ደወል ከኣ ነቶም 
ኣብታ ኣረጊት ዓመት ዝተኸስቱ ሓጥያትን 
መከራን ንምድምሳስ ዝዕላምኡ ኮይኑ፡ እተን 
107 ኣብ ድሮ ክድወላ እንከለዋ፡ እታ 
መበል 108 ደወል ግና ኣብ መዓልቲ ሓዲሽ 
ዓመት ክትድወል ከምትስማዕ እዩ ዝግለጽ። 
ድሕሪ’ዚ ህዝቢ ነቶም ‘ርኹሳት መናፍስቲ’ 
ናይታ ኣረጊት ዓመት ንምጥፋእ ከምኡ’ውን 
“ነዊሕ ዕድመ ክንነብር ይሕግዝ’ዩ” ካብ 
ዝብል እምነት፡ መረቕ ተባዕታይ ደርሆ ወይ 
ዓጋዜን ብምምጋብ ጽምብል ሓዲሽ ዓመት 
የካይዱ። 
ብተወሳኺ፡ ጽምብል ሓዲሽ ዓመት 

ኣብ ሃገረ ጃፓን ምስ መግቢ ምትእስሳር 
ከምዘለዎ’ዩ ባህሊ ናይታ ሃገር ዘመልክት። 
እዚ ባህላዊ ጽምብል ሓዲሽ ዓመት ከኣ 
“ቶሺኮሺ ሶባ” ብዝብል ቅጽል ከምዝጽዋዕ 
ይፍለጥ። ህዝቢ ኣብ ድሮ ሓዳስ ዓመት 
“ነዊሕ መዋእል ከንብር ይሕግዝ’ዩ” ዝበለዎ 
መግቢ ክበልዑ ድማ ይረኣዩ። በዚ መሰረት 
እቲ ወትሩ ተመራጺ ዓይነት መግቢ ፓስታ 
ስፓጌቲ ክኸውን ይርአ።
ሮማንያ እውን ሓንቲ ካብተን ባህላዊ 

ንጥፈታት ዝካየደላ ኤውሮጳዊት ሃገር 

ምዃና እያ እትግለጽ። ብፍላይ ኣብ ገጠራት 
ዝነብሩ ህዝቢ ሮማንያ ንሓዲሽ ዓመት 
ዝገብርዎ ፍሉይ ኣገባብ ጽምብል ሓደ ካብቲ 
ንብዙሓት ወገናት ዝስሕብን ዝምስጥን 
ንጥፈታት ተባሂሉ ይጥቀስ። ህዝቢ ኣብ 
ኣደባባይ ወይ ባይቶታት ብምትእኽኻብ 
ምስሊ ናይ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ብምውዳይ 
‘ጽምብል ሞትን ዳግመ ልደትን’ ብዝብል 
ስም ዝጠቕስዎ ንጥፈታት የካይዱ። እዞም 
ህዝቢ ኣብ ውሽጢ’ቲ ብምስሊ እንስሳታት 
ዝተሰርሐ ክዳን ኰይኖም ብምስዕሳዕ ኣብ 
ድሮ ሓዳስ ዓመት ሓጐሶም ይገልጹ። ምስሊ 
ናይ’ቶም ዝኽደንዎም እንስሳታት ድማ 
ከም ናይ ድቢ፡ ፈረስ፡ ጤለ-በጊዕ እዩ። እዚ 
ዝዀነሉ ምኽንያት ከኣ፡ ንእኩያት መናፍስቲ 
ኣብ ምርሓቕ ልዑል ኣስተዋጽኦ ኣለዎ 
ካብ ዝብል እምነት ዝተበገሰ ኰይኑ፡ ንዕኡ 
ተኸዲኖም ካብ ገዛኦም ክብገሱ እንከለዉ 
እናሳዕስዑ ከምዝወጹ ይንገር። ድሕሪ’ዚ ኣብ 
ነፍሲ ወከፍ መንገዲ እናተኣኻኸቡ ናብቲ 
ኩሎም ዝእከቡሉ ባይቶ ብምምጻእ ሓበራዊ 
ጽምብል ምቕባል ሓዳስ ዓመት የካይዱ። 
ካብ ምስሊ’ዞም እንስሳታት ከኣ ተምሳል 
ድቢ ካብቶም ዝለዓለ ተጠማትነት ዘለዎ 
ምስሊ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ 
ድቢ ናብ ገዛኻ ወይ ቀጽርኻ ምስ ዝኣቱ፡ 
ሓዳስ ዓመት ብልጽግቲ፡ ብሃብቲ ኰነ ክብሪን 
ጽቡቕ ዕድላትን ዝተመልአት ክትኮነልካ 
ኣማእዛኒ ተራ ክህልዋ ሓጋዚ’ዩ ተባሂሉ 
ስለ ዝእመነሉ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ድሮ 
ሓዲሽ ዓመት ገዛኦም ይኹን ቀጽሪ ቤቶም 
ከይተዓጽወ ከምዝውዕል ይንገር።
ኣብ ላቲን ኣመሪካዊት ሃገረ ኤኳዶር 

ዝካየድ ጽምብል ሓዲሽ ዓመት ዘይከም ኣብ 
ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዝበለ’ዩ። ምኽንያቱ፡ 
ብርክት ዝበሉ ሰበ-ስልጣን፡ ፖለቲካውያን 
መራሕቲ ከምኡ’ውን መራሕቲ ሃይማኖትን 
ሽማግለታት ዓዲን ዝሳተፍዎ እዩ። ህዝቢ 
ኣብቲ ኩሉ ሰብ ክእከበሉ ዝተመርጸ ቦታ 
ምስ ተኣኻኸበ ኣወሃሃድቲ ጽምብል ሓዲሽ 
ዓመት መሰንበድ ምስሊ ዘለዎ ባምቡላ 
ኣዳልዮም ብምጽናሕ ሓዊ ከምዝቃጸል 
ይገብሩ። እዚ “ኣኖቬጆ” ተባሂሉ ዝጽዋዕ 
ናይ ምቅጻል መስርሕ ጽምብል ሓዲሽ 
ዓመት፡ ንሕማቕ ክስተታትን ተጻብኦታትን 
ኣረጊት ዓመት ደምሲሱ ሰናይ ምንዮት 

ናይታ ትመጽእ ሓዳስ ዓመት፡ ብብርሃን 
ተዀሊዑ ዘርኢ ባና ኮይኑ ስለዘገልግል 
እዩ። ምስሊ ናይ’ቲ ኣንሰንባዲ ባምቡላ ካብ 
ዝኣረጉ ክዳውንቲን እኽብካብ ወረቓቕቲን 
ዝስራሕ እዩ። ኣብ መሬት በጥ ኢሉ 
ከምዝድቅስ ብምግባር ድማ ይቃጸል። 
ብመሰረት ባህሊ ኤኳዶራውያን እዚ ዓይነት 
ጽምብል እዚ፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ 1895 ንመላእ 
ከተማ ጉያኩሊ ዘጥቀዓ ሓያል ተላባዒ 
ሕማም ወይቦ፡ ግዳያት ኣብ ሳንዱቕ ሬሳታት 
ብኽዳውንቲ ተጠቕሊሎም ይቃጸልሉ 
ዝነበሩ ግዜ፡ ምርኩስ ብምግባር ዝተራዕመ 
ንጥፈታት ምጽምባል ሓዲሽ ዓመት ምዃኑ 
ይሕበር። እቲ ንጥፈታት ዋላ’ኳ ነቲ ተላባዒ 
ባህሪ ዝነበሮ ሕማም ንምክልኻልን ንጽሕና 
ንምሕላውን ዝዕላማኡ እንተነበረ፡ ኣብ’ዚ 
ግዜ ግና ንሓዳስ ዓመት እውን ካብ ከምኡ 
ዓይነት ቀዛፊ ሕማም ንምንጻሕ ዝዕላምኡ 
ተግባር ኰይኑ፡ ክሳብ ሎሚ ይካየድ ምህላዉ 
ይንገር።
ሃገራት ላቲን ኣመሪካ ብወገነን ንሓዲሽ 

ዓመት ዝጽምብላሉ ካብ ናብ ዝተቐራረበ 
ንጥፈታት የካይዳ እየን። ኣብ ከም ብዓል 
ሜክሲኮ፡ ቦሊቭያን ብራዚልን ዝኣመሳላ 
ሃገራት፡ ሓዳሽ ዓመት እንታይ ዓይነት 
ዕድላትን ጽባቐን ሒዛትልካ ከም ትመጽእ 
ዝውሰን ብመንጽር’ቲ እትለብሶ ስረ ውሽጢ 
ምዃኑ’ዩ ዝእመን። በዚ ምኽንያት ከይኮነ 

ኣይተርፍን ዝበዝሑ 
ዜጋታት እዘን ሃገራት 
ኣብ ምምራጽ ሕብሪ ስረ 
ውሽጢ ጥንቁቓት ክዀኑ 
ከምዝረኣዩ ይንገር። ንሓዲሽ 
ዓመት ብዝምልከት ላቲናዊ 
ባህሊ ምርኩስ ብምግባር 
ካብ ዝተረኽበ ሓበሬታ 
ከምዘነጽሮ፡ ቀይሕ ዝሕብሩ 
ስረ ውሽጢ፡ ፍቕሪን ናይ 
ፍቕሪ ኣጋጣሚታትን 
ተበርኽ ዓመት፣ ብጫ ስረ 
ውሽጢ፡ ናብ ሃብትን ዓወትን 
እተምርሕ ብልጽግቲ 
ዓመት፣ ጻዕዳ ስረ ውሽጢ፡ 
ሰላምን ሓድነትን እተማእዝን 
ዓመት፣ ቀጠልያ ስረ ውሽጢ፡ 
ጽሩይ ተፈጥሮእዊ ጽባቐ 
ንምውናን እተብቅዕ ዓመት 

ዝብል ትርጉም ዘለዎ እዩ። ስለዚ፡ ህዝቢ 
ኣብ ድሮ ሓዲሽ ዓመት ኣብ ምምራጽ 
ስረ ውሽጢ ምስ ድሌታቶምን ትምኒቶምን 
ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ከረጋግጹ ይግደዱ 
እዮም። ኣብ ቱርኪ፡ ቀይሕ ዝሕብሩ ስረ-
ውሽጢ ከም ገጸ በረኸት እዩ ዝዕደል። 
ትርጉሙ ድማ ዓመተ ጽቡቕ ዕድል ኰይኑ፡ 
ንኹሎም መቕርብካን ፈተውትኻን እሙን 
ኮይንካ ክትቀርብ ንምዝኽኻር እዩ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ብራዚላውያን ኣብ ድሮ ሓዲሽ 

ዓመት ዘካይድዎ ክዳውንቲ ናይ ምምራጽ 
ንጥፈታት ኣሎ። እዚ ከኣ ኣካል ጽምብል 
ሓዲሽ ዓመትን መጻኢ ምዕባለታቱን 
ኣመታቱን ዘመልክት እዩ ዝብል ርድኢት 
ኣለዎም። በዚ ምኽንያት ኣብ ጐደናታት 
ብምውጻእ ንሕልሞምን ድሌታቶምን 
ከስምር ይኽእል’ዩ ዝበልዎ ፉሉይ ሕብሪን 
ቅዲን ዘለዎ ክዳውንቲ ለቢሶም ሸናዕ እናበሉ 
ጽምብሎም ከካይዱ ይረኣዩ። 
 ጽምብል ሓዲሽ ዓመት ኣብ ሃገረ ቺለ 

ድማ ካብቲ ብፍሉይ ዝጥቀስ ንጥፈታት 
እዩ። ኣብዛ ሃገር ዜጋታት ጽምብል ሓዲሽ 
ዓመት ንዝሞቱ መቕርቦምን ፈተውቶምን 
ብምዝካር እዮም ዘብዕልዋ። ኣብ ድሮ ሓዳሽ 

ዓመት ኣብቲ ፈተውቶም ዝተቐብሩሉ 
ስፍራ ብምኻድ፡ ደወል ሓዲሽ ዓመት ክሳብ 
ዝህረም ብዝኽሪ ሕልና ክጽበዩ የማስዩ። 
ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ስነ-ስርዓትን ጽምብል 
ሓዲሽ ዓመትን ሃዋህው ድማ ንኽብሪ’ቶም 
ብሞት ዝተፈለይዎም መቕርቦምን 
ፈተውቶምን ኩሎም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ 
ወገናት ነንሓድሕዶም ናይ ምልላይ 
ንጥፈታት ከምዘካይዱ ይንገር።
ኣብ ግሪኽ ኣብ ድሮ ሓዲሽ ዓመት፡ ማዕጾ 

ትነብረሉ ገዛኻ ብሽጉርቲ ናይ ምጽብባቕ 
ልምዲ ኣሎ። እዚ ልምዲዚ፡ ሓዳሽ 
ዓመት ትእምርቲ ጽቡቕ ዕድልን ዓመተ 
ፍርያምነትን ክትከውን ባህጊ ዝመበገሲኡ 
ንጥፈታት ምዃኑ ይሕበር። ብዘይካዚ፡ 
ሽጉርቲ ኣብ መስሕብ ሃብቲን ጸጋን ናይታ 
ዓመት ወሳኒ ተራ ኣለዎ ካብ ዝብል እምነት፡ 
ህዝቢ ግሪኽ ኣብ ድሮ ሓዳሽ ዓመት ኣብ 
ገዛኦም ኩምራ ሽጉርቲ ኣንጠልጢሎም 
ይረኣዩ።
ድሕሪ ሓዳስ ዓመት ናብ ቤትካ ዝኣቱ 

ናይ ፈለማ ጋሻ፡ ንመላእ ኩነታትን ሃዋህውን 
ሓዳስ ዓመት ዝውክል ትርጉም ኣለዎ። 
እዚ ኣብ ስኮትላንድ ከምኡ’ውን ሰሜን 
እንግሊዝ ሰረት ዘለዎ ምዃኑ ዝንገረሉ 
ጽምብል ሓድሽ ዓመት፡ ኣገዳሲ ትርጉም 
ኣለዎ። ኣብ ፈለማ መዓልቲ ሓዳስ ዓመት 
ናይ ፈለማ ጋሻኻ ወትሩ ቆማትን ጸሊምን 
ክኸውን ከምዝምረጽ እውን ይሕብር። እቲ 
ጋሻ እውን እንተዀነ መብዛሕትኡ ግዜ 
ካብ ህዝቢ ቫይኪንግ ክዀነሎም ይመርጹ። 
ምኽንያቱ ህዝቢ ቫይኪንግ ጥራይ ኢዶም 
ከምዘይኣትዉ ኣጸቢቖም ስለዝኣምኑ እዩ። 
በዚ ድማ ኣዝዮም ቀለልቲ ህያባት ከም ከሰል፡ 
ጨው፡ ብብሽኮቲ ዝስራሕ ቶርታን ዊስኪ 
ዝሓዘ ጋሻ ክመጾም ብሃንቀውታ ይጽበዩ። 
ምኽንያቱ እዞም ነገራት፡ ኣብ ህይወት እዞም 
ህዝቢ ቀንዲን መሰረታውያን ምዃኖም 
ስለዝንገረሎም እዩ። እዚ ከኣ ምስ ሓፈሻዊ 
ኩነታት ክሊማ እቲ ዝነብሩሉ ቦታ ጥቡቕ 
ምትኣስሳር ስለዘለዎ እዩ። ካብዚ እምነት 
ዝመበገሲኡ ድማ ኣብ ድሮን መዓልቲን 
ሓዳስ ዓመት መንበሪ-ቤት ናይ’ዞም ህዝቢ 
ወትሩ ዕጹው ኮይኑ፡ ጋሻ መጺኡ ክኸፍቶ 
ይጽበ።

ምስላ ንደለይቲ ልቦና
ሓደ ዓመት ብወዝ፡ ሓደ ዓመት 

ብደሞዝ።
በዓል ሓዲሽ መተርኣስ፡ ኣብ መንገዲ 

ይትርኣስ።
ሓዲሽ እኽሊ ንኹሕሊ፡ ሓዲሽ ፍቕሪ 

መወድኢ እኽሊ።

ሓዲሽ ኴንካ ምጻእ፡ ከይተመነኻ ውጻእ።
ዓመት ዘየብልዕ፡ ዓመት የጻልእ።
ዓመት ከም ዕለት።
ዓሚ ዝሞተ ምራኽ ፈኑ።
ዓለም ፋና፡ ተፋኑ እምበር ትጽበዶ 

ኰይና።

ሓቅታት ሓድሽ ዓመት
1. ጽምብል ሓዲሽ ዓመት ንፈለማ ግዜ  

ቅድሚ ኣርባዕተ ሽሕ ዓመታት ኣብ 
ባቢሎን ከምዝተኸብረኸ ትፈልጡዶ?
2. ኣብ ድሮ ሓዲሽ ዓመት ምስዕዓም፡ 

ካብ ብሕትውናን ጽምዋን ከምኡ’ውን 
መንፈስ ርኹሳት መናፍስቲ የርሕቐልካ 
እዩ ዝመበገሲኡ እምነት፡ ብሚልዮናት 
ዝቑጸር ህዝቢ ዓለም ከምዘዘውትሩዎ ኸ 
ትፈልጡዶ?
3. ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኣብ 

ክልቲኡ ጐኒ ናይ ኤኳዶር ተዘርጊሐን 
ብዝርከባ ደሴታት ዝቖመት ሪፓብሊክ 
ኪሪባቲ፡ እታ ንበይና ቀዲማ ዓመታዊ 
ምቕልቃል ሓዳስ ዓመት እትበሰር ደወል 
ሓዲሽ ዓመት ዝስመዓላ ቦታ ምዃናኸ 
ትፈልጡዶ?
4. ኣብ ሓዲሽ ዓመት፡ ባህጊ ዝበዝሐ 

ህዝቢ ዓለም ጥዕና እቲ እንኮን 
ቀዳማይን ምርጫ ክኸውን ከምዝርአኸ 
ተስተውዕሉዶ?
5. ብመሰረት ባህሊ ኣብ ደቡባዊ ክፋል 

እዛ ዓለም ዝነብሩ ህዝቢ፡ ኣብ ድሮ ሓዲሽ 
ዓመት ጸሊም ዓይኒ ዓተር ምብላዕ፡ 

ቁጠባዊ ብልጽግና የምጽእ እዩ ዝብል 
እምነት ከም ዘሎኸ ሰሚዕኩምዶ? 
6. ኣብ ገለ ክፋል እዛ ምድሪ፡ ኣብ 

ድሮ ሓዳስ ዓመት ኣብ መኣድኻ ከቢብ 
ቅርጺ ዘለዎም መግቢታት ምቕራብን 
ምምጋብን ነታ ሓዳስ ዓመት ብዘይ 
ጸገም ብዙርያ ክትነብራ ይሕግዝ’ዩ ዝብል 
ትርጉም ኣለዎ።
7. ኣብ ዴንማርክ፡ ህዝቢ ሓዲሽ ዓመት 

ንምጽምባል ኣብ ድሮ’ታ መዓልቲ ኣብ 
ነዋሕቲ መናብር ብምድያብ እዩ ነታ 

ናይ መወዳእታ ሰዓት ምፍናው ኣረጊትን 
ምምጻእ ሓዳስ ዓመትን ዝጽበያ። ልክዕ 
እታ ግዜ ምስ ኣኸለት ድማ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ተመሳሳሊ ጽምብል 
ኣብ ምክያድ ዝርከቡ ዴንማርካውያን 
ካብቲ መንበር ብሓደ ይዘሉ። ትርጉም 
ምዝላል ካብ መናብር ድማ፡ ብሓባር 
ናብ ሓዲሽ ዓመት ዘሊልና ኣቲና ዘስምዕ 
ኮይኑ፡ ብሓባር ናብታ ትቕጽል ዓመት 
ንኽበጽሑ ዝመበገሲኡ ሰናይ ምንዮት 
ምዃኑ እውን ይግለጽ።   
8. ብራዚላውያን፡ ጸጋ ኣማልኽቲ ባሕሪ 

ንምርካብ ዝዕላማኡ ሓሳብ ኣብ ሓዲሽ 
ዓመት ኣብ ገማግም ማያት እቲ ዝነበሩሉ 
ከባቢ ሸውዓተ ግዜ ንማዕበል እቲ ባሕሪ 
ይዘልዎ።
9. ጽምብል ሓዲሽ ዓመት ቻይናውያን 

ካብታ ፈላሚት ዕለት ን15 መዓልታት 
ክፉት ኮይኑ ይቕጽል። እቲ ጽምብል ኣብ 
ዝተፈላለዩ ዕለታት ናይ ሓንቲ ዓመት 
እውን ክካየድ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ 
ግዜ ግን ምስ ምውላድ ወይ ምቕልቃል 
ሓዳስ ወርሒ ተኣሳሲሩ፡ ኣብ መወዳእታ 
ወርሒ ጥሪን ፍርቂ ለካቲትን ይካየድ።

ጥቕሲታት ሓዲሽ ዓመት 2023
* “ነቲ መጽሓፍ ክንከፍቶ ኢና። ገጻት 

ወረቐቱ ናጻ እዩ። ኣብቲ ናጻ ወረቐት ድማ 
ቃላትና ከነቐምጠሉ ኢና። ስም ናይታ 
መጽሓፍ “ለውጢ” ዝብል ኮይኑ፡ ቀዳማይ 
ምዕራፉ ከኣ መዓልቲ ሓዲሽ ዓመት እዩ” 
ኢድዝ ላቭጆይ ፒርስ
* “ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት፡ ሰባት ኣሉታዊ 

እዩ ዝበልዎም ባህርያቶም ክልውጡ 
ይመባጽዑ። መብዛሕቶም ሰባት’ውን 
ንድሕሪት ብምጥማት ዝነበርዎ ይዝክሩ’ሞ 
ፍሹላት ኮይኖም ይስመዖም። ሎሚ ግን 
ንሓዲሽ መብጸዓ እየ ከገድደኩም። ንሱ ድማ 
ገዛእ ርእስኹም መሲልኩም ክትቀርቡ እዩ” 
ኣሻ ኤልደርዋይን
* “ኣብ ሓዲሽ ዓመት፡ ክልተ ኣእዳውካ 

ንምቕባል ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንፍቕርን ሕውነትን 
እውን ወትሩ ይዘርጋሓ” ኣይርሽ ቶስት

“ሓዳስ ዓመት ኣተሓሳስባኻን ኩሉ 
መዳያዊ ነገራትካን ክትልውጠካ ዘይኮነስ፡ 
መደባት ሓንጺጽካ ንተግባርነቶም ተበጊስካ 
ንኽትልውጣ እትጽበየካ ዘላ ብልጽቲ ዕለት 
እያ” ቲ.ኤስ. ኢሎት
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Vacancy Announcement
Bisha Mining Share Company is inviting interested applicants to 
apply for the following position for Bisha site project:

Position: HME Training Officer
Department: Employee services 
Section: Training and Development
Number Required: 01 (one)

Primary Purpose:
•	 Conduct Instructor Led Training as per the agreed annual training plan and 

responsible for all safety compliance training activities and conduct skill 
competency assessment for all different training levels.

Major Duties and Responsibilities:-
1. Training and assessment planning and Scheduling

o Prepare annual training plans and review periodically to set 
forecasts. 

o In Consultation with HME Management, prepare Training 
Plans (Weekly, Monthly and Annual).  

o Attend toolbox meeting and resolve any training related issues.
o Notify and remind HME line management on scheduled train-

ing.
o Ensure that all the necessary instruments, devices, tools, and 

materials are ready in advance for training.

Conduct Actual Training and assessment 
o Conduct theoretical & Practical training, ensuring BMSC Safe-

ty and Health standards are followed.
o Conduct competency assessment for different training levels.
o Provide coaching and mentoring for HME employees. 
o Develop, review, update all training materials to meet the re-

quired skills and knowledge for HME mechanics.
o Conduct Compliance course Training.
o Ensure safety and health standards are followed during train-

ing. 
2. Logbook follow up and monitoring

o Ensure the Trainees logbooks are always maintained accurately 
and up to date.

o Regular review and verify trainees’ logbooks for accuracy, 
completeness, relevance, and validity. 

o Set competency assessment schedule for skill sets indicated as 
complete in the trainees’ logbooks and communicate with the 
relevant workshop management personnel. 

 4.     Conduct training Impact and Effectiveness evaluation
o Constantly evaluate training & assessment process and main-

tain high standards. 
o Closely monitor and follow up trainee performance on the 

workshop.   
o Evaluate the actual courses and contents and recommend for 

improvements. 
o Promote HME employee’s safety and maintenance perfor-

mance through visible leadership and continues follow up and 
supports. 

5. Reporting and record generation 
o Prepare and Compile, daily, weekly, and monthly reports. 
o Record and maintain accurate and timely HME training matrix.
o Prepare skill Competencies Assessments reports. 
o Report any trainees’ misbehaviour to you direct supervisor.
o Download VIMS data from HME equipment and analyse using 

appropriate software; provide standard reports. 
o Prepare and compile trainees training progress report and up-

date HME line management.  

Unique Requirments/ Other Informations
o Good verbal and written com-

munication skills in English and 
Tigrigna.

o Ability to work in multicultural 
work environment and must be 
highly motivated & driven by ob-
jectives.

o Coaching and mentoring skills 
and understanding of adult educa-
tion system

Qualifications: Knowledge and Experience:

Diploma in 
Auto mechanic 
(Technical 
School 
Graduate)

3– 4 years’ experience as heavy 
vehicle mechanic  
2 – 3 years teaching/training 
experience

Technical Skills Behavioural Skills
Basic Computer 
skills and Microsoft 
Office
Attention to detail 
and Analytical skill
Plan, organize & 
execution skills
Presentation skills 
and Problem solving 
skill
Assessment skills

 

Communication in 
English and local 
language
Interpersonal Relations 
and Assertiveness
Integrity and Conflict 
resolution
Ability to work towards 
strict deadlines
Ability to work towards 
multi tasks at a time
High level of accuracy 
and Discretion

General Information and other requirements:
•	 Place of Work:                Bisha.
•	 Salary:                                As per 

Company salary scale.
•	 Type of Contract:             Indefinite

Additional requirement for Nationals: 
•	 Having fulfilled his/her National 

Service obligation and provide evidence 
of release paper from the Ministry of 
Defense. 

•	 Present clearance paper from current/
last employer.

•	 Testimonial documents to be attached 
(CV, work experience credentials, a 
copy of your National Identity Card 
etc.).

•	 Only shortlisted applicants will be 
considered as potential candidates for 
an interview.

•	 Application documents will not be 
returned to sender.

•	 All applications should be sent through 
the post office.

•	 Deadline for application: 10 days from 
the day of publication in the Newspaper.

Address:  Please mail your applications to: -
                     Bisha Mining Share Company, 
                     P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:  
                  Please send a copy of your application to
                  Aliens Employment permits Affairs,
                  P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ሮናልዶ፡ መዝገብ ታሪኽ ኤውሮጳ ዓጽዩካብታ “ኣብ ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ 

ዝኸበረ ኮተቴ ተጻዋታይ” ዝተጸውዓላ - 
ካብ ስፖርቲን ሊዝበን ናብ ማን ዩናይትድ 
ዝተጸምበረላ ዓመት 2003 ጀሚሩ፡ ብድንቂ 
ምንቅስቓሱ ንዓለም ከዛርብን ስሙ ከጸውዕን 
ክኢሉ እዩ። ብመንገዲ እዛ እንግሊዛዊት 
ክለብ፡ ኣብ እዋኑ “ዝኸብረ ተጻዋታይ” 
ኮይኑ ናብ ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ምስግጋሩ 
ድማ፡ ጥርዚ ብቕዓት ብምብጻሕ ከብሒ 
ዓወታት ብጽውዓት/ዋናጩ ከጊጽ በቒዑ። 
ኣብ 2018 “ልዕሊ 30 ዓመት ዝዕድሚኡ 
ዝኸበረ ተጻዋታይ” ተባሂሉ ናብ ጁቬ ኣብ 
ዝገዓዘሉ እውን፡ ዝኾነ ተጻዋታይ ዘይሰነዶ 
ክብረ-ወሰናት ኣጽሒፉ፡ ደጊሙ ድሕሪ 12 
ዓመታት ናብ ማን ዩናይትድ ተመሊሱ። 
ላዕልን ታሕትን ዝበዝሖ ጉዕዞ ድሕሪ 
ምሕላፍ ድማ፡ ካብቲ ኣብ ኣርባዕተ ሊጋት 
ዝተጻወተሉ ኤውሮጳ ተፋንዩን - “ኣብ 
ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ ዝበዝሐ መሃያ ዝኽፈል 
ተጻዋታይ” ተባሂሉን፡ ምስ ስዑዳዊት ክለብ 
ኣል-ናስር ክጻወት ተሰማሚዑ - ፖርቱጋላዊ 
ድንቂ ተጻዋታይ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ።
  ሮናልዶ፡ ዋንጫ ዓለም 2022 ቅድሚ 

ምጅማሩ፡ ንዓላሚኡን ሰበ-ስልጣን ማን 
ዩናይትድን ዘቕሓረ ቃለ-መሕትት ምክያዱ 
ይዝከር። ድሕሪ’ዛ ምስ ፔርስ ሞርጋን 
ዝተባህለ ጋዜጠኛ ዘካየዳ ቃለ-ምልልስ 

እምበኣር፡ ደጊሙ ማልያ እዛ ጋንታ 
ክለብስ ከምዘይኰኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዝነበረ 
እዋን፡ ብናይ ሓባር ስምምዕ እዩ ተፈላልዩ። 
ንልዕሊ ወርሒ ጋንታ-ኣልቦ ኮይኑ ክጐዓዝን 
ስሙ ምስ ዝተፈላለያ ጋንታታት ክለዓልን 
ምጽናሑ’ውን ይፍለጥ።
  ኣብ ኤውሮጳ ብርክት ዝበሉ ክብረ-

ወሰናት ዝሰነደ - ሮናልዶ፡ ካብዚ ኣህጉር 
ክወጽእ ድልየት ከምዘይብሉ እዩ ዝግለጽ 
ነይሩ። ንሱ፡ ዋላ’ኳ፡ ኣብታ ዝገበራ ቃለ-
ምልልስ ከተፈርሞ ዝሓተታ ጋንታ ከምዘየላ 
እንተገለጸ፡ ቅድሚ ኣፉ ምኽፋቱ ግና፡ ማዕጾ 
ብርክት ዝበላ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ዝጻወታ 
ክለባት ኳሕኲሑ ዝብል ሕሜታ ብቐጻሊ 
ይለዓል ነይሩ እዩ። እዚ ይዂን እቲ ግና፡ 
ሮናልዶ ‘እንተስ ረድዩ፡ እንተስ ተፈርሞ 
ጋንታ ስኢኑ’፡ ካብ’ቲ ንክልተ ዕቑድ 
ዝተጻወተሉ ኣህጉር ኤውሮጳ ተፈንዩ ኣሎ። 
  ‘CR 7’ ዝብል ሕላገት ዘለዎ - ሮናልዶ፡ 

ኣብዚ ዓውዲ “ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ 
ኣመዝጋቢ ሸቶ” ዝርከቦም፡ ብዙሓት ክብረ-
ወሰናት ሰኒዱ ምህላዉ ይፍለጥ። ማልያ 
እዛ ጋንታ ክለብስ ድሕሪ ምስምማዑ ድማ፡ 
ድሮ ሓዲሽ ክብረ-ወሰን ኣጽሒፉ ኣሎ። 
እዚ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ 38 ዓመት ዕድመ 

ዝመልእ ተጻዋታይ፡ ዓመታዊ 200 ሚልዮን 
ዩሮ (ኣስታት 175 ሚልዮን ፓውንድ) 

ክኽፈል ብምዃኑ፡ “ኣብ ታሪኽ ኵዕሶ 
እግሪ - ዓመታዊ ዝበዝሐ መሃያ ዝቕበል 
ተጻዋታይ” ኮይኑ ኣሎ። 
  እዚ ዓመታዊ መሃያኡ ክዕየር እንከሎ፡ 

ወርሓዊ - 16 ሚልዮን ዩሮ፡ ሰሙናዊ - 3.8 
ሚልዮን ዩሮ፡ ንመዓልቲ - 555 ሽሕ ዩሮ፡ 
ኣብ ሰዓት 23 ሽሕ ዩሮ፡ ኣብ ደቒቕ 386 
ዩሮ፡ ኣብ ካልኢት ድማ - 6.6 ዩሮ ምዃኑ 
ይግለጽ።  
  እዛ ብንግስነት እትመሓደር ሃብታም 

ዝኾነት ሃገረ-ስዕዲ ዓረብ፡ ኣቐዲማ ኣብ 

ጎልፍ፡ ቅድድም መኪና ፎርሙላ 1. 
. . ዝኣመሰሉ ውድድራት ዓቢ ወፍሪ 
ከምዘካየደት እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ እዋን 
ከኣ፡ ነቲ “ዝበለጸ ኣትሌት ዓለም” ክትብል 
ዝገለጸቶ ተጻዋታይ፡ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ 
ብዘይፈልጥ መጠን ገንዘባ ናብቲ ‘ስዑዲ ፕሮ 
ሊግ’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ውድድር ኣሰጋጊራቶ 
ኣላ። 
  እዚ ኮኾብ ተጻዋታይ፡ ክሳብ 2030 

እዩ ምስዛ ክለብ ክጸንሕ ተሰማሚዑ ዘሎ። 
እዚ ማለት፡ ክሳብ 2025 ከም ተጻዋታይ 
ድሕሪ ምጉዓዙ፡ ዝተረፉ ዓመታት ናይ 
ኣምባሳደር ተራ እዩ ክህልዎ። ብመሰረት 
ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና፡ ንዘረባ ሚኒስተር 
ስፖርት እታ ሃገር ብምጥቃስ ዝዘርገሓኦ 
ሓበሬታ፡ እዛ ጋንታ፡ ንሮናልዶ ንምፍራም 
ብመንግስቲ ተደጊፋ እያ። እቲ ምኽንያት 
ድማ፡ ሮናልዶ፡ ድሕሪ 2025 ናይ ኣምባሳደር 
ተራ ክቕበል ብምዃኑ፡ ነቲ እዛ ሃገር ንዋንጫ 
ዓለም 2030 ንምእንጋድ ዘለዋ ጥሙሕ - 
ክተሓጋገዛ ካብ ዘለዋ ድልየት እውን ዝብገስ 
እዩ።
  ብመንጽር እዚ ኩሉ - ሮናልዶ፡ ካብ’ቲ 

ምስ - ማን ዩናይትድ፡ ሪያል ማድሪድን 
ጁቬንቱስን ብምዃን ዓበይቲ ክብርታት 
ዝተጐናጸፈሉ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ፡ ኣብ 
ሓጺር ግዜ ምውጻኡ፡ ንብዙሓት ወገናት 
ኣገሪሙ ኣሎ። እዚ ፖርቱጋላዊ ዝሓለፈ 
ዓመት ንማን ዩናይትድ 24 ሸቶታት 
ከመዝግበላን መሪሕ ተጻዋታይ ክኸውንን 

ከምዝኸኣለ ዝፍለጥ እዩ። ይዂን እምበር፡ 
ኣብ ውሽጢ ሓጸርቲ ኣዋርሕ ብክለቡን 
ሃገራዊት ጋንታኡን ቦታ ተነፊግዎ ክረአ - 
ነቲ ብወርቂዊ ቀለም ዝተጻሕፈ ድንቂ ናይ 
ጸወታ ዘመኑ ብመጠኑ ዝጸልዎ ከምዝኾነ 
ኣይሰሓትን። 
  ብዘይካኡ፡ ካብ’ቲ ንኣስታት 15 

ዓመታት ምስ ሊዮነል መሲ እናተወዳደረ 
ታሪኽ ክጽሕፈሉ ዝጸንሐ መዝገብ ክብረ-
ወሰን ኤውሮጳ ምእላዩ እውን፡ ብርቂ 
ክስተት ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ዝተዓዘቡ - ጋሪ 
ኔቭልን ጂሚ ካራገርን ድማ፡ “ዘሕዝን 
መፈጸምታ!” ክብሉ፡ ወርቃዊ ናይ ጸወታ 
ግዜ ሮናልዶ ብሃንደበት ብከም’ዚ ምዝዛሙ 
ከም ዘደንጸዎም ተዛሪቦም።
  በዚ ኮይኑ በቲ፡ ሮናልዶ፡ ኣብ ውሽጢ 

ክልተ ዕቚድ - ሓሙሽተ ናይ ሻምፕዮንስ 
ሊግ፡ ሰለስተ ናይ ፕሪመር ሊግ፡ ክልተ 
ላ’ሊጋ፡ ክልተ ሰሪ’ኣ፡ ሰለስተ ዋንጫ ክለባት 
ዓለም ዝርከብዎም 32 ዓበይቲ፣ ብውልቁ 
ድማ፡ ሓሙሽተ ባሎን ዲ’ኦርን ካልኦትን 24 
ክብርታት ድሕሪ ምጉንጻፉ፡ ናይ ኤውሮጳ 
ምዕራፉ ዓጺዩ ኣሎ። ሓዲሽ ምዕራፍ 
ንምኽፋት ናብ ማእከላት ምብራቕ ኣቕኒዑ 
ዘሎ - እዚ ተጻዋታይ፡ ምስ ናይ ቅድም 
ሓላዊ ልዳት ኣርሰናል - ኦስፒና፡ ብራዚላዊ 
ሉዊስ ጉስታቮን ካሜሩናዊ ቪንሰንት 
ኣቡበከርን ሓቢሩ ክጻወት እዩ። ክሳብ 
ወዲ 40 ዓመት ማልያ እዛ ጋንታ ዝለስብ 
- ሮናልዶ፡ ዝመጽእ 5 ጥሪ ናይ ፈለማ 
ጸወታኡ ከካይድ ከምዝኽእል ይግለጽ።

መቑሽሽ
ስም ሜሲ ኣብ ግንባሩ ዝተወቀጠ ደጋፊ 

ተጣዒሱ
  ኣርጀንቲና ዋንጫ ዓለም ድሕሪ 

ምዕዋታ፡ ስም ሜሲ ኣብ ግንባሩ ዝተወቀጦ 
ደጋፊ፡ ድሒሩ ከምእተጣዕሰ ተዛሪቡ።
  እዚ ኮሎምቢያዊ ምዃኑ ዝተገልጸ 

ወልቀ-ሰብ፡ ብሓደ ሸነኽ ምዕጉርቱ ሰለስተ 
ከኾብ (ኣርጀንቲና ዝተዓወተትላን ሰለስተ 
ንዋንጫ ዓለም ዝውክላን እየን) ክውቀጥ 
እንከሎ፡ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ምዕጉርቱ ድማ፡ 
D10S ዝብል ቃል እዩ ኣስፊሩ። እቲ 
ቃል ብናይ እስጳኛ - ስም ኣምላኽ ዝገልጽ 
ከምዝኾነ ክሕበር እንከሎ፡ እታ ቁጽሪ 10 
ግና፡ ሜሲ ንዝወድያ ማልያ ንምውካል 
እያ።
  እዚ ጃምብስ ዝበሃል ደጋፊ፡ ኣብ 

ፈለማ ዝተወጠቀሉ “ንማንም ኣይጎድእን 
እየ፡ ዘይሕጋዊ ከኣ ኣይገብርን እየ” ክብል፡ 

ተወሳኺ

* ሌስተር ሲቲ፡ ዓርቢ ምሸት ናብ ሜዳ ኣንፌድል ተጓዒዛ 2ብ1 እንክትሰዓር፡ ክልተ 
ሸቶታት ናብ ገዛእ ልዳቱ ዘቚጸረ ተኸላኻሊ እዛ ጋንታ - ዎት ፋየስ፡ ኣሰር - ጂም ካራገርን 
ጆናታን ዋልተርስን ተኸቲሉ። ናይ ቅድም ተኸላኻሊ ሊቨርፑል - ጂም ካራገር፡ ኣብ 
1999 ጋንታኡ ብማን ዩናይትድ 3ብ2 ክትሰዓር እንከላ፡ ክልተ ሸቶታት ናብ ልዳቱ 
ብምቚጻሩ ‘ኣብ ታሪኽ እዚ ሊግ ናይ ፈለማ ተጸዋታይ ኣብ ሓደ ጸወታ ናብ ልዳቱ 
ክልተ ሸቶታት ዘቚጸረ’ ክበሃል ክኢሉ እዩ። ኣብ 2003 ድማ፡ ኣጥቃዓይ ስቶክ ሲቲ 
ዝነበረ - ጆናታን ዋልተርስ፡ ብቸልሲ 4ብ0 ኣብ ዝተሳዕሩሉ ጸወታ፡ ተመሳሳሊ ታሪኽ ሰሪሑ 
ነይሩ። ናይ ዎተርስ ፍልይ ዝብሎ እንተሃልዩ፡ ፍጹም ቅላዕ’ውን ምስሓቱ እዩ። ሌስተር 
ሲቲ፡ ኣብዛ ጸወታ ቀዲማ ኣብ ራብዓይ ደቒቕ ሸቶ ብምምዝጋብ መሪሓ ነይራ እያ።
* ዓላሚ ማን ሲቲ - ፐፐ ጓርድዮላ፡ ነቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝዓረፈ ንጉስ ኵዕሶ ተባሂሉ 

ዝጽዋዕ ብራዚላዊ - ፐለ ክብሪ ድሕሪ ምሃብ፡ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጻት ተጻወትቲ ዝበሎም 
ሽዱሽተ ተጻወትቲ ጠቒሱ። እዚ እስጳኛዊ፡ ንፐለ፡ ማራዶና፡ ዩሃን ክሩፍ፡ ፍራንክ 
ቤከምባውር፡ ሊዮነል ሜሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶን እዩ ኣብ ዝርዝር ኣእትይዎም። 
* ተኸላካሊ ክለብ ሊቨርፑል - ቨርጂል ቫን ዳይክ፡ ሓዲሽ ኣባሎም - ኮዲ ጋክፖ 

ንፕሪመር ሊግ ክለምዶ ግዜ ከምዘድልዮ ብምግላጽ፡ ደገፍቲ እዛ ጋንታ ትዕግስቲ ክገብሩ 
ተማሕጺኑ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ሰለስተ ሸቶታት ብምቚጻር ዝደመቐ - ጋክፖ፡ ዝሓለፈ 
ረቡዕ ካብ ፒኤስቪ ናብዛ ጋንታ ብ44 ሚልዮን ፓውንድ ምጽንባሩ ይዝከር።
* ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ጁቬንቱስ - ፈደሪኮ ኬዛ፡ ድሕሪ ኣስታት ሓደ ዓመት ምስ 

ደቂ ጋንታኡ ልምምድ ጀሚሩ። እዚ ወዲ 25 ዓመት ኣጥቃዓይ፡ ዝሓለፈ ዓመት (ወርሒ 
ጥሪ) ጋንታኡ ኣንጻር ሮማ ኣብ ዝነበራ ጸወታ እዩ፡ ከቢድ መጉዳእቲ ገጢምዎ። ብዘገምታ 
ናይ ተሃድሶ ግዜ ከሕልፍ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ፡ ኣብዚ እዋን ናብ ንቡር ብቕዓቱ 
ተመሊሱ ንቀዳማይ መስመር ክለብ ከተርንዕ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣሎ።
* ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ “ኣብ ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ክዕወተሉ ዝሓሰብኩዎ ኩሉ 

ብምዕዋተይ ዕድለኛ እየ። ሕጂ ድማ፡ እዚ ዘለኒ ተመኩሮ ንኵዕሶ እግሪ ኤስያ ንምክፋል 
- እቲ ትኽክለኛ ህሞት ኮይኑ እዩ ዝስመዓኒ” ክብል፡ ካብ ኤውሮጳ ወጺኡ ምስ ስዑዳዊት 
ክለብ ድሕሪ ምጽንባሩ ተዛሪቡ።

ነቲ ዝመጽኦ ዝነበረ ነቐፌታ ይምልሰሉ 
ነይሩ። ይዂን እምበር፡ ኣብዚ እዋን 
እታ ዝተወቀጠላ መዓልቲ ንድሕሪት 
እንተትምለስ እዩ ዝምነ ዘሎ። ንሱ፡ “ነዚ 
ውቃጦ ምግባረይ ኣዝዩ እዩ ዘጣዕሰኒ። 
ምኽንያቱ፡ ኣብ ክንዲ ኣወንታዊ ነገራት 
ዘምጽኣለይ፡ ኣብ ውልቀይን ኣብ 
ስድራቤተየን ብዙሕ ኣሉታዊ ሳዕቡን እዩ 
ኣምጺኡልና” ክብል፡ “ድሕሪ ማይ ናብ 
በዓቲ” ዝበሎ ናይ ጣዕሶ ቃላት ፈንዩ። 
  ነዚ ዝተዓዘቡ ገለ ወገናት ድማ፡ “እቲ 

ወቃጣይ ደጋፊ ብራዚል እዩ!”፣ “ኣቤት 
ጽላለ!”. . . ክብሉ ተሰሚዖም። ኣቐዲሙ 
እውን፡ ሓደ ደጋፊ ንምስሊ እዚ ተጻዋታይ 
ኣብ ሕቖኡ ተወቂጡ ነይሩ እዩ። ካብ’ዚ 
ፍልይ ዝበለ ድማ፡ ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ 
ቶተንሃም - ሪቻርሊሶን፡ ንምስሊ ገጹ ምስ 
ናይ ሮናልዶ ናዛሪዮን ነይማርን ሰሪዑ ኣብ 
ሕቖኡ ተወቂጡ ምንባሩ ይፍለጥ።

መደብ ጸወታ
ሻምፕዮና ካልኣይ ዲቪሽን
ኣኽሪያ - ጸጸራት 
ማይ-ተመናይ - ደንደን 
ኣባሻውል - ኣልታሕሪር 
ካብ 12፡00 ድ.ቀ ጀሚረን ክፋለማ እየን

እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ?
* ኣብ ራዳር ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ 

ኣትዪ ዘሎ፡ ኣርጀንቲናዊ ኣከፋፋሊ ክለብ 
በነፊካ - ኢንዞ ፈርናንደዝ፡ ናብ ቸልሲ 
ዝያዳ ቀሪቡ ምህላዉ ተሓቢሩ። እዚ ኣብ 
ዋንጫ ዓለም ብሉጽ መንእሰይ ተጻዋታይ 
ዝተሸለመ ኣርጀንቲናዊ፡ ሊቨርፑልን ማን 
ዩናይትድን ብዝርከብአን ክለባት እዩ 
ክህደን ጸኒሑ። ኣብዚ እዋን ግና፡ ዋላ’ኳ፡ 
እቲ ስምምዕ ኣብ ኢድ ጋንታኡ በነፊካ 
እንተሃለወ፡ ንሱ ግና - ንሕቶ ቸልሲ 
ተቐቢሉ ምህላዉ ይሕበር። እዚ ተጻዋታይ፡ 
ብጋንታኡ ኣስታት 100 ሚልዮን ዩሮ 
ተተሚኑ ኣሎ።
* ብገንዘብ ዓዲ ዓረብ ሞንጊዳ ዘላ 

ኒውካስል፡ ነቲ ብክለባት ኣርሰናልን 
ቶተንሃምን ተገዳስነት ረኺቡ ዘሎ 
ተጻውታይ ሮማ - ኒኮሎ ዛኒሎ ንምፍራም 
ኣብ ውድድር ኣትያ። እዛ ጋንታ፡ ህጡር 
ገንዘብ ከተውጽኣሉ ተዳልያ ምህላዋ 
እዩ ዝንገር። ብዘይካ’ዚ፡ እዛ ጋንታ፡ ንናይ 
ጸጋም ተኸላኻሊ ሪያል ማድሪድ - 
ፈርላንድ መንዲ ኣብዛ ወርሒ ከተሰጋገሮ 
ከምዝመደበት፡ ድሮ ድማ ሕቶኣ ናብዛ 
ክለብ ከምዘቕረት ጋዜጣ ፉት-ማርካቶ 
ሓቢራ።
* ጆርጂኖ፡ ምስ ክለቡ ቸልሲ ዝኣሰሮ 

ውዕል ድሕሪ ምውዳኡ፡ ናብ ናይ ቅድም 
ክለቡ ናፖሊ ክምለስ ከምዝደሊ ጋዜጣ 
ላ ረፑብሊካ ኣቃሊሓ። ይዂን እምበር፡ 
ባርሴሎናን ኒውካስልን ኣብ ልዕሊኡ 
ተገዳስነት ኣርእየን ኣለዋ ትውስኽ እታ 
ምንጪ።
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1 ጥሪ 2023 - ገጽ 8መበል 32 ዓመት ቁ.106

“ካብ 30ታት ክሳብ 50ታት ዝዕድመኦም ሰባት፡ ዝወሓደ ሰዓታት ድቃስ ይረኽቡ” መጽናዕቲብተመራመርቲ ዩኒቨርሲታት ለንደን፡ 
ምብራቕ ኤንግሊያን ልዮንን ኣብ 
ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ካብ ዕድመ 30ታት 
ክሳብ 50ታት ዝርከቡ ሰባት፡ ካብ’ቶም 
ትሕቲኦም ኮነ ልዕሊኦም ዕድመ ዘለዎም 
ሰባት፡ ዝወሓደ ሰዓታት ድቃስ ከምዝረኽቡ 
ክፍለጥ ተኻኢሉ።
እቶም ክኢላታት፡ ሰባት ዝድቅስዎ 

ሰዓታት ድቃስ፡ መንእሰያት ካብ ዝዀኑሉ 
ዕድመ ክሳብ 33 ዓመት ዝበጽሑ 
እናጐደለ ከምዝኸይድ፡ ኣብ ዕድመ 53 
ምስ በጽሑ ከኣ እቲ ሰዓታት ድቃስ 
እናወሰኸ ከምዝኸይድ ሓቢሮም። እዚ 
መጽናዕቲ፡ ድቃስ ኣብ ዕድመ ሂወት ወዲ-
ሰብ ዘለዎ ለውጥታትን ካብ ሃገር ናብ 
ሃገር ዘለዎ ፍልልያትን ንምጽናዕ፡ ካብ 63 
ሃገራት ኣብ ዝተዋጹኡ ልዕሊ 700 ሽሕ 
ሰባት እዩ ተኻይዱ። 
ሓደ ካብ’ቶም ኣብ’ቲ መጽናዕቲ 

ዝተሳተፉ ፕሮፈሰር ሁጎ ስፒርስ፡ ሰባት 
ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ግዜ ለይቲ 7.01 
ሰዓታት ከምዝድቅሱ ገሊጹ። ንሱ ኣስዒቡ፡ 
ካብኡ ናብኡ ከኣ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ደቂ-

ምራቕ ኣባ-ጨጐራ፡ ኣብ ምሕቃቕ ‘ጐሓፍ ፕላስቲክ’ የድምዕ!
ምራቕ ኣባጨጐራ፡ ነቲ ልሙድ ዓይነት 

ፕላስቲክ ዝዀነ ፖሊኤተሊን፡ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ሰዓት ከሕቅቕ ከምዝኽእል ተፈሊጡ። 
እቶም ነዚ መጽናዕቲ ዘካየዱ 

ተመራመርቲ፡ ኣብ ምራቕ እዞም 
ብጋለሪያ መሎኔላ (Galleria mellonella) 
ዝጽውዑ ዓሌት ኣባጨጐራ ዝርከብ ነዝዒ 
(ኢንዛይም)፡ ብሰፊሑ ብምፍራይ ነዚ ኣብ 
ዓለም ሓደ ካብ ዓበይቲ ብከላታት ኰይኑ 
ኣብ ጥዕናን ዝተፈላለዩ ጽላታትን ኣሉታዊ 
ሳዕቤን ዘውርድ ዘሎ ፕላስቲካዊ ጐሓፍ፡ 
ብሕሱርን ቀሊልን መንገዲ ኣብ ምግታእ 

ተባዕትዮ፡ ናይ 7.5 ደቓይቕ ተወሳኺ 
ብላዕሊ ከምዝድቅሳ ኣብሪሁ። 
ካብ ግዜ ህጻንነት ክሳብ 19 ዓመት 

ዝርከቡ መንእሰያትን ቈልዑን፡ ዝበዝሐ 
ሰዓታት ክድቅሱ ከለዉ፡ ካብ መጀመርያ 
ዕድመ 20ታት ክሳብ 30ታት ከኣ ሰባት 
ሰዓታት ድቃሶም እናጐደለ ከምዝኸይድ፣ 
ካብ ዕድመ 30ታት ክሳብ 50ታት ድማ፡ 
እቲ ሰዓታት ድቃስ ዝያዳ እናወሓደ 
ከምዝመጽእ እቶም ተመራመርቲ 
ሓቢሮም።

ካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ዝርከቡ ሰባት 
ድማ፡ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሂወቶም 
ዝያዳ እኹል ድቃስ እናረኸቡ ክኸዱ 
ከለዉ፡ ኣብ ገሊኣቶም ግና ብሰንኪ 
ዝተፈላለዩ ሕማማት ዋሕዲ ሰዓታት 
ድቃስ ከምዝተዓዘቡ እቶም ተመራመርቲ 
ገሊጾም። እዚ ፍልልያት ናይ ሰዓታት 
ድቃስ፡ ብደረጃ ትምህርቲን ሃገራትን 
ተኸፋፊሉ ኣብ ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-
ኣንስትዮን ምስ ተራእየ፡ ኣብ ሰዓታት 
ድቃስ ክልቲኡ ጾታ ክጥቀስ ዝከኣል 

ለውጢ ከምዘየምጽአ እቶም ክኢላታት 
ኣረዲኦም። 
ንሳቶም ኣስዒቦም፡ እቲ ኣብ ማእከላይ 

ዕድመ ዘጋጥም ምውሓድ ሰዓታት 
ድቃስ፡ ብሰንኪ ስራሕን ምእላይ ቈልዑን 
ዝሰዓበ ክኸውን ከምዝኽእል እዮም 
ዝገልጹ። ፕሮፈሰር ሁጎ ስፒርስ ወሲኹ፡ 
ኣብ’ቲ ዘካየድዎ መጽናዕትታት፡ ዋላ’ኳ 
ብሰንኪ ምውሳኽ ዕድመ ዝስዕብ 
ምልውዋጥ ሰዓታት ድቃስ ኣብ ኩሉ 
ሰብ ተመሳሳሊ ምዃኑ እንተተዓዘበ፡ እቲ 
ማእከላይ ገምጋም ሰዓታት ድቃስ ግን ካብ 

ሃገር ናብ ሃገር ከምዝፈላለ ሓቢሩ። በቲ 
ዝተኻየደ መጽናዕቲ ድማ፡ ኣብ ሃገራት 
ምብራቓዊ ኤውሮጳ ዝነብሩ ህዝብታት 
እቶም ብብዝሒ ሰዓታት ዝድቅሱ 
ክዀኑ እንከለዉ፡ ዝወሓደ ሰዓታት ድቃስ 
ዝረኽቡ ህዝብታት ድማ፡ ኣብ ሃገራት 
ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዝነብሩ ምዃኖም 
ተፈሊጡ ኣሎ። ናብ ቅናት ምድሪ ቀሪበን 
ኣብ ዝርከባ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት 
ዝነብሩ ህዝብታት ከኣ፡ ብመጠኑ ውሕድ 
ዝበለ ድቃስ ከምዝረኽቡ ኣብ መወዳእታ 
እቶም ተመራመርቲ ኣመልኪቶም።

ሓጋዚ ከምዝኸውን ገሊጾም። 
እዞም ኣብ ምራቕ ኣባጨጐራ 

ዝርከቡ ዴሜትራን ሰረዝን ዝበሃሉ 
ክልተ ነዝዕታት፡ ነቲ ኣብ መዐሸጊታት፡ 
መትሓዚ ፌስታላትን ጐማታት መትሓዚ 
ፈሳስን ዝርከብ ልሙድ ዓይነት ፕላስቲክ 
ፖሊኤተሊን፡ ኣብ ናይ ደቓይቕ 
ንውሓት ግዜ ክሰባብርዎ ከምዝኽእሉ፡ 
እቶም ኤውሮጳውያን ተመራመርቲ 
ሓቢሮም። ንሳቶም ኣስዒቦም፡ እዞም 
ኣብ ቤተ-ምርምር ክፈርዩ ክኢሎም 

ዘለዉ ነዝዕታት፡ ብትካላዊ ደረጃ 
ቅድሚ ምፍራዮም፡ ተወሳኺ እወታዊ 
ጐድንታቶምን ኣሉታዊ ሳዕቤናቶምን 
ንምፍላጥ፡ ካልእ ተወሳኺ 
መጽናዕትታት ከካይዱሎም ምዃኖም 
ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ መስርሕ 
እዚ ከኣ፡ ብከላ ፕላስቲክ ንምጥፋእ ኣብ 
ዝካየድ ግጥም ከዐውቶም ከምዝኽእል 
ኣመልኪቶም።
ንፕላስቲክ ብምራቖም ክሰባብሩ 

ክኢሎም ዘለዉ ዓይነት ኣባጨጐራ፡ 
ዓሌት ግዝዋ ከምዝዀኑ እዮም ዝግለጹ። 
እዞም ናብ ቀጻሊ ዑደት ሂወቶም ቅድሚ 
ምስግጋሮም ክሳብ ሰንቲ-ሜተራት ዝበጽሕ 
ዓቐን ቁመት ዘለዎም ዓሌት ኣባጨጐራ፡ 
ሓሳኹ ቆፎ-ንህቢ ከምዝዀኑ ይሕበር። 
እዚ ብሃንደበት ዝተረኽበ ኣድማዕነት 
ምራቖም ከኣ፡ ቅድሚ ሕጂ ንፕላስቲክ 
ከሕቅቑ ከምዝኽእሉ ካብ ዝተፈልጡ 
ባክተርያታትን ዕሰታትን፡ ብዘይ 
ዝዀነ ተወሳኺ ሙቐትን ጨረርታን፡ 
ብዝቐልጠፈ ኣገባብ ንፕላስቲክ ብፍጥነት 
ከምዝሰባብርዎ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ።

ክልተ ዝነኣሱ ዓሌት ኣረነ. . .

ኣብ ሃገራት ቬትናምን ላኦስን ኣብ 
ዝተኻየደ ዳህሳስ፡ ኣብ ዓለም ዝነኣሱ ምዃኖም 
ዝተገልጹ ክልተ ዓሌት ናይ መሬት ኣረነ 
ክርከቡ ክኢሎም።
እቶም ኣብ መናድቕ በዓቲ ሃገረ ቬትናም 

ዝተረኽቡ ዝደቐቑ ዓሌት ኣረነ፡ ኣንጉስትፊላ 
ሳሚዮን (Angustopila psammion)፡ ዝብል 
ስያመ ተዋሂብዎም ኣሎ። ሰንጣቒት ድርዒ 
እዞም ዓሌት ኣረነ፡ 0.6 ሚሊ-ሜትር ይበጽሕ። 
እቶም ኣብ ሃገረ ላኦስ ዝተረኽቡ ካልኦት 

ዓሌት ኣረነ ድማ ኣብ ናይ እምኒ ኖራ 
ጸቢብ ስንጭሮ ዝተረኽቡ ኰይኖም፡ ብ 
አይ.ኮፕሮሎጎስ (A. coprologos) ዝብል 
ስም ተጸዊዖም ኣለዉ። እዞም ካብ’ቶም 
ኣብ ሃገረ ቬትናም ዝተረኽቡ ዓሌት ኣረነ 
ዝዓበዩ ምዃኖም ዝንገረሎም ዘለዉ ኣረነታት፡ 
ዕንቊ ዓይነት ዝቕርጹ ድርዒ  ከምዘለዎም፡ 
እቶም ክኢላታት ሓቢሮም። 
እቶም ተመራመርቲ፡ ንዝበዝሑ ካብ’ዞም 

ደቀቕቲ እንስሳታት ብድርዖም ደኣ’ምበር 
ብህይወት ክረኽብዎም ብዘይምኽኣሎም፡ 
ከም’ቲ ዝድለ መጽናዕትታት የካይዱሎም 

ከምዘየለዉ ሓቢሮም። 
እዞም ኣብ ክልቲአን ሃገራት ተዳህሲሶም 

ዘለዉ ኣረነታት ኣዝዮም ደቀቕቲ ታህዋስያን፡ 
ስብርባራት ከውሒን ዕሰን ከምዝምገቡ 
ተፈሊጡ ኣሎ። ኣረነ ብህይወት ንኽሰሩ፡ 
ንምንቅስቓስ ክሕግዞም ዘኽእል ጠሊ 
ክዕቅብ ዝኽእል ድርዒ ወይ’ውን ኣብ 
ጥቓ ጠሊ ዝህብ ቦታ ምንባር የድልዮም። 
እንተዘይኰይኑ፡ ብሰንኪ ዘለዎም ንእሽተይ 
ኣካላትን ዘድልዮም ጠሊ ክዕቅብ ዘይክእል 
ድርዕን፡ ኣብ ድሩቕ ቦታ ክሰሩ ኣይክእሉን 
እዮም። በቲ ኣብ’ቲ ዝሰፍሩሉ በዓቲ 
ዝርከብ ልዑል ዓቐን ጠሊ ተሓጊዞም ግና፡ 
ንተፈጥሮኣዊ መስርሕ ስዒሮም ብህይወት 
ክሰሩን ልሙድ ንጥፈታቶም ከካይዱን 
ከምዝኽእሉ ዳህሰስቶም የብርሁ። 
ርኽበት ናይዞም ዝነኣሱ ናይ መሬት 

ኣረነ፡ ኣብ ዓውዲ ስነ-ፍልጠታዊ ኣወዳድባ 
ህይወታውያን ዓሌታት፡ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ 
ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ከኣ፡ ንመስርሕ ተፈጥሮ 
መስርዕ ኣብ ምትሓዝ ሓጋዚ ክኸውን ልዑል 
ትጽቢት ተነቢሩሉ ኣሎ።

ኣብ ዓመተ-2022 ዝተዳህሰሱ ኣገረምቲ ፕላኔታትመስርሕ ምድላይ ካብ ስርዓተ-ጸሓይ 
ወጻኢ ዝዀና ፕላኔታት ካብ ዝጅምር 30 
ዓመታት ኣቝጺሩ ኣሎ። ኣብ’ዚ ንውሓት 
ናይ ግዜ ማለት፡ ክሳብ 2022 ኣብ ዝተኻየደ 
ዳህሳስ ከኣ፡ 5 ሽሕ ዝበጽሑ ሓደስቲ 
ፕላኔታት ከምዝተረኽቡ ይሕበር። እቶም 
4,900 ፕላኔታት፡ ካባና ናይ ውሑዳት 
ኣሽሓት ዓመታት ብርሃን ርሒቖም 
ከምዝርከቡ እዮም፡ ክኢላታት እዚ ዓውዲ 
ዝገልጹ። እቶም ዝተረፉ ድማ፡ ካብ ፕላኔት 
መሬት ኣብ ኣዝዩ ርሕቕ ዓመታት ብርሃን 
ዝርከቡ እዮም።
ኣብ’ዛ ዝዛዘምናያ ዓመት ካብ ዝተዳህሰሱ 

ኣገረምቲ ፕላኔታት ክንምልከት፡
ፕላኔት TOI-1075b ካብ መሬት 200 

ዓመታት ብርሃን ርሒቓ እትርከብ ኰይና፡ 
ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተረኽቡ ፕላኔታት እታ 
ዝዓበየት ምዃና እዩ መደበር ምርምር ጠፈር 
ኣመሪካ - ናሳ  ዝሕብር ዘሎ። ኣብ’ዛ ገዛፍ 
ፕላኔት እዚኣ፡ ሓደ ዓመት ፍርቂ መዓልቲ 

ጥራይ ከምዝወስድ እዩ ዝግለጽ። ፕላኔት 
TOI-1075b፡ ናብ’ታ ብርሃን እትህባ ቀይሕ-
ኣራንሾኒ ዝሕብራ ኮኾባ ኣዝያ ቀሪባ ዑደት 
ስለእተካይድ፡ 1,050 ዲግሪ-ሰንትግረይድ 
ዝበጽሕ ዓቐን ሙቐት ይርከባ። እዛ ኣብ 
ዝሓለፈ ዓመት 2022 ንመጀመርያ እዋን 
ዝተዳህሰሰት ፕላኔት፡ ካብ መሬት ብ10 
ዕጽፊ ከምእትኸብድ ተሓቢሩ። 

ክኢላታት ስነ-ጠፈር፡ ኣብ ሰማያት 
ክልተ ኣዝየን ውዑያት ፕላኔታትን ኣዝዩ 
ከቢድ ባርየምን (ካብ ሓጺን ብ2.5 ዕጽፊ 
ዝኸብድ ባእታ) ክድህስሱ ከምዝኸኣሉ 
ሓቢሮም። እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ህዋታት 
ካልኦት ፕላኔታት ካብ ዝተረኽቡ ባእታታት 
እቲ ዝኸበደ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ባእታ፡ 
ኣብ’ተን WASP-76ን WASP-121bን 

ዝበሃላ ፕላኔታት እዮም ክረኽብዎ ክኢሎም 
ዘለዉ። ፕላኔት WASP-76 ኣብ’ቲ ብርሃን 
ዝረክብ ክፋላ፡ 2400 ዲግሪ-ሰንትግረይድ 
ዝበጽሕ ዓቐን ሙቐት ኣለዋ። እዚ ዓቐን 
ሙቐት እዚ ከኣ ነቶም ኣብ’ታ ፕላኔት 
ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሓጻውን 
ከምዘህፍፎም ይግለጽ። እቲ ዝሃፈፈ 
ባእታታት ሓጻውን ከኣ ናብ’ቲ ብርሃን 
ዘይረክብ ክፋላ ብኣዝዩ ብርቱዕ ንፋስ 
ተደፊኡ፡ ብመልክዕ ዝናብ  ከምዝዘንብ 
ድማ፡ ኣብ’ታ ውዕይቲ ፕላኔት መጽናዕቲ 
ዘካየዱ ክኢላታት ይሕብሩ። 
ኣብ ዓመተ 2022፡ ክኢላታት ስነ-ጠፈር፡ 

ፍርቃ ኣኻውሕ ፍርቃ ከኣ ብመልክዕ ማይ 
ወይ’ውን በረድ ዝቖመ፡ ፈሳሲ ዝሓዘት 
ፕላኔት ከምዝዳህሰሱ ሓቢሮም። እዛ ተረኺባ 
ዘላ ፕላኔት ኣብ’ተን ኣብ ኣድማስ ብብዝሒ 
ዝርከባ ከዋኽብቲ ዑደት ከምእተካይድ እዩ 

ተፈሊጡ ዘሎ።
ኣብ’ዛ ዝሓለፍናያ ዓመት ዝተዳህሰሰት 

ካልእ ኣደናቒት ፕላኔት ድማ፡ ፕላኔት 
WASP-103b እያ። እዛ ካብ ልሙድ 
ቅርጺ ናይ ካልኦት ፕላኔታት፡ ናብ 
ኵዕሶ ዝኸደ ቅርጺ ዘለዋ ሓዳስ ፓላኔት፡ 
ብመደበር ጠፈር ኤውሮጳ እያ ተረኺባ። 
ካብ መሬት ድማ ልዕሊ 1 ሽሕ ዓመታት 
ብርሃን ርሒቓ ትርከብ። ብሰንኪ ስሕበት 
ናይ’ታ ብርሃን እትህባ ኮኾብ፡ ካብ’ቲ 
ናይ ቀደም ክቢ ዝሓዘ ቅርጻ ናብ’ዚ ናይ 
ሕጂ ናብ ኵዕሶ ዝኸደ ቅርጺ ክትሕዝ 
ከምዝኸኣለት ድማ እዮም ክኢላታት 
ዝገልጹ።
ክኢላታት ስነ-ጠፈር ኣብ መወዳእታ፡ 

ኣብ’ዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ዓመት፡ በታ 
ኣብ 2021 ናብ ጠፈር ተላኢኻ ድሮ 
ስእልታት ክትሰድድ ጀሚራ ዘላ ቴለስኮፕ 
ጠፈር ጄምስ ዌብ፡ ኣዝዮም ብዙሓት 
ፕላኔታት፡ ከዋኽብቲ፡ ምስጢር ጸሊም 
ጉድጓድን ካልእ ኣድማሳዊ ብዙሕነትን 
ክፈልጡን ክዕዘቡን ክኽእሉ ልዑል 
እምንቶ ከምዘለዎም ሓቢሮም።
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