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ድሕሪ ኣቦኻ ሞት ግዴኻድሕሪ ኣቦኻ ሞት ግዴኻ ናይ ኢድ ሰላምታናይ ኢድ ሰላምታ ብፕላስቲክ ብፕላስቲክ 
ዝተሰርሐ ዝተሰርሐ 

‘ቀጠልያ’ ‘ቀጠልያ’ 
ክዳን ክዳን 

ሓካይም፡ ሓካይም፡ 
በከልቲ . . .በከልቲ . . .

ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ንተመሃሮ ሰሚናር ሂቡመንእሰያት - ኣብ ሕጊ ዘለዎም 
ኣፍልጦ ክብ ኣቢሎም፡ ኣብ ምክልኻል 
ገበናትን ሓደጋታትን ተራኦም ከዕዝዙ፡ 
ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ሌተና ኮሎኔል 
ግርማይ ገብረሚካኤል ኣተሓሳሲቡ።
ብ1 ለካቲት ንኣስታት 200 ተመሃሮ 
ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር 
ሌተና ኮሎኔል ግርማይ፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ዓመት 2,228 ገበናትን 5,886 
በደላትን ከምእተመዝገበ፣ እዚ ምስ 
ናይ 2021 ክነጻጸር እንከሎ - ገበናት 
ብ2 ሚእታዊት ክጐድል እንከሎ፡ 
ብኣንጻሩ በደላት ብ5 ሚእታዊት 
ከምወሰኸ ገሊጹ።
ኣብ’ቲ ዓመት፡ ሕጊ ትራፊክ ጥሒሰን 
ዝተኸሰሳ ተሽከርከርቲ 84,121 
ኰይነን - ኣስታት 15 ሚልዮን ናቕፋ 
ከምእተቐጽዓ፣ ብዘጋጠመ 2,393 
ሓደጋታት - 35 ሰባት ከምዝሞቱን 
560 ኣካላዊ ጉድኣት ከምዝወረዶምን፣ 
ኣብ ልዕሊ ንብረት - 16 ሚልዮን 
ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከምዝወረደ 
ኣረዲኡ። 

ደቡብ - 347 መንእሰያት ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ተዋሂብዎም
ሃማመተኤ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ 12 ንኡሳን 

ዞባታት ካብ ዝርከባ 22 ናይ ካልኣይ 
ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ንዝመጽኡ 
- 347 ተመሃሮ፡ ናይ ማሕበራዊ ስነ-
ፍልጠት ትምህርቲ ወዲቡ።  
ብ1 ለካቲት ኣብ ከተማ መንደፈራ 

ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምምራቕ፡ 
ሓላፊ ሃማመተኤ ኣብ’ቲ ዞባ መንእሰይ 
ግርማይ ገብሩ፡ ንመንእሰያት - ሞያ፡ 
ፍልጠትን ንቕሓትን ምዕጣቕ ሓደ 

ሰንዓፈ - ኣበርክቶ ህዝቢ ኣብ መደባት ልምዓት ይምጐስ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ፡ ኣበርክቶ ህዝቢን 

ውህደት ኣካላት መንግስትን ኣብ ትግባረ 
መደባት ልምዓት ተሞጒሱ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ እድሪስ 

ዓሊ ሽከር፡ ብ28 ጥሪ ምስ ወከልቲ ህዝቢን 
ሓለፍቲ ኣብያተ-ጽሕፈት ሚኒስትሪታትን 
ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ምፍታሕ ሽግር ማይ 
ከተማ ሰንዓፈን ዓድታትን፣ ምህናጽ ኮማዊ 

ሆስፒታል መዝባን ዲጋ ናዕለን፣ ምስራሕ 
ሜዳ ስፖርት ከተማ ሰንዓፈ፣ ንጥፈታት 
ምዕቃብ ሓመድን ማይን. . . ካብ’ቶም 
ብኣድማዕነት ዝተተግበሩን ዝቕጽሉ ዘለዉን 
መደባት ከምዝዀኑ ገሊጹ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ምኽታብ ጥሪት፡ ምስፋሕ 

መግሃጫታት፡ ምዕዳል ምሩጽ ዘርኢ ድንሽን 
ስርናይን፡ ኣብ ኮማዊ ምግራብ፡ ምእካብ 

ዓንሰባ - ንጹህ ኣከባቢ ንምውናን 
ብሓላፍነት ክስራሕ ተሓቲቱ

ካብ ብከላ ናጻ ዝኾነ ኣከባቢ ንምውናን፡ 
ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ እጃሙ ከበርክት፡ ኣብ 
ጨንፈር ኣከባቢ ዞባ ዓንሰባ - ሓላፊ ኣሃዱ 
ስነዳን ምርምርን ኢንጂነር ተስፋማርያም 
ገብረሂወት ጸዊዑ።
ኢንጅነር ተስፋማርያም፡ ሳዕቤናት ኣከባብያዊ 

ብከላ ኣብ ኣየር፡ ማይን መሬትን ብሓፈሻ፡ 
ኣብ ስነ-ሂወታዊ ብዙሕነት፡ ክሊማዊ ለውጢን 
ምጽንቃቕ ቀጸላ ኦዞንን ድማ ብፍላይ ቀሊል 
ስለዘይኰነ፡ ሕብረተሰብ ኣብ ዕቃበ ኣከባቢ 
ብዕቱብ ክሰርሕ ኣተሓሳሲቡ።
“ኣከባቢ፡ ኩሉ ህይወታዊ ዝነብረሉ ስፍራ 

ተሳተፍቲ፡ ከም’ዚ ዓይነት ንተመሃሮ 
ኣፍልጦኦም ኣብ ሕጊ ዘበርኽ 

ክሳብ ዝኾነ፡ ንምዕቃቡ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ” 
ዝበለ ኢንጂነር ተስፋማርያም፡ ኣከባቢና ክብክሉ 
ካብ ዝኽእሉ ነገራት ክንዕቅቦ ተላብዩ። 
ማይን ሓመድን ንምዕቃብ፡ ብመልክዕ 

ወፈራታት ዝካየድ ዘሎ ዛላታትን ከትርታትን 
ናይ ምስራሕ መደባት እውን፡ ብዝለዓለ 
ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ 2022፡ ካብ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ግላስ፡ 

ኮሌጅ ሓመልማሎን ከተማ ከረንን፡ ጽዕነት 
640 መካይን ደረቕ ጐሓፍ፣ ኣስታት 792 
ሽሕ ሊትሮ ረሳሕ ፈሳሲ - ከምእተጸርገ፡ ሰነዳት 
ናይ’ቲ ጨንፈር የረድኡ።

ተጋዳላይ ኣረፋይነ ክንፈ ተሰዊኡ
ኣባል ምምሕዳር ዞባ ማእከል - ገዲም ተጋዳላይ ኣረፋይነ ክንፈ ጎይትኦም፡ ብ2 

ለካቲት ኣብ መበል 88 ዓመት ዕድመኡ ብሕማም ተሰዊኡ።
ካብ 1970 ክሳብ 1974 ኣብ ሚላኖ - 

ኢጣልያ ኣባል ሓፋሽ ውድባት ህዝባዊ 
ሓይልታት ኰይኑ ክነጥፍ ድሕሪ 
ምጽናሕ፡ ኣብ 1975 ሜዳ ዝወጸ ተጋዳላይ 
ኣረፋይነ፡ ኣብ ህዝባዊ ምምሕዳር ክሳብ 
ብደረጃ መራሒ ጉጅለ፣ ድሕሪ ናጽነት 
ድማ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ 
ዝተፈላለያ ኣሃዱታት ብደረጃ ሓላፍነት፡ 
ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ 
ሓርበኛ እዩ።
ስዉእ ገዲም ተጋዳላይ ኣረፋይነ ክንፈ፡ 

በዓል ሓዳርን ኣቦ 5 ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ፡ ብ3 ለካቲት 

ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ተጋዳላይ ኣረፋይነ ክንፈ 

ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት 
ይምነ።

ግብሪ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን. . . ዝነበረ 
ንጥፈታት፡ ብኣሃዛት ዝተሰነየ መብርሂ ሂቡ።
 ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ፡ ናይ ማይ 

ጸገም ዘለወን ዓድታት ቈላሕታ ክግበረለን፣ 
መስመር ዓዲ-ቐይሕ - ሰርሓ ክጽገን፣ 
መስርሕ ምዕዳል ጤሳ ኣብ ከተማ ሰንዓፈን 
ከባቢኣን ክቀላጠፍ ዝብል ርእይቶታት 
ኣቕሪቦም።

ካብ ኣውራ ዕላማታት ማሕበር ምዃኑ 
ኣረዲኡ።
እቲ ትምህርቲ፡ ታሪኽን ዕላማታትን 

ሃማመተኤ፣ ሃገርን ሃገራውነትን፣ ሃገራዊ 
ቻርተር፣ ትርጉም ፖለቲካን ስነ-ሓሳብን፣ 
መንእሰያትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን፣ 
መንእሰያትን ቁጠባን፣ ቴክኖሎጅን 
ሓበሬታን፣ ከምኡ’ውን ዕቃበ ኣከባብን 
ስነ-ልቦናዊ ዓወትን ዝብሉ ኣርእስታት 
ዘጠቓለለ ምንባሩ ተፈሊጡ።

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ሰልጠንቲ - ዕላማ 
እቲ መደብ ብግቡእ ተገንዚቦም፡ 
ኣፍልጦኦም ናብ ካልኦት ከመሓላልፉ 
ትጽቢት ከምዝግበረሎም ተነጊርዎም።
ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ 

ዞባ ደቡብ ኣቶ እድሪስ ዓሊ፡ ሰልጠንቲ 
ቀሲሞምዎ ንዘለዉ ትምህርቲ ከም 
መበገሲ ተጠቒሞም፡ ጐድኒ-ጐድኒ 
ኣካዳምያዊ ትምህርቶም ንምዕማቑ 
ክሰርሑ ተላብዩዎም።

ኣስተምህሮ - ቀጻልነት ክህልዎ 
ተላብዮም።

ውድድር ማውንተይን ባይክ ውድድር ማውንተይን ባይክ 
ኣብያተ ትምህርቲኣብያተ ትምህርቲ



ሓዳስ   ኤርትራ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

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

ጥቕሲጥቕሲ
እ ዚ እ ዚ 
ሰሙንሰሙን

“ኣብ መንጎ ሓደ ስሑው ሰብን ኣነን ሓንቲ ፍልልይ ኣላ። እቲ ስሑው 

ጥዑይ ምዃኑ ይኣምን፣ ኣነ ግን ስሑው ምዃነይ ይፈልጥ’የ።”
- Salvador Dali

ምንፋዕ፡ ዕላማ ናይ ዝዀነ 
ተመሃራይ እዩ። ጽባሕ-ጽባሕ 
ናብ ትምህርቲ ዝመላለስ ሰብ 
ክምሃር ኢሉ’ዩ ዝኸይድ። ጽባሕ-
ጽባሕ ፍልጠት ይድልብ። ካብኡን 
ናብኡን ከኣ ዝሓልፎ ከይርከብን 
ዕውት ኰይኑ ክወጽእን ይጽዕር። 
ተመሃራይ ካብ መባእታ ክሳዕ 
ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዘሎ ጕዕዞ 
ትምህርቱ ኣብ ኵሎም ዓይነታት 
ትምህርቲ ዝበለጸ ውጽኢትን 
ርድኢትን ክህሉዎ ኣለዎ። 
ምኽንያቱ መሰረት ናይቲ 
ድሒርካ ትመርሖ ህይወት ክዀኑ 
ስለ ዝኽእሉ። ኵሎም ዓይነታት 
ትምህርቲ ንወዲ-ሰብ ጠቓሚ ዝዀነ 
ቍምነገር ኣሎዎም። ስለዝዀነ ኸኣ 
ንምሃሮም። 

ኣብ መባእታ ትምህርቲና ብቛንቋ 
ኣደና ዝጀመርናዮ ትምህርቲ፡ 
ንእግረ-መገዱ ቋንቋ እንግሊዝኛ 
ይማልእ እዩ። ኣብ መባእታ ምሳና 
ሰለይ ክብል ጸኒሑ ኣብ ማእከላይ 
ደረጃ ባዕሉ ይብሕተና። እዚ 
ማለት ኣብ መባእታ እንከለና 
ብዘይካ ቋንቋ እንግሊዝኛ። ኵሎም 
ዓይነታት ትምህርቲ ብቛንቋ 
ኣደና ኢና እንምሃሮም። መባእታ 
ወዲእና ናብ ማእከላይ ደረጃ 
ምስ ሰገርና ግን ኵሎም ዓይነታት 
ትምህርቲ ብቛንቋ እንግሊዝኛ ኢና 
እንምሃሮም። ዝስዕብ ደረጃታት 
ትምህርቲ’ውን ብምልኡ በዚ 
ቋንቋ እንምሃሮ እዩ። ስለዚ 
ቋንቋ እንግሊዝኛ ምምላኽ ኣብ 

ጕዕዞ ትምህርቲና ኣመና ኣገዳሲ 
ይገብሮ። እዚ ቋንቋ’ዚ ምምላኽ 
ማለት መፍትሕ ዝበዝሐ ዓይነት 
ትምህርቲ ዝዀነ ኣገዳሲ መሰረት 
ሒዝና ኣለና ማለት’ዩ። 

እዚ ማለት ግን ቋንቋ ጥራይ ስለ 
ዝመለኽካ ኵሉ ነገር ቀሊል ማለት 
ኣይኰነን። እንታይ ደኣ ካብቲ 
ካልእ ሰብ ነቲ ቋንቋ ዘጥፍኦ ጸዓት 
ድሒንካ ኣለኻ። ብዓቢኡ ከም 
ሓደ ፈላጥ ናይ ሓደ ዓውዲ ኴንካ 
ትምህርቲኻ ኣብ ትዛዝመሉ፡ ምስ 
ዝዀነ ሰብ ከረዳድእካ ዝኽእል 
ዓቕሚ ናይ ቋንቋ ከድልየካ እዩ። 
ኣብ ከባቢና ትግርኛ ገዲፍካ 
ብቛንቋ እንግሊዝኛ ምዝራብ ከም 
ጃህራ ዝቝጸረሉ ግዜ ኣይሰኣንን። 
ቋንቋ ምምላኽ ነውሪ ዘቝጽሮ 
ምኽንያት የብሉን። ከምቲ 

ኣደኣ ገዲፋስ ሓትናኣ ትናፍቕ 
ዝብሃል ገይሮም ዝርድኡዎ ሰብ 
ኣይሰኣኑን። ቋንቋኻ ገዲፍካ ቋንቋ 
እንዳማትካ ምጽናዕ ግን ከምኡ 
ኣይኰነን። ባህሊ፡ መንነት፡ ክብሪ፡ 
ታሪኽን ድሕረ-ባይታን ናይቶም 
ቀንዲ ተዛረብቱ ኣይትቕዳሕ 
እምበር፡ ቋንቋ ስለ ዝኸኣልካ 
ዘይንስኻ ኴንካ ማለት ኣይኰነን። 
እዞም ዝስዕቡ ነጥቢታት እምብኣር 
ኣብ ምምሃር ቋንቋ እንግሊዝኛ 
ዝሕግዙ እዮም፤

ንእሽተይ ክጭበጥ ዝኽእል ሸቶ 
ምስራዕ

ኣብ ፈለማኻ ዓቢ ሸቶ ምስራዕ። 
ዓቢ ህንጡዩነት ዘንቀሎ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ሓደ ክትሃርሞ 
እትደሊ ዓቢ ሸቶ ምስራዕ ጽቡቕ 
እዩ። ግን በቲ እዋናዊ ውድዓዊ 
ዓቕሚኻ ክመቓቐልን ቀዳምነታት 
ክስረዓሉን ኣለዎ። ከምዚ ናብ ሓደ 
በሪኽ ገዛ ክትድይብ እትረግጾ 
ደረጃታት መሳልል ገይርካ ክምቀል 
ይግብኦ። ኣብ ቋንቋ እንግሊዝኛ 
ንኸተጽንዕ ድማ ከም ሸቶ 
ክትሕዞን በቲ ዝደቐቐ ክትጅምርን 
የድልየካ።

ንኣብነት፤

እንዶታት ለውጢ ኣብ ቋንቋ እንግሊዘኛ ንኸነምጽእ
- ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ ቃላት 

ክትምሃር ትኽእል

- ካብ መዓልቲ 30 ደቒቕ ጥራይ 
ኣብኡ ኣተኲርካ ክትምሃር ትኽእል

- ብእንግሊዝኛ ናይ ዝድረፉ 
ደርፊታት ሕደማኡ (lyrics) 
ጸጸኒሕካ ከትጽንዕ ምፍታን

- መዓልታዊ ሓጸርቲ 
ብቛንቋ እንግሊዝኛ ዝተጻሕፉ 
መልእኽትታት ምንባብ።

ኣብ ሓደ ክትጭብጦ ካብ 
ዘይትኽእል ሸቶ ሒዝካ ካብ 
ምውሕላል፡ ክትገብሮ እትኽእል 
ብንእሽተይ ሸቶ ምብጋስ ኣጸቢቑ 
ይሓይሽ። ነጠብጣብ ናይ ማይ 
ንውቅያኖስ ከም ዝመልኦ ምዝካር 
ኣገዳሲ እዩ።

ንመጽናዕትኻ መደብ ምግባር

ነቲ ክትምሃሮ ወይ ከተጽንዖ 
ደሊኻ ዘለኻ ምፍላጥ ኣድላዪ እዩ። 
እዚ ማለት ናይቲ ተጽንዖ ዝደለኻ 
መደብ ምስራዕ ኣገዳሲ እዩ። 
ነቲ ክትወቕዖ ዝሓሰብካ ሸቶ። 
በብደረጃኡ ብምጽሓፍ መደብ 
ስርዓሉ። ንሸቶኻ ሓንቲ ሕምባሻ 
ምብላዕ እንተ ዀይኑ፡ ብሓደ ግዜ 
ኰሊስካ ክትብላዕ ኣይትኽእን እያ። 
እናቘርስካ፡ ዓቕሚኻ እናዀለስካ 
ግን ክትበልዓ ትክኣል። በየን 
ጀሚርካ ኣበይ ክትውድእ ኢኻ 
ኣብ መዝገብካ ጽሓፎ። ሸቶኻ 
ብጥቕሉሉን ብምቃሉን ምስ 
ተጻሕፈ ንጹር መደብ ሸቶኻ 
ሒዝካ ኣለኻ። 

ገዛእ-ርእስኻ ምድራኽ

ንገዛእ-ርእሲኻ ንኽትምሃር 
ምድራኽ ሓደ ካብ ሚስጢራት 
ዓወት እዩ። ገዛእ-ነብስኻ 
ንምድራኽ ከኣ ኣብቲ ክትገብሮ 
ዝሰራዕካዮ መደብ እወታዊ 
ኣተሓሳስባ ክህልወካ ይግባእ። 
ንቛንቋ እንግሊዝኛ ብእወታዊ 

ሸነኹ ክትጥምቶ ይግባእ። ነዚ 
ንምሕጋዝ እዞም ዝስዕቡ ንጥፈታት 
ክተትግብሮም ትኽእል ኢኻ፤

- ንዓኻ ዝምሰጠካ ወይ ዝንባለኻ 
ኣብ ዘተኵረሉ ኣርእስትታት 
ኣንብብ

- ደስ ዝብሉኻ ብቛንቋ 
እንግሊዝኛ ዝተዓዩ ፊልም ተዓዘብ

- ደስ ዝብሉኻ ብቛንቋ 
እንግሊዝኛ ዝተደርፉ ደርፊታት 
ስማዕን ትሕዝቶኦም ፍለጦን 

- ዳየሪኻ ብቛንቋ እንግሊዝኛ 
ጽሓፎ

- ብቛንቋ እንግሊዝኛ ዝተጻሕፈ 
ታሪኽ ናይ ዝምስጡኻ ሰብ 
ኣንብብ። 

ብዊንታና ክንምሃሮም ንእደሊ 
ነገራት። ልዕሊ ዝዀነ ግዜ 
ቀልጢፍና ከም እነጽንዖም ዘክር።

ግዜኻ ምምሕዳር

ግዜ፡ ኣብ ንኣሽቱ መደባትና 
ጥራይ ዘይኰነ ኣብ ምሉእ 
ህይወትና ኣገዳሲ ባእታ እዩ። ኵሉ 
ነገር ብግዜ ዝተሰርዐ እዩ። ኵሉ 
በብግዜኡ ክግበር ዝተመደበ ነገር 
እዩ። ኣብ ግዜኡ ዘይተገብረ ነገር 
ከኣ ንጽብሒቱን ድሕሪ ጽብሒቱን 
ጾር እናወሰኸ ይኸይድ። ኣቐዲምና 
ዝተንከፍናዮም ነጥብታት ግዜኻ 
ንምምሕዳር ሓገዝቲ እዮም። ግዜኻ 
ብግቡእ ንኸተማሓድር፡ ንሸቶኻ 
ብግቡእ ምርዳእን ቀዳምነታትካ 
ብተርታ ምስራዕን የድልየካ። 
ግዜኻ ምምሕዳር፡ ንዓኻ በቲ 
ዝጥዕመካ ስለ ትሰርዖ፡ ናብ ነብስኻ 
ዝያዳ ከቕርበካ’ውን ይኽእል። 
ኣብ ህይወትካ ዘድልዩኻ ካልኦት 
ንጥፈታት ሓዊስካ ክትከይድ ድማ 
የኽእለካ። ግን ኵሉ ብግዜ ስለ 
ዝዕቀን መጀመርታን መወዳእታን 
ናይቲ ትሃርሞ ዝደለኻ ሸቶ ናይ 
ግዜ መቓን ኣዳልወሉ። ስንኻ 
ነኺስካ ተኸተሎ ድማ።

ንገዛእ-ነብስኻ ምትብባዕ

ሓደ ነገር ምስ ገበረካ ንገዛእ-
ነብስኻ ሓደ ሽልማት ወይ 
መተባብዒ ኣዳልወላ። ንኣብነት 
ዝሓሰብካዮ መደብ ኣብ ግዜኡ 
ከምቲ ትደልዮ ገይርካ ኣብ 
ትዕወተሉ፡ ማለት ሸቶኻ ኣብ 
ትሃርመሉ፡ ብዝተፈላለየ መገዲ 
ነብስኻ ኣተባብዓያ።

- ፊልም ክትዕዘብ ትኽእል

- ጽብቕቲ እምበቲቶ ክትጋብዛ 
ትኽእል

- ምስ መሓዙትካ ክትዘናጋዕ 
ትኽእል፣ ወዘተ.።

ትርሓስ ዘመደ

  Tess: Teacher, I was not feeling well 
the day I took this test.

Teacher: I can believe that. Some of the 
answers you gave made me a little sick, too.

***

What goes up but doesn’t go down?

Your age!!

ሜሪ ማና

ዳእላ ተመሃሮ
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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
ተስፋልደት መብራህቱ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ



ሓዳስ   ኤርትራ

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
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ድሕሪ ኣቦኻ ሞት ግደኻኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተ-ሰብ 
ዓለም፡ ክንዲ ሰብ ዝኣኸለ ምስ ወለዱ 
ዝነብር ሰብ የለን። ኩሉ ድሕሪ 
ዓቕመ-ኣዳም ምብጽሑ፡ ናይ ገዛእ 
ርእሱ ስድራ-ቤት ክምስርትን ህይወቱ 
ባዕሉ ክመርሕን’ዩ ዝርአ። ኣብቲ 
ስድራ-ቤት መስሪቱ ናብራ ገዛእ-ርእሱ 
ዝመርሓሉ ናይ ህይወት ጉዕዞ፡ ነቲ 
ምስ ስድርኡ ዘሕለፎ ህይወት ተገዲሱ 
ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ክዝክርን፡ 
ኣመት እቶም ናብዚ ደረጃን ኩነትን 
ንኽበጽሕ ዝለዓለ ተራ ዝነበሮም 
ስድራ ዝገብርን ዓይነት ሰብ ብቑጽሪ 
ኣዝዩ ውሑድ እዩ። እቲ ምኽንያት፡ 
ድሕሪ ምምስራት ስድራ-ቤት፡ ኩሉ 
ኣቓልቦኡን ኩነታቱን ብመጻምድቱን 
በቶም ዝወልዶም ደቁን  ክበሓት ስለ 
ዝርአ እዩ።
 ኣብ ሕብረተ-ሰብና ነዚ ኣቐዲሞም 

ዝተረድኡ ለባማት ኣበዋት ድማ፡ 
“ውሉድ ንውልዱ” ዝብል ብሂል 
ከጽንሑልና ዝተገደዱ ይመስሉ። 
“ኣብ ህይወት ዝዘራእካዮ ኢኻ 
ትዓጽድ” እውን ይበሃል’ዩ። ኣብ 
ከምዚ ኩነት ግና፡ ደረጃ ክውንነቱ 
እንክትርእዮ ክትጠራጠር ትግደድ። 
እቲ ምንታይሲ፡ ሓደ ሓደ ጊዜ 
ውዕለትን ኣበርክቶን ወለዲ ብውሉድ 
ተረሲዑ ወይ ተኻሒዱ’ዩ ኢልካ 
ክትዛረብ ዘድፍር ስለ ዘይኮነ። እዚ 
ድማ፡ ሓደ ሓደ ወለዲ ካብ 10 ደቆም 
ሓደ ሓልፋይ ስኢኖም ከም ሰፍኢ 
ቀውዒ ካብ ናብ ክጻፍዑን፡ ኣነዶ ንስኻባ 
ኣልዕሎ እናበልና ነቶም ብልሳን ጥራይ 
እንፈትዎም ወለዲ ምፍጣሮም ክሳብ 
ዝጸልኡ ክከላበቱን ስለ እንፈርዶም’ዩ። 
“ኢድ ሸናሒት ጸናሒት” ከደኣ ዶ 
በልኩም! ኣብዚ እንዲዩ ደኣ ዘሎ እቲ 
ቀንዲ ኣርእስትና። 
 ሓደ ነገራት ከምደስታኡ ከልዕልን 

ናብ ዝኾነ ክንቀሳቕስን ዘኽእል 
ዓቕሚ ዘይብሉ ዕድመ ዝደፍአ 
ሽማግለ ሰብኣይ፡ ሓደ ግዜ ምስቲ 
ኣዝዩ ዝፈትዎ ወዱ ዝመስረቶ ስድራ-
ቤት ንኽቕመጥ ናብቲ ዝነብረሉ 
ስፍራ ተበገሰ። 
ኣብ’ቲ ወዱ ዝቕመጠሉ ዓዲ ምስ 

በጽሐ ድማ፡ ደስ ዘብል ህይወት 
ከሕልፍ ብምምናይ ተረጋጊኡ ከዐርፍ 
ደቀሰ። ድኻም ወጺኡ ንኹሎም 
ኣባላት እታ ስድራ ክላለ ስለ ዝተደልየ 
ድማ፡ ኩሎም ከካብ ዝወዓልዎ ኣንፈት 
ዝተኣኻኸቡሉ ኣብ ግዜ-ድራር 
ብምንባሩ፡ ክጽበ ግድን ኮኖ።
ናይ ምልላይ መስርሕ ብኣላዪ’ታ 

ንልቦና
“ፍርሒ፡ ካብ’ቶም ቅኑዓትን ርትዓውያንን ኢልካ ዝኣመንካሎም ነገራት 

ንኽኽልክለካ ፈጺምካ ኣይተፍቅድ፡” ዩንግ ሳን ሱ ኪ
“ከመይ ከም እተንብቦ እንተፈሊጥካ፡ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ መጽሓፍ’ዩ፡” ዊልያም 

ኢለና
“ታሕቲ ታሕቲ ዝጥምት ሰብ፡ ይትረፍ መጻኢ ከቋምት ቀስተ ደበና ክርኢ’ኳ 

ኣይክእልን፡” ቻርለስ ቻፕሊን
“ፍጹም ምሉእ ዝበሃል ሰብ የለን። እንተኾነ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ብኹሉ ምሉ 

ጎደሎ ዘይብሉ ፍጹም ነገር ኣሎ፡” ሉፕታ ሀርሚን
“ኣብ ጉዕዞ ምንባር፡ ህይወት ኣብ ርእስኻ እልቢ ዘይብሎም ረሳሓት ነገራት 

ከተውርድ ትኽእል’ያ። እንተኾነ፡ እምነት ፈጺምካ ኣይተጥፍእ፡” ስቲቭ ጆብስ

ኣደነቕቲ ሓቅታት
- ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኣርባዕተ መዓልታት፡ 

ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ናይ ሓደ ሚልዮን 
ወሰኽ የርኢ።

- ንህቢ ብሓፈሻ ሓሙሽተ ኣዒንቲ 
ኣለዎ። እተን ሰለስተ ደቀቕቲ ኮይነን 
ኣብ ልዕሊ ርእሱ፡ እተን ዝተረፋ ክልተ 
ዓበይቲ ድማ ኣብ ቅድሚት ይርከባ።

ስድራ ተጀመረ። እንተኾነ፡ እቲ 
ዕድመ ዝደፍአ ሰብኣይ፡ ኣዒንቱ ምስ 
መን ይላለ ከም ዘሎ ብንጹር ክርእያ 
ዘኽእለን ትዅረት ኣይነበረንን። በዚ 
ድማ፡ መን እንታይ ይመስል ብዙሕ 
ከይተላለዮም፡ እታ ስድራ-ቤት 
ሓሙሽተ ኣባላት ከም ዘለዉዋ ጥራይ 
ክርዳእ ከኣለ። ኣብ መንጎ እዞም 
ስድራ-ቤት ድማ፡ ወዲ ኣርባዕተ 
ዓመት ህጻን ነበረ። 
 እዚ ሰብኣይ ብዘይካ’ቲ ናይ ምርኣይ 

ሽግሩ፡ ኣእዳዉ እናንፈጥፈጣ ነገራት 
ጽቡቕ ገይረን ከትሕዛኦ ዝኽእላ 
ኣይነበራን። ኣእጋሩ’ውን ንኽብደት 
ኣካላቱ ምስካም ዝረብረባ እንክመስላ 
ደርበስበስ ይብላ ነበራ። 
 ኣብቲ ስድራ-ቤት፡ ኣብ ሓደ 

ጣውላ ተኣኪብካ መግብኻ ናይ 
ምምጋብ ልማድ ዝውቱር እዩ ዝነበረ። 
መዓልታዊ መኣዲ ኣብ ዝቕረበሉ፡ እዚ 
ሽማግለ ሰብኣይ እርጋን ዝመበገሲኡ 
ከይኮነ ኣይተርፍን፡ ካብ ኢዱ 
መመገቢ ማንካ ክወድቆን መግቢ’ውን 
ዘርጠብጠብ እናበለ ከሸግሮን ጀመረ። 
እዚ ጥራይ ከይኣክል፡ ኩሎም ኣባላት 
እታ ስድራ፡ በቲ ድሕሪ ምውዳቕ 
እቲ ማንካ ዝፍጠር ዝነበረ ድምጺ 
ክርበሹን፡ ነቲ ኣብ ጣውላን ኣብ 
ምድሪ ቤትን ዘውድቖ ዝነበረ መግቢ 
ንምጽራይ ክሃልኩን ስለ ዝጀመሩ፡ 
ጽቡቕ ክስመዓኦም ኣይከኣለን። በዚ 
ምኽንያት፡ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ 
በይኑ ዝበልዓሉ ሜላ ክምህዙ ግዜ 
ኣይወሰደሎምን።
 ድሕሪ’ዚ፡ ከም ቀደሞም ሰላም 

ዘለዎ መኣዲ መግቢ ክበልዑ ከም 
ዝበቕዑ ንሓድሕዶም ክዘራረቡ 
ጀመሩ። ነቲ ኣብ ልዕሊ’ዚ ሽማግለ 
ሰብኣይ ዝውሰድ ዝነበረ ናይ ተነጽሎ 
ስጕምቲታት ተገዲሱ ዝከተተሎ 
ዝነበረ ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ህጻን 
ግና፡ ብዘይካ ተገሪሙ ምዕዛብ ዝኾነ 
ቃል’ውን የውጽእ ኣይነበረን። 
 እቲ ንበይኑ ዝምገብ ዝነበረ ሽማግለ 

ሰብኣይ ግን፡ ብተግባራት እታ ስድራ 
ኣዝዩ ጐሃየ። ብፍላይ ድማ ብተግባር 
እቲ ኣዝዩ ከም ዝፈትዎ ዝምክሓሉ 
ወዱ!። እዚ ተግባር’ዚ ከምዚ ኢሉ 
ንሓጺር ግዜ ምስ ቀጸለ፡ እቲ ንበይኑ 
ተነጺሉ ክበልዕ ዝተፈርደ ሽማግለ፡ 
ካብ ኣዒንቱ ንብዓት ጸረር ክብል ኣብ 
ጠመተ ኣባላት እታ ስድራ ክኣቱ 
ጀመረ።  

 ሓደ ምሸት - ቅድሚ ግዜ ድራር 
ምእካሉ፡ ኣቦ’ዛ ስድራ ነቲ ወዲ 
ኣርባዕተ ዓመት ህጻን ወዱ ኣብቲ 
መዓልታዊ ዝጻወተሉ ክፍሊ ክረኽቦ 
ብዘይምኽኣሉ፡ ናበይ ከምዘበለ 
ንምፍላጥ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ክፍሊ 
ክፍትሽ ጀመረ። እቲ ህጻን ግን፡ ካብ 
ውሽጢ’ቲ ገዛ ውጽእ ኢሉ ኣብ ሓደ 
ወገን ናይቲ ካንሸሎ ብምዃን፡ ፋሕ 
ፋሕ ዝበሉን ዝተቘራረጹን ጣዋሉ 
ከገጣጥም ኣብ ከቢድ ጻዕሪ ተጸሚዱ 
ጸንሖ። ነዚ ዝተዓዘበ ወላዲኡ ድማ፡ 
ወዱ ምስ ጭርምራም ነገራት ደስ 
ኢልዎ ይጻወት ከም ዘሎ ብምግማት፡ 
ናብኡ ቀሪቡ እንታይ ይሰርሕ ከምዘሎ 
ንምፍላጥ ተወከሶ።
  እቲ ህጻን፡ ምስቲ ክሃልኮ ዝጸንሐ 

ኣዝዩ ከም ዝደኸመ ብዘስምዕ 
መንፈስ፡ “ባባ፡ እ..እ.እ ንዓኻን ንማማን 
ንመብልዒ መግቢ ዝኸውን ናይ 
መኣዲ ጣውላን ስልጣንያን እሰርሕ 
ኣለኹ። ምኽንያቱ፡ ዳሕራይ ምስ 
ኣረግኩም ከም ኣቦሓጎይ ምዃንኩም 
ስለዘይተርፍ፡ ከምዚ ኣቦሓጎይ ዝሽገሮ 
ዘሎ ክትሽገሩ ኣይደልየኩምን’የ፡” 
ክብል ምስ መለሰሉ፡ ኣቦ ኣብ ልዕሊ’ቲ 
ዝሸምገለ ወላዲኡ ዝፍጽሞ ዝነበረ 
ኢሰብኣዊ ተግባራት፡ ጽባሕ ንግሆ 
ኣብ ልዕሊኡ ክፍጸም ከምዝኽእል 
ተሰወጦ። ብድሕሪ’ዚ፡ እቲ ህጻን ኣዝዩ 
ስለ ዝደኸመን ዝጠመየን፡ ኣመት 
ከብዱ ንምግባር ነቦኡ ኣብቲ ዝነበሮ 
ቦታ ሓዲግዎ ናብ ክሽነ ተመርቀፈ።  
 መልሲ እቲ ህጻን ግና ንወላዲኡ 

ተራ ዘረባ ኣይነበረን። በዚ ድማ ኣዝዩ 
ክግረምን ክስንብድን ክኣለ። ብርቱዕ 
ስምዒት’ውን ክቕስቅሶ ጀመረ። 
ሃንደበት ከኣ ንብዓት ናብ ምዕጉርቱ 
ክዛሪ ተፈለጦ። ከምቲ ንዝፈትዎ 
ወላዲኡ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት 
ኣመሳሚሱ ካብ ስድራኡ ዝነጸሎ፡ 
ጽባሕ ንግሆ’ውን ንሱ ንባዕሉ ካብ ደቁ 
ተመሳሳሊ ዕጫ ከጋጥሞ ከምዝኽእል 
ብምእማን፡ ‘ኢድ ሸናሒት ጸናሒት’ 
ከይበሃለሉ ዝተሰከፈ እንክመስል፡ 
ምስናይ ጣዕሳኡ ናብ ቤቱ ኣተወ። 
 ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ምስ ብዓልቲ 

ቤቱ ክላዘበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ፡ 
ድራር ቅድሚ ምቕራቡ፡ ነቲ ናይ 
ኣቡኡ መመገቢ ምስታ ናይ ብሕቱ 
ጣውላ ቀስ ገይሩ ብምልዓል፡ ናብቲ 
ብሓባር ዝምገቡሉ መኣዲ መለሶ። 

ኣብ ቅድሚ ደቁ ድማ ብኽብረትን 
ብኽንክንን ነቡኡ ድራሩ ቀረበሉ።
 እቲ ሽማግለ ሰብኣይ፡ ካብዛ ዕለት 

እዚኣ ኣትሒዙ ነተን ዝተረፋ ናይ 
ዕድሚኡ ግዝያት ብሓጎስ ከሕልፈን 
ኣይተሸገረን። ሳላ’ቲ ወዲ ኣርባዕተ 
ዓመት ህጻን ድማ፡ ዋላ’ውን መግቢ 
ኣብ ዝበልዓሉ እዋን፡ ብሰንኪ እርጋኑ 
ማናኩ ናይ ምውዳቕን ጨርባሕባሕ 
ናይ ምባልን፡ ኣብ ጣውላን ምድሪ 
ቤትን መግቢ ናይ ምውዳቕ 
ተግባራት እንተቐጸለ፡ ካብ ኣቦ’ታ 
ስድራን ብዓልቲ ቤቱን ግን ዝኾነ ናይ 
ተቓውሞ ግብረ መልሲ  ኣይነበረን። 
እኳ ደኣ ብኣንጻሩ ንራኣዪ ብዝማርኽ 
ኣገባብ ክከናኸንዎን ክሕብሕብዎን 
ብምኽኣሎም፡ እቶም ዝፈትዉዎም 
ደቆም’ውን ነዚ ተግባር’ዚ ብተመሳሳሊ 
ኣገባብ  ክስዕብዎ ጀመሩ።
ህጻናት ንኣቓልቦኦም ዝስሕቡ 

ኣዝዮም ደቀቕቲ ነገራትን ኩነታትን 
ናይ ምስትብሃልን ምንጽብራቕን 
ባህሪ’ዩ ዘለዎም። ኣብ ከባቢኦም 
ንዝካየዱ ንጥፈታት ብኣንክሮ 
ተዓዚቦም ንምትግባሩ ፈጺሞም 
ዝሽገሩ ኣይኮኑን። በዚ መሰረት፡ 
ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህይወትና 
ንእንገብሮም ንጥፈታትን ኣብ ውሽጢ 

ስድራቤትና ንዝካየድ ምንቅስቓሳትን 
ብደቂቕ ዝከታተሉ ብምዃኖም፡ 
“ዘይቈልዑ’ዮም” ብዝብል  ኣተሓሳስባ፡ 
ዘይስነ-ምግባራውን ዘይእሩምን 
ባህርያት ከነንጸባርቕ ምስ እንፍትን፡ 
ኣብ መጻኢ ህይወት እቶም ህጻናት 
ከኸትሎ ዝኽእል ጽልዋ ቀሊል 

ከምዘይከውን ምግንዛብ የድሊ። 
ብተወሳኺ፡ ቈልዑ ነቲ ኣብ ዕለታዊ 

ህይወትና እነካይዶ ንጥፈታት 
እናተዓዘቡ ስለ ዝዓብዩ፡ ንእነሰላስሎም 
ንጥፈታት ብኣጋኡ እንታይነቶም 
ምግምጋምን ምጥንቃቕን ልቦና’ዩ 
ዝኸውን። ኣብ ገዛና እንገብሮም ነገራት 
ኣብ ልዕ’ቶም ህጻናት ዝህልዎም 
ጽልዋ፡ ከምቲ ኣብዚ ዛንታ ዘንበብናዮ 
ክኸውን ስለዝኽእል ከኣ፡ ኣርኣያ 
ናይ ጽቡቕ ኣብነት ንምዃን ሃየ ደኣ 
ንበገስ። 
ኣብ ከምዚ ኩነት፡ እቲ ኣብ ልዕሊ 

ወለድና እንገብሮ ነገራት፡ ኣብ ቅድሚ 
ከመይ ዓይነት ሰባት ኢና እንገብሮ 
ምፍላጥን ምጥንቃቕን ድማ እቲ 
ዝዓበየን መሰረታውን ነገር’ዩ።
ህይወት ሓጻር እያ። ኣብዛ ሓጻር 

ግዜ ምንባርና ምቅርቲ ንምግባራ 
ኣብ ዝግበር ጉያ ጉያ ድማ፡ 
እወታውያንን ኣሉታውያንን 
ባህሪያትና እናተወሓሓጥና 
ክንተሓቛቘፍ እንተዘይ ክኢልና፡ 
መቐረታን ጣዕማን ኣይክርድኣናን 
እዩ። ስለዚ፡ ኣብ መስርሕ ምንባር 
እነካይዶም ንጥፈታት ምስ ገዛእ-
ርእስናን ከባቢናን ብምዝማድን ኣብ 
ግምት ብምእታውን፡ ክህልወና ዘለዎ 
ሓባራዊ ዝምድና ወትሩ ሓልዮት 
ዝመልኦ ክኸውን ይግባእ።

- ሓራምዝ ኣብ ምድሪ ካብ ዝነብሩ 
እንስሳታት እቶም ፈጺሞም ክዘሉ 
ዘይክእሉ ምዃኖምከ ትፈልጡ ዶ?

- ጻጸ ኣብ ትሕቲ 
ማይ ንኽልተ ሰሙን 
ብህይወት ክጸንሕ 
ይኽእል።
- ደማሙ ልዕሊ 

100 ዝተፈላለየ 
ቃና ዘለዎ ድምጺ 
ክህልወን እንከሎ፡ 
ኣኽላባት ድማ ካብ 
10 ዘይሓልፍ ቃና 

ዘለዎ ድምጺ ይውንኑ።
- ንግስቲ ንህቢ ኣብ ሓደ መዓልቲ 

ብገምጋም ክሳብ 1500 እንቋቝሖ 
ክትወልድ ትኽእል።

ምስላ ንደለይቲ 
ልቦና

ጋዕሲ ኣይከውንን ብዘይ ርእሲ፡ 
ከብዲ ኣይድልድልን ብዘይ ፈርሲ።
ገንዘብ ጸላኢኻ፡ ትረኽቦ ብኢድ 

ፈታዊኻ።
ገበረ እምበር፡ ነበረ ዝብልዎ የልቦን።
ገባር ጽቡቕ እንተኣለቀሐ፡ ገባር 

ክፉእ ተመክሐ።
ጅግና ንጅግና ይፈቱ፡ መንገዲ 

ንዓዲ የእቱ።
ገለን ይሞታ፡ ገለን ይዝመታ፡ ምስ 

ቃውጭዶ ተረፍካ’ታ!
ድሙስ ቀርኒ ከምዘለዎ ‘ፉፍ’ 

ይብል።



ሓዳስ   ኤርትራ

ካብዝን ካብትንካብዝን ካብትን
ኣብርሃም ዘርአ (ወዲ-ሃለቃ)ኣብርሃም ዘርአ (ወዲ-ሃለቃ)

ካብዝን ካብትንካብዝን ካብትን
5 ለካቲት 2023 - ገጽ 4መበል 32 ዓመት ቁ.136

ናይ ኢድ ሰላምታናይ ኢድ ሰላምታ ሓደ ካብ ጥንታውያን 
ልምድታት ደቂ-ሰብ እዩ። ቀደም ዘመን 
ጥንታውያን ሰባት ኣብ ዝራኸቡሉ ዝነበሩ 
እዋን፡ ዝኾነ ዓይነት ኣጽዋር ከም ዘይሓዙ 
ወይ ከም ዘይብሓብኡ ንምርግጋጽን 
ንምንጻርን ክልተ ኣእዳዎም ኣብ ቀላጽሞም 
ብምሓዝ ሰላማውያን ምዃኖም ይሕብሩ 
ከም ዝነበሩ ታሪኽ የዘንቱ። ድሒሩ ኣብ 
ግዜ ሮማውያን እውን ብተመሳሳሊ 
ንመከላኸሊ ነብሲ ተባሂሉ ንእሽቶ 
ካራ ወይ ሰንጢ ኣብ እጅገኻ ሓቢእካ 
ምኻድ ልሙድ ብምንባሩ፡ ሓደ ሰብ 
ሰንጢ ኣለዎዶ የብሉን ንምፍላጥ ግንቦ 
ኢድ ብምሓዝ ዝግበር ሰላምታ ልሙድ 
እናኾነ ከም ዝመጽአ ይንገር። እዚ ሕጂ 

ጠቐምቲ - ጥቕስታት
- ብሩህ መጻኢ ዘይረኣየካ እንተኾይኑ፡ ነቲ ደብዛዝ ኰልዓዮ።
- ኩሉ ግዜ ብሉጽ ክትከውን ፈትን፡ ዝበለጽኩ እየ ኢልካ ግን ኣይትሕሰብ።
- ሱቕ ምባል ወርቂ ክኸውን እንከሎ፡ ምዝራብ ከኣ ብሩር እዩ።
- ዝበዝሑ ሰባት ስራሕ ምስ ረኸቡ እዮም ብምልሓት ዘቋርጹ።
- ዝሰራሕካዮ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ዋላ ሓደ ሰብ ኣይዝክሮን እዩ። ንእትፍጽሞ ጌጋ 

ግን ኣይርስዖን እዩ።
- መብዛሕትኡ እዋን ሰባት ነቲ ኣጸቢቑ ዘይተረዳእናዮ ኢና እነድንቕ።
- ድንቁርና መሰረት ኩሉ እከይን፡ ካብ ሓቂ ዝያዳ ዝረሓቐትን እያ።
- ንሞት ንርስዓ ኢና፡ ንሳ ግን እናሻዕ እናቐረበትና እያ ትመጽእ።
- ሓይሊ መልሓስ ኣዝዩ ዝገርም’ዩ፡ ኣካላት ተሰኒፉ እንከሎ ንሳ ግን ኣይትመውትን።
- እምነት ኩሉ ነገር ከም ዝከኣል ይገብር፡ ተስፋ ኩሉ ነገር ከም ዝስራሕ ይገብር።
- እቶም ኣብ ዓለም ዝጸበቑ ነገራት ብዓይንና ክንርእዮም ብኢድና’ውን ክንድህስሶም 

ኣይንኽእልን ኢና። ብልብና ግን ነስተማቕሮም።
- ፈጣሪ ንዑፍ ድራር እለታ ይህባ እዩ። እንተኾነ ግድን’ያ ናብ’ቲ ዝርከበሉ ቦታ 

ክትበርር ዘለዋ። ካብ ሰማይ ማና ከም ዘይዘንብ እናፈለጥካ፡ ኣብ ቤትካ ተዀርሚኻ 
ክትምህለል ኣይትውዓል። ፈጣሪ’ውን ነቶም ትጕሃትን ጻዕራማትን’ዩ ትምኒቶም 
ዘስምረሎም።

ዋዛ ምስ ቅዉም-ነገር
ሓንቲ ዕድመ ዝደፍኣ ኣደ፡ ጓል ወደን ምሸት-ምሸት እናኣምሰየት ተኸኽ ምስ 

ኣበለተን፡ ተሳልየን ናብ ሓደ ኣብ ጥቓ ገዛአን ዝርከብ ሆስፒታል ከዳ። ናብ ሓደ 
ሓኪም ብምቕራብ ድማ፡ “ዝወደይ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና’ባ ሃበኒ” በላኦ።
ብሕቶ ሽማግለ ኣደ ዝተገረመ ሓኪም፡ “ኣደ፡ መከላኸሊ ጥንሲ ድኣ ንምንታይ 

ኣድለየክን?” ብምባል ሓተተን።
ሰበይቲ - “ድሓን’ዚ ወደይ፡ ንዓይሲ ጽቡቕ እዩ ዘደቅሰኒ” በላኦ።
ሓኪም - “እዋእ! መከላኸሊ ጥንሲ ድኣ ካብ መዓስ’ዩ መደቀሲ ዝኾነ” ብምግራም 

ተዛረበን።
ሰበይቲ - “ኣብ ጽማቝ ናይ’ታ ውዕይቲ ጓል ወደይ እንተደኣ ኣእትየዮ ብዘይሻቕሎት 

በጥ ኢለ’የ ዝሓድር” ክብላ መለሳሉ ይበሃል።

እንጥቀመሉ ዘለና ናይ ኢድ ሰላምታ 
ድማ መበቆሉ ካብ’ቲ ናይ ሮማውያን 
ሰላምታ ዝመጽአ እኳ እንተኾነ፡ ኣውራ 
ግን፡ ኣብ መበል ዓሰርተ ትሽዓተ ክፍለ-
ዘመን ንግዳዊ ርክብ የካይዱ ንዝነበሩ 
ሰባት ከም ምልክት ንግዳዊ ምትእምማን 
ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ እዩ ዝፍለጥ። 
ኣብ ዝቐጸለ ሚእትን ሓምሳን ዓመታት 
ድማ፡ ከም ዘለዎ ቀጺሉ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ 
ኣብ ዝበዝሕ ሕብረተ-ሰባት ዓለም ኣብ 
እዋን ሰላምታ፡ ማሕበራዊ፡ ንግዳውን 
ፖለቲካውን ርክባት ዝውቱራት ናይ 
ኢድ ሰላምታ ኮይኖም ንዕዘቦም ኣለና። 

ዋላ’ውን ከም በዓል ታይላንድ፡ ጃፓን.... 
ዝኣመሰላ ‘ዋኢ’ ብዝብል ስም ዝፍለጥ 
ብልምዲ እንግድዓኻ ስብር ኣቢልካ 
ዝግበር ባህላዊ ሰላምታ’ኳ እንተኣዘውተሩ፡ 
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዘን ሃገራት እውን 
እዚ ናይ ኢድ ሰላምታ እዩ ዓብሊሉ 
ዝርከብ ዘሎ። 
ኣብ ዝበዝሕ ቦታታት ብናይ ኢድ 

ሰላምታ ኣእዳው ኣብ ዝጨባበጣሉ 
እዋን፡ ካብ ክልተ ክሳብ ሸውዓተ ግዜ’ዩ 
ነዝነዝታ ዝፍጠር። ከም ኣብነት ሰላምታ 
ጀርመናውያን ካብ ክልተ ወይ ሰለስተ 
ነዝነዝታ ጥራሕ ኣይሓልፍን’ዩ ይብሃል። 
እቶም ንነዊሕ እዋን ኢድ ተጫባቢጦም 
ከም ዝጸንሑ ዝልለዩ ኣህዛብ ግን፡ 
ፈረንሳውያን ምዃኖም’ዩ ዝፍለጥ።
ሽሕ’ኳ ናይ ኢድ ሰላምታ ምልክት 

ምትእምማንን ልቦናዊ ኣቀባብላን እንተኾነ፡ 
ድሌታትን ባህርያትን ሰባት ክእምተልና 
ከም ዝኽእል እውን’ዮም ናይ’ዚ ዓውዲ 
ክኢላታት ዝገልጹ። ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ሓደ 
ሰላም እንብሎ ሰብ፡ ካብዞም ኣብ ታሕቲ 
ተዘርዚሮም ዘለዉ ዓይነታት ሰላምታ ኣብ 
ሓደ ምድብ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ። 

ሀ. ዓብላሊ ዓይነት ሰላምታሀ. ዓብላሊ ዓይነት ሰላምታ
እዚ ሰላምታ’ዚ፡ እቲ ሰላም ዝብሃል ዘሎ 

ሰብ ከብዲ ኢዱ ንታሕተዋይ ኣንፈት 
ገይሩ ሰላም ይብል እንተድኣ ሃልዩ ዓብላሊ 
ሰላምታ ኢልና ንጽውዖ። እዚ ሰላምታ፡ 
እቲ ሰብ ኣብ ልዕሌኻ ምዃኑ ከርእየካ 
ዝጥቀመሉ ናይ ዕብለላ ምልክት ሰላምታ 
እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ኣብ 
2002 ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ፡ 
እቶም ሕዉሳት ሰባት ትርር ዝበለ ናይ 
ኢድ ሰላምታ ከዘውትሩ እንከለዉ፡ እቶም 
ሓፋራት ግን፡ ፈኲስ ሰላምታ እዮም 
ዘዘውትሩ። ከምኡ’ውን እተን ዝያዳ ናይ 
ኣተሓሳስባ ናጽነት ዘለወን ደቂ-ኣንስትዮ 
ትርር ዝበለ ሰላምታ ክገብራ ይረኣያ። 
ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ግን፡ ብዙሕ ፍልልይ 
ከም ዘይተረኽበ እቲ መጽናዕቲ የረጋግጽ። 

ለ. ተመላኺ ሰላምታለ. ተመላኺ ሰላምታ
እዚ ዓይነት ሰላምታ፡ ብገለ ሰባት ከብዲ 

ኣእዳዎም ናብ ላዕሊ ብምግባር ዝፍጸም 
ሰላምታ እዩ። እቶም ሰባት ኣኽቢሮም 
ንዝጥምቱዎ ወይ ብማዓርግ ልዕል 
ንዝበለ ሰብ ክብሪ ንምሃብ ከዘውትሩዎ 
ይረኣዩ። ብዘይካ’ዚ ይቕረታ ንምሕታት 
ወይ’ውን እቶም ሰላምታ ዝልግሱ ሰባት 
ዝበደልዎ ምስ ዝህልዎም ትሕትና 
ንምርኣይ ተምበርካኺ ዓይነት ሰላምታ 
ከዘውትሩ ይኽእሉ። ብዘይካ’ዚ፡ ከም ናይ 
መብጣሕቲ ክኢላታት፡ ሙዚቀኛታት፡ 
ቀባእቲ... ኣእዳዎም ኣብ ስራሕ  ጽሙድ 

ስለዝኾነ፡ ድኹም ማለት ተመላኺ ዓይነት 
ሰላምታ እዮም ዘዘውትሩ። ከም’ዚ ክብሃል 
እንከሎ ግን፡ ተመላኽነት ንምርኣይ ከም 
ዘይኮነ ምግንዛብ ኣኻሊ እዩ። ብሓፈሻ ግን 
ዓብላሊ ወይ ተመላኺ ዓይነት ሰላምታ 
ዘርእዩ ሰባት ምስ ናይ ኢድ ሰላምታ 
ዘሰንይዎ ምልክታት ስለዘለዎም፡ ፈሊኻ 
ንምልላዮም ዘሸግሩ ከም ዝኾኑ ክኢላታት 
ናይ’ዚ ዓውዲ ይሕብሩ። 

ሐ. ማዕርነታዊ ሰላምታሐ. ማዕርነታዊ ሰላምታ
እዚ ዓይነት ሰላምታ’ዚ እቶም ክልተ 

ዝተራኸቡ ሰባት ኣብ ሓደ ጽፍሒ 
ዝርከቡ ማለት ‘ማዕረ ኢና’ ዝብል እምነት 
ምስ ዝህልዎም፡ ከብዲ ኢዶም ንትኹል 
ብምግባር ሓድሕድ ሰላምታ ይለዋወጡ። 
ብኻልእ መዳይ’ውን ክልተ ዓብለልቲ ምስ 
ዝራኸቡ፡ ብተሪር ምጭብባጥ ንትኹል 
ዝዓይነቱ ሰላምታ ይለዋወጡ። ምኽንያቱ 
ናይ ክልቲኦም ኣእዳው ላዕለዋይ ቦታ 
ክሕዛ ስለዝደልያ።

ፓፓራዚ‘ፓፓራዚ’ ዝብል ስም ካብ ቋንቋ ጥልያን 
ዝረዓመ እዩ። ‘ፓፓራዚ’ ንህቡባት ውልቀ-
ሰባት ኣብ ዘዝኸዱዎ እናተኸታተሉ 
ንውልቃዊ ህይወቶም ዝገልጽን ዘርእን 
ስእልታት ብዘይ ወግዕን ፍቓድን ንዝስንዱን 
ዝዝርግሑን ጋዜጠኛታት ዝተወሃበ 
መጸውዒ እዩ። እዞም መብዛሕትኡ 
እዋን ንፖለቲከኛታት፡ ስፖርተኛታት፡ ስነ-
ጥበበኛታት.... ዝከታተሉ ሰብ ካሜራ፡ ሕጋዊ 
ዝኾነ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ’ውን የብሎምን። 
ብሓጺሩ ንናይ ስእሊ ሞያኦም ዘረጋግጽ ሰነድ 
የብሎምን ማለት እዩ። ውልቃዊ ብዝኾነ 
መንገዲ ድማ፡ ነቲ ዝቐረጹዎ ስእልታት ናብ 
ዝተፈላለያ መጽሄታት ይሸጡዎ።
እቶም ‘ፓፓራዚ’ እናተባህሉ ዝጽውዑ 

ሰብ ሞያ ፎቶግራፍ፡ ንሓደ ኣዝዩ ህቡብ ሰብ 
ኣብ ዝኣተዎ እናኣተዉ ክስእሉዎ ስለዝረኣዩ፡ 
ኣብቲ ሰብ ዘይምርግጋእ ክፈጥሩ ይኽእሉ። 
በዚ ድማ ብብዙሓት ሰብ-ዝና ኣይፍተዉን 
እዮም። ‘ፓፓራዚ’ ዝብል ቃል፡ ኣብ ብዙሓት 
ሃገራት ዓለም፡ ዋላ ኣብተን ናይ ላቲን 
መበቆላውነት ዘይብለን ሃገራት እተኾና’ውን 
ከም ዘለዎ ይጥቀማሉ። 
 ኣብ ስራሕ ፓፓራዚ ዝዋፈሩ ሰባት 

ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ብስም ናጻ 
ፕረስ ስለዝንቀሳቐሱ፡ ከም ዊንታኦም ክዕድንሩ 
ይረኣዩ። ንብዙሓት ሰብ-ዝና ድማ ኣደዳ 
ጭንቀትን ሽቚረራን ይገብሩዎም። ተግባራት 
ፓፓራዚ ኣብ ልዕሊ ውልቃዊ ህይወት 

ናይቶም ግዳያት ዘስዕቦ ማሕበራውን 
ኣእምሮኣውን ጸቕጢ ማእለያ የብሉን። ኣብ 
ገለ ሃገራት ነዚ ንምክልኻል ተባሂሉ፡ ኣብ 
ስራሕ ፓፓራዚ ዘተኰረ ሕግታት ወጺኡ 
እዩ። ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ዋላ’ኳ ንተግባራት 
ፓፓራዚ ክቈጻጸራኦ እንተዘይከኣላ፡ ብመጠኑ 
ናብ ዝተወሰነ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ገይረን 
እየን። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ዝካየዱ 
ጽምብላት፡ ፓፓራዚ ከይኣትዉ ጽኑዕ 
ምክትታል ይግበር። 
 ስራሕ ፓፓራዚ ንመሰል ብሕትውና 

ህቡባት ሰባት ዝጥሕስ ብምዃኑ፡ ንኽብሪ ሰባት 
ዝትንክፍ ኣሳእል ከይጥቀሙ ዝኽእልክል 
ሕጊ እውን ኣብ ገለ ሃገራት ይስራሓሉ እዩ። 
ፓፓራዚ መብዛሕትኡ እዋን ዝስንድዎም 
ነገራት፡ ውሩያት ሰባት ካብ’ቲ ልሙድ 
ንጥፈታቶም ማለት ሞያዊ ምንቅስቓሳቶም 
ወጻኢ ዝገብርዎ ንጥፈታት እዩ። ንኣብነት 
ፓፓራዚ ኣብ ናይ መሐንበሲ ቦታ ብምኻድ 
ነቶም ህቡባት ሰባት ጥራይ ነብሶም እንከለዉ 
ክስእሉ ይረኣዩ። ስለዚ ድማ እዮም እቶም 
ህቡባት ውልቀ-ሰባት ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ንጥፈታቶም ካብ ፓፓራዚ ንምኽዋልን 
ንምሕባእን ወትሩ ዝጽዕሩ። ግዳይ ፓፓራዚ 
ድሕሪ ምዃኖም፡ ኣብ ውልቃዊ ህይወቶም 
ብዝመጽእ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ይጥቅዑ። 
ብተደጋጋሚ ግዜ’ውን ኣብ ልዕሊ ፓፓራዚ 

ክሲ ብምምስራት ናብ ቤት-ፍርዲ 
ብምኻድ ሕጋዊ ካሕሳ ምሕታት ልሙድ 
ተርእዮታት እዩ።
 ፓፓራዚ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ህቡባትን 

ጸለውትን ውልቀ-ሰባት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ 
ብዙሕ’ዩ። ብሓፈሻ፡ ሰብ-ዝና ፍልይ ዝበለ 
ነገራትን ባህርያትን ምስ ዘንጻባርቑ ኣብ 
ዓይኒ ናይ ፓፓራዚ ከም ዝኣትዉ ፍሉጥ 
ነገር እዩ። ገለ ካብኡ፡ እዞም ውሩያት ሰባት 

ድሕሪ’ቲ ሞያዊ ስርሖም ክዘናግዑ ኢሎም 
ምስ ኣዕሩኽቶም ደቂ-ኣንስትዮ ዝገብርዎ 
ፍሉይ ምንቅስቓሳትን ንጥፈታትን እንተድኣ 
ሃልዩ፣ ካብ ሓዳሮም ወጻኢ ምስ ካልኦት ደቂ-
ኣንስትዮ ክዞሩ ምስ ዝርከቡ፡ ከምኡ’ውን፡ 
ባራትን ኣብያተ መዘናግዒታትን ዘዘውትሩ 
ጸለውቲ ሰባት . . . መፍቶ ፓፓራዚ 
ምዃኖም ዘይተርፍ እዩ። ፓፓራዚ፡ ካብ 
ሽያጥ ናይ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ህቡባት ሰባት 
ዝረኽብዎ ብርኩት ገንዘብ፡ ሓደ ካብቲ ናብ’ዚ 
ስራሕ’ዚ ክዋፈሩ ዘተባብዖም ነገራት እዩ።

መደብ ተለቪዥን
ሰዓት          መደብ

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

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



ሓዳስ   ኤርትራ

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

መበል 32 ዓመት ቁ.136 5 ለካቲት 2023 - ገጽ 5

VACANCY ANNOUNCMENT

Position: Office Administrator
Number required 02

Location: Based at Koka Gold Mine (Site)
Reporting to: Process Plant Production/ Supervisor Superintendent 
Job purpose Ensures smooth running of plant offices and contributes to driving sustainable growth.
Primary Responsibility & Scope of work 	 Coordinate office activities and operations to secure efficiency and compliance to company 

policies
	 Supervise administrative staff and divide responsibilities to ensure performance
	 Manage agendas/travel arrangements/appointments etc. for the upper management
	 Create and update records and databases with personnel, financial and other data
	 Track stocks of office supplies and place orders when necessary
	 Track chemicals, reagent, and other consumable and place orders when necessary
	 Update and maintain registers, Laboratory, Maintenance and Process Operations on a daily, 

weekly, and monthly basis.
	 Assist in HR requests and onboarding of new employees.
	 Book, manage and maintain meeting rooms, conference rooms and manage all minutes for 

multiple meetings.
	 Calendar management: ensure up to date and scheduled correctly.
	 Prepare power point presentations, memos, and bulletins and management briefs.
	 Update and distribute workforce list for recruitment and travel requirements.
	 Manage all aspects of site equipment and provide information for reporting functions.
	 Manage all administration duties for all Toolbox talks and monthly safety meetings.
	 Work with other areas of the site daily as required.
	 Be first port of call for all executives and management on-site and assist with daily tasks.
	 Payroll data entry.
	 Assist colleagues whenever necessary

Knowledge & Skills Required: 	 University degree/diploma in office administration or similar relevant field of expertise 

Working Experience – Nature & Length 	 A minimum of 2 years for degree or 4 years for diploma on office administration
	 Proven administrative experience 
	 Excellent English verbal and written communication skills 
	 Business / Management qualification will be advantageous
	 Computer literacy is essential- Excel, Word, Power Point, Outlook, (Pronto)
	 Comfortable handling confidential information 
	 Able to manage difficult situations calmly and in a professional manner

Other skills and abilities 	 Strong commitment and adherence to EHS principles

	 Solid Leadership style, able to Motivate Self and create and sustain a Motivated Team 
environment to ensure getting the work done

	 Drive, Sense of Urgency, Ownership and Accountability

	 Ability to be Collaborator 

	 Ability to work in multi-cultural environment where Respect is paramount

	 Ability to maintain self-discipline within a demanding environment

	 Diligent, thorough, initiative-taking, and enthusiastic   

Salary: - According Company’s salary scale. 
Place of work: - Zara Mining Share Company Koka Gold Mine 
                           Zoba - Gash Barka           Sub -   Zoba Salea

Additional Requirement for nationals: - Having fulfilled his/her National Service obligations and provide evidence of a release paper from 
the Ministry of Defence. Provide a Clearance paper from the current/last employer. Only short-listed applicants would be considered as potential 
candidates for an interview. Application documents will not be returned to the sender. 

Please mail your applications to ZARA MINING SHARE CO HR office.
Address: Please mail your applications to ZMSC   P. O. Box 2393. Asmara, Eritrea
Deadline for application:  10 days from the day of announcement.
Note to Eritrean applicants: - Please send a copy of your application to: Aliens Employment Permit Affairs P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea.
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ ሓሙስ

ወ/ሮ ጽገወይኒ ዑቕባጋብር፡ ወለድና 
ኣቦና ኣዴና ስለ ዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 4 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓውሲ ከተማ 
እምኒ ሓይሊ

ኣቶ ሃየለ ፍስሃየ፡ ኣቦና ፍስሃየ ተወለ 
ስለዝዓረፈ፡ ግምቱ ዘይተፈልጠ ንብረት 
(ገረብ ናይ ህድሞ) ምስ 8 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ ፡ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ድባርዋ

ተስፋይ ተኽለማርያም ሃይለማርያም 
ምባል ተሪፉ፡ ተስፋይ ዑቕባስላሴ 
ደብረጽዮን ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓረዛ

ተስፉ ኣብርሃለን በረኸት ኣብርሃለን 
ምባል ተሪፉ፡ ቴድሮስ ኣብርሃለ 
ወልደገብሪኤል ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ

ኣብ መንጎ ይግባይ/በሃሊ ነጋሲ ተ/
ማርያምን መ/ወሃቢ ወረ/ነፍ 
ተኽለሃይማኖት ዝግታን ብዘሎ ናይ ሲቪል 
መሬት ክርክር፡ መ/ወሃቢት ቁ.1 ኣሚነ 
ተኽለሃይማኖት 2.ኪሮስ ተኽለሃይማኖት 
3.ተስፊት ተኽለሃይማኖት 4.ፍትሓዊት 
ተኽለሃይማኖት 5.ስብሃቱ ተኽለሃይማኖት 
6.ሻምበል ተኽለሃይማኖት 7.ሳሚኤል 
ተኽለሃይማኖት ንጹር ኣድራሻ 
ስለዘይብሎም፡ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ተጸዊዖም 22/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ። 
እንተዘይቀሪቦም ጉዳይዮም ኣብዘየለዉሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ

ኤደን እዮብ መሓሪ፡ ኣደይ ኣለም በራኺ 
ደስታ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኰዕቲት

ወ/ሮ ምሕረት ተኪኤ ገብረ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣቶ በየነ ገብረመድህን ብሩ ስለዝዓረፈ፡ 
ኣብ ባንኪ ዘለዎ ሕሳብ ናብ ናተይ 
ሕሳብ ባንክ ክቕየረለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፍቕያ 
ጨቐምጠ

ወ/ሮ ጸሃይቱ ቶማስ ኪዳነማርያም፡ ጓለይ 
ብር ገዛኢ ኣበራ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ኣዲኣ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 

ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ውስኽ

ወ/ሮ ትርሓስ ተስፋይ ናይዝጊ፡ በዓል-
ቤተይ ኣቶ ተስፋይ ወለርፊኤል 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከተማ ዓዲ 
ቐይሕ

 ከሳሲት ወ/ሮ ሰለማዊት ጠዓመ 
ሃይለሚካኤል፡ ተኸሳሲ ኣቶ ሰለሙን 
የማን ንጉሰ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ

ኣቶ ብርሃነ በርሀ ገብረስላሴ፡ ስም ትሕቲ 
ዕድመ ወደይ ናኦድ ብርሃነ በርሀ 
ምባል ተሪፉ፡ ከሰተ ብርሃነ በርሀ ተባሂሉ 
ይተኣረመሉ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን14/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ሰንዓፈ

ዳንኤል ካሕሳይ ምባል ተሪፉ፡ ዳንኤል 
ካሓሰ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰንዓፈ

ወ/ሮ ዮዲት ብርሃነ ኣጽባሃ፡ በዓል-ቤተይ 
መምህር ጥዑምዝጊ ኣማረ ምራጭ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን13/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ።

ከሳሲት ነብያት ፍስሃጼን ገብረሂወት፡ 
ተኸሳሲ ሓይልኣብ ጸጋይ ወለንኪኤል 
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን16/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣልማዝ ይሕደጎ ባይሩ፡ በዓል-ቤተይ ተጋ/ 

ክብሮም ብስራት ተኪኤ ስለዝተሰወአ፡ 
ኣነ ምስ 5 ደቅና ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን26/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን 

ሓጐስ ዓንዶም ሓጐስ ምባል ተሪፉ፡ 
ሃይለሚካኤል ዓንዶም ሓጐስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን24/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋ/ባርካ 
ሸሸቢት

ወ/ሮ ይርጋኣለም ክፍለማርያም ኪዳነ፡ 
በዓል-ቤተይ ንኣምን ረድኢ በራኺ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን25/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ ባርካ ባረንቱ

ከሊፋ ዶዳ ቱካ ምባል ተሪፉ፡ ኤርናቶ 
ኣጉዲ ቱካ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ባረንቱ

ከሳሲት ወ/ሮ ሰናይት ክፍሎም 
ግደ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ተስፋዝጊ ኣሚነ 
ወልደማርያም ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኣድያም ሃይለ በርሀ፡ ኣደይ 
ኣኽበረት ተኸስተ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 1መጋባእያ 
ይቕረብ።

ኣቶ ዓሊ የስላም ባበጢን፡ ኣደይ 
ግደይ ክፍላይ ከተማ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ሳራ ገብረኣብን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ እስቲፋኖስ 
ኣስመላሽን ዝነበረ ናይ ሲቪል ክርክር፡ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል፡ ገዛ ብሓራጅ 
ተሸይጡ መኽፈሊ ዕዳ ክኸውን ስለዝኣዘዘ፡ እዚ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ኣብ ምም 
02 (ከባቢ ቤ/ት ማ/ደ ሓጋዝ) ዝርከብ ገዛ ኣብ 300 ት.ሜ ዝተደኮነ ሰርቪስ ኮይኑ፡ 
ክልተ ቀንዲ ክፍልታት፡ ሓንቲ ክሽነ፡ ክልተ ዓይኒ ምድሪ፡ ክልተ ዘይተወድኡ 
ክፍልታት ናይ ማይ ባስካ ዝሓዘ ኮይኑ፡ ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 93,903.37 
ናቕፋ (ቴስዓን ሰለስተን ሽሕን ትሽዓተ ሚእትን ሰለስተን 37%) ናቕፋ ተገሚቱ 
ኣሎ። ኣብ’ቲ ዝግበር ሓራጅ ክወዳደር ዝደሊ፡ ካብቲ ዝቐረበ ግምት 1/4 ብስም 
ፈጻሚ ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ወይ ድማ ናይ ባንክ መጠራቐሚ ሕሳብ ሒዙ፡ 
ነቲ ዝተረቘሐ መጠን ገንዘብ ኣብ ዝተዓሸገ ሰታሪት ቅድሚ ዕለት ሓራጅ 
ዘሎ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ዝተዳለወ ሳንዱቕ ኣታዊ ይግበር። 
ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ ሓራጅ 
ደው ኣይብልን።
ዕለት ሓራጅ፡ 6/03/2023
ሰዓት ሓራጅ፦3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስመራ ቁ.27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ/65 ክውከስ ይኽእል። ከምኡ’ውን፡ ነቲ ንብረት 
ክርኢ ዝደሊ ኣብ ማሳዋ ቢች ሆቴል ምጽዋዕ ( እንዳ ዘወንጌል) ከይዱ ክርኢ 
ይኽእል።

ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ

ሓራጅ

ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ተስፋማርያም ታፈረ፡ ብፍ/በ/ዕዳ ወረ/ነፍ ታደሰ ገብረየውሃንስ፡ 
ናይ ብፍ/በ/ዕዳ ዘይንቀሳቐስ ገዛ ኣብ ዓዲ ዃላ ዝርከብ ብስም ርግበ የውሃንስ 
ዝተመዝገበ ኣብ ዞን 03 ፕሎት 56 ፓርሰል ‘’ኤፍ’’ ኣብ 300 ት/ሜ ዝተደኮነ 
ገዛውቲ 3 መደቀሲ ክፍልታት 1ዓቢ ሳሎን 1ሽቓቕን 1ክሽነን ዘለዎ ምስ ባስካ 
ማይ 100 በርሚል ዝርከብ ምስ ካንቸሎ መካበብያኡ ዝኾነ፡ 467,758.24 
(ኣርባዕተ ሚእትን ስሳን ሸውዓተን ሽሕን ሸውዓተ ሚእትን ሓምሳን ሸሞንተን 
ናቕፋ 24%) ናቕፋ ብኽኢላ ስለዝተገመተ’ሞ፡ ንዕለት 06/03/2023 ብሓራጅ 
ክሽየጥ ስለዝኾነ፡ ክወዳደር ዝደሊ1/4 ናይዚ ዋጋ ብስሙ ቡክ ወይ ብስም ፈ/
ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 6/03/2023
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስመራ ቁ/27
ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ/08 ክውከስ ይኽእል። ነዚ ገዛ ክርኢ 
ዝደሊ ኣብ ዓዲ ዃላ ኣብ ትሕቲ ቤት ክርስትያን ጥቓ እንዳ ኣቡነ ኣረጋዊ ገዛ 
ስምረት እዩ።

ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ

ኣብ ንኡስ ዞባ ኣኽርያ ዚፕ A1/168 ጎደና 168-7 ቁጽሪ ገዛ 43ቢ ፕሎት 
45R ፓርሰል ‘’M’’ ብስም ነስረዲን መሓመድኑር ስዒድ+8 ASP.00027281 
ASD.00024608 ኣብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ብመለለዪ ቁጽሪ ንብረት 
IBRASM015169 ዝተሰነደ ንብረት፡ ኣብ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ብቁጽሪ ፋይል 
162-163/2022 ብዝተገብረ ህያብ ናብ ስም ነስረዲን መሓመድኑር ስዒድ 
ንኽመሓላለፍ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ሕጋዊ መርትዖ 
ብምሓዝ ኣብ ቤ/ጽ ኖታዮን ካዳስተርን ክቐርብ እጽውዕ።

ስዒድ ፍሊ (ወኪል)

ብስም ወ/ሮ ለታይ ገብረ ባይሩ ዝተመዝገበ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ጸጸራት ዞን 
1 ብሎክ 14 ፓርሰል A ዝርከብ ብመወከሲ 000767 ዝተመስርሐ፡ ኣብ ቅድሚ 
ረጂስትራር ቤት ፍርዲ ዞ/ማ/ ኣስመራ ብዕለት 23/04/2008 ብቁ/መዝ/105/2008 
ብዝተፈጸመ ውዕል ህያብ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ 
መአገዲ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን ካዳስተርን ይቕረብ። ዝቃወም 
እንተዘይቀሪቡ ግን ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ምዃነይ አረጋግጽ።

ኣስገደ ብርሃነ

ብስም ወራሲት ወ/ሮ ደመት ደስታ ክፍሉ፡ ጓለን ወ/ሮ ኣልጋነሽ መብራህቱ 
ገብረዝጊ ብቁ.ምስክር ወረቐት 109768 መወከሲ ቁጽሪ 131509 ዝተመዝገበ 
ብዘረጋገጽኩዎ ውርሲ መሰረት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም 
እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን 
ካዳስተርን ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል ሰነዳተይ ኣቕሪበ 
ጉዳየይ ክፍጽም ምዃነይ እሕብር።

ወ/ሮ ኣልጋነሽ መብራህቱ ገብረዝጊ

ኣመልካቲት ኣነ ወ/ሮ ይሕደጋ ተኽለ ሃይሉ ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ዞባ 6 ምም/03 
ጎደና ማይ ኣፍራሽ ቁ.ገዛ 55 ቁ.ሎታ 2 ቁ.ፓርቸላ ‘’L’’ ስፍሓት 2000 ት/ሜ 
ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ብውርሻ ካብ መዋቲት ጓለይ ነፍ/ሪት 
እቴነሽ ኣብርሃ ተስፋይ ዝረኸብክዎ ኣብ ኮ/ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 119952 
ብመወከሲ ቁ.105907 ዋንነት ዝተረጋገጸ፡ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ጋዜጣ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናይ 
ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤት/ጽ ኖታዮ ይቕረብ።

ወኪል ወ/ሮ ምሕረት ኣብርሃ ተስፋይ

ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 1መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣፍዓበት

መሓመድስዒድ ኣድም ሓምድ ምባል 
ተሪፉ፡ ስዒድ ኣድም ሓምድ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ 5 ለካቲት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.136

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት

“ኦባ፡ ወላ ሓንቲ ኣይኣበሰን” ፖተር“ኦባ፡ ወላ ሓንቲ ኣይኣበሰን” ፖተር
ንኣጥቃዓዩ - ፔረ-ኤምሪክ ኦባሙያንግ 

ካብታ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ እትሳተፍ 

ክለቡ ኣልይዎ ዘሎ - ግርሃም ፖተር፡ “እቲ 

ተጻዋታይ ዝበደሎ የብሉን” ክብል፡ ምኽንያት 

መእለይኡ “ብናተይ ውሳነ እዩ” ኢሉ። 

  ቸልሲ፡ ንኣውዲቕኻ ምሕላፍ ሻምፕዮንስ 

ሊግ ኣብ ዝሓረየታ 25 ተጻወትቲ ዘለዋ ጋንታ፡ 

ካብቶም ኣብ ወርሒ ጥሪ ዘፈረመቶም ሸሞንተ 

ተጻወትቲ፡ ሰለስተ ጥራይ እያ ክትውስኽ 

ዝፍቀደላ - ብመሰረት ጸብጻባት። ነዞም 

ተጻወትቲ ቦታ ንምርካብ ድማ፡ ገለ ተጻወትቲ 

እኳ ናብ ካልእ ክለብ እንተኣሰጋገረት፡ ሓደ 

ተጻዋታይ ከተውጽእ ትግደድ እያ። በዚ 

ድማ’ዩ ፖተር፡ ንኦባሙያንግ ካብታ ኣብ ዙር 

16 ኣንጻር ቦሩሽያ ዶርቱመንድ እትፋለም 

ጋንታ ኣልይዎ ዘሎ። 

  ፖተር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረብ እንከሎ፡ 

“ኦባ፡ ፕሮፈሽናል ተጻዋታይ ስለዝኾነ እዚ 

ዝኸብዶ ኣይመስለንን። እንተኾነ፡ ንሱ ዝኣበሶ 

የብሉን። ቅር ከምዝብሎ እኳ እንተገመትኩ፡ 

ውሳነታት ከሕልፍ ግና ሓላፍነተይ እዩ። 

እዚ ድማ፡ ውሳነይ እዩ - ኣሸጋሪ ውሳነ።” 

ክብል፡ ነዚ ተጻዋታይ ንምእላይ ከቢድ ውሳነ 

ከምዝወሰደ ተዛሪቡ። 

  ብመንጽሩ፡ ኦባ፡ በዚ ጉዳይ ኣዝዩ 

ከምዝሓረቐ እያ - ጋዜጣ ተለግራፍ ትገልጽ። 

እዛ ምንጪ ወሲኻ፡ ኦባ ምናልባት ነዚ ዜና 

ምስ ሰምዐ ጋንታኡ ኣንጻር ፉልሃም ንምጽዋት 

እናተዳለወት፡ ምስ ስድራኡ ናብ ከተማ ሚላን 

ከምዝኸይድ ትእምት። ብዘይካ’ዚ፡ ካብዛ ክለብ 

ብግዴታ ክወጽእ ይደሊ ኣሎ ዝብል እምነት 

ከምዘለዋ ተረድእ። ኦባ፡ ኣብ ኩሉ ናይ ምድብ 

ግጥማት ሻምፕዮንስ ሊግ ክስለፍ እንከሎ፡ 

ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ እዩ። ብሓፈሻ ከኣ፡ 

ኣብ ዝተፈላለዩ 17 ግጥማት ክስለፍ እንከሎ፡ 

ሸውዓተ ሸቶታት (ሓንቲ ኣብ ፕሪመር ሊግ) 

ኣመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ጋቦናዊ፡ ድሕሪ ሕዳር 

2022 ምስ ቀዳሞት 11 ኣይተሰልፈን።

  ብዘይካ’ዚ፡ ፖተር፡ ካብቶም ዘፈረሞም 

ሸሞንተ ተጻወትቲ - ንፈሊክስ፡ ኢንዞ 

ፈርናንደዝን ሙድሪክን እዩ ብቐዳምነት ሓርዩ 

ዘሎ። እዚ ማለት - ባዲያሽለ፡ ሳንቶስ፡ ዳቪድ 

ፎፋና፡ ማዱክን ጉስቶን ቦታ ኣይረኸቡን። 

ብኣንጻሩ፡ ናብ ፒኤስጂ ካብ ምስግጋር 

ብጋንታኡ ከምዝተሰናኸለ ዝተገልጸን፡ 

ብምምጻእ እዞም ተጻወትቲ ቦታ ክስእን 

ይኽእል እዩ ዝተባህለን - ዚያች ግና፡ ቦታኡ 

ውሑስ ኣሎ። 

  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ቸልሲ፡ ዓርቢ ምሸት 

ኣብ ሜዳኣ ንፉልሃም ክትረትዓ ብምግዳላ፡ ገለ 

ወገናት፡  ወላ’ኳ ፋልማይ ጸወታኣ ይዂን፡ 

ዛጊት ዘውጸኣቶ ገዚፍ መጠነ ገንዘብ ካብ 

ታኼላ ከውጽኣ ግዜ ከምዘድልዮ ኣሚቶም። 

ኣብዛ ግጥም፡ ኢንዞ ፈርናንደዝ፡ ፋልማይ 

ጸወታኡ ከካይድ እንከሎ፡ ዝሓሸ ምንቕስቓስ 

ምርኣዩ ተገምጊሙ።

ጋብሪኤል፡ ይቕሬታ ሓቲቱተኸላኻሊ እስጳኛዊት ክለብ ቫለንሽያ - 

ጋብሪኤል ፓውሊስታ፡ ጋንታኡ ሓሙስ 

ምሸት ብሪያል ማድሪድ 2ብ0 ኣብ 

ዝተሳዕረትሉ ጸወታ፡ ኣብ ልዕሊ ቪንስየስ 

ጁንየር ንዝፈጸሞ በደል - ይቕሬታ ሓቲትሉ።

  ኣብታ ምሸት፡ ማድሪድ፡ ብኣሰንስዮን 

ቪንስየስን ብዘቑጸረተን ክልተ ሸቶታት እያ 

ተዓዊታ። ጸወታ ክዛዘም 20 ደቒቕ ምስ 

ተረፎ ግና፡ ብራዚላዊ - ጋብሪኤል፡ ኣብ ልዕሊ 

ወዲ ሃገሩ - ቪንስየስ ብዝፈጸሞ ሓደገኛ በደል፡ 

ተጻወትቲ ከጎራፈጡ ቀሲቡ። ጋብሪኤል 

ድማ፡ ብቐጥታ ቀይሕ ካርድ ብምብራሩ፡ 

ንኽልተ ግጥማት ተቐጺዑ ኣሎ።

  ይዂን እምበር፡ እዚ ናይ ቅድም 

ተጻዋታይ ኣርሰናል፡ ኣብቲ እዋን ነብሰ-

ግትኣት ኣጥፊኡ ምንባሩ ብምግላጽ፡ ዝሕል 

ምስ በለ “ይቕሬታ” ኢሉ። ንሱ ቀጺሉ፡ 

“ንዝመጽኣኒ ነቐፌታን ዝተመዘዘትኒ ቀያሕ 

ካርድን ይቕበሎ። ንቪንስየስ የኽብሮ እየ፡ 

ክጎድኦ ኢለ ድማ ሓሲበ ኣይፈልጥን። ሓደ 

ሓደ ግዜ፡ ስምዒትካ ክትቆጻጸር ኣይከኣልን 

እዩ። ኣብታ እዋን ከኣ፡ ከምኡ’ዩ ኮይነ። ስለዚ፡ 

ካብ ልበይ ይቕሬታ ይሓትት።” ክብል ኣብ 

ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ጽሒፉ።

  ግዳይ ተደጋጋሚ በደል ተጻወትቲ 

ዝኸውን - ቪንስየስ፡ በዛ በደል ዝኾነ ከቢድ 

መጉዳእቲ ኣየጋጠሞን። ሎሚ ጋንታኡ 

ኣንጻር ማዮርካ ኣብ እተካይዶ ጸወታ’ውን፡ 

ብቚዕ ምህላዉ ይግለጽ። ብመሰረት ዝተገብረ 

መጽናዕቲ፡ ኣብዛ ወቕቲ ኣብ ላ’ሊጋ እስጳኛ 

ኣብ ልዕሌኡ ዝበዝሐ በደል ዝተፈጸመሉ 

ተጻዋታይ - እዚ ብራዚላዊ መንእሰይ ኮይኑ፡ 

ግዳይ 62 ግዜ በደል (ፋውል) ኮይኑ።

ውድድር ማውንተይን ባይክ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ምዝዛሙውድድር ማውንተይን ባይክ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ምዝዛሙ
ውድድር ማውንተይን ባይክ ማእከላይ 

ደረጃን ካልኣይ ደረጃን ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ 

ማእከል፡ ናብ መዛዘሚ በጺሑ።

  ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ናይ ሓሙሻይ 

መድረኽ ዕማሙ ዘሰላሰለ እዚ ውድድር፡ 

ዝተፈላለየ ውጽኢት ሒዙ ይርከብ። ኣብታ 

መዓልቲ፡ ተቐዳደምቲ ካልኣይ ደረጃ ደቂ 

ተባዕትዮ ዕድመ 16 ትሕቲኡን 30 ኪሎሜተር 

ሸፊኖም። ናኦድ ወልደሚካኤል - ቀይሕ 

ባሕሪ ክዕወት እንከሎ፡ ዳዊት ጎይትኦም - 

ኢሳቕ ተወልደመድህን፡ መድሃኔ ዘርኢትን 

ሰናይ ተኸስተን - ቀይሕ ባሕሪ፡ ሚልክያስ 

ዮውሃንስ - ጻዕዳ ክርስትያን፡ ኣማኑኤል ጨዓይ 

- ደምበ ሰምበል ብተኸታታሊ ካብ ቀዳማይ 

ክሳብ ሻዱሻይ ኣትዮም። ብሓፈሻዊ ነጥቢ 

ዝመርሑ ዘለዎ ተቐዳደምቲ፡ መድሃኔ ዘርኢት 

ብ14 ነጥቢ፡ ናትናኤል እዮብ ብ13 ነጥቢ፡ ናኦድ 

ወልደሚካኤል ብ12 ነጥቢ እዮም። ብጋንታ 

ድማ፡ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኢሳቕ ተወልደ መድህን 

ሰማእታትን ብተኸታታሊ ብ29፡ 22ን 16ን ነጥቢ 

ይመርሓ ኣለዋ።

  ኣብተን 12 ኪሎ ሜተር ዝሸፈና ደቂ 

ኣንስትዮ ተመሃሮ ማእከላይ ደረጃ፡ ሲዶና 

ሃብቶም ካብ ደቂ ተሽም ተዓዊታ። ሂልዳና 

ተኽለሚካኤልን ዊንታ ጸሃየን - ደቂ ተሽም 

(በሪኽ)፡ ልዋም ተኽሎም - ዓዲ ጓዕዳድ፡ ሃና 

ኣየለ - ሕምብርቲ፡ ኤልሳ መልኣከ - ከበሳ ጨዋ 

ድሒሪኣ ኣትየን። ብነጥቢ ሲዶና ብ22 ነጥቢ 

ክትመርሕ እንከላ፡ ሂልዳና ብ18፡ ዊንታ ብ16 

ይስዕባኣ። ብጋንታ ድማ፡ ንኡስ ዞባ በሪኽ ብ71 

ነጥቢ፡ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ብ26 ነጥቢ፡ ንኡስ ዞባ 

ሰሜናዊ ምብራቕ ይመርሓ ኣለዋ።

 ቀጺለን ተቐዳደምቲ ካልኣይ ደረጃ ደቂ 

ኣንስትዮ 16 ኪሎሜተር ሸፊነን። ብቕጽበታዊ 

ኣብ ዝተዛዘመ እዚ ውድድር፡ ሹሻን ሃብቶም 

- ጻዕዳ ክርስትያን (በሪኽ) ክትዕወተሉ እንከላ፡ 

ቤተልሄም ክፍለ - ኢብራሂም ሱልጣን፡ 

ራሄል ዕቑባይ - ጻዕዳ ክርስትያን፡ ሲልቫና 

ወልደሚካኤል - ቀይሕ ባሕሪ፡ ኢልሃም ያሲን 

- ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣርሴማ ዓንደጽዮን - ደንደን 

ድማ፡ እግሪ-እግራ ኣትየን። ሹሻን፡ ንናይ ነጥቢ 

ውድድር ክትመርሖ እንከላ፡ ቤተልሄም ብ18፡ 

ሲልቫና ብ15 ነጥቢ ይስዕባኣ። ብጋንታ፡ ጻዕዳ 

ክርስትያን ብ36 ነጥቢ፡ ቀይሕ ባሕሪ ብ26፡ 

ደንደን ብ23 ነጥቢ ይመርሓ ኣለዋ። 

  ብዘይካ’ዚ፡ ክሊ ዕድመ 15 ትሕቲኡን 

ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ማእከላይ ደረጃ 30 

ኪሎሜተር እዩም ሸፊኖም። ኣብዚ ብቕጽበታዊ 

ቅድድም ዝተዛዘመ ውድድር፡ ኑፍታሌም 

ቅዱስ - ፍረ ሰላም እዩ ተዓዊቱ። ናኤብ ሙሴ 

- ባና፡ ይፍታሌም ኤፍሬም - ባሕቲ መስከረም፡ 

ሚልክያስ ጸሃየ - ፊንላንድ ሚስዮን፡ ናታን ኣሰፋው 

- ደምበ ሰምበል፡ ኣሚነዳብ ወልደየውሃንስ - ባና፡ 

ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻዱሻይ ኣትዮም።  በዚ 

መሰረት፡ ናኤብ ብ20 ነጥቢ ኣብ ቅድሚት 

ክስራዕ እንከሎ፡ ይፍታሌምን ኑፍታሌምን ከኣ 

ይስዕቡዎ ኣለዉ። ብጋንታ ድማ፡ ንኡስ ዞባ 

ደቡባዊ ምብራቕ፡ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ፡ 

ንኡስ ዞባ ምዕራብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ 

ደረጃ ሒዘን ይመርሓ ኣለዋ። 

  ብተወሳኺ፡ ኣቐዲሙ፡ ናይ በረኻ ውድድር 

ዕድመ 17 ልዕሊኡን ካልኣይ ደረጃ ደቂ 

ተባዕትዮ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ 40 ኪሎሜተር 

ዝሸፈነ ውድድር፡ ተቐዳደምቲ ካብ እምበይቶ 

ተበጊሶም ብብሎኮ ጎዳይፍ ተጠውዩም ኣብ 

ሕምብርቲ እዮም ዛዚሞም። ናሆም ኤፍሬም 

- ባርካ፡ ሴም ነጸረኣብ - ሰምበል፡ ማቴዎስ 

በርሀን ናታን ኣብርሃምን - ርእሲ ዓዲ፡ ቢንሁር 

ተስፋጋብር - ባርካ፡ ዘርእሰናይ ካሕሳይ - ኢሳቕ 

ተወልደመድህን ድማ፡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 

ሻዱሻይ ኣትዮም።

  እዚ ብተኸታታሊ ንሰሙን ምሉእ ክካየድ 

ዝቐነየ ውድድር፡ ሎሚ ሰንበት ብናይ ሻውዓይ 

መድረኽ ዕማሙ ክዛዝም እዩ። እዛ ውድድር፡ 

ናይ ቸርኬቶ ኮይና ኣብ ሰዓታት ቅድሚ 

ቀትሪ ኣብ ከባቢ እንዳ ማርያም ከምእትካየድ 

ካብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዝረኸብናዮ 

ሓበሬታ የረድእ።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
* ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ ዓርቢ ምሸት ጋንታኡ 

ኣል-ናስር ኣንጻር ኣል-ፋተሕ 2ብ2 ኣብ 

ዝተፈላለየትሉ ጸወታ፡ ፋልመይቲ ናይ ሊግ 

ሸቶ ኣመዝጊቡ። ኣብዛ ግጥም፡ ኣብ ሜዳኣ 

እትጻወት ዝነበረት ኣል-ፋተሕ ቀዲማ እኳ 

ክልተ ሸቶታት እንተኣመዝገበት፡ ኣል-ናስር፡ 

ኣብ መበል 42 ደቒቕ ካብ ታሊካ ኣብ 93 

ደቒቕ ድማ፡ ብመገዲ ፍጹም ቅላዕ ካብ 

ሮናልዶ ሸቶ ብምርካባ ነጥቢ ተማቒላ። 

ሮናልዶ፡ በዛ ሸቶ ተሓጊዙ፡ ድሕሪ 2002 ኣብ 

ነፍሲ ወከፍ ዓመት ወግዓዊ ሸቶ (ዝሓለፈ 

ኣንጻር ፒኤስጂ ሸቶ እኳ እንተኣቚጸረ፡ ናይ 

ምሕዝነት እዩ ነይሩ) ከመዝግብ በቒዑ ኣሎ። 

ሮናልዶ፡ ድሕሪ ጸወታ፡ “ኣብ ሊግ ስዑዲ 

ቀዳመይቲ ሸቶ ብምምዝጋበይን፡ ኣብ ኣዝዩ 

ከቢድ ጸወታ ኣገዳሲ ነጥቢ ንምውሳድ 

ምልእቲ ጋንታ ብዝገበረቶ ጻዕሪን ሕጉስ እየ!” 

ክብል፡ ብመገዲ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ 

ገሊጹ።

* ዓላሚ ማን ዩናይትድ - ተን ሃግ፡ ብጉዳይ 

ግሬንዉድ ኣቓልቦኦም ከይስለቡ ተማሕጺኑ። 

ኣባል እዛ ጋንታ ዝነበረ - ግሪድንዉድ፡ ዝሓለፈ 

ሓሙስ ካብቲ ንዓመት መመላእታ ተኸሲስሉ 

ዝጸንሐ ምስ ዓመጽ ዝተኣሳሰር ጉዳይ ናጻ 

ምባሉ ይፍለጥ። ኣብዚ ጉዳይ ናታ ውሳነ 

ክትህብ ምዃኑ ዝገለጸት ዩናይትድ ድማ፡ 

ነዚ ተጻዋታይ ክምለሳ ‘ከተፍቕደሉ ወይ 

ክትኽልክሎ’ ኣብ ዝብል ሓሳብ ተቐርቂራ 

ምህላዋ ይግለጽ። በዚ ከኣ፡ ተን ሃግ፡ “ እዚ 

ስራሕና ኣይክነን፡ በዚ’ውን ሓሳብና ክንስለብ 

የብልናን። ኣብ ስራሕና ጥራይ ነድህብ” 

ክብል ተማሕጺኑ።

* ዝሓለፈ ሓሙስ ንብዙሓት ወገናት 

ዘገረመ ካብ ኣህጉራዊ ግጥማት ኣብ መበል 

29 ዓመት ጥሮታ ዝወጸ - ራፋኤል ቫራን፡ 

ሓደ ካብቲ ምኽንያት ዕረፍቲ ዘይህብ 

መደባት ኵዕሶ እግሪ ምዃኑ ኣነጺሩ። “ኣብዚ 

ዓውዲ ብኣካልን ኣእምሮን ዝከኣለኒ ገይረ እየ። 

ኣብቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ ግና፡ ከም መሕጸቢ 

ማሽን ኢኻ ትኸውን። ኩሉ ግዜ ፈጺምካ 

ደው ከይበልካ ኢኻ ትጻወት።” ዝበለ - ቫራን፡ 

“ካብ መጠን ንላዕሊ ዝጸዓቐ መደባት ኢና 

ንጻወት። በዚ ምኽንያት፡ ኣብዚ እዋን ዓቕለይ 

ዝጸበበኒ (ዝተዓፈንኹ) ኮይኑ እዩ ዝስመዓኒ” 

ክብል፡ ሓደ ቫራን ንኻልእ ቫራን ክውሕጦ 

ክሳብ ዝደሊ ኮይኑ ከምዝተሰመዖ ገሊጹ። 

ምስንባት እዚ ተጻዋታይ፡ ድሕሪ ውሱናት 

ሳምንቲ ምውጻእ - ሁጎ ሎሪስ ምዃኑ 

ይፍለጥ። ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሃገራዊት 

ጋንታ ፈረንሳ ዝኾነ - ጆረም ሮዘን፡ ንምውጻእ 

ቫራን “ዕንወት” ክብል ገሊጽዎ ኣሎ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሎሚ

ፕሪመር ሊግ 
ኖቲንግሃም - ሊድስ 5፡00 ድ.ቀ
ቶተንሃም - ማን ሲቲ 7፡30 ድ.ቀ

ላ’ሊጋ 
ማዮርካ - ሪያል ማድሪድ 4፡00 ድ.ቀ

ባርሴሎና - ሰቪያ 11፡00 ድ.ቀ
ሰሪ’ኣ

ስፐዝያ - ናፖሊ 2፡30 ድ.ቀ
ኢንተር ሚላን - ኤሲ ሚላን 10፡45 

ድ.ቀ

ኣርሰናል ርእሳ ኣድኒናኣርሰናል ርእሳ ኣድኒና
ኣብ 13 ግጥማት ከይተሳዕረት 

ክትግስግስ ዝጸንሐ ኣርሰናል፡ ትማሊ 

በታ ኣብ ሕማቕ ኣቓዉማ ዘላ 

ኤቨርተን 1ብ0 ተሳዒራ።

  እዛ ኣብ ሜዳ ኤቨርተን 

ጉዲሰን ፓርክ ዝተኣንገደት ጸወታ፡ 

ድሕሪ ሓደ ሰዓት (60 ደቒቕ) 

ታርኮውስኪ ብዘቑጸራ ሸቶ እያ 

ተዛዚማ። መራሒት ፕሪመር ሊግ 

ዘላ ኣርሰናል፡ ወላ’ኳ፡ ሚዛን ጸወታ 

እንተተቈጻጸረት፡ ልዳት ኣንጻር 

ጋንታ ክትደፍር ብዘምኽኣላ ግና፡ ኣብ 

ሓዲሽ ዓመት ፋልማይ ስዕረት ፕሪመር 

ሊግ ክትቀምስ ተቐሲባ ኣላ - ብሓፈሻ 

ከኣ፡ ካልኣይ ናይ ሊግ ስዕረት። እዛ ጋንታ፡ 

ካብ 13 ግጥማት - ኣብ 11 ብምዕዋት 

ኣብ ክልተ ድማ ማዕረ ብምውጻእ እያ 

ክትግስግስ ጸኒሓ።

  ብኣንጻሩ፡ መገዲ ዓወት ጠፊእዋ 

ዝጸንሐ ኤቨርተን፡ ሓዲሽ ዓላሚ - ሲን 

ዳይች ድሕሪ ምቚጻራ ፋልማይ ዓወት 

ሰኒዳ። እዛ ንኣርሰናል ደው ከተብላ ዶ 

ትኽእል? ክትበሃል ዝወዓለት ጋንታ፡ 

10 ግጥማት ከይተዓወተት ድሕሪ 

ምጽናሕ ኣብ ልዕሊ መራሒት ሰሌዳ 

ፕረምየርሊግ “ምቑር ዓወት” ኣጽሒፋ 

ኣላ። ኣርሰናል ዝሓለፈ ዓመት ‘ወርሒ 

መስከረም’ ብማን ዩናይትድ ምስተሳዕረት 

ክሳብ’ዛ ናይ ትማሊ ናይ ኤቨርተን ግጥም 

ርእሳ ከየድነነት እያ ክትምርሽ ጸኒሓ።

  እዚ ውጽኢት፡ ነታ ብውህሉል ነጥቢ 

እግሪ-እግሪ ኣርሰናል ትስዕብ ዘላን ሎሚ 

ኣንጻር ቶተንሃም እትጻወትን ማን ሲቲ 

እውን ጽቡቕ ዜና እዩ።



ሓዳስ   ኤርትራ

Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ ዕለትዕለት

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ         ቁ.ቴሌፎን 127565 

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
  ዮርዳኖስ ጸጋይ    ዮርዳኖስ ጸጋይ  

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
5 ለካቲት 2023 - ገጽ 8መበል 32 ዓመት ቁ.136

ጎደና ዓዲ ኣበይቶ ቁ.315፡ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ኣቡነ-ኣረጋዊ
ጎደና ዓይገት ቁ.ገዛ 17፡ ከባቢ ሲነማ ሓማሴን

ጎደና ናቕፋ ቁ.33 ጥቓ እንዳ ኣልፋ 

08370134
123690
120601

ፋርማሲ ማይተመናይ
ቤት መሸጣ መድሃኒት መረብ

ፋርማሲ ሲቪል

05/02/2023

ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ ‘ቀጠልያ’ ክዳን ሓካይም በከልቲ ጋዛት ይተፍእ

“ቡንን ጸባን ሓዊስካ ምስታይ ካብ ነድሪ ይከላኸል” ተመራመርቲብተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኮፐንሃገን 
ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ቡን ምስ ጸባ 
ሓዊስካ ምስታይ ካብ ነድሪ ክከላኸል 
ከምዝኽእል ተሓቢሩ።
እቶም ተመራመርቲ፡ እዚ መጽናዕቲ 

እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤተ-ምርምር 
ጥራይ ከምዘካየድዎ’ኳ እንተሓበሩ፡ 

ካብ ካርቦን ናጻ ዝዀኑ ከሚካላት ይፈርዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሱረይ ዝመደበሮም 

ተመራመርቲ፡ ካብ ህዋ፡ ካርቦን-ዳይኦክሳይድ 
ብምእካብ፡ ብሓደ እብረ ነቶም ክሳብ ሕጂ 
ካብ ነዳዲ ቅራይ (fossil fuel) ጥራይ 
ክስርሑ ዝጸንሑ ከም ካርቦን-ሞኖክሳይድን 
ዝተመስርሐ ባህርያዊ ጋዝን ዝኣመሰሉ 
ከሚካላት ከፍርዩ ከምዝኸኣሉ ሓቢሮም። 

ብተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኮርነል 
- ኣመሪካ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ 
ከም ኣማራጺ ልሙድ ክዳን ሓካይም 
ተባሂሉ ዘገልግል ቀጠልያ ዝሕብሩ 
ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ ግዜያዊ 
ልብሲ፡ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኰይኑ 
ኣብ ዝምሽምሸሉ እዋን፡ ሓደገኛታት 
በከልቲ ጋዛት ከምዝተፍእ ክፍለጥ 
ተኻኢሉ። 
እዚ ንኣከባቢ ከምዘይሃሲ ኰይኑ 

ዝተሰርሐ ክምሽምሽ ዝኽእል 

ግዜያዊ ልብሲ ሓካይም፡ ዋላ’ኳ 
ብዘለዎ ኣድማዕነት ንብዙሕ እዋናት 
ኣብ ጥቕሚ ክውዕል  እንተጸንሐ፡ 
ብፍላይ ኣብ’ዚ ዘለናሉ እዋን ኮቪድ-
19 ግን፡ ብብዝሒ ክውደ ክኢሉ እዩ። 
እዚ ብፓሊፕሮፒሊን ዝበሃል ዓይነት 
ድልዱል ፕላስቲክ ወይ ወረቐት ዝስራሕ 
ዓይነት ክዳን (ጋውን)፡ ኣብ እዋን ስራሕ 
ብከላ ንኸየጋጥም ዝከላኸል፡ ንክዳንን 
ቈርብትን ናይ’ቲ ወድይዎ ዘሎ ሰብ ካብ 
ዝተፈለለዩ ፈሰስቲን በከልቲ ከሚካላትን 

ንምክልኻል ዘኽእል እዩ። ካብ ጥቕሚ 
ወጻኢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከኣ፡ ብዙሕ 
ቦታ ስለዘይሕዝን ቀልጢፉ ክምሽምሽ 
ስለዝኽእልን እዩ ብብዝሒ ኣብ ጥቕሚ 
ክውዕል ዝርአ ዘሎ።
ኣብ’ዚ ሓድሽ መጽናዕቲ፡ እዞም 

ብክኢላታት ጥዕና ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ብተሓከምቲን ኣብ ፍሉይ እዋናት ከኣ 
ብበጻሕቲን ዝውደዩ ግዜያውያን ክዳን 
ሓካይም፡ ኣብ ዝምሽምሹሉ እዋን፡ 
ብዙሓት በከልቲ ጋዛት ከምዘፍርዩ እዩ 

ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ። ኣብ መንጎ 
እቲ ግዜያዊ ክዳን ሓካይምን ገለ ክፋሉ 
ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ ንቡር ክዳን 
ሓካይምን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምንጽጻር 
መስርሕ ከኣ፡ እዞም ግዜያውያን ክዳን 
ሓካይም ኣብ ዝምሽምሹሉ እዋን ካብ 
ንቡራት ክዳን ሓካይም ንላዕሊ ብ11 
ሚእታዊት ዝዛይድ፡ ንኣከባቢ ዝብክሉ 
መርዛማት ጋዛት ከምዘፍርዩ እዮም፡ 
ኣካየድቲ ናይ’ቲ መጽናዕቲ ኣብ 
መወዳእታ ዝገልጹ።

ሰባት ቡን ምስ ጸባ ኣሕቢሮም ምስ 
ዝሰትዩ ግና፡ ካብ ነድሪ ክከላኸለሎም 
ተኽእሎታት ከምዘሎ ከይገለጹ 
ኣይሓለፉን። ንሳቶም፡ ኣብ ጸባ ዝርከብ 
ፕሮቲንን ኣብ ቡን ዘሎ ፖሊይፌኖል 

ዝበሃል ባእታ ጸረ-ምቅጻልን፡ ነቲ 
ኣብ ኣካላት ወዲ-ሰብ ብዝተፈላለየ 
ምኽንያታት ክፍጠር ዝኽእል ነድሪ 
ከውሕድዎ ከምዝኽእሉ እዮም 
ዝገልጹ። 

ንሳቶም ኣስዒቦም፡ 
ብምትሕውዋስ ናይ ፕሮቲንን 
ባእታ ጸረ-ምቅጻልን ዝተፈጥረ 
ጸረ-ነድሪ፡ ብምቅንባር ናይ ካልኦት 
መግብታት ክፍጠር ይኽእል 
ድዩ ኣይክእልን ንምፍላጥ፡ ቀጻሊ 
መጽናዕቲ ከካይዱ ከምዝዀኑ 
ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ 
ድማ፡ እዚ ኣብ ዋህዮታት ጥራይ 
ተፈቲኑ ኣገራሚ ውጽኢት 
ተረኺብዎ ዘሎ ፈተነ፡ ኣብ 
ሰባት ተፈቲኑ እውን ተመሳሳሊ 
ግብረ-መልሲ ክረኽቡሉ ልዑል 
ተኽእሎታት ከምዘሎ ገሊጾም።

ንሳቶም ኣስዒቦም፡ እዛ ብሓደ እብረ 
ካብ ካርቦን-ዳይኦክሳይድ ናብ ከሚካላት 
ክትልውጥ ክኢላ ዘላ መሳርሒት፡ ብሓገዝ 
ናይቲ ኣብ’ቲ መስርሕ ዝውሰኽ ጥረ-ነገር 
ወይ’ውን ለውጢ ኣብ ኣሰራርሓ እዛ 
መስርሒት፡ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከሚካላት 
ክፈርዩ ከምዝኽእሉ ሓቢሮም።

እዚ ንካርቦን-ዳይኦክሳይድ ካብ ህዋ 
ክእክቡ ኣኽኢልዎም ዘሎ ቴክኖሎጂ፡ 
ውሕስነት ዘለዎም ከሚካላት ኣብ ምፍራይ፡ 
ቀጻልነት ዘለዎ መስርሕ ከምዝዀነ እዮም 
ዝገልጹ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ መብዛሕትኦም 
ከሚካላት ካብ ነዳዲ ቅራይ ዝፈርዩ 
ኰይኖም፡ ብሰንኪ ኣብ እዋን ምፍራዮም 
ዝተፍእዎ በከልቲ ጋዛትን ካልእ ሳዕቤናትን፡ 
ቀጻልነት ከምዘይብሎም እዩ ዝሕበር።
እዚ ሓዲሽ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ እዚ፡ 

ከም መቐጸልታ ናይ’ቶም ኣብ አእዋኑ 
ዝተማህዙ፡ ኣብ ምውሓድ ካርቦን-
ዳይኦክሳይድ እጃሞም ዘበርክቱ ዘለዉ 
ምህዞታት ኰይኑ፡ ኣብ ምጕዳል ክሊማዊ 
ዋዒ ተራ ክህልዎ ተስፋታት ከምዘለዎም 
ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ 
ገሊጾም።

ምስጢር ዕድመ ህንጻታት ሮማውያን ብመጽናዕቲ ተፈሊጡ
ክሊላ ስነ-ቐመም ኤም.ኣይ.ቲ ኣድሚር 

ማሲክ ምስ መሳርሕቱ ኰይኑ፡ ንልዕሊ 
2 ሽሕ ዓመታት ኣብ ዝገበሩ ህንጻታት 
ጥንታውያን ሮማውያን ኣብ ዘካየዶ 
መጽናዕቲ፡ ነቶም ህንጻታት ንነዊሕ 
ዓመታት ዘሳለዮም ምስጢር ድልዳለኦም፡ 
ኣብ ኣሰራርሓ እቲ ዝሃነጾም ስሚንቶ 
ኰይኑ ከምዝጸንሐ ሓቢሩ።
እዞም ክኢላታት ንስሚንቶ ጥንታውያን 

ሮማውያን ዳግማይ ክምስርሕሉ ኣብ 
ዝፈተኑ እዋን፡ ሮማውያን ዝጥቀሙሉ 
ዝነበሩ ዓይነት ስሚንቶ፡ ኣዝዩ ጽሩይ ኖራ 
ምስ ሓሞኹሽቲ እሳተ-ጎመራን ማይን 
ብምቅንባር፡ ‘ብውዑይ ምትሕውዋስ’ 
ዝበሃል መስርሕ ኣሕሊፎም ይምስርሕዎ 
ከምዝነበሩ ገሊጾም። ካብ’ዚ ናይ ሎሚ 
እዋን ዝፈሪ ዘሎ ስሚንቶ ዘለዎ ፍሉይነት 

ብከላ ተሽከርከርቲ ንጥፈታት 
ሓንጐል የዘናብዕ

ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ቪክቶርያን 
ኮሎምብያን - ካናዳ፡ ብከላ ተሽከርከርቲ፡ 
ነቲ ምስ ተገንዝቦ ዝተሓሓዝ ንጥፈታት 
ሓንጐል ንሓጺር እዋን ከምዘዘናብዖ፡ 
ኣብ’ቲ ብሓባር ኮይኖም ዘካየድዎ 
መጽናዕቲ ከለልዩ ከምዝኸኣሉ ገሊጾም። 

እቶም ተመራመርቲ፡ ዋላ’ውን ንክልተ 
ሰዓታት ናብ ብከላ ተሽከርከርቲ ምቅላዕ፡ 
ዝተፈላልዩ ክፋላት ሓንጐልና ኣብ 
ነንሓድሕዶም ንዘካይድዎ ንጥፈታዊ 
ርክባት፡ ንግዜኡ ከም ዘዛሕትሎ ገሊጾም። 
ብከላ ኣየር ኣብ ሓንጐል ሳዕቤን 
ከምዘይብሉ ንነዊሕ ዓመታት ክግለጽ’ኳ 
እንተጸንሐ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ ዓመታት ኣብ 
ዝተኻየደ መጽናዕቲ ግን፡ ብከላ ኣየር 
ኣብ ሓንጐል ወዲ-ሰብ ኣሉታዊ ሳዕቤን 
ከምዘውርድ እዩ ክልለ ተኻኢሉ ዘሎ። 
እቲ መጽናዕቲ ኣብ ክልተ ጕጅለታት 

ዝተኻየደ እዩ ነይሩ። እቶም ሓደ ጕጅለ 
ንናይ ማኻይን ትኪ ከምዝቃልዑ ክግበር 
ከሎ፡ እቶም ካልኣይ ጕጅለ ድማ፡ ዝተጻረየ 

ንምልላይ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ፈተነ 
መስርሕ ከኣ፡ እቲ ብመስርሕ ‘ብውዑይ 
ምትሕውዋስ’ ዝሓለፈ ስሚንቶ፡ ኣብ ክንዲ 
ለማጽን ብግቡእ ዝተሓዋወሰን ዝኸውን፡ 
ብባእታ ካልሲዩም ሃብታማት ዝዀኑ 
ንኣሽቱ ጸጸራት ክህልዎ ከምዝተዓዘቡ 
ኣረዲኦም።
ቅድሚ ሕጂ፡ ኣብ መብዛሕትኦም 

ጥንታውያን ህንጻታት ሮማውያን ምርምር 
ዘካየዱ ዝተፈላለዩ ክኢላታት፡ ነዞም ጸጸራት 
ብብዝሒ ይረኽብዎም’ኳ እንተነበሩ፡ 
የግዳ ኣብ እዋን ህንጸት ዘጋጥሙ ዝነበሩ 
ጌጋታት ካብ ምባል ካልእ ምኽንያት 
ይህብዎም ከምዘይነበሩ እዮም ዝገልጹ። 
እዞም ናይ ሕጂ ተመራመርቲ ግና፡ 
ድሕሪ እቲ ዝረኸብዎ ውጽኢት፡ እቶም 
ብካልሲዩም ሃብታማት ዝዀኑ ጸጸራት፡ ነቲ 

ብምልውዋጥ ኩነታት ኣየርን ምንቅጥቃጥ 
ምድሪን ኣብ’ቶም ህንጻታት ዘጋጥም 
ዝነበረ መንቃዕቲ፡ ማይ ምስ ሃረመ ኣብ 
ሓጺር ግዜ ይሓትምዎ ከምዝነበሩ ከለልዩ 
ክኢሎም ኣለዉ።
እዚ ርኽበት እዚ፡ ኣብ መዳይ መስርሕ 

ህንጸት ህንጻታትን ምውሓድ ካርቦን-
ዳይኦክሳይድን ልዑል ተራ ክህልዎ 
ከምዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ኣብ መስርሕ 
ምፍራይ ስሚንቶ ብዝሒ ዓቐን ካርቦን-
ዳይኦክሳይድ ከምዝትፋእ እዩ ዝግለጽ። በዚ 
ናይ ሕጂ ስሚንቶ ዝተሃንጹ ዘመናውያን 
ህንጻታት፡ ነዊሕ ጸኒሖም እንተተባሂሎም፡ 
150 ዓመታት ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ስለዚ፡ 
ጥንታውያን ሮማውያን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ 
ዓይነት ስሚንቶ፡ ካብ’ዚ ዓለምና እትኽተሎ 
ዘላ ተደጋጋሚ ምፍራይ ስሚንቶ ከድሕና 
ከምዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። 
ኣብ መወዳእታ፡ እዚ ዓይነት ስሚንቶ 

ብሰንኪ ንምስራሑ ዝጠልቦ ብዙሕ 
ወጻኢታት፡ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ብሰፊሑ 
ኣብ ግብሪ ንምውዓል ከምዘይከኣል እዮም 
ክኢላታት ናይ’ዚ ዓውዲ ዝሕብሩ። 
ይኹን’ምበር፡ እዚ ዓይነት ስሚንቶ ዘለዎ 
ብልጫታት ስለዝዛይድ፡ ዋላ ብውሑድ 
ዓቐን ከፍርዩዎ መደብ ከምዘለዎም፡ እቶም 
ተመራመርቲ ኣብ መወዳእታ ገሊጾም።

ኣየር ከምዘስተንፍሱ እዩ ተገይሩ። 
ኣብ’ቶም ንዝተበከለ ኣየር ዝተቓልዑ 
ተሳተፍቲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓንጐል 
መርመራ ከኣ፡ ኣብ’ቲ ምስ ምዝካርን 
ውሽጣዊ ሓሳባትን ዝተሓሓዝ ክፋል 
ሓንጐሎም፡ ዝሑል ናይ ምንቅስቓሳት 

ንጥፈት ከምዝተዓዘቡ፡ እቶም 
ተመራመርቲ ሓቢሮም። ንሳቶም፡ ነዚ 
ኣብ ምጅማሩ ዘሎ መጽናዕቲ ንምስፋሕ፡ 
ኣብ መጻኢ፡ ልዑል ዓቐን ብከላ ኣየር 
ተሽከርከርቲ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ኣብ 
ንጥፈታት ሓንጐልና ዘኸትሎ ኣሉታዊ 
ሳዕቤን ንምልላይ፡ ተወሳኺ መጽናዕትታት 
ከካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። 
ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ መራሕቲ 

ተሽከርከርቲ፡ ኣብ ብከላ ኣየር ዘለዎም 
ኣበርክቶ ከውሕዱን ሰብ ኣጋርን 
ብሽክለታን ድማ፡ ብዝሒ ተሽከርከርቲ 
ካብ ዝሓልፋሉ ጽርግያ ምሕድግ ኢሎም 
ወይ ማስክ ወድዮም ክጐዓዙ ተመራጺ 
ከምዝዀነ ኣዘኻኺሮም።
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