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ገጽ  5ገጽ  5

ሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶንሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶን ቅያ ለካቲት ኣብ መዝገብ ታሪኽናቅያ ለካቲት ኣብ መዝገብ ታሪኽና ብደጋዊ ትርኢተይ . . .ብደጋዊ ትርኢተይ . . .

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

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

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

ጥቕሲጥቕሲ
እ ዚ እ ዚ 
ሰሙንሰሙን

“ውሑድ ፍልጠት ሓደገኛ እዩ፣ ኣመና ብዙሕ’ውን ከምኡ።”
- Albert Einestein

ምንቅስቓስ ክግለጸሉ ዝኽእል ዝተፈላለየ መገዲ 
ኣሎ። ምንቅስቓስ ብሕንጻጻት፡ ብስእሊ፡ ብቝጽርን 
ቃላትን ክግለጽ ይኽእል። ንምቅስቓስ ክገልጹ ዝኽእሉ 
ሰለስተ ሕግታት ኒውቶን ኣለው። እዚ ኣብ 17 ክፍለ-
ዘመን ዝነበረ ስነ-ፍልጠተኛ - ኣይዛክ ኒውቶን - ነገራት 
ስለምንታይ ይንቀሳቐሱ ወይ ስለምታይ ኣይንቀሳቐሱን 
ዝገልጽ ሰለስተ ሕግታት ኣቘመ።

ኣብ ናይ ፊዚክስ ትምህርትና ንሰለስተ ሕግታት 

  Tommy dropped out of school and his 
buddy asked: “Why?”

“I got discouraged, that’s all. I flunked every 
subject except geography.”

“Every subject except geography? How do 
you explain that?”

“I didn’t take geography!”

ሜሪ ማና

ዳእላ ተመሃሮ

ሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶንሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶን
ምንቅስቓስ ኒውቶን (Newton’s three laws of 
motion) ተላሊናዮም ኣለና። ህይወትና ብምንቅስቓስ 
ዝተመልአ እዩ። ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ንሰለስተ 
ሕግታት ኒውቶን ንረኽቦም ኢና።  ኣብ ምንቅስቓስና 
ብቐረባ ስለ እንረኽቦም ክንመሃሮም እንከለና፡ ምስ 
ምንቅስቓስና እናዛመድና ክንርደኦም እንተ ኽኢልና 
ክቐለልና እዩ። ነዞም ሕግታት ምስ ኣብነታቶም ጌርና 
ብተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና።

ማዕረ ሚዛን ዘለዎ ሓይሊ

ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዛዕ

(V=0m/s)

a=0m/s2
ከም ዘለዎ ኣብ ዕረፍቲ 

ይጸንሕ

ኣብ ምንቅስቓስ ዘሎ ግዛዕ

(V≠0m/s)

a=0m/s2
ብሓደ ዓይነት ፍጥነትን ኣንፈትን 

ኣብ ምንቅስቓስ ይጸንሕ

11 ሕጊ ኒውቶንሕጊ ኒውቶንይይ
“ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዛዕ 

(object) ከም ዘለዎ ኣብ 
ዕረፍቲ ይጸንሕ፣ ኣብ 
ምንቅስቓስ ዝርከብ ግዛዕ 
ኣብ ሓደ ፍጥነትን ኣንፈትን 
ክንቀሳቐስ ይጸንሕ። እዚ 
ዝዀነ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኦም 
ምስ ዘይዋሳእ ይኸውን።”

እዚ ቀዳማይ ሕጊ ክልተ ሓሳባት 
ዝሓዘ እዩ። ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዛዕ 
ከም ዘለዎ ኣብ ዕረፍቲ ይጸንሕ። 
ኣብ ዕረፍቲ ምህላው ማለት እዚ 
ግዛዕ ከይተንቀሳቐሰ ኣብ ዘለዎ 
ከምታ ዘለዋ ይኸውን ማለት’ዩ።

 - ፍጥነት v=0፡ 

- ሕና a=0

ኣብ ጣውላ ዝገደፍናያ ጥራዝ 
ከምታ ዝገድፍናያ ክትጸንሓና 
ኣለዋ። ካልእ ሰብ፡ ንፋስን 
ምንቅስቓስ ናይቲ ጣውላን እንተ 
ዘይኣንቀሳቒስዋ ናብ ተብሎ 
የብላን። ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዛዕ፡ 
ዘይቈጻጸሮ ካልእ ሓይሊ ኣብ 
ልዕሊኡ እንተ ዘይተዋሲኡ፡ ኣብ 
ዕረፍቲ ይጸንሕ።

እቲ ሓደ ኣምር ቀዳማይ ሕጊ 
ምንቅስቓስ ኒውቶን፡ ኣብ ሓደ 
ፍጥነትን ኣንፈትን ዝጓዓዝ ግዛዕ፡ 
ፍጥነቱ ከይወሰኸን ከየጕደለን 
ከምኡ’ውን ኣንፈቱ ከይቀየረ ክጓዓዝ 
ይነብር። እዚ ክኸውን ካልእ ሓይሊ 
ኣብ ልዕሊኡ ምስ ዘይዋስእ ምዃኑ 
ኣይንዘንግዕ። እዚ ኣምር ብዝቐለለ 
ክርዳኣና ንስሕበት፡ ፍሕፈሐ፡ 
ንፋስን ካልእ ንምንቅስቓስና 
ዝሕዙ - ዝጻረሩ - እቶም “ካልእ 
ኣብ ልዕሊኡ ዝዋስኡ ሓይሊ” 
ዝበልናዮም ምዃኖም ንዘክር። 
ብ5m/s ንምብራቕ ዝሰንደናያ 
ኵዕሶ ብ5m/s ንምብራቕ ክትጓዕዝ 
ትነብር ማለት’ዩ። 

ባህርያት ናይ ኵሎም ግዛዕ 
ተማሳሳሊ ኰይኑ፡ ነገራት ከምቲ 
ዘለውዎ ኰይኖም’ዮም ዝቕጽሉ፣ 
እቲ ዝገብርዎ ዘለው ኵሉ ሳዕ 
ይቕጽልዎ። ካብቲ ኰይኖሞ ዘለው 
ወይ ዝሰርሕዎ ዘለው ዝኣሊ 
ካልእ ሓይሊ እንተ ዘይደፊእዎም 
ከምኡ ኢሎም ይቕጽሉ!። ነቲ 
ዘለውዎ ኵነታት ምንቅስቓስ 
ክቕይር ዝኽእል ሓይሊ ይጸራርዎ 
እዮም። ቀዳማይ ሕጊ ኒውቶን 
ብ“ኢነርሽያ” እውን ይፍለጥ እዩ። 
እዚ ኣምር “ኢነርሽያ” ካብ ናይ 
ጋሊለዮ ሓሳብ ዝፍለ የብሉን።

ኣብዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ስእሊ ንተዓዘብ! 

- ኣብ ኣውቶቡስ ደይብና ደው ኢልና ኣለና። (ስእሊ ቍ.1)

-  ኣውቶቡስ ክትብገስ እንከላ፡ ነብስና ንድሕሪት ዘልሓጥ ይብል’ዩ። 
ደው ኢልና እንከለና ፍጥነት ነብስና ባዶ (V=0m/s) ጸኒሑ። ቀዳማይ 
ሕጊ ኒውቶን “ሓደ ኣካል እንተ ዘይተደፊኡ ወይ ተሳሒቡ ፍጥነቱ 
ኣይቅይርን እዩ፡” ካብ በልና፡ ነብስና ኣብ ዕረፍቲ ጸኒሑ ብፍጥነት 
ናይታ ኣውቶቡስ ይስሓብ ኣሎ (ስእሊ ቍ.2)። 

- ምስቲ ፍጥነት ናይታ ኣውቶቡስ ምስ ተወሃሃድና፡ ፍጥነታ ክትቅይር 
እንከላ ነብስና ንድሕሪት ዘልሓጥ ይብል (ስእሊ ቍ.3)። ዝኾነ ነገር 
ካብ ዘለዎ ፍጥነት ዝቕይር ሓይሊ ናይ ምጽራር ባህሪ ኣሎዎ። 

ኣብ ሓደ ታኒካ ማይ መሊእካ ቀርብ። ኣብ ሓደ ዓንኬል ሒዝካያ 
ጕየ። እቲ ማይ ኣብ ገለ እዋን ክከዓወካ ክደሊ እዩ። እቲ ማይ 
ኣብዘን ዝስዕባ ኵነታት ጥራይ ክኰዖ ይኽእል።

1. እታ ታኒካ 
ኣብ ዕረፍቲ እንከላ 
ከተንቀሳቕሳ ክትፍትን 
እንከለኻ፣

2. እታ ታኒካ ኣብ 
ምንቅስቓስ እንከላ 
ደው ከተብላ ክትደሊ 
እንከለኻ፣

3. ነታ ታኒካ ካብቲ 
ትኸደሉ ዝነበረት ሓደ 
ኣንፈት፡ ናብ ካልእ 
ክትቅይራ ክትፍትን  
እንከለኻ። 

ኣብነት-1

ኣብነት-2

ሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶን፡ መዓልታዊ ኣብ ምንቅስቓስና ንረኽቦም ኢና። 
ካብዚ ጽሑፍ ተበጊስና ግብራዊ ኣብነታት ንዳህስስ!።

ምሉእ ስም፡ ክልተ’ዶ ሰለስተ፧ምሉእ ስም፡ ክልተ’ዶ ሰለስተ፧ ምባፐ፡ ሜሲን በንዘማን ናይ ምባፐ፡ ሜሲን በንዘማን ናይ 
መወዳእታ . . .መወዳእታ . . .

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ጥዋለት ኣኽሊል ዕንባባ ኣንቢሩ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 

ብምኽንያት ጽምብል ዝኽሪ መበል 33 

ዓመት ስርሒት ፈንቅል፡ ትማሊ ኣብ 

ሰዓታት ንግሆ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት 

ጥዋለት ኣኽሊል ዕንባባ ኣንቢሩ።

ኣብ̀ ቲ ኣጋጣሚ፡ ሚኒስተራት፡ 

ኣማሓደርቲ ዞባታት፡ ኣዘዝቲ 

ሰራዊት፡ ዲፕሎማሰኛታትን ዕድመ 

ዝተገብረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም 

ነይሮም።

መበል 33 ዓመት ስርሒት ፈንቅል፡ 

“ፈንቅል፡ ጽኑዕ መብጽዓ” ብዝብል 

ቴማ፡ ካብ 10 ክሳብ ሎሚ 12 ለካቲት 

ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ይዝከር 

ኣሎ።

ብምኽንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 

ዝተወደበ ሻምፕዮን ፍርቂ ማራቶን 

ምብራቕ ኣፍሪቃ ብቕድሚ ትማሊ 

ኣብ ከተማ ባጽዕ ከምእተኻየደን 

ኤርትራውያን ኣትሌታት ብኽልቲኡ 

ጾታ ከምእተዓወቱን ይዝከር።

ገልዓሎ - ኣብ ኣገዳስነት ገረብ ሾራ መብርሂ ተዋሂቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ፡ ብምትሕብባር 

ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪን ካልኦትን ዝተወደበ 

- ንጥቕምን ኣገዳስነትን ገረብ ሾራ ዘብርህ 

ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።

ኣብ’ቲ ንነበርቲ ዓድታት ዓኬሎን 

ሓሬናን ምምሕዳር ከባቢ ገልዓሎ ዝተዋህበ 

ኣስተምህሮ፡ ብዛዕባ እቲ እናተወራረሰ 

ዝመጽአ ባህላዊ ኣጠቓቕማን ኣተዓቓቕባን 

- ብክኢላታት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ 

መግለጺ ቀሪቡ።

እቲ ንኡስ ዞባ ብባህርያዊ ገረብ ሾራ 

ሃብታም ምዃኑን፡ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ 

ኣበርክቶ ከምዘለዎን ዝሓበረ ኣመሓዳሪ’ቲ 

ንኡስ ዞባ ኣቶ ማሕሙድ ኢብራሂም፡ 

ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ንዘለዎም ባህሊ 

ምዕቃብ ዝድርዕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ኣብ 

ምስሳን ስነ-ሂወታዊ ብዙሕነት እውን 

ኣገዳሲ ከምዝዀነ ገሊጹ።

ተሳተፍቲ፡ ገረብ ሾራ ቀንዲ መግቢ 

ጥሪቶም ምዃኑን፡ ኣብ ምርባሕ ዓሳታት 

ኣገዳስነት ከምዘለዎ ከምዝርድኡን 

ብምጥቃስ፡ ነቲ ዕለታዊ ሂወቶም 

ዝምርኰሰሉ ገረብ ንምስሳንን ንምዕቃቡን 

ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም።

ወግዓዊ ጽምብል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብድምቀት ተኻዪዱ
ወግዓዊ ጽምብል ዝኽሪ መበል 33 

ዓመት ስርሒት ፈንቅል፡ “ፈንቅል መብጽዓ 

ጽንዓት” ብዝብል ቴማ፡ ትማሊ 11 ለካቲት 

ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ፕረዚደንት 

ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት 

ኣዘዝቲ ሰራዊትን ግንባርን፡ ሃገራውያን 

ማሕበራትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ 

ዝተረኽበሉ ስነ-ስርዓት ብድምቀት 

ተኻዪዱ።

ኣማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 

ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ኣብ ዘስምዓቶ 

ቃል፡ ስርሒት ፈንቅል፡ ጥበብ፡ ስልትን 

ውህደትን ህዝባዊ ሰራዊት ብሓፈሻ፡ 

ምድረ-ማያዊ ስትራተጅያዊ ኲናት 

ህዝባዊ ግንባር ከኣ ብፍላይ ብግብሪ 

ዝተራእየሉ መስተንክራዊ ፍጻሜ ብምዃኑ 

ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዓመት መጸ 

ብድምቀት ከምዝዝክሮ ብምሕባር፡ ናይ 

ሎሚ ዓመት ዝኽሪ መበል 33 ዓመት 

ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ትስፉው መድረኽ 

ይበዓል ብምህላዉ ፍሉይ ከምዝገብሮ 

ሓቢራ።

ጸላእትና ብደገፍ ኣሸቀልቶም ኣብ ልዕሌና 

ዝኸፈትዎ ኲናት ንምብዳህ ዝተራእየ 

ጅግንነትን ብህዝቢ ዝተንጸባረቐ ኣበርክቶን 

ምትብባዕን ንሓዋሩ ከም ሓወልቲ ኣብ 

ነብሲ-ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ዝሰረጸ ዘሐብን፡ 

እናሓደረ ዝሕይልን ዝኹላዕን ሃገራውነት 

ብምዃኑ ናብ ወለዶታት ብግቡእ ክሰጋገር 

ድማ ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ።

ነዚ ክቡርን ታሪኻውን ጽምብል ክዉን 

ንዝገበሩ ትካላት መንግስትን ግንባርን፡ 

ከምኡ’ውን ህዝብን ሓያል ጻዕሪ ዘካይድ 

ዘሎ ናይ ልምዓት ሰራዊትን ውልቀ-ሰባትን 

ብስም ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ 

ባሕሪ ኣመስጊና።

ኣደ-መንበር ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓላት 

ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር ብወገና፡ ንኣብ 

ውሽጥን ወጻኢን ዝነበር መላእ ህዝቢ 

ኤርትራ “ዮሃና” ድሕሪ ምባል፡ ታሪኻዊ 

ጽንብል መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት 

ፈንቅል፡ ሓዲሽ መድረኽ ርጉእ ሰላምን 

ህንጸትን ኣብ ዝነፍሰሉ ህሞት ይበዓል 

ከምዘሎ ጠቒሳ፡ ነቲ ጽንብል ንምዕዋት 

ዝጸዓሩ ኩሎም ብስም ኣወሃሃዲ ሽማግለ 

በዓላት’ቲ ዞባ ምስጋናኣ ገሊጻ።።

እቲ ጽንብል፡ ንዝተፈጸመ ቅያ ጅግንነት 

ብዘንጸባርቕን ናይ መጻኢ ዕማማት 

ብዝእምትን ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦታት 

ደሚቑ ነይሩ።

ጽንብል መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት 

ፈንቅል፡ ብስፖርታዊ ውድድራት፡ 

ምርኢት ኤግዚብሽን፡ ባህላውን ስነ-

ጥበባውን መደባት፡ ምስትምቓር 

ጸጋታት ከምኡ’ውን ኮማዊ ዳሳትን ካልእ 

ንጥፈታትን ሎሚ ሰንበት 12 ለካቲት 

ክቕጽል እዩ።
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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

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

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

ጥቕሲጥቕሲ
እ ዚ እ ዚ 
ሰሙንሰሙን

“ውሑድ ፍልጠት ሓደገኛ እዩ፣ ኣመና ብዙሕ’ውን ከምኡ።”
- Albert Einestein

ምንቅስቓስ ክግለጸሉ ዝኽእል ዝተፈላለየ መገዲ 
ኣሎ። ምንቅስቓስ ብሕንጻጻት፡ ብስእሊ፡ ብቝጽርን 
ቃላትን ክግለጽ ይኽእል። ንምቅስቓስ ክገልጹ ዝኽእሉ 
ሰለስተ ሕግታት ኒውቶን ኣለው። እዚ ኣብ 17 ክፍለ-
ዘመን ዝነበረ ስነ-ፍልጠተኛ - ኣይዛክ ኒውቶን - ነገራት 
ስለምንታይ ይንቀሳቐሱ ወይ ስለምታይ ኣይንቀሳቐሱን 
ዝገልጽ ሰለስተ ሕግታት ኣቘመ።

ኣብ ናይ ፊዚክስ ትምህርትና ንሰለስተ ሕግታት 

  Tommy dropped out of school and his 
buddy asked: “Why?”

“I got discouraged, that’s all. I flunked every 
subject except geography.”

“Every subject except geography? How do 
you explain that?”

“I didn’t take geography!”

ሜሪ ማና

ዳእላ ተመሃሮ

ሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶንሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶን
ምንቅስቓስ ኒውቶን (Newton’s three laws of 
motion) ተላሊናዮም ኣለና። ህይወትና ብምንቅስቓስ 
ዝተመልአ እዩ። ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ንሰለስተ 
ሕግታት ኒውቶን ንረኽቦም ኢና።  ኣብ ምንቅስቓስና 
ብቐረባ ስለ እንረኽቦም ክንመሃሮም እንከለና፡ ምስ 
ምንቅስቓስና እናዛመድና ክንርደኦም እንተ ኽኢልና 
ክቐለልና እዩ። ነዞም ሕግታት ምስ ኣብነታቶም ጌርና 
ብተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና።

ማዕረ ሚዛን ዘለዎ ሓይሊ

ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዛዕ

(V=0m/s)

a=0m/s2
ከም ዘለዎ ኣብ ዕረፍቲ 

ይጸንሕ

ኣብ ምንቅስቓስ ዘሎ ግዛዕ

(V≠0m/s)

a=0m/s2
ብሓደ ዓይነት ፍጥነትን ኣንፈትን 

ኣብ ምንቅስቓስ ይጸንሕ

11 ሕጊ ኒውቶንሕጊ ኒውቶንይይ
“ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዛዕ 

(object) ከም ዘለዎ ኣብ 
ዕረፍቲ ይጸንሕ፣ ኣብ 
ምንቅስቓስ ዝርከብ ግዛዕ 
ኣብ ሓደ ፍጥነትን ኣንፈትን 
ክንቀሳቐስ ይጸንሕ። እዚ 
ዝዀነ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኦም 
ምስ ዘይዋሳእ ይኸውን።”

እዚ ቀዳማይ ሕጊ ክልተ ሓሳባት 
ዝሓዘ እዩ። ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዛዕ 
ከም ዘለዎ ኣብ ዕረፍቲ ይጸንሕ። 
ኣብ ዕረፍቲ ምህላው ማለት እዚ 
ግዛዕ ከይተንቀሳቐሰ ኣብ ዘለዎ 
ከምታ ዘለዋ ይኸውን ማለት’ዩ።

 - ፍጥነት v=0፡ 

- ሕና a=0

ኣብ ጣውላ ዝገደፍናያ ጥራዝ 
ከምታ ዝገድፍናያ ክትጸንሓና 
ኣለዋ። ካልእ ሰብ፡ ንፋስን 
ምንቅስቓስ ናይቲ ጣውላን እንተ 
ዘይኣንቀሳቒስዋ ናብ ተብሎ 
የብላን። ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዛዕ፡ 
ዘይቈጻጸሮ ካልእ ሓይሊ ኣብ 
ልዕሊኡ እንተ ዘይተዋሲኡ፡ ኣብ 
ዕረፍቲ ይጸንሕ።

እቲ ሓደ ኣምር ቀዳማይ ሕጊ 
ምንቅስቓስ ኒውቶን፡ ኣብ ሓደ 
ፍጥነትን ኣንፈትን ዝጓዓዝ ግዛዕ፡ 
ፍጥነቱ ከይወሰኸን ከየጕደለን 
ከምኡ’ውን ኣንፈቱ ከይቀየረ ክጓዓዝ 
ይነብር። እዚ ክኸውን ካልእ ሓይሊ 
ኣብ ልዕሊኡ ምስ ዘይዋስእ ምዃኑ 
ኣይንዘንግዕ። እዚ ኣምር ብዝቐለለ 
ክርዳኣና ንስሕበት፡ ፍሕፈሐ፡ 
ንፋስን ካልእ ንምንቅስቓስና 
ዝሕዙ - ዝጻረሩ - እቶም “ካልእ 
ኣብ ልዕሊኡ ዝዋስኡ ሓይሊ” 
ዝበልናዮም ምዃኖም ንዘክር። 
ብ5m/s ንምብራቕ ዝሰንደናያ 
ኵዕሶ ብ5m/s ንምብራቕ ክትጓዕዝ 
ትነብር ማለት’ዩ። 

ባህርያት ናይ ኵሎም ግዛዕ 
ተማሳሳሊ ኰይኑ፡ ነገራት ከምቲ 
ዘለውዎ ኰይኖም’ዮም ዝቕጽሉ፣ 
እቲ ዝገብርዎ ዘለው ኵሉ ሳዕ 
ይቕጽልዎ። ካብቲ ኰይኖሞ ዘለው 
ወይ ዝሰርሕዎ ዘለው ዝኣሊ 
ካልእ ሓይሊ እንተ ዘይደፊእዎም 
ከምኡ ኢሎም ይቕጽሉ!። ነቲ 
ዘለውዎ ኵነታት ምንቅስቓስ 
ክቕይር ዝኽእል ሓይሊ ይጸራርዎ 
እዮም። ቀዳማይ ሕጊ ኒውቶን 
ብ“ኢነርሽያ” እውን ይፍለጥ እዩ። 
እዚ ኣምር “ኢነርሽያ” ካብ ናይ 
ጋሊለዮ ሓሳብ ዝፍለ የብሉን።

ኣብዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ስእሊ ንተዓዘብ! 

- ኣብ ኣውቶቡስ ደይብና ደው ኢልና ኣለና። (ስእሊ ቍ.1)

-  ኣውቶቡስ ክትብገስ እንከላ፡ ነብስና ንድሕሪት ዘልሓጥ ይብል’ዩ። 
ደው ኢልና እንከለና ፍጥነት ነብስና ባዶ (V=0m/s) ጸኒሑ። ቀዳማይ 
ሕጊ ኒውቶን “ሓደ ኣካል እንተ ዘይተደፊኡ ወይ ተሳሒቡ ፍጥነቱ 
ኣይቅይርን እዩ፡” ካብ በልና፡ ነብስና ኣብ ዕረፍቲ ጸኒሑ ብፍጥነት 
ናይታ ኣውቶቡስ ይስሓብ ኣሎ (ስእሊ ቍ.2)። 

- ምስቲ ፍጥነት ናይታ ኣውቶቡስ ምስ ተወሃሃድና፡ ፍጥነታ ክትቅይር 
እንከላ ነብስና ንድሕሪት ዘልሓጥ ይብል (ስእሊ ቍ.3)። ዝኾነ ነገር 
ካብ ዘለዎ ፍጥነት ዝቕይር ሓይሊ ናይ ምጽራር ባህሪ ኣሎዎ። 

ኣብ ሓደ ታኒካ ማይ መሊእካ ቀርብ። ኣብ ሓደ ዓንኬል ሒዝካያ 
ጕየ። እቲ ማይ ኣብ ገለ እዋን ክከዓወካ ክደሊ እዩ። እቲ ማይ 
ኣብዘን ዝስዕባ ኵነታት ጥራይ ክኰዖ ይኽእል።

1. እታ ታኒካ 
ኣብ ዕረፍቲ እንከላ 
ከተንቀሳቕሳ ክትፍትን 
እንከለኻ፣

2. እታ ታኒካ ኣብ 
ምንቅስቓስ እንከላ 
ደው ከተብላ ክትደሊ 
እንከለኻ፣

3. ነታ ታኒካ ካብቲ 
ትኸደሉ ዝነበረት ሓደ 
ኣንፈት፡ ናብ ካልእ 
ክትቅይራ ክትፍትን  
እንከለኻ። 

ኣብነት-1

ኣብነት-2

ሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶን፡ መዓልታዊ ኣብ ምንቅስቓስና ንረኽቦም ኢና። 
ካብዚ ጽሑፍ ተበጊስና ግብራዊ ኣብነታት ንዳህስስ!።
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ቅያ ለካቲት ኣብ መዝገብ ታሪኽናሃገራዊ ታሪኽ፡ መግለጺ ሚዛንን 
ክብረትን ሓደ ህዝቢ እዩ። ብዓይኒ 
ታሪኽ ኩሎም ህዝብታት ሓደ 
ኣይኮኑን። ህዝብታት ብመጠን 
ዝገጠሞም ብድሆታትን ንዕኡ 
ንምስዓር ዘጥረይዎ ክብርታትን 
ዝፈጸምዎ ቅያታትን፡ ርዝነት ታሪኾም 
ይፈላለ እዩ። ኣብ እዋን ሓርነታዊ 
ቃልሲ ኮነ ድሕሪ ናጽነት ልኡላውነት 
ሃገር ከይድፈር ህዝቢ ኤርትራ ዘርኣዮ 
መስተንክር ጅግንነት፡ ተወፋይነትን 
ጽንዓትን፡ በዚ ወኒ’ዚ ዘመዝገቦ 
ዓበይቲን ኣንጸባረቕቲን ወተሃደራዊ 
ዓወታት ከኣ፡ ወለዶታት ኤርትራ፡ 
ንዘንተ-እለት ሰብ ረዚን ሃገራዊ ታሪኽ 
ኪኾኑ ዘብቅዖም እዩ። 
“ታሪኽ ዋንነት ናይ ሰራሕቱ 

ኣይኮነን፡ እንታይ ድኣ ናይ ወረስቱ” 
ዝብል ኣገላልጻ ኣሎ። እዚ ማለት፡ 
ዝበዝሕ እዋን ሰራሕቲ ታሪኽ 
ብመስዋእቲ ይሓልፉ እዮም። እቲ 
ዝተርፍ ታሪኾም እዩ - ታሪኾም 
ድማ ምንጪ ሓበን ናይቶም ዝቕጽሉ 
ወለዶታት ኮይኑ ይነብር። ከምኡ 

ስለዝኾነ ድማ እዮም፡ እቶም ወነንቲ 
ረዚን ታሪኽ ክንከውን ዘብቅዑና 
ፍጻመታት፡ ወትሩ ብሓበን እናተዘከሩ 
ዝነብሩ። ክብርን ሞጎስን ነቶም 
መስዋእቲ ከፊሎም ወነንቲ ዘዂርዕ 
ሃገራዊ ታሪኽ ክንከውን ዘብቅዑና፡ 
ናይ እዋን ገድሊን ድሕሪ ናጽነትን 
ጀጋኑ ዜጋታትና!
ታሪኽ ጅግንነትን ዓወትን ኤርትራዊ፡ 

ጸዊኻ ዘይውዳእ ባሕሪ ቅያታት እዩ። 
ንሎሚ፡ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ 
ወርሒ ለካቲት ካብ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ 
ቅያታት፡ መግዛእቲ ፍርቂ ዘመን 
ዝፈንቀለ ሓያል ትብዓት ዝተጋህደሉ 
ቅያ ንኣንበብታ ከተዘኻኽር ትደሊ። 
ህዝቢ ኤርትራ፡ ዓማጺን ተጻባእን 

ባህርይ ዘይብሉ፡ ናቱ እምበር ዘይናቱ 
ዘይደሊ ወረጃ ህዝቢ እኳ እንተኾነ፡ 
ብሰንኪ ዓይኒ ዝስሕብ ስትራተጂያዊ 
ኣቀማምጣን ጸጋታትን ሃገሩ፡ ገባቲ 
ፖሊሲ ርእሰ-ሓያላን፡ ከም ሃገርን 
ህዝቢን ካብ ካርታ ዓለም ክሕከኽ 
ፈሪድዎ ነይሩ እዩ። ኣብ ባይታ ግን፡ 
ኤርትራዊ ሃገራዊ መንፈስ ብቐሊሉ 
ዝሕከኽ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ህዝቢ 
ኤርትራ፡ ጂኦ-ፖለቲካዊ ስትራተጂ 
ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ንምርዋይ 
ተባሂሉ፡ ሕጋዊ መሰሉ ንናጽነት 
ምስ ተነፍጎ፡ ጥንግናግ ዓለማዊ 
ውዲት ፈንጢሱ፡ ዝተመንዝዐ መሰሉ 
ብቕልጽሙ ንምርግጋጽ፡ ኣብ ዘመናዊ 
ዓለምና ሓደ ካብቶም ዝጸንከሩ ነዊሕን 
መሪርን ሓርነታዊ ተጋድሎ ከካይድ 
ተገዲዱ እዩ። እዚ ነዊሕ ኲናት’ዚ 
ድማ፡ መዘና ኣልቦ ቅያን ጅግንነትን 
ኤርትራውያን ዝምስክር ድንቂ 
ፍጻመታት ዝሓቘፈ እዩ። 
ሓደ ካብቶም ጐሊሖም ዝጥቀሱ 

ጅግንነታዊ ፍጻመታት ሓርነታዊ 

ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ኣብ 
ለካቲት 1990፡ ንምጽዋዕን ከባቢኣን 
ሓራ ዝገበረ፡ “ስርሒት ፈንቅል” 
ዝተሰምየ ስትራተጂያዊ መጥቃዕቲ 
ሓርነታዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ 
ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ እዩ።  
ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ታሪኽ 

ወተሃደራዊ ግጥማት ዓለምና፡ ሒደት 
መዳርግቲ ጥራይ ዝርከቦ፡ ብመሬትን 
ባሕርን እጹብ ወተሃደራዊ ቅያ 
ዝተፈጸመሉ፡ ብውሕሉል ወተሃደራዊ 
ስልቱ፡ ብበርቃዊ ቅልጣፈኡን ስፍሓት 
ሸፈነኡን ንዓለም ዘገረመ፡ ኣብ ክሳድ 
መግዛእቲ ናይ መጨረሽታ መሸንቆቛ 
ብምድቕዳቕ፡ መግዛእቲ ፍርቂ ዘመን 
ፈንቂሉ፡ ጸሓይ ሓርነት ኣድሚቑ 
ዝዀልዐ፡ ዜጋታት’ዛ ሃገር፡ ብሓበንን 
ኲርዓትን ንዘንተ-እለት ዝዝክርዎን 
ዝሕበንሉን ታሪኻዊ ስርሒት እዩ። 
እዚ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት 

ዝተፈጸመ መስተንክር ቅያ’ዚ፡ ኣብ 
ወተሃደራዊ ግጥማት ሓርነታዊ 

ቃልስና ጎሊሑ ዝሰፈረ ብርቂ 
ፍጻመ ይኹን እምበር፡ ኤርትራዊ 
ተጋዳላይ፡ ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ 
ገዚፍን ስትራተጂያውን መጥቃዕቲ 
ክሰጋገር ቅድሚኡ ዘካየዶ ምርብራብ 
እቲ ዝነውሐ፡ ዝበርተዐን ሓያል 
ጽንዓት ዝሓተተን እዩ ነይሩ። ስርሒት 
ፈንቅል እምበኣር፡ ድምር ውጽኢት 
ናይቲ፡ ኣብ እምባታት ናቕፋ፡ ሰሜናዊ 
ምብራቕ ሳሕል፡ ባርካን ኣብ ኩሉ 
ከባቢታት ሃገርን ካብ 1978 - እዋን 
ስትራተጂያዊ ምዝላቕ ጀሚሩ፡ ን12 
ዓመታት መመላእታ ብዘይ እስትንፋስ 
ዝተኻየደ፡ ንገዛእቲ ኢትዮጵያን ርእሰ-
ሓያላን ዘራያቶምን ኣላሽ ዘበለ ማእለያ 
ዘይብሉ ናይ ምርብራብ ግጥማት እዩ። 

ንመዘኻኸሪ - ካብ ውጽኢት ስርሒት ንመዘኻኸሪ - ካብ ውጽኢት ስርሒት 
ፈንቅል ጽማቚ ከነቕርብ፦ ፈንቅል ጽማቚ ከነቕርብ፦ 
10 ለካቲት 1990 - ህዝባዊ ግንባር 

ንከተማ ባጽዕ ተቘጻጺሩ። 

ልዕሊ 10 ኣጋርን መካናይዝድን 
ብሪጌዳት ኢትዮጵያ ደምሲሱ። 
ኣስታት 8000 ወተሃደራት ጸላኢ 

(ክልተ ጀነራላት ዝርከብዎም 300 
መኮነናት) ማሪኹ። 
ልዕሊ 80 ታንክታት፡ 8 ቢ.ኤም. 

21፡ 6 ናይ 122 ሚ.ሜ. መዳፍዕ፡ 5 
መራኽብ፡ ብዙሕ ፋጎት (ጸረ-ታንክ 
ተመራሒ ሚሳይላት)፡ ብዙሕ ፈኲስን 
ማእከላይን ብረት መንዚዑ።  
ብዘይካ’ዚ - 12 መራኽብ ኲናት 

ኣጥሒሉ፡ 2 ሚግ 23ን ሓንቲ ሚግ 
21ን ነፈርቲ ኲናት ኣቃጺሉ፡ ንሰለስተ 
ርብዒ ኣባላት ሓይሊ-ባሕሪ ኢትዮጵያ 
ቀቲሉ ወይ ማሪኹ።
ሓርነት ምጽዋዕ፡ ድነ መግዛእቲ 

ገሊሁ፡ ፍናን ናይ’ቲ ኣብ ውሽጢ 
ሃገርን ወጻኢን ዝነበረ መላእ 
ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝበረኸ ጥርዚ 
ብምድያብ፡ ንጉዕዞ ናብ ምሉእ ኣግእዞ 
ብርቱዕ ናህሪ እዩ ደሊብሉ። ድሕሪ 
ስርሒት ፈንቅል፡ ሓርነት ኤርትራ 
ፍጹም ዘየጠራጥር ክስተት ምዃኑ 
ግሁድ እኳ እንተነበረ፡ ‘ዓሻስ ክሳብ 
ገበጣ ዝውዳእ ይጻወት’ ከምዝበሃል 
ግን፡ ገዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ስዕረቶም 
ተኣሚኖም፡ ካብ ሓሙዂሽቲ ኲናት 
30 ዓመት ዝተረፈ ሰብኣዊን ንዋታዊን 
ጸጋታቶም ኣብ ክንዲ ምእርናብ፡ ኣብ 
ጸወታ ቅብጸት እዮም ቀጺሎም። 
እንተኾነ፡ ሕኑቕ ብዘይካ ዓፍራ 

ካልእ ስለዘይውጽእ፡ ኣብ ከበባ እትዮም 
እንከለው፡ ኣብ ግንባራት ጊንዳዕን 
ደቡብን ዝገብርዎ ዝነበሩ ምዕልባጥ፡ 
ዘምጽኦ ለውጢ ኣይነበረን። ነዊሕ 
ኣብ ዘይኮነ ግዜ ድማ፡ ህዝባዊ ሰራዊት፡ 
ንመላእ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ 
ብምእታው፡ ቃልሲ ንናጽነት ኣብ 
ምዕራፉ ኣብጺሕዎ።
እዚ ዘዂርዕ ሃገራዊ ታሪኽ፡ በቲ 

ልዑል ፍቕሪ ሃገርን ህዝቢን፡ ሓያል 
እምነት ኣብ ዕላማ፡ መዳርግቲ ኣልቦ 
ጽንዓት፡ ጅግንነት፡ ተወፋይነት፡ ርእሰ-
ምትእምማን ዝመለለዪኡ፡ ክንዮ 
ውልቃዊ ጣዕሚ፡ ረብሓ መጻእቲ 
ወለዶታት ዘቐድም ተወፋይነት 
ኤርትራውያን ዝተነድቀ እዩ። እቲ 
ቀንዲ ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ፡ እዚ 
ዝተገልጸ ሃገራዊ መንፈስን ሞራልን 
እዩ። ሚዛኑን ክብረቱን ኣብ ቅድሚ 
ማሕበረሰብ ዓለም ኣዝዩ ረዚንን 
ብቐሊሉ ዘይልዓልን ዝገበሮ ረቛሒ 
ድማ፡ እዚ ፍሉይን ዘሐብንን ታሪኹ 
እዩ። 
ከም ስርሒት ፈንቅል ዝኣመሰሉ 

ንኽቡር ታሪኽና ዘዘኻኽሩ ጉሉሓት 
ፍጻመታት እምበኣር፡ ህላወና 

ንምርግጋጽ ኣብ ዘካየድናዮ ነዊሕ 
ምርብራብ ዝነደቕናዮ ዘዂርዕ ሃገራዊ 
ታሪኽ ብምዕቃብ፡ ንኽብረት ዘብቅዓና 

ሃገራዊ ሞራልን ክብርታትን ወትሩ 
ኣብ ቦታኡ ምህላው ንምርግጋጽ፡ 
ቃልና እነሐድሰሎም ኣጋጣሚታት 
እዮም። ምኽንያቱ ዘሐብን ሃገራዊ 
ታሪኽ፡ ነባርነቱ ዚረጋገጽ፡ ንዕኡ 
ዝሃነጸ ጅግንነት፡ ባህልን ክብርታትን 
ከይተበረዘ እናተወራረሰ ምስ ዝቕጽል፡ 
እቲ ደራኺ ዕላማ ድማ ሸቶኡ ምስ 
ዝወቅዕ እዩ። ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 
ኮነ ካልኦት ተመሳሳልቲ ዝኽርታት፡ 
ነቲ ኣዝዩ ክቡርን ዘዂርዕን ሃገራዊ 
ታሪኽና ብምጉላሕ፡ ወትሩ ህያው 
ኮይኑ ክነብር ዘኽእሉ ብምዃኖም፡ 
ተረከብቲ ሃገር ወለዶታት ጅግንነት 
ኣቦታቶምን ኣደታቶምን ዘድንቕሉ፡ 
ናይ ሓበንን ኩርዓትን ዝኽርታት 
እዮም። 
ብርግጽ ድማ፡ ከምቲ ኣብ መእተዊ 

ጽሑፍና ዝጠቐስናዮ፡ ዘዂርዕ ሃገራዊ 
ታሪኽ - ዋንነቱ ናይ ሰራሕቱ 
ዘይኮነ ብቐንዱ ናይ ወረስቱ እዩ። 
ከመይሲ እቶም ነዚ ዘኹርዕ ታሪኽ 
ዝሰርሑ፡ ንመጻእቲ ወለዶታት ክበረት 
ኣጓናጺፎም ሓሊፎም እዮም። ሓርበኛ 
ኣይነበርን እዩ፡ ታሪኹ ግን ነባሪ እዩ!!
ብኸምዚ ዝኣመሰለ፡ እምብዛ 

ዘሐብንን ዘዂርዕን ጅግንነታዊ ታሪኽ፡ 
ሓርነቱ ብገዛእ ቅልጽሙ ዝጨበጠ 
ገድለኛ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንናጽነት ከም 
ቅድመ ኩነት ንምህናጽ ፍትሒን 
ራህዋን ዝሰፈኖ ስልጡን ሕብረተሰብ 

እምበር፡ ከም ናይ መወዳእታ ዕላማ 
ጠሚትዎ ኣይፈልጥን። በዚ ድማ 
ድሕሪ ሓርነት፡ ረመጽ ሓርነታዊ 
ኲናት ኣጥፊኡ፡ በሰላ ኲናት ኣሕውዩ፡ 
ብዝተዓጻጸፈ ጻዕሪን ህርኲትናን 
ኣብ ጎደና ስልጣነ ንኽጽንበር፡ ኣብ 
ዳግማይ ገድሊ ንህንጸትን ልምዓትን 
ሃገር ተጸሚዱ። ይኹን’ምበር ድሕሪ 
ናጽነት እውን እንተኾነ፡ ልኡላውነት 
ኤርትራ ንምቕልባስን ዕብየቱ 
ንምኹላፍን ዝተሃንደሰ እልቢ ዘይብሉ 
ተጻብኦታት እዩ ኣሕሊፉ። ኣብዚ 
ካልኣይ ገድሊ እውን ብዙሕ ቅያታት 
ፈጺሙ ብኣንጸባራቒ ዓወት ክወጽእ 
ክኢሉ። 
ራእይን ዕላማን ሰማእታት ፈንቅል 

ኮነ ናይ ኩሎም ቅድሚ ናጽነትን 
ድሕሪ ናጽነትን ስውኣትና… ሓርነት 
እዩ። ሓርነት ብሓርነቱ፡ ዝለዓለ ዕያር 

ናይ ሓርነት። ኩለንተናዊን ምሉእን 
ሓርነት። ናጽነት፡ ዝበረኸ ሃገራዊ ዕላማ 
ንምጭባጥ ከም መሰረት ዜገልግልና 
ባይታ ጥራይ እዩ ነይሩ። እቲ ዝበረኸ 
ዕላማና መንፈሳዊን ነገራዊን ጠለባት 
ዜጋታት ብምልኣት ዜረጋግጽ፡ 
ምዕሩይ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ባህላዊን 
ማሕበራዊን ዕብየት ምርግጋጽ እዩ። 
ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ንሱ እዩ። ንኹሉ 
ናይ ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪኡን 
መስገደላት ሰጊርና፡ ከነረጋግጾ እንደሊ 
ዕላማ፡ ስልጣነን ብልጽግናን እዩ። 
እዚ ባህጊ’ዚ ድማ፡ ሎሚ እውን ከም 
ትማሊ ብጻዕሪ ተረካብ ሕድሪ ወለዶ 
እዩ ዚሰምር። 
ስለዚ ድማ እዩ - ጻዕርና ጻዕሪ ናይዚ 

መድረኽ’ዚ ወለዶ ካብ ምንጪ 
ዘሐብን ታሪኽና ጸዓት እናሰነቐ፡ 
ክሳብ መወዳእታ ማይል ዜልሓጥ 
ከይበለ ክቕጽል ዘለዎ። ታሪኽ 
ትማሊ ብታሪኽ ሎሚ ስለዝዕቀብን 
ስለዝኹላዕን። ክብሪን ሞጎስን ነቶም 
ሃገራዊ ክብረት ዘጓናጸፉና ጀጋኑ 
ኣሕዋትናን ወለድናን! ዮሃና ነቲ 
ትብዓቱን ጅግንነቱን መለክዒ ዘይርከቦ 
ሰራሕ ተኣምር ህዝቢ ኤርትራ!!
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ምሉእ ስም፡ ክልተዶ ሰለስተ፧
    ሎሚ ኣብ ዓለምና፡ መንነት 

ደቂ ሰብ ብንጹር ዝገልጹ ሃገራውን 

ኣህጉራውን ሰነዳት መኻይድቲ 

ህይወትና ኮይኖም ከም ዘለዉ ግሉጽ 

እዩ። ቀወምቲ መለለዪታት ሃገራዊ 

መንነት፡ ካርድ ነባርነት፡ ምስክርነት 

ልደት፡ ምስክር መርዓ፡ ፓስፖርት፡ 

ፍቓድ ንግዲ፡ ፍቓድ ምምራሕ 

መኪና፡ ፍቓድ ዕዮ፡ መለለዪ ተማሃራይ፡ 

ናይ ሆስፒታል ካርድ፡ ናይ ኢንሹራንስ 

መረጋገጺ፡ ካርድ ኣባል ማሕበር፡ ቲኬት 

ነፋሪት፡… ወዘተ..። 

 ኣብ ኩሎም እዞም ዝተጠቕሱ 

ሰነዳት፡ ስምና ብንጹር ኣጸሓሕፋ 

እንተዘይሰፊሩ፡ ዝተበገስናሉ ዕማማት 

ክዕንቀፍ ዘለዎ ተኽእሎ ዳርጋ ርጉጽ 

እዩ። ካብ ኣስመራ ናብ ካናዳ ዝገሸ፡ 

እቲ ዝዓደሞ ሓዉ ኣብ መእተዊ ቪዛ 

ዘመዝገቦ ስምን ኣብ ፓስፖርቱ ዝነበረ 

ኣጸሓሕፋ ስሙን ብሓንቲ ፊደል 

ብምፍልላዩ፡ ንዓዱ ክምለስ ዝተገደደ 

ዜጋ ቀሊል ኣብነት ናይቲ ጸገም እዩ። 

ምሉእ ስምና ወይ ሰለስቲኦም ኣስማትና፡ 

ኣብ ኩሉ ዓይነት ሕጋዊ ሰነዳትና 

ብዘይቀያየር ክምዝገቡን፡ ብዝኾነ 

ምኽንያት ዘይሸራረፉን ክኾኑ ግድን 

እኳ እንተኾነ፡ ብዕቱብነት ክንክተሎ 

ኣይጸናሕናን። በቲ ቅድሚ ሕጂ 

ዝተጻሕፈሉ ካብ ኣፍልጦ ህዝብኻን 

ካብ ባህልኻን ወጻኢን ብዝወሃብ 

ስም ህጻን ዝፍጠር ጸገማት (ሓዳስ 

ኤርትራ 03-04-2022) ብሓደ ወገን፡ 

ብዘይስሩዕ ላቲናዊ ኣፈዳድላ (Spell-

ing) ኣስማትና ብዘጋጥም ፍልልያት 

(ሓዳስ ኤርትራ 14-07-2022) ድማ 

ብኻልእ፡ ክሳብ ክንደይ ሃስያ ከም 

ዝስዕብ ተራእዩ ኣሎ። ብኻልእ መዳይ፡ 

ኣብ ምዝገባ ምሉእ ስም፡ ገለ ሰባትን 

ትካላትን ብኽልተ፡ ካልኦት ድማ 

ሰለስተ ስም ብምዝውታር ዝቕጽል 

ዘሎ ዘይቀዋምን ዘይስሩዕን ኣካይዳ፡ ነቲ 

ዝተጠቕሰ ሽግር ተደራቢ መጋደዲ 

ኮይኑ ኣሎ። ናይዚ ምዝገባዊ ዘይስሩዕነት 

ሳዕቤናት ከይብኣሰን ዕንቅፋታቱ 

ከይተራብሐን ከነስተብህለሉ እምበኣር 

እዋኑ ይመስለኒ። 

 መጸውዒ ስምና እቲ ቀንዲን ዝቐለለን 

ሓድሕድና ዘተኣሳስር መለለዪናን 

መግለጺ መንነትናን እዩ። ስም 

እንተዘይህልወና፡ ማሕበራዊ ህይወት 

ኣይምሃለወናን ክበሃል’ውን ይከኣል 

እዩ። ስምና ግን፡ ክንጸዋውዓሉን ብኣካል 

ክንላለየሉን ጥራይ ዘይኮነ፡ ንታሪኽና 

ሒዙ ንዘንተእለት ዝነብር ቀንዲ 

መግለጺ ህይወትና ምዃኑ ብዕምቆት 

ከነስተንትኖ ኣድላዪ እዩ። ወለድና 

ዘጽንሑልና ሕንቅልሕንቅሊተይ “ኣቦይ 

ዝሃቡኒ መንበር፡ ወዲቓ ኣይትስበር፡ 

ሞይታ ኣይትቕበር” ንዘልኣለማውነት 

ስም ንምግላጽ ዝምሃዝዎ ጥበብ እዩ። 

“ስም ተራፊ ብልዒ ሓላፊ” ብዝብል 

ካልእ ምስላ ድማ፡ ስም፡ ልዕሊ ዕድመ 

ደቂ-ሰብ ካብን ናብን ወለዶታት ዘሳግር 

ታሪኻዊ ባእታ ምዃኑን ጽቡቕ ሓድጊ 

ክንገድፈሉን ኣዘኻኺሮምና። ስምና፡ 

መለለዪና፡ መግለጺ መንነትና፡ ሓድሕድ 

መራኸቢና፡ መወከሲ ስዉኣትናን ሰብ-

ታሪኽናን፥ ከምኡ’ውን ድሕሪ ሞት 

ከም ላቔባ ስም ደቅና ስለዝቕጽል፡ 

ዕድመ ስምና ካብ ህይወትና ኣዝዩ 

የማነ ዳዊት ግደ

ዝነውሐ ምዃኑ ክንዝክር የድሊ። ስለዚ 

እዩ እምበኣር፡ ስምናን ስም ደቅናን 

ብትርጉሙ፡ ብግሉጽነቱ፡ ብድምጹ፡ 

ብጽሕፈቱ፡ ብንጻረኡን ብምሉእነቱን 

ዓቲብና ከነስተብህለሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ 

ዝኸውን።

 ስም ክንብል እንከሎና ግን ነቲ ውሁብ 

መጸውዒ ስምና ጥራይ ኣይኮነን። 

ኣብዚ ዘበን’ዚ፡ ሰለስተ ክፋላት ዘለዉዎ 

ስም ኣብ ዝበዝሕ ዓለምና ከም ቅቡል 

መለለዪ መንነትን ስርዓተ-ምዝገባን 

ኮይኑ ምህላዉ ርኡይ እዩ። ሰለስተ ስም 

ብምህላዉ ጥራይ ግን፡ ብተመሳሳልነት 

ኣስማት ንዝፍጠር ምድንጋር መንነት 

ብምሉኡ ዘውግድ ኣይኮነን። ስለዚ 

ኸኣ፡ ንመንነታዊ ርጉጽነት ዝድርዑ 

መነጸሪታት ከም ስእሊ፡ ዕለት ልደት፡ 

ስም ኣደ፡ ኣሰር ኣጻብዕ ወዘተ. ኣብ 

መለለዪ ሰነዳትና ክውሰኹ ግድን 

ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ሃገርና፡ ናይ ሓደ 

ወልቀ-ሰብ ንጹር መንነት ዝረጋገጽ 

ብምሉእ ስሙ እዩ። ምሉእ ስም፡ ብሕጊ 

ሰለስተ ኣስማትና፡ ማለት፥ ውሁብ 

ስም፡ ስም ኣቦ፡ ስም ኣቦሓጎ ምዃኑ፡ 

ኣብ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ፡ ዓንቀጻት 

31/32 ሰፊሩ ኣሎ። ሃገራዊ መንነትና፡ 

ፓስፖርትና፡ ነባርነትና’ውን ብሰለስተ 

ኣስማት ካብ ዝምዝገብ 30 ዓመታት 

ሓሊፍዎ ኣሎ። ይኹን እምበር፡ ካብቲ 

ብክልተ ስም ጥራይ ዘስረጽናዮ ልምዲ 

ክንላቐቕ ስለዘይከኣልና፡ ዓቢ ክፋል 

መንግስታውን ብሕታውን ትካላትና፡ 

ከም ኣብያተ ትምህርትን ኮለጃትን፡ 

ማዕከናት ዜናን ጋዜጣታትን፡ ደረስቲ 

መጽሓፍን ካልእ ስነጥበባዊ ፍርያትን 

ብኽልተ ስም ክቕጽሉ ይርኣዩ ኣለዉ። 

እዚ ድማ ነቲ ብሃገር ደረጃ ዝካየድ 

ምዝገባን፡ እንዕቅቦ ዳታን ስሩዕነት 

ዘይብሉ ስለዝገብሮ፡ መጻኢ ሰነዳትና 

ብሃጓፍ ዝተመልአ ክኸውን ዝገብር 

እዩ። እዚ ዘይተማልአ ምዝገባ፡ ምስ 

ሃገራዊ ሕጊናን ምስቲ ሃገራዊ መንነትና 

ዝኽተሎ ምሉእ ስምን ብምዝማድ፡ 

ሕጋዊ ኣይኮነን ክበሃል እውን ዝግብኦ 

እዩ።

 ብሕጊ ጥራይ ዝግምገም ጉዳይ 

ግን ኣይኮነን። ኤርትራዊ ኣስማት 

ብብዝሒ ስለዝደጋገሙ፡ ክልተ ስም 

ብምዝውታር ዝስዕብ ምድንጋር 

መንነት ከቢድ ሳዕቤን ዘኸትል ምዃኑ 

ክፍለጥ ኣለዎ። ኣብ ነበርቲ ዞባ ማእከል 

ጥራይ 188 ፋጥማ መሓመድ፥ 175 

ሚካኤል ብርሃነ፥ 160 መሓመድ 

ሳልሕ፥ 123 ሰናይት ሃይለ፥ 110 ድማ 

ኣብርሃም ሃይለ ኣለዉ። ብሃገር ደረጃ 

ብውሑዱ 5-6 ዕጽፊ ከም ዝበዝሕ 

ፍሉጥ እዩ። ምስ ተመሳሳሊ ስም 

ዝጥቀሙ ኢትዮጵያውያን ደሚርካ 

ክሳብ 10 ዕጽፊ እንተበጽሐ ድማ 

ዘገርም ኣይኮነን። እዚ ብክልተ ስም 

ዝፍጠር ምድግጋም ግን፡ ሰለስተ ስም 

ምስ እንጥቀም ዳርጋ መብዛሕትኡ 

ዝፍታሕ እዩ። ንኣብነት ፋጥማ 

መሓመድ ወይ ሚካኤል ብርሃነ 

ዝስሞም ኣቦሓጎኦም ሓደ ዝኾኑ፡ ካብ 

10 ሰባት ስለዘይሓልፉ ንመንነታዊ 

ምድግጋም ብልዕሊ 95% ይንክዮ 

ማለት እዩ። ዝሓለፈ ዘበን፡ ብኽልተ ስም 

ምዝገባ ዝገትእ መምርሒ ስለዘይነበረ፡ 

ኣብ መብዛሕትኡ መንግስታዊ 

ኣብያተ-ጽሕፈት፡ እቲ ልምዲ ሰሪጹ 

ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። በዚ ምኽንያት፡ 

ቅድሚ ናጽነት ብኽልተ ስም ጥራይ 

ዝተሰነዱ ናይ ዋንነት ገዛ፡ ፍቓዳት 

ዋኒን፡ ካልኦት እንውከሶም ጽሑፋት 

ዓቢ ሃጓፍ ዝፈጥሩሉ እዋን ኣሎ። እቲ 

ጸገም ግን፡ ሕጂ’ውን ብዝተዓጻጸፈ 

ይቕጽል ምህላዉ እዩ። ብህይወት 

እናሃለዉ፡ ብተመሳሳልነት ክልተ 

ስሞም፡ ብማሕበራዊ መድያታት 

ከም ዝሞቱ ዝተወርዬሎም ዜጋታት 

ብተደጋጋሚ ዝሰማዕናዮ እዩ። ብዓለም 

ደረጃ ዝሰርሕ ናይ ኣህጉራዊ ፖሊስ/

ኢንተርፖል ከይተረፈ፡ ብተመሳሳልነት 

ስም ንጹህ ኤርትራዊ ከም ገበነኛ 

ዝቐዬደሉ ፍጻመ ኣዛራቢ ኮይኑ ምንባሩ 

እዝከረኒ። ስለዚ ድማ፡ ብኽልተ ስም 

ጥራይ ዝካዬድ ምዝገባ ድሕሪ ደጊም 

ውሕስነት ዘይብሉ ምዃኑ ምግንዛብ 

የድሊ።

 ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፡ ኣብዚ 

ዘሎናዮ ዘበን፡ ናይ ገጽ ስእሊ፡ ኣሰር 

ኣጻብዕን ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ ዓይኒ 

ረቲናን ናይ ዲኤንኤ መርመራን 

ሓዊስካ፡ ህሉዋት ሰባት ምሉእ ብምሉእ 

ዝልለዩሉ ጥበብ ከም ዝተበጽሐ ፍሉጥ 

እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታትን፡ 

ብህይወት ናይ ዘየለዉ ሰባት ብዝምልከት 

ግን፡ እታ ስም ጥራይ እያ ከም ቀንዲን 

ግብራዊትን መለለዪት እትቕጽል። 

ድሕሪ ገለ ዑቑዳት፡ ብክልተ ስም 

ጥራይ ዝተመዝገቡ ደረስቲ መጽሓፍ፡ 

መሃዝቲ፡ ስነጥበባውያንን ካልኦት 

ሰብ ታሪኽን፡ እቲ ንዘበናት ዝሳገር 

ፍርያቶምን ታሪኾምን ንምድንጋር 

ቅሉዕ ክኸውን ተኽእሎ ኣሎ። 

ንኣብነት፡ ፍርያት ኤርትራዊ ደራሲ 

ኣለምሰገድ ተስፋይን ኢትዮጵያዊ 

ስነጥበባዊን ተዋስኣይን ኣለምሰገድ 

ተስፋዬን ብተመሳሳልነት ስሞም 

ሕጂ’ውን ኣብ ኢንተርነት ምፍላዮም 

ዳርጋ ኣጸጋሚ እዩ። ኣብ ጋዜጣታትናን 

መጽሔታትናን ዝዝንተወሎም ሰብ-

ታሪኽን ደረስቲ ናይቲ ጽሑፍን 

ብኽልተ ስም ጥራይ ምምዝጋብ 

እንተቐጺሉ፡ ምስቲ ምድግጋም 

ኣስማትና ብምዝማድ ዝፈጥሮ ሓደገኛ 

ሃጓፍ ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን። ድሕሪ 

ሓደ ወለዶ፡ ብተመሳሳልነት ስሙ፡ 

ከም ደራሲ ፊልም ተመሲሉ ኣብ 

ምሻጥን ምልዋጥን ዝሳተፍ መታለሊ 

እንተተረኽበ መን ክገትኦ ይኽእል። 

   እዚ ብተመሳሳሊ ኣስማት ዝፍጠር 

ናይ መንነት ምድንጋር ብዝተዓጻጸፈ 

ዝገሃደሉ ቦታ ኢንተርነት እዩ። 

ብኽልተ ስም ጥራይ ምምዝጋብ 

ኣብ ኢንተርነት’ውን ዓብላሊ ኮይኑ 

ስለዝቐጸለ፡ ዝደለኻዮ ሰብ ፈሊኻ 

ክትፈልጦን ከተረጋግጾን ከቢድ 

ብድሆ እዩ። ሚካኤል ብርሃነ 

ወይ መሓመድ ሳልሕ፡ ብዝብል 

ኣብ ጉግል፡ ብግብሪ ምፍታሹ፡ ነቲ 

ጸገም ንምግንዛብ ሓጋዚ እዩ። ሎሚ 

ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም፡ ናይ ፖስታ፡ 

ተለፎን፡ ባንክ፡ ዕዳጋታት፡ ፓስፖርትን 

ቪዛን ካልእ ማእለያ ዘይብሎም 

ኣገልግሎታት ብኮምፒዩተርን 

ኢንተርነትን ይጥቀም ኣሎ። 

ኮምፒዩተር፡ ኣብ ዝመሳሰሉ ኣስማት፡ 

ካልእ ዝፈሊ መረጋገጺ እንተዘይረኺባ 

ክትፈልዮ ኣይትኽእልን። ኢንተርነት 

ምስቲ ብዙሕ ጥቕሙ፡ ንተመሳሰልቲ 

ኣስማት መዝሚዞም፡ ኣብ ምድንጋር 

ገንዘብ፡ ንብረትን ሓበሬታን ዝተዋፈሩ 

ኣታለልቲ/Hackers ስለዘለዉ ብርቱዕ 

ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ። ነዚ፡ ኣብ ሃገርና 

ዘሎ ብዝሒ ተመሳሳልነት ኣስማት፡ 

ብኽልተ ስም ጥራይ ናይ ምጥቃም 

ልምዲ ምስ ዝውሰኾ፡ ህዝብና 

ንሓደጋ ምትላል ብዝያዳ ዘቃላዕ 

እዩ ዝኸውን። ስለዚ እዩ ድማ፡ ዝኾነ 

ኣገዳስነት ዘለዎ ምዝገባ፡ ምሉእ ስም 

ምጥቃም ግድነታዊ ክኸውን ዝግባእ። 

እዚ ማለት ግን፡ ብኽልተ ወይ ብሓደ 

ስም ምዝውታር ዘድልዬሉ እዋናት 

ከምዘሎ ንምኽሓድ ከም ዘይኮነ 

ምዝካር የድሊ።

 ኣጠቓቕማን ኣመዘጋግባን መጸውዒ 

ኣስማት ደቂ-ሰብ፡ ብዝተፈላለዩ 

ባህልታት እናተጸልወን በብመድረኹ 

እናማዕበለን እዩ ከይዱ። ብሓንቲ 

ስም/Mononymous ጥራይ ምጽዋዕ 

ዘዘውትሩ ህዝብታት ነይሮምን 

ኣለዉን። ምስ ውሁብ ስሞም፡ ናይ 

ኣቦ ወይ ኣደ ስም ብምውሳኽ ብክልተ 

ስም ዝጥቀሙ’ውን ኣለዉ። ቁጽሪ 

ህዝቢ ዓለም እናወሰኸን ሓድሕዳዊ 

ምትሕውዋስ ኣህዛብ እናዓበዬን 

ስለዝኸደ ግን መንነታዊ ምድንጋር 

ንምድራት፡ ሰለስተ ኣስማት ዝጥቀም 

ምዝገባ ዝያዳ ቅቡል ኮይኑ ዳርጋ 

ኣብ ኩሉ ከምዝዝውተር ኮይኑ። 

ዋላ’ኳ ጥንታዊያን ሰብ-ታሪኽ ብሓንቲ 

ስም (ሶክራትስ ናይ ወለዱ ስም 

ፍሉጥ ክንሱ፡ ከም ጥብቆ ናይ ስሙ 

ኣገልጊሉ ኣይፈልጥን) ወይ ክልተ ስም 

ዝምዝገቡ እንተለዉ፡ መብዛሕትኦም 

ዘመናውያን ደረስቲ መጽሓፍን 

ካልእ ስነጥበባዊ ፍርያትን፡ ብሰለስተ 

ስም ከም ዝምዝገቡ ጥርጥር የልቦን። 

መራሕትን ህቡባት ሰባትን ብዝበዝሐ 

ህዝቢ ስለዝፍለጡ ብሓደ ወይ 

ክልተ ስም ብቐሊሉ ይልለዩ እዮም። 

ኣልበርት ሀርማን ኣይንስታይ ዝተባህለ 

ሳይንሳዊ ሊቅ፡ ብዓለም ደረጃ ፍሉጥ 

ስለዝኾነ፡ ብኣልበርት ኣይንስታይን ወይ 

ኣይንስታይን እንተተጸውዐ ዝደናገር 

ሰብ ውሑድ እዩ። ሩስያዊ ገጣሚን 

ደራሲን ፑሽኪን፡ ብሓደ ወይ ክልተ 

ስሙ ዝጥቀሰሉ እዋን ይሃሉ እምበር፡ 

ኣብ መጽሓፍቱን ታሪኹ ኣብ 

ዘዘንትዉ መወከሲታትን ኣለክሳንደር 

ሰርገየቪች ፑሽኪን ብዝብል ሕጋዊ 

ስሙ እዩ ዝምዝገብ። ኣብ መዓልታዊ 

ኣጠቓቕማ፡ ኣብ ሓደ ናይ ጋዜጣ 

ዓንቀጽ ወይ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ፡ ኣብ 

ፈለማ ነቲ ምሉእ ስም ምስ ጠቐስካ፡ 

ምድግጋም ኣብ ዝበዝሓሉ፡ ምእንቲ 

ኣሕጽሮት ብሓደ ወይ ክልተ ስም 

ምቕጻል ንቡር ምዃኑ’ውን ዝፍለጥ 

እዩ። እቲ ዝጽላእ ዘሎ እምበኣር፡ ምሉእ 

ስም ከይጠቐስካ፡ ብጐደሎ ኣስማት 

ምጅማርን ምቕጻልን እዩ። 

   ኣብ መዋእልና፡ ሳላ ተወሰኽቲ 

መነጸሪታት መንነት፡ ብምድርራብ 

ኣስማትናን ክልተ ስም ጥራይ 

ብምጥቃምናን ዝጋነን ጸገም 

እንተዘይተጋህደ’ኳ፡ ኣብ ዝተናውሐ 

እዋን፡ ብምምስሳል ስም ክፍጥር 

ዝኽእል ሳዕቤናት ህሉውን ሓደገኛን 

ምዃኑ ግን ጥርጥር የልቦን። ስለዝኾነ፡ 

ኩሎም ትካላትን ህዝባዊ ኣገልግሎታት 

ካብዚ ብምድግጋም ኣስማት ዝፍጠር 

ጸገም ንምድሓን፡ ምሉእ ስም 

ከዘውትሩ ግዴታ ዘለዎም ይመስለኒ። 

መጽሓፍቲ ታሪኽ፡ ፍርያት ምህዞን 

ድርሰትን፡ ጋዜጣታት፡ ናይ ትምህርትን 

ስራሕን ምስክርነታት፡ ኩሎም ዘበን-

ዝሳገሩን ንመጻኢ ወለዶ ከም ታሪኻዊ 

ምንጪ ዘገልግሉ ሰነዳትን በቲ ሕጋዊ 

ዝበሃል ምሉእ ስም ጥራይ ክስንዱ 

ግድን ክኸውን ይግብኦ። ኩሉ ህዝቢ 

ድማ፡ ነብሱን ደቁን ካብ ከልበትበት 

ክድሕንን ነባሪ ቅሳነት ክረክብን፡ ነቲ 

ብሕጊ ዝተደገፈ ምሉእ ስም፡ ኩሉ 

እዋንን ኣብ ኩሉ ቦታን ብሓደ ኣገባብን 

ክቕጽሎ ግዴታ ኣለዎ።
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ብደጋዊ ትርኢተይ . . .ወቕቱ ኣብ’ቲ ምድሪ ብዕንባባታት 
እትስለመሉን እተጊጸሉን ወርሓት 
መስከረም’ዩ ዝነበረ። ኣብ ከምዚ እዋን 
ዝበዝሑ ኣብ ገጽ ምድሪ ዝርከቡ 
ዓበይትን ንኣሽቱን ኣታኽልቲ ዓምቢቦም 
ናብ ፍረ ዝኸዱሉ ግዜ ብምንባሩ፡ 
ንምርኣዩ ደስ ዘብል ተሃራፊ ወቕቲ 
ይገብሮ። ገለ ኣግራብ ግና እዚ ወቕቲ 
ዘይምልከቶም እንክመስሉ ብዘይዝዀነ 
ለውጢ ብንቑጾም ይረኣዩ። 
 ሓደ ግዜ ብዙሓት ኣግራብ ኣብ 

ዝርከቡሉ ኣከባቢ፡ ሓንቲ ንምርኣያ 
ኣዝያ እተብህግ ቀይሕ ጽገረዳዊ ሕብሪ 
ዝነበራ ተኽሊ ነበረት። ኣብ ጎድኒ’ዛ 
ጽገድረዳ ድማ ዓቢ ገረብ ጽሕዲ በቚሉ 
ነበረ። እዚ ከምዚ’ሉ እናሃለወ፡ እቲ 
ጽሕዲ ናብ ኣከባቢኡ ኣብ ዝጠመተሉ 
እዋን ነታ ጽብቕቲ ጽገረዳ ርእዩ ኣዝዩ 
ተሓጐሰ። ምስታ ንኹሉ እተብህግ 
ዕምባባ ብምህላዉ ጥራይ ማዕረ ክንደይ 
ደስታ ከምዝተሰመዖ እውን ብዓውታ 
ክገልጽ ይስማዕ ነበረ። 
 ነዚ ክሰምዕ ዝጸንሐ ኣብ ጥቓኡ 

በቚሉ ዝነበረ ካልእ ተኽሊ ድማ፡ 
“ክቡር ጽሕዲ ብዙሕ ኣይተስተማስል! 
ኩላትና ሓደ ዓይነት ጽባቐን ኩሉ ነገር 
ድማ ዘለናን ክንከውን ኣይንኽእልን 
ኢና። እዚ ናይዛ ዕምባባ ትዕድልቲ 
እውን ሓደ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎና 
ክህሉ ዘለዎ ተፈጥሮኣዊ ፍልልያትን 
ጽባቐን ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና” ክብል 
መለሰሉ።
 ብኹሉ ማእዝናት ንዝናፈስ ዝነበረ 

ዘረባታት ትም ኢላ ክትሰምዕ ዝጸንሐት 
ጽገረዳ፡ ከባቢኣ ብተመስጦ ተዓዘበት። 
እንተዀነ ግና ማራኺ ጽባቐን ስምዒታት 
ዝቕስቅስ ፍሉይ ጦብላሕታን ክፈጥረላ 
ኣይከኣለን። በዚ ምኽንያት ኣፋ መሊኣ 
ኣብዚ ከባቢ እታ ዝጸበቐት ተኽሊ ንሳ 
ምዃና ክትምድር ተሰምዐት። 
 ተኽሊ ሱፍ ብወገና ንዘረባ ጽገረዳ 

ዕሽሽ ኢላ ክትሓልፎ ዘይመረጸት 
እንክትመስል፡ “ስለምንታይ ከምዚ 
ትብሊ። ኣብ’ዚ ጫካ ብዙሕ ጽባቐ 
ዘለዎም ኣግራብ ኣለዉ። ንስኺ ድማ 
ሓንቲ ካብኣቶም ኢኺ” ብምባል ግብረ 
መልሲ ሃበት። “ኩለን ኣብ ጥቓይ 
ዘለዋ ኣግራብ ብጽባቐይ ተመሲጠን 

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት

ከድንቓ ውዒለን ክሓድራ እናሰማዕኩ 
ስለምንታይ’የ ኣነ ጽብቕቲ ምዃነይ ካብ 
ምእዋጅ ዝኽልከል። ርሑቕ ከይከድና 
ነዛ ኣብ ጎድነይ ዘላ ብእሾኽ ዝመልአት 
ክፍእቲ ቈልቋል’ሞ ተመልከቲ! ከመይ 
ኢሉ እዩ ኩላትና ተመሳሳሊ ጽባቐ 
ክህልወና ዝኽእል” ክትብል ጽገረዳ 
ብሓውሲ ሕርቃን መለሰት።
ብዘረባ ጽገረዳ ደስ ዘይበሎ ጽሕዲ 

እውን፡ ከም ሱፍ ተመሳሳሊ ሓሳብ 
ብምቕራብ ነፍሲ-ወከፍ ተኽሊ ግዜን 
ኩነታትን ደኣ ዝቕይዶን ዝድርቶን 
ኰይኑ እምበር ንሱ ዝዅልዓሉን ዘጊጸሉን 
ወቕቲ ከምዝመጽእ ብምግላጽ፡ ንዝዀነ 
ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ነገራት ብደጋዊ 
ትርኢቶምን ኩነታቶምን ርኢኻ ምስ 
ነብስኻ እናኣዋዳደርካ ክትምድር 
ጽቡቕ ከምዘይኰነ ብምርዳእ፡ ንሳ’ውን 
እሾኽ ከም ዘለዋ ከዘኻኽራ ፈተነ። 
እንተ ጽገረዳ ግና በዚ ተግሳጽ 

ከይተገደሰት፡ ንጽሕዲ፡ “ብርድኢተይ፡ 
ጥዑም መቐረት ዘለካ ገረብን ጽባቐ 
እትፈልጥን ኢኻ ትመስለኒ ነርካ። እዚ 
ግና ጌጋ ርድኢት ሒዘ ጸኒሐ ማለት’ዩ። 
ከምዚ ዝሰምዓካ ዘለኹ ጽባቐ እንታይ 
ምዃኑ ዋላ ሓንቲ ዝተረደኣካ 
ኣይመስልን። ስለዚ ንጽባቐይ ምስ 
ጽባቐ’ዛ ኣሻዅ ቈልቋል ከተወዳድሮ 
ምፍታንካ ንባዕሉ ምስ ጥዑያት 
ዘጸብጽበካ ኣይመስልን” ክትብል 

ብድፍረት መለሰት። 
 ነዚ ኣብ መንጎ’ዞም ኣግራብ 

ዝካየድ ዝነበረ ዘረባታት ክከታተልዎ 
ዝጸንሑ ብዙሓት ኣብ ጥቓኦም ዝነበሩ 
ኣግራብ፡ ብመግለጺን ኣተሓሳስባን 
ናይ’ዛ ጽገረዳ ኣይተሓጐሱን። “ከመይ 
ዝበልዋ ትዕቢተኛ ተኽሊ እያ” እናበሉ 
ክሰሃሉዋን ክነቕፉዋን ጀመሩ።
እንተ ጽገረዳ ግና ካብታ ንምርኣያ 

ኣዝያ ዝጸልኣታ ቈልቋል ንምርሓቕ፡ 
ሰራውራ ካብታ ገረብ ኣርሒቓ 
ከተስፋሕፍሕ ሃቀነት። እንተዀነ 
ዓቕሚ ሰኣነት። በዚ ድማ ኣብ ጎድኒ’ታ 
ቈልቋል ምብቋላ ከም ሓደ ሕማቕ 
ዕድል ብምጽብጻብ፡ ወትሩ ምምራርን 
ንቘልቋል ናይ ምቍንጻብ ተግባርን 
ስርሐይ ኢላ ተታሓሓዘቶ።
 ጽሕዲ ግና ገይና ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ፡ 

“ፈጣሪ ንነፍሲ-ወከፍ ህይወታዊ ብዘይ 
ዝዀነ ምኽንያት ኣይኰነን ፈጢሩዎ። 
ነፍሲ-ወከፍ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ናብዛ 
ዓለም ክመጽእ እንከሎ ብዓይኒ ፈጣሪ 
ትርጉምን ዕላማን ኣለዎ። ስለዚ፡ ነቲ 
ፈጣሪ ዘምጽኦ ህይወታዊ ከተነኣእሲ 
ኣይግባእን” እናበለ ወትሩ ከረድኣ 
ይፍትን ነበረ።
 መዓልታት ብሰሙናት ቀጺሉ ኸኣ 

ብኣዋርሕ እናተተከአ ሓለፈ። እቲ ጠሊ 
ዝርኣየሉ ወቕቲ እውን ሓለፈ። ኣብቲ 
ከባቢ ድማ ብርቱዕ ጸሓይን ሙቐትን 

ክሰፍን ግዜ ኣይወሰደን። ኣብ ከምዚ 
ኩነት፡ ኣብቲ ጫካ፡ ህይወት ንምንባራ 
ኣዝያ ኣሸጋሪት ኰነት። ብዙሓት 
እንስሳታትን ኣግራብን ማይ ዘድልዮም 
እኳ እንተነበረ፡ ሓጋይ ዝኣትወሉ ግዜ 
ብምንባሩ ግና ዝናብ ኰነ ማይ ብቐሊሉ 
ክርከብ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ተበጽሐ። 
 እታ ብጽባቐኣ እትምካሕ ዝነበረት 

ጽገረዳ እውን እንተዀነት በቲ ኩነታት 
ክትጽሎ ግድን ነበረ። በዚ መሰረት እቲ 
እትምክሓሉ ጽባቐ ዕንባባኣ ክቕምስልን 
ትርኢታ ክጽምልውን ጀመረ።
ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ጭሩ-ገበላ 

ናብ’ታ ቈልቋል ብምምጻእ፡ በቲ ነዊሕ 
መትኰብ ኣፋ ነቲ ቈልቋል ተናዂሓ 
ገዲፋቶ ክትነፍር እታ ጽገረዳ ተዓዘበት። 
እዚ ተግባር ንጽገረዳ ዘይፍታሕ ግድል 
ኰና። ድሕሪ’ዚ ጠመተኣ ናብ ጽሕዲ 
ብምግባር እታ ጭሩ እንታይ ክትገብር 
ከም ዝጸንሐት ተወከሰቶ። ካብ’ቲ 
ቈልቈል ማይ ክትሰቲ ከምዝጸንሐት 
ድማ መለሰላ። ነገራት ዝደንጸዋ ጽገረዳ፡ 
“እዘን ጨራሩ ዝፈጥርኦ ነዃላት ኣብ’ዛ 
ገረብ ኣሉታዊ ሳዕቤንዶ ኣየኸትልን’ዩ?” 
ክትብል ደጊማ ሓተተት። ጽሕዲ ከኣ፡ 
“ብልክዕ ይስመዓን ኣሉታዊ ጽልዋ 
የኸትለላን እዩ። እንተዀነ፡ ቈልቋል 
ኣዕዋፍስ ይትረፍ ዝዀነ ፍጡር ክሳቐዩን 
ክሽገሩን ክትርኢ ፈጺማ ኣይትደልን’ያ። 
እኳ ደኣ ካብ ዘለዋ ባህርያዊ ጽባቐ ነቶም 
ዘይብሎም ኣካፊላ ህላወ ሓባራዊ ጽባቐ 
እትዅልዕ ኣብነታዊት ገረብ እያ። ንሳ 
ዘይከም ብዙሓት ኣግራብ፡ ብዘለዋ ኣለኒ 
ዘይትብል፡ ብዛዕባ ነብሳ ካብ ምዝራብ 
ብተግባር ከትርኢ እትፍትን ብምዃና 
ብኹሎም ፍጡራት ፍትውቲ እያ” 
ኢሉ ኣብ ዝመለሰላ፡ እታ ጽገረዳ 
ድሕሪ ክንደይ እዋናት ጽባቐ ቈልቋል 
ክስቈራ ጀመረ። 
በዚ መሰረት ቈልቋል ማይ ከምዘለዎ 

ክትርዳእ ግዜ ኣይወሰደትን። እቲ 
ማይ ክረክብ ብዘይ ምኽኣሉ ድሮ 
ክቕምስልን ክሓርርን ጀሚሩ ዝነበረ 
ኣካላ ብኸምዚ እንተ ደኣ ቀጺሉ፡ 
መጻኢኣ እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል 
ብኣጋኡ ስለ ዝተረደኣቶ፡ ብኸመይ 
ኣገባብ ካብ ቈልቋል ማይ ክትረክብ 
ከምዘለዋ ክትሓስብ ኣብ ትዕዝብቲ 
ጽሕዲ ኣተወት።

ንኹነታታ ዝተረደአ ጽሕዲ፡ “ቈልቋል 
ኣዝዩ ለዋህን ለጋስን ፍጡር’ዩ። ንዝዀነ 
ሓገዙ ደልዩ ዝመጽኦ ፍጡር ገጹ 
ከዊሉ ኣይፈልጥን። ስለዚ ንስኺ’ውን 
ከይተሰከፍኪ እንተደኣ ነዚ ገረብ ሓገዝ 
ሓቲትኪ፡ ብመንገዲ እዘን ጨራሩ 
ማይ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ” 
በላ። ዝሐለፈ ተግባራ ዘሰከፋ ጽገረዳ፡ 
ንህላውነታ ክትብል ካባ ሕፍረት 
ተጐልቢባ ኣብ ቅድሚ ቈልቈል ወዲቓ 
ምሕረት ክትልምን ግድን ኰና። ኣብ 
ልዕሊኡ ብዝወረደ ዘለፋን ምስትንዓቕን 
ዘይተገደሰ ቈልቋል እውን እንተዀነ፡ 
ብዘይ ዝዀነ ሕማቕ ሓሳብ ይቕረታ 
ተቐቢሉ ሓገዙ ክምጡ ጀመረ። ነዚ 
ኩሉ ዝተረደአት ጽገረዳ ብሳላ ቈልቋል 
ህይወታ ከተድሕን ብምኽኣላ፡ ንነፍሲ-
ወከፍ ፍጡር ብኣካላዊ ኣቃውማኡ 
ካብ ምፍራድ ክትቍጠብ ከምዘለዋ 
ምስ ነብሳ ተሰማመዐት።

 ከም’ቲ ንመጽሕፍ ገበሩ ርኢና 
ውሽጡ ክንፈልጦን ክንመዝኖን 
ዘይንኽእል፡ ንሰባት’ውን ብደጋዊ 
ትርኢቶምን ኣለባብሰኦምን ካብ 
ምፍራድ ንጠንቀቕ። ምኽንያቱ፡ 
ሓደ ሰብ እንታይ ጸይሩ ኣሎን፡ ኣብ 
ከመይ ኩነተ ህላወ ይነብር ኣሎን 
ብኣዒንትና ርኢና ክነለልዮ ስለ 
ዘይከኣል፡ ብዝተኻእለና መጠን ምስቲ 
ዘዘውትሮ ነገራት እናኣተኣሳሰርናን 
እናኣገናዘብናን ‘ከምዚን ከምቲን እዩ’ 
ካብ ምባል ክንቍጠብ ይግባእ።
ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ነናቱ ውሽጣዊ ጽባቐ 

ኣለዎ። ነቲ ጽባቐ ናይ ምስትውዓልን 
ምርዳእን ኣኻእሎ ክህልወና ድማ 
ብትዅረት ከንብብ ዘኽእል ብቕዓት 
ከነጥርን፡ ሓደ ካብ ሓደ ከይፈለና 
ከከም ደረጃ ኩነታቶም ክንቅበሎምን 
ክንቀርቦምን ይምረጽ።
ኣብ ዓለም፡ ምሉእ ዝብሃል ክሳብ 

ዘይሃለወ፡ ነንሐድሕድና ዘለና ሃጓፋት 
እናተማላላእና ነዛ ሓጻር ናይ ምንባር 
ግዜና ብፍቕርን ስኒትን ክንነብራ 
ይግባእ። ኣነ ካብ እከለ ይበልጽ ዝብል 
ኣተሓሳስባን ርድኢትን ካብ ሓንጐልና 
ኣሊና፡ ሓባራዊ ረብሓ ዝስስነሉ ባይታ 
ክንፈጥር ድማ እቲ ዝሓሸን ዝመቀረን 
እዩ።

ንፍሽኽታ
- መምህር፡ ኣብ ጸጋማይ ኢድካ 

ሓምሽተ ኣራንሺ፡ ኣብ የማናይ ኢድካ 
ድማ ሽድሽተ ኣራንሺ እንተ ሒዝካ፡ 
ብጠቕላላ ክንደይ ኣራንሺ ይህልዋኻ? 
ኢሉ መምህር ንሓደ ህጻን ተማሃራይ 
ምስ ሓተቶ። 
- ተማሃራይ ዝሃቦ መልሲ፡ ኢደይ 

ንእሽቶይ ስለ ዝዀነ ክንዳኡ ዝኣክል 
ኣራንሺ ክሕዝ ኣይክእልን’ዩ።

- ኣቦ፡ “ኣታ ቈልዓ ካን ወረኛ 
ኰይንካ ተሪፍካ?” 
 - ቈልዓ፡ “ወይ’ዚ ባባሲ… ምሽ 

ገዲፈዮ እየ ኢለካ!! 
- ኣቦ፡ “ኣይገደፍካዮን ከም ቀደምካ 

ኢኻ ዘለኻ።”
- ቈልዓ፡ “ከም ቀደመይ እንተዝህሉ 

ደኣ፡ ኣደኻ (ዓባየይ) ከም ዝሞተት፡ 
ሰባት ጽባሕ ንግሆ ክነግሩኻ ከም 
ዝመጽኡ ዘይነግረካ!”

ኣደነቕቲ ሓቅታት

• ሽጋራ ዘትክኹ ሰባት፡ ካብቶም ዘየትክኹ፡ ቈርበት ገጾም ናይ ምጭምዳድ ተኽእሎኡ 
ብ10 ዕጽፊ ዝበረኸ እዩ።
• ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ውሽጢ 12ን 14ን ደቓይቕ ኣብ ዘሎ ግዜ ብድቃስ ክስነፉ 

ይኽእሉ።
• ፐንጉን ዝተባህለት ዑፍ፡ ጨዋም ማይ ናብ ጥዑም ማይ ናይ ምልዋጥ ክእለት 

ኣለዋ።
• ኣብ መዓልቲ ብቐሊሉ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሜትዮሮኣዊ ምንቅስቓሳት ክረኣዩ 

ይኽእሉ።
• ቀዳማይ ሃጸይ ሮማ ኣጉስቱስ ኦክታቪን ዝበሃል ኰይኑ፡ ኣብ 27 ቅድሚ ልደተ 

ክርስቶስ ስልጣን ዝሓዘ እዩ።

ጥቕስታት
- “ንብዙሕ መደብ ብሓንሳብ እንተ ጀሚርካዮ፡ ንሓንቲ’ውን ክትውድእ ኣይትኽእልን 

ኢኻ” ኣሪድ
- “ሓቀኛታትን ብህድኣት ዝዛረቡን ሰባት ወትሩ ብኹሉ ምስ ተፈቕሩ እዮም” ሪግ ቨዳ
- “ጸገምና፡ ጸገም ከይበጽሓና ብዛዕባ ጸገም ስለ ዘይንሓስብ እዩ” ንጉስ ፋሃድ
- “ግሉጽ ክሳብ ዘይኰነካ፡ ካብ ካልኦት ሰባት ግሉጽነት ኣይትጸበ” ሎረንስ ሳንደርስ
- “ንህጻን ርእሰ ተኣማንነቱ እንተ ሰቢርካሉ፡ ምሉእ ህይወቱ ኣልሚስካዮ ኣለኻ ማለት 

እዩ” ስቴላ ኣቨርተን
- “ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፡ ካብ ብርሃን ድማ ናብ ጸልማት ትወናጨፍ። 

መወዳእታኣ ግን ሓጐስ ይኹን ሓዘን ኣይፍለጥን እዩ” ኣስቶዳርድ

ምስላ ንደልይቲ ልቦና
ጉድ ዝገርም፡ ኣድጊዶ ምስ ዝብኢ ይኸርም።
ጒዳይ ግበር ክትሕመ፡ እረግ ክትጀሃር፡ ሙት ክትነኣድ።
ኣግፊሕካ መጒት፡ ቊሩብ ክትረክብ።
ገያጽ እንተሞተ፡ ዝስሕቕ ዘሎ ይመስል። 
ጌጋ ዘርኢ ንሓደ ዓመት፡ ጌጋ መውስቦ ንዘንተ ዕለት።
ገ እናበሉኻዶ ትጋገ።



ሓዳስ   ኤርትራ

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

    
Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD. (ESMC) is inviting 
applicants for the following position for Asmara project sites.
Position: IT Administrator 

Department: Administration  
Number Required: 01
Contract Type: Indefinite

Major Duties and Responsibilities

	 Good knowledge of IT operating systems, especially Windows, Exchange and Citrix
	 Hands on experience of installing IT hardware and software
	 Good organizational skills and Good time management
	 Monitoring and maintaining networks and servers.
	 Upgrading, installing and configuring new hardware and software to meet company objectives.
	 Implementing security protocols and procedures to prevent potential threats.
	 Creating user accounts and performing access control.
	 Performing diagnostic tests and debugging procedures to optimize computer systems.
	 Documenting processes, as well as backing up and archiving data.
	 Developing data retrieval and recovery procedures.
	 Designing and implementing efficient end-user feedback and error reporting systems.
	 Supervising and mentoring IT department employees, as well as providing IT support.
	 Keeping up to date with advancements and best practices in IT administration.

  Qualification and Other Skills  

	 Formal Education, Certifications or Equivalents 	 Diploma in ICT (Information & Communication Technology)

	 Working Experience – Nature & Length 	 At least five years’ experience IT or in a similar role.

	 Leadership Experience – Nature & length of time

	 Applicable professional qualification, such as Microsoft, Oracle, or Cisco certifi-
cation. 
	 Exceptional leadership, organizational, and time management skills
	 Good at English communication skills.
	 Good interpersonal relationship & Team player

	 Other skills and abilities

	 Extensive experience with IT systems, networks, and related technologies.
	 Solid knowledge of best practices in IT administration and system security.
	 Strong analytical and problem-solving skills.
	 Excellent interpersonal and communication skills.
	 Must have 3rd grade Eritrea driving license 
	 Able to work under pressure and extended hours

General Information and Other Requirement 
	 Place of Work:           Asmara Project Sites
	 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 Ministry of Defense.
	 Present Clearance from current/ last employer or Unemployment card from Labor office.
	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience credential, 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 application should be sent through the post office.
	 Deadline for application; 07 days from the date of publication on the newspapers 

 Address: Please mail your application to;
                Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD (ESMC)

               P.O. Box. 4832 Asmara, Eritrea   

 Note to None 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
ምባፐ፡ ሜሲን በንዘማን ናይ መወዳእታ ሕጹያት ሽልማት ብሉጽ . . .ምባፐ፡ ሜሲን በንዘማን ናይ መወዳእታ ሕጹያት ሽልማት ብሉጽ . . .

ተጻዋትቲ ፒኤስጂ - ከይላን ምባፐን ሊዮኔል 
ሜሲን ከምኡ’ውን ኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ 
- ካሪም በንዘማ፡ ናይ መወዳእታ ሕጹያት 
‘ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ፊፋ’ 2022 ኮይኖም 
ምህላዎም ተቓሊሑ። 
ኣካየድቲ ናይዛ ሽልማት፡ ፈለማ 14 ተጻወትቲ 

ማለት - ለዋንዶውስኪ፡ በሊንግሃም፡ ኣልቫረዝ፡ 
በንዘማ፡ ደቡርነ፡ ሃላንድ፡ ሓኪሚ፡ ቪንስየስ፡ ማነ፡ 
ምባፐ፡ ሜሲ፡ ሞድሪን፡ ነይማርን ሳላሕን እዩም 
ኣብቲ ዝርዝር ኣካቲቶሞም ዝነበሩ። ብድሕሪ 
ዝተገበረ ምጽራይ ግን፡ ትማሊ - ምባፐ፡ ሜሲን 
በንዘማን ናይ መወዳእታ ሕጹያ ኮይኖም ኣለዉ። 
እዛ ሽልማት፡ ተጻወትቲ ካብ መንጎ 8 ነሓሰ 
2021 ክሳብ 18 ታሕሳስ 2022 ብዘርኣይዎ 
ብቕዓት ተመርኲሳ እያ ክትዕደል። በዚ ድማ፡ 
እዞም ሰለስተ ተጻወትቲ ናይ መወዳእታ 
ሕጹያት እንተኾኑ፡ ዘገረም ከምዘይኾነ ፈላጣት 

የረድኡ። 
  እዞም ፈላጣት፡ ሜሲ፡ ንሃገሩ መሪሑ 

ዝኸበረት ጽዋእ ኵዕሶ እግሪ ዝኾነት ዋንጫ 

ዓለም ከልዓል እንከሎ፡ ምባፐ ከኣ፡ ኣብቲ 
ውድድር፡ ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ድማ 
ብፍላይ ሃትሪክ ብምስራሕ ኮኾቡ ኣድሚቑ 
እዩ ይብሉ። እዚ ከኣ፡ ምስቲ ብማልያ ክለቡም 
ፒኤስጂ ዘርኣይዎ ምንቅስቓስ ተደሚሩ 
ንምሕጻዮም እኩል ምዃኑ ይገልጽ። በንዘማ 
ብወገኑ፡ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ እታ ዝበለት 
ወቕቲ ከምዘሕለፈ ዝገለጹ እዮም ፈላጣት፡ 
ሽልማት ባሎን’ዲኦር ምዕታሩ’ውን መርኣያ 
ሒዝዎ ዘሎ ልዑል ኣቃሙዋ እዩ ይብል። 
እዛ ሽልማት፡ ፈለማ ኣብ 2017 እያ (ብናይ 

2016 ብሉጽ ተጻዋታይ) እያ ጀሚራ። ኣብ 

በዂሪ ጽምብላ - ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እዩ 
ተዓዊቱላ ነይራ። እዚ ፖርቱጋላዊ ኣከታቲሉ 
ንናይ 2017 ድሕሪ ምዕዋቱ ድማ፡ ሞድሪች፡ 
ሜሲ፡ ብተኸታታሊ ከኣ ለዋንዶውስኪ ናይ 
2020ን 2021ን ተጸዊዖሙላ ጸኒሖም። ሜሲ፡ 
ነዛ ናይ ሎሚ ዓመት እንተተዓዊቱላ ምስቶም 
ክልተ ግዜ ዝተዓወቱ ሮናልዶን ለዋንዶውስኪን 
ክስራዕ እዩ። እንተ ፈረንሳውያን ምባፐን 
በንዘማን ግና፡ ፋልማይ ግዜኦም እዮም ኢዶም 
ከንብሩላ - ሓዲኦም እንተተዓዊቱ ማለት’ዩ። 
እቲ ሽልማት ዝመጽእ 27 ለካቲት እዩ ብወግዒ 
ክዕደል። 
  ፊፋ፡ ካብ 2010 ክሳብ 2015 ምስ 

ፈረንሳዊት መጽሄት ብምትሕብባር ሽልማት 
‘ፊፋ ባሎን ዲ’ኦር’  ይዕድል ምንባሩ ይዝከር። 
ይዂን እምበር፡ ፊፋ፡ ካብ 2016 ጀሚሩ ብሉጽ 
ተጻዋታይ ፊፋ ደቂ ተባዕትዮ - “ዘ ቤስት ፊፋ 
መን ፕለየር” ተባሂሉ ናቱ ሽልማት ይዕድል 
ኣሎ። ሽልማት ንምዕዳል ከኣ፡ ካብ ኣሰልጠንቲ፡ 
ሓለቃ ሃገራውያን ጋንታታት፡ ጋዜጠኛታትን 
ደገፍቲ ምዕሩይ ዝኾነ ድምጺ/ምርጫ 
ከምዝህቡ ይሕበር። 
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ንብሉጽ ሓላዊ 

ልዳት - ያሲን ቦኖ (ሞሮኮን ክለብ ሲቪያን)፡ 
ቲበት ኮርቱዋ (ቤልጅዩምን ክለብ ሪያል 

ማድሪድን) ከምኡ’ውን እሚሊያኖ ማርቲነዝ 
(ኣርጀንቲናን ክለብ ኣስቶን ቪላን) ተሓጺዮም 
ኣለዉ። ብዘይካ’ዚ፡ ካርሎ ኣንቸሎቲ - ሪያል 
ማድሪድ፡ ፐፕ ጓርድዮላ - ማን ሲቲን ሊዮኔል 
ስካሎኒ - ኣርጀንቲናን፡ ኣብ ሕርያ ብሉጽ 
ኣሰልጣኒ ተኻቲቶም ኣለዉ። ሸቶታት - 
ብራዚላዊ ሪቻሪሎስን ኣብ ልዕሊ ሰርቢያ፡ 
ተጻዋታይ ማርሴ ዲሚትሪ ባየት ኣብ ልዕሊ 

ፕኤይኦከ፡ ከምኡ’ውን፡ ተጻዋታይ ዋርትስ 
- ማርሲን ኦሌክሲ ኣብ ልዕሊ ከለብ ስታል 
ንብሉጻት ሸቶታት ተሓጺየን ኣለዋ። እቲ 
ዝገረም፡ ኣሌክሲ፡ ሓንቲ እግሩ ስንኩል ኮይኑ 
ኣብ ስንኩላን ተጻወትቲ ኵዕሶ እግሪ (ክልተ 
መርኵስ ተደጊፎም ዝጻወቱ) ብኣኩሮባቲካዊ 
ምንቅስቓስ ዘመዝገባ ኣገራሚት ሸቶ’ያ ናብዚ 
ሽልማት ተሓጽያ ዘላ።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
ኤሲ ሚላን፡ ትንፋስ ሰዂዓኤሲ ሚላን፡ ትንፋስ ሰዂዓ

ንልዕሊ ወርሒ ካብ ጎደና ዓወት ወጺኣ 
ዝጸንሐት ኤሲ ሚላን፡ ዓርቢ ምሸት ኣብ 
ሜዳኣ ብእንኮ ሸቶ ጂሩድ ተሓጊዛ ንቶሪኖ 
ስዒራታ።
  ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፕዮን ሰሪ’ኣ 

ዝኾነት ሚላን፡ ዝሓለፈ 4 ጥሪ ንሳለርኒታና 
2ብ1 ድሕሪ ምስዓራ፡ ኣከታቲላ ኣብ 
ሓሙሽተ ናይ ሊግ ግጥማት ክትዕወት 
ተጸጊማ እያ ጸኒሓ። ምስ ሮማን ለቸን 

በተመሳሳሊ 2ብ2 ክትፈላለ እንከላ፡ ብላዚዮ 
4ብ0፡ ብሳስሎ 5ብ2፡ ብኢንተር ሚላን ከኣ 
1ብ0 ተሳዒራ። ብዘይካ’ዚ፡ ብ18 ጥሪ ኣብ 
ፍጻመ ጸወታ ኮፓ ኢጣልያ ብኢንተር 
3ብ0 ተንበርኺኻ ነይራ። ብሓፈሻ ከኣ፡ ኣብ 
ኩሉ ውድድራ ሸውዓተ ግዜ ከይተዓወተት 
ክትጓዓዝ ክኢላ። ሕጂ ግና፡ በዛ ጂሩድ 
ዘመዝገባ ሻብዓይቲ ናይ ሊግ ሸቶኡ ኣቢላ 
ትንፋስ ሰዂዓ ኣላ። 
  ክብራ ንምዕቓብ እትቓለስ እዛ ጋንታ፡ 

ካብታ መራሒት ዘላ ናፖሊ ሓንቲ ጸወታ 
ዝያዳ ኣካይዳ እንከላ፡ ብ15 ነጥቢ ድሒራ 
ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ። ሚላን፡ 
ዝመጽእ ሰሉስ ኣብ ሜዳኣ ኣብ ዙር 16 
ግጥማት ሻምፕዮንስ ሊግ ኣንጻር ቶተንሃም 
ክትፋለም እያ።

     ግሪንውድ፡ ንተን ሃግ ደዊሉሉ     ግሪንውድ፡ ንተን ሃግ ደዊሉሉ
  ማሶን ግሪንዉድ፡ ድሕሪ’ቲ ቀሪቡሉ 

ዝነበረ ክሲ ምቍራጹ፡ ንፈለማ ግዜ ንዓላሚ 
ክለቡ (ማን ዩናይትድ) - ኤሪክ ተን ሃግ 
ከምዝደወለሉ ተሓቢሩ። 
  ግሪንዉድ፡ ምስ ፈተነ ጾታዊ ዓመጽ 

ብዝተኣሳሰር ጉዳይ ንልዕሊ ዓመት 
ተኸሲሱ ምጽናሑ ዝፈለጥ ኮይኑ፡ ዝሓለፈ 
ሰሙን ግና ካብቲ ክሲ ናጻ ተባሂሉ እዩ። 
እንተዀነ፡ ናብታ ነቲ ጉዳይ ናይ ገዛእ ርእሳ 
መርመራ ከምእትገብረሉ ዝሓበረት ክለቡ 
ኣይተመልሰን ዘሎ። እንተ ተን ሃግ ግና፡ 
ብተለፎን ምስኡ ተዛራሪቡ ኣሎ። 
  ድሕሪ እቲ ክሲ፡ ምስዛ ክለብ ኣዝዪ ዝሕቱል 

መቝሽሽመቝሽሽ
ማይክል ኢሰን፡ ንኣትሱ ጽቡቕ ተመንይሉማይክል ኢሰን፡ ንኣትሱ ጽቡቕ ተመንይሉ

ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ ዝነበረ 
ጋናዊ  ማይክል ኢሰን፡ ነቲ ኣብ ቱርኪ ድሕሪ 
ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ደሃይ ኣጥፊኡ 
ዘሎ ወዲ ጋንታኡ ነበር ክርስቲያን ኣትሱ 
ብህይወት ክህሉ ጽቡቕ ተምኒቱ ገሊጹ።
  ጋናዊ ኣትሱ፡ ወላ’ኳ ድሕሪ እቲ ባህርያዊ 

ሓደጋ ካብቲ ተጸቒጥሉ ዝነበረ ዝፈረሰ ህንጻ 
ተሳሒቡ ብምውጻእ ከምዝደሓን እንተተገልጸ፡ 

ድሕሩ ግና ደሃይ ከምዘይብሉ እዩ ተቓሊሑ። 
ዛጊት’ውን ብዛዕባኡ ዝኾነ ሓድሽ ሓበሬታ 
ከምዘየለ ጸብጻባት የረድኡ።

  በዚ ድማ፡ ኢሰን ነዚ ኣብ ቸልሲን 
ሃገራዊት ጋንታ ጋናን ወዲ ጋንታኡ ዝነበረ 
ተጻዋታይ፡ ብሂወት ክህሉ ተመንዩሉ ዘሎ። 
ኢሰን ኣብ መልእኽቱ፡ “እቲ ዝፈትዎ ዓርከይ 
ገና ብህይወት ክህሉ ክሳብ ሕጂ ብተስፋ 
እጽሊ ኣለኹ። ንኹሉ ህዝቢ ቱርኪን ሶሪያን፡ 
ብፍላይ ከኣ ንስድራቤት ግዳያት ናይቲ 
ሓደጋ ካብ ልበይ ይጽልየሎም። ነፍሲ-ወከፍ 
ሂወት ኣገዳሲት ብምዃና፡ ኣብ መላእ ዓለም 
ዘሎ ህዝቢ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሓት ሰባት 
ንምድሓን ደገፉ ክቕጽል ተስፋ ይገብር፡
” ክብል፡ ክልቲኦም ተጻወትቲ ናይ ቸልሲ 
ማልያ ለቢሶም ብዝተሳእልዋ ስእሊ ኣሰንዩ 
ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ኣስፊሩ።

“ሮናልዶ፡ ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ምባሉ ተገሪመ” “ሮናልዶ፡ ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ምባሉ ተገሪመ” ፈሊክስፈሊክስ
ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዓይ ጂኣው ፈሊክስ፡ 

ኣብ እዋን ዋንጫ ዓለም 2022፡ ሓለቃ 
ሃገራዊት ጋንታኦም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ 
መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ኢሉ ምርኣዩ ኣመና 
ከም እተገረመ ገሊጹ። እንተኾነ፡ እቲ ወዲ 
38 ዓመት ተጻዋታይ ነቲ ውሳነ ብጽቡቕ 
ክቕበሎ ምኽኣሉ’ውን ዘደንቕ ነገር ምዃኑ፡ 
እቲ ኣጥቃዓይ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝኽሩ 
ኣካፊሉ።
  ብፈርናንዶ ሳንቶስ ትእለ ዝነበረት 

ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል፡ ካብ ምድባ 
ድሕሪ ምሕላፋ ኣብ ዙር 16 ኣንጻር 
ስዊዘርላድ ምግጣማ ይዝከር። ሮናልዶ ከኣ፡ 
ኣብቲ ናይ ምድብ ጸወታ ብዘይካ’ታ ኣብ 
ልዕሊ ጋና ብፍጹም ቅላዕ ዘመዝገባ እንኮ 

ሸቶ፡ ካልእ ዝዀነት ሸቶ ኣይወሰኸን። ኣብ 
ግጥማት ዙር 16 ድማ፡ ካብ ትጽቢት ኩሉ 
ኣፍቃሪ ኩዕሶ-እግሪ ወጻኢ፡ ኣብ መንበር 
ተቐየርቲ ኰይኑ ነቲ ጸወታ ክዕዘብ እዩ 
ተራእዩ። ኣብቲ ግጥማት፡ እቲ ኣብ ቦታኡ 
ዝተሰለፈ ካንቻሎ ራሞስ ሃትሪክ ክሰርሕ 
እንከሎ፡ ሮናልዶ ግና ኣብ መንበር ተቐየርቲ 
ብዘርኣዮ ዘይቅቡል ተግባራት ብገለ ወገናት 
ተነቒፉ። ብዘይካ’ዚ፡ ሮናልዶ ኣብታ ዝቐጸለት 
ፖርቱጋል ብሞሮኮ ዝተገለፉላ ጸወታ’ውን 
እንተዀነ፡ ካብ መንበር ተቐየርቲ ተንሲኡ 
እዩ ተሰሊፉ።
  ናብ ቀጠር ተመሊሱ ዝኽሩ ዘካፈለ 

ፈሊክስ፡ “ገሪሙና እዩ፣ ምኽንያቱ፡ ሮናልዶ 
ኣብ መንበር ተቐየርቲ ንብዙሕ ደቓይቕ 

ኮፍ ክብል ዘይተለምደ እዩ። እንተዀነ እቲ 
ውሳነ ናይ ኣሰልጣኒ ስለዝዀነ፡ ነቲ ትእዛዝ 
ካብ ምቕባል ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን። 
ከምኡ ስለዝዀነ ድማ፡ ሮናልዶ ነቲ ዉሳኔ 
ናይ ኣሰልጣኒኡ ብጽቡቕ እዩ ተቐቢሉዎ። 
ንዅልና ከኣ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ፡ 
ንዅልና ርእሰ-ተኣማንነት ክህበናን፡ ናብ 
ሓደ ዕላማ ጥራይ ክንጥምትን ስለዝገበረና። 
ብዅሉ መዳይ ሓጋዚ እዩ ነይሩ፡” ክብል 
ተዛሪቡ።
  ፈሊክስ ብዘይካ’ዚ፡ ነቲ ሮናልዶ ናብ 

ክለብ ኣል-ናስር ድሕሪ ምጽምባሩ፡ “ድሕሪ 
ደጊም ኣብ ደረጃ ብሉጻት ተጻወትቲ 
የለን” ዝብል ብገለ ወገናት ዝስማዕ ዘሎ 
ዘረባታት’ውን ኣሉታዉ ምላሕ ሂቡሉ። 
ንሱ ወሲኹ፡ “ሮናልዶ ናብ ሱዕዲ-ዓረብ 
ምኻዱ ኣይግረምን እየ። ምኽንያቱ፡ ኣብ 
ኤውሮጳ ዝተረፎ ዓወት ወይ ጽዋእ እሞ 
እንታይ ኣሎ። ስሙ ኣብ መዝገብ ታሪኽ 
ብዝግባእ ጽሒፉ እዩ። ሕጂ ኸኣ ስሙ ኣብ 
መዛግብቲ ታሪኽ ሱዕዲ-ዓረብ ክጽሕፍ እዩ። 
ሰናይ ትምኒተይ ድማ ይገልጸሉ፡” ኢሉ።
 ወዲ 23 ዓመት ናብ ክንፊ ኣጥቃዓይ 

ጂኣው ፈሊክስ፡ ኣብዚ እዋን ብልቓሕ ካብ 
ኣትለቲኮ ማድሪድ ናብ ቸልሲ ተሰጋጊሩ 
ምህላዉ ይፍለጥ።

ርክብ ከምዝጸንሖ ዝገልጽ ግሪንዉድ፡ ኣብ 
ዝኾነ ክዘራረበሉ ዝደሊ እዋን’ውን እንተኾነ 
ብቐጥታ ዘይኮነ ብሳልሳይ ኣካል ኣቢሉ 
ከምዝዘራረብ እዩ ዝሕበር። ስለዚ ድማ፡ ንተን 
ሃግ ክድውለሉ ምኽኣሉ ንዕኡ ዓቢ ነገር 
ምዃኑ ይግለጽ። ብዘይካ’ዚ፡ ጻውዒት ተለፎን 
ናይዚ ተጻዋታይ ከምእተቐበለ ዝንገረሉ ተን 
ሃግ፡ እቲ ክሲ ብምቁራጹ ከምዝተሓጎስ 
ብምግላጽ፡ እቲ ተጻዋታይ ናብታ ጋንታ 
ዳግማይ ክምለስን ዘይክምለስን ግና ንሱ 

ዘይኰነ እታ ጋንታ ከምእትውስን ኣነጺሩሉ። 
ተን ሃግ ብተወሳኺ፡ እቲ ተጻዋታይ ኣካላውን 
ኣእምሮኣውን ኵነታቱ ከመይ ከምዘሎ 
ከምዝሓተቶ ተገሊጹ።  

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ምሕዝነታዊ ጸወታ ንመዳለዊ ሻምፕዮን 

ኵዕሶ ሰኪዔት ዞባ ማእከል
ሳሊና - ሮያልስ (2ይ ዲቪዥን ደቂ-

ተባዕትዮ) 8፡00 ቅ.ቀ
ሰገን - ሓሬና (1ይ ዲቪዥን ደቂ-

ኣንስትዮ) 9፡00 ቅ.ቀ
ክሪስታል - ሓሬና (1ይ ዲቪዥን ደቂ-

ተባዕትዮ) 10፡00 ቅ.ቀ

ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ሊድስ - ማን ዩናይትድ 5፡00 ድ.ቀ
ማን ሲቲ - ኣስቶን ቪላ 7፡30 

ላ’ሊጋ ስጳኛ
ሰልታ ቪጎ - ኣትለቲኮ ማድሪድ 6፡15 

ድ.ቀ
ቪያሪያል - ባርሴሎና 11፡00 ምሸት

ሰሪ’ኣ ኢጣልያ
ጁቬንቱስ - ፊዮረንቲና 8፡00 ምሸት
ናፖሊ - ክረሞነሰ 10፡45 ምሸት
ሳምፕዶሪያ - ኢንተር ሚላን (ጽባሕ 

10፡45 ምሸት)



ሓዳስ   ኤርትራ

Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ናቕፋ ቁ.18-20፡ ፊት ከረን ሆቴል  
ጎደና ሓርነት ቁ.58፡ ፊት ሲነማ ኢምፔሮ

ጎደና ባሕሪ ባራ 191 ቁ.ገዛ 8፡ ማይ ጭሆት ትሕቲ መስጊድ

120730
121480
07153448

ዕለትዕለት

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

ፋርማሲ ሰንትራል
ፋርማሲ ኢምፔሮ
ፋርማሲ ሚለንዩም

12/02/2023

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
  ዮርዳኖስ ጸጋይ    ዮርዳኖስ ጸጋይ  

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
12 ለካቲት 2023 - ገጽ 8መበል 32 ዓመት ቁ.142

ዝሑል ማይ ምሕጻብ ንኣእምሮ የንቅሕብተመራመርቲ ዓዲ-እንግሊዝ ዝተኻየደ 
መጽናዕቲ፡ ኣብ ዝሑል ማይ ምሕንባስ ወይ 
ምሕጻብ፡ ንጥፈታት ኣእምሮና ከምዘቀላጥፎ 
ኣረጋጊጹ።
እዚ ኣብ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ 

ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ዝሑል ማይ 
ምሕጻብ፡ ኣብ ንጥፈታት ምርኽኻብ እቶም 
ስምዒታት ዝምስርሑ ክፋላት ሓንጐል፡ 
ለውጢ ብምስዓብ፡ ከም ደስታን ንጡፍ 
ናይ ምዃን ስምዒታትን ከምዝፈጥር፡ እቶም 
ተመራመርቲ ሓቢሮም። 
ዝሑል ማይ ኣብ ኣካላትና ብዙሕ 

እወታዊ ውጽኢት ከምዘለዎ ቅድሚ 
ዘመናት እዩ ክልለ ክኢሉ። ከም መቐጸልታ 

ናይ’ዚ ከኣ፡ ዝሑል ማይ ንጥዕና ኣእምሮና 
ኣዝዩ ጠቓሚ ከምዝዀነ’ኳ ክፍለጥ 
እንተኸኣለ፡ ነዚ ውጽኢት ከረጋግጽ ዝኽእል 
ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ብዘይምጽንሑ ግን፡ 
ጥቕምታቱ ከም ክዉን እምበር ብመርትዖ 
ክረጋገጽ ኣይተኻእለን ጸኒሑ። 
ኣብ’ዚ ናይ ሕጂ ምርምር ድማ፡ ሓደ 

ሰብ ዝሑል ማይ ምስ ዝሕጸብ ወይ’ውን 
ኣብ ዝሑል ማይ ምስ ዝሕንብስ፡ ኣካላቱ 
ነቲ ክስዕብ ዝኽእል ምንቅጥቃጥ ወይ 
ብርቱዕ ምስትንፋስ ንምግጣም፡ ኣብ መንጎ 
ምስ ስምዒታት ምምስራሕ፡ ምንቃሕን 

ውሳነታት ምሃብን ዝነጥፉ ክፋላት 
ሓንጐል ዝካየድ ናይ ምርኽኻብ መስርሕ፡ 
ለውጢ ከምዝፈጥር እዮም፡ እቶም 
ተመራመርቲ በቲ ንኣእምሮ ዝምርምር 
ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ከለልዩ ክኢሎም 
ዘለዉ። እዚ ኣብ ሓንጐል ዝፍጠር ለውጢ 
ድማ እቲ ሰብ ከነቅሕ፡ ህንጡይ ክኸውንን 
ብሓፈሻ ድማ ዝሓሸ ኩነተ ኣእምሮ ክህልዎን 
ከምዝሕግዝዎ ኣስዒቦም ኣብሪሆም። 
ንሳቶም ቀጺሎም፡ ዝሑል ማይ ኣብ 

ምፍዋስ ዝተፈላለዩ ኣእምሮኣዊ ጸገማት 
ዘለዎ ኣድማዕነት ንምፍላጥ ካልእ ተወሳኺ 

“ሓመድ ናይ ወርሒ፡ ኣብ ምንካይ ክሊማዊ ዋዒ ተራ ኣለዎ” ተመራመርቲክኢላታት ዓውዲ-ኣስትሮፊዚክስ፡ 
ኣብ ምውሳኽ ክሊማዊ ዋዒ ተራ 
ዘለዎም ጨረርታታት ጸሓይ፡ ብሓመድ ናይ ወርሒ ተጠቒምካ ክትመልሶም 

ከምዝከኣል፡ ኣብ ግብሪ ምስ ዝውዕል 
ድማ ኣድማዒ ከምዝዀነ ገሊጾም።
እቶም ክኢላታት ነዚ ቀሪቡ ዘሎ 

ሓሳብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ካብ 
ወርሒ ብቢልዮናት ቶናት ዝቑጸር 
ሓመድ ምዕዳን ከምዘድልዮ እዮም 
ዝሕብሩ። ንሳቶም፡ ዋላ’ኳ ናይ መሬት 
ሓመድ ኣብ ምንጻግ ጩራታት 
ጸሓይ ክውዕል ከምዝኽእል 
እንተጠቐሱ፡ ናይ ወርሒ ሓመድ 
ግን በቲ ዘለዎ ዓቐንን ውህደትን፡ ነቲ 
ስራሕ ብዝያዳ ተመራጺ ከምዝገበሮ 

እዮም ዝገልጹ። 
እዚ ሓመድ ናብ ጠፈር ናይ ምንጻግ 

መስርሕ፡ ካብ’ቲ ኣብ መንጎ መሬትን 
ጸሓይን ክህነጽ ተመዲቡ ዘሎ መደበር 
ጠፈር፡ ተወንጫፊ መሳርሒ ብምጥቃም፡ 
ነቲ ሓመድ ዓመታዊ ክነጽግዎ ሓሳብ 
ከምዘለዎም እዮም ዝገልጹ። ንሳቶም፡ 
ዋላ’ኳ ኣብ’ቲ መጀመርያ ንጩራታት 
ጸሓይ ከሰል ወይ ጨው ባሕሪ ተጠቒሞም 
ክነጽግዎ ሓሲቦም እንተነበሩ፡ ብዝረኸብዎ 
ትሑት ውጽኢት ግና ኣንፈቶም 
ናብ ሓመድ ናይ ወርሒ ክጥምዝዙ 
ከምእተገደዱ ገሊጾም።

ክኢላታት ናይ’ዚ ዓውዲ፡ እዚ ሜላ 
እዚ፡ ብሰንኪ ክጠልቦ ዝኽእል ገንዘብን 
ምዕቡል መሳርሒታትን፡ ኣብ ዝሓጸረ 
እዋን ኣብ ምጕዳል ክሊማዊ ዋዒ ተራ 
ክህልዎ ከምዘይክእል’ኳ እንተገለጹ፡ ካብ’ቲ 
ኣብ ውሽጢ ሰማያት መሬት ክትግበር 
ተሓሲቡ ዘሎ ምንጻግ ከሚካላት ግን ዝያዳ 

ውሕስነት ዘለዎን ተመራጽን ከምዝዀነ 
እዮም ዝጠቕሱ። ካልኦት ተመራመርቲ 
ብወገኖም፡ እዚ ምርምራዊ ሓሳብ እዚ 
ነቲ ብህጹጽ ክትግበር ዝግብኦ ምውሓድ 
በከልቲ ጋዛት ዘቈናጽብ፡ ክውንነት ዘይብሉ 
ሳይንሳዊ ልብ-ወለድ እዩ ክብሉ ነጺጎምዎ 
ኣለዉ።

ፕላስቲክን ካርቦን-ዳይኦክሳይድን ብጸሓያዊ ጸዓት ናብ ጠቐምቲ ባእታታት ይልወጡ
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ከምብሪጅ፡ 

ንካርቦን-ዳይኦክሳይድን ፕላስቲክን፡ ጸሓያዊ 
ጸዓት ተጠቒሞም ናብ ነዳድን ካልኦት 
ጠቐምቲ ከሚካላትን ክልውጥዎም 
ከምዝኸኣሉ ሓቢሮም።
 ካርቦን-ዳይኦክሳይድን ፕላስቲክን ብሰንኪ 

ኣብ ሂወታውያንን ኣከባብን ዘለዎ ኣሉታዊ 
ሳዕቤናት፡ ክውገዱሉን ኣብ ዝተፈላለየ 
ጠቓሚ መዓላታት ክውዕልሉን ዝኽእሉ 
መንገዲ ወትሩ ምስ ተናደየ እዩ። እዚ በዞም 
ተመራመርቲ ተረኺቡ ዘሎ ቀጻልነት ዘለዎ 
ዝመስል ርኽበት እዚ ከኣ፡ መቐጸልታ ናይ’ዚ 
ኰይኑ፡ ኣብ ምውሓድ እዞም ክልተ በከልቲ 
ነገራት ኣበርክቶ ክህልዎ ከምዝኽእል እዩ 

ብዝተፈላለዩ ተመራመርቲ ዝግለጽ ዘሎ። 
እዛ በዞም ተመራመርቲ ማዕቢላ ዘላ 

መሳርሒት፡ ኣብ ሓደ እዋን እያ ነዞም 
ክልተ በከልቲ ነገራት ናብ ጥቕሚ 
ዘለዎ ውጽኢታት ክትቅይር ክኢላ ዘላ። 
እቶም ክኢላታት ነዚ ኣመልኪቶም፡ እዛ 
ክልተ ክፋላት ዘለዋ መሳርሒት፡ ኣብ’ቲ 
ኣሉታ ኤለክትሮድ ዘለዎ ክፋል፡ ካርቦን-
ዳይኦክሳይድ ናብ ካርቦን ዘለዎ ዓይነት ነዳዲ 
ክትልወጥ ከላ፡ በቲ እወታ ኤለክትሮድ 
ዘለዎ ወገና ድማ ዝተጓሕፈ ፕላስቲክ ናብ 
መስርሒ መድሃኒት ወይ’ውን ኮስመቲክ 
ዝውዕል ብ’ግላይኮሊክ ኣሲድ’ ናብ ዝፍለጥ 
ከሚካላዊ ባእታ ከምእትልውጦ እዮም 

ዘረድኡ። 
እቶም ተመራመርቲ፡ እዛ መሳርሒ በቲ 

ዝሃብካያ መጠን መቀላጠፊ ከሚካል፡ ካርቦን-
ዳይኦክሳይድን ፕላስቲክን ናብ ዝተፈላለዩ 
ዓይነታት ነዳድን ከሚካላትን ክልወጡ 
ከምዝኽእሉ እዮም ዝገልጹ። እዛ ብቕልጡፍ 
ነገራት ክትምስርሕ ከምእትኽእል ዝንገረላ 
ዘሎ መሳርሒት፡ ብጸሓያዊ ጸዓት ጥራይ 
ንጥፈታት ስለ እትዓምምን ካልእ ተወሳኺ 
ጸዓት ስለ ዘይትጠልብን፡ ኣብ መዳይ ቊጠባ 
ብሩህ መጻኢ ከምዘለዋ እዩ ብዝተፈላለዩ 
ክኢላታት ናይ’ዚ ዓውዲ ዝግለጽ ዘሎ።  
ኣብ መወዳእታ፡ እቶም ተመራመርቲ 

በዛ መሳርሒት ተጠቒሞም ኣብ ውሽጢ 

ሓምሽተ ዓመታት፡ ካብ’ዞም በከልቲ ነገራት 
ካልእ ተወሳኺ ኣድማዕነት ዘለዎም ፍርያት 

ንምስራሕ ቀጻሊ ምርምራዊ ፈተነታት 
ከምዘካይዱ ገሊጾም።

ኣብ እዋን ምጥቃም ምድጃ ጋዝ፡ ንገዛና ንፋስ ከምዝኣትዎ ንግበሮ!
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ቦስተን፡ 

ምድጃ ጋዝ ኣብ እትጥቀመሉ እዋን፡ ነቲ 
ካብኡ ክመጽእ ዝኽእል ጥዕናዊ ሳዕቤናት 
ንምክልኻል፡ ገዛኻ ንፋስ ከምዘኣትዎ ምግባር 
ኣድላዪ ከምዝዀነ ሓቢሮም።
ኣብ 2022 ኣብ ሃገረ ኣመሪካ ኣብ 

ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ኣብ እዋን ቁልዕነት ካብ 
ዘጋጥም ሕማም ኣዝማ፡ እቲ 13 ሚእታዊት 
ካብ ምድጃ ጋዝ ብዝትፋእ ዝተበከለ ኣየር 
ዝስዕብ ከምዝዀነ እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ። 
ካብ ቅድሚ 50 ዓመታት እውን እንተዀነ፡ 
ምድጃ ጋዝ ኣብ ጥዕና ሰብ ኣሉታዊ 
ሳዕቤናት ከኸትል ከምዝኽእል እዩ ኣብ 
ዝተፈላለዩ እዋናት ክሕበር ጸኒሑ። 
ኣብ’ዚ ናይ ሕጂ መጽናዕቲ፡ እቶም 

ተመራመርቲ ኣብ መንጎ እቲ ካብ ምድጃ 
ጋዝ ዝትፋእ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድን 
ዝተፈላለዩ ጸገማት ስርዓተ ምስትንፋስን፡ 
ቀጥታዊ ዝምድና ከምዘሎ እዮም ከለልዩ 
ክኢሎም ዘለዉ። ንሳቶም፡ ምድጃ ጋዝ፡ 
ብዘይካ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ፡ ንኣዝዩ 
ትሑት ዓቐን በንዞል (ሕማም መንሽሮ 

ከስዕብ ዝኽእል ባእታ) እውን ከቃልዓና 
ከምዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ። ኣቐዲሞም 
ንምድጃ ጋዝ ኣመልኪቶም ኣብ ዝተኻየዱ 
መጽናዕትታት ድማ፡ ምድጃ ጋዝ ይወላዕ 
ዋላ ይጥፋእ፡ ኣዝዩ ንኡስ ዓቐን ባእታ 
ሚተይን ከምዝተፍእ እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ 
ጸኒሑ። 
ካብ ምድጃ ጋዝ ዝትፋእ ናይትሮጂን 

ዳይኦክሳይድ፡ ኣብ ሰባት ዘለዎ ሳዕቤናት፡ 
ብጽበትን ግፍሕን እቲ ገዛ ክፈላለ 
ከምዝኽእል ብምጥቃስ፡ ፍኒስትራ ወይ’ውን 
ማዕጾ እቲ እትጥቀመሉ ዘለኻ ቤት 

ብምኽፋት ድማ፡ ነቶም ምስ 
ግዜ ጥዕናዊ ጉደኣት ከስዕቡ 
ዝኽእሉ በከልቲ ባእታታት 
ምድጃ ጋዝ ከተውሕዶም 
ከምእትኽእል እዩ ኣብቲ 
መጽናዕታዊ ጽሑፍ ተገሊጹ 
ዘሎ። ብተወሳኺ፡ በቲ ብከላ 
ብዝያዳ ክንቀፉ ዝኽእሉ 
ጸገም ስርዓተ-ምስትንፋስ 
ዘለዎም ውልቀ ሰባት ከኣ 
ካብ ምድጃ ጋዝ ምርሓቖም 

ተመራጺ ከምዝዀነ እቶም ክኢላታት 
ሓቢሮም ኣለዉ።
ቀጺሎም፡ ዝዀነ ሰብ ሃልሃልታ ኰነ ትኪ 

ክፈጥሩ ዝኽእሉ ነገራት - ከም ሽምዓ ወይ 
ዕጣን ብተደጋጋሚ ካብ ምጥቃም ክጥንቀቕ 
ከምዝለዎ ኣዘኻኺሮም። እንተዀነ፡ ኩሉ 
ምድጃ ጋዝ ዘለዎ ሰብ ይሓምም ማለት 
ከምዘይኰነ ብምብራህ፡ ካብ ምስ ኰነ 
ብኣጋኡ ምጥንቃቕ ስለዝሓይሽ ግን፡ ኩሉ 
ግዜ ምድጃ ጋዝ ኣብ እንውልዓሉ እዋን 
ቤትና ክንከፍት ኣብ መወዳእታ መኺሮም።

ጁፒተር፡ ዝበዝሐ ኣዋርሕ ዘለዋ ፕላኔት ኮይና
ኣብ ስርዓተ ጸሓይ እታ 

ዝዓበየት ፕላኔት ምዃና ዝንገረላ 
ፕላኔት ጁፒተር ኣብ ዝተኻየደ 
ትዕዝብታዊ መጽናዕቲ፡ 
ተወሰኽቲ 12 ተፈጥሮኣውያን 
ኣዋርሕ ክርከባ ከምዝተኻእለ 
ተሓቢሩ። እዚ ዳህሳሳዊ ርኽበት 
እዚ፡ ፕላኔት ጁፒተር ካብ ኣብ 
ስርዓተ ጸሓይ ዝርከባ ካልኦት 
ፕላኔታት፡ እታ ዝበዝሐ ኣዋርሕ 
ዘለዋ ፕላኔት ክትከውን ኣብቂዕዋ ኣሎ። 
ቅድሚ ሕጂ ኣብ’ዛ ፕላኔት ኣብ ዝተፈላለየ 

እዋናት ዝተኻየዱ ትዕዝብታዊ መጽናዕትታት፡ 
80 ዝብዝሐን ኣዋርሕ ክርከባ ክኢለን እየን። 
እዚ ከኣ ነዛ ፕላኔት ደድሕሪ እታ 83 
ዝቚጽረን ኣዋርሕ ዝተረኽባ ፕላኔት ሳተርን፡ 
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዕዋ እዩ ጸኒሑ። እዘን 
ኣብ 2021ን 2022 ዓ.ም ዝተረኽባ 12 
ኣዋርሕ ግና፡ ንፕላኔት ጁፒተር ብዘይካ በቲ 
እትውንኖ ግዝፊ፡ ብዘለዋ ብዝሒ ኣዋርሕ 
ከይተረፈ፡ ፕላኔት ሳተርን ሒዛቶ ንዝነበረት 
ክብሪ መንዚዓ፡ ኣብ መዝገብ ክብረ-ወሰን 
ቀዳመይቲ ክትስራዕ ኣኽኢሉዋ ኣሎ።
እዘን ተረኺበን ዘለዋ ኣዋርሕ፡ ብዕብየተን 

ንኣሽቱ ኰይነን፡ ካብ 1 ክሳብ 3.2 ኪሎ-ሜተር 
ዝበጽሕ ግፍሒ ከምዘለወን እዩ ዝሕበር። 
እዘን ኣዋርሕ እዚኣተን፡ ኣንጻር ናይ ፕላኔት 
ጁፒተር ዙረት፡ ክሳብ 550 መዓልታት 
ዝወስድ ኣዝዩ ሰፊሕ ዑደት ከምዘካይዳ 

እዩ ብክኢላታት ናይ’ቲ ዓውዲ ዝግለጽ ዘሎ። 
ንመጀመርያ እዋን ነዘን ኣዋርሕ ዝተዓዘበ 
ተማራማሪ ስነ-ጠፈር ስኮት ሸፓርድ፡ ኣብ 
ዑደት እዘን ኣዋርሕ ተመልኪቱ፡ እዘን 
ኣዋርሕ መጀመርያ ኣስተሮይዳት ከምዝነበራ፡ 
ምስ ግዜ ግና ብስሕበት ናይ’ዛ ፕላኔት 
ተታሒዘን ናብ ኣዋርሕ ከምዝተለወጣ እዩ 
ዘረድእ። 
ፕላኔት ጁፒተር፡ በታ ካብ ስርዓተ ጸሓይ 

ዝዓበየት ወርሒ ‘ጋኒመድ’ን በታ ብንህለታ 
(crater) ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ወርሒ 
‘ካሊስቶ’ን እያ ብዝያዳ እትልለ። እዘን 
ክልተ ከዋኽብቲ ኣብ 1610 ዓ.ም ብክኢላ 
ከዋኽብቲ ዝነበረ ጋሊለዮ ጋሊሊ ዝተዳህሰሳ 
እየን። 
ጁስ ዝበሃል ኤውሮጳዊ ትካል ጠፈር፡  ኣብ 

2024 ኣብ’ዘን ዓበይቲ ኣዋርሕ ናይ’ዛ ፕላኔት 
መጽናዕትታት ንምክያድ፡ እንተደኣ ሰሊጡዎ 
ኣንፈት ጉዕዞኡ ናብ ጁፒተር ከቕንዕ መደብ 
ከምዘለዎ እዩ ዝገልጽ።

መጽናዕትታት ከካይዱ መደብ ከምዘለዎም 
ኣብ መወዳእታ ገሊጾም።
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