
    መበል 32 ዓመት ቁ.166                            ሰንበት 12 መጋቢት 2023                        ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ 

ገጽ  6ገጽ  6

ጭቡጥ ዓወት ካብ ዘጓናጽፉ ጭቡጥ ዓወት ካብ ዘጓናጽፉ 
ሜላታት ኣጸናንዓሜላታት ኣጸናንዓ ጓና ምንባር ኣይትኹን!ጓና ምንባር ኣይትኹን!

ብመጥቃዕቲ ኣህባይ ዝተናወጸት ብመጥቃዕቲ ኣህባይ ዝተናወጸት 
‘ጃፓናዊት ከተማ’ ሓገዝ ሓቲታ‘ጃፓናዊት ከተማ’ ሓገዝ ሓቲታ

ሃገራዊ ውድድር ትራክ-ፊልድ ሃገራዊ ውድድር ትራክ-ፊልድ 
ትሕቲ 18 ዓመት ተኸፊቱትሕቲ 18 ዓመት ተኸፊቱ

“ኣብ “ኣብ 
ኣገልግሎት፡ ኣገልግሎት፡ 
ከም ቀዳማይ ከም ቀዳማይ 
ስትራተጂን ስትራተጂን 

ዕላማን ዕላማን 
ክንበጽሖ ክንበጽሖ 

ዝግበኣና. . .ዝግበኣና. . .

ገጽ  5ገጽ  5ገጽ 4ገጽ 4ገጽ  2ገጽ  2 ገጽ  11ገጽ  11

ሃገራዊ ‘ቅነ ሕጊ’ ካብ 13-18 መጋቢት ክካየድ እዩ

ሚኒስትሪ ፍትሒ፡ “ሕጊ ንሰብኣዊ 
ክብረትን ልምዓትን” ብዝብል ቴማ፡ ካብ 
13 ክሳብ 18 መጋቢት ካልኣይ ሃገራዊ 
ቅነ ኣፍልጦ ሕጊ ከካይድ እዩ።
ሚኒስተር ፈውዝያ ሃሽም ነቲ ቅነ፡ 

ዕላማኡን ዝሓቚፎ መደባትን ብዝምልከት 
ንማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃበቶ 
ሓበሬታ፡ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ፡ ንመንነትን 
ዜግነታዊ መሰላትን ኪኖ ሰነዳትን 
ኣዋጃትን ዝኸይድ ጭቡጥ ክውንነታዊ 
ታሪኽ ዝውንን ህዝቢ ምዃኑ ጠቒሳ፡ 
እቲ ዝካየድ ቅነ ሕጊ ኣብ ክልሰ-ሓሳብን 
ስነ-ሓሳባዊ መትከላትን ከይተደረተ፡ 
ንክብርታት ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ 
ዝገልጽ፣ ነቲ ከይበዀረ ክጸዓረሉ ዝጸንሐ 
ዕማም ምርግጋጽ ፍትሒ ድማ፡ ኣብ ሓደ 
ጥሙር መድረኽ ኣእቲኻ ኵለንትናዊ 
ንቕሓት ንምብራኽን ተወሳኺ ሓሳባትን 
መልሰ-ዕንጋለን ንምርካብን ዝዓለመ 
ምዃኑ ገሊጻ። 
“ቃልስና ቃልሲ ወለዶታት እዩ” 

ዝበለት ሚኒስተር ፈውዝያ፡ ቀዳማይ 
ወለዶ ንነዊሕ እዋን ከካይዶ ዝጸንሐ 

ቃልሲ ምህናጽ መንነትን ምርግጋጽ 
ዜግነታዊ ሓላፍነትን፣ ምጭባጥ ናጽነት፣ 
ምርግጋጽን ምውሓስን ፍትሕን ስርዓተ-
ሕግን፡ ብቐንዱ ኣብ ክብርታት ሕብረተ-
ሰብና ዝተሰረተ ምዃኑ ገሊጻ። ሚኒስትሪ 
ፍትሒ፡ ነዞም ክብርታት ምስ እዋናውነት 
ብምዝማድ ንኽቕጽሉን ወለዶታት 
ብዝግባእ ንኽወርስዎምን ክሰርሑሉን 
ዘኽእል ሓባራዊ መረዳእታ ንምፍጣር 
ክሰርሕ ምጽንሑ ድማ ኣብሪሃ።
ሰብኣዊ ክብሪ ዝብል ሓሳብ፡ ብሓፈሻ 

ንሰብ ከም ፍጡር ዝግብኦ ክብሪ፡ ክንክንን 
ኣገልግሎታትን ከም ዝውክል፣ እዚ ስነ-
ሓሳብ’ዚ ከኣ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ 
እናተሰጋገረ ዝመጽአ ባህላዊ ውርሻ 
ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣረዲኣ። ኣብ 
ርእሲ’ዚ፡ ሰብኣዊ ክብረት ንህላወ እሩምን 
ሕብረተሰብ ዝቕበሎን ባህርያት’ውን 

ስለዝውክል፣ ምቅላስን ምእራምን ድኻማት 
ወይ ዘይቅቡል ተርእዮታት ብእኩብ 
እምበር ብተናጽል ዝካየድ ስለዘይኮነ፣ 
እቶም ዝብድሉ ተሓዲሶም ተመሊሶም 
ነቲ ሕብረተ-ሰብ ከምዝኽሕሱ ንምግባር 
ይስራሕ ከምዘሎ ሓቢራ።
ምስ ህዝቢ ዝግበር ቀጻሊ ርክባት፡ 

ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎታት፡ 
ገምጋም ሕግታትን ሓፈሻዊ ምእራም 
ኣሰራርሓታትን ኣገዳሲ ተራ ከምዘለዎ 
ብምሕባር፡ ኵሎም ጕዳያት፡ ንሕብረተ-
ሰብን ማሕበራዊ ክብርታትን ብዘማእከለ 
ኣገባብ ንምእላዮም ይስራሕ ከምዘሎ 
ገሊጻ። ብፍላይ ማሕበራዊ ባህሪ ዘለዎም 
ጕዳያት - ፈለማ ኣብ ክብርታትና 
መሰረት ብዝገበረ ዕርቂ ክድቅሱ ተላብያ።
 ሚኒስተር ፈውዝያ፡ ክብርታትና 

ክኹልዑን ወለዶታት ብዝግባእ 

ክፈልጥዎምን ስለዝግባእ፡ ትምህርቲ 
ሕጊ ኣብ ሃገራዊ ስርዓተ-ትምህርቲ 
ንምትእትታው ዕቱብ ተበግሶታት 
ተወሲዱ ምህላዉ እውን ገሊጻ።  
እቲ ንዅሉ ክፋል ሕብረተ-ሰብ 

ብዘሳትፍ መንገዲ ዝትግበር ቅነ፡ ደገፍ 
ኣገልግሎት ሕጊ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ 38 
ነቚጣታት፣ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት፣ 
ብማዕከናት ዜና ኤርትራ ዝፍነዉ ምስ 
ቴማ ቅነ-ሕጊ ኣብ ዝዛመዱ ኣርእስትታት 
ዘተኰሩ መደባትን ጽሑፋትን፣ መደባት 
ምዕቃብ ኣከባቢ፣ ኣብ ወጻኢ ናብ ዝነብሩ 
ዜጋታት ዝቐንዐ ብማንዛ ዝካየድ መደብ፣ 
ከምኡ’ውን መጽናዕታዊ ጽሑፋት 
ዝሓቘፈ እዩ።
ሚኒስትሪ ፍትሒ፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 

2021፡ “ሕግን ህንጸት ሃገርን” ብዝብል 
ቴማ፡ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ‘ቅነ ኣፍልጦ 
ሕጊ’ ኣካዪዱ ምንባሩ ይዝከር።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኰረ - 4ይን ናይ መወዳእታን ክፋል ቃለ-መሕትት ሂቡ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ከም 

መቐጸልታ ናይ’ቲ ብ12 ለካቲት 2023 
ኣብ ባጽዕ ዝጀመረ፡ ኣብ ጎዶቦኣዊ፡ 
ዞባዊ፡ ዓለማውን ዘቤታውን ጉዳያትን 
ምዕባለታትን ዘተኰረ ተኸታታሊ ቃለ-
መሕትት፡ ትማሊ ምሸት ኣብ ዘቤታዊ 
ጉዳያት ዘተኰረ 4ይን ናይ መወዳእታን 
ክፋል ቃለ-መሕትት ሂቡ። 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ዝሓለፈ 

ሰለስተ ክፋላት፡ ንዞባውን ዓለማውን 
ጉዳያት፡ ከምኡ’ውን ኣብ 2023 
ቀዳምነት ተዋሂብዎም ዝትግበሩ 
መደባት ልምዓት ብዝምልከት መብርሂ 
ምሃቡ ዝዝከር ኮይኑ፡ ኣብ ራብዓይ 
ክፋል፡ ቀረብ ጸዓት ንሕርሻዊ ልምዓት፡ 
ከምኡ’ውን ንናይ ምስናዕን ዘቤታውን 
ኣገልግሎታት ንምውሓስ ዝካየድ ዘሎ 
ጻዕሪን ገስጋሱን፣ ወፍሪ ዜጋታትን 
ናይ ወጻኢ ወፍሪን ንምትብባዕ ዘሎ 
መደባት፣ ከምኡ’ውን ብተሳትፎ 
መላእ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን 
ክዕመም ተወጢኑ ዘሎ ልምዓታዊ 
መደባት ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ 
ሂቡ። 
ንጉዳይ ጸዓት ብዝምልከት፡ 

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እቲ ሕጂ ዘሎ 
ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ናብ ኢንዱስትሪያዊ 
ቁጠባ ብምስግጋር ናይ ምምስራሕ 
ዓቕሚ ክብ ንምባል፡ ምርግጋጽ ቀረብ 
ጸዓት ካብ’ቶም ወሰንቲ ቀዳምነታት 
ምዃኑ ብምሕባር፡ መንግስቲ ሕጂ 
ዝኽተሎ ዘሎ መርሓ ጐደና፡ ኣብ’ዚ 
ቀዳማይ ናይ ሓጺር እዋን መድረኽ፡ 
ነቲ ካብ 120 ሜጋ-ዋት ዘይሓልፍ 

ዝነበረ ዓቕሚ ናብ 360 ሜጋ-
ዋት ንምዕባይ፡ ምድቓል ዝተፈላለየ 
ምንጪታት ጸዓት - ማለት ረስናዊ፡ 
ጸሓያዊ፡ ንፋሳዊ፡ ማያዊን ጂኦተርማልን 
ዘጠቓልል ምዃኑ ኣነጺሩ። ኣብ ቀጻሊ 
መድረኻት፡ ካብ 1000 ሜጋ-ዋት ክሳብ 
2000 ሜጋ-ዋት ክበጽሕ ከምዝኽእል 
ድማ ኣሚቱ። 
ነዚ ድማ፡ በብኸባቢኡ ዘሎ መደባት 

ልምዓትን ዘሎ ተኽእሎ ምምንጫው 
ጸዓትን ኣብ ግምት ዘእተወ 12 ንኡስ 
መርበባት ዝጠምር ሃገራዊ መርበብ 
ተሳኢሉ ይስራሓሉ ከምዘሎን ምስ 
ሰለስተ ናይ ቊጠባ ዞናት ተኣሳሲሩ 
ዝኸይድ ምዃኑ ዝገለጸ ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ፡ ሞያዊ ዓቕሚ-ሰብ ክብ 
ምባል፡ ሓቢሩ ተታሒዙ ዘሎ ናይ 
መጻኢ ዕማም ምዃኑ ብምጥቃስ፡ 
ትግባረ ናይ’ቲ ንድፊ ጽቡቕ ኣንፈት 
ሒዙ ከምዘሎ ገሊጹ።
   ወፍሪ ደቂ ሃገር ንምስሓብ 

መንግስቲ ዘለዎ ፖሊሲን መደባትን 
ብዝምልከት ድማ፡ ኣብ’ቲ ፈለማ 
ዓመታት ናጽነት፡ መንግስቲ “ወፍሪ 
ዜጋታትን ሰፊሕ ሱታፌ ህዝቢን 
ቀንዲ መሰረት ቁጠባዊ ዕብየት’ዩ” 
ብዝብል ኣመለኻኽታ፡ ተሃጊሩ ንዝነበረ 
ፋብሪካታት፡ ትካላትን ኣባይትን ናብ 
ብሕታዊ ዋኒን ከምዝሰጋገር ብምግባር 
ኣተባባዒ ፖሊሲ ሓንጺጹ ከምእተበገሰ፣ 
ሕጂ’ውን ምስናይ ኩሉ ዘጋጠመ 
ብድሆታት፡ እቲ ፖሊሲ ከምዘይተቐየረ 
ኣነጺሩ። ዝሓለፈ ተሞኩሮ ከም’ቲ 
ዝድለ ከምዘይነበረ ብምምልካት ድማ፡ 

ኣብዚ ሕጂ እንኣትዎ መድረኽ፡ 
ወፍሪ ዜጋታት ብኣድማዕነት ኣበርክቶ 
ዝገብረሉ መርሓ ጎደና ተሳኢሉ፡ ሓድሽ 
ተበግሶ ክውሰደሉ ምዃኑ ኣገንዚቡ። 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ሕርሻ፡ 

ሃብቲ እንስሳ፡ ሃብቲ ባሕሪ፡ ቱሪዝም፡ 
መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዘሎ ናይ 
ወፍሪ ዕድላት ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ፡ ነቲ 
ብደረጃ ስድራ-ቤት፡ ሓረስቶትን ጓሶትን 
ዝካየድ ንኡስ ቊጠባዊ ንጥፈታት 
ኣብ ግምት ዘእተወ፡ ብደቂቕ ዝተጸንዐ 
መድረኻዊ መርሓ ጐደና እናተሳእለን 
ንቕሓት ዘዕቢ ቀጻሊ ጐስጓሳት 
እናተኻየደን፡ ንዘሎ ድሌትን ጠለበን 
ንምጉያይ ኣበርቲዕካ ከምዝስራሓሉ 

ገሊጹ። 
ናይ ወጻኢ ወፍሪ’ውን፡ ኣብ ውሽጢ 

ሃገራዊ መደባት ልምዓት - ከም 
ኣካል ወፍሪ ዜጋታት ዝርአ ምዃኑ 
ዝሓበረ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እቲ 
ዝምረጽ ወፍሪ ካብ ዝዀነ ክፋል 
ዓለም - ማለት ኣመሪካ፡ ኤውሮጳ፡ 
ኤስያ፡ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን 
ክኸውን ከምዝኽእል፡ እንተዀነ - እቲ 
ወፍሪ ጥረ ነገራት ምግሓጥን ጉልበት 
ምምዝማዝን ዘይኮነ፣ ኣብ ዕብየት ቁጠባ 
ሃገር ርኡይ ኣበርክቶ ዝገብር፡ ሰፊሕ 
ዕድላት ሽቕለት ዝፈጥር፡ ቴክኖሎጂ 
ዘሰጋግር፡ ተደማሪ ዋጋ ዝህልዎን 
ሓባራዊ ረብሓ ዘረጋግጽን ክኸውን 

ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መወዳእታ፡ 

ኣብ’ዚ እንኣትዎ ሓድሽ መድረኽ፡ ኣብ 
ሕቚፊ ህዝቢ ዝመውቕ ሓይልታት 
ምክልኻል ኤርትራን ኣብ ውሽጢ 
ሃገርን ወጻእን ዝነብር ህዝብናን፡ 
ማዕረ’ቲ ዝተወፈዮን ንሃገር ዘበርከቶን 
እቲ ዝግባእ ሞሳ ክረክብ ምእንቲ፡ ዘሎ 
ዓቕሚ ተሓባቢሩ ናብ ልምዓት ክኸትት 
ግዜኡ ምዃኑ ብምሕባር፡ ዝጽበየና ዘሎ 
ገዚፍ ልምዓታዊ ዕዮ ንምዕዋት፡ ሓያል 
ውዳበን ምሕደራን ስለዝሓትት፡ ኩሉ 
ኣካላት መንግስቲን ሕብረተሰብን 
ሓላፍነቱ ፈሊጡ ብዝሓየለ ክሰርሕ 
ጸዊዑ።
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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

“ሰብ ኣንጻር ድፍኢትኡ ክቃለስ ይኸብዶ። እቲ ምኽንያታዊ ሰብ ግን 

ክቈጻጸሮ ይኽእል።”
- Democritus

እዚ ኵሉ ወዲ ሰብ በጺሑዎ 
ዘሎ ለውጢ ናይ ስነ-ጥበብ፡ 
ምህንድስና፡ ኤለክትሮኒክስን ካልእ 
እዋናዊ ተክኖሎጂታትን ቅድሚ 
ናብዚ ሎሚ በጺሖሞ ዘለው ደረጃ 
ምዕባለ ምስቃሉ፡ መጀመርታ ኣብ 
ኣእምሮኦ ከም ዕላማ ቀሪጾሞ 
ሒዞሞ ነይሮም።

ዕላማ፡ መደብ ወይ ሸቶ እዩ። 
ልዕሊ ሕልሚ ዝኸይድ ድማ እዩ። 
ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ ዕላማ 
ክበሃል እንከሎ “ከምዝን ከምትን 
ክገብር እየ” ኢልካ ውጥናት 
ምሕንጻጽ እዩ። ብዘይ ዕላማ 
ንቕድሚት ክትግስግስ ኣይከኣልን። 
ዕላማ እንተ ዘይብልና ምሉእ 
ህይወትና ክህውትት ይኽእል።  
ፋይዳኡ ከኣ ኮንቱነት ይኸውን። 
ንጹር ዕላማ እንተ ዘይሒዝና 
ብኵሎም ኣብ ማሕበራዊ ጕዕዞና 
ዝገጥሙና ነገራት እናተፈራረቑና 
ክሰናኸል ንኽእል።

ከምቲ ኣየር ንህይወት ኣገዳሲ 
ዝዀነ፡ ዕላማ ከኣ ንዓወት ኣገዳስን 
ወሳንን ረቛሒ እዩ። ካብዞም 
ብዓወት እንዝክሮም ህቡባት ሰብ 
ዝፈልየናን ዘማሳስለናን ነገር 
እንተ’ሎ ድማ ኣተሓናጽጻን 
ምድልዳል መሳልል ናብ ንጹር 
ዕላማን እዩ። ምኽንያቱ ንጹር 
ዕላማ ብሶላ እቶም ንብህጎምን 
ንሓልሞምን ዓወታት ስለዝኾነ።  

ተማሂርና ናብ ዝለዓለ ደረጃ  

ክንበጽሕ ጥሙሕን ባህግን 
ኵላትና’ኳ እንተዀነ፡ ዝያዳ 
ራእይና ናብ ማዕልቦኡ ክበጽሕ 
ዝሕግዘና ጥበብ ኣጸናንዓና እዩ። 

ገለ ዓወት ከጓናጽፉና ካብ 
ዝኽእሉ ሜላታት ድማ ይስዕቡ፤

- ውሱን ዕላማ ምሓዝ

ዕላማ ንበይኑ ውጽኢታዊ’ኳ እንተ 
ዘይኰነ ብቐዳምነት ክንሰርዖም 
ካብ ዝግብኡና ረቛሒታት ዓወት 
እዩ። ብዘይ ንጹር ኣድህቦ  ገጻት 
መጽሓፍቲ ደጋጊምካ ምግንጻል 
ጥቕሚ የብሉን። መጽሓፍቲ 
ተወኪስና ምሩጽ ፍረ ክንረክብ፡ 
ናብኦም ዘምጽኣናን ትሕዝቶኦምን 
ኣወሃሂድና ንጹር ዕላማ ክንሕዝ 
ኣለና። ንኣብነት “ውሻጠ 
ኮምፒዩተር ብጽጹይ ንምጽናዕ፡” 
ዝብል መንፈስ እንተ ኣቐዲምና፡ 
ናይ መጽናዕቲ ግዜና ኣርባሒ 
ይኸውን። ብውዕሎና ኸኣ 
ንሕጐስ።

- ናይ መጽናዕቲ መደብ 
ምስራዕ

ኣእምሮና  እንቕልቦ ፍልጠት 
ብቐሊሉ ክሕዘልና፡ ተመላላኢን 
ውሱንን ዝዀነ ግዜ ክንህቦ ይግባእ።  
እዚ ምስ ዝኸውን፡  ከምቲ ኣብ 
ሰዓታት ምሳሕ ዝመጽኣና ናይ 
መግቢ ዊንታ፡ ኣእምሮና’ውን 
ኣብቲ ዝሓዛእናሉ ናይ መጽናዕቲ 
ግዜ ፍልጠት ንኽምገብ ብዘይ 
ቀጨውጨው ይበራበር። ዝሃብናዮ 
ሓሳባት ከኣ ብጽቡቕ ክቕበል 
ይኽእል። ንኣብነት ካብ ሰዓት 4 
ቅ/ቐትሪ ክሳዕ ሰዓት 6 ወጋሕታ 
ንመጽናዕቲ እንተ መዲብናዮ፡ ኣብ 
ዝዀነ እዋን ነምሲ ኣይነምሲ ኣብ 
ልክዕ ሰዓትና ደወል ኣእምሮና 
ይዅሕኵሓና። ከምዚ ዓይነት ሜላ 
እንተ ዘይሒዝና ግና ኣእምሮና 

ልሙዳት ስሕተታት ኣብ እንግሊዝኛ
COMMON MISTAKES IN ENGLISH

MISUSED FORMSMISUSED FORMS

THE USE OF A WRONG TENSETHE USE OF A WRONG TENSE

The unrelated participle.
Don’t say: Being in haste, the door was left open.
Say: being in haste, he left the door open.

Care must be taken to provide the logical subject relating to the 
participial phrase. In the sentence given, the logical subject to 
“being in haste” is, of course, “he” and not “the door.”

The question phrase “isn’t it?” misused.
Don’t say: He played well yesterday, isn’t it? 
Say: He played well yesterday, isn’t he?

The question phrase “isn’t it” is used only when the preceding 
statement contains the word “is”: as, “It is a hot day, isn’t it?”

NOTE. In this form of question, the same tense and person 
must be used as in the preceding statement and the correct 
auxiliary must be used. If, however, the preceding statement is 
in the negative form, the question phrase omits “not.”

ምንጪ፤ ካብ መጽሓፍ ‘COMMON MISTAKES IN ENGLISH’

እንዶታት ጭቡጥ ዓወት ካብ ዘጓናጽፉ ሜላታት ኣጸናንዓ
ሓዳሪ ልምዲ ስለ ዘይሃብናዮ፡ ካልእ 
ይትረፍስ ንኸነበራብሮ ብዙሕ ግዜ 
ነጥፍእ። እቲ ነጥፍኦ ግዜ ንባዕሉ 
ሓደ ኣሉታዊ ጐድኑ ይኸውን። 

- ንነፍሲ ወከፍ ዓይነት 
ትምህርቲ ናታ ግዜ ምሃብ

መጽናዕቲ ከከም ዝተበራሃናን 
ደስ ከም ዝበለናን ዓይነት መጽሓፍ 
ምግንጻል ዘይኰነ፡ ውሱን ግዜ 
ንውሱን ዓይነት ትምህርቲ ከነትሕዞ 
ወይ ክንህቦ ኣለና። ኣብ ሓደ ግዜ 
ነንበይኑ ዓይነት ትምህርትታት 
ምጽናዕ፡ ምድብላቕ ወይ ምስርራቕ 
ከምጽኣልና ይኽእል። ዝባሃግናዮ 
ፍልጠት ብግቡእ ክንሕዞ እንተ 
ድኣ ኴንና፡ ብዘውጻእናዮ መደብ 
መሰረት ንነፍሲ-ወከፍ ዓይነት 
ትምህርቲ ዝሃብናያ ግዜ ክንህባ 
ኣለና። ፈተና፡ ዕዮ-ገዛ ካልእን 
ምኽንያታት ኣምጺእና ትጽቢት 
ኣእምሮና ክንቅይሮ የብልናን። 
ኣብ ዕለቱ ዝተመገብናዮ ፍልጠት 
ዝያዳ ኣድማዕቲ ከም ዝገብረና 
ኣየማትእን።

- ገደብ ሰዓታት ኣጸናንዓ

ቅድሚ መጽሓፍ ምግንጻልና 
ክንደይ ኣርእስቲ ክንሽፍን ከም 
ዘለና ብግቡእ ክንሕንጽጽ ይግባእ። 
ሰሲዕና ወይ ቀሪብና ኢልና ኣብ ሓደ 
ግዜ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምስ ነጽንዕ 

ዘንበብናዮ ውጽኢታዊ ዘይክኸውን 
ይኽእል’ዩ። ዝወሰንናዮ ግዜ’ውን 
ይውሓድ ይብዛሕ ኣብ መንጎ 
ናይ ዕረፍቲ መደብ ከነእትወሉ 
ክንክእል ኣለና። ኣብ ውሽጢ 90 
ደቂቕ 10-15 ደቒቕ  ምስ ነዕርፍ 
ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ዝጸንሐ 
ኣእምሮና ሓድሽ ሓይልን ወኒንን 
ሒዙ ይዳሎ። ኣብዚ ክንግንዘቦ 
ዘለና፡ እንወስዶ ዕረፍቲ ምጡን 
ክኸውን ይግባእ። ልዕሊ ዝተረፈና 
ናይ መጽናዕቲ ግዜ ምስ ዝኸውን 
ኣቓልቦና ብኻልእ ክስሓብ 
ይኽእል። ዕረፍቲ ኵሉ ግዜ ምቁር 
እንድዩ፡ “ጥዒሙኒ ኣሎ”  እናበልና 
ከነንውሖ የብልናን። ዝመደብናዮ 
ናይ ዕረፍቲ ግዜ ነዊሑና’ውን 
ከነሕጽሮ የብልናን። ምስቲ ሰዓታት 
ኣጸናንዓና ዝመጣጠን  ዕረፍቲ 
ከነዘውትር ይግባእ። እዚ ምስ 
ዝኸውን  ቅድምን ድሕርን ናይ 
ዕረፍቲ ዝተኻየዱ መጽናዕቲታት 
ብግቡእ ዕማምና ክንፍጽም 
የኽእሉና።

- ልክዕ ኣብ ዝመደብናዮ ግዜ 
ምስ መጽናዕቲ ምግጣም

ብሰንኪ ናይ ገዛ ዕዮን ካልእን 
ካብ ናይ መጽናዕቲ ግዜና ምስ 
እነሕልፍ፡  ብህርፋን ሸውሃቱ 
ከፊቱ ዝተጸበየ ኣእምሮና ክቕየም 
ይኽእል። “ቀስ ኢለ አጽንዕ… 
ሎምስ ደኺመ… ስልቺዩኒ! ዓሰርተ 
ደቂቕ ክሰርቕ… ሓሪቐ ኣለኹ 
ባዕሉ ይፍለጥ…፡” እናበልና ጓል 
መገዲ ምፍጣር ጽቡቕ ኣይኰነን። 
ኪንዮ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ክሳራን 
ጽልዋኦም፡ ንጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን 
እናሳዕረረና ስለ ዝኸይድ ዕውታት 
ክንከውን ኣጸጋሚ ይገብሮ። 
ንድከም! ይጸልኣና! ብዘየገድስ 
ሰዓትና ርኢና መጽሓፍና 
ንገንጽል። ናይ ጭንቀትን ድኻምን 
ማህደርና ተዓጽዩ፡ ናይ ፍልጠት 
መኽዘና ርሑው ስለ ዝኸውን 
ከሎ ጌና ንኣእምሮና ከይፈተንናዮ 
ኣይነባዅሮ። ንኣብነት “ዕዮ ኣሎኒ” 
ኢልና ኣብ ናይ መጽናዕቲ ግዜና 
ኣይንሻወም። ንዕዮ-ገዛ ዝኸውን 
ግዜ ንሃብ። ብኸምዚኦም ዝበሉ 
ምኽንያታት ዘዘንባዕናዮ ወርቃዊ 
ግዜ እታ ምሸት ብዘይ ፍረ ኢና 
ነሕልፎ። ምኽንያቱ መደባት 
ፋሕ  እንተ ኢሎም መሳርሒ 
ኣእምሮና’ውን ፋሕ ክብል’ዩ። 
ብእኡ መጠን ከኣ ኣእምሮና ዝደለቦ 
ፍልጠት ከማዕራሪ ይጽገም። 

ደሞዝ ጸ.

1ይ ክፋል
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ድሙቕ ውዕሎ ኣብ እግሪ ዳዕሮጊደዎን ዮሃንስ 

ጉዕዞና ካብ ከተማ መንደፈራ ናብ ከተማ 
ሰገነይቲ እዩ ቀኒዑ። ‘8 መጋቢት ኣህጉራዊ 
መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ’ ንምብዓል ዝዓለመ 
መደብ እዩ ነይሩና። ሰገነይቲ ምስተባህለ 
ቀዲሙ ኣብ ኣእምሮይ ዝመጽኣኒ ሓሳብ፡ 
እቲ ነቲ በዓል እነብዕለሉ ቦታ ኣብ እግሪ 
ዳዕሮ’ዶ ይኸውን ዝብል’ዩ ነይሩ። 
እቲ ከባቢ ብጸጋታት ዳዕሮ ሃብታም 

ምዃኑ እፈልጥ እየ። ንዳዕሮ ዝወሃቦ 
ኣኽብሮት እውን እምበረ መጠን ልዑል 
እዩ። ንዳዕሮ ኣይኮነንዶ ክትቈርጾ፡ ባዕሉ 
ንዝወደቐ ጨንፈሩ እንተኾነ እውን፡ ንሓዊ 
ክኾኖ ዝጓየ ሰብ ኣይትረክብን ኢኻ። ካብዚ 
ዝነቐለ ክኸውን ይኽእል፡ ኣብታ ውስንቲ 
ቦታ ጥራይ ኣስታት 400 ዳዓሩ ከምዘለዋ 
ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝረኸብኩዎ ሓበሬታ 
ነይሩኒ። ኣብ ሃገራዊ ባጤራና ኣብ ሓሙሽተ 
ናቕፋ ዘላ ስእሊ እውን ሓንቲ ካብኣተን 
እያ። ብዙሓት ካብተን ዳዓሩ፡ መጸውዒ 
ኣስማት ኣለወን። ነቲ ኣስማት ክትፍትጎ 
እንተድኣ ፈቲንካ ድማ ነናይ ባዕለን ታሪኽ 
ሓዚለን ትረኽበን።
ነገሩ “ንዘረባ ዘረባ የምጽኦ፡ ንሓመድ 

ዱጕሪ የውጽኦ” ድኣ ኮይኑ እምበር፡ ናይ 
ሎሚ ዛዕባናስ፡ እዚ “ኤርትራዊት መኪታ 
ተድምዕ፡ ብርሃጻ ተልምዕ” ኣብ ትሕቲ 
ዝብል ቴማ ዝበዓል ዘሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ 
ደቂ-ኣንስትዮ እዩ። ነዚ በዓል’ዚ፡ ንሕልሚ 
ዓሎቕቲ ኣምኪንና፡ ንወረርቲ ስዩም ኣቢልና፡ 
ዕጥቆም ኣፍቲሕና ናብ ጎደና ልምዓት 
እናኣቋመትና ነብዕሎ ምህላውና ንኹልና 
ብሩህ እዩ።
እቲ ብሰልፊ ተመሃሮ፡ ኣዴታት፡ ኣኽበርቲ 

ጸጥታ፡ ሰራዊትን ህዝብን ዝተሰነየ ሰልፊ 
ናብታ ንዓባይ ዳዕሮ ኣማእኪሉ ዝተደኰነ 
ኣዝዩ ሰፊሕ ዳስ ኣተወ። ካብ ዝተፈላለያ 
ንኡሳን ዞባታት ዝመጽኡ ዕዱማትን ካብ 
ዝተፈላለያ ክፍላተ-ሰራዊት እዚ ማእከል 
ዝመጽኡ ኣባላት ሰራዊትን እውን ኣብቲ 
ዝተዳለወሎም ቦታ በጺሖም ነበሩ። ነታ ኣብ 
ማእከል ዳሳት ዝነበረት ዳዕሮ ምስ ረኣኹ 
ትምኒተይ ስለዝሰመረለይ ተሓጒሰ ነይረ። 
እቲ ዳሱ ሸሊሙን ሰቲ ነስኒሱን ኣጋይሹ 
ንክቕበል ዝተዳለወ ህዝቢ ሰገነይቲ ድማ፡ 
እኽለ ማዩ ኣዳልዩ ኣጋይሹ ከሳሲ ጀመረ።
እተን ሕመረት ምትርናዕ ቃልስን ምኽባር 

ልኡላውነትን ምዃነን ብግብራዊ ስራሕ 
ዘመስከራ ደቂ-ንኣንስትዮ መግበን ኣዳልየን፡ 
ስዋ፡ ኣባዕከ፡ ዕፉን፡ ብቁልቶ፡ ሕምባሻ፡ ሃንዛ፡ 
ዕምባባን ካልእን ቀሪበን ነቲ ኹሉ ዕዱም 
ብልዑልና ስተዩልና ክብላ ጀሚረን። 
ውህደት ሃማደኤ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ፡ 
ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሰገነይትን ሃማደኤ 
ዞባን ዘድመቖ ውራይ ብጉጅለታት 
ባህሊ እዚ ማእከል፡ ክፍለ-ሰራዊት 19 
ከምኡ እውን ብጉጅለ ቀያሕቲ ዕምባባ 
ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ብዝቐረበ 
ዝተፈላለየ ደርፍታት፡ ትልሂታትን ድራማን 
ንኽመውቕ ጊዜ ኣይወሰደን። ህዝብን 
ሰራዊትን ኣብ ትሕቲ እታ ኣብ ሓደ እዋን 
ኣሽሓት ሰባት ከተጽልል እትኽእል ዓባይ 

ዳዕሮ እስክትሽም ይብል።
እቲ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ 

ተስፋጽዮን፡ ኣዛዚ እዚ ማእከል ብርጌደር 
ጀነራል ተኽለ ክፍላይ፡ ጸሓፊት ህግደፍ ዞባ 
ደቡብ ወ/ሮ ኣመተ ንጉሰ፡ ኣዘዝቲ ክፍላተ-
ሰራዊት፡ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትሪታት፡ 
ኣቦ-መንበር ባይቶ፡ ሓለፍቲ ማሕበራትን 
መራሕቲ ሃይማኖትን ብዓቢኡ ኸኣ ህዝቢ 
ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሰገነይትን ካልኦት 
ዕዱማት ንኡሳን ዞባታትን ዝተሳተፉዎ በዓል 
መመሊሱ ይደምቕ።
ሕቶ ደቂ-ኣንስትዮ ግን፡ 8 መጋቢት 

እናኽትኣትወና እነልዕሎ፡ ኣብ ካልእ 
እዋን ግን እንዝንግዖ ጉዳይ ከምዘይኮነ 
ኩልና እንሰማማዓሉ ሓቂ እዩ። ህላወ ጓል 
ኣንስተይቲ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዕለት ካብ 
ሃለወ፡ ጉዳያ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዕለት ክለዓልን 
ክንሰርሓሉን ከም ዝግባእ ነቲ ህዝቢ ኮነ 
ሰራዊት ምዝኽኻር ዘድልዮ ኣይነበረን። 
ምኽንያቱ፡ ነቲ ብምልኣት እንተድኣ 
ተጓዒዝና ጥራይ ክንረኽቦ እንኽእል ዓወት፡ 
ንደቂ-ኣንስትዮ ጐሲኻ ብፍርቂ ዓቐን ጥራይ 
ክትጓዓዞ ምፍታን፡ እቲ ዝርከብ ውጽኢት 
ፍርቂ ናይ ሓደ ምሉእ ምዃኑ ዝፈልጥ 
ህዝብን ሰራዊትን ስለዝኾነ።
ኣብ ኤርትራ፡ ምስጢር ናይ ኩሎም 

ዝምዝገቡ ዓወታት፡ ኣብቲ ብእኩብ 
ምሕሳብ ዝብል ሰረተ-እምነት ህዝባዊ ግንባር 
ከም ዝምርኮስ ዘይፈልጥ የለን። እዚ ሰረተ-
እምነት እዚ ካብ ባዶሽ ዝነቐለ ኣይኮነን። 
ካብቲ ናይ ሕብረተሰብና ሓቢርካ ናይ 
ምዕያይ፡ ሓቢርካ ናይ ምምካትን ሓቢርካ 
ናይ ምዕዋትን ባይታ ዝነቅል እዩ። ብወፈራ 
ናይ ምስራሕ፡ ከቢብካ ናይ ምምጋብን 
ከቢብካ ናይ ምስዕሳዕን ባህልና እውን ኣብቲ 
ብእኩብ ናይ ምሕሳብ ቅኒት ዝውደን 
ከይኮነ ኣይተርፍን።
ንጉዳይ ጾታዊ ምዕሩይነት ኣመልኪቶም 

ዝተነድፉን ኣብ ባይታ ዝተረጋገጹን መርሓ 
ጎደናታት/ሕንጻጻት እውን፡ ካብ’ዚ ብእኩብ 
ናይ ምሕሳብ ሰረተ-እምነት ከም ዝብገሱ 
ምስትውዓል ዘድልዮ ኩነት እዩ። ነቲ ሓደ 

ሒዝካ ነቲ ሓደ ብምጉሳይ ዝርከብ ዓወት 
ወይ ሃገራዊ ምዕባለ ክህሉ ዝከኣል ኣይኮነን። 
ካብኡ ንናብኡ ኸኣ፡ ህዝባዊ ግንባር ብግብሪ 
ዝፈተነሉን ዝተፈተነሉን ዕዮ ብምዃኑ፡ 
ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ኣፈ-ጨለ ኣፍ-ልቡ 
ነፊሑ ሰጋእ ከይበለ ክምልሶ ዝኽእል ንጹር 
ሕቶ እዩ።
ኩልና ከም እንርድኦ፡ ደረጃ ምዕሩይነት 

ጾታዊ ሱታፌ መለክዒ ስልጣነ ሕብረተ 
ሰብ እዩ። እቲ ዝበለጸ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ 
ክወቕዖ ዝኽእል ሸቶ፡ ሕብረተ ሰብ ብዘይ 
ኣፈላላይ ምዕሩይ ዕድላት ይረክብ ምህላዉ 
ምርግጋጽ እዩ። ምርግጋጽ ምዕሩይ 
ዕድላትን መሰላትን ደቂ-ኣንስትዮ ኪንዮ 
ሰብኣዊ መሰል፡ ዋሕስ ልምዓትን ዕብየትን 
መላእ ሕብረተ-ሰብ ስለ ዝኾነ።
ነቶም ናብ ምሉእነት ዝወስደና መገዲ 

ረጊጦም፡ ንውጽኢትና ኣብ ምንካይ ወይ 
ኣብ ምድኻም ናይ ባዕሎም ግደ ዝጻወቱ 
- ከም መርዓ ትሕቲ ዕድመ፡ ምኽንሻብ 
ጓል-ኣንስተይትን ጎዳእቲ ባህላዊ ፍወሳታትን 
ካልኦትን ንምቑጻይ ዝግበር ዘሎ ስራሕ 
እምበኣር፡ ካብ’ዚ ኣብ ላዕሊ ክግለጽ 
ዝጸንሐ መንጽር ዝብገስ እዩ። ስለ’ዚ፡ ብዘይ 
ዝኾነ ጾታዊ ኣድልዎ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ 
“ሓመድ ድበ ድሑር ባህሊ” ብምሉእ 
ልብና ክንሳተፍ እዚ ዘለናዮ ውሁብ ጊዜ 
ዝጠልቦ ሓቂ እዩ። 
ከምኡ ምስ እንገብር፡ ብዘይ ጥርጥር መጠነ 

ሞት ኣደን ዕሸልን ክንንኪ፡ ተሳታፍነት ደቂ-
ኣንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ብምዕባይ 
ድማ ምዕባለ ከነረጋግጽ ንኽእል ኢና። ኣብ 
ጉዳይ ደቂ-ኣንስትዮ ኣበርቲዕካ ምስራሕ፡ 
ንብሩህ መጻኢ ደቂ-ኣንስትዮ ዘርእየና 
ኣገዳሲ ዋላ/መማዕደዊ እዩ ጥራይ ዘይኮነ፡ 
ንምሉእ ሕብረተ-ሰብ ናብ ዝበለጸ ምዕባለ 
ዘሰጋገር መሳልል እዩ ክንብል ከኽእለና 
እዩ።
ኤርትራ፡ ካብ ማዕሙቕ እልቢ ኣልቦ 

ተጻብኦታት ብገዛእ ሓይላን ውሽጣዊ 
ዓቕማን ቦሎኽ ዝበለት ሃገር እያ። እዛ 
ብዘስተንክር ጅግንነት እትልለ ውቅብቲ 

ሃገር፡ ደቃ ብዘይ ዝኾነ ፍልልይ ብስኒት 
ንሃገራዊ ክብረት ደው ይብሉላ። ጓሎም 
ወዶም ንዓመጽቲ ናይ ምስዓር ባህሊ 
ከም ዘለዎም ፈታውን ጸላእን ዝፈልጦ 
ሓቂ እዩ። ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ 
ኣብቲ ዝተኻየደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ይኹን 
ምውሓስ ልኡላውነት ኣብ ጎድኒ ደቂ-
ተባዕትዮ ኣሕዋታ ተሰሊፋ፡ ንኹሉ ጸገማት 
በዲሃ ክቡር ዋጋ እናኸፈለት ዓወት ከም 
ዘምጽአት መሰኻኽር ዘድልዩዎ ጉዳይ 
ኣይኮነን።
ጅግንነት ጓል-ኣንስተይቲ ኤርትራ ግን፡ 

ኣብ’ዚ ጥራይ ተሓጺሩ ዝተርፍ ኣይኮነን። 
ሃገር ምስ ተወረረት ነታ ዝቐደመት ዋዕሮ 
ትትክኣ ሓዳስ ዋዕሮ ከም ዝተወለደት 
ዘረጋግጽ ኣስተንካሪ ታሪኽ ጅግንነት ተሰሪሑ 
እዩ። ጅግንነት ቀዳሞት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 
ዳሕረዎት ምድጋሙ ተረጋጊጹ። ነቲ 
ገበትቲ ብመገዲ ተላኣኣኽቶም ዝወልዑዎ 
ወራር ንምብርዓን፡ ኣዴታት ኤርትራ ካብ 
ጻት ንጻት ብምኽታት ንሕሉፍ ታሪኽ ደቂ-
ኣንስትዮ ናይ’ዛ ሃገር ደጊመናኦ። 
ነቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ዝተሰለፉ 

ደቀን፡ እኽለ ማዮም እናኣዳለዋ ብምልኣኽ 
ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ቃልሲ 
ደጀን ፈጢረናሎም። በዚ ኸኣ፡ ንብዝሒ 
ሰራዊት ኤርትራ ጸላእቲ ብዘይገመቱዎን 
ዘይተጸበዩዎን መገዲ ቅጽበት ናብ 
ኣማኢት ኣሽሓት ከም ዘዕረጋኦ መሰኻኽር 
ዘይንደልየሉ ውሽጣዊ ጉዳይና እዩ።
እቲ ብመገዲ ጉጅለታት ባህሊ እዚ 

ማእከልን ክፍለ ሰራዊት 19ን ዝተኣጐደ 
ጓይላ ኣየዕረፈን። ህዝብን ሰራዊትን 
እስክትሽም ምባል ቀጺሉ። ሃገራዊ 
ደርፍታትን ንጅግንነትን መኸተን ደቂ-
ኣንስትዮ ዝገልጹ ዜማታትን ሓደ ድሕሪ 
ሓደ ውሒዞም። ኣቦታት ደቢሎም፣ 
እልልታ ኣዴታት መመሊሱ ኣንጐድጒዱ።
ኣብ መንጎ’ዚ ግን፡ ሓላፊት ሃማደኤ 

ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ወይዘሮ ኣበራሽ መስፍን 
ቃል ንኸተስምዕ ናብ መድረኽ ደየበት። 
ንሳ ኤርትራዊያን ደቂ-ኣንስትዮ ብዘደንቕ 

ኣገባብ ኣንጻር ባህሪያዊን ባህላውን 
ማሕለኻታት ተቓሊሰን ማዕርነተን ከም 
ዘረጋገጻ ገሊጻ። ኣስዒባ ኸኣ፡ ደቂ-ኣንስትዮ 
ሕጂ’ውን ከምቲ ኣብ እዋን ቃልሲ፡ ብሓያል 
ውዳበን ጥምረትን ልዑል ንቕሓት ዓጢቐን 
ኣብ ዓውድታት ትምህርትን ሞያን ቅያ 
ይፍጽማ ከምዘለዋ ሓቢራ። ህዝቢ ንኡስ ዞባ 
ሰገነይቲ ኣብ ኣበዓዕላ 8 መጋቢት ንዘርኣዮ 
ተወፋይነትን ውህደትን ድማ ኣመስጊና።
ቀጺሉ ቃል ዘስምዐ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ 

ሰገነይቲ ኣቶ ዓብደልቃድር ሓጅ ዓሊ እዩ። 
ንሱ ኣብ ዘስምዖ ቃል - ነቲ ደቂ-ኣንስትዮ 
ኤርትራ ኣብዚ ናይ ጸላእቲ ናይ ደግሲ 
ጊዜ ዘርኣይኦ ጅግንነት ድሕሪ ምጥቃስ፡ 
“ዓንዲ ማእከል ሃገር ዝኾነት ኤርትራዊት 
ጓል-ኣንስተይቲ፡ ንሳ ተፍሪ፡ ንሳ ተዕቢ፡ ንሳ 
ትወፍር፡ ንሳ ትትክእ፡ ባዕላ ድማ ትስዕብ” 
ብምባል ብንጹር መገዲ ድሕሪ ምግላጹ፡ 
እዚ ዘለናዮ ጊዜ፡ ንሕቶ ወፍሪ ልምዓት 
እንምልሸሉ ጊዜ ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ 
ንኹሎም ነቲ በዓል ኣብ ምድማቕ 
ዝሰርሑ ኣካላት ኣመስጊኑ።
“ነቲ ነዊሕ ጽንኩርን ሕልኽላኽን እዋን 

ብልዑል ትብዓትን ተጻዋርነትን ሰጊርና፡ 
ኣብ ዝሓሸን ዘተኣማምንን ባይታ ረጊጽና፡ 
ካብ ዝሓለፈ መድረኻት ዝበለጸን ጭቡጥን 
ዕድላት ሒዝና ኣብ ንቕሎ ንርከብ ኣሎና” 
ዝበለት ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ደቡብ 
ወይዘሮ ሰናይት ኣፈወርቂ ብግዲኣ፡ እዚ 
ዘለናዮ መድረኽ፡ ብስራሕን ቃልስን 
ክስገር ከም ዝግብኦን ናቱ ብድሆታት 
ክህልዎ ከምዝኽእልን ክዝንጋዕ ከምዘይብሉ 
ኣገንዚባ።
ቀጺላ ወይዘሮ ሰናይት፡ ኣብቲ ሕሉፍ 

ጉዕዞና ብኣንጸባራቒ ዓወት ክንወጽእ 
ዘብቅዓና ጽንዓት፡ ተወፋይነት፡ ዓያይነት፡ 
ማሕበራዊ ስኒትን ጾታዊ ማዕርነትን 
ዝሕላገቱ ክብርታትና፡ ኣብዚ መድረኻዊ 
ተልእኾ ምርግጋጽ ዘላቒ ልምዓት ዋሕስ 
ዓወትና ኮይኑ ንመዋእል ከምዝቕጽል 
ገሊጻ።
ቀጺሎም፡ ኣቦ-መንበር ባይቶ ዞባ ደቡብ፡ 

ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ደቡብን ሓላፊ ሃኮስኤ 
ዞባ ደቡብን ንትካላቶም ወኪሎም ናይ ደገፍ 
መልእኽቲ ኣስሚዖም። ድሕሪ’ዚ ኣብ 11 
ክፍሊ ልዑል ነጥቢ ንዝረኸባ 10 ደቂ-
ኣንስትዮ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ መተባብዒ ምስ 
ተዋህበ፡ ነቲ መድረኽ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ 
ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽዮን እዩ ተረኪቡዎ።
ኣቶ ሃብተኣብ ብግዲኡ፡ ነታ ብጅግንነትን 

ሓበንን እትፍለጥ ኤርትራዊት ጓል 
ኣንስተይቲ፡ ብኢደይ ኢድካ ብማዕረ 
ናይ ምዕያይ ባህሊ ንምርግጋጽ ክመርሑ 
ዝተሓንጸጹ መትከላትን መርሓን፡ ካብቲ 
ብሓባር ተኸባቢርካ ምንባርን ንሓባራዊ 
ሽግር ሓቢርካ ናይ ምብዳህ ባህልን 
ዝመንጨወ ስኒትን ተዋህዶን ከምዝኾነ 
ምስትውዓል ዘድልዮ ክብርናን መለለይናን 
ምዃኑ ኣብሪሁ። 
በዚ ኸኣ፡ ድሕሪ’ቲ ዝቐጸለ ድሙቕን 

ውዕዉዕን ጓይላ ውዕሎና ዛዚምና ናብ 
ቦታና ተመሊስና። ዕድመ ነተን ተቓሊሰን 
ዘቃለሳ ጀጋኑ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ!!

ዜና
ኣባላት ማ.ስ.ሃ.ኣ፡ ኣብ ሕርሻ 
ኣፍ-ሂምቦል ሓገዞም የበርክቱ

ኣባላት ማእከል ስልጠና ሃገራዊ 
ኣገልግሎት (ማ.ስ.ሃ.ኣ) - ሳዋ፡ ካብ 7 
መጋቢት ጀሚሮም ንኣስታት ሓደ 
ሰሙን ዝቕጽል፡ ኣብ ሕርሻ ኣፍ-
ሂምቦል ማእቶት የካይዱ ኣለዉ። 
እቲ ስራሕ ብቐንዱ - ኣብ 80 ሄክታር 

ዝለምዐ ፍርያት ኮሚደረ ኣብ ምሕፋስ 

ዘተኰረ ምዃኑ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ካብ ጠርነፍቲ - ሓለቓ ስታፍ ክፍለ-

ሰራዊት ካፒተን ፍስሃየ ስዩም፡ ኣብ’ቲ 
ወፈራ ልዕሊ 740 ዓቕሚ-ሰብ ብልዑል 
ወኒ ይሳተፍ ምህላዉ፡ እቲ ፍርያት 
ድማ ናብ ፋብሪካ ባና-ቶም - ኣለቡ 
ይለኣኽ ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣዛዚ ብርጌድ ካፒተን ዘርእሰናይ በየነ፡ 

እቲ ፍርያት ንምእካቡ - ልዕሊ ዓቕሚ 

ናይ’ቲ ኣብኡ ዘሎ ኣሃዱ ብምዃኑ 
ንምሕጋዞም ከምዝመጽኡ ብምሕባር፡ 
በቲ ዘሎ ሓያልን ውሁድን ስራሕ ኣብ 
ዝሓጸረ እዋን ክዛዘም ዘለዎ እምነት 
ገሊጹ።
እቲ ኣብ እዋኑ ዝእከብ ዘሎ ፍርያት፡ 

ተመስሪሑ ጠለብ ህዝቢ ኣብ ምምላእ 
ዝህልዎ ኣበርክቶ ቀሊል ከምዘይኰነ 
እውን ኣገንዚቡ።
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“ኣብ ኣገልግሎት፡ ከም ቀዳማይ ስትራተጂን ዕላማን ክንበጽሖ ዝግበኣና 
‘ዜሮ ጉድለት’ እዩ”  ዶ/ር ታደሰ በየነ

ኣብራሃም ዘርርአ (ወዲ ሃለቃ)

ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሕታማት ጋዜጣ ሓዳስ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሕታማት ጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ ዓምዲ ቃለ-መሕተት፡ ብዛዕባ ኤርትራ ዓምዲ ቃለ-መሕተት፡ ብዛዕባ 
ብቑዕን ብሉጽን ኣወሃህባ ኣገልግሎታት፡ ኣብ ብቑዕን ብሉጽን ኣወሃህባ ኣገልግሎታት፡ ኣብ 
ቤት-ጽሕፈት ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ምስ ቤት-ጽሕፈት ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ምስ 
ላዕለዋይ ክኢላ ስነ-ምሕደራ ዶ/ር ታደሰ ላዕለዋይ ክኢላ ስነ-ምሕደራ ዶ/ር ታደሰ 
በየነ ንሰለስተ ክፋላት ዝቐጸለ ቃለ-መሕትት በየነ ንሰለስተ ክፋላት ዝቐጸለ ቃለ-መሕትት 
ኣካይድና ከም ዝነበርና ይዝከር። ንሎሚ ኣካይድና ከም ዝነበርና ይዝከር። ንሎሚ 
እውን፡ 4ይን መወዳእታን ክፋሉ ይስዕብ  - እውን፡ 4ይን መወዳእታን ክፋሉ ይስዕብ  - 
ሰናይ ንባብ።ሰናይ ንባብ።

ሕራይ ዶ/ር፡ ንምንታይ እዩ ብቕዓት ናይ ሕራይ ዶ/ር፡ ንምንታይ እዩ ብቕዓት ናይ 
ሓንቲ ትካል ወትሩ ክምዘን ዘለዎ?ሓንቲ ትካል ወትሩ ክምዘን ዘለዎ?

ኣብ ምምዛን ብቕዓት ትካላት፡ ክንፈልጦም 
ዝግባኣና መሰረታውያን ኣዕኑድ ኣለዉ። 
ሓንቲ ካብኣተን ድማ፡ እታ ርክብ (ኮሙኒከሽን) 
እንብላ እያ። እዛ ትካል እዚኣ ርክብ ክትገብር 
እንከላ፡ ‘እንታይ እዮም እቶም ክብጽሑን 
ክትግበሩን ዘለዎም ኣገልግሎታት? እንታይ 
ኢና እቲ ክንዓሞ ንጽበ ዘለና? እዚ ከምዚ 
ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባ ኣብ መንጎ’ቲ ወሃቢ 
ኣገልግሎትን ተገልጋላይን ንኽትረዳዳእ 
የኽእለካ እዩ። ‘እዚኦም እዮም ሸቶታተይን 
ዕላማታተይን፡ እዚኦም እዮም ናይ ሎሚ 
ዕማማተይ’ ክትብል ኣለካ። ንኣብነት ሓደ 
ሓኪም፡ ‘ኣብ መዓልቲ 30 ሕሙማት ክርኢ 
ኣለኒ’ ዝብል እንተኾይኑ፡ ነታ ‘30’ ትብሃል 
ዘላ ታርጌት (ሸቶ) ክትበጽሓ እንተኾይንካ፡ 
ዓሚል ክትስሕብ ኣለካ። እዚ ድማ ጥዑይ 
ርክብ ምስ ዝህልወካ ኢኻ ትዕወተሉ። እቲ 
ጽቡቕ ነገር፡ ‘30 እየ ዝርኢ’ ኢልካ እንተደኣ 
መጺእኻ ነብስኻ’ውን ተዳልዩ’ዩ  ዝመጽእ። 
እቲ ስራሕ’ውን ብኸምኡ መሰረት 
ክትቅረበሉ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መንጎ’ቲ 
ነቲ ስራሕ ዝህብን ዝቕበልን ዘሎ ኣካል 
ድማ ንኽትረዳዳእን ሸቶ ናይ’ቲ ውጥን 
ንኽትዕወተሉን የኽእለካ። 
ኣብ መንጎኻ እውን ዓቢ ድርኺትን 

ሞራልን ናይ’ቲ ስራሕ ይፈጥረልካ እዩ። 
እተን ዝተዋህባ ስራሕ፡ ብምሉአን እንተደኣ 
ዓሚምካየን ውሽጥኻ ኩሉ ግዜ ቅሱን እዩ። 
ኣብ’ቲ ትሰርሖ ዘለኻ’ውን ዕጋበት ናይ 
ኣገልግሎት ኣሎ ማለት እዩ። ንምንታይ 
ኢኻ ብ30 ውጥን ኣውጺእካ እንተደኣ 
ኢልካኒ፡ ከም’ዚ ዓይነት መለክዒታት ትግባረ 
መደባት፡ ነቲ ስራሕ ብቐሊሉ ንኽትቈጻጸሮን 
ከተማሓድሮን ሓጋዚ ስለዝገብሮ እዩ። ቀሊል 
ጥራሕ ዘይኮነ’ውን ኣብ መንጎኻ ርእይቶን 
ግብረ መልስን ንኽትወሃሃብ እውን ጠቓሚ 
እዩ። ‘ኣብዝን ኣብትን ጽቡቕ ኣሎ። ኣብዝን 
ኣብዝን ከኣ ክመሓየሽ ኣለዎ’ ኢልካ፡ 
ንትግባረ ናይ’ቲ ኣገልግሎት ክትዘራረበሉ 
እውን ዕድል ይፈጥር እዩ። ብተወሳኺ፡ 
ስራሕካ መታን ሓይሊ ክህብ በብእዋኑ 
እንተደኣ መዚንካዮ፡ ‘ኣታ እዚ ስራሕናስ 
ከም’ዚ ገይርና ከነመሓይሾ ንኽእል ኢና’ 
ኢልካ ንኽንረዳዳእ ይሕግዘካ እዩ። ብሓጺሩ፡ 
ኣብ ምልካዕ ብቕዓት ትካልካ፡ ንምውጻእ 
ናይ ነዊሕ ዓመታት ስትራተጅያዊ ውጥን 
ጽቡቕ እዩ። ስለምንታይ’ዩ ከም’ዚ ዝኸውን፡ 
ነቲ ስትራተጅያዊ ውጥን ከነውጽኦ እንከለና፡ 
ዕላማታትናን ሸቶታትናን በጺሕናዮምዶ 
ኣይበጻሕናዮምን? ንኸነረጋግጽ፡ ብኻልእ 
ወገን ከኣ፡ ብዶክመንት ዝተሰነየ ኣብ መንጎ 
ናይ’ቲ ስራሕ ዘሎ ኣካል፡ ሓባራዊ ርድኢትን 
ኣጠማምታን ንኽህልዎ ይሕግዝ። እዚ ድማ፡ 
እቲ ወሃቢ ኣገልግሎት ናብኡ ገጹ ንኽቐንዕ 
ጠቓሚ እዩ። ብሓፈሻ ብዙሕ ዕላማታት ክህሉ 
ይኽእል እዩ። ካብቶም ብዙሓት ግን፡ ኣየኖት 
ሸቶታት እዮም፡ እቶም ንስኻ ናይ ቀዳምነት 
ቀዳምነትታት ክትህቦም ዘለካ ክትፈልጦ 
ኣለካ። “እዛ ትካል ክትዕወት እንተኾይናስ፡ 
ብኸመይ እንተኸድና ይሓይሽ?” ዝብል 
ሕቶ፡ ነቶም ክትዕወተሎም ደሊኻ ዘለኻ 
ውጥናት የነጽረልካ እዩ። ውጥን  እንተደኣ 
ኣሎ ኮይኑ፡ እንታይ ለውጢ እዩ ክመጽእ 
ዝድለ ዘሎ? ንምዕዋቱኸ እንታይ ጸጋታት 
የድልይዎ? እቶም ሓገዝቲ መሳርሒታትከ 
መን የምጽኦም? መንከ የንቀሳቕሶም 
ንኽትሓስብ’ውን የኽእለካ። እዚ ንብሎ ዘለና 
ኣብ’ቲ ውጥንካ እንድሕር ኣትዩ፡ ካብ’ቲ 
ዘለኻዮ፡ ናብ ልዕል ዝበለ ደረጃ ዕብየትን 

ምዕባለን ንኽትሰጋገር የኽእለካ እዩ። ስለ’ዚ፡ 
ስጉምታት ንኽትወስድ፣ ኣብ ሓበሬታ፡ 
ውጥን፡ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ስራሕ 
ንኽትዓምም የኽእለካ ማለት እዩ። እዘን 
ነጥብታት እዚአን ከኣ፡ ነቶም ወሰንቲ ዝብሃሉ 
ኣካላት ናይ’ቲ ትካል ከም ምንጪ ዓወት 
ኮይነን ዘገልግላ እየን። 

ነዚ ንኽትገብር መለክዒ ትግባረ (Bench ነዚ ንኽትገብር መለክዒ ትግባረ (Bench 
Marking) ወሳኒ ምዃኑ ጠቒስካ ኣለኻ’ሞ፡ Marking) ወሳኒ ምዃኑ ጠቒስካ ኣለኻ’ሞ፡ 
ብቐንዱ እዚ መነጻጸሪ ትግባረ ዝብሃል ዘሎ ብቐንዱ እዚ መነጻጸሪ ትግባረ ዝብሃል ዘሎ 
እንታይ እዩ? እንታይ እዩ? 

መነጻጸሪ ትግባረ ማለት ኩሉ ዝግበር 
ስርሓት፡ መነጻጸሪን መዐቀንን ክህልዎ 
እንከሎ እዩ። ክንዲ’ዚ ሰሪሐን ኣገልጊለን 
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብመንጽር እቲ ክኸውን 
ዘለዎ እንታይ ኢኻ ሰሪሕካን ዓሚምካን 
ዘለኻ  መለክዒ እዩ። ብሓፈሻ፡ መዐቀኒን 
መበገስን ትግባረ ኣሃዝ እዩ። ኣበይ ኢኻ 
ዘለኻ? ናበይ ክትበጽሕ ትደሊ? ከም 
መፍለጥን መገምገምን ኮይኑ ዘርኢ እዩ። 
እዚ መነጻጸሪ ዝብሃል ዘሎ ብኽልተ ነገራት 
እዩ ዝውሰድ። ሓደ፡ እቲ ውሽጣዊ ክኸውን 
እንከሎ፡ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ግዳማዊ 
እዩ። እቲ ውሽጣዊ ዝብሃል እቲ ኣብ 
ውሽጥኻ እትገብሮ መለክዒታት እዩ። ‘ኣበይ 
ነይርና? ናበይ ክንከይድ ኢና?’  ኢልካ 
እትገብሮ እዩ። ምናልባት እዚ ቅልል ዝበለ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ውድድር 
ግን፡ ኩሉ ግዜ ምስ ግዳማዊ እዩ ክኸውን 
ዘለዎ። ስለምንታይ፡ በይንኻ ኣለኻ እንተደኣ 
ኾይንካስ ‘ንሕና ከምዚ ኢና ንሰርሕ እንተደኣ 
ኢልካ፡ ብፍጹም መለክዒ ኮይኑ ክትረኽቦ 
ኣይትኽእልን ኢኻ። ምስ ናይ ካልኦት እንተ 
ኣወዳዲርካዮ ግን፡ ‘ኣብዚ ኢና’ባ ዘለና፡ እዚ 
ከኣ ይተርፈና ኣሎ’ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል 
ኢኻ። ስለ’ዚ እቲ ግዳማዊ መነጻጸሪ (exter-
nal bench marking) ዝያዳ የድልየካ ማለት 
እዩ። እንታይ ትዓምም ኣለኻ? እቲ ትሰርሖ 
ዘለኻ ክኸውን ዘለዎ ድዩ? ካብ ክውንነት 
ዝብገስ ድዩ? ብኸመይ ሓዲሽ ሓሳባትን 
ምህዞን ከነምጽእ ንኽእል? ናብቶም ኣገደስቲ 
ዝብሃሉ ናይ ምምሕያሽ ሜላታትከ ከመይ 
ገይርና ክንኣቱ ንኽእል? ኢልካ፡ ብመነጻጸሪ 
ትግባረ መደባት ክትከይድ ወሳኒ ይገብሮ። 
እዚ እንታይ’ዩ ዘርእየና፡ ኣብ መንጎ’ቲ 
ትገብሮ ዘለኻን ክኸውን ዘለዎን ፍልልይ 
እዩ ዘርእየካ። ከመይ ገይርካ ኢኻ ናብ’ቲ 
ዝድለ ዘሎ ክትበጽሕ ዘለካ ድማ ይሕብረካ። 
በብእዋኑ እትገብሮም ዘለኻ ምምሕያሻትከ 
ናበይ ክወስዱኻ ኣለዎም? ብሕጽር ዝበለ፡ 
ናበይ ገጽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ዘርእዩኻ 
እዮም። ስለ’ዚ ነቲ ዘለካ ርዒምካዮ ክትነብር 
ዘይኮነስ፡ ነቲ ዘላካ ናይ ኣገልግሎት መስርሓት፡ 
ከመይ ገይርካ ኢኻ ክትቅይረሉ እትኽእል 
- መፍትሒ ከተምጽእ ክትሓስብ እንከለኻ፡ 
መነጻጸሪ ትግባረ መደባት ንጥቀም ኣለና 
ማለት እዩ።

ብሓፈሻ፡ ኣገልግሎታት ካብ ትጽቢት ብሓፈሻ፡ ኣገልግሎታት ካብ ትጽቢት 
ወጻኢ ብቕዓቶም ትሑት ምስ ዝኸውን ወጻኢ ብቕዓቶም ትሑት ምስ ዝኸውን 
ብኸመይ ኢና ከነመሓይሾ እንኽእል? ብኸመይ ኢና ከነመሓይሾ እንኽእል? 
እንታይ መፈወሲ ወይ ስትራተጂ ክህልዎ እንታይ መፈወሲ ወይ ስትራተጂ ክህልዎ 
ይኽእል ትብል?ይኽእል ትብል?

ኩሉ ግዜ ኣገልግሎታት ካብ ትጽቢት 
ወጻኢ ትሑት ክኽውን ከሎ፡ ብኡ መንጽር 
ዓሚል ዘይዕጋበቱ ክገልጸሉ ዝኽእል ጉዳያት 
እዩ ዝኸውን። ስለ’ዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ 
ጉዳያት ግን፡ እንታይ እዮም? ኣብ ምንታይ 
እዮም ዝኽሰቱ? እንታይ ኮይኖምከ ካብ 
ትጽቢት ወጻኢ ዝኾኑ’? ኢልና ክንርኢ 
እንተኾይንና ግን፡ ብኣብነት ክንድርኦ 
ዝሓሸ ኮይኑ እስምዓኒ። ሓንቲ ዓሚል ኣብ 
ሓደ ባንኪ ዘቐመጠቶ ገንዘባ ከተውጽኦ 
ምስ ከደት፡ ሕሳባ ጎዲሉ ይጸንሓ ንበል። 
ንሰራሕተኛ ናይ’ቲ ባንኪ ‘እዚ ሕሳበይሲ 
ጌጋ ኣለዎ’ ትብላ’ሞ፡ እታ ሰራሕተኛ 
ናይቲ ባንኪ ድማ ብታህዋኽ ‘ኣይተጋገናን፡ 
ኣስተውዒልኪ ደጊምኪ ረኣይዮ፡ ኣብ ገዛ 
ከይድኪ ኣብ ምንታይ ከም ዘውዓልክዮ 

ሕሰብዮ’ ትብላ። እዛ ዓሚል ንጽባሒቱ ደጊማ 
ብምምጻእ፡ ‘ሕጂ ውን ኣረጋጊጸ ኣለኹ፡ ኣነ 
ዘየውጻክዎ ገንዘብ ወጺኡ ጸኒሑኒ ኣሎ’ 
እንተደኣ ኢላታ። ኣብቲ ባንኪ ዘይምርድዳእ 
ይፍጠር እሞ፡ ሓለፍቲ ናይ’ቲ ባንኪ ምስ 
ኣረጋገጽዎ ብተመሳሳሊ ስም ካልእ በዓል 
ሕሳብ ተገልጋላይ ናይ’ቲ ባንኪ ወጺኡ 
ይጸንሕ ንበል። ሕጂ እዛ ዓሚል እዚኣ፡ በቲ 
ኣብ’ቲ ባንኪ ዘጋጠመ ኣገልግሎት፡ እምነት 
ከተጉድል ግድነት እዩ። ካልእ ኣብነት፡- ኣብ 
ሓደ ወርሒ ናይ ማይ ኣገልግሎት ክትከፍል 
ኢልካ ምስ ከድካ፡ ሸውዓተ ቦጥ ማይ ከም 
ዘህለኽካ ንዘይሰተኻዮ ማይ ክፈሎ ክትብሃል 
እንከለኻ ከሰንብደካን ኣብ’ቲ ኣገልግሎት 
ጥርጣረ ከተሐድርን ግድነት እዩ።
ብኻልእ መዳይ፡ ሓደ ናይ ሕርሻ ክኢላ 

ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከይዱ ንሓረስቶት 
‘ብመስመር ዝርኡ’ ዝብል ኣስተምህሮ 
ይህብ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ’ሞ፡ ብመንጽር 
እቲ ዝተወሃበ ምኽራዊ ኣገልግሎት ኣብ’ቲ 
ሕብረተ-ሰብ ለውጢ ዝብሃል ዘየለ እንተደኣ 
ኮይኑ፡ እቲ ኣገልግሎትካ ዕዉት ኣይኮነን። 
ተወሳኺ ኣብነት እንተደኣ ርኢና’ውን፡ ገለ 
ኣደታት ኣብ መወለዳን ከይደን ኣይሓርሳን 
እየን። ስለምንታይ ንዝብል ከኣ፡ ‘እተን 
ነርሳት ይቋየቋኻ እየን’ ዝብል ርድኢታትን 
እምነትን ስለዘለወን እንተኾይኑ፡ እቲ ትህቦ 
ኣገልግሎታት ዘዐግብ ከም ዘይከውን ርዱእ 
ነገር እዩ። ስለዚ ሓንቲ ትካል፡ ‘ድኽመተይ 
እንታይ’ዩ’ ኢላ ክትምርምር ኣለዋ። ነዚ 
ክትገብር ዘገድዳ ከኣ፡ ክብሪ ናይ ኣገልግሎታ 
ይጎድል ስለዘሎ እዩ። ዕዉት ኣገልግሎት 
ክንህብ እንተደኣ ኮይንና ከኣ፡ ጠንቂ 
ናይ’ዚ ነገራትዚ ክንፍትሽን ክንምርምርን 
ክንክእል ኣለና። ተገልጋላይ የማርር ከምዘሎ 
እንተደኣ ፈሊጥና፡ ‘እንታይ ኮይኑ’ዩ ዘማርርን 
ዘይዓግብን ዘሎ’ ብምባል፡ ነቲ ጠንቂ ከነለልዮ 
ክንሰርሕ ኣለና። ሓደ ዓሚል እንተ ኣማሪሩ፡ 
ዘርእየን ሰለስተ ባህርያት ኣለዋ። ሓደ፡ ዓው 
ኢሉ ክዛረበሉ ይኽእል እዩ። ’እዚ ኣገባብ’ዚ 
ጽቡቕ የለን። እዝን እዝን ክትእርምዎ 
ኣለኩም’ ብምባል፡ ናብ ትካልካ መጺኡ 
ግርህ ኢሉ ክሕብረካ ይኽእል እዩ። እቲ 
ካልኣይ፡ ‘እዚኦም ኣይረብሑን እዮም፡ ምስ 
እዚኦም ምስራሕ ኣየድልን እዩ’ ኢሉ 
ራሕሪሑካ ዝኸይድ ኣይሰኣንን። እቲ ሳልሳይ 
ግን፡ “እንታይ’ሞ ክግበር፡ ኣማራጺታት 
የብለይን፡ ሓደ መዓልቲ ይመሓየሽ ይኸውን‘ 
ኢሉ ተጸሚሙ ምስ’ታ ትካል ዝጐዓዝን 
ዝቕጽልን እዩ። ከም’ዚ ዝኣመሰለ ነገራት፡ 
ዋላ ደኣ ኣዝዩ ውሑድ ይኹን እምበር፡ 
ኣተኵሮ ሂብካ ክትሰርሓሉ ወሳኒ እዩ። 
ምኽንያቱ፡ ከም’ዚ ዓይነታት ነቐፌታታት 
ወይ ምብህሃል ኣብ መንጎ ተገልጋላይን 
ኣገልጋላይን ዘሎ ዝምድና ዘትርር ስለዝኾነ። 
ብተወሳኺ፡ ነቲ ኣሉታዊ  ምስልኻ ዝድውን 
ነገራት ከተጉድሎ ዝሕግዝ፡ ንመሳርሕትኻ 
እሙናት ከም ዝኾኑ ምግባር እዩ። ኣብ 
ኣገልግሎት፡ ‘ዜሮ ጉድለት’ ከተመዝግብ 
ኣዝዩ ከቢድ’ኳ እንተኾነ፡ ናብኡ ንምብጻሕ 
ግን፡ ሓያል ጻዕሪን ቃልስን ካብ ምክያድ 
ክትሕለል የብልካን።

ነዚ ናይ ምምሕያሻት መስርሕ ኣብ ነዚ ናይ ምምሕያሻት መስርሕ ኣብ 
እነካይደሉ፡ እንታይ ኣገባባት የድልዩና?እነካይደሉ፡ እንታይ ኣገባባት የድልዩና?  

ምምሕያሽ ኣገልግሎታት ካብ’ቲ ቀንድን 
ኣገዳስን መስርሕ ወሃብቲ ኣገልግሎታት እዩ። 
እቲ ትህቦ ዘለኻ ኣገልግሎት፡ ‘ወሃ ዘበለ’ዩ፡ 
ዝወጾ የብሉን’ ትብል እንተደኣ ኮይንካ፡ 
ክትምዕብል’ውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ደረጃ 
ምዕባለ ኣገልግሎታት ክረጋገጽ እንተደኣ 
ኮይኑ፡ ‘እንታይከ ኣሎ ተወሰኽቲ ብልጫታት 
ክንውስኸሉ እንኽእል’ ኢልካ ምሕሳብ 
ከድሊ እዩ። ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክመሓየሽ 
ዘይክእል ዳርጋ የለን። ዋላ እንተሃለወ እውን 
ዝወሓደ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ስለ’ዚ ቀጻሊ 
ስራሕና ከመይ ገይርና ዝሓሸ ንገብሮ፡ ካብ 
ዝሓሸ ከኣ ዝበለጸ፡ ካብ ዝበለጸ ናብ ኣዝዩ 
ዝበለጸ ነደይቦ ክንሓስብ የድልየና እዩ። ነዚ 
ናይ ምምሕያሽ ኣገባባት ክንገብር እንከለና 
ከኣ፡ ክልተ ኣገባባት የድልየና። እቲ ሓደ፡ 

ቀጻሊ ናይ ምምሕያሽን ለውጥታትን 
ኣገልግሎታት (continuous improve-
ment services)ን መስርሕ ኣፈጻጽማን 
እንብሎ እዩ። ረብሓ ናይ’ዚ ድማ፡ ኩሉ 
ኣባል ናይ’ቲ ትካል ከተዋስኦ ክትክእል 
እንከለኻ እዩ። ‘ከምዚ እነተተገብረን 
እንተኾነን ይሓይሽ’ ኢልካ ኩልኻ ናብ’ቲ 
ዝበለጸን ጌጋ ኣልቦን ኣገልግሎታት 
ክትበጽሕ እንከለኻ ማለት እዩ። ጌጋታትካ 
እናኣረምካ፡ ንኣሽቱ ብራኸታት እናወሰኽካ 
እተረጋግጾ እዩ። ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ 
ናብ’ቲ ብቑዕን ብሉጽን ምሕደራ ናይ 
ኣገልግሎታት ክትበጽሕ የኽእለካ እዩ። 
ኣብ ኣገልግሎት፡ ከም ቀዳማይ ስትራተጅን 
ዕላማን ክንበጽሖ ዝግበኣና ‘ዜሮ ጉድለት’ 
እዩ። ብዝተኻእለ መጠን ከኣ፡ ጌጋታትካ 
ምውሓድ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ 
ምስ’ቲ ትካልን ኣገልግሎቱን ምቅላስ እዩ። 
ንዝመጽኡ ጥርዓናዊ ምዕዝምዛማትን 
ሕቶታትን ዓማዊል ህድእ ኢልካ ምስማዕን 
ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ጥርዓናት ከኣ፡ ምትንታንን 
የድልየካ። ነዞም ሕቶታት ሰሚዕካ ቅልጡፍ 
ዝኾነ ፍታሕ ንምምጻእ ከኣ፡ ክትጽዕር ኣለካ። 
ንኹሎም ተገልገልትኻ ብምዕሩይ ምሓዝ 
ከኣ፡ ካብ’ቲ ንምዕዝምዛማት ተገልገልቲ 
ከጉድሎ ዝኽእል ረቛሒታት እዩ። ኣብ 
ኣተሓሕዛ ዓማዊል ፍልልይ እንተሎ፡ ኣብ 
ኣገልግሎትካ ጸገም ከምጸኣልካ ይኽእል 
እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ፡ እቶም ካባኻ 
ዝጠፍኡ ዓማዊል ክትመልሶም ይኸብደካ። 
እቲ ካልኣይ ድማ፡ መሰረታዊ ለውጢ 

(Radical Change) ዝበሃል እዩ። እዚ 
ከኣ፡ ዳርጋ ከም’ዚ ናይ ሰውራዊ ኣገባብ 
ምምሕያሻት እዩ። ነቲ ቅድም ዝነበረ 
ኩልንተናዊ  ኣሰራርሓኻ ከሊስካ፡ ከም ሓዲሽ 
ክትቅይሮ እንከለኻ እዩ። ምትእትታው 
ብቑዕ ምሕደራን ቅድን ኣብ’ቲ ትካል ማለት 
እዩ። ንኣካይዳን ስርዓትን ናይ’ቲ ትካል 
ዝኽልስ መስርሕ ክትቅበሎ ኣለካ። እዚ ኸኣ፡ 
እቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ’ቲ ኣገልግሎታት 
ዝመርሕዎን ዝኽተልዎን ኣገባባት ምቕያር 
እዩ። ካብቶም ንምምሕያሽ ክንጥቀመሎም 
ዘኽእሉና ኣገባባት እዮም። ብኻልእ’ውን፡ 
ነቶም ኣባላትካ ስልጠና እናሃብካ፡ ነቲ 
ኣገልግሎት ክብ ከተብሎ ወይ ድማ 
ከተዕብዮ ይከኣል እዩ። እዚ ድማ፡ ናብ’ቲ 
ዝበለጸ ደረጃ ናይ ብቕዓት ንምብጻሕ ዝግበር 
መስርሕ እዩ። ኣብ’ዛ ትካል ዘሎ ኣባል 
ከመይ ገይሩ’ዩ ብቑዕ ኮይኑ ክርከብ ዝኽእል 
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ። ንኹሎም ኣባላትካ ናይ 
ብሓቂ ከተበራብሮምን ብወኒ ከም ዝሰርሑ 
ክትገብርን ምኽኣል እዩ። እቲ ክእለቶምን 
ዓቕሞምን፡ ፍቕሮምን ሓይሎምን ኣብ’ቲ 
ስራሕ ከምዝንጸባረቕ ክትገብሮ ምኽኣል 
ከኣ፡ እቲ ዝገዘፈ ዕብየት ናይ ሓደ ትካል 
እዩ። ስለ’ዚ፡ እቲ ኣገልግሎት ብኹሉ-ምሉ 
ብሉጽ ንምግባሩ፡ ከመይ ገይርካ መለክዒታቱ 
ዘርዚርካ ተካይዶን ተማሓድሮን መሰረታዊ 
ኣሰራርሓ እዩ። ብድሕሪ’ዚ ኩሉ መስርሕ 
ድማ፡ ኣብ መንጎ ናይ ስራሕ ኣሃዱታት 
ለውጢ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ብኻልእ 
መዳይ፡ ከም ናይ መማሓየሺ  ረቛሒ 
ክንርእዮ እንኽእል እንተደኣ ሃልዩ፡ ካብ’ቲ 
ንቡር ኣገባባት ስራሕ ብምውጻእ ለውጢ 
ክመጽእ ይኽእል እዩ። ከም’ዚ ክንብል 
እንከለና፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓንኬል 
ናይ’ቲ ትካል ኮይንካ ጥራሕ ትሓስብ 
እንተደኣ ኣለኻ፡ እቲ እትሓስቦ ዘለኻ ለውጢ 
ከተምጽኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ውጽእ ኢልካ 
ክትጥምት ኣለካ። ኣብ መጻኢ ድማ ንዕብየት 
ናይ’ቲ ትካል ኣርባሒ እዩ። ስለ’ዚ፡ ብድምር 
እዞም ነጥብታት እዚኦም፡ ኣብ ምምሕያሽ 
ትካል ዝዓበየ ኣበርክቶ ስለዘለዎም፡ ክሰዓቡ 
ዘለዎም እዮም ክብለካ እኽእል።

ሕራይ ዶ/ር ታደሰ፡ ኣፍራይነትን ብሉጽ ሕራይ ዶ/ር ታደሰ፡ ኣፍራይነትን ብሉጽ 
ኣገልግሎትን ብኸመይ ክዛመዱ ይኽእሉ?ኣገልግሎትን ብኸመይ ክዛመዱ ይኽእሉ?

ኣፍራይነትን ብሉጽ ኣገልግሎትን፡ ሓፈሻዊ 
ናይ ብሉጽነት ምሕደራ ከተታኣታቱ 
ምኽኣል እዩ። እዚ ከኣ ብሉጽ ምሕደራ 

ኣገልግሎት (Total Quality Manage-
ment) ኢልና ንጽውዖ። ነዚ ከተታኣታቱ 
ኣለካ። እዚ ኣገባብ ከኣ፡ ንብምሉኡ ስራሕ 
ናይ’ቲ ኣገልግሎት’ዩ ዝርእዮ። እቲ ኣብ 
ላዕለዋይ ጽፍሒ ዘሎ ሰብ ወይ ነቲ ትካል 
ዝመርሑ ራኢኦም ከመይ’ዩ? እቲ ኣብ’ቲ 
ትካል ዘሎ ጸጋታትን ዓቕሚ ሰብን ከመይ 
ገይሩ ነቲ ትካል የዕብዮን ብሉጽ ኣገልግሎት 
ከም ዝህብ ትገብሮን እዩ። እቲ ካልእ ድማ፡ 
እቲ ቴክኒካዊ ክእለታትን ኣወሃህባን ናይ’ቲ 
ስራሕ እዩ። ብኻልእ መዳይ ከኣ፡ ሓበሬታ 
ከመይ ትእክብን ተመስርሕን፡ እንታይ 
መወከሲ’ዩ ዘለካ፡ ቀጻሊ ምምሕያሽ ክትገብር 
ምስ እትኽእል፡ ኣተኲሮኻ ኣብ ዓሚል ምስ 
ዝኸውን፡ ኣብ’ታ ትካል ዘሎ ኣባልካ ዕጉብ 
ድዩ፡ ማሕበራዊ ዝምድናታትካኸ ብኸመይ 
ኢኻ ትዋጽኦም?... ዝብሉ ነጥብታት እዮም። 
ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ናይ ኣገልግሎት 
ባህሊ ምትእትታው እዩ። ስለ’ዚ፡ እዚ 
እንተደኣ ገይርካ፡ ኣፍራይነትን ብሉጽነት 
ኣገልግሎታትን ተሳንዮም ከም ዝኸዱ 
ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። 

ምክትታልን ምግምጋምን ናይ ዝወሃቡ ምክትታልን ምግምጋምን ናይ ዝወሃቡ 
ኣገልግሎታት ብኸመይ’ዩ ክትግበር ዘለዎ?ኣገልግሎታት ብኸመይ’ዩ ክትግበር ዘለዎ?

እቲ ጽቡቕ ነገር ክልተ ነገራት ኢኻ 
ኣልዒልካ ዘለኻ። እታ ሓንቲ ምክትታል 
እያ፡ እታ ካልአይቲ ከኣ ምግምጋም እያ። 
ምክትታል ክንብል እንከለና፡ ኣገልግሎት 
ብቐጻሊ ምርኣዩን ምፍታሹን ዘድልዮ 
እዩ። እቲ ትህቦ ዘለኻ ኣገልግሎት ኣብ 
ምንታይ የድህብ? መን’ዩ ነቲ ውሳነታት 
ዝወስድ ዘሎ ኣካል? እዞም ዝውሰዱ ዘለዉ 
ስጉምታትከ ተሓታትነት ኣለዎምዶ?  እቲ 
ዝወሃብ ዘሎ ስርሓት ንኽማሓየሽ እንታይ 
ክንመሃረሉ ንኽእል...? እዚ እቲ ብቐጻሊ 
እንገብሮ ዓይነት መከታተሊ ነጥብታት 
እዩ። እታ ምግምጋም እንብላ ግን፡ ኣብ 6 
ወርሒ ወይ ኣብ ዓመት እነካይዳ እያ። ናይ 
ምትግባር እዋን ትህቦ፡ ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብ ገለ 
እዋን መጺእካ፡ ደው ኣቢልካ ክትግምግም 
ትኽእል። እዚ ገምጋም እንብሎ ዘለና ከኣ፡ 
በብእዋኑ ንዝግበሩ ምክትታላት ዝሕግዝ እዩ። 
ብሓፈሻ፡ ምክትታል ክንብል እንከለና፡ ብዘይ 
ምቁራጽ ሎሚ፡ ጽባሕ፡ ድሕሪ ጻባሕ ብቐጻሊ 
ዝግበር መስርሕ ናይ ኣገልግሎት ክኸውን 
እንከሎ፡ ገምጋም ግን፡ ትግባረ እናረኣኻ 
ንገለ እዋናት እናሰገርካ ዝካየድ እዩ። ኣብ 
ከም’ዚ ህሞት ኣብ ግምት ክኣትዉ ዘለዎም 
ሕቶታት እንተደኣ ሃልዮም ከኣ፡ እቲ ስርዓት 
ወይ ኣገባብ ናይ’ቲ ኣገልግሎት ከመይ ኣሎ? 
ብተወሳኺ ተኣማንነትን ርክብን’ከ ከመይ 
ኣሎ? እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ሓላፍነት ንህዝቢ 
የኽብር ድዩ? እዚአን ነቲ ምክትታልን 
ምግምጋምን ዝሕግዛ ኣገደስቲ ረቛሒታት 
እየን። ስለ’ዚ፡ ቀጻሊ ከም’ዚ እንተደኣ ገይርካ፡ 
እቲ ውጽኢት ናይ’ቲ ትካል እናመርመርካ 
ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ከተብጽሖ ትኽእል 
ኢኻ።

እሞ ዶ/ር ታደሰ በየነ ኣብ መዛዘሚ ክተርፍ እሞ ዶ/ር ታደሰ በየነ ኣብ መዛዘሚ ክተርፍ 
የብሉን ትብሎ እንተለካ፡ ዕድል ክህበካ?የብሉን ትብሎ እንተለካ፡ ዕድል ክህበካ?  

ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንተደኣ 
ሃልዩ፡ ሞያዊ ስርሐይ ንኸካፍል ሚ/ሪ ዜና 
ንዝሃበኒ ክብሪ፡ ብፍላይ ድማ፡ ንጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራን ንዓኻን አመስግን። ህዝቢ ከኣ፡ 
ንእሽቶ ሓበሬታ ረኺቡሉ ክኸውን እትስፎ።
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ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
ጓና ምንባር ኣይትኹን!ምንባር ብዙሕ እዩ ዓይነቱ። ግን ከኣ ይኽፋእ 

ይጸብቕ ብዘየገድስ ኩሉ ምስ ምንባር እዩ 
ዝጽዋዕን ዝስራዕን። እዚ ምስ ምዃኑ ድማ 
እዩ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ፡ ናይ ውልቁን ናይ 
ብሕቱን ኩነተ-መንብሮ እናነበረ፡ ኣብ ሓንቲ 
“ምንባር” ትብል ሓረግ ተወኪሉን ተጠሚሩን 
ዝርከብ። ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ህይወትና 
ሓደ ሰብ፡ “ከመይ? ትነብርዶ ኣለኻ?” ኢሉ 
ኣብ ዝሓተና ግዜ፡ “ክላእ እንታይ ምንባሩ 
እዩ እዚኸ” ኢልና እንክንምልስ ከለና፡ ኣዝዩ 
ዘጕሂ መልሲ ምዃኑ ነስተብህል። ምኽንያቱ 
ብህይወት እናነበርና ክንስና ንዘይምህላውና 
ዘንጸባርቕ ቃላት ክንምልስ ግቡእ ስለዘይኮነ። 
ንሱስ ነቶም ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝተፈልዩ 
ዋናታቱ ደኣ ንግደፈሎም። ንሕና ናይ ሎሚን 
ናይ ኣብ ምንባር ዝብል ሓረግ ዝተጠምሩ 
ህይወታውያን ክሳብ ዝኾንና፡ ንዓና ኣብ 
ዝውክል ቅርዓት ክንዓስል ይምረጽ።
ዘይምንባር፡ ዝደለኻዮ ስለ ዘይረኸብካዮ፡ 

ስለ ዝሰኣንካ ወይ እውን ስለ ዝተጨነቕካ 
ከምኡ’ውን ኣብ ደልሃመት ሽግርን መከራን 
ስለ ዘለኻ ማለት ኣይኮነን። ምንባር ማለት 

ንልቦና
“ደቂ-ተባዕትዮ እቲ ዝበለጸ ንደቂ-ኣንስትዮ ከበርክቱለን ዝግባእ ህያብ ዘይጸዓድ 

ሓልዮት ጥራይ እዩ” ኣሸር
“ስራሕ ግማዕ ህይወት’ዩ። እቲ ምሉእ ሕምባሻ ግና ኣይኮነን” ጃክሊን ሚቻርድ
“ዓበይቲ ነገራት ክንጭብጥ ጽቡቕ ክንሓልም ግድን’ዩ። ክንሰርሕ እውን ግዴታና’ዩ፡

” ኣንቶለ ፍራንስ
“ገለና ተስፋ ዘይብሉ መወዳእታ ክህልወና እንከሎ፡ ገለና ድማ መወዳእታ ዘይብሉ 

ተስፋ ኣሎና” ቪክቶር ሁጎ
“ሰባት ንናብራ ህይወት ከመሓየሽዋ እምበር ከም ዘላታ ክቕበልዋ ኣይሰርሑን 

እዮም” ጀይዲ በርናል
“ኩሉ ሓይሊ ካብ ውሽጥና’ዩ ዝብገስ። በዚ መሰረት ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ 

ቁጽጽርና ምህላዉ ዘይምዝንጋዕ” ሮበርት ኮልየረ
“ብዙሓት ሰባት ዋላ’ኳ ንህይወቶም በቲ ቅኑዕ መንገዲ እንተሓለምዋ፡ ብሰንኪ 

ምስጋና ምጉዳሎም ግና ኣብ ድኽነት ይነብሩ” ዋላስ ዋትለስ

ንምዝኽኻር

1. ካብቲ ብትዕቢት ደው ዝበለ፡ እቲ 
ብትሕትናን ፍቕሪን ኮፍ ዝበለ ይነውሕ።
2. ኩሉ ሰብ ነናቱ ጽባቐ ኣለዎ። ካብ 

ጽቡቕ ዝጸበቐ ግና ፍቕሪን ትሕትናን እዩ 
እሞ፡ ቀዳማይ ባህርና ንግበሮ።
3. ሓደ ሰብ ብሰንኪ ምስ ሕልናኡ 

ምብኣሱ ክልተ ክኸውን እንከሎ፡ ክልተ 
ከኣ ብፍቕሪን ትሕትናን እሂን ምሂን 
እናተበሃሃሉ ብሓባር ከምዝነብሩ ንዘክር።
4. ብዙሕ ፍለጥ። ብዙሕ እውን ተማሃር። 

ዓቐን ናይ ፍቕሪን ሕያውነትን ድማ 
ይሃልኻ።
5. ንኹሉ ፍለጦ፣ ንኹሉ ኣስተብህለሉ፣ 

ካብ ኩሉ ዝበለጸ ግና፡ ንኹሉ ከም ዘለዎ 

ነቲ ዘለኻዮ ደረጃ ተቐቢልካ ራእይ 
ክህልወካ እንከሎን፡ ራኢኻ ንምጭባጥ ድማ 
ብተስፋ ክትጐዓዝ እንከለኻን እዩ ትርጉሙ 
ዝግለጽን ዝውከልን። እዞም ኣብ ላዕሊ 
ዝጠቐስናዮም ነገራት ክገጥሙና እንከለዉ 
ድማ፡ ኣብ ዓቕሊ ዘድልዮም ዓቕሊ 
ክንገብር፡ ኣብ ተስፋ ዘድልዮ ኩነት እውን 

ተስፋ ምግባር ዘይምዝንጋዕ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ኣእምሮና ብግዜያዊን ሃዋኽን ኩነት ምስ 
ዝናወጽ፡ ብህድኣት ክንሓስብን ክንምልስን 
ምኽኣል። ኣብ ሓቦ ዘድልዮ ግዜ እውን 
ሓቦና ብምብራኽ፡ ነዞም ኣብ ምንባር ወሰንቲ 

ረቛሒታት ዝኾኑ መሰረታውያን ኣዕኑድ 
ክንዝክር፡ ምስ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት እሂን 
ምሂን እናተበሃሃልና ክንሓልፎ ምስ ንፍትን 
ኢና ንምንባር ክንነብሮ እንኽእል። 
ኣብ ርቡሽ ከባቢታት ሃዲእካ ሰጉም። ሰባት 

ክጐዩ ስለ ዝረኣኻ ጥራይ ኣይትጕየ። ሰባት 
ክስሕቁ ስለ ዝረኣኻ እውን ኣይትስሓቕ። 
ክበኽዩ ርኢኻ ከማን ኣይትብከ። 
ብስምዒታት ገዛእ ርእስኻ እምበር ብሰባት 
ኣይትመራሕ። ንውሽጣዊ ስምዒታትካን 
ሕሹኽታ ልብኻን ጽን ኢልካ ስማዕ። 
ንኽትነብር ግድን ጉያ ጥራይ ዘድልየካ 

ኮይኑ ኣይሰማዓካ። ዋላ’ውን ፍሕዅ 
እናበልካ ከምዝንበር ተገንዘብ። በቲ ዘይብልካ 
እናማረርካ ካብ ምንባር ክትእለን ክትክወልን 
ምፍታን፡ ነቲ ዘለካ ይውሓድ ይብዛሕ፡ 
ይሕመቕ ይጸብቕ ምፍቃር ይምረጽ። ጽባሕ 
ከም ትቕየር እውን እመን። ምኽንያቱ፡ ነቲ 
ንስኻ ‘ሕማቕ’ ኢልካ እትገልጾ ኩነታትን 

ደረጃን ዘይበጽሑዎ ሰባት ከምዘለዉ ዘክር።
መብዛሕትና፡ እቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ጸጋ፡ 

ዝጠቅም ኮይኑ ስለ ዘይስመዓና፡ ነቲ ኣብ ኢድ 
ካልኦት ዘሎ ነገራት ከነማዕዱን ንምውናኑ 
ላዕሊን ታሕቲን ክንብልን ኢና እንርአ። 
ብሰንኪ ከምዚን ወዲ ከምዚን ድማ፡ ዝነበረና 
ክንስእኖን ንምርካቡ ደጊምና ዋጋ ክንከፍልን 
ንግደድ። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ግና፡ ንስለቶም 
ግድን ኣብ ኢድና ክኣትዉ ኣለዉ ዝበልናዮም 
ነገራት ክንብል፡ ክብሪ ገዛእ ርእስና ኣብ ዋጋ 
ዕዳጋ ኣእቲና ነብስና ኣቕሊልና ክንርእያ 
ንቕሰብ ምዃንና እዩ። ስለዚ፡ ኣብ’ዛ ሓጻር ናይ 
ምንባር ዕምሪና፡ በታ ዘላትና ንምንባር ክነብራ 
እንተ ደኣ ፈቲንና፡ ኣብ ዓንኬል ምንባር ቅሱን 
ህይወት ክንመርሕን ዋና ኣምር ምንባር 
ክንከውንን ከም እንኽእል ክንግንዘብ ይግባእ። 
እዚ ክንገብር እንተዘይ ክኢልና ግና፡ ጓና 
ምንባር ኮይንና፡ መጸባጽብቲ እቶም ንምንባር 
ዝነብሩዋ ሰባት ምዃንና ዘይተርፍ እዩ።

ከተፍቅሮን ከተኽብሮን ከለኻ 
እዩ።
6. ንደቂ-ሰብ ከተፍቅሮም 

እምበር ክትፈልጦም 
ኣይትገደድ። ምኽንያቱ፡ 
በቲ እንታይነቶም ክትፈልጥ 
ዝጀመርካሉ ግዜ ክፋኦም ምስ 
ሰማዕካ ክትጸልኦም ከይትግደድ።
7. ጽልኢ ተደመሮ ጽልኢ 

ባእሲን ቅርሕንትን ይወልድ። 
ፍቕሪ ግና ሕያውነትን 
ሓድነትን እያ ትወልድ እሞ 

ወትሩ ንዓቅባ።
8. ደቂ-ሰብ ብዙሕ መልክዕን ጠባይን 

ኣለዎም። ብፍቕሪ ግና ሓደ ይኾኑ። 
ምኽንያቱ ፍቕሪ መልክዕን ዓቐንን ስለ 
ዘይብሉ።
9. ፍቕሪ ውሱን ቦታ የብሉን፡ ግናኸ ኣብ 

ውሑዳት ሰባት ጥራይ’ዩ ዝርከብ።
10. ፍቕሪ ጾታ የብሉን ግናኸ ዋጋ 

ኣለዎ። ዋጋ ፍቕሪ ከኣ ከም ጽገሬዳ ዕምባባ 
ምክንኻን እዩ።
11. ንኹሉ መስዋእቲ የድልዮ። ዝኸበደ 

መስዋእቲ ግና ናይ ፍቕሪ መስዋእቲ እዩ።
    

                  የራን ሓጐስየራን ሓጐስ
                  (YG) ኣስመራ                  (YG) ኣስመራ

ኣገባባት ስነ-ልቦና ገዛእ ርእስኻ

ኣደነቕቲ ሓቅታት
• 55,700 ህዝቢ ኣመሪካ፡ ዓመታዊ ካብ’ቲ 

ንመመላኽዒ ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል 
ኣካላቶም ዝጥቀምሉ ነገራት ጉድኣት 
ይወርዶም።
• ብቫይረስ ሳርስ (SARS) ዝተለኽፉ ሰባት፡ 

ካብ 95 ክሳብ 98% ናይ ምሕዋይ ዕድል 
ኣለዎም።
• እቲ ዝቐረበ ክፋል ዶባት መተሃላልኽቲ 

ሃገራት ኣመሪካን ሩስያን፡ ርሕቀቱ 3.2 ኪሎ 

ዝምድና፡ ምብህሃል ኣካል ናይቲ ሰባት 
ንሓድሕዶም ዝዛመዱሉ ኣገባብ እዩ። 
እንጥቀመሉ ኣገባብ ዝምድና፡ ካልኦት ናባኻ 
ንኽቐርቡ ወይ ካባኻ ክርሕቁ ክጸልዎም 
ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ሓደ ጉጅለ 
ገለ ሓላፍነት ክጭብጡ ሃነፍነፍ ዝብሉ ሰባት 
ኣለዉ። ከም ሳዕቤኑ ምስ ኣባላት ጉጅለኦም 
ዝነበሮም ዝምድናን ንዘሎ ቅርበትን ኣብ ዋጋ 
ዕዳጋ ከእትዉ ይረኣዩ። ነዚ ኣብ መንጎ እዞም 
ወገናት ዘሎ ማሕበራዊ ስምዒት ጥዕናኡ 
ንምሕላው ድማ እዩ ኣገባብ ዝምድናና 
ኣመና ኣገዳሲ ዝገብሮ። 
ኣመጋግባ፡ ንገለ ሰባት መግቢ ምንጪ 

ሓጐስ ክኸውን እንከሎ፡ ንኻልኦት ግና ብዙሕ 
ኣገዳሲ ዘይኮነሉ ህሞት ክትርኢ ትኽእል። 
እዞም ሰባት፡ ዘይከም እቶም ቀዳሞት ከም 
ቀንዲ ኣካላዊ ጸዓት ጥራይ ስለዝርእይዎ ድማ፡ 
ምንጪ ሓጐስ ክኸውን ክሳ ዘየስተብሃሉሉ 
ብዙሕ ዘይከገድሶም ይኽእል። ኣካላዊ ጥዕና 
ብዓቢኡ ብኣመጋግባና ከም ዝጽሎ ኩልና 
ኣይንስሕቶን ኢና። ኣብ ኣእምሮኣዊ ጥዕናና 
እውን ጽልዋ ኣለዎ። ተሃዊኽና ዲና ዋላስ 
ተዛኒና ኢና እንምገብ? ንብሕትና ዲና ምስ 
ካልኦት ብሓባር እንምገብ? .... እዚኣቶም 
ንማሕበራዊን ስምዒታዊን ኩነታትና 
ከምዝጸልዉዎም ተረዲእና ኣብ ኣመጋግባና 
ኣዚና ጥንቁቓት ክንከውን ይምረጽ። 
ክብሪታትካ ኣየኖት ምዃኖም እንተፈሊጥካ፡ 

ኣብ ምውሳን ኣይትጽገምን ኢኻ። እዚ 

መዳይ’ዚ በየናይ ኣገባብ ክኸውን ይኽእል 
ምስ ትብል ድማ፡ ምስጢሩ ምሕጓስ እዩ። 
ሓደ ሰብ፡ ኣብ ህይወቱ ኣገዳሲ ዝኾኑ ሰባት 
ብኸመይ ከሐጕሶም ይፍትን? ንሱኸ ካብ 
ካልኦት ብኸመይ ሓጐስ ክቕበል ይኽእል? 
ኣገባብ ምሕጓስ እምበኣር፡ በቲ ንኻልኦት 
ሓጐስ ኣብ ምልጋስን ካብ ካልኦት ኣብ 
ምቕባልን እንጥቀመሉ ሜላ እዩ ዝውሰን። 
ገለና ደረቱ ዝሓለፈ ስስዐ ኣለና። ገለን ከኣ 
ብኣንጻሩ ኢዶም ቆሪጾም ዝልግሱ ኣለዉ። 
በዚ ድማ ማሕበራዊ፡ ስምዒታዊ፡ ኣካላዊ፡ 
መንፈሳዊ ጥዕናናን ሓጐስናን ብመጠን 
እንቕበሎ ዘይኮነስ ብእንምጥዎ ከምዝጽሎ 
ከነስተብህል ይግባእ። 
ምጽውዋር፡ ጭንቀት መናብርትና እዩ። 

ብኸመይ ንገጥሞ ድማ ንጥዕናናን ንኩነተ 
ኣተሓሳስባናን ክጸልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ 
ገዛና ንዝፍጠር ጸገም ኣብ ክንዲ ብውሽጥና 
ንምፍትሑ እንጽዕር፡ ከነንበብዶ ምስ ንፍትን 
ኣብ ቅሳነት ዘይብሉ ህይወት ከእትወና ዝለዓለ 
ተኽእሎ ኣሎ። ከም ንቡር ወሲድና ብህድኣት 
እንተ ደኣ ኣሊናዮ ግና ሕጉስ ህይወት 
ከነሕልፍ ዘጸግም የብሉን። ስለዚ ድማ ኢና 
ነገራት ናይ ምጽዋር ዓቕምና ልዑል ክኸውን 
ኣለዎ እንብል ዘለና።

ሜትር ጥራይ ምዃኑ ትፈልጡዶ።
• ብእስታቲስቲካዊ ዕድል እንክርአ፡ ብደረጃ 

ዓለም፡ ሓደ ሰብ ብሰብ ናይ ምማት ተኽእሎ 
ሓደ ካብ 20 ሽሕ ምዃኑ ይንገር።
• ብመሰረት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣመሪካ 

ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ካብ መዋእለ ህጻናት 
ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ዝምህሩ መማህራን፡ 
ካብ ተማሃሮኦም ዝልገሰሎም ገጸ በረኸት እቲ 
80% ቸኮላታ ምዃኑኸ ትፈልጡዶ።

ምስላታት ትግርኛ
ንሳ መሰስ ጓላ መሰስ፡ ብድሕሪአን 

ከልቢ ሃሰስ።
ሃብቲ ብዕዮ፡ ገነት ብእዝግዮ።
ሃብታም ብዘይ ድኻ ኣይኮርዕን፡ 

ድኻ ብዘይ ሃብታም ኣይበልዕን።
ሃብታም ብገንዘቡ፡ ድኻ ብጥበቡ 

ይቀራረቡ።
ለሚንካ ስፈር፡ ሰዲርካ ተኻፈል።
ለምን ዝበሎ ሎቖታኡ፡ ጽዓን ዝበሎ 

ኮረሻኡ።
ክንዲ ጣፍ ዝለመነ፡ ክንዲ ጣፍ 

ስኢኑ ሞተ።
ኣይተላምዶም መደረ፡ በሎም 

ብዳንዴረ።
ክዓብዱ ምስ ልቦም፡ ክዕሽዉ ምስ 

ልቦም።
ካብ ንጉስ ልቢ ይእዝዝ፡ ካብ ቀሺ 

መስተ የናዝዝ።

ለበወት (Cognitive)፡ እዚ ኣገባብ’ዚ፡ ሰባት 
ብኸመይ ይሓስቡን ንውሳነ ዝሕግዞም 
እወታውያን ሓሳባት ንምኽዕባት ይሕግዞምን 
የመልክት። ገለ ሰባት ኣብ ምፍታሕ ጸገማት 
ኣዝዮም ወሓለታት እዮም። ብዝተኻእለ 
መጠን ብዙሕ ኣማራጺታት የናድዩ። ብርክት 
ዝበሉ ሓበሬታታት ድሕሪ ምእካብ ድማ፡ ውሳነ 
ኣብ ምሃብ ይኣትዉ። ገለ ሰባት ብስምዒት 
ተደሪኾም ውሳነ ምሃብ ስለ ዘፍርሖም፡ ኣብ 
ውሳነ ካልኦት ሰባት ይምርኰሱ። በዚ ድማ 
ማሕበራዊ፡ መንፈሳዊን ኣእምሮኣዊን ጥዕና 
ክጽሎ ግድን ይኸውን።
ምብህሃል፡ ብኸመይ ድሌት፡ ስምዒትን 

ኣተሓሳስባን ካልኦት ንገልጽ ወይ እውን 
ብኸመይ ንስምዒትን ኣተሓሳስባን ካልኦት 
ንምልሰሉ? ካብቲ ብዙሕ ሒደት ኣካል 
ኣገባብ ምብህሃል እዩ። ገለ ሰባት ስምዒቶም 
ክገልጹ ግቡእ ቃላት ይጥቀሙ። ካልኦት ሰባት 
እውን እንተኾኑ ስምዒቶም ንምግላጽ ቃላት 
ዝሓጽሮም ኣለዉ። እቶም ክገልጹ ዘይክእሉ፡ 
ማሕበራዊን ኣእምሮኣዊን ወጥሪ የጋጥሞም። 
ብተዘዋዋሪ ከኣ ኣካላዊ መጉዳእቲ የስዕበሎም። 
ስምዒታት ገዛእ ርእስና ንምግላጽ ኣብ 
ውሽጣዊ ርድኢትና ደኣ እምበር ብውሳነ 
ካልኦት ዝተማእዘነ ክኸውን የብሉን። 

ምንጪ፡ መጽሓፍ ስነ-ልቦና ምንጪ፡ መጽሓፍ ስነ-ልቦና 

ቤተልሄም ሰመረ ካብ ኣስመራቤተልሄም ሰመረ ካብ ኣስመራ
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ብመጥቃዕቲ ኣህባይ ዝተናወጸት ‘ጃፓናዊት ከተማ’ ሓገዝ ሓቲታኣህባይ፡ ሓደ ካብ’ቲ ምስ ሰባት 
ዘመሳስሎም ብዙሕ ባህርያት - እቲ ኣብ 
መዓልታዊ ህይወቶምን ኣብ ብዙሕ 
ኣጋጣሚታትን ዘርእዩዎን ዝትግብርዎን 
ንጥፈታት እዩ። አረ ኣብ ገሊኡስ 
ፍጹም ዝተቐራረበ እዩ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ነዛ መፍለዪ እውን እትስእነሉ ናይ ወዲ-
ሰብ ስራሓት ክሰርሑ እዮም ዝረእዩ። 
ንኣብነት፡ ኣብ ግዜ ሕርቃን ዘንጸባርቕዎ 
ስምዒታትን ዝህብዎ ግብረ-መልስን፡ 
ኣዝዩ እዩ ዘገርም። 

እዚ ናይ ባህሪ ተመሳሳልነት እዚ ግና፡ 
ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ምስ ሰባት ዘለዎም 
ዝምድና ከሐርፍፎ ናብ ዘገድድ ኩነት 
ክዓርግ ምርኣይ - ልሙድ እናኾነ 
ክመጽእ ጽኒሑን ኣሎን። 
ሓንቲ ካብ ከተማታት ሃገረ ጃፓን 

ምዃና ዝተገልጸት ‘ያማጉቺ’ ዝተባህለት 
ውቅብቲ ከተማ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 
2022 ብዕስለ ኣህባይ ድሕሪ ዘጋጠማ 
ሃንደበታዊ ዕስለኣዊ መጥቃዕቲ፡ ናይ 

ርድኡና ጻውዒት ከምዘመሓላለፈትን 
ሓገዝ ከምዝሓተተትን ማዕከን ዜና 
ኣሾሸትድ ፕረስ ኣቃሊሑ። 
እታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ጃፓን 

እትርከብ ከተማ፡ ሃንደበት ብዕስለ ኣህባይ 
ከምዝተወረረት እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። 
“እተን ኣህባይ ናብ ከተማ ኣብ ዝኣተዋሉ 
ግዜ፡ ፍሉይነት ብዘለዎ መንገዲ ንምጥቃዕ 
ዝተጠቕማሉ ስትራተጂ፡ ንነበርቲ እታ 
ከተማ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንናይ ማዕዶ 
ተዓዘብቲ እውን ዘገረመ እዩ ነይሩ” 
ይብል እቲ ምንጪ። 
እተን ኣህባይ፡ ነቶም ኣብ ውሽጢ ከተማ 

ዝረኸባኦም ህጻናት - ንዘዝሓዝዎ ነገራት 
ብሓይሊ መመንጢለን ከሕድጋኦምን፡ 
ኣብ ገለ ቦታታት ድማ ክነኽሳኦምን 
ክብሕጭራኦምን እየን ተራእየን። ካብ’ቲ 
መጥቃዕቲ ንምድሓን ካብ ናብ እታ 
ከተማ ዝተራእየ ሕንፍሽፍሽን ምክልባትን 
እውን፡ እቲ ካልእ ሰፊሕ ቆላሕታ ዝረኸበ 
ፍጻሜ ኮይኑ ከምእተሰነደ - ኣሾሸይትድ 
ፕረስ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ትዊተር 

ኣስፊሩ።
ኣብ’ዚ ብሰፊሕ መልክዕ ከምዝተኻየደ 

ዝተነግረሉ መጥቃዕቲ፡ 58 ሰባት 
ከምዝቘሰሉ ክቘስሉ እውን ተፈሊጡ 
ኣሎ። ኣብ ከም’ዚ ኩነታት እዩ፡ 
ምምሕዳር እታ ከተማ - ኣብ ዝዀነ 
ህጹጽ ጉዳይ ክዋስኡ ዝመልመሎም - 
ናይ ድሕነት ዕጡቓት ንህዝቢ ክረድኡ 
ተቐላጢፉ ጸዊዕዎም።
“ኣብ መግቢ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ 

ኣይኮነን ተኻዩዱ። ምኽንያቱ፡ 
ዝተተንከፈን ዝተባለሸወን መግብን 
ንብረትን የለን። ምናልባት እዘን ኣህባይ 
ብፍሉይ ዘተኮራሉ ጉዳይ፡ ንምንታይ 
ከምኡ መሪጸን ደኣ መጽናዕቲ የድልዮ 
እዩ’ምበር - ናብ ህጻናትን ኣረጋውያንን 
ዝቐንዐ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ።” ይብል 
ማሳቶ ሳይቶ ዝተባህለ - ሓደ ካብ ሰበ-
ስልጣን ናይ’ታ ከተማ።
“እዘን ካበይ ከምዝተበገሳ ዘይተፈልጣ 

ዕስለ ኣህባይ፡ ‘ናይ ሽበራ ጉጅለ’ ዝብል 
ስም ተዋሂብወን ኣሎ። ኣብ ነበርቲ ክቱር 

ራዕድን ስንባደን ድሕሪ ምውራደን 
ብዝተገብረ መጽናዕቲ ከኣ - ‘ማካኮ’ 
ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ - ምስ ሰብ ኣዝዩ 
ቅርበት ዘለዎም ዓሌት ኣህባይ ምዃነን 
ክረጋገጽ ተኻኢሉ ኣሎ” ክብል እቲ 
ምንጪ የረድእ።
እዚ ሓበሬታ’ዚ፡ ብዕጡቓት ናይ 

ረድኤት ወተሃደራት ሒደት ኣህባይ 
ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣትዉ ድሕሪ 
ምኽኣሎም እዩ ዝንገር ዘሎ። ሓደ ህበይ 
49 ሰ.ሜ ቁመትን 7 ኪሎ-ግራም ክብደት 
ዝግመት ኣካላዊ ብቕዓትን ከምዝነበሮም 
እውን፡ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ።  
በቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ፡ ብኸቢድ 

ዝተሃስየ ሰብ እኳ እንተዘይ ሃለወ፡ ስንባደን 
ራዕድን ግን - ጌና ኣብ ነበርቲ ፍሉይ 
ስምዒታት ከሐድር ክኢሉ ከምዘሎ እቲ 
ሓበሬታ የገንዝብ። 
“ኣብ ህይወተይ ከም’ዚ ዓይነት 

መጥቃዕቲ ፈጺመ ርእየን ሰሚዐን 
ኣይፈልጥን” ክብል - በቲ ተግባር 
ዝሰክሐ ማሳቶ ሳይቶ ይገልጽ።

ኣብ ቦታ ስርቂ መፍትሕ ዝረሰዐ ገበነኛ ይድለ
ገለ ባህሪያት ሰረቕቲ መቸም - ኣዝዩ 

ዘደንጹን ዘገርምን እዩ። ስርቂን ሕጋዊ 
መቕጻዕቲታቱን ዋላ እኳ ሰረቕቲ ካብ 
ናብ ብዘልዕልዎ ንብረት ዝልካዕን ዝውሰንን 
እንተኾነ፡ እዚ ነገር’ዚ ግና ገበናዊ ተግባር 
ምዃኑ ዘየካትዕ ንጥፈት እዩ። 
እንዳማትካ ንብረት ካብ ዝዓበየ ክሳብ 

ዝነኣሰ ምልዓል ብሃይማኖት ውጉዝ 
ብሕጊ ከኣ ክልኩል ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ 
ኣብዚ ተግባር ዝተዋፈሩን ዝነጥፉን ሰባት 
ግና፡ ልዕሊቲ ዘካይድዎ ስርቂ ፍልይ 
ዝበሉ መስተንክራውያን ዛዕባታትን 
ኣርእስቲታትን ከበግሱ ከምዝረኣዩ እዩ 
ዝሕበር።
“ንሰራቒ፡ ሰራቒ ሰረቖ መዓት እዝጊ 

ወደቖ” ከምዝበሃል፡ 25 ሓምለ 2022 
ሓደ ሰራቒ ናብ ሓደ ቦታ ብምእታው - 
ጽፉፍ ናይ ስርቂ መደባት ኣሰላሲሉ እዩ 
ወጺኡ። ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ድማ፡ 
ዝሰረቖ ንብረት ጠራኒፉ ንገዝኡ ኣምሪሑ። 
“ገዝኡ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን፡ መንበሪ 
ቤቱ ብመፍትሕ ዓጽይዎ ስለዝኸደ፡ ካብ 
ጁባኡ መፍትሕ ኣውጺኡ ክኸፍቶ ፈተነ። 
ኣብ ከምዚ ኩነት እምበኣር፡ እታ ኣብ 
ጁባኡ ጥራይ ከምዘቐመጣ እምበር ኣበይ 
ከምዝገደፋ ዘይዘከራ መፍትሕ፡ ኣብ ቦታኣ 
ኣይጸንሓቶን። 
“እታ ኣብቲ ዝሰረቐሉ ገዛ ከምዝረሰዓ 

ዝዘከራ መፍትሕ ግን፡ ተመሊሱ ክወስዳ 
ኣይከኣለን። ድሕሪ እዚ ገለ ነገር ክገብር 
ከምዘለዎ ብምሕሳብ፡ ነቲ ንብረት ስርቊ 
ኣብ ሓደ ስቱር ቦታ ኣቐሚጡ፡ ኣብ 
ከባቢኡ ተመሳሳሊ መፍትሕ ዘለዎ ገዛ 

ኣብ ምድላይ እዩ 
ተኣዋፊሩ። እንተዀነ፡ 
ሓሳቡ ክሰልጦ 
ዘይከኣለ እዚ ሰራቒ - 
ናብ ገዝኡ ክምለስ እዩ 
ወሲኑ። ኣብ ከም’ዚ 
ዝበለ ህሞት ድማ እዩ 
እቲ ዘሚቱ ዘምጸኦ 
ንብረት ኣብ ዘቐመጦ 
ክጸንሖ ዘይከኣለ።” 
ክብል እዩ ንጐረባብቲ እቲ ሰራቒ 
ዝቕመጠሉ ከባቢ ብምጥቃስ መደርኡ 
ዝፈለመ ማዕከን ዜና ኣሶሼትድ ፕረስ። 
መንበሪ ገዝኡ ካብ ተፈልጠ መንነቱ 

ንምፍላጥ ከምዘየጸግም እኳ ክሕበር 
እንተጸንሐ፡ ገለ ወገናት ግን፡ እቲ ጥርጡር 
ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብቲ ገዛ ዝተኻረየ 
ብምንባሩ፡ ዝኾነ ንብረት እውን ክገድፍ 
ብዘይ ምኽኣሉ፡ ደጊሙ ናብቲ ገዛ ክምለስ 
ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ግምታቶም 
ሂቦም ኣለዉ።
በቲ ሃንደበታዊ ኣጋጣሚታት ዝተሰመዖ 

ሕማቕ ኩነታት እውን ክጻወሮ ቀሊል 
ክኸውን ከምዘይ ክእል ብምምልካት፡ 
ውራይ እቲ ሞያይ ዝብሎ ስርቂ 
ክገብር ወፊሩ ክሰልጦ ዘይምኽኣሉ - 
ጠንቂ ሸለልትነት ክኸውን ከምዝኽእል 
ተገምጊሙ ኣሎ። እቲ ደጊሙ ናብ ቤቱ 
ዘይተመልሰ ሰራቒ ግና፡ በቲ ገበናዊ ተግባር 
ቀሲኑ ህይወቱ ክመርሕ ዘሎ ተኽእሎ 
ጸቢብ ምዃኑ እዩ እቲ ምንጪ ዘረድእ። 
ድሕሪ እቲ ንብረት ሰሪቑን መፍትሑ 

ረሲዑን ብምውጻኡ ዘይደቀሰ/ዘይቀሰነ 

ገበነኛ፡ ማዓልቦኡን ኩነታቱን ዛጊት ብንጹር 
ከምዘይተፈልጠ እቲ ሓበሬታ የገንዝብ።  
እቲ ናይ ምስራቕ ንጥፈታት ልሙድ 

እኳ እንተነበረ፡ ኣዝዩ ዘገርምን ዘይንቡርን 
ተግባር ተባሂሉ ክጥቀስ ዘኽኣለ ፍጻሜ 
እምበኣር፡ እዚ ሰራቒ እዚ ካብ ጥቓ 
ቤት ጽሕፈት ናይ ሓደ መደበር ፖሊስ 
ብምስራቑ እዩ።
ጸብጻብ ፖሊስ ናይታ ከተማ ድሒሩ 

ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ መጠኑ ዘይተፈልጠ 
ገንዘብ ከም እተዘምተ ብምጥቃስ፡ ሒደት 
ንመግቢ ዝተዳለወ ሕብስትን ዶናትን 
እውን ካብቲ ብኸፊል ዝተዘምተ ንብረት 
ምዃኑ ኣመልኪቱ። እቲ ኣብ ሳን ራፋኤል 
ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ዝተኻየደ 
ስርቂ፡ ብቪድዮ ዝተሰነየ ጽኑዕ ሓለዋ ካብ 
ዝግበረሉ ክፋል እታ ከተማ ብምዃኑ፡ ኣብ 
ነበርቲ ምጥርጣራት ኣኸቲሉ ከምዘሎ፡ እቲ 
ኣሶሼትድ ፕረስ ዝተባህለ ምንጪ ወሲኹ 
ይሕብር። 
እቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ 

ብውሑሉል ኣገባብ ከም እተሰርቀ ዝንገረሉ 
ዘሎ ገዛ፡ ቤት-ጽሕፈት ናይ ሓደ ሕብስቲ 
ኣብ ምክፍፋል ዝነጥፍ ትካል ምዃኑ ድሕሪ 
ምርግጋጹ፡ ነቲ ስርቂ ከተግብር ዝፈተነ 
ሰብ ኣብቲ ሰራሕተኛታት ንጥፈታቶም 
ዘካይድሉ ሰዓት 10፡00 ናይ ምሸት እውን 
ብምዃኑ፡ ኣብ ሰራሕተኛታት ዝኾነ ሓደጋ 
ብዘይምፍጻሙ ብጽቡቕ ከም እተገላገሉ፡ 
ኣካያድን ዋናኒን እቲ ትካል ዳን ፋራንክ 
ገሊጹ።
ፖሊስ ኣብ መወዳእታ መንነት ሰራቒ 

ንምፍላጥ፡ እታ መፍትሕ ኹሉ ሰብ 
መጺኡ ክርእያ ድሕሪ ምምሕጻን፡ 
ምትሕብባርን ሓገዝን ህዝቢ ከይፍለዮም 
ኣዘኻኪሩ ከምዘሎ እታ ምንጪ ይሕብር።

ወይ ጉድ! ክሰርቁ ዝተበገሱ 
ጐሓላሉ ብድሙ ተኸሺሖም

“ባንዲት ተባሂላ እትጽዋዕ 9 ኪሎ 
ግራም እትምዘን ድሙ፡ እቲ እትነብረሉ 
ገዛ ብሰረቕቲ ክዝመት ድሕሪ ምርኣያ 
- ናብ ዋናታታ ብምኻድ፡ ናይ ሓደጋ 
ድምጺ ብምስማዕ ንብረት ዋናታት 
ኣድሒና” ክትብል ሓንቲ ማዕከን ዜና 
ኣቃሊሓ። 
እቶም ኣብ ሰዓታት ፍርቂ ለይቲ 

ዘሊሎም ናብቲ ቀጽሪ ዝኣተዉ ክልተ 
ሰረቕቲ፡ ዝወጠንዎ ሓሳብ ተግባራውነቱ 
በዛ ድሙ ከምዝተቖጽየ እዩ እቲ ሓበሬታ 
ዘነጽር። እቲ ኣብ 29 ታሕሳስ ኣብ ሰሜን 
ሚሲሲፒ ዘጋጠመ ፈተነ ስርቂ፡ በዛ 
ዝፈትዉዋ ድሞም ክብርዕን ምኽኣሉ 
ኣዝዮም ዝተሓበኑ ወነንቲ እዛ ድሙ፡ 
ንሞሳኣ ዝዳረግ ጽቡቕ ነገር ክገብሩላ 
ዘይፈተንዎ የለን።  
“መንነቶም ዘይተፈልጡ ክልተ ሰባት 

ንኽሰርቁ ናብቲ ቀጽሪ ምእታዎም፡ 
በቲ ዝተዓዘበቶ ትርኢት ክትቀስን 
ኣይከኣለትን። ድሕሪ’ዚ ብቕጽበት 
ናብ’ቲ ደቂሰሉ ዝነበረኩ ክፍሊ ብምምጻእ 
ብርቱዕ ድምጺ ክትፍኑ ጀሚራ። በዚ 
ድምጺ እዚ ክበረበር ከምዘይክእል ግዲ 
ተረዲእዋ ድማ - ደጋጊማ ናብቲ ደቂሰሉ 
ዝነበረኩ ዓራት ደይባ እናዘለለትን ኣብ 
ገጸይ ሕልኽልኽ እናበለትን ካብ ድቃሰይ 
ከምዝበራበር ገይራትኒ። እቲ ዘይንቡር 
ምንቅስቓሳን ድምጻን ከኣ ገለ ነገር 
ኣጋጢሙ ክኸውን ከምዝኽእል ክሓስብ 
ደሪኹኒ። በዚ መሰረት፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ 
ቀጽሪ ኣብ ዝተዛወርክሉ ህሞት፡ ክልተ 
ሰባት ምምጽአይ ስለዝተረድኡ፡ ከመ-
ቕጽበት ካብ ቅድሚ ዓይነይ ክስወሩ 

ኣርኪበሎም።” ክብል ወዲ 68 ዓመት 
ኤቨርት ዝተባህለ ዋና’ታ ድሙ ገሊጹ። 
እታ ድሙ ዋናታታ ንምንቕቓሕ/

ንምትንሳእ፡ ብዙሕ ምንቅስቓሳትን 
ኣውያትን ከምዝገበረት እዩ - እቲ 
ምንጪ ዘረድእ።
እቲ ካብ ኤቨርት ዝተረኽበ ሓበሬታ፡ 

እቶም ሰረቕቲ ሓዲኦም ጠበንጃ ሓዲኦም 
ከኣ መለንኪኖ ሒዞም ምንባሮም 
ብምጥቃስ፡ ነቲ ንብረት ኣለዎ ኢሎም 
ዝጠርጠርዎ ክፍሊ ንምኽፋት ድሮ 
ተበጊሶም ከምዝነበሩ የረድእ። 
“ካብቲ ናይ ምብዕጋግ ኩነት ወጺአ 

እቲ ዝነበረ ሃዋህው ክርደኣኒ ምስ ጀመረ፡ 
ኣነ እውን ከም ሰበይ ነታ መድሕን 
ህይወተይ ክትኮነኒ ኣብ ቤተይ ዘጽናሕክዋ 
ጠበንጃ ከምጽእ እየ ንውሽጢ ኣትየ። 
እንተዀነ ቀልጢፈ ኣብ ዝተመለስኩሉ 
ግዜ፡ እቶም ሰረቕቲ ደጊመ ክርእዮም 
ኣይከኣልኩን።” ብምባል እዩ ነቲ ስዒቡ 
ዘጋጠመ ኩነታት ዘብርህ። 
ኤቨርት ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሃቦ 

ተወሳኺ ሓበሬታ፡ “እቲ ፍጻሜ ብዘይ 
ባንዲት ንክትግምቶ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ምኾነ 
ነይሩ። ብሳላኣ - ህይወተይን ንብረተይን 
ካብ መዓት ሰረቕቲ ድሒነ” ብምባል፡ ነታ 
ካብ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ኣትሒዙ 
ከም ውላዱ ገይሩ ዘዕብያ ዘሎ ድሙ 
ኣመስጊንዋ። 
ኣብ’ዚ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገሪሙ ዘሎ፡ 

ኤቨርት ድሕሪ’ቲ ባንዲት ዝሃበቶ ሓበሬታ 
እቶም ሰረቕቲ እውን ካብ መነበሪ 
ከባቢኡ ምስዋሮም ንፖሊስ ዘይመሐበሪኡ 
ምኽንያት፡ ንብዙሓት ወገናት ኣዛራቢ 

ዛዕባ ፈጢሩ ምህላዉ 
እዩ። እንተ እቶም 
ናይ ስርቂ ንጥፈታት 
ከሰላስሉ ናብቲ ቀጽሪ 
ዝኣተዉ ሰባት፡ ክሳብ 
ሎሚ እንታይነቶምን 
መንነቶምን ክፍለጥ 
ከ ም ዘ ይ ተ ኻ እ ለ 
ይግለጽ።

ኩርናዕ ጥቕሲታት
“ኣብ ክውንነት ክንነብር ሕልሚ ጥራይ’ዩ ዘድልየና” ሌድይ ጉጋሌድይ ጉጋ
“እቲ ዝበለጸ ራኢ፣ ኣብ ውሽጥካ ዝስራሕ እዩ” ማልኮምማልኮም
“መጻኢ ብሎሚ እምበር ብጽባሕ ኣይኮነትን ትጅምር” ፖፕ ጆንፖፕ ጆን
“ኣብዚ እዋንዚ ዝበለጸ ተግባር ምስራሕ፣ ኣብ ዝመጽእ ኩነት ኣብ ዝበለጸ ቦታ 

ክትህሉ የኽእል” ኦፕራኦፕራ
“እቶም ንውድቀት ብትብዓት ዝገጥሙ ሰባት ዝያዳ ዓወት ናይ ምጉንጻፍ ዕድል 

ኣለዎም” ጆን ኤፍ ከነዲይጆን ኤፍ ከነዲይ
“ደቂ ሰብ ከተዘኻኽሮም ደኣ እምበር፡ ክትሕብሮም ኣይደልዩን እዮም” ሳሙኤል ሳሙኤል 

ጆንሶንጆንሶን

ቂሐ-ጽልሚቂሐ-ጽልሚቂሐ-ጽልሚቂሐ-ጽልሚ
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል



ሓዳስ   ኤርትራ

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

12 መጋቢት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.166

ኣብ ኣስመራ ከባቢ ጸጸራት፡ ፕሎት 186 ፓርሰል A ጎደና 3882-34 ቁ.ገዛ 140 
ዝርከብ፡ ብመለለዪ ቁ.1፡003294 ብሽመይ ዝተመዝገበ ሊብሬቶ ገዛ ስለ ዝጠፋኣኒ፣ 
ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፥ ብቁጽሪ 
ቴለፎን 0717114 ክሕብረኒ፤ እንተዘይኮይኑ፡ መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ እሕብር። 

ዳንኤል ተስፋይ ገብረሚካኤል

ምስጋና

ብድንገታዊ ሞት ዘፍቅሮ በዓል ቤተይ ኣቶ 
ዓወት ተኪኤ ወልደገብሪኤል ዝተሰመዓኒ 
መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ክሳብ ሕምብርቲ 
ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ከምኡ’ውን 
ብኣካል ተመላሊስኩምን ካብ ውሽጥን 
ወጻእን ብቴለፎንን ዘጸናናዕኩምና ሕሰም 
ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና 
ንሕብር። 

በዓልቲ-ቤቱ ባኑና ሞጎስ ገብረማርያም 
ምስ ምሉኣት ስድራ-ቤት

ምስጋና 

ብዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅራ ኣዴና ልኡላ 
ገብራይ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ 
ኣብ ጸዓዘጋ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን 
ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን 
ብቴለፎንን ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና 
እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።
 

ደቃ ሄርሞን፡ ሰምሃር፡ ሓፍታ ርሻን 
ምሉኣት ስድራቤት

ምስጋና 

ብሞት ክብርቲ ኣዴናን ሓፍትናን ወ/ሮ 
ስምረት ዘርኤዮሃንስ ከልብ (ብዓልቲ 
ቤቶም ንነፍ/ሄር ገብረየሱስ ገብረልኡል) 
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ 
ግዜ ሕማማ ዝተመላለስኩም፡ ክሳብ ሽዕብ 
ሰለባ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ብኣካልን 
ካብ ውሽጥን ወጻኢን ብቴሌፎንን 
ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ 
እናበልና ምስጋናና ነቕርብ። 

ምሉኣት ስድራ ቤት 

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣስመራ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወረ/ነፍ ጸሃይቱ 
ክብርኣብ ኣቶ ብስራት ካሳ፡ ተኸሳሲ 
ወረ/ነፍ ጸሃይቱ ክብርኣብ ካሳ  1. ካፕ/
ፍረዝጊ ገብረሃንስ +22 ዘሎ ናይ ሲቪል 
ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሳሲ 1.ኣቶ ዮናስ 
ኣማኑኤል 2 .ሄለን ኣማኑኤል 3.ሰናይ 
ኣማኑኤል 4.እዮቤል ኣማኑኤል 5.ጅሮም 
ተኽላይ 6.መርሃዊ ተኽላይ ኣድራሽኦም 
ስለዝይተፈልጠ፡ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ተጸዊዖም ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ 
መጋባእያ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ 
ጉዳዮም ኣብዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ሲሃም ሓምድ መሓመድዓሊ ምባል 
ተሪፉ፡ሲሃም ሓምድ መሓመድ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን31/3/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ቁ.35 ይቕረብ።

ሰሚር ርዝቀይ ስዒድ ምባል ተሪፉ፡ 
ሰሚር ርዝቀይ መሓመድስዒድ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን4/4/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ቁ.35 ይቕረብ።

ጽገሃና የዕብዮ ገብረኣብ ምባል ተሪፉ፡
ዮርዳኖስ የዕብዮ ገብረኣብ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/3/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ 
መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ወ/ሮ ኑዋራ መሓመድኑር ጣሰው ምባል 
ተሪፉ፡ ኑዋራ መሓመድ ስዒድ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን12/4/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ 
መጋባእያ ቁ.39 ይቕረብ።

ኣቶ ዘመንፈስ ዘርእጋብር፡ ስም ኣደይ 
ወርቁ ዘወልደማርያም ገብረእግዚኣብሔር 
ምባል ተሪፉ፡ ወርቁ ገብረእግዚኣብሔር 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ 
መጋባእያ ቁ.32 ይቕረብ።

ኣብረሀት ተስፋኣለም፡ ስም ኣደይ 
ለተኪኤል የውሃንስ ምባል ተሪፉ፡ ገነት 
ካሕሳይ በራኺ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32 
ይቕረብ።

ኣቶ ጋብር ተኽሎም ሰጊድ ምባል 
ተሪፉ፡ ፋሬስ ተኽሎም ሰጊድ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/3/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ 
ቁ.37 ይቕረብ።

ከሰስቲ ወረ/ነፍ/ዑቕባሚካኤል 
ዑቕባይ ወልደስላሴ፡ ተኸሰስቲ ወረ/
ነፍ ዑቕባሚካኤል ዑቕባይ ወልደስላሴ፡
1.ሸዊት ዑቕባሚካኤል ዑቕባይ 1.2 ዳዊት 
ዑቕባሚካኤል ዑቕባይ 1.3 ተመስገን 
ዑቕባሚካኤል ዑቕባይ ንምቅሊት ውርሻ 
ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን28/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ  3ይ መጋባእያ ቁ.37 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኹምሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ብመሰረት ኣብ መንጎ ይግ/በሃልቲን መ/

ወሃብትን ብይግባይ ዝረአ ዘሎ ክርክር፡ 
ይግ/በሃልቲ መ/ወሃብቲ ርብቃ ሃይለስላሴ 
ደሞዝ፡ ሙሴ ሃይለስላሴ ደሞዝ፡ ማርዶካይ 
ነጋ ናይዝጊ ኣድራሽኦም ስለዘይተፈልጠ፡ 
ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተጸዊዖም ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን29/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቁ.49 ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ 
ጉዳዮም ኣብዘየለዉሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኣብርሀት ኣብርሃ፡ ተጸዋዒ ኣቶ 
ሕሩይ ምስግና፡ ንውክልና ምስራዝ 
ዝምልከት ክሲ ቀሪብልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን15/3/23 ኣብ 
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባቕያ ቁ.32 ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል 
ከተማ

ኣቶ ኣሮን ሳሙኤል፡ ኣደይ ኣለም 
መብራህቱ ኪዳነ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ መርሃዊ ህንጻ 
ብርሃነን ተኸሳሲ ኣቶ ፊልሞን ክፍላይን 
ዘሎ ናይ ሲቪል ክርክር፡ ተኸሳሲ 
ብኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይተኻእለ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን11/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡ ጉዳዩ 
ኣብዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ኣቶ ርእሶም ገብረዝጊ፡ ኣደይ ግደይ 
ተኽለሰንበት ሰለሙን ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጣዕሙ ገብረእግዚኣብሄር ኣድሓኖም፡ 
በዓል-ቤተይ እስቲፋኖስ ተኽለማርያም 
ተስፋማርያም ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን 6/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ወ/ሮ ዮርዳኖስ መኮነን ተስፉ፡ ዓባይና 
ከበደሽ ዓንደሚካኤል ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ለምለም እምባየ፡ ኣደይ ለገሳ 
ገብረእግዚኣብሄር ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 3 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ወ/ሮ ለተብርሃን ወልደሚካኤል 
ተወልደ፡ በዓል-ቤተይ ዳዊት ሰረቐብርሃን 
ሃብተሚካኤል ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
 
ወ/ሮ ስላስ ገብረሚካኤል ሃብተ፡ ኣደይ 

ኣመተማርያም ተስፋገርግሽ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ሓረጉ የማነ ዑቕባይ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ገብረሂወት ከሰተ በርሀ በዓልቲ-ቤትካ 
ናይ ሓዳር ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን6/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ኣቶ በርሀ ተስፎም ገብረማርያምን 
ወ/ሮ ጽገሬዳ ቴድሮስ ካሕሳይን ኣብ 
ኣስመራ ን/ዞባ ደ/ምዕራብ ከባቢ ጐዳይፍ 
ፕሎት 110 ፓርሰል R ኣብ 400 ት/
ሜተር ዝተደኮነ 3 ቀንድን 1 ሓጋዝን 
ክፍልታትን 1 ዓኒምድርን ዘለዎ፡ ነ/
ሄር ሃንሱ ገብረታትዮስ ገብሩ ብለበዋ 
ስለዝገደፈትልና ይጽደቐልና ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ምሕረት ሃይለ ጋርዛ፡ በዓል-ቤተይ 
ተስፋስላሰ ሃይለ ምሑስ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን 10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ወ/ሮ ለተስላሴ ገብረሚካኤል ሓንቢር፡ 
በዓል-ቤተይ ተስፋሚካኤል ፍቓዱ ገብረ 
ሙሴ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ከሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ሓድጉ 
ተስፋገርግስ፡ ተኸሳሲ ኣቶ መሓሪ ዘካርያስ 
ተኽለ፡ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን4/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ወ/ሮ ለተኣምላኽ ፍስሃየ ተኽለማርያም፡ 
በዓል-ቤተይ ኣብርሃም ብጹኣምላኽ 
ዓንደብርሃን ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 1ጓሉ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፍቕያ 
ጨቐምጠ

ዕቑባ ማህደር፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ ኣስመሮም 
ተስፋጋብር ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 2 ደቁ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ 
ባጽዕ

በሺር ሓምድሲዒድ ዓምር ምባል ተሪፉ፡ 
በሺር መሓመድስዒድ ዓምር ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን13/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ዞ/ጋሽ 
ባርካ ባረንቱ

ከሰስቲ ወረ/ነፍ ሰለሙን ሓጎስ ረዳእ፡ 
ወኪል ሳባ ሰለሙን +5፡ ተኸሰስቲ 
ወ/ሮ ሂወት ቃልኣብ ወ/ሚካኤል፡ ወረ/
ነፍ ሰለሙን ሓጎስ ረዳእ፡ ስዉእ ዮናስ 
ሓጎስ ተተካእቱ ደቁ 5 ሞግዚት ወ/ሮ 
ሉላ እስቲፋኖስ ቅዳሕ ክስን መርትዖታት 
ንተኸሰስቲ ቁ 1.2.2.4.5 ይብጻሓዮም። 
ተኸሰስቲ ቁ.6 ኤልያስ ሰለሙን ሓጎስ 
7. ሩታ ሰለሙን ሓጎስ ብጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ ተጸዊዖም ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረቡ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ብሽኳ

ወ/ሮ ፍቓዱ ባህታ ገብረመስቀል፡ በዓል 
ቤተይ ተስፋማርያም ኪዳነ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን 29/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞ/ጋሽ ባርካ 
ተሰነይ

ወ/ሮ ርግበይ መሓሪ በላይ፡ ጓለይ ፍናን 
ኣንጎሶም ፍትዊ ምባል ተሪፉ፡ ዮርሳሌም 
ኣንጎሶም ፍትዊ ተባሂሉ ይተኣረመላ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ን/ዞባ 
ፎርቶ ሳዋ

ወ/ሮ ሳዕድያ እድሪስ፡ በዓል-ቤተይ ኪዳነ 
ገብረትንሳኤ ገብረገርግሽ ስለዝተሰወአ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን 8/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

Vacancy Announcement
    
Eritrea Sichuan Mineral Construction 
CORP. LTD. (ESMC), The Construction 
team, is inviting applicants for the 

following positions for Asmara project sites.

    Rebar worker
   Number required-(02)
   Type of Contact – Definite period 02 Years

Major Duties and responsibilities.
•	 Responsible for the rebar works needed in the project sites.
•	 Keep the quality of the rebar & make the work in efficient 

manner.
•	 Increase productivity by working the rebar systematically.
•	 Keep the sustainability so that the service shall remain as 

needed.
•	 Innovate flexibility for the better performance & productivity.
•	 Willing to cope new ideas & systems as raised by other body.

                                           
Profile: Qualifications and Experience
 Formal Education, Certifications, 
or Equivalents

•	 Middle school degree or 
above in construction or 
related fields of study. 

•	 Have a rebar work cer-
tificate

 Working Experience – Nature & 
length

•	 Has extensive rebar ex-
perience for at least 
Ten years of practical 
construction sites.

 Leadership Experience- Nature & 
length of time
suite, good presentation, and 
reporting skills
 

•	 -Demonstrate good su-
pervisory and leadership 
skills.

•	 -Good communication 
skills in English.

  Other skills and abilities -Ability to work in culturally 
diverse Working environments.

        Scaffolder
      Number required-(08)
      Type of Contact – Definite period 02 Years

Major Duties and responsibilities.
•	 Responsible for the construction of scaffolding on the 

construction site. 
•	 Keep the maximum utilization of scaffolds for usage.
•	 Execute the management of quality scaffolding work.
•	 Record the usage of scaffold material to be reported 

periodically.

 
                                          
 Profile: Qualifications and Experience
 Formal Education, Certifications, 
or Equivalents

- Middle school degree 
or above in the men-
tioned field or any re-
lated field in the con-
struction field.

- have a certificate 
about work high 
above the ground

 Working Experience – Nature & 
length

- Has extensive Scaf-
folder experience in 
construction sites.

 Leadership Experience- Nature & 
length of time
suite, good presentation, and 
reporting skills

- Demonstrate good su-
pervisory and leader-
ship skills.

- Good communication 
skills in English.

  Other skills and abilities - Ability to work in cul-
turally diverse Work-
ing environments.

Civil Assistant Engineer
Number required-(01)
Type of Contact – Definite period 02 Years

Major Duties and responsibilities.
•	 Assisting engineers in civil works
•	 Responsible for the preparation of civil work plans
•	 Organize & supervise subordinates to work effectively.
•	 Arrange materials to be used periodically.
•	 Record activities & incidents to be reported periodi-

cally.
•	 Represent the site engineer in cases of absence or if 

delegated for specific duty.
                                           
Profile: Qualifications and Experience
 Formal Education, 
Certifications, or Equivalents

- College degree or 
above in construction 
or related field.

 Working Experience – Nature 
& length

- Have no less than 4 
years of working ex-
perience as a civil en-
gineering assistant en-
gineer

 Leadership Experience- 
Nature & length of time
suite, good presentation, and 
reporting skills
 

- Demonstrate good su-
pervisory and leader-
ship skills.

- Computer literate and 
acceptable level of 
proficiency in MS of-
fice

- Good communication 
skills in English.

  Other skills and abilities - Ability to work in cul-
turally diverse Work-
ing environments.

 General Information and Other Requirement 
	 Place of Work:           Asmara Project Sites
	 Salary:                      As per Company salary scale

Additional Requirement for Nationals:
	 Having fulfilled his/ her National Service Obligation and Provide evi-

dence 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 creden-

tial, 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)
                 ( The Construction Team)
               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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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

Vacancy Announcement
    

Eritrea Sichuan Mineral 
Construction CORP. LTD. 
(ESMC), The Construction 

team, is inviting applicants for the following positions for 
Asmara project sites.

 Civil Construction Senior Engineer
Number required-(01)
Type of Contact – Definite period 02 Years

 Major Duties and responsibilities.
•	 Responsible for construction work on site.
•	 Responsible for the preparation of civil work plans.

•	 Conduct the superior planning & controlling works of the 
project sites.

•	 Conduct meetings & arrange programs for the overall activities 
with concerned parties.

•	 Oversee the reports of subordinates & evaluate the work done 
as compared to the proposed plan.

•	 Arrange on the job trainings for subordinates.

Profile: Qualifications and Experience
 Formal Education, 
Certifications, or 
Equivalents

- College degree or above in 
construction or any related 
field.

 Working Experience – 
Nature & length

- Have rich experience in civil 
construction work, no less 
than 15 years construction 
experiences in large civil engi-
neering projects.

- Have Senior engineer certifi-
cate and 

 Leadership Experience- 
Nature & length of time
suite, good presentation, 
and reporting skills
 

- Demonstrate good supervi-
sory and leadership skills.

- Computer literate and ac-
ceptable level of proficiency 
in MS office

- Good communication skills 
in English.

  Other skills and abilities - Ability to work in culturally 
diverse Working environ-
ments.

 Construction management
 Number required-(01)
 Type of Contact – Definite period 02 Years

Major Duties and responsibilities.
•	 Responsible for site construction management works.
•	 Responsible for the preparation of construction plans.
•	 Periodic construction accounting preparation.
•	 Administer the efficient output achieving method.
•	 Record the constraints in the management section & deserve 

possible alternates for the solution.
•	 Keep truck of organizing the different sections of the con-

struction area in one collection.
                                           
Profile: Qualifications and Experience
 Formal Education, 
Certifications, or 
Equivalents

- College degree or above with 
considerable management ori-
ented certifications.

 Working Experience – 
Nature & length

- No less than 4 years experience in 
construction management sector.

- Have Assistant engineer certifi-
cate

 Leadership Experience- 
Nature & length of time
suite, good presentation, 
and reporting skills
 

- Demonstrate good supervisory 
and leadership skills.

- Computer literate and acceptable 
level of proficiency in MS office

- Good communication skills in 
English.

  Other skills and abilities - Ability to work in culturally di-
verse Working environments.

       Batching Plant Manager
       Number required-(01)
       Type of Contact – Definite period 02 Years

Major Duties and responsibilities.
•	 Responsible for all work of the batching plant 
•	 Administer the batching plant activities towards bet-

ter achievement.
•	 Organize raw materials, personnel & machines of the 

work station.
•	 Lead meetings & make consultations concerning the 

work condition of the area.
•	 Receive the reports of subordinates & assess the 

performance against the proposed plan.
•	 Send corrective measures in cases of default or mis-

using.
                                           
Profile: Qualifications and Experience
 Formal Education, 
Certifications, or 
Equivalents

- Middle school degree or 
above in construction 
area.

 Working Experience – 
Nature & length

- Have rich working experi-
ence as a batching plant 
manager, no less than 10 
years of work experience

 Leadership Experience- 
Nature & length of time
suite, good presentation, 
and reporting skills
 

- Demonstrate good su-
pervisory and leadership 
skills.

- Computer literate and 
acceptable level of profi-
ciency in MS office

- Good communication 
skills in English.

  Other skills and abilities - Ability to work in cultur-
ally diverse Working envi-
ronments.

      
General Information and Other Requirement 

	 Place of Work:           Asmara Project Sites
	 Salary:                      As per Company salary scale

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 Unemploy-

ment card from Labor office.
	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience cre-

dential, a copy of your National Identity card etc.)
	 Only shortlisted applicants will be considered as potential candi-

dates 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)
                 ( The Construction Team)
               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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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

Vacancy 
Announcement

    
Eritrea Sichuan Mineral 

Construction CORP. LTD. (ESMC), The Construction team, 
is inviting applicants for the following positions for Asmara 
project sites.
 Construction management

       Batching Plant Manager
       Number required-(01)
       Type of Contact – Definite period 02 Years

Major Duties and responsibilities.
•	 Responsible for all work of the batching plant 
•	 Administer the batching plant activities towards better achieve-

ment.
•	 Organize raw materials, personnel & machines of the work sta-

tion.
•	 Lead meetings & make consultations concerning the work con-

dition of the area.
•	 Receive the reports of subordinates & assess the performance 

against the proposed plan.
•	 Send corrective measures in cases of default or misusing.

                                           
Profile: Qualifications and Experience
 Formal Education, 
Certifications, or Equivalents

- Middle school degree or above 
in construction area.

 Working Experience – 
Nature & length

- Have rich working experience 
as a batching plant manager, no 
less than 10 years of work ex-
perience

 Leadership Experience- 
Nature & length of time
suite, good presentation, and 
reporting skills
 

- Demonstrate good supervisory 
and leadership skills.

- Computer literate and accept-
able level of proficiency in MS 
office

- Good communication skills in 
English.

  Other skills and abilities - Ability to work in culturally 
diverse Working environ-
ments.

       Network operation and maintenance administrator
       Number required-(01)
       Type of Contact – Definite period 02 Years

Major Duties and responsibilities.
•	 Responsible for site network maintenance.
•	 Arrange to handle & exercise periodic network inspections.
•	 Periodic updating of the network system for better perfor-

mance.
•	 Exercise to handle the system as efficient as possible.
•	 Control the system for smooth /normal operational activities.
•	 Conduct periodic checkup/revision of workgroups status.
•	 Equip the system as full as possible for better performance.
•	 Record specific events for reporting & as history for future de-

bugging.
                                           
Profile: Qualifications and Experience
 Formal Education, 
Certifications, or Equivalents

- College degree or above in com-
puter science, engineering, net-
working or any related field. 

 Working Experience – 
Nature & length

- Rich experience in network 
maintenance and management, 
no less than 2 project work ex-
perience and 8 years experience  
relat network.

 Leadership Experience- 
Nature & length of time
suite, good presentation, 
and reporting skills
 

- Demonstrate good supervisory 
and leadership skills.

- Computer literate and accept-
able level of proficiency in MS 
office

- Good communication skills in 
English.

  Other skills and abilities - Ability to work in culturally di-
verse Working environments.

Painter
Number required-(01)
Type of Contact – Definite period 02 Years

Major Duties and responsibilities.
•	 Responsible for the available paint works in the con-

struction area.
•	 Perform the duty on efficient way so that no resource is 

useless &quality of the work is kept.
•	 Innovate new styling in the painting for better look up.
•	 Assess the different paints quality & forward recom-

mendation of better ones for supervisor.
•	 Mentor & train subordinates to achieve improvement 

in their performance.
•	 Schedule the painting renewal of the different construc-

tion parts.
•	 Administer the materials & tools available for work. 

                                           
Profile: Qualifications and Experience
 Formal Education, 
Certifications, or Equivalents

- Middle school degree or 
above in painting or deco-
ration fields.

 Working Experience – Nature 
& length

- Have a wealth of paint re-
lated work experience，no 
less than 10 years work 
experience related paint 
work.

 Leadership Experience- 
Nature & length of time
suite, good presentation, and 
reporting skills

- Demonstrate good supervi-
sory and leadership skills.

- Good communication skills 
in English.

  Other skills and abilities - Ability to work in cul-
turally diverse Working 
environments.

General Information and Other Requirement 
	 Place of Work:           Asmara Project Sites
	 Salary:                      As per Company salary scale

Additional Requirement for Nationals:
	 Having fulfilled his/ her National Service Obligation and Provide evi-

dence 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 cre-

dential, a copy of your National Identity card etc.)
	 Only shortlisted applicants will be considered as potential candi-

dates 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)
                 ( The Construction Team)
               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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ሃገራዊ ውድድር ትራክ-ፊልድ ትሕቲ 18 ዓመት ተኸፊቱ
    ውድድር 10 ሽሕ ሜተር፡ ልዕሊ ግምት. . .

    ንመበል 23 ዝተሰርዐ ሃገራዊ ውድድር 
ኣትለቲክስ ‘ትራክ-ፊልድ ትሕቲ 18 ዓመት’፡ 
ዓርቢ 10 መጋቢት ኣብ ዞባ ደቡብ - ከተማ 
ዓዲ ቐይሕ ተኸፊቱ።
  እዚ ውድድር እዚ፡ ብኽልቲኡ ጾታ 

ኣብ - 100 ሜትሮ፡ 200፡ 400፡ 800፡ 1500፡ 
3000 ሜትሮ፡ ከምኡ’ውን፡ ሪለይ ዝሓዘ እዩ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ሎሚ ልዑል ግምት ዝወሃቦ ናይ 

10 ሽሕ ሜትሮ (10 ኪሎ ሜተር) ናይ 
ዕድመ ገድብ ዘይብሉ ውድድር ክካይድ 
እዩ።
  ኣብዛ ፋልመይቲ መዓልቲ፡ ኣብ ናይ 

100፡ 400፡ 1500 ሜትሮታት ናይ መጻረይን 
መዛዘምን ውድድር እዩ ተኻይዱ። 
ኣብዘን ምድባት/ካታጎሪ እዚኣተን ድሕሪ 
ዝተኻየደ መጻረዪ ከኣ፡ ኣብ 100 ሜትሮ 
ደቂ-ተባዕትዮ ሴም ምሉጌታ - ደንደን 
ብሓንቲ ካልኢትን 30 ንኡስ ካልኢትን 
ክዕወት እንከሎ፡ ኣብራሃም ነጋሲ - ደንደን 
(ሚኒስተሪ ምክልኽል)፡ ነቢ ሰሎሙን - ደቡብ 
ከኣ፡ ካልኣይን ሳልሳይን ኣትዮም። ኣብ 
ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ-ኣንስትዮ፡ ናኦሚ 
ዮናስ - ዞባ ማእከል ብ13 ካልኢትን 1 ንኡስ 
ካልኢትን ዕውትቲ ክትከውን እንከላ፡ ሶልያና 
ገብረሂወት - ማእከል፡ ሉልያ በረኸት - ደቡብ 
ድማ፡ ኣሰራ ስዒበን።

  ኣብ 400 ሜትሮ ደቂ-ተባዕትዮ፡ ቀዳማይ 
ናሆም ብርሃነ - ደንደን ብ49 ካልኢትን 46 
ንኡስ ካልኢትን እንክዕወት፡ ስዒቦም ድማ 
ብስራት ፍስሃየን ሴም ዘርኣይን (ክልቲኦም 
ማእከል) ኣትዮም። ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ፡ 
ብተኸታታሊ ሚካል ዑቕባይን ቅሳነት 
ፍስሃየን - ማእከል፡ ስኒት ሶምሶም - ዓንሰባን 
ዕዉታት ኮይነን። ሚካል፡ ነዚ ውድድር 
ብ1 ደቒቕን 90 ንኡስ ካልኢትን እያ 
ተዓዊታትሉ።
  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 1500 ሜትሮ ደቂ-

ተባዕትዮ፡ እዮብየል ዘርኢት - ማእከል 
ብ3 ደቒቕን 59 ካልኢትን 52 ንኡስ 
ካልኢትን ቀዳማይ ክኣቱ እንከሎ፡ ደቂ 
ዞባኡ ዝኾኑ - እሰይ ሃብቶምን ኣማኑኤል 
በርሀን ተመራሪሖም ናይ ዕዉታት ደረጃ 
ሒዞም። ኣብ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ፡ ኣባል 

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት

ዞባ ማእክል ኣትለት - ሮዛ ሳህለ ብ4 ደቒቕን 
43 ካልኢትን 93 ንኡስ ካልኢትን እያ 
ተዓዊታ። ብተመሳሳሊ ናይ ደቂ-ተባዕትዮ፡ 
ኣብዚ ርሕቐት እዚ እውን ካብ ዞባ ማእከል 

ድያና ሽሻይን ማሪያ ዓሊን ናይ ካልኣይን 
ሳልሳይን ደረጃ ሒዘን።  
  እዚ ውድድር፡ ትማሊ ብናይ 200፡ 

800፡ 3 ሽሕ ሜትሮ ከምኡ’ውን ውድድር 
ሪለይ ዝቐጸለ (ጋዜጣ ኣብ ሕትመት 
እንከላ እዩ) ኮይኑ፡ ሎሚ ግና፡ እቲ ልዑል 
ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ ናይ 10 ኪሎ 
ሜትር ውድድር ከሰላስል እዩ። ነዚ ኣብ 
ዙርያ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ዝካየድ ውድድር፡ 
ዝዀነ ብቑዕ ኣትለት እኳ ክዕወተሉ ዝኽእል 
እንተኾነ፡ ኣቐዲሞም ግምት ዝወሃቦም 
ኣትለታት ከምዘለዉ ግና፡ ፈላጣት እዚ 
ዓውዲ ይገልጹ።
  ገለ ካብዞም ኣትለታት እንተተመልኪትና፡ 

ኣትለት መርሃዊ መብራህቱ ሓደ ካብኦም 
እዩ። እዚ ንሚኒስተሪ ምክልኽል ክለብ 
ደንደን ዝውክል ኣትለት፡ ኣብ 5 ሽሕ ሜትሮ 
ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊ ክብረ-ወሰን ሒዙ 

ይርከብ። ብዘይካ’ዚ፡ መርሃዊ፡ ኣብዚ ምድብ 
ኣብ ኮሎምብያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር 
ብሩር መዳልያ ኣንጠልጢሉ ምንባሩ 
ይዝከር። ኣብዚ ሎሚ ዝሰላሰል ውድድር 
እውን፡ ተመኩሮ ዘለዎ እዚ ኣትለት፡ ኣብ 
2019 ሻምፕዮን ክኸውን እንከሎ፡ ዝሓለፈ 
ዓመት ከኣ፡ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ምንባሩ 
ሰነዳት ናይ’ዚ ፈደረሽን የረድኡ። 
  ኣትለታት ዞባ ዝኾኑ - ኣፈወርቂ ብርሃነን 

ሄርሞን ፍቕረ እውን፡ ንዞባኦም ከዕውቱ 
ይኽእል እዮም ተባሂሎም ዘለዉ እዮም። 
ብምኽንያት በዓል ፈንቅል ኣብ ባጽዕ ኣብ 
ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን-2023 
ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ - ኣፈወርቂ፡ ኣብ 
ማራቶን ካልኣይ ዝቐልጠፈ ናይ ሃገርና ግዜ 
ሒዙ ይርከብ - ብ2 ሰዓት፡ 05 ደቒቕን 12 
ካልኢትን። ብሓደ ማልያ ምስኡ ዝወዳደር 

ሄርሞን ከኣ፡ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን-
2022 ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ምንባሩ ሰነዳት 
የረድኡ።
  ሓንቲ ካብ ተሳተፍቲ ናይ’ዚ ውድድር 

ኮይና ዘላ ዞባ ዓንሰባ’ውን፡ በዳሂት ኮይና 
ክትውዕል ይግመት። ኣትለት እዛ ዞባ - 
ዓብደረዛቕ ሱሌማን ከኣ፡ ግምት ዝወሃቦ 
ኣትለት እዩ - ብመሰረት ፈላጣት ናይ’ዚ 
ዓውዲ። እዚ ኣትለታ፡ ማልያ ሃገራዊት 
ጋንታ ኣትለቲክስ ኤርትራ ለቢሱ፡ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ውድድራት ምስታፉ ይግለጽ። 
ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣትለቲክስ ውድድር 

ሓንቲ ካብ ቀወምትን ተዓወትትን ዝኾነት 
ዞባ ማእከል እውን እንተዀነ፡ ሕጂ እውን፡ 
ልዑል ግምት ክወሃባ ናይ ግድን እዩ። 
  ብተወሳኺ፡ ነዚ ናይ ሎሚ ውድድር 

ተዳልዮምሉ መጺኦም ምህላዎም ዝገልጹ 
ኣሰልጠንቲ እዘን ጋንታታት፡ ከዐውተና 
ይኽእል እዩ ዝበልዎ ስልቲ ሒዞም 
መጺኦም ምህላዎም ይሕብሩ። ኣሰልጣኒ 
ደንደን ግርማይ ትኳቦ፡ “ጽቡቕ ተዳሊናን ነዛ 
ውድድር ናብ ረብሓና ንምቕያር ዓሊምና 
ኣሎና። ልክዕ እዩ ሒዝናዮም ዘለና ኣትለታት 
ኩሎም ቀሊል ብቕዓት የብሎምን። ዝያዳ 
ግምት ግና፡ ኣብ መርሃዊ መብራህቱ እዩ 
ክብል እኽእል። ብሓፈሻ ግና፡ ኩሎም 
ተወዳደርቲ ጋንታታት ክዕወታ ዝኽእላ 
ብምዃነን፡ ሓያል ውድድር ክኸውን እዩ።” 
ክብል ሓሳቡ ሂቡ።
  “ዝኣክል ምድላው ገይርና ኣሎና። 

ዓወትን ስዕረትን ከምዘሎ ፈሊጥና ግና፡ 
ንኹሉ ክንቅበሎ ኢና።” ዝበለ ኣሰልጣኒ 
ዞባ ደቡብ - ማእከለ ጳውሎስ ድማ፡ “ንሓደ 
ኣትለታት ኣብ ክንዲ ምስራሕ፡ ሰለሰት ወይ 
ኣርባዕተ ኣመራጺታት ክንገብር ኢና።” 
ኢሉ። እዚ ዓላሚ ወሲኹ “ኣብቲ ናይ 
ትሕቲ 18 ዓመት ውድድር ትራክ፡ ዛጊት 
ጉዳይ ዕድመ ኣይተፈትሐን ዘሎ። ሓደ 
ኣትለታት ተኸታታሊ ንነዊሕ ዓመታት 
ኣብ’ዚ ምድብ ዝወዳደር እንተኾይኑ፡ መጻኢ 
ናይ’ቶም ኣብ ልክዕ ዕድመ ዘለዉ ኣትለታት 
ይደፍን/ይምንዝዕ ኣሎ ማለት እዩ።” ክብል፡ 
ነዚ ጉዳይ እዚ መሰረታዊ ፍታሕ ክግበረሉ 
ተላብዩ።  
  ዓላሚ ዞባ ማእከል ኢሳቕ ነጸርኣብ 

ብወገኑ፡ “ሸሞንተ ደቂ-ተባዕትዮ ሸውዓተ 
ደቂ-ኣንስትዮ ኣሰሊፍና ኣሎና። በቲ 
ዝገበርናዮ ልምምድ ከኣ፡ ብሉጽ ውጽኢት 
ከነመዝግብ ትጽቢትና እዩ።” ክብል፡ ኣብዚ 
ናይ 10 ኪሎ-ሚተር ውድድር ካብ ናይ 
ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተፈልየ ተካእቲ 
ኣትለታት ሒዞም መጺኦም ምህላዎም 
ኣረዲኡ። 
እዚ ኣሰልጣኒ ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ናይ ደቂ-

ተባዕትዮ ኣብ 100ን 400ን ሜተር ወርቂ 
መዳልያ ክዕወቱ እኳ ተሊሞም ምምጻኦም 
እንተገለጸ፡ ብሰንኪ ሜላ ጸወታ ኣትለታቶም 
ግና፡ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ንደንደን 
ኣሕሊፎም ምሃቦም ሓቢሩ። ይዂን እምበር፡ 
ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ደቂ-ኣንስትዮ፡ 
ከምኡ’ውን፡ 1500 ሜተር ብኽልቲኡ ጾታ 
ዓብለልቲ ምንባሮም ገሊጹ።
  ብዘይካ እዚኦም፡ ካብ ከረን ብምምጻኦም 

ብራኸ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ ከምዝጸለዎም 
ዝገለጸ ዓላሚ ዞባ ዓንሰባ - ዓብደልከሪም 
መሓመድ፡ ኣብቲ ናይ ትራክ ውድድር 
ከም’ቲ ዝተዳለውዎ ከምዝተዓወቱ ድሕሪ 
ምሕባር፡ ኣብ’ዚ ናይ 10 ሽሕ ሜተር ግና፡ 
ብሓደ ካብ ብሉጻት ኣትለታቶም ዝኾነ 
ዓብደልረዛቕ ሱሌማን ጥራይ ከምዝወዳደሩ 
ገሊጹ። “ተስፋ ንገብር ጽቡቕ ውጽኢት 
ከነመዝግብ” ድማ ኢሉ። ኣብ ጉዳይ 

ዕድመ ቅሬታ ከምዘለዎ ዝገለጸ ዓብደልከሪም 
ወሲኹ - “ኣብዚ ጉዳይ ሃገራዊ ፈደረሽን 
ብዙሕ ስራሕ ይጽበዮ ኣሎ። ምኽንያቱ፡ 

ሰለሰት ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ሓደ ምድብ/
ኢቨንት ትሕቲ 18 ኢልካ ክትሳተፍ ዘሕፍር 
እዩ። ትሕቲ 18 ዓመት እንተደኣ ኢልካ እኮ 
- ዳርጋ 95 ሚእታዊት ተመሃራይ ኢኻ። 
ስለ’ዚ፡ ሕጂ እውን ክስረሓሉ ኣለዎ” ክብል 
ኣተሓሳሲቡ። 
  በዚ ኮይኑ በቲ፡ ኣብዛ ናይ ሎሚ 

ውድድር፡ ሓደስቲን ተስፋ ዘለዎምን 
ኣትለታት ክቕልቀሉ ዝተገመተ ክኸውን 
እንከሎ፡ ምስቶም ተመኩሮ ዘለዎም 
ኣትለታት ዝገብርዎ ቃልሲ ሰሓቢ ክኸውን 
ትጽቢት ኣሎ።
ጽቡቕ ትዕዝብቲ
* እዚ ውድድር፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-

ቐይሕ ምክያዱ፡ ንመንእሰያት እቲ ዞባ 
ኣብ’ዚ ዓውዲ ዘለዎም ኣፍልጦ ከዕብን 
ክጉስጉስን ትጽቢት ይግበር። እዚ ማለት፡ ናይ 
ኣትለቲክስ ወኒ ኣለዓዒሉ ንከተማኦም፡ ንኡስ 
ዞባኦም፡ ክንዮኡ ከኣ ንዞባኦም ሃገሮምን 
ክውክሉ ዓቕሚ ዘለዎም ኣትለታት ክፈርዩ 
ዝደፍፍእ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ። 
እዚ ውድድር እዚ፡ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 
መንደፈራ እዩ ተኣንጊዱ። 
* ዞባ ዓንሰባ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ 32 

ኣትለታት (16 ደቂ-ተባዕትዮ፡ 16 ደቂ-
ኣንስትዮ) ዝሓቖፈት ጋንታ ሒዛ ምምጻኣ 
ክትነኣድ ኣኽኢሉዋ ኣሎ። እዛ ዞባ፡ ክንዮ 
ተሰታፍነት ዋላ እኳ ብራኸ ናይ’ዚ ዞባ 
ከምዝጸለዎም እንተሓበሩ፡ ተስፋ ዘለዎም 
ኣትለታት ከምዝሓቘፈት እያ እትግምገም።
      
ክዕረ ዘለዎ ትዕዝብቲ/ርእይቶ
* እቲ ቀንድን ዓመት-ዓመት ኣዛራቢን 

ዝኾነ ጉዳይ ዕድመ፡ ሕጂ’ውን ክለዓል 
ምስማዑ ጌና ንምፍታሑ ዓቢ ስራሕ ከምዘሎ 
የረድኣካ። ዕድመ ኣብ ስፖርት ኣገዳሲ 
ምዃኑ ዝዝንግዓ የለን ክበሃል ይክኣል። 

ትሕቲ 18 ዓመት ኢልካ ውድድር ሰሪዕካ 
ክነስኻ - ልዕሊኡ ይሳተፉን ነቶም ኣብ ልክዕ 
ዕድሜኦም ዝወዳደሩ ዘለዉ ኣትለታት 

በሊጾም ይዕወቱን እንተሃልዮም ግና፡ ብዕድመ 
ናይ’ቶም ልክዓውያን ኣትለታት ጠላዕ ከም 
ምጽዋት እዩ። እዚ ግቡእ/መሰረታዊ ፍታሕ 
እንተዘይተገይሩሉ እምበኣር፡ እቶም ኣብ 
ልክዕ ዕድሚኦም ተወዳዲሮም በቶም ልዕሊ 
ዕድመ ዝተበልጽን ዘይተዓወቱን ኣትለታት 
ብወገኖም፡ ነቶም ድሕሪኦም ዝመጹኡ 

ኣትለታት ክጸቕጥዎም ዝዕድም እዩ። 
ስለ’ዚ፡ እዚ ፈደረሽን ኣብ ዝመጽእ ኣጋጣሚ 
ዝሰርዖም ብዕድመ ዝግደቡ ውድድራት፡ 
ንከም’ዚ ዓይነት ተርእዮ መሰረታዊ ፍታሕ 
ክገብረሉ፡ ናይ ኣትለታትን ኣሰልጠንትን 
ትጽቢት እዩ።
* ስታፌ ዞባታት ብዝምልከት - ኣብ’ዚ 

ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዞባታት 
ማእከል፡ ደቡብን ዓንሰባን ጥራይ እየን ምስ 
ደንደን (ሚኒስትሪ ምኽልኻል) ተሳቲፈን 
ዘለዋ። ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ፡ 
ከምዘይመጽኣ ክገልጻ እንከለዋ፡ ጋሽ-ባርካ 
- ኣብ ኣጋ ምጅማር ናይ’ቲ ውድድር 
ከምዘይትሳተፍ ምሕባራ ይግለጽ። እዚ 
ከኣ ንመቐረት እዚ ውድድር ከምዝጸለዎ 
ይእመን። ኣብዚ መዳይ እውን፡ ፈደረሽን 
ኣትለቲክስ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብምዃን፡ 
ምሉእ ተሳታፍነት ዞባታት ከውሕስ 
ይሕተት። ክንዮ ተሳታፍነት ድማ፡ ሓያል 
ተወዳዳርነት ዘለወን ዞባታት ምውናን፡ 
ሓያል ሃገራዊት ጋንታ ንምህናጽ ልዑል 
ተራ ስለዘለዎ ክድፈኣሉ ይግባእ። ብፍላይ፡ 
ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ውድድራት 
ክትዕወት እትርአ ዝነበረት ጋሽ-ባርካ፡ 
ደጊማ ናብ’ቲ ናይ ዓወት ሓዲድ ክትምለስ 
ትጽቢት ይግበረላ። ኣብ’ዚ ውድድር እዚ፡ 
ኣብ 1500 ሜተር ሓደ ኣትለት ጥራይ - ነዛ 
ዞባ ምውካሉ ዝርዝር ኣስማት ተወዳደርቲ 
የነጽር።
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ንትሕቲ ሓደ ዓመት ህጻናት መጽሓፍ ክንበበሎም ክኢላታት ይመኽሩኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ 
መጽናዕቲ፡ ካብ ሓደ ዓመት ንታሕቲ 
ንዝዕድመኦም ህጻናት መዓልታዊ 
መጽሓፍ ምስ እነንብበሎም፡ ቋንቋ 
ቀልጢፎም ክመልኩን ናይ ምርዳእ 
ተኽእሎኦም ከዕብዩን ኣዝዩ ሓጋዚ 
ከምዝዀነ ተገሊጹ።
ኣብ’ቲ መጽናዕቲ፡ ወለዲ ካብ ክልተ 

ሰሙን ክሳብ ሓደ ዓመት ዕድመ ዘቑጸሩ 
ደቆም፡ መዓልታዊ መጽሓፍ እናቐያየሩ 
ንኸንብቡሎም እዩ ተነጊሩዎም። ኣብ’ቲ 
ውጽኢት ከኣ፡ እቶም ብወለዶም 
መዓልታዊ መጽሓፍ ዝንበበሎም ዝነበሩ 
ህጻናት፡ ትሽዓተ ወርሒ ኣብ ዝመልኡሉ 
ግዜ፡ ኣብ ናይ ምዝራብን ምርድዳእን 
ዓቕሞም ኣደናቒ ለውጢ ከምጽኡ 

ከምዝኸኣሉ፡ እቶም ተመራመርቲ 
ገሊጾም። 
ቅድሚ ሕጂ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ 

ዝተኻየደ ካልእ መጽናዕቲ፡ ትሕቲ 
ሽዱሽተ ዓመት፡ እቲ ካልኣይ ቋንቋ 
ክትመሃረሉ ዝግባእ ዝበለጸ ዕድመ 
ከምዝዀነ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ’ዚ 
ዕድመ ቁልዕነት እዚ፡ ነቲ ህጻን ኣብ ክንዲ 
ኣብ ሕግታት ቋንቋ-ኣደ እናሰጠመ ስቕ 
ኢልካ ምርኣዩ፡ ተወሳኺ ቋንቋ ብምምሃር፡ 
ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ሂወቱ ብቐሊሉ 
ካልእ ቋንቋ ክመልኽ ከምዝሕግዞ እዮም 
ክኢላታት ናይ’ዚ ዓውዲ ዝሕብሩ። 
ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ምስ ህጻናት ኰይንካ 

ሓቢርካ መጽሓፍ ምንባብ፡ ንቘልዓ ኣብ 
ንኡስ ዕድመኡ ብልሒ ንኸማዕብል 
ካብ ዘኽእልዎ ረቛሒታት ሓደ ምዃኑ 
ገሊጾም። ብተወሳኺ፡ እዚ ናይ ምንባብ 
ንጥፈት እዚ ኣብ መንጎ እቲ ኣንባባይን 
እቲ ህጻንን ስምዒታዊ ምትእስሳር 
ዝፈጥርን ኣብ ንኡስ ዕድመ ድማ 
ባህጊ ናይ ምንባብ ዘዕብን ከምዝዀነ 
ኣረዲኦም። ንህጻናት መጽሓፍ ምንባብን 
ኣብ ንኡስ ዕድመኦም ካልኣይ ቋንቋ 
ምምሃርን፡ ዋላ’ኳ ቅልጡፍ ውጽኢት 
ዘርኢ እንተዘይኰነ፡ ምስ ግዜ ግን ረብሓ 
ስለዘለዎ፡ ወለዲ ከይተሓለሉ ከተግብርዎ 
እቶም ክኢላታት መኺሮም።

ልዑል ብራኸ፡ ኣብ ምክልኻል ዝተፈላለዩ ሕማማት ተራ ከምዘለዎ ተገሊጹ
ኣብ ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ፡ ኣብ 

ልዑል ብራኸ ዘለዎ ቦታታት ምንባር፡ 
ብዝተፈላለዩ ሕማማት ማለት ከም 
ሕማም ሽኮር፡ ጸገማት ልቢ፡ ልዑል 
ዓቐን ኮለስትሮልን ክረሻን ናይ ምጥቃዕ 
ተኽእሎ ከምዘትሕት ተሓቢሩ። 
እቶም ተመራመርቲ፡ ካብ’ቶም ኣብ 

ጽፍሒ ባሕሪ ዝነብሩ፡ እቶም ኣብ 
4,500 ሜትሮ ልዕሊ ብራኸ ጽፍሒ 
ባሕሪ ዝነብሩ ሰባት፡ እዞም ሕማማት 
ናይ ምምዕባል ተኽእሎታቶም ትሑት 
ኰይኑ ከምዝረኸብዎ ገሊጾም። ንሳቶም 
ኣስዒቦም፡ ብሰንኪ ምልዓል ጽፍሒ ብራኸ 

ክስዕብ ዝኽእል ሕጽረት ኦክሲጂን፡ ነቲ 
ኣካላትና ዝኽተሎ ዝነበረ ጸዓትን ስብሕን 
ናይ ምሕቃቕ መስርሕ ከምዝልውጦ 
እዮም ክዕዘቡ ክኢሎም ዘለዉ። ኣካላት 
ወዲ-ሰብ ንነዊሕ እዋን ንትሑት ዓቐን 
ኦክሲጂን ምስ ዝቃላዕ፡ እቲ ዝተፈላለዩ 
ክፋላት ውሽጢ ኣካላት ዝጥቀምሉ 
ዝነበሩ ምንጪ ጸዓትን ጸዓት ንምፍራይ 
ክኽተልዎ ዝጸንሑ መንገዲን ስለዝልወጥ፡ 
ነቲ ሜታቦላዊ መስርሕ ከምዝቕይሮ፡ 
እቶም ክኢላታት ኣረዲኦም። 
ሲሶ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም፡ ኣብ’ቲ 

21 ሚእታዊት ዓቐን ኦክሲጂን ዝርከቦ 

ጽፍሒ ባሕሪ ይነብር። ኣብ 4,500 ሜትሮ 
ልዕሊ ብራኸ ጽፍሒ ባሕሪ ከኣ ከባቢ 2 
ሚልዮን ህዝቢ ዝነብሩ ኰይኖም፡ 11 
ሚእታዊት ካብ ዓቐን ኦክሲጂን ጥራይ 
እዮም ድማ ዘስተንፍሱ። ድሕሪ እቲ 
ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ተደጋጋሚ ዋሕዲ 
ኦክሲጂን፡ ኣብ ናይ ኣካላትና ሜታቦሊዝም 
ለውጢ ብምስዓብ፡ ካብ ዝተፈላለዩ 
ሕማማት ክከላኸለልና ከምዝኽእል እዩ 
ክንጸር ተኻኢሉ ዘሎ። 
እዚ መጽናዕቲ ዝተኻየደለን ኣናጹ ዋላ’ኳ 

ኣብ መጀመርያ ሰሙናት ናይ’ቲ ፈተነ፡ 
ብሰንኪ ኣብ ልዑል ብራኸ ዝርከብ ዋሕዲ 
ዓቐን ኦክሲጂን፡ ንጥፈታተን ክዝሕትል 

እንተኸኣለ፡ ድሒረን ነቲ ኩነታት ምስ 
ተላመዳኦ ግን፡ ኣብ ደመን ዝርከብ ዓቐን 
ግሉኮዝን ክብደት ኣካላተንን ኣብ ውሽጢ 
ውሑዳት ሰሙናት ክጐድል ከምዝኸኣለ 
ገሊጾም። እዞም ለውጥታት እዚ’ኣቶም 
ከኣ ኣብ’ቶም ኣብ ልዑል ብራኸ ዝነብሩ 
ህዝብታት ብብዝሒ ጎሊሖም ዝተዓዘብዎ 
ኩነት ከምዝዀነ ወሲዀም ሓቢሮም 
ኣለዉ። ምጉዳል ዓቐን ግሉኮዝን ክብደት 
ኣካላትን፡ ካብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ጥዕና - 
ከም ሕማማት መትኒ ልቢ፡ ሕማም ሽኮር፡ 
ምልዓል ዓቐን ኮለስትሮልን ክከላኸሉ 
ከምዝኽእሉ እዩ ብክኢላታት ጥዕና 
ዝሕበር። 

ኣብ መወዳእታ፡ ብሜታቦላዊ ጸገማት 
ዝመጽኡ ሕማማት ንምፍዋስ፡ ሕጽረት 
ኦክሲጂን ኣብ ኣካላት ከስዕቦ ዝኽእል 
ምልውዋጣት ብመልክዕ መድሃኒት 
ክሰርሑ ዘኽእሎም ምርምራት የካይዱ 
ከምዘለዉ ገሊጾም። ወሲኾም፡ ኣብ መጻኢ 
ነዞም ሕማማት ብዝቐለለ መንገዲ 
ንምክልኻሎምን ንምፍዋሶምን፡ ነቶም 
ነዞም ሕማማት ከማዕብሉ ተኽእሎታት 
ዘለዎምን በዞም ጸገማት ጥዕና ዝተጠቕዑን 
ወገናት፡ ኣብ ልዑል ብራኸ ዘለዎ ቦታታት 
ግዜ ከሕልፉ ምምካር፡ ሓደ ካብ ኣብ 
ሓጺር ግዜ ከተኣታትውዎ ዝሓስቡ 
ኣገባብ ፍወሳ ከምዝዀነ ገሊጾም።

ኣየር ናብ ኤለክትሪክ ክልውጥ ዝኽእል ኤንዛይም. . .!
ኣውስትራላውያን ተመራመርቲ፡ 

ንኣየር ናብ ጸዓት ኤለክትሪክ ክልውጥ 
ዝኽእል ኤንዛይም፡ ካብ ባክተርያ 
ክረኽቡ ከምዝኸኣሉ ኣበሲሮም። 
እዚ ‘ሃክ’ ዝበሃል ኤንዛይም፡ 

ብ’ማይክሮባክተሪዩ ስመግማቲስ’ 
ዝተሰምየ ካብ ናይ ሓመድ ባክተርያ 
ዝርከብ ኰይኑ፡ ነቲ ኣብ ኣየር ዝርከብ 
ባእታ ሃይድሮጂን ናብ ማዕበላት 

ኤለክትሪክ ክልውጥ ከምዝኽእል 
እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ድማ ካብ 
ኣየር ብቐጥታ ጸዓት ክመልኡ 
ንዝኽእሉ ቴክኖሎጂያዊ መሳርሒታት 
ንምምዕባል ባብ ዘርሑ ከምዝዀነ 
እቶም ኣውስትራላውያን ተመራመርቲ 
ኣረዲኦም። 
እዚ ንሃይድሮጂን ናብ ማዕበላት 

ኤለክትሪክ ክልውጥ ክኢሉ ዘሎ 

ኤንዛይም፡ ዋላ ካብ’ቲ ዝተሓተ ማለት 
ካብ 0.00005% ዓቐን ሃይድሮጂን 
ዘለዎ ኣየር፡ ኤለክትሪክ ናይ ምምንጫው 
ዓቕሚ ከምዘለዎ እዩ ዝሕበር ዘሎ። 
እዚ ድማ ዘይከም ቅድሚ ሕጂ ኣብ 
ተመሳሳሊ ምርምራዊ ፈተነ ዝወዓሉ 
ኤንዛይማትን መቀላጠፍቲ ከሚካላትን፡ 
ኣዝዩ ኣድማዕን መጻኢ ዘለዎን ኰይኑ 
ከምዝረኸብዎ ኣገንዚቦም።
ንሳቶም፡ ነቲ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን 

ንዝተፈላለዩ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት 
ቻርጅ ዝገብር ጸሓይዊ ጸዓት፡ በዚ 
ንነዊሕ እዋን ክዕቀብ ዝኽእል ኤንዛይም 
ንምትካእ ተወሳኺ ምርምራዊ ፈተናታት 
የካይዱሉ ከምዘለዉ ገሊጾም። ኣስዒቦም 
ከኣ፡ ነዚ ኤንዛይም እዚ ከፍርዩ ዝኽእሉ 
ባክተርያታት ብብዝሒ ክርከቡን 
ክራብሑን ከምዝኽእሉ ብምጥቃስ፡ ካብ 
ህዋ ብዘይዝኾነ ተወሳኺ ምንጪ ጸዓት 
ብቐሊሉ ዘይውዳእ ጸዓት ዝፈርየሉ 
መጻኢ ርሑቕ ከምዘይኰነ ኣተንቢሆም።

ኤለክትሪካዊ ሽጋራ ከይትከኽ ተመራመርቲ የጠንቅቑ
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ፐንስልቨንያ፡ 

ሰናቡእ ናይ’ቶም ኤለክትሪካዊ ሽጋራ 
ዝጥቀሙ ሰባት፡ ካብ’ቶም ሽጋራ 
ናይ ዘትክኹ ሰባት ንላዕሊ፡ ዝያዳ 
ብነድሪ ከምዝህሰያ ብምጥቃስ፡ ሰባት 
ከየዘውትርዎም ኣጠንቂቖም። 
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተኻይዱ 

መጽናዕትታት፡ ኤለክትሪካዊ ሽጋራ 

ዋላ’ኳ ኣብ ሰናቡእ ተጠቀምቱ ልዑል 
ሳዕቤን የውርድ ከምዘሎ እንተተገልጸ፡ 
ኣብ’ዚ ናይ ሕጂ መጽናዕቲ ግን፡ 
ሰናቡእ ተጠቀምቲ ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ 
ካብ ናይ ኣትከኽቲ ሽጋራ ንላዕሊ፡ 
ብዝተፈልየ ዓይነት ነድሪ ብዝለዓለ 
መልክዕ ከምዝጥቅዓ እዩ ተለልዩ ዘሎ። 
እቲ ርኽበት፡ ነቶም ተመራመርቲ 
ዘይተጸበይዎ መልሲ ክህቦም እንከሎ፡ 
ካብ’ዚ ተበጊሶም ድማ፡ ከም ፋሽን 
እናተባህለ ዝስዕርር ዘሎ ተጠቃምነት 

ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ መግትኢ 
እንተዘይተገይሩሉ፡ ብፍላይ ንመንእሰያት 
ኣብ ከቢድ ጥዕናዊ ሳዕቤን ከውርዶም 
ከምዝዀነ ኣገንዚቦም።
ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ ብሰንኪ 

ዝውንኖ ዝተፈላለዩ ዓይነታት 
መቐረትን ብሰራሕቱ ብተደጋጋሚ 
ዝመሓላለፍ ግጉይ ሓበሬታን፡ ብፍላይ 

ብመንእሰያትን ኮተቴታትን ኣብ’ዚ ቀረባ 
ዓመታት ልዑል ተቐባልነት ክረክብ 
ክኢሉ ዘሎ እዩ። እንተዀነ፡ ዘይከም’ቲ 
ብዝተፈላለዩ ክኢላታት ብዛዕባኡ ዝግለጽ፡ 
ኣብ ሰናቡእ ተጠቀምቱ ከቢድ ዕንወት 
ከውርድ እዩ ዝርአ ዘሎ። ገለ ንምጥቃስ 
ከኣ፡ ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ ከም ምዕባስ 
ሻንብቆታት ሰናቡእ፡ ሕጽረት እስትንፋስ፡ 
ቃንዛ ኣፍ ልብን ምፍጣር ጽሕጊ ኣብ 
መናፊት ሰናቡእን ዝኣመሰሉ ጥዕናዊ 
ሳዕቤናት ከምዘውርድ እዩ ክኢላታት 

ጥዕና ብተደጋጋሚ ዘጠንቅቑ ዘለዉ። 
 ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ኤለክትሮኒካዊ 

ሽጋራ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከሚካላት፡ 
ብዘይካ ኣብ ሰናቡእ ኣብ ስርዓተ 
ተጻዋርነት እቲ ሰብ እውን ጉድኣት 
የውርዱ ስለዘለዉ፡ ተጠቀምቲ ከቋርጽዎ 
ኣካየድቲ ናይ’ቲ መጽናዕቲ ኣትሪሮም 
ተማሕጺኖም።
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