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ደረት ኣልቦ ሓሳባትና...ደረት ኣልቦ ሓሳባትና... ካብ ዕውለት ካብ ዕውለት 
ምስ ምስ 

መስተንክራዊ መስተንክራዊ 
ክእለቱ ክእለቱ 

ዝተበራበረ ዝተበራበረ 
መንእሰይመንእሰይ

ገረብ ዓድናገረብ ዓድና
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ምትሕግጋዝንምትሕግጋዝን
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ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን፡ ንጥፈታት ኣብ ዞባታት ገምጊሙኮሚሽን ባህልን ስፖርትን፡ ኣብ ዓመተ-
2022 ኣብ ዞባታት ዝተሰላሰለ ናይ 
መሓውራቱ መደባት - ብ11 ጥሪ ኣብ 
ኣስመራ ገምጋም ኣካዪዱሉ።
ኣብ’ቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮሚሽን 

ባህልን ስፖርትን ዝተረኽቡሉ ኣኼባ፡ ኣብ 
ስፖርታዊ ንጥፈታት፣ ዳህሳስን ዕቃበን 
ባህላዊ ውርሻታት፣ ዕቃበ ቅርሲታት፡ 
ጥንታዊ ህንጻታትን ታሪኻዊ ቦታታትን፣ 
ምምዕራግ ሃገራውያን በዓላትን ምብርባር 
ባህላዊ መደባትን፣ ከምኡ’ውን ኣብ 
ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን ምውዳብ 
ስፖርታውን ባህላውን ስልጠናታትን 
ሰፋሕቲ መደባት ከም እተተግበሩ 
ተገሊጹ።
ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት፡ ውሱንነት 

ባጀት፣ ሕጽረት ትሕተ-ቅርጽን ናውቲን 
ስፖርት፣ ከምኡ’ውን ዘይምዕሩይ ሱታፌ 
ዞባታት ኣብ ዝውደብ ሃገራዊ ባህላውን 
ስፖርታውን መደባት - ጐሊሖም ካብ 
ዝተራእዩ ጸገማት ምንባሮም ተጠቒሱ። 
ተሳተፍቲ፡ ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን 

ከም ኣካል ሃገራዊ መደባት ልምዓት 
መጠን - እቲ ዝስላዓሉ ባጀት ክዓቢ፣ 
ታሪኻዊ ቅርሲታት ዝርከቦ ቦታታት 
ክኽለል. . . ዝብሉን ካልኦትን ለበዋታት 
ኣሕሊፎም። 
ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር 

ዘመደ ተኽለ፡ ሕጽረታት ንምፍዋስን 
ትግባረ መደባት ንምርግጋጽን ብዕቱብ 
ክስራሕ ኣዘኻኺሩ።

ዓንሰባ - ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት ናይ ምሕደራ ትምህርቲ ተዋሂቡሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት 
ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ፡ ብዓውዲ 
ምሕደራን መሪሕነትን ዘሰልጠኖም 76 
መንእሰያት ሰራሕተኛታት፡ ብ12 ጥሪ 
ተመሪቖም።
እቲ ንክልተ ሰሙን ዝቐጸለ ስልጠና፡ 

ምሕደራን ኣጠቓቕማን ግዜ፣ ምሕያል 
ባህሊ ሓባራዊ ስራሕ፣ ክእለት ምብህሃል፣ 
ምድላው ጸብጻብ፣ ኣተሓሕዛ መዛግብትን 

ሰነዳትን ዘጠቓለለ እዩ።
ኣብ’ቲ ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት፡ 

ሓላፊ ሃኮሰኤ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣቶብርሃን 
ገብራት፡ ዓቕሚ ሰራሕተኛታትን ትካልን 
ክብ ንምባል ምስራሕ - ካብ ቀንዲ 
ዕላማታቶም ብምዃኑ ብዕቱብ ይሰርሑሉ 
ከምዘለዉ ገሊጹ።
እዚ ኣብ ክልተ ዓውዲ ተኸፊሉ ዝተዋህበ 

ትምህርቲ፡ ኣብ ደረጃ ሓላፍነት ዝርከቡ 
ሰራሕተኛታትን ሓለፍቲ ክፍልታትን ከም 
እተሳተፍዎ ብምሕባር፡ ምስ’ቲ ዝጸንሖም 
ተመኲሮ ኣወሃሂዶም - ኣብ ዝሰርሑሉ 
ትካላት ዝያዳ ኣፍረይቲ ክኾኑ ተላብዩ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ 

ሙሳ፡ ኣፍልጦ መንእሰያት ብሞያ ደሪዕካ 
ኣድማዕነት ሰራሕተኛታት ምውሓስ 

ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ብምዃኑ - ነቲ ትምህርቲ 
ናብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ንምብጻሕ 
መደብ ከምዘሎ ገሊጹ።

ማእከል - ኣገልግሎት ክብሪ መዝገብ ምምሕያሽ የርኢ ከምዘሎ ተሓቢሩ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ኣብ 2022 ኣገልግሎት 

ክብሪ መዝገብ ናይ ዝረኸቡ ተገልገልቲ 
ቊጽሪ፡ ካብ’ቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት 
ብ78 ሚእታዊት ከምዝዓበየ፡ ሓላፊ 
ኣሃዱ ክብሪ መዝገብ ኣቶ ተስፋልደት 
ሃብተሚካኤል ሓቢሩ። 
ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተ-ሰብ 

ኣብ ኣገዳስነት ክብሪ መዝገብ እናበረኸ 
ብምምጽኡ፡ ንጥፈታት ናይ’ቲ ኣሃዱ 

እውን ብኡ መንጽር ከምዝዓበየ ዝጠቐሰ 
ኣቶ ተስፋልደት፡ እቲ ኣገልግሎት ካብ 
2004 ኣብ ዳታ-ቤዝ ካብ ዝኣቱ ኣትሒዙ፡ 
ጽቡቕ ስራሕ ይዕመም ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣብ 2022 ንዝተዋህበ ኣገልግሎት 

ብዝምልከት ኣቶ ተስፋልደት፡ ናይ ልደት 
31,094፡ ናይ መርዓ 1,133፡ ናይ ሞት 
276፡ ናይ ፍትሕ 149፡ ናይ ስድራ-ቤት 
13፡ ከም ዘይተመርዓወ/ወት ዘረጋግጽ 

101፡ ናይ ማሕበራት 20፡ ብድምር 
32,786 ወረቓቕቲ ምስክር ከም እተዓደለ 
ኣብሪሁ።
ኣቶ ተስፋልደት፡ ህዝቢ ካብ ዘይተደልየ 

ምምልላስን ኰለልን ክድሕንን ኣብ 
ዝሓጸረ ግዜ ጉዳዩ ከስልጥን ምእንቲ፡ 
ዝተማልአ ሕጋዊ ሰነዳት ሒዙ ክቐርብ 
ተላብዩ።
ኤሪና ዝተወከሰቶም ተገልገልቲ 

ፎሮ - ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ 
ብውህደት ክስራሕ ተሓቲቱ

ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ፡ ጥዕና ሕብረተሰብ 
ንምውሓስ ዝካየድ ጻዕሪ እቲ ዝድለ ውጽኢት 
ክርከቦ ምእንቲ፡ ናይ ስራሕ መሻርኽቲ ተራ 
ክዓዝዝ - ሓላፊ ትካላት ጥዕና’ቲ ንኡስ ዞባ - 
ነርስ መወልዳን መርሃዊ ሓድጉ ኣዘኻኺሩ።
ነርስ መርሃዊ፡ ኣብ ከባቢ ዲዖት ካብ ዝርከባ 

ሽዱሽተ ኣብያተ-ትምህርቲ ንዝተዋጽኡ 
መማህራንን ወከልቲ ህዝብን፡ ኣብ ደናንሎ 
ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ፡ ብጒድለት ኣተሓሕዛን 
ጽርየትን ውጽኢት እንስሳ ብሓፈሻ፡ ዘይፈልሐ 
ጸባን ዘይበሰለ ስጋን ምምጋብ ድማ ብፍላይ 
- ዘስዕቦ ጥዕናዊ ጸገማት ብዝምልከት ሰፊሕ 
መብርሂ ሂቡ። 
ነርስ መርሃዊ፡ መማህራን ዝቐሰምዎ 

ፍልጠት ብግቡእ ናብ ተመሃሮኦም 
ብምትሕልላፍ፡ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ 
ምዕባይ እጃሞም ከበርኹ ድማ ተላብዩ።

ብወገኖም፡ ዝርአ ምምልላስን ምንዋሕ 
ቈጸራታትን ፍታሕ ክርከበሉ ተላብዮም።

ሓላፊ ኣብያተ-ትምህርቲ መምህር 
እስማዒል ዓሊ ብወገኑ፡ ምውሓስ ጥዕና ቈልዑ 
ብሕልፊ ብዕቱብ ክስራሓሉ ካብ ዝግባእ 
ምዃኑ ብምጥቃስ፡ መማህራን ሕማማት 
ኣብ ዝቕልቀሉሉ እዋናት ምስ ኣካላት ጥዕና 
ተወሃሂዶም ክሰርሑ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ተሳተፍቲ፡ ጥዕናዊ ንቕሓት ዘበርኽ 

ኣስተምህሮታት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ፣ 
መጐሳጐሲ ጽሑፋት ኰነ ናሙስያ ኣብ 
ኣብያተ-ትምህርቲ ክዝርጋሕን ክዕደልን፣ ኣብ 
ከባቢ ዲዖት ኣምቡላንስ ክትምደብ ዝብሉን 
ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም።
ኣብ’ቲ ኣስተምህሮ፡ ካብ ኣብያተ-ትምህርቲ 

መባእታ ደረጃ ሩባ-ሓዳስ፡ ባክናፍ፡ ዑመር-
ቃብረ፡ ኡምለ፡ ማይላካሶ፡ ከምኡ’ውን ቤት-
ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ 
ደናንሎ ዝተዋጽኡ መማህራን ተሳቲፎም።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

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

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

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

ጥቕሲጥቕሲ
እ ዚ እ ዚ 
ሰሙንሰሙን

“እቲ ንእሽተይ ዓወት ዝጓናጸፍ፡ ንእሽተይ መስዋእቲ ይሕተት። እቲ ዓቢ 

ዓወት ዝጓናጸፍ፡ ዓቢ መስዋእቲ ይሕተት።” 

 - - - James Allen

ሎሚ ስነ-ፍልጠተኛታት ንህላወ 
ፎቶን ምስ ማዕበላውን ናይ 
ፓርቲክላውን ባህሩ ክቕበልዎን 
ክኣምኑሉን ክኢሎም እዮም። 
እንተዀነ ከም “ብርሃን መጀመርታ 
ካበይ መጺኡ?” ዝብሉ ሕቶታት 
ገና ክሳዕ ሕጂ የካትዑ ኣለዉ። 
ዝበዝሑ ፈላጣት ፊዚክስ ናብ 
መጀመርታ ፍጥረት ዝገልጽ ክልሰ-
ሓሳብ “ዓቢ-ነትጕ” (big bang 
Theory) እዮም ዘምርሑ።

ኣድማስ ካብ ሓደ ዓቢ ነትጕ 
ከም ዝተፈጠረ’ዩ ዝእመን። 
ቅድሚ 15 ቢልዮን ዓመታት ኵሉ 
ነገራትን ጸዓትን ኣብ ሓደ ተኣኪቡ፡ 
ከም ሓደ ግዛዕ እዩ ዝነበረ። 
ኵሎም ከዋኽብቲ፡ ፕላኔታት፡ 
ሜትሮይታት፡ ወዘተ. ሓደ ኣካል 
ነበሩ። ብ“ሲንጉላሪቲ” ከኣ 
ይፍለጥ። ኣብ ሓደ ነጥቢ 
ጽዒቑ ዝነበረ ምሉእ ኣድማስ፡ 
ብልዑል ፍጥነት ክዝርጋሕ 
ጀሚሩ፣ ነቲጕ። እዚ ሓድሽ 
ዝተወልደ ኣድማስ እናሰፍሐን 
እናተዘርግሐን ክኸይድ እንከሎ፡ 
እናዘሓለ፡ ጻዕቁ ኸኣ እናዀሰ 
ከደ። እዚ ኵነታት “ስቴብል” 

ዝዀኑ ፓርቲክላትን ፎቶናትን 
ክቘሙ ኣኽኢልዎም። 

ድሕሪ’ዚ ነትጕ ኣጋጢሙ 
ዝበሃል፤

- ድሕሪ ዓቢ ነትጒ (ቢግ-
ባንግ) ሓይሊ ኤለክትሮማግኔት 
ርእሱ ዝኸኣለ ሓይሊ ኰይኑ 
ኣይተፈጥረን። ምስ ድኹም 
ኒኵሌስያዊ ሓይሊ ዝተተሓሓዘ 
ነበረ።

- “B and W bosons” 
ዝበሃሉ ፓርቲክላት ተፈጢሮም። 
እዞም ፓርቲክላት ኣብ ውሽጢ 
ኣቶም ዝርከቡ ዝደቐቑ ተባሂሎም 
ዝእመነሎም እዮም።  

- ኣድማስ 0.00000000001 
ካልኢት ጥራይ ዕድመ ኣብ 
ዝነበረሉ፡ መጠን ረስኑ ኣዝዩ 

ብምዝሓሉ ሓይሊ ኤለክትሮማግኔት 
ካብ ድኹም ኒኵሌስያዊ ሓይሊ 
በቲኹ ክፍለ ክኢሉ።  “B and 
W bosons” ፓርቲክላት ከኣ ምስ 
ፎቶን ተጠርነፉ። እዞም ፎቶናት 
ምስ “ኳርክስ” ብምሕዋስ ንዝደቐቐ 
ክፋል ናይ ማተር ኣቘሙ።

- ኣድማስ 0.00001 ካልኢት 
ዕድመ ኣብ ዝገበረሉ፡ እዞም 
“ኳርክስ” ፓርቲክላት ተኣኪቦም 
ፕሮቶናትን ኒዩትሮናትን ፈጠሩ።

- ኣብ 0.01 ካልኢት ዕድመ 
ኣድማስ ከኣ ፕሮቶንን ኒዩትሮንን 
ኣቶም ከቝሙ ጀመሩ።

- ኣብ መወዳእታ፡ ኣድማስ 
380,000 ዓመታት ምስ ገበረ፡ 
ፎቶናት ካብቲ ዝሕዞም ዝተፈላለየ 
ሓይልታት በቲኾም ተፈለዩ። 
ዋሕዚ እዞም ፎቶናት ከኣ ነቲ 
ጸልሚቱ ዝነበረ ኣድማስ ከብርሆ 
ጀመረ።

እዚ ብርሃን ክሳብ ካብ 
ከዋኽብቲ ድሙቕ ብርሃን 
ዝርከብ ደባንን ቅይሕ 
ዝበለን ነበረ። እዛ ንግስቲ 
ብርሃንና ዝዀነት፡ ንኣድማስ 
ብዋሕዚ ፎቶናታ ትሓጽቦ ዘላ 
ጸሓይ’ምበኣር ካብ እትውላዕ 
4.6 ቢልዮን ዓመታት ኣቝጺራ 
ኣላ።

(6ይ ክፋል)

ብርሃንን ምስጢራቱን 
ብርሃን መዓስ ተፈጢሩ

ዳእላ ተመሃሮ

Student arrived 
late at school, 
and teacher was 
already in class:
Student: “Sorry Sir I’m 
late, it won’t happen 
again.”
Teacher: “Don’t worry 
son, at least you’re early 
for the next period.”

***
Father: How do you like 
going to school?
Son: The going bit is 
fine, as is the coming 
home bit too, but I’m 
not too keen on the time 
in-between!

***

ሜሪ ማና

ቀስተ-ደበና ንዅሎም ሕብርታት ዝሓዘ 

ማዕጺዳዊ ክርጺ ዘሎዎ ኰይኑ፡ ብርሃን 

ኣብ ሰማይ ብዝርከቡ ነጠብጣብ ማይ 

ዝቐነን ብርሃን ዝፈጥሮ እዩ። ቀስተ ደበና 

ጸሓይ እንከሎ ዝናብ ይዘንብ እንተ ሃልዩ 

ክንርእዮ ይከኣል’ዩ። ጸሓይ ብድሕሬና 

እንተ ደኣ ኣላ፡ ናብቲ ዝፈስስ ዘሎ ማይ 

ንጠምት። ብርሃን በቶም ነጥብጣብ 

ክሓልፍ እንከሎ፡ ክቐንን ይግደድ። ብርሃን 

ካብ ሓደ መተሓላለፊ ኣካል ናብ ካልእ 

ክሰግር እንከሎ ይቐንን’ዩ፣ ቅና ብርሃን 

(refraction) ከኣ ይበሃል። ብርሃን ብሓደ 

ንጣብ ክሓልፍ እንከሎ ድሕሪ ምቕናኑ፡ 

ኣብ ካልእ ንጣብ ተንጸባሪቑ ኵሎም 

ሕብርታት ዝሓዘ ዝርግሐ ብርሃን ክንርኢ 

የኽእል። እዞም ሕብርታት ዝረኣይሉ 

ደረጃ ኵርናዕ ኣሎዎም። ጸሓይን እቲ 

ዝዕዘብ ዘሎን ካብቲ ዘንጸባርቕ ዘሎ 

ነጠብጣብ ማይ ካብ 40 ክሳብ 42 ደረጃ 

እንተ ሃልዮም ጥራይ’ዮም ሕብርታት 

ክረኣዩ ዝኽእሉ። ጸሓይ ኣዝያ ትሒታ 

እንተ ደኣ ኣላ ኰይና ቀስተ-ደበና ልዒሉ 

ይረአ። ብኣንጻሩ ልዒላ እንተ ደኣ ኣላ 

ግን ትሒቱ ይረኣየና። ጸሓይ ካብ  42 

ደረጃ ኵርናዕ - ልዕሊ ሆራይዞን - ልዒላ 

እንተ ደኣ ኣላ ኰይና ዝረአ ቀሰተ-ደበና 

የለን።

ቀስተ-ደበና ኣብ ገዛና ባዕላትና ክንፈጥሮ 

ይከኣል እዩ። ኣብ ሓደ ጸፊሕ መትሓዚ 

ማይ ንግበር። መስትያት ኣምጺእና ፍርቃ 

ኣብቲ ማይ ከም እትእለኽ ጌርና ነእትዋ። 

ብፊኒስትራ ዝኣተወ ብርሃን ኣብቲ 

መስትያት ተንጸባሪቑ ኣብ መንደቕ ከም 

ዝዓልብ ንግበሮ። ኣብቲ መንደቕ ከኣ 

ንእሽተይ ቀስተ-ደበና ክንርኢ ኢና።  

ኣብ ገዛና ዘለው ኣቝሑ ንመልከቶም 

እሞ ዝተፈላለየ ሕብሪ ኣሎዎም። 

ስለምንታይ ዝተፈላለየ ሕብሪ ሒዞም 

ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ንኸውን። 

ምኽንያቱ ሕብሪ ባዕልና ለኺናዮ ኢልና 

ስለ እንሓስብ። ሕብሪ ናይ ነገራት 

ኣብቲ ካብ ጻዕዳ-ብርሃን ዝውሕጡዎ 

ዓይነት ሕብርታት ከም ዝምርኰስ ኣብ 

ዝሓለፈ ሕታም እዚ ዓምዲ ርኢና ኢና። 

እቲ ዝንጸበረቕ ሕብሪ ቅድሚ ኵሎም 

ይሰሓብ። ከም ብሓድሽ ከኣ ይፍኖ። 

ተንጸባሪቑ ክምለስ እንከሎ ሓይሉ 

መሊሱ ከምቲ መጀመርታ ዝነበሮ ጸዓት 

ይህሉዎ። ብርትዐን ሓይልን ናይ ሓደ 

ሕብሪ ኸኣ ኣብዚ መስርሕ ዘሎዎ 

ዓቕሚ ይምርኰስ። ሕብሪ ናይ ሓደ ነገር 

ክንርኢ እንከለና ዝፍጸም ሓደ መስርሕ 

ኣሎ። እቲ መጀመርታ ዝወሓጥ፡ ጸኒሑ 

ከኣ ዝንጸበራቕ ሕብሪ፡ ነቲ ኣብ ኣቶማቱ 

ዝነበረ ጸዓት ናብ ካይነቲካዊ ጸዓት 

ይልውጦ። ክንደይ ካብኡ ናብ ካይነቲካዊ 

ጸዓት ለዊጥዎ? እዚ ካይነቲካዊ ጸዓት ነቲ 

ብዓይንና እንርእዮ ሕብሪ ከም ዝፈላለ 

ይገብሮ። ካይነቲካዊ ጸዓት ናይ ኣቶማት 

ክብርኽ እንከሎ፡ እቶም ንገራት ክመውቁ 

ይጅምሩ። ከምኡ ስለ ዝዀነ ኸኣ ጸሊም 

ቀልጢፉ ክረስን እንከሎ፡ ጻዕዳ ኸኣ 

ደንጕዩ ዝረስን።

- ጻዕዳ ሕብሪ ዘሎዎም ነገራት ኵሉ 

ዝመጽኦም ብርሃን የንጸባርቕዎ። ኣቶማት 

ናይቲ ነገር ዝጸልዎም ካይነቲካዊ ጸዓት 

ውሑድ ስለ ዝዀነ ንኽረስኑ ግዜ 

ይወስዱ።

- ብጫ ዝሕብሮም ነገራት ንሰማያዊ 

ሕብሪ ይውሕጡዎ፣ ነቲ ዝተረፈ ኸኣ 

ይተፍኡዎ።

- ፎኲስ ሰማያዊ ንቐይሕ ብርሃን 

ውሒጡ ዝተረፉ ይተፍኦም።

- ጸሊም ንዅሎም ሕብርታት ብርሃን 

ይውሕጦም። ጸዓት ናይዞም ኵሎም 

ዝወሓጡ ሕብርታት፡ ናብ ካይነቲካዊ 

ጸዓት ተቐይሩ ንእቶማት ናይቲ ነገር 

የምቖም። 

ቀስተ ደበና

ገለ ካብ ኣገደስቲ 
ሓቅታት ብርሃን

- ፍጥነት ብርሃን 299,792,458 

ሜትሮ ኣብ ካልኢት እዩ። ዝበዝሐ እዋን 

በቲ ዝተጸጋግዐ ዓቐኑ (300,000,000 

ሜትሮ ኣብ ካልኢት) ኢና እንወስድ።

- ብርሃን ካብ ጸሓይ ናብ መሬት 

ክበጽሕ 8 ደቒቕን 17 ካልኢትን 

የድልዮ። 

- መብራህቲ ገዛ - ኣምፑል - ብ1879 

ቶማስ ኤዲሰን ምሂዙዎ።

***



ሓዳስ   ኤርትራ

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት         መደብ

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

ሰኑይ

ሰዓት          መደብ

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

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
15 ጥሪ 2023 - ገጽ 3መበል 32 ዓመት ቁ.118

ደረት ኣልቦ ሓሳባትና...ሓደ ንጉስ ንዑደት ናብ ካልእ ሃገር 

ምስ ከደ፡ ከም ገጸ-በረኸት ክልተ 

ማእከሎት ግዝፊ ዝነበሮም ንስሪ 

ተዋህበ። ኣብ ስፍራኡ ምስ በጽሐ ድማ 

ነቶም ዘብዐኛታት ጽቡቕ ገይሮም 

ክሕዝዎም ከምዘለዎም ብምሕባር፡ ናብ 

ካልእ ንጥፈታቱ ኣምርሐ። እቶም ንስሪ 

ካብቶም ብጽባቐኦም መሳጢ ትርኢት 

ዝነበሮም ኣዕዋፍ ስለዝነበሩ፡ እቲ ንጉስ 

ኣዝዩ ተደነቐሎምን ፈተዎምን። ኣብ 

ኩሉ ኣጋጣሚታት ብንጥፈት ክዋስኡሉ 

ከምዝደሊ ብምግላጽ ከኣ፡ ንሓደ ካብ 

ኣሕሉቑ ጸዊዑ ብግቡእ ከሰልጥኖም 

ከምዘለዎ ሓበሮ። ስልጠና ተጀሚሩ 

ኣዋርሕ ሓለፈ። እቲ ነቶም ኣዕዋፍ 

ስልጠና ክህብ ዝተመዘ ኣገልጋሊ፡ ሓደ 

ካብዞም ንስሪ ይትረፍ ስልጠና ክወስድ፡ 

ካብታ ፈለማ ዘዕረፈላ ጨንፈር ናይ 

ሓንቲ ገረብ ፈጺሙ ክንቀሳቐስን 

ክነፍርን ከምዘይከኣለ ንንጉስ ሓበሬታ 

ሃበ። እንተ እቲ ሓደ ግና ኣብ ሰማያት 

ብፍጥነት ክጐዓዝ፡ ብማራኺ ትርኢት 

ካብ ናብ ክጋማጠል ክኢሉ ከምዘሎ 

ወሲኹ ጸብጻቡ ኣቕረበ። 

 ነዚ ዝሰምዐ ንጉስ ንኹሎም 

ኣገልገልቱ ጸዊዑ ነቲ ንስሪ ካብታ 

ዝነበራ ጨንፈር ከብርርዎ ክፍትኑ 

ከምዘለዎም ተወሳኺ ትእዛዝ 

ኣመሓላለፈ። እንተዀነ፡ ሓደ እኳ 

ነቲ ንስሪ ካብ መቓምጦኡ ከንቀሳቕሶ 

ዝፈተነ ሰብ ኣይነበረን። ብኹነታት እዚ 

ንስሪ ዝተሻቐለ ንጉስ፡ ነቲ ንስሪ ንምዕዛብ 

መስኰት ገዛኡ ከፈተ። እቲ ንስሪ ከኣ 

ገና ካብታ ፈለማ ዘዕረፈላ ገረብ ምንቕ 

ክብል ከምዘይክኣለ ተዓዘበ። ድሕሪ’ዚ 

ነቶም ብቐረባ ዘማኽርዎ ሰባት ኣኪቡ፡ 

ብዛዕባ’ቲ ንስሪ ኣዝዩ ከምዝተሻቐለ 

ብምሕባር፡ ገለ ፍታሕ ክርከብ ዝኽእል 

እንተዀይኑ ተወከሶም።

ድሕሪ ብዙሕ ውረድ ደይብ 

ዝመልኦ ሓሳብ፡ ሓደ ካብ ኣገልገልቲ 

ናይ’ቲ ንጉስ፡ ነቲ ንስሪ ካብታ ወትሩ 

ዘይንቀሳቐሰላ ቦታ ኣነቓቒሑ ከብርሮ 

ዝኽእል ኰይኑ ዝተሰምዖ ሓሳብ 

ኣቕረበ። እቲ ዝሓሰቦ ነገር፡ ኣብ 

ከባቢኦም ምስ ኣዕዋፍ ጥቡቕ ቅርበት 

ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዝነበረ ሰብኣይ 

ተጸዊዑ ክመጽእ’ሞ ነቲ ንስሪ ካብ 

ጨንፈር ናይ’ታ ገረብ ከብርሮ ዝብል 

ነበረ።  

በዚ መሰረት፡ ልኡኻት ከይዶም ነቲ 

ክኢላ ምዃኑ ዝተመስከረሉ ሰብኣይ 

ኣብ ሓጺር ግዜ ከምዘምጽእዎ ተገብረ። 

እቲ ክኢላ ሰብኣይ ብዛዕባ’ቲ ንስርን 

ኩነታቱን ዝምልከት ሓበሬታ ኣቐዲሙ 

በቶም መልእኽተኛታት ፈሊጡ 

ብምጽንሑ፡ ቅድሚ ናብ ቀጽሪ ናይ’ቲ 

ንጉስ ምእታዉ፡ ትኽ ኢሉ ናብቲ 

ንስሪ ዝቕመጠሉ ስፍራ’ዩ ኣምሪሑ። 

ንኹነታት እቲ ንስሪ ድሕሪ ምምልካት 

ድማ፡ ነቲ ንስሪ ኣብ ውሽጢ ሓጺር 

ግዜ ከምዝበርር ገበሮ። 

 ንኹሉ ንጥፈታት ናይ’ቲ ንስሪ 

ብቐረባ ክከታተሎ ዝጸንሐ ንጉስ፡ 

ብማዕዶ እቲ ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ 

ካብታ ገረብ ምንቕ ኢሉ ዘይፈልጥ 

ንስሪ፡ ብዘገርም ፍጥነት ንሰማያት 

ሰናጢቑ ካብ-ናብ ክወናጨፍ ምስ 

ረኣዮ በቲ ኩነታት ኣዝዩ ተገረመ። በቲ 

ሃንደበታዊ ዝኽሰት ዝነበረ ምንቅስቓሳት 

እናተደነቐ፡ ነቲ ነዚ ዕዮ’ዚ ዝፈጸመ 

ሰብኣይ ብኣካል ክርእዮ ከምዝደሊ 

ብምሕባር፡ ሒዞሞ ክመጽኡ ኣዘዘ። 

እቲ ምስ ኣዕዋፍ ልዑል ፍቕሪን 

ምቅርራባትን ዝነበሮ ሰብኣይ ድማ 

ኣብ ቅድሚ ንጉስ ብምቕራብ፡ ካብ 

ንጉስ ንዝመጽኦ ሕቶታት ብኣኽብሮት 

ክምልስ ተዳለወ። “ነዚ ንስሪ ብኸመይ 

መንገዲ ከተብርሮ ክኢልካ? እንታይ 

ዓይነት ሜላኸ ተኸቲልካ?” ክብል 

እቲ ንጉስ ብፍሕሹው ገጽ ተወከሶ። 

እቲ ሰብኣይ ከኣ ብኣኽብሮት ቈቢዑ 

ኣውጺኡ ኢድ ድሕሪ ምንስኡ፡ “ክቡር 

ንጉስ ነዚ ንስሪ ካብታ ዝነበራ ጨንፈር 

ንኽንቀሳቐስ ዝገበርክዎ ፍሉይ ጻዕሪ 

የለን። እታ እንኮ ዝገበርኩዋ ነገር፡ ነታ 

እቲ ንስሪ ተቐሚጡላ ዝነበረ ጨንፈር 

ምቑራጽ ጥራይ እዩ።” ክብል መለሰ። 

= እምበኣር ንሕና’ውን ከምቲ ንስሪ 

ክንበርር ዘይንኽእለሉ ምኽንያት የለን። 

እቲ ናይ ምብራር መስርሕ ግና ከም 

ኣዕዋፍ ኣእዳውና ዘርጊሕና፡ ወይ’ውን 

ኣብ ሓደ በሪኽ ቦታ ተሰቒልና 

ክንበርር ንምፍታን ዘይኰነ፡ ካብ ናብ 

ጫፍ ትርኢት ኣድማስ ብዘገምታን 

ብፍጥነትን ብሞራላዊ ሓሳብ ክንበርር 

ከምንኽእል ንምዝኽኻር እዩ። 

ምኽንያቱ፡ ሞራል መንገብገብ ደቂ-ሰብ 

ስለዝዀነ። እንተዀነ፡ ሓደ ሓደ ግዜ  

ኣብ ጨንፈር ገዛእ ርእስና ተላሒግና፡ 

ከም እምኒ ደሪቕና ካብቲ ዘለናዮ 

ደረጃ ምንቕ ዘይክንብል ንኽእል 

ኢና። ሞራልና እንተደኣ ኣበሪኽና ግና፡ 

ናይ ምውንጫፍ ተኽእሎና ደረት 

የብሉን። የግዳ፡ እቲ እንኮ ጸጊሙና 

ዘሎ፡ ንተውህቦና ብግቡእ ከነለልዮን 

ከነተግብሮን ዘይንፍትን ምዃንና 

እዩ። ብሰንኪ ፍርሒ ኣብ ዘለናዮ 

ተዀይጥና፡ ምዕራብን ምብራቕን ጸሓይ 

ምጽባይ እውን ኣብ ህይወት ለውጢ 

ኣየምጽኣልናን እዩ። ስለዚ፡ ከምቲ፡ እቲ 

ንስሪ ሒዙዎ ንዝነበረ ጨንፈር ምስ 

ተቖርጸሉ ናብ ሰማያት ክበርር ዝኸኣለ፡ 

ንሕና’ውን ነቲ ሒዙና ዘሎ ጨንፈር 

ፍርሒ ቈሪጽና ንኽንበርር፡ ናይ 

ሞራል ህዋሳትና ተጠቒምና ሰማያት 

ክንስንጥቕ ይግባእ። ኣብ ጨንፈር ናይ 

ሓንቲ ገረብ ኰፍ ዝበለት ዑፍ፡ እታ 

ጨንፈር ከይትስበራ ኣይትፈርሕን እያ። 

ምኽንያቱ፡ እምነታ ኣብ መንገብገባ 

ደኣ’ምበር ኣብ ጨንፈር ናይ’ታ ገረብ 

ስለዘይኰነ። ስለዚ፡ ንሕና ድማ፡ ኣብ 

ሞራል ገዛእ ርእስና ክንኣምን ይግባእ።

ንልቦና
“ኣነ ፍርያት ናይ ኣተሓሳስባይ 

ዘይኰንኩስ፡ ውጽኢት ናይ ውሳነታተይ 

እየ” ስተቨን ኮቨይ

“ትማሊ ሕሉፍ’ዩ፣ ጽባሕ ዘይፍለጥ 

ሕልሚ’ዩ። እቲ እንኮ ዘለና ግዜ 

ሎሚ’ዩ፣ ኣብኡ ድማ ንንበር” ቢል 

ኮስቢይ

“ስለ ዝጸዓርካ ጥራይ ትዕወት ማለት 

ኣይኰነን፣ እቲ ኣገዳሲ ነገር ዋጋ ዘለዎ 

ጻዕሪ ተካይድ ምህላውካ ምስ ዝርደኣካ 

እዩ” ኣልበርት ኣንስታይን

“ዓወተይ ዋጋ ጻዕረይ እዩ። ስለዚ 

ድማ እየ ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ግዜን 

ኩነታትን ንዝዀነ ኣካል ኣሕሊፈ ክህብ 

ዘይመርጽ” ፍሎረንስ ናይትኤንጅል

“ኣብ ህይወት እቲ ዝኸበደ ነገር፡ 

ውሳነታትካ ምትግባር እዩ። እቲ 

ዝተረፈ ድማ ብትብዓት ምቕጻል” 

ኤሜላ ኤርሃት

“ንጹር ዕላማ ምቕማጥ ማለት፡ 

ንኹሎም ሕልምታትካን መደብካን 

ንምጭባጥ ዘኽእል መሰረት ምንባር 

እዩ።” ክሊመንት ስቶን

“ህይወት ማለት፡ ዋላ’ውን ኣብ ኣዚዩ 

ጽዑቕን ትንፋስ ዘይህብ ኩነታትን፡ 

መደባት ምውጻእ ዘይምሕላል’ዩ” ጆን 

ሌኖን

“ሓንጐል ኩሉ ነገር እዩ። እቲ እንኮ 

ንስኻ ክትሓስበሉ ዘለካ ነገር ድማ ኩሉ 

ክትክውን ከምትኽእል ምፍላጥ እዩ” 

ቡድሃ

ከምዚ’ውን ኣሎ
ጽሬት ንምሕላው ኣብ ዝግበር ንጥፈታት፡ 

ልምድን ባህልን ሕብረተ-ሰብ ኣብ ጽሬት 

ዘለዎ ርድኢት ብቐንዱ ካብቲ ብቐዳምነት 

ዝጥቀስ ረቛሒ እዩ። ስለዝዀነ ድማ፡ 

ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዓለም ዝርከቡ 

ኣህዛብ ዓይኒ ምድሪ ድሕሪ ምጥቃም፡ 

ንመጸራረዪ ኣካላቶም ዝግልገልሉ ፍሉይ 

ልምዳዊ ኣገባብ ከምዝነበሮም ርዱእ እዩ። 

እዚ፡ ንጽህና ወረቐት ናይ ዓይኒ ምድሪ 

ቅድሚ ምምሃዙ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈት 

ንምምልካት እዩ። 

ንመሃሮ፡ ንፈልጦዶ ንርድኦ. . .
ኣብ ዓለም ቤት ትምህርቲ ብምኻድ 

ንቐስሞ ፍልጠት ብርግጽ ክርደኣና ከሎን 

ክንፈልጦ ከለናን ዝህልዎ ፍልልይ ኣዝዩ 

ገፊሕ እዩ። ኣብ ህይወት ከም’ቲ ተራ 

ምንባር ዝህልዎ ብድሆታት፡ ንኹሉ ሰብ 

ሓደ ዓይነት ዓወት’ውን ክሓፍስ ኣይክእልን 

እዩ። ትምህርቲ ከኣ ንዓለም ዝቕይር 

ዓቕሚን ፍልጠትን ዘስንቕ ዓውደ ፍልጠት 

እዩ። ካብ ቤት-ትምህርቲን ትምህርቲን 

ነዚ ምርኩስ ብምግባር ካብ ዝተረኽበ 

ሓበሬታ ከምዘነጽሮ እምበኣር፡ ቀዳሞት 

ሰባት ቀቅድሚ ምትእትታውን ምምሃዝን 

ወረቐት ዓይኒ ምድሪ፡ ጽሬት ኣካላቶም 

ንምሕላው ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ናውቲ 

ጽሬት እንክትርእዮ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። 

ኣገዳስነትን እንታይነትን ጽሬት ብግቡእ 

ዝተረድኡ ሕብረተ-ሰብ ዓለም፡ ካብ ጥንቲ 

ኣትሒዞም ዝተፈላለዩ ኣገባባት ተጠቒሞም 

ጽሬት ኣካላቶም ኣብ ምውሓስ ዝተፈላለዩ 

ንጥፈታት ከተግብሩ ከምዝጀመሩ 

መዛግብቲ ታሪኽ የረድኡ። ሓደ ካብቶም 

ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ነገራት እምበኣር፡ 

ሰበኸት ዕፉን (ሽፋን) እዩ። እዚ ኣካል 

ፍርያት ሕርሻ ዝዀነ ጥረ ነገር ብዙሕ 

ደኣ ዘይተነገረሉን ዘይተዘረበሉን ኰይኑ 

እምበር፡ ቀደም ዘመን ኣፍሪቃውያን 

ከም ወረቐት ዓይኒ ምድሪ ብብዝሒ 

ይጥቀሙሉ ምንባሮም እዩ ዝንገር።

ፍልጠት ዝሰንቕ ሰብ’ውን ማእለያ ዘይብሉ 

ምዃኑ እዩ ዝንገር።

ብፍልጠት ክንነብር ኣብ ንኽእለሉ እዋን፡ 

ዝህልወና ስነ-ፍልጠታዊ ርድኢትን ሓሳብን 

ኣብ ምንባር ንዘጓንፉና በዳህቲ ሕልኽላኻት 

ንምፍታሕ ዝህልዎም ተራ ብርግጽ 

ንጭንቀት ዘቃልል ፍቱን መድሃኒት 

ክኸውን ከምዝኽእል እዩ ዝሕበር። 

እንተዀነ፡ ኣብ ፍልጠት ዝተመርኰሰ 

ትምህርቲ ንመፍትሒ ሽግራትናን 

ብድሆታትናን እንጥቀመሎም ሰባት ክንደይ 

ክንከውን ንኽእል?

ፍልጠት ዝሰረቱ ርድኢትን ሓሳብን 

ተቐኒትና ነገራት ከነማእዝን ምስ ንኽእል፡ 

ነከባቢናን ሕብረተ-ሰብናን ዝህልወና ኣዕጋቢ 

ተራ፡ እቲ ንረኽቦ ግብረ መልሲ ከባቢናን 

ሕብረተ ሰብናን ህያው ኣብነት እዩ። ከም 

ሓቂ ብዙሕ ክፍሊታት (ደረጃታት ትምህርቲ) 

ብምቑጻርና ጥራይ፡ ኣብዚ ደረጃዚ በጺሕና 

ኢልና ንንየትን ከም ንፈልጥ እንትዕነንን 

ብዙሓት ኢና። እዚ ከኣ ትዕቢት ይፈጥረልና 

እሞ ካብቲ ዘለናዮ ደረጃ ፈጺምና ከይንዓብን 

ከይንፈልጥን ዓቢ ዕንቅፋት ክኸውን ይርአ። 

ስለዚ፡ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ህይወትና 

እንገብሮ ምንቅስቓስ ርእሱ ዝኸኣለ ትምህርቲ 

ከም ዘለዎ ተረዲእና፡ ነቲ እንመሃሮ ብልክዕ 

ክንፈልጦን ክንርድኦን ተመራጺ ዝዀነሉ 

ግዜ ሎሚ እዩ እሞ ተበግሶ ካብ ምውሳድ 

ኣይነድሓርሕር። 

           ቤተልሄም ሰመረ ካብ            ቤተልሄም ሰመረ ካብ 
ኣስመራኣስመራ



ሓዳስ   ኤርትራ

ቂሐ-ጽልሚቂሐ-ጽልሚቂሐ-ጽልሚቂሐ-ጽልሚ
ጥዑምዝጊ ተስፋይጥዑምዝጊ ተስፋይ
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ካብ ዕውለት ምስ መስተንክራዊ ክእለቱ ዝተበራበረ መንእሰይ“ንነዊሕ ግዜ ኣብ ዕውለት ድሕሪ ምጽናሕ፡ 

ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተበራበረ ሓደ እንግሊዛዊ፡ 

ምስ ፈጹም ክእለቱ ናብ ንቡር ኵነታት 

ጥዕናኡ ተመሊሱ” ክትብል ሓንቲ ኣብ ዓዲ 

እንግሊዝ ዝመደበራ ደይሊ ማይል ዝተባህለት 

ማዕከን ዜና ኣቃሊሓ። እታ ምንጪ፡ እቲ 

ወዲ 38 ዓመት መንእሰይ ንልዕሊ ሓደ 

ወርሒ ኣብ ዕውለት ብምእታዉ ኣይርኢ 

ኣይሰምዕ ኮይኑ ድሕሪ ምጽንሑ፡ ኣብዚ ቀረባ 

መዓልታት ከም ዝተበራረበ እያ 

ትገልጽ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ 

እቲ ሞሃ ሃንተር ዝተባህለ መንእሰይ፡ 

ድሕሪ’ቲ ክታበት ሕማም ኣንቅጺ 

ምውሳዱ፡ ብባክተርያ ዝሰዓበ 

ምምዝባል መትኒ ዝመበገሲኡ 

እዩ ኣብ ዕውለት ክኣቱ ተገዲዱ። 

ድሕሪ ዝተወሰነ ግዚያት ድማ’ዩ 

ቅድሚ ሕጂ ሰሪሑሉን ተማሂሩዎን 

ዘይፈልጥ ድንቂ ዝኾነ ናይ ቅብኣን 

ስእልን ተውህቦ ሒዙ ብምምላሱ፡ 

ኣብ ስድራኡ ብፍላይ ኣብ ነበርትን 

ክኢላታት ጥዕናን ድማ ብሓፈሻ፡ 

ኣገራሚ ክስተት ክኸውን ክኢሉ 

ከም ዘሎ ዝሕብር።  

 “እቲ ዘካይዶ ናይ ምቕባእን 

ምስኣልን ንጥፈታት እንክትርእዮ 

ብሓቂ ካብቲ ቅድሚ 38 ዓመታት 

ዝፈልጦን ዝቐርቦን ሃንተር ይስራሕ ኣሎ ኢለ 

ክኣምን ኣይክኣልኩን። ኣይነበሮ ኣይጠፍኦ። 

እሞ ኸኣ ሰራሕተኛ ቤት መግቢ ሰኣላይ 

ክኸውን ፈጺሙ ከጋጥም’ዩ ኢለ ሓሲበዮን 

ገሚተዮን ዘይፈልጥ ኩነት እዩ ኮይኑኑ።” 

ይብል ሓደ ካብ ቀንዲ ኣዕሩኽ እዚ ብዓል 

ድንቂ ስርሓት ክኸውን ክኢሉ ዘሎ ሃንተር።

እቲ ድሕሪ ዕውለት ዝተበራበረ መንእሰይ 

ዝኽተሎም ዘሎ ዓይነታት ቅብኣ፡ ንብዙሓት 

ወገናት ንምርድኡ ብዘጸግም ኣገባብ 

ዝዓዮም ከምኡ’ውን ዝተሓላልኹን ኣብ 

ርእሲ ምዃኖም፡ ከም ብርቂ ሞያ ተቖጺሩ 

ንሓደስቲን ኣብዚ ዓውዲ ንዝግደሱ 

ሞያውያንን መወከሲ ክኸውን ይኽእል’ዩ 

ካብ ዝብል ሓሳብ ብቪድዮ ተቐሪጹ 

ክምላእ ከም ዝጀመረ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ 

የመልክት።  

 እዚ ኣቦ ሓደ ውላድ ዝዀነ ሃንተር፡ 

ነቲ ድሮ ከም ውልቃዊ ሞያ ተታሓዚዝዎ 

ዝሰርሓሉ ዘሎ ናይ ቅርጻ ቅርጺን ስእሊን 

ስርሓቱ፡ ኣብ ዕዳጋ ብምውራድ ኣታዊታት 

ክረኽበሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ እውን ክፍለጥ 

ከም ዝተኻእለ ኣብቲ ዝወጸ ሓበሬታ 

ተጠቒሱ።

 በቲ ሃንደበታዊ ኣብ ስእለ ኣእምሮኡ 

ዝኽሰቱ ፍጻመታት ተሓጊዙ፡ ህዝቢ ብሓፈሻ 

ኣፍቀርቲ ቅርጻ-ቅርጽን ስእሊን ድማ ብፍላይ 

ዝሕጎስሉን ዝዘናግዑሉን ኩነት ንምፍጣር 

ቆሪጹ ከም ዝተበገሰ ዘመልከተ ሃንተር፡ 

ክኢላታት ጥዕና ነቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኩነታት 

ኣመልኪቶም ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ከም 

ዝተቘጠቡ እውን ኣረዲኡ።

 መንበሪ ቤት ሃንተር ኣብዚ ግዜ’ዚ 

ብውቁባት ኣሳእልን ቅርጻታትን ዘጌጸ ኮይኑ፡ 

ንኹሉ ንጥፈታቱ ዝተዓዘቡ ቤተ ሰቡን 

ኣዕሩኽቱን በቲ ኩነታት ክሳብ ሎሚ ክኣምኑ 

ከም ዘይክኣሉ ይሕብር።

“ናይ ቀረባ ሓኪመይ ፍሉይ ስርሓት 

ከበርክት ከም ዝደሊ ምስ ሓበርክዎ፡ ጸገም 

ከም ዘይብሉን ክቕጽሎ ከም ዘለንን እዩ 

ዘተባብዓኒ። እንተኾነ፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ሓጺር 

ግዜ ዘሰላስሎ ንጥፈታት ወዲአ ንምርኢት 

ኣብ ዘቕርበሉ ህሞት፡ መልእኽቱ ንምርድኡ 

ፈጺሞም ክግንዘብዎ ከም ዘይክእሉ እየ 

ኣስተብሂለ።” ይብል ሃንተር።

 ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብርክት ዝበሉ 

ተመሳሰልቲ ፍጻመታት ኣጋጢሞም ከም 

ዝነበሩ ዝሓበረ እቲ ምንጪ፡ ናይ ሃንተር 

ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ኩነት ብምዃኑ ደኣ 

እዩ ከም ዛዕባ ተላዒሉ እምበር፡ ካብ ካልኦት 

ዝተፈለየ ነገር ከም ዘይኮነ ብምምልካት፡ ገለ 

ሰባት ካብ ኮማ ኣብ ዝበራበሩሉ ግዜ ምስ 

ድንቂ ክእለት፡ ፍሉይ ቋንቋ መሊኾም 

ሓድሽ ህይወት ክመርሑ ምርኣይ ኣብ 

ዓለምና ናይ ፈለማን ብርቅን ተርእዮ ከም 

ዝዀነ ይሕብር።

ሳሬት ንምቕታል ጫካ ዝሃመዀ መንእሰይ
“ኮሪ ኣላን ማርቲን ዝተባህለ ወዲ 26 

ዓመት መንእሰይ ንሓንቲ ሳሬት ንምቕታል 

ዝወለዖ ሓዊ፡ ሃንደበት ካብ ቁጽጽሩ ወጻኢ 

ብምዃን ሰፊሕ ጫካ ከቃጽል ብምኽኣሉ 

ኣብ ዘይሓሰቦ መዋጥር ኣትዩ።” ክብል 

ደዘርት ኒውስ ዝተባህለ ምንጪ ሓቢሩ።  

ካብ መንበሪ ገዛኡ ናብ ማእከላይ ጻዕቂ ዝነበሮ 

ጫካ ክዛወር ኢሉ ዝተበገሰ እዚ መንእሰይ፡ 

ንእግረ መንገዱ ሓንቲ ሳሬት ድሕሪ ምርካቡ 

ከቃጽላ ‘ላይተር’ ክውልዕ ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ፡ 

ብብርቱዕ ንፋስ ተመንዚዑ ኣብ ልዕሊ’ቲ 

ሰፊሕ ዝርግሐ ዝነበሮ ቦታ ከባብያዊ ዕንወት 

ከም ዘስዓበ ይጥቀስ። እቲ ጠንቂ ዋላ እኳ 

ነታ ሳሬት ንምቕታል ዝሰዓበ እንተ ነበረ፡ 

ንምንታይ ምኽንያት ክቐትላ ከም ዝሓሰብ 

ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግና፡ ዝጭበጥ 

ቁምነገራዊ መልሲ ከም ዘይረኸቡ ዋና 

ተጸዋዒ እታ ከተማ ሰርጀንት ስፐንሰር ካኖን 

ኣረዲኡ። 

ሓደ ካብዞም ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ዝከታተልዎ 

ዘለዉ ውልቀ ሰብ ብወገኑ፡ “ማርቲን ኣብ 

ጕዕዞኡ ስንቂ ቋጺሩሉ ኣብ ዝጸንሐ ቦርሳ፡ 

ማሪዋና ዝተባህለ ኣዐዋኒ ሓሺሽ ከም ዝረኸቡ 

ይገልጽ። እንተኾነ፡ ድሕሪ ዝተገብረሉ 

መርመራ ኣብ ኣካሉ ዝኾነ ምስዚ ሓሺሽ 

ዝተኣሳሰር ምልክት ክረኽቡሉ ከም ዘይከኣሉ 

እዮም ዘረድኡ። እዚ ኣብ ጥቓ ከተማ 

ስፕሪንግቪል ደቡብ ሳልት ቀላይ ንዝርከብ 

ጫካ ዝሃመዀ መንእሰይ፡ ኩነታቱ ተጻርዩ 

ውሳነ ክሳብ ዝወሃቦ፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 

ክጸንሕ ከም ዝኽእል ይንገር። እንተኾነ፡ ክሳብ 

ዝኾነ ዝኸውን ብዋሕስ ክወጽእ ብዝቐረበሉ 

ሕቶ መሰረት 2 ሽሕ ዶላር ክኸፍል 

ብዘይምኽኣሉ፡ ገና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም 

ዘሎ ይሕበር።

 ማርቲን ነቲ ጕዳይ ኮነ ኢሉ ከም ዘይወዓሎ 

እኳ ክገልጽ እንተ ፈተነ፡ ብሰንኪቲ ኣደንዛዚ 

ሓሺሽ ማሪዋና ተደፋፊኡ ግና፡ ነቲ ተግባር 

ፈጺምዎ ከይከውን ካብ ዝብል ጥርጠራ፡ 

ጽዑቕ መርመራታት ኣብ ምክያድ ከም 

ዘሎ ፖሊስ ናይ’ታ ከተማ የረድእ። ኣብ 

መወዳእታ ማርቲን፡ ብገበናት ሓላፍነት 

ምጉዳል፡ ባርዕ ጫካ ከምኡ እውን፡ ብዋንነት 

ሓሺሽ ማሪዋና ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 

ኮይኑ ፍርዱ ኣብ ምጽባይ ከም ዝርከብ እቲ 

ምንጪ ወሲኹ ይገልጽ።  

 በቲ ዝነበረ ንፋስ ተሓጊዙ ኣብ ልዕሊ 

ዝባውንትን ጎላጉልን ብርቱዕ ቃጸሎ ዝፈጠረ 

እቲ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኪሎ ሜተር 

በቚሉ ዝነበረ ኣግራብ ጕድኣት ከም ዘውረደ 

እዩ ዝሕበር። ሳላ ውሁድ ዕዮ ድማ፡ ኣብ 

ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ ይግለጽ። 

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ በዚ ሃንደበታዊ 

ኵነት ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይቲ ዝወረደ 

ንዋታውን ሰብኣውን ክሳራ ከም ዘየለ እቲ 

ምንጪ ይውስኽ።

ካብ መዕቈቢ እንስሳታት ዝሃደመ ገበል ኣብ ታክሲ ጸኒሑ
ሓደ ብግዝፎም ካብ ዝጥቀሱ ዓሌት 

ምዃኑ ዝተገልጸ ገበል፡ ካብ መዕቈቢ 

እንስሳታት ሃንደበት ጠፊኡ ብምቕናዩ፡ ኣብ 

ነበርቲ ከቢድ ስንባደን ስግኣትን ፈጢሩ 

ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መዐሸጊ ማካይን ከም 

ዝተረኸበ UPI ኣቃሊሓ።

እዚ ካብ ማእከል መዕቈቢ እንስሳታት 

ሲበሎ ቴክሳስ ዝመሎቐ ገበል፡ ጽዑቕ 

ክትትልን ዳህሳስን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ 

እዩ ሃንደበት ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ታክሲ 

ተጠቓሊሉ ደቂሱ ከም ዝተረኸበ እቲ 

ሓበሬታ ዘነጽር።

ማእከላይ ተቖጻጻሪ እንስሳታት ናይቲ ከባቢ፡ 

“ካብ ሓደ ከባቢ ኣዝዩ ርቡጽን ዘይንቡርን 

ጻውዒት ተለፎን ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት 

ተቐቢልና። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ እቲ 

ክድለ ዝጸንሐ ገበል ክኸውን ከም ዝኽእል 

ኢና ገሚትና። ብመሰረት ገምጋምና ድማ፡ 

እቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብምጥፋኡ 

ኣብ ነበርቲ ራዕዲ ፈጢሩ ዝጸንሐ ገበል፡ ኣብ 

ትሕቲ ሓንቲ ታክሲ ጸኒሑ።” ይብል።

እቲ ንኹሉ ዘገረመ ፍጻመ ግና፡ እዚ 

ገበል ንመዓልታት እንታይ እናተመገበ 

ክጸንሕ ክኢሉ? እታ ዝተረኽበላ ታክሲኸ 

ንመዓልታት ከይተንቀሳቐሰት ደኾን ጸኒሓ 

ኮይና ግዳዩ ክትከውን ዘይከኣለት ወይ 

እውን ግዳያ ዘይገበረቶ? ካብቲ ንብዙሓት 

ዘደንጸወ ኮይኑ ኣሎ።

እቲ ልዕሊ 10 ጫማ ቁመት ዘለዎ ገበል፡ 

ክሳብ ዋናታቱ መጺኦም ዝርከብዎ ኣብ ሓደ 

ውሑስ ስፍራ ከም ዝጸንሕ ድሕሪ ምግባር፡ 

ካብ ትሕቲ እታ ታክሲ ንምውጻእ ኣብ 

ዝተገብረ ጻዕሪ ከቢድ ክርክር ከም ዘጋጠመ 

እቲ ብዓል ስልጣን ሓቢሩ። እቲ ገበል ኣብዚ 

ግዜ’ዚ፡ ምስ ብጾቱ ተሓዊሱ ኣብ መዕቈቢ 

እንስሳታት ከም ዘሎ እቲ ዝወጸ ሓበሬታ 

የመልክት።

ትፈልጡዶ?
• ኣብ ሃገረ ግሪኽ፡ ኦሎምፒካውያን ስፖርተኛታት ን332 ዓመታት ማለት ካብ 944 ቅ.ል.ክ 

ጀሚሮም ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምብላዕ ጥዕናኦም ይሕልዉ ነይሮም።

• ኣብ ምስራሕ ፒራሚድ ኪኤፕስ ዝተዋፈሩ እስራኤላውያን ገላዩ፡ ብምኽንያት ዋሕዲ 

መቑነን ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ ብ1200 ቅ.ል.ክ ኣብ ዓለምና እቲ ናይ መጀመርታ ስራሕ ደው ናይ 

ምባል ኣድማ ማለት ሽበራ ኣካይዶም። 

• ፈርዖናውያን ነቶም ኣብ ህንጸት ሃረም ዘገልግልዎም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ከም መሃያ 

ማለት ደሞዝ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲን ፐርሰሜሎን ይኸፍልዎም ነይሮም። እዚ ከኣ ብሕማማት 

ንኸይጥቅዑን ብቐጻሊ ንኸገልግልዎምን ዝዕላምኡ እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ 

ንመልከይን መጸባበቕን ሃረማት ከምኡ’ውን ሙምያ ማለት ሬሳታት ዝሞቱ ፎርዖናት ምስ ጻዕዳ 

ሽጉርቶም ይቕበሩ ምንባሮም መዛግብቲ ታሪኽ የመልክቱ።

• ኣብ ጥንታዊት ግብጺ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ ትእምርቲ ዘልኣለማውነት ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። እዚ 

ድማ፡ ብመንጽር እቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ክቢ ካልእ ተደራቢ ክቢ ዝርከብ ብምዃኑ ንተምሳል 

ምድረ ገነት ዝውክል ትእምርቲ ስለ ዘለዎ እዩ። 

• ብመሰረት መዝገብ ክብረ-ወሰን ዓለም፡ ዛጊት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገረሉ ሽጉርቲ፡ ብትሮፕ 

ሲልሲደን ዝተባህለ እንግሊዛዊ ዝፈረየ ኮይኑ፡ ኣስታት 4 ኪሎን ፈረቓን ክብደት ዘለዎ እዩ።

• ሽወደን ብገምጋም ክርአ እንከሎ፡ ካብ ኣብ መላእ እዛ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ብእትውንኖም 

ብዝሒ ደሴታት ኣብ ቀደማይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር እያ። እዚ ዝኾነሉ ድማ፡ እዛ ሃገር 

ብእትውንኖም ዓበይትን ንኣሽቱን ከምኡ እውን ሰብ ክነብረለን ዝኽእልን ክነብረለን ዘይክእልን 

ዘጠቓለለት ብምዃና እያ። በዚ መሰረት ነዛ ሃገር 221.800 ደሴታት ኣለዋኣ። ካብዚአን እተን 

ሓደ ሽሕ ጥራይ እየን ሰብ ክቕመጠለን ክኢሉ ዘሎ።

ርኸብዎ ዝበሎም ኣየርላንዳውያን
ንኣየርላንድ ናብ እንግሊዝ ኣሕሊፉ ዝሃባ ሰብ እንተ ነይሩ፡ ሓደ ጳጳስ ምዃኑ እዩ ዝንገር። 

እዚ ጳጳስ ኣለክሳንደር ሳልሳይ ዝብሃል ኮይኑ፡ ነቶም ኣንጻር ካቶሊካዊ እምነት ዝተላዕሉ’ሞ ናይ 

ኣየርላንዳዊ ባህሊ፡ ልምድን ክብርን ክዝልፉን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእትዉን ዝፈተኑ ጉጅለታት 

ንምድኻም፡ ኣብ 1172 ዓ.ም ንእንግሊዝ ይመርሕ ንዝነበረ ሄንሪ ዳግማዊ ኣረኪቡዋ። እቶም 

ሃንደበት ኣብ ዘይሓሰብዎ መዋጥር ዝኣተዉ ኣየርላንዳውያን ከኣ፡ ኩሉ መዳያዊ ሃገሮም ናብ 

ንቡር ንምምላስ ንልዕሊ ሸሞንተ ዘመናት ተቓሊሶምን መሪር መስገደላት ሰጊሮምን ናጽነቶም 

ከም ዝረኸቡ ይሕበር።
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ገረብ ዓድናኣብራሃም ዘርአ (ወዲ ሃለቃ)

ክዳን ግርማ ወዲ ሰብ እዩ። ግርማ ድማ 

መልክዕ። ዝመልክዐትን ዝገረመትን ነገር፡ 

ኩሉ ሰብ ይፈትዋ። ጽቡቕ ኣከዳድና 

ሰሓቢ ብምዃኑ፡ ወዲ ሰብ ዘምሕረሉን 

ዘጸብቐሉን ክኽደን ይደሊ። ከምኡ 

ስለዝኾነዶ ይኸውን ኣቦታት “ንኸብድኻ 

ሓምሊ ምልኣዮ፡ ዝባንካኸ ወደ’ቦ 

ኣይርኣዮ” ክብሉ ዝምስሉ። ምኽንያቱ 

ነጸብራቕ ውሽጢ ግዳማዊ ትርኢት 

ስለዝኾነ። ብግዳም ኮይኑ ንዝዕዘበካ 

ሰብ ድማ፡ “ዓይኒኸ እንታይ ድራራ” 

ከም ዝኾነስ ብፍጹም ኣይሰሓትን። ዋላ 

ውሽጥኻ ከምሻሙ እናሃለወ፡ ዕርቃንካ 

ክርአ ኣይትደልዮን። ከም’ቲ ኣቕሽሽቲ 

ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ”ኩን ከም 

ሃገረ ምድርከ” እናበሉ ዘስተምህርዎ 

ድማ፡ ከም ሰብካ ክትመስል ትግደድ። 

ከም ዝኾነ ክትምዕርግ እቲ ዝበለጸ ነገር 

ስለዝኾነ። ክዳን ንትርኢትካ ሰሓቢ ገይሩ 

ስለዘመላኽዕ። 

‘ንዘረባ ዘረባ ኣምጸኦ ንሓመድከ ድጕሪ 

ኣውጸኦ’ ከምዝበሃል፡ ንወዲ ሰብ ጁባ፡ ስረ፡ 

ሽፎን፡ ዙርያ፡ ጥልፊ ወዘተ.... ግርማ ዝህቦ 

ልብሲ እንተኾይኑ፡ ገረብ ድማ ጽባቐን 

ግርማን እዛ ንነብረላ ዘለና መሬት እዩ። 

ክዳን ብኽዳኑ ንምርኣዮም ባህ ዘብሉ 

ዓይነት ኣግራብ! ኩሎም ተኣኻኺቦም 

ንኸባቢ ቀጠልያ ሕብሪ ስለዘልብስዋ ድማ፡ 

ንዓይኒ ማረኽቲ እዮም። ጥሪት ይኹና 

ሰባት ብሓፈሻ ፍጡራት’ዛ ምድሪ ድማ፡ 

ብማዕረ ኣብ ዝተዓደሎም ተፈጥሮኣዊ ጸጋ 

ተኻፈልቲ ይኾኑ። ማለት፡ ጥሪት ከብደን 

ብምምላእ ድራር እለተን ረኺበን ደስ 

ኢሉወን ብዒፍታ ክዕንድራ እንከለዋ፡ ወዲ-

ሰብ ከኣ፡ ንለምለም ደረት ትርኢት ከባቢኡ 

ብምዕዛብ፡ ብጽጋብን ሓጎስን ተመሊኡ 

ክነብር ይቕሰብ። ልክዕ ከም ጥሪቱ ድማ፡ 

እንተ ፍረታት ኣውሪዱ ድዩ፡ እንተስ ካብ 

መዋናወኒ ኣቑጽልቱ ሓምሊ ሓማሚሉ 

ከብዱ ክዕንግል ይኽእል። ከብዱን፡ ከብዲ 

ጥሪቱን እንተ ዓንጊሉ ድማ ኣኸለ። 

ስለዚ ነታ ገጻ መሊሳ፡ ቀጠልያ ፍሽኽታ 

ዝለገሰትሉ ብርኽቲ መሬት ምስጋናኡ 

የብጽሕ። ብዛዕባ ኣግራብ ንገልጽ ካብ 

ሃለና፡ ኣብ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 

ዝበቝሉን ብዙሕ ረብሓታት ዘለዎምን፡ 

ማእለያ ዘይብሎም ኣግራብ ኣለዉ። ሓደ 

ካብዚኣቶም ድማ፡ ገረብ ታህሰስ እዩ። 

ንእግረ መንገድና ትንክፍ ከነብሎ ከኣ 

ጽቡቕ እዩ። 

 ናይ ቀደም ኤርትራ 30 ሚእታዊት 

ካብ ክፋል መሬታ፡ ብዝተፈላለዩ 

ዓይነታት ኣግራብ ተሸፊናን ገሪማን ከም 

ዝነበረት መዛግብቲ ይጠቕሱልና እዮም። 

ኣቦሓጎታትና እንተኾኑ’ውን ዳርጋ ፍርቂ 

መሬት ሃገርና ብቐጠልያ ሕብሪ ተኸዲኑ 

ከም ዝነበረ፡ ብታሪኽ ዝጸንሖምን ንገለኡ 

ከኣ ብዓይኖም ዘርከቡሉን ብዕላል ኣቢሎም 

ቃለ-ምስክርነቶም ክህቡሉን ይስምዑ 

እዮም። ከም ጨቕምጠ፡ ዳዕሮ፡ ሳግላ፡ 

ሰራው፡ ወይባ፡ ሓንሰ፡ ክሊዓው፡ ጨጎኖ፡ 

ዱማ፡ ዓየ፡ ጋባ፡ መቒዕ፡ ቀንጥብ፡ ሞሞና፡ 

ጎኖቕ፡ ጸሓይ ፈርሐት፡ ሃምበ-ሃምቦ፡ ዑበል 

ወዘተ ካብቶም ስሙያት መበቆላውያን 

ኣግራብ ሃገርና ምንባሮም ምዝካሮም 

እኹል እዩ። ከም ፍረ-ሓበነ፡ ምጥሖ፡ 

ጋባ፡ ዓየ፡ ሳግላ፡ ዳዕሮ፡ ሞሶቛ፡ ኣውሒ.....

ዝኣመሰሉ ቋርፍ (ፍረታት) መሮር 

እውን ከምኡ። ድሕሪ ግዜ ግን፡ ብኣደራዕን 

መግዛእቲ ሓደጋ ምጽናት ኣጋጢምዎም 

ከም ዝበረሱ ይዝንቶ። እዞም ካባን 

ስልማትን ሃገርና ዝነበሩ ኣግራብ፡ ብፍላይ 

ካብ እዋን መግዛእቲ ጥልያን ንዝተፈላለየ 

መዓላታት ተባሂሎም ብባዕዳውያን 

ገዛእቲን ብደቀባትን ብምቑራጾም መሬት 

ጉልባባ ቀሊዓ ንረኽባ። 

 ቀደም ዘመን ኣብ ሃገርና፡ ብቝጽሪ 

ኣዝዮም ብዙሓት ዓይነታት እንስሳታት 

በረኻ ፈቖዶኡ ተውዛሕ ክብሉ ይረኣዩ 

ከም ዝነበሩ ይሕበር። ምኽንያቱ ኣብ’ቲ 

እዋን’ቲ እቶም እንስሳታት፡ ብቐሊሉ 

ንኽፋረዩ ይኹኑ መግቦምን መዕቆቢኦምን 

ንምርካብ ይጽገሙ ኣይነበሩን። እዚ 

ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ከባቢኦም ኣዝዩ 

ውሑስን ሕፉርን ብምንባሩ እዩ። ሰብን 

እንስሳታትን ከኣ፡ ብዘለዎም ሓድሕዳዊ 

ትዕድልትን ጸጋን ኣብ ከባቢኦም ብማዕረ 

ተረባሕቲ ከም ዝነበሩ ኣይሰሓትን። 

ምኽንያቱ መግዛእትን ሰፊሕ ንጥፈታት 

ሕርሻን ሃድንን ስለዘይተኣታተወ። 

እንስሳታት መሮር ኣብ’ቲ እዋን፡ ብብዝሒ 

ክፋረዩ ክኢሎም እዮም። ሎሚ እዞም  

እንስሳታት፡ ብሰንኪ ስእነት መዕቆቢ፡ 

ሕጽረት መግብን ውሕስነትን ቍጽሮም 

ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማህመነ ይመጽእ 

ኣሎ። ድሮ ገለ እንስሳታት ካብ ዓድና 

ጠቕሊሎም ብምጥፋኦም ኣብ ስእሊ 

ጥራሕ ኢና እንዕዘቦም። ሃብትን መልክዕን 

በረኻና ብምንባሮም፡ ዓበይቲ ረብሓታት 

ከም ዝኸሰርና ግን ኣይሰሓትን። 

ምኽንያቱ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ኣብ 

ዓለምና፡ እንስሳታት ዘገዳም መስሕብ 

በጻሕቲ (ቱሪስት) ኮይኖም ስለዝርከቡ። 

 ከም ነብሪ፡ ኣንበሳ፡ ኣድጊ በረኻ፡ 

ዒው፡ ንስሪ፡ ሰሰሓ፡ ጤለ-በዱ፡ ዓጋዜን፡ 

ሓርማዝ፡ ኢራብ፡ ሃርሃረት፡ ስርኒሕ፡ ቆቋሕ፡ 

ኩምብራዛ፡ ሰገን፡ ዛግራ.....ዝኣመሰሉ 

እንስሳታት መሮር ገለ ጸኒቶም ገለ ከኣ 

ብኸፊል እኳ እንተሃለዉ፡ ኣግራብና በሪሱ 

ከም’ዚ ሎሚ ግዜ ከይሓሰሞም፡ ብብዝሒ 

ከም ዝነበሩ ይዕለለሎም። ኣብ’ቲ ብሓምላይ 

ዘጌጸ ለምለም መሬቶም ተውዛሕዛሕ 

ክብሉ እንከለዉ ከኣ፡ መልክዕን ጸጋን 

ሃገር ኣብ ርእሲ ምንባሮም፡ ዓድና ብስነ-

ህይወታዊ ብዙሕነት ሃብታም ምንባሩ 

እውን ዝምስክሩ እዮም ነይሮም። ሎሚ 

ግን ክዳን መሬቶም ስለዝተቐንጠጠ 

ጠቕሊሎም ውሒዶምን ጠፊኦምን። 

እዚ ኩሉ ዕንወት ብሰንኪ ምብራስ 

ኣግራብ ዝሰዓበ እዩ። ምኽንያቱ፡ ገረብ 

ኣብ ልዕሊ ሰብን እንስሳታትን ዝህቦ 

ጥቕሚ ውሕስነትን ወሳኒ ስለዝኾነ። ኣብ 

ማሕበራዊ ህይወት ደቂ-ሰብ ድማ፡ ዓቢ 

ዝኾነ ጽልዋን ረብሓታትን ኣለዎ። ገረብን 

እንስሳታትን ብፍጹም ተነጻጺሎም ክነብሩ 

ኣይክእሉን እዮም። ብፍላይ ህይወት 

ወዲ-ሰብ ብዘይ ኣግራብ፡ ኣብ’ዚ ዓለም 

ናይ ምንባር ህላወኡ ኣዝዩ ትሑት እዩ። 

ምኽንያቱ፡ ናይ እንካን ሃባን፡ ቀጥታዊ 

ዝኾነ ምትእስሳር ስለዘለዎም። 

 ካብ ገረብ ዝርከብ ጥቕምታት ብዙሕ’ኳ 

እንተኾነ፡ ኩነታት ኣየር ኣብ ምዝሓልን 

ክሊማ ኣብ ምርግጋእን ልዑል ኣስተዋጽኦ 

ኣለዎም። እቲ ዝዓበየ ብልጫኡ ከኣ፡ 

መሬት ካብ ምብሕጓግ ምድሓን፡ ዝናብ 

ኣብ ምስሓብ፡ ፍረታቱን ኣቑጽልቱን 

ድማ ከም መግቢ ሰብን እንስሳን 

ኮይኑ የገልግል። እዚ ሎሚ ንምልክት 

ኣብ ገለ ክፋል ሃገርና እንዕዘቦ ሓምላይ 

ቦታ፡ ንመረዳእታ ምስሊ ኤርትራ ትማሊ፡ 

እኹል ኣሰርን ምስክርን እዩ።

 ታህሰስ ሓደ ካብቶም መልክዕን ጽባቐን 

ከባቢ ዝኾኑ ፍቱው ዓይነት ተኽሊ (ገረብ) 

እዩ። እዚ ገረብ’ዚ ኣብ ብዙሕ ከባቢ 

ሃገርና ዝበቍል’ኳ እንተኾነ፡ ዝያዳ ኣብ 

ደጋውን ወይነ-ደጋውን ኩነታት ኣየር፡ 

ዝበቍል ተፈታዊ ገረብ እዩ። ብፍላይ 

ኣብ ወቕቲ ኣዝመራን ክራማትን፡ ምስ 

ተሰማመዖ ጠቕሊሉ ስለዝቕየር፡ ሰሓቢ 

መሸከል ኣለዎ። ቆጽሉ ናብ ድሙቕ 

ቀጠልያ ሕብሪ ምስ ተለወጠ፡ ካብኡ 

ናብኡ ከኣ፡ ብዘለዎ ጻዕቅን ብዝሕን 

ድልዳለን ልዕሊ ዝኾነ ብሉጽ ይገብሮ። 

እዚ ገረብ’ዚ ኣብ መብዛሕትኡ ከበሳታት 

ሃገርና ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ንረኽቦ። 

ብገለ ምኽንያት ናብ ከባቢ ምጽዳፍ 

መርዓትን ከባቢኡን ምስ እትዛወር፡ ሰፊሕ 

ከባቢታት ብታህሰስ ተሸፊኑ ትረኽቦ። 

ካብ ከባቢ ምጽዳፍ መርዓት ዝርከባ 

ዓድታት ጀሚርካ ክሳብ ሓውሲ ከተማ 

ማይ- ምነ ኣብ ውሽጢ ኣስታት 60 ኪ/

ሜተር ተዘርጊሑ፡ ነቲ ከባቢ ከም ጋቢ 

ተጐምጒምዎ ዝርከብ ልሙዕ ታህሰስ 

ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ነበርቲ 

ናይ’ቲ ከባቢ ድማ ዓበይቲ ረብሓታት 

ኣለዎ። ኪኖ’ቲ ኣብ መስሕብን ተምሳጥን 

ገያሾ ድማ፡ ኣብ ህዝቢ’ቲ ከባብን 

እንስሳታትን ዘለዎ ጥቕምታት ኣዝዩ 

ብዙሕ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ መዓላታት 

ድማ ይውዕል። እቲ ዝነውሐ ክፋሉ 

ተሪር ክኸውን እንከሎ፡ ዝበዝሐ ክፋሉ 

ግን ቆጽሊ ዝበዝሖ እዩ። ከም ውጽኢቱ 

ድማ፡ ንመስርሒ ገዛ የገልግል። ብታህሰስ 

ዝተሰርሑ ሃዳሙ ድማ፡ ከም ባህሪ ኣብ 

ግዜ ክራማት ዘማምቑ፡ ኣብ ግዜ ሓጋይን 

ጽድያን ሃሩር ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከኣ 

ዛሕሊ ስለዝስሕቡ በዚ ኣግራብ ዝተሰርሑ 

ሃዳሙ ንኽትቅመጠሎም ምቹኣት እዮም 

ምባል ይከኣል። ኣብ ግዜ ብርቱዕ ዝናብ 

እንተኾነ’ውን፡ ብቐሊሉ ናብ ውሽጢ ገዛ 

ማይ ኣየዝርቑን። ዳርጋ ኩለን ዓድታት 

ናይ’ዚ ከባቢ ድማ፡ ካብ ጸጋ ናይ’ዚ 

ገረብ’ዚ ተቛደስቲ እየን። 

 እኽሊ ተዓጺዱ ምስ ተኣከበ’ውን ከም 

መርበብን መቐመጥን ቅሚጦ ኮይኑ 

ስለዘገልግል፡ ገለ ካብ’ቲ ናይ ገረብ ታህሰስ 

ትዕድልቲ እዩ። ሰፈር ከብትን ጤለ-

በጊዕን እንተኾነ‘ውን ብቘጽልን ዕንጸይትን 

ታህሰስ’ዩ ተረግሪጉን ተመሺጉን ዝስራሕ። 

ቀልጢፉ ሳዕሪ ኣብ ዘይበቑለሉ ግዜ እውን፡ 

እንስሳታት ካብ ኣቑጽልቱ እናጫዕመዱ 

እዮም ንኽራማት ዝጽበዩ። ሓረስቶት 

እንተኾኑ፡ ንዝተዘርአ ግራቶም ብጥሪትን 

ሰብን ንኸይድፈርን ንኸይጣሕሰስን ወሰን 

ወሰኑ ብኣዕጻው ታህሰስ ይሓጽርዎ። 

ንመካበብያ ደምበ ይኹን ገበላ ገዛን 

ከም ገርገራን ኮይኑ ካብ ዘገልግል ከኣ፡ 

ኣማኢት ዓመታት ገይሩ ይርከብ። 

ብተወሳኺ ካልእ እቲ ዝዓበየ ጥቕሚ 

ናይ ታህሰስ ከኣ፡ ንዕንጸይትን መትብዒ 

ማሕረሻን ስለዝኸውን፡ ኣብ ምፍታሕን 

ኣብ ምምላእን ማሕበራዊ ሕጽረታት 

ሕብረተ-ሰብና ዘይንዓቕ ግደ ኣለዎ። 

 ብተወሳኺ ከም ዕርፊ፡ ነዊት፡ ቆራቑሮ፡ 

ኣርዑት....ዝኣመሰሉ ናውቲ ማሕረስ 

ዝኸውን ዝድርበ ዘይብሉ ፍቱው 

ገረብ እዩ። ኣብ ግዜ መርዓን ሓዘንን 

እንተኾነ‘ውን ኣብ ክንዲ ቴንዳ ንመጽለሊ 

ዳስ  ዘገልግል ገረብ እዩ። ብህጡር 

ክራማት፡ ጽባቐ’ቲ ከባቢ ተባሕጒጉ 

ብፍግረ መሬት ንኸይድወን ከኣ፡ ኣትሪሩ 

ብምሓዝ ዝከላኸል እዩ። ከም መወጽ 

ኮይኑ’ውን ኣብ ምዕቃብን ምሕላውን 

ጽሬት ኣስናን ልዑል ጥቕሚ የበርክት። 

 ታህሰስ ከም ገረብ ኣብ ህዝቢ ብዘለዎ 

ተቐባልነትን ዝህቦ ጥቕምን፡ ካብ ተጻባእቲ 

ሰባት ንምክልኻልን፡ ንመኾብኮቢ ጥሪትን 

ከም በትሪ ኮይኑ ታህሰስ ካብ ዘበርክቶ 

መዓላ እዩ። ጢላ፡ ዱላ፡ ሻፍሻፎ፡ሽመል፡ 

ሻቖጣ.....ተባሂሎም ዝጽውዑ ዓይነት 

ኣባትር (ስላዕ) እውን ካብ’ዚ ገረብ’ዚ 

ዝርከቡ እዮም። ከምኡ ስለዝኾነ ‘ዩ 

እምበኣር፡ ኣብ’ታ ብሕብረተ-ሰብና ተስፋን 

ጽጋብን እትግለጽ ወርሒ መስከረም፡ 

 መኒኻ መኒኻ 
 ኣታ በቲ ማዕዶ 
እሞ ንዓን’ዶ 

ብሽመል ታህሰሰ
ክንለዃሰሰ።

እናተባህለ ብጓሶት ዓዲ፡ ዓመት መጽአ 

ምስ ጽቡቕ ፋልን ቅንያት ሃንሰ-መስቀለን 

ኣተኣሳሲሮም፡ ነቲ ካብ ኣግራብ ብትሩ 

ዝፍለጥ ገረብ ታህሰስ ዘዚምሉ። ኣብ 

ርእሲ’ዚ፡ ኣብ ግዜ ሓጋይ፡ ሕብረተ-

ሰብና ንታህሰስ ከም መጽለሊ ኣዳራሽ 

ይጥቀመሉ። ኣብ’ዚ ወቕቲ ሓረስታይ 

ጠቕሊሉ ካብ ስራሕ ደው ስለዝብል 

ድማ፡ ኣብኡ ኮይኑ እናዕለለ፡ ጉዳያቱ 

ይፈትሕን የሳልጥን። ካብኡ ናብኡ ድማ፡ 

ታህሰስ ‘ምጽዳፍ መርዓት’ ሓደ ካብቶም 

ኣብ ሃገርና፡ ንዓይኒ ዝማርኽ ንልቢ 

ከኣ ዝምስጥ ብምዃኑ፡ ኣብ ሓለፍቲ 

መንገድን ኣጋይሽን ዘሕድሮ ኣድናቖትን 

ተምሳጥን ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን። 

እንተስ ንመወጽ፡ እንተስ ኣንቂጾም 

ንመስርሒ ሽግ፡ ካብ ጨናፍሩ ክማልኡ 

ድማ ይረኣዩ። ብዘለዎ ግርማን ሰሓብነትን፡ 

ንመዘከርታ ጉዕዞኦም ኣብኡ ከይተሳእሉ 

ኣይሓልፉን። ጸጋ ሃገር ብምዃኑ፡ ዝሸፈኖ 

ቀጠልያ መሬት ቃልዕ ንኸይወጽእ 

ህዝቢ’ቲ ከባቢ ብሓላዊ ገረብ ክከናኸኖ 

ይርአ እዩ። ስለዝኾነ’ዩ ብማእቶት ተወዲቡ 

ዘልምዖን ዝዛልዮን ዘሎ። ብኸምኡ ከይኰነ 

ኣይተርፍን፡ ተሓፋሪ ኮይኑ፡ ክሳብ ሕጂ 

ምስ ወጅሃት ጽባቐኡ ክነብር ክኢሉ ዘሎ። 

 ወቕቲ ቀውዒ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን 

እውን፡ ሓረስቶት ንመኾስተር ዓውድን 

ከምኡ ከኣ፡ እኽሊ ካብ ጉርድን ሓሰርን 

ንመፍለዪ ንመሻበብ ዓውዲ ማለት ከም 

መጫሎ ይጥቀሙሉ። ኣብ ደምበ በረኻን 

ዓድን ከም መኾስተር ገበላን ውሽጢ ገዛን 

ኮይኑ ስለዘገልግል ብልጭኡ ክብ ዝበለ 

እዩ። ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ቤት ሕጽኖት 

እንዳ ጎይታይ እምበይተይ ጎርዞ-ጒላ 

ማለት ክጻወቱ ዝመጽኡ ኣባጽሕ፡ በትሪ 

ታህሰስ ሒዞም ክኸዱ እዮም ዝመርጹ። 

ከም’ዚ ዝገብሩሉ ምኽንያት ድማ 

ኣለዎም። ብንእስነትን ሕምብጢጥን ምስ 

ደቂ ዓዶም ክጻወቱ እንከለዉ፡ በትሪ 

ታህሰስ ሒዞም እዮም ብኸምዚ ዝጻወቱ።

ወይ ጀበና ወይ ጀበና 
መንጣል ክሳድ ሓደ እዝና 
በቲ ጎቦ ጎቦ ተትረኽባ በይና 

በትሪ ታህሰስ ጌርካ ጉንዲ እዝና 
ደቂ ሄዋን ክንደይ መሓዘና።

ብምባል ብደርፊ ይጫረቑ ከም 

ዝነብሩ፡ ክሳብ ሎሚ ላህመት ዛንታ 

ዕላላቱ ይጸንሓና እዩ። ብኸም’ዚ ኣገባብ 

ብደርፊ ክገልጽዎ ዝቐሰቦም ምኽንያት 

ከኣ ኣለዎም። ንትርን ድልዳለን ታህሰስ 

ንምግላጽ እዩ። በትሪ ታህሰስ እቲ ዝዓበየ 

ብልጭኡ፡ ካብ ኣራዊት ይኹን ጸላኢ 

ንምክልኻል ስለዘገልግሎም እዩ። እቲ 

ዝዓበየ ረብሓ ናይ ታህሰስ ግን፡ ኣባይቲ 

ህድሞ ካብዚ ገረብ’ዚ ዝስርሑ ምዃኖም 

እዩ። ብተወሳኺ ናይ ምንቃዝ ክእለቱ 

ትሑት ስለዝኾነ፡ ካብቶም ተመረጽቲ 

ዝበሃሉ ኣግራብ ሃገርና ምዃኑ እዩ 

ዝፍለጥ። ምኽንያቱ፡ ታህሰስ ንመዓላ 

ተባሂሉ ምስ ተቘረጸ፡ ነዊሕ ዕድመ 

ክነብር ዝኽእል ጥምብል ገረብ ስለዝኾነ። 

ብሓፈሻ ግን፡ በቲ ኢልካ በዚ፡ ኣግራብን 

ደቂ-ሰባትን ብሓፈሻ እንስሳታት ምስ 

ከባቢኦም ዘለዎም ሓድሕዳዊ ዝምድናን 

ምትእስሳርን ኣዝዩ ዓቢ እዩ። ስለዚ፡ 

ንምዕቃቡ ንውልቀሰብ ከይተገድፈ ኩሉ 

ሰብ ሓላፍነት ክወስድ ጽቡቕ እዩ።
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ካብ ኲናትን ግጭትን ናብ ሰላምን ምትሕግጋዝን
   ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ዓመተ 2022 

ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ፖለቲካዊን 
ዲፕሎማሲያዊን ምንቅስቓሳት ተዓዚብና 
ኣለና። ኤርትራ ዑደት ናይ ብርክት 
ዝበሉ መራሕቲ ሃገራትን ላዕለዎት 
ልኡኻትን ኣአንጊዳ እያ። ከምኡ’ውን 
ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ብዙሓት 
ሃገራት ብምብጻሕ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባዊን 
ኣህጉራዊን ርክባት ምስታፎም ይፍለጥ።
    እዚ፡ ሰላምን ምትሕብባርን ንምዕዛዝ 

ዝተወስደ ፖለቲካዊን ዲፕሎማሲያዊን 
ተበግሶታት’ዚ፡ ዞባዊን ኣህጉራዊን ሰላም 
ከየረጋገጽካ ናይ ሓንቲ ሃገር ሰላምን 
ርግኣትን ክረጋገጽ ኣይክእልን እዩ ካብ 
ዝብል ጽኑዕ እምነት ዝነቐለ’ዩ። ሓደ 
ካብ መርኣያታት ናይዚ ዲፕሎማሲያዊ 
ምንቅስቓሳት’ዚ፡ ክቡር ፕረዚደንት 
ፈደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማልያ ሓሰን ሸኽ 
ማሕሙድ፡ ካብ 9-12 ሓምለ ከምኡ’ውን 
ካብ 10-12 ሕዳር ናብ ኤርትራ ዘካየዶ 
ምብጻሕ እዩ። ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ 
ማሕሙድ ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣብ 
ዘካየደሉ፡ ኣብ ክልቲኡ ዑደት ምስ ክቡር 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ን4 
መዓልታት እዩ ቀንዩ። እዚ ድማ፡ ኣብ 
ምሕያል ክልተኣዊ ዝምድናታትን ብደረጃ 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረኣዩ ምዕባለታትን ዞባውን 
ኣህጉራውን ኩነታትን ዝቐንዐ ዓሚቚ 
ምርድዳእ ከምዘካየዱ ዘመልክት እዩ።
   ፕረዚደንት ሓሰን ሸኽ ማሕሙድ 

ኣብ ቀዳማይ ዑደቱ ን5000 ዝኣኽሉ ኣብ 
ኤርትራ ዝሰልጠኑ ኣባላት ሓይሊ ምድሪ 
ዝኾኑ ወተሃደራቱ ክምረቕ ከሎ፡ ኣብቲ 
ካልኣይ ዑደቱ ድማ ኣብ ማእከል ስልጠና 
ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ፡ ስልጠና ስርሒታት 
ኮማንዶ ባሕሪ ንዝወሰዱ ኣባላት ሓይሊ 
ባሕሪ ሶማል ተዓዚቡ። ከምኡ’ውን ኣብ 
ኤርትራ ብዓይነቱ ዝተፈልየ ስልጠና 
ዝወሰደ ፍሉይ ሓይሊ ሶማልያን ኣብ 
ኮለጅ ኣቭየሽን ኤርትራ ዝሰልጠኑ ቀዳማይ 
ጉጅለ ሓይሊ ኣየር ሶማልን ተዓዚቡ። ዕላማ 
ናይ’ዚ ኤርትራ ዘሰልጠነቶ ሓይልታት 
ምድርን ባሕርን ኣየርን ሶማልያ፡ ሃገራዊ 
ሰራዊት ሶማል ሃኒጽካ ብቕዓት ማእከላይ 
መንግስቲ ንምሕያል ኮይኑ፡ ኣብ ሶማል 
ዕርቂ ፈጢርካ ነቲ ብሰንኪ ወደቀት 
ሰርዓት ፕረዚደንት መሓመድ ስዒድ ባረ 
ዘጋጠመ ወደቀት ስምርቲ ሃገረ ሶማልን 
ብሰንኩ ዝተሃስየ ምትእስሳር ሕብረተሰብ 
ሶማልን ኣብ ቦታኡ ንምምላስ እዩ። ህዝቢ 
ሶማል ነቲ ብግዳማዊ ምትእትታው ይኹን 
ብውሽጣዊ ረቛሒታት ኣብ ዝሓለፈ 
ግዜ ዘጋጠሞ ግጭታትን ምብትታንን 
ዝበጽሖ ጉድኣት ኣሕውዩ፡ ከም ቀደሙ 
ብሓድነትን ርግኣትን ሰላምን ዝነብረሉ 
ምቹእ ሃዋህው ንምፍጣርን ዝዓለመ 
እውን እዩ። ድሮ እውን እቶም ኣብ 
ኤርትራ ዝሰልጠኑ ኣባላት ሃገራዊ ሰራዊት 

መሓመድ ኑር ያሕያ

ሶማል፡ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ጸጥታን 
ሰላምን ሃገሮም ኣብ ምውሓስ ብንጥፈት 
ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም ኣለዉ። 
    እዚ ኣብ መንጎ ሶማልያን 

ኤርትራን ዝተራእየ ምትሕብባር፡ ነቲ ኣብ 
ወርሒ መስከረም 2018 ኣብ ኣስመራ 
ብመራሕቲ ዝተኸተመ ሰነድ ሓፈሻዊ 
ኣዋጅ ሓባራዊ ምትሕብባር ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ሶማልያን ተኸቲሉ ዝመጸ 
እዩ። 
    ናብቲ ካልእ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 

ፍጻመታት ምስ እንሰግር ፕረዚደንት 
ሪፓብሊክ ኬንያ ዊልያም ሩቶ፡ ካብ 9-10 
ታሕሳስ 2022 ኣብ ኤርትራ ዑደት 
ብምፍጻም፡ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ኣፈወርቂ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ 
ዝምድናን፡ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ 
ኣፍሪቃ ምርግጋእን ምትሕብባርን 
ምውህሃድን ንምዕዛዝ ከምዝዘተየ ኣብ 
ግዜኡ ብማዕከናት ዜና ተገሊጹ ነይሩ። 
ኣብቲ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ኣፍወርቂን ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶን 
ክልተኣዊ ዝምድና ኤርትራን ኬንያን 
ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታትን ዞባዊ 
ምትሕግጋዝን ብዘገልግል መንገዲ 
ንምሕያሉ ክሰርሑ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ 
ሰላምን ጸጥታን ንምስፋንን ዞባዊ ሽርክነት 
ንምምዕባልን ብሓባር ክጽዕቱ ኣብ ርእሲ 
ምስምምዖም፡ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት 
ካብን ናብን ኣብ ዝገሹሉ እዋን ዝጠለብ 
መእተዊ ፍቓድ (ቪዛ) ክተርፍ ወሲኖም።  
ክልቲአን ሃገራት ኣባላት ኮሜሳ ብምዃነን፡ 
ዝጸንሐ ብድሆታት ፈቲሕካ፡ ዞባዊ 
ንግድን ቁጠባዊ ወፍርን ንምምዕባል 
ተበግሶታት ክውሰድ እውን ተረዳዲኦም።
   ፕረዚደንት ሩቶ ብ6 ጥቅምቲ 

2022 ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣካዪዱ 
ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኣብ ዑደቱ 
ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ቁጠባዊ 

ዝምድናን ምድንፋዕ ቁጠባዊ ወፍሪን 
ምዝታዩ ብማዕከናት ዜና ተገሊጹ ነይሩ። 
ኬንያን ኢትዮጵያን ኣብዚ ዞባ ዝዓበየ 
ቁጠባ ዘለወን ሃገራት ብምዃነን፣ ኣብ 
መንጎአን ዝህሉ ምትሕብባር ንኽልቲአን 
ሃገራትን ነዚ ዞባን ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ 
ርክብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ 
ንግዲን ምሕያል ወፍሪን ብምርድዳእ 
ኬንያ ኣብ ኢትዮጵያ እትገብሮ ወፍሪ 
ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጅን 
መራኸቢታትን ብዝምልከት ኣስፊሖም 
ምዝታዮም ይፍለጥ። ፕረዚደንት ዊልያም 
ሩቶ ኣብ ዑደቱ ኩባንያ መራኸቢታት 
ኬንያ ስፋሪኮም (Sfarai Com) ኣብ 
ኢትዮጽያ ዝመስረቶ ጨንፈር መሪቑ  
ከፊትዎ። እዚ ወፍሪ’ዚ ኣብ ኢትዮጵያ 
ፈላማይ ናይ ወጻኢ ወፍሪ ኣብ ዓውዲ 
ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ቴለፎን ኮይኑ፡ 
መንግስቲ ኬንያ 35% ብርኪ ዝውንነሉ 
እዩ። ብዘይካ’ዚ ፕረዚደንት ሩቶ ነቲ 
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተዘርጊሑ  
ዝርከብ  1000 ኪሎ ሜተር ዝንውሓቱ 
መስመር ኤሌክትሪክ ተዓዚቡ። ሃገራት 
ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓይሊ ኤለትሪክ 
ምትእስሳር ብግደኡ፡ ኣብ ዞባዊ ውህደትን 
ብልጽግናን ዝህልዎ ግደ ቀሊል ኣይኮነን።  
    ዝምድና  ኬንያን ሶማልያን 

ብዝምልከት፡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ክፍላ 
ሓምለ ናይ’ዚ ዓመት’ዚ ፖለቲካውን 
ንግዳውን ስምምዕ ምኽታመን ይፍለጥ። 
እቲ ስምምዕ መገዲ ኣየር ኬንያ ናብ 
ሶማልያ ዳግማይ ስርሑ ክጅምር፣ 
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር 
ምልውዋጥ ንግዲ ክሕይል፡ ሶማላውያን 
ብናጽነት ናብ ኬንያ ክመላለሱ፣ ሰደድ ዓሳ 
ካብ ሶማል ናብ ኬንያ ክህሉ፣ ናይ መሬት 
ዶባተን ክኽፈት ዝብሉ ዛዕባታት ዘጠቓለለ 
እዩ። ኣብ ምምካት እቲ ናይ ሓባር 
ጸጥታዊ ስግኣት ዝኾነ ግብረሽበራዊ 

ጉጅለ ኣልሸባብ ብሓባር ክሰርሓን እውን 
ተሰማሚዐን። ኬንያ ኣብ ትሕቲ ጽላል 
ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ኣብ ሶማልያ ዓቃቢ 
ሰላም ሰራዊት ዘሳተፈት ሃገር እዩ።
   ብኻልእ ሸነኽ፡ ኢትዮጵያን ሱዳንን 

ኣብቲ ብደረጃ ምክትል ቀዳማይ 
ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን 
ኢትዮጽያ ከምኡ’ውን ኣቦ መንበር 
መሰጋገሪ ባይቶ ሱዳንን ምክትሉን ኣብ 
ካርቱም ኣብ ዘካየድኦ ርክብ፡ ኣብ መንጎ 
ክልተአን ሃገራት ዘሎ ዶባዊ ጸገማት 
ብልዝብ ክፈትሕኦ፡ ኣብ ጉዳይ ግድብ 
ህዳሰ ኢትዮጽያ ንረብሓ ክልቲአን ሃገራት 
ብዘረጋግጽ መገዲ ክሰርሓ ተረዳዲአን። 
   ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን፡ 

ብዲፕሎማስያዊ መስመራት ይኹን 
ብቐጥታዊ ርክብ ቀጻሊ ምርድዳኣት 
ዝጸንሐ ኮይኑ፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 
ዝሓለፈ ዓመት ብኣማሓዳሪ ዞባ ዳርፎር 
ኣቶ መኒ ኣርኮ መናዊ ዝተመርሐ ልኡኽ 
መንግስቲ ዳርፎር ኣብ ኤርትራ ዑደት 
ብምፍጻም፡ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ኣፈወርቂ ተራኺቡ ኣብ ዝተፈላለየ 
መዳያት ብሰፊሑ ከምእተመያየጠ 
ይዝከር።
   ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ 

ብ3 ታሕሳስ 2022 ኣብ ደቡብ ሱዳን 
ዑደት ብምፍጻም፡ ምስ ፕረዚደንት 
ሳልቫኬር ተራኺቡ፡ ኣብ ሓባራዊ 
ጉዳያት ምዝርራቡ እውን ዝፍለጥ 
እዩ። ፕሮጀክት ላብሰት ሓደ ካብቶም 
ክልቲኦም መራሕቲ ዝተዘራረቡሎም 
ጉዳያት’ዩ  ነይሩ። እዚ ፕሮጀክት’ዚ 
ፈላሚ ዞባዊ ፕሮጀክት ኮይኑ፡ ኣብ መንጎ 
ኬንያን ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ስሉጥ 
ምትእስሳር ብምፍጣር ንመጓዓዝያን 
ሎጂስቲካዊ ኣገልግሎታትን ዝሕግዝ 
ትሕተ ቅርጺ ንምውዳድ ዝዓለመ 
እዩ። እዚ ፕሮጀክት’ዚ ን160 ሚልዮን 
ዜጋታት ሰለስተአን ሃገራት ዘራኽብን 
ዘተኣሳስርን እዩ።
   ሰላምን ጸጥታን ንምድንፋዕ ቁጠባዊ 

ዕብየትን ውህደትን መሰረታዊ ቅድመ-
ኩነት ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ጸጥታዊ ትካላት 
እዚ ዞባ ተወሃሂዱ ብደረጃ ምብራቕ 
ኣፍሪቃ ኣብ ምምካት ግብረሽበራን 
ኩሉ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባራትን 
ዝካየድ ጻዕርታት ዝሕግዝ ሓበሬታ 
ኣብ ምልውዋጥ ይሰርሓሉ ኣሎ። ብኡ 
መሰረት ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ 
ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ 
ታሕሳስ 2022፡ መበል 24 ኣኼባ ሓፈሻዊ 
ጉባኤ ውድብ ምትሕብባር ሓለፍቲ 
ፖሊስ ምብራቕ ኣፍሪቃ (EAPCCO) 
ተኻዪዱ ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ዞባውን 
ኣህጉራውን ምትሕብባርን ሓባራዊ 
ምትሕብባር ፖሊስን ንምምሕያሽ 

ክስርሓሉ፡ ኣብ ዶባት ክፍጸሙ ዝኽእሉ 
ገበናት ዝውውር ብረትን ንግዲ ሓሺሽን 
ቆልዑን ንምክልኻልን ዓቕሚ ኣኽበርቲ 
ጸጥታን ሕጊን ንምዕባይ ዝኽእለሉ 
መንገድታት ድማ ተዘትዩሉ። 
   እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መራሕቲ 

ሃገራት ዞባና ዝፈጸምዎ ስምምዓት 
ትግባረኡ እንተሰሚሩ፡ ህዝቢታት እዚ 
ዞባ ሃረር ዝብልዎ ናይ ሓባር ምዕባለ 
ኣብ ምርግጋጽ ሃናጺ ኣበርክቶ ክህልዎ 
እዩ። እዚ ዞባ’ዚ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮታቱ 
ተማሂሩ፡ ካብ ኲናትን ግጭትን 
ተገላጊሉ ንስተራተጂካዊ ኣገዳስነት 
ዘለዎ ኣቃማምጥኡ ተጠቒሙ፡ ዕብየቱ 
ከረጋግጽ ዝሕግዞ’ዩ። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ 
ምስ ገማግም ቀይሕ ባሕሪን ህንዳዊ 
ውቅያኖስን ወሽመጥ ዓረብን ዝዳወብ፡ 
ብሕርሻን ሃብቲ እንስሳን ዝሃብተመ 
ቦታ ናይ ዓለምና እዩ። ብዙሓት ዓበይቲ 
ኣፍላጋት ዝውንን ኣብ ርእሲ ምዃኑ 
ኣብዚ ዞባ ክህነጹ ዝጸንሑ ከም ግድብ 
ህዳሰ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ መኽዘናት ማይን 
ካልኦት ኣበየ ሃገሩ ዝተሃንጹ ማእከሎት 
ዲጋታት ካብ ወሽጢ ይኹን ካብ ደገ 
ንዝግበር ወፍሪ ዘተባብዑ እዮም። እዚ 
ኩሉ ጸጋታት ብግቡእ እንተተመዝሚዙ፡ 
ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ዝፈጥርን 
ብቕዓት ሰብኣዊ ዓቕሚ ዘብርኽ ዓበይቲ 
ወፍሪታት ኣብ ምትግባር ስለዝሕግዝ፡ 
ፍልሰት ኣፍሪቃዊ ክእለትን ሓንጎልን ናብ 
ወጻኢ ንከኽትም ዓቢ እጃም ክህልዎ 
እዩ። 
    ኢትዮጵያውያን፡ ኬንያውያን፡ 

ሶማላውያን፡ ሱዳናውያንን ደቡብ 
ሱዳናውያንን ኣሕዋት ብሓባር፡ ካብ 
ሕሉፍ ተሞክሮታት ናይዚ ዞባ ትምህርቲ 
ብምቕሳም፡ ነፍሲ ወከፎም በብዘለዎም 
ተመኩሮን ክእለትን ኣበርክቶ ክገብሩ 
ትጽቢትን ባህጊን ህዝቢን መንግስቲን 
ኤርትራ እዩ። ኣመለኻኽታ መንግስቲ 
ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብቐዳምነት 
ውሽጣዊ ዓቕምታቱ ኣማዕቢሉ፡ ብደረጃ 
ዞባ ሽርክነት ፈጢሩ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ 
ተራኡ ዝዓብየሉ መገዲ ክፍጠር ዝሕልን 
እዩ። ብርግጽ ድማ ዓቕሚታትን 
ፖሊሲታትን ኣባል ሃገራት ተወሃሂዱ፡ 
መትከል ርእሰ ምርኮሳ መሰረት ብምግባር፡ 
ሓባራዊ ልምዓት ንምርግጋጽ እቲ ዝድለ 
ዕዮ እንተተበጋጊሱ፡ መነባብሮ ዜጋታት 
ኣብ ምምሕያሽን ዝምድና ኣባል ሃገራት 
ምድልዳልን ዝህልዎ ኣበርክቶ ዓቢ እዩ። 
ካብኡ ሓሊፉ ኣብ መንጎ እዚ ዞባን 
ዓለምን ዝህሉ ቁጠባዊን ንግዳዊን ርክባት 
ኣብ ምሕያልን ግዳማዊን ወፍሪ ብዓቢ 
ደረጃ ዝስሕብ ሃዋህው ዝፈጥርን እዩ።
   ሰናይ ድሌት መራሕትን 

ህዝቢታትን እዚ ዞባ እንተሰሚሩን ንሰላም 
ዝዕንቅፍ ነገራት እንተዘይተፈጢሩን፡ እዚ 
ተበግሶታት’ዚ፡ ጸጋታት እዘን ሃገራት 
ብምውህሃድ፡ ናጻ ምንቅስቓስ ዜጋታትን 
ኣቑሑትን ካብን ናብን ብምትብባዕ ርሒብ 
ዕድላት ዝፈጥር እዩ። እዚ ምትእስሳር’ዚ 
ናብ ዝተረፋ ሃገራት ምብራቕን 
ደቡባዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ሰፊሑ፡ 
ሸቶታት ምትእክኻብ ኮሜሳ ኣብ ግብሪ 
ብምውዓል ረብሓን ምዕባለን ዜጋታት 
ናይተን 21 ኣባል ሃገራት ኣውሒሱ፡ 
መሰረት ናይቲ ወለዶታት ኣፍሪቃ 
ከስተማቕርዎ ዝግባእ ብሩህ ክሃንጽን 
ንመንእሰያት ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል 
ክፈጥርን ዝኽእል እዩ። በዚ ድማ ኣህጉር 
ኣፍሪቃ ካብ ኩነተ ድኽነት ወጺኣ፡ ዘለዋ 
ኣኽል ታርፍ ጸጋታታ ተጠቒማ መስሕብ 
በጻሕቲ እትኾነሉን መኣዝን ስደት ሰባት 
ናብኣ ዝቕየረሉን ዘመን ክንርኢ ንትስፎ።
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ምስጋና
 

ብሞት ኣዚና እነፍቅራ ሓፍትና ወለሽ ይሕደጎ ነጸረኣብ ዝተሰመዓና 
መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ሬሳ ኣብ ምፍናው ዝተሓባበርኩምና ኩሉኹም፡ 
ኣብ እምኒጸሊም ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን 
ወጻእን ብቴለፎንን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና 
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
 

ኣሕዋታ ምስ ምሉኣት ስድራ ቤት

Vacancy announcement

tions and service on all the machines.
•	 Identify the causes of unexpected breakdowns of 

machines, and implement improvement plans.
•	 Repair broken machines quickly and efficiently. Coor-

dinates with managers and to schedule regular main-
tenance on machines.

•	 Draft out the purchase plan of the spare parts meets 
the daily maintenance requirement, also responsible 
for lowering the maintenance cost.

•	 Perform other related duties as assigned.
•	 Draft out the adjustment, modification, rectification 

and improvement plans for equipment and facilities, 
and calculate rectification costs.

Qualification Requirement
Education:

BS degree (mining equipment maintenance)

Work Experience: 
	 More than 15 years and above experience in mining equip-

ment maintenance. Familiar with all the engineering ma-
chinery used in the mining area.

Other skills and abilities: 
	 Good problem-solving skills.

	 Ability to work in a fast-paced and stressful environment.

  Language:
•	 Language fluency in English is required.

  Additional requirements for Nationals:
	 Having fulfilled his/her National Service obligation and 

providing evidence of release paper from the Ministry of 
Defence.

	 Present clearance paper from current/last employer
	 Testimonial documents to be attached (CV, Work experience 

credentials, a copy of your National Identity Card, etc.).
	 Only shortlisted applicants Would be considered as potential 

candidates for an interview.
	 Application documents will not be returned to the sender.
	 All application should be sent though the post office.
	 Deadline for application:  5 days from the day of publication 

in the newspaper

	 Address: please mail your application to

                             Eritrea-Sichuan Mineral Construction Corp. Ltd.
                       P.O.Box 4832  Asmara, Eritrea

      
Note to Non-Eritrean applicants: Please send a copy of your 
application to

  Aliens Employment Permit Affairs
  P.O.Box 7940  Asmara, Eritrea

Eritrea-Sichuan Mineral Construction Company is inviting 
qualified and competitive applicants for the following positions: -

Blast Operator:
•	 Number Required – One (01)
•	 Place of work:          Debarwa
•	 Type of contact:       Definite period of two years
•	 Salary:                     As per the company salary scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

（1）plan, monitor and report on all Drill & Blast activities to ensure 
productive and efficient mining operations. achieve optimum, safe 
blast results and align with cost restraints and managing clean ups.
（2）Coordinating with internal resources (mine planning, geology, 
production, drill supervisor) to schedule and execute blasting 
activities in a safe and efficient manner
（3）Monitoring drill and blast production data and taking 
appropriate action to maintain targets, be able to verify, analysis, and 
report blast performance data
（4）Investigating and introducing new innovations to improve 
drilling and blasting performance, Continuous improvement by 
identifying opportunities for project improvement and implementing 
improvements for the Drill and Blast processes
（5）Complete other works arranged by superior leaders

Qualification Requirement

Education:
（1）Bachelor degree or above
（2）Major in blasting 

Work Experience: 
（1）A degree qualification in Mining company with considerable 
drilling and blasting operations experience more than 10 years
（2）Hold a blast certificate
Other skills and abilities: 
（1）Good troubleshooting skills and solve the problems alone.
（2）Ability to work in a fast-paced and stressful environment.
 （3）Ability to form and lead teams

  Language:
（1）Language fluency in English is required.

  Additional requirements for Nationals:
（1）Having fulfilled his/her National Service obligation and providing 
evidence of release paper from the Ministry of Defence.
（2）Present clearance paper from current/last employer
（3）Testimonial documents to be attached (CV, Work experience 
credentials, a copy of your National Identity Card, etc.).
（4）Only shortlisted applicants Would be considered as potential 
candidates for an interview.
（5）Application documents will not be returned to the sender.
（6）All application should be sent though the post office.
（7）Deadline for application:  5 days from the day of publication in 
the newspaper

Equipment Maintenance Worker

•	 Number Required – Seven (07)
•	 Place of work:          Debarwa
•	 Type of contact:       Definite period of two years
•	 Salary:                     As per the company salary scale

MAJOR DUTIES AND 
RESPONSIBILITIES

•	 responsible for the maintenance and repair of a wide 
variety of equipment, including but not limited to all 
the engineering machinery being used in the plant 
area.

•	 Perform preventive maintenance and daily inspec-
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Eritrea-Sichuan Mineral Construction Company is inviting 
qualified and competitive applicants for the following positions: -

Geology Engineer:
•	 Number Required – One (01)
•	 Place of work:          Debarwa
•	 Type of contact:       Definite period of two years
•	 Salary:                     As per the company salary scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

（1）According to the construction and pre-stripping plan within 
the project, implement the geological related works, organize the 
professional survey, guide and supervise the project construction 
process.
（2）Organize the preparation of all kinds of geological survey 
data required for mine production, be responsible for organizing the 
technical innovation and solve the problems during the geological 
survey, and actively apply the new process and new experience of 
geological survey. 
（3）Compile geological technology management specifications, 
guide and supervise geological personnel to do a good job and 
provide accurate geological data for mining production 

Qualification Requirement
Education:
（1）Bachelor degree or above
（2）Engineering survey, geotechnical engineering, geological 
exploration and related majors

Work Experience: 
（1）At least 10 years working experience in project management 
with relation to geology work 

Other skills and abilities: 
(1) Skilfully use the geological related professional equipment 

and software
(2) Ability to form and lead teams
(3) Have the ability to find problems and solve problems alone

 
 Language:
（1）Language fluency in English is required.

  
Additional requirements for Nationals:

（1）Having fulfilled his/her National Service obligation and providing 
evidence of release paper from the Ministry of Defense.
（2）Present clearance paper from current/last employer
（3）Testimonial documents to be attached (CV, Work experience 
credentials, a copy of your National Identity Card, etc.).
（4）Only shortlisted applicants Would be considered as potential 
candidates for an interview.
（5）Application documents will not be returned to the sender.
（6）All application should be sent though the post office.
（7）Deadline for application:  5 days from the day of publication in 
the newspaper

Deputy Project Manager:
•	 Number Required – One (01)
•	 Place of work:          Debarwa
•	 Type of contact:       Definite period of two years
•	 Salary:                     As per the company salary scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

（1）To be fully responsible for the safety, production, operation, 
technology and personnel management of the project;
（2）Accept the supervision of the employer, conscientiously 
perform the obligations and right stipulated in the contract in 

Vacancy Announcement
accordance with the contract, and successfully 
complete the tasks of the project；
（3）Optimize the allocation of human, material and financial 
resources and other production factors on the project site, and 
implement dynamic management；
（4）Establish the production, technology, safety and quality 
management system, and organize the implementation；
（5）Lead and organize the project team members and management 
personnel to formulate various management systems and urge the 
implementation；
（6）Do a good job in production organization and coordination, 
and solve various problems in production management；
（7）Make a good cooperative relationship with the employer 
and the contractor, and complete the monthly settlement of project 
payment.

Qualification Requirement
Education:
（1）Bachelor degree or above
（2）Major in Mining engineering or the similar 

Work Experience: 
（1）At least 10 years working experience in project management 
（2）Hold a middle management position for more than three 
years in large and medium-sized enterprises

Other skills and abilities: 

(1) Class I construction engineer, safety certificate B
(2) Good at CAD, EXCEL PPT and other computer software
(3) Familiar with mine development process, equipment 
installation industry, mine design, production organization, 
safety management and other capabilities
(4) Ability to form and lead teams
(5) Have the ability to find problems and solve problems 

independently

  Language:
（1）Language fluency in English is required.

  Additional requirements for Nationals:
（1）Having fulfilled his/her National Service obligation and providing 
evidence of release paper from the Ministry of Defence.
（2）Present clearance paper from current/last employer
（3）Testimonial documents to be attached (CV, Work experience 
credentials, a copy of your National Identity Card, etc.).
（4）Only shortlisted applicants Would be considered as potential 
candidates for an interview.
（5）Application documents will not be returned to the sender.
（6）All application should be sent though the post office.
（7）Deadline for application:  5 days from the day of publication in 
the newspaper

	 Address: please mail your application to

                             Eritrea-Sichuan Mineral Construction Corp. 
Ltd.

                       P.O.Box 4832  Asmara, Eritrea
      

Note to Non-Eritrean applicants: Please send a copy of your 
application to

  Aliens Employment Permit Affairs
  P.O.Box 7940  Asmara, Eritrea

         

ኣነ ኣመልካቲት ለምለም ተስፋጽዮን መሓሪ ዝተበሃልኩ ወራሲት ናይ ነፍ/ብርኽቲ መሓሪ 
ተኽለማርያም ዝኾንኩ፡ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ገጀረት ዚፕ ኮድ 1A755 ፕሎት 105 ፓርሰል G 
ጎደና ደካናሞ ዝርከብ ተራ-ገዛ፡ ዋንነቱ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 112392 መወከሲ 
ቁ.113236 ብስመይ ዝተረጋገጸ ገዛ ብውርሲ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝኾንኩ፡ ዝቃወም እንተሎ 
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታዮን 
ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ። 

ኣመልካቲት ለምለም ተስፋጽዮን መሓሪ
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Vacancy announcement

Eritrea-Sichuan Mineral Construction Company 
is inviting qualified and competitive applicants for the following 

positions: -

Project Management Officer:

•	 Number Required – two (02)
•	 Place of work:          Debarwa
•	 Type of contact:       Definite period of two years
•	 Salary:                     As per the company salary scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

（1（ Define a project’s goals, objectives, budgets and schedules;

（2（ monitoring  the project’s progress  to ensure  that  it  is progressing 
according  to schedule and budget,  identifying possible problems 
that may occur in the future.

（3（ Preparing reports on project status and finances as well as proj-
ect planning and schedule, risk assessment, budget estimating  for 
management review，

（4（ manage  cost  and  time,  review  a  project’s  process  to  identify 
areas for improvement, ensure a project is completed on time and 
to a high standard without exceeding budget provisions. 

（5（ Oversee,  identify  plan  deviations  and  recommend  resolution 
for project manager, execute corrective actions to handle project 
compliance

（6（ Enforce  actual  project  data  collection  and weekly  accurate  esti-
mates.

Qualification Requirement

Education:
（1）technical knowledge and analytical skills related to finance, 
leadership and project management
（2）bachelor’s degree and above

Work Experience: 
（1）At least 15 years working experience in project management

Other skills and abilities: 

(1) high-level analytical skills
（2）maintain highly organised workspaces and calendars, ensuring 
strong attention to detail and effective time management.
（3）can communicate clearly and succinctly in verbal and written 
formats
（4）advanced mathematical knowledge

Language:

（1）Language fluency in English is required.

  Additional requirements for Nationals:

（1）Having fulfilled his/her National Service obligation and providing 
evidence of release paper from the Ministry of Defence.
（2）Present clearance paper from current/last employer
（3）Testimonial documents to be attached (CV, Work experience 
credentials, a copy of your National Identity Card, etc.).
（4）Only shortlisted applicants Would be considered as potential 
candidates for an interview.
（5）Application documents will not be returned to the sender.
（6）All application should be sent though the post office.
（7）Deadline for application:  5 days from the day of publication in the 
newspaper

	 Address: please mail your application to

                             Eritrea-Sichuan Mineral 
Construction Corp. Ltd.

                       P.O.Box 4832  Asmara, Eritrea
      

Note to Non-Eritrean applicants: Please send a copy of your 
application to

  Aliens Employment Permit Affairs
  P.O.Box 7940  Asmara, Eritrea

ROBEL COMPUTER TECHNOLOGIES 
TRAINING CENTER

ንጀመርቲ፡ ንማእከሎት፡ ላዕለዎትን 
ደረጃታት ዝዓለመ

1. Computer and Internet usage

2. Microsoft-Office

3. Networking, Maintenance

4. Programming (Python, PHP, MySQL 

and more)

5. Web Designing

6. Arduino Programming & 
Scratch (Beginner and Ad-
vanced Levels)

7. Video Editing and Graphics

8. Linux, Virtualization

ሓድሽ ኮርስ / 3D Animation ውን ክንምህር 
ጀሚርና ኣለና

ኣድራሻና፡  ህንጻ ኤርትሮ-ጀርመን፣    ቁ.ስልኪ 121650, 
07120260

erisoftware@gmail.com    robelcom@
hotmail.com 
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

Eritrea-Sichuan Mineral Construction Company is inviting 
qualified and competitive applicants for the following 
positions: -

Electrical Engineer:

•	 Number Required – One (01)
•	 Place of work:          Debarwa
•	 Type of contact:       Definite period of two years
•	 Salary:                     As per  the  company  salary 

scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

（1）Designing, maintaining, implementing, or improving 
electrical instruments, facilities, components, equipment 
products, or systems for industrial
（2）Maintaining electrical equipment. Ensuring all 
techniques, procedures, and designs meet appropriate 
compliance standards，Troubleshooting and solving any 
electrical system errors
（3）Managing power generation, transmission and 
distribution
（4）Working with high and low voltage 
equipment，Carrying out feasibility studies for new technical 
developments，Ensuring projects meet safety regulations
（5）Drawing up project plans, making models, prototypes and 
circuit diagrams for high and low voltage electrical equipment
（6）Testing installations and systems，Managing 
maintenance programmes

Qualification Requirement

Education:
（1）Bachelor’s degree in electrical engineering degree from 
an accredited school.
（2）Licensed as a professional engineer 
（3）At least 10 years working experience in project 
management with relation to electrical engineer work

Other skills and abilities: 

(1) Problem-solving abilities
(2) Excellent verbal communication skills
(3) Analytical thinking skills

  Language:

（1）Language fluency in English is required.

  Additional requirements for Nationals:

（1）Having fulfilled his/her National Service obligation and 
providing evidence of release paper from the Ministry of Defence.
（2）Present clearance paper from current/last employer
（3）Testimonial documents to be attached (CV, Work experience 
credentials, a copy of your National Identity Card, etc.).
（4）Only shortlisted applicants Would be considered as potential 
candidates for an interview.
（5）Application documents will not be returned to the sender.
（6）All application should be sent though the post office.
（7）Deadline for application:  5 days from the day of publication 
in the newspaper

Mechanical Engineer:

•	 Number Required – One (01)
•	 Place of work:          Debarwa
•	 Type of contact:       Definite period of two years

Vacancy announcement
•	 Salary:                     As per the 

company salary scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

（1）Designing, manufacturing, and installing components 
that fulfill requirements
（2）Analysing problems or deficiencies and developing 
solutions to resolve them，Manage mechanical failures
（3）Identify, formulate and produce effective solutions to 
emerging problems
（4）Identifying deficiencies in mechanical processes and 
developing improvements
（5）Preparing documentation of critical analysis and 
providing suggestions for correcting errors
（6）Create the standard protocol for maintenance and 
inspection of the machinery

Qualification Requirement

Education:
（1）Bachelor’s degree in mechanical engineering 
(master’s preferred).
（2）Licensed as a professional engineer.

Work Experience: 

（1）At least 10 years working experience in project with 
relation to mechanical engineering work

Other skills and abilities: 

（1）Experience using CAD software such as SolidWorks, 
AutoCAD, or similar
（2）Highly analytical mind, with exceptional problem-
solving skills and attention to detail
（3）Ability to communicate effectively and clearly，self-
motivated and a great team worker

Language:

（1）Language fluency in English is required.

Additional requirements for Nationals:

（1）Having fulfilled his/her National Service obligation 
and providing evidence of release paper from the Ministry of 
Defense.
（2）Present clearance paper from current/last employer
（3）Testimonial documents to be attached (CV, Work 
experience credentials, a copy of your National Identity Card, 
etc.).
（4）Only shortlisted applicants Would be considered as 
potential candidates for an interview.
（5）Application documents will not be returned to the sender.
（6）All application should be sent though the post office.
（7）Deadline for application:  5 days from the day of 
publication in the newspaper

	 Address: please mail your application to

                             Eritrea-Sichuan Mineral Construction 
Corp. Ltd.

                       P.O.Box 4832  Asmara, Eritrea
      

Note to Non-Eritrean applicants: Please send a copy of 
your application to

  Aliens Employment Permit Affairs
  P.O.Box 7940  Asmara, Eritrea
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ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
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ዙር ጋቦን ‘ኣሚሳ ቦንጎ’ 2023ዙር ጋቦን ‘ኣሚሳ ቦንጎ’ 2023ሎሚ ዓመት ንመበል 16 ግዚኡ 

ዝእንገድ ዘሎን ሓደ ካብ ዓበይቲ 

ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 

ዝኾነን ዙር ጋቦን ኣሚሳቦንጎ፡ ብምኽንያት 

ለብዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ 2020 

ኣቋሪጹ ምጽንሑ ዝፍለጥ’ዩ። ሎሚ ዓመት 

ግን ካብ 23-29 ጥሪ ክካየድ መደብ 

ተታሒዝዎ ከም ዘሎ ኣዳለውቲ ናይቲ 

ውድድር ኣፍሊጦም ኣለዉ።

 እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር 

ብሓፈሻ ሸውዓተ መድረኻት ዝሓቖፈ 

ኮይኑ፡ ቀዳማይ መድረኽ 122.5 

ኪሎሜተር፡ ካልኣይ መድረኽ 109 

ኪሎሜተር፡ ሳልሳይ መድረኽ 123 

ኪሎሜተር፡ ራብዓይ መድረኽ 190 

ኪሎሜተር፡ ሓሙሻይ መድረኽ 130 

ኪሎሜተር፡ ሻዱሻይ መድረኽ 127.2 

ኪሎሜተር፡ ሻውዓይ መድረኽ ከኣ 130 

ኪሎሜተር ከም ዝሽፍን ተፈሊጡ ኣሎ። 

ተቐዳደምቲ ኣብዚ ውድድር ብድምር 

ኣስታት 933.7 ኪሎሜተር ርሕቀት 

ክሽፍኑ ትጽቢት ይግበር።።

 ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዓበይቲ 

ጋንታታትን ሃገራትን ኤውሮጳ ነዚ 

ውድድር ክብሕተኦ ተራእየን እየን። 

ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 

ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ካብ 2011 

ኣትሒዛ’ያ ክትሳተፍ ጀሚራ። ካብ ቦኽሪ 

ሱታፌኣ ጀሚራ ከኣ ኣብ ዝተፈላለዩ 

መደረኻት ዓወት ብምምዝጋብ ነቲ 

ብኤውሮጳውያን ተቐድደምቲ ጥራይ 

ተባሒቱ ዝነበረ ውድድር ናብ ረብሓኣ 

ክትቅይሮ ክኢላ’ያ። ንኣብነት፡ ኣብ 2022 

ኣብ ቦኽሪ ሱታፌ ሃገራዊት ጋንታ 

ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ፡ ተቐዳዳማይ 

ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ ራብዓይ 

መድረኽ ናይቲ ውድድር ከም ዝተዓወተ 

ዝፍለጥ’ዩ። በዚ ኸኣ ዳኒኤል ኣብ ታሪኽ 

ዙር ኣሚሳ ባንጎ ጋቦን እቲ ንፈለማ ግዜ 

ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ኣፍሪቃዊ 

ተቐዳዳማይ ተባሂሉ ፍሉይ ክብሪ ከም 

ዝረኸበ ኣይርሳዕን። ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት 

ካልእ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል 

ብርሃነ እውን ኣብታ ናይ መዛዘሚት 

ሻድሸይቲ መድረኽ ራብዓይ ርእሱ 

ብምህዳም ንሓያል ተቐዳዳማይ  ጀሮመ 

ፔኑ ረቲዑ ዕዉት ናይቲ መድረኽ 

ክኸውን ክኢሉ ምንባሩ ሰነዳት ናይቲ 

ውድድር የረድኡ። በዚ ኸኣ ክልተ 

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ሓደ 

ዓመት ክልተ ናይ መድረኽ ዓወት 

ብምምዝጋብ ፍሉይ ታሪኽ ክሰርሑ 

ክኢሎም ማለት’ዩ።

 ዓመት ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ 

በዚ ዘብቅዕ ኣይነበረን። እቲ ተቐዳዳማይ 

ኣብ 2014 እውን ምስ ፈረንሳዊት ክለብ 

ዩሮፕ ካር ኮይኑ ንሓያላት ኤውሮጳውያን 

ተቐዳደምቲ ክልተ ግዜ ኣብ ቅጽበታዊ 

ውድድር ብምዕዋት ናይ ግዜ ዕዉት 

ተቐዳዳማይ ኮይኑ ፍሉይ ክብሪ ክጐናጸፍ 

ከሎ፡ ጋቦናውያን ንዓወቱ ብፍሉይ 

ክጽምብልዎ ከም ዝተራእዩ ናይ ዝሓለፈ 

ሸሞንተ ዓመት ተዘክሮ’ዩ። ኣብዚ ውድድር 

ንፈለማ ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት 

ዘመዝገቡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 

ክኾኑ ከለዉ፡ ንፈለማ ግዜ ብጫ ማልያ 

ናይዚ ውድድር ዝዓተረ ከኣ ኤርትራዊ 

ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ እዩ።። 

 ናትናኤል ኣብዛ ዓመት ኣብ ልዕሊ’ዚ 

ናይ ዙር ጋቦን ዓወቱ፡ ኣብ ዙር ቱርኪ 

እውን ዓቢ ታሪኽ ብምስርሑ ብፍሉይ 

ክጥቀስ ይከኣል’ዩ። ንሱ ኣብ ዙር ቱርኪ 

2014 ፈለማ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር 

ካልኣይ ተርታ ሒዙ’ኳ እንተነበረ፡ ጸኒሑ 

ቱርካዊ ሙስጠፋ ሰያር ሓይሊ ዝህብ 

መድሃኒት ከም ዝተጠቕመ ስለ ዝተረጋገጸ፡ 

እቲ ዓወት ናብ ናትናኤል ከም ዘበለ 

ይዝከር። ነዚ ዓወታት ኣብ ግምት የእትያ 

ኸኣ ናይ ሽዑ ክለቡ ዩሮፕ ካር ኣብ ዙር 

ፈረንሳ ንፈለማ ግዜ ክወዳደር ዕድል ከም 

ዝሃበቶ ይፍለጥ።

 ተሳትፎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 

ኣብ ዙር ኣሚሳቦንጎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ 

እናሓየለ ኣብ ዝመጸሉ፡ ኣብ 2016 

ተቐዳዳማይ ተስፎም ዑቕባማርያም ኣብ 

ናይ ግዜ ውድድር ካልኣይ ተርታ ሒዙ 

ውድድሩ ክፍጽም እኳ እንተኸኣለ፡ 91 

ነጥቢ ብምውህላል ግን ነቲ ኣብቲ እዋን 

ማልያ ላምፕረ መሪዳ ለቢሱ ዝቀዳደም 

ዝነበረ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ልዊስ መንኪየስን 

ወዲ ጋንታኡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን 

በሊጹ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ካብ 

ምዃን ኣይተዓንቀጸን።

 ናይ 2020 ዙር ኣሚሳ ባንጎ ጋቦን 

ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 

ብፍሉይ’ያ ትዝከር እንተተባህለ ምግናን 

ኣይከውንን። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ናይቲ 

ውድድር፡ ኣብቲ ውድድር ተዳልየን 

ዝነበራ ሸውዓተ ናይ ክብሪ ማልያታት 

ኣብ ዝባን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 

ክስቀላ ምኽኣለን ፍሉይ ታሪኽ’ዩ ነይሩ። 

ኣብዚ እዋን ምስ በልጅማዊት ክለብ 

ኢንተርማርሼ ኮይኑ ድሙቕ ዓወት ኣብ 

ምምዝጋብ ዝርከብ ዘሎ ቢኒያም ግርማይ፡ 

ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልኮ ኮይኑ ንሓደ 

ካብ ብሉጻት ናይ ቅጽበታዊ ውድድር 

ተቐዳደምቲ ዓለም ምዃኑ ዝእመነሉ 

ጀርመናዊ ኣንድሬ ግሪፐል ክልተ ግዜ 

ረቲዑ ዕዉት ናይ ነጥቢ ማልያ ክኸውን 

ከሎ፡ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ድማ 

ተቐዳዳማይ ኣመሪካዊት ክለብ ትሬክ 

ናትናኤል ተስፋጽዮን ብፈረንሳዊ ጆርዳን 

ላቫሰር ብሓንቲ ካልኢት ጥራይ ተበሊጹ 

ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ከም 

ዝወደአ ኣይርሳዕን። ኣብ ውድድር ብሉጽ 

መንእሰይ ተቐዳዳማይ ግን ኤርትራውያን 

ተቐዳደምቲ ናትናኤል ተስፋጽዮን፡ ሄኖክ 

ምሉእብርሃንን ዳዊት የማነን ብተኸታታሊ 

ቀዳሞት ሰለስተ ዕዉታት ብምዃን፡ ቅድሚ 

ሕጂ ኣብ ታሪኽ እቲ ውድድር ተራእዩ 

ዘይፈልጥ ታሪኽ ሰኒዶም እዮም። ሃገራዊት 

ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ከኣ 

ብሃገራዊት ጋንታ ርዋንዳ ጥራይ ተበሊጻ 

ካልኣይ ተርታ ሒዛ ውድድር ክትፍጽም 

ክኢላ ነይራ።

 ዙር ኣሚሳ ባንጎ ጋቦን ሎሚ ዓመት 

ናብ ውድድር ኣብ ዝምለሰሉ፡ ሓሙሽተ 

ናይ ዩሲኣይ ፕሮፈሽናላት ጋንታታት 

ከምኡ’ውን 10 ሃገራውያን ጋንታታት 

ኣፍሪቃ ክሳተፋ ትጽቢት ይግበር። 

ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፡ ኣልጀርያ፡ 

በኒን፡ ቡርኪናፋሶ፡ ካሜሮን፡ ጋቦን፡ 

ኣይቮሪኮስት፡ ሞሮኮ’ መውሪሸስን ርዋንዳን 

ኣብዚ ውድድር ምስታፈን ኣረጋጊጸን 

ዘለዋ ክኾና ከለዋ፡ ክለባት ቶታል ኢነርጂ 

(ፈረንሳ)፡ ቢንጎል (በልጁም)፡ ቡርጎስ (ስጳኛ)፡ 

በይኮዝ (ቱርኪ)፡ ኢኤፍ ኢዲኬሽን 

(ሕ.መ.ኣ) እውን ከም ዝወዳደራ ተፈሊጡ 

ኣሎ።

 ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ኣሚሳ ባንዶ 

ጋቦን እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 

ብሽክለታ ኤርትራ፡ ካብ 2 ጥሪ 2023 

ጀሚራ ንተቐዳደምቲ ሄኖክ ምሉብርሃን፡ 

ዳዊት የማነ፡ ኤፍሬም ገብረሂወት፡ ኣኽሊሉ 

ኣረፋይነ፡ ሜሮን ተሸመን ሚካኤል 

ሃብቶምን ኣኽቲታ ብኣሰልጣኒ ኣቶ 

ሳምሶም ሰሎሙን እናተኣልየት ኣብ ጽዑቕ 

ልምምድ ትርከብ ኣላ። ብተወሳኺ ምኩር 

ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ እውን 

ምስ ሓዳስ ቱርካዊት ጋንታኡ በይኮዝ 

ኮይኑ ብምስላፍ ንቝጽሪ ኤርትራውያን 

ተቐዳደምቲ ኣበሪኹ ይርከብ። 

 ሄኖክ ምሉብርሃን ናይ 2022 ዘውዲ 

ቻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 

ክደፍእ ዝኸኣለ ተቐዳዳማይ ኮይኑ፡ 

ኣብ ዙር ርዋንዳ 2022 እውን ንብሉጽ 

መንእሰይ ተቐዳዳማይ ኣብ እትውሃብ 

ማልያ ካልኣይ ኮይኑ’ዩ ውድድሩ ዛዚሙ።  

ሄኖክ ምሉብርሃን ኣብ ዙር ላ ትሮፒካለ 

ኣሚሳ ባንጎ ሎሚ ዓመት ንራብዓይ 

ግዚኡ’ዩ ክሳተፍ። ኣብ 2019 ከምኡ’ውን 

ኣብ 2020 ንብሉጽ መንእሰይ ተቐዳዳማይ 

ኣብ እትውሃብ ጻዕዳ ማልያ ካልኣይ ኮይኑ 

ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ፡ ኣብ 2018 ከኣ 

ነዛ ማልያ ንምዕታር 

ኣብ ዝተኻየደ ቅልስ 

ራብዓይ ኮይኑ’ዩ 

ውድድሩ ወዲኡ።

 ንዙር ሰርብያ 

2022 ዝተዓወተሉ 

ተቐዳዳማይ ዳዊት 

የማነ፡ ኣብ ዙር ላ 

ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ 

ሎሚ ዓመት ንኻልኣይ 

ግዚኡ ዝወዳደር ዘሎ 

ኮይኑ፡ ኣብ 2020 ኣብ 

ዝተገብረ ውድድር ንጉስ ዓቐብ ብምዃን 

ውድድሩ ከም ዝዛዘመ ኣይርሳዕን። ሜሮን 

ተሸመ ብወገኑ ዓመተ 2022 ኣብ ውሽጢ 

ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ውድድርን ዙር ዞባ 

ማእከልን ኣንጻባራቒ ብቕዓት ብምርኣይ 

ዝዛዘመላ ዓመት ብምንባራ ኣብ ዙር ላ 

ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ ናይዚ ዓመት 

ንሻድሻይ ግዜኡ ተወዳዲሩ ብሉጽ 

ውጽኢት ከመዝግብ ልዑል ትጽቢት 

ኣሎ። እዚ ተቐዳዳማይ ኣብ 2013፡ 2014፡ 

2015፡ 2016 ከምኡ’ውን ኣብ 2017 

ኣብዚ ውድድር ከም ዝተሳተፈ ዝፍለጥ 

ኮይኑ፡ ኣብ 2016 ኣብ ናይ ነጥቢ ሻምናይ 

ደረጃ ክሕዝ ከሎ፡ ኣብ 2017 ከኣ ብጫ 

ማልያ ንምዕታር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ 

ቅልስ ሻውዓይ ደረጃ ሒዙ ጸወታኡ 

ከም ዝወደአ መዛግብቲ ናይቲ ውድድር 

የረድኡ። 

 ተቐዳዳማይ ኣኽሊሉ ኣረፈ፡ ኣብ 

ዓመተ 2022 ኣብ ግብጺ ኣብ ዝተኻየደ 

ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 

ኣብ ናይ ጁንየር ናይ ውልቂ ናይ ግዜ 

ውድድር ከምኡ’ውን ምስ ሃገራዊት 

ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 

ብምዃን ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ 

ክኸውን ክኢሉ እዩ። እዚ ተቐዳዳማይ 

ኣብ ሻምፕዮን ኤርትራ እውን ኣብ 

ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ወርቂ 

መዳልያ ክዓትር በቒዑ’ዩ። ኣብ ዙር ላ 

ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ ከኣ ንመጀመርታ 

ግዜ’ዩ ዝሳተፍ ዘሎ።

 ብዘይካ’ዚ፡ ምስ ጋንታ ኩቤካ ዝወዳደር 

ኤፍረም ገብረህይወት ኣብ ዓመተ 2022 

ኣብ ዙር ዲ ኣቪነር፡ ኣድርያቲኦ ኣዮኒካ፡ 

ጂሮ ዲ ሲስልያ ካልእን ብምስታፍ 44 

መዓልታት ውድድር ብምክያድ 5,959 

ኪሎሜተር ዝዘወረ ተቐዳዳይ ኮይኑ፡ ኣብ 

ዙር ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ ክሳተፍ ሎሚ 

ዓመት ናይ መጀመርትኡ እዩ።

 ብኻልእ ወገን፡ ምኩር ተቐዳዳማይ 

ሚካኤል ሃብቶም፡ ዝያዳ በታ ጎሚስታ 

ትብል ሳጉኡ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ግብጺ 

ኣብ ዝተኻየደ ሻምፕዮን ቅድድም 

ብሽክለታ ኣፍሪቃ ምስ ሃገራዊት ጋንታ 

ኤርትራ ብምዃን ኣብ ናይ ጋንታ ናይ 

ግዜ ውድድር ወርቂ መዳልያ ክዓትር 

ክኢሉ እዩ። ኣብ 2016 ከምኡ’ውን ኣብ 

2018 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 

ኮይኑ ኣብ ዙር ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ 

ዝተሳተፈ ሚካኤል ሃብቶም (ጎሚስታ) 

ሎሚ ዓመት ንሳልሳይ ግዚኡ’ዩ ኣብቲ 

ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ።

ቅድሚ ሕጂ ነዚ ውድድር ዝተዓወቱሉ 

ተቐዳደምቲ

2020- ፈረንሳዊ ጆርዳን ለቫሱር

2019- ኢጣልያዊ ቦኒፌዞ ኒኮሎ

2018- ርዋንዳዊ ኣረሩያ ጆሴፍ

2017- ፈረንሳዊ ጀን ዮሃን

2016- ፈረንሳዊ ፐቲት ኣድርያን

2015- ቱኒዝያዊ ጊቶይ ራፌ

2014- ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ

2013- ፈረንሳዊ ጀን ዮሃን

2012- ፈረንሳዊ ቻርትዩ ኣንቶኒ

2011- ፈረንሳዊ ቻርትዩ ኣንቶኒ

2010- ፈረንሳዊ ቻርትዩ ኣንቶኒ

 በዚ መሰረት፡ ፈረንሳዊ ቻርቲዩ ኣትንቶኒ 

ንዙር ጋቦን ኣከታቲሉ ሰለስተ ግዜ 

ብምዕዋት እቲ ዝበዝሐ ግዜ ነዚ ውድድር 

ዝተዓወተሉ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ 

እቲ ውድድር ፍሉይ ምዕራፍ ሒዙ ኣሎ። 

ኣብ 2006 ስሩዕ ውድድሩ ዝጀመረ ዙር 

ጋቦን፡ ናይ መጀምርያ ተዓዋቲኡ ፊንላንዳዊ 

ጁሲ ቪካነን እዩ ነይሩ።

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ፡ ንዙር 

ጋቦን ኣብ 2014 ብመንገዲ ናትናኤል 

ብርሃነ ድሕሪ ምዕዋቶም፡ ዛጊት ነቲ ዓወት 

ኣይደገምዎን ዘለዉ። ይኹን እምበር፡ ሎሚ 

ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ  

ኤርትራ ብፕሮፌሽናላትን ምኩራትን 

ተቐዳደምቲ ተማእኪላ ናብ ጋቦን ተምርሕ 

ብምህላዋ፡ ቀዳመይቲ ሕጽይቲ ነቲ 

ውድድር ክትዕወተሉ እትኽእል ሃገራዊት 

ጋንታ ተባሂላ ተረቚሓ ኣላ፡፡

ኣሚር ዓሊኣሚር ዓሊ

ተኽሊት ኢሳቕ (ህ/ር/ሃ/ፈ/ቅ/ብ/ኤ)ተኽሊት ኢሳቕ (ህ/ር/ሃ/ፈ/ቅ/ብ/ኤ)



ሓዳስ   ኤርትራ
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 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ኣፍዓበት ቁ.105፡ ከባቢ2ይ መደበር ፖሊስ (ካርሸሊ)
ጎደና ተጋደልቲ ቁ.20፡ ጥቓፋብሪካ ምስማር 9ጎዳይፍ)

ጎደና ዶጎሊ 171-65 ከባቢ ኣልፈርማዮ ጥቓ እንዳ ኦርስ ጋራጅ
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ቤት መሸጣ መድሃኒት ዓሰብ
ፋርማሲ ሪሻም
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ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
  ዮርዳኖስ ጸጋይ    ዮርዳኖስ ጸጋይ  

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
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ምውሳኽ ካርቦን-ዳይኦክሳይድ፡ ኣብ ኣዝርእቲ ዋሕዲ ማዕድናት የስዕብኣብ ፈረንሳ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ 

ምልዓል ዓቐን ካርቦን-ዳይኦክሳይድ ኣብ 

ኣታኽልቲ ዋሕዲ ማዕድናት ብምስዓብ፡ 

መኣዛ ኣዝርእቲ ከምዘውሕድ ተሓቢሩ። 

ቅድሚ ሕጂ ክካየድ ኣብ ዝጸንሐ 

መጽናዕትታት፡ ምውሳኽ ዓቐን ካርቦን-

ዳይኦክሳይድ ኣብ ምድንፋዕ ፍርያት 

ኣታኽልቲ ኣድማዕነት ከምዘለዎ እዩ 

ክግለጽ ጸኒሑ። ኣብ’ዚ ሓድሽ መጽናዕቲ 

ግና፡ ኣታኽልቲ ብሰንኪ ምውሳኽ ዓቐን 

ካርቦን-ዳይኦክሳይድ፡ እቲ ንምዕባይ 

ዘኽእሎምን ማዕድናዊ ትሕዝቶ ዘለዎ 

ውጽኢት ንምፍራይ ዝሕግዞምን ካብ 

ሓመድ ዝረኽብዎ ማዕድናት፡ ብግቡእ 

ንኸይወስዱ ከምዝዕንቅጾም እዩ፡ በዞም 

ክኢላታት ዝግለጽ ዘሎ። 

ኣታኽልቲ ንካርቦ-ዳይኦክሳይድ ከም 

ቀንዲ ምንጪ ጸዓት እዮም ዝጥቀሙሉ። 

ብዝሒ ካርቦን-ዳይኦክሳይድ ምስ ዝረኽቡ 

ከኣ ብቕልጡፍ ንኽዓብዩ ስለዝግደዱ፡ 

እቲ ሃዲኦም ክስሕብዎም ዝግባእ ኣብ 

ሓመድ ዝርከቡ ጠቐምቲ ማዕድናት 

ናይትሮጅን፡ ፎስፎረስ፡ ሓጺንን ዚንክን 

ብግቡእ ከምዘይረኽብዎም የረድኡ። ኣብ 

ኣታኽልቲ ዋሕዲ ናይ’ዞም ማዕድናት ምስ 

ዘጋጥም ከኣ፡ ነቶም ከም ቀንዲ ምንጪ 

ማዕድናት ዝጥቀሙሎም ተመገብቶም 

ሕጽረት ፕሮቲን፡ ሓጺን፡ ዚንክን ከስዕቡሎም 

ከምዝኽእሉ ኣመልኪቶም ኣለዉ። 

ኣንቶኒ ማርቲን ዝተባህለ ሓደ 

ካብ’ቶም ተመራመርቲ፡ ምውሳኽ ዓቐን 

ካርቦን-ዳይኦክሳይድ ብፍላይ ኣብ’ቶም 

ብዓለምለኻዊ ደረጃ ኣዝዮም ልሙዳት 

ዝዀኑ መግብታት ሩዝን ስርናይን፡ 

ብኣሉታ ክጸልዎ ከምዝኽእል ብምጥቃስ፡ 

እዚ ከኣ ንብቕዓት እዞም መግብታት 

ብኣሉታ ክጸልዎ ከሎ፡ ንውሕስነት መግቢ 

ድማ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ኣብ ሓደጋ 

ከእትዎ ከምዝኽእል እዩ ዘረድእ። 

ኣብዚ ሕጂ እዋን 662 ሚልዮን ዝበጽሕ 

ህዝቢ ዓለም እኹል ፕሮቲን ዘይረክብ 

ክኸውን ከሎ፡ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ዋሕዲ 

ዚንክ፣ 2 ቢልዮን ህዝቢ ድማ ዋሕዲ ሓጺን 

ኣጋጢምዎም ይርከብ። እዚ ኣሃዝ እዚ ኣብ 

ዝመጽእ ዘሎ ሰላሳ ዓመታት ክውስኽ 

ዝኽእል ኰይኑ፡ ብፍላይ ሃገራት ሳልሳይ 

ዓለም፡ ብዝያዳ ብዋሕዲ ማዕድናት 

ፕሮቲንን ሓጺንን ክሳቐያ ምዃነን እዩ 

ዝሕብር። 

ብተወሳኺ፡ ምጥቃም ብዝሒ ሰብ ሰርሖ 

ድዅዕን ፈውሲ ባልዕን፡ ንብቕዓት ሓመድ 

ዘጕድሉ ኰይኖም፡ ኣብ ኣታኽልቲ 

እውን ኣሉታዊ ጽልዋ ከምዘለዎም እዩ 

ብክኢላታት ዝግለጽ።

እኹል ድቃስ ‘ወኒ ስራሕ’ ደቂ-ኣንስትዮ የበርኽ
ብተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ዋሺንግቶን 

ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ እኹል ድቃስ 

ዝረኽባ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ስራሐን 

ሞያዊ ዕብየት ንምምጻኣ ዘለወን ራእይ 

ዝለዓለ ከምዝዀነ ተገሊጹ።

እቶም ተመራመርቲ፡ ደቂ-ኣንስትዮ 

ዝድቅስኦ ንውሓት ሰዓታት፡ ኣብ ኩነተ 

ኣእምሮአን ቀጥታዊ ለውጢ ብምስዓብ፡ 

ንሞያዊ ደረጃ ዕብየተን ከምዝጸልዎ 

እዮም ኣረዲኦም ዘለዉ። እቲ መጽናዕቲ፡ 

ኣብ ኣመሪካውያን ሰራሕተኛታት 

ክልቲኡ ጾታ እዩ ተኻይዱ። እንተዀነ፡ 

ድቃስ ኣብ ብቕዓት ስራሕ ደቂ-ኣንስትዮ 

እምበር ኣብ ብቕዓት ስራሕ ደቂ-ተባዕትዮ 

ግን ዝኾነ ጽልዋ ከምዘይተዓዘቡሉ እዮም 

ወሲኾም ዝሕብሩ።

 ኣሕታሚት እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ 

ሊያ ሸፐርድ፡ ደቂ-ኣንስትዮ እኹል 

ድቃስ ምስ ዝረኽባ፡ ኩነተ ኣእምሮአን 

ይዓዝዝ እሞ፡ ኣብ ስራሐን ሞያዊ ደረጀን 

ንምዕባይ ዘለወን ድሌት፡ ሓላፍነታውያን 

ናይ ምዃን ተኽእሎአን ከምኡ 

ድማ ንኻልኦት 

ብእወታ ናይ 

ምጽላው ዓቕመን 

ከ ም ዝ ብ ር ኽ 

ገሊጻ። ብኣንጻሩ፡ 

ብቑዕ ድቃስ 

ምስ ዘይረኽባ 

ግን እወታዊ 

ኣተሓሳ ስ ባ አ ን 

እውን ስለዝጐድል፡ 

ነዞም ዕላማታት እዚኣቶም ንምውቃዕ ዘሎ 

ተኽእሎአን ኰነ ተበግሶአን ኣዝዩ ትሑት 

ከምዝኸውን ወሲኻ ኣብሪሃ። 

እቶም ክኢላታት፡ ዋላ’ኳ ስለምንታይ እዩ 

ድቃስ ንኣድማዕነት ስራሕ ደቂ-ተባዕትዮን 

ደቂ-ኣንስትዮን ብማዕረ ዘይጸልዎ ብስነ-

ፍልጠታዊ ኣገባብ ክፈልጡ ኣይኽኣሉ፡ 

ግዳ ብሰንኪ ናይ ጾታ ስምዒታዊ ፍልልይ 

ወይ’ውን ናብ ደቂ-ተባዕትዮ ዝዛዘወ 

ማሕበረሰባኣዊ ትጽቢት ዝሰዓበ ክኸውን 

ከምዝኽእል እዮም ዝግምቱ።

ተመራማሪት ሊያ ኣስዒባ፡ እዚ ተረኺቡ 

ዘሎ ውጽኢት፡ ሞያዊ ደረጃአን ንኸዕብያ 

ዝደልያ ደቂ-ኣንስትዮ ኣገዳሲ ከምዝዀነ 

እያ ገሊጻ። ንሳ፡ ኣብ ስራሐን ዕብየት 

ከመዝግባ ዝደልያ ደቂ-ኣስንትዮ ብዘይካ 

እቲ ዘካይዳኦ ግብራዊ ጻዕሪ፡ ብፍላይ 

ንድቃስ እኹል ግዜ ክህባ፡ ቀጻሊ ናይ 

ኣስተንትኖ ግዜ ክህልወንን ስምዒታተን 

ናይ ምቁጽጻር ብቕዓተን ከዕብያን 

ከምዘለወን መኺራ።

“ቀዳድ ቀጸላ ኦዞን፡ ኣብ ዝመጽእ ዓሰርተታት ዓመታት ክጽግን ይኽእል እዩ” ው.ሕ.ሃ
ንከባቢ ኣርብዓ ዓመት ተቐዲዱ ዝጸንሐ 

ቀጸላ ኦዞን፡ ኣብ ዝመጽእ ዓሰርተታት 

ዓመታት ምሉእ ብምሉእ ክዕበጥ (ናብ 

ንቡር ክምለስ) ተኽእሎታት ከምዘሎ፡ 

ብውዱብ ሕቡራት ሃገራት ተደጊፉ ኣብ 

ዝተኻየደ መጽናዕቲ ክፍለጥ ተኻኢሉ 

ኣሎ። 

\ቀጸላ ኦዞን ኣብ ቀጸላ ስትራቶስፍየር 

ዝርከብ ድርዒ ኰይኑ፡ ንፍጡራት እዛ 

ምድሪ ካብ ተጓዳእቲ ጨረርታታት 

ጸሓይ ዝከላኸል እዩ። እዚ ድርዒ እዚ 

ኣብ ግንቦት 1985 እዩ ንመጀመርታ 

እዋን ከምዝተቐደደ ብተመራመርቲ ስነ-

ህዋ ተፈሊጡ። ድሒሩ ኣብ ዝተኻየደ 

ተኸታታሊ መጽናዕትታት ከኣ፡ ኣብ ፍሪጅ 

ዝርከብ ጋዝ፡ ከምኡ’ውን ንብዙሕ ነገራት 

ዝጠቅም ብ’ክሎሮፍሎሮካርቦን’ ዝፍለጥ 

ከሚካል፡ ንቐጸላ ኦዞን የዕንውዎ ከምዘለዉ 

ተሓቢሩ። ንቐጸላ ኦዞን ከርቅቑ ይኽእሉ 

እዮም ተባሂሎም ዝተኣመነሎም ክሳብ 

100 ዝበጽሑ ሰብ-ሰርሖም ከሚካላት፡ ካብ 

ምፍራይን ኣብ ጥቕሚ ካብ ምውዓልን 

ዝእግድ ስምምዕ ከኣ ብዓለምለኻዊ ደረጃ 

ክካየድ ክኢሉ። 

ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 

ዝተኻየደ ጸብጻብ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን 99 

ጻዕዳ ክፋል እንቋቚሖ፡ ደቀቕቲ ፕላስቲክ 
ማይ ኣብ ምልጋስ የድምዕ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ዝርከቡ መሃንድሳት፡ ኣብ ማያዊ ኣካል ዝርከቡ ብዓይኒ 

ክርኣዩ ዘይክእሉ ደቀቕቲ ፕላስቲካትን ጨውን፡ ጻዕዳ ክፋል እንቋቚሖ ተጠቒሞም 

ከልግስዎ ከምዝኸኣሉ ሓቢሮም።

እቶም ተመራመርቲ፡ ጻዕዳ ክፋል ናይ እንቋቚሖ ተጠቒሞም፡ ብ’ኤሮጀል’ ዝፍለጥ 

ኣዝዩ ፈኲስ፡ ከዝሩቕ ዝኽእልን ድሩቕን ዓይነት ጀል ክሰርሑ ከምዝኸኣሉ እዮም 

ዝሕብሩ። ኤሮጀል ንዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዝጠቅም ኰይኑ፡ ገለ ካብኡ፦ ማይ 

ንምጽራይ፡ ጸዓት ንምዕቃብን ከምኡ ድማ ድምጽን ሙቐትን ኣብ ምዕጋት የገልግል።

 እቶም ተመራመርቲ፡ እቲ ኣብ ጻዕዳ ክፋል ናይ እናቋቚሖ ዝርከብ ፕሮቲን፡ 

ኦክሲጂን ከይተጠቐሙ ኣብ 900 ዲግሪ-ሰንትግረይድ ኣብ ዝበጽሕ ዓቐን ሙቐት 

ብምውዓይ እዮም ነቲ መስርሕ ከካይድዎ ክኢሎም ዘለዉ። እቲ ዝተረኽበ ውጽኢት 

ድማ፡ ኣብ ማይ ባሕሪ ዝርከብ ጨው ናይ ምእላይ ዓቕሙ 98 ሚእታዊት ክኸውን 

ከሎ፡ ደቀቕቲ ፕላስቲካት ናይ ምእላይ ብቕዓቱ ድማ 99 ሚእታዊት ከምዝዀነ 

እዮም ዝገልጹ። ልዕሊ ኵሉ ድማ እዚ ካብ እናቋቚሖ ክስራሕ ክኢሉ ዘሎ ኤሮጀል፡ 

ማይ ኣብ ምጽራይ ኣዝዩ ሓጋዚ ከምዝዀነ ገሊጾም ኣለዉ።

ንሳቶም ኣስዒቦም፡ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት ብዓቢ ደረጃ ኣብ ምጽራይ ማያዊ 

ኣካል ምስ ዝውዕል፡ ጽቡቕ ውጽኢት ክርከቦ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እንተዀነ፡ 

እዚ ተጠቒሞምሉ ዘለዉ 

ኣገባብ ንቐረብ እንቋቚሖ 

ብኣሉታ ክጸልዎ 

ስለዝኽእል፡ ኣብ መጻኢ 

ብሰፊሕ ደረጃ ክፈርዩን 

ኣብ መዓላ ክውዕሉን 

ዝኽእሉ ካልኦት ተመሳሳሊ 

ብቕዓት ዘለዎም ፕሮቲናት 

ክፍትኑ መደብ ከምዘለዎም 

ገሊጾም።

ሚእታዊት ካብ’ቶም ንኽውገዱ ስምምዕ 

ዝተኻየደሎም ከሚካላት፡ ካብ ስራሕ 

ወጻኢ ኰይኖም ከምዝርከቡ 

ተሓቢሩ እዩ። እዚ ተመዝጊቡ 

ዘሎ ዓወት ምውጋድ 

ሓደገኛታት ከሚካላት፡ ከም’ዚ 

ዘለዎ እንተቐጺሉ፡ ቀዳድ 

ቀጸላ ኦዞን ኣብ 2040 ምሉእ 

ብምሉእ ክጽግን ከምዝኽእል 

እዩ እቲ ውድብ ዝገልጽ ዘሎ። 

ቀጸላ ኦዞን ኣብ ዝተፈላለዩ 

ቦታታት ዓለምና ዝተፈላለየ 

ዓቐን ቀዳድ እዩ ኣጋጢምዎ ዝርከብ። 

ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ኣብ ኣንታርክቲካ 

ዝርከብ ቀዳድ ቀጸላ ኦዞን ኣብ 2066 

ክጽግን ትጽቢታት ክግበረሉ ከሎ፡ ኣብ 

ልዕሊ ኣርክቲክ ዝርከብ ቀዳድ እዚ 

ቀጸላ ድማ ኣብ 2045 ናብ ንቡር ክምለስ 

ከምዝኽእል ይንገር። 

ኣብ መወዳእታ፡ ንምፍዋስ ቀጸላ ኦዞን 

ዝካየድ ምውጋድ ሓደገኛታት ከሚካላት፡ 

ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ዋዒ እወታዊ 

ውጽኢት ክህልዎ ከምዝኽእል እቶም 

ክኢላታት ኣተሓሳሲቦም።

“ዘይተወልዱ ዕሸላት፡ ካብ ሓምሊ ንዝርከብ መኣዛ ተጸዊጎም ይቕበልዎ” ተመራመርቲ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዱርሃም - ብሪጣንያ 

ዝመደበሮም ተመራመርቲ፡ ኣብ ማህጸን 

ዝርከቡ ዕሸላት፡ ኣደታቶም ካሮት ክበልዓ ከለዋ 

ፍሽኽ ከምዝብሉ፡ ሓምሊ ክምገባ ከለዋ ግና 

ከምዝጽወጉ ዘረጋግጽ መጽናዕቲ ከምዘካየዱ 

ሓቢሮም። እቲ ውጽኢት ንብዙሓት ወገናት 

ኣገራምን ኣደናቕን ኰይኑ ከምዘሎ ይግለጽ።

እቲ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝዀነ መጽናዕቲ፡ 

ኣብ ልዕሊ 100 ነፍሰ-ጾራት ኣደታት እዩ 

ተኻይዱ። ኣብ’ቲ መጽናዕቲ ድማ፡ እተን 35 

ነፍሰ-ጾራት ካሮት ዝሓዘ ካፕሱል (መድሃኒት)፡ 

እተን 34 ሓምሊ ዝሓዘ ካፕሱል ክወስዳ ከለዋ፡ 

እተን 31 ነፍሰ-ጾራት ከኣ ዝዀነ ኣይወሰዳን።

ኣብ’ቲ ዝተረኽበ ውጽኢት ከኣ፡ እተን 

ናይ ካሮትን ሓምልን ካፕሱላት ዝወሰዳ 

ነፍሰ-ጾራት፡ ዕሸላተን ድሕሪ 20 ደቓይቕ 

ብኣልትራሳውንድ ኣብ ዝተራእዩሉ እዋን፡ ኣብ 

ጭዋዳታት ገጾም ፍሉይ ምስልን ለውጥን 

ከምዝተዓዘቡ ተሓቢሩ። በዚ መሰረት፡ እቶም 

ብመዳሕንቲ ካብ ኣደታቶም ናይ ካሮት 

ካፕሱል ዝወሰዱ ዕሸላት ኣብ ገጾም ፍሽኽታ 

ዘለዎ ምስሊ ከርእዩ ከለዉ፡ እቶም ሓምሊ 

ዝወሰዱ ግና ብኣንጻሩ ክጽወጉ ከምዝተራእዩ 

እዮም እቶም ክኢላታት ሓቢሮም።

ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት፡ 

ዕሸላት ኣደታቶም ብዝምገብኦ ኣቢሎም 

ዝረኽብዎ መኣዛታት ንጥዕናኦም ዘለዎ 

ኣገዳስነት ልዑል ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ 

እዩ። ኣብ’ቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፈት ናጃ 

ራይስላንድ ዝተባህለት ተማራማሪት ከኣ፡ 

ዘይተወልዱ ዕሸላት፡ ካብ’ታ ከም ድቂ 

ዝቖሙላ ግዜ ኣትሒዞም ድሕሪ 14 ሰሙን 

መኣዛታት ክመርጹ ከምዝጅምሩ እያ ትገልጽ። 

ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተኻየዱ መጽናዕቲ ከኣ፡ 

ሓደ ህጻን ካብ’ታ ኣደ ዝረኽቦ ዝነበረ መግቢ፡ 

ድሕሪ ምውላዱ እውን ነቲ ዓይነት መግቢ 

ከምዝለምዶን ምብላዕ ከምዝቕጽሎን እዩ 

ዝሕበር።

እዚ ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት ንምርግጋጽ 

ካልእ ተወሳኺ መጽናዕቲ ከካይዱ ኣገዳሲ 

ከምዝዀነ እዮም እቶም ብሪጣንያውያን 

ተመራመርቲ ኣብ መወዳእታ ዝሕብሩ።
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