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ሰነዳዊ ፊልም፡ ኣብ ምስዋር በረራ ሰነዳዊ ፊልም፡ ኣብ ምስዋር በረራ 
‘MH-370’‘MH-370’

ኣእምሮኣዊ ዝሕታለኣእምሮኣዊ ዝሕታለ ንድፊ ህይወትንድፊ ህይወት“ስራሕ “ስራሕ 
ጎሚስታ ጎሚስታ 

ጥዑም እዩ፡ ጥዑም እዩ፡ 
፠. . .፠. . .

ፕረዚደንት ኢሳይያስን ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድን ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ዘትዮም

ደቡብ - መደባት ምግራብን ምፍዋስ ማይ-ኮዖታትን ተዘትዪሉ
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ በዓል-ስልጣን ኣግራብን 

እንስሳ ዘገዳምን ዝወደቦ፡ ብግዜን 
ውጽኢትን ዝልካዕ መደባት ምግራብን 
ምፍዋስ ማይ-ኮዖታትን ንምትግባር 
ዝሕግዝ ዓውደ-ዘተ፡ ብ7 መጋቢት ኣብ 
ከተማ ደቀምሓረ ተቓኒዑ። 
ኣካያዲ ስራሕ በዓል-ስልጣን ኣግራብን 

እንስሳ ዘገዳምን ኮሎነል ክንፈ ሃብቶም፡ 
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተኻየደ 
ንጥፈታት ምግራብን ዕቃበን፡ ግቡእ 
ክትትልን ክንክንን ስለዘይረኸበ፡ ትጽቢት 
ዝተገብረሉ ውጽኢት ከምዘይሃበ 
ኣረዲኡ።
መደባት ምግራብ ውጽኢቱ ኣብ 

ዝተናውሐ ግዜ ስለዝገሃድ፡ ናይ 
ዝተተኽለ ኣግራብ ቀጻልነት ንምውሓስ፡ 
ግቡእ ምክትታል ክግበርን ውጽኢቱ 
ክግምገምን ከምዝግባእ ድማ ኣገንዚቡ።
ኣብ’ቲ ዓውደ-ዘተ፡ ንጠንቅታትን 

ሳዕቤናትን ብርሰት ኣግራብ፣ ረብሓታት 
ምግራብን ዳግመ-ምፍዋስ ማይ-ኮዖታትን፣ 
ንምኽላል ሕዛእትታትን ረብሓታቱን 
ዝምልከት መብርሂ ብክኢላ ናይ’ቲ 
ዓውዲ ክወሃብ እንከሎ፡ ብደረጃ ዞባ 

ደቡብ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ኣብ 
ዝተተግበረ መደባት ምግራብን ምኽላል 
ሕዛእትታትን ተዘትዩ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ 

ተስፋጽዮን፡ ምትካልን ምክንኻንን 

ገረብ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ 
ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ እቲ በብንኡስ 
ዞባኡ ክግረብን ክሕዛእን ዝምረጽ 
ከባቢታት ውጽኢት ክህብ - እቲ መደብ 
ብመጽናዕቲ ክድገፍ ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ መወዳእታ፡ ኣዛዚ እዚ ማእከል 
ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ፡ ኣብ 
ዝመጽእ ክራማት ሰፊሕ ናይ ምግራብን 
ምፍዋስ ማይ-ኮዖታትን ንጥፈታት 
ክካየድ ምዃኑ ብምሕባር - ኩለን ኣካላት 
ምድላወተን ከጻፍፋ ኣተሓሳሲቡ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን 
ፕረዚደንት ፈደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማል 
ሓሰን ሼኽ ማሕሙድን፡ ብ13 መጋቢት 
ምሸት ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ሓባራዊ 
ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን 
ዘተ ኣካዪዶም።
ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ኣብ ዘካየድዎ ርክብ 

- ክልቲኦም መራሕቲ፡ ብፍላይ ኣብ 
ውሽጣዊ ኩነታት ሶማልን ዞባዊ ጉዳያትን 
ኣብ ዝገበርዎ ሰፊሕ ምይይጥ፡ ጉዳይ 
ሶማል ብዘይ ዝኾነ ግዳማዊ ምትእትታው 
ብሶማላውያን ዝፍታሓሉ መንገዲ ክናዳ 
እቲ ዝሓሸ ምዃኑ ተረዳዲኦም።
ፕረዚደንት ሓሰን ነቲ ምብጻሕን 

ዕላማኡን ኣመልኪቱ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ 
ሓበሬታ፡ እቲ ምብጻሕ - ኣካል ናይ’ቲ 
ቀጻሊ ምምኽኻር ምዃኑ ጠቒሱ፡ ምስ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብዛዕባ ህልው 

ዝምድናን ናይ መጻኢ መደባትን 
ክልቲአን ኣሓት ሃገራት፣ ምዕባለታት 
ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማል፣ ውጽኢታዊ 
ደገፍ ኤርትራ ንሶማል፣ ከምኡ’ውን 
ብሓፈሻኡ ኣብ ኣገደስቲ ዞባዊ ጉዳያት 
ዕዉት ዘተ ከምዘካየዱ ገሊጹ።
ብዕድመ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 

ኣፈወርቂ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ 
መዓልታት ምብጻሕ ንምፍጻም፡ ብ13 
መጋቢት ኣስመራ ዝኣተወ ፕረዚደንት 
ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ፡ ትማሊ ሰዓት 9፡
00 ቅድሚ-ቐትሪ ተፋንዩ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድማ፡ 

ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ 
ብናይ ክብሪ ሰልፊ ኣፋንይዎ።
ኣብ’ቲ ናይ ምፍናው ስነ-ስርዓት፡ 

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን 
ሳልሕ ተረኺቡ ነይሩ።

ዓዲ-ቐይሕ - ንጽጉማት ደቂ-ኣንስትዮ ገንዘባዊ ሓገዝ 
ንብሉጻት ተመሃሮ ሽልማት ተዓዲሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ንጽጉማት 
ኣለይቲ ስድራ ደቂ-ኣንስትዮ ገንዘባዊ ደገፍ 
ክግበር እንከሎ፣ ን36 ብሉጻት ተመሃሮ 
ድማ መተባብዒ ሽልማት ተዓዲሉ።
እቲ ብምኽንያት 8 መጋቢት ህዝቢ 

ዘዋጽኦ 120 ሽሕ ናቕፋ፡ ካብ 21 
ምምሕዳራት ከባቢ ንዝተዋጽኣ ጽጉማት 
እዩ ተመቓሪሑ።
ወኪል ቤት-ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር 

ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ 
ወ/ሮ ትርሓስ ኣውዓሎም፡ ምትሕግጋዝ 
ሓደ ካብ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ 
ከምዝዀነ ብምዝኽኻር፡ ነቲ ዝተወስደ 
ተበጒሶ ንኢዳ።
ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ 

ዓዲ-ቐይሕ ኣቶ ኪሮስ ገብረማርያም 
ብወገኑ፡ እቲ ‘ሞራል ዘበርኽ’ ክብል ዝገለጾ 
ተበግሶ - በብከባቢኡ ብዕቱብ ክስራሓሉ 
ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት፡ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ 

ዓመተ-ትምህርቲ 2022/2023 ልዕሊ 90 
ነጥቢ ንዘምጽኣ 36 ደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ 
2ይ ደረጃ፡ ብቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ ዝተዳለወ 
ሽልማት ተዓዲሉ።

ሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዐት ይቕጽልሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዐት ይቕጽል
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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

         ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት             ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት              ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት          ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት
ታደሰ ተኽለታደሰ ተኽለ

ሰነዳዊ ፊልም፡ ኣብ ምስዋር በረራ ‘MH-370’ዓመት-መጽአ መጋቢት ኣብ ምእታዉ 
ካብ ዝዝከሩን መልሲ ዘይረኸቡን ኣገደስቲ 
ዓለማዊ ጉዳያት ሓደ፡ ቅድሚ ትሽዓተ 
ዓመት ኣብ በረራ እንከላ ናይ ዝተሰወረት 
ነፋሪት መጕዓዚያ ማሌዝያ ጉዳይ እዩ። 
ሎም-ዘመን ብፍላይ፡ ‘ነትፍሊክስ’ ዝተባህለ 
ትካል፡ ነቲ ምስዋር በረራ MH-370 
ብዝምልከት - ብዙሕ ናእዳ ዝረኸበ 
ፊልም ብምሕታሙ፡ እቲ ኣርእስቲ ከም 
ብሓድሽ ከምዝለዓል ገይሩ ኣሎ።
 ካብ ማሌዝያ ተበጊሳ ንምዕራብ ናብ 

ቻይና ገጻ እትጓዓዝ ናይ ዝነበረት ነፋሪት 
ስብርባር፡ ብኣንጻሩ ንኣንፈት ምብራቕ 
ኣብ ገማግም ኣፍሪቃ ዝተረኽበሉ 
ኩነታት፡ ንኣጠፋፍኣ ናይታ ነፋሪት 
ብዝያዳ ከምዝተሓላለኽ ገይርዎ።
ትካል ነትፍሊክስ “እታ ዝተሰወረት 

ነፋሪት” ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ’ዚ 
ቅንያት እዚ ዘሕተማ ፊልም፡ ደሃይ እታ 
ነፋሪት ካብ ዝጠፍእ ኣትሒዙ ክሳዕ ሕጂ 
መልሲ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት 
ክትድህስስ ትፍትን።
ኣብ ዙርያ እታ ዝተሰወረት ነፋሪት 

መልሲ ዘይረኸቡ ብኣማኢት ዝቝጸሩ 
ሕቶታት ከምዘለዉ ይፍለጥ። ሓያሎ 
ክፋል ሰላማዊ ውቅያኖስን ህንዳዊ 
ውቅያኖስን፡ ብዘመናዊ መሳርሒታት 
ዳህሳስ ተፈቲሹ - ቀንዲ ኣስከሬን ናይታ 
ነፋሪት ክርከብ ዘይተኻእለሉ ምኽንያት 
መልሲ ምስ ተሳእኖ፡ ዘይተኣደነ ግምታዊ 

ጥርጣረታት ውዲት ኣስዒቡ ኣሎ።
ታሪኽ በረራ ካብ ዝጅምር ካብ 120 

ዓመት ንደሓር፡ ኣብ በረራ እንከለዋ ናይ 
ዝተሰወራ ነፈርቲ ዛንታ ካብ መዛግብቲ 
ታሪኽ እናገንጸልና ሓያሎ ዕላላት 
ክንረክብ ንኽእል ኢና። እዛ 239 ሰባት 
ጽዒና ዝተሰወረት ናይ ህዝቢ መጕዓዚያ 
ነፋሪት ግና፡ ካብ ናይ ካልኦት ተመሳሳሊ 
ሓደጋታት ዝፈልዮ  መልሲ ዝጽበ 
ሕቶታት ኣሎ።
እታ ካብ ከተማ ‘ኳላ-ላምፑር’ ኣብ 

ከባቢ 12፡40 ናይ ለይቲ ተበጊሳ፡ ሰዓት 
6፡30 ናይ ንጕሆ ኣብ ከተማ በይጂንግ 
ናይ ቻይና ክትዓልብ ትጽቢት ዝተገብረላ 
ነፋሪት ከይመጽአት ተሪፋ። ምስ ነቐለት 
ድሕሪ ኣርበዓ ደቓይቕ - እቲ ልሙድ 
ኣብረርቲ ናብ ዝተበገሱሉ መቈጻጸሪ 
በረራ ዝልእክዎ “ልዋም ለይቲ” ዝብል 
ቃል ኣብራሪ ተላኢኹ። ኣብቲ ትጽቢት 
ዝተገብረላ ሰዓት ኣብ ከተማ በይጂንግ 
ከይበጽሐት ምስ ተረፈት ግን፡ ድሕሪ 
ሓደ ሰዓት - ማሌዝያ እውን ነፋሪት ከም 
ዝጠፍአት ኣፍሊጣ።
ነፈርቲ ኣብ ሰማይ ጸገም ከጋጥመን 

እንከሎ ሓበሬታ ዝህባሉ ጻውዒት፡ 
ንምንታይ ከም ዘይኣስመዐት ሓደ ካብ’ቲ 
መልሲ ዝደሊ ዘሎ ሕቶ እዩ።
ብዘይካ እቲ ብኣብረርቲ ክፍኖ ዝነበሮ 

ናይ ሓደጋ ምልክት ጻውዒት፡ ኣብ ግዜ 

ዘይንቡር ኩነታት ጉዕዞ ባዕሉ ዝውላዕ ኣብ 
በበይኑ ኣካላት እታ ነፋሪት  ዝተተኽለ 
ሓደጋ ዝሕብር - ኣርባዕተ ኣንቴናታት 
ከም ዝነበራ እቲ ናይ መጕዓዚያ ትካል 
ሓቢሩ። እቲ መሳርሒታት፡ ኣብ ውሽጢ 
ፍርቂ ሰከንድ ባዕሉ ተወሊዑ ናይ ሓደጋ 
ምልክት ክህቦ ዘኽእል ግዜ ነይሩ። ዝዀነ 
ሓደጋ ግና ኣይሓበረን። ናብ ማይ ወሪዳ/
ጠሊቓ እንተዀይና ከኣ ኣብ ውሽጢ 
ማይ ክደሀ ኣይክእልን።
ዓለም-ለኸ ናይ ድልያ ክተት ተበጋጊሱ 

- ሓያሎ ምዕቡላት ሃገራት ዝተሳተፋኦ 
ጹዑቕ ዳህሳስ ምስ ተኻየደ፡ ካብቲ 
ትጽቢት ዝተገብረሉ ከባቢታት ንሸነኽ 
ኣንጻር ኣብ ዝዀነ ማያት ስብርባር 
ስለዝተረኽበ፡ ካልእ ግምታት ክበጋገስ 
ግድን ኰይኑ። ተጠውያ ኣንፈት ከም 
ዝቐየረት እሞ - ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ 
ጥሒላ ክትከውን ከምእትኽእል ዝእምት 
ክብደት ዘለዎ ጥርጣረታት ኣሕዲሩ። 
ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ ብዘይ ናይ ሓደጋ 

ምልክት ክንድ’ዚ ዝኣክል ርሕቀት 
ንምንታይ ተጓዒዛ፡ ኣብ ዝብል ሕቶ ክልተ 
ዓይነት ካልእ ሕቶታት ተፈጢሩ። ኣብራሪ 
ብ‘ለኪምካ ጥፋእ’ ኰነ ኢሉ መንገዱ 
ቀይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል፡ ወይ እውን 
እታ ነፋሪት ካብ ቍጽጽር ወጻኢ ኣንፈት 
ንኽትቅይር ብኻልኦት ወገናት ኣስገዳዲ 
ምትእትታው ከምዝነበራ ዝገልጹ ሓሳባት፡ 

ብተደጋጋሚ ተሰሚዖም። እዚ ግና፡ 
ጸብጻብ ጉዕዞ ነፋሪት ዝምዝግብ ‘ጸሊም 
ሳንዱቕ’ ናይ’ታ ነፋሪት ከይተረኽበ 
ክረጋገጽ ኣይክእልን። እቲ መዝገብ ምስ 
ቀንዲ ኣስከሬን እታ ነፋሪት እዩ ጠፊኡ/
ተሳኢኑ።

ካብ ስድራ-ቤታት ገያሾ ብዝግበር ዝነበረ 
ጸቕጢታትን፡ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስን 
ገማግም ኣፍሪቃን ናይ ዝተረኽቡ 
ስብርባራት ተስፋን፡ እቲ ድልያ ብዘመናዊ 
መሳርሒታት ካብ ጠፈርን ካብ ጽፍሒ 
ባሕርን ንብዙሕ ኣዋርሕ ቀጺሉ።
ካብ ሰማይ ብሳተላይት ካብ ዝሰኣል ናይ 

በረራ መስመራት ብዝተረኽበ ሓበሬታ፡ 
ነዳዲ ክሳብ እትውድእ ድሕሪ ምጕዓዛ፡ 

ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ወዲቓ ክትከውን 
ከም እትኽእል እኳ እንተተገመተ፡ 
ብዝዀነ ዳህሳስ ክትርከብ ኣይከኣለትን። 
ኣብቲ ጸሊም ሳንዱቕ ተተኺሉ ሓበሬታ 
ናይ ቦታ ዝህብ ባትሪ፡ መዓልቱ ዘሕለፈ 
ብምንባሩ እውን ዝዀነ ምልክት ክፍኑ 
ኣይከኣለን። 

ምርካብ ናይ’ቲ ስብርባር ግና፡ ነቲ ጠገለ 
ዘይብሉ ኣብ ዓለም ዑደት ክገብር ዝጸንሐ 
ግምታዊ ዕላላት ውዲት - ከህደኦ ክኢሉ 
እዩ። የግዳስ፡ እቲ ኣስታት 20 ዝኸውን 
ስብርባራት ካብ 2015 ጀሚሩ እኳ 
ክርከብ እንተጸንሐ፡ ኣፋፍኖት ዝህብ 
ዝዀነ ሓበሬታ ብምጥፍኡ፡ እቲ ግምታዊ 
ውዲታዊ ዕላታት ፈጺሙ ከቋርጽ 
ኣይከኣለን።

ውቅያኖሳት ዝወሓጦ ዘይተነግረ ሓደጋታት በረራብዘይካ በረራ MH-370፡ ኣብ ታሪኽ 
ዝተመዝገቡ ደሃዮም ዘይተረኽቡ 
ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ከም ዝነበሩ 
ይፍለጥ። ምዝዋር/ምብራር ነፈርቲ ብርቂ 
ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 30ታት፡ ንዓለም ምስ 
ተሓጋጋዚ ኣብራሪ ክትኮልል ካብ ኣመሪካ 
ዝተበገሰት ‘ኣመሊያ ኢርሃርት’፡ ኣብ 
ሰላማዊ ውቅያኖስ ደሃያ ከም ዝጠፍአ 
ጸብጻባት የረድኡ።
 ነታ ካብ ሓንቲ ደሴት ናብ ካልእ 

ደሴት ትጓዓዝ ከምዘላ ንመወዳእታ ግዜ 
ዝፈነወታ ድምጺ መሰረት ብምግባር - 
ዝተገብረ ጹዕጹዕ ተፍትሽ፡ ፍረ ክህብ 
ኣይከኣለን።
ኣብ ግዜ ዝሑል ኲናት ኣብ 

1956፡ ሓንቲ ምስ ኣቶማዊ ቦምባታት 
ዝተተሓሓዘ ኣጽዋር ዝጸዓነት ስትራቶ-
ጀት ዝዓይነታ ደብዳቢት፡ ብኣየራት 
ማእከላይ ባሕሪ ትሓልፍ ኣብ ዝነበረትሉ 

እዋን ከም እተሳእነት፡ መዛግብቲ 
የረድኡ። ኣብ ሰማይ፡ ካብ ካልእ ነፋሪት 
ነዳዲ ክትመልእ ትሕቲ ደበና ድሕሪ 
ምውራዳ ከም እተሰወረት እዩ ዝግለጽ። 
እቲ ዝተኻየደ ብርቱዕ ዳህሳስ ከኣ፡ ፍረ 
ከይሃበ ተቛሪጹ፣ ኣጽዋርን ተሳፈርትን 
ሒዛ ጠፊኣ።
ኣብ 60ታት ሓንቲ ወተሃደራዊት 

ናይ ጽዕነት ነፋሪት፡ 11 ኣባላትን 96 
ወተሃደራትን ኣሳፊራ - ካብ ደሴት 
ግዋም ናብ ቬትናም ክትጓዓዝ እንከላ፡ 
ምስ ጽዕነታን ሰባን ጠፊኣ። ዳህሳስ 
ከኣ፡ ድሕሪ ሸውዓተ መዓልቲ ብዘይ 
ውጽኢት ተቛሪጹ።
ኣብ 1945፡ ኣብ ናይ ኣመሪካ ክፍለ 

ሃገር ፍሎሪዳ ካብ ዝርከብ መዓስከር 
ሓይሊ ኣየር፡ ንታዕሊም ዝተበገሳ ሓያሎ 
ተለማመድቲ ዝጸዓና ሓሙሽተ ነፈርቲ 
ውግእ፡ ኣብ ከባቢ ደሴት ቤርሙዳ ኣብ 
ዝርከብ ኣየራት ከም እተሰወራ ኣብ 
መዛግብቲ ሰፊሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልተ 
ኣብረርቲ ዝተኻየደ ናይ ረድዮ ዝርርብ 

- እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ‘ኣበይ ከምዘሎ 
ክፈልጥ ከም ዘይከኣለን፡ ዝተበገሱሉ 
መዓስከር ወይ ገማግም ኣመሪካ በየን 
ምዃኑ ክርደኦ ከምእተጸገመን’ ክሕብሮ 
እንከሎ ተሰሚዑ። ድሕሪኡ ግን፡ ደሃይ 
ናይተን ሓሙሽተ ነፈርቲ ኣይተረኽበን። 
እቲ ካብ ገማግም ኣመሪካ ብዙሕ 

ዘይርሕቕ ኣብ ወሽመጥ ካሪብያን ዝርከብ 
ማያት በርሙዳ፡ ጀላቡ ከም ዝውሕጥ 
ክዕለለሉ ጸኒሑ እዩ። ምስዋር ናይተን 
ነፈርቲ ድማ፡ ነዚ ዕላላት እዚ ኣጋዲድዎ። 
ድሕሪ ምጥፋእ ናይ’ተን ነፈርቲ፡ ተፍቲሽ 
ከተካየድ ዝተላእከት ካልእ ነፋሪት እውን 
- ድሕሪ ምብጋሳ ደሃያ ኣይተረኽበን።
ወዲ-ሰብ ነፈርቲ ብምምሃዝ ኣብ 

ዝበጽሖ ናይ 120 ዓመት ናይ መጕዓዝያ 
ልምድታት፡ ምስ በረራን ሓደጋታትን 
ዝተኣሳሰሩ ሓያሎ ፍታሕ ዘይረኸቡ 
ሕቶታት ኣለዉ። ምስ ጭውያ ነፋሪት 
ዝተተሓሓዘ - ንኣስታት 50 ዓመት 
ደሃዩ ዘይተረኽበ ‘ዲቢ ኩፐር’ ብዝብል 
መጸውዒ ዝልለ ሰብ እውን፡ ክሳዕ ሕጂ 

ሚስጢራዊ ኰይኑ ተሪፉ ኣሎ።
‘ዲቢ ኩፐር’ ኣብ 1971 - ዘቤታዊ 

በረራ እተካየድ ናብ ዝነበረት ነፋሪት 
ኣመሪካ፡ ምሉእ ባድላ ለቢሱ ሳንጣ 
ኣብ ኢዱ ኣንጠልጢሉ ከም ተሳፋሪ 
እዩ ኣትዩ። ንሰራሕተኛ ናይ’ታ ነፋሪት 
- ኣብ ሳንጣኡ ዝተጻወደ ቦምባ ከምዘሎ 
ብምሕባር ኣብ ከተማ ሲያትል ምስ 
ዓለበት፡ 200 ሽሕ ዶላርን ጋንጽላን ክሳብ 
ዝቐርበሉ ነቶም ተሳፈርቲ ከምዝዓገቶም 
ኣፍሊጡ። ዝደልዮ ገንዘብን ጋንጽላን 
ምስ ተዋህቦ፡ ነቶም 36 ጀሆ ፈንዩ፡ ነፋሪት 
ናብ ሜክሲኮ ገጻ ክትብገስ ኣዚዙ። 
ነፋሪት ንደቡብ ገጻ እናተጓዕዘት እንከላ 

ድማ፡ ጋንጻላ ዘርጊሑ ናብ መሬት 
ዘሊሉ። ስግኣት ዝተኣልየላ ነፋሪት 
- ናብ ዝቐረባ ከተማ ተኣልያ። እቲ 
‘ዲቢ ኩፐር’ ከም ዝበሃል ዝሓበረ ሰብ፡ 
ናብ’ቲ ዕሙር ጫካታት ብለይቲ ድሕሪ 
ምውራዱ፡ ክሳብ ሕጂ ደሃዩን መንነቱን 
ኣይተረኽበን። እቲ ብክፍሊ ጸጥታ 
ምልክት ዝተገብረሉ ኣቕራሽ/ገንዘብ 
እውን ኣይተረኽበን።
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ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ‘8 መጋቢት’ ብሓበን ዘኪሮም

ሃገራዊ ‘ቅነ ሕጊ’ ብወፈራታት ጽሬትን ደገፍ ኣገልግሎት ሕግን ተጀሚሩ

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ - ‘8 
መጋቢት’፡ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን 
- ንቅያን ኣበርክቶን ኤርትራውያን 
ደቂ-ኣንስትዮ ብዝገልጽ መሰናድኦታት 
ብድምቀት ተዘኪራ።
ኤርትራውያን ተቐማጦ ሱዳን 

ኣብ ካርቱም ኣብ ዝወደብዎ ስነ-
ስርዓት፡ ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ፡ 
ምርግጋጽ ምዕሩይ ዕድላት ንኹሎም 
ዜጋታት ብኣውራኡ ድማ ምርግጋጽ 
መሰላትን ማዕርነትን ናይ’ተን ፍርቂ 
ሕብረተ-ሰብ ዘቑማ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ካብ 
ቀንዲ ሃገራዊ ዕላማታት መንግስቲ 
ኤርትራ ምዃኑን፡ ተተግባሪ መደባት 
ብምሕንጻጽ ብዕቱብ ከምእተሰርሓሉን 
ኣረዲኡ።
ኣብ ማሕበር ምሕዝነት ኤርትራን 

ሱዳንን ሓላፊት ጉዳይ ደቂ-ኣንስትዮ 
ኣሰይዳ ሻይዛ ዓባት ኣብ ዘስመዓቶ 
ናይ ደገፍ ቃል፡ ኤርትራውያን ደቂ-
ኣንስትዮ ኣብ ምርግጋጽ መሰላተንን 
ሃገራዊ ናጽነተንን ንዝነበረን ኣበርክቶ 
ዘለዋ ኣድናቖት ገሊጻ።
ብተመሳሳሊ፡ ኤምባሲ ኤርትራ 

ኣብ ኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ 
ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን 
ኣፍሪቃን ኣብ ዝወደቦ መደብ፡ ትርጒም 

8 መጋቢት ንኤርትራውያን ደቂ-
ኣንስትዮን ፍሉይነት ናይ ሎሚ ዓመት 
ጽምብልን ዝምልከት መደረ ቀሪቡ።

ጽንዓት፡ ተወፋይነት፡ ዓያይነት፡ 
ሓድነት፡ ማሕበራዊ ስኒትን ጾታዊ 
ማዕርነትን ዝሕላገቱ ክብርታትና - ናብ 

ንኣሽቱ ወለዶ ንኽሰጋገር ዝካየድ ጻዕሪ 
ብዝሓየለ ክቕጽል፡ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ 
ኣበርክቶ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ።

ሚኒስትሪ ፍትሒ፡ “ሕጊ ንሰብኣዊ 
ክብረትን ልምዓትን’’ ብዝብል ቴማ 
ዝወደቦ ካልኣይ ሃገራዊ ቅነ ሕጊ፡ ኣብ 
ዞባ ማእከል ብወፈራታት ጽሬትን ደገፍ 
ኣገልግሎት ሕግን ተጀሚሩ።
እቲ ምስ ምምሕዳር ዞባ ማእከል 

ብምትሕብባር ዝተወደበ 

ወፈራ ጽሬት፡ ብ11ን 12ን መጋቢት 
ብንኡሳን ዞባታታት ኣባ-ሻውል፡ ዕዳጋ-
ሓሙስ፡ ኣርባዕተ-ኣስመራን ኣኽርያን 
ዝተጀመረ ኰይኑ፡ ኣብ ኩለን ንኡሳን 
ዞባታት ክቕጽል እዩ።

ነቲ ብዕዙዝ 

ተሳትፎ ነበርቲ ብሓፈሻ ናይ ተመሃሮ 
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ድማ ብፍላይ 
ዝቕጽል ዘሎ ወፈራ ጽሬት ንምዕዋት፡ 
ምምሕዳር ዞባ ማእከል እኹላት መካይን 
መዲቡ ከምዘሎ - ካብ ኣሃዱ ጽሬት 
ዝተረኽበ ሓበሬታ 
ኣረዲኡ።

ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታታት 
ኣባ-ሻውልን ዕዳጋ-ሓመስን ወ/ሮ 
ሳራ ተኽለሚካኤልን ወ/ሮ ሳሊሓ 
መሓመድን፡ ኣገዳስነት ናይ’ቲ ቅነ ኣብ 
ምስራጽ ኣፍልጦ ሕግን ባህሊ ጽሬት 
ከባብን ብምጥቃስ፡ ነበርቲ ንዘርእይዎ 
ዘለዉ ናይ ስራሕ ተበግሶ ንኢደን።
ክሳብ 18 መጋቢት ንዅሉ ክፋል 

ሕብረተ-ሰብ ብዘሳትፍ መንገዲ ዝትግበር 
ዘሎ ካልኣይ ሃገራዊ ቅነ ኣፍልጦ ሕጊ፡ 
ደገፍ ኣገልግሎት ሕጊ ኣብ መላእ ሃገር 
ኣብ 38 ነቚጣታት፣ ውድድር ሓፈሻዊ 
ፍልጠት፣ ብማዕከናት ዜና ዝፍነዉ 
ምስ ቴማ ቅነ-ሕጊ ዝዛመዱ ዛዕባታት፣ 
መደባት ምዕቃብ ኣከባቢን ጽሬትን 
ካልእን ዝሓቘፈ እዩ።

ባጽዕ - 129 ሰራሕተኛታት ብዝተፈላለየ ዓውደ-ሞያ ሰልጢኖም

  ዜና 

ኣብ ከተማ ባጽዕ፡ ሃገራዊ ኮንፈደሬሽን 
ሰራሕተኛታት ኤርትራ፡ ምስ ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ብምትሕብባር ንሰለስተ ኣዋርሕ 
ብዝተፈላለየ ሞያታት ዘሰልጠኖም 103 
ሰራሕተኛታት - ብ7 መጋቢት፣ ሃማመተኤ 
ምስ ሃማደኤን ሃኮሰኤን ብምትሕብባር፡ 
ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ብኣጸሓሕፋ ድራማ፡ 
ኣተኣላልያን ኣወሳስኣን ዝሰልጠኖም 
26 መንእሰያት ድማ - ብ6 መጋቢት 

ተመሪቖም። 
እቲ ናይ ሃ.ኮ.ሰ.ኤ ኣብ ማእከል ሞያዊ 

ስልጠና ሰራሕተኛታት ባጽዕ - ብግብሪ ተሰንዩ 
ዝተዋህበ ትምህርቲ፡ ኣገልግሎት ዓሚልን 
ምሕደራ ሆቴልን፡ ኣሰራርሓ መግቢ፡ ከምኡ 
እውን ምሕደራ ቤት-ጽሕፈትን ፕሮጀክትን 
ዘጠቓለለ እዩ።

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ሓላፊ ጨንፈር ሃኮሰኤ 
ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተማርያም 
ተስፋሚካኤል፡ እቲ ትምህርቲ መቐጸልታ 
ናይ’ቲ ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ንምምዕባል 
ምስ መሻርኽቲ ብምውህሃድ ዝውደብ 
ስልጠናታት ምዃኑ ጠቒሱ፡ ጽፉፍ፡ ስሉጥን 

ደረጃኡ ዝሓለወን ኣገልግሎታት ንምርግጋጽ 
ከምዝዀነ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወ/ሮ 

ኣስመረት ኣብርሃ፡ ሃኮሰኤ ንሰራሕተኛታት 
ኣብ ምስልጣን ኰነ ሞያ ኣብ ምዕጣቕ 
ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምምጓስ፡ ንምዕማቑ ምስ 

መሻርኽቲ ተወሃሂዱ ክሰርሕ ኣዘኻኺራ።
ኣብ’ቲ ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ ዝወደቦ ትምህርቲ 

ድማ፡ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበን መንእሰይ 
ተኽለ ዘርአ፡ ነቲ ስልጠና ንዝመወለ ክፍሊ 
ትምህርቲ ንዓበይቲን ሚድያን ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ኣመስጊኑ።

ከረን - ብዛዕባ ሕማም ‘ብሩሴላ’ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ሰንዓፈ - ነበርቲ ምም/ከባቢ 
ከሽዓት ጽርግያ ይጽግኑ ኣለዉ

ኣብ ከተማ ከረን፡ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ 
ኣብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብሓፈሻ፡ ኣብ 
ሕማም ‘ብሩሴላ’ ድማ ብፍላይ ዘተኰረ 
ጥዕናዊ ኣስተምህሮ፡ ብ7 መጋቢት 
ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ተዋሂቡ።
እቲ ኣስተምህሮ፡ ኣብ ሳዕቤንን 

ሓደገኛነትን ናይ’ቲ ሕማም ዘሎ ኣፍልጦ 
ክብ ብምባል፡ ኣብ ኣመጋግባ ውጽኢት 
እንስሳታት ዕቱብ ጥንቃቐ ንኽግበር 
ምዃኑ፡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና - 
ሓላፊ ውጥን ጥዕናን ምክትታል ለበዳዊ 
ሕማማትን ኣቶ ጸጋይ ተኸስተ ሓቢሩ።

ተርእዮ ሕማም ብሩሴላ ይውስኽ 
ከምዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ጸጋይ፡ ሓረስቶት 
ጥዕና ጥሪቶም ብግቡእ ክከታተሉ፡ ዝኾነ 
ሕማም ምስ ዝርእዩ ተቐላጢፎም ናብ 
ሕክምና ብምውሳድ ንዝምልከቶ ኣካል 
እዋናዊ ሓበሬታ ክህቡ ኣዘኻኺሩ።
ሕማም ብሩሴላ፡ ኣብ ወዲ-ሰብ ከም 

ድኻም ልቢ፡ ረኽሲ ኩሊት፡ ሳንቡእን 
ስርዓተ-ሽንትን፡ ከምኡ’ውን ሕበጥ 
መለጋግቦታትን ምንጻል ጥንሲን 
ዘጠቓልል ሳዕቤናት ከምዘለዎ፡ ክኢላታት 
ይገልጹ።

ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ፡ ነበርቲ ምምሕዳር 
ከባቢ ከሽዓት፡ ዓቕሚታቶም ኣወሃሂዶም 
ካብ ቀንዲ መስመር ሰንዓፈ - ሰርሓ ናብ 
ዓዶም ዝኣቱ ኣስታት 10 ኪሎ-ሜተር 
ጽርግያ ይጽግኑ ኣለዉ።
እቲ ናይ ሓመድ ጽርግያ፡ ብሰብ ሞያ 

ቅየሳ ተገይሩሉ ብሓድሽ ናይ ምትካእን 
ምስፋሕን መስርሕ እውን ይካየደሉ 
ከምዘሎ ዝሓበሩ ኣወሃሃድቲ ናይ’ቲ 
ስራሕ፡ ኪኖ’ቲ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም 
ዝፈጥሮ መስተርሆት፡ ኣብ ምዕባለ 

ከባቢኦም እውን እወታዊ ተራ ከምዘለዎ 
ገሊጾም።
ኣመሓዳሪ ከባቢ ከሽዓት ኣቶ ሳልሕ 

መሓመድ፡ ነቲ ዘይምቹእ ናይ ሓመድ 
ጽርግያ ብሓድሽ ንምትካእ ኣብ ዝሰላሰል 
ዘሎ መደብ፡ ህዝቢ ንዘርእዮ ዘሎ ኣድማዒ 
ተሳትፎ ሞጒሱ። 
ሸውዓተ ዓድታት እትጥርንፍ 

ምምሕዳር ከባቢ ከሽዓት፡ ካብ ከተማ 
ሰንዓፈ ንሸነኽ ምዕራብ - ኣስታት 16 
ኪሎ-ሜተር ርሒቓ ትርከብ።
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ማርታ ክብሮም “ስራሕ ጎሚስታ ጥዑም እዩ፣ ብዝግባእ እንተ ኽኢልካዮ 
ሞያኻ እዩ” ወ/ሮ ራህዋ እዮብ

ራህዋ እዮብ ትበሃል። ኣብ ኣርባዕተ-
ኣስመራ ተወሊዳ ዓብያ። ካብቶም ሰለስተ 
ውላድ ዘፍረየት ስድራ፡ ምንኣስ በዅሪ 
እያ። ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርታ 
ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣርባዕተ-ኣስመራ፡ 
ማእከላይ ደረጃ ኣብ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ኣዱሊስ ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ኢሳቕ ተወልደመድህን ድሕሪ 
ምምሃር፡ ሃገራዊ ግቡኣ ንምፍጻም ምስ 
ራብዓይ ዙርያ ንሳዋ ወሪዳ። ግቡእ 
ወተሃደራዊ ታዕሊም ድሕሪ ምውሳድ፡ 
ኣብ ኮር 491 ተመዲባ። ራህዋ ሃገራዊ 
ኣገልግሎታ ድሕሪ ምፍጻም፡ ተፋንያ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ሕርሻውን ካልእ ንጥፈታትን 
እትነጥፍ ዘላ ኣብነታዊት ጓል-ኣንስተይቲ 
እያ። ምስኣ ዝገበርናዮ ቃለ መሕተት 
ነቕርበልኩም። ሰናይ ንባብ፦

* ኣባል ራብዓይ ዙርያ ብምዃን ኢኺ * ኣባል ራብዓይ ዙርያ ብምዃን ኢኺ 
ንሳዋ ወሪድኪ። ንሳዋ ብኸመይ ኢኺ ንሳዋ ወሪድኪ። ንሳዋ ብኸመይ ኢኺ 
ትገልጽያ? ትገልጽያ? 

ሳዋ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ብሄራትን 
ኣምጺኣ ኣብ ሓደ መኣዲ እትጥርንፍ 
ዓባይ ቤት ትምህርቲ ህይወት እያ። 
ህይወት ሳዋ ጥዑም እዩ። ኣብቲ 
መጀመርታ ክብድ ዝበለ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ምስ ለመድካዮ ግና፡ ካብኡ 
ዝጥዕም የለን። ነብስኻን ብቕዓትካን 
ብዝግባእ እትፈልጠሉን እትሰሓለሉን 
ቦታ እዩ። ብሓፈሻ እዛ ሎሚ ዘላ ራህዋ 
ውጽኢት ሳዋ እያ፡ ንቕሓተይን ርእሰ 
ምትእምማነይን ክብ ዘበለት ቦታ’ውን 
እያ። ድሕሪ ታዕሊም ኣብ ዞባ ደቡባዊ 
ቀይሕ ባሕሪ፡ ክሊማ ኣብ ዝበሃል ቦታ 
እየ ተመዲበ። ኣብኡ እውን ኣዝዩ 
ጽቡቕን ደስ ዘብልን ግዜ እየ ኣሕሊፈ። 
ብዙሕ ትምህርቲ እየ ቀሲመ። ሃገራዊ 
ኣገልግሎተይ ምስ ዛዘምኩ ድማ ተፋንየ።     

* ካብ ሓይልታት ድሕሪ ምፍናውኪ * ካብ ሓይልታት ድሕሪ ምፍናውኪ 
ኣብ ምንታይ ኢኺ ክትነጥፊ ጀሚርኪ?ኣብ ምንታይ ኢኺ ክትነጥፊ ጀሚርኪ?

ናይ ስድራና ድኳን ስለ ዝነበረና፡ ኣብኡ 
እናሰራሕኩ እየ ዓብየ። ስለዚ ኣብ ሕርሻን 
ንግዲን ይግደስ ነይረ። ጸኒሐ ድማ፡ 
መሬት ስለዝነበረና፡ ደርሁ ከፍሪ ጀሚረ። 
ብ200 ደርሁ እየ ተበጊሰ። እተን ደርሁ 
ቁጽረን እናበዝሐ ምስ ከደ ግና፡ እቲ 
ዘፍርየሉ ዝነበርኩ ቦታ፡ ኣብ ማእከል ህዝቢ 
ዝቕመጦ ቦታ ስለዝነበረ ከምኡ’ውን፡ ቦታ 
ስለ ዝጸበበኒ ኣቋሪጸዮ። ብሓፈሻ ኣርባዕተ 
ዓመት ደርሁ ኣብ ምፍራይ ሰሪሐ። 

* ድሕሪኡ ኣብ ምንታይ ቀጺልኪ?* ድሕሪኡ ኣብ ምንታይ ቀጺልኪ?

ድሕሪ’ዚ ኣብ መወዳእታ 2001 
ተመርዕየ። ካብ ዝኾነ ናይ ደገ ንጥፈታት 
ግልል ብምባል፡ ቈልዑ ኣብ ምውላድን 
ምእላይን እየ ኣድሂበ። ሰለስተ ቈልዑ 
ምስ ወለድኩ ግና፡ እንዳ ሓሞይ ትካል 
ጎሚስታ ስለ ዝነበሮም ምስኦም ብርኪ 
ኣትየ ክሰርሕ ጀሚረ። ጸኒሐ ምስ 
በዓል-ቤተይ ብምዃን ናትና ትካል እንዳ 
ጎሚስታ ኣውጺእና። ቁሩብ ጸኒሑ ግና፡ 
በዓል ቤተይ ብስራሕ ምኽንያት ካባይ 
ስለ ዝረሓቐ፡ ሓላፍነት ናይቲ ትካል 
ናባይ ወዲቑ። ስለዚ ግድን ናብቲ ስራሕ 
ክኸይድ ነይሩኒ። ደቀይ ኣብ ገዛ ገዲፈ 
ኣብኡ ክውዕል ጀሚረ። ኩሉ እቲ ስራሕ 
ቀስ ብቐስ ክመልኮ ጀሚረ። ክጅምር 

ከለኹ ጎማ ብምንፋሕ እየ ጀሚረ። 
ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ድማ፡ ደቂ-ተባዕትዮ 
የተባብዑኒ ነይሮም። 

* እሞ ስራሕ ጎሚስታ ከመይ * እሞ ስራሕ ጎሚስታ ከመይ 
ረኺብክዮ?ረኺብክዮ?

ስራሕ ጎሚስታ ጥዑም እዩ። ብዝግባእ 
እንተ ኽኢልካዮ ከኣ ናትካ እዩ። ሞያ 
ክኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብቲ ሽዑ፡ 
ጎሚስታ ደቂ-ኣንስትዮ ዳርጋ ኣይነበራን። 
ብዙሕ ሰብ ምስ ረኣየኒ ይግረም ነይሩ። 
እቶም ክልተ ዓበይቲ ደቀይ ምሳይ ኣብኡ 
ይውዕሉ ነይሮም፡ ንሳቶም እውን ገና 
ንኣሽቱ እዮም ዘለዉ። ኣብቲ ግዜ’ቲ 
ኣብኡ ክሰርሕ ቁሩብ ክብድ ዝበለ እዩ 
ነይሩ። ምኽንያቱ ሓራስ ናይ ክልተ 
ወርሒ ስለ ዝነበርኩ። እቶም ካልኦት 
ደቀይ እውን ብዕድመ ንኣሽቱ እዮም 
ነይሮም። ብዘይካ’ዚ፡ እቲ እንዳ ጎሚስታ 
ኣብ ጎዳይፍ፡ መንበሪ ገዛይ ድማ ኣርባዕተ 
ኣስመራ እዩ ነይሩ። ስለዚ፡ ቁሩብ ርሕቀት 
ነይሩዎ። ግና ሰሪሐ ነብሰይን ደቀይን 
ክኽእል እደሊ ስለ ዝነበርኩ፡ ስነይ ነኺሰ 
እሰርሕ ነይረ። 

* ኣብ ስራሕ ጎሚስታ ካብ ዘጋጥመኪ * ኣብ ስራሕ ጎሚስታ ካብ ዘጋጥመኪ 
ብፍሉይ ትዝክርዮ ነገር?ብፍሉይ ትዝክርዮ ነገር?

ስራሕ ጎሚስታ ቅልል ዝበለ ኣይኮነን። 
ሓደ መዓልቲ እቲ በኹሪ ወደይ ኣብ ስራሕ 

ከሎ፡ ጎማ ኣብ ኢዱ ከላ 
ተተኲሳቶ፡ ክብድ ዝበለ 
ማህሰይቲ ስለ ዘጋጠሞ፡ 
ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ 
ሆስፒታል ደቂሱ ነይሩ። 
ካልእ መዓልቲ እውን 
ንሓሙተይ ተመሳሳሊ 
ጸገም ኣጋጢምዎ። 
እዚአን ካብተን ክብድ 
ዝበላ ፍጻመታት እየን። 

* ካብ ሰባት ዝመጽኣኪ * ካብ ሰባት ዝመጽኣኪ 
ዝነበረ ግብረ መልሲ . . .?ዝነበረ ግብረ መልሲ . . .?

ጓል ኣንስተይቲ ኮይነ 
ኣብ ስራሕ ጎሚስታ 
እውዕል ስለ ዝነበርኩ፡ 
ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ 
የተባብዑኒ ነይሮም፡ 
ብዙሓት ዓማዊል ድማ፡ 
ከጥሪ ክኢለ። ኣበርቲዐ 

ንኽሰርሕ እውን ድርኺት ይፈጥሩለይ 
ነይሮም። ስራሕ ጎሚስታ ደስ እናበለኒ 
ዝሰርሖን ካብ ኩሉ ዓይነት ስርሐይ 
ኣዝየ ዝፈትዎን እዩ። 

* ጎሚስታ እናሰራሕኪ ኢኺ ኣብ * ጎሚስታ እናሰራሕኪ ኢኺ ኣብ 
ሕርሻ ክትነጥፊ ጀሚርኪ . . .?ሕርሻ ክትነጥፊ ጀሚርኪ . . .?

ንእስ ዝበለ ሕርሻ እየ ገይረ። እቲ ቦታ 
ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ ከባቢ ማይ ነፍሒ 
እዩ። ከም ኮሚደረን ድንሽን ዝኣመሰሉ 
ይዘርኦ ነይረ። ጎኒ ጎኒ’ዚ ኸኣ ኣብ ከባቢ 
ዓዲ ራእሲ፡ ንህቢ ከፍሪ ጀሚረ። ሕርሻ 
ኣብ ጋላነፍሒ ንዝተወሰነ ግዜ ምስ 
ሰራሕኩ ንዕኡ ገዲፈ ኣብ ጸሮና መሬት 
ተኻርየ ሕርሻ ጀሚረ። ክሳብ ሕጂ ድማ 
ኣብኡ እሰርሕ ኣለኹ። 

* ስለዚ ኣብዚ ግዜ፡ ሰለስተ ስራሕ * ስለዚ ኣብዚ ግዜ፡ ሰለስተ ስራሕ 
ሒዝኪ ኣለኺ፡ ብኸመይ ተካይድዮ ሒዝኪ ኣለኺ፡ ብኸመይ ተካይድዮ 
ኣለኺ?ኣለኺ?

እቲ እንዳ ጎሚስታ፡ ሓሙተይ ስለ 
ዝነበረ ዳርጋ ንሱ ከካይዶ ጀሚሩ። እቶም 
ክልተ ዓበይቲ ደቀይ ከኣ፡ ምስኡ ይሰርሑ 
ነይሮም። ኣነ ኸኣ ናብ ክልቲኡ ሕርሻዊ 
ንጥፈታት ኣድሂበ። 

* ኣብኡ እንታይ ኢኺ ተፍርዪ?* ኣብኡ እንታይ ኢኺ ተፍርዪ?

እቲ ግራት ሰለስተ ሄክታር እዩ። ኣራንሺ፡ 

ጌሶ ካልኦት ደቀቕቲ ነገራትን እየ ዘፍሪ።    

* ናይ ንህቢኸ ከመይ ይኸደልኪ ኣሎ?* ናይ ንህቢኸ ከመይ ይኸደልኪ ኣሎ?

ብጠቕላላ 20 ቆፎ ንህቢ ኣለዉኒ። 
ኣብ መፍረ ንህቢ ትነጥፍ እንተዄንካ፡ 
ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኣይትብልን ኢኻ። 
ወቕቲን ፍዮሪን እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ 
ክትንቀሳቐስ ዘገድደካ። ንኣብነት ዓላ፡ 
ጋሕቴላይን ሰገነይቲን ይኸይድ ነይረ። 
ሕጂ ዝበዝሕ ሓይለይ ኣብ ሰገነይቲ እየ 
ዘለኹ።  

* ኣብዚ ሕርሻዊ ንጥፈታትኪ * ኣብዚ ሕርሻዊ ንጥፈታትኪ 
ዝሕግዙኺ ሰባት ኣለዉዶ?ዝሕግዙኺ ሰባት ኣለዉዶ?

እዚ ዘካይዶ ዘለኹ ሕርሻዊ ንጥፈታት 
ሓይሊ ጉልበት ዝሓትት እዩ። ስለዚ ኣብዚ 
ጀርዲንን ንህቢን ዝሕግዙኒ መሳርሕቲን 
ሰራሕተኛታትን ኣለዉኒ።

* መነባብሮኺ ኣብ ኣስመራ እዩ። * መነባብሮኺ ኣብ ኣስመራ እዩ። 
ሕርሻዊ ንጥፈታት ተካይድሉ ቦታ ግና ሕርሻዊ ንጥፈታት ተካይድሉ ቦታ ግና 
ካብ ኣስመራ ውጽእ ዝበለ እዩ። እዚ ካብ ኣስመራ ውጽእ ዝበለ እዩ። እዚ 
ብኸመይ ተካውንዮ? ብኸመይ ተካውንዮ? 

ካብ ገዛኻ ወጺኻ ትሰርሖ ስራሕ ኩሉ 
ግዜ ከቢድ እዩ። ንሰገነይቲን ጸሮናን 
እናተመላለስካ ትሰርሖ ስራሕ ቀሊል 
ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ድሌት እንተሎ 
ግና፡ ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ። እዚ ሕርሻዊ 
ንጥፈታት ዘካይደሉ ቦታ ካብ ኣስመራ 
ዘለዎ ርሕቀት ቀሊል ኣይኮነን። ናብራን 
ቈልዑን ኣለዉ። እቲ ናይ ደገ ስራሕ 
እውን ኣሎ። ናይ ገዛ ናብራ እናገበርካ፡ 
መሊስካ ከኣ ትገይሽ። ርሕቀት ጥራይ 
ኣይኰነን፡ ጸገማት መጐዓዝያ እውን 
የጋጥመኒ እዩ። ናይ ሰራሕተኛን ነዳዲን 
ጸገም እውን የጋጥም እዩ። ብዓቢኡ 
ኸኣ እቲ መሬት ክራይ እዩ። ብሓፈሻ 
ዘለዎ ብድሆታት ቀሊል ኣይኮነን። ንዓይ 
ግና፡ ስለ ዝፈትዎን ራእይ ስለ ዘለኒን ግዲ 
ኮይኑ፡ ኣይከብደኒን እዩ። 

* መጐዓዝያ እንታይ ትጥቀሚ?* መጐዓዝያ እንታይ ትጥቀሚ?

ክከታተሎ ክኸይድ ከለኹ ኣውቶቡስ 
እየ ዝጥቀም። ኣብ ፍርያት ምስ በጽሐ 
ግና ማኪና ተኻርየ እኸይድ። 

* ሰለስተ ንጥፈታት ኢኺ ተካይዲ * ሰለስተ ንጥፈታት ኢኺ ተካይዲ 
ዘለኺ። ካብዚ እቲ ዝኸበደ እየናይ እዩ?ዘለኺ። ካብዚ እቲ ዝኸበደ እየናይ እዩ?

ብዙሕ ዝኸብደኒ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን 

እየ። ምኽንያቱ ብዕላማ እየ ኣትየዮ። 
ስለዚ፡ ነቲ ሒዘዮ ዘለኹ ዕላማ ከተግብር 
እየ ዝሓስብ እምበር፡ እቲ ኸቢዱኒ ኣሎ፡ 
እቲ ድማ ክኢለዮ ኣለኹ ኣይብልን እየ። 
ንዓይ እቲ ዝኣምነሉ ስራሕ ጥዑም እዩ።  

* ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝግበረልኪ ሓገዛት * ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝግበረልኪ ሓገዛት 
ኣሎዶ?ኣሎዶ?

ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዙሕ ሓገዛት እዩ 
ዝገብረለይ። እቲ ዝዓበየ፡ ጉልበቶም 
ከይበቐቑ ብኣካል መጺኦም እዮም ነዚ 
ሕርሻዊ ንጥፈታተይ ዝከታተልዎ። 
ከምኡ’ውን፡ እቲ ክገብሮ ዘለኒን ዘድሊ 
መድሃኒትን ይሕብሩኒ እዮም።

* ተፍርይዮ ሕርሻዊ ንጥፈታት * ተፍርይዮ ሕርሻዊ ንጥፈታት 
ብመንጽር ኣታዊታት ክርአ ከሎ ኣርባሒ ብመንጽር ኣታዊታት ክርአ ከሎ ኣርባሒ 
ድዩ?ድዩ?

መዓር ጽቡቕ ኣታዊ እዩ ዘለዎ። 
ቀልጢፉ እዩ ዝሽየጥ። ዘይትረኽበሉ ግዜ 
ከኣ ኣሎ። እቲ ኣብ ጸሮና ዘሎ ግራት 
ግና፡ እቲ መሬት ክራይ ብምዃኑን ካብ 
ኣስመራ እውን ቁሩብ ርሕቀት ዘለዎ 
ብምዃኑን፡ እቲ ኣታዊ ብዙሕ ኣዕጋቢ 
እዩ ኢልካ ደፊርካ ክትዛረብ ዝከኣል 
ኣይኮነን።

* ስራሕ ጎሚስታን ካልእ ትሰርሕዮ * ስራሕ ጎሚስታን ካልእ ትሰርሕዮ 
ሕርሻዊ ንጥፈታትኪን ናብ ደቅኺ ሕርሻዊ ንጥፈታትኪን ናብ ደቅኺ 
ተመሓላልፍዮዶ?ተመሓላልፍዮዶ?

ስራሕ ጎሚስታ ብጀካ እቶም ክልተ 
ንኣሽቱ ደቀይ፡ ኩሎም ይሰርሑ እዮም። 
ብፍላይ ድማ ኣብ ክረምቲ ኣብ ስራሕ 
ጎሚስታ እዮም ዝውዕሉ። ናብቲ ሕርሻዊ 
ንጥፈታት ዘካይደሉ ቦታ እውን ሒዘዮም 
እናኸድኩ ኩሉ ከም ዝርእይዎ እገብር 
እየ።  

* ደቅኺ ኣብ ትምህርቲ እውን * ደቅኺ ኣብ ትምህርቲ እውን 
ካብቶም ብሉጻት ምዃኖም ሰሚዐ ካብቶም ብሉጻት ምዃኖም ሰሚዐ 
ኣለኹ . . .?ኣለኹ . . .?

ደቀይ ኣብ ትምህርቶም ምስቶም 
ብሉጻት እዮም ዝስርዑ። ብልጫ 
እናወሰዱ እዮም ዝኸዱ። ኣብ ጕዳይ 
ትምህርቶም ዘሰክፍ የብለይን።  

* ዘለኪ ሕጽረታት?* ዘለኪ ሕጽረታት?

ኣብ ሕርሻ፡ ብሰንኪ ሕጽረት መሬት 
ከምቲ ከድምዖ ዝደሊ ኣየድማዕኩን 
ዘለኹ። ብዓቢኡ ድማ፡ እቲ መሬት 
ክራይ ብምዃኑ ከም ልብኻ ከተልምዕ 
ኣይከኣልን እዩ።

* ኣብ መወዳእታ ንደቂ ኣንስትዮ  ኣብ መወዳእታ ንደቂ ኣንስትዮ 
ከተመሓላልፍዮ እትደልዪ መልእኽቲ?ከተመሓላልፍዮ እትደልዪ መልእኽቲ?

ጓል ኣንስተይቲ ፍሉይ ሓይሊን 
ክእለትን እዩ ዘለዋ። ንሰብኣያ፡ ንሓዋ፡ 
ንደቃን ጅግና እትገብርን ስረ እተዕጥቕን 
ጓል ኣንስተይቲ እያ። ንባዕላ እውን ጅግና 
እያ። ስለዚ፡ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ 
ክትሕይልን ክትብርትዕን ኣለዋ። እዚ 
ዝመጽእ ድማ፡ ወጺኣ ምስ እትሰርሕን 
እትብገስን እዩ። ነብሳ ከተዋድቕን ርእሳ 
ከተትሕትን ግቡእ ኣይኮነን። ምኽንያቱ 
ጓል ኣንስተይቲ እንተ ተበጊሳ ሓይላን 
ክእለታን ኣዝዩ ጸላዊ ስለዝኾነ።
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ማሕበራዊ ዕብየትማሕበራዊ ዕብየት
ብምትሕብባር ሚ/ዕ/ማ/ድሕነት ዝዳሎብምትሕብባር ሚ/ዕ/ማ/ድሕነት ዝዳሎ

ኣእምሮኣዊ ዝሕታለዕብየት፡ መሃዝነት፡ ተበላሕነት፡ ናጽነት 
ኮታስ ብዙሓት እወንታውያን ነገራትን 
ባህርያዊ ተውህቦን እዛ ምድሪ፡ ዘርዚርካ 
ዝውዳእ ኣይኰነን። ጐኒ ጐኒ እዚ 
ዝተጠቐሰ ተውህቦታት፡ ባህርያውን 
ሰብ-ሰርሖን ብድሆታታት እውን 
ብዙሓት እዮም። 
ጸገማትን ሽግራትን ክንዲ ዝበዝሑ 

ይብዝሑ፡ ጠንቅታቶም ኣለሊኻ 
ፍታሕ ምንዳይ፡ ካብኡ ሓሊፉ 
ድማ ሓባራዊ መረዳእታ ሒዝካ 
ምድግጋፍን ምትሕግጋዝን፡ መሰረት 
ርኡይን ግሉጽን ባህልን ክብረትን 
ሕብረተሰብ እዩ። ንዝያዳ ናህሪን 
ሰረትን ምዕባለ ዝድርኽ እውን እዩ። 
ጽግዕተኛነትን ጉድለት ኣፍራይነትን፡ 
ሓደ ካብቶም ማሕበረ-ቁጠባዊ ኵነተ-
መነባብሮ ሕብረተሰብ ኮይኖም፡ 
ንምቅላሶም ኣዝዮም በዳህቲ እዮም። 
ኩላትና ደቂ-ሰብ ድማ ብዝተፈላለየ 
ምኽንያት ማለት ብዕድመ፡ ብሓደጋ፡ 
ግዚያዊ ህሉው ኩነታት፡ እርጋንን 
ካልኦትን ዝኣመሰሉ ምኽንያታት፡ 
ስንክልና ከጋጥም ዘሎ ተኽእሎታት 
ዘይንዓቕ እዩ። ክንዲ ዝዀነ፡ እቲ ሎሚ 
እነበርክቶ፡ እነስተምህሮ፡ እንሕግዞ ኮነ 
እንድንግጸሉ፡ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ 
ነናሽወሉ፡ ንዕምጸሉ ኮነ ነሽካዕልለሉ፡ ናይ 
ጽባሕ ስንቅና ምዃኑ ምርዳእ ኣድላዪ 
እዩ። ምኽንያቱ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ 
ዝዓጽድ።
እቲ ምንታይ ብግሁድ ኮነ ብሕቡእ፡ 

ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝህባ ትካላት 
ኮነ፡ ኣብ ገዛውቲ ብዘይ ኣፍልጦ ከም 
መተካእታ ጸርፊ ኮይኑ፡ ንስንኩላን 
ኮነ ስድራቤቶም ዝትንክፍ ቃላት 
ስሕት ኢሉ ይንጸባረቕ እዩ። ስለዚ 
ነዞም ጽጉማት ኣካላት ሕብረተሰብ 
ነቲ ዘጋጠሞም ስንክልና ተጻዊሮም 
ኣፍረይቲ ዝኾኑሉ መንገድታት 
ምንዳይ፡ ተራን ኣበርክቶን ናይ ነፍሲ-
ወከፍ ዜጋ ምዃኑ ክዝንጋዕ ዘይብሉ 
እዩ። 
ኣእምሮኣዊ ዝሕታለ (Mental 

Retardation) ወይ’ውን ሓፈሻዊ 
ናይ ምምሃር ጸገም ዘለዎም ዝበሃሉ 
ህጻናት፡ ዝሕታለ ንጥፈት ኣእምሮኣዊን 
ኣካላውን ዘለዎም እዮም። እዚ 
ድማ ብሰንኪ ድኽመት መትንኣዊ 
ምዕባለ ዝኽሰት ኮይኑ ኣብ ኣካላውን 
ኣእምሮኣዊን ንጥፈታት ድሩትነት 
ዝፈጥር ዓይነት ስንክልና እዩ። በዚ 
ዓይነት ስንክልና ዝተጠቕዑ ዜጋታት 
ብኣንጻር ናይቶም መዘናታቶም 
ብኣእምሮ፡ ብስምዒታዊ ምዕባለ 
ከምኡ’ውን ብትምህርታዊ ግስጋሰ 
ዝደንገዙ ወይ ዝደንጐዩ ምዃኖም 
ክኢላታት ይጠቕሱ። እዚ ኣበሃህላ 
እዚ፡ ሓፈሻዊ ኮይኑ፡ ኣብ መንጎኡ 
ናይ ደረጃታት ፍልልይ ኣሎ። ክንዲ 
ዝኾነ ብመሰረት ሓበሬታ ክኢላታት፡ 
ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ፈላልዮም 
ይርእይዎ።
1. ልኡም፦1. ልኡም፦ ኣብ’ዚ ደረጃ ተሰሪዖም 

ዝርከቡ ንንውሕ ዝበለ ትምህርቲ 

ወሲዶም ዝተወሰኑ ክእለት ከም 
ስፖርት፡ ዝተወሰነ ደረጃ ትምህርቲ፡ 
ማሕበራዊ ርክብ፡ ነብሰ-ምእላይን 
ካልእን ከማዕብሉ ይኽእሉ።
2. ማእከላይ፦2. ማእከላይ፦ ኣብ’ዚ ደረጃ ተሰሪዖም 

ዝርከቡ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት 
ዝወስድ ክንክንን ትምህርትን ምስ 
ዝወሃቦም ውሱን ምዕባለ ነብሰ-ምእላይ 
ማለት ባዕሎም ክትንስኡ፡ ክሕጸቡ፡ 
ክበልዑ፥ ዓይኒ-ምድሪን ካልእን 
ክጥቀሙ ይኽእሉ። 
3. ከቢድ፦ 3. ከቢድ፦ ኣብ’ዚ ደረጃ’ዚ 

ኣእምሮኣዊ ምዕባለ ኣብ ግዜ ቁልዕነት 
ስለዘቋርጽ፡ ዝኾነ ኣእምሮኣዊ ምዕባለ 
ኣይርአን። ስለዝኾነ ድማ ወትሩ 
ጽግዕተኛታት ኮይኖም ይነብሩ። 
 ቀጺልና መብዛሕትኦም ቈልዑ ኣብ 

መወዳእታ ክልተ ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ 
ዘርእይዎም ምዕባለኣዊ መቐይሮታት 
ክንርኢ ኢና። በዚ መንጽር ድማ 
ደቅና ዘምጽእዎ ምዕባለታት ብዝቐለለ 
መንገዲ ተገንዚብና ኣብ ከመይ ደረጃ 
ኣለዉን እንታይ ሞያዊ ሓገዝ 
የድልዮምን ክንፈልጥ የኽእለና። 
ሀ. ድሩትነት ኣብ ኣእምሮኣዊ ወይ ሀ. ድሩትነት ኣብ ኣእምሮኣዊ ወይ 

ግንዛበኣዊ ምዕባለ፡-ግንዛበኣዊ ምዕባለ፡- ኣብ መወዳእታ 
ካልኣይ ወርሖም ኣብ ዝተፈላለየ ገጻት 
ሰባት ኣቓልቦ ይገብሩ፡ ዝንቀሳቐሱ 
ነገራት ይከታተሉ። ኣብ መወዳእታ 
ራብዓይ ወርሒ ድማ ተሓጒሶም 
ወይ ጉህዮም ከምዘለዉ ከርእዩና 
ይፍትኑ። ንምንቅስቓስ ነገራት 

ብዓይኖም ይስዕቡ። ንዝለመድዎም 
ሰባት ካብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ የለልዩ። 
ኣብ መወዳእታ ሻድሻይ ወርሖም 
ድማ ብዛዕባ ነገራት ክምሰጡ ይጅምሩ፡ 
ካብኡ ርሒቖም ዘለዉ ነገራት ድማ 
ክሕዙ ይፍትኑ። ኣብ’ቲ ሓደ ኢዱ 
ሒዝዎ ዝጸንሐ ናብቲ ካልኣይ ኢዱ 
ከስግር ይኽእል። ብኸምዚ ምዕባለ 
ህጻናት እናወሰኸ ይኸይድ።
ለ. ድሩትነት ኣብ ኣካላዊ ምዕባለ ለ. ድሩትነት ኣብ ኣካላዊ ምዕባለ 

ወይ ንጥፈት፡-ወይ ንጥፈት፡- ኣብ መወዳእታ ካልኣይ 
ወርሖም ርእሶም ሓፍ ከብሉ ይጅምሩ። 
ኣእጋሮምን ኣእዳዎምን ብዘይጸገም 
የንቀሳቕሱ። ኣብ መወዳእታ ራብዓይ 
ወርሖም ብዘይደገፍ ርእሶም የቕንዑን 
ይቆጻጸሩን፡ ኣእጋሮም ኣብ ትርር ዝበለ 
ቦታ ምስ ዝረግጹ ብሓይሊ ንታሕቲ 
ክረግጹ ይጅምሩ። ብኸብዶም ጸኒሖም 
ድማ ብሕቖኦም ክግልበጡ ይኽእሉ። 
ኣብ መወዳእታ ሻድሻይ ወርሖም 

ብዘይደገፍ ኮፍ ክብሉን ከንፋሕኹን 
ይጅምሩ። 
ሐ. ማሕበረ-ስምዒታዊ ምዕባለ፦ሐ. ማሕበረ-ስምዒታዊ ምዕባለ፦ ኣብ 

መወዳእታ ካልኣይ ወርሖም፡ ሰባት 
ርእዮም ፍሽኽ ክብሉ ይጅምሩ። 
ንቑሩብ ግዜ ነብሶም ከዐግሱ ይኽእሉ። 
ንኣብነት ኢዶም ክጠብዉ ይኽእሉ።፡ 
ናብ ወለዶም ክርእዩ ይጅምሩ። 
ኣብ መወዳእታ ራብዓይ ወርሖም 
ከኣ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ፍሽኽ ይብሉ፡ 
ብፍላይ ሰባት ኣብ ዝርእዩሉ። ምስ 
ሰባት ክጻወቱ ይደልዩ። ኣብ ገለ እዋን 
ድማ ጸወታ እንተኣቋሪጾም ክበኽዩ 
ይኽእሉ። ኣብ መወዳእታ ሻድሽይ 
ወርሒ ድማ፡ ዝተፈላለዩ ገጻት ክፈልዩን 
ከለልዩን ይጅምሩ። ንስምዒታት 
ካልኦት ሰባት’ውን ክምልሱ ይፍትኑ፡ 
መብዛሕትኡ እዋን ሕጉሳት ይመስሉ።
ሰ. ቋንቋን ምብህሃልን፦ሰ. ቋንቋን ምብህሃልን፦ ኣብ 

መወዳእታ እዚ ካልኣይ ወርሒ፡ ህጻናት 
ዘይስምዑ ኣዝዮም ፈኰስቲ ድምጽታት 
ይገብሩ። ንኣብነት “ብብብ…ኣእ…” 
ይብሉ። ካልእ ርእሶም ናብ ድምጺ 
ወይ ብርሃን ዝመጾ ኣንፈት ይጠውዩ። 
ኣብ ራብዓይ ወርሖም ከኣ ቀጻሊ 
ድምጺ ከውጽኡ ይጅምሩ። ጠምዮም፡ 
ደኺሞም፡ ወይ ይቕንዘዉ ከምዘለዉ 
ንምሕባር ዝተፈላለየ ዓይነታት ብኽያት 
የርእዩ። ኣብ ሻድሻይ ወርሖም ድማ 
ንዝተፈላለዩ ድምጽታት ብዝተፈላለየ 
ቅኒት ይምልሱ። ንስሞም ኣለልዮም 
ወይ ኣስተብሂሎም መልሰ-ተግባር 

የርእዩ። ተሓጒሶም ወይ ጉህዮም 
ከምዘለዉ ንምርኣይ ዝተፈላለየ 
ድምጽታት የስምዑ። 
እንተኾነ እዞም ዝተጠቕሱ 

ምዕባለታት፡ ኣብ’ዞም ኣቐዲሞም 
ዝተገልጹ ኣእምሮኣዊ ዝሕታለ 
ዘለዎም ህጻናት ኣይንረኽቦምን 
ኢና። እዚ ምዕባለታት ብመንጽር 
ደረጃታት ስንክልናኦም እንተወሓደ 
ድሕሪ ሽድሽተ ወርሒ እንተበዝሐ 
ድማ ድሕሪ ሓደ ወይ ክልተ ዓመት 
ኢና ንርእዮም። ኣብዚ ክንግንዘቦ 
ዘለና ሓደ ሓቂ እንተልዩ ግን፡ ነዞም 
ዝጠቐስናዮም ምዕባለታት ድሒሮም 
ኣብ ዘማዕበልዎም፡ ኣብ ምዝራብ’ውን 
ከይተረፈ ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ዘረባ 
ዝጀመሩ ከይተረፉ ማዕረን ልዕልን 
መዘናኦም ምዕባለታት እናኣመዝገቡ 
ዝኸዱ ህጻናት ከምዘለዉ ምፍላጥ 
የድሊ።

ምልክታት፦ምልክታት፦ ኣእምሮኣዊ ስንክልና 
ዋላ’ኳ ብዝተፈላለየ ሓደጋታት ከጋጥም 
ዝኽእል ክስተት እንተኾነ፡ ዝበዝሐ 
ኣብ ግዜ ንእስነት ዝርአን ድሩትነት 
ኣእምሮኣዊን ማሕበራዊን ክእለታትን 
መዓልታዊ ንጥፈታትን ዘኸትል 
ዓይነት ስንክልና እዩ። ብዘይካ ብሰነ-
ሰረታዊ ምዝንባዕ ዝፍጠር ከም ዳውን 
ሲንድሮም እንተዘይኮኑ፡ ብደጋዊ ክፋል 
ርኢኻ ኣእምሮኣዊ ስንክልና ወይ 
ዝሕታለ ኣለዎም ክብሃል ኣይከኣልን። 
ገለ ካብ ቀዲሞም ዝርኣዩ ምልክታት 
ንምጥቃስ፡
=> ምድንጓይ ገለ ካብ 
መሰረታውያን ክእለታት (mo-
tor skills development) ከም 
ምንፍሓዅ፡ ኮፍ ምባል፡ ምኻድ 
ድሩት ምዕባለ የርእዩ። 
=> ድሩትነትን ጸገምን ኣብ 
ምዝራብን ምምላኽ ቋንቋ የርእዩ።
=> ትሑት ንጥፈት ኣብ ነብሰ-
ሓገዝን ነብሰ-ኣልያን። ንኣብነት ኣብ 
ምሕጻብ ምምጋብን ክዳን ምኽዳንን።
=> ድሩትነት ኣብ ጸገማት 
ምፍታሕን መደባት ምሕንጻጽን።
=> ጸገማት ኣብ ማሕበራውን 
ባህራውን ንጥፈታቶም።
=> ንሓድሽ ኩነትን ባህርን 
ንምቕባል ዘይምኽኣል።
=> ንባህላዊ ሕግን ልምድን 
ንምኽታል ምጽጋም ወዘተ እዮም።
ጠንቅታት ኣእምሮኣዊ ዝሕታለ፦ 
ዝበዝሐ እዋን ንጹር ጠንቂ የብሉን፡፡ 
እንተኾነ ናብኡ ዘቀላጥፍ ወይ ይኾኑ 
እዮም ካብ ዝብሃሉ ጠንቅታት እዞም 
ዝስዕቡ ምርኣይ ይክኣል።
• ተመራመርቲ ገለ ካብ ጠንቅታት 
ኢሎም ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ብተፈጥሮ 
ዘጋጥም ጸገም እዩ። እዚ ማለት፡ ህጻናት 
ንእሽቶይን ኣእምሮኣዊን ኣካላውን 
ለውጢ ዘየምጽእን ሓንጐል ምስኦም 
ምስ ዝውለድ።
• ኣደ ኣብ ግዜ ጥንሲ እኹልን 
ዝተመጣጠነን መኣዛዊ መግቢ ምስ 
ዘይትረክብ፥
• ጉድኣት ሓንጐል ቅድሚ፡ ድሕርን 
ኣብ እዋን ሕርስን ገለ ካብ ጠንቅታት 
ኣእምሮኣዊ-ዝሕታለ እዮም። 
ገለ ካብ’ኡ ድማ ንፍዮ፡ ኣንቅጺ፡ 
ማህረምቲ ርእስን ተወሰኽቲ ከም ሕበጥ 
ኣብ ሓንጐል፡ መርዘን ካብ ከም በዓል 
ጸረ-ጻህያይ፡ ውሱናት መድሃኒታት፡ 
መግብን ምድካም ጭዋዳታትን። ኣብ 
ዝበዝሐ ክፋል እዛ መሬት ዝበዝሐ 
ጠንቂ ኣእምሮኣዊ ዝሕታለ ጉድኣት 
ሓንጐልን ዳውን ሲንድሮምን ክኾኑ 
ከለዉ፡ ኣብ ገለ ገለ በረኽቲ ጐቦታት 
ዝቕመጡ ግን ብሰንኪ ዋሕዲ ኣዮዲን 
ኣብ መግብን ማይን ዘጋጥም እዩ።  
ንኣእምሮኣዊ ዝሕታለ ዝኸውን 
ፍወሳ ወይ መድሃኒት’ኳ እንተዘየለ፡ 
በዚ ስንክልና ዝተጠቕዑ ህጻናት ኣብ 
ምዕባለ ሂወቶም እወታዊ ተራ ዝጻወቱ፡ 
ከም ስሩዕ ኣመጋግባ፡ ሞራላውን 
ኣካዳሚያውን ትምህርቲ ምስ ዝረኽቡ 

ግን ናብ ደረጃ ኣፍራይነት ዝሰጋገሩሉ 
መድረኽ ይፍጠር እዩ። ንኣብነት ኣብ 
ገለ ኣጋጣሚታት ገለ መድሃኒታት፡ 
ዝተመጣጠነ መግብታት፡ ካብ 
መርዛማትን በከልትን መግብን ማይን 
ኮነ ኣከባቢ ምርሓቕ ገለ ፍልልያት 
ይፈጥሩ እዮም።
ኣገባብ ምክልኻል፦ ከምቲ ቀዲሙ 
ዝተጠቕሰ፡ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከተደይቦ 
እምበር፡ ክትከላኸሎ ኣይትኽእልን 
ኢኻ። “ውሕጅ ከይመጽአ መንገዲ 
ውሕጂ ጽረግ” ከምዝብሃል ገለ ካብ 
ኣቐዲምና ክንገብሮም ዝግብኣና 
ነገራት ንወከስ። 
• ኣደ ቅድምን ድሕርን ጥንሲ 
እኹል ትሕዝቶ ዘለዎም መግብታት 
ክትምገብ ይግባእ። እዚ ምስ እትገብር 
ኣብ ምዕባለ እቲ ዕሸል ኣወንታዊ 
ኣበርክቶ ይህልዎ።
• ጥዑይ ዕሸል መታን ክገላገላ፡ 
ደቀንስትዮ ቅድሚ እኹል ዕድሚአን 
ናብ ጥንሲ ከምርሓ የብለንን። 
• ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘይተደልዩ 
መድሃኒታት ዘይምውሳድ።
• ነብሰ-ጾር ኣደ፡ ኣብ ጥቓ ብጀርማን 
ንፍዮ (German measles) ዝተጠቕዐ 
ሰብ ዘይምዃን ወይ ድማ ቅድሚ 
ነብሰ-ጾር ምዃና ክታበት ጸረ ጀርማን 
ንፍዮ ምውሳድ። እዚ ዓይነት ንፍዮ፡ 
ፈኲስ ዓይነት ንፍዮ ኮይኑ ንኣብ 
ፈለማ ጥንሲ ንድቂ ዜጥቅዕ ዓይነት 
ንፍዮ እዩ። 
• ሓንቲ ነብሰ-ጾር ኣደ፡ ስሩዕ 
ሕክምናዊ ክንክን ክትከታተል ኣለዋ። 
እዚ ማለት ዝኾነ ንናይ ሕርሲ ጸገማት 
ዘቃልዕ ነገራት ምስ ዘጋጥማ፡ እቲ ዕሸል 
ብውሑስ ነገር ተገላጊሉ ካብ ኣካላውን 
ኣእምሮኣዊን መጉዳእቲ ይድሕን። 
• ህጻን ጸባ ኣደ ብግቡእ ክረክብ 
ኣለዎ። ምኽንያቱ ጸባ ኣደ ካብ 
ዝተፈላለየ ሕማማት ክከላኸለልና ስለ 
ዝኽልእ።
• ህጻን ግቡእ ክታበት ጸረ-ነብሳት 
ክወስድ ኣለዎ - ብፍላይ ጸረ-ንፍዮ።
• ህጻን ረስኒ ምስ ዘጋጥሞ ክንሸፋፍኖ 
የብልናን፡፡ እኳ ድኣ ፈኲስ ክዳን 
ብምግባር፡ ብማይ ዝጠልቀየ ጨርቂ 
ጌርና እናደረዝና ረስኑ ከነጕድለሉ 
ይግባእ። ብዙሕ ፈሳሲ ከም ዝሰቲ 
ክንገብር ኣለና፡፡ ምኽንያቱ ብርቱዕ ረስኒ 
ሕማም ምንፍርፋር ናይ ምስዓብ 
ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ። እዚ ጥራይ 
ዘይኮነ ነባሪ ጉድኣት ሓንጐል’ውን 
ከስዕብ ስለዝኽእል።
ኣብ መወዳእታ፡ ሓደገኛነትን 
ተኣፋፍነትን ናይዚ ዓይነት ስንክልና 
ተገንዚብና፡ ግቡእን ኣድላይን 
ተበግሶታት ብምውሳድ፡ ኣብ 
ምክልኻልን ምንቃሕን ሕብረተ-ሰብ፡ 
ኣብ ማሕበራዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊን 
ቁጠባዊን ተሃድሶኦም ኣበርክቶ 
ንግበር። በዚ ከኣ፡ ኣፍረይቲ ዜጋታት 
ንግበሮም። 

ጸጋይ ሙሴጸጋይ ሙሴ
ኣሃዱ ጉዳይ ስንኩላንኣሃዱ ጉዳይ ስንኩላን
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ልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናን
ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤልምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ንድፊ ህይወት
 “ኣእምሮና ሓንሳእ ብሓድሽ ሓሳብ ምስ “ኣእምሮና ሓንሳእ ብሓድሽ ሓሳብ ምስ 

ተመጠጠ፡ ናብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ዓቐን ተመጠጠ፡ ናብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ዓቐን 
ከቶ ኣይጭበጥን እዩ።” - ኦሊቨር ወንደል ከቶ ኣይጭበጥን እዩ።” - ኦሊቨር ወንደል 
ሆልምስሆልምስ
“እቶም ዝበለጹ ሓሳባት፡ ካብ ዕምቈት “እቶም ዝበለጹ ሓሳባት፡ ካብ ዕምቈት 

ጽምዋ እዮም ተገሊሎም ዝወጽኡ።” - ጽምዋ እዮም ተገሊሎም ዝወጽኡ።” - 
ጀኒፈር ካንዌለርጀኒፈር ካንዌለር

ኣብ ህይወትና ዕውታት እንዀነሉ ዝበለጸ 
መንገዲ፡ ብዛዕባ ሓሳባት ዘለና ርድኢት ክብ 
ከነብሎ ምስ እንኽእል እዩ። ንሓሳባትና ከቶ 
ሸለል ክንእዝዘሎም ኣይግባእን። እናሓንሳእ 
ማእለያ ዘይብሎም ሓሳባት ኣብ ሓደ ግዜ 
ጠበሽ ይብሉና እዮም። ነዞም ሓሳባት 
ከይንርስዖም ኣብ ወረቐት ከነስፍሮም 
ተመራጺ እዩ። ሓያሎ ሓሳባት ሰኣን 
ብዕቱብ ምዝካርና፡ ዝጠፍኡና ከም ዘለዉ 
ኩላትና እንኽሕዶ ኣይመስለንን።
 ገለ ሰባት ከኣ እባ ኣለዉ ብሕጽረት 

ሓሳባት ዝሳቐዩ። ገሊኦም ፍጹም ዝዀነ 
ሓሳባት እንተ ዘይረኺቦም፡ ብሕጽረት 
ሓሳባት ዝዋረዱ ዘለዉ ኰይኑ ዝስምዖም 
ኣለዉ። ግደ ሓቂ ኣየኖኖት ንኣሽቱ 
ሓሳባት፡ ኣየኖትከ ዓበይቲ ሓሳባት 
ምዃኖም ብዝግባእ ንኸነለልዮም ብዙሕ 
ግዜ ይእግመና እዩ። 
 ዓቢ ሓሳብ ኣለኒ ኢልካ፡ ንሓደ ጸገም 

ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ። ብመንጽሩ፡ 
ዘይክሰልጠካ ይኽእል እዩ። ንእሽቶ ሓሳብ 
ኣለኒ ኢልካ እናተሰከፍካ እንከለኻ፡ ንሓደ 
ዓቢ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ከማን ክጠቕመካ 
ይኽእል እዩ። 
 ንእሽቶ ሓሳብ ከቶ ዕሽሽ ክበሃል 

ኣይግባእን። እቲ ምንታይሲ፡ እቲ ንእሽቶ 
ሓሳብ ኰይኑ ዝስመዓና፡ መብዛሕትኡ ግዜ 
ናብ ዓቢ ሓሳብ እዩ ዝመርሓና። ካብዚ 
ዝዓቢ ባህታ ክትረክብ ከኣ ኣጸጋሚ እዩ። 
 ናብ ኣእምሮና እናተመላለሱ ዕረፍቲ 

ዝኸልኡና ሓሳባት ማእለያ ከም ዘይብሎም 
ርዱእ እዩ፥
• “ኣነ ኣብዚ መዳይ ርግጸኛ 

ኣይኰንኩን።”
• “ኣነ ነዚ ጕዳይ ከግህዶ የብለይን።”
• “ኣነ ነዚ ጕዳይ ከቕንዖ ኣለኒ።”
• “ብሉጽ ሓሳብ እንተ ዝህልወኒ ነይሩ፡ 

ኩሉ ነገር ጽቡቕ ምዀነለይ ነይሩ።”
ሓንሳእ እስከ ኣብዚኣ ነጥቢ ደው ንበል። 

ምኽንያቱ፡ ዘደንቕ ሓቂ ክንነግረኩም ስለ 
ዝደለና ኢና ደው ኣቢልናኩም ዘለና። ኩሉ 
ነገር ንጽቡቕና ክኸውን ይኽእል እዩ። 
ምናዳ ካብ ልብና እንተ ደኣ ኣሚንናሉ፡ 
ብርግጽ እዩ ንጽቡቕና ዝኸውን። 
ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ምፍጣርና ንገዛእ 

ርእስና ከም ዕድለኛታት ኢና ክንቈጽራ 
ዝግባእ። እቲ ምንታይሲ፡ ዝያዳ ናይ 
ትምህርቲ፡ ሕርያ፡ ናጽነት፡ ቴክኖሎጂ፡ … 
ስለ ዘለና። ልዕሊ ዝዀነ እዋን ብተስፋ 
ንኽትነብራ እተመኒ ዓለም እያ ዘላትና 
- ብሓቂ እወታዊ ኣተሓሳስባ እንተ ደኣ 
ኣማዕቢልና። 
 ኩሉ ሻብ ዝበለጸ ሓሳብ፡ ዝበለጸ መንገዲ 

— ካብ ምእላሽ ዓዲ ክንውዕል ከቶ 
ኣይግባእን። ኣብ ንድፊ ህይወት፡ ንሓሳባት 
ዝወሃቦ ቦታ ቀሊል ኣይኰነን። ንኹላትና 
ኣብ ውሽጥና ልዕሊ ሓደ ህይወት ኣለና። 
ሊቃውንቲ ስነ ልቦና ንተማሃሮኦም፡ 

“ክንደይ ህይወት ኣለኩም ኢሎም?” 
ሓቲቶምዎም ነይሮም። ናይቶም ተማሃሮ 
መልሲ ብገምጋም፡ 3.4 መጺኡ። 

ዓስራይ ክፋል
ነዚ ሓሳብ እንተ ተቐቢልናዮ — 

ማለት ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ንድፍታት 
ንህይወትና ዝጠቕሙ ከም ዘለዉ እንተ 
ተኣሚንና — ጽቡቕ ህይወት ናይ 
ምንባር ዕድልና ሰፊሕ ይኸውን። 

ንህይወትካ ዝጠቅም ሓደ ሓሳብ ጥራይ 
ኣይኰነን ዘሎ። ሕጕስን ፍርያምን ኴንካ 
እትነብረሎም ብርክት ዝበሉ ህይወታት 
እዮም ዘለዉ (ዕድመኻ ብዘየገድስ) 
ከምኡ’ውን፡ ነዞም ፍርያምን ዘሐጕሱን 
ህይወታት እትነብረሎም ማእለያ 
ዘይብሎም ዝተፈላለዩ መንገድታት 
ክትክተል ትኽእል ኢኻ። 
ክንዲ ዝዀነ፡ ነቲ ቐመር ብጥንቃቐ 

ዕየዮ። እዚ ናብ ማእለያ ዘይብሎም 
ተኽእሎታት ሓሳባት ክወስደካ ይኽእል 
እዩ። ሊቃውንቲ ስነ ልቦና ነዞም ሓሳባት 
ኣብ ምስሳን ብርክት ዝበሉ ሓገዛት 
ክገብሩልና ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት 
ምእታው ኣመና ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ ውሽጢ ብዝሒ፡ ዓይነት (quality) 

ክርከብ ይኽእል እዩ። ኣብ ንድፊ ህይወት 
‘ዝያዳ’ ክኸውን እንከሎ ‘ዝበለጸ’ እዩ 
ዝኸውን። እቲ ምንታይሲ፡ ዝያዳ ሓሳባት 
ናብ ዝበለጹ ሓሳባት እዮም ዝወስዱና። 
ዝበለጹ ሓሳባት ከኣ፡ ናብ ዝበለጸ ንድፊ 
ይመርሑና። 
ንኣተሓሳስባኻ ምምሕያሽ፡ ዝያዳ መሃዚ 

እዩ ዝገብረካ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት 
እንተ ደኣ ሰሪሕካ፡ ኣብ ሓደ ዝያዳ 
ኣድማዒ ነጥቢ ክትዓልብ ዘለካ ዕድል 
ሰፊሕ ይኸውን። እዚ ኣብ ተግባራዊ 
ጕዳይ ንኽትዓልብ ዘለካ ዕድል የበርኾ። 
ነቲ ስራሕ ክተፍቅሮ ዘለካ ዕድል ከኣ፡ 
ዝለዓለ ይኸውን። 
ኣብ ርእሲ እዚ፡ ብቝጽራዊ ዓይኒ ክጥመት 

እንከሎ፡ ዝያዳ ሓሳባት ማዕረ ሓደስቲ 
ኣረኣእያታት እዩ። ነደፍቲ (designers) 
ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ኣብ ምምንጫው 
ኣይሕለሉን እዮም። ልዑል ባህታ ድማ፡ 
ይፈጥረሎም። ዋላ ነቲ ዘይኵውንነታዊ 
ዝመስል ሓሳብ፡ ማዕረ እቲ ኵውንነታዊ 
ሓሳብ እዮም ዝፈትዉዎ። 
ስለምንታይ? ዝበዝሑ ሰባት ኩሉ ሻብ 

ናብቲ ካልኦት ተራ ሰባት ዘይበጽሕዎ 
ሕንጻጽ ክረግጹ እዮም ህርዲግ ዝብሉ። 
ንሳቶም ነቲ ዝተለምዎ ከይበጽሕዎ 
ከይፈሽሉ ኣይሰግኡን እዮም። እቲ 
ምንታይሲ፡ ሎሚ እንተ ዘይበጽሕዎ ጽባሕ 
ወይ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ወይ ንዓመታ 
ክበጽሕዎ ከም ዝኽእሉ ልዑል እምንቶ 
እዩ ዘለዎም። 
ነደፍቲ ማእለያ ዘይብሎም 

ዘይኵውንነታውያን ሓሳባት ዘመንጭዉሉ 
ምኽንያት፡ እቲ ቐዳማይ ጸላኢ ናይ 

ፈጠራውነት ኣቐዲምካ ፍርዲ ምሃብ 
ምዃኑ ኣማእዚኖም ስለ ዝፈልጡ እዮም። 
ሓንጐልና ኣብ ምንቃፍ፡ ጸገማት ኣብ 

ምእላሽ ከምኡ’ውን፡ ናብ ፍርዲ ኣብ 
ምንጣር ምሒር ርቡጽ እዩ። ከም ሳዕቤኑ፡ 

መብዛሕትና ነቶም ዘለዉና ሓሳባት ኣብ 
ተግባር ከየውዓልናዮም ቀልጢፍና ኢና 
ተስፋ እንቖርጽ። 
ንዘለዉና ኩሎም ሓሳባት ከነውጽእ 

እንተ ደሊና፡ ኣብ መንጎ ፍርድን ነቲ 
ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነቓፊ ምዕባስን ዘሎ 
ፍልልይ ብዝግባእ ክንርድኦ ይግባእ። 
ከምኡ ክንገብር እንተ ዘይክኢልና፡ ሒደት 
ጽቡቓት ሕሳባት ሒዝና ጥራይ ኢና 
እንሕጸር። እቶም ዝበዝሑ ሓሳባትና ግዳ፡ 
ንኸንቱ ባኺኖም ይተርፉ። እቲ ምንታይሲ፡ 
ሓደ ካብ ክፋል ሓንጎልና (prefrontal 
cortex)፡ ንዓና ካብ ጌጋ ከድሕነናን ዓያሹ 
ተመሲልና ብኻልኦት ሰባት ንኸይንርአን 
ኣብ ምክልኻል ደው እዩ ዝብል።
ከም ውጽኢቱ፡ ነቲ ክፋል ሓንጎልና 

ኣዚና ንፈትዎ። ይዅን እምበር፡ ሓሳባት 
ንዘይተወሰነ ግዜ ጅሆ ኰይኖም ኣብ 
ሓንጐልና ተታሒዞም ክተርፉ ኣይንደልን 
ኢና። 
ከምቲ ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ 

ኣይሕደርን እዩ ዝበሃል፡ ነቐፌታ ፈሪሕካ 
እውን ኣብ ድንቍርና ክትነብር ርትዓዊ 
ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ክንዲ ዝዀነ፡ 
ዋላ ካልኦት ሰባት ንምክሽማሽና ይጓየዩ፡ 
ሓደስቲ ሓሳባት ንኸነመንጩ ከቶ 
ክንፈርሕ ኣይግባእን። 
ብሉያት ሓሳባት ኣብ ስራሕና ኰነ 

ኣብ ህይወትና፡ ለውጢ ንኽነምጽእ ከቶ 
ክሕግዙና ኣይክእሉን እዮም። ሓደስትን 
ዘይልሙዳትን ሓሳባት እዮም፡ ዕብየት 
ንኸነምዝግብ ሰፍሲፎም ናብ ላዕሊ 
ዘሕኵሩና። ብዘይሓድሽን ዘይልሙድን 
ሓሳባት፡ ኣብ ዓለምና ሓደስቲ ምህዞታት 
ከቶ ክኽሰቱ ኣይምተኻእሉን።
እቶም ኣብ ዓለምና ብዘይዕረፍቲ 

ዝዝመረሎም ዘለዉ፡ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን 
ንነቐፌታ ስለ ዘይፈርሑ እዮም ናብቲ 
ዝሓልምዎ ደረጃ ክበጽሑ ዝኸኣሉ። 
ንሳቶም ሰባት ብሕማቕ ከይመዝንዎም 
ኣቐዲሞም እንተ ዝሰግኡ ነይሮም፡ ተራ 
ሰባት ኰይኖም ነዛ ዓለም ምሓለፍዋ 
ነይሮም። 
ገለ ግጥምታት፡ ቅብኣታት፡ ልቢ ወለዳት፡ 

… ኣብ ፈለማ ብነቐፍቲ ምዓንጥኦም 
ክሳብ ዝወጽኡ ይንቀፉ እዮም። ገለ 
ነቐፍቲ ክነቕፉ እንከለዉ፡ መራግእቲ ስለ 
ዘይገድፉ፡ ንስነ ጥበባውያን ተሸቑሪሮም 
ከም ዝሰርሑ እዮም ዝገብርዎም። እቶም 
ተባዓት ስነ ጥበባውያን ግዳ፡ ንነቐፌታ 

ብዙሕ ግዲ ስለ ዘይገብሩሉ፡ ብልዑል 
ብቕዓቶም ተመሊሶም ነቶም ነቐፍቶም 
ብሕፍረት ኣብ ጽፍሮም ከም ዝኣትዉ 
እዮም ዝገብርዎም። 
ኣብ ዝተዋፈርካዮ ሞያ፡ ንነቐፌታ 

ፈሪሕካ ተዀርሚኻ ኣይትትረፍ። ነቲ 
ሃናጺ ነቐፌታ ተቐቢልካ፡ ኣብ ረብሓኻ 
ኣውዕሎ። ነቲ ኣዕናዊ ነቐፌታ ግዳ፡ 
እዝኒ ክትህቦ የብልካን። በቲ ሓደ እዝንኻ 
ተቐቢልካ፡ በቲ ኻልእ እዝንኻ ኣንፍሶ። 
 ብዙሓት ዓበይቲ ሓሳባት ካብ ኣእምሮኡ 

ከመንጩ ዘይደሊ መን ኣሎ? ንስኻ 
ንገዛእ ርእስኻ ከም ዘይፈጠራዊት ገይርካ 
ትመዝና ትኸውን ኢኻ። እዚ ብዙሕ 
ዘገድስ ኣይኰነን። ጭርሖና፡ “ኣብዚ ኢኻ 
ዘለኻ!” ምዃኑ ኣይትዘንግዕ። እወ ካብዛ 
ሕጂ ዘለኻያ፡ ንፈጠራዊ ብቕዓትካ ክብ 
ከተብሎ ትኽእል ኢኻ።
 ኣብ ዓለምና ዝቕልቀሉ ጸገማት ማእለያ 

ዘይብሎን ቀጸልትን ስለ ዝዀኑ፡ ማዕረ 
ማዕሪኡ ንዕኣቶም ንምፍታሕ ዘድሊ 
ሓሳባት እውን ማእለያ ዘይብሉን ቀጻልን 
ክኸውን ይግባእ። ክንዲ ዝዀነ እዩ ድማ፡ 
ንንድፊ ህይወት ኣገዳሲ ዝገብሮ። 
 ከም ኣብ ንድፊ ህይወት እትነጥፍ 

ሰብ፡ ንክልተ ፍልስፍናታት ክትጭብጥ 
የድልየካ፥
1. ብርክት ዝበሉ ጽቡቓት ሓሳባት ምስ 

ዝህልዉኻ፡ ዝበለጸ ሓሳብ ክትመርጽ ዕድል 
ይህልወካ።
2. ኣብ ዝዀነ ጸገም ዘጋጥመካ፡ ነታ 

ቐዳመይቲ ፍታሕካ ኣይተመርጻን ኢኻ። 
ኣእምሮና ብሓፈሻ ሃካይ ስለ ዝዀነ፡ 

ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ካብ ጸገም 
ክገላገል እዩ ዝሕልን። ክንዲ ዝዀነ፡ ነቶም 
ቀዳሞት ሓሳባት ብማእለያ ዘይብሎም 
እወታውያን ቀመማት ይኸብቦም፡ ምእንቲ 
“ኣብ ፍቕሮም ክንወድቕ”። 
ኣብ ህይወት ክትዕወት እንተ ደኣ 

ደሊኻ፡ ኣብ ፍቕሪ ቀዳመይቲ ሓሳብካ 
ኣይትውደቕ። እዚ ዝምድና ወይ 
‘ፍቕሪ’ መብዛሕትኡ ግዜ ዳርጋ ፈጺሙ 
ኣይሰርሕን እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ እቲ 
ቐዳማይ ፍታሕና ብደረጃ ክልካዕ እንከሎ፡ 
ማእከላይ እዩ። ኣዝዩ ፈጠራዊ ከማን 
ኣይኰነን።
ደቂ ሰብ ብቐዳምነት ነቲ ርዱእ ዝዀነ 

ፍታሕ ናይ ምቕራብ ዝንባለ እዩ ዘለና። 
ኣብ ንድፊ ህይወት ምጽቃጥ እምበኣር፡ 
ብርዱኣት ዝዀኑ ሓሳባት እናተመራሕካ፡ 
ተራ ዝዀነ ህይወት ካብ ምምራሕ እዩ 
ሓራ ዝገብረካ። ስምዒት ፈጠራዊ ርእሰ 
ተኣማንነት ከተማዕብል ከኣ ይሕግዘካ። 
 ዋላ እቶም ንገዛእ ርእሶም ከም 

ዘይፈጠራዊት ዝመዝንዋ ሰባት፡ ነዚ ሓቂ 
ተመሊሶም ክሓስብሉ እንከለዉ፡ ናብቲ 
ቅኑዕ መስመሮም ክምለሱ ይረኣዩ እዮም። 
ምናልባት ተማሃሮ መዋእለ ህጻናት፡ ቀዳማይ 
ክፍሊ ወይ ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ዝነበርካሉ፡ 
ክትስዕስዕ፡ ክትዝምርን ክትስእልን እንከለኻ፡ 
ከም ባህርያዊ ርእሰ-መግለጺ (self-expres-
sion) ኰይኑ ይስመዓካ ነይሩ ይኸውን 
እዩ።
 ኣብቲ ግዜ እቲ ርእሰ-ንቑሕ ኣይነበርካን። 

ስእልታትካ ናይ ብሓቂ ቅብኣ ምዃኖም፡ 
መዝሙርካ ሞያዊ ምዃኑ ወይ ሳዕስዒትካ 
ንኣቓልቦ ካልኦት ሰባት ክስሕብ ብዛዕባ 
ዝበቅዕ ምዃኑ ኣይትመዝኖን ወይ 
ኣይትፈርዶን ኢኻ ነይርካ። ብዘይ ዝዀነ 
ገደብ፡ ዝዀነ ባህርያዊ ቅርጺ ናይ ገዛእ 
ርእስኻ ርእሰ-መግለጺ ንኽትፈጥር ናጻ 

ኢኻ ነይርካ። 
 ምናልባት መምህርካ፡ “ንስኻ ቀባኢ ስለ 

ዘይኰንካ፡ ክትስእል ኣይትኽእልን ኢኻ።” 
ወይ ሓደ ካብ መማህርትኻ ዝነበረ፡ “ሳዕሲዕካ 
ስለ ዘይትኽእሎ፡ ተስሕቐኒ ኣለኻ።” ወይ 
ካልእ ዝዀነ ብዕድመ ካባኻ ዝዓቢ ሰብ፡ 
“በጃኻ ምዝማር ኣቋርጽ። ነዛ መዝሙር 
እኮ፡ ኣባላሺኻ እዝንና ተጽምመና ኢኻ 
ዘለኻ።”፡ … ከም ዝበሉኻ ክሳብ ሕጂ 
ኣጸቢቕካ ምስ ዝርዝሩ ትዝክሮ ትህሉ 
ኢኻ። 
 ከምዚ ዓይነት ቅትለት-ፈጠራውነት 

(creativity-killing) ኣብ ንኡስ ዕድመኻ 
ከጋጥመካ እንከሎ፡ ኣብ ዳሕረዋይ 
ህይወትካ ዝህልዎ ስንብራት ንምግማቱ 
ከቶ ዘጸግም ኣይኰነን። ከምዚ ዓይነት 
ዕንወት፡ ኣብ መዋእለ ህጻናትን 
መባእታዊ ኣብያተ ትምህርትን ጥራይ 
ተደሪቱ ዝተርፍ ኣይኰነን። ኣብ ማእከላይ 
ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ካልኣይ ደረጃ 
ኣብያተ ትምህርትን ከማን፡ ካብኡ ብዝበኣሰ 
ከጋጥመካ ይኽእል እዩ። 
ከም ሳዕቤኑ፡ መብዛሕትና ንኸምዚኣቶም 

ዝኣመሰሉ ኣዕነውቲ ነቐፌታት ፈሪሕና፡ ካብ 
ፈጠራዊ ዕዮታት እንሕየብ ዉሑዳት ከም 
ዘይኰንና፡ ብርክት ዝበሉ መጽናዕትታት 
ኣረጋጊጾምዎ እዮም። እቶም ነዚ ከቢድ 
ፈተነ ብዓወት ዝሰገሩ ሰባት ግዳ፡ ንሓዋሩ 
ዘኽብሮም ዕዮ እዮም ዘበርክቱ። 

“ሰባት ዝበሉ ይበሉ፡ ቃላትን ሓሳባትን “ሰባት ዝበሉ ይበሉ፡ ቃላትን ሓሳባትን 
ንዓለም ናይ ምልዋጥ ብቕዓት ኣለዎም።” ንዓለም ናይ ምልዋጥ ብቕዓት ኣለዎም።” 
- ሮቢን ዊልያምስ- ሮቢን ዊልያምስ
“ናይ መብዛሕትና ሰባት ጸገም፡ ሓደስት “ናይ መብዛሕትና ሰባት ጸገም፡ ሓደስት 

ሓሳባት ኣብ ምምንጫው ኣይኰነን። ሓሳባት ኣብ ምምንጫው ኣይኰነን። 
እንታይ ደኣ፡ ካብ ብሉያት ሓሳባት ኣብ እንታይ ደኣ፡ ካብ ብሉያት ሓሳባት ኣብ 
ምግልጋል እዩ።” - ጆን መይናርድ ከይነስ ምግልጋል እዩ።” - ጆን መይናርድ ከይነስ 

            ይቕጽል            ይቕጽል

ሎሚ ኣብ ERI-TV
 ሰዓት  መደብ
12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና  ስፖርት
12፡55 TECH IN-SIGHT
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡40 ቴራብ 
14፡15 ዶክመንታሪ
15፡25 ህርመት
17፡00 ዜና (ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና (ዓረብ)
17፡45 ማእገር
19፡45 ቀስተ ድሕነት
20፡00 ዜና ትግረ
20፡15 4ይ ክፋል ቃለ-
መሕተት ክቡር ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ  ኣፈወርቂ (ድግማ)1
21፡00 ዜና (ትግርኛ)
21፡25 4ይ ክፋል ቃለ-
መሕተት ክቡር ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ  ኣፈወርቂ (ድግማ )2
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡15 ዘዋሪት ካሜራ
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 ተኸታታሊት ፊልም                                                                                                                                              
       ቀለቤት ልቢ



ሓዳስ   ኤርትራ

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

15 መጋቢት 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.168

Ministry of Agriculture

Procurement and Supplies Management Division

Integrated Agricultural Development Programme (IADP)
Government of: The State of Eritrea

Project/procuring entity: Integrated Agricultural Development Programme (IADP)
GPN version: 1.0
GPN publication date: 5 March, 2023
The Government of the state of Eritrea has received financing from the International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) towards the cost of Integrated Agricultural Development Programme (IADP) and intends to 
apply part of the financing to payments for contracts for goods and services.
The procurement program for the period, 1st January 2023 to 30th June 2024 will include the following:

Procurements for 18 months

Estimated value – 7.4million 

Procurement of goods to include:
Procurement of IT Hardware;-Desktop Computer, Projector,…etc and IT soft ware;-Zimbra Email 
Server V.9,Windows 11 Pro 64 bit, laboratories equipment, Procurement of 50 Total stations, 
Procurement of  assorted tools in 5No lots, Supply, installation and commissioning of solar equipments, 
accessories and  refrigerators in 3No lots, High performance Liquid chromatography (HPLC) with Mass 
spectrophotometer, Procurement of small machines, manual raw planters , extractors and  maintenance 
of seed processing machines assorted in 4No of lots, Procurement of Lab, equipment, chemicals, 
consumables and  non consumable, Procurement of sprayers and  personal protective equipment, 
Procurement of pesticide for migratory pest ( Fenthion 64%ULV-1000, Deltamethrine 2.5% EC-
10,000, Cypermethrine 25%EC-5000) , Supply, installation and commissioning of Automatic  weather 
station(12 in six zobas)  and Procurement of Non automatic weather station (6 in six zobas), Supply, 
Installation and Commissioning  of solar irrigation equipments in 3No project sites.
Procurement of consulting services to include:
Consultancy service for review and update national pest list data base and training by consultant, 
Training of quarantine officers in live animals regulation by consultant, recruitment of audit service 
for 2022

Contracts for goods, works and services will be implemented according to the principles, rules and procedures set out 
in the current versions of the IFAD Project Procurement Guidelines and IFAD Procurement Handbook.

Specific procurement notices for contracts to be tendered under the competitive bidding procedures will be announced 
as they become available on selected portals, in local newspapers, and other media outlets as appropriate.

Interested eligible bidders and consultants who wish to be included on the mailing list to receive a copy of advertisements, 
or those requiring additional information, should send an email to the Procurement officer of Integrated Agricultural 
Development Programme (IADP) ([Lidyarusomlidu1221@gmail.com) Procurement and Supplies Management 
Division using the subject line “GPN 1.0 for Integrated Agricultural Development Programme (IADP) and 
indicating which of the procurement items they are interested in.

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መርሓኖ

ለተሚካኤል በርሀ ገብረሩፋኤል፡ በዓል-
ቤተይ ተጋ/ ተወልደመድህን ባህታ 
ዓስቡይ ኣባል ፖሊስ ዞባ ማእከል 
ነበር፡ ኣብ ወርሒ 09/2008 ዓ/ም 
ካብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ጸጸራት ኣስመራ 
ጠፊኡ ክሳብ ሕጂ ደሃይ ስለዘይብለይ፡ 
ደሃዩ ዝፈልጥ እንተሎ፡ ን6/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወቐርቲ

ወ/ሮ ትብለጽ ነጋሽ ወልደስላሴ፡ በዓል-
ቤተይ ስምኦን ተኪኤ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 
6 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ጸገዝኣብ ቐሺ ተወልደብርሃን 
ባርያሚካኤል፡ ሓፍቱ ንኣቦና ገነት 
ባርያሚካኤል ስለዝዓረፈት፡ ኣብ ዓዲ 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ኣብ ቅድሚ 
ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ረጂስትራር፡ 
ኣብ ቅድሚ መሰኻኽር ብለበዋ 
ብዕለት 20/01/2010 ብቑጽሪ መዝገብ 
13/2010 ዝሃበቶ ውህብቶ ይጽደቐልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሸከቲ

ከሳሲት ወ/ሮ ሙዚት ኣሰፋው 
ኣስመሮም፡ ተኸሳሲ ኣቶ ዮናስ ተኸስተ 
ጎፋር ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን6/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ድባርዋ

ናትናኤል ሃብቶም ኣብርሃም ምባል 
ተሪፉ፡ ሰመረ ሃብቶም ኣብርሃም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምስዘሎ ግርማጽዮን ዑቕቡ ምባል ተሪፉ፡ 
ምዘሎ ግርማጽዮን ዑቕቡ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ቢንያም መሓሪ ተስፋይ ምባል 
ተሪፉ፡ ምናሴ መሓሪ ተስፋይ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን5/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ማይ ምነ

ከሳሲት ወ/ሮ ትዕግስቲ ዓዳ፡ ተኸሳሲ ኣቶ 
መርሃዊ ሓጎስ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ን1/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ደቀምሓረ

1.ት/ዕድመ ዓወት ደስበለ 2.ድልየት 
ደስበለ ብመንገዲ ወላዲቶም መርሃዊት 
ጐይትኦም ኣቢሎም፡ ት/ዕድመ ዓወት 
ደስበለ ምባል ተሪፉ፡ ይዘሪ ደስበለ 
ኣድሓኖም ተባሂሉ ይተኣረመሉ፡ 

2.ድልየት ደስበለ ምባል ተሪፉ፡ ራሄል 
ደስበለ ኣድሓኖም ተባሂሉ ይተኣረመልና 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣፈወርቂ ሓድጉ ዓንደብርሃን ምባል 
ተሪፉ፡ ኣፈወርቂ ሓደገ ዓንደብርሃን 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ሽሻይ ምሉእብርሃን ግርማያስ ምባል 
ተሪፉ፡ ሽሻይ ምሉእብርሃን ግርማይ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
3ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ትሕቲ ዕድመ ክፍለ ናይዝጊ ሃይለ 
ምባል ተሪፉ፡ ናትናኤል ናይዝጊ 

ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሃብተማርያም ዛይድ 
ገብረብርሃን ምባል ተሪፉ፡ ሄርሞን ዛይድ 
ገብረብርሃን ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ዘካርያስ ሰለሙን 
ዘርኣ ምባል ተሪፉ፡ ማጆር ሰለሙን 
ዘርኣ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ኣሮን ሰለሙን ዘርኣ 
ምባል ተሪፉ፡ ተመስገን ሰለሙን 
ዘርኣ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ውዳሰማርያም ዛይድ 
መስፍን  ምባል ተሪፉ፡ ልዋም ዛይድ 
መስፍን ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰሞሞ 
ዓዲ ዃላ

ከሳሲት ወ/ሮ ሓጅር ገ/ማርያም፡ ተኸሳሲ  
ኣቶ ዮሃንስ ተኽለ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን2/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኮርባርያ

ወ/ሮ ለተብርሃን ሃብተ ወልደሩፋኤል፡ 
በዓል-ቤተይ ተኽለ ገብረዝጊ ዘርኢት 
ስለዝዓረፈ፡ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 

ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ሃብቲ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸሮና

ከሳሲት ወ/ሮ ብርሃና ከበደ ኣድሓኖም፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ሉኡል ክፍላት ናይ ሓዳር 
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። 

ወ/ሮ በየና ሰለሙን በራኺ፡ በዓል-
ቤተይ ጠዓመ ተስፋገርግሽ ጻዕዱ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 12 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
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Vacancy Announcement

Position: Deputy Site Construction Manager
Department: Processing Plant and Tailings 
Storage Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
	 Leading the management of HSE in the field.
	 Assisting in developing the Construction portion of the 

schedule for the project.
	 Supporting the design process phase through constructabil-

ity reviews, risk and opportunity reviews.
	 Developing of the site resourcing plan and selecting/mobil-

ising the Construction Management Team.
	 Establishment of the project site facilities.
	 Managing and administering of the site contracts to achieve 

safety, quality, budget and schedule objectives.
	 Commercial administration of the contracts.
	 Managing interfaces on site including between contractors, 

and between Construction and Operations.
	 Testing and Completion of construction.
	 Handover to Commissioning and/or Operations.
	 Commercial closeout of contracts.
	 Managing relations with the Owner and subcontractor
	 Experience in commissioning management and project man-

agement.

Qualification Requirement
Education:
	 Bachelor’s degree in Mechanical or Automation engineering

Work experience:
	 Over 10 years of working experience in related fields.
	 International EPC project, overseas project management 

experience is preferred.
	 Having experience in commissioning management and 

project management.
	 Applicants who can speak both English and Chinese will 

be preferred
	 Working Experience in site construction of Engineering, 

Procurement and Construction project is required for this 
position

Additional skills and abilities:
	 Excellent language skills.
	 Proficient in operating the OFFEICE office software.
	 Have Personnel management and leadership skills.
	 Knowledge of project management, construction technol-

ogy, cost operation and personnel management.

Position: Site Control Manager
Department: Processing Plant and Tailings 
Storage Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities

	 Site work execution procedures developing and controlling.
	 Site work coordinate and expedite.
	 Updating the logistic and procurement status.
	 Following up with Owners to ensure the equipment and 

material be imported compliance with local regulations.
	 Planning and updating project progress weekly and month-

ly.
	 Liaising with Client during project execution period.
	 Management and Assistance to Subcontractors.
	 Reviewing the factors to affect baseline plan regularly.
	 Identifying trends or potential slippages and report on 

these to the Project Manager.

Qualification and Other Skills
Education:
	 Bachelor’s degree in Logistic or International Trade

Work experience:
	 15 years’ experience at least in management or coordination 

field of Engineering, Procurement, Construction and Commis-
sioning projects. 
	 Command of English writing and speaking
	 International Engineering, Procurement, Construction and 

Commissioning project, overseas project management expe-
rience is preferred.

Additional skills and abilities:
	 Develop a good relationship between workers from different 

countries.
	 Have a good coordination ability and a perfect team work.
	 Be skilled in Microsoft office software.
	 Applicants speaking good English and Chinese will be pre-

ferred.

General Information and Other Requirement 
	 Place of Work:         Asmara Project Sites

Salary:                As per Company salary scale
	 Type of Contract:       Definite

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

vide evidence of Release Paper from Ministry of Defense.
	 Present Clearance from current/ last employer or Unem-

ployment card from Labor office.
	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience 

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

candidates for an interview.
	 Application documents will not be returned to sender.
	 All application should be sent through the post office.
	 Deadline for application; 07 days from the date of publica-

tion on the newspapers 

Address: Please mail your application to;
               Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD 
(ESMC)
               P.O. Box. 4832 Asmara, Eritrea   

Note to None Eritrean applicants:
             Please send a copy of your application to 
             Aliens Employment permits Affairs,
             P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea 
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
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Vacancy Announcement

Eritrea-Sichuan Mineral Construction Corp LTD. (ESMC) is 
inviting applicants for the following positions for Asmara Copper-
Gold Polymetallic Project Site. 

1. Position: Civil Engineer
Department: Processing Plant and Tailings Storage 
Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
Responsible for the coordination and management of the 
project civil engineering engineers, and good supervision and 
management. Cooperate with project manager to complete 
project management
	 Assist Technical Director in drawing review and technical 

disclosure.
	 Overall management of construction site, responsible for 

project quality, safety, schedule and cost.
	 Report the project schedule to the project manager on 

time.
	 Assist the communication among designers at the site and 

in the Institute.
	 Complete other tasks assigned by project manager.

Qualification Requirement
Education:
	 Bachelor’s degree in Civil Engineering

Work experience:
	 5 years and above experience in purchasing of EPC 

projects or mining projects. 
	 Command of English writing and speaking. 
	 Professional Engineer certificate approved by China or 

Eritrea
	 At least three similar project working experience

Additional skills and abilities:
	 Good at CAD, EXCEL PPT and other computer software
	 Familiar with mine development process, equipment installation in-

dustry, mine design, production organization, safety management 
and other capabilities

	 Ability to form and lead teams
	 Have the ability to find problems and solve problems alone
	 Basic communication skills in Chinese and English

2. Position: Finance Manager
Department: Processing Plant and Tailings Storage 
Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
	 Responsible for financial and tax accounting and other daily man-

agement, daily work orderly and efficiently; 
	 Responsible for tax planning, tax declaration and payment, con-

sulting tax policies and maintaining good communication with the 
office and tax bureau; Saved 300 million RMB tax burden for the 
project due to successful tax planning; 

	 Responsible for tax audit, achieved excellent results by providing 
relevant supporting materials and communicating with tax audi-
tors; 

	 Responsible for fund management, ensure the safety of funds, 
and maintain a good relationship with banks; 
	 Responsible for the subcontractor’s financial, tax and accounting 

work, ensuring the subcontractor’s financial work is standard 
and safe, the accounting is clear and accurate, and the tax is 
legal and compliant; 
	 Developed relevant financial, tax and fund management sys-

tems to ensure the standardization of financial work; 
	 Responsible for internal account accounting and statement 

preparation; 
	 Responsible for the accounting of external accounts and the 

preparation of statements, reasonably solve the differences 
between internal and external accounts, and ensure the le-
gitimacy of external accounts and maximize the benefits.

Qualification Requirement
Education:
	 Master’s degree in Accounting

Work experience:
	 Over 15 years of working experience in related fields.
	 International EPC project, overseas project management 

experience is preferred.
	 Accounting certificate is required
	 Applicants who have the Working experience in Chinese 

companies and can speak Chinese language will be pre-
ferred
	 Working Experience in design and consulting institute is re-

quired for this position
	 Have a good knowledge of engineering and technology 

Standards，Procedures and Specifications

Additional skills and abilities:
	 Excellent language skills

	 Proficient in operating the OFFEICE office software

	 Have rich Finance management experience
	

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

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

vide 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 

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

candidates for an interview.
	 Application documents will not be returned to sender.
	 All application should be sent through the post office.
	 Deadline for application; 07 days from the date of publication 

on the newspapers 

Address: Please mail your application to;
               Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD 
(ESMC)
               P.O. Box. 4832 Asmara, Eritrea   

Note to None Eritrean applicants:
             Please send a copy of your application to 
             Aliens Employment permits Affairs,
             P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea 
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Countrey Coordinating Mechanism (CCM) -Eritrea
call for proposals for HIV/AIDS,Tuberculosis and Malaria 

prevention and control 
Eritrea has been a beneficiary of the Global Fund to fight against AIDS TB & malaria (GFATM) for the prevention 
and control of  HIV/AIDS Tuberculosis, malaria and Health system Strengyhening (HSS) The GFATM has allo-
cated additional funding for  the period 2024 -2026 to strengthen the existing programs as Well as HSS and contribute 
to the reduction of morbididity and mortality caused by the three diseases.
CCM - Eritrea is therefore,pleased to call StaKeholders ( Ministries,civil societies, professional Associations,etc) 
Who are intersted in the constrol of these three diseases to submit their proposals in a format and substance acceptable 
to CCM -Eritrea
As the control and elimination of these diseases need multi-sectoral involvement, all traditional and new partners are 
encouraged to apply With innovative strategies and  approaches that accelerate the goal of ending  these epidemics 
by  the end of 2030
completed proposals (both in hard and soft copies) should be submitted to; 
CCM secretariat 
office of  the minister of Health 
Telephones; 121562 or 112095 Asmara 
for collection of templates,priority areas and further information please contact; 

communicable Diseases Control Division 
Ministry of Health

Telephones; 122129
Deadline for proposal submission; 26 March 2023 

PHARMECOR-ERITREAJOB ANNOUNEMENT

PHARMECOR-ERITREA is inviting interested applicants for the following 
position. 
                               
1.JOB ANNOUNEMENT

1.Job Title Purchase follow up & Transit
2.Major Duties,  Summary:- Who provides Procurement duties, such 
as banking, insurance and customers’ process and all Transit works in As-
sessing Customs Procedures. Having also good office documentation up to 
closing the Procurement files and also supports in general purchase follow 
up, transit and procurement staff. 

3.Knowledge and Skills -Knowledge of Purchase & Follow up & Transit
-Proficient in MS office
-Good Knowledge of Documentation in Purchase Follow up Transit Files
-Knowledge of Customs Procedures in Imported goods
-Having Good communication with Co-workers

4.Education  Diploma in Management (Public Administration)/Accounting 
or Economics
5.Experience  At least three years in similar job 

6.Salary As per Company scale 

7.Work Place Asmara

8.Note to Applicant Must have Proof of Demobiliza
tion or Exemption from National Service

Applicant should submit their resumes within 10 days from the date of Pub-
lication in the newspaper to:-

PHARMECOR-ERITREA P.O. BOX 200 TEL. 122613/114444

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣስመራ

ራሚ ነስረዲን ኣድም ምባል ተሪፉ፡ 
ራሚ ኣልሓጅ እድሪስ ኣቡበከር ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 6ይ 
መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ወ/ሮ ምልእተ በረኸትኣብ፡ ናይ 
ሞግዚት ህጻን ብሩኽ ፍጹም ሕሩይ 
ዝምልከት ንተጸዋዒት ወ/ሮ ፌሩዝ 
ሃብታይ ምልክታ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ 
መልሲ ሒዝኪ ን4/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል  ከተማ

ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ኣኽሊሉ ሓጎስን 
ተኸሳሲ ኣቶ ጌትነት በየነን ዘሎ ናይ 
ማኪና ምትሕልላፍ ክርክር፡ ተኸሳሲ 
ብኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይተኻእለ፡ 
ን12/4/21 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 
እንተዘይቀሪቡ፡ ጉዳዩ ኣብዘየለወሉ ክረአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ለተብርሃን ተኽሉ፡ በዓል-ቤተይ ምናሴ 
ገብራይ ገብረሚካኤል ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ ሓሙስ

ወ/ት ትንሳኤ ሰለሙን ዓንደሚካኤል፡ 
ሓብተይ ርግኣት ክፍለየሱስ ብርሃነ 
ስለዝዓረፈት፡ ዝገድፈትለይ ዘይንቀሳቐስ 
ንብረት ለበዋ ይጽደቐለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል
ሄርሞን ረዘነ እስቲፋኖስ፡ ኣደይ ሩታ ዘርአ 
ሓጎስ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት 

ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ወ/ሮ ገነት ክፍሉ ኣብርሃም፡ ኣዴና ወ/ሮ 
ግደይ ትኳቦ ዑቕባጽየን ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቁሸት

 ኣብርሀት ጸገዘኣብ፡ በዓል-ቤተይ 
ሃብተስላሰ ኣስፍሃ ነጋሲ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
8 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን13/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ጓዕዳድ

ከሳሲ ኣቶ የዕብዮ ቦሎሎ ባንጃ፡ ወ/ሮ 
ሰላም ጎንጨ ወልደኣምላኽ፡ በዓል-
ቤትኪ ናይ ሓዳር ክሲ ኣቕሪቡልኪ 
ስለዘሎ፡ ን18/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እምባደርሆ

ወ/ሮ ትርሓስ ገብረስላሰ ጊለ፡ በዓል ቤተይ 
እሰያስ ረድኢ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኩዶፈላሲ 

ኣቶ ሄኖክ ግርማጼን ገ/እግዚኣብሄር፡ 
ዓባየይ ዘውዲ ገብሩ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 2 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ 
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ሃብቲ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።
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ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
ሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዐት ይቕጽልሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዐት ይቕጽልጋንታታት ቀዳማይ፡ ካልኣይን ሳልሳይን 

ዲቪዥናት ኩዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል ዘካይደኦ 
ዘለዋ ናይ ሻምፕዮን ውድድር፡ ዝሓለፈ 
ቀዳምን ሰንበትን እውን ኣብ ሜዳ ቦቸፊላ 
ኣስመራ ቀጺሉ ከም ዝወዓለ ህዝባዊ ርክባት 
ፈደረሽን ኩዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል ሓቢሩ። 
ብቐዳም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ፈለማ 

ግጥመን ዘካየዳ ጋንታታት ሳልሳይ ዲቪዥን 
ዊነርስን ኤይ ኤስ ኤም2 እየን ነይረን። 
ተጻወትቲ ዊነር ከኣ ኣብ ልዕሊ መጋጥምቶም 
44ብ30 ተዓዊቶም ኣለዉ። ስዒበን ንሜዳ 
ዝኣተዋ ጋንታታት ዳህላክን ኤይ ኤስ ኤም1ን 
ክኾና ከለዋ፡ ኤይ ኤስ ኤም1 ከኣ ብገፊሕ 
58ብ20 ተዓዊታ ወጺኣ። ናይዚ ዕለት ናይ 
መወዳእታ ግጥም ብዓወት ንስሪ 50ብ34 እዩ 
ተዛዚሙ። ንስሪ ኣብ ልዕሊ ኣሰር እያ ነዚ ዓወት 
ኣመዝጊባቶ።
 ብሰንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ 

ዝቐጸለ ውድድር፡ ቀዲመን ዝገጠማ ናይ 
ሳልሳይ ዲቪዥን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጋንታታት 
ተስፋን ኮኾብን እየን ነይረን። ተስፋ ድማ 

ብጸቢብ 38ብ32 ተዓዊታ ወጺኣ። ስዒበን 
ጸወታአን ዘካየዳ ሳዋን ሜካን እየን። ደገፍቲ 
ናይዘን ክልተ ጋንታታት፡ እቲ ግጥም ዝያዳ 
መቐረት ክህልዎ ዓቢ ኣስተውጽኦ ከም ዝገበሩ 
ዝበጽሓና ሓበሬታ የረድእ። እቲ ግጥም 
ኣብ መወዳእታ ብዓወት ሜካ 44ብ41 እዩ 
ተዛዚሙ። ኣብዚ ግጥም ተጻዋታይ ሜካ 
ኣላይ ሃብተኣብ ኣብ ምክልኻልን ቦርድ ሃሪማ 

ንዝመጸት ኩዕሶ ኣብ ምሓዝን ብዘርኣዮ ብሉጽ 
ብቕዓት፡ ኣብ ዓወት ጋንታኡ ልዑል ኣበርክቶ 
ገይሩ እዩ። ወዲ ጋንታኡ ናዝራዊ ሙልጌታ 
ኣብዚ ግጥም 18 ሸቶታታት ብምምዝጋብ 
ብፍሉይ ክደምቕ ከሎ፡ ናይ ሳዋ እስራኤል 
ሙልጌታ ከኣ 19 ሸቶታታት ኣብ ሰኪዐት ሜካ 
ከቐምጥ ክኢሉ’ዩ።
ናይዚ ዕለት ናይ መወዳእታ ጸወታ ኣብ 

መንጎ ጋንታታት ኣርባዕተ ኣስመራን ሓሬናን 
እዩ ተኻይዱ። እዚ ጸወታ፡ ዓቢ ስፖርታዊ 
ምትህልላኽ ዝተራይእየሉ ብምንባሩ፡ ክሳብ 
መወዳእታ ካልኢት ንተዓዘብቲ ኣብ ወጥሪ 
ዘእተወ እውን ነይሩ። ተጻወትቲ ሓሬና ኣብ 
ኣርባዕቲኡ ክፍላተ ጸወታ መሪሕነት ይሕዙ’ኳ 
እንተነበሩ፡ ተጻወትቲ ኣርባዕተ ኣስመራ 
ንምርካቦም ዝገብርዎ ዝነበሩ ጻዕሪ ከኣ ነቲ 
ጸወታ መቐረት ወሲኹሉ። እቲ ጸወታ ክዛዘም 
ሰለስተ ካልኢታት ክተርፎ ከሎ ክልቲአን 
ጋንታታት ማዕረ ምንባረን ከኣ ምልክት ወጥሪ 
ናይቲ ጸወታ’ዩ ነይሩ። ተጻወትቲ ሓሬና ኣብ 
ውሽጢ ክልተ ካልኢት ናጻ ዳርባ ብምርካቦም 
ከኣ ነቲ ርሱን ጸወታ ብጸቢብ 54ብ52 
ክዕወቱሉ ክኢሎም። ኣብዚ ግጥም ተጻዋታይ 
ሓሬና ናሆም ሚካኤል ንጋንታኡ 14 
ሸቶታታት ከግዝማ ከሎ፡ ናይ ኣርባዕተ ኣስመራ 
ሙሴ ጸጋይ ከኣ ዳንክ ብምግባር ንተዓዘብቲ 
ኣሰራሲሩ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ እዚ ውድድር 
ትማሊ’ውን ቀጺሉ ነይሩ። ፈለማ ዝተጋጠማ 
ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን 
ኣለና ኣንጻር ደንደን ኮይነን፡ ደንደናውያን 
43ብ25 ተዓዊተን። ኣባል ናይ’ዛ ዕውትቲ 
ጋንታ ሄቨን ኣብራሃም 11 ሸቶታት 
ከተመዝግብ እንከላ፡ ሶልያና ተኪኤ ከኣ ብሉጽ 
ጸወታ ኣርእያ።
ስዒበን ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት 

ደቂ ተባዕትዮ ሲቲ ሰንተርን መኸተን ዝገጠማ 
ኮይነን፡ ሲቲ ሰንተር ብገፊሕ 74ብ30 ተዓዊታ። 
ተጻዋታይ ናይ’ዛ ጋንታ ኣሮን ዘካርያስ 24 
ሸቶታት ብምምዝጋብ ድማ፡ ኣብ ዓወት 
ጋንታኡ ልዑል ተራ ተጻዊቱ። ኣባል መኸተ 
ዝኾነ ሰናይ ኪዳነ ብወገኑ፡ ንጋንታኡ ካብ 
ስዕረት ዘየናገፋ 11 ሸቶታት ኣቑጺሩ።
እዚ ውድድር፡ ጽባሕ ሓሙስ ዝቕጽል ኮይኑ፡ 

ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓሬና ምስ ንስሪ 5፡30 ድ.ቀ፡ 
ብድሆ ምስ ምምሕዳር ኣርባዕተ ኣስመራ ናይ 
ደቂ ተባዕትዮ ሰዓት 6፡30 ድ.ቀ ክፋለማ እየን። 
እዘን ጋንታታት ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን እየን።

ሎሚ
ሻምፕዮንስ ሊግ 

ሰዓት 11፡00 ምሸት
ፖርቶ ምስ ኢንተርሚላን (Agg 

0-1)
ማንቸስተር ሲቲ ምስ ኣርቢ 
ሊፕዚግ (Agg 1-1)

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ

ውድድራት ተኒስ ባይታ፡ ሰደቓ ቴንስን ባድሜንተንን ፈሊሙውድድራት ተኒስ ባይታ፡ ሰደቓ ቴንስን ባድሜንተንን ፈሊሙብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ 
ማእከል ዝተወደበ ናይ ማእከላይን ካልኣይን 
ደረጃ ግጥማት ባይታ ቴንስ፡ ሰደቓ ቴንስን 
ባድሜንተንን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሰዓታት 
ቅድሚ ቀትሪ ኣብ  ኣዳራሽ  ቤት ትምህርቲ 
ካልኣይ ደረጃ ደምበ ሰምበል ብዙሓት 
ኣፍቀርቲ ናይ’ቲ ዓውዲ ኣብ ዝተረኸቡሉ 
ከም ዝጀመረ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 
ኣፍሊጡ።
ኣብ ውድድር ባይታ ቴንስ ማእከለይ ደረጃ 

ናይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሩዳ እንድሪያስ ደምበ 
ሰምበል ንሰላማዊት ሰለሙን ኣዱሊስ፡ ናሄር 
ፍስሃየ ካብ ዓወት ንሄራን ተወልደ ብደሆ፡ 
ሩፍታ ዮውሃንስ ባና ንኣይጃ ዓሊ ሞዴል፡ ሃና 
መንግስትኣብ ፍረ ሰላም ንኣቢጋይል ጳውሎስ 
ደምበ ሰምበል ብተመሳሳሊ ውጽኢት 7ብ1 
ክረትዐአን እንከለዋ፡ መርዋ ዓብደላ ኣልኣመል 
ንሃና ጸጋይ ሞዴል፡ ምስጋና ተስፋገርግሽ ፍረ 
ሰላም ንሄራን ተወልደ ብደሆ፡ ነባይት ገብራይ 
ኣዱሊስ ንህያብ ዳንኤል ግንቦት 24፡  7ብ 0 
ኣሰኒፈንአን።  
ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ፡ 

ማትያስ በረኸት ፍረ ሰላም ንእፎይታ ግርማይ 
ዓወት 7ብ1 ከምኡ ድማ ሳልም ዓብደልዋስዕ 
ካብ ዓወት ንኢዩቤድ ሙሴ ኣዱሊስ፡ ቶማስ 
ዓወት ፊንላንድ ሚስዮን ንማትያስ ሚኪኤል 
ባና፡ ማትያስ በረኸት ፍረ ሰላም ንኣዶናይ 
ዓወት ግንቦት 24፡ 7ብ0 ተዓዊቶምሎም። 
ብዘይካ’ዚ  ኣቤል ታደሰ ዳሉል ንናኦድ ኣሚነ 
ማይ ተስፋ 7ብ 2 ስዒሮሞም ኣለዉ።
ኣብ ውድድር ባይታ ቴንስ ካልኣይ ደረጃ 

ደቂ ተባዕትዮ፣ ሴም ምስግና ባርካ ንሩፋኤል 
ፍጹም ኢሳቕ ተወልደ መድህን 9ብ6 ብዝኾነ 
ውጽኢት ረቲዕዎ ኣሎ።
ኣብ ውድድር ሰደቓ ቴንስ ማእከላይ ደረጃ 

ደቂ ኣንስትዮ፡ ሆስቴና ሓድሽ ደምበ ሰምበል 
ንሩት ኣሰፋው ግንቦት 24፡ 2ብ 0 ረቲዓታ። 
ኣብ ናይ  ደቂ ተባዕትዮ ድማ፡ ቅዱስ ዮናስ 
ሞዴል ንዮናን ኤፍሬም ባሕቲ መስከረም፡ 
ራእይ ወልደዝጊ ሓርበኛታት ንሰናይ ሓጎስ 
ፍረ ሰላም፡ ኢዮቤድ ሚኪኤል ደምበ ሰምበል 
ንኣቡበከር መሓመድ ሳልሕ ፊንላንድ ሚስዮን፡ 

ሴም ተስፋኣለም ሓድነት ንሮቤል ብርሃነ ማይ 
ተስፋ፡ ራእይ ዮናስ ፍረ ሰላም ንኤፍሬም 
ብርሃነ  ግንቦት 24፡ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 
2ብ0 ስዒሮሞም። 
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ውድድር ሰደቓ ተኔስ 

ደቂ ኣንስትዮ፡ ሃና ወልደገብረኤል ባርካ 
ንሲፎራ ዓወት ደምበ ሰምበል፡ ሰሌሆም 
ገብሩ ባርካ ንያኔት በርህ ደምበ ሰምበል 2ብ0 
ክረትዐአን እንከለዋ፡ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ድማ፡ ሰነድ ተኽለማርያም ባርካ ንያፊት 
መስፍን ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ ኖህ ፍስሃየ ደምበ 
ሰምበል ንኣሉያብ ዮናስ ኣምባሃራ 2ብ0 
ብዝኾነ ውጽኢት ተዓዊተምሎም።
ኣብ ግጥማት ባድሜንተን ማእከላይ 

ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ፡ ነበይ ሑሴን ማይ 
ተስፋ ንጴጥሮስ ሰመረ ሞዴል፡ ኤቨንኣዜር 
እስጢፋኖስ ደምበ ሰምበል ንኤቨንኣዜር ሙሴ 
ግንቦት 24፡ ሴም ማቴያስ ፍረ ሰላም ንስራጅ 
ማሓመድ ኑር ኣልኣመል፡ ሲኖዳስ ሰመረ ደምበ 
ሰምበል ንኣቤል ሃብተ ማይ ተስፋ ብተመሳሳሊ 

ውጽኢት 2ብ0 ስዒሮሞም ኣለዉ።፡
ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ግጥማት ባድሜንተን 

ደቂ ኣንስትዮ፣ ደሊና ሲቭል ባርካ ንሆሳዕና 
ዳዊት ደንደን፡ ዮርካሌም ኣሮን ቀይሕ ባሕሪ 
ንደሊና የማነ ደምበ ሰምበል ብተመሳሳሊ 
ውጽኢት 2ብ0 ክረትዐአን እንከለዋ፡ ኣብ ናይ 
ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቢልያሃም ዮናስ ደምበ 

ሰንበ ንመድሃኔ ሚካኤል ቀይሕ ባሕሪ 2ብ1፡ 
ናትናኤል ረዘነ ሰማእታት ንእዮብ መስፍን 
እምባሃራ፡ ሳሙኤል ተኽለማርያም ሰማእታት 
ንሃሽም ስዒድ ዓሊ ባርካ፡ ሙሴ ኣብርሃም 
ሰምበል ንኣሎኒኣብ ሄኖክ ልምዓት 2ብ0 
ብዝኾነ ውጽኢት ከም ዝተዓወቱሎም እቲ 
ዝበጽሓና ሓበሬታ የረድእ።

ተካእቲ ተቐዳደምቲ ማውንቴን ባይክ ደቂ-ኣንስትዮ ጋላ-ነፍሒተካእቲ ተቐዳደምቲ ማውንቴን ባይክ ደቂ-ኣንስትዮ ጋላ-ነፍሒ

ስልጠና ዳንነትን ኣስተምህሮ ሕግታት ኩዕሶ እግሪን ተዋሂቡስልጠና ዳንነትን ኣስተምህሮ ሕግታት ኩዕሶ እግሪን ተዋሂቡከም መቐጸልታ ናይቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት 
ብሓፈሻ ናይ ኩዕሶ እግሪ ድማ ብፍላይ 
ንምብርባር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ፡ ሃገራዊ ፈደረሽን 
ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንኣባላት ስፖርት ኩዕሶ 
እግሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ስልጠና ኣሰልጠንቲ ‘ዲ’ 
ላይሰንስ ኣብ ከተማ ባረንቱ ሂቡ።
እቲ ካብ 06-12 መጋቢት ብክልስ ሓሳብን 

ግብሪን ተሰንዩ ዝተዋህበ ስልጠና፡ ብምኩራት 
ኢንስተራክተራት ብርሃነ ረዘነ፡ ኣለምሰገድ 
ኤፍሬምን እስቲፋኖስ መሓርን ዝተዋህበ ኮይኑ፡ 
ካብ 12 ንኡሳን ዞባታት ንዝተዋጽኡ ሓንቲ 
ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 30 መንእሰያት እዩ 
ተዋሂቡ። ኣብቲ መደብ ፕረዚደንት ፈደረሽን 
ኩዕሶ እግሪ ጋሽ ባርካ መምህር ፊሊፖ ጋራሪ፡ 
ዕላማ ናይቲ ስልጠና ነቶም ካብ ነዊሕ ግዜ 
ብተሞክሮኦም ተወፍዮም ክሰርሑ ዝጸንሑ 
ስፖርታውያን፡ ብሳይንሳዊ ኣገባብ ብቑዓትን 
ተወዳደርቲን ኣሰልጠንቲ ንምግባሮኦም ምዃኑ 
ኣረዲኡ።
ሓላፊ ተክኒክ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ 

ሚካኤል ዲያጎ ነዚ ንሸውዓተ መዓልታት ዝቐጸለ 

ስልጠና ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓብሬታ፡ ንነዊሕ 
ግዜ ተዳኺሙ ዝጸነሐ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ጋሽ 
ባርካ ንምብርባር ብቑዓት ኣሰልጠንቲ ብሳይንሳዊ 
ፍልጠት ኣዕጢቕካ፡ ብኣካልን ኣእምሮን ንቑሓት 

ንምግባር ምዃኑ ሓቢሩ። ንሱ ብዘይካ’ዚ፡ ክንዮ ዞባ 
ብሃገር ደረጃ ዝወዳደሩ ተጻወትቲ ንምፍራይን 
ንምምልማልን ጻዕርታት ከም ዝካየድ ብምጥቃስ፡ 
እቲ ስልጠና ደረጃ ሰልጠንቲ ኣብ ምዕባይን 

ተካእቲ መንእሰያት ኣብ ምፍራይን ዘለዎ ተራ 
ብምግንዛብ ቀጻልነቱ ንምውሓስ ዝመልክቶ 
ኣካል ቆላሕታ ሂቡ ክሰርሓሉ ተላብዩ።
ወኪል ተመረቕቲ ድማ፡ እቲ ስልጠና ኣብ 

ምዕባለ ስፖርት እቲ ዞባ ዘለዎ ግደ ልዑል ምዃኑ 
ድሕሪ ምግላጽ፡ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ጋሽ ባርካ 
ዘሰከሞም ሓላፍነት ቀሊል ከም ዘይኮነ ተረዲኦም 
ኣብ ባይታ ክሰርሑሉ ምዃኖም ቃል ኣትዩ። ኣብ 
መወዳእታ ከኣ ተመረቕቲ፡ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ 
ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ቀጻሊ ደረጃኦም ዝምዕብለሉ 
ተመሳሳሊ ዕድላት ክፈጥረሎም ተላብዮም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ 

ዞባ ማእከል ምስ ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ 
ኤርትራ ብምትሕብባር ናይ ዓመተ ስፖርት 
2022-2023 ብፊፋ ናይ ዝተመሓየሸ ሕግታት 
ኩዕሶ እግሪን ኣካላዊ ብቕዓትን ንደያኑ ኩዕሶ 

እግሪ ኣስተምህሮ ሂቡ።
ኣብቲ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ሰዓታት ቅድሚ 

ቐትሪ ኣብ ኣዳራሽ ስታድዮም ኣስመራ 
ዝተወሃበ ኣስተምህሮ፡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ 
እትርከቦም 50 ደያኑ ከም ዝተሳተፉ ህዝባዊ 
ርክባት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል 
ሓቢራ። ኢንስትራክተር ግርማይ የውሃንስ ናይ 
ዝተመሓየሸ ሕግታት ኩዕሶ እግሪ ኣስተምህሮ 
ክህብ ከሎ፡ ኢንስትራክተር ኪዳነ ብርሃነ ከኣ ናይ 
ኣካላዊ ብቕዓት ትምህርቲ ከም ዝሃበ ተፈሊጡ 
ኣሎ።
እቶም ኣስተምህሮ ዝወሰዱ ደያኑ፡ ፈደረሽን 

ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ንዓመተ ስፖርት 2022-
2023 ኣብ ዝሰርዖ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ 
ዝዳንዩ እዮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ፕረዚደንት 
ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ጣሃኑር 
መሓመድ ብርሃን፡ ደያኑ ነቲ ብክልሰ ሓሳብ 
ዝተመሃርዎ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ተላብዩ።

ካብ ተቐዳደምቲ ማውንቴን ባይክ ተካእቲ 
ተቐዳደምቲ ንምፍራይ ዝዓለመ ብኮሚተ ስፖርት 
ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ዝተዳለወ ውድድር፡ ብሰንበት 
ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከባቢ መደበር ጥዕና 
ዓዲ ጓዕዳድ ተኻይዱ። እዚ 25 ኪሎሜተር ርሕቀት 
ዝሽፍን ዝነበረ ውድድር፡ 35 ተወዳደርቲ ሒዙ’ዩ 
ብሓላፊ ውድድርን ስነ-ስርዓትን ኮሜት ስፖርት ዓዲ 
ጓዕዳድ ኣቶ ረዘነ ግርማይ ተመሪቑ ተበጊሱ። ኣብዚ 
ሓያል ስፖርታዊ ምትህልላኽ ዝተራእዮ ውድድር፡ 
ተቐዳደምቲ ራሄል ብርሃነን ሳሮን ተኽለሚካኤልን 

ንዝበዝሐ ርሕቀት ናይቲ ውድድር ሃዲመን 
ብምውዓል መሳጢ ጸወታ ከም ዘርኣያ ዝረኸብናዮ 
ሓበሬታ የረድእ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ራሄል ብርሃነ 
ዕውትቲ ክትከውን ከላ፡ ሳሮን ተኽለሚካኤል ከኣ 
ኣሰራ ብምስዓብ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ 
ፈጺማ። ራሄል ተኽሉ፡ ሃና ኣየለ፡ ሉና ከሰተ፡ ቤቲኤል 
ተኽለኣብ፡ ስኒት ሙሉ፡ ሄርሜላ ተኽለማርያምን 
ዮርዳኖስ ሃብተሚካኤልን ከኣ ንዝተረፈ ክሳብ 
ዓስራይ ዘሎ ደረጃ ተማቒለንኦ። እዚ ውድድር 
ንኽልተ ሰናብቲ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ።
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ማላዊ - ብሰንኪ ህቦብላ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቊጽሪ ወሲኹኣብ ማላዊ፡ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ‘ፍረዲ’ 
ዝተሰምየ ህቦብላዊ ዝናብ ናይ ዝሞቱ 
ሰባት ቊጽሪ ልዕሊ ሚእቲ ከምዝበጽሐን 
ሓያሎ ካልኦት ድማ ጠፊኦም ከምዘለዉን 
ተሓቢሩ።
በዚ ድማ፡ ፕረዚደንት ናይ’ታ ሃገር ላዛሩስ 

ቻክወራ ኣብ ሓያሎ ክፋል እታ ሃገር ኣዋጅ 
ህጹጽ እዋን ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
መንግስቲ፡ ብሰንክ’ቲ ሓደጋ ኣብ ትሕተ-

ቅርጺ ንዝወረደ ዕንወት ኣብ ምጽጋንን 
ነተን ዝተመዛበላ ስድራቤታት ድማ ሓገዛት 
ኣብ ምብጻሕን ይሰርሕ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ህቦብላ ‘ፍረዲ’፡ ኣብ ደቡባዊ ንፍቀ ክቢ 

ቻይና፡ ዶባታ ንበጻሕቲ ከፊታቻይና፡ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ 19፡ 
ንፈለማ እዋን ዶባታ ምሉእ ብምሉእ 
ንወጻእተኛታት በጻሕቲ ክፉት ከምዝገበረቶ 
ሓቢራ።
በዚ ድማ፡ ኣብታ ሃገር ካብ ሎሚ ጀሚሩ 

ኩሉ ዓይነት መእተዊ ቪዛ ተፈቒዱ ኣሎ።
ቻይና ፖሊሲ ዜሮ መልከፍቲ ኮቪድ 

19 ብምእዋጅ፡ ዶባታ ንበጻሕቲ ዕጹው 
ገይራቶ ምጽናሓ ኣይርሳዕን።
እንተኾነ ኣብዚ ቀረባ እዋን መንግስቲ 

ቻይና ኣብ ልዕሊ መልከፍቲ ኮቪድ-19 
ዓወት ከምዘመዝገበ ብምእዋጅ፡ ዶባት 
ናይ’ታ ሃገር ክኽፈት ከምዝወሰነ እዩ 

ካብ ዝተራእዩ ዝሓየሉ ህቦብላታት ሓደ 
ኮይኑ፡ ኣብ ገማግም ሞዛምቢክ ንነዊሕ 
ሰዓታት ዝቐጸለ ብርቱዕ ትሮፒካዊ ዝናብ 
ኣስዒቡ ከምዘሎ ውድብ ሜትዮሮሎጂ 
ዓለም ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ህቦብላዊ ዝናብ ኣብ 

ሞዛምቢክ ብዘውረዶ ዕንወት’ውን ኣብ 
ገለ ከባቢታት’ታ ሃገር ቀረብ ሓይሊ 
ኤሌክትሪክን መስመራት ቴሌፎንን 
ተቛሪጹ ከምዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ።
እቲ ህቦብላ፡ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ 

ንእትርከብ ደሴታዊት ሃገር ማዳጋስካር 
ድሕሪ ምውቃዑ፡ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ 
እዋን ንኻልኣይ ግዜ ብሰንበት ኣብ 
ሞዛምቢክ ከም እተኸስተ ይግለጽ።
ህቦብላዊ ዝናብ ፍረዲ፡ ኣብ ዝሓለፈ 

ወርሒ ኣብ ማላዊ፡ ሞዛቢክን ማዳጋስካርን 
ብዘውረዶ ዕንወት ልዕሊ 136 ሰባት 
ከምዝሞቱ ይዝከር።
እቲ ህቦብላ፡ ነቲ ኣብ ማላዊ ተኸሲቱ 

ዘሎ  ለበዳ ሕማም ሸሮኽ (ኮለራ) ከጋድዶ 
ከምዝኽእል እዩ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት 
ትካላትን ዘጠንቅቑ።

ዝገልጽ።
ኣብ 2019፡ ኣታዊታት ኣህጉራዊ 

ቱሪዝም ካብ ዘቤታዊ ጃምላዊ እቶት 
ቻይና 0.9 ሚእታዊት ጥራይ ምንባሩ 
ዝገልጹ ጸብጻባት፡ እቲ ዶባት ናይ 
ምኽፋት ስጒምቲ ኣብ ምዕባይ 
ኣታዊታት እቲ ጽላት ዓቢ ኣስተዋጽኦ 
ክህልዎ ከምዝኽእል ይጠቕሱ።
ብዘይካ’ዚ ቻይና፡ ሓደስቲ 40 ሃገራት 

ዜጋታተን ብጉጅለ ዑደት ክገብሩ 
ከምዝፍቀደሎም ብምግላጽ፡ ነቲ ኣቐዲሙ 

ን20 ሃገራት ጥራይ ዝፍቀድ ዝነበረ ናብ 60 
ክብ ኣቢላቶ ከምዘላ ኣፍሊጣ።
እቲ ዝርዝር ብጉጅለ ዝካየድ ዑደት ግን 

ንጃፓን፡ ደቡብ ኮርያ፡ ኣውስትራልያን 
ኣመሪካን ከምዘየጠቓልል እቲ ሓበሬታ 
ወሲኹ የረድእ። 
ኣብ 2022፡ ካብን ናብን ቻይና ኣስታት 

115.7 ሚልዮን መገሻታት ክካየድ እንከሎ፡ 
ካብዚ ኣስታት 4.5 ሚልዮን ወጻእተኛታት 
ካብን ናብን እታ ሃገር ከምእተጐዓዙ ይጥቀስ።
ቻይና፡ ኣብ 2019 ቅድሚ ምኽሳት ለበዳ 

ኮቪድ-19፡ 670 ሚልዮን ሓፈሻዊ መገሻታት 
ከተመዝግብ እንከላ፡ ኣስታት 98 ሚልዮን 

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ኣመሪካ፡ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ብጉዳይ ውዕል ጸጥታ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሂበን
መራሕቲ ኣመሪካ፡ ብሪጣንያን 

ኣውስትራልያን፡ ብመሰረት እቲ ቅድሚ 
18 ኣዋርሕ ዝተበጽሐ ውዕል ጸጥታ 
ፓስፊክ፡ ኣውስትራልያ ብኑክለስያዊ ሓይሊ 
ዝሰርሓ መራኽብ ትሕተ-ባሕሪ (ሳብማሪን) 
እትርከበሉ መንገዲ ዝርዝራዊ ሓበሬታ 
ከምዝሃቡ ተገሊጹ።
ከም መፈለሚ ናይቲ ኣብ መንጎ ኣመሪካ፡ 

ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ዝተበጽሐ 

ወተሃደራዊ ስምምዕ ‘ኣውከስ’ (AUKUS)፡ 
ኣውስትራልያ ነተን መራኽብ ኲናት ኣብ 
ውሽጢ ሒደት ዓመታት ካብ ኣመሪካ 
ክትርከበን እያ።
ኣውስትራልያ፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ መጀመርታ 

2030ታት ክፍጸም ተመዲቡ ዘሎ ናይ 
መጀመርታ ስምምዕ’ውን፡ ተወሰኸቲ 
ክልተ ሳብማሪናት ክትዕድግ ከምእትኽእል፡ 
ፕረዚደንት ኣመሪካ ጆ ባይደን፡ ቀዳማይ 

ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክን ቀዳማይ 
ሚኒስተር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልባነስን 
ኣብ ካሊፎርንያ ኣብ ዝሃብዎ ሓባራዊ 
መግለጺ ሓቢሮም።
እቲ ወተሃደራዊ ስምምዕ፡ ሰለስቲአን 

ሃገራት ነቲ ኣብ ኤስያ ፓስፊክ እናወሰኸ 
ይመጽእ ከምዘሎ ዝገለጽኦ ወተሃደራዊ 
ምፍጣጥ ንምግታእ ዝገብርኦ ዘለዋ 
ጻዕሪታት ምዃኑ እዩ ዝሕበር።
ብተወሳኺ፡ እቲ ስምምዕ፡ ሰለስቲአን 

ሃገራት ኣብ ምምዕባል ሰብ-ሰርሖ ብልሒ፡ 
ሃይፐርሶኒክ ኣጽዋርን ካልእ ምዕቡል 
ቴክኖሎጂታትን ምትሕብባረን ንምዕባይ 
ዘጠቓልል ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ።
ቻይና ብወገና፡ ነቲ ኣብ መስከረም 2021 

ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ዝተበጽሐ 
ስሉሳዊ ስምምዕ፡ ኣተሓሳስባ ዝሑል ኲናት 
ዝዓብለሎ መደብ ምዃኑ ብምሕባር ንጸጥታ 
ዞባ ኤስያ-ፓሲፊክ መሊሱ ናብ ወጥሪ ዘእቱ 
ምዃኑ እያ ብተደጋጋሚ ትገልጽ።

ሰሜን ኮርያ፡ ናይ ሓጺር ርሕቀት 
ባሊስቲካዊ ሚሳይል ወንጪፋ

ሰሜን ኮርያ፡ ክልተ ናይ ሓጺር ርሕቀት 
ባሊስቲካዊ ሚሳይል ናብ ምብራቓዊ ገማግም 
ባሕሪ ኮርያ ከምዝወንጨፈት ደቡብ ኮርያ 
ሓቢራ።
ሰሜን ኮርያ ነቲ ሚሳይላት ዝወንጨፈት፡ 

ደቡብ ኮርያን ኣመሪካን ዝሰፍሐ ምዃኑ 
ዝተገልጸ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ 
ዘካይዳሉ ዘለዋ እዋን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ፉሚዮ ኪሺዳ 

ብወገኑ፡ ሃገሩ ብዛዕባ እቲ ፈተነ ባለስቲካዊ 
ሚሳይላት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ትእክብ ከምዘላ 
ገሊጹ።
እዚ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ዳሕረዋይ ፈተነ 

ሚሳይል፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልታት 
መበል ካልኣይ ግዜኣ እዩ።

ምምሕዳር ጣሊባን ወፍሪ ክታበት ፖልዮ ኣፍቂዱ
ንኣፍጋኒስታን ዘመሓድር ዘሎ ስርዓት 

ጣሊባን፡ ኣብታ ሃገር ንልዕሊ ትሽዓተ ሚልዮን 
ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ዝዕድሚኦም 

ኣቐዲሙ፡ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም 
ጆንግ ኡን፡ ሰራዊቱ ዘካይዶ ወተሃደራዊ 
ልምምድ ከሐይልን፡ ኣድላዪ እንተኾይኑ’ውን 
ንግብራዊ ኲናት ድሉው ክኸውንን ትእዛዝ 
ምትሕልላፉ ኣይርሳዕን።
ሰሜን ኮርያ፡ ናብ ኣመሪካ ክበጽሕ ዝኽእል 

ዓቕሚ ዝውንን ስግረ-ኣህጉራዊ ባለስቲካዊ 
ሚሳይል ዝርከቦም ልዕሊ 70 ሚሳይላት ኣብ 
2022 ንፈተነ ከምዝወንጨፈት ጸብጻባት 
የመልክቱ።
ሰሜን ኮርያ፡ ከም መልሰ-ግብሪ ናይቲ 

ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይድኦ ዘለዋ 
ወተሃደራዊ ልምምዳት፡ ፈተነታት ኑክለስያዊ 
ኣጽዋር ዝርከቦ ሓያሎ ሚሳይላት ፈተነ 
ከተካይድ ከምእትኽእል እዮም ተንተንቲ 
ህሉው ኩነታት ዝእምቱ።

ህጻናት ንምብጻሕ ዝዓለመ ወፍሪ ክታበት 
ፖልዮ ክካየድ ከምዘፍቀደ ሚኒስትሪ ጥዕና 
ናይ’ታ ሃገር ኣፍሊጡ።

ሕማም ፖልዮ ኣብ ህጻናት ሞትን 
ስንክልናን ከስዕብ ዝኽእል ብኽታበት 
ክትቈጻጸሮ ዝኽእል ሕማም እኳ እንተኾነ፡ 
ከም ጣሊባን ዝኣመሰሉ ኣኽራሪ ሃይማኖታዊ 
መርገጺ ዘለዎም ስርዓታት ነቲ ክታበት 
ክኽልክልዎ ከምዝረኣዩ ምንጭታት ዜና 
ይሕብሩ።
ሕማም ፖልዮ፡ ብደረጃ ዓለም ብዓሰርተታት 

ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ክታበት ወፍሪ ዳርጋ 
ጠፊኡ ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ኣብ ኣፍጋኒስታንን 
ጎረቤት ሃገር ፓኪስታንን ግን ዛጊት ተርእዮ 
ናይዚ ሕማም ከምዘሎ እዩ ዝሕበር። 
ገለ ካብቲ ጠንቂ ተርእዮ ሕማም ፖልዮ 

ኣብዘን ሃገራት ድማ፡ ጸጥታዊ ጸገማትን 
ብሰንኩ ዝሰዓበ ምምዝባልን ኮይኑ፡ ኣተሓሳስባ 

ሕብረተሰብ እውን ነቲ ወፍሪ ክታበት 
ዕንቅፋት ይኾኖ ምህላዉ እዩ ዝግለጽ።
ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብዚ ሰሙን’ዚ 

ዝጀመረ ወፍሪ ክታበት ጸረ-ፖልዮ፡ ካብ 34 
ኣውራጃታት ናይታ ሃገር ነቲ 31 ዝሽፍን 
ኮይኑ ንኣርባዕተ መዓልታት ክጸንሕ ምዃኑ 
ዝሓበረ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍጋኒስታን፡ 
እቲ ክታበት ኣብተን ዝተረፋ ሰለስተ 
ኣውራጃታት ብሰንኪ ኣዝዩ ዝሑል ኩነታት 
ኣየር ከምእተናወሐ ኣረዲኡ።
ንሱ ወሲኹ፡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሎሚ 

ዓመት ዝኾነ መልከፍቲ ቫይረስ ፖልዮ 
ከምዘይተመዝገበ ይሕብር።
ጣሊባን፡ ኣብ ዝሓለፋ ኣዋርሕ ንደቂ-

ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ዘይመንግስታዊ 
ትካላት ክእግድን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 
ዩኒቨርሲቲታትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-
ትምህርትን ከይመሃራን ክኽልክልን እዩ 
ጸኒሑ። ሕጂ ግና ኣብ’ዚ ክካየድ ጀሚሩ ዘሎ 
ወፍሪ ክታበት፡ ሞያውያን ደቂ-ኣንስትዮ 
ክሳተፋ ኣፍቂዱ ኣሎ።

ወጻእተኛታት ድማ መገሻታት ከምዝፈጸሙ 
ይሕበር።
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