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ውሑስ ውሑስ 
ኣከባቢ፡ ኣከባቢ፡ 

ባእታ ሰብኣዊ ባእታ ሰብኣዊ 
ክብረትን ክብረትን 
ደራኺ ደራኺ 

ልምዓትንልምዓትን

ካብ ጀዛን ክሳብ ዓረዛን ግዝግዛንካብ ጀዛን ክሳብ ዓረዛን ግዝግዛን

ገጽ  7ገጽ  7

ነድሪ ዓይኒነድሪ ዓይኒ መደባትና ኣብ ግዜኦም መደባትና ኣብ ግዜኦም 
ንኸነተግብሮም  . . .ንኸነተግብሮም  . . .

ኣባላት ማ/ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ 50 ከረጺት ደም ለጊሶምኣባላት ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ 
ኤርትራ፡ ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን 
- ብ15 መጋቢት 50 ከረጺት ደም 
ለጊሶም።
እቲ መደብ፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ ብስሩዕ 

ዘካይድዎ ወለንታዊ ልግሲ ምዃኑ 
ዝሓበረ፡ ኣቦ-መንበር ወለንታውያን 
ለገስቲ ደም ኣብ’ቲ ቤት-ጽሕፈት ኣቶ 
ተኽለ ሃብተ፡ ምስ ምብራኽ ንቕሓት 
ኣባላት ኣብ ልግሲ ደም፡ ቊጽሪ ለገስቲ 
ከምዝወሰኸ ኣረዲኡ።
ካብ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ 

ደም ኣቶ ገብረዮናስ ገብረትንሳኤ፡ ኣባላት 
ፖሊስ በብኣሃዱኦም ተጠርኒፎም ደም 

ንምልጋስ ዝወስድዎ ስሩዕ ተበግሶታት፡ 
ብሃገራዊ ባንክ ደምን ሃገራዊ ማሕበር 
ወለንታውያን ለገስቲ ደምን ብኣብነት 
ዝጥቀስ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ገሊጹ። 
ኣባላት መደበራት ፖሊስን ትራፊክን 

ዞባ ማእከል እውን፡ ኣኣብ ሰለስተ ወርሒ 
ደም ከምዝልግሱ፡ ኣብ ሃገራዊ ባንክ 
ደም ኣወሃሃዲ ልግሲ ደም ነርስ ዑቕባይ 
ዮውሃንስ ሓቢሩ።
ኣባላት ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ 

ኤርትራ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት’ውን ልዕሊ 
100 ከረጺት ደም ከምዝለገሱ ሰነዳት 
የረድኡ።

ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን፡ ኢጣልያን ሆላንድን ‘8 መጋቢት’ ብድምቀት ጸምቢሎም
ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን፡ ኢጣልያን 

ሆላንድን፡ ‘8 መጋቢት - ኣህጉራዊ መዓልቲ 
ደቂ-ኣንስትዮ ብድምቀት ጸምቢሎም።
ኣብ ጀርመን - ኤርትራውያን ነበርቲ 

ከተማታት ዱዙልዶሩፍ፡ ማይንስ፡ ሽቱትጋርት፡ 
ካስል፡ ካይዘርስላውተር፡ ፍራንክፈርት፡ 
ቱቢንገን/ሮትሊንገን፡ ዳርምሽታት፡ ቢሊፈልድ፡ 
ኑሩንበርግ/ኤርላንገን ኣብ ዝገበርዎ - ሓለፍቲ 
ኤምባሲ ኤርትራ፡ ብርክት ዝበሉ ወለድን 
መንእሰያትን ዝተሳተፍዎ ጽምብላት፡ ንጉዕዞ 
ታሪኽ ቃልሲ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዘብርህ 
ኣስተምህሮ፡ ስነ-ጥበባዊ መደባትን ካልእን 
ቀሪቡ። 
ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት - ኣብሩዞ፡ 

ባሪ፡ ካታንያ፡ ሚላኖ፡ ፓለርሞ፡ ፓርማ፡ ፒዛን 
ሮማን - ኢጣልያ እውን ኣብ ዘካየድዎ 
ጽምብል፡ ኣደ-መንበር ሃ.ማ.ደ.ኤ ጨንፈር 
ኤውሮጳ ወ/ሮ ንግስቲ ጸጋይ፡ ንታሪኽን ቅያን 

ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ዝገልጽ መደረ 
ኣቕሪባ።  
ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን ጴጥሮስን ካልኦት 

ሓለፍቲ ኤምባሲን እውን ናይ ‘ዮሃና’ ቃል 
ኣስሚዖም።
ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት 

ኣምስተርዳም፡ ሮተርዳም፡ ኡትረኽት፡ 
ኣመርስፎርትን ዝዎለን - ሆላንድ ኣብ 
ዘካየድዎ ጽምብል ድማ፡ ኣደ-መንበር ሃማደኤ 
ኣብ ሆላንድ ወ/ሮ ኤልሳ ስዩም፡ ኤርትራውያን 
ደቂ-ኣንስትዮ ሓድነተንን ጥምረተንን ዓቂበን፡ 
ኣብ’ዚ መድረኽ ህንጸት ሃገር መሪሕ ተራአን 
ከዕዝዛ ኣዘኻኺራ።
ካብ ቤት-ጽሕፈት ኮማውን ቈንስላውን 

ጉዳያት ኣቶ ኢሳቕ ምናሴ፡ ምርግጋጽ ምዕሩይ 
ዕድላት ዜጋታት ብሓፈሻ፡ መሰልን ማዕርነትን 
ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ - ሓደ ካብ ቀንዲ 
ዕላማታት መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ገሊጹ።

ምም/ዞባ ማእከል፡ ን352 ኣባላት 
ሞያዊ ትምህርቲ ሂቡ

“ቅነ ሕጊ፡ ኣገዳሲ ትምህርቲ ንረኽበሉ ኣሎና” ነበርቲ ከተማ ከረን

ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ካብ 1 
ክሳብ 3 ሰሙን ብዝተፈላለየ ዓውደ-
ሞያ ዘሰልጠኖም 161 ደቂ-ኣንስትዮ 

ዝርከባኦም 352 ኣባላት፡ ብ15 መጋቢት 
ተመሪቖም።
እቲ ትምህርቲ፡ ምሕደራን መሪሕነትን፡ 

መሪሕነትን ስነ-ምግባርን፡ ኣተሓሕዛ 
ሕሳባትን ላይብረሪ ሳይንስን ዘጠቓለለ 
ምንባሩ፡ ሓላፊ ኣሃዱ ምምዕባል ዓቕሚ-
ሰብ መንእሰይ በረኸት ታደሰ ሓቢሩ።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ምምሕዳርን 

ፋይናንስን ኣቶ ተኪኤ ቀለታ 

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ፍልጠትን ሞያን 
ዝዓጠቐ ስራሕተኛ - ብቑዕን ጽፉፍን 
ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ደራኺ ተራ 
ከምዘለዎ ብምዝኽኻር፡ ምምሕዳር 
ዞባ ምስ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት 
ኤርትራ ብምትሕብባር ናይ ስልጠናን 

ኣገልግሎት ምኽሪን መደባት ሰሪዑ 
ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሃየ 

ሃይለ ድማ፡ ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ 
ትምህርቲ ብግብራዊ ስራሕ ክድርዕዎ 
ኣዘኻኺሩ።

ብምኽንያት እቲ “ሕጊ ንሰብኣዊ 
ክብረትን ልምዓትን” ብዝብል ቴማ፡ 
ካብ 13 ክሳብ 18 መጋቢት ዝካየድ 
ዘሎ ቅነ ሕጊ፡ ኣብ ኣብያተ-ፍርዲ 
ዝወሃብ ዘሎ ናጻ ደገፍ ኣገልግሎት 
ሕጊ፡ ዝጸንሖም ኣፍልጦ ክብ ኣብ 
ምባል ኣገዳሲ ትምህርቲ ይረኽቡሉ 
ከምዘለዉ፡ ነበርቲ ከተማ ከረን 
ገሊጾም።
ቅድሚ ሕጂ ድሩት ኣፍልጦ 

ከምዝጸንሖም ዝጠቐሱ ገለ ወሃብቲ 
ርእይቶ፡ ካብ’ዚ ተኸፊቱ ዘሎ 
ዕድል ብዙሕ ይጥቀሙ ከምዘለዉ 
ኣረጋጊጾም።
“ሕብረተ-ሰብና፡ ንሕጊ ተማእዚዙ 
ዝኸይድ ስልጡን ሕብረተ-ሰብ 
እዩ” ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ፡ 
ቅነ ኣፍልጦ ሕጊ ነቲ ዝጸንሐ ባህሊ 
ዝድርዕ ምዃኑ ኣገንዚቦም።
ዳኛ ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ 

ኣቶ ማሕሙድ እድሪስ ማሕሙድ፡ 
ሕጊ ግዴታን ግቡኣትን ፈሊጥካ 
እትነባበረሉ ዓንዲ ምዃኑ ብምሕባር፡ 
እቲ ቅነ ኣብ ምስራጽ ኣፍልጦ 
ሕጊን ኣፈታትሓ ጉዳያትን ልዑል 
ኣስተዋጽኦ ስለዘለዎ፡ ሕብረተሰብ 
ብግቡእ ክጥቀመሉ ኣዘኻኺሩ።
ቅነ ኣፍልጦ ሕጊ፡ ኣብ መላእ ሃገር 
ብዝተፈለለየ ንጥፈታት ይካየድ 
ከምዘሎ ይፍለጥ።

ንምዕባለ ኵዕሶ ሰኪዐት ንምዕባለ ኵዕሶ ሰኪዐት 
ዝሕግዝ ውሳነታት ሓሊፉዝሕግዝ ውሳነታት ሓሊፉ
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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)
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ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ውሑስ ኣከባቢ፡ ባእታ ሰብኣዊ ክብረትን ደራኺ ልምዓትንብከላ ኣከባቢ ዝጠንቆም፡ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለምና ዝወረዱን 
ዝወርዱ ዘለዉን ከበድቲ ሓደጋታት፡ 
ንትሕዝቶ ናይ’ቶም ንሰምዖም ዘሎና 
ዜናታት፡ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን፡ 
ይብሕትዎ ኣለዉ እንተበልና ምግናን 
ኣይኮነን። ናይ ሓጺር እዋን ተዘክሮ 
ጥራይ ምስ እንርኢ፡ ኣብ ዝሓለፈት 
ዓመተ 2022፡ ካብ ማእከላይ ምብራቕን 
ርሑቕ ምብራቕ ኤስያን ክሳብ ቀርኒ 
ኣፍሪቃ፡ ካብ ኣሜሪካ ክሳብ ኤውሮጳን 
ኣውስትራልያን ዝዝርጋሕ ዝተናውሐ 
ድርቂ፡ ልዑል ክሊማዊ ዋዒ ወይ 
ዛሕሊ፡ ምዝባዕ ወቕትን መጠንን 
ዝናብ፡ ምልዓል ማያት ጽፍሒ ባሕሪ፡ 
ምዝንባልን ዕንወትን ስርዓተ-ህይወት 
(ecosystem)፡ ተመዝጊቡ ነይሩ። 
ንዝበዝሐ ክፋል ፓኪስታን ኣብ 
ዕልቕልቕ ብምእታው፡ ንህይወት 
ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ኣብ ከቢድ 
ሓደጋ ዘእተወ ፍጻመ ናይ ቀረባ እዋን 
ተዘክሮ እዩ። 
እቲ ዝኸፍአን ኣዝዩ ሓደገኛን ሸነኽ 

ብከላ ኣከባቢ፡ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ኣብቲ 
ዘሎ ወለዶ ጥራይ ከይተሓጽረ፡ ንኣዝዩ 
ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ስምብራት ዝሓድግ 
መንጎ-ወለዶኣዊ ብድሆ ምዃኑ እዩ። 
ኣብ ባህርያዊ ኣከባቢ ዘጋጥም ዝኾነ 
ዓይነት ለውጢ፡ ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን 
ብዘይ ጥርጥር ስግኣት ህላወ ደቂ ሰባት 
ብምዃን ኣብ ህይወት፡ ማሕበራውን 
ቍጠባውን ንጥፈታት መነባብሮ 
ጽልዋኡ ብግሁድ ይርአ ኣሎ። 
ብተወሳኺ፡ ሳዕቤን ብከላ ኣካባቢ፡ ኣብቲ 
ሳዕቤን ዝተራእየሉ ኣካባቢ ብዝተፈጸሙ 
ጠንቅታት ብከላ ጥራይ ከይተደረተ፤ 
ኣብ ኣዝዩ ርሑቕ ቦታ ዝፍጸም 
ከባብያዊ ጉድኣት (ብከላ) ኣብ ልዕሊ 
ካልእ ኣዝዩ ዝረሓቐ ኣከባቢ ኣሉታዊ 
ጽልዋ ዘውርድ ምዃኑ እቲ ካልእ 
ኣሻቓሊ ብድሆ ምዕቃብ ኣከባቢ እዩ።  
ንምዃኑ፡ ኣከባቢ ብፍላይ ድማ 

ባህርያዊ ኣከባቢ፡ ክንብል ከሎና እንታይ 
ማለትና እዩ፧  ባህርያዊ ኣከባቢ፡ ማለት 

ኣብ እንነብረሉ ኣከባቢ ብባህሪ ዝርከቡ 
ህይወታውያንን ዘይህይወታውያንን 
ከም ክሊማን ኵነታት ኣየርን፤ 
ጂኦግራፍያዊ ቅርጺ መሬት፤ ኣኻውሕ፡ 
ማዕድናትን ሓመድን፤ ባህርያዊ ቡቕሊ 
(ኣታኽልቲ)፤ መበቆላውያን እንስሳታትን 
ደቀቕቲ ተሃዋስያንን፤ ልዕለን ትሕተን 
ባይታዊ ማይ፤ ውቅያኖሳትን ማያዊ 
ገማግምን ዘጠቓልል ባህርያዊ ትዕድልቲ 
(ህያብ) እዩ። ባህርያዊ ኣከባቢ፡ 
ኣብ መንጎ እዞም ህይወታውያንን 
ዘይህወታውያንን ኣካላት ባህርያዊ 
ኣከባቢ ዘሎ ዝምድናን ሓድሕዳዊ 
ምጽልላውን ‘ውን የመልክት። ኣብ 
ርእሲ’ዚ፡ ባህርያዊ ኣከባቢ፡ ንባህርያዊ 
ቦታ (ሰፈር) ህይወታውያን ይገልጽ። 
ንኣብነት፡ ባህርያዊ ኣከባቢ ሓራምዝ 
ምድረ-ሳዕሪ (ሳቫና) ከምኡ’ውን 
ጫካታት እዩ ብምባል ንገልጾ። 
ውሑስ፡ ጽሩይ፡ ጥዑይን ዘላቕን ኣከባቢ 

መሰረት ህላወ ኵሎም ህይወታውያን 
እዩ። መሰረታዊ ድልየታት ደቂ ሰባት 
ብቐጥታ ይዅን ብተዘዋዋሪ፡ ብዝያዳ 
ኣብቲ ንነብረሉ ባህርያዊ ኣከባቢ 
ይምርኰስ። ነተንፍሶ ኣየር፡ ንሰትዮ 
ማይ፡ ንበልዖ መግቢ፡ ክዳውንትናን 
መዕቈቢናን ነዳልወሉ ጥረ-ነገር፡ ኵሉ 
ካብ ኣካባቢና ንረኽቦ። 
ባህርያዊ ኣከባቢ፡ ብጉድለት ደቂ 

ሰባትን ባህርያዊ ክስተታትን ይብከል 
(ይዓኑ)። ጉድለት ደቂ ሰባት እንብሎም 
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ብከላ ኣከባቢ 
(ከም ብከላ ኣየር፡ ብከላ ማይ፡ ብከላ 
ውቅያኖሳትን ገማግም ማያት፡ ምምራዝ 
ሓመድ፡ ብከላ ድምጺ፡ ሓደገኛ ብከላ 
ጨረርታ/ጸርገ-ንጡፍ ባእታ፡ ብከላ 
ጉሓፍ፡ ብከላ ፕላስቲክ፡ ወዘተ) ጉድለት 
ጽርየት፤ ምብራስ ኣግራብ፤ ዘይውሕሉል 
ኣጠቓቕማ ባህርያዊ ጸጋታት፤ ሃደንን 
ምጽናት ካልኦት ህይወታውያንን፤ 
ግቡእ መስርሖም ዘይወድኡ ጀነቲካዊ 
ምሕየሻታት፤ ግጉይ ኣወጋግና ጉሓፍ 
ንዝብሉ የጠቓልል። ምንቅጥቃጥ 

ምድሪ፡ ዕልቕልቕ፡ እሳተጐመራ፡ ህቦብላ፡ 
ዝኣመሰሉ ጂኦግራፊያዊ መስርሓት 
ምድሪ ኸኣ ንድሕነት ባህርያዊ ኣከባቢ 
ብኣሉታ ዝጸልዉ ባህርያዊ ክስተታት 
እዮም። 
ብጉድለት ደቂ ሰባት ዝስዕብ ብከላ 

ወይ ዕንወት ባህርያዊ ኣከባቢ፡ ቅድሚ 
ሕጂ ተራእዩን ተሰሚዑን ብዘይፈልጥ 
መንገዲ ንሰብኣዊ ክብረትን ኵሉ 
መዳያዊ ንጥፈታት ልምዓትን ብኣሉታ 
ክጸሉ ይረአ። ሰብኣዊ ክብረት ኣብ 
ዕድመ፡ ጾታ፡ ሕብሪ ቆርበት፡ እምነት፡ 
ፖለቲካዊ ኣረኣእያ፡ ማሕበራዊን 
ቍጠባውን ደረጃታትን ካልኦትን 
መሰረት ዝገበረ ፍልልይን ዘይብሉ 
ንኹሉ ፍጡር ወዲ ሰብ ዝምልከት 
ባህርያዊ መሰል እዩ። ብከላ ወይ ዕንወት 
ባህርያዊ ኣከባቢ ንዝተፈላለዩ ሸነኻት 
ሰብኣዊ ክብረት ብኣሉታ ይጸሉ። 
ብህይወት ምንባር፡ ቀረብ እኹልን 
መኣዛውን መግቢ፡ ውሑስ ዝስተ ማይ፡ 

መዕቈብን ክዳንን፡ ምምላእ ኣካላውን 
ኣእምሮኣውን ጥዕና፡ ቀረብ ካልኦት 
ማሕበረ-ቍጠባዊ ኣገልግሎታትን 
ዝብሉን ተዛመድትን ባእታታት 
ሰብኣዊ ክብረት ኣብ ባህርያዊ ኣከባቢ 
ይምርኮሱ። 
ብኻልእ ኣገላልጻ፡ ብከላ ወይ 

ዕንወት ባህርያዊ ኣከባቢ መሰረታዊ 
ድልየታት ደቂ ሰባት ብቐሊሉ ከም 
ዘይርከቡ ብምግባርን ንህላውነቶም 
ኣብ ዘስግእ ኵነታት ብምውራድን 
ኣብ ሰብኣዊ ክብረት ሓደገኛ ሳዕቤን 
የኸትል። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ብከላ ኣከባቢ 
ብዘውርዶም ዝተፈላለዩ ዘይንቡር 
ሳዕቤናት፡ ከም ሰብኣዊ ምፍንቓል፡ 
ምጉዳል ሽቕለት፡ ምንቍልቋል እቶትን 
ጉድለት መሰረታዊ ድልየታትን፤ 
ብኽነት ጸጋታት፡ ድኽነትን፡ ካልኦት 
ማሕበረ-ቍጠባዊ ብድሆታትን ኣኸቲሉ 
ንልምዓት ብኣሉታ ይጸሉ።  
ካብ ልምዓት ከይወጻእና፡ ብፍላይ 

ምስ ምዕቃብ ኣከባቢ ተዛሚዱ ዝለዓል 
ነጥቢ፡ ዘላቕነት መደባት ልምዓት 
ምርግጋጽ ዝብል እዩ። ዘላቂ ልምዓት 
ክበሃል ከሎ፡ ኵሎም ዝካየዱ መደባት 
ልምዓት ንረብሓ ህሉውን መጻእን 
ወለዶታት ኣብ ግምት ዘእተዉ ክኾኑ 
ከም ዘለዎም የመልክት። እዚ ማለት፡ 
ልምዓታዊ ንጥፈታት ንዕቃበ ኣከባቢ 

ብዘካተተን፡ ህሉው ባህርያዊ ሃብቲ 
እንተላይ ንረብሓ መጻኢ ወለዶ ኣብ 
ግምት ብዘእተወን ብውሕሉል ኣገባብ 
ምጥቃም የመልክት። 
ምዕቃብ ጽሩይ ኣከባቢ፡ ካብ ነዊሕ 

እዋን ኣትሒዙ፡ ኣካል ክብርታት 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ኮይኑ እዩ 
ጸኒሑ። ኣብ ምዕቃብ ኣከባቢ ዝቐንዑ 
ዝተፈላለዩ መምርሒታት፡ ኣብቶም 
ናይ ዘመናት ዕድመ ዘለዎም 
መሰረታውያን ሕግታት ሕብረተሰብና 
ብንጹር ተደብቲሮም ንረኽቦም። ገለ 
ካብዚኣቶም፡ ምሕደራ መሬት ሕርሻን 
መንበሪ ቦታን፤ ዕቀባ ኣግራብ፡ ሕዛእትን 
መጋሃጫን፤ ኣጠቓቕማ ጸጋታት ማይ 
(ዒላታት፡ ፈልፈልቲ ማያት፡ ወሓይዝ)፤ 
ኣገባብ ኣተኣላልያ እንስሳ ዘቤት፤ ሃደንን 
ቀይድታቱን፡ ዝምልከቱ ኮይኖም፡ 
ንሳዕቤን ጥሕሰት ናይዞም ሕግታት 
ዘካተተ ትሕዝቶ’ውን ኣለዎም። 
ብተወሳኺ፡ ኣብ ሕብረተሰብና ብሰፊሑ 

ዝዝውተሩ ሜላታት ምቅይያር 
ኣዝርእቲ ኣብ እዋን ማሕረስ፡ ፍርያምነት 
መሬት ዘደንፍዑ ዝተፈላለዩ ያታዊ 
ኣገባባት፡ ምውሳብ እንስሳታት፡ ምውሳብ 
ፍረታት፡ ዝኣመሰሉ ልምዳዊ ኣገባባት 
ኣብ ምክልኻልን ምዕቃብን ባህርያዊ 
ኣከባቢ ኣገዳስነቶም ልዑል እዩ። 
ድሕሪ ናጽነት፡ ንምክልኻል፡ 

ምሕደራን ፍወሳን ኣካባቢ ዝምልከቱ 
ብርክት ዝበሉ ሕግታት ተኣዊጆም። 
ገለ ካብዚኣቶም፥
• ኣዋጅ ቍጽሪ 58/1994፡ ኣዋጅ 

መሬት፤  
• ኣዋጅ ቍጽሪ 104/1998፡ ኣዋጅ 

ሃብቲ ዓሳ፤  
• ሕጋዊ ምልክታ 64/2003፡ ፍርያት 

ሕርሻ ባሕሪ ንምቍጽጻር ዝወጽአ 
ሕጋጋት፤ 
• ሕጋዊ ምልክታ ቍጽሪ 63/2002፡ 

ረቂቕ ፌስታል ኣብ ኤርትራ ከይፈሪ፡ 
ከይኣቱ፡ ከይሽየጥ ወይ ከይዝርጋሕ 
ንምኽልካል ዝወጽአ ሕጋጋት፤
• ሕጋዊ ምልክታ ቍጽሪ 99/2004፡ 

ረቂቕ ፌስታል ኣብ ኤርትራ ከይፈሪ፡ 
ከይኣቱ፡ ከይሽየጥ ወይ ከይዝርጋሕ 
ንምኽልካል ዝወጽአ ሕጋጋት 
መመሓየሺ፤ 
• ኣዋጅ ቍጽሪ 155/2006፡ ኣዋጅ 

ዕቃበን ልምዓትን፡ ዱርን እንስሳ ዘገዳምን፤

• ኣዋጅ ቍጽሪ 156/2006፡ ኣዋጅ 
ውሸባ ቡቕሊ፤
• ሕጋዊ ምልክታ 114/2006፡ 

ንምምጻእ፡ ኣተሓሕዛ፡ ኣጠቓቕማ፡ 
ኣከዛዝናን ምጉሓፍን ጸረ-ባልዕ 
ንምውሳን ዝወጸ ሕጋጋት፤  
• ሕጋዊ ምልክታ ቍጽሪ 117/2010፡ 

ሕጋጋት ንምሃብ ፍቓድ እታውን 
ሰደድን ቀጸላ ኦዞን ዝጽንቅቝ ነገራትን፡ 
ቀጸላ ኦዞን ኣብ ዝጽንቅቝ ነገራት 
ዝምርኮሱ ናውቲ ወይ ፍርያት፤
• ኣዋጅ 162/2010፡ ኣዋጅ ማይ 

ኤርትራ፤
• ኣዋጅ ቍጽሪ 179/2017፡ መርሓ 

ምክልኻል፡ ምሕደራን ፍወሳን ኣከባቢ 
ኤርትራ፤
• ሕጋዊ ምልክታ ቍጽሪ 127/2017፡ 

ሕጋጋት ምክልኻልን ምሕደራን 
ኣከባቢ፡ ዝብሉ ሕግታት ይርከብዎም።
መሰረታዊ ትሕዝቶ ናይ’ዞም 

ሕግታት፡ እዞም ሕግታት በብዓውዱ 
ኣብ ዘተኵሩሉ ኣርእስቲ (ንኣብነት፡ 
መሬት፡ ማይ፡ ሃብቲ ባሕሪ፡ ዱርን እንስሳ 
ዘገዳምን፡ ወዘተ) ዝካየዱ መስርሓት 
ምዕቃብ ኣከባቢ ምግላጽን፡ ብሓፈሻ ኣብ 
ውሕሉል ኣጠቓቕማ ጸጋታት ዝቐንዐ 
ኣማእዛኒ መምርሒታት ምቕማጥን እዩ። 
ኣዋጅ ቍጽሪ 179/2017 ኣዋጅ መርሓ 
ምክልኻል፡ ምሕደራን ፍወሳ ኣከባቢ 
ኤርትራ፡ ንምዕቃብ ኣከባቢ ኣመልኪቱ 
ከም ቀንዲ ኣዋጅ ዝውሰድ ኮይኑ፡ 
ኣብ መቕድም ናይዚ ኣዋጅ ህይወት 
ብሓፈሻ ኣብ ኣከባቢ ከም ዝምርኮስ፤ 
ኣከባቢ፡ ንቝጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ባህላውን 
መንፈሳውን ድልየታት ህዝብን ጽቡቕ 
ናይ ምርኣይ ባህግታቱን ከም ዘገልግል፤ 
ግቡእ ምሕደራን ምክልኻልን ኣከባብን 
ርትዓዊ መዓላ ባህርያዊ ጸጋታትን 
ኣገዳሲ ሸነኽ መስርሕ ውሑስ ልምዓት 
ከም ዝኾነን፡ ንቝሕ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ 
ምክልኻል፡ ምሕደራን ፍወሳን ኣከባቢ 
ወሳኒ ምዃኑን ይገልጽ። 
ብኻልእ ኣገላልጻ፡ መሰረታዊ ዕላማ 

ናይዚ ኣዋጅ’ዚ ክብ ኢሎም ንዝተገለጹ 
ዓበይቲ ሽቶታት ንምዕዋት እዩ። 
ውሑስ ኣከባቢ ምስ መስርሕ ልምዓት 
በቲ ሓደ፡ ምስ ድሕነትን ራህዋን ደቂ 
ሰባት ድማ በቲ ካልእ ዘይነጻጸሉ ኣካላት 
እዮም። ህይወት ብሓፈሻ ኣብ ኣከባቢ 
ይምርኰስ። ስለዚ ዕላማ ምሕደራ፡ 
ምክልኻልን ፍወሳን ኣከባቢ፡ የርክበሉ 
ዘይበሃሎ፡ ጾር ኵሉ ወዲ ሰብ እዩ። እዚ 
ዕማም ብዘይንጡፍ ተሳትፎ ኵሉ ሰብ 
ሽቶኡ ክወቅዕ ስለ ዘይክእል፡ ንቕሓት 
ኵሉ ወገን ንምብራኽ ቀጻልነት ዘለዎ 
ጎስጓሳት ኣብ ህዝቢ ምክያድ የድሊ። 
ነዞም ብህይወት ንምንባር ወሰንቲ፡ 

ንልምዓታዊ መደባት ከኣ ስትራተጂያዊ 
ዝኾኑ ጸጋታት ባህርያዊ ኣከባቢ 
ንምዕቃቦም፡ ብመንግስቲ ንዝወጹ 
ሕግታትን መምርሒታትን ብዝግባእ 
ተኸቲልካ ምስራሕ ግድነታዊ እዩ። 
ኣብ ርእሲ’ዚ ጠንቅን ሳዕቤንን ብከላ 
ኣከባቢ ኪኖ ክሊ ግዝኣታዊ ዶብ ሃገራት 
ዝኸይድ ብምዃኑ፡ ኣብ ረብሓ ሃገር 
መሰረት ዝገበረ ዞባውን ኣህጉራውን 
ጽምዶታት ብምግባር፡ ነዚ ሓባራዊ 
ብድሆ ብኣድማዒ ውህደት ምግጣም 
የድሊ።  

  ብምኽንያት ቅነ ሕጊ 2ይ ዓመት  ብምኽንያት ቅነ ሕጊ 2ይ ዓመት 
- ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተዳለወ ዓንቀጽ- ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተዳለወ ዓንቀጽ
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ማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል 

ካብ ጀዛን ክሳብ ዓረዛን ግዝግዛን3ይ ክፋል

ኣብ ዓንቀጽ ካልኣይ ክፋል ናይዚ 
ኣርእስቲ’ዚ፡ ብርጌድ 45 ብደብረሳላ 
ኣቢሉ ናብ ሩባ ሰበር ብምውራድ ሓጺር 
ዕረፍቲ ብምውሳድ፡ ነቲ ቅድሚ ዓደርደ 
ምብጻሕካ ዝርከብ ጎላጕል ሰንጢቑ 
ኣማስያኡ ናብ መስመር ጽርግያ ዳዕሮታይ 
ክጽጋዕ ከም ዝጀመረ፣ ኣብ ዳዕሮታይ ግን 
ኣብ መንጎ ሓለዋ ጽርግያ ጸላእን ስለያ 
ተጋደልትን ናይ ሓጺር ምልውዋጥ 
ተዅሲ ድሕሪ ምክያዱ ጸላኢ ከም 
ዝሃደመን ሓደ ተጋዳላይ ከም ዝተወግአን፣ 
ግና፡ እቲ ሰራዊት ጕዕዞኡ ከይተዓናቐፈ 
ንመንሱራን ኣካራን ሓሊፉ ኣብ ገርገርን 
ማይ-መደፍን ምስ ብርጌድ 24 ከም 
እተጸንበረ፣ ሓንቲ ቦጦሎኒ ካብ ብ/24 
ድማ ኣብ ድግድግ ብዘካየደቶ ድብያ፡ 
ሰራዊት ዘሳፈራ ሰለስተ ኦራላትን ሓንቲ 
ሲቪል ጆሜትራ ዝሓዛ ላንድሮቨርን ከም 
ዝደምሰሰት፣ ኣብ መንጎ’ታ ዝተደምሰሰት 
ኣሃዱ ጸላኢ፡ ወተሃደራዊ ክዳን ዝተኸድና 
ደቂ-ኣንስትዮ ስለ ዝተረኽባ ኸኣ ጸላኢ 
ደቂ-ኣንስትዮ ይዕስክር ከይህሉ ኣብ 
መንጎ’ቶም ዘጥቅዑ ተጋደልቲ ንግዜኡ 
ኣካታዒ ጕዳይ ኮይኑ ከም ዝነበረ ተተሪኹ 
ነይሩ። መቐጸልታኡ እንሆ፦
እቲ ካብ ሞት ዝደሓነ ጆሜትራ፡ ብዛዕባ’ታ 

ዝተደምሰሰት ኣሃዱ ጸላኢ ጥልቕ ኢሉ 
ዝፈልጦ ጕዳይ ኣይነበሮን። ኣጋጣሚ 
ኮይኑ ኣብቲ ድብያ ስለ ዝኣተወ ጥራይ፡ 
እቶም ምስኡ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ሰባትን 
መኪናኡን ካብ ስራሕ ወጻኢ ክዀኑ 
ከለዉ፡ ንሱ ግን ንእስክላ ድሓነ። እቶም 
ተጋደልቲ፡ መንነት ናይቲ ደቀንስትዮ 
ዝነበራኦ ኣሃዱ ጸላኢ ንምፍላጥ ኣብ 
ምክታዕ ከለዉ ግን ካብ ድምጺ ሓፋሽን 
ካልኦት ኣካላት ውድብ ናይ ድሕሪ 
መስመርን እቲ ምስጢር ተቐልዐ። ብኡ 
መሰረት፡ እቲ ዝተደምሰሰ ኣሃዱ ጸላኢ፡ 
ጕጅለ ባህሊ (ኪነት) እዚ ምብራቕ -ክፍሊ 
ሃገር ሃረርጌ- ምስ ንዕኣቶም ንምዕጃብ 
ዝተንቀሳቐሰ ሰራዊት ምንባሮም ተረጋገጸ። 
እቲ ካብ ዕለተ ፍጻመ ሓሙሽተ መዓልቲ 
ጸኒሑ ብድምጺ ሓፋሽ ዝተነግረ ዜና፡ 50 
ወተሃደራት ተቐቲሎም፣ 20 ተወጊኦም፣ 
13 ካላሽን፡ 2 ኣርፒጂ፡ 2 ብሬን፡ 1 
ፒኣርሲ 77 ረድዮ ርክብ ከም ዝተመንዘዐ 
እዩ ተዘርዚሩ። “ተረካብ ይዓድዮ፣” 
ዝብሉኹም ከምዚ እዩ።
ወላ’ኳ እቲ ድብያ ነታ ኪነት ንምድምሳስ 

ተባሂሉ ዝተጻወደ እንተ ዘይነበረ፡ ጽልዋኡ 
ግን ካብ ነተን ነዳዲ ዝጸዓና 30 ቦጣት 
ምቅጻል፡ እዛ ጕጅለ ብምድምሳሳ ዝሓደጎ 
ስንብራት ይዓቢ ነበረ። ምኽንያቱ፡ እታ 
ኪነት ኣብ ሰሜን ንዝርከብ ሰራዊት 

ብቐስቃሲ ዝዀነ ዜማታት ከተዘናግዕን 
ከተበራብርን ናይ ምውጋእ ወኒ ከተለዓዕል 
ተባሂላ ካብ ከተማ ሃረር ተላኢኻ ኣብ 
ኤርትራ ዑደት ትገብር ዝነበረት እያ። 
ብመሰረት ተልእኾኣ፣ ናይ ኣፍዓበትን 
ከረንን ምርኢታታ ወዲኣ ናብ ኣስመራ 
እናተመልሰት ከላ ኣብ ድብያ ቦጦሎኒ 
ኣማንዝጊ ጋርዛ (ወዲጋርዛን) ሓይልኣብ 
ኢሳቕ (ወዲኢሳቕን) ኣትያ ተደምሰሰት። 
ምድምሳስ ናይታ ጕጅለ ድማ ካብ 
ኣእዛን ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ሓሊፉ፡ 
እቲ ወረ ብቕጽበት ኣብ ምብራቕን 
ማእከልን ኢትዮጵያ ናብ ዝነበረ ሰራዊት 
ተዘርግሐ’ሞ፡ ኣርዓዲ መልእኽቲ 
ኣማሓላለፈ። 
ጸላኢ፡ ካብቶም ዝሞቱ 50 ኣባላት 

ጕጅለ ባህልን ዓጀብቶምን፡ ኣብ 
መጀመርታ ነቶም ኣባላት ባህሊ 

ብምስጢር ናብ ሃረር ክግዕዞም ሓሲቡ 
ነበረ። ግን፡ እቲ ወረ ናብ ከተማ ሃረር 
ቀዲሙ ብምሕላፍ፡ ኣብ መንጎ’ቶም 
ኣብ መዓስከር ሻብዓይ ክፍለጦር ዝነበሩ 
ስድራቤታት ወተሃደራት ብዘይ ወግዒ 
ስለ ዝተዘርግሐ፡ እቲ ኣፍቃሪ ናይታ 
ጕጅለ ባህሊ ዝነበረ መላእ ነባሪ ከተማ 
ሃረር’ውን ክፈልጥ ግዜ ኣይወሰደሉን። 
በዚ ኣገባብ’ዚ እቲ ሓበሬታ ካብ ቍጽጽር 
ወጻኢ ስለ ዝኸደ፡ ወግዓዊ ስነ-ስርዓት 
ቀብሪ ክግበር ተወሰነ። 16 ሰናዱቕ ሬሳ 
ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ድሬዳዋ ተራጊፉ 
ኣብ ዓበይቲ መካይን ተጻዒኑ ብሰራዊትን 
ህዝብን ተሰንዩ ናብ መቓብር ሽንለ 
በጺሑ ሓመድ ኣዳም ክለብስ ከሎ ኸኣ፡ 
ህዝብን ሰራዊትን ብራዕዲ ኣንቀጥቀጠ። 
“ናብ ሰሜን ዘዝወፈረ ጦር ከምዚ ዓይነት 
ምላሽ ዝወሃቦ እንተኾይኑ ደኣ እንታይ’ዩ 
ፋይዳኡ!?” ዝብል ሕቶ’ውን ኣብ ነፍሲ-
ወከፍ ወተሃደርን ገባራይን ተደጋገመ።

ብርጌድ 45 ማይመደፍ ኣትዩ ምስ 
ፍላይ ማንታኡ ብርጌድ 24 ክራኸብ ከሎ፡ 
ድሮ ኣብ ዓረዛ ንዝዓስከረ ሰራዊት ጸላኢ 
ናይ ምድምሳስ ሓድሽ ውጥን ተታሒዙ 
ነበረ። ነቲ መደብ ባይታ ንጥጣሕ፡ ካልኣይ 
ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኣብርሃም ዓንዶም 
(ዓፋን) ነቲ ኣብ ደናጉል ኮይኑ ምንቅስቓስ 
ጸላኢ ዝከታተል ዝነበረ መራሒ ጋንታ 
ስልያ ብህጹጽ ናብ ማይመደፍ ክወርድ 
ጸውዖ። ብኡ ምኽንያት፡ መራሒ 
ጋንታ መብራህቱ ገብርሂወት ብዘብዘብ 
ማይመደፍ ምስ ኣተወ፡ እግሩ ከይዓጸፈ 
ቅዲ-ሑጻ ኣቀማምጣ ምድሪ ዓረዛ 
ከዳሉ ስለ ዝተነግሮ ኣብ ስራሕ ኣተወ። 
ዕጥቁን ጃኬቱን ኣቐሚጡ ሑጻ፡ ጒላ፡ 
ሓሙኽሽቲ ቀራሪቡ ከም ሰራሒት ዕትሮ 
ሓመድ ከቘምጥዕን ክጕድጕድን ጀመረ። 
ንሰናጭሮን ሩባታትን ቅርጺ መሬት 

ብሓምዅሽቲ ኣመልከተሉ። ንኣስማት 
ነፍሲ-ወከፍ ዓድታትን ታባታትን ድማ 
ኣብ ወረቓቕቲ ጽሒፉ ኣብ ዕንጨይቲ 
ብምስኳዕ ኣብቲ ዝድለ ሸኸለሉ።
መብራህቱ ገብርሂወት ኣባል ናይታ 

ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ትንቀሳቐስ 
ዝነበረት ብርጌድ 80 ነበር ብምንባሩ፡ ናይ 
ከባቢታት ዓረዛ ጽቡቕ ዝዀነ ኣፍልጦ 
ጸኒሑዎ እዩ። ክንድ ዝዀነ ኸኣ ነቲ 
ቅዲ ሑጻ ኣዳልዩ ድሕሪ ምውዳኡ፡ ካብ 
ርሑቕ ተጓዒዞም ዝመጽኡ ኣባላት 06 
(ህዝባዊ ምምሕዳር) ከይተረፉ ናብቲ 
ቅዲ ሑጻ ቀረቡ። ብቐንዱ፡ ተሓጋጋዚ 
ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ዞባታት ምዕራብን 
ሰሜንን፡ ሓላፊ ስለያ 72 ናይዚ ዝተጠቕሰ 
ዞባታት ተጋዳላይ ኣስመሮም ገረወልዲ ነቲ 
ዝተዳለወ ቅዲሑጻ ቀሪቦም ተዓዘቡዎ። 
እንዳ 06 እውን ኣብቲ ምቅርራብ 

ዝግበረሉ ዝነበረ ስርሒት ናታቶም 
እጃም ገበሩ። ኣበየነይቲ ኵጀት ክንደይ 
ወተሃደርን እንታይ ዓይነት ዕጥቅን ኣሎ 
ንምብራህ እዞም ዝተጠቕሱ ነናቶም 
እጃም ከም ዝነበሮም እዩ ዝፍለጥ። ኣብቲ 
ቅዲ ሑጻ ብግልጺ ደው ኢሉ ቅርጺ 
መሬት ዘላለየ ግን መብራህቱ እዩ ዝነበረ። 
ምኽንያቱ፡ እቶም ኣባላት 06ን እንዳ 05ን 
ንሰራዊት ቅሉዓት ክዀኑ ስለ ዘይነበሮም 
እቲ ሓበሬታ ኵሉ ብመንገዲ መብራህቱ 
ክግለጽ ነይሩዎ። 
ድሕሪ’ዚ መብራህቱ ድርብ ሓላፍነት 

ወሲዱ መግለጺ ሃበ። መጀመርታ ካብ 
መራሕቲ ቦጦሎኒ ንላዕሊ፡ ቀጺሉ ካብ 
መራሕቲ መሳርዕ ንላዕሊ ምስቲ ቅርጺ 
ቦታታትን ኣብ መከላኸሊ ድፋዓቱ ዘሎ 
ዓቕሚ ጸላኢ ክገልጽ ከሎ፡ ፊቱ ንሰሜን 

ብምግባር ብሸነኽ ደቡብ ናይቲ ንቕርጺ 
መሬት ዝገልጽ ካርታ (ቅዲሑጻ)ቆመ። 
ብቐዳምነት ከኣ መኣዝን ናይተን ክልተ 
በሪ ጽርግያታት ኣላለየ። 
ንከተማ ሰንጢቓ ትሓልፍ ሓንቲ 

ጽርግያ ሓመድ ኣላ። ንሳ ድማ ካብ 
ከተማ መንደፈራ -ብሸነኽ ምብራቕ- 
መጺኣ ማእከል ዓረዛ ሰንጢቓ ንምዕራብ 
-ናብ ማይድማ ሻምብቆ- ትሓልፍ 
መስመር እያ። ብወገን ምብራቕ 
ዓረዛ ዘሎ ነቝጣታት ጸላኢ፡ ሓደ ኣብ 
ሰንሰለታዊ ጎቦታት ክዶምሕረት ዓዲ 
ጕርዲ -ሰለስተ ኪሎ ሜተር ካብ ዓረዛ፣ 
ኣብ ኣይቀበጹን ሓጺናን -ኣስታት 12 
ኪሎ ሜተር ካብ ዓረዛ፣ ከምኡ’ውን ምስ 
ዓረዛ ኣብ ዝለገበ ጎቦ ዓደስገዶም። ብፍላይ 
እቶም ካብ ጽርግያ -ናብ መንደፈራ ካብ 
ዘውጽእ ጽርግያ ብሎኮ ዓረዛ- ናብ ሸነኽ 
ደቡብ ዝነበረ መዓስከራት ጸላኢ፡ መአዘዚ 
ማእከል ናይቶም ኣብ ዓረዛን ከባቢኣን 
ተዋፊሮም ዝነበሩ ብርጌዳት ጸላኢ ነበሩ። 
ንሳቶም ከኣ ንባዕላቶም ህንጻታት እንዳ 
ራእሲ ኪዳነማርያም፡ ህንጻ እንዳ ቀሺ 
ዲሜጥሮስን እንዳ ደግያት መንገሻን 
ኣብዚ ከባቢ’ዚ ዝተደኰኑ እዮም። ኣብ 
ውሽጢ’ቲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክሳብ 
40 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ቀጽሪ ህንጻ 
እንዳ ደግያት መንገሻ ጥራይ፡ ኣጽዋርን 
ተተኰስትን ዝዕቀበሉ ኣደራሽ ህድሞ 
ነይሩዎ እዩ። በዚ ምኽንያት፡ ጸላኢ ኣብ 
ዙርያ’ቲ መአዘዚ ጽኑዕ ዝዀነ መከላኸሊ 
ከም ዘለዎ ሓበሬታ ተዋህበ።
ካልእ፡ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዓረዛ 

ዝርከብ መከላኸሊ ቦታታት ጸላኢ፡ ጎቦ 
ፈራሲት፡ ማይ ክሖን ጎቦ ምምናይን 
ዝበሃሉ ስትራተጃውያን ድፋዓት፣ ብወገን 
ሰሜን ዓረዛ’ውን በረኽቲ ቦታታት ኮይኑ፡ 
ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ወገን ጎቦ ዓደስገዶም፡ 
ናብ ጎላጕል ዝባን ሃገር፡ ስብዓን ምቕናት 
ጎቦታት ኣግለበትን ገጸን ዝሕልዋ ብቐዋሚ 
ዝተሰለፋ ታንክታትን ረሻሻትን መዳፍዕን 
ነበረ። ብሓፈሻ ዝርዝር ኣስማት ጸላኢ 
ዓሪዱሉ ናይ ዝነበረ ከባቢታት ሰሜን ዓረዛ፣ 
ኣፍገረብ፡ ኣፍመላጸ፡ ጸድፊ ደምበ ጸጋይ 
እምባፍራሽን ዓደስገዶምን ይበሃሉ። ኣብዚ 
ከባቢ’ዚ፡ ሓደ ሻለቃ ኣጋር ሰራዊትን ጸረ-
ሰብ ነትጕትን ከም ዝነበሮ’ውን ተፈልጠ።
ሰሜናዊ ምዕራብ ዓረዛ ዝርከብ ቅርጺ 

መሬት፡ ብቐንዱ እቲ ንሰሜን ዝፈስስ 
ስንጭሮ ማይ-መስቀልን የማኑ ጸጋሙ ዘሎ 
ጸዳፋት ቦታታትን እዩ። ምዕራብ ዓረዛ፡ 
ነተን ንብሎኮ ዓረዛ ማይድማ ሓሊፍካ 

ኣብ ልዕሊ ዓድንኣምን ዝርከባ ክልተ 
በላሕቲ ጎቦታት ኢኻ ትረክብ። እዚኣተን 
ድማ ኣግለበትን ገዳም ኣቡነጨሓፍን 
ይበሃላ። ጸላኢ፡ ነዘን ክልተ በረኽቲ 
ታባታትን ካብ ገዳም ኣቡነጨሓፊ ንሸነኽ 
ደቡባዊ ምዕራብ ኣብ ዝርከባ ኵጀት 
ፍረ-ቍርዲድን ታባ ምእራይ በራውርን 
ቀዳማይ መከላኸሊ መስመር ድፋዓቱ 
ብምግባር፡ ጠቕላላ ናይ ሓደ ሻምበል 
ዓቕሚ ሰራዊት ኣቐሚጡለን ነበረ። 
ኣብ መንጎ ዓድንኣምንን ዓረዛን ከኣ 

ማይነጠባ ዝጽዋዕ ንኣንፈት ደቡብ ዝፈስስ 
ስንጭሮ ኣሎ። ብወገን ደቡብ ዓረዛ 
ፈላሒትን ፎርቶ ዓረዛን ኣሎ። እዚ ከባቢ’ዚ 
እንዳ ፖሊስ ከምኡ’ውን ሳሕቲ ዕርዲ 
ጥልያን ይብሉዎ እዮም። ኣብዚ ከባቢ’ዚ 
ሓደ ሻንበልን ሓደ ጋንታን ኣሃዱ ጸላኢ 
ዓሪዱ ከም ዝነበረ ኣብቲ መግለጺ በርሀ። 
ብሓፈሻ ግን ኵላቶም እዞም ኣብ ዙርያ 
ሓውሲ ከተማ ዓረዛ ዝተጠቕሱ ኣስማት 
ቦታታት ከም መከላኸሊ መስመር ጸላኢ 
ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ቦታታት እዮም። 
ኣብቲ ዝተዳለወ ቅዲ-ሑጻ፡ ንባዕላቶም 
እቶም መግለጺ ዝሰምዑ ዝነበሩ ሓለፍቲ፡ 
ብዛዕባ ቅርጺ መሬት ከባቢ ዓረዛ ኣጋይሽ 
ኣይነበሩን። ብፍላይ ድማ፡ እቶም ኣባላት 
ብርጌድ 80 ነበር ካብ ዓመተ 1980 
ጀሚሮም ንዓድታት ደቡብን ምብራቕን 
ተደጋጋሚ ተንቀሳቒሶሞ ነይሮም እዮም።
ብቐንዱ ግን ነቲ ዝውቃዕ ዕላማ ዘጽንዐ 

ኣሃዱ ስለያ 72 ስለ ዝነበረ፡ ካብ ሓላፊ 
ስለያ ዞባ ኣስመሮም ገረወልዲ ጽጹይ 
ሓበሬታ ዝሓዘ ጽሑፍ ንዝምልከቶም 
ሓለፍቲ ተዓደለ። ብኸምዚ ኣገባብ 
ነፍሲ-ወከፍ ሓላፊ ሓበሬታ ምስ ተመገበ 
ናይ ተበግሶ ግዜ ኣኸለ። ብዘይካ’ቲ ኣብ 
ከባቢታት ወጪሩዋ ዝተረፈ ክብድ ዝበለ 
ንብረት -ዕጥቅን ስንቅን- ዝሓዘ ክፍልታት፡ 
ክልተኡ ብርጌዳትን ኣጋር ከቢድ ብረትን 
ክሳብ ማይ ምራኻት ሓቢሩ ተጓዕዘ። 
ዓረዛ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ትርከብ ዓባይን 

ፍልጥትን ሓውሲ ከተማ እያ። ሓንቲ 
ካብተን ኣብ ትሕቲ ስርዓተሕጊ ኣድከመ-
ምልጋእ ሸውዓተ ዓዲ ሕጊ፡ (ዓረዛ፡ 
ዓዲመንጐንቲ፡ ክዶፈላሲ፡ ቅነሓየላ፡ 
ዓድሕይስ፡ ማይልሓምን ቤትገብሪኤልን) 
ዝነበረት እውን እያ። ከምዚ ሕጂ 
ዘመናውያን ከተማታት ከይዓንበባ፡ 
ማእከል ዕዳጋ በደላ ከባቢኣ ብምዃን፡ ኣብ 
ኤርትራ ምስ ከም በዓል ዓድተከሌዛን 
ናብ ምኽታም ገጻ ተቋምት ዝነበረት 
ካብ ዓንተቦ ዓባይ ዓዲ ከም ዝነበረት’ውን 
ይንገረላ። 

ይ ቕ ጽ ልይ ቕ ጽ ል

ሓውሲ ከተማ ዓረዛሓውሲ ከተማ ዓረዛ
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ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

ነድሪ ዓይኒዓይንና - ምስ ዝዀነ ተኣፋፊ ወይ 
ዘሳሒ ሳብስታንስ/ግዛዕ ምስ ዝራኸብ፡ 
ንምክልኻሉ ኣብ ዘካይዶ መስርሕ 
ዝፍጠር ደም ዝሰረበ ዝመስል ምቕያሕ 
ዓይኒ - ነድሪ ዓይኒ (eye allergy) 
ተባሂሉ ይግለጽ። 
እቲ ንዓይንና ከቘጥዕ ዝኽእል 
ውህደት ሳብስታንስ፡ ጽገ (ናይ ዕንባባ)፡ 
ደሮና ወይ ትኪ ክኸውን ይኽእል።  
ቁጥዐ ወይ ነድሪ ዓይኒ ምስ ዝህልወና፡ 
ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ሰብነትና 
ንምፍዋሱ ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ፡ ከም 
ሰሓን ተደጋጋሚ ምንባዕን ዝኣመሰሉ 
ምልክታት ከነርኢ ንቡር እዩ። 
ምልክታት ነድሪ ዓይኒ እንታይ 
እዮም?

እቶም ምልክታት፦እቶም ምልክታት፦
  ሰሓን ምቅጻል ዓይኒን፡
  ቀጻሊ ምንባዕን ቀጭ-ቀጭ ምባልን፡

  ምቕያሕ ዓይኒ፡
  ምቅርራፍን ዕንፍሩርን ኣብ ከባቢ 
ቆርበት ዓይኒ፡
  ብፍላይ ካብ ድቃስ ኣብ 
እትበራበረሉ ዝፍጠር ምሕባጥ ጉልባሽ 
(eyelids) ዓይኒ እዮም።
ኣብ ገለ ኩነታት’ውን ነድሪ ዓይኒ 
ዘለዎ ሰብ፡ ጸረርታ ኣፍንጫ፡ ተደጋጋሚ 
ምህንጣስ ወይ ምዕፋን ኣፍንጫ 
ዝኣመሰሉ ምልክታት የርኢ እዩ። 
ነድሪ ዓይኒ፡ ኣብ ሓንቲ ወይ ኣብ 
ክልቲኤን ኣዒንቲ ኣብ ሓደ እዋን 
ክርአ ይኽእል። 

ጠንቅታት ነድሪ ዓይኒጠንቅታት ነድሪ ዓይኒ
ነድሪ ዓይኒ ከስዕቡ ዝኽእሉ ጠንቅታት 
ብዙሓት እዮም። መብዛሕትኦም 
ኣብ ኣየር ተበቲኖም ዝጸንሑ ክኾኑ 
ይኽእሉ። ከም ፦
= ጸምሪ (pollen)፡
= ዕሲ (mold)፡
= ትኪ (smoke)፡
= ደሮና (dust) ወዘተ።
ኣብ ኣካላትና ዝፍጠር ከም ሕርቃን 
ወይ ቁጥዐ (dander) ዝኣመሰሉ 

ስምዒታት፡ ነድሪ ዓይኒ ከስዕቡ 
ይኽእሉ። 
ብተፈጥሮ፡ ሰብነትና ናብ ውሽጥና 
ንዝኣቱ ተጓዳኢ ነገር ንምክልኻል 
ዝጥቀመሉ ናይ ባዕሉ መካኒዝም ኣለዎ። 
ሓደ ካብኡ ከሚካላዊ ነዝዒ ምፍጣር 
እዩ። ዓይንና ዝኾነ ደሮና ይኹን 
ታህዋስያን ክኣትዎ እንከሎ፡ ‘ሂስታሚነ’ 
(histamine) ዝተባህለ ከሚካላዊ ነዝዒ 
ይፈጥር እዩ። እዚ ከሚካላዊ ነዝዒ’ዚ፡ 
ሰሓን ተደጋጋሚ ንብዓትን የኸትል። 
ከም ጸረርታ ኣፍንጫ፡ ምህንጣስን 
ምስዓልን ዝኣመሉ ምልክታት’ውን 
ይፈጥር እዩ። 
ቁጥዐ ዓይኒ፡ ኣብ ዝኾነ ወቕቲ ናይ 
ዓመት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ዝያዳ 
ግና ኣብ ግዜ ጽድያን ክረምትን 
ይርአ። 
ብመግቢ ዝመጽእ ቁጥዐ፡ ነድሪ 
ዓይኒ’ውን ይፈጥር እዩ። 

ነድሪ ዓይኒ ብኸመይ ንፍውሶነድሪ ዓይኒ ብኸመይ ንፍውሶ

ነድሪ ዓይኒ፡ ንዝኾነ ሰብ ከጋጥሞ 
ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ ህጻናት 

ገኒኑ እዩ ዝርአ። ህጻናት ብዙሕ ግዜ 
ኣብ ቅሉዕ ከባቢ ስለ ዝጻወቱ፡ ንደሮናን 
ካልእ ንነድሪ ዓይኒ ጠንቂ ዝኾኑ ነገራትን 
ብቐሊሉ እዮም ዝቃልዑ። ስለ’ዚ፡ 
ብተደጋጋሚ ጽሬት ኣእዳዎምን 
ገጾምን ብዝግባእ ክከታተሉ ብምግባር፡ 
ከጋጥሞም ካብ ዝኽእል ነድሪ ዓይኒ 
ክፍወሱን ክከላኸሉን ይኽእሉ። 
ናብ ሓኪም ብምቕራብ ግቡእ 
መርመራ ዓይኒ ምክያድ፡ ካብ ነድሪ 
ዓይንን ካልእ ሕማማት ናይ ዓይንን 
ንምድሓን ይሕግዝ።

ኣዒንቲ ምሕሳይኣዒንቲ ምሕሳይ
ነድሪ ዓይኒ ከጋጥመካ እንከሎ፡ 

ጸላዕላዕ ስለዝህብለካ ደጋጊምካ 
ብኢድካ ክትሓስዮ ናይ ምድላይ 
ስምዒት ይፈጥር እዩ። እዚ ኣገባብ’ዚ 
ግን ጽቡቕ ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ 
ኣዒንትኻ መሊሱ ከሳሕየካ ዝገብር 
‘ሂስታሚነ’ ዝተባህለ ከሚካል ከም 
ዘንዝዕ እዩ ዝገብሮ። ብኣኡ መጠን እቲ 
ሰሓ መመሊሱ ይገድድ ማለት እዩ። 
ኣብ ከም’ዚ ኩነት፡ ጥልል ዝበለ ጨርቂ 
ገይርካ ነቲ ቁጥዐ ዝፈጥር ሳብስታንስ 
ካብ ዓይንኻ ክትደርዞ ይከኣል። ግና፡ 
ኣቐዲምካ ኣእዳውካ ከተጽሪ እዩ 
ዝግባእ። 

ምንጪ፦ Web MDምንጪ፦ Web MD

ጥዕና ኣዒንትና ብኸመይ ንሕሉ?ኣዒንትና፡ ኣገዳሲ ክፋል ናይ 
ጥዕና ኣካላትና እዩ። ጥዕና 
ኣዒንትና ክንሕሉን ነገራት ብጽቡቕ 
ክንምልከትን ሓያሎ ጥንቃቐታት 
ክንገብር ይግበኣና። እዞም ዝስዕቡ 
ሓበሬታታት፡ ጥዕና ኣዒንትና 
ንምሕላው ዘኽእሉ መንገድታት 
እዮም። 
* ጽዑቕ ዝኾነ ብሕክምና ዝተደገፈ 
መርመራ ናይ ዓይኒ ምክያድ፡
ኣዒንትኻ ጥዑያት፡ ናይ ምርኣይ 
ዓቕምኻ’ውን ዘተኣማምን ኮይኑ 
ክስመዓካ ይኽእል ይኸውን። 
ብክኢላታት ሓካይም ዝተደገፈ 
ጽዑቕ መርመራ ክሳብ ዘየካየድካ፡ 
ርግጸኛ ዄንካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን 
ኢኻ። 
መብዛሕትኦም ልሙዳት ሕማማት 
ዓይኒ - ከም ግላኮማ፡ ብሕማም ሽኮር 
ከምኡ’ውን ምስ ዕድመ ዝመጽእ 
ጸገማት ዓይኒ፡ ግሁድ ምልክታት 
ከየርኣዩ እዮም ጉድኣት ዘስዕቡ። 
ስለ’ዚ፡ ናብ ሕክምና ብምኻድ 
ዕሙቚ ዝበለ ሕክምናዊ መርመራ 
ክትገብር ስለ ዝሕግዘካ፡ ኩነታት 
ጥዕና ዓይንኻ ብግቡእ ክትፈልጥ 
የኽእለካ እዩ። 
ጥዕና ዓይንኻ ጽቡቕ ከም ዘሎን 
ናይ ምርኣይ ዓቕምኻ ዘተኣማምን 
ምዃኑን ክሕብረካ ዝኽእል ሰብ፡ 
ክኢላ ሓኪም ዓይኒ ጥራይ እዩ።
* ብዛዕባ ጥዕና ዓይኒ ስድራ-ቤትካ 
ግቡእ ኣፍልጦ ምርካብ፡
ኣብ ስድራ-ቤትካን ሓረግ 
ወለዶኻን ዝኾነ ጸገም ናይ ዓይኒ 
ዘለዎ ሰብ ከይህሉ፡ ምስ ስድራ-
ቤትካ ምምይያጥ። ከም’ዚ ምግባርካ፡ 
ብተወርሶ ክሰጋገሩ ካብ ዝኽሉ 
ጸገማት ናይ ዓይኒ ግዳይ ምዃንካን 

ዘይምዃንካን ከተለሊ ይሕግዘካ። 
ኣቐዲምካ ሕክምናዊ መርመራታት 
ብምክያድ ድማ ንምክልኻሎም 
ይከኣል።
* ናይ ምርኣይ ዓቕምኻ ንምሕያል 
ግቡእ ኣመጋግባ ምኽታል፡
ምሕላው ጥዕና ኣዒንትኻ ካብ’ቲ 
እትምገቦ ዓይነት መግቢ እዩ 
ዝጅምር። ካሮቲ ንጥዕና ኣዒንትኻ 
ኣገደስቲ ምዃኖም ትፈልጥ ኢኻ። 
ኣሕምልትን ፍረታትን ዝበዝሖ 
መግብታት ምምጋብ ንጥዕና 
ኣዒንትኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጥዕና 
ዘለዎ ኣዒንቲ ክትውንን ብ’ኦሜጋ - 
3’ ዝሃብተሙ - ከም ሳልሞንን ቱናን 
ዝኣመሰሉ ዓሳታት ምምጋብ የድሊ።
ዝተመጣጠነ መግቢ ምምጋብ፡ 
ጥዕና ዘለዎ ክብደት ሰብነት 
ክትውንን የኽእለካ። ብሕማም 
ሽኮር ብቐሊሉ ንኸይትጥቃዕ’ውን 
ይከላኸለልካ። ምውሳኽ ክብደት 
ሰብነት፡ ምኽሳዕን ሕማም ሽኮርን 
ኣብ ኣባጽሕን ሽማግለታትን ጠንቂ 
ዑረት ኮይኖም ይጥቀሱ።
* ምጡን ዝኾነ ክብደት ሰብነት 
ክትዕቅብ ምኽኣል፡
ልዕሊ ንቡር ክብደት ሰብነት 
ምውናን ወይ ከሳዕ ምዃን፡ ብሕማም 
ሽኮር ክትጥቃዕ ዘለካ ተኽእሎ ከም 
ዘዕብዮ መጽናዕትታት የመልክቱ። 
ሕማም ሽኮር ድማ፡ ጠንቂ ግላኮማን 
ካልኦት ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ 
ዓይንን ምዃኖም ኣይትዘንግዕ።  
* መከላኸሊ ዓይኒ ምውዳይ፡
እተካይዶ ስራሕ ወይ ትሰርሓሉ 
ከባቢ ዶሮና ወይ ካልእ ዝኾነ በናኒ 
ነገር ምስ ዝህልዎ፡ መከላኸሊ ዓይኒ፡ 

መነጽር ክኸውን ይኽእል እዩ፡ 
ምውዳይ ክትዝንግዕ የብልካን።
ዝኾነ ምንቅስቓስ ወይ ስፖርት 
ተካይድ ምስ እትህሉ፡ መከላኸሊ 
ዓይኒ ክትወዲ ተመራጺ እዩ። እቲ 
መከላኸሊ ዓይኒ መነጽር ወይ ካስኮ 
(ቆቢዕ) ክኸውን ይኽእል። ኣብ 
መከላኸሊ ዓይኒ ዝስኳዕ ሌንስ፡ ካብ 
ዝኾነ ዓይነት መነጽር ወይ ፕላስቲክ 
ብዓሰርተታት ሳዕ ዝተረረ እዩ። 
* ምትካኽ ኣቋርጽ፣ ዘይተትክኽ 
እንተ ዄንካ ድማ ኣይትጀምር፡
ምትካኽ ሽጋራ፡ ከም ኣብ ኩሉ 
ክፍሊ ሰብነትና ኣብ ኣዒንትና 
እውን ከቢድ ጉድኣት’ዩ ዘውርድ። 
ምትካኽ ሽጋራ፡ ምስ ዕድመ ብቐሊሉ 
ብጸገማት ዓይኒ ንኽትጥቃዕ ዘቃልዕ 
ጎዳኢ ልምዲ እዩ። 
ምትካኽ፡ ጠንቂ ዑረት ዝኾነ 
ዓጽሚ ዓይኒ (cataracts) ከተማዕብል 
ዘለካ ተኽእሎ የዕብዮ እዩ። 
* ካብ ጸሓይ ብርሃን ዝከላኸል 
መነጽር ምውዳይ፡
 መነጽር ምውዳይ፡ ኣብ ጥዕና 
ኣዒንትና ዝህቦ ጥቕሚ ልዑል 
እዩ። ካብ ጨረርታ ብርሃን 
‘ኡልትራቫይለት’ (ultraviolet) 
ይከላኸለልና። ንጩራ ብርሃን 
‘ኡልትራቫይለት’ ዝያዳ ምስ 
እንቃላዕ፡ ዓጽሚ ዓይኒ ከነማዕብል 
ከም እንኽእል ክኢላታት ይሕብሩ።
* ንኣዒንትና ግቡእ ዕረፍቲ ምሃብ፡
ኣዒንትና ነዊሕ ሰዓታት ኣብ 
ኮምፕዩተር ወይ ኣብ ካልእ 
ክደጉሑና ዝኽእሉ ነገራት ንነዊሕ 
ሰዓታት ኣተኲረን  እንተደኣ 
ጠሚተን፡ ብቐሊሉ ክህሰያ ይኽእላ 

እየን። ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ኮምፑዩተር 
ምጥማት፡-
- ብቕዝዘት/ድኻም ዓይኒ (Eye-
strain)፡
- ብዘጽለግለገ ርእየት (Blurry vi-
sion)፡
- ብነዊሕ ርሕቀት ናይ ምልላይ 
ጸገም፡
- ብድርቀት ዓይኒ ከምኡ’ውን 
ብሕማም ርእሲ፡ ብቓንዛ ክሳድን 
መንኩብን ክንጥቃዕ ንኽእል። 
ስለ’ዚ ኣዒንትና ኣብ ሓደ ነገር 
ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ክንዲ ምትኳር፡ 
ግቡእ ዕረፍቲ ከም ዝረኽባ ምግባር። 
20-20-20 መምርሒ ተኸተል። ኣብ 
ነፍሲ-ወከፍ 20 ደቓይቕ ኣተኲርካ 
ምስራሕ፡ ን20 ካልኢታት ልዕሊ 20 
ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ኣእጋር ወይ 
ዝኾነ ካልእ ነገራት ምምልካት። 
ምልክታት ጸገማት ዓይኒ  
እዞም ስዒቦም ዝጥቀሱ ምልክታት 
ምስ እነርኢ፡ ዋላ’ውን ንግዜኡ ዝርአ 
እንተኾነ፡ ብቐጥታ ናብ ሕክምና 
ዓይኒ ምኻድ የድሊ። 
= ኣዒንቲ ምስ ዝቐይሕ ወይ ቃንዛ 
ምስ ዝገብር፡ ምልክት ሕማም ዓይኒ 
ክኸውን ይኽእል እዩ።
= ከፊላዊ ወይ ምሉእ ብምሉእ ናይ 
ምርኣይ ዓቕሚ ምስ ዘንቆልቊል፡ 
ሸለል ክትብልን ግዜ ክትበልዕን 
ኣይግባእን። እዚ ኣብ ሓንቲ ወይ 
ኣብ ክልቲኡ ኣዒንቲ ክኸውን 
ይኽእል። 
= ሓደ ነገር ክልተ ኮይኑ ክረኣየካ 
ወይ ውሪግሪግ ምስ ዝብለካ 
ኣይትዘንግዕ። 
= ኣብ ልዕሊ ዓይንኻ ወይ 

ኣብ ከባቢኡ ዝኾነ መጉዳእቲ 
ምስ ዘጋጥመካ፡ ግቡእ ሕክምናዊ 
መርመራ ግበር።
= ኣብ ግዜ ጸልማት ናይ ምርኣይ 
ዓቕምኻ ምሉእ ብምሉእ ምስ 
ዝጠፍእ፡ ናብ ሕክምና ክትከይድ 
ከም ዘለካ ዝሕብር ደወል እዩ። 
= ነገራት ብዝግባእ ከተለሊ ምስ 
ዘይትኽእልን ሕብርታት ብዝግባእ 
ክትፈልዮም ምስ እትሽገርን፡ 
ብቕጽበት ናብ ሕክምና ምኻድ 
ከም ዘድሊ ዘመልክቱ እዮም።

ምንጪ፦ health lineምንጪ፦ health line

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት       መደብ

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና ስፖርት
12፡55 ካብ ዞባታት
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡45 ሄሎ ደባይዋ ቀጥታ
14፡05 ዶክመንታሪ
15፡50 ሞዛይክ 1ይ ክፋል
17፡00 ዜና(ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና(ዓረብ)
17፡40 ሞዛይክ 2ይ ክፋል
19፡30 እትመትሲት-ኮም
20፡00 ዜና (ትግረ)
20፡15 ቴራብ  
21፡00 ዜና ትግርኛ
21፡25 ፊልም በርሀ በዓል ርስቲ
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡10 ድሃይ ኮለጃት
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 እንዳ ዝማም
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ሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒሕብራዊት ብርዒ
ሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴሃብተሚካኤል ዕቝባስላሴ

መደባትና ኣብ ግዜኦም ንኸነተግብሮም ዝሕግዙና ነጥብታትግዜ እቲ ብማዕረን ብዘይኣድልዎን 
ብርትዓዊ ኣገባብ ንኹልና ፍጡራት 
ዝተዓደለና ጸጋ እዩ። ሓንሳብ እንተ ኸይዱ 
ዘይምለስ፡ ግን ከኣ ብኻልእ ግዜ ይትካእ። 
ውሕሉልን ቅርጡውን ኣጠቓቕማ ግዜና 
እምበኣር፡ ኣብ ህይወትና ዓቢ ፍልልይ 
የምጽኣልና። እቶም ግዜና ብግቡእ 
እንጥቀመሉ፡ ዝሓሸ መነባብሮን ዓወትን 
ከነመዝግብ እንከለና፡ እቶም ብግቡእ 
ዘይንጥቀመሉ ግና ብኣንጻሩ ንረክብ። 
ኩላትና ከም እንፈልጦ፡ እቲ ክንቆጻጸሮን 
ብግቡእ ክንጥቀመሉን እንኽእል ግዜ 
እቲ ዘለናዮ ግዜ ወይ ሕጂ እዩ። ጽባሕ፡ 
ዝመጽእ ሰሙን፡ ወርሒ ወይ ዓመት 
እንታይ የጋጥመና ኣይንፈልጥን ኢና። 
እዚ ደኣ ይዅን እቲ ሓቂ እምበር - 
ንጽባሕ፡ ንዓመታ… ወዘተ ካብ ምባል 

ኣይንቦክርን ኢና። ግዜ እንከለና ግዜ ንጽበ። 
ካብ ምጅማርን ምትግባርን መደባትና 
ንሃድም። ከምዚ ዓይነት ሰባት ዝዀንና 
ኣብ ትማሊ ንነብር። ሎሚ ብምውንዛፍ 
ንጽባሕ ዓበይትን ብዙሓትን መደባት 

ንሰርዕ። ኣብ ጽባሕ ክትግበሩ 
ዝተመደቡ መደባት ብኻልእ 
ጽባሕ እናተተክኡ ናይ 
መጠረሽታ ዕለት ንበጽሕ። 
እዚኦም ካብ ኰነ፡ ነዞም 

ጸገማት ብኸመይ ኢና 
ክንቃለሶምን ካብዚ ሽግር 
ክንናገፍን ንኽእል? ነዘን 
ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ 
ነጥብታት ንርአ፦

• ኣሉታዊ ሳዕቤናት ናይዚ ጸገም እዚ 
ብግቡእ ተንትኖ 
ንኣብነት፡ ኣብ ጥዕናናን ኣብ ማሕበራዊ 

ህይወትናን ዘምጽኦ ሽግራት ብግቡእ 
ክንርድኦ እንተ ኽኢልና፡ ካብቲ ጸገም 

ንኽንናገፍ ዓቢ ግደ ከበርክተልና ይኽእል 
እዩ።
• ዕላማታትካ ወይ መደባትካ ርትዓውን 

ዝጭበጡን ገይርካ ስርዓዮም
መደባትካ ኣዝዮም ዓበይትን ነዊሕ 

ግዜን ጻዕርን ዝወስዱ ምስ ዝኾኑ፡ ኣብ 
ግቡእ ግዜኦም ንኽትሰርሖም ትጽገም። 
ስለዚ፡ ንመደባትካ ርትዓውያንን ብቐሊሉ 
ዝጭበጡን ገይርካ ስርዓዮም።
• ኣበር ኣልቦ ምዃን ኣይንጸበ
 ኩላትና ደቂ-ሰብ ምሉእነት የብልናን። 

ስለዚ፡ ጌጋ ፈሪሕና ንመደባትና ካብ 
ምግጣም ዓዲ ውዒል ኣይንኹን። 
ምኽንያቱ ካብ ጌጋና ከም እንመሃር 
ክንዝንግዕ የብልናን።

• ንዝተዋህቡኻ ዓበይቲ ዕማማት 
ብግቡእ ኣዳቕቆም
ኣብ መደባትካ ዓበይቲ መደባት 

ክህልዉኻ ይኽእሉ እዮም። ካብ 
ምግጣሞም ፈሪሕካ ናብ ካልእ ግዜ 
ካብ ተሰጋግሮም፡ ብዝግባእ ናብ ዝደቐቐ 
መልክዖም ብምቕያር ክትገጥሞም 
ይምረጽ። ብግቡእ ሰባቢርና ምስ 
እነዳቕቖም በብግዜኡ ቀስ እናበልና ነቲ 
ዓቢ ዕማም ብዓወት ክንፍጽሞ ይሕግዘና።
• ንመደባትካ ግዜ ከየንዋሕካ ጀምሮም
 ይዕበ ይንኣስ ብዘየገድስ ነቲ ዕማም 

ጀምሮ። እቲ ዝዓበየ ሽግር ዘይምጅማር 
ምዃኑ ዘክር። ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ግብራዊ 
ስራሕ ጽመዳ።

ብዛዕባ ኤስኪሞ

ጥቕስታት ሕብራዊት ብርዒ
• “ዓወት ውጽኢት ጻዕሪ፡ እኹል ምድላውን ካብ ጌጋኻ ምምሃርን‘ዩ፡ ካልእ ምስጢር 

የብሉን።”- ዘይተፈልጠ- ዘይተፈልጠ
• “ብዘይ ተስፋ ትርጕም ዘለዎ ህይወት ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ።”- ኣልበርት  ኣልበርት 

ካሙስካሙስ
• “ኣብ ህይወት ሓደ መንገዲ ሓጎስ ጥራይ እዩ ዘሎ። ፈቃር ምዃን።”- ጆን - ጆን 

ጆንሰን ሉዊስጆንሰን ሉዊስ
• “ብናተይ ኣረኣእያ ንሓደ ነገር ኣብ ኣእምሮኻ ክሳብ ዘይሰኣልካዮ፡ ርእየዮ ክትብል 

ኣይትኽእልን ኢኻ።”- ኤሚል ዞላ- ኤሚል ዞላ
• “ምድረበዳ ትጽቢት ዘይብሉ ቦታ እዩ።” - ናዲን ጎርዲመር- ናዲን ጎርዲመር
• “ኩሉ ግዜ ብድሌቱ ንኽፈልጥ ዝጓየ ሰብ ዕዉት እዩ።” - ዳሞን ጋልጉት።- ዳሞን ጋልጉት።
• “ዕዉታት ሰባት ካብ ካልኦት ዝፈልዮም ድሌት እምበር፡ ፍልጠት ወይ ሓይሊ 

ኣይኰነን።” - ቪንስ ለምባርዲኒ - ቪንስ ለምባርዲኒ
• “ወትሩ ከይወድቕ ዝፈርህ ክንደየናይ ከይዕወት፡ ወትሩ ከይመውት ዝፈርህ 

ክንደየናይ ከይነብር።” - ጀነራል ጆርጅ ባቶን- ጀነራል ጆርጅ ባቶን
• “ዕድል ምስ እትዅሕኵሓካ ባዕሊኻ ልዳት ስርሓላ።” - ዘይተፈልጠ- ዘይተፈልጠ

ኒኮላይ ጎጎል
 ደራሲ ኒኮላይ ቫሲልየቪች ጎጎል 31 

መጋቢት 1809 ኣብ ሩስያ ተወሊዱ። 
ኣብ ስነ-ጽሑፍ ዓለምና ብሓፈሻ ኣብ 
ስነ-ጽሑፍ ሩስያ ድማ ብፍላይ፡ ተዘካሪ 
ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ጽሓፍቲ ሓደ’ዩ ። 

ዝተፈላለዩ ስነ-ጽሑፋዊ ስርሓት ካብ 
ምሕንጣጥ ከይበኾረ፡ ናይ መልቀስ 
ግጥምታት፡ ትራጀዲያዊ ጽሑፋት፡ ናይ 
ታሪኽ ግጥምታትን ካልእን ይሰርሕ 
ነበረ። ኒኮላይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ 
ወዲኡ ኣብ ሰነ 1828 ድሕሪ ምምራቑ፡ 
ዝሰፍሐ ስራሕ ንምስራሕ ተተስፍዩ 
ነበረ። እንተኾነ፡ ስራሕ ብቐሊሉ ክረክብ 
ኣይከኣለን። ምስ ግዜ ግን ኣብ ሚኒስትሪ 
ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ኣብ ጨንፈር 
ንብረትን ህዝባዊ ህንጻታትን ስራሕ 
ረኸበ። ኣብዚ ስራሕ ንሓደ ዓመት 

ሓንቲ ካብ ሸውዓተ ኣደነቕቲ ግንብታት
ብሓወልቲ ‘ክራይስት ዘ ረድመር’ 

“Christ the Redeemer” ዝፍለጥ 
ሓወልቲ፡ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ሸውዓተ 
ኣደነቕቲ ህንጻታት ሓደ ክኸውን ዝበቕዐ 

ጥራይ’ዩ ጸኒሑ። 
 ንመበቆላውያን ፍጻመታት ወይ 

ኣጋጣሚታት ምስ ክውንነታዊ ዝርዝራት 
ብምትሕውዋስን ካልእ ባእታታት 
ብምውሳኽን ከኣ ኣደናቕን ኣዘናጋዕን 
ስራሕ ሰሪሑ። ኣብ 1830 ኒኮላይ ቦኽሪ 
ኖቨሉ “ባሳቭርዩክ’ ብዝብል ኣርእስቲ 
ናብ ኣንበብቲ ዘቕረበላ ዓመት’ያ። ‘ዘ 
ሄትማን’ ሓንቲ ምዕራፍ ካብዛ መጽሓፍ 
ኮይና፡ ዓመታዊ ይሕተም ኣብ ዝነበረ 
ፍሉጥ መጽሓፍ ‘ዘ ኖርዘርን ፍላወርስ’ 
ክትሕተም ተሓርየት። ንኒኮላይ ከኣ፡ ኣብቲ 
እዋን ምስ ዝነበሩ ፍሉጣት ጽሓፍቲ 
ጥቡቕ ምሕዝነት ንኽምስርት ዕድል 
ከፈተትሉ። ‘ኢቭኒንግ ኣት አ ፋርም 
ኒያር ዲካንካ’፡ ‘ዘ ሶሮቺኖ ፈየር’፡ ‘ዘ መይ 
ናይት’ን ካልኦትን ቀጺለን ዝሰዓባ ስርሓት 
ኒኮላይ እየን። ካብ ብዙሓት ሰዓብቲ 
ስነ ጽሑፍ ከኣ፡ ናእዳ ረኺቡለን። ኣብ 
1833 ብዙሕ ስም ዝረኸበላ ‘ሚርጎረድ 
ዝሰመያ ኖቨል ኣሕተመ። ኣብዛ ጥማር 
ዛንታታት መጽሓፉ፡ ‘ታራስ ቡልባ’፡ ‘ቪ’፡ 
‘ኦልድ ዎርልድ ላንድሎርድስ’ን ካልኦት 
መሰጥቲ ጽሑፋትን ይርከባ። ‘ዘ ግሬትኮት’ 
ካልእ ድንቂ ስራሕ ኒኮልይ ጎጎል እያ። 
ኒኮላይ ጎጎል ናይ ተዋስኦ ድርሰታት 
እውን ይፈታትን ነይሩ’ዩ። ትያትር ኣብ 
ምምዕባልን ምምእዛንን ሕብረተሰባት 
ዘለዎ ሓይሊ ዓቢ እዩ ኢሉ ይኣምን 
ስለ ዝነበረ ከኣ፡ ግዜ ሂቡ ሰሪሑሉ’ዩ። ዘ 

እዩ። እዚ ኣስታት 38 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ 
ካብ እመነ በረድ ዝተሰርሐ ሓወልቲ፡ ኣብ 
ማእከል ከተማ ርዮ ዲ ጀኔሮ ብራዚል 
ይርከብ። ብዘለዎ ቁመትን ጽባቕን 

መስሕብ ብዙሓት በጻሕቲ ኮይኑ’ዩ። ኣብ 
ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ውጽኢትን ደረጃን 
ናይዞም ሓወልቲ ንምፍላጥ፡ ድምጺ ህዝቢ 
ብኢንተርነትን ተሌፎናትን ከም ዝካየድ 
ይፍለጥ። ነዚ ሓወልቲ ተኸቲሎም ኣብ 
ዝርዝር ሸውዓተ ኣደነቕቲ ዝኣተዉ 
ድማ፡ ኣብ ርእሰ ከተማ ሮማ ኢጣልያ 
ዝርከብ ክባዊ ህንጻ ኮሎስዩም (colos-
seum)፡ ኣብ ህንዲ ዝርከብ ህንጻ ታጅ 
ማሃል (Taj Mahal)፡ ዓቢ ግምቢ ቻይና 
(Great Wall of China )፡ ኣብ ጆርዳን 
እትርከብ ጥንታዊት ከተማ ፔትራ፡ 
ኣብ ፔሩ ዝርከብ ጥንታዊ ፍርስራስ 
ማቹ ፒቹ፡ ከምኡ’ውን ጥንታዊት ናይ 
ሜክሲኮ ከተማ ማያ ገለ ካብቶም ብ 
‘ኒው 7 ዎንደርስ ፋውንደሽን’ (New 
7 Wonders Foundation) ብዝብል ስም 
ዝፍለጡ ካብ ኣደነቕቲ ግንብታት ዓለምና 
እዮም።

ጋቨርንመንት ኢንስፐክተር ብ1836 ኣብ 
መድረኽ ምስ ቀረበት፡ ኒኮላይ ከይጸንሐ 
ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣምርሐ። ነታ ኣብ 
ሩስያ ዝጀመራ ‘ዘ ዴድ ሶልስ’ ከኣ፡ ኣብ 
ፓሪስ ኮይኑ’ውን ይቕጽላ ነበረ። ኣብ 
መጋቢት 1837 ንፓሪስ ገዲፉ ናብ ሮማ 
ገዓዘ። ካብ 1839 ክሳብ 1840 ኣብ ሃገሩ 
ምብጻሕ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን፡ 
ቀዳማይ ክፋል ዘ ዴድ ሶልስ ንሰዓብቱ 
የንብበሎም ነበረ። ነዛ መጽሓፍ ንሮማ ምስ 
ተመልሰ ብ1841 እዩ ወዲእዋ። ንሱ ከም 
እንደገና ኣብ ጥቅምቲ 1842 ናብ ሩስያ 
ምስ ተመልሰ ቀዳማይ ክፋል ዘ ዴድ 
ሶልስ ከሕትማ ከኣለ።
ዝበዝሐ ግዜኡ ኣብ ቅዱስ ፒተርስበርግን 

መበቆል ሃገሩን (ዩክረይን) እናበጽሐ 
ኣሕለፎ። ኒኮላይ ካብ 1849 ክሳብ 1850 
ካልኣይ ክፋል ዘ ዴድ ሶልስ ንኣዕሩኽቱ 
የንብበሎም ነበረ። ተምሳጦኦምን 
ናእዳኦምን ከኣ፡ ኣበርቲዑ ንኽሰርሕ 
ኣተባብዖ። ካብን ናብን ሞስኮ ክንቀሳቐስ 
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ጥሪ 1852 ካልኣይ 
ክፋል መጽሓፍ ዘ ዴድ ሶልስ ከም 
ዝወደኣ ንኹሉ ኣፍለጠ። ኒኮላይ ኣብ 
ምዕባለ ስነ-ጽሑፍ ሩስያ ገዚፍ ኣበርክቶ 
እዩ ገይሩ። እቲ ዓቢ ስነ-ጥበበኛ ብ21 
ለካቲት 1852 ዓረፈ። ስነ-ስርዓት ቀብሩ 
ብኣሽሓት ዝቑጸር ህዝቢ ኣብ ዝተረኽበሉ 
ኣጋጣሚ ብኽብ ዝበለ ክብሪ ተፈጺሙ። 
ኣብ 1931 ኣስከሬኑ ተላዒሉ ናብ 
መቓብር ‘ኖቨደቪቺ’ ከም ዝገዓዘ ይንገር።

ኤስኪሞ ኣብ ኣርክቲክ ዝርከቡ 
ሓመዳዊ ሕብሪ ገጽ፡ ጸሊምን ልስሉስን 
ጸጉርን ሰፊሕ ገጽን ዝውንኑ ህዝቢ 
እዮም። እዞም ህዝቢ ኣብ ሰሜናዊ 
ምብራቕ ሩስያ፡ ሰሜን ካናዳን 
ግሪንላንድን ተዘርጊሖም ይርከቡ። 
ኤስኪሞ ዝብል ቃል ካብ ቋንቋ ደቀ’ባት 
ኣመሪካ ዝመንጨወ ኮይኑ፡ ትርጕሙ 
በላዕቲ ጥረ ስጋ ማለት’ዩ። ኤስኪሞ 

ንኣሽሓት ዓመታት ኣብቲ ኣዝዩ ቆራሪ 
ቦታ ንምንባር ዝሕግዞም ሜላ ክጥቀሙ 
እዮም ጸኒሖም። ከም ዓሳ ነባሪ፡ ድቢ፡ 
ዓጋዜንን ካልኦት እንስሳታትን እናሃደኑ 
ዕለታዊ መግቦም ይምእርሩን ቈርበት 
ናይቲ ዝሃደንዎ እንስሳ ብፍላይ ድቢ 
ንኽዳን ይጥቀሙሉ። ኤስኪሞ፡ ኣብ 
እዋን ክረምቲ ኣብቲ ብቘርበት ናይ 
እንስሳታት ዝተሰርሐ ቴንዳ እዮም 
ዝቕመጡ። ብተወሳኺ ብቘርበት 
እንስሳታት ዝተሰርሓ ጀላቡ ተጠቒሞም 

ድማ፡ ኣብ ማያት ኣርክቲክ ዓሳ እናገፈፉ 
ዕለታዊ መነባብሮኦም ይመርሑ።  
ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣስታት ሚእትን ዕስራን 
ሓሙሽተን ሽሕ ዝኾኑ ኤስኪሞ ኣብ 
ሩስያ፡ ኣላስካ፡ ካናዳን ግሪንላንድን 
ከም ዘለዉን ዘመናዊ ናብራ ከም 
ዝመርሑን ይግለጽ። ኤስኪሞ ንኣሽሓት 
ዓመታት ካብ ካልኦት ሰባት ኣዝዩ ፍሉይ 
ዝኾነ፡ ኣነባብራ እዮም ዝኽተሉ ነይሮም። 

ኣመጋግባኦም፡ ሜላ ሃድኖም፡ መጐዓዝያ፡ 
ዝኽደንዎ ክዳውንትን ሓፈሻዊ 
ኣነባብራኦምን ካብ ካልኦት ህዝቢ ኣዝዩ 
ፍሉይ’ዩ። ኤስኪሞ ናይ ውልቆም ፍሉይ 
ሜላ ከማዕብሉ ዘገድዶም ምኽንያት 
ምስ ካልእ ህዝቢ ክራኸቡ ዘይክእሉ 
ብምዃኖም’ዩ። ንሳቶም ዝነብሩሉ ቦታ 
ብዘይካ ከምኦም ዓሌት ኤስኪሞ ካልእ 
ሰብ ስለ ዘይነብሮ፡ ዝፈጥርዎ ርክብን 
ዝምድናን ኣብ መንጎኦም ዝተሓጽረ 
እዩ።
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ወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈወዘተረፈ
መም/ዮናስ ሃብተ መም/ዮናስ ሃብተ 

ድርኺት ገሊኦም ሰባትከም ብዋ’ዛ
 

ኩልና እናሰማዕናያ ዝዓበና ሕክያ ኣላ፣ 
ኣብ ሓደ ብዙሓት ሰባት ኮሜዲ ክርእዩ 
ዝተኣከብሉ ኣዳራሽ - ሓደ ኣዝዩ ጉልቡት 
ሰብ፡ ንኻልእ ሓደ ኣዝዩ ቁንጹብ ሰብ፡ 
ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ መንበር ኮፍ 
ኢሉ ምርኣይ ምስ ከልከሎ፡ ክልቲኦም 
ዝተበሃሃልዎ እዩ።
“ከልኪልካኒ ክርኢ ኣይከኣልኩን እሞ፡ ናብ 

ሓዲኡ ወገን እልይ በለለይ፡” ሓተተ እቲ 
ተኸልካሊ።
“እንታይ ጸገም እሞ’ለዎ? ክስሕቕ ከለኹ 

እንተ ርኢኻኒ ገለ ዘስሕቕ ነገር ኣጋጢሙ 
ኣሎ ማለት ኢዩ ኢልካ ብምግማት ትስሕቕ። 
ክሓዝን ከለኹ ድማ፡ ብተመሳሳሊ ገለ 
ዘሐዝን ነገር ተረኺቡ ኣሎ ማለት ስለዝኾነ፡ 
ንስኻ’ውን ብተመሳሳሊ ትሓዝን።”  
== == ==
ሓደ-ሓደ ሰባት ኣለዉ፡ ኣብ መንገዲ 

ኣርባዓ  ሃንደበት ኣብ ቅድሜኻ ደው ይብሉ 
እሞ፡ ንከይትሓልፍ ዓጊቶም፡ “እምባሕ በል!” 
ይብሉኻ። ንስኻ እንተዀነ - ብውሽጥኻ 
ጥራይ፡ “እንታይ ተረኽበ?” ወይ፡ “ኣታ 
ብዕራይ ኮይነዶ ተሰሚዐዮ!?” ካብ ምባል 
ሓሊፍካ፡ ትብሎ የብልካን። በታ ሓንቲ እንተ 
ተዓጊሶምልካ እኳ ደሓን እንድዩ - መሊሶም  
‘እምባሕ’ ክትብል እንተ ኣዚዞምኻ እዩ እቲ 
ጸገም። ዝድገም መልሲ ስለ እትስእን።
ኣይረድ እንተ ደጊሞምኻ ግን፡ ሽዑ‘ውን፡ 

ኢሎም ደኣ ይተርፉ እምበር፡ ንስኻስ 
ንባዕልኻ ኣብ ግዳም ውዒልካ ብጥምየት፡ 
ብሓሳብ ወይ ብስራሕ ምኽንያቱ ኣጸቢቑ 
ንጹር ብዘይ ኮነልካ ነገር ደኺምካ፡ ይትረፍ 
ከም ዝጸገበ ኣርሓ፡ ‘እምባሕ’ ክትብል፡ ዋላ 
ከም ዝጠመየ ድሙ’ውን ኛው ክትብለሎም 
ኣይትኽእልን ኢኻ። ንግዚኡ እምባሕ ዘብል 
ወኒ ወይ ምኽንያት ስኢንካ እኳ እምባሕ 
እንተዘይበልካ፡ ኣምሳያ ናይ እምባሕ 
ግን፡ “ዓሕ...!”  ኢልካ ጥራይ ትደንን። 
በቲ ኣብ ውልቅኻ ኣትዮም ረቢሾምኻ 

ክነሶም፡ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክትወስድ 
ዘይምኽኣልካ ወይ ነቲ ሰባት ክነሶም ከም 
እንስሳ፡ እሞ ድማ ብዘይ ምኽንያት እንባሕ 
ክብሉ ምምራጾም ጥራይ ዘይኮነስ፡ እንተላይ 
ንኻልእ ሰብ ከም ብዕራይ፡ ‘እምባሕ’ ክትብል 
ብምግዳዶም ገሪሙካ። 
እዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት፡ 

ሳሕቲ’ኳ ኣብ ጎደና ዘጋጥሙኻ እንተኾኑ፡ 
ዝበዝሕ ግን፡ ክትዘናጋዓሉ ኢልካ ኣብ 
ዝኣተኻዮ ቦታታት እዮም ዝርከቡ። 
መለለይኦም ድማ፡ ዓሰርተ ግዜ ይትንስኡ 

ዓሰርተ ግዜ ኮፍ ይብሉ፡ ጣውላ ናቶም 
ገዲፎም ጣውላ ነፍሲ-ወከፍካ ብኣዒንቶም 
ይኾልሉ። ነናብ ዘለኻዮ ጣውላ እናመጽኡ 
ይርብሹ። ባዕላቶም ዓው-ዓው እናበሉ 
ይዛረቡ። በቲ ዝተዛረብዎ ዘረባ ድማ፡ 
ባዕላቶም ዓው ኢሎም ይስሕቁ። ንሳቶም 
ክስሕቁ እንከለዉ እንተ ዘይተሓጒስካን፡ 
ክስሕቁ እከለዉ እንተ ዘይስሒቕካን ድማ፡ 
ልክዕ ንዘረባ ጻድቃን ከም ዝተቓወመ ኣርዮስ 
ሓሲቦም፡ ብኰናኒ ኣጣምታ ይጥምቱኻ።
እንሓንሳብ ድማ ድፍር ኢሎም፡ 

“ወይለይ! ኢሂ’ታ ከም’ዞም. . . ዲኻ!” 
ብምባል፡ ከም’ዞም እንታይ ምዃኖም 

ኣብ ዘይፈለጥካዮም ምድብ ይምድቡኻ። 
ናታቶም ዘረባ ስለዘይተቐበልካ ጥራይ፡ 
ዝደለይዎ ስም ይህቡኻ። እምባሕ ኣብ ናይ 
ምባል ሓሳባቶም ስለዘይተሰማማዕካ ጥራይ፡ 
ምስ’ቲ ንዕኦም ዝቃወም ኣካል ይምድቡኻ። 
‘እምባሕ እምባሕ’ ዝብል ድምጾም ስለ 
ዘየቃላሕካ ጥራይ፡ ከምኣቶም ብፍታውካ 
ካብ ብኣርኣያ ስላሰ ዝተፈጥረ ሰብ፡ ናብ 
ብኣርኣያ እንስሳ ዝተፈጥረ ብዕራይ ብዘይ 
ምቕያርካ ጥራይ፡  
ከም ዘይሰብ ይሓስቡኻ። እምባሕ 

እምባሖም ኣድኒቕካ፡ ከም ሰብ ጽቡቕ ደሃይ 
ተቐቢልካ ብመንፋዓቶም እንተ ተገሪምካን 
ግን፡  ብፍሉይ ይከናከኑኻ። 
“ንዒ! ንዓና ይምሰል ከም’ዚ ናትና ሃብዮ። 

ወስኽዮ... ከም ድሌቱ ‘እምባሕ!’ ክበል 
ሰልስዮ! ረብዕዮ!” እናበሉ ብዘረባን ብመስተ 
ኣስኪሮም፡ ኣደንዚዞም ኣተሓሳስባኻ 
ኣጥፊኦም ኣተሓሳስበኦም የስርጹልካ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ሽዑ ዝሰኸረ ደው ስለዘይብል፡ 

ዝሰኸረ ሓይሉ ስለዝምንጠል፡ ዝሰኸረ 
ኣተሓሳስባኡ፡ ወኑ፡ ቀልቡ፡ ምስትውዓሉ 
ስለዝዝመት፡ ስብእናኻ መንጢሎም  
እንስሳነቶም የሰክሙኻ።
ሓደ ግዜ እዩ፡ ከም’ዞም ነዕልለሎም ዘለና 

ሰባት እክብ ኢሎም እምባሕ ይብሉን ካልእ 
ሰብ እምባሕ ክብል የዘኽኽሩን ኣብ ዝነበሩሉ 
ገዛ፡ ሰምሃር ዝስማ ኣሳሳዪት ንዕሽነቶም ድዩ 
ንስኽራኖም ኣብ ግምት ኣእትያ፡ ብትዕግስቲ  
ተገልግሎም ነበረት።
“ሰምሃር እንታይ ኢኺ ቅድም ንዓና 

ዘይትሰምዒ፡ ሰምሃር ንዒ! ሰምሃር ኪዲ! 
ስምሃር እዚኣ ስቐሊ፡ ሰምሃር እቲኣ ኣውርዲ? 
ሰምሃር ደው በሊ! ሰምሃር ኮፍ በሊ!” እናበሉ 
ኣትዕብ ኣምስዮምዋ። ጸኒሓ ድማ ደሓን 
ኣይትእቶ እታ ክስዕስዑ ከለዉ ከም መብረ 
ኡፈይ ኢላ ከተዕርፋ ትሕግዛ ዝነበረት ቴፕ 
ብምኽንያት ምኻድ ኢለክትሪክ ኣቋሪጻስ - 
“ሰምሃር ሙዚቃ’ባ ግበርልና?”
“እሞ ኢለክትሪክ ከይዳ እንድያ።” 

መልሲሳትሎም ጽውግውግ ኢላ።
“ከም ዝኸደት ደኣ ንርእያ እንዲና ዘለና፡ 

ግንሲ ዋላ ባዕሊኺ ድረፍልና!” “እቲ 
እትደርፍዮ ደርፊ ድማ፡ እ...” “ካባኺ 
ዘይኮነስ፡ ባዕልና ክንመርጾ።”  ናይ ላግጺ 
ሰሓቕ እናሰሓቑ፡ ሓደ ድሕሪ እቲ ሓደ 
ተቐባቢሎምላ። በዚ ዓቕላ ዝጸንቀቐት ምስ 
መሰለት፡ ኣነ “ደሓን ተዓገስዮም” ኢለያ። 
ከም’ዚ መኻሪ ያኢ ክበሃል።
“ግደፈና በጃካ! ጠባይ ሰብ ክንሕሉ እምበር 

ጠባይና ጠፊኡና። ከም ጠባዮም ክንከዶም 
መንገድና ህልም ኢሉና!” ኢላትኒ። ሓቃ 
እያ ዝነበረት።
“ከም’ቲ ኣካይዳኦም ክንከይድ፡ ኣካይዳና 

ተሓዋዊሱና። እቲ ንሳቶም ዝደለይዎ ስራሕ 
ክንሰርሕ፡ ስራሕና ህልም ኢሉና። ናቶም 
ዘረባ ጥራሕ ክንሰምዕ፡ ኣእዛንና ጸሚምና። 
ናይ ልሳኖም ክንደግም፡ ኣንደበትና 
ተለኺትና. . .” እንተትብል እውን ዘኽፍእ 
ኣምበይ ምነበሮን።   
እቲ፡ “እምበሕ በል!” ዝበሃል ትእዛዝ ግን፡ 

ኣነ ከም ዝተረዳእኩዎ፡ “ከም’ዚ ከማይ 
ተሓጐስ፡ ከም’ዚ ናተይ ስምዒት ይሰማዕካ። 
ኣነ ከም ድሌተይ ፊዕ ፍንጭራዕ ይብል 
ኣለኹ እሞ፡ ንስኻ እውን ከም ድሌትካ 
ኩን!” ንምባል እዩ። እንተኾነ ግን፡ ይትረፍ 
ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ድሌትካ ክኾነልካ 
ክትደሊ፡ ንስኻ’ውን ከም ሕጊ እምበር ከም 
ድሌትካ ክትከውን ኣይግባእን እዩ።
ንሳቶም፡ “እምባሕ በል ተሓጐስ! ሳዕስዕ 

ከም ድሌትካ ተወነስ?” እንተበሉኻ ድማ፡ 
ይመስሎም ወይ ይመስለካ ይኸውን 
እምበር፡ ከም ድሌትካ ምውናስ ዝበሃል 
ነገር የለን። “ከም’ቲ ሕጊ ዘፍቅዶ ተሓጐስ፡ 
ከም’ቲ ጁባኻን ዓቕምኻን ዝፈቅዶ ድማ 
ተነስነስ።” እኳ እንተ ዝበሃል እምበር። 
ምስ’ዚኦም ዝመሳሰሉ ካልኦት ሰባት ድማ 

ኣለዉ፣ ሓንቲ ጥርሙስ ከፊሎምልካ - “ንዓ 
ምሳና ሳዕስዕ. . .” ይብሉኻ እሞ፡ ብድሕሪኡ 
ግን፡
“ኣታ ከመይ ከመይ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ’ቲ 

መንኩብካ? በጃኻ ከም’ዚ ግበሮ እቲ ሕቖኻ. 

. .?” ገለ እናበሉ፡ ወንኻ መንጢሎም ወኖም 
ዘስርጹልካ። ንስኻ ዘይኮነስ ንሶም ይስዕስዑ 
በቲ ንስኻ። ንሶም ይቆጻጸዩ፡ በቲ ዘረበኦም 
ሰሚዕካ ልክዕ ከምቲ ዝበሉኻ ምግባርካ። 
ኣብ’ቲ ውሽጥኻ ይዕንድሩ። ፊዕ ይብሉ 
ንዓኻ ምስ ተቖጻጸሩኻ። 
ብቐዳማይ ኣብ ሓደ ገዛ ኮፍ ኢለ 

እንከለኹ፡ ሓደ ሰብ “እምባሕ በል!” 
እናበለ ኣትዩ። መብዝሕትና ጠሚትናዮ 
ትም ኢልና። ሓደ ግን፡ “እምባሕ በል… 
ወዲ ሓጐስ!” እናበለ ብዙሕ ግዜ ምስኡ፡ 
‘እምባሕ! እምባሕ!’ ኢሉ። ሽዑ’ቲ ወዲ 
ሓጐስ ዝተባህለ ብወደሳ ናይቲ ወዲ 
ተሓጒሱ እግሩ ከይኣተወ ኢዱ ናብ ጅባኡ 
ሰዲዱ - “እንኪ’ሞ ናይ ዝሓለፈ ዕጸውሉ፡ 
ሕጂ ድማ ቅድሕሉ” ብምባል ከፊሉሉ። 
እቲ ነቲ እምባሕ እንዳማቱ ደጋሚኸ? ረሲኑ 
ከም’ዚ ሓውሲ እናሳዕሰዐ ዳርጋ ናብ ፈኸራ 
ተሰጋጊሩ -
“ወዲ ሓጐስ ሃብታም፡ ወዲ ሓጐስ ወለላ፡  
ንኹላ ተጽግባ! ንኹላ፡ ‘እምባሕ! እምባሕ!’ 

ተብላ።” እናበለ ወዲሱ። 
ኣነ እቲ ዝተወደሰ ሰብ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ 

ዝኸፈሎ መሊሱ ካልእ ሓምሳ ናቕፋ 
ክጥቅዓሉ ምስ ረኣኹዎ፡ ቀስ ኢለ ነቲ ምሳይ 
ዝነበረ - 
“ሪኢኻዮ’ዶ ሓምሳ ናቕፋ ጠቂዕሉ። ናይ 

ብሓቂ ሸቃጢ እዩ?” ኢለዮ።
ናይ መስተ ጽምኡ ከርዊ ዝኾነን ዘይኮነን 

ተዛሪቡስ ሸቃጢ. . .?”
“ሸቃጢ እምበር እንታይ ደኣ?”
“ንጽንቃቕ ምንቃቕ ከም ከልቢን ድሙን 

ብመልሓሱ እናሸርበጠ ዝሰቲ ሸርባጢ 
ወይ ድማ ንክብሩ ብሕሱር ዋጋ ዝድርቢ 
ሸንቋጢ!” ኢሉኒ። ተሰማሚዐ ድማ። 
ምኽንያቱ ንኽትሰቲ ኢልካ፡ ናይ መስተ 

ጽምእኻ ከተርዊ ኢልካ፡ ሌፍ ትብል 
እንተለ’ኻ፡ ከም ድሙ ወይ ከም ከልቢ 
ኢኻ ብመልሓስካ እናሸርበጥካ ትሰቲ ዘለኻ። 
ሸንቋጢ ድማ። ከብድኻ ንምምላእ ክትብል 
- ንክብርኻ ብሕሱር ዋጋ ለዋጢ።

ክብሪ ሰብብቐዳማይ ኣብ ገዛና ከብሒ መቐመጢ 
መጽሓፍተይ ተገማጢሉ ስለ ዝጸንሓኒ፡ 
“መን እዩ ነዚ መጽሓፍተይ ተናኺይዎ?” 
ኢለ ሓቲተ።  
“ኣነ እየ... ?” እታ ንእሽቶ ጓለይ 

መሊሳትለይ። 
“እሂ...?” 
“ነዛ ሒዘያ ዘለኹ፡ ‘ማህደር ኑረነቢ እትብል 

መጽሓፍ ደልየ።” 
“እንታይ ኢልክያ?”
“ከንብባ።”
ቅድሚኡ ኣምሓርኛ ከተንብብ ርእየያ 

ስለዘይፈልጥ ገሪሙኒ፡ “ከመይ ደኣ 
ከተንብባያ ደሊኺ?” ሓቲተያ።
“ኣብ ድምጺ ሓፋሽ ክትትረኽ እንከላ ገለ 

ክፋላታ ሰሚዐያ ስለዝነበርኩስ፡ ደስ ኢላትኒ።

“ስማዕ እንዶ ግን ባባ - ብዛዕባ እንታይ 
እያ? ኣነ ንእሽተይ ጥራይ እየ ሰሚዐላ. . 
.።”
ብዛዕባ ምንታይ ከም ዝኾነት ክነግራ 

ቅልጡፍ መልሲ ኣይነበረንን። ናይ 
ብሓቂ’ውን፡ “ብዛዕባ ከምዝን ከምዝን 
ኢያ” ኢልካ ብቕልጡፍን ብቐሊሉን 
ክትዛረበላ እትኽእል ቀላል ዓይነት መጽሓፍ 
ኣይኮነትን።
ንሳ ምስ ኣንበበታ ግን፡ እቲ ናታ ርድኢት 

ኣብ ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣነ ድማ፡ “ብዛዕባ ኣገዳስነት 
ምሕላው ክብርኻ - ማለት፡ ወዲ ሰብ ክብሩ 
እንተደኣ ኣቐዲሙ፡ ንሓዋሩ ክቡር ኮይኑ 
ከም ዝነበር። ክብሩ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እንተ 
ኣእትዩ ግን፡ ብዘይ ገለ መዘከርታ ከም 
ዝጠፍእ” እንርደኣላ ክብርቲ መጽሓፍ 
ምዃና ኣመልኪተ - ብኸም’ዚ ዝስዕብ 
ገይረ ንትሕዝቶ ናይታ መጽሓፍ ብከፊል 
ንጓለይ ዘዕልላ ኮይኑ እስመዓኒ።
ቀንዲ ገጸ ባህሪ ናይታ መጽሓፍ ዝኾነ 

ኑረነቢ፡ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ዝተፈታተና 
ስድራ-ቤቱ ማለት፡ በዓልቲ ቤቱ፡ ክልተ 
ደቁን ገመሉን ሒዙ ተበጊሱ፡ ፍቕርቲ 
በዓልቲ ቤቱን ፍትውቲ ገመሉን ኣብ 
መገዲ ገዲፉ ናብ ምጽዋዕ ምስ ኣተወ፡ ኣብ 
ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ገበላ፡ “ሽማል ሽርቅ” 
ዝበሃል ትርኳዊት ዝዋናኡ ቤት-መግቢ 
ከም ተሓጋጋዚ ዋርድያ ተቖጽሩ እናሰርሐ 
እንከሎ፡ እዩ ንክብሪ እታ ስድራ ወሳኒ ዝኾነ 
ክስተት ተፈጢሩ። ኣብ’ቲ ስራሑ ዝመጽአ 

ሓደ ጣልያን ንኑረነቢ፡ ‘ማርዮ’ ኢሉ ምስ 
ጸወዖ፡ ንረነቢ ድማ፡ ስመይ፡ ‘ኑረነቢ’ ዝበሃል 
ከለኹ፡ ስለምንታይ፡ ‘ማርዮ’ ኢሉ ይጽውዓኒ 
ኢሉ ሓቲቱ። 
እቶም ጸዓዱ፡ ንኹሎም ደቂ-ተባዕትዮ 

ጸለምቲ - ‘ማርዮ’፡ ንኹለን ደቂ-ኣንስትዮ 
ጸለምቲ ድማ፡ ‘ማርያ’ እናበሉ ከም 
ዝጽውዑዎም ነጊሮሞ። 
ንሱ ድማ፡ “እቶም ክብራትን ክብሪ 

ካልእ ዝፈልጡን ወለድና፡ “ይትረፍ 
ንሰብ ንጥሪት እንከማን ነናቶም ኣስማት 
ዝህቡ ነይሮምስ፡ ንሕና ብምስሊ ናይ ረቢ፡ 
ብኣርኣያ ስላሰ ዝተፈጠርና ሰባት፡ መለለይን 
መጸውዕን ዝኾነ ናይ ገዛእ ባዕልና ስም 
ክንፈገና?” ዝብል ሓሳብ መጺእዎ። ሓቁ 
እዩ። ምኽንያቱስ ከምቲ ናይ ኑረነቢ ክብሪ 
ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ክብሪ ጥሪት’ውን ካብ 
ዘኽብር ሕብረተ-ሰብ ተፈጢርካን ዓቢኻን፡ 
ከም ኣቕሓ ብኣሕፋሺ ስም ክትጽዋዕ - 
ከመይ ቢልካ ክትጻወሮ ትኽእል?” 
ስለዝኾነ ኑረነቢ፡ “ዝመጽአ ይምጻእ - 

ዝጎደለ ይጉደል፡ ዝኸደ ይኺድ - ዝተኸተለ 
ይከተል ኩሉ ድሕሪ ክብሪ እዩ!” ብምባል 
ብዙሕ ሓሲቡ።
እቲ በቲ ናቶም፡ ‘ማርዮ’ በቲ ናይ ኣቦኡን 

ኣዲኡን ግን ኑረነቢ፡ ኣብ ዓዱ መዓሩ፡ ኣብ 
ዓዱ ሓላሉ፡ ወለዱ መዓሩ ዘውጽእሉ ግሩም 
ዝኾነ ስም እንከለዎ፡ ‘ማርዮ’ ብዝብል ስም 
ብምጽውዑ ሓሪቑ - ቁልጭ ኢልዎ። ካብ 
ዓቕን ንላዕሊ ጉህዩ - ሓዘን ተሰሚዕዎ። 

ብዘይ መጠን ተበሳጭዩ - ዝሕዞን ዝጭብጦን 
ጠፊእዎ። ምፍጣሩ ጸሊኡ - ህልም በል 
መጺእዎ። ሃጽ ኢሉ ጠፊኡ - ኣብ ቦታ 
ውርደት ምህላው ኣጽሊእዎ።
ኑረነቢ ካብቶም ክብሮም ዝፈልጡ 

ኩቡራትን፡ ክብሪ ሰብ ዝፈልጡ ወረጃታትን 
ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ስለዝነበረ፡ ንወርደት 
ኣሜን ኢሉ ክቕበል፡ ውርደት ክጻወር 
ኣይከኣለን። ነብሱ ንውርደት ኣሕሊፉ 
ክህብ ፍቓደኛ ኣይነበረን።
ዝገደደ ድማ፡ ንኑረነቢ በቲ ኩነታት 

ክሓርቕ ዝረኣዮ ሓደ ወዲ ሃገር፡  “ንቐጻሊ 
እውን ‘ፒግሮ’ ማለት ሰነፍ፡ ‘ሞስካ ሞስኪ’ 
ማለት ሃመማ ዝብል ጸርፊ ክመጽኣካ 
ስለዝኽእል፡ ክትክእሎ ኣለካ።” ዝብል ማዕዳ 
ምስ ሃቦ፡ ኑረነቢ ንጸርፊን ውርደትን ዘኽእል 
ዓቕሚ ስለዘይነበሮ፡ ምጽዋዕን ክልተ ደቁን 
ገዲፉ ህልም ኢሉ። ደቁ ድማ፡ ኣብ ከባቢ 
ምጽዋዕ ናብ ዝርከብ፡ ‘ኡም ኩሉ’ (ኣደ 
ኩሉ) ተባሂሉ ዝጽዋዕ መዕበዪ ዘኽታማት 
ተዓቚቦም። ስማ ጥራይ’ኳ ጥዑም - 
‘ኡም ኩሉ’ - ኣደ ኩሉ፡ ከም ስማ ኣደ 
ኮይና፡ ኣቢዳቶም፡ ሓቑፋቶም፡ ኣልያ፡ 
ብዝግባእ ኣምሂራ ንክብረትን ንማዕረግን 
ኣብጺሓቶም። 
እንከለኻ ‘እከለ’ ምስ ሞትካ ‘እንዳ እከለ’ 

ክትበሃል እንተዘይ ክኢልካ፡ በየን በየን እዩ 
ኣድራሻ ህላውነትካ? ኣብ ምንታይካ እዩ እቲ 
ምንባርካ? ደሓርከ ብኸመይ፡ “ብክንድ’ዚ 
ዓመተ-ምህረት ተወሊዱ፡ ንኽንድ’ዚ 
ዓመታት ነይሩ፡ ኣብ ከምዚ ዓመተ-ምህረት 

ሓሊፉ።” ተባሂሉ ክጽወየልካ?
በዚ ምኽንያት ከኣ’ዩ ኑረነቢ፡ “እቶም 

ብሰሪ ጥሜት ኣዲኦም ዝሰኣኑ ቈልዑስ፡ 
‘ኣቦኦም እንኮላይ ክስእኑ እዮም” ከይበለ፡ 
ጠንጢንዎም ሃጽ ኢሉ ዝጠፍአ። እቶም 
ደቁ ኣብ እምኩሉን ኣብ ግዳምን ናይ 
ትምህርቲ ዕድል ረኺቦም። ዝረኸብዎ 
ዕድል ብዝግባእ ሳላ ዝተጠቕምሉ ድማ፡ 
ዝቐጸለ ወለደኦም ካብ ባርነት ኣናጊፎም።
“እከለን እንዳ እከለን።” ተባሂሎም ንምጽዋዕ 

በቒዖም። ብዘገርም መንፈዓቶም፡ ዝያዳ ኩሉ 
ድማ፡ ‘ባህጊ ክብርኻ’ ዝመንቀሊኡ ቆራጽነት 
ወላዲኦም ሓጊዝዎም፡ ብመንፈስ ኑረነቢ 
ዝተሃንጸ፡ ንክቡር መንፈስ ኑረነቢ ዝውክል 
ህያውን ነባርን ሓወልቲ ስድራ-ቤቶም 
ንምህናጽ በቒዖም። ዝሓለፈ ኣሕዊዮም፡ 
ዘሎ ኣሐጒሶም፡ ንመጻኢ ውሕስነት 
ናብራን ስድራ-ቤትን ፈጢሮም። ተዛሪብካን 
ጽሒፍካን ክውዳእ ዘይክእል ዘኹርዕ 
ታሪኽ ዘለዋ፡ ‘ማህደር ኑረነቢ’ ዘርእስታ 
ሓንቲ ካብተን ከም ምልክት መግለጺ 
ክብሪ ኤርትራውያን ስድራ-ቤታት ዝገልጽ 
ታሪኾም ዓቂቦም፡ ተኣምር ዝኾነ ታሪኽ 
ኤርትራውያን ዝሓዘት መጽሓፍ ከም 
እትጸሓፍ ገይሮም።  
ኑረነቢ ንውርደት ተቐቢሉ፡ ባርያ ኣብ 

ምዃኑ ርዒሙ፡ ርእሱ ኣድኒኑ ነይሩ 
እንተ ዝኸውን ግን፡ እቶም ደቁን ዝቐጸሉ 
ወለዶኡን እውን፡ እንከለዉ ዘይህልዉ፡ ምስ 
ሞቱ ዘይዝከሩ፡ ባራዩ እዩ መፍረየ። ባርነት 
እታ ስድራ-ቤት ድማ ምቐጸለ።
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ተጸዋዒ ቁ.1 ፍስሃየ ሃብተ፡ ኣመልካቲት 
ወ/ሮ መድህን ኣብርሃ ንውክልና ምስራዝ 
ዝምልከት ክሲ ኣብ ልዕሌኻ መስሪታ 
ስለዘላ፡ ብኣካል ወይ ብመንገዲ ወኪል ናብ 
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32 ን28/4/23 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ሓያት መሓመድ ፈረጅ ምባል ተሪፉ፡ 
ሓያት መሓመድኑር ፈረጅ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ 
ቁ.32 ን6/4/23 ይቕረብ።

ት/ዕ ሉልያ ወልደሩፋኤል ተኸስተ፡ 
ብወለዳ   1. ኣቶ ወልዱ ተኸስተ 
ዑቕባዝጊ 2. ወ/ሮ ፍረወይኒ ዘርኦም 
ማህደረን፡ ሉልያ ወልደሩፋኤል ተኸስተ 
ምባል ተሪፉ፡ ሉልያ ወልዱ ተኸስተ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ 
መጋባእያ ቁ.39 ን12/4/23 ይቕረብ።

ት/ዕ ህያኤል ወልደሩፋኤል ተኸስተ፡ 
ብወለዳ 1. ኣቶ ወልዱ ተኸስተ ዑቕባዝጊ 
2. ወ/ሮ ፍረወይኒ ዘርኦም ማህደረን፡ 
ህያኤል ወልደሩፋኤል ተኸስተ ምባል 
ተሪፉ፡ ሉልያ ወልዱ ተኸስተ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ መጋባእያ 
ቁ.39 ን12/4/23 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ 

ከሳሲ ኣቶ መድሃኔ መሓሪ ጊላይ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ስዓዲን በኪት ዓሊ፡ ዋንነቱ 
ኢ-ባይክ ሓዳሽ ቻርጀር ብሽክለታ፡ ቁ.ቻሲ 
209121812000 397 ብዕለት 20-12-
2021 ውዕል መሸጣ፡ 13,500.00 (ዓሰርተ 
ሰለስተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን) ፈጺምና። 
እንተኾነ፡ ናብ ስመይ ኣየመሓላለፈለይን። 
ብኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይተኻእለ ድማ 
ይጸወዓለይ ስለዝበለ፣ ባዕልኻ ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን10/4/2023 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 

ከሳሲ ኣቶ መርሃዊ ፍስሃየ፡ ተኸሳሲት 
ወ/ሮ ኣልማዝ ቦኽረጼን፡ ኢ-ባይክ 
ዝዓይነታ ሓዳሽ ቻርጀር ብሽክለታ ቁ.ቻሲ 
210010270 ዝኾነት ሂድናን፡ ብዋጋ 
13.000.00 (ዓሰርተ ሰለስተ ሽሕ) ናቕፋ 
ብዕለት 16/10/21  ውዕል መሸጣ 
ጽሕፈት ገይርና። እንተኾነ፡ ናብ ስመይ 
ከየመሓላለፈትለይ ብኣድራሽኣ ክትርከብ 
ስለዘይተኻእለ ትጸወዓለይ ስለዝበለ፣ ባዕልኺ 
ወይ ሕጋዊ ብወኪልኪ ን10/4/23 ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጻ/
ክርስትያን 

ወ/ሮ ኣድያም ገብረመስቀል ኣስፈሃ፡ 
ወላዲና ገብረመስቀል ኣስፈሃ ዑቕባዝጊ 
ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን12/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ-
ተከሌዛን

ዓወት መሰለ ብርሃነ፡ ኣቦይ መም/መሰለ 
ብርሃነ ስለ ዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 

ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ዕዳጋ 

ወ/ሮ ወይኒ ገብረሂወት ወልደምህረት፡ 
ኣዴና ሂማን ገብረኪዳን ደስታ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ኣመልካቲት ምስ 8 ኣሕዋተይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን13/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ብርኩታ 

ጀሚላ ኣሕመድ፡ በዓል ቤተይ ስዒድ 
ሽመንዲ ስዒድ ስለዝተሰውኣ፡ ኣነ ምስ 
5 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ 

ከሳሲት ወ/ሮ ትዕግስቲ ታደሰ ገብረ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ኤልያስ ኢሰያስ ሓጎስ፡ 
ፍትሕ ክፍጸመለይ ስለዝበለት ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን11/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ 

ከሳሲ ኣቶ መልአከ ገብረስላሰ ክፍለ፡ 
ተኸሳሲት በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ሳባ 
ኣይናአለም መዲን፡ ጥፍእቲ ተባሂላ 
ብጋዜጣ ይተኣወጀለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ መንደፈራ 

ሚለን ወረደ ገብረዝጊ ምባል ተሪፉ፡ ሚለን 
ፈረደ ገብረዝጊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ቤ/ፍ 
4ይ መጋባእያ ን5/4/23 ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ቢዘን ገብመድህን መሓሪ ምባል ተሪፉ፡ 
ሰነድ ሃብተማርያም ዓንደማርያም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ን11/4/23 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ጉልቲ 

ብሪ ተኽለ ሃብተጽየን፡ በዓል ቤተይ ሽመንዲ 
ተኽሉ ወልደጋብር ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 
7 ደቁ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ 

ወ/ሮ ልዋም ገብረትንሳኤ ተወልደብርሃን፡ 
በዓል ቤተይ ኣቶ ኤፍሬም ክፍለ 
ገረዝጊሄር ቅድሚ 7 ዓመት ካብ ገዛ ምስ 
ወጽአ ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ጥፉእ ተባሂሉ 
ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ብኣካል ወይ ብወኪል ን28/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ወረ/ነፍ ስላስ ወልደየስ ሃይሉ፡ ወኪል 
ኣቶ ሞኮነን ፍቓዱ፡ ተጸዋዕቲ ኣቶ ፍጹም 
ተስፋይ ገሰሰው፡ ተኽለብርሃን ተስፋይ 
ገሰሰው፡ ትርፈ ተስፋይ ገሰሰው፣ ኣቡኦም 
ኣብ 1965 ካብ ኤርትራ ወጺኡ ኣብ 
ትግራይ ከምዝወለዶም እኳ እንተ ሰማዕና፡ 
ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ደሃይ ዘይብሎምን 
ሃለዋቶም ዘይፍለጥን ብምዃኑ ግና 
ጥፉኣት ተባሂሎም ይተኣወጀልና 
ስለዝበሉ፣  ዝቃወም እንተሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብወኪል ን28/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓደብዘጋ 

ወ/ሮ ለተገርግሽ ገረወልዲ ተስፉ፡ ብዓል 
ቤተይ ወለገርግሽ ሓልኪኤል ተስፉ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 4 ደቁ ከኣ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸሮና 

ወ/ሮ ኣምለሰት ግደይ ረዳ፡ በዓል ቤተይ 
ተ/ጋ ዘርአይ ደስታ በየነ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 
ደቁ ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓድያቅነ 

ከሳሲት ወ/ሮ ብስራት ፍስሃ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ክፍለ ተስፋይ ገብረኪዳን፡ ደሃይ 
ስለዘይብለይ ፍትሕ ይፈጸመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማዕረባ 

ኣቶ አስሚዔ ተኽለ ጥዑምዝጊ፡ ሓፍተይ 
ለተይ ተኽለ ጥዑምዝጊ ስለዝዓረፈት፡ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረታ 
ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቀላይ 
በዓልቴት 

ወ/ሮ ሓጉሽ መብራህቶም መረደ፡ በዓል-
ቤተይ ሓድሽ ተወልደ ወልዱ ስለዝዓረፈ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
1 ጓልና ከኣ ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ባረንቱ 

ኣቶ ዘርኣይ ስእላይ በርሀ፡ ኣቦይ ስእላይ 
በርሀ ጋምዛይ ስለ ዝተሰውኣ፡ 8 ደቁ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ብሽኳ 

ወ/ሮ ዮርዳኖስ ዘሙይ ገብረማርያም፡ 
ኣቦና ዘሙይ ገብረማርያም ጐይትኦም 
ስለዝተሰውአ፡ 4 ኣሕዋተይ ካብ 3 ኣንስቲ 
ዝውለዳ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ  ጎኘ

ኣቶ ስብሃቱ ወልደሚካኤል ንጉሰ፡ 
ብዓልብቲ ቤተይ ትርሓስ ተስፋጋብር 
ዑቕባዝጊ ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና 
ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ። 

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 03 ከረን 

ኣቶ ክፍለገርጊሽ ብርሃነ ተስፉ፡ ተጸዋዒት 
ወ/ሮ ፍረወይኒ ዑቕባልደት ዘርአጋብር፡ 
ናይ ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልኪ ስለዘሎ፡ 
ን4/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።
 

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 02 ከረን 

ኣቶ ቢንያም ነጋሲ ፍቓዱ፡ ብ7/3/23 
ኣቦሓጎይ ፍቓዱ ተኽሉ ባይርኡ 
ስለዝዓረፈ፡ ናይ ስዉእ ኣቦይ ነጋሲ ፍቓዱ 
ተኽሉ ሓደ ተተካኢ ወዱ ኮይነ ምስ 12 
ሓወቦታተይን ኣሞታተይን ኣብ ቀዋሚ 
ኮነ ተንቀሳቓሲ ንብረት ሕጋዊ ወራሲ 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 02 ባጽዕ 

ጸጋ ፍጹም ኪዳነ፡ ኣደይ ፍረወይኒ 
ተስፋሚካኤል ባይሩ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

  ኮማዊ ቤት-ፍርዲ  3 ባጽዕ 

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሰናይት 
ካሕሳይ እምሃጼንን ተኸሳሲ ኣቶ ዑስማን 
ሑመድን ዘሎ ጉዳይ፡ ተኸሳሲ መጸዋዕታ 
ተሰዲዱሉ ክርከብ ስለ ዘይተኸኣለ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን4/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ።  እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ። 

   ቤት-ፍርዲ ሓጋዝ 

ወ/ሮ ሌላ ማሕሙድ ኣቡበከር ምባል 
ተሪፉ፡ ወ/ሮ ለይላ ማሕሙድ ኣቡበከር 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ 31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ገነት ነጋሽን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ጠዓመ ሃብተ ባህኣበሎም 
ሃብተን ብዝተፈጠረ ክርክር፡ ብስም ወላዲኦም ዝፍለጥ ገዛ ኣብ ዞባ ደቡብ ን/ዞባ 
ማይ ዓይኒ ኣብ ኳዕቲት ማዕዶ ሩባ ዝርከብ፡ ብሓራጅ ተሸይጡ መኽፈሊ ዕዳ 
ክውዕል ስለዝተኣዘዘ፡ ብበዓል ሞያ ብዘለዎ ኩነታት ኣብ ኣስታት 300 ት/ሜተር 
ዝተደኮነ ተራ ገዛ ሓንቲ ቀንዲ ክፍሊ ዝሓዘ 171,105 ናቕፋ (ሓደ ሚእትን 
ሰብዓን ሓደን ሽሕን ሚእትን ሓሙሽተን ናቕፋ)  መበገሲ ዋጋ ግምት ወጺእዎ 
ብቐዳማይ ሓራጅ ንመሸጣ ተቓሊሑ ኣይተሸጠን። ካብ ዝቕረበ ግምት ፍርቂ 
ብምጉዳል ብ85,552.5 ናቕፋ (ሰማንያን ሓሙሽተን ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን 
ሓምሳን ክልተን 5%) ንመሸጣ ስለዝተዳለወ፡ ክወዳደር ዝደሊ ካብ ዝቐረበ ግምት 
ፍርቂ ዋጋ 1/4 ቡክ ሕሳብ ደብተር ዝሓዘ ወይ ብስም ፈ/ፍርዲ C.p.O ኣስሪሑ 
ብምቕራብ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ክወዳደር ይኽእል። ቅድሚ መዓልቲ 
ጨረታ ሓሙሽተ መዓልታት ስራሕ ዘሎ ጀሚሩ፡ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ 
ኣብ ፖስታ ዓሺጉ ብቑጽርን ብኣሃዝን ብንጹር ብምጽሓፍ፡ ኣብ ዝተዳለወ ሳንዱቕ 
ጨረታ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ኣስመራ ቁጽሪ 62 የእቱ።
ክቃወም ዝደሊ እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ 
ጨረታ ደው ኣይብልን እዩ።
ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቁጽሪ 66 ቀሪቡ ክውከስ ይኽእል።

ቦታ ሓራጅ፡ ላ/ቤ/ፍ ገበን መጋባኣያ ቁጽሪ 27
ዕለት ሓራጅ፦17/04/2023
ሰዓት 3፡00-4፡00 ድ/ቀትሪ

ብስም ኣልጋነሽ ተኽለማርያም ቀሪን፡ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ማይተመናይ እንዳ 
ቦንዳ ዝተመርሓለይ ሰነድ ምርሒት መሬትን ሰሌዳ ኣጠቓቕማ ክራይ መሬትን 
ሎኬሽን ፕላንን ስለዝጠፋኣኒ፡ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ፡ ኣብ 
ውሽጢ 30 መዓልቲ ብቑጽሪ ቴሌፎን 07224596 ክሕብረኒ፤ እንተዘይኮይኑ፡ 
መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

ኣልጋነሽ ተኽለማርያም ቀሪን

ኣመልካቲት እምባፍራሽ ነጋሽ ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ኣስመራ ንኡስ ዞባ ጎዳይፍ ዝርከብ 
ስፍሓት መሬት 238 ት/ሜ Asd 00019038 Asp00020982 ዝኾነ ቀንዲ ክፍሊ 
2 ምስ 1ተሓጋገዝቲ ዘጠቓለለ መንበሪ ገዛ ብስም እምባፍራሽ ነጋሽን ተኣምራት 
ነጋሽን፡ ብስም ክልቴና ዝተመዝገበ ተራ ገዛ፡ ብመሰረት ምቅሊትና ነቲ ብጽሒተይ 
ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ 
መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት/ጽ ነታዮ ዞባ ማእከል ይቕረብ።

እምባፍራሽ ነጋሽ

ኣብ ኣስመራ ዞባ ማእከል PID ንኡስ ዞባ ማእከል ከተማ፡ ዚፕ ኮድ 1A194፡ 
ከባቢ ሜዳ ኤርትራ ጐደና ባረንቱ ቁ.ገዛ 35/39 ፕሎት 47R ተራ ገዛውቲ፡ 
ፓርሰል B ብቁ. ንብረት 1BRASM002309/0 ብዕለት 18/06/2021 ብስም 
ሓድሽ ተስፋሚካኤል ወርቀ+17 ዝተመዝገበ ኦርጂናል ሊብሬቶ ገዛ ስለዝጠፋኣኒ፡ 
ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብቁ.ቴሌፎን 
07146766 ክሕብረኒ፤ እንተዘይኮይኑ፡ መተካእትኡ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ክውሃበኒ 
ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

ሓድሽ ተስፋሚካኤል ወርቀ+17
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

VACANCY ANNOUNCEMENT
Asmara Mining Share Company is inviting applicants 
for the following position;

Cost & Management Accountant Supervisor 
Number required – (01)
Type of contract – Indefinite

Major Duties and Responsibilities

•	 Analyze departmental costs, commodity review of costs between 
Cost centers, work with project groups to ensure proper reporting 
of project costs, analyze costs monthly and quarterly, current and 
prior year.

•	 Prepare overall budget that will allow the company to operate ef-
fectively.

•	 Monitoring actual expenditures against planned expenditures, iden-
tifying areas where costs might be reduced or efficiency improved, 
and ensuring compliance with all relevant laws and regulations.

1. Functions related to Cost Accounting 

•	 Perform daily and monthly cost accounting duties
•	 and entries.
•	 Ensuring all costs are identified and recorded accurately
•	 Understand Operational and Production software to ensure that 

costs are recorded accurately
•	 Analyze cost drivers and develop a methodology for allocating 

these costs to specific cost centers
•	 Analyze operating results and trends in terms of cost
•	 Developing and maintaining accurate costing systems in relation to 

labour, production methods and material supply
•	 Track the compilation of project cost into fixed assets and cost out 

the assets once the related project has been completed.
•	 Report on periodic job variances and their cause, focusing on ma-

terial spending and contract service.
•	 Manage company cost by monitor company budget that have been 

made with the financial condition of the company, so all cost can 
be register and give informative report.

•	 Stock reconciliations and co-ordination of stock takes and cycle 
counts

•	 Evaluate all project cost that have been used, so company can 
ensure project effectiveness and activities in accordance with the 
objective of the company business.

•	 Monitor and review the agreement to each project conducted by 
any division to ensure agreement in accordance with prevailing 
policy in the division of finance & accounting.

•	 Work with project groups to ensure proper reporting of project 
costs, analyze costs monthly and quarterly, current and prior year.

•	 Perform fixed asset management and reporting.
•	 Work with inventory management team to investigate cycle count-

ing variances.

1. Functions related to Budget

•	 Developing budgets by collecting expense data from departments 
within an organization and estimating revenues from projected 
sales of products or services

•	 Develop and maintain strong relationships with all levels of man-
agement in order to effectively communicate the budget process 
and to obtain the necessary information and approvals.

•	 Familiar with new technologies that can help automate some of 
the more tedious tasks associated with budgeting.

•	 Managing the budgets around all costing issues and provide vari-
ance analysis

•	 Monitor operational budget in business activity in the company, 
based on the regular budget that has been made, to ensure the 
activity of the company in accordance with the company’s business 
objectives.

•	 Working with other departments to ensure that expenditures are 
made within approved budgets

•	 Working with vendors to ensure that goods and services are deliv-
ered on time and within budget parameters

•	 Analyze operating budgeting and capital budgeting
•	 Prepare regular reports on budget status, discrepancies, and vari-

ances for management review and decision-making
Participates in the development and administration of assigned 
program budget; forecasts funds needed for staffing, equipment, 
materials, and supplies; monitors and approves expenditures; rec-
ommends adjustments as necessary

•	 Initiate cost effective measures in relation to purchasing and trans-
porting supplies.

•	 Continuously measure budget performance against approved bud-
get and determine variances.

Formal 
Education, 
Certifications 
or 
Equivalents

•	 Bachelor’s Degree in Accounting / National Diploma 
in Cost and Management Accounting

Working 
Experience 
– Nature & 
Length

•	 Minimum 10 years’ experience in Cost Accounting 

•	 Cost Accounting Experience in Mining and / or Manu-
facturing industry is preferable

Behavioral 
Skills

•	 Communication (English and Local language)

•	 Innovative thinking

•	 Interpersonal Relations

•	 Ability to work under pressure

•	 Assertiveness, Discretion, Integrity and Self-discipline
Technical 
skills and 
abilities

•	 Computer Literacy (MS Offices – Word, Excel – Ad-
vanced)

•	 Organizational skills

•	 Analytical skills

•	 Problem solving skill.

•	 Supervisory skills - Ability to manage direct reports.
Profile: Qualifications and Experience

General Information and other requirements:

Place of Work:             Asmara Office & AMSC Sites
Type of contract:             Indefinite Period 
Salary:               As per the Company salary scale

Additional requirements for Nationals: 
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of 
release paper from the Ministry of Defense. 
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 applications should be sent through the post office.

Deadline for application:   7 days from the day of publication in the 
Newspaper.

Address:  Please mail your applications to;
                            Asmara Mining Share Company, 
                            P. O. Box 10688 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:  
                         Please send a copy of your application to
                         Aliens Employment Permit Affairs,
                         P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea

ASMARA MINING SHARE COMPANY
         

  Abo Street, No. 178, House No. 16 
Gejeret, P.O. Box 10688
                                                                                                                      

Tel. ++291-1-153986
 Asmara, Eritrea 
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
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ing badges as necessary and maintaining visitor logs.

•	 Assisting with a variety of administrative tasks including copying, fax-
ing, taking notes, and making travel plans in accordance with HR 
officer.

•	 Preparing meeting and training rooms, sorting and distributing mail.

•	 Adhere other instructions given by Admin Supervisor.

Profile: Qualifications and Experience
Formal Education, 
Certifications or 
Equivalents

•	 Diploma or Certification in Office Adminis-
tration Management or 

•	 Secretarial Science

Working 
Experience – 
Nature & Length

•	 With minimum experience of 5 years 
working under the same position.

Behavioral Skills •	 3 years’ experience in NGO will be an ad-
vantage 

•	 1 year experience as an office administra-
tor will be a plus

Technical skills 
and abilities

•	 Communication (English and Local lan-
guage)

•	 Assertiveness

•	 Interpersonal Relations

•	 Ability to meet deadlines

•	 Accuracy

•	 Confidentiality

•	 Integrity/Business Ethics

•	 Ability to work under pressure.

•	 Computer Literacy (MS Office – Interme-
diate)

•	 Attention to detail

•	 Report writing skill

•	 Knowledge of Policies, Procedures and 
Processes pertaining to responsibility of 
work area

•	 Legislation knowledge

•	 Administrative skills
General Information and other requirements:
Place of Work:             Asmara Office & AMSC Sites
Type of contract:             Indefinite Period 
Salary:               As per the Company salary scale

Additional requirements for Nationals: 
Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of 
release paper from the Ministry of Defense. 
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 applications should be sent through the post office.

Deadline for application:   7 days from the day of publication in the 
Newspaper.

Address:  Please mail your applications to;
                            Asmara Mining Share Company, 
                            P. O. Box 10688 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:  
                         Please send a copy of your application to
                         Aliens Employment Permit Affairs,
                         P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea

  

VACANCY ANNOUNCE-
MENT

Asmara Mining Share Company is inviting 
applicants for the following position;

  Office Coordinator/Receptionist 
  Number required – (01)
   Type of contract – Indefinite

    Major Duties and Responsibilities

•	 An office coordinator oversees the office environment, manages office 
tasks and communications, and assists upper management with key 
functions. 

•	 The person will be primarily responsible for welcoming visitors and 
providing them with the support they need, and also be responsible 
for handling calls from different organizations, people and solving 
their problems. 

•	 Will provide administrative support to the employees by scheduling 
meetings, handling mail, taking messages and dispatching deliveries.

•	 Oversees the office needs are met, by supervising the staff under it.

•	 Handling incoming and outgoing emails, phone calls, and mail, as 
well as scheduling meetings, travel, and appointments and coordinate 
meetings.

•	 Help implement office procedures to improve efficiency and flow. 

•	 Manage office files and records and ensure everyday office and cleri-
cal tasks are completed in a timely manner.

•	 Making appointments for all staff or for specific employees, such as 
executives.

•	 Processing bills and helping clients or customers if they have any ques-
tions about their issues/ concerns.

•	 Welcoming and directing visitors to the correct office.

•	 Responding to all customer inquiries in a polite and timely manner.

•	 Verbal and written communication skills to interact clearly with visi-
tors and other employees.

•	 keep accurate records and find important information quickly.

•	 Time management skills to prioritize and complete a side variety of 
tasks throughout the day.

•	 Patience and listening skills to respond appropriate and interact posi-
tively with upset customers.

•	 Interpersonal skills to create a pleasant experience for all customers, 
such as being personable and attentive.

•	 Answering and forwarding phone, manage office cleaning staff, Orga-
nize tea/ coffee etc. to visitors.

•	 Generate reports on weekly base, submit your supervisor on time, 
and administrate orders.

•	 Assist the Admin Superintendent when/wherever necessary.

•	 Prepare tracking documents for visitors.

•	 Greet clients and visitors with a positive, helpful attitude.

•	 Helping maintain workplace security by issuing, checking, and collect-
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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. 

9. Position: Project scheduler
Department: Processing Plant and Tailings Storage Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
 Developing project schedule, and execution after approval by PM
 Monitoring the schedule performance for design, procurement and con-
struction
 Prepare and inspect the records, advises and reports from project site
 Report to control manager monthly by monthly progress report
 Updating P6 project schedule regularly with loading resources
 P6 project schedule logic analyst and arrange the logic for all the activi-
ties in engineering, procurement and construction phase

Qualification Requirement
Education:
Master’s degree in Logic or Language study

Work experience:
 Over 3 years of working experience in related fields.
 International Engineering, Procurement and Construction project, over-
seas project management experience is preferred
 Applicants who can speak and write in good Chinese and English is 
preferred.
 Have a good knowledge of the engineering and technology Standards, 
Procedures and Specifications.
 Working Experience in design and consulting institute is required

Additional skills and abilities:
 (1) Excellent language expression skills
 (2) Excellent communication, coordination and project management 
skills
 (3) Proficient in operating the progress management software (operating 
P6 software is required for this position).

10. Position: Chef
Department: Processing Plant and Tailings Storage Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
 Set up the kitchen with cooking utensils and equipment, like knives, 
pans and kitchen scales
 Study each recipe and gather all necessary ingredients
 Cook food in a timely manner
 Delegate tasks to kitchen helpers
 Supervise Cooks and assist as needed
 Monitor food stock and place orders
 Check freshness of food and discard out-of-date items
 Ensure compliance with all health and safety regulations within the 
kitchen area

Qualification Requirement
Education:
 Diploma or Vocational Certificate in Cartering Skills or related field.

Work experience:
 Above 10 years of working experience is required
 Working experience in Chinese companies and good at making Chinese 
food is preferred
 Certificate of cook is required for this positionLevel 5+
 Health certificate is required for this position

Additional skills and abilities:
 Reliability and communication skills
 Microsoft software skill is required
 Fluent Chinese / English is required for this position
 Have a very good sense of teamwork

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

Major Duties and Responsibilities
 Participate in construction quality planning and formulate quality manage-
ment system
 Responsible for checking the quality assurance data of incoming materi-
als and equipment, and supervising the sampling and re-inspection of incoming 
materials.
 Responsible for supervising and tracking the construction tests, and be 
responsible for the conformity examination of measuring instruments.
 Participate in the joint review of construction drawings and construction 
plan review.
 Participate in the formulation of process quality control measures; process 
quality inspection and side-side inspection of key processes and special processes, 
and participate in handover inspection, concealed acceptance and technical review.
 Responsible for the quality acceptance and assessment of inspection 
batches and sub-projects, and participate in the quality acceptance and assessment 
of sub-projects and unit projects.
 Participate in the formulation of common quality fault prevention and cor-
rective measures, supervise the handling of quality defects, and participate in the 
investigation, analysis and treatment of quality accidents.
 Complete other tasks assigned by the superior leaders.

Qualification Requirement
Education:
 Bachelor’s degree in Building Construction and Management

Work experience:
 Construction engineering design, construction, acceptance, safety and 
environmental protection and other standard knowledge
 Familiar with CAD construction drawings, understand the technical prob-
lems of engineering construction
 Familiar with the safety production law and relevant safety laws, regula-
tions, policies and inspection standards
 Familiar with the construction site quality management process
 Text editing, data processing, good at using computer software capabilities
 6 years and above experience in purchasing of Engineering, Procurement 
and Construction projects or mining projects.

Additional skills and abilities:
 Rich Engineering, Procurement, Construction and Commissioning projects 
management experience
 Develop a good relationship between workers from different countries
 Have a good coordinate ability and a perfect team work
 Be skilled in Microsoft office
 Be good at AutoCAD/PrimaveraP6/CorelDraw

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 Provide evidence 
of Release Paper from Ministry of Defense.
 Present Clearance from current/ last employer or Unemployment card 
from Labor office.
 Testimonial documents to be attached (CV, work experience credential, a 
copy of your National Identity card etc.)
 Only shortlisted applicants will be considered as potential candidates for 
an interview.
 Application documents will not be returned to sender.
 All application should be sent through the post office.
 Deadline for application; 07 days from the date of publication on the 
newspapers 

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

Note to None Eritrean applicants:
             Please send a copy of your application to 
             Aliens Employment permits Affairs,
             P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea 
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ስፖርትስፖርት
ንምዕባለ ኵዕሶ ሰኪዐት ዝሕግዝ ውሳነታት ሓሊፉንምዕባለ ኵዕሶ ሰኪዐት ዝሕግዝ ውሳነታት ሓሊፉፈጻሚት ኮሚተ ሃገራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ 

ሰኪዐት ኤርትራ፡ ዝሓለፈ ቀዳም 11 
መጋቢት ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ኣኼባኣ 
ኣካይዳ። ኣብ’ቲ ካብ ኲለን ዞባታት ዝመጽኡ 
ኣባላት ፈጻሚት ኮሚተ ዝተሳተፉዎ ኣኼባ፡ 
ነዞም ዝስዕቡ ሽዱሽተ ነጥብታት ከም ኣጀንዳ 
ብምቕራብ ብሰፊሕ ተዘትዩሎም።
ቀዳማይ፡ ምጽዳቕ ውጥን ስራሕ ሃገራዊ 

ፈደረሽን ኵዕሶ ሰኪዐት 2023፡፡ ካልኣይ፡ 
ፕሮጀክት ምጅማር ኩዕሶ ሰኪዐት ህጻናት 
(Mini Basket Ball)። ሳልሳይ፡ ምስማዕ 
ጸብጻብን ምቕራብ ውጥን ስራሕን 
ዞባታት። ራብዓይ፡ ምምዝጋብ ስርዓተ 
ሓበሬታ ኣሰልጠንትን ደያኑን። ሓሙሻይ፡ 
ሃገራዊ ውድድር ኣብ ዞባታት ምክያድ። 
ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ከኣ ውድድር 
ክለባት ምዕባይ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ሰፊሕ 
ክትዕን ምይይጥን ድሕሪ ምግባር፡ ነዞም 
ዝስዕቡ ዕላማታት ከም መደብ ተታሒዙ 
ንኽስርሓሎም ኣብ ውሳነታት ተበጺሑ። 
• ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ደራኺ ብምዃኑ፡ 

ስልጠና ኣሰልጠንትን ደያኑን ብሃገራውያንን 
ኣህጉራውያንን ክኢላታት ክወሃብ። 

ከምኡ’ውን ስልጠና ወሲዶም ኣብ ንጥፈት 
ዝርከቡ ኣሰልጠንትን ደያኑን ኣብ ዳታ 
ብምእታው ኣብ ዕብየት ሞያ ከኣ ካብ ዳታ 
ብምርኣይ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጥም ዝነበረ 
ምጒታት ስራሕ ምቅላል። 

• ካብ ህጻናት ክሊ ዕድመ 6-7 ዝጅምር 
ክሳብ ክሊ ዕድመ 14-15 ናይ ስልጠና መደብ 
ብምጅማር በብደረጅኡ ክእለቶም እናማዕበልካ 
ንሃገር ዘጸውዑ ተጻወትቲ ምፍራይ። 
• ንዝርግሐ ኵዕሶ ሰኪዐት ኣብ ሃገርና 

ምእንቲ ክሕግዝ ካብ ኣስመራ ወጻኢ ኣብ 
ካልኦት ከተማታት ሃገርና’ውን ሃገራዊ 
ውድድር ቻምፕዮን ክለባት ምስራዕ። እዚ 
ክዉን ንክኸውን ከኣ፡ ፈለማ ትሕተ ቅርጺ 
ናይ ሜዳ ኵዕሶ ሰኪዐት ብቕዓቱ ንውድድር 
ምርግጋጽን ግቡእ ምትዕርራያት ምግባርን። 
• ጸብጻባት ናብ (ዓለምለኻዊ ማሕበር ኩዕሶ 

ሰኪዐት) FIBA ምልኣኽን ርክባት ምዕባይን። 
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ እታ ፈጻሚት ኮሚተ 

ምስራዕ ሃገራዊ ውድድር 3ብ3 ን 5ብ5፡ 
ፕሮጀክት ሚኒ-ባስኬት፡ ውድድር ዊልቸይርን 
ምድላው ሃገራዊት ጋንታን ከም ውጥን 
ስራሕ 2023 እውን ከም ዘቕረበት ህዝባዊ 
ርክባት ናይቲ ፈደረሽን ኣፍሊጡ። 
ኣብ’ቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ፈደረሽን 

ኵዕሶ ሰኪዐት ኤርትራ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ 
ብዅሉ ሸነኻቱ ዝበለጸ ውድድር ንምስራዕን 
ብሉጻት ተካእቲ ተጻወትቲ ንምፍራይን 
ብተወፋይነት ንኽስርሓሉ ቃል ተኣትዩ። 
ንዝግበር ለውጥታት ኰነ ምዕባለታት ቀጻሊ 

ሓበሬታታት ክህሉ ብምልባው ከኣ፡ ብፍላይ 
ኣብ ገለ ገለ ዞባታት ንዝርአ ሕጽረት ባጀትን 
ብቑዕ ትሕተ ቅርጺ ሜዳ ዘይምህላውን 
ዝምልከቶ ኣካል ቅልጡፍ መፍትሒ 
ንኽገብረሉ ተላብዮም። 
ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ ሰኪዐት 

ኤርትራ ኢንጅነር ሄኖክ ኣሚነ፡ ኵዕሶ ሰኪዐት 
ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ርኡይ ለውጢ 
የምጽእ’ኳ እንተሃለወ፡ ብፍላይ ኣብ ኵዕሶ 
ሰኪዐት ህጻናት (Mini BasketBall) ብዝያዳ 
ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ክጸዓረሉ ምስ ኣካዳምያዊ 
ትምህርቶም ብዘይጻረር መንገዲ ክስልጥኑሉ 
ዝኽእሉ ባይታ ክፍጠር ድሕሪ ምልባው፡ 
ወለዲ ነዚ ተረዲኦም ደቆም ክልእኩ ተላብዩ። 
ኣብ መወዳእታ ኢንጅነር ሄኖክ፡ ሓለፍቲ 
ፈደረሽን ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባታት ንዘርኣይዎ 
ተወፋይነት መጒሱ። 
ሃገራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ ሰኪዐት ኤርትራ፡ 

ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰለስተ ወርሒ ተመሳሳሊ 
ርክባት ብምግባር ገምጋም ስርሑ ከም 
ዘካይድ ህዝባዊ ርክባት ናይ’ቲ ፈደረሽን 
የረድእ።

ሓላዊ ልዳት ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ 
ቲቦት ኮርትዋ፡ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ 
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምስተን ተሪፈን ዘለዋ 
ክልተ እንግሊዛውያን ጋንታታት ክራኸብ ከም 
ዘይደሊ ተዛሪቡ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥም 
ርብዒ ፍጻመ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡ ካብ 
እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲን ቸልስን ተሳተፍቲ 
ኮይነን ምህላወን ይፍለጥ። ሪያል ማድሪድ 

ዝሓለፈ ረቡዕ ንሊቨርፑል 1ብ0 ድሕሪ ምርታዓ፡ 
ብድምር ናይ ክልተ እግሪ ጸወታ 6ብ2 ተዓዊታ 
ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ናይዚ ውድድር ከም 
ዝሓለፈት ይዝከር። ቶተንሃም ብኢጣሊያዊት 
ኤሲ ሚላን ካብዚ ውድድር ክትእለ ከላ፡ ቸልሲ 
ንብሩሽያ ዶርቱሞንድ ማንቸስተር ሲቲ ከኣ 
ኣጥቃዓያ ኤርሊን ሃላንድ ሓሙሽተ ሸቶታታት 
ኣብ ዘመዝገበሉ ንኣርቢ ሊፕዚግ ከም ዝገለፈታ 
ኣይርሳዕን። ባየር ሙኒኽ፡ በነፊካን ኢንተርሚላንን 
እውን ንመጋጥምተን ረቲዐን ናብ ዝቕጽል 
ግጥም ርብዒ ፍጻመ ዝሰገራ ጋንታታት ምዃነን 
ኣይዝንጋዕን። ምስ ቸልሲ ክልተ ናይ ፕሪመር 
ሊግ ዋናጩ ዝዓተረ ኮርቱዋ ከኣ፡ ምስተን ዝሓለፈ 
ዓመት ኣብዚ ውድድር ዝገጠመን ማንቸስተር 
ሲቲን ቸልስን ክራኸብ ከም ዘይደሊ’ዩ ዝሕብር 
ዘሎ። ንሱ “ዓሚ መን ምዃንና ኣመስኪርና 
ኢና። ሎሚ ዓመት ከኣ ምስ ካልኦት 
ጋንታታት ሓይልና ከነርእይ ድሉዋት ኣለና” 

በሃላይ እዩ። ለስ ብላንኮስ ብዝብል ቅጽል ስም 
እትጽዋዕ ሪያል ማድሪድ፡ ዝሓለፈ ዓመት ነዘን 
ክልተ እንግሊዛውያን ክለባት ከም ዝሰዓረተን 
ኣይዝንጋዕን። ኣጥቃዓይ ናይታ ጋንታ ፈረንሳዊ 
ከሪም በንዘማ፡ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ኣንጻር 
ቸልሲ፡ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ከኣ ኣንጻር 
ማንቸስተር ሲቲ ብድምር 7 ሸቶታታት ከም 
ዘመዝገበ ሰነዳት ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 

የረድኡ። ኣርባዕተ ግዜ ጽዋእ ሻምፕዮንስ ሊግ 
ኤውሮጳ ዝዓተረ ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ካርሎ 
ኣንቸሎቲ፡ ኣብቲ ኣብ ኢስታንቡል ዝካየድ ናይ 
ፍጻመ ጸወታ ምስ ናይ ቅድም ጋንታኡ ኤሲ 
ሚላን ክራኸብ ድሌት ከም ዘለዎ’ዩ ዝሕብር። 
እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ 2003 ከምኡ’ውን ኣብ 2007 
ምስ ኤሲ ሚላን፡ ጸኒሑ ከኣ ምስ ሪያል ኣብ 
ዓመተ ስፖርት 2013/2014ን 2021/2022 
ጽዋእ ሻምፕዮንስ ሊግ ከም ዝዓተረ ይፍለጥ። 
ኣብ 2005 ከኣ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝተኻየደ 
ናይ ፍጻመ ጸወታ፡ 3ብ0 መሪሑ ውዒሉ ኣብ 
መወዳእታ ብሊቨርፑል ከም ዝተመንጠለ 
ኣይርሳዕን። ዕጫ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ኤውሮጳ፡ ሎሚ ዓርቢ 17 መጋቢት እዩ 
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ ንዮን 
ስዊዘርላንድ ክወድቕ። ኣብዚ ዕጫ ክልተ ናይ 
ሓንቲ ሃገር ጋንታታት ክበጽሐን ከም ዝኽእል 
ኣብ ሓደ ምድብ ዝነበራ ጋንታታት እውን 
ንሓድሕደን ክገጥማ ከም ዝኽእላ ይፍለጥ። 
ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ናይዚ ውድድር 
11-12 ሚያዝያ ክካየድ መደብ ክስረዓሉ ከሎ፡ 
ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ከኣ 18-19 ሚያዝያ 
እዩ ክካየድ። ናብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ዝሰገራ 
ጋንታታት 9-10 ግንቦት ከምኡ’ውን 16-17 
ግንቦት ጸወታአን ድሕሪ ምክያደን ከኣ፡ 10 ሰነ 
ናይ ፍጻመ ጸወታ ኣብ ኣታቱርክ ስታድየም ናይ 
ከተማ ኢስታንቡል ከካይዳ እየን።

ዩናይትድ መስመር መጥቃዕታ ንምድልዳል....ዩናይትድ መስመር መጥቃዕታ ንምድልዳል....
ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ፡ ኣብዚ ዝመጽእ 

ዘሎ ክራማት መስመር መጥቃዕተን 
ንምድልዳል ንዕዳጋ ተጻወትቲ ኵዕሶ እግሪ 
ክርብሻኦ ምዃነን፡ ገና ብኣግኡ ተገሚቱ ኣሎ። 
ብፍላይ ብጉዳይ ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ሃሪ 
ኬይንን ኣጥቃዓይ ናፖሊ ቪችቶር ኦሺመንን፡ 
ንሓድሕደን ኣብ ዕግርግር ከም ዝኣትዋ ርዱእ 
እዩ። ዋላ’ኳ እንግሊዛዊት ቶተንሃም፡ ሃሪ ኬይን 
ንመሸጣ ከም ዘይቀርብ ብተደጋጋሚ ትገልጽ 
እንተኾነት፡ ብዛዕባ መጻኢ እቲ ተጻዋታይ 
ከይተዘርበ ዝሓለፈትላ ኣጋጣሚ ግን 
ኣይተራእየትን። ብፍላይ እታ ጋንታ ኣብዚ 
ወርሒ ካብ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳን 
ግጥማት ኤፍ ኤ ካፕን ምስ ተኣልየት፡ መጻኢ 
ሃሪ ኬይን ቀንዲ መዛረቢ ማዕከናት ዜና 
ስፖርት ኮይኑ’ዩ ዘሎ። ብብዝሒ ሸቶታቱ 
ኣብ ሰሪ ኣ ኢጣሊያ መሪሕነት ሒዙ ዘሎ 
ቪችቶር ኦሺመን፡ ብግልጺ ኣብ ፕሪመር ሊግ 
ክጻወት ከም ዝደሊ ምዝራቡ’ውን ማዕረ ሃሪ 
ኬይን ኣርእስቲ ሰሪሑ ይርከብ። 
 ሃሪ ኬይን ዝመጽእ ክራማት ኣብ ዝኽፈት 

መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ፡ ናብ ማንቸስተር 
ሲቲ ወይ ከኣ ናብ ባየር ሙኒኽ ክኸይድ 
ከም ዝኽእል’ዩ መርበብ ሓበሬታ ደይሊ 
መይል ንእሙናት ምንጭታት ብምጥቃስ 
ዝሕብር። እቲ ተጻዋታይ፡ ዝሓለፈ ዓመት 
ናብ ማንቸስተር ሲቲ ክኸይድ ተቓሪቡ’ኳ 
እንተነበረ፡ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ግን 
ማልያ ስፓርስ ወድዩ ክጻወት ከም ዝወሰነ 
ኣይርሳዕን። ሕጂ ግን ናይ መጨረሽታ ዕድል 
ተሪፍዎ ኣሎ። ንሱ ምስ ቶተንሃም ዘለዎ 
ውዕል ኣብ 2024 ስለ ዘብቅዕን እታ ጋንታ 
ከኣ ብዘይ ዝኾነ መኽሰብ ከይትሰዶ ስግኣት 
ስለ ዘለዎን፡ ኣብዚ መስርሕ የማናይ ኢድ 
ክህልዎ ግድን’ዩ። ቶተንሃም ዝመጽእ ክራማት 
ነዚ ተጻዋታይ እንተደኣ ሰዲዳቶ፡ ክሳብ 150 
ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ገንዘብ ክትግሕጥ 
ከም ትኽእል ይግለጽ። ዋላ’ኳ ባየር ሙኒኽ 
ኣብ ልዕሊ እዚ ተጻዋታይ ተገዳስነት ኣሕዲራ 
እንተሃለወት፡ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ 
ኤሪክ ተን ሃግ ከም ቀዳማይ ምርጫ ሒዝዎ 
ብምህላዉ ግን ኦልድ ትራፎርድ መዕረፊኡ 
ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ሃሪ ኬይን 
ናብ ኦልድ ትራፎርድ እንተደኣ ከይዱ፡ 
ብኣላን ሺረር ተታሒዙ ዘሎ ክብረ-ወሰን 
ብዝሒ ሸቶታታት ፕሪመር ሊግ ንምስባር 
ርሒብ ዕድል ከም ዝህልዎ ተንተንቲ ናይዚ 
ግጥም ይገልጹ። ንሻድሻይ ተኸታታሊ ዓመት 
ልዕሊ 20 ናይ ፕሪመር ሊግ ሸቶታታት 

እናመዝገበ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ፡ ክብረ-
ወሰን ሺረር ንኽሰብሮ 57 ሸቶታት እየን 
ተሪፈንኦ ዘለዋ። ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ብሉጽ 
ብቕዓቱን ንሸቶ ዝኾና ኰዓሳሱ ኣብ ምኽሻን 
ዘለዎ ዓቕምን ከኣ ንዩናይትድ ክሕግዛ ከም 
ዝኽእል ይግመት።
 ካልእ ዩናይትድ ተገዳስነት ኣሕዲራትሉ 

ዘላ ተጻዋታይ፡ ቪክቶር ኦሺመን እዩ። 
ይኹን’ምበር ከም ኣርሰናል፡ ቸልሲን ፒኤስጂን 
ዝኣመሰላ ጋንታታት እውን ነዚ ተጻዋታይ 
ኣብ ራዳረን የእትየንኦ ብምህላወን፡ ዩናይትድ 
ቀሊል ዘይኮነ ውድድር’ዩ ዝጽበያ ዘሎ። እዚ 
ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ 
ዓመት ግጥማት ሰሪ ኣ ኢጣሊያ ዛጊት 19 
ሸቶታታት ብምምዝጋብ ነቲ ድሕሪኡ ዝስዕብ 
ዘሎ ላውታሮ ማርቲነዝ ብ5 ሸቶታታት’ዩ 
ማሕዲግዎ ዘሎ። ንሱ፡ ኣብዚ ዓመት ነቲ 
ንጹር እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ሽልማት ወርቂ 
ጫማ ኮፖካኖኔረን ከምኡ’ውን ጽዋእ ሰሪ ኣ 
ምስ ዝዓትር፡ ናብ ፕሪመር ሊግ ናይ ምኻድ 

ሕልሙ ጋህዲ ክኸውን ከም ዝኽእል 
ብሰፊሑ ይንገር። ናፖሊ ነዚ ተጻዋታይ 
100 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ከም ዘለዎ እያ 
ትገልጽ።
ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ክልተ 

ኣጥቃዕቲ፡ ንማንቸስተር ዩናይትድ ዘገድሱዋ 
ተጻወትቲ ምዃኖም ዘካትዕ የብሉን። ካብ 
ክልቲኦም መን ይሓይሽ ዝብል ምጉት 
ግን ገና ክራማት ከይኣኸለ ልዑል ኣቓልቦ 
ረኺቡ ኣሎ። ብመሰረት ኣካዪዶሞ ካብ ዘለዉ 
ጸወታታት ዝተመዝገበ ዳታታት፡ ኦሺመን 
ኣብ ዝተሰለፈለን 22 ግጥማት 0.8 ሸቶታት 
ናይ ምምዝጋብ ዓቕሚ ከርእይ ከሎ፡ ኬይን 
ከኣ ኣብ 27 ጸወታታት 0.53 ሸቶ ናይ 
ምምዝጋብ ዓቕሚ ሒዙ ኣሎ። ኦሺመን ኣብ 
90 ደቓይቕ 0.97 ሸቶ እናመዝገበ ክኸይድ 
ከሎ፡ ኬይን ከኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ 0.66 
ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ዓቕሚ ኣለዎ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ፕሪመር ሊግ 

ሎሚ
ሰዓት 11፡00 ምሸት

ኖቲንግሃም ፎረስት ምስ ኒውካስል 
ዩናይትድ

ዕጫ ርብዒ ፍጻመ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ሎሚ ክወድቕ’ዩ
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ሞዛምቢክ - መልከፍቲ ሕማም ሸሮኽ ብናህሪ ወሲኹኣብ ሞዛምቢክ መልከፍቲ ሕማም 
ሸሮኽ፡ ካብ ዝሓለፉ ቀረባ ሳምንቲ 
ጀሚሩ፡ ብዝለዓለ መጠን እናወሰኸ 
ይኸይድ ከምዘሎ፡ ውድብ ጥዕና ዓለም 
ሓቢሩ።
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ትሑት 

መጠን መልከፍቲ ሸሮኽ ተመዝጊቡ 
ከምዘሎ ዝሓበረ ውድብ ጥዕና ዓለም፡ 
ኣብ ሞዛምቢክ ግን እቲ ናህሪ እናወሰኸ 
ይመጽእ ከምዘሎ ኣረዲኡ። ክሳብ 
ሕጂ ቍጽሪ ናይቶም ብሕማም ሸሮኽ 
ዝተለኽፉ ድማ ልዕሊ 5200 ከምዝበጽሐ 
ጸብጻባት ሕክምና ጠቒሶም።
ኣብ ዝሓለፉ እዋናት፡ ሞዛምቢክ ዋላ’ኳ 

ኣስታት 1.3 ሚልዮን ክታበት ጸረ-ሸሮኽ 
እንተተቐበለት፡ ኣብታ ሃገር ዘሎ ጠለባት 
ክታበት ግን ክሳብ ሕጂ ከምዘይተማለአ 
እዩ ዝግለጽ።
ሓንቲ ካብተን ቅልጡፍ ናህሪ 

መልከፍቲ ሕማም ሸሮኽ ከተመዝግብ 
ዝጸንሐት ማላዊ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ብቐጻሊ 

ብሪጣንያ - ወሰኽ ደሞዝ ዝጠልቡ ኣሽሓት ዜጋታት ስራሕ ደው ኣቢሎም
ኣብ ብሪጣንያ፡ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን 

ሰራሕተኛታት ትካላት ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ዝሳተፍዎ ዘለዉ፡ ወሰኽ 
ደሞዝ ዝጠልብ ኣድማ ይካየድ ከምዘሎ 
ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊሐን።
ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ደው ናይ 

ምባል ኣድማ፡ ልዕሊ 300 ሽሕ መምህራን 

ይሳተፉዎ ከምዘለዉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት፡ 
ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዓቢ ኣሉታዊ 
ጽልዋ ኣኸቲሉ ከምዘሎ ጠቒሶም።
ብመሰረት’ቶም ጸብጻባት፡ ብገምጋም 

5 ካብ 10 መምህራን ካብ መዓልታዊ 
ንጥፈታቶም በዂሮም ኣለዉ።
ኣቐዲሙ ኣብ ብሪጣንያ ብተደጋጋሚ 

ወሰኽ ደሞዝ ዝጠልብ ኣድማታት ክካየድ 
ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ጠለባቶም 
እንተዘይተማሊኡ ጀሚሮሞ ዘለዉ ኣድማ 
ብዝሓየለ መልክዑ ክቕጽሉዎ ምዃኖም 
እዮም ክሕብሩ ጸኒሖም።
በዚ ኸኣ መንግስቲ ብሪጣንያ፡ ዝዓበየ 

ክፋሉ ኣብ ስድራቤታዊ ሓገዝ ዝውዕል 
115 ቢልዮን ዶላር ከምዝስልዕ ሓቢሩ 
ኣሎ። 
ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ቁጠባ ብሪጣንያ 

ብልዕሊ 0.6 ሚእታዊት ከንቈልቍል 
ከምዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ናብ ደረጃ 
ዝሕታለ ከይወርድ’ውን ስግኣት ከምዘሎ 
ጸብጻባት ይእምቱ።
ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ዝካየድ 

ዘሎ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ፡ ኣብ 
ቁጠባ እተን ሃገራት ኣሉታዊ ስንብራት 
የስዕብ ምህላዉ እዩ ዝግለጽ።

ኮሎምብያ - ብሓደጋ ነትጒ 11 ሰባት ተቐቲሎም
ኣብ ኮሎምብያ፡ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ 

መዐደኒ ከሰል ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ 
ነትጕ፡ ብውሕዱ 11 ሰባት ክሞቱ 
እንከለዉ፡ ካልኦት ቁጽሮም ዘይተነጸረ 
ድማ ደሃዮም ጠፊኡ ከምዘሎ 
ተሓቢሩ።
በቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ኮሎምብያ 

ዝተኸስተ ዛጊት ጠንቁ ዘይተነጸረ 
ሓደጋ፡ ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ 
ከምዝኽእል እዩ ዝግመት።
ብዙሓት ካብቶም ግዳያት ኣብቲ 

ኣስታት 700 ክሳብ 900 ሜትሮ 
ዕምቈት ዘለዎ ቦታ ዕደና ተደፊኖም 
ከምዘለዉ ዝሓበሩ ጸብጻባት፡ ኣብቲ 
ከባቢ ልዕሊ 100 ኣባላት ሲቪላዊ 
ድሕነት ኣብ ምውጻእ ናይቶም 

ተዓጊቶም ዘለዉ ሰራሕተኛታት 
ይሰርሑ ከምዘለዉ ይግለጽ።
እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ፡ ወርቂን 

ነዳዲን ዝዕደነሉ ከባቢ ምዃኑ ዝጠቐሱ 
እቶም ጸብጻባት፡ ኣብታ ሃገር ምስ 
ዕደና ነዳዲ ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ 
ሰራሕተኛታት ዕደና ተደጋጋሚ 
ናይ ሞትን መቚሰልትን ሓደጋታት 
ክወርድ ምጽንሑ፡ ጸብጻባት ይጠቕሱ። 
ኣብ 2021፡ ኣብ ዕደና ነዳዲ ኮሎምብያ 

ብሰንኪ ዝተኸስተ ሓደጋ፡ ብውሕዱ 
140 ሰባት ከምዝሞቱ ይሕበር። 
ኣብ’ታ ደቡብ ኣመሪካዊት ሃገር፡ 

ኣብ ዘይሕጋዊ መዐደኒታት ብዝስዕብ 
ሓደጋታት ዓመታዊ ኣማኢት ሰባት 
ከምዝሞቱ ይግለጽ።

ሰሜን ኮርያ - ናይ ነዊሕ ርሕቀት ባለስቲካዊ ሚሳይል ወንጪፋ
ሰሜን ኮርያ፡ ናብ ምብራቓዊ ማያዊ 

ግዝኣት ኮርያ፡ ነዊሕ ርሕቀት ዘለዎ ሓዲሽ 
ባለስቲካዊ ሚሳይል ከምዝወንጨፈት 
ደቡብ ኮርያ ሓቢራ።
ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ዮን ሶክ-ዮል 

ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ፉምዮ 
ኪሺዳ ንምዝርራብ ናብ ቶክዮ-ጃፓን 
ኣብ ዝገሸሉ እዋን እያ ሰሜን ኮርያ ነቲ 
ፈተነ ዘካየደት። መራሒ ደቡብ ኮርያ 
ናብ ቶክዮ ክኸይድ ድሕሪ 12 ዓመታት 
ሎሚ ንመጀመርያ እዋን እዩ። 
ጸብጻባት ደቡብ ኮርያ ከምዘመልክቱዎ፡ 

ሰሜን ኮርያ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሎሚ 

ዓመት ተደጋጋሚ ባለስቲካዊ ሚሳይል 
ትውንጭፍ ኣላ።
እዚ ሓድሽ ፈተነ፡ ብፍላይ ንደቡብ 

ኮርያን ጃፓንን ተወሳኺ ሻቕሎት 
ፈጢሩለን ከምዘሎ ድማ ናይ ቀረባ 
ተዓዘብቲ ይሕብሩ።
እቲ ሰሜን ኮርያ ናብ ምብራቓዊ 

ወሰናስን ማያት ዝወንጨፈቶ ባለስቲካዊ 
ሚሳይል፡ 1000 ኪ.ሜ ድሕሪ ምጕዓዝ፡ 
ኣብ መንጎ ሓውሲ ደሴት ኮርያን ጃፓንን 
ከምዝወደቐ እዩ ተገሊጹ።
በዚ ኸኣ ኣባላት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ 

ጃፓን፡ ኣብቲ ከባቢ ንዝንቀሳቐሳ መራኽብ፡ 
ጥንቃቐታት ድሕነት ክገብራ ኣቐዲሞም 

ሓበሬታ ከምዝዘርግሑ ኣፍሊጦም።።
ኣብ ውሽጢ’ዚ ወርሒ ብተደጋጋሚ 

እዋን ሚሳይላት ከምዝወንጨፈት 
ዝንገረላ ዘሎ ሰሜን ኮርያ፡ እቲ ስጉምቲ 
መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ መንጎ ደቡብ 
ኮርያን ኣመሪካን ዝካየድ ዘሎ ሓባራዊ 
ወተሃደራዊ ልምምድ ምዃኑ እያ 
ተነጽር። ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ብወገነን 
ኣብዛ ሰሙን’ዚኣ ብተደጋጋሚ ባለስቲካዊ 
ሚሳይላት ክውንጭፋ ከምዝቐነያ ሰሜን 
ኮርያ ትኸስስ።
ሰሜን ኮርያ ብተወሳኺ፡ እዚ ኣብ 

መንጎ ደቡብ ኮርያን ኣመሪካን ዝካየድ 
ዘሎ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ፡ 
ኣብ ልዕሊኣ ወራር ንምክያድ ዝዓለመ 
ከምዝኾነ እያ ስክፍታኣ ተነጽር። 
ሰሜን ኮርያ ዝወንጨፈቶ ባለስቲካዊ 

ሚሳይል፡ ብትሪ ከምእትኹንኖ ዝሓበረት 
ኣመሪካ፡ እቲ ተግባር ኣብቲ ከባቢ ሓዲሽ 
ወጥሪ ዘለዓዕል ምዃኑ’ያ ገሊጻ።
ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ 

ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ 
ቁጽሮም ዘይተነጸረ ባለስቲካዊ ሚሳይላት 
ከምዝወንጨፈት ጸብጻባት ይጠቕሱ።

“ካብ ሊብያ ዩራንዩም ጠፊኡ ኣሎ’ ው.ሕ.ሃ
ኣብ ሊብያ፡ ብጽኑዕ ኣብ ዝሕሎ 

መኽዘን ዝነበረ 2 ቶንን ፈረቓን ዝምዘን 
ዩራንዩም ከምዝጠፍአ ውድብ ሕቡራት 
ሃገራት ኣፍሊጡ።
እቲ ጠፊኡ ዝበሃል ዘሎ 10 በርሚል 

ዩራንዩም ኣብ ኢድ ሽበራውያን ከይኣቱ 
ዝለዓለ ስግኣት ኣብ ዝነገሰሉ እዋን፡ 
ክኢላታት ኣህጉራዊ ትካል ተቖጻጸሪ 
ዓለምለኻዊ ኣቶማዊ ጸዓት (IAEA) ኣብ 
ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሊብያ ምብጻሕ 
ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን ኣብ ቦታኡ 
ከምዘይጸንሖም እዩ ዝሕበር ዘሎ። ዩራንየም 
ንኑክሌሳዊ ኣጽዋር ኣብ ምስራሕ ዘገልግል 
ባእታ ብምዃኑ፡ ኣብ ኢድ ሽበራውያን 
ከይኣቱ ብኣህጉራውያን ክኢላታት ዕቱብ 
ቍጽጽር ከምዝግበረሉ ይፍለጥ።
ነዚ ዝለዓለ ድሕነታዊ ሓደጋ ከስዕብ 

ከምዝኽእል ዝንገረሉ ዘሎ ዩራንዩም 

ትሑት መጠን መልከፍቲ ተርኢ ከምዘላ 
ይፍለጥ። 
ሕማም ሸሮኽ ብሰንኪ ጉድለት ጽሬት፡ 

ብከላ ማይን መግቢን፡ ዘይጽፉፍ ኣጠቓቕማ 
ዓይኒ ምድሪ ከምዝስዕብ ዘመልክቱ 
ክኢላታት ጥዕና፡ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ 
ሰባት ቅልጡፍ ሕክምናዊ ረዲአት ምስ 
ዘይረኽቡ፡ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክሳብ 

ናብ ደረጃ ሞት ክወድቁ ከምዝኽእሉ 
የረድኡ። 
ኣብ ዓመተ 2022 ጥራሕ ኣብ ሰፊሕ 

ከባቢታት ኣፍሪቃን ኤስያን ዝተዘርግሐ 
ሕማም ሸሮኽ፡ ኣብ ከም በዓል 
ካሜሮን፡ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ 
ኮንጎ፡ ቡርኪናፋሶ፡ ህንዲ ፡ፓኪስታንን 

ባንግላዲሽን ዝኣመሰላ ሃገራት፡ ዘውረዶ 
ሰብኣዊ ክሳራ ብቐሊሉ ከምዘይግመት፡ 
ጸብጻባት ይጠቕሱ።
ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ጥራይ ኣብ 

ኣፍሪቃ፡ ልዕሊ 40 ሽሕ ሰባት ብሕማም 
ሸሮኽ ክልከፉ እንከለዉ፡ ብውሕዱ 
1400 ድማ ህይወቶም ከምዝሰኣኑ 
ምንጭታት ሕክምና የመልክቱ።

ንምርካብ፡ ጻዕርታት ይካየድ ከምዘሎ 
ዝሓበሩ ክኢላታት ናይቲ ትካል፡ ኣብቲ 
መኽዘን ተሪፉ ዘሎ ሒደት ዩራንየም 
ካብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ናብ ውሑስ ቦታ 
ከግዕዙዎ ምዃኖም ገሊጾም።
ዋላ’ኳ እቲ ዩራንዩም ተኸዚኑሉ ዝነበረ 

ስፍራ ካብ ቁጽጽር መንግስቲ ሊብያ 
ወጻኢ ምዃኑ እንተተሓበረ፡ ብንጹር 
ኣበይ ከምዝርከብ ግን ዛጊት ብንጹር 
ዝተዋህበ ሓበሬታ ከምዘየለ ምንጭታት 
ዜና ሓቢሮም።
ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ንብዙሕ 

ዓመታት ብስእነት ጸጥታ ትሳቐ ዘላ 
ሊብያ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ክልተ 
ተገሚዓ፡ ምብራቓዊን ምዕራባዊን 
ክፋላት ብኽልተ ዝተፈላለዩ መንግስታት 
ይመሓደር ከምዘሎ እዮም ጸብጻባት 
ዝጠቕሱ።
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