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ገጽ  5ገጽ  5

ሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶንሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶን

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

“ገረብ ዝቖረጸ ሰብ ክፋል ኣካለይ “ገረብ ዝቖረጸ ሰብ ክፋል ኣካለይ 
ከም ዝቖረጸ እየ ዝርእዮ” ኣቶ ከም ዝቖረጸ እየ ዝርእዮ” ኣቶ 

ምኪኤል ዓንደማርያምምኪኤል ዓንደማርያም

ድሌት ብዋጋ መስዋእቲድሌት ብዋጋ መስዋእቲ ካብ ፈስቲቫላት ኣቴንስካብ ፈስቲቫላት ኣቴንስ ግጥማት ፕሪመር ሊግ ይቕጽልግጥማት ፕሪመር ሊግ ይቕጽል

ቃለ-መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ካልኣይ ክፋሉ ትማሊ ምሽት ቀጺሉ ኣምስዩ

ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመረ ቃለ-መጠይቕ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ካልኣይ 
ክፋሉ ትማሊ ምሽት ቀጺሉ ኣምስዩ። 
ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ቃለ-መጠይቕ፡ 

ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝቐረበሉ ቀዳማይ 
ሕቶ፡ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ 
ሰሙን ንኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ 
ዝቐረበሉ ሕቶታት ኮይኑ፡ ነቲ ቀንዲ 
ግዳይ ዕንደራ ጃንዳ ወያነ ዝኾነ ህዝቢ 
ትግራይ ዝምልከት እዩ። 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መልሱ፡ እዚ 

ሕጂ ዘጋጠመ ክስተት፡ ውጽኢት ነዊሕ 
ታሪኽ ምዃኑ ሰፊሕ መረዳእታ ሂቡሉ። 
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብመስረቱ ጉዳይ 
ምርግጋጽ ፍትሒን ብሄራዊ ማዕርነትን 
ምንባሩ ዝገለጸ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ 
ኣብ ፈለማ መድረኽ ናይ ቃልሲ፡ 
ወያነ ሒዝዎ ዝተላዕለ ግጉይ ዕላማ 
ምንጻል ትግራይ፡ ምስ ግዜ ምርድዳእ 
እናተገብረሉ ከምዝተኣረመ ሓቢሩ። 
ይኹን’ምበር ድሕሪ ውድቀት ስርዓት 
ደርግ፡ መሪሕነት ወያነ ዝተኸተሎ 
መስመር ደግሲ ናይ’ቲ ኣብ 1970ታት 
ዝነበሮ ዝንቡዕ ፖለቲካዊ ፍልስፍናኡ 
ኰይኑ፡ ዝተመርሓሉ ሕገ-መንግስቲ 
ብማዕርነት ምንባር ዘይኮነ፡ ተጨቚነ 
ክትብል ጸኒሕካ ንኻልኦት ክትዕብልል 
ከምዝነበረ ብምጥቃስ፡ ወያነ ባዕሉ ነዚ 
ከተግብር ስለዘይክእል፡ ጸግዒ ናይ 

ካልኦት ከማዕዱ መጋበርያኦም ከምዝኾነ፡ 
መወዳእታኡ ተቓውሞ ህዝቢ ኣለዓዒሉ፡ 
ጠንቂ ውድቀቱ ምዃኑ ገሊጹ። ወያነ 
ካብ ስልጣን ምስ ተወገደ ከኣ፡ ኣብ ክንዲ 
ጠንቂ ውድቀት ጌጋታት ምእራም፡ እቲ 
ምርጫ ህድማ ንቕድሚት ኮይኑ፡ ነዚ 
ዝሓለፈ ዕንደራ ከምዘኸተለ ሓቢሩ። 
ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ 

ኮነ፡ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ 
ዘባእስ ዝኾነ ጸገም ከምዘይብሉ ዝገለጸ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እዚ ዕንደራ’ዚ 
ምርጫ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ፡ ኣብ 
መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ 
ሰላም ምዝራግ ግዳማዊ ኣጀንዳ ዘንቀሎ 
ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ 
ከምዝኾነ ኣብሪሁ። እዚ ኣብ’ቲ ኣብ 
1992 ዝተኻየደ ዋዕላን ብስም ኢህወደግ 
ፈደራላዊ መንግስቲ መስሪትካ ዓብላሊ 
ኮይንካ ንምውጻእ ዝዓለመ ትልሚ፡ 
ከምኡ’ዉን ኣብ 1994 ማለሊት ዝነደፎ 
ሕገ-መንግስቲ ጐሊሑ ተቐሚጡ ከምዘሎ 
ዝዘከረ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እዚ ናይ 
ትማሊ ሰለስተ ተኸታታሊ ዕንደራታት 
ወያነ፡ ንህዝቢታት’ዚ ዞባ ብሓፈሻ ህዝቢ 
ትግራይ ድማ ብቐንዱ ትምህርቲ ምዃኑ 
ኣስሚርሉ።
ኣብ ዝምድና ኤርትራን ሶማልን 

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ታሪኻዊ ድሕረ-
ባይታኡ ድሕሪ ምግላጽ፡ ኤርትራ ናጽነት 

ኣብ ዝረኸበትሉ እዋንን ምብቃዕ ዝሑል 
ኲናትን፡ ኣብ ሶማል ምስ ምውዳቕ ስርዓት 
ስያድ ባረ ዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ሃጓፍ፡ 
ንገዚፍ ግዳማዊን ዞባዊን ምትእትታዋት 
ዕድል ከፊቱ፡ ሕብረተሰባዊ ምትፍንናን 
ናብ እንዳታትን ቀቢላታትን ወሪዱ፡ 
ንሶማል ውድቕቲ ሃገር ገይሩዋ ምጽንሑ 
ብምግላጽ፡ ሶማል ናብቲ ዝነበረቶ ሃገርነት 
ክትምለስ ብቐዳምነት፡ ልኡላዊ ትካላት፡ 
ኣውራ ድማ ንህዝቢ ሶማልን ሓድነት 
ሶማልን ዝሰርሕ ሃገራዊ ሰራዊት ምህናጽ 
ከምዘድልያ ኣረዲኡ። በዚ ድማ፡ ዋላ 
እኳ ገዚፍ ደገፍ እንተዘይተባህለ ኤርትራ 
ብዓቕማ ተበግሶ ወሲዳ ኣበርክቶ 
ከምዝገበረት ገሊጹ። 
ይኹን’ምበር ሕጂ እውን፡ ሶማል 

ምርግጋእ ከይትረክብ ግዳማዊ 
ምትእትታዋት ገና ከምዘይዓረፈ 
ብምግላጽ፡ ሓድነትን ርግኣትን ሶማል 
ዞባዊ ኣበርክቶኡ ቀሊል ስለዘይኮነ፡ ኩለን 
ሃገራት ተሓባቢረን ክሰርሓሉ ዘለወን 
ጉዳይ ምዃኑ ኣገንዚቡ። ልዕሊ ኩሉ 
ግን እዚ ሓላፍነት’ዚ ብቐንዱ ናይ ህዝቢን 
መንግስቲን ሶማል ከምዝኾነ ኣስሚርሉ።

ንዝምድና ኤርትራን ኬንያን ኣብ 
ዝምልከት ሕቶ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ 
ኣብ እዋን መሪሕነት ፕረዚደንት ኣራፕ 
ሞይ ማዕቢሉ ዝነበረ ዝምድናታት 
ብድሕሪኡ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት 
ንክልተኣዊን ዞባዊን ምትሕብባር ዝሕግዝ 
ከምዘይነበረ፡ ምስ ምምጻእ ፕረዚደንት 
ዊልያም ሩቶ ናብ ስልጣን ግን፡ ብሰንኪ 
ግዳማዊ ምትእትታዋትን ሕንከራን 
ተኸሲሩ ዝጸንሐ ዕድላት ዝምለሰሉ 
ባይታ ተፈጢሩ ከምዘሎ ገሊጹ። 
ንዞባዊ ሽርክነት ብዝምልከት ብዘሎ 

ሓባራዊ መረዳእታ መሰረት፡ ኢጋድ ከም 
ዞባዊ ውድብ ንውህደትን ምትሕብባርን 
ናይ ዞባ ክሰርሕ ዝኽእል እንተኾይኑ፡ 
ኤርትራ ናብቲ ውድብ ክትምለስ 
ጸገም ከምዘይብላ ድማ ገሊጹ። እዚ 
ዞባዊ ውድብ ዳግም ተኸሊሱ ዕላማኡን 
ኣሰራርሓኡን ንምምዕባል ክልቲአን 
ሃገራት ብሓባር ክሰርሓሉ ኣብ ምርድዳእ 
ተበጺሑ ከምዘሎ እውን ሓቢሩ። 
ኤርትራ ሃገራት ተፋሰስ ኒል፡ ቀርኒ 

ኣፍሪቃ፡ ቀይሕ ባሕሪን ወሽመጥ ዓረብን፡ 
ከም ሓደ ጎዶቦ፡ ተመላሊኡ ክሰርሕ 

ይግባእ ዝብል ርእይቶ እኳ እንተለዋ፡ ኣብ 
እዋን ዝሑል ኲናት ምስ ዝነበረ ናይ ርእሰ-
ሓያላን ወድድር፣ ድሕሪኡ እውን እንኮ-
ቀጽራዊ ዓለም ንምፍጣር ክካየድ ዝጸንሐ 
ንገለ ሃገራት ደሪትካ፡ ናይ ምዕብላልን 
ምግባትን ፖሊሲታት፡ ኣብ ሃገራት 
ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወተሃደራዊ 
ህላወ ናይ ደገ ሓይልታት፡ ብደረጃ ጎዶቦ 
ሓባራዊ መረዳእታ ፈጢርካ ተመላሊእካ 
ክትሰርሕ ከጸገም ምጽንሑ ገሊጹ። 
ሕጂ ግን ምስቲ ዘሎ ዓለማዊ ለውጢ 

ተዛሚዱ፡ እቲ ናይ ድረታ ስትራተጂ 
እናፈሸለ ስለዝመጸ፡ ሃገራት ወሽመጥ 
ዓረብ፡ ቊጠባዊ ዝምድናአን ምስ ሃገራት 
ኤስያን ላቲንን ብምዕዛዙ፡ ካልእ ሕርያታት 
ክጥምታን ዝምድናታተን ከስፍሓን 
ይድርኸን ከምዘሎ ኣረዲኡ። 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናጻ ሕርያ 

እንተዘየሎ ናጻ ዝምድናታት ክህሉ 
ከምዘይክእል ብምግላጽ፡ ምስዚ ሓድሽ 
ኣተሓሳስባ ዝምድናታት ናይዘን 
ሃገራት ኣብ ሓድሕደን ኮነ ምስ ከባቢና 
እወታዊ ኣንፈታት ሒዙ ይኸይድ 
ከምዘሎ ኣፍሊጡ።

ተሰነይ - ሓረስቶት፡ ብቕዓቱ ዝተረጋገጸ ፍርያት ከቕርቡ ይሕተቱ
ሓረስቶት፡ ናብ ተገልገልቲ - ብቕዓቱን 

ምንጩን ዝተረጋገጸ ፍርያት ጥራይ 
ከቕርቡ፡ ቤት-ጽሕፈት ውሸባ ብቚልን 
እንስሳን ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ’ቲ ቤት-ጽሕፈት ክኢላ ቁጽጽር 

ሃብቲ ብቚሊ ኣቶ ተኽለ ኪዳነ፡ 
ሓረስቶት ልዑል መጠን ከሚካላትን 
ሰብ-ሰርሖ ድዂዕን ተጠቒሞም፡ ኣብ 
ዘይግዜኡ ዝኣኸለን ዘይብቑዕን ኮሚደረን 
ሽጉርትን ንምፍራይ ዝገበርዎ ፈተነታት - 

ብጥቡቕ ምክትታል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር 
ከምዘውዓለ ገሊጹ።
ሕርሻዊ ቀመማት ብመጽናዕቲ፡ 

ኣብ’ቲ ልክዕ ግዜን ዝግባኦ መዓላን 
ምስ ዘይውዕል፡ ኣብ እቶት ሕርሻ፡ ኣብ 
ተጠቀምትን ኣከባብን ኣሉታዊ ሳዕቤናት 
ከምዝህልዎ ብምምልካት፡ ሓረስቶት 
ካብ ከም’ዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባራት 
ክሕየቡ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን፡ ምስ ኣብያተ-

ጽሕፈት ሓለዋ ጥዕናን ንግድን ካልኦት 
መሻርኽትን ብምትሕብባር ብዘካየድዎ 
ቁጽጽራዊ ስራሕ፡ ብርክት ዝበለ ዘይብቑዕ 
መዓር ከምእተታሕዘ እውን ኣገንዚቡ።
ኣብ ከተማ ተሰነይ ምስ ዘሎ ንግዳዊ 

ምንቅስቓስ፡ ነጋዶ ብዘይ ኣፍልጦ ናይ’ቲ 
ቤት-ጽሕፈት፡ ጥዕናኡ ዘይተረጋገጸ 
ውጽኢት እንስሳ - ካብ ጐረባብቲ ሃገራት 
ኣምጺኦም ኣብ ዕዳጋ የቕርቡ ብምህላዎም 
ኣቶ ተኽለ ወቒሱ።

ኣስማጥ - ተሳትፎ ኮም ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ይብርኽ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ፡ ተሳትፎ ኮም ኣብ 

ምቅላል ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን 
ዝጸልዉ ሕጽረታት ተሞጒሱ።
እዚ ዝተገልጸ፡ ህዝብን ኣባላት ህዝባዊ 

ሰራዊትን ምምሕዳር ከባቢ እምበልዳይ፡ 
ንቤት-ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን 
ደረጃ ብወፈራ ቀጽሪ ኣብ ዝሰርሑሉ እዩ። 
እታ ቤት-ትምህርቲ ቀጽሪ ስለዘይነበራ፡ 

ኣብ መስርሕ ምምህርን ምስትምሃርን 
ጸገም የጋጥማ ከምዝነበረ፣ ምስ ምስራሕ 

ቀጽሪ ግና እቲ ጸገም ከምእተቓለለ፡ 
ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ዓብደላ 
ሳልሕ ገሊጹ። 
ወፋሮ ብወገኖም፡ ነታ ቤት-ትምህርቲ 

ብኣግራብ ንምምዕራግ መደብ ከምዘለዎም 
ሓቢሮም።
መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት-

ትምህርቲ እምበልዳይ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ 180 
ደቂ-ኣንስትዮ ንዝርከብኦም ልዕሊ 400 
ተመሃሮ ኣገልግሎት ትህብ ኣላ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

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

ጥቕሲጥቕሲ
እ ዚ እ ዚ 
ሰሙንሰሙን

“ስሕበት፡ ንምንቅስቓስ ፕላኔታት ይገልጽ ይኸውን። ብዛዕባ Ati 

ንፕላኔታት ኣብ ምንቅስቓስ ዘቐመጠን ግን ኣይገልጽን እዩ።”
- Issack Newton 

ዳእላ ተመሃሮ

Two factory workers 
talking:
Woman: “I can make 
the boss give me the 
day off.”
Man: “And how would you do 
that?”
Woman: “Just wait and see.” She 
then hangs upside-down from 
the ceiling.
Boss comes in: “What are you 
doing?”
Woman: “I’m a light bulb.”
Boss: “You’ve been working so 
much that you’ve gone crazy. I 
think you need to take the day 
off.”
The man starts to follow her and 
the boss says: “Where are you 
going?”
The man says: “I’m going home, 
too. I can’t work in the dark.”

ሜሪ ማና

ሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶንሕግታት ምንቅስቓስ ኒውቶን

22 ሕጊ ኒውቶንሕጊ ኒውቶንይይ
   ካልኣይ ሕጊ ምንቅስቓስ 

ኒውቶን ዝዀነ ሰብ ከይሓሰበ 
ዝግንዘቦ ሓቂ እዩ። ክልተ ተመሃሮ 
ደቂ-ገዛውትን ደቂ-ክፍልን ኣለና። 
ክልተና ኣብ ቤት ትምህርትና 
ዝርከብ ገረብ ማይ ከነስቲ ተኣዚዝና 
ኣለና። ኣነ ሓደ ጃሎን ማይ፡ ንሱ 
ኸኣ ሓደ ጀሪካን ማይ ተሰኪምና 
ኬድና። ካብ ክልቴና ዝያዳ ሓይሊ 
ዘድልዮ መን’ዩ? እቶም “ንስኻ” 
ዝበልኩም ድሮ ንኻልኣይ ሕጊ 
ኒውቶን ተገንዚብኩሞ ኣለኹም። 
እዚ ሕጊ ንለውጢ ኣብ ቅልጣፈ 
(ሕና ወይ acceleraion)፡ ሓይሊ 
(force)ን ንርዝነት ናይቲ ግዛዕ 
(mass) ዘዛምድ ሕጊ እዩ። 

- ሕና - ለውጢ ኣብ ቅልጣፈ 
(acceleration)፡ ኣብ ሓደ 
ካልኢት ዝቕየር ቅልጣፈ ናይቲ 
ምንቅስቓስ እዩ፣ ሜተር/ካልኢት/
ካልኢት ወይ “m/s2” ይዕቀን።

- ርዝነት ናይ ግዛዕ (mass of 
the object)፡ ብኪሎግራም “Kg” 
ይዕቀን።

- ሓይሊ (force) ከኣ ብስም 
ነዚ ሕግታት ዘቘመ ሰር ኣይዛክ 
ኒውቶን ዝጽዋዕ ኰይኑ፡ ኒውቶን 
ወይ  “N - Newton” ብዝብል 
መዐቀን ኣሃዱ ይዕቀን።

- ሓደ ኒውቶን ማለት ርባሕ ሓደ 
ኪሎግራም ዝርዝነቱ ግዛዕን ኣብ 
ሓደ ካልኢት ንዝገብሮ ለውጢ 
ቅልጣፈን እዩ።

- 1ኒውቶን= ኪሎግራምxሜተር/
ካልኢት/ካልኢት እዩ፤ ወይ “1N= 
1Kg x m/s2”።

- ነዚ ኣዛሚዱ ዘርኢ ቅማረ፡ 
ሓይሊ= ርዝነት x ለውጢ ፍጥነት 
ኣብ ሓደ ካልኢት፣ ወይ “F= 
ma” እዩ።

ካልኣይ ሕጊ ምንቅስቓስ 
ኒውቶን፡ ሓደ ግዛዕ ክድፋእ ወይ 
ክሰሓብ እንከሎ ከመይ ኢሉ 
ፍጥነቱ ይቕይር ዝገልጽ ሕጊ እዩ። 
ብቕልል ዝበለ መገዲ ክንገልጾ 
እንከለና፤ ኣብ ሓደ ግዛዕ እነውዕሎ 
ሓይሊ፡ ነቲ ግዛዕ ፍጥነቱ ከም 
ዝቕይር ይገብሮ። ፍጥነቱ ክቕይር 
እንከሎ በቲ ናይቲ ዝደፍኦ ዘሎ 
ሓይሊ ኣንፈት ድማ ይጓዓዝ።

“ዕጽፊ ሓይሊ እንተ ተጠቒምና፡ 
ብዕጽፊ ፍጥነት ይቕይር።”
ኣብ ጣውላና ዘቐመጥናያ 

መጽሓፍ ዝደፍኣ ሓይሊ ካብ 
ዘይሃለወ ናብ ተብሎ ከም ዘይብላ 
ኣብ ቀዳማይ ሕጊ ምንቅስቓስ 
ኒውቶን ንፈልጥ ኢና። እዛ 
መጽሓፍ ፍጥነት ኣሎዋ - ባዶ 

ሜተር ኣብ ካልኢት። ናብ ካልእ 
ኣንፈት ክንደፍኣ እንከለና ሓይሊ 
ክንጥቀም ኢና። እዚ ሓይሊ እዚ 
ኣንፈታ ከም እትቕይር ይገብራ፣ 
ካብቲ ዝጸንሓ ፍጥነት - V=0 
- ናብ ካልእ ልዕሊ ባዶ ፍጥነት 
ትቕይር ኣላ። ብኻልእ ኣበሃህላ 
ፍጥነታ ቀይራ - “ሓኒና” - 
ኣላ፤ V≠0። እዚ ለውጢ ኣብ 
ቅልጣፈ - ኣብ ዝተወሰነ ግዜ 
- ምስ ሓይሊ (force) ቀጥታዊ 
ምትእስሳር ኣሎዎ። ነታ መጽሓፍ 
ፍጥነታ ክትቅይር ዘገደዳ፡ እቲ 
ኣብ ልዕሊኣ ዝተዋስአ ሓይሊ 
እዩ። መጀመርታ ኣፍኲስና 
እንተ ደፋእናያ ኣይትንቀሳቐስን 
ትኸውን። ብዕጽፊ ሓይሊ ወሲኽና 
እንተ ደፋእናያ ግን፡ ክትንቀሳቐስ 
እያ። ብሰለስተ ዕጽፊ ዝዓቢ ሓይሊ 
ተጠቒምና እንተ ደፊእናያ ኸኣ 
ካብቶም ዝሓለፉ ብዝዛየደ ፍጥነታ 
ትቕይር። ዝያዳ ሓይሊ እንተ 
ተጠቒምና፡ ብዝቐልጠፈ ግዜ 

መኪናይ 1000 ኪሎ-ግራም ርዝነት ኣሎዋ። ነዳዲ ስለ ዝወደኣት 
ክሳብ እንዳ ነዳዲ ክደፍኣ ጀሚረ። እናደፋእክዋ ኸኣ ፍጥነታ ኣብ 
ካልኢት 0.05 m/s ይልወጥ ነይሩ። ካልኣይ ሕጊ ኒውቶን ካብ 
ፈለጥኩም መኪናይ ክደፍኣ ዘኽኣለኒ ሓይሊ ብመዐቀን ኣሃዱ “ኒውቶን” 
ክትረኽብዎ ፈትኑ?

መልሲ

ዝተጠቐምክሉ ሓይሊ (F)= ሚዛን 
መኪናይ(M) x ኣብ ካልኢት ዝነበረ 
ለውጢ ፍጥነት (acceleration)

 F= 1000 Kg x 0.05 m/s2

 F= 50 NEWTONS

ኣብነት-1

ፍጥነታ ይቕይር። 

“ብዕጽፊ ዝዓበየ ርዝነት ዘሎዎ 
ግዛዕ፡ ቅልጣፈኡ ብፍርቂ 
ይቕልጥፍ።”
እቲ ዝወሓደ ነታ ኣብ ላዕሊ 

ዘንቀሳቐስናያ መጽሓፍ ክንደፍእ 
ዝተጠቐምናሉ ሓይሊ፡ ኣብ 
ተመሳሳሊ ቦታ ንዘቐመጥናዮ 
ጥራውዝትን መጽሓፍትን ዝሓዘት 
ቦርሳ ከንቀሳቕሳ ኣይክእልን እዩ። 
ኣብ ተመሳሳሊ ሓይሊ ኣብ ርዝነት 
እንገብሮ ለውጢ፡ ንናይ ፍጥነት 
ለውጢ ኣንጻር ጽልዋ ኣሎዎ። 
ንሓደ ኩንታል እንደፍኣሉ ወይ 
እንስሕበሉ ሓይሊ፡ 50 ኪሎ 
ክንደፍኣሉ እንተ ኣውዒልናዮ 
ብዕጽፊ ቅልጣፈኡ ይቕይር። ን50 
ኪሎ ክንደፍኣሉ ዘኽእለና ሓይሊ፡ 
ንኩንታል ክንደፍኣሉ እንከለና 
ፍጥነቱ ብዕጽፊ ናይቲ ዝቐደመ 
ይንኪ። ስለዚ ለውጢ ኣብ ቅልጣፈ 
(acceleration) ምስ ርዝነት ናይቲ 
ግዛዕ ኣንጻር ምትእስሳር ኣሎዎ። 

ብዕጽፊ ርዝነት ዘሎዎ ግዛዕ፡ 
ቅልጣፈኡ ብፍርቂ ይቕልጥፍ። 
ኣብ ፍጥነት ዝመጽእ ምቅይያር፡ 
ኣብቲ ርዝነት ናይቲ ግዛዕ ብዝዋሳእ 
ሓይሊ ዝፍጠር እዩ። 

ኣስተውዕሉ፡
ካልኣይ ሕጊ ኒውቶን ኣብ 

ብዙሓት መስርሓት ክንጥቀመሉ 
ንኽእል ኢና። ልክዕ ከም 
“Conservation Laws” ግን 
ኣይንሓዞም። እዚ ሕጊ ንኽሰርሕ 
እቲ ሓይሊ ብደገ ዝፍጠር ወይ 
ዝዋሳእ ጽሩይ ሓይሊ ጥራይ’ዩ 
ክኸውን ዘለዎ። ኣብ ርዝነት 
ንዝፍጠር ለውጥታት ኣይውክልን 
እዩ፣ ናብ ናይ ፍጥነት ብርሃን 
ዝበጽሕ ቅልጣፈ ዘሎዎ ምንቅስቓስ 
ርዝነቱ ይቕየር እዩ። “ኳንተም 
መካኒክስ” ኣብ ዘድልየሉ ኣብ 
ዝነኣሰ ዓቐን - ደረጃ ኣቶም 
- ዝርከቡ ነገራት ብቐጥታ 
ኣይሰርሕን እዩ።

ኣብነት-1
ብ1999 ንውድድር ቅድድም መኪና ንምድላው ብዙሕ ምሽብሻብ 

ነበረ። ካብተን ኣቐዲመን ዝነበራ መኪና ዝሓሸ ሓይሊ ዘለዎ ሞተረ 
(ኢንጅን) ዘለዋ ንምድላው፡ መወልቲ ናይ ሓንቲ ጋንታ ኣብ ሓሳብ 
ነበሩ። ኣብ መወዳእታ ከኣ 150,000 ዶላር ክትውድእ እትኽእል፡ 1300 
ኪሎግራም ርዝነት ዘለዋ መኪና ክሰርሑ ሓሰቡ። ናይዛ መኪና “ኢንጂን” 
ኣብ ሓደ ካልኢት ፍጥነታ 6.7083 ሜተር/ካልኢት ንኽትቕይር ዘኽእላ 
ክኸውን ደለዩ። ነዚ ንምግባር ሓይሊ ናይዚ “ኢንጅን” ብመዐቀኒ ኣሃዱ 
ኒውቶን ክንደይ ይኸውን- ፈትኑ?

መልሲ

ርዝነት - m= 1300 ኪሎ

ኣብ ሓደ ካልኢት ዘሎ ለውጢ 
ቅልጣፈ፡ 

a= 6.7083 ሜተር/ካልኢት/
ካልኢት

- ሓይሊ ናይቲ ኢንጅን 
ክንፈልጥ ደሊና ኣለና። ርዝነትን 
ለውጢ ናይ ቅልጣፈን ተዋሂብና ካብ ሃለወ፡ ነዚ ዘስርሓና ካልኣይ ሕጊ 
ምንቅስቓስ ኒውቶን እዩ። 

F= ma

F= 1300 ኪሎ x 6.7083 ሜተር/ካልኢት/ካልኢት

F= 8720.79 ኪሎ x (ሜተር/ካልኢት/ካልኢት)

F= 8720.79 ኒውቶን F= 50 NEWTONS
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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
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“ገረብ ዝቖረጸ ሰብ ክፋል ኣካለይ ከም ዝቖረጸ እየ ዝርእዮ” ኣቶ ምኪኤል ዓንደማርያም
ኣብ ጸሊም ጽርግያ ኣስመራ - ባጽዕ፡ 

11 ኪሎ-ሜተር ርሕቀት ምስ ኣጉደልካ፡ 
ብየማናይ ሸነኽ ናይ’ቲ ጽርግያ ፍሉይ 
ትርኢት ኣሎ ግድን እትዕዘቦ። ብርግጽ፡ 
ነዚ ቦታ እዚ ዓይኑ ከየንበረሉ ዝሓልፍ 
ተጓዓዛይ ክንደየናይ ከይህሉ። ንሕና 
እውን በዚ ስለዝተመስጥና ኢና 
ክንጽሕፈሉ ወሲንና። 
እቶም ጸዳፋት ተዛልዮም፣ 

ስንጭሮታት ተኸቲሮም፣ ራህያታት 
መሊኦም፣ እቲ ቅድሚ ውሑድ 
ዓመታት ቀላጥን ጋህጫምን ዝነበረ 
መሬት፡ ሎሚ ብዓበይትን ንኣሽቱን 
ኣግራብ ተጐልቢቡ፡ ሓምላይ ኰይኑ 
ኣሎ። ኣብ ርሕቕ ከባቢኡ ካብ ዘሎ 
ቀላጥ ቦታታት፡ ዝያዳ ማዕሪጉን ግርማ 
ለቢሱን ይስትብሃል። 
እዚ ኣብ ሕቝፊ ምምሕዳር ከባቢ 

ዓርበረቡዕ ዝርከብ፡ ልሙዕ ቦታ፡ ኣቶ 
ምኪኤል ዓንደማርያም ብዝተባህለ 
ኣብነታዊ ዜጋ እዩ ናብ ከምዚ ዝበለ 
መሳጢ ትርኢት ተቐይሩ ዘሎ።
ምስ’ዚ ጻዕራምን ተበላሓትን 

ኣልመዓይ ቃለ-መጠይቕ ኣካይድና 
ኣሎና፦   
ፈለማ ምስ ነብስኻ ከተላልየና. . .?ፈለማ ምስ ነብስኻ ከተላልየና. . .?
“ምኪኤል ዓንደማርያም ሓደራ 

እበሃል፡፡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ 
ዓርበረቡዕ ተወሊደ ዓብየ። ትምህርተይ 
- ብሓፈሻዊ ሕርሻ ብዲፕሎም 
ተመሪቐ። ብድሕሪ’ዚ ኣባል ሚኒስትሪ 
ሕርሻ ብምዃን፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 
ተመዲበ፡ ንሽዱሽተ ዓመታት ብሞያይ 
ሰሪሐ። ኣብ 2008 ዓ.ም ከኣ፡ ሃገራዊ 
ግቡአይ ንምፍጻም ናብ ሳዋ ወሪደ። 

ካብ ሳዋ ምስ ተመለስካ . . .?ካብ ሳዋ ምስ ተመለስካ . . .?
ካብ ሳዋ ምስ ተመለስኩ፡ ኣብ 

ደሓን ደረጃ ኣብጺሐዮ ዝነበርኩ 
መሬተይ ዳርጋ ዓንዩ እዩ ጸኒሑኒ። 
ኣይተደሃልኩን፣ ነቲ ካብ 2003 
ዓ.ም ዝተበገስኩሉ ስራሕ፡ ዳግም 
ንምሕዋይ፡ ምስ ናይ ቀረባ ሓለፍተይ 
እናተረዳዳእኩ፡ ተቐላጢፈ ሓመድን 
ማይን ኣብ ምዕቃብ ነጢፈ። ምስ 
ክልተ ኣሕዋተይ ብምዃን፡ 3 ዓበይቲ 
ድንድላት ከምኡ’ውን ንኣሽቱ 
ራህያታት - ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን 
ዝወደአ ሰሪሐ። 
ብምትሕብባር ሓለፍተይ ካብ 

ሕርሻ ሓመልማሎ 200 ዝኸውን 
ኣራንሺ ኣምጺአ ተኺለ። ምስ’ቲ 
ልዕለት ናይ መሬት ግና፡ ዝኣክል 
ማይ ብዘይምርካቡን ብካልእ ጸገማትን 
ውጽኢታዊ ኣይኰነን። ዳርጋ ኩሉ 
ጠፊኡ። ብዝዀነ፡ ነዚ ከም ተመኩሮ 
ወሲደ - ዝዓበየን መሰረታዊ ለውጢ 
ክርከቦ ዝኽእልን ትካል ክህልወኒ፡ ኣብ 
ዝሓየለ ጻዕሪ ተጸሚደ ኣለኹ።

እንታይ እዩ’ቲ መደብካ?እንታይ እዩ’ቲ መደብካ?
ናብ ሰፊሕ ናይ ፍሩታ ኣግራብን 

ናብ ሃብቲ እንስሳን ብምትኳር፡ 
ጐባይ ዝዓይነተን ናይ ጸባ ከብቲ፡ 
ኣግማልን ጤለ-በጊዕን ኣጥርየ ኣለኹ። 
እቶም ናይ ፍሩታ ኣግራብ እውን 
ኣይገደፍኩዎምን። ከም ዘይቱሁን፡ 
ሜለ፡ ኩኽ፡ ኣራንሺን ካልኦትን . . 
. ተኺለ። ጠቕላላ ብዝሑ ኣስታት 
250 ዝኸውን ቀዋሚ ናይ ፍሩታ 
ኣግራብ ኣሎኒ። ኣዝዩ ውጽኢታዊ 
ኰይኑ ከኣ ረኺበዮ። ንመግቢ እንስሳ 
ዘገልግል፡ ኣስታት 3550 ትርብዒት 
ሜትሮ ስፍሓት መሬት ኣጣጢሐ - 
ኣደላዲለ ዝዘርኦ፡ ከም ኣልፋ-ኣልፋ፡ 
ሳዕሪ ሓርማዝ፡ ተፈጥሮኣዊ ሳዕሪ . . 

.፡ ብመስኖኣዊ ሕርሻ ዝለምዕ መሬት 
ኣሎ። 
ኣብ’ዚ እዋን እዚ እቲ ብዝሰፍሐን 

ዝዓበየን ተተሓሒዘዮ ዘለኹ ስርዓተ 
ምግራብ እዩ። ብፍላይ ከኣ ካብ 2007 
ዓ.ም ኣትሒዘ መድረኽ ብመድረኽ 
ገረብ ኣብ ምትካልን ምክንኻንን 
ተጸሚደ እርከብ። ንኣብነት፡- ቀላሚጦስ 
6185፡ ዒቃ 7500፡ በርበረ ጸሊም 50፡ 
ብጠቕላላ 13 ሽሕን 735ን  ኣግራብ 
ክሳብ ሕጂ ተኺለዮም ዘለኹ እዮም። 
እዚ ድማ፡ ልዕሊ 99% ጸዲቑን ኣብ 
ጽቡቕ ኩነታት ይርከብን ኣሎ። 

ነዚ ንምስራሕ ዘሕለፍካዮ ሃልኪን ነዚ ንምስራሕ ዘሕለፍካዮ ሃልኪን 
ዝገበርካዮ ወጻኢን?ዝገበርካዮ ወጻኢን?
ንስርዓተ-ምግራብ ጥራይ፡ ገንዘባዊ 

ወጻኢ - 70 ሽሕን 276ን ናቕፋ 
ክኸውን እንከሎ፡ ብጉልበት ከኣ ዋጋ 
164 ሽሕን 450ን ናቕፋ ዝግመት 
እዩ። ጠቕላላ ድምር ዋጋ 234 ሽሕን 
726ን ናቕፋ ዝኣክል ወጻኢ ገይረ 
ኣለኹ። 
ኣብ 2003 ዓ.ም መደበይ ክሕንጽጽ 

እንከለኹ፡ ክሳብ 15 ሽሕ ኣግራብ 
ክተክል እየ መዲበ ተበጊሰ። ነዚ 
ተሪፉኒ ዘሎ ንምዕማም ከኣ ኣብ 
ብርቱዕ ርብርብ ተጸሚደ እርከብ። 
ብሓቂ ኸኣ ኣተባባዒ እዩ። ንባዕሉ እዚ 
ከባቢ እዚ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ቦታ 
ብምዃኑ፡ ንኽትሰርሕ ደፋኢ ሓይሊ 
ኣለዎ። ኣብ’ዚ ዘሎ ቅርጺ መሬት 
ኣስታት 90 ዲግሪ ልዕለት ዘለዎ 
ኣጻድፍ ስለዝዀነ፡ ንሕርሻ ዘይኰነ 
ንምግራብ እዩ ዘተባብዕ። እዚ ቦታ 
ንኣዝርእቲ ኢልካ እንተሓሪስካዮ ዝያዳ 
እዩ ንፍግረ መሬት ዝቃላዕ። ነዚ ድማ 
ከም መምሃሪን ኩሉ ከስተብህለሉ ከም 
ዘለዎን ንምግባር እዩ ዕላማይ። 
ሎሚ እቲ ኣቐዲመ ዝተኸልክዎ 

ኣግራብ ድሮ ኣኺሉ ስለዘሎ፡ ቆሪጸ 
እናሽጥኩ ወጻኢታተይ ክትክእ ተስፋ 
ኣሎኒ። ጥራይ ፍቓድ ናይ ምቝራጽ 
ይወሃበኒ እምበር፡ ገንዘበይ ኣብ’ዚ 
ኣዕቢየዮ ዘለኹ ኣግራብ እዩ ዘሎ። 
ንዓኡ እናረአኹ ኸኣ እየ ብሞራል 
ሓዀት ዝብል ዘለኹ። ብሓፈሻኡ 
ኣብነታዊ ኣልመዓይ - ገራባይ ክኸውን 
እየ ዝደሊ። 

ከም’ዚ እንዕዘቦ ዘሎና፡ ኣዝዩ ገደል ከም’ዚ እንዕዘቦ ዘሎና፡ ኣዝዩ ገደል 
ዝዀነ ቦታታት ብዝግባእ ዛሊኻ፡ ነዚ ዝዀነ ቦታታት ብዝግባእ ዛሊኻ፡ ነዚ 
ጠላዕ ዓቐብ ጀሪካናት ኣብ ገመል ጠላዕ ዓቐብ ጀሪካናት ኣብ ገመል 
እናጸዓንካ ብምድያብ ኢኻ ኣግራብ እናጸዓንካ ብምድያብ ኢኻ ኣግራብ 
ማይ ተስቲ ዘሎኻ። ብኸም’ዚ ዝኣመሰለ ማይ ተስቲ ዘሎኻ። ብኸም’ዚ ዝኣመሰለ 
ጻዕሪ ሓሊፍካ ከም ዘልመዓካዮ፡ ጻዕሪ ሓሊፍካ ከም ዘልመዓካዮ፡ 
ተገንዚብና ኣሎና። ነዚ ጻዕሪ እዚ ተገንዚብና ኣሎና። ነዚ ጻዕሪ እዚ 
ንምቅላል ካልእ ኣማራጺ የሎን ድዩ?ንምቅላል ካልእ ኣማራጺ የሎን ድዩ?
ብሓቂ ከቢድ ሃልኪ እዩ። ካብ’ዚ ኣብ 

ታሕቲ ዘሎ ሩባ - ጀሪካናት ኣብ ገመል 
እናጸዓንኩ ብምድያብ እየ ዘስትዮ። ነዚ 
ፍታሕ ክዀነኒ ይኽእል’ዩ ዝብሎ ዓቢ 
ውጥን ኣሎኒ። እዚ ቦታ ኣብ ትሕቲ 
ናይ ቕጥራን ጽርግያ እዩ ዘሎ። እዚ 
ጽርግያ እዚ ውሑድ ዝናብ ይኹን 
ናይ ግመ ዛዕዛዕታ እንተረኺቡ፡ እሞ 
ድማ ቝልቍል ብምዃኑ፡ ከም’ዛ ዚንጎ 
ኮረር ኢሉ ዝውሕዝ ማይ ኣለዎ። 
ንኣብነት፡ ካብ ኣስታት 300 ሜተር 

ንውሓት ናይ ጽርግያ ዝመጽእ 
እንተወሲድና፡ ኣብ ሓደ ክረምቲ 
ክሳብ 100 ሽሕ ሜትሪክ ኵብ ማይ 
በዚ ቢንቶ’ዚ እናሓለፈ ብላሽ ይባኽን 
ኣሎ። ስለ’ዚ እዚ ማይ እዚ ክዕቀብ እዩ 
ዘለዎ። ነዚ ንምትግባር ከኣ፡ ቸሜንቶ 
ካብ መንግስቲ ብልቓሕ ወይ ብርትዓዊ 

ዋጋ እንተረኺበ፡ ነዚ ብላሽ ዝባኽንን 
ፍግረ መሬት ዘኸትልን ዘሎ ወሓዚ 
ማይ፡ ባስካ ሰሪሐ ብምውህላል ኣብ 
ረብሓ ከውዕሎ እዩ መደበይ። ብስሕበት 
መሬት ተሓጊዙ - ትቦ ብምግባር ከኣ፡ 
ብቐሊሉ ክሰቲ ይኽእል። 
ኣብ ርእሲ እቲ ባስካ እውን፡ 

ንመሐለዊን ንፍርያተይ ብርትዓዊ ዋጋ 
መሸጢን እትዀነኒ ክፍሊ ክሰርሕ እዩ 
ዘሎ ባህገይን ጻዕረይን። ነዚ ንምስራሕ 
ኣስታት 265 ሽሕ ናቕፋ ከድሊ እዩ 
ብግምተይ። 

ነዚ ቦታ ቅድሚ ምልማዑ ንፈልጦ ነዚ ቦታ ቅድሚ ምልማዑ ንፈልጦ 
ኢና። ቃልዕን ጋህጻጽን መሬት እዩ ኢና። ቃልዕን ጋህጻጽን መሬት እዩ 
ነይሩ። እተን ኣብ ዝዀነ ልምዓት ነይሩ። እተን ኣብ ዝዀነ ልምዓት 
ኣሸገርቲ ዝበሃላ ኣጣል ድማ ኣብዚ ኣሸገርቲ ዝበሃላ ኣጣል ድማ ኣብዚ 
ብብዝሒ ኣለዋ። ነዚ ብድሆ’ዚ ብብዝሒ ኣለዋ። ነዚ ብድሆ’ዚ 
ብኸመይ ትሰግሮ ኣለኻ? ብኸመይ ትሰግሮ ኣለኻ? 
“እወ፡ ኣጣል ብሓቂ ኣሸገርቲ እየን። 

ንዓኣተን ንምዕጋት ዝገበርክዎ ሃልኪ 
ቀሊል ኣይኰነን። ኣቐዲመ ሓጹር ኣብ 
ምሕጻር እየ ተጸሚደ። ነቶም ዋናተተን 
ከኣ ካብ’ዚ ከርሕቝለይ ተላብየዮምን 
ኣጠንቂቐዮምን። 
ነዚ ኣግራብ ተተኺልዎ ዘሎ ቦታ፡ 

ወሰነ-ወሰኑ ዒቃ እየ ተኺለሉ ዘለኹ። 
ዒቃ ጽኑዕ ሓጹር እዩ። ብሰራውሩ 
እናጫለደን እናኣስፋሕፍሐን ንመሬት 
ርግጥ ኣቢሉ እዩ ዝሕዞ። ዝዀነ ይኹን 
እንስሳ ደፊሩ ክሓልፎ ከምዘይክእል 
ብግብሪ ንርእዮ ኣሎና። ዒቃ ብዙሕ 
ጥቕምታት እዩ ዘለዎ። ንኣብነት፡ 
ፍግረ-መሬት፡ ብብቕዓት ይከላኸል፣ 
ንኣባይቲ መስርሕን ዕንጸይትን 
ዝውዕል ወርወራት ካብኡ ይርከብ፣ 
ዕንባባኡ ኣናህብ ኣዝዮም ይፈትውዎ 
እዮም፣ ሓምላይ ትርኢት ኣለዎ. 
. . ኰታ ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎ 
ከዘኻኽር እደሊ።
ናብ’ቲ ሕቶ ክምለስ - ንጹር ዕላማን 

ድሌትን ሒዙ ዝተበገሰ ሰብ ዓጋቲ 
የብሉን። ኣነ ሓንጐለይ ስለዝተቐበሎን 
ንነዊሕ ስለዝጠመትኩን ብወኒ እየ 
ነቒለ። እቶም ምሳይ ብጉዳይ ሃገር 
ወፊሮም ዘለዉ ሰለስተ ደቀይ፡ እዞም 
ኣብ ገዛ ዘለዉን ብዓልቲ ቤተይን 
- እቶም ንኽሰርሕ ዓቢ ድርኺት 
ዝፈጥሩለይ ዘለዉ እዮም። 

ብዛዕባ ኣሕምልቲኸ እንታይ ትብለና?ብዛዕባ ኣሕምልቲኸ እንታይ ትብለና?
ብዙሕ ኣይኰንኩን ኣብ ኣሕምልቲ። 

መኽንያቱ ኣሕምልቲ ግዚያዊ ረብሓ 
እዮም ዝህቡ። ኣግራብ ግና ብኣንጻሩ 
ንነዊሕ ዝኸዱን ልዑል ረብሓ 
ዘለዎምን እዮም። ኣግራብ ምውናን 
ማለት - ዓቢ ትካል ምውናን ማለት 
እዩ። ድሓር ኣግራብ ውልቀ-ሰብ 
ወይ ውሑዳት ጥራይ ኣይኰኑን 
ዝረብሕሎም። 
ኣግራብ ንዓኻ፡ ንዓድኻ፡ ንሃገርካ፡ 

ንዓለም . . . እዩ ዝጠቅም። ብሕጽር 
ዝበለ፡ ኩላቶም ፍጡራት ብዘይገረብ 
ህላወ የብሎምን። ንሱ ስለዝዀነ ከኣ 
እየ ሃገራዊ ዕማመይ እናኣተግበርኩ፡ 
ከባቢ ርብዒ ሚልዮን ናቕፋ ዝኸውን 
ገንዘብ ተለቂሐ ዘልምዕ ዘለኹ።

ኣብ’ዚ ልዕሊ ሕርሻኻ ዝተሰርሐት ኣብ’ዚ ልዕሊ ሕርሻኻ ዝተሰርሐት 
ሓዳስ ዲጋ ኣላ። ነዚ ገይርካዮ ዘሎኻ ሓዳስ ዲጋ ኣላ። ነዚ ገይርካዮ ዘሎኻ 
ከትሪታት - ትሕዝቶ ማዩ ኣብ ከትሪታት - ትሕዝቶ ማዩ ኣብ 
ምህብታም ግደ ኣለዋዶ?ምህብታም ግደ ኣለዋዶ?
እወ ኣለዋ ብሓቂ! ብፍላይ ኣብ ግዜ 

ሓጋይ ነቲ እናጐደለ ዝኸይድ ዝነበረ 
ትሕዝቶ ማይ፡ እዛ ዲጋ እዚኣ እያ 
ሓጋዚተይ። እዚ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ሩባ 

ካብኣ እዩ ዝውሕዝ ዘሎ። ቅድሚ እዛ 
ዲጋ እዚኣ ምስርሓ ዘጋጥመኒ ዝነበረ 
ሕጽረት ማይ - ሎሚ ተፈቲሑ እዩ።  

ኣብ’ዚ ከባቢ፡ ካብ ርሑቕ ቦታ ኣብ’ዚ ከባቢ፡ ካብ ርሑቕ ቦታ 
መጺኦም ገረብ ዝቖርጹ ሰባት መጺኦም ገረብ ዝቖርጹ ሰባት 
ከምዘለዉ ሓበሬታ ኣሎና። ብዛዕባ ከምዘለዉ ሓበሬታ ኣሎና። ብዛዕባ 
እዚን ካልእን ርእይቶኻ . . .? እዚን ካልእን ርእይቶኻ . . .? 
ብሓቂ እየ ዝብለኩም! ገረብ ዝቖረጸ 

ሰብ ኣካላተይ ከም ዝቖረጸ ገይረ እየ 
ዝርእዮ። ‘ገረብ የሎን ኩሉ ፍጡር 
የሎን’ ንብል ኣሎና። ዝዀነ ይኹን 
ሰብ፡ ገረብ ብዘይ ኣፍልጦ ዝምልከቶ 
ኣካል ይቖርጽ እንተሃልዩ ኸኣ፡ ህይወት 
ኩላቶም ፍጡራት የጥፍእ ኣሎ 
ማለት እዩ። 
ስለ’ዚ ዋላ እቲ ዘሎ ሜላ ኣተሓላልዋ 

ይኹን ሕጊ እንተዝኽለስን 

እንተዝጸንዕን ዝብል ርእይቶ ኣሎኒ። 
ካብ ላዕሊ ክሳብ’ቲ ታራ ሰብ ወሪድካ 
ዳግም እንተዝዝተየሉ ወይ ካልእ 
ኣማራጺ እንተዝናደየሉ ምሓሸ እብል።

ናይ መጻኢ መደብካ እንታይ እዩ?ናይ መጻኢ መደብካ እንታይ እዩ? 
ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ጕዳይ ሃገር 

እዩ። ምስ’ቶም ወፊሮም ዘለዉ ደቅና 
ምስ ተኣኻኸብና - ነዚ ናይ ምግራብን 
ምርባሕ ንህቢን ስራሓት . . . ኣተርኒዐ 
ክሕዞ ልዑል ድሌት ኣሎኒ። 
እርጋን እውን ክመጽእ ስለዝኽእል፡ 

ብኣኡ ኣቢለ ንደቀይ ኣውሪሰ 
እኸይድ። ትም ግና ኣይብልን 
እየ። ፈልሲ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ 
እናኣምጻእኩ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ክረምቲ 
ክሳብ 2000 ፈልሲ ናይ ምትካል 
መደብ ሒዘ ኣለኹ።

ኣማረ ወልደኣብ
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ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት

ብፍቕሪ ዘይስዕሮ
ቁጽሪ 9 ንቚጽሪ 8 ኢዱ 

ሰዲዱ ጕንዲ እዝኑ ጸፍዖ። 
ቁጽሪ 8፡ “ስለምንታይ 
ጸፊዕካኒ’ ብምባል ሓተተ። 
ቁጽሪ 9 ድማ፡ “ምኽንያቱ 
ንስኻ ካባይ ስለ እንትንእስ” 
ክብል መለሰሉ። ነዚ ዝሰምዐ 
ቁጽሪ 8፡ ሕነ ቀራናት 
ንጓዕማማት ገይርዎ፡ ንቑጽሪ 7 ብጽፍዒት 
ኣላተሞ። ቁጽሪ 7 ብስንባደ “እዋእ! እሂ’ታ 
ስለምንታይ ደኣ ጸፊዕካኒ?” ብምባል 
ንቚጽሪ 8 ተወከሶ። ቁጽሪ 8 ድማ፡ 
ከምታ ቁጽሪ 9 ዝመለሰሉ፡ “ምኽንያቱ 
ንስኻ ካባይ ስለ እትንእስ” ክብል መለሰ። 
ነዚ ዝሰምዐ ቁጽሪ 7 ብግደኡ ንቚጽሪ 6 
ኣላደዶ። ቁጽሪ 6 እውን ብተመሳሳሊ 
ንቚጽሪ 5 ጸፍዖ። ከምዚ ኢሎም ከኣ፡ 
ቁጽሪ 5 ንቚጽሪ 4፡ ቁጽሪ 4 ንቚጽሪ 
3፡ ቁጽሪ 3 ድማ ንቚጽሪ 2፡ ቁጽሪ 2 
ንቚጽሪ 1 ጸፍዖ። ቁጽሪ 1 ሪጋኡ ምስ 
በጽሐ ደጋጊሙ ክሓሳብ ጀመረ። “ካብ 

ሕነ ምፍዳይ ዝርከብ መኽሰብ ክንደየናይ 
ከይህሉ፡ ንዝበደለካ ካብ ብቐጥታ ሕነኻ 
ፈዲኻ ኣብ ዘይተደልየ ሓጥያትን ቂምን 
ምእታው፡ ብፍቕሪ ክትስዕሮ ይሓይሽ” 
ብምባል ኣብ ሓደ ውሳነ በጽሐ። በዚ 
መሰረት፡ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ተሰሪዑ ዝነበረ 
ቁጽሪ 0 ጎድኒ ንጎድኒ ብፍቕሪ ክነብሩ 
ዓደሞ። ክልቲኦም ጎድኒ ንጎድኒ ምስ ቆሙ 
ድማ፡ “10” ኰኑ። በዚ ኣጋጣሚ ከኣ፡ ካብ 
ኩሎም ዝዓበዩን ዝኸበሩን ክዀኑ ከኣሉ። 
ንዝበደሉኻ ሕነ ካብ ምፍዳይ፡ ብፍቕሪ 

ክትስዕሮም ይበልጽ!

     ቤተልሄም ሰመረ ካብ ኣስመራ     ቤተልሄም ሰመረ ካብ ኣስመራ

ድሌት ብዋጋ መስዋእቲኣብ 1972 ሓደ ጂም ካትካርት ዝተባህለ 
ሰብ፡ ኣብ ሓደ ውጽኢት ጽርበት ሓጺንን 
ዕንጸይቲን ተቖጺሩ ይሰርሕ ነበረ። ጂም 
ወርሓዊ ደሞዙ ካብ 525 ዶላር ዝሓልፍ 
ኣይነበረን። በዘን መጠን ገንዘብ ድማ ነታ ካብ 
ዝምስርታ ድሮ ሰለስተ ዓመት ኣቝጺራ 
ዝነበረት ስድራ-ቤቱ ኣብ ምጥዋር ይነጥፍ 
ነበረ። ስድራ-ቤቱ፡ ንሱን በዓልቲ ቤቱን ሓደ 
ወዱን ጥራይ ብምንባሮም፡ ኣብ መነባብሮ 
ዝሽግሮ ኣይነበረን። እንተዀነ፡ ካብ ኢድ 
ናብ ኣፍ ዘይሓልፋ ኰይነን ስለዝተራእያኦ፡ 
ተወሳኺ ስራሕ ንምርካብ፡ ሃሰው ካብ ምባል 
ኣየዕረፈን። 
ወርሓዊ ደሞዝ ጂም፡ ከም ድሌቱ 

ክዀናሉን ካብ ናብ ከጋላብጣኦን ኣይክኣላን። 
እዚ ድማ ብሰንኪ’ቲ ኣብ ጕዕዞ ስራሕ ዓለም 
ዕዉት ኰይኑ ክወጽእ ዘይምኽኣሉ፡ ናይ 
ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱ’ውን ዘይምዝዛሙ 
ተወሲኽዎ፡ ንመጻኢ ተስፋ ዘለዎ ህይወት 
ክመርሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ከምዝበጽሐ 
ገይሩ ንነብሱ ኣእመና። 
ሓደ ረፍዲ፡ ጂም ኣብ’ታ ክሰርሓላ ዝተዋህበቶ 

ክፍሊ ኰይኑ፡ ረድዮ ይሰምዕ ነበረ። ደሕሪ’ዚ፡ 
“እታ ዝተቐየረት ዓለም” ብዝብል ኣርእስቲ 
ዝተዳለወ መደብ ክቃላሕ ምስ ጀመረ፡ ጂም 
ነቲ መደብ ብጽሞና ተኸታተሎ። ኣዳላዊ 

ናይ’ቲ መደብ፡ እቲ ኣነቓቓሕቲ ዛንታታት 
ዘቕርብ ዝነበረ ኤርል ናይትንጌል እዩ ነይሩ። 
ጋዜጠኛ ኤርል፡ ኣብ’ቲ ማዕበል ፈነወ፡ በቲ 
ነጐድጓዳዊ ድምጹ ከምዚ ክብል ተሰምዐ። 
“ኣብ’ቲ ኣዚኻ እትግደሰሉ ዓውዲ መዓልታዊ 
ተወሳኺ ሓሓደ ሰዓት ኣተኲርካ ክትሰርሕን 

ክትመራመርን ምስ ትጅምር፡ ኣብ ውሽጢ 
ሓሙሽተ ዓመት ወይ’ውን ትሕቲኡ ምኩር 
ሃገራዊ ሊቕ ናይ’ቲ ዓውዲ ንምዃን ፈጺሙ 
ኣይከጸግመካን እዩ።” እዛ ኣበሃህላ እዚኣ፡ ኣብ 
ጕዕዞ ህይወት ጂም ዓባይ ነጥበ-መቐይሮ 
ክትከውን ከኣለት። 
 ጂም ድሕሪ’ዛ ሓጻር መልእኽቲ፡ 

ንዝቐጸለ ትሕዝቶ እቲ መደብ ዝተኸታተሎ 

ኣይመስልን። ነቲ ኣዝዩ ከም ዝፈትዎ ዝገልጾን 
ዝሰርሓሉን ዝነበረ ሞያ፡ ብሓያል መንፈስ 
ነዊሕ ዓመታት ስሪሑሉ ክንሱ፡ ገለ ነገር 
ከሲቡን ኣይከሰበን ንምግምጋም ኣብ ዝገበሮ 
ፈተና ከም’ቲ ዝድለ ክርደኦ ኣይክኣለን። በዚን 
ካልእ ኩነታትን ክሓስብ፡ ካብ ስራሕ ዝፍደሰሉ 

ግዜ ኣኸለ።
ጂም ወዮ ደኣ ግዜን ኩነታትን ኣረኻኺቡሉ 

እምበር፡ ንእሽተይ እንከሎ ሓያል ናይ ምምዳር 
ባህጊ ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ። እንተዀነ፡ ኣብ 
ህይወት ነገራት ከምዝሓሰቦም ክዀኑሉ 
ብዘይ ምኽኣሎም፡ ናብ’ቲ ሎሚ ዘለዎ ደረጃ 
ክወድቕ’ዩ ተገዲዱ። ጂም ዋላ’ኳ ቅድሚኡ፡ 
ይትረፍ ክእለት ናይ ምድራስ ሓሳባቱ ኣብ 

ኣደነቕቲ ሓቅታት
- ቱፋሕ 25 ካብ ትሕዝቶኡ ኣየር 

ምዃኑ እዩ።

- ደቂ-ተባዕትዮ፡ ካብ ደቂ-ኣንስትዮ ልዕሊ 
40% ዝያዳ ይርህጹ።
- ኣብ ኣመሪካ ዓመታዊ ኣብ ትራፊክ 

ዝጠፍእ ግዜ፡ ኣብ ኣመሪካውያን ነጋዶ 

ምግላጽ እውን ንፉዕ እንተዘይነበረ፡ ንሰባት 
ናይ ምሕጋዝ መንፈስን ድሌትን ግና ኣብ 
ውሽጡ ነይሩ እዩ።
 ካብ’ቲ ነታ መደብ ዝተኸታተለላ ግዜ 

ንደሓር ከኣ፡ ንሰባት ውልቃዊ ኣተሓሳስባኦም 
ንምሕያል ክሕግዞም ከምዘለዎ ተበግሶ ክወስድ 
ጀመረ። እንተ እቲ ናይ ምምዳርን ምዝራብን 
ክእለት’ሞ ካበይ ይምጻእ። ‘ድሌትን ተበግሶን 
እንተ’ሎ ዘይከኣል ነገር የለን’ ከምዝበሃል፡ ነታ 
ካብ ኤርል ዝሰመዓ ኣተሓሳስባ መበገሲ ገይሩ 
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሓንቲ ሰዓት ኣብ ስርሑ 
እናወሰኸ ካብ’ቲ ዘፍቅሮ ሞያ ካብ ምሕሳብ 
ኣየዕረፈን። 
 ኣይጸንሐን፡ ኣብ ውሱን ግዜ መጻሕፍቲ 

ከንብብን ምስቲ ዓውዲ ምትእስሳር ዘለዎም 
ነገራት ክሰምዕን ጀመረ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
መዓልቲ ገዛእ ርእሱ ንምምሕያሽን ዕላማኡ 
ክዉን ንምግባርን ድማ ወትሩ ኣብ ጽዑቕ 
ስራሕ ክጽመድ ተራእየ። በዚ መሰረት፡ ኣብ 
ውሽጢ ሽድሽተ ወርሒ፡ ናይ ኣዘራርባን 
መደረን ወኒ ከማዕብል ኣይተጸገመን። ድሕሪዚ፡ 
ኣብ ዝቕጽላ ሒደት እዋናት ነብሱ ምስቶም 
ብኽእለት ዘረብኦምን ሃናጺ ትሕዝቶታቶምን 
ኣርኣያ ዓለምና ክዀኑ ዘይተጸገሙ ውልቀ 
ሰባት ክትስራዕ ከምትኽእል ንምግማታ 
ኣይተሸገረን። ንጥፈታቱ ብዝሓየለ መልክዑ 

ብምቕጻል ድማ ዕላማኡ ክዉን ገበረ። ነቲ 
ካብ ግዜ ንእስነቱ ዝተመነዮ’ሞ ሳላ’ቲ ኣብ 
ማዕበል ፈነወ ረድዮ ዝተኸታተሎ ኣገዳሲ 
ትሕዝቶ፡ ነቲ ኣራኽቦ ስኢኑሉ ዝነበረ ሞያ 
ኣብ ሓጺር ግዜ ክዕወተሉ ክኣለ።
 ጂም፡ ሳላ ዘይሕለል ጻዕሩ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ 

ዓለምና ብዘቕርብዎም መሰጥቲን ሓገዝቲን 
ሓሳባት ዝፍለጡ ሰባት ክኸውን በቒዑ እዩ። 
በዚ መሰረት፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ብዓለም ደረጃ 
ልዕሊ 2500 መሃርቲ መደረታት ብምቕራብ፡ 
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ንመደረን ትሕዝቶኡን 
ዝምልከት ዓበይቲ ሽልማት ክዕወተሉ ካብ 
ዝኸእሉ ጸለውቲ ሰባት ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። 
 መጠነ ጽልዋና ኣብ ዓለም ክውስኽ 

ዝኽእል፡ ብዙሕ ብምፍላጥ ከምኡ‘ውን 
ንእንፈልጦም ነገራት ናብ ግብሪ ብምልዋጥ 
ምዃኖም ንገንዘብ። ፍልጠት ሓይሊ እዩ። 
ደረት ሓይሊ ፍልጠት ድማ መሰረታዊ 
ምዕባለ ኣብ ምምጻእ ቀሊል ዘይምዃኑ 
ዘመልክቱ ብዙሓት ኣብነታውያን ንጥፈታት 
ርኢና ወይ ሰሚዕና ኣለና። ብሓፈሻ፡ ፍልጠት 
ምህላው ልክዕ ከም ምሕኳር ጐቦ እዩ። 
ኣብ’ቲ ዝለዓለ ጥርዚ ምስ እንበጽሕ ድማ 
ዝዀነ ሰብ ርእይዎ ዘይፈልጥ ብዙሕ ዕድላት 
ናይ ምርካብ ተኽእሎና ዝበረኸ ምዃኑ 
ከነስተብህል ይግባእ።

ናይ ኣስታት 100 ቢልዮን ዶላር 
ክሳራታት የስዕብ። 
- ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና መንግስቲ 

ኣመሪካ፡ 28 ሽሕ ህዝቢ ብዝተፈላለዩ 
ኣገባባት ሚዛን ኣካላቶም ንምጕዳል ኣብ 
ጽዑቕ ንጥፈታት ዝተጸምዱ እዮም።
- ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ሎስ ኣንጀሎስ፡ 

እቲ 24% ስፍሓት መሬት ብማካይን 
ዝተመልአ እዩ።
- 9% ካብ ህዝቢ ዓለም መዓልታዊ ናይ 

ቁርሲ መግቢ ብግቡእ ዘይንወስድ ኢና። 
እዚ ማለት ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን 
ምኽንያታትን ንነጥሮ ምዃንና እዩ።

ንልቦና
“ኣብ ዓለም እቲ እንኮ ነቐፌታ ከተወግደሉ እትኽእል ነገር፡ ዝዀነ ዘይምስራሕ፡ 

ዝዀነ ዘይምዝራብ ከምኡ’ውን ዝዀነ ዘይምዃን እዩ” ኣሪስቶትልኣሪስቶትል
“ናብ ኣንፈት ሕልሚታትካ ብርእሰ ተኣማንነት ተጐዓዝ። እንተዀነ፡ ህይወትካ 

ብመንጽር’ቲ ክትነብራ ዝቐረጽካዮ ሕልሚ ንበራ” ሄንሪይ ዳቪድ ዘሮሄንሪይ ዳቪድ ዘሮ
“ጽኑዕ ከም እምባ፡ ፈልፋሊ ከም ሩባ ኩን” ማኦ ጸ ቱንግማኦ ጸ ቱንግ
“ንዓለም ዘይምልእቲ ብምዃና እየ ዝፈትዋን ዘፍቅራን። ምኽንያቱ፡ ዘይምሉእነታ 

ንምዕባስ ኣብ ዝግበር ጕያ ሓደስቲ ምዕባለታት ስለዝኽሰቱ” ኦሾኦሾ
“ኣብ ልዕሊ ሕርቃን ምልዓል፡ ብገዛእ ርእስኻ መርዚ ሰቲኻ ትንፋስ ካልእ ሰብ ንሞት 

ኣሕሊፍካ ምሃብ እዩ” ጓታም ቡድሃጓታም ቡድሃ

ምስላ ንደለይቲ ልቦና
ንህሩፍ ሰብ፡ ፍትፍት ኣርኢኻ ዒባ 

ኣዀልሶ።
ገንዘብ፡ ህርፋን የለዓዕል እምበር 

ኣየጥፍእን።
ንኹሉ እንተሃብካዮ ነናቱ፡ ሰብ 

ይሕጐስ እዝጊ ይፈቱ።
ሃብቲ ንለባም ኣገልጋሊኡ፡ ንዓሻ 

ኣሰይጣኒኡ።
ሃብታም በዲሉ ዘረባ ይጠዊ፡ ጭጉራፍ 

ወቒዓ ባዕላ ተእዊ።

ትዕግስቲ ...
= ከም ሰብ ኣብ ኩሉ ንጥፈታትካ ኣዚኻ 

ዕጉስ ኩን። ምኽንያቱ፡ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ካብ 
ትዕግስቲ ዝበልጽ ስለዘየለ። ምሉእ ጥዕና ትውንን 
ብምዃንካ ጥራይ እውን ኣመስግን። ምኽንያቱ፡ 
ብዙሓት ከም’ዚ ከማኻ ሰባት ነዚ ንስኻ ረኺብካዮ 
ዘለኻ ጸጋ ዘይረኸቡ፡ ፈቐዶኡ ላዕሊን ታሕቲን 

ንፍሽኽታሓደ ቀብሪ ናይ ዝፈልጦ ሰብ ከርክብ ካብ 
ስራሕ ናብ ቤቱ ዘምርሕ ዝነበረ ሰብኣይ፡ 
ብተብተብ ገዛኡ በጽሐ። ኣብ ስራሕ 
ስለዝወዓለ፡ በዓልቲ ቤቱ ምሳሕ ክትቅርበሉ 
ሸበድበድ በለት። እንተዀነ እቲ ሰብኣይ 
ኣዝዩ ተሃዊኹ ከምዘሎ ብምምልካት፡ 
ምስ ተመለሰ ክምሳሕ ምዃኑ ብምሕባር 
ናብቲ ቀብሪ ዝካየደሉ ቦታ ተዓዝረ። ቀብሪ 
ተፈጺሙ። ቀባሮ ናብ ቤት መዋቲ ኣብ 

ዝብሉ ማእለያ ስለዘይብሎም። 
= ገዛእ ነብስኻ ንኹሉ ነገር ድልውቲ ግበራ። 

ድልውነትካ ነቲ ጽቡቕ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ዋላ 
እውን ኣብ’ቲ ሽግርን መከራን ዝበዝሖ ግዜ 
ድሉው ኰይንካ ክትጸንሕ ይምረጽ። ሰብ ክሳብ 
ዝዀንካ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ከጋጥመካ 
ንቡር እዩ። ነቶም ዘጓንፉኻ ጸገማት ይኹኑ 
ሽግራት ክትብድህ ግና ትዕግስቲ ከምዘድልየካ 
ዘክር። 
= ኣብ ጕዕዞኻ፡ ነገራት ክንዲ’ቲ ዝኸበደ ይኽበዱ፡ 

ንኹሉ ብዘይ ተስፋን ትዕግስቲን ክትበጽሖ ኣዚኻ 
ክትሽገር ኢኻ። ስለዚ፡ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት 
ህይወትካ፡ ስንቅኻ ተስፋን ሓቦን ይኹን። ዓለም 
ፍቕሪ እዩ መኽሰባ፡ ሎሚ ኣለኻ ጽባሕ የለኻን 
ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ… ምስ ኩሉ ውሽጣዊ 
ስምዒታትካ ንዝመጽኣካ ፈተነታት ፍሽኽ 
እናበልካ ክትሓልፎ ጸዓር። ምኽንያቱ፡ ኣብ 
መወዳእታ ዋጋን ጻማን ትዕግስቲ፡ ፍረኡ ምቁር 
ህይወት ንምምራሕ ዝለዓለ ኣስተዋጸኦ ስለዘለዎ።

ዝኸዱሉ ዝነበሩ እዋን፡ እቲ ካብ ስራሕ 
ብጥሙይ ከብዱ ዝኸደ ሰብ፡ ንቐባሮ ዝሓለየ 
እንክመስል፡ ብድኹም መንፈስ ነቲ ኣብ 
ጐድኑ ዝነበረ ሰብኣይ፡ “ኣታ እንታይ ደኣ፡ 
መግቢዶ ኣይቅርቡን እዮም? እዚ ኹሉ 
ቀባራይ’ኮ ይጽበ እዩ ዘሎ!’ ክብል ሓተቶ። 
እቲ ኣብ ጐድኑ ዝነበረ ሰብኣይ ከኣ፡ “ኦይ 

ኣበይ ኣለኻ ንስኻ! እዚ ሰብኣይ ከማን 
ብጥሜት እዩ ሞይቱ ዝበሃል ዘሎ” ክብል 
ምስ መለሰሉ፡ ነቲ ኣብ ገዛኡ ዝተሓሰሞ 
እንጀራ እናዘከረ መሰስ ኢሉ ብምውጻእ 
ናብ ቤቱ ኣምርሐ ይበሃል። “ስዋ ኣሎ ኢልካ 
ማይ ኣይትግደፍ” ዝብል ምስላስ ከምዚ 
ምስተረኽበ ዶዀን ይኸውን እተመሰለ!

             ሲዶና የውሃንስ ቤ/ት              ሲዶና የውሃንስ ቤ/ት 
                 ቀይሕ ባሕሪ ኣስመራ                 ቀይሕ ባሕሪ ኣስመራ

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት     መደብ

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

ሰዓት     መደብ

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

ሰኑይ
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ካብ ፈስቲቫላት ኣቴንስ

ኣብ ጥንታዊት ግሪኽ፡ ብዙሓት 
ፈስቲቫላት ኣቴንስ ይበዓሉ ነይሮም እዮም። 
እዞም ፈስቲቫላት ኣብ ስድራ ቤት፡ ዜግነት፡ 
ደቂ ኣንስትዮን መስትዋእቲ ንጣኦትን 
ዝተመርኰሱ እዮም ነይሮም። ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ 120 መዓልቲ ናይ ሓንቲ ዓመት 
ድማ ይበዓሉ ነበሩ። ገለ ካብቶም ዓበይቲ 
ፈስቲቫላት ንምጥቃስ፡ ኣቴና፡ ድያንሳስ፡ 
ኣፕሎን ኣርጤመስን፡ ኣፍሮዲትን ኣዶኒስን፡ 
ሄርመስ፡ ሄራክለስ . . .ወዘተ። ንሎሚ ንገለ 
ካብቶም ዓበይቲ ፈስቲቫላት ናይዛ ሃገር 
ክንርኢ ኢና፦
ፈስቲቫል ኣቴና፦ፈስቲቫል ኣቴና፦ እዚ ፈስቲቫል እቲ 

ዝጠንተወ ኮይኑ ንኣቴናውያን ድማ፡ ኣዝዩ 
ኣገዳሲ በዓል፡ ብፍሉይ ኣገባብ ዝጽምበልን 

ደስ ዘብልን ፈስቲቫል እዩ ነይሩ። ኣብዚ 
ፈስቲቫል ብጀካ ጊላታት ኩሎም ደቀባት 
ይሳተፉ ነበሩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይ’ታ 
ከተማ ዝካየድ ኮይኑ፡ ተሳተፍቲ ናይ’ዚ 
ጽምብል ኣብ መእተዊ ናይ’ታ ከተማ 
ብምትእኽኻብ ተሰሊፎም ናብ ቤት 
መቕደስ ናይ ኣቴና ፖልያስ ይኸዱ። 
ናብዚ ዝኣትዉ ግና፡ ኣቴናዊ ዜግነት 
ዘለዎም ጥራይ እዮም። 
ድዮንይሱስ፦ድዮንይሱስ፦ እዚ ሃይማኖታዊ ፈስቲቫል 

ኮይኑ፡ ንኽብሪ ድዮንይሱስ ዝበሃል 
ኣምላኾም ዝጽምበል እዩ። እዚ ፈስቲቫል 
ብዕብየቱ ድሕሪ ኣቴና እዩ ዝስራዕ። 

ፈስቲቫል ድዮንይሱስ ክልተ ተመሳሰልቲ 
ፈስቲቫል እዩ ዝጥርንፍ፡ ናይ ገጠርን ናይ 
ከተማን ድዮንይሱስ ተባሂሎም ድማ 
ይጽውዑ። ኣብ በበይኑ ወርሓት ንሰለስተ 
መዓልቲ ዝቕጽል ጽምብል የካይዱ። 
ንዕኡ ዝገልጽ ውድድር ድራማታት ድማ 
ይካየዱ። ከምኡ’ውን ወይኒ ብብዝሒ 
ብምስታይ የሕልፍዎ። 
ኣፕሎን ኣርጠሜስን፡-ኣፕሎን ኣርጠሜስን፡- እዚ ኣብ ክረምቲ 

ዝካየድ ፈስቲቫል ኮይኑ ንኽብሪ ኣፕሎ 
ቦድሮምያ ዝግበር እዩ። እዚ ፈስቲቫል 
ወተሃደራዊ ምልክት ብዘለዎ ነገራት 
እዩ ዝካየድ። ኣምላኽ ኣብ ግዜ ኵናት 
ንዝገብረሎም ሓገዝ ድማ የመስግኑ። 
ከምኡ’ውን፡ ንጣኦቶም ኣርጤመስ 
መስዋእቲ ይገብሩላ።  
ኣፍሮዲትን ኣዶኒስን፦ኣፍሮዲትን ኣዶኒስን፦ እዚ ፈስቲቫል 

ንኽብሪ ኣፍሮዲትን ኣዶኒስን ዝግበር እዩ። 
እዚ ፈስቲቫል ኣብ መንጎ ግሪኻውያንን 
ግብጻውያንን ብሓዘንን ጓሂን እዩ ዝዝከር። 
ኣብ መወዳእታ ናይ ክራማት ግዜ ዝጽምበል 
ኮይኑ ንከባቢ ሸሞንተ መዓልታት ድማ 
ይቕጽል። እዚ ፈስቲቫል ብደቂ ኣንስትዮ 
እዩ ዝካየድን ዝምራሕን። ስለዚ፡ ኩለን 
ኣቴናውያን ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝሳተፋ። 
ምርዑዋት፡ ዘይተመርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ፡ 

እኖሓጎታት፡ መበለታት ኮታስ ኣብ ዝኾነ 
ደረጃን ዕድመን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ 
ይሳተፋ። ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ እተን 
ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጎደናታት ኣዶኒስ ሬሳ 
ተሰኪመን ብምውጻእ ኩሉ እቲ ኣብ ግዜ 
ቀብሪ ዝግበር ወግዒ የካይዳ። ኣፍ ልበን 
እናሃረማ ድማ፡ ምሉእ መዓልቲ ንኣምላኸን 
‘ኣፍሮዲት’ ከልቅሳላ ይውዕላ። ካልኣይቲ 
መዓልቲ ግና፡ ኩሎም ብሓባር ኮይኖም 
ብሓጎስን ድግስን እዮም ዝጽምብሉዋ። 
ምኽንያቱ ኣዶኒስ ናብ ህይወት ከም 
ዝተመልሰን ፍርቂ ዕድሚኡ ድማ፡ ምስ 
ኣፍሮዲት ክነብር ምዃኑን ስለ ዝኣምኑ። 
እዚ ፈስቲቫል ንኽብሪ ኣዶኒስ - ኣፍቃሪ 
ኣፍሮዲት ዝነበረ ደሓር ግና፡ ብሓሰማ 
ዝተቐትለ እዩ ዝጽምበል። ደቂ ኣንስትዮ 
ናብዚ ፈስቲቫል ኣብ ዝመጽኣሉ ግዜ 

ኣብ ንእሽቶይ ዕትሮ ተኽሊ ሒዘን ናብቲ 
ፈስቲቫል ዝካየደሉ ቦታ ይመጽኣ። ካብኡ 
ድማ፡ ናብቲ ኣዶኒ ዝተወልደሉን ዝሞተሉን 
ከባቢ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ቦታ ይኸዳ። 
ዲመተርን ፐርሲፎንን፦ዲመተርን ፐርሲፎንን፦ እዚ ፈስቲቫል 

ኣብ ብዙሓት ከተማታት ግሪኽ ዝጽምበል 
ኮይኑ፡ ንኽብሪ ዲመተርን ጓላ ፐርሲፎንን 
እዩ ዝግበር። ተስሞፎርያ ተባሂሉ ድማ 
ይጽዋዕ። እዚ ቃል ካብ ‘ተስሞይ’ ዝብል ቃል 
ዝተራዕመ ኮይኑ፡ ትርግሙ ድማ፡ ሰብኡት 
ንመሬቶም ክሰርሑ ኣለዎም ዝብል እዩ። 
እዚ በዓል ኣኣብ ሰለስተ ዓመት እዩ ዝግበር፡ 
እዚ ድማ ዲመተር ንመንፈሳዊት ጓላ 
ፐርሲፎን ንምዕባይ ኣምላኽ ካብ ምዃን 
ዝተሓረመትሉ ግዜ ከም ዝኾነ ይገልጹ። 
ኣብዚ ፈስቲቫል ንመስዋእቲ ኢሎም 
ዘቕርብዎ እንስሳ ሓሰማ እዩ።

ሃሎዊንሃሎዊን፡ ከምዚ ሎሚ ዘመናውነት 
ከይለበሰ እንከሎ፡ ናይቶም ጥንታውያን 
ኣህዛብ ኣምልኾ ከም ዝነበረ ይንገር። 
ሃሎዊን ኣብ ማእከላይ ዘመን እዩ ጀሚሩ። 
እቶም ንሃሎዊን ዘብዕልዎ ዝነበሩ ሰባት፡ 
ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝሞቱ ሰባት 
መንፈሶም ተመሊሱ ናብታ ዝነብሩላ 
ዝነበሩ ገዛ ይመጽእ እዩ ኢሎም ይኣምኑ 
ነይሮም። መናፍስቲ ናይቶም ምዉታት 
ክመጽእ እንከሎ ድማ፡ ከፊላዊ ምስሊ 
ሰብ ብምሓዝ፡ ደቀቕቲ ፍጡራትን ጻዕረ 
ሞትን ብምዃን እዩ ዝገሃድ ይብሉ።
መንፈስ ናይቶም ምዉታት ኣብ 

ዝመጽኣሉ እዋን እንሓንሳእ ጽቡቕ 
ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ድማ፡ ክፉእ 
ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሎም ስለ 
ዝኣምኑ፡ ክፉእ ምእንቲ ከይረኽቦም፡ 
ግራቶም ፍረ ኣልቦ ከይከውን፡ ጥሪቶም 
ከይጸንታ ንወርሒ ጥቅምቲ ናይ 
ኣምልኾ ወርሒ ገይሮም የብዕልዋ። እዚ 
ሎሚ ‘ሃሎዊን’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብቲ 
ሽዑ እዋን “ሳማሂን” ተባሂሉ ይጽዋዕ 
ከምዝነበረ መዛግብቲ ይሕብሩ። ሳማሂን፡ 
‘ጐይታ ኩሎም ምዉታት’ ማለት 
ኰይኑ፡ ኣብ እዋን በዓል ንኹሎም 
ዝሞቱ ቤተ ሰቦም ኣኻኺቡ ከም 
ዝመጽእ ይእመነሉ። 
እዞም ኣብ ማእከላይ ዘመን ዝነበሩ 

ሰባት፡ በዓል ሃሎዊን ኣብ ዝጽምብልሉ 
ግዜ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝፍጽሙ። 
ንኣብነት፡ በዅሪ ደቆም ይስውኡ፡ ናብ 

ዓበይቲ ኣእማን ብምውሳድ ብርክት 
ዝበሉ ሰባት መስዋእቲ ገይሮም የቕርቡን 
ካልእ ሕማቕ ነገራት ይገብሩን። 
ዱባ ሓደ ካብ ቅዱሳን ኣሕምልቲ 

እዩ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ፡ ኣብ ኣፍ ደገ 
ገዛኦም የቐምጡ። እዚ ምስ ዝገብሩ እቲ 
ዝመጽእ ናይ ሞት መንፈስ ነታ ቤት 
ይሰግራ ይብሉ። ዱባ ኣብ በዓል ሃሎዊን  
ክሳዕ ሕጂ ይጥቀምሉ ኣለዉ። 
ድሙ ብባርኾት ኣምላኽ ሳማሂን፡ 

ቅድስቲ ከም ዝኾነት ይኣምኑ። ስለ ዝኾነ 
ድማ፡ ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ነገር ከም 
ምልክት ይጥቀሙላ። ኣብዚ ዘመን’ውን 
ጸላም ድሙ ናይ ብዙሕ ትካላት ምልክት 
ንግዲ ኰይናን ኣብ ዝተፈላለየ ክዳውንቲ 
ተሓቲማ ንረኽባን ኢና። ኣብ መዓልቲ 
ሃሎዊን ድማ ብዙሓት ናይ ድሙ ስእሊ 
ዘለዎ ክዳን ይገብሩ።  
በዓል ሃሎዊን፡ ኣብዚ ግዜ ብምዕቡልን 

ፍሉይን ኣገባብ ኣብ ሰሜን ኣመሪካን 
ኣውሮጳን ይበዓል። ገለገለ ሃገራት’ውን 
ማዕረ እቶም ካልኦት ሃገራውያንን 
ሃይማኖታውያንን በዓላት ብምስራዕ፡ ነታ 
ዕለት ብኣዋጅ ክትበዓል ወሲነን እየን።
በዓል ሃሎዊን፡ ዝበዓለላ ቀንዲ ዕለት 

ጥቅምቲ 31 እኳ እንተኾነት፡ እቶም ነዚ 
በዓል ዘብዕሉ ሰባት ቤቶም ብዝተፈላለየ 
ነቲ በዓል ዝገልጽ ነገር ምልካይ፡ 
ምውቃብ ወይ ምድላው ዝጅምሩ 

ካብ ጥቕምታት ኣሕምልቲ

ዝኲኒ፦ዝኲኒ፦ ዝኲኒ ልዑል ትሕዝቶ 
ማይ ካብ ዘለዎም ኣሕምልቲ ሓደ 
እዩ። ኣብ ከስዐና ዘሎ መግቢ 
ንኽቃጠን ስለ ዝሕግዝ ድማ 
መግቢ ብቐሊሉ ከም ዝሓቅቕ 
ይገብር። ልዑል ጽሕጋዊ ትሕዝቶ 
ስለ ዘለዎ’ውን፡ ንመናድቕ ከስዐና፡ 
ብፍላይ ድማ ቀጢን መዓንጣ፡ 
ንምጽራይ ስለ ዝጠቕመና፡ መግቢ 
ብዝግባእ ተመጽዩ ናብ ዝተፈላለየ 
ክፍሊ ኣካላትና ክኣቱ ይጠቅም።
ኮሚደረ፦ኮሚደረ፦ ኮሚደረ ብፖታሽዩምን 

ማግነዚዩምን ዝሃብተመ ዓይነት 
ሓምሊ እዩ። እዚ ድማ፡ ክንዮ’ቲ 
መግቢ ንምሕቃቕ ዝህቦ ጥዕናዊ 
ጥቕሚ፡ ኣብ ሰብነትና ሓያሎ 
ረብሓታት ከም ዘለዎ ይፍለጥ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ኮሚደረ ዝበዝሐ ክፋሉ 
ማይ ብምዃኑ ኣብ ከስዐ ዝርከብ 
መግቢ ንኽቃጠን ልዑል ተራ 

ሰለስተ ነገራት
ምስ ሓለፍካ ዘይምለሱ ሰለስተ ነገራት፦ ግዜ፡ ቃል፡ ዕድል።
ኣብ ህይወትና ክንከስሮም ዘይብልና ሰለስተ ነገራት፦ ሰላም፡ ተስፋ፡ ቅንዕና።
ኣብ ህይወትና ኣገደስቲ ሰለስተ ነገራት፦ ፍቕሪ፡፡ ርእሰ-ተኣማንነት፡ ብጻይነት።
ሰብ ዝገብሩና ሰለስተ ነገራት፡- ጻዕሪ፡ ዕላማ፡ ንጽህና።
ሰለስተ ነገራት ንጥፍኣት ዘምርሑና፦ ስሰዐ፡ ትዕቢት፡ ሕርቃን።

ካብተን ቀዳሞት መዓልታት ናይ ወርሒ 
ጥቅምቲ እዩ። ደብዛዝ መብራህቲ፡ 
ሳንዱቕ ሬሳ፡ ናይ መቓብር ሓወልቲ፡ 
ምስሊ ዓጽሚ ሰብ፡ ዓለባ ሳሬት፡ ምስሊ 
ጸላም ድሙ፡ ምስሊ ናይ ዝተሰቕለ ሰብ፡ 
ምስሊ ክሳዱ ዝተቖርጸ ሰብ፡ ጸሊም ክዳን 
(መጋረጃኦም፡ መንጸፎም፡ ኣንሶላኦም)፡ 
ዱባ፡ ሓንቲ ዓይኒ፡ ምስሊ ኣስናኑ 
እተገየጸ ሰብ፡ ቀርኒ ዘለዎ ፍጥረት፡ ናይ 
ብረት ምስሊ፡ … ወዘተ ካብቲ ኣብ 
ቤቶም ዝገብርዎ ነገራት እዮም።
ኣብ እዋን በዓል ሃሎዊን ንሰባት 

ዘፍርህ ክዳን ይኽደኑ፡ ገጾም ድማ 
ብዝተፈላለየ ዘርዕድ ሕብርን ምስልን 
ይልከዩ። ደቂ ኣንስትዮ ድማ እተን 
ከም ዝተዓመጻ ዘምስል ክዳን ይገብራን 
ሕብሪ ይልከያን። ብዝተኻእሎም መጠን 
ንሰይጣንን ንኹሉ ክፉእን ሕማቕን 
ነገራት የምስለና እዩ ኢሎም ዝሓስብዎ 
ኣልባሳትን መመላኽዕን ይገብሩ። 
ኣብታ መዓልቲ ኣዝዩ ክፉእ ክዳን 

ዝገበረን ሕማቕ ነገር ዝገበረን ብፍሉይ 
ይምጐስን ይሽለምን። እዚ ግና፡ ብዙሕ 
ኣሉታዊ ሳዕቤን እዩ ከኸትል ጀሚሩ። 
ኣብዛ ዕለት ዝሞቱ፡ ዝዕመጻ ደቂ ኣንስትዮ፡ 
ዝጭወዩ ሰባት ቍጽሮም ካብ ዓመት 
ናብ ዓመት ብዝተዓጻጸፈ ክውስኽ 
ጀሚሩ። ጋዜጣ ‘U.S.A Today’ ኣብ 
2010፡ ናይ ዋሺንግተን ዲሲ መደበር 
ፖሊስ ጸብጻብ መሰረት ብምግባር ኣብ 
ዘውጸኣቶ ጸብጻብ፡ ካብ 1997-2000 
ኣብ ዘሎ ሰለስተ ዓመታት ጥራይ ልዕሊ 
400 ሽሕ ሰባት ኣሰሮም ከይተረኽበ ከም 
ዝጠፍኡ ገሊጻ።

ይጻወት።
ካሮቲ፦ካሮቲ፦ ካሮቲ ዝያዳ ንኣዒንትናን 

ናይ ምርኣይ ዓቕምናን ብዝህቦ 
ጥቕሚ እዩ ዝያዳ ዝፍለጥ። ልዑል 
ጽሕጋዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ካሮቲ ጸረ-
ምራተ ባህሪ ዘለዎም ቫይታሚናት 
ዝሓቖፈ ብምዃኑ’ውን፡ ንከስዐናን 
መዓንጣናን ካብ ነድርን ቊጥዐን 
ይከላኸለሉ።
መረርቲ ኣሕምልቲ፦መረርቲ ኣሕምልቲ፦ ብዙሓት 

ሰባት ከም ጉዕን ጅርጅርን 
ዝኣመሰሉ መረርቲ ኣሕምልቲ 
ምብላዕ ባህ ኣይብሎምን እዩ። 
እንተኾነ፡ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ 
ኣሕምልቲ ክንዮ ሸውሃት ናይ 
ምኽፋት ተኽእሎኦም መግቢ 
ብቐሊሉ ኣብ ምሕቃቕ እውን፡ 
ቀሊል ዘይኮነ ግደ እዮም ዝጻወቱ። 
እዞም ኣሕምልቲ ብዘይካ’ዚ ኣብ 
ከስዐና መግቢ ንምሕቃቕ ዝሕግዝ 
ሃይድሮክሎሪክ ኣሲድ ዝተባህለ 
ከሚካል ንምንዛዕ ይሕግዙ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ስብሒ ዝበዝሖ መግቢ 
ኣብ እንወስደሉ እዋን ክፍጠር 
ንዝኽእል ምድንጓይ ምሕቃቕ 
መግቢ፡ ከስዐና ኣሲድ ብምንዛዕ 
ከቀላጥፎ ይኽእል።

ካብዝን ካብትንካብዝን ካብትን
ማርታ ክብሮምማርታ ክብሮም

ካብዝን ካብትንካብዝን ካብትን



ሓዳስ   ኤርትራ

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

19 ለካቲት 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.148

Eritrea-Sichuan Mineral 
Construction Corp LTD. 
(ESMC) headquarter is 
inviting applicants for the 

following positions for Asmara Copper-Gold Polymetallic 
Project. 
   
1. Position: Document Controller 
Place of Work: Asmara/Emba Derho Site
Number Required: 02
Contract Type: Indefinite

Major Duties and Responsibilities
	 Making document control regulations, policies, or SOPs, dissemi-

nate to all departments and follow up its implementation. 
	 Reviewing documents for accuracy, reviewing drafts for formatting 

requirements, and scheduling reviews with team members.
	 Controlling the flow of documents through the office by maintain-

ing filing systems and organizing records.
	 Coordinating with other departments, the Employer, subcontrac-

tors, stakeholders to ensure that all documents are processed 
quickly and accurately.
	 Communicating with the Employer to ensure that their needs are 

met throughout the process.
	 Reviewing incoming documents to ensure they are complete and 

complying with legal requirements.
	 Maintaining a database of all documents that have been sent out 

or received to ensure nothing has been missed.
	 Maintaining an archive of all documents received for future refer-

ence.
	 Preparing and sending out letters, notices, and other correspon-

dences.
	 Preparing reports on document processing activities and workflow 

management issues.

Qualification and Other Skills  

Formal 
Education, 
Certifications or 
Equivalents

	 Bachelor degree or above 
	 Major in business administration, finance ac-

counting, or a related field.

Working 
Experience

	 Minimum 2 years’ experience in document 
management preferably in mining or construc-
tion industry or project management.

Leadership 
Experience

	 Organization Skill
Be organized to ensure having all the informa-
tion needed to create a document. Be able to 
organize files and information in a way that 
makes it easy to find what is needed. Keep 
track of documents and ensures they don’t 
lose any important information.

Other skills and 
abilities

	 Fluent in spoken and written English.
	 Be familiar with various software programs 

used in the business world, such as Microsoft 
Office and Adobe Acrobat.
	 Attention to detail: Have excellent attention to 

detail to ensure accurately record and store all 
of the information received. 
	 Have good data entry skills.
	 Critical thinking: Use critical thinking to make 

decisions about how to organize and store 
document and to determine the most efficient 
way to retrieve documents when someone re-
quests them.

General Information

	 Salary: As per Company salary scale
	 Deadline for application: 05 days from the date of publication 

on the newspapers.
   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 cre-

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

dates for an interview.
	 Application documents will not be returned to sender.
	 All application should be sent through the post office.

Address
	 Please mail your application to Eritrea-Sichuan Mineral Con-

struction Corp LTD. (ESMC) 
P.O. Box 4832-Asmara

Note to Non-Eritrean applicants, please send a copy of your appli-
cation to Aliens Employment Permit Affairs P.O.Box 7940 Asmara, 

Eritrea

 AZEL PHARMACEUTICAL SH. 
CO.

ዕለት 13/02/2023

ንኻልኣይ ጊዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ
ናይ ጸረ ባልዕ            

ኣብ ከረን መጋርሕ ዝርከብ ፋብሪካና ብዙርያ እቲ ህንጻ ካብ ወርሒ መጋቢት - 2023 ክሳብ ለካቲት - 2024 ጸረ ባልዕ     
(Pesticide) መድሃኒት ከቕርቡን ኣብቲ ዝተጠቐሰ ቦታ ድማ ወርሓዊ (Periodic) ምንጻግ ክገብሩን ዝኽእሉ ተጫረትቲ 
ኣወዳዲሩ ክቖጽር ስለ ዝደለየ፡ ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎም ትካላት ንጨረታ ይዕድም።

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዝግብኦም ቅጥዕታት
1. ተጫረትቲ ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎም ኮይኖም ናይ 2019 ፍቓድ ንግዲ ዘሐደሱን ግብሪ መንግስቲ 

ናይ 2021 ከም ዝኸፈሉን ብሰነድ ከረጋግጹ ኣለዎም ።   
2. ተጫረትቲ ዘቕርብዎም ሰነዳት ብመቦቆላዊ (original)ን ቅዳሓትን ኮይኖም፡ ኩሎም ሰንዳት ምስ ቀረቡ 

መበቆላዊ ሰነዳት ተመላሲ ይኾኑ። ቅዳሕ ድማ ኣብ ትካልና ይተርፍ።
3. ተጫራቲ ወኪል ምስ ዝኽውን ናይ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ውክልናን ቅዳሕ ሃገራዊ መንነትን የቕርብ። 
4. ተጫራታይ ኩሉ ብቕዓቱ ብሰነዳት የረጋግጽ። ንኣብነት (ኣብ ግዜ ናይ ምቕራብ ብቕዓት፡ ፋይናንስዊ 

ብቕዓት፡ ሕሉፍ ትመኩሮ ኣገደስቲ መምዘኒታት ስለዝኾኑ ብሰነዳት ኣሰንዩ ምቕራቦም ኣገዳሲ ይኸውን።    
5. ተጫረትቲ ዘይምለስ 50.00 ናቕፋ( ሓምሳ ናቕፋ) ብምኽፋል፡ ምልክታ ጨረታ ካብ ዝወጽኣሉ 

ጀሚሮም ሰነድ ጨረታ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣስመራ ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት ከወስዱ ይኽእሉ።
6. ተጫረትቲ ኣብ ጨረታ ንምስታፍ 1,000.00 (ሓደ ሽሕ) ናቕፋ ትሕጃ ጨረታ (Bid security) ብጥረ 

ገንዘብ ወይ’ውን  ብCPO የትሕዙ። ኣብ ጨረታ ምስ ዘይዕውቱ ተመላሲ ይኸውን።
7. ተጫራታይ ኣብዚ ጨረታ’ዚ ዕዉት ምስ ዝኸውን 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቕፋ መተግበሪ ጨረታ 

(performance guaranty )  ብCPO ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ሕሳብ ትከል መፍረ መድህኒት ትሕጃ 
የትሕዝ። 

8. ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላት ተጫረትቲ ናይ ጨረታ ሰነዳቶም (offers) ብመሰረት ተዳልዩ  
ዘሎ ናይ ጨረታ ሰነድ መሊኦም ምልክታ ክብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 10 ተኸታተልቲ ናይ ስራሕ 
መዓልታት ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና ጨረታኦም ብማሕተም ኣሰንዮም ብዝተዓሸገ ፖስታ 
የቕርቡ።  

9. ጨረታ ምልክታ  ካብ ዝወጸሉ ዕለት ብድሕሪ 10 ናይ ስራሕ መዓልቲ  ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ቤት 
ጽሕፈት ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት፡ ልክዕ ሰዓት 9፡00 ቅድሚ ቀትሪ ይኽፈት። ዝኾነ ለውጢ 
ናይ ጊዜ ምስዝግበር ድማ ቅድሚ ጨረታ ምኽፋቱ ኣዘል ንተጫረትቲ ብጽሑፍ/ወይ’ውን ብተሌፎን 
ይሕብር።

10. ዝኾነ ተጫራቲ ተወሳኺ መብርህን ሓበሬታን ምስ ዝደሊ፡ ጨረታ ቅድሚ ምኽፋቱ ዘሎ ጊዜ  ኣብ 
ቤት ጽሕፈት ኣዘል ትካል መፍረ  መድሃኒት ኣስመራ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዘሎ ኣድራሻ ተጠቂምካ ምውካስ 
ይከአል። 

11. ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት ጨረታ ብኸፊል ወይ’ውን ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

     ኣድራሻና፡
ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት ኣስመራ
P.O.Box 89
Tel. + 291 1 401994/400234
ኣስመራ ቤት ጽሕፈት ኣዘል
P.O.Box 6799
Tel + 291 1 120028 -120029



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
19 ለካቲት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.148

ግጥማት ፕሪመር ሊግ ይቕጽልግጥማት ፕሪመር ሊግ ይቕጽልግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ሎሚ 
ሰንበት ክልተ ጸወታታት ከካይድ እዩ። 
ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳኣ 
ኦልድ ትራፎርድ ንሌስተር ከተአንግዳ 
ከላ ዌስትሃም ከኣ ናብ ቶተንሃም ከይዳ 
መበል 23 ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታኣ 
ከተሰላስል እያ። 
ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ናይ 

ሎሚ ግጥማ ንብራዚላዊ ካስሜሮ 
ብምኽንያት መቕጻዕቲ ክትከስሮ ከላ 
ሌሳንድሮ ማርቲነዝን ማርሰል ሳቢትዘርን 
ግን መቕጻዕቶም ወዲኦም ድልዋት 
ኣለዉ። ስኮት ማክቲሞንይ ዋላ’ኳ ካብ 
መጕዳእቱ ሓውዩ እንተሃለወ፡ ኣብዚ 
ግጥም ግን ናይ ምውራድ ዕድሉ ኣዝዩ 
ጸቢብ’ዩ። ብወገን ሌስተር ዩሪ ቴለማንስን 
ኣከፋፋሊ ቦባካሪ ሶማረን ናብ ጸወታ 
ከም እተመልሱ ክግለጽ ከሎ፡ ጄምስ 
ማዲሶን ግን ገና ኣብ መስበርቲ’ዩ ዘሎ። 
ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ሓሙስ 
ኣብ ግጥም ዩሮፕያን ሊግ ናብ ባርሰሎና 
ከይዳ 2ብ2 ድሕሪ ምፍልላያ’ያ 
ብዙሕ ከየዕረፈት ናብዚ ግጥም ትኣቱ 
ዘላ። ተጻወትቲ ሌስተር ኣብ ዝሓለፈ 
ግጥሞም ኣንጻር ቶተንሃም ተዓዊቶም 
ብምንባሮም ነዚ ጸወታ ብዓቢ ፍናን’ዮም 
ክኣትዉዎ። ማንቸስተር ዩናይትድ 

ግሪንዉድ ምስጢራዊ ርክብ የካይድግሪንዉድ ምስጢራዊ ርክብ የካይድ
ሓደ ካብ ትስፉዋት እንግሊዛውያን 

ተጻወትቲ ምንባሩ ዝእመነሉ መይሰን 
ግሪንዉድ ብምስጢር ምስ ተጻወትቲ 
ማንቸስተር ዩናይትድ ተራኺቡ ይዘራረብ 
ከም ዘሎ ደይሊ መይል ንእሙናት 
ምንጭታት ብምጥቓስ ኣብ ዓምድታታ 
ኣስፊራ። ግሪንዉድ ኣብ ጥሪ ናይ 2022 
ብጾታዊ ዓመጽ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ከም ዝኣተወ ይዝከር። ይኹን’ምበር 
ኣብዚ ወርሒ ኣገደስቲ መሰኻኽር ካብቲ 
ጉዳይ ብምንስሓቦም እቲ ኣብ ርእሲኡ 
ተመስሪቱ ዝነበረ ክሲ ከም ዝተረፈ 

ኣንጻር ሌስተር ኣብ ዝገበረቶ 33 ናይ 
ፕሪመር ሊግ ግጥማት ኣርባዕተ ግዜ 
ጥራይ’ያ ተሳዒራ። 20 ግዜ ክትዕወት 
ከላ 9 ግዜ ከኣ ማዕረ ከም እተፈላለየት 
ሰነዳት ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ የረድኡ። 
ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ዋንጫ 
ዓለም ኣብ ዝጀመረ ግጥማት ፕሪመር 
ሊግ 20 ነጥቢ ክትሓፍስ ዝኸኣለት 
ጋንታ’ያ። እዛ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ 21 
ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታታት ሰለስተ ግዜ 
ጥራይ’ያ ተሳዒራ። 14 ግዜ ክትዕወት 
ከላ ኣርባዕተ ግዜ ከኣ ማዕረ ተፈላልያ። 
እዛ ጋንታ ኣብ ሜዳኣ ኦልድ ትራፎርድ 
ን11 ግዜ ዝኣክል ስዕረት ዝበሃል 
ኣይቐመሰትን። 10 ግዜ ክትዕወት ከላ 
ሓንሳብ ከኣ ማዕረ ተፈላልያ። ብኤሪክ 
ተንሃግ ዝእለዩ ተጻወትቲ ማንቸስተር 
ዩናይትድ ኣብዚ ወቕቲ ኣብ 9 ናይ 
ፕሪመር ሊግ ጸወታታት ሽቶ ዝበሃል 
ኣይተመዝገቦምን። ዝሓለፈ ዓመት፡ እዛ 
ጋንታ ካብ ምሉእ 38 ጸወታታት 9 ግዜ 
ሽቶ ከይተመዝገባ ወጺኣ። ኣብ ጽቡቕ 
ቍመና ዘሎ ኣጥቓዓይ ማንቸስተር 
ዩናይትድ ማርኮስ ራሽፎርድ ኣብዚ 

ናይ ሎሚ ጸወታ ሽቶ ምስ ዘመዝግብ 
ድሕሪ 2010 እቲ ንፈለማ ግዜ ኣብ 
7 ተኸታተልቲ ጸወታታት ፕሪመር 
ሊግ ሽቶ ዘቑጸረ ተጻዋታይ እታ ጋንታ 
ክኸውን እዩ። ኣብ 2010 ዋይን ሩኒ 

ኣብ 7 ተኸታተልቲ ናይ ፕሪመር ሊግ 
ጸወታታት ሽቶ ከመዝግብ ክኢሉ ኔሩ’ዩ።
ሌስተር ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ምስ 

ትዕወት ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት 
ንመጀመርያ ግዜ ሰለስተ ተኸታተልቲ 
ናይ ፕሪመር ሊግ ዓወት ዘመዝገበትሉ 
ታሪኽ ክትስንድ’ያ። ኣብዚ ናይ ሎሚ 

ዓመት ግጥማት ፕሪመር ሊግ ሌስተር 
ብ21 ሽቶታት ድሕሪ ብራይተን 
እታ ዝበዝሐ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ሽቶ 
ዘመዝገበት ጋንታ’ያ። ብዘይካ’ዚ 
ማንቸስተር ሲቲ ጥራይ’ያ ዝያዳ ሌስተር 

ዝበዝሐ ሽቶ ቅድሚ ዕረፍቲ ኣመዝጊባ 
ዘላ። ሌስተር ኣብዚ ወቕቲ ቅድሚ 
ዕረፍቲ 23 ሽቶታታት ኣቑጺራ’ላ።
ናብ ግጥም ቶተንሃምን ዌስትሃምን 

ምስ ንመጽእ ቶተንሃም ብመቕጻዕቲ 
ከሲራቶም ዝጸንሐት ፔረ ኤሚሊ 
ሆጅበርግን ክሪስትያን ሮሜሮን ናብ ጸወታ 

ምምላሶም ቅሳነት ክትረክብ ክኢላ’ላ። 
ይኹን’ምበር እዛ ጋንታ ሁጎ ሎሪስ፡ 
ቢሶማን ርያን ሰሰግኖንን ብመጉዳእቲ 
ከሲራቶም ዘላ ተጻወትታ’ዮም። ሮድሪጎ 
በንታኩር’ውን ብሰንኪ ኣብ ብርኩ 
ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ንሙሉእ ዓመት ካብ 
ጸወታ ብምርሓቁ ቶተንሃም ከይተሃስየት 
ኣይተረፈትን። ዌስትሃም ብወገና 
ልኩካስ ፓኩዌታ ኣብዚ ግጥም 
ኣይክትጥቐመሉን’ያ። ቶተንሃም ኣንጻር 
ዌስትሃም ኣብ ዝገብረቶ ናይ ዝሓለፈ 10 
ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታታት ክልተ ግዜ 
ጥራይ’ያ ተሳዒራ። 5 ግዜ ክትዕወት ከላ 
3 ግዜ ከኣ ማዕረ ተፈላልያ። ቶተንሃም 
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት 
ፕሪመር ሊግ እታ ዝበዝሐ ግዜ ካብ ናይ 
መኣዝን ቅላዕ (ኩርናዕ) ሸቶ ዘመዝገበት 
ጋንታ’ያ። እዛ ጋንታ ዛጊት 11 ግዜ ካብ 
ናይ መኣዝን ቅላዕ ሸቶ ኣመዝጊባ ኣላ። 
ሃመርስ ብዝብል ቅጽል ስም እትጽዋዕ 
ዌስትሃም ሎሚ ዓመት ካብ ሜዳኣ 
ወጻኢ ኣብ ዘካየደቶም 11 ጸወታታት 
ሓንሳብ ጥራይ’ያ ክትዕወት ክኢላ። እዛ 
ጋንታ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ምስ 
ትዕወት ኣሰልጣኒኣ ዴቪድ ሞየስ 250 
ጸወታታት ዝተዓወተ ሳልሳይ ኣሰልጣኒ 
ፕሪመር ሊግ ክኸውን እዩ።

ሬሳ ክርስትያን ኣትሱ ተረኺቡሬሳ ክርስትያን ኣትሱ ተረኺቡ

ደሃዩ ጠፊኡ  ዘሎ ጋናዊ ተጻዋታይ 
ኵዕሶ እግሪ - ክሪስቲያን ኣትሱ፡ ድሕሪ 
ክልተ ሰሙን ናይቲ ብ6 ለካቲት ኣብ 
ዶባት ቱርኪን ሶርያን ዘጋጠመ ህይወት 
ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈ ምንቅጥቃጥ 
ምድሪ ሬሳኡ ከም እተረኸበ ማዕከናት 
ዜና ቱርኪ ኣፍሊጠን። ወዲ 31 ዓመት 
ክሪስቲያን ኣትሱ ኣብዚ ቅንያት’ዚ እዩ 
ኣብ መንበሪኡ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ህንጻ 
ሞይቱ ተረኺቡ። እቲ ተጻዋታይ ካብ 6 
ለካቲት ጀሚሩ ሃለዋቱ ጠፊኡ ከምዝጸንሐ 
ይፍለጥ። ቱርካዊት ጋንታኡ ሃታይስፖር 
ፈለማ ኣካላዊ ጉድኣት ኣጋጢምዎ ከም 
ዝደሓነ ሓቢራ’ኳ እንተነበረት ድሕሪ 

ሓደ መዓልቲ 
ግን ሃለዋቱ 
ከም ዝጠፈአ’ዩ 
ተገሊጹ። እንሆ 
ሕጂ ድማ 
ድሕሪ 12 
መዓልታት ሬሳኡ 
ከም ዝተረኸበ 
ይ ሕ በ ር ። 
ክ ሪ ስ ቲ ያ ን 
ኣትሱ ኣብ 

ፕሪመር ሊግ ማልያ ኤቨርተን፡ ቸልሲን 
ኒውካስልን ወድዩ ከም ዝተጻወተ ሰነዳት 
ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ የረድኡ። ንሱ ኣብ 
መስከረም 2022 ምስ’ዛ ቱርካዊት ጋንታ 
ከም ዝተጸንበረን ሓደ መዓልቲ ቅድሚ’ቲ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ማለት ብ5 ለካቲት 
መዐወትቲ ሸቶ ጋንታኡ ከም ዝመዝገበ 
ይፍለጥ፡፡
ሬሳ እቲ ተጻዋታይ ናብ ሃገሩ ጋና ከም 

ዝተበገሰን ሓመድ ኣዳም ዝለብሰሉ ዕለት 
ድማ ኣብ ዝሓጸረ ከም ዝንገርን ወኪሉ 
ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ቅድም ጋንታኡ 
ኤቨርተን በቲ ኩነታት ከም ዝሓዘነት 

ብምሕባር ንቤተሰቡን ጋንታኡን ናይ 
ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ክትሰድድ 
ከላ ኒውካስል ከኣ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻታ 
“ንኣርባዕተ ዓመታት ምሳና ኣብ ዝጸንሓሉ 
ዓቕሙን ብሉጽ ጠባዩን ትምህርቲ 
ኮይኑና’ዩ። ብትራጀዲያዊ መንገዲ 
ህይወቱ ምሕላፋ ንሓዘን። ኣብ ኒዋክስል 
ግን ኩሉ ግዜ ተዘካሪ’ዩ” ኢላ ጽሒፋ። 
ቀዳመይቲ ናይ ፕሪመር ሊግ ጋንታኡ 
ዝኾነት ቸልሲ ብወገና “ኩሉ ኣብ ቸልሲ 
ዘሎ ሰብ ሓሳቡን ቀልቡን ምስ ኣትሱ’ዩ 
ዘሎ” ክትብል መግለጺ ኣውጺኣ ኣላ።
ኣትሱ ኣብታ 7.8 ሬክተር ዝዓቐኑ 

ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘጋጠመላ ከተማ 
ምስ ዳይረክተር ስፖርት ጋንታኡ ታነር 
ሳቩት’ዩ ዝቕመጥ ነይሩ። እዚ ካልኣዩ 
ክሳብ ሕጂ ሃለዋቱ ኣይተረኽበን ዘሎ። 
ዓሰከሬን ኣትሱ ግን ምስ ክልተ ሸበጡን 
ናይ ኢዱ ሞባይልን’ዩ ተረኺቡ ዘሎ። 
ክሪስትያን ኣትሱ ድሕሪ’ቲ ብዓርቢ 
መዐወቲት ሽቶ ምምዝጋቡ ገለ ሰዓታት 
ጸኒሑ ካብ ደቡብ ቱርኪ ክኸይድ 
መደብ’ኳ እንተነበሮ ሃንደበት ኣብታ 
ከተማ ክጸንሕ ከም ዝወሰነ’ዮም ቀረብቱ 

ይግለጽ ኣሎ። በዚ’ዩ ኸኣ 
እቲ ተጻዋታይ ብዛዕባ 
ናብታ ጋንታ ዝምለሰሉ 
ዕድል ንምርካብ ምስ 
ገለ ገለ ተጻወትቲ 
ዩናይትድ ብምስጢር ከም 
ዝተራኸበ ዝግለጽ ዘሎ። 
ዩናይትድ እቲ ተጻዋታይ 
ክሲ ምስ ተመስረትሉ 
ደሞዝ ምኽፋል ይኹን 
ምስታ ጋንታ ልምምድ 
ከይገብር ከም ዝኸልከለቶ 

ዝገልጹ። ኣትሱ ምስ ፖርቱጋላዊት 
ክለብ ፖርቶ’ዩ ናይ ኵዕሶ እግሪ ጸወታኡ 
ጀሚሩ። ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት 
ራፋ በኒተዝ ማልያ ኒውካስል ወድዩ 
121 ጸወታታት ብምክያድ ጽቡቕ ናይ 
ጸወታ ግዜ የሕሊፉ’ዩ። ማልያ ሃገራዊት 
ጋንታ ጋና ወድዩ ኣብ ዝተጻወተለን 65 
ጸወታታት 9 ሽቶታት ብስሙ ኣቑጺሩ’ዩ። 
እዚ ኣብ 2014 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጋና 
ኮይኑ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝተሳተፈ ኣትሱ፡ 
ሃገሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ኣብ 
ዝፈጸመትሉ ናይ 2015 ዋንጫ ኣፍሪቃ 
ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ውድድር ኮይኑ 
ከም ዝተሸለመ ኣይርሳዕን። ክሪስቲያን 
ኣትሱ፡ ኣብ ጋና ዓብዩ፡ ገና ወዲ 17 
ዓመት ከሎ ናይ ኵዕሶ እግሪ ሕልሙ 
ጋህዲ ንምግባር ናብ ፖርቱጋል ከይዱ። 
ኣብ 2012 ምስ ማሪያ ክላይር ሩፒዮ 
ዝተባህለት ጀርመናዊት ዝተመርዓወ 
ክሪስትያን ኣትሱ ኣቦ ሰለስተ ውሉዳት’ዩ 
ኔሩ። ብ6 ለካቲት ኣብ ደቡባዊ ቱርኪን 
ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያን ብዘጋጠመ 
ከቢድ ምንቕጥቓጥ ምድሪ ልዕሊ 44 
ሽሕ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ሚልዮናት 
ከኣ ብዘይመጽለሊ ተሪፎም ከም ዘለዉ 
ይፍለጥ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሎሚሎሚ

ሻምፕዮን ኵዕሶ ሰክዔት ዞባ ማእከል
ዕዳጋ ሓሙስ ምስ ኤይ ኤስ ኤም 1

ደንደን ምስ ኣርባዕተ ኣስመራ
መኸተ ምስ ሜካ

ፕሪመር ሊግፕሪመር ሊግ

ሰዓት 5፡00 ድ.ቀ
ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሌሰስተር

ሰዓት 7፡30 ድ.ቀ
ቶተንሃም ምስ ዌስትሃም

ኣይርሳዕን። ሕጂ’ውን እንተኾነ እታ ጋንታ 
ዋላ’ኳ ኣብ ልዕሊኡ ተመስሪቱ ዝነበረ ክሲ 
እንተተላዕለ ውሽጣዊ ምጽራይ ብምግባር 
ህዉኽ ዘይኮነ ስጉምቲ ከም ትወስድ 
ብወግዒ ኣፍሊጣ ኣላ። ተጻወትቲ 
ማንቸስተር ዩናይትድ እዚ ወዲ 21 
ዓመት ተጻዋታይ ደጊሙ ማልያ እታ 
ጋንታ ወድዩ ብዛዕባ ዝጻወተሉ ጉዳይ 
ተመቓቒሎም ከም ዘለዉ’ዮም እሙናት 
ምንጭታት ኦልድ ትራፎርድ ዘረድኡ። 
ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ማንቸስተር 
ዩናይትድ ምስኡ ዝዓበዩ ኣባላት ናይታ 

ጋንታ ገለ ሓገዝ ከበርክትሉ ከም 
ዝኽእሉ’ዩ ዝንገር። ኣብዚ እዋን ንመበል 
16 ግዜ ኣብ ሜዳኣ ናይ ዘይተሰዓርነት 
ክብሪ ኣብ ምዕቃብ ትጓየ ዘላ ዩናይትድ 
ኣብ ፍጻመ ካራቡኣ ካፕ፡ ጸወታታት ኤፍ 
ኤ ካፕን ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳን’ውን 
ብምህላዋ ንጉዳይ መይሰን ግሪንዉድ 
ዓቲባ ከም ዘይትርእዮ ይንገር። ኣሰልጣኒ 
ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ኤሪክ ተን ሃግ 
ኣካላውን ኣእሙራውን ኩነታት ናይ 
መይሰን ግሪንዉድ ንምፍላጥ ምስቲ 
ተጻዋታይ ከም ዝተዘራረበን ኣብ ልዕሊኡ 
ተመስሪቱ ዝነበረ ክሲ ምልዓሉን ከም 
ዘሐጎሶን ይሕበር። ገና ወዲ ሽዱሽተ ዓመት 
ከሎ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ዩናይትድ 
ዝተጸንበረ መይሰን ግሪንዉድ ኣብ 2019 
ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊት ፒኤስጂ 
ናይ ሻምፕዮንስ ሊግ ዓወት ኣብ 
ዘመዝገበትሉ ንፈለማ ግዜ ማልያ እታ 
ጋንታ ወድዩ ክጻወት ዕድል ከም ዝረኸበ 
መዛግብቲ ኦልድ ትራፎርድ የረድኡ። 
ኣብ 2020 ከኣ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ 
እንግሊዝ ወድዩ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ 
ኣይስላንድ ብምጽዋት ንመጀመርያ ግዜ 
ንሃገሩ ወኪሉ። ማልያ ዩናይትድ ጌሩ 
129 ጸወታታት ዘካየደ ግሪንዉድ ብ22 
ጥሪ 2022’ዩ ንመወዳእታ ግዜ ኣንጻር 
ዌስትሃም ተጻዊቱ።



ሓዳስ   ኤርትራ

Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ጥቓ ባር ሊድያ

ጎደና ሓርነት ቁ.158፡ ፊት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ 
ጎደና ዓዲ ኣበይቶ ቁ.ገዛ 43 ልዕሊ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ

110750
125266
163485

ዕለትዕለት

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

ፋርማሲ ኤደን 
ፋርማሲ ዳሉል

ፋርማሲ ፍረ-ኣውሊዕ

19/02/2023

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
  ዮርዳኖስ ጸጋይ    ዮርዳኖስ ጸጋይ  

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
19 ለካቲት 2023 - ገጽ 8መበል 32 ዓመት ቁ.148

ቃንጥሻ ‘ናይ ምዝካር ዓቕሚ የማዕብል’ ተባሂሉተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኲንስላንድ፡ 
‘ፋረ ኣንበሳ’ ኣብ ዝጽዋዕ ናይ መግቢ 
ቃንጥሻ ዝርከብ ንጡፍ ባእታ፡ ዕብየት 
ዋህዮታት ሓንጐል ከምዘዕዝዝን ናይ 
ምዝካር ዓቕሚ ከምዘልዕልን ሓቢሮም። 
እዚ ጠቓሚ ባእታ ዝተረኽቦ ዝብላዕ 

ቃንጥሻ፡ ኣብ ኤስያ ብፍላይ ድማ ኣብ 
ሃገረ ቻይና ከም ባህላዊ መድሃኒት 
ኰይኑ ንዘመናት ኣብ ምፍዋስ ዝተፈላለዩ 
ሕማማት ከገልግል ከምዝጸንሕ እዩ 
ዝግለጽ። እቶም ክኢላታት፡ እዚ ዓይነት 
ቃንጥሻ ኣብ ዕብየት ዋህዮታት ኣእምሮን 
ናይ ምዝካር ብቕዓትን ዘለዎ ጽልዋ 
ንምፍላጥ ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ፡ 

ብእግሪ ምጕዓዝ፡ ስብሒ ጸላም ከብዲ የጉድል
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቨንያ፡ 

ኣብ መዓልቲ ን22 ደቓይቕ ካብ ማእከላይ 
ክሳብ ጽዑቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምክያድ፡ 
ኣብ ጸላም ከብዲ ዝርከብ ስብሒ ከጉድል 
ከምዝኽእል ሓቢሮም። 
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት፡ 

ብኣልኮላዊ መስተ ዘይሰዓበ ስብሒ ጸላም 
ከብዲ፡ ኣካላዊ ምቅስቓስ ብምዝውታር 
ክጐድል ከምዝኽእል እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ 
ጸኒሑ። ኣብ’ዚ ናይ ሕጂ መጽናዕቲ ድማ፡ 
ብሕክምናዊ መለክዒ ንስብሒ ጸላም ከብዲ 
ከጉድል ዝኽእል ዓቐን ሰዓታት ኣካላዊ 
ምንቅስቓስ ብንጹር ክፈልጡ ከምዝኸኣሉ 
እዮም እቶም ክኢላታት ዝሕብሩ ዘለዉ። 
እዚ ርኽበት እዚ፡ ክኢላታት ጥዕና፡ ብኣልኮላዊ 
መስተ ንዘይሰዓበ ስብሒ ጸላም ከብዲ ከጉድል 
ዝኽእል ፍቱን መድሃኒት ብርእሰ-ምትእምማን 
ክእዝዙ ከምዘኽእሎም፡ ሓደ ካብ’ቶም 
ተመራመርቲ ጆናታን ስታይን ይገልጽ።  
ልዑል ዓቐን ኣልኮላዊ መስተ ብምስታይ 

ዘይስዕብ ስብሒ ጸላም ከብዲ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ 
እዋን ን30 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ 
ህዝቢ ዓለም ኣጥቂዑ ይርከብ። እዚ ስብሒ 

“ክረሻ፡ ኣብ ምውሓድ ዋህዮታት 
ሓንጐል ጽልዋ ኣለዎ” ተመራመርቲ
ዝተመጣጠነ ዓቐን ክብደት ኣካላት 

ምህላው፡ ብዘይካ’ቲ ዝህቦ ኣካላዊ ጥዕናዊ 
ረብሓታት፡ ነቲ ብሰንኪ እርጋን ክስዕብ 
ዝኽእል ምንቁልቋል ጥዕና ኣእምሮ 
እውን ከዛሕትሎ ከምዝኽእል፡ ኣብ’ቲ 
ብተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሚክጊል 
ዝተኻየደ መጽናዕቲ ክፍለጥ ተኻኢሉ 
ኣሎ። 

እቶም ተመራመርቲ፡ ከም’ቲ ሕማም 
ረሲዕ ኣብ ሓንጐል ዘስዕቦ ምምህማን 
መትንታት ወይ ምስሓው ዋህዮታት፡ 
ልዑል ዓቐን ክብደት ኣካላት ከኣ ኣብ 
ሓንጐል ተመሳሳሊ ጽልዋ ከምዘለዎ 
እዮም ከለልዩ ክኢሎም ዘለዉ። 
እቲ መጽናዕቲ ኣብ 1,300 ውልቀ 

ሰባት እዩ ተኻይዱ። ኣብ’ቲ ዝተረኽበ 
ውጽኢት ድማ፡ ክረሻን ሕማም ረሲዕን 
ነቲ ምስ ምምዝዛን፡ ምዝካርን ምምሃርን 
ዝተሓሓዝ ክፋል ሓንጐል ኣሉታዊ 
ኣዕቤን ብምውራድ፡ ዓቐኑ ከምዘንእሶ 
እቶም ተመራመርቲ ኣረዲኦም። 
ንሳቶም፡ ነዚ ውጽኢት ክርድኡ ዝኽኣሉ፡ 
ንኩነታት ኣእምሮ ዝዕዘብ ቴክኖሎጂያዊ 
መሳርሒ ተጠቒሞም ምዃኖም ገሊጾም። 

ኣብ ቃንጥሻ ‘ፋረ 
ኣንበሳ’ ዝርከብ 
ንጡፍ ባእታ፡ 
መትንታት ሓንጐል 
ኣብ ነንሓድሕዶም 
ክዝርግሑን ክላገቡን 
ከምዘኽኣሎም፡ 
ካብ’ቲ ዝረኽበዎ 
ው ጽ ኢ ት 
ተመርኲም ገሊጾም 
ኣለዉ። እዚ ድማ 
ዋህዮታት ሓንጐል 

ንኣካባቢኦም ብግቡእ ክርድኡን ምስ 
ካልኦት መትንታት ሓንጐል ድማ ርክብ 
ንኽፈጥሩን ከምዝሓገዞም ወሲኾም 
ኣረዲኦም። 
ጥቕምታት ናይ’ዚ ዓይነት ቃንጥሻ 

ኣብ ሓንጐል ቅድሚ ብሕክምናዊ 

መንገዲ ምልላዩ፡ ናይ ምዝካር ብቕዓት 
ከምዘዕቢ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ቃንጥሻ 
‘ፋረ ኣንበሳ’ ኣብ ምፍዋስ ሕማም ረሲዕን 
ካልኦት ዝረፈላለዩ ኣእምሮኣዊ ጸገማትን 
ዘለዎ ኣበርክቶ ንምፍላጥ ድማ ተወሳኺ 
መጽናዕትታት ከካይዱሉ ከምዝዀኑ 
እቶም ተመራመርቲ ኣብ መወዳእታ 
ገሊጾም።

እዚ ብክረሻ፡ ካልኣይ ዓይነት ሽኮር፡ ልዑል 
ዓቐን ጸቕጢ ደም፡ ልዑል ዓቐን ኮለስትሮልን 
ካልኦት ዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ክስዕብ 
ዝኽእል ኰይኑ፡ ምስ ግዜ ድማ ሕማም ጸላም 
ከብድን መንሽሮን ከምዘኸትል ይሕበር። ክሳብ 
ሕጂ  ዋላ’ኳ ነዚ ሕማም ንምፍዋስ ዘኽእል 
ብቑዕ መድሃኒት ክስራሕ እንተዘይተኻእለ፡ 
ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግን ከም ሓደ ልሙድ 
ኣገባብ ፍወሳ ናይ’ዚ ጸገም ጥዕና ኰይኑ ኣብ 
ምምሕያሽ ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕና ተሓከምቲ 
እወታዊ ለውጢ ከምጽእ ከምዝጸንሐ እዩ 
ዝግለጽ።
እዚ ኣብ ብርክት ዝበሉ እዚ ሕማም ዘለዎም 

ተሳተፍቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ እቶም ኣብ 

መዓልቲ ን22 ደቓይቕ ቅልጥፍ ቅልጥፍ 
ዝበለ ኣካይዳ ወይ ድማ ካልእ ዝተፈላለየ 
ማእከላይን ጽዑቕን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘካይዱ 
ዝነበሩ ተሳተፍቲ፡ ስብሒ ጸላም ከብዶም 
ብዘተባብዕ ዓቐን ክጐድል ከምዝኸኣለ፡ እቶም 
ተመራመርቲ ገሊጾም ኣለዉ። 
ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝዀነ 

ሰብ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ከዘውትሮ ዝግባእ 
ልምዲ ከምዝዀነ ብምዝኽኻር፡ ስብሒ ጸላም 
ከብዲ ዘለዎ ሰብ ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ስርሐይ 
ኢሉ ክሕዞ እንተዘይከኣለ፡ ኣብ መዓልቲ 
ንፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ቅልጡፍ እግሪ 
ጉዕዞ ወይ’ውን ብሽክለታ ክዝውር ከምዘለዎ 
መኺሮም።

ኣቐዲሞም ኣብ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት፡ 
ልዑል ዓቐን ክብደት ዕንወት ሰራውር 
ደም ናይ ሓንጐልን ምእካብ ዘይጥዑያት 
ፕሮቲናት ኣብ ሓንጐልን ከምዘኸትል 
እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። እዚኣቶም ድማ 
ሕማም ረሲዕ ከስዕቡ ዝኽእሉ ምልክታት 
ከምዝዀኑ ይግለጽ።
ክረሻ ሓደ ካብ ምንጪ ዝተፈላለዩ 

ሕማማት ኰይኑ ንስርዓተ ምስትንፋስ፡ 
መዓናጡ፡ ስርዓተ መትነ-ልብን ካልኦት 
ስርዓታትን የጥቅዕ። ኣብ መወዳእታ 
ድማ፡ ልዑል ዓቐን ክብደት ሰብነት 
ዘለዎም ሰባት፡ ኣብ ማእከላይ ዕድመ 
ከለዉ ክብደት ኣካላቶም ብምጉዳል፡ ካብ 
ድሒሮም ክስዕቡ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ 
ኣካላውን ኣእምሮኣውን ሕማማት 
ክድሕኑ ከምዝኽእሉ ኣረዲኦም። 
ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝካየድ ምጉዳል 

ዓቐን ክብደት ኣካላት፡ ነቲ ምስ ምውሳኽ 
ዕድመ ክስዕብ ዝኽእል ምንቁልቋል ጥዕና 
ኣእምሮ ኣትሒቱ፡ ብሕማም ረሲዕ ናይ 
ምጥቃዕ ተኽእሎ ከጽብቦ ከምዝኽእል 
ብመጽናዕቲ ከምዝተረጋገጸ ክግለጽ 
ክኢሉ እዩ።

ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ ቀጸላ መሬት ዝመኸኹ ኣኻውሕ ተረኺቦም
ተመራመርቲ ስነ-ምድሪ፡ ኣብ ትሕቲ 

ላዕለዋይ ቀጸላ መሬት፡ ገለ ክፋሉ 
ዝመኸኸ ኣኻውሕ ዘለዎ ክፋል መሬት 
ከምዝረኸቡ ሓቢሮም።
እዚ ርኽበት እዚ፡ ስነ-ፍልጠተኛታት 

ነቲ ዝተፈላለዩ ቅርጽታት መሬት 
ኣብ ምፍጣር ዘኽእል ቴክቶኒካዊ 
ምንቅስቓሳት፡ ብዝቐለለ መንገዲ 
ክርድኡ ከምዘኽእሎም 
እዩ ዝግለጽ ዘሎ። 
እዚ ሕጂ ተረኺቡ 
ዘሎ ቀጸላ፡ ካብ 
ጽፍሒ መሬት 
161 ኪሎ 
ሜትር ንታሕቲ 
ተነቚቱ ዝርከብ 
ኰይኑ፡ ክፋል ናይ’ቲ 
ኣብ ትሕቲ ቴክቶኒካዊ 
ቀጻላ ዝርከብ ‘ኣስተኖስፍየር’ 
ዝበሃል ቀጻላ መሬት እዩ። 
እቶም ተመራመርቲ፡ እዚ ክፋል ቀጸላ 

መሬት ስለምንታይ እዩ ዝመኸኹ 
ኣኻውሕ ክህልውዎ ክኢሎም ምሉእ 
ብምሉእ ክርድእዎ’ኳ እንተዘይከኣሉ፡ 
ኣብ ምንቅስቓስ ላዕለዋይ ጸቀላ መሬት 
ግን ኣዝዩ ትሑት ኣበርክቶ ከምዘለዎ 

15 ሚልዮን ህዝቢ፡ ኣብ ሓደጋ ምምካኽ በረድ. . .! 
ምውሳኽ ክሊማዊ ዋዒ፡ ነቶም ኣብ 

መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣኻውሕ በረድ፡ 
ብኣዝዩ ኣሰካፊ ቅልጣፈ ኣብ ምምካኽ 
እዩ ዝርከብ። ከም ሳዕቤኑ ድማ፡ እቶም 
ኣብ’ቲ ከባቢ ዝርከቡ ቀላያት ቀልጢፎም 
ይመልኡ ከምዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ 
እዋናት ዝግለጽ ዘሎ እዩ። ነዚ ኩነታት 
ዘጽንዑ ዘለዉ ተመራመርቲ ከኣ፡ ብሰንኪ 
ልዕሊ ዓቐን ምምላእ ናይ’ዞም ቀላያት 
ዝስዕብ ዕልቕልቓትን ምንክርራው 
መደረጋሕን፡ ን15 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ 
ሓደጋ ኣእትዩዎም ከምዘሎ ሓቢሮም።
እዞም ሓደገኛ ዕልቕልቓት ክወርዶም 

ከምዝኽእል ዝግለጹ ዘለዉ ህዝብታት፡ 
ካብ’ቲ ኣኻውሕ በረድ ክሳብ 50 ኪሎ 
ሜትር ተዘርጊሑ ኣብ ዝርከብ ቦታታት 
ዝቕመጡ ኰይኖም፡ መብዛሕትኦም 
ነበርቲ ሃገራት ህንዲ፡ ፓኪስታን፡ ፔሩን 
ቻይናን ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። 
ቅድሚ ሕጂ ብምምካኽ ኣኻውሕ 
በረድ ዝሰዓበ ልዕሊ ዓቐን ምምላእ 
ቀላያት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እቲ 

እዮም ክርድኡ ክኢሎም ዘለዉ። ንሳቶም 
ኣስዒቦም፡ ህላወ ናይዞም ዝመኸኹ 
ኣኻውሕ ቀጸላ ‘ኣስተኖስፍየር’፡ ካብ’ቲ 
ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተኸስተ 
ፍጥነት ማዕበላት ዝፈጠርዎ ኣሳእልን 
ሓበሬታን ከለልይዎም ከምዝኸኣሉ 
እዮም ዝሕብሩ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን 

ከኣ በቲ ካብ ምሉእ ዓለም 
ዝኣከብዎ ኣሳእል 

ማ ዕ በ ላ ት 
ምንቅጥቃጥ 
ም ድ ሪ 
ተጠቒሞም፡ 
ም ሉ እ 
ካርታ ቀጸላ 
‘ኣስተኖስፍየር’ 

ክ ሰ ር ሑ 
ክኢሎም ከምዘለዉ 

ገሊጾም።  
ኣስዒቦም፡ ብሰንኪ ህሉው ዘይምዕቡል 

ቴክኖሎጂያዊ መሳርሒታት፡ ዋላ’ኳ 
ኩነታት ትሕቲ መሬት ተዓዚቦም 
ክፈልጥዎ ኣይኽኣሉ፡ ርኽበት እዚ 
ቀጸላ ግን ንቴክቶኒካዊ ምንቅስቓሳትን 
ዝተፈላለዩ ቀጸላታት መሬትን ካብ 
ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዝሓሸ መንገዲ 

ንምርዳእ ከምዘኽእሎም ገሊጾም 
ኣለዉ።

ኣከባቢ ዕልቕልቕ ብምስዓብ፡ ዓሰርተታት 
ኣሽሓት ሰባት ክሞቱን ማእለያ ዘይብሉ 
ትሕተ ቅርጺ ክዓኑን ክኢሉ እዩ። 
ንኣብነት፡ ኣብ 2022፡ ኣብ ፓኪስታን 
ጥራይ፡ ብሰንኪ ምምካኽ ኣኻውሕ 
በረድ፡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይ’ታ ሃገር 
ዝርከቡ ቀላያት ብምምልኦም፡ 16 ግዜ 
ዕልቕልቕ ከምዘጋጠመ ተሓቢሩ። በቲ 
ዕልቕልቕ ብኣሸሓት ዝቑጸር ህዝባ ግዳይ 
ከምዝዀነ’ውን ተፈሊጡ።
ምምካኽ ኣኻውሕ በረድ ሓደ ካብ’ቶም 

ብብዝሒ ዝገሃዱ ዘለዉ ሳዕቤናት 
ምውሳኽ ክሊማዊ 
ዋዒ እዩ። ኣብ’ዚ 
ቀረባ እዋን ዝተኻየደ 
መጽናዕቲ ከምዘነጽሮ 
ድማ፡ ዋላ’ኳ እቲ 
ክሊማዊ ዋዒ 
ንምውሓድ ዝካየድ 
ዘሎ ተበግሶታት 
ኰነ ንጥፈታት ኣብ 
ግብሪ ይውዓል፡ 

ክሳብ መወዳእታ ናይ መበል 21 ክፍለ 
ዘመን፡ ካብ ናይ ዓለምና ኣኻውሕ በረድ 
እቲ ፍርቂ ክመክኽ ከምዝዀነ ክኢላታት 
ይሕብሩ። 
ብምካኽ ገዘፍቲ ኣኻውሕ በረድ 

ሃንደበታዊን ሓደገኛን ዕልቕልቕ 
ክወርደን ምዃኑ መጠንቀቕታ ዝቐርበለን 
ዘሎ ሃገራት፡ ኣቐዲመን ዘድሊ ምድላዋት 
ክገብራ፡ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ድማ ኣብ 
ምውሓድ ክሊማዊ ዋዒ እጃሙ ከሐይል፡ 
እቶም ተመራመርቲ ኣብ መወዳእታ 
ተማሕጺኖም።
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