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ገጽ  7ገጽ  7

ጭቡጥ ዓወት ካብ ዘጓናጽፉ ጭቡጥ ዓወት ካብ ዘጓናጽፉ 
ሜላታት ኣጸናንዓ ሜላታት ኣጸናንዓ 

ገጽ  4ገጽ  4ገጽ  3ገጽ  3ገጽ  2ገጽ  2 ገጽ  8ገጽ  8

ብጸባ ኣደይን ጓለይን እየ ነቢረ!ብጸባ ኣደይን ጓለይን እየ ነቢረ! ምስጢር ሰዓት 10፡10ምስጢር ሰዓት 10፡10 ዓይነት ዓይነት 
ኣመጋግባ፡ ኣመጋግባ፡ 

ንደቂ-ኣንስትዮ ንደቂ-ኣንስትዮ 
ካብ ጸገማት ካብ ጸገማት 
መትነ-ልቢ መትነ-ልቢ 
ይከላኸለለንይከላኸለለን

ባይቶ ዞባ ሰ/ቀይሕ ባሕሪ፡ መበል 18 ስሩዕ ኣኼባኡ ኣቃኒዑ

ባይቶ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 
“ሓይልና፡ ኣብ ሓድነትናን ውህደትናን 
እዩ” ብዝብል ቴማ፡ መበል 18 ስሩዕ 

ሚ/ፍትሒ፡ ኣብ ወጻኢ ንዝነብሩ ዜጋታት ብማንዛ ሰሚናር ወዲቡሚኒስትሪ ፍትሒ፡ ብምኽንያት ካልኣይ 
‘ሃገራዊ ቅነ ኣፍልጦ ሕጊ’፡ ብ17 መጋቢት 
ኣብ ወጻኢ ናብ ዝነብሩ ዜጋታት ዝቐንዐ - 
ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ሕጊ ዘተኰረ ናይ 
ማንዛ ሰሚናር ወዲቡ።
ኣብ’ቲ ብሚኒስተር ፈውዝያ ሃሽም 

ዝተኸፍተን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም 
ልዕሊ 500 ዜጋታት ዝተሳተፍዎን ንክልተ 
ሰዓትን ፈረቓን ዝቐጸለ ሰሚናር፡ ኣብ “ሕግን 
ልምዓትን” ከምኡ’ውን “ባህላዊ ተዛማድነት 
ሰብኣዊ መሰላት” ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ሰፊሕ 
መብርሂ ተዋሂቡ። 
ሞያውያን ሕጊ ኣቶ ናትናኤል ፍጹምን 

ኣቶ ሴም ኢያሱን ኣብ ዘቕረብዎ ኣብ 
“ሕግን ልምዓትን” ዘተኰረ መጽናዕታዊ 
ጽሑፍ፡ ኣብ መንጎ ሕግን ልምዓትን ዘሎ 
ዝምድናን ኣገዳስነት ሕጊ ኣብ ልምዓትን፣ 
ከምኡ’ውን ኣብ መንጎ ሕግን ልምዓትን 

ኣኼባኡ ብ15ን 16ን መጋቢት ኣብ 
ባጽዕ ኣቃኒዑ።
ኣቦ-መንበር ባይቶ ኣቶ ኢብራሂም 

ዓሊ ሼኽ፡ ዓመተ-2022 - ህልውን 
ናይ መጻኢን ወለዶ ዝዀርዑሉ ቅያን 
ታሪኽን ሰኒዳ ምሕላፋ ጠቒሱ፡ ኣብ 

2023 ኣብ መደባት ልምዓት ዝበረኸ 
ዓወታት ንምጭባጥ ዘኽእል ትስፉው 
መድረኽ ተራሕዩ ከምዘሎ ኣብሪሁ።
ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተወንዚፉ ጸኒሑ 

ንትግባረ ተበጋጊሱ ዘሎ መደባት ልምዓት፡ 
ኣብ’ቲ ዝድለ ደረጃን ምዕባለን ክበጽሕ 
ምእንቲ፡ ተሳትፎ መላእ ሕብረተሰብ 
ብሓፈሻ፡ ናይ ኣባላት ባይቶ ድማ ብቐንዱ 
ክረጋገጽ ኣዘኺኺሩ።
ባይቶ፡ ኣብ 2022 ናይ ዝተዓሙ 

ማሕበራዊ፡ ልምዓታዊ፡ ቁጠባዊ፡ 
ድሕነታውን ካልእን መደባት ጸብጻብ 
ድሕሪ ምስማዕ፡ ን2023 ኣብ ዝተታሕዘ 
መደባትን ብኣድማዕነት ንምትግባሩ ኣብ 
ዘሎ ተኽእሎታትን ዘትዩ።
ኣብ 2023 ተበጋጊሱ ዘሎ ዓበይቲ 

መደባት ልምዓት ንምዕዋት፡ ኩሎም 
ኣካላት መንግስቲ፡ ግንባርን ኣባላት ባይቶን 

ብውህደት ክሰርሑ ብምዝኽኻር፡ 
ምጥርናፍ ዓድታት ክድፋኣሉ፣ ልምዓት 
ምቊር ድንሽ ብዝሰፍሐ ክተኣታቶ፣ 
ጽገና ዘድልየን ትካላት ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ክጽገና፣ ልዕሊ ዓቕሚ 
ሓረስቶት ኰይኑ ዘሎ መእለዪ ወሓይዝን 
ዓግማትን ተለልዩ ብመንግስቲ ሓገዝ 
ክግበረሉ፣ ከምኡ’ውን ተሳታፍነት 
ተመሃሮ ክብ ንምባል ሰፊሕ ጐስጓስ 
ክካየድ ዝብል ወሳኔታትን ለበዋታትን 
ኣሕሊፉ።
ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 

ወ/ሮ ኣስመረት ኣብርሃ፡ ተሳታፍነት ህዝቢ 
ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዛዝ፡ ባይቶ 
ቀዳምነት ሂቡን መሪሕ ኰይኑን ክሰርሓሉ 
ብምልባው፡ ብርሰት ኣግራብ ንምግታእን 
ሕጽረት ቀረብ ጸዓት ንምቅላልን፡ ኣብ 
ዓዳዊ ሕሩም ሕዛእቲ ዘተኰረ መደብ 
ተታሒዙ ከምዘሎ ገሊጻ።

ኣብ ዘሎ ዝምድና ኣገደስቲ ዝኾኑ ክብርታት 
ኤርትራ - ማለት ርእሰ-ምርኰሳ፡ ማሕበራዊ 
ፍትሕን ናጻ ሕርያን፡ ኣብ መደባት ልምዓት 
ብኸመይ መንገዲ ክትግበሩ ከምዝግባእ 
ብዝርዝር ኣብሪሆም።
“ባህላዊ ተዛማድነት ሰብኣዊ መሰላት” 

ብዝብል ኣርእስቲ መግለጺ ዝሃበ ኣቶ 
ኣማን ህብትዝጊ ብወገኑ፡ ኣብ ዓለም ከም 
ኣድማሳውያን ኣብ ኩለን ሃገራት ንኩሉ ሰብ 
ብማዕረ ክትገብሩ ከምዝግብኦም ዝጥቀሱ 
ሰብኣዊ መሰላት፡ ብዓይኒ ኣድማሳውነት ዘይኰነ፡ 
ብባህላዊ ተዛማድነት ክረኣዩ ከምዘለዎም 
ጠቒሱ፡ ሰብኣዊ መሰላት ብመንጽር ክብርታት 
ናይ ዝትግበረሉ ሕብረተሰብ ክርአ፣ ነዚ ክውን 
ንምግባር ድማ - ክብርታት ሕብረትሰብ 
ብንጹር ምልላይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረዲኡ።

ፋብሪካ ‘ባናቶም’፡ ኣብ ምምስራሕን ምዕሻግን ኮሚደረ ንጡፍ ስራሕ ተሰላስል
ፋብሪካ ባናቶም - ኣለቡ፡ ኣብ ሕርሻታት 

ገርሰት፡ ፌስኮ፡ ዓድ-ዑመርን ኣፍሂምቦልን 
ዝፈሪ ኮሚደረ ተቐቢላ ናብ ሳልሳ ኣብ 
ምምስራሕን ምዕሻግን ንጡፍ ስራሕ 
ተሰላስል ከምዘላ፡ ኣካያዲ ስራሕ’ታ ፋብሪካ 
ሌተና ኮሎኔል ተኪኤ ወልዱ ሓቢሩ።
ምስ ወቕቲ ፍርያት ኮሚደረ ዝዳረግ 

ኣድማዒ ስራሕ ንምዕማም ኣቐዲሙ 
እኹል ምቅርራባት ስለዝተገብረ፡ ኣብ’ዚ 
እዋን’ዚ ኣብ ሕርሻታት ኮርፖረሽን 
ዘራእትን ጥሪትን ዝፈሪ ኮሚደረ 
ተመስሪሑ ንተጠቃምነት ይዳሎ ከምዘሎ 
ዝገለጸ ሌተና ኮሎኔል ተኪኤ፡ ተደሊቡ 
ብዘሎ ተመኲሮ ጽፉፍ ስራሕ ይዕመም 

ከምዘሎ ኣብሪሁ።
መብዛሕትኡ ፍርያት ፋብሪካ ‘ባናቶም’፡ 

ጠለባት ኮሌጃት፡ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ 
ኣገልግሎት - ሳዋን ካልኦት ትካላትን 
ኣብ ምምላእ ከምዝውዕል ጠቒሱ ድማ፡ 
ፍርያት ኮሚደረ ኣብ ዝዓብየሉ፡ እታ 
ፋብሪካ ንጠለባት ውሽጢ ሃገር ዘዕግብ 
ቀረብ ንምፍራይ ዓቕሚ ከምዘለዋ 
ገሊጹ።
ፋብሪካ ‘ባናቶም’ ብተወሳኺ፡ ንነበርቲ 

ናይ’ቲ ከባቢ ዕድላት ሽቕለት፣ ንዝምደቡ 
መንእሰያት ድማ ባይታ ንምስግጋር 
ቴክኖሎጂን ተመኲሮን ኰይና ከምዘላ 
እውን ሓቢሩ።
ሌተና ኮሎኔል ተኪኤ ወልዱ፡ ነበርቲ 

ናይ’ቲ ከባቢ ጽሬትን ድሕነትን ናይ’ታ 
ፋብሪካ ንምውሓስ ክገብርዎ ንዝጸንሑ 
ኣበርክቶ ብምምጓስ፡ ብዝለዓለ ክቕጽልዎ 
ተላብዩ።

ዓሰብ - ልዕሊ 1,300 ጥማር ጫት ተቓጺሉ
ኣብ ዓሰብ፡ ብምክትታል ህዝብን ፖሊስን 

ዝተታሕዘ - ልዕሊ 1,300 ጥማር ጫት፡ 
ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝተረኽቡሉ ብ15 
መጋቢት ተቓጺሉ።
ኣዛዚ ፖሊስ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሌተና 

ኮሎኔል ሃይለሚካኤል ተስፋጋብር፡ ኣብ 
ጥዕናውን ቊጠባውን ሳዕቤናት ጫት 
መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ ንገበን ዝደፋፍእ እውን 
ብምዃኑ - ንምቊጽጻሩ ህዝቢ ምስ ፖሊስ 
ዝገብሮ ምትሕብባር ከዕዝዝ ኣዘኻኺሩ።

ጫት ካብ ኣደንዘዝቲ ዕጸታት ስለዝዀነ፡ 
ኣብ ሃገርና ብሕጊ ክልኩል ምዃኑ ዝሓበረ 
ሌተና ኮሎኔል ሃይለሚካኤል፡ ኣብ 2021 
ኣብ መደበራት ፖሊስ ዝተመዝገበ ምስ 
ጫት ዝተተሓሓዘ ጉዳያት 28 ምንባሩ፡ ኣብ 
2022 ግና - ናብ 49 ክብ ከምዝበለ ሓቢሩ። 
ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት 

ስለዘየድሕን፡ ዜጋታት ብሓፈሻ ጥንቁቓት 
ክዀኑ፡ ወለዲ ድማ ንደቆም ክከታተሉ 
ተላብዩ።

ገልዓሎ - ዝናብ ኣብ ጥሪትን ኣግራብን ጉድኣት ኣውሪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ፡ ብ13 መጋቢት 

ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ ዝሃረመ ብርቱዕ 
ዝናብ፡ ኣብ ጥሪትን ኣግራብን ከቢድ 
ጉድኣት ኣውሪዱ።
ካብ ሰዓት 3፡00 ክሳብ ሰዓት 4፡00 ድሕሪ-

ቐትሪ ዝቐጸለ ዝናብ ብዘስዓቦ ብርቱዕ 
ውሕጅ፡ ኣስታት 40 ጥሪት ክውሰዳ 

እንከለዋ፡ 700 ዓበይቲ ኣግራብ ካብ ሱሮም 
ከምእተበንቈሩ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ መንበሪ ኣባይቲ፡ ትካላትን 

ኣብያተ-ጽሕፈትን ብውሕጅ ከዕለቕልቕ 
እንከሎ፡ ኣብ ክልተ ዒላታት ተተኺሉ 
ዝነበረ ጸሓያዊ ጸዓት ከፊላዊ ጉድኣት 
ከምዝወረዶ ተፈሊጡ።

ኣሌክሳንደር ኢሳቕ መድሕን ኣሌክሳንደር ኢሳቕ መድሕን 
ኒውካስል ኮይኑኒውካስል ኮይኑ



ሓዳስ   ኤርትራ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

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

ጥቕሲጥቕሲ
እ ዚ እ ዚ 
ሰሙንሰሙን

“ነቶም ነፍቅሮም ነገራት፡ ከምቲ ዘለውዎ ክዀኑ ምኽኣሎም ኢና 

እነፍቅሮም።”

- Robert Frost

- ንዝኸበደ ኣርእስቲ ቀዳምነት 
ቦታ ዘይምሃብ

ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ገለ 
ምሁራት “ዝኸበደ ዓይነት 
መጽናዕቲ ወይ ዕዮ  ንኽትሰርሖን 
ክትምልሶን ግዜን ጻዕርን ዝሓትት 
ብምዃኑ፡ ኵሉ ግዜ ከይደኸምካን 
ምሉእ ብምሉእ ነቒሕካ እንከለኻን 
ተተሓሓዞ። ብእኡ መጠን ከኣ 
ንዝኸበደ ስራሕ፡ ብኸቢድ ሓይሊ 
ትስዕሮ፡” ይብሉ ነይሮም። እዚ 
ግና ብኽኢላታት ብዝተገብረሉ 
ዓሚቚ መጽናዕትን ምርቓቕን፡ 
ካብ እወታዊ ሸነኹ ኣሉታዊ 
ሸነኻቱ በዚሑ። ብልክዕ  ጭቡጥ 
ውጽኢት ዘለዎ’ውን ንሱ’ዩ። 
ምኽንያቱ ኣእምሮና ብምብርባሩ 
ብኣዋጣሪ ሓሳባት እንተ መሊእናዮ 
ከይሰጐምና ኣብ ወጥሪ ነእትዎ 
ኣለና። ብመንጽሩ ከኣ ጽልኣት 
ክስዕርረና ይኽእል። ብዝፈዀሰ ምስ 
እንጅምር ግና ኣብ ርእሲ ዝጸንሓና 
ንቕሓት፡ ተወሳኺ ሓይልን 
ድርኺትን ንፈጥር። ብእኡ ተጸሊና 
ኣድህቦና እናዓዘዘ ስለ ዝኸይድ 

ውጽኢቱ ንኡድ ይኸውን። ስለዚ 
መጽናዕቲ ‘ሀ’ ኢልና ክንጅምር 
እንከለና ዝያዳ ሓይሊ ምእንታን 
ክንረክብ ብዝፈዀሰ ክንጅምር 
ኣለና። እዚ ንዝተረፈ ናይ መጽናዕቲ 
ግዜና ጽቡቕ መሰረት ስለ ዝዀኖ 
ውጽኢታውያን ንኸውን። 

- ዕዮ ገዛ ቅድሚ ምስራሕ 
ሓጺር ኖት ምንባብ

ዝተዋህበና ዕዮ-ገዛ ቅድሚ 
ብቐጥታ ክንምልስ ምፍታንና፡ 
ሓጺር ኖት እንተ ኣንቢብና 
ተመራጺ እዩ። ዝተዋህበና ሕቶ 
ንኽንምልስ ዘንበብናዮ ኖት ምስ 
ሕቶ ኣተኣሳሲርና ሃብታምን 
ሰፊሕን ዝዀነ ፍልጠት ከነጽዕን 
ንኽእል። ከምኡ’ውን  ብመልክዕ 
ሕቶ ዝኣተናዮ ሓሳባት ዝያዳ 
ንጹርን ርዱእን ስለዝዀነልና ኣብ 
ኣእምሮና ይተሓዘልና።

- ፕሮግራም ኣጸናንዓ ንወለድን 
ኣዕሩኽትን ምሕባር

ብዙሓት መሓዙትና ይዅኑ 
ኣዕሩኽትና ዘለና መደብ ብዘይ 

ምፍላጥ ኣብቲ ናይ መጽናዕቲ 
ግዜና “ሻሂ ንስተ… እንዳ እገለ 
ኣባጽሓኒ…” እናበሉ ተማህሊልና 
ዘይንመልሶ ግዜ የባኽኑልና። 
ብተመሳሳሊ ስድራ’ውን ክልእኹና 
ይኽእሉ። ቅድሚ ዝኣገረ መደብ 
መጽናዕትና ክንሕብሮም ኣለና። 
ወለዲና ኰነ ማሓዙትና ኸኣ 
ከተባብዑናን ይኽእሉ። ብዓንደ 
ርእሱ ንሕና ካብ መደባትና 
ከይቦዀርና ካብ ሽቝረራን ከይብሉን 
እንተ ተኣሊና ኣሰሮም ካብ ምኻድ 
ንድሕን።

- ክብድ ዝበለ ሕቶ ናይ ሓባር 
ይኹን

ኣድማዕነት  ሓደ ርእስን 
ክልተ ርእስን በበይኑ ብምዃኑ፡ 
ዘይበርሃልናን ሕቶ ንኽንምልስ ልዕሊ 
ንቡር ህልኽ ክህልወና ኣይምረጽን። 
ግዜና ዓቂብና ብጕጅለ ኴንና 
እንተ መለስናዮ ዝያዳ ውጽኢታዊ 
እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ብጕጅለ ምስ 
ዝኸብደና’ውን ብዘይ ሕፍረትን 
ስክፍታን ንመምህራና ንወከስ። 
ንመምህር ምሕታት’ውን ናቱ ዓቢ 
ጽልዋ ኣለዎ። 

ልሙዳት ስሕተታት ኣብ እንግሊዝኛ
COMMON MISTAKES IN ENGLISH

MISUSED FORMSMISUSED FORMS

THE USE OF A WRONG TENSETHE USE OF A WRONG TENSE

Using the past tense after the sign of the infinitive “to.”
Don’t say: He tried to kicked the ball away.
Say: He tried to kick the ball.

The past tense of the indicative mood cannot be used after the 
infinitive sign “to.”

Using the past tense after an auxiliary verb, instead of the past 
participle.

Don’t say: I have forgot to bring my book.
Say: I have forgotten to bring my book.

The past participle (and not the past tense) should be used with 
the auxiliary verb “have” and its parts.

ምንጪ፤ ካብ መጽሓፍ ‘COMMON MISTAKES IN ENGLISH’

እንዶታት ጭቡጥ ዓወት ካብ ዘጓናጽፉ ሜላታት ኣጸናንዓ

- ይፍኰስ ይኽበድ ሓሳባት 
ብዕምቈት ምፍላጥ

ንዝገንጸልናዮ ገጽ ከየብሰልና 
ምሕዳግ ናይ ምጥርጣር መንፈስ 
ክፈጥረልና ተኽእሎታት ኣሎዎ። 
ብሎሚ ናይ 7 ዓመት ጀርመናዊ 
ምሁር ስነ-ጸዓት ዘዕለለኒ ኣደናቒትን 
ማሃሪትን’ያ። 

“ዲተን ኤፐን ተመሃሮ ሪዩኑዋብል 
ኢነርጂ ዩኒቨርስቲ ኦደንበርግ 
እዮም። ‘30 ሕቶ መሊስካ ክልተ 
ዕውታት ንማስተር’ ትብል መምርሒ 
በጺሓቶም። ኣብ ጽዑቕ መጽናዕቲ 
ድማ ተቘሪኖም። ዲተ፡ ሓደ ዋሃዮ 
(ናይ ሶላር ፓነል) በታ ፋልማይ 
ምብራቕ ጸሓይ ዝዓቝሮ ቮልት 
ብንጹር ኣይፈለጣን’ዩ። ፎኳስ’ያ 
ኢሉ ብምሕሳብ ክሓተላን ክፍትሻን 
ኣይጸቐጠን። ተመሳሳሊት ሕቶ 16 
ሰል (1 ሞድልስ) ተተኪኣ መጺኣቶ። 
ኣይመለሳን። ተጠራጢሩላ፡ ዳህሲስዋ፡ 
ግና ዘየብሰላ ብምዃና ንኻልእ 
ኣላቢዓትሉ። ብሰንካ ከኣ ነታ ክልተ 
ሰባት እትፍቅድ ናይ ማስተር ዕድል 
ከሲርዋ።”

ስለዚ ሕርኽርኽ ዝበለና ሕቶ 
ብዘይ ወለቕ ዘለቕ ከነብስሎ 
ክንክእል ኣለና። ምኽንያቱ ካብ 
ብድብድቡ ዘይንፈልጦ፡  ፈትሽና 
ዘየጽረናዮ ፍልጠት ዝያዳ ረባሽን 
ሃዋኽን ስለዝዀነና። ንዲተ 
ኣጠራጢራቶ እምበር ኣይከበደቶን።

- መጽናዕትና መዓልታዊ 
ይኹን

ብዙሓት ተመሃሮ ካብ ሰኑይ 
ክሳዕ ዓርቢ ጥራይ ዘጽንዑ ኣለው። 
ገለ’ውን ቀዳመ-ሰንበት ምስ ሰኑይ 
ሓዊስካ መጽሓፍ ከይግንጽሉ 
ንኣእምሮኦም የእምኑዎ። እዚ ግና 
መሰረቱ ዘዐውት ሜላ ኣይኰነን። 
ከይበላዕና ንሓድር ኣለና ዲና? እንተ 
ሃለና’ውን ኣብታ ጾምና ዝሓደርናላ 
ከነዕለብጥ ንሓድር። ፍልጠት’ውን 
መግቢ ኣእምሮ ስለዝዀነ ጥምዮን 
ጽግቦን ክንገብሮ ኣይግባእን። 
እምበርከ ኣርባዕተ መዓልቲ ስሙር 
መጽናዕቲ ኣካይድና ን2-3 መዓልቲ 
ክንገድፎ እንከለና ተመሊስና ጋሻ 
መደባትና ኢና እንኸውን። ስለዚ፡ 
ሜላ ኣጸናንዓና ቀጻልን ውድዓውን 
ክኸውን ኣለዎ። ብመሰረት 
ዝተኸተልናዮ ሜላታት ከኣ ማዕከን 
ኣእምሮና ብዋሕዚ ፍልጠት 
እናመላእና፡ ዝጠመትናዮ ራኢ 
ክንበጽሖ፣ ዕላማና ኸኣ ክንጭብጦ 
ንኽእል። ውጽኢቱ ድማ ነባሪ 
ሓጐስ ይፈጥረልና።

ደሞዝ ጸ.

ዳእላ ተመሃሮ

Teacher: “Daniel, 
you must not use 
‘a’ before a plural 
noun. Say ‘cow’ 
not ‘a cows’.”
Daniel: “But Teacher, my 
preacher always says 
‘amen’.”

***
ሜሪ ማና

2ይ ክፋልን መወዳእታን

ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ናይዚ ዓምዲ 1ይ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ’ዚ ኣቕሪብና ነይርና። ሜላታት ኣጸናንዓ ካብ ሰብ ናብ 
ሰብ ዝፈላለዩ’ኳ እንተ ዀኑ፡ ተደማሚሮም ዘርእዩዎ ተመሳሳሊ ባህሪ ግን ኣሎ። ነዚ ዝመሳሰል ባህሪ ብምልላይ 
ክኢላታት ዝሓሸ ዝበሉዎ እንዶታት ካብ ምቕራብ ኣየዕረፉን። ተመሃሮ ዝምችኦም ሜላ ኣጸናንዓ ከለልዩ ሓደ 
ካብቲ ዝምዕድሉ ነጥቢ እዩ። ሜላ ኣጸናንዓ ብጻይካ ኣባኻ ክሰርሕ ይኽእል ወይ ዘይክሰርሕ ይኽእል። ስለዚ 
ናትካ ሜላ ኣጸናንዓ ምልላይ ዝያዳ ኣድማዒ ክትከውን ይሕግዝ። ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ፡ ውሱን ዕላማ 
ምሓዝ፡ ናይ መጽናዕቲ መደብ ምስራዕ፡ ንነፍሲ ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ ናታ ግዜ ምሃብ፡ ገደብ ሰዓታት ኣጸናንዓ፡ 
ልክዕ ኣብ ዝመደብናዮ ግዜ ምስ መጽናዕቲ ምግጣም፡ ... ዝብሉ ኣርእስታት ፈቲሽና ኔርና። ንሎሚ መቐጸልታኡ 
ነዞም ዝስዕቡ እንዶታት ኣቕሪብና እዚ ጽሑፍ ክንዛዝሞ።
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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



ሓዳስ   ኤርትራ 19 መጋቢት 2023 - ገጽ 3መበል 32 ዓመት ቁ.172

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት

ጣዕሚ ጥቕስታት
“እዛ ዓለም፡ ሕማቓት ሰባት ብዝገብርዎ 

ተግባራት ዘይኮነት፡ ፈላጣት ሰባት ሱቕ 
ብምባሎም’ያ ብዙሕ ትጉዳእ።” ናፖልዮንናፖልዮን
“ምኽሪ ልክዕ ከም ጋሻ እዩ። ዝቕበሎ 

እንተ ረኺቡ ይሓድር፣ ዝቕበሎ እንተ 
ስኡኑ ግን በታ ዝመጸላ መዓልቲ ተመሊሱ 
ይኸይድ።” ብሂል ኮንጎብሂል ኮንጎ
“ብዛዕባ መደባትካ ንዝኾነ ሰብ 

ኣይትንገር። ብኣንጻሩ ውጽኢቱ ብግብሪ 
ኣርእዮም።” ሊዮናርዶ ዳቪንቺሊዮናርዶ ዳቪንቺ
“ዓወት ነቶም ዘናድይዋ ጥራይ እያ 

ትስዕብ።” ቢል ጌትስቢል ጌትስ
“ንዓለም ዝያዳ ምስ ኣጽናዕክዋ፡ ብሜላ 

እምበር ብጉልበት ዝዕየ ነገር ከምዘየለ 
ተገንዚበ።” ናፖልዮንናፖልዮን
“ተስፋ ንዘይቆርጽ ሰብ ክትስዕር ከቶ 

ኣይከኣልን እዩ።” ናፖልዮንናፖልዮን
“ሳንቲም ኩሉ ግዜ ድምጺ ትገብር እያ። 

ክብሪ ናይቲ ዋጋ ግና ሕቡእ እዩ። ስለዚ 
ክብርኻ ክውስኽ እንከሎ ስቕ በል።” 
ሸክስፔርሸክስፔር

ከምዚ’ውን ኣሎ
ምንክርውራው ኣካላት ካብ ዝበረኸ ክፋል 

ናይ ሓደ ጎቦ ናብ ታሕቲ፡ ሓደ ካብ ቀንዲ 
መለክዒ ድልዳለ ኣካላዊ ብቕዓት ተባሂሉ 
ካብ ዝግለጹ ፈስቲቫላት ዓለምና እዩ። እዚ 
ዓመታዊ ኣብ በሪኽ ቦታ ኰይንካ ናብ 

ታሕቲ ወሪድካ እንደገና ደይብካ ተዓዋቲ 
ናይ’ቲ ውድድር ንምዃን ኣብ ዝግበር 
ንጥፈታት፡ ብዙሓት ብኣካላዊ ድልዳለኦም 
ዝምክሑን ዝተኣማመኑን ደቂ-ተባዕትዮ 
ይኹኑ ደቂ-ኣንስትዮ ዝሳተፉሉ መድረኽ 
ምዃኑ እዩ ዝንገር። እዚ ውድድር’ዚ፡ 
ምንክርውራው ዝብል ስም ክወሃቦ 
ዝኸኣለ፡ ብዙሓት ካብ ተወዳደርቲ ክብደት 
ኣካላቶም ምስ ስሕበት ምድሪ ክቈጻጸርዎ 
ኣዝዮም ስለዝጽገሙ፡ ከም ሳዕቤኑ ናብ 
መሬት ወዲቖም ግዳይ ምንክብላል ክኾኑ 
ስለዝረኣዩ እዩ። በዚ መሰረት፡ ኣብዚ 

ምስላ ንደለይቲ ልቦና
ኪህብ ዝደለየ ኮሚሩ፡ ክኸልእ ዝደለየ ኮስቲሩ።
ኪህብ ዝበለ ብንያት፡ ክኸልእ ዝበለ ብምኽንያት።
ክትጸምእ ብቚሊ፡ ክትደክም በቕሊ፡ ክትሽየም ዓቕሊ፡ ክትጠሚ እኽሊ ይሃብካ።
ዘይሃብዎ ተቐባሊ፡ ዘይጸውዕዎ ኣቤት በሃሊ።
ዝሃበ ይፍቶ፡ ዝፈረየ ይእቶ፡ ኣየድልዮን ሕቶ።
ዝሃቡኻ ኣኾምስዕ፡ ዝገበሩኻ ኣይትረስዕ።
ሓሰኻ ደንበ ኣብ ዝለምለመሉ፡ ሕማቕ ኣብ ዝፈርሓሉ።

ኣደነቕቲ ሓቅታት- ዝበዝሑ ጸለምቲ ኣመሪካውያን 
ዝቕመጡላ ከተማ፡ ኒውዮርክ ሲቲ 
ክትከውን እንከላ፡ ንዓኣ ተኸቲለን ድማ 
ቺካጎን ፊላደልፊያን ብቐደም ተኸተል 
ይስዕበኣ።
- ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብ 

ዝካየዱ መርዓታት እቶም 4% ስድራ-
ቤታት ጥራይ እዮም ኣብ መዓልቲ መርዓ 
ኣብ ልዕሊ መጻምዲ ውላዶም ኢዶም 
ኣንቢሮም ክምርቑ ዕድል ዝረኽቡ።
- ብዓለም ደረጃ እንክርአ፡ ሓሙሽተ ካብ 

ንፍሽኽታ
ሓደ ዓይኑ ሸውራርን ደምባርን ሰብኣይ ኣብ ሓንቲ እንዳ ስዋ ኣትዩ ኮፍ በለ። በዓልቲ ስዋ ምስ ኩሉ ዓሚል ይኹን ሓድሽ 

ተገልጋሊ ትጥቀመሉ ናይ ቅብጥሮት ፍሉይ መጸውዒ ቅጽል ብምጥቃም ፍልጥቲ ነበረት። ልዕሊ ኩሉ ግና መዓረይ፡ ሽኮረይ፡ 
ደምባረይ ኢልካ ናይ ምጽዋዕ ኣመል ነበራ። ኣብ ከምዚ እዋን ድማ እዩ እቲ ሰብኣይ ኣብ ማእከል ዓማዊል ተቐሚጡ ኮፍ ዝበለ። 
ድሕሪ’ዚ ናብቲ ሰብኣይ ቅርብ ኢላ፡ “እንታይ ከምጽኣልካ ደምባረይ” ክትብል ተወከሰቶ። እቲ ሰብኣይ ብተግባራት እታ ሰበይቲ 
ኣዝዩ ሓረቐ። ናብ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ከኣ፡ “ጸሪፋትኒ” ኢሉ ከሰሳ። ዳኛ ብመሰረት ጥርዓን ናይ’ቲ ሰብኣይ፡ እታ ሰበይቲ ተጸዊዓ 
ከም እትመጽእ ብምግባር፡ “ስለምንታይ ትጸርፍዮ” በላ። እታ ሰበይቲ ትቕብል ኣቢላ፡ “ንመን ደምባረይ?” በለቶ። ነዚ ዝሰምዐ ዳኛ፡ 
“ንዓይ ከማን ለኪምካኒ’ ብምባል፡ ነቲ ኩነታት ተዓዚቡ ናጻ ሰዲዱዋ ይበሃል። ‘ኣመል ምስ መግነዝ’ ዝበሃልሲ ከምዚ ምስ ተረኽበ 
ደኾን እዩ!

ኩርናዕ ስእሊ

ብጸባ ኣደይን ጓለይን እየ ነቢረ!
ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብዙሓት 

ፍጻመታት ክኽሰቱ ባህሪያዊ እዩ። ኣብ 
ምንባር፡ ብሰንኪ ግዜን ኩነታትን ናብ ኣእዛን 
ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዘይበጽሐ ኣገራሚ 
ፍጻመ ከምዘሎ ንምምልካት ድማ’ዩ “ኣብ 
ዓለም ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን” 
ተባሂሉ ክምሰል እንሰምዕ። ምስ’ዚ ብሂል 
ኣብ ዝተኣሳሰር ኣርእስቲ፡ ኣብ ኤውሮጳ 
ዘጋጠመ ዛንታ ከምዚ ይመስል።
ሓደ ዕድመ ዝደፍአ ሽማግለ ሰብኣይ፡ 

ብገለ ኣጋጣሚ ገበን ፈጺሙ ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ኣተወ። እቲ ዝፈጸሞ ገበን ከቢድ 
ስለዝነበረ፡ ብሞት ክቕጻዕ ተፈርደ። 
ኣተገባብራ ናይ’ቲ ፍርዲ ድማ ብጥሜት 
ክመውት ይእዝዝ ነበረ። በዚ መሰረት፡ 
ኣብ’ቲ ዝተቐየደሉ ቤት ማእሰርቲ፡ መግቢ 
ኮነ መስተ ፍጹም ከይኣቱ ተኸልከለ። 
እቲ ሰብኣይ በቲ ዝተወሰነሉ ፍርዲ ዋላ’ኳ 
ዕጉብ ኣይኹን፡ ሙማቱ ዘይተርፎ እንካብ 
ኮነ ግና፡ ፍርዱ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝፍጸመሉ 
እዋን ክመጽኦ ካብ ምቁማትን ካብ 
ምጽላይን ኣየዕረፈን። መግቢን መስተን 
ከይለኸፍካ ብጥሜት ተሳቒኻ ሙማት 
ከቢድ መሲሉ ስለዝተራእዮ፡ ቅልጡፍ 
ስጉምቲ ክውሰደሉ ዝደፋፍእ ንጥፈታት 
ካብ ምስልሳል ኣየዕረፈን። እንተኾነ፡ እታ 
ዝናፈቓ ሞት ብኢድ እቶም ነቲ ፍርዲ 
ዝሃቡ ኣካላት ክትመጽእስ ይትረፍ፡ ኣብ 
ጥቓኡ ከማን ኣይቀረበትን።
እዚ ሰብኣይ ሓንቲ ኣዝዩ ዝፈትዋ 

እንኮ ከም ሓሙስ ጓል ነበረቶ። እዛ ኣብ 
30ታት ክሊ ዕድመ ዝበጽሐት ጓሉ፡ ኣቦኣ 
ክሳብ ዝመውት መዓልታዊ ኣብቲ ቤት 
ማእሰርቲ እናኣተወት ክትርእዮ ድሕሪ 
ዘቕረበቶ ሕቶ፡ ክፍቀደላ ከኣለ። ዝኾነ 
ዓይነት መግቢን መስተን ሒዛ ናብቲ 
ቤት ማእሰርቲ ከይትኣቱ ከኣ ከቢድ 
መጠንቀቕታ ተዋህባ። ኣብ ርእሲ’ዚ ነቦኣ 
ክትርእዮ ኣብ ትመጽኣሉ ግዜ፡ መግቢ 
ሓቢኣ ከይተእቱ ዝመበገሲኡ ስግኣት፡ ጽኑዕ 
ተፍትሽ እናተገብረላ ምእታው ጀመረት። 
ነቲ ብዘይ መግቢ ፍርዱ ኣብ ምትግባር 

ዝነበረ ኣቦኣ እናኽትርኢ ድማ ተወሳኺ 
ጭንቀት ይፈጥረላ ነበረ። እቲ፡ ድሮ 
ኣካላቱ ክማስን ጀሚሩ ዝነበረ ኣቦኣ፡ ኣብ 
ቀረባ ግዜ መግቢ ምስ ዘይረክብ፡ ብሞት 
ክፍለያ ከምዝኽእል ብምሕሳብ፡ ንኹነታት 
ወላዲኣ ፈጺማ ምጽዋር ሰኣነቶ። ነቲ ካብ 
ዕለት ናብ ዕለት እናተዳኸመ ዝኸይድ 
ዝነበረ ኣቦኣ ንምድሓን ድማ፡ ሓደ ነገር 
ክትገብር ከምዘለዋ ወሰነት። ስለዚ፡ ነቲ 
ዘጨንቓ ዝነበረ ኩነታት ኣቦኣ ንምፍዋስ 
መዓልታዊ ናብ’ቲ ቤት ማእሰርቲ ክትኣቱ 
ደምደመት። 
እዛ ጓሉ፡ ዋላ’ኳ ጽኑዕ ተፍትሽ እናተኻየደላ 

ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ትኣቱ እንተነበረት፡ 
ንወላዲኣ መግቢ ዝኾኖ ነገር ካብ 
ምስናቕሲ ኣይሓመቐትን። ሳላ ደጋጊማን 

ኣስተውዒላን ዝሓሰበት ከኣ፡ ካብ ኣጥባታ 
ጸባ እናለገሰት ክትዕንግሎ ጀመረት። 
እቲ ብንኡሱ፡ ጸባ ወላዲቱ ተመጊቡ 
ዝዓበየ ኣቦኣ፡ ኣብ እርጋኑ ብውሕሉል 
ኣገባብ ጸባ ናይ’ታ ኣዝዩ ዝፈትዋ እንኮ 
ጓሉ እናተመገበ ንምንባር ኣብ ምጥምጣም 
ኣተወ። በዚ ሜላ’ዚ ተሓጊዙ ድማ እቲ 
ብዕብራን መርኣዪ ዘይነበሮ ኣካላቱ ዳግም 
ክምለስን ካብ ሞት ክሰርርን ከኣለ። ነዚ 
ዝተዓዘቡ ኣባላት ቤት እቲ ማእሰርቲ፡ እቲ 
ኣብ ቀረባ ግዜ ብጥሜት ክመውት እዩ 
ዝተባህለ ገበነኛ ሰብኣይ፡ ካብ ጽባሕ ናብ 
ጽባሕ ወጅሃት ገጹ እናተዀለዐ ምምጽኡን 
ግዜ እናተናውሐ ምኻዱን ኣዝዩ ገረሞም። 
“ካብ ዝእሰር ሒደት እዋናት ኣይገበረን። 

ግናኸ ብዘይ ማይን መግቢን ንኽንድዚ 
መዓልታት ክጸንሕ እውን ፈጺምካ ዝከኣል 
ኣይኮነን” ድሕሪ ምባል፡ ንሓፈሻዊ ኩነታት 
እቲ ሰብኣይን ጓሉን ብጥብቂ ክከታተልዎ 
ወሰኑ። ነዊሕ ድሕሪ ዝወሰደ ዳህሳስ 
ድማ፡ እታ ዝጠርጠርዋ ጓሉ ሓደ መዓልቲ 
ካብ ኣጥባታ ጸባ ክትምጥወሉ እንከላ 
ኢድ ብኢድ ሓዝዋ። እቲ ‘ፈጺሙ 
ክኸውን ኣይክእልን እዩ’ ዝበልዎ ምስጢር 
ጻንሖት’ቲ ሰብኣይ ድማ ክገሃደሎም 
ጀመረ። በዚ ተግባር ዝተቖጥዑ ኣባላት 
ናይቲ ቤት ማእሰርቲ፡ ጓሉ ንቦታ ኣቦኣ 
ክትትክኦ ከምዝግባእ ብምምጓት፡ ከሲሶም 

ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕረብዋ። ነቲ ዝፍጸም 
ዝነበረ መስተንክራዊ ዛንታ ዝሰምዐ ዳኛ፡ 
ብተበግሶ እታ ጓል ኣዝዩ ተገረመ። ኩሉ 
ዝፈጸመቶ ነገራት ንስለ ህይወት ኣቦኣ 
ምዃኑ ድሕሪ ምግንዛብ ድማ፡ ዝኾነ 
ሰብ ንወላዲኡ ክገብሮ ካብ ዝግባእ 
ቀሊል ግና ከኣ ዓቢ መስዋእቲ ዝሓትት 

ኩነት ብምባል ኣድናቖቱ ኣውሓዘላ። 
ድሕሪ’ዚ፡ በቲ ንስለ ወላዲኣ ህይወታ በጃ 
ክትገብር ምፍታና ዝተሓበኑ ኣካየድቲ 
ኣካላት ናይ’ቲ ቤት ፍርዲ፡ ካብቲ ክሲ 
ናጻ ገበርዋ። እቶም ብሰንኪ ህዉኽ 
ውሳነታቶም ነቦኣ ናጻ ዘውጽእዎን ብጓሉ 

ክትካእ ዝጠለቡን ኣባላት ቤት ማእሰርቲ 
እውን እንተኾነ ብተግባሮም ዝሓፈሩ 
እንክመስሉ ጣዕሳ ክስመዖም ጀመረ። 
ነቲ ሓንሳብ ደጊሙ ናብ ቤት ማእሰርቲ 
ዘይተመልሰ ገበነኛ ሰብኣይ እውን፡ ዝነበሮ 
ደረጃ ዕድመ ኣብ ግምት ብምእታው 
ካብቲ ገበን ናጻ ገበርዎ። በዚ መንገዲ፡ 
ካብቲ ዝተኣወጀሉ ናይ ሞት ፍርዲ ናጻ 
ዝተባህለ ሰብኣይ፡ ብሳላ’ታ ኣዝዩ ዝፈትዋ 

ጓሉ ህይወቱ ክትሰርር ብምኽኣላ፡ ጸባ 
ኣደኡን ጓሉን ኣብ ምዕኳኽን ምቕጻልን 
ህይወቱ ዝነበሮ ተራ ንምግላጽ’ዩ፡ “ሳላ 
ጡብ ኣደይን ጓለይን እየ ሰሪረ” ክብል 
ዝተሰምዐ!

      ቤተልሄም ሰመረ ካብ ኣስመራ      ቤተልሄም ሰመረ ካብ ኣስመራ

ሽዱሽተ ሰባት ፈጺሞም መዝገብ ዕለታዊ 
ንጥፈታት ህይወቶም ዝምዝግቡሉ ዳየሪ 
ዘይብሎም እዮም።
- ብመሰረት ክፍሊ መጐዓዚያ ቴክሳስ፡ 

ዓመታዊ ሓደ ሰብ ኣብ ማእከል 
ጽርግያታት ደስ ዝበሎ ዓይነት ምስሊ 
እናሰኣለ ግዳይ ናይተን ብናህሪ ዝሕንበባ 
ማካይን ይኸውን።
- ኣብ 19 ዘመን ብገምጋም መጠን ዕምሪ 

እንግሊዛውያን ካብ 41 ዓመታት ዝሓልፍ 
ኣይነበረን። እዚ ኣሃዝ’ዚ ኣብቶም ጽቡቕ 
መነባብሮ ዝነበሮም ዜጋታት ክኸውን 
እንከሎ፡ ኣብቶም ኣብ ታሓተዋይ ደርቢ 
እቲ ሕብረተ-ሰብ ዝርከቡ ዜጋታት ግና 
ትሕቲኡ ምንባሩኸ ትፈልጡዶ?

“ብዙሕ ጌጋ 
ከም ዘለካ ትሓስብ 
ትኸውን። እንተኾነ 
ግን ማዕረ ማዕሪኡ 
ብዙሕ ነገራት ምሳኻ 
ከምዘሎ ኣይትዘንግዕ።” 
ማርቪን ፓየማርቪን ፓየ
“ሕርቃን ብዕሽነት 

ጀሚሩ፡ ብጣዕሳ 
ይዛዘም።” ፓይተጎራስፓይተጎራስ
“ኣብ ብርሃን 

እንተለኻ ኩሉ 
ሰብ ይስዕበካ። ኣብ 
ጸልማት እተኣቲኻ 
ግና ጽላሎትካ 
እ ን ተ ኾ ነ ’ ው ን 
ኣይስዕበካን እዩ።” 
ሂትለርሂትለር

ቤተልሄም ሰመረ ቤተልሄም ሰመረ 
ካብ ኣስመራካብ ኣስመራ

ዝተጠቕሰ ዕለት ብዙሓት ተወዳደርቲ 
ከቢድ ኣካላዊ መጉዳእቲ ከምዝወርዶም 
ይንገር። ፈስቲቫል ምንክብላል ኣካላት፡ 
ዓመታዊ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እንግሊዝ 
ኣብ ዝርከብ ጎቦ ግሉሰተርሸር ይካየድ። 

ኣብዚ ፈስቲቫል እዚ፡ 
ነበርቲ ጥራይ ዘይኮኑስ 
በጻሕቲ ከይተረፉ እውን 
ከምዝሳተፍዎ እዩ ዝሕበር።  
ዕዉት ውድድር 

ምንክብላል፡ ኣብ ሰዓት 
ልዕሊ 112 ኪሎ ሜትር 
ክሽፍን ዝግደድ ኮይኑ፡ ከም 
መተባብዒ ዝወሃቦ ሽልማት 
ድማ ኩሎም እቶም 
ተወዳደርቲ ዘትሓዝዎ 
ጁብና (ዓይነት መግቢን 

መስተን ምዃኑ እዩ) ብዓብላሊ ውጽኢት 
ዝወሃቦ ምዃኑ፡ ካብቲ ፍሉይነት ናይቲ 
ፈስቲቫል እዩ። ውድድር ምንክብላል 
ብኹሉ መለክዒታቱን ደረጃ ግንዖን 
እንክርአ ፈጺሙ ውሕስነት ዘይብሉን 
ዕግበት ዘይፈጥርን ውድድር ተባሂሉ 
ከምዝግለጽ ከኣ ይሕበር። ምኽንያቱ፡ ኣብ’ዚ 
ውድድር ዝተሃስየ ተወዳዳሪ፡ ንሕክምናዊ 
ወጻኢታቱ ዝሽፍንን ኩነታቱ ዝከታተልን 
ኣካል ብዘይ ምህላዉ፡ ብብዙሓት ወገናት 
ዓመታዊ ተሪር ነቐፌታ ክወርዶ ይርአ።
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ምስጢር ሰዓት 10፡10ብዛዕባ ሰዓት ናይ ኢድን ናይ መንደቕ 
ሰዓትን ዝግበር ምውዕዋዕ ርኢና 
ንፈልጥዶ? ኣስተውዒልና ንፈልጥ እንተ 
ኾይንና፡ ዝኾነት ሰዓት ክትግዛእ ከላ ሰዓት 
10፡10 እያ እተመልክት። ከምኡ እውን 
እታ ከም ምልክት ፍሽኽታ እተገልግል 
ኢሞጂ ሓደ ሓደ ግዜ ሰዓት 10፡10 
ከምዝሰኣለላ ይግበር እዩ። እዚ ብኣጋጣሚ 
ዝተፈጥረ ኣይኮነን። ብመደብ ዝተገብረን 
ብዙሕ ምኽንያታት ዘለዎን እዩ። ገለ 
ካብቲ ምኽንያታት ንምርኣይ፦
• ሰዓት 10፡10 ክንርእያ ከለና፡ እታ 

ሰዓት ፍሽኽ ኢላ ትጥምትና ዘላ እያ 
ትመስል። ሰዓት 8፡20 ግና ዝኾረየት ገጽ 

ፈስቲቫል ዲዋሊፈስቲቫል ዲዋሊ ምስ እምነት 
ተተሓሒዙ ዝኸይድ ፈስቲቫል 
ኮይኑ፡ ልዕሊ ቢልዮን ዝኾኑ ሰባት 
ዝጽምብልዎን ዝዕዘብዎን እዩ። እዚ 
ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቕጽል 
ፈስቲቫል፡ ብርሃናት ወሊዕካ ንላዕሊ 
ብምስዳድ፡ ብጸሎት ንጽጉማት 
ብምርዳእን ምስ ስድራ ቤትካ ግዜ 
ብምሕላፍን እዩ ዝበዓል።  
ዲዋሊ ሓደ ካብቶም ቀንዲን ኣገዳሲን 

ፈስቲቫል ህንዲ እዩ። ንጸልማት 
ብብርሃን፡ ንድንቁርና ብፍልጠት 
ከምኡ’ውን፡ ንሰይጣናውን ሕማቕን 
ተግባራት ብጽቡቕ ተግባር ዝስዕሩሉ 
ፈስቲቫል ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ። 
ኣብዚ ቅንያት ፈስቲቫል ነዚ በዓል 

እያ ትመስል ወይ’ውን ንጽቡቕ ስምዒት 
ክትውክል ከም ዘይትኽእል ይገልጹ።  
• ገለ ሰባት ድማ ኣብርሃም ሊንከን 

ሰዓት 10፡10 ስለ ዝሞተ፡ ስለዚ ኩለን 
ሰዓታት ተሰሪሐን ንመሸጣ ኣብ 
ዝዕሸጋሉ ግዜ፡ ንኽብሩ ተባሂለን ኩለን 
ኣብዛ ግዜ’ዚኣ ከም ዘመልክታ ይግበር 
ብምባል ምኽንያት ናይ ሰዓት 10፡10 
ይገልጹ። እንተኾነ ኣብርሃም ሊንከን ናብ 
ነብሱ ጥይት ዝተተኮሰሉ ሰዓት 10፡15 
ዝሞተሉ ድማ ንጽባሒቱ ንግሆ 7፡22 
ከም ዝኾነ ብዙሓት ይሰማምዑ። ካልኦት 

ድማ፡ ናብ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ዝተደርበየ 
ቦምባ ሰዓት 10፡10 ከም ዝነበረ፡ ስለዚ ነዚ 
ዘሕዝን ፍጻመ ክልተ ከተማታት ንምዝካር 
ተባሂሉ ከም ዝተገብረ ይገልጹ።
• ካልእ ምኽንያት ናይ ሰዓት 10፡

10 ድማ፡ ነቶም ኣብ ሰዓት ዝርከቡ 
12 ቁጽሪታት ኣብ ክልተ ማዕረ ገይራ 
ትመቅል ሰዓት 10፡10 ምዃና ይገልጹ። 
ዋላ’ኳ ካልኦት ግዜያት ናይ ሰዓት ነዘን 
ቁጽሪታት ክመቕሉ ዝኽእሉ እንተኾኑ፡ 
እታ ዝመችአት ግና እዚኣ ምዃና 
ይገልጹ።

ንምጽንባል ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት 
ካብ ወጻኢ ሃገር ናብ ህንዲ ይውሕዙ። 

እዚ ፈስቲቫል ዝበዓለሉ ዕለት ኣብ 
ናይ ሂንዱ ካላንደር ዝተመርኮሰ እዩ። 

ስነ-ምግባር ማለት . . .ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ስነ-ምግባር ግጕይ 
ግንዛበ እዩ ዘለዎም። ስነ-ምግባር ዝህሉ 
ንምቕጻዕ፡ ኣሲርካ ንምሓዝ ወይ ንምኹናን 
ኣይኰነን። ነዚ ዝዓዩ እኹላት ኣብያተ 
ፍርዲ፡ ኣብያተ ማሕቡስን መደበራት 
ፖሊስን ኣለዉ።
እዞም ትካላት ንባዕሎም መንቅብ 

ብዘይብሉ ንጹህ ስነ-ምግባራዊ መትከላት 
ድዮም ዝምርሑ ዝብል ሕቶ ክለዓል 
ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሶቅራጦስ ብመስርሕ 
ፍርዲ ሓሊፉ እዩ ንሞት ተኾኒኑ። እንተኾነ 
ካብቶም ዘቕተልዎ ዝዓቢ ስነ ምግባርን 
ናጽነት ኣእምሮን ነይርዎ።
ስነ ምግባር ብቐንዱ ኣብቲ መቕጻዕቲን 

ግዳማዊ ኩነኔን ዘይብሉ ቦታ እያ እትውለድ። 
ኣብኡ ኸኣ እያ ትፍተን። ልባውነት ስነ 
ምግባር ኣብቲ ካብ ዝኾነ ግዳማዊ ቀይዲ 
ሓራ ኴንካ ባዕልኻ እትውስነሉ እዋን እያ 
እትረጋገጽ።
ካብ ሓደ ዱካን ሰሪቕካ ክትውንና 

ንፍሽኽታ
ሓደ መዓልቲ፡ ሓደ ሰብኣይ ንስራሕ ይኸይድ ነበረ። ኣብ መንገዲ፡ ንኣሽቱ ቈልዑ ክከራኸሩ 

ስለ ዝሰምዖም ናብኦም ተኣለየ። ክትዖም ከምዚ ነበረ፡ “ካብ ኵላትና እቲ ዝዓበየ ሓሶት ዝሓሰወ 
ነዛ ኵርኩር ይውሰዳ።” እቶም ቈልዑ፡ መንገዲ እናኸዱ ከለዉ እዮም ነታ ኩርኩር ረኺቦማ። 
እንተኾነ፡ ኩሎም ክወስዱዋ ስለ ዝደለዩ ንሓድሕዶም ምስምማዕ ሰኣኑ። ኣብ መንጎ ግና፡ ሓደ 
ይዓርቆም ዝበልዎ ሓሳብ ኣምጽኡ። ኣብ ከምዚ’ታት ከለዉ እዩ እቲ ሰብኣይ ንኸገላግሎም ደበኽ 
ዝበለ። ኩሉ ዘጋጠመ ነገር ተር ኣቢሎም ምስ ኣዕለልዎ፡ ክምዕዶም ጀመረ። “ንምዃኑ ሓሶት 
ሓጥያት ምዃኑ ኣይትፈልጡን ዲኹም? ሓሶትን ሃበስ ቀደስን እኮ እዝጊ ኣይፈትዎን’ዩ። ንኣብነት 
ኣነ ክንዳኹም ከለኹ ሓስየ ኣይፈልጥን እየ፡” በሎም። ሽዑ እቶም ቈልዑ ንሓድሕዶም ድሕሪ 
ምጥምማት፡ “በሉ ነዚ ሰብኣይ ንሃቦ ኢሎም፡” ነታ ኵርኩር ገዲፎምሉ ሃደሙ።

እትደሊ ክብርቲ ጃኬት ወይ ላፕቶፕ ኣላ 
ንበል። የግዳስ፡ እታ ዱካን ናይ ሓለዋ ካሜራ 
ኣለዋ። እናሰረቕካ ከይትተሓዝ እሞ ‘ሰራቒ’ 
ከይብሉኻ ከይትእሰርን ከይትፍረድን 
ብምፍራህ ካብቲ ተግባር ክትቁጠብ 
ትውስን። እዚ ምስ ስነ ምግባር ኣይቁጸርን። 
እዚ ኣጉል ውሕልነትን ግብዝነትን እዩ። 
ፍርሂ ፖሊስ ብቐንዱ ኣንጻር ስነ ምግባር 
እዩ።
እስከ ሕጂ ድማ፡ ትንግርታዊት ቀለቤት 

ኣላትካ ንበል። እዛ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዕካ 
ምስ እትወድያ ካብ ትርኢት ሰባት 
ክትስወርን ማንም ከይረኣየካ ዝደለኻዮ 
ተግባር ክትፍጽምን ትኽእል ኢኻ ንበል። 
እንታይ ምገበርካ? 
ኣያ ጉዕሽ ኣብ ከባቢኡ ከም ስነ 

ምግባራውን ኣብነታዊ ዜጋን እዩ ዝቝጸር 
ነይሩ። ነዛ ቀለቤት ምስ ወነነ ግና፡ ኣብ ኣባይቲ 

ሃብታማት እናኣተወ ብዙሕ ክቡር መዛግብ 
ሰረቐ። ማንም ከም ዘይርእዮ ብምትእምማን 
ከኣ ብዙሓት ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሰሰ።
ስነ ምግባር ተራ ጥባረ ኣእምሮ ወይ 

ውሕልነት ዝለበሰ ግብዝነትን ሓሶትን ማለት 
ድዩ? እዛ ስርይቲ ቀለቤት ሓደ ገዚፍ 
ስነ ምግባራዊ መዋጥር ሒዛ ኣላ። ብገለ 
ዕድል ክትውንና እንተ ትበቅዕ እንታይ 
ምገበርካ? መሰልን ንብረትን ካልኦት ሰባት 
ምኽባር ምቐጸልካዶ ዋላ ሰባት ክርእዩኻ ስለ 
ዘይክእሉ ኣብ ውሻጠ ኣእምሮ ዝተጠጅኡ 
ስሱዓት ባህግታት ከተተግብር ኣብ ራስያን 
ዓመጽን ምወፈርካ? እዚ ንዓኻ ብውልቅኻ 
ዝምልከት ሕቶ እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ሰባት እትሕረሞ 

ዝነበርካ ነገራት ነዛ ትንግርታዊት ቀለቤት 
ምስ ለበስካ እንተ ውዒልካዮ፡ ምስሊ ስነ 
ምግባር ዘለካ ግቡዝ ኢኻ ማለት እዩ። 

ዋላ’ኳ ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ 
ወይ መጀመርታ ሕዳር ዝጽምበል 
ይኹን፡ ገለ ህንዳውያን ንዲዋሊ ከም 
መጀመርታ ናይ ዓመት ወይ ሓዳስ 
ዓመት ገይሮም እዮም ዘብዕልዋ። 
ዲዋሊ ፈስቲቫል ብርሃናት ተባሂሉ 

እውን ይጽዋዕ እዩ። ኣብዘን ሓሙሽተ 
መዓልታት ናይዚ ፈስቲቫል፡ ኣብ ግዜ 
ምሸት ኩሉ ሰብ ዝተወልዑ ብርሃናት 
ሒዙ ብምውጻእ ንላዕሊ ገጹ ከም 
ዝኸይድ ይገብሮ። 
ንኣመጻጽኣ እዚ ፈስቲቫል ዝገልጽ 

ብዙሕ ብሂላት እዩ ዘሎ። ኣብ 
ሰሜናዊ ህንዲ፡ ህጻን ንጉስ ራማ እታ 
ሰይጣናዊ ተግባር ዝነበራ ሰይተ ኣቦኡ 
ምስኣ ን14 ዓመታት ጨቍና ሒዛቶ 

ድሕሪ ምጽናሕ፡ ደሓር ግና ካብኣ 
ሃዲሙ ናብ ከተማ ኣዶይሃ ከም 
ዝመጸ ይገልጹ። ህንዳውያን ድማ፡ 
ነዚ ካብ ሰይተ ኣቦኡ ዝሃደመሉ ዕለት፡ 
ንሰይጣን ብጽቡቕ ነገር፡ ንጸልማት 
ድማ ብብርሃን ስዒርናዮ ብምባል 
ፈስቲቫል ዲዋሊ የብዕሉ።
ኣብ ደቡብ ህንዲ ድማ፡ ንጉስ 

ክሪሺና፡ ነቲ 16 ሽሕ ደቂ ኣንስትዮ 
ኣብ ትሕቲኡ ኣሲሩ ዘሳቕየን ዝነበረ 
ንጉስ ናራካሱራ ኣብዛ መዓልቲ 
ስለ ዝሰዓሮ ፈስቲቫል ዲዋሊ ከም 
ዘብዕሉ ይገልጹ። ኣብ ምብራቓውን 
ምዕራባውን ክፋል ህንዲ እውን ብዛዕባ 
ኣመጻጽኣ እዚ ፈስቲቫል ዝተፈለየ 
ዛንታ እዩ ዘለዎም።

ምስላ ቀዳሞት
• ንሰብ ብዘመድ፡ ንኣድጊ ብገመድ።
• ህዉኽ ኣዳጉራ፡ ኣብ ቁራዕ ከሎ 

ይነፍሕ።
• ባዕላ መቲራቶ ተሓንቀት፡ ባዕላ 

ሰትያቶ ተሰርነቐት።
• ቀታሊ እንተርፈደ፡ ተቐታሊ 

ይግስግስ።
• ቃል ዓለም ክትገብሪ፡ ጾምኪ 

ከይትሓድሪ።
• ፍረድ ንነፍስኻ፡ ብላዕ ንኸርስኻ።

ዛንታ ሓቀኛ ድልያ ንትርጕም ህይወትድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ድልያ 
ንህይወት፡ ንሓደ ሰብኣይ ናብ ብዓቲ 
ክኸይድ’ሞ ዒላ ክረክብ ምዃኑ ተነግሮ። 
እቲ ዝተዋህቦ ምኽሪ፡ “ነቲ ዒላ፡ ትርጕም 
ህይወት እንታይ ምዃኑ ሕተቶ’ሞ 
መልሲ ክህበካ’ዩ፡” ዝብል ነበረ። ናብቲ 
ዒላ ዘለዎ በዓቲ ብምኻድ ከኣ ሕቶኡ 
ኣቕረበ። ካብ ማዕምቝ ድማ፡ “ናብቲ 

ሰባት ንኽርእይዎ ዘይኮነ ብናይ ሓላፍነት 
ስምዒት ጥራይ ተደሪኹ ዝንቀሳቕስ ሰብ፡ 
ንሱ እዩ ሓቀኛ ስነ ምግባራዊ ዝበሃል። 
መትከላዊ ሰብ፡ ካልኦት ሰባት እንታይ 
ይብሉን ይሓስቡን ብዙሕ ዘገድሶ 
ኣይኮነን። ዓስቢ ስነ ምግባር እቲ 
ዝበለጸ ሰላም ኣእምሮን ምስ ገዛእ 
ርእስኻ ምትዕራቕን እዩ።
ስነ ምግባር ብቐንዱ ንገዛእ ነብስና 

ኣብ ሚዛን ፍርዲ እነቕርበሉ 
መድረኽ እዩ። ኣብ ቅድሚ ካልኦት 
ሰባት መንቅብ ዘይብሉ ስነ ምግባራዊ 
ህይወት ዘለዎ ሰብ ኴንካ ክትርአን 
ሰባት ከተታልልን ትኽእል ኢኻ። 
ምስ ውሻጠ ሕልናኻ ግና፡ ከምዚ 
ዝበለጸ ጸወታ ዘይሕሰብ እዩ። ሰብ 
ንገዛእ ርእሱ ከታልል ኣይክእልን እዩ።
ስነ ምግባራዊ ምዃን ማለት ብዛዕባ 

ድሕነት ካልኦት ምሕሳብ ማለት እዩ። ስነ 
ምግባር ምስ ገዛእ ርእስኻ ብምትዕራቕን ምስ 

ካልኦት ሰባት ጥዑይ ዝምድና ብምህናጽን 
ዝንበር ናብራ እዩ። ዓስብኻ ድማ፡ እቲ 

በይንኻ ኣብ ውሽጥኻ እተስተማቕሮ 
ሰላምን ዕግበት ኣእምሮን  እዩ።
ስነ ምግባር ንረብሓን ድሕነትን ወዲ 

ሰብ ኣብ ግምት እናኣእተኻ “እንታይ 
እንተገበርኩ ይሓይሽ? ምባል እዩ።

መንገዲ ዓዲ ኪድ’ሞ፡ ምላሽ ናይቲ 
እትደልዮ ዘለኻ ሕቶ ክትረክብ ኢኻ።” 
ዝብል ግብረ-መልሲ ተዋህቦ። ምሉእ 
ተስፋ ሓዚሉ ድማ፡ መንገዲ ተኸቲሉ 
ናብቲ ዓዲ ኣምረሐ። ይዅን’ምበር፡ 
ዘገድስኦ ዘይመስላ ሰለስተ ድኳናት ደኣ 
ረኸበ። እታ ሓንቲ ድኳን ቍርጽራጽ 
ሓጻዊን፡ እታ ካልኣይቲ ዕንጸይቲ፡ እታ 
ሳልሰይቲ ድማ ስልኪ ዝሸጣ እየን 
ዝነበራ። ካብ ሰለስቲአን ምስ ሕቶኡ 
እትዛመድ ሓንቲ’ኳ ትዅን ዘላ 
ኣይመሰሎን። ሓውሲ ሕርቕ ኢሉ 
ዝያዳ መብርሂ ንምሕታት ናብታ 
ዒላ ተመልሰ። እቲ እተዋህቦ መልሲ 
ኸኣ፡ “ኣብ መጻኢ ክበርሃልካ እዩ።” 
ዝብል ነበረ። እቲ ሰብኣይ ሕርቃኑ 
ንምውጻእ ብዙሕ ወጨጨ። እንትርፎ 

መቓልሕ ውጫጨኡ ግና፡ ዝረኸቦ 
ምላሽ ኣይነበረን። ብዕሽነቱ እተላገጸሉ 
ስለ ዝመሰሎ፡ ምድላይ ክቕጽል ምዃኑ 
ምስ ነብሱ ዘተየ። ግዜ እናረሓቐ ምስ 
መጽአ፡ ዝኽሩ ናይቲ ኣብ ዒላ ዝገበሮ 
እናሃሰሰ ከደ። ሓንቲ ምሸት ብብርሃን 
ወርሒ ተሓጊዙ እናተጓዕዘ ግና፡ ዘዘክሮ 
ኣጋጣሚ ጐነፎ። ኣብቲ ምሸት ዝሰምዖ 
ድምጺ ክራር ንእዝኑ ማረኾ። እቲ ደሃይ 
ብሓያል ክእለትን ድርኺትን ዝጽወት 
ዝነበረ ምዑዝ ሙዚቃ እዩ። እቲ ሰብኣይ 
ብልዑል ስምዒት ናብቲ ተጻዋቲ ክራር 
ቀረበ’ሞ፡ ናብ’ተን ኣብ ልዕሊ’ቲ ስልኪ 
ዝስዕስዓ ዝነበራ ኣጻብዕቲ ኣቕለበ። 
ሃንደበት ግልህ ኢሉሉ ገለ ነገር ተራኣዮ’ሞ፡ 
ብሓጐስ ነብዐ። እታ ክራር ብዕንጸይቲ፡ 
ሓጺንን ስልኪን እያ ተሰሪሓ። በቲ’ኳ 

ሓደ ግዜ መልሲ ንሕቶኡ ዘይመሰሎ 
ነገራት። ኣብ መወዳእታ መልእኽቲ 
ናይቲ ዒላ ተረድኦ። ዘድልየና ነገራት 
ኩሉ ተቐሪቡልና ኣሎ። ናትና ዕማም ነቲ 
ፋሕ ዝበለ ዝመስል ነገራት ኣለጋጊብና፡ 
ኣገጣጢምና… ኣብ ዘድልየና መዓላ 

ምውዓል’ዩ። በቲ ተናጸል ትርጕም 
ክረክብ ዝኽእል ሓደ’ኳ የልቦን። 
እቶም በበይኖም ዝዓይነቶም ነገራት 
ኣገጣጢምና እንተ ኣወሃሂድናዮም ግና፡ 
ሓድሽ ነገር ይፍጠር። ተፈጥሮ ኸኣ፡ 
ብተናጸል ክትርኣየና ወይ ምስጢራ 
ክትቀልዓልና ኣይትኽእልን’ያ። እዚ እዩ 
እቲ ሓቀኛ ትርጕም ህይወት።

ካብዝን ካብትንካብዝን ካብትንካብዝን ካብትንካብዝን ካብትን
ማርታ ክብሮምማርታ ክብሮም
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Vacancy An-
nouncement

Eritrea-Sichuan Mineral 
Construction Corp LTD. 

(ESMC) is inviting applicants for the following positions 
for Asmara Copper-Gold Polymetallic Project Site. 

12. Position: Project Manager（Construction（
Department: Processing Plant and Tailings Storage Facil-
ity
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
（ Manage the production and construction technology of the proj-
ect department.
（ Manage the safety and quality of project production.
（ Control project cost and manage project contract.
（ Assist Project Personnel Management and fund management.
（ Coordinate internal and external relations of Project Depart-
ment.

Qualification and Other Skills
Education:
（ Mining Engineering Diploma.

Work experience:
（ First-class constructor of mining engineering with the title of 
senior engineer of mining engineering.
（ Familiar with relevant Chinese and local standards.
（ At least 15 years project management or related work.
（ Proficient in written and spoken Chinese and English. 

Additional skills and abilities:
（ Knowledge of project management, construction technology, 
cost operation and personnel management.
（ Proficient in operating the office software.
（ Have Personnel management and leadership skills.

13. Position: Manager of Mineral Processing 
Area（Construction（
Department: Processing Plant 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
（ Manage the production and construction technology of the min-
eral processing area.
（ Manage the safety and quality of mineral processing area.
（ Control mineral processing area cost and manage mineral pro-
cessing area contract.
（ Assist mineral processing area Personnel Management and fund 
management.
（ Coordinate internal and external relations of mineral processing 
area Department .

Qualification and Other Skills
Education:
（ Bachelor Degree in Mining Machinery

Work experience:
（ Senior Engineer of Industrial Equipment Installation, First-class 
Constructor of Mechanical and Electrical Engineering.
（ Familiar with relevant Chinese and local standards.
（ At least 10 years project management or related work.
（ Proficient in written and spoken Chinese and English.

Additional skills and abilities:
（ Excellent language skills.
（ Proficient in operating the OFFEICE office software.
（ Have Personnel management and leadership skills.
Knowledge of project management, construction technology, cost 
operation and personnel management.

14. Position: Tailings Reservoir Area 
Manager（Construction（
Department: Tailings Storage Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
（ Manage the production and construction technology of the tail-
ings Storage area.
（ Manage the safety and quality of tailings reservoir area.
（ Control mineral tailings reservoir cost and manage tailings reser-
voir area contract.
（ Assist tailings reservoir area Personnel Management and fund 
management.
（ Coordinate internal and external relations of tailings reservoir 
area Department. 

Qualification and Other Skills
Education:
（ Graduation Certificate of Mining Engineering or Engineering 
Survey.

Work experience:
（ Holding relevant certificates or professional titles.
（ Familiar with relevant Chinese and local standards.
（ At least 10 years project management or related work.
（ Proficient in written and spoken Chinese and English.

Additional skills and abilities:
（ Proficient in operating the office software.
（ Have Personnel management and leadership skills.
（ Knowledge of project management, construction technology, cost 
operation and personnel management.

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 cre-
dential, a copy of your National Identity card etc.)
（ Only shortlisted applicants will be considered as potential candi-
dates for an interview.
（ Application documents will not be returned to sender.
（ All application should be sent through the post office.
（ Deadline for application; 07 days from the date of publication on 
the newspapers 

Address: Please mail your application to;
               Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD (ESMC)
               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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Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following position for Bisha site 
project.
1. Position: HDPE Welder/Boilermaker  

Department: Process Plant
Number required: One (01)

 Primary Purpose
•	 Complete the Steel support and HDPE piping for the Process Wash Water Project starting April 

- June 2023.
•	 Complete the Fiber-optic HDPE casing for the Radio Hill power project May-June 2023.
•	 Complete the Tailings Thickener Underflow 3rd Stage Pump tie-ins June-July 2023.
•	 Complete the Zinc Launder Walkway and Cross-over bridge steel works April – June 2023.
•	 Complete the new Lime plant upgrade, all steel support, piping, cable racking, brackets etc. 

June - Sept 2023. 
•	 Copper Storage replacement Tanks(4) Project, June-July 2023.
•	 Copper Conditioning Tank replacement Project June-August 2023.
•	 Boilermaker works for the Asheli Mine Electrical instrumentation installation, racking, brackets 

etc., June 2023-2024.

Main Functions
•	 Structural steel works, brackets, and support.
•	 Piping and development for both HDPE and Steel lines.
•	 Read and interpret technical drawings and build the design.
•	 Provide training on, Welding, cutting, grinding and HDPE welding (national crew) 

TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE PERFORMANCE AREAS 
•	 Compile TBRA / FLRA for the job specific requirements.
•	 Plan and execute the Job specific requirements as per BMSC standard.
•	 Work according to Project Plan and Schedule, and report back frequently to the Supervisor on 

progress.
•	 Perform work with a practical approach whilst still maintaining high level of Safety on the job.
•	 Comply to 3rd party Quality Assurance and Compliance (QA/QC) according to BMSC Speci-

fications and Standards.
•	 Work without Supervision whilst maintaining high quality deliverables and output. 
•	 Take lead on Project specific tasks and complete the setout requirements within reasonable time.  

Qualifications: Knowledge and Experience
Boilermaker Trade Certification recognized by an 
accredited Trades Training authority.
HDPE Welding competency certificate or provide 
satisfactory proof of training / experience in this 
field. 
Must provide affidavits / records of previous 
employment, experience including referee 
details.

Minimum of 8-10 years’ 
experience as a qualified 
Boilermaker with the 
added HDPE experience or 
qualifications preferably in 
Mining and Process Plant 
Projects.

Technical Skills Behavioral Skills
Ability to design, develop, weld steel works, 
piping, brackets, structures from basic technical 
drawings.

Must have the same welding and development 
skills for diverse sizes of HDPE piping. 

Must be able to compile Bill of Materials (BOM) 
on Boilermaker, HDPE, Structural requirements 
with elevated level of accuracy.

Must be able to produce designs for basic steel 
and structural developments i.e., support brackets, 
walkways, Structural works etc. that compiles to 
the minimum engineering standards.

Must be a team leader with effec-
tive communication skills and 
patience to work with skilled or 
un-skilled labour.

Must be able and willing to 
coach and train Projects national 
crew on Boilermaker and HDPE 
works.

Must be willing to work long 
hours under extreme conditions.

Must be able to plan and execute 
his work independently.

Must deliver high works output 
and a high-quality product or in-
stallation.

2. Position: Quality Assurance/Quality Control & Compliance Coordinator (QA/QC &     
Compliance Coordinator)   
Department:  Process Plant / Assay Laboratory
Number Required:  One (01)

Primary Purpose
•	 The QA/QC & Compliance coordinator shall be responsible for the day-to-day quality func-

tion of BMSC assay laboratory. Reporting to the Chief As-
sayer, the incumbent will coordinate ISO documentation 
and ensure system compliance.

Essential Functions
•	 Review quality system documentation to ensure adequate 

control of the quality management system.
•	 Investigate system biases and determine root causes and 

corrective action.
•	 Support operation staff in production of valid and accurate 

results
•	 Schedule equipment for service and adherence to normal 

operating standards

Main Function
•	 Quality control and Quality assurance, ISO document re-

view and control
•	 Planning and Scheduling, Investigating, and documenting 

non-conformances/resolutions.

Unique Requirements / Other Information 
•	 The position requires an in-depth knowledge of quality man-

agement. The candidate must demonstrate commitment and a 
sense of honesty and integrity. 

Knowledge, Experience and Skills
Qualifications:
Bachelor’s degree in analytical Chemistry/related science 
Or Engineering degree with strong background in statistical 
methods.
Knowledge and Experience:
One year experience in quality control and assurance 

Troubleshooting and operating experience-AAS, ICP, XRF 
or LECO

Scheduling experience, Root cause analysis

Technical Skills Behavioral Skills
Statistical trend analysis

Strong ability to lead.

Computer literacy (MS 
office)-Word and excel.

Technical report writing 
ability and data review.

Ability to communicate effec-
tively- written/spoken.

Able to coordinate activities.

Leadership skills

High level of confidentiality and 
objectivity.

Extremely high sense of urgency

Time keeping
General Information and other requirements:

•	 Place of Work:                Bisha.
•	 Salary:                               As per Company salary 

scale.
•	 Type of Contract:             Indefinite

Additional requirement 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 will be considered as 
potential candidates for an interview.

•	 Application documents will not be returned to 
sender.

•	 All applications should be sent through the post 
office.

•	 Deadline for application: 10 days from the day of 
publication in the Newspaper.

Address:  Please mail your applications to:-
                     Bisha Mining Share Company, 
                     P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
Note to Eritrean applicants:  
                  Please send a copy of your application to
                  Aliens Employment permits

      P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea
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መጻኢ መሲ ኣብ ቀራና መንገዲመጻኢ መሲ ኣብ ቀራና መንገዲ
ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ኣርጀንቲናዊ 

ሊዮነል መሲ፡ ኣብ ግዜ ልምምድ ምስ 
ኣሰልጣኒ ፒኤስጂ ክሪስቶፈር ጋልቴር 
ክገራጮ ከም ዝተራእየ መርበብ ሓበሬታ 
ደይሊ መይል ኣፍሊጣ። መሲ ኣብዚ እዋን 
መጻኢኡ ኣብ ቀራና መንገዲ ከም ዘሎ’ዮም 
ቀረብቱ ዝሕብሩ። ገለ ወገናት ምስ ፒኤስጂ 
ዘለዎ ውዕል ኣብ ክራማት ድሕሪ ምብቅዑ፡ 
ናብ ናይ ቅድም ጋንታኡ ባርሰሎና ክምለስ’ዩ 
ክብሉ ከለዉ፡ ገሊኦም ከኣ ናብ ኣሜሪካዊት 
ክለብ ኤም ኤል ኤስ ኢንተር ሚያሚ ክግዕዝ 
ይኽእል እዩ ዝብል ርድኢት ኣለዎም። ናብታ 
ቀዳመይቲ ጋንታኡ ኒወልስ ኦልድ ቦይስ 

ክምለስ ዝሓልሙ ኣርጀንቲናውያን’ውን 
ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት 
ሱዕዳዊት ክለብ ኣል ሂላል ንዓመት 194 
ሚሊዮን ፓውንድ እናኸፈለት ከተጻውቶ 
ጠለብ ከም ዘቕረበት ዝፍለጥ’ዩ። 
መሲ ምስ’ዛ ሱዕዳዊት ጋንታ እንተደኣ 

ተጸንቢሩ፡ ኣንጻር ናይ ቅድም መቐናቕንቱ 
ክርስትያኖ ሮናልዶ ክጻወት’ዩ። ይኹን’ምበር 
ስጳኛዊት ባርሰሎና ኣብ መስርሕ ምስግጋር 
እዚ ተጻዋታይ ዝያዳ ትነጥፍ ብምህላዋ፡ መሲ 
ኣብ ልዕሊ’ታ ጋንታ ዘለዎ ፍቕሪ ኣብ 
ግምት ኣትዩ ናብ ኑ ካምፕ ክምለስ ልዑል 
ተኽእሎ ኣሎ።ብመሰረት ፉትማርካቶ ዝተባህለ 

ማዕከን ዜና ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ክልተ ሳምንታታት መሲ ምስ ናይ ቅድም 
ወዲ ጋንታኡ ናይ ሕጂ ኣሰልጣኒ ባርሰሎና 
ዛቪ ሄርናንደዝ ብተደጋጋሚ ይራኸብ ከም 
ዘሎን፡ ወላዲኡ ከኣ ምስ ፕረዚደንት እታ 
ጋንታ ኽዋን ላፖርተ ይዘራረብ ከም ዘሎን 
ተፈሊጡ ኣሎ። ወዲ 35 ዓመት መሲ ምስ 
ኣሰልጣኒ ፒኤስጂ ክሪስቶፈር ጋልቴር፡ ኣብ 
ግዜ ልምምድ ምግርጫዉ ከኣ ንመስርሕ 
ምስግጋሩ ከሳልጦ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። 
ዝሓለፈ ሰሉስ መሲ ካብ ዝተኣዘዞ ልምምድ 
ብምሕንጋድ፡ ካብ ሜዳ ቅድሚ ሰዓቱ ክወጽእ 
ከም ዝተራእየ ይግለጽ። መሲ ምስ ሃገራዊት 
ጋንታ ኣርጀንቲና ኮይኑ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ  
ምዕታሩ፡ ኣብ ፒኤስጂ ክጸንሕ ምዃኑ 
ብሰፊሑ ይንገር’ኳ እንተነበረ፡ ኣብዚ እዋን 
ግን ናብራ ፒኤስጂ ዒቕ ዝበሎ’ዩ ዝመስል 
ዘሎ። ንሱ ብፍላይ ኣብ ግዜ ልምምድ ምስ 
ኣሰልጣኒኡ ምስናይ ኣብዩ ከም ዘሎ’ዮም፡ ናብ 
ፒኤስጂ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ። 
መሲ ኣብዚ ዓመት 18 ሽቶታታት ከመዝግብ 
ከሎ፡ 17 ከኣ ሽቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ከም ዝኸሸነ 
ይፍለጥ። ብዘይካ መሲ ዓርኩን ወዲ ጋንታኡን 
ብራዚላዊ ነይማርን’ውን ካብ ፒኤስጂ ክወጽእ 
ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ይውረ ኣሎ። 
ፈረንሳዊ ከይላን ምባፐ’ውን እንተኾነ፡ ኣብታ 
ጋንታ ሕጉስ ከም ዘየለ ይፍለጥ።

ሮናልዶ ጻውዒት ፖርቱጋል ረኺቡሮናልዶ ጻውዒት ፖርቱጋል ረኺቡ
ክሪስትያኖ ሮናልዶ፡ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ 

ፖርቱጋል ክኸውን ጻውዒት ከም ዝቐረበሉ፡ 
መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ኣፍሊጡ። እዚ 
ተጻዋታይ ብሓድሽ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ 
ፖርቱጋል ሮቤርቶ ማርቲነዝ’ዩ እዚ ጻውዒት 
ቀሪቡሉ ዘሎ። ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል፡ 
ኣብዚ ወርሒ ንመጻረዪ ዋንጫ ኤውሮጳ 
2024 ኣንጻር ሃገራውያን ጋንታታት 
ሌችስተንን ሉክዘምበርግን ጸወታ ይጽበያ ከም 
ዘሎ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር ኩዕሶ 
እግሪ ኤውሮጳ የፍልጥ። ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 
2022 ወዲ 38 ዓመት ፖርቱጋላዊ ክርስትያኖ 

ሮናልዶ፡ ካብ ኣህጉራዊ ጸወታታት ክእለ ከም 
ዝኽእል ብሰፊሑ ክዝረብ ጸኒሑ’ዩ። ሃገራዊት 
ጋንታ ፖርቱጋል፡ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ 
ብሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ክትገለፍ እንከላ፡ እቲ 
ተጻዋታይ እናነብዐ ካብ ሜዳ ከም ዝወጽአ 
ኣይርሳዕን። በዚ ኸኣ ብዙሓት ወገናት 
ደጊም ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል 
ወድዩ ዝጻወተሉ ግዜ ከም ዘብቅዐ ክሕብሩ 
ጸኒሖም’ዮም። 
ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2022 ሮቤርቶ 

ማርቲነዝ ንፈርናንዶ ሳንቶስ ተኪኡ ኣሰልጣኒ 
ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ምስ ኮነ ግን፡ 
ብቀዳምነት ንሮናልዶ ክጽውዕ’ዩ ተራእዩ። 
እቲ ኣሰልጠኒ ምስ ጋዜጣታት ፖርቱጋል 
ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፡ “ዕድመ ዘገድሰኒ 
ኣይኮነን። ሮናልዶ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ሃገራዊት 
ጋንታ ፖርቱጋል እዩ” ክብል ተዛሪቡ።  
ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል፡ 23 መጋቢት 
ኣብ ሜዳኣ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሌችስተን 
ድሕሪ ምግጣማ፡ ሰለስተ መዓልታት ጸኒሓ 
ከኣ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ኣንጻር ሃገራዊት 
ጋንታ ሉክሰምበርግ ክትገጥም ምዃና 
ተፈሊጡ ኣሎ። 
ሮናልዶ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል 

ወድዩ ኣብ ዝተጻወተለን 196 ግጥማት፡ 
118 ሽቶታታት ብምምዝጋብ ዓለምለኻዊ 
ክብረ-ወሰን ከም ዝጨበጠ ይፍለጥ። ንሱ 
ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምስ 
ፍሉጥ ጋዜጠኛ ፒርስ ሞርጋን ኣብ ዝገበሮ 
ቃለ-መሕተት፡ ንማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ 
ምንቃፉ ካብ ኦልድ ትራፎርድ ናብ ስዑዳዊት 
ክለብ ኣልነስር ከም ዝተጸንበረ ኣይርሳዕን። 

ሮናልዶ ማልያ እዛ ሓዳሽ ጋንታኡ ኣል ነስር 
ወድዩ ኣብ ዝተጻወተለን 9 ጸወታታት፡ 8 
ሽቶታታት ከመዝግብ ከም ዝኸኣለ ሰነዳት 
ናይዛ ሱዕዳዊት ጋንታ የረድኡ። 
ካብ ዜናታት ሃገራውያን ጋንታታት 

ከይወጻእና፡ ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል ዳርዊን 
ኑነዝ ብሰንኪ ኣጋጣሚዎ ዘሎ መስበርቲ - 
ንሃገሩ ወኪሉ ከም ዘይጻወት ተፈሊጡ። እዚ 
ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ 
ኡራጓይ፡ ዝመጽእ ሰሙን ኣንጻር ሃገራውያን 
ጋንታታት ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ኣብ ተካይዶ 
ምሕዝነታዊ ጸወታ ክስለፍ ትጽቢት ኔሩ’ዩ። 

ሊቨርፑል መስበርቲ እዚ ተጻዋታይ ኣብ 
ምንታዩ ምዃኑ’ኳ እንተዘይሓበረት፡ ገለ ገለ 
ምስ ኣንፊልድ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ግን፡ 
ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞ ይሕብሩ 
ኣለዉ። ኑነዝ ዝሓለፈ ረቡዕ ሊቨርፑል 
ብሪያል ማድሪድ ካብ ግጥም ሻምፕዮንስ 
ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ዝተገለፈትሉ - መጉዳእቲ 
ኣጋጢምዎ ከይከውን ጥርጣረታት ኣሎ።

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ክሪስትያን ኣትሱ ተፈጺሙስነ-ስርዓት ቀብሪ ክሪስትያን ኣትሱ ተፈጺሙ
ስነ-ስርዓት ቀብሪ ናይ ቅድም ተጻዋታይ 

እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ክርስትያን 
ኣትሱ፡ ኣብ ሃገሩ ጋና ተኻይዱ። ክርስትያን 
ኣትሱ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ቱርኪ ኣብ 
ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ - ሂወቱ 

ከም ዝሓለፈት ይዝከር። ሬሳ ናይዚ ተጻዋታይ፡ 
ድሕሪ ኣስታት ሓደ ሰሙን ኣብ መንበሪ ቤቱ 
ከም ዝተረኽበ ኣይርሳዕን። ኣብቲ ብዓርቢ 
ኣብ ከተማ ኣክራ ጋና ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት 
ቀብሪ፡ ፕረዚደንት ጋና ዝርከቦም ብርክት 

ዝበሉ ሰባት ከም እተረኽቡ ማዕከናት ዜና 
ዓለም ኣቃሊሐን። በዓልቲ-ቤቱ ማሪያ ክላይር 
ሩፒኦ፡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንልቢ ቀባሮ ዝትንክፍ 
መደረ ከም ዘስመዐት ተፍሊጡ ኣሎ። 
ኣትሱ ኣብ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ምስ 

ቸልሲ፡ ኒውካስልን ኤቨርተንን ከም ዝተጻወተ 
ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ክሳብ ዕለት ሞቱ ከኣ ኣብ 
ፕሪመር ሊግ ቱርኪ ከም ዝተጻወተ ሰነዳት 
ናይቲ ተጻዋታይ የረድኡ። ንሱ ድሮ እቲ 
ምንቅጥቃት ምድሪ ዘጋጠመሉ ዕለት፡ኣብ 
ተወሳኺ ሰዓት ሽቶ ብምምዝጋብ ጋንታኡ 
ሃታይስፖር ኣብ ልዕሊ ካሲምፓሳ ክትዕወት 
ገይሩ እዩ። ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ጋና 
ወድዩ 65 ግዜ ዝተጻወተ ክርስትያን ኣትሱ፡ 
ኣብ 2015 ምስ’ዛ ጋንታ ኮይኑ ክሳብ ፍጻመ 
ዋንጫ ኣፍሪቃ ከም ዝበጽሐ ኣይርሳዕን። ንሱ 
ኣብቲ ውድድር ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ 
ሽቶ ኣብ ልዕሊ ምምዝጋቡ፡ ሽልማት ብሉጽ 
ተጻዋታይ ከም ዝዓተረ’ውን ይፍለጥ።

ኣሌክሳንደር ኢሳቕ መድሕን ኒውካስል ኮይኑኣሌክሳንደር ኢሳቕ መድሕን ኒውካስል ኮይኑ
እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል፡ ንኤርትራዊ 

ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ክብረ-ወሰን 
መስርሕ ምስግጋር እታ ጋንታ ብዝሰበረ 
መጠን ገንዘብ፡ ካብ ሪያል ሶሴዳድ ክትዕድጎ 
እንከላ - ዓቢ ተጻዋታይ ከም ዝዓደገት’ያ 
ትፈልጥ ነይራ። ብቕድሚ ትማሊ ዓርቢ 
ኣንጻር ኖቲንግሃም ፎረስት ኣገደስቲ ሰለስተ 
ነጥቢ ክትሓፍስ ዝለዓለ ኣስተውጽኦ ምስ 
ገበረ ከኣ - ዝመቀረ ወቕቲ ናይ ስፖርት 
ንኸተሕልፍ ዝሕግዝ “ብርቂ ተጻዋታይ” ከም 
ዝዓደገት ዝያዳ ተሰዊጥዋ። ብዓርቢ ምሸት 
ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ኒውካስልን ኖቲንግሃም 
ፎረስትን፡ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር 
ኢሳቕ ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍትን ድሕሪ 
ዕረፍትን ተወሰኽቲ ደቓይቕ ብዘመዝገበን 
ሽቶታት፡ ነታ ተመሪሓ ዝወዓለት ኒውካስል 
2ብ1 ክትዕወት ኣኽኢልዋ እዩ። እዚ ዓወት 
እታ ጋንታ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት 
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ፡ ምስ ቀዳሞት ኣርባዕተ 
ጋንታታት ኮይና ውድድራ ክትዛዝም ኣብ 
እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣገዳሲ ምዃኑ፡ ተንተንቲ 
ናይዚ ውድድር ብሓደ ድምጺ ይሰማምዑ። 
ኣሰልጣኒ ኒውካስል ኤዲ ሃዊ’ውን 

እንተኾነ፡ ድሕሪ’ቲ ግጥም “ኒውካስል 
ታሪኽ ክትሰርሕ ተበጊሳትሉ ኣብ ዘላ ዓመተ 

ስፖርት፡ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ወሳኒ ተራ 
ተጻዊቱ” ክብል’ዩ ነቲ ተጻዋታይ ሞጒስዎ። 
ኣሌክሳንደር ኢሳቕ፡ ማልያ ኒውካስል ወድዩ 
ኣብ ዝተጻውተለን 10 ናይ ፕሪመር ሊግ 
ጸወታታት - 6 ሽቶታታት እዩ ኣቑጺሩ ዘሎ። 
እዚ ኣስታት 60 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ 
ከም ዝወጽኦ ዝንገረሉ ተጻዋታይ፡ ዝሓለፈ 
ሰሙን’ውን ጋንታኡ ንዎልቭስ 2ብ1 ኣብ 
ዝሰዓረትሉ ጸወታ ሽቶ ከም ዘመዝገበ ይዝከር። 

ወዲ 23 ዓመት ኤርትራዊ ሽወደናዊ 
ኣሌክሳንደር ኢሳቕ፡ ድሕሪ’ዚ ዓርቢ ኣብ 
ልዕሊ ኖቲንግሃም ፎረስት ዝመዝገብዎ 
ዓወት - ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 
“ምስ ቀዳሞት ኣርባዕተ ጋንታታት ኮይንና 
ውድድርና ክንዛዘም ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። 
ሒዝናዮ ብዘለና ናህሪ ጥራይ ክንከይድ 
ኣለና። ዕድላትና ከኣ ክንጥቀመሎም 
ይግበኣና” ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣሌክሳንደር 

ኢሳቕ ነታ ኣብ ምዉት ሰዓት ዝተረኽበት 
ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣብ ምህራም ዘርኣዮ 
ነብሰ-ምትእምማን ከም ዘደነቖ ዝገለጸ 
ኣሰልጣኒ ኒውካስል ሃዊ፡ እቲ ተጻዋታይ ካብ 
ግዜ ናብ ግዜ ብዘርእዮ ዘሎ ብሉጽ ብቕዓት፡ 
ወሳኒ ኣጥቃዓይ ኮይኑ ምህላዉ መስኪሩ። 
ኒውካስል ቅድሚ ኣብ ልዕሊ ዎልቭስን 
ኖቲንግሃም ፎሬስትን ምዕዋታ፡ ንሓሙሽተ 
ተኸታተልቲ ጸወታታት ከይተዓወተት’ያ 
ጸኒሓ። ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ፡ ዌስትሃምን 
በርናማውዝን ብፍላይ ምሉእ ሰለስተ ነጥቢ 
ክትወስድ እናኸኣለት ማዕረ ከም ዝተፈላለየት 
ኣይርሳዕን። 

ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሊቨርፑል ጂሚ 
ካራገር፡ ንግጥም ኒውካልስን ኖቲንግሃም 
ፎረስትን ኣብ መደበር ስካይ ስፖርት ኣብ 
ዝትንትነሉ ዝነበረ ግዜ፡ ንኣሌክሳንደር 
ኢሳቕ “ቅልጣፌኡን ኩዕሶ ኣብ ምውዳእ 
ዘለዎ ብሉጽነትን - እቲ ካብ ሓደ ብሉጽ 
ኣጥቃዓይ እትደልዮ’ዩ” ክብል ናእዳኡ ገሊጹ 
ኣሎ። ናይ ቅድም ተኸላኻላይ ማንቸስተር 
ዩናይትድ ጋሪ ነቪል ብወገኑ፡ “ኒውካስል 
ምስ ቀዳሞት ኣርባዕተ ጋንታታት ኮይና 
ውድድራ ንምውዳእ ኣብ ትጽዕረሉ ዘላ ግዜ፡ 
ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ናብ ቆመና ምምላሱ ዓቢ 
ዕድል እዩ” ክብል ርእይትኡ ሂቡ ኣሎ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ፕሪመር ሊግፕሪመር ሊግ

ሎሚሎሚ

ሰዓት 5፡00 ድ.ቀ
ኣርሰናል ምስ ክሪስታል ፓላስ  

ግጥም ርብዒ ፍጻመ ኤፍ ኤ ካፕ
ሺፊልድ ዩናይትድ ምስ ብላክበርን ሮቨርስ 

ሰዓት 3፡00 ድ.ቀ
ብራይተን ምስ ግሪምሲ ታውን 

ሰዓት 5፡15 ምሸት
ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ፉልሃም 

ሰዓት 7፡30 ምሸት

ላ ሊጋ ስጳኛላ ሊጋ ስጳኛ

ሪያል በቲስ ምስ ማዮካ ሰዓት 4፡00 ድ.ቀ
ኦሳሱና ምስ ቪላሪያል ሰዓት 6፡15 ምሸት

ሪያል ሶሴዳድ ምስ ኢልቸ 
ሰዓት 6፡15 ምሸት

ገታፈ ምስ ሰቪያ ሰዓት 8፡30 ምሸት
ባርሰሎና ምስ ሪያል ማድሪድ 

ሰዓት 11፡00 ምሸት



ሓዳስ   ኤርትራ

Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ኣፍዓበት ቁ.209፡ ፊት ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ
ጎደና ሓርነት ቁ.158፡ ፊት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ

ጎደና ስሓርቲ - 835 ቁ.115፡ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ሰምበል

125154
125266
07113046

ዕለትዕለት

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

ቤት መሸጣ መድሃኒት ገነት
ፋርማሲ ዳሉል

ፋርማሲ ኪዳነ-ምሕረት

19/03/2023

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
  ዮርዳኖስ ጸጋይ    ዮርዳኖስ ጸጋይ  

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
19 መጋቢት 2023 - ገጽ 8መበል 32 ዓመት ቁ.172

ዓይነት ኣመጋግባ ካብ ጸገማት መትኒ-ልቢ ይከላኸልኣብ ብሪጣንያ ኣብ ዝተኻየደ 
መጽናዕቲ፡ ኣእካል፡ ኣሕምልቲ፡ 
ፍሩታታት፡ ጥረ-ምረን ዓሳን ዝምገባ 
ከምኡ’ውን ሕዋስ ዘይብሉ ጽሩይ ዘይቲ 
ኣውሊዕ ከም ዘይቲ መግቢ ዝጥቀማ 
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብጸገማት መትኒ-ልቢ ናይ 
ምጥቃዕ ተኽእሎአንን ናይ ሙማት 
ዕጫአንን ብ25 ሚእታዊት ዝተሓተ 
ከምዝኾነ ተሓቢሩ። 
ጸገማት መትነ ልቢ፡ ሓደ ካብ’ቶም 

ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ሞት ዘስዕቡ ኣብ 
ቅድሚት ዝስርዑ ሕማማት ኮይኑ፡ 
ብእትኽተሎ ኣመጋግባ ክውገድ 
ከምዝኽእል እዩ ብክኢላታት ጥዕና 
ዝግለጽ። እዚ ናይ ሕጂ መጽናዕቲ ድማ፡ 
ነቲ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ብብዝሒ ዝርአ 
ጸገማት መትነ ልቢ ንመጀመርያ እዋን 

ልዑል ዓቐን ብርሃን ንነፍሰ-ጾራት ጎዳኢ እዩ ተባሂሉተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝዌስተርን፡ 
ቅድሚ ድቃስ ኣብ ዘሎ ሰለስተ ሰዓታት 
ንልዑል ዓቐን ብርሃን ዝተቓልዓ ነፍሰ-
ጾራት ኣደታት፡ ኣብ ደመን ልዑል 
ዓቐን ሽኮር ንክህልወን ዘሎ ተኽእሎታት 
ብመጠኑ ዝለዓለ ከምዝኾነ ገሊጾም። 

ብመጥቃዕቲ ልቢ ዝሰዓበ ዕንወት ዝጽግን ‘ባዮ-ማተርያል’ ተሰሪሑ
ብተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርንያ 

ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ድሕሪ ወቕዒ 
ልቢ ኣብ ኣካሊት (ቲሹ) ንዘጋጥም ዕንወት፡ 
ካብ ውሽጢ ንደገ ክጽግን ዝኽእል 
ባዮ-ማተርያል ክስራሕ ከምእተኻእለ 
ተሓቢሩ። 
መጥቃዕቲ ልቢ ምስ ዘጋጥም፡ ድሕሪ 

ሽዱሽተ ሰዓታት፡ ቲሹ ናይ ጭዋዳታት 
ልቢ ይሞቱ፡ ኣብ ልቢ በሰላ ይፍጠርን 
ነባሪ ዕንወት ድማ ይወርድን። እዚ 
ዕንወት እዚ ከኣ እታ ልቢ ብግቡእ 
ዕማማታ ንኸይተካይድ ዝዕንቅጽ ምዃኑ 
እዩ ዝግለጽ። እዚ ሓድሽ ባዮማተርያል፡ 
ብጉጅለ ተመራመርቲ ዝተሰርሐ ኮይኑ፡ 
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓሰማታትን 
ኣናጹን ተፈቲኑ ኣተባባዒ ውጽኢት 
ተረኺብዎ ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። 

ክውገደሉ ዝኽእል ሜላ ዘለለየ እንኮ 
መጽናዕታዊ ርኽበት ኮይኑ ከምዘሎ፡ 
እቶም ተመራመርቲ ወሲኾም ገሊጾም። 
ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ደቂ-ኣንስትዮ ነዚ 

ዝተጠቕሰ ዓይነት ኣመጋግባ እናተኸተላ፡ 
ዓቐን ናይ’ቲ ዝበልዓኦ ውጽኢት ስጋ ኮነ 
ጸባ ከምኡ ድማ ዝተመስርሐ መግብታት 
ምስ ዘውሕድኦ፡ ኣብ ጥዕናአን ዝያዳ 
ውጽኢታዊ ግብረ-መልሲ ክርእያ 
ከምዝኽእላ ኣብሪሆም ኣለዉ። እዚ 
መጽናዕቲ እዚ፡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ’ዚ 
ኣርእስቲ ተመርኲሶም ካብ ዝተኻየዱ 
ልዕሊ 700 ሽሕ ደቂ-ኣንስትዮ ዘሳተፉ 
ብርክት ዝበሉ መጽናዕታዊ ጽሑፋት 
ተወኪሱ እዩ ተሰላሲሉ። 

እተን ኣብ ኣመጋግባአን ዓሳ፡ ኣእካል፡ 
ኣሕምልቲ፡ ፍሩታታትን ጥረ-ምረን 
ዘዘውትራ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብጸገማት 
መትነ ልቢ ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎታተን 
ብ25 ሚእታዊት ክትሕት ከሎ፡ 
ብዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ሙማት 
ዕድላተን ድማ ብ23 ሚእታዊት 
ክጐድል ከምዝተዓዘቡ፡ እቶም ኣካየድቲ 
ናይ’ቲ መጽናዕቲ ገሊጾም ኣለዉ። 
ንሳቶም፡ ኣብ’ዞም ዓይነት መግብታት 
ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ባእታታት ጸረ-
ምረታ፡ ጸረ-ነድሪ፡ ናይትሮጂንን ካልኦት 
ማዕድናትን፡ ንደቂ-ኣንስትዮ ዝሓሸ 
ጥዕና ልቢ ክህልወን ከምዝሕግዙ 
ድማ ኣብሪሆም ኣለዉ። 

እቶም ክኢላታት፡ እዚ ዓይነት 
ኣመጋግባ እዚ፡ ዋላ’ኳ ንጥዕና 
ልቢ ክልቲኡ ጾታ ኣርባሒ ምዃኑ 
እንተገለጹ፡ እቲ እወታዊ ውጽኢቱ 
ግን ብዝያዳ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ 
ጎሊሑ ከምዝተዓዘብዎ ገሊጾም። 
ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ደቂ-ኣንስትዮ 
ብዘለወን ናይ ፍርያምነት 
ትዕድልቲ ንሕማማት ልቢ ዝያዳ 
ዝተቓልዓ እኳ እንተዀና፡ ኣብ’ዞም 
ዓይነት መግብታት ዝርከብ ባእታ 
ጸረ-ነድሪ ግና ካብ ንደቂ-ተባዕትዮ 
ዝያዳ ንደቂ-ኣንስትዮ ካብ ጸገማት 
መትኒ ልቢ ከምዝከላኸለለን 
ኣነጺሮም።

ንሳቶም፡ ዝኾነት ነፍሰ-ጾር ኣደ ቅድሚ 
ምድቃሳ ዘሎ ውሑድ ሰዓታት፡ ዓቐን 
ብርሃን ኣምፑልን ካብ ሞባይላት ኮነ 
ላፕቶፓት ዝወጽእ ብርሃንን ከተትሕቶ 

ከምዘለዋ ኣብሪሆም። ወሲኾም ድማ፡ 
እዚ ምስ እትገብር፡ እቲ ኣብ እዋን ጥንሲ 
ኣብ ደም ክፍጠር ዝኽእል ምልዓል ዓቐን 
ሽኮር፡ ብመጠኑ ክትከላኸሎ ከምእትኽእል 
ኣረዲኦም ኣለዉ። እዚ መጽናዕቲ እዚ፡ 
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝቕመጣ ነፍሰ-
ጾራት ኣደታት እዩ ተኻይዱ። እተን 
ሕማም ሽኮር ዘይብለን ክነሰን ግን ከኣ 
ኣብ እዋን ጥንሲ ኣብ ደመን ልዑል 
ዓቐን ሽኮር ዝተረኽበለን ኣደታት፡ 
ቅድሚ ምድቃሰን ዘሎ ሰለስተ ሰዓታት፡ 
ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መሳርሒታት 
ንዝተተፍአ ልዑል ዓቐን ብርሃን ይቃልዓ 
ምንባረን፡ ኣብ’ቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ 
ተገሊጹ ይርከብ። 
እቶም ተመራመርቲ፡ ኣብ እዋን 

ጥንሲ ዝፍጠር ምልዓል ዓቐን ሽኮር ኣብ 
ደም፡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ማለት 

ብምልዓል ክብደት ኣካላትን ዕድመን 
ናይ’ታ ኣደ ከምዝፍጠር ኣረዲኦም። 
እዚ ንልዑል ዓቐን ብርሃን ካብ ምቅላዕ 
ዝፍጠር ምልዓል ዓቐን ሽኮር ኣብ ደም፡ 
እቲ ክሳብ ሕጂ ከይተለለየ ዝጸንሐ ግን 
ከኣ ብቐሊሉ ክውገድ ዝኽእል ምንጪ 
ጸገም ጥዕና ኣብ ነፍሰ-ጾር ኣደታት 
ከምዝኾነ ድማ ገሊጾም። ኣቐዲሞም 
ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ከምዘነጽርዎ፡ 
ቅድሚ ድቃስ ኣብ ዘሎ ውሑድ ሰዓታት 
ንልዑል ዓቐን ብርሃን ምቅላዕ፡ ዘይግቡእ 
ምቁጽጻር ዓቐን ሽኮር ኣብ ደም፡ ምልዓል 
ጸቕጢ ደምን ሕማማት መትነ ልብን 
ዝኣመሰሉ ጥዕናዊ ጸገማት ከምዘኸትል 
እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። 
ብደረጃ ዓለም፡ ኣብ እዋን ጥንሲ 

ዝፍጠር ምልዓል ዓቐን ሽኮር ካብ ዓመት 
ናብ ዓመት እናዛየደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። 

እዚ ጸገም እዚ ኣብ ዝቕጽል ዓመታት 
ኣብ ጥዕና እታ ኣደን እቲ ናጽላን፡ 
ሕልኽላኻት ከስዕብ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ 
ኮይኑ፡ ኣብ እዋኑ እውን ነቲ ኣብ ማህጸን 
ኣደኡ ዘሎ ናጽላ ክቐትል ከምዝኽእል 
እዩ ብክኢላታት ጥዕና ዝንገር። እቶም 
ተመራመርቲ ዋላ’ኳ ኣየናይ ምንጪ 
ብርሃን እዩ ነዚ ጸገም ጥዕና ከምጽእ 
ዝኽእል ብንጹር ከለልዩዎ ኣይኽኣሉ፡ 
ቅድሚ ድቃስ ኣብ ዘሎ ሰዓታት፡ ልዑል 
ዓቐን ብርሃን ክተፍእ ዝኽእል ዝኾነ 
መሳርሒ ካብ ምጥቃም ምቑጣብ ግን 
እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ከምዝኾነ ገሊጾም 
ኣለዉ። 
ኣብ መወዳእታ፡ ዝኾነ ሰብ ብፍላይ 

ከኣ ነፍሰ-ጾራት ኣደታት፡ ከይደቀሳ ከለዋ 
ኣብ ዘሎ ውሑድ ሰዓታት፡ ምንጪ እቲ 
ዝጥቀማሉ ብርሃን ከደብዝዛ፣ እንተተኻኢሉ 
ከኣ ከም ሞባይል፡ ታብለትን ላፕቶፕን 
ካብ ምርኣይ ክቑጠባ መኺሮም።

እዚ ኣብ ምጽጋን ዝዓነዉ ቲሹታት ልቢ 
ልዑል ብቕዓት ከምዘለዎ ብዝተፈላለዩ 
ክኢላታት ዝግለጽ ዘሎ ባዮማተርያል፡ 
ዋላ’ኳ ኣብ 2009 ተፈቲኑ እንተነበረ፡ 
ብዝነበሮ ምፍራይ ትሕዝቶ ግን ናብ ልቢ 
ብዝቐለለ መንገዲ ክኣቱ ስለዘይከኣለ፡ ኣብ 
እዋኑ ኣብ መዓላ ክውዕል ሕጽረታት 
ከምዘለዎ እዩ ተገሊጹ ነይሩ። ኣብ’ዚ 
ሕጂ እዋን ግን፡ እዞም ተመራመርቲ 
ንትሕዝቶ እቲ ባዮማተርያል ብምድቓቕ፡ 
ብሰራውር ደም ኣቢሎም ናብ ልቢ 
ከምዝኣትዉ ገይሮም ዳግመ ምትዕርራይ 
ገይሮምሎም ከምዘለዉ ሰራሕቱ ሓቢሮም 
ኣለዉ።
እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ እንስሳታት 

ተፈቲኑ ዘሎ ጸጋኒ መድሃኒት፡ ናብ’ቶም 
ብመጥቃዕቲ ልቢ ዝዓነዉ ሰራውር ደም 

ብምእታው፡ ነቲ ካብ ካልእ ብዝመጹ 
ዋህዮታት ኣብ ልቢ ክፍጠር ዝኽእል 
ነድሪ ብመጠኑ ከምዝከላኸል ገሊጾም። 
ብተወሳኺ፡ እቲ ብሰራውር ደም ዝኣተወ 
ባዮማተርያል፡ ዕብየት ዋህዮታት ንክህሉ 
ብምትብባዕ ኣብ ልቢ ናይ ምሕዋይ 

መስርሕ ከምዘካይድ እቶም ተመራመርቲ 
ትዕዝብቶም ገሊጾም ኣለዉ። 
እዚ ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ሰባት ክፍተን 

ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ባዮማተርያል፡ 
ቅድሚ ኣብ ሕክምናዊ መዓላ ምውዓሉ፡ 
ካልኦት ተወሰኽቲ መጽናዕትታት 

ከምዝካየደሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ብተወሳኺ፡ 
እዚ ባዮማተርያል እዚ፡ ብዘይካ ኣብ 
ልቢ ንዝወረደ ዕንወት ምጽጋን፡ ኣብ 
ብቐሊሉ ክጽገኑ ዘሸግሩ ካልኦት ክፍሊ 
ኣካላት ማለት፡ ኣብ ሓንጐል ብዝሰዓበ 
ሓደጋ ዝኽሰት ምቕዳድ ሰራውር ደም 
ንምዕራይ ተስፋታት ከምዘለዎ እውን 
እቶም ሰራሕቱ ኣብ መወዳእታ ገሊጾም።

ቅድሚ ግዜኡ ንዝውለድ ናጽላ ጸባ ኣደ ኣገዳሲ ከምዝዀነ ተገሊጹ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲንብራ - ስኮትላንድ 

ዝመደበሮም ተመራመርቲ፡ ኣብ ዘይእዋኖም 
ዝተወልዱ ናጽላታት፡ ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ 
ክትትል ኣብ ዝህልዉሉ ግዜ ዝወስድዎ 
ብዝሒ ጸባ ኣደ፡ ንምዕባለ ሓንጐሎም ኣዝዩ 
ጠቓምን መሰረታዊን ምዃኑ ገሊጾም። 
ኣብ መዓልቶም ከይኣኸለ ዝተወልዱ 

ናጽላታት ዝርከብ ምስ ምምሃርን ምሕሳብን 
ዝተሓሓዝ ክፋል ሓንጐል፡ ዘይማዕበለ 
ከምዝዀነ እዩ ዝሕበር። የግዳ፡ እቶም 
ኣብ ግቡእ ግዜኦም እኹል ዓቐን ጸባ 
ኣደ ዝምገቡ ኣብ ዘይእዋኖም ዝተወልዱ 
ናጽላታት፡ ምዕባለ ሓንጐሎም፡ ኣብ ሓጺር 
እዋን፡ ማዕረ’ቶም ኣብ ግዜኦም ዝተወልዱ 
ናጽላታት ከምዝኸውን ሓቢሮም። 
እዚ ኸኣ፡ ነቲ ብሰንኪ እቲ ናጽላ ኣብ 
ዘይእዋኑ ብምውላዱ ድሒሩ ክመጽኦ 
ዝኽእል ምስ ምምሃር ዝተሓሓዝ ጸገማት 
ብኸፊሉ ከጕድሎ ከምዝኽእል ወሲኾም 
ኣመልኪቶም።

 ዓመታዊ 15 ሚልዮን ናጽላታት ኣብ 
ዘይእዋኖም ማለት ቅድሚ 37 ሰሙናት 
ይውለዱ። እዚ ጸገም እዚ፡ ኣብ ናጽላታት 
ካብ ዝርአ ቀንዲ ምኽንያት ሞትን ስንክልናን 
ምዃኑ ይግለጽ። ዋላ’ኳ ኣብ ኩሎም 
ናጽላታት እንተዘይኰነ፡ ኣብ ዘይእዋኖም 
ዝተወልዱ ናጽላታት፡ ብዝያዳ ምስ ምምሃር፡ 
ምስማዕን ምርኣይን ዝተሓሓዙ ጸገማት፡ 

ከምኡ ድማ ንምልማስ ናይ ሓንጐል 
ዝተቓልዑ ከምዝዀኑ ይሕበር። ኣብ ጸባ 
ኣደ፡ ከም ስብሒ፡ ፕሮቲን፡ ማዕድንን ካልኦት 
ተጻዋርነት ዓቕሚ ናጽላታት ከዕብዩ ዝኽእሉ 
ጠቐምቲ ባእታታትን ብብዝሒ ስለዝርከቡ፡ 
ንምዕባለ ሓንጐል ሓደ ናጽላ ኣዝዩ ኣገዳሲ 
ከምዝዀነ ክኢላታት ጥዕና ብተደጋጋሚ 
ዝገልጽዎ ሓቂ እዩ።
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