መበል 29 ዓመት ቁ. 176
ገጽ 3

ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ...

ረቡዕ 25 መጋቢት 2020
ገጽ 4

ብኣጋ ምትንሳእ ንኹላትና ...

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 5

ገጽ 8

ገጽ 9

ምሃብን ምቕባልን

ምውሓስ ድሕነት ...

ስፖርታዊ ውድድራት...

ማእከል - ንጥፈታት ኮማዊ ፖሊስ ንምድንፋዕ ተዘትዩ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብ22 መጋቢት ንጥፈታት ኮማዊ ፖሊስ ንምድንፋዕ
ዝዕላማኡ ዘተ ኣብ ኣስመራ ተኻዪዱ።
ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኮሎኔል በየነ
ኢሳቕ፡ ንንጥፈታትን ዕላማታትን ፖሊስን

ፖሊስ ትራፊክን ከምኡ’ውን ኣበርክቶ
ኮማዊ ፖሊስ ድሕሪ ምብራህ፡ ኣብ
ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ
ዞባ ማእከል ናይ ዝተመዝገቡ ገበናትን
በደላትን - ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት

ተመሳሳሊ እዋን ብምንጽጻር ጸብጻብ
ኣቕሪቡ።
ኮማዊ ፖሊስ፡ ምስ ፖሊስ ብምትሕብባር
ጸጥታን ሰላምን ኣብ ምውሓስ ዘሰላስሎ
ዘሎ ንጥፈታት ዝነኣድ ምዃኑ ዝጠቐሰ

ኮሎኔል በየነ፡ በብእዋኑ ዝቀላቐሉ ገበናትን
በደላትን ኣብ ምክልኻልን ምቅላዕን፡
ኣበርክቶኡ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ንዝያዳ ኣድማዒ
ስራሕ፡ እቲ ኣብ መንጎ ኮማዊ ፖሊስን

መደበራት ፖሊስን ዘሎ ናይ ስራሕ
ዝምድናታት ክሰፍሕን ክድልድልን
ተላብዮም።
ኣብ’ቲ ዘተ፡ ኣዘዝቲ መደበራት ፖሊስ
ዞባ ማእከል ተረኺቦም ነይሮም።

ስ/
ዓ
ብ
ዱ
ኢ
ብ
ራ
ሂ
ም

ጋሽ-ባርካ - ኣብ ኣተኣላልያ ስንኩላንን
ኣረጋውያንን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ - ንኡሳን
ዞባታት መንሱራን ሃይኮታን፡
ኣብ ኮማዊ ኣተኣላልያ ስንኩላን፡
ኣረጋውያንን ጽጉማት ወገናትን
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን
ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽ-ባርካ፡
ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ
ተስፋገብርኤል ገብረስላሴ፡ ንኣባለት
ሽማግለ ኮም ዝሰረቱ ተሃድሶን
ምዕባለን ኣብ ዓድታትን ምምሕዳራት
ከባቢን ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ፡

ሕብረተ-ሰብ ኣብ መንጎኡ ዝርከቡ
ስንኩላን፡ ኣረጋውያንን ካልእ
ጸገማት ዘለዎምን ዜጋታት ኣለልዩ፡
ንምሕጋዞም ክገብሮ ኣብ ዝግባእ
መብርሂ ሂቡ።
እቲ መደብ፡ ኣቐዲሙ ኣብ
ስንኩላን ጥራይ ዘተኰረ ብምንባሩ፡
ኣረጋውያንን ካልኦት ጽጉማትን
ግዳይ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሕሰም
ክኾኑ
ምጽንሖም
ዝጠቐሳ
ሞያውያን ናይ’ቲ ዓውዲ ብወገነን፡
ክሳብ ዓድታት ዝወርድ ኣወዳድባ

ብምሓዝ፡ ስንኩላንን ኣረጋውያንን
ጽጉማትን ብዓቕሞምን ዝንባለኦምን
ዝሰርሑሉን ዝሕገዙሉን ዕድል
ዝፈጥር ብምዃኑ፡ ሽማግለታት
ኮማዊ ተሃድሶን ልምዓትን ብዕቱብ
ክሰርሓሉ ኣተሓሳሲበን።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ኣቶ
ሸኸዲን ሳልሕ፡ እዚ ጉዳይ’ዚ ነፍሲወከፍ ዜጋ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ
ሓገዝ ዘድልዮም ብምልላይ ጭቡጥ
ሓበሬታ ክህብን፡ ዓቕሙ ዘፍቅዶ
ኣበርክቶ ክገብርን ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ን/ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ፈስቲቫል ተመሃሮ ተኻዪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ተመሃሮ
17 መባእታ፡ ማእከላይን ካልኣይን
ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝተሳተፍዎ
ፈስቲቫል፡ ብ21 መጋቢት ተኻዪዱ።
እቲ “ኣብያተ-ትምህርትና መሰረት
ኩሉ ምዕባለና” ኣብ ትሕቲ ዝብል
ቴማ ዝተኻየደ ፈስቲቫል፡ ኣብ
ባህሊ፡ ስነ-ጽሑፍ፡ ውድድር ሓፈሻዊ
ፍልጠት፡ ክትዕ፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ስፖርት ዘተኰረ ውድድራት
ዘጠቓለለ ነይሩ።

ኣብቲ ፈስቲቫል ዝተሳተፋ ኣብያተትምህርቲ፡ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019
ጀሚሩ ብደረጃ ክፍሊን ኣብያተትምህርቲን ክግበር ኣብ ዝጸንሐ
ውድድራት ጸብለልታ ዘርኣያ ምዃነን፡
ሓላፊ ባህሊ፡ ስፖርትን ጥዕናን ንኡስ
ዞባ ዓዲ-ቐይሕ መምህር ኣማኑኤል
መልኣከ ገሊጹ።
ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ፡
ዕላማ’ቲ ፈስቲቫል፡ ተመሃሮ ብኣካልን

ኣእምሮን ተሃኒጾም፡ ተውህቦኦም፡
ዝንባለኦምን መንነቶምን ዘለልዩሉ፡
ከምኡ’ውን ፍልጠቶምን ሓድነቶምን
ዝያዳ ዘሐይሉሉ ምዃኑ ብምሕባር፡
ኣብያተ-ትምህርቲ ክምዕብላን ብሉጻት
ክኾናን ዝያዳ ጻዕሪ ከምዘድሊ
ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣብቲ ዝተኻየደ
ውድድራት ንዝተዓወታ ኣብያተትምህርቲ ሽልማት ተዓዲሉ።

ሓረስቶት መትከል ኣቤት፡ ምድላዋቶም
ንክራማት የጻፍፉ
ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ መትከል
ኣቤት - ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ካብ ከበሳ
ዝወርድ ወሓይዝ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል፡
ዓግማትን ጀሪፋትን ናይ ምጽጋን
ወፈራታት የሰላስሉ ኣለዉ።
እቶም ሓረስቶት፡ ዝሓለፈ ዓመት
ብዝወረደ ብርቱዕ ውሕጅ ዝተሰብረ
ዓግምን ጀሪፍን ንምፍዋስ፡ 80 ጽምዲ
ኣብዑርን ልዕሊ 100 ጉልበት-ሰብን
ብምውፋር ይነጥፉ ከምዘለዉ ገሊጾም።
ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ድማ
ሓቲቶም ኣለዉ።
ኣብ ምምሕዳር ከባቢኦም ብናይ ከበሳ

ውሕጅ ዝሰቲ 950 ሄክታር መሬት
ከምዘሎ፡ ዛጊት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዘሎ
ግን፡ 450 ሄክታር ጥራይ ምዃኑ ዝሓበረ
ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ መትከልኣቤት ኣቶ ዑስማን መሓመድ-ዓሊ፡ ነቲ
ዝተረፈ 500 ሄክታር ክጥቀሙሉ ምእንቲ፡
ክኢላዊ ሓገዝ መሃንድሳት ከምዘድልዮም
ኣገንዚቡ።
ብሕርሻን መጓሰን ዝናበራ 670
ስድራ-ቤታት ዝቕመጣኣ ምምሕዳር
ከባቢ መትከል-ኣቤት፡ መደበር ጥዕናን
ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤትትምህርትን ኣለዋ።

ኣቑርደት - ንጥፈታት ከባብያዊ
ጽሬት ውጽኢት ሂቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት፡ ንቕሓት
ሕብረተ-ሰብ ኣብ ኣገዳስነት ኮም ዝመርሖ
መደባት ጽሬት ብምብራኹ፡ ተርእዮ
ብሰንኪ ጉድለት ጽሬት ዝስዕቡ ሕማማት
እናነከየ ይመጽእ ከምዘሎ፡ ሞያውያን
ጥዕና ገሊጾም።
ዳይረክተር ሆስፒታል ኣቑርደት ዶክተር
ወልዱ ዮውሃንስ፡ መደባት ውልቃውን
ከባብያውን ጽሬት ብግቡእ ምስ ዝትግበሩ፡

ዝበዝሑ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክግትኡ
ከምዝኽእሉ ብምጥቃስ፡ ዜጋታት ብዝለዓለ
ክደፍኡሉ ጸዊዑ።
ሓላፊ ከባብያዊ ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ
መንእሰይ ዳኒኤል ኪዳነ ብወገኑ፡ ብዝተኻየደ
ጐስጓሳት፡ ካብ 102 ዓድታት ድሮ እተን 43
ተጠቀምቲ ዓይኒ-ምድሪ ክኾና ከምዝበቕዓ
ብምሕባር፡ ዝተረፋ ብዝቐልጠፈ ኣሰረን
ክስዕባ ይስራሓሉ ከምዘሎ ሓቢሩ።

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.176

ኤርትራ

ሌላ ምስ ን/ዞባ ቃሩራ

መርሃዊ ገብረሚካኤል
ስእሊ - ክብሮም ጸሃየ
ንኡስ ዞባ ቃሩራ፡ ብ11 ምምሕዳር
ከባቢታትን 24 ዓድታትን ዝቘመ
ንኡስ ዞባ ኮይኑ፡ ብስድራ-ቤታት
ኣስታት 5,340፡ ብትንፋስ ከኣ ኣስታት
24,370 ብዝሒ ህዝቢ ኣለዎ። እዚ
ንኡስ ዞባ፡ ንክልተ ብሄራት - ትግረን
ራሻይዳን ዝሓቁፍ ኮይኑ፡ ብደቡብ
ምስ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ብምዕራብ
ምስ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ፡ ብሰሜን
ምስ ሃገረ ሱዳን (ቃሩራ ናይ ሱዳን)
ብምዕራባዊ ምብራቕ ምስ ንኡስ ዞባ
ናቕፋ ይዳወብ።
መነባብሮ ህዝቢ፡ ኣብ ሰበኽ ሳግማዊ
ህይወት ዝተሰረተ - ምስ ጠለ-በጊዕ
ዝተኣሳሰረ እዩ። ውሑድ ዝቑጽሩ
ብንግዲ ህይወቱ ዝመርሕ ሕብረተ-

ኣማሕዳሪ ንእስ ዞባ ቃሩራ
ሰብ እውን ኣሎ። ንኡስ ዞባ ቃሩራ፡
ምስ’ቲ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ዘይምቹእ
ምዃኑ - ብገረብ ተምሪ ሙሳ
ብምጉባኡ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ዝዝውተር
ሕርሻዊ ንጥፈታታ ኣዝዩ ውሱን
እዩ። ህዝቢ ግን፡ ንኩሉ ብድሆታት
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ቃሩራ
ንምስዓርን፡ ቀጻልነት ዘለዎ ሕርሻዊ
ንጥፈታት ንምስልሳልን ኣብ ዕቱብ
ጻዕሪ ከም ዝርከብ፡ ኣመሓዳሪ
ንኡስ ዞባ ቃሩራ ኣቶ እድሪስ ዓሊ
መሓመድ የረድእ።
ኣብ ትምህርታዊ ኣገልግሎት
ኣቶ እድሪስ፡ መንግስቲ - እቲ ንኡስ
ዞባ ብኩሉ መዳያት ዝተማልአ
ኣገልግሎት ትምህርቲ ንኽረክብ
ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ብምምጓስ፡
ከም መቐጸልታኡ ኣብዚ ሕጂ
እዋን ኣብቲ ርሕቕ ዝበለ ከባቢታት
ናይ’ዚ ንኡስ ዞባ - ማለት ኣብ
ርሒብ፡ ግራት፡ ሓሊበት፡ ዓራግን
ሕሽክብን ሓደስቲ ኣብያተ
ትምህርቲ ንምኽፋት - ገለ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ምዝዛም ህንጻኡ
ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣገልግሎት ጥዕና ብዝምልከት፡ ኣብቲ
ንኡስ ዞባ ክልተ መደበራት ጥዕና - ኣብ
ቃምጨዋን እማህሚመትን ከምዘለዋን፡
ዝምስገን ኣገልግሎት ይእንገድ ምዃኑን፡
ካብ ሕጂ ንደሓር ወይ ንቐጻሊ ግን፡

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ተስፋኣለም የማነ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ለይ-ኣውት
ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ
ሳምራዊት ሃብተ

ሳምራዊት መለስ
ትንሱእ ፍስሃየ

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ምስ’ቲ ዝውስኽ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢን
ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮን፡ ንተወሰኽቲ
ትካላትን ሰብ-ሞያን ጥዕና ክሕሰበሉ
የተሓሳስብ። “ብፍላይ ኣብ’ቲ ምስ
ፍጹም ሰበኽ ሳግማዊ ህይወት ዝነብር
ህዝቢ - ንዓኡን ንጥሪቱን ኣገልግሎት
ጥዕና ወሳኒ ብምዃኑ፡ ሚንስትሪ ጥዕና
ምስ መሻርኽቱ ተሓባቢሩ ናይ ኣጋር
ሓካይም እንተዝምደብ፡ ውጽኢታውነቱ
ኣብ ግብሪ ምተራእየ።” ኢሉ ኣቶ
እድሪስ ዓሊ።
ምስ’ቲ ዘይምቹእ ጂኦግራፍያዊ
ኣቃውማን ሕጽረት መራኸቢታትን
ናይ’ዚ ከባቢ፡ ናይ ጥዕና መደብ
ብሓፈሻ፡ መደባት ክንክን ኣደን ህጻንን
ክታበትን ድማ ብሕልፊ እንተደኣ
ተደፊኡሉ፡ ልዕሊ ካልእ ኣማራጺታት
ጸብለል ኢሉ ክቐርብ ከምዝኽእል
እውን ወሲኹ ኣገንዚቡ።
ኣብ ቀረብ ዝስተ ማይ ኣብ ዝሃቦ
መብርሂ፡ ብዘይካ ማህሚመትን
ቃምጨዋን ኣብ ዝተረፈ ከባቢታት
ናይ’ዚ ንኡስ ዞባ፡ ጽሬቱ ዝተሓለወ
ማይ ንምቕራብ ኣብ ቀጻሊ ጻዕርታት
ከምዝርከቡ፡ ዘይምጥርናፍ ዓድታት
እቲ ዝዓበየ ሽግር ይኸውን ስለዘሎ ግን፡
ህዝቢ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ኣብ ዝማእከለ
ከባቢ ንምጥርናፍ እንተዝሕግዝ፡ ቀረብ
ማይ ጥራይ ዘይኮነ፡ ካልእ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት እውን ብዘይ ዝኾነ ጸገም
ክትግበር ከምዝኽእል የዘኻኽር።
ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ፋሕ ኢሎም
ዝቕመጡ ዝነበሩ ዜጋታት ኣብ
ዓራግ ከምኡ እውን ኣብ ሓሊበት
ብምጥርናፍ፡ ዝተማልአ ኣገልግሎት
ክረኽቡ ክኢሎም ከምዘለዉ ኣቶ
እድሪስ ዓሊ ኣብ መብርሂኡ ሓቢሩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከባቢታት
ሕሽክብ ብፍላይ ዋሕዲ ዝስተ
ጽሩይ ማይ ከምዘሎ ብምምልካት፡
ንምፍታሑ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት
ኣብ ምርድዳእ ከምዘለዉ ገሊጹ።
ህዝቢ ንኡስ ዞባ ቃሩራ፡ ብሶላርን
ብሞተረታትን ተሓጊዙ ካብ ዒላታት
ማይ ክሰቲ በቒዑ ከምዘሎን፡ ንዝተረፈ
ከባቢ ቅልጡፍ ፍታሕ ኣብ ምንዳይ
ከምዘለዉን ኣመልኪቱ።
መራኸቢታት መጐዓዝያ ኣብ
ዝምልከት፡ ህዝቢ ተበግሶ ወሲዱ ዝሰርሖ
ናይ ሓመድ ጽርግያ ከምዘሎ - እዚ
ድማ፡ ሓደ ካብ ማህሚመት ተበጊሱ
ብዓረይቶ ኣቢሉ ፋሕ፡ ብሌቓትን ዜሮን
ሰንጢቑ ምስ ሓጽረት ዝበሃል ቦታ
ኣራኺቡ ንኣግራዕ ቆሪጹ - ብቐጥታ
ናቕፋ ዘእቱ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ
ካልኣይ ብተመሳሳሊ - ካብ ማህሚመት
ተበጊሱ ብቀብረውአት ኣቢሉ ቀይሕ

መሬት ሰንጢቑ ክሳብ ዓራግ ዝበጽሕ
ናይ ሓመድ ጽርግያ ምዃኑ ገሊጹ።
ስለ’ዚ ድማ ህዝቢ ጉዳያቱ ከሳልጠሉ
ዝኽእል ናይ ሓራት ኣገልግሎት
ከምዝጸንሖ፡ እንተኾነ - ምስ ክረምታዊ
ዝናብ እቲ ጽርግያታት ተበላሽዩ
ብሕልፊ ነተን ዝተመደባ ናይ ሓራት
መካይን ስለዘጸገመ፡ እቲ ኣገልግሎት
ክቋረጽ ከምእተገደደ ኣረዲኡ።
ከም ሳዕቤኑ፡ ህዝቢ ብናይ ውልቂ
ኣውቶቡሳት ክግልገል ከም ዝጀመረ፡
እዚ ግን ክፍሊቱ - ንኣብነት ካብ
ማህሚመት ክሳብ ናቕፋ ወይ
ብኣንጻሩ ኣብ ዘሎ መስመር
- ክሳብ 600 ናቕፋ ዝበጽሕ
ኣዝዩ ዝተጋነነ ዋጋ ስለዝሕተቶ፡
ህዝቢ ኣብ ዘይተደልየ ምዝመዛ
ከምእተሸመ፡ ድሒሩ ግን ግቡእ
ቁጽጽር ስለዝተገብረሉ ማእከላይ
ናይ መጐዓዝያ ኣገልግሎት ይረክብ
ከምዘሎ ጠቒሱ። ምምሕዳር ንኡስ
ዞባ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተረዳዲኡ
ስለዘሎ እውን፡ ሓደስቲ ናይ መንግስቲ
ኣውተቡሳት ዝምደባሉ ግዜ ርሑቕ
ክኸውን ከምዘይክእል ሓቢሩ።

ሓላፊ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ቃሩራ
ኣቶ መሓመድ እድሪስ መሓመድ
ዓሊ ድማ፡ ንኩነታት ኣብያተ-ትምህርቲ
ዝምልከት ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ። ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ 9 ኣብያተ-ትምህርቲ - ማለት
ሰለሰተ ናይ መባእታን ማእከላይን
ደረጃታት፡ ሓንቲ ካብ’ዚኣተን ካብ
መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣገልግሎት
እትህብ፣ ኣርባዕተ ናይ መዋእለ ህጻናት
ከምኡ እውን ክልተ ናይ ዓረዮት
ኣብያተ-ትምህርቲ ከምዘለዋ ገሊጹ።
ተወሰኽቲ 22 ነቚጣታት ትምህርቲ
ንዓበይቲ ከምዘለዋ ድሕሪ ምሕባር
ከኣ፡ 89 ሚእታዊት ተቐማጦ ናይቲ
ከባቢ ሰበኽ ሳግም ብምዃኑ፡ ህጻናት
ትምህርቲ ክቐስሙሉ ዝኽእሉ ግዜ
ብከንቱ ንከይሓልፍ - ካብተን ትሽዓተ
ናይ መባእታ ኣብያተ-ትምህርቲ
እተን ኣርባዕተ ኣብ ወቕቲ ክራማት
ኣካዳምያዊ ንጥፈታተን ከምዘሰላስላ
ኣረዲኡ።
ዕብየት ተሳትፎ ተመሃሮ ኣብ ካልኣይ

ሓላፊ ትምህርቲ ንእስ ዞባ ቃሩራ
ደረጃ - ምስናይ ዝሓለፈ ዓመታት
ክወዳደር እንከሎ ዝምስገን ምዃኑ
ዝጠቐሰ ኣቶ መሓመድ፡ ቁጽሪ ናይቶም

ናብ ገጽ 12 ይቕጽል
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መደብ
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ዜናትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜናዓረብ
ገለብደሓን/ቴራብ
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መደብህርመት
ዜናትግርኛ
ሙ/ድራማ
ዜናዓረብ
መደብህርመት
ማእገር
ዜናትግረ
መደብሽንግርዋ
ዜናትግርኛ
ፍሉይመደብ
ዜናዓረብ
ኢድኣት
ዜናእንግሊዝ

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.176

ኤርትራ

ዓወት ክንፈ
ብዛዕባ ጽሬት ብዝተፈላለዩ ወገናት
ዝወሃብ መግለጺ ዝተፈላለየ እዩ። ንኣብነት፡
ሓንቲ ኣደ ንሓደ ንእሽቶ ወዳ ኣእዳዉን
ገጹን ክሕጸብ ምስ እትውከሶ፡ ኣጻብዕቱ
ብማይ ብምጥልቃይን ከናፍሩ ብምትርካስን
እኹል እዩ ኢሉ ይሓስብ ይኸውን። እታ
ኣደ ግን ጽሬት እንታይ ከም ዘጠቓልል
ኣዳዕዲዓ ትፈልጥ እያ። ናብቲ ቡንባ ዘላቶ
ቦታ ትወስዶ እሞ እናወጨጨ ኣእዳዉን
ገጹን ብማይን ብሳሙናን ትሓጽቦ።
ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብዛዕባ ጽሬት
ንምጉስጓስ ዝተገብረ ጻዕርታት ሰባት
ኣተሓሳስባኦም ንኸመሓይሹ ከም ዝሓገዘ
ታሪኽ ይምህረና እዩ። ኣብ መበል 18ን
19ን ዘመናት ኣብ ኣውሮጳን ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካን ጽሬት ጠፊኡ
ግዕዝይና ኣስፋሕፊሑ ብምንባሩ፡ ኣብቲ
እዋን ዝነበሩ ሚስዮናውያን ዳርጋ ‘ናይ
ጽሬት ሰረተ-እምነት’ ክብሃል ዝክኣል
ስብከት ይሰብኩ ነበሩ። ብመሰረት እቲ
ሰረተ-እምነት፡ ርስሓት ምስ ሓጢኣት
ክተሓሓዝ ከሎ፡ ጽሬት ግን ንሓደ ሰብ ምስ
ኣምላኽ ከም ዘቀራርቦ ገይርካ ይውሰድ
ነበረ።
ብኣገላልጻ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና፡
ጽሬት ‘ጥዕና ንምሕላውን ካብ ዝተፈላለዩ
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻልን
ዝዝውተር ንጥፈት’ ተባሂሉ ይትርጎም።
እዚ ኣብ ጥዕና ወዲ-ሰብ ልዑል ኣገዳስነት
ዘለዎን ንከባቢ ጽቡቕ ትርኢት ንክህልዎ
ዝሕግዝን ንጥፈት፡ ብዝኾነ ክፋል
ሕብረተሰብ ክዝውተር ዝግብኦ ደኣ
ይኹን እምበር፡ ብዝያዳ ግዳ ብትካላት
ጥዕና፡ ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣፍረይቲ
ቀመማዊ ፍርያትን ክዝውተር ከም
ዝግብኦ ይእመነሉ።
ኣብ ሃገርና ብሒደት ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ዝዝውተር ኣገባባት ጽሬት
ዝምስገን እኳ እንተኾነ፡ ኣብ መብዛሕትአን
ዝረአ ግዕዝይና ግዳ ኣመና ዘሰክፍ
እዩ። ካብዚ ብምቕጻል፡ ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ቱሪዝም ብዝግባእ ክግንዘብኦ
ብዛዕባ ዝግበአን ጠንቅታት ብከላ መግብን
ውሑስ ኣገባባት ጽሬትን ዝዝቲ ጽሑፍ
ስዒቡ ክቐርብ እዩ።

ጠንቅታት ብከላ መግቢ
ብከላን ምረዛን መግቢ ዝጠንቆም መግቢወለድ ሕማማት (foodborne diseases)፡
በዞም ዝስዕቡ ዝተፈላለዩ ጉድለታት ጽሬት
ክኽሰቱ ይኽእሉ።
1) ነገራዊ (physical) ብከላ፡ ብግቡእ
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ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ጽሬትን
ንዘይተዓቀበ መግቢ ካብ ደገ ዝኾነ ደረቕ
ነገር ምስ ዝኣትዎን ምስ መግቢ ተሓዊሱ
ምስ ዝብላዕን ዝፍጠር ጉድለት ጽሬት
ኮይኑ፡ ጸጸር፡ ሓመድ፡ ስብርባራት ጣውላ፡
ቤትሮን ኣዕጽምትን፡ ገፈል-መፈልን ተረፍመረፍ መግቢን፡ ...ወዘተ ብኣብነት ክጥቀሱ
ይኽእሉ። መብዛሕትኡ እዋን ቀንዲ
ምንጪ ናይዞም ጠንቅታት ደሮና፡ ሰንኮፍ
ኣቀማምጣ ንብረት፡ ሓሸራ፡ መመላኽዒ፡
ከባብያዊ ርስሓት፡ ጸጉሪን ጽፍሪን እዮም።
2) ቀመማዊ (Chemical) ብከላ፡
መብዛሕትኡ እዋን ካብ ሸለልትነትን
ዘይንቕሓትን ሰራሕተኛታት ክሽነ ዝብገስ
ኮይኑ፡ ባህርያውን ሰብ-ሰርሖን ቀመማዊ
ትሕዝቶ ዘለዎ ዘይተደልየ ባእታ ምስ
መግቢ ምስ ዝሕወስ ክፍጠር ዝኽእል
ጉድለት ጽሬት እዩ። ንመጽረይን
መንጽህን ዘገልግሉ ብቀመማዊ ባእታ
ዝቖሙ ጸረ-ባልዓት፡ በረኪና፡ ኦሞ፡ ሊሊ፡
ሕቃቕ ሳሙና፡ ...ወዘተ ዝኣመሰሉ ናይ
ጽሬት መሳርሒታት ምስ መግቢ ምስ
ዝሕወስ ዝኽሰት ጠንቂ ብከላ መግቢ
ድማ እዩ።
3) ስነ-ህይወታዊ (biological) ብከላ፡
ድማ ብዓይኒ ክርኣዩ ዘይክእሉ ንጥዕና ወዲሰብ ተጓዳእቲ ዝኾኑ ባክተርያ፡ ቫይረስ፡
ፓራሳይት፡ ...ወዘተ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ
ደቀቕቲ ታህዋስያን ኣብ መግቢ ምስ
ዝሕወሱ ዝኽሰት ጉድኣት ኮይኑ፡ ከም
ውጽኣት፡ ኤች-ፓይሎሪ፡ ረኽሲ መዓናጡ፡
…ወዘተ ንዝኣመሰሉ ሕማማት ዘቃልዕ
ሓደገኛ ብከላ እዩ። ብፍላይ ብባክተርያ
ዝኽሰት ብከላ ዝበዝሕ እዋን ጠንቂ ምረዛመግቢ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ሓደ ዋህዮ
ባክተርያ ኣብ ዝመችኦ ሙቐት ኣየር
ኣብ ውሽጢ 7 ስዓታት ክሳብ 2 ሚልዮን
መጠኑ ክራባሕ ዝኽእል ብምዃኑ እዩ።

ኣገባባት ጽሬት
ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ
መዓልታዊ ናይ ስራሕ ንጥፈታተን
ከዘውትራኦም ካብ ዝግብአን ኣገባባት
ጽሬት እዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ ብቐዳምነት
ክጥቀሱ ይኽእሉ።

1) ጽሬት ኣካላት
እዚ ዓይነት ጽሬት፡ ደጋዊ ኣካላት ወዲሰብ ንጹህን ግሩምን ኮይኑ ንኽረአ ዝግበር
ኣገባባት ክንክን ሰብነት ኮይኑ ንምሕጻብ
ኣካላት፡ ኣእዳው፡ ጸጉሪ፡ ገጽ፡ ኣፍ፡ እዝኒ፡
ክዳን፡ ...ወዘተ የጠቓልል። ኣካላዊ ጽሬት
ምሕላው ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማትን

ጸገማትን ከም ዝከላኸልን፡ ኣብ ርእሲኡ’ውን
ማሕበራውን ስነ-ኣእምሮኣውን ረብሓታት
ከም ዘለዎ ብምግንዛብ፡ መግቢ ዘዳልዉን
ዘአንግዱን ሰራሕተኛታት ዝያዳ ሓላፍነት
ተሰሚዕዎም ልዑል ውልቃዊ ጽሬት
ከዘውትሩ ይምከሩ። ሰራሕተኛታት ናይዚ
ኢንዱስትሪ፡ ልሙድ ስርሖም ቅድሚ
ምጅማሮም፡ ጽሬት ሰብነቶምን ናይ ስራሕ
ክዳውንቶምን ንጹህ ምህላዉ ከረጋግጹ
ግቡእ እዩ።
ዝበዝሐ ንጥፈታት ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ብኢድ ዝስራሕ እዩ። በዚ
ምኽንያት፡ ጽሬት ኣእዳው ካብ ካልኦት
መዳያት ጽሬት እቲ ዝያዳ ኣተኩሮ ክረክብ
ዝግብኦ መዳይ እኳ እንተኾነ፡ ብዝበዝሕ ሰብ
ዕሽሽ ተባሂሉ እዩ ዝሕለፍ። ምዱብ ስራሕ
ቅድሚ ምጅማርካ፡ ቅድሚን ድሕርን
ናይ መግቢ ጥረ-ነገራትን መሳርሒታትን
ምሓዝካ፡ ዓይኒ-ምድሪ ድሕሪ ምጥቃምካ፡
ናይ ኢድ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥካ፡
ዝኾነ ክፋላት ኣካላትካን ክዳንካን ድሕሪ
ምትንካፍካ፡ ብሓፈሻ ነፍሲ-ወከፍ ምስ
ስራሕ ዝተኣሳሰርን ዘይተኣሳሰርን ንጥፈት
ድሕሪ ምክያድካ ኣእዳውካ ብሳሙና
ፋሕፊሕካ ምጽራይ ኣገዳሲ እዩ።
በዚ መሰረት፡ ኣብዚ ዓውዲ ንዝነጥፉ
ሰራሕተኛታት፡ ኣብ መዓልታዊ ዕማማቶም
ዝበዝሐ ግዜ ክብሕት ዝግብኦ ንጥፈት
ምሕጻብ ኣእዳው ምዃኑ እዩ ዝእመነሉ።
ጽሬት ኣፍ’ውን ብሸለልትነት ክረአ
ዘይግብኦ ዕዙዝ ጥዕናዊ ማሕበራውን ስነኣእምሮኣውን ኣገዳስነት ዘለዎ ንጥፈት
እዩ። መግቢ ድሕሪ ምውሳድካ፡ ኣፍን
ኣስናንን ስሩዕ ጽሬት ምስ ዘይግበረሎም
ተቐርቂሩ ዝተረፈ መግቢ፡ ባክተርያ
ንክራብሑ ምቹእ ባይታ ስለ ዝፈጥር፡
ከም ሳዕቤኑ ሕማቕ ሽታ ኣፍ ከኸትል
ይኽእል እዩ። ነዚ ንምፍዋስ፡ ነፍሲ-ወከፍ
ሰብ ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ ክልተ ሳዕ
ብግቡእ ኣፉ ክሕጸብ ከም ዝግባእ ናይ
ጥዕና ሞያውያን ይመኽሩ።
ጸጉሪ ኣብ ትርኢት መልክዕ ወዲ-ሰብ
ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ መብርሂ ዘድልዮ
ኣይኮነን። ኣብ ኢንዱስትሪ እንግዶት
ዝነጥፉ
ሰራሕተኛታት’ውን
ኣብ
ኣተሓሕዛ ጸጉሮም ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ
ትጽቢት ይግበር። ደቂ-ተባዕትዮ ሓጺርን
ብግቡእ ዝተመቀዘን ዝተዘርገፈን ጸጉሪ፡
ደቂ-ኣንስትዮ’ውን ብግቡእ ዝተሓጽበን
ዝተታሕዘን ጸጉሪ ክህልወን መሰረታዊ
እዩ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ምድላውን
ምእንጋድን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ኣብ
እዋን ስራሕ፡ ጸጉሪ፡ ኣፍንጫን እዝኒን
ምትንካፍ ፈጺሞም ከወግድዎ ዝግባኦም
ልምዲ እዩ።
ልዕሊ ግቡእ ዝነውሑ ኣጽፋር፡ መኽዘን
ናይ ዝተፈላለዩ ተጓዳእቲ ባክተርያን
ቫይረሳትን ምዃኖም ስለ ዘይተርፎም፡
ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት
ኣጽፋሮም ከንውሑ ሞያዊ ተግባር ከም
ዘይኮነ ክግንዘቡ ኣለዎም። ብተወሳኺ፡
ንደጋዊ ትርኢት ንምኹላዕ ብፍላይ
ብደቂ-ኣንስትዮ ብዝያዳ ዝዝውተር

ዝተፈላለየ መመላኽዒታት ኣብ ግዜ
ምድላው መግቢን ምእንጋድ ኣጋይሽን
ክዝውተር ፍቑድ ኣይኮነን። ናይ ቃልኪዳን ቀለቤትን ንእስ ዝበለ ናይ እዝኒ
ስቝሬንን እንተ ዘይኮይኑ ዝተጋነነ
ብዝሒን ዕብየትን ዘለዎም ስልማት ኣብ
ግዜ ስራሕ ፈጺሞም ክውገዱ ካብ
ዝግብኦም ተግባራት እዮም።
ይኹን እምበር፡ ጽሬት ካብ ደጋዊ
ትርኢት ንላዕሊ እዩ። ኣካላዊ ጽሬት ክበሃል
ከሎ ካብቲ ንኣካላት ከበላሹን ክጐድእን
ዝኽእል ነገራት ምርሓቕ ንማለት እውን
ዘመልክት እዩ። እዚ ኸኣ ብዝኾነ ይኹን
መገዲ ትምባኾ ዘይምውሳድን ካብ መጠን
ንላዕሊ ኣልኮላዊ መስተ ዘይምስታይን
እውን የጠቓልል እዩ። መግቢን
መስተን ኣብ ዝዳለወሉን ዝእንገደሉን
ከባቢ ሽጋራ ምትካኽ ንከባብያዊ ኣየር
ዝብክልን ንመሳርሕትን ኣጋይሽን ናብ
ዘይቀጥታውያን ኣትከኽቲ ዘሰጋግርን
ብምዃኑ ፈጺሙ ክውገድ ዝግብኦ
ባህርያት እዩ። ብተወሳኺ፡ ሰራሕተኛታት
ዝኾነ ዓይነት ሕማም ምስ ዝሓሙ (ብፍላይ
ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ዝኽእል ሕማም
ምስ ዝኸውን) ብህጹጽ ንዝምልከቶ ሓላፊ
ብምሕባር ናብ ሕክምና ከምርሑን ክሳብ
ምሉእ ብምሉእ ዝሓውዩ ካብ ስራሕ
ክቑጠቡን ግቡእ እዩ።
2) ጽሬት ደጋውን ውሽጣውን ከባቢ
እዚ ዓይነት ጽሬት ተመሓላለፍቲ
ተጓዳእቲ ታህዋስያንን ሕማማትን
ንምክልኻል ዝግበር ንጥፈት ኮይኑ ኣብ
ደጋዊ ከባቢ ትካል፡ ዓይኒ ምድሪ፡ ክሽነ፡ ቤትጽሕፈታት፡ መደቀሲ ክፍልታት፡ መኽዘን፡
መቐበሊን መአንገዲን ክፍልታት፡ ...ወዘተ
ድማ ይካየድ። እዚ ኣብ ውሱን ግዜ
ክካየድ ዝግብኦ ንጥፈት፡ ናይ ጐሓፍ ሰፈር
ምጽራይ፡ መሕብኢ ወይ መፋረዪ ባልዓት
ክኾኑ ዝኽእሉ ነዃላትን ጸበብቲ ሃጓፋትን
ምዕባስን ውሽጣውን ደጋውን ከባቢ
ትካልካ ጽሬቱ ምሕላውን ንዝኣመሰሉ
ንጥፈታት የጠቓልል።
3) ኣተሓሕዛ መግቢን ቀመማዊ

ባእታታትን
ግቡእ ሙቐትን ግዜን፡ ውሑስ ማይን
ጥረ-ነገራትን፡ ጽሬቱ ውሑስ ዝኾነ መሳርሒ
ብምጥቃምን ምስ ካልእ ዘይተመስርሐ
መግቢ ንኸይላገብ ብምጥንቃቕን መግቢ
ናይ ምብካል ስግኣት ምጉዳል ይክኣል
እዩ። ብግቡእ ዘይተዓሸገ፡ ማይን ኣየርን
ብቐሊሉ ከዝሩቕ ዝኽእል ዕሹግ መግቢ፡

ንነገራውን ስነ-ህይወታውን ብከላ ዝተቓልዐ
ብምዃኑ ዘይምምስራሑ ተመራጺ እዩ።
ከም ሎሽን፡ ሳሙና፡ ሊሊ፡ በረኪና፡ ... ወዘተ
ዝኣመሰሉ ቀመማዊ ባእታታት፡ መግቢ
ካብ ዝዳለወሉን ዝኽዘነሉን ቦታ ርሒቑ
ክቕመጥ ተመራጺ እዩ። ወዮ ለባማት
‘ካብ ሓሚምካ ሕክምና፡ ተኸናኺንካ
ጥዕና’ ከም ዝብልዎ ግዳ፡ ናብ ኣፋውስን
ቀመማትን ቅድሚ ምውዳቕካ፡ ቅድሚ
ዝኣገረ ልዑል ጽሬትን ክንክንን ምዝውታር
ፍቱን መድሃኒት እዩ። ንኣብነት፡ ማይ
ንህይወት ኣድላዪ እኳ እንተኾነ፡ ዝተበከለ
ማይ ምጥቃም ግን ጠንቂ ሕማምን ሞትን
ክኸውን ይኽእል እዩ። በረኪና ወይ
ካልኦት ቀመማት ምጥቃም ዝክኣል እኳ
እንተዀነ፡ ብግቡእ ምስ ዘትጥቀመሉ ግዳ
ቀታሊ ክኸውን ይኽእል እዩ።
4) ኣጠቓቕማ መሳርሒታት
ጽሬት ክፍልታትን ሰብነትን ኣረጋጊጽካ
ከተብቅዕ፡ ኣብ ምሕደራን ኣተሓሕዛን
መሳርሒታት ሸለልትነት ምስ እተርኢ፡
ጻዕርኻ ፍረ ክርከቦ’ሲ ይትረፍ ዘዳለኻዮ
መግቢ ንብከላ ዝተቓልዐ ምዃኑ ዘይተርፎ
እዩ። መግቢን መስተን ንምድላውን
ንምእንጋድን ዘገልግሉ መሳርሒታት
ቅድሚን ድሕሪን ኣብ ጥቕሚ ምውዓሎም
ንጽህናኦም ምርግጋጽ እምብኣር ንስሉጥን
ውጽኢታውን እንግዶት ኣጋይሽ ወሳኒ
እዩ። ብተወሳኺ፡ ብግቡእ ዘይነጽሀ ጥሉል
ጨርቂ፡ ብዓይኒ ክርኣዩ ንዘይክእሉ ደቀቕቲ
ህዋሳት ምቹእ መራብሒ ብምዃኑ፡
መግቢን መስተን ኣብ ዝዳለወሉን
ዝእንገደሉን ቦታ፡ ንመትሓዚ ድስቲን
መወላወሊ ጠዋሉን ዘገልግሉ ኣጭርቕቲ፡
ጽሬቶም ወትሩ ብግቡእ ዝተሓለወ ምዃኑ
ምርግጋጽ ኣገዳሲ እዩ።
ጽሬቱ ንዘየተኣማምን ማይ ብኣዮዲንን
ክሎሪንን
ብምንጻህ፡
ብምፍላሕ፡
ብሰራሚካዊ ምጽማቝ (ceramic
filtration)፡ ...ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣገባባት
ብምጥቃም ጽሬቱ ምውሓስ ይክኣል እዩ።
ሓቂ እዩ ኣብቲ እኹል ማይ ብቐሊሉ
ዘይርከበሉ ከባቢታት፡ ጽሬት ሰብነትን
ትካልን ምሕላው ኣዝዩ በዳሂ ኪኸውን
ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግዳ ጽሬት ናይ
ህይወትን ሞትን ጕዳይ ብምዃኑ፡ ነፍሲወከፍ ኣብዚ ዓውዲ እትነጥፍ ትካል
ንጉዳይ ጽሬት ዝልዓለ ኣተኩሮ ብምሃብ
ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምስምስ፡ ጥዕና
ሰራሕተኛታታን ተገልገልታን ንምውሓስ
ክትጽዕር ይግባእ።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ
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ኤርትራ

. . . እቲ ካልእ ሸነኽ!
ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ነገር ድቃስ መቸም ግርምቢጥ’ዩ።
ንገሊኡ ብኾፉ ከሎ የስለምልሞ፡
ንገሊኡ ኸኣ “ዕጭ ሓንፈፍኩ” ኢሉ፡
ኣብ ሻቕሎት ይሸምሞ። ተመራመርቲ
ኸኣ፡ ነዚ ድቃስ ዝብሉዎ ጥዑም
ነገር ጽቡቕ ገይሮም ንኽፈልጡዎ፡
ንመዋእል ኣብ ምርምር ተጸሚዶም
እዮም። ምኽሪ ካብ ምሃብ እውን
ኣይተቖጠቡን።
ብቐዳምነት፡ “ስለምንታይ ኢና
ጋሕጋሕ እዋን ዘይተንሳእና ኢልና
እንሽገር?” - ጋሕጋሕ ምድሪ
ንኽንትንስእ ዘገድድ ኩነት እንተ
ሃልዩ፡ ካብ ምትንሳኣ ወጻኢ ካልእ
ኣማራጺ ስለ ዘይብልና፡ ብኸመይ
ከም እንላመዶ ምብልሓት ጥራይ
እዩ። “ኣንጊህካ ምትንሳእ ጽቡቕ
እዩ” ካብ ዝብል መረዳእታ ተበጊስና
ክንገብሮ ንደሊ እንተ ሃሊና ግን፡ ንጕሆ
ምትንሳእ፡ ንኹሉ ሰብ ጽቡቕ ከም
ዘይኰነ፡ ተመራመርቲ ይእንፍቱ’ዮም።
ቢሀይቭየራል ሳይንቲስት ጆል
ለቪ “ሰዓት 4 ወጋሕታ ምትንሳእ
ፍርያምነት ከም ዘዕቢ ዝገልጽ
ብዙሕ ጽሑፍ ኣንቢበ’የ። በንጃሚን
ፍራንክሊን እውን ‘ብእዋኑ ምድቃስን
ብእዋኑ ምትንሳእን፡ ጥዑይ፡ ሃብታምን
በሊሕን ይገብረካ’ ኢሉ ነይሩ። እዚ
ግን ደረቕ ምኽሪ እዩ ዝመስል። ከም
ቢሀይቭየራል ሳይንቲስት መጠን፡
“ሓቂ ድዩ?” ኢለ ክሓትት ግድን
እዩ። ‘ሰዓት 4 ወጋሕታ እንተ
ተንሲእካ ትመሓየሽዶ?’ ኣብ ዝብል
ሕቶ ዝተገብሩ መጽናዕትታት
ምስ መርመርኩ ግን፡ በዚ ኣበሃህላ
ኣይተሰማማዕኩን። ኩላትና ኣንጊህና
ንኽንትንስእ ዝተፈጠረና ኣይኰንናን።
ምኽንያቱ፡ ባዮሎጂካዊ ሰዓትና
ዝተፈላለየ ስለ ዝዀነ። ከም’ቲ ሓደ
ዓቐን ናይ ክዳን ንኹሉ ሰብ ዕቅኑ
ዘይከውን፡ ኩሉ ሰብ፡ ዝሰማምዖን
ዝበራበረሉን ግዜ ኣለዎ” ይብል’ሞ
“እቲ ጸገም፡ ነቲ ኣብ ውሑዳት ሰባት
ዝተፈነ ኩነት፡ ንኹሉ ከም ዝሰማማዕ
ገይርና ንወስዶ ብምህላውና እዩ።
ስለ’ዚ፡ ንነብስና ካብ ልዋም ድቃስ
ንኽትትንስእ ከነገድዳ የብልናን”
ይውስኽ።
ባዮሎጂካዊ ሰዓት እንተ ዘይተቓድዩ፡
ጋሕጋሕ ምትንሳእ ዕዉት ከም
ዘይገብረካ ዝገልጽ ጆን ለቪ፡ “ብሓቂ
ፍርያምነትካ ምቕታል ማለት’ዩ” ክሳብ
ምባል ይበጽሕ። ሳዕቤናቱ እንክገልጽ፡
ተገዲድካ ካብ ልዋም ድቃስ ምትንሳእ፡
ሓጎስ የጕድል፡ ተፈጥሮኣዊ ናይ ድቃስ

ግዜ የዘባርቕ፡ ፍርያምነት ይንኪ” ክብል
ይዝርዝር።
ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ፡ ነቶም
ካብ 17 ክሳብ 19 ሰዓት ከይደቀሱ
ዝጸንሑ ሰባት፡ ምስ’ቶም ኣብ ነብሶም
ውህሉል ኣልኮል ዘለዎም ሰባት
ብምንጽጻር፡ ኣብ ንጥፈታቶም ብ50%
ከም ዝጎደሉ እዩ። እዚ ውጽኢት፡
እኹል ድቃስ ዘይምርካብ፡ ክሳብ
ክንደይ ንሓንጎልን ኣካላትን ከም
ዘድክሞም የርኢ።
ጆን ለቪ ብዛዕባ ተመኩሮኡ
እንክገልጽ፡ “ብዛዕባ ሰዓተ 4 ወጋሕታ
ዝትንስኡ ዕዉታት ዝበሃሉ ሰባት
ጽሑፋት ከምዘንበብኩም ርግጸኛ እየ።
ኣነ’ውን ክሳብ ዘሰልክዩኒ ኣንቢበዮም
እየ። ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝኣክል፡ ኣብ
ነብሲ-ወከፍ መዓልቲ (ካብ ሰኑይ ክሳብ
ዓርቢ) ሰዓት 4 ወጋሕታ ተንሲአ።
ብዘገርም መንገዲ ኸኣ ለሚደዮን
ናተይ ኢለ ሒዘዮን። ናይ ስራሕ
ሰዓታት ምቕያር ግን፡ ዝያዳ ንኸፍሪ
ኣይሓገዘንን። ኣብ ዘይእዋንካ ምትንሳእ
ዘሎ ክሳራታት እዩ ምሂሩኒ” ይብል።
ተመራማሪ ሩሰል ፎስተር፡ “ሓያሎ
ካብ ዕዉታት ሰባት፡ ዕማሞም ብኣጋ
ንኽጅምሩ፡ ብኣጋ ይትንስኡ እዮም።
እንተ ዀነ ግን፡ ብእዋኑ ምትንሳእ ዝያዳ
ኣፍራዪ ከም ዝገብር ዝገልጽ መጽናዕቲ
የለን። ኣብ ደረጃ ማሕበረ ቍጠባዊ
ኩነታት’ውን፡ ኣብ’ቶም ቀልጢፎም
ዝትንስኡን ደንጒዮም ዝትንስኡን
ፍልልይ የለን። ኣብ ርትዒ እንተ
መጺእና፡ ካብ’ቶም ንወዲ-ሰብ ሕጕሳት
ዝገብሩዎ ዝርዝራት ሓደ፡ እኹል
ድቃስ ምርካብ እዩ።” ክብል፡ ድቃስ
ክሳብ እንጸግብ፡ ብግዴታ ክንትንስእ
ከም ዘይብልና ይመክር።
ኣንጊህካ ምትንሳእ፡ ንኹሉ ሰብ ከም
ዝጠቅም እዩ ክእመነሉ ጸኒሑ። እንተ
ዀነ ግን ብዙሓት ተመራመርቲ፡ እቶም
ንጕሆ ክትንስኡ ዘለዎም፡ እቶም ንጕሆ
ንኽትንስኡ ፍጥረቶም ዝድርኾም
እምበር፡ ኩላትና ከም ዘይኰንና ይነግሩ።
ኣብ መዓልቲ ኣበየናይ ሰዓታት ዝያዳ
ከም እነፍሪ፡ ባዮሎጂካዊ ኣፈጣጥራና
ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ። እቶም ዝበዛሕና
ሰባት፡ ብኣፈጣጥራና ብቐጻሊ ሰዓት
4 ወይ 5 ናይ ንጕሆ ንኽንትንስእ
ዝተሃነጽና ኣይኰንናን - ብኣገላልጻ
ተመራመርቲ።
“ነብስና፡ ሰዓት ክንደይ ከም ዝዀነ
ዝፈልጠሉ ውሽጣዊ መካኒዝም ኣለዎ።
ዋላ’ውን ኣብ ዓሚቝ ድቃስ ከለና፡ ግዜ
ይቕምር’ዩ። በቲ ባዮሎጂካዊ ሰዓትና
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ብኣጋ ምትንሳእ ንኹላትና ድዩ ዘርብሕ?
እንተ ተመሪሕና፡ ኣብ ግዜኡ ድቃስ
ይመጽኣና፡ ድቃስ ምስ ኣእከልና ኸኣ
ብቐሊሉ ንበራበር።
ከም
ኣገላልጻ
ተመራመርቲ፡
ነብስና፡ በቲ ናይ ነብስና ባዮሎጂካዊ
ህርመት ዝቆጻጸር ሱፐርኣስያስማቲክ
ኑክለስ (suprachiasmatic nucleus)
ዝተባህለ ኣካል ናይ ሓንጎል ቍጽጽር
ይግበረሉ’ዩ። ናይ ነብስና ባዮሎጂካዊ
ሰዓት፡ ኣበየናይ ሰዓታት ልዋም ድቃስ
ክንድቅስ ከም እንኽእል፡ ኣበየናይ
ሰዓትከ ኣድማዒ ስራሕ ክንዓምም ከም
እንኽእል ይውስን። እዚ ባዮሎጂካዊ
ሰዓታት ግን፡ ኣብ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት
ኣይኰነን።
ዶክተር ድቃስ ብዝብል ቅጽል
ስም ዝፍለጥ ዶክተር ማይክል ብሩስ፡
“ነብስና፡ ኣብ ውሱን ሰዓታት ናይ
ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣድማዒ ስራሕ
ንኽዓዪ ዝተስርዐ’ዩ። እቲ ናይ ግዜ
ምርጫ፡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ።
ምኽንያቱ፡ ባዮሎጂካዊ ሰዓት ናይ ነብሲወከፍና በበይኑ ስለ ዝዀነ” ብምባል፡
እቶም ወጋሕታ ብድድ ንኽብሉ
ዝሽገሩ ሰባት፡ ‘ሃካያት’ ክንብሎም ከም
ዘይንኽእል ይገልጽ።
‘ስለምንታይ ንገለ ሰባት ወጋሕታ
ምትንሳእ ይኸብዶም? ስለምንታይከ
ንኻልኦት ቀሊል ዝኸውን?’ ዝብል ሕቶ
እንክምልስ፡ “እቶም ባዮሎጂካዊ ሰዓቶም
ብኸምኡ ዘይተቓነየ፡ ዳርጋ ብጻዕረ-ሞት
ክትንስኡ ከለዉ፡ እቶም ተፈጥሮኦም
ብኸምኡ ዝቓነዮም ግን፡ ብቐሊሉ
ክትንስኡ ይኽእሉ” እዩ ዝብል።
ካብ ድቃሶም ብኽንደይ ምምጥላዕን
ጻዕርን ዝትንስኡ እምበኣር፡ ባዮሎጂካዊ
ሰዓቶም ስለ ዘይፈልጡ፡ ወይ ድማ
ኩነታት ስርሖም ስለ ዝገድዶም ምዃኑ
ይግለጽ።
ዶክተር ብሩስ “The Power of
When” ኣብ ዝብል መጽሓፉ፡ ናይ
ሰባት ናይ ቅዱው ድቃስን ኣድማዒ
ስራሕን ግዜ ኣብ 4 ክፋል መቒሉዎ
ኣሎ። ከም ኣንበሳ፡ ከም ድቢ፡ ከም
ዶልፊን፡ ከምኡ’ውን ከም ተኹላ ኢሉ
ኸኣ ይሰምዮ።
እቶም ከም ኣንበሳ ዝበሎም፡ ንጕሆ
ዝትንስኡ ኰይኖም፡ ምስ ጸሓይ ብራቕ
ይበራበሩ። ከም ድቢ፡ ተባሂሎም
ዘለዉ፡ ለይቲ ደቂሶም፡ ቀትሪ ዝትንስኡ
እዮም። ከም ዶልፊን ዝውሰዱ፡ ብፍርቂ
ሓንጎሎም ዝድቅሱ ኰይኖም፡ ማለት’ቲ
ልዋም ድቃስ ኣይወስዶምን። ብተዅላ
ዝተመሰሉ ኸኣ፡ ዝያዳ ኣብ ግዜ ለይቲ
ክሰርሑ ይብረሆም። ኣብ’ዘን ሰዓታት
ከኣ ብጣዕሚ ኣፍረይቲ ምዃኖም
ይገልጽ።
ባህሪ ድቃስ ሰባት እምበኣር፡
ብተፈጥሮኡ ኣብ’ዞም ኣርባዕተ ክፋላት
ከም ዝጠቓለል እዩ ዝንገር። ናይ ኣንበሳ
ዝመስል ባዮሎጂካዊ ሰዓታት እንተ
ሃልዩና፡ ብናይ ዶልፊን እንክንጐዓዝ
ከጸግመና ንቡር ይኸውን። እቲ ካልእ
እውን ከምኡ።
ናይ ነብስና ሰዓታት፡ ስሩዓትን
ስርሖም ዝፈልጡን እዮም። ኣብ እዋን
ለይቲ ዝያዳ ንኸድምዕ ዝተፈጥረ ሰብ፡
ንጕሆ ኣቐዲሙ ስለ ዝተንሰአ ኣድማዒ
ክኸውን ኣይክእልን’ዩ። ስለ’ዚ፡ ከም
ኣንበሳ ወጋሕታ ቀልጢፍና ንኽንትንስእ
ኣፈጣጥራና ዘይድርኸና እንተ ዀይኑ፡
ንነብስና ከነገድዳ የብልናን። ንሓጺር
ግዜ ክንገብሮ ንኽእል ንኸውን።
ግን፡ ብቕጻሊ ባህ እናበለና ክንትገብሮ

ኣይንኽእልን። ኣብ መወዳእታ ልዕሊ
ዓቕምና ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም
ፈላጣት ዝነግሩ።
ነቶም ብተፈጥሮኦም ሰዓት 5
ንኽትንስኡ ዝተሰርዑ ውሑዳት ሰባት፡
ልሙድን ሓጋዚን’ዩ። ዝበዛሕና ግን፡
ነናትና ተፈጥሮኣዊ ሰዓት ስለ ዘለና፡ ነዚ
ክንቅይር ምፍታን ማለት፡ ምስ ስሕበት
ምድሪ ከም ምቅላስ ከም ዝውሰድ
ይገልጹ ተመራመርቲ።
ወጋሕታ፡ ወይ ቀልጢፍና ስለ
ዘይተንሳእና፡ ሃካያት ዝዀንና ክመስለና
የብሉን። ኣብ ጽቡቕ ድቃስ እንተ
ሃሊና፡ ንነብስና ኣይነገድዳ። ንሓንጎልና
ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝዀነ
ኣይንዘንግዕ። እነፍርዮ እውን ኣዕጋቢ
ኣይኰነን።
ፈላጥ ዘይስሩዕ ድቃስ ኣብ ኒዮርክ፡
ጂን ማትሶን ከም እትገልጾ፡ “ዕለታዊ
ንጥፈታትና ክውንነታትናን፡ ማለት፡
እንሰርሓሉ፡ ኣብ ትምህርቲ እንህልወሉ
ወይ እንዘናጋዓሉ፡ ምስ ተፈጥሮኣዊ
ዝዀነ ስሩዕ ናይ ድቃስ ግዜና ዝሳንዩ
ኣይኰኑን። ኣብ’ቲ ተፈጥሮና ዝሰርዖ
ናይ ድቃስ ሰዓታት፡ ናብ ስራሕ ወይ
ካልእ ንጥፈታት ክንወፍር ከለና፡ ናይ
ድቃስን ንቕሓትን ግዜ ይተሓዋወሰና።
እኹል ናይ ድቃስ ግዜ ስለ ዘይንረክብ
ከኣ፡ ኣብ ዝመደብናዮ ግዜ ክንትንስእ
ንጽገም” ድሕሪ ምባላ “ተፈጥሮኣዊ ናይ
ድቃስ ግዜ ኣብ ሓንጎልና ዝተመዝገበ
እዩ። ነዚ እንክንሰግሮ ግን፡ ምዝብራቕ
ድቃስ ከጋጥመና ይኽእል” ክትብል
ተረድእ።
ለይቲ ደቂስና፡ ቀትሪ ብቐሊሉ
ንበራበር ዓይነት ሰብ እንተ ዄንና፡
ኣብ ግዜ ለይቲ፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ግዜ ቀትሪ፡ ኣድማዒ ስራሕ ከነሰላስል
ንኽእል ኢና። ደንጒዮም ዝትንስኡ
ዕዉታት’ኮ ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦባማ፡
ቻርለስ ዳርዊን፡ ዊንስቶን ቸርችል፡ ሩት
ቤደር ጊንስበርግን ካልኦት ፈጠርቲ
ዝዀኑ ሰባትን፡ ደንጒዮም ዝትንስኡን
ኣብ ናይ ለይቲ ሰዓታት ኣድማዒ
ስራሕ ዘሰላስሉን እዮም። ንሕናኸ
- ዘይንግደድ እንተ ዄንና፡ ኣብ’ቲ
ድቃስ ጸጊብና ዝተበራበርናሉ እዋን
ናብ ዕማምና ዘይንወፍር?
ምናልባት፡ ቅድሚ ወጋሕታ ወይ
ወጋሕታ፡ ህዱእ ስለ ዝዀነ፡ ኣድህቦኻ
ዝስሕብ ናይ ሰባት ምንቅስቓስ፡ ናይ
ቴክኖሎጂ ምትእትታውን ዋዕዋዕታን
ስለ ዘየለ፡ ሰባት ከም ጽቡቕ ናይ ስራሕ
ሰዓታት ይወስዱዎ እዮም። እንተ
ዀነ ግና፡ ኣብ ግዜ ለይቲ ዝሰልጠናን
ዝብረሃናን እንተ ዀይኑ፡ ክንሰርሓሉ
ንኽእል ኢና። ክሳብ ሰዓት ሓደ ናይ
ለይቲ እንተ ሰሪሕና፡ ሰዓት ኣርባዕተ

ወጋሕታ ከም ዝተንሳእና’ዩ። ግን፡ ናይ
ነብስና ሰዓታት ክንፈልጦ ኣለና። ናይ
ነብስና ናይ ድቃስ ተፈጥሮ ምፍላጥ፡
ኣገዳስን ኣካል ናይ ኣፍራይነትን ስለ
ዝዀነ።
እወ፡ ንጕሆ ነቒሕና ከም ዘይንትንስእ
ዝገብሩ ሓያሎ ጠንቅታት ኣለዉ።
ናብ ዓራትና ምስ ደየብና፡ ቀልጢፉዶ
ድቃስ ይወስደና?. . . እንተ ደኣ
ዘይወስደና ኰይኑ፡ ብዘይካ ተፈጥሮኣዊ
ሰዓታትና፡ ገለ ምኽንያታት ክህልዉ
ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ንሰብ-ሰርሖ
መብራህቲ (artificial Light) ምቅላዕ፡
ናይ ድቃስ ሰዓታት ብምዝንባል፡ እኹል
ድቃስ ከም ዘይንረክብ ክገብር ይኽእል
እዩ። ሓንጎልና፡ ንብርሃን ኣመና ተሃዋሲ
(sensitive) ብምዃኑ፡ ቅድሚ ድቃስ፡
ንንውሕ ዝበለ ግዜ ናብ መስኮት
ኮምፕዩተር፡ ተሌቪዥን፡ ወይ እውን
ድሙቕ ናይ ንባብ ብርሃናት እንተ
ተቓሊዕና፡ ሓንጎልና፡ ቀትሪ ከም ዘሎ
ገይሩ ብምውሳድ ስለ ዝዕሾ፡ ድቃስ
ከይወስደና ይኽእል’ዩ። ነዚ ኩነት፡
ቅድሚ ድቃስ፡ ንዝተወሰነ እዋን ኣብ
ጸልማት ቦታ ወይ ገዛ ብምጽናሕ
ከነቃልሎ ይከኣል’ዩ።
ኣነባብራና ንጕሆ ንኽንትንስእ ዘገድድ
እንተ ዀይኑ፡ ብብቑዕ ምኽንያት
ነሰንዮ። ቅድሚ ጫቝጫቝታ ኣዕዋፍ
ምትንሳእ፡ ውጥን ወይ ምኽንያት እንተ
ሃልዩና ጥራይ እዩ ኣርባሒ ዝኸውን።
ንዝያዳ ስራሕ ግዜ ክንረክብ ኢልና
ንገብሮ እንተ ሃሊና ግን፡ ብርግጽ፡ ዝያዳ
ግዜ ክህልወና እዩ። ግዜ ኣለና ማለት
ግን፡ ተጠቒምናሉ ማለት ኣይኰነን።
ነብስና ዘድምዓሉ ናይ ስራሕ ግዜ
ውሱን ስለ ዝዀነ።
ክኢላ ኣብ’ዚ ዓውዲ ማትሶን፡ ግድነት
እንተ ዀይኑ፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ-መዓልቲ
15 ደቓይቕ እናጕደልና በበቝሩብ
ኣንጊህና ምትንሳእ ክንላመድ ከም
እንኽእል ትገልጽ። “እዚ ክንገብር ግን፡
ዋጋ ክንከፍል ኢና። ዋላ ኣብ’ቶም ናይ
ዕረፍቲ መዓልታት፡ ማለት፡ መወዳእታ
ሰሙን ዕረፍቲ እንተ ሃልዩና፡ ከም
ቃሕታና ምርፋድ የለን። ኣብ’ቲ ወትሩ
እንትንስኦ ግዜ ክንትንስእ ኣለና። ድቃስ
እንተ ቀጺልና ግን፡ ሓንጎልና፡ ናብ’ቲ
ተፈጥሮኣዊ ሰዓቱ ስለ ዝምለስ፡ ኣብ
ዝስዕቡ መዓልታት ምትንሳእ ከሸግረና
እዩ” ክትብል ትምዕድ ማትሶን።
ኣብ’ቲ እንሰርሓሉ እዋን ጽቡቕ
ክስመዓና ኣለዎ። ኣብ ዝተበራበርናሉ
ግዜ ነድምዕ እንተ ዄንና፡ ናይ ነብስና
ባዮሎጂካዊ ሰዓታት ኣለሊናዮ ኣለና
ማለት’ዩ። ስለ’ዚ ኸኣ፡ ብዘይግድን
ዝዀነ ምኽንያት፡ ንነብስና ክንርብሻ
ከም ዘይብልና ይምዕዱ ፈላጣት።

ሓዳስ
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ሓሙሻይ ክፋል

“እቲ እንኮ ተስፋና ኣብ ሓይሊ
ፍቕሪ፡ ልግሲ፡ ተጻዋርነት፡ ምርድዳእ
ከምኡ’ውን፡ ዓለምና ንዅላትና ዝበለጸት
ስፍራ ኣብ ምግባራ እነካይዶ ተወፋይነት
እተመስረተ እዩ።” - መሓመድ ዓሊ
“ንልግሲ ኣካል ስትራተጂ ዕብየትካ
ግበሮ።” - ስቲቭ ማርቦሊ
“እዚ ኣልዒልካዮ ዘለኻ ኣርእስቲ ብዛዕባ
‘ምሃብን ምቕባልን’ ኣዝዩ ዝምስጠኒ
ኣርእስቲ እዩ።”
“ጽቡቕ።”
“እወ ህይወት ብዘይምሃብን ምቕባልን
ፈጺማ ክትሕሰብ ኣይትኽእልን እያ
ዝብል እምነት ኣለኒ።”
“ኣይተጋገኻን።”
“ኣብዚ መዳይ ሓንቲ ነገር ግዳ
ትገርመኒ ኣላ።”
“እንታይ እያ ንሳ?”
“ብኸመይ ከም ዘረድኣካ እንድዩ እሞ
ጠፊኡኒ።”
“ዋላ ብኣብነት ኣሰኒኻ እንዶ እሞ
ግለጸለይ።”
“ንኣብነት ደኣ፡ ኣነ ሕጂ ወሃብቲ ወይ
ለገስቲ ሰባት ክርኢ እንከለኹ፡ ኣዝየ እየ
ዘድንቕ።”
“ኣነ እውን ካብቶም ንወሃብቲ ዘድንቑ
እየ። መብዛሕትኡ ሰብ እውን ከማኻ
እዩ።”
“ገለ ንወሃብቲ ዘድንቑ ሰባት፡ ካልኦት
ሰባት ወሃብቲ ክዀኑ እንከለዉ እዮም
ዘድንቑ እምበር፡ ካብ ኣሕዋቶም ወይ
ኣባላት ስድራኦም ወሃብቲ ክዀኑ
ኣይፈትዉን እዮም።”
“ስለምንታይ?”
“ከም ትዕዝብተይ እዞም ዓይነት ሰባት
ተበለጽቲ ኰይኖም እዮም ዝስምዑኒ።
ናይ ብሓቂ ‘ንምሃብ’ ዘድንቑ ሰባት
ኣይኰኑን። ካልእ ሰብ ክህብ ወይ
ክሕግዝ ክርእዩ እንከለዉ፡ ካብ ልቦም
ዘድንቑ እዮም ዝመስሉ። ኣሕዋቶም
ክሕግዙ ወይ ክልግሱ ክርእዩ እንከለዉ
ግዳ፡ ንኣሕዋቶም ከም ለገስቲ ዘይኰኑ
ከም ዓያሹ እዮም ዝቘጽርዎም።”
“ጽቡቕ ኢኻ ተዓዚብካ።”
“ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እንታይ
ምበልካዮም?”
“ምስሉያት።”
ሰባት ኣብ ስርዓተ መርበቦም ብኸመይ
ምስ ካልኦት ይዛመዱ? ብዕላማ ስርዓተ
መርበብከ እንታይ ይገብሩ? ብሓደ ሽነኽ
ስርዓተ መርበብ ብዙሕ ግዜ ኣሉታዊ
ኣመት (connotation) ይወሃቦ እዩ።
ምስ ሓደ ጋሻ ክንላለ እንከለና፡
ኣብ ኣእምሮና ሓያሎ ሓሳባት እዮም
ዝመላለሱ። ብፍላይ እቲ ጋሻ ብውዕዉዕ
ስምዒት ክቐርበና እንከሎ፡ ዝተፈራረቑ
ስምዒታት ክወርሩና ይኽእሉ። እቲ ሰብ
ኣብ ንኽልቴና ዘርብሕ ዝምድና ስለ
እተገደሰ ድዩ ብሕውነት ዝቐርበና ዘሎ፡
ዋላስ ካባና ገለ ነገር ክረብሕ ስለ ዝደለየ
ጥራይ እዩ?
ኣብ ገለ ነጥቢ ናይ ህይወትካ፡ ገለ ሰባት
ከም ግዱሳት ኰይኖም ይቐርቡኻ እሞ፡
ድሕሪ ገለ ግዜ ዓቢ ዕንወት ዘውርዱልካ
የጋጥሙኻ ይዀኑ እዮም። ካልኦት
ከኣ፡ ነቲ ካባኻ ዝደልዩዎ ምስ ረኸቡ፡
ዕሽሽ ኢሎምኻ ዝሓልፉ ከጋጥሙኻ
ይኽእሉ። ከምዚ ዓይነት መደናገሪ

(faker) ዝዀነ ቅዲ ስርዓተ-መርበብ
ዝኽተሉ ሰባት፡ ንኽብለጹልካ ጥራይ ስለ
ዝሕልኑ እዮም ዝቐርቡኻ።
ብኻልእ መዳይ፡ እቶም ወሃብትን
መዳርግትን ዝበሃሉ ሰባት ንስርዓተመርበብ፡ ብመሳጢ ኣገባብ ምስ ሓደስቲ
ሰባትን ሓሳባትን ንኽተኣሳሰሩ እዮም
ዝጥቀሙሉ። ኣብ ሞያውን ውልቃውን
ህይወትና ምስ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት
ኢና እንራኸብ። ንዅላትና ዝተፈላለዩ
ፍልጠታትን ምንጭታትን ስለ ዘለዉና
ድማ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ሓገዝ፡ ምኽርን
ሌላን ክንለዋወጥ ግድን የድልየና።
እዚ ሓደ መሰረታዊ ሕቶ ዘለዓዕል
ጕዳይ እዩ። ደቂ ሰብ ዝተፈላለዩ ቅዲ
ምውህሃብ ተጠቒሞም ዕምቈትን
ስፍሓትን ዘለዎም ስርዓተ መርበባት
ክምስርቱ ይኽእሉዶ? ሓደ ቅዲ
ምውህሃብ ብቐጻሊ ዝበለጸ ስርዓተመርበብ ክፈጥር ይኽእልዶ?
ወሃብቲ፡ ተቐበልትን ተዳረግትን
ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ስርዓተ መርበባት
እዮም ዘማዕብሉ። ብሳላ ወይ ብሰሪ
እቶም ዘማዕብልዎም ስርዓተ መርበባት
ከኣ፡ ዝተፈላለዩ ባህርያት የማዕብሉ።
“ዝያዳ ናይ ምልጋስ ወይ ምሕጋዝ
ኣረኣእያ ብዘማዕበልካዮ መጠን፡ ካብ
እትምስርቶም ዝምድናታት ዝያዳ
ትረብሕ።” ይብል ሪድ ሆፍማን።
“ንኻልኦት ሰባት ክትሕግዝ ክትብገስ
እንከለኻ፡ ንኣድማስ ክእለትካ ዝያዳ ኢኻ
እተስፍሖ።”
ስርዓተ-መርበብና
ብዝተፈላለዩ
ረቛሒታት ክጽለዉ ይኽእሉ እዮም።
እወ ክልወጡን ክዓብዩን ዓቢ ተኽእሎ
እዩ ዘሎ። ንሓደ ሓድሽ ዝተመደበ
መሳርሕትኻ፡ ክፉት ኴንካ ክትቀርቦ
ከጸግመካ ይኽእል እዩ። ከምኡ
ንኸይትኸውን ካብ ተመኵሮኻ ገለ ነገር
ዝዓንቀጸካ ይህሉ ይኸውን።
ሓደ ኣጸቢቕና እንፈልጦ ‘ተቐባሊ’
ክመጽኣና እንከሎ፡ ንማዕጾ ስርዓተ
መርበብና ዓጺና ኢና እንጽበዮ። እቲ
ምንታይሲ፡ ድሮ እቲ ሰብ ንኽብለጸልና
ኢሉ ይቐርበና ከም ዘሎ ኣለሊናዮ ኣለና።
ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክንቀርብ
እንከለና፡ ንግርህነትና መዝሚዞም
ከየዕንዉና ኣቐዲምና ጥንቃቐ ክንገብር
ንቕሰብ።
እቶም ከም ዝነቓሕናሎም ዝተረድኦም
ተቐበልቲ፡ ብዝተኻእሎም መጠን ናይ
ምስሉይነት ባህሪኦም ከርእዩና እዮም
ዝህቅኑ። ምእንቲ ናብ ስርዓተ መርበብና
ከነእትዎም፡ ከም ለጋሳት ወይ ተሓጋገዝቲ
ተመሲሎም ክቐርቡና ይጽዕሩ። ከም
ወሃብቲ ወይ ተዳረግቲ ንኽንፈልጦም
ኣድላዪ ዝበልዎ ምውስዋስ ይገብሩ።
ገለ ተቐበልቲ ሰባት ምስ ሃብታማት
ወይ ሓለፍቲ ክራኸቡ እንከለዉ፡ ከም
ወሃብቲ ወይ ተሓጋገዝቲ ንኽመስሉ
ዘይገብርዎ ሃቐነ የለን። ከምቲ
ሆላንዳውያን ዝምስልዎ፡ “ነቲ ብላዕሊ
ዘሎ ምስዓም፡ ነቲ ታሕተዋይ ምቕላዕ።”
እዩ ነገሩ።
እቶም ተቐበልቲ ሰባት፡ ምስ
መሳርሕቶም
ክዀኑ
እንከለዉ፡
ዓብለልትን ተቘጻጸርትን ክዀኑ እዮም
ፋሕተርተር ዝብሉ። ኣብ ቅድሚ ናይ
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ቀረባ ሓለፍቶም ክዀኑ እንከለዉ ግዳ፡
ሰገድቲ (submissive) ወይ ምእዙዛት
ኰይኖም ክረኣዩ ሸፈትፈት ይብሉ።
ተቐበልቲ ሰባት ምስ ሓያላት ሰባት
ክራኸቡ እንከለዉ፡ ቀልጢፎም እዮም
ናብ ኣምሰሉ ዝቕየሩ።
ተቐበልቲ ሰባት ብጸለውቲ ሰባት
ኣድናቖት ክረኽቡ ልዑል ባህጊ እዩ
ዘለዎም። ክንዲ ዝዀነ፡ ንገዛእ ርእሶም
ረሲዖም ነቶም ጸለውቲ ሰባት ከሐጕሱ
ዘይገብርዎ ፈዀስኮስ የለን። ከም
ውጽኢቱ፡ በቶም ጸለውቲ ሰባት ንግዜኡ
ተቐባልነት ክረኽቡ ይኽእሉ።
ሓደ ጀርመናዊ ሊቕ ስነ ልቦና፡ “ኣብ
ናይ ፈለማ ሌላ፡ እቶም ቀልጢፎም
ዝፍተዉ፡ እቶም ንሰባት ንምጥምዛዝን
ንምምዝማዝን ዘይንሶም ዝመስሉ ሰባት
እዮም።” ብምባል የረጋግጽ።
ጸኒሖም እቶም ምሒር ዝፍንፈኑ
ድማ፡ ንሳቶም ምዃኖም ፍጹም ዝከሓድ
ኣይኰነን። ምኽንያቱ ንሳቶም ነቲ
ዘይንሶም ምምሳል ክሳብ መወዳእታ
ክቕጽልዎ ኣይክእሉን እዮም። ምስ
ተኸሽሑ ናብ ዝሕብኡሉ ጕድጓድ እዩ
ዝጠፍኦም።
ከምቲ ሳሙኤል ጆንሰን ዝበሎ፡
“ሓቀኛ መዐቀኒ ደቂ ሰብ፡ ነቲ ዋላ ሓንቲ
ጽቡቕ ክገብረሉ ዘይክእል ሰብ ብዘርእዮ
ኣተሓሕዛ እዩ ዝምዘን።”
ተቐበልቲ ሰባት እናተሳዕሙ ንላዕሊ
ገጾም ክሓዅሩ ይኽእሉ ይዀኑ።
ጸኒሖም እናተቐልዑ ቍልቁል ኣፎም
ከም ዝሃትፉ ግዳ ዘማትእ ኣይኰነን።
ሓያሎ መጽናዕትታት ከም ዘረጋገጽዎ፡
ተቐበልቲ ሰባት ሓላፍነት ክውስኹ
እንከለዉ፡ በቶም መዛኑኦም ሓለፍቲ
ይዅኑ በቶም ኣብ ትሕቲኦም ዝሰርሑ
ሰባት ብኣሉታ ከይግምገሙ ፈጺሙ
ኣይዓጥጦምን እዩ። እኳ ደኣ ንስሰዐኦም
ብዘይ መጠን እዮም ዝቕጽልዎ።
ንነብሶም ጥራይ ክብሪ ንምውሳኽ እንተ
ዘይኰይኑ፡ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ፋዕራ
ኣይህልዎምን።
ብሰሪ እዚ ሕማቕ ባህሪኦም ምስ
መሳርሕቶም ዝነበሮም ዝምድና ዋላ
ኣብ ሓደጋ ይውደቕ፡ ንዕኦም ዝዓጥጦም
ኣይኰነን። ንዕኦም ዘገድሶም ነቶም ኣብ
ልዕሊኦም ዘለዉ ናይ ቀረባ ሓለፍቶም
ብኸመይ ኣቀባጢሮም ይሕዙ ጥራይ
እዩ።
መብዛሕትኡ ሰብ ምስ ተዳረግቲ
(matchers) እዩ ዝምደብ። ክንዲ
ዝዀነ፡ ዝበዝሑ ሰባት ልዕሊ ዅሉ ነገር
ብርትዓውነት፡ ማዕርነትን ምውህሃብን
እዮም ምስ ሰባት ክዋስኡ ዝደልዩ።
ብኣንጻሩ እቶም ተቐበልቲ ዝበሃሉ ሰባት
ነዞም መትከላት ክግህስዎም እንከለዉ፡
ወዮም ተዳረግቲ ኣብ ስርዓተ-መርበቦም
‘ዓይኒ ንዘንቈረ፡ ዓይኑ ይንቈር!’ ዝብል
መትከል ክኽተሉ ይቕሰቡ። እወ ፍትሒ
ብምልኣት ክትግበር ይመርጹ።
ስለምንታይ ኢና ንተቐበልቲ ሰባት
ዘይርትዓውያን ብምዃኖም እንቐጽዖም?
እዚ ቂምታ (spite) ኣይኰነን። ተቐበልቲ
ክብለጹልና ስለ ዝደለዩ፡ ኣብ ልዕሊኦም ሕነ
ክንፈዲ ተንቀሳቒስና ማለት ኣይኰነን።
እዚ ብዛዕባ ፍትሒ እዩ። እንድሕር
ተዳራጊ ኴንካ፡ ተቐበልቲ ሰባት ንዓኻ ስለ
እተበለጹልካ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንኻልኦት
ሰባት ክብለጹሎም ክትርኢ እንከለኻ
ከይተረፈ፡ ነቶም ተቐበልቲ ክትቀጽዕ
ዝሕጥ ኣይትብልን ኢኻ።
ኣብ ስርዓተ መርበብ ዝተኻየደ ሓድሽ
መጽናዕቲ ከም ዘንጸባረቖ፡ ሰባት በቶም
ተቐበልቲ ሰባት ክሓርሩ እንከለዉ፡ ብዛዕባ

ስሰዐ እቶም ተቐበልቲ ሓበሬታታት
ብምዝርጋሕ ክቐጽዕዎም ይሕልኑ።
ማሕበራውያን
ስነ-ፍልጠታውያን
በዓል ማቲው ፌንበርግ፡ ጆይ ቸንግን
ሮብ ዊለርን፡ “ሕሜታ ነቶም ስሱዓት
ተቐበልቲ እንቐጽዓሉ ተላባዒ፡ ኣድማዕን
ሕሱር ዝዋጋኡን ዓይነት መቕጻዕቲ
እዩ።” በሃልቲ እዮም።
ተቐበልቲ ሰባት ሕማቕ ወረኦም ናብ
ብዙሓት ሰባት እንተ ተላቢዑ፡ ሰባት
ኣብኦም ዘለዎም እምነት ኣጥፊኦም፡
ብእኦም ንኸይምዝመዙ ልዑል ጥንቃቐ
ክገብሩ ይጅምሩ። እቲ ሕማቕ ወረኦም
ምሒር ምስ ተላብዐ፡ ወዮም ተቐበልቲ
ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት እናተነጸሉ
ክመጽኡ ይግደዱ። ምስ ሓደስቲ ሰባት
ክላለዩ እውን ይጽገሙ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚቺጋን ዝምህር
ፕሮፌሰር ወይን ቤከር፡ “ንኽትብለጽ
ኢልካ ጥራይ ስርዓተ-መርበብ ትፈጥር
እንተ ደኣ ዄንካ፡ ከቶ ክትዕወት
ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ካብ ስርዓተመርበብ ክትረኽቦ ትኽእል ዝነበርካ ረብሓ
ንነዊሕ እዋን ከተቐጽሎ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ኣብ ትርጕም ዘለዎ ንጥፈታትን
ዝምድናታትን ወፍሪ ምስ እትገብር
ኢኻ ንረብሓኻ ኣብ ዘተኣማምን
መሰረት ከተቝሞ እትኽእል።” ብምባል
ይመክር።
ቅድሚ ኣብ እንምስርቶ ዝምድና
ወፍሪ ክንገብር ምህጻጽና፡ ኣብ ዕለታዊ
ህይወትና ነቶም ተቐበልቲ ዝበሃሉ
ሰባት ብዝግባእ ከነለልዮም ይግባእ።
ገሌና ብስሰዐ ተቐበልቲ ሰባት ሓንሳእ
ምስ ሰካሕና፡ ምስ ሓደስቲ ሰባት ዳግም
ከይንላለ ቶባእ እንብል ኣለና። እዚ ቅኑዕ
ምርጫ ከም ዘይኰነ መቸም ርዱእ
እዩ።
መብዛሕትና ሓደስቲ ሰባት ክላለዩና
ኢሎም ክቐርቡና እንከለዉ፡ ብዓይኒ
ጥርጣረ ኢና እንርእዮም። ምኽንያቱ
እቶም ሰባት ብግምት እንታይ ዓይነት
ሰባት ምዃኖም ክንፈልጦም ስለ
ዝእግመና ኢና። እቶም ሰባት ወሃብቲ
ወይ ተዳረግቲ እንተ ደኣ ዀይኖም፡
ምስኦም ምልላይና ጸገም ዘለዎ ኰይኑ
ኣይስመዓናን እዩ። ብመንጽሩ እቶም
ሓደስቲ እንላለዮም ሰባት ክብለጹልና
ኢሎም ዝቐርቡና፡ ተቐበልቲ ዓይነት
ሰባት እንተ ዀይኖም ግዳ፡ ከየዕንዉና
ስለ እንፈርሕ፡ መንገዲ ዓመት ኢና
እንርሕቆም።
ሓደ ተቐባሊ ዓይነት ሰብ ሎሚ
እንተ ተላልዩና፡ ጽባሕ ወሃቢ ዓይነት
ሰብ ክገጥመና ይኽእል እዩ ኢልና
ንሓስብዶ? ምስ ተቐበልትን ወሃብትን
ዓይነት ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልታት
ክንላለ እንከለና፡ ኣብ መንጎኦም ንዘሎ

ፍልልይ ብዝግባእ ንኸነለሊ ይሕግዘና
እዩ።
እቲ
ጽቡቕ ዕድል፡ ሓያሎ
መጽናዕትታት ከም ዘረጋገጽዎ፡
ተቐበልቲ ሰባት ገለ ኣመታት
(clues) ዘዝሩቝ ምዃኖም እዮም።
ነዞም ኣመታት ብዝግባእ እንተ
ደኣ ኣጽኒዕናዮም፡ ብእኣቶም ግዳይ
ንእንዀነሎም ኣጋጣሚታት ክንንክዮም
ንኽእል ኢና።
ክሳብ ሕጂ ክልተ ዓይነት ንተቐበልቲ
ሰባት እነለልየሎም መንገድታት ከም
ዘለዉ ኣለሊና ኣለና ማለት እዩ። እቲ
ቐዳማይ መንገዲ፡ ተቐበልቲ ሰባት
ብስሰዐኦም ሕማቕ ዝና ስለ ዘለዎም፡
ቀልጢፍና ከነለልዮም ዕድል ንረክብ።
ተቐበልቲ ሰባት ንኻልኦት ሰባት
ክቐቕይዎም ብዓይንና እናረኣና፡
ምስኦም ጥቡቕ ዝምድና ክንምስርት
ኣይንሕልንን ኢና።
እቲ ኻልኣይ መንገዲ፡ ተቐበልቲ
ሰባት ዝወስድዎ ተግባራትን ኣመታትን
ክንዕዘብ ዕድል ምስ እንረከብ፡ ካብ
ዕንወቶም ንምክልኻል ኣድላዪ ዘበለ
ርሕቀት ካብኣቶም ክንሕሉ ከም ዘለና
እዩ። ሓደ ሰብ ገዛእ ርእሱ ብዋጋ ናይ
ካልኦት ሰባት ከዕቢ ዝፍትን እንተ
ደኣ ዀይኑ፡ ካብ ኣዘራርባኡ ተጃሃሪ
ምዃኑ እንተ ኣስተውዒልካ፡ ኣብ ዝዀነ
ሓባራዊ ስራሕ ጉልበቱን ኣእምሮኡን
ከም ዝበቅቕ እንተ ኣስተብሂልካሉ፡ …
እቲ ሰብ ተቐባሊ ምዃኑ ቀልጢፍካ
ቆብ ከተብሎ ኣለካ።
ኣብ 2012 ብዝሒ ህዝቢ ዓለም
ሸውዓተ ቢልየን በጺሑ። ኣብታ ዓመት
እቲኣ ንጡፋት ተጠቀምቲ ‘ፈይስቡክ’
ልክዕ ሓደ ቢልየን በጺሖም። እዚ ማለት
ልዕሊ 10 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም
ብመንገዲ ፈይስቡክ ተኣሳሲሮም ማለት
እዩ።
ሊቃውንቲ ስነ ልቦና በዓል በንጃሚን
ክሮዜር፡ ግሪጎሪ ወብስተርን ሃሊ ዲሎንን
ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ፡
“ማሕበራዊ ስርዓተ መርበብ ኵሉ
ግዜ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሓጺር ግዜ
ኸኣ፡ ኢንተነት ኤለክትሮኒካዊ ስፍራ
ብምፍጣር ኣብ ሓጺር ግዜ ንህዝቢ
ዓለም ኣጸቢቑ ከም ዝተኣሳሰር ኣብ
ምግባር ተዓዊቱ እዩ።” ኣብ ዝብል
መደምደምታ በጺሖም።

“ኵሉ ባህገይ ኣብ መላእ ዕምረይ
ለጋስ ንምዃንን ብቕንዕና ንምንባርን
እዩ።” - ዲፓክ ቾፕራ
“ንሰባት ኣድህቦ ምሃብ ንባዕሉ፡ እቲ
ዝጸረየ ኣገባብ ልግሲ እዩ።” - ሲሞነ
ወይል
ይቕጽል

ሓዳስ
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ቅኔ፡ ጸዋታ ብቓላት ኣብ ኵሎም ልሳናት
ሳልሳይ ክፋል
ሕብረ ቓል ኣብ ቅኔ ዘስምዕ
ክልተ ዝኣፉ ሕቝፊ እንክንስንዕ
ሕብረ ቓል፡ ክልተ እተፈላለዩ
ትርጕማት ንዘለዎም ቃላት ንምግላጽ
ዘገልግል መተዓየዪ እዩ። ዝዀነ ይዅን
ሕብረ ቓል ብበበይኑ ዓይነት መንገዲ
ኽህነጽ ይኽእል እዩ።
ደራሲ፡ ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ፡ ኣብታ
ዘሕተሙዋ፡ ‘ቅኔ ትግርኛ’ ዘርእስታ
መጽሓፎም፡ ቅኔ ንምህንዳስ ዝጠቕሙ
ኣርባዕተ ኣገባባት ከም ዘለዉ ኣመልኪቶም
ኣለዉ።
ኣብ’ዚ ዓንቀጽ’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም
ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ዝዘርዘሩዎም ካልኦት
ሓሙሽተ ብምውሳኽ እቲ እታው ከም
ዝብርኽ ክግበር እዩ። ኣየናይ ዓይነት
ኣገባብ ብቝጽሪ ኸም ዝዕብልል ግን
ኣይፍለጥን።
ምኽንያቱ፡ ዛጊት መዝገበ ቓላት
እምበር፡ ንሕብረ ቓላት ከም ኣርእስቲ
ተጠቒሙ ንበይኖም ዘእተወ መጽሓፍ
ዛጊት ኣይተሓትመን። ብገምሪ ግን እቲ
መምህር ተስፋይ ባርያጋብር ዝበሉዎ
ልክዕ ኰይኑ ይርከብ።
ኣብ ትግርኛ ኣብዝሓ ሕብረ ቓላት
ዝጠብቕን ዝፈኵስን ዘጣመሩ እዮም።
ብዛዕባ ሕብረ ቓላት እንክሕሰብ
ቀልጢፎም ናብ ኣእምሮ ተዛራቢ ትግርኛ
ውትፍ ዝብሉ ንሳቶም እዮም።
ቀጺሉ ዝቐርብ ፈተነ፡ ምሉእነት ከም
ዘለዎ መጽናዕቲ ኽሕሰብ የብሉን። ከም
መበገሲ ዀይኑ ኸገልግል ግን ይኽእል
እዩ። ነዚ ፈተነ’ዚ ንምፍጻም፡ ኣብ ቀረባ
ንዝረኸብኩዎ
መጽሓፍ ተወኪሰ
ኣለኹ።
1.
ምጥባቕን ምፍኳስን
ከምቲ ቐሺ ብርሃነ ዝበሉዎን መምህር
ተስፋይ ባርያጋብር ዘረጋገጹዎን፡
መብዛሕትአን ሕብረ ቓላት ብምጥባቕን
ምፍኳስን እንክህንደሳ እተፈላለዩ
ትርጕማት ይህባ እየን።
ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ነዚ ኣገባብዚ
ንምግላጽ እተጠቕሙላ ሕብረ ቓል
‘ንጓልካ’ እያ። ምኽንያቱ፡ ኣብኣ፡ ን’ጓ’
ብምፍኳስን ን’ጓ’ ብምጥባቕን ኽልተ
ትርጕማት ይርከቡዋ።
በቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኣገባብ
ንኻልኦት ኣብነታት ብቐሊሉ ንምውህላል
ምስ ዝፍተን እዞም ዝስዕቡ ይውህለሉ፦
ገጠመ፡ ሰበረ፡ ሓልየ፡ ሓሲኻ፡ ሰመረ፡
ሕሉፍ፡ ምጽዋት፡ ምፍናው፡ ምስማዕ፡
ምስዳድ፡ ምፍላጥ፡ ምስፋር፡ ምብርባር፡
ምስፋሕ፡ ምርዳእ፡ ምዝዋር፡ ምንዳይ፡
ምጽማም፡ ምጽላል፡ ምንባብ፡ ምብኳር፡
ምምራር፡ ምሕራር፡
እዞም ሕብረ ቓላት፡ እተፈላለየ
ትርጕም ከም ዝህቡ፡ ነባቢ ባዕሉ ኸረጋግጾ
ይዕደም። ዝበዝሓ ሕብረ ቓላት፡ መምህር
ኪዳነ ወልደየሱስ ኣብ ዘዳለዉዋ፡ ሰዋሱው
ትግርኛ ዘርእስታ መጽሓፍ ይርከባ።
2.
ብዘይ ምጥባቕን ምፍኳስን
ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ነዚ ኣገባብ’ዚ ኣብነት
ምእንቲ ኽትኰኖም ዝሓረዩዋ ቓል
‘ነውሪ’ እያ። ብድምጻን ጽሕፈታን ሓደ
ዓይነት መልክዕ ዘለዋ ‘ነውሪ፡’ ነዕልልን
ጸያፍን ዝብሉ ትርጕማት ኣለዉዋ።

‘ነውሪ’ን መሰልታን ብልጫ ኣለወን።
ምኽንያቱ፡ ጽሕፈተንን ንባበንን ሓደ
እዩ። ብውሕሉል መንገዲ ኣብ ዝተሃንጸ
ሕቝፊ እንተ ኣትየን ድማ ወሰደ ዘበለ
ቅኔ ይምስረሐለን እዩ።
ተወሰኽቲ ኣብነታት፦
ዕድመ፡ ነውሪ፡ ምድላው፡ ምሕዳግ፡
ምሕታም፡ ምፍቃድ፡ ምንዳይ፡
3.
ንቓላት ብምምቃል፦
ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ነዚ ኣገባብ’ዚ
ንምብራህ እተጠቕሙላ ሕብረ ቓል
‘ኣብዒላ’ እያ። ብወገነይ፡ ንግዜኡ፡
ዝረኸብኩዋ ቓል ኰይኑዋ ‘ኣብቈላ’
እትብል ጥራይ እያ።
ከም ዘላታ እንክትንበብ፡ ንፍረ ኣብቅዓ
ተስምዕ፡ ተፈላልያ እንክትንበብ ድማ ኣብ
ዶግዓ ዘይኰነ ስፍራ ዘስምዕ ትርጕም
ኣለዋ።
4.
ጭረት ብምውጋድ፦
ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ነዚ ኣገባብ’ዚ
ንምብራህ እተጠቕሙላ ኣብነት ‘ገናዚ’
እያ። ጭረት እንክህልዋ፡ ሰዓት ከም
ዘይኣኸለ፡ ብዘይ ጭረት ድማ ዝገንዝ
ዝብሉ ኽልተ እተፈላለዩ ሓሳባት
ትሓቍፍ።
ብወገነይ፡ ዛጊት ነዚ ኣገባብ’ዚ እትኸውን
ኣብነት ቀልጢፋ ኣይተበረሀትንን።
ተወሰኽቲ ኣገባባት
1. ክልተ ነጥቢ ብምጕዳል
ክልተ ነጥቢ ብምጕዳል ቅኔ
ይህንደስ’ዩ። እዚ ኣገባብ’ዚ፡ ኣብ ካልኦት
ቋንቋታት’ውን ብጻዕቂ ይዝውተር እዩ።
እቲ ፍልልይ ኣብ ትግርኛ ቅኔ፡ ኣብ ከም
በዓል እንግሊዝኛ፡ ፕለይ ኦፍ ዎርድስ
ምብሃሉ ጥራይ እዩ።
ኣብ ትግርኛ፦
ኣቲ ጓል መን ኢኺ፧ ኣቲ ሰበይቲ
መን ኢኺ፧ ኣታ ወዲ መን ኢኻ፧ ኣታ
ሰብኣይ መን ኢኻ፧ እቲ ድሙ በሊዑ!
እቲ ብዕራይ በሊዑ! ወዘተ.
ብኽልተ ዓይነት መንገዲ ስርዓተ ነጥቢ
እንክግበረሎም ድማ ይፈላለዩ፦
ቀዳማይ መንገዲ
ኣቲ፡ ጓል መን ኢኺ፧ ኣቲ፡ ሰበይቲ
መን ኢኺ፧ ኣታ፡ ወዲ መን ኢኻ፧ ኣታ፡
ሰብኣይ መን ኢኻ፧ እቲ፡ ድሙ በሊዑ።
እቲ፡ ብዕራይ በሊዑ።
ካልኣይ መንገዲ
ኣቲ ጓል፡ መን ኢኺ፧ ኣቲ ሰበይቲ፡
መን ኢኺ፧ ኣታ ወዲ፡ መን ኢኻ፧ ኣታ
ሰብኣይ፡ መን ኢኻ፧ እቲ ድሙ፡ በሊዑ!
እቲ ብዕራይ፡ በሊዑ! ወዘተ.
እዚ ኸምዚ ዓይነት ኣገባብ፡ ኣብ
ፕለይ ኦን ዎርድስ እተሰምዩ ህንደሳታት
እንግሊዝኛ ከምዚ ስዒቡ ዝቐርብ ዓይነት
መልክዕ ይህሉዎ፦
Kill him not leave him.
https://learningenglish
Hang them don’t spare them
https://WWW.telegraphidia
ኮማ (ክልተ ነጥቢ) እንክግበረሉ፡
እተፈላለዩ ሓሳባት ይንጸባረቖ፦
Kill him, not leave him. ቅተሎ፡
ኣይትግደፎ።
Kill him not, leave him.
ኣይትቕተሎ፡ ግደፎ።

Hang them, don’t spare them
ሕነቆም፡ ኣይትምሓሮም።
Hang them don’t, spare them
ኣይትሕነቆም፡ መሓሮም።
2. ብምስሕሓብ ደሃያት፦
ናይ’ዚ ኣገባብ’ዚ ኣብነት፡ ኣብ ዓንቀጽ
መምህር ተስፋይ ባርያጋብር፡ ኣብ
ዛንታ ‘ምግዝዛም’ እተቓልሐት ‘ምዓር’
እትብል ሕብረ ቓል እያ። ከምቲ ግቡእ
መዓር ተባሂላ ኽትድመጽን ክትጸሓፍን
ነይሩዋ።
እንተዀነ፡ ምእንቲ ኸም ሕብረ
ቓል ከተገልግል፡ ምዓር ተባሂላ ኣላ።
ብወገነይ ነዚ ባህሪ ትግርኛ ዘበግሶ ቕቡል
ጕድለት’ዚ ምስሕሓብ ደሃያት እናበልኩ
እየ ዝገልጾ። ‘ምዓር’፡ ጸኒሑ ዝጥቀስ
ጕድለት’ውን ኣይሰኣናን።
3. ምቕዛፍ ደሃያት፦
ኣብ ቍጽሪ 2. ጕድለት ኣይሰኣናን
እተባህለ፡ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ንኡስ
ኣርእስቲ፡ ‘ምጻእ’፡ ‘ምምጻእ’ን ‘ምውጻእ’ን
እያ እተባህለት ‘ምዓርው’ን፡ ‘መዓር’ን
‘ምዕዋር’ን እያ።
4.
ኣስተልዝቦ
ኣስተልዝቦ ተባሂሉ ዝርቋሕ መተዓየዪ፡
ስውያ እዩ። ቃለ ሕቡእ፡ ቃለ ሽፋን፡
ምጥዓም ቃል ዝበሃሉ ኻልኦት
ስያመታት’ውን ኣለዉዎ። ትርጕሙ
ድማ ንሓደ ዘይድለ ኽስተት ብልዙብ
መንገዲ ምግላጽ ማለት እዩ።
በዚ መሰረት፡ እቲ ኣብ ኣገልግሎት
ዝውዕል ልዙብ ቃል፡ ከም ሕብረ ቓል
የገልግል ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ሕብረ
ቓል’ዚ፡ ፈለማ፡ እቲ መበቈላዊ፡ ቀጺሉ ነቲ
ዘይድለ ሓሳብ ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብነታት፦ ዕረፍቲ፦ ዝንያን ሞትን።
ምልማዕ፦ ምምዕባልን ምጥፋእን፡
ምሕዋይ፡- ምድሓንን ምጥፋይን።
እዚ ዓይነት ሕብረ ቓል’ዚ ብተዛረብቲ
ቛንቋ ብማዕረ ኣይስተማቐርን። እዚ
ሓቂ’ዚ፡ ‘ቴቴ’ ዝብል ጠባይ ለቢሱ፡ ኣብ
‘እንዳ ዝማም’ እተባህለት መሳጢት
ተዋስኦ ዝዓይይ መስሓቕ መንእሰይ
ይንጸባረቖ እዩ።
ንሱ ስውያ ዘይርድኦ ዀይኑ እዩ
ተሃኒጹ። ንኣብነት፡ 29/12/2019 ኣብ
ዝቐረበ ኽፋል፡ “ዓምና ንዓማዊሉ ብሓደ
ዓይኒ ኣይርእዮምን” ንዝብል ስውያ፡
“ኣነውን ንኣኻትኩም ብኽልተ ዓይነይ
ኣይርእየኩምን።” ክብል ብምምላሱ
ስሒቱዎ።
5.
ክልተ ዝኣፉ ሓረግ ወይ
ምሉእ ሓሳብ
ክልተ ዝኣፉ ሓረግ ወይ ምሉእ
ሓሳብ ዝብል ስያመ ዝህቦ ዘለኹ፡
ክልተ እተፈላለዩ ትርጕማት ብማዕረ
ዝስተማቐሩሉ ሓሳብ እዩ።
ኣብነት፦
ኣብዚኣ ጽሓፍ!
ነዛ ኣብነት’ዚኣ ዝነገረኒ ሓደ ስሙ
ዘይዝክሮ ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ
ኣስመራ ሓፈሻዊ እዩ። ሕብረ ቓልነታ
ዝፍለጥ እቲ ዛንታ እንተ ተነጊሩ እዩ።
ምእንቲ ዝንያን መለሳን እቲ ዛንታ
ይስዕብ፦
እቲ ተማሃራይ ብዛዕባ መስሓቕ
ፍጻሜታት ንእሽቶ ሓዉ ብብዝሒ
ኣዕሊሉኒ። ሓንቲ ካብተን ዕላላት እዛ
‘ኣብዚኣ ጽሓፍ!’ ክብል ኣስፊረያ ዘለኹ፡
ብመልክዕ ትእዛዝ ዝቐረበት ሓጻር ሓረግ
እያ።
“ኣብ መጽናዕቲ እንከለኹ ፊደል
ምቝጻር ዝለመደ ንእሽቶ ሓወይ፡
‘ክጽሕፍ ደልየ’ እናበለ ህውኽ ኣቢሉኒ።

ንዓዑ ጠቢረ ናብ መጽናዕተይ ምእንቲ
ኽምለስን ከድህብን ስለ ዝደለኹ፡
ወረቐትን ብርዕን ሂበዮ።
ግምተይ ነቲ ዝሃብኩዎ ወረቐት
ክሳብ ጸሓጋጊሩ ዝውድኦ ብዙሕ ግዜ
ኽወስደሉ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። እንተ
ዀነ ንሱ፡ ነታ ወረቐት ‘ኣርመለይ’ ክብል
ከመ ቕጽበት ረበሸኒ።
ለካ፡ ርድኢተይን ርድኢቱን ነንበይኑ
እዩ ነይሩ። ኣነ፡ ነታ ዝሃብኩዎ ወረቐት
ትርጕም ብዘለዎን ዘይብሉን ክመልኣ
ምእንቲ ወይ ድማ ምምላእ እንተኣብዩዎ
ነቲ ተግባር መንዩ ናብ ካልኡ ኽግዕዝ’ዩ
ብዝብል ተስፋ እየ ሂበዮ። ንሱ ግን
‘ኣብዚኣ’ እትብል ጽሒፉ ኣረኪቡኒ።”
ብወገነይ፡ ከም’ዚ ዓይነት ጸዋታ
ቓላት’ውን እባ ኣሎ እዩ፧ ክብል ኣብ
ኣእምሮይ ከዚነያ። እንሀ ሎሚ፡ በዓልቲ
መዓልቲ ስለ ዝዀነት ከኣ ትቃላዕ ኣላ።
ሃንደስቲ ቅኔ፡ ዝግልገሉሎም ኣገባባት
ክዝርዘሩ ጸኒሖም። ኣቐድም ኣቢሉ ቅኔ
ማለት ጸዋታ ቓላት እዩ ተባሂሉ። ድሕሪ
ቝሩብ ድማ ብምህማል ምዝ’ንጋዕ
(ምዝዝንጋዕ) እዩ ዝብል ትርጕም
ተወሲኹ።
እዞም ትርጕማት ሸቶኦም ምእንቲ
ኽሃርሙ፡ ማለት፡ ቅኔ፡ ናብ ፍጹምነት
እተጸግዐ ምእንቲ ክኸውን ግን፡ እቲ ኸም
መተዓየዪኡ ዝሕሰብ ሕቝፊ፡ ከምቲ ኣብ
ንኡስ ኣርእስቲ’ዚ ዓንቀጽ’ዚ እተጠቕሰ
ኽልተ ዝኣፉ ክኸውን ይግባእ።
ክልተ ዝኣፉ ብኽልተ ወገን ብማዕረ
ዘእትው ልዳት ዘለዎ ቤት እዩ።
ብተመሳሳሊ፡ ሕቝፊ፡ ኽልተ ዝኣፉ ኸም
ዝኸውን ኰይኑ እንተ ተሃንዲሱ፡ እቲ ቅኔ
ናብ ፍጹምነት እተጸግዐ ይኸውን ማለት
እዩ።
መምህር ተስፋይ ባርያጋብር ነዚ
ነጥቢ’ዚ ጐስዮሞ ኣለዉ። ክንዲ ዝዀነ፡
ሓደ ዝኣፈን ሕቝፍታት ጥራይ ሃንዲሶም
ከብቅዑ፡ እዚን እቲን እንታይ ኣራኸቦም
ክብሉ መጒቶም። እቲ ትሕዝቶኦም
ይስዕብ፦
“1 …ምርዳእ ማለት ረዲአት ምሃብ፡
ምሕጋዝ፡ ማለት እዩ…… እዚ ክዝረብ
ዝወዓለ ተረዲኡኩም፧ ካብዚ ክንገልጾ
ዝጸናሕና
ዘይተረደአኩም እንተሎ
ሕተቱ። ነቲ መምህር ዝብሎ ብግቡእ
ምርዳእ እቲ ዝበለጸ ጥበብ እዩ። ኣብ
ትሕዝቶ ናይዘን ሰለስትምሉኣት ሓሳባት
ከኣ ንዝዀነ ተጠቃሚ ቋንቋ ትግርኛ፡
ምስተን ላዕለዎት ንረዲአት ዝምልከታ
ሓደ ክዀነኦ ኣይክእላን እየን። ሃይለ፡
ሞት ኣቡኡ ተረዲኡ፡ ንዝብል ምስ
ረዲኤት ክተተኣሳስሮ ኣይከኣልን። ሞት
ኣዲኦም ተረዲኦም። እዚኣቶም ከኣ ምስ
ሞትን መርድእን ዝኸዱ እዮም። ምስ

ረዲአትን ግንዛበን ዘራኽብ የብሎምን።”
(ሓዳስ ኤርትራ፡ ትግርኛን ተዛረብቱን 1
ጥሪ 2020)
እስከ ነዞም ዝስዕቡ ብኽልተ ዝኣፈን
ሕቝፍታት እተሃንደሳ ቅኔታት ግእዝ፡
ትግርኛን ኣምሓርኛን ንመልከት፦
ግእዝ፦
ትቤላ በእግር ተክለሃይማኖት ከማየ
ዳእሙ በክንፉ የዓብየኒ ኪያየ
ምስጢር፡ ‘ላ’ሲ፡ ብኣክናፉ እምበር
ይበልጸኒ እግሪ ተክለሃይማኖት ከማይ’ዩ
ኢላ።
1. ሎሚስ እምበር ጐቢዝካ
2. ሓሲኻ ምብላዕ ለሚድካ
ንሰብ
ምርዳእ’ኳ
ጀሚርካ።
ዝብሉሲ ሓቂ ድዩ በጃኻ፧
3. ካህን ከይለምድ ምጽዋት
4. ንዅሉ ኣልዒሎም ክስሕቑ ምስ
ወዓሉ
ድርጎ
ይወሃቦ
ብጊሓት
ኣዕለሉ
5. ፈቐዶ ደብርታት እናኸደ
6. ኣምሓርኛ፦ ምን ልበል ዛሬስ ምን
ሆንሸ
ኣብ እንዳ መቕርቡ ነገደ።
ትባይ ጀመር፡ ኣይጥም ጠላሽ
ቀዳመይትን ሳልሰይትን ዮናታን
ካሕሳይ እተባህለ ገጣሚ ኣብ ጥራዙ
ዘስፈረን እየን። ‘ምርዳእ፡ ነውሪ፡ ምንጋድ፡
ኣይጥም ጠላሽ’ ዝብላ ሕብረ ቓላት ከኣ
ኣብ ዓንቀጽ መምህር ተስፋይ ባርያጋብር
ዘለዋ እየን።
እታ ብግእዝ እተሃንደሰት፡ ብዙሓት
ዝፈልጡዋ ቅኔ፡ ወላ ብፊደላት’ውን ጸዋታ
ቓላት ክካወን ከም ዝኽእል ተመልክት።
ኣብ ኵሎም ልሳናት ከምዚ ዓይነት ቅኔ
ክስራሕ ከም ዝኽእል ይግመት’ዩ። ኣብ
ዓረብኛ’ኳ ብርግጽ ይዝውተር እዩ።
እዘን ሕብረ ቓላት፡ ብኽልተ ሸነኽ
ዝትርጐም ሕቝፊ ምስ ተኸበባ ቅኔኣዊ
መልክዕ ይጐናጸፋ። ነባቢ ናብ ፍጹምነት
ከም እተጸግዓ ዘረጋግጽ ወላ ኣብ ስምዒን
ወርቅን ኣይሰማምዑ፡ ሰባት፡ እተፈላለዩ
ትርጕማት ከም ዝህቡለን ምስ ኣስተውዓለ
እዩ።
ነባቢ ኣብ ላዕሊ እተኣንገዳ ቅኔታት
እተዋጽአለን ቅኔታት ክበሃላ ከም ዝኽእላ
ምስ ኣረጋገጸ፡ ንሱ ባዕሉ ናብ ፍጹምነት
እተጸግዐ ግጥሚ ከካውን ብምፍታን፡ ናብ
ካልኦት ብጾቱ ኣቕሪቡ የገምግመን።
ካብዚ ፈተነ’ዚ ዝቕሰም ቍምነገር፡
ኵለን ቅኔታት ብማዕረ ናብ ፍጹምነት
እተጸግዓ ዘይምዃነን እዩ። ብኣንጻሩ፡
ብውሕሉል ኣገባብ እተሃንደሳ ኽልተ
ዝኣፉ ሕቝፊ ዘለወን ግን ናብ ፍጹምነት
እተጸግዐ እተዋጽአሉ ቅኔ ኸም ዝፈጥራ
ኣየጠራጥርን።

ሓዳስ

ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ
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ኤርትራ

ኵርናዕ ተ

መሃሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ትምህርቲ ገዛእ ምርጫይ’ዩ

ትምህርቲ ዘየወላውል ምርጫ እዩ። ትምህርቲ ዘይብሉ ህይወት ስለ ዘይብሉ
ብዙሕ ምስላታትን ጥቕስታትን ተባሂሉን ተጻሒፉን እዩ። “ዘይተማህረ ኣየድሕን፡
ዘይተወቕረ ኣየድሕን”፤ “ካብ ድንቍርና ዝጽልምት ጸላም የለን”፤ “ዘይተማህረ
ሰብ ከም ዝወደቐ ገረብ”፤ ወ.ዘ.ተ.።
ትምህርቲ ምርጫና’ዩ። ኵሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ሓደ ጫሌዳ መገዲ ተቐሚጡ
ኣሎ፤ ክንመሃርን ዘይክንመሃርን። ከምቲ እታ ምስላ እትብሎ፡ ወይ ሰብ ወይ
ዝወደቐ ገረብ ምዃን’ዩ። ገለ ሰብ “እንታይ ዝዓብስ ትምህርቲ፡ ሓሪሰ ዘይበልዕ፡”
“እንታይ’ዩኸ ትምህርቲ ኢልካ፡ ሸቂጠ ዘይበልዕ፡” “ዕድመ ንስድራይ ኮፍ ኢለ
ዘይበልዕ፡” “ዝተማህረ ክሓልፈሉ ኣበይ ርኢና፡” ክብሉ ንሰምዕ ኢና። እንተዀነ
ሕርሻ፡ ንግዲን ካልእ እንፈልጦ ናይ ናብራ ኣማራጺን ኵሉ መሰረቱ ትምህርቲ
ኰይኑ ከም ዝጸኖም ዘጠራጥር የብሉን። ብኣንጻሩ ንድሕሪት ክጕተቱን ዝያዳ
ክግዝኡን ይግደዱ። ኣብቲ ዝዓበዩሉ እዋን እንተዀነ’ውን ናይቲ ዓውዲ ምሁራት
ክቘጽሩ ናይ ግድን ይዀኖም። ኣብ ዓለምና ዝርከብ ዓውደ ስራሕ ንዕኡ ዝዀነ
ትምህርቲ ኣለዎ። ሕርሻ፡ ንግዲ፡ ሓጓዳይ፡ ነዳቓይ፡… ወዘተ. ዝጠቐስኩሞ ዓይነት
ስራሕ ንዕኡ ዝኸውን ትምህርቲ ኣለዎ። ከይተማሃርካ “ኣብ ስራሕ ክምሃሮ እየ፡”
ክትብል ዝከኣል ኣይኰነን። ምኽንያቱ ነቲ ተማሂሩ ከማኻ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ
ዘሎ ሰብ ከተርክቦ ናይ ዕድመኻ ምሉእ ድምር ተሞኵሮ ክሓተካ ስለ ዝኽእል።
ሓንቲ ፍልጠት ክንፈልጥ እንከለና፡ ሓደ መንቋቋሕታ ሒዛ’ያ ትጸንሓና፤ ከም
ዘይንፈልጥ እተፍልጠና ንእሽቶ ብርሃን። ሎሚ ከኣ ንግሆን ምሸትን እናተማሃርካ
ከተሕልፎ ዝውሕደካ ግዜ’ዩ። ስለ ዝዀነ ወለድና፡ ኣሕዋትናን ፈለጥቲናን
ንክንመሃር፡ ከነጽንዕ፡ ከነንብብ፡ ጸወታ ከነውሕድ ኣብ ዘዝረኸቡና ዝምዕዱና።
እዚ ምዕዶ ንገለና መንኰርኰር ኰይኑ ከወንጭፈና እንከሎ፡ እቶም በቲ ሓደ
እዝንና ሰሚዕና በቲ ሓደ ነንፍሶ ከኣ ዕዳ ይውሰኸና ኣሎ።
ከነጽዕ እንከለና ንመን ኢልና ከም ነጽንዕ ኣነጺርና ክንፈልጥ የድሊ። ሰባት
ክምዕዱና እንከለው ጸላዕላዕ ዝብለና ብዙሓት ኣለና። አረ ሎሚስ ከምኡ ኢሉ
ዝምዕድ ዝናዓቐሉን ዝደኣለሉን እዋን ኣርኪብና ኣለና። “ኣጽኒዕና ኣየጽኒዕና፤
ተማሂርና ኣይተማሂርና ንዓና እንድዩ፡” ንብል ኢና። ብርግጽ ከኣ ንዓና’ዩ፤ እዚ
ግን እንታይ ገደሶም ዘብለና ኣይኰነን። ተሞኵሮ ዘይርከብ ፍልጠት እዩ። እቶም
ኣቐዲሞም ጸሓይ ዝረኣዩ ዝበዝሐ እዋን ዝያዳና ዝተሞኰሩ’ዮም። ብትምህርቲ
ዓጊቦም ኣይፈልጡን፡ ሓደ ዝተማህረ ሰብ “ፈላጥ’የ፡” ክብል ይኸብዶ እዩ።
ምኽንያቱ ዝተርፎ ብዙሕ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ። ኣሕዋትና፡ ደቂገዛውትና፡
ወይ’ውን መምህራንና ዝነብሩ ጸጸኒሖም ክምሃሩ ንርኢ ኢና። እቲ ብሰርቲፊኬት
ዝተመረቐ፡ ዲፕሎም ክገብራ ይሓስብ፤ እቲ በዓል ዲፕሎም ዲግሪ ክሰቕላ ድቃስ
ይስእን፤ እቲ በዓል ዲግሪ’ውን ማስተርስ ዘይገበርኩዋ ኢሉ ሕኒን ይብል፤ በዓል
ማስተርስ’ውን ዶክትሬት ከብል ይቃልስ፤ እቲ ዶክተር ከኣ ፕሮፌሰር ክኸውን፤
ብኡኡ ኣቢሉ ሓድሽ ፍልጠት ክፈልጥን ንዓለም ብፍልጠቱ ክልውጥ ይቃለስን።
ሓወይ ንስኻኸ? ሓፍተይ ንስኺኸ? …. ወዲ ክንደይ ዓመት ኢኻ? ሓፍተይከ
ጓል ክንደይ ዓመት ኢኺ? ኣብዚ ዕድመኹም እንታይ ኢኹም ትፈልጡ?
ህይወትና ክንመርሕ ዝተፈላለዩ ምርጫታት እኳ እንተለውና፡ ኣብ ንእስነትና
መሰረት እንገብሮ ግን ትምህርቲ ጥራይ’ዩ።

ሕቶ
ኣብዞም ተዘርዚሮም ዘለው ቍጽሪታት ዘየለ ርኸብ?
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ሃይድሮጀን ሰራሒ ማይ
ኣብዚ ሓለፈ ሕታም ናይዚ ዓምዲ፡
ኣብ ንእሱ ዓምዲ “ዛንታ ስነፍልጠተኛትን መሃዝትን ብሓጺሩ”፡
ንስነ-ፍልጠተኛ
ሄንሪ
ካቫንዲሽ
ኣላሊናኩም ኔርና። ካቫንዲሽ ካብቶም
ዝልለሎም ዝዓበዩ ምርምራት፡ ርኽበት
ናይ ሃይድሮጀን እዩ። ሃይድሮጀን
ቅድሚ ካቫንዲሽ ክርኽቡዎ ክኢሎም
እንተ ነበሩ። ብንጹር ክፍለጡዎን
ክገልጹዎን ይኽእሉ ኣይነበሩን። እዚ
ኣገዳሲ ባእታ ድሕሪ ምፍላጡ ኣብ
ስነ-ፍልጠት ኬምስትሪ ዓቢ ኣፍደገ’ዩ
ተራሕዩ።
ታሪኽን
ኣመጻጽኣን፡
ከምኡ’ውን
ሃይድሮጀን
እንታይ
ምዃኑ ኣብዚ ጽሑፍ ክግለጽ’ዩ።
ሃይድሮጀን ኣብ ሰደቓ ባእታት
ቀዳማይ፡ 1 ኣቶማዊ ቍጽሪ ሒዙ
እንረኽቦ ባእታ እዩ። ምስቶም ብረታዊ
ባህሪ ዘለዎም ባእታት ድማ ተሰሪዑ
ኣሎ። ብ1660 ሮበርት ቦይል ንሓጺን
ምስ ሳልፈሪክ ኣሲድ ብምሕዋስ
ሃይድሮጀን ኣዳልዩ። ብ1766 ፈረንሳዊ
ትዉልዲ ዘለዎ እንግሊዛዊ ሄንሪ
ካቨንዲሽ ዝወሓደ ጻዕቂ (density)
ከም ዘለዎ፤ ኣብ ማይ ዘይሓቅቕን
ምስ ኣየር ተራጺሙ ባርዕ ክፈጥር
ከም ዝክእልን ኣስተዉዒሉ። ጽሩይ
መወከሲ ከኣ ኣዳልዩ። ካብ ካልኦት
ጋዛት ፈልዩ “ተቓጻሊ ኣየር” ብምባል
ኣጠሚቑዎ። ዉጽኢት መጽናዕቱ
ምስ ኣቕረበ “ሃይድሮጀን” (ሰራሒ
ማይ) ዝብል ስም ብምሃብ ተቐባልነት
ረኺቡ።
ሃይድሮጀን እንተ ንበይኑ እንተ
ምስ ካልኦት ባእታት ተሓዊሱ ብኣዝዩ

ብዙሕ ዓቐን ኣብ ህዋ ይርከብ። ኣብ
መሬት ከኣ ምስ ካልኦት ባእታት
ተሓዊሱ ብዙሓት ኣገደስቲ ቀመማትን
ጥረ-ነገራትን
ኣቝሙ
ኣሎ።
ዝበዝሐ እዋን ምስ ካርቦን፡ ሳልፈር፡
ናይትሮጀንን ኦክሲጀንን ተሓዊሱ
(ተወሃሂዱ) ንረኽቦ። ኣብ ኣካሊት
እንስሳታትን ኣትክልትን ኣሎ። ኣብ
መብዛሕትኡ ነዳዲታት ሃይድሮጀን
ኣሎ። ብዓቢኡ ዝበዝሐ ገጽ መሬት
ሸፊኑ ዝርከብ ማያዊ ኣካል ከኣ
ብሃይድሮጀንን ኦክስጀንን ዝቘመ
እዩ። እንተዀነ ናጻ ሃይድሮጀን
ኣብ ጠፈር ብኣዝዩ ዉሑድ ዓቐን
(0.000001%) እዩ ዘሎ። ምስ
ካልኦት ዘይተወሃሃደ ሃይድሮጀን
ብመልክዕ ጋዝ ጥራይ ኢና ንረኽቦ።
ሕብሪን ሽታን የብሉን። ዉሑድ
ጻዕቂ ስለዘለዎ ቀልጢፉ ክዝርጋሕ
ይኽእል። ዛጊት እቲ ዝፎኸሰ ባእታ
እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ክልተ
ርዝን ዝበሉ፡ ብኬሚካላዊ ባህሪ ግን
ዘይፍለዩ ዓይነታት (isotopes) ናይ
ሃይሮጀን ተረኺቦም። ዲይተርዩምን
ትሪቲዩምን ይበሃሉ። ሃይድሮጀን
ኣዝዩ ንጡፍ ባእታ ኣይኰነን። ማይ
ንኽፈጥር ክነድድ ኣለዎ። ኣብ ገለ
እዋን ናይ ዘይብረታዉያን ባህሪ
ሒዙ ምስ ብረታዊ ባእታ ብምሕዋስ
ሃይድራይድስ
(ኣንቃጺ
ኣካል)
ይፈጥር።
ሃይድርጀን ክንረኽበሉ ንኽእል
መገዲታት ኣሎ። ኣብ ኵሎም ኣሲዳት
ኣሎ። ካብ ሃይድሮጀን ዝነጥፍ ባእታ
ናብ ዝዀነ ኣሲድ እንተሓዊስና፡ ንቦታ
ሃይድሮጀን ይትክኦ። ሃይድሮጀን

ግ
ድ
ል

ንብልሒ ተመሃሮ ዝሕግዝ ኣዘናጋዒ ግድላት

ስ

ት

ሪ

ም

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል። ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ
እዩ። እዚ ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ፡ ኣብ ክልሰ-ሓሳባት
ትርብዒት - ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18 ክፍለ-ዘመን)
ዝተመርኰሰ እዩ።
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፤ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ፡ 4ተ ብ4ተ ዝተሰርዓ ዓንኬላት
ኣለዋ፡ እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ። ካብ 1 ክሳብ 4 ድማ ይምልኣ።
ካብ 1 ክሳብ 4 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን ልክዕ ከም ሰዱኮ
ክድገሙ የብሎምን። ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም ዘለዉ ዓንኬላት’ውን
ክድገም የብሉን።
(መልሲ፡ ካብ 1 ክሳብ 4 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል፡ ንጋድምን ብሕንጻጽ
ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን።)

ከኣ በይኑ ይፍለ። ኣዝዮም ንጡፋት
ብርታዉያን ባእታት ከም ፖታሽየም፡
ሶድየምን ካልሽየምን ንዝሑል ማይ
በቲኖም ናጻ ሃይድሮጀን ጋዝ ይፈጥሩ።
እዚ መስርሕክ ከም ዘይኰነ ይግለጽ’ዩ።
ድሕሪ እዞም ዝተጠቕሱ ባእታት
ንጡፋት ዝዀኑ፡ ናጻ ሃይድሮጀን
ክፈጥሩ ዋዒ የድልዮም። ብፍላይ
ንዕዳጋ ዓለም፡ ሃይድሮጅን ካብ ማይ
ምስ ድሩቕ ካርቦን ብምሕዋስ ካርቦንሞኖ-ኦክሳይድን ሃይድሮጀን ጋዝን ከም
ዉጽኢት ንረክብ። ብተወሳኺ ዋሕዚ
ኤለክትሪክ (ካረንት) ተጠቒምና ንማይ
ናብ ኦክስጀን ጋዝን ሃይድሮጀን ጋዝን
ክነክብ ንኽእል።
ሃይድሮጀን ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥቕሚ
ዘለዎ ባእታ እዩ። ምስ ኣየር ተጋጭዩ
ባርዕ ስለ ዝፈጥር ብዝተወሰነ ዓቐን
ተጠቒሞምን ብርጣናዉያን ንሞሞቒ
ቤቶምን ትካላቶምን ተጠቒሞምሉ።
50% ኣብ መዐደሊ ንቑጣታቶም
ዝርከብ ጋዝ ብሃይድሮጀን ዝተሃንጸ
እዩ።
ብሃይድሮጀንን
ኦክሲጀንን
ዝተሰርሐ መልሓሚ ክሳብ 50000C
ዝዓቐኑ ዋዒ ክህቡ ይኽእሉ። ኣብ
ትሕተ ማይ ንዝግበር ጽገናታት ቀንዲ
ኣገልግሎት ኣለዎ። ምስ ከም በዓል
ኒከል ዝኣመስሉ ኣሳለጥቲ ኣካላት
ብምዃን፡ ሃይድሮጀን ብዘይቲ ብልዒ
እንተ ሓሊፉ ድሩቕ ስብሒ ይሰርሕ።
እዚ
መስርሕ
“ሃይድሮጀኔሽን”
ይበሃል። ሃይድሮጀን ከም “Reducing
agent” (ንኦክሲጀን ካብ ካልኦት ጥረነገራት ዝፈሊ ኣካል) ኰይኑ ኣብ ዕደና
ታንገስተንን ሞሊብደኑምን የገልግል።
ንመስርሒ ኣሞንያን ሚታየል ኣልኮልን
እዉን ይጠቅም። ሃይድሮጀን ፎኵስ
ስለዝዀነ ናብ ሰማይ ዘንሳፍፋ ባሎናት
ይጥቐማሉ ነይረን፡ ሎሚ ግን ብሄልየም
ተተኪኡ ኣሎ።
ሃይድሮጀን ናይ መጻኢ ነዳዲ
ተባሂሉይ’ዩ ዝግለጽ። በዚ ሎሚ
እነህልኾ ዘለና መጠን ክትክእ ከም
ዝኽእል’ዩ ዝእመን። ክሳብ ሕጂ ኣብ
መኪና ክፍተን ተኻኢሉ ኣሎ። ንጠፈር
ዝውንጨፋ
መንኰርከራት’ውን
ሃድሮጀን
ብኦክሲጀን
ብምቅጻል
ይውንጨፋ። ሓደ ብሉጽ ነዳዲ ክነድድ
ከሎ ብርቱዕ ዋዒ ክፈጥር ኣለዎ። 1
ግራም ሃይድሮጀን 143 ኪሎ ጁል
ዝዓቐኑ ጸዓት ክፈጥር እንከሎ፡ ካብዚ
እንጥከመሉ 1 ግራም ነዳዲ (ናፍታ
ወይ በንዚን) 48 ኪሎ ጁል ጥራይ
ይፈጥር። 58 ኪሎ ጁል ዝዓቐኑ ጸዓት
ከኣ ካብ 1 ግራም ተፈጥራዊ ጋዝ
ይርከብ። ሓደ ብሉጽ ነዳዲ ብቐሊሉ
ዝርከብን ሕሱርን ክኸዉን ኣለዎ።
ሃይድሮጀን ብዝቐለለ ጸሓያዊ ጸዓት
ተጠቒምካ ካብ ማይ ክርከብ ይከኣል
እዩ። ሃይድሮጀን ብቱቦታት ክጓዓዝ
ይኽእልን ንጡፍ ዘይምዃኑን ዝሓሸ
ዉሕስነት ክህሉዎ ይኽእል፡
ኣብ ኣሜሪካ - ዩታህ - እትርከብ
“ሃይድሮጀን ሆምስቲድ” ዝተሰምየት
ዓዲ፡ ኩሉ ንጥፈታት መነባብሮኣ ኣብ
ሃይድሮጀን ይምርኰስ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ኢ/ር መዋእል ደበሳይ
ኣብ ባሕሪ ዘጋጥሙ ሓደጋታት ኣብ
ዝተጸበኻዮን ዘይተጸበኻዮን ብድንገት ዝለዓሉ
ኮይኖም፡ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን
ከቢድ ዕንወትን ክሳራን ከምዘስዕቡ ይፍለጥ።
ውልቃዊ ድሕነትን ማሕበራዊ ሓላፍነትን
ንባሕረኛታት ወይ ድማ ብዝተፈላለየ
ዓቕሚ ኣብ መርከብ ዝቕመጥ ውልቀ ሰብ
ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣርእስትታት እዩ።
ስለዝኾነ’ዩ ድማ፡ ንድሕነት ኣብ ኣገልግሎት
ዘለዋ መራኽብ ዝምልከት መምርሒታት
ብዓለ-ምለኸ ውድብ መጐዓዝያ መራኽብ
ዝወጽኣሉ።
ዝኾነ ባሕረኛ ግቡእ ዝኾነ ክንክን ጥዕናን
ድሕነትን ንውልቁ ይኹን ንዝኾነ ሰብ
ኣብታ መርከብ ዘሎ ከተግብር ግዴታ ኣለዎ።
ባሕረኛታት ቅኑዕ ዝኾነ መከላኸሊ ክዳውንትን
መሳርሒታትን ብፍሉይ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል
ሓደጋታት ዝጻወር ከዋድዱ ኣለዎም። ስለ
ዝኾነ ድማ ዝኾነ ባሕረኛ ንነብሱን ንብጾቱን
ኣብ ሓደጋ ከብጽሕ ዘኽእልን ብከላ ባሕሪ
ዘስዕብ ዕዮን ንኸይፍጽም ሞራላዊ ግዴታ
ኣለዎ። ገለ ካብቶም ናይ ህጹጽ እዋን
ሓደጋታት ንምጥቃስ፦ ባርዕ ሓዊ፡ መሬት
ምሓዝ፡ ሓያል ማዕበል፡ ምዕልቕላቕ፡ ምግልባጥ፡
ተክኒካዊ ጸገም፡ ቅርሰና፡ ሕማም ወይ ማህረምቲ
ባሕረኛ ወዘተ ኮይኖም ነናቶም ምኽንያትን
ዘውርድዎ ዕንወትን ድማ በብናቱ ይፈላለ።
እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ባሕሪ
ሓደጋታት ኣብ ዘጋጥሙሉ እዋናት እቶም
ጠንቅታት ብዙሓት ኮይኖም፡ ገሊኦም
ብባህርያዊ ሓደጋታት ካልእ ድማ ብጉድለት
ወይ ሸለልትነት ሰራሕተኛታት ከምኡ’ውን
ንወፍሪ ባሕሪ ዘይብቕዕቲ መርከብ
ብምጥቃም ዝስዕቡ እዮም። ኣብ ታሪኽ ናይ
ወፍሪ ባሕሪ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ሓደጋታት
ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ዘጋጥሙ ኮይኖም፡
ብዓይኒ ሲማን ሺፕ ተክኒክ (ትርጉሙ፡ ሓደ
ጥበብ ናይ ምእላይ መርከብ ኣብ ባሕርን
ወደባትን ከምኡ’ውን ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን
ወይ ደሓን ኩነታት ማለት ከም ዝኾነ የብርህ)
ክርአ ከሎ፣ ዝኾነት መርከብ ናይ ብቕዓት
ምስክር ወረቐት ክትሕዝ ዝግብኣ ኮይኑ፡
ዕድመ ናይቲ ምስክር ወረቐት ምስ ኣብቅዐ
ዘድሊ ተፍትሽ ጥዕና መርከብ ተረጋጊጹ
ዘይምሕዳስ እዮም። ገለ ካብቶም ዝሕደሱ
ሰነዳት ድማ፦ ኣካላዊ ብቕዓት መርከብ
ብቕዓት ኩሎም ናይ ተክኒክ መሳርሒታት
ክሳብ ቀንዲ (ዓብይ) ሞተር ናውቲ ድሕነትን
መራኸቢታትን ብቕዓት መርከበኛታትን
ወዘተ ኮይኖም፡ በብእዋኑ ሓደጋ ንምክልኻል
ምስ ኣጋጠመ ድማ ከመይ ገይርካ ትቆጻጸሮ
ልምምድ ገይርካ ምጽናሕ ግዜ ዘይወሃቦ
ስራሕ እዩ።
ሓደ ካብ ቀንዲ መምርሒታት ናይ ንግዲ
መራኽብ ተጠቒሱ ዝርከብ፡ መደበኛ ዝኾነ
ልምምድን ኣኼባን ምክያድ ኮይኑ ዕላምኡ
ድማ ንኹሉ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ከጓንፍ
ዝኽእል ሓደጋታትን ጸገማትን ምእላይ
ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርካ ምውዓል
እዩ። እቶም ዝግበሩ ልምምዳት ብልክዕ
ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት ዝመሳሰል
ክኸውን ይግባእ። ኣብ እዋን ልምምድ ነፍሲወከፍ ኣባል እታ መርከብ ክዓዮ ዝግባእ
ስራሕ ብመልክዕ ካርድ ኣብ ኢዱ ወይ ኣብ
መንደቕ ናይ መደቀሲኡ ብኣዛዚ ወይ ሓለቓ
ናይታ መርከብ ይወሃቦ ወይ ይጥቅዓሉ።
እቶም መምርሒታት ናይ ኣኼባ መደበር
ናይ ድሕነት ባሕሪ መንሳፈፊ መደበር
ከምኡ ድማ ናይ ህጹጽ እዋን ምልክታትን
ስጉምትታትን ኣበይ ምዃኖም ዝሕብር እዩ።
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ምውሓስ ድሕነት መጐዓዝያ መራኽብ ባሕሪ
ብፍላይ ድማ ንሓደስቲ ኣባላት መርከብ ኣብ
ውሽጢ 2 ሰሙን ዘይመልእ ግዜ ንኣጠቓቕማ
ኣቕሑ ድሕነት ኣብ ህጹጽ እዋን ክገብርዎ
ዘለዎም ኩሎም ናይ ህጹጽ እዋን ምልክታትን
መጠንቀቕታን፡ ናይ መድሓኒ ጃልባ መደበር
ከምኡ’ውን ናይ ህይወትን ሓውን መድሓኒ
መሳርሕታት ዝምልከት ስልጠና ክወሃቦም
ይግባእ። ኩሎም ኣብ መርከብ ዘለዉ ኣባላት
ኣብ እዋን ልምምድ መንሳፈፊ ጃኬት ብግቡእ
ክኽደንዎ ኣለዎም። ሰዓታት ልምምድ
ናይ ህጹጽ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እዩ
ዝወሃብ። ምኽንያቱ ገለ ካብ ኣባላት መርከብ
ኣብ ቀዳማይ ልምምድ ዘይተሳተፉ ዕድል
ክረኽቡን ከምኡ’ውን ኣብ እዋን ልምምድ
ዝፍጠር ጌጋታት መአረምታ ንኽግበረሉን
ተባሂሉ እዩ። ገለ ካብቶም ዝግበሩ ልምምዳት
ንምጥቃስ፡ናይ ሓዊ ልምምድ (Fire drill)
ስሉጥ ምጥፋእ ሓዊ ምሉእ ምውህሃድን
ምትሕብባርን ናይ ኩሎም ኣባላት መርከብ
ዝጠልብ መስርሕ እዩ። ኣብ እዋን ልምምድ
ናይ ምጥፋእ ሓዊ፡ ኩሎም ጉጅለታት ናይ
ምጥፋእ ሓዊ፡ ኣብ ዝተመደበሎም ቦታ
ክጸንሑ ኣለዎም። ቀጺሎም ድማ፡ እቲ ኣብ
ክፍሊ ሞተር ዘሎ ሰብ፡ ኩሉ ፓምፓታት
ናይ ማይ ናብ ኩሉ ማሽነሪ ዝኸይድ ድሕሪ
ምውላዕ እቲ ዝድለ ጸቕጢ (pressure)
ከም ዘሎ የረጋግጽ። ኩሎም ኣባላት እታ
መርከብ ኣብ ደጋዊ ክፋል እታ መርከብ ዘሎ
ፓምፓታት ማይ ከመይ ጌርካ ከም ዝውላዕ
ክፈልጥዎ ይግባእ። ብድሕሪ እዚ፡ ናይ ህጹጽ
እዋን መሳርሒታት፣ ከም ፋስ፡ መብራህቲ፡
ከምኡ’ውን ናይ መስተንፈሲ መሳርሒ፡
ብምሓዝ ናብቲ ሓዊ ኣጋጢሙሉ ዘሎ
ቦታ ይኸዱ። እቲ ዝግበር ልምምዳት፡ ኣብ
ዝተፈላለየ ቦታታት ናይታ መርከብ፣ ንኣብነት
ኣብ መደቀሲ፡ መኽዘን፡ ክሽነ፡ ገለርያታት፡
ናይ ጽዕነት ቦታታት ክካየድን ንኹሉ
ዓይነታት ከጋጥም ዝኽእል ባርዕ ዝውክል
ክኸውንን ኣለዎ። ጎኒ ጎኒ’ቲ ናይ ምጥፋእ
ሓዊ ልምምድ፣ ኩሎም መዕጸዊን መኽፈትን
ናይ ነዳዲ ፖምፓታትን መዕቆሪ ነዳዲን
ኩነታቶም ክፍተሽ ኣለዎ። ኩሉ ኣባል ናይ
ሓዊ ጉጅለ ድማ ክፍትኖምን ክለማመደሎምን
ይግባእ። ኣብ ነፍሲ- ወከፍ ናይ ልምምድ
ግዜ ናይ መስተንፈሲ መሳርሒ (Mask)
ክለብሱ ኣለዎም። ድሕሪ ምዝዛም ናይቲ
ልምምድ ድማ ብግቡእ ጸርዮምን ብቕዓቶም
ተረጋጊጹን ኣብ ቦትኦም ብምቕማጥ ድሉው
ይኸውን።
ልምምድ ናይ መድሓኒት ሞተረ/
ተነፋሒት (ራፍት) ጃልባ (Life boat/raft
drills)
ሰራሕተኛታት ኣባላት መርከብ ኣብ
ልምምድ ናይ መድሓኒት ወይ ተነፋሒት
ጃልባ ዝሳተፉ፡ ብመጀመርታ ክመልክዎ
ዘለዎም ቅኑዕ ኣለባብሳ ሙቐት ዝህብ
ክዳውንትን፡ ውሑስ ናይ ህይወት ጃኬትን
እዩ። ብፍሉይ እታ መድሓኒት ጃልባ እንብላ
ዘለና ኣብ ድሕሪ ዝኾነት መርከብ ተንጠልጢላ
እትርከብ ኮይና፡ ኣብ ንዓኣ ተባሂሉ ዝተዳለወ
መጸሪ ጃልባ (davit) ተቐሚጣ ትርከብ። ስለዚ
ድማ ኩሎም ዝንቀሳቐሱ ኣካላት እታ ጃልባን፡
ካብ ላዕሊ መርከብ ናብ ባሕሪ ንምውራድ
ዝሕግዙ መሳርያታትን ኩሉ ግዜ ዝተቀብኡን፡
ንህጹጽ እዋን ድሉዋት ምህላዎምን፡ ኣብ
ልምምድ ዝግበረሉ ግዜ ክፍተሹን ክረጋገጹን
ይግባእ።
ኣብ ግዜ ሓደጋ እታ ጃልባ ንዓኣ ተባሂሉ

ዝተዳለወ ሰናን ዝመንኮርኮሩ መሳርሒ (gear)
ተንጠልጢላ ንባሕሪ ትወርድ። ኣብ እዋን
ሓደጋ ጀልባ/ራፍት ኣውሪድካ ብሂወት
ምጽናሕን ሓገዝ ምጽባይን ስለ ዘሎ፣ ክሳዕ
ሓገዝ ዝረኽቡ ንመጻንሒ ዝኸውን ኩሉ ሻዕ
እኹል ስንቅን፡ ካልእ ጠቐምቲ ነገራትን ኣብታ
ጃልባ ክዙን ክጸንሕ ግድነት’ዩ።
ገለ ካብ ትሕዝቶኦም ድማ ከም’ዚ ዝስዕብ
ይመስል፦ እኽለ ማይ ብዓቐን ዝዕደል፡
መድሃኒት ቀዳማይ ረዲኤት፡ ምልክት ዝህቡ
ተተኮስቲ መብራህትታት፡ መግፈፊ ዓሳ፡
ኩባያታት መስተዪ ማይ፡ ሸውሃት ዝዓጹ
ብሽኮትታት፡ መልሕቕ፡ መቕዘፊ (Paddles)
ወዘተ ኣለዉ።
ኣብ መንጎ መድሕን ሂወት ጃልባን
ራፍትን ዘሎ ፍልልይ
እዞም ክልተ ዓይነት ብሂወት ኣድሕን
ዝጽውዑ ጀላቡ ኣብ መንጎኦም ዘሎ
ፍልልይ፦
ሀ) ጃልባ ሞተረ፡ ሞተር ኣብ ላዕሊኣ ስለ
ዘለዋ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብሓይሊ ሞተረ
ትንቀሳቐስ። ሞተር ምስ ዝበላሾ ድማ 2
መቕዘፍ ኣለዋ።
ለ) ጃልባ ራፍት፡ ግን ፕላስቲክ ስለ ዝኾነት
መቕዘፊ ጥራይ እምበር ሞተር የብላን። ራፍት
ንፋስ ናብ ዝወሰዶ ስለ ዝኸይድ ንውሕስነት
ተባሂሉ 2 መቕዘፊ ኣለዎ። መድሕን ህይወት
ጃልባ ተነፊሓ ንባሕሪ ከም ትወርድ ይግበር።
ካብ መርከብ ወሪድካ ዝግበር ናይ ህይወት
ምድሓን ፈተነ
እዚ ካብ መርከብ ወሪድካ ዝግበር ናይ
ህይወት ኣድሕን ፈተነ፣ ድሕሪቲ ናይ ህይወት
ኣድሕን መልእኽቲ፡ ንኹለን ኣብ ባሕሪ
ዘለዋ ወይ ዝንቀሳቐሳ መራኽብን ወደባትን
ሓውሲ ወደባትን ብሬድዮ፡ ተሌፎንን ረድዮ
ቴሌግራፍን ብሓላፊ ናይታ ኣብ ሓደጋ
ዝኣተወት መርከብ ምምሕላፉን ህይወትካ
ኣድሕን (Abandon the ship) ዝብል
መልእኽቲ ብመጉልሒ ድምጺ ምስ ተዋህበን
ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ።
ኣብ ኩለን መራኽብን ጀላቡን ናይ
መድሕን ህይወትን ካልኦት ተመሳሰልቲ
ናውቲ ድሕነትን ንጹር ናይ ጽሑፍ መግለጺ
ተገይሩሎም ኣብ ዘዝግብኦም ቦታ ብጥንቃቐ
ተሰቒሎምን ተኸዚኖምን ክርከቡ ኣለዎም።
ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ባሕሪ ገለ ብሰንኪ
ባህርያዊ ሓደጋ ገለ ድማ ብቴክኒካዊ ጉድለት
መራሒ መርከብ ሓደጋታት ከም ዘለዉን
ዘጋጥሙን ኩሉ ኣባል መርከብ ፈሊጥዎምን
ኣጠቓቕማኦም ተረዲኡን እኹል ግብራዊ
ልምምድ ገይሩን ክጸንሕ ግድን እዩ።
ድሕሪ ህይወትካ ኣድሕን (Abandon the
Ship) ዝቕጽል መስርሕ
ቀዳማይ፦ መድሕን ህይወት ጃልባ ተነፊሓ
ንባሕሪ ከም ትወርድ ይግበር። ባሕረኛታት
መርከብ፣ ዘድሊ ናውቲ ድሕነት ለቢሶም ወይ
ተዓጢቖም እናዘለሉ ወሪዶም ናብ ዞባ መድሕን
ህይወት ጃልባ ይኣትዉ። ብሓይሊ ንፋስ ተደፊኣ
ካብቲ ዘላቶ ወይ ዝወረደትሉ ባሕሪ እንድሕር
ርሒቓ ጸኒሓቶምን ሓምቢሶም ከርክቡዋ እንተ
ዘይክኢሎምን ግን ተኣኻኺቦም ኢድ ብኢድ
ብምትሕሓዝ ክቢ ሰሪሖም ወይ ድማ ጎኒ ንጎኒ
ተታሓሒዞም ብሞራል እናሓንበሱ ጉጅለ
ወሃብ ሓገዝ ብተስፋ ይጽበዩ። ካልኣይ፦ ጉጅለ
ወሃብ ሓገዝ ኣብ እዋኑ እንተ ዘይመጺኦም
ድማ ፓይሮተክኒክስ (PYROTHECNICS)

መድሕን ህይወት ሞተር ጃልባ

መድሕን ህይወት ተንሳፋፊት ጃልባ

መድሕን ህይወት ጃኬት

መጥፍኢ ሓዊ
ብዝብል ጽሑፍ ዝፍለጡ ወሃብቲ ምልክት
ተተኮስቲ ንሰማይ ብምትኳስ ዘይርኣዮም
ንኽሪኦም በዞም ዝተጠቕሱ ተተኮስቲ ኣቢሉ
ከም ዝርእዮምን ከም ዝርድኦምን ይግበር።

ኣብ ሃገርና ኤርትራ እውን ንውልቃዊ
ድሕነት ባሕረኛታትን ካልእን ዝምልከት
ስልጠና እትህብ ትካል ኣብ ከተማ ባጽዕ
ተደኲና ትርከብ።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.176

ኤርትራ
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ስፖርታዊ ውድድራት ኮለጃት ይቕጽል ኣሎ
ተስፋልደት መብራህቱ

ፈርዲናንድ ንኔስትርሎይ የቃልዖ

ናይ ቅድም ተኸላኻላይ ማንቸስተር
ዩናይትድ እንግሊዛዊ ሪዮ ፈርዲናንድ
ብሉጽ ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ቴሪ ሄንሪ
ብኸመይ ንቫን ኔስቶርሎይ የሕርቖ ከም
ዝነበረ ተዛሪቡ። ቴሪ ሄንሪን ሩድ ቫን
ኔስተርሎይን ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ካብ
ዝረኣዮም ብሉጻት ኣጥቃዕቲ ካብቶም
ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ምዃኖም ይፍለጥ።
ብመሰረት ሪዮ ፈርዲናንድ ዝሃቦ መግለጺ፡
ሩድ ቫን ኔስተርሎይ መቐናቕንቱ ቴሪ
ሄንሪ ዝያዳኡ ሽቶ እንተደኣ ኣመዝጊቡ
ኣብ ሕማቕ ስምዒት ይሽመም ከም
ዝነበረ’ዩ ኣብቲ ምስ ስካይ ስፖርት ዝገበሮ
ቃለ መሕትት ተዛሪቡ። ቫን ኔስትርሎይ
ማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ወድዩ
ኣብ ዝተጻወተለን ሓሙሽተ ወቕትታት
ካብ 219 ጸወታታት 150 ሸቶታት ከም
ዘመዝገበ ሰናዳት ሬድ ዴቭልስ ይሕብሩ።
ፈረንሳዊ ቴሪ ሄንሪ ብወገኑ ኣብ ታሪኽ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ሻዱሻይ ዝለዓለ
ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን ከሎ ኣርሰናል
ካብ ዝረኣየቶም ተጻወትቲ ኸኣ እቲ
ዝበለጸ ምዃኑ ይእመን።
ኣብ መንጎ ኢጣሊያዊት ኣታላንታን
ስጳኛዊት ቫለንሽያን ዝተኻየደ ናይ
ሻምፕዮንስ ሊግ ጸወታ ንለበዳ እዚ ዓለም
ኣሻቒሉ ዘሎ ሕማም ኮሮኖ ቫይረስ ኣብ
ኢጣሊያ ኣጋዳዲ ጠንቂ ኮይኑ ክኸውን
ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ጥዕና
ይሕብሩ ኣለዉ።
ግጥም ኣታላንታን ቫለንሽያን ክልተ
መዓልታት ቅድሚ’ቲ ኢጣሊያ ናይዚ
ሕማም ግዳይ ከም ዝረኸበት ዝገለጸትሉ
ግዜ ተኻዪዱ ምንባሩ ይዝከር። እዘን
ክልተ ጋንታታት ጸወተአን ኣብ
ስታደየም ሳንሲሮ ኣብ ዘካይዳሉ ዝነበራ
ግዜ፡ ኣስታት 45 ሽሕ ተዓዘብቲ ነቲ
ግጥም ከም ዝተኸታተልዎ ይንገር።
35 ሽሕ ደገፍቲ ኣታላንታ ብባቡርን
ብመኪናን 35 ማይልስ ተጓዒዞም ካብ
በርጋሞ ናብ ከተማ ሚላን ክመጹ ከለዉ
ኣስታት 2,500 ደገፍቲ ቫለንሽያ ከኣ
ካብ ስጳኛ መጺኦም ምንባሮም ይሕበር።
ድሕሪ’ዚ ጸወታ ከኣ ሎምባርዲን
ቫለንሽያን እተን ቀንዲ በዚ ቫይረስ
ዝተጠቕዓ ከተማታት ኤውሮጳ ከም
ዝኾና ይፍለጥ። ካብቲ እዋን ኣትሒዙ
ግጥም ናይዘን ክልተ ጋንታታት “ማች
ዜሮ” ዝብል ቅጽል ሽም ከም ዝተዋህቦ
ይንገር። ሓደ በዓል ሞያ ጥዕና ኢጣሊያ
ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ዋላ’ኳ እቲ ለበዳ ኣቐዲሙ ናብታ ሃገር
ከም ዝኣተወ እንተሓበረ ግጥም ናይዘን
ክልተ ጋንታታት ግን ነቲ ለበዳ ነዳዲ

ፈርዲናንድ ወዲ ጋንታኡ ሩድ ቫን
ኔስተርሎይ ንሄንሪ ከም መወዳድርቱ
ይርእዮ ከም ዝነበረን ኣብ ፍርቂ ሰሙን
ብዝሒ ሸቶታት እቲ ፈረንሳዊ እንተደኣ
ዛይዱ ኸኣ ተረቢሹ ካብ ጸወታ ወጻኢ
ይኸውን ከም ዝነበረን’ዩ ብዘይ ቀልዓለም
ዝገልጽ።
ፈርዲናንድ ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ
መሕተት “ንሓንቲ ጋንታ 3ብ1 ወይ
4ብ1 ረቲዕናያ ከለናን ጽዋእ ፕሪመር ሊግ
ከነልዕል እናተቓረብና ከለናን ኔስትርሎይ
ሓንቲ ሄንሪ ኸኣ ክልተ ሸቶታት እንተደኣ
ኣመዝጊቦም ብሕርቃን ክትኮስ ይደሊ ኔሩ።
ንበይኑ ኮፍ ኣብ ዝብለሉ ግዜ ክንእብዶ
ንፍትን እሞ ምዃን ግን ይኣብየና ኔሩ”
ክብል ክሳብ ክንደይ ኔስትርሎይ ኣብ
ልዕሊ ሄንሪ ውድድር ኔርዎ ኣረዲኡ።
ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምስ
ጆን ቴሪን ሶል ካምፐልን ኣብ ማንቸስተር
ዩናይትድ ከኣ ምስ ቪዲች ውድድር ከም
ዝነበሮ ዝገልጽ ፈርዲናንድ እዚ ናይ ቫን
ኔስትርሎይ ጽላለ ምንባሩ’ዩ ዝገልጽ።

ብምትሕብባር ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ትካላት
ላዕለዋይ ትምህርትን ኮለጃትን ተወዲቡ
ዝካየድ ዘሎ ዓስራይ ፈስቲቫል ኢንተር
ኮለጅ ምኽንያት ዝገበረ ስፖርታዊ ግጥማት
ኮለጃት ሃገርና ብሰምበት 22 መጋቢት’ውን
ኣብ መንጎ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎን ኮለጅ
ሓፈሻዊ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ
ንኽልቲኡ ጾታ ብዘማእከለ ጸወታ ቀጺሉ ከም
ዝወዓለ ህዝባዊ ርክባት ሃማመተኤ ሓቢሩ።
ኣብቲ ዳሬክተር ጉዳያት ተማሃሮ ኮ/ሕ/
ሓመልማሎ ዶክተር መንግስቱ ርእሶምን
ዳሬክተር ምም/ፋይናንስን ኮ/ሓ/ሕ/ስ/ጥ/
ኦሮታ ኣቶ ተኽለሃይማኖት ወልደስላሰን
ኣካላት ሃማመተኤን ዝኸፈትዎ ስፖርታዊ
ግጥማት፡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ
ኮ/ሕ/ሓመልማሎ ንሜዳ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ
ተላሚዶሞ ዝቐነዩ ክመስሉ ክዕንድሩሉ’ዮም
ተራእዮም። ኣብ ሰለስተ ደቒቕ ዘይመልእ
ግዜ ብመንገዲ ኣቤል ርእሶም ኣብ መበል
16 ደቒቕ ከኣ ብኤቨን ኤዘር ግርማይ ክልተ
ሸቶታት ረኸቡ። ኮ/ሕ/ሓመልማሎ ብዘይካ’ዘን
ዕዉታት ኮይነን ዝተረኽባ ኰዓሳሱ ተደጋጋሚ
ፈተነታት ናብ ኣፍደገ ኣንጻሮም ዝኾነት
ጋንታ ካብ ምውሓዝ ኣይተቖጠቡን።
ኤቨን ሙሴ ናይ ኮ/ሓ/ሕ/ስ/ጥ/ኦሮታ
ኣብ መበል 25 ደቒቕ ብዝረኸባ ኩዕሶ
ጽብቕቲ ፈተነ’ኳ እንተ ኣካየደ ከተዕውቶ
ግን ኣይካእለትን። እንተኾነ ግን ወዲ ጋንትኡ
ኣክረም ኤሊም ኣብ መበል 34 ደቒቕ

ክኸውን ከሎ ኮ/ሕ/ሓማልማሎ ብደቂ ተባዕትዮ
3ብ1 ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ከኣ 3ብ0 ንኮ/ሓ/
ሕ/ስ/ጥዕናን ኦሮታ ክረትዑ ከለዉ ኣብ ኩዕሶ
ሰኪዐት ደቂ ኣንስትዮ’ውን ኮ/ሕ/ሓማልማሎ
ንመጋጥምተን 32ብ23 ክረትዐአን ከለዋ ኣብ
ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግን ኮ/ሓ/ሕ/ስ/ጥ/ኦሮታ
ብገፊሕ 74ብ40 ዓወት ተጐናጸፉ።
ኮ/ሓ/ሕ/ስ/ጥ/ኦሮታ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ
ሰንበት ኣብ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ልዕሊ
ምድላው መምህራን ኣስመራ 7ብ1 ክስዕሩ
ከለዉ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ ግን
3ብ0 ከም ዝተረትዑ ይዝከር። ብዘይካዚ ኮ/ሕ/
ሓመልማሎ ምስ ስነ-ፍልጠት ማይ ነፍሒ ኣብ
ዘካይደዎ ናይ ኩዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ መርበብን
ሰኪዔትን ጸወታታት ዓወት ከም ዘመዝገቡ
ኣይርሳዕን።

ጽልዋ ፈርናንደስ ይዓቢ
ሓድሽ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ
ብሩኖ ፈርናንደስ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቱ ንናይ
የማን ተኸላኻላይ እታ ጋንታ ኣሮን ቫን ቢሳካ
ሓገዝ ክህቦ ከም ዝተራእየ ደይሊ መይል ኣብ
ዓምድታታ ኣስፊራ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ
ናይ ዝሓለፈ ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስግጋር
ተጻወትቲ ንብሩኖ ፈርናንደስ ንምፍራም ሓያል
ጻዕሪ ከም ዘካየደት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ተጻዋታይ
ከኣ ማልያ እታ ጋንታ ካብ ዝለብስ ብሉጽ ብቕዓት
ብምንጽብራቕ ነታ ጋንታ ርኡይ ለውጢ ከም
ዘምጸኣላ ይሕበር።
ኣብዚ እዋን ግን እቲ ተጻዋታይ ዘርኣዮ ብቕዓት
ኣይኮነን ዘዛርብ ዘሎ። ኣብታ ጋንታ ሓድሽ ክንሱ
ንተጻወትቲ’ታ ጋንታ ዝህቦም ምኽሪ’ዩ ንብዙሓት
ኣገሪሙ ዘሎ። እዚ ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ ኣብ ናይ

“ማች ዜሮ”
ክውስኽ ከም ዘኽኣሎ ገሊጹ። ሊቨርፑል
ኣብ ኣንፊልድ ንኣትለቲኮ ማድሪድ
ኣብ ዘአንገደትሉ ኣስታት ሰለስተ ሽሕ
ደገፍቲ እታ ስጳኛዊት ጋንታ ናብ
ከተማ ሊቨርፑል መጺኦም ከም ዝነበሩ
ኣይርሳዕን።
እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ ኣርሰናል ተጻወትታ
ነናብ ሃገሮም ከይከዱ ከም ዝኣገደቶም
ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ጋንታ
ኣረዲኡ። እዛ ጋንታ ቀዳማይ ሚኒስተር
እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሶን ነቲ ናይ ምዕጻው

ንጋንትኡ ፈላሚት ትኾኖም ሸቶ ኣመዝገበ።
ተጻወትቲ ኮ/ሕ/ሓመልምሎ ንዝኣተወቶም
ኩዕሶ ክቕበልዋ ኣይተዋሕጠሎምን።
ሓይሎም ወሳሲኾም ድማ ቅድሚ ዕረፍቲ
ሳልሰይቲ እትኾኖም ሸቶ ኣብ መበል 44
ደቒቕ ብመገዲ ሜሮን ጳውሎስ ረኸቡ።
ኣብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝነበረ ጸወታ ኮ/ሕ/
ሓመልማሎ ኣብ መበል 53ን55ን ደቓይቕ
ኣከታቲሎም ብዩኤል ሚኪኤልን ናትናኤል
ገብረኣምላኽን ክልተ ሸቶታት ኣመዝገቡ።
ጸኒሑ ኸኣ ኣክረም ኤሊም ናይ ኮ/ሓ/ሕ/ስ/ጥ/
ኦሮታ ንዐኡን ንጋንትኡን ካልአይቲ ትኾኖም
ሸቶ ኣመዝገበ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኮ/ሕ/
ሓመልማሎ/ ነቲ ጸወታ 5ብ2 ተዓወተትሉ።
ኣብዚ ዕለት ፍሉይ ክእለት ዝተንጸባረቐሉ
ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን

ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ
ሰኑይ ክትገብሮ ዝሓሰበት ልምምድ ደው
ከም ዘበለቶ ይንገር። ኣቐዲሙ ኣርሰናል
ንደቡብ ኣመሪካውያን ዴቪድ ልዊስን
ሉካስ ቶሬራን ናብ ሃገሮም ክኸዱ
ከተፍቅደሎም ከም ትኽእል ክግለጽ
ጸኒሑ’ዩ።
ይኹን’ምበር እዛ ጋንታ ኣብዚ እዋን
ዝኾነ ተጻዋታይ ናብ ሃገሩ ከይከይድ
ዝኽልክል ሓድሽ ሕጂ ከም ዘውጸአት’ዩ
ዝግለጽ ዘሎ። ስጳኛውያን፡ ፈረንሳውያንን

ልምምድ ቦታ ማንቸስተር ዩናይትድ ካሪንግተን
እግሩ ኣብ ዘንበረላ ፋልመይቲ መዓልቲ’ዩ ንኣሮን
ጀርመናውያንን ተጻወትቲ ጋነርስ ናብ
ሃገሮም ከይምለሱ ኣቐዲሞም ከም
ዝተኸልከሉ ኣይርሳዕን። ብራዚላውያን
ተጻወትቲ ፒኤስጂ ነይማርን ቲያጎ
ሲልቫን ቅድሚ ከተማ ፓሪስ ምዕጻዋ ናብ
ሃገሮም ከም ዝኸዱ ይዝከር። ተጻወትቲ
ኣርሰናል ኣሰልጣኒኦም ሚከል ኣርቴታ
በዚ ቫይረስ ድሕሪ ምጥቅዑ ንኽልተ
ሳምንታት ከም ዝተወሸቡ ይፍለጥ።
እዛ ጋንታ ዋላ’ኳ ብሰኑይ ናይ ውሸባ
ግዜኣ እንተወደአት ተጻወትታ ግን ኣብ
ገገዝኦም ክጸንሑ’ዩ ተነጊሩዎም ዘሎ።
ካብ ዜናታት ኣርሰናል ከይወጻእና፡
ደገፍቲ እታ ጋንታ ኣብዚ ሰሙን ንፊልም
“ኢንቪሲብልስ” ብነጻ ክርእይዋ ዕድል
ከም ዝተዋህቦም ተፈሊጡ። እዛ ሰነዳዊት
ፊልም ነቲ ኣብ 2003/2004 ኣርሰናል
ብዘይ ዝኾነ ስዕረት ጽዋእ ፕሪመር ሊግ
ዝዓተረትሉ ግዜ’ያ ትትርኽ። ኣርሰናል
ኣብዚ ዓመት ብሓለቓ ጋንታኣ ፓትሪስ
ቨይራን ናይ ሸቶ ማሽና ቴሪ ሄንሪን
እናተሓገዘት ኣብ 38 ጸወታታት 26 ግዜ
ክትዕወት ከላ 12 ግዜ ኸኣ ማዕረ ከም
ዝተፈላለየት ኣይርሳዕን። እዛ ዓርቢ 27
መጋቢት ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ
እታ ጋንታ ብነጻ ትረአ ሰነዳዊት ፊልም
ከኣ ንቃለ መሕትት ኣርሰን ቨንገር፡ ቴሪ
ሄንሪ፡ ሶል ካምፐል፡ ማርቲን ኪወን፡ ሬይ
ፓርሎርን ሓላዊ ልዳት ለይማንን ኣሰንያ
ነዚ ታሪኽ ክትትርኽ’ያ።

ዋን ቢሳካ ብኸመይ ብየማናይ ክንፊ ከድምዕ
ይኽእል ንሰዓታት ክዕልሞ ተራእዩ።
ካብ ክሪስታል ፓላስ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ
ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተሰጋገረ ኣሮን ዋን
ቢሳካ ዋላ’ኳ ኣብ መስመር ምክልኻል ጽቡቕ
ከም ዘሎ እንተተገልጸል ብሩኖ ፈርናንደስ ግን
እቲ ተጻዋታይ ንቕድሚት እናመጸ ምስ ዝጻወት
ኣድማዒ ክኸውን ከም ዝኽእል’ዩ ዝኣምን። በዚ
ኸኣ ዋን ቢሳካ ካብዚ ተጻዋታይ ብዙሕ ክኸስብ
ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተገሚቱ’ሎ።
ፈርናንደስ ናይ ወርሒ ለካቲት ብሉጽ
ተጻዋታይ ፕሪመር ሊግ ከም ዝተባህለ ኣይርሳዕን።
እዚ ኣንጻር ዋትፎርድ ቀዳመይቲ ሸቶኡ ዘመዝገበ
ተጻዋታይ ጋንታኡ እዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ብቕዓት
ከተምጽእ ኣብ ውሽጢ ጸወታን ካብ ጸወታ ወጻእን
ከም ዝሓገዛ ካብ ኦልድ ትራፎርድ ዝወጸ ሓበሬታ
የረድእ።
እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ኦሊ
ጉናር ሶልሻየር ወተሃደራዊ መልክዕ ዘለዎ ናይ
ልምምድ መምርሒ ከተኣታቱ ምዃኑ ሓቢሩ።
እዚ ኣሰልጣኒ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ብሰንኪ
ለበዳ እዚ ሕማም ምእካብን ምትንኻፍን ተኸልኪሉ
ኣብ ዘለወሉ ግዜ’ዩ። ሶልሻየር ቀዳማይ ሚኒስተር
እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሶን ንኹሉ ንጥፈታት እታ
ሃገር ክዓጽዋ ይሓስብ ብምህላዉ’ዩ ነዞም ተጻወትቲ
ኣካላዊ ብቕዓቶም ንምድልዳል ወትሃደራዊ
ልምምድ ከግብሮም ዝሓስብ ዘሎ።
ዩናይትድ ክሳብ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ
ዝዕጾ ኣብ 11 ጸወታታት ከይተሳዕረት’ያ ክትግስግስ
ጸኒሓ። ኣብዚ እዋን ተጻወትቲ ማንቸስተር
ዩናይትድ ኣብ ገዝኦም ኣካላዊ ምንቕስቓስ
እናገበሩ ናይ ውልቆም ዝተዋህቦም መምርሒ ኣብ
ምትግባር’ዮም ዝርከቡ ዘለዉ።

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.176

ኤርትራ
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ ደቀምሓረ
ንግስቲ ኣብርሃ ንጉሰ፡ኣብ ደቀምሓረ ዞባ ዓንሰባ
ንኡስ ዞባ ዓዲ ተከሌዛን ዝርከብ መሬት ናይ ጤሳ ምስ
እፍረዮም ምስግና ብዘመድ ሽማግለ ስለዝተፋታሕና
ናይ ጤሳ መሬት ኣብ ጊዜ ፍትሕ ንዓይ ስለዝተዋህበ
ናብ ሽመይ ይመሓላለፈለይ ስለዝበላ፣ዝቃወም
እንተሎ፡ን11/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

-ናጽነት ደስበለ -ሓበን ገብረኣምኽ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ወ/ሮ ዘወዲ ፍቓዱ ሞጎስ ምባል ተሪፉ፡ ዘወዲ
ፍቕሩ ጎሳ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን14/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዓብዱሰላም ኣልኣሚን ሳልሕ ስም ኣደይ
ኑርያ ዓብዱራሕማን ዓብደልዋስዕ ምባል ተሪፉ፡ ኑርያ
ዓብደርሒም ዓብደልዋስዕ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/20 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባእያ ይቕረብ።
ጁምዓ ዑመር መሓመድ፡ ስም ኣደይ ዓፌት
ማሕመዳን ከምኡ’ውን ዓፌት ዑስማን ማሕሙድ
ምባል ተሪፉ፡ ዓፌት ዑስማን መሓመድ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/4/20
ኣብ ቤ/ፍ 8ይ መጋባእያ ቁ.52 ይቕረብ።
ይርጋኣለም ተፈሪ ኣብርሃ ብወኪል ማሕታ ዮውሃንስ
ገብረመድህን ኣቢላ ይርጋኣለም ተፈሪ ኣብርሃ ምባል
ተሪፉ፡ መንነት ተፈሪ ኣብርሃ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/4/20 ኣብ ቤ/ፍ
8ይ መጋባእያ ቁ.52 ይቕረብ።

ሸሪዓ ዞባ ማእከል
ዛህራ ኢብራሂም መ/ዓሊ፡ ኣደና ራሕማ ዩሱፍ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/3/20
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጸጸራት
ወ/ሮ ናርዶስ ወልዳይ ገብረእየሱስ፡ በዓል-ቤተይ
ቀሺ ጸጋይ ብርሃነ ገብረ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7ደቀይ ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን14/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይ ተመናይ
ዮውሃንስ ንጉሰ ተኽለኣብ፡ ኣደና ነብያት ገብረንጉስ
ተኽለማርያም ስለዝሞተት፡ ንኣቦና ንጉሰ ተኽለኣብ ናይ
መጻምዲ መሰሉ ይተሓለወሉ፡ ኣነ ምስ 3ኣሕዋተይ
ድማ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ን6/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ በየነ ስዩም ኣድጐይ፡ ኣደይ ብርኽቲ ተላ
ግርማይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/4/20
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጻዕዳ
ክርስትያን
ወ/ሮ ሰለማዊት ጐይትኦም ሃይሉ፡ በዓል-ቤተይ
ሃንስ ኣለም ኪዳነ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/4/20
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት ፍርዲ ዞባ ደቡብ
መንደፈራ
ወ/ሩሽዳ ኑርሑሴን በያን ምባል ተሪፉ፡ ራንያ
ተወልደ ዑቕባሚካኤል ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/3/20 ኣብ ቤ/ፍ
4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ሞንጎቲ
ኣቶ ኣብርሃም ኪዳነማርያም ወ/ሮ ኣብረሃጼን ሃይለን፡
ጓልና ብርክቲ ኣብርሃ ኪዳነማርያም ስለዝሞተት፡
ንሕና ወለዲ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ዝቃወም እንተሎ፡ን25/3/20 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ ማሕታ ዮሴፍ ገብረትንሳኤ፡ ኣቦና ዮሴፍ
ገብረትንሳኤ ገብረኣብ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 1ሓወይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/3/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶሃብተማርያምገብረልኡልገብረዮውሃንስ፡በዓልቲቤተይ ፋኑስ ኣፈወርቂ እምባየ ደሃያ ስለዘይብለይ
ትጸዋዓለይ ስለዝበሉ፣ዝቃወም እንተሎ፡ን9/4/20 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።እንተዘይቀሪባ ንሳ ኣብዘየላቶ ናይ
ሓዳር ውሳኔ ክዋሃበኒ ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰገነይቲ

ኣቶ ኣብርሃም ኣንግርሶም ኣበራ፡ ኣደይ ነ/ፍ
ዮርሳሌም ሃብተስላሴ ተስፋማርያም ስለዝሞተት፡ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣነ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ን13/04/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ለተብርሃን ገብረመስቀል መንግስቱ፡ በዓል
ቤተይ መምህር ዘርእጋብር ገብረዝጊ ስለ ዝሞተ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/04/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ
ወ/ሮ ኣበባ ኣብርሃ ኪዳነ፡ በዓል-ቤተይ ደስበለ
ኣብርሃ ረዳ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡1ወድና ድማ ወራሲ ምዃኑ
ይረጋገጸሉ ስለዝበላ፣ዝቃወም እንተሎ፡ን30/3/20 ኣብ
ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት ፍርዲ ዞባ ተሰነይ
ወ/ሮ ፍረወይኒ ገብረንጉስ ሓጎስ፡ሓማተይ ወ/ሮ
ዝፋን ነጋሲ ኣብርሃ ኣብ ከተማ ተሰነይ ዞባ ሰውራ
ዝርከብ ብስማ ዝተመዝገበ ናይ ዱኳን ሃለኽቲ ብ/ቁ
ፍቃድ ንግዲ GBL0001932 ኮይኑ ብ25/2/2020
ኣብ ቅድሚ ቤ/ፍ ዞባ ተሰነይ ብህያብ ስለዝሃበትኒ
ናብ ስመይ ከሰጋግሮ ስለዝደለኹ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/3/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ ሻምብቆ
ወ/ሮ ብርኽቲ ሰለሙን ወልዳይ፡በዓል-ቤተይ
ገብረሚካኤል ኣስመላሽ ገብረኣብ ፍትሕ
ንኽውድኣለይ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ይጸዋዓለይ ስለዝበላ፣ዝቃወም እንተሎ፡ን28/3/20 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ደብረማርያም
ኣቶ ተመስገን ወልደምካኤል ወልደማርያም፡
ኣቦና ወልደሚካኤል ወልደማርያም ስለዝሞተ፣ኣነ
ምስ 2ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ዝቃወም እንተሎ፡ን31/3/20 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኩዶ ፈላሲ
ወ/ሮ ቀድሽ ኣብርሃለይ ረዳእ፡በዓል-ቤተይ
ገብረመስቀል ግደ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡8ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ዝቃወም እንተሎ፡ን15/4/20
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይ ድማ
ወ/ሮ ርግበ ኣረፋይነ፡ በዓል-ቤተይ ሳህለ እምባየ
ተኽለ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡12ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/20
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ድባርዋ

ምልክታ
ብስም ነፍ/ሄር ሃንሱ ዘራጽዮን ዳምር ብንብረት ቁ.መዝ-58947 ብጠቕላላ ቁ.መዝ/97083
ብዕለት 16/10/2002 ዝተመዝገበ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ከባቢ 04 ቀሓውታ
(ምም/ን/ዞባ ጎዳይፍ) ፕሎት 19 ፓርሰል I ናይ ዝርከብ ገዛ ሊብሬቶ ስለዝጠፋኣና፡ዝረኸቦ
ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፡ ብቁጽሪ ቴለፎን 07127312
ክሕብረና እንተዘይኮይኑ መተካእታኡ ክንሓትት ሙዃንና ንሕብር።
ወረስቲ ሃንሱ ዘራጼን ዳምር
ብወኪል ወልደሩፋኤል ተኽለ ዘራጼን

ምልክታ
ብስም ተኽሉ መሸሻ ዝተመዝገበ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/02 መጸውዒ ቦታ ኪዳነ
ምህረት ጎደና 119/19 ቁ.ገዛ 37 ዓይነት ገዛ G+1ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ
ኣብ ቤ/ጽ ካደስተር ብመለለዩ ቁጽሪ 1፡000358 ዝተመዝገበ ኣብ መንጎ ወረስቲ
ነፍ/ሄር ተኽሉ መሸሻን ኣብ መንጎ ገብሪኤል ደበሳይ ተስፋን ዝተገብረ ኦርጂናል
ውዕል መሸጣ ገዛ ስለዝጠፍኣኒ፡ዝረኸበ እንተሎ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል ሰብ ምስ
ዝቐርብ በዛ ተሌ.07158630 ክሕብረኒ እንተዘይኮይኑ መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ
ይሕብር።
ወ/ሮ ዛይድ ክብርኣብ

ኣቶ ኣማኒኤል ግደ ሓጐስ፡ ወላዲት ኣደይ ወ/ሮ
ቢዘን በላይ ገብረኣምላኽ ስለዝሞተት፡ ወ/ሮ ኣልጋነሽ
ንጉሰ ወ/ሮ ኣብርሄት ሃይለሚካኤል ምሳይ 3 ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን4/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደቀምሓረ
ይግባይ በሃሊ ኣቶ ፍጹም መለስ+5 ወሃቢ መልሲ
ወረ/ነፍ መለስ ትርኳይ 1. ሃይለ መለስ 2. ወረ/ነፍ/
ገረዝጊሄር መለስ 2.1 ወ/ሮ ኣብርሀት ገርዝጊሄር+1
3.ተቓዋሚ ኣቶ ገብረሂወት ትርኳይ፡ ይግባይ በሃልቲ
ወረ/ነፍ መለስ ትርኳይ ዝኾኑ ኣቶ ፍጹም መለስ
ትርኳይ +5 ኣብ ልዕሊ ወረ/ነፍ ገረዝጊሄር መለስ
ትርኳይ ዝኾኑ መልሲ ወሃቢ ኣቶ ተስፋሚካኤል
ገረዝጊሄር መለስ ይግባይ በሃሊ መረረ ስለዘቕረበ
መልሲ ወሃቢ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን15/4/20
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት ፍርዲ ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ተስፋንኪኤል ሃብቱ
ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ መሓሪ ኣነንያ 1.ወ/ሮ ምልእተ
ጸጋ መሓሪ 2.ኣቶ ዬሴፍ መሓሪ 3.ኣቶ ምሕረትኣብ
መሓሪ 4.ወ/ሮ ለምለም መሓሪ 5.ኣቶ መንግስትኣብ
መሓሪ ዘሎ ናይ ክርክር ኣቶ መንግስትኣብ መሓሪ
ኣነንያ ብኣድራሻኦም ስለዘይተረኽቡ ን9/4/20 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይ ቀሪቦም ኣብ ዘየለውሉ ክርአ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ምልክታ
ብስም ሚዛን ስብሃቱ ሰንጋል ዝተመዝገበ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00014304 ዝኾነ ኣብ ዞባ
ማእከል ን/ዞባ ጎዳይፍ ጎደና በሲግድርራ ቁ.ገዛ 21 ዝርከብ ናይ ቤት መግቢ ትካለይ ንኣቶ
ማሚት ሃይለ ገብረእግዚኣብሄር ካብ ዕለት 01/01/20 ክሳብ 31/12/20 ኣካርየዮ ስለዘለኹ
ዝቃወም ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ
ቤት ፍርዲ ተቃውምኡ የቅርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ
ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከም ዝፍጸመሉ ነፍልጥ።
ኣመልካቲ ሚዛን ስባህቱ ሰንጋል

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.176

ኤርትራ

• Supervision of staff in both Stock Accounting and Accounts
Payable to ensure company data processing, analysis and
accounting objectives are met.
• Work closely with staff in Accounts Payable and General
Ledger and stock and coach them in order to ensure good levels
of motivation and self-drive in performance of tasks assigned to
them to meet company objectives.
• Ensuring sound controls are maintained and company policies
are always adhered to in both Accounts payable and General
Accounting .
• Prepare Job Descriptions, Tasks and Targets for your
subordinates and then Develop performance agreements every
half year or annually as appropriate with your staff and monitor
their performance to ensure overall objectives of Accounts
Payable and General Ledger and monthly performance report
against prior year and budget in time are met.
• Prepare and coordinate GRP and financial statements in GBP
with the Head Office annually.
• Ensures that all balance sheet items are reconciled every month.
• Oversee and ensure accounting data is processed on a timely
basis as per monthly financial closing schedule.
• Oversee and ensure an accurate and up to date fixed assets
register is maintained.
• Issue draft statutory accounts and supporting notes and
schedules.
• Co-ordinate the annual audits by external auditors and ensure all
information required is availed timely and in full.
• Develops and maintain relationships with EPC (Eritrean
Petroleum Corporation), Inland Revenue Department and
Customs Authority External Auditors and other relevant
Government Authorities.
• Makes sure that the Central Archive is administrated as per the
laid down procedure.
• Work closely with the Accounting & Finance Manager on all
accounting matters and provide the required support to ensure
sound controls in all accounting processes.

VACANCY ANNOUNCEMENT

•

7. POSITION: Civil Engineer (01)
PLACE OF WORK: Asmara (with frequent site travels)

The principal accountabilities include, but are not limited to the following
•
Analyze survey reports, maps, drawings, blueprints, aerial photography, and other
topographical or geologic data to plan projects.
•
Plan and design of structures, following construction and government standards, using
design software and drawing tools.
•
Inspect project sites to monitor progress and ensure conformance to design
specifications and safety or sanitation standards.
•
Direct construction, operations, and maintenance activities at project site.
•
Direct or participate in surveying to lay out installations and establish reference points,
grades, and elevations to guide construction.
•
Estimate quantities and cost of materials, equipment, or labor to determine project
feasibility.
•
Prepare specifications for purchase of materials and equipment.
•
Assist in developing capital project programs for new equipment and major repairs.
•
Develop budgets, estimating labor, material, construction costs and prepare contract
documents.
•
Compile data and write reports regarding existing and potential engineering studies
and projects.
•
Provide technical advice regarding design, construction, or program modifications and
structural repairs to industrial and managerial personnel.
•
Conduct studies of traffic patterns or environmental conditions to identify engineering
problems and assess the potential impact of projects.
•
Consider construction costs, government regulations, potential environmental hazards,
and other factors in planning stages and risk analysis (SHE).
•
Oversee project production efforts to assure projects are completed satisfactorily, on
time and within budget.
•
Test building materials, such as concrete, asphalt, or steel, for use in particular
projects.

Education & Experience
BA Degree in Civil
Engineering with a minimum
of Five years of experience
in related field.

Other skills
Project supervisory
skill, engineering related
software, report writing,
fluent in English and
other international
language.

Others
Confident and
Willy to learn
and develop.

8. POSITION: Payroll and Admin Assistant (01)
PLACE OF WORK: Asmara
The principal accountabilities include, but are not limited to the following
• Prepare and finalize HR related payment vouchers in coordination with Finance
department.
• Assist in the preparation of regularly scheduled reports.
• Ensure that approved payroll input sheet is communicated to concerned payroll analyst
for processing.
• Ensure that the pay slips are printed and distributed to employees and keep records as
appropriate.

Maintain HR data in a concise and clear way to ensure an accurate report.
• Ensure all payroll related inputs are properly captured and signed by concerned HR
Manager and the GM.
• Ensure that all employees’ salary is communicated to banks, income tax is paid to
IRD and other internal reports are properly communicated with internal stake holders.
• Organize and schedule internal and external staff training in consultation with HR
Manager.
• Maintain supplies inventory of stationeries by checking stock to determine inventory
level, communicate with procurement supervisor for replenishment and distribute
stationery materials to departments as per the procedure.
• Ensure that any critical issue related to general services are handled and resolved
properly.
• Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops;
reviewing professional publications and establishing personal networks.
• Cover the GM secretary desk when incumbent is away for any reason.

•

• Maintain the Digital Achieving System and manual filing systems

as well as
carry out administrative duties such as typing, copying, binding,
scanning etc.
• Take accurate minutes of meetings and handle sensitive
information in a confidential manner.
• Resolve administrative problems and oversee and supervise the
work of junior staff.
• Manage staff vacation based on their schedule and other leave
entitlements and maintain up to date information.
Requirements
Education & Experience

Additional

Others

Diploma in Business
Management or related field
with a minimum experience of
three years in the field.

Diploma in
Ms Office,
fluent in
written and
spoken
English,
2nd Grade
driving
license.

Confident and Willy to
learn and develop.

9. POSITION: Accounting Manager/Finance controller (01)
PLACE OF WORK: Asmara

The principal accountabilities include, but are not limited to the following

•
•
•
•
•

General information and other requirements
Salary: As per the company salary scale.
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.
Documents to be attached ( CV, work experience credentials, a copy of National
Identity Card etc.)
Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates for an
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Requirements
Education &
Experience

A university degree
in Accounting
or Finance plus
Professional
Qualification
in the area of
specialization and
at least 8 years
relevant experience.

Additional
requirement
Good understanding
of accounting
implications
of business
transactions,
Knowledge and
experience in
application of
international
accounting standards
and international
financial reporting
standards.

Others
Effective communication,
winning attitude,
self-management,
strive for quality,
optimize human &
environmental factors,
external focus, business
acumen, lead People and
develop People,
think Strategically and
manage changes

General information and other requirements
• Salary: As per the company salary scale.
• 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.
• Documents to be attached ( CV, work experience
credentials, a copy of National Identity Card etc.)
• Only shortlisted applicants would be considered as
potential candidates for an interview.
• Please submitt your application to Libya Oil Eritrea
P.O.Box 845 or to the HR department at the Head office.
• Dead line for application is 10 days from the day of
publication

•
•

interview.
Please submitt your application to Libya Oil Eritrea P.O.Box 845 or to the HR
department at the Head office.
Dead line for application is 10 days from the day of publication
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ኣመሪካ፡ ንኣፍጋኒስታን ክትህባ ዝጸንሐት ሓገዛት ተጕድል
ሃይለ ዳኒኤል

ኣውስትራልያ - ጥንታዊ ቅሪት
ተረኺቡ
ኣብ ደቡባዊ ኣውስትራልያ ናይ
ኵዕታ መስርሕ ዘካይዱ ዘለዉ
ተመራመርቲ ስነ-ጥንቲ፡ ሓደ ካብ
ጥንታውያን ኣዝማድ ደቂ-ሰብ ከም
ዝረኸቡ ሓቢሮም።
እቲ ናይ ንጣብ ንብዓት ዝመስል
ቅርጺ ዘለዎ ክንዲ ፍርቂ ፍረ ሩዝ
ዝኸውን ብተመራመርቲ ዝተረኽበ
ቅሪት (fossil)፡ ብውሑዱ ናይ 555
ሚልዮን ዓመታት ዕድመ ከም
ዘለዎ እዮም እቶም ተመራመርቲ
ዝገልጹ።
ንሳቶም ከም ዝሕብርዎ፡ እቶም
ፍጡራት ካብቶም ናይ መጀመርያ
ክልተኣዊ ከፋት ዘለዎም ህይወታውያን
እዮም። እዚ ኣሰራርዓ ከኣ ኣብ እንስሳታት
የማናይን ጸጋማይን ክፋላት ከም ዝህሉ
ይገብር ማለት እዩ። ክልተኣዊ ከፋት ኣብ
ደቂ-ሰብ፡ ሓሰማታት፡ ሳሬትን ጽምብላሊዕን
ዝርከብ ክኸውን እንከሎ ከም በዓል
መለግለጋይ ዓሳ (jellyfish) ድማ ከም
ዘይብሎም እዩ ዝንገር።
እቶም ተመራመርቲ ነቲ ዝረኸብዎ

ቅሪት ‘ኢካሪያ ዋሪኦቲያ’ ብምባል ጸዎዖሞ
ኣለዉ።
ቅድሚ ሕጂ ኢካሪያ ዋሪኦቲያ
ልምሉም ነብሲ ስለ ዝነበሮ ቅሪቱ ዘይኰነ
ኣብ መሬት ዝገደፎ ኣሰር ጥራይ ይርከብ
ምንባሩ እዚ ኣብ ደቡባዊ ኣውስትራልያ
ዝተረኽበ ድማ ናይ መጀመርያ ምዃኑ
እዮም እቶም ተመራመርቲ ዝሕብሩ።
እቶም ደቀቕቲ ፍጡራት ካብ 2 ክሳብ
7 ሚሊሜትር ንውሓት ከም ዝነበሮም
እውን ተፈሊጡ ኣሎ።

ናብ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ
23 መጋቢት 2020
ካብ ኤርትራውያን ተማሃሮ
ዉሃን / ቻይና
ምዉቕ ሰላምታና ናብ ኩሎም ስድራናን መላእ ህዝቢ ኤርትራን ይብጻሕ።
ንሕና ኣብ ዉሃን እንርከብ ደቅኹም ኩላትና ምስ ምሉእ ጥዕናናን ኣብ ጽቡቕ
ኩነታትን ከም እንርከብ ደጊምና ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ። ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ እቲ ዝነበረ
ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ ነገራት ኣብ ምህዳእ ይርከብ።
ዋላ’ኳ እቲ ኣብ ገዛኻ ናይ ምዕጻው ኣዋጅ ንልዕሊ 2 ወርሒ ይቕጽል እንተሎ፡
እቲ ቀንዲን ኣማራጺ ዘይብሉን ናይ ድሕነት ስጉምቲ ብምዃኑ ብዘይ ዝኾነ
ተጽዕኖ ኢና ንትግብሮ ዘለና። ከም ውጽኢቱ ድማ ኩላትና ብድሓን ኣለና። ካብዚ
ተሞኲሮ’ዚ እንምሃሮ እንተሎ፡ ነቲ ሕማም ንምክልኻልን ንውሕስነትናን ተባሂሉ
ብመንግስቲ፡ መራሕቲን ሰብ ሞያ ጥዕናን ዝወሃበና ምኽሪን መምርሒታትን
ከነተግብር ሓላፍነትናን ግዴታናን እዩ።
እቲ ቫይረስ ናብ ኩሉ ሃገራት ዓለም ኣብ ዘስፍሓፍሓሉ ዘሎ እዋን እምበኣር፡
ሃገርና እውን ነቲ ቫይረስ ብብቕዓት ንምምካት ተዳልያ ከምዘላ ኣይንስሕቶን።
ካብዚ ብምብጋስ ድማ፡ ንሕና ኣብ ዉሃን ዘለና ኤርትራውያን ተማሃሮ፡ ካብቲ
ብዙሕ ህዝቢን መንግስቲን ዝሃበና፡ ነዘን ኣዝየን ሒደት ግን ከኣ ኣብ ጎድኒ ህዝብናን
መንግስትናን ከምዘለና ምልክት ክኾናና ይኽእላ እየን ዝበልናየን፡ 3,200 ዩዋን
ንምክልኻል እዚ ቫይረስ ዝውዕል ብሓገዝ ነበርክት።
ከም ወትሩ ጸሎትናን ምንዮትናን ፈጣሪ ንሃገርና ካብዚ ናይ እዋንና ዓለም ለኻዊ
ሓደጋ ቫይረስ ክሕልዋ ኮይኑ፡ ደጊምና ብፍሉይ ክንምሕጸኖ እንደሊ፡ ነቲ ብመንግስቲ፡
መራሕቲን ክኢላታት ሕክምናን ዝወሃበና መምርሒን ምኽሪን ምስ እነተግብር
ንምቁጽጻሩ ኣዝዩ ቀሊል ምዃኑ እዩ። ስለዚ ኩሉ ዝወሃብ መምርሒ ከነተግብር
ሓደራ ንብል።

ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ኣመሪካ ማይክ ፖምፐዮ፡
ሃገሩ ንኣፍጋኒስታን ክትምጥወላ ዝጸንሐት ሓገዝ
ሓደ ቢልዮን ዶላር ክትንኪ ምዃና ብቕድሚ
ትማሊ ሓቢሩ። እቲ ዋና ጸሓፊ ነዚ መግለጺ
ዝህብ ዘሎ፡ ፕረዚደንት ኣፍጋኒስታን ኣሽራፍ ቓኒ
ምስ ፖለቲካዊ መጻርርቱ ዓብዱላህ ዓብዱላህ
ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ብዘይምኽኣሎም እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲታት ማይክ ፖምፐዮ
ንኽልቲኦም ወገናት ንምርድዳእ ናብታ ሃገር
ኣትዩ ምንባሩ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ከሰማምዖም ግን
ከም ዘይከኣለ እዩ ዝንገር።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት
ወሲኹ ከም ዝሓበሮ - ኣመሪካ ነታ ሃገር ኣብ
2021 ክትምጥወላ ወጢናቶ ካብ ዝነበረት
ሓገዛት ብሓደ ቢልዮን ዶላር ከም እተጕድሎን፡
ኣብ ኣፍጋኒስታን ብኣመሪካ ዝካየዱ ዘለዉ
ፕሮጀክትታትን መደባትን ድማ ዳግም ክረኣዩ
ምዃኖም እውን ኣፍሊጡ ኣሎ።
ፖምፐዮ ነዚ መግለጺ ካብ ከተማ ካቡል ናብ
ሃገሩ ይምለሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ከም ዘውጽኦ
ይሕበር። “ኣመሪካ፡ ቓኒ ከምኡ’ውን ዓብዱላህ
ተረዳዲኦም ሓቛፊ መንግስቲ ክምስርቱ

ብዘይምኽኣሎም ጣዕሳ ከም ይስመዓ። ናይ
ክልቲኣቶም ዘይምርድዳእ ከኣ ኣብ መንጎ
ኣመሪካን ኣፍጋኒስታንን ዘሎ ርክብ ክሃስይ
እንከሎ፡ ነቶም ህይወቶምን ሃብቶምን ዝኸፈሉ
ኣፍጋናውያን፡ ኣመሪካውያንን ልፍንታውያን
መሻርኽቲን ድማ ውርደት እዩ፡” ብምባል
ተዛሪቡ።
ኣመሪካ፡ ዓመታዊ ባጀት ኣፍጋኒስታን
ንምሽፋን ቢልዮናት ዶላራት ከም እተፍስስ እዩ
ዝንገር።

ኮሎምብያ - ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዕግርግር ተላዒሉ
ኣብ ኮሎምብያ ኣብ ‘ላ ሞዴሎ’ ዝተባህለ
ቤት ማእሰርቲ ብዝተኸስተ ዕግርግር 83
እሱራት ከም ዝተሃሰዩ ሚኒስተር ፍትሒ’ታ
ሃገር ማርጋሪታ ካቤሎ ሓቢራ።
ኣብታ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ቤት
ማእሰርቲታት ዝርከቡ እሱራት ብሰንበት
ኣንጻር ኣመና ምጭቕጫቕን ድኹም
ጥዕናዊ ኣገልግሎትን ሰልፊ ከም ዘካየዱ
እዩ ዝግለጽ።
ኣብ ላ ሞዴሎ ብዝተወልዐ እምባጋሮ፡
32 እሱራት ከምኡ ውን ሸውዓተ
ዋርድያታት ናብ ሆስፒታል ከም
እተወስዱ፡ ክልተ ካብቶም ዋርድያ ከኣ
ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዘለዉ ካቤሎ
ክትሕብር እንከላ፡ ሚኒስትሪ ፍትሒ ድማ
ነቲ ጉዳይ የጻርዮ ምህላዉ ገሊጻ።
እታ ሚኒስተር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ
መግለጺ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲታት’ታ
ሃገር ዝዀነ ናይ ጽሬት ጸገማት ከም ዘየለ

እቲ ዝተኻየደ ሰልፊታት ድማ ካልእ
ዕላማ ዝነበሮ ክኸውን ከም ዝኽእል እያ
ግምታታ ትገልጽ።
ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሕብርዎ፡
ብርክት ዝበለ ቍጽሪ ዘለዎም ቤተ ሰብ
እቶም እሱራት ደሃዮም ንምግባር ኣብ
ኣፍደገ’ቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወዓሉ

ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ 2020 ናብ ቤት
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሳዋ ዝወርዱ
ተመሃሮ ናብ 20 ክብ ኢሉ ከምዘሎ
ሓቢሩ። ብዝተገብረ መጽናዕቲ - ብዞባ
ደረጃ - ኣስታት 73 ሽሕ፣ ብደረጃ
ንኡስ ዞባ ከኣ 3667 - ናይ ትምህርቲ
ዕድል ዘይረኸቡ ህጻናት ከምዘለዉ፡ ምስ

ፋርማሲ ጃልያ

እዩ።
ኣብ ኮሎምብያ፡ ኣስታት 81 ሽሕ እሱራት
ክሕዝ ዝኽእል 132 ቤት ማእሰርትታት
ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ሚኒስትሪ ፍትሒ’ታ
ሃገር ብዘውጽኦም ጸብጻባት መሰረት ግን
እቶም ቤት ማእሰርቲታት ልዕሊ 120 ሽሕ
እሱራት ሒዞም ከም ዘለዉ እዩ ዝሕብር።

ሌላ ምስ ን/ዞባ ቃሩራ

ካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ

ምኽፋት ሓደስቲ መምሃሪ ክፍልታትን
ምጥርናፍ ዓድታትን ግን፡ ቁጽሪ
ተሳትፎ ተመሃሮ ብተዓጻጻፊ ክውስኽ
ከምዝኽእል ኣገንዚቡ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ቃሩራ ኣብዚ
ሕጂ እዋን ኣብ መባእታ ደረጃ
1011 ተመሃሮ ክህልዉ እንከለዉ፡

ሄኖክ ንጉሰ
ወኪል ተማሃሮ ከተማ ዉሃን
ቻይና

ተረኛ ፋርማሲ

ኣፍጋኒስታን፡ ካብ እትገብሮ እትዋት ክንዲ
ርብዒ’ቲ ብኣመሪካ ዝግበረላ ሓገዝ ከም
ዘይመጽእ፡ እዚ ከኣ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊኣ
ቁጠባዊ ዓብላልነት ክትገብር ዘኽእላ ምዃኑ
እዩ ዝግለጽ።
ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ፡ እቲ
ብኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን ዝግበር
ቁጠባዊ ሓገዛት ምእንቲ ክቕጽል ክልቲኦም
ተጻረርቲ ወገናት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ከም
ዝኽእሉ ይገልጹ።

ካብዚኣቶም እተን 48.2% ደቂኣንስትዮ፣ ኣብ ማእከላይ ደረጃ 430
ተመሃሮ - ካብዚኣቶም እተን 31.8%
ደቂ-ኣንስትዮ፣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ 65
ተመሃሮ - ካብዚኣቶም እተን 21.7%
ደቂ-ኣንስትዮ ምዃነን፡ ኣቶ መሓመድ
እድሪስ ኣሕመድ ሓቢሩ።

ሆስፒታል እማህሚመ
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