
  መበል 32 ዓመት ቁ.163                  ሓሙስ 9 መጋቢት 2023          ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ንሕብረት-ኤውሮጳን ብሪጣንያን ንሕብረት-ኤውሮጳን ብሪጣንያን 
ዘሰሓሓበ ሕግታት ንግዲዘሰሓሓበ ሕግታት ንግዲ

“ሎሚ’ውን ዕጥቅና ንቕሓት፡ “ሎሚ’ውን ዕጥቅና ንቕሓት፡ 
ሓይልና ውዳበ እዩ”ሓይልና ውዳበ እዩ”

ኤርትራዊት መኪታ ተድምዕ - ኤርትራዊት መኪታ ተድምዕ - 
ብርሃጻ ተልምዕ!ብርሃጻ ተልምዕ!

ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ 
ውድድር ኣትለቲክስ ኣካይዱውድድር ኣትለቲክስ ኣካይዱ

ሕብረተሰባት ሕብረተሰባት 
ካበይ ናበይ ካበይ ናበይ 
ብኸመይ?ብኸመይ?

ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም፡ ኣብ ዋዕላ ኣብ ትሑት ደረጃ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት መደረ ኣቕሪባ
ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ኣብ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ 
ተስፋማርያም፡ “ካብ ክህሎት ናብ ብልጽግና” 
ብዝብል ቴማ፡ ካብ 5 ክሳብ 9 መጋቢት ኣብ 
ኣ’ደውሓ - ቐጠር ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ 5ይ 
ዋዕላ ኣብ ትሑት ደረጃ ምዕባለ ዝርከባ 
ሃገራት መደረ ኣቕሪባ።
ኣምባሳደር ሶፊያ፡ ኣብ’ዚ ዓለምና 

ብዕጥቃዊ ግጭት፡ ጂኦ-ፖለቲካዊ ምትፍናን፡ 
ክሊማዊ ነውጺን ሳዕቤናቱን፡ ከምኡ’ውን 
ቊጠባዊ ቅልውላው ትህወጸሉ ዘላ እዋን፡ 
እዚ ኣህጉራዊ ዋዕላ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ 
ምዃኑ፣ ንድምር ሳዕቤናት ናይ’ዚ ጸገማት 
ዝተቓልዓ ድማ እተን ኣብ ትሑት ምዕባለ 
ዝርከባ ሃገራት ምዃነን ብምሕባር፡ ነዚን 
ካልእን ብድሆታት ንምምካት ዝሕግዝ 

መደብ ስራሕ ምውጻእን ብግዜ ዝዕቀን 
ተግባራውነቱ ምርግጋጽን ከምዘድሊ ገሊጻ።
“ኤርትራ፡ ካብ’ቲ ኣብ ትሑት ደረጃ 

ምዕባለ ንዝርከባ ሃገራት ዘጋጥም ዘሎ 
ብድሆታት ናጻ ኣይኰነትን” ዝበለት 
ኣምባሳደር ሶፊያ፡ ካብ ሓምዂሽቲ 
ሓርነታዊ ኲናት 30 ዓመታት ዝወጽአት 
ኣብ ርእሲ ምዃና፡ ብዝሰዓበ ዶባዊ ኲናት፡ 
ከምኡ’ውን ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን 
እገታታት ባይቶ ጸጥታን ቀጻሊ በይናዊ 
ኣስገዳዲ ስጒምቲታትን - ቊጠባዊ 
ገስጋሳ ስለዝተዓንቀጸ፡ ባህጊታታ ከተስምር 
ከምዘይከኣለት፣ እንተዀነ፡ ሳላ ጽንዓትን 
ናይ ምግባር መንፈስን ህዝባ፡ ኣብ ሓያሎ 
መዳያት ልምዓት ኣተባባዒ ዓወታት 
ከምዘመዝገበት ኣብሪሃ። 

ኣብ ጽላታት ሕርሻ፡ ምውህላል ማይን 
ኣገልግሎት ቀረብ ማይን፡ ትምህርቲ፡ 
ጥዕና፡ ሸቶታት ምዕባለ ሚለንዩምን 
ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለን፡ ምትእስሳር 
መስመራት መጓዓዝያ፡ ተተካኢ ጸዓትን 
ካልእን ንዝተመዝገበ ገስጋስ ዝምልከት 
ብኣሃዛት ዝተሰነየ መግለጺ ድማ 
ኣቕሪባ።   
ኣብ መወዳእታ፡ ኣምባሳደር ሶፊያ፡ 

ኤርትራ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን 
ብምትኳር፡ እቶትን እቶታውነትን ክብ 
ንምባልን ቊጠባኣ ንምስሳንን ትሰርሕ 
ከምዘላ ብምንጻር፡ ዞባዊ ምትሕግጋዝን 
ውህደትን ብምሕያልን ንግድን ካልእ 
ልምዓታዊ ዕላማታትን ንምድንፋዕ 
እውን ክቱር ድሌት ከምዘለዋ ኣረዲኣ።

ኤርትራ፡ ኣብ ኣኼባ ኮሚሽን ኩነታት ደቂ-ኣንስትዮ ትሳተፍ ኣላ
ኤርትራ፡ ካብ 6 ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ 

ኒውዮርክ - ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 
ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 67 ኣኼባ ኮሚሽን 
ኩነታት ደቂ-ኣንስትዮ ትሳተፍ ኣላ።
ኣብ’ቲ፡ “ናይ ምህዞን ቴክኖሎጅን ለውጥን 

ትምህርትን - ኣብ ድጅታላዊ መዋእል፡ 
ንምዕዋት ጾታዊ ማዕርነትን ምሕያል 
ደቂ-ኣንስትዮን ኣዋልድን” ብዝብል ቴማ 
ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ፡ ብፕረዚደንት ሃማደኤ 
ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል ዝምራሕ 
ልኡኽ ይሳተፍ ኣሎ።  
ወከልቲ ናይ ልዕሊ 181 ሃገራት ድማ፡ 

ማዕርነትን ተሳታፍነትን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 
ምዕዛዝ - ዘሎ ዕድላትን ብድሆታትን 
ዝግምግም ጸብጻባት የቕርባ ኣለዋ።
ልኡኽ ኤርትራ፡ ኣብ’ዚ ዲጂታላዊ ዘመን፡ 

ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ቴክኖሎጂ 
ክምዕብል - ኣብ መንጎ ሃገራት ዘለዉ 
መሰረታውያን ሕቶታት ናይ ዘይምዕሩይ 
ቴክኖሎጅያዊ ምዕባለ መልሲ ክረኽቡ፣ 
ድኽነት ንምጥፋእ ምዕሩይ ዓለምለኻዊ 
መዋቕር ክዋደድ፣ ግጭታትን በይናዊ 
እገዳታትን ደው ክብል. . . ከምዝግባእ 
ኣስሚሩሉ።

ኣብ’ቲ ናይ ሓባር ዘተን ላዕለዎት 
ሓለፍቲ ዝሳተፍዎ ዘለዉን ፍሉይ መደባት 
ድማ፡ ንድሕረ-ባይታ ኤርትራውያን ደቂ-
ኣንስትዮን ኣበርክቶአን ኣብ ኩሉንትናዊ 
ምዕባለ ሃገረንን፡ ከምኡ’ውን ዘለወን 
ምዕሩይ ዕድላት ዝምልከት መብርሂ 
ይቐርብ ኣሎ።
ኣብ ዝቕጽል መዓልታት፡ ልኡኽ 

ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ርክባት ብምስታፍ፡ 
ኩነታት ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዘብርህን 
መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ ዘነጽርን 
መግለጺታትን ጸብጻባትን ከቕርብ እዩ።

ተጋዳላይ ረዘነ ኣርኣያ ተሰዊኡ
ኣባል ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ገዲም ተጋዳላይ ረዘነ ኣርኣያ ፍረ፡ ኣብ መበል 70 ዓመት 

ዕድመኡ ብሕማም ተሰዊኡ።
ኣብ 1974 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ 1977 ናብ ህዝባዊ ግንባር 

ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረን ተጋዳላይ 
ረዘነ፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ኣብ 
ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ኣብ ሰበርቀጠን ኣብ 
ራሕባን፡ ኣብ ክፍለ-ሰራዊት 16 ከም 
ሓኪም ቦጦሎኒ፣ ድሕሪ ናጽነት ድማ፡ 
ኣብ ሆስፒታላት ዓሰብ፡ ባጽዕን ሓሊበትን፡ 
ጨንፈር ኣገልግሎት ጥዕና ዞባ ማእከል፡ 
ጨንፈር ጥዕና ስድራ-ቤትን ኮምን፡ 
ከምኡ’ውን ኣብ ሆስፒታል መርሓኖ 
ብዝተፈላለየ ሞያውን ምምሕዳራውን 
መዝነት ንህዝቡን ሃገሩን ዘገልገለ ሓርበኛ 
እዩ።
ገዲም ተጋዳላይ ረዘነ ኣርኣያ፡ በዓል 

ሓዳርን ኣቦ 8 ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ትማሊ 8 መጋቢት ሰዓት 4፡00 ድሕሪ-ቐትሪ ኣብ መካነ-መቓብር 

ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ረዘነ ኣርኣያ ዝተሰመዖ ሓዘን እናገለጸ፡ 

ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ተመንዩ።

ዓገምቡሳ - ትምህርቲ ‘መደብ ዓረዮት’ ጽቡቕ ይቕጽል
ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ - ምምሕዳር ከባቢ 

ዓገምቡሳ፡ ኣብ ግቡእ ዕድመኦም ዕድል 
ምጅማር ትምህርቲ ከይረኸቡ ክቕጽሉ 
ዝጸንሑ ቈልዑ፡ ብመንገዲ ‘መደብ ዓረዮት’ 
ጽቡቕ ይቀላቐሉ ከምዘለዉ ተገሊጹ።
ርእሰ-መምህር መባእታ ቤት-ትምህርቲ 

ዓገምቡሳ መምህር ሱሌማን ማሕሙድ፡ እታ 

ቤት-ትምህርቲ ኣብ 2019 ብ80 ተመሃሮ 
ኣብ ትሕቲ ጽላል ገረብ ከምዝጀመረት፣ 
ጸኒሓ - ብጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰ/ቀ/
ባሕሪ ናይ ሰደቓ ሓገዝ ተገይሩላ ናብ ዳስ 
ከምእተሰጋገረት፣ ሎሚ ድማ ንቕሓትን 
ተገዳስነትን ወለዲ ኣብ ትምህርቲ እናዓበየ 
ብምምጻኡ - ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ 42 ደቂ-
ኣንስትዮ ዝርከባኦም 171 
ተመሃሮ ከምዘለውዋ 
ኣረዲኡ።
ዕድል ትምህርቲ 

ዘይረኸቡ ሓያሎ ቈልዑ 
ፈቐዶ ደምበታትን 
ቊሸታትን ፋሕ ኢሎም 
ስለዘለዉ፡ ኣብ ትምህርቲ 
ዝጽንበሩሉ ባይታ 

ንምፍጣር፡ ተራ ኣመሓደርትን ወለድን 
ክዓዝዝ ድማ ኣዘኻኺሩ።
ተመሃሮ፡ ረኺቦምዎ ዘለዉ ዕድል 

ትምህርቲ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክቕጽልዎ 
ምዃኖም ብምርግጋጽ፡ ዛጊት ካብ መኣዲ 
ትምህርቲ ርሒቖም ዘለዉ ቈልዑ፡ ግቡእ 
ቈላሕታ ክወሃቦም ተላብዮም።
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ታደሰ ተኽለታደሰ ተኽለ ሕብረት-ኤውሮጳን ብሪጣንያን ብሕግታት ንግዲ ይሰሓሓባ
ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት 

ክትወጽእ እንከላ፡ ምስ’ቲ ልዕሊ 27 ሃገራት 
ዝሓቘፈ ‘ሓደ ዕዳጋ ኣብ ክልተኣዊ 
መኽሰብ’ ዝተመርኰሰ ናይ ንግድ 
ስምምዓት ክትክትም ግድን እዩ ነይሩ። 
እቲ ካብን ናብን ብሪጣንያን ኤውሮጳን 
ዝካየድ ናይ ንግድ መስመራት፡ ኣካታዒ 
ዝዀነ ጉዳያት ዝፈጠረሉ ግዜ እኳ 
እንተዘይነበረ፡ ምስ ሰሜን ኣየርላንድ ኣብ 
ዝተተሓሓዘ ኩነታት ግና፡ ናይ ረብሓ 
ምግጫዋት ከለዓዕል ጸኒሑ እዩ።
ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ምብራቕ 

ኤውሮጳ ካብ ዝካየድ ዘሎ ኲናት 
ዝተፈልየ ኣርእስቲ ማዕከናት ዜና ዓለም 
ኰይኑ ቀንዩ ዘሎ፡ ብሪጣንያን  ኤውሮጳዊ 
ሕብረትን ኣካል ብሪጣንያ ናብ ዝዀነት 
ሰሜን ኣየርላንድ ብዛዕባ ዝኣቱ ሸቐጣት 
ዝበጽሕዎ ስምምዕ እዩ።
ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ኤውሮጳዊ 

ሕብረትን ንዝተበጽሐ ዝርዝር ስምምዓት 
ቅድሚ ምርኣይና፡ ጠንቂ ናይ 
ዘይምስምማዕን ኣመጻጽኣኡን ምዕዛብ 
ከድሊ እዩ። ሕቡራት ንግስነት ወይ 
ዓባይ ብሪጣንያ እናተባህለት እትጽዋዕ - 
ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ እትርከብ ደሴት፡ 
ብኣርባዕተ ግዝኣታት ዝቘመት ኰይና፡ 
ሓንቲ ካብኣተን ሰሜን ኣየርላንድ እያ። 
ኣየርላንድን ብሪጣንያን ብጸቢብ 

ማያት ዝተፈላለያ ጐረባብቲ ሃገራት 

እየን። ኣየርላንድ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ 
ብሪጣንያ ኣብ ዝጸንሓትሉ እዋን፡ ኣብ 
ዝሓለፈ ኣማኢት ዓመታት ዜጋታት 
ብሪጣንያ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኣየርላንድ 
እናሰገሩ ክሰፍሩ ከኣሉ። ቅድሚ ኣስታት 
100 ዓመት ኣቢሉ - ኣየርላንድ መግዛእቲ 
ብሪጣንያ ነጺጋ ናጽነት ኣብ ዝደለየትሉ 
ግዜ ከኣ፡ እቶም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ 
ደሴት ንኣማኢት ዓመታት ዓድታት 
ደኲኖም ዝጸንሑ መበቈሎም ብሪጣንያ 
ዝዀኑ ህዝቢ - ካብ ብሪጣንያ ምፍላይ 
ኣበዩ።
ቋንቋ ኣይሪሽ ዝዛረብን ሃይማኖቱ 

ክርስትያን ካቶሊክ ዝዀነን ኣብ ሰሜን 
ኣየርላንድ ዝርከብ ህዝቢ ድማ ብኣንጻሩ፡ 
ብዓሌትን ብታሪኽን ካብ ዝመሳሰሎ ህዝቢ 
ኣየርላንድ ተፈልዩ ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ 
ክቕጽል ኣይደለየን። እቲ  መብዛሕትኡ 
ሰዓቢ ወንጌላዊት ቤተ-ክርስትያን 
መበቈሉ ብሪጣንያዊ ዝዀነ ህዝቢ ኸኣ፡ 
ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ክፍለ ስለዘይደሊ፡ 
ኣብታ ግዝኣት ንሓያሎ ወለዶታት 
ዝቐጸለ ሓድሕዳዊ ግጭትን ጽልእን 
ውልዕ-ጥፍእ ክብል ጸኒሑ።
እቲ ካብ 60ታት ጀሚሩ ክሳዕ 1998 

ዝቐጸለ መሪር ሓድሕዳዊ ምቅትታልን 

ጽልእን፡ ‘ዘበን ዕግርግር’ እናተባህለ እዩ 
ዝጽዋዕ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ 1998 
ብዝተበጽሐ ስምምዕ ግን፡ ‘ጉድ ፍራይደይ 
ኣግሪመንት’ ወይ ‘ስምምዕ ቤልፋስት’ 
ዝተባህለ ሰነድ ተኸቲሙ - ተጻብኦታት 
ከህድእ ኣብ ዘኽኣለ ዕርቂ ተበጺሑ።
ብመሰረት እዚ ‘ስምምዕ በልፋስት’ 

ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ዕርቂ ሰነድ እምበኣር፡ 
ህዝቢ ሰሜን ኣየርላንድን ሪፓብሊክ 
ኣየርላንድን ብድምጺ ረፈረንደም 
ስለዝደገፎ፡ ዕጥቃዊ ተጻብኦታት ሃዲኡ 
ሰላም ኰይኑ። ኣብ መንጎ እቶም 
‘ሓድነታውያን’ ዝበሃሉ ምስ ብሪጣንያ 

ክቕጽሉ ዝደልዩን ‘ሃገራውያን’ ዝበሃሉ 
ናብ ኣየርላንድ ክጽንበሩ ዝደልዩን ድማ 
ሓያሎ ዘቀራርብ ስምምዕ ተበጽሐ። 
ብሃገራውያንን ሓድነታውያንን ዝተወከለ 
ሓድሽ መንግስቲ ድማ ተተኽለ። 
እታ ግዝኣት ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ 

ክትቅጽልን፡ ኩሎም ማሕበረ-ሰባት ኣብ 
ትሕቲ ሕጊ ማዕረ መሰል ክህልዎምን 
ዘኽእል ስርዓታት ከኣ ጸዲቑ። ሰሜን 
ኣየርላንድ ክትፍንጨል እንድሕር ደልያ 
ብድምጺ ረፈረንደም ህዝቢ ክትፍለ ከም 
እትኽእል ተፈቒዱ። ንጥዕናን ትምህርትን 
ካልኦት ሓያሎ ትካላትን ሚኒስትሪታትን 
ዝምልከት ከኣ፡ እታ ግዝኣት ብናይ ባዕላ 
ፖሊሲ ከትመሓደር ከምእትኽእል እቲ 
ናይ በልፋስት ስምምዕ የፍቅድ። 
ብተወሳኺ፡ ክልቲኡ ህዝቢ ዜግነት 

ኣየርላንድ ወይ ብሪጣንያ ክሕዝ 
ይኽእል፣ ወይ ክልተ ዜግነት ክወሃቦ 
ይኽእል። ነታ ግዝኣት ዘመሓድር 
ብምስሌነ ህዝቢ ዝቘመ ባይቶ ይህልዋ። 
ኣብታ ግዝኣት ዝዓስከረ ብዙሕ ሰራዊት 
ብሪጣንያ መብዛሕትኡ ክግዕዝ፣ ኣብታ 
ግዝኣት ንሓድሕዱ ክጨፋጨፍ ዝጸንሐ 
ዕጡቕ ዕጥቁ ከውርድ. . . እቲ ስምምዕ 
ይእዝዝ። ንሰሜን ኣየርላንድን ሪፓብሊክ 
ኣየርላንድን ዝፈሊ ጽኑዕ ናይ ሓለዋ 
ሓጹርን ቍጽጽርን እውን፡ ብመሰረት 
እቲ ስምምዕ ይፈርስ።

ኣዋርሕ ዝወሰደ ክትዕ ‘መስመራት ንግዲ’ ዝሃድአ ይመስልብሪጣንያ ካብ ኣባልነት ኤውሮጳዊ 
ሕብረት ምስ ወጽአት፡ ምስ ፖሊሲታት 
ንግዲ ዝተታሓሓዘ ሓያሎ ዘሰሓሕብ 
ጉዳያት እዩ ተቐላቒሉ። ሰሜን 
ኣየርላንድ ኣካል ብሪጣንያ ኰይና ምስ 
ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀነት 
ሪፓብሊክ ኣየርላንድ፡ ብናይ መሬት 
ዶብ ስለእትራኸብ፡ ኣብ ክፍሊት ቀረጽን 
ሕጋጋት ትውጊትን ግጭታት ተፈጢሩ። 
ካብ ብሪጣንያ ናብ ሰሜን ኣየርላንድ 

ዝኣቱ ሸቐጣት ወይ ሃለኽቲ ነገራት፡ በቲ 
ክፉት ዶብ ኣየርላንድ ኣቢሉ ናብ ዕዳጋ 
ኤውሮጳዊ ሕብረት ይኣቱ ስለዝነበረ፡ 
ብዙሓት ኣካታዕቲ ጉዳያት ተላዒሎም 
ንነዊሕ ግዜ ከሰሓሕብ ጸኒሑ።
ስምምዕ ቤልፋስት ከይተናኸፍን ንባእሲ 

ጠንቂ ዝኸውን ነገር ከይፍጠርን ተባሂሉ፡ 
ሓድሽ ናይ ቀረጽን ፈተሻን ነቝጣ 
ከይተኸፍተ - ከም ዝነበሮ ክቕጽል 
ዘኽእል ‘ፕሮቶኮል ኣየርላንድ፡ ዝተባህለ 
ስምምዕ ተበጺሑ ነይሩ። በዚ ፕሮቶኮል 
እዚ፡ ካብ ብሪጣንያ ናብ ሰሜን ኣየርላንድ 
ዝሰግሩ ሸቐጣ-ሸቐጥ ምስ ሕጊ ዕዳጋ 
ሕብረት ኤውሮጳ ዝቃደዉ ምዃኖም 
ንምርግጋጽ፡ ክኣቱ እንከሎ ጥራይ ትፍቲሽ 
ይግብረሉ። እዚ ሓንሳእ ዝተፈተሸ ሸቐጥ 
ናብ ሰሜን ኣየርላንድ ድሕሪ ምእታዉ፡ 
ናብ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀነት 
ሰሜን ኣየርላንድ ከይኣቱ ዝኽልክሎ ካልእ 
ነቝጣ ተፍቲሽ የለን። ስለ’ዚ፡ ናብ ክፉት 

ዕዳጋ ሕብረት-ኤውሮጳ ይሕወስ ኣሎ 
ማለት እዩ።
እቶም ሃገራውያን ዝተባህሉ ጉጅለ 

ማሕበረ-ሰብ ሰሜን ኣየርላንድ፡ ነዚ 
ፕሮቶኮል እዚ ክድግፉ እንከለዉ፡ እቶም 
ሓድነታውያን ዝበሃሉ ኸኣ ጠሪሶም 
ክነጽግዎ ጸኒሖም። ነታ ሃገር ካብ ዝመርሕ 
‘ባይቶ ምስሌነ’ እውን ወጺኦም። 
ሓድነታውያን ፖለቲካዊ ሰልፍታት፡ እቲ 
ሕግታት ንግድ ካብ ብሪጣንያ ይፈልዮም 
ከም ዘሎን፡ ብሕግታት ንግድ ኤውሮጳዊ-
ሕብረት ክቕየዱ ከምዘይብሎምን ይገልጹ። 
ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብድልየቶም ከም 
ዝወጽኡን ከምእተፈልዩን ተመሊሶም 
ብሕግታት እቲ ሕብረት ክቕየዱ 
ከምዘይግባእን ከኣ ይገልጹ።
እቶም ሃገራውያን ግና፡ ናብ ዕርቂ 

ዘምጸአ ‘ስምምዕ ቤልፋስት’ ኣብ መንጎ 
ሰሜን ኣየርላንድን ሪፓብሊክ ኣየርላንድን 
ተነዲቑ ዝጸንሐ ከቢድ ናይ ሓለዋ ነቝጣ 
ተፍቲሽ ክፈርስ ብዝኣዘዞ ክቕጽል ኣለዎ 
እምበር፡ ብስም ቀረጽ ካልእ ሓደሽቲ 
ደጐልን ኬላታትን ምስራሕ ከም ዘየድሊ 
ይገልጹ።
መንግስቲ ሰሜን ኣየርላንድ ምእንቲ 

ከይፈርስን ዝሓለፈ ስምምዕ ሰላም 
ከይገሃስን፡ ኣብታ ግዝኣት ዝሰሓሓቡ 
ንዘለዉ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘረጋግእ 
ፍታሕ ክርከብ ኣድላዪ ኰይኑ። ስለ’ዚ ኣብ 
መንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን 
ሓያሎ ኣዋርሕ ዝወሰደ ዝርርብ 
ተኻይዱ - ኣብዚ ቕንያት ኣብ ሓደ 
ዘቀራርብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ መግለጺ 
ኣውጺኦም። እቲ ናይ ስምምዕ ነጥብታት፡ 
ኣብ ሰሜን ኣየርላንድ ብዝርከቡ ፖለቲካዊ 
ሰልፍታት ምስ ተጸንዐ፡ ናይ ምጽዳቕ 
ተኽእሎታት ከምዝህልዎ እውን ክሕበር 
ቀንዩ ኣሎ።
ብመሰረት እቲ ስምምዕ፡ ካብ ዓባይ 

ብሪጣንያ (ስኮትላንድ፡ ኢንግላንድን 
ዌልስን) ናብ ሰሜን ኣየርላንድ ዝኣቱ 
ሓምላይ መስመር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሸቐጥ፡ 
ብዘይ ምፍታሽ ክኣቱ የፍቅድ። እዚ 
ምስ ቁጠባዊ ረብሓታት ሓድነታውያንን 
ሃገራውያንን ብዙሕ ዝጋጮ እኳ 
እንተዘይኰነ፡ ዘይዓግቡ ወገናት ዘካትዕ ነጥቢ 
ኣይስእኑሉን። ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ በቲ 
ኣረጊት ፕሮቶኮል ኣብ ንግዲ መስመራት 
ሰሜን ኣየርላንድ ዝነበሮ ምትእትታው’ 
በዚ ሓድሽ ስምምዕ ተሰሪዙ ኣሎ።

ካብ ብሪጣንያ ናብ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ 
ዝኣቱ ቀይሕ መስመር ዝተባህለ ናይ 
ሸቐጥ መንገዲ ባሕሪ ድማ፡ እናተፈተሸ 
ክኣቱን ብመሰረት ሕጊ ዕዳጋን ክፍሊት 
ቀረጽን ኤውሮጳ መለክዒታት ክግበረሉን 
የፍቅድ። 
እዚ ስምምዕ፡ ኣብ ናይ ብሪጣንያ ቤተ-

መንግስቲ ‘ዊንድሶር’ ስለዝተፈጸመ፡  
‘መቓን ዕዮ ዊንድሶር’ ዝብል መጸውዒ 
ተዋሂብዎ ኣሎ። እዚ መቓን እዚ 
ኤውሮጳዊ ሕብረትን መንግስቲ 
ብሪጣንያን ተሰማሚዖም ዘውጽእዎ 
እኳ እንተዀነ፡ ኣብ ሰሜን ኣየርላንድ 
ዝርከቡ ፖለቲከኛታት፡ ሸውዓተ ናይ 
መምዘኒ ነጥብታት ረቚሖም የጽንዕዎ 
ኣለዎ። ካብ ሰሜን ኣየርላንድ ብዶብ 
ኣቢሉ ናብ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ ብዛዕባ 
ክሰግር ዝኽእል ኣቝሑትን ኣገባብ 
ዕዳጋን ኮንትሮባንድን እውን፡ ሓያሎ ክትዕ 
ከበጋግስ ይኽእል።
እዚ እምበኣር፡ ንናይ መጻኢ ስምምዕ 

ደኣ ከም መንጠሪ ባይታ ይኸውን 
እምበር፡ ሓያሎ ሃጓፋት ከምዘለዎስ - 
ዕጉባት ካብ ዘይኰኑ ፖለቲከኛታት ዝስማዕ 
ርእይቶታት ኣሎ።

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ
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ዜና ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ሓደጋታት ንምንካይ ዝዓለመ ዓውደ-ዘተ ኣካዪዱ

ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ምስ 
ጨንፈር በዓል-መዚ መጓዓዝያ ምድሪ 
ብምትሕብባር፡ ጥሕሰት ሕግታት 
ትራፊክን ሸለልትነትን ዝጠንቆም 
ሓደጋታት ንምንካይ ዝዓለመ፡ 
መራሕትን ወነንትን ዓበይትን ንኣሽቱን 
መካይን፡ ከምኡ’ውን ወነንቲ ጋራጃትን 
ካልኦትን ዝተሳተፍዎ ዓውደ-ዘተ 
ወዲቡ።
ኣብ’ቲ ብ4 መጋቢት ኣብ ባረንቱ 

ዝተኻየደ ዓውደ-ዘተ፡ ሓላፊ ፖሊስ 
ትራፊክ ዞባ ጋሽ-ባርካ ሜጀር ንርኣዮ 
ጸጋይ፡ ሓደጋታት ትራፊክ ወዝብን ኣብ 
ዝኾነ ቦታን ግዜን ክኽሰት ዝኽእልን’ኳ 
እንተኾነ፡ ኣሽከርከርቲ ኣብ ኣጠቓቕማ 
ጽርግያ፡ ሕግታት ትራፊክን ባህርያት 
ተሽከርከርቶምን ዘለዎም ኣፍልጦ 
ምዕባይ፡ ንተርእዮ ሓደጋታት ከቃልሎ 
ከምዝኽእል ኣረዲኡ።
ጥዕና ተሽከርካሪት ብግቡእ 

ዘይምርግጋጽ፣ ትሑት ናይ ምርኣይን 
ምስማዕን ጸገም እንከለካ ምምራሕ፣ 

ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ምዝዋር፣ ትሑት 
ብቕዓት ምምራሕ ተሽከርከርትን ልዕሊ 
ዓቐን ጽዕነትን፡ ካብ’ቶም ኣብ’ቲ ዞባ 
ገኒኖም ዝረኣዩ ጠንቂታት ሓደጋታት 
ምዃኖም ድማ ገሊጹ።
ሓላፊ ምክልኻል ሓደጋታት ትራፊክ 

ኣቶ ያሲን መሓመድ ብወገኑ፡ 

ሓደጋታት ትራፊክ ንምንካይ፡ ፖሊስ 
ዘካይዶ ቁጽጽራዊ ስራሓት ንበይኑ 
ኣኻሊ ስለዘይኮነ፡ ኩሎም መሻርኽቲ 
ኣካላት ብፍላይ ድማ መራሕቲ መካይን 
ልዑል ተራ ክጻወቱ ተላብዩ።
ኣቶ ያሲን ኣስዒቡ፡ ብዞባ ደረጃ ኣብ 

ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2023፡ ህይወት 

6 ሰባት ዝቐዘፈ፡ ኣብ 126 ሰባት 
ከቢድን ቀሊልን ኣካላዊ ማህሰይቲ 
ዘውረደ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ንብረት ናይ 
ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ዘስዓበ 
82 ሓደጋታት ከምዘጋጠመ ብምሕባር፡ 
ትካላት ባትላሜራ ብዘይ ናይ ፖሊስ 
ትራፊክ ፍቓድ ኣብ ተሽከርከርቲ ዝኾነ 

ዓይነት ጽገና ካብ ምግባር ክሕየቡ 
ኣጠንቂቑ።
ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ግዜ 

መርዓ ዝርአ ምንሽርታት መካይን ኣራሚ 
ስጉምቲ ክውሰደሉ፣ ወነንቲ ብሽክሌታን 
ዓረብያታትን ሕግታት ትራፊክ ከኽብሩ. 
. . ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያ፡ ካናዳን ሕ.መ.ኣመሪካን ‘8 መጋቢት’ ብድምቀት ኣብዒሎም
ኤርትራውያን ተቐማጦ መልበርን ምስ 

ጨንፈር ሃ.ማ.ደ.ኤ ኣብ’ታ ከተማ ብምትሕብባር፡ 
8 መጋቢት - ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ 
ብድምቀት ጸምቢሎም።
ኣብ’ቲ ጽምብል፡ ኣደ-መንበር ጨንፈር 

ሃማደኤ ወ/ሮ ብርሂን ዑቕባይ ኣብ ዘቕረበቶ - 
ንትርጉም ናይ’ታ ዕለትን ተራ ኤርትራውያን 
ደቂኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያትን 
ዝምልከት መደረ፡ መድረኽ ዝጠልቦ ንምምላእ 
ንዘሎ ቅሩብነት ኣረጋጊጻ። 
ጠቕላሊ ቈንስል ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያ 

ኣቶ መሓሪ ተኸስተ ድማ፡ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ 
ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ውዳበአን 
ኣሐዪለን፡ ኣብ ኩሉ መደባት ልምዓት 
ብንጥፈት ክዋስኣን ማሕበረን ከደልድላን 
ተላብዩ። 
ጸሓፊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ከተማ መልበርን 

ኣቶ ሃብቶም ጆቫኒን ኣቦ-መንበር ማሕበረ-
ኮም ኤርትራውያን ኣብ ቪክቶርያ ኣቶ ኪዳነ 
ግንቦትን እውን፡ ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም።

ጸገማት ማይ ከተማ ተሰነይ ተፈቲሑኣብ ከተማ ተሰነይ፡ ኣብ ዒላታት 
ማይ ከጋጥም ዝጸንሐ ቴክኒካዊ 
ጸገማት መሰረታዊ ፍትሕ 
ብምርካቡ፡ ተቛሪጹ ዝጸንሐ ስሩዕ 
ኣገልግሎት ዳግም ተጀሚሩ። 
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት 
ምዕዳል ማይ’ታ ከተማ ኣቶ 
ዑስማን ሓሰን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ 
ቀንዲ ምንጪ ማይ ኣብ ወሰናስን 
ሩባ ጋሽ ዝርከባ ሰለስተ ዒላታት 
ምዃነን፣ እንተኾነ ኣብ’ተን 
ክልተ ብዝተኸስተ ጸገም ከፊላዊ 
ኣገልግሎት ጥራይ ክወሃብ 
ምጽንሑ ጠቒሱ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 
ግና እቲ ሽግር ከምእተፈትሐ 
ገሊጹ።
በዚ ድማ፡ መብዛሕትኡ ነባሪ’ታ 
ከተማ ኣብ ኣባይቲ ብዝተዘርግሐ 

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ንተራ ኤርትራዊት ጓል-
ኣንስተይቲ ኣብ ኩሉ መድረኻትን መዳያትን 
ዘሞጒስ፡ ባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናድኦታት 
ቀሪቡ።
ብተመሳሳሊ፡ ኤርትራውያን ነበርቲ ዊኒፐግ 

- ካናዳ ኣብ ዘካየዳኦ ጽምብል፡ ኣደ-መንበር 
ኣሰናዳኢት ኮሚተ ነብያት ጨዋይ፡ ተራ ደቂ-
ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ መደባት መኸተን 
ልምዓትን ድሕሪ ምምጓስ፡ ተዀስኲሱ ዘሎ 
ክብሪታት ናብ ሓደስቲ ወለዶ ንምስግጋር 
ብዕቱብ ክስራሕ ተላብያ።
እቲ ቈልዑን መንእሰያትን እውን 

ዝተረኽቡሉ ጽምብል፡ ብባህላዊ መሰናድኦታት 
ዝተሰነየ ነይሩ።
ኣብ ሲንሲናቲ - ሕቡራት መንግስታት 

ኣመሪካ ዝነብሩ ዜጋታት እውን - ኣቐዲሞም 
ብ11 ለካቲት ኣብ ዘካየድዎ ዝኽሪ ኣህጉራዊ 
መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ጒዕዞ ንምሉእ 
ኣግእዞ ንምዕዋት ኣበርክቶኦም ቀጻሊ ምዃኑ 
ኣረጋጊጾም።

መንደፈራ - ነበርቲ ዓዲ-ጋውልን ኩዶፈላስን ንግዳያት ፊስቱላ ሓጊዘንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ-
ጋውልን ኩዶፈላስን - ንኡስ ዞባ 
መንደፈራ፡ ብ28 ለካቲት ኣብ 
መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ 
ንዝርከባ ግዳያት ፊስቱላ ብምብጻሕ፡ 
ዓይነታዊ ደገፍ ኣበርኪተን። 

እቲ ዝተገብረ ደገፍ፡ ናውቲ 
ጽሬት፡ ክዳውንትን ካልእ ሃለኽትን 
ዘጠቓለለ እዩ።
ክኢላ መወለዳንን ማህጸንን ዶ/ር 
ሃብተ ሃይለመለኮት፡ ጠንቅታትን 

ሳዕቤናትን ፊስቱላ ዝምልከት 
መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ ወለዲ 
ንደቆም ካብ መርዓ ትሕቲ-ዕድመን 
ክሽቦን ክቑጠቡ፣ ነፍሰ-ጾራት ድማ 
- ኣብ ግዜ ሕርስን ጥንስን ግቡእ 

ምክትታል ክገብራ ተላብዩ። 
መዲካል ዳይረክተር መወከሲ 
ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ዶ/ር ዮናስ 
ክፍለማርያም ድማ፡ ከም ኣካል 
ናይ’ቲ ብመንግስቲ ንግዳያት 

ፊስቱላ ዝግበር ናብዮት፡ ህዝቢ 
ዝገብሮ ዘሎ ደገፍን ምትብባዕን 
ቀሊል ከምዘይኮነ ብምዝኽኻር፡ 
ነቲ ተበግሶ ንዝወሰዳ ምምሕዳራት 
ሞጒሱ።

መስመር ማይን ንቑጣታትን፣ 
ኣብ ርሕቕ ዝበለ ከባቢታት 
ድማ ብቦጣት ይግልገል ከምዘሎ 
ሓቢሩ።
ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን 
ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ምዕዳል 
ማይ ኣቶ ዒሳ ሓጎስ ብወገኑ፡ ኣብ 5 
ምምሕዳራት ከባቢ ልዕሊ 4 ሽሕ 
መንበሪን ትካላትን ብመስመር 
ከምዝጥቀሙ ብምሕባር፡ ኣብ 
ምኽፋል ዝርአ ምድንጓያት 
ክእረም ኣተሓሳሲቡ።
ሓላፊ ቴክኒክ ኣቶ ተስፋንኪኤል 
ተወልደ ድማ፡ ተገልገልቲ 
ዝረኽብዎ ዘለዉ ማይ ውጽኢት 
ከቢድ ጻዕሪ ምዃኑ ተገንዚቦም፡ 
ውሕሉል ኣጠቓቕማ ከዘውትሩ 
ተላብዩ።
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ሸባብሸባብ
“ሎሚ’ውን ዕጥቅና ንቕሓት፡ ሓይልና ውዳበ እዩ”“ሎሚ’ውን ዕጥቅና ንቕሓት፡ ሓይልና ውዳበ እዩ”

ዋዕላ 2ይ ደረጃ ተመሃሮ ዞባ ዓንሰባዋዕላ 2ይ ደረጃ ተመሃሮ ዞባ ዓንሰባ

ደሃይ ደሃይ 
ማሕበርማሕበር

ሰኑይ 6 ለካቲት 2023 ኣብ ኮሌጅ 

ሕርሻ ሓመልማሎ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ 

ዋዕላ ክካየድ ምዃኑ ሓበሬታ በጽሓኒ። 

ናብ`ቲ ንፈለማ ግዚኡ ዝካየድ ዝነበረ ዋዕላ 

ተመሃሮ 2ይ ደረጃ ዞባ ዓንሰባ ንምስታፍ 

እየ፡ ብረፋዱ ኮሌጅ ሓመልማሎ ኣትየ። 

ንስነ-ስርዓት እቲ ዝፍልም ዝነበረ መደባት 

ምስ ተዓዘብካ፡ ውሕሉል መደብ ከም ዘሎ 

ክትግንዘብ ግዜ ኣይወስደልካን። ኩሉ 

ንጥፈታት ብተመሃሮ እዩ ዝሰላሰል ዘሎ። 

መራሒት መደብ ካብ ውሽጢ ተሳተፍቲ 

ዋዕላ ዝወጸት ተማሃሪት እያ። መደብ 

ብሃገራዊ መዝሙር ንምኽፍቱ ኩላትና 

ሓፍ ክንብል ምስ ዓደመትና፡ ኩሉ ሰብ 

ከካብ ኮፍ ዝበሎ ጎረርኡ ስሒሉ ንሃገራዊ 

መዝሙር ተዳለወ። 

ድሕሪ ሃገርዊ መዝሙር ብመራሒት 

መደብ ተዓዲሙ ናይ መኽፈቲ ቃል 

ከስምዕ ናብ መድረኽ ዝደየበ፡ ሓላፊ 

ሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ ብጻይ ኣዛዚ 

በረኸትኣብ እዩ ኔሩ፡፡ ብጻይ ኣዛዚ 

ንኹሎም ተጋባእቲ ናይ እንቋዕ ደሓን 

መጻኹም ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ፡ 

“ማሕበር ብቐጻሊ ዋዕላታትን ጉባኤታትን 

ዘካይድ’ኳ እንተኾነ፡ ናይ ሎሚ ዋዕላ 

ፍሉይ ዝገብሮ ግን ነቲ 89% ካብ ብዝሒ 

ሰፊሕ ውዳቤ፡ 83% ድማ ካብ ብዝሒ 

ጸቢብ ውዳቤ ዝሓቁፍ ጨንፈር ፈልዩ 

ይካየድ ምህላው እዩ።” ብምባል እዩ 

መብርሂ ሂቡ። 

ንኣበጋግሳ ናይ’ዚ ፈላምን ዓብዪን 

ዋዕላ ኣመልኪቱ ብጻይ ኣዛዚ መብርሂ 

ሂቡ ነይሩ። ብጻይ ኣዛዚ ኣብ መብርሂኡ 

“ኣብ ማከላይን ካልኣይን ደረጃ፡ ተመሃሮ 

ዝሳተፍዎ፡ ብማሕበር ዝውደብ ብዙሕ 

ንጥፈታት ይካይድ እዩ። እዞም ብዙሓት 

ንጥፈታት ኣብ ኣካድምያዊ ትምህርቶም 

ብዝሕግዞም ኣገባብ ንምስርዑን ተማሃሮ 

ኣብ ትምህርቲ ዘለዎም ንቕሓት ንምዕባይ 

እዩ ተወዲቡ።” ብምባል መግለጺ ሂቡ 

ነይሩ። 

እቲ ዋዕላ “ሎሚ ውን ዕጥቅና ንቕሓት፡ 

ሓይልና ድማ ውዳቤ” ኣብ ትሕቲ ዝብል 

መሪሕ ቴማ እዩ ተቓኒዑ። ብርክት ዝበሉ 

ዕላማታት ሒዙ ድማ ተበጊሱ። ተማሃሮ 

ኣብ መድረኽ ምምሃርን ምስትምሃርን 

ዘለዎም ተሳትፎ ብምሕያል ንዘጋጥም 

ብድሆታት ብቐሊሉ ከምዘለልዩ 

ምግባርን ኣካል ፍታሕ ዝኾኑሉ መንገዲ 

ምጽራግን፡ ተማሃሮ ኣብ ኩሉ መዳይ 

ብንጥፈት ክዋስኡሉ ዝኽእሉ መድረኻት 

ምፍጣር፡ ውድቤታት ማሕበር ኣብ 

ኣብያተ ትምህርቲ ምድንፋዕ፡ ብቐንዱ 

ድማ መሪሕነት ተማህሮ ኣብ ኣብያተ 

ትምህርቲ ምርግጋጽን ካልእን ዝብሉ 

ዓበይቲ ዕላማታት ኣካቲቱ እዩ ተኻይዱ። 

ብተወሳኺ እቲ ዋዕላ ካብ ኩለን 

ንኡሳን ዞባታት ዞባ ዓንሰባ ዝተዋጽኡ 

ኣብነታውያን ተማሃሮ 2ይ ደረጃ ዘካተተ 

እዩ ነይሩ። ብሓፈሻ ድማ 76 ደቂ 

ኣንስትዮ ዝርከበኦም 150 ተማሃሮ ኣብቲ 

ዋዕላ ተሳቲፎም።

ድሕሪ ብጻይ ኣዛዚ በረኸት፡ ቃሉ 

ከስምዕ ናብ መድረኽ ዝተዓደመ ሓላፊ 

ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ 

መም/ ክፍላይ ዓንደሚካኤል እዩ ነይሩ። 

መም/ክፍላይ ንኹሎም ተሳተፍቲ እቲ 

ዋዕላ ብስም ጨንፈር ሚ/ትምህርቲ ዞባ 

ዓንሰባ ድሕሪ ምምስጋን፡ “እዚ ዋዕላ እዚ 

ውጽኢት ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ደረጃ 

ብደቂቕ ኣብ ንግምግመሉ ዘለና እዋን 

ይካየድ ብምህላዉ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ 

ዋዕላ እዩ። ንወደብቱ ድማ ከመስግኖም 

እፈቱ፡” ብምባል ኣድናቐቱ ገሊጹ። 

ቀጺሉ መምህር ክፍላይ “እዚ ዋዕላ 

እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ውጽኢታውን ዋዕላ 

እዩ። ኣብ ምቕጻሉ ድማ እዞም ኣብዚ 

ዘለኹም ተመሃሮ ሓላፍነትኩም ክትርስዑ 

የብልኩምን፡” ኢሉ ድሕሪ ምምሕጻን ናይ 

ሚ/ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መደብ ስራሕ 

ናይዚ ዓመት እዚ ድሕሪ ምቕራብ ካብ 

መድረኽ ተፋንዩ ወረደ። 

መራሒት መደብ ናብ መድረኽ ድሕሪ 

ምድያብ ንወኪል ተመሃሮ ቃሉ ከስምዕ 

ናብ መድረኽ ጸውዓቶ። ወኪል ተማሃሮ 

ድማ ምስጋናን ለበዋን ድሕሪ ምቕራብ፡ 

መድረኽ ንተዛተይቲ ተማሃሮ መድረኽ 

ገዲፍሎም ወጸ። እቶም ተዛተይቲ “ጽልዋ 

ተወሳኺ ካሪክለማዊ ንጥፈታት ኣብ 

ትምህርቲ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ 

እዮም ተዛትዮም። በቲ ዘምጽእዎ ዝነበሩ 

ሓሳባት ድማ ብዙሓት ኣድናቖቶም 

ከስምዑ ይስምዑ ነይሮም እዮም። 

ኣብ ርእሲ እቶም ብቐጻሊ ዝሰላሰሉ 

ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ስፖርት፡ 

ባህሊ፡ ሚኒ ሜድያ፡ ክለብ ንባብ፡ ሓምላይ 

ክለብን ካልኦትን፡ ካልኦት ተወሰኽቲ ኣብ 

ግምት ክኣትዉ ዘለዎም ንጥፈታት እውን 

ተዘቲሎም ነይሩ እዩ። ንፈጠራውነት 

ተማሃሮ ከዕቢ ዝኽእል ክለብ ምህዞን ስነዓን፡ 

ወለንታውያን ለገስቲ ደም ክጥርነፍሉ 

ዝኽእሉ ክለብ፡ ኣብ ምምዕባል ቋንቋ 

ተማሃሮ ክሕግዙ ዝኽእሉ ትምህርታትን 

ንጥፈታትን ክስርዑ ድማ ኣብቲ ዓውደ 

ዘተ ተዛተይቲ ተሰማሚዖም። ብሓፈሻ 

ተዛተይቲ ተወሰኽቲ ንጥፈታት ኣብ 

ዕቤት ተማሃሮ ቀሊል ዘይኮነ ኣበርክቶ ከም 

ዘለዎ እዮም ተሰማሚዖም።

ኣብቲ ካብ 3 ክሳብ 6 ለካቲት ዝተኻየደ 

ዋዕላ “ተራ ትምህርቲ ኣብ ምምዕባል 

ሕብረተሰብ ኤርትራ” ብዝብል ኣርእስቲ 

ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ፡ ኣማሓዳሪ ዞባ 

ዓንሰባ፡ ንተሳተፍቲ ኣስተምህሮ ኣቕሪቡ 

ኔሩ። ቀንዲ ሕመረት ኣስተምህሮ 

ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ፡ ፍልልያት 

ፖሊሲ ትምህርቲ መግዛእታውያን 

ሓይልታትን ህዝባዊ ግንባርን ዘነጽር እዩ 

ነይሩ። ከምኡ’ውን “ኣገዳስነት ምብራኽ 

ንቕሓት ተማሃሮ” ብጸሓፊ ህግደፍ ዞባ 

ዓንሰባ ብጻይ ሃይለ ተወልደብርሃን፡ 

“ፖሊሲ ትምህርትን ትግባሪኡን” 

ብሓላፊ ጨንፈር ሚ/ሪ ትምህርቲ ዞባ 

ዓንሰባ፡ ካልኦት ኣገደስቲ ኣስተምህሮታት 

ተዋሂቦም ነይሮም።

ካብ ናይ ሓጺር ዕረፍቲ ናብ መድረኽ 

ምስ ተመልሱ፡ ነቲ ብጉጅለታት ክምልስዎ 

ዝወዓሉ ሕቶታት እዮም መልሲ ሒዞም 

ናብ መድረኽ ደይቦም። ኣብ መወዳእታ 

ድማ ነቲ ተዛትዮም ዝቐረብዎ መልሲ 

ናብ መድረኽ ብምቕራብ፡ ኣተግባሪ 

ኣካል መን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መደቦም 

ዛዚሞም። ኣስማት ናይተን ጉጅለታት 

ታሪኻዊ ሓዘል ብምንባሩ፡ ሃማመተኤ ኣብ 

ታሪኻዊ ንቕሓት ተማሃሮ ዝሰረሖ ስራሕ 

ልዑል ምንባሩ ነጸብራቕ እዩ። 

ኣብ ናይ ድሕሪ ቀትሪ መደብ ኩሎም 

ዕዱማት ተሳተፍትን ተማሃሮን ካብ ሕሉፍ 

ገምጋማትን ተመክሮታትን ብምብጋስ 

ንመጻኢ፡ ኣብ ምሕያል ተሳትፎን 

ኣበርክቶን ተማሃሮ ዘተኮረ ክፉት ዘተ 

ኣካይዶም። ሃማመተኤ ከም ወኪል፡ 

ጽላልን ዋሕስን ኤርትራውያን ተማሃሮ፡ 

ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ብተመሳሳሊ 

ከም ጽላታዊ ዋና ተማሃሮን ጉዳያቶምን፡ 

ክልቲኡ ኣካላት ኣብ ኩሉ መሓውራቱ 

ንዝጸንሖ ድልዱል ናይ ስራሕ ዝምድና 

ብቐጻሊ እና’ኣሓየለ ክሰርሓሉ ኣብ 

ምርድዳእ ተበጺሑ።

ተማሃሮ ኣብ መንጎ መደባት ብሓሳባት 

ዝተወጠረ ኣእምሮ ከይህሉ ብምሕሳብ፡ 

መዛነዪ ዝኾኑ ስነጥበባዊ ፍርያት 

ኣቕሪቦም። ሓ/ሃማደኤ ዞባ ዓንሰባ ብጸይቲ 

ኣምና ሓሰን ኣብቲ መደብ ተረኺባ 

ኔራ። ኣብዚ ዋዕላ ብብዝሒ ተሳተፍቲ 

ደቂ ኣንስትዮ ብምርኣያ፡ ሓጎሳ ኣብ ገጻ 

ይንበብ ነይሩ። ንወደብቲ እዚ ዋዕላን 

ተሳተፍትን ድሕሪ ምምስጋን፡ “እዚ 

ኣብዚ ዝርእዮ ዘለኹ መንፍዓት ተማሃሮ 

ብሓፈሻ፡ ተሳትፎን ብልሕን ደቂ ኣንስትዮ 

ድማ ብፍላይ ዘሕጉስ እዩ፡” ድሕሪ ምባል 

ተሳታፍነት ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳይ 

ብዕቱብ ተታሒዙ ክስርሓሉ፡ ኩሉ ኣካል 

መንግስትን ሕብረተሰብን ከም ዕዮ ገዛ 

ወሲዶም ክሰርሕሉ ተማሕጺና።

እቲ ብሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ ዝተወደበ 

ዋዕላ ተማሃሮ 2ይ ደረጃ፡ ገምጋም ዝሓለፈ 

ዓመተ ትምህርቲ፡ ሰፋሕቲ ሰሚናራትን 

ዓሞቕቲ ዓውደ ዘተን ብምእንጋድ ካብ 

ዕለት 3-6 ለካቲት ብድሙቕ ኣገባብ 

ተኻይዱ። ኣብቲ ዋዕላ ኣማሓዳሪ 

ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ፡ 

ኣቦ መንበር ሃማመተኤ ብጻይ ሳልሕ 

ኣሕመዲንን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ 

መንግስትን ግንባርን ተሳቲፎም ነይሮም። 

ብዓቢኡ ድማ እቶም ንትግባረ ዝቐረቡ 

ጉዳያት ተማሃሮ ዝከታተሉ መምሃራንን 

ሓለፍቲ ንኡሳን ዞባታት ማሕበርን 

ተሳቲፎም ነይሮም።

ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል 

ሞያውን ፖለቲካውን ዓቕምታት 

ተማሃሮ ንምብራኽ ዝካየዱ መደባት 

ብዝሓየለ ዉህደት ክስረሓሉ፡ ብዝተፈላለየ 

ምኽንያታት ዕድላት ትምህርቲ 

ንዝሓለፎምን ትምህርቶም ክዛዝሙ 

ንዘይከኣሉን ቆልዑን መንእሰያትን ዕድላት 

ሞያዊ ስልጠናን ምሸታዊ ትምህርትን 

ክፍጠረሎም፡ ሓገዝ ዘድልዮም ተማሃሮ 

ተለልዮም ብዝተወደበን ዘተጸንዐን መንገዲ 

ዝሕገዝሉ ባይታ ክጣጥሓሎምን ካልእን 

ዝብሉ ነጥብታት ብምዝርዛር ለበዋታት 

ናይቲ ዋዕላ ኮይኖም ተሰኒዶም።

ኣብቲ ዋዕላ ውሳኔ ዝተዋህበሎም ዓበይቲ 

ነጥብታት እውን ነይሮም እዮም። ብዛዕባ 

ዉክልና ተማሃሮ ኣብ ኮሚተ ወለዲ፡ ኣብ 

ነፍሲ ወከፍ ሰሚስተር ንዝካየድ ንጥፈታት 

ጉዳያት ተማሃሮ ኣመልኪቱ ዝግምግምን 

ኣብ ምዉጣን ዝሳተፍ ካብ ኩለን ኣብያተ 

ትምህርታት 2ይ ደረጃ ዝዉከል ባይቶ 

ተማሃሮ ክቐዉም እንተወሓደ ድማ ክልተ 

ግዜ ኣብ ዓመት ክጋባእ ከምኡ’ውን 

ክልተ ዓመታዊ ኣሳታፊ ዋዕላታት ተማሃሮ 

ብምዉህሃድ ሃማመተኤን ጨንፈር 

ሚኒስትሪ ትምህርትን ክዉደብ ዝብሉ 

ኣገደስቲ ነጥብታትታብቲ ዋዕላ ብውሳነ 

ሓሊፎም እዮም።

ኣቦ መምበር ሃማመተኤ ብጻይ ሳልሕ 

ኣሕመዲን፡ ብዝቐረበሉ ዕድመ መሰረት 

መዛዘሚ ቃሉ ከስምዕ ናብ መድረኽ ደይቡ 

ነይሩ። “ዕላማ ማሕበር ንቑሕን ውፉይን 

መንእሰይ ምህናጽ እዩ፡” ድሕሪ ምባል፡ 

ኣብ ዓመተ 2022 ብዝተገብረ ገምጋም 

መሰረት፡ ማሕበር ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 

ተማሃሮ 2ይ ደረጃ ዘተኮረ ዓቢ መደብ 

ሒዙ ከም ዘሎ ኣነጺሩ። ብተወሳኺ ብጻይ 

ሳልሕ ንኹሎም ታሳተፍቲ እቲ ዋዕላ 

ኣብዚ ዋዕላ እዚ ንዝረኸብዎ ፍልጠትን 

ተመኩሮን ናብ ካልኦት ንምብጽሑ 

ተራኦም ክዋጽኡ ጸዊዑ።

ኣማሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር 

ዓብደላ ሙሳ’ውን ብወገኑ፡ መንግስቲ 

ኣብ ምምሃርን ምስትምሃርን ብሓፈሻ 

ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ድማ ብፍላይ 

ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ቀሊል ስለ ዘይኮነ፡ 

ሕብረተሰብ ኣብ ምኹስኳስ ተማሃሮ 

እጃሙ ከበርክት ኣዘኻኺሩ። ጉዳያት 

ተማሃሮ ብተማሃሮ ተለልዩ ፍታሕ 

ክናደየሉ፡ ሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ ከምዚ 

ዓይነት ዋዕላ ብምውዳቡ ከምስግን ከሎ፡ 

ሓላፍነት ተማሃሮ ኣብ ዝባኖም ንዝሓዘሉ 

መምሃራን ድማ ብዘይተጉላባነት ክዓዩ 

ተላብዪ።

መደብ ምስ ተዛዘመ፡ ናብቶም ብህርፋን 

ክከታተሎም ዝወዓልኩ ተማሃሮ እየ 

ጎየ። ብዛዕባ እቲ ዋዕላ ንተማሃሪት ኣማኒ 

ዓብደሩፍ ኣብ ዝተወከስኩዋ ኣጋጣሚ 

“እዚ ዋዕላ እዚ ድምጺ ተማሃሮ ንምስማዕ 

ዝተወደበ ዋዕላ እዩ ነይሩ፡” ብምባል ንጹርን 

ሓያልን መልሲ ሃበትኒ። ተማሃራይ ሮቤል 

ተስፋሚካኤል ድማ “እዚ ዋዕላ እዚ 

ተማሃሮ ጉዳያትና ልዕሊ ዝኾነ ኣካል ንዓና 

ከም ዝቐርበና ዘረጋገጸ ዋዕላ እዩ ነይሩ፡” 

ብምባል ዝያዳ ደራዒ መብርሂ ሃበኒ።  

ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ 

ብሓባር መዝሙር ውድብና ድሕሪ 

ምዝማር ብዝኽረ ሰማእታት እቲ ናይ 

ሰለስተ መዓልታት ዋዕላ ተዛዘዘመ። 

ቤትኤል ሰለሞንቤትኤል ሰለሞን

ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ
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  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

ኤርትራዊት መኪታ ተድምዕ - ብርሃጻ ተልምዕ!ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ (8 
መጋቢት)፡ ሎሚ ዓመት ኣብ ሃገርና 
ንመበል 31 ግዜኡ ተዘኪሩ ውዒሉ። እዚ 
በዓል፡ “ኤርትራዊት መኪታ ተድምዕ - 
ብርሃጻ ተልምዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ 
ኣብ መላእ ሃገር ብኽብ ዝበለ መዓርግ 
ክኽበር ቀንዩ።    

ኣብ ኣስመራ - ቀጽሪ ኤክስፖ፡ 
ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን 
መንግስትን ግንባርን፡ ኣመሓደርቲ 
ንኡሳን ዞባታት፡ ካብ ወጻኢ ሃገር ዝመጹ 
ኤርትራውያንን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ 
ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ብእተፈላለየ ስነ-
ጥበባዊ መሰናድኦታት ማዕሪጉን ደሚቑን 
ውዒሉ።
ምዕሩይን ንጡፍን ጾታዊ ስታፌ፡ መዐየሪ 

ስልጡን ሕብረተ-ሰብ እዩ። ከምኡ’ውን 
ምዕሩይ ስታፌ ኣብ ዕቤትን ብልጽግናን 
ሕብረተ-ሰብ መሪሕ ተራ ኣለዎ። 
ምርግጋጽ ምዕሩይ ዕድላት፡ ሰብኣዊ 
መሰልን ግቡእን እዩ። በዚ ድልዱል 
መሰረት ዝተሃንጸ ሕብረተ-ሰብ፡ ዋሕስ 
ልምዓትን ዕብየትን እዩ። ብኣንጻር’ዚ ድማ፡ 
ብሓደ ዓብላሊ ኣካይዳን ኣመራርሓን 
ዝተማእከለ ሕብረተ-ሰብ ምዕባለኡ ድሩት 
እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሃገርና መሰል ደቂ-
ኣንስትዮ ተረጋጊጹ፡ ጎዳእቲ ልምድታትን 
ድሑር ኣመለኻኽታን ምሉእ ብምሉእ 
ጠፊኡ’ኳ እንተዘይተባህለ፡ ዝበዝሕ ካብቲ  
ተርእዮታት ግን ጎዲሉ እዩ።         
ኣብቲ ብ7 መጋቢት ዝተኻየደ ስነ-

ስርዓት፡ ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ማእከል ወ/ሮ 
ኣለም በላይ ኣብ ዘስምዓቶ ናይ መኽፈቲ 
ቃል፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ 
ከም ወትሩ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሃገር 
ብኽብ ዝበለ ድምቀትን ፍልይ ዝበለ 

ኣቶ ፍስሃየ ሃይለ

ወ/ሮ ኣለም በላይ

ወ/ሮ ዝማም ሓጎስ

ታሪኻዊ ምዕራፍን ተዘኪራ ከም 
ዝወዓለት ሓቢራ። ዘለናዮ መድረኽ 
ህዝቢ ኤርትራ ንምንብርካኹ ዘንቀደ 
ብዙሕ ዝዓይነቱ ሽርሒታት መኪቱ ዘፍ 
ዘበለሉ፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 
ብልዑል ጅግንነት ንቀንጠብጠብ 
ተደናደንትን ዓንደርትን ዝእድብ ቅያ 
ፈጺሙ ብኣንጻባራቒ ዓወት ዝወጻሉ 
ናይ ሓበንን ኲርዓትን እዋን ምዃኑ ድማ 
ወሲኻ ገሊጻ።
ወ/ሮ ኣለም ቀጺላ፡ “ተሳትፎ ደቂ-

ኣንስትዮ ኣብ ሰውራ፡ ቃልሲ ህዝቢ 
ኤርትራ ብዂሉ መዳይ ዕዉት ክኸውን 
ዘኽኣለ እዩ። ልኡላውነት ንምውሓስ 
ኣብ ዝተኻየደን ዝካይድ ዘሎን ብርቱዕ 
ተጋድሎ፡ ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ ኣሕዋተን 
ኣብ ቅድመ ግንባር ይዂን ደጀን 
ተሳቲፈን ካብአን ዝሕተት ግቡኣት 
ብምፍጻም፡ ብሓበን እናተዘከረ ዝነብር 
ድሙቕን ፍሉይን ታሪኽ ሰሪሐን እየን። 
እዚ ቅያ’ዚ ከኣ፡ ንሳልሳይ ግዜ ብተረከብቲ 
ሕድሪ መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ክድገም 
ተራእዩ እዩ። ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝነብራ 
ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ’ውን ከም 
ወትሩ ኣብ ጎድኒ ህዝበን ደው ብምባል፡ 
ነቲ ፍናን መኸተ ህዝቢ ዝበረኸ ደገፈን 
ብምዕዛዝ፡ ነብዚ ሕጂ ተጐናጺፍናዮ ዘለና 
ዘሐብን ዓወት ንኽንበጽሕ ዓቢ ግደ 
ተጻዊተን እየን። 
ንጡፍ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ፡ መለክዒ 

ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ጥራይ ኣይኰነን። 
ብቐንዱ እቲ ሕብረተ-ሰብ ንብድሆታቱ 
ሰጊሩ ኣብ ዓወት ክበጽሕን ዘይክበጽሕን 
ዝውስን ኣገዳሲ ረቋሒ’ውን እዩ። እዚ 
ከኣ ኣብ ተሞኲሮና ብግብሪ ተራእዩ 
እዩ። ዝሓለፈ ጉዕዞና ዕዉትን ውሕስን 
ክኸውን ዝኸኣለ፡ ብሳላ ዘይንደል ጽንዓትና 
ጥራይ ዘይኰነ፡ እንተላይ ብሳላ ዘይሕለል 
ናይ ስራሕን ጻዕረኛነትን መንፈስና 
እውን እዩ። ሕጂ ኣብ ቅድሜና ዝጽበየና 
ዘሎ ገዚፍ ሃገራዊ መደባት ልምዓትን 
ህንጸትን ድማ፡ በዚ ባህልን ክብርታትን’ዚ 
ክዕመም ኣለዎ። የግዳስ፡ ኣብዚ ትስፍው 
ናይ ስራሕን ቃልስን መድረኽ ክስገሩ 
ዝግበኦም ብድሆታት ክህልው ከም 
ዝኽእሉ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። 
እዚ እዋን’ዚ፡ ከም ወትሩ ብልዑል 

ትዂረትን ንቕሓትን፡ ብንጡፍ ተበግሶን 
ብሓያል ናይ ዓያይነት መንፈስን 
ዓቲብናን ኣበርቲዕናን ክንሰርሓሉ ዘለና 
መድረኽ እዩ። እቶም ኣብ ሕሉፍ 
ጒዕዞና ንዘጋጠሙና ከበድቲ ብድሆታት 
ብኣንጸባራቒ ዓወት ክንወጾም ዘብቅዑና 
ዕቑር ተውህቦታት ህዝብና - ጽንዓት፡ 
ተወፋይነት፡ ዓያይነት፡ ሓድነት፡ ማሕበራዊ 
ስኒትን ጾታዊ ማዕርነትን ዝሕላገቶም 
ክብርታትና ከኣ፡ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ 
ዝጽበየና ዘሎ ዘላቒ ልምዓት ናይ 
ምርግጋጽ ተልእኾ ንምፍጻም፡ ዋሕስ 
ዓወትና ኰይኖም ክቕጽሉ እሙንቶና 
እዩ።”   
ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንሕሉፍ ታሪኽ 

ድሑር ልምድታትን ኣመላኻኽታን 
ሕብረተ-ሰብና ሰጊረን፡ ኣብ እዋን ብረታዊ 
ቃልሲ ማዕረ ብጾተን ብምስላፍ፡ ንብዙሕ 
ብድሆታት ገጢመን ኢደን ከይሃባ 
ንዂሉ ማሕንቆታት ኣላሽ ብምባል፡ ሕቶ 
ህዝቢ ኤርትራ ንኽምለስን ጾታዊ ማዕርነት 
ንኽረጋገጽን መሪሕ ተራ ተጻዊተን 
እየን። ድሕሪ ናጽነት እውን ምዕርግትን 

ብልጽግትን ኤርትራ ንምህናጽ ኲሉ 
ካብአን ዝሕተት ብምብርካት፡ ተሳትፎአን 
ብግብሪ ኣረጋጊጸን እየን።      
ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሃየ ሃይለ 

(ኣፍሮ) ኣብቲ ስነ-ስርዓት ኣብ ዘስምዖ ቃል 
ድማ፡ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ቅድምን 
ድሕርን ናጽነት ንልዕሊ 40 ዓመት ኣብ 
ኤርትራ ከም ዝተባዕለ ድሕሪ ምጥቃስ፡ 
ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ጎድኒ 
ደቂ-ተባዕትዮ ኣሕዋተን ተሰሊፋን 
መስተንክራዊ ታሪኽ ከም ዝፈጸማ ገሊጹ። 
“ግደ ሓቂ ሰውራ ኤርትራ ብዘይተሳትፎ 
ደቂ-ኣንስትዮ ከቶ ኣይምተዓወተን ነይሩ” 
ዝበለ ኣቶ ፍስሃየ፡ ሎሚ ዓመት እዚ ክቡር 
በዓል’ዚ ኣብ ሃገርና ኣብ ፍልይ ዝበለ 
ኲነታት ይዝከር ከም ዘሎ ሓቢሩ። 
ኣቶ ፍስሃየ ኣስዒቡ፡ “ተጸባእትና 

ብምምሕዳር ዋሽንግተን ተተባቢዖምን 
ተደፋፊኦምን ኣብ ልዕሌና ክፍጽሙዎ 
ዝጸንሑ ወራራት ዘፍ ኢሉ፡ ከይፈተዉ 
ኣላሽ ኢሎም ዝተንበርከኽሉ እዋን 
እዩ። እንተዀነ፡ እቲ ዝጸንሐ ተጸብኦ 
ግዳማውያን ሓይልታት የብቕዕ እምበር፡ 
ሕጂ’ውን ካልእ ዝዓበየ ቃልሲ ኣብ 
ቅድሜና ተገቲሮ ይጽበየና ኣሎ። እቲ 
ካልኣይ ቃልሲ፡ መረጋገጺ ህላወና ዝዀነ 
ቁጠባዊ ኲነታትና ምምሕያሽ እዩ። ነዚ 
ንምትግባር ድማ፡ ሓያል ጻዕሪ ናይ መላእ 
ህዝቢ የድሊ፡” ኢሉ።
እቲ ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ዝተኻየደ ስነ-

ስርዓት ጽንብል፡ ገዳይምን ዉልዶን ስነ-
ጥበባውያን ብእተፈላለየ ቋንቋታት ሃገርና 
ብመሳጢ ኣገባብ ብዝቕረቡዎ ብርክት 
ዝበለ ጣዕሚ ዜማታት ደሚቑ ነይሩ። 

ነቲ ጣዕሚ ዜማታት ብትልሂት ዝዓጀባ 
ድማ፡ ጉጅለታት ባህሊ ህንጻ ሳዋን ሜካን 
ነይረን። ብዘይካ’ዚ፡ ብቋንቋታት ትግርኛ፡ 
ትግረን ዓረብን ዝቐረበ ግጥምታት’ውን፡ 
ሓደ ካብቲ ነቲ በዓል ድምቀት ዝወሰኸሉ 
መሰናድኦታት’ዩ ነይሩ።
ሓላፊት ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ 

ዞባ ማእከል ወ/ሮ ዝማም ሓጎስ ብወገና 
ኣብ ዘስምዓቶ ቃል፡ “ናይ ሎሚ ዓመት 
8 መጋቢት፡ ነቲ ብተደጋጋሚ ኤርትራ 
ንምድኻም ዝህቅን ቶኽታኺ ስርዓት ወያነ 
ኣምበርኪኽና ቁልፉ ዘይፈታሕናሉን፡ 
ካብ ስእሊ ፖለቲካዊ ጽልዋ ዘርሓቕናሉን 
ፍሉይ መድረኽ እዩ። ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 
ጽንኲርን ከቢድን እዋን ንዝተላዕለ ሕቶ 
ማዕርነት ንምርግጋጽ፡ ኣብ ቅድሚት 

ተሰሊፈን መስዋእቲ ንምኽፋል ዘርኣይኦ 
ኲሉ መዳያዊ መኸተ ወትሩ ዝዝከርን 
ኣብ ታሪኽና ዝዓበየ ምዕራፍ ዝሕዝዝ 
ምዃኑ ዘይካሓድ እዩ።
ሎሚ’ውን ኣብዚ ወሳኒ ናይ ህላውነት 

መኸተ፡ ተራ ኤርትራውያን ደቂ-
ኣንስትዮ ተባራዒ ሓይሊ ምዃኑ ጉሁድ 
ሓቂ እዩ። ንዂሉ ናይ ተፈጥሮን ባህልን 
ማሕለኻታት ንድሕሪት ገዲፈን ከኣ፡ ናይ 
ቃልስን መኸተን ምዕራፍ ኣብ ምቕላስ 
ይርከባ። ህዝባዊ ግንባር፡ ሕብረተ-ሰብ 
ንጾታዊ ኣድልዎ ንኽቃለስ፡ ማዕርነት 
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ምርግጋጽ ግብራዊ 
ተበግሶታት ንኽወስድን ኣነኣኣሲ 
ማሕለኻታት ንኽበትኽን ባይታ ክፈጥር 
ጸኒሑን ኣሎን። ከምኡ’ውን፡ ንተራ ደቂ-
ኣንስትዮ ኣብ ዝዀነ መድረኽ ዝዓበየ 
ሚዛን ሂቡ ንምሕያሉ ክሰርሓሉ ከም 
ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሎሚ’ውን ከም 
ትማሊ ብቕልጽመን ንዝጨበጥኦ መሰላት 
ናብ ነገራዊ ሓይሊ ቀይረን ኣበርክቶአን 
ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ንምዕዝዛዝ ክሰርሕ 
ምዃኑ፡ በዚ ኣጋጣሚ ከረጋግጸልክን 
እፈቱ፡” ክትብል ገሊጻ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብቲ ብእተፈላለየ 

ጽሑፋትን ባንዴራን ዝወቀበ ኣድራሽ 
ጂ-3፡ ንተራን ንጡፍ ተሳትፎን ደቂ-
ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ እዋን ሓርነታዊ 
ቃልሲ፡ ከምኡ’ውን ግደ መንእሰያት 
ኣብቲ ዝቐጸለ መድረኻት መኸተ 
ብመልክዕ ግጥሚ፡ ደርፊን ድራማን 
ተዳልዩ ናብ ዕዱማት ኣጋይሽ ቀሪቡ። 
ከም ግብረ-መልሲ ናይቲ ብውሕሉልን 
መሳጥን ኣገባብ ዝተዳለወ ጥበባዊ ስርሓት 
ከኣ፡ ድሙቕ ዕልልታን ጣቕዒትን ካብቲ 

ኣዳራሽ ተጋዊሑ።      
ኣብቲ ጽንብል፡ ኣቦ-መንበር ባይቶ 

ዞባ ማእከል ኣቶ ኣብርሃም ሰመረ፡ 
ከምኡ’ውን ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ ዞባ 
ማኣከል ኣቶ ሳምሶም ክፍለ፡ ንተራ ጓል-
ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ፡ 
ምኽባር ልኡላውነትን ህንጸት ሃገርን 
ድሕሪ ምዝርዛር፡ ጾታዊ ማዕርነትን 
ማሕበራዊ ፍትሕን ንምንጋስ ዝተጓዕዘቶ 
ርሕቀት እንታይ ከምዝመስል ኣብሪሆም። 
ቀጺሎም ድማ፡ ንመንእሰያት ኣብ 
ምዕጣቕን ምውዳብን ብዙሕ ስርሓት 
ከም ዝተዓመ ብምግላጽ፡ ድሑራት 
ልምድታት ጠቕሊሎም ንኽውገዱ ኲሉ 
ኣካል ሕብረተ-ሰብ ክሳተፍ ከምዘለዎ 
ኣስሚዖምሉ።

ኣብቲ ጽንብል፡ ካብ ዝተፈላለያ ንኡሳን 
ዞባታትን ወጻኢ ሃገርን ዝመጻ ዕዱማት 
ኣጋይሽ፡ ብሕብርን መልክዕን ባንዴራና 

ዝወቀበ ኣልባሳት ማዕሪገን፡ ብዕልልታን 
ትልሂትን ነቲ በዓል ድምቐት ብምሃብ፡ 
ንሓሳባተን ስሚዒታተን ብናጽነት 
ብምንጽብራቕ፡ ንባርነት፡ ጭቆናን 
ግፍዕን ብቃልሰን ሰጊረን፡ ነታ ማዕርነተን 
ዘረጋገጻላ ዕለት ብምዕሩግን ውዕዉዕን 
መንገዲ ኣብዒለንኣ።
ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ሕብረተ-ሰብ 

ሰሪቱ ዝጸንሐ ግጉይ ኣመለኻኽታ 
ንኽቅየር፡ ደቂ-ኣንስትዮ ብደረጃ ማሕበር 
ተጠርኒፈን ሓያል ቃልሲ ኣካይደን እየን። 
ኣብቲ ጒዕዞ፡ መንግስቲ ሳላ ጥጡሕ 
ባይታ ዘንጸፈ፡ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 
ጉዳይ ጾታዊ ማዕርነት፡ ምውናን መሰላትን 
ምፍጻም ግቡኣትን፡ ምውጋድ ጎዳእቲ 
ልምድታት፡ ጠመትኡን ንቕሓቱን ክብ 

ኢሉ ይርከብ። ከም መርኣያ ናይዚ ድማ፡ 
ምዕሩይ ዕድላት ትምህርቲ ተዋዲዱ፡ 
ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ብዙሕ 
መዳይ ተዀሊዑ ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ካብ 
ምጽወታን ተጸባይነትን ተገላጊለን ኣብ 
እተፈላለየ ዕማም ብምንጣፍ፡ ኣበርከትትን 
መሃዝትን ኰይነን ይርከባ።          
8 መጋቢት፡ ኣብ ሃገርና ፍሉይ ክብርን 

ዝኽርን ዝሓቖፈት እያ። ሕቶ ጾታዊ 
ማዕርነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ብውህብቶ 
ዘይኰነ፡ ብሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን 
እዩ ተረጋጊጹ። እቲ ብዝኽረ ሰማእታት 
ዝጀመረ ጽንብል ሰነ-ስርዓት 8 
መጋቢት፡ እተፈላለየ መሰናድኦታት 
ድሕሪ ምእንጋድ፡ ብሃገራዊ መዝሙር 
ተዛዚሙ።
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ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

 ኣብ ዝሓለፈ ክፋል፡ እቲ ብልምዲ 
“ዋዕላ በርሊን” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ወግዓዊ 
መጸውዒኡ ግን “ዋዕላ ምዕራብ 
ኣፍሪቃ” ብቀዳማይ ሚኒስተር ጀርመን 
ቢዝማርክ ተመሪሑ፡ ካብ 15 ሕዳር 
1884 ክሳብ 26 ለካቲት 1885 ኣብ 
ከተማ በርሊን ምቅንዑ፡ ሓደ ካብ ቀንዲ 
ድርኺቱ ድማ ናይ ንጉስ ሌኦፓልድ 
(ቤልጁም) ጸገም ምፍታሕ ምንባሩ፣ 
ሰለስተ ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ ዋዕላ ከኣ፡ 
ኣብ ኮንጎ ናጻ ዕዳጋ ምርግጋጽ፣ ኣብ 
ወሓዚ ኒጀር ናጻ ምንቅስቓስ መራኽብ፣ 
ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ዝሰማምዕሉ 
ውዕል ምሓዝ ሓድሽ መሬት (annexa-
tion) ከምዝነበረ ኣንቢብና።

ዲፕሎማስያዊ መናውራ ዲፕሎማስያዊ መናውራ 
ዋዕላ በርሊንን ዕጫ ኮንጎንዋዕላ በርሊንን ዕጫ ኮንጎን

 ኣብ ጉዳይ ኮንጎ ቀንዲ ረብሓ ዝነበረን 
ፈረንሳ፡ ንጉስ ሌኦፓልድ መራሒ 
መንግስቲ በልጁም፡ ፖርቱጋል፡ ብመጠኑ 
ከኣ፡ ዓባይ ብሪጣንያ እየን ዝነበራ። 
ቻንስለር ቢዝማርክ መራሒ መንግስቲ 
ጀርመን ከኣ፡ ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን 
ኣውራ ከኣ ዓባይ ብሪጣንያ ኣዐርየን 
ከይዓብያን ከይሕይላን ምክልኻል 
ኮይኑ፡ ናጻ ምንቅስቓስ ፍርያቱ የገድሶ 
ነበረ።
   ናይ ፈረንሳ ድሌት፡ ነቲ ብራዛ 

ዝሓዞ መሬት ኮንጎ ንምብራቕ ክሳብ 
ደቡብ ሱዳን ምስፋሕን ንፈለግ ኒል 
ምቁጽጻርን፣ እንተ ተኻኢሉ ከኣ 
ስታንሊ ዝሓዞ መሬት ማለት እጀታ 
ንጉስ ሊኦፓልድ ምስ ኣትላንቲካዊ 
ውቅያኖስ ከምዘይራኸብ ጌርካ 
ብምሕናቕ፡ ንጉስ ሊኦፓልድ ከሲሩ 
ከም ዝወጽእ ብምግባር ነቲ መሬት 
ባዕላ ክትውንኖ’ዩ ነይሩ። ነዚ ንምግባር 
ከኣ፡ ነቲ ፖርቱጋል እጀይታይ እትብሎ 
ናብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ዝፈስስ 
ታሕተዋይ ክፋል ኮንጎ፡ እንተሰለጣ 
ኣብ እጅታኣ ከተእትዎ፡ እንተዘይሰለጠ 
ድማ፡ ምእንቲ ምብራር ሊኦፓልድ 
እጀታ ፖርቱጋል ምፍላጥን ምቕባልን። 
ፖርቱጋል ብወገና፡ ነቲ ኣብ ምዕራብ 
ኣፍሪቃ (ኣንጎላ) ዝርከብ ግዝኣታ ምስቲ 
ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ (ሞዛምቢክ) 
ዝርከብ ግዝኣታ ብመሬት ንምልጋቡ 
ትምኒት ነይሩዋ። ግን እቲ ኣብ መንጎ 
ዘሎ ቦታ፡ ብሪጣንያ ብኸፊል ትቆጻጸሮ 
ብምንባር ዳርጋ ውዱቕ ሓሳብ’ዩ 
ነይሩ። ቀንዲ ዕላማ ፖርቱጋል ነቲ 
ካብ 15 ክፍለ ዘመን ኣትሒዛ እጀታይ 
ትብሎ ገማግም ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ 
ምዕቃብ ነበረ። 
 ንጉስ ሊኦፓልድ፡ ኣብ ኮንጎ ዝርከብ 

ሃብቲ ንምምዝማዝ ንነዊሕ ዓመታት 
ብዙሕ ገንዘብ ዘፍሰሰን ዝጸዓረን 
እዩ። ብወገን ፈረንሳይን ፖርቱጋልን 
ክመጽእ ዝኽእል ጸገም ጽቡቕ ገይሩ 
ገምጊምዎስ፡ ብሓይሊ ከስምዖም ከም 
ዘይክእል’ውን ይፈልጥ ነበረ። እንኮ 
ምርጫ ንጉስ ሊኦፓልድ፡ ናይተን 
ሓያላት ሃገራት ዲፕሎማሲን ግርጭትን 
ብጥንቃቐ ምምዝማዝ ጥራይ’ዩ ዝነበረ። 
ነዚ ንምምዝማዝ ከኣ፡ ኩሉ ዝከኣሎ 
ገይሩ። ነቲ ናይ በርሊን ዋዕላ ንምድላው፡ 
በተን ባዕሉ ዘቖመን ኣብ ፈረንሳይ፡ 
በልጁም፡ ዓባይ ብሪጣንያ ዝነበራ ዳርጋ 
ኣብ ኩለን ሃገራት ምዕራብ ኣባላት 
ዝነበሩወን ማሕበራት ግብረ-ሰናይ ገይሩ 

ብዙሕ ሰሪሑ። ቅድሚ ዋዕላ በርሊን፡ 
ናይ ቤተ-መንግስቱን ናይ መንግስቲ 
በልጁምን ዲፕሎማሰኛታት ከምኡ’ውን 
ሰለስተ ኣብ ሃገራቶም ልዑል ተሰማዕነት 
ዝነበሮም ክኢላታት (ደቂ ኣመሪካ፡ 
እንግሊዝ፡ ስኮትላንድ) ቆጺሩ ኣጀንዳኡ 
ደገፍ ክረክብ ጽዒቱ። እቲ ኣመሪካዊ 
ደገፍ ሕ.መ.ኣመሪካ 
ከረጋግጸሉ ብዙሕ 
ግዜ ኣይወሰደን። 
ኣመሪካ፡ እቲ 
ዘዛርብ ዝነበረ ቦታ፡ 
በተን መቐናቕንታ 
ሓያላት ሃገራት 
ኤውሮጳ ካብ ዝተሓዝ፡ 
በቲ “ናጻ ግብሪን 

ምንቅስቓስን ከፍቅደልኩም’የ” ዝበሎም 
ንጉስ ሊኦፓልድ እንተተወነነ ትምረጽ 
ነበረት። ማዕረ-ማዕረ’ዚ ንጉስ ሊኦፓልድ 
ነተን ቀጥታዊ ረብሓ ዘይነበረን ካልኦት 
ሃገራት ውዕል ናጻ ቀረጽን ምንቅስቓስን 
ብምፍራም ቦታአን ኣትሓዘን። እንተላይ 
ንመራሒ ናይቲ ግዜ’ቲ ሓያል ዝነበረት 
ጀርመን ቻንስለር ቢስማርክ፡ በቲ 
ናጻ ዕዳጋ ዝብል መትከሉ ደጋፊኡ 
ከምዝኸውን ገይርዎ ነይሩ።
 ቀንዲ ጸገም ንጉስ ሊኦፓልድ፡ 

ፈረንሳን ፖርቱጋልን ጥራይ ነበራ። 
ነዚኣተን ከኣ፡ በትርን ካሮትን ኣዳለወ። 
ፈለማ ብፈረንሳ እዩ ጀሚሩ። ንፈረንሳ 
ዝተላእኩ ወከልቱ፡ ብዛዕባ’ቲ ቀንዲ 
ዘገድሶ ወሓዚ ታሕተዋይ ኮንጎ 
ዘይኮነስ ብዛዕባ’ቲ ስታንሊ ዝሓዞ 
ንእሽተይ መሬት ክዊሉ-ኒያሪ (kwilu-
Niari) ክዛረቡ’ዩ ልኢኽዎም። እቲ 
መሬት ንንጉስ ሊኦፓልድ ብዙሕ 
ኣገዳስነት ኣይነበሮን። ንፈረንሳ ግን 
ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ነበረ። ግዝኣታት 
ፈረንሳ ዝነበራ ጋቦንን ኮንጎን በዚ 
ፈለግ’ዚ እንተዘይኮይኑ ብንቑጽ መሬት 
ክራኸባ ኣይክእላን እየን። ወከልቲ ንጉስ 
ሊኦፓልድ፡ ምእንቲ ጽቡቕ ዝምድና 
እቲ ፈረንሳ ትግደሰሉ መሬት ክሸጡላ 
ቅሩባት ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ፡ 
ፈረንሳ ክትከፍሎ ዘይትኽእል ዝተጋነነ 
ዋጋ፡ ሓሙሽተ ሚልዮን ፍራንካ 
ሓተቱዋ። መራሕቲ ፈረንሳ ብኣንጻሩ 
ከባቢ 5% ናይ’ቲ ዝሓተትዎ፡ ሰለስተ 
ሚኢቲ ሽሕ ፍራንካ ክኸፍሉ ቅሩባት 
ምዃኖም ገሊጾም። ቀጺሎም ከኣ ምስ 
ፖርቱጋል ክትዛረቡ ከለኹም ናትና 
ደገፍ ከም ዘድልየኩም ኣይትረስዑ 
በልዎም። ባዕሎም ፈረንሳውያን ነቲ 
ክልተ ዝተፈላለየ ጉዳያት ብምትሕሓዝ፡ 
ንድልየት ንጉስ ሊኦፓልድ ከምዘማልኡ 
ብተዘዋዋሪ ገሊጾም። ስዒቡ ኣብ ዝመጸ 
መዓልታት፡ ፈረንሳ ዘድልያ መሬት 
ትረኽበሉን ንጉስ ሊኦፓልድ ድማ 
እቲ ቀንዲ ድልየቱ ዝማልኣሉን 
ውዕል ተፈራረሙ። እዚ ውዕል’ዚ፡ 
ብዋጋ ረብሓ ፖርቱጋልን ንሳ ኣብ 
ዘይተሳተፈትሉ ዋዕላን እዩ ተፈጺሙ። 
በዚ ውዕል’ዚ ከኣ፡ ቀንዲ ጸገም ንጉስ 
ሊኦፓልድ ዝነበረ ጉዳይ ፖርቱጋል 
ናብ ዝባን ፈረንሳ ተሰጋገረ። ፈረንሳ 

ትሕዝቶ እቲ ውዕል ንፖርቱጋል 
ገለጸትላ፡ ፖርቱጋል ብትሪ ነጸገቶ። 
ፈረንሳ፡ ግልብጥ ኢላ፡ ነቲ ምስ ንጉስ 
ሊኦፓልድ ዝበጽሓቶ ስምምዕ ሰሓበቶ። 
ነገራት ከኣ ናብ ባዶ ዝተመለሰ መሰለ።
 ንጉስ ሊኦፓልድ፡ ንፈረንሳ፡ 

‘ኣብ ውዕልኪ ርገጺ!’ ዘብል በትሪ 
ኣይነበሮን። ከስምዓ ዝኽእል ዓርኪ 

ግን ነበሮ። ቻንስለር 
ቢዝማርክ። ቻንስለር 
ቢዝማርክ ንወከልቲ 
ፈረንሳ፡ ፖርቱጋል፡ ንጉስ 
ሊኦፓልድ ኣኪቡ፡ ‘ኣብ 
መንጎ ፈረንሳን ናጻ 
መንግስቲ ኮንጎን (ናይ 
ንጉስ ሊኦፓልድ ማለት 
እዩ) ዝተገብረ ስምምዕ 
ሎሚ ኣይፈርስ! ጽባሕ 
ኣይፈርስ!’ በለ። ነገር 
ኣበይ ከምዘምርሕ 
ዝተረድአ ወኪል 
ፖርቱጋል መዋጽኦ 

ኣ ሎ በለ። ኣስዒቡ ከኣ፡ 
መንግስቲ ጀርመን፡ ፈረንሳን ዓባይ 
ብሪጣንያን ናይ ሓባር ሓደ መፋራርሒ 
ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ፖርቱጋል 
ክልእካ መዓደ። ከምቲ ዝበሎ ደብዳቤ 
ምስ ተላእከ፡ መንግስት ፖርቱጋል 
ዘየማትእ ዝመስል ናይ ዕጭ መልሲ 
ለኣኸት። ቢዝማርክ ነደረ። ወኪል 
ፖርቱጋል ግን፡ እቲ ከነታት ናብ ኲናት 
ዘየምርሓሉ መቆጻጸሪ ኩነት’ውን ነበሮ። 
ብህድኣት ከኣ፡ “እዚ ጉዳይ’ዚ ንክብሪ 
ህዝቢ ፖርቱጋል ዝትንኪ እዩ። ንዘመናት 
እጅታና ዝነበረ ስቡሕ መሬትን ወሓዝን 
ብወለንታና ሂብና ህዝቢ ፖርቱጋል’ከ 
እንታይ ክብለና? ናዕቢ ከልዕል እዩ” 
ብምባል፡ ቀጺሉ መፍትሒ ኣቕረበ፦ 
“ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ወሓዚ ኮንጎ፡ 
ዶብ ኣንጎላ ኣብ ማይ ከይበጽሐ ኣብ 
ጥቓ ደንደስ ክኸውን፣ እዚ ማለት ከኣ፡ 
ናይ ንጉስ ሊኦፓልድ ኮንጎ (ዲሪኮ) 
ፍርቂ እቲ ታሕተዋይ ወሓዚ ኮንጎ 
ብምውናን ማዕጾ ናብ ኣትላንቲክ 
ውቅያኖስ ክትረክብ፡ ኣምሳያኡ ከኣ፡ 
ንፖርቱጋል ኣብቲ ፈረንሳ ትቆጻጸሮ 
ክፋል ኮንጎ (ሪኮ) መሬት ክወሃባ።” 
ዝብል ነበረ። መሬት ካቢንዳ ማለት እዩ። 
በዚ መሰረት ከኣ ስምምዕ ተበጽሐ። እዚ 
ዝተጠቕሰ ገማግም፡ ፖርቱጋል ካብ 15 
ክፍለ ዘመን ጀሚራ እጀታይ ትብሎ 
እዩ። ይኹን’ምበር ክሳብ ኤውሮጳውያን 
ነቲ ከባቢ ክሻመዉሉ ዝጅምሩ እጀታ 
ፖርቱጋል ምዃኑ ብሰነድ ዝተፈረመ 
ኣይነበረን። ኣብ ካርታ’ውን 
ብልክዕ ኣይሰፈረን። ፖርቱጋላውያን 
ይንቀሳቐስሉ ነይሮም ዝብል መጎተ 
ድማ ሕጋውነት ዶብ ኣይህብን እዩ። 
በዚ ኮይኑ በቲ፡ ኣብ መጨረሽታ ኩለን 
ሃገራት ተሰማምዓ’ሞ፡ ወግዓዊ ዶባት 
ተሓንጸጸ። ኣብ ናይ ኮንጎ ፖለቲካዊ 
ቁርቁስ ከኣ፡ ዲፕሎማስያዊ መናውራ 
ንጉስ ሌኦፓርድ ተዓዊቱ ወጸ።

ናይ 2018 ጽውጽዋይ ናይ 2018 ጽውጽዋይ 
ብዛዕባ ወደብ ማታዲ ብዛዕባ ወደብ ማታዲ 

(ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ (ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ 
ኮንጎ)ኮንጎ)

 ኣብ መወዳእታ 2018 እዩ። ኣብ 
ከባቢና ተስፋ ሰላም ምስ መጸ፡ ቀዳማይ 
ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ 

ኣሕመድ፡  ምስ ኤርትራ ዝተበጽሐ 
ናይ ሰላም ውዕልን ሃዋህውን ኣብ 
ግምት ብምእታው፡ ኣብ ወጻኢ ዝነበሩ 
ተቓወምቲ ዓዶም ተመሊሶም 
ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ፡ ከውፍሩ 
ህዝቦም ክሕግዙ ዓደሞም። ብዙሓት 
ኢትዮጳውያን ዓዶም ዝብጽሕሉ፡ 
ብዙሕ ኣኼባታት ዝግበረሉ ዝነበረ 
እዋን እዩ። ነቲ ትስፉው ሃዋህውን 
ኣኼባታትን ከኣ ብሃንቀውታ 
ይከታተሎ ነበርኩ። ሓደ መዓልቲ 
ካብ ወጻኢ ዝመጹ (መብዛሕትኦም 
ካብ ሕ.መ.ኣ) ኣብ ዝተኣከብሉ ኣብ 
ሸራቶን ሆተል፡ “መራሒ ዲያስፖራ’የ” 
ኢሉ ነብሱ ዘላለየ፡ “ብታሕጓስ ዝኣክል 
ዝብሎ የብለይን ግን ንእከለ (ስሙ 
ኣይዝክሮን) ክዛረብ ከፍቅደሉ እየ” 
በለ። ተሳተፍቲ ኢዶም ዊጥ ኣቢሎም 
ዕድል ምስተዋህቦም እዮም ዝዛረብ 
ነይሮም። እቲ ኣቦ መንበር ዲያስፖራ 
ኢትዮጵያውያን፡ ብፍሉይ ንሓደ ሰብ 
ምዕዳሙ ገሪሙኒ። እዝነይ ከፊተ 
ብምሉእ ኣቓልቦ ሰማዕክዎ። እቲ ሰብ 
ገለ መእተዊ ድሕሪ ምግባር ኣብ’ቲ 
ቀንዲ መልእኽቱ ኣድሃበ። ቀንዲ 
ዘረባኡ፡ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ 
ኮይኑ፡ መፍትሒ ዝብሎ ከኣ ዓሰብ 
ነበረ። እታ ዘይትብጸሖ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን 
ብሕጊ ተበጺሓቶ ዘይትፈልጥ፡ ዋናታታ 
ዘለዉዋ ኣብ ኤርትራ ዘላ ዓሰብ። 
ቅድምን ድሕሪን ናጽነት ኤርትራ፡ 
ዝሰማዕናዮ ሃተፍተፍ ስለዝኾነ፡ ሕልሚ 
ይትረፍካ ብምባል ኣቓልቦይ ቀኒሰ፡ ግን 
ምስማዕ ኣየቋረጽኩን።
 እቲ ዉርጹጽ ተዛራባይ፡ መደረኡ 

ብምቕጻል ጉዳይ ማታዲ ፖርት ኣልዓለ። 
በቲ ንሱ ዝተረኾ፡ ደሞክራሲያዊት 
ሪፓብሊክ ኮንጎ ወደብ ስለዘይነበራ 
ካብ ኣንጎላ ተወሲዱ ወደብ ከምዝወሃባ 
ተገይሩ፡ ነዛ ዓባይ ኢትዮጵያ ከኣ ከምኡ 
ዘይግብኣን ዘይግበረሉን ምኽንያት የለን 
ብምባል፡ ዓሰብ ክወሃባ ይግባእ በለ። 
እቲ ኣዳራሽ ከኣ፡ ብጣቕዒት ተናወጸ። 
ታሪኽ መግዛእቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብመጠኑ 
ኣንቢበ’የ። ጉዳይ ማታዲ ግርንቢጥን 
መናውራን ዲፕሎማሲ ምዕራብ ቀሊዑ 
ስለዘርኢ ተገዲሰ ኣንቢበዮ ስለዝነበርኩ፡ 
ይሕሱ ከምዘሎ ኣይተጠራጠርኩን፡ 
ንመን ይፈልጥ ግን እቲ ታሪኽ ደጊመ 
ኣንቢበዮ፡ ዘረባኡ ከኣ ጻዕዳ ሓሶት’ዩ 
ዝነበረ።
 ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ክሳብ 

ኣዲስ ኣበባ ታሪኽ ብምስናዕ ማህደረ 
ትምህርቶም ዝምዉሉ፡ ድሕሪ 
ትምህርቶም ከኣ መናበሪኦም ዝገብርዎ፡ 
ፈብረኽትን ሸቃጦ ታሪኽን ብዙሓት 
ስለዝኾኑ እዚ ብትውልዲ ኢትዮጵያዊ 
ኣመሪካዊ ከምኡ ምባሉ ኣየገርምን። 
ናይ’ቶም ኣጣቓዕቲ ዕሽነት ግን የገርም።
 ዶክተር ኣብይ፡ ዕንደራ ይኣክል፡ 

ኣህጉራዊ ሕጊ ነኽብር፡ ኣብ ሕልሚ 
ምንባር ንረስዓዮ ብምባል ምስ ኤርትራ 
ሰላም ክገብር’የ ስለዝበለ፡ መንግስትን 
ህዝብን ኤርትራ ሓንጎፋይ ኢሎም 
ተቐቢልምዎ። ነታ ወደቐት፡ ተሰብረት፡ 
ተበተነት ትበሃል ዝነበረት ኢትዮጵያ 
ንምድሓን ከኣ መንግስትን ህዝብን 
ኤርትራ ዝሓለፉ ጸገማት ኣወንዚፎም፡ 
ጸጸኒሖም በጭቕ ዝብሉ ሕልምታት/
ዕንድራ ተጸሚሞም ይኸዱ ኣለዉ። 
ይኹን’ምበር ኩሉ ኢትዮጵያዊ 

ክዝንግዖ ዘይብሉ፡ ኤርትራውያን ሕሉፍ 
ኣይረሳዕናዮን! ናይ ሰላም ኣፋፍኖት 
እናረኣና፡ ንድሕሪት ክንምለስ እኳ 
እንተዘይደለና፡ ከምቲ “ሓንሳብ ዝዓመጸካ 
ዓሻ’ዩ፡ ክልተ ግዜ ክዕምጸካ ምፍቃድ ግን 
ናትካ ዕሽነት እዩ” ዝበሃል፡ ድሕሪ ደጊም 
ጨሪስና ክንዕሾ ኣይንኽእልን። እቶም 
ቀንዲ በደልቲ ገና ይቕረ ኣይሓተቱን። 
በደሉ ንዘይተረደኦን ዘይኣመነን ከኣ፡ 
ይቕረ ኣይበልናሉን። የዋሃት ዋዕለኛታት 
ሸራቶን ናይ ዝሓለፈ 27 ጽቡቕ 
ጎንታት ጎስዮም፣ እቲ ገፊዑና፡ ሰሪቑና፡ 
ንመቐለ ሃዲሙ ዝብልዎ፡ ንካልኣይ 
ግዜ ኣራት ኪሎ ተመሊሱ ዳግም 
ከይድግሶም፡ ደው ኣቢልዎ ዘሎ መን 
ምዃኑ ቅሩብ ዘይምሕሳቦም ዘገርም’ዩ። 
ይትረፍዶ ዓሰብ፡ ስድሪ ልዑላዊ 
መሬት ኤርትራ፡ ብዝኾነ ይኹን 
ህያብ ወይ’ውን ታህዲድ፡ ዝዋገ፡ ዝህብ 
ወይ’ውን ክዋገ ክምጽውት ዝኽእል 
ኤርትራዊ ከምዘየለ ዘንጊዖም። ናይ 
ሰለስተ ሽሕ ዓመት ታሪኾም ባዶ ምስ 
ኮነ፡ ሓድሽ ጻዕዳ ሓሶት ደርብዮም ናብ 
ምዉቕ በታኦም ሕ.መ.ኣ ተመሊሶም። 
ክሳብ ሎሚ ከኣ፡ ገለ ውሑዳት ተረፍ 
መረፍ ሰሎሞናዊ ጽውጽዋይ ዝኣምኑ፡ 
መሳኪን ኢትዮጵያውያን፡ ኢትዮጵያ 
ትኣክል ብዘይ ባሕሪ እናበሉ ይግዕሩ 
ኣለዉ። ሎሚ ኢትዮጵያ ናይ ቀትሪ 
ሓለምቲ ዘይኮነ፡ እቲ ብቐትሪ ዝረአ 
ጸገማት ፈዊሶም፡ ሃጸይ ምነሊክ ዝተኸላ 
ሃገር ዝዕቅቡ እዩ ዘድልያ ዘሎ።
 ብዝተረፈ፡ ቅድሚ ሕጂ ሓያላት 

ኢና በሃልቲ መራሕቲ ኢትዮጵያ 
ብዲፕሎማሲን ብሓይሊን ፈቲኖም 
ዘይክኣሉ፡ ሕጂ ሰንከልከል እናበልካ 
ኣይክሰልጥን እዩ፡ ንመጻኢ’ውን 
ክሳብ ክንደይ ትሕይል ብዘየገድስ 
ኣይክሰልጥን’ዩ። እቲ እንኮ ኣማራጺ፡ 
ታሪኽን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን 
ተቐቢልካ፡ ከም ጎረባብቲ ተኸባቢርካ 
ምንባር ጥራይ እዩ። ብዛዕባ ምጥቃም 
ወደባት ኤርትራ እንተኾይኑ፡ ምኽባር 
ልዑላውነት ኣብ ቦታኡ እናሃለወ፡ 
ይትረፍ ጎረባብትና ኢትዮጵያውያን፡ 
ካልእ ዝኾነ ዜጋ ወይ መንግስቲ 
ክጥቀምሉ ረብሓና እዩ። ልቦና 
ዘለዎም ኢትዮጳውያን ግን ነዚ ሓቂ’ዚ 
ዝተገንዘብዎ ይመስሉ። 
 ምስ’ዚ ተታሓሒዙ ብገለ 

ኤርትራውያን ዝለዓል ጉዳይ ኣሎ። ከም 
ዓቢ ስክፍታ ዝቐርብዎ፡ ምእንቲ ሰላም 
ወይ ከኣ ብኻልእ ሸርሒታት ወደብ 
ወይ ወደባት ኤርትራ ንኢትዮጵያ 
ከይወሃብ እዩ። ከም ዝፍለጥ፡ እቲ 
ሰላም ዘሪጉ ናብ ኲናት ዝሸመመና 
መመሳመሲ ጉዳይ ሕቶ ዋንነት ባድመ 
እዩ። ንባድመን ልኡላውነትን ክንብል 
ዓሰርተታት ኣሽሓት ብሉጻት ዜጋታትና 
ከፊልና ከነብቅዕ፡ ንሰላም ተባሂሉ ዝዓበየ 
መሬትን ባሕርን ዝኽፈለሉ ምኽንያት 
ክህሉ ኣይክእልን። ከምኡ ዝዓይነቱ 
ስክፍታ ናይ ሓሳብ ድኽነት ጥራይ 
ዘይኮነ፡ ዝበሃል ዝተሳእነ’ዩ ዘምስል። 
ልኡላውነት ኤርትራ ብቕልጽም ጥራይ 
ዝመጸ ዘይኮነስ፡ 99.8% ህዝቢ ኤርትራ፡ 
ኣብ ናጻን ርትዓውን ረፈረንዱም 
ድምጹ ሂቡ ዘጽደቖ እዩ። ከምቲ ናይ 
ሸራቶን ዋዕላ ኣብ በዓል 5 ኮኾብ ሆተል 
ኮይንካ ብምጥቃዕ ይኹን ብመራኸቢ 
ብዙሓን ኣይተረኽበን ብኸምኡ ከኣ 
ነቀይ ኣይብልን።

                 ይቕጽል                 ይቕጽል

ሲራክ ክፍለ
መበል 26 ክፋል



ሓዳስ   ኤርትራ

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

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting interested applicants to apply for 
the following position for Bisha site project:

1. Position: Electrician
Department:  Process Plant / Maintenance
Number Required:  One (01)

Primary Purpose
•	 Maintains and repairs Electrical equipment, appliances, and Infrastructure 

in the Process Plant. The Electrician will maintain or install Infrastructure 
for medium voltage, from (110V AC up to 22kV).

Essential Function
•	 Service and maintenance of single and 3 Phase electrical equipment.
•	 Carry out PM tasks as per schedule. Install and repair electrical controls, 

panels and MCCs
•	 Carry-out fault-finding on control cables, low voltage power cables and 

medium voltage power cables. Splice low and medium voltage cables.
•	 Troubleshoot and isolate faults. Ground and bond electrical equipment, 

systems, and structures. Practice safe working procedures all the time.
•	 Install and be responsible for operation of power distribution systems, in-

cluding emergency diesel engine generators and Uninterruptible Power 
Supply Systems 

•	 Mentor his/her helper. Participate in planned shutdown tasks.

Main Function
•	 Planning
•	 Implementation
•	 Reporting

Unique Requirements / Other Information
•	 Candidate must be physically medically fit

•	 Must be able to work outside exposed to Heat, wind and dusty environ-
ments

•	 Must be able to work at Heights

•	 Must have an Eritrean Driver’s License Minimum Code 2

Knowledge, Experience and Skills

Qualifications: Knowledge and Experience
Trade Certificate 
or Related Tertiary 
Qualification

3 - 5 years relevant experience  

Technical Skills Behavioral Skills
Attention to detail, Ana-
lytical skill.

Electrical experience, 
Problem solving skill.

Supervisory experience.

Communication (English)

Integrity, Self-motivation, High level of accu-
racy, Prioritizing skills & multi-skilling.

Ability to work towards strict deadlines.

3. Position: Maintenance Planner
Department:  Process Plant / Engineering - Planning and Reliability
Number Required:  Two (02)

Primary Purpose
•	 Contribute to the Operations by ensuring that all maintenance activities 

are planned and completed in a cost-effective manner with minimal dis-
ruption to ore processing and mining activities.

Essential Function
•	 Lead and contribute to the execution of Planning and Reliability of all 

operations (Process Plant, HME, Engineering Services) and ensuring all 
maintenance activities are aligned with project plans.

•	 Register all new equipment on the CMMS, Navision and categories.
•	 Compile spares lists for the equipment from the OEM’s Installation, Op-

erational and Maintenance Manuals

•	 Compile Applications for new stock inventory (ANSI) for all equipment 
installed.

•	 Compile Preventative Planned Maintenance Schedules for all equipment 
based on the OEM’s recommendations.

•	 Compile Standard Job lists with hazard identification included.
•	 Develop Predictive maintenance schedules through condition monitoring 

practices and techniques for critical equipment.

Main Function
•	 Purchasing and Supply Chain
•	 Management Contractors affairs and contract Requirement.
•	 Work Management Processes
•	 Administration
•	  Health and Safety Environment.

Unique Requirements / Other Information
•	 Must have a proven track record and references.

Knowledge, Experience and Skills

Qualifications:
Diploma/Degree in Mechanical or Electrical Engineering
Minimum Education: Tech/Vocational Copredication followed by 
additional Mechanical/Electrical Trade Training with    significant 
experience in the Mechanical/Electrical engineering discipline.
(Certificate in Management)/Business Management will be an added 
advantage.
Knowledge and Experience:
Trade certificate as a Fitter or Electrician

2+ years proven experience in the mining sector (Maintenance planning 
and scheduling capacity)

4 years’ experience in mechanical or electrical maintenance as a fitter or 
electrician or supervisor’s role.

Technical Skills Behavioral Skills
Computer Literacy (MS Office – Interme-
diate, In-house software), Time Manage-
ment

Mechanical/Electrical skill, Project Man-
agement

Risk Assessment, Logical Thinker

Mechanical / Electrical skill

Project Management, Logical Thinker

Mechanical / Electrical skill

Communication (English, Lo-
cal language advantage)

Innovative, Efficiency

Cultural Diversity sensitivity

Coach/Mentor, Accountabil-
ity

Team player

Handling of pressurized envi-
ronment

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 cre-

dentials, 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 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
•	 Aliens Employment permits Affairs,
•	 P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

 9 መጋቢት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት  ቁ.163



ሓዳስ   ኤርትራ

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

9 መጋቢት 2023 - ገጽ 8መበል 32 ዓመት ቁ.163

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ
 
 ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ኬርያ 
መሓመድ ኣሕመድን ተኸሰስቲ ወረ/
ነፍ የሱፍ ኣሕመዲን+1ን ዘሎ ናይ 
ሲቪል ክርክር ጉዳይ፦ ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ 
የሱፍ ኣሕመዲን 1. ኣቶ ጀማል የሱፍ 
ኣሕመዲን 2. ወረ/ነፍ/ሪት ስቲ ኣሕመዲን 
1. ጀማል መሓመድ ዓብደልሓይ 
ኣድራሽኦም ስለ ዘይተፈልጠ፡ ብጋዜጣ 
ተጸዊዖም ኣብ ቤ/ፍ ቁ.40 ን4/4/22 
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም 
ኣብዘየለዉሉ ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ባንክ ኣባይትን 
ንግድን ኤርትራን ብፍ/ሰ/ዕዳ 1.ወረ/ነፍ 
ነጋ ሃይለ ካሕሱ+1ን ዘሎ ናይ ሲቪል  
ጉዳይ፦ ብፍ/ሰ/ዕዳ ወረ/ነፍ ነጋ ሃይለ 
ካሕሱ 1. ራሄል ነጋ ሃይለ 2. ያፌት ነጋ 
ሃይለ 3. ሳሚኤል ነጋ ሃይለ 2. ወ/ሮ ሳራ 
ተስፋሚካኤል ብኣድራሻኦም ክርከቡ ስለ 
ዘይተኻእለ፡ ብጋዜጣ ተጸዊዖም ኣብ ንግዲ 
መጋባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.40 
ን4/4/23 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሎም 
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም 
ኣብዘየለዉሉ ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

 መርሃዊ ኪዳነ ሃብተማርያም ምባል 
ተሪፉ፡ መርሃዊ ኣዳነ ሃብተማርያም 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን28/3/23 ኣብ 3ይ መጋባእያ 
ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ሃኒባል ምሕረተኣብ፡ ስም ኣደይ ገነት 
ተኽለማርያም ምባል ተሪፉ፡ ገነት 
ተስፋማርያም ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣  ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.35 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ከሳሲ ኣቶ ቢንያም ተስፋማርያም፡ በዓልቲ 
ቤተይ ወ/ሮ ዮሃና ኤልያስ ኣድራሻኣ 
ስለዘይተፈልጠ፡ ብጋዜጣ ትጸወዓለይ 
ዝብል ክሲ ተመስሪቱልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪልኪ ን4/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። 

ከሳሲት ወ/ሮ ፍቓዱ ኣስፋሃ ወልደየሱስ፡ 
በዓል ቤተይ ኣቶ ያእቆብ ተኽሉ 
ገብረስላሴ ኣድራሽኡ ስለዘይተፈልጠ፡ 
ብጋዜጣ ይጸውዓለይ ስለዝበለት፣ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን4/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ። 

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት 

 ከሳሲ ኣቶ ኤፍሬም ተኽለ ፍትዊ፡ 
ተኸሳሲት ወ/ሮ ትርሓስ ጠዓመ ሃይለ ናይ 
ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን30/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብዘየለኽሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ወ/ሮ ኣበባ ነብየ፡ በዓል ቤተይ ኣፍወርቂ 
ተኽለ ኢማም ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መስለይ  ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ሙዃኖም ይረጋገጸሎም 

ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ 
ሓሙስ 

ወ/ሮ ኣለም ተኽለዝጊ ገረንስኤ፡ በዓል 
ቤተይ መንግስትኣብ ዘርእዝጊ ትኩእ 
ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና 
ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ  
ማይ ተመናይ 

ኣቶ ዮውሃንስ ፍስሓጽዮን ገብረክርስቶስ፡ 
በዓልቲ ቤተይ ሞባእ ገረዝጊሄር ናዮ 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ህልዋት ሓንቲ መዋቲት 
ተተካኢት ጓላ ከኣ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ 

ኣዝመራ በርሀ ተስፋይ፡ ኣቦይ ሰርጌንቲ 
በርሀ ተስፋይ ስለዝዓረፈ፡ ኣነን ሓንቲ 
ሓብተይን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ክብረት ተኽለ ክፍለ፡ ኣቦይ ተኽለ ክፍለ 
ተድላ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ 

ወ/ሮ ውነሽ ርእሶም ሓጐስ፡ በዓል 
ቤተይ ኣቶ ተኽለሃይማኖት ገብረስላሴ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 4 ህልዋት ደቃ ሓንቲ 
ምውትቲ ተተካእቲ 7 ደቃ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሰሚራ ዓብድ 
ስዒድ ተኸሳሲት ወ/ነፍ ከሊፍ መሓመድ 
ኣድም 1. ኣወልኬር ከሊፍ 2. ሱዑደ 
ከሊፍ 3. ሓያት ከሊፍ 4. ኣሚና ከሊፍ 
5. መሓመድ ከሊፍ ብዕለት 22/5/2014 
ናይ ገዛ ማኪና ማርቸድስ ስርሓት 
ጀርመን ቁ.ሰEr 1-24537 ቁ.ቻሲ WDB 
201024 f576964 ዝኾነት ዓይነት 
ማኪና Er-104073 ቁ.ሴሌዳ WDB 
1232201A135775 ክልተ ማኪና 
ናቕፋ 30.000 ሰላሳ ሽሕ ከምዝሸጠለይ፡ 
እንተኾነ ናብ ስመይ ኣይተመሓላለፈን 
ስለዝበለት፣ ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኽምሉ ውሳነ ክወሃበሉ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

 
 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት 

ወ/ሮ ወለሽ ደረስ ስብሃቱ፡ በዓል ቤተይ 
ግርማይ በየነ ተስፋይ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መስለይ ይተሓለወለይ፡ 6 
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኣቶ ስምኦን ደበሳይ ተኽላይ፡ ኣቦይ ደበሳይ 
ተኽላይ ክፍለ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 2 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኣቶ ኣፍወርቂ ተስፋሚካኤል ባሩድ፡ 
በዓልቲ ቤተይ ኣሰፋሽ ኣለም መሓረና 
ስለዝዓረፈት፣ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መስለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ ከኣ 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ  ሰምበል 

ወ/ሮ ጸሃይነሽ ገብረኣምላኽ ወልደገሪማ፡ 
በዓል ቤተይ ሰለሙን ተኽለሚካኤል 
ገብረመድህን ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 4 ደቅና 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ  ጐዳይፍ 

ከሳሲት ወ/ሮ ሊድያ ፍስሃየ ጸጋይ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ሜሮን ብርሃነ ተዛረ ናይ 
ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ብሕጋዊ ወኪልካ ን31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። 

 

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ሓውሻ 

ወ/ሮ ናዝሬት ኣልኣዛር ሓድጉ፡ በዓል 
ቤተይ የማነ ኣብርሃም ደብረጼን 
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 7 ደቅና ወረስቲ 

InvItatIon for bId
The Body Corporate of the Green Building in the Dembe Sembel Housin Complex 
is responsible for the management of the lift service that serves the two blocks of the 
building – Block ‘A’ and ‘B’. There are, in total two lifts in the two blocks which will 
be serviced under a single contract. These are LG type lifts. The Corporate is now 
looking for qualified and authorized representatives of the LG products with whom it 
can enter an annual maintenance agreement. The services required from the compa-
nies include the following;-
1. General inspection of the mobile and stationary components of the life system and 
asses its status and present a report to the body corporate;
2. Regular Cleaning and Lubrications of the mechanical and electrical parts;
3. Periodic inspection (every two weeks) of the shafts, machine room and pit, landing 
doors, car and door operators;
4. Train staff on emergency operation of the lift;
5. Send a technician upon request of the client whenever the lift tails to function prop-
erty;
6. Keep logbook where any maintenance and repair actions taken on the lift will be 
recorded and which shall be signed by the client and the company’s technician;
7. Notify the client of the parts which need immediate replacement.
8. Profile of their technicians.
9. Profile of their company.
10. All bidders should deposit bid security bond (refundable) C.P.O. 10,000.00
11. Renewed license of the year 2019, and renewed clearance for year 2021/2022 
from Inland Revenue with their bids.
The Body Corporate wants to enter into a one year contract renewable every year 
upon the consent of the contracting parties.
Interested bidders must submit their bids within ten working days of this announce-
ment to the Ministry of Tourism, Dembe Sembel, Block ‘B’ Seventh floor in person. 
Tenders will be opened on the successive day of closing at 09:00 AM. Bidders shall 
submit. 

Ministry of Tourism

ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ 
ድንጉር

ወ/ሮ ነጪ መንገሻ ኣባይ፡ ኣቦ ጓለይ 
ተኽለሃይማኖት ሃብተ ተስፉ ስለዝተሰወአ፡ 
1ጓሉ ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን

እኬት ወልደዮውሃንስ ክፍለዝጊ ምባል 
ተሪፉ፡ ኣርሄት ወልደዮውሃንስ ክፍለዝጊ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 03 
ከረን

ወ/ሮ ሃንሱ መንግስቱ ዑቕባገርጊስ፡ 
በዓል-ቤተይ ቀሺ ጸጋይ ሓንጣል ጋብር 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ ኣብ 
ቀዋምን ተንቀሳቓስን ሃብቲ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ወለሽ ፍትዊ በይን፡ በዓል-ቤተይ 
ሃይለ ቀለታ ተመልሶ ስለዝዓረፈ፡ ኣብ 
ቀዋምን ተንቀሳቓስን ንብረት ኣነ ናይ 
ሕጊ በዓልቲ ቤቱን 1 ጓልናን ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ
 ዞባ ተሰነይ

ኣቶ ኢያሱ ኢስቲፋኖስ ዓንደሃይማኖት፡ 
ስም ወደይ ኣቢ ኢያሱ ኢስቲፋኖስ ምባል 
ተሪፉ፡ ሚናስ ኢያሱ ኢስቲፋኖስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣብ ገዛ ባንዳ ጎደና 198-7 ቁ ገዛ 91 ቁጽሪ ካዳስትራል IBRASM-016493 መለለይ 
ቁጽሪ ASD-000005635 ቁጽሪ ፓርሰል ASP-00004374 ብስም ገብረስላሴ 
ኣነንያ +8 ተመዝጊቡ ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ነተን ክልተ ኣሕዋትና ማለት ሃና 
ኣነኒያን ፍቓዱ ኣነኒያን ብጽሒተን ብገንዘብ ስለዝኸፈልናየን፡ ነቲ ብጽሒተን ናብ 
ገብረስላሴ ኣነንያን +6 ስም ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ 
ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸኣሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ 
ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን የቕርብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን 
ኦርጂናል ሰነዳትና ኣቕሪብና ጉዳይና ከነፈጽም ምዃንና ንሕብር።

ኣብርሄት ኣነንያ



ሓዳስ   ኤርትራ 9 መጋቢት 2023 - ገጽ 9መበል 32 ዓመት  ቁ.163

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

Vacancy an-
nouncement

Eritrea-Sichuan Mineral Construction Company is inviting qualified 
and competitive applicants for the following positions: -

Finance manager/accountant:
• Number Required – One (02)
• Place of work:          Debarwa
• Type of contact:       Definite period of two years
• Salary:                     As per the company salary scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES
• Perform financial management duties including generating financial 
data, compiling, and submitting reports, producing financial reports 
related to budgets, account payables, account receivables, expenses 
etc.
•  analysing production trends and assessing the financial health.
• creating and reviewing policies, budgeting, recruiting, training, and 
conducting regular assessments of financial procedures.
• Supervise the preparation of quarterly and annual account reconcili-
ations, monitor, and enforce compliance with tax and financial report-
ing standards
• Create strategic production plans based on the analysis of the com-
pany’s status and financial forecasts. Developing strategies that work 
to minimize financial risk

Qualification Requirement
Education:
Bachelor degree or above in financial management 
Work Experience: 
- 5 years and above experience in financial management. 
Other skills and abilities: 
• Ability to work in culturally diverse working environments.
• Ability to work well with people.
• Commercial and business awareness and with an analytical mind
• Project management skills
• Problem solving skills, Teamwork, and collaboration skills
  Language:
• Language fluency in English is required.

  Additional requirements for Nationals:
- Having fulfilled his/her National Service obligation and providing 
evidence of release paper from the Ministry of Defence.
- Present clearance paper from current/last employer
- Testimonial documents to be attached (CV, Work experience creden-
tials, a copy of your National Identity Card, etc.).
- Only shortlisted applicants Would be considered as potential candi-
dates for an interview.
- Application documents will not be returned to the sender.
- All application should be sent though the post office.
- Deadline for application:  5 days from the day of publication in the 
newspaper

HSE manager:

• Number Required – One (02)
• Place of work:          Debarwa
• Type of contact:       Definite period of two years
• Salary:                     As per the company salary scale

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES
1.Cooperate with project Manager and senior HSE department to man-
age routine HSE work on site
2.To implement the policies, laws, regulations, standards of production 

safety and the rules and regulations of enterprise safety management
3.Carry out Monthly and quarterly safety inspection, regular and irregular 
inspection,  inspection before holiday and after holiday , etc.
4.Timely and truthfully report production safety accidents, cooperate 
with the investigation and handling of safety accidents, establish accident 
files, and supervise handle out the accident 
5.Supervise and urge the implementation of safety control measures for 
major hazard sources, and conduct on-site monitoring of major hazard 
sources
6.Organize the acceptance of safety facilities, organize regular and ir-
regular safety knowledge training, and organize safety education for 
workers
Qualification Requirement

Education:

1.Bachelor degree or above
2.Major in Engineering management or HSE management
3.CET level 4 or above 
Work Experience: 
1.Over 5 years of construction engineering safety production manage-
ment or related work
2.At least one similar project working experience
Other skills and abilities: 
1.Ability to work in culturally diverse working environments.
2.Ability to work well with people.
3.Project management skills
4.Problem solving skills, Teamwork, and collaboration skills
  Language:
Language fluency in English is required.
  Additional requirements for Nationals:
- Having fulfilled his/her National Service obligation and providing evi-
dence of release paper from the Ministry of Defence.
- Present clearance paper from current/last employer
- Testimonial documents to be attached (CV, Work experience creden-
tials, a copy of your National Identity Card, etc.).
- Only shortlisted applicants Would be considered as potential candi-
dates for an interview.
- Application documents will not be returned to the sender.
- All application should be sent though the post office.
- Deadline for application:  5 days from the day of publication in the 
newspaper

- Address: please mail your application to
                             Eritrea-Sichuan Mineral Construction Corp. Ltd.
                       P.O.Box 4832  Asmara, Eritrea
      
Note to Non-Eritrean applicants: Please send a copy of your application 
to
  Aliens Employment Permit Affairs
  P.O.Box 7940  Asmara, Eritrea 

ኣመልካቲት ወ/ሮ ኣለምጸሃይ ኣብርሃ ወልደሰንበት፡ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ኣባሻውል ጎደና ወዲ 
ጋን ቁ.ገዛ 5 መወከሲ ቁ.129739፡ ቁ.ምስክር ወረቐት 117399 4ተ ቀንዲ ክፍሊን 5ተ ተሓጋገዝቲ 
ክፍሊን ዝርከብ ገዛ ብስመይን ብስም ሓፍተይ ወ/ሮ ታየሽ ኣብርሃ ወልደሰንበትን ዝተመዝገበ፡ ብውርሲ 
ዝረኸብክዎ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝኾንኩ፡ ዝቃወም እንተሃልዩ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ 
መአገዲ ወይ’ውን ይግባይ ተባሂሊሉ እንተነይሩ ውሳነ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት 
ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ብዘለኒ መተኣማመኒ ኦርጂናል ዶኩመንት ገይረ 
ጉዳየይ ክውድእ ምዃነይ እሕብር።

ወ/ሮ ኣለምጸሃይ ኣብርሃ ወልደሰንበት

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ወ/ሮ ዘቢብ ብርሃነ ተስፋማርያም፡ ተኸሳሲ ኣቶ 
ኢዮብ ኪዳነ ስእለ፡ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪልካ ን21/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ኣቶ ኪዳነ ገብረሚካኤል ብርሃነ፡ ኣደይ ኣሰፋሽ 
ኣረፋይነ ወልደገርጊስ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 8  
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting interested applicants 
to apply for the following position for Bisha site project:

Position: Instrumentation Technician
Department:  Process Plant / Engineering - Electrical 

and Instrumentation
Number Required:  Three (03)
Primary Purpose
•	 Instrumentation technician work in the field of Instrumentation 

for Process control.
•	 General understanding of process instrumentation and electronics 

and Perform calibration and maintenance tasks.
•	 Fault finding, troubleshooting techniques and diagnoses of prob-

lems that arise when equipment fails. Perform Control Loop tun-
ing and configuration and maintenance.

•	 Report to the Instrumentation Supervisor and Basic PLC and 
SCADA principles or good electronic skills. 

•	 The successful candidate will be legally appointed and found 
competent to do all instrumentation and electronic work.

•	 Perform Control Loop tuning and configuration and maintenance.

Essential Function
•	 Plan job to maximize efficient use of available time and material 

and to always ensure safe and correct working practices.
•	 Job exists to provide continuous operations and performance of 

all instrumentation and related functions of instrumentation in-
stallation to existing and new installations.

•	 Be able to work with people and to supervise co-workers.
•	 To do fault finding in such a manner not to damage equipment or 

injure people.
•	 To keep all registers up to date and time sheets signed.

Main Function
•	 Skilled trade – Instrumentation calibrations and installation, fault 

finding and optimization of instrumentation equipment to set 
standards.

•	 Routine maintenance checks and performance on instrumenta-
tion.

•	 Intimate knowledge of Temperature, Density, Mass, Flow, Pres-
sure, Level type instrumentation; Variable speed drives (VSD) for 
motor control; PLC and SCADA programming will be an advan-
tage or basic programming skill will help.

•	 Ensures optimal performance of all Process control systems.
•	 Ensures that faulty parts are replaced and calibrated before com-

missioning.
•	 Schedule maintenance and planned work as required and attend 

to breakdowns and minimize downtime.
•	 Ensure the disaster/recovery of the Process control system is up 

to date and done regularly Ensure process control systems are 
always in line with latest versions in industry.

Knowledge, Experience and Skills

Qualifications:
Electrical/Instrumentation Degree or Diploma).
Knowledge and Experience:
2 years working as Instrumentation technician.

Knowledge on Allen Bradley, Siemens, Schneider PLC   and on Won-
derware Suite.

Technical Skills Behavioral Skills
Computer Literacy (MS Of-
fice, CAD programs)

Attention to detail; Ana-
lytical and Problem-Solving 
skills, Relevant trade skills 
or prior experience, 

Geometric development – 
recommended, Project plan-
ning and implementation

Communication (English) Commu-
nication, Prioritizing, Self-motivated, 
driven.

Assertiveness, Interpersonal Relations, 
Integrity & Conflict resolution

Ability to work towards strict deadlines 
and High level of accuracy, Discretion.

High Safety attitude, Leadership & Ca-
pable of working independently, Report

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 De-
fense.

•	 Present clearance paper from current/last employer.
•	 Testimonial documents to be attached (CV, work experi-

ence 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 publica-

tion 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
•	 Aliens Employment permits Affairs,
•	 P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ኣመልካቲ ሚካኤል ገብሪሂወት ካሳ +7 ዝተባሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ጎዳይፍ ጎደና መርሓኖ ቁ.ገዛ 
8 ብሎኮ ጎዳይፍ ዝርከብ፡ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ቤ/ጽ ካዳስተር መለለዪ ቁጽሪ ንብረት 1 
BRASMO 18327፡  ብስምና ዝተመዝገበ ስፍሓት ፓርሰል 227.10 ት/ሜ 2 ክፍሊ ሓደ ትሓጋጋዚ፡ 
መለለይ ገዛ ASD 00046608 ቁ.ካዳስተር 37799-57000፡ ቁጽሪ ፓርሰል ASP000  51660 ከባቢ 
ዚፕ ኮድ ጎዳይፍ 1A711፡ ጎደና 712-68 ኣድራሻ ካርታ 1A711/55/E ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር ዝተመዝገበ 
ንወ/ሮ ሎቱ ፍስሃየ ባርያጋብር ስለዝሸጥናላ፡ ናብ ስም ዓዳጊት ከምሓላልፎ ስለዝደለኹ ዝቃወም እንተሎ 
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ናብ ቤ/ጽ ካዳስተርን ቤ/ጽ ፓፕሊክ 
ኖታርን የቕርብ።

ሚካኤል ገብሪሂወት ካሳ +7

ኣብ ኣስመራ ዞባ 1 ምም/01 ጎደና ኮ/ ተስፋይ ገብረኪዳን (ነበር) ቁ.ገዛ 5/7 ዝርከብ ብመወከሲ 
ቁ.119328 ሊብሬቶ ቁ.101900፡ ብስም ወራሲ ሙሴ መሓሪ ናይ ዝተመዝገበ ኦርጅናል ሊብሬቶ 
ስለዝጠፋኣኒ፡ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ፡ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ብቁጽሪ ቴለፎን 
07153897 ክሕብረኒ፡ እንተዘይኮይኑ መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ እሕብር። 

ኣቶ ሙሴ መሓሪ

ኣነ ወ/ሮ ዙፋን ገብረኣምላኽ ተኽሉ ዝተባሃልኩ፡ ኣብ ኣስመራ ዞባ 6 ምም.10 ጎደና 304፡ ቁ.ገዛ 13 
ዝርከብ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 119951፡ መወከሲ ቁጽሪ 125975፡ ኣብ ቤ/ጽ 
ካዳስተር ድማ ብቁ.ምዝገባ ንብረት 53495-88646 ዝፍለጥ ገዛ፡ 5 ደቀይ ማለት 1.ሰላማዊት ፍትዊ  
2.ዓወት ፍትዊ  3.ሳምራዊት ፍትዊ  4.ኣቤል ፍትዊ 5.ምስጋና ፍትዊ ብጽሒቶም ብውህብቶ ስለዝሃቡኒ፡ 
ናብ ሽመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ቤት ፍርዲ 
መአገዲ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።

ወ/ሮ ዙፋን ገብረኣምላኽ ተኽሉ



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
9 መጋቢት 2023 - ገጽ 11መበል 32 ዓመት ቁ.163

ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ውድድር ኣትለቲክስ ኣካይዱንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ውድድር ኣትለቲክስ ኣካይዱስፖርታዊ ውድድራት ጨንፈር ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ 
ምዕራብ፡ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ 
ውድድራት ኣትለቲክስ ብኽልቲኡ ጾታ 
ኣካይዱ።  
  በዚ መሰረት፡ ኣብ መባእታ 50 ሜትሮ 

ደቂ ኣንስትዮ፡ ሶልያና ዓወት - ማይ ተመናይ፡ 
ሎልያ ኣቤል - ሓምድ እድሪስ ዓዋተ፡ 
ከምኡ’ውን፡ ቤትኤል ግርማይ ክሳብ ሳልሳይ 
ደረጃ ክሕዛ ከለዋ፡ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ፡ 
ያድኤል ሚኪኤል ማይ ተመናይ፡ ያፌት 
ቢንያም ፍረ ሂወት፡ ዩስያስ መብራህቱ ማይ 
ተመናይ ተዓዊቶም።
  ኣብ 70 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ፡ ሩት 

ዘርአ - ሰሜናዊ ኣስመራ፡ ዲቮራ ኣብርሃም 
- ሓምድ እድሪስ ዓዋተ፡ ቤትኤል ጸጋይ - 
ሰውራ ዕዉታት ክኾና እንከለዋ፡ ኣብ ናይ 
ደቂ ተባዕትዮ ከኣ፡ ኤርምያስ ክፍለየሱስ 
- ሓምድ እድሪስ ዓዋተ፡ ምናሴ መሓሪ - 
ሰወራ፡ ያድኤል ሚኪኤል ማይ ተመናይ 
ስዒሮም።    

  ኣብ 100 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ፡ 
ብተኸታታሊ - ናባይት ምስግና - ማይ 
ተመናይ፡ እምነት ፍጹም - ሰውራ፡ ሶልያና 
ዓወት - ማይ ተመናይ፥ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ፡ 
ሩፋኤል ዕቑባሚካኤል ሓምድ እድሪስ ዓዋተ፡ 
ኢዩቤል ተመስገን  - ኣስሙድ፡ ቢንያም 
ኤፍሬም - ማይ ተመናይ ጸብለል ኢሎም።
  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ናይ ማእከላይ ደረጃ 

100 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣስማይት ሰነድ 
- ፍትሒ፡ ሱፍና ዓወትን ሉልያ ነጋሽን 
ክልቲአን ካብ ባሕቲ መስከረም ክዕወታ 
ከለዋ፡ ሴም ፊሊሞን - እምባ ጠቐራ፡ ሴም 
ሙሴ - ፍትሒ፡ ዮሴፍ ዘካርያስ - ባሕቲ 
መስከረም ከኣ፡ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ዕዉታት ነይሮም። 
  ኣብ 200 ሜትሮ፡ ኣስማይት ሰነድ - 

ፍትሒ፡ ሱፍና ዓወት - ባሕቲ መስከረም፡ 
ክርስቲና ኣማኑኤል ዋርሳይ ብደቂ ኣንስትዮ፡ 
ዮሴፍ ዘካርያስ - ባሕቲ መስከረም፡ ሴም 

ፍሊሞን - እምባ ጠቐራ፡ ሴም ሙሴ - 
ፍትሒ ብደቂ ተባዕትዮ ከኣ፡ ካብ ቀዳማይ 
ክሳብ ሳልሳይ ወጺኦም። 
  ኣብ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ፡ ካናሪ 

ተስፋማርያም - እምባ ጠቐራ፡ ያኔት ኪሮስን 
ቅሳነት ዓንዶምን - ባሕቲ መስከረም ክዕወታ 
ከለዋ፡ ኣስማኢን ሰዓረ - ፍትሒ፡ ናትናኤል 
ሞጎስ - ባሕቲ መስከረም፡ ተወልደ ግርማይ - 
እምባ ጠቐራ ድማ፡ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ጸብለል ዝበሉ እዮም። 
  ኣብ 800 ሜትሮ፡ ብተኸታታሊ - ደሊና 

ኢሰያስ ፍትሒ፡ ያኔት ኪሮስ ባሕቲ መስከረም፡ 
ሆሳእና ጸጋይ እምባ ጠቐራ ኣብ ናይ ደቂ 
ኣንስትዮ፡ ሳይሞን ኣስራት ባሕቲ መስከረም፡ 
ነቢ ገብረብርሃን ዋርሳይ፡ ማርዶካይ መሓሪ 
- ፍትሒ ድማ፡ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ዕዉታት ነይሮም። 
  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 1000 ሜትሮ፡ ደሊና 

ኢሰያስ - ፍትሒ፡ ሚልዮን ፍስሃየን ሶልያና 

ምሉእን - ዓዲ ንፋስ ንውድድር ደቂ 
ኣንስትዮ ክወታሉ ከለዋ፡ ነባይ ገብረብርሃን - 
ባሕቲ መስከረም፡ ማርዶካይ መሓሪ - ፍትሒ፡ 
ሳይሞን ኣስራት - ባሕቲ መስከረም ድማ፡ ኣብ 
ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጸብለል ኢሎም። ዕዉታት 

ናይ’ዚ ውድድር፡ ናይ ወርቂ፡ ብሩርን ነሓስን 
መዳልያ ካብ ዝተፈላላዩ ሓለፍትን ስድራ 
ቤት ስፖርታውያን ተማሃሮን ምቕባሎም 
ከኣ፡ ካብቲ ጨንፈር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 
የረድእ።

ሻምፕዮና ኵዕሶ ሰኪዐት . . .ሻምፕዮና ኵዕሶ ሰኪዐት . . .
ሻምፕዮና ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል፡ 

ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ 
ኣንስትዮ፡ ትማሊ ረቡዕ ኣብ መንጎ ናይ 
ካልኣይ ዲቪዥን ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኻየደ 
ውድድር ቀጺሉ ውዒሉ።
 ኣብዚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ 

ዝተሰላሰለ ውድድር፡ ፈለማ ጋንታታት 
ሳሊናን ሰሰንን ገጢመን። ሰሰን ከኣ፡ ብገፊሕ 
73ብ14 ተዓዊታ። ኣባል ናይ’ዛ ጋንታ 
ሩፍታ ተኽለዝጊ፡ 24 ሸቶታት ብምቑጻር 
ሕልፊ ኩለን ተጻወትቲ ጸብለል ኢላ። 

 ቀጺለን ዝገጠማ ሮያልስን ተስፋን 
(NMB-A) ኮይነን፡ ተስፋ 35ብ9 ተዓዊታ። 
ተጻዋቲት ናይ’ዛ ጋንታ ሰሰን ዳኒኤል ከኣ 
ትሽዓተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ብልጽቲ 
ተጻዋቲት ኮይና ውዒላ። 
 ብዘይካ’ዚ፡ ግጥም ዕዳጋ ሓሙስ ምስ 

ኣልፋን እውን፡ ኣካል ናይ’ዛ መዓልቲ እዩ 
ነይሩ። ኣልፋ፡ 27ብ18 ክትዕወት እንከላ፡ 
ኣባላ ሳሮን ጎይትኦም ከኣ ጽቡቕ ጸወታ 
ምርኣያ፡ ህዝባዊ ርክባት ናይ’ቲ ውድድር 
ሓቢሩ።

ቸልሲ፡ ትንፋስ ሰዂዓቸልሲ፡ ትንፋስ ሰዂዓ
ፖተር፡ ግዜ ዓዲጉፖተር፡ ግዜ ዓዲጉ

ዝሓለፈ ቀዳም ንሊድስ ዩናይትድ ብምስዓር 
ብመጠኑ ዝተረጋግአት እንግሊዛዊት ክለብ 
ቸልሲ፡ ሰሉስ ምሸት ድማ፡ ንጀርመናዊት 
ክለብ ቦሩሽያ ዶርቱመንድ 2ብ0 ብምርታዕ 
ናብ ርብዒ ፍጻመ ሻምፕዮንስ ሊግ ብምሕላፋ፡ 
ትንፋስ ሰዂዓ።

  ቸልሲ፡ እዛ ወቕቲ ስፖርት ክትፍልም 
እንከላ ብሕማቕ ድሕሪ ምብጋሳ፡ ኣብ 
ወርሒ መስከረም ዝሓለፈ ዓመት ንቶማስ 
ቱቸል ኣባሪራ ንግርሃም ፖተር ምቝጻራ 
ይዝከር። ይዅን’ምበር፡ ኣብ ብራይቶን 
ብሉጽ ስራሕ ዝዓመመ - ፖተር፡ ዋላ’ኳ 
ሓጺር ግዜ ይግበር፡ ከምቲ ትጽቢት 
ዝተገብረሉ ምስ ደረጃ ቸልሲ ዝኸይድ 
ውጽኢት ግን ከመዝግብ ኣይከኣለን። 
ከምቲ “ዕዳጋ ከምዝጸንሓካ እምበር ኣዴኻ 
ከምዝለኣኸትካ ኣይኮነን” ዝበሃል፡ ዋላ’ውን፡ 
ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዕዳጋ ተጻወትቲ ልዕሊ 
ኩለን ክለባት ኤውሮጳ ገንዘብ እንተገሓጠ፡ 
“ንቸልሲ ኣበራብራ” ዝብል ልኡኽ ወናኒ 
ክለቡ - ቲድ ቦህሊ ግና ኣየስመረን። 
 ብፍላይ፡ ብቐዳም ቅድሚ ንሊድስ 1ብ0 

ምርታዑ፡ ኣብ ዝሓለፈ 11 ግጥማት ሓንቲ 

ጸወታ ጥራይ እዩ ተዓዊቱ ነይሩ። ብሓፈሻ፡ 
ነታ ክለብ ካብ ዝሕዛ ንደሓር ካብ ዘካየዶም 
26 ግጥማት ከኣ፡ ትሽዓተ ጸወታታት 
ክዕወት ብምኽኣሉ፡ ዓቢ ናይ ተጠንቀቕ 
ደወል ከምዝተሃረመሉ፡ ናይ ቀረባ ወገናት 
የረድኡ። እዞም ወገናት፡ “ፖተር፡ ኣብ ዝስዕባ 

ክልተ ግጥማት ኣንጻር ሊድስን ቦሩሽያ 
ዶርቱመንድን እንተተሳዒሩ፡ ኣሰር ቱቸል 
ክስዕብ እዩ” ብምባል፡ ድሮ’ውን ቸልሲ 
ንቦታኡ ዝትክእ ኣሰልጣኒ ሓጽያ ከምዘላ 
ምዝራቦም ይፍለጥ።
 እዚ እናኾና ግና፡ ቸልሲ ኣትያቶ ካብ 

ዘላ ታኼላ ንምውጻእ ዘኽእል ዓቕሚ 
ከምዘለዎም እምነቱ ዝገልጽ ዝነበረ - ፖተር፡ 
ኢዱ ኣይሃበን። ነተን ከም ናይ መወዳእታ 
መጠንቀቕታ ዝተዋህባኦ ክልተ ግጥማት 
ክዕወተለን ክኢሉ ኣሎ። ንሊድስ 1ብ0 
ብምርታዕ ድሕሪ 15 ጥሪ ፋልማይ ናይ 
ፕሪመር ሊግ ዓወት ክስንድ እንከሎ፡ ኣብ 
ቀዳማይ እግሪ 1ብ0 ንዝሰዓረቶ ዶርቱመንድ 
ኣብ ሜዳኡ ዓዲሙ ድማ፡ ንድምር ውጽኢት 
ናብ 2ብ1 ብምቕያር ናብ ርብዒ ፍጻመ 
ሓሊፉ ይርከብ። በዚ ድማ፡ እዛ ክለብ ትንፋስ 
ክትሰኵዕ እንከላ፡ ፖተር ከኣ፡ ንዕኡ ዝኸውን 
ግዜ ሸሚቱ ኣሎ።
 ቸልሲ፡ ኣብዛ ምሸት ካብ ስተርሊንግን 

ሃቨርትስን (ብፍጹም ቅላዕ) እያ ክልተ 
ሸቶታት ረኺባ። ብሓገዝ ቪድዮ ዳንነት 
(ቫር) ንዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ ሓላፍነት 
ዝወሰደላ - ሃቨርተስ፡ ቀዲሙ እኳ እንተሰሓታ፡ 
ተጻወትቲ ዶርቱመንድ ብፍላይ - ሳሊች 
ኦዝካን ቅድሚ ኵዕሶ ምህራማ ሕንጻጽ 
ብምሕላፉ ግና፡ ደጊማ ክትቅላዕ እዩ ተወሲኑ። 
ቫር ዘድሓነቶ ሃቨርትስ ከኣ፡ ንኻልኣይ ግዜ 
ኣይተጋገየን። 
 ብመንጽሩ፡ ተጻወትቲ ዶርቱመንድ፡ ብውሳነ 

ማእከላይ ዳኛ ዳኒ ማከሌ ዘይዕጉብነቶም 
ብቑጥዐ ክገልጹ ተሰሚዖም። ኣከፋፋሊ ናይ’ዛ 

ጋንታ - ኢምረ ቻን፡ “ክንሰዓር ኣይግበኣናን 
እዩ። ብሰንኪ እቲ ዳኛ ኢና ተሳዒርና። 
ዳግማይ ፍጹም ቅላዕ ክትህረም ብኸመይ . . 
.? ኣይተረድኣናን። ናቱ ጌጋ እዩ። ምሳና ኣብ 
ዝዘራረበሉ ዝነበረ እዋን ከኣ፡ ትዕቢት ነይሩዎ 
እዩ።” ኢሉ። ብዘይካ’ዚ፡ “ተስፋ ዘቑርጽ እዩ” 
ዝበለ ትስፉው መንእሰይ ኣከፋፋሊ - ጁደ 
በሊንግሃም፡ “ዳግማይ ክሃርማ ዕድል ምሃብ 
ቀልዲ እዩ” ኢሉ። በሊንግሃም፡ ብዓንደ 
ርእሱ’ውን፡ እታ ዝተዋህበት ፍጹም ቅላዕ 
ቅንዕቲ ከምዘይነበረት እዩ ዝዛረብ። ማዕከላይ 

ዳኛ - ዳኒ ማከለ፡ ኣብ ክልቲኡ ውሳነ (ፍጹም 
ቅላዕ ኣብ ምሃብን ዳግማይ ክትህረም 
ምውሳንን ማለት እዩ) ቅኑዕ ምንባሩ ከኣ፡ 
ዝማጎቱ ኣይተሳእኑን።
  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብዛ ጸወታ፡ እቲ ኣብ 

ዝሓለፉ ግጥማት ብሓለንጊ ነቐፌታ 
ዝተገርፈ ተኸላኻሊ ቸልሲ - ማርክ ኩኩረላ፡ 
ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሸሊሙ። እዚ 
እስጳኛዊ፡ ዝሓለፈ ወርሒ ኣንጻር ዌስትሃም 
ኣብ ዝነበሮም ጸወታ፡ ብደገፍቲ ክለቡ 
ከይተረፈ ከም ዝተዋረደ ይዝከር። ሰሉስ 
ምሸት ግና፡ ዝለዓለ ብቕዓት ብምንጽብራቑ 
“ብሉጽ ተጻዋታይ” ክሽለም ከሎ፡ ብብዙሓት 
ጋዜጣታት ከኣ፡ 8 ካብ 10 ደረጃ ተዋሂብዎ 
ኣሎ። በዛ ጸወታ ኣቢሉ’ውን፡ ነቶም “62 
ሚልዮን ፓውንድ ክወጽኣሉ ኣይግብኦን 
እዩ ነይሩ” ዝበሉ ተንተንቲ፡ ንግዜኡ መዐገሲ 
ገይሩሎም ኣሎ። ብኣሰልጣኒኡ እውን 
ተመጒሱ እዩ። 
  ብተወሳኺ፡ ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት ጽቡቕ 

ትግስግስ ንዝነበረት ጋንታ ዝገትአ - ፖተር፡ 
“ናብ ዝቕጽል መድረኽ ክንሓልፍ ይግበኣና 
እዩ” ኢሉ። “ጌና ኣብዚ ኣለኹ” ዝበለ እዚ 
ዓላሚ፡ “ብደገፍትና ተሓጊዝና ኣብ ልዕሊኦም 
ጸቕጢ ምግባርና ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። ብርእሰ 
ተኣማንነት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እትጻወት 
ጋንታ ብምዃና፡ ቀሊል ጸወታ ኣይነበረን። 
ሞሳ ንተጻወትትና። ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ 
ግጥማት ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም። 
ናብ ዝቕጽል ምሕላፍና ከኣ ይግበኣና እዩ።” 
ኢሉ። ዶርቱመንድ፡ ዛጊት ኣብ 2023 ስዕረት 
ከይቀመሰት እያ ክትጐዓዝ ጸኒሓ። 

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
* ጁቬንቱስ፡ ብልቓሕ ካብ ኤቨርተን ንዘምጸኣቶ - ሞሰ ኪን፡ ብቐዋምነት ኣፈሪማቶ። 

ኪን፡ ኣብ ነሓሰ 2019 ካብ ጁቬ ናብ ኤቨርተን ምሻጡ ዝዝከር ኮይኑ፡ እንተኾነ 
ግና፡ ኣብዛ ጋንታ ክጋደል ብምቕሳቡ፡ ብናይ ክልተ ዓመት ናይ ልቓሕ ውዕል ናብ 
ጁቬ ተመሊሱ - ኣብ 2021። ኣብቲ ናይ ልቓሕ ስምምዕ፡ ጁቬ ክትገዝኦ ዘገድድ 
ውዕል ነይርዎ እዩ። በዚ መሰረት፡ ጁቬ፡ ነዚ ተጻዋታይ ብቐማዊ ኣባላ ገይራቶ ኣላ 
- ብመሰረት ጋዜጣ ፉትቦል ኢጣልያ። እዚ ወዲ 23 ዓመት ኢጣልያዊ ኣጥቃዓይ፡ 
ክሳብ 2025 ኣብ ሜዳ ኣሊያንስ ክጸንሕ እዩ። ኪን፡ ካብ 2020-21 ብልቓሕ ምስ 
ፒኤስጂ ምጽዋቱ ይዝከር።
* ዳይረክተር ክለብ ቦሩሽያ ዶርቱመንድ - ሰባስቲያን ከህል፡ “በሊንግሃም፡ ንሓንቲ 

ተወሳኺት ዓመት ምሳና ክጸንሕ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና።” ኢሉ። በሊንግሃም፡ 
ብዓበይቲ ክለባት ማን ሲቲ፡ ሪያል ማድሪድን ሊቨርፑልን ይድለ ምህላዉ ዝፍለጥ 
ኮይኑ፡ እዛ ጋንታ ንምጽናሑ ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ሓያል ብድሆ ይጽበያ ምህላዉ 
ብኣጋኡ ይእመት።
* ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ - ተን ሃግ፡ “ፈርናንደዝ፡ ሓለቓ ጋንታና ምዃኑ 

ሕጉስ እየ። ብርግጽ ሕጂ’ውን ንሱ እዩ ሓለቓ ጋንታና። ብሉጽ ዓመት ዘሕልፍ 
ዘሎ ኮይኑ እዩ ከኣ ዝስመዓኒ። ኣብዚ እዋን ኣገዳሲ ተራ ይጻወት ኣሎ።” ክብል፡ 
ነቲ፡ ብሊቨርፑል ብገፊሕ ድሕሪ ምስዓሮም ብዝተፈላለዩ ወገናት ነቐፌታ ዝወረዶ 
ተጻዋታዩ ተሓሊቑሉ። ድሕሪ’ቲ ስዕረት፡ “ብሩኖ፡ ደጊሙ ሓለቓ ጋንታ ክኸውን 
የብሉን” ዝብል ርእይቶ ከምዝነበረ እውን ይዝከር።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ

ሎሚ ምሸትሎሚ ምሸት
ኤውሮፕያን ሊግኤውሮፕያን ሊግ
ሰዓት 8፡45 ምሸት

ለቨርኩሰን - ፈረንክቫሮስ 
ሮማ - ሪያል ሶሴዳድ
ሰዓት 11፡00 ምሸት
ስፖርቲንግ - ኣርሰናል

ዩንየን በርሊን - ዩንየን ጎሎዪስ
ማን ዩናይትድ - ሪያል በቲስ

ሰቪያ - ፈነርባች
ሻክታር ዶነስክ - ፈይኖርድ
ጁቬንቱስ - ፍሪቡርግ

  ካብ ስታስቲክስካብ ስታስቲክስ

* ፖተር፡ ድሕሪ’ዚ ዓወት፡ “ኣብ ሓደ 
ዓመተ-ስፖርት፡ ሓሙሽተ ናይ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ጸወታ ዝተዓወተ ካልኣይ እንግሊዛዊ 
ኣሰልጣኒ” ዝብል ክብሪ ተላቢሱ። ነዚ ክብሪ፡ 
ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ኒውካስል - ቦብ ሮብሶን 
እዩ፡ ኣብ 2002-03 ተላቢስዎ ጸኒሑ።
* ቸልሲ፡ ድሕሪ እዚ ዓወት፡ ሓሙሽተ 

ካብ ሸሞንተ ኣቐዲማ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 
ካብ ዝተሳዕረቶም ግጥማት፡ ኣብ ካልኣይ 
እግሪ ውጽኢት ብምሕዋይ ናብ ዝቕጽል 
መድረኽ ሓሊፋ ኣላ። እዚ ኸኣ፡ ምስተን 
ተመሳሳሊ ታሪኽ ዝሰርሓ - ሪያል ማድሪድ፡ 
ባርሴሎናን ጁቬንቱስን ኣመዓራርዩዋ ኣሎ። 
* ዶርቱመንድ፡ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ 

ናይ ዘካየደቶም መወዳእታ ትሽዓተ ናይ 

ኣውዲቕካ ምሕላፍ ጸወታታት እዚ 
ውድድር፡ ኣብ ሸሞንተ ተሳዒራ ኣላ። 
ብዘይካ’ዚ፡ እዛ ጀርመናዊት ክለብ፡ ኣብ ናይ 
መወዳእታ ሽዱሽተ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ኣንጻር 
ናይ እንግሊዝ ክለባት ተሳዒራ ትርከብ። 
ንኻልኣይ ግዜኣ ከኣ፡ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 
ተዓዊታ ክነሳ ትተርፍ ኣላ። ብሓፈሻ፡ ቦሩሽያ፡ 
ኣብ 2023 ን10 ግጥማት ሒዛቶ ክትጐዓዝ 
ዝጸንሐት ናይ ዘይተሳዓርነት ጉዕዞ፡ ኣብ ሜዳ 
ስታንፎርድ ብሪጅ ኣብቂዑ ኣሎ። 
  በዚ ኮይኑ በቲ፡ ኣብ ቅልውላው ዝጸንሐት 

ቸልሲ፡ ንኩነታታ ዘረጋግእ ውጽኢት ሰኒዳ፡ 
ዝመጽእ ቀዳም ኣንጻር ሌስተር ክትፋለም 
እያ። ኣብ ቡንደስሊጋ ምስ መራሒት ባየር 
ሙኒክ ማዕረ ዘላ ዶርቱመንድ ከኣ፡ ናብ 
ሻልከ ክትጐዓዝ እያ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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“ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ‘ኖርድ ስትሪም’ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ንምጉልባብ ትፍትን ኣላ” ሩስያኣመሪካ ኣብ ልዕሊ መስመር ጋዝ ‘ኖርድ 
ስትሪም’ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ንምጉልባብ 
ትፍትን ከምዘላ ሩስያ ከሲሳ። 
ሩስያ ነዚ ትገልጽ ዘላ፡ ጋዜጣ ኒው-ዮርክ 

ታይምስ ኣብዚ ቅንያት’ዚ፡ እቲ መጥቃዕቲ 
ብሓደ ዩክሬናዊ ጉጅለ ከምእተፈጸመ 
ዘስምዕ ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። 
ኒውዮርክ ታይምስ ስሞም ንዘይተገልጹ 

ሰበ-ስልጣን ጸጥታ ኣመሪካ ብምጥቃስ’ዩ ነቲ 
ሓበሬታ ዝዘርገሖ።  
ይኹን እምበር፡ እቲ ሓበሬታ ኮነ ኢልካ 

ንኣመሪካ ካብ ተሓታትነት ንምድሓንን 
ነቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ንምዝንባዕን ተባሂሉ 
ከምእተዘርገሐ እያ ሩስያ ትገልጽ። 
ዩክሬን ብወገና ነቲ ብ’ኒውዮርክ ታይምስ’ 

ዝተዘርገሐ ሓበሬታ ኣሉታ ሂባትሉ ኣላ።
ኣማኻሪ ፕረዚደንት ዩክሬን ማይካሎ 

ፖሎልያክ፡ ሃገሩ ኣብ መጥቃዕቲ 
ናይቲ መስመር ጋዝ ኢድ ከምዘይብላ 
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ።
ኣቐዲሙ፡ ‘ሰይሙር ሀርሽ’ ዝተባህለ ፍሉጥ 

ኣመሪካዊ ጋዜጠኛን ጸሓፊን፡ ንናይ ውሽጢ 
ሃገሩ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርገሖ 
ሓበሬታ፡ መንግስቲ ኣመሪካ፡ ዝሓለፈ 
መስከረም ኣብ ልዕሊ መስመር ጋዝ ‘ኖርድ 
ስትሪም’ መጥቃዕቲ ከምዝፈጸመ ምቅልዑ 
ኣይርሳዕን።
ብትሕቲ ባሕሪ ባልቲክ ዝዝርጋሕ 

መስመር ጋዝ ‘ኖርድ ስትሪም’፡ ሩስያ ናብ 
ሃገራት ኤውሮጳ ብሕሱር ዋጋ ጸዓት ጋዝ 
እትልእከሉ ሻምብቆታት ኮይኑ፡ ዝሓለፈ 
መስከረም ብነተጕቲ ድሕሪ ምህራሙ ግን 
እቲ ሰደድ ደው ኢሉ ከምዘሎ ይፍለጥ።
ብመሰረት ሓበሬታ ሰይሙር ሀርሽ፡ እቲ 

ንሻምብቆታት ጋዝ ብነተጕቲ ናይ ምዕናው 
ተግባራት ብላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ኣመሪካ 
ተሃንዲሱ፡ ብምስጢር ኣብ ተግባር ዝወዓለ 
ሸርሒ እዩ። 
ነቲ ኣብ ልዕሊ ቍጠባዊ ዒላማታት ናይ 

ምጥቃዕ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣካል ንምልላይ፡ 
ካብ ሽወደንን ደንማርክን ብዝተዋጽኡ 

ክኢላታት መርመራታት ክካየድ ምጽንሑ 
ይግለጽ። ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ኣብ 

ኣገልግሎት ዝወዓለት ጃልባ እውን ተረኺባ 
ከምዘላ ተሓቢሩ ኣሎ።

ኣመሪካ - ምስ ‘ቦጦሎኒ ኣዞፍ’ ምትእስሳር ዘለዎ ዕጡቕ ጉጅለ ተታሒዙ
ኣብ ኣመሪካ ምስ ሕሉፍ የማናዊ 

መርገጺ ዘለዎ ‘ቦጦሎኒ ኣዞፍ’ ናይ ዩክሬን 
ምትእስሳር ዘለዎ ጉጅለ ዕጡቓት፡ ኣብ 
ባልቲሞር - መሪላንድ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 
ንምፍናው እናተንቀሳቐሰ እንከሎ፡ ኣብ 
ትሕቲ ቍጽጽር ሓይልታት ጸጥታ 
ናይ’ታ ሃገር ከምዝኣተወ ተሓቢሩ።
መርበብ ሓበሬታ ሩስያ ቱደይ 

ከምዝሓበሮ፡ እቲ ሕሉፍ ዓሌታዊ መርገጺ 
ዘለዎ ጉጅለ ምስቲ ኣብ ዩክሬን ዝዋጋእ 
ኣኽራሪ ቦጦሎኒ ኣዞፍ ምትእስሳር ዘለዎ 
ኮይኑ፡ ኣብ ኣመሪካ እውን ብዓሌታዊ 
ኣረኣእያ ዝተደረኸ መጥቃዕቲ ንምፍጻም 

ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ እዋን እዩ 
ተታሒዙ። እቲ ዜና ግን ብመራኸቢ 
ብዙሃን ኣመሪካ ኮነ ኢልካ ተጎልቢቡ 
ከምእተሓልፈ እቲ መርበብ ሓበሬታ 
ኣረዲኡ።
ሩስያ፡ ኣብ ዩክሬን ኣንጻራ ዝዋጋእ 

ምስ ናይ ስርዓት ናዚ ዝመሳሰል ሕሉፍ 
ዓሌታዊ መርገጺ ዘለዎ ‘ቦጦሎኒ ኣዞፍ’ 
ዝተባህለ ጉጅለ ከምዘሎ እያ እትገልጽ።
ማዕከናት ዜና ኣመሪካ ነቲ ምስ ‘ቦጦሎኒ 

ኣዞፍ’ ናይ ዩክሬን ርክብ ከምዘለዎ 
ዝተገልጸ ዕጡቕ ሽበራዊ ጉጅለን 
ምንቅስቓሳቱን ሸለል ኢለን ክሓልፍኦ 

ዝመረጻሉ ምኽንያት፡ ዜጋታት ኣመሪካ 
ነቲ መንግስቶም ንዩክሬን ዝህቦ ዘሎ ሰፊሕ 
ወተሃደራዊ ሓገዛት ከይቃወሙዎ 
ብምስጋእ ከምዝኾነ ጸብጻብ ሩስያ ቱደይ 
ኣረዲኡ።

‘ብሉምበርግ’ ዝርዝር ኣፍሪቃውያን ቢልዮነራት ዘርጊሑ
‘ብሉምበርግ’ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ 

ሎም-ቅነ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ፡ ድምር 
ሃብቲ ናይ’ቶም ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ 
ቅድሚት ዝስርዑ ቢልዮነራት 87.3 
ቢልዮን ዶላር ከምዝበጽሐ ኣፍሊጡ።
እዞም ቢልዮነራት፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ 

ጥራይ ንመጠን ሃብቶም ብ5.8 ቢልዮን 

ዶላር ከምዘዕበዩዎ ድማ፡ እቲ መርበብ 
ሓበሬታ ወሲኹ ኣመልኪቱ።
በዚ መሰረት፡ ኣብ ኣፍሪቃ ወናኒ ዝዓበየ 

ኩባንያ መፍረ ሰሜንቶ ምዃኑ ዝንገረሉ 
ናይጀርያዊ ኣሊኮ ዳንጎተ፡ ንተኸታታሊ 
12 ዓመት ቀዳማይ ዝሃብተመ ሰብ ኣብ 
ኣፍሪቃ ኰይኑ ኣሎ። እቲ ብዓል-ሃብቲ፡ 

ኣብዚ እዋን 19.4 ቢልዮን 
ዶላር ሃብቲ ይውንን።
ደቡብ ኣፍሪቃዊ ጆሃን 

ሩፐርት ድማ፡ 12.1 ቢልዮን 
ዶላር ሃብቲ ብምኽዕባት 
ንዳንጎተ ስዒቡ ኣብ ካልኣይ 
ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ። 
እዚ ብዓል-ሃብቲ እዚ፡ ኣብዚ 
ዓመት’ዚ ጥራይ መጠን 
ሃብቱ ብ1.19 ቢልዮን ዶላር 
ዓብዩ ከምዘሎ’ዩ ብሉምበርግ 
ዝሕብር።
ብተወሳኺ፡ ደቡብ ኣፍሪቃዊ 

ኒኪ ኦፐንሀይመር እውን 8.5 
ቢልዮን ዶላር ሃብቲ ብምውናን 
ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡ 
ይርከብ። እዚ ብዓል-ሃብቲ እዚ፡ 

ቡርኪናፋሶ - ልዕሊ 60 ሰላማውያን ሰባት 
ብሽበራውያን ዕጡቓት ተቐቲሎም

ኣብ ቡርኪናፋሶ፡ ጂሃዳውያን ዕጡቓት 
ንሓንቲ ዓዲ ወሪሮም ድሕሪ ምሓዝ፡ 60 
ሰላማውያን ሰባት ከምዝቐተሉን ብዙሓት 
ከብቲ ከምዝዘመቱን መንግስቲ ናይ’ታ 
ሃገር ሓቢሩ።
እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ክልተ ቕነ 

እኳ እንተተፈጸመ፡ ጽጹይ መርመራታት 
ክካየደሉ ከምዝጸንሐ - ኣማስያኡ ዝተዘርገሐ 
መንግስታዊ መግለጺ የመልክት።
ኣቐዲሙ ኣብ ምብራቓዊ ከባቢታት 

ናይ’ታ ሃገር ኣብ እትርከብ ‘ፓርቲያጋ’ 
ዝተባህለት ዓዲ፡ ጂሃዳውያን ዕጡቓት 
ከቢድ ዕንወት ከምዝፈጸሙ ክግለጽ 
ምጽንሑ ይንገር። 
ቡርኪናፋሶ ብስእነት ጸጥታን ርግኣትን 

ትሳቐ ዘላ ሃገር ኮይና፡ ብፍላይ ኣብ ርሑቕ 
ከባቢታት ዝነብሩ ዜጋታታ ብቐጻሊ 
ግዳይ ሽበራውያን ዕጡቓት ከምዝኾኑ 

ካብ ባሕቲ ጥሪ 2023 ንነጆው ጥራይ 
425 ሚልዮን ዶላር እቶት ከምዝረኸበ፡ 
ጸብጻብ ብሉምበርግ የመልክት።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ መፍረ ሰሜንቶን 

ካልእን ዝነጥፍ ናይጀርያዊ ብዓል-ሃብቲ 
ዓብዱሳማድ ራቢዩ ብ8.2 ቢልዮን ዶላር 
ኣብ ራብዓይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ፡ ኣብ 
መፍረ ዘመናዊ ድዅዒን ካልእ ምህርቲን 
ተዋፊሩ ዝርከብ ምስራዊ ናሲፍ ሳዊሪስ 
ድማ፡ ብ7.34 ቢልዮን ዶላር ኣብ 
ሓሙሻይ ተርታ ተሰሪዑ ኣሎ።
ብፍላይ ናሲፍ ሳዊሪስ፡ ኣብ 2023 

ጥራይ 198 ሚልዮን ዶላር ከምዘእተወ’ዩ 
እቲ ጸብጻብ ዝጠቅስ።
ሎሚ ዓመት ብሉምበርግ ‘ዝሃብተሙ 

ሰባት’ ኢሉ ዘርዚሩዎም ካብ ዘሎ 500 
ሰብ-ሃብቲ፡ እቶም 19 ኣፍሪቃውያን 
ከምዝዀኑ ይፍለጥ።
ብደረጃ ዓለም ድኽነትን ማሕበረ-

ቁጠባዊ ጸገማትን እናስፋሕፍሐ ኣብ 
ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ብኣንጻሩ ድማ 
ጸጋታት ዓለምና ብቁንጣሮ ሰብ-ጸጋ 
እናተባሕተ ይኸይድ ከምዘሎ ዝተፈላለዩ 
ጸብጻባት ይሕብሩ።

ምንጭታት ይሕብሩ።
ሓይልታት ጸጥታ፡ ኣንጻር’ቶም ምስ 

ዳዒሽን ኣልቓዒዳን ርክብ ከምዘለዎም 
ዝገልጽዎም ዕጡቓት ተቓወምቲ ቀጻሊ 
ወተሃደራዊ ወፍሪ የካይዱ ከምዘለዉን 
እንተኾነ ኩነታት ጸጥታ’ታ ሃገር ክመሓየሽ 
ከምዘይከኣለን ይግለጽ።
ናብ ርሑቕ ከባቢታት ናይታ ሃገር 

ዝወስድ መንገዲ ውሑስ ብዘይምዃኑ፡ 
ንግዳያት መጥቃዕቲ ሽበራ ዝግበር ህጹጽ 
ሓገዛት’ውን ይተዓናቐፍ ከምዘሎ እዮም 
ምንጭታት ዝገልጹ።
ኣብ ቡርኪናፋሶ ኣብ 2015 ጂሃዳዊ 

ግጭት ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ፡ ህይወት 
ልዕሊ 10 ሽሕ ሰባት ክጠፍእ እንከሎ፡ ኣስታት 
2 ሚልዮን ሰባት ድማ ከምእተመዛበሉ 
ጸብጻብ ዘይመንግስታውያን ውድባት 
የመልክት።

ኣብ መክሲኮ ካብ እተጨውዩ ኣመሪካውያን ክልተ ተቐቲሎም
ኣብ ዶብ መክሲኮ ካብ እተጨውዩ 

ኣርባዕተ ኣመሪካውያን እቶም ክልተ 
ከምእተቐትሉ ፖሊስ መክሲኮ ሓቢሩ።
እቶም ግዳያት፡ ምስቶም ብ3 መጋቢት፡ 

ካብ ኣመሪካ ናብ መክሲኮ ክሰግሩ እንከለዉ 
ብዕጡቓት ጉጅለታት ከምእተጨውዩ 
ዝተነግረሎም ኣርባዕተ ኣመሪካውያን 
እዮም።
እቶም ኣመሪካውያን ንሕክምናዊ 

ኣገልግሎት ካብ ኣመሪካ ናብ መክሲኮ 
ኣብ ዝኣተዉሉ እዋን ብኣባላት ናይቲ 
ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝንቀሳቐስ 
“ጋልፍ” ዝተባህለ ዕጡቕ ገበናዊ ጉጅለ 
ከምእተጨውዩ መንግስቲ መክሲኮ ይገልጽ።
መንግስቲ መክሲኮ፡ ሓይልታት 

ጸጥታ ነቶም ግዳያት ጭውያ ዝኾኑ 
ኣመሪካውያን ንምድሓን ጻዕርታት 

ከምዘካየዱን፡ ኣማስያኡ ነቶም ክልተ ጥራይ 
ከድሕንዎም ከምዝኸኣሉን ብምሕባር፡ 
ብሞት ናይቶም ዜጋታት ዝተሰመዖ ሓዘን 
ከምዝገለጸ መንግስታዊ መግለጺ ናይ’ታ 
ሃገር ይሕብር።

ኣመሪካ፡ እቶም ኣርባዕተ ዜጋታታ 
እናተጨውዩ እንከለዉ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ 
ምዝርግሑ፡ ኣብ ምርካቦም ንዝተሓባበረ ናይ 
50 ሽሕ ዶላር ጕንዖ ከምእትኸፍል ገሊጻ 
ምንባራ ይዝከር።
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