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ንጥፈታት ትካል ‘መውል’...ንጥፈታት ትካል ‘መውል’...ባህርያዊ ፈሳሲ ድዅዒ ባሕሪባህርያዊ ፈሳሲ ድዅዒ ባሕሪ ዓይንን ብርክንዓይንን ብርክን

ሻምብቆ - ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እዚ ምዕራብ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ተኻዪዱነበርቲ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ፡ ብምኽንያት 
8 መጋቢት - ኣብ ከባቢኦም ኣብ መደባት 
ልምዓት ተዋፊሮም ንዘለዉ ኣባላት 
ሓይልታት ምክልኻል እዚ ምዕራብ፡ ናይ 
ምዝጋዕ መደብ ወዲቦም።
ኣብ’ቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ 

ዓድን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ፡ ኣዛዚ እዚ 
ምዕራብ ብርጋዴር ጀነራል እዮብ ፍስሃየ፡ 
ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ምንጪ ኩሉ 
ጽንዓትን ጅግንነትን ምዃና ብምዝኽኻር፡ 
ናብ’ዚ በዓል እዚ ምብቃዓ ዮሃናኡ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣምባሳደር 

ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ብወገኑ፡ 8 
መጋቢት ምስ ጀጋኑ ሓይልታት 
ምክልኻል ኤርትራ ምጽምባል ፍሉይ 
ትርጒም ከምዘለዎ ብምሕባር፡ ማሕበረ-
ቊጠባዊ ኩነታት ደቂ-ኣንስትዮ 
ንምምሕያሽን ተሳታፍነተን ኣብ ኩሉ 
መዳያት ንምዕዛዝን ዝተወጠኑ መደባት 
ንምዕዋት፡ ምምሕዳር ዞባ ካብኡ ዝሕተት 
ደገፍ ክገብር ዘለዎ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ 

ካሕሳይ ኣስራት ድማ፡ ኤርትራዊት ጓል-
ኣንስተይቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ምኽባር 
ልኡላውነትን ህንጸት ሃገርን ዝገበረቶ 
ኣበርክቶ፡ ፍሉይ ምዕራፍ ዝሕዝ ታሪኽ 
ቅያን ጅግንነትን ከምዝዀነ ኣረዲኡ። 
ኣደ-መንበር ሃማደኤ ዞባ ጋሽ-ባርካ ወ/ሮ 

ይሕደጋ ዮውሃንስ ብወገና፡ ዝጽበየና 
ዘሎ ሃገራዊ መደባት ህንጸትን ልምዓትን 
ንምዕዋት፡ ከም ወትሩ ብልዑል ንቕሓት፡ 
ሓያል ውዳበ፡ ንጡፍ ተበግሶን ናይ 

ዓያይነት መንፈስን ክስራሕ ኣዘኻኺራ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣብ ልምዓት 

ንዝተዋፈሩ ሓይልታት ምክልኻል እዚ 
ምዕራብ ወኪሉ ቃል ዝስመዐ ሌተና 

ኮሎኔል ኣድሓኖም መሓሪ፡ ኤርትራዊት 
ጓል-ኣንስተይቲ ብመስዋእታ ዘረጋገጸቶ 
ረብሓታት ንምዕቃብን ንምዂላዕን፡ ኣብ 
ሓደስቲ ወሎዶ ዝያዳ ኣትኲሮ ክግበር 

ተላብዩ።
እቲ ጽምብል፡ ጉጅለ ባህሊ ‘ሰቲት’ ናይ 

ክፍለ-ሰራዊት 21 ብዘቕረበቶ ባህላዊ 
መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ።

ዕጫ ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን ዕጫ ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን 
‘ኤ’ ኩዕሶ እግሪ ወዲቑ‘ኤ’ ኩዕሶ እግሪ ወዲቑ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ናብ ፕረዚደንት ሺ ጂን ፒንግ - ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 

ፕረዚደንት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና 
- ሺ ጂን ፒንግ፡ ብምሉእ ድምጺ 
ሃገራዊ ህዝባዊ ባይቶ ንሳልሳይ እብረ 
ብምምራጹ፡ ናይ ዮሃና መልእኽቲ 
ሰዲዱ።
ኣብ’ቲ ብስም ህዝብን መንግስትን 

ኤርትራ ዝሰደዶ መልእኽቲ፡ ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ፡ “ንሳልሳይ እብረ ፕረዚደንት 

ኴንካ ምምራጽካ፡ መርኣያ እምነትን 
ኣፍልጦን ናይ’ቲ መንግስቲ ቻይና 
ብመሪሕነትካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 
ዝተጐናጸፎ ኩሉ-መዳያዊ ምዕባለን 
ኣብ መጻኢ ዘመዝግቦ ቅልጡፍ ገስጋስን 
እዩ” ኢሉ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣስዒቡ፡ ኣብ’ዚ 

ትስፉው መድረኽ፡ ጥዑይ ብዙሓዊ 
ኣህጉራዊ መዋቕር ክውን ንምግባር 

ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ፡ ብፕረዚደንት ሺ ጂን 
ፒንግ ዝምራሕ መንግስቲ ዓቢ ኣበርክቶ 
ከምዝገብር፡ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ።
ክልተኣዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን 

ብዝበለጸ ንምድንፋዕ ከምዝስራሕ እውን 
ኣረጋጊጹ።   
ፕረዚደንት ሺ ጂን ፒንግ፡ ፈለማ ኣብ 

2013፡ ዳግማይ ኣብ 2018፡ ሕጂ ድማ 
ንሳልሳይ እብረ እዩ ተመሪጹ ዘሎ።

ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና፡ ካብ 13-18 መጋቢት ክወሃብ እዩ
ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና 2ይ ደረጃ 

ትምህርቲ፡ ካብ 13 ክሳብ 18 መጋቢት 
ኣብ መላእ ሃገርን ኣብ ሪያድን ጅዳን 
- ስዑዲ ዓረብን ክወሃብ ምዃኑ፡ 
ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ 
ትምህርቲን ምርምርን - ዳይረክተር 
ማእከል ምዘናንን ግምገማን ዶ/ር 
ብስራት ገብሩ ገሊጻ። 
ዶ/ር ብስራት፡ ኣብ’ዚ 12 ዓውድታት 

ትምህርቲ ዘጠቓልልን ኣብ 10 
ነቚጣታት ዝወሃብን ሃገራዊ ፈተና፡ 
14,395 ተመሃሮ ክሳተፉ ምዃኖም፡ 
49.1 ሚእታዊት ድማ ደቂ-ኣንስትዮ 
ምዃነን ኣረዲኣ።
ናይ ሎሚ ዘመን ተፈተንቲ፡ 98 

ሚእታዊት ብስሩዕ ኣብ ሳዋን ኣብያተ-

ትምህርቲ ቴክኒክን ክመሃሩ ዝሓገዩ 
ምዃኖም ብምጥቃስ፡ ብፍሉይ ብመደብ 
ትምህርቲ ንዓበይቲ 12 ክፍሊ ዝወድኣ 
139 ተመሃሮ ከምዘለዋን - ኣብ 
ነቑጣታት ኣስመራ፡ ኣፍዓበት፡ 
ናቕፋ፡ ደቀምሓረን ዓዲ-ተከሌዛንን 
ከምዝፍተናን እውን ብተወሳኺ 
ሓቢራ። ዳግማይ ዝፍተኑ 213 ኣብ 
እምባትካላ ከምዘለዉ እውን ገሊጻ። 
ኣብ መወዳእታ ዶ/ር ብስራት፡ 

ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና - ተመሃሮ 
ካብ ዝጸንሕዎ ደረጃ ናብ ዝበረኸ 
ደረጃ ዝሰጋገሩሉ መስርሕ ምዃኑ፡ 
ነዚ ተገንዚቦም ስነ-ኣእምሮኣውን 
ኣካላውን ምድላዋቶም ከጻፍፉ፣ 
ከምኡ’ውን ወጺኡ ንዘሎ 

መምርሒታት ብግቡእ ተኸቲሎም 
ከይተረበሹ ኣስተውዒሎም ክሰርሑ 
መኺራ።

ማእከል - ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ስልጠና ተዋሂቡ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ንልዕሊ 160 

መማህራን፡ ርእሳነ-መማህራን፡ ሓለፍቲ 
ስነ-ምምህርናን ሱፐርቫይዘራትን 
ኣብያተ-ትምህርቲ ደቡባዊ ምብራቕ 
ኣስመራ፡ ብ4 መጋቢት ኣብ ምምሕያሽ 
ብቕዓት ትምህርቲ ዝሕግዝ ስልጠና 
ተዋሂቡ።
እቲ ስልጠና ኣብ ክልተ ቦታታት - 

ማለት ኣብ ኣዳራሽ ቤት-ጽሕፈት 
ሃማደኤን ቤት-ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ 

ሓላይን ከምእተዋህበ፡ ሓላፊ ኣብያተ-
ትምህርቲ ደቡባዊ ምብራቕ ኣስመራ 
መምህር ኣብርሃለይ ኣረፋይነ ሓቢሩ።
ኣቦ-መንበር ኮሚቴ ወለዲ ኣቶ ዮናስ 

ገብረማርያም ድማ፡ እቲ ትምህርቲ - 
ኣብ ዓቕሚን ስነ-ምግባርን መማህራን 
ንዝህልዎ ኣበርክቶ ብምጥቃስ፡ ወለዲ 
ሓላፍነት ምክትታልን ምምእዛንን ደቆም 
ንኣብያተ-ትምህርቲ ከይገደፉ፡ ተራኦም 
ከሐይሉ ኣዘኻኺሩ። 

ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ 
ብኸመይ?ብኸመይ?
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ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
    ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ናይዚ 

ጽሑፍ’ዚ፡ ኣመሰራርታ ሃገራት ኣብ 
ኤውሮጳ፡ ላቲን ኣመሪካ፡ ኣፍሪቃ 
ተመልኪትና። ተራ “ዋዕላ በርሊን” 
ኣብ ምሽማውን ምርጋእን ግዝኣታት 
ኣፍሪቃን እውን ርኢና። ሕጂ ድማ ዞባና 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ 
ዘመንን መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመንን 
ብኸመይ መስርሕ ከምዝሓለፈ ከነንብብ 
ኢና። 
ቀርኒ አፍሪቃ አብ 19ን ፈለማ 20 ቀርኒ አፍሪቃ አብ 19ን ፈለማ 20 

ክፍለ-ዘመንንክፍለ-ዘመንን
  መትረብ ስዌጽ (Suez canal) 

ብ17 ሕዳር 1869 ዓ.ም. ተኸፊቱ። 
እዚ ከኣ፡ ንማእከላይ ባሕሪ ምስ ቀይሕ 
ባሕሪ ዘላገበ ዓቢይን ታሪኻዊን ፍጻመ 
እዩ ነይሩ። መትረብ ስዌጽ ፈለማ ምስ 
ተኸፈተ፡ ብሽርክነት ፈረንሳን ግብጽን 
(ኦትማን ቱርኪ) ይውነን ነበረ። ስዒባ 
ዓባይ ብሪጣንያ ብ1875፡ ንናይ ግብጺ 
ብርኪ ገዝኣቶ’ሞ፡ ዝዓበየት ወናኒት 
መትረብ ስዌጽ ኮነት። ቀንዲ ዕላማ 
ምኽፋት መትረብ ስዌጽ፡ ነቲ ካብ 
ኤውሮጳ ነቒልካ ብኣትላንቲክ ውቅያኖስ 
ተዃሊልካ፡ ንህንዳዊ ውቅያኖስ ተጠዊኻ 
እስያ ንምብጻሕ ዝካየድ ዝነበረ ነዊሕ 
ጉዕዞ መራኽብ ንምሕጻር እዩ። እዚ 
ድማ፡ ንኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ኣጉልሖ።
   ኣብቲ እዋን’ቲ ዝበዝሕ ክፋል 

ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ 
ቁጽጽር ኦትማን ቱርኪ እዩ ነይሩ። ዓባይ 
ብሪጣንያ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ የመን 
ካብ 1839 ኣትሒዛ ትቆጻጸሮ ነበረት። 
ፈረንሳ፡ ድሕሪ ምኽፋት መትረብ 
ስዌጽ ብ1884፡ ንጅብቲ (ኣብቲ ግዜ’ቲ 
መሬት ዓፋርን ዒሳን ተባሂሉ ዝጽዋዕ 
ዝነበረ) ተቖጻጸረቶ። ጂሶፐ ሳፐቶ 
ብ1869፡ ብሽም ሩባቲኖ እትብሃል ናይ 
ጆኖቫ መስመር መርከብ ኣብ ከባቢ 
ዓሰብ ንእሽተይ ቃጽዖ መሬት ካብ 
ኣመሓዳሪ እቲ ከባቢ ተኻርዩ/ገዚኡ። 

ሳፐቶ፡ ኣብ ዓሰብ መሬት ኣብ ‘ዝገዝኣሉ’ 
ግዜ፡ ኢጣልያ፡ ከም ሃገር ኣይቆመትን 
ዝነበረት። ኢጣልያ፡ ብ1871 እያ ከም 
ዘመናዊት ሃገር ዝቘመት። ኢጣልያ 
ከም ሃገር ድሕሪ ምቛማ ከኣ፡ ብ1882፡ 
ነቲ ሩባቲኖ ብ9,440 ዶላር ‘ዝገዝኣቶ’ 
መሬት ዓሰብ፡ ብ43,200 ዶላር ካብታ 
ኩባንያ ገዝኣቶ። በዚ መገዲ’ዚ ድማ 
ንወደብ ዓሰብ ብምቁጽጻር ማዕረ’ተን 
ሓያላት ሃገራት ኣብ ቀይሕ 
ባሕሪ ቦታ ሓዘት።
   ካብ 16 ክፍለ ዘመን 

ጀሚራ ባጽዕ ኣብ ትሕቲ 
ቁጽጽር ኦትማን ቱርኪ 
(ንኦትማን ቱርኪ ዝግብሩ 
ሱልጣናት ግብጺ) እያ 
ነይራ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ 
ክፋል 19 ክፍለ ዘመን ድማ 
ብከዲቭ ግብጺ (ከዲቭ 
ኣማሓዳሪ ኣብ 
ት ሕ ቲ 
ቱ ር ኪ 

ማለት እዩ) ትመሓደር ነበረት። ከዲቭ 
ግብጺ ንመላእ ፈሳሲ ናይል ክሳብ 
ምንጩ (ቀላይ ጣናን ቀላይ ቪክቶርያን) 
ንምቁጽጻር ብዝነበሮ መደብ፡ ኣብ ገለ 
እዋን ክሳብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ከባቢታት 
ክቆጻጸሮ ክኢሉ ነይሩ። ይኹን’ምበር 
ብናይ ሱዳን ማህዲ (ኤውሮጳውያን 
ደርቡሽ ዝብልዎም) ተጸፊዑ ንድሕሪት 
ተመሊሱ። እቲ ግዜ’ቲ ማህዳውያን 
ሓይሎም ግብጺ’ውን ኣብ ትሕቲ 
ቁጽጽር ማህዲ ኸይትኣቱ ኣስጋኢ 
ዝኾነሉ እዋን ነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ 
እንከሎ ብናይ መትረብ ስዌጽ ዝመጸ 
ምስሕሓባት ኣመኽንያ ዓባይ ብሪጣንያ 
ብ1882 ንግብጺ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ 

ኣእተወታ። 
   ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ብኹሉ 

መኣዝናት ዝግስግስ ዝነበረ ማህዳዊ 
ሓይሊ ንበይና ክትሰዕሮ ኣሸጋሪን ክቡር 
ዋጋ ዝሓትትን ምዃኑ ገምገመት’ሞ፡ ምስ 
ሃጸይ ዮሃንስ ብ1884 “ውዕል ሀወት” 
ፈረመት። (ትሕዝቶ ውዕል ሀወት ኣብ 

ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ 
ጽሑፍ’ዚ 
ተገሊጹ 
ምንባሩ 
ዝዝከር 
እ ዩ ። ) 

ተ ሞ ኽ ሊ ያ 
ድማ ምስ 

ጣልያን ምስጢራዊ ስምምዕ ገበረት። 
ድሕሪ እዚ ስምምዓት’ዚ፡ ብሰሜን 
ብሪጣንያን ግብጽን፣ ብደቡብ ሃጸይ 
ዮሃንስ፣ ብምብራቕ ኢጣልያ ንማህዲ 
ከጥቅዕዎ መደብ ወጸ። እታ ብስቱር ምስ 
ብሪጣንያ ውዕል ዝፈረመት ጣልያን 
እዚ ኩነታት’ዚ ክሳብ ዝበስል ኣብ ወደብ 
ዓሰብ ጥራይ ተሓጺራ ጸንሐት’ሞ፡ 
ብ1885 ንወደብ ምጽዋዕ ተቖጻጺራ ናብ 
ከበሳታትን ምዕራባዊ ቆላታትን ኤርትራ 
ኣስፋሕፊሐት። ዓባይ ብሪጣንያ ወደብ 
ምጽዋዕ ብጣልያን ክትሓዝ ዝደለየትሉ 
ቀንዲ ምኽንያት፡ ኣብቲ ምስ ደርቡሽ 
እተካይዶ ውግእ ደገፍ ናይ ጣልያን 
ንምርካብ ከምኡ ድማ ፈረንሳ ንወደብ 
ምጽዋዕ መታን ከይትጎብጦ፡ ኤውሮጳዊ 
ዓጋቲ ክትገብረሉ እዩ ዝነበረ። እዚ ከኣ፡ 
ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ፡ ኣብቲ ዋዕላ 
በርሊን ዝጥጀኣሉን ዝካየደሉን ዝነበረ 
እዋናት እዩ። ብመሰረት ውዕል በርሊን፡ 
ሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ንዝሓዘቶ 
መሬት፡ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ኣጥቂዓ 
ክትሕዞ ቅቡል ኣይኮነን። ኣብቲ ግዜ’ቲ 
ዓባይ ብሪጣንያ በቲ ሓደ ሸነኽ ወሓዚ 
ናይል ናይ ምቁጽጻር መደብ ስለዝነበራ፡ 
በቲ ካልእ ከኣ ንኽልቲኡ መኣዝናት 
ቀይሕ ባሕሪ ማለት ንፖርት ሱዳንን 
ንወደብ ዓደንን ትቆጻጸሮ ስለ ዝነበረት፡ 
ኣገዳስነት ስትራተጂያዊ ወደብ ባጽዕ 
ንዓኣ ትርጉም ኣይነበሮን። ምትሓዝ 
ወደብ ምጽዋዕ ብፈረንሳ ግን፡ ኣንጻር 
ሃገራዊ ረብሓኣ ስለ ዝነበረ፡ ወደብ ምጽዋዕ 
ንመንግስቲ ጣልያን ኣሕሊፋ ሃበታ። 
እቶም ቀንዲ ተዋሳእትን ኣጀንዳታቶምንእቶም ቀንዲ ተዋሳእትን ኣጀንዳታቶምን
ሱዳንሱዳን
  ማህዳዊ ምንቅስቓስ፡ ንከዲቭ ግብጺ 

ካብ ሱዳን ብ1885 ምስ ጸራረጎ፡ ዋና 
ከተማኡ ኣብ ኡንዱርማን (ካርቱም) 
ተኸለ። ማህዳዊ ምንቅስቓስ፡ ኣብቲ 
እዋን’ቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ እቲ 
ዝሓየለ ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ። ማህዳዊ 
ምንቅስቓስ፡ ኣብ ግብጺ ንደቡባዊ መሬት 
ግብጺ፣ ኣብ ኤርትራ ንሰሜናዊ-ምዕራብን 
ገለ ክፋል መሬት ከበሳን፡ ኣብ ምዕራብ 

ኢትዮጵያ ከኣ፡ ክሳብ ጎንደር ንዓሰርተ 
ሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ነቲ ከባቢ 
ተቖጻጺሩ ይንቀሳቐስ ነበረ። ማህዳዊ 
ምንቅስቓስ፡ ብሪጣንያ፡ ሃጸይ ዮሃንስን 
ኢጣልያን ብ 1898 ብዝተፈላለየ 
ግንባራት ገጢመን ኣላሽ ዘበላኦ ኣብ 
መሬት ናይ ሎሚ ሱዳን ዝተላዕለ ሓያል 
ህዝባዊ ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ።
ዓባይ ብሪጣንያዓባይ ብሪጣንያ
  ቀንዲ ረብሓ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ካብቲ 

ኣቐዲሙ ከዲቭ ግብጺ ዝነበሮ ሕልሚ 
ዝፍለ ኣይነበረን። ንግብጺ፡ ሱዳን፡ 
ምሉእ መስመር ወሓዚ ናይል ክሳብ 
ምንጩ ምቁጽጻር፣ ከምኡ’ውን ካብ 
ካይሮ ንኬፕታውን መስመር መገዲ 
ባቡር ሰሪሕካ ብንቑጽ መሬትን ብፈለግ 
ናይልን መስመር ንግዲ ምቁጽጻር፣ ነዚ 
ውጥን’ዚ ንምትግባር ከኣ፡ ነቲ ዕንቅፋት 
ኮይኑ ዝነበረ ምንቅስቓስ ማህዲ ምስዓሩን 
ፈረንሳ ከይተስፋሕፍሕ ምዕጋታን ዝብል 
ዕላማ ዘጠቓልል ነበረ።
ፈረንሳፈረንሳ
  ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘለዋ 

ሰፊሕ ግዝኣት ናብ ማእከላይ ኣፍሪቃ 
ብምስፍሕፋሕ ምስ ምብራቓዊ ግዝኣታ 
ማለት ጅቡቲ ምልጋብ። ኣብ ኣፍሪቃ 
ካብ ምዕራብ ንምብራቕ ዝዝርጋሕ 
መስመር ባቡር፡ ካብ ዳካር (ሰኔጋል) 
ንጅቡቲ ምህናጽ። ነዚ ውጥን’ዚ 
ንምትግባር ንደቡብ ሱዳን ምቁጽጻር።
ኢጣልያኢጣልያ
   ቀንዲ ኣጀንዳ ኢጣልያ፡ ኣብ 

ኤርትራ ግዝኣታ ምርግጋጽ፣ እንተ 
ሰሊጡ ከኣ ንኢትዮጵያ ተቖጻጺራ ምስቲ 
ኣብ ሶማል ዝነበረ ግዝኣታ ብምጽንባር፡ 
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ሰፊሕ ግዝኣት 
ምምስራት ዝብል ነበረ። እንተኾነ ግና 
ጣልያን፡ ኣብቲ ግዜ’ቲ ሓዳስ ዝቖመት 
ሃገር ብምንባራ፡ ወተሃደራዊ ይኹን 
ቁጠባዊ ዓቕሚ ብዙሕ ኣይነበራን። 
ኣፍሪቃውያን ንኤውሮጳውያን ኣብ 
ብዙሕ ግጥማት ስዒሮሞም እዮም። 
ንኣብነት ማህዳዊ ምንቅስቓስ ንብሪጣንያ 
ኣብ ብዙሕ ግጥማት ኣላሽ ኣቢሉዋ 
እዩ። ይኹን’ምበር ኤውሮጳውያን ነዊሕ 
ከይጸንሑ ምዕቡል ወተሃደራዊ ዕጥቂ 
ዓጢቖም ዳግማይ ብምውዳብን ገንዘብ 
ብምፍሳስን ሕነኦም ይፈድዩ ነበሩ። 
ጸኒሕና ከም እንርእዮ፡ ጣልያን ኣብ 
ውግእ ዓድዋ ተዋሪዳ! ሕነኣ ንምፍዳይ 
ከኣ፡ ዳርጋ ፍርቂ ዘመን ወሲዱላ። 
ኢጣልያ ካብ 1895 ክሳብ 1896 
ንመላእ ኤርትራ ንምቁጽጻርን ንማህዲ 
ንምግጣምን ኣብ ዓመት ከባቢ 500,000 
ፓውንድ ወጻኢታት ትገብር ነበረት። 
ቅድሚኡ፡ ቅድሚ 30 ዓመት ብሪጣንያ 
ሃጸይ ቴዎድሮስ ንዝኣሰሮም ዜጋታታ 
ናጻ ንኸተውጽእ 9 ሚልዮን ፓውንድ 
ወጻኢ ገይራ ነይራ። እዚ ኣብነት’ዚ 
ከም ዘርእዮ፡ ኢጣልያ ንኤርትራ ኣብ 
ዝተቖጻጸረትሉ ግዜ፡ ከም በዓል ብሪጣንያ 
ሓያል ኣይነበረትን። እኳ ደኣ፡ እቲ ሓዳስ 
ግዝእቲ ኤርትራ፡ ጣልያን ሃገራውነት 
ንኽሃንጹ ዓቢ ሓገዝ ገይራ እያ።
ነገስታት ትግራይን ሽዋንነገስታት ትግራይን ሽዋን
   ኣብቲ እዋን’ቲ እዛ ሎሚ 

ንፈልጣ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ገና 
ኣይቆመትን። ብዝተፈላለዩ ውሱን 
ቦታ ዝገዝኡ፡ እንሓንሳብ ዝተሓጋገዙ፡ 
ጸኒሖም ዝዋግኡ፡ ብዓበይትን ንኣሽቱን 

ነገስታትን መሳፍንትን እያ ትመሓደር 
ነይራ። ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ፡ ንነዊሕ 
እዋን ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ነገስታትን 
መሳፍንትን ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሃጸይ 
ቴዎድሮስ ንገለ ክፋል ናይ ሎሚ 
ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ወይ 
ተዘዋዋሪ ቁጽጽሩ ኣእትዩዎ። ናይ ሃጸይ 
ቴዎድሮስ ግዝኣት ግን ንሰፊሕ ክፋል 
ደቡብ፡ ምብራቕን ምዕራብን ናይ ሎሚ 
ኢትዮጵያ ዘጠቓልል ኣይነበረን። ኣብቲ 
ከባቢ ድሕሪ ሃጸይ ቴድሮስ ዝመጸ 
ዝሓየለ መራሒ ሃጸይ ዮሃንስ እዩ ነይሩ። 
ሃጸይ ዮሃንስ ናይ ማህዲ መጥቃዕቲ 
የስግኦ እኳ እንተነበረ፡ መጥቃዕቲ 
ማህዳውያን ንምክልኻል ዝበቅዕ ሓይሊ 
ግን ነይሩዎ እዩ። ማህዳውያን ብሰሜን 
ምስ ብሪጣንያ-ግብጺ፣ ብምብራቕ ምስ 
ኢጣልያ፣ ብደቡባዊ-ምብራቕ ምስ 
ሃጸይ ዮሃንስ ኣብ ዝገጠምሉ ዝነበሩ 
እዋን፡ ሃጸይ ዮሃንስ ዳርጋ ተዓዊቱ ነይሩ 
ክበሃል ይከኣል። ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ 
መተማ ውግእ ተወጊኡ ኣብኡ ምስ 
ዓረፈ፡ ሰራዊቱ ተበታተነ። ብድሕሪ 
ሞት ሃጸይ ዮሃንስ፡ ኣብዚ ከባቢ ናይ ሽዋ 
ንጉስ ሃጸይ ምነሊክ ዝሓየለ ንጉስ ኮይኑ 
ወጸ። ሃጸይ ምነሊክ ግዝኣቱ ንደቡብን 
ምዕራብን ብምስፍሕፋሕ ነዛ ሎሚ 
ንፈልጣ ኢትዮጵያ ኣቚሙ። ሃጸይ 
ምነሊክ፡ ንካልኦት ነገስታትን መሳፍንትን 
ብምስዓር፡ ንደቡብን ምዕራብን 
ብምስፍሕፋሕ፡ ምሉእ ብምሉእ ከምቲ 
ናይ ኤውሮጳውያን ስልቲ ዝተጻወተ 
እንኮ ኣፍሪቃዊ መራሒ እዩ ክበሃል 
ይከኣል።
ፋሹዳ (ናይ ሎሚ ኮዳክ ኣብ ደቡብ ፋሹዳ (ናይ ሎሚ ኮዳክ ኣብ ደቡብ 

ሱዳን)ሱዳን)
   ፋሹዳ ንፈረንሳን ብሪጣንያን ልዑል 

ስትራተጂያዊ ኣገዳስነት ዝነበራ ቦታ እያ። 
ናይ ብሪጣንያ መስመር ባቡር፡ ካብ ካይሮ 
ንኬፕታውን፣ ከምኡ’ውን፡ ናይ ፈረንሳ 
መስመር ባቡር ካብ ዳካር ንጅቡቲ 
ዝራኸቡላ ነጥቢ ፋሹዳ ክትከውን እዩ 
ተመዲቡ ነይሩ። እዚ መደብ’ዚ ተዓዊቱ 
ነይሩ እንተዝኸውን ፋሹዳ ማእከል 
ናይ ክልቲኡ መስመር ባቡር ኮይና 
ኣዝያ ኣገዳሲት ከተማ ምኾነት ነይራ። 
ብሪጣንያን ፈረንሳን ፋሹዳ ንምቁጽጽር 
ኣብ ዘካየደኦ ውድድር ግን፡ ጸኒሕና ከም 
እንርእዮ፡ ሃጸይ ምነሊክ ብዝተጻወቶ ስልቲ 
ልዕሊ ክልቲአን ሃገራት ንሱ ረቢሑ።
   ኣብ ዝቕጽል ጽሑፍና ኣብ ከባቢና 

ሃገራት ብኸመይ ከም ዝቖማን? ናይ 
ዝተፈላለያ ሓይሊታት ተራን ብሰፊሑ 
ክንድህስሶ ኢና። ቅድሚኡ ግን ንድሕሪት 
ተመሊስና ታሪኽ ከባቢና ክንምልከት። 
ምኽንያቱ ንከባቢና ኣመልኪቱ ብዙሕ 
ታሪኽን ጽውጽዋያትን እዩ ተጻሒፉ። 
መን’ዮም እቶም ጸሓፍቲ? ዝጸሓፍዎ 
ናይ ብሓቂ ታሪኽ ድዩ? ወይስ 
ጽውውጽዋይ? ዕላማ ጸሓፍቲ እንታይ 
እዩ? ወዘተ. ምትንታን ናይዚ ጽሑፍ’ዚ 
ዕላማ ኣይኮነን። ንተመራመርቲ ታሪኽን 
- ሰነዳትን እንገድፎ እዩ። ምስ ዕላማ እዚ 
ጽሑፍ’ዚ  ስለዝተኣሳሰር ግን ብውሱን 
ዓቕሚ፡ ብቐረባ ዝርከቡ ታሪኻዊ ጽሑፋት 
ጠቒስካ ናይ ላዕሊ-ላዕሊ ገምጋም ወይ 
ሓበሬታ ምቕራብ ንኣንባባይ ሓጋዚ፡ 
ንናይ ታሪኽ ተመራመርቲ ከኣ፡ ዕቱብ 
መጽናዕቲ ገይሮም ዓሚቚ ሓበሬታ 
ንኸቕርቡ ድፊኢት ስለዝፈጥር 
ምምልካቱ ኣገዳሲ እዩ።

ይቕጽል. . .ይቕጽል. . .

ሲራክ ክፍለ
መበል 27 ክፋል ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

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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ስየ ነጋሽ

ሕርሻን 
መግብን

• ቀይሕ ባሕርና ንፈሰስቲ ድዅዒ 
ብእኹል ዓቐን ንምቕራብ ዘኽእል እኹል 
ጸጋ ኣለዎዶ?
 - ብርግጽ ኣሎዎ። ኣብ ገማግም ባሕሪ 
ዝተገብረ ዳህሳስ ከም ዘነጽሮ፡ ባሕርና 
ልዕሊ 100 ዝዀኑ ዓሌታት ጻህያይ 
ኣለዉዎ። እዞም ዓሌታት ጻህያይ፡ ካብ 
ሰለስተ ዓይነት ጅር ኰይኖም፡ ብብዝሒ 
ዝርከብ ግና ኣብቲ ሳርጋሶም ዝብሃል 
ዓሌት እዩ። ኵሎም እዞም ጻህያይ ባሕሪ 
ድማ ካብ ባሕሪ ተገፊዖም ብምውጻእ፡ 
ደንደስ ባሕሪ ምዝላል እንተ ዘይኰይኑ 
ዝዀነ ዝጥቀስ ረብሓ ኣይጸንሖምን። ማዕረ 
ማዕሪኡ፡ ሰነዳት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ከም 
ዘነጽርዎ፡ ካብ ብመጅሓፍ ዝግፈፉ ዓሳ፡ 
30-50 ሚእታዊት ብላኼማ ዝተሓዙ ወይ 
ዝግፈፉ ዀይኖም፡ ንመግቢ ሰብ ይዅን 
እንስሳ ክንጥቀመሎም ኣይጸናሕናን። 
ስለዚ፡ ነዞም ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ 
ዘይጸንሑ ጸጋታት፡ ኣብ መዓላ ብምውዓል 
ክፈሪ ዝኽእል መጠን ፈሳሲ ድዅዒ 
ዓሳን ጻህያይ ባሕርን ምግማቱ ዘጸግም 
ኣይኰነን። እቲ ዝፈሪ ፈሳሲ ድዅዒ ዓሳን 
ጻህያይ ባሕርን ድማ ደረጃኡ ብዝሓለወ 
ኣገባብ ካብ ሃገርና ሓሊፉ ንሰደድ እውን 
ክኸውን ዝኽእል እዩ።

ካልእ ማዕረ ኣተኵሮ ዘድልዮ ዛዕባ ኸኣ 
ምፍራይ ናይዞም ፈሰስቲ ድዅዒ፡ ነቲ ኣብ 
ገማግም ባሕሪ ዝነብር ህዝብና ምንጪ ዕዮን 
እቶትን ብምዃን፡ ናብራኦም ዘመሓይሹሉ 
ኣማራጺ ዝፈጥር ምዃኑ እዩ።

• ፈሰስቲ ድዅዒ ንምፍራይ እትኽተሉዎ 
ኣገባብ ክተብርሃልና?

- ፈሳሲ ድዅዒ ዓሳ፡ ልዑል ትሕዝቶ 
ናይትሮጅን ዘሎዎ ዀይኑ፡ ተረፍ-መረፍ 
ዓሳ ኣድቂቕካ ብምምታር፡ ምስ መዓልቱ 
ዘሕለፈ ሽኮር ወይ ሞላስ ብምሕዋስ፡ 
መሽሚሹ ናብ ፈሳሲ ንኽቕየር፡ ኣብ ገንኢ 
ወይ በርሚል ይጥጃእ። ፈሳሲ ድዅዒ 
ጻህያይ ባሕሪ ድማ ብተመሳሳሊ ኣገባብ 
ዝዳሎ ሃብታም ትሕዝቶ ፖታስዩምን 
ፎስፎረስን ዘሎዎ ዀይኑ፡ ኣቐዲሙ 
ቅድሚ ምምታር፡ ጨዋምነት ንምንካይ 
ብተደጋጋሚ ብጽሩይ ማይ ይሕጸብ። 
ነቲ መስርሕ ምምሽማሽ ንምቅልጣፍ 
ድማ ኣብዚ እዋን ተወሰኽቲ ኣይ.ኢ.ኤም 
(Indigenous Effective Microor-
ganisms (IEM)) ከምኡ’ውን ላክቶ 
ባሲላይ (lactic acid bacteria) ዝብሃሉ 
ታህዋስያን ክነዳሉ ክኢልና ኣለና።

• ዛጊት ክንደይ ዝኸውን ፈሳሲ ድዅዒ 
ንሓረስቶት ተዓዲሉ ኣሎ ውጽኢቱኸ?
- ብዘይካ ንዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ክሳዕ 

መወዳእታ 2022 ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ 47 
ሽሕ ሊትሮ ካብ ክልቲኡ ፈሳሲ ድዅዒ 
ኣብ ኵለን ዞባታት ሃገርና ንዝርከቡ 
ኣብነታውያን ሓረስቶት ተዓዲሉ ኣሎ። 
እቲ ዝተዓደለ ፈሳሲ ድዅዒ ኣብ ድንሽ፡ 
ጕዕ በርበረ፡ ኮመደረ፡ ሽጉርትን ካውሎን 
ተፈቲኑ ውጽኢታዊ ምዃኑ ተረጋጊጹ 
ኣሎ። እቲ መጽናዕቲ ኣብ ኣሕምልቲ 
ዀይኑ፡ ፈሳሲ ድዅዒ ዓሳ ወይ ጻህያይ 
ባሕሪ ብተናጸል ወይ ከኣ ሕውስዋስ ናይ 
ክልቲኦም ፈሰስቲ ድዅዒ ብምንጻግ፡ 
ውጽኢቱ ድማ ምስ ዝዀነ ፈሳሲ ድዅዒ 
ዘይንጸጎ መቈጻጸሪ ብምውድዳር እዩ 
ተኻይዱ። ውጽኢት ናይ ነፍሲ-ወከፍ 
መጽናዕቲ ድማ ብመገዲ ኣብ ኩለን 
ዞባታት ዝርከቡ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ 
እዩ ዝቐርብ። መጠን እቶት ናይ ነፍሲ-
ወከፍ ፈተነ ድማ ካብቲ ዘይተነጽገሉ 
ብተዛማዲ ዝዓበየ ኰይኑ ተረኺቡ። ብኣሃዝ 
ንምግላጹ ድማ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 
ድንሽ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ምጥቃም ፈሳሲ 
ድዅዒ ዓሳ ናይ 38 ሚእታዊት ዕብየት፡ 
ናይ ፈሳሲ ድዅዒ ጻህያይ ባሕሪ ፈተነ 
ናይ 25 ሚእታዊት ዕብየት፡ ሕውስዋስ 
ናይ ክልቲኦም ፈሰስቲ ድዅዒ ድማ ናይ 
29 ሚእታዊት ወሰኽ ምህርቲ ከመዝግብ 
ክኢሉ። ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 
ድንሽ ዝተገብረ ፈተነ ናይ 50 ሚእታዊት 
ወሰኽ ኣብ ብቝሊ ድንሽ (Potato tu-
bers) ከርኢ ክኢሉ። 

እዞም ፈሰስቲ ድዅዒ ኣብ ዞባ ጋሽ 
ባርካ’ውን ኣብ ጉዕ በርበረ ተፈቲኖም 
እዮም። ንውጽኢቶም ብዝምልከት ድማ 
ናይ 20 ሚእታዊት ወሰኽ ምህርቲ ኣብ 
ርእሲ ምምዝጋቦም፡ እቶም ኣትክልቲ’ውን 
ካብ ሕማም ናጻ ብምዃን ኣብ ዕዳጋ ልዑል 
ጠለብ ዝረኸበ ኣዝዩ ፍሉይ ጕዕ ክህቡ 
ክኢሎም። ብተወሳኺ፡ ኣብ ትካል ምፍራይ 
ዕምባባ ኣስመራ፡ ኣብ ዕምባባታት ኣብ 
ዝተግብረ ፈተነ፡ ፈሳሲ ድዅዒ ዓሳ ኣብ 
ምምሕያሽ ንውሓት ጨንፈር፡ ምውሳኽ 
ዓቐን ዕምባባን ምጥጣዕ ኣቝጽልትን ኣዝዩ 

ርኡይ ለውጢ ክምዝገብ ተኻኢሉ። ኣብ 
ኣልፋ-ኣልፋ እውን ምስ ኣዜብ ትካል ጸባን 
ውጽኢቱን ብምትሕብባር ፈተነ ተኻዪዱ። 
ውጽኢት ናይቲ ፈተነ ከም ዘነጽሮ ድማ 
እቲ 100 ኪሎ ግራም ጥሉል ኣልፋ-ኣልፋ 
ብምምጋብ ዝርከብ ዝነበረ መጠን ጸባ፡ 
ካብ 60 ኪሎ ግራም ፈሳሲ ድዅዒ ዓሳ 
ዝተነጽገሉ ኣልፋ-ኣልፋ ክርከብ ተኻኢሉ።
 
• ዓቐን ምንጻግ ብዝምልከትከ?

- ሓረስቶት ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ተኽሊ 
ክጥቀምሉ ዝግባእ ግቡእ ዓቐን ኣነጻጽጋ 
ኣረጋጊጽና ንምፍላጥ፡ ገና ኣብ ሃገራዊ 
ኢንስቲትዩት ሕርሻዊ ምርምር - ሓልሓለ 
መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ ንርከብ። እቲ 
መጽናዕቲ ንግዚኡ ኣብ ስርናይ፡ ድንሽን 
ጕዕ በርበረን ኣተኵሩ ብእተፈላለየ ዓቐናት 
እና’ቃጠንካ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ንዕኡ 
መበገሲ ዝኸውን መባእታዊ ምርምርን 
ፈተነን ግና ኣብ ቀጽሪ ማእከላይ ቤት 
ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ እዩ 
ተኻይዱ። ነቲ ውጽኢት ናይቲ መባእታዊ 
ፈተነ ድሕሪ ብግቡእ ምቕማር ድማ 20 
ሚሊ ሊትሮ ፈሳሲ ድዅዒ ጻህያይ ባሕሪ 
ኣብ ሓደ ሊትሮ ጽሩይ ማይ፡ 30 ሚሊ 
ሊትር ፈሳሲ ድዅዒ ዓሳ ኸኣ ኣብ ሓደ 
ሊትሮ ጽሩይ ማይ ብምቅጣን ከም መበገሲ 
ተወሲዱ ይስርሓሉ ኣሎ።

• ፈስስቲ ድዅዒ ብዝለዓለ ደረጃ 
ንምፍራይ ብሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ 
ተታሒዞም ዘለዉ መደባት ክትገልጸልና?

- ኣቐዲመ ከም ዝገለጽኩዎ፡ ክሳዕ ሕጂ 
ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት፡ ንተራ ናይዞም 
ፈሰስቲ ድዅዒ ኣብ ምኽዕባት እቶት 
ዝውቱራት ብቝልታት ዝምስክር እዩ። 
ኣብ ንኣሽቱ ባዞታት ይዅን ኣብ ናይ 
ሕርሻ ቃጽዖታት ዝተኻየዱ ፈተነታት 
ተስፋ ዝህብ ውጽኢት እዩ ተረኺብዎም። 
ቀጺሉ ኣብ ሰፋሕቲ ናይ ሓረስቶት 
መሬት ዝተኻየደ ፈተነታት እውን ብዝያዳ 

እወታዊ ውጽኢት ተረኺብዎ እዩ። በዚ 
መሰረት፡ ሚኒስትሪታት ሃብቲ ባሕርን 
ሕርሻን ብሓባር ነዞም ፈሰስቲ ድዅዒ 
ብዝለዓለ ደረጃን ዓቐንን ንምፍራዮም 
ኣብ ንጡፍ ስራሕ ይርከቡ። ሚኒስትሪ 
ሃብቲ ባሕሪ ንኣብነት፡ ብዙሕ ገንዘብን 
ጉልበትን ብምፍሳስ፡ ጸጋታት ባሕሪ 
ብዝግባእ ኣብ መዓላ ዝውዕልሉ መገዲ 
ንምጥጣሕ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ። ነቲ 
ስራሕ ንምቅልጣፍ ድማ ድሮ ብጨንፈር 
ምህንድስናን ቴክኒካዊ ስርሓትን ናይቲ 
ሚኒስትሪ፡ ሓንቲ ዓሳ ንምጥሓን እተገልግል 
ማሽን ተሰኒዓ ኣብ ስራሕ ውዒላ ኣላ። እዛ 
ማሽን ኣብ ሰዓት ኣስታት ሓደ ቶን ዓሳ 
ክትጥሕን ትኽእል ብምዃና፡ ነቲ ብጉልበት 
ክዕየ ዝጸንሐ ስራሕ ዓብዪ ኣሳልጦ ክትህቦ 
ክኢላ እያ።

ብተወሳኺ፡ ምጥቃም እዞም ጸጋታት፡ 
ብፍላይ ከኣ ጻህያይ ባሕሪ፡ ነቲ ኣብ 
ገማግም ባሕሪ ዝነብር ህዝብና ከም ምንጪ 
እቶት ኰይኑ ከገልግል ስለ ዝጀመረ 
ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣድህቦ ሂቡ 
ይሰርሓሉ ኣሎ። እዝን ካልእን ተደማሚሩ፡ 
እዚ ሚኒስትሪ ኣብዚ እዋን ኣብ ወርሒ 
ኣስታት 10 ሽሕ ሊትሮ ፈሳሲ ድዅዒ ናይ 
ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዋ ንእስ ዝበለት ትካል 
ኣብ ምድላው ይርከብ። ኣብ ቀጻሊ ድማ 
ዘድሊ ማሽነሪታትን ቀረባትን ብምውዳድ፡ 
ንዝለዓለ መፍረ እዞም ፈሰስቲ ድዅዒ 
ክሰርሕ እዩ።     

• ብቕዓትን ደረጃን ናይዞም ዝፈርዩ ዘለዉ 
ፈሰስቲ ድዅዒ ንምርግጋጽ እትኽተልዎ 
ስነ-ፍልጠታዊ ኣገባብ ከመይ ይመስል?

- እቲ መሰረታዊ ኣገባብ ካብ ነፍሲ-ወከፍ 
ፈሳሲ ድዅዒ ቅምሶ ብምውሳድ እንገብሮ 
መርመራ እዩ። ቅምሶና ናብ ሃገራዊ 
ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ - ሓልሓለ 
ተላኢኹ ዘድሊ ናይ ትሕዝቶ መርመራ 
ይግበረሉ። ብዛዕባ ምስ ተጓዳእቲ ታህዋስያን 
ዝምልከት ድማ ተመሳሳሊ ቅምሶ ተወሲዱ 

ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን 
ብቝልን ይምርመር። ብተወሳኺ፡ ዝድለ 
ብቕዓት ንምርግጋጽን ንምውድዳርን 
ተመሳሳሊ ቅምሶ ናብ ካልኦት ካብ ኤርትራ 
ወጻኢ ዘለዋ ትካላት ተላኢኹ መርመራ 
ይግበረሉ እዩ። ንኣብነት፡ ምስ ትካል መፍረ 
ኮምፖስት ሳወይና ብምትሕብባር፡ ቅምሶ 
ናብ ቤተ ምርምር ካርቱም ዩኒቨርስቲ 
ተላኢኹ ከም ዝምርመር ተገይሩ። 
ጐድኒ-ጐድኒ’ዚ ድማ ንምፍራይ እዞም 
ፈሰስቲ ድዅዒ ዘድሊ ንዋትን ዓቕሚ 
ሰብን ብምውዳድ፡ ሓደ ጽፉፍ መስርሕ 
መፍረ ዝኽተል ኣገባብ ነተኣታቱ ኣሎና። 
ምውሓስ ድሕነት ናይቶም ኣብቲ ስራሕ 
ዝሳተፉ ኣባላት’ውን ኣገዳሲ ስለዝዀነ፡ ምስ 
ክፍሊ ኣገልግሎት ቍጽጽርን ሕጋጋትን 
ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምዃን፡ ንኣባላት ዘድሊ 
መከላኸሊ በጃ ኽዳን፡ ናውቲ ቀዳማይ 
ረዲኤትን ካልእ ምስኡ ተኣሳሲሮም ዝኸዱ 
ከም መጥፍኢ ሓዊ ዝኣመሰሉ ናውቲ ኣብ 
ምድላው ንርከብ።

  • ነቲ ካብ ፈሰስቲ ድዅዒ ዝወጽእ 
ጐሓፍ ወይ ተረፈ-ምህርቲ ብኸመይ 
ትውግኑዎ?

- ዋላ’ኳ እዚ ነፍርዮ ዘሎና ፈሳሲ ድዅዒ 
ባህርያዊ እንተዀነ፡ ኣብ መወዳእታ 
ናይቲ መስርሕ ዝወጽእ ጐሓፍ ክህሉ 
ናይ ግድን’ዩ። እቲ ጐሓፍ፡ ግለት ናይ 
ጻህያይ ባሕርን ተረፍ-መረፍ ኣዕጽምቲ 
ናይ ዓሳን ዝሓዘ እዩ። ነዚ ድማ ከም 
ብሓድሽ ናብ ኮምፖስት ብምቕያር፡ ካልእ 
ኣብ ሕርሻ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል 
ፍርያት ኣብ ምፍራይ ንርከብ። ነዚ ጐሓፍ 
ናብ ኮምፖስት ንምቕያር ድማ ካብ 
ትካል መፍረ ኮምፖስት ሳወይና-ካርቱም 
ዝመጸ ላዕለዋይ ክኢላ ኮምፖስት ኣቶ 
ፍቓዱ ተስፋሚካኤል ንኣባላት ሚኒስትሪ 
ሃብቲ ባሕሪ ዘድሊ ስልጠና ብምሃብ፡ ከም 
መፈተኒ 5 ኲቢክ ሜተር ኮምፖስት ክነዳሉ 
ክኢልና ኣለና። ብቕዓትን ደረጃን ናይዚ 
ኮምፖስት ንኽምርመር ቅምሶ ተወሲዱ 
ናብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ 
ሓልሓለ ተላኢኹ ኣሎ። ነቲ ጐሓፍ ናብ 
ኮምፖስት ምቕያር፡ ጨና ኣብ ምቍጽጻር 
እውን ዓብዪ ግደ እዩ ዘለዎ። ስለዚ እቲ 
ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ምፍራይ እዞም 
ፈሰስቲ ድዅዒ ዝኽተሎ ዘሎ መስርሕ 
“ዜሮ ብኽነት” ብዝብል መሪሕ ቴማ 
ተማእዚኑ፡ ኵሉ ኣብቲ መስርሕ ዝኣቱ ናብ 
ፍርያት ብዝቕይር መገዲ እዩ ዝኸይድ 
ዘሎ።

• ኣብ መወዳእታ ክተመሓላልፎ እትደሊ 
መልእኽቲ ወይ ለበዋ እንተ’ሎ።

- እዚ ብኽልቲኡ ሚኒስትሪታትን ካልኦት 
ግዱሳት ትካላትን ውልቀሰባትን ተወሲዱ 
ዘሎ ተበግሶ፡ ውሑስን ዘላቕን ኰይኑ 
ብዝለዓለ ኣድማዕነት ንኽቕጽል፡ ናይ 
ብሕቲ ኣፍረይቲ ይዅኑ ኣብ ካልኦት 
ትካላት መንግስቲ ዘለዉ ክኢላታት 
ኣበርክቶ ክገብሩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክዝንጋዕ 
የብሉን። ብሕልፊ ኣብ ዝካየድ ምርምር፡ 
ዝሓሸን ዝበለጸን ውድዓዊ ውጽኢት 
ክርከቦ ምእንቲ፡ ዕሙቕ ዝበለ ዕቱብ 
መጽናዕቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።

***

ባህርያዊ ፈሳሲ ድዅዒ ባሕሪ
ነቶም ምስ መኻዕበቲ እቶትን ጸረ ባልዕ መድሃኒታትን ተተሓሒዞም ዝመጽኡ ጸገማት ንምፍታሕ ከምኡ’ውን ባህርያዊ 
ድዅዕን ጸረ-ባልዕን ንምፍራይ ዝዕላማኣ፡ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ፡ ኮሌጃትን ናይ ውልቂ ትካላትን 
ብዝተዋጽኡ ክኢላታት ዝቘመት ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከም እትርከብ ይፍለጥ። ንጡፍ ኣባል ናይዛ ሽማግለ 
ዝዀነ ኣቶ ተመስገን ገብረመስቀል፡ ነቲ ዝሰርሓሉ ትካል - ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ማይ-ነፍሕን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ወኪሉ፡ 
ብዛዕባ ምድላው ፈሰስቲ ድዅዒ ካብ ጸጋታት ባሕሪ ኣመልኪቱ ንመጽሔት ፍረ-ጻዕሪ ዝሃቦ መብርሂ ይስዕብ፦
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ንጥፈታት ትካል ‘መውል’ ኣብ 2022ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም

ዕላማ መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን 
(መውል)፡ ኣብ ርሑቕ ገጠራት፡ ሓውሲ 
ከተማታትን ከተማታትን ዝነብሩ እሞ 
ብሰንኪ ራሕቂ ቦታ፡ ትሕጃ ገንዘብን 
ካልእን ናይ ምልቃሕ ዕድል ዘይብሎም 
ዜጋታት፡ ኣብ ከባቢኦም ካብ ዝርከባ 
ወግዓውያን ፊናንሳውያን ትካላት ብቐሊሉ 
ናይ ገንዘብ ልቓሕ ክረኽቡሉ ዝኽእሉ 
ዕድል ንምፍጣር እዩ። ብተወሳኺ፡ 
ንደሞዝተኛታት ሰራሕተኛታት 
መንግስቲን ብሕታውያን ትካላትን፡ 
ንዘጓንፍዎም ወቕታውያን ኰነ ሃንደበታዊ 
ወጻኢታት ዝሓቱ ኣጋጣሚታትን 

ካልእ ማሕበራዊ ግዴታታትን፡ ሽግሮም 
ክፈትሑ ዝሕግዞም ቀስ እናበሉ ካብ 
ደሞዞም ዝኸፍልዎ ናይ ልቓሕ ዕድል 
ክረኽቡ ይሕግዞም። ብዘይካ’ዚ’ ዝተጣየሱ 
ዜጋታት ብምኽንያት ሕጽረት ገንዘብ ካብ 
ድሌታቶም መታን ከይዕንቀጹ፡ ዕድል 
ልቓሕ ረኺቦም ኣፍረይቲ ንምግባሮም 
ይሰርሕ። ካብኡ ናብኡ ድማ ደቂ-ኣንስትዮ 
ዝያዳ ተጠቀምቲ ክዀና ፍሉይ ቆላሕታ 
ክግበረለን መውል ዝሰርሓሉ ኣገባብ እዩ።   
ትካል መውል፡ “ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ 

ካብ ኣፍራይነት ዝበኵር ዜጋ ኣይክህሉን 
እዩ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ 
ብ4 መጋቢት 2023፡ ገምጋም ንጥፈታት 
ስራሕ ዓመተ 2022፡ ኣብ ኣስመራ 
ኣቃኒዑ ነይሩ። ኣብ መኽፈቲ እቲ መደብ፡ 
ፈለማ ጸብጻብ ንጥፈታት ክፍሊ ኦፕረሽን 
እዩ፡ ብሓላፊ ናይ’ቲ ክፍሊ ኣቶ ታደለ 
ተኸስተ ቀሪቡ። ኣቶ ታደለ ኣብ ጸብጻቡ፡ 
ንራኢ፡ ተልእኾን ክብሪታትን መውል 
ድሕሪ ምዝርዛር፡ ትካሎም ብጒጅለን 
ብውልቂን ክልተ ዓይነት ኣተዓዳድላ 
ልቓሕ ከምዝኽተል ጠቒሱ፡ ብኡ መንጽር 
ድማ፡ ኣብ ክልቲኦም ኣገባባት ዝኽተሎ 
ኣወሃህባ ገንዘብ ሓደ ከምዘይኰነ ሓቢሩ። 
በዚ መዳይ፡ መጠን ናይ’ቲ ብደረጃ 
ጒጅለ ዝወሃብ ልቓሕ፡ ብሓሙሽተ 
ዝተፈላለየ ናይ ልቓሕ ዑደታት ተዘርጊሑ 
ዝትግበር ኰይኑ፡ ካብ 6 ሽሕ ክሳብ 20 
ሽሕ ናቕፋ ይበጽሕ። ተኻፈልቲ ናይ’ዚ 
መደብ ብቐንዱ፡ ስኡናትን ተመኩሮ 
ስራሕ ዘይብሎምን ኰይኖም፡ ተጠርኒፎም 
ዝረኽብዎ ዕድል እዩ። ኣብ’ዚ ኣገባብ፡ 
ኣባላት ነንሓድሕዶም ክወሓሓሱ ይግበር። 
ትሕጃ ከትሕዙ ግን ኣይሕተቱን እዮም። 
ብኣንጻር’ዚ፡ እቲ ብውልቂ ዝወሃብ መደብ 
ልቓሕ፡ ካብ ናይ ጒጅለ ለቓሕ ንዝሰጋገሩ 
ነባራት ዓማዊልን፡ ቅጥዕታት መውል 
ዘማልኡን ዝተበገሰ ትካል ዘለዎምን ወይ 
ድማ ክምዝምዝዎ ዝኽእሉ ፍሉይ 
ክእለት ዝውንኑ ሓደስቲ ተለቃሕቲ 
ኣባላት ዝወሃብ እዩ። መጠን ናይ’ቲ በዚ 
ኣገባብ ዝወሃብ ልቓሕ፡ ካብ 30 ሽሕ ክሳብ 
150 ሽሕ ናቕፋ ዝበጽሕ ኰይኑ፡ እናዓበየ 
ዝቕጽል ብሸሞንተ እብረ (ዑደት) ከኣ 
ዝፍጸም እዩ።    
መምርሒ መውል ከምዘነጽሮ፡ 

ወግዓዊ ስራሑ ካብ ዝጅምር ክሳብ 
መወዳእታ 2005 ኣብ ዝነበራ ዓመታት፡ 
ንሰራሕተኛታት መንግስትን ብሕታውያን 

ትካላትን ክልቅሑ ዘፍቅድ ኣይነበረን። 
ካብ መጀመርታ 2006 ጀሚሩ ግን፡ 
እዚ ኵነታት ብመጽናዕቲ ተደጊፉ፡ እዞም 
ዝተጠቕሱ ኣካላት ንድሌቶምን ዓቕሞምን 
ኣብ ግምት ዘእቱ ሓድሽ ናይ ልቓሕ 
መደብ ኣተኣታትዩ ክሰርሓሉ ተበጊሱ። 
እዚ ኣገባብ እዚ፡ ነፍሲ-ወከፍ ሰራሕተኛ 
ተለቃሒ፡ ካብ ወርሓዊ ደሞዙ እናተቘረጸ 
ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ዓመት ዝኸፍሎ 
ኰይኑ፡ ካብ 40 ሽሕ ናቕፋ ዘይበዝሕ 
ክልቃሕ ዘፍቅድ እዩ። 
ዓማዊል ተለቃሕቲ መውል፡ ልቓሕ 

ቅድሚ ምውሳዶም፡ 10 ሚእታዊት 
ናይቲ ዝጸደቐሎም መጠን ገንዘብ 
ልቓሕ ከዋህልሉ ይሕተቱ። ዝነበሮም 
ልቓሖም ምሉእ ብምሉእ ከፊሎም ድሕሪ 
ምውዳኦም፡ ካብ ዓሚልነት ከስሕቡ ምስ 
ዝደልዩ፡ መምርሒ ባንክ ኤርትራ 
ብዝእዝዞ መሰረት፡ ውህለላኦም ምስ ወለዱ 
ተጸብጺቡ ይምለሰሎም።
መውል ኣብ ክፍሊት ወለድ 

ዝጥቀመሎም ኣገባባት ኣለውዎ። ሓደ 
ካብኦም፡ ናብ ርሑቕ ገጠራት፡ ሓውሲ-
ከተማታትን ከተማታትን እናተጓዕዘ 
ንዓማዊል ዝህቦ ኣገልግሎት እዩ። ነዚ 
ክዓምም ብዙሕ ወጻኢታት ይገብር። 
ንዘውጽኦ ንምሽፋን ድማ፡ ካብ ዝዝርግሖ 
ገንዘብ ወለድ 16 ሚእታዊት ይሓስብ። 
እዚ መስርሕ ኣከፋፍላ እዚ፡ ብ“ጎዳሊ 
ሕሳብ” ዝብል ኣገባብ’ዩ ዝቕመር። እዚ 
ማለት ዓማዊል ብመሰረት ውዕሎም፡ 
ዕዳኦም ኣብ መዓልቶም ዝኸፍሉ ምስ 
ዝዀኑ፡ ኣብ ክንዲ ወርሓዊ 16 ሚእታዊት፡ 
8.8 ሚእታዊት፡ ኣብ ርብዒ ዓመት 10.2 
ሚእታዊት፡ ኣብ ፍርቂ ዓመታዊ 12.1 
ሚእታዊት ክጐድለሎም ይኽእል።      
ሰራሕተኛታት መንግስቲን ብሕታውያን 

ትካላትን ግን፡ ብጸፊሕ (Flat Rate) 
ዝቕመር ኰይኑ፡ ናይ’ቲ ዝወሰድዎ መጠን 
ልቓሕ ዓመታዊ 7 ሚእታዊት ወለድ 
እዮም ዝኸፍሉ። ካብ’ዚ 1 ሚእታዊት 
ተለቃሒ ብሞት ምስ ዝፍለ፡ ንስድራ-ቤቱን 
ዋሕሱን ካብ ዕዳ ናጻ ዝገብር መድሕን 
እዩ። እዚ ግን፡ ነቶም ዕዳኦም ብስሩዕ 
ዝኸፍሉ ዓማዊል ጥራይ ዝምልከት እዩ።  
መውል ኣብ 2022 ክትግብሮም 

ሒዝዎም ዝተበገሰ ውጥናት ስራሕ 
እንታይ ይመስሉ ነይሮም? እንተደኣ ኢልና፡ 
ብመሰረት ጸብጻብ ኣቶ ታደለ፡ 11 ሓደስቲ 
ዓዳውያን ባንክ መስሪትካ፡ ቊጽረን ናብ 
762 ክብ ምባል፣ ቊጽሪ ተለቃሕቲ ድማ 
ናብ 70,696 ምብጻሕ፣ 209.7 ሚልዮን 
ናቕፋ ዘርጊሕካ፡ ኣብ ኢድ ዓማዊል ካብ 
ዝነበረ 179.9 ሚልዮን ናቕፋ ቀንዲ ማል 
ገንዘቡ መሊስካ፡ ሚዛን ልቓሕ ናብ 295.7 
ሚልዮን ምድያብ፣ 43.4 ሚልዮን ናቕፋ 
ካብ ወለድ፡ 2.1 ሚልዮን ናቕፋ ድማ 
ካብ ካልእ - ብድምር ንኣታዊታት ብ45.5 
ሚልዮን ናቕፋ ክብ ምባል፣ 6 ሚልዮን 
ናቕፋ ካብ ውህለላ፡ 9.7 ሚልዮን ናቕፋ 
ምስሓብ ውህለላ፡ 495.5 ሽሕ ናቕፋ 
ወለድ ውህለላ ከፊልካ ከኣ፡ ሚዛን ውህለላ 
ናብ 44.1 ሚልዮን ክብ ምባል፡ ካብ’ቶም 
ዝነበሩ ውጥናቱ እዮም።  
ኦፐረሽናዊ ቅርጺ መውል፡ ዝርጋሐኡ 

ኣብ ኵለን ዞባታት ሃገርና እዩ። 
ጂኦግራፍያዊ ዝርገሐኡ ድማ፡ ኣብ 67 
ንኡሳን ዞባታትን ኣብ 628 ምምሕዳር 
ከባቢታትን ኰይኑ፡ ኣብ 2013 ዓዲታት 
ድማ ኣገልግሎት ይህብ። ዛጊት 73,542 
ዓማዊል ዘለዉዎ መውል፡ ኣብዚ ሕጂ 
እዋን፡ ኣብ 23 ጨናፍር ዝጥርነፋ 777 
ዓዳዊ ባንክ ንዓማዊሉ ኣገልግሎት ኣብ 
ምሃብ ይርከባ። መጠን ዝርግሐ ልቓሕ 
መውል ኣብ 2022 ከኣ፡ ንሰራሕተኛ 40.1 

ሚእታዊት፡ ብጒጅለ 42.2 ሚእታዊት፡ 
ብውልቂ ድማ 17.8 ሚእታዊት ምንባሩ 
ኣቶ ታደለ የነጽር። ካብ ጠቕላላ ዓማዊል፡ 
እተን 52.5 ሚእታዊት ደቀንስትዮ ነይረን። 
ሚዛን ውህለላን ትግባረን ውጥን 2022 

ምስ ናይ 2021 ክንጻጸር እንከሎ፡ ኣብ 
2021፡ 47.9 ሚልዮን ናቕፋ፣ ኣብ 2022 
ድማ 49.2 ሚልዮን ናቕፋ ነይሩ። እዚ 
ኸኣ 2.7 ሚእታዊት ዕብየት ኣርእዩ ማለት 
እዩ።          

ኣብ መጠቓለሊ ዝርግሐን ምእካብን 
ልቓሕን ውህለላን መውል ብደረጃ 
ኣቃውማ ዞባታት ከኣ ነዚ ዝስዕብ 
ይመስል። ዞባ ማእከል 24.3 ሚእታዊት፡ 
ዞባ ጋሽ ባርካ (ባረንቱ) 17.8 ሚእታዊት፡ 
ዞባ ዓንሰባ 17.7 ሚእታዊት፡ ዞባ ጋሽ ባርካ 
(ተሰነይ) 13.6 ሚእታዊት፡ ዞባ ደቡብ 13.4 
ሚእታዊት፡ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 
13.2 ሚእታዊት ነይሩ።      
ካልእ፡ ገለ ካብ’ቶም ኣብታ ዓመት ካብ 

ዝተተግበሩ መደባት መውል፡ ን58 ወከልቲ 
ልቓሕን ተሓዝቲ ገንዘብን ንኣባላቱ፡ ኣብ 
ስራሓኦም ዝሕግዞም ስልጠና ሂቡዎም፣ 
ኣብ መምርሒታት ኰነ ኣብ ቅጥዒታት 
ክፍሊ ኦፐረሽን ምምሕያሻት ገይሩ፣ ካብ 
ዞባታት ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት 
ዝተላእኩ ጸብጻባት ከኣ ደቂቕ ቁጽጽር 
ገይሩሎም ዝብሉ ይርከብዎም። ሕጽረታት 
ዓቕሚ-ሰብ፡ መጐዓዝያ፡ ኤለክትሪክ፡ ጽበት 
ቤት ጽሕፈት (ኣብ ዞባ ማእከል)፡ ሕጽረት 
ፎቶ ኮፕየር፡ ፕሪንተርን ፋክስን፡ መዓልቱ 
ዘሕለፈ ዘይተመለሰ ልቓሕ፡ ብሲስተም 
ዘይተሓገዘ ኣተሓሕዛ ሰራሕተኛ ወዘተ፡ 
ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት 
ከምዝነበርዎ እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ 
በሪሁ።     
ገለ ካብ’ቶም ኣብ ዓመተ 2023 ክካየዱ 

ከም እማመ መደባት ስራሕ ተታሒዞም 
ዘለዉ ከኣ፡ ኣብ ዞባታት ምክትታልን 
ቊጽጽርን ምክያድ፣ መዓልቱ ኣብ ዘሕለፈ 
ልቓሕ ኣተኲርካ ምስራሕ፣ ምምስራት 
ጨናፍር ልቓሕ ሰራሕተኛታት፣ 
ሰራሕተኛታት ከም ኣድማዕነቶም 
ክሰርሑሉ ኣብ ዝኽእሉ ስራሕ ዳግመ 
ስርርዕ ምክያድ፣ ብመንገዲ ሰሚናራትን 
ካልኦት ኣገባባትን ህዝብን መሻርኽቲን 
ኣፍልጦኦም ኣብ ኣሰራርሓ መውል 

ንምዕባይ ጐስጓሳት ምሕያል ዝብሉ 
ይርከብዎም። 
ሓላፊት ጨንፈር ምምሕዳር መውል 

ወ/ሮ ለተኺዳን ዑቕባስላሰ ብግደኣ፡ 
ንሓፈሻዊ ዕማማት ናይ’ቲ ጨንፈር 
ኣመልኪታ፡ ዓቕሚ ሰቡን ኣብ ትሕቲኡ 
ዝነጥፋ ኣሃዱታትን ድሕሪ ምዝርዛር፡ ኣብ 
ዓመተ 2022 ዝተተግበሩ መደባት ስራሕ 
ናይ’ቲ ጨንፈር ኣቕሪባ። ወ/ሮ ለተኺዳን፡ 
ኣብ’ቲ ዘሰላሰልዎ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት፡ 
ዝተፈላለዩ ጽግናታት ተሽከርከርቲ፡ ጽሬት፡ 
ምክትታል ሰራሕተኛታትን ጠለባት 
ስራሖም ምምላእን ምትግባርን፡ ምጽፋፍ 
ዝደልዩ ስርሓት ምክያድን ምክትታልን፡ 
ብዞባታት ይዅን ብማእከላይ ቤት 
ጽሕፈት ዝተሓተቱ ጠለባት ምክያድ 
ወዘተ፡ ካብ’ቶም ዝዓመምዎም ስራሓት 
ምንባሮም ሓቢራ። 
ኣብ ዕቃበ ንብረት ዝምልከት ከኣ፡ 

ብመሰረት ጠለባት ኵለን ዞባታት፡ ብርክት 
ዝበሉ ስራሓት ብመልክዕ ሰነድ ተዳልዮም 
ነንዝምልከቶም ተዋሂቦም፣ ሰነዳት ቅብሊትን 
ክፍሊትን ልቓሕ ኣብ ናይ ሕትመት 
ጌጋታት ከየጋጥም ብግቡእ ድሕሪ 
ምፍታሽ፡ ተጠሪዞም ናብቲ ዝምልከቶ 
ከምዝለኣኹ ተገይሮም፣ ዝተፈላለዩ 
መሰረታውያን ሰነዳት መውል ኣብ ሳቡር 

ተሓቲሞም፣ መስርሕ ፍቕዲ ንብረት 
ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ተኻይዱ ዝብሉ 
ብርክት ዝበሉ ንጥፈታት ተሰላሲሎም 
እዮም። 
ኣብ መስርሕ ስነዳ ዝተተግበሩ መደባት 

ኣመልኪታ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ወ/ሮ 
ለተኺዳን፡ ካብ 2014 ክሳብ 2022፡ ዞባታት 
ካብ መኽዘን ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት 
ዝወሰዳኦን ዝመለሳኦን ሰነዳት ቅብሊትን 
ክፍሊትን ብዕምቈት ተፈቲሾም፡ ዝውገኑ 
ከምእተወገኑ ኣረዲኣ። ንምጽራይ ውልቀ 

ሰነድ ዓሚል ብዞባታት ዝቐረቡ ሕቶታት 
እውን መልሲ ከምእተዋህቦም ሓቢራ። 
ብተወሳኺ፡ ካብ ዓመተ 1996 ክሳብ 
2006 ልቓሖምን ውህለላኦምን ናይ 
ዝዓጸዉ ተለቃሕቲ ሌጀራት ዞባታት 
ምጽራይ ተገይሩን ሕሉፍ ታሪኽ ለቓሕ 
ኣብ ኮምፕዩተር ተሰኒዱን ኣብ ምጽፋፍ 
ይርከብ። ካልእ፡ ኣብ መስርሕ ምጽፋፍ 
ዝርከብ ሰነዳት፡ ካብ 2007 ክሳብ 2012 
ተለቂሖም ዕዳኦም ናይ ዘይዓጸዉ 
ዓማዊል ዝምልከት ብርክት ዝበሉ ስርሓት 
ከምእተሰላሰሉ ድማ ጸብጺባ። 
ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ 2022 ብሉጽ 

ስራሕ ዘካየዳ ጨናፍር፡ ናይ ገንዘብ 
ሽልማትን ምስክር ወረቐትን ካብ ኢድ 
ግዝያዊ ኣካያዲ ስራሕ መውል ኣቶ ታፍላ 
ኣስመሮም ተቐቢለን። 
ኣብ ሓምለ 1996 ዝቖመ መንግስታዊ 

ፊናንሳዊ ትካል መውል፡ ብ311 
ሰራሕተኛታት እዩ ንጥፈታቱ ኣብ 
ምስልሳል ዝርከብ ዘሎ። ንቐዳሞት 
ሓሙሽተ ዓመታት፡ ከም ኣካል ደገፍ 
ንኮማዊ ልምዓት ኤርትራ (ECDF)፡ ኣብ 
ትሕቲ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ኰይኑ 
ድሕሪ ምንጣፍ፡ ካብ 2002 ኣብ ትሕቲ 
ጽላል ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት ይነጥፍ 
ኣሎ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

11 መጋቢት 2023 - ገጽ 5መበል 32 ዓመት ቁ.165

ዓይንን ብርክንዛንታ
ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

እዩ። ብሰንኪ ኲናት ተመዛቢሎም ዝነበሩ 
ህዝብታት ነናብ ዓዶም ተመልሱ። 

ካብቶም ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ክልተ 
ስድራ ቤት እንዳ ኣቦይ ኪዳነን ኣቦይ 
ኣብራሃምን ዝበሃሉ ነበሩ። እዞም ክልተ 
ስድራ ደቂ ሓደ ዓዲ ኮይኖም፡ ኣዝዮም 
ድማ ይፋተዉ ነበሩ። ፍቕሪ ናይዞም 
ክልተ ስድራቤት ኣብ ዓበይቲ ከይተሓጽረ 
ናብ  ደቆም’ውን ሰገረ። 

የማነን ሃይለን በቲ ናይ ኣቦታቶምን 
ኣዴታቶምን ፍቕሪ ኣብ ነንሕድሕዶም 
ደስ ዘብል ዕርክነት መስረቱ። ክልቲኦም 
ኣዝዮም ዝፋተዉ ኣዕሩኽ ኮኑ። ክልቲኦም 
ብሓባር ማይ ይወርዱ፡ ብሓባር ጤለ-በጊዕ 
ሒዞም ይወፍሩ። ኮታ ኩሉ ስርሓቶም 
ብሓባር የሳልጥዎ ነበሩ።

ብፍቕሪ የማነን ሃይለን ዘይዛረብ ሰብ 
ኣይነበረን። ትምህርቲ ኣብ ዘይህልወሉ 
ግዜ ብሓባር ጤለ-በጊዕ ይወፍሩ’ሞ፡ 
ንበረኻ ሒዞሞ ዝኸዱ መግቢ ብሓባር 
ኮይኖም ይምገብዎ። ኣብ ነንሕድሕዶም 
ጽቡቕ ፍቕሪ ነገሰ። ክልቲኦም መዛኑ ደቂ 
ዓሰርተ ክልተ ዓመት እዮም። ኣብ ሓደ 
ቤት ትምህርቲ ድማ ይመሃሩ።

ከምዚ ኢሎም ብሓባር እናነበሩ፡ 
ሓደ መዓልቲ የማነን ሃይለን ጥሪቶም 
ሒዞም ናብቲ ናብ ሸነኽ ደቡብ ዝርከብ 
በረኻ ዓዶም ወፈሩ። እናዕለሉን ብፋጻ 

እናደረፉን ኣብ ዝዘናግዑሉ ዝነበሩ ድማ፡ 
የማነ ናብ መሬት ገጹ ጠመተ። ኣብ 
ቅድሚኡ ድማ ፍርቃ ዝተቐብረት ሓጺን 
ርኣየ።

ዓው ኢሉ ድማ፡ “ሃይለ ዓርከይ 
መጻወቲ ረኺበ፡” እናበለ ደኒኑ ክፍሕራ 
ጀመረ። እታ ሓጺን እንታይ ከምዝኾነት 
ፈጺሙ ኣይፈለጠን።

ሃይለ፡ ካብቲ ዝነበሮ ብጒያ ተጸንበሮ። 
ኣብ ጥቕኡ ምስ በጽሐ ድማ፡ 

“እስከላ ክርእያ፡” ብምባል ደኒኑ ርኣያ። 
ናብ የማነ ዓርኩ እናጠመተ ድማ፡ 

“እዋእ እዚኣ ደኣ ጽብቕቲ መጻወቲት 
ትመስል” ወሰኸ ሃይለ፡ እታ ሓጺን 
ትርኢታ ደስ ስለዝበለቶ።

የማነ፡ “ሃይለ ዓርከይ እሞ እንታይ 
ንግበራ?” ሓተተ ንሃይለ ዓርኩ 
እናጠመተ።

ሃይለ፡ “እዚ ድኣ እንታይ ሕቶ 
ደሊኻሉ ኲዒትና ነውጽኣያ። ምስ 
ኣውጽኣናያ ድማ መጻወቲ ንገብራ፡” 
መለሰሉ ፍሽኽ እናበለ። በታ ዝረኸብዋ 
መጻወቲ ተሓጒሱ ነበረ።

የማነ፡ “ጽቡቕ በል ንዅዓታ፡” በቲ 
ሒዝዎ ዝነበረ በትሪ ክዅዕት ጀመረ።

ክልቲኦም ተሓባቢሮም ክፍሕሩዋ 
ጀመሩ። ኣጸቢቓ ውሽጢ ስለዘይነበረት፡ 
ፍሒሮም ካብ መሬት ኣውጽኡዋ።

በታ ርእዮማ ዘይፈልጡ ሓጺን 
ኣዝዮም ተገረሙ። ሕጉስ ድማ በሉ።

ሃይለ፡ “ኣንታ የማነ ዓርከይ ከመይ 

ጌርካ ርኢኻያ? ክንደይከ ክትጽብቕ እያ!” 
ሓተተ ነታ ኣብ የማናይ ኢዱ ሒዝዋ 
ዝነበረ በትሪ ኣብ ትሽትሹ እናቐርቀረ።

የማነ፡ “እዋእ! ኣጋጣሚ ናብዛ መሬት 
ቊሊሕ እንተበልኩስ ኣብኣ ጸኒሓትኒ። ሕጂ 
እንታይ ንግበራ? ጽብቕቲ መጻወቲት 

ድማ’ያ ትመስል፡” ተዛረበ ብታሕጓስ፡ ነታ 
ሒዝዋ ዝነበረ ሓጺን ገላቢጡ እናርኣየ።

ክልቲኦም እናተዘራረቡ እተን ጤለ-
በጊዕ ፋሕ ኢለን ሳዕሪ ይበልዓ ነበራ።

ሃይለ፡ “እሞ ቀጥቂጥና ኣብ ክልተ 
ንፍለያ። ኣብዚ ጫፋ’ኮ ዝፍታሕ ዘለዋ 

ትመስል፡” ነታ ሓጺን እናርኣየ ተዛረበ። 
ሃይለ እውን በታ ዝረኸብዋ ሓጺን 
ተሓጒሱ ነበረ። 

“ሕራይ!” ብታሕጓስ መለሰ የማነ።

ሃይለ፡ “እሞ ኣስሒት ከምጽእሞ ሽዑ 
ንቕጥቅጣ፡” ኢሉ ኣስሒት ክደሊ ካብ 

የማነ ርሓቐ። 

ሃይለ፡ ካብ የማነ ሓሙሽተ ሜትሮ 
ዝኸውን ምስ ርሓቐ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት 
ጸዕዳ ኣስሒት ረኸበ። ካብ መሬት ኣልዒሉ 
ድማ፡ “እንካ በል ጽብቕቲ ኣስሒት ረኺበ 
ኣለኹ፡” ብምባል ኣብታ ዝነበራ ኮይኑ ነታ 
እምኒ ሰንደወሉ።

የማነ፡ ነታ ኣስሒት ካብ መሬት 
ኣልዒሉ ክቕጥቅጣ ጀመረ። 

ሃይለ ድማ ናብኡ ገጹ ቀሪቡ፡ ሓፍ 
ኮፍ እናበለ ክርእዮ ጀመረ። 

የማነ፡ እታ ሓጺን ተራር ስለዝነበረት 
ደጋጊሙ ሃረማ። 

ድሕሪ ገለ ደቓይቕ እታ መጻወቲት 
ኢሎም ዝቕጥቅጥዋ ዝነበሩ ሓጺን፡ 
“ቡም!” ኢላ ተፈንጀረት። ኣብቲ ከባቢ 
ድማ ብርቱዕ ድምጺ ተሰምዐ።

ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ጓሶት ብጒያ 
ናብቲ ድምጺ ዝሰምዑሉ ቦታ ወሓዙ። 
ኣብ ማዕዶ ድማ ትኪ ክበንን ተዓዘቡ። 
ብስንባደ ምስ ቀረቡ፡ ዘይተጸበይዎ የማነን 
ሃይለን ተሃሪሞም ጸንሕዎም። ተሓጋጊዞም 
ተቐላጢፎም ናብታ ኣብቲ ዓዲ 
እትርከብ ማእከል ጥዕና ኣብጽሕዎም። 
ክልቲኦም ተሃስዮም ነበሩ። ኣብታ ዓዲ 
ቀዳማይ ረዲኤት ገይሮም ናብ ኣስመራ 
ልኣኽዎም። ኣብ ኣስመራ ምስ በጽሑ 
ድማ ግቡእ ሕክምና ተገብረሎም። 

ይቕጽል...

ንኡድ ስራሕ፡ ንምዕባለ ተማሃሮ
ዝኸበርኩም ተማሃሮ፡ ንሎሚ ኣብ ማሕበረ 

ኮም ዒታሮ (ኣስመራ) ተማሃሮ ንምትብባዕ 
ዓመታዊ ዝገብርዎ መደብ ኣሎ። ሎሚ 
ዓመት’ውን ኣብ ማሕበረ ኮም ዒታሮ ንዝነበሩ 
ተማሃሮ ገምጋም ውጽኢቶም ካብ 90% 
ነጥቢ ንላዕሊ ንዘምጽኡ ንምትብባዕ መደብ 
ተኻይዱ ነይሩ። እቲ መደብ ብዕለት 19 
ለካቲት 2023 እዩ ተኻይዱ። ኣብ ዓመተ 
ትምህርቲ 2021-2022 ዝመሃሩ ዝነበሩ 124 
ብሉጻት ተማሃሮ ድማ ተሸሊሞም። 
ማሕበረ ኮም ዒታሮ፡ ዓመታዊ ንዝገብርዎ 

ምትብባዕ ተማሃሮ ብምድናቕ፡ ካልኦት 
ማሕበረ ኮማት፡ ምምሕዳር ከባቢታት ኣሰሮም 
ክስዕቡ እናጸዋዕና፡ ንሎሚ ምስ ሰለስተ 
ተሸለምቲ ተማሃሮን ዋና ጸሓፊ ማሕበረ ኮም 
ዒታሮን ዕላል ገይርና ኣለና። ሰናይ ንባብ!!
* * *
ምስ ነብስኺ ከተላልይና?ምስ ነብስኺ ከተላልይና?
ስመይ ኤልዳና ሓድጉ ገብረኣምላኽ 

እበሃል። ዕለት 10-02-2012 ኣብ ኣስመራ 
ተወሊደ።
ኣበይ ትመሃሪ ኣለኺ?ኣበይ ትመሃሪ ኣለኺ?
ኣብዚ ዓመት ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ 

ላልምባ ተማሃሪት ራብዓይ ክፍሊ እየ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓንቲ ካብ ብሉጻት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓንቲ ካብ ብሉጻት 

ተማሃሮ ማሕበረ ኮም ዒታሮ ኴንኪ ተሸሊምኪ ተማሃሮ ማሕበረ ኮም ዒታሮ ኴንኪ ተሸሊምኪ 
ነይርኪ፡ ውጽኢትኪ ክንደይ ነይሩ?ነይርኪ፡ ውጽኢትኪ ክንደይ ነይሩ?
ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ እናተማሃርኩ ገምጋም 

ነጥበይ 97.5 ነይሩ። ልዕሊ 90% ስለዘምጻእኩ 
ድማ ተሸሊመ።
ናይ ሎሚ ዓመት ውጽኢት ቀዳማይ ናይ ሎሚ ዓመት ውጽኢት ቀዳማይ 

ሰሚስተር ከመይ ነይሩ?ሰሚስተር ከመይ ነይሩ?
ናይ ቀዳማይ ሰሚስተር ውጽኢተይ ጽቡቕ 

ነይሩ። እንግሊዝ 99፡ ቊጽሪ 100፡ ትግርኛ 98፡ 
ስነ ፍልጠት 100፡ ማሕበራዊ 97፡ ዜግነታዊ 
98 ኣምጺአ። ገምጋም ነጥበይ 97.6 እዩ። 
ካብ ክፍለይ ድማ ቀዳመይቲ ወጺአ ኣለኹ።
ኣብ ማሕበረ ኮም ዒታሮ ንብሉጻት ተማሃሮ ኣብ ማሕበረ ኮም ዒታሮ ንብሉጻት ተማሃሮ 

ዝገብርልኩም መተባብዒ እንታይ ረብሓ ዝገብርልኩም መተባብዒ እንታይ ረብሓ 
ኣለዎ?ኣለዎ?
ኣብ ነንሕድሕና ከምእንወዳደር ይገብረና። 

ነዚ ሽልማት ክንወስድ ድማ ኣበርቲዕና 
ከምእነጽንዕ ገይሩና። ንኽልተ ኢና ንወዳደር 
- ኣብ ቤት ትምህርቲ ብልጫ ክንወስድ 
ንጽዕር፡ ከምኡ ድማ ኣብዚ ማሕበረ ኮም 
ክንሽለም ንወዳደር። ረብሓኡ ብዙሕ እዩ።
ካልእ ኣብዚ ኮሚኒቲ ንተማሃሮ ዝጠቕሙ ካልእ ኣብዚ ኮሚኒቲ ንተማሃሮ ዝጠቕሙ 

እንታይ ኣለዉ?እንታይ ኣለዉ?
ቤት ንባብ ኣሎና። እዚ ድማ ካብ ገዛና 

ከይረሓቕና ንኸነጽንዕ ይሕግዘና። ሓጋዚ 
ትምህርቲ ድማ ንመሃር ኢና። ኣዝዮም 
ንፉዓት መምህራን ድማ ኣለዉና። 
* * * 
ምስ ነብስኺ ከተላልይና?ምስ ነብስኺ ከተላልይና?
ስመይ ቤትኤል ገብረሚካኤል 

ተወልደመድህን እበሃል። ካብ ኣቦይ 
ገብረሚካኤል ተወልመድህንን ካብ ኣደይ 
ሰምሃር እምሃጼንን፡ ዕለት 28-03-2005 ኣብ 
ኣስመራ ተወሊደ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ 
ባሕሪ ተማሃሪት 11 ክፍሊ እየ። 
ኣብ ማሕበረ ኮም ዒታሮ ዕውትቲ ነይርኪ፡ ኣብ ማሕበረ ኮም ዒታሮ ዕውትቲ ነይርኪ፡ 

ውጽኢትኪ ከመይ ነይሩ?ውጽኢትኪ ከመይ ነይሩ?
ኣብ ማሕበረ ኮም ዒታሮ ኣብ ዝግበር ናይ 

ዕዉታት ተማሃሮ ሽልማት ተሸላሚት ነይረ። 
ውጽኢተይ ድማ ገምጋም ነጥበይ 97 ነይሩ። 
ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲኸ ውጽኢትኪ ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲኸ ውጽኢትኪ 

ከመይ ኣሎ?ከመይ ኣሎ?
ውጽኢተይ ጽቡቕ ኣሎ። ገምጋም ነጥበይ 

97.1 ኣምጺአ ኣለኹ።
ኣብዚ ኮሚኒቲ ዝግበር ምትብባዕ ንተማሃሮ ኣብዚ ኮሚኒቲ ዝግበር ምትብባዕ ንተማሃሮ 

እንታይ ረብሓ ኣለዎ?እንታይ ረብሓ ኣለዎ?
ኣብ መንጎ ተማሃሮ ቅዱስ ቅንኢ 

ንኸነሕድር ይገብረና እዩ። እቶም ዝተዓወትና 
ክንቅጽሎ፡ እቶም ዘይተዓወቱ ድማ ንኻልእ 

ግዜ ኣበርቲዖም ንኸጽንዑ ዝገብር ውድድር 
እዩ።
ክሳብ ሕጂ ክንደይ ግዜ ተሸሊምኪ ኣለኺ?ክሳብ ሕጂ ክንደይ ግዜ ተሸሊምኪ ኣለኺ?
ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ተሸሊመ 

ኣለኹ።

ንማሕበረ ኮም ዒታሮ እንታይ ትብልዮም?ንማሕበረ ኮም ዒታሮ እንታይ ትብልዮም?
ኣብ መንጎ ተማሃሮ ናይ ምውድዳር መንፈስ 

ኣሕዲሩ ኣሎ። ጽልውኡ ዓቢ ስለዝኾነ፡ 
ንብሉጻት ተማሃሮ ምሽላም ክቕጽልዎ እላቦ። 
በቲ ዝገብሩልና ዘለዉ ጻዕሪ ድማ ብልቢ 
አመስግኖም።
ተማሃሮ ብሉጻት ንክኾኑ እንታይ ክገብሩ ተማሃሮ ብሉጻት ንክኾኑ እንታይ ክገብሩ 

ኣለዎም ትብሊ?ኣለዎም ትብሊ?
መጀመርታ ሕልሚ ክህልዎም ኣለዎ። 

ንሕልሞም ድማ ክኣምንዎ ይግባእ። ኣሚኖም 
ድማ ንሕልሞም ክሰርሑሉ ኣለዎም። ኣብ 
ዓለምና ዘይከኣል ነገር ስለዘየለ፡ ብመደብ 
ክጐዓዙ ኣለዎም እብል። 
* * *
ምስ ነብስኻ ከተላልየና?ምስ ነብስኻ ከተላልየና?
ስመይ ሳይሞን በረኸት ገብረመስቀል 

እበሃል። ዕለት 03-02-2006 ኣብ ኣስመራ 
ተወሊደ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕሪ 
ተማሃራይ 10ይ ክፍሊ እየ።
ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውጽኢትካ ከመይ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውጽኢትካ ከመይ 

ነይሩ?ነይሩ?
ዝሓለፈ ዓመት ገምጋም ነጥበይ 96 ነይሩ። 

ዓመታዊ ኣብ ዝግበር ውድድር ማሕበረ ኮም 
ዒታሮ ድማ ተሸላሚ ነይረ።
ናይዚ ዓመት ውጽኢትካ ከመይ ይመስል?ናይዚ ዓመት ውጽኢትካ ከመይ ይመስል?
ኣብዚ ዓመት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 

ምምሕያሽ ብምግባር ገምጋም ነጥበይ 97% 
እዩ። ካብ ክፍለይ ድማ ቀዳማይ ወጺአ 
ኣለኹ።

ንክንደይ ግዜ ተሸሊምካ ኣለኻ?ንክንደይ ግዜ ተሸሊምካ ኣለኻ?
ምስ ናይ ሎሚ ዓመት ዝተሸለምኩዎ 

ሓሙሽተ ግዜ ተሸሊመ ኣለኹ።
ካልእ ተወሳኺ ንጥፈታት እንታይ ኣሎ?ካልእ ተወሳኺ ንጥፈታት እንታይ ኣሎ?

ቤት ንባብ፡ ኮምፕዩዩተር፡ ከምኡ’ውን 
ብድስፕሊን ንኽንህነጽ ስፖርታዊ ንጥፈታት 
ይካየድ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎና ፍቕርን 
ስኒትን ንኽንገብር ይሕግዘና እዩ። 
ግዜኻ ብኸመይ ተመሓድሮ?ግዜኻ ብኸመይ ተመሓድሮ?
ግዜይ ብመደብ እየ ዝጥቀመሉ። ንኣብነት፡ 

ኣነ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ አጽንዕ እየ። ዘለኒ ግዜ 
ብግቡእ እየ ዝጥቀመሉ። ተማሃራይ ክዕወት 
ድማ ግዚኡ ብግቡእ ክጥቀመሉ ኣለዎ።
* * *
ምስ ነብስኻ ከተላልየና?ምስ ነብስኻ ከተላልየና?
ስመይ ዓንደማርያም ብርሃነ እበሃል። ኣብ 

ማሕበረ ኮም ዒታሮ ጸሓፊ እየ።
ብሉጻት ተማሃሮ ምትብባዕ መዓስ ብሉጻት ተማሃሮ ምትብባዕ መዓስ 

ጀሚርኩም? እዞም ብሉጻት ተማሃሮ ጀሚርኩም? እዞም ብሉጻት ተማሃሮ 
ውጽኢቶም ክንደይ እዩ?ውጽኢቶም ክንደይ እዩ?
ንብሉጻት ተማሃሮ ምትብባዕ ካብ 2009 

ኢና ጀሚርና። ብሉጻት ኢልና እንሽልሞም 
ተማሃሮ ድማ፡ ገምጋም ነጥቦም ልዕሊ 90% 
ንዝኾኑ ተማሃሮ እዩ።
ኣብዚ ዓመትከ ክንደይ ዝኣኽሉ ተማሃሮ ኣብዚ ዓመትከ ክንደይ ዝኣኽሉ ተማሃሮ 

ኣተባቢዕኩም? ምስ ናይ ዝሓፈ ዓመት ኣተባቢዕኩም? ምስ ናይ ዝሓፈ ዓመት 
ክነጻጸር ከሎኸ?ክነጻጸር ከሎኸ?
ሎሚ ዓመት 124 ብሉጻት ተማሃሮ 

ሸሊምና። ዝሓለፈ ዓመት ድማ 69 ተማሃሮ 
ሸሊምና። ምስ ናይ ዓሚ ከነነጻጽሮ እንከለና 
55.6% ዕብየት ኣርእዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ 
ተማሃሮ ተወዳዳርነት ይዓቢ ከምዘሎ የርእየካ። 
ተማሃሮ ማሕበረ ኮም ዒታሮ ነዛ ሽልማት 
ብሃንቀውታ ከምዝጽበይዋ ኮይኖም ኣለዉ። 

ንተማሃሮ ንምምዕባል ካልእ እትገብርዎ ንተማሃሮ ንምምዕባል ካልእ እትገብርዎ 
ንጥፈታት እንታይ ኣሎ?ንጥፈታት እንታይ ኣሎ?
መንእሰይ ብዅሉንትናኡ ብሉጽ ንክኸውን 

ኣብ ርእሲ እቲ እንገብሮ ናይ ትምህርቲ 
ምትብባዕ፡ ቤት ንባብ ኣለና። ብዙሕ መጻሕፍቲ 
ድማ ኣለዎ። ተወሳኺ፡ ኣብ ነንሓድሕዶም 
ፍቕርን ስኒትን ንምንጋስ ናይ ስፖርት 
ንጥፈታት ነካይድ። ኣብ ርእሲኡ፡ ካብዚ 
ማሕበረ ኮም ከይወጽኡ ሓጋዚ ትምህርቲ 
ይመሃሩ። ናይ ኮምፕዩተር ትምህርቲ ንህብ። 
ተወሳኺ ን8ይ ክፍሊ ልዕሊ 90% ንዘምጽኡ 
ንሽልም። ኣብ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ልዕሊ 
3 ንዘምጽኡ ንሽልም። ብሓፈሻ ኩሉ ስራሕና 
ብትምህርትን ድስፕሊንን ብሉጻትን 
ተወዳደርትን ንክኾኑ ንጽዕር ኣለና።
ንኻልኦት ከምዚ ከማኹም ማሕበረ ኮም፡ ንኻልኦት ከምዚ ከማኹም ማሕበረ ኮም፡ 

ተማሃሮ ንኸወዳድሩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ተማሃሮ ንኸወዳድሩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም 
ትብል?ትብል?
ብሉጻት ተማሃሮ ንምፍራይ ነፍሲ ወከፍ 

ክሰርሕ እናተላበኹ፡ ብፍላይ ከምዚ ናትና 
ዝቖሙ ማሕበረ ኮም፡ ንተማሃሮ ብምትብባዕ 
ብሉጻት ወለዶ ንኸፍርዩ ክጽዕሩ እላቦ።
ናይ መጻኢ መደባትኩም እንታይ ይመስል?ናይ መጻኢ መደባትኩም እንታይ ይመስል?
 እዚ እነካይዶ ዘለና ንጥፈታት እናዕበና፡ 

ዲጂታል ቤት ንባብ ከነተኣታቱ፡ ናይ 
ኮምፕዩተር ትምህርቲ ብዝለዓለ ክንሰርሓሉ 
መደባት ሒዝና ንሰርሕ ኣለና።
ምስጋና እንተለካ፡ምስጋና እንተለካ፡
መጀመርታ ንኣሃዱ ስታፍ ኣጽዋር ብልቢ 

ነመስግን። ተወሳኺ፡ ብዙሓት መሻርኽቲ 
ኣለዉና፡ ህዝባዊ ቤት-ንባብ ኣስመራ፡ ሮራ 
ዲጂታል ኣዚና ነመስግኖም። ካልኦት 
ዘይተጠቕሱ ብዙሓት እዮም። ብሓፈሻ 
ንኹሎም ኣብዚ ማሕበረ ኮም ኣስተዋጽኦ 
ዘለዎም ነመስግን።



ሓዳስ   ኤርትራ

ሓበን ተስፋሚካኤልሓበን ተስፋሚካኤል
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እናተጐዓዝካ መትንታት ሓንጐል ዝምርምር መሳርሒ!

ጻዕዳ ሽጉርቲ ከም መጽረዪ ዓይኒ-ምድሪ . . .
ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ ልዑል ጥዕናዊ ረብሓታት 

ዝህብ ምዃኑ፡ ተመራመርቲ ናይ’ዚ ዓውዲ 
ኣረጋጊጾምዎ ዘለዉ ሓቂ እዩ። ዝበዝሑ 
መድሃኒታት እውን፡ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ 
ባእታ ሕዋስ ከም ዘለዎም እዩ ዝእመን። 
ኣብ’ዚ ኣተኲሮም መጽናዕቶም ዘሰላስሉ 
ተመራመርቲ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ጽሬት 
ዓይኒ-ምድሪ ከይተረፈ ዓቢ ጥቕሚ ከም 
ዘለዎ ዝገልጽ ውጽኢት ከምዝረኸቡ 
ሓቢሮም ኣለዉ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣንጻር 

“ልዕሊ ክልተ ቋንቋ እናሰምዑ ዝዓብዩ ህጻናት በላሕቲ ይዀኑ” ተመራመርቲ
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ዮርክ - ዓዲ 

እንግሊዝ፡ ልዕሊ ክልተ ቋንቋ ኣብ ዝዛረቡ 
ስድራቤት ዝዓበየ ህጻን፡ ናይ ምስትብሃልን 
ኣቓልቦን ሓይሉ፡ ዝያዳ ከም ዝሕይል 
ይሕብሩ ኣለዉ።
እቶም ተመራመርቲ፡ 6 ወርሒ ዝገበሩ 

ህጻናት ብምስታፍ እዮም መጽናዕቶም 
ንምርግጋጽ ፈተናኦም ዘካየዱ። ገለ ካብቶም 
ህጻናት፡ ሓደ ቋንቋ ጥራይ እናሰምዑ ዝዓብዩ 
ክዀኑ እንከለዉ፡ እቶም ዝተረፉ ጉጅለ 
ህጻናት ድማ፡ ክልተ ቋንቋ ኣብ ዝዛረቡ 
ስድራ ዝነብሩ እዮም ነይሮም። እቶም 
ተመራመርቲ፡ ነቲ ዝተበገሱሉ መጽናዕቲ 
ንምክያድ፡ እቶም ህጻናት ኣብ ዝቕመጡሉ 

ገዛ፡ ካሜራን ካልእ ዘድልዮም መሳርሒታትን 
እዮም ተኺሎም። 
“እቶም ሓደ ቋንቋ ጥራይ ኣብ ዝዛረቡ 

ስድራቤት ዝዓብዩ ዝነበሩ ህጻናት፡ ብመንጽር 
እቶም ክልተ ቋንቋ ኣብ ዘዘውትሩ ስድራቤት 
ዝዓብዩ ህጻናት ክወዳደሩ እንከለዉ፡ 
ምንቅስቓስ ናይ ኣዒንቶምን ኣድህቦኦምን 
ኣዝዩ ትሑት ምንባሩ ክንፈልጥ ክኢልና። 
እቶም ክልተ ቋንቋ እናሰምዑ ዝዓብዩ ህጻናት 
ድማ፡ ኣድህቦኦምን ኣብ ገጾም ዝንጸባረቕ 
ዝነበረ ስምዒታቶምን፡ ዝያዳ ንቑሓት 
ምንባሮም ተረዲእና። በዚ መንገዲ፡ ኣብ 
ክልተን ልዕሊኡን ቋንቋ ዝመልኩ ስድራቤት 
ምዕባይ፡ ረብሓታቱ ክንጽረልና ክኢሉ ኣሎ” 
ይብል ሓደ ካብቶም ተመራመርቲ ዶ/ር 

ዋልተር ጎርደን።
እቶም ተመራመርቲ፡ ቀጺሎም 

ብዘካየድዎ መርመራ፡ እቶም ልዕሊ 
ክልተ ቋንቋ እናሰምዑ ዝዓብዩ ህጻናት፡ 
ተገንዝቦኣዊ ክፋል ኣእምሮኦም 
ብዝቐልጠፈ ደረጃ ይምዕብል ከም ዝነበረ 
ከረጋግጹ ክኢሎም እዮም። ንሳቶም 
ኣስዒቦም፡ ቋንቋ ሓደ ካብ ሃብቲ 
ደቂ-ሰብ ምዃኑ ብምግላጽ፡ ዝተፈላለዩ 
ቋንቋታት ምስ እንመልኽ፡ ዕዉት 
ምብህሃል ክህልወና ዝሕግዝ ስለዝዀነ፡ 
ኣብ ህጻናት ዘለዎ ግደ’ውን፡ ብመጽናዕቲ 
ክንጽረልና ክኢሉ ስለዘሎ፡ ምልከት ቋንቋ 
ከነብዝሕ ተመራጺ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም።

ዓቐን ቀመም መግቢ ጥዒማ እትሕብር 
ኤሌክትሮኒካዊት መልሓስ!

“ ‘ግዳማዊ ኣስከሬን ክዳን’ ካብ ጥቕሙ ጕድኣቱ ይበዝሕ ኣሎ” ክኢላታት
ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ጠንቅታት፡ ጭዋዳታትን 

ኣዕጽምትን ሰባት ክጉድኡን ክህሰዩን 
ይኽእሉ እዮም። ሳላ ምዕባለ ቴክኖሎጂ 
ግና፡ ነዞም ጸገማት ንምብዳህ ዝሕግዙ 
ምህዞታት እናበዝሑ እዮም ዝመጽኡ ዘለዉ። 
እንተዀነ፡ እዞም ኣብ ምንቅስቓስ ዝሕግዙ 
ግዳማዊ ኣስከሬን ክዳውንቲ፡ ካብ ጥቕሞም 
ጉድኣቶም ይዛይድ ምህላዉ ተመራመርቲ 
ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ፡ ይሕብሩ ኣለዉ።
“ሓደ ሰብ ድሕሪ ዘጋጠሞ ኣካላዊ 

መጉዳእቲ፡ ግዳማዊ ኣስከሬን ክዳን ተኸዲኑ 
ምንቅስቓሳቱ ከካይድ እንከሎ፡ ምስ’ቲ 
ግዳማዊ ኣስከሬን ተሰማሚዑ ንኽንቀሳቐስን 

ክለማመዶን ግዜ ይወስደሉ እዩ። እቲ 
ግዳማዊ ኣስከሬን ክዳን፡ ምስ ኣእምሮኡ 
ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ። ምስ ምንዋሕ 
ተጠቃምነት ናይ’ቲ ግዳማዊ ኣስከሬን ከኣ፡ 
ኣብ ኣእምሮኡ ጸቕጢ ፈጢሩ ሓደገኛ 
ሳዕቤን ከውርደሉ ይኽእል” ብምባል ይገልጽ 
ብዛዕባ’ቲ ምርምር ዘጽንዕ ዘሎ መሃንድስ 
ዊልያም ማራስ።
እቶም ተመራመርቲ፡ እቲ ግዳማዊ 

ኣስከሬን ዋላ’ኳ ብቐሊል ዘይግመት ጥቕሚ 
እንተሃለዎ፡ ብመንጽር ጥዕና ኣእምሮ ክርአ 
እንከሎ ግን፡ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ እናዛየደ 
ይኸይድ ብምህላዉ፡ ንተጠቀምቱ የጠንቅቑ። 

መጽናዕትን ክካየደሎም ከም ዝግባእ እዮም፡ 
እቶም ተመራመርቲ ንኹሎም መሃዝትን 
ሰናዕትን ዘተሓሳስቡ። ኣብ መጻኢ ዝፈርዩ 
ግዳማዊ ኣስከሬን ከኣ፡ ኣብ ኣእምሮ ናይ’ቶም 

ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ቅድሚ ካልእ ፍወሳታት 
ምፍታንካ፡ ተቐዳዲምካ ግዳማዊ ኣስከሬን 
ክዳን ዓዲግካ ክትንቀሳቐስ ምድላይ፡ ቀዳማይ 
ምርጫ ክኸውን ከም ዘይብሉ እውን 
ኣረዲኦም። ምስ ክኢላታት ሰብ ሞያ ጥዕና 
ብምዝታይ ካልእ ኣማራጺታት እንተሃልዩ 
ሃሰው ክንብል ከም ዝግባእ ድማ ወሲኾም 
ኣገንዚቦም።
ብፍላይ ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰሩ ዓይነት 

ምህዞታት፡ ከስዕብዎ ዝኽእሉ ጥዕናዊ 
ሳዕቤናት፡ ምስ ምንዋሕ ግዜ ዝንጽሩ ኣብ 
ርእሲ ምዃኖም፡ ቅድሚ ናብ ዕዳጋ 
ምዝርጋሖም፡ ንነዊሕ ግዜ መርመራን 

ባክተርያን ፋንጋስን ዝሰርሕ ተፈጥሮኣዊ 
ባእታ ስለዘለዎ፡ ነቲ ኣብ ዓይኒ-ምድሪ ዝፍጠር 
ባክተርያን ፋንጋስን ከጥፍኦ ከም ዝኽእል 
እዮም ዝምጕቱ። ነቲ መስርሕ ምጽራይ 
ንምክያድ ድማ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ ቀሪፍካ 
ኣብ ውሽጢ ዓይኒ-ምድሪ ምእታው ምዃኑ 
እዮም ዘረድኡ። ነዚ ከተካይድ እንከለኻ፡ 
ብግዜ ለይቲ ክኸውን ከም ዝግባእ ከኣ 
ይመኽሩ። እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ለይቲ 
ተጠቃምነት ዓይኒ-ምድሪ እነውሕደሉ እዋን 
ስለዝዀነ፡ እቲ ዓይኒ-ምድሪ በቲ ባእታታት 

ጻዕዳ ሽጉርቲ ተሓጊዙ፡ ምሉእ ለይቲ ክጸሪ 
ዝኽእል ብምዃኑ እዩ። 
ዝተጣሕነ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ ብሰንኪ ርስሓት 

ዝፍጠር ሕማቕ ሕብሪ ወይ ማክያ ዓይኒ-
ምድሪ ከጥፍእ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዘረድኡ 
እቶም ተመራመርቲ፡ ነቲ ዝጠሓንናዮ ጻዕዳ 
ሽጉርቲ ከም ሻሂ ኣብ ማይ ኣፍሊሕና፡ 
ኣብ’ቲ ውሽጢ ዓይኒ-ምድሪ ድሕሪ ምፍሳስ፡ 
ምሉእ ለይቲ ኣብኡ ክንሓድጎ ከም ዘለና 
የብርሁ። ድሕሪ’ዚ ዝተገልጸ መስርሕ ከኣ፡ 
ንጽባሒቱ ነቲ ዓይኒ-ምድሪ ጽሩይ ማይ 
ከነፍስሰሉ ከም ዘለና ይገልጹ። 
ኣብ ክንዲ ዝተፈላለዩ ከሚካላት ተጠቒምና 

ንዓይኒ-ምድሪ እነጽሪ፡ ኣብ ሰሙን ክልተ 
ግዜ ጻዕዳ ሽጉርቲ ተጠቒምና ከነጽርዮ 
ዝቐለለ ሜላን ብዋጋ ዝሓሰረን ብምዃኑ፡ 
ክንጥቀመሉ እቶም ክኢላታት የገንዝቡ። 
በዚ መሰረት፡ ኣብ ገዛና ክንረኽቦ እንኽእል 
ባህርያዊ ትሕዝቶታት ገይርና፡ እንረብሓሉ 
ሜላታት ምጥቃም፡ ኣይጐድኣናን እዩ’ሞ 
ንፈትኖ።

ነቲ ምህዞ ዝጥቀሙ ሰባት፡ ኣሉታዊ ሳዕቤን 
ዘየምጽኡ ኰይኖም ክሰርሑሉ ዘኽእሎም 
ኣገባብ ኣብ ምንዳይ ክነጥፉ ምዃኖም ድማ፡ 
ወሲኾም ይገልጹ።

ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ፡ ኣብ 
ርእስኻን ኣእዳውካን መሊስካዮ ክትከይድ 

እትኽእል፡ መትንታት ሓንጐል ዝምርምር 
መሳርሒ ምሂዞም ምህላዎም ሓቢሮም። 
እቲ መሳርሒ፡ ካብ’ቲ ቅድሚ ሕጂ ክመሃዝ 
ዝጸንሐ ስነ-መትኒኣዊ መመርመሪ ናይ 
ሓንጐል ዓቐኑ ዝንኣሰ ኰይኑ፡ ዋላ’ውን ኣብ 
መንገዲ እናተጐዓዝካ ክምርምረካ ዝኽእል 
ምዃኑ፡ እቶም ተመራመርቲ ይገልጹ።
“ዕላማ ናይ’ዚ መሳርሒ እዚ፡ ሰባት 

መዓልታዊ ንጥፈታቶም እናኣካየዱ 
እንከለዉ፡ እዚ መሳርሒ መትንታት 
ሓንጐሎም ብቕልጡፍ መርሚሩ ናብ 

ምዕቡላት ሞባይል ሓበሬታ ንምትሕልላፍ 
እዩ ነይሩ። እቲ ዝተወጠነ መደብ ሰሊጡ 
ከኣ፡ እቲ ተማሂዙ ዘሎ መሳርሒ፡ ሰባት 
እናተንቀሳቐሱ እንከለዉ፡ ኣብ ውሑድ 
ደቓይቕ ግቡእ መርመራ ከካይደሎም 
ክኢሉ ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ 
ዓቐኑ ንእሽተይ ምዃኑ፡ ንነፍሲ ወከፍ 
መትኒ በብሓደ ኣለልዩ፡ ናብ ምዕቡላት 
ሞባይል ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ብምዃኑ፡ 
ካብ ካልእ ናይ ሓንጐል መመርመሪ ፍልይ 
ዘብሎ እዩ” ይብል ኣብ’ቲ ምህዞ ዝነጠፈ 
ተመራማሪ ዶ/ር ዴይጃን ማርኮቪክ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ውጽኢት ናይ’ቲ 

መሳርሒ ንምምርማር፡ ሕማም ምንፍርፋር 
(Epilepsy) ኣብ ዝነበሮም ሰባት እዮም 

ፈተናኦም ኣካይዶም። እቶም ሕሙማት 
ድማ፡ ነቲ መሳርሒ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞሞ 
ከም ዝጐዓዙ ተገይሩ። ብድሕሪ’ዚ፡ እቲ 
ምህዞ፡ ንነፍሲ-ወከፍ መትኒ ክምርምርን 
ዘድሊ ሓበሬታ ናብ ስማርት ሞባይሎም 
ከመሓላልፍን ድሕሪ ምኽኣሉ፡ እቶም 
ተመራመርቲ ነቲ ሓበሬታ ብዕምቈት 
ከጽንዕዎ ጀሚሮም። እቲ ዝረኸብዎ 
ሓበሬታ ርጉጽን ንጹርን ብምንባሩ ከኣ፡ 
በቲ ውጽኢት ክተኣማመኑ ክኢሎም 
ምህላዎም ይሕብሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ እዚ ተበጺሑ ዘሎ 

ምህዞ፡ ከም መጀመሪ ናይ’ቲ መትኒኣዊ 
ምርምር ምዃኑ ብምግላጽ፡ ኣብ መጻኢ፡ 
ኣብ ምርምር ፍወሳን ካልእ ምስኡ ኣብ 
ዝተሓሓዝ ነገራትን ዝነጥፍ ቴክኖሎጂ 
ከማዕብሉ ምዃኖም የተስፍዉ ኣለዉ።

ተመራመርቲ ዋሺንግተን ዩኒቨርሲቲ፡ 
ቀመም ዝበዝሖ መግቢ ክትጻወርን 
ጥዒማ ክትፈላልን እትኽእል 
ኤሌክትሮኒካዊት መልሓስ ከም ዝመሃዙ 
ይሕብሩ። መልሓስና፡ ልዕሊ ዓቐን 
ቀመም ዝበዝሖ መግቢ ምስትምቓር 
ክትጻወሮ ስለዘይትኽእል፡ ካብ ኣፍና 
ቀልጢፍና ከነውጽኦ ኢና እንግደድ። 
እዛ ኤሌክትሮኒካዊት መልሓስ ግና፡ ነቲ 
መግቢ ኣቐዲማ ብምጥዓም፡ ቀመም 
እንተበዚሕዎ ሓበሬታ ከም እተመሓላልፍ 
እዮም እቶም ተመራመርቲ ዝገልጹ 
ዘለዉ። 
“ኣዝዩ ቀመም ዝበዝሖ መግቢ 

ጥዒምናዮ መቐረቱ ምስ እንጸልኦ፡ 
ንእለቱ ናይ መግቢ ሸውሃትና እዩ 
ዝዓጽወልና። ብድሕሪኡ፡ ነቲ መቐረቱ 
ንምጥፋእ፡ ብብዝሒ ማይ ክንሰቲ 

ኢና እንጅምር። እዛ ኣዳሊናያ ዘለና 
ኤሌክትሮኒካዊት መልሓስ ግና፡ ካብ’ዚ 
ኩሉ ፈተነ ንምድሓን፡ ኣቐዲማ እያ 
ባዕላ እትሓልፈልና። ነቲ መግቢ 
ቅድሚ ብመልሓስና ምጥዓምና ድማ፡ 
እዛ ኤሌክትሮኒካዊት መልሓስ ጥዒማ፡ 
ቀመም ዝበዝሖን ክንጻወሮ ዘይንኽእልን 
ምስ ዝኸውን፡ ናብ ሞባይልና እያ 
ሓበሬታ እትልእከልና” ክብል ሓፈሻዊ 
መብርሂ ናይ’ታ ምህዞ ይህብ፡ ተመራማሪ 
ዶ/ር ስኮሎ ሳሬክ።
እታ ምህዞ ኣብ ዕዳጋ ቀሪባ ስለዘላ፡ 

ዓዲጎም ኣብ መዓላ ንዘውዕልዋ ሰባት፡ 
ከመይ ከም ዝረኸብዋ እናተወከሱ፡ ኣብ 
ቀጻሊ ምትዕርራይ ዘድልያ እንተዀይኑ፡ 
ርእይቶታት ዓማዊል እናተቐበሉ፡ 
ከማዕብልዋ ምዃኖም ኣብ መወዳእታ 
እቶም መሃዝታ ይገልጹ።
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

VACANCY ANNOUNCEMENT

Selam Security and Guarding Service PLC is inviting applicants for the following:
Position:    Manager.
Number Required:  01 
Place of work:   Asmara
Duties and Responsiplity:
	 Plans, organizes and controls the business affairs negotiates on business matters 

with new employees and timely Report to the Bord .
	 Day to day monitors all the activities of the business.
	 Oversees the teaching/instruction.
	 Formulate business Strategic and Managerial policies and submits to the BoD for 

decision  
	 Develops gardening policy and strategy manuals. 
	 Performs Situational analysis and report to the BoD.
	 Holds meeting with his/hers close associates.
	 Biannually report to the BoD.
	 Directs and controls proper handling of office documents.

 Education:   Diploma or BA in Management and Related fields.
Work Experiences:  At least two years for BA and Four years for diploma.
Other Skills. -  Interpersonal Relation & Prioritizing Skills:

	 Problem Solving
	 Computer Literacy (MS office), Peachtree (soft. w) advantageous.
	 Exellent written and verbal communcation English
	 High level of Accuracy.

	 Must have at least 2nd driving license 
Salary; - Negotiable 
Adtional Requirment 

	 Having fulfilled National Service obliga-
tion & Provide evidence of Release Pap-
per for ministry of Defense.
	 Present clearance papper from current/ 

last emplyer
	 Testimonial documents to be attached 

(CV work experience )
	 Only short listed applicants will be con-

sidering.
	 Application documents will not be re-

turned to send.
	 All Appllicantion should be sent through 

the post office.
	 Deadline for application 10 days from 

the day of announcement in newspaper.

Adress 
Please mail your application to Se-

lam Service 
P.o.box 6385
Tell 111710
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
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ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣስመራ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ኬርያ 
መሓመድ ኣሕመድን ተኸሰስቲ ወረ/
ነፍ የሱፍ ኣሕመዲ +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 ን4/4/23 
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም 
ኣብዘየለዉሉ ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣብ መንጎ ከሳሲ ባንክ ልምዓት ወፍሪ 
ኤርትራ፡ ተኸሳሲ 1.ኣቶ ኣበራ ኣማረ በየነ 
+1 ዋሕስ ወ/ሮ ካሚልያ ዓብደልዓዚዝ 
ዘይኑ ናይ ሲቪል ክርክር ጉዳይ፡ 
ተኸሳሲት ቁ.3 ዋሕስ ወ/ሮ ካሚልያ 
ዓብደልዓዚዝ ኮይነን፡ ብኣድራሽአን 
ክርከባ ስለዘይተኻእለ፡ ብጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ ተጸዊዐን ን4/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቁ.40 ይቕረባ። እንተዘይቀሪበን፡ ጉዳየን 
ኣብዘየለዋሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ሰለማዊት ማእከለ ወልዱ ምባል ተሪፉ፡ 
ሰላማዊት ማዕበል ወልዱ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ቁ.35 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል 
ከተማ

ከሳሲ ኣቶ ሰለሙን በርሀ፡ ተኸሰስቲ  ኣቶ 
ሃብተማርያም በርሀን ወ/ሮ ኣብረሀት 
ሃብተማርያምን ናይ ምቅሊት ውርሻ 
ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን11/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኹምሉ ክረአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣቶ ዮሴፍ ነጸረኣብ ኣድሓኖም፡ 
ኣደይ ጸሃይቱ ኣርኣያ ወልደሚካኤል 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን11/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ መዋእል ያሬድ መሓሪ፡ ኣደይ 
ኣወጣሽ ኣርኣያ ስብሃቱ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን11/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ዕዳጋሓሙስ

ከሳሲት ወ/ሮ ሄርሞን ተስፋይ 
ተስፋማርያም፡ ተኸሳሲ ኣቶ ዳዊት 
ወልዱጳውሎስ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ማይተመናይ

ወ/ሮ ደሃብ ጊላማርያም ዑቕባዝጊ፡ በዓል 

ኣብ ከተማ ዓዲ ቐይሕ ዞባ 2 ን/ዞባ 02 ሎታ 31 ፓርቸላ E ዝርከብ፥ ብምብራቕ 
ምስ ኣቶ የውሃንስ ገብሩ ፎቶ፡ ብሰሜን ምስ ኣቶ ኣብርሃም ቀሺ ነጋሽ፡ ብደቡብ 
ምስ ህዝባዊ ጎደና፡ ብምዕራብ ምስ ወ/ሮ ምጽላል ኣሰፋው ዝዳወብ፣ ኣብ ኮምሽን 
ኣባይቲ ብመወከሲ ቁጽሪ 502362 ብስም ወ/ሮ ዘውዲ ገብረሚካኤል ጸጋይ 
ዝተመዝገበ ገዛ፡ ክፋሉ ማለት ስፍሓት ቦታ 125 ት/ሜ ስለ ዝዓደግኩዎ’ሞ ናብ 
ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፡ 
ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ 
መወዳእታ ውሳነ (ይግባይ ተባሂልሉ እንተኾይኑ) ሒዙ ናብ ክፍሊ ቴክኒክ ዓዲ 
ቐይሕ ምምሕዳር ከተማ ዓዲ ቀይሕ ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን 
ኦርጂናል ወረቐተይ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ሃገራዊ ካዳስተርን ቀሪበ ጉዳየይ 
ክውድእ ምዃነይ እሕብር።

ኣቶ ክፍለ ተወልደ ወልደስላሴ 

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ኣተሽም ገብረዝጊ ኣብርሃምን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ 
ከሰተ መስፍን ኣይንኣለምን ብዝተፈጠረ ናይ ገንዘብ ክርክር፡ ላ/ቤ/ፍ ንግዲ 
መጋባእያ ብስም ኣ.ኤ.ፍ ሓ.ዝ.ብ.ማ ዝተመዝገበት ቁ/ሰሌዳ ER-8A-2687፡ ናይ 
ተስሓቢት ቁ/ሰሌዳ ER-8A3426T፡ ቁ/ቻሲ ZCFAIVNHOO1141184፡ ቁ/
ሞተር FIAT8210-22 -105 -206964 ፊያት ዝዓይነታ ናይ ደረቕ ጽዕነት ምስ 
ተስሓቢት፣ ትወስዶ ነዳዲ ናፍታ (ጉድለት ባትሪ የብላን፣ ብዙሕ ጠጠው ስለ 
ዝበለት ሰርቪስ የድልያ፣   ሓፈሻዊ ኩነታት እዛ ማኪና ኣብ ጽቡቕ ትርከብ) 
ኮይና፡ ቤት ፍርዲ ብሓራጅ ተሸይጣ መኽፈሊ ዕዳ ክትከውን ስለ ዝኣዘዘ፣  እዛ 
ዝተጠቕሰት ማኪና ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 650,000.00 (ሽዱሽተ ሚእትን ሓምሳን 
ሽሕ ናቕፋ) ተገሚታ። ስለዚ፡ ኣብቲ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ፡ ብስም ፈጻሚ 
ፍርዲ CPO ካብ ዝቐረበ ግምት 1/4 ኣስሪሑ ወይ ተጠራቓሚ ሕሳብ ብኣካል 
ወይ ሕጋዊ ወኪል ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። 
ተወዳዳሪ ቅድሚ ዕለተ ጨረታ 5+ ናይ ስራሕ መዓልታት ዘሎ፡ ክበጽሖ ዝደሊ 
መጠን ብፊደል ብኣሃዝን ኣብ ፖስታ ኣብ ቁ/62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ።
ሓበሬታ ምስ ዝደሊ  ኣብ ቁ/65 ቀሪቡ ይወከስ። ነታ ማኪና ክርኢ ዝደሊ፡ ኣብ 
መርሓኖ መሬት ጸሎት ዓበይቲ ማካይን ዝዕሸጋሉ ከይዱ ክርኢ ይኽእል። 
ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ፡ ሓራጅ 
ኣየቋርጽን እዩ። 

ዕለት ሓራጅ፡ 11/4/2023 
ቦታ ሓራጅ፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ.27

ሰዓት ሓራጅ፡ 3፡00-4፡00 ድ.ቀ  

ቤተይ ተስፋሚካኤል ኣርኣያ መንግስቱ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ዊንታ ተኽለሚካኤል ኣስፍሃ፡ 
በዓል-ቤተይ ዘካርያስ ኣብርሃ ኣርኣያ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ነብያት ተወልደ በራኺ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ሰሎሙን ዓንደማርያም ሃብቶም ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን3/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣረጊት 
መኽረም

ኣቶ ተኽለማርያም ተኽለሃይማኖት 
ገብረኪዳን፡ ኣቦና ቀሺ ተኽለሃይማኖት 
ገብረኪዳን ሃብተማርያምን ኣዴና ገብርኤላ 
ገብረወልዱ ህብቱን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 3 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከተማ 
ደቀምሓረ

ወ/ሮ ፍረሂወት ተኽለ በርሀ፡ ኣደይ ትብለጽ 
ገብረመድህን ጣሰው ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 1መዋቲት ሓፍተይ ተተካኢት ጓላ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ሽማግለ

ወ/ሮ ክብራ ኢሳቕ ገብረትንሳኤ፡ ኣደይ 
ተበርህ ዘርኤ ገብረድንግል ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 6 ደቂ ሓፍተይ ተተካእቲ ናይ 
ወዲ ሓፍተይ 2 ደቁን 9ተና ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን26/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ፊልማዊት ኣርኣያ ተስፋሚካኤል ምባል 
ተሪፉ፡ ሄርሜላ ኣርኣያ ተስፋሚካኤል 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኑርዓይኒ ዓብዱ ሓሰን፡ በዓል ቤተይ 
ሳልሕ ጀሃር ኣብ 2007 ዓ/ም ካብ ገዛ ምስ 
ወጽአ ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ጥፉእ ተባሂሉ 
ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣልኣሚን ኣንዋር ናይብ ምባል 
ተሪፉ፡ ሳልም ኣንዋር ናይብ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ዘርኣ እንባየ ሃፍተ ምባል 
ተሪፉ፡ ስምኦን እንባየ ሃፍተ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።
 
ሳይሞን ኣብርሃም እንድርያስ ምባል 
ተሪፉ፡ ናኦድ ኣብርሃም እንድያስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኩዶ ፈላሲ

ኣቶ ማእከለ ከፈላ ገብረእግዚኣብሄር፡ 
ወላዲተይ ንግስቲ ሃይለ ብህይወት ከላ  
ብውህብቶ ዝሃበትኒ ኣብ ኩዶ ፈላሲ 
ዝርከብ ክልተ ክፍሊ ገዛ ምስ ክሽንኡ 
ይጽደቐለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቤት 
ገብሪኤል 

ከሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ፍስሃ ኣለሙ፡ 
ተኸሳሲ ብርሃነ ተስፋገርግስ ካሕሳይ፡ 
ከሳሲት፡ ፍትሕ ይጽደቐለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቀራናኹዶ
 

ኣቶ ተኪኤ ኢሳቕ ገብረመስቀልን ወ/ሮ 
ዑቕባይ በረኸትኣብ ዑቕባገርግሽን፡ 
ወድና እርጋኣለም ተኪኤ ኢሳቕ 
ስለዝተሰወአ፡ ንሕና ወለዱ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን8/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን

ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ መኣዛ ወልዱ ገብራይ፡ 
ብፍ/ሰብ ዕዳ ወረ/ነ/ር ወልደትንሳኤ ፋደጋ 
ዮውሃንስ ዝኾኑ 1.ገርጊሽ ወልደንስኤ 
ፋደጋ 2.ቅሳነት ወልደንስኤ ፋደጋ 
ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 03 
ከረን

ወ/ሮ ኣብርሀት ዘርአ ሰረቀ፡ በዓል-ቤተይ 
ስምኦን ኣርኣያ ፍቓዱ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
8 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ እሙና ወልደንሰኤ መስመር፡ 
በዓል-ቤተይ ብኢደማርያም ገብረኪዳን 
ስለዝዓረፈ፡ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 10 ደቅና ድማ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀስቐስ ንብረት 
ሃብቲ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ለተጼን በያን ብላታ፡ በዓል-
ቤተይ ቴድሮስ ሓሰቡ ዘርአየውሃንስ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣመልካቲ ገብረመድህን ሃይለ ገብረሂወት፡ ብሽመይ ዝተመዝገበ ገዛ ኣብ ኣስመራ 
ዞባ 7 ምምሕዳር 17 ስፍሓት መሬት 100 ት.ሜ ቁ.ምስክር ወረቐት 110817 
መወከሲ ቁ.109657 ዝኾነ፡ ንወ/ሮ ደመት ካሕሳይ ስለዝሸጥኩለን’ሞ ናብ ስመን 
ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ 
ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ነታዮ ዞባ ማእከል ይቕረብ።

ገብረመድህን ሃይለ

ኣነ ኣመልካቲ፡ ነቲ ኣብ ን/ዞባ ጸሮና ከባቢ ሳርዳ ፍሉይ ስሙ ጸለምቲ ኣእማን 
ዝርከብ ጀርዲነይ፡ ብዕለት 25/11/08 ቁ.መ/60/010104000014 ሰሌዳ ኣጠቓቕማ 
ክራይ መሬት ዝብል ቅጥዒ 005.1 ቁ.ቅ 005288 ሊዝ ናይ ጀርዲነይ ብስመይ 
ዝተመዝገበ ኦርጅናል ሰነድ ስለዝጠፍኣኒ፡ ብዕዳ ወይ ብኻልእ ጉዳይ ሒዘዮ ኣለኹ 
ዝብል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብቁ.ቴሌፎን 07379252/07254165 
ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ፡ መተካእታ ክሓትት ምዃነይ አፍልጥ።

ወ/ሮ ሙሉ ገብሩ ተስፉ

ወ/ሮ ርሻን ሙና ዑቕባሚካኤል፡ 
ኣሕዋተይ ገብርኣብ ኣባቴ ኣሚርን 
ሓፍተይ ለታይ ኣባቴ ኣሚርን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣብ ቀዋሚ ይኹን ተንቀሳቓሲ ንብረት 
ሃብቲ፡ ወራሲቶም ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሰናይት ተገኝ ኣባተ፡ ጓልና ሚካል 
ፍጹም የውሃንስ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 
በዓል ቤተይ ናይ ጓልና ኣብ ቀዋሚ 

ይኹን ተንቀሳቓሲ ንብረት ሃብቲ ወረስታ 
ምዃንና ይረጋገጸልና  ስለዝበላ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀይሕ 
ባሕሪ ባጽዕ

ሙሴ ዓንደብርሃን ተስፋይ ምባል ተሪፉ፡ 
ናትናኤል ዓንደብርሃን ተስፋይ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ 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

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ 

ወ/ሮ ኣሰፋሽ ከበደ ወልዱ ምባል 
ተሪፉ፡ ኣሰያ  ከበደ ወልዱ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ 28/3/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ 
መጋባእያ ቁ.37 ይቕረብ። 

ኣቶ ሳሙኤል ዓንደሚካኤል መሓሪ 
ምባል ተሪፉ፡ ሳሙኤል ጊላሚካኤል 
መሓሪ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 ኣብ 1ይ 
ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ቁ.37 ይቅረብ። 

ሲሃም ዓብዱ ሓሰን ምባል ተሪፉ፡ ሲሃም 
ዓብዱልቃድር ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32 
ይቕረብ። 

ሙቐት ዮሃንስ ሓድጉ ምባል ተሪፉ፡ 
ፍርቱና ዮሃንስ ሓድጉ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ 
መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ። 

ከሳሲት ሰላም ተወልደብርሃን መንግስቱ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዮናስ ተወልደ ርእሶም 
ንሞግዚነት ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለ ዘሎ፡ ን21/3/23 ኣብ 1ይ 
ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ኣብዘየለኻሉ ውሳነ 
ክውሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ።

 ከሳሲት ወራሲት ነፍ/ምላሹ ባህታ 
ወ/ሮ ደሃብ ገብረማርያም፡ ተኸሳሲት 
ወራሲት ነፍ/ምብራቕ ዓንደጽዮን 
ተኽለሃይማኖት ወ/ሮ ሄለን ብርሃነ 
ንምቅሊት ውርሲ ዝምልከት ክሲ 
ተመስሪቱልኪ ስለዘሎ፡ ን28/3/23 ኣብ 
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32 ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ኣብዘየለኽሉ ውሳነ 
ክውሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ኢለን ግደይ ሃብተገርግሽ ምባል ተሪፉ፡ 
ኢለን ግደ ሃይለ ሃብተገርግሽ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን28/3/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ 
መጋባእያ ቁ.32 ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ 

ከሳሲት ወ/ሮ ዮሃና ርእሶም 
ወልደየውሃንስ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ግርማይ 
ተኽላሃይማኖት ገብረሊባኖስ ናይ ሓዳር 
ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ሕጋዊ ወኪል ን6/4/23 ኣብ ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብካ፡ ኣብዘየለኻሉ 
ውሳነ ክውሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል 

ከሳሲት ወ/ሮ ልኡላ ገብረሊባኖስ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ይትባረክ በርሀ ገብረማርያም ናይ 
ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል ን24/3/23 
ኣብ ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ኣብዘየለኻሉ ውሳነ ክውሃቦ ምዃኑ 

ነፍልጥ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ
 

ከሳሲት ወረ/ነ/ሄር ተስፋማርያም 
ዑቕባየስ፡ ተኸሳሲ ጊዮርጊስ ስብሃቱ ናይ 
ክራይ ገዛ ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ’ሞ 
ኣድራሻኻ ስለዘይተፈልጠ፡ ብኣካል ወይ 
ሕጋዊ ወኪል ን6/4/23 ኣብ ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪካ፡ ኣብዘየለኻሉ 
ውሳነ ክውሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ትሕቲ ዕድመ ሰሎሜ ኣብርሃምን ትሕቲ 
ዕድመ ኢላርያ ኣብርሃምን ብመንገዲ 
ሞግዚተን ወ/ሮ ኣምለሰት ሃይሉ ራእሱ፡ 
ወላዲና ኣብርሃም ባይሩ ስለዝዓረፈ፡ 
ብሂወት ከሎ ብዕለት 25/8/2020 
ዝገደፈልና ለበዋ ነቲ ኣብ ን/ዞባ ጸጸራት 
ዚፕ1A185 ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ 
ብቁ.ምስክር ወረቐት 122518 መወከሲ 
ቁ.135364 ብስሙ ዝተመዝገበ መንበሪ 
ቤቱ ምስ በ/ቤቱ ብሓባር ዘጥረይዎ 
ካብቲ ብጽሒቱ ኣርባዕተ (4) ክፍሊ፡ ሓደ 
ዓይኒ ምድሪ፡ 11ከብቲ እስታላ፡ ሓደ 
ፈረስ ምስ ዓረብያ፡ 4 እግራ ሞተረ ናይ 
ጀርዲን ዝገደፈልና ብዕለት 25/8/2020 
ይጽደቐልና ስለዝበላ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት
 

ወ/ሮ ኣበባ ጸጋይ መኮነን፡ ኣቦይ ጸጋይ 
መኮነን ስለዝዓረፈ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣  
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 ኣብ  ቤ/ፍ  
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጐዳይፍ

ወ/ሮ ርግበ ኣብርሃም ገብረመስቀል፡ 
ሓፍተይ ምልእተ ኣብርሃም 
ገብረመስቀል ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 3 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ጓዕዳድ 

ኣቶ ኤፍሬም ተኸስተ ተኪኤ፡ ኣቦይ 
ተኸስተ ተኪኤ ሃይለ ኣደይ ዝማም 
ኣርኣያ ሃብቱ ስለ ዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 5 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እምባ 
ደርሆ 

ኣቶ መንግስቱ ጊለ ኣስፍሃ፡ ኣቦይ ጊለ 
ኣስፍሃን ኣደይ ውዳሰ ገብረማያምን 
ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጻዕዳ 

ክርስትያን 

ከሳሲት ወ/ሮ ወዘነት ወልደሚካኤል፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ፍቓዱ ስዩም፡ ብፍትሕ 
ስለ ዝተፈላለና ኣብ ጻ/ክርስትያን ዝርከብ 
ብሓባር ዘጥረናዮ ገዛ ፍርቂ ብጽሒተይ 
ይዋሃበኒ ስለ ዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን5/4/23 
ኣብ  ቤ/ፍ  ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡ 
ኣብዘየለኹምሉ ውሳነ ክውሃቦ ምዃኑ 
ነፍልጥ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወቐርቲ

 ኣኽበረት ተስፋማርያም ተስፋምካኤል፡ 
በዓል ቤተይ እዮብ ገብረዝጊ ሃንስ 
ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 8 ደቀይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ  ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ተከሌዛን 

ወ/ሮ ኣስካሉ ዘርአይ ጋርዛ፡ በዓል ቤተይ 
ተዓገስ ኣብርሃ ተኽለ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
9 ደቅና ከኣ ወራሲት ምዃኖም 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣  ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን5/4/23 ኣብ  ቤ/ፍ  ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ሓውሻ

ወ/ሮ ኣኽበረት ኣለም ኣብርሃ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ሳምሶም ዘርእዝጊ እያሱ ብወኪል 
ኣቶ ዘርእዝጊ እያሱ ረድኢ ሰሌዳ 
ER-1-120 - 55 ሓድሽ ሰሌዳ ER-
1-C-2930 ቁጽሪ ቻሲ EE 100-4030-
964 ትዮታ ዝዓይነታ ማኪና ሸይጡለይ፡ 
እንተኾነ፡ ስም ከሰጋግረለይ ስለዘይከኣለ 
ይጸወዓለይ ስለዝበለት፣ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን28/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሃዘጋ

ኣኽብረት ደርቤ ውቤ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣብርሃለይ ወረደ ተስፋጼን ስለዝተሰወአ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 1ጓልና ድማ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ድባርዋ

ኣቶ መርሃዊ መድሃኔ መስፍን፡ 
ኣቦይ መድሃኔ መስፍን ገብረኪዳን 
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

 ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ 

ት/ዕድመ ህያብ መሰረት ዮውሃንስ፡ 
ሜላሄር መሰረት ዮውሃንስ ምባል ተሪፉ፡ 

ህያብ ሻም ኣባዲ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 30/3/23 
ኣብ 3ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ለታይ ገብረሚካኤል ተወልደመድህን 
ምባል ተሪፉ፡ ለተሊባኖስ ገብረሚካኤል 
ተወልደ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ 28/3/23 ኣብ 3ይ 
መጋባእያ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
መንደፈራ 

ኣቶ ተስፋዝጊ ተስፋጽዮን ተኪኤ፡ 
ወኪል ኣቶ መሐሪ ተስፋጽዮን ተኪኤ፡ 
ሓፍተይ ሓረጉ ተስፋጽዮን ተኪኤ 
ብሂወት ከላ፡ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ 
ኣብ ከተማ መንደፈራ ዞባ ምዕራብ ን/ዞባ 
ከባቢ 04 ስፍሐቱ 95.40 ት/ሜ ክልተ 
ቀንዲ ክፍልታት ምስ መካበብያኡ ለበዋ  
ስለዝገበረትለይ፡ ካብ ዕዳን ትሕጃን ናጻ 
ዝኾነ ገዛ  እዚ ዝተጠቕሰ ገዛይ፡ ብሂወት 
ክሳብ ዘለኹ ዘመሓድሮ ዝጥቀመሉን 
ኮይኑ፡ ድሕሪ ሞተይ ድማ ለበዋ ተቐባሊ 
ሓወይ ወራሲየይ ምዃኑ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 
ኣብ  3ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ 

ሄርሞን ተስፋገብረኤል ተኪኤ ምባል 
ተሪፉ፡ ሃኒ ተስፋገብሪኤል ተኪኤ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ቐይሕ 

ወ/ሮ ለምለም ቀሺ ኣስፋው ንጉሰ፡ ኣቦይ 

ቀሺ ኣስፋው ንጉሰ ገብረእግዝኣብሄር 
ስለ ዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ 26/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገርጠጢ 

ወ/ሮ ኣብርሄቶ ሃብቱ ስእለ፡ ኣቦይ 
ሃብቱ ስእለ ብሩን ኣደይ ኣማረሽ በየነ 
ተስፋጋብርን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 3 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኩዶፈላሲ

ኣቶ ሰሎሙን ገብረሂወት ባይረ፡ ኣደይ 
ኣማረሽ ገብረኣምላኽ ዘርኡ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ 
ንብረት ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
በዝሓንስ

ኣቶ ፍስሃየ ተኽልማርያም፡ ኣደይ 
ለተጽየን ተስፋጽየን ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን27/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ተኾምብያ

መርሃዊት መረባይ ገብረእየሱስ ምባል 
ተሪፉ፡ መርሃዊት ብርሃነ ሃብተስላሴ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

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
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VACANCY ANNOUNCEMENT

Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the 
following positions for Bisha site project.

01. Position: Senior Mining Equipment Trainer

              Department: Mining
              Number required: Two (02)
PRIMARY PURPOSE

•	 To manage and coordinate all day to day facets of mining’s safe operator training 
within the load and haul operation. 

•	 Effectively support the operational requirements in a safe and cost effective man-
ner. 

•	 Knowledge transfer and mentoring is a must in the role to all HME operators and 
Trainers. 

•	 Ensuring that project outcomes are met through a safe, effective with efficient 
utilization of resources (human and capital), in accordance with company objec-
tives. Accountable for delivering individual coaching, mentoring of the team for 
continuous operator improvement.

TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE PERFORMANCE 
AREAS 
Safety, Health & Environment

•	 Actively promoting, coordinating and supervising responsible work practices 
including maintaining a high standard of housekeeping at all times and providing 
feedback on Safety, Health and environmental matters

•	  Ensure all safety performance measures are achieved
•	  Demonstrate visible safety leadership.
•	  Housekeeping maintained at a high standard within your area.
•	  Constantly look to identify hazards and risks through your daily inspections. 
•	  Ensure equipment is used in accordance with its design parameters and correct 

operating techniques.
•	  Helping others to work safely through support and good example, not accepting 

behaviours which could cause harm.
•	  Identifying and immediately reporting, and controlling where possible, any 

incident, personal damage (injury), hazard or environmental damage you see at 
work.

•	  Ensure you are familiar with and conform to the Environmental Management 
Plan. 

People
•	 Demonstrate leadership and encourage personal behaviours that will uphold Bi-

sha’s Core values.
•	  Have regular performance tracking discussions, listen to team member’s im-

provement ideas and provide constructive feedback.
•	  Identify resource and skill gaps for team members. Advise and input to the train-

ing plan.
•	  Supervise personel work performance to ensure clear, challenging and measur-

able goals are set and are achieved. 
•	 Optimise performance by ensuring all understand their position purpose, key 

accountabilities, performance requirements and that these align with individual 
skill and capability to produce quality outcomes through applied coaching and 
feedback.

•	  Support and mentor National employees. 

Productivity
•	 Comply with and enforce the content within all Standard Operating Procedures.
•	  Create a training needs analysis process and toolkit.
•	  Conduct a training needs analysis to support the development and implementa-

tion of programs and content to ensure our teams are trained, developed, and 
equipped with the capabilities and competencies to operate effectively and com-
pliantly.

•	  Assess the effectiveness of existing training programs, recommend, and imple-
ment improvements to enhance learning outcomes to better support the business.

•	  Identify opportunities and develop initiatives to improve training program.
•	  Work collaboratively with the Training and Development team to improve pro-

cesses & methodologies. 
•	  Monitors equipment/consumable usage for optimal and efficient operation.
•	  Deliver an effective training program to ensure employees attain/retain the re-

quired skills & qualifications to  perform their roles
•	  Take accountability and ownership for the training and compliance of opera-

tional employees
•	 Review and approved Mining’s operational training packages in conjunction 

with the Mine Training Supervisor. 
•	 Analyse, evaluate and report on training compliance 
•	 Review and analyse ways of working, investigating and articulate shortfalls and 

highlight future opportunities for continuous improvement.
•	 Work collaboratively with the Training and Development team to improve pro-

cesses & methodologies. 
•	 Monitor, identify trends and report on role compliance gaps to improve overall 

effectiveness and develop and implement gap closure training plans. 

Qualifications: Knowledge and Experience

15 years operational 
experience complemented 
with extensive Training and 
Assessment qualififcation
Diploma or Tertiary 
qualifications are highly 
regarded.

Experience with heavy earthmoving equipment (Dump 
truck, Grader, Dozer, Loader, Excavator / Shovel).  
Strategic thinking with a result driven attitude.
Proven experience coaching and developing with the 
ability to lead and facilitate small and large groups.
Ability to map training packages to recognised 
competencies.

Position: Project Mechanical Engineer
              Department: Process Plant 
              Number required: one  (01)
PRIMARY PURPOSE

•	 Project Engineer will be responsible for basic and detailed engineering, running 
RFQ’S Adjudicating Submissions, procurement, planning, execution, QC/QA 
and sign off of projects.

•	 Prepare, schedule, coordinate and monitor the assigned project engineering 
works 

•	 Monitor compliance to applicable codes, practices, QA/QC policies, perfor-
mance standards and specifications 

•	 Interact daily with the clients to interpret their needs and requirements and rep-
resent them in the field 

•	 Perform overall quality control of the work (budget, schedule, plans, person-
nel’s performance) and report regularly on project status 

•	 Assign responsibilities and mentor project team 
•	 Cooperate and communicate effectively with Project Superintendent and other 

project participants to provide assistance and technical support 
•	 Sign off mechanical designs ensuring safety and fit for purpose.
•	 Review project mechanical engineering deliverables and initiate appropriate 

corrective actions

 TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE PERFORMANCE 
AREAS
 Planning

•	 Provide engineering quality systems required for specific capital budgeting
•	 Assist in cost and budget and schedule planning for engineering packages
•	 Prepare project resource planning with project stakeholders
•	 Establish commissioning and project operational readiness matrixes for various 

projects 
•	 Executing
•	 Perform all quality checks, review and document as part of quality control pro-

tocols on all projects
•	 Provide stage guidance for projects as far as mechanical engineering is concern
•	 Perform and review adherence of QMS on projects by supervisors
•	  Closure
•	 Champion the preparation of all documentations as part of project handover
•	 Formalize document storage procedures for on projects for all mechanical en-

gineering scope

Executing
•	 Perform all quality checks, review and document as part of quality control pro-

tocols on all projects
•	 Provide stage guidance for projects as far as mechanical engineering is concern
•	 Perform and review adherence of QMS on projects by supervisors

 Closure
•	 Champion the preparation of all documentations as part of project handover
•	 Formalize document storage procedures for on projects for all mechanical en-

gineering scope

Qualifications: Knowledge and Experience
• Degree or diploma in 

mechanical engineer-
ing.

• Certification from an 
internationally recog-
nized engineering body

• At least 10 years of continuous experience in a 
similar role in a mining, engineering and construction 
background
• Advance understanding in project engineering and 
project life cycle management 
• Ability to formalize engineering procedures, 
templates and structures on projects

•	 General Information and other requirements:
•	 Place of Work:                Bisha.
•	 Salary:                               As per Company salary scale.
•	 Type of Contract:             Indefinite
•	 Additional requirement for Nationals: 
•	 Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of 

release paper from the Ministry of Defense. 
•	 Present clearance paper from current/last employer.
•	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials, a copy 

of your National Identity Card etc.).
•	 Only shortlisted applicants will be considered as potential candidates for an 

interview.
•	 Application documents will not be returned to sender.
•	 All applications should be sent through the post office.
•	 Deadline for application: 10 days from the day of publication in the Newspa-

per.
•	 Address:  Please mail your applications to:-
•	                      Bisha Mining Share Company, 
•	                      P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
•	 Note to Eritrean applicants:  
•	                   Please send a copy of your application to
•	                   Aliens Employment permits
•	       P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea
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ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
ዕጫ ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ኩዕሶ እግሪ ወዲቑዕጫ ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ኩዕሶ እግሪ ወዲቑ

ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ወከልቲ 
10 ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ዞባ 
ማእከል ኣብ ዝተረኸቡሉ፡ ዕጫ ውድድር 
ሻምፕዮን 2022-2023 ኣብ ኣዳራሽ ጨንፈር 
ኮምሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ከም ዘውደቐ 

ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ፈደረሽን ኣፍሊጡ።
ኣብ ውድድራት ሻምፕዮን 2022-23 

ኩዕሶ እግሪ ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ዞባ ማእከል 
ዝሳተፋ ዓሰርተ ጋንታታት ቀይሕባሕሪ፡ 
ኣዱሊስ፡ ደንደን፡ ኣልታሕሪር፡ ኣስመራቢራ፡ 

ኩባንያ ሰገን፡ ኩባንያ ሰምበል፡ ዕዳጋ ሓሙስ፡ 
ከምኡ’ውን ሎሚ ዓመት ናብ ሱፐር ዲቪዥን 
’ኤ’ ዝደየባ ክልተ ናይ ንኡሳን ዞባታታት 
ጋንታታት ቲራቮሎን ማይተመናይን  ምዃነን 
ተፈሊጡ ኣሎ።
ግጥማት ሻምፕዮን ሱፐር ዲቪዥን 

’ኤ’ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ሰንበት 19 
መጋቢት ወግዓዊ መኽፈት ክግበረሉ ምዃኑ 
ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ኣብቲ ናይ 
መኽፈቲ ዕለት ድማ፡ ኣዱሊስ ምስ ኩባንያ 
ሰገን፡ ደንደን ድማ ምስ ኣስመራ ቢራ 
ክገጥማ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ።
ብመሰረት ካብ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን 

ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ፡ 
ቅድሚ እዚ ውድድር ምጅማሩ ንደያኑ፡ 
ኣሰልጠንትን ሓለፍቲ ቴክኒክን ብፊፋ ዝወጸ 
ናይ ዓመተ 2022-23 ዝተመሓየሸ ሕግታታት 
ኩዕሶ እግሪ ከም ዝወሃብ ተሓቢሩ ኣሎ።

“ሜሲ ኣብ ፒኤስጂ ክቕጽል’ዩ” ጋዜጣታት ፈረንሳ“ሜሲ ኣብ ፒኤስጂ ክቕጽል’ዩ” ጋዜጣታት ፈረንሳ
ብሉጽ ተጻዋታይ ፊፋ ናይ’ዚ ዓመተ 

ስፖርት ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ፡ ዝመጽእ 
ዓመት’ውን ማልያ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ 
ወድዩ ክጻወት ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ 
ጋዜጣታት ፈረንሳ ንእሙናት ምንጭታት 
እታ ጋንታ ብምጥቃስ የቃልሓ ኣለዋ። ወዲ 
35 ዓመት መሲ፡ ምስ ፒኤስጂ ዘለዎ ውዕል 
ዝመጽእ ክራማት’ዩ ዘብቅዕ። ይኹን’ምበር፡ 
ብመሰረት እተን ጋዜጣታት ዝህብኦ ዘለዋ 
ሓበሬታታት፡ መሲ ምስ’ዛ ፈረንሳዊት ክለብ 
ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ንምፍራም ይቀራረብ 
ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ባርሰሎና 
ፍሉይ ታሪኽ ዝሰርሐ መሲ፡ ናብ ፒኤስጂ 

ካብ ዝመጽእ ኣብ 64 ጸወታታት 29 ሸቶታት 
ከመዝግብ ከም ዝኸኣለ ሰነዳት ናይ’ታ ጋንታ 
የረድኡ። ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ጸወታ ኩዕሶ 
እግሪ ክርከብ ዝኽእል ክብርታት ብምጕንጻፉ፡ 
ናብታ ናይ ቁልዕነት ጋንታኡ ኒወልስ ኦልድ 
ቦይስ ክምለስ’ዩ እናተባህለ ብሰፊሑ’ዩ 
ክንገረሉ ጸኒሑ። መሲ፡ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ 
ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ኤውሮጳ ብባየር ሙኒኽ ከም ዝተገለፈ 

ዝፍለጥ’ኳ እንተኾነ፡ ነዛ ዋንጫ ንሓሙሻይ 
ዓመት ንምዕታር ግን ንዓመታ ማልያ ፔስጂ 
ወድዩ ከም ዝጻወት’ዮም ቀረብቱ ዝዛረቡ። 
ኣቡኡን ወኪሉን ዝኾነ ጆርጅ፡ መሲን 
ዳይረክተር ፒኤስጂ ልዊስ ካምፖስን ድሮ 
ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑን፡ ኣብዚ ቀረባ 
መዓልታት ከኣ እቲ ተጻዋታይ ሓድሽ ውዕል 
ከም ዝፍርምን’ዩ ዝግለጽ ዘሎ። ይኹን’ምበር፡ 
ከይላን ምባፐ ካብታ ጋንታ ምስ ዝወጽእን 
ወነንቲ እታ ጋንታ ዝኾኑ ቀጠራውያን 
ሰብ ጸጋ ኢዶም ምስ ዘሕጽሩን ግን፡ መሲ 
ካብ ፒኤስጂ ክወጽእ ዓይኑ ከም ዘይሓሲ 
ይእመነሉ። ንዓመታ ቅጥዕታት ፊናንሳዊ 

ቅኑዕ ኣመራርሓ ንምምላእ ባጀት ፒኤስጂ 
ገደብ ክግበረሉ ስለ ዝኾነ፡ እታ ጋንታ ኣብ 
ዓይነት ተጻወትቲ ለውጢ ከም እትገብር 
ይንገር። ፒኤስጂ፡ ብሉጽ ብቕዓት ንዘለዎም 
መንእሰያት ተጻወትታ ቦታ ንምሃብ፡ ቁጽሪ 
ፕሮፈሽናል ተጻወትታ ከተጉድል ከም 
ትግደድ እዩ ዝሕበር። መሲ ዝሓለፈ ዓመት 
ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኮይኑ 
ዋንጫ ዓለም ብምልዓሉ፡ ዝመጽእ ጥቅምቲ 

ተዓዋቲ ሽልማት ባለን ዲ ኦር ክኸውን ልዑል 
ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ 
ይሕብሩ። ንሱ ኣብዚ ወቕቲ’ውን እንተኾነ 
ኣብ 30 ጸወታታት ንፒኤስጂ 18 ሸቶታታት 
ከም ዘመዝገበላ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ 36 
ናይ ክለቡን ናይ ሃገሩን ጸወታታት ከኣ 30 
ሸቶታታት፡ 20 ድማ ሸቶ ዝኾና ኰዓሳሱ 
ከም ዝሰርሐ ይፍለጥ። እዚ ክዉን ምስ 
ዝኸውን ከኣ፡ ንሻሙናይ ግዜኡ ነዚ ሽልማት 
ብምብቃዕ ፍሉይ ታሪኽ ክሰርሕ’ዩ። ፒኤስጂ 
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ሊግ ኣ 
ፈረንሳ፡ ነታ ትስዕባ ዘላ ማርሴ ብ8 ነጥቢ 
ማሕዲጋታ ብምህላዋ’ውን፡ እቲ ተጻዋታይ 
ንኻልኣይ ዓመቱ ነዚ ውድድር ክዕወተሉ 
ልዑል ግምት ኣሎ። መሲ ናብ ጋንታታት 
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ክኸይድ’ዩ 
እናተባህለ’ውን ክጋዋሕ ጸኒሑ’ዩ። ወላዲኡ 
ግን፡ ካብ ጋንታታት ሜጀር ሊግ ሶከር ዝኾነ 
ወግዓዊ ሕቶ ከም ዘይቀረበሎም’ዩ ዝገልጽ። 
ይኹን’ምበር፡ ኣመሪካዊት ክለብ ኢንተር 
ማያሚ፡ ነቲ ተጻዋታይ ንምዕዳግ ሓፍ ዘይብል 
ገንዘብ ክትቅርብ ከም ትኽእል እሙናት 
ምንጭታት ይሕብሩ። መሲ፡ ካብ ስጳኛዊት 
ባርሰሎና ኣብ 2021 ከም ዝተፋነወ ይፍለጥ። 
ንሱ ምስታ ጋንታ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ኣብ 
778 ጸወታታት 672 ሸቶታት ብምምዝጋብ 
ክብረ-ወሰን ከም ዝሓዘ ሰነዳት ናይዛ 
ካታሎንያዊት ጋንታ የረድኡ። እቶም ሰነዳት 
ብዘይካ’ዚ፡ መሲ ምስ’ዛ ወዲ 13 ዓመት ከሎ 
ዝተጸንበራ ጋንታ 35 ዝተፈላለዩ ዋናጩ ከም 
ዝዓተረ ይሕብሩ። ፕረዚደንት ባርሰሎና ኽዋን 
ላፖርታ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ኣቦ መሲ 
ተራኺቡ’ኳ እንተነበረ፡ ብዛዕባ ኣብ መጻኢ 
ክግበር ዝግብኦ ፕሮጀክት እንተዘይኮይኑ፡ 
መሲ ናብ ኑ ካምፕ ብዛዕባ ዝምለሰሉ ኩነታት 
ከም ዘይተዘራረበ ምንጭታት ይሕብሩ።

ምኽንያት ምብራር ቱቸል 
ከይንገር ተሰጊኡ

እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ፡ ንኣሰልጣኒ 
ቶማስ ቱቸል ካብ ሜዳ ወጻኢ 
ብዘጋጠመ ጸገማት ካብ መዝነቱ ከም 
ዘባረረቶ መርበብ ሓበሬታ ደይሊ መይል 
ኣፍሊጡ። ደይሊ መይል ካብ በዓልቲ 
ቤት እዚ ኣሰልጣኒ ዝነበረት ድሕሪ 
ዝመጾ ናይ ኢመይል መልእኽቲ’ዩ ነዚ 
ዜና ዝዝርግሖ ዘሎ። እቲ መልእኽቲ፡ 
ቱቸል ካብ ተጻወትቱ ክብረት ከም 
ዝሰኣነ ዝገልጽ ጽሑፍ ከም ዘለዎ’ውን 
ተፈሊጡ ኣሎ። ወዲ 49 ዓመት ቶማስ 
ቱቸል ምስ ጓል 51 ዓመት ሲሲ፡ ን13 
ዓመታት ብሓባር ድሕሪ ምጽንሖም’ዮም 
ኣብ ፍትሕ በጺሖም። እዚ ሕጂ ብዘይ 
ዝኾነ ስራሕ ዘሎ ኣሰልጣኒ፡ ኣብዚ 
እዋን ምስ ጓል 35 ዓመት ብራዚላዊት 
ዓርኩ ይነብር ከም ዘሎ እዮም ቀረብቱ 
ዝሕብሩ። ኣብ ናይ ጀርመን ማዕከን 
ዜና ከም ጋዜጠኛ ኮይና ትዓይይ 
ዘላ ናይ ቅድም በዓልቲ ቤት ቱቸል፡ 
ተጻወትቲ ቸልሲ ነቲ ኣብ 2021 ጽዋእ 
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዘዕተሮም 
ኣሰልጣኒ ፍጹም ክብረት ከም ዝኸልእዎ 
እያ ትሕብር ዘላ። ቱቸል ምስ ሓድሽ 
ወናኒ ቸልሲ ቶድ ቦህሊ ክሰማማዕ ከም 
ዘይከኣለን፡ ጽቡቕ ውጽኢት ከመዝግብ 
ብዘይምኽኣሉን ካብታ ጋንታ ከም 
ዝተባረረ’ዩ ዝግለጽ ነይሩ። ሕጂ ግን 
እዛ በዓልቲ ቤቱ ነበር፡ ካብ ሜዳ ወጻኢ 
ብዘጋጠመ ዘይምርድዳእ ከም ዝተባረረ 
ዘረድእ ጭብጢ ከም ዘለዋ’ያ ትሕብር 
ዘላ። ቱቸል፡ እቲ ጭብጢ ትብሎ ዘላ 
ነገር ናብ ማዕከናት ዜና ከይዝርጋሕ 
ይቃለስ ከም ዘሎ’ዮም እሙናት 
ምንጭታት ዝገልጹ። እዚ ናብ ፕሪመር 
ሊግ ክምለስ ከም ዝኽእል ዝንገረሉ 
ኣሰልጣኒ፡ ኣብ ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ 
ግዜ ብዛዕባ ኣብ ሓዳሩ ዘጋጠሞ ባእስን 
ብዕድመ ትንእሶ ዓርኪ ምሓዙን ይሕመ 

ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን። ብመሰረት ጋዜጣ 
ዘ ኢንደፐንደት ዝዘርገሓቶ ሓበሬታ፡ 
ውልቃዊ ጸገማት ናይ’ቲ ኣሰልጣኒ፡ ኣብ 
ተጻወትቱ ክብረት የስእኖ ከም ዝነበረ 
ይሕበር። ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ፡ ናይ 
ቅድም ወናኒ ክሪስታል ፓላስ ሳይሞን 
ጆርዳን፡ “እቲ ኣሰልጣኒ ካብ ስታንፎርድ 
ብሪጅ ዝተባረረሉ ምኽንያት ንሓፋሽ 
እንተዝግለጽ ነውጺ ምተፈጥረ” ክብል 
ምግላጹ ኣይርሳዕን። ምስ ቸልሲ ቅርበት 
ዘለዎም ወገናት፡ ቱቸል ብስዕረት ዲናሞ 
ዛግረብ ከም ዘይተባረረ እዮም ዝኣምኑ። 
ደጋፊ ቶተንሃም ምዃኑ ዝእመነሉ 
ቱቸል፡ ምስ ቸልሲ ኮይኑ ኣብ ዘካየዶም 
100 ጸወታታት፡ 60 ግዜ ከም ዝተዓወተ 
ይፍለጥ። ኣብ ልዕሊ ጽዋእ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ኤውሮጳ፡ ዋንጫ ዩኤፋ ሱፐር ካፕን 
ዋንጫ ክለባት ዓለምን ከም ዝዓተረ’ውን 
ኣይርሳዕን። ቱቸል፡ ኣብ ግጥም ኤፍ ኤ 
ካፕ ምስ’ዛ ጋንታ ኮይኑ ክልተ ግዜ ክሳብ 
ፍጻመ ኤፍ ኤ ካፕ በጺሑ’ኳ እንተነበረ፡ 
ክዕወት ግን ኣይከኣለን።

ሮናልዶ ናይ ማይ ጎማ ቀሊዑ
ፖርቱጋላዊ ክርስትያኖ ሮናልዶ፡ ምስ ሓዳሽ 

ክለቡ ኣልነስር ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ፡ 
ብሕርቃን ናይ ማይ ጎማ ምህራሙ መዛረቢ 
ማዕከናት ዜና ስፖርት ኮይኑ። ሮናልዶ፡ 
ጋንታኡ ብታሪኻዊት መቐናቕንታ ኣል 
ኢትሓድ 1ብ0 ኣብ ዝተሳዕረትሉ ግጥም’ዩ 
ሕርቃኑ ምቍጽጻር ብምስኣን ናይ ማይ ጎማ 
ክቐልዕ ተራእዩ። ደገፍቲ ኣል ኢትሓድ፡ እቲ 
ተጻዋታይ ካብ ሜዳ ኣብ ዝወጽኣሉ ዝነበረ 
ግዜ፡ ስም መሲ እናጸውዑ ነቲ ተጻዋታይ 
ምውራዶም፡ ነቲ ኩነታት መሊሱ ኣቓልቦ 
ክረክብ ከም ዘኽኣለ’ዩ ዝሕበር። እቶም ደገፍቲ 
ቅድሚ ጸወታ፡ ኣብ ጸወታን ድሕሪ ጸወታን 
እዮም ስም መሲ እናጸውዑ ነዚ ፖርቱጋላዊ 
ተጻዋታይ ከዋርድዎ ኣምስዮም። ሮናልዶ፡ 
ድሕሪ’ቲ ጸወታ ተቐላጢፉ “በቲ ውጽኢት 
እጕሂ። እንተኾነ፡ ገና ጸወታ ስለ ዘለና ከም 
እንዕወት ርግጸኛ’የ። ንደገፍቲ ኣል ነስር ስለ’ቲ 

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ኩዕሶ ሰኪዐት

ሎሚ
ዊነር ምስ ኤይ ኤስ ኤም 2 ሰዓት 2፡

00 ድ/ቀ
ዳህላክ ምስ ኤይ ኤስ ኤም 1 3፡00 

ድ/ቀ
ኣሰር ምስ ንስሪ 4፡00 ድ/ቀ

ሰንበት
ተስፋ ምስ ኮኾብ 7፡30 ንግሆ
ሳዋ ምስ ሜካ 8፡30 ቅ/ቀ

ሓሬና ምስ ምምሕዳር 4 ኣስመራ 9፡
30 ድ/ቀ
ሰኑይ 

ኣለና ምስ ደንደን 5፡30 ምሸት
ሲቲ ሰንተር ምስ መኸተ 6፡00 ምሸት

ፕሪመር ሊግ
በርንማውዝ ምስ ሊቨርፑል ሰዓት 3፡

30 ድ/ቀ
ሰዓት 6፡00 ምሸት

ኤቨርተን ምስ ብረንትፎርድ
ሊድስ ምስ ብራይተን
ሌስተር ምስ ቸልሲ

ቶተንሃም ምስ ኖቲንግሃም
ሰዓት 8፡30

ክሪስታል ፓላስ ምስ ማንቸስተር ሲቲ
ሰንበት

ሰዓት 5፡00 ድ/ቀ
ፉልሃም ምስ ኣርሰናል

ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ 
ሳውዝሃምፕተን

ዌስትሃም ምስ ኣስቶንቪላ
ሰዓት 7፡30

ኒውካስል ምስ ዎልቭስ

ኩሉ ድጋፎም አመስግን። ክንዕወት ናትኩም 
ደገፍ ኣገዳሲ’ዩ” ብምባል፡ መሲ ኢሎም ስለ 
ዝዘመሩ ከም ዘየሕረቖ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ 
ማሕበራዊ መራኸቢታት ክልጥፍ’ዩ ተራእዩ። 
ሮናልዶ፡ ናብዛ ስዑዳዊት ክለብ ድሕሪ ምኻዱ፡ 
ብተደጋጋሚ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ዓበይቲ 
ዓወታት ንምምዝጋብ ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝገልጽ 
ጽሑፋት ከም ዝዘርገሐ ኣይርሳዕን። ሮናልዶ 
ማልያ ኣል ኣልነስር ወድዩ ብዙሕ ጸወታታት’ኳ 
እንተካየደ፡ ክሳብ ሕጂ ግን ሸሞንተ ሸቶታታት 
ጥራይ’ዩ ከመዝግብ ክኢሉ ዘሎ። ንሱ፡ ዝመጽእ 
ሰሉስ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ‘ዋንጫ ንጉስ’ 
ኣንጻር ኣብሃ ዝተባህለት ጋንታ ክጻወት ኣብ 
ልምምድ ተጸሚዱ’ዩ ዝርከብ። ኣብዚ ግጥም 
ከኣ ደገፍቲ ኣብሃ፡ ስም መሲ እናጸውዑ 
ምጽዋት ከይከልእዎ ገና ብኣግኡ ስግኣታት 
ፈጢሩ ኣሎ።
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ሓበሬታ
ሚኒስትሪ ፍትሒ፡ ካብ 13 ክሳብ 18 መጋቢት ዝጸንሕ ቅነ ሕጊ ወዲቡ 
ኣሎ። ሓደ ካብ’ቲ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ - ብምኽንያት’ዚ ቅነ 
ዝእንገድ መደባት ድማ፡ ሕጋዊ ምኽሪ ንዝደልዩ ዜጋታት - ናጻ ናይ 
ምኽሪ ኣገልግሎት ምሃብ እዩ። 
በዚ መሰረት፡ ምኽሪ ዝወሃበሉ ቦታ፡ ዕለትን ሰዓትን ብኸም’ዚ ዝስዕብ 
ቀሪቡ ኣሎ።

ጀርመን - ብመጥቃዕቲ ብረት ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎምኣብ ሰሜናዊ ክፋል ጀርመን ኣብ 
እትርከብ ከተማ ሃምበርግ፡ ኣብ ሓደ 
ቤት-እምነት ብዝተኸፍተ መጥቃዕቲ 
ፈኲስ ብረት ብውሕዱ ሸውዓተ 
ሰባት ከምእተቐትሉ ተሓቢሩ።
ነቲ መጥቃዕቲ ዝኸፈተ ዕጡቕ 
ሞይቱ ክኸውን ከምዝኽእል 
ዝኣመተ ፖሊስ ጀርመን፡ ኣብቲ ቦታ 
ፍጻመ ሓደ መንነቱ ዘይተነጸረ ሬሳ 
ከምዝረኽበ ገሊጹ።
ፖሊስ ጀርመን ወሲኹ፡ እቲ ዕጡቕ 
ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽም ዝደፋፍኦ 
ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ዛጊት 

ከምዘይተፈልጠ ኣረዲኡ።
እቲ ፍጻመ ኣዝዩ ዘሰንብድ ምዃኑ 
ዝገለጸ ከንቲባ ናይ’ታ ከተማ ድማ፡ 
ናብ ስድራ-ቤት ግዳያት ናይ ሓዘን 
መልእኽቲ ከምዝሰደደ ገሊጹ።
ኣብ ጀርመን፡ ካብ ዝሓለፈ ሒደት 
ዓመታት ኣትሒዙ መጥቃዕቲ 
ፈኲስ ብረት ብተደጋጋሚ ክፍጸም 
ምጽንሑ እዩ ዝሕበር።
ንኣብነት፡ ኣብ ለካቲት 2020፡ ሓደ 
ምስ ሕሉፍ የማናዊ ፖለቲካዊ ስነ-

ሓሳብ ምትእስሳር ከምዘለዎ ዝተገልጸ 
ዕጡቕ፡ ኣብ ምዕራባዊት ከተማ 
ሃናው ብዝኸፈቶ ተዅሲ፡ ካብ 
ቱርኪ ዝመጽኡ በጻሕቲ ዝርከብዎም 
ትሽዓተ ሰባት ከምዝቐተለ ይዝከር።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 
2019 እውን፡ ሓደ ዕጡቕ ኣብ 
ምብራቓዊት ከተማ ሃሌ ኣብ ሓደ 
ናይ ኣይሁድ ቤት-እምነት ብዝኸፈቶ 
ተዅሲ፡ ክልተ ሰባት ምቕታሎም 
ኣይርሳዕን።

 

  
ሰሰ//ቐቐ//ባባሕሕሪሪ  
  
  
  

ቤት ፍርዲ ዞባ ባጽዕ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ  ባጽዕ 

 
ካብ 13-18 መጋቢት 

 
ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
 

ቤት ፍርዲ ዞባ ኣፍዓበት 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ  ኣፍዓበት 

ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
 

ቤት ፍርዲ ዞባ ጊንዳዕ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ ጊንዳዕ 

ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ናቕፋ ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
 
 

  
ደደ//ቐቐ//ባባሕሕሪሪ 

  
ቤት ፍርዲ ዞባ ዓሰብ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ ዓሰብ 

 
ካብ 13-18 መጋቢት 
 

 
ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 

  
  
  
  
ጋጋሽሽ  ባባርርካካ    
  
  
  

ቤት ፍርዲ ባረንቱ  
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ ባረንቱ 

 
ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
 

ቤት ፍርዲ ዞባ ኣቑርደት 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ ኣቑርደት  

ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
  

ቤት ፍርዲ ዞባ ተሰነይ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ ተሰነይ 

ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
  

ቤት ፍርዲ ዞባ ጎልጅ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ ጎልጅ 

ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
  

ቤት ፍርዲ ዞባ ሻምብቖ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ ሻምብቖ 

ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
  

ቤት ፍርዲ ዞባ ቶኾምብያ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ ቶኾምብያ 
 

ካብ 13-18 መጋቢት 
 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
  

  
  
  
ዞዞባባ  ዓዓንንሰሰባባ  

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕጊ ከረን  

ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00  

ቤት ፍርዲ ዞባ ከረን ካብ 13-18 መጋቢት 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ 
ምም/ከ/ኤደን(ዒላበርዕድ) 

ካብ 13-15 መጋቢት 
 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 

 

        ዞዞባባ    ምምኽኽሪሪ  ዝዝወወሃሃበበሉሉ  ቦቦታታ  ዕዕለለትት      ሰሰዓዓታታትት  

 
  
  
  
  
      
ማማእእከከልል    

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

 
ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ 

ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዕዳጋእኽሊ ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገጀረት ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ትራቮሎ ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ  ማይተመናይ ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ  
ካብ 13-18 መጋቢት 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎዳይፍ  
ካብ 13-18 መጋቢት 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰምበል  
ካብ 13-18 መጋቢት 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡0 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ጓዕዳድ ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጻዕዳ ክርስትያን ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሽ/ንጉስ/ላዕላይ ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 

  
  
  
  
        
ደደቡቡብብ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ቤት ፍርዲ መንደፈራ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕ/ጊ መንደፈራ 

ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡0 

ቤት ፍርዲ ደቐምሓረ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕ/ጊ ደቐምሓረ 

ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ቤት ፍርዲ ዞባ ድባርዋ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕ/ጊ ድባርዋ 

ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ቤት ፍርዲ ዓዲ ዃላ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕ/ጊ ዓዲ ዃላ 

ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ቤት ፍርዲ ዞባ ዓረዛ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕ/ጊ ዓረዛ 

ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ቤት ፍርዲ ደቐምሓረ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕ/ጊ ደቐምሓረ 
 

ካብ 13-18 መጋቢት 
 
 

ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ቤት ፍርዲ ዞባ ዓዲ ቐይሕ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕ/ጊ ደቐምሓረ 

ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ቤት ፍርዲ ዞባ ሰንዓፈ 
ቤ/ጽ/ኣ/ሕ/ጊ ሰንዓፈ 

ካብ 13-18 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰገነይቲ 
 

ካብ 13-15 መጋቢት ቅ/ቀ ካብ 8፡30-11፡30 
ድ/ቀ ካብ 3፡00-5፡00 

 

ሰሜን ኮርያ፡ ሰራዊታ ንኲናት ክዳሎ ኣዚዛ
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም 
ጆንግ ኡን፡ ሰራዊቱ ዘካይዶ ዘሎ 
ወተሃደራዊ ልምምድ ብምሕያል 
ንግብራዊ ኲናት ክዳሎ ትእዛዝ 
ከምዘመሓላለፈ ተገሊጹ። 
እቲ መራሒ ነዚ ዝኣዘዘ፡ ሰሜን 
ኮርያ ነቲ ዘይተርፍ ዝበለቶ ኲናት 
ናይ ምምካት ዓቕማ ክትፍትሽ ኢላ 
ንዘካየደቶ ወተሃደራዊ ልምምድ 

ድሕሪ ምክትታሉ እዩ።
ኪም ኣብ ዘመሓላለፎ ትእዛዝ፡ 
ሰራዊት ሃገሩ ስትራተጂያዊ 
ተልእኾታት ንምፍጻም፡ ማለት 
ኲናት ንምግታእን ኣብ እዋን 
ኲናት ናይ ጸረ-መጥቃዕቲ ተበግሶ 
ንምውሳድን ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ 
ወተሃደራዊ ልምምዳት ብቐጻሊ 
ከካይዱን ንኲናት ክዳለዉን 

ከምዘለዎም ኣስሚሩሉ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሰሜን ኮርያ 
ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ምዕራባዊ 
ገማግም ባሕራ ናይ ሓጺር 
ርሕቀት ባሊስቲካዊ ሚሳይል 
ከምዝወንጨፈት፡ ሰብ-መዚ ሰራዊት 
ደቡብ ኮርያ ገሊጾም።
እታ ሃገር ነዚ ሚሳይል’ዚ ትውንጭፍ 
ዘላ፡ ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ 
ዝመጽእ ሰሙን ሰፊሕ ወተሃደራዊ 
ልምምድ ንምጅማር ኣብ ዝዳለዋሉ 
ዘለዋ እዋን እዩ። 
ሰሜን ኮርያ፡ ንእተካይዶ ፈተነ 
ሚሳይላት ንምፍሻል ዝግበር 
ዝዀነ ፈተነ ከም ምእዋጅ ኲናት 
ከምእትቖጽሮን፡ ኣመሪካን ደቡብ 
ኮርያን ብቐጻሊ ዘካይደኦ ዘለዋ 
ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ድማ፡ 
ንወጥሪ ሓውሲ ደሴት ኮርያ መሊሱ 
የብእሶ ከምዘሎን እያ ብተደጋጋሚ 
ከተጠንቅቕ ጸኒሓ።

ኣፍጋኒስታን - ላዕለዋይ በዓል-ስልጣን ጣሊባን ተቐቲሉ
ኣብ ኣፍጋኒስታን፡ ሓደ ላዕለዋይ 
በዓል-ስልጣን ጣሊባን ኣብ ቤት-
ጽሕፈቱ እንከሎ ብዝተኻየደሉ 
መጥቃዕቲ ቦምብ ከምእተቐትለ 
ተሓቢሩ።
እቲ መሓማድ ዳዉድ ሙዛሚል 
ዝተባህለ ኣመሓዳሪ ዞባ ባክ፡ ጉጅለ 
ጣሊባን ኣብ 2021 ናብ ስልጣን ካብ 
ዝምለስ ንደሓር ንመጀመርታ እዋን 
ዝተቐትለ ላዕለዋይ በዓል-ስልጣን 
ምምሕዳር ጣሊባን ኮይኑ ኣሎ።
ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት 
ዝወሰደሉ ኣካል እኳ እንተዘየለ፡ 
ኣፈኛ ጣሊባን ዛቢሉላህ ሙጃሂድ 
ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን፡ 
እቲ ኣመሓዳሪ ብግብረ-ሽበራዊ 
ጉጅለ ዳዕሽ ከምእተቐትለን 
ንምጽራዩ ተወሳኺ መርመራታት 
ይካየደሉ ከምዘሎን ገሊጹ።
ኣብ ኣፍጋኒስታን፡ እቲ ንነዊሕ 
ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ዋላ’ኳ 
ብተዛማዲ ሃዲኡ እንተሎ፡ ሓያለ 
ፍሉጣት ደገፍቲ ጣሊባንን ካልኦት 

ውልቀ-ሰባትን ግን ክቕተሉ 
ምጽናሖም እዩ ዝንገር።
መሓማድ ዳዉድ ሙዛሚል 
ኣመሓዳሪ ምብራቓዊ ዞባ ናንጋርሃር 
ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ኣንጻር ኣብታ 
ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ 
ዝተኻየደ ስርሒታት መሪሕ ተራ 
ከም ዝነበሮ ይፍለጥ። ንሱ፡ ኣብ 
ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ’ዩ ናብ ዞባ 

ባክ ተቐዪሩ።
ገለ ዘይተረጋገጹ ጸብጻባት ዜና ድማ፡ 
እቲ ኣመሓዳሪ፡ ቦምብ ብምፍንጃር 
ርእሰ-ቅትለታዊ መጥቃዕቲ 
ከምዝፈጸመ ይገልጹ ኣለዉ።
ጣሊባን፡ ን20 ዓመት ድሕሪ ዘካየዶ 
ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ኣብ ነሓሰ 2021 
ዳግማይ ናብ ስልጣን ከምእተመልሰ 
ይዝከር።
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