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“ንሓዳስ ዓመትና፡ ምስ ህዝቢ “ንሓዳስ ዓመትና፡ ምስ ህዝቢ 
ኤርትራ ምብዓልና ሕጕሳት . . .ኤርትራ ምብዓልና ሕጕሳት . . .

እቲ ሕቡእ ሃብቲእቲ ሕቡእ ሃብቲ ዝበለጸ መመንጨዊ ጸሓያዊ ጸዓት ዝበለጸ መመንጨዊ ጸሓያዊ ጸዓት 
ንምድላው ጻዕርታት ይካየድንምድላው ጻዕርታት ይካየድ

ጋሽ-ባርካ - ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተራእየ ምምሕያሻት ተናኢዱ

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ብቕዓት ሕክምናዊ 
ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ኣብ ትካላት 
ጥዕና ዝተገብረ ናይ ንዋትን ዓቕሚ-

ባጽዕ - ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ዕብየት ኣርእዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ባጽዕ፡ ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ 

ኣብ መኣዲ ትምህርትን ተወዳዳርነተንን፡ 
ከምኡ’ውን ቊጽሪ ደቂ-ኣንስትዮ መማህራን 
ዕብየት ከምዘርኣየ ተገሊጹ።
ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ 2018/2019 ኣስታት 

44 ሚእታዊት ዝነበረ ተሳታፍነት ደቂ-
ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ፡ ኣብ 2022/2023 
ናብ 48.7 ሚእታዊት ክብ ከምዝበለ፡ ሓላፊ 
ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ 
መምህር እስማዒል ሳልሕ ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ኣካዳሚያዊ 

ሕብረተ-ሰብ፡ ኣብ ዝዕድጎ ሃለኽትን መድሃኒትን ክጥንቀቕ ይምከር
ሕብረተ-ሰብ፡ ሃለኽቲ ነገራትን መድሃኒት 

እንስሳታትን ኣብ ዝዕድገሉ፡ ዝተሰርሓሉን 
ዝወድቀሉን ዕለት ብግቡእ ክርኢ፡ ኣብ 
ንኡስ ዞባ እምኒ-ሓይሊ ዝነጥፉ ሞያውያን 
ጥዕና ኣዘኻኺሮም።

ሰብን ወፍሪ፡ ኣብ ኩሉ’ቲ ዝወሃብ 
ኣገልግሎት ኣዝዩ ሓጋዚ ኰይኑ ምህላዉ፡ 
ብ17ን 18ን ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ 

ተገሊጹ።
ኣብ ባረንቱ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ - 

እቲ ኣብ ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን 

ዝተኣታተወ ሓደስቲ መሳርሒታት፡ 
ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን 
ሕማማት ኣብ ምቊጽጻር፣ ብቕዓትን 

ጽፈትን ትካላት ጥዕና ኣብ ምምሕያሽ፣ 
ከምኡ’ውን ኣብ ከባቢያዊ ጽሬት - 
ኣገዳሲ ኣበርክቶ ይገብር ከምዘሎ ሓላፊ 
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዶ/ር ሓየሎም 
ኪዳነ ኣረዲኡ። 
ኣብ 2022 ኣገልግሎት ሕርሲ ኣብ 

ትካላት ጥዕና ካብ 49.5 ሚእታዊት ናብ 
53.7 ሚእታዊት ክብ ከምዝበለ፣ ሸፈነ 
ክታበት 100 ሚእታዊት ከምዝበጽሐ፣ 
ሸፈነ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህጸን 
ድማ 94.2 ሚእታዊት ምንባሩ ሓቢሩ።
ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበት ሚኒስተር 

ኣሚና ኑርሕሴን፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት 
ንምስፋሕን ንምምሕያሽን - ኣብ 
ርእሲ’ቲ ብሚኒስትሪ ዝተገብረ ወፍሪ፡ 
ብህዝቢን ምምሕዳራትን ካልኦት ኣካላት 
መንግስትን ንዝተገብረ ጻዕሪ ሞጒሳ። 
ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣምባሳደር 

ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ እውን፡ ኣብ’ቲ 
ዞባ ኣብ ጽላት ጥዕና ዝተመዝገበ ለውጢ፡ 
ውጽኢት ዕዙዝ ህዝባዊ ተሳትፎን ዕቱብ 
ጻዕሪ ሰብ-ሞያ ጥዕናን ምዃኑ ኣገንዚቡ።

ዓመታት፡ ቊጽሪ ኣብ ምምህርና ዝነጥፋ ደቂ-
ኣንስትዮ - ካብ 44.4 ሚእታዊት ናብ 85.2 
ክብ ከምዝበለ ዝጠቐሰ መምህር እስማዒል፡ 
እዚ ኣብ ምትብባዕ ደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ 
እወታዊ ጽልዋ ከምዝገበረ ኣረዲኡ። 
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ምዕሩይ ዝርጋሐን 

ተበጻሕነትን ኣገልግሎት ትምህርቲ ከምዘሎ፡  
ንቕሓትን ግንዛበን ሕብረተ-ሰብ ብኣኡ መጠን 
እናዓበየ ብምምጻኡ ድማ፡ ኣብ መስርሕ 
ምምሃርን ምስትምሃርን ዓቢ ድርኺት 
ይፈጥር ከምዘሎ፡ ብተወሳኺ ኣብሪሁ።

ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ሞያ ምምህርና 
ዝነጥፋ ዘለዋ ርእሰ-መምህር መባእታ 
ቤት-ትምህርቲ ሳሊና መምህር መርየም 
ማሕሙድን ርእሰ-መምህር መባእታ ቤት-
ትምህርቲ ኹትሚያ መምህር ሳዕድያ 
ሓሰንን፡ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ 
ወፍሪ፡ ንተሳትፎን ተወዳዳርነትን ደቂ-ኣንስትዮ 
ብሓፈሻ፡ ኣብ ሞያ ምምህርና ድማ ብቐንዱ 
- ምቹእ ባይታ ከምዝፈጠረ ብምምልካት፡ 
ወለዲ ደቂ-ኣንስትዮ ደቆም ናብ ትምህርቲ 
ክልእኩ ተላብየን።

እቶም ሞያውያን ነዚ መዘኻኸሪ እዚ 
ዘመሓላለፉ፡ ኣብ ኩዶ’ብዑርን እምኒ-
ሓይልን ኣብ ትካላት ንግዲ ዝተታሕዘ ዕለቱ 
ዝወደቐ ሃለኽቲን መድሃኒት እንስሳታትን 
ኣብ ዝተቓጸለሉ ኣጋጣሚ እዩ። 

እቲ ዝተቓጸለ ንብረት፡ ብሽኾቲ፡ ካራሜላ፡ 
ዘይትን መድሃኒት እንስሳን እዩ። 
ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ነርስ ገብሩ ኣብርሃም፡ 

ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ፡ 
ኣብ ጥዕና ሰብን እንስሳን ከቢድ ሳዕቤን 
ከምዘለዎ ብምምልካት፡ ዜጋታት ዕሹግ 

መግብታት ከወግዱ ኣተሓሳሲቡ።
ነጋዶ መዓልቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ፡ 

ከምኡ’ውን ምንጩን ትሕዝቶኡን 
ዘይፍለጥ መድሃኒት እንስሳ ከይሕዙ እውን 
ተላብዩ።

ዓንሰባ - ዕድላት ሽቕለት ኣብ 
ምፍጣር ዘተባብዕ ስራሕ ተፈጺሙ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ 

ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ፡ ዕድላት ሽቕለት ኣብ 
ምፍጣር፡ ኣብ 2022 ዘተባብዕ ስራሓት 
ከምዝፈጸመ ሓቢሩ።
ሓላፊ ኣሃዱ ዕዮ ኣቶ ጸሃየ ሓጐስ፡ እቲ 

ኣሃዱ ኣብ ኣገልግሎት ሽቕለት፡ ቁጽጽር 
ኩነታት ስራሕን ዝምድናታት ዕዮን ኣትኲሩ 
ከምዝነጠፈ ብምሕባር፡ ካብ ዝተመዝገቡ 179 
ደለይቲ ስራሕ፡ እቶም 72 ሚእታዊት ኣብ 
ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ናይ ስራሕ ዕድል 

ጋሽ-ባርካ - ሃኮሰኤ 92 ደቂ-
ኣንስትዮ ብሞያ ኣሰልጢኑ

ሃኮሰኤ ጨንፈር ጋሽ-ባርካ፡ ንሰለስተ 
ኣዋርሕ ብሞያ ኢደ ስርሓትን ቴክኖሎጂ 
ኮምፕዩተርን ዘሰልጠነን 92 ደቂ-ኣንስትዮ፡ 
ብ17 ጥሪ ኣብ ባረንቱ ኣመሪቑ። 
ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ዓብዱ ሳልሕ፡ 

ብመሰረት እቲ ዓቕሚታት ደቂ-ኣንስትዮ 
ንምምዕባል ዝዕላማኡ መደብ፡ ኣብ 
ተኾምቢያ ተወሳኺ መሰልጠኒ ማእከል 
ብምኽፋት፡ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከባ 
ደቂ-ኣንስትዮ ተረባሕቲ ንክዀና ይስራሕ 
ከምዘሎ ሓቢሩ።

ከምዝረኸቡ ገሊጹ።
ጐድኒ-ጐድኒ እዚ፡ እቲ ኣሃዱ - ን40 

ጽጉማት ደቂ-ኣንስትዮ ናይ ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ 
ርእስን ኣሰራርሓ መግብን ስልጠናታት 
ከምዝሃበ ሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ዓመት ካብ ዝተኸስቱ 184 

ናይ ስራሕ ክርክር ጉዳያት፡ እቶም 174 
ብምርድዳእ ከምእተፈትሑን፡ 200 
ሰራሕተኛታት 3.4 ሚልዮን ናቕፋ 
እስትሕጋግ ከምእተኸፍሉን እውን ኣረዲኡ።

ወኪል ተመረቕቲ፡ እቲ በብእዋኑ 
ዝውደብ ዘሎ ሞያዊ ስልጠናታት፡ ደቂ-
ኣንስትዮ ነብሰን ንክኽእላ ባይታ ዘጣጥሕ 
ብምዃኑ፡ ካብ ኩለን ትካላት መንግስትን 
ሃገራውያን ማሕበራትን ድጋፍ ከይፍለዮ 
ተላብያ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣምባሳደር 

ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ፡ ውጽኢት 
ስልጠናታት ብዕቱብ ክግምገም፣ ሰልጠንቲ 
ድማ ዝቐሰማኦ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ 
ብምርኣይ - ነብሰን ከማዕብላ ኣተሓሳሲቡ።

ብፍቕሪ ሮናልዶ ዝዓበደ ብፍቕሪ ሮናልዶ ዝዓበደ 
ደጋፊ. . .ደጋፊ. . .



ሓዳስ   ኤርትራ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

“ኣንታ’ዚ ንምንታይ 
ክጠቕመና’ዩ ዝምህረና ዘሎ።”

“ክገርመካ ጽባሕኮ ዋላ ሓንቲ 
ኣይንጥቀመሉን ኢና።”

“እሞ እንታይ ደኣ ጦቕ 
የብለና’ሎ።”

“እንድዕሉ!”

“ዋይ ትምህርቲ ዝፈጠረስ!”

እዚ ሎጋሪዝም እናተመሃርና 
ንሓድሕድና ንበሃሃሎ ዝነበርና 
እዩ። ኣብ ትምህርትና ንምንታይ 
ንመሃሮ ዘይንፈልጦ ብዙሕ 
እዩ። ገለ ኣምራት ዝተሓላለኹ 
ብምዃኖም፡ መምህራና ኣብ 
ምንታይ ከገልግሉና ከም ዝኽእሉ 
ንኽነግሩና ይጽገሙ ይዀኑ። ገለ 
ኸኣ እቲ ኣብታ መጽሓፍ ዘሎ 
ደጊሞም ካብ ክፍሊ ዝወጽኡ 
ይዀኑ። ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ናይ 
ቍጽሪ መምህርና ዝነበረት መም. 
ኤደን፡ “መምህር፡ ሎጋሪዝም ጽባሕ 
ንግሆ ንምንታይ ይጠቕመና?” 
ኢልና ሓቲትናያ። 

“እዚ ኣእምሮኹም ከብልሓኩም 
ጥራይ’ዩ ዝኽእል፡” ክትብለና 
ይዝክሮ።  ካብቲ እንመሃሮ ንፈተና 
ኣጽኒዕና ንሓልፎ ጥራይ ኰይኑ 
ዝተርፍ ብዙሕ ኣሎ ኢልና ንኣምን 
ነበርና። ቍጽሪ ክንመሃር እንከለና፡ 
ሓንቲ ሕቶ ሰሪሕና ናብታ ሓንቲ 
ክንሰግር እንከለና ኣእምሮና 
ዝያዳ ይበልሕን ይነቅሕን ምዃኑ 
ፍሉጥ እዩ። ስለ ዝዀነ መልሲ 

መምህርና ቅብልቲ ክትመስል 
ትኽእል’ያ። እንተዀነ ሎጋሪዝም 
ንብዙሕ ዕጽዉ ሕቶታት ቀዳሞት 
ተመራመርቲ ክፈትሕ ዝኸኣለ 
ዓቢ ርኽበት ምዃኑ፣ ሎጋሪዝም 
ኣብ ኵሉ ዓውድታት ፍልጠት 
መሳርሒ ምዃኑ፣ እንተወሓደ 
ክትነግረና ይግብኣ ነበረ። እዚ 
መልሲ እንተ ትህበና ንሎጋሪዝም 
ኣኽቢድና ዘይኰንና፡ ብኽብሪ 
ምረኣናዮ። “ባሻይ ሎጋሪዝም” 
እናበልና ብኽብሪ ምጠቐስናዮ። 
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ፈለማ ክንመሃሮ 
እንከለና፡ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ 
እንተ ዘይክኢልና ኣብታ ቀጺልና 
ንረኽባ ደረጃ ተሓላሊኹ ክጸንሓና 
እዩ። ባሻይ ሎጋሪዝም ክንመሃሮም 
እንከለና፡ ቅድም እተን ምስ ሓይሊ 
(ኤክስፖነንሻልስ) ዘራኽባኦም 
ዝምድና ኢና ንመሃር። ኣብ 
ቍጽሪ ቅድም ምድማር ንመሃር፣ 
ኣንጻር ምድማር፡ ምጕዳል 
ንማሃር። ጸኒሕና ምርባሕ ንመሃር፣ 
ብኣንጻሩ ኸኣ ምምቃል ንመሃር። 
ሽዑ “ኤክስፖነንሻልስ” ንመሃር። 
ኣልጊብና ኸኣ ሎጋሪዝም ንምሃር፣ 
ስዒቡ እተን ካብ ዓሰርተ ዘይበዝሓ 
ሕጊታት ወይ ፎርሙላታት 
ንመሃር። ሎጋሪዝም እንታይ’ዩ 
ከይፈልጥና ሕግታቱ ሸምዲድና 
ክንሰርሕ ንጅምር። ክሳብ ዝብጻሕ 
ዝበጽሕ ከኣ ሎጋሪዝም፡ መእተዊኡ 
ዘይፈልጦ ብሕጓ ዝኣተኽዎ 

ገዛ ኰይኑ ይስመዓኒ ነበረ። ኣብ 
መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት 
ንሎጋሪዝም ዝምልከት ዝረኸብክዋ 
ሓጻር ሓበሬታ ከካፍለኩም፤ 

ሎጋሪዝም ብሕጽር ዝበለ 
መእተዊኡ ንርአ። ምስቶም ኣብ 
ቍጽሪ መሰረትና ዝዀኑ ምድማርን 
ምርባሕን ኣዛሚድና ክንርእዮም 
ኢና።

# ምርባሕ፡ ሓጺር ኣገላልጻ 
ምድማር እዩ። 

5+5+5+5= 20 

ኣክንዲ ኣርባዕተ ግዜ 5 ንጽሕፍ 
ብኣርባዕተ ወኪልና። ኣርባዕተ 
ነናይ ሓሙሽተይ ንጽሕፎ። ነቲ 
ነዘን ኣርባዕተ ሓሙሽተ ክንድምር 
ነሕልፎ ግዜን ዕዮ ምድማርን 
ብምርባሕ ቀልጢፍና ክንሰርሖ  
ንኽእል።

4x5 = 20

# ሓይሊ፡ ሓጺር ኣገላልጻ ምርባሕ 
እዩ። 

ነፍሲ-ወከፍ ዝራብሕ ቍጽሪ 
ረቛሒ (factors) ንብሎ። እቶም 
ረቛሒታት ሓደ ዓይነት ምስ 
ዝዀኑ፡ ብሓይሊ (exponent) 
ክንጽሕፎም ንኽእል። ሓይሊ ኸኣ 
ሓጺር ኣገላጻ ምርባሕ ይኸውን 
ኣሎ። ሓሙሽተ ሓይሊ ኣርባዕተ፡ 
ዕስራ’ዩ።

5x5x5x5= 20

54= 20፤ 

# ሎጋሪዝም ሓጺር ወይ ካልእ 
ኣገላልጻ ሓይሊ እዩ።

102= 100 እዩ። 10 በይዝ 
ንብሎ፣ 100 ከኣ ብኽልተ ርባሕ 
ዝፍጠር ቍጽሪ እዩ፣ ክልተ ኸኣ 
ሓይሊ (ብዝሒ ሓደ ዓይነት 
ረቛሒ)። 100 እምበኣር፡ በይዝ - 
10 - ሓይሊ ብዝሒ ዝደጋግገሞ 
(ርባሕ) ረቛሒ እዩ። እዚ ኣገላልጻ 
ገምጢልና ክንርእዮ እንተ ፈቲንና 
ብመገዲ ሎጋሪዝም ንገልጾ ኣለና። 
ናይ 100 ሎጋሪዝም ንበይዝ 
10፡ 2 ይኸውን። ኣብ ሚእቲ 

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

ጥቕሲጥቕሲ
እ ዚ እ ዚ 
ሰሙንሰሙን

“እቶም ክልወጡ ዘይደልዩ፡ እቶም ዓያሹ ጥራይ እዮም።” 

 - Brigitte Bardot

ሓደ ካብ ዓበይቲ ርኽበታት ስነቝጽሪሓደ ካብ ዓበይቲ ርኽበታት ስነቝጽሪ

ስነቝጽሪ ሎጋሪዝም

ክንደይ ብዝሒ ሓደ ዓይነት ረቛሒ 
(በይዝ) እንተ ሓቲትና፡ ናይ 100 
ሎጋሪዝም ንበይዝ 10 ንሓትት 
ኣለና ማለት’ዩ። ብዘይካ ሓደ፡ 
ኵሎም እወታውያን ቍጽርታት 
(positive real numbers) 
በይዝ ክዀኑ ይኽእሉ’ዮም። ኣብ 
ሎጋሪዝም ብዙሕ እዋን ንጥቀመሉ 
በይዝ “10” ወይ “e” እዩ። 
ብበይዝ 10 እንሰርሖ ሎጋሪዝም 
ተራ ሎጋሪዝም (common 
logarithm) ክበሃል እንከሎ። 
ብበይዝ “e” እንሰርሖ ኸኣ 
ተፈጥሮኣዊ ሎጋሪዝም (natural 
logarithm) ይበሃል። ሎጋሪዝም 
ንምምቃልን ምርባሕን ኣቕሊሉ 
ከስርሓና ዝኽእል መገዲ’ዩ። 
ጆን ነፕየር ኣዝዮም ዝተሓላለኹ 
ዓበይቲ ናይ ምርባሕን ምምቃልን 
ግድላት፡ ብምድማርን ምጕዳልን 
ዝስርሕሉ ዝቐለለ መገዲ ክፍጠር 
ከም ዝኽእል ሓሰበ። ሎጋሪዝም 
ከኣ ፈጠረ። ኣዝዮም ዓበይቲ 
ቍጽሪታት ብሎጋሪዝም ክቃለሉ 
እንከለዉ፡ ምርባሕ፡ ምድማር ናይ 
ክልተ ሓይልታት (exponentials) 
ይኸውን፣ እቲ ኣንጻር ምርባሕ 
ዝዀነ ምምቃል ከኣ ምጕዳል 
ናይ ክልተ ሓይልታት ይኸውን። 
ንምድማር፡ ምጕዳል፡ ምርባሕን 
ምምቃልን ክንዓዪ ነጥፈኦ ግዜ 
ብሎጋሪዝም ከነሕጽሮን ከነቕልሎን 
ንኽእል። 

ሎጋሪዝም ኣበይ ንረኽቦም?

ኣብ ኵሎም “ኤክስፖነንሻልስ” 
እንጥቀመሎም ኣጋጣሚታት፡ 
ሎጋሪዝም ክንሰርሓሉ ንኽእል 

ኢና። ንኣብነት፡ ኣብ ፋይናንሳዊ 
ስራሕ፡ ስነ-ፈለክን ስታትስቲክን 
ብቐረባ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። 
ኣብ ባዮሎጂ፡ ዕቤት ባክተርያ 
ንኽንረክብ ሎጋሪዝም ክንጥቀም 
ንኽእል። ኣብ ፊዚክስ ከኣ 
ቍንቈና ሬድዮኣክቲቭ ንምርክብ 
ንጥቀመሉ። ብ“ኢክስፖነንሻል” 
ንኽልተ ዝተፈላለዩ ፍጻሜታት 
ንምቕራብ ከጸግም ይኽእል እዩ። 
ብሎጋሪዝም ግን ከተቃርቦም 
ይከኣል። ብተግባራት ቍጽሪ 
ክስራሕ ዘይከኣል፡ ዝኸብድን 
ዘህልኽን ዘበለ ዕዮታት ባሻይ 
ሎጋሪዝም ክፈትሖም ይኽእል።  

ሓጺር ታሪኽ

ካብ ቅድሚ 14 ክፍለ-ዘመን 
ጀሚሮም ሎጋሪዝም ንኽፍጠርን 
ክዓብን ኢዶም ዝሓወሱ ዝተፈላለዩ 
ፈላጣት’ኳ እንተ’ለዉ፡ ንምህዞ 
ሎጋሪዝም ስሙ ኣንቢርሉ ዘሎ 
ስኮትላንዳዊ ጆን ነፕየር’ዩ። ጆን 
ነፕየር ብ1614 ክፈጥሮ ከኣለ። 
ነይፐር ዝሰርሖ ሎጋሪዝም ዝራኣየ 
ኢንግሊዛዊ ሄንሪ ብሪጅ ናብ 
ስኮትላድ ብምኻድ ምስ ነይፐር 
ተራኸበ። ክልቲኦም ብዝገበርዎ 
መጽናዕቲ ኸኣ ተፈጥሮኣዊ 
ሎጋሪዝም ክፈጥርዎ ከኣሉ። እዚ 
ኣብ ትምህርትና እንጥቀመሉ 
ሰደቓ ሎጋሪዝም፡ ብዙሓት ቤተሰብ 
ስነ-ቍጽሪ ዝሓለፍዎ’ኳ እንተ ዀነ፡ 
ፈለማ ግን ኢንግሊዛዊ ሄንሪ ብሪጅ 
እዩ ዝሰርሖ። 

***

ኢልሃም ፈረጅ - ከረን

ስለምንታይ  … ልቢ  … ልቢ 
ዘይተዕርፍ?ዘይተዕርፍ?

ልቢ ብዘይ ዕረፍቲ ትጭንጕዕ ምኻና ኣደነቒት ኣካል እያ። ዋላ ደቂስና 
ንሃሉ ክሳብ ጫፍ ኣብ ዝርከብ ወሃዮ ዝበጽሕ ትጭንጕዕ። ከምኡ እናገበረት 
ከኣ ክነብርን ክጥዕን ተኽእሎ። ምስ ሓደ ህርመት ልቢ ሓደ ሚእቲ ኵቢክ 
ሰ.ሜ. (100 ሰ.ሜ.3) ዝዓቐኑ ደም ይጭንጓዕ። መዓልታዊ እንተ ሓሲብናዮ 
ዓሰርተ 10000 ሊትሮ ደም ናብ ኵሉ ሻንብቆታት ይጭንጓዕ። ናይ ሓደ 
ማእከላያዊ ገምጋም ዕድመ ዘሎዎ ሰብ ልቢ እንተ ወሲድና፡ 250,000,000 
ሊትሮ ዝዓቐኑ ደም ትጭንጕዕ። እዚ ክንብል እንከለና ንኻልኢት እንተኾነ 
ቀም ከየበለት ትዓሞ። እቲ ዝፍለጠና ህርመታ ብምጭባጣን ምዝርግሓን 
ይፍጠር። ክትጭበጥ ከላ ዝተጻረየ ደም ተጨንጕዑ ይወጽእ። ክትዝርጋሕ 
ከላ ዘይተጻረየ ደም ካብ ኵሉ ኣካልና ይኣቱ።

ዳእላ ተመሃሮ

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

***
ሜሪ ማና
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 
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“ንሓዳስ ዓመትና፡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምብዓልና ሕጕሳት ኢና” ቻይናውያንዮሴፍ ሃይለማርያም

ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ 
ሕብረተሰባት፡ ነናቶም ባህሊን ልምዲን 
ኣለዎም። እዚ ባህሊን ልምዲን እዚ፡ ምስ 
ግዜን መስርሕን በብደረጃኡ ዝማዕበለ 
ኰይኑ፡ ኣብ መወዳእታኡ ድማ ኣካል 
ሂወትን መነባብሮን ናይ’ቶም ሕብረተሰባት 
ብምዃን ናብ መንነት ዝቕየር’ዩ። 
ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረን 
ብትሕዝቶኡን ኣምራቱን እናማዕበለን 
ከኣ ባህሊን ልምዲን ሕብረተሰብ ኰይኑ 
ይቕጽል። 
ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም፡ ብዘለዋ 

ብዝሒ ህዝቢን ስፍሓት መሬትን 
ጥራይ ዘይኰነ፡ ብእትውንኖ ብዝሒ 
ሕብረብሄራት፡ ባህሊን ልምዲን ናይ ህዝባ፡ 
ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ህዝባዊት 
ሪፖብሊክ ቻይና እያ። እዚ ትዕድልቲ’ዚ፡ 
ነታ ሃገር እቲ ዝዓበየ ብልጫ ኰይኑዋ 
ይርከብ። ኣብኣ ዝዝውተሩ ዝተፈላለዩ 
ባህሊን ልምዲን፡ ብርግጽ ጽባቐን ግርማን 
ካብ ምዃን ሓሊፎም፡ ነታ ሃገር መስሕብ 
በጻሕቲ ክትከውን ኣብቂዖማ ኣለዉ። 
 ኣብ መዳይ ባህልን ልምድን 

እንተመጺእና፡ ህዝባዊት ሪፖብሊክ ቻይና፡ 
ምስ ባህሊን ልምዲን ሕብረተሰባ ዝኸዱ፡ 
ምስ ዘገምታዊ ዕብየትን ለውጢን ናይ 
ህዝባ ከኣ ጽኑዕ ታሪኻዊ ምትእስሳር 
ዘለዎም ባህላዊ ፌስቲቫላትን ሃይማኖታዊ 
ጽምብላትን በብእዋኑ ተካይድ እያ። 
ንኣብነት፡ ኣብ መላእ እታ ሃገር ብ16 
መስከረም ተዘኪሩ ዝውዕል ብ‘ፈስቲቫል 
ፍርቂ ቀውዒ ቻይናውያን - Chinese 
Mid- Autumn Festival’ ዝጽዋዕ በዓል 
ወይ ፌስታ ቻይናውያን እቲ ከም ኣብነት 
ዝጥቀስ፡ ንባህልን ልምድን ቻይናውያን 
ዘንጸባርቕ ዓመታዊ በዓል እዩ። እዚ፡ 
ቻይናውያን ስድራቤታት ተኣኻኺበንን 
ተፈሲሀንን ዝውዕላሉን ንሓድሕደን 
ጽቡቕ ፋልን ትምኒትን ዝገላለጻሉን ኣዝዩ 
ዓቢዪ በዓል ምዃኑ ይንገር። 
 ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ 

ጥሪ ዝጅምር ሓድሽ ዓመት ቻይናውያን 
እውን ሓደ ካብቲ ኣብ መላእ ሃገረ ቻይና 
ብኽብ ዝበለ ማዕርግ ዝጽምበል በዓል 
ቻይናውያን እዩ። ካልኦት ብቻይናውያን 
ተዘኪሮም ዝውዕሉ ዓበይቲ በዓላት 
እውን ኣለዉ። ንሎሚ ግን ብዛዕባ’ቲ 
ስድራቤታት ቻይናውያን ሓቢረን 
ብስድራቤታዊ ፍቕሪን ሓልዮትን፡ ህያባት 
ብምልውዋጥን ዝዝክርኦ ሓድሽ ዓመት 
ቻይናውያን ገለ ክንብል።
 ናይ ሎሚ ዓመት ሓድሽ ዓመት 

ቻይናውያን ካብ ሎሚ 22 ጥሪ 2023 እዩ 
ጀሚሩ። ሓድሽ ዓመት ቻይናውያን 12 

ሚስተር ዳይ ደማኦ ምስ ዕዉታት ተመሃሮሚስተር ዳይ ደማኦ ምስ ዕዉታት ተመሃሮ

ኣስማት ዝሓዘ ኰይኑ፡ ‘ዘድክያ’ ብዝብል 
ስም ይጽዋዕ። እዚ ንነፍሲ-ወከፍ ሓድሽ 
ዓመት ቻይና ዝውክል ናይ መጸውዒ ስም 
(ዘድክያ)፡ ንእኩባት ከዋኽብቲ ኣብ 12 
ብምምቃል ንሓደ ፍሉይ ስርዓተ ጸሓይ 
ዝንቀሳቐሰሉ ቅናት ጠፈር ከምዝውክል 
ይንገር። ዓመተ ማንቲለ (Rabbit Year) 
ካብተን 12 ሓደስቲ ዓመታት ወይ 
‘ዘድክያ’ ናይ ቻይና ሓንቲ እያ። ካብ 
ሎሚ ሰንበት 22 ጥሪ 2023 ኣትሒዛ ከኣ፡ 
ኣብ መላእ ሃገረ ቻይና፡ ዓመተ ማንቲለ 
ተባሂላ ክትበዓል ጀሚራ ኣላ። ዓመተ 
ማንቲለ ቀቅድሚ ዓመተ-ነብሪ (2022) 
ን ደድሕሪ ዓመተ-ድራጎን (ኣብ 2024)
ን ትዝከር። ኣብ 2023 ምስ ተባዕለት 
ከኣ፡ ድሕሪ 12 ዓመት፡ ኣብ 2035 እያ 
ክትዝከር። እተን ካልኦት ሓድሽ ዓመታት 
ቻይና እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ፡ ኣብ 
ነፍሲ-ወከፍ 12 ዓመታት እናተደጋገማ 
ብህዝቢ ቻይና ይዝከራ። 
 ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ‘ቻይና 

ሃይላትስ ዶት ኮም’፡ እተን 12 ሓደስቲ 
ዓመታት ቻይና፡ ብእንስሳ ዝውከላ ኰይነን፡ 
ዓመተ ኣንጭዋ፡ ተመን፡ ብዕራይ፡ ነብሪ፡ 
ማንቲለ፡ ድራጎን (ጽውጽዋያዊ ገበል)፡ 
ፈረስ፡ ጤል፡ ህበይ፡ ደርሆ፡ ከልቢ፡ ሓሸማ 
ተባሂለን ይግለጻ። ዓሰርተ ክልተአን 
ሓደስቲ ዓመታት ቻይና፡ ብሓፈሻኡ 
ኣብ ፍቕሪን ምምስራት ምሕዝነትን፡ 
ኣብ ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝን ዕብየትን 
ዘተኰረ ትርጉም ኣለወን። እዚ ከምዚሉ 
እንከሎ፡ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ዓመት 
ናይ ቻይና ምስ እንስሳታት ጥራይ 
ዝተኣሳሰረት ኣይኰነትን። ነፍሲ-ወከፍ 
ዓመት ምስ ሓሙሽተ ባእታታት ማለት 
ምስ ወርቂ፡ ዕንጨይቲ፡ ማይ፡ ሓዊን 

መሬትን ምትእስሳር ከምዘለዋ እቲ 
መርበብ ሓበሬታ ይገልጽ። 
 ኣብ ውሽጢ ሃገሮምን ካብ ሃገሮም 

ወጻኢን ዝርከቡ ቻይናውያን፡ ንሓድሽ 
ዓመት ሃገሮም ብኽብ ዝበለ ስነ-ስርዓት 
እዮም ዝቕበሉዋ። ዓመት ምሉእ ከኣ፡ 
ንሂወቶም ምስ ትርጕም ናይታ ሓዳስ 
ዓመት እናተኣሳሰሩ ይገልጹዋ። እታ 
ሓዳስ ዓመት ኣብ እትኣትወሉ ግዜ 
እሞ ኸኣ፡ ብትምህርቲ፡ ስራሕን ካልእ 
ዝተፈላለየ ምኽንያትን ካብ ስድራ-
ቤታቶም ተፈልዮም ዝጸንሑ ቻይናውያን 
ከይተረፉ እዮም፡ ምስ ስድራ-ቤታቶም 
ተኣኻኺቦም ዝጽምብልዋ። እቶም ደሓን 
ዝዀነ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ዘለዎም እሞ ካብ 
ሃገሮም ወጻኢ ዝቕመጡ ቻይናውያን 
ድማ፡ ምስ ህዝቦምን ስድራቤቶም 
ንምጽምባል፡ ናብ ሃገሮም ከምዝኸዱ 
ይግለጽ። እዚ ድማ፡ ሓደ ካብቲ ኣብ 
ሂወቶም ፍሉይ ትርጕምን ሓጐስን 
ዝፈጥረሎም ተርእዮ ምዃኑ ይሕበር። 
 ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ቻይናውያን፡ 

ብመገዲ ኤምባሲኦምን ቤት ትምህርቲ 
ቋንቋን ባይልን ቻይና ኣብ ኤርትራን 
ኣቢሎም፡ ነዛ ክብርቲ በዓሎም ብ14 ጥሪ፡ 
ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኣብ 
ዝርከብ ኣደራሽ ብኽብ ዝበለ ስነ-ስርዓት 
ብወግዒ ጸምቢሎማ ኣለዉ።  
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ዕድመ ዝተግበረሎም 

ኣጋይሽን ኤርትራውያን ወለዲ ምስ 
ህጻናት ደቆምን፡ ብዓቢኡ ከኣ ብስራሕ 
ምኽንያት ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ብርክት 
ዝበሉ ቻይናውያን ተረኺቦም፡ ነቲ 
ንሓድሽ ዓመት ናይ ምቕባል ጽምብል 
ፍሉይ ድምቀት ወሲኾምሉ። ብዘይካ’ዚ፡ 
እቲ ንባህሊ ህዝብታት ቻይናን ኤርትራን 

ዘንጸባርቕ፡ ብምትሕብባር ቤት-ትምህርቲ 
ቋንቋን ባህልን ቻይና ኣብ ኤርትራን 
ጉጅለ ባህሊ ሜራስ ናይ ኮሚሽን ባልህን 
ስፖርት ኤርትራን ዝቐረበ ባህላዊን ስነ-
ጥበባዊን መሰናድኦታት፡ ነቲ ካብ ሰዓት 
3፡00 ድ.ቐ ክሳብ 5፡00 ዝቐጸለ መደብ፡ 
ዝያዳ ኣማዕሪጉዎ ኣምስዩ። 
 ንኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ወኪሉ 

ኣብ’ቲ ጽምብል ተረኺቡ ሓጺር ቃል 
ዘስመዐ፡ ፈጻሚ ጉዳያት ናይ’ቲ ኤምባሲ 
ሚስተር ዳይ ደማኦ እዩ ነይሩ። ሚስተር 
ደማኦ፡ ብስም ኣምባሳደር ቻይና ኣብ 
ኤርትራ ሚስተር ጻይ ግ ኣብ ዘስመዖ ናይ 
እንቋዕ ብደሓን ኣብጸሓኩም ቃል፡ ሓዳስ 
ዓመት ቻይና፡ ስድራቤታት ዝተኣኻኸባላ 
ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ልምዳውያን በዓላት 
ሃገሩ ከምዝዀነት ብምግላጽ፡ ሓዳስ ዓመት 
2023 ድማ፡ ዓመት ናይ’ታ ምልክት 
ንቕሓት፡ ጥበብ፡ ሕያውነትን ሓጐስን 
ዝዀነት ማንቲለ ምዃና ሓቢሩ። ነዚ 
ክቡር በዓሎም ምስ ህዝብን መንግስቲን 
ኤርትራ ብምዃን ብፍቕሪን ሓጐስን 
ምብዓሎም ፍሉይ ባህታ ከምዝፈጥረሎም 
ድማ ገሊጹ።  
 ንሱ ብምቕጻል፡ ቻይናን ኤርትራን 

ተመሳሳሊ ታሪኽ፡ ክብርን ዕላማን 
ዘለወን፡ ሽርክነታዊ ዝምድናአን ድማ 
ብኵነታት ከይተጸልወ ኣብ ብዙሕ 
መዳያት ብጽቡቕ ይግስግስ ከምዘሎ 
ብምግላጽ፡ እዚ ኸኣ ውጽኢት ናይ’ቲ 
ንክልተኣዊ ምዕባለ ዕድል ዝኸፍት ንነዊሕ 
ዝጠመተ ራእይ ናይ ክልቲአን ሃገራት 
ዝወለዶ ምዃኑ ኣረዲኡ። ኣብ ዝሓለፉ 
ዓመታት፡ ኤርትራን ቻይናን ብናይ ሓባር 
ዕላማን ረብሓን ስለዝሰጐማ፡ ኣብ ዓለማዊ 
ጕዳያት ፖለቲካ፡ ዓለምለኻዊ ፍትሕን 

ሰላምን ብሓባር ከምዝሰርሓ ገሊጹ። 
ብሕጂ’ውን፡ እቲ ናይ ምዕባለን ሽርክነትን 
ጽምዶ ብዝበለጸ ክቕጽልን ኣብ ዝለዓለ 
ደረጃ ክበጽሕን ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። 
ኣብ መወዳእታ ሚስተር ዳይ ደማኦ፡ 
“ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት 
ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 
ኣላሽ ከይበለ ንህሉው ኩነታት ተጻዊሩ 
ንልምዓት ዝሰርሐ ህዝቢ እዩ። ቀስ ብቐስ 
ድማ ብዙሕ ዕማም ኣሰላሲሉ ኣሎ። 
ሎሚ ከኣ ሳላ ጽንዓቱን መኸተኡን ኣብ 
ትስፉው መድረኽ በጺሑ ስለዘሎ፡ ኣብ 
መጻኢ ትስፉው ናይ ምዕባለን ገስጋስን 
ግዜ ክዀነሉ እምነ” ኢሉ። 
 ሓዳስ ዓመት ቻይናውያን ንምቕባል 

ዝተዳለወ ስነ-ጥበባዊ ምርኢት፡ ብጉጅለ 
ባህሊ ሜራስን ብተመሃሮ ኮንፊሽየስ 
ኢንስቲትዩት - ቋንቋን ባህሊን ቻይና 
ኣብ ኤርትራን እዩ ቀሪቡ። ንደርፊ፡ 
ቋንቋ፡ ባህሊ፡ ሳዕስዒት ህዝቢታት ቻይናን 
ኤርትራን ዘንጸባርቕ ትሕዝቶታት 
ዝሓቘፈ ድማ ነይሩ። ባህላዊን ዘመናዊን 
ደርፊታት ቻናይ ብቛንቋ ቻይና፣ ከምኡ 
ድማ፡ ባህላዊን ዘመናዊ ሳዕስዒት ቻይና 
በቶም ኤርትራውያን ተመሃሮ ቀሪቡ። 
ንሓዲሽ ዓመት ቻይና ዝገልጽ ቪድዮ 
እውን ተራእዩ። ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ 
ዝተረኽቡ መበል 15 ጉጅለ ቻይናውያን 
ሓካይም ኣብ ኤርትራን ሰራሕተኛታት 
ኩባንያ ዕደና ቻይና ኣብ ኤርትራን ድማ፡ 
ነቲ ጽምብል ዘንጸባርቕ ደርፊን ሳዕስዒትን 
ኣቕሪቦም። ኣብ መንጎ መንጎ ናይ’ቲ 
መደብ ድማ፡ ሽልማት ዘዕትር ንጽምብል 
ሓዲሽ ዓመት ቻይና ዝምልከት ሕቶታት 
ቀሪቦም ነይሮም። እዚ ኸኣ፡ ነቲ መደብ 
ብዘይ መጠን መሳጢን ተሃራፊን ገይሩዎ። 
 ካልእ፡ ነቶም ደቆም ሒዞም ዝተረኽቡ 

ኤርትራውያን ወለዲን ኤርትራውያን 
መንእሰያትን ከኣ፡ ቅዱስ ቅንኢ ዘሕደረ 
ነይሩ። ወ/ሮ ሄለን ኣብርሃ፡ ንደቃ ልዑል 
ምክትታል እናገበረት፡ ቋንቋን ባህልን 
ቻይና ክመልካ ዝገበረት እያ። ንሳ፡ ምስ 
በዓል ቤታ ብምዃን፡ ነተን ሃና ሃይለን 
ቢለን ሃይለን ዝተባህላ ደቆም፡ ካብ ግዜ 
ንእስነተን ኣትሒዞም ስለ ዝተኸታተሉወን፡ 
ሎሚ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሐን፡ ቋንቋን 
ባህልን ቻይና ክመልካን ንሃገር ወኪለን 
ናብ ቻይና ብምኻድ ተወዳዲረን ስመንን 
ስም ሃገረንን ከስምያን ምብቅዐን፡ ልዑል 
ሓጐስ ከምዝፈጥረሎም እያ ሓቢራትና። 
“ውላድ ካብ ወላዲኡ ሞራልን 
ምክትታልን ጥራይ እዩ ዝደሊ” ዝበለት 
ወ/ሮ ሄለን፡ ወለዲ ንደቆም ካብ ንእስነቶም 
ኣትሒዞም ከይደኸሙ እግሪ እግሮም 
እናኸዱ እንተ ደኣ ተኸታቲሎሞም፡ 
ዕዉት ውጽኢት ክረኽቡሉ ከምዝኽእሉ 
ሓቢራ። 
ኣብ’ቲ ጽምብል፡ ብማንዛ ኣብ ዓለምለኻዊ 

ውድድር ምልክት ቋንቋ ቻይና ዝተሳተፋ 
ኣርባዕተ ተማሃሮ፡ ሽልማት ተዋሂበን 
ነይረን። ንሳተን፡ ንተመሃሮ ኮለጀ ወኪላ 
ዝተወዳደረት ሃና ሃይለ፡ ን2ይ ደረጃ 
ወኪላ ዝተወዳደረት ሲፎራ ሲቪል፡ 
ንመባእታ ወኪለን ዝተወዳደራ ድማ 
ሳብሪን ሱሌማንን ኣስርሴማ ወረደን እየን። 
 ነቲ ጽምብል ናይ ሓድሽ ዓመት 

ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ስምዒቶም ዝገለጹ 
ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ቻይናውያን፡ ነቲ 
ሓድሽ ዓመት ካብ ሃገሮም ኣዝዮም 
ርሒቖም’ኳ የብዕልዎ እንተሃለዉ፡ ከምዚ 
ኢሎም ምስ ኤርትራውያን ኰይኖም 
ከብዕልዎ ምብቅዖም ግና ካብቲ ኣዝዩ 
ዘሐጐሶም ምዃኑ እዮም ገሊጾምልና። 
ርሑስ ሓዲሽ ዓመት ንዅሎም ኣብ 
ኤርትራ ዝርከቡ ቻይናውያን!
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ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
መርሃዊ ገብረሚካኤልመርሃዊ ገብረሚካኤል

ቁርሲ ሰንበትቁርሲ ሰንበት
እቲ ሕቡእ ሃብቲሓደ ሰብኣይ ኣብ ባሕሪ ንኽሕንብስ ኢሉ 

ክዳውንቱ ኣውጺኡ እናኣተወ፡ ሃንደበት ቦርሳ 
ወዲቓ ጸንሓቶ። እታ ቦርሳ በቲ ካብ ማእከል 
ባሕሪ ዝመጽእ ዝነበረ ማዕበል ተገፊዓ፡ ጭቃ 
ተጸይቓ ንምርኣያ ደስ ዘይተብል ነበረት። 
ነዚ ዝረኣየ ሰብኣይ፡ እታ ቦርሳ ምናልባት 
ገለ ሰባት ምስ ምጋሽ ባሕሪ ኣብ ገማግም 
ዘቐመጥዋ’ሞ፡ ረሲዖማ ዝኸዱ እናመሰሎ 
ከይተገደሰ ኣልዒሉ፡ ንቕድሚኡ ሰጐመ። 
እታ ቦርሳ ኣብ ውሽጣ ገለ ነገር ከምዘለዋ 

ዝእምት ክብደት’ውን ነበራ። እቲ ሰብኣይ 
ከኣ ነታ ቦርሳ ኣንጠልጢሉ ናብ ዓሚቝ 
ክፋል ናይቲ ባሕሪ እናሰጎመ፡ ካብ ትሕዝቶ 
ናይታ ቦርሳ ኣኣውጺኡ ይስንዱ ነበረ። እቲ 
ሰብኣይ ነቲ ዝስንድዎ ዝነበረ ነገር ንዕምቈት 
ናይ’ቲ ክሕንብሰሉ ዝቀራረብ ዝነበረ 
ማያዊ ኣካል እዩ ዝፍትሸሉ ነይሩ። ካብታ 
ቦርሳ ኣኣውጺኡ ዝድርብዮ ዝነበረ ነገር 
እናተወደአ ብዝኸደ ግን ግን፡  እንታይነት 
ናይቲ ዝስንድዎ ዝነበረ ነገር  ኣስተብሃለሉ።
 ፈለማ ብዝረኣዮ ክኣምን ኣይከኣለን። 

ነታ ኣብ ኢዱ ክስንድዋ ቀሪቡዋ ዝነበረ 

ኣደነቕቲ ሓቅታት
- ኣብ ኣመሪካ ዓመታዊ ኣስታት 85 

ሚልዮን ቶን ወረቓቕቲ ኣብ ኣገልግሎት 
ይውዕል። 

- ክልተ ካብ ሓሙሽተ ሰባት ጥራይ 
እዮም ምስታ ወይ ምስቲ ቀዳማይ 
ኣፍቃሪኦም ቃል-ኪዳን ክኣስሩ ዝረኣዩ።
- ብዘይ ምቁራጽ ን24 ሰዓታት 

ቍጽሪታት ክትፈቅድ ምስ እትፍትን፡ 

ንልቦና
“ህይወት ክትቅጽል ወይ’ውን ክትርዅመሽ እትኽእል ብመጠን ድፍረትናን 

ትብዓትና እያ።” ኣኒስ ኒንኣኒስ ኒን
“ለባማት ሰባት ዝዝረብ ቅዉም-ነገር ስለዘለዎም ክዛረቡ እንከለዉ፡ ዓያሹ ሰባት ግና 

ክዛረቡ ስለ ዘለዎም ጥራይ ይዛረቡ።” ዘይተፈልጠዘይተፈልጠ
“ንህጻናት ካብ ገንዘብ ብምኽፋል ነገራዊ ድሌታቶም ከተማልእ ምፍታን፡ ግዜኻ 

ብምስዋእ ውሽጣዊ ድሌታቶም ከተማልእ ይበልጽ።” ኣንቶኒይ ዶግላስ ዊልያምስኣንቶኒይ ዶግላስ ዊልያምስ
“እቲ ጸገም፡ ንባዕሉ እቲ ጸገም ዘይኮነስ፡ ደረጃ ኣጠማምታኻ ኣብ ልዕሊ ጸገም እዩ።” 

ጃክ ስፓረውጃክ ስፓረው
“ኩሉ ንሰምዖ፡ ሓሳባት ደኣ እምበር ክውንነት ኣይኮነን። ኩሉ ንርእዮ ድማ 

ኣጠማምታና እምበር ትኽክለኛ ኣይኮነን።” ማርኮስ ኣውርለስማርኮስ ኣውርለስ
“ንኹሉ ኣፍቅር። ንውሑድ እመን፡ ንዋላ ሓደ ድማ ብጌጋ ኣይትበድል።” 

ዊልያም ሸክስፔርዊልያም ሸክስፔር

ነገር ኣተኲሩ እናጠመተ በቲ ኩነታት ኣዝዩ 
ተገረመ። “ብትርኢታ ካብተን ቅድሚ 
ሕጂ ዝሰንደኹወን ነገራት ፍልይቲ ደኾን 
ትኸውን? ክንደይ ኮን ብዘይምስትውዓለይ 
ናብ መዓምቝ ባሕሪ ብላሽ ሰንዲየየን 
ይኸውን?” እናበለ ክሓስብ ድማ ነቲ ናይ 
ምሕንባስ መደቡ ረሰዖ። ኣብቲ ዝነበሮ 
ቦታ’ውን ተዓኒዱ ተረፈ። እዚ ሰብኣይ 
ንትሕዝቶ ናይ’ታ ቦርሳ ከስተውዕለሉ 
ዝኸኣለ፡ ንዓኣ ሒዙ ናብቲ ዝዓመቘ ክፋል 
ናይ’ቲ ባሕሪ ክኣቱ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን፡ እቲ 
ጭቃ እናተሓጽበ ብምኻዱ ኣብ ውሽጣ 
ዝነበረ ነገራት እውን ብንጹር ከብለጭልጭ 
ስለዝጀመረ እዩ።
 እቶም ብትርኢቶም ኣእማን ዝመሰሉዎ 

ነገራት ኣዝዮም ክቡራት ማዕድናት ኮይኖም 
ምስ ጸንሕዎ እዩ ድማ፡ ንኸንቱ ዋጋ 
ሚልዮናት ዶላር ዕንቊ ባሕሪ ከምዘባኸነ 
ክስወጦ ክኢሉ። ብዝሒ ዘለዎ ክቡራት 
ዕንቊ ከምዝሰንደወ እውን ኣይሰሓቶን። 

እቲ ሰብኣይ ኣብ ህይወቱ ዓቢ መቐይሮ 
ንዝነበሮ ነገር፡ ብጉድለት ዕቱብ ምስትብሃል 
ክኸስሮ ምኽኣሉ፡ ኣብ ህይወቱ ክገልጾ 
ዘይክእል ጣዕሳ ተሰመዖ። 
ልዕሊ ኹሉ ድማ፡ እታ ዋላ ሓንቲ ኣገዳሲ 

ነገር ክርከበላ ይኽእል እዩ ኢሉ ዘይሓሰባ 
ቦርሳ ከምዚ ዝበለ ክቡር ነገራት ሒዛ 
ምጽንሓ ኣዝዩ ተገረመ። 
በዚ ድማ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ህይወቱ 

ንዘጓንፍዎ ነገራት ክንዮ ደጋዊ ውሽጣዊ 
ትሕዝቶኦም ዝያዳ ከምዘገድሱ ዘስተምህር 
ትምህርቲ ብምርካቡ፡ ነተን ዝተረፋ 
ትሕዝቶ ሒዙ ናይ ምሕንባስ መደባቱ 
ጠንጢኑ ካብቲ ቦታ ተዓዝረ።

= እዚ ዛንታ ናይዚ ሰብኣይ፡ ብልክዕ ምስ 
መዓልታዊ ንጥፈታትን ባህሪያትን ደቂ 
ሰባት ተመሳሳልነት ዘለዎ እዩ። ኣብ ህይወት 
ወትሩ ኣብ ከባቢና ንዝርከቡ ነገራት ዘለና 
ኣጠማምታን ኣመላኻኽታን ኣብ ደጋዊ 
ትርኢት እነተኩር ሰባት ብዙሓት ኢና። 

በቲ ደጋዊ ትርኢቶም ጥራይ ፈሪድና 
ከኣ ንገለን ክንቀርቦም ንገለን ድማ ፍጹም 
ክንርሕቆም ንርአ። እዚ ዘይምስትውዓል 
ዝሕላገቱ ባህሪና፡ ኣብ ሰባትን ነገራትን 
ዘለና ናይ ምግምጋም ርድኢትና ኣዘንቢዑ 
ባዕላዊ ትንተና ብምሃብ ናብ ውድቀት 
ክመርሓና ይኽእል።
 ዝበዝሑ ኣብ ጥቓና ዘለዉ ሰባት 

ይኹኑ ነገራት ከምቲ ውሽጣዊ ጽባቐኦም፡ 
ደጋዊ ትርኢቶም እውን ከብለጭልጭ 
ብዘይምኽኣሉ፡ ነዚ ከም ቀንዲ ረቛሒ 
ጠሚትና ቁም ነገሮም ጐሲናዮ ክንሓልፍ 

ንርአ። በንጻሩን እቲ ኣዝዩ ዝገርምን ግና፡ 
ንሓደ ውሽጣዊ ትሕዝቶኡ ዘይንፈልጦ 
ነገር ይኹን ሰብ ብስለ ጽቡቕ ደጋዊ 
ትርኢቱ፡ መጠን ኣልቦ ክብሪን ሓለፋታትን 
ክንህቦ ንፍትን ምዃንና እዩ። ግደ ሓቂ 
ንደጋዊ ትርኢቱ እምበር ንሕቡእ ውሽጣዊ 
ሃብቱ ክንምዝምዝን ክንጥቀመሉን 
ዘይምኽኣልና ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ 
ድኽመትና እዩ። 
ብሓፈሻ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ነገር ገና 

ዘይተበርበረ ሕቡእ ጽባቐን ሃብቲን ከምዘሎ 
ምዝካር የድሊ።

ሓደ ትሪልዮን ንኽትበጽሕ ብውሑዱ 
ልዕሊ 31 ሽሕ ዓመታት ክወስደልካ 
ይኽእል።
- ባትሪ ናይ ዝበዝሓ ማካይን መጠን 

ሓይሉ 12 ቮልት (ኣሃዱ መዐቀኒ 
ኤለክትሪካዊ ኳሬንቲ) ጥራሕ እዩ።
- ኣመሪካውያን ኣብ ዓመት ልዕሊ 16 

ሽሕ ቶን ከኒና ኣስፕሪን የህልኹ።
- ብመሰረት ጸብጻባት፡ ዘይልሙዳት 

ኣስማት ዝውንኑ ደቂ-ተባዕትዮ፡ ካብቶም 
ልሙዳትን ዝውቱራትን ኣስማት ዘለዎም 
ኣወዳት ንኣእምሮኣዊ ጸገም ዝተቓልዑ 
ክኾኑ እንከለዉ፡ እዚ ልሙድን 
ዘይልሙድን ምውናን ኣስማት ግና ኣብ 
ደቂ-ኣንስትዮ ዘኸትሎ ጥዕናዊ ሳዕቤን 
ከምዘየለ ትፈልጡዶ?

ምስላ ንደለይቲ ልቦና
ሃብታም ከም ዝብላዓሉ፡ ድኻ ከም 

ዚካወነሉ።
ንዝረኣዩሉ ይዛረቡሉ፡ ንዘይብሉ 

ይቀናጠዉሉ።
ህዉኽ ኣዳጕራ፡ ኣብ ውሽጢ 

ቍራዕ ከሎ ይነፍሕ።
ህዉኽ እናጎየየ የፍስሶ፡ ተደቢሩ 

ይሓፍሶ።
‘ተገምጢሉኒ’ በለ ሃንዛ።
ሃይማኖት ብዘይ ግብሪ፡ ጸሎት 

ብዘይ ፍቕሪ፡ ኣይፈቱን ፈጣሪ።
ህልኽ ምዓል፡ ዓቢይ ሰዓል።

ከምዚ’ውን ኣሎልዕሊ 400 ሽሕ ዶላር ብጨረታ ዝተሸጠት 
ጓንቲ ክብረ-ወሰን ዓለም ትሕዝ!

ኣብ ዓለም 
ካብ ዝስርሑ 
በጃ ኢድ 
ማለት ጓንቲ 
ብኽብሪ ዋጋኣ 
ኣብ ቀዳማይ 
ደረጃ እትስራዕ፡ 

ብዛዕባ ደንማርክብእኩባት ደሴታት ዝቖመት ሃገር እያ። እዛ 
ሃገር ብሓፈሻ 406 ዝበጽሓ ደሴታት ትውንን። 
ደንማርክ ደሴታታ ከይጸብጸብካ እቲ ዝሰፍሐ 
ክፋል መሬታ ኣብ  ሰሜናዊ ሸነኽ ኣህጉር 
ኤውሮጳ ይርከብ።

ነዛ ኣብ ሓውሲ ደሴት ጁትላንድ እትርከብ 
ሃገር፡ መዳውብታ እንኮ ሃገር ጀርመን ኮይና፡ 
ምስ ሽወደን ዘራኽባ ዓቢ ድልድል እውን 
ኣለዋ። ብዘይካዚ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ተበጊሱ 
ንገማግም ምብራቕን ሰሜንን ሰንጢቑ ክሳብ 
ባሕሪ ባልቲክ ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕሪ 
ትውንን። ብዘይካዚ፡ ደንማርክ ንበጻሕቲ 
ዝማርኽ ፍሉይ ባህሪያዊ ትዕድልቲን ትሕተ-
ቅርጽን ዝተዓደለት እያ። ዝበዝሑ ኣብዛ 
ሃገር ዝርከቡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምስንጣቕ 
ዝሕግዙ ጽርግያታት ሰጥ ዝበሉ ክኾኑ 
እንከለዉ፡ በጻሕቲ ብኣጋር ኮነ ብብሽክለታ 
ክዛወሩ ዝቐለለ እዩ።   
 ደንማርክ፡ ንብዙሓት ሰባት ብስፍሓታ 

ዓባይ ሃገር መሲላ ክትስምዖም ትኽእል እያ። 
የግዳስ፡ ብኣንጻር’ቲ ብዙሕ ሰብ ዝሓስባን 
ዝግምታን ንእሽቶ ሃገር እያ። እታ ብእኩባት 
ደሴታት ዝቖመት ሃገር፡ ስፍሓታ 43,098 

ትርብዒት ኪሎ ሜተር ይበጽሕ። ዓበይቲ 
ደሴታት ግሪንላንድን ፋርኦን ድማ ኣብ ትሕቲ 
ንግስነት ደንማርክ ይማሓደራ። ነተን ዓበይቲ 

ደሴታት ከይሓወስካ፡ 
ስፍሓት ደንማርክ፡ ምስ 
ናይ ኤርትራ ክነጻጸር 
እንከሎ፡ ብሓርፋፍ ግምት 
ሓደ ስልሲት ጥራይ እዩ። 
ብመሰረት ኣብ 2019 
ዝተኻየደ ቈጸራ ህዝቢ፡ 
ደንማርክ 5.8 ሚልዮን 
ብዝሒ ህዝቢ ኣለዋ።
 ዜጋታት ሃገረ ደንማርክ፡ 

ዳኒሽ ተባሂሎም ዝጽውዑ 
ኮይኖም፡ ርእሰ ከተማኦም ድማ ኮፐንሃገን 
ትበሃል። እዛ ከተማ ኣስታት 88.3 ትርዒት ኪሎ 
ሜተር ዝበጽሕ ስፍሓት መሬት፡ ከምኡ’ውን 
ብመሰረት ኣብ 2017 ዝተኻየደ ቈጸራ ህዝቢ፡ 
ልዕሊ 600 ሽሕ ነበርቲ ዝቕመጥዋ እዮም። 
ብተወሳኺ ገምጋም ዕምሪ ህይወት ዜጋታት 
ደንማርክ፡ 77 ዓመት እዩ።
 ደንማርክ፡ ማእከላይ ዝምቘቱ ኩነታት ኣየር 

ዘለዋ ሃገር ኮይና፡ መብዛሕትኡ እዋን ብራህዲ 
ዝተሰነየ ሰግለለት ዘካተተ ክሊማ ትውንን። 
ዳንሻውያን ክዘናግዕሉ ዝኽእሉ ፍሉይ ወቕቲ 
ኣብ’ቲ ዝሑል ንፋስ ዝነፍሰሉ ግዜያት ሓጋይን 
ጠሊ ዘለዎ ክረምትን እዩ። ኣብ ደንማርክ 
ብገምጋም 170 መዓልታት ዝናብ ይሃርም። በዚ 
ምኽንያት ዝበዝሑ ዜጋታት ናይ’ዛ ሃገር፡ ጽላል 
ካብ ኢዶም ዘይፈልዩ ኮይኖም፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ገዛ’ውን ጽላል ተንጠልጢሉ ክትርኢ ባህሪያዊ 
እዩ።
 ዜጋታት ደንማርክ ኣብ ዓለም እቶም ዝለዓለ 

ሓጎስ ዘለዎም ህዝቢ እናተባህሉ ክጥቀሱ እንከለዉ፡ 
ኮፐንሃገን ድማ ብዘለዋ መሳለጥያታት ምችእቲ 
ከተማ ተባሂላ እያ ትግለጽ። ኣብታ ሃገር ዘለዉ 
ብዝሒ ዘለዎም ናይ ብሽክለታ መስመራትን 

ስሉጥ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጐዓዝያን 
ንምችኡነት ብቐዳምነት ዝጥቀስ ረቛሒ እዩ። 
ካብ ህዝባ ፍርቆም ዕለታዊ ንጥፈታት ስርሖም 
ንምስላጥ ብሽክለታ ከዘውትሩ ስለዝረኣዩ፡ ንእግረ 

መንገዶም ስፖርታዊ ንጥፈታት ንኸሰላስሉ 
ሓጋዚ ምዃኑ’ውን እዩ ዝንገር። እዚ ድማ፡ 
እታ ሃገር ዘይተበከለ ንጹህ ኣየር ንኽህልዋ 
ሓጋዚ ይገብሮ። 
ወግዓዊ ቋንቋ ሃገረ ደንማርክ ዳኒሽ ኮይኑ፡ 

ሓሓሊፉ ከኣ ጀርመን ይዝረብ።

እታ ኣብ ኣመሪካ ከተማ ኒው-ዮርክ 
ብመልክዕ ጨረታ ኣብ 21 ሕዳር 2009 
ዝተሸጠት እያ። እዛ ካብ ካልኦት ዓይነታት 
ጓንቲ ብፍሉይ ከጠምታን ክሳብ’ዚ ክብሪ 
ከብጽሓን ዘኽኣለ ረቛሒ እምበኣር፡ ዋንነት 
ህቡብ ተጻዋታይ ሙዚቃ ሂፕ ፖፕ 
ኣመሪካዊ ማይክል ጃክሶን ስለዝነበረት እዩ። 

እዛ ብቻይናዊ ዜግነት ዘለዎ ሰብ ዝተገዝአት 
ጓንቲ፡ 420 ሽሕ ዶላር ወጻኢታት ከም 
ዝተገብረላን በዚ ድማ ኣብ መዝገብ ክብረ-
ወሰን ክትሰፍር ከምዝኸኣለትን ይሕበር። እዛ 
ጓንቲ ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብቲ ኣብ ዞባ ማካው 
- ቻይና ዝርከብ ‘ፖንት 16’ ተባሂሉ ዝፍለጥ 
ስነ-ጥበባዊ ምርኢት ዝቐርበሉ ቦታ ናይ 
ሓደ ቻይናዊ ትካል ንምርኢት ተዘርጊሓ 
ትርከብ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት     መደብ

09፡00    ሃገራዊ መዝሙር
09፡02    ኤሮቢክስ
09፡35    ፊዮሪና 
10፡10    ፓኖራማ
11፡00    ማእገር
13፡00    ዶክተራት ኣብ ስትድዮ 
12፡45    ቀስተ ድሕነት
14፡00    ሞዛይክ
16፡30    እንዳ ዝማም
17፡05    ፍረ ጻዕሪ
17፡30    ተኸታታሊት ፊልም 
           ቀለቤት ልቢ  
18፡05    ዶክመንታሪ
18፡30    ህርመት
20፡00    ዜና (ትግረ) 
20፡13    እትመት ሲት--ኮም  
21፡00    ዜና (ትግርኛ) 
21፡25    ዉድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት 
            ቡያ 43 ክፋል
22፡00    ዜና (ዓረብ) 
22፡10 THE SOUND OF OASIS  
22፡30    ዜና (እንግሊዝ)

ሰኑይ
ሰዓት     መደብ

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

Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD. (ESMC) is 
inviting applicants for the following position for Asmara project 
sites.
Position: Lifting Supervisor 
Department: Health, Safety and Environment 
Number Required: 01
Contract Type: Indefinite

Major Duties and Responsibilities
	 Plan, coordinate and supervise all lifting activities in the project.
	 Perform daily inspection on all mobile cranes, crawler crane and electrical 

power driven (pendant control) overhead cranes used in the project.  
	 Ensure that the operators of mobile I crawler cranes conduct pre-operation 

check using company prescribed checklist.
	 Perform daily toolbox talk to the crane operators and the riggers cum 

signalmen.
	 Participate in Risk Assessment Meetings on Lifting Operations and brief 

the RA to the lifting team.
	 Ensure that only registered crane operators, appointed riggers cum 

signalmen engage in any lifting operation involving the use of a mobile/ 
crawler crane.
	 Ensure that the ground conditions are safe for any lifting operation to be 

performed by any mobile I crawler crane.  
	 Brief all crane operators, riggers cum signalmen on the safe lifting 

procedures mentioned in company safe work procedure.  
	 Check the load and riggings to ensure that the load can be lifted and 

moved safely by any mobile/ crawler crane or tower crane.
	 Forthwith stop any lifting operation upon receiving any report on defect 

or malfunction of safety device of the mobile crane or tower crane, 
thereafter tag-out the affected mobile crane or tower crane and report to 
the Construction Director/ Senior Construction Manager accordingly.
	 Other tasks arranged by HSE manager.

 Qualification and Other Skills  

	 Formal Education, 
Certifications or Equivalents

Rigger Level 3 certificate, Red seal 
certificate, N5 or equivalent.

	 Working Experience – 
Nature & Length 10 Years’ experience in lifting and rigging

	 Leadership Experience – 
Nature & length of time 5 Year’s experience as middle management

	 Other skills and abilities Good communication and leadership skills

General Information and Other Requirement 
	 Place of Work:           Asmara Project Sites

	 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 Ministry of Defense.

	 Present Clearance from current/ last employer or Unemployment card from 
Labor office.

	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience credential, 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 application should be sent through the post 
office.

	 Deadline for application; 07 days from the date 
of publication on the newspapers 

Address: Please mail your application to;
                Eritrea Sichuan Mineral Construction 
CORP. LTD (ESMC)
               P.O. Box. 4832 Asmara, Eritrea   

Note to None Eritrean applicants:
              Please send a copy of your application 
to 
             Aliens Employment permits Affairs,
             P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea 

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

ምስጋና 

ብዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን 
ክቡር ኣቦና ነ/ሄር ዑቕቢት መዘንግዕ 
ተስፋሚካኤል በዓልቲ ቤቱን ደቁን 
ኣሕዋቱን ዝተሰማዓና ሓዘን እናገለጽና 
ኣብ ሽከቲ ቤተክርስትያን እንዳየሱስ 
ዘቃበርኩምና ናብ ገዛና ብምምልላስ 
ይኹን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን 
ዘጸናናዕኩምና የቐንየልና ሕሰም 

ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ። 

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ንግስቲ ኣዳም ኪዳነ ምስ ደቅየን ምሉኣት ስድራቤትን

ምልክታ ኣብ ዞባ ማእከል ጸሎት ዞና 1 ብሎክ 34 ፓርሰል D ናይ ዝርከብ 
ብሽም ኣደይ መብርሂት ገብረሚካኤል ገብረመስቀል ናይ ዝተመዝገበ ሊብሬቶ 
ገዛ ስለ ዝጠፋኣኣኒ፥ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ ኣብ ውሽጢ 30 
መዓልታት ብቁጽሪ ቴለፎን 07656750 ክሕብረኒ፥ እንተዘይኮይኑ መተካእታኡ 
ክሓትት ሙዃነይ ይሕብር። 

ቅሳነት ስዩም ዑቕባጋብር

ኣነ ኣቶ ዮሱፍ ነጋሽ ደስታ ካብ ኣቶ መሓመድሓጎስ በሽር ዓብዱ +7 ምም/ን/ዞ 
ኣኽሪያ ጎደና ኡመልዓጁስ፤ ቁጽሪ ገዛ 19 ዝርከብ፥ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛይ ዕለት 
8/1/2019 ዝዓደኩዎ። ኣብ ቤ/ጽ ኖታዮ ብመለለይ ገዛ ASD00016222 ብስም 
ሸየጥቲ ዝተመዝገበ ገዛ ናብ ስመይ ከሰጋግሮ ስለዝደለኹ ዝቃወም እንተሎ ካብ 
ሎሚ ዕለት 2/1/2023 ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 ማዓልታት ካብ ስልጣኑ ዝኾነ 
ቤት ፍርዲ መኣገዲ ሒዙ ክቐርብ፥ ብቤት ፍርዲ ዝተወሰነ እንተዀይኑ ድማ 
ናብ መወዳእታ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ሒዙ ኣብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ዞባ ማኣከል 
ይቕረብ።

ኣቶ ዮሱፍ ነጋሽ ደስታ

ኣነ ወ/ሮ ካሳ ተፈሪ ውብነት፡ ናይ ዓባየይ ነፍ/ኢታይ ዋጋየ ገብረሂወት ኣበራ 
ወራሲት ምዃነይ ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ ብቁ/መዝ 12/2022 ብዕለት 
5/4/2022 ብዘረጋገጸለይ መሰረት፡ ካብ ዓባየይ ብውርሲ ዝረኸብኩዎ፡ ኣብ ከተማ 
ዓዲ ቐይሕ ምም/ከ/ሃዳሙ ዞን 01 ቁ/ገዛ 425 ዝርከብ ዋንነታ ዝኾነ፡ መዳውብቱ፦
ብሰሜን ምስ ህዝባዊ መንገዲ፡ ብደቡብ ምስ ይሕደጋ ተስፋይ፡ ብምብራቕ ምስ 
ሂሩት ተላ፡ ብምዕራብ ምስ መም/ገብረመድህን ዝኾነ፡ ገዛ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ 
ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ እዚ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ኣብ 
ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ምም/ ዞባ 
ደቡብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ ሃገራዊ ካዳስታራል ይቕረብ። እንተዘይኮነ ስም 
ዋንነት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ምዃነይ አፍልጥ። 

ወ/ሮ ሳባ ተፈሪ ውብነት 
ወኪል ወ/ሮ ተበርህ ጠዓመ
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
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ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ስመይ ኒምሮድ ተስፋብርሃን ምባል 
ተሪፉ፡ኤርምያስ ተስፋብርሃን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን21/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ 
ቁ.41 ይቕረብ።

ይግ/በሃሊ ልቾም ቀሺ ዘካርያስ ቀሺ 
ኣርኣያ፡ መ/ወሃቢ ሙሴ ተስፋይ ዝረአ 
ዘሎ ክርክር፡ መ/ወሃቢ ኣድራሽኡ 
ስለዘይተፈልጠ፡ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ተጸዊዑ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን3/2/22 ኣብ ቤ/ፍ ቁ.49 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ቀሺ ደሳላ ተስፋይ፡ ኣቦና ኣቶ ተስፋይ 
ኣዲግ ሓንጣል ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 6 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ 
ሓሙስ

ወ/ሮ ሳባ ኪዳነ ሓጎስ፡ በዓል-ቤተይ ፍስሃ 
ኣባይ ወልደጋብር ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ እዝግሃሪያ መብራህቱ፡ በዓል-ቤተይ 
ቀሺ ያእቆብ ገብረሚካኤል ተኪኤ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ከሳሲ ፍስሃየ ዘርኣይ ወልደኣብዝጊ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ የማነ በየነ ናይ ዕዳ ገንዘብ 
ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን17/2/22 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣብ መንጎ ወረ/ነፍ ንፍታሌም 
ሃብተጽዮንን ወ/ሮ ሸዊት ሙሴን ዘሎ 
ናይ ገዛ ምልቃቕ ክርክር፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ 
ሸዊት ሙሴ ኣውዓሎም ብኣድራሻኺ 
ክትርከቢ ስለዘይተኻኣልኪ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን20/2/22 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብዘየለኽሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ሽዋየ ወልዱ ክፍላይ፡ በዓል- ቤተይ 
የውሃንስ በየነ ኪዳነ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ወ/ሮ ብርኽቲ ኣብርሃ ንጉሰ፡ በዓል-ቤተይ 
ተኪኤ ምሕረትኣብ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ ጨረታ

ኩባንያ ዕደና ዛራ ንሰራሕተኛታቱ ዝኸውን መግቢ ንኣርባዕተ ወርሒ ዝጸንሕ 
ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ስለዝደለየ፡ ንግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም፥
ዓይነት ንብረት 
ኣሕምልትን ፍረታትን ቀዳማይ ደረጃ 
ሽሮን በርበረን ቀዳማይ ደረጃ 
ውጽኢት ጸባ (ፋርማጆ፡ ቺዝ፡ ጠስሚ፡ ሪኮታ) ሞርተደላ
ሃለኽቲ ኣቕሑ (ኣቕሑት ጽሬትን መግብን (GRocery ltems) 
ስጋ ደርሆ (chicken) 
እንቋቝሖ (ፍሩይ ደረጅኡ ዝሓለወ) ፍርያት ደርሁ ሆላንድ። 
እንቛቝሖ (ፍሩይ ደረጅኡ ዝሓለወ) ፍርያት ደርሁ ሃገርና። 
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ቅጥዒ 
ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ( 2019/2020) ኤርትራዊ ወረቐት መንነትን። 
ናይ 2022 ናይ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጥ ሃገር ካብ ዕዳ ናጻ ሰነድ (Clearance) ናይ 

2021 ግብሪ ዝተኸፈሎ ሰነድ። 
መኽበሪ ጨረታ፡ ንኣሕምልትን ፍረታትን ናቕፋ 150,000.00 (ሚእትን ሓምሳን 

ሽሕ) ናቕፋ 
ንውጽኢት ጸባን ሞርተደላን፡ ሽሮን በርበረን ስጋ ደርሆን እንቋቝሖን ንነፍሲ 

ወከፍ፡ 50,000.00 (ሓምሳ ሽሕ) ናቕፋ 
ንሃለኽቲ ኣቕሑ (ኣቕሑት ጽሬትን መግብን (Grocery ltems) 100,000.00 

(ሚእቲ ሽሕ) ናቕፋ ብ ሲ.ፒ.ኦ (c.p.o) የትሕዙ።
ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ምስ ወጽአ ን10 (ዓሰርተ) መዓልታት 

ስራሕ ክፉት ኮይኑ፡ ኣብ  መበል 11 (ዓሰርተው ሓደ) መዓልቲ ስራሕ፤ ሰዓት 10፡00 
ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ቤ/ጽሕፈት 
ዕደና ዛራ ኣስመራ ይኽፈት። 
ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ምስ ዘይርከቡ፡ ንዘቕረብዎ መወዳደሪ 

ሰነዳቶም ተራእዩ፤ ምሉእ ሰነድ ምስ ዝኸውን ክወዳደሩ ከም ዝኽእሉ ንሕብር። 
መጫረቲ ሰነድ ካብ ቤ/ጽ ዕደና ዛራ c.p.o ብምርኣይ ክውሰድ ይከኣል። 
ተጫረትቲ ቀዳማይ  ደረጃ ጠለብ ከቕርቡ ምዃኖም ፈሊጦም፡ ነዚ ኣብ ግምት 

ዘእተወ ዋጋ ከቕርቡ ይግባእ። 
ዝኾነ ዓይነት ኣስቤዛ፤ ንብቕዓቱ ዝምልከት ኣብ ዛራ (zara site) ምስ ወረደ 

ብትካልና ይርአ፤ ብቕዓቱ ዘይሓለወ ኣስቤዛ ድማ ናብ ኣቕራቢ ይምለስ። 
ዕዉት ኣብ 3+ ግዜ ቀረባ ብቕዓቱን ጽፈቱን ተራእዩ ውዕል ይገብር። 
ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቑጽሪ ስልኪ 185541/185543 ክትውከሱ ትኽእሉ። 
ኩባንያ ዕደና ዛራ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ ብምሉእ 

ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ። 

ኩባንያ ዕደና ዛራ። 

ወ/ሮ ኣብርሀት ሓጎስ ሃብተማርያም ዝተበሃልኩ፤ ኣብ “ኣስመራ ዞባ “3” ምም 
“04” ጎደና “ሽመልስ ሃብተ” ቁጽሪ ገዛ “50” ዝርከብ ገዛ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 100599 መወከሲ ቁጽሪ 115099-
115097-115098 ቁጽሪ ብስም ወረስቲ ወ/ሮ ቅዱሳን ተስፋጋብር ኣፍወርቂ 
ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ናብ ስመይ ከመሓላለፍ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም 
እንተሎ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ 
ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ (ይግባይ ተባሂሉ እንተኾይኑ) ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 
መዓልቲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን 
ይቕረብ። 

ወ/ሮ ኣብርሀት ሓጎስ ሃብተማርያም

ምስጋና 

ብሞት ብልቢ ዘፍቅሮን ዘኽብሮን ፍቱው 
በዓል ቤተይ ግርማይ ሃይለ፡ ዓሚቝ ሓዘን 
እናተሰመዓኒ፣ ካብ እዋን ዕረፍቱ ኣትሒዝኩም 
ኣብ ሓዘንና ዝተሳተፍኩምን ምሳና ዝቐነኹምን 
ኣብ ጸሎት ፍትሓት ዝተረኸብኩምን ክቡራት 
ቤተ-ሰብን ፈተውትን፡ ውልደ-ክህነትን ነበርቲ 
ፍራንክ-ፈርት (ጀርመን) ከባቢኡን፡ ከምኡ’ውን 
ዓዲ ዳዕሮ ጳውሎስ ሓመድ ኣዳም ኣብ 

ዝለበሰሉ ዝተሳተፍኩምን ኣብ ገዛና ብኣካል ዝመጻእኩምን፡ ካብ ውሽጥን ወጻኢን 
ብመራኸቢታት ዘጸናናዕኩምና ክብረት ይሃበልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና 
ምስጋናና ነቕርብ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ንግስቲ ተኽለ
ምስ ኩሎም ደቅናን ምሉኣት ስድራቤትን 

ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ዓዲ ዃላ ዞን 03፡ ፕሎት 72 ፒ (P) ዝርከብ ብመለለዪ 
ቁ.001724 ዝኾነ ናይ ሰሌዳ ውዕል ኣጠቓቕማ ክራይ መሬት ሊዝ ብስም ወ/ሮ 
ሉችያ ሃይሉ ዝተመዝገበ ስለዝጠፍኣኒ፡ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ፡ 
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ቁ.ቴለፎን 07166738 ደዊሉ የረክበኒ። እንተዘይኮይኑ፡ 
መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ እሕብር። 

ወ/ሮ ኣብርሃጽየን ሃብተማርያም ገብረመድህን  

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወኪድባ

ኣቶ ማቲዎስ ተስፋይ ቀለታ፡ ኣቦና 
ማቲዎስ ተስፋይ ቀለታን ኣዴና ምላሹ 
ገብረሚካኤልን ስለዝዓረፉ፡ ንሕና 4 
ደቆም ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ክትሞውሊዕ

ወ/ሮ መድህን ተኽለ፡ ኣደይ ውዳሰ 
መሓሪ ሰለሙን ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 2 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ወ/ሮ ኣጽገባ ወልዱ ሓጐስ፡ በዓል 
ቤተይ ኣብርሃም ገ/ሚካኤል ተ/ማርያም 
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 6 ደቀይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ትብለጽ ዑቕባሚካኤል ገ/ሚካኤል፡ 
ኣብርሃጼን ገረሱስ ተኽለ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣስቴር ኪዳነ ካሳ፡ ኣረጋሽ ኮኾቡ 
እሸቱ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ 
ምስ ተተካእቶም 11 ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ትርሓስ መሓሪ ስዩም፡ ኣቢዳራ 
ተወልደብርሃንን ኣምለሰት ዓ/ብርሃንን 
ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ 
ምስ ተተካእቲ 17 ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ኣብርሃም ኣማረ 
ተኽለእየሱስን ተኸሳሲ ኣቶ ፍጹም ቦኽረ 
ሃይለን ዘሎ ናይ ማኪና ስም ምትሕልላፍ 
ክርክር፡ ተኸሳሲ ብኣድራሹኡ ክርከብ 
ስለዘይተኻእለ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ ክርአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።
ንግስቲ ዳኘው ተስፋጋብር ምባል ተሪፉ፡ 
ንግስቲ ዳይና ተስፋጋብር ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን7/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ

ፍትሓዊ ሞባእ ስእሉ ምባል ተሪፉ፡ 
ኣብርሃም ሞባእ ስእሉ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ድንጉር
 መኣዛ ተስፋይ ተኽለ፡ በዓል ቤተይ ሃበ 
ወልዳይ ደሞዝ ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 
8 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ

ቀሺ ረዳእ ገብረመድህን ጎጃም፡ ኣደይ ጽገ 
ጎይትኦም የዕብዮ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዓረዛ

ምሕረት በርሀ እምባየ፡ ስም ወደይ ኣድሓኖም 
ሳህለ ባህታ ምባል ተሪፉ፡ ሴም ሳህለ ባህታ 
ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን14/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰርሓ

ኣማኒኤል ፍስሃየ ገብረሊባኖስ፡ ኣቦይ ኣቶ 
ፍስሃየ ገብረሊባኖስ ስለዝተሰወአ፡ ኣደይ 
ብርኽቲ ሓጐስ ብርሃነ ስለዝዓረፈት፡ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን14/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓኪር
 ከተማ ሰንዓፈ 

ኣስካሉ በርሀ ገብረማርያም፡ በዓል-ቤተይ 
ሰመረ እኑን ተወልደ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገረንፊት

ወ/ሮ ብስራት ገረብርሃን፡ በዓል-ቤተይ በራኺ 
ገብረ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ብሌን ኮማ 
ዓሰብ

ወ/ሮ ትርሓስ ብርሃነ ውሓብ፡ በዓል-ቤተይ 
ከማል ሓሰን ዮሱፍ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ በረኸት ዘርኡ ተስፋማርያም፡ ኣደይ 
መአዛ እስቲፋኖስ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 3 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
22 ጥሪ 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.124

ብፍቕሪ ሮናልዶ ዝዓበደ ደጋፊ. . .ብፍቕሪ ሮናልዶ ዝዓበደ ደጋፊ. . .
ብፍቕሪ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዝዓበደ 

ሓደ ደጋፊ፡ ነዚ ተዓዋቲት ሓሙሸት ግዜ 
ባሎን ዲ’ኦር ዝኾነ ድንቂ ተጻዋታይ ዘለዎ 
ኣድናቖት ንምርኣይ፡ ስም ሮናልዶን ቁጽሪ 
ማልያኡን ኣብ ዝባኑ ተወቂጡ።
 ሮናልዶ - ሓደ ካብቶም ህቡባት ኣትሌታት 

ዓለም ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ክንዮ ኵዕሶ 

ኣርሰናል - ማን ዩናይትድኣርሰናል - ማን ዩናይትድ
ኣርሰናል፡ ሕነኣ ክትፈድየላ እትኽእል ጸወታኣርሰናል፡ ሕነኣ ክትፈድየላ እትኽእል ጸወታ
 ኣብዛ ወቕቲ፡ ቅድሚ ሓሙሽተ ወርሒ 

እንኮ ስዕረት ፕሪመር ሊግ ብመቐናቕንታ 
ማንቸስተር ዩናይትድ ዝቐመሰት ኣርሰናል፡ 
ሎሚ ምሸት፡ ኣብ ሜዳኣ ሕነኣ ክትፈድየሉ 
እትኽእል ጸወታ ከተካይድ እያ።
  “ዘ ጋነስር” ዝብል ቅጽል ስም ዘለዋ 

ኣርሰናል፡ ካብዛ ናይ ሎሚ ምሸት 
መጋጥምታን ሳልሳይ ደረጃ ዘላን ዩናይትድ 
ብ11 ነጥቢ ጸብለል ኢላ ትርከብ። ካብ 18 
ጸወታ 47 ነጥቢ ኣዋህሊላ ዘላ ዘ-ጋነርስ፡ ኣብ 
ታሪኻ ንፈለማ ግዜ እያ፡ ካብ 18 ግጥማት 47 
ነጥቢ ተዋህልል ዘላ። ኣብ ታሪኽ እዚ ሊግ 
ድማ፡ ኣብ ኣርባዕተ ዓመተ-ስፖርት ጥራይ 
እዩ፡ ኣብ ቀዳሞት 18 ግጥማት ልዕሊ እዚ 
ነጥቢ ዝውህህለ ዘሎ። ቸልሲ፡ ኣብ 2005-06 
– 49 ነጥቢ፡ ማን ሲቲ ኣብ 2017-18 – 52 
ነጥቢ፡ ሊቨርፑል ኣብ 2019-20 - 52 ነጥቢ 
እንኸዋህልላ፡ ንጽዋእ እቲ ሊግ ከኣ ተዓዊተናላ 
ነይረን። ሊቨርፑል ግና፡ ኣብ 2018-19 – 49 
ነጥቢ እኳ እንተኣኻዕበተት ካልአይቲ ኮይና 
እያ ዛዚማ። ኣርሰናል ከኣ፡ ዛጊት 47 ነጥቢ 
ኣኪባ ኣላ። ነዚ ፍርቂ ግጥማት ተሪፍዎ ዘሎ 
ናይ ውድድር ወቕቲ ክዕወተሉዶ ትኸውን?
 ኣብ ኢዳ ሓንቲ ጎደሎ ጸወታ ሒዛ ኣብ ኢዳ ሓንቲ ጎደሎ ጸወታ ሒዛ 

ዘላ ኣርሰናል፡ ዘላ ኣርሰናል፡ ካብ ካልአይቲ ዘላ ማን ሲቲ 
ብሓሙሽተ ነጥቢ ጸብለል ኢላ ትርከብ። እዚ 
ማለት፡ ኣብዛ ጸወታ ብምዕዋት ንዘላ ፍልልይ 
ናብ ሸሞንተ ከተዕርጎ ስለእትኽእል፡ ዘለዋ 
ጸዓት ከተፍስስ ብኣጋኡ ይግመት። ብዘይካኡ፡ 
ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ሸሞንተ 
ግጥማት ከይተሳዕረት ትጓዓዝ ንዘላ ማን 
ዩናይትድ ‘ዘይተሳዓርነት ጉዕዞኣ መኸተምታ’ 
ክትገብረሉ ክትፍትን እያ።
 ኣርሰናል፡ ኣብ ሓዲሽ ዓመት 2023፡ ኣርሰናል፡ ኣብ ሓዲሽ ዓመት 2023፡ ኣብ 

ሰለስተ ግጥማት - ምስ ኒውካስል 0ብ0 
እንክትፈላለ፡ ንቶተንሃም 2ብ0፡ ንኦክስፍሮድ 
3ብ0 ምስዓራ ይፍለጥ። እዚ ማለት፡ ኣብ 
ሰለሰቲኡ ግጥማት ሸቶ ከይተመዝገባ ትጐዓዝ 

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
* ኣብ መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ 

ፈጺማቶ ብዝተባህለ ብልሽውና ክትምርመር 
ዝጸንሐት ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ፡ 
ገበነኛ ኮይና ብምርካባ፡ 15 ነጥቢ ተቖሪጹዋ። 
እዛ ዓባይ ክለብ፡ ኣብ ዝውውር ተጻወትቲ 
ዘይረኸበቶ ኣታዊ ብሓሶት (ኣርተፍሻል 
መኽሰብ) ከተመዝግብ ምጽናሓ እያ 
ተኸሲሳ። በዚ ድማ፡ ካብቲ ሳልሳይ ደረጃ 
ዝጸንሓ ውድድር ሰሪ’ኣ፡ ናብ 10ይ ደረጃ 
ክትወርድ ተቐሲባ ኣላ።
 ብዘይካ’ዚ፡ ዳይረክተራታ ዝነበሩን 

ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ካብ ስልጣኖም 
ዝወረዱን - ኣንድሬ ኣግነሊን ምኽትሉ 
ፓቨል ነድቨድን ዝርከቡዎም 11 ነበራት 
ህሉዋትን ሰበ-ስልጣን ተቐጺዖም። ኣቐዲሙ 
ዳይረክተር ስፖርት ዝነበረ ዝሓለፈ ወርሒ 
ሰነ ናብ ቶተንሃም ዝገዓዘ - ፋብዮ 
ፓራቲች፡ ን30 ኣዋርሕ ክእገድ እንከሎ፡ 
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ዝነበረ ማውርዝዮ 
ኣሪቫበነን መሳርሕቱ ኣግነሊን ንኽልተ 
ዓመታት ክእገዱ ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ 
ኢጣልያ ወሲኑ ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ነድቨድ 
ንሸሞንተ ኣዋርሕ ተኸልኺሉ ኣሎ። 
 በዚ ኮይኑ በቲ፡ ዝኾነ በደል 

ከምዘይፈጸመት እትገልጽ ጁቬ፡ ነዚ ውሳነ 

እግሪ ዝኸይድ ተፈላጥነት ዘለዎ ተጻዋታይ 
እዩ። እዚ ፖርቱጋላዊ ድንቂ ተጻዋታይ 
ብሓፈሻ ኣብቶም ዝጥቐመሎም ዝተፈላለዩ 
ማሕበራዊ መራኸቢታት ልዕሊ ፍርቂ 

ቢልዮን ተኸታተልቲ ከምዘለዎ’ውን ይሕበር።
  ሓደ ካብዞም ሚልዮናት ኣፍቀርቲን 

ተኸታተልቱን ዝኾነ - ፓርቲባን ዝተባህለ 
ህንዳዊ፡ ካብ ፍቕሪ እዚ ተጻዋታይ ዝነቕል 
- ኣብ ዝባኑ “ሮናልዶ እትብል ቊጽሪ 7 
ዘለዋ ውቃጦ” ኣስፊሩ ይርከብ። እቲ ዝገረም 
ሮናልዶ ንባዕሉ ኣብ ነብሱ ዝኾነ ውቃጦ 
ዘይብሉ ክነሱ፡ ብዙሓት ደገፍቱን ኣፍቀርቱን 
ስሙ ይዂን ምስሉ ኣብ ነብሶም ክውቀጡዎ 
ዝረኣዩ ምዃኖም እዩ። ሮናልዶ - ኣብ ነብሱ 
ዝኾነ ውቃጦ ከንብር ዘይደለየሉ ሓደ 
ምኽንያት ብስሩዕ ደም ክልግስ ካብ ምድላዩ 
ምዃኑ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ።
 ንነብሱ “ዓቢ ደጋፊ ሮናልዶ እየ” ዝበለ እዚ 

ህንዳዊ፡ “ብኣተሓሳስባኡን ጻዕሩን ብጣዕሚ እየ 
ዝፈትዎ። ካብ ማእከላይ እቶት ዘለዎ ስድራ-
ቤት ዝመጸ ብምዃኑ’ውን ምስኡ ክዛመድ 

ይኽእል እየ። ንሃገሩ ዘኹርዐን ኣብ መላእ 
ዓለም ፍልጥቲ ሃገር ክትኸውን ዘኽኣለን 
ተጻዋታይ እዩ። ዝኾነ ሕማቕ ልምዲ ወይ 
ከኣ ወልፊ ከኣ የብሉን። እዚ ባህሪኡ እዩ 
ድማ ከምዝፈትዎ ገይሩኒ። ኣዝየ እየ ዘድንቖ 
ብኸምኡ እየ ከኣ ስሙን ቁጽሩን ኣብ ዝባነይ 
ክውቀጦ ወሲነ” ኢሉ።
 ንሱ ቀጺሉ፡ “ሮናልዶ ውቃጦ ከምዘይፈቱ 

እፈልጥ እየ። እዚ ግና ንዓይ ክብል እየ 
ተወቂጠዮ። እዚ ውቃጦ ኣብ ኢንስታግራም 
ምስ ለጠፍክዎ ከኣ፡ ብፍጹም ካብ ትጽቢተይ 
ወጻኢ ብዙሓት ደገፍቲ ረኺበሉ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ፖርቱጋል ካብ ዋንጫ ዓለም ተገሊፋ 
እናነብዐ ክወጽእ ምስ ተዓዘብክዎ ብጣዕሚ እየ 
ተጎዲአ።” ድሕሪ ምባል፡ ከም ኩሎም ደገፍቲ 
ናይዚ ህቡብ ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ ሓደ እዋን 
ብኣካል ክረኽቦ ተስፋ ከምዝገብር ተዛሪቡ።

 ኣብዚ እዋን ምስ ስዑዳዊት ክለብ ኣል-
ናስር ዝጻወት ዘሎ ሮናልዶ፡ ኣብ ህንዲ 
ብዙሓት ደገፍቲ ከምዘለውዎ እዩ ዝግለጽ። 
ይዂን እምበር ናብዛ ኤስያዊት ሃገር በጺሑ 
ኣይፈልጥን እዩ። ስሙ ይዂን ምስሉ 
ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ነብስካ ምውቃጥ 
እዚ ናይ ፈለማ ተርእዮ ከምዘይኮነ’ውን 
ዝገልጹ ናይ ቀረባ ወገናት፡ ኣቐዲሞም 
ምስሉ ኣብ ቀላጽሞም፡ ሕቖኦም፡ ዳንጋኦምን 
ካልእ ክፋል ኣካላቶምን ዝተወቀጡ ደገፍቱ 
መቝጸሪ የብሎም። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ’ዚ 
ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሊዮነል ሜሲ ዋንጫ 
ዓለም ምስ ተዓወተ’ውን ዝተፈላለዩ ደገፍቱ 
ኣድናቖቶም ንምግላጽ ስሙ ኣብ ነብሶም 
ተወቂጦም እንከለዉ ዘርእይ ኣሳእል ኣብ 
ማሕበራዊ መራኸቢ ለጢፎም። ተጻዋታይ 
ቶተንሃም ዝኾነ ብራዚላዊ - ሪቻሪሊሶን 
ድማ፡ ንምስሊ ነይማርን ናዛሪዮን ምስ ገዛእ 
ርእሱ ሓዊሱ ኣብ ሕቖኡ ምዉቃጡ 
ይፍለጥ።

ኣላ። ኣብዛ ናይ ሎሚ ምሸት ግጥም፡ ልዳታ 
ከየድፈረት እንተወጺኣ ድማ፡ ኣብ ኣርባዕተ 
ተኸታተልቲ ግጥማት ሸቶ ከይተመዝገባ 
ብምውጻእ ምስ ታሪኽ ናይ 1935፡ 1994 
ከምኡ’ውን 2001 ክትመዓራረ እያ።
 ብመሪሕነት ሚኬል ኣርቴታ ትቕለስ 

ዘላ እዛ ለንደናዊት ክለብ፡ ኣብዛ ወቕቲ 
ድሕሪ ኒውካስል (11 ሸቶ ዝተመዝገባ) 
ዝወሓደ ሸቶ - 14 ዝተመዝገቦ መስመር 
ምክልኻል ሒዛ ትርከብ። ኣብዛ ምሸት 

ከኣ፡ ምስቲ ካብ ቀዳሞት ትሽዓተ ክለባት 
ብምንጽጻር ዝወሓደ ሸቶ (30) ዘመዝገበ 
ቀዳማይ መስመር ክትራጸም ከተምሲ እያ። 
ብመንጽሩ፡ ድሕሪ’ታ 50 ሸቶታት ዘቑጸረት 
ማን ሲቲ ብ42 ሸቶታት (ምስ ዝተመዝገባ 
ከይጎደለ እዩ) ዝበዝሐ ኣመዝጊባ ዘላ ኣርሰናል፡ 
ነቲ ካብ ቀዳሞት ኣርባዕተ ክለባት ዝበዝሐ 
ዝተመዝገቦ ዳሕረዋይ መስመር ዩናይትድ 
እያ ክትፋጠጥ።
 ብመንጽሩ፡ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ጽቡቕ ብመንጽሩ፡ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ጽቡቕ 

ትግስግስ ዘላ ማን ዩናይትድትግስግስ ዘላ ማን ዩናይትድ፡ ረቡዕ ምሸት 
ግና፡ ኣብ መበል 90 ደቒቕ ብዝተመዝገባት 
ሸቶ ምስ ክሪስታል ፓላስ ነጥቢ ምምቓላ 
ይፍለጥ። ካብኡ ብዘይሰንፍ ከኣ፡ ካሴሚሮ፡ 
ኣብዛ ጸወታ ብዝወሰዳ ብጫ ካርድ - 
ብውህሉል ሓሙሽተ ናይ መጠቐቕታ ካርድ 
ነዛ ናይ ሎሚ ክኸስራ ብምዃኑ፡ ዓቢ ሃጓፍ 
ከይገድፈላ ተሰጊኡ ኣሎ። እዚ ብራዚላዊ፡ 
ዛጊት ብዘርኣዮ ምንቅስቓስ፡ ሕመረት ማእከል 
ሜዳ ክለቡ ኮይኑ ምህላዉ ይግምገም። በዚ 
ድማ፡ ንኣርሰናል ጽቡቕ ዕድል ክኸውን 
ከምዝእክል ክግለጽ እንከሎ፡ ዓላሚ እዛ 
ጋንታ - ተን ሃግ ከኣ፡ ኣብቲ ቦታ ንፍርድን 
ማክቶሚናይ ሒዙ እዩ፡ ናብ ርእሰ ከተማ 
ለንደን ከምርሕ። 
 ህሉው ኩነታት ተጻወትተን እንተተዓዚብና 

ከኣ፡ ኣርሰናል፡ ሕጂ’ውን ኣገልግሎት ጂሰስ 

ክሕረማ እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ነልሶን ክትኸስሮ 
እንከላ፡ ኢልኒኒን ሰድሪክን ከኣ ኣጠራጠርቲ 
እዮም። ዓርቢ ምሸት ሓዲሽ ኣባል እዛ 
ጋንታ ዝኾነ ትሮሳርድ ከኣ፡ ምንጫ ኣርቴታ 
እንተኾይኑ ፋልማይ ጸወታኡ ከካይድ 
ይኽእል እዩ። ቲርነይን ስሚዝ ሮውን ከኣ፡ 
ኣብ መንበር ተቐየርቲ ክኾኑ ይኽእሎ እዮም። 
በዚ ድማ፡ ኣብ ጸወታ ኣንጻር ቶተንሃም 
ካብ ደጋፊ መጥቃዕቲ ዝመጾ ሓላዊ ልዳት 
ራምስዳ፥ ዋይት፡ ሳሊባ፡ ጋብሪኤል፡ ዚንቸንኮ፡ 

ቻካ፡ ፓርተይ፡ ሳካ፡ ኦደጋርድ፡ ማርቲነሊን 
ኒኪታን ቀዲሞም ክስለፉ ይግመት።
  ዩናይትድ ብወገና፡ ኣቐዲማ ንቫንደ ቢክን 

ከምዝኸሰረት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ዳሎትን ማርሻልን 
ክምለሱላ ግና ተስፋ ገይራ ኣላ። ዝሓለፈ ሰሉስ 
ምስ ደቂ ጋንታ ልምምድ ዝገበረ ሳንቾ ከኣ፡ 
ኣብ ዝርዝር ተቐየርቲ ክህሉ ይእመት። በዚ 
ድማ፡ ተን ሃግ - ንሓላዊ ማዕጾ ዲ ሃያ፡ ዋን 
ቢሳካ፡ ቫራን፡ ማርቲነሊ፡ ሻው፡ ኤሪክሰን፡ ፍረድ፡ 
ኣንቶኒ፡ ፈርናንደዝ፡ ራሽፍሮድን ዌጎርስትን 
ከቐስም እዩ - ብመሰረት ቅድመ ትዕዝብቲ 
ጋዜጣ ደይሊ ኤቭኒን።

  ካብ ስታትስቲክስ  ካብ ስታትስቲክስ
* ሳካ፡ ኣብዛ ጸወታ ሸቶ እንተኣመዝጊቡ፡ 

ሳልሳይ ተጻዋታይ ኣርሰናል ኣከታቲላ ኣብ 
ሰለስተ ናይ ሊግ ግጥማት ሰኪዔት ዩናይትድ 
ዝደፈረ ክኸውን እዩ። ሉንግበርግን ሄንሪን ነዚ 
ክብሪ ሒዞሞ ዘለዉ።
* ኣብ ዕለት ሰንበት 29 ናይ ሊግ ግጥማት 

ኣካይደን። ድሕሪ ቸልሲ - ሊቨርፑል 32 ግዜ፡ 
ማን ዩናይትድ - ሊቨርፑል 31 ይስርዓ።
* ኣርሰናል፡ ንሳልሳይ ግዜኣ እያ፡ ቀዳማይ 

ደረጃ እንከላ ንዩናይትድ ትዕድማ ዘላ። 
ኣቐዲማ፡ ኣብ 2004ን 2007ን ክትፋለማ 
እንከላ፡ ብተኸታታሊ 1ብ1 2ብ2 ተፈላልየን። 
ሎሚ ከኣ?

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ፕሪመር ሊግፕሪመር ሊግ 

ሊድስ - ብሬንትፍሮድ 5፡00 ድ.ቀ
ማን ሲቲ - ዎልቨስ 5፡00 ድ.ቀ

ኣርሰናል - ማን ዩናይትድ 7፡30 ድ.ቀ

ላ’ሊጋላ’ሊጋ 

ባርሴሎና - ገታፈ 8፡30 ድ.ቀ

ሰሪ’ኣሰሪ’ኣ
ስፐዚያ - ሮማ 8፡00 ድ.ቀ

ጁቬንቱስ - ኣታላንታ 10፡45 ድ.ቀ

* ኣርቴታ፡ ኣብዛ ወቕቲ ሓሙሽተ 
ግጥማት ኣንጻር እተን ሽዱሽተ ዓበይቲ 
ክለባት ክፋለም እንከሎ፡ ኣብ ኣርባዕተ 
ንሊቨርፑልን ቸልሲን፡ ንቶተንሃም ከኣ ክልተ 
ግዜ ክስዕረን እንከሎ፡ ብዩናይትድ ጥራይ እዩ 
3ብ1 ተሳዒሩ - ኣብ ወርሒ መስከረም። 
ኣብዛ ሻዱሸይቲ ጸወታኡኸ?
*ዝሓለፈ ረቡዕ ምስ ክሪስታል ፓላስ 

ነጥቢ ዝተማቐለት ዩናይትድ፡ ኣብዛ ጸወታ 
ነጥቢ እንተደኣ ኣጥፉኣ፡ ኣብዛ ወቅቲ 
ኣብ ናይ ሊግ ግጥማት ንኻልኣይ ግዜኣ 

ኣኸታቲላ ነጥቢ ከተጥፍእ እያ። እዛ ጋንታ፡ 
ኣብ መኽፈቲ እዛ ወቅቲ ብብራይቶንን 
ብሬንትፍሮድን ኣኸታቲላ ብምስዓራ 
ንፈለማ ግዜ ብተኸታትሊ ነጥቢ ኣጥፊኣ 
እያ።
* ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኣብ 1992 

ፕሪመር ሊግ ካብ ዝጽዋዕ ንደሓር 61 
ግጥማት ኣካይደን። ዩናይትድ 26 ተዓዊታ። 
ኣርሰናል ድማኣብ 17 ግጥማት ክትዕወት 
እንከላ፡ 11 ካብዚ ዓወታት ኣብ ዕለተ 
ሰንበት ነይረን። ኣብዛ ናይ ሎሚ ሰንበትከ?  

ይግባይ ከምእትብለሉ ኣረጋጊጻ ኣላ። 
* ብራዚላዊ ናይ ቅድም ተኸላኻሊ 

ክለብ ባርሴሎና - ዳኒ ኣልቨዝ፡ ብጾታዊ 
መጥቃዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ተኸሲሱ 
ምህላዉ ምንጪታት ካብታ ሃገር ሓቢሮም። 
ብመሰረት ጋዜጣ ኤኤስፒኤን፡ እዛ ግዳይ 
ተባሂላ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ፡ ዝሓለፈ 30 
ታሕሳስ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ዝርከብ 
ለይታዊ ክለብ፡ ኣብ ሽቓቕ በዚ ተጻዋታይ 
ከምዝተሃርመትን ከምዝተዓመጸትን እያ፡ 
ብዓርቢ ኣብ ዝነበረ ፍርዲ ቃላ ሂባ። ኣብ 
እስጳኛ፡ ይትረፍ ዓመጽ፡ ዘይተደልየ ኣካላዊ 
ምትንኻፍ እውን እንተኾነ ብኸቢድ 
ዘቕጽዕ ዓቢ ገበን ምዃኑ ናይ ቀረባ ወገናት 
ይገልጹ። በዚ ከኣ፡ እዛ ጓል ኣንስተይቲ 
ኣልቨስ ብኽልቲኡ ከምዝኸሰሰቶ ይግለጽ 
ኣሎ። ኣብዚ እዋን ምስ መክሲካዊት ክለብ 
ፓርማ ዝጻወት ዘሎ ኣልቨስ፡ ከሳሲቱ 
ዝሓለፈ 2 ጥሪ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባራ፡ 
ነዚ ክሲ ምላሽ ንኽህበሉ፡ ዋኒኑ ጠንጢኑ 
ቅድሚ ክልተ ሳምንቲ እዩ ናብ እስጳኛ 
ክምለስ ተገዲዱ። ኣብ ቃሉ ከኣ ወላ’ኳ 
ኣብቲ ለይታዊ ክለብ ከምዝነበረ እንተሓበረ፡ 
ነዛ ከሳሲቱ ግና ፈጺሙ ከምዘይፈልጣ 
እዩ ተዛሪቡ።



ሓዳስ   ኤርትራ

Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ዓዲ ኣበይቶ ቁ.ገዛ 43 ልዕሊ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ

ጎደና ዓሊቴና መረብ 716 ቁ.14፡ ቀሓውታ
ጎደና ገጀረት - 751 ጥቓ ፋብሪካ ፊኖ ቀይሕ ባሕሪ 

163485
186839
188159

ዕለትዕለት

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

ፋርማሲ ፍረ-ኣውሊዕ
ፋርማሲ ተስፋ
ፋርማሲ ዳህላክ

22/1/2023

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
  ዮርዳኖስ ጸጋይ    ዮርዳኖስ ጸጋይ  

ዳህሳስን ምርምርንዳህሳስን ምርምርን
22 ጥሪ 2023 - ገጽ 8መበል 32 ዓመት ቁ.124

ዝበለጸ መመንጨዊ ጸሓያዊ ጸዓት ንምድላው ጻዕርታት ይካየድተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድን 
ኣባላት ኩባንያ ኣይ.ቢ.ኤምን፡ ኣሽሓት 
ናይ ውልቂ ኮምፕዩተራት ካብ ስራሕ ኣብ 
ዘዕርፋሉ እዋን፡ ብኔትዎርክ ተተሓሒዘን 
ኣብ ዝመጽእ ትውልዲ ዘገልግል ዝበለጸ 
መመንጨዊ ጸሓያዊ ጸዓት ኣብ ምድላው 
ዝውዕላሉ ሜላ ከምዝረኸቡ ተገሊጹ። 
ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድን ዓርሞሽሽ 

ኩባንያ መፍረ ኮምፕዩተር ኣይ.ቢ.ኤምን 
ኣበጊሶሞ ዘለዉ ፕሮጀክት ብጽሩይ 
ጸዓት (ክሊን ኤነርጂ) ዝፍለጥ ኰይኑ፡ 
ቀንዲ ዕላማኡ፡ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ 
መመንጨዊ ጸሓያዊ ጸዓት ኣብ ምእካብ 
ክሕግዝ ዝኽእል ጸሓያዊ መሳርሒ 
ኣማዕቢልካ፡ ቀረብ ጸዓት ንምርግጋጽ 
ምዃኑ ይንገር። 

ትካል ‘ስታርትኣፕ’ ብርሃን ጸሓይ 
ዘደብዝዝ ከሚካል ናብ ጠፈር ይነጽግ

ክፋል ትካል ‘ስታርትኣፕ’ ዝዀነ 
ኣብ ኣከባቢ ዝግደስ ንኡስ ትካል ‘ሜክ 
ሳንሰትስ’፡ ዓለምና ንምዝሓል የኽእል እዩ 
ዝበሎ ባእታ ሳልፈር-ዳይኦክሳይድ፡ ናብ 
ቀጸላ ስትራቶስፊየር ክተፍእ ከምዝጀመረ 
ገሊጹ። 
መስራቲ ናይ’ዛ ትካል ሉክ ኣይስማን፡ 

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ብርክት ዝበለ ሳልፈር-
ዳይኦክሳይድ ዝመልአ ባሉናት (helium 
balloon) ኣብ ሰማያት ሜክሲኮ ከምዝተፍአ 
ሓቢሩ ነይሩ። ቀንዲ ዕላማ ናይ’ዚ ንጥፈት 
እዚ፡ ነቲ ሳልፈር-ዳይኦክሳይድ ኣብ ልዑል 
ጽፍሒ ብራኸ ኣብጺሕካ ፈኒኻ፡ ነቲ ናይ 
ጸሓይ ጩራታት ናብ ህዋ ኣንጸባሪቕካ 
ንምምላስ እዩ ነይሩ። እዚ ቅድሚ ሕጂ 
ተፈቲኑ ግን ከኣ ውጽኢቱ ብንጹር 
ዘይተፈልጠ ዘሎ ደፋር ዝተባህለ ስጉምቲ፡ 
ካብ ብዙሓት ስነ-ፍልጠተኛታት ተጻብኦ 
ገጢምዎ ይርከብ። 
“ዝተበገስኩሉ ዕላማ ኣብ ሸቶኡ ክሳብ 

ዘብጽሖ፡ ፍጹም ኣይክሕለልን እየ” ዝብል 
ሉክ ኣይስማን፡ ዋላ’ኳ ትካሉ ነዚ ብርሃን 
ጸሓይ ናይ ምንጻግ መስርሕ ክትቅጽሎ 

ሂወታውያን ክነብሩላ ዝኽእሉ ሓዳስ 
ፕላኔት፡ ንተመራመርቲ ተስፋ ትህብ

ተመራመርቲ ስነ-ጠፈር፡ ካብ 
ስርዓተ ጸሓይ ወጻኢ፡ ሂወታውያን 
ክሰሩላ ይኽእሉ እዮም ዝበልዋ፡ ክንዲ 
መሬት ዝኸውን ዕብየት ዘለዋ ፕላኔት 
ከምዝዳህሰሱ ሓቢሮም ኣለዉ። ርኽበት 
ናይ’ዛ ሓዳስ ፕላኔት፡ ነቶም ተመራመርቲ 
ልዑል ተስፋ ኣስኒቑዎምን ምርምራቶም 
ብዝሓየለ ክቕጽሉ ገይሩዎምን ከምዘሎ 
ተፈሊጡ።

እቶም ክኢላታት፡ ነታ TOI-700e 
ዝብል ስም ተዋሂቡዋ ዘሎ ፕላኔት፡ ካብ’ታ 
ብርሃን እትህባ ኮኾባ፡ ሂወታውያን ብሂወት 
ክሰሩ ኣብ ዝኽእሉሉ ርሕቀት ተደኲና 

ዛጊት ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ 
ሃርቫርድ፡ ጸሓያዊ ጸዓት ብዝበለጸ ምእካብ 
መታን ክከኣል፡ ንሚልዮናት ዝተወሃሃዱ 
ቀመማት ኣብ ምጽናዕ እትሕግዞም 
ኣመና ገዛፍ ኮምፕዩተር ክትስርሓሎም 
ንኣባላት ኩባንያ ኣይ.ቢ.ኤም ምሕጽንታ 
ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ። 
እዛ ዓባይ ኮምፕዩተር ምስ ተሰርሐት 

ድማ ነተን ካብ ስራሕ ኣብ ዘዕርፋሉ 
ግዜ ኣብ ሓደ ኔትዎርክ ዝጥርነፋ ኣብ 
ዓለም ዝርከባ ናይ ውልቂ ኮምፕዩተራት 
እናቐለሰት፡ እቲ ዝበለጸ መመንጨዊ 
ጸሓያዊ ጸዓት ኣብ ምድላው ዘገልግሉ 
ቀመማት ኣብ ምልላይ ክትሕግዝ እያ።

ኩባንያ ኣይ.ቢ.ኤም፡ ኣብ መላእ ዓለም 
ዝርከባ ናይ ውልቂ ኮምፕዩተራት 
ከራኽብ ዝኽእል ብሉጽ ኔትዎርክ 
ዝውንን ትካል ብምዃኑ፡ እቲ ፕሮጀክት 
ዕዉት ከምዝኸውን እቶም ተመራመርቲ 
ብልዑል እምንቶ እዮም ዝገልጹ። 
ሓደ ካብቶም ተመራመርቲ፡ ብሓገዝ 

ኣይ.ቢ.ኤም እትውንኖ ምዕቡል 
ኔትዎርክ፡ ውልቀ-ሰባት ኮምፕዩተራቶም 
ኣብ ዘይጥቀሙለን ግዜ (ንኣብነት ኣብ 
ግዜ ለይቲ) ብዓለማዊ ኔትዎርክ ኣብ 
ስነ-ፍልጠታዊ ምርምር ከምዝውዕላ 
ብምግባር፡ እቲ ዝድለ መመንጨዊ 
መሳርሒ ምድላው ከምዝክኣል ሓቢሩ።

ፕሮጀክት ጽሩይ ጸዓት፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ 
ምምንጫው ጸሓያዊ ጸዓት ከገልግሉ 

ዝኽእሉ 2.3 ሚልዮን ውሁዳት 
ቀመማት ተኣኪቡ ከምዘሎ እዩ ዝሕብር።

መንቀጺት ማሽን ናይ ‘ጀል’ ኣዝማልቶ፡ ኣብ ጥዕና 
ጕድኣት ከምእተውርድ ተገሊጹ

ንምንቃጽ ‘ጀል’ ኣዝማልቶ እተገልግል 
ማሽን፡ ጨረርታ ብርሃን ብምፍናው ዋህዮታት 
ከምእትቐትል፡ ኣብ’ቶም ዋህዮታት እውን 
ንሕማም መንሽሮ ቈርበት ከኸትል ዝኸእል 
ጀነቲካዊ ለውጢ ከምእተስዕብ፡ ብተመራመርቲ 
ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርንያ ኣብ ዝተሓትመ 
መጽናዕታዊ ጽሑፍ ተገሊጹ ይርከብ።
 እዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መጸባበቒ ትካላት 

ዓለምና እናተለምደት እትኸይድ ዘላ መንቀጺት 
ማሺን ናይ ጀል ኣዝማልቶ፡ እቲ ኣብ ዋህዮታት 
ሰብ ከተስዕቦ እትኽእል ሓደጋ ክሳብ ሕጂ 
ብግቡእ ተጸኒዑ ከምዘይጸንሐ እዮም ክኢላታት 
ዝገልጹ። እዛ ማሽን ብሰራሕታ ኣብ ጥዕና ደቂ-
ሰብ ዝዀነ ዕንወት ከምዘይተስዕብ መሲላ እያ 
ናብ ዕዳጋታት ዓለም ቀሪባ ዘላ። ሓደ ሰብ፡ ነዛ 

ኣመሪካ፡ ሓዲሽ መድሃኒት ‘ሕማም 
ረሲዕ’ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ፈቒዳ
ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን 

ኣመሪካ፡ ኣብ ምጅማር ንዝርከብ ሕማም 
ረሲዕ ካብ ምምዕባል ክከላኸል ዝኽእል 
‘ለከምቢ’ (Leqembi) ዝተሰምየ 
መድሃኒት ኣብ ግብሪ ክውዕል ፍቓድ 
ሂቡ። 
እዚ መድሃኒት፡ ኣብ’ቶም ሕማም 

ረሲዕ ካብ ዝጅምሮም ነዊሕ ዘይገበሩ 
1800 ዝበጽሑ ሰባት እዩ ተፈቲኑ። 
ኣብ’ቲ ዝተረኽበ ውጽኢት ከኣ፡ 
ሕማም ረሲዕ ዝጀመሮም ሰባት ነዚ 
መድሃኒት ክወስድዎ ምስ ጀመሩ፡ 
እዚ ሕማም ናብ ዝኸፍአ ደረጃ 
ናይ ምምዕባል ዓቕሙ ብ27 
ሚእታዊት ክጐድል ከምዝኸኣለ፡ 
እቶም ክኢላታት ሓቢሮም።
ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን 

ኣመሪካ፡ እዚ ሓዲሽ መድሃኒት 
ክሳብ ሕጂ ኣብ ሂወት ሰብ ክጥቀስ 
ዝከኣል ሓደጋ ከምዘየውረደ 
እዩ ሓቢሩ ዘሎ። እዚ ሓዲሽ 

ከምእትርከብ እዮም ዝገልጹ። እዛ ፕላኔት 
እዚ’ኣ ኣባል ናይ’ቲ ኣብ 2020 ዓ.ም 
ዝተረኽበ ብTOI-700 ዝፍለጥ፡ ሰለስተ 
ፕላኔታት ዝሓቘፈ ስርዓት ከምዝዀነት 
እያ ትሕበር። 
ኣብ ስርዓት TOI-700 ቀጺሉ ዝተኻየደ 

መጽናዕቲ፡ ኣብ’ዚ ስርዓት ሂወታውያን 
ብሂወት ክሰሩለን ኣብ ዝኽእሉሉ ርሕቀት፡ 
ክልተ ክንዲ መሬት ግዝፊ ዘለወን 

ፕላኔታት ተደኲነን ከምዘለዋ 
ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ኸኣ 
ስርዓት TOI-700፡ ክሳብ ሕጂ 
ክልተ ክንዲ መሬት ዕብየት ዘለወን 
ፕላኔታት ዝተረኽቦ እንኮ ስርዓት 
ኰይኑ ይርከብ። 
ኣብ መጻኢ፡ ኣብ’ዛ ካብ መሬት 

100 ዓመታት ብርሃን ርሒቓ 
እትርከብ ፕላኔት፡ ህይወታውያን 
ክነብሩላ ይኽእሉ ድዮም 

ኣይክእሉን ንምፍላጥ፡ ኣብ ሰማያታ 
መጽናዕትታት ከካይዱ መደብ ኣውጺኦም 
ከምዘለዉ፡ እቶም ጠፈርተኛታት ኣብ 
መወዳእታ ሓቢሮም።

ከምዝዀነት ይሕብር እንተሃለወ፡ ካልኦት 
ተመራመርቲ ግን እዚ ተግባር እዚ 
ኣድማዕነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ዝዀነ 
ኣፍልጦ ከምዘይብሎምን ብሰፊሑ ደረጃ 
ኣብ ግብሪ ምስ ዝውዕል ድማ ከምጽኦ 
ዝኽእል ሳዕቤናት ከይዓዝዝን ሰጊኦም 
ከምዘለዉ እዮም ዝሕብሩ። ብብዙሓት 
ወገናት እውን፡ ነቲ መስርሕ ኣዝዩ ሓደገኛ 
ሓሳብ እዩ ኢሎም ክገልጽዎ ከለዉ፡ ገለ 
ከኣ እዚ መስርሕ ቅድሚ ብሰፊሑ ኣብ 
ግብሪ ምውዓሉ ተወሳኺ መጽናዕትታት 
ክካየደሉ ከምዘለዎ ተማሕጺኖም ኣለዉ። 
ካብ መስራቲ ናይ’ዚ ትካል ጀሚሮም 

ነዚ መስርሕ ዝድግፉ ወገናት ብግደኦም፡ 
ኩነታት ክሊማዊ ዋዒ ዓለምና ናብ ዝኸፍአ 
ኣንፈት እናተሸመ ከሎ ኢድካ ኣጣሚርካ 
ምዕዛብ፡ ዘይሞራላዊ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ እቲ 
መስርሕ ንሰብ ብዘይጓዳእ መንገዲ ክትግበር 
ከምዘለዎ ኣመልኪቶም። እዚ ኣብ ምዝሓል 
ክሊማዊ ዋዒ ተራ ክህልዎ ከምዝኽእል 
ዝግለጽ ዘሎ መስርሕ፡ ኣብ ቀረባ እዋን፡ እዚ 
ትካል ባእታ ሳልፈር-ዳይኦክሳይድ ዝሓዛ 
ባሉናት ናብ ህዋ ክልእካ መደብ ወጺኡ 
ከምዘሎን ንዝመጽእ ዘሎ 20 ዓመታት 
እውን ክቕጽሎ ከምዝዀነን እዩ፡ ሉክ 
ኣይስማን ኣብ መወዳእታ ዝሕብር።

መድሃኒት ሕማም ረሲዕ፡ ዋላ’ኳ ነቶም 
ብሚልዮናት ዝቚጸሩ ብዝሒ ህዝቢ 
ካብ’ዚ ኣእምሮኣዊ ሕማም ክከላኸል 
ተስፋ ተነቢሩሉ እንተሎ፡ ኣፍረይቲ 
ትካላት መድሃኒት ‘ኢሳይ’ን ‘ባዮጀን’ን 
ምስ’ቲ ምምሕዳር ዘለወን ዝምድና 
ኣብ ግምት ብምእታው ግን፡ ብብዙሓት 
ወገናት ውሕስነቱ ከምዘጠራጥር እዩ 
ዝሕበር ዘሎ።

መሳርሒት ኣብ ሓደ እብረ ን20 ደቓይቕ 
ምስ ዝጥቀመላ፡ ካብ 20 ክሳብ 30 ሚእታዊት 
ካብ’ቶም ጨረርታ ብርሃን ዝረኸቦም 
ዋህዮታቱ ክሞቱ ከለዉ፡ ብተኸታታሊ ንሰለስተ 
እብረ ምስ ዝጥቀመላ ድማ፡ ካብ 65 ክሳብ 
70 ሚእታዊት ዋህዮታቱ ከምዝሞቱ እቶም 
ተመራመርቲ ሓቢሮም ኣለዉ። 
ንሳቶም ኣስዒቦም፡ በዘን መሳርሒታት 

ዝትፋእ ጨረርታ ብርሃን፡ ኣብ’ቶም ዝተረፉ 
ዋህዮታት እውን ናይ ዲ.ኤን.ኤይ ዕንወት 
ከስዕብ ከምዝኽእል ገሊጾም። እዚ ዕንወት እዚ፡ 
ልክዕ ኣብ ሕማም መንሽሮ ቈርበት ዝርአ ናይ 
ዋህዮታት ጀነቲካዊ ለውጢ ከምዝዀነ ድማ 
ኣረዲኦም ኣለዉ። 
ኣሕታሚት እቲ መጽናዕታዊት ጽሑፍ 

ማሪያ ቺቫጉ፡ ዋላ’ኳ ናይ 
ነዊሕ እዋን ተጠቃሚት 
ናይ’ዛ መንቀጺት 
ማሽን  እንተነበረት፡ 
ብሰንኪ ኣብ’ዚ ምርምር 
ዝተዓዘበቶ ውጽኢት 
ግን፡ ዳግማይ ከይትጥቀም 

ምስ ነብሳ ቃል ከምዝኣተወት እያ ትሕብር። 
ንሳ፡ ብዝሒ ተጠምቀቲ ናይ’ዛ ማሽን ዝዀና 
ደቂ-ኣንስትዮ ብተደጋጋሚ ካብ ምዝውታር 
ክቑጠባ ተማሕጺና ኣላ። 
እቶም ተመራመርቲ፡ ነዚ መጽናዕቲ 

ከካይድዎ ዝበተበገሱሉ ቀንዲ ዛዕባ፡ ነዛ 
መንቀጺት ናይ ጀል ኣዝማልቶ ብተደጋጋሚ 
ዝጥቀማ ዝነበራ ፍሉጣት ሰባት፡ ቅድሚ ሕጂ 
ተራእዩ ዘይፈልጥ መንሽሮ ቈርበት ኣጻብዕቲ 
ኢድ ከማዕብላ ምስ ጀመራ ከምዝዀነ እዮም 
ዝገልጹ። ንሳቶም፡ ዋላ’ኳ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን እዛ 
ማሽን ሕማም መንሽሮ ቈርበት ከምተእተስዕብ 
ተኣማሚኖም እንተዘይሓበሩ፡ ነዛ ማሽን 
ብተደጋጋሚ ምጥቃም ግን ኣብ ዋህዮታት 
ዕንወት ከምዘውርድ ከረጋግጹ ከምዝኸኣሉ 
ኣነጺሮም ኣለዉ።  
ኣብ መወዳእታ፡ እዛ ማሽን ክሳብ ክንደይ ግዜ 

ኣብ ጥቕሚ ምስ ወዓለት እያ ናይ ዋህዮታት 
ጀነቲካዊ ለውጢ ከተስዕብ እትኽእልን ጠንቂ 
ምምዕባል ሕማም መንሽሮ እትኸውንን 
ንምፍላጥ፡ ቀጻሊ መጽናዕትታት ከካይዱ 
ምዃኖም ገሊጾም ኣለዉ።
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