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ሓሙስ 6 ሓምለ 2017

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
²Ãö 3

ገጽ 3

ገጽ 4

ቺለኣዊያን ሳይንቲስትስ
...

“ለውጢ ቅጽበታዊ
ኣይኮነን...

ገጽ 7
ምቁር ድንሽን
ርሒብ ረብሓኡን

ገጽ 8

ገጽ 9
ሃገራዊ ውድድር
ቴኒስ...

ዘይተፈትሑ ግድላት

ኣህጉራዊ መዓልቲ ‘ወጊድ ንፊስቱላ’ ተዘኪራ
አህጉራዊ መዓልቲ ‘ወጊድ ንፊስቱላ’፡
ብሃገር ደረጃ ብ4 ሓምለ ኣብ ከተማ
መንደፈራ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት
ተዘኪራ።
ኣብ’ቲ ብሰልፊ ኣዴታት ዝተሰነየ ናይ
ዝኽሪ መደብ፡ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና
ኑርሑሴንን ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ
ተኽኣ ተስፋሚካኤልን ዝርከባኦም ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ ከምኡ’ውን
ወከልቲ ትካላት ውድብ ሕቡራት
ሃገራትን ዲፕሎማሰኛታትን ተረኺቦም
ነይሮም።
ሚኒስተር ኣሚና፡ እቲ ሚኒስትሪ
ጠንቅን ሳዕቤናትን ናይ’ቲ ኣብ ግዜ
ወሊድ ዝኽሰት ፊስቱላ ንምግታእ
ጐስጓሳት የካይድ ከምዘሎ ጠቒሳ፡
ምውጋድ ጐዳእቲ ልምድታት ምክልኻል
ተርእዮታት ፊስቱላ ማለት’ውን ስለዝኾነ፡
ሕብረተሰብ ተራኡ ከዕዝዝ ጸዊዓ።
ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ
ተደኲኑ ዝርከብ ‘ሃገራዊ ማእከል
ፊስቱላ’፡ ካብ መላእ ሃገር ንዝመጻ
ግዳያት ተቐቢሉ ናጻ ኣገልግሎት
ብምሃብ፡ ናይ ጥዕና ሽግራተን የቃልል

ስ/ፊልሞን ትካቦ

ከምዘሎ ዝሓበረት ሚኒስተር ኣሚና፡
ጐድኒ-ጐድኑ’ውን ኣብ’ቲ ማእከል ኣብ
ዝጸንሓሉ ግዜ፡ ሞያዊ ስልጠናን ናይ
ቀለም ትምህርቲን ብምቕሳም ማሕበራዊ
ሂወተን ዝቕይራሉ መደባት ተኣታትዩ፡
ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ
ገሊጻ።
ክኢላ መወልዳን ዶክተር ሃብተ

ተኣረምቲ፡ ተጠቀምቲ ዕድላት
ላዕለዋይ ትምህርቲ ኮይኖም
ናይ ዲፕሎማ መደብ ድማ
ብስነ-ሕሳብ ክመሃሩ ጀሚሮም
ኣለዉ።
ምስ ግዜ ድማ፡ ውጽኢቱ
ተራእዩ ካልኦት ዓውድታት
ናይ ምውሳኽ ትልሚ ከምዘሎ፡
ካብ’ቲ ኮለጅ ዝተረኽበ
ሓበሬታ የመልክት።
ኮለጅ ንግድን ስነ-ቊጠባን
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ምርምር
ዝተመርኰሰ ናይ ድሕረምረቓ ትምህርቲ ንምጅማር
ምስ መሻርኽቲ ዩኒቨርሲታት
ዶ/ር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም
ከካይዶ ብዝጸንሐ ጻዕሪ፡ ብስነኮለጅ ንግድን ስነ-ቊጠባን - ሓልሓለ፡
ቊጠባን ምሕደራ ዋኒንን
ምስ ማእከል ምእራምን ተሃድሶን ናይ ማስትረይት ትምህርቲ ንምጅማር
ኤርትራን ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ውጥን ከምዘለዎ፡ ነዚ ንምብግጋስ ድማ
ስነ-ፍልጠትን ብምውህሃድ፡ ናይ ሕጊ ብ23 ሰነ ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ-ዘተ
ተኣረምቲ ተጠቀምቲ ዕድላት ላዕለዋይ ከምዘካየደ፡ ዲን ናይ’ቲ ኮለጅ ዶክተር
ትምህርቲ ዝገብር መደብ ጀሚሩ።
እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ሓቢሩ።
ብመሰረት’ዚ ካብ 6 ሰነ 2017
ኣብ ሓልሓለ - ንኡስ ዞባ ድባርዋ
ተግባራዊ ኮይኑ ዘሎ መደብ፡ ኣብ ተደኲኑ ዝርከብ ኮለጅ ንግድን ስነሃገራዊ መልቀቒ ፈተና መሕለፊ ነጥቢ ቊጠባን፡ ብ1 ሓምለ ን10ይ ግዜኡ ኣብ
ዝረኸቡ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ፡ ኣብ ናይ ዝገበሮ ስነ-ስርዓት፡ 315 ተመሃሮ ብዲግሪን
ዲግሪ መደብ ብምሕደራ ዋኒን፡ ኣብ ዲፕሎማን ከምዘመረቐ ይፍለጥ።

ሃይለመለኮት ድማ፡ ኣብ ግዜ ወሊድ
ንዘጋጥም ናይ ፊስቱላ ጸገማት ኣመልኪቱ
መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ ዝበዝሓ ግዳያት
ብሰንኪ መርዓ ትሕቲ ዕድመን
ምኽንሻብን ንዕጉት ሕርስን ነቲ ጥዕናዊ
ጸገምን ከም እተቓልዓ ኣረዲኡ።
ወኪል ማዕከን ህዝቢ ሕቡራት ሃገራት
ኣብ ኤርትራ ዶክተር ኢብራሂም ሳንቡሊ
ብወገኑ፡ ፊስቱላ ንምውጋድ ኣብ ዝካየድ
ዘሎ ጻዕሪ፡ ውድቡ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና
ብሽርክነት ይዓዪ ከምዘሎ ብምጥቃስ፡

ፊስቱላ ኣብ ዓለም ካብቶም ኣብ ልዕሊ
ደቂ-ኣንስትዮ ጥዕናዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣውን
ማሕበራውን ጸገማት ዘስዕቡ ብምዃኑ፡
ንምውጋዱ ዝካየድ ጻዕርታት ክሕይል
ኣተሓሳሲቡ።
ምስክርነተን ዝሃባ ካብ ግዳያት ፊስቱላ፡
ነቲ ጸገም ዘቃልዐን - ሃሳዪ ልምድታትን
ኣብ ትካል ጥዕና ዘይምሕራስን ምዃኑ
ብምሕባር፡ ኣብ ማእከል ሕክምና ፊስቱላ
ብዝተገብረለን ክንክንን ሓልዮትን፡
ኩነታተን ናብ ንቡር ከምእተመልሰ

ሓቢረን።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ጐስጐስትን መሃርትን
መደባት፡ ከምኡ’ውን ስነ-ጥበባዊ
ምርኢታት ክቐርቡ ከለዉ፡ ኣብ ምእላይን
ምሕካምን ግዳያት ፊስቱላ ንኡድ
ኣበርክቶ ንዝገብሩ ዘለዉ ሞያውያን፡
ከምኡ’ውን ናብ ማእከል ሕክምና ፊስቱላ
እናተመላለሱ ንተሓከምቲ ብሞራልን
ንዋትን ንዝደጋገፉ ኣብነታውያን ትካላት
ናይ ምስጋና ወረቐት ተዋሂቡ።

መንደፈራ - ንትግባረ መምርሒ ክራይ
ኣባይቲ ዝምልከት ርክብ ተኻዪዱ
ምምሕዳር ዞባ ደቡብ፡ ትግባረ
መምርሒ ክራይ ናይ ብሕቲ መንበሪ
ኣባይትን ምዝገባ ዘይንቀሳቐስ ንብረትን
ንምስላጥ ዝሕግዝ - ምስ ኣመሓደርቲ፡
ወከልቲ ኣብያተ-ጽሕፈት ክራይ ኣባይትን
ክፍሊ ቴክኒክን ርክብ ወዲቡ።
ኣብ’ቲ ብ30 ሰነ ኣብ ከተማ መንደፈራ
ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ኣተገባብራ ብሚኒስትሪ
ዞባዊ ምምሕዳራት ወጺኡ ዘሎ
መምርሒ ክራይ ናይ ውልቂ መንበሪ
ኣባይቲ፡ ምሕደራን ምዝገባን ኣብ ንግዳዊ
ሕርሻ ዝውዕል መሬት፡ ከምኡ’ውን
ጉዳይ ምሕደራ ኣባይቲ መንግስቲን
ካልኦት ዛዕባታትን፡ ኣብ’ቲ ስራሕ ዝህሉ
ብድሆታትን መፍትሒኦምን ብሰፊሕ
ተዘትዮሎም።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ካዳስተር ኣቶ
ሃብተሚካኤል ወልደገርጊስ፡ ብዛዕባ
ዕማማት ክፍሊ ካዳስተርን፡ ኣገዳስነት
ምዝገባን ምሓዝ ሕጋዊ ሰነድ ዋንነት
ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ብዝርዝር ድሕሪ
ምግላጽ፡ እቲ ቤት-ጽሕፈት - ሕጋዊ

ምዝገባ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብሓፈሻ፡
ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ንምስልሳል ይነጥፍ
ከምዘሎ ኣረዲኡ። ኣብ ዞባታት ዝርከቡ
ክምዝገቡ ዝግበኦም ኣባይቲ፡ ብመንገዲ
ክፍሊ ቴክኒክ ንኡሳን ዞባታት ኩሉ
ሕጋዊ ሰነዳቶም ኣማሊኦም ክቐርቡ ድማ
ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም
ገብረክርስቶስ፡ እቶም ንክራይ ኣባይትን
ምዝገባ ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ዝምልከቱ

ኣዋጃት፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዘለዎም
ኣገዳስነት ጠቒሱ፡ ተግባራውነቶም ኣብ
ምምሕዳር ንኡሳን ዞባታት ስለዝምርኰስ፡
እዚ መደብ’ዚ ብዕቱብ ክጥመት ተላብዩ።
ሚኒስትሪ
ዞባዊ
ምምሕዳራት፡
ንመጠን ክፍሊት ክራይ ናይ ብሕቲ
መንበሪ ኣባይቲ ዝምልከት፡ ብሃገር ደረጃ
ክስራሓሉ ብዘኽእል ኣገባብ ዝተመሓየሸ፡
ካብ 1 ነሓሰ 2017 ተግባራዊ ዝኸውን
መምርሒ ምውጽኡ ይፍለጥ።

ተሰነይ - ህዝቢ መደባት ልምዓት
ንምዕዋት ተሳትፎኡ የዕዝዝ
ህዝቢ ንኡስ ዞባ ተሰነይ፡ ንኣድማዕነት
ኣብ ከባቢኡ ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ
መደባት ዕዙዝ ኣበርክቶ ይገብር ከምዘሎ፡
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተስፋኣለም
ባህታ ገሊጹ።
ኣቶ ተስፋኣለም፡ ገስጋስ ናይ’ቲ ኣብ’ዚ
ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ዝተሰላሰለ ንጥፈታት
ንምግምጋም ምስ ኣባላት ኮሚተ መደባት

መኸተ ልምዓት ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ኣብ’ቲ
ከባቢ ዝዕመም ዘሎ ዓበይቲ ልምዓታዊ
መደባት ንምዕዋት፡ ተሳትፎ ህዝቢ ዝምስገን
ምዃኑ ሓቢሩ።
ምጽጋን ልዕሊ 16 ኪሎ-ሜተር

ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

6 ሓምለ 2017 - ገጽ 2

መበል 26 ዓመት ቁ.264

በሪኽ - ምርጫ ኣመሓደርቲ ተኻዪዱ
ፎርቶ-ሳዋ - ህዝቢ ሕጋዊ
ኣስተምህሮ ተዋሂቡዎ
ህዝቢ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ኣፍልጦ ኣዕብዩ
ኣብ ትግባረኡ ብኣድማዕነት ክነጥፍ
ዝሕግዝ ኣስተምህሮታት፡ ኣብ ጋሽ-ባርካ
- ንኡስ ዞባ ፎርቶ-ሳዋ ተዋሂቡ።
ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ተልኣይ፡
ኩሉንቴባይ፡ ዋካይን ማእከል ምምሕዳር
ፎርቶ-ሳዋን ኣብ ዝተዋህበ ኣስተምህሮታት፡
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ
ምክትል ተለንተ ተኽለ ሃይለብርሃን፡ ሕጊ
ዘይምፍላጥ ካብ ገበን ናጻ ስለዘይገብር፡
ሕብረተ-ሰብ ኣፍልጦኡ ክብ ብምባል ኣብ
ምግታእ ገበናትን ሓደጋታትን ተሳትፎኡ
ከዕዝዝ ኣተሓሳሲቡ።
በብእዋኑ ክካየድ ዝጸንሐ ጐስጓሳትን
ጻዕሪን ዝምስገን ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ

ዝሓበረ ምክትል ተለንተ ተኽለ፡ ንዝበለጸ
ውጽኢት ቀጻልነቱ ንምውሓስ ይስራሓሉ
ከምዘሎ ሓቢሩ።
ኣብቲ መደበር ፖሊስ ሓላፊ ምክልኻል
ገበን ኣቶ ተኸስተ ስብሃቱ እውን፡ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ ንዝረኣዩ ገበናትን በደላትን
ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ ጥሕሰት
ሕጊ ትራፊክ ንምግታእ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ፡
ተራ ሕብረተ-ሰብ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ዝቐሰምዎ
ኣስተምህሮ ንዝጸንሖም ድሩት ኣፍልጦ
ኣብ ሕጊ ንምስፋሕ ከም ዝሕግዞም
ጠቒሶም፡ ሰላምን ርግኣትን ከባቢኦም
ንምሕላውን ገበነኛታት ናብ ሕጊ
ንምቕራብን ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም።

ስ/ብርሃነ ዓንደመስቐል

ኣብ ዞባ ማእከል - ንኡስ ዞባ በሪኽ፡ ናይ
ስራሕ ግዜኦም ንዘእከሉ ኣመሓደርቲ
ንምትካእ፡ ምርጫ ሓደስቲ ኣመሓደርቲ፡
ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርትን ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ፡ ን21 ዓድታት ኣብ ዝጥርንፋ
12 ምምሕዳራት ከባቢ ዝተኻየደ
ህዝባዊ ምርጫ፡ 12 ኣመሓደርቲ፡ 12

ፋንኮ - ትሕተ-ቅርጺ ኣገልግሎት ማይ ተጸጊኑ
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ፋንኮ፡ ብሰንኪ
ምብልሻው ንልዕሊ ክልተ ዓመት ኣቋሪጹ
ዝጸንሐ - ኣገልግሎት ዝስተ ማይ ተጸጊኑ
ንኣገልግሎት በቒዑ።
ብመሰረት ሓበሬታ ኣመሓዳሪ’ቲ
ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኢብራሂም ሓጅ፡
ንኣስታት ሓደ ወርሒ ብዝተሰላሰለ
ውሁድ ዕማም፡ ካብ ዲጋ ፋንኮ 2.5 ኪሎሜተር ጐዳጒዲ ተዃዒቱ ሻምብቆታት
ስለዝተዘርግሐ፡ እቲ ጸገም ከም እተፈትሐ፡
እዚ ኣብ ዝተወሰነ ነቑጣ ተጀሚሩ ዘሎ
ኣገልግሎት ድማ ኣብ ቀረባ መጻኢ ናብ
ኩለን ነቑጣታት ክዝርጋሕ እዩ።
እቲ ጽገና፡ ንዝጸንሖም ጾር ኣብ ርእሲ
ምቅላሉ፡ ካብ ማይ-ወለድ ሕማማት እውን
ከም ዘገላግሎም፡ ነበርቲ ገሊጾም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ጸገም ዝስተ ማይ
ሓውሲ ከተማ ዓዲ-ተከሌዛን ንምፍታሕ፡
መንግስቲ ዓቢ ዲጋ ንምስራሕ የበጋግስ
ከምዘሎ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲተከሌዛን ኣቶ ሰለሙን ሃይለ ሓቢሩ።
ነበርቲ፡ ነቲ መደብ ንምዕዋት ካብኣቶም

ዝሕተት ከማልኡ ቅሩባት ምህላዎም
ብምርግጋጽ፡ ከም ግዝያዊ ፍታሕ፡ ነታ
ክግልገሉላ ዝጸንሑ ዒላ ሃዲሞም፡ ነቑጣ

ካብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ተሰነይ - ህዝቢ መደባት ...
ጽርግያታት ኣብ ማእከል ከተማ ተሰነይ፡
ምእላይ ገረብ ተምሪ ሙሳ ኣብ መስመር
ጽርግያ - ዓሊ-ግድር - ኣርባዓታዓሸር፡ ምጽጋን
ኣገልግሎት ዝስተ ማይ ምምሕዳራት
ከባቢ ፋንኮን እንጅሓይን፡ ምህናጽ ኣባይቲ
ንተኣለይቲ ስንኩላን፡ ምድልዳል መሬት
ሕርሻ፡ ምትካል ፓሎታት ኤለክትሪክ
ዓሊግድርን እንጅሓይን፡ ምህናጽ ኣብያተጽሕፈት ምምሕዳራት ከባቢ ሰውራን
ሽዕብን፡ ከምኡ’ውን ምዂዓት ንፈልሲታት
ዝኸውን ጐዳጉዲ ኣብ ትሕቲ ዲጋ ፋንኮ፡
ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ካብ ዝተሰላሰሉ
መደባት ምንባሮም ድማ ኣብሪሁ።
ምጅማር ክረምታዊ ሕርሻ፡ ምጽጋን ኣብ
መስመር ተሰነይ - ጎልጅ ዝርከብ ቢንቶን

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ሱልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

መዐደሊ ማይ ንምውዳድ ወፈራታት
ኣበጊሶም ምህላዎም ገሊጾም።

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ቤት-ጽሕፈት ንኡስ ዞባን፡ ኣብ ትግባረ ካብ
ዝርከቡ መደባት ምዃኖም ዝሓበረ ኣቶ
ተስፋኣለም፡ ብልዑል ሱታፈ ህዝቢ ኣብቲ
ዝተወጠነሎም ግዜ ከምዝዛዘሙ ጽኑዕ
እምነቱ ገሊጹ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ነበርቲ ንኡስ
ዞባ ድባርዋ፡ ሓመድን ማይን ብምዕቃብ
ዘመናዊ ሕርሻ ንምስፋሕ ኣብ ዝግበር
ጻዕሪ እጃሞም ንምብርካት ድልውነቶም
ኣረጋጊጾም።
ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ፡ ነበርቲ 3 ምምሕዳራት
ከባቢን ተመሃሮ ማእከላይን ካልኣይን
ደረጃ ድባርዋን ዝተሳተፍዎ መሬት ናይ
ምድልዳል ወፈራ ኣብ ዝተኻየደሉ’ዩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣቶ
ኣብርሃም ተካ፡ ህዝቢ ኣብ ምግራብ፡
ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡ ምድልዳል
መሬት፡ ምስራሕን ምጽጋንን ዛላታት
ተጸሚዱ ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ ዛጊት ኣስታት
200 ሄክታር ከም እተደላደለን ልዕሊ 45
ሽሕ ጐዳጒዲ ንፈልስታት ከም እተዃዕተን
ሓቢሩ።

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

ኣካየድቲ ስራሕን 63 ኣነባብርቲ ዓዲን
ተመሪጾም።
ነቲ መስርሕ ምርጫታት ዝመርሑ
ሓለፍቲ ነቑጣታት፡ እቲ ምርጫ ዕዉት

ምንባሩ ጠቒሶም፡ ዕዉታት ንዝሓረዮም
ህዝቢ ብተወፋይነት ከገልግሉ፡ ነበርቲ
ድማ ኣብ ንጥፈታቶም ክተሓባበርዎም
ተላብዮም።

ደ/ቀ/ባሕሪ - ኣብያተ-ትምህርቲ
ጽገና ይሓታ
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ጽገናን
ተወሳኺ ክፍልታትን ዘድልየን ኣብያተትምህርቲ፡ ኣብ’ዚ ናይ ክረምታዊ ዕረፍቲ
ግዜ ቅልጡፍ ቈላሕታ ክግበረለን፡
ምምሕዳር ዞባ መደባት ስርሑ ኣብ
ዝገምገመሉ ኣጋጣሚ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ብ30 ሰነ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ
ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ኣብ ትምህርቲ፡ ጥዕና፡
ሕርሻ፡ ሃብቲ ዓሳ፡ ባህላውን ስፖርታውን
ንጥፈታት፡ ከምኡ’ውን ዜናዊ ስራሓት
ናይ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ጸብጻባት
ቀሪቡ።
ብመሰረት’ቲ ጸብጻባት፡ 78 ሚሊ-ሊትር
ዝዓቐኑ ዝናብ ከም ዝወቕዐን 50 ሄክታር
ከም ዝለምዐን፡ ኣብ መዳይ ጥዕና ድማ
ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ልዕሊ 20 ሽሕ
ሰባት ተመላሊሶም ከም እተሓከሙ፡ ን120
ሰባት ዓበይትን ነኣሽቱን ናይ መብጣሕቲ

ኣገልግሎት ከም እተዋህበ በሪሁ።
ተሳታፍነት ኣብ መኣዲ ትምህርቲ
ንምዕባይን ውጽኢት ተመሃሮ ንምብራኽን
ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ዘተባብዕ
ውጽኢት ከም እተረኽቦ ዝጠቐሰ እቲ
ጸብጻብ፡ ቊጽሪ ተመሃሮ ካብ ናይ ዝሓለፈ
ዓመት ብ4.2 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ 82.3 ሚእታዊት ድማ ናብቲ ዝቕጽል
ደረጃ ከም ዝሓለፉ ሓቢሩ።
ኩነታት ክሊማን ሕጽረት መጓዓዝያን
መሳለጢን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ዜናዊ
ሸፈነ ንምዕባይ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዝምስገን
ምዃኑ እውን ተገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ ማንታይ፡
ኣብ ዝቕጽል መንፈቕ፡ ብዝያዳ ውህደት
ኣድማዒ ስራሕ ንምዕማም ብዝለዓለ
ክስራሕ ምዃኑ ገሊጹ።
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ዮሴፍ ሃይለማርያም

“ብዙሕነት ፍልቀት እንቁርዖብ ምስ ምጽናት
ዳይናሱር ምትእስሳር ኣለዎ” ሓዲሽ መጽናዕቲ

ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ብዙሕነትን
ዝርጋሐን ዘርኢ እንቁርዖብ፡ ድሕሪ’ቲ ካብ
ሰማይ ናብ ምድሪ ዝወደቐ ‘በራሪ ከውሒ’
(ኣስትሮይድ) ንዳይናሱር ምስ ደምሰሶም
ዝፈለቐ ምዃኑ ሓደ መጽናዕቲ ገሊጹ።
ብሰንኪ’ቲ ድሕሪ ምውዳቕ ኣስትሮይድ
ዝተኸስተ ኢኮሎጂካዊ ለውጢ ከኣ
ዘርኢ እንቁርዖብ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት
ዓለም መሊሱ ክዝርጋሕ ከምዘኽኣለ እቲ
መጽናዕቲ ወሲኹ ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ
ብቻይናዊያንን
ኣመሪካዊያንን ተመራመርቲ ዝተኻየደ
መጽናዕቲ፡ ብዙሕነት እንቁርዖብ ዳይናሱር
ቅድሚ 66 ሚልዮን ዓመታት ምስ ጸነቱ
ዝፈለቐ ምዃኑ ተነጺሩ ኣሎ። ዘርኢ
እንቁርዖብ ቅድሚ 200 ሚልዮን ዓመት
ኣብ ምድሪ ከምዝተራእየ ብተመራመርቲ
ዝግለጽ’ኳ እንትዀነ፡ እተን ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ
ኣብ ዓለም ተዘርጊሐን ዘለዋ ዓሌት
እንቁርዖብ ማለት ዘመናዊያን እንቁርዖብ

ግን ድሕሪ’ቲ ዘጋጠመ ምውዳቕ
ኣስትሮይድ ዝተባዝሓ ምዃነን’ዩ እቲ
መጽናዕቲ ኣረዲኡ ዘሎ። በዚ ከኣ፡ እቲ
ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት፡ ነቲ እንቁርዖብ
(ብፍላይ እተን ኣብ ኣቚጽልቲ ዝነብራ)
ቅድሚ 66 ሚልዮን ዓመት ኣቐዲመን
ዝፈለቓ ምዃነን ዝገልጽ ዝነበረ መረዳእታ
ዘፍርስ ኰይኑ ኣሎ።
ብዙሕነትን ዝርጋሐን እንቁርዖብ
ኣብ’ቲ ኣብ ሜክሲኮ ዘሎ ኣስትሮይድ
ከምዝወደቖ ዝንገረሉ 180 ኪሎ ሜትር
ዝሰንጣቒቱ ጎቦታት’ዩ ተረኺቡ ዘሎ። እዚ
ድማ፡ ፍልቀት እንቁርዖብ ምስ ምውዳቕ
ኣስትሮይድን ምጽናት ዳይናሱርን
ከምዝተኣሳሰር ዘመልክት ምዃኑ’ዩ እቶም
ተመራመርቲ ዝምጉቱ።
እቶም ተመራመርቲ ኣብ ናይ 156
ዓሌታት እንቁርዖብ ብዝገበሩዎ ናይ
ዲ.ኤን.ኤ መርመራ፡ ሓረግ ትውልዲ
ናይ ዘመንና እንቁርዖብ ምስ’ቶም ሽዑ

‘ጋላክሲ ኖት 7 ስማርትፎን’
ተመሓይሻ ክትሽየጥ?

ኩባንያ ሳምሱንግ፡ ን‘ጋላክሲ ኖት 7
ስማርትፎን’ ኣመሓይሹ ብምስራሕ፡ ‘ጋላክሲ
ኖት ኤፍ.ኢ ቴለፎን’ ዝብል ስም ሂቡ ኣብ
ደቡብ ኮርያ ንመሸጣ ከምዝቕርባ ኣፍሊጡ።
‘ኖት 7 ስማርትፎን’ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ
ዕዳጋታት ዓለም ተዘርጊሓ’ኳ እንተነበረት፡ ኣብ
እዋን ቻርጅ ግን ባተሪኣ ሙቐት ክጻወር
ብዘይምኽኣሉን ብምቅጻሉን ካብ ዕዳጋታት
ክትሰሓብ ምግዳዳ ኣይርሳዕን።
እዛ ሕጂ ተመሓይሻ ንዕዳጋ ተቐሪባ ዘላ
‘ጋላክሲ ኖት ኤፍ.ኢ ቴለፎን’ ግን፡ ዝተፈልየ
ባተሪ ስለእትጥቀም፡ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዕጫ
ከምዘይገጥማ ኩባንያ ሳምሱንግ ሓቢሩ።
“ተመሓይሻ ተሰሪሓ ዘላ ‘ሓዳስ ጋላክሲ
ኖት ኤፍ.ኢ ቴለፎን’፡ ናይ ‘ኖት 7 ስማርትፎን
ክፍለ-ኣካላት ዘይብላ’ያ። ዋጋኣ ድማ 611
ዶላር እዩ። እዚ ድማ፡ ካብ’ታ ዓሚ ብ1000
ዶላር ንመሸጣ ቀሪባ ዝነበረት ‘ኖት 7
ስማርትፎን’ ኣመና ዝሓሰረት’ያ” ይብል
መግለጺ ኩባንያ ሳምሱንግ።
ብሰንኪ’ቲ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠመ ናይ

ባተሪ ብልሽትን ምቅጻልን፡ ኩባንያ ሳምሱንግ
ኣብ ውሽጢ ትሕቲ ሓደ ወርሒ ኣስታት
3 ሚልዮን ቴለፎናት ‘ኖት 7 ስማርትፎን’
ካብ ዕዳጋታት ዓለም ክስሕብ ተገዲዱ’ዩ።
እንተዀነ፡ ነቲ ዘጋጠሞ ከቢድ ቊጠባዊ ክሳራ
ንምድሓን፡ እቲ ኩባንያ ን‘ኖት 7 ስማርትፎን’
ባተሪ ቀይሩ ኣብ ዕዳጋ ክመልሳ’ኳ እንተፈተነ፡
ሽዑ’ውን ኣይሰለጦን - ዳግማይ ናይ ባተሪ
ብልሽት’ዩ ኣጋጢሙዎ። በዚ ድማ እቲ ኩባንያ
ነቲ ስማርትፎን ምስናዕ ምሉእ ብምሉእ ደው
ከብል ተገዲዱ።
እዛ ሕጂ ንኽትዝርጋሕ ተመሓይሻ ተዳልያ
ዘላ ‘ጋላክሲ ኖት ኤፍ.ኢ.’ ግን፡ ናይ ባትሪ
ጸገም ዘይብላን ከባቢያዊ ብከላ ዘይተስዕብን
ብምዃና፡ እቲ ኩባንያ ኣብ ዕዳጋ ደሓን ዝዀነ
መኽሰብ ክረኽበላ ትጽቢት ገይሩ ኣሎ።
‘ጋላክሲ ኖት ኤፍ.ኢ.’ ካብ ደቡብ ኮርያ
ወጻኢ ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ንመሸጣ
ክትቀርብ ምዃናን ዘይምዃናን ዛጊት
ኣይሓበረን ዘሎ።

ከምዝተፈጥሩ ዝንገረሎም ናይ ጥንቲ
እንቁርዖብ ተመሳሳሊ ኰይኑ ከምዝረኸብዎ
ኣረዲኦም።
“ኣብ’ቲ ዘካየድናዮ ሓዲሽ መጽናዕቲ፡
ናይ ጥንቲ እንቁርዖብ ምስ ናይ
ዘመናዊያን እንቁርዖብ ሰለስተ ዓበይቲ
ናይ መራኸቢ ወለዶታት ከምዘለዎም’ዩ
ተነጺሩልና ዘሎ።፡ እዚ፡ ምስቶም ብሂወት
ዘለዉ ዓሌታት እንቁርዖብ ክነጻጸር ከሎ፡
እቲ ምምስሳል 88% ዝበጽሕ’ዩ” ይብል
ሓደ ካብቶም ተመራመርቲ።
እቲ ቅድሚ 66 ሚልዮን ዓመት ኣብ
ምድሪ ከምዝወደቐ ዝንገረሉ ኣስትሮይድ፡
ካብ ኣቶሚክ ቦምብ ብቢልዮን ግዜ ሓይሊ
ዘለዎ ኰይኑ፡ ነቶም ሽዑ ግዜ ኣብ ምድሪ
ዝነበሩ ሰለስተ ርብዒ ሂወታዊያን ብቕጽበት
ከምዘጥፍኦም’ዩ ዝግለጽ። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ
እቲ ዝበዝሐ ዓሌት እንቁርዖብ፡ ኣብ’ቲ
ኣስትሮይድ ዝወደቐሉ ቦታ ስለዝርከብ፡
ተርእዮ ፍልቀት እንቁርዖብ ክመጽእ
ከምዝደረኸ እቶም ተመራመርቲ
ይሕብሩ።
ዘርኢ እንቁርዖብ ልዕሊ 6700 ዓሌት
ዘለዎ ኰይኑ፡ በዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም
ኣዝዩ ተዘርጊሑ ካብ ዝርከብ ዓንዲ ሕቖ
ዘለዎም እንስሳታት ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ።
እንተዀነ፡ ብሰንኪ ጀነቲካዊ ዳታ ናይ
እንቁርዖብ ዘይምህላው፡ ታሪኻዊ ፍልቀት
እንቁርዖብ ክሳብ ሕጂ ብንጹር ክፍለጥ
ከምይተኻእለ’ዩ ዝሕበር።

ቺለኣዊያን ሳይንቲስትስ ካብ
ዝደቐቐ ሰበባ ነዳዲ ሰሪሖም
ቺለኣዊያንሊቃውንቲ(ሳይንቲስትስ)ካብ
ዝደቐቐ ሰበባ (ሂወታዊ) ንኣውቶቡሳትን
ናይ ጽዕነት መካይንን ከም ነዳዲ ኰይኑ
ዘገልግል ጸዓት ከምዝሰርሑ ተሓቢሩ። እቲ
ካብ ሂወታዊ ሰሪሖሞ ዘለዉ ነዳዲ ነቶም
ናብ ኣየራት ሳንቲያጎ - ርእሰ ከተማ ቺለን
ካልኦትን ዝትፍኡ ዘለዉ መርዛማት ጋዛት
ወይ ግሪን-ሃውስ ጋዛት ብ80% ዘጕድል
ከምዝዀነ እቶም ሳይንቲስት ገሊጾም።
እቶም ካብ ክፍሊ ምርምር ዩኒቨሲቲ
ቺለ ዝዀኑ ሳይንቲስት፡ ዛጊት ነዳዲ
ንኽሰርሑዎ እኹል ሰበባ ኣብቊሎም
ሰባቢሮም ኣዳልዮም ከምዘለዉ ሓቢሮም።
ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ፍልዩነት ናይቲ
ሰሪሖሞ ዘለዉ ነዳዲ፡ ካብ ዝደቐቐ ሰበባ
ወይ ማይክሮኦርጋኒዝም ዝተዳለወ ምዃኑ
ኣረዲኦም።
ዝበዝሑ ካብቶም ካብ ሂወታዊያን
ዝዳለዉ ዘለዉ ነዳዲ፡ ካብ ‘ሶያቢን ኦይል’
ዝስርሑ ኰይኖም፡ ኣብ ነዳዲ ፔትሮልዩም

ጥራይ ካብ ምምርኳስ መጠናዊ ሩፍታ
ይፈጥሩ ምህላዎም’ዩ ዝሕበር። ብዘይካ’ዚ፡
ካብ ስብሒ እንስሳን ዘይቲ ስየን ክስርሑ
ከምዝኽእሉ ይግለጽ።
ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ፡
ስነ-ፍልጠታዊ ምርምሮም ዕዉት ክኸውን
እንተደኣ ዀይኑ፡ እኹል ዓቐን ዝደቐቐ
ሰበባ ምድላው ከምዝዀነ ጠቒሶም፡ እዚ
እንተደኣ ተረኺቡ ግን፡ ኣብ ምጉዳል
ብከላ ኣበርክቶ ዘለዎ ነዳዲ ከቕርቡ
ከምዝኽእሉ ኣብሪሆም። ጻዕሪታቶም
ብምሕያል ብውሑድ ወጻኢታትን
ጸዓትን፡ ሰበባ ዘዕብዩሉ ቴክኖሎጂ
ንምምዕባል ከምዝሰርሑ ከኣ ኣፍሊጦም።
ነዊሕ ገማግም ሰለማዊ ውቅያኖስ
ዘለዋ ደቡብ ኣመሪካዊት ሃገረ ቺለ፡
ብብዝሒ ሰበባ ዝርከቦ ሓዲሽን ጨዋምን
ማይ እትውንን፡ ካብ ሰበባ ዝስራሕ ነዳዲ
ኣብ ምድላው ዝመችአት ከምዝዀነት
ይግለጽ።

‘ፈይስ-ቡክ ድሮን’ - ቀረብ ኢንተርነት
እተረጋግጽ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት!
ብፈይስ-ቡክ ተመዊላ ብጸሓያዊ
ጸዓት እትሰርሕ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት
(ድሮን)፡ ሓደ መዓልቲ ብዓለም
ደረጃ ቀረብ ኢንተርነት ከተረጋግጽ
ከምእትኽእል ክኢላታት ሓቢሮም።
ብመሰረ’ቲ ኣብ ወርሒ ግንቦት
ኣብ ኣሪዞና - ኣመሪካ ንኻልኣይ
ግዜ ዝተኻየደ ናይ በረራ ፈተነ፡ እታ
ኢንተርነት እትዕድል ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት፡
ኣብ ሰማያት ኣብ 910 ሜትሮ ብራኸ
ን1 ሰዓትን 46 ደቒቕን ከምዝበረረት
ተሓቢሩ። ኣብ’ቲ ናይ በረራ ግዜ፡ ሓደ
ጉጅለ ኢንጂነየራት ኣብ ሄለኮፕተር
ኰይኖም
ከምዝተኸታተልዋ’ውን
ተፈሊጡ። ‘ፈይስ-ቡክ ድሮን’ በቲ
ዘካየደቶ ዕዉት በረራ፡ ነቲ ትጽቢት
ብዙሓት ሰባት ኰይኑ ዘሎ ኣገልግሎት
ኢንተርነት ጋህዲ ክትገብሮ ምዃና
እቶም ክኢላታት ሓቢሮም።
እታ ኢንተርነት እናዓደለት ኣብ
ሰማያት እትዛውን ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት፡
ኣብ ታሕሳስ 2016 ኣብ ዝተገብረ
ቀዳማይ ፈተነኣ ክትዓልብ ከላ ወዲቓ
ብምሕምሻሻ እቲ ስርሒት ፈሺሉ
ነይሩ’ዩ። ኣብ’ዚ ዳግማይ ፈተነ ግን
ተመሓይሻ ስለዝቐረበት፡ ካብ’ቲ
ዝሓለፈ ንላዕሊ ነቲ ፈተነ ብጽቡቕ
ብምዝዛማ ነቶም ተመራመርቲ ተስፋ
ሂባቶም ኣላ።

መስራቲ ማሕበራዊ መራኸቢ
ፈይስ-ቡክ ማርክ ዙከርበርግ፡ ነታ
ካብ ጸሓይ ጸዓት እናረኸበት ብዓለም
ደረጃ ኢንተርነት ክትዝርግሕ ትጽቢት
ዝግበረላ ዘሎ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት (ድሮን)
‘ኣኵላ’ ዝብል ስም ኣጠሚቑዋ ኣሎ።
ብዝያዳ ማዕቢላን ተመሓይሽን ቀሪባ
ድማ፡ ነቶም ብሰንኪ ኢንተርነት
ዘይምህላው ኣብ ጸልማት ይነብሩ
ከምዘለዉ ዝገለጾም 4 ቢልዮን ህዝቢ
ዓለም፡ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክትህቦም
ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ።
“ኣኵላምሉእብምሉእምስተዳለወት፡
ካብ ጸሓይ ጸዓት እናመልአት ኣብ
መላእ ዓለም ኣገልግሎት ኢንተርነት
ኣብ ምሃብ ክትነጥፍ’ያ” ክብል ከኣ

ዙከርበርግ ኣብ ፈይስ-ቡክ ጽሒፉ።
"በቲ ዝተኻየደ ናይ በረራ ፈተነ፡
ንብቕዓት ኣኵላ ከሐይሉ ዝኽእሉ
ሓበሬታታት ክንእክብ ክኢልና ኢና”
ዝበለ መስራቲ ፈይስ-ቡክ ዙከርበርግ፡
ክሳብ ሕጂ ንኣዋርሕ ኣብ ሰማያት
ክበራ ዝኽእላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ
ስለዘይተሰርሓ፡ ብቑዕ ኣገልግሎት
ኢንተርነት ክቕረብ እንተደኣ ኰይኑ፡
ኩሉ ዓቕሚ ናይቲ ዘካይድዎ ምርምር
ነዚ ከረጋግጽ ናብ ዝኽእል ኣንፈት
ክኸውን ኣዘኻኺሩ።
እታ ኢንተርነት እትዝርግሕ ሰብ
ኣልቦ ነፋሪት 450 ኪሎ ግራም ክብደትን
ካብ ነፋሪት ቦይንግ 747 ዝዛይድ
ንውሓትን ከምዘለዋ ተፈሊጡ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ዳህላክ ነጋሲ

ኣሚና ኑርሑሴን
ትምህርቲ፡ ንዓለም ዝቐየረ ኣድማሳዊ
ሓይሊ’ዩ። ንምዕባለ ዓለም መሪሕ መቐይሮ
ዝዀነ፡ ደቂ-ሰብ ብሓዲድ ፍልጠት ንክጓዓዙ
ባይታ ዝፈጠረ፡ ሕብረተ-ሰባት ኣብ ማዕከኑ
ብምእንጋድ ብቋንቋኡ ክመያየጡ መኣዲ
ዝኸፈተ፡ ናይ ምብህሃልን ምርድዳእን
ድንድል ዝሃነጸን ኣብ ውሁብ ኩነታት
ዓቢ ጽልዋ ዘለዎን’ዩ - ትምህርቲ። ሰባት፡
ትምህርቲ ዕቑር ሃብቲ ወይ ስንቂ ምዃኑ
ክግንዘቡ ምስ ጀመሩ፡ ካብ ውልቀ-ሰብ
ክሳብ መንግስታት ወነንቲ እዚ ክዙን
ሰብኣዊ ሃብቲ ንምዃን፡ ብዙሕ ወጻኢታት
ክስልዑ እዮም ተራእዮም።
መንግስቲ ኤርትራ ንኣገዳስነት ትምህርቲ
ተሎ ኢሉ’ዩ በጺሕዎ። ብሕልፊ መንእሰያት
ብትምህርቲ ብምምልማል፡ ውሕስነት ናይ’ዛ
ሃገር ንምርግጋጽ፡ ካብ መባእታ ክሳብ
ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዘድሊ ናውቲ
ብምውዳድ፡ ክፉት መኣዲ ኣዳልዩ ንኹሉ
ዜጋ ብማዕረ ጆባእ ኢሉ። ውጽኢት ናይ’ቲ

ዶ/ር ግደይ ገብረየውሃንስ
ዝተኻየደን ዝቕጽል ዘሎን ወፍሪ ድማ፡
መንእሰያት ክእለት ደሊቦም ኣብ ዝተፈላለየ
ዓውደ-ስራሕ ተዋፊሮም ይርከቡ።
ዘለናዮ ቅንያት፡ ብዝተፈላለየ ዓውደትምህርቲ ክመሃሩ ዝጸንሑ ተማሃሮ
ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፡ ፍረ
ጻማኦም ዝሓፍሱሉን መመረቕታኦም
ዝጽምብልሉን እዩ። ኮለጅ ስነ-ፍልጠት
ጥዕና ኣስመራ፡ ንዓመታት ክትምልምሎም
ዝጸንሐት ተመሃሮኣ፡ ብዕለት 2 ሓምለ
2017 ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ
ኣስመራ ኣመሪቓ። እቲ ንታሽዓይ ግዜ
ዝተኻየደ ስነ-ሰርዓት መመረቕታ ናይቲ
ኮለጅ፡ ሚኒስተራት፡ ሓለፍቲ ግንባርን
ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲን፡ ዕዱማት
ኣጋይሽን ወለድን ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ
ተጸምቢሉ።
ዲን ናይ’ቲ ኮለጅ ዶክተር ግደይ
ገብረየውሃንስ ኣብ ዘስመዓቶ ናይ መኽፈቲ
ቃል፡ ፈለማ ንተመረቕቲን ወለድን

መበል 26 ዓመት ቁ.264
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“ለውጢ ቅጽበታዊ ኣይኮነን. . .ብትምህርቲ
ዝስነ ፍልቀታዊ’ዩ” ተመረቕቲ ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና
ከምኡ’ውን ከይተሓለሉ ፍልጠት ንዘስንቑ
መምህራን እያ እንቋዕ ኣሐጐሰኩም ኢላ።
ቀጺላ - ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ፡
ኣብ ምምዕባል ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን
ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርናን
ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከምዘሎ ሓቢራ።
“እቲ ኮለጅ፡ ኣብ ኣርባዕተ ክፍልታት
- ማለት፡ School of Allied Health
Profession፡ School of Nursing፡
School of Pharmacyን School
of Public Healthን ዝጥርንፍ ኰይኑ፡
ክልተ ወሃብቲ ኣገልግሎት፡ Directorate
of Freshman Program and Basic
Behavioral Scienceን Biomedical
Scienceን ብምድላው ንተማሃሮ
የአንግድ። ኣርባዕተ ናይ ማስተርስ፡ ትሽዓተ

ናይ ዲግሪን ሸውዓተ ናይ ዲፕሎምን
ዓውደ-ትምህርቲ ድማ ይሓቍፍ።
ኣብ’ዚ ዓመተ ትምህርቲ ከኣ፡ 2371
ተማሃሮ ብዝተፈላለየ ሞያ ይስልጥኑ
ኣለዉ” ብምባል ዶክተር ግደይ ገሊጻ።
ሎሚ ዓመት ድማ፡ 286 ብዲግሪን
276 ብዲፕሎምን፡ ጠቕላላ 565
ተማሃሮ ብዝተፈላለየ ዓውደ-ትምህርቲ
ከም እተመረቑ፡ ካብ’ዚኣቶም እተን
45% ደቂ-ኣንስትዮ ምዃነን ኣረዲኣ።
ተመረቕቲ ዝዓጠቕዎ ፍልጠት ኣብ
ኣገልግሎት ጥዕና ሃገሮምን ህዝቦምን
ብዝግባእ ከውዕልዎ ድማ ኣዘኻኺራ።
ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ፡
ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ዓቕማ
ንምድንፋዕ ኣብ’ዚ ዓመት ዝተፈላለዩ
ንጥፈታት ኣካይዳ። ገለ ካብ’ቶም
ዝተዓሙ ስርሓት፡ ምጅማር ትምህርቲ
ብማስተርስ፡ ብቑዕ ደረጃ ነርሲን ላቦራቶሪ፡
ምግምጋም ስነ-ሕርሲ ብሃገር ደረጃ. . .
ከም ዝተዓዩ ዶክተር ግደይ ሓቢራ። ቀጺላ፡
ሕጽረት ምኩራት ደቂ ሃገር መማህራን፡
ርሕቀትን እርጋን ህንጻታትን. . . ገለ
ካብቶም እዋናውያን ብድሆታት ናይ’ዛ
ኮለጅ ምዃኑ ጠቒሳ። ተመረቕቲ ናብ
ስራሕ ዓለም ምስ ተጸንበሩ፡ ኣብ ጉዕዞኦም
ብድሆታት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል
ብኣጋኡ ክግንዘቡ፡ ኣብ ዝጽበዮም መድረኽ
ቅኑዕ ውሳኔ ክኽተሉን ሓላፍነታውያን
ክዀኑን፡ ኣብ ኣካዳምያዊ ትምህርቶም ናብ
ዝለዓለ ደረጃ ንምቕጻል ክጽዕሩ ተላብያ።
እቲ ጽምብል ብኣውራኡ ከኣ ትምህርቶም፡
ዕዉት ክኸውን ሓገዞኦም ንዘበርከቱ ኣካላት
መንግስቲን ሃገራውያን ትካላትን ድማ
ኣመስጊና።
ወኪል ተማሃሮ ብወገኑ፡ ብክልሰ-ሓሳብን
ግብርን ብዝቐሰምዎ ትምህርቲ፡ ሕብረተሰቦም ካብኦም ዝጠልቦ ኣገልግሎት ክህቡ

ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጹ። “ሎሚ
ረኺብናዮ ዘለና ዓወት፡ ክንንየተሉ ዘይኰነ፡
ገና ነዊሕን በዳህን ጉዕዞ ሞያውነት ከም
ዝጽበየና፡ ንነብስና እነእምነሉ እዋን’ዩ። እቲ
ክንበጽሖ እንህቅን ጥርዚ ሞያውነት ብቕዓት፡
ዘይሕለል ጻዕርን ስነ-ምግባርን ዝሓትት’ዩ።
ኣብ’ዚ ብሰሓቢ ቀረብ ዘይተጻዕተሉ ዓወት፡
ዕምሪ ኣልቦ ቅጽበታዊ ለውጢ ተጎቢኡ ዘሎ
ዘመን ዘይክውንነት ክመስል ይኽእል’ዩ።
እንተዀነ፡ ከም ምሁራን ኣካል ሕብረተሰብ፡ ዓወት ከቢድ ጻዕሪ ከም ዝጠልብ፡
ኣመጻጽኣ ለውጢ ቅጽበታዊ ዘይኰነ
ፍልቀታዊ ምዃኑ፡ ጥርዚ ሞያውነት ብዙሕ
ጻዕሪ፡ ኣተኩሮ፡ ናይ ኣተሓሳስባ ልኡላውነት
ከም ዝሓትት ክንግንዘብ ይግባእ” ክብል
እቲ ወኪል ተማሃሮ መንእሰይ ቢንያም

ኣብ’ዚ እዋን ብርክት ዝበሉ ሰብ-ሞያ ኣብ
ዝተፈላለየ ሰርሓት ተዋፊሮም ይርከቡ
- ብፍላይ ኣብ ጽላት ጥዕና ብዙሓት
መንእሰያት ፈርዮም ኣለዉ።” ብማለት
ኣረዲኣ ሚኒስተር ኣሚና።
ሞያ ጥዕና ወትሩ ዝምዕብል
ዓውዲ ፍልጠት ምዃኑ፡ ተመረቕቲ
ፍልጠቶም ብምብራኽ፡ መሃዝቲ፡ ሰብኣዊ
ሓልዮት ዝውንኑ፡ ስነ-ምግባርን ዓቕልን
ዝመለለይኦም ክኾኑ ብምዝኽኻር፡
ሚኒስተር ጥዕና፡ በቲ ዝቐሰምዎ ሞያ ነታ
ኣሽሓት ዝተሰውኡላን ዝሰንከሉላን ሃገር፡
ሕድሪ ናይ ዝሓለፉ ክዉን ንምግባር
ብተወፋይነት ከገልግሉ ተማሕጺና። ኣብ
ኩሉ መዳይ ዝጭበጥ ዓወት ተመዝጊቡ
እኳ እንተሎ፡ እቲ መንግስቲ ኣሚትዎ

ገሊጻ።
ሎሚ ትካላት ትምህርቲ ኣብ ከተማታት
ጥራይ ከይተሓጸረ፡ ክሳብ ርሑቕ ገጠራት
ተዘርጊሑ ይርከብ። ድሕሪ ምውዳድ
ትካላትን ናውቲን ትምህርቲ ዝተርፍ
እምበኣር፡ ግደ መንእሰያት’ዩ። መንእሰይ
ብዝዓጠቖ ቅናት ፍልጠት፡ ተፈጥሮኣዊ
ሃብቲ በርቢሩ፡ ካብ ተጸባይነትን ድኽነትን
ንምግልጋል ባዕሉ’ዩ እቲ ቀንዲ ሃንዳሲ። እዛ
ዕለት እዚኣ ከኣ ንተመረቕቲ መፈጸምታ
ምዕራፍ ዘይኰነትስ፡ መሰጋገሪት ናብ
ሓድሽ ዓለም ምዃና ተረዲኦምን፡
ንዘምሃሮም መንግስትን ህዝብን ፍረ
ጻዕሮም ዝመልሱሉ መድረኽ ይጽበዮም
ከምዘሎ ተገንዚቦምን ብንቕሓት ዝሰርሑሉ
መድረኽ እዩ።

ደበሳይ ገሊጹ። ኣተሓሳስባ ከማእዝኑ ዝመጹ
ሃሜናውያን ሓሳባት ኣብ ክንዲ ሓንጎፋይ
ኢልካ ምቕባል፡ ርትዓዊነት ዝመልኦም
ኣተሓስስባታት ክረኣዩን ክፍተሹን ከም
ዝግበኦም፡ በዛ ዕለት ንዝመጽእ ሓድሽ
ኩነታት ሰዓብቲ ዘይኰኑ ቀለስቲ ክዀኑ
ሓላፍነት ከም እተሰክሞም እውን ገሊጹ።
ሚኒስተር ጥዕና ወ/ሮ ኣሚና ኑርሑሴን፡
ንተመረቕቲ፡ ወለድን መማህራንን “እንቋዕ
ፍረ-ጻማኹም ክትሓፍሱ ኣብቅዓኩም”
ድሕሪ ምባል፡ መንግስቲ ኤርትራ ብናይ
ገዛእ-ርእሱ ሕርያ፡ ብዘይ ዝዀነ ግዳማዊ
ጸቕጢ፡ ካብ መትከላዊ እምነቱ፡ ሓልዮት
ህዝቡ ተበጊሱ፡ ንኩለንታዊ ህንጸት ሃገር፡
ማሕበራዊ ፍትሒ ክዉን ንምግባር፡ ኩሉ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምውዳድ ኣብ
ዝጽዕረሉ ዘሎ እዋን ይምረቑ ምህላዎም
ኣመልኪታ። ኣብ ጽላት ጥዕና እውን፡ ኩሉ
ዜጋ መሰረታዊ ኣገልግሎት ንምርካብን
ደረጅኡ ዝሓለወ ምዕቡል ኣገልግሎት
ጥዕና ንምውዳድን ዘይሕለል ጻዕሪ ይካየድ
ከምዘሎ ገሊጻ።
“ኣብ ዝሓለፈ 26 ናይ ናጽነት ዓመታት፡
ኣብ ጽላት ጥዕና ብዙሕ ዓወታት
ተመዝጊቡ ኣሎ። ብፍላይ፡ ኣብ ጥዕና
ኣደን ህጻንን ርኡይ ለውጢ ተመዝጊቡ
ይርከብ። ብኡ መንጽር፡ ኤርትራ ኣብ
ምውቃዕ ሽቶታት ሚለንዩም ዘመዝገበቶ
ዓወታት ክጥቀስ ከሎ፡ ዝሓለፈ ዓመት
ዝኣተናዮ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ፡ ከም
ዝቐደመ ዕዉት ንምግባር፡ ድሮ ናይ
ቀዳሞት ሓሙሽተ ዓመታት መደብ
ተሓንጺጹ ኣብ ምትግባር ይርከብ። እዚ
ኣብ ጽላት ጥዕናን ካልኦት ጽፍሕታትን
ዝጭበጥ ዘሎ ዓወት፡ ብሳላ’ቲ መንግስቲ
ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝወስዶ ዘሎ
ቅኑዕ ዝስጉምቲ’ዩ። ኩሉ ዜጋ ተጠቃሚ
ናጻ ኣገልግሎት ትምህርቲ ሰለዝዀነ፡

ዘሎ ደረጃ ምዕባለ ንምብጻሕ፡ ገና ብዙሕ
ስራሕ ከም ዝሓትት፡ ኣቐዲሙ ክስረሓሉን
ክውህለልን ብዝጸንሐ ንጥፈታት ግዳ፡ እቲ
ብሩህን ትስፉውን መጻኢ ርሑቕ ከም
ዘይከውን ኣገንዚባ።
ካብ’ቲ ኮለጅ ብኣዝዩ ብሉጽ ነጥቢ 3.95 ብዓውደ ክሊኒካል ላባራቶሪ፡ ወናኒ
ሽልማት መዳልያ ዝዀነ መንእሰይ
ዓንደብርሃን ክፍላይ፡ ምስጢር ዓወቱ
ክገልጽ ከሎ፡ “ኣብ ትሕቲ ፍቓድ ፈጣሪ፡
ብዙሕ ክፈልጥ ብዙሕ ሰዓታት የጽንዕ
ነይረ። ናይ ኮለጅ እዋን ኣብ መጽናዕ’ቲ
እየ ኣሕሊፈዮ። ጎድኒ ጎድኒ ናይ ውልቀይ
ጻዕሪ፡ ናይ ወለደይን መማህራነይን ደገፍ
ልዑል ኣበርክቶ ነይርዎ ንዓወተይ። ካልእ
ኣብ ኮለጅ ግዜኻ ብግቡእ ምጥቃም
መፍትሒ ዓወት’ዩ። መምህር መኣዝን
ካብ ዘትሕዙ ኣካል ሕብረተ-ሰብ’ዩ።
ብተገዳስነት ከይሰልከየ እንተምሂሩ፡
ብሉጻት ዜጋታት ከፍሪ ይኽእል’ዩ”
ብምባል ኣበርክቶ መማህራን ክሳብ
ክንደይ ወሳኒ ምዃኑ ዘርዚሩ። ንተመሃራይ
መንፍዓት ጥራይ እኹል ከምዘይኮነ፡ ብስነምግባር ዝተዀስኮሰ ክኸውን ከምዘድሊ፡
መንእሰያት ብኽብርታት ሕብረተ-ሰቦም
ዝተሃንጹን፡ ሞያኦም ናብ ዝለዓለ ደረጃ
ንምሕኳር ዝጽዕሩን ክኾኑ ከም ዝግባእ
መንእሰይ ዓንደብርሃን መኺሩ።
መንእሰይ መንሱራ ሙሳ ኢድሪስ፡
ሓንቲ ካብተን ልዑል ነጥቢ ዘምጽኣ ደቂኣንስትዮ እያ፡ “ሰማይ ደረት የብሉን። ንሕና
ደቂ-ሰባት እውን ክንሰርሕ እንተተበጊስና
ዝዓግተና ደረት የለን - ድሌት ጥራይ’ዩ
ወሳኒ። ብዝገበርክዎ ዘይሕልለ ጻዕሪ
ተኻፋሊት ዓወት ክኸውን በቒዐ ኣለኹ።
ንዘምሃረኒ መንግስትን ሕብረተ-ሰብን ከኣ
ብዘይተጉላባነት ከገልግል እየ።” ብምባል
ንዝጽበያ ዘሎ ስራሕ ድልውቲ ምዃና

ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ፡ ኣብ
1995 እያ ኣብ ትሕቲ ጽላል ዩንቨርሲቲ
ኣስመራ ተመስሪታ። ድሕሪ 10 ዓመት
ከኣ፡ ብርእሳ እትመሓደር ሓንቲ ካብ
ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኰይና። ካብ
1999 ጀሚራ ድማ ልዕሊ 3140 ተማሃሮ
ብዝተፈላለየ ትምህርቲ ዓውድታት ጥዕና
ኣመሪቓ ትርከብ።

ዓንደብርሃን ክፍላይ

መንሱራ ሙሳ እድሪስ

ሓዳስ

ኤርትራ
Invitation for Bids (IFB)
Name of Country: 		
Eritrea
Name of Project: 		
Global Fund
Grant No: 			
ERI-M-MOH
Dated:			
June 28, 2017
IFB Title: - 			
Procurement of Tyres for Ambulances
IFB Number:			GF/NFM/MA- ICB/02/2017
1.

The Ministry of Health of the State of Eritrea has received a grant from the Global Fund
towards the cost of HIV/AIDS, Malaria, and TB Project. It is intended that part of the proceeds
of this grant will be applied to eligible payments under the contract for procurement: Tyres
for Ambulances

2.

The Project Management Unit of the Ministry of Health now invites sealed bids from
eligible bidders for the supply of Tyres for Ambulances

3.

Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures
specified in the Global fund Guidelines:
Interested bidders may obtain further information from PMU, Ministry of Health and
inspect the Bidding Documents at the Procurement Office, PMU, Ministry of Health,
Denden Street No.82, Asmara, Eritrea; Tel: 291-1-122978, Fax: 291-1-124357 from 08:00
to 12:00 hours.
A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested
bidders on the submission of a written Application (if agents, presentation of authorization
and renewed license) to the address and upon payment of a non refundable fee USD fifty
(50.00) or equivalent. The method of payment will be cash or Bank transfer to the credit
of our account No. 120-122-0169 with Bank of Eritrea through GAZPROMBANK
(OPEN JOINT STOCK COMPANY) MOSCOW, RUSSIA SWIFT: GAZPRUMM
FOR THE CREDIT TO : ACCOUNT NO. 30111840300000005791 OF BANK OF
ERITREA S.W.I.F.T. BOERERAI ASMARA, ERITREA (WITH THEM) IN FAVOR OF
BENEFICIAREY: - NAME: PROJECT MANAGEMENT UNIT MISTRY OF HEALTH
A/C NO. 120-122-0169. The document will be sent by DHL/Express mail or by your email
address.
Bids must be delivered to Project Management Unit/MOH, Denden Street No. 82 Asmara,
Eritrea; Tel: 291-1-122978; Fax; 291-1-12.4357, on or before 15:00 Hours on July 20,
2017 All bids must be accompanied by a bid security to be not less than two (2) percent
of the bid amount in a freely convertible currency which should be submitted sealed
within the bid offer envelop.
		
Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives
who choose to attend at 15:00 hrs on July 20,2017

4.

5.

6.

7.
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REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
FOR CONSULTANCY SERVICES
RFP/002/2017 -B
The state of Eritrea has received a Grant from Global Fund to Fight HIV AIDS, Malaria TB,
and intends to apply a portion of this fund to eligible payments under the below mentioned
consultancy .
Now The Project Management unit of Ministry of Health seeks consultant firms for the
following assessment on:1. Utilization of Health Communication Materials for the Health promotion program in Eritrea
2. Formative assessment of nomadic population on health topics of Malaria /HIV Aids,TB and
Vaccination.

NOTICE
We are pleased to announce that our head office have changed from Liberty Avenue No.
100 to Felket Street 173 or 173-2 House No. 4 starting from June 12, 2017.
Libya Oil Eritrea Limited

NOTICE
Notice is hereby given to the public that the shareholders of DIR’EI
P.L.CO in their extraordinary meeting held in the head office in Asmara
on the date of 18/06/2017 have resolved that Mrs. Misghana Mesfun be
appointed as the general manager of the Company for unlimited period
of time.
DIR’EI P.L.CO

ድርዒ ሓዝብማ

STATE OF ERITREA
MINistry of agriculture
NATIONAL AGRICULTURE PROGRAMME (NAP)

INVITATION FOR BIDS (IFB)
1

The Government of ERITREA has received a Grant from the International Fund for
Agricultural Development towards the cost of National Agricultural Project(NAP) and it is
intended that part of the proceeds of this Grant will be applied to eligible payments under
the contract for the LOT- 1 Laboratory Consumables
The Eligible bidders should have a professional Certificate and License appropriate for this
2
Contract.
Bid shall be Valid for a Period of 120 days after Bid opening, and must be accompanied
3
by a bid Security of 2% at any Eritrean Bank and delivered to Procurement and Supplies
Management Unit Office on or before 01/08/2017 local hours 14:30 PM and will be opened
on the same date at 15:00 PM Local hours in the presence of the Bidders or Bidders’
Representatives who wish to attend.
4.
Eligible bidders may bid for a complete lot. Bid for partial lot will be rejected as
nonResponsive.
5. A complete set of bidding documents may be collected by any interested Eligible biddersfrom
the address below.
Ministry of Agriculture, Procurement and Supply management Unit, Sawa Street,
Tel: 181077/76 Fax: 181415, P.O.Box:1048, Asmara, Eritrea.
6. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at 3:00
Pm Local Time hrs on 01/08/ 2017.
The Ministry of Agriculture reserves the right to accept or reject this bid fully or in part if it
finds any option better than this IFB without needing to justify the grounds for it doing so and
Compensation which the bidder may incurred in Preparing its bid.
Ministry of Agriculture

Hence it requests the submission of Technical and Financial Proposals for the above cited
assignments on or before July 14, 2017.
Requirements:a) The consultant should be registered and having license 2016.
b) Should have at least Master’s degree in public health epidemiology and preferably on
communication and health promotion.
c) Should have the experience of conducting successful health promotion related studies.
Please note that you can collect all documents in soft copies ( RFP,Terms of reference) from the
office - Project Managements Unit of Ministry of Heath ,Asmara, Eritrea during office hours .
Tel: PMU/MOH - 291-1-122978/ 124360

NOTICE
Notice is hereby given to the public that the shareholders of HAFASH HARD WARES P.L.C have
convened an Extraordinary General Meeting on the 22nd day of June 2017 and resolved that;
1. Pursuant to the judgment rendered by 1st Central Region Court under file No.
MK2017C01CV0604 on 30/05/2017 that the late Mr. Abdurihim Netabay Mender has
been withdrawn from the Company.
2. Mrs. Jemia Abubaker Amir has been appointed as Manager of the Company for unlimited
period of time.
3. Mrs. Jemia Abubaker Amir has increased her number of shares from 10 (Ten) to 603 (Six
Hundred Three) shares by contributing 593,000.00 (Five Hundred Ninety Three Thousand)
Nakfa and acquiring 593 shares par value of which is 1000 (One Thousand) Nakfa
4. Ms. Entisar Abdurihim Netabay has been admitted to the company by contributing
57,000.00 (Fifty Seven Thousand) Nakfa and acquiring 57 shares par value of which is
1000 (One Thousand) Nakfa.
Hence, the latest shareholding of the company has become as follows;

STATE OF ERITREA
MINistry of agriculture
NATIONAL AGRICULTURE PROGRAMME
(NAP)IFAD
INVITATION FOR BIDS (IFB)
1.
The Government of ERITREA has received a Grant from the International Fund for
Agricultural Development towards the cost of National Agricultural Project(NAP) and it is
intended that part of the proceeds of this Grant will be applied to eligible payments under the
contract for the supply of:- Construction of Horse Breeding Center at Villagio Project Site.
2 The Eligible bidders should have a professional experience and renewed license for the year
of 2015/16 appropriate for this work.
3 Bid shall be Valid for a Period of 120 days after Bid opening, and must be accompanied by
a bid Security of 2% at any Eritrean Bank and delivered to Procurement and Supplies Management
Unit office on or before July 25/2017 local hours 14:30 PM and will be opened on the same date
at 15:00 PM Local hours in the presence of the Bidders or Bidders’ Representatives who wish to
attend.
4.
Eligible bidders may bid for a complete lot. Bid for partial lot will be rejected as non
responsive
. 5.
A complete set of bidding documents may be collected by any interested Eligible bidders
From the address below.
Ministry of Agriculture, Procurement and Supply management Unit, Sawa Street, Tel:
181077/76, Fax: 181415, P.O.Box:1048, Asmara, Eritrea.
6.
Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at 3:00
Pm Local Time hrs on _July 25/2017.

Name
No.Shares
Value in Nakfa
1. Mrs. Jemia Abubaker Amir
603 shares
603,000.00
2. Ms. Entisar Abdurihim Netabay
57 shares
57,000.00
Total shares
660 shares
660,000.00

The Ministry of Agriculture reserves the right to accept or reject this bid fully or in part if it finds
any option better than this IFB without needing to justify the grounds for it
doing So and Compensation which the bidder may incurred in preparing its bid.

HAFASH HARD WARES P.L.C

Ministry of Agriculture

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.264

ስነ-ጥበብ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ስነ-ጥበበኛ
“መን እዩ ስነ-ጥበበኛ?” እቲ ብቐሊሉ
ክንምልሶ እንኽእል “ስነ-ጥበበኛ ደኣ
እቲ ፍርያቱ ናብ ህዝቢ ወይ ተዓዘብቲ
ዘቕረበ” ክበሃል ይኽእል። ስዒቡ ዝመጽእ
ሕቶ ድማ “ገለ ፍርያት ናብ ተዓዘብቲ
ዘቕረበ ኩሉ ስነ-ጥበበኛ እዩ ማለት ድዩ?”
ብርግጽ፡ ገለ ነገር ኣፍርዩ ናብ ህዝቢ ከቕርብ
እንተ ድኣ ክኢሉ ስነ-ጥበበኛ ክበሃል ወይ
ድማ እቲ ስም ክልጠፎ ግድን እዩ። ሓደ
ድምጻዊ፡ ብድምጹ ደርፊ ከስምዕ እንተ
ክኢሉ፡ ቀባኣይ፡ ቅብኣኡ ንተዓዘብቲ
እንተ ድኣ ኣቕሪቡ፡ ኣብ ፊልምታትት
ወይ ድራማታት እንተ ተዋሲኡ፡ ዜማ
ወይ ግጥሚ ብምስራሕ ንኻልኦት እንተ
መጊቡ፡ መጽሓፍ ደሪሱ ንንባብ እንተ
ኣብቂዑ፡ ናይ ፊልም ጽሑፍ (ስክሪፕት)
እንተ ኣዳልዩ፡ ኣላይ ዝተፈላለየ ስነ-ጥበባዊ
ስራሓት ብምዃን ኣበርክቶ እንተ ገይሩ .
. . ኣብ ዓዓውዱ ስም ጥበበኛ-ከም ዝወሃቦ
ግድን እዩ። ወላ’ውን እቲ ንዕዳጋ ዘተኮረ
ስራሓት ዘፍሪ ከም ዲዛይነር ዝኣመሰለ
ሰብ ስነ-ጥበበኛ ክበሃል እዩ። ካልኣት ንሓደ
ዓያዪ ስነ-ጥበበኛ ከብልዎ ዝኽእሉ ኣገደስቲ
ሸነኻት እውን ኣለዉ።
ፍሉይን ግሩምን ዓይነት
ፍርያት ስነ-ጥበብ ከቕርብ ዝኸኣለ። ጥበብ
ፈጢሩን ከሺኑን ንስምዒታት ብስእለሓሳብ ንተዓዘብቱ ወይ ኣንበብቱ ከርኢ
ዝኸኣለ።
ክኢላ ናይ’ቲ ኣተኲሩ ዝሰርሓሉ
ዓውዲ ስነ-ጥበብ ምስ ዝኸውን
ቅጥዕታትን ሕግታትን ስነጥበብ ዝሓለወን ናብ ስነ-ጥበብ ጽባቐ
ዝፈጠረን፡
ብሓፈሻ፡ ካብ ናይ ካልኦት ሰባት
ዝተፈልየ ክእለትን ፍልጠትን ዘንጸባርቕ
ዕዮታት ዘቕርብ እንተ ዀይኑ።
ሰባት ብዘይተጸበይዎ ወይ
ዘይክእልዎ መንገዲ ነቲ ክብሎ ወይ
ከርእዮ ዝደለየ ጋህዲ ክገብር ዝክእል።. .
.ስነ-ጥበበኛ ኣብ ክልተ ዓለም ናይ ምንባር
ተውህቦን ክእለትን ዘለዎ ፍሉይ ሰብ
እዩ። ስለ ዝዀነ እዩ ድማ ፍሉይ ፍጥረት
ዝብል ሳጓ ዝወሃቦ።
ግና ንሱ ጥራይ እኹል ድዩ?
ብሓቒ ስነ-ጥበበኛ ኣብ ክልተ ዓለም
ስለ ዝነብር ካብ ካልኦት ሰባት ፍሉይ
እዩ። ኰይኑ ግን ፍሉይ ብምዃኑ ልዕልና
ተሰሚዑዎ ልዕልናኡ ብገዛእ-ርእሱ
ንሕብረተሰብ ክነግር ወይ ከርኢ ዝሃልኽ
እንተ ዀይኑ፡ ማዕረ’ቲ ከንጸባርቖ ዝፍትን
ኩርዓት ንታሕቲ እናወረደ ከም ዝኸይድ
ዝሰሓት ኣይኰነን። ነቲ ብኣነባብራኡ፡
ባህሉ፡ መንነቱ፡ ብምጽላው፡ ንስራሓቱ
ብምስትምቓርን ‘ስነ-ጥበበኛ ኢኻ’ ዝበሎ
ህዝቢ፡ ‘ኣነ እዓብየካ’የ’ ክብሎ እንተ ደፊሩ
ግን. . .።
ኣብ ማሕባራዊ መዳያት ዘንጸባርቖ
ባህሪኸ ካብ ሽመት ኣርቲስትነት የትርፎዶ
ይኸውን? ፈጠራዊነቱ ‘ስነ-ጥበበኛ’ ካብ
ምባል ዘትርፎ እንተ ዘይኰነ’ኳ፡ ምስ
ስርሑ ዝተኣሳስርን ንስሙን ንተዓዘብቱን
ዝጸሉ ባህርያት ግን ኣሎ። እቲ ናይ
ብሓቂ ስነ-ጥበበኛ ንኽበሃል ድማ ብብዙሕ

መዳያት ክረአ ይኽእል። ብርግጽ እቲ
ስም ዝህብ ዝነብረሉ ሕብረተሰብ ስለ
ዝዀነ። ንስምካ ምስ ግዕዘይ ጸምቢሩ
ካብ ዘልዕሎ፡ ኩሉምሉ እንተ ተረፈካ
ዝሓይሽ ይመስል። ብርግጽ ፈጠራዊነት
ወይ ድማ ፍሉይ ክእለት ምህላው፡ ስነጥበበኛ ዝብል ስም ንኽትረክብ ከም
ቅድመ ኩነት ክውሰድ ይኽእል እዩ።
ኰይኑ ግን፡ ስነ-ጥበበኛ ብገዛእ ርእሱ ወይ
ብውልቁ ጥራይ ደው ዝበለ ኣይኰነን።
ስራሓቱ እውን ካብ ዓለም ወጻኢ
ዘምጽኦም ኣይኰኑን። ትዕዝብትታቱ ካብ
ካልእ ፕላነት ዝተረኽበ ኣይኰነን። ብናይ
ከባቢኡ ሕብረተሰብን ቦታን ዘይጽሎ
እውን ኣይኰነን። ስለ’ዚ ማሕበራዊ
ምውሳእ ናይ ሓደ ስነ-ጥበበኛ ወይ
ናብ ስነ-ጥበበኛነት ገጺ ዝስጉም ውልቀ
ሰብ፡ ማሕበራዊ ርክባቱን ምውሳኣቱን
ቅኑዓት እንተ ድኣ ሃልዮም ዕዉት
ክኸውን ሓገዝ ይገብሩሉ። ምኽንያቱ
ሕብረተሰብ ኩሉ ሸነኻት ናይ’ቲ ስነጥበበኛ እናተዓዘበ እዩ ሚዛን ዝህብ።
ኣብ መንገ ስነ-ጥበበኛን ተራ ሰብን
ኣመና ብዙሓት ናይ ሓባር ባህርያት
ኣለዉ። ብኡ መጠን ድማ ሓያሎ
ዝፈላልዮም ባህርያት ኣሎ። ፍቕሪ ስነጥበብ ዝሓደሮ፡ ግዜኡን ክእለቱን ነቲ
ዓውዲ ዘወፊ፡ ንፉዕን ፍቱውን ስነ-ጥበበኛ
ዄንካ ናይ ሂወትካ ንኸተሕልፍ ግን፡
ብዘይካ’ቲ ኣብ’ቲ ዓውዲ ዘለካ ክእለትን
ተውህቦን፡ ከም’ቲ እቲ ሕብረተሰብ
ዝደልየካ ምዃን እምበር፡ ንኣነባብራኡ፡
ልምዱ፡ ባህሉ፡ ስነ-ምግባሩ ወጊንካ
ምኻድ ካብ ምንድልሃጽ ብኡ ኣቢልካ
ምጽዳፍ ወጻኢ ካልእ ዓወት የለን።
ስነ-ጥበበኛ ክትንስእን ክድቅስን ብዛዕባ
ጥበብ እዩ ዝሓስብ።
ስነ-ጥበበኛ ምስ ተዓዘብቱ ጥዕና ዘለዎ
ርክብ ክህልዎ ይትምነ። ምኽንያቱ ዋጋ
ናይ’ቲ ልሙጽ ርክብ ቀንዲ ዓንዲ ናይ
ዕዉት ሂወቱ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ።
ተዓዘብቱ ወይ ከባቢኡ ንኸየቕሕር ድማ፡
ክብሮምን እንታይነቶምን ንኸይትንክፍ
ይጥንቀቕ።
ስነ-ጥበበኛ ተሪር ናይ ስራሕ
ዲሲፕሊንን ስነ-ምግባርን ዘለዎ እዩ።
ግዜኡ ብግቡእን ኣብ ግቡእ ቦታን
ይጥቀመሉ። ስራሑ የኽብርን የፍቅርን።
ዋላ’ውን ናብ ዕዳጋ ዝኣመቱ ፍርያት
እንተ ዀነ ብልቢ ይዓዪ። ብዝሰርሖ ዕዮ
ዓጊቡ ደው ኣይብልን። ወትሩ ሓደስቲ
ነገራት ክፈጥር ምስ ውሽጡ ይነብር።
ዓወት ከቢድ ጻዕሪ ከም ዝሓትትን ኣብ
ሓደ ለይቲ ከም ዘይርከብን ስለ ዝግንዘብ
ከተሓለለ ይሰርሕ።
ካብ ዝነበረሉ ከባቢን ህዝቢን
ኣይንጸልን። ምኽንያቱ ፈጠራኡ ንሱ
ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ። ምስ ከምኡ
ዝኣመሰሉ ሰባት ብምውሳእ ኣድማስ
ክእለቱ የዕቢ። ናይ ካልኦት ሰባት ስራሕ
ናተይ እንተ ዝኸውን እናበለ ክሓምም
ኣይሓድርን። ዘይናቱ ናቱ ክገብር እውን
ከይደቀሰ ኣይሓድርን።

ስእሊ-ሓሳብ - ስንቂ ጥበብ

ዓይኒ ጥበብ፡ ስእሊ-ሓሳብ ከም ዝዀነ እዮም
ዝነግሩ ፈለጥቱ። ንዝዀነ ይኹን ነገር ድዩ
ፍጻመ፡ ብምስሊ ኣቢልካ ስእሊ ተቐውም’ሞ፡
ካብ’ቲ ንቡር መጸውዒኡ ወይ መግለጺኡ
ዝዀነ ወጻኢ ካልእ ስም ትህቦ። ኣብኡ እዩ
ዘሎ እቲ ጥበብ። ጥበብ ደኣ ነቲ ኩላትና
እንፈልጦ ቃላት መብረ ምንዳይ እንደኣሉ።
ኣሰልክይ ንዘበለና ተደጋጋሚ ዕማም ድዩ
ዘረባ “መለሳ ስኢንናሉ” እንዲና ንብል ግዲ።
መለሳ ወይ ድማ ሓድሽ ነገር፡ ካብ ጥበብ
እንደኣሉ ዝርከብ። ወግሐ-ጸብሐ ብሓደ ገጹ
ጥራይ ትርእዮ ዝነበርካ እምባ፡ ጥውይ ኢልካ
ብኻልእ ገጹ እንተ ጠሚትካዮ፡ ካልእ ምስሊ
ሒዙ ይጸንሓካ’ሞ፡ ክትጥምቶ ኣየሰልክይን።
ብሓደ ሸነኹ ጥራይ እንተ ዀይኑ ግን፡ ምስ
ሰልከየካስ ቁሊሕ’ኳ ኣይትብሎ።
ያኢ ጥበብ ተረኺቡለይ’ሲ “ጻዕዳ
ኣስናኑዶ - ቀጣን መዓንጣኣዶ፡ ኩሕላይ
ወዲዶ፡ መዓንጣ ሽቦዶ. . .” ግዛዕ፡ እናተባህለ
ክግጠምን ክድረፍን ከሎስ ከመይ ቅጭ
የምጽእ መስለኩም! ንዓኻትኩም እውን ቅጭ
ከም ዘምጸኣልኩም ይርደኣኒ እዩ። “ጻዕዳ
ስኑ” ዝበሃል ደኣ ኣበይከ ቀጠልያ ስኒ ርኢና
ንፈልጥ? እዚ ኣበሃህላ፡ ካብ ነቲ ኩሉ ዝፈልጦ
ሕብሪ ኣስናን ንገልጸሉ፡ ካብ ወልፊ (ሽጋራ
ወይ ትምባኾ) ናጻ ዝዀነ ሰብ ንምግላጽ እንተ
ንጥቀመሉ’ኳ ምሓሸ። “መዓንጦ ሽቦ” ዝብል
መግለጺ ኸኣ፡ ንሕና ኣይኰንናን ኣቦሓጎታትና
መጽዮም ወዲኦሞ እዮም። ንሓደ ነገር ከም
ዘለዎ - ማለት’ሲ በቲ ንቡር መግለጺኡ ጥራይ
ትጽውዖን ትገልጾን እንተ ዄንካ፡ ንመን ኢልካ
ኢኻ’ሞ ክትጽሕፍ? ንመን ኢልካ ክትገጥም?
ምሉእ ህዝቢ ባዕሉ እናበሎስ፡ “ባ” ምስ “ባ”፡
“ጣ” ምስ “ጣ” ተር ኣቢልካ ናብ ግጥሚ
መሰል “ግጥሚ” ትቕይሮ!
ዛዕባና፡ ዛዕባ ስእሊ-ሓሳብ እንድዩ፡ ከም’ቲ
ፈላጣት ጥበብ ዝብሉዎ ኸኣ፡ ሓሊምካ ድኻ
ዓቢድካ፡ ዋላ ኣብ መዓሙቕ ተዋሒጥካ፡
ስእሊ ናይ’ቲ ክትገልጾ ዝደለኻ ነገር እንተ
ዘይሰሪሕካ፡ ግጥሚ የለ ፈጠራ የለ። ቃላት ነቲ
ኣብ ውሽጥኻ ዝፈጠርካዮ ስእሊ ንኽገልጹ
እምበር፡ ባዕሎም - ንበይኖም ክዛረቡ ዝኽእሉ
ኣይኰኑን። ቃላት ደኣ ኩሉ እንድዩ ዝዛረቦም።
ከም ቃሕታኡ ገይሩ ‘ተረርረርረርረርረር. . .’
ከብሎም ይኽእል እዩ። ስእሊ-ሓሳብ ሒዝካ፡
ብፍሉይ ኩርናዕ ኣዋስብ እናበልካ፡ እቶም ሰብ
ከም ልሙዳት ዝሓስቦም ቃላት፡ ከም ሓደስትን
ዘይነበሩን ገይርካ እንተ ኣቕረብካዮም እዩ
እምበር. . .!
ነቲ ንውሽጥኻ ዝረኣዮ ነገር፡ ብፊደላት
ገርይካ ክትብሎ ምኽኣል መቸም ቀሊል
ኣይኰነን እንድዩ፡ ቀሊል ስለ ዘይኰነ ግን
ክትሃድመሉ ዘይኰነ፡ ክትፋለሞ ከለኻ እዩ ናብ
ጥበብ ገጽካ ዘቕርበካ። ንኹሉ ነገር ዝመስሎ
ካልእ ነገር ኣሎ። ሓደ ዘይኰነስ ብዙሕ። መን
እዩ ወደይ ጸጉሪ ርእሲ ናይ’ታ ገጸ-ባህሪኡ፡
ኣብ ገምገም ሩባ ከም ዝበቘለ ሰቲ’ሞ፡ ውሑጅ
ኣብ ጽፍሑ ለም ኣቢሉ ከም ዘሰራስሮ ገይሩ
ብምድራፍ መለሳ ዝፈጠረልና። ማለት’ሲ
ካብ’ቲ “ዛውያ ጸጉራ፡ ጭራ ፈረስ፡ ዝባና
ዝኸደነ፡ ምድሪ ዝዀስተረ. . .” ዝብል፡ ቀደም
ሓድሽ ዝነበረ ሕጂ ግን መቐረቱ ዝጎደለ
ኣበሃህላ ውጽእ ኢሉ ሓድሽ ነገር ዝበለ። ጌጋ
ይኽለኣለይ ደኣ’ምበር፡ ተኽሊኪኤል ገብሩ
(ወዲ ገብሩ) እዩ መስለኒ።
ግዳምካ፡ ዘዝተባህለ እናኣረየ መሰልከይ
ዝዀነ ኣገላልጻ ጥራይ እዩ ዘምጸኣልካ።
ውሽጢ ግን ብፍጥረቱ ብስእሊ-ሓሳባት
ዝተመልአ እዩ። ስለምንታይ ይመስለኩም
ናይ ገዛእ ርእሱ ስእለ-ሓሳባት ጥራይ
ዝፈጥር? ናብ መዓሙቑ ምእታው እንተ
ለሚድኩም ባዕሉ መልሲ ክህበኩም እዩ። ግን
ደሓን፡ ዘይተላለኹሞ እንተ ሃሊኹም ባዕለይ
መልሲ ክህበኩም። እዚ ውሽጥና ናቱ ናይ
በይኑ ዓለም ኣለዎ። ቋንቋ ዓለሙ ካብ’ዚ ናይ
ግዳም ዓለም ዝተፈልየ ስለ ዝዀነ፡ ብቋንቁኡ
እዩ ዝብሎ። ንሓደ ነገር “እዞም ሰባት እንታይ
እዮም ዝብሉዎ” ኢሉ ኣይሓትትን። ብዓቢኡ

ሄርሞን
ኸኣ ዝተባህለ ምድጋም ባህ ኣይብሎን እዩ።
ወረ ባዕሉ ዝበሎ ክደግም ዝደሊ ኣይኰነን።
ብንቡር ቃላት ዘይዓግብ ኰይኑ እዩ
ተፈጢሩ። ንሱ መወዳእታ ዘይብሉ ሓድሽ
ነገር ምቕራብ ኣየሰልክዮን። ቈሊባ ዝዀነ
ኣእምሮ ግን ይደሊ። ብፊደላት ንኽትብሎ
ድማ ብልሓትን ክእለትን ይጠልብ።
ስእለ-ሓሳብ፡ ምሉእ ስእሊ እናወሰደ፡ ኣብ
ሓደ ገጽ ወይ ነገር ሓፈሻዊ ጽባቐ ክሰርሕ
ጉዳም እዩ። ንነገራት ጠናኒጉን ኣወሃሂዱን
ግሩም ምስሊ ብምስራሕ ምስ ካልእ ጽባቐ
የቀራርቦም። ናይ ገዛእ-ርእሱ መጎት ስለ
ዘለዎስ፡ ብመጎት ናይ ግዳም ኣይግደስን።

እንተ ደለየ ብግርምቢጥ ኣገላልጻ ከእምነና
ይኽእል እዩ። እንተ ደለየ ብምግናን፡ እንተ
ደለየ ብምምስሳል. . . ብምንታይከ ዘይገልጽ
ደቀይ!
ኣየ እዚ ምስሊ ውሽጢ ንዝረኸቦ ሰብ
ገይሩ ዘጸልሎ!! ከም’ዚ ሽውሽው እናበለ
ዝሓልፍ ፊልም፡ ሓደስቲን መሰጥቲን ነገራት
እናከታተለ፡ ቀልቢን ውኖን ሒዙ ምውንጫፍ
ጥራይ። ኣብ ሓደ እዋን፡ ካብ’ቲ ኣማኢት
ስእሊ ሓሳባት ዋላ ሓንቲ ትኹን ከትርፍ
ዝኸኣለ ሰብ ዕዉት እዩ። ጥራይ ኢዱ ዝወጸ
ግን፡ ከም ልማዱ ምስ መሰልከዪ ኣበሃህላን
ኣገላልጻን ይተርፍ።

ደሃይ ሕትመት

21 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ፡ ኣዳራሽ ማሕበር ሞያውያን ሕርሻ፡ ጽምብል
ኣአንጊዱ ኣምስዩ። ኣብ’ቲ ዕለት፡ ውልዶ ስነ-ጥበበኛታት ሃገርናን ናይ ክብሪ ዕዱማትን፡
ነቲ ጽምብል መዕርግ ፈጢሮምሉ ኣምስዮም።
እዛ፡ ብመንእሰይ ስነ-ጥበበኛ ነጋሲ ወልደማርያም (ገስጋሲ) ዝተደርሰትን ኣብ ሓቐኛ
ዛንታ ዝተመርኮሰትን መጽሓፍ “ኣነን ንሳን”፡ 190 ገጻትን 19 ምዕራፋትን ዝሓቖፈት
ፍቕራዊት ልቢ-ወለድ ኰይና፡ ኣብ ከብሒ መጻሕፍቲ ሃገርና ተጸምቢራ ኣላ።
ስነ-ጥበብ ንልቢ ዝማርኽ ጽባቐ፡ ንርእሲ ዝምግብ መልእኽታዊ ትምህርቲ እዩ። እዚ ስለ
ዝዀነ’ዩ እምበኣር ሓደ ስነ-ጥበባዊ ስራሕ ብጽባቐኡን መልእኽቱን ክግምገም ዘድልዮ”
ኢላ ዘረብኣ ዝጀመረት ስነ-ጥበበኛ ዮውሃና መሓሪ። ንሓፈሻዊ መልእኽትን ዛዕባን
(Premise)፡ ህንጸተ-ጠባይ (Characterization)፡ ምከና (Setting)፡ ከምኡ’ውን ተኣማንነት
ዛንታ ዝብሉ ዛዕባታት ብምልዓል፡ ኣሉታዊን ኣወንታዊን ትሕዝቶ ገምጊማ።
ስነ-ጥበበኛ ዮውሃና፡ ደራሲ፡ ብሓፈሻ ኣብ ቋንቋ ብፍላይ ድማ ኣብ ቃላት ዕሙቕ ዝበለ
ፍልጠት ከም ዘለዎ፡ ዋሕዚ ዛንታ ፈጢሩ ንእዝንና ቦኽሪ ዝዀኑ ዓቢ ትርጉም ዘለዎም
ስዋስው ምጥቃሙ፡ ኣብ ምምዕባል ቋንቋ ዝጻወቶ ኣበርክቶ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዝምስክር
ህያው ኣብነት ምዃኑ ብምግላጽ፡ መጽሓፍ “ኣነን ንሳን” ስእላዊ ሓሳብ እናፈጠረት
ቁምነገር እተሕልፍን ተነባቢትን ከምዝዀነት ኣረዲኣ።
“. . .ኣብ መእተዊ ናይ’ታ መጽሓፍ፡ ንተምሳጠይ ኣበሪኹ ስኽፍታይ ዝቐንጠጠ፡
‘ንህይወት ተቢዕካ እንተገጢምካያ ናብ’ቲ ዝበለጸ ምዕራፍ’ያ ተሰጋግረካ፣ ኣብ ከም’ዚ
እዋን ኢኻ ከኣ ዓወት ካብ ምብጋስ ከም ዝርከብ እትርዳእ’ እትብል ሕጥበ-ጽሑፍ
ብዘንበብኩ’የ ምስትምቓረይ ዝጀመርኩ” ዝበለ ስነ-ጥበበኛ ሚኪኤል በርሀ፡ እታ መጽሓፍ
ኣብ ፍቕራዊን ማሕበራዊን ቅልውላዋት ዘተኮረትን ንጽልዋ መዘና ብግቡእ ዘርኣየትን
ምዃና ብምግላጽ፡ “መሰረተ-ዛንታኣ እቲ ዝፈትዎ ግን ከኣ ዘይምሕለሉ “ፍቕሪ” ኣብ
ልቢ መንእሰያት ዘለዎ ልዑል ቦታን ምስኡ ዝመጽኡ ባህርያትን ብዛኣዛናዩ መንገዲ
እተስተምህር ገይሩ ደራሲ ምቕራቡ አድንቕ ኢሉ።
ደራሲ መጽሓፍ ነጋሲ ወልደማርያም (ገስጋሲ) ኣብ ዘመዖ ቃል። “ሓደ ሰብ ንቕሩብ
እዋን ክዝከር እንተዀይኑ ቈልዓ ክወልድ ኣለዎ፣ ንዘልኣለም ክዝከር እንተ ዀይኑ
ግን መጽሓፍ ክጽሕፍ ኣለዎ” ድሕሪ
ምባል፡ ስነ-ጥበብ፡ በዓል ሞያ፡ ሕልሙን
ፍጻመታቱን ዘንጸባርቐሉ፡ ዝስምዖን
ዝረኣዮን ዝነቕፈሉን ዝምጕተሉን
ውህሉል
ተመኩሮ
ኣወሃሂዱ
ዘጉልሓሉን ዓውዲ ክኸውን ከም
ዘለዎን ብህቡብነትካ ተጸሊኻ ኣንፈትካ
እተጥፍኣሉን እትትዕንነሉን ከም
ዘይኰነን ኣረዲኡ።
እቲ ብኣላይነት መድረኽ ኣብርሃም
ዘርአ (ወዲ-ሃለቓ) ዝተኸፍተ ውዕዉዕ
ስነ-ስርዓት መመረቕታ፡ ብመሸጣ
መጽሓፍቲን
ክታም
ደራሲን
ተዛዚሙ።

ያሲን ሳልሕ (ያኒ)

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.264
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ምቁር ድንሽን ርሒብ ረብሓኡን
ምድላው ዝተፈላለዩ ዓይነት መግቢ ብምቁር ድንሽ
ዓንዶም ግርማይ
ራብዓይ ክፋል
ምድላው ሓንቲ ባኒ ብምቁር ድንሽ
ዘድልዩ ጥረ ነገራትን ዓቐንን እዞም
ዝስዕቡ እዮም።
50 ግራም ሕካኽ (ብደቂቕ
ዝተኸርተፈ) ሓርጭ ምቁር ድንሽ፡ 50
ግራም ሓርጭ ስርናይ፡ ጨው/ለቢቶ/
ዘይቲ ከምኡ’ውን፡ ልብጥ ዝበለ ማይ
ከከም ኣድላይነቱ ይቕረብ።
ንኣገባብ ኣሰራርሓ ባኒ ወይ ሕብስቲ
ብዝምልከት ድማ፡ ቁሩብ ልብጥ ዝበለ
ማይ ለቢቶን ቁሩብ ሽኮርን ሓዊስና ኣብ
ኩባያ ን10 ደቒቕ ዝኸውን ንገድፍ።
ኵሎም እቶም ንመስርሒ ዘድልዩ ጥረነገራት ማለት ሓርጭ ስርናይ፡ ጨው፡
ሽኮር፡ ሓርጭ ምቁር ድንሽ (ሕካኽ
ወይ ብደቂቕ ዝተኸርተፈ ምቁር ድንሽ
ወይ’ውን ኣብ ውዑይ ማይ ተጠጢቑ
ዝተሓምተለ ምቁር ድንሽ)፡ ኣብ ሸሓኒ
ከም ዝተሓዋወሱ (ከም ዝደባለቑ)
ይግበር። ብምቕጻል፡ ሕካኽ ማርገሪን
ተወሲኽዎ ብግቡእ ምስ ተደባለቐ ዘይቲ
ንሕውሰሉ። ብድሕሪ’ዚ ለቢቶ ከም
ዝሕወስ ተገይሩ፡ በብቑሩብ ልብጥ ዝበለ
ማይ እናተሓወሶ ኣጸቢቑ ከም ዝልወስ
ይግበር። እቲ ዝተለውሰ ቢሑቕ ክሳብ
ዝበኵዕ ንጽበዮ። ኣብ መወዳእታ፡ ከከም
ዝደለናዮ ዓቐን ቆሪጽና ናብ ፎርኖ
ኣእቲና ባኒ (ሕብስቲ) ንሰርሕ።
ምድላው ኬክ ብምቁር ሕብስቲ (ኬክ)
-ንመስርሒ ኬክ ዘድልዩ ጥረ-ነገራት 100 ግራም ሓርጭ ወይ ዝተሓምተለ
ምቁር ድንሽ፡ 50 ግራም ሓርጭ ስርናይ፡
3 ማንካ ለቢቶ (ቤክንግ ፓውደር)፡ ሓደ
ኩባያ ሽኮር፡ ጨው ከም ኣድላይነቱ፡
ማርገሪን ወይ ዘይቲ ከም ኣድላይነቱ፡ 3
ሓባ እንቋቝሖን ሕካኽ ቆርበት ለሚን
እዚ እውን ከም ኣድላይነቱ ይቕረብ።
ብድሕር’ዚ እቲ ናይ ምድላው
ስርሓት ምምስራሕ ምቁር ሕብስቲ
(ኬክ) ይስዕብ። ሽኮርን ማርገሪን ወይ
ዘይቲን ዕሙቕ ኣብ ዝበለ ሽሓኒ፡
ብማንካ ናይ ክሬም ሕብሪ ክሳብ
ዝህብ ይውቃዕ። ብድሕሪኡ ኣብ
ፍሉይ መትሓዚ ብምግባር ሓርጭ
ስርናይ፡ ቤክንግ ፓውደርን ሓርጭ
ምቁር ድንሽን ይተሓዋወስ። ኣብ
ክንዲ ሓርጭ ናይ ምቁር ድንሽ ከም
ኣማራጺ ብደቂቕ ዝተመትረ (ዝተሓከ)
ምቁር ድንሽ ወይ ድማ ብማይ ውዑይ
ተጠጢቑ ዝተሓምተለ ምቁር ድንሽ

ክዳሎ እውን ዝከኣል እዩ። እቲ ዝተረፈ
ካልእ ኣብ ፍሉይ መትሓዚ ተቐሚጡ
እንቋቝሖ ክሳብ ዝፎክስ ይውቃዕ።
ብድሕሪኡ ኵሎም ጥረ-ነገራት ኣብ
ሓደ ተሓዋዊሶም ብጸባ ወይ ማይ
ይልወሱ። ኣብ ግዜ ምልዋስ ሕካኽ
ቆርበት ናይ ቫኒልያ ወይ ናይ ለሚን
ምስኡ ክደባለቕ ኣለዎ። ካብኡ ንደሓር
ካብቲ ቢሑቕ እናተወስደ ዝተፈላለየ
ዓቐንን ቅርጺታትን ዘለዎም ኬክ
ክዳለዉ ይኽእሉ።
ምቁር ድንሽ ብሽኮቲ ንምስራሕ
እውን ይጠቅም እዩ። ዘድልዩ ነገራት
ዓቐን ምስ እንምልከት፡
ፈለማ ብማይ ውዑይ ተጠጢቑ
ዝተለንቀጠ ወይ ሓርጭ ምቁር ድንሽ፡
1 ኪሎ ግራም ሓርጭ ስርናይ፣ 20
ግራም ቤክንግ ባውደር፣ 400 ግራም
ሽኮር፣ 800 ግራም ማርገሪን፣ 4 ሓባ

እንቋቕሖ፣ 2 ግራም ሕካኽ ቅራፍ
ለሚን ከምኡ’ውን ማይ ከም ኣድላይነቱ
ይዳሎ።
ኣገባብ ኣሰራርሓ ብሽኮቲ ብምቁር
ድንሽ፥
ሽኮርን ማርገሪንን ብማንካ ክሬም
ሕብሪ ክሳብ ዝህብ ይውቃዕ። ኣብ
ፍሉይ መትሓዚ ብምግባር ሓርጭ
ስርናይ፡ ሓርጭ ምቁር ድንሽ፡ ቤክንግ
ፓውደር፡ ሽኮርን ለቢቶን ብሓባር
ከም ዝተሓዋወስ ይግበር። ብዘይካ
እዚ ካልእ ኣማራጺ እውን ኣሎ።
ንሱ ኸኣ፡ ኣብ ክንዲ ሓርጭ ምቁር

ድንሽ፡ ብማይ ውዑይ ተጠጢቑ
ዝተሓምተለ ምቁር ድንሽ ምጥቃም
ይከኣል’ዩ። እቲ እንቋቑሖ ኣብ ፍሉይ
መትሓዚ ብምግባር ብጽቡቕ ይውቃዕ።
ብድሕሪኡ ንዅሎም ጥረ ነገራት
ብሓባር ማይ ብምጥቃም ብጽቡቕ ከም
ዝልወስ ይግበር። ዝተወቕዐ እንቋቕሖ
ምስቲ ዝተለውሰ ቢሑቕ ተሓዋዊሱ፡
እቲ ቢሑቕ ብረቂቕ ኣብ ጣውላ
ብምዝርጋሕ ዝተደልየ ቅርጺ ብምውጻእ
ኣብ ፎርኖ ብምእታው ምቁር ብሽኮቲ
ይዳሎ።
ምድላው ቅጫ ወይ ሕንባሻ ብምቁር
ድንሽ ዘድልዩ ጥረ ነገራትን ዓቐንን 1 ኪ.ግ ብማይ ውዑይ ተጠጢቑ
ዝተሓምተለ ምቁር ድንሽ፡ 1 ኪ.ግ
ሓርጭ ምቁር ድንሽ፡
1 ኪ.ግ
ሓርጭ ስርናይ፡ 18 ግራም ጨው፣ 40
ሚ.ሊትር ዘይቲ፡ ማይ ከም ኣድላይነቱ
ይቕረብ።
ንኣገባብ ኣሰራርሕኡ እዚ ዝስዕብ
ምጥቃም ይከኣል። ፈለማ እቲ ሓርጭ
ስርናይ፡ ጨው፡ ሓርጭ ምቁር ድንሽ፡
ከም ኣማራጺ ኣብ ክንዲ ሓርጭ
ምቁር ድንሽ ብማይ ውዑይ ተጠጢቑ
ዝተሓምተለ ምቁር ድንሽ ምጥቃም

እውን ይከኣል እዩ። ነዚኦም ዝተጠቕሱ
ጥረ ነገራት ኵሎም ኣብ ምውቕ ዝበለ
መትሓዚ ብምግባር ከም ዝተሓዋወሱ
ይግበር። ዘይቲ ተሓዊስዎ ተለዊሱ ምስ
ፈዀሰ፡ ኣብ ሞቕሎ ወይ ኣብ ሞጎጎ
ብምስንካት ቅጫ ወይ ሕንባሻ ይዳሎ።
ምድላው ጥብሲ ክሪስፕ ብምቁር
ድንሽ ዘድልዩ ጥረ ነገራትን ዓቐንን 4 ኪሎ ግራም ጥረ ምቁር ድንሽ፡

16 ግራም፡ ጨውን ዘይቲን ይዳሎ።
ጥረ ምቁር ድንሽ ተቐሪፉ ይሕጸብ።
ብቐጢን (0.2 ክሳብ 0.3 ሴ.ሜ ድርዒ
ዘለዎ) ድማ ይቑረጽ። ብድሕሪ’ዚ
ኣብ ዝወዓየ ዘይቲ ይጥበስ’ሞ፡ ጨው
ይግበረሉ። ኣብ ወረቐት ብምቕማጥ ከኣ
ዘይቲ ከም ዝስሕብ ይግበር። ድሕሪ’ዚ
ኵሉ ብኸረጢት ፕላስቲክ ተዓሺጉ
ንመግቢ ድሉው ይኸውን።
ምድላው ጥብሲ ስጋ ብምቁር ድንሽ፡
ዘድልዩ ጥረ ነገራት ከምኡ እውን
ኣገባብ ኣሰራርሕኡ፥
ምቁር ድንሽ ምስ ተቐርፈ ብቐጢን
ይቑረጽ። ምስኡ ብቐጢን ዝተቖርጸ ስጋ
ይዳሎ። ብምቕጻል፡ እቲ ምቁር ድንሽን
ስጋን ኣብ ጽማቚ ለሚን ይእለኽ።
ብድሕሪኡ ከም ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ በርበረ፡
ቀይሕ ሽጉርቲ ወዘተ ዝኣመሰሉ

ቀመማት ይኣትዎ። እዚ ድሕሪ ምግባር፡
ብሬተ ሓጺን ኣብ ሃልሃልታ ሓዊ ወይ
ጓህሪ ከም ዝጥበስ ይግበር። ቁሩብ ህድእ
ምስ በለ ድማ፡ ንኣገልግሎት መግቢ
ድሉው ይኸውን።
ምድላው ካች-ኣፕ ብምቁር ድንሽን
ንዕኡ ንምድላው ወይ ንምስራሕ

ዘድልዩ ጥረ ነገራትን፥
1.5 ኪ.ግራም ጥረ ምቁር ድንሽ
(ኣራንሾኒ ሕብሪ ዘለዎ)፡ ሓደ ሊትሮ ማይ፡
ሓደ ሊትሮ ቪነጋር፡ ፍርቂ ኪሎ ሽኮር፡ 4
ግራም ጨው፡ ዝተወቐጠ ጂንጂብል 10
ግራም፡ 7 ግራም ዝተቐርደደ ሽጉርቲ፡ 2
ግራም በርበረ ከምኡ እውን 2 ግራም
በርበረ ጸሊም - እዚኦም እቶም ካችኣፕ ንምድላው ዘገልግሉ ጥረ ነገራት
እዮም።
ካች-ኣፕ ብምቁር ድንሽ ንምድላው
ክግበር ዘለዎ ኣገባብ መጀመርያ ጥረ ኣራንሾኒ ሕብሪ
ዘለዎም ዓሌት ምቁር ድንሽ ብምቕራፍ
ከም ዝበስል ይግበር። ኵሎም’ቶም ጥረ
ነገራት ኣብ ሓደ መትሓዚ ብምድብላቕ
ማይ እናተሓወሶምን እናተዀሱን
ብሓዊ ከም ዝበስሉ ይግበር። ጽቡቕ
ገይሩ ምስ በሰለ ብውዑዩ ኣብ ጽሩይ
መትሓዚ ወይ ጥርሙዝ ብምቕማጥ፡
ክሳብ ዝዝሕል ብምጽባይ ምምጋቡ
ይከኣል።
ማልሜላታ ብምቁር ድንሽ፡ ዘድልዩ
ጥረ ነገራትን ዓቐንን 1 ኪሎ ግራም ምቁር ድንሽ፡ 1
ኪሎ ግራም ሽኮር፡ 1 ኩባያ ጽማቚ

ኣራንሺ ወይ ፓፓዮ ፓሽን ፍሩት፡ 2
ሊትሮ ማይን 1 ፍንጃል ጽማቚ ለሚን
ይቕረብ። ብድሕሪኡ እዚ ዝስዕብ
ኣገባብ ምኽታል ይግባእ።
ፈለማ ማይ ኣብ ሽኮር ሓቒቑ ኣብ ሓዊ
ይስኽተት። ብምቕጻል ብማይ ውዑይ
ዝተጠጠቐ ምቁር ድንሽ ይሕወሶ።
ቀጺልና ነቲ ኣራንሺ ወይ ፓፓዮ
ወይ ፓሽን ፍሩት ወይ ሕውስዋስ ናይ
ኵሎም ብሓደ ብምእታው ይበስል።
ክወርድ ምስ ቀረበ፡ ነቲ ጽማቚ ለሚን
ብምእታው፡ ጽቡቕ ገይሩ ክሳብ ዝሓፍስ
ክፈልሕ ይግደፍ። ልክዕ ናይ ማልሜላታ
መልክዕ ምስ ሓዘ ይወርድ። ብድሕሪ
እዚ ጽኑዕ መኽደን ንቑጽ መትሓዚ
ጥርሙዝ ከም ዝዕሸግ ይግበር።
***
ተኽሊ ምቁር ድንሽ ብዘይካ ንወዲ
ሰብ ንእንስሳታት እውን ከም መግቢ
ኰይኑ የገልግል እዩ።
ምቁር ድንሽ፡ ቆጽሉን ዓካሩን ንመግቢ
እንስሳ ዘገልግል ተኽሊ ኰይኑ፡ ሃብታም
መግባዊ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ክኢላታት
እቲ ዓውዲ የብርሁ።
ቆጽሊ ምቁር ድንሽ፡ ካብ ካልኦት
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሳዕሪ ዝሓሸ
ትሕዝቶ ፕሮቲን ከም ዘለዎ ይንገረሉ።
ካብ ሓደ ኲንታል (100 ኪሎ ግራም)
ድሩቕ ቆጽሊ ምቁር ድንሽ ከኣ፡ ካብ
10 ክሳብ 17 ኪ.ግ ፕሮቲን ክርከብ
ይከኣል።
ትሕዝቶ ፕሮቲን ብምኽንያት ዓሌት፡
ትሕዝቶ ሓመድን ዕድመ ተኽልን
ዓቢ ፍልልይ የርኢ እኳ እንተዀነ፡ ኣብ
ንኡስ ዕድሚኡ ዝተዓጽደ ቆጽሊ ተኽሊ
ምቁር ድንሽ፡ እኹል ባህርያዊ ድዂዒ
(ናይ እንስሳ) ዝረኸበ እንተ ደኣ ኰይኑ፡
ዝለዓለ ትሕዝቶ ፕሮቲን ከም ዝህልዎ
ይገብር። እኹል ምህርቲ ትሕዝቶ
ፕሮቲን ንኽርከብ፡ ቆጽሊ ተኽሊ ምቁር
ድንሽ ኣብ ናይ ምፍኳስ ደረጃ ኣብ
ዝበጽሓሉ ክዕጸድ ይግባእ። ንኣብነት፡
ኣርባዕተ ኪ.ግ ቆጽሊ ምቁር ድንሽ፡
ንሓደ ኪሎ ግራም ዝተወሃሃደ መግቢ
እንስሳ ናይ ምትካእ ተኽእሎ ከም ዘለዎ
ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይገልጹ።
ቀንዲ ጸዓት ትሕዝቶ ዓካር ምቁር
ድንሽ፡ ካብ 80 ክሳብ 90 ሚእታዊት
ስታርች ኰይኑ፡ ብኣንጻሩ ትሑት
ትሕዝቶ ፕሮቲንን ስብሕን ኣለዎ።

ይቕጽል…

ሓዳስ

ኤርትራ

ን
ት
ታ
ህዝብ

ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት
ብዙሓት ተመራመርቲ፡ ኣእምሮ ሰባት
ጌና ዘይተበጽሐ ሚስጢራዊ ዓቕሚ ከም
ዘለዎን፡ ሰባት ናብ ውጽኢት ተክኖሎጂ
ዝያዳ ብምጽጋዕ፡ ንዘለና ኣእምሮኣዊ

ክእለት ከም ዝሃሰናዮ’ዮም ዝኣምኑ። ገለ
ሰባት ግን፡ እንተስ ብተፈጥሮ እንተስ
ንዘለዎም ዓቕሚ ተገንዚቦም ብምምዕባል
ምስ ትኣምራት ዝቝጸሩ ተግባራት
ይስንዱ ኣለዉ።
ኪም ፓክ ክውለድ እንከሎ፡ ሓካይም
ንወለዱ “ወድኹም ከቢድ ናይ ሓንጎል
ሃስያ ስለ ዘለዎ ብህይወት ክሰርር ዘሎ
ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ’ዩ። ክዛረብን
ክኸይድን ድማ ኣይክኽእልን’ዩ” ክብሉ
ሓበሩዎም። ኣደ ኪም ነዚ ክትጻወር ስለ
ዘይከኣለት፡ ኣብ ዓመታ ንወዳ ገዲፋ
ተሸርበት። ወላዲ ኪም ግን ከይተሓለለ
ንወዱ ብምትብባዕ፡ ኣብ ታሽዓይ ዓመቱ
እግሪ ከም ዝተክልን ገለ ቃላት ከድምጽ
ከም ዝኽእልን ገበረ። ኪም ብዘይሓገዝ
ወላዲኡ ክዳኑ’ውን ክቕይር ኣይክእልን’ዩ
ነይሩ።
ኣብ መበል 14 ዓመቱ ኪም ሃንደበት
ንወላዲኡ ብምሕቋፍ፡ ብንጹር ቃላት
“ኣዝየ’የ ዘፍቅረካ” በሎ። እቲ ናይ
ምኻድን ምዝራብን ጸገሙ ድማ ሃንደበት
ተቐንጠጠ።
ምስ ግዜ’ውን፡ ንተመራመርቲ ዘደንጸወ
ለውጢ ከምጽእ ጀሚሩ። ኪም፡ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ዓመት 12 ሽሕ መጽሓፍቲ
ብምንባብ ደቂቕ ዝርዝራቶም ክዝክር
ክኢሉ። ናይ ዝኾነት ዓመት ዓውደ
ኣዋርሕ ዘሎ ዕለትን መዓልትን ብግቡእ
ይትንትንን፡ ናይ ዝሓለፉ ፍጻመታት ዕለተ
ፍጻመ ድማ ይዝክርን። ኪም፡ ኣብ መበል
40 ዓመቱ ንወላዲኡ ናይ ሚልዮናት
ሃብቲ ገዲፉሉ ብሞት ተፈልዩ።
ስቲቨን ዊልሸር፡ ኣብ ከተማ ለንደን
ዝተወልደ ህንዳዊ’ዩ። እዚ ብማዕከናት ዜና
ዓለምና “ስጋ ለበስ ካሜራ” ዝብል ሳጓ ዘለዎ
ስቲቨን፡ ክሳብ ወዲ 8 ዓመት ዝኸውን
ናይ ምዝራብን ምስማዕን ጸገም ነይሩዎ።
ንሱ ግን ፍሉይ ክእለት ተዓዲሉ’ዩ። ናይ
ምዝካር ክእለት። ስቲቨን፡ ስእሊ ይፈቱ
ብምንባሩ ንዝርኣዮ ነገር ብልክዕ ብምዝካር
ኣብ ወረቐት ይቐብኦ። ኣብ 2005ዓም፡
ንከተማ ቶክዮ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ
ሄለኮፕተር ንፍርቂ ሰዓት ምስ ተዓዘባ፡ ኣብ
10ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ጨርቂ ብልክዕ
ሲኢሉዋ። ንዓመታ ድማ ንከተማ ሮማ
ብተመሳሳሊ ስኢሉዋ። ስቲቨን ዝስእሎም
ቅብኣታት፡ ምስሊ ትካላትን ህንጻታትን
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ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ’ቶም ሽዑ ኣብ ጎደና
ዝነበሩ ሰባትን ተሽከርከርትን’ዉን ብንጹር
ዝሓቖፉ’ዮም።
ዘይትፈልጦ ቋንቋ ክትመልኽ ክንደይ

ይወስደልካ? እሞ ድማ ካብ ሃገርካ
ከይወጻእካ? ንሓደ ቋንቋ ምስ ዋናታቱ
ከይተሓወስካ ከምኦም ኴንካ ብግቡእ
ክትመልኮ ናይ መዓልታት ዘይኮነስ ናይ
ዓመታት ጻዕሩ’ዉን ክሓተካ ንቡር’ዩ።
ዳኒኤል ታሚት ግን፡ ነቲ ኣብ ዓለምና ሓደ
ካብ ዝበርትዑ ቋንቋ ምዃኑ ዝእመነሉ
ቋንቋ ኣይስላንድ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ
ሰሙን ብግቡእ መሊኹ፡ ኣብ መደበር
ተለቪዢን’ታ ሃገር ምስ ዓበይቲ ሊቃውንቲ
ቋንቋ ኣይስላንድ ክወዳደር ብምኽኣሉ፡
ካብ ማእከል ቋንቋ’ታ ሃገር ናይ ክብሪ
መዓርግ ረኺቡ’ዩ።
ዳኒኤል፡ ኣብ ሓደ ዓቢ ፋብሪካ
ቆርበት ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ
ኮይኑ’ዩ ዝሰርሕ። ብዙሕ ትምህርቲ’ውን
ኣይቀሰመን። ፍሉይ ናይ ምስትውዓልን
ምዝካርን ዓቕሚ ግን ይውንን።
ወናኒ’ቲ ዳኒኤል ዝሰርሓሉ ፋብሪካ
ካብ ነዊሕ እዋን ይከታተሎ ብምንባሩ፡
ሓደ መዓልቲ ዓቢ ማህደረ ቃላት
ሒዙ ብምምጻእ “ንቋንቋ ኣይስላንድ
እንተኽኢልካ ዓቢ ጕንዖ ክህበካ’የ” በሎ።
እቲ ገደብ ግዜ ድማ ናይ ሓደ ዓመት
ነይሩ። እንተኾነ ግን ዳኒኤል ድሕሪ ሓደ
ሰሙን ናብ ኣስራሒኡ ብምምጻእ፡ “ወዲአ
ኣለኹ” በሎ። ዛንታኡ ድማ ናብ ዓለም
ክዝርጋሕ ጀመረ። ብዘይካ’ዚ፡ ዳኒኤል
ኣብ ዉሽጢ ካልእ ሰሙን ቋንቋታት
እንግሊዝን፡ ጀርመንን፡ ፈረንሳን ስጳኛን፡
ብግቡእ ክመልኽ ክኢሉ። ብተወሳኺ
ሓያልን ቅልጡፍን ናይ ምርባሕ ክእለት
ይውንን።
ዳኒኤል ብቃላት ሃብታም ዝኾነ ባዕሉ
ዝፈጠሮ ቋንቋ ኣለዎ። ኣብ’ቲ ፋብሪካ
ዝነበሮ ስራሕ ብምግዳፍ፡ መጻሕፍቲ
ኣዳልዩ ነቲ ቋንቋኡ ክማሃሩ ንዝደልዩ ሰባት
ዘገልግል ቤት-ትምህርቲ ከፊቱ ይርከብ።
ኣብ 1965ዓም ኣብ መበል 65 ዓመቱ
ዝሞተ ኢድዋርድ ዳሲልቫ ዝተባህለ
ብራዚላዊ፡ ሓያል ድምጺ ይውንን ነይሩ።
ንሱ፡ ካብ ናይ ሰለስተ ኪ/ሜ ርሕቀት
ብንጹር ከስምዕ ዝኽእል ድምጺ ነይሩዎ።
ኢድዋርዶ ኣብ ግራቱ ብምዃን ነታ ኣብ
ናይ ልዕሊ ክልተ ኪ/ሜ ርሕቀት ዝነበሮ
ቤቶም ዘላ ሰበይቱ ብምድሃይ “ይመጽእ
ኣለዅ ምሳሕ ኣዳልዊ” ይብላ ነይሩ። እቲ
ምሳሕ ድማ ተዳልዩ ይጸንሖ ነበረ።

ን
ም
ቶ
ህባ ልታ

ኣብ ኣፍሪቃዊ ባህሊ ጸላኢኻ
ንጸጉርኻ እንተረኺቡ፡ ኣንጻርካ ዝቐንዐ
ሃሳይ ናይ ጥንቆላ ስራሕ ክፍጽመልካ
ይኽእል’ዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ፡
ኣሰራርሓ ጸጉሪ ኣብ ኣፍሪቃ ዕዮ
እሙናት መቕርብን ኣዕርኹን’ዩ።
ኣብ መበል 15ክዘ፡ ጸጉሪ ከም
መልእኽተኛ ኮይኑ ኣብ መብዛሕቲአን
ኣፍሪቃውያን ሕብረተ-ሰባት ኣገልጊሉ’ዩ።
ኣብ’ዘን ሕብረተ-ሰባት፡ ቅዲ ጸጉሪ
ርእሲ ከም መግለጺ ዕድመ፡ ቀቢላዊ
መንነትን ኩነታት ሓዳርን (ምርዑውን
ዘይተመርዓወን) ሃይማኖትን፡ ሃብትን
ማሕበራዊ ቦታን ይገልጽ ነይሩ’ዩ።
ኣብ ቀቢላታት ኡጎጎ፡ መንደ፡ ዎሎፍ፡
ዮሩባን ማንዲንጎን፡ ንኣብነት ዘይመሰላ
ኣዋልድ መርኣያ ዘይምምርዓወን
ርእሰን ብምልጻይ ይገልጻ ነይረን’የን።
ኣብ ናይጀርያ ዝርከብ ህዝቢ ካራሞ፡
በታ ንጸጉሪ ርእሶም ብምልጻይ ኣብ
ላዕሊ ዘትርፍዋ ተለላ ይፍለጡ’ዮም።
መበለታት ኣብ እዋን ሓዘን ንካልኦት
ሃነን ከየብላ፡ ጸጉረን ክላጸያ ዘገድድ ባህሊ
ቀቢላታት ኣፍሪቃ ’ውን ኣሎ።
እቲ ብኣባላት ክኽተል ዝግባኦ ቅዲ
ኣሰራርሓ ጸጉሪ ርእሲ፡ ብመራሕቲ እተን
ቀቢላታት ይእዘዝ ነይሩ’ዮ። መራሒ’ታ
ቀቢላ ድማ ኣብ ርእሱ ቖቢዕ ይኽደኑ
ነይሮም።
ኣፍሪቃዊ ቅዲ ኣሰራርሓ ጸጉሪ
ብዓይነት ብዙሕን ሃብታምን’ዩ። እቲ
ዝተሓላለኸ ኣገባብ ቁናኖ፡ ሰዓታት ወይ
መዓልታት ክቕጽል ዝኽእል መስርሕ’ዩ።
ጽቡቕ ቁናኖ፡ ኣብ እዋን ጽንብላት
መንእሰያት ኣብ ምስሓብ ጽቡቕ ተራ
ይጻወት።

ከምዚ’ውን
ኣሎ
ሲፋስ ፐንሳህ፡ ኣብ ከተማ ጀርመን
ከም ድምጻውን መካኒክን ዝሰርሕ
ወዲ ጋና’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ’ታ ኣብ ጋና
እትርከብ ቀቢላ “ሁሁ” ዘማሓድሮም
200ሽሕ ሰዓብቲ ኣለዉዎ።
ሲፋስ፡ ኣብ 1970ዓም’ዩ ናብ ጀርመን
ብትምህርቲ ተሰዲዱ። ኣብኡ’ውን
ንጀርመናዊት ብምምርዓው፡ ህይወቱ
ክመርሕ ጀመረ። ኣብ 1987ዓም
ንጉስ’ታ ቀቢላ ዝነበረ ወላዲኡ ምስ
ሞተ፡ ወግዓዊ ንጉስ’ታ ቀቢላ ኮይኑ
ተመዚዙ።
ኣብ ማእከል’ታ ቀቢላ ዝነብር ካልእ
ሓዉ ንሲፋስ’ኳ እንተሎ፡ ንሱ ግን
ዓኼላይ ብምዃኑን ዓኼሎት ርዅሳትን
ሕማቕ ትዕድልቲ ዘለዎምን’ዮም ዝብል
እምነት ቀቢላ “ሁሁ” ስለ ዘሎን፡ እቲ
መዝነት ንሲፋስ ተዋህቦ።
ሲፋስ ዋላ’ኳ ነቲ ስልጣን እንተተቐበለ፡
ናብ ጋና ብምኻድ ህዝቡ ብኣካል
ከማሓድር ፍቃደኛ ስለ ዘይነበረ
ግን፡ ንመዓልታዊ ንጥፈታ’ታ ቀቢላ
ብመንገዲ “ስካይፕ” ኣብ ምክያድ
ይርከብ።

ኣብ ባህሊ መንደ ሰራልዮን፡
ነዊሕን ቀጢንን ጸጉሪ ዘለዋ ጎርዞ
ንሓይሊ ህይወትን ፍርያምነትን፡
ምሉእ ጥዕና ዘለዎም ህጻናት ናይ
ምውላድን ተኽእሎ ትገልጽ። ኣብ
ካልእ ከባቢታት ድማ፡ ለጻይ ጎርዙ
ትፍቶ። ኣብ ቀቢላ ሂምባ፡ ጎራዞ
ንጸጉረን ብልኻይን ቀይሕ ሕብሪ
ዘለዎ ሓመድን ይለኽያ።
ጽዑቕን ዝተጨቓጨቐን ጸጉሪ
ዘለዋ ጎርዞ፡ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ
ፈራይትን፡ ሽሻይ ትስሕብን’ያ ዝብል
እምነት ኣሎ።
ኣብ ኣፍሪቃዊ ባህሊ ጸጉሪ ርእስና
ልክዕ ከም’ቲ ንጽባቐኣዊን ማሕበራውን
ክብሪ ዘበርኽ፡ ንሃይማኖታዊ ክብሪ’ውን
ይድርዖ’ዩ። ብዙሓት ኣፍሪቃውያን፡
ጸጉሪ ምስ መሎኮታዊ ህላወ ሰባት
የራኽብ’ዩ ዝብል እምነት ኣለዎም።
ብመሰረት እዚ እምነት፡ ጸጉሪ ርእሲ
እቲ ዝበረኸን ዝኸበረን ኣካል ወዲ ሰብ
ብምዃኑ፡ ብቐረባ ምስ መለኮት ክራኸብ
ዝኽእል ኣካል’ዩ። ስለ’ዚ፡ ሓንቲ ጸጉሪ
ትኹን ኣብ ምትሕልላፍ ሃሳይን ጠቓምን
መልእኽቲ ዓቢ ግደ ከም ዘለዋ ይእመን።
ስራይን መዐንዘዝን ኣብ ምትሕልላፍን
ምክልኻልን።
ካብ ዓይኒ ንምክልኻል፡ ብዙሓት ኣብ
ጸጉሮም ክታብ ወይ ካልእ መከላኸሊታት
ይኣስሩ’ዮም።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣፍሪቃ
ምስ ጸጉሪ ርእስና ዝተኣሳሰሩ ብዙሓት
ማሪታዊ እምነታት ኣለዉ። ጸጉሪ ምስ

ተቖርጸ ክጽብቕን ክነውሕን፡ ወርሒ ኣብ
ምልእታ ክቑረጽ ኣለዎ።
ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ እዋን፡ ንሓደ
ሰብ ጸጉሪ ርእሱ ክቝንኑ የብሎምን።
ሓዲኦም ምእንቲ ከይመውት።
ነፍሰ ጾር፡ ጸጉሪ ካልኦት ክትቍንን
የብላን።
ኣብ መመሸጥ ዝተረፈ ጸጉሪ፡
ተኣኪቡ ክነድድ ኣለዎ። ጸላእትኻ
ኣንጻርካ ንዝቐንዐ መዐንዘዚን ስራይን
ከይጥቀሙሉ።
ደቂ ኣንስትዮ፡ ጸጉሪ ደቂ ተባዕትዮ
ክላጽያ የብለንን።
ወላዲኡ ዝሞቶ፡ ጸጉሪ ካልኦት ክላጺ
የብሉን።
ንቖናኒትክን፡ ቀምቃሚኻን ስርሖም
ምስ ዛዘሙ፡ ከተመስግኖም የብልካን።
ሕማቕ ፋል ስለ ዝኾነካ።
ጸጉሪ ርእሲ፡ ኣብ ቃልዕ ክቚነንን
ክዝርገፍን የብሉን።

ኣጋጣሚዶ ትብልዎ
ኣብ 1998ዓም ኣብ ዞባ ካሳይ ዲ.ሪ.ኮንጎ፡ ኣብ መንጎ ክልተ
ጋንታታት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ እናተኻየደ እንከሎ፡ ሃንደበት
ኣብ’ቲ ሜዳ ብዝወደቐ በርቂ 11 ተጻወትቲ ሞይቶም።
እቶም ተጻወትቲ ብምልኦም ኣባላት ሓንቲ ጋንታ’ዮም
ነይሮም። ኣባላት’ታ ኣንጻር ጋንታ ግን፡ ዝኾነ ዝጥቀስ ጉድኣት
ኣይወደቖምን። ነቲ ጸወታ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ደገፍቲ እታ
ዝተሃስየት ጋንታ፡ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ጋንታና ናይ ጥንቆላ
ስራሕ ተፈጺሙ ብምባል፡ ኣብ’ቲ ሜዳ እምባጋሮ ተፈጠሩ።
ብዙሓት ድማ ግዳያት ኴይኖም።

ዛንታ
ስእሊ
ዛንታ ስእሊ
ዓርሞሽሽ መርከብ ታይታኒክ ኣብ ሚያዝያ 1912ዓም ምስ ጠሓለት፡ ንጽባሒታ
ጋዜጣ “ኢቪኒን ኒውስ” ነቲ ዘሕዝን ወረ ምስ ዘርገሐትን ህዝቢ ነታ ጋዜጣ
ብምዕዳግ ተኣኪቡ እንከሎ እተርኢ ስእሊ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ካብ 1 ክሳብ 3 ሓምለ 2017 ኣብ ኣስመራ
ንዝተኸብረ ዝኽሪ ሰሙን ኣፍሪቃ 2017
ኣብ መንጎ ኤምባሲታት ሃገራት ኣፍሪቃን
ኤርትራውያን ጋንታታትን ምሕዝነታዊ
ውድድራት ስፖርት ምክያዱ ህዝባዊ
ርክባት ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ
ኣፍሊጡ፣
ኣብቲ ንኤምባሲታት ምስሪ፡ ሱዳን፡
ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ደቡብ ሱዳንን ጅቡቲን

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ብድሆን ቶኮርን ነጥቢ
ተማቒለን
ዓወትን ማዕረ ውጽኢትን ዘዋጽኣ ብድሆ፡
ምስታ ምዕዋት ጥራይ ዘገድሳ ዝነበረ ቶኰር
ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማዕረ ተፈላልያ፣
ኣብቲ ካብ ፈለማ ተመጣጣኒ ዝዀነ
ጸወታ ዝተራእዮ ግጥም፡ ተጻወትቲ ቶኰር
ዝሓሸ ናይ ምጥቃዕ ሓይሊ ወኒኖም
ብተደጋጋሚ ናብ ልዳት ብድሆ ይጽግዑ
ነይሮም፣
እቶም ኣብ ዝሓለፈ ጸወታታት ኣዝዩ
ጥበብ ዝተሓወሶ ብቕዓት ዘንጸባርቑ ዝነበሩ
ተጻወትቲ ብድሆ፡ ኣብዚ ጸወታ ዝተረበሹ
ክመስሉ ጥበቦም ኣይግድን፣ እንተኾነ
ዓንዲ ልዳት ሃሪማ ዝተመልሰት ሓዊስካ
ጽቡቓት ፈተነታት ካብ ምክያድ ግና ዓዲ
ኣይወዓሉን፣ ጸወታ ኸኣ ብዘይ ሸቶ ናብ
ዕረፍቲ ኣምረሐ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ እቲ ኣብ ቀዳማይ
ዙርያ ጸወታ እዘን ጋንታታት ካብ ማዕዶ
ኣብ ልዕሊ ቶኰር ቀሊዑ ሸቶ ዘመዝገበ
ኣከፋፋሊ ኣቤል ተወልደ ናይ ብድሆ፡
ኣብዚ ጸወታ’ውን ነቲ ብተደጋጋሚ ካብ
ቦታኡ ዝወጽእ ዝነበረ ሓላው ልዳት
ቶኰር መዝሚዙ፡ ካብ ከባቢ 35 ሜትሮ
ቀሊዑ መሪሕነት ጋንታኡ እተትሕዝ ሸቶ
ኣመዝገበ፣
ተጻወትቲ ቶኰር ዝተመዝገበቶም ሸቶ
ከሕውዩ ውሁድ ጸወታ ብምንጽብራቕ
ናብ ልዳት ኣንጻር ጋንታኦም ተጓየዩ፣ ናይ
ማእዝን ቅላዕ ረኺቦም ምስ ተቐልዐት ከኣ፡
ተቐይሩ ዝኣተወ ኣጥቃዒ ብድሆ ተመስገን
ክፍላይ ኵዕሶ ብኢዱ ስለ ዝተንከፋ፡
ማእከላይ ዳኛ ዳንኤል ባህታ ኣብ ልዕሊ
ብድሆ ቅላዕ መቕጻዕቲ ሃበ፣ ተመስገን ድማ
ኣቐዲሙ ብጫ ካርድ ወጺእዎ ብምንባሩ
ብካልኣይቲ ብጫ ካርድ ካብ ሜዳ ተባረረ፣
ኣከፋፋሊ ቶኰር ዮናስ ድማ ብውሕሉል
ጥበብ ንቕላዕ መቕጻዕቲ ናብ ሸቶ ለወጣ፣
ጸወታ ከኣ ብማዕረ ውጽኢት 1ብ1 ቀጸለ፣
ተጻወትቲ ብድሆ ካብቲ ንቡር ጸወታኦም
ወጺኦም ዘይእሩም ጸወታ ብምንጽብራቕ
ጎነጽ ሓወሱ፣ ምስ ክልተ ብጫ ናይ
ተመስገን ሓዊስካ ኸኣ ሸውዓተ ብጫ ካርድ
ተመሺቱሎም፣ ተጻወትቲ ቶኰር ነዚ ናይ
ሓደ ተጻዋታይ ሃጓፍ ክጥቀምሉ ዝጸዓርዎ
ፍረ ኣይሃበን፣
ብፍላይ ኣብ ምዝዛም ጸወታ ሓንቲ
መዐወቲት ሸቶ ተገድሶም ነበረት፣ እንተኾነ
ማእከላይ ዳኛ ፊስካ ነፍሐ፣ ጸወታ ድማ
1ብ1 ተዛዘመ፣
ጋንታ ብድሆ 12 ነጥቢ ኣዋህሊላ
ብምንባራ ሓንቲ ነጥቢ ወሲኻ ነዚ ውድድር
ጌና ሓደ ጸወታ ተሪፍዋ እንከሎ ምዕዋታ
ኣረጋጊጻ ኣላ፣
ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር
ጋንታታት ባርዕን ብድሆን እየን ተራኺበን፣
ኣብቲ ህልኽ ዝመልኦ ጸወታ ጋንታ ባርዕ
ካብታ ብሸቶ ትመርሕ ዘላ ፍትሓዊት
ተወልደን ትዕግስቲ ኣብርሃለይን ክልተ ሸቶ
ረኺባ 2ብ0 ተዓዊታ፡ ነጥባ ናብ 13 ክብ
ኣቢላ ነዚ ውድድር ትመርሖ ኣላ፣
ኣዅዋር ድማ ብ12 ነጥቢ ትስዕባ፣
ኣብ ጉታ ገመድ ባርዕ 2ብ1 ንኣዅዋር
ክትስዕራ እንከላ፡ ቶኰር 2ብ0 ንብድሆ
ስዒረን ንፍጻመ ክራኸባ እየን፣
ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ባርዕን
ብድሆን ክራኽባ እየን፣ ኣብ ‘ኣስቲ’ ሓፈሻዊ
ነጥቢ ቀዳማይ ደሴ ተወልደ ኣዅዋር፡
ዳንኤል ተኽሉ ናይ ቶኰር ካልኣይ፡ ዓምራ
ኑር ናይ ባርዕ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም
ፈጺሞም፣
ዮውሃንስ ሃብተገርግሽ
(ጆንሜራ)
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ሃገራዊ ፈደረሽን ተኒስ ባይታ ኤርትራ
ከም መቐጸልታ ናይቲ ውድድራት ተኒስ
ባይታ ካብ ደረጃ ውድድራት ህጻናት
ንምምዕባሉ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕርታት
ሽዱሽተ ዞባታት ዝሳተፋኦ ናይ ህጻናት
ውድድር ክሊ ዕድመ 11 - 14 ኣብ
ኣስመራ ሜዳ ደምበ ሰምበል የካይድ
ኣሎ፣
እቲ ትማሊ ዝጀመረን ክሳብ 8 ሓምለ
ዝጸንሕን ሃገራዊ ውድድር ህጻናት፡
ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን ተኒስ ባይታ
ኤርትራ ኣቶ ተወልደ ተኸስተ ኣብ ዘስሞዖ
መኽፈቲ ቃል፡ ዕላማ ናይቲ ውድድር
ኣብ ዞባታት ንዘሎ ዓቕሚ ተካእቲ
ተጻወትቲ ንምልላይ ምዃኑ ብምሕባር፡
ኣገዳስነቱ ኪኖ ሃገራዊ ውድድር ኣብቶም
ተካኣቲ ህጻናት ፍቕሪ ናይቲ ዓውዲ
ስፖርት ብምስራጽ በቲ ዓውደ ስፖርት
ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሕሉ ባይታ
ንምጥጣሕ ምዃኑ ገሊጹ፣

ሻምፕዮን
ኵዕሶ ሰኪዔት
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ሜዳ ቦቾፊላ
ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኣውዲቕካ
ምሕላፍ ሻምፕዮን ኵዕሶ ሰኪዔት ዞባ
ማእከል፡ ሲቲ ሰንተር ንኻልኣይ ግዚኣ
ክትዕወት እንከላ፡ ዓምበርበብ ድማ ምስ ማይ
ተመናይ ተመዓራርያ፣
ፈለማ ጸወታ ዘካየዳ ሲቲ ሰንትርን ሳዋን
እየን፣ ጋንታ ሳዋ ድማ ንናይ ቀዳማይ
እብረ ጸወታኣ 29ብ18 እያ ተዓዊታትሉ፣
ኣብ ካልኣይ እብረ ግና ሲቲ ሰንተር እያ
ካብ ድሕረት ተበጊሳ ብድምር ውጽኢት
50ብ47 ክትዕወት ክኢላ፣
ማይ ተመናይን ዓምበርበብን ኣብ ዘካየዳኦ
ግጥም ዓምበርበብ 62ብ55 ተዓዊታ፣

ከምኡ’ውን ንጋንታታት ኮሚሽን ባህልን
ስፖርትን፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ቤት
ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዘሳተፈ
መደብ ንኵዕሶ እግሪ፡ ኵዕሶ መርበብ፡ ተኒስ
ሰደቓን ቼስን ዘጠቓለለ ውድድራት መሳጢ
ተወዳዳርነት ዝተንጸባረቖ’ዩ ነይሩ፣

ሃገራዊ ውድድር ቴኒስ ባይታ ህጻናት

ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድራት ድማ
ብኵዕሶ እግሪን መርበብን ኤምባሲ
ሱዳን ክትዕወት እንከላ፡ ብውልቂ ኣብ
ዝተኻየዱ ውድድራት ሰደቓ ቴኒስ ካብ
ደቂ ተባዕትዮ ኢሳቕ ኣርኣያ፡ ሱዳናውያን
ዛብጥ መሓመድን ፈክሪ ኣልሓሰንን፡ ካብ
ደቀንስትዮ ድማ ሳሮን በረኸት፡ ዮዲት
ተኽሉን ሰላማዊት ጌታቸውን ተዓዊተን፣
ኣብ
ውድድራት
ቼስ፡
ኣዳም
ተኽለሃይማኖት ካብ ወጻኢ ጉዳያት፡ ፋርስ
መሓመድ ዓወድ ካብ ኤምባሲ ሱዳንን
ዝቡይ ኢድሪስ ድማ ካብ ዞባ ዓንሰባን
ዕዉታት ኮይኖም፣

ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ
ማእከል ቀጺሉ

ኣብዚ ብክኢላታትን ኣሰልጠንቲ ናይቲ
ዓውዲ እናተኣለየ ኣብ ክልተ ደረጃታት
ዕድመ (catagories) ኣብ ክሊ ዕድመ
11-12 ከምኡ’ውን 12-14 ብኽልቲኡ

ተወሳኺ
+ ኤቨርተን፡ ንዋይን ሩኒ ካብ
ማንቸስተር ዩናይትድ ክትዕድግ መደብ
ከምዘለዋ ተሓቢሩ፣ ብመሰረት ጸብጻብ
ቢቢሲ፡ እቲ ወዲ 31 ዓመት ኣጥቃዒ
ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብቐዋምነት
ይስለፍ ብዘይምህላዉ ናብ ካልእ ክለብ
ክሰጋገር ከምዝኽእል ይንገር፣ ቻይናውያን
ክለባት ኣብ ልዕሊ እቲ እንግሊዛዊ ዘለወን
ኣተኵሮ ብምግላጽ ተደጋጋሚ ጻውዒት

ምሕዝነታዊ ስፖርታዊ ውድድራት ብምኽንያት
ዝኽሪ ሰሙን ኣፍሪቃ 2017

.

.

ከቕርባሉ እኳ እንተተሰምዓ፡ ሩኒ ግና ካብ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ክወጽእ
ከምዘይደሊን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ
ድማ ጽቡቕ ከምዘሎን ኪንዮ ምሕባር
ተወሳኺ ቃል ኣይሃበን፣ ኣብ ነሓሰ 2004
ካብ ኤቨርተን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ
ዝተሰጋገረ ሩኒ፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት
ኣብ 15 ጸወታታት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ጥራይ እዩ ብቐዳምነት ተሰሊፉ፣ ሩኒ
ክሳብ 2019 ምስ ማን ዩናይትድ ዘጽንሖ
ውዕል ኣለዎ፣
+ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ክለብ
ባርሴሎና
ሊዮነል
መሲ፡
ኣብታ
ካታሎናዊት ክለብ ክሳብ 2021 ዘጽንሖ
ሓድሽ ክታም ከንብር ምስምምዑ ክለቡ
ባርሴሎና ኣፍሊጣ፣ ኣብ ሸዊት ዕድሚኡ
ናብ ባርሴሎና ዝተጸምበረ እዚ ወዲ 30
ዓመት ኣርጀንቲናዊ፡ ፈላሚ ጸወታኡ
ካብ ዘካየደሉ ዓመተ 2004 ጀሚሩ ክሳብ
ለይቲ ሎሚ 583 ጸወታታት ኣካይዱ፡
507 ሸቶታት ድማ ኣመዝጊቡ፣
+ ኣጥቃዒ ክለብ ቸልሲ ታሚ ኣብርሃም
ናብ ስዋንሲ ምስግጋሩ ተሓቢሩ፣ ዝሓለፈ
ዓመተስፖርት ናብ ብሪስቶል ዝተሰጋገረን

ጾታታት ዝካየድ ውድድር 24 ደቀንስትዮ
ዝርከባኦም 48 ህጻናት ክሳተፉ መደብ
ውድድር ተሰሪዑሎም ኣሎ፣
** ** **

.
ኣብ 48 ጸወታታት 26 ሸቶታት ዘቑጸረን
ኣብርሃም፡ ምስ ስዋንሲ ንሓሙሽተ
ዓመታት ክጻወት ክታሙ ኣንቢሩ ኣሎ፣
+
ብራዚላዊ
ኣከፋፋሊ
ክለብ
ዎልፍስበርግ ሉዊዝ ጉስታቮ፡ ብ8 ሚልዮን
ዩሮ ናብ ማርሴ ምስግጋሩ ተሓቢሩ፣
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ኣብ ሊግ 1
ፈረንሳ ሓሙሻይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ
ዝፈጸመት ማርሴ ንኽንደይ ዓመታት
ማልያኣ
ከምዝወዲ
ኣይሓበረትን፣
ኣብ 2013 ምስ ባየር ሙኒክ ዋንጫ
ሻምፕዮንስሊግ ኤውሮጳ ዘልዓለ ወዲ
29 ዓመት ጉስታቮ፡ 41 ግዜ ንብራዚል
ተሰሊፉ፣
+ ምስ ሪያል ማድሪድ ዝጸንሖ ውዕል
ዘብቅዐ ተኸላኻሊ ፐፐ፡ ብናጻ ናይ
ምስግጋር መስርሕ ናብ ቱርካዊት ክለብ
በሺክታሽ ግዒዙ፣ እዚ ወዲ 34 ዓመት
ተጻዋታይ፡ ኣብ 2007 እዩ ካብ ፖርቶ ናብ
ሪያል ማድሪድ ተሰጋጊሩ፣ ብሓፈሻ 350
ጸወታታት ዘካየደ ፐፐ፡ ሰለስተ ግዜ ዘውዲ
ላሊጋ ክደፍእ ክኢሉ እዩ፣ ብተወሳኺ፡
ሰለስተ ግዜ እውን ጽዋእ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ከልዕል ክኢሉ እዩ፣

ውድድር ሱፐር ዲቭዥን ኤ ዞባ ማእከል
ትማሊ ሰሉስ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ
ብዝተኻየደ ክልተ ግጥማት ቀጺሉ፣
ደንደን ንኣልታሕሪር ብገፊሕ ክትረትዓ
እንከላ ኣስመራ ቢራን ኣኽርያን ድማ ነጥቢ
ተማቒለን፣
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ. ቐትሪ ጀሚሩ
ዝተኻየድ ግጥም ኣብ ሞንጎ ኣስመራ ቢራን
ኣኽርያን እዩ ነይሩ፣ ኣኽርያ ኣብ መበል
53 ደቒቕ ብመገዲ መሓመድ ኣሕመድ
ብዘቑጸረታ ሸቶ ድማ መሪሕነት ሒዛ፣
ጸወታ ኣብ ኣጋ ምዝዛሙ ድማ ተቐይሩ
ዝኣተወ ናጋ መሓሪ ንጋንትኡ ኣስመራ
ቢራ ማዕረ ትገብራ ሸቶ ብምምዝጋብ እቲ
ግጥም 1ብ1 ክዛዘም ኣኽኣለ፣
ድሒረን ዝተጻወታ ደንደንን ኣልታሕሪርን
እየን፣ ደንደን፡ ድሕሪ ብዙሕ ፈተነታት ካብ
ኣከፋፋሊ ዮሃና ንጉሰን ተስፋይ ተሾመን
ብዘቑጸረተን ሸቶታት 2ብ0 መርሐት፣
ኣብ ካልኣይ እብረ፡ ተስፋይ ተሾመን
ሮቤል
ኪዳነን
ተወሰኽቲ
ሸቶታት
ብምምዝጋቦም ጋንታኦም 4ብ1 ክትዕወት
ኣኽኣሉ፣ ኣልታሕሪር ነታ መምለሲት
ገዛ እትኾና ሸቶ ካብ ፍጹም ኪሮስ እያ
ኣመዝጊባታ፣
ግጥም ሻምፕዮን ሱፐር ዲቭዝን ኤ
ሎሚ ዕዳጋ ሓሙስ ምስ ገጀረት ከምኡ
ድማ ኣዱሊስን ኩባንያ ሰምበልን ብዘካይዳኦ
ግጥም ክቕጽል ምዃኑ ጸብጻብ ለተብርሃን
ወ/ኣረጋይ ይውስኽ፣

ሞቕሽሽ
ሓለቓ ጋንታ ኣንዶራ ሊልደፎንስ
ሎማ፡ ቁጽሪ ናይቲ ኣብ ናይ ጸወታ
ኵዕሶ እግሪ ዘመኑ ምስ ተጻወትቲ
ኣንጻር ጋንታኡ ዝተቐያየሮ ማልያ
ልዕሊ 600 ብምዃኑ ኣቓልቦ መራኸቢ
ብዙሃን ስሒቡ፣ እዚ ገዲም ተጻዋታይ፡
ነተን ዝተቐያየረን ማልያታት
ኣብ ኣርማድዮ ክዳውንቲ ብስሩዕ
ኣንቢርወን ይርከብ፣ ገለ ካብተን
ዝዓቀበን ማልያታት ናይ ሮናልዶ፡
ሩኒን ኢብራሂሞቪችን ይርከቦ፣

ሳጋን፡ ካብ ቱር ደ ፍራንስ ናይ ምግላፉ ውሳነ ተቐቢሉ፥ ከምዘይበደለ ድማ መጕቱ
ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሓሙሻይ
መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ፡ ተቐዳዳማይ
ኣስታና ፋብያን ኣሩ ተዓዋቲ ናይቲ
መድረኽ ክኸውን እንከሎ፡ ብ20 ካልኢት
ድሒሩ ውድድሩ ዝፈጸመ ክሪስቶፈር
ፍሩም ድማ ንቶማስ ግራይንት ብ12
ቀዲሙ ብውህሉል ግዜ ብጫ ማልያ
ሒዙ፣ እንተኾነ፡ እቲ ንማዕከናት ዜና
ዝበሓተ ዜና፡ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ኣብ
ልዕሊ ማርክ ካቨንድሽ በደል ብምፍጻሙ

ካብ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ዝተኣለየ
ፒተር ሳጋን ዝሃቦ ርእይቶ እዩ፣
ሓደ ካብ ውሩያት ተቐዳደምቲን
ተዓዋቲ ሳልሳይ መድረኽ ናይዚ
ውድድር ዝኾነን ሳጋን፡ “ንውሳነ ዩሲኣይ
ኮምሽነር እቕበል፣ ምኽንያቱ ኣብቲ
ውሳነ ዝገብሮ ነገር ስለዘየለ፣ እቲ ዝኸፍአ
ነገር ተቐዳደምቲ ብምውዳቖም እዩ፣
ካቨንድሽ እውን ተሃስዩ፣ ኣብ ዝሓጸረ
እዋን ሓውዩ ናብ ጸወታ ክምለስ እትስፎ፣
ብዝኾነ እቲ ቮላታ ኣዝዩ ሓያል እዩ
ነይሩ፣ እቲ ጠንቂ ኣነ ምዃነይ ተነጊረ፣
ከም ኩሎም ተቐዳደምቲ ቦታ ንምሓዝን
ንምዕዋትን እንህር ነይረ፣ ዝፈጸምክዎ

ነገር ድማ የለን” ክብል ተዛሪቡ፣
ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝቐልጠፉ
ተቐዳደምቲ ዝኾነ ማርክ ካቫንድሽ
ኣብ ቱር’ዲ ፍራንስ 30 ናይ መድረኽ
ዓወት ብምምዝጋብ ካልኣይ ዝበዝሐ
ናይ መድረኽ ዓወት ዘለዎ ተቐዳዳማይ
ዳይመንሽን ዳታ እዩ፣ ካቨንድሽ ኣብዚ
ዙር ከም ቀንዲ ዕላማ ሒዝዎ ዘኣተወ
ድማ ነቲ 34 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት
ብምምዝጋብ ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዐ
በልጁማዊ ኤዲ ምኽሲ ንምምዕርራይን
ንምቕዳምን እዩ፣
ትማሊ ምስ መራኸቢ ብዙሃን ቃለ
መሕትት ዘካየደ ካቨንድሽ፡ “ሻምፕዮን

ዓለም ዝኾነ ሳጋን ካብ ውድድር ቱር ደ
ፍራንስ ክባረር ዘሕዝን እዩ፣ ኣነ ካብዚ
ውድድር’ዚ በቲ ዝገጠመኒ ማህሰይቲ
ተኣልየ ኣለኹ፣ እቲ ውሳነን ፍጻመን
ንጹር ስለዝኾነ ተወሳኺ ቃላት የብለይን፣
ኣብ ልዕሊኡ ከኣ ቅርሕንቲ የብለይን”
ክብል ተዛሪቡ፣
ክለብ ናይቲ ሽዱሽተ ግዜ ተዓዋቲ
ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ክኸውን
ዝኸኣለ ተቐዳዳማይ ሳጋን ዝኾነ ቦራሃንስግሆር ንውሳነ ናይቲ ኮምሽነር
ዩሲኣይ ብትሪ እኳ እንተተቓወመት፡
ይግባይ ከምዘይትብል ግና ትገልጽ፣
** ** **

ሓዳስ

ኤርትራ

ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣስገደት ወልደሚካኤል፡ በዓልቤተይ ኣቶ ከሰተ
እምባየ ገብረሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሰ

ልሄም
ቤተ ኤል
ኑ
ት
ዳዊ ነት ኣማ
ብ
ዳሃ
እም

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል
ኣቶ ገብሪሂወት ወልዱ ብወኪሎም ወ/ሮ ልዋም
ገብሪሂወት ወልዱ ኣቢሎም፡ ወድና ሜሮን ገብሪሂወት
ወልዱ ስለዝተሰውአ፡ ኣይተመርዓወን ውላድ’ውን
የብሉን፡ ኣነ ምስ ኣደኡ ወ/ሮ ርሻን ነጋሲ ጥራይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
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መበል 26 ዓመት ቁ.264

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ድባርዋ

ታደ

መንደፈራ

ወ/ሮ ፍረወይኒ በርሀ ገብረሚካኤል፡ ወለድና ኣቶ
በርሀ ገብረሚካኤል መንገሻን ወ/ሮ ዘነበች ወርቁ
ተስፋማርያምን ስለዝሞቱ፡ ኣነ 1 ሓወይን 2 ተተካእቲ
ደቂ ስዉእ ሓወይ ሃይለማርያም በርሀን፡ ኣብ ዝንቃሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣

ወ/ሮ መኣዛ ርእሶም፡ በዓልቤተይ ኣቶ ኣፈወርቂ
መንግስቲኣብ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቀይ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/7/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ቤትገብርኤል
ከሳሲ ኣቶ ሃይለ ዑቕቡ ወልደማርያም፡ ተኸሳሲት
በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ መድህን ገብረማያም ድሃይ
ስለዘይብለይ ተጸዊዓ ጉዳይና ናብ ዘመድ ሽማግለ
ይመረሓለይ ስለዝበለ፣ ን29/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።
ኣብዚ ዝተባሃለ መዓልቲን ሰዓትን ምስዘይትቐርብ
መጋብኣያ በቲ ዝጥዕም መገዲ ክኻየድ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጋዴን
ወ/ሮ መርሃዊት ክፋለማርያም ወልደገብሪኤል፡
በዓልቤተይ ኣቶ ሃብቶም ናይዝጊ ሓጎስ ካብ 2014
ክሳብ ሎሚ ድሃይ ስለዘይብለይ ይጸዋዓለይ ስለዝበላ፣
ን26/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓሊብመንተል
ወ/ሮ ደስታ ዓይቡ
ስምኦን ገርጊስ ሮመዳን
ስለዘይብለይ፡ ተጸዊዑ
ክውድኣለና ስለዝበላ፣
ይቕረብ።

ምስማይ፡ በዓልቤተይ ኣቶ
ን8 ዓመት ዝኣክል ድሃይ
ጉዳይ ሓዳርና ብፍትሕ
ን24/7/17 ኣብ ቤ/ፍ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣውጋሮ
ከሳሲ ሰይድና ሓምድ ሸካይ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ሰለሙን
ሓጎስ ዑቕበ፡ ንጹር ኣድራሻ ስለዘይብሉ ን13/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ኣስቴር ኣስመላሽ ገብረክርስቶስ፡ ኣደና መም/
ኣብርሃት ተስፋዝጊ ዘርኣብሩኽ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተኣስመራ
ወ/ሮ ትበርህ ገርግሽ ፍስሓጽየን፡ ወላዲትና ወ/ሮ
ምልእቱ መጎስ ዘርእዝጊ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1
ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ መብራት ተስፋ ሃይለ፡ በዓልቤተይ ኣቶ
ሃብትኣብ ስብሃቱ ግርመ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኢትዮጴያ ገብረስላሴ፡ በዓልቤተይ ፍስሓጽዮን
ገብረታትዮስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ወረስቲ ናይ ኣብኦም ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/7/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዮውሃንስ ተወልደ ገብሩ፡ ኣደና ወ/ሮ ለተኺዳን
መረሳ ንጉሰ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ ጸጸራት
ኣቶ መሰረት ዮውሃንስ፡ በዓልቲቤተይ ወ/ሮ ኣበባ
ገብርኣብ ኣብርሃ ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 10 ደቅና ወረስቲ ናይ ኣደኦም
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲጓዕዳድ
ኣቶ ደብረጼን ገብረእየሱስ ተሰማ፡ ወላዲና
ገብረእየሱስ ተሰማ እምነቱ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 6
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሶልያና ዓንደሚካኤል ኣብርሃም፡ ተጸዋዒ ኣቶ
ኢዩብ ዘካርያስ ሙሴ ንሓዳርኩም ዝምልከት ክሲ
ቀሪብልካ ስለ ዘሎ፡ ን28/7/17 ብኣካል ወይ ብወኪልካ
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ደቂሽሓይ
ኣቶ ግርማይ ገብረ ረድኢ፡ ወለድና ኣቶ ገብረ
ረድኢ ምስግናን ወ/ሮ በላይነሽ ገ/ልኡል ስለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/7/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ኣብ መንጎ ወ/ሮ ሙዚት ኣሮን ተኽለገርግሽ፡
ተጸዋዒት ወ/ሮ ኣሚና ሽመይ ስዒድ ናይ ትግባረ
ውዕል መሽጣ ክሲ ተኸፊቱ ስለዘሎ፡ ተጽዋዒት ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪላ ን28/7/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረባ።
ጀርናዲ ዑቕባሚካኤል ግደ፡ ብመንገዲ ሞግዚታ
ኣቢላ ጀርናዲ ዑቕባሚካኤል ግደ ምባል ተሪፋ፡
መርሃዊት ዑቕባሚካኤል ግደ ተባሂሉ ይተኣኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/7/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ምልክታ ጨረታ
ኩባንያ ህንጻ ሰገን ንኣብ ትሕቲኡ ዘለዋ ካፈተርያታት ዝኸውን ኣሕምልቲ (ድንሽ፡ሽጉርቲ፡
ኮሚደረ፡ካውሎን ፡ካሮትን) ሽሮን በርበረን ኣወዳዲሩ ሰሙናዊ ቀረብ ንዝቕርቡ ግዱሳት
ተጫረትቲ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም ነጥብታት፦
1. ናይ 2016 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎ ምስ ቅዳሕ መንነት ግብሪ ናይ 2016
ዝኸፈለን።
2. ተጫራቲ ብውሑዱ ናይ 5 (ሓሙሽተ) ዓመታት ተመኩሮ ዘለዎ።
3. ናይ ጨረታ ሰነድ ናቕፋ 50.00 (ዘይምለስ) ብምኽፋል ካብ ቤት ጽሕፈት ኩ/ህ/ሰገን
ክፍሊ ፋይናንስ ምውሳድ ይከኣል።
4. ተጫራታይ ናይ ጨረታ ዘቕረቦ ዋጋታት ብሰታሪት ብግቡእ ዓሺጉ ንማእከላይ ቤት
ጽሕፈት ክፍሊ ፋይናንስ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት የረክብ።
5. ተጫራቲ ንመኽበሪ ጨረታ ንኣሕምልትን ናይ ናቕፋ 100,000.00 ንሽሮን በርበረን
ናቕፋ 50,000.00 ቸክ (C.P.O) ዝምለስ የቕርብ።
6. ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወድአ ወይ ዘይምልከቶ ሙዃኑ መረጋገጺ ከቕርብ ዝኽእል።
7. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋ.ሓ.ኤ ካብ ዝወጸሉ 10 ተኸታታሊ ናይ ስራሕ መዓልታት
ክፉት ኮይኑ ኣብ መበል 11 መዓልቲ ሰዓት 9፡00 ቅ.ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን
ወከልቶም ኣብ ዘለውሉ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈትና ይኽፈት።
8. ኩባንያና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተደኣ ረኺቡ ነዚ ጨረታ’ዚ ብኸፊል ወይ ብሙሉእ ናይ
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ኩ/ህ/ሰገን
ጎ/ብድሆ ቁ.ገዛ 50-52

ኣበባ ቤትምህርቲ ቋንቋ
ብዝተወደበ ኣገባብ ነዞም ዝስዕቡ ዓይነታት ትምህርቲ ቀሪብልኩም ኣሎ።
1. ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንዘለው ተማሃሮን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ክእለቶም
ከማዕብሉ ንዝደልዩ ኣብ ግምት ዘእተወ
2. ካብ ዓቕሚ ወይ ብቕዓት ተማሃሮ ዝብገስ
3. ብዝተፈላለዩ ንተማሃሮ ዘሳትፍን (interactive) ሰሓብቲ ኣገባብ ዝተዳለወ
4. ምስማዕን ምዝራብን ብቕዓት ክብ ዘብል
5. ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ክእለት ዝምህርን ዘማዕብልን
6. ብምዕቡል ዲጂታል ኮምፒተራዊ ኣስራርሓ ዘማእከለ
7. ኣብ ሰሙን ሓሙሽተ ሰዓታት
ምዝገባ ጀሚርና ኣለና
ኣድራሻና ጎደና ብድሆ ፊት ሳንሻይን ሆቴል
ቴሌ 07165472 ወይ 07162410 ወይ 111546 ብምድዋል ተወከሱ

ሓዳስ

ኤርትራ

the client.
Controls downtime by ensuring the best techniques are being used to repair breakdowns
Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including leading Field Level Risk
Assessment (FLRA) and proper use of the appropriate PPE. Report any safety issues/incidents
Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other rules and standards as
directed. Identifies any hazards in the work place.
Assist with parts and supply stocks by carrying out regular stock takes and ordering replacements
as required.
Install electrical wiring, lighting fixtures and electrical control and distribution equipment (lights;
alarms; electrical panels; switches; circuits; sockets).
Inspects electrical power tools and other equipment and records in log book and register on a
weekly & monthly basis.

•
•
•

VACANCY ANNOUNCEMENT

•

Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following position for Bisha site project;

•

Position : HME Drill Mechanic
Department: Engineering
Number required (1)

•

1.

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Planning
•
Follows the “Planned Maintenance Schedule”.
Implementation of the plan
•
Identify the highest priority for each day and focus on completing relevant tasks.
•
Ensures good housekeeping.
•
Carries out actual maintenance and repairs of Drill Rigs in an efficient and effective way in order to
minimize downtime.
•
Performs regular inspections in order to detect potential problems before they cause breakdowns.
•
Minimizes downtime by ensuring the best techniques are being used to repair breakdowns.
•
Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including leading Field Level Risk Assessment
(FLRA) and proper use of the appropriate PPE. Report any safety issues/incidents.
•
Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other rules and standards as directed.
Identifies any hazards in the work place.
•
Conducts preventative maintenance on the Drill Rigs by checking engines; motors; pneumatics; hydraulic
systems by following diagrams, sketches, operation manuals, manufacturer’s instructions and engineering
specifications. Troubleshooting malfunctions.
•
Carries out “Fault finding” by using precision measuring and testing instruments.
•
Removes defective parts by using hoists, cranes and hand and power tools. Examines form and texture of
parts to determine causes of failure.
•
Determines changes in dimensional requirements of parts by using rulers; calipers; micrometers; and other
measuring instruments.
•
Understands and is familiar with basic hydraulic systems.
•
Attends technical and other training as required by supervisor.
Writing Reports and Data Control
•
Compile daily; progress reports as requested
Qualifications:
•
Formal Trade for Expats (Diesel mechanic / Auto electrician)
•
Grade 12 for locals
Knowledge and Experience:
•
3 - 5 years relevant experience
Technical Skills
•
Computer Literacy (MS Office – Intermediate, )
•
Attention to detail
•
Analytical skill
•
Mechanical & Electrical experience
•
Problem solving skill
•
Supervisory experience
Behavioral Skills
•
Communication (English)
•
Assertiveness, Self-motivation
•
Interpersonal Relations
•
Integrity, High level of accuracy, Discretion
•
Prioritizing skills & multi-skilling
•
Ability to work towards strict deadlines
Position: Pump Fitter
Department: Engineering
Number required (1)

Reporting
• Compile daily; progress reports for the department.
• Inspects electrical power tools and other equipment and records in log book and register on a
weekly & monthly basis and report.
Qualifications
• Grade 3+10 (Technical School)
• Technical College Electrical Diploma
Knowledge and Experience
• 3 – 5 Years’ relevant experience
Technical Skills
• Computer Literacy
• Electrical Experience
• Attention to detail
• Analytical skill
• Supervisory Experience
• Problem solving
• Housing Electrical Installation (Wiring, DB, board etc.)
Behavioral Skills
• Communication (English)
• Team Work (Team player roll)
• Prioritizing skills and multi-skilling
•
Ability to work towards strict deadlines
• High level of Accuracy
• Self-motivation
General Information and other requirements:
• Place of Work:
Bisha.
• Type of contract:
Indefinite.
• Salary: 		
As per Company salary scale.
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 would be considered as potential candidates for an interview.
• Application documents will not be returned to sender.
• All applications should be sent through the post office.
• Deadline for application: 10 days from the day of publication in the Newspaper.
• Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
• Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens Employment permits Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ንካልኣይ ግዜ ምልክታ ጨረታ

2.

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Planning
•
Follows the “Planned Maintenance Schedule”. (Job Cards) and equipment instructions.
•
Makes a list of parts and equipment required.
Implementation of the plan
•
Identify the highest priority for each day and focus on completing relevant tasks.
•
Ensures good housekeeping.
•
Ensures Safety requirements are fulfilled at work place, including leading Field Level Risk Assessment
(FLRA) and proper use of the appropriate PPE.Report any safety issues/incidents.
•
Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or other rules and standards as directed.
Identifies any hazards in the work place.
•
Maintains and installs piping where required PVC, UPVC or HDPE and galvanized steel piping.
•
Replaces services and repairs all water pumps.
•
Maintains the sewage plant.
•
Maintains all drainage.
•
Maintains all toilets, showers and basins.
•
Maintains all relevant kitchen and laundry equipment.
•
Identifies correct tools to be used, selects correct pipe sizes and fitting to use.
•
Tests pipes and equipment for leaks.
•
Attends technical and other training as required by supervisor
Writing Reports and Data Control
•
Compile daily; progress reports as requested

Qualifications
• Grade 12 for locals (Technical school)
Knowledge and Experience
• 3 – 5 Years’ relevant experience
Technical Skills
• Computer Literacy (MS Office –basic )
• Driving license must have grade 2 or above
• Attention to detail
• Analytical skill
• Boilermaker and welding experience
• Problem solving
Behavioral Skills
• Communication (English)
• Integrity
• Prioritising skills and multi-skilling
•
Ability to work towards strict deadlines
• High level of Accuracy
• Self-motivation
3.
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ኮርፓረሽን ተሌኮሚኒከሽን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር (ኤሪተር) ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣስመራ ዘለው ኣብ ማ/ቤ/ጽሕፈት ማ/መኽዘን
ጋራጅ ገጀረትን ሰምበልን/ዝርከቡ 04 ኣብያተ ሻሂ ከጫርት መደብ ስለዘለዎ፡ ግዱሳት ዝኾኑ ተወዳደርቲ ብኣኽብሮት ይዕድም።
1. ተጫረትቲ ናይ 2016 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ናይ ቤት ሻሂ ወይ ናይ ተዛማዲ ኣገልግሎት ዝህቡ ዘለዎም ይኾኑ፡
2. ተጫረትቲ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ቤት ጽሕፈት ኤሪተል ኣካል ዕድጊ ኣድራሻ ኣብ (ከባቢ ማእከላይ መኽዘን ኤሪተል) ካብ ቁጽሪ
3 ክወስዱ ይኽእሉ።
3. መኽበሪ ጨረታ 5000.00 ናቕፋ የትሕዙ።
4. ጨረታ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን12 ተኸታታሊ መዓልታት ክፋት ኮይኑ ይጸንሕ።
5. ጨረታ ዝኽፈተሉ ንጽባሒቱ ኣብ ግዜ መዓልቲ ስራሕ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት መአከቢ ኣዳራሽ
ኤሪተል ጎደና ሰማእታት ቁጽሪ 11 ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ይኽፈት።
6. ኤሪተል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ እዚ ኣይግደድን

ዳግማይ ምልክታ ጨረታ
ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ን2017 ዝኸውን ስጋ፣ደርሆን እንቋቕሖን ካብ 1 ሓምለ ክሳብ 31 ታሕሳስ 2017 ዘቕርቡ
ሕጋውያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም
- ናይ 2016/2017 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ መንነት ፎቶ ኮፒ።
- ናይ 2016 ግብሪ ዝኸፈለሉ ሰነድ።
- ምልክታ ጨረታ ክሳብ 11/7/2017 ክፉት ኮይኑ ንጽባሒቱ ዕለት 12/07/2017 ሳንዱቕ ጨረታ ሰዓት 3፡00 ድ/ቀ
ተጫረትቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤ/ጽ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ይኽፈት።
- መግለጽን ቅጥዕን ፎርም ካብ ቤት/ጽ/ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚርኩም ክትወስዱ
ትኽእሉ።
- ኣስመራ ፓላስ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብሙልእ ይኹን ብኸፊል ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ሆቴል ኣስመራ ፓላስ
Summer
2017
courses
No

Course Type
Computer Maintenance
I. Hardware
1

Desktop + Laptop + Printer
II. Software

Position: Electrician
Department: Engineering
Number required: (01)

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Planning
• Makes use of “Planned Electrical Installation Schedule”. (Daily Work Sheets).
• Analyses blueprints, schematics and drawings of electrical systems in order to determine the most
efficient installation method.
Implementation of the Plan
• Identify the highest priority for each day and focus on completing relevant tasks.
• Ensures good housekeeping
• Ensures Installation and repairs of ELECTRICAL work are carried out in an efficient and effective
way in order to minimise downtime. (Circuit sketches, operation manuals, manufacturer’s
instructions and engineering specifications, wiring layouts). Troubleshooting malfunctions.
• Performs regular inspections in order to detect potential problems before handing over building to

Enjoy
learning with us

2

3

Windows 7 + Window 8 +
Windows 10
Networking +
Introduction to
windows server 2012
Graphics Engineering
Print Master + Adobe
Photo Shop

No
4

Course Type
Accounting + Peachtree

5

Microsoft Office 2010/2013/2016

6

Programing and Software

I. VB.net
II. Java
III. C#
IV. SQL server 2012 database

IV. Window Server 2012 Installation,
Configuration and administration

ኣድራሻ፡ ከባቢ ማይ ጃሕጃሕ ፊት ላተርያ ላ ዶልቸቪታ ቁ.ስ. 126958: 07366817
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ፓኪስታን - ቁጽሪ ግዳያት ባርዕ ኣስታት 200 በጺሑ
ተስፍኣለም የማነ

ፍሊፕንስ - ዕጡቓት ኣሸበርቲ
ባንክታት ዘሚቶም
ኣብ ፊሊፕንስ፡ ‘ኣቡ ሰያፍ’ ናይ ዝተባህለ
ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ኣባላት ምዃኖም
ዝተነግረሎም ዕጡቓት፡ ካብ ሰለስተ ባንክታት
ናይ’ታ ኣትዮማ ዝቐነዩ ከተማ ‘ማራዊ’ 500
ሚልዮን ፔሶስ ከም ዝዘመቱ ሰብ-መዚ’ታ
ሃገር ሓቢሮም።
እቶም ብዳዕሽ ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም
ዕጡቓት፡ ምስ ‘ማውተ’ ዝተባህለ ካልእ
ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐስ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ
ብምዃን’ዮም ዝሓለፈ 23 ግንቦት ኣብ ልዕሊ
ሰራዊት ፍሊፕንስ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ
ብምኽፋት፡ ናብ ደቡባዊት ከተማ ማራዊ
ኣትዮም። ብርክት ንዝበለ ህንጻታት ናይታ
ከተማ ድሕሪ ምቁጽጻር ከኣ፡ ብኣማኢት
ንዝቑጸሩ ነበርቲ ጅሆ ሒዞም። ሓይልታት
መንግስቲ ፍሊፕንስ ነቶም ዕጡቓት ካብታ
ከተማ ንምልቃቕ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ
ዘካየዱዎ ወተሃደራዊ ስርሒታት፡ 410
ዕጡቓት ክቐትሉ ከለዉ፡ ካብኣቶም ከኣ

85 ወተሃደራት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት’ታ
ሃገር ይሕብሩ። ብዘይካ’ዚ፡ ብውሕዱ 39
ሰላማውያን ሰባት ኣብቲ ኲናት ህይወቶም
ከም ዝሰኣኑ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም
የረድኡ።
ዕጡቓት ኣቡ ሳያፍ፡ ኣብ 1995 እውን
ኣብ ልዕሊ ‘ኣይፒል’ ዝተባህለት ሓውሲ
ከተማ መጥቃዕቲ ብምፍናው ካብ ሸሞንተ
ባንክታት ብድምር ሓደ ቢልዮን ፔሶስ
ዘሚቶም ምንባሮም ናይ ሽዑ ጸብጻባት
ይሕብሩ። ኣብቲ ሓያለ ሰባት ጅሆ ዝሓዝሉ
መጥቃዕቲ፡ 53 ሰባት ተቐቲሎም ከም
ዝነበሩ’ውን እቶም ጸብጻባት ይጠቕሱ።
መንግስቲ ፍሊፕንስ፡ ነታ ከቢድ ዕንወት
ኣጋጢሙዋ ከምዘሎ ዝንገረላ ከተማ ማራዊ
ዳግም ንምህናጻ ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ፡ ኣመሪካ
- ክትተሓጋገዞ ድሉውቲ ምህላዋ ብመገዲ
ኣብ ማኒላ ዝርከብ ኣምበሳደራ ኣቢላ ከም
ዘረጋገጸትሉ ሓቢሩ።

‘ሃኖይ’ ኣብ 2030 ሞተርብሽክለታ ክትእግድ’ያ
ርእሰ-ከተማ ቬትናም ዝዀነት ሃኖይ፡
ዘጋጥማ ዘሎ ከቢድ ብከላ ኣየርን ምጭንናቕ
ናይ ተሽከርከርቲን ንምቅላል፡ ድሕሪ 13
ዓመት ንዅለን ሞተር-ብሽክለታታት
ክትእግደን ምዃና ኣፍሊጣ።
ኣብታ ኣስታት ሸውዓተ ሚልዮን
ህዝቢ ዝነብረላ ዓባይ ከተማ፡ ሓሙሽተ
ሚልዮን ሞተር-ብሽክለታን ፍርቂ ሚልዮን
ተሽከርከርቲን ከምዘለዋ ዝጠቐሱ ሰብመዚ’ታ ሃገር፡ ኵለን ሞተር-ብሽክለታ ካብ
2030 ንደሓር ኣብታ ከተማ ከይንቀሳቐሳ፡
ኣባላት ቤት-ምኽሪ ሃኖይ ብምሉእ ድምጺ
ከምዝወሰኑ ሓቢሮም። ንሳቶም ብዘይካ’ዚ፡
ህዝባውያን መጓዓዝያ ኣውተቡሳት

ን12% ጠለብ ተገልገልቲ ናይታ ከተማ
የማልኣ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምምልካት፡
ብሰንኪ’ዚ ነበርቲ ናይ ባዕሎም መካይንን
ሞተር-ብሽክለታን ክውንኑ ይግደዱ ስለ
ዘለዉ፡ ኣብ ዝመጽእ 2030 ብውሕዱ
50% ካብ ህዝቢ’ታ ከተማ ብኣውተቡሳት
ህዝባውያን መጓዓዝያ ከምዝግልገሉ
ንምግባር ክስርሓሉ ምዃኑ ገሊጾም።
ኣብታ ከተማ ዘሎ ናይ መጓዓዝያ
ጸገማት ንምፍዃስ፡ ብልዕሊ ጽርግያታትን
ህንጻታትን ዝሓልፍ መገዲ ባቡር ናይ
ምህናጽ መደብ’ኳ እንተ ነበረ፡ ብዝተፈላለየ
ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ንትግባረ ከም
ዘይተበገሰ’ዩ ዝሕበር።

ቁጽሪ ናይቶም ቅድሚ ክልተ ሰሙን
ኣብ ፓኪስታን ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ
ዝሞቱ ሰባት፡ 194 ከም ዝበጽሐ ሰብመዚ ጥዕና’ታ ሃገር ሓቢሮም።
በቲ ኣብ ድሮ ዒድ ኣል-ፈጥር
ዘጋጠመ ሓደጋ፡ ቈልዓ ሰበይቲ
ዝርከቡዎም ብውሕዱ 120 ሰባት
ብኡ ንብኡ ክሞቱ ከለዉ፡ ካልኦት
ልዕሊ 140 ቈሲሎም ነይሮም።
ብመሰረት ፖሊስ ፓኪስታን፡ ካብ

ከተማ ካራቺ ነዳዲ ጽዒና ናብ ከተማ
ላሆር ትጓዓዝ ዝነበረት ዓባይ ቦጥ፡
ብዘጋጠማ ናይ ጐማ መንፈስቲ ድሕሪ
ምግምጣላ’ዩ እቲ ትራጀዲ ተኸሲቱ።
ካብታ ዝተጨፋለቐት ቦጥ ልሒኹ
ናብ ባይታ ንዝፈሰሰ ኣስታት 50
ሽሕ ሊትሮ ዝግመት ነዳዲ ንምቕዳሕ
ኣማኢት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ጫምጫም ኣብ ዝብልሉ ዝነበሩ እዋን፡
ሓደ ካብኣቶም ሽጋራ ስለ ዝወልዐ

እቲ ኩነታት ብቕጽበት ናብ ሲኦል
ተለዊጡ።
እቶም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም
ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ዝግበረሎም
ዘሎ ቁሱላት፡ መብዛሕትኦም ካብ
60% - 100% ቃጸሎ ዘጋጠሞም
ከም ዝዀኑ ዝሓበሩ ሰብ-መዚ ጥዕና
ፓኪስታን፡ ቁጽሪ ምዉታት ገና
ክውስኽ ዝለዓለ ተኽእሎ ከምዘሎ
ኣሚቶም።

ኣመሪካን ደ/ኮርያን ሓባራዊ ወተሃደራዊ መናውራ የካይዳ
ሰሜን ኮርያ፡ ካብ ኣህጉር ናብ
ኣህጉር ዝውንጨፍ ናይ ነዊሕ ርሕቀት
ባለስቲክ ሚሳይል ዝሓለፈ ሰሉስ ድሕሪ
ምውንጫፋ፡ ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን
ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ
ቢ.ቢ.ሲ ሓቢሩ።
ኣብቲ ልምምድ፡ ሰራዊት ክልተአን
ሃገራት ሓያለ ባለስቲክ ሚሳይላት ከም
ዝወንጨፈ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ። ዕላማ ናይቲ
ወተሃደራዊ መናውራ፡ ካብ ሰሜን ኮርያ
ክመጽእ ንዝኽእል ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ
ንምብርዓን ምዃኑ ድማ ኣዘዝቲ ሰራዊት
ክልተአን ሃገራት ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ
ኣመልኪቶም። ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ
ሓድሽ ፈተነ ‘ኢንተር-ኮንቲነንታል’
ባለስቲክ ሚሳይል፡ ኣብ ሓውሲ ደሴት
ኮርያ ኲናት ናይ ምብራዕ ተኽእሎኡ
ጥርዚ ኣዕሪጉዎ ከምዘሎ ዝገለጸት ኣመሪካ፡
ኣብ ልዕሊ ፕዮንግያንግ ክውሰድ ብዛዕባ
ዝኽእል ስጉምቲታት ንምዝታይ፡ ባይቶ
ጸጥታ ህጹጽን ዕጹውን ኣኼባ ከካይድ
ጸዊዓ። ቻይናን ሩስያን ብወገነን፡ ሰሜን
ኮርያ ንውሳነ ሕቡራት ሃገራት ጥሒሳ
እናሻዕ እተካይዶ ዘላ ፈተነታት ሚሳይል
ደው ከተብሎ፡ ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን
ድማ፡ ዘካይዳኦ ዘለዋ ሓባራዊ ወተሃደራዊ
መናውራታት ከቋርጻኦ ጸዊዐን።
እንተዀነ፡ ፕዮንግያንግ ብሰሉስ
ዝወንጨፈቶ ሚሳይል፡ ንኣመሪካ ‘ህያብ
ናይ ዝኽሪ ዕለተ-ናጽነታ’ ምዃኑ ዝገለጸ
መራሒ’ታ ሃገር - ኪም ጆንግ ኡን፡

ብሕጂ’ውን ንኣመሪካ ህያብ ዝኸውን
ተወሳኺ ፈተነ ሚሳይልን ኑክሌርን
ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ፕዮንግያንግ፡ ን11,500ን 10,000ን
ኪሎ-ሜተር ክውንጨፍ ዝኽእል ክልተ
ዓይነት ኢንተር ኮንቲነንታል ባለስቲክ
ሚሳይል ኣማዕቢላ ከምዘላ ኣቐዲማ
ገሊጻ’ኳ እንተ ነበረት፡ ቅድሚ 4 ሓምለ
ከምኡ ዓይነት ሚሳይል ብዓወት ወንጪፋ
ከም ዘይትፈልጥ’ዩ ዝሕበር። እቲ ‘ህዋሶንግ14’ ዝሰመየቶ ባለስቲክ ሚሳይል፡ ንሰማይ
2,802 ኪሎ-ሜተር ብምውንጫፍ
ኣብ 39 ደቓይቕ 933 ኪሎ-ሜተር
ተጓዒዙ ኣብ ባሕሪ ዝተመደበሉ ዒላማ
ከም ዝሃረመ ፕዮንግያንግ ትገልጽ። ገለ
ኣመሪካውያን ክኢላታት ብወገኖም፡ እቲ
ሚሳይል ክሳብ 6.700 ኪሎ-ሜተር ናይ
ምጉዓዝ ዓቕሚ ከምዘለዎ ክሕብሩ ከለዉ፡
ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ብወገኑ፡

እቲ ሚሳይል ካብ 7 ሽሕ ክሳብ 8 ሽሕ
ኪሎ-ሜተር ተጓዒዙ ዒላማኡ ክወቅዕ ከም
ዝኽእል ግምታቱ ሂቡ።
እቲ ክሳብ ኣላስካ ክበጽሕ ይኽእል’ዩ
ዝበሃለሉ ዘሎ ባለስቲክ ሚሳይል፡ ኑክሌሳዊ
ቦምብ ናይ ምሽካም ዓቕሚ ከም ዘለዎ’ያ
ፕዮንግያንግ ሓቢራ ዘላ። ኰይኑ ግን፡
ክኢላታት ኣመሪካ እቲ ብፕዮንግያንግ
ዝተዋህበ ሓበሬታ ሓቅነቱ ኣጠራጢሩዎም
ኣሎ።
ኣመሪካ፡ ኣብ ዞባ ፓሲፊክ ዘለዋ
ረብሓታት ንምሕላው ክትብል ኣብ
መሬት ናይተን ቀንዲ መሻርኽታ ዝዀና
ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣስታት 80 ሽሕ
ወተሃደራት ኣዐስኪራ ከምዘላ፡ እዚ ከኣ
ሓደ ካብቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ
ወተሃደራዊ ወጥሪ ንኽሰፍን ጠንቅታት
ኰይኑ ዘሎ ምዃኑ፡ ተንተንቲ ፖለቲካ
ናይ’ቲ ዞባ የረድኡ።

ሙጋበ ንሕብረት ኣፍሪቃ ‘300 ከብቲ’ ወፍዩ
ፕረዚደንት ዚምባቡወ - ሮበርት
ሙጋበ፡ ንሕብረት ኣፍሪቃ ንምሕጋዝ
300 ናይ ባዕሉ ከብቲ ናብ ዕዳጋ
ኣውሪዱ ከም ዝሸጠን ኣጃንስ ፍራንስ
ፕረስ ሓቢሩ።
ካብ ሽያጥ ናይተን ከብቲ ዝረኸቦ
ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ዶላር ኣታዊ፡
ኣብ ምጅማር ዓመታዊ ዋዕላ
መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ
ውድብ ብመልክዕ ‘ወፈያ’ ከምዘረከቦ
እውን ተፈሊጡ። “ከም ኣፍሪቃውን
ሓረስታይን መጠን፡ ከብቲ ከወፊ
ከለኹ ኩርዓት’ዩ ዝስማዓኒ። ኣህጉርና
ኣፍሪቃ ብከብቲ ኣዝያ ሃብታም ከም
ዝዀነትን፡ ከብቲ ቅሙጥ ሃብቲ ከም
ዝዀናን ንኸርኢ ኢለ ድማ’የ ከምኡ
ገይረ።” ዝበለ ፕረዚደንት ሙጋበ፡
ሕብረት ኣፍሪቃ ፊናንሲያዊ ሓገዝ
ካብ ደገ ከይተጸበየ ነብሱ ባዕሉ ክኽእል
ዝእግሞ ከምዘይብሉ ኣረዲኡ።
ሰበ-ስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ከም
ዝሓበሩዎ፡ ፕረዚደንት ሙጋበ ፈለማ
ነተን ከብቲ ብሰብ ኮብኲቡ ናብ
ኣዲስ-ኣበባ ብምምጻእ’ዩ ከረክቦም
ሓሲቡ ነይሩ። ደሓር ግን ኣብቲ
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ብቻይናውያን ዝተሃንጸ ግሩም ዝዀነ
ህንጻ ቤት-ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ
ንዓአን ዝኸውን ቦታ ከም ዘየለ ምስ
ሓበሩዎ፡ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዱ ብጨረታ
ክሸጠን ተገዲዱ።
ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ካብ ምወላ ናይ
ግዳም ሓይልታት ናጻ ንምዃን፡ ኵለን
ኣባል ሃገራት ካብ ቀረጽ ናይ እትዋተን
0.2% ክስልዓሉ ጻውዒት ከቕርብ
ከምዝጸንሐ’ዩ ዝግለጽ። እንተዀነ፡
ካብተን 55 ኣባል ሃገራት ብኣጻብዕቲ
ዝቑጸራ ሃገራት ጥራይ ነቲ ጻውዒት
እወታዊ ምላሽ ሂበን ከተግብራኦ

ጀሚረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። 60% ካብ
ባጀቱ ናይ ደገ ሓይልታት ብዝምጥዋሉ
ሓገዝ ከም ዝሽፈን ዝንገረሉ ሕብረት
ኣፍሪቃ፡ ካብዚ ዓመት’ዚ ጀሚሩ 75%
ካብ መደባቱን 25% ካብ ናይ ምዕቃብ
ሰላም ተልእኾታቱን ባዕሉ ክምውሎም
ከም ዝደሊ’ዩ ዝገልጽ።
ኣብዚ እዋን ወዲ 93 ዓመት ኰይኑ
ዘሎ ሮበርት ሙጋበ፡ ገና ልዑል ህዝባዊ
ደገፍ ስለ ዘለዎ፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመት
ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ’ታ
ሃገር ክወዳደር መደብ ከም ዘለዎ
ይሕበር።

