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ሓድሽ ህንጻ ሕክምና እዝኒን ኣፍንጫን ጐረሮን ተመሪቑ

ስ/ሳሙኤል የውሃንስ

ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ንዝርከብ ኣገልግሎት ሕክምና
እዝኒ፡ ኣፍንጫን ጐረሮን ንምስፋሕ
ብዝወጸ መደብ መሰረት፡ ብምትሕብባር
መንግስቲ ኤርትራን ‘ሜድ-ኬር’ ዝተባህለ
ጀርመናዊ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበርን፡
ብኣስታት 1.5 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ውሽጢ
ቀጽሪ ናይ’ቲ ሆስፒታል ዝተሰርሐ
ሓድሽ ህንጻ ምስ መሳለጥያታቱ፡ ንስራሕ
ድሉው ኰይኑ።
ኣብ’ቲ ሚኒስተራትን ኣብ ኤርትራ
ዝመደበሮም
ዲፕሎማሰኛታትን
ዝተረኽቡሉ ብ5 ታሕሳስ ዝተኻየደ ናይ
ምምራቕ ስነ-ስርዓት፡ ሚኒስተር ጥዕና

ኣሚና ኑርሕሴን ኣብ ዘስመዓቶ ቃል፡
እቲ መደብ መርኣያ ናይ’ቲ መንግስቲ
ኤርትራ ኣብ ጽላት ጥዕና ዝገብሮ
ዘሎ ልዑል ቈላሕታን ንምትሕግጋዝ
መሻርኽቲ ዝህቦ ዓቢ ግምትን ምዃኑ
ኣረዲኣ።
መዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ
ሆስፒታል - ኦሮታ ዶክተር ሃብተኣብ
መሓሪ ብወገኑ፡ ኣገልግሎት ሕክምና
እዝኒ፡ ኣፍንጫን ጐረሮን ኣብ እዋን
ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ 1984 - ኣብ ሓራ
መሬት ኤርትራ ከምዝጀመረ፡ ድሕሪ
ናጽነት መንግስቲ ብዝገበረሉ ጠመተ
ድማ፡ ዝበቅዕ ኣገልግሎት ናብ ዝህበሉ

ደረጃ ከምዝዓበየ ሓቢሩ።
መስራቲን ሓላፊን ናይቲ ኣብ
ምስራሕ’ቲ ህንጻ ኣበርክቶ ዝገበረ “ሜድኬር” ዝተባህለ ጀርመናዊ ማሕበር ፕሮፌሰር ኤቤርሃርድ ሽቴነር፡ ሕክምና
እዝኒ፡ ጐረሮን ኣፍንጫን ሓደ ካብ
ኣገደስቲ ዓውዲታት ሕክምና ምዃኑ
ብምሕባር፡ መደባቶም ኣብ ዓወት በጺሑ
ምርኣዮም ዕግበት ከምዝፈጠረሉ ገሊጹ።
ሓድሽ ህንጻ ኣገልግሎት ሕክምና እዝኒ፡
ኣፍንጫን ጐረሮን፡ መደቀሲ ሕሙማት፡
ናይ መብጣሕትን ድሕረ-መብጣሕትን
ክፍልታት፡ ዘበናዊ መመርመሪ ክፍሊን
ካልእ መሳለጥያታትን ዓጢቑ ኣሎ።

ንድሕነት ሓራምዝ ዕቱብ ምክትታል
ክግበር ይሕተት
ሃድን ሓራምዝ ብምግታእ ኣብ ልዕሊኦም
ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ምጽናት ንምቕንጣጥ፡
ኣብ ምክትታልን ምምሕልላፍን እዋናውን
ጽጹይን ሓበሬታ ዘተኰረ ኣስተምህሮ፡
ብ29ን 30ን ሕዳር ኣብ ከተማ ባረንቱ
ተዋሂቡ።
እቲ ኣብ ክሊ ሓራምዝ ዞባ ጋሽ-ባርካ
ንዝነጥፉ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻን ሓለፍቲ
ቊጠባዊ ልምዓትን ዝተዋህበ ኣስተምህሮ፡
መረዳእታ ናይቶም ኣባላት ብምዕባይ
- ብፍላይ ኣብ ምትሕልላፍ እዋናዊ
ሓበሬታ ኩነታት ሓራምዝ ክኽተልዎ
ዝግብኦም መምርሒታት ብምስናቕ፡ ኣብ
መጽናዕቲ ኩነታት ሓራምዝ ኣበርክቶ

ንኽገብሩ ምዃኑ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ
ዳይረክተር ባህርያዊ ሃብቲ ኣቶ ያቆብ
ዮውሃንስ ሓቢሩ።
ኤርትራ ካብ 1995 ጀሚራ ኣባል ናይ’ቲ
182 ሃገራት ዝሓቚፍ፡ ኣብ ምቊጽጻር
ዘይሕጋዊ ንግዲን ሓደጋ ምጽናት
ዘንጸላልዎም ዘለዉ እንስሳታት ዘገዳምን
ኣግራብ መሮርን ዝነጥፍ ‘ኣህጉራዊ
ውዕል’ ከምዝኾነት ዝጠቐሰ ኣቶ ያቆብ፡
ካብ 2001 ንደሓር ብዛዕባ’ቶም ኣብ
ንኡሳን ዞባታት ላዕላይ-ጋሽ፡ ሃይኮታን ጎኜን
ዝርከቡ ሓራምዝ ናብ ማሕበር ምቊጽጻር
ዘይሕጋዊ ሃድን ሓራምዝ ኣብ ኣፍሪቃ
ሓበሬታ ከተመሓላልፍ ምጽናሓ ሓቢሩ።

እቲ ብዓይነቱ ፈላሚ ዝኾነ ኣስተምህሮ፡
ንዝነበሩ ድኽመታት ምትሕልላፍ ሓበሬታ
ብምውጋድ፡ ንዝበለጸ ስራሕ ባይታ ዘንጽፍ
ከምዝኾነ ድማ ኣረዲኡ።
ካብ ማሕበር ምቊጽጻር ዘይሕጋዊ ሃድን
ሓራምዝ - ሚስተር ታፔራ ቺሞቲ ብወገኑ፡
እቲ ኣስተምህሮ፡ ቀንዲ ጠንቂ ምንቊልቋል
ቊጽሪ ሓራምዝ ኣብ ኣፍሪቃ ብደቂቕ
ንምጽናዕ፡ ብኣባል ሃገራት ንዝካየድ ዘሎ
መጽናዕቲ ዘደንፍዕ ምዃኑ ብምሕባር፡
ሞት ሓራምዝ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡
ሰልጠንቲ ዝተማልአን እዋናውን ሓበሬታ
ብጽፉፍ ኣገባብ ክስንዱን ናብ ዝምልከቶ
ኣካል ከመሓላልፉን ኣዘኻኺሩ።

ዓሰብ - ኣብ ገስጋስን
ብድሆታትን ደቂ-ኣንስትዮ ተዘትዩ
ኣብ ዝሓለፈ 26 ናይ ናጽነት ዓመታት፡
ደቂ-ኣንስትዮ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ
ንዘመዝገባኦ ምዕባለታትን ዘጋጠመን
ብድሆታትን ዘነጽር ዓውደ-ዘተ፡ ብ5
ታሕሳስ ኣብ ከተማ ዓሰብ ተኻዪዱ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ
ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ ማንታይ፡
ምሕያል ዓቕሚታት ደቂ-ኣንስትዮ
ድልዱል መሰረት ንብልጽግና ሃገር
ምዃኑ ብምሕባር፡ ኣብ’ቲ ዞባ ዝተሰላሰለ
መደባት ልምዓት ብሓፈሻ ዝተዋደደ
ማሕበራዊ
ኣገልግሎታት
ድማ
ብፍላይ፡ ንደቂ-ኣንስትዮ ሰፊሕ ባይታ
ከምዘጣጥሓለን ኣረዲኡ።
ኣብቲ ናይ ኩሉ ምዕባለ መሰረት ዝኾነ
ትምህርቲ፡ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ከምቲ
ዝድለ ከምዘይኮነ ድሕሪ ምምልካት ከኣ፡

ምምሕዳር ዞባ ካብኡ ዝሕተት ምድግጋፍ
ክገብር ዘለዎ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ።
ኣደ-መንበር ሃማደኤ ኣብቲ ዞባ
ወይዘሮ ሳዕዲያ ኢብራሂም፡ ሳላ
ውሁድን ተመላላኢን ዕዮ ኣካላት
መንግስትን ግንባርን፡ ውዳቤታት ደቂኣንስትዮ እናሰፍሐ ምምጽኡ ጠቒሳ፡
ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ፡ መርዓ ትሕቲ
ዕድመን ትሑት ተሳታፍነት ኣብ መኣዲ
ትምህርቲን፡ ንምዕባለአን ካብ ዝዕንቅጹ
ቀንዲ ብድሆታት ኰይኖም ምጽንሖም
ገሊጻ።
ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ ተኽኣ
ተስፋሚካኤል፡ እቲ ዓውደ-ዘተ ንዝያዳ
ዕብየትን ምዕባለን ደቂ-ኣንስትዮ ዝሕግዙ
ሓሳባትን ርእይቶታትን ከምእተረኽቦ
ሓቢራ።

ነበርቲ ከተማ ድባርዋ ወፈራዊ
ዓጺድ የካይዱ ኣለዉ
ነበርቲ ከተማ ድባርዋ፡ ኮርፖረሽን
ጥሪትን ዘራእትን ኤርትራ ኣብ ከባቢኦም
ኣብ ዝዘርኦ ኣስታት 500 ሄክታር ስገምን
ስርናይን፡ ናይ ዓጺድ ወፈራ የካይዱ
ኣለዉ።
ነቲ ፕሮጀክት ዝከታተል ዘሎ ክኢላ

ልምዓት ዘራእቲ ናይ’ቲ ኮርፖረሽን መንእሰይ መድሃኔ ገብረመስቀል፡ ኣብ’ቲ
ከባቢ ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ምህርቲ ጸባን
ውጽኢቱን ንምዕባይ ዝተበጋገሰ መደብ፡
460 ሄክታር ስገምን ስርናይን፡ 40 ሄክታር

ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.82
ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ነበርቲ ከተማ ድባርዋ ....
ድማ ኣልፋ-ኣልፋ ከምእተዘርአን፡ ድሮ
እቲ ናይ ዓጺድ ዕማም 85 ሚእታዊት
ከምእተዛዘመን ገሊጹ።
ነበርቲ ሓሙሽተ ምምሕዳራት ከባቢ
ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ካብ ሓጋዝ ናብ ሓሽሻይ
ዝተኸፍተ መስመር ህዝባዊ መጓዓዝያ፡
ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም እፎይታ
ከምዝፈጠረሎም ብምግላጽ፡ ቀጻልነቱ
ንምውሓስ ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም።
እቶም ነበርቲ፡ ቊጠባውን ማሕበራውን
ተጽዕኖ ዝፈጥር ጸገም ከምዝነበሮም፡ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ ግዳ ኣውቶቡስ ተመዲባትሎም

ብርትዓዊ ዋጋ ኣገልግሎት ይረኽቡ
ከምዘለዉ ገሊጾም።
ኣብ’ቲ ከባቢ መሰረታዊ ኣገልግሎታት
ጥዕና፡ ትምህርትን ማይን ተዋዲዱ
ምህላዉ፡ ምስ ምጅማር ኣገልግሎት ህዝባዊ
መጓዓዝያ ድማ እናሰፍሐን እናማዕበለን
ከምዝመጽእ ዘለዎም እምነት ዝገለጹ’ቶም
ወሃብቲ ሓበሬታ፡ ሓሽፈራይ በጺሑ
ዘሎ ዝርጋሐ ተንቀሳቓሲት ቴለፎንን

ሓላፊ ምክትታል ልምዓት ዓድታት
ንኡስ ዞባ ድባርዋ - ኣቶ ግርማይ ተኽላይ፡
እቲ ኮርፖረሽን ምስ ህዝቢ ጽቡቕ ናይ

ስራሕ ርክብ ብምፍጣር ውጽኢታዊ
ስራሕ ይትግብር ከምዘሎ ብምምልካት፡
መዓልታዊ ልዕሊ 650 ነበርቲ ኣብቲ
ወፈራ ይሳተፉ ከምዘለዉ ሓቢሩ።
***

መስመር ሓጋዝ - ሓሽሻይ ኣብ ነበርቲ
እፎይታ ፈጢሩ
ኤለክትሪክን ናብ ዓዶም ንምእታው
- ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ቅሩባት
ምህላዎም ኣረዲኦም።
መራሒ ናይ’ታ ኣብ’ቲ መስመር
ዕለታዊ ኣገልግሎት ክትህብ ዝተመደበት

ኣውቶቡስ ኣቶ ጀማል ኣድም፡ እቲ
ጽርግያ ንኹለን ዓድታት ብምዕሩይ
ኣገባብ ተጠቀምቲ ገይሩወን ከምዘሎ
ሓቢሩ።
ልዕሊ 19 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ

መስመር ሓጋዝ - ሓሽሻይ፡ ንምምሕዳራት
ከባቢ ሓሽሻይ፡ ጎልያ፡ ሽንጊን፡ ባዶብ፡ ፋናን
ሓሽፈራይን ከምኡ’ውን ክፋል ጋሽ-ባርካ
ዝኾነ ምምሕዳር ከባቢ ሸላብ ኣገልግሎት
ይህብ።

ስ/ሰመረ እዮብ

ሰ/ቀ/ባሕሪ - ኣብ ጽላት ቱሪዝም
ኣተባባዒ ስራሕ ይትግበር
ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ኣብ’ቲ ዞባ ዝርከቡ ነቲ ጽላት ከሐይሉ
ዝኸእሉ ታሪኻውያን ቦታታትን ሰሓብነት
ዘለወን ደሴታትን ንምልላይ ዝገበሮ ጻዕሪ፡
ኣተባባዒ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣብ’ቲ ክፍሊ ሓላፊ ኣሃዱ መጽናዕቲን
ምክትታል ጸጋታትን ኣቶ ኢብራሂም ሙሳ፡
እቲ ዞባ ልዕሊ 550 ኪሎ-ሜተር ዝዝርጋሕ
ጽሩይን ዘይተበከለን መሳጢ ገማግም ባሕሪ፡
ከምኡ’ውን ንኽትበጽሐን ዘብህጋ ደሴታት
ከምዝውንን ብምሕባር፡ ምቹእነቱ ብዝግባእ
ተለልዩ ከምዝብጻሕ ንምግባር ብዝተኻየደ

መጽናዕቲ፡ ደሴታት ዳህረት፡ ድሕል፡
ኢስራቱ፡ ዱርጋም፡ ዱርጌላ፡ ኣንደብር፡
ኢላትይራ፡ ሓጥጣዉ፡ ቶር፡ ቡሊሳር፡ ዓጁዝ፡
ዳሴ፡ ኡምናሙስ፡ ዳህላክ ከቢር፡ ሹማሃ፡
ደሴን ማዶትን ሰሓብትን ምቹኣትን ኮይነን
ከምእተረኽባ ኣብሪሁ።
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ቱሪዝማዊ
ኣገዳስነት ዘለዎም ቦታታት፡ ከም ጥንታዊት
ወደብ ኣዱሊስ፡ ደሴታት ዳህላክን ደሴን፡
ሕሩም ሕዛእቲ ሰሜናዊ ባሕሪ፡ ናይ በዓቲ
ኣሳእል፡ ወደብ ባጽዕ፡ ድፋዓት ናቕፋ፡ ደብረቢዘንን ካልኦትን ይርከቡ።

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
ሳምራዊት መለስ
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

መስርሕ ህንጻ ፕሮጀክት ማይ ‘ምለዘናይ’
ጽቡቕ ይቕጽል
ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ - ምምሕዳር
ከባቢ ምለዘናይ፡ ብኣስታት 4.5 ሚልዮን
ናቕፋ ዝትግበር ዘሎ ፕሮጀክት ጽሩይ
ዝስተ ማይ - ጽቡቕ ይቕጽል ከምዘሎ፡
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኢሳቕ
ጥዑም ሓቢሩ።
ኣቶ ኢሳቕ፡ ምስ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ
መሬት፡ ማይን ኣከባብን ብምዃን ነቲ
ዝሰላሰል ዘሎ ፕሮጀክት ኣብ ዝተዓዘበሉ፡
ህዝቢ ኣብ ሓጺር እዋን ንዘሳለጦ ስራሕ
ብምንኣድ፡ ውዳበኡ ኣሐዪሉ ብዝለዓለ

ክቕጽሎ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።
ኣብ ሚኒስትሪ መሬት፡ ማይን
ኣከባብን ዳይረክተር ጨንፈር ልምዓት
ቀረብ ማይ ኣቶ ምስግና ገብረስላሴ
ድማ፡ ነበርቲ ናይ’ዚ ን22 ዓድታት
ዝጥርንፍ ምምሕዳር ከባቢ፡ ጸገማቶም
ንምፍታሕ ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት
ንኻልኦት ጽቡቕ ኣብነት ምዃኑ
ጠቒሱ፡ ሚኒስትሪኡ ክደጋገፎም ምዃኑ

ኣረጋጊጹሎም።
ኣቦ-መንበር ኮሚተ ልምዓት ምለዘናይ
መምህር ምኪኤል ከበደ፡ ዛጊት 7.5
ሜትሮ ዝዕምቈታ ዒላ ተዃዒታ
ከምእተነድቀት፡ መስርሕ ምውዳድ 3.5
ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ ሻምብቆታት
ማይ፡ ሰለስተ መዐደሊ ነቑጣታትን ዓቢ
መዕቈሪ ማይን ድማ ክቕጽል ምዃኑ
ኣረዲኡ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV

ኣገደስቲ ቴሌፎናት

ሰዓት

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

12፡00
12፡30
12፡55
13፡30
13፡40
14፡25
15፡05
15፡45
17፡05
19፡10
19፡40
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ
ዶኩሜንታሪ
ዜና ትግርኛ
ጉዳይ ኣብ ዘተ
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ሄራር
ልዝብ መንእሰያት
DOC/FILM
ናትራን
መደብ ህጻናት ፊዮሪና
ሙ/ድራማ
ዜና ትግረ
ፊልም = ንጣብ ዝኽሪ ዘመን
ዜና ትግርኛ
TECH INSIGHT
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ
FILM

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.82

ሃይለ ዳንኤል

ታይዋናዊ ኩባንያ ዝቐልጠፈት መኪና
ይሰርሕ
ኣብ ታይዋን ዝመደበሩ ኩባንያ
‘ዢንግ-ሞቢሊቲ’፡ ካብታ ብኩባንያ
ተስላ እተሰርሐት ብሞቶር ኤለክትሪክ
እትሽክርከር መኪና እትቕልጥፍ
ተሽከርካሪት ክስንዕ ከም ዝኸኣለ
ሓቢሩ።
እዛ ‘ሚስ-ኣር (Miss R)’ ብምባል
ሰምዮማ ዘለዉ ተሽከርካሪት፡ ናይ 1000
ኪሎዋት (1341 ሓይሊ-ፈረስ ከመንጩ
ዝኽእል) ኤለክትሮካዊ ሞቶር ክህልዋ
እንከሎ፡ ካብ 0 ናብ 100 ኪሎሜትር ኣብ
ሰዓት እትሓነሉ ግዜ ድማ 1.8 ካልኢት
ጥራይ ምዃኑ ወሲኾም ይሕብሩ። እዚ
በዛ መኪና እተመዝገበ ቅልጣፈ ካብታ
ብኩባንያ ተስላ እተሰርሐት ተሽከርካሪት

42 ሊቲዩም-ኣዮን ባተሪ ኰይኑ ኣብ
ፍሉይ ፈሳሲ ዝንጸፍ እዩ።
እቲ ፈሳሲ 3M™ Novec™ 7200
ዝበሃል ኣብ ምጽራይ በረዝቲ ባእታታት፡
ረስኒ ዘመሓላልፉ መሳርሒታት፡
ምዕፋን ሓዊን ንሱፐር-ኮምፒዩተራት
ድማ መዝሓልን ኰይኑ ከም ዘገልግል
ይፍለጥ።
እዚ ኩባንያ፡ ነቲ ፍሉይ ፈሳሲ
ብትሕቲ’ቲ ጥማር ባተሪ ብምቕማጥ
ከዝሕሎ ከም ዝኽእል ገይሩ ከሳንዮ ከም
ዝኸኣለ እዩ ዝገልጽ።
እዚ ኣብ ‘ሚስ-ኣር’ ተጻዒኑ ዘሎ ክሳብ
1 ሜጋ-ዋት (1000 ኪሎ-ዋት) ጸዓት
ከመንጩ ዝኽእል ባተሪ፡ ካብ ኣብ ካልኦት

ናይ ሓደ ዕስሪት ዝያዳ ቅልጣፈ
ኣመዝጊቡ ኣሎ።
እንተዀነ፡ እቲ ነዛ መኪና ዝሰንዐ ኩባንያ
ብዝሒ እተን ዝስረሓ ተሽከርከርቲ ካብ
20 ከም ዘይሓልፋን ዋጋ ሓንቲ መኪና
ድማ ክሳብ 1 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ
ምዃኑን ሓቢሩ።
እቲ ብኩባንያ ‘ዢንግ-ሞቢሊቲ’
ተሰሊዑ ዘሎ ዋጋ ካብ ናይ ተስላ
ብሓሙሽተ ዕጽፊ ዝዛይድ ብምዃኑ፡ ኣብ
ዕዳጋ እታ ተሽከርካሪት ኣሉታዊ ጽልዋ
ክህልዎ ከም ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ
ይገልጹ። ብዙሓት ነታ መኪና ዝተዓዘቡን
ዝፈተኑን ክኢላታት ግን፡ ብኣንጻሩ
ክኸውን ምዃኑ’ዮም ዝኣምኑ።
ንሳቶም ከም ዝብልዎ፡ ዕላማ ኩባንያ
ተስላ ኣብተን ብነዳዲ ዝሰርሓ ሓያላትን
ምዕቡላትን መካይን መሰረት ብምግባር፡
ነዛ ሓዳስ ተሽከርካሪቱ ሰሪሑዋ ከም
ዘሎ እዩ ዝሕብር። ናይ ኩባንያ ዢንግሞቢሊቲ ግን ብኣንጻር ናይዚ ብኸመይ
መገዲ መራሕቲ መካይን ከስተማቕርዎ
ሓሲቦሞ ዘይፈልጡ ተመኵሮ ኣብ
ህዝባዊ ጽርግያ፡ መቀዳደሚ ጽርግያታትን
በረኻታትን የስተማቕሩ ዝብል ምዃኑ
ይሕብሩ።
ኣካያዲ ስራሕ ኩባንያ ዢንግ-ሞቢሊቲ
ሮይስ ሆንግ፡ “ቀንዲ ሓሳብ ንምምዕባል
እዛ መኪና፡ ብነዳዲ ዝንቀሳቐሳ
ተሽከርከርቲ በጺሐንኦ ዘይፈልጣን
ክበጽሕኦ ዘይክእላን ብቕዓት ንምብጻሕ
እዩ ነይሩ። ነዚ ድማ ብዝግባእ ከነተግብሮ
ክኢልና ኣሎና፡” ኢሉ።
እቲ ናብዚ ክእመን ዘይክእል ብቕዓት
ከብጽሖም ዝኸኣለ ቀንዲ ረቛሒ፡ እቲ
ንባተሪ ንምዝሓል እተጠቕሙሉ ሓድሽ
ቴክኖሎጂ ምዃኑ እዩ እቲ ኩባንያ
ዝገልጽ።
እቲ ኣብዛ ተሽከርካሪት ተገጢሙ
ዘሎ ባተሪ ልክዕ ከም ‘ሌጎ’ (LEGO
ዝገጣጠም መጻወቲ ቘልዑ) ዝገጣጠሙ

ከምኣ ዝኣመሰላ ብኤለክትሪክ ዝሽክርከራ
መካይን ተጻዒኑ ዘሎ ባተሪ ብ30 ክሳብ
50 ሚእታዊት ዝንእስ ምዃኑ እዮም
ሰራሕታ ዝሕብሩ።
እቲ ካልእ ፍልይ ዘብላ ካብ ባተሪ
ክትመልእ ጠጠው ትብል ብቐሊሉ
ንባተሪ ካብ ቦታኡ ኣውጺእካ ብኻልእ
ባተሪ ብምቕያር ንስኻ ናብ ስራሕካ እቲ
ባተሪ ድማ ቀስ ኢሉ ንበይኑ ክመልእ
ክትሓድጎ ዘኽእል ብምዃኑ እዩ።
እዛ ተሽከርካሪት፡ ዋላ’ኳ ኣብ ምብጋስ
ቅልጥፍቲ እንተዀነት ክትበጽሖ ተስፋ
ተነቢሩላ ዘሎ ዝለዓለ ፍጥነት ግን ካብ
270 ክሳብ 300 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት
እዩ። እዚ ድማ ካብታ ብኩባንያ ተስላ
እትስራሕ ዘላ መኪና ብ100 ኪሎሜትር
ትድሕር ማለት እዩ።
ኩባንያ ዢንግ-ሞቢሊቲ እዛ ኣዳልዩዋ
ዘሎ ቀዳመይቲ ሞደል ናይ ሚስ-ኣር
ዝቕጽል ዓመት ንዝጐድላ ሓደ ሓደ
ነገራት ብምምላእ ካብ 2019 ኣትሒዛ
ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ክትርአ ምዃና
ሓቢሩ።
እዚ ድማ ንኩባንያ ተስላ ዘሰንብድ ዜና
ዀይኑ ቀሪቡ ኣሎ። ምኽንያቱ እታ በቲ
ኩባንያ ተዳልያ ዘላ ቀዳመይቲ ሞደል ካብ
2020 ኣትሒዛ ናብ ዕዳጋታት ክትወርድ
ምዃና ቅድሚ ክልተ ሳምንትታት ገሊጹ
ብምንባሩ እዩ።
በዚ ከይኰነ ኣይተርፍን ኣካያዲ
ስራሕ እቲ ኩባንያ ኢላን ማስክ፡ እታ
ተሽከርካሪት ካብታ ንምርኢት ዝቐረበት
ቀዳመይቲ ሞደል ዝበለጸ ሶፍትዌርን
ሓደስቲ መሳርያታትን እተጻዕነት ከም
እትኸውን ብመገዲ ‘ትዊተር’ ክሕብር
እተቐሰበ።
ነዚ ዘንበቡ ብዙሓት፡ ‘ንርኢ’ ዝብል
ናይ ሕጫጨ መልስታት ከም ዝገደፉሉ
ተፈሊጡ ኣሎ።

ምንጪ፥ dailymail.com

“ሃመማ ቀንዲ መተሓላለፊ ተላባዕቲ ሕማማት እዩ”ተመራመርቲ
ሃመማ ካብቲ ተገሚቱ ዝነበረ ንላዕሊ
ብዙሕ ሕማማት ከመሓላልፍ ከም
ዝኽእል ተመራመርቲ ሓቢሮም።
እቶም ተመራመርቲ ኣብ ዘካየድዎ
መጽናዕቲ፡ ሃመማ ገዛ ወይ ጽንጽያ፡ ሃመማ
ቝስሊ ወይ ሃመማ ስጋ፡ ክሳብ 600
ዝበጽሑ እተፈላለዩ ባክተርያ ክስከሙ
ከም ዝኽእሉ እዩ። ዝበዝሑ ካብዞም
ባክተርያ፣ ረኽሲ፡ ሓሳኹ መዓናጡ፡ ብከላደምን ኒሞንያ ወይ ነድሪ ሳንቡእን ከስዕቡ
ከም ዝኽእሉ እውን ገሊጾም።
ቅድሚ ሕጂ እተገብሩ መጽናዕትታት
ከም ዝሕብርዎ፡ ሃመማታት ኣብ
መሓውሮምን ኣኽናፎምን ሕማም
ከምጽኡ ዝኽእሉ ባክተርያ ከም
ዝስከምዎም እዩ። እዚ ድማ ኣብ ነፍሲወከፍ ዝዓለቡሉ ቦታን ዝወስድዎ
ስጕምትን ብኣማኢት ዝቝጸሩ ባክተርያ
ክዝርግሑ ይኽእሉ ማለት እዩ።
ሓደ ካብቶም ነቲ መጽናዕቲ ዘካየዱ
ኣብ ‘ፐን ስተይት ዩኒቨርሲቲ’ ዝሰርሕ
ፕሮፌሰር ዶናልድ ብርያንት፣ “ብዙሓት
ሰባት ሃመማ ሰበብ እተፈላለዩ ሕማማት
ከም ዝዀኑ ይፈልጡ እዮም። እንተዀነ፡
ኣየኖት ሕማማት እዮም በዞም ሓሳኹ
ዝመሓላለፉ ከለልዩ ኣይክእሉን፡” ክብል
ንሓፈሻዊ ርድኢት ሰባት ኣብ ልዕሊ እቲ
ሓሸራ ይገልጽ።
እቲ ምርምር፡ ካብ ነፍሲ እቶም ሃመማ
ገዛን ሃመማ ስጋን ቅምሶ ብምውሳድ እዩ
ተኻይዱ።
እቶም ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ
ሃመማ ገዛ፡ ኣብ ነብሶም ኣስታት 350

ዓይነታት ባክተርያ ክስከሙ እንከለዉ፡
ካብኦም ብዘይንእስ እቶም ኣብ ምውቕ
ዝበለ ክሊማ ዝነብሩ ሃመማ ስጋ ድማ
316 ዝበጽሑ ባክተርያ ኣብ ነብሶም ከም
ዝረኸቡ እቶም ተመራመርቲ ይሕብሩ።
እቶም ዝበዝሑ ባክተርያ ኣብ ክልቲኦም
ዓሌታት ሃመማ ዝርከቡ እዮም።
እቶም ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ፡
ተቘጻጸርቲ ጥዕና ንሃመማ ከም ምንጪ
ወይ ሰበብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ጌሮም ክርእይዎም ከም ዘይጸንሑ እዮም
ዝሕብሩ።
ፕሮፌሰር ዶናልድ፡ “ሃመማታት ሓደ
ካብ ምንጪ ተመሓላለፍቲ ሕማማት
እዩ። እዚ ድማ ብእተፈላለዩ ተቘጻጸርቲ
ጥዕና ተጐስዩ ክሓልፍ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ
ቅልጡፍ ምዝርጋሕ ተላባዕቲ ሕማማት
ኣዝዩ ሰፊሕ ተራ ከም ዘለዎም ዘየጠራጥር
እዩ፡” ድሕሪ ምባል፡ “ተኸፊቱ ዝጸንሓና
መግቢ ኰነ መስተ ኣብ ኣፍና ቅድሚ
ምልጋብና ክልተ ግዜ ክንሓስብ ኣለና፡”

ፈይስ-ቡክ . . .
ኩባንያ ፈይስ-ቡክ፡ ካብ 6-12 ዓመት
ዝዕድመኦም ቈልዑ፡ ተጠቀምቲ
ኢንተርነት ንክኾኑ እተኽእል ኣፕሊከሽን
ከም ዝሰርሐ ሓቢሩ።
እቲ ዓርሞሽሽ ትካል እታ ንቘልዑ
ተባሂላ ተዳልያ ዘላ ኣፕሊከሽን ፈይስቡክ መሰንጀር ኰይና፡ ብዘይ ፍቓድ
ናይ ወለዲ ዝዀነ ቘልዓ ክጥቀመላ
ከም ዘይክእል ኰይና ተሰሪሓ ከም ዘላ
ወሲኹ ይሕብር።
እዛ ‘መሰንጀር-ኪድስ’ ተባሂላ ተሰምያ
ዘላ ኣፕሊከሽን እቶም ቈልዑ ብቐሊሉ
ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ ኰይና ተሰሪሓ
ምህላዋ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።

ሓደ ሰብ ተጠቃሚ ወይ ዓሚል
ፈይስ-ቡክ ንክኸውን ከማልኦም ካብ
ዘለዎም ሓደ፡ ዕድመኡ ልዕሊ 13
ክኸውን ከም ዘለዎ ይፍለጥ።
እንተዀነ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት
ዝነብሩ ወለዲ፡ ብዘይ ናታቶም ቍጽጽር
ደቆም ምስ ታብለታትን ሞባይላትን’ዮም
ዝውዕሉ። በዚ ድማ፡ ዝበዝሑ ቈልዑ፡
ዘይተደልየ ኣእምሮኣዊ ሃስያ ከስዕበሎም
ይርአ።
ፈይስ-ቡክ በዛ ሓዳስ ኣማዕቢልዋ
ዘሎ ኣፕሊከሽን ንገለ ካብ ሻቕሎት
ወለዲ ዘቃለለ ይመስል። እንተዀነ፡
ካብ 6-12 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ፡
ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ
ከምዝዋስኡ ምግባር፡
ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን
ከምዝኽእል ክኢላታት
ስክፍታኦም ይገልጹ።
እዛ ኣፕሊከሽን ግን፡
ዝዀነ ምስ ትሕቲ
ዕድመ ተጠቀምቲ፡
ናይ
ኢንተርነት
ምሕዝነት
ክፈጥር
ንዝደሊ ዓሚል ፈይስቡክ፡ ኣብ መጀመርያ
ብዘይ ፍቓድ ወለዲ
(approval)
ቻት
ክገብር ኣይክእልን።

ክብል ኣጠንቂቑ።
እንተዀነ፡ ነዚ ኣሉታዊ ሳዕቤን ናብ
ረብሓ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና እዮም
ዝብሉ ዘለዉ - እቶም ተመራመርቲ።
እዚ ድማ ንሃመማታት ከም ናይ ፈለማ
መጠንቀቕታ ንሓድሽ ለብዒ ክሕብሩና፡
ከምኡ’ውን ሃመማታት ብምሓዝ ናብ
ጸበብቲ ሻምብቆታት ብምፍናው ዳግማይ
ኣብ እትሕዘሎም እዋን ነቲ ኣብቲ
ክትበጽሖ ዘይከኣል ዕምቆት ዘሎ ነገራት
ብመገዶም ከፍልጡና ይኽእሉ’ዮም።
ሃመማ ገዛ፡ ዝበዝሕ እዋን ካብ ፈቐዶ
ጐሓፍ፡ ሽቓቕ፡ እተበላሸወ መግብን
ቀልቀልን መኣዶም ከም ዝምእርሩ
ይፍለጥ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ወዲሰብ፡ እንስሳታትን ኣታኽልትን እተፈላለዩ
ሕማማት ከመሓላልፉ ይኽእሉ።
ሃመማ ስጋ፡ ኣብ ልዕሊ ዝሞቱ
ሬሳታት ወይ እንዳ ማሕረዲ ከም ዝረኣዩ
ይፍለጥ።

ምንጪ፥ bbcnews.com
እዚ ድማ ወለዲ ደቆም ኣብ
ኢንተርነት ምስ መን ይራኸቡን
የዕልሉን ንኽቆጻጸሩ ከኽእሎም እዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ኩባንያ ኣብ ማሕበራዊ
ገጻቱ ንዝልጠፍ ቪድዮታት፡ ጽሑፋትን
ስእልታትን መሰረት ብምግባር ርእሰቕትለታዊ ሓሳባት ንዘለዎም ሰባት
ከለልን ብቕልጡፍ ሓገዝ በዓል ሞያ
ንክረኽቡን ዝሕግዝ ሓድሽ ‘ኣርቲፊሻዊ
ኣስተውዕሎ’ (Artificial Intelligence)
ከም ዘማዕበለ ሓቢሩ።
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት
ኣትሒዙ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ኣመሪካ
ጥራይ ክፍተን ምጽንሑ፡ እቲ እተረኽበ
ውጽኢት ኣዕጋቢ ብምዃኑ ድማ
ብሰፊሑ ኣብተን ተጠቀምቲ እዚ
ማሕበራዊ ሜድያ ዝርከቡለን ሃገራት
ክተኣታቶ ከም መደብ ተታሒዙ
ምህላዉ እቲ ኩባንያ ይነግር።
እዚ መስርሕ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ሓደ
ሰብ ርእሰ-ቕትለት ንምፍጻም ዝእንፍቱ
ጽሑፋት ወይ ቪድዮታት ኣብ ናይ
ብሕቱ ማሕበራዊ ገጽ ምስ ዝልጥፍ፡
እቲ ሶፍትዌር ብቕልጡፍ ነዚ ኣለልዩ
ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ሓበሬታ
የመሓላልፍ።
እዚ ሶፍትዌር ኣብ ውሽጢ ኣፕሊከሽን
ፈይስ-ቡክ ኰይኑ፡ ብዘይካ ኣብ ኤውሮጳ
ኣብ ካልእ ኵለን ኣህጉራት ክዝርጋሕ
ምዃኑ’ስውን እቲ ኩባንያ ኣፍሊጡ
ኣሎ።
ምንጪ፥ cnn.com

ሓዳስ

ኤርትራ

ሃብቶም እምሩ
ጽህያይ ክበሃል ከሎ ከሉ ግዜ ድርጋ
ሕማም ርእሲ ኣዩ ክበሃል ዝከኣል ብፍላይ
ንሓረስቶት፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሳላ
ክኢላታት ናይ ዓውዲ ስነ መግቢ ጽህያይ
ባሕሪ ከም መግቢ ምስ እንምገቦም
ወይ ድማ ምስ መግቢ ሓዊስና (ከም
ቕጫ ወይ ጸብሒ ሰላጣ) ኣብ ህንጸት
ኣካላትና ንጥዕናና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ
ጥቅምታት ኣለዎ። ስለዚ እዚ ናይ
ሎሚ ጽሑፍ ምስ ኣብ ኤርትራ ኣብ
ላብራቶሪ መርመራ ብቅዓት ሚኒስትሪ
ሃብቲ ባሕሪ ዝተሰርሐ ብደረጃ ዓለም
ተፈላጥነት ዝረኸበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ
እዩ።
ጻህያይ ባሕሪ ኣትኽልቲ መሰል
ሂወታዊያን ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ
ኣብ ኣኻውሕን ተረርቲ ቀጸላታትን
ተተሓሒዞም ኣብ ከባቢ ወሰናስን ባሕሪ
ይርከቡ። ኣስታት 8000 ዓይነታት
ጻህያይ ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ
ናይ ዓለምና ተዘርጊሖም ይርከቡ፡
ክሳብ 270ሜተር ዕምቀት ንውሽጢ
ይዝርግሑ። ዝተፋላለዩ ዓይነታት
ጻህያይ ባሕሪ ብፍላይ ከኣ ብትሕዝቶ
ፕሮቲን ሃብታም ዝኾኑ ኣብ ብዙሓት
ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ከም መግቢ
ናይ ወዲ ሰብ ኮይኖም የገልግሉ።
ስለዚ ከኣ መጽናዕትታት ኣብ ትሕዝቶ
ናይ ጻህያይ ባሕሪ ንምልላይ መኣዛዊ
ጥቅሚ ኣገደስቲ ኢዮም፡ ከምኡ ውን
ጻህያይ ባሕሪ ተኣኪቡን ተጻሪዩን ኣብ
ምውጻእ ንካልእ ጥረ ነገራት ኣብ
ላብራቶሪ ክንጥቀመሎም እንኽእል
ከምኡ ድማ ንመድሃኒት መጸባበቂ
ኮስመቲክስ ንኸነፍሪ ይጠቅመና።
እዞም መለግለጋዊያን (ጥብቅ ጥብቅ
ዝብል ባህርያት ዘለዎም) ግዛዓት ጠረ
ነገራት ብጥርኑፍ hydrocolloids ወይ
phycolloids ይበሃሉ። ሃይድሮኮላይድስ
ዓቢ ዝኾነ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዎም፡
ብፍላይ ኣብ ውጽኢት መግቢ ከም
መማቅርቲ። ጻህያይ ባሕሪ ኣገዳሲ
ምንጪ ናይ ድኹዒን ውን እዩ። እዚ
ድኹዒ ኣብ ካርቦናዊ ሕርሻ ኣገዳሲ
እዩ።
ምብርባር ጸጋታት ባሕርና ካብ
ዝጅምር ነዊሕ ጌሩ። እቲ ቀዳማይ
ዝተመዝገበ ሰበባ ባሕሪ ካብ ቀይሕ ባሕሪ
ኣብ 1756 ተሓቲሙ። እዚ ከምዚ’ሉ
ከሎ እቲ ዝዓበየ ምእካብ ስበባ ባሕሪ ኣብ
1775 ተኻይዱ፡ ኣብ ግዜ ጉዕዞ ግብጺ
ስዑዲ ዓረብ ማለት እዩ ።
እቶም ንመርጀምርያ ግዜ ዝተመዝገቡ
ሰበባ ባሕሪ ኣብ ኤርትራ ብ Ehrenberg
heprich ዝተባህለ ተመራማሪ ኮይኖም
ካብ እኩባት ደሴታት ዳህላክን ምዕራባዊ
ገማግም ቀይሕ ባሕሪን ናይ ኤርትራ
ዝተረኽበት ኢያ። ክልተ ዓይነታት
ሰበባ ባሕሪ ኣብቲ እዋን እቲ ተገሊጾም፡
ካብዚኦም እቲ ፍሉጥ Trichodesmium
erythraeum እቲ ሕብሪ ባሕርን ስምን
ካብ ዕንበባታት ናይዚ ፍሉጥ ሰበባ ባሕሪ
ዝነቀለ እዩ።
ጻህያይ ባሕሪ ንኣሽሓት ዓመታት
ከም ውጻኢት መግቢ ኮይኑ የገልግል
ኣሎ።እዞም ውጸኢታት ከም ባህላውያን
መግቢ
ናይ
ጃፓን፡ቻይና፡ኮርያ
ከመኡውን ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነብሩ
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መበል 27 ዓመት ቁ.82

ጻህያይ ባሕሪ ከም መግቢ
ህዝብታት የጠቃልል። ካብ ዓለም ጃፓን
ዝለዓለ ሃልኪ ናይ ጸህያይ ባሕሪ ንሓደሰብ ዘለዋ እያ።ሃልኪ ናይ ሓደ ሰብ 1.6
ኪሎግራም ኣብ ዓመት ክኸውን ከሎ፡
እዚ ማለት ኣብ መዓልቲ ካብ 4 ክሳብ
7 ግራም ንሓደ ሰብ እዩ።
ጻህያይ ባሕሪ ከም ሰላጣ፡መረቅን
ኣሕምልትን ኮይኖም የገልግሉ። እቲ
ቀንዲ ፍሉጥ ንመግቢ ጻህያይ ባሕሪ
ከም Laminaria japonica ከምኡ
ድማ Undaria pinnatifida ይበሃሉ።
Nori(porphyra sp.) ዝዓይነቶም ጸህያይ
ባሕሪ ብ B-complex ናይ ቫይታሚን
ሃብታማት እዮም፡ ከም ቫይታሚን B-6 ን
B-12።ከም ተወሳኺ ዝተፈላለዩ ጻህያይ
ባሕሪ ብኣመንጨውቲ ቫይታሚን Aን
Cን ዝኾኑ ትሕዝዮ ሃብታማት እዮም፡
ንኣብነት B-carotene። ዋላ’ካ ቀይሕ
ባሕሪ ብጻህያይ ባሕሪ ሃብታም እንተኮነ፡
ዳርጋ ዝኮነ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥቅሚ
መኣዛዊ መግቢ ጻህያይ ባሕሪ ኣብ
ኤርትራ ኣይተዋህበን። ስለዚዩ ድማ እዚ
መጽናዓታዊ ጽሑፍ ብዛዕባ መኣዛዊ
ጥቅምታት ናይ ጻህያይ ባሕሪ ኣገዳሲ
ኮይኑ ክካየድ ዝተወሰነ።
እዞም ከም መግቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ
ጥቅሚ ንጥዕናና ኣለዎም ንብሎም ዘለና
ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ ሰለስተ ዓሌታት
ዓይነት ኮይኖም
ኢንተሮሞርፋ
Enteromorpha clathrata, ግራሲላርያ
Gracilaria corticata ከምኡ ድማ
ሰርጋሰም Sargassum linearifolium
ይበሃሉ።እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብ
ሓሙሽተ ዓይነታት መርመራታት ኮይኑ
ንሳቶም ድማ መጠን ጠሊ፡ ፕሮቲን፡
ካርቦህይድሬት፡ ስብሒ ፡ጽሕጊ ከምኡ
ድማ ሓሙኽሽቲ እዮም።
ሓጺር ጸብጻብ
እዛ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ትሕዝቶ
ናይ ሰለስተ ዓይነታት ጻህያይ ባሕሪ
ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ምጽዋዕ
ኤርትራ ዝተኣከቡ ናይ መጀመርያ
ሓበሬታ ዝቀረበት እያ። ውጽኢት
ናይዚ ስራሕ’ዚ ከምዘረጋገጾ፡ ጻህያይ
ባሕሪ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ቅያር
ምንጪ መኣዛዊ መግቢ ኮይኑ ከገልግል
ከም ዝኽእል እዩ ዝረድእ። ዝተፈላለየ
ኣከባቢያዊ ጠንቂ ከምኡ ውን ክሊማዊ
ምቅይያራትን ኣብ ትሕዝቶ ጻህያይ
ባሕሪ ጽልዋ ከም ዘለዎን ኣብቲ መናዕቲ
ተረጋጊጹ ኣሎ። ብፍላይ ማዕድናዊ
ትሕዝቶ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ
ዝርከብ እቲ ዝዓበየ ተራ ዝጻወት ኣብ
ሓሙኽሽታዊ (Ash) እዩ
ጠሊ (Moisture)
መጠን ጠሊ ናይ እዞም ጻህያይ
ባሕሪ ከም መጠን ሰፋሮ ናይ ማይ ላዕሊ
ክኸውን ዳርጋ ርጉጽ ነገር እዩ። ብኡ
መጠን ድማ ብሓፈሻ መጠን ጠሊ
ኣዝዩ ልዑል ከም ዚኾነ ኣብቲ ዝተኻየደ
መጽናዕቲ ተረጋጊጹ ኣሎ ። ብመልኽዕ
ቁጽሪ ክርእ ከሎ ካብ 85.28% ክሳብ
90.57% ። ብመንጽር ናይ ቶም
ዓሌታት ክርእ ከሎ ኢንተሮሞርፋ
87.22% ቀይሕ ግራሲላርያ 90.57%
ከምኡ ድማ ቡናዊ ሰርጋሰም 85.28%።
ስለዚ ዝለዓለ መጠን ጠሊ ኣብ ቀይሕ

ግራሲላርያ ክርከብ ከሎ ዝተሓተ ድማ
ኣብ ቡናዊ ሰርጋሰም ተረኪቡ ኣሎ።
ካርቦሃይድሬት (carbohydrate)
መጠን ካርቦሃይድሬት ናይ ጻህያይ
ባሕሪ እቲ ዝለዓለ መጠን 28.97%
ዝተሓተ ድማ 23.53% ውጺኢት
ተመዝጊቡ ኣሎ። ብመንጽር ነፍሲወከፍ
ዓሌት ምስ እንሪእዮ ዝለዓለ መጠን ናይ
ካርቦሃይድሬትኣብቀጠልያኢንተርሞርፋ
28.97% ክርከብ ከሎ ብካልኣይ ደረጃ
ቡናዊ ሰርጋስም 27.82% ሳልሳይ ደረጃ
ድማ ቀይሕ ግራሲላርያ 23.82%
ተረኺቡ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ሃገራትምስ
ዝተኻየደ መጽናዕቲ ክነጻጸር ከሎ እቲ
ኣሃዛዊ ቁጽሪ ተመሳሳሊ ኮይኑ ንረኽቦ
ኣብ ገለ ገለ ዓሌታት ብሰንኪ ናይ ኣብዚ
ብዝዕባ መጠን ናይ ካርቦሃይድሬት
ክንዛረብ እንተኾይና እቶም መጠን
ካርቦሃይድሬት ዘለዎም ኣታክልቲ ባሕሪ
መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ናይ ጸሓይ ጩራ
ብቀሊሉ ዝራኸቡ ኾይኖም እቲ ናይ
ጸሓይ ጩራ ብስርዓት ጽማረ ብርሃን
(photosynthesis) ዝያዳ ካርቦሃይድሬት
ከፍርዩ ይሕግዞም።
ፕሮቲን (Protein)
መጠን ፕሮቲን ኣብ ጻህያይ ባሕሪ
ምስ እንርኢ እቲ ብዝሒ ካብ 6.93%
ክሳብ 13.64% ከም ዘለዎ እዩ
ዘረድኣና። እቲ ዝለዓለ መጠን ፕሮቲን
ኣብ ቀጠልያ አንታሞርፋ እዩ ተረኪቡ
13.64% እቲ ዝተሓተ ድማ ኣብ ቡናዊ
ሰርጋሰም 6.93%። እዚ ፍልልይ ናይ
ፕሮቲን ኣብ ጻህያይ ባሕሪ ብሰንኪ ናይ
ዝተፈላለየ ክሊማታት ናይ ዝተፈላለየ
ኣከባቢ ዑምቀት ቦታታትን እዩ ዝብል
ግምት ናይ ተመራመርቲ ናይ ዚዓውዲ
ኣሎ።
ስብሒ (Fats)
መጠን ትሕዝቶ ስብሒ ናይ ጻህያይ
ባሕሪ ብሓፈሻ እቲ ዝተሓተ እዩ። ኣብዚ
መጽናዕቲ እቲ ውጽ ኢት ካብ 1.42
% ክሳብ 0.2%. ሙካኑ እዩ ተረጋጊጹ
ዘሎ። እቲ ዝለዓለ መጠን ኣብ ቡናዊ
ሰርጋሰም 1.42% ክኸውን ከሎ እቲ
ዝተሓተ ድማ ኣብ ቀይሕ ግራሲላርያ
0.2% ይርከብ።
ሓሙኽሽቲ (Ash)
መጠን ሓሙኽሽቲ ናይ እዞም
ጻህያይ ባሕሪ ብተዛማዲ ልዕል ዝበለ እዩ
እዚ ዝኾነሉ ብምኽንያት ህላወ ጨው
ኣብቲ ኣቑጽልቲ ናይቶም ጻሕያይ ባሕሪ
እዩ። ኣብዚ መጽናዕቲ ዝተኻየደ እቲ
መጠን ሓሚኽሽቲ ካብ 26.86% ክሳብ
51.16% ክም ዝኾነ እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ።
እቲ ዝለዓለ መጠን ስብሒ ኣብ ቀይሕ
ግራሲላርያ 51.16 % እቲ ዝተሓተ ድማ
ቡናዊ ሰርጋሰም 26.86% እዩ። መጠን
ትሕዝቶ ሓሙኽሽቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ
ዝርከቡ ጻህያይ ባሕሪ ብሰንኪ እቲ ኣብ
ማያት ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ብዝሒ ጨውን
ማዕድናትን ብተዛማዲ ኣዝዩ ልዑል
መጠን ትሕዝቶ ክህልዎም ክኢሉ።
ጽሕጊ (Fiber)
ኣብዚ መጽናዕቲ መጠን ጽሕጊ ካብ

ግራሲላርያ

ሳርጋሰም

ኢንትሮሞርፋ

19.97% ክሳብ 4.37%. እቲ ዝዓበየ
መጠን ኣብ ቡናዊ ሰርጋሰም 19.97%
ክርከብ ከሎ ብካልኣይ ደረጃ ድማ
ቀጠልያ
ኢንታርሞርፍ 17,17%
እቲ ዝተሓተ መጠን ድማ ኣብ ቀይሕ
ግራሲላርያ 4.37% ሙኻኑ እዩ እቲ
ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዘረጋግጽ።
ጻህያይ ባሕሪ ጥዕናዊ ዝኾነ ቀረብ
መግቢ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ኣመጋግባ
ተራ ኣለዎ፡ ከማኡ’ውን ኣብ ናይ
መግቢ ትካላት ከም ምንጪ ልዑል
መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ቀመማት ኮይኑ
የገልግል። ናይ ጻህያይ ባሕሪ ውጺእታት
ኣብ ዓይኖቶምን ዝርግሐምን ብምዕባይ
ወይ ምምዕባል ቁጠባዊ ትሕዝቶ ክዓቢ
ይኽእል። ኣብ ናይ ህልው መጽናዕቲ
ጻህያይ ባሕሪ ልዑል ዝኮነ መጠን ናይ
ሓመኹሽቲ (ash) ኣለዎም፡ እዚኸኣ
ውጺኢት ናይ ልዑል መጠን ጨዋምነት

ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ። ቀጠልያ ጻህያይ
ባሕሪ ዝለዓለ ትሕዝቶ ናይ ጽሕጊ ኣርእዩ፡
እዚ ኸኣ እንታይ የርእየና ውዑይ ዝኾነ
ኣክባቢ ተክእሎታት ናይ ጸምረ-ብርሃን
የልዕል። ክብ ለጠቅ ኣብ ብዮከሚካዊ
ትሕዝቶ ናይ’ዞም ዝመረጽናዮም ሰለስተ
ጻህያይ ባሕሪ ምስ ናይ ካላኦት ሃገራት
ከነዋዳድሮም ከለና ብሰንኪ ኣከባብያዊ
ኩነታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ
ምጽዋዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገማግም
ባሕሪ ናይ ኤርትራ ልዑል ዝርገሐ ኣብ
ዕብየት ዓይነታት ጻህያይ ባሕሪ ከም
ፊዚካዊ፥ ከሚካውን መኣዛዊ ትሕዝቶን
ተራ ኣለዎ። ስለዚ ኸኣ እቲ ከሚካዊ
ውሁድ ጥረ ነገራት ኣብ ትሕዝቶ ናይ
ጻህያይ ባሕሪ ዓብዩ፡ እዚ ኸኣ ጻህያይ
ባሕሪ ናይ ገማግም ባሕሪ ምጽዋዕ
ኤርትራ መኣዛዊ ጥቅምታት ከም ዘለዎ
የረድኣና።
***
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ዋጋ እምነተይ
ጸጋብርሃን ጐይትኦም
ኣቀባብላኣ ይኹን ኣዘራርባኣ ኣመና’ዩ
ደስ ዝብለካ። ንዅሉ ተገልጋሊ ድምቕ
ዝበለ ፍሽኽታ ኣሰንያ’ያ እትቕበሎ።
ኣኽባሪትን ኣማኒትን ሰብ ምዃና፡ በቲ
ኣብ ዓማዊል እትገብሮ ኣኽብሮትን
ገንዘብ ንዘይብሎም ሰባት ድማ
‘ብእምነት ጽባሕ ክህብዋ ከምዝኽእሉ’
ፍሽኽታ ኣሰንያ ከተፋንዎም እንከላን
ተዓዚብካ፡ ንምግማቱ ኣይትሽገርን ኢኻ።
ወትሩ ኣብ ገጻ ዝንበብ ሕጕስ መንፈስን
ሕጕስ ስምዒትን እዩ። ነዛ ዓለም ብሓጐስ
ክትነብራ ዝተላእከት’ያ ትመስል።
ኵሉ ግዜ ምስ ሓጐስ ክትፋጠጥ ኢኻ
ትዕዘባ።
ብኣጋጣሚ ሓደ መዓልቲ ኣብታ ኣነ
ኮፍ ኢለያ ዝነበርኩ ወንበር ምሳይ ኮፍ
በለት። ኣጋጣሚ ዝፈጠሮ ዕድል እምበር፡
ኣነ ዝመደብክዎ ነገር ኣይነበረን። መደብ
እንተዝህልወኒ ምሉእ ምድላዋት ጌረ
ምመጻእኩ። ሰባት ብዛዕባኣ ክዛረቡ
ይሰምዕ’ኳ እንተኾንኩ፡ ኵሉ’ቲ ዝሰምዖ
ዘረባታት ሓቅነቱ ከረጋግጽ መረጽኩ ነታ ዝረኸብክዋ ኣጋጣሚ ተጠቒመ።
“ብኸመይ ምኽንያት ኢኺ፡ ንዅሉ
ኣብዚ ገዛ ዝኣቱ ሰብ ትኣምንዮ?
ዋላ ነቶም ገንዘብ ዘይብሎም ከማን
ኣይተሸግርዮምን ኢኺ? እሙን ሰብ
ኣሎ፡ ዘይእሙን’ውን ኣሎ - ሓቀይ
እንድየ?” በልክዋ መኽፈቲ ዕላል
ይኸውን’ዩ ብምባል ስለ ዝሓሰብኩ።
“ንሰብ ዘይኣመንኩ ደኣ ንመን
ክኣምን? ሰብ’ዶ ኣይኮንኩን?” በለትኒ
ፍሽኽ እናበለት።
“ሰብ’ባ . . .ግን’ሲ ኣብ ስራሕኪ
ይኹን ኣብ ሂወትኪ ጽልዋ ከየምጽኣልኪ
ብምባል’የ” በልክዋ ስክፍታ ሓዊሰ።
“ህይወተይ ደኣ መዓስ ድያ
ተቖጽያ?” ዕትብ ኢላ፡ ሓድሽ ኣርእስቲ
ኣምጽአትለይ። “ክገርመካ! ንስለ
ደቀይ ክብል’የ ዝነብር
ዘለኹ” በለትኒ ሕጂ’ውን
ብሓይሊ ክምስ ክትብል
እናፈተነት።
“ደፊሩ ደኣ ኣይትበልኒ እምበር፡
ስለምንታይ ግን ከምኡ ክትብሊ
ክኢልኪ? ጌና ንእሽተይ እንዲኺ ዘለኺ
ወይ ሕሉፍ ቃንዛ ህይወት ኣሎኪ’ዩ?’’
ውሽጣ ክብርብሮ ፈተንኩ።
“ሕሉፈይ ንዓኻ እንታይ ይዓብሰልካ
እንትርፎ ምሳይ ክትሓዝን። እምነት
ውሽጠይ ድማ’ዩ ሰሪ ሕሉፍ ቃንዛታተይ
ኮይኑ ዘሎ. . .” ኣብ መንጎ ዕላልና ሰብ ስለ
ዝጸውዓ፡ ኣብ ጠልጠል ገዲፋትኒ ተንሲኣ
ከደት። ሓሳባተይ ኣብ ዙርያ ናይታ
ኣሳሳይት እትሰርሕ ጓል ሄዋን ክዝንቢ
ጀመረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ
ተመሊሳ ብምምጻእ ኮፍ በለት።
“ፍቓድኪ እንተኾይኑ ክተዕልልኒ
ምደለኹ?” ሰብ ካብ ሰብ’ዩ ዝምሃር
ዝብል ኒሕ ስለ ዝሓዘኒ፡ ንቓንዛ ውሽጣ
ክፍትሾ ደለኹ።
“ጸገም የለን. . .” ድልውነታ
ኣረጋገጸትለይ። “ግና ኣብዚ ናይ ስራሕ
ቦታ ብምዃኑ ኣይጥዕምን’ዩ ምኽንያቱ፡
ነዊሕ ስለ ዝኾነ። ግዜ እንተለካ ግና

ንቋጸር’ሞ ከዕልለካ. . .” ኣብ ሓሳባ
ከምዝተሰማማዕኩ ብምሕባር፡ ቦታን ግዜን
ቆጸራ ምስ ፈለና ተሰናቢተያ ከድኩ።
እዚ ዘረባ፡ ናይ’ታ ሰላሳታት ዕድመ
ዝረገጸት ቕጥን ኢላ ንውሕ ዝበለ ቁመት
እትውንን፡ ናብ ቂሒ ዝኸደ ሕብሪ ገጽ
ዘለዋ ጓል ሄዋን ዘረባ እዩ። ዕላላ ገለ
ሕቡእ ሓቀኛ ዛንታ ከምዘለዎ ኣሻበይ
ተሰወጠኒ። ኵሉ ዛንታኣ ምስ ሰማዕኩ፡
‘እምነት ማለት እንታይ ምዃኑ’ ካብቲ
ኣብ ጕዕዞ ህይወታ ዘጋጠማ ፍጻመ
ሰሚዐ ከምዚ’ዩ ወይ ኣይኮነን ዝብል
መደምደምታ ክበጽሕ ተጸገምኩ። ግና
ኵሉ ዛንታኣ ካብ ምስማዕ ድሕር
ኣይበልኩን. . .። ዝነበርናዮ ስፍራ
ጽምው ዝበለ ብምንባሩ፡ ትርሓስ ጓል
ኣቦይ በርሀ፡ ናጻ ኮይና ከተዕልለኒ ዓቢ
ዕድል’ዩ ፈጢሩለይ።
“ንምዃኑ ንስኻ፡ ፍቕሪ ኣሎ ኢልካ’ዶ
ትግምት?” ጌና ዕላልና ከይጀመርና፡
ኣዋጣሪ ሕቶ ሓተተትኒ።
ርእሰይ እናነቕነቕኩ፡ “እንድዒ!”
በልክዋ፡ መግለጺኣ ክሰምዕ ስለ
ዝደለኹ።
“ተመሃሪት ሃይስኩል’የ ነይረ. . .”
እቲ መልሲ ካብ ዛንታኣ ግዲ ክረኽቦ
ደልያ፡ ተመሃሪት ካልኣይ ደረጃ ምንባራ
ብምግላጽ’ያ ዕላላ ከፊታትለይ።
“መልክዐይ ቀያሕ፡ ጸጕሪ ርእሰይ
ጽልም ዝበለ ነዊሕ እዩ ነይሩ. . .።ከምዚ
ሎሚ ትርእዮ ዘለኻ ኣይኮነን። ቁመተይ
ንውሕ ዝበልኩ ኮይነ፡ ከምዚ ትርእየኒ
ዘለኻ ርጕዲ ካብ ቀደመይ ኣይነበረንን፡
ማለት ቀጣን’የ. . .” ብምባል ንጽባቐ
ደጋዊ ኣካላታ ብልሳና ሓበረትኒ።
“ዕድመ ግርዝውናይ ኣኺሉ
ብምንባሩ፡ እናሻዕ ንዝጕብዝ
ዝነበረ ቅርጺ ኣካላተይ
ይርኢ፡ ብዛዕባኡ ይሓስብ
ምንባረይ ይዝክር። ፍቕሪ
እንታይ ምዃኑ፡ ብጀካ ኣብ ጥቃ
ገዛና ዝነበረ ቤተ ክርስትያን ዝመሃሮ
ዝነበርኩ መንፈሳዊ ትምህርትን ስድራ
ቤተይ ብፍቕሪ ኮስኲሶም ዘዕበዩንን፡
ብዛዕባ ካልእ ፍቕሪ ኣይፈልጥን’የ ነይረ.
. .። እቲ መንፈሳዊ ምህሮና፡ እሙናት
ክንከውን ከምዘለናን ሓቀኛታት ክንከውን
ከምዝግባእን’ዩ ዝሕብረና ዝነበረ። ብልክዕ
ብመንፈሳዊ ምህሮ ተጸልዩ ዝዓበየ ሰብ፡
ኣብ እምነት ጽኑዕን ሓያልን’ዩ ዝኸውን. .
.” ብምባል ንፍቕርን እምነትን መበገሲኡ
ከተረድኣኒ ፈተነት።
“ስለምንታይ’ሞ ሕጂ ፍቕሪ የለን
ትብሊ? እዚ ዅሉ ብቕዱስ ተግባር
ተሃኒጽኪ ዓቢኺ እንከለኺ?” ሓተትክዋ፡
ዕላላ ክንዮ’ቲ ዘለኽዎ ሃዋሁ ሒዙኒ ሃፍ
ከምዝበለ ክትርደኣለይ ብምምናይ።
“እወ ጽብቕ ኣለኻ! ግን ምሽ ኣለካ
ኣሚንካ ልብኻ ገሚዕካ ዝሃብካዮ ሰብ፡
ንእምነትካ ዓዲ ውዒል ክገብሮ ከሎ፡
ሽዑ ብስምዒት ‘ኣበይ ዘሎ እምነት
እዩ’ ትብል። ናይዚ ዅሉ ጠንቂ ድማ
ሳምሶም ዝበሃል ሰብ’ዩ ነይሩ። ወዲ ክላሰይ
(ክፍለይ) ብምንባሩ ጽቡቕ ምቅርራብ’ዩ
ነይሩና፡፡ ብዓይንኻ ክትርእዮን ደስ

ታ
ፍ
ሩ

ክብለካን ሓደ’ዩ። ዕላሉ መሳጥነት ዘለዎን
ልቢ ደቂ ሄዋናት ዝሰልብ ዘረባኡን
ባይታ ዘይወድቕ’ዩ። በታ ጥዑም ቃላት
እተውጽእ መልሓሱ፡ ነቲ ኣቐዲሙ
ብመልክዑ ተሰሊቡ ዝነበረ ልበይ፡ ሕቶ
ፍቕሪ ኣቕሪቡሉ። ትርጕም ፍቕሪ
እንታይ ምዃኑ ከይተረደኣኒ ሕራይ
ኢለዮ። እዚ ዝነግረካ ዘለኹ ዛንታ፡
ብዘይካ ናይ ሳምሶም ነቶም ብድሕሪኡ

ዝተላለኽዎም መንእሰያት ኣይውክልን
እዩ. . .” ናብ’ቲ ንእስነት ዝመንቀሊኡ፡
ብመልክዕ ጥራይ ተዳህሊልካ እትኣትዎ
ፍቕሪ፡ መዘዙ ከይመርመረት ከም ወዝቢ
ከምዝኣተወቶ ክትገልጸለይ ፈተነት።
“ሳምሶም ነቲ ብዕላልን ኣብ ፊልም
ብምርኣይን ጥራይ ዝፈልጦ ዝነበርኩ
ፍቕሪ፡ ኣሰሩ ክስዕብ ሀ ኢሉ ኣፈሊሙኒ፡
ጠጥዕሙን ጸጽቡቑን ከምዘስተማቕር
ገይሩኒ። ኣብ ጽቡቕ ቦታታት እናወሰደን
ህያባት እናሃበን ንልበይ ከም ሓያል ጎያዩ
ፈረስ ኣጋሊብዎ። እምነተይ ክንዲ ፍረኣድሪ ከየትረፍኩ ግሒጠ ሂበዮ. . .”
ብምባል ከባቢኣ ቁሊሕ በለት፡፡
“ፍቕሪ የለን ዘብለኪ ደኣ እንታይ
እዩ? ካብ’ዚ ተዕልልኒ ዘለኺ ዛንታ ፍቕሪ
ዝምስጥን ዝምቅርን ኣይሰማዕኩን. . .”
በልክዋ፡ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሓቂ በርቢረ
እንተውጻእክዎ ብምባል።
“ዋይ ንስኻ! ዓቕሊ ጥራይ ግበር. .
.ናይ ጠላማት ኣወዳት ግብሪ ዘይብምቁር
ጀሚሩ’ዩ፡ ናብ መርዚ ዝቕየር። ሳምሶም
ከምቲ ዝበልኩኻ ሓያል እዩ። ብፍላይ
ንዓይ ምስቲ ንእሽተይ ምዃነይን
ዝፈልጦ ዘይነበረንን፡ ዕድመ ንእስነተይ
ብጭልግዑ እንከሎ ኣብ ፈለማ ዕስራታት
ድንግልናይ ወሲድዎ። ካብ ሕጂ እዩ
ዝጅምር እቲ ዝዓርዓረ ዛንታይ. . .”
ንጕዕዞ ትምህርታ ኣሰናኺሉ፡ ኣንፈት
ጕዑዞኣ ናይ ዝቐየረ ፍጻመ ክስተት
ከተዘንትወለይ ጀመረት።
“ከመይ ማለት?” ጣዕሙ መቂርዋ
ዝኣተወቶ ፍቕሪ፡ መዘዙ ከመይ
ከምዝነበረ ክፍትሻ ደለኹ።
“ከመይ ዝብል ለባም ድዩ ዝበሃል?
ጽባሕ እታ ድንግልናይ ዘረከብኩላ
መዓልቲ ሳምሶም ናብ ትምህርቲ
ኣይመጸን። ናብ ሞባይሉ እንተደውልክሉ
ድማ ተዓጽያ ትብል፡፡ ውሽጠይ ስቕ
ኢሉ ፍርሒ ክመልኦ ጀመረ። ባዕልኻ
ተምጽኦ መዘዝ’ዩ በጃኻ. . .። መቸም
ድሕሪ ራብዕቲ ኣቢሉ ናብ ትምህርቲ
ይመጽእ፡፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ፍቕሪ

ወዲቐ ብምንባረይ፡ እቲ ዘልመደኒ
ጥዑምን ከም ህጻን ዝሕንቅቐሉ ፍቕሪ፡
ብቕድመይ ዘሎ ከምዘየስተውዕል
ስለ ዝገበረኒ፡ ንዅሉ ሸለል ኢለ፡ ከም
ቀደምና ክንራኸብ ምስ ሓተትክዎ፡
ገጽ ብምኽላእ ‘ድሕሪ ሕጂ ዘራኽብ
የብልናን። ተረዲኡኪ! ከይትድውልለይ!’
ብምባል ንልበይ ዝጎድእ ዘረባ’ዩ
ተዛሪቡኒ። ምኽንያት መፈላለይና’ኳ
እንሓተትክዎ፡ ንሱ ግና
መልሲ ከይሃበኒ’ዩ ሃጽ
ኢሉ ዝኸደ። ድሕሪ’ዚ
ሓንጎለይ ብጭንቀት
ዝኣክል
ክትኮስ
ደለየ፡፡ ሳምሶም ናብ
ትምህርቲ ምምጻእ
ቀስ ብቐስ የቋርጾ.
. .ተስፋ ዘይቆርጽ
ልቢ ስለ ዝነበረኒ ግና፡
ክረኽቦ ይኽእል’የ ኣብ
ዝበልክዎ
ቦታታት
ኣስመራ ከም ሕሱም
ይደልዮ፡
ክረኽቦ
ግና
ኣይከኣልኩን.
. .” ከየስተውዓለት
ዝኣተወቶ
ፍቕሪ፡
ንዕድል ትምህርታን
ንእስነታን ክፈታተና
ጀመረ።
“መወዳእታኡ’ኸ?” ደሃይ ናይቲ
ከሐንቅቓ እናተጸበየቶ፡ ኣንጻራዊ ግብረ
መልሲ ዘግዘማ ሳምሶም ንምፍላጥ
ተረበጽኩ።
“ይገርመካ’ዩ! መዓልታት ናብ
ሰሙናት እናተዓዝረ ከደ። ገጽ ሳምሶም
ከይረኣኹ ሳልሳይ ወርሒ ረጊጸ። ንሱ
ምጻሩ ስኢነ ብዕድለይ እናማረርኩ
ከለኹ’ዩ ድማ ዝኸፍአ ሽግር ዝመጻኒ. .
.” ብሕርቃን ምዝራብ ስኣነት። ብወገነይ
ንዓኣ ንምእባድ ግዜ ኣጥፋእኩ።
“ርግእ’ሞ በሊ! እንታይ ሽግር ድዩ
ገጢሙኪ?” ልዝብ ኢለ ተወከስክዋ።
“ንዕድል ትምህርተይ ቆጽዩ ብላሽ
ዝገብር ጸገም’ዩ ኣጋጢሙኒ። ኣነ
ንሳምሶም ንምርካብ ኵሉ ነገር ወንዚፈ
ሎሚ’ዶ ጽባሕ ይረኽቦ እናበልኩ፡
ዝብኣሰ ኣጋጢሙ. . ወርሓዊ ጽግያተይ
ደው ኢሉ ጥንሲ ከምዘለኒ ብሕክምና
ተሓቢረ። ኣብ ንእስነተይ ብምዃኑ
ምጻሩ ዝኢነ እናበልኩ ድማ፡ ናይ ሳምሶም
ዝብኣሰ ኮይኑ። ንብዙሓት ኣዋልድ
ዘታልልን፡ ንብዓት ደቂ ሄዋን ዘይዓጅቦን
ፍጥረት ምዃኑ ፈሊጠ። እዚ ከይኣክል
ዓዲ ኣርሒቑ. . .። ከምቶም ኣብ ወጻኢ
ሃገር ገንዘብ ብኽሻ ዝርከብ ዝመስሎም’ዩ
ነይሩ። ብስግረ ዶብ ካብ’ዛ ዓዲ ወጺኡ. .
.” ምስ ንብዓታ ተቓለሰት።
“ነታ ትሽዓተ ወርሒ ኣብ ከብደይ
ዝጸርክዋ ጓለይ ሒዘ፡ ትምህርቲ
ኣቋሪጸ ካልእ ዓለም ክጅምር ተገዲደ።
ሰብ ብመልክዕ ብመልሓስ ዝጥበር
እንተኾይኑ ዕጫኡ እዚ ናተይ’ዩ። ደቂኣንስትዮ ድማ ካብ’ዚ ናተይ ክመሃራ
ኣለወን። ክብርኻን ትምህርትኻን’ዩ
ዓወትካ. . .” ብስምዒት ምኽሪ ሓዘል
ዘረባ ሰንደወትለይ።
“ካልእ ዓለም’ሞ ከመይ ረኺብክዮ?
ማለተይ ናበይ ኣበልኪ?” ድሕሪ ጕዕዞ
ትምህርታ ምስንኻሉ፡ ንህይወት ከመይ
ከምዝገጠመታ ሓተትክዋ።
“ኣበይ ዲኻ ተላሊኻኒ? ኣብ ስራሕ

ኣሳሳይት’ዶ ኣይኮንካን ተላሊኻኒ? ሰሪ
ምሉእ እምነተይ ዝሃብኩ፡ ዓቢ እምነተይ
ቀቢረ ካልእ ሰብ ኮይነ” በለትኒ ትርሓስ፡
እንቅዓ እናኣስተንፈሰት። ዝሓተትክዋ
ሕቶ ግዲ ኣቖጢዕዋ ኮይኑ ትርር ኢላ
መለሰትለይ።
ዛንታኣ ምስ ሕርቃና ተደሚሩ
ከይተቋርጾ ስለ ዝሰጋእኩ፡ ድመጸይ
ኣለስልስ ኣቢለ፡ “ጓልኪ’ኸ ምስ መን
ትቕመጥ?” በልክዋ።
“ጓለይ ደኣ ዳርጋ ንበይና’ያ ምባል
ይሓይሽ። ኵሉ ግዜ ምስ ስድራይ’የ
ዝገድፋ፡፡ ስድራይ ጽጉማት ብምዃኖም
ሰሪሐ ከዕብያ ብምጅማረይ፡ ኣብ
መዓልቲ ካብቲ ዝርእያ እቲ ዘይርእያ
ግዜ ይበዝሕ፡፡ መስክነይቲ እምነተይ
እንተዝሕሉ ግዳይ ጥልመት ኣምበይ
ምኾነትን ነይራ፡፡ ንዓኣ’ውን ርኸብዮ’ዩ
ኢሉዋ በጃኻ! ሰብ ኣብ ህይወቱ
ጥንቃቐ እንተዘይተሓዊስዎ፡ ሳዕቤኑ
ከቢድ’ዩ ዝኸውን። ልክዕ ከም’ዚ ናተይ.
. .ኣነ’ኳ. . .” ሕሉፋ ብምዝካር፡ ብሕርቃን
መደረት። ትርሓስ ተሃን ውሽጣ
ተውጽኣሉ ዕድል ብምርካባ ሕጕስቲ
እያ ነይራ። ገና ክትጸውየኒ ድልውቲ’ያ
ትመስል ነይራ። ህንጡይነት ዕላል ናይ
ሕሉፍ ዛንታኣ ኣብ ገጻ ይንበብ ነበረ።
“ሕራይ በሊ ቀጽልለይ፡ ብድሕሪኡ
እንታይ ተፈጢሩ?”
“ዝኸፍአ!”
ዕድል
ከይሃበት
መለሰትለይ። “እቲ ዝመረረ ዛንታይ ደኣ
ካብ ሕጂ እንድዩ ዝጅምር. . .” ብምባል፡
ንብዓታ ከም ውሕጅ ኣውሓዘት።
ብወገነይ ካብ’ዚ ዝኸፍእ ጸገም ደኣ
እንታይ መጺኡዋ ይኸውን ብምባል፡
ንኽሰምዓ ዝያዳ ትሃንጠኹ።
“ጓለይ ከዕቢ ብምባል ከም ኣሳሳይት
ስራሕ ይጅምረልካ። ኣብዚ’ዩ ድማ እቲ
ጸገም ዝመጽእ. . .ስራሕ ምስ ጀመርኩ
ደጊመ ምስ ሓደ ካልእ ወዲ ተላልየ።
እዚ ካብ ካልኦት ፍልይ ዘብሎ ምስጉን
ጠባይ’ዩ ዘለዎ። ቁም-ነገረኛ’ውን’ዩ። በቲ
ጓለይ ከም ኣቦ ዝኣልያ ትረክብ፡ በቲ
ሓደ ወገን ድማ ኣነ ጸግዐይ ይሕዝ ኢለ
ተሓጕሰ፡ ግና. . .” ንብዓት ስለ ዝስዓራ
ሕንቕንቕ በለት።
“ሓሊፉለይ ኢለ ሓጐሰይ ከይወዳእኩ.
. .ሓዳር ጌረ ወለደይ ክኽሕስ
እናተጸበኹ. . .እንድዒ ወደይ ዋጋ ናይ
እምነተይ ሕማቕ ፈድዩኒ. . . መጻእየይ
ከውሕስ ኢለ መርመራ ደም ምስ
ገበርኩ፡ ተሰካሚት ኤች.ኣይ.ቪ ኮይነ
ጸኒሐ። ውላደይ፡ ዕድለይ፡ መጻእየይ
ኵሉ ካባይ ሃዲሙ. . .ብልሳን ተጠቢረ
እምነት ዘሕደርኩሉ ንሕማቐይ ኮይኑ።
ብዝኾነ ሰብ ንእምነት ክኣምና’ኳ
እንተለዎ፡ ኣስፊሑ እንተዘይ መርሚሩ
ግና ብላሽ’ዩ። ልክዕ ከም’ዚ ኸማይ፡
ኣይተማሂረ ኣይስድራይ ኣሓጕሰ. .
.ንእስነት ዕዳ’ዩ. . . ኣብ ንኡስ ዕድመይ
ተቖጽየ። ክሳብ ሕጂ ድማ ምስ ጣዕሳይ
ኣለኹ. . .” ብምባል፡ ዓስቢ ናይ’ቲ
ብልሳን ተጠቢራ ዝኣመነቶ እምነት፡
ብዘይ ግቡእ ስለ ዝተጠቕመትሉ፡ ዕድላን
መጻኢኣን ለኪሙዋ ተዓዚሩ። እቲ
ልብኻ ዘንጠልጥል ዕላላ፡ ክትቅጽለለይ
ስለ ዝተጸገመት ከኣ፡ ኵሉ ገዲፈ ኣብ
ምእባዳ ተጸመድኩ።

ኮኾብ ተኸስተ
ሜካ 74 - ኣስመራ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.82

ስነ-ጥበብ

ኣቡበከር ዓ/ኣወል

ጻንሖት

ማኖ ዲባንጎ ሓደ ካብ ህቡባት
ድምጻውያን ተጻወትቲ ቅዲ ጃዝ
ዓለምና’ዩ። እዚ ኣብ 12 ሕዳር
1933ዓ.ም ኣብ ዱዋላ ካብ ብሄረ ያባሲ
ካሜሮን ዝተወልደ ዲባንጎ ንቅዲታት
ጃዝን ፋንክን ባህላዊ ሙዚቃ ካሜሮንን
ብምትሕንፋጽ’ዩ ባዕሉ ዝልለየሉ ቅዲ
ክፈጥር ዝኸኣለ። እታ ኣብ 1972 ዓ.ም
ዝሰርሓን ዓቢ ተፈላጥነት ዝረኸበላን
“ሶል ማኮሳ” ድማ ስሙ ኣብ ዓለማዊ
መድረኽ ከጸውዕ ኣኽኢላቶ ኢያ።
ስድራ ዲባንጎ ኣመንቲ እምነት
ፕሮተስታንት ብምንባሮም ኣብ
ህጻንነቱ ትምህርቲ ንምቕሳም ናብ’ታ
ኣብ ዓዶም እትርከብ ቤተ-ክርስትያን
ክመላለስ ምስ ጀመረ’ዩ ዝያዳ እቲ
ናይ ሙዚቃ ክፍሊ ትምህርቲ ተምሳጥ
ከሕድረሉ ጀሚሩ። ቅልጡፍ ናይ
ምሓዝ ክእለት ስለ ዝነበሮ ድማ ኣብ
ሓጺር ግዜ ኣብ ትምህርቲ ሙዚቃ
ጸብለል ክብል ክኢሉ። ዝያዳ ድማ
ናብ ተነፋሕቲ መሳርሒታት ሙዚቃ
ብምድሃብ ኣብ “ሳክስፎን” ኣድሃበ።
ኣብ 1941ዓ.ም ዲባንጎ ናብ ማእከላይ
ደረጃ ብምስግጋር ቋንቋ ፈረንሳይ
ከጽንዕ ጀመረ።
ብድሕሪ’ዚ ናብ ፈረንሳ ብምኻድ ኣብ
ከተማ ፓሪስ ካልኣይን ላዕለዋይን ደረጃ
ትምህርቱ ተኸታተለ። ዲባንጎ ምስ’ቲ
ናይ ሙዚቃ ዝንባለኡ ዘይፈትወሉ
ዝነበረ ወላዲኡ ብምግርጫዉ፡ እቲ
ካብ ካሜሮን ዝመጾ ዝነበረ ደገፍ ስለ
ዝተቛረጸ ትምህርቱ ሓዲጉ ናብ ናይ
ስራሕ ዓለም ክወፍር ተገደደ። ጎኒ’ዚ
ድማ ምስ ጉጅለታት ሙዚቃ ከም
ተጻወታይ ሳክስፎን ክጻወት ጀመረ።
ኣብ መወዳእታ 1963 ዓ.ም ናብ
ሃገሩ ብምምላስ፡ ኣብ ቅዲ ሙዚቃ
ሶል እትነጥፍ፡ ናቱ ባንድ መስረተ።
ኣብ 1965 ዓ.ም ዳግማይ ናብ ፓሪስ
ብምምላስ ዝተፈላለዩ ቅዲታት ሙዚቃ
ክፈታትንን ነቲ ድሒሩ ዝተፈልጠሉ
ቅዲ ከማዕብልን ጀመረ። ኣብ 1972
ዓ.ም ድማ ነታ “ሶል ማኮሳ” ዝሰመያ
ህብብቲ ደርፉ ዘርገሐ። ማኮሳ ብቋንቋ
ዱዋላ “ንሳዕስዕ” ዝብል ትርጉም ኣለዎ።

ነዛ ደርፊ ከም ማይክል ጃክሰን ኣብ’ታ
““Wanna Be Startin’ Somethin’
እትብል ደርፉ፡ ከምኡ ድማ ኣኮንን
ሪሃናን ካልኦት ናይ ቅዲ ፖፕ
ጉጅለታትን ንገለ ክፋላታ ብምውሳድ
ኣብ ደርፍታቶም ተጠቒሞምላ’ዮም።
ማኮሳ እታ ናይ መጀመርያ ኣብ
ኣመሪካ ኣብ ቢልቦርድ መስርዕ ዝበለጻ
100 ደርፍታት መበል 35 ዝተሰርዐት
ኣፍሪቃዊት ደርፊ’ያ። ንብዙሓት ናይ
ቅዲ ፖፕ ኣመሪካውያን ደረፍቲ ድማ
ዓቢ ጽልዋ ኣሕዲራ’ያ።
ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃውያን
ሙዚቀኛታት ዝኣምን ዲባንጎ፡
ኣብ 1992 ዓ.ም ንብርክት ዝበሉ
ኣፍሪቃውያን ሙዚቀኛታት ዘሳተፈት
“ዋካ ኣፍሪካ” ዝተሰምየት ኣልቡሙ
ዘርገሐ። ዓቢ ተቐባልነት ድማ
ረኸበት።
ምስ ከም ፊላ ኩቲ፡ ኪንግ ሳነ ኣደ፡
ሀርቢ ሃንኩክን ሳሊፍ ኬታን ካልኦት
ብዙሓትኣፍሪቃውያንንፈረንሳውያንን
ድምጻውያን ሙዚቀኛታት ድማ
ብሓብር ሰርሐ። ኣባል ዝተፈላለያ
ኣፍሪቃውያንን
ፈረንሳውያንን
ማሕበራት ሙዚቃ ዝዀነ ዲባንጎ
ከም ሓላፊ ማሕበር ሙዚቀኛታት
ካሜሮን ኰይኑ ነዊሕ ኣገልጊሉ’ዩ።
ማኖ ዲባንጎ ብዙሕ ስነ-ጥበባዊ
ፍርያት ኣበርኪቱ፡ ብርክት ዝበለ
ስልማትዝዓተረ’ዩ። ገለ ካብ’ቶም
ዝረኸቦም ክብርታት፡ ካብ 2004 ዓ.ም
ክሳብ ሕጂ ከም ሙዚቀኛ ሰላም ዩኔስኮ
ኰይኑ የገልግል ኣሎ። ኣብ 2010
ዓ.ም እቲ ዝለዓለ ስልማት ሙዚቃ
ፈረንሳ ተቐቢሉ።
ኣብ 2015 ዓ.ም ማሕበር
ሙዚቀኛታት ፍራንኮ-ፎን ንዲባንጎ
ዝለዓለ ስልማት እቲ ማሕበር ሂቡዎ።
ከም ፍሉይ ወኪል እቲ ማሕበር
ብምዃን ድማ፡ ኣብ ውድድር
ኦሎምፒክ ሪዮዲጃኔሮ 2016 ዓ.ም
ተሳቲፉ።
ማኖ ዲባንጎ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ
ወድን ክልተ ኣዋልድን’ዩ።
***

ጽባቐ

ጽባቐ ኣብ ዓይኒ ጠማቲኡ. . . ጽባቐ
ከከም ገላጺኡ. . . ጽባቐ ከከም ቦታኡ. .
. ጽባቐ ብመጠን ደረጃኡ. . . ካልእ’ውን
መግለጺ ጽባቐ ክህሉ ይኽእል’ዩ። ጽባቐ
ውሽጢ፡ ጽባቐ ግዳም ወ.ዘ.ተ።
ጽባቐ ብዓይኒ ስነ-ጥበባውያን’ከ? ስነጥበብ፡ ስነ-ጽሑፍ፡ ስነ-ግጥሚ፡ ሕደማ፡
ቅብኣ፡ ቅንየት፡ ቅርጻ፡ ትልሂት ኩሉ ጽባቐ
እዩ። ስነ-ጥበብ ብጽቡቕ ኣገባብ ጌርካ
ንጽቡቕ ነገር ምጉላሕ እዩ። ነዚ ድማ
ቦታን ባህልን እምነትን ኣነባብራን ብዓቢ
ይጸልዎ ።
ኣብ ዓዲ ጸዓዱ ‘ሕብሪ’ ቀዳማይ ረቛሒ
መግለጺ ጽባቐ ክኸውን ይኽእል። እቲ
ኣብኡ ዘሎ ስነ-ጥበባዊ ድማ ብሕብሪ
ቆርበት ክጽሎን ንዓኡ ከጉልሕን
ይደፋፋእ። ጀርመናዊ ቀባኣይ፡ ናይ
ውጽእቲ ጸላም ኣፍሪቃዊት ቅብኣ ቀቢኡ
ኣብ ጀርመን ንጀርመናውያን ንምርኢት
እንተኣቕሪቡሎም፡ ኣዝዩ ውሑድ (like)
እዩ ክረክብ። ወይ እውን ፍጹም ከይረክብ
ይኽእል ኢዩ። ብኣንጻሩ፡ ሓደ ኣፍሪቃዊ
ሰኣሊ ጽብቕቲ ጻዕዳ ዚሕብራ ምስሊ
ሰብ እንተስኢሉ፡ ብርክት ዝበለ ነጥቢ
ክረክብ ይኽእል እዩ። ጸላም ጓል ዓዱ
እንተስኢሉ’ውን ከምኡ። ስለ’ዚ ጽባቐ
ምስ ኣተሓሳስባን እምነትን ይኸይድ’ዩ
እንተበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን።
ጽባቐ ኣብ ዓይኒ ጠማቲኡ ከምዝተባህለ፡
ኣነ ንኣብነት ናይ ኣንጻር ጾታይ ዝመርጾ
ጽባቐ፡ በርሃው ዝበለት ከደረይቲ፡ ኣፍንጫኣ
ንእስ ኢላ ቁሩብ ግንጽል ዝበለት፡ቁንጽብቲ፡
ከናፍራ ርጉድ ኢለን መኻፍትቲ ኣፋ
ጸቢብ ዘይኮነ፡ ድቕቕ ኢለን ጻዓዲት
ኩለን ዝረኣያ ኣስናን ዘለዋኣ፡ ካብ ሓድሕደን ዝተረሓሓቓ ሃሳስ ቡናዊ ሕብሪ
ዘለወን ፍሩያት ኣዒንቲ እትውንን፡ ሓጺር
ባሌስትራ ዝምሸጥ ጸጉሪ ርእሳ እመርጽ እንተተረኺባ። ካብ ዘይድህሰስን ዘይርአን
ጽባቐ ከኣ፡ ተዘዝታ ዘለዎ ድምጻ፡ ዓው
ኢላ ዘይትስሕቕ፡ ቀልጢፋ ኩርያ ቀልጢፋ
እትምለስ፡ ኩሉ ስምዒታታ ብንጹር ኣብ

እዚ ካብ ኰነ፡ ናይ
ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ
መግለጺ ጽባቐ፡ ብማዕረ
ከነኽብሮ ኢና። ኣብ
ምርጫን ኣገላልጻን ካልኦት
ኣቲና ከነካሻምሽ ወይ
ክንነቅፍ፡ ‘ኣንነት’ ወይ
ናተይ ጥራይ’ዩ ቅኑዕ ከም
ምባል እዩ ዝግለጽ።
ጽባቐ ከከም ገላጺኡ
- እዚኣ ውን ምስ’ታ
ላዕለወይቲ ‘ጽባቐ ኣብ ዓይኒ
ጠማቲኡ’
እትተኣሳሰር
ኮይና፡ ሰፋሕ ቦታ ስነ-ጥበብ
እያ። ብሓይሊ ኣገላልጻ ኣጠማምታ
ሰባት ምቕናይ። ንኣዒንቲ - ፍንጃል፡
ኮኾብ፡ ንቑመትን ቅርጽን - ስየ፡ ለይለይ፡
ሓለንጋይ. . . ንጸጉሪ ርእሲ - ጭራ ፈረስ.
. ስኒ ጸባ ጎተና ህድሞ ሸገ፡ ክሳድ ብርለ.
. . እዚ ኣገባብ፡ ንባህልን መነባብሮን
እምነትን ሓደ ሕብረተ-ሰብ መሰረት ጌርካ
ጽባቐ ናይ ምግላጽ ጥበብ እዩ።
ካብ ሃገርና ከይወጻእና - ወዲ ይኹን
ጓል ዓፈር፡ ንጽባቐ፡ ናይ ቅድሚት ላዕለዎት
ኣስናኖም ይጸርቡ። ትግርኛ ግርጻኖም
ብምውቃጥ ጉራማይለ ይገብርዎ።
ኩናማ ጸጉሪ ርእሶም ዝተፈላለየ ባህሪያዊ
ቅብኣታት ብምቕባእን በብዓይነቱ ቅዲ
ቁኖታት ብምዝውታርን ይጽብቑ።
ትግረ፡ ሕዳርብ ናራ፡ ዝተፈላለየ ዓይነት
ሸደሊ (ጥባሕ) ብምዝውታር ዝኾርዑሉ
መለለዪን መመልክዒን ይገብሩ። ኣዋልድን
ኣዴታትን ሳሆን ብሌንን ድማ ኣብ ጸጉሪ
ርእሰንን ኣፍንጫአንን ብዝገብራኦ ስልማት
ይልለያን ይምልክዓን።
ኤርትራውያን ደረፍቲ፡ ቀባእቲ፡
ገጠምቲን ቀረጽቲን ናይ ካሜራ ሰኣልትን
ድማ፡ ነዚ ኣብ ባህልና ዝተሰረተ ጽባቐና
ብመሳጢ ጥበብ ንምግላጽ ምሒር
ይበላሓቱ። ጥበብ ኣገላልጻኦም ካባና
ሓሊፉ ኣብ ካልኦት ሕብረተ-ሰባት
ሰሓብነት ከምዝህልዎ ይኸውን። ጽባቐ

ጽዕድናኣ፡ ኣብ እምባ በረድ ተንሸራትት፡
ጓል ብሌነይ. . . እንተኢልካ፡ ዝምሰጠልካ
ሰብ የለን። ምኽንያቱ ኣብ ኣገላልጻኻ
ቦታን ባህልን ተጋጊኻ ኣለኻ።
ንሓይሊ ርቀት ኣገላልጻ ስነ-ጥበባውያን
ዝመዝን ኣገላልጻ ግና፡ ኣገላልጻ ንውሽጣዊ
ዘይርአ፡ ዘይድህሰስ ጽባቐ እዩ። ብጥበብን
ርቀትን ብሩሹ ስምዒት ቅብኣኡ ከርኢ
ዝኽእል ቀባኣይ፡ ኢዱ ኢደ-ሰለሞን
እያ። ግርህና፡ ቅንዕና፡ ተንኮል፡ ሕርቃን፡
ፍርሒ፡ስንባደ፡ ሓጐስ፡ ሓዘን፡ ዕሽነት፡ ልቦና፡
ትብዓት ወ.ዘ.ተ. ብውህደት ሕብሪታትን
ኣዋድቓ ብሩሽን ብንጹር ኮፍ ምባል፡ ዓቢ
ሞያ እዩ።
ባሕሪ ከብድኻ ሰፍሰፍ ኣቢሉ ኣብ
ዓሚቚ ተምሳጥ ከምእትጥሕል ክገብር
ዝኽእል ገጣማይ ወይ ደራፋይ’ኮ ካልኦት
ሰባት ክገልጹልካ ዘይክእሉ ውሽጣዊ
ጽባቐታትን ስምዒታትን ብጥበቡ
ከስርጸልካ ስለዝኸኣለ እዩ። ‘ጽባቐ ማለት፡
እዚን እቲን፡ ከም’ዚን ከም’ቲን እዩ’ ኢልካ
ናትካ ንጹር ርድኢት ከምእተሕድር
ዝገብሩ፡ ስነ-ጥበባውያን ጥራይ እዮም።
ኪኖ ሰባት ንመላእ ተፈጥሮ ብዓይኒ
ዕግበትን ጽባቐን ክንጥምታ ዝገብረና
እውን ኣገላልጻ ጽባቐ ስነ-ጥበባውያን
እዩ። ንደቃቕ ዑፍ ብጣዕሚ ዝማረኣን
ሓድሕድ ምትሕልላይ ምስ መጻምድታን
ኣቢሎም ጽብቕቲ ምዃና የእምኑና።

ገጻ ደሚቑ ዝንጸባረቕ ክትኮነለይ እፈቱ እንተተረኺባ።
ካልእ ሰብ ድማ፡ ዕንባባ ትመስል ቀያሕ፡
ነዋሕ፡ ፍሩይ ቅርጺ ኣካላት ዘለዋ፡ ጸቢብ
መኻፍትቲ ኣፋ፡ ነዊሕ ጸጉራ፡ ፍሩያትን
ደመቕትን ኣዒንታ፡ ተዋዛዪት፡ ስሓቒት፡
ነባዒት ዝመርጽ ኣሎ። ረጓድ ጽልም
ዝበለት ባህ ትብሎ ኣሎ። ጉልቡት፡ ጸሊም፡
ኩሉ ነገሩ ተሪር ወዲ ዘብህገንን ጽቡቕ
እዩ ዝብለኦን ብዙሓት እየን። ቀጢን ወዲ
እዩ መልክዐኛ ዝብላ ከኣ መሊአን! ቂሕን
ቁመትን ኣብ ቅድሚት መግለጺ ጽባቐ
ዝሰርዓ ከምዘለዋ እውን ኣይሰሓትን።
ኩላትና ጽቡቕ ኣለና። ምኽንያቱ፡
‘መልክዕ ኣብ ዓይኒ ጠማቲኡ’ ዝብል
ርድኢት ቅኑዕ ስለዝኾነ እዩ።

ከከም ገላጺኡን ቦታኡን ዝብል ርድኢት
ከኣ፡ ኣብ’ዚ ይረጋገጽ ማለት’ዩ።
ኣራንሺ መልክዓ ኣነስ ነይርሳዓ
ኣፍቃሪተይ. . ሸሊል ተቖኒና ልውየት
ዚኽዳና ጓል ከረነይ. . እናበለ ድምጻዊ
ኣማኒኤል ወልደጋብር (ሞሞና) ንጓል
ከረን ክገልጻ እንከሎ፡ ዋላ እቲ ከረንን ጓል
ከረንን ዘይርኣየ፡ ንዝሰምዖ ብዓይኒ ሕልናኡ
ይስእሎ። ኣብ ከረንን ከባቢኣን ጀራዲን
ናይ ፍሩታታት ከምዘሎ ኣጽኒዑ፡ ኣልባስ
ጓል ከረን ልውየት ምዃኑ ኣስተብሂሉ፡
ኣብ ምግላጽ ጽባቐ ክጥቀመሉ ምፍታኑ፡
ጽባቐ ከከም ቦታኡ ከምዝትርጐም
ተወሳኺ መብርሂ እዩ።
ኣብ’ዚ ኰይንካ ወርቃዊ ጸጉራ፡ ሰማያዊ
ዓይና፡ ምስ ጽዕድና እቲ በረድ ብዝዳረግ

ንበለስ’ኳ ነዛ ተዋጋኢ እሾክ ዚኽዳና በለስ፡
ከም ጽብቕቲ ተባሃጊት ህያብ ተፈጥሮ
ገይሮም ከእምኑና ጸገም የብሎምን።
ብሓፈሻ፡ ኣብ’ዛ ዓለምና ዘሎ ነገር
ከምዘለዎ ጽቡቕ እዩ። ኣንበሳ ኣብ
በረኻኡ፡ ኣዕዋፍ ኣብ ጎጆአን፡ ሩባታት
ኣብ ዋሕዞም፡ ከዋኽብቲ ኣብ ሰፊሕ
ጸላሞም፡ ዓሳታት ኣብ ባሕሮም፡ ሰባት
ድማ ኣኣብ ዓዶምን ከከም ባህሎምን
እምነቶምን ኩሎም ጽቡቓት እዮም።
ተፈጥሮ ጽብቕቲን ፍጽምቲን እያ። ሰብ
ንሰብኣውነቱ ጠንጢኑ ንኻልኦት ክመስል
ከሎ እዩ ጽባቐኡ ዝፍጽም። ዘይናትካ
ጽባቐ፡ ዓይኒ ሃሪሙ ዝምለስ ንውሽጢ
ኣትዩ ተምሳጥ ዘይፈጥር ተበላሊ ጽባቐ
ኢዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.82

ሞያ ዝዓጠቐ መንእሰይ፡ ሰረት
ህንጸትን ምዕባለን

ዓንዶም ግርማይ
መሰረት ናይ’ዚ ሎሚ ዓንበርበብ
ሼር ካምፓኒ እናተባህለ ዝጽዋዕ ዘሎ
ሃገራዊ ትካልን ወኪል ቶዮታ ጃፓን
ኣብ ኤርትራን፡ ከም ጋራጅ ኣብ እዋን
ብረታዊ ቃልሲ፡ 1984 ኣብ ትሕቲ
ጽላል ህ.ግ.ሓ.ኤ፡ ኣብ ዓንበርበብ - ሳሕል
ዝተመስረተ እዩ። ዕላማ ምምስራት ጋራጅ
ዓንበርበብ፡ ኣብ ግዜ ቃልሲ፡ ኣብ ሜዳ
ቊጽሪ ቶዮታ ዝዓይነተን መካይን ካብ ግዜ
ናብ ግዜ እናበረኸ ብዝኸደ፡ ንጽገናን ካልእ
ኣገልግሎትን ክህብ ብቑዕ ጋራጅ ክህሉ
ስለ ዝነበሮ እዩ።
ጋራጅ ዓንበርበብ፡ ክሳብ መላእ ሓርነት
ብኸምቲ ክብ ኢሉ ዝተጠቐሰ ክሰርሕ
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ፈለማ ዓመት 1992፡
ምስ ምሉእ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሙ
ካብ ሳሕል ናብ ኣስመራ ግዒዙ። ኣብ
ከባቢ ባሕቲ መስከረም - ኣስመራ ማለት

ኣቶ ግርማይ ኣብርሀ
ክሳብ’ዚ እዋን ተደኲኑሉ ዘሎ ስፍራ በቲ
ካብ ሜዳን ካብ መኽዘን ህዝባዊ ግንባርን
ዝረኸቦ መቀያየሪ ኣቑሑ ተጠቒሙ ስሩዕ
ንጥፈታቱ ከሰላስል ጀሚሩ።
ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ከም ወግዓዊ
ምምስራት ወኪል ቶዮታ ኣብ ኤርትራ
ኰይኑ ዝጀመረሉ ግን፡ ጥሪ 1996 እዩ።
እዚ ይኹን’ምበር፡ ብወግዒ ምፍርራም
ዝተፈጸመሉስ፡ ነሓሰ 1996 እዩ። ዕላማ’ቲ
ውክልና ምፍርራም፡ ብቐንዱ ፍርያት
ኩባንያ ቶዮታ ጃፓን (Toyota Motor
Corporation) ናብ ሃገርና ምእታው
ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣገልግሎት ድሕረ መሸጣ
(After Sales Service) ሓላፍነት ዘሰክምን
እውን እዩ። ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡
ወኪል ናይ ሰለስተ ዓበይቲ ኩባንያታት
ጃፓን ማለት ቶዮታ ኮርፖረሽን፡ ያማሃን
ኮማትሱን ኣብ ኤርትራ ኰይኑ፡ ፍርያት
ሰለስቲአን ኩባንያታት፡ ግቡእ ናይ ድሕረመሸጣ ኣገልግሎት ንኽረክብ፡ ንዝበጽሓኦ
ሓድሽ ቴክኖሎጂ ድማ ናብ ወከልተን
ምስግጋር ገለ ካብ ዕላማታትቱ’ዩ። እዘን
ኩባንያታት ናይ ነዊሕ እዋን ተመኩሮን
ዕድመን ዘለወን ኰይነን፡ ምስተን ብደረጃ
ዓለም፡ “ኣለዋ” ዝብሃላ ኣብ ምፍራይ
ተሽከርከርቲ ዝነጥፋ ዓበይቲ ትካላት
ብምዝማድ፡ ዝተራቐቐ ናይ ቴክኖሎጂ
ጽቡቕ ተወዳዳርነት ከማዕብላ ብምኽኣለን
ድማ፡ ፍርያተን ንውክልና ይኹን

ንኻልኦት ኣብ ምቕራብ ከም ዝርከባ
ሰነዳት ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ የነጽር።
ኣብ ትሕቲ ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ
ተሓቚፈን ዝርከባ ሰለስቲአን ዓበይቲ
ኩባንያታት (ቶዮታ ኮርፖረሽን፡ ኩባንያ
ያምሃን ኮማትሱን)፡ ፍርያተን ግቡእ
ድሕረ መሸጣ ኣገልግሎት ንኽረክብ፡
ዝተበጽሐ ናይ ኣውቶ ሞቲቭ ተክኖሎጂ
(Automotive Technology) ብምልኡ
ናብ ወከልተን ናይ ምትሕልላፍ መስርሕ
የሰላስላ። እቲ ትካል ከም ሃገራዊ ኩባንያ
መጠን፡ ነቲ ዝረኸቦ ምዕቡልን ዝተራቐቐን
ተክኖሎጂ ናብ ሕብረተሰብና ንምትሕልላፍ
ከም መደብ ሒዙ ክሰርሓሉ ካብ ዝጅምር
ነዊሕ ኰይኑ ኣሎ።
‘ዓምበርበብ ሼር ካምፓኒ’፡ ካብ 1997
ጀሚሩ ብካሪክለም ናይ ዝውክለን
ኩባንያታት ዝዓጠቐ መሰልጠኒ ማእከል
ከፊቱ፡ በብግዜኡ ብዘይ ምቁራጽ ንኣባላቱ
ብቐጻሊ ስልጠናታት ክህብ ጸኒሑን
ኣሎን። ከም ውጽኢቱ፡ ብርክት ዝበሉ
መንእሰያት እቲ ትካል ከም ዝፈረዩ
ሰነዳቱ የነጽሩ። ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ
ኣባላቱ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ንምዕጣቖም
ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ፡ ብመሰረት መምዘኒታት
ካሪክለም ኩባንያ ቶዮታ ጃፓን፡ ምስ
ውሽጣዊ ዓቕሙ ብምውህሃድን
ካብ 67 ክሳብ 250 ሰዓታት ዝወሰደ፣
ኣብ ፍተሻን ዕረያን ሞተር፡ ምሕደራ
መኽዘንን ምክፍፋልን፡ ከምኡ’ውን
ባትላሜራን ምልካይ ቀለምን ብሓሙሽተ
ዓውዲታት ብክልሰ-ሓሳብን ግብርን
ዘሰልጠኖም 16 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም
74 ቴክኒሻናትን ዓቀብቲ ንብረትን፡ ብ17
ሕዳር 2017 ኣመሪቑ።
ቀዳማይ፡ በቲ ብደረጃ ካሪክለም ናይ
ቶዮታ ዝተዋህበ ስልጠና ዝተኸታተሉ
ሰለስተ ኣባላት ኰይኖም፡ ኣስታት 250
ሰዓታት ዝወሰደ ጽዑቕ ስልጠና ዝወሰዱ
እዮም። ድሕሪ ቀዳማይን ካልኣይን
መሳልል ዝወሃብ ደረጃ ስልጠና ምልላይ
ጸገም ሞተርን (Certified Diagnosis
Techinican Engine Area)፡ ክልሰ
ሓሳባዊን ግብራውን ትምህርቲ ወሲዶምን
ብግብሪ ተፈቲኖምን ዝሓለፉ ድማ’ዮም።
ካልኣይ፡ ተመረቕቲ ዓውዲ Certified
Pro-Technician ድማ ብቚጽሪ 10
ኰይኖም፡ ናብ’ዚ ደረጃ ንምብጻሕ፡
መጀመርያ ናይ ቶዮታ ተክኒሻን ስልጠና
ድሕሪ ምውድኦም’ዮም ናብ ደረጃ
Certified Pro-Technician ዝብሃል
ዓውዲ ናይ ካልኣይ መሳልል ስልጠና

ሓሊፎም። ሰልጠንቲ ን167 ሰዓታት
ዝወሰደ ክልሰ ሓሳባዊን ግብራውን
ስልጠናታት ተኸታቲሎምን ብግብሪ
ኣብ ዝተዋህበ ፈተና ተዓዊቶም ድማ፡
ተመረቕቲ’ቲ ዕለት፡ ዓውዲ Certified
Professional ክዀኑ በቒዖም።
ሳልሳይ፡ ቀዳማይ መሳልል ናይ ተክኒሻናት
ስልጠና ኰይኑ፡ ብድምር ንስልጠና
ዝሓተቶ ሰዓታት 67 ነይሩ። 35 ኣባላት
ድማ ብክልሰ ሓሳብን ግብሪን ዝተሰነየ
ስልጠና ወሲዶም ብደረጃ Certified
Toyota Technician ተመሪቖም።
በቲ ራብዓይ ማለት Certified Body
and Paint Technicians ብዝተሰምየ
ዓውዲ ሰልጢኖም ናይ ዝተመረቑ
ኣባላት ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ ሸውዓተ
እዮም። ሰልጠንቲ ቀዳማይ መሳልል ናይ
ባትላሜራን ምልካይ ቀለምን ኣተኲሮም
ናይ ኣስታት 80 ሰዓታት ዝወሰደ ብግብሪን
ክልሰ ሓሳብን ትምህርቲ ቀሲሞም።
ኩባንያ ቶዮታ ነቲ ዝጸንሐ ዝድርዕ
ሓድሽ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ስለ ዝኸኣለ፡
ብዓውዲ፡ ምሕደራን ስነ-ዕዳጋን መቀያየሪ
ኣቑሑ ንገለ ካብ ኣባላቱ ከሰልጥን ወሲኑ።
እቲ ሓሙሻይ ዓውዲ እምብኣር፡ ኣብዚ
ዝተጠቕሰ ብምትኳር ከም ዝውሃብ
ተገይሩ። ከም ውጽኢቱ ኸኣ፡ 19
ኣባላት ብምስልጣን ኣብ ደረጃ ምምራቕ
ኣብጺሑ። እቲ ዝተዋህበ ስልጠና ካብቲ
ናይ ቅድሚ ሕጂ ክወሃብ ዝጸንሐ
ዝተፈልየን ዝተማሕየሸን ንክኸውን
ተባሂሉ 72 ሰዓታት ጽዑቕ ስልጠና ከም
እተዋህበ ኣካያዲ ስርሕ ዓንበርበብ ሼር
ካምፓኒ፡ ኣቶ ግርማይ ኣብርሀ ገሊጹ።
ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ብዘይካ’ቲ
እዋናዊ ስርዓተ ካሪክለም ካብ ደገ
ብምትእትታው ንኣባላቱ ዝህቦ ስልጠናታት፡
ብውሽጣዊ ዓቕሙ ዘካይዶም ዝተፈላለዩ
መስርሕ ምትሕልላፍ ናይ ቴክኖሎጂ
ካብ ኣባላቱ ወጻኢ ምስ ዝተፈላለያ
ሚኒስትሪታት ዝተፈላለዩ ምድግጋፋት
ከም ዝግበር ዝገለጸ ኣቶ ግርማይ፡ ሚኒስትሪ

ሃብቲ ባሕሪ፡ ኮሌጅ ስነ-ፍልጠትን ቴክኖሎጂ
ባሕሪን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ተጠቀምቲ
ዕድላት’ቲ ብትካሎም ዝወሃቡ ዝተፈላለዩ
ስልጠናታት ምዃኖም ኣረዲኡ። ክሳብ
ሕጂ ዝተዋህቡ ስልጠናታት ብርክት
ዝበሉ ምዃኖም ብዝርዝር ኣቕሪቡ።
ዕላማ’ቲ ምድግጋፋት ከብርህ እንከሎ
ኣቶ ግርማይ፡ ብቐንዱ ንኣተሓሕዛን
ጽገና ጀላቡን ዝርከብዎም፡ ዛጊት ካብ 50
ቁሸታት ዝተዋጽኡ ልምዳውያን ገፈፍቲ
ዓሳ፡ ኣብ 10 ነቑጣታት ብምእካብ፡
ን580 ስልጠና ኣተሓሕዛ ሞተር ጀላቡ፣
ን17 ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ድማ፡
ሞያ ቴክኒክ፣ ጽገና ምሕደራ ቤት
ዕዮን ኣጠላልባ መቀያየሪ ኣቑሑን
ዝብሉ ስልጠናታት ከም ዝሃቡ ተንቲኑ።
ብተወሳኺ፡ ን59 ተማሃሮ ምህንድስና
ባሕሪን መምሃራንን ኮለጅ ስነ-ፍልጠት
ተክኖሎጂ ባሕሪን ብጽገናን ምሕደራን
ጀላቡን ኣሰልጢኑ። ን43 መምሃራን
ኣባላት መሰልጠኒ ማእከል ሓይሊ ባሕሪ
ኤርትራ እውን፡ ጽገና ሞተረታት ባሕሪ፡
ምሕደራ መኽዘንንን ምክፍፋልን፣
ምሕደራ ቤት ዕዮን ኣተሓሕዛ ሞተር
ጀላቡን ዝምልከት ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና
ከም ዝሃበ ወሲኹ ገሊጹ። ከም ውጽኢት
ናይ’ዚ ኵሉ ኣብ መሬት ይኹን ባሕሪ፡
ዓሚቚ ኣፍልጦ ናይ ቴክኖሎጂ ተደሊቡ
ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ዓንበርበብ ሼር
ካምፓኒ ኣቶ ግርማይ ኣብርሀ፡ ኣብ
መደምደምታ፡ ንተመረቕቲ ሰናይ ናይ
ስራሕ ሃዋሁ ብምምናይ፡ ምስ መሻርኽቲ
ብምትሕብባር፡
ሕብረተሰብ
ኣብ
ተሽከርከርቲ ብሓፈሻ፡ ኣብ መካይን ድማ
ብፍላይ፡ ዘለዎ ድሩት ኣፍልጦ ንምዕባይን
ንምስፋሕን ኣብ መጻኢ ናይ ዝትግበሩ
ሓደ ካብ ዓበይቲ መደብ ትካሎም ኰይኑ
ምህላዉ ጠቒሱ፡ ትካሎም በጺሕዎ
ንዘሎ ዝተራቐቐ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ናይ
ተሽከርከርቲ፡ ንዅሉ ዝግደስ ንምትሕልላፍ
ክፉት ገይርዎ ምህላዉ ኣበሲሩ።
ኣብ ሃገረ ጃፓን ዝዳሎ ዘመናዊ
ተክኖሎጂ ዝሓዘለ ትምህርቲ፡ ብምኩራት
መምሃራን ናይ ትካሎም ብመልክዕ
ክልሰ-ሓሳብን ግብሪን ሰኒቖም ክምረቑ
ምብቅዖም ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ኣብቲ
ኣጋጣሚ ዝገለጸ ድማ፡ ወኪል ተመረቕቲ
መሃንድስ ኣብርሃም ዳኒኤል እዩ። ንሱ
ቀጺሉ፡ “ኣብ ርእሲ እቲ ተክኒሻናት
ምዃንና፡ ኣብ ብዙሕ ዓውዲታት ትካልና
ኣፍረይቲ ንምዃን፡ ‘ንምምዕባልና’ ተባሂሉ
ብመንግስቲን ትካልናን ዝተገብረልና
ልዑል ጻዕሪ፡ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት
ትካልና ዝሕጉዙና ዝተፈላለዩ ስልጠናታት

ቀሲምና ንተግባራዊ ስራሕ ተሰጋጊርና
ምህላውና ብስም ተመረቕቲ ከረጋግጽ
እፈቱ።” ኢሉ።
መሃንድስ ኣብርሃም ኣስዒቡ፡ ጕጅለኣዊ
ስራሕን ኣመዓባላኡን፡ ዕግበት ዓማዊል
(Cusomer Satisfaction) ንምርዋይ
ቀዳምነት ምሃብ፣ ስሉጥን ዘተኣማምንን
ስራሕ ንምዕማም፣ ቀረብ መቀያየሪ ኣቑሑ
ብርትዓዊ ዋጋ ንዓማዊል ኣብ ግዚኡ

መሃንድስ ኣብርሃም ዳኒኤል

ምቕራብ፣ ድሕነት (Safety) ምቕዳም፣
ኣብ ግዜ ሓደጋ ንዘጋጥሙ ብድሆታት
ብኸመይ ቅልጡፍ ስጒምቲ ከም
ንወስደሎም ምግንዛብ …፣ ዝብሉን
ካልኦትን ገለ ካብቶም ኣብ እዋን ስልጠና
ዝቐሰምዎም ምንባሮም ኣረዲኡ።
ዝቐሰምዎ ስልጠና ናይ ፈጠራን ሰንዓን
(Innovation and Modification)
ዓቕሞምን ክእለቶምን ከበርኽ ተስፋ
ኣንቢሮም ምህላዎም ኣገንዚቡ። ናብ
ትግባረ ንምትርጓሙ ምስ ምዕባለ ዓለም
ንምውድዳር ክከኣል ምእንቲ ግን፡ ቀረባት
ዘመናዊ መሳርሒን ዘመናዊ መወከሲ
መጻሕፍቲን ክዳለውሎም ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ መወዳእታ ተመረቕቲ ወረቐት
ምስክር ናይ ዝሰልጠኑሎም ዓውዲታት
ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዓንበርበብ
ሼር ካምፓኒ ተቐቢሎም።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኣብ መስርሕ
ምፍታሽን ምጽጋንን ተሽከርከርቲ ብሓገዝ
ኮምፕዩተር ተበጺሑ ምስ ዘሎ ምዕባለ
ዘላሊ መደብ ብኽኢላታት መብርሂ
ተዋሂቡን ብመልክዕ ተንቀሳቓሲ ስእሊ
ቀሪቡን።
ብ1930 ዝተመስረተን፡ ዓመታዊ
ድማ ልዕሊ 12 ሚልዮን ቶዮታ መካይን
እናፍረየ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ከም ዘቕርብ
ዝንገረሉ ጃፓናዊ ኩባንያ ቶዮታ፡ ዛጊት
ኣብ 180 ሃገራት ዓለም ጨናፍር ወኪላት
ዘለውዎ ኰይኑ፡ ኣብ ኵለን ጨናፍራቱ
ሓደ ዓይነት ደረጃ ወይ መለክዒ ክህልዎ
ወትሩ ከም ዝጽዕት ይገልጽ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ን
ም
ቶ
ልታ

ህ
ባ
ን
ብዝ ታት

ህ

ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት

ስድራ ፕረዚደንት-ነበር ከኔዲ ሓንቲ ካብ
ጸለውቲ ሰድራ-ቤታት ኣመሪካን ዓለምናን
እያ። እዛ ስድራ ዋላ’ኳ ብዙሕ ሃብትን
ዝናን እንተደለበት፡ ሕማቕ ትዕድልትን
ድንገታዊ ኣማውታን መፈጸምታ
ዝበዝሑ ኣባላታ ብምዃኑ፡ ብዙሓት እዛ
ስድራ ግድሉ ዘይተፈትሐ መርገም ከም
ዘለዋ ይኣምኑ። እዚ መርገም ድማ፡ ናብ
ደቆም ከይተረፈ ይሰጋገር ብምህላዉ እቲ
ካልእ ኣገራሚ ገጹ እዩ።
ሮዝ ሜሪ፡ ዓባይ ሓፍቲ ጆን ከኔዲ’ያ።
ንሳ ዋላ’ኳ ኣብ መበል 85 ዓመታ
እንተዓረፈት፡ ካብ ንእስነታ’ያ ብሕማቕ
ዕድል ተኸቢባ። ኣብ 20ታት ዕድሜኣ ካብ
7ይ ደርቢ ብምጽዳፋ መልመስቲ ኣካላትን
ናይ ኣእምሮ ጸገማትን ኣጋጠማ። ነዊሕን
ኣድካምን ናይ ርእሲ መብጣሕቲታት
ተኻየደላ። ዝበዝሐ ዕድሜኣ ኣብ ማእከል
ምእላይ ስንኩላን ድሕሪ ምሕላፋ ድማ
ሞተት።
ጆዜፍ ጅንዮር፡ እቲ ምንኣስ ቦኽሪ
ስድራ ከኔዲ’ዩ። ንትምህርቱ ብልዑል
ብቕዓት ዝተኸታተለ ጆዜፍ፡ ብሩህ መጻኢ
እናተጸበዮ እዩ - ኣብ መበል 30 ዓመቱ
እታ ዝዝውራ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ባሕሪ
ነፋሪት ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ሓደጋ
ኣጋጢምዋ ዝሞተ።
ፓትሪክ ከኔዲ፡ ኣብ 1963 ብሓደጋ
ሞተ።
ቴድ ከኔዲ፡ ኣባል ባይቶ ኣመሪካ ቴድ
ከኔዲ ኣብ 1964ዓ.ም ሓደጋ ነፋሪት
ኣጋጠሞ። ዋላ’ኳ ከቢድ ማህሰይቲ
እንተኣጓነፎ ካብ ሞት ንስክላ’ድ - ዲሒሩ

ግን ናብ ሞት ዘብጸሖ ኣዕናዊ ሓደጋ
መኪና ኣጋጠሞ።
ካስሊን ከኔዲ፡ ብመልክዓ ንብዙሓት
ሃነን ዘበለትን፡ ኣብ 1938 “ንግስቲ ጽባቐ
ኣመሪካ” ዝብል ክብሪ ዝረኸበትን’ያ።
እቲ ቀዳማይ በዓል ቤታ ኣብ ካልኣይ
ኲናት ዓለም ምስ ሞተ፡ ጸኒሓ ፐቴር
ዊልያም ምስ ዝተባህለ ሃብታም ነጋዳይ
ተቛረነት። ዕለተ መርዓኦም ንምጽምባል
ናብ ደቡብ ፈረንሳ እናኸዱ እንከለዉ ግን፡
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መበል 27 ዓመት ቁ.82

እታ ተሳፊሮሙላ ዝነበረት
ነፋሪት ስለ ዝነደደት ኣብኣ
ሞቱ። ካስሊን ጓል 28
ዓመት’ያ ነይራ።
ጆን ከኔዲ፡ ኣቐዲሙ ኣብ
ፖለቲካ ተገዳስነት ዘይነበሮ
ጆን ከኔዲ፡ ድሕሪ ድንገታዊ
ሞት ሓዉ ጆዜፍ’ዩ
ብድፍኢት ወላዲኡ ናብ
ምርጫ ባይቶ ኣመሪካ
ተወዳዲሩ። ምስ ተዓወተ
ኣቓልቦ ክረክብን ዓወታት
ክጐናጸፍን ብምጅማሩ ድማ፡ ክሳብ
ፕረዚደንት ኣመሪካ ንምዃን በቕዐ። ንሱ
ምስ ጃክሊን ቦፌህ ሓዳር ምስ መስረተ፡
ቦኽሪ ጓሉ ብህጻና ብሕማም ሞተት።
ካልእ ካብ ደቁ ድማ፡ ድሕሪ ምውላዱ
ከይጸንሐ ሞተ። ፕረዚደንት ኣመሪካ ጆን
ከኔዲ፡ ግድሉ ብዘይተፈትሐ ኣጋጣሚ’ዩ
ቀትሪ ምድሪ ተቐንጺሉ።
ሮበርት ከኔዲ፡ ታሪኽ ሓዉ ጆን
ንምድጋም ብምሕላን ናብ ፖለቲካ
ተጸንበረ። ጽቡቕ እናገስገሰ እንከሎ ድማ፡
ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምውድዳር
እናተሸባሸበ እንከሎ ኣብ ከተማ ሎስ
ኣንጀሎስ ‘ሰርሓን’ ብዝተባህለ ሰብ
ተቐንጺሉ።
ደቪድ ከኔዲ፡ ዘይከም ኣሕዋቱ ኣብ
ፖለቲካ ብዙሕ ይግደስ ዘይነበረ ኮይኑ፡
ካብ’ቲ ሕማቕ ትዕድልቲ ግን ኣየምለጠን።
ልዑል ዓቐን ሓሺሽ ብምውሳዱ ኣብ
1984 ሞይቱ።
ጆዜፍ ከኔዲ ጂንዮር፡ ኣብ 1973
ብሓደጋ መኪና ሞይቱ።
ዊልያም ከኔዲ፡ ኣብ 1991 ብዓመጽ
ትሕቲ ዕድመ ተኣስረ። እቲ ዜና ብዙሕ
ሸፈነ ስለ ዝተዋህቦ፡ ዝናኡ ባይታ ዘቢጡ
ካብ ሰባት ተኸዊሉ ክነብር መሪጹ።
ማይክል ከኔዲ፡ ንነብሱ ኣብ በረድ
እናኣንሸራተተ እንከሎ ክስእላ ብምፍታኑ’ዩ
ኣብ 1997 ምስ ከውሒ ተላቲሙ ሞይቱ።
እቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ድማ ኣብ ካሜራኡ
ተሰኒዱ ጸኒሑ።
ጆን ከኔዲ ንእሽቶ፡ ወዱ ንፕረሲደንት
ከኔዲ’ዩ። ኣብ 1999
እታ ምስ በዓልቲ ቤቱን
ሓፍታን ተሳፍሮሙዋ
ዝነበሩ ነፋሪት ሃንደበት
ብምስዋራ፡
ንምርካባ
ሰፊሕ ሸፈነ ዝተዋህቦ
መስርሕ
ተጀመረ።
ብዙሕ
ጻዕሪ’ውን
ተኻየደ። ኣብ መወዳእታ
ግን ሬሳኦም ኣብ
ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ
ተረኺቡ።
ካራ ከኔዲ፡ ንነዊሕ ዓመታት ብናይ
ሰናቡእ ካንሰር ክትሳቐ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሳላ
ዝተኻየደላ መብጣሕቲ’ኳ እንተሓወየት፡
ኣብ 2011 ሃንደበት ብወቕዒ ልቢ
ዓሪፋ።
ሜሪ ከኔዲ፡ ክሳብ ሕጂ እታ መወዳእታ
ካብ ስድራ ከኔዲ ዝሞተት’ያ። ምስ በዓልቤታ ድሕሪ ዘጋጥማ ዝነበረ ተደጋጋሚ
ግርጭት ኣብ 2012 ነብሰ-ቅትለት
ብምፍጻም ካብ’ዛ ዓለም ተፈልየት።

ህዝቢ ኣይማራ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ማእከል
ኣኽራናት ኣንዴዝ ዝርከብ ዞባ ኣልቲብላኖ’ዩ
ዝነብር። ኣባል ቀያሕቲ ህንዳውያን ዝዀነን
ብዝሑ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ዝግመትን
ህዝቢ ኣይማራ፡ ኣብ ሃገራት ላቲን ኣመሪካ
ንባህሉን መንነቱን ዓቂቡ ይነብር ኣሎ።
እዚ ህዝቢ ብዙሓት ኣገረምቲ
ልምዲታት’ኳ እንተለዎ፡ እቲ ካብ ኩሉ
ዝፍለ ካብ ርኹሳት መናፍስቲ ስለዝፈርህ ሰሉስን ዓርብን ለይቲ ኣይድቅስን ምዃኑ’ዩ።
ኣብ’ዘን መዓልታት ርኹሳት መናፍስቲ
ድሕሪ ዕራብ ጽሓይ ይንቐሳቐሱ እዮም
ዝብል ባህሊ ስለ ዘለዎም፡ ኣብ ድቃሶም
እንከለዉ በቶም ርኹሳት መናፍስቲ
ከይውሰዱ ብምስጋእ፡ ኣብ’ዘን መዓልታት
ሰለም ኣይብሉን’ዮም።
ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ንምስጓግ
ድማ ህዝቢ ኣይማራ፡ ዘፍርሑ ክዳውንትን
ናይ ገጽ ማስኬራታትን ተኸዲኖም፡ ሽጋራ
ከትክኹን ባህላዊ መስተ ብምድላው
ክሰትዩን ዓው ኢሎም ብዘፍርህ ድምጺ
ክደርፉን ክስዕስዑን ይሓድሩ።
ህዝቢ ኣይማራ፡ ትኪ ሽጋራ ንርኹሳት
መናፍስቲ የህድም’ዩ ዝብል እምነት
ኣለዎም።
እቲ ሽዑ ለይቲ ዘዳልውዎ ግን ከኣ
ዘይምገቡዎ ሕብስቲ ድማ፡ ድራር’ቶም

ኣጋጣሚዶ
ትብልዎ
ኣብ 1981፡ ዊልያም ሂል ዝተባህለ
ኣመሪካዊ ሓኪም ህጻናት፡ መደብ ስርሑ
ዛዚሙ ናብ ቤቱ እናተበገሰ እንከሎ፡
ሓደጋ መኪና ዘጋጠሞ ህጻን ዝሓዘት
ስድራ ናብ’ቲ ሆስፒታል መጽአት።
ዊልያም “ሰዓተይ ኣኺሉ እዩ” ብምባል
ነታ ስድራ ክሓልፋ ኣይመረጸን። ነቲ
ወዲ ክልተ ዓመት ህጻን ተቐቢሉ ነዊሕ
ሰዓታት ዝወሰደ ዕዉት መብጣሕቲ
ኣካየደሉ። ኩነታት’ቲ ህጻን ብቐረባ
ንምክትታል ኣብ’ቲ ሆስፒታል ድሕሪ
ምሕዳር ድማ፡ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ
ከምዘሎ ኣረጋጊጹ ምስ ስድራኡ
ተመሳጊኑ ተፈላለየ። ኣደ’ቲ ህጻን
እናነብዐት ንዊልያም “ወደይ ምስ ዓበየ
ሳላ’ዚ ጅግንነታዊ ተግባራትካ ከም
ዝደሓነ ከዘንትወሉ እየ” በለቶ።
ኣብ 2011 ድሕሪ 30 ዓመት፡ ዶ/ር
ዊልያም ዝመርሓ ዝነበረ መኪና ምስ
ገረብ ድሕሪ ምግጫዋ፡ ንሱ ሃለዋቱ
ኣጥፊኡ ኣብ ውሽጣ እንከሎ ክትቃጸል
ጀመረት። በቲ መንገዲ ዝሓልፍ ዝነበረ
ሓደ መንእሰይ ከም’ቶም ካልኦት ሰባት
ደው ኢሉ ክከታተል ኣይመረጸን።
ብጉያ ናብ’ታ መኪና ድሕሪ ምእታው፡
ነብሱ ንሓደጋ ኣቃሊዑ ንዶ/ር ዊልያም
ካብ’ታ ትቃጸል ዝነበረት መኪናኡ
ኣውጺኡ ናብ ሆስፒታል ኣብጸሖ።
ድሕሪ ዝተገብረሉ ረዲአት ኩነታቱ
ዝተማሓየሸ ዶ/ር ዊልያም፡ ነቲ መንእሰይ
ምስ ኣመስገኖ፡ “ንዓይ ዘይኰነስ ቅድሚ
30 ዓመታት ህይወተይ ንዘድሓነ
ዊልያም ሂል ዝተባህለ ሓኪም ኢኻ
ከተመስግን ዝለካ። ምኽንያቱ ንሱ
ተገዲሱ ንምድሓነይ እንተዘይጽዕር፡
ኣብ’ዛ ዓለም ኣይምሃለኹን። ንስኻ’ውን
ከምኡ” በሎ።

መናፍስቲ እዩ።
ህዝቢ ቀቢላ ቡንዱ፡
ኣብ ህንዳዊ ዞባ ኦሪስያ
ዝነብር’ዩ። ኣብ’ዛ ቀቢላ
ደቂ-ኣንስትዮ
እየን
ነቲ ኩሉ መዓልታዊ
ዕማማት ዝዓማ። እቶም
ደቂ-ተባዕትዮ
ግን፡
ናብ በረኻ ብምውፋር
ምሉእ
መዓልቲ
እናተዛነዩ ዓጋዜን ኣብ
ምህዳን ይሓልፉዎ።
ኣብ’ዛ ቀቢላ ተራ
ኣማውታ ሙማት ከም
ነውሪ’ዩ ዝቑጸር። እቲ ዝበለጸ ኣማውታ
ኣብ ኲናትን ባእስን ምዃኑ ይኣምኑ።
ቀቢላ ባባው ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ
እዮም ዝነብሩ። መርዓ’ዛ ቀቢላ ካብ ንግዲ
ኣይሓልፍን’ዩ። ወላዲ ጓል ምስ ኣቦ ወዲ
ብዛዕባ ጓሉ ዋጋ ዕዳጋ ብምግባር ኣብ ሓደ
ምስ ተሰማምዑ፡ ኣቐዲሙ ፍርቂ’ቲ ዋጋ
ብጥረ ገንዘብ ምስ ወሰደ፡ እቲ ዝተረፈ
ብዓይነት ብመልክዕ ዕንቊ ባሕሪ ይወስዶ።
ኣብ’ዛ ቀቢላ ዝዀነ ጽምብል መርዓ
ኣይካየድን’ዩ።
ኣብ ጫካታት ኣማዞን ዝነብሩ ቀቢላ
ታሳዲ፡ “እንስሳታት መሓዙት ሰብ’ዮም”
ካብ ዝብል እምነቶም ንዝዀነ እንስሳ
ኣይሃድኑን እዮም። ስጋ ዓሳታት ግን
ይምገቡ እዮም። “ዓሳ መሓዛ ሰብ
ኣይኰነን” ስለ ዝብሉ።
ሳዕሳዒት ኣዕጽምቲ፡ ዓመታዊ ኣብ
ማዳጋስካር ዝካየድ ጽምብል’ዩ። ኣብ’ቲ
ዕለት ኣዕጽምቲ ናይ ዝሞቱ መቕርቦም
ካብ መቓብሮም ብምውጻእ፡ ብኡ ገይሮም
ከበሮ ሓምሓም ይሃርሙን ይስዕስዑን።
ኣብ’ቲ ዕለት ትንፋስ መወትቲ ምስ
ህልዋት ከም እትራኸብ ስለዝኣምኑ ድማ፡
ምስ’ቶም ኣዕጽምቲ ይምገቡን የዕልሉን።
ነፍሰ-ጾር ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ምሕራሳ፡
ናብ እንዳ ኣዲኣ ብምኻድ ንሓደ ወርሒ

ኣብኡ ትጸንሕ። ደገ ከይወጽአት ድማ
21 መዓልቲ ትገብር። ነቶም ክበጽሑዋ
ዝመጽኡ ኣጋይሽ “ኦስኪሃን” ዝጽዋዕ
ካብ ሩዝን ፋጆልን ዝተዳለወ ጥጥቖ
ይቕረበሎም። ኣብ ቦሊቭያ ግን፡ ነብሰጾራት ክንክን ምስ ዝረኽባ ኣብ እዋን
ሕርሰን ይሞታ እየን ካብ ዝብል ባህሎም
ተበጊሶም፡ ዝዀነት ነብሰ-ጾር ክሳብ’ታ
እትሓርሰላ ሰዓት ካብ ጻዕሪ ኣይተዕርፍን።
እዋን ሕርሰን ምስ ቀረበ ናብ መበቆል ዓደን
ብምኻድ’የን ዝሓርሳ። እቲ ዝተወልደ
ህጻን ኣብ መጻኢ ተዛራቢ ከይከውን
ብምባል ድማ፡ ነታ ዕትብቱ ኣብ ክንዲ
ብበሊሕ ላማ ዝቖርጻኣ ስብርባር ዕትሮ’የን
ዝጥቀማ።
ኣብ ጽምብል መርዓ፡ መርዓዊ ቱርኪ
ብእንዳ ጓል ጨው ዝበዝሖ ፍንጃል ቡን
ይቕረበሉ። ዓቃልን ተጻዋርን ምዃኑ
ንምርግጋጽ ድማ፡ ፍሽኽ እናበለ ብሓደ
ማዕጎ ክሰትያ ብባህሎም ይግደድ።
ግብጻውያን ብግዲኦም ዝጐደለት ፍንጃል
ቡን ምስታይ ባህ ስለዘይትብሎም፡ እንዳ
ወዲ ናብ እንዳ ጓል “ጓልኩም ሃቡና” ክብሉ
ምስ ከዱ፡ እታ መርዓት ቡን ብምፍላሕ
ንዕዱማት ደው ኢላ ትዕድሎም። እቲ
እትዕድሎም ፈናጂል ቡን ምስ ዝፈሳ
“ወሓለ ኣይኰነትን” ስለ እትባሃል ድማ፡
ብልዑል ጥንቓቐ እያ እትዕድሎ።

ዛንታ ስእሊ
ናይ ገዛእ ርእስኻ ስእሊ ምውሳድ “ሰልፊ” ምስ ምምዕባል ካሜራታት ሞባይል
ዝመጽአ፡ ብብዙሓት ደለይቲ ዝና ዝዝውተር ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ሃሳዪ ልምዲ
እዩ።
እዛ ኣብ’ዚ ስእሊ ዘላ ኣክዝንያ ኢግናቪችያ ዝተባህለት ጓል 20 ዓመት
መንእሰይ፡ 8.5 ሜትሮ ንውሓት ንዘለዎ ግንቢ ድሕሪ ምሕዃራ ነዛ ሰልፊ
ተሳኢላ። እናተመልሰት እንከላ ግን፡ ሚዛና ስለ ዝሰሓተት ካብ ላዕሊ ጸዲፋ
ሞተት።

ችምፓንዚ ኣዝዩ ቀናእ እንስሳ’ዩ። ንሱ፡ መጻምድቱ
ምስ ካልእ ክርእያ ኣይደልን’ዩ።
ካ ል ኦ ት
ም
ክጥምቱሉ
እውን
ኩ ኣይፈቱን።
መ
መጻምድቱ ምስ
ካልእ ምስ እትዘውር
ር
ገ
ክ ከም ገለ ሰባት ካብ ምብታኽ
ድማ፡ ልክዕ
ዝምድናኦም
ሓሊፉ፡ ምስ ካልኦት ኰይኑ ከም
ዝሓምያን ስማ ከም ዘጸልምን ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.82

ሻምፕዮን ባድመንተን ዞማ ማእከል 2017
ሃንስ

ኣለም

ተስፋ

ዮ
ገብረ

ውድድር ሻምፕዮን ባድመንተን ዞማ
ማእከል ትማሊ ቀዳመ ሰንበት ቀጺሉ ነይሩ።
እዚ ውድድር ብዝተፈላልየ ጾታን ዕድመን
ይካየድ ምህላዉ ይፍለጥ። ኣብዚ ውድድር፡
ኣብ ናይ ህጻናት 26 ተወዳደርቲ ክህልዉ
እንከለዉ፡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ 10 ተጻወትቲ
ይወዳደራ ኣለዋ። ኣብ ናይ ሲንየርስ ደቂ
ተባዕትዮ ድማ 34 ተጻወትቲ ውድድሮም
የካይዱ ኣለዉ። ኣብዚ ውድድር ጋንታታት

ሚኒ/ምክልኻል ሓሬና፡ ሳዋ፡ ሰንጥቕ፡ ንስሪ፡
ዓንበርበብ ብክልቲኡ ጾታ ይሳተፋ ኣለዋ።
ውድድር ዓበይቲ (seniors፡ ኣብ ኣርባዕተ
ምድብ ተኸፊሉ፡ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ክሳብ
9 ተወዳደርቲ ዝሓዘ ናይ ዙርያ ጸወታታት
ይካየድ ኣሎ። ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ
ክልተ ተወዳደርቲ ናብ ዝቕጽል መድረኽ
ክሓልፉ’ዮም። ካብ ምድብ 1ይ ዝወጸ ምስ
2ይ ዝወጸ ካብ ካልእ ምድብ ናብ ኣውዲቕካ

ፕሮጀክት ስልጠና ኩዕሶ ሰኪዐት ደቂ-ኣንስትዮ

ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ መርበብ፡
ምስ ኣህጉራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ መርበብ
ብምትሕብባር ዝወደቦ፡ ፕሮጀክት ‘ሀብ’
ዝተሰምየ ስልጠና ትማሊ ረቡዕ 5 ታሕሳስ
2017 ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ኣብ
ሜዳ ኩዕሶ መርበብን ሰኪዐትን “ ኢንዶር”
መዓስከር ደንደን ብወግዒ ተኸፊቱ።
ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ መርበብ
ኤርትራ ኮሎኔል ደሳለ ቃለይ፡ ኣብ ዘስመዖ
ናይ መኽፈቲ ቃል “ እዚ ፕሮጀክት ዘይከም
ናይ ካልኦት ሃገራት ፈደረሽናት ኣብ ርእሲ
ዘለና መደብ ዝተዋህበና እዩ። እዚ ከኣ ካብቲ
ምስ ኣህጉራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ ሰኪዐት
ብዘሎና ጽቡቕ ዝምድናን፡ ጽፈት ኣቐዲምና
ዝሓዝናዮ ፕሮጀክት ዶ/ር ኣሪ ግራሳን ዝተበገሰ
እዩ፡” ኢሉ። ኮሎኔል ደሳለ ኣብ መወዳእታ
“ እዚ መደብ ኣብ ሃገርና ንምትግባሩ ዘሎ
ተኽእሎ ብምፍታሽ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ፡
ብሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተወደበ ንጥፈታት
ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘካይድ

ፈደረሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ነዚ ዕድል
ንሚንስትሪ ምክልኻል ምሃቡ ከም ብልጫ
ዝረአ እዩ፡” ድሕሪ ምባል፡ “ስለዚ ንስኻትክን
ደቂ ኣንስትዮ ከም ሞዴል ንኻልኦት ኣብነት
ብምዃን ነዚ ዕድል ክትጥቀማሉ ይግባእ። ነዚ
ንምምላእ ከኣ ብኣሰልጠንትኽን ንዝወሃበክን
መምርሒ ብዲስፕሊን ምስ እትሰርሓ ምዃኑ
የዘኻኽር፡” ኢሉ።
ኣወሃሃዲ ናይ’ቲ መደብ ዋና ጸሓፊ ፈደረሽን
ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ኢንስትራክተር ሄኖክ
ዮውሃንስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ “ እዚ መደብ
ስልጠና፡ ካብ ባሕቲ ጥሪ 2018 ንዝስዕብ

ሓደ ዓመት ክቕጽል እዩ፡” ኢሉ። መንእሰይ
ሄኖክ ኣስዒቡ “ ሸሞንተ ጋንታታት ደቂ
ኣንስትዮ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከኣ ኣብዚ
መደብ ክሳተፋ እየን። እዚ ናይ መኽፈቲ
ኣጋጣሚ፡ ኣህጉራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ መርበብ
ንዝሰደዶ ናውቲ ስልጠና ማለት፡ ኮዓሳሱ፡ ናይ
ብርኪ መከላኸሊን ካልእን ንነፍሲ ወከፍ
ተሳታፊት ጋንታ ንምዕዳልን ነቲ መደብ
ብወግዒ ንምጅማርን እዩ። እዚ መደብ ምስ
ተተግበረ ከኣ ዝስዕብ ናይ ናውቲ ደገፋት እቲ
ኣህጉራዊ ፈደረሽን ክቕጽል እዩ፡” ብምባል
ትሕዝቶ እቲ መደብ ኣፍሊጡ።

ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል፡ ጽባሕ ሰንበት 10 ታሕሳስ 2017 ዝጅምር
ውድድር ሻምፕዮን ሰሪዑ ምህላዉ ይፍለጥ። ኣብቲ ዕለት ተቐዳደምቲ ዳኮርሶ ኣብ ከባቢ
ሞኖፖልዮ ከካይድዎ ተመዲቡ ዝነበረ ውድድር ብቴክኒካዊ ምኽንያት ከም ዝተሰጋገረ እናፍለጠ፡
ተቐዳደምቲ ካልኣይ ዲቪዝዮን ኣብ መስመር ኣስመራ መንደፈራ ኣስመራ ናይ 110 ኪሎ ሜትር
በጺሕካ ምምላስ ውድድር ከካይዱ ምዃኖም ይሕብር። ምብጋስ ሰዓት 7፡00 ቅ/ቐትሪ ካብ ሜዳ
ባሕቲ መስከረም።

ሻምፕዮንስ ሊግ

ፒኤስጂ ሕጂ’ውን ተሳዒራ

ኣብ መደምደምታ ተበጺሑ። ብድሕሪ’ዚ
ምስ መኮነን ሓበሬታት ጎስጓስን ሚኒስትሪ
ምክልኻል ብምርድዳእ ከኣ እዚ ፕሮጀክት
ክጅመር በቒዑ፡” ኢሉ።
ሓላፊ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ኮሎኔል
ሰለሙን ስዩም ብኣጋጣሚ ምጅማር ናይቲ
መደብ ኣብ ዘስመዖ ቃል “ኣብ 1992
ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ደረጃ ስፖርት ኩዕሶ
መርበብ ብኣህጉር ዝወዳደር ሰረት ዘለዎ
ዓይነት ስፖርት እዩ፡” ኢሉ። ቀጺሉ “ናብቲ
ደረጃን ኪኖኡን ንምብጻሕ ከኣ ፈደረሽን
ኩዕሶ መርበብ መደባት ኣብ ምትግባር
ይርከብ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተወደበ
ናይ ስፖርት ኣካል ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ።

ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ኮረንቲን ቶሊሶ ክልተ ግዜ
ኩዕሶን ሰኪዐትን ኣብ ዘራኸበሉ፡ ባየር ሙኒኽ
ንፓሪስ ሰይንት ጀርመይን 3ብ1 ረቲዓታ።
ፓሪስ ክትሰዓር እትኽእል ጋንታ ምዃና’ኳ
እንተ ተራእየ፡ ንምድባ መሪሓ ካብ ምሕላፍ
ግን ኣይተዓንቀጸትን። ባየር ንምድባ መሪሓ
ክትሓልፍ እንተኾይና፡ ልዕሊ ኣርባዕተ ሸቶታት
ከተመዝግብ ነይርዋ። ኣብቲ ፓሪስ ብቑጽጽር
ኩዕሶ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛትሉ ዝነበረት ግጥም፡
ሮበርት ሎቫንዶውስኪ ኣብ ሻምናይ ደቒቕ
ፋልመይቲ ሸቶ ሙኒኽ ኣመዝገበ። ቶሊሶ
ብርእሱ ብዘመዝገባ ሸቶ ባየር 2ብ0 መርሐት።
ኪላን ምባፐ ምስ ነይማር ቦታ እናቐያየሩ ኣብ
ዝንቀሳቐስሉ ዝነበሩ እዋን፡ ምባፐ ሸቶ ኣመዝገበ።
ኣብ ሜዳኣ ትጻወት ዝነበረት ባየር ካብ ቶሊሶ
ብዝረኸበታ ሳልሰይቲ ሸቶ ነቲ ግጥም 3ብ1
ተዓዊታትሉ። ክልተአን ክለባት ማዕረ 15 ነጥቢ
ብምውህላል እየን ናይ ምድብ ግጥማተን
ዛዚመን። ንሓድሕደን ኣብ ዘካየደኦ ግጥም
ፒኤስጂ ላዕለዋይ ኢድ ብምሓዛ መራሒት
እቲ ምድብ ኮይና ዛዚማ። ኣሰልጣኒ ሙኒኽ
የፕ ሃይንከስ ድሕሪ ጸወታ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡
“ ዘካየድናዮ ጸወታ ዘመልክቶ ነገር እንተሎ፡
ብቕዓትና እናመሓየሽና ንኸይድ ምህላውና
እዩ። ኣብ ነብስና ዘለና እምንቶ እናዓበየ ይኸድ
ከም ዘሎ ኣርኢና ኣለና፡” ኢሉ። ኣብዛ ግጥም
ሓላው ልዳት ሙኒኽ ስቨን ኡልሪች ብርክት
ዝበላ ፈተነታት ነይማርን ምባፐን ብምምካኑ
ኣቓልቦ ስሒቡ ኣምስዩ። ፓሪስ ዝሓለፈ ቀዳመ

ሰንበት ኣብ ዝተሰላሰለ መደብ ጸወታ ውድድር
ሊግ ሓደ ፈረንሳ፡ ብስትራስበርግ ተሳዒራ
ምንባራ ይዝከር።
ካብዚ ምድብ ሰልቲክ ምስ ኣንደርለኽት ኣብ
ዘካየደኦ ግጥም ብዓወት ኣንደርለኽት 1ብ0
ተዛዚሙ። ሰልቲክ ናብ ግጥማት ዩሮፕያን ሊግ
ወሪዳ ክትጻወት እያ።

ሉካኩ ጾመ-ልጓም ፈቲሑ

ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ናይ
መወዳእታ ናይ ምድብ ግጥማት ሻምፕዮንስ
ሊግ፡ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ
ሲኤስኬኤ ሞስኮ 2ብ1 ተዓዊታ። ኣጥቃዓይ
ሮመዩ ሉካኩ ኣብታ ግጥም ኩዕሶን ሰኪዐትን
ከራኽብ ብምኽኣሉ፡ ጾመ ልጓም ምምዝጋብ
ሸቶ ክፈትሕ ክኢሉ። ሞሪኖ ናይ ናይ ኣሰላልፋ
ተጻወትቲ ለውጢ ኣብ ዝገበረሉ ግጥም፡
ሉካኩ ኣብ መበል 64 ደቒቕ ፋልመይቲ
ሸቶ ዩናይትድ ኣመዝጊቡ። ራሽፎርድ ድሕሪ
ሓደ ደቒቕ ንመዐወቲት ሸቶ ማንቸስተር
ምብድጋሙ ነታ ካብ ቪትንሆ ኣብ መበል

ዩሮፕያን ሊግ
ሎሚ ምሸት
• ኣውስትራይ ቪየና ምስ ኤኢኬ ኣተንስ
• ኤችኤንኬ ሪጀካ ምስ ኤሲ ሚላን
• ኣታላንታ ምስ ሊዮን
• ኤፊ ኮፐንሃገን ምስ ሸሪፍ ትሪያፖል
• ዝሊን ምስ ሎኮሞቲቭ ሞስኮ
• ኣፖሊን ላማሶ ምስ አቨርቶን
• ሰላቭያ ፕራግ ምስ ኣስታና
• ቪያ ሪያል ምስ ማካቢ ተልኣቪቭ
• ዲናሞ ኪየቭ ምስ ፓርቲዛን በልግረድ
• ያንግ ቦይስ ምስ ስከንደርቡ
• ኢስታምቡል ባሳስከር ምስ ስፖርቲን
ብራጋ
• ኣፖሊን ምስ አቨርቶን
ሆፈንሃይም ምስ ሉዶግረትስ
ኩሉ ኣብ ሓደ ሰዓት 9፡00 ምሸት

45 ደቒቕ ብዝተኸበታ ሸቶ መሪሓ ዝነበረት
ሲኤስኬኤ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ 2ብ1 ረቲዓታ።
ናይ ጸጋም ክንፊ ተኸላኻላይ ሉክ ሻው ድሕሪ
ነዊሕ ተሰሊፉ ኣብ ዘካየዶ ጸወታ ዝነኣድ
ምንቅስቓስ ከም ዘርኣየ ተገሊጹ።
ኣባላት እዚ ምድብ ዝኾና ባሰል ናይ
ስዊዘርላንድ ምስ በንፊካ ናይ ፖርቱጋል
ኣብ ዘካየደኦ ግጥም፡ ባሰል 2ብ0 ብምዕዋት
ንማንቸስተር ስዒባ ናብ ዝቕጽል መድረኽ
ሰጊራ። ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት በንፊካ ድማ
ናብ ውድድር ዩሮፕያን ሊግ ወሪዳ ክትጻወት
እያ።
ባርሰሎና ምስ ስፖርቲን ሊዝበን ገጢማ 2ብ0
እያ ተዓዊታ። ፓኮ ኣልካሳር ኣብ መበል 59
ደቒቕ ንባርሰሎን መሪሕነት ከትሕዛ እንከሎ፡
ተኸላኻላይ ባርሳ ዝነበረ ጀረሚ ማቲው ናይ
ስፖርቲን ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ
ድማ፡ ባርሳ ነቲ ግጥም 2ብ0 ተዓዊታትሉ።
ኣባላት እዚ ምድብ ኦሊፒያኮስ ምስ ጁቬቱስ
ገጢመን። ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ዝተጻወተት ጁቬ
2ብ0 ብምዕዋት ምስ ባርሰሎና ተተሓሒዘን
ሓሊፈን። ሸቶታት ጁቬ ጁ ኣን ኳድራዶን

ምሕላፍ ጸወታ ተሰሪዕሎም ኣሎ። በዚ መሰረት
ድማ ጽባሕ ቀዳምን ሰንበትን ዝቕጽል
ውድድር ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ናብ ናይ
ፍርቂ ፍጻመ (semi-final) ክሓልፉ እዮም።
በዚ መሰረት እዚ ዝስዕብ ውጽኢት ተመዝጊቡ
ኣሎ። ኣማኑኤል ግርማይ ንሳምሶም መብራህቱ
2ብ0፣ ሄርሞን ሚካልኤ ንኣሌክሳንደር ተጠምቀ
2ብ0፣ መድሃኔ ተስፋይ ንዮውሃንስ ተ/ሚካኤል
2ብ0፣ ያፌት ጸጋይ ንኣስመሮም ተወልደ 1ብ
2 ተዓዊቶምሎም።
ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ ብቁጽሪ
ኣዝዩ ውሒዱ እኳ እንተሎ። ኣብዚ ውድድር
ዚሳተፋ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ግዱሳትን
ሞራል ዘለወንን ብምዃነን በዚ ኣጋጣሚ
ክተባብዓ ዝግበአን’የን። ኣብ መንጎ እዘን ደቂ
ኣንስትዮ ድማ ናይ ዙርያ ጸወታ ከካይዳ
ቀንየን ኣለዋ። ኣብ ጽባሕ ቀዳምን ሰንበትን
ዝቕጽል ውድድር ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ናብ
ናይ ሎሚ ሰሚ ፋይናል (semi- final) ክሓልፋ
እየን። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሳምያ ከሊፋ
ንሳምራዊት ኤፍሬም 2ብ0፣ መኽሰብ ተ/
ማርያም ንነባይት እዮም 2ብ0፣ ዮዲት ኣስፋሃ
ንሲሃም ስዒድ 2ብ0፣ ያስሚን መ/ብርሃን ንሩት
መንግስተኣብ 2ብ0፣ ብተወሳኺ፡ ያስሚን መ/
ብርሃን ንሳሚያ ከሊፋ 2ብ1፣ ሳምያ ከሊፋ
ንነባይት እዮም 2ብ0፣ መክሰብ ተ/ማርያም
ንሳምያ ከሊፋ 2ብ1፣ ኣፋንየናአን።
ኣብ ናይ ጁንየርስ (juniors) ምስ እንርኢ
ድማ፡ ኣብዚ ዓመት ካብ ትጽቢት ንላዕሊ
ተጻወትቲ ከም ዝተመዝገቡ ውድድሮም ድማ
የካይዱ ከም ዘለዉ ኣዝዮም ንፉዓት ተስፋ
ዘለዎም ተጻወትቲ ከምዘለዉን ተገንዚብና።
ኣብዚ ድሮ ካብ 26 ናብ 8ተ ተወዳደርቲ
በጺሑ ዘሎ ኣዝዩ ህልኽ ዝነበሮ ውድድር፡
ጽባሕ ቀዳምን ሰንበትን ዝቕጽል ውድድር
ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ናብ ናይ ሎሚ ሰሚ
ፋይናል (semi- final) ክሓልፉ እዮም።
ኣብ ዝተኻየደ ውድድር፡ እዮብ ገ/ሂወት
ንሩሕ ሚካኤል 2ብ0፣ ኤሳው ዜና ገብርኤል
ንሩፋኤል ዳዊት 2ብ0፣ ኢሳኮር ኣማኑኤል
ንደምሳስ ክፍለ 2ብ0፣ ፊልሞን ሳሙኤል
ንዮኤል ተኽሎም 2ብ0፡ ናትናኤል ገርግሽ
ንዲናር ዳዊት 2ብ0፣ ፋኑኤል ኣርዓዶም ንኖህ
ኣብርሃም 2ብ1፣ ቶማስ እዮብ ንሚካኤል
ተስፋኣለም 2ብ0 ስዒሮሞም።
እዚ ግጥማት ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት
ክቕጽል ምዃኑ ፈደረሽን ባድሚንቶን ዞባ
ማእከል የፍልጥ።
ፈደሪኮ በርናርደርቺን ኣመዝጊቦመን።
ኣባላት ጉጅለ ሰለስተ ሮማ ንቛራባክ
ብእንኮ ሸቶ ዲየጎ ፐሮቲ 1ብ0 ስዒራታ።
ድሕሪ ጸወታ ርእይቶኡ ዝሃበ ሓለቓ ጋንታ
ሮማ ዳኒኤለ ዲ ሮሲ “ኣብ መወዳእታ
ዝረኸብናዮ ውጽ ኢት ንሓልሞ ዝነበርና እዩ።
ካብዚ ምድብ ቀዳመይቲ ኴንና ምሕላፍና
ንመሰለትና ዝኹልዕ እዩ። ኣሰልጣኒና ዲ
ፍራንቸስኮ ንብዙሓት ኣገሪሙ ኣሎ፡” ኢሉ።
ካብዚ ምድብ ቸልሲ ምስ ኣትለቲኮ ማድሪድ
ገጢመን 1ብ1 ተፈላልየን። ሳውል ኑገዝ
ብርእሱ ብዘመዝገባ ሸቶ ኣትለቲኮ መሪሕነት
ሒዛ ነይራ። ናይ ቸልሲ ኤዲን ሃዛርድ ኣትሪሩ
ንዝቐልዓ ኩዕሶ ተኸላኻላይ ኣትለቲኮ ስቴፋን
ሳቪች ጨሊፍ ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ
ሸቶ እቲ ግጥም ማዕረ ተዛዚሙ። ሮማን ቸልሲ
ተመሳሳሊ 11 ነጥቢ ኣዋህሊለን እየን ጸወታአን
ዛዚመን። ንሓድሕደን ኣብ ዘካየደኦ ጸወታ ሮማ
ጸብለልታ ብምሓዛ ንምድባ መሪሓ ሓሊፋ።
ሸውዓተ ነጥቢ ዘዋህለለት ኣትለቲኮ ማድሪድ
ናብ ውድድር ዩሮፕያን ሊግ ወሪዳ ክትጻወት
እያ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.82

ምልክታ
ፍቕዱም ናይ ብርኪ ማሕበር፡ ኩሎም ማሕበርተኛታት ንዕለት 17/12/2017 ልክዕ ሰዓት 8፡00 ናይ ንግሆ ኣብ
ጸሎት ሓፈሻዊ ስሩዕ ኣኼባ ሰብ ብርኪ ከካይድ ስለዝመደበ፡ ኩሉኹም ሰብ ብርኪ ወረቐት መንነትኩም ሒዝኩም
ንኽትርከቡ ብኽብሪ ንዕድም።
ላዕለዎት ኣካየድቲ ስራሕ

ኑኤል

ኣማ
ት
ነ
- እም ን
ሰ
ታደ ያ ስልጣ
ጎዳይፍን ሰምበልን
ም
ሄ
ድ
ል
ሊ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ኣብርሃጽየን ገብረእግዝኣብሄር
ቤተ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ሃና ገብረመስቀል በርሀ ምባል ተሪፉ፡ ሃና ጌትነት ከበደ
ከምኡ’ውን ስም ወላዲተይ ግደይ ሃብተጽዮን ተኪኤ ምባል
ተሪፉ፡ ዮርዳኖስ ገብረመስቀል በርሀ ተባሂሉ ይተኣረመልና
ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/12/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
2ይ መጋባኣያ ቁ.35 ይቕረብ።
ወ/ሮ ሩታ ወልደትንሳኤ ወልደኣብ ምባል ተሪፉ፡ ሩት
ወልደትንሳኤ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን14/12/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣቶ ሞባእጼን ገብረ ቢሰወር፡ ሓፍትና እመተጼን
ገብረ ቢሲወር ሰለዝሞተት፡ ንወለድና ተኪእና ኣነ ምስ 3
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸለና ሰለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/12/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ሳባ ኢሳቕ ቀለታ፡ በዓል ቤተይ ተኪኤ ኣብርሃ ተስፋይ
ሰለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
4 ደቅና ደማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ሰለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ተስፋኣለም መብራህቱ ሃይለ፡ ወላዲና ኣቶ መብራህቱ
ሃይለ ተድላ ሰለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ሰለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/1/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ይርጋኣለም ዮውሃንስ ወልደኪዳን፡ በዓል ቤተይ
ዮውሃንስ ተኸስተ ሰለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ደማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/1/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ብጫ ተኸለጽዮን፡ በዓል ቤተይ ረዘነ ብርሃነ ዘርኡ
ሰለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣልማዝ ዑቕባይ ወልደገብርኤል፡ በረኸት ዑቕባይ
ስለዝሞተ፡ ዮናስ ዑቕባይ ውን ስለዝተሰውአ፡ ወላዲትና
ወ/ሮ ሂማን ወልደገርግስ ወራሲት ናይ ወዳ ክትከውን
ከላ፡ ኣነ ምስ 10 ኣሕዋተይ ድማ ንኣቦና ተኪእና ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/1/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ተወልደመድህንን ተኸሳሲት ወ/ሮ ኣልጋነሽ ገረእግዝኣብሄር
ተወልደመድህንን ዝቐረበልና ሲቪላዊ ክሲ ኮይኑ፡ ጉዳይ
ናይ ብጽሒት ንብረት ገዛ ናይ ኣሕዋት ሰለዝኾነ፡ ተኸሳሲ
ከም ወራሲት መጠን ብጽሒት ናይ ወ/ሮ ኣብርሃጽየን
ገረእግዝኣብሄር 2/3 ናይ ተኸሳሲት ብጺሒት 1/3 ሰለዝኾነ
ኣብ ስም ምትሕልላፍ ተኸሳሲት ክፍርማ ሰለዘለወን፡
ተጸዊዐን ን4/1/18 ኣብ ቤ/ፍ ክቐርባ። እንተዘይቀሪበን
ቤት ፍርዲ ኣብ ዘየለዋሉ ክረአ ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዕዳጋ ሓሙስ
ወ/ሮ ምስጋና ጳውሎስ ዘፈሩ፡ ወለድና ኣቶ ጳውሎስ
ዘፈሩ መኮነን ከምኡ’ውን ወ/ሮ መኣዛ ኢሳቕ ናይዝጊን
ሰለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ውሳነ ክህብ ምዃኑ
የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣባሻውል
ከሳሲ ሃብቶም ክፍለ ተስፋማርያም፡ ተኸሳሲ ሃብቶም
ተኽሉ ዑቕበ ዝሸጠለይ ናይ ገዛ መኪና ፊያት ቁ.ሰሌዳ
E.R-1-20196 መሸጣ ውዕል ፈጺምና ዋጋ 60,000
ሱሳ ሽሕ ናቅፋ ተኸሳሲ ገንዘብ ንምሉኡ ወሲዱ ሰለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን18/12/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ግርማይ የውሃንስ ሓጎስ፡ ናይ ጥፋኣት ኣሕዋተይ
ብቁ. መዝ 79/17 ኣብ ቤት ፍርዲ ዞብ ደቡብ ዝተረጋገጸ
ናይ ጥፋኣት 9 ኣሕዋተይ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ሰለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ምሕረትኣብ ገብረጻድቕ ብወኪሉ ወ/ሮ ምላሹ
ኣብርሃ ኣቢሉ፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ መድህን እዮብ በዓልቲ
ቤተይ ኣብ መንጎና ዝነበረ ቃል ኪዳነ ከይወረደ 6 ዓመት
ሰለዝገበረ፣ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን26/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከረን
ወ/ሮ ገነት ሰጊድ ንጉሰ፡ ወላድየይ ግራዝማዥ ሰጊድ
ንጉሰ ስለዝሞተ፡ ወላዲተይ ነፍ/ጻድቃን ወልደሃንስ ናይ
ሕጊ በዓልቲ ቤቱ ስለዝኾነት፡ ናይ ውርሻ መረጋገጺ
ክወሃበኒ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣዜብ ሓጎስ ዝተብሃልኩ፡ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምምሕዳር ኣኽርያ ጎደና 168-1 ቁ.ገዛ 68 ዝርከብ
ስፍሓቱ 97.72 ት/ሜተር ኣብ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ንብረት ብቁጽሪ 1፡004865/3 ብስም ኣቶ ማና ተኽለን ወ/ሮ
ንግስቲ ዑቕባዝጊን ዝተመዝገበ ንዓይ ስለዝሽጡለይ፡ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ
ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ኖታዮ ዞባ ማእከል ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣዜብ ሓጎስ

ወ/ሮ ልችያ ኣስገዶም ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ከባቢ ጎዳይፍ ብቤ/ጽሕፈት ኮምሽን ኣባይቲ
ብመ/ቁ.110210 ካብ ሓሞይ ኣቶ ህብትዝጊ ርእሶም ጭሩም ብወራስነት ዝረኸብክዎ ዘይንቀሳቐስ መንበሪ
ገዛ፡ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ
ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ዞባ ማእከል ይቕረብ።
ወ/ሮ ልችያ ኣስገዶም
ኣቶ ኣስመላሽ ክፍለጼን ግርማጼን ዝተፈቕደሎም ናይ ቤት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ንግዳዊ ትካሎም
“ኣዝመራ ቤት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና” (AZMERA DRIVING SCHOOL) ተባሂሉ ክስየመሎም
ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ
ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ንግዲ ስም
ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
ወ/ሮ ግደይ ዑቕባሚካኤል ኮኾብ ዝተብሃልኩ፡ ናይ በዓል ቤተይ ነፍ/ኣብርሃ ኪዳነ ደብረጽዮን በዓልቲ
ፍርቂ መሰል ምዃነይ፡ 9 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ስለዘረጋገጽና፡ ነቲ ኣብ ኣስመራ ምም/ዞባ ቲራቮሎ
ጎደና ተጋደልቲ ዚፕ 1A754 ቁጽሪ ገዛ 72 ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ዋንነት 122508
መወከሲ ቁጽሪ 131242 ብዕለት 28/03/2003 ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ስም ዋንነት ናብ ስምና
ከነመሓላልፍ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ
ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ካዳስተርን ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ይቕረብ።
ወ/ሮ ግደይ ዑቕባሚካኤል ኮኾብ
ብስም ነፍ/ሄር ኣማኑኤል በርሀ ወልደገርግሽ ዝተመዝገበ ናይ መንበሪ ገዛ ኣብ ከተማ ከረን ፕሎት 57
ፓርሰል 230 ዝተደኮነ ብመወከሲ ቁ/304997 ዋንነት ተረጋጊጹ ዝተዋህበ፡ ናይ ዋንነት መረጋገጺ ሊዝ
ስለዝጠፍኣኒ፣ ዝረኸበ እንተሎ ከረክበና ወይ’ውን ብዕዳ ሒዘ ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ ተሌፎን 07170476
ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግን መተካእታ ሊዝ ክወሃበኒ ብትሕትና ይሓትት።
ሕጋዊ ወኪል
ኣቶ ኣፈወርቂ እምሃ ገብረማርያም
ተበርህ ነጋሽ ወልዱ ካብ ሽያጢት ወ/ሮ ለተብርሃን ንጉሰ መስፍን ብቁጽሪ 00365 ብዕለት 18/08/2000
ዝተገዝአ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ምም/ን/ዞባ ኣባሻውል ጎደና 138/9 ቁጽሪ ገዛ 10 ብኮምሽን ምጽራይ
ኣባይቲ ምስክር ዋንነት ቁጽሪ 111644 መወከሲ ቁጽሪ 132312 ዝተረጋገጸሉ ናብ ስም ዓዳጊት ስም
ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተ፡ እዚ ምልክታ’ዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ
ወርሒ ሕጊ ዝእዝዞ መስረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ
ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታዮ ቤ/ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስትራል የቕርብ።
ተበርህ ነጋሽ ወልዱ
ኣቶ መሓሪ ዓንደማርያም ሃይለማርያም ዝተፈቕደሎም ናይ ቤት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ንግዳዊ
ትካሎም “ኣትራኖስ ቤት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና” (ATRANOS DRIVING SCHOOL) ተባሂሉ
ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ
ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ
ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ምልክታ ጨረታ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሊባን
ወ/ሮ ውዳሰ ጭማር ኢማም፡ በዓል ቤተይ ገብረገርግሽ
ሃብተሚካኤል ወልደስላሴ ሰለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ደማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/12/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣብ ምፍራስ ዝርከብ ኤሪ - ሊብ ትካል ዕደና ናይ ብርኪ ማሕበር እዘን ኣብ ታሕቲ ተዝርዚረን ዘለዋ
መካይን ከም ዘለዎኦ ኣብ ዘለዎኦ ክሸይጥ ስለዝደለየ ተጫረቲ ይዕድም። እተን መካይን ኣብ ደምበ
ሰምበል (ቀጠልያ ህንጻ) ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ካብ ሰዓት 9:00 ቅ.ቀ ክሳብ 11:00
ቅ.ቀ ክርኣያ ይኽእላ። እተን መካይን ቀረጽ ኣይተኸፈለለንን፡ ምኽፋል ቀረጽ ናይ ዓዳጊ ሓላፍነት
ይኸውን።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ንወይዘሮ ግደይ ሃብተ ብቁጽሪ ቴሌፎን 121135 ወይ 07142057 ተወከሱ።

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ
ማሕበር ሰላም ሰርቪስ ሓ.ዝ.ብ.ማ (Selam Security Guarding & Gardening Service
P.L.C) ብዛዕባ ህልው ኩነታት ማሕበር ኣኼባ ሰብ ብርኪ ንምክያድ ወነንቲ ብርኪ ወይ ወረስቲ ብኣካል
ወይ ብሕጋውያን ተወከልቲ ንዕለት 25/11/2017 ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ንኽርከቡ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ ብዕለት 21 ሕዳር 2017 ኣቃሊሑ ከምዝነበረ ይዝከር። እንተኾነ ኣብዚ ኣኼባ ኩሎም ወነንቲ
ብርክን ወረስትን ወይ’ውን ወኪሎም ስለዘይተረኸቡ ንካልኣይ ጊዜ ን12/12/2017 ልክዕ ሰዓት 8፡00
ቅ.ቀ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ብኣካል ወይ ብመንገዲ ወኪሎም ክትቀርቡ ነተሓሳስብ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ
መዓልትን ሰዓትን ምስ ዘይትርከቡ ግን ብዝተረኽቡ ኣባላት ውሳነ ከነሕልፍ ምዃንና ንገልጽ።
ማሕበር ሰላም ሰርቪስ ሓ.ዝ.ብ.ማ

ጨረታ
ኣብ ዞባ ማእከል እትርከብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ሓድነት ን2017/2018 ዓመት ትምህርቲ
ዘገልግል ሓንቲ ፕሪንተር ፎቶ ኮፕየርን ላምኔተርን ኣጫሪትና ክንገዝእ ስለዝደለና ንግዱሳት ተጫረትቲ
ይዕድም።
ተወዳደርቲ ከማልእዎ ዝግባእ
1. ናይ 2016 ዓመታዊ ግብሪ ዝኸፈሉን ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎምን ክኾኑ ይግባእ።
2. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን10 መዓልታት ክፍት
ኮይኑ ይጸንሕ።
3. ግዱሳት ተጫረትቲ ወይ ሕጋዊ ወኪሎም ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ
ሓድነት ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ ይኽፈት።
4. ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ምውካስ ይከኣል። ቤት
ትምህርትና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ’ዚ ኣይግደድን።
ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ሓድነት
ቴሌፎን 125239 ወይ 07137902

ተ.ቁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ቁ/ታርጋ
ER-3-16440
ER-8A-2358
ER-3-17369
ER-3-17368
ER-3-16554
ER-3-16553
ER-3-16552
ER-3-16551
ER-3-16489
ER-3-16550

ዓይነት
ቶዮታ ሃይለክስ / ዳብል ካቢን ፒክ ኣፕ
ቶዮታ ሃይለክስ / ዳብል ካቢን ፒክ ኣፕ
ቶዮታ ሃይለክስ / ዳብል ካቢን ፒክ ኣፕ
ቶዮታ ሃይለክስ / ዳብል ካቢን ፒክ ኣፕ
ቶዮታ ሃይለክስ / ዳብል ካቢን ፒክ ኣፕ
ቶዮታ ሃይለክስ / ዳብል ካቢን ፒክ ኣፕ
ቶዮታ ሃይለክስ / ዳብል ካቢን ፒክ ኣፕ
ቶዮታ ሃይለክስ / ዳብል ካቢን ፒክ ኣፕ
ቶዮታ ሃይለክስ / ዳብል ካቢን ፒክ ኣፕ
ቶዮታ ላንድ ክሩዘር / ፕራዶ

ዝወስድኦ ነዳዲ
ናፍታ
ናፍታ
ናፍታ
ናፍታ
ናፍታ
ናፍታ
ናፍታ
ናፍታ
ናፍታ
ናፍታ

ዝተሰርሓሉ ዓ.ም
2008
2010
2010
2010
2008
2008
2008
2008
2008
2009

1. ተጫረትቲ ንመኽበሪ ጨረታ ብ C.P.O 50,000 (ሓምሳ ሽሕ ) ናቕፋ ጥራይ የትሕዙ።
2. ሰታሪት ጨረታ ኣብ ትካል HLB Abraham Isaac & Company ሳልሳይ ደርቢ ህንጻ ራዛ፡
ጎደና ብድሆ ቁጽሪ ቴሌፎን 121132 ወይ 121135 ይቐርብ።
3. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ንተኸታተልቲ 10 ናይ
ስራሕ መዓልታት (ካብ 8፡00 ቅ.ቀ ክሳብ 5:00 ድ .ቀ) ክፉት ኮይኑ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ኣብ መበል
12 ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 9:00 ቅ.ቀ ኣብ ደምበ ሰምበል ካልኣይ ደርቢ ቀጠልያ ህንጻ ተጫረትቲ
ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
4. ዕውታት ተጫረትቲ ብቴሌፎን ይሕበሩ፡ ብኡኡ ብመሰረት ድማ ዘቕረብዎ ናይ ጨረታ ዋጋ
ብCPO ከፊሎም፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ መንግስታዊ ቀረጽ ዝተኸፈለሉ ቅብሊታት ብምቕራብ
ንብረቶም ይእክቡ።
5. ዕውት ኣብ ዝተባህሎ ጊዜ ከፊሉ ንብረቱ እንተዘይወሲዱ ናብ ተዓዋቲ ቁጽሪ 2 ይሰግር።
6. ትሕጃ ንሓሳቡ ዝቐየረ ተዓዋቲ ኣይምለስን።
7. ሊኲደተርስ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.82
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ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ድቢ
ወ/ሮ
ስዒዳ
ዓብዱ
ኢብራሂም፡ ወድና ዑስማን
ጓንጐ ዓብደላ ሰለዝተሰወአ፡
ኣነ ምስ በዓል ቤተይ ጓንጐ
ዓብደላ መሓመድ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ሰለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/12/17

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company PLC is inviting interested applicants for the following
position.

ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ኣቑርደት
ወ/ሮ ለታይ መሓሪ ገ/
ኩሩስቶስ፡ በዓል ቤተይ ኣርኣያ
ወ/ስላሴ ሓጎስ ሰለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ደማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን23/12/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።

POSITION: Management Secretary
Number Required (01)
TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE PERFORMANCE AREAS
Management of General Manager Schedule
•
•
•
•
•
•
•

ጨረታ
ቤ/ት/ማ/ደ/ኣርባዕተኣስመራ ዝተፈላለዮ ሃለኽቲ ናይ ጽሕፈት መሳርሒ ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ
ስለዝደለየ ግዱሳት ተጫረትቲ ብኽብሪ ይዕድም።

Provide executive assistance as needed to minimize the administrative work
of the General Manager and Operations Manager.
Arrange and coordinate travel and related documents.
Respond to written requests for information and arrange appointments.
Responsible for minutes of Management Meeting and distribute timeously
to HOD and General Manager.
Provide refreshments for General Manager and his visitors.
Provide administrative support to General Manager and Management Team
Assist in the planning and preparation of meetings, conferences and telephone
conference calls.

General Manager Office Management

ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም ነገራት፦
1.ናይ 2016 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም ኦርጂናልን ቅዳሕን ከምኡ’ውን ግብሪ መንግስቲ
ዝኸፈሉሉ ናይ 2017 ሰነድን ኤርትራዊ መንነት ብፎቶ ኮፒ ይቐርብ።
2.ተጫረትቲ ንመጫረቲ ወረቐት 50 ናቕፋ ብምኽፋል ክወስዱ ይኽእሉ።
3.ተጫረትቲ ንመኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 5,000 (ሓሙሽተ ሽሕ) ናቕፋ ብቸክ ወይ C.P.O ትሕጃ
የትሕዙ።
4.ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ንተኸታታሊ 5 መዓልታት
ስራሕ ክፉት ኮይኑ፡ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ስራሕ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ኣብ ቤ/ት ማ/ደ/ኣርባዕተ ኣስመራ
ይኽፈት።
6.ቤ/ት ማ/ደ/ኣርባዕተ ኣስመራ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ
እዩ።

•
•
•

Answering of all incoming calls and take messages.
•
•
•
•

ቤ/ት/ማ/ደ/ኣርባዕተ ኣስመራ

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ቤት ትምህርቲ ሓ/ሕክምናን ሕክምና ስንን ኦሮታ ካብ
01/01/2018 ክሳብ 31/12/2018 ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ መግቢ ማለት፡ ስጋ ኣጫሪቱ ክዕድግ
ስለዝመደበ ነዚ ዝስዕብ ረቛሒታት ዘማልኡ ሕጋውያን ነጋዶ ክጫረቱ ይዕድም።
1. ናይ 2017 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ግብሪ ከም ዝኸፈሉ መረጋገጺ ካብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገርን
ወረቐት መንነት ቅዳሕ፡፡
2. ሳንዱቕ ጨረታ ክሳብ 12 ታሕሳስ 2017 ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዕለት 13 ታሕሳስ 2017
ሰዓት 9፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
3. መኽበሪ ጨረታ 200,000.00 (ክልተ ሚእቲ ሽሕ) ናቕፋ C.P.O የትሕዝ።
4. ንዝርዝር መግለጽን ሓበሬታን ካብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳርን ፋይናንስን ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና
ኣስመራ ክፍሊ ዕድጊ ምውካስ ይከኣል። መወከሲ 162132/163467
5. ቤት ጽሕፈትና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ጨረታ ናይ መስራዝ መሰሉ
ዝተሓለወ እዩ።

NOTICE
The shareholders of Asmara Soap Factory P.L.C had an extraordinary meeting held on
20/11/2017.
They agreed on the raise of Ato Yohannes Kidane from 3741 to 3841 value of 10,000.00
Nakfa per share. Therefore, the capital of the company is raised from 41,010,000.00 to
42,010,000.00 subsequently to this agreement the shareholders and the new shareholding
will be as follows.
Ato Yohannes Kidane Tesfamariam

3841

W/ro Alem Yohannes Abraha 		

270

W/ro Simret Yohannes Kidane 		

90

Total 					

4201

Asmara Soap Factory P.L.C

NOTICE
Notice is hereby given to the public that in pursuant to the extra ordinary general
meeting
held on the 27th of November 2017, the shareholders of Alena P.L.Co
unanimously resolved to include the following activities in addition to the existing
activities/purposes:
1. Travel agency and Tour operator
2. Business Consultancy, Project study, socio-economic study and other
consultancy services
3. Entertainment and in-door game services
4. General trading including import and export, wholesale and retail
ALENA P.L.Co

Arrange for cleaners to clean the office.
Administrative Function
Ensure that all work orders are processed and captured as well as follow up
on completion.

Greet assistant and direct employees and public visitors.
Responsible for ordering stationary for General Manager and Operations
Manager.
Registration and recording of all outgoing documents.
Performs job as per instruction of the immediate Supervisor.

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
• Qualifications.
o Secretarial Diploma
•

Knowledge and Experience
o 3 – 5 Years’ experience on MS Office
o 3 – 5 Years Secretarial experience

•

Technical Skills
o Computer Literacy (MS Office – Intermediate)
o Administrative Skill
o Telephonic etiquette
o Organization skill
o Analytical skill
o Business writing
o Proficient on internet
o
Screening of calls

Behavioural Skills
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Interpersonal Relations skill
Good communication (English and Local language)
Tidy and presentable
High level of integrity
Good judgment skills
Confidentiality
Multi-tasking
Organizing of diaries and travel arrangements
Meeting of deadlines

General Information and other requirements:
• Place of Work:
Bisha.
• Salary: 		
As per Company salary scale.
• Type of contract
Indefinite Period
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 Permit Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ሓዳስ

ኤርትራ

7 ታሕሳስ 2017 - ገጽ 12

መበል 27 ዓመት ቁ.82

ስዊዘርላንድ፡ ዝተዘምተ ገንዘብ ናይጀርያ
ክትመልስ ወሲና
ተስፋኣለም የማነ

ብሪጣንያ - ተረዛ መይ ንምቕንጻል
ዝተገብረ ውዲት ፈሺሉ

ፖሊስ
ብሪጣንያ፡
ቀዳመይቲ
ሚኒስተር’ታ ሃገር ተረዛ መይ ንምቕንጻል
ተወጢኑ ነይሩ ንዝበሎ ሽርሒ ከም ዘፍሸለ
ገሊጹ።
ሓላፊ ኣገልግሎት ጸጥታ’ታ ሃገር
(M15) ኣንድሪ ፓርከር ብሰሉስ ንካቢነ
ሚኒስተራት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ጸረ-ሽበራ
ኣሃዱ ፖሊስ ብሪጣንያ ብ28 ሕዳር
ኣብ ከተማታት ሎንደንን በርሚንግሃምን
ብዘካየዶ ስርሒታት፡ ነቲ ናይ ቅንጸላ
ውጥን ክፍጽሙ ተዳልዮም ዝነበሩ
ክልተ ጥርጡራት ክተሓዙ ከም ዝኸኣሉ
ገሊጹ። እቶም ጥርጡራት - ወዲ 20
ዓመት ናዒሙር ዘካሪያን ወዲ 21 ዓመት

መሓመድ ዓቒብ ኢምራንን
ዝተባህሉ መንእሰያት ምዃኖም
ዝጠቐሰ እቲ በዓል-ስልጣን፡
ብሃቐነ ግብረ-ሽበራዊ ተግባራት
ተኸሲሶም ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ
ቤት-ፍርዲ ክቐርቡ ምዃኖም
ሓቢሩ።
መደበር ቴለቪዥን ‘ስካይ
ኒውስ’ ንምንጭታት ብምጥቃስ
ብሰሉስ ኣብ ዝፈነወቶ ሓበሬታ ከኣ፡
እቶም ጥርጡራት ዝተመሓየሸ
ተባራዒ ባእታ ኣብ መንገዲ
ብምጽዋድ ነታ ቀዳመይቲ
ሚኒስተር ክቐትሉዋ ሓሲቦም ከም ዝነበሩ
ኣመልኪታ። እቲ ዜና ኣዝዩ ዘሰንብድን
ብሪጣንያ ገና ኣብ ከቢድ ሽበራዊ ስግኣት
ከም ዘላ ዘርኢን ምዃኑ ዝገለጸ ወሃቢ ቃል
ተረዛ መይ ብግዲኡ፡ ብሪጣንያ ኣብዘን
ዝሓለፋ 12 ኣዋርሕ ዝተፈላለየ ዒላማታት
ዝነበሮ ትሽዓተ ግብረ-ሽበራዊ ሽርሒታት
ከም ዘፍሸለት ኣረዲኡ። ዝሓለፈ ግንቦት
ኣብ ሓደ ቅርዓት ናይ ከተማ ማንቸስተር
ዝተፈጸመን ህይወት 22 ሰባት ዝለከመን
ግብረ-ሽበራዊ መጥቃዕቲ’ውን፡ ኣቐዲሙ
ብፖሊስ ክፈሽል ይኽእል ምንባሩ እቲ
በዓል-ስልጣን ወሲኹ ኣመልኪቱ።

ሕ.ሃገራት፡ “ናብ ሪያድ ዝተወንጨፈ
ሚሳይል ናይ ኢራን’ዩ” ኢሉ

ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ተቓወምቲ
የመን (ኣል-ሑቲ) ዝሓለፈ ወርሒ
ናብ ሪያድ - ዋና ከተማ ስዑዲ-ዓረብ
ዝወንጨፉዎ ሚሳይል፡ ኣብ ኢራን ዝፈረየ
ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላታት ሕቡራት
ሃገራት ገሊጾም።
እቶም ክኢላታት ናብ ስዑዲ-ዓረብ
ብምኻድ ንፍንጭልጫል ናይቲ ዝሓለፈ
ግንቦትን ሕዳርን ካብ የመን ዝተወንጨፈ
ሚሳይላት ድሕሪ ምምርማር፡ በቲ ‘ሳሂድ
በገሪ ኢንዳስትርያል ግሩፕ’ ዝተባህለ ናይ
ኢራን ኩባንያ ከም ዝፈረየ ዘርኢ መለለዪ
ሕላገት (ምልክት) ከም ዝረኸቡሉ ሓቢሮም።
ንሳቶም ነዚ ዝሓበሩ፡ ውጽኢት ናይቲ
ዘካየዱዎ መርመራ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ
ባይቶ ጸጥታ ኣብ ዘቕረቡሉ እዋን’ዮም።
ንዕጡቓት ኣል-ሑቲ ኣጽዋር ምቕባል
ማለት፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ የመን ብሕቡራት
ሃገራት ጸኒዑ ዘሎ ናይ ኣጽዋር ማዕቀብ
ብቕሉዕ ምጥሓስ ምዃኑ ዘመልከተት
ኣምባሳድር ኣመሪካ ኣብቲ ውድብ ኒኪ ሃለይ፡ ኣንጻር ኢራን ተሪር ኣህጉራዊ
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ሰንትራል

ስጕምቲ ክውሰድ ዝሓለፈ ወርሒ ጻውዒት
ኣቕሪባ ምንባራ ይዝከር።
ንግስነት ስዑዲ-ዓረብ፡ ነቲ ብ4 ሕዳር
ዝተወንጨፈላ ኣብ ከባቢ ሪያድ ንዝርከብ
ኣህጉራዊ መዓርፎ-ነፈርቲ ዒላማ ዝገበረ
ሚሳይል፡ ኣብ ህዋ እንከሎ ብጸረሚሳይል ከም ዘፍሸለቶ’ያ ትገልጽ።
እቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተወንጨፈላ
ባለስቲክ ሚሳይል’ውን፡ ንሓጺር ርሕቀት
ዝውንጨፍ ‘ቊያም’ ዝተሰምየ ስራሓት
ኢራን ምዃኑን፡ ቅድሚኡ ኣብ የመን
ፈጺሙ ከም ዘይነበረን ወሲኻ ትሕብር።
ንፕረዚደንት የመን ዝነበረ ዓብደላ ሳልሕ
ብምቕንጻሎም ካብ ሓያለ ወገናት ኩነኔን
ተቓውሞን ኣጋጢሙዎም ዘሎ ዕጡቓት
ኣል-ሑቲ፡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት’ውን
ክሩዝ ሚሳይል ናብ ሕቡራት ኢማራት
ዓረብ ከም ዝወንጨፉ ገሊጾም ነይሮም።
እንተዀነ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ
ዝሃበቶ ምላሽ፡ ናብ መሬታ ዝተወንጨፈ
ዝዀነ ሚሳይል ከም ዘይነበረ ብምምልካት፡
ንመግለጺ ናይቶም ዕጡቓት ነጺጋቶ።

መንግስቲ ስዊዘርላንድ፡ ኣብ ባንክታቱ
ተቐሚጡ ካብ ዝርከብ - ብወተሃደራዊ
መራሒ ናይጀርያ ዝነበረ ጀነራል ሳኒ
ኣባቻ ዝተዘምተ ቢልዮናት ዶላር፡ ነቲ
320 ሚልዮን ዶላር ክመልሶ ምዃኑ
ኣፍሊጡ።
ሓደ ላዕለዋይ በዓል-ስልጣን ስዊዝ
ብሰሉስ ንቢ.ቢ.ሲ ኣብ ዝሓቦ ሓበሬታ፡
እቲ ካብ 2014 ኣትሒዙ ደስኪሉ
ዝጸንሐ “ዘይሕጋዊ” ክብል ዝገለጾ ገንዘብ፡
ኣብ ውሽጢ’ዘን ዝቕጽላ ክልተ ወይ
ሰለስተ ዓመታት ናብ ሕሳባት መንግስቲ
ናይጀርያ ኣታዊ ክኸውን ምዃኑ
ሓቢሩ። መንግስቲ ስዊዘርላንድ፡ ብ“ሳኒ
ኣባቻ ዝተዘምተ” ካብ ዝበሎ ገንዘብ፡
ኣብዘን ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብጠቕላላ
700 ሚልዮን ዶላር ንመንግስቲ
ናይጀርያ ከም ዝመለሰሉ’ዮም ጸብጻባት
ዘመልክቱ።
ካብ 1993 ክሳብ 1998 መራሒ
ናይጀርያ ዝነበረ ውልቀ-መላኺ ጀነራል

ኵሉ ንምምላስ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ
ምዃኑ ቃል ኣትዩ ከም ዝነበረ ይዝከር።
ስዊዘርላንድ ብግደኣ፡ እቲ ጽቡቕ
ዝነበረ ምስላ በቲ ብልሹዋት መራሕቲ
ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ ባንክታታ
ኣምጺኦም ዝድብቑዎ ዘይሕጋዊ ሃብቲ
ተደዊኑ ከም ዘሎ ብምምልካት፡ ነዚ ናብ
ንቡር ንምምላስ ማለት፡ ካብ ብልሽውና
ናጻ ንምዃን ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት
ሂባ ትሰርሓሉ ከም ዘላ’ያ ትገልጽ።

ዩክረይን፡ ፕረዚደንት ጆርጂያ-ነበር ክእሰር ኣዚዛ

መንግስቲ
ዩክረይን፡
ኣቐዲሙ
ፕረዚደንት ጆርጅያ ዝነበረ ሚኻኤል
ሳካሽቨሊ ተሃዲኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ
ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ።
ዋና ኣኽባር ሕጊ’ታ ሃገር ኣብ ዘውጽኦ
መግለጺ፡ እቲ እንተላይ ኣመሓዳሪ ዞባ
ኦዴሳ ናይ ዩክረይን ዝነበረ በዓል-ስልጣን
ድሮ ኣብ ዝርዝር ‘ተደለይቲ ሰባት’ ኣትዩ
ከም ዘሎ ድሕሪ ምምልካት፡ ኣብ ውሽጢ
24 ሰዓት ብወለንታኡ ንፖሊስ ኢዱ
ክህብ እንተ ዘይክኢሉ፡ ፖሊስ ዩክረይን
ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ካብቲ ተሓቢኡሉ ዘሎ
ቦታ ቀዪዱ ናብ ፍርዲ ንኸቕርቦ ትእዛዝ
ተዋሂቡዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ።
ዩክረይን ነዚ ትእዛዝ ተውጽእ ዘላ፡ እቲ

በዓል-ስልጣን ነበር ዝሓለፈ ሰሉስ ብሓያለ
ደገፍቱ ተሓጊዙ ካብቲ ኣብ ከተማ ኬቭ
ተዳጒንሉ ዝነበረ ነቝጣ ፖሊስ ሃዲሙ
ድሕሪ ምምላጡ እዩ። ኣቐዲሙ ካብ
ዓይኒ ፖሊስ ንምኽዋል ኣብ ልዕሊ ናሕሲ
ናይ ገዛኡ ክሕባእ ፈቲኑ ከም ዝነበረ
ዝተነግረሉ ሳካሽቨሊ፡ ብሰለስተ ከቢድ
ገበናት’ዩ ዝድለ ዘሎ። እዚ ኣብዚ እዋን
መራሒ ‘ሓድሽ ምንቅስቓስ ሓይልታት
ዩክረይን’ ናይ ዝተባህለ ፖለቲካዊ ሰልፊ
ምዃኑ ዝንገረሉ ፕረዚደንት ነበር፡ ካብ
ፖሊስ ድሕሪ ምምላጡ ትማሊ ረቡዕ
ኣብ ከባቢ ህንጻ ባይቶ ዩክረይን ኰይኑ
ንደገፍቱ መደረ ከስምዕ ከም ዝተራእየ
እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ዝሓለፈ ሰንበት’ውን

ጎደና
ጎደና ናቕፋ ቁ.18-20፡ ፊት ከረን ሆቴል
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ደገፍቱ ናብ ቀንዲ ኣደባባይ ናይታ ከተማ
ወጺኦም ፕረዚደንት ዩክሬን ፕዮትር
ፕሮሸንኮ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ክጽውዑ
ተማሕጺኑ ነይሩ። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ
ደገፍቱ ከኣ ነቲ ምሕጽንታ ብምኽባር
ኣንጻር’ቲ ፕረዚደንት ክጭድሩ ከም
ዝወዓሉ እቲ ሓበሬታ የመልክት።
ሳካሽቨሊ፡ ፕረዚደንት ጆርጅያ ኰይኑ
ን10 ዓመት ድሕሪ ምግልጋሉ’ዩ ኣብ
2015 ዜግነቱ ሓኺኹ ናይ ዩክረይን
ዜግነት ወሲዱ። ኣብቲ ዓመት’ዚ ከኣ
ኣመሓዳሪ ናይታ ኣብ ደቡባዊ ክፋል
ዩክረይን እትርከብ ዞባ ኦዴሳ ኰይኑ
ክሰርሕ ብፕረዚደንት ፕሮሸንኮ ተሸይሙ።
እንተዀነ “ፕሮሸንኮ ብብልሽውና
ዝተቘማጥዐ ብዕሉግ ፕረዚደንት እዩ፡
” ብምባል ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ካብ
ስልጣኑ ወሪዱ። ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ
ናይዚ ዓመት’ዚ ብስራሕ ኣብ ኣመሪካ
ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከኣ፡ እቲ ኣቐዲሙ
ዝተዋሃቦ ናይ ዩክሬን ዜግነት ብትእዛዝ
ፕረዚደንት ፖሮሸንኮ ተሓኺኹ።
ብመሰረት ምንጭታት ዜና፡ ሳካሽቨሊ
መንነት-ኣልቦ ኰይኑ እንከሎ’ዩ ዝሓለፈ
መስከረም ብሓገዝ ናይ ደገፍቱ ብዶብ
ፖላንድ ኣቢሉ ናብ ዩክረይን ኣትዩ።

ጀርመን - ብሓደጋ ባቡር
ኣስታት 50 ሰባት ቈሲሎም

ኣብ ጀርመን፡ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ከባቢ
ምዕራባዊት ከተማ ዱሰልዶርፍ ብዘጋጠመ
ሓደጋ ምግጫው ባቡር፡ ብውሕዱ 47
ሰባት ብኸቢድን ፈኲስን ከም ዝቘሰሉ
ተገሊጹ።
ብመሰረት ሰብ-መዚ’ታ ሃገር፡ እታ 155
ገያሾ ኣሳፊራ ትጓዓዝ ነበረት ባቡር ምስ
ካልእ ናይ ደረቕ ጽዕነት ባቡር ድሕሪ
ምግጫዋ’ዩ እቲ ሓደጋ ተኸሲቱ።
ጠንቂ’ቲ ሓደጋ ግን እንታይ ምዃኑ
ገና ኣይተነጸረን ዘሎ። ብምልኦም’ቶም
ግዳያት ሕክምናዊ ረዲኤት ንምርካብ
ናብ ሆስፒታል ተላኢኾም ከም ዘለዉ’ዩ
ዝግለጽ። ብ1998 ኣብ ጀርመን ዘጋጠመ
ሓደጋ ባቡር ህይወት 101 ሰባት
ብምቕዛፉ፡ ኣብ ታሪኽ ሓደጋታት’ታ
ሃገር እቲ ዝኸፍአ ተባሂሉ ይጥቀስ።

ዕለት
7/12/2017

ሳኒ ኣባቻ፡ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ክሳብ 7
ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ሃብቲ ሃገር ከም
ዝዘመተ’ዩ ዝንገረሉ። ዝበዝሕ ካብቲ
ዝዘመቶ ሃብቲ፡ ብስም ስድራ-ቤቱ ኣብ
ባንክታት ስዊዝን ካልኦት ምዕራባውያን
ሃገራትን ሕሳባት ከፊቱ ከም ዘቐመጦ
ድማ ይግለጽ። ፕረዚደንት ናይጀርያ
መሓማዱ ቡሓሪ ኣብ 2015 ስልጣን
ኣብ ዝጨበጠሉ እዋን፡ ተዘሚቱ ናብ
ሃገራት ምዕራብ ዝገዓዘ ሃብቲ ናይጀርያ
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