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ሓድሽ ዓይነት ኣርቲፊሻዊ
ሽግረት (AI) ማዕቢሉ

ናይ መጀመርታ በረራ
ካብን ናብን
ኣስመራ - ኣዲስ ኣበባ

መዓስ ኢኻ እትጽሕፍ?

ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ
ኣገልግሎት፡ ኮሎኔል ደበሳይ ግደ፡ ሃገራዊ
ግቡኦም ንኽፍጽሙን ናይ 12 ክፍሊ
ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ንኽዛዝሙን
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሳዋ ንዝወረዱ
ተሳተፍቲ መበል 32 ዙርያ ሰሚናር
ኣካዪዱ።
ኣብ’ቲ ናይ 4 ነሓሰ ሰሚናሩ፡ ተራ
ሳዋ ኣብ ኣካዳሚያውን ሞያውን
ብቕዓት መንእሰያት፡ ምዂስኳስ ሃገራዊ
ክብርታት፡ ኣእምሮኣውን ኣካላውን
ህንጸት፡ ዜግነታዊ ኣረኣእያን ሓባራዊ
ህይወትን ብሰፊሑ ዝገለጸ ኮሎኔል
ደበሳይ፡ ኣብ ዝሓለፈ 23 ዓመታት
ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ገስጋስ ወፍሪ ልምዓትን መኸተን ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ከምዝገበረት ኣብሪሁ።
“ነፍሲ-ወከፍ ወለዶ፡ ናቱ ምዕራፋት
ታሪኽ’ዩ ዝሓልፍ” ዝበለ ኮሎኔል ደበሳይ፡
እዚ ኣብ ትስፉው መድረኽ ሰላም ንሳዋ
ወሪዱ ዘሎ ወለዶ፡ ፍልጠቱን ንቕሓቱን
ብምብራኽ፡ ራኢ ወፍሪ ልምዓት
ብኣድማዕነት ንምትግባርን ብሩህ
መጻኢ ንምውሓስን ከይተሓለለ ክሰርሕ
ተላብዩ።
እቶም ተሳተፍቲ፡ ፍልጠት ደሊቦም
ብግብራዊ ስራሕ ንህዝቦምን ሃገሮምን
ንምግልጋል ብዘይተጒላባነት ክሰርሑ
ድሉዋት ምዃኖም ገሊጾም።

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 9

ገጽ 7
ስነ−ስርዓት መመረቕታ፡
ኣባላት ሚኒስትሪ
ፋይናንስ

ኣካላዊ መምዘኒ ብቕዓት
ደያኑ ተኻዪዱ

ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰሚናር ኣካዪዱ

ስ/ ሙሴ ኪዳነ

ናቕፋ - ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘተኰረ ስራሓት ይሰላሰል
ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ፡ ካብ መፋርቕ
ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ፡ ኣብ ምዕቃብ
ሓመድን ማይን፡ ከምኡ’ውን ምስራሕ
ዲጋን ምጽጋን ጽርግያን ዘተኰረ
ማእቶት ይሰላሰል ኣሎ።
እቶም ነበርቲ፡ እቲ ወፈራ መቐጸልታ

ናይ’ቲ ኣቐዲሞም ከካይድዎ ዝጸንሑ
ኮማዊ ስራሓት ምዃኑ ብምሕባር፡
ዕላማኡ - ጉልበቶምን ገንዘቦምን
ብምውህሃድ ጸጋታት ከባቢኦም
ናብ ረብሓኦም ንምቕያር ከምዝኾነ
ገሊጾም።

ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዝገበረሎም ናይ
ስሚንቶን መሳርሒታትን ደገፍ፡ ኣብ
ኣድማዕነት ናይቲ ስራሕ ዓቢ ኣስተዋጽኦ
ከምዝነበሮ እውን ሓቢሮም።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ መሓመድ-ሳልሕ

መሓመድ-ዓሊ፡ ነበርቲ ንዝጸንሖም
ሕጽረት ቀረብ ማይን ጸገም መጓዓዝያን
ንምቅላል ወሲዶምዎ ዘለዉ ተበግሶ
ብኣብነት ዝጥቀስ ብምዃኑ፡ ካልኦት
ከባቢታት ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወስዱ
ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ክንክን መካይን ዘተኰረ ጐስጓስ ይካየድ ኣሎ
ወኪል ጃፓናውያን ኩባንያታት
ተሽከርከርቲ ቶዮታ፡ ኩማትሱን ያማሃን
ኣብ ኤርትራ ዝኾነ - ኤርትራዊ ኩባንያ
‘ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ’፡ ምስ ‘ሊብያ
ኦይል-ኤርትራ’ ብምትሕብባር፡ ኣብ
ኣተሓሕዛን ክንክንን መካይን ዘሎ
ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝዓለመ ጐስጓስ

ስ/ የውሃንስ መብራህቱ

የካይድ ኣሎ።
እዚ ብቐንዱ ኣብ መራሕቲን ወነንትን
መካይን ዘተኰረ፡ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ
31 ነሓሰ ንሓደ ወርሒ ዝቕጽል ጐስጓስ፡
ንግዜኡ ብጽብብ ዝበለ - ኣብ ኣስመራን
ዓሰብን ተጀሚሩ ከምዘሎ፡ ኣብ ቀጻሊ
ግን ምስ ሚኒስትሪ ዜና ብምርድዳእ

ብሰፊሑ ክቕጽል ምዃኑ፡ ኣካያዲ ስራሕ
ዓንበርበር ሼር ካምፓኒ ኣቶ ግርማይ
ኣብርሀ ሓቢሩ።
መካይን ግቡእ ክንክን ምስ ዝግበረለን፡
ንዝነውሐ ግዜ የገልግላ ጥራይ ዘይኮነ፡
ኣብ ምንካይ ክሳራታትን ሓደጋታትን
እውን ኣስተዋጽኦ ከምዝገብራ ዝጠቐሰ

ኣቶ ግርማይ፡ ብግዜን ኪሎ-ሜትርን
ግቡእ ክንክን እትረክብ መኪና፡ ሞቶረ
ከየውረደት ክሳብ ሓደ ሚልዮን
ኪሎ-ሜትር ክትጒዓዝ ከምእትኽእል
ብዝርዝር ድሕሪ ምብራህ፡ ኣብ’ዚ ዝካየድ
ዘሎ ጐስጓስ፡ ኩነታት ናይ’ተን መካይን
ድሕሪ ምፍታሽ፡ ንቐጻሊ ክግበር ብዛዕባ

ዘለዎ፡ ምኽርን ሓበሬታን ከምዝወሃብ
ኣረዲኡ።
ናብ 26 ዓማዊሎም ዝርከቡሉ ቦታታት
እናተንቀሳቐሱ፡ ን390 መካይን መርኣያ
ኣገልግሎት ክህቡ ምዃኖም ዝገለጸ ኣቶ
ግርማይ፡ ከም ኣካል ናይ’ቲ ጐስጓስ፡
ኣፍልጦ መራሕቲ መካይን ንምዕባይ፡
ካብ ዝተፈላለያ መንግስታዊ ትካላት
ንዝተዋጽኡ 270 መራሕቲ መካይን፡
ኩባንያ ዓንበርበብ ካብ ኢንግሊዘኛ
ናብ ትግርኛ ብዝተርጐማ መወከሲት
መጽሓፍ ናይ ሰለስተ መዓልቲ
ኣስተምህሮ ከምእተዋህበ ገሊጹ።
ሓንቲ መኪና ብግዜን ኪሎ-ሜትርን
ነዊሕ ምስ ተጓዕዘት ከምዘእከለት ዝሕብር
መቈጻጸሪ ‘ሶፍትዌር’፡ ንስራሕ ድልው
ኰይኑ ከምዘሎ እውን ሓቢሩ።
ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሊብያ
ኦይል-ኤርትራ ኣቶ መንግስቱ ተሰማ
ብወገኑ፡ እቲ ብዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ
ዝተበገሰ ናይ ጐስጓስ መደብ ኣገዳስነቱ
ዕዙዝ ስለዝኾነ፡ ኩባንያኦም ክጽንበሮ
ከምዝመረጸን ናውቲ ብምቕራብ ናቱ
ኣስተዋጽኦ ይገብር ከምዘሎን ገሊጹ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሰረጀቓ - መደበራት
ፈልሲ ኣግራብ ተናኢደን
ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ዝርከባ
ሓሙሽተ መደበራት ፈልሲ፡ ዓመት
መጸ ብኮማዊ ተሳትፎ ኣብ’ቲ ከባቢ
ኣብ ዝካየድ ናይ ምግራብ ስርሓት
ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብራ ከምዘለዋ
ተሓቢሩ።
ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል መደበራት
ፈልሲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ
ኣብርሃም ብርሃነ፡ እተን ኣርባዕተ
ፈልሲታት ኣግራብ ዘዳልዋ ምዃነን፡
ሓንቲ ድማ ኣብ ምውሳብ ተኽሊ
ሜለ፡ ወይኒ፡ ኣቮካዶን ምቁር ድንሽን
ከምእትነጥፍ ገሊጹ።
ኣብ’ተን መደበራት ዝፈለስ

ስ/ ፊያሜት መስፍን

ኣግራብ፡ ቀላሚጦስ፡ ጀካራንዳ፡ ኣካሻ፡
ጽሕዲን ኣውሊዕን ከምዘጠቓልል
ጠቒሱ ድማ፡ ጠለብ 28 ዓድታት
ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ምምላእ
ከምዝርከባ ኣብሪሁ።
ኣካየድቲ ስራሕ መደበራት ፈልሲ
ሽማንጉስ ላዕላይን እምባደርሆን
ብግደኦም፡ ዝዳሎ ፈልሲታት
ብዓይነትን ቊጽርን ጠለብ ዓማዊል
ዘማልእ ክኸውን ሓያል ስራሕ
ከምዝሰላሰል ብምሕባር፡ ህዝቢ
ነቲ ብናጻ ዝረኽቦ ፈልሲታት ኣብ
ግቡእ መዓላ ከውዕሎን ክከናኸኖን
ኣዘኻኺሮም።

‘መውል’፡ ኣብ ዞባ-ጋሽ ባርካ ኣተባባዒ መደብ ይትግብር
ንንኡሳን ዞባታት ጎኜ፡ ባረንቱ፡
ኣቑርደት፡ ላዕላይ-ጋሽ፡ ሻምብቆ፡ ሞጎሎ፡
ድገን ሞልቊን ዝሓቊፍ መደብ
ውህለላን ንኡስ ልቓሕን - ‘መውል’
ጨንፈር ባረንቱ፡ ዝርጋሐኡ ብምስፋሕ
ኣተባባዒ መደብ ይትግብር ከምዘሎ
ገሊጹ።
እቲ ጨንፈር ብ31 ሓምለ ኣብ
ሓውሲ ከተማ ተኾምብያ ኣብ
ዘካየዶ - ናይ ስራሕ መሻርኽቱ ኣብ
ዝተሳተፍዎ ገምጋም፡ ኣብ ቀዳሞት
ሽድሽተ ኣዋርሕ ናይ’ዚ ዓመት፡ 32.4
ሚልዮን ናቕፋ ብልቓሕ ናብ ዓማዊሉ
ከምዝዘርግሐ፡ ዝዓበየ ክፋሉ ድማ ኣብ
መጠነ ንኡስ ንግዳውን ሕርሻውን
ንጥፈታት ከምእተዋፈረ፡ ሓላፊ
‘መውል’ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ ሞጎስ
መሓሪ ኣብሪሁ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ላዕላይ-ጋሽ ኣቶ
ግደ እስቲፋኖስ፡ ‘መውል’ ዝኸፈቶ

ስ/ ኢብራሂም ዓሊ

ናይ ልቓሕ ዕድላት፡ መነባብሮኦም
ንምምሕያሽ ቈሪጾም ንዝተላዕሉ ጽቡቕ
መበገሲ ምዃኑ ብምሕባር፡ ሕብረተ-

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ሰብ ዕላማ’ቲ መደብ ተገንዚቡ፡ ኣብ
ምምሕያሽ መነባብሮኡ ብዝተጸንዐን
ውሕሉልን ኣገባብ ክጥቀመሉ

ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ጨናፍር ባረንቱን ተሰነይን
ተኸፊሉ ንጥፈታቱ ዘሰላስል ቤት-

ጽሕፈት ‘መውል’ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡
21,954 ዓማዊል ከምዘለውዎ ሰነዳቱ
የረድኡ።

ሞጎሎ - ምርጫ ኣመሓደርቲ
ከባቢ ተኻዪዱ
ኣብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ
ዞባ ሞጎሎ፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት
ንዝተኣልዩ ኣመሓደርትን ኣካየድቲ
ስራሕን ንምትካእ ምርጫ ተኻዪዱ።
እቲ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሓውሲ-

ከተማ ሞጎሎ፡ ተርኪና፡ ሸግለት፡ ሃበረዳ፡
ዓድ-መርግ፡ ኮፈሬንኮ፡ ድልመ፡ ኣረዳ፡
ኣባሮም፡ ዓድ-ገናድን ዳጋን ዝተኻየደ
ምርጫ፡ ብቐንዱ ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት
ንምምሕያሽ ከምዝኾነ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ

ዞባ ሞጎሎ ኣቶ ኣብርሃም ኪዳነ ሓቢሩ።
ኣቶ ኣብርሃም፡ ዝተመርጹ ዜጋታት
ብተወፋይነት ክሰርሑ፡ ህዝቢ ድማ
ኣብ ዘካይድዎ ስራሓት ክተሓባበሮም
ተላብዩ።

ኣዶብሓ - ዝተጠርነፋ ዓድታት ትካላት
ኣገልግሎት ይዋደደለን
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
- ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ንዝጥርነፋ
ዓድታትን ቁሸታትን፡ መሰረታዊ
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምውዳድ
ብሰፊሑ ይስራሓሉ ከምዘሎ፡
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ እድሪስ
ዓሊ ሐቢሩ።
ህዝቢ ስለዘይተጠርነፈ ብቐረባ
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክረክብ
ክጽገም ምጽንሑ ዝጠቐሰ ኣቶ
እድሪስ፡ ዛጊት ኣብ ድሪት ዝተጠርነፈ
ህዝቢ ዒላባቡ፡ ሓስታ፡ ምድጋግን

ዓሬሪብን፡ ተጠቃሚ ኣገልግሎት
ትምህርቲ፡ ጥዕናን ማይን ክኸውን
ምብቅዑ ገሊጹ።
ጎድኒ-ጎድኒ ምጥርናፍ ዓድታት፡
ህዝቢ ኣብ ሕርሻ ብምንጣፍ
መነባብሮኡ ከመሓይሽ ብዝወጸ
መደብ መሰረት፡ ኣብ ባድን ንማሕረስን
ልምዓት ጀራዲንን ዝውዕል ልዕሊ 80
ሄክታር ተጸኒዑ ምህላዉ ብምሕባር
ድማ፡ ኣብ ዒላባቡ ሓዳስ መደበር
ጥዕና ተሰሪሓ ንኣገልግሎት ድሉውቲ
ኮይና ከምዘላ ሓቢሩ።

ጸገም መጓዓዝያ ንምቅላል እውን፡
መስመራት ናቕፋ - ኣዶብሓ ብህዝባዊ
ወፈራታት ይጽገን ብምህላዉ፡ ኩባንያ
መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ቀረባ መጻኢ
ኣገልግሎት ክጅምር ምዃኑ ዝሓበረ
ኣቶ እድሪስ፡ እቲ መስመር መሰረታዊ
ፍታሕ ንኽረክብ፡ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ
ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።
ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ
ዘገልግል ዝነበረ ጽርግያ ሕሽክብ ቅሮራ - ዒታሮ - ኣግራዕ እውን፡
ብህዝቢ ከምእተጸገነ ኣረዲኡ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሃይለ ዳኒኤል

ሓድሽ ዓይነት ኣርቲፊሻዊ ሽግረት (AI) ማዕቢሉ

ኣብ ዩ.ሲ.ኤል.ኤ ዝመደበሮም ኣብ
ዓውድታት ኤለክትሪካልን ኮምፒዩተር
ምህንድስናን ዝነጥፉ መሃንድሳት፡ ሜላ
ናይ ሓንጐል ሰብ ዘለዋ ኣርቲፊሻዊ
ሽግረት (AI) ከም ዝሰርሑ ተፈሊጡ።
እታ በዞም መሃንድሳት ተሰሪሓ ዘላ AI፡
ንነገራትን ኣዝዩ ዓቢ ብዝሒ ዘለዎም
ዳታታትን ምስ ቅልጣፈ ናይ ብርሃን
ብዝዳረግ ፍጥነት ከተለሊን ከተጽንዕን
ከም እትኽእል እዮም ዝሕብሩ። እታ
መሳርሒት ኣብ’ቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝርከብ
ናይ 3D መሕተሚ ከም ዝተሰርሐት
እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ’ዚ ሎሚ እዋን ዝበዝሕ ካብ
ህዝቢ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብተን

ሓጸርቲ ዜናታት ሳይ-ቴክ

# ኣብ ‘ስቶወርስ ኢንስቲቱት
ፎር መዲካል ሪሰርች’ ዝመደበሮም
ተመራመርቲ፡ ካብ ፈርዒ ዋህዮ
(stem cells) ናይ እኹላት ሰባት
ደም ክምስርሑ ከም ዝኸኣሉ
ገሊጾም።
# ሓድሽ ዝወጸ መጽናዕታዊ
ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ፡ ንደቂ-ሰብ
ናብ ዓወት ዝመርሖም ለውጢታት
እንታይ ምዃኑ ከም ዝተጋህደ
ሓቢሩ ኣሎ። (ነዚ ዝምልከት ኣብ
ናይ ዝመጽእ ሰሙን ሕታምና
ተኸታተሉ)
# ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅን
መዲካል ሪሰርች ካውንስል
ላባራቶሪ ሞለኩላር ባዮሎጂን
ዝመደበሮም ተመራመርቲ ኣብ
ከሚካዊ ኵነተን ምስ መሬት
ምምስሳል ዘለወን ፕላኔታት ከም
ዘለለዩ ሓቢሮም።
# ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት
ዝነብሩ ኣስታት ሽድሽተ ሚልዮን
ሰራሕተኛታት፡ ስርሖም ብሮቦታት
ከይትካእ ፍርሒ ከም ዘለዎም
መርበብ ሓበሬታ ዘ ጋርዲያን
ሓቢራ።
# ስማርት ፎንስ ወይ ምዕቡላት
ቴለፎናት ኣብ ጠባይ ደቂ-ሰብ
ርኡይ ዝዀነ ኣሉታዊ ሳዕቤን
የምጽኣ ከም ዘለዋ ተመራመርቲ
ስነ-ባህርይ ገሊጾም።

ዝማዕበላ ሃገራት ዝቕመጡ ሰባት፡
ምስ ካሜራ ወይ ምስ ኤለክትሮኒካዊ
ነገራት ዝተሓሓዝ ነገራት ከይተጠቀሙ
ከም ዘይውዕሉ እዩ ዝግለጽ። እዚ ዋላ
ኣባና ዘጋጥም ተርእዮ ምዃኑ ከኣ
ኣይንስሕቶን ንኸውን። ንኣብነት ሓንቲ
ብባዕዳዊ ቋንቋ እተጻሕፈት ቃል ንረክብ
እሞ ትርጉማ ክንፈልጥ ንደሊ፣ ነዚ
ዘቃልለልና ኣፕሊከሽን ኣብ ሞባይልና
ተጻዒኑ ምስ ዝህሉ፡ ነታ ኣፕሊከሽን
ንውልዓ’ሞ - ካሜራ ናይ ሞባይልና
ናብታ ክንፈልጣ ዝደለና ቓል ነቕንዓ።
እቲ መስርሕ ካልኢታት ዝወስድ
ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት
ብመንገዲ ካሜራ ኣቢሉ እቲ ዳታ ወይ
ሓበሬታ/መረዳእታ ፕሮሰስ ይኸውን፣
ብድሕሪ’ዚ እቲ ፕሮግራሚንግ ናይታ
ኣፕሊከሽን እንታይ ይብል ከም ዘሎ
የላልዮ። እዚ ሕጂ በዞም መሃንድሳት
ማዕቢሉ ዘሎ ኣርቲፊሻዊ ሽግረት ድማ
ነዚ ዘቃልል ኰይኑ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ።
እቶም መሃንድሳት ኣማዕቢሎማ ዘለዉ
መሳርሒት “ዓሚቝ ገለልተኛ ጽድለታዊ
ስርዓተ-መርበብ” (diffractive deep
neutral network) ዝበሃል ቴክኖሎጂ
ዘለዋ ኰይና፡ ካብ’ቲ እትርእዮ ዘላ

ኣብ የል ዩኒቨርሲቲ ዝመደበሮም
ተመራመርቲ፡ ፈውሲ ክሳዐ ንምርካብ
ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ፡ ክሳዐ ምስ’ቲ
Nucleobindin-2 (Nucb2) ዝተባህለ
ጅር (gene) ናይ ዕግበት ወይ ጽግበት
ወይ ርውየት ምትሕሓዝ ከም ዘለዎ
ክርድኡ ከምዝኽኣሉ ሓቢሮም።
እንተዀነ፡
እቶም
ተመራመርቲ
ዘይሓሰብዎ፡ እቲ ጅር ካልእ ስራሕ ወይ
ዕማም ከም ዘለዎ ከላልዩ ከም ዝኸኣሉ
እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ንሱ ከኣ እቲ
ጅር ብዝተፈላለዩ ነገራት ንዝስዕብ ነድሪ
ከህድእ ዝኽእል ከም ዝዀነ እዩ።
እቶም ተመራመርቲ ንባህርያት ጅር
Nucb2 ጽቡቕ ገይሮም ምእንቲ ክርድኡ
ናብ ዝያዳ ምርምር እዮም ኣትዮም።
ነዚ ንምግባር ድማ ኣብ ብዝሕ ዝበላ
ኣናጹ ንኽፍትኑ ተበገሱ። ንኣገዳስነት
ጅር Nucb2 ንምፍታን ድማ ኣብ
ጉጅለታት ብምምቃል ነቲ ጅር ካብ
ነብሰን ምሉእ ብምሉእ ኣለዩዎ። ኣብ’ተን
ዝቐጸላ ጉጅለ ብፍሉይ ካብ ንዩሮናት፡
ናይ ፋት ዋህዮታትን ካብ ናይ ስርዓተ
ምክልኻል ዋህዮታትን ኣለይዎም። ነቲ
ጅር ካብ’ቶም ብማክሮፋጅስ ዝፍለጡ
ናይ ስርዓተ ምክልኻል ዋህዮታት

ኣቕሓ ዘንጸባርቕ ብርሃን ብምውሳድ
ብቕጽበት እንታይነት እቲ ነገር ከተላሊ
የኽእላ። እታ መሳርሒት ከም’ቶም
ካልኦት መሳርሒታት ነቲ ኣቕሓ
እንታይነቱ ንምፍላጥ ዘኽእላ ቅማረታት
ናይ ፕሮግራሚንግ ከም ዘየድልያ
እዮም ሰራሕታ ዝሕብሩ። በዚ ከኣ እታ
መሳርሒት እትወስዶ ዓቐን ጸዓት ኣዝዩ
ትሑት ይገብሮ።
እቶም ነዛ መሳርሒት ዘማዕበሉ
መሃንድሳት ከም ዝገልጽዎ፡ ኣብ
ቴክኖሎጂ እዛ ሓዳስ መሳርሒት
መሰረት ብምግባር ዝስርሑ ዝተፈላለዩ
ሓደስቲ ምህዞታት ኰኑ ዝጸንሑ
ዳግማይ
ተመሓይሾም
ዝቐርቡ
መሳርሒታት ነገራት ናይ ምልላይ
ዓቕሞም ክብ ተብል ምዃና እዮም
ወሲኾም ዝሕብሩ። ከም ኣብነት፡ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ እናማዕበለ ዝመጽኣ ዘለዋ
ሰብ-ኣልቦ ተሽከርከርቲ - እዚ ሓድሽ
ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻዊ ሽግረት ምስ
ዝግጠመን፡ እቲ ኣብ ጥቓአን ንዘሎ
ነገራት ኣብ ምልላይ ክወስዳኦ ዝጸንሓ
ግዜ ብተዓጻጻፊ ክጐድል ክሕግዝ
ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ልክዕ ከም’ቲ
መራሒ ተሽከርካሪት ሃንደበት ሰብ ምስ

ዝኣትዎ ዘርእዮ ጋእታዊ ንጥፈት ወይ
ቅጽበታዊ መልሰ ተግባር ንኽህልዋ ነታ
ባዕላ እትምራሕ ተሽከርካሪት ይሕግዛ
ማለት እዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ካልኦት ኣብ’ዛ መሳርሒት
መሰረት ብምግባር ክዓዩ ዝኽእሉ ኣብ
ዓውዲ መጽናዕቲ ዋህዮታት ንምስኣል
እንጥቀመሎም መሳርሒታት እውን
ከም እትጠቅም’ዩ ዝግለጽ። እዚ ማለት
ከኣ ነቲ እቶም ተመራመርቲ ዘካይድዎ
ባህርያት ብማይክሮስኮፕ ዝረኣዩ
ደቀቕቲ ታህዋስያን መጽናዕትታት
ከተቃልል እያ።
እዚ በቶም ኣብ ዩ.ሲ.ኤል.ኤ
ዝመደበሮም ማዕቢሉ ዘሎ ኣርቲፊሻዊ
ሽግረት፡ በዚ ዓይነት ሶፍትዌራት
ንዝሰርሑ ነገራት ካብ’ቲ ዝጸንሖም
ዳታ፡ ኣሳእልን ካልኦት ኣቕሑን ናይ
ምምማይ ዓቕሞም ኣዝዩ ዘዕቢ ክኸውን
እዩ።
ኣብ’ቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ፕሮፌሰር
ናይ ኤለክትሪካዊን ኮምፒዩተርን
መሃንድስ ብምዃን ዝሰርሕን ነቲ
ፕሮጀክት ዝመርሐን ኣይዶጋን ኦዝካን
ከም ዝሕብሮ፡ “እዛ ኣማዕቢልናያ ዘለና
መሳርሒት፡ ናይ ሰብ ሓንጐል ብኸመይ

ንምኽሳዕ ግዳይ ዝገብረና ጅር ተለልዩ
ብምእላይ ነተን ኣናጹ ልዑል ስብሒ
ዘለዎም መግቢታት እዮም ሂቦመን።
እቶም ማክሮፋጅስ ድማ ናይ ነድሪ
ተርእዮታት ከርእዩ ጀመሩ። እዚ
ከኣ ነተን ኣናጹ ንኢንሱሊን ዝተባህለ
ኤንዛይም ከም ዝጻወርኦ ኰና። እዚ
ዓይነት ተርእዮ ኣብቶም ብምኽሳዕን
ሕማም ሽኮርያን ዝሳቐዩ እንስሳታት ከም
ዝርአ እዩ ዝሕበር።
እቲ እቶም ተመራመርቲ ዝበጽሕዎ
መደምደምታ፡ ጅር Nucb2 ኣብ
ምህዳእ ኣካላትና ብዙሕ ተራ ከም
ዘይብሉ እዩ። ብመንጽር ናይ’ዚ ግን
ምስ ስሮዓተ ምክልኻል ኣብ ዝተሓሓዙ
ነገራት ዝያዳ ተራ ከም ዝጻወት እዮም
በጺሖሞ ዘለዉ። ፕሮፌሰር ቪሽዋ ዲፕ
ዲክሲት ነቲ ዝበጽሕዎ መደምደምታ
ከምዚ ዝስዕብ ገይሩ ይገልጾ፡ “እቲ ጅር
ዘምጽኦ ለውጢ ምስ እንወስዶ ዓይነት
መግቢ ዝዀነ ዓይነት ምትሕሓዝ ከም
ዘይብሉ ኢና በጺሕናዮ። ናይ’ዚ ጅር
ቀዳማይ ስራሕ፡ ነድሪ ንምቁጽጻርን
ንናይ ስብሒ ኣካሊታት ምብርባርን

እዩ፡” ብምባል ንጥፈት ጅር Nucb2
ይገልጽ።
እቲ ምርምር ገና ቀጻሊ ከም ዝዀነ
እዮም እቶም ተመራመርቲ ዝገልጹ።

መንገዲ ካብ ዓይኒ ንዝመጽኦ ሓበሬታ
ብቕልጡፍ ተረዲኡ መልሰ-ግብሪ
ይወስድ ብምጽናዕን ንዕኡ ክንደግም
ብምፍታንን ኢና ከነማዕብላ ዝኸኣልና፡
” ድሕሪ ምባል፡ “ብዙሓት ሊቃውንቲ
በዚ ኣማዕቢልናዮ ዘሎና ቴክኖሎጂ
ተሓጊዞም ዝተፈላለዩ እልቢ ዘይብሎም
ነገራት ከማዕብሉን ንዝጸንሑ ድማ
ከመሓይሹን ክሕግዞም እዩ ተስፋና፡”
ኢሉ።
እቶም መሃንድሳት ነቲ ኣርቲፊሻዊ
ስነ-መትንኣዊ መርበብ ንምስራሕ
መጀመርያ ዝወሰድዎ ስጉምቲ
እንተነይሩ - ኣብ ኮምፒዩተር መሰሌታት
እናኣዳለዉ ንድፊ ምድላው እዩ ነይሩ።
ብድሕሪ’ዚ ንሳቶም 3D ሓታሚት
ብምጥቃም ኣዝዮም ረቀቕቲ ናይ
ሽሞንተ ትርብዒት ሰንት ሜትር ስፍሓት
ዘለዎም ናይ ፖሊመር ቀጸላ ሰርሑ።
ነፍሲ ወከፍ ዝተሰርሐ ቀጸላ ምዕሩይ
ዘይኰነ ዝባን ወይ ጽፍሒ ከም ዝህልዎ
እዩ ተገይሩ። እዚ ከኣ ነቲ ካብ’ቲ
ኣቕሓ ተንጸባሪቑ ዝመጽእ ብርሃን ናብ
ዝተፈላለዩ መኣዝናት ንኽፈናጨል
ተባሂሉ እዩ። እቶም ቀጸላታት
ብዓይኒ ክረኣዩ እንከለዉ ብርሃን
ዘየሕልፉ ዝመስሉ እኳ እንተዀኑ፡
እቶም መሃንድሳት ኣብ ምርምራቶም
ዝተጠቕሙሉ
ናይ
ቴራሀርትዝ
ፍሪኴንሲታት ግን ብዘይ ጸገም ከም
ዝሕልፎም እዩ ዝግለጽ። ነፍሲ ወከፍ
ቀጸላ ድማ ብዓሰርተታት ሚልዮናት
ኣርቲፊሻዊ ስርዓተ መትኒታት ዝቘመ
ምዃኑ እዩ ዝሕበር።
ብዙሓት ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ
ሰብ ሞያ ከም ዝሕብርዎ፡ እዚ በቶም
መሃንሳት ማዕቢሉ ዘሎ ኣርቲፊሻዊ
ሽግረት ዝተጻዕኖ ሓድሽ ዓይነት መሳርሒ
ንመጻኢ ምዕባለ ወዲ-ሰብ ቅርጺ ወይ
መዛርዕ ኣብ ምትሓዝ ዘይነዓቕ ጽልዋ
ክህልዎ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ።
ምንጪ፥ scitechdaily.com

ኣብ ቀጻሊ ድማ ጅር Nucb2 ምስ
ዝተፈላለዩ ስርዓታት ኣካላትና (እቲ
ዓይነት ጅር ዝርከቦም ማለት እዩ)
እንታይ ዓይነት ጽልዋ ኣለዎ ንምጽናዕን
ፈውሲ ንምድላይን ተበጊሶም ምህላዎም
እዮም ዝገልጹ።
ምንጪ፥ scitechdaily.com

ሓዳስ

ኤርትራ
ገብረመስቀል
ገብረእግዚኣብሄር

ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ብ9 ሓምለ
ኣብ ኣስመራ ብመሰረት ዘውጸኣኦ
“ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን”፡
ንልዕሊ 20 ዓመታት ተቛሪጹ ዝጸንሐ
ካብን ናብን ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን፡
ኣገልግሎት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ
ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ብ18 ሓምለ
ዳግም ምጅማሩ ዝፍለጥ’ዩ። መንገዲ
ኣየር ኤርትራ እውን ብ4 ነሓሰ ካብን
ናብን ኣስመራ - ኣዲስ ኣበባ በረራ
ጀሚሩ።
ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣብዚ
ናይ ፈለማ በረራኣ ናብ ኢትዮጵያ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን
ኣቶ ተስፋስላሴ ብርሃነ፡ ሚኒስተር
ቱሪዝም ወ/ሮ ኣስካሉ መንቆርዮስ
ዝርከብዎም 134 ገያሾ ኣሳፊራ፡ ኣብ
ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዲስ
ኣበባ - ቦሌ ምስ ዓለበት፡ ብምሉኦም
ተሳፈርቲ ስለ’ቲ ምቹእን ውሑስን
በረራ መንገዲ ኣየር ኤርትራ፡ ሓጎሶም
ብዕልልታን ጣቕዒትን ገሊጾም።
ክራማት ከም ምዃኑ መጠን፡ ካብ
ኣስመራ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ምድረሰማይ ብግመ ተሸፊኑ ብምንባሩ፡
ኣብራሪ ነፋሪት ኤርትራ ብልዕሊ
34 ሽሕ ጫማ ብራኸ እዩ - ንሓደ
ሰዓትን 10 ደቒቕን ተጓዒዙ። ነፋሪት
መንገዲ ኣየር ኤርትራ ሰዓት 10፡10
ቅ.ቐ. ቦሌ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ
ምስ ዓለበት፡ ንምምጻእ’ታ ነፋሪት
ክጽበዩ ዝጸንሑ - ኣብ ሚኒስትሪ
ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሚኒስተር
ዲኤታ ወ/ሮ ሂሩት ዘመነ፡ ዋና ኣካያዲ
ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ
ተወልደ ገብረማርያምን ካልኦት
ሰራሕተኛታት ናይቲ መንገዲ ኣየርን፡
ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮሙላ። ከም
መግለጺ ሓጎሶምን ናይ እንቋዕ ደሓን
መጻእኩምን ድማ፡ ንነፍሲ-ወከፍ
ተሳፋራይ ዕምባባ ኣበርኪቶም። ኣብ
ፍሉይ መቐበሊ ኣጋይሽ ኣዳራሽ ኣብ
ዝተገብረ ስነ-ስርዓት ድማ፡ ንኽብሪ
ክልቲአን መንገዲ ኣየራት ሕብስቲ
ተቖሪሱ፡ ሻምፓኝ ተኸፊቱ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ መንገዲ
ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ
ገብረማርያም፡ ንዕዱማት ተጓዓዝቲ
መንገዲ ኣየር ኤርትራ “እንቋዕ
ብደሓን መጻእኩም” ድሕሪ ምባል፡
ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ብኩራት
- በረራ መንገዲ ኣየራት ክልቲአን
ሃገራት፡ ክልቲአን መንገዲ ኣየራት
ዳግም በረራአን ምጅማረን ንህዝቢ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዮሃናኡ ገሊጹ።
ምጅማር በረራ ካብን ናብን ክልቲአን
ሃገራት ካብ መላእ ዓለም ዝመጽኡ
ገያሾ ናብ ክልቲአን ሃገራት ክበጽሑን
ብሰማይ ክልቲአን ሃገራት ሰንጢቖም
ክሓልፉን ዓቢ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ
እውን ኣገንዚቡ።
ሚኒስተርመጓዓዝያንመራኸቢታትን
ኤርትራ ኣቶ ተስፋስላሴ ብርሃነ
ብወገኑ፡ ዕለተ-ምጅማር በረራ
መንገዲ ኣየር ኤርትራ ናብ ኣዲስ
ኣበባ ታሪኻዊት ምዃና ብምምልካት፡
ሽሕ’ኳ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ምስ
ዘለዎ ንኡስ ዓቕሚ ምስ ዓርሞሽሽ
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ናይ መጀመርታ በረራ ካብን ናብን ኣስመራ - ኣዲስ ኣበባ
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክወዳደር
እንተዘይከኣለ፡ እቲ ምጅማር ንገዛእ
ርእሱ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት
ዘሕድሮ እወታዊ ጽልዋ ዓቢ ምዃኑ
ሓቢሩ። ኣብ ምምዕባል ቁጠባዊን
ባህላዊን ክልቲአን ሃገራት ዓቢ እጃም
ከምዝህልዎ ድማ እምነቱ ገሊጹ።
“ምጅማር መንገዲ ኣየር ኤርትራ
ናብ ኣዲስ ኣበባ ፍሉይን ታሪኻውን
ፍጻመ እዩ” ዝበለት ኣብ ሚኒስትሪ
ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሚኒስተር
ድኤታ ወ/ሮ ሂሩት ዘመነ ብወገና፡
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምሕዝነትን
ምትሕብባርን ክልቲአን መንገዲ
ኣየራት፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ
ምርኻብ፡ ብኣኡ ኣቢሉ ዝምድናታት
ኣብ ምዕባይ፡ ምስ ዋሕዝን ድልየትን
ተጓዓዝቲ ከኣ ኣብ ዕብየት ቁጠባ
ኣገዳሲ እጃም ዘበርክት ምዃኑ
ኣረዲኣ።
“በረራ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ናብ
ኣዲስ ኣበባ፡ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ናይ
ቴለፎንን መራኸቢታትን ዝተገብረ
ለውጢ እዩ” ዝበለት ሚኒስተር
ቱሪዝም ወ/ሮ ኣስካሉ መንቆርዮስ፡
ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ግጭትን
ጽልኢን ታሪኽ ኣብ ዝተዓጸወሉን፡
ሓድሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ኣብ
ዝተጀመረሉን ይፍጸም ብምህላዉ፡
ናይ ብሓቂ ታሪኻዊ ፍጻመ እዩ
ድሕሪ ምባል፡ ኣብ ምምዕባል ቱሪዝም
ናቱ ግደ ክህልዎ ምዃኑ ኣገንዚባ።
ሰማያት ኤርትራ ሰንጢቑ ንሰማያት
ኢትዮጵያ ጋሊሁ ኣብ ዝጐዓዘሉ
ዝነበረ ህሞት፡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ
ክፍሊ ኢሚግረሽን ኣቶ ሃብተሚካኤል
ጸጋይ፡ “እዚ ሰላም’ዚ ብሃበ-ተረኽበ
ኣይመጸን፣ ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ።
እቲ ዋጋ ኸኣ፡ ክልቲኡ ህዝብታት
ዝኸፈሎ ዋጋ እዩ። ነባሪ ክኸውን
ድማ ክንሰርሓሉ ይግባእ” ኢሉ።
“ናይ ፈለማ ተጓዓዛይ መንገዲ ኣየር
ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምዃነይ፡
ፍሉይ ባህታ ፈጢሩለይ ኣሎ” ድማ
ወሲኹ።
“ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዝርከቡ
ሲቪል ኣቭየሽናት፡ ኣብ ዕብየት
በረራ መንገዲ ኣየር ክልቲአን
ሃገራት እጃሞም ከምዘበርክቱ

ፍጹም ጥርጥር የብለይን። ተሪፉ
ዘሎ ተጊህካ ምስራሕን ነቲ ተጀሚሩ
ዘሎ ምትሕብባር ምድንፋዕን እዩ”
ዝበለ ድማ፡ ሓላፊ ሲቪል ኣቭየሽን
ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሕሳይ እዩ።
ርእይቶኡ ብምቕጻል፡ “ክልቲአን
መንገዲ ኣየራት ካብን ናብን ክመላለሳ
ብምብቅዐን፡ ጽምኢ ሰላም ዝነበሮ
ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን

ጽምኡ ኣርውዩ” ብምባል ገሊጹ።
“ባንዴራ ኤርትራ፡ ኣብ መሬት
ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሰማያት እውን
ተንበልብል ኣላ። እዚ ድማ ኣዝዩ
ዘሐጕስ’ዩ” ዝበለ ከኣ ሰራሕተኛ
መንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣቶ ፍቓዱ
ሰለሙን’ዩ። “ናብ ኣዲስ ኣበባ
ዘይኮነስ ኢኳተር ዘቋርጽ ዘለኹ
ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ” ብምባል እውን

ንሓጐሱ የራጕድ።
ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ
መንጎአን ተቛሪጹ ዝጸንሐ ናይ
መጓዓዝያን ቴለኮሙኒከሽንን ርክብ
ምጅማሩ፡ ሓደ ካብቲ ሓሙሽተ
ዓንድታት ዘጠቓለለ ሓበራዊ ኣዋጅ
ሰላምን ምሕዝነትን’ዩ። እዚ ኸኣ
ንቕጽበታዊ ትግባረ ናይቲ ሓበራዊ
ኣዋጅ ዘጕልሕ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሩፍታ
ጸጋብርሃን ጐይትኦም

ኣብ’ታ ከተማ ዝወዓለ ውዑይ
ኣየር፡ ጸሓይ ዕርብ ምስ በለት፡
ብዝሑል ንፋስ ክትካእ ግዜ
ኣይወሰደሉን። ነበርቲ’ታ ከተማ ድማ
ነቲ ፍሽ ፍሽ ዝብል ዝነበረ ዝሑል
ኵነታት ኣየር ንምስትምቓር፡ ነቲ
ጸምዩ ዝወዓለ ጐደናታት እታ ከተማ
ምልእ ክብልዎ ሓደ ኰነ። ኣነ’ውን
ሰዓት ቈጸራይ ስለ ዝኣኸለ ካብ
ዝወዓለ ጸቕጢ ፍኹስ ኢሉኒ ጽባቐ
እታ ከተማ እናስተማቐርኩ ኣብ’ታ
ዝተሓበርኩዋ ቤት በጻሕኩ።
ናጽነት፡ እቲ ንጋሻ ዝግባእ ምቕሉል
ኣቀባብላ ተቐቢላ፡ “ኣድኪመካዶ?”
ብምባል ናውቲ ቡን ኣብ ምቅርራብ
ተጸምደት።
“ጸገም ዘለዎ ኣይኰነን፡ ደሓር ከኣ
ክንተሓጋገዝ ግቡእና’ዩ፡” በልኩዋ
ካብ ስክፍታ ከውጽኣ።
“ንሱስ ሓቅኻ፡” በለት ኣብ ዝባና
ዝነበረ ህጻን ድቃስ ስለዝወሰዶ ኣብ
ዓራት እናኣደቀሰት።
“ኣብ ዓለም ሰብ ኰይኑ ዘይጽገም
የለን። ስለዚ፡ ህይወት ተደጋጊፍካ’ያ
ትሕለፍ፡ ጎደሎ ዘይብሉን ጸገም
ዘየጋጥሞን ሰብ የለን፡” በልኩዋ
ኣዒንተይ ኣብ ኩላ’ታ ክፍሊ
እናኹለልኩ።
ከሽ-ከሽ ዘበለቶ ቡን ናባይ
እናቕረበት፡ “እዚ ትብሎ ዘለኻ
ፈላጢኡ እዩ ዝፈልጦ። ምስ ጠዓመና
ሽግር ዝቐርበና ኰይኑ’ኳ ዘይስምዓና፡
” ብምባል ኣብ ሓሳብ ጥሒላ ዘረባ
ኣቋረጸት።
ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘቕረበትለይ
ጥዑም
ሽታ
ሃገግታ
ቡን
እናስተማቐርኩ፡ “ክብረት ይሃበለይ፡
” ብምባል ካብቲ ዝገሸቶ ሓሳብ
ንኽመልሳ፡ “ናብራኸ ከመይ ኣሎ?
ዓዲ ሃሩርከ ደሓን ድዩ?” በልኩዋ።
“ከምዚ ትርእዮ፡ እዚ ዓዲ ዓዲ
እንጀራ እዩ፡፡ ፍቕሪ’ውን ኣብዚ እዩ
ሰፈራ። እንታይ’ሞ ክዓብስ፡” ብምባል
ሕጂ’ውን ኣብ ትዝታ ጠሓለት።
ኣብቲ ቤት ዝነበረ ኣቑሑት
ርኢኻ መነባብሮኣ ኣብ ደሓን
ዝዀነ ደረጃ ከምዘሎ ንኽትግምግም
ኣይትጽገምን። “እንጀራ ከምጽእ
እንድዩ እዚ ሰብ ላዕልን ታሕትን
ዝብል ዘሎ። እንጀራ እንተተረኺቡ
ደኣ ካልእ ኩሉ ደይ ኣብ ኢድና’ዩ
ዘሎ።
እንጀራ’ዩ
ከተምጽኦ
ጸገም’ምበር፡” በልኩዋ ናብቲ ቀንዲ
ጕዳይ ንምእታው።
ህውኽ ኢላ፡ “ኣይምሰልካ፡” በለትኒ
ብሓጺር ቃል።
“ከመይ?” በልኩዋ ዝተኸፍተ
መንገዲ ንምግፋሕ።
ኢዳ ንላዕሊ እናመልከተት፡
“ምስዚ ኣብ ስእሊ እትርእዮ ዘለኻ
ሰብ ፍቑራት ኢና ኔርና። ፍቕሪ
ተበልሉኻ ከመይ ዓይነት ፍቕሪ
መስለካ፡” መግለጺ ቃላት ዝሓጸራ
ክመስል ስቕ በለት።
“ንድሕሪትዶ
ክመልሰኪ፡

ኣጀማምራ ፍቕርኹም ከመይ
ነይሩ?”
ቁስላ ግዲ ጐዲአያ ኰይነ ንብዓት
ስዒሩዋ ፊቕ በለት።
...
ናጽነት፡ ኣብ ከተማ ተሰነይ ድሕሪ
ሳልስቲ ናጽነት መላእ ኤርትራ’ያ
ተወሊዳ። ካብ 1ይ ክሳብ 11 ክፍሊ
ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ምህርቲ’ታ
ከተማ ድሕሪ ምምሃር ግቡእ
ሃገራዊ ኣገልግሎትን ናይ 12 ክፍሊ
ትምህርታ ንምዝዛምን ንሳዋ ወሪዳ።
ድሕሪ እዚ ናይ ሰርቲፊከይት ነጥቢ
ስለዝረኸበት፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ
መሰልጠኒ መማህራን ኣስመራ ንሓደ
ዓመት ስልጠና ወሰደት። ኣብ ከተማ
ተሰነይ ድማ ከም መምህር ኰይና
ክትሰርሕ ተመደበት።
...
“ካብ ሳዋ ድሕሪ ምምላሰይ
እተን ዝነበራኒ ናይ ዕረፍተይ ግዜ
ኣብቲ ማማ ትሰርሓሉ እንዳ ሻሂ’የ
ንዓኣ ክሕግዝ ኣሕሊፈየን። ኣብዚ
ግዜ’ዚ ድማ ሓደ ብስራሕ ኣብዛ
ከተማ ዝተመደበ ዳኒኤል ስሙ
መንእሰይ ብዙሕ ግዜ ከዕልልን
ክቐርበንን ይብህግ ነበረ። ኣነ ኣብቲ
ግዜ’ቲ ርእሰይ ብዙሕ ንኸምኡታት
ድሉው ስለዘይነበረ፡ ዓሰርተ ግዜ ሻሂ
ከስትየኪ ኢሉ ንዘቕርበለይ ዝነበረ
ጠለብ ይቕበሎ ኣይነበርኩን። ሽዑኡ
ግዜ ዕረፍተይ ስለዝተወድአ ንሳዋ
ተመለስኩ።”
“ብድሕሪኡኸ ናበይ ኣቢልኪ?”
“ናይ
ሰርቲፊከይት
ነጥቢ
ስለዘምጻእኩ ካብ ሳዋ ናብ ኣስመራ’የ
ኣቢለ። ኣስመራ ምስ ኣተኹ፡
ንማማ ደብዳበ ሰደድኩላ። ማማ
እታ ደብዳበ ኣብ ስራሕ ከላ ኣብ
ኢዳ ምስ በጽሐት፡ መግለጺ ሓጐሳ
እልልታ ደርጕሓቶ። እቶም ኣብ
እንዳ ሻሂ ዝነበሩ ዓማዊላ ‘ትብለጽ
እንታይ ጥዑም ብስራት ደኣ ሰሚዕኪ
ኢኺ?’ ብምባል ምስ ተወከሱዋ ናይ
ሓጐስ ኣፍ ልባ እናጠብጠበት ‘ጓለይ
ነጥቢ ኣምጺኣ ቲ.ቲ.ኣይ ኣትያትለይ፡
’ ብምባል ሓጐሳ ኣካፈለቶም። እቲ
ዝገርመካ ኣብ’ታ ግዜ እቲኣ እቲ
ኣመና ዝግደሰለይ ዝነበረ ዳኒኤል
ምስቶም ሰባት ነይሩ።”
“ቀጽሊ” በልኩዋ ይከታተላ
ከምዘለኹ ንምሕባር።
“ኣስመራ እትው ምስ በልኩ፡ ኣብ
ክልተ ቕነይ ሓንቲ መማህርተይ
መጺኣ ኣብ ደገ ጋሻ ይጽበየኪ ኣሎ
በለትኒ። ኣብ ኣስመራ ዝፈልጦ ሰብ
የብለይን፡ መን ደኣ ኰይኑ? ነዛ
ከተማ’ውን እንተዀነ፡ ንመጀመርታ
ግዜይ እየ ዝረግጻ ዘለኹ፡ ኢለ
ተሃንጥየን ፈሪሐን ኣብቲ ማዕጾ
ኰይነ ንደገ ገጸይ ቅልቅል በልኩ፡
በቲ ዝረኣኽዎ ግን ክኣምን
ኣይከኣልኩን። ብስንባደ ብኽልተ
ኢደይ ኣፈይ ዓቢሰ ስቕ በልኩ።
“ዳኒኤል፡ ፍርሐይ ግዲ ኣንቢቡ፡

ፍቑራት ኣሕዋት ...
“ናጹ ኣጆኺ ኣይትሰንብዲ ሓውኺ’የ
ክበጽሓኪ ይግበኣኒ እዩ፡” ብምባል
ናባይ ገጹ ሰጐመ።
“መንከ ነጊሩካ ኣብዚ ከምዘለኹ?”
ኢለ ስክፍታይ ብዘይሕብእብእ
ገለጽኩሉ።
“ዝፈተወት ልቢ ሓባሪ ኣይትደልን
እያ።” ብምባል ኢዱ ንሰላምታ
ዘርግሓለይ። ብደውና ድማ ቍሩብ
ኣዕለልና። ‘በል ክኸይድ’ ኢለ
ተፋነኽዎ። ምምጽኡ ግን ፈጺሙ
ቅሳነት ዝበሃል ኣይሃበንን።
“እሂ ስለምንታይ?”
“ዘይተጸበኽዎ
ግዲ
ኰይነ
ኣይተዋሕጠለይን።”
“ትምህርቲኸ
ከመይ
ተቐቢልክዮ?”
“ትምህርቲ ጸገም ኣይነበሮን፡
ብቐደመይ’ውን ኣብ ትምህርቲ
ምሉእ ተገዳስነት እዩ ነይሩኒ። ማማ
ኣብዛ ትሰርሓላ እንዳ ሻሂ ሓንቲ
መዓልቲ ክሕግዛ ከይወሰደትኒ’ያ

ካብ ጸገም ክንወጽእ ኣብ እነርእዮ
ትብዓት ድማ’ዩ ጣዕሚ ህይወት
ነስተማቕር።”
“ዛንታይ
መሪር’ዩ
ንኸተዘንትወሉ’ውን
የሕፍር’ዩ
በጃኻ!”
...
“ኣብ ሰለስተ ቅነይ ‘ጓል ተስነይ ጓል
ተሰነይ ፖስታ መጺኣትኪ’ እናበለት
ናብ መደቀሲ ክፍልና ኣተወት ሓንቲ
ካብተን መማህርተይ። ኣብ ዓራት
ኰይነ አጽንዕ ስለዝነበርኩ ስንብድ
ኢለ ብድድ በልኩ። ብታህዋኽ
ተቐቢለ ርእይ እንተበልኩዋ ብዘይካ
ናባይ ምዃና ዝሕብር ስም ሰዳዲ
ኣይነበራን። ነታ ዘምጻትለይ ጓል
‘መን’ዩ ሂቡኪ’ ምስ በልኩዋ፣
“ኣብቲ ግርማይ ሆቴል ሻሂ ክንሰቲ
ምስ ከድና’ዩ ሓደ ወዲ ተማልኣለይ
ኢሉና፡’ ብምባል መለሰትለይ።
ብቕልጡፍ ናብ ዓራተይ ደይበ ስም
ሰዳዲ ክርኢ ኣዒንተይ ላዕሊን

‘ትምህርትኺ ጥራይ ግበሪ እዛ
ጓለይ’ እናበለት ክንዲ ኣቦን ኣደን
ኰይና ብሕንቃቐ ኣዕብያትኒ። ኣነ
ድማ ኢድ ማማ ክኽሕስ ዓቢ
ህንጡይነት ስለዝነበረኒ ንዝረኸብክዎ
ዕድል ክጥቀመሉ’የ ዝቃለስ ነይረ፡”
በለትኒ ርእሳ ኣድኒን።
“ባባኸ?” በልኩዋ እናተሰከፍኩ፡
ኵነታቱ ምፍላጠይ ይሕግዘኒ
ይኸውን’ዩ ኢለ ስለዝሓሰብኩ ።
“ባባ የብለይን፡ ኣይፈልጦን’የ
እውን
ነይረ፡
እንተዘይፈልጦ
ነይረ’ውን ምሓሸኒ፡” ኢላ ፊቕ
በለት።
“ንሽግርና
ክንገጥሞ’ምበር፡
ክንሃድመሉን
ክንበኽየሉን
ኣይግባእን። ምኽንያቱ፡ እንትርፎ
ሕማም ፍታሕ ስለዘየምጽእ። እቲ
ዝበለጸ ነገር፡ ጠንቅን መበገስን ናይቲ
ጕዳይ ኣለሊና ንምእላዩን ፊት
ንፊት ንምግጣሙን ድሉዋት ምስ
እንኸውን ጥራይ ኢና ንሽግርና
ክንስዕሮን ክንብድሆን ንኽእል፡”
በልክዋ ሞራላ ንምብራኽ።
“እዚ ናተይሲ ዝፍታሕ ሽግር
ኣይኰነን፡ ብዘይ ኣበሳይ’የ ተቐጺዐ፡
ዋይ ኣነ ርግምቲ!” ፊቕ በለት ነታ
ኣብ ኢዳ ዝነበረት መሽረፈት ከኣ
ደርብያ ገደፈታ። “ፈጣሪ እንታይ
ከምዝበደልክዎ እንድዒ፡ ንመዋእል
ዘይሕከኽ ቁስሊ’ዩ ሂቡኒ፡” በለት
ሕንቕንቓ መሊሱ እናዛየደ።
“ፈጣሪ ጸገምና ይስከመልና’ምበር፡
ጸገም ኣይህበናን እዩ። ደሓር ከኣ
ደቂ-ሰብ ጸገም መፋጥርትና’ዩ።

ታሕቲን ኣበልኩወን። ናይቲ
ዝጠርጠርክዎ ዳኒኤል ድማ ኰይና
ጸንሐት። ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ
ደብዳበ ፍቕራዊ መግለጺ’ዩ ነይሩ።
ኣብ ታሕቲ ከኣ ንዓይ ክርኢ ኢሉ
ዕረፍቲ ሓቲቱ ከም ዝመጽአ ኣብ
ዝጠዓመኒ በዛ ዝጻሓፈለይ ቁጽሪ
ሞባይል ደዊለ ሻሂ ክንሰትን ዝብል
መልእኽቲ ነይሩዋ።”
“እሞ ንስኺ እንታይ ግበረ መልሲ
ኣርኢኺ?”
ቅልጥፍ ኢላ ኣይመለሰትን፡ “ስቕ
ኢለ፡ ኣይደወልኩሉን። ኣስመራ
ስለዘይፈልጣ’ውን ብዘይካ ኣብ’ታ
ካንሸሎ ደገ ዝውጻእ ኰይኑ ይስምዓኒ
ኣይነበረን።”
“ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መሓዙት
ኣይገበርክን ዲኺ?”
“ብባህረይ ብዙሕ ሕውስቲ
ኣይኰንኩን። ማለት ከምቲ ዘዕለልኩኻ
ዝበዝሐ ግዜ በይነይ ተዓጽየ የሕልፎ
ስለዝነበርኩ መሓዙት ከይገበርኩ’የ
ዓብየ። ከም ሰብ ናብ መማህርተይን
ጎረባብተይን ይቐርብ’የ፡ ጥብቕ ኢለ
ክመሓዞ ዝኽእል ግን ኣይኰንኩን።
ብዙሕ ዕላል ዝፈቱ ኣይኰንኩን።
በይነይ እንተዀይነ፡ ዝያዳ ምስ ሰብ
ኣብ ዝህልወሉ እዋን ይብርሃኒ።”
“ብድሕሪ’ዚ
ምስ
ዳኒኤል
ርክብኩም ከመይ ቀጺሉ?”
“ዳኒኤል ብኣይ ፍጹም ኣይቀሰነን
ብተግባረይ’ውን ኣይሓረቐን። ናብ
ቤት ትምህርትኺ እናመጻእኩ
ዝርብሸኪ ዘለኹ ስለዘፍቀርኩ’ምበር፡
ብኻልእ ኣይትረድእዮ፡ ክርብሸኪ

ኢለ
ኣይኰንኩን፡’
ብምባል
ገለጸለይ። ከምዚ እናበለ እታ ናይ
ወርሒ ዕረፍቱ ክሳብ ትውዳእ
ምምልላስን ፍቕሩ ካብ ምግላጽን
ኣይተቖጠበን።”
“ናትኪ
መልሲኸ
እንታይ
ነይሩ?”
“እዚ ትብለኒ ዘለኻ ቋንቋ ፍቕሪ
ዝርደኣኒ ኣይኰነን። ኣነ ክበጽሖ
ዝደሊ ዕላማ ኣለኒ ። ቅድም ንዕኡ
ክፍጽም ኣለኒ’ ብምባል ሓንትን
ነቓጽን መልሲ’የ ዝምልሰሉ ነይረ።
ኣይጸንሐን ዕረፍቱ ወዲኡ ንተሰነይ
ተመልሰ።”
...
ኣብ’ታ ዓመት ናይ ቀዳመይ
ሰሚስተር ትምህርትና ስለዝወዳእና
ንወርሒ
ዕረፍቲ
ተወሃብና።
ብቐጥታ ድማ ናብ ከተማ ተሰነይ
ኣምራሕኩ።
“ሽዑኸ
ምስ
ዳኒኤልከ
ተራኺብኩምዶ?”
“እወ! ተራኺብና ግና ዝገደደ እየ
ጸሊአዮ።”
“ብምንታይ ደኣ ጸሊእክዮ፡ እንታይ
ሕማቕ ባህርያት ርኢኽሉ ዲኺ?”
“ሕማቕ
ባህርያት’ኳ
ኣይረኣኹሉን። ግና ማማ ‘ኣወዳት
ዝእመኑ ፍጡራት ኣይኰኑን’
እናበለት ወትሩ ከተማርር ስለዝሰምዓ፡
እዚ ጽልኢ’ዚ ኣብ ውሽጠይ ክዓቢ
ክኢሉ።”
“ካብ ምንታይ ተበጊሳ’ያ ማማኺ
ከምኡ ትብል ነይራ?”
ርእሳ ኣድንን ኣቢላ ንኻልኢታት
ኣስቀጠት፡ “ማማ ብህጻና ወለዳ
ብሞት ስለዝተፈልይዋ ኣብ እናዳሰብ እናሰርሐት’ያ ዓብያ። ክንድሰብ ምስ ኣኸለት ድማ ነተን
ዝነበርኣ ገንዘብ ኣጠራቒማ ንእሽቶይ
ባዕላ ትውንና እንዳ ሻሂ ተኻረየት።
ኣብዚ ግዚ’ዚ ድማ’ያ ምስ ሓደ
ኣማን ዝተባህለ ኣውቲስታ ጽቡቕ
ርክብ ዝመስረተት። ኣማን ኣብ
ኣስመራ’ዩ ዝነብር። ኣብ ክልተ
ሰሙን ሓንሳብ ድማ ናይ ጽዕነት
መኪና ሒዙ ንተሰነይ ይወርድ ነበረ።
ርክቦም ድማ፡ ካብ ዕለት ናብ ዕለት
እናደልደለ መጽአ። ማማ ድማ ካብ
ኣማን ጥንሲ ሓዘት። ኣብቲ ግዜ’ቲ
ባና ናጽነት እናተቓረበ ዝመጸሉ
ዝነበረ እዋን’ዩ። ኣማን ንተሰነይ
ከይመጽአ ነዊሕ ስለ ዝገበረ፡ ማማ
‘ገለ ፈንጂ ረኺቡዎ ከይከውን
ክትብል’ ብሓሳብን ጭንቀትን
ዘይምሱል መሰለት። ኣብ ከምዚ
ኩነታት ከላ፡ ማማ ንዓይ ተበኰረት።
ጥምቀተይ ቍሩብ መዓልታት ምስ
ተረፎ ድማ ኣማን ከም ሃንደበት
በረቐ። ማማ እቲ ኩሉ ከከፉኡ
ትሓስቦ ዝነበረት ሓሳባት ንእለት
ካብ ኣእምሮኣ ኣውጽእ ኣቢላ
ብእልልታ ተቐበለቶ። ሓቚፋን
ስዒማን’ውን ምጽጋብ ሰኣነቶ። ኣነ
ድማ ኣብ ቅድሚ ክልተኦም ወለደይ
ተጠመቕኩ።”
“ድሕሪ’ዚኸ ርክብ ማማኺን
ኣማንን ከመይ ቀጸለ?”

ይቕጽል...
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህልን
ስነ-ጥበብን

መዓስ ኢኻ እትጽሕፍ?

ኣብርሃም ዘርአ

እቲ ሓላፍነት ናይ
ዳይረክተር እዩ
ሻሮን ኣብርሃም ብ2 ነሓሰ
ዳይረክተራትና ዶ ደረፍትና ክትብል፣
ብዛዕባ ክሊፓት ደርፊታትና ጽሒፋ
ክንዛተ እውን ዓዲማ። ስለ’ዚ ኣነ
እውን ሓሳበይ ወስ ከብል። ግና
ብድብድቡ ወይ ብሓፈሻ እንተተላዒሉ
ርእይቶኻ እውን ከምኡ እዩ። ስለ’ዚ
ኣነ እውን ኣሐፍሽ ኣቢለ’የ ክገልጽ።
ዛዕባና ኣብ’ቶም ጉድለት ዝረኣዮም
እዩ። ብመሰረቱ፣ ኣብ ክዳን ግዳማዊ
መልክዕ እምበር ካልእ ጣቋ ውሽጢ
የልቦን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ሰብ
ንውሽጡ ይመስል። እቲ ብክዳን ምዕባለ
ኣሎ ኢሉ ዝኣምን ኣብኡ የተኩር። ስነጥበብ ግና ኣብ መልእኽቲ እዩ ዝግደስ።
ስለ’ዚ እንታይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍካ
እዩ። መልእኽቲኻ ኣወንታዊዶ
ኣሉታዊ። ሓደ ስነ-ጥበባዊ ድማ ንባህሉ
ወይ ነቲ ሒዙዎ ዘሎ ዛዕባ ከንጸባርቕ
ኣለዎ። ንሕብረተ-ሰቡ ዘየገልግል ወይ
ዘይገልጽ ስረሓት ስነ-ጥበብ ነቲ ሕብረተሰብ ኣይውክልን። ስነ-ጥበባዊ ይትረፍ
ሕማቕ እንዳማቱ ከስርጽ፣ ክፉእ ናቱ
እውን ከውጽእ ኣየምሕረሉን። ዋላ እቲ
ካልእ ባህ ይበለካ ብስነ-ምግባር ሕብረተሰብ ቅዩድ ኢኻ። ጥሕሰት ኣወንታዊ
ባህሊ ኣይፍቀዶን። ክትገብሮ ደሊኻ
ኣብ ካልእ እዋን ግበሮ።
ስለምንታይ ደኣ ኣብ ኣከዳድናና
ንዓይኒ ጥራይ ግምት ሂብና እንሰርሕ፡
እንተ ኢልና ተጋጊና። እቲ ሻሮን
ዝተዛረበትሉ ጠገለ ኣልቦ ኣከዳድና፣
ከም’ቲ ዝበለቶ ንኣታዊ መስሓቢ
ጥራይ እዩ
ኣይብልን። ከም’ቲ
ኣቐዲመ ዝበልኩዎ፡ ብኣከዳድናኻ
ምዕቡል ክትመስል ምድላይ’ውን
ኣሎ፣ ዘይምብሳልን ምስ ዝነፈሰ ንፋስ
ምብቋጽን፣ ነዚ ዝመስል ሓደ ሓቀኛ
ኣብነት ክገልጽ። ሓደ ውልዶ ድምጻዊ
ናይ ስዉኣት ደርፊ ደሪፉ፣ ብክሊፕ
ክትሰራሕ፣ ናይ ጀማይካ ዝመስል ዓቢ
መስቀል ብሩር ኣብ ክሳዱ ኣንጠልጢሉ፣
ምስ ገፍሎው ዝበለ ክዳን ቈብዕ
ንድሕሪቱ ጠውዩ ክሰኣል ደለየ። እዚ
እንታይ ንብሎ። ዳይረክተርን ዳይረክተር
ስእሊን ካልእ ምዕርግ ዝበለ ክዳን
እምበር በቲ ዝነበሮ ክሰኣል ከምዘይክእል
ምስ ተነገሮ፡ ኣይተሓጐሰን። ግና ናይ
ምሕጓስን ዘይምሕጓስን ናቱ ኣይኰነን።
ስራሕ እዩ። ኣገባብ ከኣ ኣለዎ። ምስ
ግዜ ጸኒሑ ድማ ከሐጉሶ እዩ። ኣብ
መወዳእታ ልክዕ ኰነ።
ተወሳኺ ንክሊፕ ኢልካ ድርሰትን
ልምምድን ከም ዘድሊ ዘይምግንዛብ
ኣሎ። ነቲ ብሰንኪ ምልምማድካን
መጽናዕትን ዝጎደለካ ክትምልእ ምስኣንካ፡
ንተዓዛቢ በዚ ጠገለ ዘይብሉ ኣከዳድና
ገይርካ ከተተዓሻሽዎ ኣይጽቡቕን። እሞ
ደረፍትናዶ ዳይረክተራትና? መልሰይ
ኣየነጸርኩን ዘለኹ። ከም ዝመስለኒ
ግና ኣብ’ቲ ስራሕ ዝተሳተፈ ኩሉ
ኣካል ናይ’ቲ ስራሕ እዩ። ስለ’ዚ እቲ
ወቐሳ ንኹሉ ተሳታፊ እቲ ስራሕ እኳ
እንተዀነ፣ እቲ ሓላፍነት ንዳይረክተር
እዩ። ዳይረክተር ማለት መራሒ ናይ’ቲ

ስራሕ ማለት እዩ። መራሒ ከኣ ዝሓሸ
ተባሂሉ እዩ ዝምረጽ። ንሓያሎ ነገራት
ድማ ከመዓራርን ከገናዝብን ይግባእ።
ሓደ ካብ’ቲ ከገናዝቦ ዘለዎ ንእታዊ
እታ ትዕየ ዘላ ስራሕ እዩ። እንተዀነ
ብዋጋ ባህልን ስነ-ምግባርን ሕብረተሰብ ክኸውን የብሉን። ዳይረክተር
እንተደኣ ናብ ቃልዕ ዝኸደ ኣከዳድና
ዝተኸደና መሪጹ’ሞ ሰኣሊ እውን
እንተደኣ ነቲ ዘኽፈአ ኣቕሪቡ ዝስእሎ
ሃልዩ፣ ዳይረክተር ስእሊ ኣካል እቲ
ጸይቂ ንብሎ ዘሎናዶ ኣይኰነን እዩ።
ኣርታዒኸ እንታይ ክኣሊን ከእቱን ኣለዎ
ዶ ይጠፍኦ እዩ።
ብካልእ ሸነኽ ድማ፣ ኣከዳድና ኣመና
ዘኽፈአ ክሳብ ዘይኰነ ኣብ ገለ ሸነኹ
ጽባቐ እዩ ዝብሉ ኣለዉ - ሓቂ እዩ።
ግና ከምዚ’ውን እንተዀነ፡ ኣብ’ቲ ዝረአ
ስእሊ ጥማዕ ደኣምበር ዓብላሊ ክኸውን
ኣይግባእን ይብል። ከፊላውን ዘይበዝሐን
እንተዀይኑ፡ ዋላ ነታ ደርፊ ጽቡቕ
ሰሓብነት ክህልዎ ይኽእል። እቲ ቀንዲ
ግና ንክሊፕ ኢልካ እኹል ምድላው
ምግባር እዩ፣ ኣብ ሳዕስዒት እንተረኣኻስ
ሰኣን ሳዕስዒት ምኽኣል ብፍላይ ኣብ
ደቀንስትዮ ድምጻውያን ኣእዳወን
ዘጸግመአን እንድየን ዝመስላ፡ ኣብ ክንዲ
ምስ መንኩብ ተሳንየን ሰቐጥቀጥ ዝብላ
ምስ ኣዒንቲ ኰይነን ናብ ፈዀስኰስ
ዝመስል ኣጠማምታን ምንቅስቓስን ኣብ
ሓያሎ ክሊፕ ርእየ ኣለኹ።
ኣብ መደምደምታይ ዝዀነ ስራሕ
ክተሰርሕ እንኰለኻ ዕላማኻ ክትሕንጽጽ
ኣሎካ። ንምንታይ ስለምንታይ ኢልካ
ሕቶታት ተቐምጠሉ ኣወንታዊ መልሲ
ድማ ተዳልወሉ። ዝወሃበካ መልሰ
ዕንጋለ በብዕድመኡ ምምማይ’ውን
ጽቡቕ። እቲ ንዓኻ ዝመስል ኣብ ክንዲ
በቲ ክኸውን ዝነበሮ፡ በቲ ንዓኻ ዝመስል
ርእይቶ እዩ ዝህበካ ስለ’ዚ ከየስክረካ።
ዳይረክተር ድምጻዊ ሓርዩዎ ኢልካ ትም
ኢልካ ምስራሕ ኣይግድን። ዕድመ፣
ትምህርቲ፣ ደረጃ ንቕሓት፣ ድምጻዊ
እውን ከተገናዝብ ኣሎኳ። ብኮለጃት
እዚ ዓውዲ ገይርና ናብ’ዚ ንሓኩር
እንተንኸውን ከም’ዚ ኣይምጋጠመጠን።
ምኽንያቱ፡ ኣብኡ እንታይ ይግበርን
ኣይግበርን ተማሂርናዮ ስለ እንመጽእ።
ውርዙይነት ሰኒቕና ስለ እንመጽእ፡
ዋላ ንንኣስ ትምህርቲ ስለዘመዓራርየና
ካብ ጌጋ ምደሓንና። ትምህርቲ ኣብ
ዝተፈላለየ ደረጃ ዕድመን ተመኩሮን
ንዘለዉ ስነ-ጥበባውያን ብፍልጠት፡
ብቕዓት፡ ስነ-ምግባርን ከመዓራሪ ዘኽእል
ንስነ-ምግባር እቲ ሞያ ዘበርኽ ስለዝዀነ።
ካልእ ድማ ነቲ ከም ድልየትካ ዘሎ
ኣቀራርባ፡ ስርዓት ዘትሕዝ ብኩሉ ሸነኽ
ገምጊሙ ካልእ እንተተረፈ ንጽባቐኡ
ኣፍልጦ፣ ንጉድለቱን ድፍረቱን ተግሳጽ
ዝህብ ኣካል እንተመጺኡ፣ እቲ ዘዘኽፈአ
ዝበሃል ካብ’ቲ ውድድር ምስ ተጓሕፈ፡
ምተረፈ ወይ ምተዓረየ።
ጴጥሮስ ተፈሪ
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ብዛዕባ እቶም ዝወከልካዮም ጠባያት
ብልክዕ ተንጻባሪቖምዶ? ባህሎም ስምዒቶም፡
ኣተሓሳስባኦም፡ ደረጃ መነባብርኦም
ትምህርቶም፡ እምነቶምከ ወኪልካዮምዶ
ዝብል ጥበብ ርእሲ ባዕሉ ክውከሰካ
ይኽእል? ስለ’ዚ ዝኾነ ዓይነት ስነ-ጽሑፍ
ኣብ እንጽሕፈሉ እዋን ነቲ ኣብ ሓንጎልካ
ዝጎጻጉጸካ ነገር መዓስ ኢኻ እትጽሕፎ?
ማለት መዓስ፡ ኣብ ከመይ ኩነተ-ኣእምሮ፡
ብኸመይ ዝብሉ ሕቶታት ውሽጢ
ክትምልሶም ግድነት’ዩ። ገለ ሰባት ኣነ ምስ
ተበረሃኒ እየ ዝጽሕፍ ይብሉኻ፡ ኣብ ገለ
ድማ፡ ሓሳባተይ እናነዋነዉ ምስ ዝብጽቡጹኒ
ወይ ድማ ኣብ ሙድ ምስ ዝህሉ ዝብል
መልሲ ትረክብ። ናይ ዝተፈላለዩ ጸሓፍቲ
ዝተፈላልየ ግብረ መልሲ ትረክብ። ገሊኦም
ብዛዕባ ዝጽሕፍዎ ኣርእስቲ ብዘየገድስ
ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ግዜን ኰይንካ ናይ
ምጽሓፍ ልምዲ ዘለዎም እዮም። ብሓፈሻ
ብዙሓት ፍሉጣት ዓበይቲ ደረስቲ ዓለምና
እንተኾኑውን ከምኡ እዮም። ረበሻ ነጋሪት
ሓሳባቶም ኣብ ዝማእመኦም ቦታ ኮይኖም፡
ንዝሃወጾም ስምዒት ከም ጉስያ መሸላ
ንኽሓናጥጡ ዝኹሕኩሖም ደወል’ዩ።
ንሓሳባትካ ክትሰምዖም ኣለካ እንተዘይኮይኑ
ዘይከደቅሱኻ ይኽእሉ’ዮም። ወኒ ስምዒት
ስነ-ጽሑፍካ ይመጸካ እምበር ኣይትኸዶን።
ኣብ ዝመጸልካ ድማ፡ እንተስ ቀንዴልን
ፈትሊ ሽምዓን ወሊዕካ ንስኻን ብርዕኻን፡
ወይ ብርዕኻን ንስኻን ኣብ ዘንቀልካዮ
ልዝብ ጽሑፋት ትጽመድ። ማለት ኣብ
ኩዳ ሓሳባትካ ትቝረን። ኣብ ሆጭ ዝበለ
ዕሙር ህዝቢ ኮይኖም ረበሻ ድምጺ
ከይገደሶም፡ ንረበሻ ውሽጦም ሰሚዖም
ምስ ግዜ ዝቀዳደሙ ኣለዉ። ኣብ ጽምዋ
ዚዝ ዝብል ሃመማ’ኳ ክሰምዑ ዘይደልዩ
ጸሓፍቲ’ውን ኣይሰኣኑን። ምስ ሰብ

መቝሽሽ ሓሙስ
ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣቢሉ
ሓደ መምህር ዓበይቲ ኣንስቲ
ኣኪቡ ብዛዕባ ምጥፋእ መሃይምነት
ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ከም’ዚ
ክብል ሓተተን፦
”ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማርና፡
እተን መሃይምነት ዘጥፋእክን በዚ
ተፈለያ” ምስ በለን፡ ሓንቲ ዓባይ
ኣደ ኣብ መንጎ ትቕብል ኣቢለን፡”
ኣንታ ወደይ እተን ዋላ ሓንቲ ነገር
ኣጥፊእና ዘይንፈልጥ ጥንቁቓትከ
በየን ከነብል” በላኦ ይበሃል።

እናዕለሉ ሓሳባቶም ከም ውሕጅ ነሓሰ ጃሕ
ጃሕ ዝብለሎም ኣይሰኣኑን። ብኣጠቓላሊ
ግን፡ ጸሓፍቲ ስምዒቶም ኣብ ዝመጸሎም
ኣጋጣሚ እንተስ ኣብ እንዳ ሻሂ፡ ዕዳጋ፡
እንዳ ኣውቶቡስ፡ ግዜ ድቃስ፡ ኣብ ጉዕዞ፡
ኣብ ውግእ፡ ስራሕ፡ ኣብ ግዜ ምርኢት
ወዘተ ክጎጻጉጾም ይኽእል። ውርይቲ ናይ
ገበናት ጽሑፋት ደራሲት ኣጋታ ክርስቲ
ንኣብነት፡ መብዛሓቲኦም እትጽሕፎም
ዝነበረት ጽሑፋት ኣብ ውሽጢ መኪና
ኰይና ዝደረሰቶም እዮም። ዓቢ ኤርትራዊ
ደራሲ በየነ ሃይለ እንተኾነ’ውን፡ መዓስን
ኣብ ከመይ ኩነታትን ኢኻ እትጽሕፍ
ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ብኸም’ዚ ዝስዕብ
መሊሱ ነይሩ። “ ኣብ ዝኾነ ቦታ፡ ውነይ

ጥራይ ዘይኮነ፡ ጻዕሪ ምስ ዝውሰኾ፡ ዓለም
ከዛረብ ዝኽእል ስራሕ ክስራሕ ይከኣል።
ብዛዕባ ጽሑፍ ካብ ተላዕለ ግን፡ እንታይ
ዓይነት ስነ-ጽሑፍ ኢኻ እትጽሕፍ?
ግጥሚ፡ ሓጺር ዛንታ፡ ልቢ-ወለድ ወይስ
ዓንቀጽ? እትጽሕፎ ብዛዕባ ድርኺት
ግዜን ቦታን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብኸመይ
ትጽሕፎ’ውን እቲ ዝዓበየ ነጥቢ’ዩ። ነዚኦም
ክትጽሕፍ ዓቢ ጥበብ ይሓተካ። ንምንታይ
ትጽሕፍ? ብዛዕባ እንታይ ? ዝመረጽካዮ
ኩርናዕ’ውን ንጽሑፍካ ወሳኒ ይገብሮ።
ዝጸሓፍካዮ ኣርእስቲ ጽሑፍ ደጋጊምካ
ኣንብቦ። እንታይ ከማልእ ይግብኦ?
ንኣንበብቲኸ እንታይ ጥቕምታትን
ረብሓታትን ኣለዎ? ብኸመይ ክጸሓፍን

ጸሓፍ ጸሓፍ ምስ በለኒ’የ ዝጽሕፍ።
ክጽሕፍ ስለዘለኒ ኣይኮንኩን ዝጽሕፍ።
ንምንታይ ንመን ኢኻ እትጽሕፍ’ውን
ኣይትበሉኒ፡ ንዓበይቲ ንናኣሽቱ ኢለ’ውን
ኣይኮንኩን ዝጽሕፍ እንታይ ደኣ፡ ውነይ
ክመጽኣኒ ኣለዎ” ብምባል ቀጻሊ ይዛረብ
ከም ዝነበረ ይፍለጥ።
ስነ-ጽሑፍ ነግራምን ሃዋጽን ቫይረስ
ፍቕሪ’ዩ። ብቐሊሉ ዝሓድግ ሕማም
ወይ’ውን ፍቕሪ ኣይኮነን። ጽባሕ ጽባሕ
ኣብ ትርኣስካ ኰይኑ ሕሹኽ ክብለካ
ዝነብር ደወል’ዩ። ምስ ደምካ ተወሃሂዱ
ከኣ፡ “ጸሓፈኒ ጸሓፈኒ” ይብለካ። ከም
ሓጻር ጣፍ ካብ ርእስኻ እንተ መሊቝ
ድማ፡ ዳግማይ ንኽምለሰካ ዘለዎ ተኽእሎ
እናጸበበ ይኸይድ። ኣብ ግዜኡ ክኸውን
ተመራጺ’ዩ። ሓንሳብ እንተሓሊፉ ከም
ንፋስ ቀውዒ’ዩ። ሃሰስ ኢልካ ብምስዓብ’ውን
ብቐሊሉ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን።
ምጽሓፍ ፍቕሪ እንተኾይኑ፡ ተውህቦ ምስ
ዝውሰኾ ከኣ፡ እቲ ዝበለጸ ነገር’ዩ ዝኸውን።
ፍቕሪ ስነ-ጽሑፍ ክድራዕ ዝኽእል ድማ
ብብዝሒ ምስ ተንብብ’ዩ። እትጽሕፎ
እንታይ ዓይነት ከም ተንብብ ዝውክል
ጠበቓ’ዩ። እዚ ድማ ከም ሓደ ዓቢ ረብሓ
ወይ ብልጫ ክጥቀስ ይኽእል። ፍቕሪ ስነጽሑፍ ብናይ ቀጻሊ ልምምድን ምንባብን
ክመጽእን ክጥረን ዝኽእል ስራሕ ስነጥበብ’ዩ። ንተበግሶ ጽሑፋትካ ተውህቦ

ክቐርብን’ከ ይምረጽ? ዝብሉ ሕቶታት
ብመጠኑ ክምለሱ ግድነት’ዩ። ኣብ ስነጽሑፍ ቀዳሞት ክማልኡ ዘለዎም ነገራት
ስለዝኾኑ።
ከም ጸሓፊ ሓደ ድርሰት ጽሑፍ ኣብ
እትጽሕፈሉ እዋን፡ ጽሑፍካ ንምህጣር
እንታይ ጥረ-ነገራት ክትጥቀም ኣለካ?
እንታይ ተሪፉካ? እንታይከ ኣለዉኻ?
ነቲ ዝደለኻዮ ኣበይ ትረኽቦ? ብኸመይ
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ክትሓስበሉ
ጽቡቕ’ዩ። ኣብ ርእስኻ ዝነበረ ኣርእስቲ
ሓሳባት ድዩ፡ ካብ ሰባት ረኺብካዮ? ካብ
መጽሓፍቲ ድኻ ተወኪስካዮ? ካብ ክትዕ
ሓሳባት እኩባት ሰባት ካልእን ብዘየገድስ፡
ብዝግባእ ከተቐምጦም ባህሪ ናይ’ቲ ስራሕ
ይግድደካ። ከም ኣብነት ብዛዕባ “ባሕሪ“
እትብል ግጥሚ ምስ እትጽሕፍ ሓቅታት
ባህርያት ባሕሪ ንምእማን ብዝገበርካዮን
ብዝተጠቐምካሉን ኣገባብ ኢኻ እትምዘን።
ብዛዕባ ተፈጥሮ ባሕሪ፡ ኣቀማምጣኡ፡
ዘለዎ ትሕዝቶን ዝተጠቐምካሉ ጥበብን
ምህዞን ተደማሚሩ ድማ፡ ነታ ግጥሚ
ከም ግጥሚ ብሂወት ከቝማ ይኽእል።
“ሕፍንቲ ቡን” ትብል ሓጻር ዛንታ ምስ
እትጽሕፍ ንኣብነት፡ መሳጥነት’ታ ዛንታ
ክብርኽ እንተኾይኑ፡ ኩነታት ግዜ፡ ምከና፡
ተደጋጋሚ ልምምድ፡ ጻዕሪ፡ ተውህቦ
ከምኡ’ውን ትምህርትን ዋሃ ዘበለ ጽቡቕ
ናይ ስነ-ጥበብ ዕዮ ክስራሕ ይኽእል’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ

ትምህርቲ፡ ንምዕባለን ስልጣነን ቀያሲ
ተራ ዝውንን ረቛሒ’ዩ። ኲለንትናዊ
ዕብየት፡ ብትምህርቲ’ዩ ዝረጋገጽ። ኣገዳስነቱ
ኣብ ኲሉ መዳይ ዕዙዝ ሰለ ዝዀነ፡ ኣብ
ነፍሲ-ወከፍ ስጒሚ ብትምህርቲ ዝተሰነየ ዕዮ
ንምዕማም ጻዕርታት ይካየድ። ስለዚ፡ ትካላት
ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ንምዕባይ ዝተፈላለየ
ትምህርትን ስልጠናን ብምውዳድ፡ ዝህብኦ
ኣገልግሎት ንምስፋሕን እቶታውነተን
ንምብራኽን ገዚፍ ወጻኢታት ይስልዓ።
ብርግጽ፡ ኣብ ቦታ ስራሕ ናይ ትምህርቲ
ባይታ እንተሎ፡ ገስጋሰ ክህሉ ግድን’ዩ።
ኣብ’ዚ ዘለናዮ ወቕቲ፡ ዝተፈላለያ ትካላት
ኣብ ተማሃሮአን ዝዘረአኦ ፍልጠት ኣብ
ምሕፋስ ይርከባ። ከም መቐጸልታ ናይ’ዚ፡
ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ማእከል መሰልጠኒ
ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ፡ ብዓውደ ትምህርቲ
ኣተሓሕዛ ሕሳብ ብደረጃ ሰርትፊከይት
ክስልጥኑ ዝጸንሑ፡ 102 ኣባላት እቲ
ሚኒስትርን 11 ኣባላት ሚኒስትሪ ጉዳያት
ወጻእን፡ ብዕለት 26 ሓምለ ተመሪቖም።
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ስነ−ስርዓት መመረቕታ፡ ኣባላት ሚኒስትሪ ፋይናንስ

ብምውሳኽ፡ ነቲ ዝወሃብ ስልጠና ዕዉት
ንክኸውን ልዑል ተራ ብምጽዋቱ ሞጒሱ።
ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ’ውን፡
ናይ ኣሰልጠንትን ስልጠንትን መምርሒ
ይሕንጽጽ፡ ኲሉ ዓቕሚ ሓለፍትን
ክኢላታትን የወሃህድ፡ ብእማመ
ስልጠና ዝፈለመ ጽፉፍን ንጹርን
ካሪክለም ከም ዘውጽእ ኣብሪሁ።
ከም ውጽኢቱ፡ ኣብ ክልተ ክፋላት
ናይ ስልጠና፡ ብድምር 17 ብቑዓት
ብሞይኦም ዝተሞኰሩ መምህራን
ከም ዝመዘዘ ገሊጹ።
“ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ነዚ
መደብ ንምዕዋት ዝገበሮ ኣበርክቶን
ንፕሮግራም ሰርትፊከይት ኣፍልጦ
ብምሃቡን ልዑል ምስጋና ነቕርብ።
ብተወሳኺ’ውን፡
ንተመረቕቲ
እንቋዕ ሓጎሰኩም ብምባል፡ በዚ
ቀሲምኩሞ ዘለኹም ድርብ
ዕጥቂ፡ ኣብ ስራሕ ብልዑል
ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃነ ሃብተማርያም
ተወፋይነትን ብቕዓትን ዝለዓለ
ኣበርክቶ ክትገብሩ ይግባእ። እዚ
እቲ ስልጠና፡ ንኣስታት ዓመትን መንፈቕን በጺሕኩሞ ዘለኹም ደረጃ፡ ንዝቕጽል
ዝተዋህበ ኰይኑ፡ ብመንጽር ተሳትፎ መድረኽ መበገሲ ደኣ’ምበር፡ መፈጸምታ
ጸብለልትነት ደቀንስትዮ ዝተራእየሉ ስለ ዘይኰነ ንዝያዳ ፍልጠትን ሞያውነትን
ነይሩ።
ከተማዕድዉ ሓላፍነት ዘሰክም
ምዃኑ ተገንዚብኩም፡ ብዝሓየለ
መልክዕ ክትጽዕሩ ይግባእ።”
ክብል ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ
ብርሃነ ኣዘኻኺሩ።
ንሰራሕተኛታት ኣብ ቦታ
ስራሕ፡ ሞያዊ ዓቕሞም ዘደንፍዑሉ
ጥጡሕ ናይ ትምህርቲ ዕድል
ምፍጣር፡ ብዙሕ ረብሓታት’ዩ
ዘለዎ። ምኽንያቱ፡ ትምህርቲ
ምስ ዕብየት ዘራኽብ ድንድል
ስለ ዝዀነ። ብተወሳኺ’ውን፡
ሰራሕተኛታት ጠለባቶም እንተ
ተማሊኡሎም፡ ኣብ እቶታውነት
ኣቶ ብርሃነ ኣለም
እቲ ትካል ዓጸፌታ ግብረ
መልሲ ክህልዎ’ዩ ዝድርኽ። ከም
ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃነ ውጽኢቱ፡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት፡
ሃብተማርያም
ኣብ’ቲ
ጽምብል ድልዱል ዝሰረቱ ዝምድና ስለ ዝህነጽ፡
መመረቕታ ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ መንግስቲ ምቹእ ናይ ስራሕ ሃዋህው ይፍጠር።
ኣብ 2012 ብዘውጸኦ ናይ ባዶ ብኽነት
ዳይሬክተር ማእከል ስልጠና ሚኒስትሪ
ፖሊሲ፡ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብኡ መሰረት ፋይናንስ ኣቶ ብርሃነ ኣለም ብወገኑ፡
ብምግባር፡ ኣብ ክልተ ክፋላት ዕዉት ሞያዊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ 2012፡ ኣብ
ስልጠና ብምክያድ፡ ብደረጃ ሰርቲፊከይት ኩለን ሚኒስትሪታትን ትካላት መንግስትን
ከመርቕ ከም ዝበቐዐ ሓቢሩ። እቲ ሞያዊ ዝተመደቡ መንእሰያት፡ ኣብ ሃገራዊ
ስልጠና፡ ምስ ተልእኾን ንጥፈታትን እቲ መልቀቒ ፈተና ነጥቢ ከምጽኡ ዘይከኣሉ፡
ሚኒስትሪ ተዛሚዱ ይዳሎ። ከምኡ’ውን፡ ካብ 20 ክሳብ 24 ሃገራዊ ኣገልግሎት
ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ኲለንትናዊ ረብሕኡ ዝፈጸሙ ተማሃሮ ስልጠና ብምሃብ ናብ
ምስ ኣረጋገጸ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዓሎ ስራሕ ክዋፈሩ ዘዋሪ መምርሒ ከም
ኣረዲኡ።
ዝሓንጸጸ ሓቢሩ። ሚኒስትሪ ፋይናንስ
ሚኒስተር ብርሃነ ቀጺሉ፡ ክፍሊ ነቲ መደብ ንምዕማም፡ ኣብ ፈለማ 124
ምምሕዳርን
ፋይናንስን
ኣገደስቲ ኣባላቱን 17 ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእን፡
መሳለጥያታት ብምቕራብ፡ ኣገልግሎት ብድምር ን141 ተማሃሮ ዕዉት ቀዳማይ
ኣብ ምሃብ ይርከብ። ብተወሳኺ’ውን፡ ክፋል፡ ግቡእ ሞያዊ ስልጠና ብሓሙሽተ
ኣባላት እቲ ማእከል ስልጠናን ካልኦትን

ዓውደ ትምህርቲ፡ ብሸውዓተ ፕሮፈሽናል
መምህራን ከም ዝተዋህበ ገሊጹ።
ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ 2016 ኣብ ካልኣይ
እብረ ናይ ቀዳማይ ክፋል ንኣባላት ካብ 2028 ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝዀኑ፡ 43 ተማሃሮ
ሞያዊ ስልጠና ከም ዝሃበ ጠቒሱ።
እቲ ካልኣይ ክፋል ሞያዊ ስልጠና፡
ንሽድሽተ ዓውደ ትምህርቲ ዘጠቓለለ
ኰይኑ፡ ብዓሰርተ ፕሮፈሽናል መምህራን
ተዋሂቡ። ካብ ጠቕላላ ተመረቕቲ 102
ካብ ሚኒስትሪ ፋይናንስን 11 ከኣ ኣባላት
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእን ምዃኖም ኣቶ
ብርሃነ ኣረዲኡ። ሰልጠንቲ ኣቐዲሞም
ዝወሰድዎ ቀዳማይ ክፋል ሞያዊ ስልጠና፡
ኣብ ስራሕ ምስ ተዋፈሩ ብዝቐሰምዎ
ግብራዊ ናይ ስራሕ ተሞኲሮ ተደሪቡ፡
ሞያዊ ብቕዓቶም ክብ ከብሎ ክኢሉ
ኣሎ። ስለዚ፡ ነቶም ተመረቕቲ፡ ደረጀኦም
ብምድላብ ኣብ ዝተመደቡሉ ቦታ ስራሕ፡
ዕብየት ዝትክእዎ ቦታ ኣብ ግምት ዘእተወ
ዝለዓለ ትምህርቲ ክዳሎ ዘኽእል መደብ
ምዃኑ ኣብሪሁ።
“ብዘይካ ትምህርታዊ ኣገልግሎት
ካብ ዞባታትን ርሑቕ ከባቢታት ዞባ
ማእከልን ዝመጹ ሰልጠንቲ፡ ናይ መደቀሲ
ቦታ ተዳልዩሎም። ከምኡ’ውን፡ ዓሰርተ
ኣርባዕተ ኣደታት፡ ዓሰርተ ሽዱሽተ ህጻናት
ደቀን ሒዘን ስለ ዝመጻ፡ ኣብ እዋን
ትምህርቲ ኣገልግሎት ምእላይ ህጻናት
ተገይሩለን። ብተወሳኺ’ውን፡ ንዅሎም
ሰልጠንትን መምህራን ኲሉ ኣገልግሎት
ተዋዲዱሎም።” ብምባል ዳይሬክተር እቲ
ማእከል ስልጠና ሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ስልጠና፡ ብልዑል ኣሃዝ ማለት
84 ደቀንስትዮ ተሳቲፈን። ብዙሓት
ደቀንስትዮ፡ ድሕሪ ሓዳርን ወሊድን
ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ስራሕ ክእለያ
ይግደዳ። እንተዀነ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ስራሕ
ዝጸንሓሉ እዋን፡ ናይ ትምህርቲ ዕድል
እንተ ረኺበን፡ ዝያዳ ንሞየአን ከፍቅረኦ
ስለ ዝግደዳ፡ ንዝመጸአ ብድሆ ቀልጢፈን
ኢደን ኣይህባን። ስለዚ፡ ናይ ትምህርቲ
ዕድል ኣብ ቦታ ስራሕ ምውዳድ፡ ብዙሕ
ማሕበራዊ ጸገማት ክፈትሕ ይኽእል።
ወኪል ተመረቕቲ ተማሃሪት ሳሮን
በረኸት ብወገና፡ “ትምህርቲ ብዙሕ ንዋታዊ፡
ሓሳባዊ፡ ገንዘባዊ ሓይሊ ዝፈሶ፡ ቀንድን
ኣገዳስን ኣካል ህይወት እዩ። ውልቃውን
ሕብረተ-ሰባውን ህይወት ንምምሕያሽን
ንምምቃርን ዓቢ ተራ ይጻወት። በዛ ዕለት
ተጓናጺፍናዮ ዘለና ዓወት፡ ንዝመጽእ
መድረኽ መሰጋገሪ ደኣ’ምበር፡ መፈጻምታ
ኣይኰነን። እዚ ሚኒስትሪ ኣመዝጊቡዎ
ዘሎ ናይ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዕዉት
ስራሕ፡ ጾር ሕብረተ-ሰብና ኣብ ዝባንና
ከም ዘሎ ድሮ ተረዲእና ስለ ዘለና፡ ጽባሕ
ንዝፈጥረልና ሰፊሕ ናይ ስራሕ ባይታ
- ብኣንክሮ፡ ልዝብ፡ ኣድማዕነት፡ ፈጠራን

ፍጥነትን እንተ ኣገልጊልና፣ ድሕረት፡
ድኽነት፡ ዘይ-ኣሳልጦ፡ ብልሽውናን
ወገንነትን ካብ ውሽጥና ብፍጹም ከነጥፍእ
ኢና። ሕብረተ-ሰብ ከነንግስን ከነቐድምን
ዝጽበየና ዘሎ ሓላፍነት ናይ ኩልና
ተመረቕቲ እዩ።” ብምባል ብዝውንንዎ
ፍልጠት፡ ኣብ ቦታ ስራሕ ዝህልዎም
ኣበርክቶ ገሊጻ።
ኣደ ምምሃር፡ ምሉእ ሕብረተ-ሰብ
ምምሃር ስለዝዀነ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ
ሰብ ሓዳር፡ ኣደ ቈልዑን ንነብሰ-ጾራትን

እዩ።” ክትብል ሓቢራ።
ኣቶ ብንያም ሃይለን ወ\ሮ ሰናይት
ጐይትኦምን ካብ ከተማ ጊንዳዕ ዝመጹ
ክልተ መጻምድቲ እዮም። “ኣብ ሓደ እዋን
ሓዳርን ትምህርትን ምክያድ ከቢድ እዩ።
እንተዀነ፡ ብግቡእ ምሕደራ ክልቲኡ እንተ
ተሳንዩ ዕዉት ፍረ ክሕፈሶ ይኽእል። እዚ
ትምህርቲ ኣብ ስራሕና ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ።
ነቲ ዝነበረ ፍልጠት ዘበርኽ መበገሲ ነጥቢ
እዩ። ተራ መምህራን ኣብ እዋን ትምህርቲ
ልዑል ኣበርክቶ ነይርዎ። ንዝመሓላለፍ
ፍልጠት
ብግቡእ
ንኽንከታተሎ፡
መምህራን ነቶም ቈልዑ ይኣልዩልናን
ይሕግዙናን ነይሮም። ወለዲ ብፍላይ ኣደ
ድሕሪ ወሊድ ትምህርቲ ንኽትቅጽል
ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። እንተዀነ፡
ነዚ በዲሃ ትምህርቲ ክትቅጽል ይግባእ።”
ብምባል ይላበዉ።
ኣብ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ተሳቲፎም፡
ነጥቢ ከምጽኡ ዘይከኣሉ ተማሃሮ፡ ኣብ
ዝተመደቡሉ ትካል ስልጠናታት ምድላው
ንሃገራዊ ምዕባለ ኣገዳሲ እዩ። ሚኒስትሪ
ፋይናንስ በብእዋኑ ንኣባላቱ ዝህቦ ዘሎ
ስልጠና፡ ኣብ ቦታ ስራሕ ዝህልዎ
ኣድማዕነት ንጹር እዩ። እቲ ትምህርቲ፡ ኣብ
ኲለን ትካላት ክንዮ ሓጸርቲ ስልጠናታት፡
ንዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክሰጋገር እንተ

ኣቶ ብንያም ሃይለን ወ/ሮ ሰናይት ጐይትኦምን
ብሓፈሻ ንዅሉ ናይ ኣደነት ጸጋ
ንሓዳረንን ውሉደንን ከየጉደላ ብዓቕሊ፡
ብጻዕርን ብልዑል ተሳታፍነትን ዝተማህራ
ኣዴታት ሓበን እቲ ሚኒስትሪ ምዃነን
ወኪል ተመረቕቲ ኣረዲኣ።
ወ\ሮ ሰናይት ገብረሂወት፡ በዓልቲ ሓዳርን
ኣደ ክልተ ቈልዑን እያ። ብጉዳይ ወሊድ
ከይተዓናቐጸት፡ ኣብ’ቲ ስልጠና ክትሳተፍ
ክኢላ። “እቲ ትምህርቲ፡ ብኣዝዩ ጽቡቕ
ኣገባብ ተኻዪዱ። ኣብ እዋን ስልጠና
ንደቀይ ዝኣሊ ኣካል ስለ ዝተመደበ፡
ብዘይ ዝዀነ ጸገም ክከታተል ክኢለ።
ስለዚ፡ ንዝጽበየና ዘሎ ናይ ስራሕ ዕማም፡
ዝቐሰምናዮ ፍልጠት ድርዒ ስለ ዝዀነ፡
ኣብ ስራሕ ብዙሕ እወታዊ ረብሓ ክህልዎ

ኽኢሉ ረብሓታቱ ዛራዪ ይኸውን።
እቲ ምንታይ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ
ትምህርቲ፡ ፈጠራውነት ስለ ዝዛይድ።
ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ እዋን ስልጠና
ንደቀንስትዮ ተዋዲዱለን ዝነበረ፡ ኣገልግሎት
መናበይ ህጻናት ፍሉይ ብልጫ እዩ። እቲ
ምንታይ፡ ሰልጣኒት ኣደ ውላዳ ኣብ ከባቢኣ
ኣብ ምቹእ ሃዋህው እንተሎ፡ ኣድህቦኣ ስለ
ዘይርበሽ፡ ኣድማዕነታ ብዝያዳ ይብርኽ።
ስለዚ፡ ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብነት
ብምኽታል፡ ካልኦት ትካላት ክስዕበኦ
ይግባእ። ከምኡ’ውን፡ እቲ ኣገልግሎት
ጸገማት ስድራ−ቤት ኣብ ምፍታሕ ልዑል
ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ፡ ብሰፊሑ ኣብ ቦታ
ስራሕ ክተኣታቶ ይግባእ።

ወ/ሮ ሰናይት ገብረሂወት

ሓዳስ

ኤርትራ
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ÿǉ ĜŊ ŊƯĉŅňŘŚ ƆŕĤȞű ƭŇ
ĬȓĖ ƶűŅĚ ǡƴ ǆǡƶƆȳ ƄŊŘ ǡƴ
ƶǡƶƄ÷ĬǌĄǆŗĄƭùŗƌŊĬȓĖ
Ƣȑƃ ƆŴćƯǉƢ ƆŶƉú ĄĹġŶ
ƄȣėƴŶ þƲ ŊǩǉŴ Ŷƶÿùȣ
ÿǉ Ǝƃ÷ ƄŚƎùŗ ġô ƶŕĄùƉŕ
ǆȓƧưȳ ŊǎāęÍƳ ƄŊ ĄŶǧ Ɔŗ
Ŋƭù ǡƴŶ Ɔŗ Ǝƃ÷ ƄŚƎùŗŶ
ƶŕƙǁǉ ƶęęŊ ƉĉƳ ƶġƯŊ ƶŊù
ǆęƉŋȳ

ƆǇĉȲÐ ǆŊõŴ űǆĚĉ ƆǇĉȳ ġôƳ
Ŵǆ ƯĉŅňŘŚ ĄƢǌƆŘ ćôŚ Ŵǆ
ñǆƢŚĄƢǌƆŘćôŚƆǂȳŊęǦȓ
ŶāŴĜňŚƆƧŶñǆƢŘƧǄŶƃŴȴ
ƉĉśĉƯĉŅňŘŚȳŴǆñǆƢŘƧǄŶ
ĄƢǌƆŘǦŶƆŶŘǆǆƖƧŶ"

ƆƳÿğŊƄŊƄǦėŊƢǆƆŶġğ
ƱǡǌĉȲƄŊıęȐŘŚĄĘŚƢǆŴǆ
ƄǎćġĉġǸėŚùƫùƶƜűǻŶįĹ
ƶƢġǎ ĜŊ ƌŊ ĉƟŶ ƶűĹô Ƣǆ
ÏƆƳ ƯĉŅňŘŚ ƎŚĴęȎôǆ ǉùǁ ŴŊƂƶƭôĄƄǆƏűŶȳƥ÷ƆƓƄŊ
űǆĔȸÐ
Ƅƌ÷Ś ŕȞǻĚ ǦǊġ ĉƟŶ ĄǦôȐ
ġùǹűŶ ĜȠā Ŵǆ ĉġŚƧƭùŶ
ÏƄƶǇĉƧĭňŚƯĉŅňŘŚƆǇĉȳ
ĉǎŴľŶňñĖŶƆŶŕƜűƆƳȓýȣ
ŊƴƯňĉŁėȔĉęǦȎżƃƙȸÐ
ǦŶ ƄŊ ƶŕęȣ ǦƵŶ Ƅŕÿ÷ùȡƂŶ
ÏŊǹƯĆ ęǦȎż Ɔǁȳ ƄŊƳ ĬȓĖ ƆǂƄŕŴƂȳ
Ʊú ƯĉŅňŘŚ ĉāƧāƧ ƄŇùƌ
ƄęƆġŗ ƆƳ ȓýȣ ÌĄāôȠ ǦƵÍ
ǌǦćǆ Ɖĉ ƱǆŅĭù ƎŚǡŊĔôǆ
Ɔǂȳ ŶĉƟŲ ǦŶ ĜŊ ŶǦƵ ƉāùȤ
ŚƛƆùǏȸÐ
ĉňù āś ƱùƯù ƄǆƏűŶȸ ǉȠƂ
ÏƆƛƆùƆǁȳƆŶŕŕȓŶĂĉŶƆŶŕ ǋǂ ŕĜƋą Ɔǂ ĜŊ ŶǦƵ ƱāùȤȸ
ŚƉŴƖŷĉŶǦŶĉÿĤÌĄġôųȸÐ
ƱĄŴŚ ƆƓ ƆŶŕÿôȟ ǦƳƇĉ
ÏŶĉŶŘǆȸ ƯĉŅňŘŚ Ɗúĉ ÿùǇĉȲñǎƄśĉƭĮŋĉȲŊňñęǄƤ
ȞȐĊĉŚęǢĉƄùŋƶƜŲƄŚƎùŗ ƫǉśĉƆĉŅęćŶĉǉȠƆƨĉƢǆ
ƆǇĉȳȡǆǌƄùŋƶƜŲȣǻĔŘŚÐ ǧŗŚƨĉ ƄǆƏŲŶȳ ÌĄāôȠ ǦƵÍ
ƶŊù ƱǆĄǧŘƤ įù ǉƄ ƌŅǆ
ÏƯĉŅňŘŚ ƥ÷ ÿŶŗ ȡǆǌ ŕĔƛŅȸ ĉŴùňŚ ǦƵƂ Ƣǆ űŊĝ
ƱǆŊúĉ ƄǆƏŲŶȴ ĉŴùňŚ Ŷġƙ ĉęǌƆƶĜƄűĜŊƱĉȓƇǦǢǆƢǆ
ƥ÷ ÿŶŗ ȡǆǌ Ŵǆ ƯĉŅňŘŚ ƱǆŶņę įù Ǐ ǆƖƧŶȸ ƄŊ ǦƵ
ƱǆŚȞùǻ ƉǆŚƖƧŶ ƆĉŅęȳ ŕȎǆĕ ƶÿùȣ ƆŶƎŶĝ ŶǦƵ Ŷĝ
ǻľĊĉ ƱǆŕȞùǶ űǡėŚȲ ƎňƛŲ ƱāùȤ ĄĞùƨ ƄŊ ƧĩǸ ƌŊ
ƢǆƉĉŊƛűŚƎāĜņƱôƨĉƯǎù ĄġęƯŕȞǻĚƢȑƃƶƜűƄŕÿğġň
ƶĜȣüƆǂȳŴǆƄŚƎùŗŊƭùĊǄ ƶƄŕƢ ĉġƋŶ ƶȞǶĚ įù Ǐ
ƎƖƧŶ ƶǡŅĕų ƯĉŅňŘŚ ƆǇĉȳ ǆƖƧŶȸ
ƎǡęĄƌƯĉŅňŘŚŶƭǆÿǎĩŕġȡ
ĉā÷ȣǦƵƄŊƎùŕňñęǄŚĜňŚ
ƶęƆǁúĉ Ŵǆ ŕȞǻĚ ĄğƗŗ
ŕƖȠõƎęƁǆƛƆùƆǂȳƆŗÿǉŶ
ƆǇĉȳ Ŷġƙ ÿǎĩ ŕġȡ ŊƙùƆ
ĄŶǡǋƃƙƆŚęƃƢǆƉƄǆľĘŘ ùąǎŶ ƌŊ ġėā Ƣǆ Śĉñęŗ
ǦŅĔôǆƆĉŅęÿǎĩŕġȡƆŚęƆǁõ Ƣȑƃ ŶƱôƣ ƆƥŴŚ ƶĉùƉŚ
ĄġƏŚ ùŇ ƱǆŊùƌ ƎŚƉƧŶÍƧŶ ĉā÷ȣ ǦƵ ƶÿġŊ ƎƖƧŶ ƆŶƉú
ŚƛƆù ƃƙȳ Ŵǆ ƭĆôǆ ŚƆƴƶ ƆŗƌùƄǆǦŶƄŊƊõñǆƢŖǦƵ
ƎÿùȞõ ƆŴŕȎŅǁ Ŵǆ ƶűŊę ĜŊ
ƎȣȓĉǦŶÐ
Ɔǂȳ
ŶĉƟŲ
ŴǆƷĉ
ƯĉŅňŘŚ
ÏŴǆ ġėā ƎǌŶŶ ÿğŊŶ Ŷǧǎų
ĄƢǌƆŘ ƆŶŘǆ ƎƖƧŶ ǆƛƆùȸ
ƄöƙȲ
ņŶ ŊƶŶǞŊù ƄȣöāƌȲ
ĄĉñėŶŴ ÏƯĉŅňŘŚ ñǆƢŘƧǄŶ

sȢÇȢ

ƯĉŅň ƄƪĉŇŊƌȲ ƄŊ ĉǎĖŉŚ
ĄŶȎȣ ƄŶȐȣƌȲ ƄƆǤęƌŶ ąǎƌ
ƄȎŇľƌƄğȠāƌȲƄƬŶŚƙŊñǎƄŚ
ƆŴƖȞŚƌŶ ƆŴƭȎƙŶ ñǆƢŚ
ĉġŚĉļęÐƶŅïùŴǆÿǉƶȞùǼ
ĜŊĶŶĶƄúȳƆƳŶƯƂŴǆñǆƢŚ
ƶćƯĔǡƧįŅƶęƆǁõïƥñƧƆǂȳ
ƌùƇŚ ĜňŚ ƆƧŶ űŴśĉ ƶƜű
ïƥñƧƄôƨĉȳŶƗùŴƄôŴȳƊõ
ĜŊƉĉƶęǎƇƆƳűŊġƙŴǆĉȣğñ
ƊűŚƄŊŚęȠǦƵƆǂƶƌǁǎȳƌŊ
ƯǇƢǆǢǌǆǎāĖĉĉ÷ġŶƙùƆ
ƱǆŕęȣŴǆñǆƢŚǢǌǆŶĉǎ÷Ƨ
ƢǆŶĉŊǤġƆǂƶŚǦŅęȳƥ÷ƆƓ
ƄŊ ŚęȠ ǦƵ ƉĉƳ ĉǦňę ƶƗűŶ
ƄǆƗŶƌùƆǡȓŴǆŚęȠǦƵǦŶ
Ƅúȳ
ŊĊǄȲ ŊÿğŊŶ ŊïŊŗŶ Ŷƭôĉ
ƶĄęýŊƲÿŚƉĉƶĜćĉƯƨȴƌŊ
ĜƭŘŚ ġėā Ƣȑƃ ŶĊǆƂ Ƣǆ
ñǆƢŖ ƱǆƧȞ ĜŊ Ŵǆ ŊõȓűŚ
ƥǤƂ ƄǹėǹĖ Ɔǂȳ ƄŊŕŶ ġėā
ƶƄŚƢôŶĜƭŘŚǻėǆǢǌǆġėā
ƶÿġŊ ĜŊ Ŵǆ ġėā ƱǆƏű Ŵǆ
ŕĿȑĖ HPSOR\HH  ĄŶȞġ Ʊôƨ
ĉƟŲ ƆƧŶ ǁĔǎƂȳ ŊƄŶȑĕ Ŵǆ
ƶĜęĂġėāȣľĖƱôƨĜŊǦŶƌŊ
ĜƭŘŚŶ ŋŘŶ ġėā Ƣȑƃ ƆƓ Ɔŗ
ġėā ƄŊ ƄƆĉĚƂ Ƅúȳ ƆƳ ƉƄ
űŗƄŊĜƭŘŚŶŋŘŶġėāƶƌǁǎ
ƯǇǉǡȣƉĉƱôƨǆǦôȓȳĉƛŶǄŖ
ƄŊ ƧĩǸ ƧĝŶ ĜƭŘŚ ǻėǆ
ƶĄȓƂŴÿğňŚĉõƄŚŶƧǊƄŚŶ
ÿğŊŚ ƆǇĉ Ŋĉňù ĉǎĉǌĉ
ƄǆƉƄùŶȳ
ƄŊŴǆƧùĬƏĉȨǂŕėŚĜƧė
ƶŅôȎ ȞǹĖ ġėā ƶŕňñôȲ ƄŊ
ƭôĉƄƶǂŊƲāǡŶƱŊĉġƶƢűŲ
ĜňŚ Ŷĉġ÷ȣ ƶƖƄôȲ Ąȑāȣŗ
ƶȎÿȞŶŇùǥŚġƄŊƳǻęƳıǎĆ
ĉŊȓýƆŘȞôćƶĜęÿŴǆȎƢŘ
ƏĉȨŕę ȫĚǦėą WLFWDFWRH Ȳ
ƌŊ Ǝȣö Ƣȑƃ ƏǆŲ Ɔǂ ȞǸęƥȳ
ŊŇùǇŴŚ Ǐ÷ėŚ ƥǤ ƶŚĄŶ Ʊú
ÌȢġņƎÍƌŊĄǉĬĞƎȣöƶŕŅǦĜ
ĉƟŲĉƶƌęƌùƆÿĮƆǂȳĤęúƎ
ŚǦňĔ

ƧğűĉƧğǎƶŕȣ÷ôǁŶǻȞŘŚ
ƱǶļôô Ɔǂȳ ƆƷĉ ùƯù ƃúĉ
ƶŕƱęƱĕ ƖƄ Ŷğśĉ ƆǇĉȳ ŅƳ
ƄĔǌǎƄǎćŶÿǉűǡęƧğűƎŶñŅõ
ŊŶǄĉƃğǆǄġ
ƉôŴűƷĉƄęňƯŕĄġęÿŚƎÿùȣ
ƭǆűŚ Ƨğű ƄƢğġŶƂ ƌŊ Ǣǌǆ ƄôƨȳƶęƶĚĉǎćǆġƯŊȳŊùþ
ŴŊ Ǣǌǆ ƎȞ÷ô ǆƛƆùȳ űǡėŚ LQWHOOLJHQFH ȲŶǎȠ GHVLJQ Ȳĉęȁ
ŅŊƶĄȓƂƨ ŊƶǻƯĄŴÍǂ ƶŅùŴǇ FKRLFH Ȳ ŚǦňĔ LPSOHPHQWDWLRQ 
ĄǡǋƧğűŶñŅõȳ
ŕňîúĉǆǦôȏȳ
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ƄćÿǉęŗȲ ĄėāŗȲ ƭŅǆŗȲ
ĄŶƆĜǄŚȲ ŶƄĩŖ ơ÷ŚŴ ŶƧġŶ
ƃŴȳŶȓņľŶāćľŶŴǆñǆƢŚŴ
ÿǆö ƧğűŴÍǂ ƶĄęÿŴȳ Ƨğű
ĄĖāŴǆñǆƢŚŴÍǂȳƧğűŶƣǌŅ
 ǡô ƧğűŘŚ ǦŶ ŴǆƷĉ Ǝùŕ
ćāŅėŚȲǻęŴȞĄėāŗȲƢğųǦǉÍǂ
ƭǆűŚ Ƨğű ǶňǄŚ ŊĉǻęŴȣ
ƶȑƢŚȳƉĉƂÍƣŶıŲƯƧğűŶƱŕ
ŶƧġŶȳ
ŴǆĉƯǌĉŕƛƆúƂęþŊġôƶƝű
Ǝƃ÷ŘŚ ŴǆƳ ƭƧǋ ÿǉ Ƨğű
ŶǦęȃŚ ŴŊ ƶŕÿŕ ǉĔǞƂ Ŵǆ
ƎŶƧġŶ
ĉġ ƆŶǉö ƎŶÿùȤĉ
ĉƧėǎùƫùŕėƄôƨȳ
ƶǦŊƄŴ
ĄġęÿŚ
ƉĉƱôƧ
Ƌƃ÷ŘŚĉāǉėŶƧǌŅŶŶƧğű
ǆāŊĕŴȳ
Ǝùŕ ƭǆűŚ Ƨğű Ƅú Ŋĉňù
ĄġęÿŚƄƥğġǌƧğűȶ
ǆƖȡȣùƨȳƆƷĉƎȡ÷ŚȲıęȑƣǄŶ
ġĕƭŚ Ȳ ƱǆıęȑƧǄŶ ƱǆġĕƭŚ 
ƶƝű ƱǫűȞ ĩǦę Ƅúǎǂ"
ŕňîúĉǆǦôȏȳ
Ŋùþ
ıęȑƣǄŶƧğűŘŚȶƶƝűűǡę
ĉġ ƱǫŶȣ ŊƱôƣ āǦŘŚ Ƣǆ
ĄĉęþŘŚŕǉĖƛŴŶƧġŶȳƄŊƳ
ƭǆűŚ Ƨğű űŗ Ʊú ƆĉŅę ŴŚŴ
ƄǆűŕƄŘŖŶȳ
 ƱǆıęȑƧǄŶ ƣğűŘŚȶ ƆƳ

  Ŋùþȶ ƄŊƳ Ąġęā ȎǡćŚ
ĉŶȑęŶĉęǌƆŶǁǶļùùȳƆŶŘǆÍǂ
Ɔŗ Ȏǡĉ" ƄŅǆŶ ŊƖĄǆŶÍǂ
ƶȎùƢų" ƶŊù āśŘŚ ƄġŕŊñú
ƶƧïŋĉȳĉęĉęŶƄśƋęƌĉƯƴŊŶ
ƶǉö Ǝȡù ŊĉƟŲ Ŋùþ ŕňîõ
ǆǦôȓȳ

  ŶǎȠȶ ƄŊŗ Ĭǌćǆ Ǝȡù
ȎǡćŚŶ
ȓùƧƇĉŶ
ŅĖîùŴ
Ŋĉñ÷ƧȲ ǆĜććƯ ƶŅùŴǇ ĄùĞ
ŶǎȠűƧȓƆȳƆƳƎȡùÿğňƤŶǎȠ
ƆŶŘǆ ƭǆűŚ ƄćėȐŘŚ Ƅôƣ" ŊĉƟŲ Ĭôôŗ ĊǍ÷Ś Ŋĉǎ÷Ƨ
ıùǷȣ Ƨğű ŶƛŶñŊ ǆāǦƱŴȳ
ŶǎȠ
ƆƳƎȡùŕƭȑȑȣűŚŶĔǣƃƌűǡėŚ
űǁŴǆ
ƎĄęȓ
Ƅôų" ĉǻćŚǁƛƆôŴȳ
ĉęȁ
 ĉęȁȶŶÿǉƄǫųȣŴƱúȎǡĉ
Ɔŗ ƶĄĔȓƎƨ ǆĜęāǎÍǂ"

ƌùƆ ǡȓ Ŵǆ ĉā÷ȣ ǦƵ ƉƄ
ƶŕȞùǁ Ɔǂȳ Ɗõ Ŵǆ ñǆƢŖ ǦƵ
ƎÿùȞõƶǉöĜŊƄúȳűȣĞƢƉȣ
ŶǦòƌŊƭėŖǎāĖĉŚŶğƆÌƆƳ
ĄƭùŗŅǁŶƏŶƎƧǌƆƆǂÍƆŴŅô
ƱǆƧǌƆÿğŊŴǆƶÿġŊĜŊƆǂȳ
ƉĉƳƶŅôĜŊƥ÷ƆƧŶƆŶŕƢȞĔ
ÌĄƧƭö ƆŶŕƜűŴÍȲ ÌĄƯĔŇ Ȏÿǆ
ƆŶŕŕĔƛŅÍȲ ÌƎǌŶ ĄĹǁĖ ƆŶŕƜű
ƃô ƆŶǋǁÍ ƶŊõ ƄŊ Ƅȣ ĊŚ
ƱŊȓý ĺƱćŘŚ ƆŴƄƵĄ ƶƢȣę
ƆǂȳƉĉƳƶŅôĜŊŴǆűŊĝȎÿǆ
ǻėǆƱǆƏűȲŊƶĊŕĄŶȞĝŴǆśĉ
ƄŊǻļƂƶƧƯõĊėùƆŶƉǆŕĔȞ
ƶĜŊę Ɔǂȳ ŊƖĉƳ ƭǆűŚ ĄŶǡǋ
ǦƵƉāùȣƶÿġŊŶƶƄŅǇŶĜŊƄŊ
ĄƢǌƆŘ űŊĝ Ɖāùȣ ƶƛƆù ĜŊ
ƆǂŕňîõÍƧŶƶǻęǶęƆǂȳÌƉĉƂ
ǆǦŅęǋǂÍƶŊùĜŊƎñõǆƛƆù
ƆǂȳƶǡŊĚƶĜƄűĜŊƱǆǦŅęƎǡŊę
òùĉġŊƶŊùƄƶǂǦŲŶŴǆȞǶė
ĉŊǤĝǌęǤƱǆŕęȣƆǂȳ
Ƕňǆ ƶȣôǻ Ƅęŕę ƏŴŶ Ǐǆù
Ɔŗ ñņŊ Ŵǆ ćƆƉ÷ǆ ƱĄŶ
ƆƧŶÿƋĉŊĉŶňĕȲűśĉĄĜǻŗ
ƴŶŘŘŖāąćŚƎğŊƶľŅùƄŊ ƃǹùǄƤ ǡǹĆ ǌŶŕ ÏŊƴƯň
ƶűŅĚŴǆĉȓňǆǦƵƆǂȓþȣƨĉȳ ƶňƛŶǦƵƄƶǂƶğĹĜŊȲƆŗƄƶǂ
ƶűľü ƆǂȳÐ ƎŊù Ŵǆ ǦƵ ÿğņ
ŊƲÿŚŴǆŶǦǋĉíėŚÌĬĄę
ǁġȣęȳ Ŵǆ ŊƛűŚ ĬŶǋ ĉƛŶǄŚ
ùƯöƄęŊƭÍ IRUW\SOXVIRUPXOD 
ƉƄ ƆŚǡŊĚ ƌŊ Ʊǆĉȣ÷ǻ ƶŊǡġ
Ŋĉňù ƶǡùȓƨ ƯǇ ƶǄǌ Ŵǆ
ƆŚǡŊĚ ĉġƄŶ ĉƟŲ ǁĔǎƆȳ ǦƵ
ĉŊùȑǦŶ ƶǄǌ ïŊŗ Ŵǆ ĉƆƌŊŶ
ŶƶƜűƱǆȓŅƆŶŕƜǆŲƄŊƧĩǸ
ÿğŊƆƧŶŊƱǆƌƆŗƄŊÿąĩŕ
ǦƵƆŚǡŊĚűǡęĉġƄŶȲƄŊĄȑƃ
Ŵǆ ġėā ĄƭùŘŚ ĤĊŶŕ ĜƭŘŚ
ƆŚƜŷ ĉġƄŶ ćôŚ ƆƧŶ Ɔǂȳ
ĉƯǄǆȲ ƌŊ Ŵǆ ƯĔȣŗŶ ĉƶŶǤƯŶ
ƉĄǆƃõǦŶÿǉĜŊƶƜŷƢǆ
ǦƵ ƆƧŶ Ŷĉġėā ƶƖƧŶ ǦƵ
ƎƜŷ ƶǉùǇ ǆġƆŶ" ƎƜŷ ƶǉùǇ
ĉƧğƛ ƶŊù ÿğŊ ƱľęŊ Ɔǂȳ
ƱǆŊõ ĜŊȲ āǛ ƱǆƉƧŶ ƎŊùŶ
ƆƳćôŚǦŶŊƱǆƯĔȣŗŶŚŶȡġŶ
ƎǡŊęŶ ƆŶŕŕėƆǁ ŊƱǆǻęǻę
ĉġėāćôŚƉĉƱǆƏűƎęğƯƆƧŶ
ıŲƯƄúȳƥ÷ƆƓÌǦƵƢęĮƆǂÍȴ
ǁŊõŶȳƆŗƄǡėĆǡȏƉƄŊƲÿŚ
ÌƄǆƏűŶ ȫ÷ŗŶǁĉ Ɔǂ ƎŅïù ƱôƨÍ
ŊƖĉƳ ƭǆűŚ ĄŶǡǋ ŶĊǄƇĉ
ƆŴŅõ ƶƉėƖĕ ĜňŚ ƆŶŕïôƣȲ
ƶƧȞǂ ĜňŚ ŶűŊĢĉ ĉƆŶŗ ġėā
ƢęĲĉŶƌùƆƎņęćƯǎŷĉŶƄŊ
ŊƲā ƥǤ ŚƖȣù Ɖĉ Ʊ÷ ǥĚĉ
ĄĤćƯ ŕŕĜƋĊĉ ƶǢāȟ ĜňŚ
ƶĿȓĕƱǆĉƟŷĉƆǂȳġôĉŶŘǆ"
ƄôƣȳĄǢÿȠƢęĲĉŶƌùƆƎņę
ƆŚĜęĂ ġėā ĉȣŘƧ Ɔŗ ĬŶǋ
ćƯǎŷĉŶ ƶƖƧŶ Ǣǎǫǎ ġƃŷĉ
ĉƛŶǄŖ Ɔǂȳ ŶƆŚȞŚƨ űǡę
ƱćęĕĜňŚƉƄƄôƣȳƄƶǂƱǡęĉ
ƶƛȞùƊõĉŁȑĕƶƉƄùƄǆƏŶűȳ
ŴǆȣǻĔŘŚĉĉėę
Ɔŗ ĉȣŘƧ ƌŊ ŊƲā ĭȓĖŘŚ
ƄŊűȣĞƢƉȣŴǆĉŶňęǉĻľ
ƶƭŇƆǂȳĉȣįęŶŊƲÿŚĭȓĖŘŚ
Ŋÿǉ ƭǆűŚ Ŵǆ ĉŶľļā ġĉƬŚ
ƶĩȣŶÿǆöƄôƨȳ
ĉƟŶ ƱǆǦŊėƤ ƎĄġù ƶƛƆù
ƢǆĩǦęƎŶȞŚĂƭǆűŖŊĉŶȑęŶ ƆƓ ƆŶŕƜűȲ ĄĜĔŘƤ Ŵǆ ǦƵ
ŊĉęǌƆŶ ȞöǻŴǇ ƆŶŕÍôŴ ŶƯƂ ƄĔǌǎƄ ƆŶƎƴňƯ ǦŶ ƄǆȓņľŶȳ
ǆŅıƯÍǂ ƶŅùŴǇ ŶǎȠÍƧŶ ŕǌöŴȲ ŊƴƯň ƯĉŅňŘŚ Ƣǆ ŊƴƯň ñǆƢŚ
ŊƲā ƄȣǉǡŘŚ Ƣǆ Ưǎ÷Ś Ŵǆ ƶŕƴŊƪÿŅĘŘĉÿƶćôŚƉƄŴǆ
ƧğűġôƶȞǻĔùŴȲűŗıŲƯĉęȁ ǦƵĄĹġƱôƨĜŊŊĉŶǌǆȲƌŊƂ
ƎŶƢġǎƄôŴȳƄŊƳĄġęāǻŶıľ ƶÿôȞűŗŅƭùĄĹġƎƖȣôƌƆŶǏ
ƶŅôƄĄėęȑƎŶƎŕùƄôŴȳǡôǡô ƯĉŅňŘŕǆ ĬŶǻŅôǆŶ ĄÿƢôǆŶ
ƆƥŶĉęȁıǎĆŶǎȠǆĉȓƆÍǂȳ ćôŚ Ɔǂȳ ƌŊ ǦƵ ƶȓŊľ ȓňĹŶ
ǡô ƆƥŶÍƧŶ ƌŊ ȎǡćŚŴ ĉęȁŴ ȓňāŶ Ʊęƃ ĄġƏŚ Ƅú ĉňù
ƶŅƶā ƑǆŲ ŶĔƛŋ ƃŴȳ ǆơŶ ĄŝĉÿĢŚƆǂĉňùƄǆƧāǏŶȳ
ƆĉŅęŶǎȠŊĉƧȑƆƆŗƎāǦƱŴ
ıǎĆĉƧǌƆŴǦŶŴŊƯĉŅňŘŚ
Ƣǆ ƉƥȎŴ ƶƛƆù ĉęȁ ƎŶƢġǎ ŶĄôġȳ ĄƢǌƆŘ ƯĉŅňŘŚ ƄŊ
ŶƛƆùƃŴȳ
÷ƯöƉĉƶŕǡùȎĄƢǌƆŘñǆƢŚ
  ŚǦňĔȶ ƆƷĉ ùƯù ƃùŴ ćôŚƆǂȳŴǆƯĉŅňŘŚĄƢǌƆŘ
ƶÿôȣŴǇĉ ĄġęÿŚ ŊĉƛŘù ƆŶŘǆ ƏŶ ǆƖƧŶȸ Ŵǆ ĜŊ
ȓȞŖŶ ȓùƧƂŶ ƄűȐęŴǇ ġôƱôŴ ĄƢǌƆŘƆŶŘǆƏŶǆƖƧŶȸĄùĝ
ŴŊ ŚǦňĖƂ ƎŶƉǆǎ ƄôŴȳ Ư÷ć Ɔŗ Ņƭù ĬȓĖ Ɔǂ ƶȞùǼȳ Ɔśĉ
ƆƷĉ ƶŕƖŕùŴǇĉ ĄġęÿŚ ƄŊ ĬȓĖ ǡƶƂ ƶȎŶāƨ ƯĉŅňŘŚ
ŶŚǦňĔġôƶƝűŶĉŚǦňĚĉǎāę ƆŶŕŕƜġƒĢĉŶƆŶŕĔƧǇĉŶȓňā
ƎŶŊù ǁŊùŴŶȳ űǡėŚ ƎŚÿġŋĉŶ ęƆǆƨ ƱǆȞùǻ ŊęïŶ ƉęƆǆƨ
ƉŕŕǦŊĚĉŶ ƎȞ÷ôǂ ġôƶƛƆõȲ ƆǇĉȳƌŊĊŚƶǎāűúĉĄǎïųŖ
ƄŊ Śƛŕúĉ Ŵǆ Ƨğű Ąğù÷Ś ƎƜŶƨ ƎįĄą ƱǆƎƆõ ƄǆƏŲŶȳ
ŕƭȑȑȣűŚ Ɔŗ Ƣğų ĔļþÍǂȳ Ɔŗ Ƨğŵ ŊƄŶȑĕ ƆŶŕƜǆŲ ǦŶ
űƷĉ ƎŊ ƃúĉ ƶŕǡùȏ ĄġęÿŚ ȓňĹ ƱǆŊõŶ ƶƭĔĹŶ ĬȓĖ þƲ
Ŋĉā÷ȣ ƱŕƄćĉŶ Ƨğű ƎŶƢġǎ Əȣ ĉňõ Ɔǂȳ Ɔśĉ Śęȣėȣ
ǦƵǄŚ ȓňā ƄŊ ƌùƆ ùƯùŴ
ŶƛƆùȳ
ƱŊȓýƯĉŅňŘŚĉƟŷĉƶŕƄĉű
ĉŶȀȲERRNRIPDQHJPHQW
ƆǂȳƎğŊȓňāĉȓŴā

ሓዳስ

ኤርትራ

መደብ ጸወታ
ሎሚ

ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል
ኣርባዕተ ኣስመራ - ኩባንያ ሰምበል
ኣልታሕሪር - ቲራቮሎ

ጽባሕ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ሃገራዊ
ፈደረሽን
ኵዕሶ
እግሪ
ኤርትራ ካብ 20 ሓምለ 2018 ኣትሒዙ
ብተኸታታሊ ኣብ ዚሰዓበ ሰለስተ
ቀዳመ-ሰንበት፡ ካብ ሽዱሽቲአን ዞባታት
ንዝተዋጽኡ ፈደራልን ኢንተርናሽናልን
ደያኑን ተሓጋገዝቲ ደያኑን፡ ናይ ካልኣይ
ርብዒ ዓመታዊ መርመራ ኣካላዊ
ብቕዓት ኣካይዱ።
እዚ ብ61 ፈደራል ደያኑ ዞባ ማእከል
ዝፈለመ መርመራ ኣካላዊ ብቕዓት ደያኑ፡
ኣብ ዝቐጸለ ሰሙን ከኣ ካብ ዞባታት
ዓንሰባ፡ ደቡብ፡ ሰሜናዊ ቀይሕባሕሪ፡
ደቡባዊ ቀይሕባሕርን ዞባ ጋሽ ባርካን
ንእተዋጽኡ 38 ደያኑን ተሓጋገዝቲ
ደያኑን፡ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ከኣ
ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ንዚርከብኦም 12
ኢንተርናሽናል ደያኑን ኢንተርናሽናል
ተሓጋገዝቲ ደያኑን ኣካዪዱ።
ዕላማ እዚ መርመራ ኣካላዊ ብቕዓት፡
ደያኑን ተሓጋገዝቶምን፡ ኣብ ዝካየድ
ግጥማት ኵዕሶ እግሪ፡ ብብቕዓትን
ብጽፈትን መታን ክዳንዩ፡ ወትሩ

ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ማን ዩናይትድ - ሌስተር ሲቲ 10፡00 ምሸት

ኣካላዊ መምዘኒ ብቕዓት ደያኑ ተኻዪዱ

ትራዎረ ናብ ዎልቭስ ተሰጋጊሩ
ክለብ ዎልቭስ፡ ንእስጳኛዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ኣዳማ ትራዎረ ብ18 ሚልዮን
ፓውንድ ካብ ሚድልስ ቦሮ ምዕዳጋ ኣፍሊጣ።
እዚ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ፡ ንሓሙሽተ ዓመታት እዩ ኣብ ዎልቭስ ክጸንሕ
ተሰማሚዑ። ዎልቭስ፡ ኣብዚ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ ሓሙሻይ ተጻዋታይ
ተፈርም ኣላ። ኣቐዲማ ንሩይ ፓትሪሾ፡ ጆኒ ካስትሮ ኦቶ፡ ያኦ ማውቲኖን ራውል
ጂመነዝን ምዕዳጋ ይፍለጥ።
ጽባሕ ቀዳም ንኤቨርተን እተአንግድ ዎልቭስ፡ ንትራዎረ ዘውጽኣቶ መጠን ገንዘብ
ክብረወሰን ዕድጊ ተጻወትቲ (ናይታ ክለብ ምዃኑ እዩ) ሰይሩ ይርከብ። ዝሓለፈ
ዓመት ካብ ፖርቶ ናብ ዎልቭስ ንዝተሰጋገረ ፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ ሩበን ነቨስ
ዘውጽኣቶ 16 ሚልዮን ፓውንድ ክብረወሰን ዕድጊ ተጻወትቲ ክለብ ዎልቭስ ኮይኑ
ተመዝጊቡ ጸኒሑ።
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ንውድድር ሻምፕዮን ሺፕ ዝተዓወተት ዎልቭስ፡ ድሕሪ
2012 እያ ናብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ትምለስ ዘላ።

ካፓ፡
ክብረወሰን ሓለውቲ ልዳት . . .

ድሉውነቶም ንምርግጋጽን ብቕዓቱ
ዝሓለወ ግጥማት ንምክያድን ምዃኑ
ኮሚተ ዳንነት ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ
እግሪ ኤርትራ ይሕብር።
ኣብ`ዚ ዝተኻየደ መርመራ ኣካላዊ

ክረምታዊ ውድድራት ህጻናት ይቕጽል
ብውዕውዕ መንፈስ ኣብ ኣርባዕተ
ሜዳታታት ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ
ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝካየድ ዘሎ
ክረምታዊ
ውድድራት
ስፖርት
ህጻናት
ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡
ቀዳማይ ዙር ዛዚሙ ኣብ ናይ ካልኣይ
ዙር ተጸሚዱ ኣሎ።
ኣብዚ
ሳልስቲ’ዚ
ንዝተመዝገበ
ውጽኢት ምስ እንዕዘብ፡ ኣብ
ሜዳ
መዓስከር ደንደን ዝተኻየደ ክሊ ዕደመ
12-13 ደቂ ኣንስትዮ ጎዳይፍ ንኣኽርያ
3ብ0 ከምኡ ድማ ኣርባዕተ ኣሰመራ
ንጋላነፍሒ ብዘይ ሸቶ 0ብ0 ክፈላለያ
እንከለዋ፥ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ
ጎዳይፍ ንጋላነፍሒ 2ብ0
ኣኽርያ
ኣርባዕተ ኣስመራ 1ብ0 ተዓዊተን።
ብናይ ክሊ ዕድመ 14 -15 ደቂ
ኣንስትዮ ኣርባዕተ ኣስመራ ንጋላነፍሒ
2ብ0
ጎዳይፍ ንኣኽርያ 1ብ0
ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጋላነፍሒ
ንኣርባዕተ ኣስመራ 1ብ0
ከምኡ
ድማ ጎዳይፍ ንኣኽርያ 2ብ0 ብዝኾነ
ውጺኢት ተዓዊተን።
ክሊ ዕድመ 16-17 ደቂ ተባዕትዮ
ጎዳይፍ ንኣርባዕተ ኣሰመራ
2ብ1
ኣኽርያ ንጋላነፍሒ 5ብ0 ናይ ደቂ
ኣንስትዮ
ድማ ኣኽርያ ንጋላነፍሒ
2ብ0 ስዒረነአን።
ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ 2ይ ደረጃ
ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ክሊ
ዕድመ 12-13 ድማ
ደቂ ኣንስትዮ
ዕዳጋ ሓሙስ ምስ ገጀረት 1ብ1 ደቂ
ተባዕትዮ ድማ ዕዳጋ ሓሙስ ንገጀረት
1ብ0 ኣሰኒፈነአን።
ክሊ ዕድመ 14-15 ደቂ ኣንስትዮ
ድማ በሪኽ ንዕዳጋሓሙስ 4ብ1 ናይ
ደቂ ተባዕትዮ ድማ በሪኽ ምስ ገጀረት
1ብ1 ክፈላለያ እንከለዋ ዕዳጋ ሓሙስ
ንጸጸራት 7ብ1 ስዒራታ።
ክሊ ዕድመ 16-17 ደቂ ኣንስትዮ
ገጀረት ንዕዳጋ ሓሙስ 2ብ0 ክዕወታ
ከንለዋ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ዕዳጋ
ሓሙስ ምስ ገጀረት 1ብ1 ተፈላልየን።
ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ
ደረጃ ባርካ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክሊ
ዕደመ 12-13 ደቂ ኣንስትዮ ቲራቮሎ
ንሰምበል 3ብ1 ክትዕወት እንከላ፡ ብናይ
ደቂ ተባዕትዮ ድማ ማእከል ከተማ
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ንሰምበል 4ብ2 ከምኡ’ውን ፓራዲዞ
ንቲራቮሎ 1ብ0 ስዒረአነአን።
ክሊ ዕድመ 14-15 ብናይ ደቂ
ኣንስትዮ
ሰምበል ንትራቮሎ 2ብ1
ከምኡ ውን ፓራዲዞ ንማእከል ከተማ
1ብ0 ተዓዊተን።
ክሊ ዕድመ 16-17 ደቂ ኣንስትዮ
ሰምበል ንቲራቮሎ 4ብ0 ስዒራታ።
ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሰምበል
ምስ ፓራዲዞ 1ብ1 ማዕረ ክፈላለያ
እንከለዋ ማእከል ከተማ ንቲራቮሎ
3ብ2 ስዒራታ።
ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ
ሓፈሻዊ፡ ኣብ ዝተኻየደ ክሊ ዕድመ 1213 ደቂ ተባዕትዮ ሰረጀቓ ንኣባሻውል
4ብ2 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣባሻውል
ንገዛባንዳ 2ብ0 ከምኡ ውን ሰረጀቓ
ንማይተመናይ 1ብ0 ብዝኾነ ውጺኢት
ተዓዊተን።
ክሊ ዕድመ 14-15 ደቂኣንስትዮ
ማይተመናይ
ንኣባሻውል
5ብ0
ክትስዕራ እንከላ፡ ናይ ደቂ ተባዕትዮ
ድማ ገዛባንዳ ንኣባሻውል 1ብ0 ከምኡ
ውን ማይተመናይ ምስ ሰረጀቓ ብናይ
ሓባር ውጺኢት 1ብ1 ተፈላልየን።
ክሊ ዕድመ 16-17 ደቂ ኣንስትዮ
ኣባሻውል ንሰረጀቓ 5ብ0 ከምኡ’ውን
ደቂ ተባዕትዮ ኣባሻውል ንማይ ተመናይ
1ብ0 ክዕወቱ እንከለው ገዛባንዳ ምስ
ሰረጀቓ 1ብ1 ተፈላልየን። ክረምታዊ
ውድድራት ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ
ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ይካየድ ምህላዉ
ይፍለጥ።

ብቕዓት ዝሓለፉ ፈደራል ደያኑ፡ ኣብ`ቲ
ብሃገራዊ ፈድረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ
ዝውደብ ግጥማት ተሳተፍቲ ምዃኖም
ከረጋግጹ እንከለዉ፡ ነቶም ኣብ ምድናይ
ኣህጉራዊ ግጥማት ክነጥፉ ዝጸንሑ
ኢንተርናሽናል ደያኑን ተሓጋገዝቲ
ደያኑን ከኣ፡ ናይ ዓመተ 2019 ናይ ፊፋ
መሐደሲ ምዃኑ ተሓቢሩ።
ንውጽኢት
ናይ`ዚ
መርመራ
ኣካላዊ ብቕዓት ብዝምልከት፡ ዋላ’ኳ
መብዛሕትኦም
ካብ
ተሳተፍቲ
እንተሓለፉ፡ ብተዛማዲ ናይ ዞባ ማእከል
ንድምር ናይ ዝተረፋ ሓሙሽተ ዞባታት
ምስ እትርኢ፡ ዓብላሊ ቁጽሪ ተሳተፍቲ
ናይ ዞባ ማእከል ኣብ ርእሲ ምህላዉ፡
ኣብ ቁጽሪ ናይቶም ነቲ መርመራ
ኣካላዊ ብቕዓት ዝሰገሩ ከኣ ብተመሳሳሊ
ዓብላሊ ቁጽሪ ደያኑ ዞባ ማእከል ምህላዉ
ተገምጊሙ።
ካብ 61 ተሳተፍቲ ዞባ ማእከል ሰለስተ
ጥራይ ክተርፉ እንከለዉ፡ ካብ 38 ጠቕላላ
ተሳተፍቲ ዝተረፋ ሓሙሽቲአን ዞባታት
ከኣ እቶም ትሸዓተ ኣብ`ዚ መርመራ
ኣካላዊ ብቕዓት ክሰልጦም ኣይከኣለን።
ከም ገምጋም ኮሚተ ዳንነት ሃገራዊ
ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ፡ ጠንቂ
ብዝሒ ምትራፍ ደያኑ ኣብ`ዚ መርመራ፡
ደያኑን
ተሓጋገዝቶምን
ብሓባርን
ብስሩዕን ልምምድ ኣካላዊ ብቕዓት
ዘይምክያድ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ነዚ
ድርኺት ዝፈጥር ከኣ ዞባታት ዘይከም`ቲ
ኣብ ዞባታት ማእከልን ዓንሰባን፡ ስሩዕን
ንነዊሕ ኣዋርሕ ዝኸይድ፡ ድሉውነት
ደያኑ ዝሓትት ግጥማት ዘይምህላው
እዩ።
ንዕብየትን ተመኩሮን ሓደ ዳኛ፡
ብዝሒ ግጥማት ኣገዳሲ ምዃኑ
ዝጠቅስ ኮሚተ ዳንነት፡ እዚ ኣብ
መርመራ ካልኣይ ርብዒ ዓመታዊ
መርመራ ኣካላዊ ብቕዓት ተረኺቡ
ዘሎ ውጽኢት ሕማቕ እኳ እንተዘይኮነ፡
ዘዛኒ ከምዘይኮነን፡ ብዕቱብነት ክስርሓሉ
ከምዝግባእን ኣገንዚቡ።

ቅድድም ብሽክለታ ከተማ ደቀምሓረ
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ከተማ ደቀምሓረ ዝወደቦ ውድድር ሻምፕዮን
ብሽክለታ ዝሓለፈ ሰንበት ተኻይዱ።
52 ኪሎሜተር ካብ ዝሸፈኑ ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን፡ ሳሙኤል ረዘነ ቀዳማይ
ክወጽእ እንከሎ፡ ተስፋሂወት ወልደሚካኤልን ዮናታን ነጋሲን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን
ኮይኖም ውድድሮም ፈጺሞም።
18 ኪሎሜተር ካብ ዝሸፈነ ተቐዳደምቲ ሳልሳይ ዲቪዥን ናሆም ዮሴፍ፡ ኣሌክስ
በኺትን ሃይሰም ሂያብን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ክሕዙ እንከለዉ፡ ኣብ
ውድድር ካልኣይ ዲቪዥን (32 ኪሎሜተር ተጓዒዞም) ድማ ሳሙኤል እዮብ፡ ሴም
ካሕሳይን ኣቤል ፍትዊን ተመሳሳሊ ደረጃ ሒዞም። 13 ኪሎሜተር ካብ ዝሸፈና ደቂ
ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ፡ ኮኾብ ኣርኣያ፡ ሰላም መዓሾን ሳብሪና ልኡልን ካብ ቀዳማይ
ክሳብ ሳልሳይ ዝወጻ ተቐዳደምቲ እየን።

ብቸልሲ ክህደን ዝጸንሐ ሓላዊ
ልዳት ክለብ ኣትለቲክ ቢልባኦ ካፓ
ኣሪዛባላጋ፡ ብ71 ሚልዮን ፓውንድ ናብ
ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ናይ ምግዓዙ
ተኽእሎ ምዕዛዙ ተሓቢሩ።
ትማሊ ኣማስያኣ ምስታ ኣብ
ውድድር ላ’ሊጋ እስጳኛ እትነጥፍ ክለቡ
71 ሚልዮን ፓውንድ ናይ መፋነዊ
ገንዘብ ክትከፍል ዝተሰማምዐት ቸልሲ፡
እንተደኣ ንካፓ ኣግዒዛቶ ክብረወሰን
ዕድጊ ሓላዊ ልዳት ዓለም ኮይኑ
ክምዝገበላ እዩ። በዚ ድማ፡ ዝሓለፈ
ሓምለ፡ ሊቨርፑል ንኣሊሰን ዘውጽኣቶ
66.8 ሚልዮን ፓውንድ ክብረወሰን
ዕድጊ ሓላዊ ልዳት ዓለም ክስበር እዩ።
ወዲ 23 ዓመት እስጳኛዊ ካፓ፡
መተካእታ ናይቲ ናብ ሪያል ማድሪድ
ናይ ምስግጋር ተኽእሎ ዘለዎ ቲቦት
ኮርቶዋ ክኸውን ከምዝኽእል ሓያለ
ተንተንቲ የረድኡ።
ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ስፖርት
ኣብ ቢልባኦ ዝጸንሐ ካፓ፡ ብሓፈሻ
53 ጸወታታት ላ’ሊጋ ኣካይዱ።
ብተደጋጋሚ ካብ ሪያል ማድሪድ
ጻውዒት ክቐርበሉ ንጸንሐ ካፓ፡ ምስ
ኣትለቲክ ቢልባኦ ክሳብ 2025 ዘጽንሕ
ውዕል ነይርዎ። ኣብ ሃገራዊት ጋንታ
እስጳኛ ድሕሪ ዴቪድ ደ ሂያ ዝስራዕ
ካፓ፡ ሓንሳብ ጥራይ እዩ ተሰሊፉ።
ንገለ ክብረወሰን ሒዞም ዝጸንሑ
ሓለውቲ ልዳት ምስ እንዝክር፡ ፊል
ፓርከር ኣብ 1979 ካብ ኪውፒኣር
ናብ ዌስት ሃም ዝተሰጋገረሉ 565,000
ፓውንድ
ብቐዳምነት
ይጥቀስ።
ዌትስ ሃም ነዚ ሓላዊ ልዳት ምስ ከም

ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኣመሰላ ክለባት
ብምቅላስ እያ ኣብ ሕቑፋ ኣእትያቶ።
ኣብ 1986 ካብ ኣትለቲክ ቢልባኦ ናብ
ባርሴሎና ብ1.7 ሚልዮን ፓውንድ
ዝተሰጋገረ ኣንዶይ ዙቢዛሬታ ንልዕሊ
10 ዓመታት ኣብታ ሓዳስ ክለቡ
ዝነበረት ብቐዳምነት ክስለፍ ክኢሉ
እዩ።
ኣብ 1993 ሉካ ማርከጃኒ ካብ ቶሪኖ
ናብ ላዝዮ፥ ጃንሉካ ፐግሉካ ካብ
ሳምፕዶርያ ናብ ኢንተር ሚላን ኣብ
1994 ብ7 ሚልዮን ፓውንድ፥ ኣንጀሎ
ፑሩዚ ኣብ 2000 ካብ ኢንተር ናብ ላዝዮ
ዝተሰጋገረሉ 15.7 ሚልዮን ፓውንድ፥
ጃን ሉውጂ ቡፎን ካብ ፓርማ ናብ
ጁቬ ብ33 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ
2001 ዝተጸምብረሉ መጠን ገንዘብ፥
ኤደርሰን ካብ በነፊካ ናብ ማን ሲቲ
ዝተሰጋገረሉ 35 ሚልዮን ፓውንድ
ከምኡ ድማ ቅድሚ ሒደት ሳምንቲ
ኣሊሰን ካብ ሮማ ናብ ሊቨርፑል
ዝገዓዘሉ 67 ሚልዮን ፓውንድ ኣኣብ
ግዚኡ ክብረወሰን ሒዙ ዝጸንሐ እዩ።
ዛጊት፡ ኣሊሰን ካብ ሓለውቲ ልዳት፡
ካብ ሳውዝሃምፕተን ናብ ሊቨርፑል
ብ75 ሚልዮን ፓውንድ ዝተሰጋገረ
ተኸላኻሊ ቫን ዳይክ፥ ካብ ሊቨርፑል
ናብ ባርሴሎና ብ145 ሚልዮን ፓውንድ
ዝገዓዘ ኣከፋፋሊ ፊሊፕ ካውቲኖ ከምኡ
ድማ ኣብ መሰመር ምጥቃዕ ካብ ባርሳ
ናብ ፓራሲ ሴንት ጀርማይን ብ198
ሚልዮን ፓውንድ ክታሙ ዘንበረ
ነይማር ኣኣብ ዝስለፉሉ መስመር
ክብረወሰን (ናይ ካፓ ምሉእ ብምሉእ
ስለዘይተሰጋገረ) ሒዞም ይርከቡ።

ሙሳ ምስ ባርሳ ተሰማሚዑ
ባርሴሎና፡ ንሰኔጋላዊ ኮኾብ ተጻዋታይ ሙሳ ዋጕ ብ4.5 ሚልዮን ፓውንድ
ምፍራማ ኣፍሊጣ።
እዚ ካብ በልጁማዊት ክለብ ኪኤኤስኤስ ዩፐን ንሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ሜዳ
ኖ ካምፕ ክጸንሕ ዝተሰማምዐ ተጻዋታይ፡ ኣብ የማናይ ሸነኽ መስመር ምክልኻል
ክስለፍ እዩ። ምስታ ካልኣይቲ ጋንታ ባርሴሎና (ቢ) ክጻወት ምዃኑ ዝተሓበረ ሙሳ፡
ናብ ካልእ ክለብ እንተደኣ ክሰጋገር ኮይኑ፡ እታ ትዕድጎ ክለብ 90 ሚልዮን ፓውንድ
መፋነዊ ክትከፍል ዘገድድ ውዕል እውን ከቲሙ ኣሎ።
ፍርያት ኣካዳሚ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ቐጠር (ኣስፓየር ኣካዳሚ) ዝኾነ እዚ ሰኔጋላዊ፡
ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ኣንጻር ሰኔጋል ሸቶ ከመዝግብ ክኢሉ እዩ። በዚ
ድማ ብዕድመ ዝነኣሰ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ኮይኑ
ብኽብሪ ተመዝጊቡ ኣሎ። ብሓፈሻ 13 ጸወታታት ምስ ሰኔጋል ዘካየደ ሙሳ፡ ጽባሕ
ኣብ ባርሴሎና ወግዓዊ ናይ ምቕባል ስነስርዓት ክካየደሉ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

9 ነሓሰ 2018 - ገጽ 10

መበል 27 ዓመት ቁ.294

ኑኤል

ኣማ
ት
ነ
እም
ሰ - ልጣን
ደ
ም ታ ድያ ስ
ሄ
ል
ሊ
ቤተ

ዞባ ማእከል ኣስመራ

ኣቶ ናትናኤል ዮሃንስ በርሀ ምባል ተሪፉ፡ ኣስመሮም
ኣስመላሽ ተኽለሃይማኖት ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/8/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ሓዳስ ጳውሎስ ቀሺ ገብረመድህን፡ ኣቦይ ቅድሚ
ካብዛ ዓለም ብሞት ምፍላዩ ኣብ ምም/ን/ዞ/
ማእከል ምም/ን/ዞ/ፓራዲዞ ዓዲ-ሰግዶ ኣብ ሎታ
26 ፓርሰል ‘ኤ’ ዝርከብ መለለዪ ቁ/146/ብቁ/
መዝ 000189 ዝተመዝገበ፡ ስፍሓቱ 604 ት/ሜ
ብስሙ ዝተመዝገበ ተራ ገዛ ኣብ ውሽጡ ሓደ
ሳሎን 2 መደቀሲ ሽቓቕን ክሽነን ዝተሰርሓሉ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት (ገዛ) ብዘይካኡ ኣብ ዓዲ
ሰግዶ ኣብ ናይ ቀደም ጤሳ ዝርከብ 2 ክፍሊ
ስሩሕ ገዛ ዘለዎ፡ ኣብ ቅድሚ ረጂስትራር ቤ/ፍ
ዞባ ማእከልን ኣብ ቅድሚ 4 መሰኻኽርን ብቁ/
መዝ 269/2007 ብዕለት 5/9/2007 ዓ/ም
ብምሉእ ድሌቱን ፍቓዱን ምስ ምሉእ ኣእምሮኡ
እንከሎ፡ ብህያብ ንዓይ ስለዝሃቡኒ፡ ናብ ስመይ
ይመሓላለፈለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን8/10/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35
ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ሪታ ወልዳይ ሙሳ ምባል ትሪፉ፡ ሪታ
ሃብትኣብ መሓሪ ሰጊድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/10/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገርገፍ
ወ/ሮ ምሕረት ብርሃነ ብሩ፡ በዓል-ቤተይ ኣብርሃ
ተወልደ ምስግና ሰለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 6 ደቀይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ሰለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/8/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ወ/ሮ ማርያ ሓዳስ ግራልማን ዝተብሃልኩ፡ ናይ ወላዲት ኣደይ ነፍ/ ሓዳስ ሃይለ ማሉ
ሕጋዊት ወራሲት ምዃነይ፡ ብቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ብቁ.መዝ 2369/2003 ብዕለት
26/01/2013 ዓ/ም ኣብ ዝወዓለ መጋባኣያ ብዝተረጋገጸለይ መሰረት፡ ነዚ ኣብ ኣስመራ ደንበ
ሰምበል (እንዳ ኮርያ) ዞባ 4 ምም 03 ህንጻ 108 ቁጽሪ ገዛ 203 ዝርከብ፡ ስፍሓቱ 97.02
ት/ሜትሮ ኣብ ውሽጡ 3 ክፍሊ ምስ ዓይኒ ምድርን ክሽነን ዝተሰርሓሉ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ገዛ፡ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ እቃወም እየ ዝብል ወገን እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ
ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ (ሓደ ወርሒ) ኣብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ
ካዳስተር ይቕረብ።
ወ/ሮ ማርያ ሓዳስ ግራልማን
ብስም ዝማም ተኽለ ሃይለ ዝተመዝገበ፡ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00039476 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ
ማእከል ን/ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ጎደና ዓዲ ግራማተን ቁ.ገዛ 39 ዝርከብ ናይ ድኳን ንግዲ ትካለይ፡
ንወ/ሮ ተበርህ ከበደ ወልደማርያም ካብ ዕለት 01/01/2018 ክሳብ 31/01/18 ኣካርየዮ
ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ
መዓልቲ ስልጣን ንቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ
ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ዝማም ተኽለ ሃይለ
ብስም ርእሶም ገብረማርያም ተ/ሃይማኖት ዝተመዝገበ፡ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00027204
ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ገዛ ባንዳ ጎደና ኢደርባ ቁ.ገዛ 7 ዝርከብ ናይ ድኳን ንግዲ
ትካለይ፡ ንኣቶ በረኸት መሓሪ ባህልቢ ካብ ዕለት 01/6/2018 ክሳብ ዕለት 31/05/2021
ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ
ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንቤት ፍርዲ ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል
ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ርእሶም ገብረማርያም ተ/ሃይማኖት
ኣቶ ሰለሙን ገብረማርያም ዑቕባዝጊን ወ/ሮ ለተድንግል ገብረኺዳን ሃብተጋብርን ብዕለት
02/11/2010 ብቁ.መዝ 252/2010 ኣብ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ረጂስትራር ቀሪቦም
ንዓይ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 6 ምም 08 ጎደና 825 ቁ.ገዛ 3 ቀንዲ ክፍልታት 3
ሓገዝቲ ክፍልታት ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 116788 መወከሲ ቁ.102804
ብስም ወላድየይ ኣቶ ስለሙን ገብረማርያም ዑቕባዝጊ ዝተመዝገበ ብመልክዕ ውህብቶ
ብዝሃቡኒ መሰረት፡ ስም ዋንነት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ
ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ የቕርብ። እንተዘይቀሪቡ ሰነዳተይ ኣቕሪበ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ
ምዃነይ የፍልጥ።
ወ/ሮ ገነት ሰለሙን ገብረማርያም
ብወኪል ኣቶ ስለሙን ገብረማርያም
ወ/ት ኣርያም ሰሎሙን ጎይትኦም ዝተፈቕደለን ናይ ቡቲክ ንግዳዊ ትካለን ‘ዳውሪብ
ቡቲክ’ (DAWURIB BOUTIQUE) ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፡ እዚ ናይ ንግዲ
ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት
ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም
ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

S aint M arry E lementary, J unior and
S econdary S chool invites qualified
T eachers & ADMINISTRATIVE STAFF
MEMBERS for the following levels and
subjects ( posts ).
Secondary Level
Subject

Minimum
Qualification
12+4
12+4
12+4
12+4
12+4
12+2

Experience

Minimum
Qualification
Social Study
12+2
Physical Education 12+2
Science
12+2

Experience

English
Mathematics
Physics
Chemistry
Business
Physical Education

Required
Number
4
4
2
2
1
1

Term

Required
Number
Minimum 3 years 2
Minimum 3 years 1
Minimum 3 years 1

Term

Minimum
Minimum
Minimum
Minimum
Minimum
Minimum

3 years
3 years
3 years
3 years
3 years
3 years

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Junior Level
Subject

Permanent
Permanent
Permanent

Staff Admistration
post

Minimum
Qualification
Finance
& 12+4
in
Administration
management
or
related
field
Accountant
12+4
in
accounting
Pedagogy Head 12+4
Sec

Experience

Required Term
Number
Minimum 3 years in 1
Permanent
the field

Minimum 5 years in
the field
Min 4years in the
same field
Min 5 years in the
field in the junior
level
Min 10 years as
Teacher
Pedagogy Head 12+2
Min 4 years in the
Junior School
same field
Min 6 years as Teacher
(junior)
Accountant
12+4
In Min 3 years in the
Accounting
same field
Min 5 years as
teacher
Knowledge of peach
tree is compulsory
Casher
12
Min 2 years in the
same field
Min 4 years as a
teacher

1

Permanent

1

Permanent

1

Permanent

1

Permanent

1

Permanent

Additional Requirements
Having fulfilled his/her national Service obligation and provide evidence of
release paper from the ministry of Defense.
Applicants will submit their documents to the school.
Deadline for application:- 10 days from the day of publication in the News
paper.

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ፡ ፎቶ ኮፒየርን ፕሪንተርን ብቑዕ ናይ ኣገልጉሎት ጽገናን (service
and maintenance) ዝህቡ ንሓደ ዓመት ኣወዳዲሩ ከወዓዓል ስለ ዝደለና ንግዱሳት ተወዳደርቲ
ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ረቛሒታት
1.ፎቶ ኮፒ ናይ 2017 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድን መንነትን ዓመታዊ ግብሪ ዝኸፈለሉ ከቕርቡ
ኣለዎም።
2.ንመኽበሪ ጨረታ 50,000.00 ናቕፋ ቸክ (C.P.O) የትሕዝ።
3.ተጫረትቲ ዘይምለስ 100.00 ናቕፋ ብምኽፋል ሰነድ ጨረታ ይወስዱ።
4.ምልክታ ጨረታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ዓሰርተ መዓልቲ (10) ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ
ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት 10፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ’ውን ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ
ይኽፈት።
5. ደረጃ ክእለት/ብቕዓት ዝገልጽ ሰነድ ፎቶ ኮፒ የቕርብ።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ብምምጻእ ወይ
ብቁ.ስልኪ 08202671 ብምድዋል ምውካስ ይከኣል።
ትካልና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ

ሓዳስ

ኤርትራ

ERITREA-CHINA EXPLORATION
AND MINING SHARE COMPANY
Abo Street, No.4, House No. 47/49, Gejeret; Tel. +291-1-123119; Asmara, Eritrea.

VACANCY ANNOUNCEMENT
Eritrea-China Exploration and Mining share Company (ECEM) invites qualified applicants for the following posts:
1. Position:
Project Manager
Place of Work:
Augaro
Starting Date:
September 2018
Salary:
As per company scale
Contract type:
Indefinite period
Number required: One(1)
Main Functions
• Provide leadership to the project
•

Finance and Budget for the project

•

Policies & procedures

•

Writing reports to head office & data control

•

Administration

•

5-10 years’ experience in exploration or mining areas

•

Good command of written and spoken English

2. Position:
Deputy Project Manager
Place of Work:
Augaro
Starting Date:
September 2018
Salary:
As per company scale
Contract type:
Indefinite period
Number required: One(1)
Main Functions
• Provide leadership to the project and assist the project manager
•

Follow up all health and safety procedures and conduct daily pre start
meetings.

•

Policies & procedures

•

Writing reports to head office & data control

•

Administration

•

Conduct inspection

•

Provide technical support and assistance

•

Assist in the preparation of Budget

Knowledge Experience and Skills
Qualifications:
• BSc in Geology or related fields and preferable if there is knowledge in
Business administration or Management
Skills:

•

4-8 years’ experience in exploration or mining areas

•

Good command of written and spoken English

3. Position:
Place of Work:
Starting Date:
Salary:
Contract type:
Number required:

Safety Manager
Augaro
September 2018
As per company scale
Indefinite period
One(1)

Main Functions
• Follow up all Safety and health procedures
•

Improve the environment and protect health of the employees

•

safety first, and attach great importance to prevention; make participation
of all To put employees and implement in an all-round way

•

Accident Reporting

•

Assignment of responsibilities

•

Emergency Preparedness

•

Inspect First Aid station

•

Hazard Identification

•

Planned Maintenance of project equipment’s

•

Organize Induction Training for all employees

•

Inspect all company employees for personal protective equipment

Knowledge experience and skills
Qualifications:
BSc in HSE or other related fields
Diploma in Management
Skills:
• 5 years’ experience in exploration or mining areas as a Safety officer
•

Good command of written and spoken English

4. Position:
Driller
Place of Work:
Augaro
Starting Date:
September 2018
Salary:
As per company scale
Contract type:
Indefinite period
Number required: One(2)
Main functions
• Conduct drilling following the health and safety procedures

Knowledge Experience and Skills
Qualifications:
• Masters in Geology or related fields and preferable if there is some
knowledge in Business administration or Management
Skills:
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•

Record daily pre-start check sheets

•

Ensure that hazards are identified and standard operating procedures are
followed

•

Ensure safe and effective movement of rigs and suitability of drilling
platforms

•

Ensure that the operation of the rig does not impact on the environment

•

Participate in daily pre-start safety meetings and monthly meetings

Knowledge experience and skills
Qualifications:
• BSc in Mechanical Engineering/ or related fields
Skills:
• 5-8 years’ experience as a Driller
•

Exposure to mining would be an advantage

•

Good command of written and spoken English

Additional Requirement for Nationals:
• Having fulfilled his/her National Service Obligation and provide evidence of
release paper from Ministry of Defense
•

Present clearance paper from current/last employer

•

Testimonial documents to be attached (CV, experience credentials, 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: 5 days from the day of publication in the Newspaper.

Note to non-Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to Aliens Employment permit Affairs,
P.O.Box 7940 Asmara, Eritrea.

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ፡ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ውዕል ንዕውታት
ግቡኦም ዘማልኡ ተጫረትቲ ከወዳድር፡
1.ተረፍ መግቢ (ኩሉ ዓይነት ጸብሒ)
2. ዘይበሰለ ኣሕምልቲ ቅራፍ ድንሽ
3. ተረፍ መረፍ ሕብስቲ
ኣጫሪቱ ክሽይጥ ስለ ዝደለየ፡ ናይ ምስባሕን ምርባሕን ጥሪት ፍቓድ ዘለዎም
ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም። ተጫራቲ ኣብ ሰታሪት ዝተዓሸገ ዋጋ ዝገልጽ ደብዳቤ
ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ዓሰርተ መዓልቲ (10) ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ኣብ
ናይ ስራሕ ሰዓታት 10፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ’ውን ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ
ዝተረኽብሉ ሳንዱቕ ጨረታ ይኽፈት፡ ተዓዋቲ ይፍለጥ። ንዝርዝር ሓበሬታ ኣብ
መዓልቲ ስራሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ቤ/ጽ ኣሃዱ ዕድጊ ብኣካል ወይ ብቁ.ተ.ሌ 08202671
ምውካስ ይከኣል። ተጫረትቲ ንመኽበሪ ጨረታ ዝኸውን 100,00 (ሚእቲ ሽሕ)
ናቕፋ ብሲ.ፒ.ኦ (C.P.O) የትሕዙ። ተጫረትቲ ናይ 2017 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድን
መንነትን ዓመታዊ ግብሪ ዝኸፈለሉ ከቕርብ ኣለዎ። ተጫረትቲ ዘይምለስ 100 ናቕፋ
ብምኽፋል ሰነድ ጨረታ ይወስዱ። ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ዝሓሸ ኣማራጺ
እንተረኺቡ፡ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ

ሓዳስ

ኤርትራ
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እስራኤል፡ ብመቕተልቲ ሶርያዊ
መሃንድስ ተጠርጢራ
ታደሰ ተኽለ

ብራዚል - ኣብ ቀይዲ ዝርከብ
ዳ ሲልቫ ንውድድር ተሓርዩ

ኣብዚ ቅንያት’ዚ፡ ብዝተጻወደ ቦምብ ኣብ
ዝተፈጸመ መቕተልቲ ሶርያዊ መሃንድስ
ሮኬት፡ ኣገልግሎት ስለያ እስራኤል (ሞሳድ)
ኢድ ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ ን’ኒውዮርክ
ታይምስ’ ብምጥቃስ ጸብጻባት ገሊጾም።
ምስያፍ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ሶርያ፡
ቀንዲ መሃንድስ ተወንጨፍቲ ሮኬታት
ምንባሩ ዝንገረሉ ዓዚዝ ኣስበር፡ ዝሓለፈ
ቀዳም እዩ ብዝተጻወደሉ ነታጒ ሞይቱ።
እቲ ፍጻመ እስራኤል ዘዋደደቶ ክኸውን
ከም ዝኽእል ንዝተነዝሐ ዜና፡ እስራኤል
ኣሉታ ሂባትሉ ኣላ።
መዋቲ ኣስበር፡ ኣብ ደቂቕ ነቝጣ

ፈልዮም ዝጭምቱ ተወንጨፍቲ ኣብ
ምምዕባል ዝነጥፍን፡ ንእስራኤል ዘስግእ
ኣጽዋራት ኣብ ምምዕባል ክተግህ
ምጽንሑን ምንጭታት ይሕብሩ።
ሞሳድ፡ ብዝኽተሎ ምስጢራዊን
ረቂቕን ኣካይዳን፡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ
ብዝፈጠሮ ስነ-ኣእምሮኣዊ እምነትን፡ ኣብ
ዝፍጸሙ ከበድትቲ ስርሒታት ቀዳማይ
ተጠርጣሪ ከምዝገብሮ እቲ ምንጪ
የረድእ።
ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል - “ኣብ
ማእከላይ ምብራቕ፡ መዓልታዊ ብኣማኢት
ዝቝጸሩ ተተኰስቲ እናነተጉ ሰባት ኣብ

ዝቀታተሉሉ ኣጋጣሚታት፡ ንዓና እዮም
ተሓተትቲ ክገብሩና ዝደልዩ። እዚ ሕጂ
ዝበሃል ዘሎ እውን ሓድሽ ኣይኰነን”
ኢሉ።

ቺለ፡ ብዋሕዚ ስደተኛታት ሃገራት ላቲን ተማርር
ኣብ ብራዚል፡ ንውድድር ፕረዚደንታዊ
ምርጫ ዝዳሎ ዘሎ ሰልፊ ሰራሕተኛታት፡
ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዝርከብ ፕረዚደንትነበር ልዊስ ኢናስዮ ዳ ሲልቫ ነቲ ሰልፊ
ወኪሉ ክወዳደር ከምዝሓረዮ ምንጭታት
ሓቢሮም።
ዳ ሲልቫ ካብ 2003 ክሳብ 2010
ፕረዚደንት ብራዚል ኰይኑ ዘገልገለ እዩ።
ኣብዚ ዓመት’ዚ ብዝቐረበሉ ክሲ ብልሽውና
ከኣ፡ ተፈሪዱ ናብ ቤት-ማእስርቲ ኣትዩ።
ንጨረታ ካብ ዝወዳደር ዝነበረ ሓደ
ኩባንያ ህንጻ ብዝተቐበሎ ብላዕ፡ ‘ሓንቲ
ቪላ ገዛ ገዚኡ’ ብዝብል ክሲ፡ ማእሰርቲ
ከም እተበየኖ ጸብጻባት ይሕብሩ። ንሱ
ግና፡ “ናብ ውድድር ፕረዚደንታዊ
ምርጫ ምእንቲ ከይቀርብ ዝተኣልመለይ

ውዲት እዩ” በሃላይ እዩ።
ካብ ህዝቢ ብዝተወስደ ገምጋም፡ ዳ
ሲልቫ ብዙሕ ህዝባዊ ደገፍ ከምዘለዎ
ብኣጋ ተፈሊጡ ኣሎ። ብሕጊ ምርጫ
እታ ሃገር ከም ሕጹይ ኰይኑ ክቐርብ
እንተደኣ ዘይክእል ኰይኑ፡ ደገፍቱ ‘ሰልፊ
ሰራሕተኛታት’ ዝውክሎም ሰብ ኣብ ቀረባ
መጻኢ ክመርጹ ምዃኖም ይግመት።
ካልኦት ተቐናቐንቲ ሰልፍታት ግና፡
ኣብ ህዝቢ ዝረአ ዘሎ ጥሩፍነት ፖለቲካ፡
ብሰንኪ እቲ ሰልፊ ክዝርግሖ ዝጸንሐ
ሓሶት ከምዝዀነ ብምሕባር፡ ኣብ ብራዚል
ካብ 13 ሚልዮን ዘይውሕዱ ስራሕ-ኣልቦ
ሰባት ከምዘለዉን፡ ነዚ ጸገማት’ዚ ከዕሪ
ዝኽእል ፖለቲካዊ ለውጢ ከም ዘድሊን
ይገልጹ።

ኣመሪካ፡ “ንስዑዲ-ዓረብን
ካናዳን ኣይሽምግልን” ትብል

ሃገረ ቺለ ብእተመዝግቦ ዘላ ቀጻሊ
ምዕባለታት ቁጠባ፡ ኣብ ላቲን ኣመሪካ
ካብ ዝርከባ ጐረባብቲ ሃገራት - ዋሕዚ
ስደተኛታት የጋጥማ ከምዘሎ ተሓቢሩ።
ቅድሚ ክልተ ዓመት፡ ኣስታት ፍርቂ
ሚልዮን ስደተኛታት ሃገራት ላቲን ኣመሪካ
ናብ ቺለ ከም ዝኣተዉ ዝሕብሩ ጸብጻባት፡
እቲ ቁጽሪ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኣርባዕተ
ዕጽፊ ዓብዩ - ክልተ ሚልዮን ናይ ቁጠባ
ስደተኛታት ከም ዝኣተዉዋ የረድኡ።
ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብ ህዝቢ እታ ሃገር እቲ
7 ሚእታዊት ስደተኛ ከምዝዀነ፡ እዚ ኣብ
ልዕሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ጸቕጢ
ይፈጥር ብምህላዉ ድማ፡ ካብ ህዝቢ
መረረን ምዕዝምዛማትን ክስማዕ ምጅማሩ
ይግለጽ።
ዜጋታት ሓያሎ ሃገራት ደቡብ ኣመሪካ፡
ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብዘይቪዛ ክኣትዉ
ስለዝኽእሉ፡ ካብ ርሑቕ ሃገራት እውን
ምስኣቶም ተጸንቢሮም ብኣውቶቡሳት
እናተጓዕዙ ዝኣትዉ ደለይቲ ስራሕ
ስደተኛታት ከምዝበዝሑ ምንጭታት
የረድኡ።
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ካብ

ሃገራት ላቲን ኣብ ዝኣትዉ ስደተኛታት
ብርቱዕ ቍጽጽር ብምግባራ፡ ዋሕዚ
ስደተኛታት ናብ ምዕብል ዝበላ ሃገራት
ደቡብ ኣመሪካ ከምዝቐንዐ እቶም
ምንጭታት የገንዝቡ።
ዓመታዊ ማእከላይ እቶት ውልቀ-ዜጋ 15
ሽሕ ዶላር ከም ዝዀነ ኣብ ዝንገረላ ሃገረቺለ፡ ክቱር ድኽነት ነበረያ-ነበረ ከምዝኾነ
ዘረድኡ ምንጭታት፡ ኣብዚ ግዜ‘ዚ
ግዳ፡ ወሰናስን ከተማታታ ብታኒካታትን
ግድግዳታትን ብዝተሰርሑ መጽለሊታት
ተኸቢቡ ከምዝረአ ይገልጹ።

ብመሰረት ሓበሬታ፡ ቋንቋ ስጳኛ ዝዛረቡ
ካብ ቬንዙዌላ፡ ቦሊቭያን ፔሩን ዝኣትዉ
ስደተኛታት፡ ምስ ህዝቢ ቺለ ብመልክዕን
ባህልን ስለዝሰማምዑ፡ ብቐሊሉ ተወሃሂዶም
ክነበሩ ይኽእሉ እዮም። ዓሌት ኣፍሮካሪብያን ዝዀኑ ካብ ሀይቲ ዝስደዱ ግና፡
ብቛንቋን ሕብሪን ዝተፈልዩ ብምዃኖም
ተቐባልነቶም ትሕት ዝበለ እዩ።
ብዘይካ ቺለ ስደተኛታት ዝፈትዉዋ
ካልእ ሃገር ላቲን ኣመሪካ - ኣርጀንቲና፡
ብዙሓት ስደተኛታት ክትቅበል ምጽንሓ
ጸብጻባት የረድኡ።

ኣብ የመን ሓደጋ ሸሮኽ የንጸላሉ
ኣመሪካ፡ ኣብ መንጎ ካናዳን ስዑዲዓረብን ኣብ ዝተፈጥረ ባእሲ ክትሽምግል
ከምዘይትደሊ ምንጭታት ሓቢሮም።
ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ፡
“ክልቲኦም ወገናት፡ ጸገማቶም ባዕላቶም
ክፈትሑ ኣለዎም እምበር ንሕና ከነዐርየሎም
ክጽበዩ የብሎምን” ከምዝበለት ተፈሊጡ።
ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ብሕጊ ዝሕተቱ ዘለዉ
ሰባት ክፍትሑ ካናዳ ደጋጊማ ድሕሪ
ምጽውዓ፡ ስዑዲ-ዓረብ ኣብዚ ቅንያት’ዚ
ንኣምባሳደር ካናዳ ከም ዝሰጐጐትን፡ ኣብ
ካናዳ ዝነበረ ኣምባሳደራ እውን ከም
ዝጸውዐትን ይፍለጥ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስዑዲ-ዓረብ፡
“ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገርና፡ ካብ ካልእ
ሃገር ዝዀነ ትእዛዝ ከም ዘይንቕበል ክፍለጥ
ኣለዎ” ክብል ኣጠንቂቑ።
ኣብ ሪያድ ዝነበረ ኣምባሳደር ካናዳ ኣብ
ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ርእሲ ምውጽኡ፡
ምስ ካናዳ ዝጸንሐ ንግዳዊ ርክባት
ከምዝድስክል ከምእተገብረ ተፈሊጡ።
ኣብ ሪያድ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት

ኤምባሲ ካናዳ፡ ሰመር በደዊ ዝተባህለት ጓልኣንስተይቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታዋ ‘ኣዝዩ ከምዘተሓሳሰቦን’፡ ኩሎም ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ዝርከቡ ሰባት እውን ‘ብህጹጽ’
ክፍትሑ ድልየቱ ምዃኑን፡ ክሓትት
ምቕናዩ እዩ ዝሕበር።
እዚ ስዑዲ-ዓረብ ኣብ ልዕሊ ካናዳ
ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ፡ ናብ ካናዳ ጥራይ
ዝጠመተ ከምዘይኰነ ዝገልጹ ሓበሬታታት፡
ካልኦት ሃገራት እውን ቅድሚ ነቐፌታ
ምስንዛረን ብዛዕባ’ቲ ዘስዕቦ መዘዝ ከስተብህላ
ከምዘድሊ መልእኽቲ ንምሕላፍ ምዃኑ
የረድኡ።
ካናዳ፡ ካብ ግዳም እተእትዎ ነዳዲ እቲ
10 ሚእታዊት ካብ ስዑዲ-ዓረብ ምዃኑን፡
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዓመታዊ ናይ
3 ቢልዮን ዶላር ንግድ ከም ዝካየድን
ጸብጻባት ሓቢሮም።
ብዘይካ ኣመሪካ ሓያሎ ካልኦት መሓዙት
ካናዳ፡ ኣብዚ ምስ ስዑዲ ዓረብ ተፈጢሩ
ዘሎ ምቅሕሓር ምትእትታው ካብ ምግባር
ተቘጢበን ከምዘለዋ ተፈሊጡ።

ተረኛ ፋርማሲ

ዕለት

ፋርማሲ ካቴድራል
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ኣብ የመን ብዝረአ ዘሎ ሕጽረት
ኣገልግሎት ጥዕና፡ እታ ሃገር ካብቲ ናይ
ዓሚ ናብ ዝገደደ ተርእዮ ሕማም ሸሮኽ
ክትወድቕ ከም እትኽእል፡ ንዓለማዊ
ውድብ ጥዕና ዝተወከሱ ምንጭታት
ሓቢሮም።
ህዝቢ ብዋሕዲ መግቢ ኣብ ዝሳቐየሉ ዘሎ
እዋን - ሕማም ሸሮኽ ምስ ዝገሃድ፡ ህይወት

ሰብ ብቐሊሉ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ስለ ዝኽእል፡
ህዝቢ የመን ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝርከብ
እቶም ምንጭታት የረድኡ። ኣብ ዝሓለፋ
ሳምንታት፡ ኣብ ሓያሎ ቦታታት ሓሓሊፉ
ዝተራእየ ሕማም ሸሮኽ ንምቁጽጻር፡ ብኣፍ
ዝውሰድ ክታበት ንኽዕደል ምድላዋት
ይግበር ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ኣብ’ዚ ናይ ክታበት መደብ ዝሳተፉ

ጎደና

ገደና ዶጎሊ 171-65፡ ከባቢ ኣልፈርማዮ ጥቓ እንዳ ኦርሲ ጋራጅ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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- ኣስታት 3000 ሰራሕተኛታት
ተዳልዮም ምህላዎምን፡ ልዕሊ ሓደ ዓመት
ንዝዕድሚኦም ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን
ህጻናት ከምዝኸትቡን ይግለጽ።
ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ዝበሃል ተርእዮ
ኮሌራ - እቲ ዓሚ ኣብ የመን ዝተራእየ ሓደ
ሚልዮን ሰባት ዝለኸፈ ምንባሩ ምንጭታት
ይሕብሩ።
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