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ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን፡ ብስፖርታዊ ንጥፈታት ተዘኪራ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን፡ ‘ሱታፌ
ስንኩላን ኣብ ስፖርት ይሓይል’ ብዝብል
ቴማ፡ ኣብ ኣስመራ ንስንኩላን ብዘሳተፈ
ስፖርታዊ ውድድራት ተዘኪራ።
ኣብቲ ብ1 ታሕሳስ ዝተኻየደ ስነስርዓት፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስቲን
ግንባርን፡ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም
ዲፕሎማሰኛታት፡ ዕዱማት ኣጋይሽን
ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ተመሃሮን ተረኺቦም
ነይሮም።
ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት
ኣቶ ምሕረትኣብ ፍስሃየ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበረ ሱታፌ
ስንኩላን ኣብ ስፖርት ስለዘይተዓቀበ፡
ከም’ቲ ዝድለ ከምዘይማዕበለ ብምጥቃስ፡
ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ፡ ንመሰልን ተሳትፎን
ስንኩላን ኣብ ስፖርታዊ ውድድራት
ዘንጸባርቕ ምዃኑ ገሊጹ።
ንቤት-ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወኪሉ ቃል ዘስመዐ
ሓላፊ ማዕከን ህጻናት (ዩኒሴፍ) ዶክተር
ፕየረ ንጎም ብወገኑ፡ ምስ ስንክልና ዝነብሩ

ስ/ ኤቨን የዕብዮ

ዜጋታት ኣብ ስፖርት ክሳተፉን ማዕረ
ጥዑያት ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ክዋስኡን
ኣገዳስነቱ ንዓኦምን ነቲ ሕብረተሰብን
ዓቢ ምዃኑ ብምሕባር፡ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት፡ ኣብ ጉዳይ ስንክልናን ስንኩላንን
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሩ
ከምዝሰርሕ ኣረጋጊጹ።

ፕረዚደንት ኮሚተ ፓራኦሎምፒክ
ኤርትራ ኣቶ ሃይሉ ኣስፍሃ ድማ፡ ስንኩላን
ከም ዜጋታት ኣብ ኩሉ ንጥፈታት
ንኽሳተፉ ጻዕርታት ይካየድ ከምዘሎ
ብምሕባር፡ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኰሰ
ምትሕብባር ሕብረተሰብን ኩለን ኣካላት
መንግስትን ክዓዝዝ ተላብዩ።

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ስንኩላን ዝተሳተፍዎ
ስፖርታዊ ውድድራት ተኻዪዶምን
ንዕውታት ሽልማት ተዓዲሉን።
ዓመት መጸ 3 ታሕሳስ እትዝከር
ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን፡ ብደረጃ
ዓለም ንመበል 27፡ ኣብ ሃገርና ድማ
ንመበል 23 ግዜኣ’ያ ትዝከር ዘላ።

ኣብ ቻይና ንዝተማህሩ ኤርትራውያን ዝጥርንፍ
ማሕበር ተመስሪቱ
“ማሕበር - ኣብ ቻይና ናይ
ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝተኸታተሉ
ኤርትራውያን”፡ ብ1 ታሕሳስ ኣብ ቀጽሪ
ኤምባሲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና
ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት
ተመስሪቱ።
እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ቻይና
ንዝተማህሩ ኤርትራውያን ዝጥርንፍ
ማሕበር፡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን
ኣብ ትምህርታዊ መዳይ ዝግበር
ምትሕግጋዝ ንምድንፋዕ፡ ንኽልቲአን

ስ/ የማን ኣብርሃ

ሃገራት ዘርብሕ መጽናዕታዊ ጽሑፋት
ንምድራኽን ንምሕጋዝን፡ ከምኡ’ውን
ካልእ ንኽልቲአን ሃገራት ዘርብሕ
ንጥፈታት ንምክያድ ዝዓለመ’ዩ።
እቲ ማሕበር ብተወሳኺ፡ ባህላዊ
መደባት ብምውዳብ ባህላዊ ምትእስሳር
ንምሕያል፡ ትምህርቲ ቋንቋታት ቻይና
ኣብ ኤርትራ ምምዕባል፡ ክለብ ኤርትራቻይና ንምምስራት ምንጣፍ፡ ከምኡ’ውን
ካልኦት ሓባራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም
ንጥፈታት ንምድራኽን ንምትብባዕን

ይሰርሕ።
ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና
ኣብ ኤርትራ ሚስተር ያንግ ዚ ጋንግ ኣብ
ዘስመዖ ቃል፡ ርብዒ ዘመን ዘቚጸረ ወግዓዊ
ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ቻይናን ኤርትራን፡
ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ብዝግበር ዘሎ
ምትእስሳር ይዓቢ ከምዘሎ፡ ምምስራት
ናይ’ዚ ማሕበር ድማ ነዚ ዝምድና ዝያዳ
ድርኺት ከምዝፈጥር ገሊጹ።
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይረክተር
ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ-

ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ድማ፡
ምምስራት ናይ’ዚ ማሕበር፡ ንዝምድና
ክልተአን ሃገራት ዝያዳ ከምዘሐይሎ
ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ብምግላጽ፡ ንኽልቲኡ
ህዝብታት ብዝበለጸ ዘራኽብ ድልድል
ምህናጽ፡ ንኣባላት ማሕበር ዝጽበ ዕማም
ምዃኑ ኣገንዚቡ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ
ትምህርቶም ኣብ ቻይና ካብ ዝተኸታተሉ
ተመሃሮ፡ ተመኲሮኦምን ጦብላሕታኦምን
ኣብ ቻይና ዝገልጽ መደብ ቀሪቡ።

ከረን - ልዕሊ
200 መንእሰያት
ብዝተፈላለየ ሞያ
ሰልጢኖም
ኣብ ከተማ ከረን፡ ብምውህሃድ ሚኒስትሪ
ትምህርቲን ናይ ስራሕ መሻርኽቱን
ብዝተፈላለየ ሞያ ንሽድሽተ ኣዋርሕ
ዝሰልጠኑ 216 መንእሰያት፡ ብ24 ሕዳር
ተመሪቖም።
ኣብ’ቲ ናይ ምረቓ ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊ
ምምሕዳርን ፋይናንስን ሞያዊ መሰልጠኒ
ማእከል ከረን ኣቶ ተስፋብርሃን መሃንሾ፡
እቶም መንእሰያት ብኤለክትሪሲቲ፡ ማእለማ፡
ስራሓት ካይላ፡ ጽባቐ ጸጉሪ-ርእስን ካልእን
ከምዝሰልጠኑ ጠቒሱ፡ ዕላማኡ - ብማሕበራዊ
ጸገማት ትምህርቶም ዘቋረጹ መንእሰያት፡
ብቑዕ ሞያ ቀሲሞም መነባብሮኦም ክመርሑ
ንምሕጋዝ ምዃኑ ሓቢሩ።
ሰልጠንቲ፡ ወርሓዊ 600 ናቕፋ
እናተኸፍሎም
ትምህርቶም
ከም
እተኸታተሉ ብምሕባር ድማ፡ ድሮ
ብዝቐሰምዎ ሞያ ምንጪ ቊጠባዊ እቶቶም
ከረጋግጹ በቒዖም ከምዘለዉ ገሊጹ።
ወኪል ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ዓንስባ ኣቶ መሓመድ-ዑመር ዓብደላ፡
ሰልጠንቲ ዕለታዊ ብድሆታቶም ሰጊሮም
ንዝተመደበሎም
ሞያዊ
ትምህርቲ
ምዝዛሞም ድርብ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም
ብምዝኽኻር፡ መነባብሮኦም ከመሓይሹ
ዘለዎ እምነት ገሊጹ።
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይረክተር
ክፍሊ ትምህርቲ ንዓበይትን ሚድያን
ኣቶ ገብረዝጊ ድማም ድማ፡ ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ ፍልጠት ከም ነጥበ-መቐይሮ
ኣብ ሂወቶም ንክኸውን ብዝለዓለ ክጽዕሩ
ኣዘኻኺርዎም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.80

ዳየሪ

ትብልኒ ኔርኪ ክትኰኒ ኣለኪ።”

የሪ
ዳ ዳየሪ
2
ታሕሳ ስ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ሕልና ኣየወስንን ድዩ
14 ነሓሰ 2018////

ፍትውቲ፡ ሎሚ ሰዓት ኣርባዕተ ነቲ
ተወልዋላይ ዓርከይ “ፍቕሪና ኣብዚ
ኣብቂዑ’ዩ፡” ክብሎ ኢለ ከም ዝቘጸርኩዎን
እተሰምዓኒን ነጊረኪ ነይረ። ንዓኺ
ከይተነግረ ዝተርፍ መዓስ ኣሎኒ ኰይኑ።
ካብ ገዛ ክወጽእ እንከለኹ ቅድሚ
ፍርቂ ሰዓት ቈጸራ’የ ተበጊሰ። እንታይ
ሃዊኹኒ ኣይፈለጥኩን። ካብ ገዛና ርሑቕ
ኣብ ዘይኰነ ሆቴል’የ ቈጺረዮ። ካብ
ካንሸሎ ውጽእ ምስ በልኩ ብዛዕባ ነብሰይን
ክዳነይን ሓሲበ። ኣካውናይ ባህ ኣይበለንን።
ዝጃጃኹ ዘምስለኒ ኰይኑ ተሰመዓኒ። ንዕኡ
ካባይ ንላዕሊ ክብ ዘብል ፍናን ክህሉዎ
የብሉን። ብዅሉ ንገሩ ከምቶ ኣለኒ፣
እንተዘይኰይኑ ሓሳበይ ክገብር ከጽግመኒ
ይኽእል’ዩ። እዋይ ኣነስ … ይቀዘፍ ድኣ!
ከመይ ዝበልኩ ተንኰለኛ’የ? ነዚታት
ከመይ ኢለ ሓሰብኩዎ?
ናብ ገዛ ግምጥል ኢለ ተመለስኩ።
ነብሰይ ተሓጺበን ወላዊለን ጸጕረይ ልክዕ
ከም ንሕጸይ ዝዳለዎ ኣሸዃዂረ፡ ክዳን
ኣብ ምምራጽ ኣተኹ። ኣርማድዮ ከፊተ
ክዳውንተይ ጠመትኩ። እቲ ንቡር ክዳን
ቀዲሙ ኣብ ቅድመይ’ኳ እንተ መጽአ፡
ምሉእ ርእሰምትእምማነይ ዘርኢ ኰይኑ
ኣይተሰመዓንን። ነታ ጸላም ቀምሸይ
ዘኪረያ። እዛ ጸላም ቀምሸይ እጅገኣ
ንፍርቂ ምናተይ ዝሽፍን ሓጺር፡ ንላዕላይ
ደረተይን ዝባነይ ኣህሲሱ ዘርኢ ዓይኒ ዓራት
ዝመስል ሬተሬተ ዘሎዎ’ዩ። ብእግረይ ድማ
ኣብ ፍርቂ ሰለፈይ’ዩ ዝበጽሕ። እታ ምስኣ

////ኣስመራ

እተገዝአት ጫማ’ውን ቀረብኩ። ዓገብኩ
ድማ። ክዳነይ ተኸዲነ ማቲተይ ተለኽየ፡
ጨናይ ነሳኒሰ ተበጊሰ። ድሮ ርብዒ ሰዓት
ካብ ቈጸራይ ኣሕሊፈ ነበርኩ። ሰዓተይ
ክርኢ ሞባይለይ ኣልዕል ምስ ኣበልኩዋ
ግን ከም ዘየጸበኹዎ ፈለጥኩ። “ሓቢብቲ…
ከይድንጕየኪ ምስ ዕስራ ንግበራ፡” ዝብል
መልኽቲ ኣቐዲሙ ልኢኹለይ ጸኒሑ።
ሃተምተም ክብል ሞባይለይ ኣይረኣኹዋን
ወይ’ውን ኣይሰማዕኩዋን። ጽቡቕ ዕድል’ዩ።
ምኽንያቱ ቈጻሪት ባዕለይ ዶንጓይት
ባዕለይ ክኸውን የብለይን። ብዓቢኡ
ንኸምዚ ሒዘዮ ዘለኹ ጕዳይ ኣቐዲመ
ኣብኡ እንተ ጸናሕኩ’ዩ ዘጋድዶ። እዋይ
ኣነስ ብሓቂ ኣይሓልፈለይን’ዩ። ከመይ
ኢለ’የ ተታሓሒዘዮ?
ዕድል ግበሪ ኢሉኒ ቀዲመ ኣብቲ
ቦታ በጻሕኩ። ጽምውን ውስንን ዝበለ
ጣውላ መሪጸ ኮፍ ብምባል ተጸበኹ።
ኣሳሳዪት እግሪ እግረይ መጺኣ እንታይ
ከም እተምጽኣለይ ሓቲታትኒ። ከምቲ
ካልእ ግዜ እንተ ዝዀውን፡ ኣየ’ወ ሓድሽ
ፍቕሪ መወድኢ እኽሊ እንከሎ፡ ንሱ
ክሳዕ ዝመጽእ ‘ሓንሳብ ክጸንሕ’የ ድሓን፡
’ ምበልኩዋ’ሞ ምስ መጽአ ምጠለብኩ
ነይረ። ሕጂ ግን ካልእ እንዲዩ ዘሎ እዚ
ኣየር፡ “ማክያቶ ጅንጅብል ዘሎዋ ማይ ከኣ
ምስኣ፡” በልኩዋ። ከምኣ ስልጥቲ ኣሳሳዪት
ኣየጋጠመንን። ምናልባት ምስዚ ኵነታተይ
ደኣ ዝሰለጠት ኰይኑ ተሰሚዑኒ ከይከውን
እምበር። ነዛ ማክያቶ ብውዕይታ ፊትፊት
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ኣቢለያ፣ ንሳን ሎጎግ ዝብል ዓፍራኣን
ጥዕምቲ ማክያቶ’ያ። ነታ ብኬሪ ማይ
ምዑግ እናኣበልኩ ኣብ ምጽባይ ኣተኹ።
ወደ’ያት ደንጕዩ። 4፡40 ኰይኑ። እንታይ
ከም ዝገብር ክሓስብ ጀሚረ። ጠንጢንኪዮ
ኪዲ ዝብል ሓሳብ መጽኣኒ፣ እዚ ሕማምካ
ከይፈወስካ ምሳኻ ከም ዝቕኒ ምግባር
ኰይኑ ተሰምዓኒ። እሞ ደዊለዶ ከዋርዶ፣
እዚ’ውን እተሸርሸርኩ ከየምስለኒ። ወጺአ
ኰለል ኢለ ክምለሶ፣ ቀዲሙ ኣብኡ
ክጸንሓኒ’ውን የብሉን። እሞ እንታይ ደኣሉ
ዝግበሮ? ዝሓሸ ሓሳብ ኮፍ ኢልካ ምጽባይ
እዩ። ሞባይለይ ከፊተ ሓንቲ ከንብባ
እናበልኩ ወርሒ ገይራ ዝነበረት ጽሕፍቲ
ከፊተ ከንብብ ጀመርኩ።
እታ ኣሳሳዪት ጸጸኒሓ ብጥቓይን
ድሕረይን ትሓልፍ ነይራ። ጸኒሓ ተመሊሳ፡
“እዛ ጸሓይ ዕራርቦ ከይትወቕዓኪዶ
መጋረጃ ክዝርግሖ፡” በለትኒ። ሓንሳእ
ንዓኣ ሓንሳእ ነቲ መጋረጃ ርእየ “ሕራይ
የቐንየለይ፡” በልኩዋ። ክንዲ ሮማን
ሓብተይ ትኸውን’ያ። ብዙሕ እዋን
እዘን ዕብይ ዝበላ ኣሳሰይቲ ምቝሉላት
ኣይኰናን። ይመልኣላ ደኣ’ምበር እዚኣስ
ተፈተወትኒ።
“ኣይትሓዝለይ ከይኰልፈኪ እምበር
ንእሽተይዶ ከዕልለኪ?” በለትኒ።
“እሺ ጸገም የብሉን።”
“ደፋር ኣይትብልኒ’ምበር ከመይ ዓይነት
ጓል ምዃንኪ ብግምት ክነግረኪ ምደለኹ።”
ፍሽኽ በልኩ። ሰብ ከመይ ይግምተኒ
ሳሕቲ ዘሻቕለኒ ጕዳይ ብምዃኑ ጽቡቕ
ኣጋጣሚ ረኺበ። ዓይነይ ኣይሓሰኹን፣
እሞ ኸኣ ካብ ጓል።
“ጽቡቕ፣ ኣነ ኸኣ ብውሽጠይ
ዝሓመኹኺ
ክነገረኪ’የ፡”
በልኩዋ።
ክርትም ኢላ ስሒቓ ኣስሒቓትኒ። እዋይ
ካብ ዘይስሕቕ ከኣ ነዊሕ’የ ገይረ።
“ከመይ ኰንኪ ትስምዕኒ መስለኪ፡
ሓደ ከምዚ ምህርቲ ጓል፡ ካብ ምሁራትን
ርኹባትን ስድራ ዝዓበኺ፡ ጥዕምቲ፡
ሕያወይቲ፡ ሓደ ወይ ሓንቲ ጥራይ መሓዛ
ዘላትኪ ምስ ውሑዳት ጥራይ ትፋለጢ
ኴንኪ ትስምዕኒ፡” በለትኒ ኣብ ገጻ ድንጋጸ
እናተነበበ። ኖን ንሳስ ኣነ’ኳ በዛ ዝገለጸታ
ጠባይ ደንገጽኩ። ከመይ ዓይነት ጓል
ገሚታትኒ ከም ዘላ ተረድኣኒ።
“ብኸመይ ደኣ ከምኡ መሲለኪ?”
“እዋእ ብኸመይ ደኣ … ብኸምዚ
ኣይብልን። ሓደ ከተንብቢ ርእየኪ።
ዳርጋ ኵለን ኣዋልድ ሰብ እንተ ደጕዩወን
ኣብ ሞባይለን ጋለሪ ከፊተን ስእሊ
ይርእያ ወይ ቪድዮ ክሊፕ ይርእያ።
ብሞባይላ ከተንብብ ዝጸንሓትኒ ጓል ናይ
መጀመርታይ ኢኺ። ካልኣይ ነብስኺ’ውን
ምቾት ዝለመደ’ዩ ዝመስል። በዚ ኣፍደገ
ስራሕና ክትሓልፊ ከለኺ ኸኣ ብዙሕ
ግዜ በዛ ቤትሮ እርእየኪ’የ፣ በይንኺ ወይ
ምስ ካልኣይኪ ኢኺ ትሓልፊ። እቲ
ወዲ ኸኣ ኣዝዩ እተፍቅርዮ፡ ዝያዳኡ
ንስኺ ትከናኸንዮ ምሽ ኣለኪ ከምዚ
ዓለመይ ትብልዮ ወዲ ኰይኑ ይስመዓኒ።
ኣዘራርባኺ’ውን ትሑት’ዩ። በቃ ካልእ
ዘይርድኣኒ ኸኣ ይህሉ፡” በለትኒ። ዋው!
ክንዲ’ዚ ትዕዝብቲ፡ እሞ ኸኣ ከየሸገራ
ክንዲኡ ክትብለኒ ኣይተጸበኹን ነይረ።
“እውይ… ነዛ ዝሰኣልኪያ ጓል ክረኽባ
ምደለኹ ነይረ፡” ምስ በልኩዋ ቀዲማትኒ
ካርካር በለት። “ማራ ኣድኒቐኪ።
ንስኺ’ምበር ከመይ ዓይነት ጓል ኢኺ።
ክንዲኡ ኣዳቒቕኪ ንዅሉ ሰብ ትጥምትዮ
ማለት ድዩ?” ሓተትኩዋ።
“እዋእ … እንድዒ ስቕ ኢልኪ ደስ

“ከምዛ ትብልያ ዘለኺ ጓል እንተ ዀይነ
‘ስቕ ኢልኪ ተደንግጽኒ ኔርኪ’ ክትብልኒ
ምሓሸ፡” ምስ በልኩዋ’ውን ስሓቐት።
ስሓቓ ጥዑም’ዩ፣ ኣነ’ውን ሰሓቕኩ።
“ከም ዝሰሓትኩኺ’ኳ ይርድኣኒ ኣሎ፣
ግን ገለዶ ኣይረኸብኩን?” በለትኒ።
“ወዮ ትምህርቲ ንዓይ ምሓሸኒ። ስሕት
ኢለ ህብብ ዝበለት መጽሓፍ ከንብብ
እፍትን’የ። ከምዚ ከንብቦ ዝጸናሕኩ
ቀንጠመንጢ ገሊኦም ‘ሼር’ ዝገበሩኒ ገለ
ኸኣ አንብብ። እንተ እቲ ካብ ምሁራትን
ሃብታማትን ስድራ ዝበልኪዮ ጸዲፍኪ
ኣለኺ። ኣብ ገዛና ጥዕናን ፍቕሪን እየን
ሃብቲና። ክልተ ኣኻልብን ሰለስተ ደማሙን
ከኣ’ባ…፡” ዓው ኢላ ካርካር በለት።
ኣዛርባይ ንዓይ’ውን ተገምጢሉ ኣስሓቐኒ።
ከምዚ ሰብ ከይሰምዓኒ እተሰከፍኩ ናብቲ
ጣውላ ተወቲፈ ኢደይ ናብዚን ናብቲን
እናበልኩ’የ ዝዛረባ ነይረ።
“ነዛ ዝጠቐስኪያ ጓል ልምልምቲ ምዃና
ኣደንጊጻትኒ’ያ። ተራር ጓል’የ ዝፈቱ።
ከምዚ ዝበልኩኺ ኣቦይ ጓል ዓመትን ገለን
እነከለኹ’ዩ ተፈልዩና። ኣርባዕተ ኣዋልድ
ኣደና’ያ ተማዊታ ኣዕብያትና። ምስ ዓበና
ኸኣ ኵልና ሰሪሕና ንኣቱ። ልምልምቲ
ጓል የብልናን። መሓዙት ከኣ ኣሎዋኒ።
ኣጋጣሚ ምስአን ስለ ዘይረኣኽኒ ኢኺ።
ሕያወይቲ ድየ ኣይኰንኩን ኣይፈለጥኩን፣
ግን ኣብ ከኵነታቱ ኣይፍለጥን’ዩ። ናይቲ
ዝበልኪዮ ወዲ’ሞ …፡” ዓይኒ ዓይና
እናረኣኹ ፍሽኽ በልኩዋ።
“ህ!” በለትኒ ኣይትደንጕይኒ ብዘሰምዕ
ኣጣምታ።
“ናቱ ነገር …፡” ዘረባይ ክጅምርን ንሱ
ብማዕጾ ክቕልቀልን ሓደ ኰነ። “ባዕሉ
ይመልሰልኪ መጺኡ እንሃለ፡” በልኩዋ
ናብኣ ቀሪበ ብሕሹዅታ። ጓል ቍሊሕ
ኢላ ልባ መለቘት። ብድድ ኢላ ናብ
ባንኮኣ ከደት። ንሳ እንተ ዘይተጻንሓኒ
ምጠሓርኩዎ ነይረ እንድየ፡ ምስኣ ክስሕቕ
ግን ምዅራይ ረሲዐዮ። ሰላም ክብለኒ ምስ
መጽአ ተንሲአ ኖርማል ስዒመዮ። ኮፍ
ኢለ ነብሰይ ከረጋግእ ነታ ብኬሪ ማይ
ስሒበ ምዕጕ ኣበልኩ። እዛ ጓል ሓሳበይ
በታቲናትለይ ከይትኸውን እናተሰከፍኩ
ስምዒተይን
ሓሳባተይን
ብተብተብ
ክጥርንፍ ጀመርኩ። ዘረባ ክጅምር
ቍሊሕ ኢለ እንተ ጠመትኩዎ ዘይከም
ቀደሙ ጨሓሒሙ፡ ዝፈልጦ ኣከዳድናኡ
ፈሪሱ፡ ከምዚ ኣብ ጸሓይ ወይ ኰለል
ክብል ዝወዓለ ጸሊሙ። ንሱ’ውን ከማይ
ኵሉ ነገረይ ብደቂቕ ዝዕዘቦ ነበረ።
“ድሓን ዲኻ?”
“ሰላም’ዩ፣ ድሓን’የ፡” ኣብ ድምጹ ከም
ቀደሙ ኣሎ። ኣሳሳዪት መጺኣ ጠለቡ
ሓተተት። “ኖእ ክኸይድ’የ ድሓን፣
የቐንየለይ፡” በላ። ጎቦ ዓይና ጥምት
ኣቢላትኒ ግምጥል ኢላ። ደጊመ ድሓን
ምዃኑ ሓተትኩዎ። ዋላ ሓንቲ ከም ዘየለ
ነጊሩ ካብታ ማየይ ሰተየ። ነታ ናይ ማክያቶ
ብኬሪ ከም ጎቦ ገይሩ ረኣያ። እቲ ቡንን
ዓፍራ ናይቲ ጸባን ኣብቲ ብኬሪ ነቒጹ
ናቱ ጽባቐ ይገልጽ ነበረ። “ማክያቶኦም
ጥዕምቲ’ያ ትመስል፡” በለኒ።
“ቅድም ድሓን ምህላውካ ንገረኒ?” ምስ
ኣውጻእኩዋ ተጣዓስኩ። እንታይ ገደሰኒ።
ንነብሰይ በዚኣ እንዲየ ዝጸልኣ።
“ድሓን’የ ኣብ ገዛ ባዕለይ ክከታተሎን
ክፍለዮ ዘይብለይን ስራሕ ኣሎ። ሕጂ
ብኽንደይ ሓይሊ ኣመኽንየ’የ መጺአ።
በቃ ርእይ ኣቢለኪ ክምለስ ኢለ’የ ሓሲበ፡”
መሊሱ ወልዓኒ።
“ካልእ ሕማቕ ዘጋጠመ ነገር የለን?”
ርግጸኛ ንምዃን’ዩ።
“ኖኖ ዋላ ሓንቲ የለን ኣጆኺ። ጥራይ
እዛ ዝብለኪ’ያ።”
“ከምኡ እንተ ዀይኑ ክትከይድ
ትኽእል ኢኻ። ኣነ ቍሩብ ጸኒሐ ንገዛ
ክምለስ’የ፡” በልኩዎ። ክሳዕ ገዛ ከብጽሓኒ
ደልዩ ነይሩ። ብሓጺሩ ክጸንሕ ምዃነይ
ነጊረ ክኸይድ ሓበርኩዎ። ተንሲኡ ኣብ
ግንባረይ ስዒሙ በታ ዝመጽኣ ወጽአ።

ብውሽጠይ ግን ንድድ ኢለ። ብእኡን
ብነብሰይን ሓሪቐ። ካልአይቲ ማክያቶ
ክእዝዝ ናብታ ኣሳሳዪት ምስ ጠመትኩ ንሳ
ኸኣ ዓይና ተኺላ ትሕልወኒ ነበረት። ነታ
ናይ ማክያቶ ብኬሪ ሓፍ ኣቢለ ‘ድገምኒ’
በልኩዋ። ከምታ ዝቐደመት ካልአይቲ
ማክያቶይ ግስም ምስ ኣበልኩዋ ኣሳሳዪት
መጽአት።
“ዋላ ብዛዕባ’ዚ ወዲ ዝበልኩኺ’ውን
ሸትት ኢለያ ምዃነይ ተረዲኡኒ፡
” በለትኒ ስኽፍ እናበለት። ብኸመይ
ዘስምዕ ኣጣምታ ጠመትኩዋ’ሞ፡ “ዘረባኺ
ክሰምዖ’የ ጸኒሐ። ዋላ ስራሕ ይሃሉዎ
ክጸንሕ ዝደለየ’ዩ ዝመስል። ንስኺ ግን
ዳርጋ ሰጒጕኪዮ ኢኺ። በታ ባዕለይ
ዝሓሰብኩኺ እንድየ ፍትው ኣቢለኪ
ነይረ፣ ሕጂ ኸኣ ብኣንጻሩ ክፈትወኪ’የ
መስለኒ፡” በለትኒ እናተፈሸኸት።
“ንዅሉ ኣይተተሃወኺ… ቀዲምካ
ኣይትንኣዶ ድሓር ምሕማዩ ከይጽግመካ
ድዮም ዝብሉ ኣቦታት፡” በልኩዋ ኣነ’ውን
ፍሽኽ እናበልኩ።
“ዘይንሱ እንታይ የዛርበኒ ኣሎ። ግዳ
ብሓቂ ድየ ብዛዕባ’ዚ ወዲ ዘይገመትኩ?”
“ናቱ ርግጸኛ ኰይነ ክዛረብ ኣይክእልን’የ።
ብወገነይ ግን እዚኣ ናይ መወዳእታ
መዓልቲ ስንብታ’ያ ነይራ። ኣብ ከምዚ
ተሃዋኽ ከሎ ግን ክዛረቦ ኣይደለኹን፡
” በልኩዋ። ስንባደኣ ኣብ ገጻ ይርአ
ነይሩ። ካብ ጸጕሪ ርእሰይ ክሳዕ እግረይ
ጠሚታትኒ።
“ተገሪመልኪ። በሊ እቲ ምስ ነብስኺ
ዝሓመኽኒ ንገርኒ፡” ሃንደበት ዕላላ
ጠምዘዘቶ።
“ኣይትሓዝለይ ብዕድመ ካባይ ጽቡቕ
ጌርኪ ትዓብዪኒ ትዀኒ ኢለ እግምት።”
“ዋእ ጽቡቕ ገይረ እምበር ጓለይ’ኳ
ኣይትዅኒ፡” ክልተና ስሓቕና።
“እዘን ብዙሕ ግዜ ዝገጥማኒ ዕብይ
ዝበላ ኣሳሰይቲ ምቝልላት ኣይኰናን።
እቲ ሓሳባት ህይወተን ድዩ ኣብቲ ስራሕ
በጨቕ ዝብለን ኰይኑ ዋላ ካልእ እንድዒ።
ንስኺ ፍልይቲ ገጢምክኒ። ኵሉ ነገርኪ
ንሮማን ሓብተይ ኴንኪ ክትስምዕኒ
ጸኒሕኪ። ሮማን መዓት ጕዳያት ኣብ
ርእሳ እንከሎ ኣብ ገዛና ብዘይካ ምስሓቕን
ምጽዋትን ካልእ ኣይረኣያን’ዩ። ንዓና ኸኣ
ከይተፈለጠና ህይወትና ርጉእ ትገብሮ
ነይራ፡” በልኩዋ።
“ሕጂኸ የላን ድያ?” ሓተትኒ ከም ገለ
ኵን ኢላ።
“ተመርዕያ፡ ሓዳራ ገይራ፡ ሳልሳይ ቈልዓ
ሰኽቲታ ኣላ።”
“ግና ናይዚ ወዲ ነገርሲ…፡” ዘረባ
ከፈተት።
“እዎው… ኣብዚ ማክያቶ መለፋለፊ
ገለ ጌርኪ ኢኺ ኣምጺኽለይ መስለኒ?”
በልኩዋ’ሞ ስሓቐት። ስምና ተላለና። ዳህላክ
ፈታዊት ነብሳ ምዃነይ ነጊረያ። ትዕግስቲ
ፈታዊት ኵሉ ምዃና ድማ ነጊራትኒ።
ኣብ ምኻደይ ናይታ ሓንቲ ማክያቶ
“ናተይ እያ” ኢላ ኣብያትኒ። “በሊ…፡”
በለትኒ ኣብ መወዳእታ፡ “በሊ ትብል ነይራ
ክትብልኒ ኢኺ፡ ገዛኺ ከይኣተኺ ጽንሕኒ
ወይ ጽንሕ ኢልና ንራኽብ ክብለኪ’ዩ።
‘ድሓን ኵን’ ንኽትብልዮ ክንዲ’ዚ ጸቢቕኪ
ከም ዝመጻእኪዮ ከመይ ኢሉ ክሓስብ፡
” በለትኒ።
“በሊ እንተ ኢሉ ጽባሕ መጺአ
ክነግረኪ’የ፡” በልኩዋ። ከምዛ መሓዛይ
ተሰዓዒምና ተፈላለና። ወዮ ተወልዋላይ
ጕዳየይ ኣናዊሑዎ። ኣቐዲመ ንጹር
ቈጸራ ገይረ ከየንዋሕኩ ክትብትቦ’የ።
እንተጸጊሙ ደዊለ ክብሎ’የ። ዘቐንየሉ
ምኽንያት’ኳ የብለይን። ናይ ነብሰይ
ነገር ግን ፍጹም የሕርቐኒ’ዩ ዘሎ። ከምቲ
ትዕግስቲ ዝበለቶ ካብቲ ሆቴል ካልአይቲ
ኣንጎሎ ምስ ከድኩ ደወለ። ዝብሎ ድሮ
ተገሚቱ ካብ ሃለወ እንታይ ኣካሰሮ፣
ኣየልዓልኩዎን። ክሳዕ ንኽውድኣ ቈጸራ
ዝሕዘሉ’ውን ኣየልዕሎን’የ። በቃ።
ዳህላክ - ፈታዊት ነብሳ

ሓዳስ

ኤርትራ

ካ
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መበል 28 ዓመት ቁ.80

ብዝን
ብትን
ሳሮን ሰርጹ

ንኣፍልጦ
፠ ኣብ’ዚ ሎሚ እዋን ብዘሎ
ምዕቡል ሕክምናዊ መሳርሒታትን
ኣገባብ ኣተኣላልያን፡ ቆልዑ ብዋሕዲ
ቪታሚን ይኹን ካልኦት ጸገማት
ክሞቱ ኣይረኣዩን እዮም። ኣብ’ቶም
ጥንታውያን ሕብረተሰብ ግን፡ እዚ
ቀረባት ስለ ዘይነበረ፡ ህጻናት ብብዝሒ

ዓይኒሰብ ክከላኸለሎም ተባሂሉ
ክታብ ይወሃቡ። ካብ ሞት ከም
ዝከላኸለሎም ስለ ዝእመን ከኣ፡
ባንቡላ ሒዞም ከም ዝጐዓዙ ይግበር
ነበረ። ብዘይካ’ዚ ነቶም ኣብ ግዜ
ህጻንነቶም ዝሞቱ ቆልዑ፡ ኣብ
መቓብሮም፡ ብዙሕ ባንቡላታት

ንሞት ክቃልዑ ልሙድ ነበረ።
ንኣብነት ኣብ ጥንታዊት ግብጺ፡ 30
ሚእታዊት ካብ ዝውለዱ ቆልዑ ኣብ
ግዜ ህጻንነቶም’ዮም ዝሞቱ ነይሮም።
ሓደ ቆልዓ ብዘይዝኾነ ሕማም ምስ
ዝዓቢ ድማ ተኣምራታዊ ህጻን
ተባሂዩ ይጽዋዕ ነይሩ። ከም ልሙድ
ኣብ ጥንታዊት ግብጺ ህጻናት፡ ምስ
እኹላት ሰባት ኣይቅበሩን ነይሮም።
ሰድራቤታት፡ ኣብ ከባቢ ገዛኦም
ማለት ኣብ ውሽጢ ካንሸሎኦም
እዮም ዝቐብሩዎም ነይሮም።
ኣደታት፡ ነቶም ብዘይዝኾነ ሕማም
ካብ ዕድመ ህጻንነት ዝወጽኡ፡ ዝኾነ
ጸገም ንኸየጓንፍፎም ብጣዕሚ
እየን ዝከናኸናኦም ነይረን። እዞም
ብጽቡቕ ዝዓበዩ ቆልዑ፡ ካብ

እዮም ዝገብሩሎም ነይሮም። እዚ
ድማ፡ ድሕሪ ሞት ኣብ ዘሎ ሂወት
ክሕልዉዎም ተባሂሉ እዩ። ቁጽሪ
ምዉታን ህጻናት እናበዝሐ ኣብ
ዝመጽኣሉ ዝነበረ እዋን፡ ህጻናት ክሳብ
እግሪ ዝተኽሉ ስም ኣይወጽኦምን
እዩ ነይሩ።
፠ ገለ ገለ ተመራመርቲ ሳይንስ፡
ወርሒ ናይ ገዛእ-ርእሳ ወርሒ
ከም ዘላታ እዮም ዝገልጹ። እታ
ንእሽተይ ወርሒ፡ ኣብ ዙርያ እታ
ዓባይ ወርሒ ከም እትዘውር ከኣ
ይገልጹ። እዚ ማለት ከኣ፡ ኣብ ዙርያ
ምድሪ ትዘውር ማለት እዩ። እዘን
ክልተ ተወዳደርቲ ኣዋርሕ ‘ሳብ
ሙን’ ከምኡ’ውን ‘ሙን ሙን’
ይብሉወን።

ብፍሉይ ኣገባብ
ነብስኻ ኣብ
ምስኣል ዘጋጥሙ
ሓደጋታት
ሰባት ብናይ ገዛእ-ርእሶም ሞባይል
ነብሶም ክስእሉ እንከለዉ፡ ‘ሰልፌ’
ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። እዚ በዘን ናይ
ዘመንና ምዕቡላት ሞባይል ማለት
‘ስማርትፎን’ ዝውሰድ ስእሊ፡ ብሓንቲ
ኢድካ ወይ’ውን ብ‘ሰልፍ ስቲክ’
ተሓጊዝካ ይውሰድ። ኣብ’ዚ ቀረባ
እዋን ዝበዝሐ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ
ኣገባብ ኣሰኣእላ ሰልፌ፡ ኣብ መራኸቢ
ብዙሓን’ውን ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ ኮይኑ
ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት’ውን
ብዙሕ ተጠላብነት ረኺቡ እዩ። ከም’ቲ
ተፈላጥነቱ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ፡ ሰባት
ብዝተፈላለየ መልክዕን ኣብ ዝተፈላለዩ
ቦታታትን ክሰኣሉሉ እዮም ዝረኣዩ።
ገለ ገለ’ውን ኣዝዩ ፍሉይ ስእሊ
ንምውሳድ፡ ኣብ ሓደገኛ ቦታታት
እናኸዱ ይሰኣሉ እዩም። ብዙሓት
ከኣ ንሓደጋ ተቓሊዖም እዮም። እዚ
ተደላይነቱ እናወሰኸ ዝመጽአ ሰልፌ፡
ብእኡ መጠን ድማ ሓደጋኡ ይውስኽ
ኣሎ። ጋዜጣ ‘ፋሚሊ ሜድስን ኤንድ
ፕራይመሪ ኬር’ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡
ካብ ጥቅምቲ 2011 ክሳብ ሕዳር 2017
ዓ.ም. ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ ኣስታት 260
ሰባት ንገዛእ-ነብሶም ክስእሉ ክብሉ ከም
ዝሞቱ ገሊጹ። እዞም ዝስዕቡ ኣዝዮም
ፍሉጣት ሰባት በዚ ሓደጋ’ዚ ሂወቶም
ዝሰኣኑ እዮም።
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ዓመት ጀርመናዊ ቱሪስት፡ ናብ ሓደ
1200 ብራኸ ዘለዎ፡ ዎርልድስ ኢንድ
ኢን ሲሪላካ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጸድፊ
ክትበጽሕ ኢላ ምስ መሓዙታ ከደት።
እዛ ጀርመናዊት መንእሰይ፡ ኣብ’ቲ
ትንፋስ ዘሕጽር ኣጻድፍ፡ ምስ መሓዙታ
ኣዝዩ ፍሉይ ስእሊ ክትሰኣል እያ

ወሲና። ንገዛእ-ርእሳን መሓዙታን ድሕሪ
ምስኣል፡ ተዓንቂፋ ካብ’ዚ ጸድፊ ሸለው
እያ ኢላ። እዚ ኣሰንባዲ ሓደጋ፡ ነቶም
ኣብ’ቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ብርቱዕ ራዕዲ
ፈጢርሎም። ኣብ’ዚ ብዙሓት በጻሕቲ
ዘእንግድ ቦታ፡ ንመጀመሪያ እዋን
ዝጸደፈት እዛ ጀርመናዊት ኣይኮነትን።
ካልኦት ብዙሓት እውን ሂወቶም
ስኢኖም እዮም። ናይ’ዚ ጀርመናዊት
ሬሳ ኸኣ፡ ድሕሪ ሽድሽተ ሰዓታት ናይ
ድልያ ጻዕሪ ኣብ’ቲ ኣጻድፍ ክርከብ
ተኻኢሉ።
፠ ኣብ ጥቅምቲ 2018 - ኣብ ሃገረ
ህንዲ እዩ። ሰለስተ ተመሃሮ ኣብ ኣፍ ሓደ
ቀላይ ዝርከብ ብሰበባ ዝተሸፈነ ከውሒ
ደይቦም ስእሊ ድሕሪ ምውሳዶም፡ ሓደ
ካብኦቶም ሸተት ኢሉ ናብ’ቲ ቀላይ
ኣተወ። እቶም ምስኡ ዝሰኣሉ ዝነበሩ
ክልተ አዕሩኽቱ፡ ንዓኡ ንኸድሕኑ
ደድሕረኡ ናብ’ቲ ቀላይ ሰዓቡ። ኮይኑ
ግን በቲ ኣብቲ ቀላይ ዝነበረ ድበት
ተታሒዞም ክወጽኡ ስለዘይከኣሉ፡
ሰለስቲኦም ጥሒሎም ተረፉ። እዞም
ምስ ኣስታት 51 ዝበጽሑ መማህርቶም
ኣብ ዙረት ዝነበሩ መንእሰያት፡ ስእሊ
ንኽሰኣሉ፡ ሂወቶም ስኢኖም።
፠ ብተመሳሳሊ ኣብ ጥቅምቲ 2018
- ክልተ ሜክሲካውያን መናእሰይ፡ ኣብ
መዕለቢ ነፋሪት ኮይነን ክሰኣላ ክብላ ንሞት
ተቓሊዐን እየን። እዘን 17 ከምኡ’ውን
18 ዝዕድመአን መንእሰያት፡ እታ ኣየር

ወይ ልምዲ. . .

ጥቕስታት ፍቕሪ

ምኽባር ግዜ
ዓበይቲ
ሰባት፡
ኣኽበርቲ
ግዜ ንኽንከውን ወትሩ እዮም
ዝመኽሩና። ኣብ ግዜና ምስ
ዘይንርከብ እውን ክገንሑና
ይረኣዩ። ብተወሳኺ፡ ግዜ ኣኽቢርካ
ንኽትበሃል፡ 10 ደቒቕ ቅድሚ
ቆጸራኻ ክትመጽእ ከም ዘለካ እዩ
ዝንገር። ዓበይቲ ሰባት፡ ብሕልፊ
ከም ቃለ-መሕተት ኣብ ዝኣመሰሉ
ኣገስቲ ጉዳያት፡ ቅድሚ ቆጸራኦም
ክርከቡ ይረኣዩ። ንሕና መንእሰያትከ
ከመይ ኢና?
ኣብ ታንዛንያ ‘ሰዓታት ቆጸራኻ
ምኽባር ከም ዘይኣኽብሮት እዩ
ዝቝጸር’ ክበሃል እንተ ትሰምዑስ
እንታይ ምበልኩም? ኣብ’ዛ ሃገር፡
እቲ ትሑትን ስነ-ስርዓት ዘለዎን

ዝበሃል ሰብ፡ ካብ ቆጸራኡ 1530 ደቓይቕ ደንጉዩ ይመጽእ።
እዚ ኩነት ምስ ኩነታት እታ ሃገር
ክኸውን ከም ዝኽእል ከኣ ይዝረብ።
ዝበዝሑ ሰባት እኹል ኣገልግሎት
ናይ መጐዓዝያ ስለ ዘይረኽቡ፡ ቆጸራ
ዘይምኽባር ምኽንያታዊ ይመስል።
እዚ ዋላ’ኳ ኣብ’ቶም ደቂ ዓዲ
ቅቡል እንተኾነ፡ ንጋሻ ግን ስርዓት
ዘይብሉ ምዃኑ ኣይተርፎን። ኣብ
ሜክሲኮ፡ ብፍላይ ኣብ ግብጃ ወይ
ኣኼባ ካብ ቆጸራኻ ምድንጓይ ከም
ፋሽን ኮይኑ ይርከብ። ዋላ ዕዱማት
ኣብ ግቡእ ሰዓቶም እንተተረኽቡ፡
ኣአንገድቲ ተቐሪቦም ስለ ዘይጸንሑ፡
መብዛሕትኡ ሰብ ደንጒኻ ምምጻእ
ከም ኣማራጺ ይወስዶ።

ቅድሚ ምዕላባ ኣብ’ቲ ቦታ ክሰኣላ ስለ
ዝወሰና፡ ኣቐዲመን እየን ኣብ’ቲ ቦታ
ተረኺበን። ነፋሪት ጉዕዞኣ ወዲኣ ኣብ’ቲ
መዓርፎ ነፈርቲ መንኮርኮራ ኣንበረት።
እዘን ኣዋልድ ኣብ’ቲ ቀንዲ ጽርግያ ከም
ዝነበራ ኣይፈለጣን። ኣብ’ቲ መዕርፎ
ነፈርቲ ክትሽክርከር ከላ ኸኣ፡ ነተን ኣብ
ቦታኣ ደው ኢለን ዝነበራ ኣዋልድ፡
ብኣኽናፋ ዘቢጣ ንሞት ሂባተን።
፠ ኣብ ግንቦት 2018 - ሓደ መራሒ
ናይ ጽዕነት መኪና፡ ምስ ድቢ ክሰኣል
ክብል ሂወቱ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑዋ።
እዚ ፕራብሁ ብሃታራ ዝተባህለ ሰብኣይ፡
ኣብ ምብራቕ ህንዲ’ዩ እዚ ሓደጋ
ኣጋጢሙዎ። እዚ ሰብኣይ ኣብ መንገዲ
እናተጓዕዘ እንከሎ፡ ሓደ ተሃሪሙ ኣብ
መሬት ኣሳፊሑ ዝነበረ ድቢ ረኣየ’ሞ፡
እታ እዋን ስእሊ ንኽወስድ ጽብቕቲ
ኣጋጣሚ ክትከውን ትኽእል እያ
ኢሉ ስለ ዝሓሰበ፡ ናብ’ቲ ድቢ ቅርብ
ኢሉ ንኽሰኣል ተዋደደ። እቲ ተሃሪሙ
ዝነበረ ድቢ እምበኣር፡ ብኡ ንብኡ ነቲ
ሰብኣይ ብኸቢድ ሃሪሙ ክሳብ ሞት
ኣብጺሑዎ። እዚ ሰብኣይ፡ ቪድዮኡ
ወሊዑ ብምንባሩ ድማ፡ ግዳይ ክኸውን
ከሎ ካሜራኡ ኣልዒላቶ። እቲ ድቢ
ከጥቅዖ እንከሎ ኸኣ፡ ብንጹር ክረአ
ተኻኢሉ። ብኣጋጣሚ ኣብ’ቲ ከባቢ
ዝነበረ ከልቢ ስለ ዝረኣዮ፡ ከድሕኖ
ብዙሕ’ኳ እንተፈተነ እቲ ሰብኣይ ግን
ሂወቱ ክትተርፍ ኣይከኣለትን። ብሃታራ፡
ኣብ’ቲ ከባቢ ክሰኣሉ ክብሉ ካብ ዝሞቱ
ሰባት መበል ሳልሳይ እዩ። እቶም
ቅድመኡ ዝሞቱ ክልተ ሰባት፡ ምስ
ሓራምዝ ክሰኣሉ ክብሉ እዮም ሂወቶም
ሓሊፋ።

* እቲ ዝበለጸ ናይ ፍቕሪ
መረጋገጺ፡ እምነት እዩ።
ጆይስ ብራዘርስ
* ከተፍቅርን ክትዕወትን እቲ
ዝበለጸ ነገር እዩ። ከተፍቅርን
ክትሰዓርን
እቲ
ካልኣይ
ዝበለጸ።
ዊልያም ታከራይ
ክንበልዕ እንከለና፡ መግቢ ንኸይነትርፍ
ንእዘዝ ንኸውን ኢና። እዚ ድማ
ምናልባት ካብ ዓቕሚ ወይ ድማ እኽሊ
ንኸይባኽን ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል።
ይኹን ደኣ’ምበር፡ ኣብ ገለ ህዝብታት፡
ዝቐረብካዮ መግቢ ሕንስስ ኣቢልካ
እንተ ወዲእካዮ ከደንቖም ይረአ። ኣብ
ፍሊፒንስ፡ ሰሜን ኣፍሪቃን ገለ ዞባታት
ቻይናን፡ ኣብ ብያትኻ ዝተቐረበ መግቢ
ኣጽርይ ኣቢልካ በሊዕካዩ እንተ ርእዮም፡

መግቢ ይውስኹኻ። “ኣይጸገበን”
ኢሎም ይሓስቡ ግዲ ኰይኖም!! ኣብ
ሰሜን ኣፍሪቃ፡ ወላ’ኳ ‘ጸጊበ እየ ኣይደልይን እየ’ እንተበልካ፡ ተቐባሊ
ጋሻ ግድን መግቢ ይውስኸካ። ነቲ
ዝተወሰኸልካ እንተ ወዲእካዮ እውን፡
መሊሱ ይውስኸካ። ካብ’ዚ ንኽትገላገል
ዘለካ ኣማራጺ እምበኣር፡ ኣብ ብያትኻ
ንእሽተይ መግቢ ምግዳፍ እዩ። በዚ
ድማ ከም ዝጸገብካ ይምስከረልካ።

* ብኻልእ ሰብ ኣጸቢቕካ
ክትፍቀር ሓይሊ ይህበካ፡
ንኻልእ ሰብ ኣጸቢቕካ ምፍቃር
ከኣ ትብዓት ይህበካ።
ላ ኦጹ

ምንጪ፥ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት
ሳልሕ ስዒድ (ቡንቲ)
ጾሮና

ሓዳስ

ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ

ደቂ-ሰብ ምሉእ ጥዕና ክውንኑ፡
ብቐዳምነት ጽሬቱ ኣብ ዝተሓለወ
ኣከባቢ/ከባቢ ክነብሩ ይግባእ። ኣብ
ዕለታዊ ንጥፈታት፡ ጽሬት ምስ ብዙሕ
መዳይ ህይወትና ዝምድና ኣለዎ። ሰባት
ብሰንኪ ድምር ጸገማት፡ ኣብ ዘይውሑስ
ከባቢ ዝነብሩ እንተ ዀይኖም፡ ብቐጻሊ
ግዳይ ናይ ዝተፈላለየ ሕማም ወይ ሞት
ይዀኑ። ብሰሩ ኣብ ማሕበረ-ቁጠባዊ
ዕብየት ስድራ-ቤትን ሃገርን ዓቢ ብድሆ
ስለ ዝኽሰት፡ ንገስጋስ ብምሕናቕ ናብ
ድኽነትን ሽግርን ይሸምም።
ኣገልግሎት ቀረብ ዝስተ ማይ ጽሬቱ
ዝተሓለወ እንተ ዘይኰይኑ፡ ኣብ ጥዕና
ሰባት ዝህልዎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ንምግማቱ
ዘጸግም ኣይኰነን። ንኣብነት፡ ኣብ
ሕብረተ-ሰብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ይላባዕ። ከም ሳዕቤኑ፡ ብዙሓት ዜጋታት
ብፍላይ ህጻናት ይቕዘፉ። ካብ’ዚ
ዝተበገሰ’ውን፡ ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት
ኣዝዩ ከቢድ ክሳራ የጋጥም። ብዘይካ’ዚ፡
ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ህይወታውያን
ተመሳሳሊ ሃስያ ይኽሰት። ስለ’ዚ፡
ጽሬት ካብ’ቲ ብቐዳምነት ክረጋገጽ
ዘለዎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እዩ።
ኣብዚ ዓንቀጽ’ዚ፡ ብዛዕባ ኣገዳስነት
ምጥቃም ዓይኒ-ምድሪ ከነተኩር ኢና።
ኣብ ጥዕና ሰባት ጽሬቱ ዘይተሓለወን
ዘይውሑሱን ዓይኒ-ምድሪ ዝህልዎ
ኣሉታዊ ሽነኽ ልዑል እዩ። ብሰሩ
ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዓለም ዕለታዊ
ብዙሓት ህጻናት ንዝተፈላለየ ሽግር
ይቃልዑ፡ ካብ ትምህርቶም ይዕንቀፉን
ክሳብ ሞት እውን ይበጽሑን። ስለዚ
ነቲ ከቢድ ዕንወት ንምጉዳል፡ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ንዕለት 19 ሕዳር፡
ዓለማዊ ምጥቃም ዓይኒ-ምድሪ ኢሉ
ብምስያም፡ ኣብ’ታ ዕለት በብዓይነቶም
ንጥፈታት የካይድ።
ኣብ’ታ ዕለት፡ ንጽህና ኣከባቢ
ንምሕላው ኣበየ ቦታኡ ስጒምትታት
ንምጽዳቕን ንምትግባርን ጻዕርታት
ይካየድ። ብተወሳኺ’ውን፡ ብዛዕባ ረብሓ
ኣጠቓቕማ ዓይኒ-ምድሪ ዝምልከት
ሓበሬታ ይመሓላለፍ። ንዝካየዱ
ምንቅስቓሳት ብሰፊሑ ምትብባዕ
ይግበረሎም። ኣብ ምዕዋት ዝተሓንጸጹ
መደባት ኣገደስቲ ውሳነ ብምውሳድ፡
ብዝያዳ ይስራሕ።
ብውድብ ጥዕና ዓለምን ማዕከን
ህጻናት ሕቡራት ሃገራትን ዝወጸ
ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ፡ ካብ ጠቕላላ
ብዝሒ ህዝቢ ዓለም፡ 60% - ማለት
4.5 ቢልዮን ኣገልግሎት ዓይኒምድሪ ኣብ ከባቢኦም የብሎምን።
ካብዚ’ኦም ውሑዳት ዋላ ዓይኒ-ምድሪ
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መበል 28 ዓመት ቁ.80
ኣብ ከባቢኦም ክረኽቡ እንተኸኣሉ፡
ድሕነቱን ጽሬቱን ዘይተሓለወ እዩ።
ከምኡ’ውን፡ ኣስታት 862 ሚልዮን
ህዝቢ፡ ኣብ ቃልዕ ቦታ ዓይኒ-ምድሪ
ክጥቀም ይግደድ።
ብተወሳኺ፡ ሓደ ርብዒ ካብ ኣብያተትምህርቲ ዓለምና፡ ኣብ ዝድኰናሉ
ቀጽሪ ዓይኒ-ምድሪ ስለ ዘይርከቦ፡
ተማሃሮ ንዝተፈላለየ ጸገም ይቃልዑ።
ኣስታት 900 ሚልዮን ተማሃሮ፡ ዋላ
ነቲ ኣገልግሎት እንተ ረኸቡ፡ ድሕሪ
ምጥቃም ዓይኒ-ምድሪ ግን መሕጸቢ
ኢድ ስለ ዘይተዋደደሎም፡ ብዝተፈላለዩ
ሕማማት ክልከፉ ልዑል ተኽእሎ
ኣሎ።
ኣብ ኣገዳስነት ዓይኒ-ምድሪ፡ ኲሉ
ዜጋ እኹል ንቕሓት ክህልዎ ይግባእ።
እቲ ምንታይ፡ እቲ ኣገልግሎት ኣብ
ጥዕና ሰባት ቀጥታዊ ጽልዋ ስለዘለዎ።
ስለዚ፡ ፈለማ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ዕለታዊ
መነባብሮኡ ንኣድላይነቱ ብግቡእ
ብምግንዛብ፡ ኣብ ቀጽሪ ቤቱ ወይ
ከባቢኡ ዓይኒ ምድሪ ንኽሃንጽ ናይ
ገዛእ ርእሱ ተበግሶ ክህሉ የድሊ።
ካብ’ዚ ምርኲስ ብምግባር፡ ኲሉ ዜጋ
ጻዕሩ ክንዮ ከባብያዊ ዝርጋሐ፡ ናብ
መላእ ዓለም ንኸስፋሕፍሕ ሓለፍነት
ከም ዘለዎ ክርዳእ ኣለዎ። ምኽንያቱ፡
ኣሉታዊ ሳዕቤኑ፡ ነታ ፈራዪት ኣካል
ዝዀነት ጓል-ኣንስተይትን ተስፋ
ጽባሕ ዝዀኑ ቈልዑን ብቐዳምነት ስለ
ዘጥቅዕ።
ምምስራት ዓይኒ-ምድሪ፡ ምህናጽ
ውሑስ ከባቢ እዩ። ምውናን ብቑዕን
ምዕሩይን ኣገልግሎት፡ ኣብ ዕብየት
ሓንቲ ከተማ ከም መዐየሪ ረቛሒ
ክረአ ይከኣል። ምእንቲ’ዚ፡ ጽሩይን
ንጹህን ኣከባቢ ኣብ ቱሪዝማዊ ዕብየት
ኣገዳሲ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብተወሳኺ
እውን፡ ኣብ ኵሉ መዳያዊ ምንቅስቓስ፡
ጥጡሕ ዓይኒ-ምድሪ ብቐዳምነት
ክረጋገጽ ስለ ዘለዎ፡ ኣብ ከተማታትን
ሓውሲ ከተማታትን ዳርጋ ደሓን
ዝዀነ ዝርጋሐ ይረአ - ሽሕ’ኳ ኣብ
ገለ ከባቢታት፡ ቀጻልነትን ውሕስነትን
ዘይብሉ እንተኾነ።
ዝርጋሐ ዓይኒ-ምድሪ ኣብ ገጠራት
ግን ሰፊሕ ኣይኰነን። ኣብ ርሑቕ
ከባቢታት ዝነብሩ ሕብረተ-ሰባት፡ እኹል
ንቕሓት ኣብ ረብሓን ኣጠቓቕማን ስለ
ዘይብሎም፡ ንኣዴታት ብተደጋጋሚ
ማሕበራዊ
ጸገም
የጋጥመን።
ህጻናት’ውን፡ መፍቶ ዝተፈላለዩ
ሕማማት ይዀኑ። ምዕቡል ዘመን
ሓበሬታን ቴክኖሎጅን እኳ ተበጺሑ
እንተሎ፡ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዓለም
ግን፡ ኣብ መሰረታዊ ጠለባት ደቂ-ሰብ
ገና ስድሪ ኣይሰጎመን ዘሎ። ስለ’ዚ፡

ኣገዳስነት ዓይኒ-ምድሪ

ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ኣገልግሎት
ዓሚቝ ፍልጠትን ንቕሓትን ንኽዓቢ፡
ብመገዲ መራኸቢ ብዙሃንን ካልእ
መራኸቢ ድንድልን ጽዑቕ ጐስጓስ
ክካየድ ይግባእ።
ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት፡ ኣገልግሎት
ዓይኒ-ምድሪ ተዋዲዱ እንከብቅዕ፡ ካብ
ምጥቃሙ ዝሓንገዱ ሕብረተ-ሰብ እውን
ኣለዉ። እቲ ኣገልግሎት ብመንግስታዊ
ወይ ብሕታዊ ትካል ክምስረት እንከሎ፡
ብዛዕባኡ እኹል ሓበሬታ ስለ ዘይወሃብ፡
ድሕሪ ምህናጽ እቶም ሕብረተ-ሰብ
ካብ’ቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝጥቀሙሉ
ልምዲ ምንቕ ከይበሉ ይቕጽሉ። እቲ
ዝምልከቶ ኣካል ብቑዕ ጭብጥታት
ዘለዎ ሓሳብ ብምቕራብ፡ ተወቒሩ
ንዘሎ ልምዲ ንምውጋድ ልዑል ጻዕሪ
ከካይድ ኣለዎ። እቲ ዝበሃል ዘሎ ክፋል
ሕብረተሰብ እውን፡ ንዝተቐረበሉ
ኣገልግሎት - ረብሓኡ ተገንዚቡ፡ ኣብ
መዓላ ክውዕሎ ይግባእ።
ኣብ ጥዕናዊ ዕቃበ፡ ምህናጽ ዓይኒምድሪ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ። ብሰንኪ
ዘይውሑስ ኣከባብን ዓይኒ-ምድርን፡
ኣብ ጥዕና ደቂ ሰብ ብቐጻሊ እዩ ሃስያ
ዝወርድ። ከም ውጽኣት፡ ዓሶ፡ ሽሮኽን
ካልኦት ሕማማትን ካብ’ቶም ብቐዳምነት
ዝጥቀሱ እዮም። ሳሕቲ’ውን፡ ቱቦታት
ረሳሕ ፈሳሲ ምስ ጽሩይ ማይ ስለ
ዝሕወስ፡ ኣብ ጥዕና ህይወታውያንን
ኣከባብን ከቢድ ዕንወት የኸትል እዩ።
ከም ሳዕቤኑ፡ ዕለታዊ፡ ኣእላፍ ዜጋታት
ንሞትን ስቅያትን ይቃልዑ። ስለ’ዚ፡ ነዚ
ንምጉዳል ምህናጽ ዓይኒ-ምድሪ ኣብ
ቀጽሪ ቤት ጥራይ ከይተሓጽረ፡ ኣብ
ህዝባዊ ቦታታት ብምህናጽ፡ ብዙሓት

ማሕበራዊ ጸገማት ዘላቒ ፍታሕ
ክረኽቡ ይኽእሉ።
ንሓለዋ ንጽህና ኣከባቢ ካብ ዘተኰሩ
ሽዱሽተ ሽቶታት ዘላቒ ምዕባለ ሓደ፡
ኣብ 2030 ምዕሩይ ኣገልግሎትን
ምሕደራ ዓይኒ-ምድሪን፡ ኣብ ኲሉ
ከባቢታት ንምውዳድ ዝዓለመ ውጥን
ተሓንጺጹ ይርከብ። እቲ ሰፊሩ ዘሎ
ሸቶ ኣብ ዝተወጠነሉ ገደብ ግዜ
ክዕመም እንተ ዘይክኢሉ፡ ዝተወሳሰበ
ሳዕቤን ስለዝህልዎ፡ ንምዕዋቱ ሓያል
ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ።
ዓይኒ-ምድሪ ካብ ዘይምጥቃም
ዝኽሰት ሳዕቤናት ብኣሃዝ ምስ
እንምልከት፦
1. ሎሚ ኣስታት ርብዒ ካብ ብዝሒ
ህዝቢ ዓለም፡ ኣገልግሎት ዓይኒምድሪ የብሉን። 1 ቢልዮን ህዝቢ
ኣብ ቃልዕ ቦታ ይጥቀም። ብሰንኩ
ኣዝዩ ዝተተሓሓዘ ከባብያዊ ዕንወት
ስለዝወርድ፡ ኣብ ጥዕና ሰባት ከቢድ
ክሳራ የጋጥም።
2. ንትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት
ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ ንሞት ካብ
ዘቃልዑ ሕማማት ብኻልኣይ ደረጃ
ዝስራዕ፡ ውጽኣት እዩ። እቲ ሕማም
ብሰንኪ ዘይውሑስ ኣከባብን ጽሩይ
ማይን የጋጥም። ከምኡ’ውን፡ ተመሳሳሊ
ተርእዮ ብዘይ ውሑስ ዓይኒ-ምድሪ
ይኽሰት።
3. ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ
ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ብሰንኪ ኣብ ቃልዕ
ቦታ ዓይኒ-ምድሪ ምጥቃም፡ ኣስታት
6 ሽሕ ህጻናት መዓልታዊ ብውጽኣት
ህይወቶም ይስእኑ።
4. ኣብ ሰሜን ኤስያ ጥራይ፡ ዛጊት
ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ጽሬቱ ኣብ
ዘይተሓለወ ከባቢ ደገ ይወጹ። ኣስታት
675 ሚልዮን ህዝቢ፡ ኣብ ቅሉዕ ቦታ
ይግልገሉ። እዚ ካብ ዝዀነ ካልእ ቦታ
ናይ’ዛ ምድሪ፡ ብሰፊሑ ኣብ’ቲ ከባቢ
ገኒኑ ይረአ።
5. ድሕሪ ምጥቃም ዓይኒ-ምድሪ፡
ብግቡእ ኣእዳውካ ብማይን ሳምናን
ምሕጻብ፡ ንሕማም ውጽኣትን ነድሪ
ሳንቡእን ብዓቢ ኣሃዝ ከጉድሎ ይኽእል።
ብቐጻሊ ድሕሪ ሽቓቕ ኣእዳውካ
ብማይን ሳምናን ትሕጸብ እንተ
ዄንካ፡ ብ47% ንውጽኣት ካብ ዘቃልዕ
ተኽእሎታት ይጎድል። እንተዀነ፡
መጽናዕታዊ ጸብጻብ ከም ዘነጽሮ፡ ዛጊት
19% ጥራይ እዮም ድሕሪ ዓይኒምድሪ ኣእዳዎም ዝሕጸቡ። እዞም
ዝተጠቕሱ ሕማማት፡ ብስንኪ ጽሬት

ዘጋጥሙ ኰይኖም፡ ዓመታዊ ኣስታት
1.7 ሚልዮን ህጻናት ይቕዘፉ።
6. ኣብ ሃገረ ህንዲ፡ ኣስታት 550
ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ቃልዕ ቦታ ቀልቀል/
ደገ ይወጹ። ብኸምኡ ኣገባብ ካብ
ዝግልገሉ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም፡ ነቲ ልዕሊ
ፍርቂ ኣሃዝ ዝሽፍን’ዩ። ከም ሳዕቤኑ፡
ዓመታዊ 188,000 ትሕቲ ሓሙሽተ
ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ ብውጽኣት
ይሞቱ።
ብመገዲ ዳግመ-ምምስራሕ፡ ብዙሕ
ዓይነት ንብረት ዳግም ኣብ መዓላ
ክውዕል ይረአ ኣሎ። ከም ውጽኢቱ፡
ንዝሃልኽ ጸዓት ጉልበት ሰራሕተኛታትን
ንዋትን ብኸፊል ብምጉዳል፡ ጥበብ
ብዝተሓወሶ ኣገባብ ብዙሕ ፍርያት
ይቐርብ ኣሎ። ከምኡ’ውን፡ ብሰንኪ
ዘይውሑስ ኣገባብ ኣብ ምድራውን
ማያውን ኣካል ዝድርበ ጐሓፍ፡ ዳግም
ብምእካብ ንዝተፈላለየ መዓላ ከገልግል
ይኽእል። ንኣብነት፡ መስብሒ መሬት
ዘገልግል ድዅዒ ክምስራሕ ይከኣል።
ኣብ መዓላ ዝወዓለ ረሳሕ ፈሳሲ ከም
እንደገና ንሕርሻዊ ኣገልግሎት ክጠቅም
እውን ይኽእል። ኣብ ኵሉ ኵርናዕ ካብ
ዝፈስስ ረሳሕ ማይ፡ እቲ 80% ዳግም
ኣብ መዓላ ከይወዓለ ይባኽን።
ዓለማዊ ምጥቃም ዓይኒ-ምድሪ፡
ኣብ 2001 ብዓለማዊ ውድብ ዓይኒምድሪ ወግዓዊት ኮይና። ድሕሪ 12
ዓመት ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ ነታ ዕለት ብዕሊ
ኣጽዲቑዋ። ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ
ዝካየድ ጻዕርታት፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት
ኣብ 42 ሃገራት በብዓይነቱ መደባት
ተኣንጊዱ። ንኣብነት፡ ሓበራዊ ጉያ፡
ምጽራይ ዓይኒ-ምድሪ፡ ካርኒቫልን ካልእ
ስፖርታዊ ንጥፈታትን ብዝተፈላለዩ
ኣገባባት ተኻዪዶም። ብዘይካ’ዚ፡
መንግስታውያንን
ብሕታውያንን
ትካላት፡ ንቕሓት ሕብረት-ሰብ ኣብ
ሓለዋ ንጹህ ኣከባቢ ንምዕባይን ንዘለዎ
ብድሆታት መፍትሒ ንምንዳይን፡
ብልዑል ጠመተ ኣብ ምስራሕ
ይርከባ።
ብተወሳኺ፡ ዓበይቲ ውድባት ኣብ ኵሉ
ኵርናዓት ዓለም ንዝካየዱ ንጥፈታት፡
ንእወታውን ኣሉታውን ጽልዋኡ እዋናዊ
ጸብጻብ የቕርባ። ከምኡ’ውን፡ ውሑስ
ኣከባቢ ንምህናጽ ጻዕርታት ዘካይዱ ኣካላት፡
ንዅሉ ህዝቢ ዘገልግል እዋናዊ ሓበሬታ
ንምትሕላላፍ፡ ብመገዲ ዝተፈላለያ
መርበባት ሓበሬታ ትምህርታዊ ጽሑፋት
ይዝርግሑ ኣለዉ።
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ŶȓňþŖ ƆŘ ƱćĖŚ ƫȣȲ
ŶĜȞĚĉƶƖƧŶŋŘƎŚǉö
ƆƓ ƆŶŕ ƢƭôŚȲ ĜȞĚĉ
ƶĜęāõ ĉŞƆ ŋŘ ǦŶ
ƎŚĔƎŊ ƄǆƉƄôŚŶȳ ĉĤŚ
ƏǆŲŴŊǉįĉġŕĄôĜŚȲ
ƆśĉǉįƌŊŗŴǆƶÿôȞ
ǦƵ Ŷ÷Ưö ŕǾųĿĉŶ
ȞĖĂĉŶȎŶýƥȳ

ÿǉ ƆƥŶȲ ÿŶŗ ƱćĖŚ
ƫȣƄŊÿǉĉƯȑǊƶƄƖô
ǦėŚŴǆĄĤ÷ĜȞėĜĖÿ
ĉġƎùŕǉįŊĜ÷ĉŚűŊę
űŅĔŚȳ ÿǉ ĉĤŚ ıǎĆ
ĉǎįĢĉ Ŷǉį ƉĉƳ
Ņôśĉȳ
ÏƉĉƳ ƆŚęƆǆƨȲ ƆƳ
ĜȞęŴ ĜĖāŴõ ƱôŴ ǦėŚ
ĄĤ÷Ȳ ƆƥŶ ĉĺėȏ ġô
ƶƄƖô ȓňā ŶǦò Ɔŗ
ƥŶƂ ƎŀęȔ ƃõ ƎĄȓƆ
ƆǂȳġôƳƌŊŊāǞŴƌùƆ
ĜȞę ƎŶǉö ƄôŴȳ ġôƳ
ȓňā ŶǦò ƄƆƴŶƊĉŶ
ƄƬŶŚƗĉŶƉȠŚƊĉƄŊƳ
ǦėŚ ƶǦŅę ĉŶıġļġ
ŊǉĮľ ŕƖŘŕùƨ ƆĊȲ
ĉĤŚ ĉġ ĄȑƗ Ɗ÷ÍŘ
ƶĔƄƗćŶƶĜćƯƊćŶƆęǆ
ĭȓęƄŇùƊĉŚűǦĕųȳÐ
ŶȓňþŖ ƆŘ ƱćĖŚ ƫȣȲ
ŅĔƙ ƢȠė ƧƬ÷ ĉĤŚ
ŶĜȞė ĉġ ŕĄùĜŚȲ ǉį
ŊƲāŕĤǣĚĉŶŕǾųĿĉŶ
ȎŶāƥȳ
ÏĜĆƯƋ ćć úĆ ŶǦò
Ɔŗ ƥŴ ƆƳ ǦėŚ ƊűŘŚ
ǦėŖƎȞùǻĉġǉĭĄȐƂ
űǆĕȳŶǉĭǎćȲÌƆƳǦėŚ
ƆƥŶ ĉńėȏ ƄƘõ ġô
ƱúȲ ȓňā ŶǦò ƶāǢƲŴ
ǧĔňŊŗ ȎƤƯŴ ƎŶĲęȔ
ƃŴȲÍ ƃùƨĉȳ ġôƳȲ ǦƵ
ƉǆƢĜǎŴ āǛ āǛȲ űƳ
ŋŘŴ ǡǋȣŴ ƎŶƉǆǎ ƄôŴȲ
Ð Ŋĉňù Ɔŗ ƥŴ ĄȐƂ
ĉŶňĕŶ Ƅƶǂ ƱĜƎȣ ƱĔň
ƉĉƶŕƴĔŅŶűǡęƥȳ

ƆŘ ƄǋƇĉ Ɗõ Ɔŗ
ǉį ƆŴŕǾűĺ ƶűǡęƥ
ŊñǎƄŚŶ ƎŚĜĉưĉ ǎāĖ
ĉȓŴāȲ ÏƄǟƗĉ ƆƳ
ƶűǡęƊĉų  Ƣôÿǉ ƱĜƎȣ
űǡęƄǆĔƖŊƊõŶȳƆŶŕƜű
ǦŶ ǉÿŶ ȓňā ƄŶǣì Ƅű
ŶĜȞęŴ ƶƖƧŶ ŋŘ Ǝǉö
ƎƖǆǎ Ɔǁ ƆĊȲ ŶġƗĉ
ǦŶ ƉǆŕǾűľƊĉ ƄŊƳ
ǦėŚ ƶǦŅę ĉŶıġļġ
ĉƎŚŘùƊĉ ĬȓõȲÐ ǎāĖ
ĉň÷ȲŶĜôġŗƇĉǉįŊƶǦňƆ
ƄǎĖėȲűŗȃŶĬśĉƉĔğġƯ

ÿǉǦƵƄŊÿǉƭǋȲƴñė
ƶŕňñôŚŕćïĖŚűŅĔŚȳŶğ
ƄŊ ŚĉñęŘ ŊƲā ƯƧŚŗ
ƄǆűŅĔŚŶȳ ġô ƶƜű ǎćȲ
Ƣôǌ űŗ ŴŘ ƧȓƃŚ ĉġ
ŴǆƌùƇŚǉĮŉŚŚĉñęŘ
ƧȓƃŚ ŊĉƧǎǌę ġô
ƶęƆǆƨȲ Ŷǫúĉ ŕġȡ Ɖĉ
ƱǆŊ÷ŶƉĉāćľŶǆĿȓęƥ
űŅĕȳ ƄǁŕňŊƯƥŶÍƧŶ űŅĕȳ
ŶğÍƧŶ ĉġŕŶ ĬǌĊŚ
ƶƢȑ ǉĮ ŉŚ ŚĉñęŘ
ƆŴƄƢǌǉĔŚȲ ŶűŊğ Ɖĉ
āćľ ƄƆĆŴŘ űŅĔŚȳ ƄŊ
ŚĉñęŘƆŚűȣƭõĄǡǋÍƧŶ

ƶƛƆù ǶǻƯą ȓƧȓƥǆ
űǣėȲ ƄŊŗ ćąľ āĺȡ
ƄǉĬĜśĉȳ
ŶĢĉÍƧŶ
Ņŗ ƱĔň Ŵǆ ƄǋƇĉ ġô
ƶŕŕňŊƫȲ Ɗõ ġƎȣŕƇĉ
ŕĹŶǸǷúĉ Ņŗ ćąľ
ĄŶǡŊǡň ŕĩȠŷĉ Ņǻ
ƃúĉÿǉĕȳ

ƱǤǶĄĉƆŶŗƎŚűǦĕųǦŶȲ
ŊȓĊŴĉƎŚŘùƊĉĬȓõȲ
Ð ƃ÷ ƄǎĖė ȓƧȓƥǆ
űǣėÿŁȡƄǉĬĜśĉȳ
ƆŘ ƱćĖŚ ƫȣȲ ĉĤŚ
ƏǆŲŴŊĜȞėĉġŕĄùĜŚȲ
Ɔśĉ ǉį ùƎƯ Ɖĉŗ Ŵǆ
ƶÿôȞ Ǝùŕ ĄƭùŘŚ
ƆŴŅƖǂȲ

Ŷğ ŴŊŗ ĜȞĚĉ ƎŚƄŖŶ
Ïćć Ɔŗ ĜŊƄǆ ĄȐƂ
ĜôġŗƇĉ ƆŴŅƖǂȲ Ïȓňā
űǆĕȳ
Śćö ÌǧĔňŊŚŴ
ŶǦòƶǡŅęŴǥęŴűƳŋŘÍƳ
ŕȎŇŴǇĉȲ
ƎŶǡǎȤ ƄôŴȲÐ ƎŊùƥŶ ƎāǦƲŴ
ƄǆĄȏŴŶȳ
úĆ
ǎć
ǎćÿǉƏűȳ
ƄƶćǎŴ űǣęŴǇĉ ƎŶġŴ
ƆŗƥŴǦėŚŶǦòĄȐƂ ǶöĊĉŴƄôƣȳġôƳȓňā
ĉŶňĕȲ űŗ ǦėŚ ĉġ ĔƄǇ ŶǦò ƄűŶ ŶġƗĉŶ ƔŶŴ
ǎćȲ Ŷǉĭ ĉĺėȓ ŴǆƳ ňƯùŴŊňƯùŴƎŶƭȓǏƃŴȲ
ĄĤ÷ ƌŊ úĆ Ąƭùŗ ÍƃõƉǆǊȲÐŅùƥÍĊȲĩƫ
Ǝÿùȣ Ɖĉ ƱǆűŅĚȲ Ɖĉŗ ƆŘƱćĖŚƫȣŊñǎƄŚȶ
ƶŕȎŅǇ Ɔśĉ ƄŊ ĉĺėȏ
āǛÍǂ Ŵǆ ŊÿĮ űƳ ŋŘ
ƎāǦƶƨ ƶűǡĚĉ ǧĔňŊŖ
ƎāǦƶƨ ġô ƱǆĄȏ ǦŶ ƆŶǡǎȞõ ǦƵ ƄƘõȳ
ƎĿęȔ Ɖĉ ƱǆƉƄôȲ ġôƳ ĉƛŶǄŖ ÿǉ ĜŊ Ŷġęý
ŶĢĉ ƌŊ ǶôĉƨȲ úĆ ÏĉõƆ ŊĉõƆ Ŋÿǡƶ Ŵǆ
Ąƭùŗ ŶĝŶ ǉĭŶ ŴŊ ƌùƇŚƎĜęĂƆǁȲÐƆŶŕǉƄ
Ɗúĉ ƄƶćǏĉ ŕƥȠĚĉ ƃõȲ ƄĩŶƓǆÍǏ ƉğùǼġ
ƄŊƳ Ŵǆ ȓňā ƭȐǏĉ ƎǞĉĚÍƓƄǆƎƆùŶƆǂȳűŗ
ŶƛāǦƶƨĉ
űǣĚĊĉ ġęýƄŊǡƴƆȑƯĕŕĄęĝ
ƎÿǎĕȲ ĩƫ ŶȓňþŖȲ ƎĜęĂ ƆŶŕ ŕŅǣĝ ǦŶȲ
ŊôǆŖ űŗ ǦėŚ ĄĤ÷ ġęý ŊƭƢŚ ƌŊ ĉƶƴĉ
Ņùćć ƭȐǏĉ Ɖĉ ƱǆűŅĔ ƶƯŶıȔ ÿǆö ǁôŶ ƆĊȲ
ŶƛǡŊęƨ Ɖĉ ƶűǡĚĉ āǛƆǂƌŊƳġȣėƆŶôĬõ
űǡęƥȳƆƳĉġĜĉƪŚƆŘ ǦƵ  ĄȐƂ ƱúȲÐ ŊĉňùȲ
ŶȓňþŖ Ɔŗ ÿĔġŘǆ
ƱćĖŚƫȣȶ
ƉǆĄȎ ƉúȲ ĬǋĊĊ ƌŊŗ
ÏƢ÷ ÿǉ ƱǾŶľ űǡę ŋŘƎƢȏĉƟŷĉűǡĔśĉȳ
ǁôŶāǛƆƧŶȳŊƶƜűƄű ƉĉŗƶŅôśĉǎćȲŶȓňþŖ
ȓňāĄŶŅĖŴƆŶĜęÿõŋŘ ĉġǉįƄŶǣïűŗŋŘôĻļ
ƎǉöƎƧƯùƆǁȳĉĤŚƆŗ ƉǉŚȳ

Ċėù= ƄŊ ĔïȓƌŶ ÿęƏŚƏŚƌŶ ƆĉŅęȲ ƄŊ

ǉǡȣŴǆƌùƇŚĜňŚƄǆŚƆĄŶȳ

ƱĔǎƆ ȓýȣ ƄŶŅŅŚȳ ƌŊŗ
ƱŶŅŅś ȓýȣ ǎćȲ ÿǉ
ŕćïėǆ ŶűŊĝ ĉġ ƌùƇŚ
ĜňŚ ŊĉƧǎǌę ƱǆƏűġȲ
ïĜƧƃ÷ƄǆŚȞùǻŶȳ
ĉġ ǡƴƆ ęƆĝ ŊĉƧǎǌę
ÏƄű ĬǌĄǆŗȲ ƌùƄǆŗ ƎǦĉǦćƉĉƱôƨŕĔǉƁŚȳ
Ƣǆ ğùĜǆŗ Ŋùȁ ƢȐƁ
ƴñė ƌŊŘ űƴ ȓāȣŗ
ġôƱǆȞùǻȲāćľƆǁȲÐƃ÷
ƆƳƄ ƱŶŅŅŚ÷ ǦƵ ǙĆėȲ
ŶűŊğŶűƤāƆƥŶȲƉĉāćľ
ĉĤŚĉĤŚƄŊƭėŘǎāĖ
ŚęƆǄ űŅĔŚȳ ƌŊ ƯôŘŚ
ĉǎǄňȲ ŊƴƯň Ŵǆŗ ƯôŚ
ÿŶŗ Ąƭùŗ ǦŶȲ ƴñė ƄŊ
Ɔŗ ƧƯúƄ Ŵǆ ĉĉęćęŶ
ǤƵǹ Ìÿǌġ ƅęŚėÍ ƭĉǋ
ĉġùğùŶ ùĉǋ ƄćƯŅôŚȳ
ÌĜŶŅęŚĉġĴùƫÍȶ
ƄŊ ƭėŘ ƏǆŴȲ ŊƴƯň
ƭƢŚȲ ĉġ ƌùƇŚ ĜňŚ ƯôŘƤƧƯôŘĉġĄęĄĔŚȲ
ŕƢǌǋęƌ ȎŊôù ƃùƌ ƆŘ Ŵǆ ĩƭ ĄƭùŗȲ ƌŊŘ
ŊĉƧȑƆƶęƉŊǉĔǜƱǆƏűġȲ ıǎĆƄƶűŅĔŚĄƭùŗƶÿĤ
ƌŊŗŴǆƶÿôȞǦƵƙƶÿĤ ġėā Ɖĉ ƶĜęÿŚ÷ ƆŶŕǉƄ
ġėā ĉġėā ćôŚ ĉƟŲ ƄĆŴȲ ŶűŊğ ĬǌĄǆŗ Ɖĉ

ŚęǢĉƭƢŚ

ǟêƭ

ƶƢȎŚ Śÿġňȳ  Ņŗ ƶǡŅĔś
ĉĉāǄĩ ǎć ƄƶǄ ŚāǧġŶ
ŚƜęƯŶȳ Ɔŗ ƄŊŘ Ąƭùŗ
ƆŗƄ ƶĜęÿś ġėāȲ ƌŊŗ
ƌŊŘıǎĆƄƶűŅĔŚĄƭùŗ
ƶĜęÿśġėāƱǆÿǆĩƆŶŕ
ƜǆŲ ǦŶȲ ŶȓňþŖ ƶŅôȎ
ġėā ŶƛŚĜęā ĉġ űŊğ
įù ŚƄŖȳ Ɖĉŗ ĄŊȎƭƄ

ǎć ŶȓňþŖ ƶŅôȎ ġėā
ŊĉġėāȲ űŗ ıǎĆƂ
ƶƖĜĔśŕƉÿāĢȳƉĉƳƃ÷Ȳ
ÌŶűŊğĉġűŊğÍƆŴƄƢǌǉĔŚ
űƤā ƆƥŶ ĉġ ƉǉŚ ǎćȲ
ƉǆŕȞôǹ ƄƶǄ Ŋùȓŗ
ŕćïĖŚƏűŚȳ
***

Ċėù= ƭƢŚȲ ĉġ ƌùƇŚ ĜňŚ ŕƢǌǋęƌ
Ĭǌćǆ ƔŶƌ ĉƧȑƆ ƄǆƏűŶŶȳ ƌŊŗ Ŵǆ ƶÿôȞ
ƆƥŶ ġėāƌ ƶÿĤ ġėā ƆŶŕ ǉƄ ĜĖāƌ Ŷġƙ
ƆƧŶƯƣŚƃƙȳ
ųƺćėţȇ

ČťĴŉùđģéƘ
Ǿďħ
ųđôć

ሓዳስ
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ȎŇŊ ġôƶƜű ƄŊ ıǎĆ āǣ
ŕȞȑĉűŚƢǆŕĹňùűŚǁŊõŶȳ
ŅƳƉƄƧƯùùļāƄŊıǎĆ
āǣŕĹňùűŚĔƘņƎȣȎĄùŴ
ĉƆŶŗ Ŋȓýȣ ƎƖƧŶ ǁǎö
ćôŚƆǂȳ

ǉ÷ǃ ĉƛĖȲ ðúƧ ĉƛĖ ĄŊęñŶ ƄŕÿāƶƇĉŶ Ƅġȣā ƆŶŕƜűȲ ŕƢƭƭùŗ ćôŚ
ƄŇôƉŊęïùƌƆǉùǆȳ
ŊŕøȤŶǎǂ"
ƄôįāŶŕôįāŶƆŶŕŕƄćĆŷĉ
ƧƯùƊĉ Ŋȓýȣ ġôƱǆǡŅęƎĊ
ƄćƙĖȲ ȓņľ Ƅôƙ ĄŶ ùįā ÿǉ ƌŊśĉ Ğŏ÷Ƥ
ŕňîõƄŊıǎĆāǣŕĜćƯűŚ
āǦŴǉŶǣǦƨĉƶęƉņƄŊĄŶǧ
ƎŊùƌŅǆ"
ǁŊõŶ ćôŚ ƄǆƏűŶȳ Ƅôįþ
ƎùŕƢǆƌŊƎùŕŶ÷ƯöĜňŚ
ƄúŶƶŅúñ÷ƢŶĄǶŶŶùļā
ǉ÷ǃĉƛĖȲĄÿĖƆŊïùȳƌŊ ƶȣȎąȲ ŶĉȣǹęȲ ŶĉĉāǄĩŶ
ŕôįþ ƆŶŕƄĆŶõ ƧƯù Ɖĉ
ĜŶƭȞƆǁƶǎƧùƱôƗȳ
ŶĉŊįƯŶǦǍŘƶƆŕƣġĉĉƭŚ
ƶűŅĔ ŕÿĞņ āǤƤ ŕȞ÷ǻűŚ
ƆǂȳġĉĉƯƆǂƆŶŕƃùŴǇǎć
ƄćƙĖȲ ȓņľ ĄÿĖȲ ƆŶŘǆ ŊǎŶǤǡŘŚāǣƧƯùƶĄÿǉę ƎĔƎŊ ǆƛƆù Ɔǂȳ Ɔŗ Ȏǡĉ
ƶĄȓƆ ǦŶȲ Ƅôįþ Ɖĉ Ʊôıü
ƎĜĉƭƌ"
Ɔǂȳ ŊÿȐĕ ùļā ƧƯù Ɔǂȳ
ƎÿŚŚ ƆŶƉúȲŕôįþ ĉġ
ƄŊ Ğŏ÷Ƥ āǦŴ ǎć ĜȠĕ
ƶƛāǎ Ɔǂȳ Ƅű ƶŕôįāƎƨ
ǉ÷ǃĉƛĖȲƄűƄŊƳƶűŊĔõ
ŶĔƛŋȳ
ǡŶƱŊ ǁôŶȲ ŕôĮü Ɔǁ ǦŶ
ƉŕćŚƌùƄúųȳŚƌôǆŊƱúų
ĊǄ ġôƶǙĄęƎƨ ȓņľ ćƯŇô ǎŶǤǡŘŚ ġŏ÷Ƥ āǦŴ Ɖĉ ƎŶǎƳ ƶĄǶŲ ƄǆƏűŶ ƢƱŕ
ƎŊôƌ ƆƛƆù Ɔǁȳ ćôŕǆĞ ƶǡùȓƨȲ ùļā ćôŚ ÿǉ ĜŊ ŊćôŚƎƉ÷ƖùĉġƶȣŚŶƆǂȳ
ƌŊÍŕŶ ƄŊ ƉňŇŴ Ʊôƥ Śƌ÷Ś ŶƌùƆ ĜŊ ƶŕƢĜű ĄǶŶ Ƣǆ ƄŊ ƉĉƳ ƆƥŴŚ āǣ ŶƄôįþ
ƶÿĤĉƯňôŶŕȞ÷ǻűŚŶƄāǋĔ ƭǆűŚ ǡŶƱŊ ǆƗŶ ƭǆűŘƤ ǉǡȣ ƄǆñŋŶ Ɔǂȳ Ŵǆ ȓýȣ
ƎŊù ǆƛƆù Ɔǁȳ ŅƳ ƉƄ ŶŊĔŚ ŶǦƳƂ ŕǶĻą ǎāĖ ĄęŚư ƉľęŊ ǆǦǉǎȳ ƆƳ
ƶĹĔŅŶ ƶĔÿĹŶ Ȟôǻŗ Ƅǻęǁ ƶŕƢĜű Ƣǆ ƱǆŕƢĜű ǦƵ Ŵǆ ȓýȣ ĄęŚưÍƧŶ ŕôįþ
Ɔǁȳ ÏȞ÷Ǹƙ ƄǆƧÿǎÐ Ɖĉ ƎĄùĜõ ŊĉāğŊ Ǝñŋ Ƣǆ ƶƖŕĄõ  Ɔǂ ƎƖƧŶ Ʊôƨȳ
ƶŊïùÍƧŶ ŊƲā ĜŊ ǆȞùǻȲ ƉĔƎŋ ƆŶƉú Ɔǂȳ Ɔŗ ƄĔƌŇ ŊŕƢğƘƧƯùùļāĄƭġƉĉ
ŊƲÿŚƉƄǆȞùǷųȳƄŊġęüǆ Ƣǆ ƢïŇ Ƅôįþ ƎŅïù Ɖú ƶŕǡŊĔ ƶǡùȓ ƯôŚȲ ŕôįþ
ƆƳȣùǶŚÿǡƶűǆęƨƆǂȳǦŶ Ɔŗ ƶľŅù Ʊú ǎć ŕôįþ ƶŕôıĂ ĄǶŶŶ ƌùƇŚ Ƅǡǉġŗ
ŊĄŶȓę Ŋƶþ Ȟôǻŕǆ ùļā ŕňîõ ǆȓƥƯȳ ƆƷĉ ƄôįāŚŶ ĄƱƎėŚŶƉćùƆǆǦŊƇȳ
ƶÿŖųÍƧŶ ƎŶǎƇĉ ƆǇĉȳ ŕôįāŚŶ ŕňîúĉ ƶǻĬĝ
Ƅű ƉƄ ǎāĔňǆŘǆ ġôƱǆęġƯ ĜňŚ ŕė ƧùĬĜňŚ ƢǆÍƧŶ ƌŊƳƉĉȣõǆűŚƎęƁƶƛƄù
ùļā ƶÿŕŕų ƄǆƄŊŶ Ɔǁȳ Ɖĉ ňŶƎ ƶƄĄĜõ ŊāŘƧǄŶŶ ƆŶŕïùǂƆŗĄǶŶǡŶƱŊŚāŗ
ŊƶÿŕŖų ġľ ƃô Ɔǁ Ʊôıāȳ ĄŶǦġŘƧǄŶŶ Śƌ÷Ś ƎƜŲ ŴľȡĉġƶƖƧŶŶƄôįþ
ƎğŊ āǛĞ ùƯö ÿǉ ĆùǇŶ ǆƛƆõ ƆǇĉȳ Ɔŗ Ƅôįþ ňŶƎƏǆŲĉġŕôįþāõȣŴǆ
ƶƖƧŶ ǡŶƱŊ ƄôĮü ƄôƗȳ ǡŶƱņ ǆƗŶ ŶŊĔŖ Ŷŕôįþ ùļāƢǆŕĄğğöƶĉǎŴĉġ
ƌŊƳ ǡöƂ ŕĄöĝȲ ǡöƂ ƄŊ ƉĔƎŋ ƆŶƉú ŕôįþ ƥŴ Ŵǆŗ ƶȎŶĂŶ Ɔǂȳ ùļā Śāŗ 
Ąġęā ĉĉ÷ġ Ƅúȳ ƶŕôıü ǡŶƱŊ Ƣǆ ŶŊĔŚ Ɔǂ ƶƖƧŶȳ ŴľȡĉġƶƖƧŶǦǎŶŊȓýȣ
ĜŊňƯõƎĄùġƆŶŕƱǃõųǎć ƌŊŗ ƶŕĔƉŅõ Ąƭùŗ ǙĆĕ ƎƖƧŶ Ƅôƨ ćôŚ ƄǆƏűŶȳ
Ƅű Ïùļāƌ ĉôġȲÐ ÏŅŊľĕŊ ƎğŊǦƵĉĉ÷ġǎćŶĉǻȡƆŶ Ƅôįþ ǎć ŊĄǶŲ ƄŊƳ
ƯǌƙġǉǎÐǻėāƆǁƶŊúĉȳ ƯŶƢŚŶ Ŵǆŗ ŶŊĔŚ Əű ǡŶƱŊ ƊűŘŚÍƳ ƶÿĤ ǉĔǜ Ƅôƨȳ
ÿǉƌŊƷĉŊƲÿŚƶŕôıýôǆ ŕÿŘŗ ňƯõ ǆƖƧŶȳ Ƅôįþ ƶƜűƭǆűŚƄǡňŊƉĉĄĜƙƎęŶ
ǦŶƎğŊāǛùļāǆƢġǎÍĉŅę ƄŊƳ Ǣǌǆ ŕğŚȤ Ɖĉ ƶűŅĚ ƌùƆŶ ǡǆĕ ǎć Ŷŕôįþ Ɖĉ
ƄǆĄùġŶƆǂȳƊõǦƵƄôıÿų ƆŶŕƱǆŕĔǤǣȏ ƶƜű ŕÿŘŚűŚ ƱôıĂƉĔǎƆǆƛƆùƆǂȳùƯöÍƳ
ƶŕǶľĜĄǶŶĉġƶƖƧŶǦŶ
ƃõ ƎĄȎų Ɖú Ŵǆ ƶÿôȞ ƎñùƨƄǆƎƆùŶƆǂȳ
ŊƱǆƌ Ŋȓýȣ ŊƌùƆ ƉĔǎƆ
ƎŶǎƳ ƄúƌȲ āǛ ƉƄ ƎŶǎƳ
ŚƢġǎ ƄúƙȲ ƃô ǁƱƙƛĚ ƧƯù ùļā ƄŊ ƶŅƶā ǦƵ ƄǆȣĬǉõŶƆǂȳ
Ɔǁȳ ŶĝÍƧŶ ǆƄĉűôǆȳ ǎÿŶ
ƎĄùġ ƎǞĉę Ɔǁȳ ŅƱŶ āǛ
ƶƢġǉŶ ƱôƗ ĜĖü ƎĄùĢ
Ɔǁ ƆŴŅô ǆĉùĜôǆȳ ƶŕôıĂ
ĄǶŶƄŊƳúĆƆƥŶƉŕÿğġŅų
ǙĆĕƄúȳĉƛŶǄŖƎğŊāǛ
ƄġŘŚ ÿǉ ĆƆŗ ĩā ƶƖƧŶ
ŕôĮý ƉŊıƯ ğŶŗĉ ƎĄùġ
ƄǆǙĄĔŶ Ʊúȳ ƎŶǎƶƜű ǎć
ǡŶƱŅǆ ƉǆġƆŷ ȞĖüÍĊ ƆŶŘǆ
ŕćƛĕų"

ƉĉƶęƁǻĔǡŶƱŊƆǂȳƆƳƉƄ
ŕƢƭƭùŗ űƳ ǻĔ ǡŶƱŊÍƳ ĉġ
ƢôǊ Ƣǆ ŊƱǆƢôǎ ƎĜćĉƫ
ǆƛƆõ ƆǇĉȳ Ƣôǎ Ŷƛñùƨ
ƆŶŕŕĜćĆưĉ ƌŊ  Ŷ÷Ưö
ƎĜćĉƫ ƄǆȣĬǎŶ Ɔǂȳ ƌŊƳ
Ŷ÷Ưö ƆŶŕŕĜćĆưĉ ǎć ƄŊ
ǦƵĉĉ÷ġŴŊāǤƤƢôǎ
ƆǂƶƢęǎȳƢôǎĄƭġǆƛȞù
ƄŊ ƶŊù űǻŇ ǎć ŕƢƭƭùŗ
ƶĜćĉƯõ ƏǆŲȲ űƳ ƶĉùƉŚ
ƶƜűġĉĉƯƆŶŕƱǆïùǆƨĉǦŶ
ƄćƙĖȲ ƶƖŅęƌ ĄÿĖȲ ƭĄŘƤƆǂƎƛȞùƶǦňƆȳ
ŊƴƯňƙŶ ġėāƌŶ ňñĖƙŶ
ƶǡôȓƌǇ ȓņľ Ɔǂȳ ĜĖāƌ Ğŏ÷Ƥ āǦŴ ƄġȠęƨ Ɖĉ
ƎĜĉĔùƌȲ ƆŶǙėƙ ƭŊǂùƌ ƶęƉŊȲ ùļā Ŋȓýȣ ƎƖƧŶ
ƉŕĄġǦŶ ĉƛƄùƌȲ ƌŊƳ ƄôƨȳƆƳƉƄÿǉűǻŇƌŊśĉ
ÿöȣƌÍƧŶ
ǎāĔňǆŘƙ űƳƧƯùÍƳȣõǆƶǡŊęƨƆǂȳ
ƉǆĔğƯƌ ŶƉćƙ ĜňŚ ŊĄŶǡǋ ĉƛŶǄŖƧƯ÷ŚŊÿȞĩƂǦǎŶ
ùļā ƎŚāǦƶ ǎõƧ ĉƟŶƌŶ Ŋȓýȣ ǻėā ƄǆƏŲŶ ƎƜŲ
ĉôĝôǆ ƆŴŅùƌ ƱǆŕĤǦĚĉ Ʊôƨĉȳ ŊȓýȣȲ Ŋįù Ƣǆ
ĉƟŶƌŶ ƶűƄǎ Ɔǂȳ ĉƛŶǄŖ ƧŶŊĉùƎŚŶƌùƇŚŕǦňėŚŶ
ĜŴǆ Ɗõ ǦƵ ĜŴǆ Ɔǂȳ ĜŴǆ ƎȣȎą ǆƛƆõ ƃǇĉȳ ƧƯù
ŕǦňęƌ ǎć ȓňā ƄǁǹƯĜƌŶ ùļā ǦŶ ƱǆƉĉśĉ ƌùƇŚ
Ɔǂȳ ƉĉÍŗ ƶÿŕŚƌǇ ǡŶƱŊƌ ƧƯ÷ŚŊȓýȣǻėāƆǂƎǦŅę
ƉǆŚġƆŷ ŶƶŕȞǶĔ ȣęāƙ ƱôƨȳŅƳıǻƬÍƳƆŶŕƱǆŕǡǆĕ
ıǎĆ ŊĹǻŘ ĄŊęî ĉïŊŴ ǎćŶĜćƬƙƉŕƆĉŶƱúŕƛƆú
ŊƴƯň ùļā ƶƢïŊ āǤƤ

Ƅôįþ ňŶƎ Ƣǆ ŕĄğğö
ŚƌùĉġƶƖƧŶŶĉġŕôįþ
ǎć Ŵǆ ùļā Ƣǆ ŕĄğğö
ȓŲā ƶĉǎŴ ĉġ ƶāùƨ ƉƄ
Ƅôįþ Ǣǌǆƌ Ŋȓýȣ ƱǆƏű
ŕňîõ ŕĜćƯűŚ ƄǆǧǎúŶ
Ɔǂȳ ġôƶƜű ŊĄĜƙƎęŶ āǤƤ
ǦĉŚŶŴǆĉęǌƆƯǎùǆñùƨ
ćôŚ Ɔǂȳ ƆƳ ƶƜűõ ĉƛŶǄŚ
ǎćƄôįþŶĜňŚùļāĉïŊ
ȣõǻŶāǤƧŶġęĂĉġôƶƜűŶ
ŊĹȑö ŶĜňŚ Ɖĉ Ʊôıý Ɖĉ
ęǊƆ ġôƶƜűŶ Ɔŗ ƶġƯę āǤƤ
ǦĉŚ ƄôĮĂĉÍĉŅę ƄǁôıýŶ
ƶŊùġôƱǆƏűƆǂȳ
Ƅôįþ ùƯö  Ŵľȡ ĉġ
ƱôıāȲ ȓýȣ ƆŶŕƱǆïùǆƨŶ
ŚāŗÍƳ ƶŕǶľĜ ĄǶŶ ǎć
ĄĜƙƎę Ƣǆ ŊÿȞĩƂ ĄęŚư
ƆŶŕƱǆïùǆƨŶǦŶǡŶƱņƎĔƎŊ
Ʊôƨ ŕƛƆú ȎŇŊ Ɔǂȳ ÿŶŗ
ƎǡŊėŶ ŶŉŚ ȣęǋ ƎŚŚǦŅĔõ
ƎÿŘŶ
ƶƛƆù
ƆŶŕïùǄȲ
ŕôįþ ǆĉÿôôǆ ĉňù Ɔǂȳ
ƆƳ ƊűŘŚ ƶāŊĚ ƆŶŕïùǂȲ
ŕôįþ ÿĬż ƆŶŕƏǆŲ Ɖĉ

Ʊǆŕôıü Ǝĉāù Ɖĉ ƶƛƆùŶ
ŊƄŶȑĕ ĉĉÿù ĉġ ƶƄŇ
ƉƄ Ɖĉ ƶŕôľü ġôƶǦĄŚŶ
Ɔǂȳ ŊƶƜű ƄŊ ćā÷ ŅȐāƌȲ
ƧŶ ŊƲā ƎęƉŊ ƶƎƄù ÿĮ
Ƨýǎ Ɔǂȳ ŕôĮĂĉȲ Ïćā÷
ŶĄŶ ĬŕôȲÐ Ŋĉňù ƶĉāõ
ĄöƇĉ ƆǇĉȳ ġôƳ ƆŘ ƆŶƏ
ȣŘā ĉŚƆĉćŶƌŶ ȣľęƙŶ
ƄŊƧĩǻƙþƶƌāǣƶȞľǏŶ
ƶľŅúŶġėāĉġėāƆǂȳ
ĄÿĖȲŴŊǢǌǆƌƆŶŕĄȐƆŴ
ŶŊƲÿŚĜňŚƉĉƱôįāƌƃƙ
ƎŚűǦĔų Ȏųāƌȳ ƶǡŅęƌǇ Ŵǆ
ùƯö  Ŵľȡ ƧƯù ùļā
Ŋȓýȣ ƆŶŕƱǆĜȠĕȲ āǛ Ɖú
ǡŴ ƄŊ ǦƵ Ĝ÷ĉ ƆŶƉôƗĉ
Ɖǆǧęý ĄŕƄćĄų ȓýȣ
ŊƖĉƳ ùƯù ƎŊù ƶȎÿȣŴǇ
ƄǡňŊ ƧƯùƊĉ ŴŊ ȓýȣ
ôƧǻƨȳ ƆƳƄ ƆŶŕƱǆǡǆęƌ
ǦŶ ǡô ƌŊśĉ ƱôįāƌǇĉ
ƱǆǡŶƱŋĉƎŅùƫƶǉùǂġĝƭŚȲ
ƱǆŴśĉŴŚŴŊĉňùŊƱǆęïȔĉ
ƎŊùȓǢƶñıŲǶ÷ćŚȲƶŅùƯõ
ȑāöƶĜŊĕƉǌƭŚȲÿĮƭŇǼĉ
ŶȑƯǌ ȎöĉÍǂ ƎŊõ ƱǁāȣĚĉ
ÿǁƛŗ ĄùÿĢĉ ƉǤǻąƙ
ġôƶƛƆõ ǡŶƱŊƌ ƄŊ ƎŶǋ
ȣľĖ ȓùƃȲ ƄŊ ƎŶǋ āƧűŚ
ňƆĞȲ ƄŊ ƎŶǋ ǉǡȣ āġǎŴ
ƉĉȓƄùƌ ŕƛƆú Ƅúȳ Ŋȣ÷ǆ
ƄŊƳāǛƆƥŴŚƆŗƎņęňñö
ƅęŚėƧǄŶ ƆŴŕňāǧǡ ŴŊ
ƧùįƧűŚŶŶƭǆǆǻƭĄŶŶǡȏ
ƶƖǆǎƱúġôƶĄġùĉǻŶįľ
ǁǎöȳ
ƄŊ ǦƵ ĉǞćę ùļā ƶôƭù
Ȏǡĉ ǌęǤ ǁôŶȳ ŕôįþ ǉ÷ǃ
ġôƶƜű ƆƢŶŘƤ ĄŶȞġ þƲ
ƆǂƶĄȓƆȳƄŊĉĉ÷ġƆǂƆŗ
ĩǦęƱǤǻĉȳŕĄȑǋĺȲƃǎƌŶ
ƆǦęƙŶ ŕğöąȲ ÏƄŊ ƶÿȎĔŶ
ƶĹùǶȞŶ ǦƵ ƎĄùĜùƌ ƆǁȲÐ
ƃõ ƶƢĜǏ ǡŶƱŊ ƆŶŕŊĉùƂ
ƢǆÍƧŶ Ɖĉ ĬôŊ Ĳùƭ
ƱęǶŊǶŊ ƆŴŅô ƉǆĄôĢ
ŊƶƢĜǏ ǻęıĉ ƎŊù ƆŶƉú
ƄǆŶęƄǇ Ɔǂ ƱŊùȳ űƳ ƆǇĉ
ǎć ƄňÿǧŘŚŴȲ ÏǡŶƱŅǆ ŶƬ
ƧȐ űǡę þƶƋ ĉȐȲÐ Ŋĉňù
ƶĄĜùõȳ

124256

ƉĉƆŚġƉĊŅƳƄǤǹĆǁȣùǶƌ
ƄôƗ ƶŊù Śāƶś Ʊôƨ
ĄǶŶĬľŘƎƢïŊƄôƨȳŕôįþ
ƄŊƧĩǸÍŕŶƶŕƥñŊƇǎĕŘŚ
Ŵǆ ġĉƯŘ ǦƵ ƶŕôıĂ ǡŶƱŊ
ƆŶŕĄôĢȓņľȲƆŶŕƱǆĄöġƨ
ǦŶŊĩĉǦùŴŶȞŕƧŚŶƄŇùŴ
ǎāĖ ĉāŘŚŴȲ ŴŊ ġùǹŲ
ƱȣıǉõŉŚȣęǋƎŶƉġġǻėā
ƃŴ ƆŶƛƆùȳ ƄŊ ƆŶƖĜõ ǦƵ
ƆŗĬŶǋćùŴǻėāƱǆƏűāǣ
ƶȞľǏŴǆāǤƤƢôǎÍƧŶ
ƎŶÿŚŚ ŶƛƆù ƃŴȳ ƆƳ ƉƄ
Ɔŗ ƱôįāŴǇ ŶŊĔŚ Əű ǡŶƱŊ
ƄŊ ǦƵƂ ŕĄöĝ ƎŶĜęÿõŶ
ƎŶĔŊÿõŶ ġôƶǦŊƄŴ ƆƳ
ƉƄ ŊĜŶƋ ŕôįþ ƎŶȣȓĊ
ġôƱǆƎƄùŴƉĉǢǎƄŚŕÿĞņ
ƎƢïŅŴƶƛƆùƆǂȳ
ĉŴùňĩƆƳƎğŊāǛƎŶǡùȔ
ƶȎŴāŴ ŶƄôįþ ƉǤǻĉƨ
ƶƛƆõ ȎǡćŚ ǻėā Ɔǂȳ
ŕôįþ Ɖĉŗ ŊƆĉűŚ ƶŕôıĂ
ŶŊĔŚƢĞǊȲŶƄôįþƄĄġǣŲ
ƄŊǦƵƂŶıǎĆǦƵƂŶƯǎƂ
ȞöǷ ƶĄùġÍƧŶ Ƅúȳ ƄŊ
ƉĉƳƊűŘŚŕôįþƎǻŶĬĹõ
Ʊôƨ ŶıǻƬ ƶĉùƉŚÍƧŶ Ƅúȳ
Ɖĉŗ ùƯù ƎŶŊù ƶǡôȓŴǇ
Ɔŗ ƶŕôıĂ ǡŶƱŊ ùƯö 
Ŵľȡ ĉġ ƶƖƧŶ Ɖĉŗ ƎƢġǏ
Ɖú Ŋȓýȣ ƎƖƧŶ Ʊôƨ ƄŊ
ĉĉ÷ġÍƧŶ Ŋȓýȣ ƎƖƧŶ
Ɔǂ ƶǦňƆȳ ǡô ƄôįāŗÍƧŶ
ùƯöÍŗ Ʊôıāƨ ǡŶƱŊ ŶƊűŘŚ
ĄƶĆƷĉƱǆǦŊƇĉŶƱǆāǤƧŶ
ĔŊÿ ƎĔƛņ ƶȣŚŲ ġôƱôƣ
Ɔǂȳ ƶŕôıĂ ǡŶƱŊ ƄŊ
ǦƵƂ ƢǆÍƧŶ ıǎĆ ǦƵƂ
Ąöĝ ƆŶƉú Ƅôįþ ǡŶƱŅǆ
ƄǆĄôĜôǆŶ
ŊćôŚ
ĉġ
ƶƖĢȲ ƄŊƳ ǦƵÍƳ ùļā Ɖĉ
ƶŕĄùĜ ƱĔǤǦȓ Ŵǆ ȓýȣ
ĄęŚư ƆŶŕƱǆïùǂȲ ŊƄŶȑĕ
ǎćŕôįþǡŶƱŊƉĉƶŕôıü
ƶǡùȓĄęŚưƆŶŕŕĔƘņȲŉŚ
ȣęǋ  Ɖĉ ƶŕôıüÍĉŅę Ɖĉ
ƶĄôĜ ƎęǎƄõ ƶƛƆù ƄǡňŊ
ǁôŶȳ ƎŶǋƶƜű ǎć ŕôįþ
ǌǦĉŴǆĉƛȡùāćľƄǤǹĆ
ƉǫŶȤŕƛƆúƄúȳ
ŊÿȞĩƂ Ƅôįþ Əű ŕôįþ
ƄŊ ƆűƌǆǏ ƎęƎę ùļā
ƱľĔŊŴǇ ĄęŚư Ɔǂ ƶƧġűŴȳ
ŶŉŚ ȣęǋ ƉƆĉŶ ƶƛƆù
ĄęŚư ƆŶŕƄľĖŊŴ ƱôįāŴǇ
ƎĉôĜùŴƉĉƂÍƧŶƶŕôįāŴǇ
Ɖĉ ƶĄôġŴ ƎƧĜűùŴ Ɔǂȳ
ŊƄŶȑĕĄęŚưƆŶŕġƃŶŴǎć
ƶƖĜġŴǇ ŕôįþ Ŋűȑ  ƎȡŷȲ
Ƅôįþ ǎć ƱôıĂ ŶŊĔŚŶ
ȣľĕŶ ġƃŲȲ ȓùƂ ŕǡƳą
ƉĞĕ Ǝŕęȣ ƆŶƉú ŊƄŶȑĕ
ƯǎƂ Ąöĝ ƉŊıƯ ǌǦĉ
ŶƛƖȣùƶŕƢĜűõŕôįþǎć
Ɖĉŗ ÿǋĩ ǾęĮ ƄŊ ƄĔǣŚ
ƎǌŶ ĉġ ƶùǡŊ þƶƨ ƶƖǆǎ
ŴǆƧùĭŶŊĔŚôƋąŶȓùƂ
ŕǡƳąŶ ĮĉŶ ıęāŶŚŶ þƲ
ŶǡƶƂ ǆƖǆǎ ćôŚ Ɔǂȳ ƌŊ
ƉĉƳǁǎāűŴ

Ğŏ÷ƤāǦŴƉĉƱŊęòȲùļā
ŕƢƭƭùŗ ƄŊ ƶŕĜćĉƫõ
ĄƭùŗƎĉôġƆǂƶǦňƆȳŶƉĉƳ
ƯôŚ ƎŚĄùĜôǆ ŕŅïîúĉ
ƆŶŕűǆĚĉ ƄŊ ƶŕĜćĉƯõ
ƯôŚ Ǝĉôġ Ƅôƨȳ ŊƴƯň ǦƵ
ƉǆŕĜćĉƫĉġƶŕęȟǦŶƌŊŗ
ƄôįþǡŶƱņƎĉôĜõƶÿŕŕõ
ǦƵǙĆĕȲƄŊƧĩǸÿǉƢęþ
ƎĉôġƄôƨŊćôŚĞŏ÷ƤāǦŴ
ǉŶǣǦƨǆęƉŊȳƆƳĉġƱǆƉƧŶ
ǎćŕôįþƄŊĉĉ÷ġǉŶǪǂ
Ɖĉ Ʊú ǆĔǤǡȓȳ ƶŕôıĂ
ƎĄùġ ŕÿŗŖ ĉĉ÷ġ ŶƶƄŅǁ
Ƣǆ ƶǉŶǧǁ ŕôįþȲ ıǎĆ
ƶƜű ġǢĉŗ ĉƧğǎƌ ġĉƯŘ
Ŋȓýȣ ƎŚñŋ ŕĄėȐ Ɔǂȳ
ǡŶƱŊ ƄôĮüƌ űǆĔȲ ƎğŊ āǛ
ǎć ƄǆĄôġƌôǆŶȲ ƄŊ ƧĩǸ
ƎŶǎƳ ǦƵ ƆŶŕƱǆĄöġƌôǆ ǉ÷ǃ ĉƛĖȲ ƄĈŶ Ƅƶǁ Ɔǁ
ŶƶġƯŊ āǤƤ ŕÿŘŚűŚ ňƯùƌ ƱĄġǦűƌǁĹŶǁôǆŠƧŠƧ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.80

ተስፋልደት መብራህቱ

ኤርትራውያን ኣትለታት ኣብ ማራቶን ፉኩካ
ሎሚ ዓመት ንመበል 72 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ውድድር
ማራቶን ፉኩካ፡ ሎሚ ሰንበት ኣብ ጃፓን ክካየድ’ዩ።
ኣብ’ዚ ብማሕበር ኣትለቲክስ ዓለም ናይ ወርቂ መለክዒ
ዝወሃቦ ዓቢ ውድድር፡ ኤርትራውያን ኦለምፒካውያን
ኣትለታት ግርማይ ገብረስላሴን ኣማኑኤል መሰልን
ክሳተፉ ምዃኖም ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር
ኣትለቲክስ ዓለም ብዝዘርግሖ ዜና ክፍለጥ ተኻኢሉ
ኣሎ። ውድድር ማራቶን ፉኩካ፡ ካብ 1947 ኣትሒዙ
ዓመታዊ ኣብ ፋልመይቲ ሰንበት ናይ ወርሒ ታሕሳስ
ዝካየድ ውድድር’ዩ።ኤርትራዊ ኦለምፒካዊ ኣትለት
ኣማኑኤል መሰል ኣብ’ዚ ውድድር ክልተ ግዜ፡ ማለት
ኣብ 2016ን 2017ን ከም ዝተወዳደረ ዝፍለጥ ኮይኑ፡
ሓደ ካብ ተጠምትቲ ኣትለታት ናይ’ዚ ውድድር’ውን
እዩ። ኣትለት ኣማኑአኢል መሰል ኣብ’ዚ ውድድር፡ ኣብ

ክልቲኡ ዓመታት ሓሙሻይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ
ክፍጽም ብምኽኣሉ’ዩ ምስ ብሉጻት ኣትለታት ክስራዕ
ክኢሉ ዘሎ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2013 ኣብ ከተማ
ቫለንሽያ ክልተ ሰዓት፡ ሸሞንተ ደቒቕን 17 ካልኢትን
ዝበለጸ ናይ ውልቁ ናይ ማራቶን ግዜ ዘመዝገበ ኣትለት
ኣማኑኤል መሰል፡ ካብ ሰለስተ ሽሕ ሜትሮ ክሳብ ማራቶን
ዝጎየየ ኣትለት ብምዃኑ ካብ ካልኦት ኤርትራውያን
ኣትለታት ፍልይ ዘብሎ ረቋሒ’ዩ። ድሕሪ ኣስታት
ሰለስተ ቅነ መበል 28 ዓመት ዕለተ ልደቱ ዘኽብር
ኣትለት ኣማኑኤል መሰል፡ ኣብ 2012 ኣብ ውድድር
ኦለምፒክ ለንደን ኣብ ሓሙሽተ ሽሕ ሜትሮ፡ ኣብ 2016
ውድድር ኦለምፒክ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ከኣ ኣብ ውድድር
ማራቶን፡ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ውድዩ ከም
ዝተወዳደረ ኣይርሳዕን። ብዘይካ’ዚ እዚ ሓደ ካብ ብሉጻት

3:47.69
13:16.25
28:29.24
27:40
1:00:10
2:08:17
2:07:46

ባራካልዶ ስጳኛ
ባርሰሎና ስጳኛ
ባምቡስ ሞውሪሸስ
ኼን ስጳኛ
ፕራግ ቸክሪፓፕሊክ
ቫለንሽያ ስጳኛ
ለንደን ኢንግሊዝ

10
22
13
16
06
17
24

ሓምለ 2009
ሓምለ 2011
ነሓሰ 2006
ጥሪ 2010
ለካቲት 2013
ሕዳር 2013
ለካቲት 2016

5000 ሜትሮ
10,000 ሜትሮ
10 ሜትሮ
15 ኪሎሜተር
9 ኪሎሜተር ጽርግያ
ፍርቂ ማራቶን
ማራቶን

13:40.17
28:33.37
29:23
44:19
46:29
1:00:01
2:07:46

ፕሪመር ሊግ ኣብ ርሱን ናይ ደርቢ ጸወታ

መበል 14 ሰሙን ግጥም ፕሪመር ኢንግሊዝ ሎሚ
ሰንበት ብዝካየዱ ክልተ ዓበይቲ ናይ ደርቢ ጸወታታት
ክቅጽል’ዩ። ሰዓት ሓሙሽተ ድሕሪ ቐትሪ ኣርሰናል
ኣብ ሜዳኣ ኤምሬትስ ንታሪኻዊት መቀናቕንታ
ቶተንሃም ከተአንግዳ ከላ፡ ቀጺላ ከኣ ሊቨርፑል
ብተመሳሳሊ ኣብ ሜዳኣ ኣንፊልድ ንጓል ከተማኣ
ኤቨርተን ዓዲማ ክትጻወት’ያ።
ኣርሰናል ንበርንማውዝ ኣብ ዝሰዓረትሉ ብመስበርቲ
ዘይተሰለፈ ኣጥቃዓያ ኣሌክሳንደር ላካዜቲ ኣብ’ዚ
ግጥም ከም ዝህሉ መርበብ ሓበሬታ ጋነርስ ብዝዘርገሖ
ዜና ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ። ኣርሰናል፡ ነዚ ናይ ሎሚ
ግጥም ዝያዳ ኣቓልቦ ብምሃብ፡ ብሓሙስ ምሸት ኣብ
ዘመዝገበቶ ናይ ዮሮፕያን ሊግ ጸወታ ንብሉጻት
ተጻወትታ ከተዕርፍ’ያ ተራእያ። ቶተንሃም ብወገና
ብረቡዕ ምሸት ንኢንተር ሚላን ኣብ ዝሰዓረትሉ
ጸወታ ዘይነበረ ተኸላኻላያ ኵኣን ፎይዝ ናብ
ጸወታ ከም ዝተመልሰ ክትሕብር ከላ፡ተቐይሩ ናብ
ሜዳ ብምእታው ኣንጻር ኢንተር መዐወቲት ሽቶ
ዘመዝገበ ክሪስቲያን ኤሪክሰን’ውን ምስ ቀዳሞት

ተዋሂብዎ ዘሎ ኣትለት’ዩ። ድሕሪ ናይ 2015 ናይ
ቻምፕዮን ኣትለቲክስ ዓለም በርቃዊ ዓወቱ፡ ንውድድር
ማራቶን ኒውዮርክ’ውን ክዕወተሉ ዝኸኣለ ኣትለት
ግርማይ ገብረስላሴ፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ
ናይ 2017ን መጀምርያ ሳምንታት ናይ 2018 ድሕሪ
ዘጋጠሞ ተደጋጋሚ መጕዳእቲ፡ ዳርጋ ንንውሕ ዝበለ ግዜ
ብዘይኾነ ዓበይቲ ውድድራት’ዩ ጸኒሑ። ብዝገብሮ ሓያልን
ኣድካምን ልምምድ ዝፍለጥ ኣትለት ግርማይ ገብረስላሴ፡
ኣብ’ዚ ግዜ ካብ ማህረምቱ ምሉእ ብምሉእ ሓውዩ ብቕዓቱ
ናብ ንቡር ተመሊሱ ከም ዘሎ’ዩ ዝሕብር። በዚ’ዮም
ከኣ ኣትለት ግርማይ ገብረስላሴ ምስ ካልኦት ዓበይቲ
ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን ኣትለታት ዝገብሮ ቅልስ
ንውድድር ማራቶን ፉኩካ ፍሉይ ድምቀት ክህቦ ከም
ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ኣትለቲክስ ዝሕብሩ። ኣትለት

ብሉጽ ግዜ ግርማይ ገብረስላሴ

ብሉጽ ግዜ ኣማኑአል መሰል
1500 ሜትሮ
5000 ሜትሮ
10,000 ሜትሮ
10 ኪሎሜተር
ፍርቂ ማራቶን
ማራቶን
ማራቶን

ኤርትራውያን ኣትለታት ዝኾነ ኣትለት ኣማኑኤል
መሰል፡ ከተማ በይጂን ናይ ቻይና ኣብ ዘአንገደቶ መበል
15 ቻምፕዮን ኣትለቲክስ ዓለም ታሽዓይ ደረጃ ብምሓዝ
ውድድሩ ብምውድኡ ሽሙ ምስ ብሉጻት ዓሰርተ
ኣትለታት ናይ’ቲ ውድድር ክጽሕፍ ክኢሉ’ዩ። ስለ’ዚ
ኣትለት ኣማኑኤል መሰል ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ሰንበት
ውድድር ማራቶን ፉኩካ ሓደ ካብ ተፈራህቲ ኣትለታት
ኮይኑ ክቀርብ’ዩ። ንናይ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ሓሙሻይ
ደረጃ ውጽኢቱ ከመሓይሾ ድማ ትጽቢት ይግበረሉ።
ካልእ ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ውድድር ዝሳተፍ
ኤርትራዊ ኦለምፒካዊ ኣትለት ግርማይ ገብረስላሴ እዩ።
ኣብ 2015 ኣብ ቻምፕዮን ኣትለቲክስ ዓለም ንሃገሩ
ናይ ፈለማ ናይ’ዚ ውድድር ወርቂ ዘግዘመ ኣትለት
ግርማይ ገብረስላሴ፡ ኣብ’ዚ ውድድር ልዑል ትኹረት

11 ተሰለፍቲ ክረአ ትጽቢት ኣሎ።ይኹን’ምበር ገና
ንኬቭን ትሪፐር ከሲራ ዘላ ቶተንሃም፡ ኣብ መስመር
ምክፍፋላ’ውን ንኤሪክ ላሜላ ናብ ሜዳ ናይ ምምላሱ
ተኽእሎ ኣየረጋገጸትን ዘላ። እዚ ናይ ሎሚ ጸወታ
ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኡናይ ኤምረ ናይ
መጀመርያ ናይ ሰሜን ለንደን ናይ ደርቢ ጸወታኡ’ዩ
ክኸውን።ኣርሰናል ኣብ ትሕቲ እዚ ሓድሽ ኣሰልጣኒ
ጽቡቕ ገስጋስ ተርእይ ከም ዘላ’ዩ ዝግለጽ። እዛ ጋንታ
ኣብ 18 ዝተፈላለዩ ጸወታትት ከይተሳዕረት ክትግስግስ
ከላ፡ ኣብ ግጥማት ፕሪመር ሊግ ከኣ ካብ ቶተንሃም
ብሰለስተ ነጥቢ ጥራይ’ያ ድሒራ ዘላ። ስለ’ዚ ሎሚ
ምስ እትዕወት፡ ምስ ቶተንሃም ብነጥቢ ተመዓራርያ
ብጸብለልታ ሽቶ ድማ ክትበልጻ’ያ። ቶተንሃም ኣብ’ዚ
ግጥም እንተደኣ ተዓዊታ ከኣ፡ ኣብ ታሪኽ ፕሪመር
ሊግ ኣብ 14 ጸወታታት እቲ ዝበዝሐ ነጥቢ ዝኣከበትሉ
ግዜ ኮይኑ ክዝከር’ዩ። ቶተንሃም ኣብ 2011/2012
ካብ 14 ጸወታታት ዝኣከበቶ 31 ነጥቢ፡ እቲ ዝበለጸ
ኮይኑ’ዩ ተሰኒዱላ ዘሎ። ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ሃሪ
ኬይን ኣንጻር ኣርሰናል ኣብ ዘካየዶ ሸሞንተ ጸወታት፡

ሓንሳብ ጥራይ’ዩ ሽቶ ከየመዝገበ ካብ ሜዳ ወጺኡ።
ስታድየም ኤምሬትስ ኣብ’ዚ ጸወታ ዘይከም ዝሓለፈ
ኣብ መንጎ ናይ ቅድም ኣሰልጠንቲ’ዘን ጋንታታት
ዝነበሩ ኣርሰን ቨንገርን ማርቲን ጆልን፡ ንኽልተ የዕሩኽ
ኣሰልጠንቲ’ዩ ከአንግድ። ኡናይ ኤምረ ቅድሚ ናብ
ፒኤስጂ ምኻዱ፡ ንፖቸቲኖ ንቫለንሽያ ከሰልጥና
መንገዲ ጸሪጉሉ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኡናይ
ኤምረ ናብ ኢንግሊዝ ክመጽእ ኣብ ዝወሰነሉ ከኣ፡
ብቐዳምነት ካብ ፖቸቲኖ’ዩ ምኽሪ ሓቲቱ። እዞም ኣብ
ሰሜን ለንደን ጎረባብቲ ዝኾኑ ኣሰልጠንቲ ንኽልተ
ታሪኻውያን መቐናቕንቲ ይኣልዩ ብምህላዎም፡
ፍቕሮም ከም ቀደሙ ድዩ ክቕጽል፡ ካብ’ዚ ናይ ሎሚ
ጸወታ ጀሚሩ ክረአ’ዩ።
ካልእ ናይ’ዚ ዕለት ዝዓበየ ጸወታ፡ ኣብ መንጎ
ሊቨርፑልን ኤቨርተንን ዝካየድ ግጥም’ዩ። ኤቨርተን
ናብ ሜዳ ሊቨርፑል መጺኣ ካብ ዘይትዕወት 19
ዓመታት ኮይኑ ኣሎ። እዛ ጋንታ ኣብ ታሕሳስ
1999 ኣብ ዝተዓወተትሉ ግዜ፡ ሰለስተ ተጻወትቲ
(ተቐይሩ ንሜዳ ዝኣተወ ናይ ሽዑ መንእሰይ ስቴቨን
ጂራርድ) ደሚርካ፡ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ከም
ዝተባረሩ ዝፍለጥ’ዩ። ስለ’ዚ እዘን ክልተ ጋንታታት
ሎሚ ዘካይደኦ ጸወታ’ውን ከም ወትሩ ረስኒ ክህልዎ
ትጽቢት ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ 13
ግጥማት ፕሪመር ሊግ፡ ሊቨርፑል ብ33 ነጥቢ ካልኣይ
ተርታ ክትሕዝ ከላ፡ ኤቨርተን ከኣ ብ22 ነጥቢ ኣብ
ሻዱሻይ ደረጃ ተቐሚጣ’ላ። ሊቨርፑል ኣብ’ዚ ጸወታ
ብዘይ’ቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብቐይሕ ካርድ ዝተባረረ
ሓለቓ ጋንታኣ ሄንደርሰን’ያ ክትጻወት። ብወገን
ኤቨርተን ዝኾነ ዝበኵር ተጻዋታይ ኣይክህሉን’ዩ።

መደብ ጸወታ
ፕሪመር ሊግ
ቸልሲ - ፉልሃም ሰዓት -= 3፡00 ድ.ቐ
ኣርሰናል - ቶተንሃም = ሰዓት 5፡05 ድ.ቐ
ሊቨርፑል - ኤቨርተን = ሰዓት 7፡15 ድ.ቀ

ሊለ ፈረንሳ
ሄንገሎ ሆላንድ
ሀም ሆላንድ
ኒጅመገን ሆላንድ
ቲልቡርግ ሆላንድ
ከረን ኤርትራ
ለንደን ኢንግሊዝ

09
27
26
15
02
05
24

ሰነ 2012
ግንቦት 2012
ነሓሰ 2012
ሕዳር 2015
መስከረም 2012
ጥሪ 2014
ለካቲት 2016

ግርማይ ገብረስላሴ፡ ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ውድድር ብሉጽ
ዓወት ብምምዝጋብ፡ ንዓመታ ኣብ ቻምፕዮን ኣትለቲክስ
ዓለም 2015 ናይ በይጂን ዓወቱ ክደግሞ ሓሊኑ ከም
ዘሎ’ዩ ቅድሚ ናብ’ዚ ውድድር ምኻዱ ሓቢሩ።
ኣብ’ዚ ውድድር፡ እዞም ክልተ ኤርትራውያን ኣትለታት
ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያዊ ኣትለት ጸጋይ የማነ ሓያል
ተወዳዳርነት ክገጥሞም ምዃኑ ብኣጋኡ ተፈሊጡ’ሎ።
ኢትዮጵያዊ ኣትለት ጸጋይ የማነ፡ ኣብ 2016 ነዚ ውድድር
ተዓዊቱሉ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ውድድር
ማራቶን ከኣ ክልተ ሰዓት ኣርባዕተ ደቂቅን 48 ካልኢትን
ናይ ውልቁ ዝበለጸ ግዜ ዘለዎ ሓያል ኣትለት’ዩ። እዚ
ኣትለት፡ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይ’ዚ ዓመት ንውድድር
ማራቶን ኦታዋ ተዓዊቱሉ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ’ዩ። እዞም
ክልተ ኤርትራውያን ኣትለታት ምስ ኣትለት ጸጋይ የማነ
ኣብ 2015 ኣብ ቻምፕዮን ኣትለቲክስ ዓለም በይጂን
ተራኺቦሞ ምንባሮም መዛግብቲ ኣትለቲክስ ይሕብሩ።
ኣብቲ ውድድር ኣትለት ጸጋይ ድሕሪ ኤርትራዊ
ኣትለት ግርማይ ገብረስላሴ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ
ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ክኸውን በቒዑ ነይሩ። ዝሓለፈ
ዓመት ኤርትራዊ ኣትለት ኣማኑአል መሰል ኣብ ፉኩካ
ሓሙሻይ ደረጃ ኣብ ዝሓዘሉ፡ መበል 26 ተርታ ከም
ዝሓዘ ዝዝከር ኮይኑ፡ ኣብ ግዜ ውድድር ኣብ ሕቖኡ
መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞ’ዩ ሓቢሩ ነይሩ። ሎሚ ዓመት
ግን ኣብ ዝበለጸ ብቕዓት ከም ዘሎ’ዩ ቅድሚ’ዚ ውድድር
ብዝሃቦ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ። ስለ’ዚ እዞም
ኣትለታት ድሕሪ ሰለስተ ዓመታት ደጊሞም ሰልስቲኦም
ብሓባር ዝወዳደሩሉ መድረኽ ተፈጢሩ’ሎ ማለት’ዩ።
ኬንያዊ ቪንሰንት ኪፕሩቶ ነዞም ኣትለታት ዕረፍቲ
ክኸልኦም ተስፋ ተኒብሩሉ ዘሎ ኣትለት’ዩ። ክልተ ሰዓት፡
ሓሙሽተ ደቒቕን 13 ካልኢትን ናይ ውልቁ ዝበለጸ
ግዜ ዘለዎ ኬንያዊ ቪንሰንት ኪፕሩቶ፡ ኣብ ቻምፕዮን
ኣትለቲክስ ዓለም 2011 ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ዝኾነ
ሓያል ኣትለት’ዩ።
ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ኣትለት ናዝሬት ወልዱ ነቲ
ኣቐዲሙ ብኽልተ ሰዓትን 31 ደቒቕን ብኣትለት ኮኾብ
ተስፋጋብር ተታሒዙ ዝነበረ ሃገራዊ ክብረወሰን ማራቶን
ደቂ-ኣንስትዮ ብኽልተ ሰዓትን 29 ደቒቕን ብምዝዛም
ከም ዘመሓየሸቶ ዝፍለጥ’ዩ። ሃገራዊ ክብረወሰን ማራቶን
ደቂ-ተባዕትዮ ኦለምፒካዊ ኣትለት ያሬድ ኣስመሮም፡
ብ23 ጥቅምቲ 2011 ኣብ ውድድር ማራቶን ቹንቾን
ደቡብ ኮርያ ብዝሃረሞ ናይ ክልተ ሰዓት ሸውዓተ ደቒቕን
27 ካልኢትን’ዩ ተታሒዙ ዘሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.80

ስለምንታይ ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ ውሕስነት መግቢ ዘይብለን?
ካልኣይ ክፋል
እዚ ዞባ’ዚ፡ ጥረ ነገራት ብምልኣኽ
ንብልጽግናን ምዕባለን ካልእ ክፋል
ዓለምና፡ ወሳኒ ተራ ክጻወት ጸኒሑን
ኣሎን። ከምዚ ዝኣመሰለ ቁጠባዊ
ቅርጺ ናይ ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ፡
ሓድጊ መግዛእቲ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ።
እዚ ዘይሚዛናዊ ኣካይዳ’ዚ፡ እተን
ሃገራት ፖለቲካዊ ናጽነት ካብ ዝረኽባ
ኣትሒዘን ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ
እዩ። ብውሑዱ 30 ሃገራት ትሕተሰሃራ፡ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ጠቕላላ እቶት
ሰደደን፡ ኣብዚ ክቡርን ዘይተመስርሐን
ባህርያዊ ጸጋ ዝምርኮስ እዩ። ብዙሓት
እውን፡ ነቲ ዝበዝሐ ናይ ሰደደን እቶት
- ካብ ውሑዳት ኣቑሑ ሰደድ እየን
ዝረኽባኦ። ንኣብነት፡ ልዕሊ ፍርቂ ካብ
እቶት ሰደድ ብሩንዲ፡ ኢትዮጵያን
ኡጓንዳን - ካብ ቡን ክኸውን እንከሎ፡
ኣይቨሪኮስት ካብ ካካዎ፣ ዛምብያ ካብ
ነሓስ፣ ኒጀር፡ ኣንጎላ፡ ጋቦንን ሪፓብሊክ
ኮንጎን ድማ ካብ ዘይተጻረየ ነዳዲ
ይረኽባኦ።
ዞባውን ኣህጉራውን ስምምዕ ናጻ
ንግዲ ንቁጠባዊ መሰረት ሃገራት
ትሕተ-ሰሃራ ንምሕያል ኣገዳሲ
ከምዝኾነ’ዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ግና፡
እቲ ሓቂ ከምቲ ዝዝየመሉ ዘይኮነስ
ካብ ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ ባህርያዊ
ጸጋ ንምምንዛዕ ዝተሃንደሰ ከምዝኾነ’ዩ
ዝግለጽ። ደረጃ ኣፍልጦ ሰደድን
እትዋት ናይ ምስላዅን ኣብ ሃገራት
ትሕተ-ሰሃራ ልዑል’ዩ። እትዋት
ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ ውዱኣት ኣቑሑ፡
ማላዊ ኣቕሑን ካልኦት ብዙሓት
ንመመስርሒ ዘገልግሉ ኣቑሑን
ኮይኖም፡ ኢንዱስትሪ ንምትካል
ዘይኮኑ ብቐዳምነት ንባህርያዊ ጸጋ
ንምምዝማዝ ዘገልግሉ እትዋት ኣቑሑ
እዮም። ብመሰረት መደብ ቅርጻዊ
ምትዕርራይ ዓለማዊ ባንክ 1980ታትን
1990ታትን፡ ኣህጉራዊ ስምምዓት
ንግዲ ከም ‘ሓፈሻዊ ስምምዕ ኣብ
ታሪፍን ንግድን ‘GATT’’ ውድብ
ንግዲ ዓለም፡ ዞባዊ ንግዳዊ ስምምዕ
ከም ስምምዕ ቁጠባዊ ሽርክነት ኣብ
መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳዊ

ሕብረትን (EPA)፡ ካብ ድሕሪ ሓድሽ
መዋእል ዝጀመረ ናጻ ንግዲ ዞባ
ኣብ መንጎ ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃን
ቻይናን ድሕሪ ዝተገብረ ስምምዕ፡
ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ ንእታው ዘኽፍላኦ
ዝነበራ ታሪፍ ኣዝዩ ጎዲሉ’ዩ። እዚ
ብፍጹም ነቲ ሰኒዑ ዝሰድድ ወገን
ጥራይ’ዩ ዘርብሕ። ንኣብነት ንኩነታት
ታሪፍ ስምምዕ ቁጠባዊ ሽርክነት ኣብ
መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳዊ
ሕብረትን፡ ን70–80 ሚእታዊት
ካብ ኩሎም መስመራት ታሪፍ ባዶ
ታሪፍ ዘጠቓለለ’ዩ። እቲ ዕላማ፡ ሃገራት
ትሕተ-ሰሃራ ብባዶ ታሪፍ ንቀንዲ
ሰደድ ኣቑሑተን (ካሜሮን ንባናና፡
ኣይቮሪኮስት ንባናናን ካካዎን፡ ሌሰቶ
ንዓለባ፡ ሲሸልስ ንዓሳ ከምኡ’ውን
ቦትስዋና፡ ስዋዚላንድን ዚምባብወን
ንስጋ)፡ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት
ዕዳጋ ንምርካብ’ዩ። ብኣንጻሩ እቲ
ንሰደድ ኣቑሑ ኤውሮጳዊ ሕብረት
ካብ ኣፍሪቃ ክገጥሞ ዝኽእል ዝነበረ
ታሪፍ ብምእላዩ፡ ነቲ ኣብ መንጎ
ሓድሕድ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበረ
ትሑት ንግዳዊ ንጥፈትን ቁጠባዊ
ውህደትን ኣዳኺሙዎ። ከምኡ’ውን
ተመርኳስነት ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ ኣብ
እታው ናይ ወጻኢ ዝተሰነዐ ኣቑሑ
እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ።
ነዚ ኣብ ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ እናዓበየ
ዝኸይድ ዘሎ ዝያዳ እታው ናይ
ዝተሰንዑ ኣቑሑ፡ ብመባእታዊ ኣቑሑ
ዝያዳ እናሰደድካ፡ ሚዛን ተኸፋልነት
ክትሕሉ ፍጹም ኣጸጋሚ ከምዝኾነ
ናይ 2016 ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ
ንግድን ልምዓትን ይሕብር። ኣፍሪቃ
ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተወዳዳሪት
ክትኮነሉ እትኽእል ፍርያት፡ ትሕቲ 14
ሚእታዊት ካብቲ 5035 ዝተፈላለዩ
ዓይነት ዘቤታዊ ፍርያት ኤውሮጳዊ
ሕብረት ጥራይ ምዃኑ፡ ጀነቫ
ዝመደበሩ ሳውዝ ሰንተር ዝተባህለ ኣብ
2012 ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ይገልጽ።
ከም ሳዕቤን ናይቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ
ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝገብራኦ ቁጠባዊ
ሽርክነትን ምጉዳል ታሪፍን፡ ፍርያት
ጸባ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ንፍርያት ጸባ
ታንዛንያውያንን ኬንያውያንን ክትክኦ

ከሎ፡ ዝተደጎመ ዕሹግ ኮሚደረ (ሳልሳ)
ጣልያን ድማ፡ ንፍርያት ኮሚደረ
ጋናን ሰኔጋልን ኣዕንይዎ። በቲ ሓደ
መዳይ ድማ፡ ካብ 50 ክሳብ 70
ሚእታዊት ካብ ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ፡
ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝለኣኽ
ሓደ መባእታዊ ኣቕሓ ጥራይ’ዩ። 96
ሚእታዊት ካብ ሰደድ ቦትስዋና ወርቅን
ኣልማዝን፡ 90 ሚእታዊት ካብ ሰደድ
ናይጀርያ ነዳዲ፡ 67 ሚእታዊት ካብ
ሰደድ ብሩንዲ ቡን ናብ ኤውሮጳዊ
ሕብረት ዝለኣኽ’ዩ።
እኹል ቀረብ ናይቶም ዝውቱራትን
ቀንዲን ዝበሃሉ ኣእካል፡ ሓንቲ ሃገር
ንመነባብሮ ህዝባ ከተመሓይሽ ኣገደስቲ
ምዃኖም እኳ እንተተፈልጠ፡ ዘቤታዊ
ቀረብ ናይዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ
ኣእካል ግን፡ ኣብ ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኣንቆልቆለ’ዩ
ዝኸይድ ዘሎ። ገምጋም እቶት ኣእካል
ብኪሎ-ግራም ኣብ ሄክታር ናይ ሃገራት
ትሕተ-ሰሃራ ብቐጻሊ ካብቲ ዝተሓተ
ናይ ዓለምና ምዃኑ’ዩ ዝንገር። ዕብየት
ዓመታዊ ዘቤታዊ ፍርያት መግቢ
ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ፡ 2.7 ሚእታዊት
ጥራይ’ዩ። ካብ ዓመታዊ ዕብየት ብዝሒ
ህዝቢ ብቑሩብ ጥራይ’ዩ ዝልዕል። ከም
ውጽኢቱ ከኣ፡ ተመርኳስነት ናይዚ
ዞባ’ዚ ኣብ ናይ ደገ እትዋት ናይዞም
መሰረታውያን ቀንዲ መግብታት
ብቕልጡፍ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ።
እቲ ዓመታዊ ዕብየት እትዋት ናይ
መግብታት ብመንጽር ሓደ ሰብ
ካብ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ዝዓቢ’ዩ።
ዓመታዊ እትዋት መግቢ ብመንጽር
ሓደ ሰብ 3.4 ሚእታዊት ክኸውን
ከሎ፡ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ግን 2.6
ሚእታዊት እዩ። ዕበየት ሓደ ሰብ ኣብ
ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ ዘህልኾ መግቢ
ኣስታት 1 ሚእታዊት ጥራይ’ዩ።
እዚ ድማ ነጸብራቕ ትሑት ቁጠባዊ
ዕብየትን ዘይተቐየረ ኣገባብ ኣመገግባ
ኣህጉር ኣፍሪቃን ከምዘርኢ’ዩ ጸብጻብ
ውድብ መግብን ሕርሻን 2017
ዘነጽር።
ሓደ ካብ ቀንዲ ንውሕስነት መግቢ
ዕንቅፋት ነዚ ዞባ’ዚ፡ መግቢ ረዲኤት’ዩ።
ብፍላይ ድማ ድሕሪ’ቲ ኣመሪካ ኣብ

ሰሌዳ ቁ፡2፡ መጠን ብጽሒት ዓለማዊ ሰደድ (ኣቑሑን ኣገልግሎታትን) ናይ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዓለም
ተረኛ ፋርማሲ

ቤት መሸጣ መድሃኒት ጎዳይፍ
ፋርማሲ ዳሉል
ፋርማሲ ጃልያ
ፋርማሲ ቅሳነት

ዕለት

1954 መግቢ ረዲኤት ንሕርሻዊ ንግዲ
ንምምዕባል ብዝብል ዘውጽኣቶ ሕጊ።
መግቢ ረዲኤት ዝዓበየ ጂኦፖለቲካዊ
ኣጽዋር ኣብ ግዜ ዝሑል ኲናት
ከምዝነበረ እዩ ዝፍለጥ። ኣመሪካዊ
ሰነተር ሁበርት ሃምፍሪ ኣብ ሓምለ
16፡ 1953፡ ከምዚ ክብል ብዛዕባ መግቢ
ተዛሪቡ፦ “ንኣኽል ታርፍ መግቢ
ኣመሪካ፡ ከም ጸገም ዘይኮነ ከም ናይ
ብሓቂ ርእሰ-ማል ኢና ክንሪኦ ዘለና።
ለባም መሪሕነት ድማ ነዚ ዘለና ዝያዳ
ናይ መግቢ ጸጋ፡ ንናይ ማሕበርነት
ዕንደራ ንምግታእ ክጥቀመሉ ኣለዎ።
ማሕበርነት ካብ ጥሜት ዝዓቢ መሓዛ
የብሉን። ደሞክራስን ናጽነትን ድማ
ካብ ኣኽል ታርፍ መግቢ ዝዓቢ
መሓዛ የብሉን።”
ብርግጽ መግቢ ረዲኤት፡ ኣብ
ዘቤታዊ ፍርያት መግቢ ኣሉታዊ ጽልዋ
ኣለዎ። ዋሕዚ መግቢ ረዲኤት ኣብ
ሃገራት ትሕተ-ሳሃራ ሓድሽ መቐረት
ፈጢሩ እዩ። ሰነዳት ውድብ መግብን
ሕርሻን 2017 ከም ዘነጽርዎ፡ ዋሕዚ
ረዲኤት ናብ ሃገራት ትሕተ-ሳሃራ ኣብ
መንጎ 1979ን መፋርቕ 1980ታትን
ብሓሙሽተ ዕጽፊ ክውስኽ ከሎ፡
ዘቤታዊ ፍርያት መግቢ ናይ ሓደ
ሰብ ግን እናኣንቆልቊሉ እዩ ከይዱ።
ኣፍሪቃ ብሕርሻ ርእሳ ንምኽኣል፡
ካብ 98 ሚእታዊት ኣብ 1961፡ ናብ
79 ሚእታዊት ኣብ 1978 ወሪዱ።
መግቢ ረዲኤት ንዓቕሚ ምፍራይ
መግቢ ተቐበልቲ ሃገራት ኣዳኺምዎ
እዩ።
ግርሃም ሃንኮክ ዝተባህለ ጸሓፊ፡
ኣብ 1991 ‘ጉይታ ድኽነት’ ኣብ
ትብል መጽሓፉ ከምዝገለጾ፡ ጣዕሚ
ስርናይ ኣብ ኣፍሪቃ ብተዛማዲ ሓዲሽ
ክስተት’ዩ ነይሩ። እዚ ክስተት’ዚ ግን፡
ሓደ ኣገዳሲ ክውንነት ክፈጥር ክኢሉ
ነበረ። እዚ ድማ ዘቤታዊ መበቆል
ንዘለዎ መግቢ፡ ምንጪ መግቢ
ዝኾኑ ከም ዕፉን ንዝኣመሰሉ ኣእካል
ምንእኣስን ከም ግዚኦም ዘሕለፉ
መግቢ ገይርካ ምቕራብን ልሙድ
ኮይኑ። ከም ሳዕቤኑ ድማ፡ ህዝቢ ካብቲ
ከዘውትሮ ዝጸንሐ ዘቤታዊ ኣእካል ናብ
ስርናይ ክዘዙ ቀሲብዎ። ኣብ ምዕራብ
ኣፍሪቃ፡ ነቲ ብሰንኪ ኩነታት ኣየር
ከፍርያኦ ዘይከኣላ ስርናይ፡ ብመንገዲ
መግቢ ረዲኤት ዝተረኽበ ስርናይ
ተኪእዎ።
ጣዕሚ ረዲኤት ስርናይ ንእትዋት
ስርናይ ሃገራት ትሕተ-ሳሃራ ካብ 1.4
ቢልዮን ቶን ኣብ 1990፡ ናብ ኣስታት
7 ቢልዮን ቶን ኣብ 2013 ከምዘደየቦ
ናይ ውድብ መግቢን ሕርሻን ጸብጻብ
2017 ይገልጽ። ብቁጠባዊ መዳይ
ይኹን ብትሕዝቶ መኣዛዊ መግቢ
ኣዕናዊ ክውንነት ኣብ ምፍጣር፡ ካናዳ
ሓንቲ ካብተን ዓቢ ተራ ዝተጻወታ
ምዃና ይግለጽ። ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ
ሕርሻዊ እቶት ሃገራት ትሕተ-ሳሃራ
ኣዕናዊ ሳዕቤን ምግባሩ፡ ውሉፋት ናይ

ጎደና

2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
3/12/2018

ጎደና እምበረ-755፡ ከባቢ ሚ/ሪ ሕርሻ
ጎደና ሓርነትቁ.158፡ ፊት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ
ጎደና ሰገነይቲቁ.-84፡ ፊት ቤት ትምህርቲ ጃልያ
ጎደና ሓማሴን ቁ.45፡ ከባቢ ማይ ኣባሻውል

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ

ቁ.ቴሌፎን 127565

ዝኸበሩ ዘይመበቆላውያን ኣእካል
ክኾና ገዲድወን። ጣዕሚ ረዲኤት
ልክዕ ከምቶም ሓሽሽ ክትወስድ
ዝደፋፉኡኻን፡ ውሉፍ ምስ ኮንካ
ዓሚል ገዛኢ ክትከውን ዝቕስቡኻን
ፈሊኻ ዝርአ ኣይኮነን። በዚ መዳይ`ዚ
ክርአ እንከሎ፡ እተን ኣቐዲመን
ተቐበልቲ መግቢ ረዲኤት ዝነበራ
ሃገራት፡ ድሒረን ዝለዓላ ዓድግቲ
ፍርያት ሕርሻ ኣሜሪካ ከምዝኾና
ግርሃም ሃንኮክ ይገልጽ። ኣስዒቡ ኣብ
1990ታት 40 ሚእታዊት ንግዳዊ
ሰደድ ሕርሻ ኣሜሪካ፡ ኣብ ምምዕባል
ናብ ዝርከባ ሃገራት ይለኣኽ ከምዝነበረ
ይሕብር። እቲ ጸገም ከኣ ለገስቲ
ሃገራት ዋላ’ውን ኣብ ተቐበልቲ
ሃገራት ዝኾነ ለውጢ ናይ ፍርያት
ይሃሉ፡ መግቢ ረዲኤት ምሃብ ይቕጽላ
ምህላወን’ዩ። ተቐበልቲ ሃገራት
ነቲ መግቢ ረዲኤት ገና ይድለይኦ
ኣይድለይኦ ብዘየገድስ፡ ለገስቲ ሃገራት
ዝያዳ መግቢ ኣብ ዘፍርያሉ ምሃብ
ኣየቋረጻን።
ካልእ፡ ንውሕስነት መግቢ ሃገራት
ትሕተ-ሳሃራ ካብ ዘዳኸመ ኩነታት፡
ምህርቲ ሕርሻ ካብ ንመሰረታዊ
መግቢ - ንዕዳጋ ዝዓለሙ ዘራእቲ
ምቕያሩ’ዩ። ብፍላይ ድማ ካብ
1990ታት ንነጀው እናዓበየ’ዩ
ክኸይድ ጸኒሑ። እዚ ምቅይያር’ዚ
ዝተኻየደሉ ኩነት፡ ምስ ቁጠባውን
ናይ ፖሊሲ ለውጢን ብምዝማድ’ዩ።
ሽሕ’ኳ ናይ ዝበዝሓ ሃገራት ትሕተሳሃራ ካብ ድሕሪ ናጽነተን ክሳብ
ኣብ መፋርቕ 1980ታት መንግስቲ
ዝመርሖ
ሕርሻዊ
ንጥፈታት
እንተነበረን፡ ናይ ዓለማዊ ባንክን
ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን መደብ
ቅርጻዊ ምትዕርራይ ፖሊሲ፡ ንዝበዝሐ
ናይ መንግስቲ ደገፍ ዝነበሮ ሕርሻዊ
ንጥፈታት ፋሕፋሕ ኣቢልዎ እዩ።
ኣብ 1980ታት ኣስታት 241 መደባት
ቅርጻዊ ምትዕርራይ ተዳልዮም ኣብዚ
ዞባ ተተግቢሮም እዮም። እዚ ድማ፡
ምስ ብዙሕ መሳርሒ ፖሊሲ፡ ፖሊሲ
ልቓሕ፡ መጠን ወለድ፡ መጠን ሸርፊ፡
ክፉትነት ንግዲ፡ ምውጋን፡ ኣገባብ
ዋጋታትን ምጉዳል ሕጽረት ባጀትን
ዘጠቓለለ ከምዝነበረ ምልዋን ግሪንን
ዝተባህሉ ጸሓፍቲ፡ ኣብ 1996 ኣብ
ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ ይሕብሩ። ኣብ
1980ታት ብዙሓት ሃገራት ትሕተሳሃራ ታሪፍ ንግዲ ኣቑሑ ብዘደንቕ
ብምጉዳለን፡ ዓቐን ናይቲ ንዕዳጋ
ዝዓለመ ፍርያት ብፍጥነት ክውስኽ’ዩ
ተራእዩ። ንኣብነት ኣብ ታንዛንያ ኣብ
መንጎ 1988ን 1990ን ዝነበረ እዋናት
ፍርያት ቀጠፍ ካብ 11 ሽሕ ቶን ናብ
15 ሽሕ ቶን ክብ ክብል ከሎ፡ ፍርያት
ቡን ካብ 39 ሽሕ ቶን ናብ 61 ሽሕ
ቶን ክብ ኢሉ።

ይቕጽል
ነማርያም የውሃንስ
ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት
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