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ገጽ 2
ሕቖን ከብዲን
እንክንከውን

ሰንበት 3 ለካቲት 2019

ገጽ 3
ኣብ ዓለምና
ዝነውሐ ግዜ
ዝወሰዱ ኲናት

ገጽ 4
ስግረ-ጾታዊያን
ንጥፈታት!

ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 6
“ዕሽሽ እየ ዝብሎ”

“ዓጸፋ ክንሰርሕ እንሕተተሉ እዩ’ዚ ኣቲናዮ
ዘሎና መድረኽ”ሚ/ዞባዊ ምምሕዳር

ስ/
ኢ
ብ
ራ
ሂ
ም
ዑ
መ
ር

ሰ/ቀ/ባሕሪ
ኣቲናዮ
ዘሎና
መድረኽ፡
ንህንጸትን ብልጽግናን ሃገር ዓጸፋ
ክንሰርሕ እንሕተተሉን፡ ውጽኢት
ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና፡ ምምሕዳራት
ከባቢ ድቢን እምባ-ባርያን ዝጥርነፋ
ትሽዓተ ዓድታት፡ ኮም ዝመርሖ መደባት
ከባብያዊ ጽሬት ኣሰላሲለን።
ውጽኢት ስራሕ ንምግምጋም ኣብ
ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ
ጽሬት - ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ

ስራሕናን ጻዕሪናን እንረኽበሉ ጉዕዞ
እንፍልመሉን ምዃኑ፡ ሚኒስተር ዞባዊ
ምምሕዳር ኣቶ ወልደንኪኤል ኣብርሃ

ኣገንዚቡ።
ሚኒስተር ወልደንኪኤል ነዚ ዝገለጸ፡
ከም መቐጸልታን መዛዘምን ናይ’ቲ

ካብ 18 ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ኩለን
ዞባታት ንወከልቲ ህዝብን ሓለፍቲ
ኣካላት መንግስትን ግንባርን ከካይዶ

ገጽ 7
ቐጠር ቻምፕዮን
ሃገራት ኤስያ
ኮይና!

ዝቐነየ ኣኼባ፡ ብ1 ለካቲት ኣብ ከተማ
ዓሰብ ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር እዩ።
መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽን
ምዕባለ ሃገር ኣብ ምርግጋጽን ዓቢ
ተራ ዘለዎም ዓበይቲ ፕሮጀክታት
ልምዓት - ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር
ክትግበሩ መደብ ተታሒዙ ምህላዉ፡
ብሰንኪ ተጻብኦታት ተወንዚፎም
ዝነበሩ መደባት ልምዓት ከም ብሓድሽ
ከምዝበጋገሱ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን
ረብሓታት ዘለዎም ዓበይቲ ፕሮጀክታት
ንምትግባር ዘድሊ መጽናዕቲ ኣብ
ምጽፋፍ ከምዝርከብ ብምሕባር ድማ፡
ህዝቢ ዝያዳ ካልእ እዋን ንምዕዋቶም
ክሰርሕ ኣዘኻኺሩ።
ሱታፌ ህዝቢ ዘረጋገጸን ናይ
ምቁጽጻርን ምሕደራን ብቕዓት
ዘውሓሰን
ትካላት
ከይሃነጽካ
መደባት ምስራዕ ንበይኑ፡ እኹል
ከምዘይኮነ ጸቒጡ ዝተዛረበ ሚኒስተር
ወልደንኪኤል፡ ሓለፍቲ ትካላት - ካብ
ኮለጃትን ሞያዊ መሰልጠኒ ማእከላትን
ተመሪቖም ንዝምደቡ መንእሰያት
ግቡእ ማእዝን ኣብ ምትሓዝን ኣብነታዊ
ኣመራሪሓ ኣብ ምስትምሃርን ግቡእ
ተራኦም ከበርክቱ ጸዊዑ።

ኣብ ዓድታት ጸሮና ኮማዊ ጽሬት ተኻይዱ
ሕማማት ብዛዕባ ዘለዎ ተራ ጽዑቕ
ጐስጓሳት ብምክያዱ፡ ውጽኢታዊ ስራሕ
ከም እተዓመ ተገሊጹ።
ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ’ቲ

ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ ሃይለ መንገሻ፡ ንጹህ
ከባቢ መሰረት ጥዑይ ሕብረተ-ሰብ
ምዃኑ ብምሕባር፡ ምምሕዳራት ከባቢ
ድቢን እምባ-ባርያን ዝወሰዳኦ ተበግሶ፡

ካልኦት ከባቢታት ክስዕባኦ ተላብዩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና፡ ዛጊት 19
ዓድታት ኮም ዝመርሖ ከባብያዊ
ጽሬት ኣተኣታትየን ምህላወን፡ ኣብ

ቀዳማይ ርብዒ ናይ’ዚ ዓመት ድማ
- ኣብ 26 ዓድታት ንምትእትታዉ
ጻዕሪታት ይካየድ ከምዘሎ፡ እቲ ሓበሬታ
ኣረዲኡ።

ኣብ መንጎ ዓድታት ገደለን ጓቛትን ዝጸንሐ ክርክር ተፈቲሑ
ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ ብሰንኪ
ዘይፍትሓውን ዘይማዕርነታውን ውሳኔ
መግዛእታዊ ስርዓታት፡ ኣብ መንጎ
ገደለን ጓቛትን ን82 ዓመታት ሰፊኑ
ዝጸንሐ ናይ መሬት ክርክር፡ ክልቲአን
ዓድታት ብዝገበራኦ ሽምግልና - ብዕርቂ
ተፈቲሑ።
ብ31 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ
ናይ ዕርቂ ስነ-ስርዓት፡ ኣመሓዳሪ ዞባ
ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረክርስቶስ፡ እቲ
ጉዳይ ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ ስርዓታት
ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ውሳኔታት
ይወሃቦ’ኳ እንተነበረ፡ እቲ ምስሕሓብ
መሰረታዊ መዕለቢ ከይረኸበ ክሳብ ሕጂ
ከምዝቐጸለ፡ ኣብ ሰነዳት ተመርኲሱ
ሰፊሕ ሓበሬታ ሂቡ።
“እዚ ኣብ 1937 ዝጀመረ ናይ
መሬት ምስሕሓብ፡ ንነበርቲ ናይ’ዚ

ከባቢ ድቃስ ከሊኡ ዝጸንሐ እዩ” ዝበለ
ኣቶ ኤፍሬም፡ እቲ ጉዳይ ክፍታሕን
ህዝቢ ክልቲኡ ዓድታት ብሰላምን
ቅሳነትን ክነብርን፡ ብምሉእ ሕልና
ንዝሰርሐት ሽማግለ ዕርቂን ተሓጋገዝታን
ኣመስጊኑ። ወከልቲ ክልቲአን ዓድታት
ነቲ ብሽማግለ ዕርቂ ዝቐረበ ፍታሕ
ተቐቢሎም ክታሞም ከምዘንበሩሉ፡
እቲ ውሳኔን ካርታን ድማ ንኽልቲአን
ዓድታት ከምእተዋህበ እውን ሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ
የማነ ኣበራ ብወገኑ፡ ክልቲአን ዓድታት
ነዚ ሰላም ዘውርድ ዕርቂ ብምብቃዐን
‘ዮሃናኡ’ ገሊጹ።
ዓድታት ገደለን ጓቛትን፡ ካብ ከተማ
ደቀምሓረ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ
- ኣስታት 20 ኪሎ-ሜተር ርሒቐን
ይርከባ።

ስ/
ዕ
ቁ
ባ
ሚ
ካ
ኤ
ል
ተ
ስ
ፋ
ሃ
ን
ስ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዳየሪ

የሪ
ዳ ዳየሪ
3
ለካቲ ት

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ጆርናል

ሕቖን ከብዲን እንክንከውን
/02 ጥሪ 2014/

ኣጋ ምሸት ምስ ኰነ ናብ እንዳ
ዓርከይ ድኳን ኢና ኬድና። ምስ ሓደ
ብዋዛ ዝለገበና “ወዲ-ሓብቲ” እንብሎ
ጋሻ ዓርኪና’የ ነይረ። ቅልጥፍ ኢለ
ክጠብቕ ዘይክእል ግዲ ኰይነ፡ ንሱ ኣሻቡ
ለጊቡናስ “ኣዕሩኽተይ” እናበለ ክምካሕ
ከሎ ኣመና ይገርመኒ። ክልተና ጥራይ
ኣብ እንህሉወሉ እንታይ ኢና ከነዕልል
ኣይፈልጥን። ብዝከኣል መጠን ሳልሳይ
ሰብ ክህሉ እንከሎ’ዩ እቲ ዕላል ዝቐለለይ።
ከምቲ ቀልጢፈ ዘይለግብ፡ ቀልጢፈ ኸኣ
ኣይለቅቕን’የ። ካብ ዝቐረብኩዎ ሰብ
ቀልጢፈ ኣይርሕቕን ጥራይ ዘይኰነ
ብዙሕ ነገረይ ምስኡ እናተኣሳሰረ’ዩ
ዝምዕብል። ህይወተይ ምስ ቀረብተይ
ተማቒሉ’ዩ ዝኸይድ። ከምኡ ግዲ ኰይነ
ኸኣ ሰበይ ክፍለየኒ እንከሎ ኣመና
ዘሕመኒ። እዚ ‘ወዲ-ሓብቲ’ ዝበልናዮ
‘ዓርኪና’ምበኣር ንዓና ክጠብቀና እንከሎ፡
ነቶም ካልኦት ርሒቑዎም ማለት’ዩ።
ድሕሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ሻሂ ግብጃ
ዳርጋ ዓርኩ ኢኻ ትኸውን። ብዝዀነ
ናብቲ እንዳ ዓርከይ ድኳን ምስ ከድና
ጽጌና ብዓልቲቤቱ ቡን ክትቈሉ፡ ንሱ
ኸኣ ዓማዊል ከአንግድ ጸኒሑና። ናብዛ
እንዳ ዓርከይ መጺአ ከይተበርሃኒ ወጺአ
ኣይፍለጠኒን። ጻዕዱ ዓርከይ ዘዝሓደሰ
ዕላል ስለ ዘይስኣኖ ዋላ ኰሪኻ መጺእካ፡
ኵራኻ’ዩ ዘረስዕ። በዚ፡ ዝዀነ ሰብ እናተፈሰሀ
ክመላለሶ ይኽእል። ንዓይ ግን ተወሳኺ
ኣሎኒ። ምስ ጻዕዱን ጽጌናን ናይ ነዊሕ
እዋን ምሕዝነት’ዩ ዘሎና። ነቲ ቅድሚ
ገለ ዓመታት ዝነበረ ኣዝዩ ጥዑም ዙርያ
ምሕዝነትና ስለ ዘዘኻኽረኒ’ዩ። ኣነ፡ ንሱ፡
ብዓልቲ-ቤቱ ጽጌና፡ ባህጉን ትዕግስቲን
ዘይንፈላለ መሓዙት ኢና ዝነበርና። ጻዕዱን
ጽጌናን ተመራዕዮም፡ ትዕግስቲ ተመርዕያ
ሓዳር ጨውዩ ኣርሒቑዋ፡ ባህጉ ናብ
ስደት ኣቢላ፡ ኣነ ኸኣ ይዛውን ኣለኹ።
ፈጺምካ ክድገም ዘይክኣል ዝመስል
ጥዑም ግዜ ግን ኣሕሊፍና። ከምኦም
ጥዑማት ሰባት ክርከብ ዝከኣል ኣይኰነን።
ከምቲ ዝኸሰረ ዓረብ ሕሉፍ መዝገቡ
ክግንጽል ይውዕል ዝብሃል፡ ኣነ ኸኣ
በይነይ ጢልጢል ምባለይ የቋርረኒ ግዲ

ኰይኑ፡ ኣብዛ እንዳ ዓርከይ እናመጻእኩ’የ
ናፍቖተይ ዘውጽእ። ሎሚ ምስዚ ወዲሓብቲ ‘ዓርክና’ ምስ መጻእና’ውን ከም
ቀደመይ ባህ ኢሉኒ ነበረ። ኣወል ቡን
ዓፍ-ዓፍ ክትብል’ያ ዝጸንሓትና። ሓፋስ
ኣወል ቡን እናመዓጕና እታ “a walk
to remember” ናይ ማልዲ ሞር ደርፊ
ዝመጸውዒታ ሞባይለይ ተዳህየት። እቲ
ሓደ ኢደይ ብስስዐ ዕምባባ ገፊጡ፡ እቲ
ሓደ ኢደይ ከኣ ፍንጃል ዓትዒቱ እንከሎ
ክቕበላ ፈቲነ። ኣነን ዕምባባን ከመይ
ምዃንና እትፈልጥ ጽጌና እናሰሓቐት
መሸርፈት ኣቐበለትኒ’ሞ፡ ዕምባባይ ኣብ
መሽርፈት ሒዘ ናብ ደገ ወጻእኩ። 004…
ኢሉ ዝጅምር ቍጽሪ’ዩ። ካበይ ምዃኑ
ኣይተጠራጠርኩን። 00… ዝጅምር
ቍጽሪ ብዘይካኣ ዝድውለለይ የብለይን።
እዚ ዝጸናሕኩዎ ገዛ፡ ማዕረይ ዝብጸሓ
ገዛ መሓዙትና’ዩ። ንሳቶም ካብ መንጎ
ምሕዝነትና ተመርዕዮም ድሮ ክልተ ቈልዑ
በጺሖም ኣለዉ። እዚ ቀልጢፉ ዝጠብቕ
ዓርኪና’ውን ብቐደሙ ንባህጉ ብሂጉዋ’ዩ
ተላልዩና። ዝብኢ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ
ከም ዝበሃል፡ ክሳዕ ዝዀነሉ ኣብ ዙርያና
ክጸንሕ’ዩ ዝነበረ መደቡ። ባህጉ ግን
ቀልጢፋ ግዲ ኣንቢባቶ ኣብ ናይ ሓባር
መደብና ክንማልኦ ኣይትደሊን ነበረት።
እዞም ኵሎም ዝራኸቡ ዕላላት ዝፈጥሩ
ሰባት እንከለዉ ንሳ ደዊላ ኣራጕዳቶ። ነቲ
ዝጸንሓና ጽቡቕ ስምዒት ድማ ኣብዚሓ

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
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ሊድያ ስልጣን

////////

ወሰኸትሉ። ዘይከም ካልእ እዋን ተበሪሁኒ
ከዕልላ ጀመርኩ።
“ካብዚ ኵሉ መዓልታት ዝደወልኩልካ
ሎሚ ፈዂስካኒ፡” በለትኒ። ሓቃ’ያ፣
ቅድሚ ሕጂ ንዝሓተትኒ ሕቶ ክምልስ
እምበር ብዛዕባ ህይወተይ ሓንቲ’ኳ አዕልላ
ኣይነበርኩን። ተቐይመላ ኣይኰንኩን፣ ግና
ስቕ ኢሉ ትም የብለኒ። በቲ ሓደ ወገን
ከኣ እድንግጸላ። ኵሉ ግዜ ናፊቓ ሕማቕ
ከም ዘላ ስለ እተዕልለኒ ካልእ ክውስኻ
ኣይደልን’የ ዝነበርኩ። ካብ ማእከል
ምዉቕ ፍቕሪ’ያ ገዲፋትኒ። ንሳ ኣጥዕያ
ከይሓሰበት ናይ ክልተ ሰሙን ቅልውላው
ዘሎዎ ውሕጅ ከም እተማልኣ’ያ ትዛረብ።
ኣብዚ ዳርጋ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝደወለቶ
ነዚ’ያ ትደጋግመለይ። ኣነ ኸኣ ሽሕ ግዜ
እፍተዋ፡ ሽሕ ግዜ አፍቅራ’ምበር ነቲ
ክውንነት ተቐቢለ ህይወተይ ከማእዝን’ዩ
ነይሩኒ። ቀልጢፈ ኸኣ ንቓንዛ ናፍቖታ
ተላሚደዮ። ክኢለዮ። ጸይረዮ። ንዘይዘንብ
ደበና ሃረር ከም ዘይብሎ እፈልጥ’የ። ነዚ
ፈሊጠ ምስ’ናይ ዕቝር ፍቕረይ ንቕድሚት
ሳጊመ። ክትድውል እንከላ ክንደይ ግዜ
ካብኡ-ናብዚ ከም ዝሳገምኩ ከዕልላ እደሊ።
ግና ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ከይኰና
ብምስካፍ እገድፎ። ክጥንቀቕ ክብል ከኣ
እንታይ ከም ዘዕልላ ይጠፍኣኒ። ሎሚ ግን
ኣብ ጥዑም ዝኽሪን ሙድን እንከለና ስለ
ዝደወለት ከይተረድኣኒ’የ ከዕልላ ጀሚረ።
ሓድሽ ዓመት ከመይ ከም ዘሕለፍናዮ፡
ንጽባሓይቱ ዝገበርናዮ፡ ዝጸሓፍኩዎ
ግጥሚ፡ እተመነኹዎ፡ … እርይ ቍጽር
ኣቢለ ድሕሪ ምዕላለይ፡ ተኣኪብና እንከለና
ከም ዝደወለት ነገርኩዋ።
“እሞ ኣይቀናእካን፧” ሓቲታትኒ። ከም
ዘይሰማዕኩዋ “ኣይስማዕን ኣሎ፡” መለስኩ።
ደጊማትለይ፡ ኣነ’ውን ንዓኣ ደጊመ። ሰሊሳ፡
ኣነ’ውን ነታ መልሲ እናሰሓቕኩ ሰሊሰላ።
ሽዑ ነገራተይ ተረዲኡዋ። “ኣይስማዕን
ድዩ ዘሎስ ዋላስ ክትሰምዖ ኣይደለኻን፧”
ኣመጭው ኣቢላ ሓቲታትኒ። “ገና
ኣይስመዓንን’ዩ ዘሎ፡” ክልተና እናሰሓቕና
ኣርእስቲ ቀየርና። ድሕሪ ምፍልላይና
ብሓባር ዝሰሓቕናላ እዛ ኣጋጣሚ እዚኣ’ያ
ክትከውን ትኽእል። ድሕሪ ነዊሕ
እዋን ስሓቓ ክትሰምዕ ክንዲ ምንታይ
ጥዑም’ዩ።
“ኣይቀናእካን’ሞ፡” ድያ ዝበለትኒ፧
እንታይ ኰይነ’የኸ ዘይቀናእኩ፧ ፈጺመ
ከምዚ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን። መርዓን
ደርዓን ኣዕሩኸይ እምብዛ’ዩ ዘሐጕሰኒ።
ብልቢ’የ ተሓጕሰ ዝውዕሎ። ኣብ
ጽምብላት ውላዶም ከኣ ከምኡ። ንደቆም

ከም ወለዶም’የ ዝፈትዎም። ነብሰይ ኣብ
ቦታኦም ኣእትየያ ግን ፈጺመ ኣይፈልጥን።
እንታይ ኰይነ’የኸ ክቐንእ፧ ባህጉ ኣብ ዓዲ
ጓና ተመርዕያ’ምበር ኣብ መርዓኣ ተሓጕሰ
ምወዓልኩ ይመስለኒ።? ሓደ እዋን ኣብ ግዜ
ፍቕሪና፡ ናይ ስድራኣ ሕቶታት መርዓ ኣብ
ዘይግዜኡ ስለ ዝመጽአ ንገብሮ ጠፊኡና፡
ተበሳጪና ነይርና። ከይፈተና ምፍልላይ
ክንቅበሎ ተቓሊስና። ኣብ ኣእምሮኣ ሓደ
ነገር ትስእል’ሞ ኣዒንታ ንብዓት ይዘርቝ
ነበረ። ንሳ ምስ ሰብኣያን ደቃን ኣብ መገዲ
ጎፍ ክብላ ይረኣያ። ከምዛ ሽዓ ኰይና ግዲ
ትረኣያ ነይራ ንብዓት ትሕለብ። ምጕት
ውሽጣ ከይፈለጥኩ “ፍጹም!” ክትብል
ጥራይ እሰምዓ ነበርኩ።
ኣነን ባህጉን ኣብ ማዕሙቝ ልብና
ዝሰረተ ፍቕሪ ኣሎና፣ ምናልባት ከኣ
ነይሩና። ዋላ ሓደ ክቕይሮ ዘይክእል
ፍቕሪ። ንቡር ክንፍትን ወይ ንኬፋት
ብሂግና ኣይተደላለናን። መገዲ ህይወት’ዩ
ኣራኺቡና። ተፋሊጥና፡ ንዓመት ተመሓዚና፡
ንሰለስተ ዓመት ከኣ ተዓራሪኽና። ግን
ከኣ ንፍቕርና ዓሚጽና ኢና ማዕዶ-ማዕዶ
ሰፊርና። ኣብቲ ግዜ፡ ህይወት ፈጺማ
መጀመርታኣን መወዳእታኣን ዘይትረኽቦ
እተሓዋወሰ ፈትሊ ኰይናትኒ ነበረት።
ኣብ ከምዚ ኵነታት እንከለኹ ዘይምልሶም
ሕቶታት መጽኡኒ። ሓቂ፡ ንፍቕሪናን
ሓቀኛ ስምዒተይን ቀቲለ፡ መወዳእታ
እንተ በጺሑዋ ዘዋጽኣ ክትውስን ቀጠልያ
መብራህቲ ወሊዐላ። “ናተይ እንተ ዀይና
ናተይ ግበራ፡ እንተ ዘይኰይና ቃንዛይ
ኣይተንውሓዮ፡” ኢለ ናብ ኣምላኸይ
ደርብየዮ ነበርኩ። ኢላ ኢላ ግን፡ ነገራት
ኣብ ምህድኡ፡ ኣዘንጊዓ ሓዳር ስደት
መሪጻ። ዝሕሻ ካብ መሰላ፡ ክትሕጐሰሉ
ተመንየላ። ካብ ልበይ ድዩ ሕነሕነይ
ዘይተረድኣኒ ትምኒት። ኣነ ግን መጻኢ
ህይወተይ ምሉእ ፈጺመ ደጊመ ክሓልፎ
ዘይደሊ ቃንዛ ምፍልላይ ተመኵረዮ።
ነቲ ናብዚ ዘብጽሓኒ ቀንዲ ምኽንያት
ሕነ ዝፈድየሉ ግዜን ዓቕሚን ተመንየ
ነበርኩ። ምንዮተይ ስምዒትን ቃንዛን
ዝደረኾ ይዅን’ምበር ክረግኣለይ ነዊሕ
ግዜ ወሲዱ። ህይወተይ ግና ኣይረግአን።
ኵሉ ግዜ ከምዚ ጀሚርካ ዝገድፍካዮ
ዘረባ፡ ከምዚ ከፊትካ ውሽጡ ዘይረኣኻዮ
ከብኺ፡ ከምዚ ጀሚርካ ዘይወዳእካዮ
መጽሓፍ፡ ኣብ ህይወተይ ሓደ ዘይተዓጽወ
ምዕራፍ ኰይኑኒ፣ እዚ ጸልማት ዝኣፈፌቱ
ውሻጠ፡ ብሕጓ ንፋስ እናኣእተወ ኣዋሪዱኒ።
ምኽንያቱ ኣይተዓጽወን። ከይዓጽዎ ኸኣ
ነቲ ጸልማት ዘስግር ትብዓት ስኢነ። እዚ
ኵሉ ኣብ ውሽጠይ እንከሎ፡ ህይወተይ
ሓደ ጭቡጥ መገዲ ሒዙ ክኸይድ
ዘይከኣለ ከሎ፡ “ኣይቀናእካን’ሞ” ክትብለኒ
እንታይ ክስመዓኒ ይኽእል፧
“ኣይስማዕን ኣሎ፡” እናኽብላ ክትስሕቕ
እንከላ፡ ስሓቓ ሰሚዐ ጥራይ ሓጐስን
ናፍቖትን ብሓደ ግዜ ንልበይ መለኦ።
ንዓይ ገዲፋ ምኻዳ ፍጹም ዘይትመልሶ
ጣዕሳ ኰይኑዋ ምስ ነብሳ ምትዕራቕ ከም

ዝሰኣነት’ያ ትነገረኒ። ሓቂ እንተ ኣሎዋ፡
ቀሊል ተመኵሮ ከም ዘይኰና ይርድኣኒ።
ብዙሕ ግዜ በዚ ከተማርር እሰምዓ’የ።
ነዚ ክትደግመለይ ምስ በለት ገለ ክብል
ነይሩኒ፤
“ኣነ እንታይ እሓስብዶ ክነግረኪ፧”
“ሕራይ ንገረኒ።”
“እቲ ዘጋጠመ ኵነታት ነናቱ ምኽንያታት
ነይሩዎ ይኸውን’ዩ። ኣብ ግዜኡ ኸኣ
ዘይስገር ደንደላ ኰይኑና ነይሩ ይኸውን።
ክልተና ከምዚ ክንከውን ኣይምደለናን።
ግና ከምዚ ኴንና ኣለና። ህይወት ነዚ’ያ
ሰሪዓትልና። ኣነ ኵሉ ግዜ ዘይቅይሮ ሓቂ
ኣሎኒ፣ ኣብ ህይወተይ ዘይርስዓ፡ ዘይርሳዕ
ፍቕሪ ዝለገሰትለይ፡ ኵሉ ሳዕ ብፍቕሪ
ዝዝክራ፡ ዝናፍቓ፡ ልዕሊ እቲ ዘፍቅራ
እተፍቅረኒ ዝነበረት ኣብ ታሪኸይ ሰብ
ኣላትኒ። በቲ ዝሓለፍናዮ ጥዑም እዋናት
ወትሩ ሕጕስ’የ። በቲ ምሉእ ዓቕመይ
ነዚ’የ ዝርእይ። ኣብ ህይወተይ ከማኺ
ዝበለት ሰብ ምፍቃረይ ከኣ ከም ዕድለኛ
ሰብ ገይረ ንነብሰይ እቘጽራ። ብርግጽ
መገዲና ክልተ ጫሌዳ ብምሓዙ ሎሚ፡
ጽባሕ፡ ድሕሪ ጽባሕ ቅልጥፍ ኢልና
ምስ ውዑይ ስምዒትና ኣይንራኸብን
ንኸውን። ሓደ መዓልቲ ከም እንራኸብ
ግን እፈልጥ’የ። ኵሉ ሳዕ ከኣ በታ
መዓልቲ እቲኣ ተስፋይ ምሉእ’ዩ። ንስኺ
ኸኣ እዚ ዅሉ ዝሓለፍኪዮ ተመኵሮ
ቀሊል ስለ ዘይኰነ ናብ ጽቡቕኪ ቀይርዮ።
ነቲ ሕማቕ ቃንዛ’ውን ናብ ጽቡቕኪ
ክትቅይርዮ ጸዓሪ። በዛ ዝበልኩኺ መዓልቲ
ድማ ተስፋ ኣይትቝረጺ፡” በልኩዋ።
ሓጐሳ፡ ተስፋኣን ሞራላን ክሕደስ ኣብ
ድምጻ እሰምዖ ነይረ።
“ቴሌፎነይ ሕሳብ ከም ዝወዳእኩ
ትነገረኒ ኣላ። ክሳብ ባዕላ ትዀልፈኒ ናይ
መወዳእታ ገለ በለኒ፧” በለትኒ። ብውሽጣ
እንታይ ክትሰምዕ ትህንጠ ምህላዋ
ኣይጠፍኣኒን። ብሰንኪ ዓበይቲ ውሳነኣ
ግን ሕጂ ክብሃሉ ዝኽእሉ ኣይነበሩን። ሓቂ
እፈትዋን አፍቅራን’የ። ብሓደ ክንነብር
ንኽእል ኢና ማለት ግን ኣይኰነን። ንሳ
ብምንታይ ትሕዞ ስለ ዘይፈለጥኩ እታ
ናይ ልበይ ክብላ ኣይከኣልኩን።
“ሃንደበት እንዲኺ ደርቢኽለይ ….
በሊ ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን
ይግበርልኪ…። ንስኺ ትብልዮ እንተ’ሎ
ኸኣ፡” በልኩዋ ኣብ ኣፈይ ዝጸንሐ።
“ኣነ ደኣ ብጣዕሚ’የ ዝፈትወካ።”
“ንሱ ደኣ እንታይ ምንጋር ደልየሉ
እፈልጥ እንድየ።”
“ስለ ዘይትፈልጥ ኣይኰነን፣ ኣነ ዝብለካ
ንሱ’ዩ።”
ድምጺ ሕልናይን ምስ ፍርሐይ ሓዊሰ
ብምራቕ ኣፈይ ውሒጠ፡ “ኣነስ እፈትወኪ
እንድየ፡” በልኩ። ዕድል ክገብር ግን ዘረባይ
ኣብ እዝና ከይበጸሐ ቴሌፎን ቀዲማ
“ጢ…ጥ…ጢ…ጥ” በለት።
***

“እምኒ ፈንቂልካ ትፈልጥዶ?” ሓተትኩዎ ተገቲረ። ከም
ዘይፈልጥ ርእሱ ብምንቕናቕ መለሰለይ፡ ኣዒንቱ ኣብተን
ኣጻብዕተይ እናተኸለ። “እሞ ነቲ ምስባር ዝኣበዮም ከውሒ
እንታይ ብምግባር ከም ዘለምልሙዎኸ?” ሕጂ’ውን እንዶ
የብሉን።
“ጉድጓድ ፍሒርካኸ ተፈልጥዶ?” ብርእሱ ብእወታ
መለሰለይ፡ ሕጂ’ውን በተን ልምሉማት ኣእዳወይ እተገረመ
እናመሰለ። “እሞ ምዅዓት ዝተረሮም መሬትከ ከመይ ገይሮም
ይዅዕቱዶ ትፈልጥ ኢኻ?” ኖኖእ ዘስምዕ ብርእሱ ነቕነቐ።
“ንሓደ ጎቦ ኣብ ምዝላይከ ተሳቲፍካ ትፈልጥዶ?” ሕጂ’ውን
ብኣሉታ መለሰ። “እሞ ጎቦ ኣብ ሓደ ግዜ ዓረም ኣቢልካ ከም
ዘይእለስ እንዶ ይህሉወካ ይኸውን እምበር?” ተዓነደ ከም
እተደናገረ።
“በልስከ ላሕሚኸ ሓሊብካ ትፈልጥዶ?” ሕጂስ ክሓርቕ
ዝደለየ ይመስል። ኣዒንቱ ክፈጣ ጀሚረን። ሰብ ዘይምፍላጡ
ከሕርቖ ከሎ ክኸፍእ ጉድ’ዩ፣ ብሓቂ እተናሸወ ኰይኑ ግዲ’ዩ
ዝስመዖ። “እሞ ላሕሚ ክትሓልብ ከለኻ ንጡባ ከመይ ገይርካ
ተለምልሞ’ውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ማለት’ዩ?” ኣይመለሰለይን።
ኣነ ግን ክብሎ ዝደለኹ ነይሩኒ። “በል መዓልቲ መዓልቲ
ኣይትመላለስ። ናይዚአን መልሲ ምስ ረኸብካ ንዓይ ረኣየኒ።
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ብዝን
ብትን
ሳሮን ሰርጹ

ሕቶ ዝተዘባረቐ ቃላት
ኣቤል ነጋሲ ካብ ካናዳ
ውሽጣዊ ክፍሊ ኣካላትና
ቀዳማይ ክፋል
እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ቃላት፡ ኣብ ላዕለዋይ ሰንጠረጅ ተበቲኖም
ተጻሒፎም ኣለዉ። እዞም ቃላት፣ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ፣ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ፣ ካብ የማን
ንጸጋም፣ ካብ ጸጋም ንየማን ከምኡ እውን ኣብ ቄናን መስመር (ዲያጎናል) ንላዕልን
ንታሕትን ተደልዮም፡ ከም’ዚ ተዋሂቡ ዘሎ ኣብነት (መሰንገለ) ክርከቡ ይከኣል።

ኣብ ዓለምና ዝነውሐ ግዜ ዝወሰዱ ኲናት
ኣብ’ዛ እንነብረላ ዓለም፡ ማእለያ
ዘይብሉ ሂወት ወድሰብ ዘህለቑ፡ ኣብ
ንብረት ይኹን ቁጠባዊ መዳያት
ረብሓ ዘይብሎም፡ ዘይተኣደነ ጸገማት
ዘስዓቡን ጌና ዝቕጽሉ ዘለዉን ብዙሕ
ግጭታት ኣጋጢሞም’ዮም። ካብ’ቶም
ሓያሎ ውግኣት ከኣ፡ እዞም ዝስዕቡ
ዝነውሐ ዓመታት ዝወሰዱ እዮም።
1. ግጭት ካረን፥ ሓደ ካብ’ቶም
ኣብ ዓለም ዝነውሑ ኲናት ሓድሕድ
እናተባህሉ ዝግለጹ እዩ። እዚ ኲናት
ሓድሕድ፡ ካብ 1949 ኣትሒዙ ክሳብ
ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ፡ ኣብ መንጎ
ካረን ዝተባህሉ ዝዓበዩ ቀቢላ ደቡባዊ
ምብራቕ ኤስያን ቡርመስ ዝተባህሉ
ካልኦት ቀቢላን ዝካየድ ዘሎ እዩ።
እዚ ማእለያ ዘይብሎም ንጹሃት ሰባት
ዘህልቕ ዘሎን ዛጊት ዝኾነ መፍትሒ
ዘይተረኽቦን ግጭት ዝቕጽል ዘሎ፡
ህዝቢ ካረን ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር
ንምቛም ይንቀሳቐሱ ብምህላዎም
እዩ። እቲ ቀንዲ መበገሲ ድማ፡ ህዝቢ
ቡርመስ ኣብ 1952 ናይ ገዛእ-ርእሱ
መንግስቲ ድሕሪ ምምስራቱ እዩ።
ከም ሳዕቤን ናይ’ዚ ግጭት፡ ብዙሓት
ነበርቲ ሂወቶም ንምድሓን ንዝነብሩሉ
ቦታ ራሕሪሖም ናብ ጎረባብቲ ሃገሮም
ክስደዱ ተገዲዶም’ዮም።
2. ኲናት ዳች፥ ካብ 1568 ክሳብ

1648 ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ ንሰማንያ
ዓመታት ዝተኻየደ ውግእ ኮይኑ፡
ኣብ መንጎ ዓሰርተ ሸውዓተ ርእሰ
ከተማታት ኔዘርላንድን ንጉስ ስጳኛን
ዝተኻየደ ውግእ እዩ። ኣብ መጀመርያ
ናይ’ቲ ውግእ እዘን ርእሰ ከተማታት
ክድምሰሳ ከለዋ፡ ኣብ 1572 ግን
ፍሉይ ቅዲ ኲናት ብምቕያር እየን
ቀሪበን። ኣብ መወዳእታ፡ ማለት ኣብ
1648፡ እተን ዓሰርተ ሸውዓተ ርእሰ
ከተማታት፡ ናይ ገዛእ-ርእሰን ናይ
ሓባር ርእሰ ከተማ ኔዘርላንድስ ኢለን
ብምስያም፡ ካብ ንጉስ ስፓኛ ናጽነተን
ኣዊጀን።
3. ውግእ ባይዛንቲንን ኦቶማንን፥
እዚ ኲናት ኣብ መንጎ ባይዛንቲንን
ኦቶማንን ን214 ዓመታት ዝተኻየደ

ኲናት እዩ። እዚ ካብ 1265 ክሳብ
1479 ብዘይምቁራጽ ዝተኻየደ ኲናት
ኣዝዩ ጽንኩር ምንባሩን ሓይሊ ግዝኣት
ኦቶማን መዳርግቲ ከም ዘይነበሮን ድማ
ይግለጽ። ኣብ 1479 ድማ ግዝኣት
ኦቶማን ኣብ ልዕሊ ባዛንቲን ተዓወተ።
ድሕሪ’ዚ ድማ’ዩ ግዝኣት ኦቶማን
ከስፋሕፍሕ ዝተራእየ።
4. ኲናት ኣራኮ፥ ኣብ ታሪኽ ወዲ
ሰብ ሓደ ካብ’ቶም ዝነውሑ ኲናት
እናተባህለ ዝፍለጥ ኲናት እዩ። ካብ
1536 ክሳብ 1818 ን283 ዓመታት
ዝተኻየደ ኲናት ኣራኮ፡ ስጳኛውያን
ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ንዝርከቡ ህዝቢ
ማፑቸ ንምድምሳስ ዝገበሩዎ ኲናት
እዩ ነይሩ።

ትርጉም ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ልቢ
ኮላሊት
ሳንቡእ
ከብዲ
ሓሞት
ላልሽ
መሰንገለ
ጨጎራ
ሰራውር ደም
ደም
ጅማውቲ
ኣምዑት
ጫፍ ሻሕለላ
ከስዐ
ንእሽቶ መዓንጣ
ጭራምዑት
ዕዉር መዓንጣ
ርሒብ መዓንጣ
ደያቢ ዳንዱር
ጋድም ዳንዱር
ወራዲ ዳንዱር
ባጡቕ
ቊልጠ
ዓጽሚ
ኣንጉዕ
ዓንቀር
ደባኢቶ

ትፈልጡዶ
1.ሓደ ካብ ዓበይቲ እንስሳታት ዝኾነ
ጉሪላ፡ ምስ ተሓጎሰ ጥራይ እዩ ዝጎስዕ።
2.ካብ ናይ ገዛ ሓሳኹ ዝኾነ ድዱዕ፡
ክሳዱ ምስ ተቖርጸ፡ ንንውሕ ዝበለ
ሰሙናት ከይሞተ ክጸንሕ ይኽእል።
እቲ ምኽንያት፡ ሓንጎል ድዱዕ ኣብ
ውሽጢ ኣካላቱ ስለ ዝርከብ እዩ።
3.ኣብ ሃገረ ፈረንሳ፡ ምስ ዝሞቱ
ሰባት ክትምርዖ ዘፍቅድ ሕጊ ኣሎ።
4.ኣብ ላስ ቬጋስ - ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ፡ ኣብ መጻወቲ
ጠላዕ ወይ ቁማር ዝካየደሉ ቦታ ሰዓት
የለን።
5.ኣብ ዓለም ዘለዉ ጻጸ እንተዝምቀሉ፡
ንነፍስ-ወከፍና 1.6 ሚልዮን ጻጻ
ምበጽሑና።
6.ኣብ ጃፓን፡ ባህላዊ ቅልስ ጸወታ
ክካየድ ኣብ ዝዳለዉሉ እዋን፡ ቆልዓ
እንተበኽዩ ከም ጽቡቕ ዕድልን ፋልን
ይውሰድ።
7.ደቂ-ተባዕትዮ ብ6 ዕጽፊ ልዕሊ
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብበርቂ ናይ ምህራም
ተኽእሎ ኣለዎም።
8.እቲ ልዑል ተጠላብነት ዘለዎ
ሓደ ካብ ልስሉስ መስተ ዝኾነ ኮካ-ኮላ፡
ክሎሪን ዝተባህለ ባእታ ክሳብ ዝኣትዎ፡
ቀጠልያ ሕብሪ ይውንን።
9.ኣብ ዓለም፡ ንነብሲ-ወከፍ ሰብ
ዝመስሉ፡ ብገምጋም 7 ሰባት ከምዘለዉ
ይፍለጥ።

ሰዓት፡ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን’ዩ ክቀላቐል
ጀሚሩ። ኣብ’ቲ እዋን ዝነበራ ሰዓታት፡ ብንፋስ
ተሓጊዘን ይሰርሓ ነበራ። ብዘይካ’ዚ ሰባት
ብጽላሎት ተሓጊዞም፡ ሰዓት ክንደይ ከም ዘሎ
ይፈልጡ ከም ዝነበሩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት
ይገልጽ። ኣብ 17 ክፍለ ዘመን፡ ነቲ ብንፋስ
ተሓጊዙ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰዓት፡ ብሓይሊ ዝህብ
ጸዓት ከም ዝሰርሕ ምስ ተገብረ፡ ሰዓት ኣብ
ዝኾነ ቦታ ከም ዝሰርሕ ኮይኑ ቀረበ።
ሰዓት ኣብ እንገዝኣሉ እዋን፡ ኣይነስተብለሉን
ንኸውን ደኣ’ምበር፡ ኣብ ሰዓት 10፡10 ደው
ኢላ እያ ትጸንሓና። ስለምንታይ እዩ ሓድሽ
ሰዓት ክንገዝእ እንከለና ኣብ ቁጽሪ 10፡10
ደው ኢላ ትጸንሓና? ስለምንታይ ኣብ ካልእ
ዘይትጸንሕ? ኢልና ሓሲብና ንፈልጥዶ?
፠ ‘ሰዓት መጀመርታ ግዜ ክትምሃዝ
እንከላ፡ ሰዓት ኣብ 10፡10 እያ’ ጸኒሓ ብምባል
ብዙሓት ትካልት ከም ዘላታ ተቐቢለን
ይጥቀማላ ነረን’የን። ስለምንታይከ ኣብ 10፡
10 ደው ኢላ እንከላ፡ ንመሸጣ ትቐርብ
ንዝብል ሕቶ ግን ምላሽ ክህባ ኣይከኣላን፡
እንተኾነ ድሒሩ ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ፡
ሰዓት ክትመሃዝ ከላ ልክዕ ሰዓት 10፡10
ከም ዘይኮነት’ዮም ዝገልጹ። ብተወሳኺ’ውን
ብዙሓት ሰባት ንኣመጻጽኣ ሰዓት 10፡10 ምስ
ፖለቲካ፡ ሃይማኖት፡ ተፈጥሮኣዊን ባህርያውን
ነገራት ብምትእስሳር ዝተፈላለዩ መግለጺታት
ክህቡ’ዮም ተራእዮም።
፠ ሰዓት ቅድሚ 10፡10 ዝብል ቁጽሪ ሒዘን
ምምጽአን፡ ሰዓት 8፡20 ኮይነን’የን ዝስርሓ
ነይረን። እንተኾነ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም
ከም’ቲ ዝድለ መሸጣ ክረኽባ ኣይከኣላን።
ብዙሓት ሰባት ነዘን ቁጽሪታት ከም መግለጺ
ሕማቕ ፋል ይሓስቡወን ብምንባሮም፡ ካብ’ቲ
እዋን ኣትሒዘን 8፡20 ዝነበረ ተሪፉ ናብ
ሰዓት 10፡10 ተቐየረ ዝብል መግለጺ’ውን
ኣሎ። ክሳብ’ዚ ዘለናዮ ዘመን ይቕጽል ከም
ዘሎ ከኣ ይፍለጥ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዘለዋ
ሰዓት ዝሸጣ ትካላት፡ ንዓሰርተን ዓሰርተን ከም
መለለዪ ኣርማ እየን ዝጥቀማላ።
፠ ሰዓት ኣብ ንርእየሉ እዋን፡ ኣብ ዓይንና

እትቐውምን ቀልጢፍና እንዕዘባን 10:10
እያ። ብተወሳኺ 10:10 ፍሽኽታ ናይ ሰዓት
ተባሂላ’ያ ትጽዋዕ። ዝኾነ ሰብ ፍሽኽ ምስ
ዝብል’ውን ጫፋት ናይ ኣፉ ናብ ላዕሊ ገጹ
ስለ ዝጥምዘዝ፡ ምስ ሰዓት 10፡10 ምምስሳል
ኣለዎ’ውን ይበሃል እዩ። መብዛሕቲአን
ትካላት ኣብ መወዓውዒ ፍሽክታ ዘዘውትር
ሰብ እምበር፡ ጸዋግ ገጽ ዘለዎ ሰብ ኣይደልያን
እየን። ልክዕ ከም 10፡10 ማለት’ዩ። ሰዓት’ውን
ከም ደቂ ሰባት ፍሽክታ ትውንን’ያ ብምባል
ይገልጹ።
፠ ኣብ ኣጻብዕቲ ኢድና ምስ እንመጽእ’ውን
ዓባይ ዓባይቶ ኣጻብዕትናን መመልከቲቶን፡
ምስ እንዝርግሐን “V” ዘለዎ ቅርጺ ይህባና።
እዚ ኣብ ሰዓት እንተርኢናዮ 10፡10 እዩ
ዝመጽእ። እዛ ፊደል ‘’V’’ ‘Victory’ ማለት
‘ዓወት’ እትብል ቃል’ያ ትገልጽ ምስ ምዃና፡
ምስ ሰዓት 10፡10 ምትሕሓዝ ኣለዋ ክብሉ
ይገልጹ።
፠ ሰዓት ምስ ኣጻብዕቲ ኢድና ከነመሳስለን
ከለና፡ እታ ማእከለይቲ ኢድና ብቝጽሪ
12 ንየማን ወገን ዘለዋ ዓባይ ዓባይቶን
መመልከቲቶን ብቝጽሪ 10ን 11ን ይምሰላ፡
ካብ’ታ ማእከለይቲ ኢድና ንጸጋም ወገን ዘለዋ
ቀለቤቶን ሕንጥልሕንጥሊቶን ከኣ ከም ቁጽሪ
ሓደን ክልተን ይሕሰባ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡
ኣእዳውና
ብቝጽሪ
ዓሰርተ ጀሚረን ብቝጽሪ
ክልተ
ይውድኣ።
እዚ ማለት ብዓሰርተን
ዓሰርተን ማለት’ዩ።
፠ ኣብ ሰዓት 12
ቍጽርታት ኣለዋ፡ ኣብ
ሓንቲ
ዓመት’ውን
12 ኣዋርሕ ይርከባ።
በዚ ምኽንያት ድማ
ዝኾነት ሰዓት፡ ናብ
መሽጣ ክትቀርብ ከላ

ኣብ 10፡10 ኮይና
ትስራሕ። ሰዓት 10፡

10፡ ብጸጋማይ ወገን ኣብ 10 ብየማናይ
ወገን ከኣ ኣብ 2 እያ ደው ትብል። እዘን
ቍጽርታት እንተተደሚረን 12 ይኾና፡
“ስለ’ዚ ኢና ሰዓት 10:10 ከም ዝኾና
ገይርና ናብ መሸጣ ነቕርበን” ብምባል ለ
ሎክለ ዝተባህለት ሽወዳናዊት ትገልጽ።
ኣብ ጉዳይ ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን፡
ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣለዉ። ብተወሳኺ፡
ልክዕ ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን ቅድሚ
ቀትርን ድሕሪ ቀትርን ኣብ ዘሎ
ግዜ፡ ሓንጎልና ካብ’ቲ ዝነበሮ ሃንደበት
ይነቓቓሕ ክብሉ ክኢላታት ይገልጹ።
ብዘይካ’ዚ’ ኣብ’ዛ ሰዓት ዕሙቕ ዝበለ
ትንፋስ ነተንፍስን ብዛዕባ ጽባሕ ንሓስብን፡
ሰናይ ዝኾነ ነገር ከኣ የጋጥመና ክብሉ
የብርሁ።
፠ ገለ ሰባት’ውን ኣብ ወርሒ
ዓሰርተን ዕለት ዓሰርተን፡ ኣብ ሂወትና
ተስፋ ዘለዎ ነገራት የጋጥመና ይብሉ።
እዚ ኸኣ፡ ንዝቕጽል እዋን ሂወትና፡ ቅኑዕ
መኣዝን ንኽንሕዝ ይሕግዘና። ስለዚ’ዩ
ድማ ሓዳሽ ሰዓት ኣብ እንዕድገሉ፡
ሰዓት ዓሰተን ዓሰርተን ኮይና ትጸንሓኣና
ኢሎም ዝገልጹ’ውን ኣይተሳእኑን።

ሓዳስ
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ሺሃብ ኣርኣያ

ስግረ-ጾታዊያን ንጥፈታት!

ሎሚ-ሎም፡ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዝርከቡ መንእሰያት፡
ነቲ ‘ብተፈጥሮ ዝተዓደሎም’ ጾታ ብምጽያን፡ ካልእ
ጾታ ክቕይሩ ብብዝሒ ይረኣዩ ኣለዉ። ካብን ናብን
ጓል-ኣንስተይትን ወድ-ተባዕታይን። እዚ መስርሕ’ዚ
ብትራንስ-ጀንደር (Trangender) እዩ ዝፍለጥ።
እዛ ቃል፡ ኣብ ዘመናዊ መዝገበ-ቃላት ትግርኛ
ይኹን ካልእ ሕክምናዊ ጽሑፋት’ውን ክትረኽባ
ኣይትኽእልን ኢኻ። ግደ ሓቂ ኣብ ሕብረተ-ሰብና
ትራንስ-ጀንደር ብፍጹም ዘይፍለጥ ስለዝኾነ፡ እንታይ
ክትባቑጥ ኢላ እያ’ሞ ኣብ መዝገበ ቃላት ክትሰፍር፡
ናብ ዝብል መደምደምታ ኢኻ እትበጽሕ!። ክሳብ
ቅኑዕ ዝበሃል ትርጉም ዝርከበላ ግን፡ “ስግረ-ጾታዊ
ንጥፈት” ኢልና እንተገለጽናያ ዝሓሸ እዩ። ብሓፈሻ፡
እዞም “ስግረ-ጾታዊ ንጥፈታት” ዘካይዱ ሰባት፡ ወዲ
እንተኾይኑ፡ “ኣነ ወዲ ኣይኮንኩን ጓል እየ”፡ ጓል
እንተኾይና ድማ፡ “ኣነ ጓል ኣይኮንኩን ወዲ እየ”።
ዘብል ሕሱም ህልኽ ዝሓዞም ፍጡራት እዮም።
ህልኽ ምስ ተፈጥሮ።
ጾታ ምቕያር፡ ኣብ’ቲ ‘ብቐዳማይ ዓለም’ ዝፍለጣ
ሃገራት፡ ምስ ሰብኣዊ-መሰል እዩ ዝጽብጸብ። ሓደ
ንመሰሎም ዝጣበቕ ትካል ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ፡
“0.6% ካብ መንእሰያት ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ፡ ምስ ባህርያዊ ክውንነት ተባቲኾም ጾታኦም
ቀይሮም ኣለዉ” ይብል። ጾታኡ ንዝቐየረ ሰብ በቲ
ናይ ቀደም ጾታኡ እንተጸዊዕካዮ፡ ኣብ ቤተ-ፍርዲ
ከሲሱ ከረኻኽበልካ ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡
ንሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ ነይራ ጾታኣ ዝለወጠት፡
ከም ‘ግርህ’ ኢልካ ብናይ ቀደም ጾታኣ እንተጸዊዕካያ፡
ጾታኣን ስማን ስለ ዝቐየረት ናይ ክሲ ወረቐት ሒዛ፡
ኣብ ቤት ፍርዲ ጠልጠል ከተብለካ ትኽእል’ያ።
ወዲ-ተባዕታይ’ውን ልክዕ ከም ናታ።”
ኣብ ቨርጂንያ ዝበሃል ክፍለ-ሃገር ኣመሪካ፡ ሓደ

መምህር ንሓንቲ ጾታኣ ዝቐየረት ተመሃሪቱ፡ ብናይ
‘ቀደም ጾታኣ’ ስለ ዝጸወዓ ካብ “ስራሕ ተባሪሩ”
ዝብል፡ ውነኻ-ዘስሕት ዜና ተዘርጊሑ ነይሩ እዩ።
እታ ተመሃሪት “ብናይ ቀደም ጾታይ ጸዊዑኒ”
ኢላ ናብ ርእሰ-መምህር ብዝጠርዐት፡ ወዮ መምህር
ብዘይ ቅድመ-ኩነት ካብ ስርሑ ተባረረ።
እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ መምህር ምዃኑ
ዝተጠቕሰ ግዳይ፡ ኣብ’ቲ ቤተ-ትምህርቲ ሸውዓተ
ዓመት ዝመሃረ ክኸውን ከሎ፡ ነታ ተመሃሪት
ድማ ቅድሚ ዓመት፡ ጓል-ኣንስተይቲ እንከላ እዩ
ዝፈልጣ። ክረምቲ ሓሊፉ ትምህርቲ ምስ ተጀመረ
ግና፡ ወያ ጓል እንከላ ዘፋነዋ ተመሃሪት ወዲ ኮይና
እያ ተመሊሳ። ኣብ’ዚ ዓመተ-ትምህርቲ እዚ
ቁሩብ ምምሕያሽ ዝገበረ ፖሊሲታት ናይ’ቲ ቤትትምህርቲ፡ ንተመሃሮ ብዝደለዩዎ መጸውዒ እምበር
በቲ ተፈጥሮኣዊ ኣቃውማኦም ርኢኻ “ኣታ ወይ
ኣቲ” ኢልካ ምጽዋዕ ገበን ምዃኑ እዩ ኣብ’ቶም
ዝተመሓየሹ ሕጋጋት ኣስፊሩ።
ሓንቲ ካብ’ቶም እቲ መምህር ንኽስጎግ ውሳነ
ኣብ ምሃብ ዝተሓባበረት መምህር፡ ኣብ ድሮምብራር እቲ መምህር፡ ከመ-ቅጽበት ከም’ዚ ክትብል
እያ ተሰሚዓ። “ምስጓግ እኳ ክውሕዶ፡ ንተመሃሮ
ሞራላዊ ሃስያ ዘውርድ ጨካን መምህር ኮይኑ እየ
ረኺበዮ። ወዲ ተቐይራ ከላ ከም ጓል ገይርካ
ምጽዋዕ፡ ኣብ’ዚ ናይ ትምህርቲ ቦታ ንተመሃሮ
ክበሃል ዘይግባኦ ኣነዋሪ እዩ። እቲ ዝገደደ እሞ ድማ
ካብ ሓደ ተመኵሮ ዘለዎ መምህር ኣይንጽበዮን
ኢና። እዚ ተመሃራይ (ተመሃሪት ነበር) ካብ ጓል
ናብ ወዲ ምቕያሩ ወለዱን ባዕሉን ተቐቢሉዎ
እዩ። ስለ’ዚ ንዓኡን ንወለዱን ኣሕሲርካዮም ኢኻ”
ክትብል ነቲ ስጓጒ መምህር ተቛዪቛቶ።”
ካልእ “ኣመና ዘደንጹ” ኣብ’ዚ ሰሙን ዝተዘርግሕ

ዜና’ውን ኣሎ!፡
ኣብ ኣውስትራልያ፡ ተጻዋታይ ኩዕሶ-ኢድ ዝኾነ
ወዲ፡ ጾታኡ ናብ ጓል ቀዪሩ። እቲ “ሞንሲይ”
ብዝብል ስም ዝፍለጥ ዝነበረ እሞ፡ ድሕሪ ጾታምቕያሩ “ሃና” ዝብል ስም ዝረዓመ ወዲ፡ ኣብ
ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ጋንታ ናይ ኩዕሶ-ኢድ ክጻወት
ብዝተፈቕደሉ፡ ምስ ሓንቲ ጋንታ ተሰሊፉ ኣብ’ቲ
ሜዳ ምስ ወረደ’ሞ፡ ነተን ካልኦት ደቂ-ኣንስትዮ፡
እናጎነጸን እናኣውደቐን፡ “ሓመድ-ድፋጭአን” ክሳብ
ዝሰትያ፡ “እስቲህናይ” ከብለን’ዩ ውዒሉ።
ጉዳይ “ስግረ-ጾታዊ” ንጥፈት ግን በዚ ዝውዳእ
ዶ ይመስለኩም።
ኣብ መኸተ-ጉስጢ፡ ብዙሓት ንመዛኑኦም ክረትዑ
ዝተጸገሙ ደቂ-ተባዕትዮ፡ ብህጹጽ ጾትኦም ናብ ጓልኣንስተይቲ ቀይሮም፡ ምስአን ‘ጉስጢ’ ከካይዱ ካብ
ዝጅምሩ ውሑድ ኣየቑጸሩን። ግጥም ብዝጀመሩ
ድማ፡ ከም ወዮ “ዘሕምቖ’ለኒ በትረይ ሃቡኒ” ዝበሃል፡
ነዘን ደቂ-ኣንስትዮ፡ ‘ቀርቀብ’ ኣቢሎም፡ ብጉስጢ
ኣፍንጫአን ከዅርፉወን ይውዕሉ ኣለዉ። ግደ
ሓቂ፡ እዛ ተርእዮ’ዚኣ፡ ነቶም ን 10ታት ዓመታት
ብዘይ-ዋንጫ ኣብ ውድድር መኸተ-ጉስጢ
ዝገበሩ ተጓሰጥቲ፡ ቀላል ብልሕን ካብ ገፈፍ-መፈፍ
ተድሕኖምን ኮይና እያ ተረኺባ። እዛ ሜላ’ዚኣ፡
ኣገዳስነታን ውጽኢታውነታን ግዲ ተፈሊጡ ኮይኑ፡
ብዙሓት መዛኑኦም ዝተረሩዎም ተጓሰጥቲ፡ ጾትኦም
ብምቕያር ክጓሰጡ ይጅምሩ’ሞ፡ መዋእሎም
ዘይረኸቡዎ ሽልማት ተቐኒቶም ንገዝኦም ምርቅፍ
ይብሉ’ለዉ።
እዚ ዝተጠቕሰ ኣብነታት፡ ቁንጣሮ ካብ’ቲ ብዙሕ
ስለዝኾነ፡ ኣብ መጻኢ ብዙሓት ዘስደምድሙ
ንጥፈታት “ስግረ-ጾታ”፡ ብፍላይ ድማ ኣብ
ስፖርታዊ ንጥፈታት ክረኣዩ ከምዝኾነ ይእመት።
ተኽለ ንጉሰ

ዘይሓሰብካዮ
ርካብ...
* ኣብ 2009 ዘጋጠመ ፍጻመ እዩ።
ኣብ ክላገንፈርት (ኦስትርያ) ዝቕመጥ
ወርጠበ፡ ኣዝዩ ዘስደምድምን ተሰሚዑ
ዘይፈልጥን ክሲ እዩ ናብ ቤተ-ፍርዲ
ኣቕሪቡ። እዚ ወርጠበ፡ “ኣደይ ኣዝያ
እያ ተጨንቐኒ፡ ንመዓልቲ ብዙሕ ግዜ
እናደወለት ዓቕለይ ስለ ዘጽበበትለይ
ይኸሳ ኣለኹ!” ክብል እዩ ተሰሚዑ።
ቤተ-ፍርዲ ከኣ ንኣዲኡ ኣርባዕተ ሚእቲ
ዶላር መቕጻዕቲን ናይ ደወል እገዳን
ኣዚዙ ኣፋንዩዋ።
* መዋእላ ‘ጨቖቕ’ ኢላ ዘጥረየቶ ገዛን
ንብረትን ብበርቂ ናይ ዝተሃርማ ሰበይቲ
ክሲ’ሞ፡ ካልኣይ የብሉን። ብዘይ ዕጻይምጽጻይ፡ ‘ፈጣሪ ብበርቂ ገይሩ ገዛይን
ንብረተይን ስለ ዘዕነወለይ ይኸሶ ኣለኹ’
ኢላ ጨዲራ። ቤተ-ፍርዲ’ውን፡ “ንፈጣሪ
ምስ ረኸብናዮ፡ ነዛ ሰበይቲ ዋጋ ገዛኣን
ንብረታን ሚእቲ ሽሕ ዶላር ክኸፍል
ክንእዝዞ ኢና” ዝብል ውሳነ ሂቡ።
ድሕር’ዚ ፍጻመ፡ ኣዝዮም ብዙሓት
ብባህርያዊ ሓደጋ ንብረቶም ዝተቓጸለ
ሰባት፡ እናሻዕ ናብ ቤተ-ፍርዲ ብምምልላስ፡
ናብ ‘ፈጣሪ’ ክሲ ከቕረቡ ጀመሩ። በዚ
“መሰረት-ኣልቦ” ክሲ ዝሰልከየ ቤትፍርዲ ግና፡ ‘ንጹር ኣድራሻ ናይ ፈጣሪ
ስለዘይብልና፡ ከም’ዚ ዓይነት ክሲ ውዱቕ
እዩ’ ብምባል’ዩ ደምዲሙ።

ከምዚ’ውን ኣሎ

ዛንታ ስእሊ
እዚ ተርእዮ፡ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ባህሪያዊ ሕዛእቲ ዘጋጠመ’ዩ። ኣብ’ዛ ስእሊ ዘሎ ንእሽቶ ሓርማዝ ድሕሪ
ምማቱ፡ ኣዲኡ ንኽልተ መዓልታት ካብ ጎኑ ከይተኣልየት ብኽያት ዝጥዕም መሪር ድምጺ ተስምዕ ነይራ።
ብድሕሪ’ዚ፡ መራሒ እቲ ጭፍራ ሓራምዝ ብንጐቱ ገይሩ ናብ’ቲ ዝሞተ ሓርማዝ ሓመድ ክንብንብ ምስ
ጀመረ፡ እቶም ዝተረፉ ተመሳሳሊ ኣገባብ ብምፍጻም ይዕዘሩ ነበሩ።
“ሰብ እምበር፡ እንስሳ ንዝሞተ ወገኑ ሓመድ ኣዳም የልብስ’ዩ ኢለ ይኣምን ኣይነበርኩን”። ይብል ሓደ ካብ
ሓለውቲ’ቲ ሕዛእቲ።

ሊንዳ ዎልፍ ንመጀመርታ ግዜ ጓል 16 እንከላ ምስ ኣፍቃሪኣ ዝነበረ ድሕሪ ምምርዓዋ ዝጀመረቶ ልምዲ
ምምርዓውን ምፍታሕን፡ ኣብ 1996ዓ.ም እዩ በቲ ንመበል 23 ግዜ ዝተመርዓወቶ ግለይን ዝተባህለ ሰብኣያ
ተዛዚሙ።
ምስ ሙዚቀኛታት፡ ጸረብቲ፡ ምሁራትን ግዳም ሓደርን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ሞያታት ዝነበሮም ሰብኡት ሓዳር
ዝፈተነት ሊንዳ፡ እቲ ዝሓጸረ ኣብ ቃል-ኪዳና ዝጸንሓትሉ እዋን ሰለስተ መዓልታት ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ’ቲ
ዝነውሐ ድማ ሓደ ዓመት’ያ ኣቝጺራ።
ስኮቲ ምስ ዝጽዋዕ መንእሰይ ቃለ-ማሕላ ንምፍጻም ኣብ ቤተ-ክርስትያን እንከላ ገዲፋቶ ብምህዳማ ሰብ ዘዛረበት
ሊንዳ፡ ክሮል ምስ ዝተባህለ ካልእ በዓል-ቤታ ድማ ሰለስተ ግዜ ተመርዕያ ተፋቲሓ።
እዛ ስማ ኣብ ጊኒስ “ናይ ዓለምና ብብዝሒ ዝተመርዓወትን፡ ዝተፋተሐትን ጓል ኣንስተይቲ”ብዝብል ሰፊሩ
ዘሎ ሊንዳ፡ ኣብ 1996ዓ.ም ንዝና ኢላ ምስ’ቲ ን29 ግዜ ተመርዕዩ ድሕሪ ምፍታሑ፡ “ናይ ዓለምና ብብዝሒ
ዝተመርዓወን፡ ዝተፋተሐን ወዲ ተባዕታይ” ዝተባህለ ግለይን ድሕሪ ምምርዓዋ፡ ሓዳሮም ንኽልተ ዓመታት
ጽቡቕ’ኳ እንተቐጸለ፡ ግለይን ሃንደበት ብወቕዒ ልቢ ድሕሪ ምማቱ’ዩ ከይተፋትሑ ኣኽቲሙ።
29 ግዜ ንቡር ፈቲኑ ዝተፋተሐ ግለይን፡ እቲ ዝሓጸረ ሓዳሩ ድሕሪ 19 መዓልታት ብፍትሕ ክዛዘም እንከሎ፡
ኣብ’ቲ ዝነውሐ ምስ ቻርሎቲ ዲቫኒ ዝስማ በዓልቲ-ቤቱ፡ ን11 ዓመታት ጸኒሑ’ዩ። ግለይን’ውን ከም ሊንዳ ምስ
ተፋተሐ ይጠዓስ ብምንባሩ፡ ዳግማይ ናብአን ተመሊሱ ነዊሕ ከይጸንሐ ግና ይፋታሕ ነይሩ።
40 ውሉዳት ድሕሪ ምውላዱ ኣብ መበል 89 ዓመቱ ዝዓረፈ ግለይን፡ ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሩ እንትርፎ እታ
መበል 30 በዓልቲ-ቤቱ ዝነበረት ሊንዳን፡ ሓደ ካብ ደቁን፡ ካብ’ተን 29 ኣንስቱ ነበርን ካልኦት ደቁን ዝተሳተፈ
ኣይነበረን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ŴŊ ƆŶǌ ƭňǂ ƆŴƖǉ ĉġ
ƭňǂȲ ĉġÍŘ ħĥ ƆŚŅïù
ǎąŶ ĉġÍŗ ŋŇ ƶŅïù
ƉùŊŶ ĉȓƥŚ ǎć Ƅƶǂ
ǁüǢĢűŅĔȳ

ğĆƢǎÍǄƢĔǉȲ
ęƃƗćÍǏ
ƆƴĄǡǋƵŊėȲ
ŊćƯǏŚȓƧƯȲ

śćġ Ŋȣ÷ǆ ǦƵ ƎėćŚ
ƎƖƧŶ Ɖú ƄŊ ƆŶǌ ƭňǂ
Ɔǂ ƱāùȤȳ ƄŊ ƆŶǌ ƭňǂ
ƉǆǊŚȓƧŚĉġƢƭôȲƭňǂ
ĉĤŚ ĉĤŚ ƆǦĕŶ ęƆĝŶ
ÿȑȐŅŶȲ ǎėĕ îŅŶȲ ƄŊŘ
Ŷĝ ƎĄȓƆ Ɖú ƎǎıĜ÷
ƃôŶ  ƱǌôƢƄ ŶƆĩś ƭėŚ
ǁǉıĜƇÍĊȲ ƉǆĲęę ƃôŶ
ǎęƯśǆƖǎűƇȳ
Ɔŗ Ŵǆ ŚęŊƬŚ ıęȐ
ŊƱôƨ ƶŕȞ÷ôǁ āŊęŘŚŶ
ƄȃęľŚŶ ƶŕĜęü ǎęƯśȲ
ňƯôŶ ƆǁŶ ƶĜȣǁƇȳ Ɔŗ
ǎęƯśƌŊŴǆĬǉĉƎǌƧŶŗ
ŴŕŶȲ Ŵǆ ŊƭùŉŕŶŶ Ŵǆ
ñǆƢŚ ǫôŶŶ ƶűŅĔ ƶƄĔǡ
ǤŇȲ űȎ÷ŘŚŶ ƎǌƧŶŚŶ
ƶŕĜęüƆǂȳ
ƄǉǆĉāĔŚȲƆŗƎǌƧŶŗ
Ŵǆ ġǎĔƄŶ ĉġ ƄĔǡ
ƄǆǎęŊǁƇŶƆǁŶȳĄǙĄęŘ
ÿȐŅŶȲ ƄŶĮȎŶȲ ŊǦņƆ
ƄġŘĖĔŶ ŅŊƄęňƯŕ ƄŶǧú
ǥĔŶ ǆĿėęȔƇȳ ƌŊƂ Ɔŗ
ƆęǦƶŅôǤŊŘŚŶűȎ÷ŘŚŶ
ŊƧĩǸȲƆŗƌŊŗƎǌƧŶŗ
ƶŕĿėĔȎ Ƅȃęľŗ ƉƄ
Ŋ÷ƯöǥĔŶňƯôŶŊĄęȣƆŶ
ȞŚùŶ ǆĜȣǁƇȳ ŶƛŚęƆǇŶ
ŶƛŚƎǉŷŶǉġƱŊùǎęƯś
ǎćǆƖƧŶȳ

ǟêƭ

ŅŗǎąľāŊėȲ
ŶĜŊĄƌǆŶȲÏȓŶý
ŶƄǤęȲÌāôȟ
ňƯôǆƄôƗùƊĉ
ƄǆŚĜƉȟȳÐ
ƆŴŅôŚƄġǦęŕŊôŴȳ
ŊƄƄƆŶŕĄȐƆŴȲ
ĄƌǆŶǉƧǆŊ÷ùŴȲ
ƌŊƄƆŶŕęþľŴȲ
ƆŶŘǆƎŊĔŚƄôŴȲ
ŕĩƉęƉęŗĄȐƄŶȲ

ƄŅÿǧƙ ŕǤǌ÷ǆ Ɖú ƄŊ
ŅĔƙ ƶƛǉŴ ƶűŅĔ Ć÷ŷ
ƆǄȳ Ɔƴ ĜĄǄƤŚ ƌƋ ƆƳƄ
ǎćȲĬǉĉƄűƄŊƆŶǌƭôň
ƆŴĜėāƊƉôƗǦĖĉŊǄôǆ
ƶűŅĔŚ ƆǄȳ ƆƱŶ ȣǇėŘ
ƄȃęľŗƆƳƁŶȲƌŊŗƄǍƙ
ŶƆĩś Ɖ÷ ŚƛǉűŶ ƶűŅĔŚ
ǧŴŶ ǙôŊǄŶ ƆǁŶȳ ƄǍƙ
ǢǎǄ ȣǇėŘ ƎǌƧŶŗ
ƎŚȞŖƶűŅĔŚȳĉġŗȓņľ
ĭĄŴƄ ȣǇėŘ ƎǌƧŶŗ
ŕƱƧŚę ġô ƶűŅĔŚ ǎćȲ
ƄŊ ǡƴƧŚŴ Ɗõ ĜŊ űŗ
ƱĄùƉƭ÷ ƎǌƧŶŗ ęƆǂ
ÌƯŶňňÍ ƆŴŅô Ɔǂ ƶȓƢƭ
űǆĕȳƆƴāǛùƯöġćǡųŴ
ĄȎƧƬŘ ƏǆŴ Ʊ÷ ÌƯŶňňÍ
ŚŊùğǫƄǎćȲŅƱŶȣǇėŘ
ƎǌƧŶŗ ƆƳƄŕŶ ƆǁŶ
ƢȐƁŴƄȳÐ

ƶƜűŶ Ɔęǆ ĭȓę ƄŇôŶ
ŘĖƛŴǆŗƊõƄŊŗǎęƯś
ƶűŅĔ Ƅȃęľŗ ǆűǦĔƇȳ
ġô ƶƜű ǎć Ŷśćġ Ɔŗ
ƄŊ ƆŶǌ ƭňǂ ƄŊ ƎùŗƂ
ƭėƧŚŶ ƄŊŗ Əȣ ĄŅö
ǹƧ÷Ŷ ƶŕűȓȞ ǎęƯśŘŚȲ
ùƎƯƉĉŴǆŘĖƛĄȓÿȣŗ
ƏǆŲƆǂƶĔƄǇŶƶġĄưŶȳ

ŊƱǆƌÍƳƆŗƭňǂƄŊƭėŚ
ĉġƄǉĬĜƇȲƄŊǧǎųƭėŖ
Əȣ ƃôŶ ęƆĝ ƆŴÿƖƙ
ƶűǦĔƇ ȓƧȓƥǄŚ ȞȐą
ƄǆęġưŶ Ɔǂȳ Ɗõ ǦƵ ƄŊ
ǡƴƧŖȲ ƄŊ ĄǡǊȲ ƄŊ ŉŚ
ŚĉñęŗǆƶƎĚƆĊȲƉĉśĉ
ƄŊŴǆƭňǂȓƧȓƥǆƱôƣ
ŶȟƭŚĜňŚƎƖƧŶǆȓƯęȳ
ŊƱǆƌÍƳ űŊĞ ƢƉȣ ŴǆŘ
Ɖĉŗ ƄŊŗ ȓƧȓƥǆ
ƄŊŗǎęƯśƱ÷ǾęĮűŴŘ
ƶĜĉưĉ Ŵǆśĉ āćļŚ
ŘĖƛƆǂƄôƥȳ
ĴùƫāćľǦŊęŘŚƉǆǡŊę
Ƅǉǆ ĉāĔŚ ƉĉƳ ƆŴŅ÷ ǎćǆǻŶĬľȳġôƶƜűǎć
ÏƆƳƄ
ƆŚĔƄǁƌ
ŴǆĄŶŶŴǆĄƭġǦƵƉĉ
śćġȲ ƄŊ ŚĉñęŖ Ƅƶǂ
ÿĄƗĩŕǆŗ
ǾęĮȲ
ŶȟƯȲ ŊǶňǂ ǎć ƄŊ Ɗõ
ŋŘŘŚ ĉġǢŶŶ  ȣŖƧŶ
űŅĔȳ
=ƉĉƳƶĔƄŴǇ

Ċėù

śćġȲ ƌŊŗ Ŵǆ ƭňǂ
ƴŶŘŘŚ Ɔǂ ŊƲā ǶļĆ
űǡėŚŕćîĕȳűŗƶŕćñĚ
ŊǦņƆġôƶǻĬĄõǎćȲ
ƄŊ ƉňŇƂ ȣŖƧȲ ƄŊ
ŚĉñęŖ ǎć ŶȟƯ ƏǆŲȳ
ġôƳŶāŴŴŊƭŅǆŗĜňŚ
ƆŴĹĔŊŴȲ ÏȓƧȓƥǆ Ƣǆ
ƴŶŘŶǡĕŴÐƆŴŅùŴȲűśĉ
ƭŅǆŗĜňŚƉĉĄȓÿȣŗ
ŶǡŴȓúĉȳƉĄǆĞƭŅǆŗ
ĜňŚƭŅǆŗƭŅǆŗȎǤŘŚ
ƆǇĉȳ

ȣŚƥŚ Ĵùƫ ŅŊǦƵƂ
ŴŊƳ ƭĉǋ ƆŚùƆƊƨ
ǉŊǌŉŘŚ ǆŅȓÿŴ Ƅúȳ
Ɖĉ ĬǌĉűŖ ƄŊ ƶǻƯĉ
ǦƵƉűƁŶǦǏƃŴȳ

ŎƖâðľǽ
ȱ¾Ì{¦kĖ
ƒ  «  
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ÿǉǤǁƧęǌùŴȳ

øȢğsÍȢ{ȢŎ
ƌŊ   ĄǤŇŚ  ƄŊ ƶŕƙǁǉ Ƣğų Ŵǆ ƄȣƭŅŚ
ƧǦƆĉġÍŗÌŴǉƧƆƶÍŊƶŊùġĉƶȓƥƯƶűŅĔƆĊĉõƆ
ŊĉõƆ ŊǙǤŲ ŕǤǉùŗ ƶŕǉĉĜĜ ĜėƤŚ ǉęǦ ŕĜöȤĉ
ƶűŅĕ ĢŒǁŘƧǄŶ Ƅćƛęŗ ƒŴŚ ƎŶǉǆ ƆǇĉ űǆĚĉ" Ąű
ĄŶÍƉǆŅïõ"
űƴ
āś
ƎŚĉùġƥÍǏ
ȞŗŶƊĉ ȣŚƥŚ Ĵùƫ Ɔŗ
ĄùĞ ƆŶŕ ȞöǻƊĊ ȓņľ
ƆŶŕƱǆȞöǻƊĊ ǦŶȲ ǦƵ
ƉǆĬŚôùƊĉ
ŕƖŘŕõų
ňƯôǆƎĉùĜùƊĉȳ
ƆśĉƄćƖęŗƧǦƆƄęňƯŕ
Ɔǂĉ űǆĚĉȳ ÿǉ ƌŊƄśĉ
ƄŊŗ ƧǦƆ ŕĹŗõȲ Ĝôġŕ
ƉƄŕćĖƜĉȳƆśĉƶŕćĔƗ
Ǝùŕ Ƌ÷ŘŚ ƒŴŚ Əúŵ÷Ś
Ɔŗ ÿǉ ƄġŕęǫĆƇĉŶ
ƆǇĉ űǆĚĉȳ Ɔśĉ Əúŵ÷Ś
ƄǆƭǞŊƨĉ ƥ÷ Ǚűė÷Ś
ŶƗõ Ȏ÷ƃ ƄĜƎā ƱŊõ
ǙǤŲ ŕǤǉùŗ  ĔƘŋĊÍĊȳ
Ņį ƃǎƊĉ Ŷ÷Ưö ƃúĉ
ćĖƖĊĉȳƄġćśĉƉƄȲƆśĉ
Əúŵ÷Ś ǁŒǡų ŞėǁŒŶ ǂĖ
ƌöġŚėśŒŶȲ Ɔŗ ƄġŕęǫĆ
ƉƄƄøƎğŶǉęƊŐùǋŶǆňïõ
űǆĚĉȳ
āǛ ǎć ŶāŴȲ ƉĉƳ
ƶǞǦŶűśĉ ƌŊ ƏŲ ƢôǎŴȲ
ƌŊ ƄŋŘŚŴŶ ƄŋÿǧŘŚŴŶȲ
ƄǍŘŚŴŶ
ƆŷÿǧŘŚŴŶ

ŊŕƢęĢ ƶŕĹŅùŴǇ
ǞǦŶűŚŶƭľĆƄôŴȳ

Ŵǆ

ġôƶġȲ
űƳ
ƆŶŚęȤ
ƆŴÿŶĬľƌȲ ƌŊ Ɗõ āćľ
űǡėŚ ǎć ęþľƌ Ŵȑ
ƔŶƌȲ ƄŊ ŉŚ ŚĉñęŗȲ
Ɔśĉ ĄȑƃŴ ƉȎŊĺ ƶǤǉõ
ĄĉñėŶŴƶĉñĕŴƆŴƄȓŴƯŴ
űŗĉƛĚĉǎćƆŴŕĹŅùŴȲ
ƄŊ ǡƴ ĉġ ĄȓÿȣŚŶ
ǻėƧƶŚŴŶ
ŕƭėĖƛŴȲ
ŊƶęƉŊȣùǶŚŶƎƆôŚŶƌŊ
ǎƛűŚŶ āĜĉŶ Ŵȑ ĉƧȑƆ
ƎǾŶĬŴ"
ǄǄ ƄǆȡùŴ   Ʊǆ ƌŊ
ƱǆĉŶįāŶ ƌŊ Ʊǆĉȣ÷ǻŶ
ƃŴŚĉñęŗĩôùŶŊùŵęŴȳ
āǛǦŶƊõƊõġôƶŕĔǌƄŴȲ
ŕćîęŴ ŕćîęŴȲ ŶġǎėŴ
ȑć Ŵǆŗ ŶāŴ ƄŊ ȓņľ
ǉĔǜƎŶŅȓāƶǡŊęƨƱôƣ
ȑƯęŘŚ ƎŶƉȣúĉ ƃŴȳ  űƴ
ĉȃƧȃƧ ƶŅôŚ ƅęŚėŴ
ǎćȲćƯĔƆŕŶĉƯņ÷ŚƶŅï÷
ïǡėŚƎŶĜęƭƃŴȳ
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ǉƥöȶ ðúƧ ƄǡùǦúŚ ĉƛĖ
ǉƥöȶ ÿǉ Ɖĉŗ ƶŅùƊƙ
ŊŕøȤŶǎǂ"
ŶğŕŶ ƄŊƳ ƭǋ ǁôƥŶȲȲ ŊƴƯň
Ɔŗ ĄùƆƛŗ ƶŅùƌǇ ƉƄ
ƄĄƙĖȶ ƆƢ ȓņľ Ƅúƙ ŴŊ ƎŶǇ Ĝ÷ĉŘŶ ǉïǆ ĉùƧƥǻŶ
ïćĄŕƅƄǡùǦúŚĉƛĖŊŕøȤŶ ƆŶŕƱǆƏǆŲ ƄŕƊĚ Ư÷ùŴ ƶǄǌ
ǉƤùƌƄúƙȲȲ
ŴŊŗ ƶŅùƊƙ ŶŊĔŚŶ ĉġƂ
ƶŕÿÿƲ űǡėŚŶ ƆǂȲȲ ǎÿę ƉƄ
ǉƥöȶÿǉǢǌǆƆŶǎǁƉŕćƛĔų ƄŊùƯôǆƱôƥƆĉűŚƉǆŕǻȣƆ
ǉùǁűǆĔȳ
ƌŊ ƶŊù ıǊġ ÿğŊ ŕŅǣĜ Ɔǁ
ƆƏ űȑ ƏǆŴ ĄùƆƛŕǆ ƉŕŶŊŊ
ƄĄƙĖȶ Ȏǡĉ ǁúŶȲ ƉŕƯùôų
ƱȣĬǎƊ÷ȲȲ
ŚƛƆùƃƙȲȲ
ǉƥöȶ Ņƭùŗ ŉŕǆ ǶňǄ
ŕôƥƤǷų ŊĹŶǊ ƖƄ ŊŊƲā
űǡėŚ ƄġŕŊñô÷ ƆĊ ŕġȡ
ƶĿĔȎŚȲ ÿğňŘ ǎć ƱǆŚǻęŶȣȲ
ñƧƛŗƉĉƂƧŶŊŊƶþŊāćĉ
ĄęƱŶƯĔȣŗġƃŴȲȲ
ƄĄƙĖȶıǎĉȣįǉżƆŶŕƜŶƌ
ġĉƌŶƄǎėħƙŶÍǏƎŚāŊĔų"
ǉƥöȶ Ȏǡĉ ǁôŶȲ Ʊąǆ ƆŅïù
Ƣǋ  ƭĄŚ ƌŊ ƄġĄėÍǁ
ƶǎƧôùƌƱúƗȲȲ
ƄĄƙĖȶ
ǁĹŶǁôǆ
ƱąǆȲ
ƆƳ ƶŅùƌų ƌŊ ĉŶŘǆ ƶŊǡġ
ǆĄġôƌ"
ǉƥöȶÿǉÿǉƱƴęŅŴǢǌǆƄú
ƆŶǎǂĉġÍƴĜŅǆŕǆø÷ŴŊġǎė
Ɔǂ ƶǞĉęȳ ƄŊƳ āǛ ƆƥŶ ƉƄ
ÿąĩŕĿùƫƢöǎŴƄôŴȳÿǌę
ıǎĆĉǦňęŴƎùŕƄƯĕƛŵĔŴų
ƆǁŶȳƢôǋűƳƄĉġƄćȓƂôǆǦŶ
űŗƶűŅĔųƶĉǎŴƄĶĖȎƆǁŴŊÍƳ
ÿǌęÍƳ ƄŚǁȳ ƆƳ ƉĉƶűŅĔ ƖƄ
ŊǦùȐŕƱėĖŅõƆǁƎğŊƶÿôȞ
ƭĄŚƧŶŊƲāȓùƥƄǆűŅĚŶȳ
ƆŕŶ ǁƯĕƖǆ ƶűŅė Ƅƥùǎ āǛ
ƄŊƳïǡęġôƱǁôƥÿǌęŴùąȓ
Ɔǂ űǆĕȳ ƏǆŲ ǦŶ ġęüǆ ĉġ
ŊƲā ĜŊ ƱėƛŊŶȲ Ŵǆ Ƣȑƃ
ĜǉǎŶŊĔŚġôƱǎùǁŶŶȲŶŊĔŚ
ƎĜǌôǆ ŊƃŶŕęűŚ Ĭȑö ĉġƁŶ
ǆėƖŊƆǁȳĜŅǆŕǆĊňǆôǆƄŊ
ŚȣŚĤõ ǦƵ ǦŶ Ɔŗ ƄŊ ĊŶǧŴ
ƶŕǡŊĔƶęęŊęƆǄȲĉġƁŶƶűŅĔų
ƶĉǎŴƱǆŅŕƛƊƨĄĞùƥŊƭǆų
ǻęǹĔ ƎŚęƆǁų ǙĆėȳ ƢǦü
ȎŊü ƉƄȲ ƆĉŅƄę ƄǆĔğƯƌǁŶŶ
ǡŴ ĉġƁŶ ŚƱƧę Ƅôƙ ƆŴŅôŚ
ĉƆŘƧĉƧȑƆƉöƄŚųȲȲŊƢǡűǆ
ŊƲāǦƵƉĔǎƄƆƓƆŶŕȞŕŶƊ
ƥ÷ǦŶƎŚĜĉƭųƄǆƉƄôŚŶȳƆĊ
ĉŴùňĩƆƳȎǡĉÍƳƱŶĬúƎƖƧŶ
ǆƛƆù ƄŊÍŗ ƄĹǋĄ ƶűǡęƊƙ
ȎǡćŚƄŚǄŚƖƧŶȳ

ƄĄƙĖȶ Ɔŗ ÿĮ ƉĉƳ ƶŅùƌų
ƆŶŕǎƄ ƏǆŲȲ ĉŴùňŚ ƄŊ
ňñęǄŚƌǆƗŶƄƌǆǌƙǡôġƎȣŘ
ƶȞǻĔ÷ŕęƆǇŘŚƄúǏŚŊù"
ǉƥöȶ ƆƥƆ Ƅôƌ ĉĩȲ ġęüǆ
Ɖĉŗ ƶÿŅęƊƙ ĉġ ŊƲā ĜŊ
ġô ƱėƛŊȲ ÿǄú ƄƯĕƛ ƉƄ ġô
ƱǻĔǁôǆ ĉġ ǁƯĕƛŕǆ ƎƱŴǤƯ
ǁĉĞ Ɔǁȳ ŶňƯõ Ɔŗ Ŵǆ ĤĹǻ
ġėāƆŴƯôùƌŕƌǆǏŶǻȞŚƉĉ
ĉƟŲ ĄǶŶ ĉġ ƶŕȞ÷ôǂ ĜňŚ
ƉŕƯùù ƉǆŕĔǉƄƌ Ɔǂ Ɔŗ ǦƵ
ĩƧƶŊùȳĜŅǆŕǆǦŶűƳŚęǌƆ
ƄǆƏűŚŶȲȲ ƶôĄǎƌǇ ǉƄ ïöƌ
ƏǆŲƆŴŅôŚƏęȞȣƆǄŚŊôôǆȳ
ƄŊƳ āǛ ƆƥŶ ŊƶǶıĉŶ
ƱǆǶıĉŶƆŴŕĜǭǉĄŚƄŊęƆĞ
Ɔŗ ƎĜęā ƉôƗ ƶǉƛĊ ǎƙĉ
Ŷğ ǎć ŕƢğƘ Ȕę ŚƜűų Ƅ÷ȳ
ƆƳŘŚǎćƉĔǎƄġôƶŕȎǡĉƊ
ƉĉŕėŶĬöùŶǢǌǆƢĞǉƎğŊ
ƎŶǎƂ ƧŶ ƭŇ Ǣǌǆ Ɖĉ ƱǆƏű
ŶűŊĜǆǁƆĆűȲĤôùĉňùƶÿǆĩ
ƏǆŲƆǂƶĔƄǁųȳ

ƄĄƙĖȶƆĊȲƆƳƊõƶǡôȓƌôǆ
ƉǾŶļŶŕġȡƉĺęȑŶƄǆƎƆùŶǏ
ŚŊù"ŅƭùŗƆŶǌƙŶƄǉǉľƙŶ
Ɖĉ ĉƟŴ ĄǶŶ ŶġĉƬŘŘŶ
ĩǦėŘŶ ƉŅę ƎŚǡŊĔõ ǦņƆƌ
Ɔǂȳ ĉƛŶǄŖ ƉĉÍŗ Ŷġƙ ƄŊ
ęƆĞ ǎƙĉƌ Ȕę ŚƝűƌ ġôƱ÷
ĄȣŚþǏ ǆƖƧŶ Ŋĉňù Ĥôù
Ŵǆ ĉňù ġǢĉŗ ƶƢĜǎƌȲ Ŷğ
ǎć ŊĜŶƋÍƳ Ŷġƙ ƶŕƄŘŕƙǇ
ňñęŶ Ŵǆ ġėā ňñĖƙ ƑǆŲ
ƆŕĉġǇ ĉĉğǆŶ ŕġȡ ƶŀĔȎŚŶ
ÿğňŘ ƱǆŚǻęŶȣŶ ĜŊ ƑǆŴ
ŊĄęƱŶ ƎŚĩǡę ƭľć Ɔǂȳ Ŷġƙ
ŴǆǉǡǢǌǆǻėāƉĉƶĉùƉŕƌŶ
ƄŊǎùǁŘŚŅƭùŗŉŚƌŶǉıƙŶ
ƉƄ Ĥôù Ŋĉňù ÿǌę Ǝĉėā
ǆƉƄù ǎǂ" ġĉƬŘŘ ƄŶŇŊƌ
ŶƶŕȞǻęƥ ȎǡćŚ ƎŚȞŚā
ƆŶŕƱǆƎƃùƌ ŶűŊġƙ ƭŊǃ Ǣǌǆ
ƉĉƱǆƑű ǁƆĆŶƌ ĉǢƭƶ ƄŊ
ÿǌęƌ ƎñùƢƌ Ʊôƨ ŕė ƆŶŘǆ
ƄĄƙĖȶ
ęƎŊƊĉ
ƎğŊ ǆĄġôƌ"
ƎŶǎƳ ġƎȣŘ ƶȞǻĔ÷ Ʊú ǦŶ
ǉƥöȶƄűƆĊƆŶŘǆƱǆǡŅęƊȳ
ĉıęėŊƊĉ ƉĄǆ ǎǂ" ćôŕǆ
ƴƯň ƶĉǎŴƗĉ ġėā ƱŶĬúŶ ǉĬǆŶ ĜŅǆŕǆŶ ƉǆǶĉǂŶ
ôǆŚŶ
ĄƭùŚŶ
ƌùƆ ŚęǢĉ ƱǆƢïŋŶ ƆŶŕƜǆŲȲ ƉǆȎĉƂŶ
ƉǁƯĔȣƊ
ƆĜęā
ƄôƗȲȲ
Ƅĉ÷ƛ
ƆŶŘǆ ƶÿƱô ĄùƆƛŗ ġô
ŚȎÿÿȟƃƗĉŶŅƭùŗŉŚƌƄŊ ǆĄġǡŶ ğ÷ ĄŶȣƭŕǆ ƉƄ ǡƴǆ
ƉĉƳƶƄĄĜôƎŖęǻęǶėƶĤć ĉõƆŶ ƱǆǢǎùŶ ĩħǆ Ɔǂ
Ʊôƨȳ ƱǢǉôƊ ƱǆŊôǆ ƎűĜǆ
Ʊú"
ŕôƥƥǸ ŊƶƜű ňñęǄŚ ĜŅǆŕǆ

Ĝ÷ĉ ƎġƆŶ ƱǆŕƥāǶôǆ ƏǆŲ
ƆĉŅę ŊġĉƬŘŚ Ņƭùŗ ŉŕǆ
ƱǆǦǉġƏǆűƄǆƏŶƊŶȲȲǉÿęƉƄ
ƎŚȞùǶôǆƶǉùǇƄűƌŊÿǌĔǆ
ƢȑƃĉġÍŕŶƶŅùƊƙǁƯĕƖǆűŅę
ƑűƌùƇŚǉĮƄŶġŚǇƶƝűȣõǆ
ęƎŊ ǁŊôǆŶȳ ƒŷ ŊƴƯň ġęüǆ
ƶĉùƉŚ ęƎŊ ƌùƆ ƌŊ ƱǆïôƢų
ƉĔǎƄ ƧŶ Ȟŗű ƌŊ ƱǆƉƄùƊ
ƆŶŘǆ ƆǦŅę" Ņǜƙ ƃôƌ ƆƳƁ
ġľƃ÷ƆǄȳÿǌĔǆġôƶǉùǆǦŶ
ĤôùƎŊ÷ƄúųƆĉŅęƆŶŘǆǉƄ
ƎǡŊęǉöƙų"
ƄĄƙĖȶ ĩħǆ ŉŚƌ ĉġğŲ
ĉùƎŚĄŶȣƭŚƌŶƱôƌÿǄùŴǆ
ġėā ȣŴŶŶ Ʊęƃ ñǄƧ ƄŊűŚ
Ɔǂȳ ïŊŘĉ ÿǌę ƶŅïù ǦŶ ƄŊ
ŚāƶśƂ ƱǆƑű ƄŊ ŕĄ÷÷ƆűŖ
ƆǂȳęǢƆűŚƶŕ÷ŅĜāǎāǎŴǆ
ĉŚāù÷ǆŶġĉƬŚĉŶňŊŶƶǶùŊ
ĄƌűȣľęŶƆĉűŚŶƉƄƆǂȲȲġôƳ
ƄŊ ÿǌęƌ ığűŚ ƎĜȣŶ Ŷġƙ
ƧŶƉŕƯęȣǎøŘŚŅƭùŗŉŚƌ
Ŷĉĉ÷Ɔ ĄġƥƆŗ ƎŚƉȣù Ƅôƌȳ
ĉƶŶǤƯ ŶƄƙŶ űƯęƗŚƙŶ ǻėā
ŕÿȐĕŶ ŕƢĞŲŶ ƶŕęȣ ƱǆƏűȲ
ȞùĞÿǌęƌŶƛǻǻƯƌŊƶāǦƶ
Ƅǎ÷ǃŴǆÿǌęǎƗƬƆǂȳġôƳ
ŶġƙŶ Ņƭùŗ ŉŚƌŶ ƄƆĉĚƗĉ
ƆŕüǎġõŶȲ ŊƴƯň ÿǌęƊĉ
ŊƛȟŚ ĄŶȞġ ƆŚƴŕǆõŶ Ŵǆ
ĉƶŶǤƯ ǦƵŶ ïƥñƧŶ ƎŚȞǻę
ǆǦňƆȳ ŊƭŇƂ ƉƄ ƆƷĉ Ɗúĉ
ùƯù ƃùƌ ƎŚǶľĜôǆ ƶȎŴāƌ
ñõƧ ŕęƆǇŘŚ Ņƭùŗ ŉŚƌ
Ĥôù ƎŚŊúĉ ȣŚÿƤ ƄǆƏűŶȳ
ĉƛŶǄŖ ġű ƄƆĉĚƄƤ ȓùƥƇĉ
Ɖĉŗ ƶǡĄŚƌǇ Ȟƒġ ƱǆƏűġ
ƉŇǎ Ċė÷ƧŶ ġű ùŋŴƧŶ
ŕȓƯŷŶ ȎľǻŶ ƄŊ ùƯö
ĄȑĉǎŚƙƎȞǻĕǆƛƆõƆǇĉȳ
āõȣÿöȟęǎƃŚŶƄĄôƙƛŘŶ
ǉıƙ ǶĉƳƲ ƄŊ ùƯøƙ Ʊôƨĉ
ƄŋűŘƤƄǶćĉŘƉǢǎúǆƛƆù
ƆǂȲȲ ǎÿę ƉƄ Ņƭùŗ ŉŚƌ
ÿąĩŕǉıƗĉŶĉƆ÷ǆȲŶĉŊ÷ƯȲ

ŶĉƛǌŶŶŶĉāȑŊŶƏŘƊõƆŗ
ÿŶŗ Ƅǉ Ŷǉį ŚǡŊĚ ƊùŶŚŴƤ
ÿ÷ȣűŚƶŕ÷ŅĜĄġƥƆŗƎŚƉȣù
ƧƬ÷ȲŊĉƶŶǤƯŅƭùŉŘƎƭęȣŶ
ƎǶùùŶ ŚǉùǇ ƉŇǎ ƧĩǹƧŶ
Ƅƌ÷ƧŶ ǎƙĉ ĜŊűŚ Ƅôƥȳ űƳ
ñŶǷǆűŘ ǧĞƙ ĉġ ƄƯĕƛŚƙ
ĉĤŚ ĄȎ ŚȑƧŚŶ ŕćġŶ
ƆŶŕƜŶƌȲ ƄŊ ęƆĞ Ɔŗ ƶȞǻĔ÷
ǫñŶ ÿƱŶŶ ŕġȣƄ ƎęĄġŶ Ċė÷
ňǆŘ ƎƱŊǻŶ ŕƛƆúƂ Ĭöù
ƄǆƑűŶȳ ĄƢǌƆŚƂ űȣĞ ƢƉȣ
ňñęǄŚƌ ǆƗŶ ĉŶıġįğŚƌ
ƄõŘƤŚęǢĉƆŴïŅŚȲƄŊňāĖ
ǻęǹĔ ƎŚĩĄĉ ŚƛƆùȳ ƉĉÍŗ
ƄĹǎĉ ƄŇùƌ ƶÿŅęƌų ƆƳ
ŕęƆǇÍƳ ıǎĆ ÿǉ ƭĄŚ ƄŊ
Ʊú ǦƵ ƶŕėƆǁ ĉƟŲ Ņƭùŗ
ŉŚƌŊǥǤǆƗŶŊȃņǻƱŶŅŅś
űǡę Ǝñùƥ ġô ƶƛƆùÍǂȳ ŊƯŖŊ
ĉęƄǆ Ɖǎùǁƌ Ɔǂȳ ƆƳ ȎǡĉÍƳ
ƄŊĜňŚŊƶŕȞ÷ôǁĄŶǡǋǦŊĔ
ĄùĞǆƢïŅõȳƆŗƱôƥǻęǹĔŶ
Ɔŗ Ŷġƙ ŕęƆǇ Ʊúƙ ĤôùŘŶ
ŕǉćĆĕ ÿǌę ƎŊŚŶ ȃŶĬŚ
ƉġƯŊ ƎğŊ ŕġȡ ĴĖȓƌ ñǆƢŚƌ
Ŵǆ ĉǻȡƆ ŕęƆǇ ƧŶ ƉĉȓƆ
ǆƛƆùƆǂȳ
ǉƥöȶ ƄŶŘ Ŵǆ Ĵùƫ ƱĔň
ǉƄ ƑǆŲ ƆĉŅęȲ ŅĔƋŴ ƎŚĜŗ
ȞŗŴ ƶŊù ƢĔ ƧŶ ĜĆƪ Ɔǁȳ
ƆŶŘǆƑǆűƃ÷ƆǄƉĉƂŚǡŊęȲ
ƱǭǉùƊ÷ ǁŊôǆŶ Ŋĉňù ǦŶ
ŊƲāĆƴŶƄǆïŊƎƨűǆĔȳ
ƄĄƙĖȶ ĄǙĄęŘ ƉĉƳ ƭǆűŚ
ŕęƆǇñȏȓÿǡƶĜŊĊǄāƎĉŴ
ƱǎùǇƉĉĉƟŲĄǶŶǆȓŶÿôǆ
ƱǎùǇ ƴƯň ƄǆƑűŶȳ ŊĭùǷȣ
āƎĉŴ ƄƆĉĚ ŚĔƛŅõ ĄǎĔƛ
ƎŚȞǻęƆǂƶǦňƆȳŊĉıȑùùğŶƌ
ĉġŗ ŕǦňėŚƌ Ɖŕğų ňñęǄŚƌ
ƎŚıùġ Ƅôƌȳ ƄŊ Ċňǆùƌ Ʊú
ĄùƆƛŚŘŚ Ɖĉ ƆŚęƆǆ ĉǦňę
Ƣǆ ƉƄ ƄŊ ǡƴ Ʊǎùǆ ĬĔňŚ
Ŋĉǎ÷Ƨ ŕƄćŶűŚƌ ƉŕƯŇ
ŚȓƯę ƆƓ ƆŶŕôƙ Ŷĝ ŅǆŲ ǦŶ
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Ƅƙö ƄǆƏűŶȳ ŊǦŊĖ ƭƢŘŚƌ
ŶĉęƄǆ ĉġ ƄƯĕƛŚƌ ŕāùȤ
ǦƵ ŊĉľŴġȲ ŊƎȟŚ ĄŶȞġ
ŊĉęǎǌƆ ŊĹŶǊ ǎć Ïġľ ƃ÷
ƆǄȲ ƄǆęǎƄŶ ƆǂÐ ƶŊõ Ŵǆ
ĉơŴŶ ŕęƆǇŘŚ Ƣǣǎ Ņúĉȳ
ÿąĩŕĲùƫŚƎğŊŚƢùǊƆƏ
ŊÿŶğŊ ŕĹĆǻƊĉ ƃƗĉ ƄŊ
ƧĩǸÍƳ ƶÿôȞ ǦƶǄŚ ǭǎôŚ
ƎñùƥƆƓƆŶŕƖƄôŊùȁŘŚǦŶ
ȃėĩǁŊ÷ŶƎŅïùƄǆƉƄùŶƆǂȳ
ƆŗĬŶǋĄȣŚþŊǎƛĄŘǻėā
ƎŚÿġŊƱǆƑűŊĄŶȡƭŘƄŇùƌ
ƎŚǻĉŘƶÿĤġôƶƝűȲÌġľƃ÷
ƆǄÍ Ŋĉňù ƥǤ ƄǆŚƛ÷ƄǄȳ
ǎÿę ƉƄ ƆŚȞǻĚĉ ƶĉǎŴŘŚ
ǉĔśĉ ƶÿôƣŶ ŶĹȑùűŚ ÿǌęƌ
ƱǆȞŘŕŲŶƆŶŕƜŲƶŅôȎƆǂȳƉĉ
Ņƭù ÿǌę ĄǶŶ ıǻƬ ŊƱǆŊõ
ƄǡňŊ ĄƄƶŷĉ ƶĜÿŖ ƶĉǎŴŶ
ŕǦňėŚŶ ƌŊ ĉȣǹę ƎŚǻŶĹľ
Ƅôƌȳ Ɖĉŗ ƶÿŅęƌų ƆŶŕƜǆŲ
ĉġŕŶĄÿƲŚƌƱôƌƶĉǎŴƎŶǇ
Ɔŗ ƶȞǻĔùƌ Ŵǆ Ĝǉǎ ŶŊĔŚ
ĔŊÿŘŚǡĄǎÿǌęƌŶƖ÷āùā
ƱǆűƭľƄġŕƥȓƇǆǡŊėƆŶŕôƥȲ
ƆŶŕƄĶĔȓƌǇ ƉĄǆ ǆĄġôƌ"
ĉƛŶǄŖňñĖġėāƌĉġŊƲÿŚ
ĜňŚƎŚėƖŊƶǡŊĔƌƆƓƆŶŕƝű
ŊƥǤ ÿǌęƌ ǦŶ ƎƖƧŶ ǁŊõŶȳ
ÿǌęƌ ƆŶŕǶǸý ƆƏ Ɔǂ ĔŊÿ
ġėāƌ ŊĜ÷ĉ ƎŊ÷Ư ƶƛƆùȳ
ǡŶƱŊƄƋŊƌĜ÷ĉƆŶŕƱǆĔƖŊƌȲ
ƉĉÍƳ ôňćŚ ƶŅùƨ ǡŶƱŊ
ƭėŚ ǆǡƶƆ ǎįġ ǦŶ ƄǆǡƶƆŶ
ƆǂȲ ǡŶƱŊ ĄǎïųŚ ǆǡƶƆ ǻƯŴ
ǦŶ ƄǆǡƶƆŶ Ɔǂ ƶŅùƨ Ɔǂ
ƶƖƧŶȳ űŘ ŚǩǄ Ʊúƙ ǢǄ
ǻėā ƆŶŕęƃƙ ĄǫǆǆŚƙ
ƆŶŕƱǆǶĆŚƌ ıùǹȢƙ ĉƧğƛ
ǁǎùǆ ǎǂ ƄǁǎùǆŶ ƎŚƧġŶ
ƎŚĩǡęƃƙȳƆĊňñĖġęüǆƆǂ
ƶŊù ƄŅïñ÷ ǉǎāĖ ňñĖ ÿǌęƌ
ƎƖƧŶƉĉƱôƨƄǆŚƱŶǦƯȳ
ǉƥöȲ Ƅű Ĝ÷ĉ ÿǌĔǆŶ ǻƯŴ
Ņƭùŗ ŉŕǆŶ Ɔǁ ƶǉöȳ ĉƆŶŗ
ÿǌĔǆƉƄƭľĄǆƶȞıǏĄġƥƆŗ
ƎƖȣù ǎõƧ Ɔǁȳ ƌŊ ñǆƢŚ
ŅƭùŗŉŕǆƶƖġęŶĉŶŘǆƕõ
Ʊǆŕęȣȳ
ƄĄƙĖȶ ƄŊ ÿǌę Ɔŗ ƶǄǌ
ƱǡǎġÿǎāǎġĉƬŘŚƌŕŴŇŊƌ
ŚǡŊĚ ĄġƥƆŚŶ āǎǡŚŶ ƆǂȲ
Ȳ ġĉƬŘŚ Ǝùřƙ ƱǆĉŶňŊŶ
ƱǆĉǦŶƴŊŶ Ɖĉ ĺùƬ ÿƤ ƏǆŲ
ŶÿǌęƌƎñĉƜƯƲƶƆǜĉƄôƨȳ
Ʊąǆ ƆƳ ȞƖĉ ƶŊù Ʊú ĺùƬ
ŶŴŊėƙƉǆùľĉȔŊƄǦƂŶĉƆ÷ǆ
ƶƧĜǎƌǇ ŕƢȡǆűŚ ƶűƄǎ Ɔǂȳ
ƱǆĉęǎǌƆŶ ƱǆĉġŴǆŶ ƄŊ
ÿǌę ƎĔƄǂ Ŷņę ġôƶƝűȲ ÿǤƳ
ƶƝű ĔĮľ Ĉ÷ Ŵǆ ĉŊñïùŶ
ƄŕƄ÷ùǄŶ ŊĉƧğǎ ŊľùǷȣ
ƉĉƶùƢǻĉǦňęŴǆÿǌęǞǦŴ
Ɔǂ ƶǡŊĔƌȳ ġôƳ ƆŚƢġǏĉ
ƧğŵŘŚ ǆƗŲ ŕǦňėŚ Ŷÿǌęƙ
ƱćƆƉõƎƜŲƆ÷ŅƢƌȳ
ǉƥöȶ ÏƢǆ ĜŊ ǉĬǆ ŚŊù
ĔǋǇÐ ňƯùƙ ŕĉȓƇ ĄƱƶƊõ
ƶŕŅïïùŴǇƎǡŊĚƆǁȳǁĬŶǁôǆ
ŊĕƛĄƭùŗȳ
ƄĄƙĖȶ ǡŶƱŊƌ Ĝ÷ĉ Ąƭùŗ
ŶƗùŴȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.134

ተስፋልደት መብራህቱ

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ውድድር ብሽክለታ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣብ መንጎ
24 ኣብያተ ተምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዝሰረዖ
ውድድር ብሽክለታ ሎሚ ኣብ ሰዓታት
ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ከባቢ መቓብር ሓርበኛታት
ብዝተሰርዐ ውድድር ክፍልም እዩ። በዚ
መሰረት፡ ደቂ ኣንስትዮ 20 ኪሎሜተር
ውድድር ክስርዓለን እንከሎ፡ ደቂ ተባዕትዮ
ክሊ ዕድመ 14-15 ናይ 30 ኪሎሜተር ከምኡ
ድማ ልዕሊ 16 ዓመት ዘለዉ ተቐዳደምቲ
ናይ 50 ኪሎሜተር ክጓዓዙ እዮም።
ንዝኽሪ ኣቶ ኪዳነ ተ/ብርሃን ዝካየድ
ውድድር ኵዕሶ ሰኪዐት
ኣማዞን - ንስሪ 8:00 ቅ.ቀ
ጋላክሲ - ማርኮኒ 9:00 ቅ.ቀ
ኣሰር - ዕ/ሓሙስ 10:00 ቅ.ቀ
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ኣልታሕሪር - ኩባንያ ሰምበል
ቀይሕባሕሪ - ኣስመራ ቢራ
ካብ ሰዓት 2፡00ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ ስታድዩም
ኣስመራ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ሊስተር ሲቲ - ማን ዩናይትድ 5፡05
ማን ሲቲ - ኣርሰናል 7፡30
ላ’ሊጋ
ሪያል ቤትስ - ኣት. ማድሪድ 6፡15
ሪያል ማድሪድ - ዲፖ. ኣላቨስ 10፡45
ሰረ’ኣ
ኡዲነዝ - ፊዮረንቲና 5፡00
ኢንተር - ቦሎኛ 8፡00
ሮማ - ሚላን 10፡30

ቐጠር
ቻምፕዮን
ሃገራት ኤስያ
ኮይና!

ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክካየድ ዝቐነየ ዋንጫ
ሃገራት ኤስያ ብዓርቢ ተዛዚሙ። ሃገራዊት ጋንታ ቐጠር
ከኣ ነታ ነዚ ግጥም ኣርባዕተ ግዜ ዝተዓወተትሉ ሃገራዊት
ጋንታ ጃፓን ብምርታዕ ዘውዲ ቻምፕዮን ደፊኣ።
ሃገራዊት ጋንታ ቐጠር ኣብዚ ናይ ዓርቢ ናይ ፍጻመ
ጸወታ ንጃፓን ሰለስተ ብሓደ ብምስዓር’ያ ንመጀመርያ
ግዜኣ ተዓዋቲት ናይዚ ውድድር ክትከውን በቒዓ ዘላ።
ንቐዳመይቲ ሽቶ ሃገራዊት ጋንታ ቐጠር ዘመዝገበ ኣልሞዝ
ዓሊ ብድምር ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ትሸዓተ
ሽቶታት ብምምዝጋብ ተታሒዙ ንዝጸንሐ ክብረ-ወሰን
ብዝሒ ሽቶታት ሰይርዎ። ብዘይካ’ዚ እዚ ኣጥቃዓይ ናይቲ
ውድድር ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሽቶ ኮይኑ ተሸሊሙ’ሎ።
ዓብደል ዓዚዝ ሓተም ንኻልአይቲ ሽቶ ቐጠር ከመዝግብ
ከሎ፡ ኣኽራም ኣፊፍ ከኣ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ

ንዓወት’ታ ጋንታ ውሑስ ጌርዎ። ንእንኮ ሽቶ ሃገራዊት
ጋንታ ጃፓን ታኩሚ ሚናሚኖ’ዩ ኣመዝጊብዋ።
ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ንሃገራዊት ጋንታ ኢራን
ሰለስተ ብባዶ ብምርታዕ ናብ ፍጻመ ዝሓለፈት ሃገራዊት
ጋንታ ጃፓን፡ ነዚ ናይ ፍጻመ ጸወታ’ውን ከም ትዕወተሉ’ዩ
ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ።ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቐጠር
ፈሊክስ ሳንቸስ፡ ነዛ ጋንታ ኣብዚ ውድድር ንዓሰርተ ሰዓትን
ሸሞንተ ደቒቕን ሽቶ ከይተመዝገባ ከም ትጸንሕ ብምግባሩ’ዩ
ነዚ ዓቢ ዓወት ክጓናጸፍ ዝበቕዐ። በዚ ኸኣ እዚ ዓወት
ነዛ ንዋንጫ ዓለም 2022 ከተአንግድ ሓላፍነት ወሲዳ ዘላ
ቐጠር፡ ዓቢ ሞራል ክኾና ከም ዝኽእል ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ
ኣህጉር ኤስያ ይሕብሩ።
ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ጃፓን ድሕሪ’ቲ ናይ ዓርቢ
ስዕረቶም ንፍሊ መቐየሪ ክዳውንቶም ኣጽርዮም ምኻዶም

ሕጂ’ውን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ምስጋና ይውሕዞም
ኣሎ። ብዘይካ’ዚ እቶም ተጻወትቲ ኣብ ርእሲ’ቲ መቐየሪ
ክፍሎም ምጽራዮም ብቛንቋታት ጃፓን፡ ኢንግሊዝን ዓረብ
“የቐንየልና” ክብሉ ጽሒፎም ኣለዉ። ተጻወትቲ ሃገራዊት
ጋንታ ጃፓን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሩስያ ኣብ ዝተኣንገደ
ዋንጫ ዓለም ዋላ’ኳ ኣብ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ
ሃገራዊት ጋንታ በልጁም ንዝተመዝገበኣ ክልተ ሽቶታት
ኣሕውያ ሰለስተ ብኽልተ እንተሰዓረቶም፡ መቐየሪ ክፍሎም
ኣጽርዮም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ኣይርሳዕን። ደገፍቲ
ናይታ ጋንታ’ውን እንተኾኑ ድሕሪ’ቲ ጸወታ ነቲ ስታድየም
ከጽርይዎ ምኽኣሎም ኣብ ግዜኡ እታ ሃገር ተሞጉሳ’ያ።
እንሆ ሕጂ ኸኣ ዋላ’ኳ ዋንጫ ሃገራት ኤስያ ካብ ምዕታር
እንተተዓንቀጹ ምልክት ክብረቶምን ንጽህናኦምን ከምዚ
ዓይነት ቅዱስ ተግባር ብምርኣይ ንዓለም ሓልዮት ይምህሩ።

ውድድር ዓቢ እጃም ክህልዎ’ዩ።
ትማሊ ኣብ ዝትኻየድ ጽወታታት ኣብ ካልኣይ
ዲቪዥን ደቀንስትዮ ጋንታ ተስፋ ንምጋጥምታ ሓበን
43 ብ 17 ክትስዕራ እንከላ፡ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ድቂተባዕትዮ ድማ፡ ጋንታታት ማራትን ኣሰርን ትራኺበን
ማራት ከኣ 47 ብ23 ተዓዊታ።

ኣብቲ ዕለት ካብ ዝተኻይዱ ጽወታታት ካልኣይ
ዲቪዥን ድቂ-ተባዕትዮ ጋንታ ኩክር ንነስሪ 66 ብ
56 ክትረትዓ ከላ፡ ክሪስታል ድማ ንማራት 51 ብ 36
ኣፋንያታ።
ሎሚ’ውን ግጥማት ኩዕሶ ሰክዔት ዞባ ማእከል ኣብ
ሜዳ ኣሰመራ ቦቾፊላ ቀጺሎ ክውዕል እዩ።

ቦቸፊላ
ተበራቢሩ!
ግጥማት ኩዕሶ ሰክዔት ዞባ ማእከል ንምብርባርን
ቀጻልነቱ ንምውሓስን ብዝብል ዕላማ ዝተወደበ ውድድር
ኩዕሶ ሰኪዔት፡ ትማሊ ቀዳም 2 ለካቲት 2019 ኣብ
ሜዳ ኣስመራ ቦቸፊላ ጀሚሩ። እዚ ንዝኽሪ እቶም ኣብ
ጸወታ ኩዕሶ ሰክዔትን ሜዳ ኣስመራ ቦቸፊላን ዓቢ እጃም
ዘበርከቱ ነፍስሄር ኣቶ ኪዳነ ተወልደብርሃን ድርብ ዕላማ
ጌሩ ዝካየድ ዘሎ ውድድር፡ ንኣስታት ክልተ ቅነ ከም
ዝቕጽል ተፈሊጡ ኣሎ።
እዚ ኩለን ዲቪዥናት ማለት (ቀዳማይ፡ ካልኣይን
ሳልሳይን ዲቪዥናት ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን)
ዝሳትፍኦ ውድድር፡ ብመልክዕ ድርብ ኣውዲቕካ
ምሕላፍ (DOUBLE KNOCKOUT) ዝካየድ ኮይኑ፡
ኣብ ምብርባር እዚ ንነዊሕ እዋናት ተቛሪጹ ዝጸንሐ

ሌሲስተር vs ዩናይትድ፡ ሲቲ vs ኣርሰናል
ግጥም ፕሪመር ሊግ ኢንግሊዝ፡ ሎሚ ኣብ ሰዓታት
ድሕሪ ቀትሪ ክልተ ዓበይትን ኣገደስትን ግጥማት ከካይድ’ዩ።
ዝሓለፈ ረቡዕ ምስ መራሒት’ዚ ግጥም ዘላ ሊቨርፑል ነጥቢ
ዝተማቐለት ሌሲስተር፡ ኣብ ሜዳኣ ኪንግ ፓወር ነታ ኣብ
ትሕቲ ኣላይነት ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ክሳብ ሕጂ ዘይተሳዕረት
ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ከተአንግዳ ከላ፡ ኣቐዲማ ብኒውካስል
ካብ ትጽቢት ወጻኢ ዝተሳዕረት ሲቲ ከኣ ንኣርሰናል ኣብ
ኢተሓድ ስታድየም ዓዲማ ክትጻወት’ያ።
ሌሲስተር ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ፡ ነቲ ካብ ሞናኮ
ብመልክዕ ልቓሕ ዘምጸኣቶ ዮሪ ቲለማንስ ከተሰልፎ ከም
እትኽእል ይንገር። ኣሰልጣኒ ሌሲስተር ፒወል ኣብዚ
ግጥም ብዝኾነ መጉዳእቲ ዝተኸስረ ተጻዋታይ ከም ዘየለ
ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሓቢሩ። ብወገን
ዩናይትድ ዋላ’ኳ ፖል ፖግባን ኣንቶኒ ማርሻልን ፍኹስ
ዝበለ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎም እንተነበረ፡ ኣብዚ ጸወታ
ግን ድልዋት ከም ዘለዉ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ጋንታ
ኣፍሊጡ’ሎ። ብዘይካ’ዚ ንኣስታት ክልተ ወርሒ ካብ ጸወታ
ርሒቑ ዝጸንሐ ክሪስ ስሞሊን’ውን ምሉእ ብምሉእ ሓውዩ
ከምዘሎ እቲ መርበብ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ። ኣብ ዝሓለፈ
ሽዱሽተ ሳምንታት ብቸልሲ፡ ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን
ክትሰዓር ዘይከኣለት ሌሲስተር፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ’ውን
ፈኹሳ ከም ዘይትቐርብ ተንተንቲ ግጥማት ፕሪመር ሊግ
ኢንግሊዝ ይሰማምዑ። ይኹን’ምበር ኣሰልጣኒ’ታ ጋንታ
ክላውድዮ ፒወል ብካርዲፍን ሳውዝሃምተንን ክሰዓር
ምኽኣሉ፡ ምስ ደገፍቲ’ታ ጋንታ ክሰማማዕ ኣይከኣለን
ዘሎ።
ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ባርንሊ ኣብ ዝገበረቶ
ጸወታ ክልተ ብባዶ ተመሪሓ ጸኒሓ ክንሳ ኣብ ውዱእ
ሰዓት ብዘመዝገበተን ሽቶታት ነጥቢ ክትማቐል ምኽኣላ
ደገፍቲ’ታ ጋንታ ንዘበነ ፈርጉሰን ክዝክሩ ክኢሎም’ዮም።
ኣሰልጣኒ ሌሲስተር ፒወል ብዛዕባ ሓድሽ ኣባል’ታ
ጋንታ ዮሪ ቲለማንስ ኣብ ዝተሓተተሉ “ኣብ መስመር
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ምክፍፋልና ብሰለስተ ተጻወትቲ ክንጥቀም ከኽእለና’ዩ።
ዘለዎ ናይ ምጥቃዕ ሓይሊ ከኣ ተወሳኺ ብልጫ’ዩ”
ክብል ከሎ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ሶልሻየር ከኣ ብዛዕባ
ማርሻል “ቅልጡፍን ጎራሕን’ዩ። ክንዲ ናቱ ቅልጣፈ
ዘለዎም ተጻወትቲ ውሑዳት እዮም። ልዕሊ’ዚ ዝኸዶ
ዘሎ’የ ካብኡ ዝጽበ” ኢሉ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ
ንግጥማት ፕሪመር ሊግ ኢንግሊዝ ትንቢታቱ ዝህብ ማርክ
ላውረንሰን እዚ ጸወታ ብዓወት ሌሲስተር ክልተ ብሓደ
ክዛዘም’ዩ ምባሉ ንደገፍቲ ሬድ ዴቭልስ ኣቖጢዑ’ሎ። ኣብ
ዝሓለፉ 21 ርክባት ናይዘን ጋንታታት ሌሲስተር ሓንሳብ
ጥራይ’ያ ንዩናይትድ ደፊራታ። ኣብ መስከረም 2014 ካብ
ናይ ክልተ ብባዶ መሪሕነት ሓሙሽተ ብሰለስተ ዝሰዓረትሉ
ኣጋጣሚ። ኣብ ዝተረፈ ግን ኣርባዕተ ግዜ ማዕረ ክፈላለያ
ከለዋ 16 ግዜ ከኣ ዩናይትድ ተዓዊታ ኔራ።
ሌሲስተር ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪመር
ሊግ፡ ኣርባዕተ ግዜ ጥራይ’ያ ኣብ ሜዳኣ ተዓዊታ ዘላ።
ብዘይካ’ዚ እዛ ጋንታ ካብ ጥቅምቲ 2017 ክሳብ ሕጂ ሰንበት
መዓልቲ ካብ ዘካየደቶም 14 ጸወታታት፡ ሓንሳብ ጥራይ’ያ
ክትዕወት ክኢላ። ኣርባዕተ ግዜ ማዕረ ክትፈላለ ከላ ትሸዓተ
ግዜ ኸኣ ተሳዒራ። ማንቸስተር ዩናይትድ ብኣንጻሩ ኣብ
ትሕቲ ኣላይነት ሶልሻየር ክሳብ ሕጂ ኣይተሳዕረትን ዘላ።

እታ ጋንታ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ 24 ጸወታታት
ፕሪመር ሊግ ኣብ ኩሉ ጸወታታት ብጫ ካርድ ወሲዳ ዘላ
እንኮ ጋንታ’ውን እያ። ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ሶልሻየር 19
ናይ ፕሪመር ሊግ ሽቶታት ኣመዝጊባ’ላ። እቲ ዘገርም ፖል
ፖግባ ኣብ ኩለን እተን ሽቶታት 53% ተሳታፍነት ክህልዎ
ምኽኣሉ’ዩ። ፍሉይ ብቕዓት ዘንጸባርቕ ዘሎ ኣጥቃይ’ታ
ጋንታ ማርኮስ ራሽፎርድ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ መበል
100 ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታኡ’ዩ ከካይድ። በዚ ኸኣ
ድሕሪ ርያን ጊግስ ኣብ 21 ዓመትን 95 መዓልትን ነዚ
ክብሪ ዝበቕዐ ናይ ፈለማ ተጻዋታይ ክኸውን’ዩ።
ኣብ ካልእ ጸወታ ናይዚ ዕለት ንሊቨርፑል ንምርካብ
ትጥማጠም ዘላ ማንቸስተር ሲቲ፡ ነቲ ንኽልተ ጸወታታት
ዝኸሰረቶ በንጃሚን መንዲ ከተሰልፎ ከም እትኽእል ይሕበር
ኣሎ። ኣርሰናል ኣብ መንጋጋኡ መጉዳእቲ ብዘጋጠሞ ኮሸንሊ
ክትቀስን ከላ ሓለቓ ጋንታ ሲቲ ኮምፓኒ ግን ንሻሙናይ
ተኸታታሊ ጸወታ ኣብ ሜዳ ኣይክረአን’ዩ። ኣርሰናል ነቲ
ካብ መስበርቱ ሓውዩ ዘሎ መኽተርያን ናብዚ ጸወታ
ከተምጽኦ ድያ ገና ኣይነጸረን ዘሎ። ይኹን’ምበር ብመልክዕ
ልቓሕ ካብ ባርሰሎና ዘምጸኣቶ ደኒስ ስዋረዝ ኣብዚ ጸወታ
ክትጥቀመሉ ትኽእል’ያ። ኣሰልጣኒ ሲቲ ፐፐ ጋርድዮላ
ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብኒውካስል ዘጋጠሞ ስዕረት፡

ካብ ተወዳዳርነት ከውጽኦ ዝኽእል’ኳ እንተነበረ፡ ሊቨርፑል
ብሌሲስተር ምትሓዛ ግን ዕድል ጌሩ’ዩ። ኣብዚ ጸወታ ከኣ
ኣዝዩ ተጠንቂቑ ከም ዝጻወት ርዱእ’ዩ። ምኽንያቱ ደጊሙ
ነጥቢ ምስ ዘጥፍእ ንሊቨርፑል ንምሓዝ ዝነበሮ ትልሚ ስለ
ዝጽልምት።
ሲቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ምስ እትዕወት ንራብዓይ
ተኸታታሊ ግዜኣ’ያ ንኣርሰናል ክትስዕራ። እዚ ኸኣ ድሕሪ
82 ዓመት ዘጋጠመ ክስተት ክኸውን’ዩ። ጓርድዮላ ኣንጻር
ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኡናይ ኢምረ ካብ ዘካየዶም 11 ግጥማት
ተሳዒሩ ኣይፈልጥን’ዩ። ኣብ 11 ጸወታታት ሸውዓተ ሽቶታት
ኣብ ሰኪዔት ጋነርስ ዘቐመጠ ኣጉዌሮ ተኸላኸልቲ ኣርሰናል
ብዕቱብ ዝከታተልዎ ተጻዋታይ ክኸውን’ዩ። ኣሰልጣኒ ሲቲ
ጓርድዮላ ነዚ ግጥም ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ
“ዋላ’ኳ ብናይ ዝሓለፈ ውጽኢትና ሕጉሳት እንተዘይኮንና፡
ሕጂ ግን ምስ ምሉእ ሓይልና ኢና ዘለና” ክብል ከሎ፡
ብዛዕባ ሓድሽ ኣባል ኣርሰናል ስዋረዝ ዝተሓተተ ኡናይ
ኤምረ ኸኣ፡ “ኣብ ኩሉ ቦታ ክጻወት ዝኽእል ተጻዋታይ’ዩ።
ኣብ ሰቪያ ብጸጋም፡ ኣብ ቪላርያል ብየማን ኣብ ባርሰሎና
ኸኣ ቦታ ቁጽሪ 10 ሒዙ’ዩ ዝጻወት ኔሩ። ስለዚ ከም ሳልሳይ
ኣጥቃዓይ ክጥቀመሉ እየ። ሎሚ እንተተሰሊፉ ኸኣ ብቕዓቱ
ክትርእይዎ ኢኹም” ክብል ተዛሪቡ። ተነባዪ ግጥማት
ፕሪመር ሊግ ኢንግሊዝ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ማርክ
ላውረንሰን፡ እዚ ግጥም ብዓወት ሲቲ ክልተ ብባዶ ክዛዘም’ዩ
ዝብል ገምጋም ሂቡ ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.134

ት ምስ ናይ ስነ-ኣእምሮ በዓል ሞያን ጸሓፍን
ት
ሕ
መ
-ኣማረሽ ጸጋይ
ለ
ጥዕና ኣእምሮ ቈልዓን ኣተኣላልያኡን
ቃ
ምስ ጥዕና ኣእምሮ ዝተተሓሓዛ
ሰለስተ መጻሕፍቲ ምስ ዘበርከተ ናይ ስነኣእምሮ በዓል ሞያን ጸሓፍን የማነ ኣጽብሃ
ዝገበርናዮ ቃለ-መሕትት እዩ ክኸውን ናይ
ሎሚ ትሕዝቶና። የማነ ኣብ 2005፡ ካብ
ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ - ብዓውዲ ሳይኮሎጂ
ቀዳማይ ዲግሪ ረኺቡ። ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብ
ዝተፈላለያ ትካላት ጥዕና እናተመደበ
ክነጥፍ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ
ከም ናይ ጥዕና ኣእምሮ ክኢላ ኮይኑ
ኣብ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ይሰርሕ
ኣሎ። ‘ጥዕና ኣእምሮ ቈልዓ’ እትብል
መጽሓፍ ኣሕቲሙ ድማ - ኣብ 2601-2019 ኣመሪቑዋ። ካብ’ዚ ብምብጋስ፡
ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ሓቲትናዮ ኣሎና ሰናይ ንባብ።

ብኸመይ ኢኻ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ
ኣተኲርካ ትጽሕፍ?
ብሓፈሻኡ፡ ከምቲ ጭርሖ ዓለማዊ
ውድብ ጥዕና ዝገልጾ፡ ብዘይ ጥዕና
ኣእምሮ ጥዕና ዝበሃል የለን። ይትረፍዶ
ኣብዚ ዓውዲ’ዚ ንዝነጥፍ፡ ኣብ ዝተፈላለያ
ትካላት እውን ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ብዓለም ደረጃ
ዓቢ ቆላሕታ ወይ ተገዳስነት ተዋሂቡዎ
- ልዕሊ ኹሉ እናኾነ እዩ መጺኡ።
ምኽንያቱ ሰብ ውጽኢት ኣተሓሳስባኡ
እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ጥዕና ኣእምሮኻ
ውሑስ እንተ ደኣ ኮይኑ፡ ካልኣዊ ጥዕናኻ
ውሑስ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ
- ማለት’ዩ። ስለ’ዚ ጥዕና ኣእምሮ ውሑስ
ምእንቲ ክኸውን፡ንጥዕናዊ ኣእምሮ ውሑስ
ዝገብሩ ባእታታት ኣብ ምድላው ግድን
ይኸውን። ኣነ ከኣ ኣብቲ ሞያ ከም ዘለኹ
መጠን፡ ንወለዲ፡ ንግዱሳት፡ ንሕብረተሰብ፡ ንሰብ ሞያ እውን ይሕግዝ’ዩ ወይ
የሀብትም’ዩ ብዝበልኩዎ ኣገባብ ኣብ
ምስራሕ ክነጥፍ መሪጸ።

ጥዕና ኣእምሮ ክበሃል ከሎ እንታይ
ማለት ድዩ?

ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ጎዳይፍ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ምሕረት
ቤት መሸጣ መድሃኒት መረብ

ጥዕና ኣእምሮ፡ ዝተፈላለዩ ሰባት
ዝተፈላለየ መግለጺ ክህቡዎ ይኽእሉ
እዮም። ጥዕና ኣእምሮ ክንብል እንከለና
- ሓደ ሰብ ክህልዎ ዝግብኦ ኣእምሮኣዊ፡
ኣካላዊ፡
መንፈሳዊ፡ማሕበራዊ፡
ስነኣእምሮኣዊ ብሓባር ተጠርኒፉ፡ ኣብቲ
ሕብረተ-ሰብ ዘርእዮ ኣቃውማ ወይ
ተግባራት ማለት’ዩ። ስለ’ዚ ሓደ ሰብ
ጥዕናዊ ኣእምሮ ኣለዎ ክንብል እንተ
ኰይንና፡ ናይ’ዞም ዝጠቐስናዮም ድምር
ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እንተ ደኣ ኣሎ፡
ጽቡቕ ጥዕናዊ ኣእምሮ ኣለዎ ንብል።

መጽሓፍካ፡ ብፍሉይ ናብ ጥዕና ኣእምሮ
ቈልዓ ዝቐንዐት እያ። ጥዕና ኣእምሮ ግን
ከምቲ እትገልጾ እውን ዘለኻ ንኹሉ እዩ
ዘገድሶ. . . .?
ወላዲ ከም ምዃነይ መጠን፡ ኣብ ቈልዑ
ኣዝየ እየ ዝግደስ። ኣቐዲመ እውን፡ ምስ
ካልኣየይ ኣብ ሓፈሻዊ ጥዕና ኣእምሮን
ምስኡ ዝተሓሓዙ ጸገማትን ዘተኮረት
ትርጉም ጽሒፈ ነይረ። እቲ ቀንዲ ናብ
ቈልዑ ኣተኲረ ክጽሕፍ ዘገደደኒ፡ ቈልዑ
ዘለዎም ናይ ጥዕናዊ ኣእምሮ ጸገማት
ባዕሎም ክዛረቡ ዓቕሚ የብሎምን።
መብዛሕትኡ ግዜ፡ ነቲ ዘለዎም ጸገም
ዝዛረበሎም - ወላዲኦም ወይ እቲ ዝኣልዮም
ዘሎ ትካል እዩ። ወላዲ ከኣ ነቲ ጸገም
ብመንጽር እቲ ዘለዎ ኣፍልጦ ስለዝገልጾ፡
ንዓይ ድማ እቲ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ
ውላዶም ዘለዎም ኣፍልጦ ድሩት ኮይኑ
ስለዝተሰማዓኒ፡ ንወለዲ ክሕግዝ ይኽእል’ዩ
ዝበልኩዎ ንእሽቶ ሓበሬታ ብመልክዕ
መጽሓፍ ከዳሉ ወሲነ። ኣፍልጦ ወለዲ
እንተ ደኣ ዓብዩ፡ ኣብ ቈልዑ ክፍጠር
ዝኽእል ጸገማት ጥዕና ኣእምሮ ክቃለል
ይኽእል’ዩ ዝብል እምንቶ እዩ ዘለኒ።
ጥዕና ኣእምሮ ቈልዑ ከኣ፡ ካብ ናይ
ዓበይቲ ንላዕሊ ክንክን፡ ጥንቃቐ፡ ሓልዮት
ዘድልዮ እዩ። ጥዕና ኣእምሮ ቈልዓ
ከተለልዮ ከቢድ እኳ እንተኾነ፡ ወላዲ ግን
ዝበዝሐ ግዚኡ ምስ ውላዱ ስለዘሕልፎ፡

ጸገማትን ምዕባለታትን ውላዱ ከለሊ
ዓቕሚ ኣለዎ። እቲ ንቡር ምዕባለ ናይ
ቈልዓ እንታይ ይመስል፡ እቲ ዘይንቡር
ምዕባለ ናይ ቈልዓኸ እንታይ እዩ ዝመስል
መሰረታዊ ሓበሬታ እንተ ደኣ ረኺቡ፡
ካብዚ ተበጊሱ ንውላዱ እንታይ የድልዮ
ክርዳእ ይኽእል እዩ። እቲ ንቡር ምዕባለ
ውላዱ፡ ብግቡእ ይኸይድ ኣሎዶ የለን
ክፈልጥ የኽእሎ።
ኣብዚ መጽሓፍ ብዙሕ ኣጠቃሊለ
ኣለኹ። ገለ ካብኡ - እቶም ንቡራት
መስርሕ ምዕባለ ናይ ጥዕና ኣእምሮ
ቈልዑ ዝበሃሉ ኣየኖት እዮም? ሓደ ቈልዓ
ምስ ዕድመኡ ዝኸይድ እንታይ እንታይ
ምዕባለ’ዩ ዘርኢ? ኣብ ስነ-ኣእምሮኣዊ፡
ኣካላዊ፡ ባዮሎጂካዊ፡ ማሕበራዊ፡ ስምዒታዊ፡
ብልሓውን ካልእን ምዕባለታቱ ብዝርዝር
ገሊጸዮ ኣለኹ። ስለ’ዚ ወለዲ ነዚ እንተ
ደኣ ፈሊሙዎ፡ ውላዶም ስለምንታይ እዩ
ክሳብ ሕጂ እዝን እዝን ምዕባለ ዘየርኣየ ንኣብነት ቈልዓ ኣብ ክልተ ዓመቱ ዋላ’ኳ
ስሩዕ ቋንቋ ኣይዛረብ፡ ክልተ ፊደል - ማይ፡
ማማ፡ ባባ. . . ክብል ክኽእል ኣለዎ። እንተ
ደኣ ብዘይ ገለ ዘረባ ሰለስተ ዓመት ገይሩ
ግን፡ ‘ጸገም ክህልዎ ይኽእል እዩ’ ኢሎም
ካብ’ዚ መጽሓፍ እውን ተወኪሶም
ከለልዩዎ ይኽእሉ እዮም። ከምዚ ዓይነት
ኣፍልጦ እንተለዎም እምበኣር፡ ንውላዶም
ብእዋኑ ኣብ ዝለዓለ ጸገማት ከይበጽሐ፡
ሱር ከይሰደደ ናብ ዝሓሸ ቦታ ከምጽኡዎ
ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። ብኣኡ መንጽር
ከኣ፡ እቲ ኣገባብ ፍወሳ ይቃለል።

ጠባያት ዋዕን ዛሕልን ናይ ሓደ
ቈልዓ፡ ምስ ጥዕናዊ ኣእምሮ ምትእስሳር
ኣለዎዶ?
ኩልና ነኣሽቱና ዓበይትና፡ ከከም ከባቢናን
ኣነባብራናን ዝተፈላለየ ባህርያትን ጠባያትን
ኣለና። ንጠባያት ውዑይን ዝሑልን ኣብ
ጥዕና ኣእምሮ ከኣ፡ መለክዒታት ኣለዎም።
ንውዑይ ቈልዓ፡ ምስኡ ዝተተሓሓዘ
ጸገማት ክህልዎ ይኽእልዶ ኣይክእልን
ክትፈልጠሉ ትኽእል መለለዪ ኣለዎ።
ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ እውን ዝርዝሩ
ተገሊጹ ኣሎ። ንኣፍልጦ ክኾነና - ሓደ
ቈልዓ ኣዝዩ ውዑይ ይኸውን፡ ነገራት
ብቐሊሉ ይርስዕ፡ ንዝተዋህቦ ሓበሬታ
ቀልጢፉ ክዝክር ኣይክእልን፡ ኣብ ትምህርቲ
ድኹም ይኸውን፡ ምስ ሰባት ዘለዎ
ዝምድና ይሕርፍፍ፡ ጐነጻዊ ይኸውን. .
። እዚ ከም ሓደ ጸገም ናይ ጥዕና ኣእምሮ
ኢና እንቕበሎ። መማህራን ይሽገሩ፡ ኣብ
ከባቢኡ ዘለዉ መዛንኡ ይጸልኡዎ። እቲ
ቈልዓ ግን ፈትዩ ኣይኮነን።
እዚ ሓደ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ኣብ
ቈልዑ ዝረኣዩ ከበድቲ ናይ ጥዕና ኣእምሮ
ጸገማት’ዩ። ዘይንቡር ዋዕን ዋሕዲ ኣድህቦን
ኢልና ከም ሕማም ንቘጽሮ እዩ። እዚ ዲግሪ
ኣለዎ - ገሊኡ ኣዝዪ ርኡይ ምስ ዝኸውን፡
ክግበር ዝከኣል ናይ ገዛ ሓገዛት ኣሎ።
ወይ እውን ነቲ ቈልዓ ናብ ብዓል ሞያ
ተምጽኦ’ሞ፡ ንወለዱ ስልጠና ይወሃቦም።
እቲ ስልጠና ግዜ ይወስድ’ዩ - ግን ምስ
ዓቕሞምን ደረጃ ሕማም ናይ’ቲ ቈልዓን
ተራእዩ እዩ ዝወሃቦም። ዝሓሸ ምዕባለ ድማ
የምጽእ።
ዝበዝሐ ሕብረተ-ሰብና ከም ሕማም
ኣይቅበሎን’ዩ። ንሕና ግን፡ ከም ሕማም

ዕለት
3/2/2019
3/2/2019
3/2/2019

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ

ተቐቢልና ምስቲ ቈልዓ ይኹን ምስቲ
ዓቢ ተዛራሪብና ነቲ ዘለዎ ጸገም
ከምዝመሓየሽ ወይ ከም ዝሕገዝ
ንገብር። ቈልዓ ውዕዩ ወይ ዝሒሉ
ኢልካ ግን፡ ብዘይ መምዘኒታት ጸገም
ኣለዎ ክትብል ኣይከኣልን’ዩ። ብተወርሶ
ዘምጽኦ እውን ክኸውን ይኽእል’ዩ።
ህዱእ ኮይኑ ነገራት ብዝግባእ ዘስተውዕል
ኣሎ እዩ። እቲ ህድኣቱ ወይ ዛሕሉ ካብ
ንቡር ወጻኢ ክሳብ ዘይኮነ፡ ዝሒሉ ኢልካ
ምስ ጸገም ክትቆጽሮ ኣይግባእን። ሃዲኡ
ንነገራት እንተ ደኣ ኣስተውዒሉሎም
ተመራጺ እዩ።

ጥዕና ኣእምሮ ቈልዑ ካብ ናይ
ዓበይቲ ይፍለ ድዩ?
ደፊርና፡ ብርግጽ ይፍለ እዩ ክንብል
ኣይንኽእልን። ምኽንያቱ፡ እቲ ዝስዕብ
ኩነታት ተመሳሳሊ ክኸውን ስለዝኽእል።
እንታይ ኣሎ ግን - እቲ ዓቢ ሰብ ዘለዎ
ጸገም ባዕሉ ከለልዮ ይኽእል’ዩ። ቈልዓ ግን
ጸገማቱ ኣለልዩ ባዕሉ ክዛረብ ኣይክእልን
እዩ። እቲ ክፈላልዮም ይኽእል እዩ
እንብሎ ሓደ እዚ እዩ። ጸገማት ግን ዳርጋ
ተመሳሳሊ እዩ ብዙሕ ዝፈላሊ የብሉን።

ከም ካልኣይ ደረጃ ካብዛ መጽሓፍ
ክመሃሩ ወይ ክውከሱ ይኽእሉ እዮም
ዝብሎም - መማህራን እዮም። መማህራን
ኣብ ምምህርናኦም ንዘጋጥም ዘይንቡር
ባህርያትን ጠባያትን ተማሃራይ ብቐሊሉ
ንከለልይዎ’ሞ፡ ንዝምልከቶ ሓበሬታ
ብምሃብ ጥዕናዊ መዳይ ተማሃራይ ኣብ
ምውሓስ ክትሕግዞም እያ ዝብል እምንቶ
ኣለኒ። ተስፋ እገብር ውጽኢታዊ ዝኾነ
ሓገዝ ክህልዋ።

ኣእምሮ ጽቡቕ እንተ ደኣ ዘየሎ፡ እቲ
ናይ ምዝማድን ምልላይን ዓቕምታት ዓቢ ወይ ንእሽቶ ይብል ድዩ?

ሓደ ቈልዓ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ጸገም
ከምዘለዎ ብኸመይ ከነለልዮ ንኽእል ቀንዲ ተርእዮታትዶ ምነገርካኒ?

ብመጠኑ፡ ኣብቲ መጀመርታ ጸገማት
ከጋጥም እንከሎ፡ እቲ እኹል ሰብ እንብሎ
ይርድኦ እዩ። መብዛሕትኦም ግን፡ ነቲ
ዘለዎም ጸገም ክቕበልዎ ኣይደልዩን
እዮም። ሓደ ክንርድኦ ዘለና ከኣ፡ እቲ
ሕማም ከከም ደረጃታቱ ይፈላለ እዩ።
ሕማም ተለዋዋጢ ኩነታት፡ ሕዱር
ሕማም ኣእምሮ፡ ሕማም ነውጺ ኣእምሮ፡
ሕማም ቅዛነት፡ ሕማም ቀሳቢ ጭንቀትን
ካልኦትን ዝብሃሉ ዝተፈላለዩ ሕማማት
እዮም ዘለዉ።ካብዚኣቶም፡ እቶም ዝበዝሑ
ኣብ’ቲ ፈለማ ንጸገማቶም የለልይዎን
ይፈልይዎን እዮም።ባዕሎም ሓገዝ ክሓቱ
እውን ይፍትኑ እዮም። ስድራቤት እውን
ብቐሊሉ ክሕግዞም ይኽእል እዩ። ገለገለ ሕማማት ግን፡ ከበድትን ኣጸገምትን
ከለልይዎም ዘይክእሉ ኣለዉ። እዚ ፍልይ
ዝበለ እዩ። ምኽንያቱ፡ እቶም ጽጉማት
ሰባት ነቲ ጸገማቶም ኣይርድእዎን እዮም።
ንነብሶም ከም ካልእ ገይሮም ክግምትዋ
ስለዝጸንሑ፡ ነቲ ዝወርዶም ናይ ባህሪ
ጸገም ስለዘይቅበልዎን ዘየለልይዎን ኣዝዮም
ይጽገሙ።

ሕራይ ግርም፡ ካብቲ ባህልን ልምድን
ናይ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ተበጊስና፡ ሓደ
መለለዪ ክኾነና ዝኽእል ነገራት እንኣምነሉ
ኣሎ። ሓደ ቈልዓ፡ ካብ ባህልን ልምድን
ናይ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ወጻኢ እንድሕር
ከይዱ፡ እቲ ኣካይዳኡ ከኣ ኣብ ነብሱ፡
ስድራቤቱ፡ ካልእ ክፋል ሕብረተ-ሰብ
ጉድኣት ዘምጽእ እንተኾይኑ፡ ከም መለለዪ
ንጥቀመሉ። ካልኣይ - እቲ ቈልዓ ዘርእዮ
ባህርያት፡ ንቤት-ትምህርቲ ልኢኽካዮ ኣብ
ክንዲ ዝመሃር ክበክን ክርብሽን፡ ትእዛዝ
መማህራን ከይሰምዐ ዝወጽእን እንተኾይኑ፡
እዚ እውን ከም መለለዪ ንወስዶ ኢና።
እቲ ሳልሳይ፡ ነቲ ቈልዓ ብዝስምዖ ጸገማት
- ምኽንያቱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ፡ ሰብ
ዘይሪኦ ጸገማት ንርእሶም ጥራይ ዝስምዖም
ጸገማት ዘለዎም። ንጹላት ይኾኑ፣ ኣብ
ዝኾነ ነገራት ክዋስኡ ኣይክእሉን፣ ብስሩዕ
ክምገቡ ኣይክእሉን፣ ሕብረተ-ሰብ ዝጠልቦ
መሰረታዊ ነገራት ክሓቱ ኣይክእሉን፣
ክዳኖም ክቕይሩ ኣይደልዩን። በቲ ንዓኦም
ዝስምዖም ጥራይ ክኽዱ ከለው እምበኣር
- እዚ እውን ከም መለለዪ ንወስዶ። እቲ
ራብዓይ ከኣ፡ ክውለድ እንከሎ ምስ ጸገሙ
ምስ ዝመጽእ እዩ። ብሰፊሑ’ኳ ኣብቲ
መጽሓፍ ገሊጸዮ ኣለኹ - ግን እዚ እዩ
መለለዪ ኢልና ከም ሓደ መለክዒ ክንወስዶ
ኣይንኽእልን። ክፈላለ ስለዝኽእል።

ካብዛ መጽሓፍካ፡ መን’ዩ እቲ ኣውራ
ክረብሕ? ወይ መን’ዩ ክመሃር?
መላእ ሕብረተ-ሰብ። ሰባት በብሞያኦም
ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት የበርክቱ እዮም።
ሽሕ እኳ ሞያተኛታት እንተኾኑ ግዳ፡ ኣብ
ጥዕናዊ ኣእምሮ ዘለዎም ፍልጠት ድሩት
ክኸውን ይኽእል’ዩ። ብፍላይ ወለዲ ግን፡
ነዚኣ ኣብ ረብሓኦም ከውዕልዋ ዓቢ ተስፋ
እዩ ዘለኒ። ከምቲ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ፡
እቲ መንቀሊ ጽሑፈይ ጥዕና ኣእምሮ
ቈልዑ ብቐሊሉ ንምክትታል’ዩ። እዚ
ድማ፡ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ዘሎ ኣፍልጦ
ወለዲ ብምብራኽ እዩ ዝብጻሕ። ብቐረባ
እኳ ወለዲ ይመሃሩላ እንተኾኑ፡ ምስ
ቈልዓ ፍሉይ ርክብ ንዘለወን ትካላት
ይኹና ማሕበራት እውን ከም መወከሲ
ከተገልግለን ትኽእል እያ።
ጎደና

ጎደና እምበረሚ 755፡ ከባቢ ሜ/ሪ ሕርሻ
ጎደና መረብ ቁ. 18፡ ከባቢ ካምፖ ቦሎ
ጎደና ዓይገት ቁ. ገዛ 17 ፡ ከባቢ ሲነማ ሓማሴን
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ናይ መጻኢ መደብካን ተወሳኺ
ክትብሎ እትደሊ እንተሎን . . .
ናይ መጽኢ መደበይ፡ ኣብዚ ዓውዲ’ዚ
ኣበርቲዐ ክሰርሕ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን
እውን ‘ጥዕና ኣእምሮ ኣረጋውያን’ ትብል
መጽሓፍ ከዳሉ ኣብ ምሽብሻብ እርከብ።
ክብሎ ዝደሊ ድማ፡ ኣንበብቲ ኣንቢቦም
ምስ ወድኡ - ጽቡቐይን ድኽመተይን
ተገዲሶም
ክነግሩኒ
እምሕጸኖም።
ምኽንያቱ፡ እዚ ናይ ጥዕና ጉዳይ ስለዝኾነ፡
ንህዝቢ ብዝደለዮን ብዝርድኦን መንገዲ
ከዳልወሉ ድሉዊ ስለዝኾንኩ።
ቁ.ስልኪ
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