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ፍትሕ ብጋዜጣ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተኰረ ቃለ-መሕትት ኣካዪዱ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ንታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን
ኢትዮጵያን ተኸቲሉ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ
ኣብ ዝተኸስተ ፍጻመታትን ምዕባለታትን
ዘተኰረ ቀዳማይ ክፋል ቃለ-መሕትት፡
ትማሊ 3 ሕዳር ካብ ሰዓት 8፡00 ምሸት
ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣካዪዱ።
ኣብ’ዚ ንኣስታት ክልተ ሰዓታት ብኤሪቲቪን ድምጺ ሓፋሽን ዝተፈነወ ቃለመሕትት፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ
ኣገዳስነትን ፖለቲካዊ ድሕረ-ባይታን
ናይ’ዚ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን
ንመዋእላት ድሕሪ ዘካየድዎን ከቢድ
መስዋእቲ ዝኸፈሉሉን ቃልሲ ንፍትሕን
ሓርነትን ዝመጸ ታሪኻዊ ክስተት፡ ገስጋስ

ትግባረ ናይ’ቲ ክልቲኦም መንግስታት
ዝኸተምዎ ‘ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን’፡
ዞባውን ዓለማውን ጎድንታት ናይ’ዚ
ስምምዕን ኣብ ጎዶቦና ክህልዎ ዝኽእል
ኣበርክቶን ብዝርዝር ኣብሪሁ።
ንፖለቲካዊ ድሕረ-ባይታ ናይ’ዚ ክስተት
ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ፕረዚደንት
ኢሳይያስ፡ ንኣትዎ ዘሎና ሓድሽ መዋእል፡
ነቲ ንህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ካልኣይ ኲናት
ዓለም ዝገጠሞ 80 ናይ ተጻብኦ ዓመታት
ዝስዕብ ዘሎ ራብዓይ መዋእል ምዃኑ
ብምጥቃስ፡ ንኩነተ-ኲናትን ናይ መዋእላት
ሕሰም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን
መኸተምታ ዝገብር ስለዝኾነ፡ መንግስትን
ህዝብን ኤርትራ ብንጡፍ ተሳትፎኦም

ንምውሓሱን ንምድንፍዑን ኣጽኒዖም
ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጹ።
ብዘይካ’ዚ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እዚ
ተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መዋእል ንህዝብታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝህልዎ ዕድላትን
ብድሆታትን፡ ከምኡ’ውን ገለ ዝነደዩ
ባእታታት ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሃዋህው
ኪዘርጉ ብዝተፈላለየ ጣቋ ዘካይድዎ
ህቀናታትን ኣመታቱን ብዝምልከት’ውን
ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።
ፕረዚደንት
ኢሳይያስ፡
ምስ’ዚ
ምዕባለታት’ዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዘቤታውን
ልምዓታውን ጉዳያት ዘተኰረ ካልኣይ
ክፋል ቃለ-መሕትት ከካይድ ምዃኑ
ተፈሊጡ’ሎ።

ንኡስ ዞባ ዓዲ-ተከሌዛን፡ ኣብ ምክትታል ጥዕና ኣደን ህጻንን
ልዑል ኣቓልቦ ተዋሂቡ ይስራሕ ኣሎ
ኮማዊ ሆስፒታል ዓዲ-ተከሌዛን ንጥዕና
ኣደን ህጻንን ዝህቦ ልዑል ኣቓልቦ፡ ኣብ
ምርግጋጽ ጥዕናኦም ዝምስገን ውጽኢት
ይርከቦ ከምዘሎ፡ ኤሪና ዝተወከሰቶም
ሞያውያን ገሊጾም።
ነርስ ልያ ኣልኣዛር ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡

ክሰላሰል ብዝጸንሐ ዕማም፡ ኣብ ዝሓለፈ 9
ኣዋርሕ፡ ሸፈነ ክታበት 80 ሚእታዊት፡
ቊጽሪ ኣብ ትካል ጥዕና ዝሓርሳ ኣደታት
55 ሚእታዊት፡ ምክትታል ናይ ዝገብራ
ነፍሰ-ጾራት ድማ 78 ሚእታዊት
ከምዝበጽሐ ኣብሪሃ።

ነበርቲ በገሳ፡ መዓልዲን ናላይን፡
ብዘለዎም ራሕቂ ናብ’ቲ ኮማዊ
ሆስፒታል ክመጹ ስለዝጽገሙ፡ ኣብ
ከባቢኦም ኣገልግሎት ዝረኽቡሉ ባይታ
ክጣጣሕ ኣዘኻኺራ።
ዓሶ ንምክልኻልን ንምግታእን ብዝካየድ

ዘሎ ጻዕሪ ድማ፡ ተርእዮ’ቲ ሕማም ናብ 5
ሚእታዊት ኣንቈልቊሉ ምህላው ዝሓበረ
ነርስ ሳሚኤል ኣስመላሽ፡ ንኡስ ዞባ ዓዲተከሌዛን ሕማም ዓሶ ንምጥፋእ ኣብ
ኣፈፌት ከምእትርከብ ብምግላጽ፡ ነዚ
ክውን ንምግባር ዕቱብ ጻዕሪታት ይካየድ

ከምዘሎ ኣረዲኡ።
35 መደቀሲ ሕሙማት ዓራውቲ ዘለዎ
ኮማዊ ሆስፒታል ዓዲ-ተከሌዛን፡ ምክትታል
ቅድምን ድሕሪን ሕርሲ፡ ኣገልግሎት
ክታበት፡ ወለንታዊ መርመራ፡ ከምኡ’ውን
ኣገልግሎት ላቦራቶሪን ፋርማሲን ይህብ።

ፕረዚደንት ሃማደኤ፡ ንኣካየድቲ ውዳበታት ማሕበር
ኣብ ዞባ ማእከል ሰሚናር ኣካዪዳ
ፕረዚደንት ሃገራዊ ማሕበር
ደቂኣንስትዮ ኤርትራ - ወይዘሮ
ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ብ2 ሕዳር
ንሓለፍቲ ጨናፍር፡ ጉጅለታትን
ኣባላት ቦርድን ዞባ ማእከል ሰሚናር
ኣካዪዳ።
ኣብ’ዚ - ምዂስኳስ ሃገራዊ
ክብርታት፡ ተራን ኣድማዕነትን
ውዳበ ኣብ’ዚ ሓድሽ መዋእል፡
ከምኡ’ውን ተራ ደቂኣንስትዮ ኣብ
ቁጠባዊ ልምዓት ማእከል ዝገበረ
ሰሚናር፡ ፕረዚደንት ሃማደኤ፡ ተኣትዩ
ዘሎ መድረኽ ሰላም፡ ፍረ ሓያል
መኸተን ዘይተጸዓድነትን ህዝቢ
ኤርትራ ምዃኑ ብምግላጽ፡ ተሳትፎን
ኣበርክቶን ደቀንስትዮ ኣብ ምዕቃቡን
ምዕዛዙን ወሳኒ ምዃኑ ገሊጻ።
ምዕቃብ ሰላም፡ ካብቲ ንምምጻኣ

ዝተኻየደ ቃልሲ ዘይንእስ ቃልሲ
ከምዘድልዮ ዝሓበረት ወይዘሮ ተኽኣ፡
ነታ ብጽንዓትን መስዋእትን ዝመጸት

ሰላም ንምዕቃብ፡ ንቑሕ ተሳትፎ
ዜጋታት ብሓፈሻ ናይ ደቂኣንስትዮ
ድማ ብፍላይ ኣገዳሲ ከምዝኾነ

ስ/ ዮናታን የዕብዮ

ኣብሪሃ።
ተሳተፍቲ ብወገነን፡ ንእዋናውነት
ናይቲ ሰሚናርን ኣብኡ ዝተላዕለ

ጉዳያትን ድሕሪ ምጥቃስ፡ ተመሳሳሊ
ርክባት በብጽፍሑን በብደረጅኡን
ክቕጽል ተላብየን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዳየሪ

የሪ
ዳ ዳየሪ

ጆርናል

04
ሕዳር

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ህይወት በቲ ሓደ ኣንፋ...

21 ሰነ 2018////

////ኣስመራ

ሓደ ወዲ ዕስራን ኣርባተን ጐበዝ ብባቡር እናተጓዕዘ ብመስኮት ናብ ደገ ይጥምት
ነበረ። ነቲ ምስኡ ዝነበረ ኣቦኡ፡ “ኣቦ ርአ!” ብምባል ናብ ደገ እናመልከተ ተዛረበ፣
“ኣቦ ርአ! እዞም ኣግራብ ናብ ድሕሪት ይኸዱ ኣለዉ፡” በለ።
ኣቦኡ ፍሽኽ በለ። እቶም ኣብ ጥቓኦም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ሰብኣይን ሰበይትን
ተሳፈርቲ ግን ቈልዓዊ ባህሪ ናይቲ ወዲ ዕስራን ኣርባዕተን ዓመት ጐበዝ እናተሓሳሰቦም
ተገሪሞም ይጥምቱዎ ነበሩ። ምጥማቶም ከይወድኡ፡ እቲ ጐበዝ ደጊሙ ንደገ
እናረኣየ ንኣቦኡ ክዛረቦ ጀመረ።

ከምዚ
ከማይ
ሲ...!

“ኣቦ ርአ! ርአ! እዞም ደበናታት ምሳና ይጐዪ ኣለዉ፡” ክብል ተዛረበ።
እቶም ኣብ ጎድኖም ዝነበሩ ሰብኣይን ሰበይትን ስቕ ምባል ምኽኣል ሰኣኑ’ሞ፡
“ወድኻ ስለምታይ ሕክምና ዘይትወስዶ? ሓገዝ መድለዮ፡” ክብሉ ተዛረቡዎ።
ኣቦኡ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ከምዚ በሎም፤ “እወ ኣርእየዮ’የ፣ ሕጂ ኢና ካብ
ሆስፒታል ወጺእና። ወደይ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ ዓይነ ስዉር እዩ ነይሩ። ሕጂ’ዩ
ብርሃን ዓይኑ ዝርኢ ዘሎ።”

14 ግንቦት 2018

***

8:45 ድ.ቐ.

ብዕድመ ካብኣ እዓቢ፣ ካብታ ልበይ
ዝመረጻ፡ ክርእያን ክፈትዋን ሓደ ዝዀነ።
ልበይ ሓቀኛ ምፍቃሩ በዅሪ እያ።
ብፍቕሪ ቀለብ ልበይ እያ። እዚ ክብል
እንከለኹ፡ ቃል ከይነሳእኩላ ብናተይ
ውሳነ’ዩ። ኣብ ዝኽረይ ሕንብሊል እንተ
ኢላ፡ ውሽጠይ ፍሉይ ባህታ ይስመዖ።
ድፍረተይ ጸይረ ዋጋ ዘፍቅራ ክነግራ’ሞ፡
ብመንጽር ዝሓታ ሕቶ ዓስበይ ክረክብ
ህዉኽ እየ። ግና ንኢሳትኒ። ኵሉ
ኣብ ውሽጠይ እናፍሓመ እና’ንደደኒ
እጐዕዝ። ኣዒንተይ ሄዋናት ከማዕዱ
ኣብ ዝወፍረሉ፡ እተዕግቦ ግዲ ሓንሳብ
ረኺቡ፡ ምፍቃር ደገ ደገ ገዲፉዎ ምስኣ
ተሸርበ። መዓልቲ ብሰሙናት፡ ሰሙናት
ብኣዋርሕ፡ ኣዋርሕ ብዓመታት ክተኻኻእ
ወዮ ልበይ ኣላትኒ ዝብላ ጐርዞ፡ ኣብ
እቲ ሄዋን ትበጽሓሉ ኣፋፌት መርዓ
ግዲ በጺሓ “ዘርከበ ክሓተላ ጀሚሩ፡”
ዝብል ወረ ሰሚዐ። ተቐላጢፈ ድጉል
ውሽጠይ ክገልጽ ደብዳበ ጽሒፈ። ኣመና
እኮ ፈሪሐያ። ኣብኣ በጺሐ ትብዓት
ስኢነ። ድፍረት ምግላጸይ ስለ ዝወሓደኒ
ውሱናት ቃላት ጽሒፈላ፤ “ሓደራኺ
ልብኺ ከይትዕድልለይ፣ ልበይ የፍቅረኪ
እዩ። መን ምዃነይ ንግዜ ንግደፎ፡” እያ
ትብል። ንዝለኣኽኩዋ ሰብ መን ምዃነይ
ክትነግራ’ኳ እንተ ሓተተታ ንኽትነግራ
ፍቓድ ኣይሃብኩዋን። ከተረድኣ ከም
ዘለዋ ጥራይ’የ ኣስኒቐ ሰዲደያ።
ልበይ ዝበሃጋ ዕጭ ሓንፊፋ። ሓለፋ
ካልእ እዋን ቃንዛይን ሻቕሎተይን
በሪኹ። ከም እንደገና ጽሕፍቲ ሰዲደላ።
ኣንቢባታ። መልሳ ከም ቀዳመይቲ
ሻቕሎተይ ኣጐቢዙ። አረ እናሓደረ

ሰዊዱ። ኣብ ሳልሰይቲ ደብዳበይ ግን መን
ምዃነይ እተበስር ጽሕፍቲ፡ ንዘልኣለም
ከም ዝብህጋ ነጊረ ልኢኸላ። ትጽቢተይ
ተስፋ ኣይረኸበን። የግዳስ ንምሸቱ ሩፍታ
ዝረኽበሉ፡ ብተለፎን ክረኽባ ዕድል
ረኺበ። ውሽጠይ ዝስምዖ ኵሉ ነጊረያ።
ኣዕሊለያ። ክትሓስበሉ ግዜ ክህባ ሓቢራ
ተፈልያትኒ። ሕጂ’ባ ይሓይሽ፡ ንግዜኡ
ሩፍታ ረኺበ። ሓቃ እያ፣ ጕዕዞ ናብራ
እሞ ድማ ኣብ ምድላይ መጻምዲ ሓይሊ
ዘልኣለማዊ ኣተሓስስባ ዝደሊ መድረኽ
እዩ። ባህገይ ግን ውሽጠይ ንዘልኣለም
ክቐስን’ዩ።
ኣማስያኡስ ክትግደሰለይ ጀሚራ።
ዘፍቀረ ልበይ ቃላት ኰሓሒሉ ከእምን
ባህጉ ክሰምር ኣብ ጻዕሪ ይሓድር፣
ውሽጣ ጥርሑ ጸኒሑ ፍቕሪ ንኸብቍል
ተራባረብ ኰይኑ። ኣብ ከምዚ ዓይነት
ተሓላሎ እንከለና ዓመት ሓሊፉ። ሓንቲ
ንግሆ ካብ ምድቃሰይ ተንሲአ ንፋስ
ዓለም እናስተማቐርኩ ኣብ ጁባይ ዝነበረት
ተሌፎነይ ጭር ክትብል ጸወዐት።
ንማንም ዝድውል ‘እገለዶ ይኸውን፡’
ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ካብ ጁባይ
ኣልዒለ እንተ ርኣኹ ዘይከም ካልእ እዋን
ህርመት ልበይ ክዛይድ ተፈለጠኒ። ንሳ’ያ
እታ ልበይ ዝምነያ፣ ወትሩ ዝብህጋ ህያብ
ዘልኣለመይ ኢሉ ውሽጠይ ዝሓረያ።
ሻቕሎቱ ዝበረኸ ልበይ ግን ኣሺዅ
እዩ። እቲ ምንታይ ‘ሎሚኸ መልሳ ከም
ቀደማዶ ይኸውን?’ ፍሉይ ተርባጽ
ተሰሚዑኒ። መቐበሊት ጠዊቐ ሄለው
ምስ በልኩ፡ ‘ኣነ ዕንበባ ልብኻ እየ።

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)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ባህጊ ድሌትካ ክውን ግዲ ክንበብ ኰይኑ
ብዅሉ’ንተናኻ ግዲ ተሰኒፈ፡ እታ ትምነያ
ዕንበባ ልብኻ ኰይነ ኣለኹ፡’ ምስ በለትኒ
ዝብሎን ዝሕዞን ጠፊኡኒ። ተቐላጢፈ
ነቲ ውሽጣዊ ብጻየይ ኣስሜ ነጊረዮ።
ኣብ ልክዕ መስመረይ ማዕረ ርዝነት
ቃንዛይ እዩ ዝቕንዞ። በዚ ትም ከይበልኩ
ከድፍራን ከእምናን ሓለፋ ትማሊ ሎሚ
ክትኣምነንን ተኣማናይ ክኸውን ከም
ዘለኒ ነጊሩኒ። ብምኽሩ ተመሲጠ ካብ
ኣተሓስስብኡ ዝጽበዮ እዩ።
ውሽጠይ ሩዑ ጠቕሊሉ፡ ብኣንበላይ
ፈረሱ ተሓንበለ እናበለ’ዩ ናብ ኮኾብ
ልበይ እተሸርበ። ንዝውዕሎ ቃንዛ
ውሽጠይ ንቓንዛ ኮኾበይ ምዃኑ
ኣይጸልኦን። ቀጻሊ እየ ዝሃርፋ። ኣብ
ልበይ ሓንሳብ ብተምሳጥ ፍቕሪ ምስ
ሓደረት ካብኣ ኣይፍለን። አረ እቶም
ናይ መጻኢ ሓሳበይን ባህገይን ብዘይ ንሳ
ዘየሳላስሎም። ይገርመኒ እኮ’ዩ፡ ንሳ ኣብ
ዘየላትሉ ኵሉ ይውድኦ። ግና ስክፍታይ
ካብ ውሽጠይ ኣይተጐልጐለን። ዘለዋ
ዕድመ ምስ ኣነባብራ ሕብረተሰብ፡
ዝርካበን ትጠጥመን ምዕባለ ኣተሓሳስባ
ማሕበራዊ ፍልጠትን ንዘለዋ ብልሒ
ኣእምሮኣን ኣገናዚበ እንክዕዘቦ ከለኹ
እንታይ ምዃነይ እስከፍ። እንተስ ሓለፋይ
ዘይኰነት እንተስ… እንድዒ መቸም። እዚ
ክብል ከለኹ ግን ንሳ ኣብ ዝኣመነትሉ
ፍቕሪ ስድራ ከይጻብኡዋ እሞ ካብ
ድሌታ ተጻብኦ ስድራኣ ከይብርኽ
እሰግእ።
ምኽንያቱ
ኣተዓባብያኣን
ማሕበራዊ ህይወታን እንታይን እንታይን
ቀዪዱ ይኸይድ ስለ ዝፈልጦ እየ።
ኣማስያኡስ ባህጊ ነዊሕ ዓመታት
ሓዚለ ንሳ ኣብ ዘይብሉ በይነይ ዝረረኹዋ
ኣፍቃሪተይ ናተይ ኰይና። ንሳ’ውን ኣብ
ዓለመይ ጸኒሓ። ካብቶም ኣብ ዕድመይ
መንጠሪ ባይታ ኢለ ዝገመትኩዎምን
ዝሓስቦምን ድንድል ሓጐሰይ ጨቢጠ
እየ። ከምዚ ከማይሲ ንኻልእ ይፍጠረሉ።
ነቲ ፍቕሪ ኢሉ ሓንሳብ ዝኣመነ ኣብ
ፍቕሪ ውዒሉ ኣብ ፍቕሪ ዝሓድር
ኣንኰራ ዝቕኒ ዘይሕለል ጸዋር።
መሓመድ (ኣብሾ)
- ጉ/ባ/ኣይዳብ ክ/ሰ/84

ዝበጽሓና...
...ዳየሪ
* ኣብርሃም ይሕደጎ - መንደፈራ
* ስኒት ሰመረ - ኣስመራ
* ሓይለዝጊ ገብረህይወት - ኣስመራ

ዳየሪታትኩም በብግዜኡ ከነአንግዶ ኢና።
ንተሳትፎኹም ነመስግን።

ኵሉ ኣብዛ ፕላኔት ዝነብር ሰብ ነናቱ ዛንታ ኣሎዎ። ንሰብ ከይፈለጥካዮ ክትፈርዶ
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***
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ሃንደበት ይገጥሙኻ እዮም። ነቲ ብተሃዋኽ
ዝሰንደኻዮ ዘረባ በየን ከም እትመልሶ ዝጠፍኣካ ኣጋጣሚ ውሑድ ኣይኰነን።
ኣብ ስራሕና ሓዳስ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ተቘጸረት። ንዅሉ ክፍልታት ስራሕና
መዓልታዊ ከተጽርዮ እንከላ ኣጋጢማትና ኣይትፈልጥን ነበረት። ሓደ እዋን ናይ
ንግሆ ስለ ዘይጠዓማ ግዲ ኰይና፡ ኣብቲ ሰዓታት ምሳሕ መጺኣ ተጽርዮ ነበረት።
ዝበዛሕና ኣባላት እቲ ክፍሊ ኣብቲ ከባቢ ስራሕና ብሓደ ድሕሪ ምምሳሕ፡ ቅድሚ
ሰዓት ናብ ስራሕና ተመለስና። እዛ ናይ ጽሬት መሳርሕትና፡ ሓደ ወዲ ትሽዓተ-ዓሰርተ
ዓመት ዝኸውን ቈልዓ ሓዚላ ክትውልውል ጸንሓትና። ከይንረግጸላ ምእንታን ክሳዕ
ትውድእ ኣብቲ መሳልል ክንጸንሕ ኢልና ኮፍ በልና። እዛ ናይ ጽሬት መሳርሕትና
ሕሰም ገጻ ደዊኑዎ’ኳ እንተ ነበረ፡ እንተ ዓበየት ናብ ኣርበዓ ዓመታ ትጽጋዕ ዘላ
መንእሰይ’ያ ትመስል። እቲ ኣብ ገጻ ከም ስልማት እተቐመጠ ማዳ፡ ንመዓጓጕርታ
ተማሲሑዎ ነበረ። እቲ ኣብ ዝባና ዝነበረ ቈልዓ ነቲ መፋትሕ ናይ ስርሓ ብኽልተ
ኣእዳዉ ሒዙ እናገላበጠ ይዕዘቦ። እኹል ቈልዓ ኣብ ዝባና ሓዚላ መሳልል ክትድይብ
ክትወርድ፡ ካብ ክፍሊ ናብ ክፍሊ እናኸደት ክትኵስትርን ክትውልውልን፡ ምስ
ረኣና ኣይተዋሕጠልናን። ዝረኣየ ዘበለ ከይተገረመ ከም ዘይሓልፍ ኣየማትእን። ንሕና
ኣብቲ ኣስካላ ኮፍ ኢልና ግን ኣፍና ዝሃበና ንዛረብን ንግምትን ነበርና።
“… እዘን ደንጕየን ዝወልዳ’ኳ ንውሉደን ከም እንቋቝሖ’የን ዝከናኸናኦ። ማራ
ቀበጥበጥ’ዩ…፡”
“… ረባሺ ቈልዓ እንተ ዀይኑ እንታይ’ሞ ክትገብር፣ ምስ ጐረቤት ንፍርቂ ሰዓት
ክጸንሓልካ ዘይክእል ቈልዓ ይኸውን…፡”
“… ከምዚ ኢላ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን’ያ… ስራሕና፡ ምስ ቈልዑ ዝተኣሳሰር
ሓደ ፖሊሲኮ ክሕዝ ኣለዎ…፡” ወዘተረፈ።
ኵሉና ኣበየናይ ኵነታት ኣላ ኣይፈለጥናን። ኣፍና ዝሃበና ተዛረብና። ንሕና
ኣየስተውዓልናን እምበር እቲ ገለኡ ዘረባናስ ሰሚዓቶ’ያ። ሓንቲ ጓል ስራሕና ግን
ናብኣ ብምኻድ ሰላምታ ለጊሳ ተላለየታ።
“ከምዚ ኢልኪ ደኣ ከመይ ኢልኪ ክትሰርሒ። እዚ ቈልዓ ሃብኒ! ክሳዕ ትውድኢ
ምሳና ይጽናሕ፡” በለታ።
“ኣይ፡ ደሓን … ፈኲስ’ዩ እንታይ ኣሎዎ። ከምኡ ኢለ’የ ዝሰርሕ፡ ደሓን ለሚደዮ’የ፡
” መለሰት ደኒና መወልወል እናጸመቘት።
“ኖኖእ! ወይ ሃቢ ባዕለይ ክውልውለልኪ፡” ብምባል መወልወል ካብ ኢዳ
ክትምንጥላ ኢዳ ሰብሲባ ቀረበት። ዝበዝሓ ኣብ ኦፊስ ዘጋጥማኒ ኣዋልድ ነታ
ዝድገፋኣ ጠረጴዛ ናይ ስርሐን፡ ነታ ሸሞንተ ሰዓታት ዝሰርሓላ ክፍለን፡ ብተበግሶአን
ኣየጽርያኣን እየን። ዘይከም ኣብ ገዛአን ኣብ ቦታ ስራሕ ናይ ኣዝማልቶን ጽፍሪን
ይዀና፣ ዝኸፈአ ሸነኸን ከኣ ነተን ተበግሶ ዝወስዳ ብጾተን የዳኽመአን። እዛ ኣባልና
ኢዳ ሰብሲባ መወልወል ክትቅበል ክትደንን እንከላ ተደኒቐላ’የ። እተን ካልኦት “ባዕላ
ዘላቶ እንታይ የእትዩዋ’ዩ፣ እሞ ሕጂ መወለወል ክትሕዝ!?” ምበላ ይዀና። ንሳ ነዚ
ክትገብር ዝደረኻ ሰብኣውነታ እዩ። ሰብኣውነትና ማዕረ ክንደይ ነጥፍኦ ምህላውና፡
ካብቶም ዓሰርተ ኣብታ መሳልል ኮፍ ዝበልና መንሰያት ሰራሕተኛታት ግብራዊ
ኣብነት ክንወስድ ይከኣል። ካብ ዓሰርተናስ ሓንቲ’ያ ንሓገዝ ተላዒላ። እዛ ናይ ጽሬት
መሳርሕትናን እታ ናይ ሕሳብ ምህርቲ መሳርሕትናን ንእሽተይ ምውጣጥ ገበራ።
መወዳእታኡ ግን ኣደ ንወዳ ካብ ዝባና ከተውርድ ማሕዘላ ክትፈትሕ ጀመረት።
“እውይ! ኣቲ እንታይ ገበርኪ ክኸብደኪ እንድ’ዩ፡” በለታ። ወዳ ካብ ዝባና ናብ
ሕቝፊ መሳርሕትና ተሰጋገረ። ንሳ ኸኣ ካብ ሕቝፎኣ ብእግሩ ደው ከተብሎ ኢላ
ንታሕቲ ኣብ ዘበለትሉ እዋን፡ “… ብእግሩ ኣይከይድን እዩ፣ የንፋሕዅ ጥራይ’ዩ፡”
በለታ’ሞ ብዘይ ልባ ናብ ሕቝፎኣ መለሰቶ። ነዚ ዝሰማዕና ዘበልና ሰምበድና። ኣብ
ፈለማ ጸገም ክህሉዋ ከም ዝኽእል ክሓስብ ዝኽእል’ኳ ኣይነበረናን። እኳ ደኣ ከምዛ
ጽዕነት ክንሃድመሉ ፈቲንና። ብርኽቲ ሓብቲና ግን ሓቝፋ ናባና ኣምጽኣቶ። ሽዑ
ክንቅበላ ተጓዪና። ከምኡ ገይርና ስንባደና ዋላ ደኣ ከነዐግስ ንፈትን እምበር፡ ሕልናና
ግን ድሮ ብዅርማጁ ክገርፈና ጀሚሩ ነበረ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ካ
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ብዝን
ብትን
ሳሮን ሰርጹ

ገለ ብዛዕባ ሓመለ (ጁላይ)
እታ ኣብ ኣቆጻጽራ ግሪጎሪያን መበል
ሻብዐይቲ ወርሒ ከምኡ’ውን ጁሊያን
ዓውደ ኣዋርሕ ዝዀነት ጁላይ (ሓምለ)፡

31 መዓልታት ይርከብኣ። ቅድሚ ጁላይ
ዝብል ስም ምውሃባ ኳንቲሊስ ዝብል
መጸውዒ ስም’ዩ ኔሩዋ። ሮማውያን
ላዕለዎት ሽማግለታት’ዮም ጁላይ ዝብል
ስም ሂቦማ። እዚ ካብ ሮማዊ ጀነራል ዝነበረ
ጁሊስ ሰዛር ንኽብሩ ከም ዘውጽዎ’ዮም
ዝገልጹ። ገለ ካብቶም ኣብዛ ወርሒ ዘለዉ
ኣገደስቲ ነገራት።
ኣብዛ ወርሒ ዝውለዱ ሰባት ተባዓት
ምዃኖም’ዩ ዝግለጽ። ዋላ’ኳ ንሓደ
ነገር፡ ብዙሕ ክትግብሩዎ ከም ዘይክእሉ
እንተፈለጡ ቅኑዓትን ጽኑዓትን እዮም።
ፍሉይ ተውህቦ ግርማ ዘለዎም ተባሂሎም
እዮም ዝጥቀሱ። እዞም ሰባት ንቕንዕናን
ጽቡቕ ነገርን ንሰባት ከም ዝጸልዉ ድማ
ይግለጽ። በዚ ምኽንያት ኵሉ ግዜ ሰብ
ምስኦም ክቐርብ ከም ዝደሊ ይፍለጥ።

ኣብዚ ወርሒ ዝተወልዱ መሓዙት
ወይ ኣዕሩኽ ምስ ዝህልዉኻ፡
ከተመስግኖም እዩ ዝግብኣካ። ምኽንያቱ

እዞም ሰባት ብኻልእ ሰብ ብዝያዳ ስለ
ዝግደሱ እዮም። ብዛዕባ ሰባት ይግደሱ
ይከናኸኑን እዮም።
እዞም ሰባት ንፉዓት ኣማኸርቲ
ምዃኖም’ውን ይሕበር። ኣብ ሂወትካ
ዝዀነ ሽግር ምስ ዘጋጥመካ ናብዞም ሰባት
ጥራይ ክትጐዪይ ኣለካ። ምስዚኦም ሰባት
እኹል ናይ ዕላል ግዜ ምስ እተሕልፍ
ጥቕሚ ዘለዎ ምኽርታት ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ። ሽግርካ ንምፍታሕ ከኣ
ኣይትሽገርን።
ምስኦም ዘይጠቅም ዘረባታት ምስ
ተዕልል ገጽ ክኸልኡኻ እዮም። ምኽንያቱ
ኵሉ ግዜ ግዜኦም ብግቡእ ክጥቀሙሉ
እዮም ዝሓስቡ። ስለዚ መስሓቕ ዘረባታት
ከተምጽእ ወይ ከተዕልል ኢልካ ምስኦም
ግዜኻ ኣይተጥፍእ።

ኣየገርምንዶ?

፠ ሞሪ ቦጋርት ወዲ 91 ዓመት
ሽማግለ’ዩ። ንሱ፡ ኣብ ኣፈፌት ሞት
ዝበጽሐ፡ ብናይ ቆርበት ካንሰርን ናይ
ኩሊት ሕማምን ድማ ዝሳቐ ሰብኣይ’ዩ።
እዚ ሰብኣይ’ዚ፡ ቀጻሊ’ዩ ቆቢዕ ዝሰፊ።
እዚ ስራሕ ድማ ቅድሚ 15 ዓመት
ከም ዝጀመሮ ይገልጽ። “እዚ ስራሕ
ክድቅስ እንከለኹ ጥራይ እየ ዘቋርጾ”
ድማ ይብል። ቦጋርት፡ ክንደይ ዝኣክል
ቆቢዕ ሰሪሑ ብልክዕ’ኳ እንተዘይፈለጦ፡
ክሳብ 8 ሽሕ ዝበጽሕ ቆቢዕ ምስ ሰርሐ፡
ምቑጻር ከም ዘቋረጸ እዩ ዝሕብር። ኣብ
ዓራት ኰይኑ እናሰፈየ ድማ ኣብ መዓልቲ
ሓንቲ ቆቢዕ ሰፍዩ ይውድእ። ነቲ ደኺመ
ከይበለ ዘካይዶ ስርሑ፡ ብተወፋይነትን

ምንቕ ከይበለን ይዛዝሞ። በቲ ዘለዎ
ኩነታት ጥዕና፡ ብዘይምስርሑ ዝነቕፎ ሰብ
ኣይምተረኽበን ኔሩ። ቦጋርት ግን፡ “እዚ
ስራሕ ከካይድ እንከለኹ ጽቡቕ ስምዒት
እዩ ዝስምዓኒ። ተሓጒሰ እየ ድማ ዘካይዶ”
ክብል ይገልጽ።
፠ ኣብዛ ንነብረላ ምድሪ፡ ወዲ ሰብ
ንብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ነቢሩ እዩ።
ኣብዚ ሎሚ እዋን፡ ብገምጋም ኣስታት
6.3 ቢልዮን ህዝቢ ይርከብ። ኣብ ነፍሲ
ወከፍ ዓመት ቁጽሪ ወዲ ሰብ ናይ
ኣስታት 100 ሚልዮን ቁጽሪ ይውስኽ።
ብጾታ’ውን ዳርጋ ማዕረ’ዩ። እቲ ዝገርም
እቶም 950 ሚልዮን ህዝቢ እኹል ዝስተ
ማይን መግብን ዘይረኽቡ’ዮም።

ምስጢራውያን ደሴታት ዓለምና
ዝበዝሑ ደሴታት ዓለምና ተዳህሲሶም
እዮም። ይኹን ደኣ’ምበር ገለ ገለ
ውሑዳት ደሴታት፡ ክሳብ’ዚ ሎሚ
እዋን ከም ዘይተዳህሰሱ ይፍለጥ። ገለ
ገለ ውሑዳት ደሴታት ኣብ ናይ ቀደም
ካርታ ዓለም ክርከቡ እንከለዉ፡ ኣብ
ገሊኡ ግን ጠፊኦም እዮም። ገሊኦም
ደሴታት ከም ዝዓነዉ ክፍለጥ እንከሎ፡
ገሊኦም ግን መጥፍኢኦም ኣይፍለጥን
እዩ። ሓደ ሓደ እዋን እዞም ደሴታት
ነቶም ክድህስስዎም ዝመጽኡ፡ ዘይግለጽ
ምስጢር እዮም ዝዀኑዎም። ውሑዳት
ደሴታት ብምንታይን መዓስን መጺኦም
ብዘይ ፍለጥ ክፍጠሩ ይረኣዩ። እዞም
ዝስዕቡ ደሴታት ካበይ መጺኦም ናበይ
ተሰዊሮም ዘይፍለጡ፡ ምስጢራውያንን
ኣደነቕትን ተባሂሎም ይጥቀሱ።
፠ ኣብ 1700ታት ዝነበረ ካርታ ዓለም፡
ኢስላ ደሴት በርመጃ ኣብ ሓውሲ ደሴት
ዩካታን ትርአ እያ። ካብተን ንሜክሲኮ
ዝብጽሕኣ ደሴታት እታ ዝረሓቐት ምዃና
ድማ የረድእ። ኣብ 2009 ብገዛእ ርእሱ
ዝመሓደር ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ሜክሲኮ፡
ብዝገበሮ መጽናዕቲ፡ እዛ ደሴት ከም ዘየላ’ዩ
ደምዲሙ። ኣበይ ከም ዝነበረት ዝሕብር
ኣሰር’ውን ክረኽቡ ኣይከኣሉን። እዚ ጉጅለ
ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዘርኢ መሳርሒ ዋላ’ኳ
እንተተጠቕመ፡ ከምቲ ኣብ ካርታ ዝሕብሮ
ግን ነዛ ደሴት ክረኽቡዋ ኣይከኣሉን።
ኣብ ካርታ ከም ዝሕብሮ፡ ደሴት ኢስላ
በርመጃ፡ 55 ኖትያዊ ማይልስ ርሒቓ
ክትርከብ ኔሩዋ። ዋላ’ኳ እዛ ዝጠፍአት
ደሴት ኣይትረኸብ፡ ምድላይ እዛ ደሴት
ግን ሜክሲኮ ከም ዘይተቋርጾ ላዕለዋይ
ጉባኤ ማሪታይም እታ ሃገር ይገልጽ።
ደሴት ኢስላ በርመጃ ንውሽጢ ጥሒላ
ክትከውን ከም ትኽእል እዮም ገሊጾም።
ሜክሲካውያን ብወገኖም፡ ሓንቲ ካብተን
ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተጠቕዓ ደሴታት
ክትከውን ከም ትኽእል ገሊጾም። እዛ
ካብ መሬት ኣምሊጣ እትርከብ ደሴት፡
ኣብ 1997 ሓይሊ ባሕሪ ደልዮም ምስ
ሰኣንዋ’ዩ፡ ከም ዝጠፍአት ተፈሊጡ። ኢስላ
በርመጃ፡ ኣስታት 80 ትርብዒት ኪሎ
ሜትር ስፍሓት ከም ዝነበራ ይፍለጥ።
፠ ኣብ መስከረም 2013 ኣብ ፓኪስታን
ዝተፈጥረ ኣዝዩ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ
ሂወት 39 ሰባት ቀዚፉ እዩ። እዚ ተፈጥሮኣዊ
ሓደጋ፡ ሂወት ዓሰርተታት ሰባት ክወስድ
እንከሎ፡ ሓንቲ ደሴት ድማ ፈጢሩ እዩ።
ፓኪስታናዊ ሜትሮሎጂስት መሓመድ
ሪኣዝ፡ መጠን ናይቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ
7.7 ሬክተር ስኬል ከም ዝበጽሐ’ዩ
ገሊጹ። እዛ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝብል
ስም ዝተዋህባ ደሴት፡ ቅድሚ’ዚ ሓደጋ
ፈጺማ ከም ዘይነበረት’ዩ ዝግለጽ። ኰይኑ
ግን ድሕሪ’ዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ እዛ
ቀጣን ዝተፈጥረት ደሴት፡ ንውሓታ 100
ሜትሮ፡ 9 ሜትሮ ብራኸ ዘለዋ ኣብ ጥቓ
ወደብ ግዋንዳር ከም እትርከብ ገሊጾም።
ላዕለዎት ሓለፍቲ ፓኪስታናውያን እዛ
ደሴት ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ተቐሚጣ
ዝጸንሐት ምስ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድማ
ዝወጸት ክትከውን ከም ትኽእል’ዮም
ኣሚቶም ዘለዉ። ንዝያዳ ሓበሬታ ግን
ብዙሕ መርመራታት ከም ዘካይዱ
ሓቢሮም።
፠ ካናዳዊት ደሴት ፓርትሪጅ ኣብ
ገማግም ባሕሪ ሰንቲ-ጆን ኒው ብሩንስዊክ
እትርከብ ኰይና፡ ኣብ 1830 መዕረፊት
እያ ኔራ። ስደተኛታት ናብ ሃገረ ካናዳ
ክኣትዉ እንከለዉ ፈለማ ኣብዛ ደሴት
እዮም ዘዕርፉ። እዞም ስደተኛታት ንነበርቲ
ካናዳ ሕማም ከየመሓላልፉሎም ብምባል

ፈለማ ኣብዛ ደሴት እዮም ዝዕቆቡ። ኣብ
1847 ዝነበረ ልዑል ድርቂ ብኣሽሓት
ዝቑጸሩ ስደተኛታት ናብ ካናዳ ይኣትዉ
ምንባሮም ልዑል ጥንቃቐ እዩ ዝግበር ኔሩ።
ኣስታት 2500 ዝበጽሑ ኣየርላንዳውያን
ስደተኛታት ሕማም ከየመሓላልፉ
ብምባል ኣብ ደሴት ፓርትሪጅ ጸኒሖም
እዮም። እዞም ሕማም ሽሮኽ፡ ቲፎ፡ በዲዶ፡
ፍሮማይ፡ ዓሶ ወይቦ፡ ከምኡ’ውን ንፍዮ
መታን ከየመሓላልፉ’ዮም ዝኽልከሉ

ኔሮም። ሓድሽ ዝመጽአ ስደተኛ ኣብ
ምዉቕ ማይ ላምባ ሓዊሶም እዮም
ዝሓጸብዎ ኔሮም። ኣብቲ ግዜ’ቲ ብዙሓት
በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ስደተኛታት
ትቕበል ዝነበረት ደሴት ፓርትሪጅ፡ እዚ
ቊጽሪ ሕሙማት ክትክእሎ ብዙሕ እዩ
ኣሸጊሩዋ። እዞም ኣዝዩ ብዙሕ ቊጽሪ
ዝነበሮም ኣየርላንዳውያን ነዛ ካናዳዊት
ደሴት፡ ደሴት ስመረግድ (ክቡር ዕንቊ)
ክብሉ እዮም ስም ኣውጺኦሙላ።

ሕቶ ዝተዘባረቐ ቃላት
ኣቤል ነጋሲ ካብ ካናዳ

ደጋዊ ክፍሊ ኣካላትና
ካልኣይ ክፋል
እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ቃላት ኣብ ታሕተዋይ ሰንጠረጅ ተበቲኖም
ተጻሒፎም ኣለዉ። እዞም ቃላት፡ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ፡ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ፡ ካብ የማን
ንጸጋም፡ ካብ ጸጋም ንየማን ከምኡ’ውን ኣብ ቄናን መስመር (ድያጎናል) ንላዕልን ንታሕትን
ተደልዮም፡ ከምዚ ተዋሂቡ ዘሎ ኣብነት (ሕምብርቲ) ክርከብ ይከኣል።
1 .ከስዐ
2. ሕምብርቲ
3. መንኮርኳዕታ
4. ጉምቦ ኢድ
5. ብልዕቲ
6. መቐመጫ
7. ሰለፍ
8. ብርኪ
9. ጎሎ
10. ዳንጋ
11. በራቚቶ
12. እግሪ
13. ዓንካርዓንካሪቶ
14. መልሓስ
15. ትንሓግ

16. ጎሮሮ
17. ግርጻን
18. ኣስናን
19. ቆሎስኒ
20. ፍጮ
21. ኩርምቲ
22. ከብዲ ኢድ
23. ከብዲ እግሪ
24. ጽፍሪ
25. ዓባይቶ
26. ኣመልካቲቶ
27. ማእከል
28. ቀለበይቶ
29. ሕንጥሊተይ
30. ምሕኲልቲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ተፈቃሪ ምእንቲ ክትከውን

ሺሃብ ኣርኣያ

ብኸመይ. . .?
ዘይሓላፍነታዊያን ነጋዶ ምስ’ቲ ንጥዕናን መግብን
ደቂ-ሰባት ኣገዳሲ ዝዀነ መዓር ሽኮርን ካልእን
ወሳሲኾም ይሸጡ ብምዃኖም፡ ብዙሓት ክዕድግዎ
ንዝደለዩ መዓር ጽሩይ ድዩ ሕዋስ ንምፍላጡ
ይሽገሩ’ዮም።
መዓር ምስ እትደሊ እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ካብ
እትፈልጦ ሰብ ምዕዳጉ’ዩ። እዚ ምስ ዘጸግም ግን፡
ንእሽቶ ንጣብ መዓር ኣብ ዓባይ-ዓባይቶኻ ኣቐምጥ፡
፡ እቲ መዓር ቀልጢፉ ናብ መላእ ኣጻብዕትኻ ፋሕ
እንተድኣ ኢሉ፡ ሕዋስ’ዩ።
ኣብ ብኬሪ ማይ፡ ሓንቲ ማንካ መዓር ኣእቱ፡፡ ጽሩይ
እንተዀይኑ ብማንካ ቅድሚ ምዃስካ ኣብ ጫፍ’ታ
ብኬሪ’ዩ ኮፍ ዝብል። ሕዋስ እንትዀይኑ ግን፡ ኣብ
ማይ ምስ ኣተወ ንእለቱ‘ዩ ፋሕ ዝብል።
ጽሩይ መዓር ብሓዊ ይቃጸል’ዩ። ንቕጽቲ ፍረ
ክርቢት ኣብ መዓር ብምእላኽ ኣቃጽላ፡ እቲ መዓር
ሕዋስ እንተዀይኑ ብፍላይ ድማ ማይ ምስ ዝሕወሶ፡
እታ ፍረ ክርቢት ውልዕ ምስ በለ ክትቅህም’ያ።
ጽሩይ ምስ ዝኸውን ግን፡ እታ ፍረ ክርቢት ክሳብ
እትውዳእ’ያ እትቃጸል።
ሓንቲ ንጣብ መዓር ኣብ ወረቐት ወይ ድማ
ሶፍት ምስ እትገብር፡ እቲ መዓር ናይ ማይ ሕዋስ
ምስ ዝህልዎ፡ ኣብ’ቲ ወረቐት ናይ ምትርካስ ምልክት
ክትዕዘብ ኢኻ። ጽሩይ መዓር ግን ዝዀነ ምልክት
ኣይገብርን’ዩ።
ቍሩብ ማይ ምስ ሰለስተ ንጣብ ኣቸቶን መዓርን
ብምሕዋስ፡ ኣጸቢቕና ንወቕዖ። ዓፍራ እንተገይሩ እቲ
መዓር ሕዋስ’ዩ።

ወዲ-ሰብ ብባህሪኡ ማሕበራዊ’ዩ። ንበይኑ ካብ
ካልኦት ተነጺሉ ክነብር ዘጸግሞ ብምዃኑ ድማ፡
ምስ ሰባት ከዕልልን ካብ ጽምዋ ክናገፍን ይመርጽ።
በቲ እትውንኖ ባህሪ ብኻልኦት ምስ እትድነቕን
ተደላዪ ምስ እትኸውንን፡ ፍሉይ ምዃንካ ዘረድእ
ስምዒት ስለ ዝነግሰካ፡ ርእሰ ምትእምማንካ ከተበርኽ
ይሕግዘካ’ዩ። ብኻልኦት ተፈቃሪ ምዃን ምሳኻ
ዝፍጠር ባህሪ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ባዕልኻ’ውን
ክትድልቦ እትኽእል’ዩ። መጽሄት ታይም ብሓላፊ
ጨንፈር ምትንታን ባህርያት ሰባት ኣብ ኤፍቢኣይ
ዝዀነ ሮቢን ደሪክ ንዝቐረቡ ፍቱናት ነጥብታት
ብምዝርጋሕ፡ ኣብ ግብሪ ምስ እተውዕሎም ተፈቃሪ
ንምዃን ሓገዝቲ’ዮም ኢላ።
ንሰባት ብስሞም ምጽዋዕ፡
ዝዀነ ሰብ ምስ ስሙ ስጡም ርክብ’ዩ ዘለዎ።
ንስኻ’ውን ንኻልኦት ብስሞም ምስ እትጽውዖም
ባህታ ስለ እትፈጥረሎም፡ ናባኻ ክሰሓቡ ግድን’ዩ።
ናይ ዘይትፈልጦም ሰባት ኣስማት ብምሕታት
ተጠቀመሎም። ንመተዓልልትኻ ኣቐዲምካ ስሙ
ብምሕታት፡ ኣብ መንጎ ዕላልካ ብስሙ ምስ እትጽውዖ፡
እቲ ናይ ካልኢታት ሌላኹም ክድልድልን ተዘካሪ
ክገብረካን’ዩ።
ፍሽኽታ ኣይትፍለ፡
ልቢ ካልኦት ንምውናን ፍሽኽታ እቲ ዝቐለለ
መሳርሒ’ዩ። ንኻልኦት ብፍሽኽታን ብሩህ ገጽን
ምቕባል፡ ምስንባትን ምዕላልን፡ ቅሳነት ይፈጥረሎም’ሞ፡
ነቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ድልድል ብምስባር፡ ባህ
እናበሎም ከዕልሉኻን ኣብ ልዕሌኻ እምነት ከሕድሩን
ይሕግዝ።
ደሃይ ካልኦት ግበር፡
ብዛዕባ ጥዕና፡ መነባብሮ፡ ስድራ-ቤት፡ ስራሕ

ባጃጅ

ምሕታትን፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምብጻሕን
ምስታፍን፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘለካ ተገዳስነት ስለ ዘርኢ፡
ተደላይነትካ ክብ ዘብልን ብኻልኦት ክትፍቀርን፡
ክትድነቕን ብዓቢኡ ድማ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ደገፍ
ንምርካብን ይሕግዘካ’ዩ።
ሰማዒ ምዃን፡
ሰባት ልዕሊ’ቲ ዝዛረቦም እቲ ጽን ዝብሎም’ዮም
ዝያዳ ዝደልዩ። ስለ’ዚ፡ ንዘረባ፡ ማዕዳን ትእዛዛት
ምሃብን ኣይትተሃወኽ። መዓስ ትዛረብን እንታይ
ትብልን ብምግንዛብ፡ ክልተ ግዜ ሓሲብካ ሓንሳእ
ተዛረብ። ካልኦት ክዛረቡኻ፡ ብፍላይ ድማ ጸገማቶም
ክገልጹልካ እንከለዉ፡ ኣብ ዓይኖም ብምጥማትን
ርእስኻ ብምንቕናቕን ብትዅረት ትሰምዖም ከም
ዘለኻ ከተረድኦም ኣለካ። ኣብ ሓሳብ ምፍልላይ
ንቡር ምዃኑ ብምስትውዓል ድማ፡ “ግድን
ናተይ ትኹን። ኣነ’የ ቅኑዕ” ኣይትበል። ዋላ’ውን
ኣይትሰማማዓሉ ነቲ ናይ ብዙሓት ሓሳብ ክትስዕብ
ፈትን። እንተኽኢልካ ግን ካብ ክትዕ ህደም። ኣብ
ከም ፖለቲካን፡ እምነትን ዝኣመሰሉ ተኣፈፍቲ
ጕዳያት ምክታዕ ሰባት ከኽስረካ ይኽእል’ዩ።
ቅኑዕ ርእይቶ ምሃብ ኣድላዪ ብምዃኑ ከኣ፡ ሰባት
ከይትኸስር ክትብል ብሓሶት ከተሐጕሶም የብልካን።
እንተዀነ ግን፡ ርእይቶኻ ንኽብሮም ብዘይትንክፍ
መንገዲ ከተመሓላልፎ ኣለካ።
ኣይትሕመ፡
ካብ ንሕሜታ ዝደፋፍኡ ኣጋጣሚታት ረሓቕ።
እቲ ብዛዕባ ካልኦት ዘረባ ሒዙ ዝመጽኣካ ሰብ፡
ናትካ ሒዙ ምኻዱ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣስተውዕል።

ስለ’ዚ፡ ነቲ ኣተሓምየኒ ዝብለካ ዘሎ ወገን ፍቓደኛ
ዘይምዃንካ ኣረድኣዮ - ብልዙብ ኣገባብ። ምኽንያቱ
ንዓኡው’ን ከይትኸስሮ።
ደረት ፍልጠትካ ኣስፍሕ፡
ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘለካ ደረት ፍልጠት
ምስፋሕ፡ መጠን ተሰሓብነትካ የልዕሎ’ዩ። ዋላ
ስፖርት ኣይትፍቶ፡ ብዛዕባ ስፖርት ሓበሬታ ምድላብ
ግን፡ ምስ’ቶም ኣብ’ዚ ዓውዲ ዝግደሱ ከተዕልል
የኽእለካ’ዩ። “ኖእ ኣነ ስፖርተኛ ኣይኰንኩን” ብምባል
ንመተዓልልትኻ ካብ እተህድም፡ ንስኻ ሓታቲ ንሱ
ድማ መላሲ ክትገብሮ ፈትን። በቲ ሓበሬታ ትረክብ፡
በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ብመተዓልልትኻ ትፍቶ።
ሓገዝ ኣይትብቀቕ፡
ዝተጸገሙ ምሕጋዝ ኣካል ባህሪያትካ ግበሮ።
መዓልታዊ እንተወሓደ ሓደ ሰብ ሓግዝ። ሕቶ
ኣይትጸበ። ሓገዝካ ንምብርካት ባዕልኻ ተበገሰ።
ሓገዝ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክብርከት ዝኽእል፡ ኣብ
ሓድሕድ ፍቕሪ ዘሕድር ሰናይ ተግባር’ዩ።
ንበደል ረስዓዮን ኣመስግንን፡
ክንብደልን ክንብድልን ንቡር ምዃኑ ብምእማን፡
ንዝበደልካዮ ይቕረታ ምሕታትን ንዝበደሉኻ
ምሕዳግን ልመድ። ንዝተገብረልካ ደገፍ ድማ
ምስጋና ኣይትንፈግ። ውሽጣዊ ሰላም ክሰፍነካዩ።
ብኻልኦት’ውን ክትፍቀር ኢኻ።
ነዞም ምስ ካልኦት ከፋቕሩኻ ዝኽእሉ ኣገደስቲ
ነጥብታት ቅድሚ ምትግባርካ ግን፡ እቲ ነብሱ
ዘየፍቅር ንኻልኦት ከፍቅር ስለ ዘይክእል፡ ኣቐዲምካ
ንነብስኻ ከተፍቅር ኣለካ።

ስለ ፍቕሪ

ቱግቱግ፡ ባጃጅን ራክሻን ብዝብሉ ዝተፈላለዩ ኣስማት እትጽዋዕ፡ ብሰለስተ እግሪ እትንቀሳቐስ ፍልጥቲ ኣገባብ
መጐዓዝያ፡ ኣብ ሃገርና ብልምዲ ላምብሬታ እናተባህለት ትግለጽ። ላምብሬታ ብዙሕ ወጻኢታት ስለ ዘይብላን፡
ኣብ ጸበብቲ ጽርግያ ብቐሊሉ ክትሓልፍ ስለ እትኽእልን፡ ኣብ’ተን ብብዝሒ ህዝቢ ዝልለያ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ
ሃገራት ዝያዳ እተገልግል ኰይና፡ ምስ መራሒኣ ክልተ ወይ’ውን ኣጸቓቒጥካ ንሰለስተ ተጐዓዝቲ ክትሕዝ
ትኽእል።
ኣመጻጽኣ ላምብሬታ - ባጃጅ - ካብ’ታ ብሓይሊ ሓደ ሰብ እትሰሓብ፡ ክልተ ጎማ ዘለዋ ሪካሻ እትጽዋዕ፡
ባህላዊት መጐዓዝያ ጃፓናዊያን ምዃኑ ይእመን። ሪካሻ ምስ ግዜ እናማዕበለት ብሓይሊ ሞቶር ከም እትንቀሳቐስ
ብምግባር፡ ናብ’ዚ ሕጂ ዘላቶ ዝተፈላለዩ ዓይነትን ኣገልግሎትን ንምሃብ በቒዓ።
ባጃጅ ዝስሙ ህንዳዊ ትካል፡ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 60ታት ንባጃጅን እታ ኣብ 80ታት ልዑል ጠለብ ዝነበራ
ፌስባን ዝበሃላ መመላለስቲ ህዝቢ ክስንዕ ጀሚሩ። ብድሕሪኡ ድማ፡ ከም ታይላንድ ዝኣመሰላ ሃገራት ናብ መፍረ
ላምብሬታ ተዋፊረን።
ባጃጅ ምስ ሞቶር ብሽክለታ ኣብ ብዙሕ ሸነኻት እትመሳሰል ኰይና፡ መብዛሕቲኡ እዋን ብቤንዚን ዝንቀሳቐስ
ናይ 400 ሲሲ ዓቐን ዘለዎ ሞቶረ’ያ እትጥቀም። ንቕድሚት ክትከይድን ድሕሪት ክትምለስን’ውን ትኽእል።
እንተዀነ ግን፡ መሳርሒታት ድሕነትን ማዕጾን ዘይብላ፡ ብቐሊሉ ናይ ምግምጣልን ምሕምሻሽን ሓደጋ ከጋጥም
ዝኽእል፡ ረባሺ ድምጺ ስለ ዘለዋ፡ ከም ምጭዋይ ዝኣመሰለ ሓደጋ ንምፍጻም ምችእቲ ብምዃናን፡ ኣብ
መብዛሕቲአን ሃገራት ኣብ ኣገልግሎት ከይትውዕል ክልክልቲ’ያ። ካልኦት ሃገራት ግን ኣገልግሎት ባጃጅ ኣገዳሲ
ምዃኑ ብምእማን፡ ሕጊታት ብምንዳፍን ምቁጽጻርን፡ ናብ ጽርግያአን የውርዳኣ ኣለዋ።
ባጃጅ ኣብ ህንዲ፡ ባንግላዲሽ፡ ፓኪስታን፡ ፊሊፒኒስ፡ ታይላንድ፡ ሱዳንን ግብጽን ዝኣመሰላ ሃገራት ብብዝሒ
ትርከብ።

ጃፓናዊት ልእልቲ እያ ካዋ፡
ዝዀነ ኣባላ ጃፓናዊ ንጉሳዊ
ስድራ-ቤት ካብኡ ወጻኢ ምስ
ዝዀነ መጻምዲ ንኸይቋረን
ዝኽልክል ሃጸያዊ ሕጊ ጃፓን
ብምጥሓስ፡ ምስ’ቲ ተራ
ሰራሕተኛ ትካል ጽዕነት ዝዀነ
ኪ ሞራ ዝተባህለ ወዲ 32
ዓመት ብምምርዓዋ መዛረቢ
ማዕከናት ዜና ኰይና ኣላ።
ኣብ ምዕቃብ ቅርሲ ናይ
ዶክተርነት ማዓርግ ዘለዋ
ጓል 28 ዓመት ልእልቲ፡ ነዚ
ሕጊ ብምጥሓሳ ካብ ብዙሕ
ሓለፋታት
ክትእገድ’ያ።
ደቃ’ውን እቲ ሃጸያዊ ማዓርግ
ኣይክረኽብዎን’ዮም። እንተዀነ
ግን ንሳ፡ ኣብ መካነ መቓብር
ሃጸይ ጃፓን ዝነበረ ሚጂ ኣብ
ዝገበረቶ ስነ-ስርዓት ማሕላ
ቃልኪዳን፡ “ፍቕሪ ዝዳረጎ
ዘይብሉ ናይ ፈጣሪ ህያብ’ዩ”
ክትብል ጣዕሳ ከምዘይስመዓ’ያ
ገሊጻ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ıǎĆǡôƭĄŘŚÍǂȳƄŊ
ƉňŇ ƉĔŶȲ ÌÿöŊ ĄŶŕùÍ
ƄŊƆŚŅïùƭǋȲÿǉŊŶǦǋ
ƶűňŅę Ǥǆĉ ƶŅïù ĜŊƄǆ
űŅĔȳƆƳĜŊƄǆƆƳƄƶǂ
ŚĉñęŗǆȞŖűŅĔȳƆŶŕƜű
ǦŶȲƆŗŴǆŶƆġűŚƯǎĆƂ
ƄŊ ćāĔġŶ ǢġűŚŶ ġô
ƱāôȤȲƆŶŚęȤƆŗĉġƭŅǁ
ňƯõ ŊÿęƏŚƏŖ ƶŕćñĚ
ĉȓÿȣŶĉŶňŊŶȲƌùƆŴǆ
ĬôĉŚĉñęŗƄǆűŅĚŶȳ

ŴȓűŚ
ƱǆŊõ
ŴŊė
ïŊŘćŚȲ ŴŊė ǎƙŘŚ
ĉġ ĉõƆ ŴȓűŚ ĉÿĤŴȲÐ
ƆŴŅõÍƧŶǁǢĔĉęąűŅĕȳ

ǤǆĉȲ ÏŊŴǆ ǡŶƱňƤ
ïŊŗ ƄŊ ƶôƯô ǉĔǜ ƆƓ
ƆŶŕŅȑāƊȲŊƱǆĉĉïĔǆ
ǦŶ ŊƲā Ɔǂ ƶǧǎôųȲ
Ð ƃõ ǆÿġŊ űŅĔȳ ƌŊ
Ʊôƨ ġƎȣŘ ŕŅǣĝ ǎćȲ
ǉĭ ƄŊ Śĉñęśĉ ŶȟƭŚ
ŶƎƜŲõ ŊƲā ñŶǷǆűŚ
űŅĚȳ ŅƳ ĉƛŶǄŚ Ŷǉĭ
űƴ ÿŶŗ ǉĻľÍƧŶ ƆŶŕ
ƜűŚȲ ƌŊ ĄȓŴƯŗ Ǝȣôǂ
ƄǆȞľǉúĉŶűŅĔȳ

ƌŊ ƯôŘŚ ÿŶŗ ĄƭùŗȲ
Ǥǆĉ ƄŊ ǤƵǹ Ìÿǌġ
ƅęŚėȲÍ ƭĉǋ ÌĜŶŅŚ ĉġ
ĴùƫÍ ƉĉƳ ƶġƯŊ ȓýȣ
ƄŶŅŅȶ

Ɔśĉ
ǉĭȲ
ƄŋƇĉ
ŊƶǡŊĔúĉ āùȣ ƶŅô
ƎŶƎŶ āǢğŚŚ ƆƓ ƆŶŕ
űŅĕȲ ƆŘ ŊƱǆ ƯĔȣŗȲ
ÌƄȓŶƫÍƆŚŊùƱĔŊƂǦŶ
ƄǆȞŚƧƥŶűŅĕȳ
ÏƌŊ ƉĉƳ ŴŚŴ ƶƄĄĜô

Ņŗ Ŵǆ ƄŋƇĉ ƯĔȣŗ
ƱǆŊõŊǡŶǾęǾęƶŕĜűǁȲ
ÌƄȓŶƫƄȓŶƫÍƶŊùƱĔňȲ
ġô ƶŕĜ÷ŝƣȲ űŗ ƄŋƇĉ
ŴŊ ǡƴ ƶƄŚƢõ ĜƭŘŚ
ȎùƆƨȳ ƉĉƳ ƆŴŅõÍƧŶ
ĉġƄŋƇĉĉęǎǌƆĜƄŲȳ

ÏĄǎïųŚŶŚĉñęŚŶ
ŶŀùƭȲ
ÿǉƭǆűŚƆǇĉǻļ
ǻļȲ
Ŷŀùƭ
ƆŗĄĖęĄǎïųŚ
ŊľŊǻĚŚȲ
ƆŗŚĉñęŗǎć
ŊęǎƃŚȲ
ƄĄļľęƄŇùƌƆŶŕ
ƱǆîŊƌǇȲ

Üó

ǟêƭ

ĄĉǇŴġïŊŕ

ñÊŏġģ

ŅŗĄǎïųŚƄǆÿƧǁùƌȲ
ŅŗŚĉñęŗǎć
ƄǆűȣƭùƌȳÐ

ǤǆĉűŘȓāȣŗĄĜŶŅŅȲ
ŚĉñęŗŶĄȓŴƯŚŶŶŀùƭȲ
Ŋǧűȓ ƱǆƏűġ ŊęǎƃŚ
ƎƖƧŶ Ɖĉ Ʊôƨ ŕǡŶƱŅȳ
ƄŊŘƯôŚƆŗƄȲŊƆƥŲŴŊ
ǡƴƄŕƢƆĊŶǉĭȲÏǉÿŶǏ
ƄĉĞƗĉ ƆƷĉ ȣŚƥŚ
ǉĬǆ"ÐƃùƨĉǻėǆƏȣ
Ņôȳ ƆŘȲ ÏƆŶŘǆ ƔŶƊĉ
ǻėƶƊĉ Ƣǆ ĄȓÿȣƊĉ
ƱǆÿƶƊĉ"Ð
ƆŚŊù
ƶȎùƆƥ ƱĔňÍƧŶ ƌŊ Ƅȟ
ƄǁƧȎƄŶȳ
ƆśĉǉĭȲƥ÷ÍƓÏāǛÍǏ
ƄȓŶƫ ǆŊôŴ" ǉÿęÍǏ
ƄȓŶƫ ǆŊôŴ"Ð ƆŶŕŅõȲ
ƆŗƄŋƇĉǦŶűŘÌƄȓŶƫÍ

ƱĔň ŶġƙŚƊĉ ǶľĆ Śĉñęŗ
ƎĄĆ ƶƛƆù ƄƆĉĚ ġô
ƱôƊĉŶƄƳƗĉôňćŚġô
Ǥǆĉ ŶĜôġŗƇĉ ǉĭ ƶƜŶƊĉŊƱƯňŚĉñęŚƗĉ
ȎƤƫȲ ĉġƂ ƄŊ ǧŲ Əȣ ŴňƗĉ ǡǋȞǇ ƄôƗȳ
ƄŅúĉȳ ƄŊŗ ƶÿôȞ ǦƵȲ ƶǉôƗĊƎŚƏŲǎćĉõƆ
ġô ĉŶŘǆ ŊƱǆ ƯĔȣŗ ĄĜùƄôƊĉȲÍŅúĉȳ
ÌƄȓŶƫ ƄȓŶƫÍ ǆŊúĉ
ƌŊŘ ĉĤŚ ƆŗƄ ǙĆĕȲ
Ɖĉ ƶűŅĔ ǎćȲ ŊƖĉƳ
ƌùƆŶǻľĆŚĉñęŗƱĔǎƆ
ƶġƯŊǡǆĕƄĔǉƇĉȳ
ƴŶŘŘŚŶȓƧȓƥǄŚŶǻėǆ
ÏęƃƗĉ ƄƷĉ ǉĬǆ ƎűǦĚĉǙĄĔȳƌŊŗƄŋƇĉ
ƆƳ
ïŊŕǆ
ŅǙƌƗĉ ƶűǡĚĉƶűŅĔƴŶŘŘŚǎćȲ
ƢėĞ Ɖĉ ƱǆŊõ ŚȞùǷ ǻľĆ Śĉñęŗ ŕĔǋƇĉ
ƃƗĉȳ ƆŶŕƜű ǦŶȲ ïŊŗ ŶŚĉñęŗ ƄƶǇĉ ȞŕƧƨȳ
ŊƱǆ Śĉñęŗ ƥ÷ ÿǉ ŊƖĉƳŶŶƧāƶŅôƄƥęā
ƄǆǶľĄƊĉŶƆǂȳƆŗƄű ĉġ ĬȎõȲ ƄŊ Śĉñęśĉ
ŊƱǆ ĉĉïĔǆ ƶŕƢȑƯƎƨ ŶȟƭŚ ƏŲȳ  ƄŊ ƶôƭô
ƢȓƭŘŚȲ ƄňƙŚƊĉ ƄŊ Ŵǆ Śĉñęŗ ǉęǜ Ņȓýȳ
ǉĬǆ Ǝǎǡĉ ƄǆǉùǇŶ ƊęƭŚ Ŵǆ ġǎė ŉśĉ
ƆǁȳġôƳǎćƆǁƊõǦƵ ǻėǆƱǆƏűġȲƆŶƏ÷ǆÿŅŶ
ŊƱǆƯĔȣŗÌƄȓŶƫƄȓŶƫÍ ŴǆïǡĚĉǎćƏŲȳ
ƆŴŅùƊ ǎįġ ƶƖùƄƊĉ
***
ƶűŅęƊȳ ƆŶǎāę āǛ ǦŶ
ƆŚŊù
ùĉǎŗ
ƄǁƧȎƄŶȳ

Ċėù= ęƃƗĉ ȣŚƥŚ Ĵùƫ Ǥǆĉ ğ÷ Ɔŗ
ƄŊÌǤƵǹÿǌġƅęŚėÍƱŶŅŋȓýȣƆǂƄŕÿğġŊƂ

ǁƯŊǂȳ űŗ ƄŊ ǉĭ ƶǡŊĚ ƶűŅĔ āćľ Ƅŕÿāƴ
ǎć ŊľŲƯ Ƅŕÿāƴ Ĭǆęƨȳ Ɔśĉ ǉĭ ǎć ƄŊ
Śĉñęśĉ űȠưĉȲ ƭŅǆŗ ĜňŚ ƎƜŲ ŅĻưĉȳ ġôƳ
ĉŶňŊ ÌĄȣŚþ Ɗõ ȎǡćŚÍ Ɔǂ ƆĊȲ ƄŊ ĉŶňŊ
ŚǢïŚŶƗŶȳ

ĉƛĖĜŶŅŚ
ŘĖƛŴŶȞùǻǏ"
ÏŘĖƗ ƱǆȞùǻȲ ƄǋƂ Ɖĉ ƱǆȞùǻÐ ïǡĚĉŶ ĉĉƯňù ƄǆǾŶĲĉŶ ƆǂȲÐ ƶŊù
ƎŅïùÍǏĜĆƯƊĉŚȞùǷȣŚƥŚĴùƫ" ĔƳŶ āǎęŶ ŶġėāŶ ŶŚĉñęŚŶ ƶǎęƛ
ǡöƄśĉ Ƅôƣ ŘĖƜĉŶ ňñúĉŶ ƶƱŶǦƫȳ ňñùŶƃŴŶĔƎŊȳ
ŴśĉƱŶǣưĉǎćƄŊƆŶǌćśĉƶŕȎǦƫȳ
ġôƳ ȣŚƥŚ Ĵùƫ ƄŊŗ ŶĉęĉęŶ
ƆŶŕƜűǦŶŶāŴȲŘĖƛŴĤôùƃùŴȲƄŊ ŶġėāŶ ƶǎęƛ ŘĖƛŴ ŊĉġŚŊïù ƆĉŅęȲ
ŕøŏƾŶĄĉġƶŕĹùƪŚƊƯĢƆŶŕűǶęŴȲ ƌŊŘĖƛŴęþľŴȲƄŊȠŚġƎĖŶŕǡŗęŴȲ
ÏƄƌǆǌǆ ƉĄǆ Ƅú" ŅƳ  ƶƖǏ ƱôƗÍƖ ÌĄĞ  ĚŴęǏȲ ǡǆĉ Ƣǋ ǡǆĉ  õǏ Ƣǋ
ȓňā ŶǦò ƆŶŘǆ Ɔǂ ƎƖƧŶ ĄȑƆǁǆ"Ð õǏÍ  ƆŴŅùŴȲ ŶƧƯùŶ ŶÿǎęŶ ƆŶŕ ǉƄ
ƃùŴƄŊǢǌǆűŊġŴƉǆƱŕŴȲŊǢǌǆÍśĉ ƔŶŴȲŴǆȓňāŶǦòÍĊŶǦǉȤȲāǛāǛƃŴȲ
ƄŊ ȞĹǎƂ ĄğƗŗ ġƎĖŴŚ ƶĔƄŴǇĉ űƳ ƯŶňň ŶƆġűŚŴȲ ŊȣśŚŴȲ ƉǆƭŶŅŅŶ ƄŊ
ŕƥğƆŚŶŕȑƢŚŶƆŶŕÿĄĉŴȲĄȓŴƯŚŴ ȣĔƉǆŅȓüŶűęǦȤƱôŴȳ
ƱŶǣƯŴ ǡǆĉ ŊĉȓƥŚ ǻėǆ Ƅƌ÷ŚŴŶ
ġôƶġƄŊŗŘĖƛŴȲƄŊŗűŗÿĬżĄŶűŚŴŶ
ƄƆĉĚŴŶ ƆŶŕ ƄǉŶƳƶŴ ƄǁŴǆ ĄǎïųŚ ƄĄȑȎƄŴŶ ƶǡùȓ ňñùŴŶ ŶĄôġȲ űƳ ĉġ
ƆǂƎȣƧĜŴȳ
ǡǆĉŶ ĉġ ȠùĉŘŚŶ Ŵǆ ĉƧƭù ƄƯŴƤ
Ɔŗ ŶƭŴ ƶĜęüȲ ŶĄŶűŚŴ ƶǡùȓȲ Ņŗ ùĉǋǡǋȣŴȲƄŊŘĖƛŴĉƆŶŗƎŶĉęƏġȳ
ƆƢŘƤȓùƥƂĄűňŊĚŴŶƛŶïŶȓƶǎęƛ ƎŶƭŇǎćȲùƯöƊõƎŶűǦġȳ
ňñùŴŶ ŘĖƛŴŶ ƆŶŕ ĄęĆęŴ ǦŶȲ ƄŊƂ
ƆŗŊõȓŘĖƛŴǆśĉŶűŊĢĉƱǆƏűġĔŊÿ
ČťĴŉùđģéƘ
ïǡĚĉ ñƶŋĉŶ ƱĹǉą ƄāƥŚŴŶ ƢôǎŴŶ
ųƺćėţȇ
ƆǂƶȎŶÿŴȳƄŊƂȲƄŊŗŘĖƛŴȲűŗƆśĉ
Ǿďħ
ǙǤŲĜćƆŘŚŶġŶƊ÷ŶŶȲÏŶāŴġŴȓűŚǉƄ
ųđôć
űĉȎƄúĉ ƆĉŅęȲ ÿęƏŚƏŚ ƃúĉ ŉśĉŶ

ĮƌŊƚ
ĔƄǆƨÍĊ
ƆŗĭĄŖŶƆŗ
ǢùŅŖŶȲ
ƆŗƉŊǊŶƆŗǡȏŶȲ
ƎŶǋÿęćƶƆƓÍǂ
ƶƖƧŶȳ
ƆŶŕƜűǦŶĜŊȲ
ŊĺĄŚŶǢùŅŚŶȲ
ŊĄùƎƯŶǦǌćƤȓňĹŶ
ǻėǆƱǆƏűġȲ
ŊƯŉŚƄŕÿğġŊƂƆǂ
ƶĉƱŶȲ
ġôƶġƆŗ
ƄŕÿğġŊƂÍƖȲ
ĄǶŶÍŗǦƶȟǉƜŶ
ǆƖƧŶ"
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āǤƧŶŕȞȑĉűŚƱôƨŶƧğŵƏǆŲ ĉǡŅęƊȳ Ƅĉ÷ƛ ƉƄ ĉġ ƧȏƭŚ
ǉ÷ǃĉƛĖȶƆŶŘǆȞöǶƃùƌųȳ ǆűŊęȳŶƭƙƱǤǶĄƌǎćƆƳƆǂ ġôƶƜűƎǎǦȞųƆǂȳ
ƄćƙĖȶ ȓņľ ġňñŖ Ņù ƄŊ
ŶğűƳƄîňŚųƄŕïǎćƯņǄŚƆǄ ƎƖƧŶƶƛƆùȳ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ ƆĊ ƆƳ ƶűǡęƌŶġ ĬĔňƙ ŴŊ Ʊú Ŵǆ āǣ ƄćƙęŶ
ĉõľ ƃ÷ ƉǆĲĔĜŚ ƌŊ ƭǆűǆ
ȓÿȣŶ ƍǎƌ ŕćƖęȳ ƆƳ Ɔŗ
ŕĜƤėȳƄűƉƄŅŗƄǤǹĆĜĉŇǉ ȣŚÿƧŶāǤƧŶǎǂ"
ġôƶűŅęƊŶŴŊƎĩűƆǄŚƖƧŶƃô
ƄćƙĖȶ ŊĄŶȓę Ɔƴ Ǣǌǆƌ ĄǙĄĖ ƎƖƧŶ ƉúȲ ŴŊŗ Ƨğŵ
ġôƶÿĜŊƊŶ ıĕŊ ĉġŘ ƶïŅŚų ƎŶęƆǄ ƉúŴ ƱǆȣŚÿƤȲ ĉŚ÷ù ƶïŅŉŚȣęǋǎćƱǤǶĄƌǡöȓƌ
ƢĔĹŚŶÿȐęǦƵŕǉŴǢǁȳǎāĖ ƶĄùƇȲǦǢǆƎŶŊúŶƛƆùŶƖƧŶȳ ƄŅǆ ƎŚűŊę Ɖĉ ƶȎŴāƌŶ ƱúƙŶ
ǡô ǉļǆľ ŊƴƯňÍŘ ƢĔĹŚ ƎÿŘ ŊĄŶȓę āǣ ƆŶŕęƃŴǇ ǦŶ ƱĔǎƆ ĄęŚư þƶƌ ƆƳ ŕƥîņ
ƃô ƌŊŘ ĄǉĬĞ ƆŶŕƢȑƆƊ ȣŚÿƤƆǂȳĉƛŶǄŖƆƳƶűǡęƊƙ Ʊú Ƨğŵ ƱǆȣŚÿƧŶ ƱǆāǤƧŶ
ƄǆűŅĔŚŶȳ űśĉ ĜėāŕżŘŚ ƭŶĬȓ ŶƉĉƳ ŴŚƌ ǢǌǆȲ ćôŚȲ ĉƟŲ ƶǡùȓŶ ƆƳ Ƨğŵ ƎġĔƱùƌ
ƆŶŕÿŕŚƊƨĉ ǦŶ ƆŴŅƖǁŚ ŅƳ ƄǎėĩƂ ƶȣôǻ ƄŊ ƧĩǸ ïǡę ǎāĖĉġėƲǎćƄŊǢǌǆƌƄŗƙ
ƄŇ÷ŴŊƆŶǌƄƧśņġƉĉƶƖǉŚ ƶęƉŊŕƖğĞƶĉùƉŚƄǆƏűŶȳƆƳ ƎŚĉùġƎȣĬǉùƌƶÿŚŚŶŊƭŶĬȓ
űǣĔąųȳŴŊƆŶǌƄƧśņġƉǆǉǦŶ ǎŶǤǡÍƳ űŗ ƄŊ Ƣȑƃ ïǡę ƶűŊę ƶŕǉǡȞ ĉùƎŘ ǎć ŕľęŊȳ Ɔŗ
ƉęƎňƄǆƎƄùƊŶȳĩƫŶĩƫŕøȤŶ ŕƖğĞ ǻėā ƶĉùƉŚ Ɔǂȳ ƢĔ ƎęƎęǎćŅƳƄŇõǆǞĉęȳĩƫ
ŴŊġǎęƄǉƤôȳƶĔƖŊƎƨĄùĞ ƄŊƄŊǄŕȣęǎŴġƆŗŕƖğĞƄŊ ŶŅƭùŗ ŉŚƌ ĄȎƥƯŘ ŕ÷ƃƗ÷
ǦŶȲ ĜŊƄǆ ƔŶƌ Ŷǫôǆ ıęŊÍĊ ƢȑƃïǡęƉĉƶűŊęĉęǦǤȓǻėā ƉĉŚĉùġǆǦŅęȳŶğƉƄƶĄġ÷
Ņ÷"Ð ƶŊù Ŵǆ ƄǍƄ ĄȞėęþ ƱǆƏűġ ŊĄŶǡǋ ĲŶġ÷ƧŶ ƏćƧŶ ĄùĞŕľęŊÍĊȲŉŚȣęǋǎćƆŗ
ǻėā Ɔǂȳ ƆƳ űǡę Ŷƭǆ ïŶǉŅŚŶ ǢǌǄŚƄŇõŴŊŗŕƖğĞƶűŊĔõ ƶŕǡŊĔŶġƙƱǆŊõĄġęāȣŚā
ƶŕƱňĔĹŶƆǂȳĉĤŚŴǆÍƴĄƭùŗ ŋŘĄȎƥƯŘƉĉƶôƄƛǆǦŅęƆǂȳ ŶġęƭŚŶ āǦŶ ƄŊ ǦĉŚ ƱƆŕƢ
ǎć ǉƤõôǆ ƱǆȞùǻ ƄŋƄ ǉƤõȲ ƆƳǦŶŊùĉǋƶŕƄŘŕƢÍĉŅęāǣ ȣŚÿƧŶ āǤƧŶ ǎǂ ƄǆƏűŶ ƄŊ
ÏĜŊƄǆ ƆŶŕƔŶƌ ƄŊƳ ĄȐƆƌ ƉĉƂ ġôƶƆƶƶ ƄǆƏűŶȳ ŊŕƢğƘ ƶŊù ȃŊǸ ŕĄęƒĝ ŶǢǌǆƊĉ
ĉġ ĜŊƄǆ ŕƴĔŊȳ ïǌĆȲÐ Ŋĉňù ŊĄŶȓę ƉĜġŗ ƆŶŕęƃŴǇ ǎćȲ ŊĉĉęćęƶĄġúŊǆŶƎñŅõƆǂȳ
ƶĉùƉŕŶŶ ƱǆĉùƉŕŶŶ ȎęȠ ƄŊ Ƣȑƃ ïǡę ƉǆǏĉ ƶƜű ǎïǆ
ǉ÷ǃĉƛĖȶƆĊűƳǢǌǁǆƆŶŘǆ
ƄĜƋąųȳƶŊúŶƶǡŊĚŶÿęŇŖųȳ ƱǆŊúĉ ŶĄȑĉǎśĉ ƄǆȣŖā ƶŊùŊǆŶƎñŅõǆƛƆù"
ÿǡƶƊĉŶĉęƌŊƆǁǉƤôȳ
ƄǆĉęƫƧŊĉǦňęÿǋǦƱęĊƱęĊ
ƄćƙĖȶ ƄŊŗ ŉŚ ȣęǋ ƶÿġŋ
ƄćƙĖȶ ÿıƙ ġňñŖȲ ȓņľ ƱŚęȣƨĉƄôƣȳűƷĉƉĉƳƊűŘŚ Ƅŗƙ ĉƶėŊÍƓ ƱȎǦĉ Ɔǂȳ
ƄǆĔƖŊƌŶȳ Ɔŗ ƶïŅŚƌ ƢĔĹŚ ƱǤǶĊĉ ƉĜġŗ ƉƄ ȣŚÿƤ ƄǡňŊ ĉƛŶǄŖŅƭùŗŉŚƌƆŚñŋĄùĞ
ƆǂȳƄŊƳƎŶȓĔùŴƱôƨǎćƶƜű ƆŶŘǆƎƖƧŶƉĉƶƛƆùƉǆȞôǻƌ
ƆŶŘǆŚāƶśƄôƨ"
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ ƆŶŘǆÍƉ ƱǆŊõ ŉŚȣęǋŕƖğĞňƯõĬĖņƊűŘŖ ƶŊïùȲǦǢǆƎƖƧŶġôƶƛƆùȳ
ƄǎėħāǛƶűŊĔõƱôƗŋŘȣõǻŶ ƆŶŕƱǆǡöȏňƯõƎȞùǼƄǆƎƆùŶ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ Ɔŗ ŊǆŶÍƉ ŊŶȏę
ƄŊ ƧĩǸ ƭǎŶ ƆŴïôƢȲ ÏŕƖğĞ ƆǂȳƆŗƉğĞƱĉȓƄõÿŅĘŘǻėā ƆŶŘǆƶŊùƆǂƶƖƧŶȳ
ƄŊ Ƣȑƃ ïǡę ġôƶűŊę ŊǤƵǹ ġôƶȞùǻƶŚÿƱõƄǆƏűŶȳ
ƄćƙĖȶ Ɔŗ ŊǆŶ ǎƄ ƶŕǡŊĔ
ǉ÷ǃĉƛĖȶƆĊƆƳƶǡôȓƌǇāǣ
ŕȎƤƫ ǎć ƎĹęŊ ġôƱǆƎƄô ƄŊ
ƄǡňŊȣŚāƌŊġęƭŚŶāǦŶƶĔÿĹ
ƱǆïôƢõ ƶŕƥñŅ ƧğŵȲÐ Ŋĉňù ŶƭǆǆĉùƉŕųǎǂ"
ƏǆŲƆŶŕĔƘŊƨűŗƶŕƥñŅƧğŵ
ǙĆĕȲ ƌŊ ĉȣėġ įùƋǌŶ ƎğŊ
ƄćƙĖȶ ƄĹǋĄ Ɖĉ ƶǡôȓƎƨȲ ĜĖƲ ƎęƎęƊĉ Ɖĉ Ŋÿǋĩ ÿǉ
ƄćƃŚ ƄĩÿŚ ŶĄȡűƤ ƎƖȣ÷ ŶġƙƄŅǆƃƙŚűŊę"
ƃõƉĉƶǞĉęǆǡŊęȳƎùřƗĉ
ǁǶļùùȳ
ǉ÷ǃĉƛĖȶıǎĆĉĉęƭƢǆƄŊ űŴŚƊĉ
ĩćǦôŘŚ
ŚĄęȏȲ
ƄćƙĖȶ ƌŊƳ Śāƶś ƢĔĹŚ ƢȑƃƆǁƶűŊęűǆĔȳāǛǦŶƉĉŗ ĩćǦôŘŚƊĉ ǎć Ɖĉŗ Ŷņę
ƱǆŕĔǎƄƌƄúǎǂ"
ƶűǡęƊƙƄŊƧĩǸïǡęƆǁƶűŊę ĄġęāƉŕƭęľƗĉǆȣŚŲȲƆƳĉġ
ƱǆƏűúĉǎćŴŊįùƋǌŶĉƧėǎ
ǉ÷ǃĉƛĖȶŚāƶśƂÍƓŊƭľĄǆ ƱôƗȳ
ŕĔǋƂų Ɔǁ ƶŊùȳ ǦŶ Ŷƭǆ ǤŶ
ƄćƙĖȶ ƆƳ āǣÍƳ Ŷƭƙ ŊĉƆŘƧȣŚÿƧŶāǤƧŶƶŊùƨ
ƏǆŲų Ʊú ƆƳ ŊƖĄǆ ƎƖƧŶ ƶĉùƉŚ ƄǆƏűŶȳ ƆƳ Ņƭùŗ ŉŚƌ Ƨğŵ ǁāùȟÍĊ ǢǌǆƊĉ ĄƯôŇ
ƎƃõƶŊùƆǂ"
ƶŕǶľĄŚõƄǡňŊƉƄŊƭǆųāǣ ǆĔƎŊȳŊƄŶȑĕǎćÍƆŗƶŕƙǁǉ
Ąġęā ȣŚā ŉŚ ȣęǋ āǤƧŶ
ƄćƙĖȶƆƳƶűǡęƌųƧğŵŊƭǆų ǦǢǆƆǂȳ
ȣŚÿƧŶ ƃǂ űǆĕ ƃõ ƆŶŕƄĆŲ
āǣƎŶęƆǇƉúŴƱǆǦŅęƄǆƏűŶȳ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ ŊƖĄǆ ǎƄÍĊ ŴŊ
ŶƱľĔŊƌǇŴǆĉġėƶƧğŵĉùƎŘ
ĉƛŶǄŖȲ ġŏ÷Ƥ āǦŴ ŶƄŊ Ƣȑƃ ŶņęƎĄùĢƆƛƆù"
űȐǢűŗƧğŵŊƧğŵǁȓǎĿȳŶġƙ
ïǡę ƶűŊĕ ƵǤŘŚŴ ƎęƎę ƄŊ
ƄćƙĖȶ űǁŴǆ ƃƙ ŴŊ Ŷņę ƉƄ ǆǦňǆ Ŋĉňù ŴŊ ùƯöƇĉ
ƱǤǻĄõ ǦƵ ŊǤƵǹ ƎȓƧƫ Ɔǂ ƎŚĄùĢŚǉöƱúƙ"
Ʊú ŉŚ ȣęǋ Śÿùȣȳ ǡô ȣŘā
ƶƆƶƶȳ ŊǤƵǹ ÿǌġ ƅęŚė ǎć
ǉ÷ǃĉƛĖȶƄűǎƄƆŗƄŊıǎĆ ƆŶŕŕĔƛŅǎćǆȣŕŶȳ
ĉõƆġąǎāĖĉȓÿȣƄŊƉĉƳ
ĜŊŶ Ƅĉ÷ƛŶ ĉþô ƶƄŕƛƨȲ
ǉ÷ǃĉƛĖȶƆƳāǛƶïŅŚųȓýȣ
ŉŚȣęǋűƳƶĉùƉŚƎĞĬĖņùƌ Ƌ 
ŊƢǡűǆ ƉƄ ƎğŊ āǛ ƱǁȣĔġƎƨ ǦŶƉĉƱôƨƎȣȓĊƄǆǦǉǎŶƆǁ
ġôƱúŶƯôŚŶĜƭŚŶƎŶǎƳŊƄƌù
įùƋǌűǆÍĉŅę
ćôŚǎǂ"
Ƣǆ ŊāǤƤ ƢƋù ıĔŊ Ň ȳ
ƄćƙĖȶ ġňñŖ ıŶƯŴƙ ƶȓ÷Ɔ
ƆŶŕƱǆĬĖŊƊĉƄŊƱǁôƗĉõƧğŵ
ƄćƙĖȶ Ɖĉŗ ƄĹǋĄ ƶűǡęƊƙȲ
ƎƢïŊ ĉƟŲ űȣùǻÐ ƶŚāƶśƂ ƄǆƏűŶȳıǎĆƶƄǡĔįùƋǌŶƊĉ ƆƳ ƧğŵÍƳ Ŋāǣ ƎğŊ ƱǆȞĔĜ
ĉùƎŘŶ ĄǶŶĬľŘŶ ǆƆƢǞ Ɔǂȳ ŴŊŶņęƎĉôġƄǆƎƆùŶƆǂƎŊôƌ āǤƤ ŕȞȑĉűŚ Ƅôƨȳ ƆƳ ƎűǦĔƌ
űƳǤƵǹňƯõƢǆŊȞôǻŖƶĔƄǁ ƄǆǉȣęŶȳĉƛŶǄŖƄŊĄŶǧƎùŕ ƶȎŴāƊĄġęāÍƧŶŶĉȣėġƶǦŅę
ƢǆƶĜĉƪŕȎƥƬǎćŴŊŗƶȎƧư ŕȑĄǎŗ ƶƜű ġĉĉƯ ƆŶŕïùǂ Ąġęā Ɔǂȳ ƆƳ ƆŶŕƱǆǡǆęƌ ƉƄ
ŉŚȣęǋĬĖņƎęƎĕǆǞĉęćôŚ ƎƖƧŶ ƱǆƎƆù űǡę ġôƱǁô Ɔǂȳ ŶƛŚȣȓĊƎŚǦǉǎŶƎğŊƄŊƱúƌ
Ɔǂȳ ƆƳ ĉġ ƱǆƉƧŶ ǦŶȲ ćôŚ ƆŶŕƜűǢǌǆƌÿȐęƱǆƏűĄġęā ŶŊĔŚ ŊĉƆŘƧ ƎȣȎĉŶ ǆƛƆù
ŕȎƥƬȲ ǤƵǹ ƄŊ ƱǆŅȓĂ ŋŘ ÿöȟƄŊÿǉǉĉǌĆƶĄġùǉĔǜ Ɔǂȳ
ƶűŊę ŊĉƟŲ ƢǆÍƧŶ Ŵǆ ǤƵǹ ŅȐýġôƱúȲűƳŴŊŶņęŶĉĉ÷ġ
ǉ÷ǃĉƛĖȶƆƥǆƄŘĩǦĔǆƆƓ
ĉŶňŊ ùĉǋ ƱǆŊõ ŊĉƟŲ ƎĞ ƶŕÿ÷ôƖŶ ÿǄùŶ ȑƯĖ Ǝÿŕƌ
ȣŚāƶŅôôǆƏǆŲŕĜĆƫųȳƄƶǁ
Ɖĉ ƶĹĔŅõ ġôƱǆȞôǶȲ ƎĹęŊ Ɔǂȳ ŊĄǙĄęŘ ƆƳ Ǣǌǆ ȣŚā
ƆǁƱĄġǦűƌȳƶŅùƌųŶĉȣȑĉǎć
ƆŶŕƱǆƎƃõȲ ŊĄĜĔŚ āǣ Ğŏ÷Ƥ ŊƖĄǆŕïŶǋĝ"ŊƖĄǆŕǙĆĕ"
ƌŊāǛǙĆĔƎŶĬğĹġƆǁȳ
ġęƭŚǢǌǂŕƖğĞƄŊƱǆŊõǆęƁȲ ŅǁŴǆ Ąġęā ÿöȟ" Ņƭùŗ ŉŚƌ
ƄćƙĖȶƆƢāǛƉǆǉŶǧƙǙĉĚȳ
Ð ƶŊù ŊǆŶ ǆƢïŊȳ  ƉğĞ ƉƄ ƄŊƳ Ǣǌǆ ƆŶŘǆ ęƆǆśŶ ŕėŶ
ĉƛŶǄŖŅƭùŗŉŚƌƆŗƧğŵƌŊ
ŴŖ Ǝùŕ ĩćǦôŘŚ ǆĄęȓȳ ŉŚ űǆĕƥ" űƳ āǛ Śÿġŋ Ʊúƙ ŴŊ
ȣęǋ ǎć ƄŊ ƎŶǋ ŕƖğĞ ƏǆŲ Ŷņęĉĉ÷ġƶŊùÿğŊÍƉŊƖĄǆ ƆŚñŅƌƄġŘŚĜąŴŚǡǆĕƉĉ
Ǝùŕ ĩćǦôŘŚ ǆĄęȓȳ ŅƳ ƉƄ ŚęƆǇ" ƶŊõ ƄǡǉġŚŶ ƯŖŊűŚ Ʊú ġôƶűǡęƌų Ưǎùƌ ÿŶŗ ĜąŶ
ƆƷĉ ĩćǦôŘŚÍƳƄśĉ ŕƖğĞ ƶÿŖŶ āśŘŚ ƎŚĉùġ ƎŚǦǉǎ ƆǄȳ ÿǉ Ƣęþ ƆŶŕÿöȟ ŊǦƵ
ƉǆȞôǶ ŶÿǌĕŶ ŶŊĔŚ ÿǌĕŶ ƃƙȳ ƆƳ ƎŚǡŊę ǎć ĄȓŴƯŚŶ ĉā÷ȣǢǌǆƌƉǆƯȎƢƌŕǫǁȳ
ƄćƙĖȶŴǆĉŶŘǆƧğŵǎƄ"

 k

ƄćƙĖȶ ðúƧȲ ŴŊ ƄǡùǦúŚ ƃôƆǁƄĜ÷ĞôǇȳĄęƭƉĉƱǆāôȣ
ĉƛĖ ŊŕøȤŶ ǉƤùƌ Ƅôƙȳ ĄŶ ǁôŶÿöȟȳġƬņƎĄȓƆƶűŅĚǎć
ƎŊùȲƌŅǆƉŚǎƧùƄúƙ"
Ɖĉŗ Ŷņę āȓŷŚ Ɔǂȳ ĄęƭŚ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ ġňñŖ ƆŅïùȳ ƌŊ ǎāĖĄęƭŴŴǆƄǍŘŕǆĄȐƂų
ÿƧĞ Ɖŕć ïǆƏŘ Ɔǁ ƶǎƧù Ƅú Ŋĉňù ŶƄġŘŚ  ĄƭùŚŘŚ
ĉğǆęƎŊƄǆȞȎĄŚŶȳ
ƱôƗȳ

ƄćƙĖȶ
ǎāĖƂÍƖ
ęƎŊ
ƄćƙĖȶ ȓņľ ġňñŖȲ ƆŶŘǆ
ȞȐĉƊĉÍǏƄǆȞȎĉƊĉŶȳ
ƎƆƱƱƌ"
ǉ÷ǃĉƛĖȶŊĄĜĔŖĄęƭƎŶĲȓę
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ ƄŶŘ Ŷƭǆ Ȏǡĉ
ƉúŴġǎėŉŘÏǫùŴŕćïĖŚƏôǞ
ƄǤǸąų Ƅúȳ ŶȎǡĄǆ ĄȣŚþ
ƎƖƧŶ ƶƛƆù ĉƛĖ ƆŶŕïŊƊĉų ġôƶƜűŚȲ Ŵǆ āȓŷŚ ĄƭùŘŚ
ƆŶŕűƧü  ĄƭùŘŚ ƆǁŶȳ
ƃôƆǁƶǎƧùƱôƗȳ
ŊǎāĖƂŴŊŚĉñęŘƉŕȡŶƥƃƙȲ
ƄćƙĖȶ ĉƛĖ ĉïŊ ġėāŴ Ɔǂȳ
ÐƃôąųűǆĚĉƆǇĉȳŅįŶƎùŕ
ƆŶŘǆȎǡĉƉĉƱǤǶĄƌȲƄƌȣôųÍĊȲ
ôǆŗǻėāƃŴŊÿǉȎųāŴȳŴǆ
ŶƱúų ĊǄ ƶĉùƉŚ ƆŶŕƏǆŲ
ŚĉñęŗĄƭùŕǆƄƘõŊĉňùǎć
ƎĉùĜùƌ Ɔǁȳ ƆŶŕƱǆƏǆŲ ǎć
ÿǋǤŚųŴŊŚĉñęŘƆǄƉǆǌȳƄű
ƌùƆĊǄƱôƨĉĄğęāŕǆġôƱôƣ
ƉƄŴŊġęüǆƉǆǉȳƆŗƴŶŘűƤā
ŴŊƇĉƉėƛŅƌƆǁȳ
ƆŶǎǂāǛƎÿġŋƉôƗƕúĉƆǇĉ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ āėǆÍƳ ÿƢǆȳ Ƅű ŕĄğǸĔąôǆȳ ŶĄęƭŕǆ ǎć
ŶÿŶŗ ŚƜűƌ ƆǄ ƃúĉ ŉŕĜŊ ƉǆĔƄƛƥŶ ǎïǄ ƉǆǡŅęƊŶ ƌŊ
ƱćȓƂôǆ ǫù ĜŊ ıǎĆ ƄġŘŚ ƶŕĄęƭŴõ ǦƵ ǎāĖ ÿǉ ƭĄŚ
Ǝùŕ ƭĄŘŚ ŕĄęƯǁȳ ƎğŊ āǛ ƆǁŊïŶǉŅŚƄŊĄŶǡǋĔƘŅǄȳƥ÷
ǦŶ ƄǆƢôǎŴŶȳ ĉƟŶ ƆƆƆ  ƎĔĉŗ Ɖĉ ƱǁƯĔȟŶ ĩƫ ƌŊ ƏôǞ
ŊƖĄǆÍƉƎŶƢùǎƢǉǆ
ŶǡƶƇĉ ŚƄŖ ĉŶňėŶ űǣėŚųȳ
ƄćƙĖȶ ġňñŖȲ ĄǙĄęŘ ęǦƆ Ņŗ ŕĜƋćś ƶűŅĔŚ ŋęğ ǎć
ƆĊ ŅùȲ ŊǎāĖƂ ƱǤǶĄƌ ĩǦę ƄĆűǄȳ ŶǡƶƇĉ ǎć Ŋÿǉ ƍǎŴȲ
Ƅƌȣôųȳ
ȓņľ ǎėę ŕĹĖņ ĄǉĬĞÍƧŶ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ Ɖĉŗ ƶűǡęƊƙ Ƅű ŅǆŶŴ ŕȞùǂùŴȳ ƆŶŕƜű ƆŘ Ŵǆ
ƄĹǋĄ ƱǆȞùǹ ŊŉŕĜŊ ƶĄȎŚ ıǎĉ ĉƛŶǄŚ ÏŴǆ ƄǍŘŕǆÐ
ǫù Ɔǁ ŕĄęƯǁȳ ŊĄĜĔŖ ĉġ ƆŚŊùġôƶĄȎŚęƎŊƄǆȞȎĉŴŶȳ
ǉĬŶġŚǇ ƶűŅĔų ƶĉǎŴ ŚýŚ ŶȓňþŖ Ƅű ŴŊ ƶĜęÿõ ŋŘ
ǻėāƱǆƏűġŊȣȏĉÍƧŶƄǆűŅĔŶȳ ĄŘāŚ ƎƖǆǎ ġôƶűŅĔųȲ ĉğǆ
Ƅĉ÷ƛ ǎƄ ƄǆȞĹǏŶÍĉŅę Ƅűġ ƎŚƉǆǎ ÿŗŕǄȳ Ʊôƥ ƊűŘŚ
ƎĉŶƊġǆÿġŊġôƶűŅęƊǎùǁŕǆ ĉġȎȞȞƎŚĄȓƆĉƟŴÿŇėŚų
ĉġ ïǆćŷŘƤ ŚĉñęŚŶ ĉęĉęŶ ŕȡųŴȳ Ƅű ŊƢǡűǆ řøȤŶ ƌŊ
Ɔǂ űǆĕȳ ƆŶŕŅƳ ƆŶŕŅŗ ǦŶ Ɔŗ ĉǎƥù ƭǋ ƄǆƧƭùÍĉŅę āėǆ
ƌŊ ĉňù ÿöȡ ǦŶ ƎŚĄȓƄų
ĄǉŊƄǆĬȎôŶȳ
ƄćƙĖȶ ƆĊ Ɔƴ ƎŚƏűų ƃùƌ ƄǆƉƄôŚŶȳ ǎāĖ Ǝùŕ ğĉŶŘŚ
ƶŕĄęƭƙǄ ǫù ƄŶġŕǆŗ ƆŶŘǆ ƆŶŕǉƢùƊ ǎć ÿćŕǆ ƯĔȣŗ
ŕƢǋƂ ŴŊ ƏôǞ Ɖĉ ƶŕĄùĜŚ
ƆǄŅǋ÷Śƌȳ
ÿŇĔŴųȳ Ƅű ƉƄ ǎÿŶ ƃô ƄĄŚ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ ıǎĆ ĉĉęƭƧŴ
ġęüǆ ǻėā ƎǡŊę Ȏųüȳ ŕøȤŶ
ƎŶ÷ôƃùŴŶƶŕƢĜűǦƵŕėƘŊŴ
ǉƤô ƆƧŶ ƶľŅôų ƄǆĔƖŊƊŶȳ
ŵęŴȳĩƫĬǌĄǆŗƶÿŕŚƊƥāśȲ
ıǎĆĜąŶƄŇõǦŶĄęƭŕǆ
ƆŗƶāĜŊƶűŅĔĄęƭŊȣŘƥǎǂ
ňƯ÷ ŴŊ ŋŘ ġęüǆ ĄȐƄŚųȳ Ƅű
Ƣǆġ ǎøŚ ġǎęƄ ƆŚŊù ƆǄȳ
ǎć úĉġ ÿǌĔǆ ǡǆĔ Ƨ÷ǉǆ
Ŷğ ǦŶ ƄŊ ƎŶǋ ĄùĞ ŕǡĉǸ÷
ƎÿĭȣƆǁǦǋŊƶŊùŕġȡÿŶǧȡǆ
ƆǄȲŶġƙƆĉŅęȞŗƙųǋƙġƢǆġ
ƃô ŕĹŇôǄȳ ƶǎô ƄĬňŊ÷ ƆƧŶ
ŕǡǋǎƌ ƶŊù Ɔǂ" Ƅű ƉƄ ŅƳ
ǡǆĔ÷ȳ ƶŕÿǧĜŚ ǦŶ ƄǆŚĄġùŶ
āǛ ŶȞôć ƭǆűǆ ƶęƆǁƋ ƱôƗÍƓ
űǆėȳ ǡȑ Ɔĝę Ɔǂ űǆĕȳ űŗ ŋŘ
ŚȣŕƤ ƃƘ ƃôǄȳ ƄġƬň ǦŶ ŶğȲ
ġęüǆÍƧŶ ŊƯŖŊ Əôôśȳ Ƅű ƉƄ
ÿǌęŴ ƄŅǆ ƎƉƧŶ Ɔǂ ĄǉŊƌ
Ņŗ ƱǻĔƛƨ ïŊŗ ŕŕňŇƭ Ŷÿǌę
Ŋĉňù āŚś ƄġƬňŚôǆȳ Ƅű ƉƄ
ƆŶŕÿĜŅŚ ƃô ƊűŘŚ ġęüǆ
ƆƳÍƓ Ƅĉ÷ƛ ƄŊ ƶȞĹǏ ƃŴ
ŊǉĮľ ǡôȓƊ÷ȳ ĩƫ ĉĤŚ ĉġ
ƎŶǡŊĚ Ŋĉňù ĄöĜ÷ȳ ƆƳ ǉġ
Əű ƶŕȎùƄ ƏǆŲ ġôƶŕĜĄƭų
ƱǆŅ÷ Ǧǋ ƏǆŲÍ ÏƆĊ ŶƘǎÍǏÐ
ȣƗġƎŊ÷ƃôćǆƄƧƯǁƄƆǤė
ƃ÷űŗŶĜƭŘŚƎȎŶāƶŊùƶűŅĔ
ÿȎŊƊƥ ǉġ Ɖĉ ƶŅ÷ÍƧŶ űǣėŚų
ĄǉŅǆ Ĝǆė ÿŶŗ ƉǆȞôǻƊ÷
ĉǎįġ ƏǆŲȳ ĩƫÍƧŶȲ ǉƘĄ Ɔǁ
ŕȞ÷öŴȳŊǎāĖÍƴĜƭŚÍƳƄŅǆŶŴ
ƱôƗȳƌŅǆŴŅǆǎǁĄȐƁƱôƗ"
ƉǆŕėƖŊŴ ƉǁƯôùŴ Ɔǂ ĄęƭŴ
ƄǆŚÿġŅôǆŶ ǋƙȲȲÐ Ŋĉňù ĉğǆ
ƄŚǂȳ
ęƎŊƉǆȞȎĄŚÿǉĔŚȳŶǦòŕĞƄ
ƄćƙĖȶ ƌŊŘ ȣȑĄ ƆŗƄ ǎćÿǉŴǆŉŚȣęǋƧğŵƶÿƱ
ƶŕǡŶƱŊƌǇűǡęűǆĕÍǏ"
ƢĔĹŚïŅŚųȳ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ āǛ ƶęǎƄų űǡę
ƄćƙĖȶ ƆŶŘǆ ƶǡùȓ ƢĔĹŚ
Ƅúȳ ƆŶŕĩƫ ǦŶȲ ŊıŶƯŴ ǡô ǎƄ"ĄȎƥƯŘǎǂ"
ġėā űǆĕƥ ćôŚ Ɔǂ ƃôȲ ȣȏĉ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ ƆŶŘǆ ĄȎƥƯŘ
āćľ ƄǆÿĜŊƊŶȳ ǎÿę ƉƄ
ǦƵƙŊƶǦňƆĉǻįĉŶƉǎùǁƌƆǂȳ
ǉ÷ǃ ĉƛĖȶ ÿıƙȲ āǛ āǛ
ǎƄ Ƨğŵ ƶŊù ȓýȣŶ ćāŕĉ ƶĉùƉŚƧğŵǁāùȟȳŴŊƶĉùƉś
ġôƱǆŚȞùǶųȣľĖƎñùƥƄǆƎƆùŶ
ƎǫǁƆǁȳŶƶïŊƌųĉƛĖǦŶǉǣĄ
ŉŚ
ȣęǋ
ĬĖŋĉ
ǎć
ǁĄƶǦŊƨȳ
ǉ÷ǃ
ĉƛĖȶ
ƄŶŘ
ǻėā
ŅǁŶ
ŉŚ ȣęǎŶ ƱôƨÍĉŅęȳ ƄŶŘ
ƆǂȳǎāĖĄęƭŴŶôćĄǎŶƖƧŶ
ƆƳƉƄƎğŊŊāǤƤƄǡňŊƱǆȞĔĜ Ɖĉ ƶǞĉĚ ÿŊĔųÍĉŅę ƭľĄǆ ƁĄġǦŶȳǁĹŶǁôǆ
ŴŕǆÍƏȳ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.56

ዝለሓዄ ሓበሬታ ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ተስፋኣለም ገብረዮሃንስ (ኲባ)

ቦልትን ሞያዊ ተጻዋታይ
ኩዕሶ እግሪ ናይ ምዃን
ፈተነኡን
በዓል ሸሞንተ ወርቂ መዳልያ ኦሊምፒክ
ኡስያን ቦልት ምስ ኣውስትራልያዊት ክለብ
ሰንትራል ኮስት ማሪነርስ ከካይዶ ዝጸንሐ ናይ
ፈተነ ልምምድ ኩዕሶ እግሪ ኣብቂዑ’ሎ። ክለብ
ማሪነርስ ብቕድሚ ትማሊ ዓርቢ 2 ሕዳር ኣብ
ዝፈነወቶ ዜና ምስ ወዲ 32 ዓመት ቦትል ከም
ዝተፈላለየት ኣፍሊጣ። ኡስየን ቦልት ምስታ
ክለብ ኣብ ዝጸንሓሉ ናይ ፈተነ እዋን ኣብ
ክልተ ግጥማት ን95 ደቓይቕ ተሰሊፉ ምጽዋቱ
ክፍልጠ ተኻኢሉ ኣሎ። እተን ዝተስለፈለን
ኣንጻር ድኽም ዝበላ መጋጥምቲ ምንባረን
ዝጠቀሰ ሓበሬታ እታ ክለብ፡ ቦልት ክልተ
ሸቶታት ኣመዝጊቡ።
እታ ክለብ ቦልትን ሪኪ ሲምስ ዝተባህለ
ወኪሉን ገለ ንግዳዊ ውዕላት ክረኽቡ ከም
ዝፈተኑሞ ከም ዘይሰለጦም መርበብ ሓበሬታ
ኢኤስፒኤን የረድእ። ብገለ ናይ ምውዕዋዕ
ትካላት ቦልት ኣብታ ክለብ ብቐዋምነት እንተደኣ
ተሰሊፉ 150,000 ዶላር ክኸፍላ ከም ዝኽእላ
ዝቐረበ ንድፊ በቲ ሰለስተ ሚልዮን ዶላር ክረክብ
ተተስፍዩ ዝነበረ ቦልት ተቐባልነት ኣይረኸበን።

“ ምስ ክለብና ኣጸቢቑ እዩ ተወሃሂዱ። ከም
ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝከኣሎ ፈቲኑ እዩ”
ወናኒ ክለብ ማሪነርስ ቻርለስ ዎርዝ ብዛዕባ ቦልት
ዝተዛረቦ እዩ።
“ ንወነንቲ ክለብ ማሪነርስ ንኣካየድታ፡
ኣባላታ፡ ተጻወትቲን ደገፍታን ስለቲ ኣብታ
ክለብ ኣብ ዝጸናሕኩለን ግዜያት ጽቡቕ
ንኽስመዓኒ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ብልቢ የመስግን፡
” ቅላት ኡስየን ቦልት ድሕሪ ምስንባት ካብ
ክለብ ማሪነርስ እዩ።
ክቱር ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ
ዝቐልጠፈ ሰብ ዓለምና ቦልት ካብ ኣትለቲክስ
ዓለም ኣብ 2017’ዩ ስፓይኩ (መወዳደሪ ጫማ
ኣትለቲክስ) ሰቒሉ። እዚ ደጋፊ እንግሊዛዊት
ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምዃኑ ዝንገረሉ
ጀማይካዊ ኣቐዲሙ ምስ ክለባት ቦርስያ
ዶርትመንድ፡ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማመሎዲ
ሳንዶውንስ ከምኡ ድማ ኖርዌጃዊት ክለብ
ስትሮምስጎደስት ሞያዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ
ንምዃን ናይ ፈተነ ግዜ ከም ዘሕለፈ መርበብ
ሓበሬታ ደይሊ መይል ይገልጽ።

መርበብ ሓበሬታ ቢቢስ ትማሊ ቀዳም ካብ
ዝዘርገሖ ሓበሬታ ዝተጸምቆ እዩ። እዚ ሓበሬታ
እዚ ጋዜጣ ደር ስፒገል ካብ መስራቲ ላሕኲ
ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ ዝገለጸቶ ብናይ ብርዒ
ስሙ ጆን ተባሂሉ ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ከም
ዝረኸበቶ ጠቒሳ ኣላ። ዝኸበርኩም ኣንበብቲ
ነዚ ሓበሬታ ሮይተርስ፡ ሳንደይ ታይምስን ኤል
ሙንዶ ዝተባህለት ጋዜጣ ስጳኛ ብሓባር ከም
ዝተመልከታኦ ድማ ቢቢሲ ትገልጽ።
ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ብዛዕባ ተኽእሎ
ምምስራት ሱፐር ሊግ ክለባት ኤውሮጳ
ዘኽእል ‘ምስጢራዊ’ ዝተባህለ ርክብ ከም
ዘካየዳ ቢቢሲ ደር ስፒገል ንዝተባህለታ ጋዜጣ
ጀርመን ብምጥቃስ ሓቢራ። እታ ጋዜጣ ከም
ዝጠቐሰቶ ዝለሓዄ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ፡
እቲ ዝተጠቕሰ ሓድሽ ሊግ ካብ ዓመተ 2021
ኣትሒዙ ክጅምር ምዃኑ ትገልጽ። እዚ ክኸውን
እንተኾይኑ ድማ ክለባት ንሃገራዊ ሊጋተንን
ሃገራውያን ፈደረሽናተንን ክጥንጥናኦ ክገደዳ
ምዃነን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረዲኡ።
ጋዜጣ ደር ስፒገል ብተወሳኺ ኣብቲ ዝለሓዄ
ምዃኑ ዝገለጸቶ ሰነድ፡ ክለባት ማንቸስተር
ሲቲን ፓሪስ ሰይንት ጀርመይንን ብምእትእታዊ
ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ንሕጊ እሩም
ዕድጊ ተጻወትቲ ከኽብራ ዘይምዃነን ዝገልጽ
ሓበሬታ ከም ዝርከቦ ኣፍሊጣ። ሻምፕዮን ክለባት
እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ “ ብዛዕባ ዝተሰርቀ
ወይ ዝተሰርሰረ” ኢላ ንዝገለጸቶ ሓበሬታ ዝኾነ
ርእስይቶ ከም ዘይትህበሉ ኣፍሊጣ።
ጋዜጣ ደር ስፒገል ምንጪ ሓበሬታኣ
ጆን ዝተባህለ ኮይኑ ንሱ ይኹን ካልኦት
መተሓባብርቱ ሰርሰርቲ ሓበሬታ ከም ዝኾኑ
ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ ዝተጠቕሰ ውልቀ ሰብ፡ “
ንሕና ኣዝዩ እሙን ምንጪ እዩ ዘለና። መርበብና
ብርክት ዝበለ ሓበሬታ እዩ ዝምግበና” ክብል
ንጋዜጣ ደር ስፒገል ገሊጹ ይብል ሓበሬታ
ቢቢሲ።
ብዛዕባ ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ
ደር ስፒገል ከም ዝገለጸቶ ይብል ሓበሬታ
ቢቢሲ፣ ክለብ ሪያል ማድሪድ ን ኤሲ ሚላን፡
ኣርሰናል፡ ባርሰሎና፡ ባየር ሙኒኽ፡ ጁቬንቱስን
ማንቸስተር ዩናይትድ ኣተሓባቢራ፡ ብደገፍ
ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ብዛዕባ ተኽእሎ
ምምስራት ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ትሰርሓ ኣላ።
ከም ኣካል እቲ መደባት ከኣ እተን ዝተጠቕሳ
ክለባት “ ኣብ ምርጫ ምውጻእ ካብ ሃገራዊ
ሊጋትን ከምኡ ድማ ጠቕሊላ ካብ ሃገራውያን
ፈደረሽናትን ምስንባትን” ብዛዕባ ዝብሉ ጉዳያት
ይመያየጣ ኣለዋ። ዓባይ ጀርመናዊ ትክለብ ባየር

“ንወኒ ሓድሽ ወለዶ ኣትለታት ደቂ ኣንስትዮ
ዝቐትል ውሳነ’ዩ” ካስተር ሰመንያ
ኣብዚ ቅንያት ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ
ዝካየድ ዓለማዊ ውድድር 800 ሜትሮ ደቂ
ኣንስትዮ ንምስታፍ ዘኽእላ መጻረይ ሓሊፋ
እያ - ካስተር ሰመንያ። እንተኾነ፡ እታ ኮኾብ
ጓል ኣንስተይቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኣትለት፡
ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ባሕቲ ሕዳር 2018
ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ውሳነ ዓለማዊ
ቤት ፍርዲ ስፖርት (CAS) ኣብቲ ውድድር
ኣይክትሳተፍን እያ።
ማሕበር ፈደረሽናት ኣትለቲክስ ዓለም
ማለት ያፍ ዝያዳ ዓቐን ቴስተስትሮን ዘለወን
ደቂ ኣንስትዮ ከይወዳደራ ዝእግድ ሕድሽ
ሕጊ ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ግብሪ ክውዕል
ጀሚሩ ኣሎ። ነቲ ብያፍ ዝረቐቐ ሕጊ እታ
ብተፈጥሮኣዊ ትዕድልታ ግዳይ ዝኾነት
ካስተር ሰመንያ ንልዕሊ ሓሙሽተ ኣዋርሕ
ክትቃወሞ ከም ዝጸንሐት ድማ ይፍለጥ። ከም
መቐጸልታ ተቓውሞኣ ከኣ ብደገፍ ፈደረሽን
ኣትለቲክስ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ጉዳይ ናብ
ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ስፖርት ኣብጸሓቶ።
ይኹን እምበር፡ ኣብ መወዳእታ እቲ ቤት
ፍርዲ፡ ብማሕበር ፈደረሽናት ኣትለቲክስ
ዓለም -ያፍ ንዝረቐቐ ሕጊ እዩ ኣጽዲቑ።
ኣትለት ካስተር ሰመንያ ዝያዳ ቴስተስትሮን
ንዝተዓደላ ደቂ ኣንስትዮ ኣትለታት ዝምልከት

ዝወጸ ሓድሽ ሕጊ ዘለዋ ተቓውሞ ገሊጻ። ንሳ፡
“ንወኒ ሓድሽ ወለዶ ኣትለታት ደቂ ኣንስትዮ
ዝቐትል ውሳነ እዩ፡” ብምባል እያ ተቓውሞኣ
ኣስሚዓ።
እቲ ዝጸደቐ ሓድሽ ሕጊ፡ ናይ ተባዕታይን
ኣንስታይን ባህሪ ዘለወን ከም ካስተር ሰመንያ
ዝኣመሰላ ኣትለታት ክወዳደራ እንተደአ
ኮይነን፡ ብኬሚካላዊ ኣገባብ ዓቐን ንባህሪ ወዲ
ተባዕታይ ዚዕቅብ ሆርሞነን ከጉድላ ኣለወን
ይብል።
በዓልቲ ድርብ ሻምፕዮን ውድድር 800
ሜትሮ ኦሊምፒክ (2012 ፣2016) ከምኡ’ውን
ሰለስተ ግዜ ሻምፕዮን ዓለም (2009፣ 2011፣

2017) ዝኾነት ካስተር ሰመንያ፡ እታ ቀንዲ
በዚ ሓድሽ ሕጊ እትጉዳእ ውርይቲ ኣትለት
እያ። “እዚ ጉዳይ ብዛዕባይ ኣይኮነን። ኣነ ኣብ
ሂወተይ ክበጽሖ ዝደሊ ኩሉ ጨቢጠዮ እየ ሻምፕዮን ዓለም፣ ሻምፕዮን ኣፍሪቃን ካልእ
ውድድራትን እየ፡” ብምባል እያ ንምንታይ
ነቲ ዝወጸ ሓድሽ ሕጊ ከም እትቃወሞ ምስ
ተሓተት መሊሳ። ሰመንያ፡ “ ነዚ ነገር ከም
ዘለዎ እንተገዲፈዮ መጻእቲ ወለዶታትከ
እንታይ ይኹና? ብዛዕባ እተን ክጎያ ዝደልያ
ምናልባት ኣብ ከም ናተይ ኩነታት ዝህልዋ
ህጻናትን ቆልዑንከ? ዝምልከቶ ገለ ክገብር
ኣለዎ፡” ብምባል ዕላማ ተቓውሞኣ ትገልጽ።

ሙኒኽ ብዛዕባ ተኽእሎ ምውጻእ ካብ ቡንደስ
ሊጋ መጽናዕቲ ተካይድ ምህላዋ ይግለጽ። እዚ
ከኣ 16 መዛኑኣ ክለባት ዝጽምበረኦ ምምስራት
ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ንምቅልጣፍ ምዃኑ
ይፍለጥ።
እቲ ሓድሽ ውድድር ን11 “መስረትቲ”
ተባሂለን ዝጽውዓ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ
ምስ ሓሙሽተ “ቀዳሞት ኣጋይሽ” ዝብል
ስያመ ዝተዋህበን ከጠቓልል እዩ። እተን ድሮ
መስረትቲ ተባሂለን ኣቐዲመን ተጠቒሰን ዘለዋ
ንቸልሲ፡ ሊቨርፑል፡ ማንቸሰተር ሲትን ፓሪስ
ሰይንት ጀርመይንን ሓዊስካ ናብ ታሕተዋይ
ደረጃ ናይ ዘይምምላስ ውሕሰነት ዘለወን
ንዕስራ ዓመታት ዝጸንሕ ውሕስነት ኣባልነት
ዘለወን ክኾና እየን።
ደር ስፒገል ከም ዝገለጸቶ እተን ሓሙሽተ
“ ቀዳሞት ኣጋይሽ” ዝተሰምያ ብመሰረት እቲ
ዝጸለቖ ሰነድ ክለባት ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ቦርስያ
ዶርትመንድ፡ ኢንተር ሚላን፡ ማርሰይን ሮማን
እየን።
ይኹን ኣምበር፡ መግለጺ ባየር ሙኒኽ
“ብዛዕባ እዚ ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ዝበሃል ዘሎ
ንፈልጦ የብልናን። ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ
ንኸምዚ ዝተጠቕሰ ጉዳይ ዝገልጽ ዝርርብ
ኣይተሳተፍናን” ይብል። ማንቸስተር ዩናይትድ
ዝኾነ ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቖጢባ ኣላ።
ወላ’ውን ኣርሰናል፡ ኤሲ ሚላን፡ ጁቬንቱስን
ሪያል ማድሪድን ንወከልቲ ቢቢሲ ዝሃበኦ ነዚ
ጉዳይ ዝገልጽ መብርሂ የለን።
ኢንፋንቲኖ ብኸመይ ኣብ ጉዳይ ኣሩም
ምስግጋር ስሙ ተጠቒሱ?
ማንቸስተር ሲቲ ብሸኽ መንሱር ቢን
ዛይድ ኣል ናህያን - ኣቡ ዳቢ ዩናይትድ
ግሩፕ እያ ትውነን። ፒኤስጂ ከኣ ብስፖርት

መደብ ጸወታ
ሎሚ ሰንበት
ፕሪመር ሊግ
• ማን.ሲቲ ምስ ሳውዝሃምፕተን
ሰዓት 6፡00
• ቸልሲ ምስ ክሪስታል ፓላሳስ ሰዓት 7፡00
ላ ሊጋ
• ኣይባር ምስ ኣላቨስ ሰዓት 2:00
• ቪያሪያል ምስ ለቫንተ ሰዓት 6:15
• ሁየስካ ምስ ገታፈ ሰዓት 8:30
• ሪያል ሶሴዳድ ምስ ሰቪያ ሰዓት 8:30
• ሪ. በቲስ ምስ ሰልታቪጎ ሰዓት 10:45
ሰሪ ኣ
ላዝዮ ምስ ስፓል ሰዓት 2፡30
ሳምፕዶርያ ምስ ቶሪኖ ሰዓት 5፡00
ክየቮ ምስ ሳሱኦሎ ሰዓት 5፡00
ፓርማ ምስ ፍሮሲኖን ሰዓት 5፡00
ቦሎኛ ምስ ኣታላንታ ሰዓት 8፡00
ኡዲነዘ ምስ ሚላን ሰዓት 10፡30

ጽባሕ ሰኑይ

ፕሪመር ሊግ
ሀደርስፊልድ ምስ ፉልሃም ሰዓት 11፡00
ላ ሊጋ
ኢስጳኞል ምስ ኣት.ቢልባኦ ሰዓት 11:00

ኢንቨስትመንት ቐጠር ትውነን።
ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ደር ስፒገል፡
እተን ክለባት መታን ንሕጊ እሩም ምስግጋር
መታን ክበጽሐኦን ነቲ ሕጊ ጥሒስክን ካብ
ዝብል መቕጻዕቲ ንምህዳምን ንዝኣትወኦ ናይ
ምውዕዋዕ ስምምዓት ብዕጽፊ ከም ዘዛይደኦን
ብኡ ከካሓሕሰኦ ከም ዝፍትናን ትገልጽ።
ኣብቲ ዝለሓዄ ሰነድ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ
ኢንፋንቲኖ እተን ክለባት ኣብ 2014 ብጉዳይ
ዘይእሩም ምስግጋር ኣብ ዝቐረበለን ክሲ
ልኡም መቕጻዕቲ ከም ዝብየነለን ብምግባር
ከም ዝተሓጋገዘን ይሕብር። ኢንፋንቲኖ
ኣብቲ እዋን’ቲ ዋና ጸሓፊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ
ኤውሮጳ ኣዩ ዝነበረ። ማን.ሲቲን ፒኤስጂን ነፍሲ
ወከፈን 49 ሚልዮን ፓውንድ ከምኡ ድማ 32
ሚልዮን ፓውንድ ካብቲ ዝተወንዘፈ ምዃኑ
ዝንገረሉ ከም ዝኸፈላ ተረጋጊጹ። ፒኤስጂ ነዚ
ኣመልኪታ ኣብ ዘውጸኣቶ መግለጺ “ ድሕሪ
ምትእትታው ሕጊ እሩም ምስግጋር ፒኤስጂ
ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ ኦዲት ዝገብራን ኣብ
ታሪኽ ዝጸፈፈትን ክለብ” ዝብል ይርከቦ።
ኣብ 2016 ኢንፋንቲኖ ፕረዚደን ፊፋ
ኮይኑ ዝተመርጸ ኢንፋንቲኖ፡ ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኣብ ሓፈሻዊ
ጉዳይ መብርሂ ሂቡ። ንሱ፡ “ስርሐይ ዘተታት፡
ዝርርባት ምክያድ ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ
ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ምስ ዝተፈላለዩ ወገና
ሓሳባት የልዕል ሰነዳት ክለዋወጥ ዝድርኽ እዩ።
እንተዘየለ ናብ ወላሓደ ከይከድካ ማለተይ ኣብ
ቤት ጽሕፈት ጥራይ ተዓጺኻ ምስ ወላ ሓደ
ከይተዛረብካ ኮፍ ትብል እንተኾንካ ተፍርዮ ነገር
የለን። ብኸመይ እየ ስርሐይ ከሰላስል? ግሉጽን
ሞያዊን ብዝኾነ ኣገባብ ንረብሓታት ኩዕሶ
እግሪ ክከላኸል እየ ዝፍትን፡” ብምባል ነቲ ዋና
ጸሓፊ ዩዌፋ ኣብ ዝነበረሉ ኣዋን፡ ንክለባት ሲቲን
ፒኤስጂን ዝገበረለን ሓለፋ ክላኸል ተሰሚዑ።
ሕጂኸ ኣብ ፊፋ እንታይ ኮን ክስዕብ’ዩ?

ፓሪስ ሰይንት
ጀርመይን
ክብረወሰን ሰይራ
ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰይንት ጀርመይን፡
58 ዓመት ንዝዕድመኡ ብእንግሊዛዊት
ክለብ ቶተንሃም ተመዝጊቡ ንዝጸንሐ ናይ
ዘይተሰዓርነት ክብረወሰን ክለባት ኤውሮጳ
ሰይራቶ።
እዚ ዝኾነሉ ብቕድሚ ትማሊ ዓርቢ 2
ሕዳር 2018 ኣብ ዝቐጸለ ግጥማት ሊግ (ኣ)
1 ፈረንሳ፡ ፒኤስጂ ኣብ ልዕሊ ሊለ 2ብ1
ብምዕዋታ እዩ።
ቶተንሃም ኣብ ዓመተ ውድድር 1960-61
ክለባት እንግሊዝ፡ ኣብ 11 ተኸታታሊ ግጥማት
ተዓዊታ ነይራ። እዚ ከኣ ኣብ መላእ ኤውሮጳ
ካብ ዝርከቡ ሓሙሽተ ዓበይቲ ሊጋት ዝነውሐ
ጉዕሶ ዓወት ኮይኑ ክብረወሰን ሒዙ ምጽናሑ
ሓበሬታ ቢቢሲ የመልክት። ፒኤስጂ ኣብዚ
ናይ ብቕድሚ ትማሊ ጸወታ ብሸቶታት ኪላን
ምባፐን ነይማርን እያ ተዓዊታ። በዚ ድማ’ያ
ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት 12 ተኸታታሊ
ዓወት ብምምዝጋብ ንክብረወሰን ቶተንሃም
ክትሰብሮ ዝኸኣለት። ፓሪስ ንውድድር ሊግ
1 ፈረንሳ ካልኣይቲ ኮይና ትስዕባ ንዘላ ሊለ
ናይ 11 ነጥቢ ፍልልይ ብምንጻፍ ትቕልሶ
ኣላ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ገርጊስ ፍቓድ

ኒም፡ እንተላይ ብትርኢቱ ኣዝዩ
መሳጢ ኮይኑ፡ ምስ ጊዜ እውን ንነፍሲወከፍ ነባሪ ናይ’ዛ ፕላነትና፡ ኣርባሒ
ኪኸውን ትጽቢት ዝግበረሉ ዓይነት ገረብ
እዩ። እዋናዊ ውጽኢት ስነ-ፍልጠታዊ
መጽናዕትታት ከምዘረጋገጾ፡ ገረብ ኒም
ብቐሊሉ ኪምዝመዝ ዚኽእል ፍርያምን
ኣኽሳብን ውጽኢት ዘለዎ፡ ብሉጽን
ተወዳዳሪ ዘይብሉን ኢዩ።
ብገለ ስነ-ፍልጠተኛታት ተመራመርቲ
ከም እተረጋገጸ፡ እዚ ገረብ’ዚ ንምቍጽጻር
ባልዓት፣ ንምቍጽጻር ወሊድ - ካብ ፍኑው
ብዝሒ ህዝቢ (ሕሱርን ውጽኢታውን
መድሃኒት ንምስራሕ)፡ ናብ ሓዲሽ
መድረኽ ብምስጋር ንሚልዮናት ኣህዛብ
ዓለም ከርብሕ ኢዩ። ፍግረ-መሬትን
ምስፍሕፋሕ ምድረ-በዳነትን ብምክልኻል
እውን፡ መጠን ልዑል ሙቐት ዓለምና
ንምግታእ ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል
ኣይኮነን።
ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ብዛዕባ ጥቕምን
ኣበርክቶን ገረብ ኒም፡ ካብ ድሩትን
መጠናውን ኣፍልጦ ንላዕሊ ዚኸይድ
ዕቱብ ኣተሓሕዛ ኣይተገብረን። እቲ
ዚቐርብ ጸብጻባትን ሓበሬታታትን ንቀንዲ
ክኢላታት ዘይኮነስ፡ እቲ ኣተኵሮ ሓፈሻዊ
ኮይኑ - ንከም ናይ መጽናዕትን ዳህሳስን
ዳይረክተራት፣ ንተመሃሮ ዩኒቨርሲቲን
ወለንታውያን ማሕበራትን ዚቐንዐ ኢዩ።
ሓምላይን ገረብ ልምዓትን ስለዝኾነ
ግዳ፡ ብኩሉ መለክዒታት ብዙሕነት
ጥቕምታቱ ኣብ ግምት ብምእታው፡
ብፍላይ ኣብ ትሮፒካዊ (ሃሩር ዝዓብለሎ
ኵነታት ኣየር) ዘለዎ ከባቢታት ዓለም፡
ዕቱብ ኣቓልቦ ኪግበረሉ፣ ኣብ ቀዳምነታት
ኪስራዕ ግቡእን መድረኻውን ኢዩ።
መበቆል ኒም ኣብ ሓውሲ ኣህጉር
ህንድን ሃገረ በርማን እኳ እንተኾነ፡ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ ብፍላይ ኣብ ኩለን ትሮፒካዊ
ክሊማ ዚጸልወን ሃገራት ኤስያ፣ ኣፍሪቃን
ላቲን ኣመሪካን በብዓመቱ ብሚልዮናት
እናተራበሐ ይለምዕ ኣሎ። ኣብ ጐደናታትን
ከባቢታት ዕዳጋታትን ሃገረ ህንዲ ጥራይ፡
ንኣገልግሎት ጽላልን ንምምዕራግ ከተማን
ዓሰርተታት ሚልዮናት ኣግራብ ኒም
ተተኺሉ ኣሎ። እቲ ኣግራብ ብቐሊሉ
ዚበቍልን ዚራባሕን ብምዃኑ፡ ካብ
ኣህጉር ኤስያ ሰጊሩ ናብ ምዕራብ
ኣፍሪቃ ብቐሊሉን ብብዝሕን ተኣታትዩ።
ምናልባት ኒም ከም ገረብ ንኣገልግሎት
ጽላልን መድሃኒትን ጥራይ ከም ዚጠቅም
ሓሲቦምዎ ነይሮም ኪኾኑ ይኽእሉ።
ይኹን’ምበር ኣብቲ ህዝቢ ብጻዕቂ
ዚሰፈሮ ኵጀታት ርእሰ-ከተማ ሃገረ ጋና
ዝኾነት ኣክራ ከም ቀንዲ ምንጪ ጸዓት
ኮይኑ ከገልግል እንከሎ፣ ካብ ሶማልያ
ክሳብ ማውሪታንያ ኣብ ዘለዋ ሃገራት
ትሕተ ሰሃራ ከኣ ነቲ ብናህሪ ንደቡብ
ገጹ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ምድረ-በዳ ሰሃራ
ንምግታእ፡ ውጽኢቱ ግብራዊን ኣተባባዕን
ስለዝኾነ፡ እቲ ቀንዲ ምርጫ ኮይኑ ኣሎ።
ኣብዚ ክፍለ-ዘመን’ዚ ዝርጋሐ ኒም
ብደረጃ ዓለም ኣዝዩ ሰፊሑ ይርከብ።
ንኣብነት ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ሓደ ስዑዳዊ
ገባሪ ሰናይ በዓል ጸጋ፣ ኣብ መካ ከባቢ
ኵጀታት ዓረፋት (ብኣመንቲ ምስልምና
ከም ቅዱስ ቦታ ዚንገድ)፡ ነቶም ዓመታዊ
ንሕጃ ዚመጹ ልዕሊ ክልተ ሚልዮን
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መበል 28 ዓመት ቁ.56
ዚግመቱ ነጋዶ፡ መጽለሊ ዚኸውን፡ ልዕሊ
50 ሽሕ ኣግራብ ኒም ተኺሉ ዚነኣድ
ኣገልግሎት የበርክት ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ
እዋን ከኣ፡ ኣብ ሃገራት ካሪብያን ተኣታትዩ፣
ኣብ ንጥፈታት ዳግመ-ምግራብን ምስሳን
ጫካታትን ልምዓትን ኣብ ብዙሓት
ሃገራት፡ ርኡይን ዚምስገንን ለውጢ
ኣመዝጊቡ ይርከብ። ኣብ ሃገረ ሀይቲ፡
ኒም እቲ ቀንዲ ገረብ ኮይኑ ምህላዉ ከም
ኣብነት ዚጥቀስ ኢዩ።
ኒም፡ ኣብ ዕባራ መሬትን ዘይምቹእ
ኵነታት ኣየር ዘለዎ ከባቢታትን እውን
በዲሁ ዚበቍል ብምዃኑ፡ ተመራጺ
ይገብሮ። ካብቲ ብዙሕ ጥቕምታቱ
ጎሊሑ ዚርአ፣ ብቕልጡፍን ብግብርን
ዚምስከረሉ ኣብ ገዛን ኣብ ሕርሻን
ንዘሸግሩ ባልዓት ዘዕኑ ምዃኑ ኢዩ - ካብ
ናይ ፋብሪካታት ቀመማትን መድሃኒትን
ናጻ ዚኾነ ፍቱን መድሃኒት። እቲ
ዘገርም ባህርያቱ፡ ካብቲ ኣዝዩ መሪር
ዚኾነ ጽማቚ ፍሪኡን ቆጽሉን ዚወጽእ
ውሁብ ባህርያዊ መድሃኒት - ንሰባትን
እንስሳታትን ጠቐምቲ ሓሳኹ ከይጎድአ
ንባልዓት ጥራይ ፈልዩ ዘዕኑ ምዃኑ ኢዩ።
ካልእ መርኣያ ብሉጽነቱ ከኣ፡ ኣብ ዚበዝሕ
- ነቶም ባልዓት ዋላ ብቕጽበት እኳ
እንተዘይቀተሎም፡ ንመፈጠራዊ (genetic)
ህይወታዊ ቀጻልነቶም ኣዛቢዑ፡ ንስርዓተመፍረኦም ብምምካን ንሓዋሩ ዓሌቶም
ከጽንት ዚኽእል፣ ብዘይ ኬሚካዊ ጽመራ
ዚዳሎ መርዛዊ ዘይኮነ - ግን ከኣ ኣድማዒ
መድሃኒት ምዃኑ ኢዩ።
እዚ ሓበሬታ’ዚ፡ ነቶም ንመዋእላት
ኪጥቀሙሉ ዚጸንሑ ህንዳውያንን
ኤስያውያንን ሓዲሽ’ኳ እንተዘይኮነ፡
ብዝያዳ ኣህጉራዊ ወግዓዊ ኣፍልጦን
ኣድናቖትን ዚረኸበሉስ፡ ህቡብ ጀርመናዊ
ሊቅን ክኢላን ተመራማሪ መጽናዕቲ
ሓሸራት ዝኾነ - ሄንሪክ ሽሙተረር፡ ኣብ
1959 ኣብ ሱዳን ንዘጋጠመ ኣዕናዊ
ወራር ኣንበጣ፡ ናይ ዓይኒ ምስክር ኮይኑ
ኣብ ዝተዓዘበሉ እዋን ኢዩ። ኩሉ ከም
ዚፈልጦ እቲ ብቢልዮናት ዕስለታት
ከም ማዕበል እናሾበበ ዚንቀሳቐስ ወራር
ኣንበጣ፡ ብዚሓለፎ ቦታ፡ ኣዝርእቲ ይኹን
ኣትክልቲ እናጐመመ ቀጠልያ ዚበሃል ነገር
ኣየትርፍን ኢዩ። ሊቅ ሄንሪክ ሽሙተረር
ሽዑ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ብኣካል
ከምዝተዓዘቦን ከምዝመስከሮን፡ ብዘይካ
ኒም ዚተረፈ ሓምላይ ነገር ኣይነበረን።
ዋላ እቶም ኣብ ጨናፍር ኒም ዚዓለቡ
ዕስለታት ኣንበጣ፡ ረጊጾምዎ ምሕላፍ
እንተዘይኮይኑ፡ ኪምገብዎ ብጌጋ እውን
ትንክፍ ኣየብልዎን ኢዮም።
ኣብ መጀመርያ 1990ታት፡ ካብ
ዓሰርተታት ሃገራት ዚተዋጽኡ ብኣማኢት
ዚቑጸሩ ሊቃውንቲ ስነ-ፍልጠት ኣትክልቲ፣
ኣብ መጽናዕትን ምርምርን ኒም ተዋፊሮም
ዝተፈላለየ እዋናዊ ርኽበታትን ጸብጻባትን
ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብመሰረት’ቲ ውጽኢት
ምርምር፡ ኒም ንልዕሊ 200 ዓይነት
ባልዓትን ደቀቕቲ ሓሳኹን ከምኡ’ውን
ፋንጌ፡ ባክተርያን ንገለ ውሑዳት ዓይነት
ቫይረሳትን ኪቐትል (ኪጸሉ) ከምዝኽእል
ተረጋጊጹ። ብግብሪ ከኣ ኣብ ኣዝየን
ብዙሓት ሃገራት ኤስያ፡ ኣፍሪቃ፡ ሰሜንን
ደቡብን ኣመሪካን ካሪብያንን፡ ኣብ
ሕርሻታት ትምባኾ፡ ጡጥ፡ ቡን፡ ሩዝ፡
ኣሕምልትን ዝተፈላለየ ኣዝርእትን፡ ከም
ውጽኢታውን ኣድማዕን መድሃኒት

ተረኛ ፋርማሲ

ዕለት

ፋርማሲ ጃልያ
ፋርማሲ ቅሳነት
ፋርማሲ ፍረ-ኣውሊዕ
ፋርማሲ ኣኽርያ

4/11/18
4/11/18
4/11/18
5/11/18

ኒም - ርቡሕ ገረብ

ይስረሓሉ ኣሎ። ብዘይካ ኣብ ሕርሻታት፡
ኣብ ዚተኸዘነ ኣእካልን ጥረ-ምረን እውን
ከገልግል ይርከብ። መድሃኒት ኒም ኣብ
ገለ-ገለ ባልዓት ውጽኢቱ ዘገምታዊ ኮይኑ፡
ነቶም ባልዓት ኣህሲሱ ዘማህምን፡ ቀጻልነት
ህላወኦምን ሓደገኛነቶምን ዚዕንቅጽ ኢዩ።
እቲ መድሃኒት ጸረ-ባልዓት ሕርሻ ጥራይ
ዘይኮነስ፡ ኣብ ሰባትን እንስሳታትን እውን
ዝተፈላለየ ሕማማት ቆርበት፣ ረኽስን
ውሽጣዊ ሕማማትን ኣብ ምፍዋስ
ዘገልግል ፍቱን ምዃኑ፡ ንብዙሕነት
ኣገዳስነቱ ዘዕዝዝ ኢዩ።
ኣብ ጀርመን ዚስራሕ፡ ንጥዕና ኣስናንን
ግርጻንን ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ዚተረጋገጸ
መጽረይ-ስኒ (tooth paste)፡ ኣብ ህንድን
ጀርመንን ተጠላቢ ኢዩ። ካብ ዘርኢ ኒም
ዚርከብ ባእታ ጸረ ወሊድ ዚኾነ፡ ፍርያምነት
ብምጕዳል ንምድንጓይ ወይ ንምምካን
ወሊድ ዘገልግል መድሃኒት ንምድላው፡
ብሉጽን ባህርያውን ምዃኑ ብመጽናዕትን
ግብራዊ ሕክምናን ተረጋጊጹ ኣሎ።
ኣብ ድኻታት ዚኾኑ ኣህዛብ ዓለም፡
ካብ ቍጽጽር ወጻኢ ብዝኾነ መጠን
ወሊድ ብምዕልቕላቕ ብዝሒ ህዝቢ ኣብ
ዚሽገሩሉ፣ መሰረታውያንን ኣገደስትን
መድሃኒታት ንምዕዳግ እውን ዓቕሚ
ዚስእኑ ኣብ ርእሲ ምዃኖም፡ ብሕርሻዊ
ባልዓት ከኣ ኣዝዮም ተጠቃዕቲ ስለዝኾኑ፡
ኒም መርሃውን ዓቢ ፍታሕን ኮይንዎም
ይርከብ። ኒም ኣብ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም፡
ኣብቲ ኣፍራይነቱ ዝደኸየ፣ ኣግራቡ
ዚበረሰ ከባቢታት፡ ከም መለሳ መተካእታ
ዚበቍል ኮይኑ - ንኣዝርእቲ ናይ ምሽማው
ኣሉታዊ ሳዕቤን እውን የብሉን። ብኣንጻሩ፡
ምስቲ ካልእ ረብሓታቱ ተደሚሩ ብቐረባ
ጸረ-ባልዕ ንኪረኽቡ የኽእሎም። ድኻታት
ሓረስቶት፡ ካብ ፋርማሲታት መድሃኒታት
ጸረ-ባልዕ ንምሽማት ከይተሸገሩ፡ ብደረጃ
ዓዲ ብባህርያዊ መንገዲ ካብ ግራውቶም
ናይ ባዕሎም መድሃኒት ጸረ-ባልዕ ይውንኑ
ማለት ኢዩ።

መብዛሕትአን ኣብ ምምዕባል ዚርከባ
ሃገራት፡ ኣብ ትሮፒካዊ ሃሩራዊ ከባቢታት
ዚርከባ ብምዃነን፣ ኣብቲ ዞባታተን
በብዓመቱ እናተራብሐ ካብ ቍጽጽር
ወጻኢ ዚኾነ ባልዓት ሕርሻ ስለዚፋረ፡ ነዚ
ንምክልኻል ኣገዳስነት ኒም ኣዝዩ ዕዙዝ
ኢዩ። ኬሚካላዊ መድሃኒታት ጸረ-ባልዕ
ምንጻግ ብቍጠባ እውን ሃሳዪ ኣብ ርእሲ
ምዃኑ፡ ብሰንኪ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ፡
ዓመታዊ 20 ሽሕ ሰባት ከምዚሞቱ፡
ሚልዮናት ከኣ ብዝተፈላለዩ ሕማማት
ከምዚጥቅዑ፡ ጸብጻባት ዓለማዊ ውድብ
ጥዕና የነጽር።
ኣብ ምዕራባዊ ቆላዊ መታሕት ሃገርና፡
ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዞባ ጋሽ-ባርካ፣
ኣገዳስነትን ኣበርክቶን ኒም ጕሉሕ ኢዩ።
ምዕራባዊ ዞባ ሃገርና ምስ ምብራቓዊ ዞባ
ሱዳን ዚዳወብ ስለዝኾነ፡ ካብ ምምስሳል
ኵነታት ኣየር ጀሚርካ ኣብ ዝተፈላለየ
ነገራት ዚወራረስ ጽልዋታት ኣሎ። ኣብ
ሃገረ ሱዳን ገረብ ኒም ምስ እንግሊዛውያን
ገዛእትን ኣውፈርትን - መጀመርያ
‘ሸምባት’ ኣብ ዚበሃል ከባቢ ቅድሚ ሚእቲ
ዓመታት ኣብ 1919 ዓ.ም ኢዩ ኣትዩ።
ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ዓመታት ዘይመልእ
ጊዜ ከኣ፡ ዳርጋ ብኩሉ መኣዝናት
ኣብ መላእ’ታ ሃገር ኣስፋሕፊሑ። በዚ
ምኽንያት እቲ መዳውብቲ ኤርትራ ዝኾነ
ዞባ ከሰላ (ምብራቕ ሱዳን) ከተማታቱን
ጐደናታቱን፡ ብጽዑቕን ስሩዕን ኣግራብ
ኒም ዚማዕረገ ስለዝኾነ፡ ጽልዋኡ ናብ
ምዕራብ ኤርትራ ከስፋሕፍሕ ንቡር
ኢዩ። ምኽንያቱ፡ ምስቲ ምዉቕ ሃሩራዊ
ክሊማ ዝበዝሕ ኣገልግሎታት ኣብያተሻሂ፡ ኣብያተ-ቍርሲ ከምኡ’ውን ከም
ከባቢ መሳጊድን መዘናግዒ ማእከላትን
ዚኣመሰለ ቦታታት፡ ዚበዝሕ እቲ
ንጥፈታት ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣግራብ
ኒም እዩ ዚካየድ። እዚ ጽልዋ’ዚ ከኣ፡ ኣብ
ምዕራባዊ ቆላታት ሃገርና ኣብ ዝተደኮና
ከተማታት ተሰነይ፡ ባረንቱ፡ ኣቑርደት….

ጎደና

ቁ.ስልኪ

ጎደና ሰገነይቲ ቁ.84፡ ፊት ቤት ትምህርቲ ጃልያ
ጎደና ሓማሴን ቁ.45፡ ከባቢ ማይ ኣባሻውል
ጎደና ዓዲ ኣበይቶ ቁ-43፡ ልዕሊ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ
ጎደና ሸርኢት - 135፡ ከባቢ ኣኽርያ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ

ይረአ። ኣብ ሃገርና መጀመርያ ካብ
መፋርቕ 1920ታት ብውሱን ዓቐን
ተኣታትዩ፣ ድሕሪ መግዛእቲ እንግሊዝ
ካብ መፋርቕ 1940ታት ከኣ፡ ብስሩዕ
ኣገባብ ከም ዝተኣታተወ ይፍለጥ።
ሎሚ ኣገዳስነቱ ተራእዩ፡ ብሓፈሻኡ
ዳርጋ ኣብ መብዛሕተን ሃገራት ኣፍሪቃ፡
ብፍላይ ከኣ እተን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ
እንግሊዝ ዚነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ካብ
መጀመርያ 1920ታት ኢየን ምስ ኣግራብ
ኒም ተላልየን። እቲ ገረብ ምስ ተጸልጸለ፡
መመሊሱ ዚጥጥዕን ዚስስንን ስለዝኾነ፡
ኣበርክቶኡ ቀጻልን ውሑስን ኢዩ። ገረብ
ኒም ኣብ ከም ጋናን ሰነጋልን ዚኣመሰላ
ሃገራት፡ እቲ ቀንዲ ምንጪ ጸዓት ሓዊ
ኮይኑ ዘገልግል ብምዃኑ፡ ካልእ መበቆላዊ
ኣግራብ ንኸይቍረጽ በጃ ኮይኑ፡ ኣብ
ምዕቃብ ጫካታትን ኣከባብን ዓቢ ኣበርክቶ
ይገብር ኣሎ።
ኣጠቓቕማ
ኒም
ንመድሃኒት፡
ብትምህርቲ፡ ብክእለት፡ ብዓቕሚ፡ ብቚጠባ
ይኹን ብህላወ ናይ ላባራቶሪ ፋብሪካታት
ኣይድረትን ኢዩ። እቲ ተራ ሓረስታይ
ቆጽሊ ሸምጢጡ ይኹን ዕምባባን
ፍረታትን ኣኪቡ ብምድቋስ፡ ብልምዳዊ
ኣገባብ፡ ንዝደለዮ መድሃኒት ጸረ-ባልዓትን
ንሰብ ዚኸውን ፈውስን ኪጥቀመሉ
እንከሎ፣ እቲ ምዕቡልን ብኣብያተፈተነታት ዘዳሉን ናይ መሳለጥያን
እንዱስትሪታትን ምጥቃም ዕድላት ዘለዎ
ከኣ፡ ዘበናዊ ስነ-ፍልጠታዊ መድሃኒታት
ከፍሪ ይኽእል። ስለ’ዚ ኩሉ ከከም
ዓቕሙን ደረጃኡን ኪጥቀመሉ ዚኽእል፡
ርትዓዊ፡ ውጽኢታውን ሓባራውን ጸጋ
ኢዩ። ክሳብ ሎሚ ብተመኩሮን ብምርምር
ስነ-ፍልጠትን ተረጋጊጹ ዘሎ - ረብሓታት
ኒም ኣዝዩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ፡ እቲ
ምርምር ገና ቀጻልን ጽዑቕን ኢዩ ዘሎ።
ገረብ ኒም፡ ብዙሕ ረብሓታት ዘለዎ
ተፈጥሮኣዊ ህያብ ኢዩ።

ቁ.ቴሌፎን 127565

110680
110911
163485
08370238

