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ዋና ጸሓፊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ ቃለ-ቡራኬ ሂቦም
ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ
ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን
ኤርትራ ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ፡ ብምኽንያት
በዓል ልደት ቃለ-ቡራኬ ሂቦም።
ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ ኣብ መልእኽቶም፡
ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ልደት፡
ንዓመታት ኣብ መንጐ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ሰፊኑ ዝነበረ ናይ ኲናት
ሃዋህው ኣኽቲሙ፡ ሰላም ኣብ ዝሰፈነሉ

ሓድሽ መዋእል ትበዓል ብምህላዋ፡ ካብ
ዝሓለፉ ዓመታት ፍልይቲ ከምዝገብራ
ብምሕባር፡ ንህዝቢታት ኤርትራን
ኢትዮጵያን ርሑስ ሓድሽ ዓመትን
በዓል ልደትን ተመንዮም።
ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ ኣስዒቦም፡ በዓል
ኣብ እነብዕለሉ፡ ስድራ ስውኣት፡
ድኻታት፡ ጽጉማትን ጠዋሪ ዘድልዮም
ኣረጋውያንን ክንሕግዝ ከም ዝግባእ

ምግንዛብ
ከምዘድሊ
ብምሕባር፡
ንዝተጸገመ ወገንካ ምሕጋዝ ካብ
ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑን
ተኻፊልና ክንሕጎስን ተላብዮም።
ኣብ መወዳእታ፡ ዓመተ 2019
- ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ፡
ከምኡ’ውን ንሓይልታት ምክልኻል፡
ዓመተ ሰላም፡ ራህዋን ብልጽግናን
ክትከውን ሰናይ ምንዮቶም ገሊጾም።

ሞልቊ - መስርሕ መለሳ መሬት ብግቡእ ተተግቢሩ
ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሞልቊ፡ ን2018
ካብ ዝወጠኖም ዓበይቲ መደባት - መስርሕ
መለሳ ናይ ሕርሻ መሬት፡ ብጽቡቕ ከም
እተተግበረ ተሓቢሩ።
እዚ ዝተገልጸ፡ ንጥፈታት ናይ’ቲ ንኡስ
ዞባ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ
እዩ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሞልቊ ኣቶ ዘርኣይ
በርሀ፡ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጐስጓሳት፡ ኣብ
ምብራኽ ንቕሓት ህዝቢን ጽፈት ትግባረ
ናይቲ መደብን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዝነበሮ
ገሊጹ።
ናይ ኣገልግሎት ግዜኦም ዘብቅዑ
ኣመሓደርቲ ከባቢ፡ ኣካየድቲ ስራሕን

ኣነባበርቲ ዓድን ንምትካእ ዝተኻየደ
ምርጫታት እውን ብዓወት ከምእተሰላሰለ
ኣብሪሁ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ባህሊ ሓባራዊ ዕዮ
ብምምዕባል ተረኺቡ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው
ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ንምውዓል፡ ብትግሃት
ክዓዩ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም።

ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ዓመታዊ ንጥፈታቱ ገምጊሙ
ምምሕዳር ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣብ 2018
ኣብ ልምዓታዊ፡ ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ፡
ፖለቲውን ባህላውን መዳያት ናይ ዘካየዶ
ንጥፈታት ገምጋም፡ ብ3ን 4ን ጥሪ ኣብ
ከተማ ባረንቱ ኣቃኒዑ።
ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻብ፡ በቲ
ኣስታት 400 ሽሕ ጉልበት ሰብ ዝተሳተፎ
ወፈራታት፡ ኣብ ብርክት ዝበላ ንኡስ
ዞባታት ዝተበላሸወ ፕሮጀክትታት ቀረብ
ማይ ክጽገን እንከሎ፡ ኣብ ውሱናት
ዓድታት ድማ፡ ሓድሽ ፕሮጀክት
ከምእተዋደደ፡ ኣስታት 700 ኪ.ሜ. ናይ
ሓመድ ጽርጋያታት ከምእተጸገነ በሪሁ።

ስ/
ኢ
ብ
ራ
ሂ
ም
ዓ
ሊ

ብዘይካ’ዚ፡ ምርጫታት ኣመሓደርትን
ኣካየድቲ ስራሕን ምምሕዳራት ከባቢ
ከም እተኻየደ፡ ኣብ ዝበዝሓ ንኡስ ዞባታት
መስርሕ ምድልዳል መሬት ክረምታዊ
ሕርሻ ከምእተሰላሰለ፡ ትግባረ ሓድሽ
መምርሒ ክራይ ኣባይቲ ንምርጋግጽ ድማ
ሓያል ስራሕ ይዕመም ከምዘሎ ተገሊጹ።
ህዝቢ፡ ተሳታፍን ረባሒን ናይ’ቲ ኣብ
ከባቢኡ ዝሰላሰል ዘሎ ዓበይቲ ልምዓታዊ
ወፍርታት ንክኸውን ብዝወጽአ መደብ
ከኣ፡ ሓያሎ ነበርቲ፡ ኣብ ትሕቲ ዲጋታት
ፌስኮ፡ ገርሰት፡ ዓድ ዑመር፡ ከርከበትን
ፋብሪካ ባናቶም ኣለቡን፡ ናይ ስራሕ ዕድል

ተፈጢሩሉ፡ ተጠቃሚ ክኸውን ከም
ዝበቕዐ ተገሊጹ።
ክራማት ሎም-ዘበን ካብ’ቲ ቅድመኡ
ዝነበረ ዓመት ዝሓሸ ከምዝነበረ ዘመልከተ
ሓበሬታ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን፡ ካብ’ቲ
ዝተዘርአ 193 ሽሕ ሄክታር፡ ልዕሊ 850
ሽሕ ኲንታል ምህርቲ ከምእተሓፈሰ፡
መግቢ እንሳሳ ብዝምልከት ድማ፡ ናብ
ክራማት ከሰጋግር ዝኽእል ምህርቲ
ተኸዚኑ ከምዘሎ ብዝርዝር ቀሪቡ።
ኣብ’ቲ ዞባ ኣስታት 79 ትካላት ጥዕናን
485 ትካላት ትምህርትን ከምዘለዋ ዝጠቐሰ
ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ህዝቢ፡ ኣብ

ምድንፋዕ ህዝባዊ ጥዕናን ምክልኻል
ተመሓለፍቲ ሕማማትን ዘርኣዮ ተበግሶ
ልዑል ምንባሩ፡ ተሳታፍነት ኣብ
ትምህርቲ’ውን ብመጠኑ ዕብየት ከምዘርኣየ
ገሊጹ።
ጸብጻባት ናይ ጨናፍር ማሕበራትን
ፖሊስን ናይ ዘካየድኦ ንጥፈታት፡
ከምኡ’ውን ዜናዊ ስርሓት እውን
በብዝምልከቶም ቀሪቡን ዘተ ተኻዪዱሉን።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ ዝቐረቡ ጸብጻባት
ምርኲስ ብምግባር ድሕሪ ዝገበርዎ
ምልውዋጥ ሓሳባት፡ ኣብ መጻኢ ዝሰላሰል
መደባት ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ርእይቶታት

ኣቕሪቦም።
ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ ፍስሃየ
ሃይለ ኣብ ዘስመዖ መዛዘሚ ቃል፡
ብመኸተ ልምዓት ተዋሂቦም ዘለዉ
መደባት ምክትታልን ምትግባርን፡ ሜላታት
ምክትታልን ምቍጽጻርን መደባት ስራሕ
ምሕያል፡ ተሳተፍነት ኣብ ትምህርቲ
ምድንፋዕ፡ ከምኡ’ውን ንጥፈታት
ከባብያዊ ጽሬት ምትብባዕን ምዕዛዝ
ባህላውን ስፖርታውን መደባት፡ ካብ
ቀንዲ መደባት 2019 ምዃኖም ኣብሪሁ።
ዝምልከተን ኣካላት ዕቱብ ጠመተ ክህባኦ
እውን ጸዊዑ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ህያብ ሓድሽ ዓመት

ዳየሪ

26 ታሕሳስ 2018

//ሰታንታኦቶ//

ብንግሆኡ ዛሕሊ ከም ገዚፍ ኮቦርታ
ንኣስመራ ጐልቢብዋ ኣሎ። ብርታዐኡ
እናኣሓየለ ብምምጻእ ንዅሉ ሰብ
ዳርጋ ከም ዘንቀጥቅጥ ገይሩዎ። ነባሪኣ
ግን ናይ ናብራ ጉዳይ ኰይኑዎ፡ ክዳን
ብምድርራብ መዓልታዊ ንጥፈታት
ንምክያድ፡ ተውዛሕዛሕ ካብ ምባል ዓዲ
ኣይወዓለን።
ኣነ’ውን ከም ሰበይ ጃኬተይ ብምድራብ
ኣንጊሀ ናብ ስርሐይ ኣበልኩ። ሓድሽ
ዓመት ንምእታው ብኣጻብዕ ዝቝጸራ
መዓልታት እየን ተሪፈንኣ ዘለዋ።
ጐደናታት ኣስመራ ብዘብለጭልጭ
ነገራትን እተፈላለየ ሕብሪታት ዘሎዎ
መብራህቲታትን ወቂቡ እዩ ዘሎ። ከም
ልምዲ ኣብዚ ቅንያት፡ መግለጺ ጽቡቕ
ምንዮት ንፈተውትካ ህያባት እትህበሉ
ግዜ እዉን እዩ። ኣመና ንኻብ ልቢኻ
እተፍቅሮ ሰብ ግን እንታይ ዓይነት ህያብ
ኢኻ እትህቦ? እዛ ሕቶ ኣብ ሓንጐለይ
ክትመላለስ ምስ ጀመረት ብእኡ
መጠን ብዙሕ መልሲታት’ዉን ምስኡ
ብሓንጐለይ ይምለስ ነይሩ። ግን ንልበይ
ኣየዕገቦን።
እቲ ምንታይ ሓደ ሃብታም ነታ
ብልቢ ዘፍቅራ፡ ከም ህያብ ሉል ክገዝኣላ
ይኽእል እዩ። ሓደ ዘሎዎ ዘይበሉ ግን
ልዕሊ ነብሱ ንዘፍቅራ ካልአይቱ ሓንቲ
ካርተሊና ክህባ ይኽእል እዩ። ስለዚስ
ካብ ክልተኦም ናይ መኖም ፍቕሪ ከም
ዝዓቢ ምፍላጥ ይከኣልዶ ይኸውን?
እቲ ሃብታም ብተረፍ ዘሎዎ ገንዘብ
ዓዲጉላ ክኸውን ይኽእል’ዩ። እቲ ድኻ
ድማ በተን ኣብ ጁባኡ ዝነበራኦ ገንዘብ
ገዚኡላ ይኸውን። ስለዚስ ክቡራት
ህያባት መለክዒ ዕምቈት ፍቕሪ ክዀኑ
ዝኽእሉ ኰይኑ ኣይስመዓንን።
ምስ ሕልናይ እናተማጐትኩ ኣብታ
ሰርቪስ ዝስቀለላ ቦታይ ስለ ዝበጻሕኩ
ደው በልኩ። ኣብ ጥቓይ እውን ወትሩ
ካብታ ቦታ ዘይእለዩ፡ ኣብ እዋና ጸሓይ
ጸሓይ ንግሆ ከስተማቕሩ፡ ኣብ ከምዚ
ናይ ሎሚ ዛሕሊ ድማ ዛሕሊ ወጋሕታ

ሚቺሂኮ ሃቺያ ነባሪ ሆረሺማ

ክንወጽእ ክንጉም ጀሚርና፣ ዕስራ ሰላሳ ስጉምቲታት ምስ ከድኩ ደው
ክብል ነይሩኒ። ትንፋስ እናሻዕ ይሓጽረኒ፡ ልበይ ህርመታ ይንህር፡ ከምኡ’ውን
ኣብራኸይ ይጠልማኒ ነበራ። ምሉእ ብምሉእ ክቋጸጸረኒ ዝጓየ ዝነበረ ጽምኢ
ጽቡቕ ገይሩ ሓዘኒ። ን‘ያየኮ-ሳን’ ማይ ክትረኽበላ እልምና ነበርኩ። ማይ ግን
ብቐረባ ክርከብ ኣሸጋሪ ነበረ። ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ዕረፍቲ ቍሩብ ሓይሊ
ረኸብኩ’ሞ ጕዕዞና ክንቅጽል ከኣልና።
ገና ብዕራቐይ’ኳ እንተ ነበርኩ፡ ቅንጣብ ሕፍረት ይስመዓኒ ኣይነበረን። ግፍዒ
ጥርሐይ ኣውጺእኒ ከም ዘሎ ክሳዕ ዝርስዕ ተረቢሸ ነበርኩ። ናብ ሆስፒታል
ኢና ንኸይድ ዝነበርና። ጕዕዞና ብቐስታ’ዩ ዝነበረ። መገዲና ክንቅጽል ብርቱዕ
ድልየትን ህንጡይነትን ነበረኒ። መወዳእታኡ ኣብ ነብሰይ ዝንቐጸ ደም ምንቅስቓስ
ከልኣኒ፡ ኣእጋረይ ነብሰይ ምስካም ኣበያኒ። ብዓልቲቤተይ ንባዕላ ብሕማቕ ተሃሪማ
ነበረት። “በቃ ንስኺ ቀጽሊ፡” ብምባል ዘልሓጥኩ። ንሳ ክትሰምዓኒ ኣይደለየትን፣
ግን እንታይ ምርጫ ነበረና? ንሳ ክትቅጽል እሞ ሓገዝ ረኺባ ክትምለሰኒ
ጥራይ’ዩ ዝነበራ።
***

እናኣስተማቐሩ ንበይኖም ኮፍ ብምባል፡
ዝበዝሕ ዕላሎም ምስ ውሽጦም ዝዀኑ
ኣቦይ ገሬ “ሓደርኩም?” ብምባል
ተሓወስኩዎም። “ሓደርካ ዝወደይ?”
ብምባል ዕጽፊ መለሱለይ። ዓሰርተ
ደቒቕ ኣቐዲመ ስለ ዝነበርኩ፡ ነታ ኣብ
ሓንጐለይ ብምምልላስ ዕረፍቲ ዝኸለኣትኒ
ሕቶ ክውከሶም መረጽኩ። “ኣቦይ ገሬ፡
ንእትፈትዎ ሰብ እቲ ዝዓበየ ህያብ እንታይ
እዩ ዝወሃብ፡” ብምባል ሓተትኩዎም።
ገጾም ናባይ ብምዛር ንገለ ካልኢታት
ቀው ኢሎም ብምጥማት ጐሮሮኦም
ጸሪጎም። “ስማዕ ዝወደይ ኣብ ህይወት
ብዙሕ ደረጃታት እዩ ዘሎ። ብእኡ መጠን
ድማ ብዙሓት ነገራት ከከም ደረጃኦም
ዋጋታቶም ክፈላለ ንቡር እዩ። ንሱ ግን
ኣይኰነን መግለጺ ፍትወትን መዐቀኒ
ፍቕሪን። እቲ ምንታይ ክቡራት ህያባት
መግለጺ ፍትወት እንተ ዝነብሩ፡ ድኻታት
ህዝቢ ፍቕሪ ኣይምተመልከቶምን ነይሩ።
ከም ዘይናቶም ምረኣዩዎ ነይሮም።
ምናልባት እዉን ከም ቃል እናጠፍአት
ምኸደት ነይራ። ስለዚ ‘ዚ ወደይ ፍቕሪ
ንድኻታት ኰነ ሃብታማትን ብማዕረ
እተዓደለና ህያብ ፈጣሪ ክሳብ ዝዀነ፡ እቲ
መግለጺ ፍቕሪ ኢልና እንለዋወጦ ህያባት
ድማ ብነገራዊ ዝልካዕ ኣይኰነን።
ፍቕሪ ናይ በይኑ ዓለም እዩ ዘሎዎ።
ምስ’ዛ ናይ ገንዘብ ኮነ ደረጃታት ዝበዝሓ
ዓለም ኣካይዳ ኣይክተልን እዩ። ስለዚ
እቲ ንእተፍቅሮ ዝወሃብ ዝዓበየ ህያብ፡
እሙን ምዃንን እቲ መለክዒ ዘይብሉ
ግዜኻ ምሃብን እዩ። እቲ ምንታይ እታ
ካልኣይ ዘይትፍጠር ህይወትና ትኽ ኢላ

ብምጓዓዝ እያ እትቕጽል። ስለዚ ዝድገም
ዓመት ኰነ ግዜ የብልናን። ሓንቲ ደቒቕ
እንተ ሓሊፋ ክንመልሳ ኣይንኽእልን
ኢና። ስለዚ ግዜ ማዕረ ክንደይ ክቡር
እዩ። ነቲ ተፍቕሮ ሰብ ድማ ካብቲ
ካልኣይ ግዜ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ግዜ
ብምስዋእ፡ ምስኡ ብዙሕ እዋን እተሕልፍ
እንተ ዄንካ ልዕሊኡ ህያብ የለን እዚ
ወደይ። ካልኦት ህያባት መመላእታ እዩ።
ኵሉ ዘብለጭልጭ ወርቂ ክሳብ ዘይኰነ፡
ኵሉ ክቡር ህያባት ድማ መግለጺ ሓቀኛ
ፍቕሪ ክኸውን ኣይክእልን እዩ፡” በሉኒ።
ብጽሞና ክከታተሎም ስለ ዝጸናሕኩ
ንኽንደይ ደቓይቕ ከም ዘዕለሉኒ
ኣይተረድኣንን። ሰርቪስ መጺኣ ክላክ
እንተ ዘይትግብር ካብቲ ምቁር ዕላሎም
ኣይምወጻእኩን ነይረ። ነታ ትህውጸኒ
ዝነበረት ሕቶ ዘዕግብ መልሲ ስለ
ዝረኸብኩላ ባህ በለኒ። ነታ ካልኣይተይ
ድማ እቲ ዘይድገም ግዜይን ክቡር
እምነተይን ከም ህያብ ሓድሽ ዓመት
ክልግሰላ ብሂገ።
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ኣብ እንዳ ስዋ
“ጸሓይ ብላዕሊ
ድያ ብታሕቲ?”
ሓተተ ሓታቲ፣
“ጸሓይ!
ብላዕሊ ደኣ
ኣንቃዕሪርና ‘ኳ ንሪኣ፡”

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ

እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)
ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ካብ ዙርያ ዓለም

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ሊድያ ስልጣን

መለሰ
ዝቐደመ።
“ጸልማት ከ ‘ሞ?”
ሕቶ ደገሞ
‘ናኣርመሞ፤
ይመስሎ ነበረ
ሰፈር ጸሓይ እተዓየረ
ኣይ-ታሕቲ ኣይ-ላዕሊ
ብኽልተኡ ማዕረ-ማዕረ።
“ሕቶ ’ንካ ንሃለ!”
ኣጕረምረመ
ተለጕሙ ዝጸነሔ
ብዓል ግዜ
ዱቋኡ ’ናመዓጐ።
***
ሱ.ተ. /ታሕሳስ 2015/

ብ6 ጥቅምቲ 1945 ኣቶማዊ ቦምባ ኣብ ማእከል ከተማ ሆረሺማ ምስ
ዓለበ፡ ንሓደ ርብዒ ናይ ተቐማጢኣ ክቐዝፎም እንከሎ፡ እቲ ሓደገኛ
ጨረርታ ሳዕቤና ዝበኣሰ ኰይኑ ቀጸለ። እቲ ኣቶማዊ ቦምባ ነታ ከተማ
ክሃርም እንከሎ፡ ሚቺሂኮ ሃቺያ እተባህለ ሰራሕተኛ ሆስፒታል፡ ካብቲ
ቦምባ ዝዓለበሉ ቦታ ሓደ ኪሎ ሜትሮን ፈረቓን ርሑቑ ኣብ ገዛኡ
ተጋዲሙ ነበረ። ሓይሊ ናይቲ ቦምንባ ንኽዳኑን የማናይ ወገን ኣካሉን
ቀዳዲዱ ኣንደዶ። እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዳየሪ፡ ካብቲ ናይታ መዓልቲ
ምስክርነቱ ዝሓዘ ዳየሪኡ ብ1955 ዘሕተሞ’ዩ። ሚቺሂኮን ብዓልቲቤቱን
ካብ ብዕድል ካብቲ ህልቂት ዝወጽኡ እዮም።
***
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ትርጉም ህይወተይ ከም ጸሓይ
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ዓመተ 2018 ኣብ ዳህሳስ ጠፈር

ሳሮን ሰርጹ

ካብ ልምዲ ማውሪታንያ

ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገረ ማውሪታንያ፡
ኣብ መርዓ ፍልይ ዝበለ ልምዲ እዩ ዘለዋ። ኣብዚ
ሕብረተሰብ፡ እታ ዝገዘፈት ጓል ኣንስተይቲ እታ
ዝያዳ ተመራጺት እያ። በዚ ምኽንያት ድማ
ስድራቤታት ደቆም ሓሙሽተ ዓመት ክመልኣ
እንከለዋ፡ ኣብ ግዜ ክረምቲ ኣብ ሓደ መግዘፊ
መዓስከር’ዮም ዝሰዱወን። እዚ ልምዲ ‘ለብሎህ’
(leblouh) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብዚ መዓስከር
እትኣቱ ጓል፡ ጠገለ ዘይብሉ መግቢ ክትበልዕ ኣለዋ።
ሓደ ሓደ እዋን’ውን ተገዲዳ ትበልዕ እያ።
ኣብዚ መዓስከር ዝኣተወት ጓል ኣንስተይቲ፡

ንመዓልቲ ኣስታት 16 ሽሕ ካሎሪ ከም እተህልኽ
እዩ ዝግለጽ። እዚ ልምዲ ካብቲ፡ ሓንቲ ጓል
ኣንስተይቲ ብመጠን ዘለዋ ግዝፊ እያ፡ ልቢ በዓል
ቤታ ክትሕዝ ትኽእል ዝብል ሓሳብ ዝመጸ እዩ።
ብተወሳኺ ግዝፊ ናይዛ ጓል፡ ሃብቲ ናይ በዓል
ቤታ ክገልጽ ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩ። እቲ
ዝሃብተመ ሰብኣይ እታ ዝገዘፈት ሰበይቲ ይረክብ።
ሓደ ወዲ ተባዕታይ ዝምርዓወሉ ግዜ ምስ ኣኸለ፡
ምስ ስድራቤቱ ኰይኑ ጓል ይመርጽ። ኣብዚ ናይ
ምምራጽ እዋን ድማ እታ ዝገዘፈት ጓል ኣንስተይቲ፡
እታ ዝያዳ ተጠላቢት ትኸውን።

ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት
ኣቤል ነጋሲ ካብ ካናዳ

ነዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሕቶ ዝተመሳቐለ ቃላት፡ ተመሊኡ ምስ ተወድአ፡ ድቕቕ ዝበላ ቁጽርታት ካብ ሓደ ክሳብ
ዓሰርተው ሓሙሽተ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቁሩብ ህስስ ዝበለ፡ ታሕቲ የማናይ ጫፍ ናይዚ ትርብዒት ተመልኪተን
ኣለዋ። በዚ ዝተዋህበ ቁጽሪ፡ እቲ ዝተረኽበ ፊደላት፡ ኣብዛ ተዳልያ ዘላ ታሕተወይቲ ሰንጠረዥ ብቕደም ተኸተል
እንተተጻሒፉ ሓደ ትርጕም ይህብ።
ንጋድም
ንትኹል
1. ንመመቀሪ ምግቢ ዘገልግል ቀመም
1. ኣዝዩ ውሩይን ህቡብን ገዲም ድምጻዊ
6. ሓቅነቱ ተገንዘበት፣ ተቐበለት፣ ተሰማምዐት
2. መዓር ሰንክል፣ ጎርጉር፣ ኣናዲ
10. ፈራኸሸ፣ ኣድቂቑ ቆረሰ
3. ኣንጻር፣ ተጻይ
12. እሱር፣ እተዳጎነ
4. ኣብ ኣፍ ጀበና ዝውተፍ መዝፈፊ ዳካ
13. ሃወጸ፣ ሕማቕ ጨና ምልእ ኣበለ፣ ዕፍን ኣበለ
5. ይዕረ፣ ጠባይ ይገብር፣ ይመሓየሽ (ብግምጥል)
(ብግምጥል)
7. ክርስቶስ፣ ቅቡእ መድሕን
15. ካሕሳ፣ ናይ ስንብታ ክፍሊት
8. ትረድእ፣ ረድኤት ተበርክት
18. እኽሊ ይኣኻኽብ፣ ብጻዕሪ ገንዘብ ወይ እቶት ይረክብ
9. ንቕድሚት ምኻድ፣ ምግስጋስ
(ብግምጥል)
11. ብላኻ ወይ ብኻልእ ነገር ተሰፍዩ እተዳለወ ከም
20. ምንጥል፣ ኣሕድግ፣ ምንዕ (ብግምጥል)
መዀምብያ ሰፍኢ ወዘተ. (ብግምጥል)
22. ብስምባደ ነፊጹ ኸደ፣ በረረ፣ በተግ በለ
14. ዓካት ዝፍረኡ ገረብ
23. ጩራ ጸሓይ፣ እተወልዐ ነገር (ብግምጥል)
16. ተመጻሪ፣ ትከታተል፣ ንኽትፈለጥ ትጽዕር
24. ምዕያይ፣ ምንቅስቓስ (ብግምጥል)
17. ብዙሕ ዘገልገለ ወይ ዘይረብሕ ኣቕሑ ወይ ንብረት፣
25. መሪር ዝመቐረቱ: ሽታኡ ድማ ኣፍንጫ ዝስርስር
ቀንጠመንጢ
ዓይነት ተኽሊ (ከም መድሃኒት ዘገልግል)
19. ንሓድሕድካ ምትሕግጋዝ፣ ምትእልላይ
27. ዘወን፣ ዕንክሊል
21. ንመጠመቒ ሕጻናት ዝዝውተር ዋይዳ መሰል ንዋይ 28. ማዕጾ፣ ባብ (ብኣምሓርኛ)
ቤተኽርስትያን፣ ኵስኵስቲ
29. ጻዕዳን ጸሊምን ዝሕብሩ ግዝፍ ዝበለ ዓይነት ዑፍ
22. ጠስጠሰ፣ ተበላሸወ፣ ጨነወ፣ መሽመሸ
30. መንጠሊና፣ ወለል ዝብል ናይ ክብሪ ኽዳን
26. ትብል፣ ተውክእ
(ብግምጥል)
32. ሓንኰኸ፣ ጥራዩ ኣትረፈ፣ ወድአ፣ ጸፍ ኣበለ 31. ዕንጨይትን ሳዕርን ብምምሻግ እተሰርሐ ናሕሲ ናይ
(ብግምጥል)
ህድሞ (ብግምጥል)
33. ንቖርበት ኣዕዋፍ ብፍላይ ድማ ንኣኽና-ፈንን 33. ፍሽኽ፣ ፈገግ፣ ናይ ስሓቕ ምልክት
ጭራአንን ከዲንዎ ዝርከብ ፈኵስን ዓጻምን ሽፋን
35. ረይረይ፣ ራዕራዕ፣ ረድረድ (ብግምጥል)
34. ዕግርግር፣ ስኽሕክሕ፣ ንምድጓሕ ዝደፋፍእ
36. ድንግል (ብእንግሊዝ)
36. ናይ ዘይምውልዋል ባህርይ፣ ተሪር ምዃን 37. ማይ ንምዕቛር ተባሂሉ እተነድቀ መዕገቲ፣ ሓጽቢ፣
(ብግምጥል)
ከትሪ
39. ገደደ፣ ኣዝዩ ኸፍአ፣ እተበላሸወ ዀነ
38. ኣርነበ፣ ብስርዓት ኣቐመጠ፣ ኣልዓለ
42. ኣምላኽ፣ እግዚኣብሔር (ብዓረብ)
40. ንቕሕቲ፣ ሃብሮም፣ ሉባ፣ ክኢላ
43. ቤት፣ መንበሪ፣ እንዳ
41. ኣጥለለ፣ ሓቅነቱ ኣመስከረ፣ ኣፍለጠ
45. ብኸንፈርን ሻንፎትን ዝቖመ ክፍሊ ኣካል 44. ኣጸቢቑ ከይገጠመ ዕጽው፣ ዝተግባእብአ (ብግምጥል)
(ብግምጥል)
47. ኣስተውዕሊ፣ ኣስተብህሊ፣ ተዓዘቢ
46. ብስገም ዝስራሕ ኣልኰላዊ መስተ
48. ወጅሂ፣ መልክዕ፣ ትርኢት፣ ውቃበ
49. ድራራ ሃባ፣ ድራር ኣብልዓያ

ዓመተ-2018 ካብ እትጅምር ኣብ ዓውዲ ስነ-ፍልጠት
ብፍላይ ድማ ኣብ ኣስትሮኖምን ናይ ህዋ ምህንድስናን
ብዙሕ ለውጢ ዘርኣየት ዓመት እያ። ተመራመርቲ፡
ኣብ ህዋ ንኣቓልቦ ዓለም ዝስሕብ ብዙሕ ዳህሳስን
ምምሕያሽን እዮም ኣካይዶም።
፠ ኣብ ሚያዝያ 2018 ኤውሮጳዊ ናይ ህዋ ትካል፡
እታ ዝዓበየት ናይ ሰማይ ካርታ እዩ ዘርጊሑ። እዛ
ሰለስተ ወገን እተርኢ ካርታ፡ ዳግመ ህንጸት ናይ
ሰማይ ካብ መሬት’ያ ተመልክት። እዚ ናይ ህዋ
መርመራ ኣብ 2013፡ ብተመሳሳሊ ትካል’ዩ ተጀሚሩ።
ናይ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ድማ ካብ
መሬት ርሒቑ ይርከብ። እዞም ተመራመርቲ ብኽልተ
ቴለስኰፕ ከምኡ’ውን ሓደ ቢልዮን ፒክሰል ካሜራ
ተጠቒሞም፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ንምልእቲ
ሰማይ ክስእሉ ከም ዝኸኣሉ ገሊጾም። ኣብዚ ዝኣከቡዎ
ሓበሬታ ከም ዝግለጽ፡ እዛ ካርታ ናይ 1.7 ቢልዮን
ከዋኽብቲ ብርሃንን ቦታን ከተርኢ ከም ትኽእል
ይሕብሩ። በዚ ምኽንያት ድማ እዛ ናይ ሕጂ ካርታ፡
ካብ ኣብ 2016 ዝወጸት ናይ መጀመሪያ ካርታ ብ700
ሚልዮን ግዜ ከም እትዓቢ ይፍለጥ። ኣብ ተመሳሳሊ
ግዜ ናይ 1.3 ቢልዮን ከዋኽብቲ ሕብርን ምንቅስቓስን
ሓበሬታ ክትዕቅብ ትኽእል። ብተወሳኺ እዚ ካርታ
ቦታ ናይ ፍርቂ ሚልዮን ጋላክሲ፡ ከምኡ’ውን 14 ሽሕ
ኣስተሮይድ ኣብ ስርዒት ጸሓይ የርኢ።
፠ ተመራመርቲ ንነዊሕ ዓመታት፡ ኣብ ወርሒ
በረድ ከም ዝርከብ’ዮም ገሊጾም። ኰይኑ ግን ጭቡጥ
ዝዀነ መረጋገጺ ክርከብ ኣይተኻእለን። ኣብ ደቡባዊ
ዋልታ ወርሒ፡ ምልክት ናይ በረድ ከም ዝተረኽበ እዩ
ተገሊጹ። ኣብ 20 ነሓሰ ናይዛ ዝሓለፍናያ ዓመት፡ ናሳ
ኣብ ክልቲኡ ወገን ናይ ወርሒ፡ ናይ ማይ በረድ ከም
ዝረኸቡ ኣፍሊጦም።
፠ እታ ናይ መጀመሪያ ኣብ ካልእ ጋላክሲ
ዝተረኽበት ፕላኔት። ካብ ስርዒት ጸሓይ ወጻኢ፡ 4 ሽሕ
ፕላኔታት ከም ዝተረኽበ ይግለጽ። ዋላ’ኳ እዘን ኩለን
ፕላኔታት ኣብ ደረት ‘ጋላክሲ ሊሕ’ ተዶኲነን ዝርከባ
እንተዀና፡ ኣብ መጀመሪያ 2018 ኣብ ኦክሎሃማ
ዝርከቡ ስነ-ኮዀብ ዘጽንዑ (ኣስትሮኖመርስ) ኣብ
ታሪኽ እቶም ናይ መጀመሪያ ዝረኸቡወን እዮም።
፠ ንዓሰርተታት ዓመታት ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት
ኣብ ፕላኔት ማርስ ሓጽቢ ናይ ማይ፡ ኣሎን የለን ክብሉ
ተኻቲዖም እዮም። ብሰንኪ’ቲ ሕሉፍ ኩነታት ኣየር

ናይዛ ቀያሕ ፕላኔት፡ ሳይንሳውያን ተመራመርቲ ኣብ
ትሕቲ መሬት እዮም ማይ ንምርካብ ዝጽዕሩ ዝነበሩ።
ኣብዚ ቦታ በቲ ዘሎ ኩነታት ኣየር፡ ኣብ ትሕቲ መሬት
ጥራይ’ዩ ሂወት ዘለዎ ክርከብ ዝኽእል ብምባል’ዮም፡
ትሕቲ መሬት ዝድህሱሱ ኔሮም። ምስዚ ዘይከኣል
ኩነታት ኣየር ማለት 62 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ፡ ኣብ
ልዕሊ ምድሪ ማርስ ኣስትሮኖመርስ ቁሩብ ምልክት
ናይ ጨዋም ፈሳሲ ማይ ክረኽቡ ክኢሎም። ብዘይካ’ዚ
እቲ ዝተረፈ ማይ በሪዱ እዩ ተረኺቡ። እቲ ንብዙሓት
ተመራመርቲ ዘገረመ፡ ናይ መጀመሪያ ግዜ እቲ ዝዓበየ
ዓቐን ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ማርስ ዝተረኽበ ኣብ
ሓምለ 2018 እዩ ኔሩ።

ንኣፍልጦ
፠ ኣብ ኦክሎሃማ - ኣመሪካ፡ ብርጭቕ ምስ
ኣሕምልቲ እዩ ዝጽብጸብ። ኣብ ዓለምና ዝርከብ
ሰብ ዳርጋ ዝበዝሕ ብርጭቕ ከም ፍሩታ እዩ
ዝሓስቦን ዝምገቦን። ብኣንጻሩ፡ ኣብ ኦክሎሃማ
ኣብ ሚያዝያ 2007 እዩ ብርጭቕ ብወግዒ
ምስ ኣሕምልቲ ተጸብጺቡ።
፠ ኮሚደረ ኣብዛ ንነብረላ ምድሪ ካብ ዝፍለጥ
ብዙሕ ዓመታት ኣቑጺሩ እዩ። እዚ ዓይነት
ሓምሊ፡ ኣብ መፋርቕ 19 ክፍለ ዘመን እዩ
ምስ ኣሕምልቲ ክጽብጸብ ጀሚሩ። እዚ ይኹን
ደኣ’ምበር ኮሚደረ ምስ ኣሕምልትን ፍሩታን
እዩ ዝጽብጸብ። በዚ ምኽንያት ድማ ሰባት
በብዝነብሩዎ ኣከባቢ ምስ ዝምችኦ ክጠቕሱዎ
ይረኣዩ። ሳይንሳውያን ተመራመርቲ፡ ኮሚደረ
ፍረ ስለ ዘለዎን ካብ ማህደር እንቛቑሖ ናይ
ፍዮሪ ስለ ዝርከብን ምስ ኣሕምልቲ እዮም
ዝሰርዕዎ። ኣብ ኒው ጀርሲ፡ ኮሚደረ ምስ
ኣሕምልቲ ክጽብጸብ እንከሎ፡ ኣብ ኣርካንሳስ
ድማ ምስ ክልቲኡ ፍሩታን ኣሕምትን እዩ
ዝቝጸር።
፠ ካሮቲ፡ ዋላ’ኳ ካብ ዓይነታት ሓምሊ
ይኹን፡ ሕብረት ኤውሮጳ ግን ምስ ፍሩታ
እዮም ዝሓስቡዎ። እዚ ግን ካሮቲ ብሜልማላታ
ክስራሕ እንከሎ ጥራይ እዩ፡ ከም ፍሩታ
ዝሕሰብ።

ነዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሕቶ ዝተመሳቐለ ቓላት፡ ተመሊኡ ምስ ተወድአ፡ ድቕቕ ዝበላ ቑጽርታት ካብ ሓደ ክሳብ
ዓሰርተው ሓሙሽተ፡ ኣብ ዝተፋላለየ ቁሩብ ህስስ ዝበለ፡ ታሕቲ የማናይ ጫፍ ናይዚ ትርብዒት ተመልኪተን
ኣለዋ። በዚ ዝተዋህበ ቑጽሪ፡ እቲ ዝተረኽበ ፊደላት፡ ኣብዛ ተዳልያ ዘላ ታሕተወይቲ ሰንጠረዥ ብቕደም ተኸተል
እንተተጻሒፉ ሓደ ትርጉም ይህብ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ሺሃብ ኣርኣያ

ዘወናውን ደጋዊ ህይወቶም
ምስ እትዕዘብ፡ ከምኦም ክትከውን
ምምናይ ንቡር’ዩ። እንተዀነ ግን፡
እቲ ብሩህ ፍሽኽታን ዘይተኣደነ
ሃብትን፡ ብድሕሪኡ ካልእ ሕቡእ
ህይወት’ዩ ዘሎ። ጸሊምን ተስፋ
ዘቝርጽን ህይወት። ብዙሓት
ህቡባት ሰብ ዝና ዓለምና፡ ዋላ’ኳ
ብብዙሓት ሰዓብቲ እንተተኸበቡ፡
ብውሽጣዊ ባዶነት ከም ዝሳቐዩ ኣብ
ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብቓላቶም
ይግለጽ’ዩ። ብርክት ዝበሉ ካብኦም
ከኣ ግዳይ ጭንቀትን ወልፍን
ብምዃን፡ ርእሰ ቅትለት ፈጺሞም
ሃብቶምን ዝናኦምን ብምግዳፍ፡
ካብ ዓለምና ተፈልዮም’ዮም። ገለ
ብስቕታ ክፋነዉ እንከለዉ፡ ካልኦት
ግን፡ ሓጸርቲ ግን ከኣ ነቲ ዘሕለፉዎ
ከቢድ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሽግራት
ዝገልጹ፡ ኣገረምቲ ናይ ስንብታ
ቃላት ጽሒፎም’ዮም።
ምልክዕቲ ኮኾብ ሆሊዉድ ማርሊን
ሞንሮ፡ ኣብ ግዜኣ ሕልሚ ብዙሓት
መንእሰት’ያ ነይራ። ንሳ መበገሲኡ
ዘይተነጸረ ከቢድ ብስጭትን ወልፊ ዕጸ
ፋርስን ስለ ዘማዕበለት፡ ንሓደ ወርሒ
ኣብ ማእከል ሕክምናዊ ተሃድሶ
ተዓቚባ’ያ። ብመንጽሩ ድማ፡ እቲ
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ኣገራሚ ናይ ስንብታ ጽሑፍ
ዕዉት ስነ-ጥበባዊ ጉዕዞኣ ክሰናኸል
ጀሚሩ። ኣብ ስርሓ ሸለልትነት
ከተርኢ ብምጅማራ እውን ኣፍረይቲ
ፊልም ክርሕቁዋ ተገዲዶም። ኣብ
1962 ዓ.ም ማርሊን ልዕሊ ዓቐን ዕጸ
ፋርስ ብምውሳዳ፡ ኣብ መደቀሲ ክፍላ
ሞይታ ተረኺባ። ኣብ ጎድና ድማ፡
“ንባት ቻው በሎ። ንፕረሲደንት
ቻው በሎ። ንነብስኻ’ውን ቻው በላ።
ምኽንያቱ ንስኻ ሕልና ዘለዎ ሰብ
ኢኻ” ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ ጭራም
ወረቐት ተረኺባ። እቲ ዘገርም
ግን፡ ማርሊን ንመን ከም ዝጸሓፈቶ
ኣይገለጸትን።
ሓይሊታት
ናዚ
ጀርመን
ከም ዝተሳዕሩ ዝሰምዐ ሂትለር፡
ምስ ኣፍቃሪቱ ኢቫ ምሳሕ
ድሕሪ ምምጋቦም ብሓባር ነብሰቕትለት’ዮም ፈጺሞም። ሂትለር”
ሬሳይን ሬሳ ኣፍቃሪተይን ዝረኸበ
ሰብ፡ ኣብ’ዛ ን12 ዓመታት ህዝበይ
ዘገልገልኩሉ ክፍሊ ከቃጽሎ እምነ”
ክብል’ዩ ጽሒፉ።
ደራሲ ልብ-ወለድ “መላእኽቲ
ሲኦል” ሂንተር ቶምፕሶን፡ ሓደ ካብ
ውሩያት ደረስቲ ዓለምና’ኳ እንተዀነ፡
ንሱ ግን ናይ መስተን ሓሺሽን
ውሉፍ’ዩ ነይሩ። ኣብ 2005ዓ.ም

ርእሰ ቅትለት ዝፈጸመ ሂንተር፡
“ተወሳኺ ጸወታ፡ ምጕዓዝ ምሕንባስ
የለን። ተወሳኺ ተተኰስቲ’ውን
ከምኡ። 67 ዓመት 17 ዓመት
ድሕሪ 50 ንዓይ እኹል ትሩፍ’ዩ”
ብምባል’ዩ ተፋንዩ።
ከምዚ’ውን ኣሎ
ክሰርቕ ኢሉ ናብ ሓደ ገዛ ዝኣተወ
መንእሰይ፡ ዘይሓሰቦ ብምርካቡ ባዕሉ
ንፖሊስ ጸዊዑ።
ኣቐዲማ ነቲ
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ኪሎ ዝሚዛናን ገዛፍ ዋና ገዛ፡ እቲ
ሰራቒ ብፊኒስትራ ዘሊሉ ምስ ኣተወ፡
ተቐቢላ ኣብ መሬት ብምውዳቕ
ኣብ ልዕሊኡ’ያ ኮፍ ዝበለት።
ነቲ ክብደት ክጻወሮ ዘይከኣለ
መንእሰይ ድማ፡ ከእውን ንጐረባብቲ
“ሰራቒ እየ 911 ብምድዋል ፖሊስ
ጸውዑለይ” ክብልን ዝጀመረ። እታ
ንምሕጽንታ ጐረባብታ ነጺጋ ካብ
ዝባን’ቲ መንእሰይ ምትንሳእ ዝኣበየት
ዋና ገዛ፡ ኣብ ልዕሊኡ ንፍርቂ ሰዓት

ዝኣክል ምስ ተጻዕነት’ያ ንኣባላት
ፖሊስ ተማእዚዛ ተንሲኣ። ራንዲ
ጆይ ዝተባህለ መኮነን ፖሊስ፡
“ነቲ ምትንሳእ ዝሰኣነ መንእሰይ፡
ዳርጋ ካብ መሬት ኢና ሓኺኽናዮ”
ኢሉ እናተዋዘየ፡ ንኩነታት’ቲ ኣብ
ክንዲ ናብ ቤት-ማሕቡስ ንዝተሰብረ
መሰናግለኡ ንምሕዋይ ናብ ሆስፒታል
ዝተወስደ ሰራቒ ንምግላጽ። ዋና’ቲ
ገዛ ድማ “ኣይከሶን’የ። እቲ ዝተዋህቦ
መቕጻዕቲ ይኣኽሎ’ዩ” ኢላ ኣላ።

ምስ ደሞዝካ ዝሰማማዕ ቅዲ ናብራ ንምምዕባል
ከም ሕጽረት ገንዘብ ገይሩ
ቅልውላው ዘእትወልናን፡ ከም
ልቓሕ ገይሩ ድቃስ ዝኸልኣናን ነገር
ከም ዘየለ ዳርጋ ርጉጽ’ዩ። ብዙሓት
ጠንቂ ቁጠባዊ ጸገማት፡ ዋሕዲ
ኣታዊ ምዃኑ’ዮም ዝኣምኑ። እቲ
ቀንዲ ጸገም ግን፡ ዘይይቅኑዕ ገንዘባዊ
ምሕደራ’ዩ። ብመሰረት ክኢላታት
ምሕደራ።
ኣታዊኡ ብግቡእ ዘመሓድር
ልዑል ኣታዊ ዘይብሉ ሰብ፡
ካብ’ቲ ሚልዮናት እናኣእተወ
ግን ከኣ፡ ‘ሓሻሺ’ ባህሪ ዝውንን፡
ርጉእን ውሕስነት ዘለዎን ህይወት
የሕልፍ።
ብቑዕ
ምሕደራ
ኣታዊ፡
ንመሰረታውያን
ድልየታትካ

ብመሰረት እቲ ዘዳለኻዮ መደብ
ንምርካብ ሓጋዚ’ዩ። እዚ እንታይ
ማለት’ዩ፡ ቅዲ መነባብሮኻ ምስ
ወርሓዊ ኣታዊኻ ክሳነ ኣለዎ። እዚ
ሓቂ ግን፡ ብዙሓት ይሰማምዑሉ።
ኩሉ ግን ኣየተግብሮን።
ሃርሎድ ሚን ዝተባህለ ሊቅ
ስነ-ቁጠባ፡ “ወርሓዊ ኣታዊኻ ዋላ
ውሑድ ኰይኑ እንተተሰመዓካ፡
ብግቡእ
ምስ
እተመሓድሮ፡
ካብኡ’ውን ክትቁጥብ ትኽእል
ኢኻ” ይብል። ብኸመይ ንዝብል
ሕቶ ድማ፡ ኣብ’ዘን ዝስዕባ ነጥብታት
ዘርዚሩዎ ኣሎ።
• ተበግሶ፡ እቲ ቀንዲ ናይ ዕዉት
ሜላ ምቝጣብ ረቛሒ’ዩ። ኣብ
መጀመርታ ናብራኻ ማዕረ ወርሓዊ

ደሞዝካ ከተካይድ ምዃንካ ወስን።
ከም እትዕወት’ውን እመን።
• ክትቍጥብ እንተ ደኣ ደሊኻ፡
ወጻኢታትካ ትሕቲ ኣታዊታትካ
ክኸውን’ዩ ዘለዎ። ነዚ ክትፍጽም
ድማ፡ ዕድጊ ኣብ ምግባር ጥንቁቕን
ዝሓሸ ኣማራጺ ንምርካብን ኣብ
ዕዳጋ ኮለል በሃልን ክትከውን ኣለካ።
እዛ ኣብ ኢደይ ዘላ ኮሚደረ፡ ኣብ
ሓደ ዕዳጋ ዝተፈላለየ ዋጋ’ዩ ዘለዋ።
ትኽበር ትሕሰር ግን ኮሚደረ’ያ።
• ገንዘብካ ኣበይ ከም እተውጽእን
ብኸመይን ክትፈልጥ ኣለካ።
ዘይሓሰብካዮ ገንዘብ ዘይመደብካዮ
መደብ ከተተግብረሉ የብልካን።
“ኣምላኽ ይፈልጥ” እናበልካ ኣብ
ኢድካ ዘሎ ኣይትዝሮ። ብርግጽ

ይፈልጥ’ዩ። እንተዀነ ግን፡ ዋጋ
ሓሻሽነትካ ንስኻ ጥራይ ኢኻ
እትሕመሎ።
• ምስ ኣታዊኻ ዝኸይድ ቅዲ
ናብራ ክትመርሕን፡ ካብ ናይ
“ርኣዩለይ ስምዑለይ” ዝመለለይኡ
ኣካይዳ
ክትርሕቕን
ኣለካ።
ምኽንያቱ ንሱ፡ ኣይኰነንዶ ነቶም
ትሑት ኣታዊ ዘለዎም፡ ነቶም
ዘይተኣደነ ጸጋ ዝነበሮም’ውን
ከየናሕሰየ ቀጺዑዎም’ዩ።
• ንእሽቶ “ኖት” ብምሓዝ፡ ወርሓዊ
ወጻኢታትካ ብዝርዝር ጸሓፍ።
ወጻኢታት መግቢ፡ መጐዓዝያ፡
ትምህርቲ፡ ምዝንጋዕ፡ ክራይን ካልእን
ብምባል ከከም ቀዳምነታቶም
ስርዓዮም። ኣየኖት’ዮም እቶም
ወሰንቲ ብዘይብኣኦም ክነብር
ዘይክእል። ዝደልዮን ዝምነዮን
እንታይ’ዩ። ዘድልየኒ ግን ከኣ፡
ብዘይብእኡ ክነብር ዝኽእልን፡ ኢልካ
ንነብስኻ ሕተት። ኣብ’ቲ መጀመርታ
ወጻኢታት ትምህርትን ሕክምናን
መግብን ንኣብነት ካብ’ቶም ወሰንቲ
ወጻኢት፡ ወጻኢታት ምዝንጋዕ ድማ
ከም መገያየጺ ገይርካ ክትሓስቦም
ትኽእል ኢኻ። ኣብ’ዚ ግን፡ ዳግም
ናብ “ኖትካ” ብምምላስ ናይ ነፍሲ
ወከፍ ንጽል ወጻኢ ክትርኢ ኣለካ።
ምኽንያቱ፡ ወጻኢታት ሕክምናኻ
ንመጸባበቒ ክሬማትን “ፓምፐር”
ቈልዓን ዝወጽእ ምስ ዝኸውን፡
ምስ’ቶም ቀዳምነታት ክቑጸር
የብሉን። ካልእ መተካእታ ስለ
ዘለዎም። ኣብ’ታ እትስዕብ ወርሒ

ነዞኢም ካብ ወጻኢታትካ ምስ
እተጉድል፡ ነቲ ለውጢ ክትዕዘቦ
ኢኻ።
• ንመጐዓዝያ ወርሓዊ ወጻኢ
ተውጽእ እንተ ደኣ ኰይንካ፡ ካልእ
መተካእታ ክትደሊ ኣለካ። ብሽክለታ
ምግዛእ። እግሪ ጉዕዞ። እዚ’ውን እቲ
ዝሓሸ’ዩ፡ ምኽንያቱ መዓልታዊ
ናብ ስራሕ ክትከይድን ካብኡ
ክትመጽእን ሓንቲ ሰዓት እንተ ደኣ
ብእግርኻ ተጓዒዝካ፡ ንጁባኻ ዘይኰነስ
ንጥዕናኻ’ውን ዓቢ መኽሰብ’ዩ
ዘለዎ። እዚ ናይ መጐዓዝያ ኣብነት
ኣብ’ቶም ካልኦት ወጻኢታትካ ምስ
እተተግብሮ፡ ንብዙሓት ካብ’ቶም
መሰረታውያን ወጻኢታት ኢልካ
ኣቐዲምካ ዝሰራዕካዮም፡ ናብ ዘድልዮ
ግን ከኣ ዘይኣገደስቲ ወጻኢታት
ክትምድቦም ኢኻ። ነዚ ድሕሪ
ምግባርካ ኣብ’ታ እትስዕብ ወርሒ
ኣብ መንጎ ኣታዊኻን ወጻኢታትካን
ዝነበረ ጋግ ከም ዝጸበበ፡ ወይ’ውን
ገለ ክትቁጥብ ከም ዝኸኣልካን
ክትዕዘብ ኢኻ። ነዚ ተረፍ ኣታዊ
ድማ ከተዋህልሎ ጀምር።
• ኣብ መወዳእታ ዝዀነት
ወርሕን ዓመትን፡ ከይሰልከኻ
መደባትካ ብምኽላስ ከተመዛዝኖም
ጸዓር። ምስ ዘይትዕወት ድማ፡ ተስፋ
ክትቆርጽ የብልካን።
• በዓል ሓዳርን ኣቦ ስድራን
ምስ እትኸውን ንመጻምድኻን
ደቅኹምን ሓሳባትካ ብምክፋል፡
ንሶም’ውን በብወገኖም ተሳተፍቲ
ከም ዝዀኑ ግበር።

ሓዳስ
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ÿŶŗ ŶƎŚŅùƭ ƆŕƢŴƧŶ
ñǹėǺùĔƄǁȳ
űŘ Ǻù ęƆǆ ĄĜŅ÷Ȳ
ŊƂŶŊƂǧŇǷƎŅùƭƆƓ
ÿğňŚ ƆŶŕűŅĚȲ ŴŊŗ Ŷğ
ƶűŅĔś ȎǎȠ ƎÿƊę  ǦŶ
ƎƆôŚ ƄǆűŅĚŶȳ  ġôƶƜű
ǎć Ŷğ ŴŊŗ Řāŗ
ƆŶŕƢĔǉŚõƃõȲ
ÏƎŊęŗǺùƉĄǆ
ŚƧƯöȲ
ƶǶĄƘǎćƃƘ
ƆŚĄġöÐŅ÷ȳ

ĩƫƆŘǺùŚľŊù
ƄŇ÷Ȳ
ĄôĜŚõƉĉƳƃ÷ȳ
ÏƄűǉƄǶĉǁôƗȲ
ƶŊ÷ƯĞÍƢĉǉôƗÐ
ƆŗƄŶŅğǎćŕÿǪĝȲ
ÏǶĆƘƆŶŕÍôƘŴŊƳ
ƧĔǋȲ
ƄǆŚęƆǇŶǋƘȲƆƳ
ùąƯğƯĖÐ
ĉġŅ÷Ȳ
ŶğǎćȲűŗÿğņĲŊ
ƄŇ÷Ȳ
ÏƆŗğƯĖƱúƄŊƂȲ
ȓņľƃǂŶĉŊùƫÐ
ǎāĖĉň÷Ȳ

ǡȑŴŊŗƆŚïǎĄõƄŶȞŚ
ǡŅĔś ƆĊȲ Ŷġƙ ŊƢǡŶƌȲ
ŶƛŅùƯġôƶÿôƙôǆȲŊƲā
ŊƲā ǁĹŶǁôǆȲ ƆŶŕƜű
ǦŶȲĉŴùňŚŕŶƏùÿĞŊƌ
ƉǆŚƖƧŶȲ Ɔƴ ǻĈŕǆ
ŚāĤųȲƄűğƯĖƎŅùƯƎŊùȲ
ŶġƙŶƭǆƌŊŚŅùƭųȲġôƳ
ƉǆǉƉǆǉǉÿŶĬųȲÐƃ÷ś
ŕĄęĬȞŚȳ
***
ęƃƗĉ ȣŚƥŚ Ĵùƫ
ùƎƯƉĉŗÏŶűǡęƉĉƄȟȲ
ŶǡĔŊƉĉıęŶȁȟÐƶňïù
ĉġ÷Ȳ ƄŶŅğ űŘ Ǻù ƌŊŗ
ƶűŅĔśĉƆŶŗƎŚƢęǎƆĊ
ĉƆŶŗ ƎŅùƭ ƃõ Ɔǂ Ŵǆ
ĉŚ÷ù ƱĔň ŕƴĖņȳ ƆŘ
ǺùǦŶűŗƱĔŊƂïŶǉėƆ
ƃ÷ ġô ƱǆŕĹŅôś űŊğ
ƉŕƧȓƆƋ÷ȳ

ŊĹǌćǆ
ƄűŶƄėĉŶŊľǌćǆȲ
ƍǎŴŵęŴŴŊƆŶǌŋǆǦęćǆȳ
ƆŗŴśĉƌŶĤúȲ
ƆŶŘǆƆĊƱǆŕŕƛúȳ
ŅƳƄāĉùŗȲŅŗȣĔȲ
ŅƳƢǆųŅŗĈôȳ
ƆŕŶƄƯƥȣǻƫĉǎĉȎŶȲ
ƄŊŗǾŴȣęǶùǶùƃôŶȲ
ÌǿľǿľÍƎŊ÷ŕÿǪĜŶȲ
ęƃŴǁŶňñƃõŴȲ
ŶāŴƆƧŶƉĉƄŕŶƏǆŶŴȳ
űŗƊƛƶïņŴȲ
ƄŊŗğƯĖŅǻƃùŴȲ
ƆŴŅ÷ƯŴȲƆŴǡïȓŴȲ
ŅƴŘāǫġȣŶȃāƃùŴȳ

Ċėù=ƄŊƊõűǡęǻŶĭľŶĄġŕƧƭùŶĉƟŶȳ

Êƌ

ÜóÊ

ÔŏİÔİų

Ƅǎǣ ƄŊ Ɗõ ŶǻȞŘŚ
ǉĮ ĜňŚ ŊǢùŅŖ ƱǡùǦù
āǄƥǆ ƆŶġğ Ɔǂȳ ƆŶŕƜű
ǦŶƉǉŶǦȎƌŅśĉƱǡùǦúĉ
ǉĮ ĜňŚ ƄǆĉġǡŶŶ Ɔǂȳ
ƆƓ ǉƄ Ɖĉ ĄĄĜö Ŵǆ
ƯĩűŚŶ ȓǤŊƌ ƱǆĉƛƄùŶ
ƏǆŲÍǂŕĖȟƱúȳƆġƉűƱŶ
ŶƄǎǣƄĄùƋŕŶƶƶƧŕė
ĉġ÷ŘŚ ƄŶŊŊƢŶ ƆĊ
ŚęǢĄŶǎćāŕŖȳ

ƆȞŚƢƋ
ƄǉŶƢǌ ġćƯƆŶǏąĠƢǉǆŚȞŚƢųǏ"
ąĠ ƆƢććǁǆƄűŶƭƘŊƲāǆȞŚƢƋȳ
ƆĊƆŶŕĊǆŕƎŚŅƛǁôǆƃƙćôŚǎǂ"
ąĠ ƆƢǆŅƛǁùƋ

 Ƅǎǣ Ɖĉ ƆŚāôŊȲ
ǉǎāĖƄÿŚľôŊȳ

Ƅǉ ŅùƄęƆǁųąĠƢǉǆƆŶŕĊǆŕƉĄǆǥęƌƃƙ
ƎŚŅƛǁôǆ"

 Ƅǎǣ ğùğǆ ęƆğ
ƆŶŕ ƜűŚġȲ ƶŊƃ Ʊāĉļ
űǆĄġ÷ȳ

ąĠ ƆƥƆƄŗćć
Ƅǉ ƃîąĠƢǉǆ

ƄǎǣƄŊĉƆėǤȲƬõ
ÿǋǤĄġƉŊŚƢùǎȳ
 Ƅǎǣ ŶƄǎǣ ƆŶŕ
ŕƟǉĕȲƄġŴŶűǆğŅĕȳ

ƄǎǣŶƄǎǣƆŶŕŕŴǎýȲƄŊĊŚűǆňȓýȳ
***

ąĠ  ƆĊ Ƅű ƎŅƛǁùƋ ƆŶŕ ƜǆűȲ ıǎĉ  ƉƄ ŶġƘ
ąŗȳ
***
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 p̃âΎ0pÄ
ƄćƙĖȷ ƄűÍƧŶÍƏ ǶöćŚƋ
ƆǄ ƄǆŅùƊŶȳ  ƊűŘŚ ŚƌùƎŶ
Ŷĉȣ÷ǻƆǁƶÿŕƋƱôƗȳǢǌǆ
ŚƌùƎŶ ƌŊ ƱǆŚȞùǸ ǌęǤ
 k
 ƭĄŘŚ ƏǆŲÍú ƃùƎųȳ
ġôĉŶŘǆ ƃƘ ŊƴƯň ŊȓþŚƎŶ
ƄŘƤŚƌùƎŶŶƛŶǎƳƶƄƎùǦƵ
ƄćƙĖȷ ðúƧ ŴŊ ĉƛĖ ƎĄęā ǙĆĔ ƄôƗȳ ŊƴƯňÍŗ
ǉïǆƉǆȞôǻƋÿöȟ"
ŊŕøȤŶǉƤùƋƄôƘȳĄŶƎŊù ƆŶǌǶÿųŚ ƶűŅĔ Ŵǆ ÿňę Śƌù
ƆŶŕÿŕŚƊ ǦŶ Ɖĉŗ ƶÿĜŊƎƨ ǉ÷ǃŚ ĉƛĖȷ Ƅű ƄŊ ǙęĄŶ
ƌŅǆƉŚǎƧöƄúƘ"
ƄǆȎŶÿŶŶȳ ƆŘ Ąÿƴǆ ıǎĆ ȓņľġėāűǆĕųȳŊƄŘƤƶĩǡę
ǉ÷ǃŚĉƛĖȷƄűğňƆŊïùȲƌŊ ƄġŘŚƭĄŘŚƄŇ÷ĬǋćŚų
ƄǆűŅęƊŶȳƆƳƄŘƤŴǆŚƌùŴ
ƉŕćňȓƯƆǁƶǎƧùƱôƗȳ
ŴŊƳ ĄȐƄ ƉŕƌǆǏ Ȏųÿȳ ǎć ƄŊ ňŶƎ ǁĹĉǶùƋ ƄôƗ
ƄćƙĖȷ āėǆ ğň ƆŶŘǆ ŊŕøȤŶƥ÷ÍƓǁƱėęňƆŶŕűŅęƊ ŚŊôųġôƶűŅĔŚƆǁƱǆŕĿȑȎęƊȳ
ŊȓþŚƋ ƄŊ ňŶƎ ǁĹĉǶùƋ ǎÿę ƉƄ ƎğŊ āǛ Ƅű ƄŊ
ƎƆƱƱƋ"
ƄôƗȲƄŊƶĄȑƆƎõǎćȎŊȑŊ ƆĉűŕǆƆǁƱôƗ
ǉ÷ǃŚ ĉƛĖȷ Ƅű ƄŊƳ ǦƵÍƳ ǡǆĔ ƉĔƎŅƋ Ɔǁ ŚŊôų űǆėȳ
ǫùƉňŇƭĄŘŚƄŇôƶƖƧŶ āǛĉġĄȑƆƊǦŶŊúĆȓňā ƄćƙĖȷ āėǆ ğňȲ Ŋƭǆų āǣ
ƄǉĲùƫŶŴǆňƯôǆŚƌùŶǦǋ ƶƜűȎŊȑŊƏűŊȓþŕǆƎŚñŅų ǢǌǆƋ ƆŶŕęƃŴǇȲ Ŷāǣ ŶǦǋ
ƱúŶŶ Ɔǁȳ ƆƳ ŚƌùÍƳ ǎþĔ ƄǆƉƄôŚŶÍĊ ƆŶŘǆ ƎǡŊę ƶĉùƉŚ Ɔǂȳ Ǝùŕ ĄÿƲŚ
ŊŴǆƧùĬǆïŊŗƱǻĔƛƨƆǂȳ ƆƛƆù" ǡŶƱŅǆ Əű ȎŊȑŊ Ŵǆŗ ƶŕƢĜű ĄǶŶ ŊƭǆűŚ ǆƗŶ
ŊǡŶƱŊ ƄƥȐƆƎŶ ƄŘƤ ƉĉȓƆ
ıǎĆÍƳ Ŵǆ āǛ ŶǦǌƤ Śƌôǆ ŚƌùŴŊƖĄǆƎĔƎŊƆƛƆù"
ǆƛƆùƆǂƶŅùƎŶƇŶŊĔŚŶǦǋ
ǦŶĉġÿŶŗƄŊġǉŚƶŕ÷ôƗƥ
ƄćƙĖȷƌŊĄƭġƆǄȎŊȑŊƏű
ǡƳƆƎŶ Śƌù ǶÿųŚ ĄġĖŚƎŶȳ
ĄÿƴǆŊÿňęƏǆŶŴƶĄġĔŚŴǄ
ǡŶƱŊƋƱǆïŅŚƋ"
űƳ
Ŋȓýȣ
ƄǆǡŅęƎŶƇŶȲ
Śƌù Ƅ÷ŚŴȳ ıǎĆ ƄġŘŚ 
ƄŘƤŘŚ
ŚƌùƎŶ
ǎć
ŚćĹ÷Ŷ
ƭĄŘŚ ǆƖƧŶ ƄŊ ïǡĔ ǙęĄŶ ǉ÷ǃŚ ĉƛĖȷ āǛ ǎƄ ƌŊ
ŊġǉŚ ƆŴűŅęŴ ƉúŴȲ ïǡęŴ űȑ  ǙĆĕ Ɔǂȳ ĩƫ ĉġ ïŅŚų ƄŊ ňŶƎ ŕĹĉǹŶ ŵęƎŶȳ ƆƳ
ġôƶƢȎŚ ŕÿňŇęŴ ƄŊ ïǡęŴ ǎāĖƂ ŴŊƳ ƭǋ ġôƶĄȎŚ Ƅű ŊĄĜĔŚāǣŶǦǋƅęŚėĩęƎűŚ
ǡô Śƌù ǥęŴ ƎŶűŊę ŶƭǎŴ ƉƄ ƎğŊ ƆƳ Ƕľöô ƶĄȑƆƎõ ŕňîõ ŶǦǌƤ ƧǌŅ Ɔǂȳ āǣ
ƱǆŶĉôġ Ŋĉňù ŕĔǌǋƆŴȳ ǦƵ ġôƱǆƄŕƗ ƄǆŕėƖŊŴŶȳ ŶǦǋƉĉƶāŊĚȲƭǆűŚŶǦǌƤ
ŊǎćŊÿŶğŊŴŊƄġĄėŶ ŊƧāǊƌŊŶűǙƧŊƴƯňÍƳ ƧǌŉŘŚƄôƣȳŶğśĉǎćȲŕė
ĄŅĲùƭǎŘŚŴŶŊÿňęŅȐāŴȳ Ŵǆ ÿňę ŚƌùŴ ƶƜű ƶȞùǼ ĩęƎűŚȲ Ƅĩąę ĩęƎűŚ MRLQW
YHQWXUH Ȳ ÿȞħƤ ĩęƎűŚȲ ǎĕŚ
ŚġȟƧ ƶƜű Ŵǆ ŶǦǋ ïƥñƧ ǁôŶȳ
ĩęƎűŚȲ ÿ÷ȣűŖ ƶŕƢĜű Ŵǆ
ġôƱġŕƧƭùŴǎćƆƴŴǆǶÿųŚ
ŶǎāĖŚ
ĉùġ ŊāŗćāŅęŶŴǆŊęƋƌĉȩŶŶ
ŚƌùƎŶĉġęŚŕĜćĆƯŴȳƶűŅĔŴ ƄćƙĖȷ
ǡŶƱŊƄƋŊŴǎćƎùŕƱĄŴƧǄŶ ƉŊôƋ ğňȲ ŊƴƯň ƊűŘŚ ŚƌùƎŶ ǎćǆŅïõȳƆƳĄġĖŚŴǇŚŊùų
ǶÿŶŗĄƌǆŶĉġŶƯƁŶƱǡùǦõ ƄĄùƋŚƎŶ ƱǌôƛŶƇ Ŵǆ ȓýȣ ƱúƘ ƌŊŗ ƶïŊƎų ĄǦôȐ
ŕŅǣġŴ ƆŶŕęƃŴǇ ƶĄġĔŚƎŶƇ
ĄğęþŘŚ ƭǋǦŴŶ ŶĄÿƴǆ ĜűǌŚƄôƎŶÍǏ"
ŶǦǌƤ Ƨǌŉ ÏƄĩąę ĩęƎűŚÐ
Ƣǋ ÿƢŋƄ ƶƜű ĊǄ ĉǻÿŶ
ǉ÷ǃŚ
ĉƛĖȷ
ƆŶŘǆ
ƶŊù
Ɔǂȳ ŶĉĉġėŖ ƶƜű Ŵǆ ȓýȣ
ƶűŅĚ ĜŊ ĲȐęŴ ġėā ǙĄęŴȳ
ȓýȣǎƄƢǉǆ"
ĄĉƱų ƄǁǎùǇŶȲ Ŷğùğǆ Ƅƌù
ƎùřŴ ǎć ŶŚƌùŴ ŅŊŕė ƌŊ
ǙęĄŶ ƆŴŕĄ÷ôġŴ ŶƉŘŕú ƄćƙĖȷŶġĉŶƭǆűŚŶŚƌùƎŶȲ ǎć ŕȞ÷ǻűŚ ƱǆŊõ ƏǆŲȲ
ŵęŴȳ ƄŘƤŴ ǎć ƄŊ ƶŕƢĜű ƱƥȑƆƎŶƇĄǶŶŶƭǆűŚŶƧȓƃŚȲ ƄŊ ƶĉùƉś ĄŶǦġŘƤ Ƅƌù
ǦƵȎŊȑŊŊĉǦňęȲƱúƢȑƃŘŚ ŊÿȞĩƂ ŶǶľ÷÷ Ƅƌǆǌ ŚƌùƎŶ ĉĉƶǤŊÍƧŶ ƄǁǎùǇŶȲ Ɔǂȳ
ĤȠŶŴȲǡôƶŕƢĜűĄǶŶƄŊňŶƎ ƶĉùƉŚāǤǤŚƶÿƱƧƯùƢǆ ŅƳ ƉƄ āǤƤ ĜŊűŚ ǁŊõŶȳ ƆƳ
ćôŚ ǎć Ưǌ ŴǆÍƳ ĩęƎűŚÍƳ
ƄĹĆǻŴƶŕĔȞŶćĹúŵęŴȳŅƳ ÿňėƤġĉĉƯƶǡùȓȳ
Ɔŗ Śƌù ňƯõ ƶāŕŕõ ƱǆƏűġȲ
ǎć ŶÿǄô ƭĄŘŚ ĜĖāŴȳ ƄŊ
ĄŶǧǦŶƄűŊƶƜűĉƛŶǄŚŴŊ ǉ÷ǃŚ ĉƛĖȷ ƆƧǆ ƶƜű ƎğŊ Ŵǆ ƧùıƛŶ ïŊŗ ŕÿŘŗ
ƄġĄėŶƶŕƢĜűǦƵĉĉȑƆƄĶĖȎ ȓýȣ ƶŊïù ǁŊùŴŶȳ Ŷğ Śƛ ƶƜűõƄǤǹĆƄúćôŚƆǂȳƆŗ
ǎāĖĉȓŴāȲƆŗƶľĄǶõïǡĔ ŚŶȡġ Ąÿƴǆ ƆǄȲ ƄűÍƧŶ ŶƯƄ ĬŶǋ ƌŊśĉ ƌùƇŚ Ŵǆ ĩęƎűŚ
ǙęĄŶĉġǻƯŴǆġôƱǆŕĜććƭų Śƛ ŚŶȡġ ĄÿƶƄ Ɔǁȳ ƶƭŅǁ Śƌ÷ŚűƳƄĩąęĩęƎűŚƶŊïù
ıǎĆ ƄġŘŚ ÿǉ ƭĄŚ ƄŇô ƆĉűŚƆǂƃùŴġƶǡŅęŴǇȓýȣ ƶȞùǇ ǎć ƆƳ Ɔǂȳ ƄŊśĉ
Ƕľöô Ŷƭǉǆ ƄŚǁȳ ƄŊ ňȓƯ ǁôŶȳ ǦŶ ƎğŊ āǛÍƏ ƶƜű Ŵǆ ƌùƇŚ ĩęƎűŘƧǄŶ Śƌ÷Ś ŶǦǋ
āǤƤ ĜŊűŚ ġôƱôƨĉ ŊĜŶƋ
ǎć ÿǉ ĘġśėŶŚ ƉȠŕ ŴŊėǆ ǻùĄŚƄŶȞŚǁŊùŴŶȳ
ƆƷĉŚƌ÷ŚÍƳƇĉƶĄȓƆƯǌŴŊ
ƧùįƤ ïŊŚƌ ƉǆĜǡĔȲ ňƯõ Ɔŗ
ŚƌùǻėāƆǂƶāŕŕõȳƆƳƆŗ
ÿȞħƤĄǦôȐŴǆŗĉġĄÿƴƘ
ƶĄġĔŚƎŶƇĩęƎűŘƤŚƌùƏǆŲȲ
ŴŊŗƱùƭùƎǇāśƆŶŕŕĄöġŴ
ǎćȲŶġƘƆƳŚűǦęųƱúƘǢǌǆ
ƄŊıǎĆāǣƎŚƉėƖęõŶƄúų
ŚŊùǇƱúƘŴǆƆśŚǆƗŶŴǆ
ƥŶűŚ āś ƉŕƛŊęõŶ ŚƛƆùõ
ƊűŘŚ ƎŚȞǻĖ ŚƛƆö ƃƘȳ
ÿǉ Ɖĉ Ĭǌćǆ Ưćĉ ƎŚƢġǎǇ
ƱúƎŶƌŊāǛǙĆęƋƎŚÿġŊõŶ
ƱúƋ ǦŶ ĄÿƴƘ ŊƴƯňÍƳ ñ÷Ƣ
ĩęƎűŚƎŶƄõƆŶŕŅôŚƋŊƖĄǆ
ŕĔǤǦȐƶŊùāśƆǂȳ
ǉ÷ǃŚĉƛĖȷƆƧǆƎŚǶùĄų
ćôŚƌǎǂ"ƄǆŚƧƯúŶƆǄȳ

ƄǆȞùǹŶ Ɔǁȳ ƎŚƄĉűùƋÍƧŶ
ŕġȡƆǡŊęȳǦŶŶŅùŴǆġǤġġƯŗ
þƶƥȲƢǆǡôȎǡĉƄǤǸĉƥűŗ
Ŵǆ ÿňę ǡŶƱŊ ƄǶȡȠƄś Ȏųÿ
āǛŚñŅƋƆŶŕƱǆïùǂƥƢǆÍƧŶ
āćļŚ ƄćƖęŗ ĔƘň ƎŚǤǡ
ŕƛƆú Ƅúȳ Ɔŗ ĬŶǋ ǎƗĉ
ǧų ŴǆƳ Ƅĩąę ĩęƎűŚ ƶŊïù
ǎćŊȓýȣġôƱǆĜȣęŶŶğùğǆ
ƄƌùƎȟŚƢǆıõƯġôƱǆƉƧŶŶ
ƉŇǎ ĉǻù÷ĉ ƄŊ ƶęƄǁõ
ǦƵ Ŵǆ ĄęŚư Ȏǡĉ ġôƱǤǻĉ
Ɔǂȳ ƄǆǦŅĚÍĉŅę ĄħęƎŚƘȲ
ÏĩęƎűŚ ǁŊùŴŶȲ ƆƳ Śƌù
ǎć Ŵǆ ƧùĬǆ ƆǂȲÐ ƆŶŕƃ÷
ĄęŚư ƉŕľęŇ ǦǎűŚ Ɔǂȳ ƆƳ
ƆŶŕƱǁľĖŊƋǎćŉŚȣęǋƄŊ
ĉĉġėŚ ŴǆƳ ŚƌùƎŶ ĉğƛŶ
ġôƱǆűŅĔ ŊƆŕľęŊǇ ĄĔǌƆŘ
Ɔǂ ƎƧġűùƋ ƶƛƆùȳ ĩęƎűŚ
ƉĉƱúƎŶƆŗŚƌùŴǆƎùřƛŶ
ĉƟŲƶǡùȏĄęŚưŴǆĉľėŊ
ȔęǎćŴňƘƆǂȳ
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ƱúƋ ƆŶŕïùǂ ŶĄÿƴƘ ƎğŊ
ŚĹŊȓǄňƯùƘǉǤǣĉƋāŕŚǄȳ
ŴŊŗ Śƌù ƆŴƖǎƋÍƧŶ ƊűŘŚ
ŴǆŗġėāāŕŚŶñõƧƊűŘŖ
ȣôǻŶȳ
ǉ÷ǃŚ ĉƛĖȷ ƄŶŘ ƆƳ ƎǡŊę
ȞŗűƆǁȳŶğǦŶȲÏƱ÷ŚƋŊęŚƯŗ
Ƅƶć ƉǆŚôƭôƋȲÐ ƆŴŅôŚ ŴŊŗ
ŚƌùƎŚƢġǉųȣļǉżƄǆƏűŚŶȳ
ƄŊ ƶƜű ƶȎƥƯƎƥ ǦƵ ŊĄƋŶƄ
ŚĄȎųƆǄȳŊƴƯňÍƳŚƌùŴƎÿŘ
ƉôƗ ǦŶ ÿŶğŊ ŴŊ Ŵǆ āğŊ
Ǝƃ÷ĜűǌŚùƃƖǇƄôƗȲÿŶğŊ
ǎć ƆŶŘǆ ƱìƧƛ ƄúŴȳ ƄŊ
ňŶƎ Ʊú ǡŶƱŊŴ ǎć ƆƳ Ŵǆ
ŚƌùŴƯǌŘŚȞöǻŴĉġƢǌƆŴ
ȎŊȑŊ ƎñŅƋ Ɔǁ ƆŴŅôŚ ƆǄ
ŚĉùĜôǆȳ ĉġƳ āǛ ŚűǦĔų
Ʊúƙ ǦŶ ǡô ǻęǹĔŘŚ ǆęƄǂų
Ƅôƣȳ
ƄćƙĖȷ ƎŚǻęǻĖ ƶÿǡƱƋ
ƊűŘŚƆŶŘǆƆǂ"

ǉ÷ǃŚĉƛĖȷƆĊƆŶŘǆƭǆűŚ ǉ÷ǃŚ ĉƛĖȷ ƭŇÍƓ ƄǆƏűŶȳ
ĄęŚưƆǁƉľęŊ"
Ǧęñ ƃ÷ ƥ÷ ƱǆƢǦƭƤ ÿȞħƤ
ƄćƙĖȷ ƆƳÍƓ ŊĹŶǊ ŶƭƘ ÿŅĘŘ ġôƱǆïŅŚų ƏǆŲȳ Ɖĉŗ
ƶĉùƉŚ āś Ɔǂȳ ƄűÍƧŶ ƌŊŗ Ŵǆ Ĭǉć ǎć Ŵǆ ĉāƶűŚ
ǢǌǆƎŶ ęþĹ ġôƱôƗ ƉĉƳ ĉıęėŊ ƱęƄǁŚų ƄǆĄġôŶŶȳ
ƭǆűŚ ĄęŚư ƉŕľęŇ ŚƛƆö ŊÿȞĩƂĞ ıĕŊ ƶþ÷Śųȳ ƎŊǎ
ƃƘ ƎŊôƋ ƱȎǦĉ Ɔǂȳ ǦŶ ƃ÷Śųȳ ǎÿŶ ŅùġƋ Ɔŗ ƎǡŊĚ
ŶƄŊűŚ ŚƌùƎŶ Ŵǆ ŶǦǋ ƎğŊ Ʊúų ŶǡĔųÍĊ ƥ÷ ıŶǆ ƃô ǎć
ƶƜű ȣļǎ ŶǦǋ öŝŶğ  Ƅôƨȳ ǉǣĄƎǎƧôùƌ"
ƆƳöŝŶğÍƳŊġĉĄŶƆǂƱú"
ǉ÷ǃŚĉƛĖȷöŝŶğǎƄŊġĉ
Ąÿƴǆ Ɔǂ Ʊúȳ Ŷğ ÿǉ ƌŊŗ
ƄŊĉǞćęŚƌùŴƱŅęƉŕśŊġć
ȣļǎŶǦǋƄƧȐƄŶġėāǎõƧ
ƎŚǡŊĚȲƄűǎćǡôıĕŊǡŶƱŊ
ƌŊƄƢĞƖǶÿŶŗĄƌǆŶƎƯǎǦŶ
ƶŕĔȞ Ɖĉ ǡƴ ƶƄĄĜô ǎć
ŊÿňęƉűǌõŶƆǂŵĕġĉĉƯŴȳ
ƄćƙĖȷȓņľȲƆŗȣļǎŶǦǋ
Ŋġć ĉñ÷ƣ űŗ Ǣǌǆ ıĕŊ
ƶÿ÷ùƜƆǂȳŶġƘǶÿŶŗĄƌǆŶ
ǡƳƆƋƄŊŗŴǆĩęƎűŚŚƌùƉĉ
ƱŅęƉŚƋ ŊĉŶŘǆ ŶŉŚ ȣęǋ
ǆƗŶ ŶƶƜű ÿŘŗ ƉŕĔǎƆǇ
ŚƛƆö ƉƄ Ɔŗ ƎŚÿġŊõ ƱúƋ
ĬŶǋāśƆǂȳ
ƆƳƉǁĔǌƆƋǎćŊƴƯňƄŘƤŘŚ
ŚƌùƋ Əű ȎŊȑŊ ƎŚÿŗ ƶƎƄù
ƄǆƏűŶȳǡôƌŊŗƎŚƶƎęǇƱúƋ
ǎćűƳŚƌùÍƳƎŚĉġęŘƉôƛŶ
ƶȞùǷĜňŚƄôƣÍǏ"
ǉ÷ǃŚ ĉƛĖȷ Ɔƥǆ ƄŶŘ Ɔŗ
Ŵǆ ĉǻÿŶ ƎƆôŚ ƶűŅĚ Ƣǋ
ÿƢŋƄ ŶĄÿƴǆŶ ÿǉ ǎć ŴŊ
Ɗõ ŋŘŘŚ ŊĄƋŶƂ ƱǫƯƱŴ
ƶűŅĔŴǆęýľƱĄǉǆŶűǆĚĉȳ
ƆŗƢǋÿƢŋƄŊĊŚƉĉƶŕȞùǁ
űǣėŚųȳƆŗŴǆęýľƱĄǉǆÍƧŶ
ǥǤ ǎƄ ǆƛùƄôǆÍĉŅę ŊîƢŚ
Ʊú
ƄǆĄġôŶŶȳ
Ǝÿŕõ
ƆŶŕƏǆűÍĉŅęȳ
ǦŶ
ƆƷĉ
ĜňŚÍƳƇĉƆŶŘǆƎǡŊĕôǆƆǇĉ
ǉöƙ"

ƄćƙĖȷȓņľğňȲňƯùƘƎğŊ
ŶȏęƶƜűÿŅĘŘŚĔƛŇǉǤǣĉƋ
ŴǆƳ Ǣǌǆ ƄùƯù÷Ŷ āŕŚǄŶȳ
ƥ÷ ÿŶŗ Ąƭùŗ ŴŊ ŚƌùƊĉ
Ʊôƨ ŋŘ ǎć ƎŚƉǋ ȞŚųȳ
ƢǆÍƧŶ Ŵǆ ĬĔň ĜŊƋ ŴŊŗ
ŋŘ ùƃƛƘÍƧŶ ƊűŘŚ ƉŕȓŶƬ
ŚƛƆöƃƘȳƌŊƳÿöȣƋǎćȲ
ŴǆƎùřƛŶŴǆĬĔňȞôǻŚƛŶ
ŶƯƄƉġĉƯƥƶƛƆõŶĜňŚġǉǎ÷ȳ
ŊǎāĖÍƳƊűŘŚĄƳŶƋǎćŴŊ
ĩĉǦùŴǢǌǆƎŶŚĄęāƇȳƄŊŗ
ĩĉǦùŴ ƆŚñŋ įù ǎć ŶƭƘ
Ƣğų Ɔǂȳ ƄŊƂ ƆŶŕƄĆŴŚùƋ
ȓņľȳ ŴŊ ƄŘƤŘŚŶ ȎŊȑŊŶ
ŊĉƆŘƧ ŊȓþŚƋ ŕȣùǶƋȳ
ŅƳ ƉƄ ǢǌǆƎŶ ŊƯęĮ ŕǉıġƇȳ
ŶĄȑƃ ƊűŘŚ ŚƌùƎŶ ǎć
ŚƧġŴȳ ŊƴƯň ñ÷Ƣ ĩęƎűŚ
ƄĆŴȲ ƄŊ ȎŊȑŊ Əű ŊȓþŚ
ȎǡĉƆŶŕƄĉȐƄǎćȲƆśĉƄŊ
ĩĉǦùŴƶŕğŕȟĜňŚĄĜƙƎęƋ
ƆǇĉȳ ŊĄĜĔŚÍƷĉ ĩćǦôŘŚ
ƶñŊƨĉġƎęűŚǎćŴŊƶĉùƉś
ŉŚȣęǋƎĞŊĉĉġėŚĄĜùƋ
ƎŚÿŗŚƛƆöƃƘȳ
ǉ÷ǃŚ ĉƛĖȷ Ƣǆ Ǣǎ ƆĊ
ǎÿŶ Ɖĉŗ Ǧęñűŕǆ ƄŊƳ
ƎŶǶľĢ ƶȎŴāŴ āùƛ÷ƛÍƓ
ƄǆŶƄŖŶ ŶƖƧŶ ǦŶ ǎÿŶ ŅƳ
ĜƭŚŶ ĄƭùŚŶÍƳ ƆŶŕǉƤô
ƆĔƛŅƌǎǁ"
ƄćƙĖȷ ƆƢ ŚĔƛŊų ƃƋ"
ƱƶŅȑāƎŶƇ ǉĔǜ ƶęęŊƎŶ
ƆŶŕÿŇęƎų ŊƭľĄǆ ƉćƛĔƋ
Ɔǁȳ

ƄćƙĖȷĩęƎűŚƉĉƶĄġĔŚƎŶ
ŶġƘ ƄŊŗ Śƌù ǶÿŶŗ ĄƌǆŶ ǉ÷ǃŚ ĉƛĖȷ āėǆ Ƣǉǆ
ƄćƙĖȷ Ɖĉ Ŵǆ āǣ Ǝƃ÷ ŊĉǦƴƆŶ ŊƙùƆŶ ƄŅęƎś Ɖĉ ǁĹŶǁôǆ
ƎƖƧŶ ƶƛƆù ƆŶŕŘŚ Ɔǁ ƶǡŅęƎŶ ǆĉġƎĕùƋȳ ŊƶƜűȲ
ƄćƙĖȷǡŶƱŊƋŊƢǡűǆȓņľ
ƱùƯôùƋ ƱôƗȳ Ƅű ŶĄÿƴƘ ıǎĆŴŊāǣĉŊȑāƋƎŚǡŊęǇ
ƯǎùƆĉűǁùƋȳŠƧȲŠƧȳ

ሓዳስ
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ተስፋልደት መብራህቱ

ፖቸቲኖ ብደገፍቲ ስፓርስ ይዝለፍ
ብዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ
እንግሊዝ፡ ኣብ ተርታ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ
ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ቶተንሃም፡ ትራንሜር
ንዝተባህለት ንእሽቶ ጋንታ ብገፊሕ (ሸውዓተ
ብባዶ) ስዒራታ። እቲ ዘገርም፡ ደገፍቲ
ቶተንሃም ጋንታኦም ብዘመዝገበቶ ዓወት
ኣይኮኑን ክዘሉ ኣምስዮም። እንታይ ደኣ፡
ኣሰልጣኒ’ታ ጋንታ ፖቸቲኖ ሽዱሽተ ብባዶ
ኣብ ዝመርሑሉ ግዜ፡ ንብሉጽ ኣጥቃዓይ’ታ
ጋንታ ሃሪ ኬይን ናብ ሜዳ ብምእታዉ’ዮም
ተሰናቢዶም ሓዲሮም። ድሮ ኸኣ ብመንገዲ
ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገይሮም
ኣርጀንቲናዊ ኮኾብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ
ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና፡ ሕክምናዊ ክንክን
ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ሆስፒታል
ከም ዝተፋነወ፡ ሮይተርስ ብዝዘርገሖ ዜና
ክፍለጥ ተኻኢሉ። ማራዶና ኣብ ከስዐ
ውሽጣዊ መድመይቲ ከም ዘለዎ ድሕሪ
ምንጋሩ’ዩ ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ
ክንክን ክግበረሉ ጸኒሑ። ወዲ 58 ዓመት
ማራዶና ኣብ ገዝኡ ሕክምናዊ መርመራ
ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን’ዮም ሓካይም
ነቲ ውሽጣዊ መድመይቲ ከለልይዎ
ክኢሎም። ጓሉ ንማራዶና ዝኾነት ደልማ፡
ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢላ
“ኩሉኹም’ቶም ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና
ወላዲየይ ዝተሻቐልኩም፡ ኩነታቱ ጽቡቕ
ኣሎ” ክትብል መግለጺ ሂባ። ኣብ ዋንጫ

ነዚ ሓደ ካብ ብሉጻት ኣሰልጠንቲ ፕሪመር
ሊግ ኢንግሊዝ ምዃኑ ዝእመነሉ ፖቸቲኖ
ይሰሃልዎ ኣለዉ።
ኣብ’ዚ ግጥም፡ ክሳብ መበል 40 ደቃይቕ
ክልቲአን ጋንታታት ባዶ ብባዶ’የን ነይረን።
ይኹን’ምበር ቶተንሃም፡ ኣብ’ተን ቅድሚ
ዕረፍቲ ዝተረፋ ሓሙሽተ ደቃይቕ፡ ካብ
ኣውሬር ብዝረኸበታ ሽቶ ሓደ ብባዶ
መሪሓ ንዕረፍቲ ክትወጽእ ክኢላ። ኣብ’ዚ
ቶተንሃም ኣብ ውሽጢ ትሸዓተ ደቓይቕ
ሰለስተ ሽቶታት ዘመዝገበትሉ ጸወታ፡
ፈርናንዶ ሎረንተ ሃትሪክ ክሰርሕ ክኢሉ’ዩ።

ብዘይካ’ዚ ኬይን ሓንቲ፡ ኣብ ቆመና ዘሎ
ደቡብ ኮርያዊ ሶን ድማ ክልተ ሽቶታት
ኣመዝጊቦም።
ኣቐድም ኣቢሉ ከም ዝተገልጸ፡ እቲ
መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ፡ እታ ጋንታ
ሽዱሽተ ብባዶ ትመርሕ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ
ንምንታይ ሃሪ ኬይን ናብ ሜዳ ይኣቱ’ዩ።
ደገፍቲ ቶተንሃም፡ ንመስመር ምጥቃዕ’ታ
ጋንታ ድርዒ ኮይኑዎ ዘሎ ሶን ካብ 13 ጥሪ
ጀሚሩ ናብ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኤስያ
ክኸይድ ምስ ምዃኑ፡ ኬይን ኣብ’ቲ ጸወታ
እንተድኣ መስበርቲ ኣጋጢሙዎ ብዘይዓቢ

ኣጥቃዓይ ከይተርፉ ብምስገኦም’ዮ።ብዘይካ’ዚ
ኬይን፡ ብ14 ሽቶታት ብሉጽ ኣመዝጋቢ
ሽቶ ፕሪመር ሊግ ክኸውን ትጽቢት ኣብ
ዝንበረሉ ዘሎ ግዜ፡ መሪሕነት ጨቢጥካ
እናሃለኻ ን15 ደቓይቕ ናብ ሜዳ ከተእትዎ
ጌጋ ውሳነ ምንባሩ፡ ብዙሓት ተንተንቲ
ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ይሰማምዑ። ኣሰልጣኒ
ቶተንሃም ፖቸቲኖ ግን “ኬይን ኣብ
እንግሊዝ ሞዴል’ዩ። ይዕበ ይንኣስ እንግሊዛዊ
ኸኣ ንብሉጽነቱ ብዓይኑ ክርእዮ ይብህግ’ዩ።
ንኽብሪ’ቶም ነዚ ጸወታ ንምዕዛብ ዝመጽኡ
ኢለ’የ ኣሰሊፈዮ” ክብል ድሕሪ’ቲ ጸወታ
መልሲ ሂቡ።ይኹን’ምበር ደገፍቲ ቶተንሃም፡

ማራዶና ካብ ሆስፒታል ወጺኡ
ዓለም 1986 ሓለቓ ጋንታ ኣርጀንቲና
ኮይኑ ዋንጫ ዝዓተረ ማራዶና፡ ኣብ’ዚ እዋን
ኣሰልጣኒ ናይ ሓንቲ ኣብ ጋንታታት ካልኣይ
ዲቪዥን መክሲኮ እትነጥፍ ዶራዶስ ዲ
ሲናሎዋ ዝተባህለት ክለብ ኮይኑ’ዩ ዝዓይይ
ዘሎ። ብወልፊ ኣልኮላዊ መስተን ዕጸ ፋርስን
ከም ዝሳቐ ዝንገረሉ ማራዶና፡ ኣብ ዋንጫ
ዓለም 2018 ኣርጀንቲና ምስ ናይጀሪያ ኣብ
ትገጥመሉ ዝነበረት ግዜ፡ ብስኽራን ተሰኒፉ
ኣብ መንጎ ጸወታ ናብ መዕረፊኡ ከም
ዝተወስደ ዝዝከር’ዩ።
ማራዶና፡ ዋላ’ኳ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ

ኣርጀንቲና ከምኡ’ውን ኣብ ክለባት
ቦካ ጁኒየርስ፡ ባርሰሎና፡ ሰቪያን ናፖሊን
ብፍላይ ከኣ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዓቢ
ኣስተዋጸኦ እንተገበረ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ
ብዘንጸባርቖ ዘይስፖርታዊ ስነ-ምግባር ወትሩ
ምስ ተሓመየ’ዩ። ማራዶና ኣብ’ዚ እዋን፡
ዋላ’ኳ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ንዘላ ጋንታ
የሰልጥን እንተሃለወ፡ ምስ ጠባዩ ብምንጽጻር
ብርክት ዝበሉ ቀረብቱ ደሓን ዝኾነ ኣታዊ
ይረክብ ከም ዘሎ’ዮም ዝሕብሩ። ንሱ
መዓልታዊ 4,931 ዶላር፡ ሰሙናዊ 34,615
ዶላር፡ ወርሓዊ 150,000 ዶላር ዓመታዊ

ከኣ 1.8 ሚሊዮን ዶላር ካብ’ዛ መክሲካዊት
ጋንታ ከም ዝቕበል ሪኮርድ ዝተባህለት
ጋዜጣ ትሕብር። ንሱ፡ ሩስያ ኣብ ዘአንገደቶ
ዋንጫ ዓለም 2018 ከም ናይ ክብሪ ዕዱም
ኮይኑ ኣቓልቦ ዝተፈላለዩ ወገናት ንኽስሕብ
መዓልታዊ ብፊፋ 10 ሽሕ ዶላር ከም
ዝተኸፍሎ ዝፍለጥ’ዩ።ይኹን’ምበር ብኸምቲ
ፊፋ ዝሓሰቦ ዘይኮነ፡ ኣብ ውሽጢ ስታድየም
ሽጋራ ብምውላዕን ብምስካርን ዘይስነምግባራዊ ተግባራት ብምርኣይን ካልእን’ዩ
ኣቓልቦ ክስሕብ ክኢሉ ነይሩ። ካብ 1980ታት
ተጻዋታይ ካብ ዝነበረሉ ግዜ ኣትሒዙ፡ ምስ

ዝመጽእ ሰሉስ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ካራቡኣ
ኣንጻር ቸልሲ ይጽበዮም ብምህላዉ፡ እቲ
ኣሰልጣኒ ዝበለ እንተበለ ኬይን ከዕርፍ ጥራይ
ከም ዝነበሮም’ዮም ዝምድሩ ዘለዉ።
ኣጥቀዓይ ቶተንሃም ደቡብ ኮርያዊ ሶን፡
ካብ ዝመጽእ ሰሙን ጀሚሩ ምስ ሃገራዊት
ጋንታኡ ናብ ግጥም ዋንጫ ኤስያ ክጽንበር
ብምዃኑ፡ ቶተንሃም ነዚ ብሉጽ ተጻዋታይ
ንሓሙሽተ ጸወታታት ፕሪመር ሊግ
ክትከስሮ ክትግደድ’ያ። ደገፍቲ’ታ ጋንታ
እምበኣር፡ ኬይን እንተደኣ ተሰይሩ ምስ
ሎረንተ ጥራይ ክተርፉ ብምዃኖም እዮም
ስኽፍታኦም ዝገልጹ ዘለዉ።
ከም በዓል ፑማን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ
ኣፍረይቲ ናውቲ ስፖርት ውዕል ብምግባር፡
ዘይተኣደነ ገንዘብ’ኳ እንተገሓጠ፡ ብሰንኪ
ሕማቕ ኣጠቓቕማኡ ግን ከም’ቲ ዝግበኦ
በዓል ጸጋ ክኸውን ከም ዘይከኣለ’ዩ ዝሕበር።
ዋላ’ኳ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጻቱ
ብልክዕ ይጥቀመሉ’ዩ እንተዘይተባህለ፡ ኣብ
ፈይስ ቡክ 8.9 ሚሊዮን፡ ኣብ ኢንስታግራም
ከኣ 3.9 ሚሊዮን ሰዓብቲ ኣለዉዎ። እዚ
ቍጽሪ፡ ካብ’ቲ ኣብ ፈይስ ቡክ 3.7 ሚሊዮን፡
ኣብ ኢንስታግራም ከኣ 2.6 ሚሊዮን ሰዓብቲ
ዘለዉዎ ብራዚላዊ መዘናኡ ፔለ ዝሓይሽ’ኳ
እንተኾነ፡ ምስ’ቶም ኣብ ኢንስታግራም
ጥራይ ብተኸታታሊ 100ን 144ን ሚሊዮን
ሰዓብቲ ዘለዎም ሜሲን ሮናልዶን ግን
ዝመጣጠን ኣይኮነን።

ብ11 ሚሊሜተር ንማንቸስተር ሲቲ ዘድሓነት ፍልይቲ ፍጻመ

• ብሕጽረት ብሉጻት ኣጥቃዕቲ ትሳቐ ዘላ እንግሊዛዊት
ክለብ ቸልሲ፡ ንኣጥቃዓይ ኢጣሊያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ጎንዛሎ
ሂጉየን ክትውደኣሉ ከም ዝቐረበት ጋዜጣ ዘ ሳን ሓቢራ። ወዲ
31 ዓመት ሁጉየን ካብ ጁቬንቱስ ናብ ኤሲ ሚላን ብመልክዕ
ልቓሕ ተሰጋጊሩ ዘሎ ኮይኑ፡ ሚላን ከም ኣምሳያ’ዚ ተጻዋታይ
ንወዲ 26 ዓመት ኣጥቃዓይ ቸልሲ ኣልቫሮ ሞራታ ብልቓሕ
ክትወስዶ ከም እትኽእል ይንገር። ብዘያካ’ዚ ሚላን፡ ንኣይቮሪያዊ
ኣከፋፋሊኣ ፍራንክ ከሲ፡ ብ40 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ዕዳጋ
ኣውሪዳቶ ኣላ። ለንደናውያን ጋንታታት ቶተንሃምን ቸልስን
ኣብ ልዕሊ’ዚ ወዲ 22 ዓመት ኣከፋፋላይ ተገዳስነት የሕዲረን
ዘለዋ እንግሊዛውያን ጋንታታት’የን።
• ቻይናዊት ክለብ በይጂን ሲኖቦ ጉዋን፡ ንኣከፋፋሊ ቶተንሃም
ሞሳ ደምበል ንምፍራም ተበግሶ ከም ዝወሰደት ስካይ ስፖርት
ኣፍሊጡ። ቶተንሃም ነዚ ወዲ 31 ዓመት በልጁማዊ ናብ ዕዳጋ
ኣውሪዳቶ ከም ዘላ ብተወሳኺ ተሓቢሩ።
• ስፖርት ዝተባህለት ጋዜጣ ስጳኛ ብመሰረት ዝዘርገሐቶ
ሓበሬታ፡ ኣከፋፋሊ ባርሰሎና ዴኒስ ስዋረዝ ናብ ኣርሰናል
ክመጽእ ተቓሪቡ’ሎ። እዚ ወዲ 24 ዓመት ስጳኛዊ፡ ኣቐዲሙ
ብእንግሊዛውያን ጋንታታት ኤቨርተንን ዌስትሃምን ክህደን

እንታይከ ሓድሽ ኣሎ?
ጸኒሑ’ዩ።
• መራሒት ፕሪመር ሊግ ዘላ ሊቨርፑልል፡ ንእንግሊዛዊ
ኣከፋፋሊ’ታ ጋንታ ኣዳም ላላና ኣብ’ዚ ወርሒ ብመልክዕ
ልቓሕ ናብ ዝኾነት ጋንታ ከም ዘይተሰጋግሮ ሓቢራ።
ኣሰልጣኒ’ዛ ጋንታ ጀረገን ክሎፕ፡ ነዚ ወዲ 30 ዓመት ኣከፋፋሊ
ኣብ ኣንፊልድ ቦታ ከም ዘለዎ ብምሕባር፡ ናብ ካልእ ጋንታ
ክኸይድ ክመርጽ ከም ዘይብሉ ተማሕጺኑዎ ኣሎ።
• እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ተኸላኻላይ
ከተፈርም ኣብ ትጓየየሉ ዘላ እዋን፡ ኣብ ራዳራ አእቲያቶ
ዝነበረት ተጻዋታይ ብባርሰሎና ብምምንጣላ ቁጠዐኣ ገሊጻ።
ፐፐ ጋርድዮላ፡ ንወዲ 19 ዓመት ፈረንሳዊ ጂን ክሌየር ቶዲቦ
ከፈርሞ ተቓሪቡ’ኳ እንተነበረ፡ ኣብ ውዱእ ሰዓት ግን ባርሳ ኣብ
ሕቝፋ አእትያቶ።
• ቶተንሃም፡ ንናይ ማእከል ተኸላኽላያ ቶቢ ኣልደርዊርድ
ውዕሉ ብንዋሕ ምስኣ ከም ዝጸንሕ ገይራቶ። ወዲ 29 ዓመት
ኣልደርዊርድ፡ ብ25 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ’ታ ጋንታ ክወጽእ’ዩ

ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂቡዎ ነይሩ።
• ኣሰልጣኒ ዌስትሃም ማኑኤል ፐለግሪኒ፡ ኣጥቀዕቲ’ታ ጋንታ
ዝኾኑ ኣንዲ ካሮልን ማርኮ ኣማቶቪችን ብልቃሕ ካብታ
ጋንታ ከም ዘይወጽኡ ኣፍሊጡ።እዞም ደቂ 29 ዓመት ዝኾኑ
ኣጥቀዕቲ፡ ኣብ’ዛ ወርሒ ካብ’ታ ጋንታ ክወጽኡ ምዃኖም
ብሰፊሑ’ዩ ክዝረብ ጸኒሑ።
• ኣጥቃዓይ ሳንደርላንድ ጆሽ ማጃ፡ ካብ ሰበስልጣን ሳንደርላን
ንዝቐረበሉ ሓድሽ ውዕል ነጺጉዎ። እዚ ወዲ 20 ዓመት
ኣጥቃዓይ፡ ካብ ቶተንሃም፡ ማንቸስተር ሲቲን ሳውዝሃምተንን’ዩ
ጻውዒት ዝቐርበሉ ዘሎ።
• ተኸላኻላይ ስጳኛዊት ክለብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ዲያጎ
ጉዲን፡ ምስ ኢጣሊያዊት ኢንተር ሚላን ከም ዝተጸንበረ ስካይ
ስፖርት ኢጣልያ ሓቢራ። ጎዲን፡ ካብ ኣትለቲኮ ማድሪድ
ክወጽእ ነጻ ምዃኑ ምስ ተሓበሮ’ዩ ምስ’ዛ ኢጣሊያዊት ክለብ
ንኽልተ ዓመት ክጻወት ፌርማኡ ዘንብር ዘሎ። ወዲ 29
ዓመት ድያጎ ጎዲን፡ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ

ክኸይድ ተቓሪቡ ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን። እዚ ምኩር ዩራጋያዊ
ናይ ማእከል ተኸላኻላይ፡ ኣብ ዝመጽእ ክራማት እዩ ናብ ከተማ
ሚላን ክኸይድ።
• ሓለቓ ጋንታ ዩናይትድ ኣንቶንዮ ቫለንሽያ ናብ ኢጣልያ
ክኸይድ ከም ዝኽእል መርበብ ሓበሬታ ደይሊ መይል
ኣፍሊጣ። ቫለንሽያ፡ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘለዎ ውዕል
ዝመጽእ ክራማት’ዩ ከብቅዕ። እዚ ተኸላኽላይ፡ ካብ ዌስትሃምን
ቻይናውያን ክለባትን ድሮ ጠለብ ይቐርበሉ ከም ዘሎ፡ እታ
መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ ትሕብር። ቫለንሽያ፡ ኣብ’ዚ ወቕቲ ኣብ
ዩናይትድ ቦታ ስኢኑ ብምህላዉ፡ ካብ’ታ ጋንታ ምፍናዉ ከም
ዘይተርፎ ምስ ዩናይትድ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ።
• ኣከፋፋሊ ናይ’ታ ብሓሙስ ምሸት ንዘይተሰዓርነት
ሊቨርፑል ዝቖጸየት ማንቸስተር ሲቲ ዝኾነ ብራሂም ዲያዝ፡
ናብ ርያል ማድሪድ ክኸይድ ተቓሪቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ።
እዚ ወዲ 19 ዓመት ኣከፋፋሊ፡ ብ20 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ
በርናቡ ክኸይድ ምዃኑ’ዩ ብሰፊሑ ዝዝረብ ዘሎ። ዲያዝ፡
ብማንቸስተር ዩናይትድ’ውን ተደልዩ ብምህላዉ፡ ማድሪድ ነዚ
ተጻዋታይ ናብ ኦልድ ትራፎርድ እንተደኣ ሸይጣቶ 40%
ናይ’ቲ ሽያጥ ንሲቲ ክትህባ ተሰማሚዐን ኣለዋ።
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ካልኣይን መወዳእታን ክፋል
ኣብ ንኡስ ዞባኹም
ኩነታት
መጐዓዝያን መራኸቢታትን ከመይ
ኣሎ?
ብዛዕባ መጐዓዝያ፡ ካብ ኦምሓጀር
እትብገስ ሓዳሪት ኣውቶቡስ ኣላትና።
ናይ ግሊ መካይን እውን ይመላለሳ እየን።
ብኣጠቓላሊ ክረአ ከሎ ናይ መጐዓዝያ
ሽግር ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልን። እቲ
ሽግር፡ ኣብ’ቲ መስመር እዩ ዘሎ። ይጽገን
እንተ ዀነ’ኳ፡ ግዜያዊ ጽገና ንነዊሕ
እዋን ስለ ዘይጸንሕ፡ ነባሪ ኰይኑ ክስራሕ
ዝግበኦ ጽርግያ እዩ ዘለና። ናይ ሕርሻ
ቦታ ብምዃኑ፡ ንዝመጽእ ግዜ መስመር
ጽርግያ ተደላዪ እዩ። መንግስቲ ኣብ
መደቡ ሒዙዎ ከም ዘሎ ርዱእ እዩ።
ግን፡ እዚ ብቕጥራን ተለቢጡ ነባሪ
ክኸውን ኢና እንደልዮ። ምስ ክልተ
ሃገራት ዘራኽብ ብምዃኑ፡ ጽባሕ ንጉሆ

ዝዀነ ይኹን ንጥፈታት ንኸተሰላስል
ከኽእለካ ምእንቲ፡ ካብ ሕጂ ተዋዲዱ
ክጸንሕ ዘለዎ ይመስለኒ።
ኣብ መራኸቢታት፡ ምስ’ቲ ዝጸንሐ
ኩነታት፡ እዚ ከባቢ ተዓጽዩ ስለ ዝጸንሐ፡
ከም ህዝብና ንኸይድ ነይርና። ሕጂ
ግን ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ጸገም የለን። ከም
ዓሻጋላን መንጉላን ኣብ ዝኣመሰላ ገለገለ
ምምሕዳር ከባቢታት ዘየራኽብ ቦታታት
ኣሎ። ክግበረሉ ከም ዘለዎ ድማ ምስ
እንዳ ኤሪተል ምርድዳኣት ይግበር
እዩ። እዚ ከኣ ምስ ግዜ ክመሓየሽ
ኢና እንጽበዮ። ብዙሕ ዝማረር ግን
ኣይኰነን።

ምስ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ኣቶ ደሴ ዘርኣሚካኤል

ንኡስ ዞባ ጎልጅ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
ክራማት ኩሉ ግዜ ንጽገም ኢና።
ብግቡእ ዝተዘርገሐ ፓሎታት
ኣሎ። እንተዀነ ግን፡ ክሳብ ሕጂ በቲ
ናይ ቀደም መስመራት እዩ ዝኸይድ
ዘሎ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝዀነ
ንኢንጂነር ኣብርሃም ተወኪሰዮ ነይረ።
እቲ ኮርፖሬሽን ኣብ ካልኦት ቦታታት
ይሰርሕ ምህላዉን፡ ምስ ግዜ ድማ ኣብ
መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎን እዩ ሓቢሩኒ።
ብኻልኦት ቦታታት ተጀሚሩ ስለ ዘሎ፡
ምስ ግዜ ክገብሩዎ ከም ዝዀኑ ኣሚንና
ንጽበ ኣለና። ከም ርእይቶና፡ ምስ ፕላን
ከተማ እውን ብግቡእ ስለ ዘይተኣሳሰረ፡
ምስ ፕላን ናይ’ታ ከተማ ተኣሳሲሩ
ክዝርጋሕ ይግባእ ኢና እንብል።

ምስ’ዚ ናይ ሰላም ሃዋሁውን ምልዓል
እገዳን እንታይ ሓድሽ ነገር ትጽበዩ?
እዚ ደኣ’ሞ ፍሉጥ እንድዩ። እዚ ቦታ
ምንጪ ናይ ንግዲ እዩ። ገና እዚ መስመር
ከይተኸፍተ ከሎ ብ1200/13000 ናቕፋ
ዝሽየጥ ዘሎ ጣፍ፡ በዚ ምስ ተኸፍተ
ብ500 ከምኡ’ውን ትሕቲኡ
ክሽየጥ ይኽእል እዩ። ኩሉ
ንብረት በዚ ክመጽእ’ዩ። እቶም
ሃብታማት ዝበሃሉ መብዛሕትኦም
በዚ ምዕራባዊ ወገን ብምህላዎም፡
ዕሙር ናይ ንግዲ ማእከል ከም
ዝኸውን ኣየጠራጥርን። እቲ
ዝሓጸረ መንገዲ ድማ በዚ እዩ።
ስለ’ዚ ኣብ’ዚ ዝህሉ ናይ ንግዲ
ምልውዋጥ፡ ነዛ ሃገር ዓቢ ምንጪ
ቍጠባ እዩ። ብተወሳኺ እውን
እዚ ቦታ ናይ ዝኣቱን ዝወጽእን
ንብረት መናሃርያ ክኸውን እዩ።
እዚ ድማ ናይ ስራሕ ዕድላት
የስፍሕ። ስለ’ዚ፡ ምስ’ዚ ዘሎ ናይ
ሰላም ኩነታት ዓቢ ለውጢ ክመጽእ እዩ
ትጽቢትና። ህዝቢ ድማ ነዚ እዩ ዝጽበ
ዘሎ።
እዚ ቦታ’ዚ ፍርያምነት ኣለዎ። እቲ
ካብ በዓል ኢትዮጵያ ዝኣቱ ንብረት፡
ኣብ’ቲ ኣብ ዝተሓተ መነባብሮ ዘሎ
ህዝቢ፡ ማሕበራዊ ለውጢ ከምጽእ
ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝዝረበሉ። በዚ
ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰግር ነገራት
እውን ከምኡ። ብተወሳኺ እውን
ብሱዳን። ብዙሓት ነጋዶ ናብ’ዚ ገጾም
ክውሕዙ እዮም። ስለ’ዚ፡ ምስ ግዜ ዓቢ
ለውጢ እዩ ከመጽእ። ዝሰፍሐ ወሰናስና
በዘን ክልተ ሃገራት ዝተኸበበ ስለ ዝዀነ፡

ኣብ ሕቝፎም ኢና ዘለና። በዚ መንገዲ፡
ምስ’ዘን ክልተ ሃገራት ዝግበር ንግዳዊ
ይኹን ካልእ ምልውዋጥ፡ ንከባቢና
ብዓቢኡ ክጸልዎ እዩ። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ
ኩነት፡ ህዝቢ’ዚ ከባቢ ተጠቃሚ ከም
ዝኸውን ከኣ ርዱእ እዩ። እዚ ንክኸውን
ግና መንግስቲ፡ ሰፊሕ ዝዀነ ትሕተ
ቕርጺ ምውዳድ ከድልዮ እዩ። ካብ ናብ
ምንቅስቓስን ምልውዋጥን እንተ ሃልዩ፡
ሕበረተሰብ ማሕበራዊ ለውጢ ከምጽእ
ግድነት እዩ።

እቲ ሕሉፍ ኩነታት፡ ኣብ ስነ-ኣእምሮ
ህዝቢ እንታይ በሰላ ኣትሪፉ?
ካብ’ቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ
ጽቡቕ ነገራት ሓደ፡ ዓቕሊ እዩ። ብሓቂ
ኸኣ ዓቃል እዩ። ንዝዀነ ይኹን ነገር
ብትዕግስትን ተጻዋርነትን እዩ ዝርእዮ።
ሕነ ናይ ምፍዳይ ባህሪ የብሉን። ብስለት
ኣለዎ። ብኲናት ክመጽእ ዝኽእል
ሓድጊ፡ ጥፍኣት እምበር ጽቡቕ ከም
ዘይኰነ ስለ ዝፈልጥ፡ ብሰላም ክነብር
እዩ ዝደሊ። ናብ ድሕሪት ተመሊስና
እንተ ርኢና’ኮ፡ ናብ’ዚ ደረጃ ንኽበጽሕ
ትንፋሳት እዩ ከፊሉ። ብሓዊ ተለብሊብካ
ምሕላፍ ስሒሉዎ እዩ።
እንተኾነ፡ ሕማቑ-ጽቡቑ ኣብ ውሽጡ
እዩ። እቲ ነዚ ዝሓለፈ ኩነታት ዝፈጠረ
ባእሲ፡ ምስ ስርዓት እምበር ምስ ህዝቢ
ከም ዘይኰነ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ።
ህዝቢ ደኣ፡ ውሕጅ ከይወስደኒ ከይበለ፡
ሩባ ሰጊሩ ንሓድሕዱ ክበጻጻሕ እዩ’ኮ
ጸኒሑ። እዚ መግበሪኡ ድማ፡ ሓድነትን
ፍቕርን ስለ ዝደሊ እዩ።

ኣብ’ዚ ከባቢ ጸጋ ማይ ኣሎ፡ ምስ’ዚ
ዝዛመድ መደባት ልምዓትከ?
እወ! ኣብ ልምዓታዊ መዳያት ሰፊሕ
ዕድልን ተኽእሎን ኣሎ። ናይ መንግስቲ
መደባት ልምዓት ይሰላሰል ኣሎ።
ንኣብነት እዚ ኣብ ትሕቲ ዲጋ ገርሰት
ለሚዑ ዘሎ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ።
እዚ ናይ ልምዓት ንጥፈታት ንህዝቢ ናይ
ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ’ዚ ከባቢ
ዘሎ ህዝቢ ዳርጋ ኩሉ ኣብኡ እናሰርሐ
እዩ መነባብሮኡ ዝመርሕ። በዚ መንገዲ
ክትርእዮ ከለኻ፡ ናይ መንግስቲ እዩ
ክትብሎ ኣይትኽእልን። ብቐንዱ እውን
ናይ መንግስቲ ማለት ናይ ህዝቢ ማለት
እዩ።
መንግስቲ ግቡእ ምክትታል እናገበረ፡
ንዝሰርሐ ጻማኡ ይኸፍሎ ኣሎ። ከም’ዚ

ኩነታት ኤለክትሪክ?

ተረኛ ፋርማሲ

ዝበለ ናይ ስራሕ ባይታ፡ ሰሪሕካ ናይ
ምብላዕ ጽቡቕ ባህሊ ዘዕቢ ምዃኑ
ድማ ድርብ ረብሓ ኣለዎ። ብእቶት
እንተ ርኢኻዮ፡ ካብ’ቲ ብማሕረስን
ብጕስነትን ዝረኽቡዎ ንላዕሊ እዩ
መንግስቲ ሰሊዑሎም ዘሎ። እዚ ህዝቢ፡
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብዓይኒ ሓቂ እንተ
ርኢናዮ፡ ኣብ’ዚ ናይ ልምዓት ቦታታት
ሰሪሑ እምበር፡ ሓሪሱ ኣይኰነን ዝቕለብ
ዘሎ። ንመዓልቲ ካብ 500 ክሳብ 800
ሰራሕተኛታት እዮም ዝውዕሉ - ኣብ’ዚ
ልምዓት። ኣብ ዲጋ ባደሚት እውን
ከምኡ ዝበለ መደባት ክህሉ ኣብ ውጥን
ይርከብ። መስርሕ መጽናዕቲ ተወዲኡስ፡
ንትግባረኡ ዝምልከት መንግስቲ ሒዙዎ
ኣሎ። ትግባረ ኣብ ዝጅመረሉ ኸኣ
ንሕና እውን ድሉዋት ኣለና። ሕጂ
ኸኣ፡ ምስ’ዚ ህሉው ናይ ሰላም ኩነታት
መንግስቲ ዓቢ ኣቓልቦ ክገብረሉ ስለ
ዝዀነ፡ ዝሰፍሐ መሬት ክለምዕን ኣብ
ረብሓ ህዝቢ ክውዕልን ኢና እንትስፎ።
ብዛዕባ ማስተር ፕላን ናይ’ዚ ንኡስ ዞባ
ብፍላይ ድማ ጎልጅ እንታይ ትብለና?
ማስተር ፕላን ተጀሚሩ ነይሩ ግን
መዕለቢ ኣይተገብረሉን፡ ወይ ድማ
ብጽፉፍ ኣይተገብረን። ዝበዝሐ ሰብ ነናብ
ዝተመደበሉ ቦታ ኣይከደን። ኣብ ቅርጺ
እንተ ርኢኻ እውን ብዙሕ ጕድለታት
ዘለዎ እዩ። እንተዀነ ብሕጂ ክግበር
ንጽበ ኣለና። መንግስቲ ስለምንታይ
ኣይገበረን ኢልና ኣይንሓምን ኢና።
መንግስቲ ብሕጂ እዩ ክወፍር።

ኣብ’ዚ ንኡስ ዞባኹም ኣከባቢ
ንምዕቃብ ዝግበር ስራሕ ይህሉዶ?

ጕዳይ ኤለክትሪክ ካብ’ቶም ዝዓበዩ
ሽግራትና እዩ። ብተብተብ ስለ
ዝተሰርሐን እቲ ዓንድታት ዕንጨይቲ
ብምዃኑን፡ ክረምቲ መጽአ እዩ ዝወድቕ
ዘሎ። ብተወሳኺ እዚ መሬት ፈላሓይን
ቀልጢፉ ማይ ዝኣትዎን ስለ ዝዀነ፡ ኩሉ
ግዜ ንሓደጋ ምስ ተቓልዐ እዩ። እዚ ከባቢ
ኣብ ገለ ወቕቲ ብርቱዕ ንፋስን ህቦብላን
ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ’ዚ ክረምቲ’ዚ፡
ብንፋስ ዝኣክል 22 ግዜ ፓሎታት
ወዲቑ። ክኢላታት ነዚ ንኸዐርዩ ካብ
ተሰነይ እዮም ዝመጽኡ። ክመላለሱ፡
ክፍትሹ. . . ክሳብ ዝዕረ ዝወስዶ ግዜን
ሃልኪን ከቢድ እዩ። ንመጸገኒ ዝግበር
ወጻኢታት እውን ቀሊል ኣይኰነን።
ኣብ ጉዳይ ኤለክትሪክ፡ ብሕልፊ ኣብ
ቤት መሸጣ መድሃኒት መረብ
ፋርማሲ ገዛ ኸኒሻ
ፋርማሲ ፍረ-ኣውሊዕ
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ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብዙሕ
ዝውቱር እንተ ዘይኰነ’ኳ፡ ድሓን
እዩ ዘሎ። ኣግራብ ዝርከቡሉ መሬት
እናጀረፍካን ማይን ሓመድን እናገበርካን
ናይ ምክንኻን ስራሕ ይግበር እዩ። ግን
ጽብብ ዝበለ እዩ። ምኽንያቱ፡ ክረምቲ
ክመጽእ ከሎ፡ ህዝቢ፡ ኣብ ናይ መንግስቲ
ናይ ልምዓት ቦታታት እዩ ዝጽመድ።
ብሓፈሻኡ ናብ ሕርሻ እዩ ዝወፍር።
ንኸነተኣታተዎ ግን መደብ ገይርናሉ
ኣለና። ዓሚ ጀሚርናዮ ኢና፣ ሎምዘበን
እውን ገለ ክንገብር ክንፍትን ኢና።
እቲ ብርሰት ከቢድ ሓደጋ የምጽእ
ከምዘሎ ስለ እንግንዘብ፡ ነዘን ኣግራብና
ዕለት
6/122019
6/1/2019
6/1/2019

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ

ጎደና
ጎደና ዓይገር ቁ.ገዛ 17፡ ከባቢ ሲነማ ሓማሴን
ጎደና ክሳድ ጉዋ 195 ከባቢ 2ይ ደረጃ ቤ/ት ኢሳቕ ተወልደ መድህን
ጎደና ዓዲ ኣበይቶ ቁ. ገዛ 43 ልዕሊ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ

ቁ.ቴሌፎን 127565

ክንከላኸለለን ኢና እንውዕል። ንጕስጉስ፡
ገረብ ዝቖረጸ ንሕዝ፡ ንኣስር፡ ንቐጽዕ።
ግን ካብ ቍጽጽር ወጻኢ ዝዀነ ምብራስ
ኣግራብ የለን ማለት ኣይኰነን። ኩላቶም
እዞም ናብ’ዚ ንኡስ ዞባ ዝመጽኡ ጓሶት
ወይ ሰብ ጥሪት፡ ነበርቲ ናይ’ዚ ንኡስ
ዞባ ዘይምዃኖም ድማ፡ ብርሰት ኣግራብ
ብጥብቂ ንኽንቆጻጸር ዓቢ ጸገም እዩ
ዘለና። ነበርቲ እንተ ዀይኖም፡ ናቶም
ምዃኑ ስለዝግንዘቡ ሕልና ይገብሩ
እዮም።
ከም መፍለስ፡ ሓርማዝ፡ ዛግራ
ዝኣመሰሉ እንስሳ ዘገዳም ኣለዉና።
ነዚኣቶም ብግቡእ ኢና እንከታተሎም።
ሓራምዝ፡ እዚ ከባቢ ጽቡቕ ገይሩ
ኣብ ዝለምዓሉ ናብ’ዚ ይግዕዙ እዮም።
ንኣብነት ቅድም ኢሎም መግቢ
ንኽምእርሩ ናብ’ዚ መጺኦም ነይሮም።
ብዝዀነ ይኹን ሰብ ንኸይጥቅዑ፡ ጓሶት
ኣውጺእና ክንከታተሎም ኢና ቀኒና።
ሓረስቶት ከይጎድኡዎም፡ ብሜላ ጥራይ
ካብ ግራውቶም ከርሕቝዎም ከም
ዘለዎም ምቍጽጻርን ጎስጓስን ንገብር።
ከም ዝብእን ወኻርያን ዝኣመሰሉ እውን፡
ዋላ ምሳና እናሓደሩ ዝቐትሎም ሰብ
የለን - ንሳቶም እውን ከምኡ ብዙሕ
ተጻብኦ ኣይረአን እዩ።

ኣብ ገርገፍ ፍግረ-መሬት ዘጥቀዖ ቦታ
ተዓዚብና’ሞ፡ እንታይ ስጕምቲ ክውሰድ
ይሕሰብ?
ኣብ ዝሓለፈ ብርቱዕ ክራማት፡ ነተን
ኣብ ሓደጋ ዝወደቓ ዓንድታት ገለ
መከላኸሊ ንምግባር ተባሂሉ፡ መንግስቲ
ክልተ ግዜ ዶዘራት ሰዲዱ ነይሩ።
ስፍሕ ዝበለ ስራሕ ከኣ ተዓሚሙ።
ኣብ’ዚ ክረምቲ እውን መንግስቲ ሰለስተ
ዶዘራት ሰዲዱ እዩ። ሓመድ ስለዝዀነ
ግን፡ እንደገና ማይ ሸርሺሩዎ። እቲ
ግዜያዊ ጽገና ንነዊሕ እዋን ከኽይዶ
ስለ ዘይክእል ግን፡ እቲ ውሕጅ ቆሪጹዎ
ዝሓልፍ ዘሎ ጽርግያ ብካትራመ እንተ
ዝልበጥን ቢንቶታት እንተ ዝስረሓሉን፡
እቲ ዝደጋገም ጸገም ክቃለል ምኸኣለ።
እቶም ወሓይዝ ሓያላት ስለዝዀኑ፡
ብዓቕሚ ህዝቢ፡ ማለት ብኣፍራዛን
ባዴላን ክግበር ዝኽእል ኣይኰነን። ስለ’ዚ
ብዓቢኡ ክሕሰበሉን መሰረታዊ ለውጢ
ክግበረሉን ኢና እንጽበ።
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