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ሰንበት 7 ጥቅምቲ 2018
ገጽ 3
ዓበይቲ ታሪኻውያን
ፍጻመታት ዓለምና

ገጽ 2
ንግዜ ሳላ ዝሃብኩዎ

ቤት-ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ
መንደፈራ፡ ንመበል 12 ግዜኣ ብግብርን
ክልሰ-ሓሳብን ንዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን
ዘምሃረቶም 145 ተመሃሮ፡ ትማሊ 6
ጥቅምቲ ኣመሪቓ።
ኣብ’ቲ ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት፡
ዳረክተር’ታ ቤት-ትምህርቲ መምህር
በረኸት ፍስሃየ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
ተመሃሮ ካብ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ
ይከኣሎ ዝመጽኡ ምዃኖም ብምሕባር፡
ብደረጃ ሰርቲፊኬት ከምእተመረቑን
85 ሚእታዊት ደቂ-ኣንስትዮ ምዃነንን
ገሊጹ።
መምህር በረኸት ኣስዒቡ፡ ተመሃሮ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዳለወ ብቕዓቶም
ዘረጋገጽ ሃገራዊ መርመራ ወሲዶም
ዘዕግብ ውጽኢት ከምዘመዝገቡ ብምሕባር፡
ጽቡቕ ናይ ስራሕ ግዜ ተመንዩሎም።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ቤትትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ኣብ ዞባታት
ሲስተር ኣልጋነሽ ተኽለጊዮርጊስ ብወገና፡
ሚኒስትሪ ጥዕና ሸፈነ ዝህቦ ኣገልግሎት
ብብዝሕን ዓይነትን ንምርግጋጽ፡ ኣብ
ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን ትሕተ-ቅርጺን
ገዚፍ ወፍሪ ክገብር ምጽንሑ፡ ኣብ
ዝተፈላለያ ከተማታት ተኸፊተን ዘለዋ
ኣብያተ-ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ድማ
ኣካል ናቱ ምዃነን ብምሕባር፡ በብዓመቱ
ዝምረቑ ዘለዉ ዜጋታት፡ ዝነበረ ሃጓፋት

ገጽ 5
ንምንታይ’ያ እንስሳ
ንደቃ እትቐትል

ስ/ መሓመድ ዓብደልሓፊዝ

ገጽ 6
ስድርኡን ቤቱን ከም
ዘፍቅር
ምግባር
እዩ!

ገጽ 7
ጎዳይፍ
ዳግማይ ጎብለል ኮይና

ቤት-ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ 145 ተመሃሮ ኣመሪቓ

ስ/ፊልሞን ትካቦ

ኣብ ምምላእን ዕብየት ኣገልግሎት
ሕክምና ኣብ ምርግጋጽን ዓቢ እጃም
የበርክቱ ከምዘለዉ ኣብሪሃ።
ወኪል ተመረቕቲ ብግደኣ፡ ጥዕና
ሕብረተሰቦም ንምርግጋጽ ዝኣተውዎ ቃል
ንምትግባር፡ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጻ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዝያዊ ዋና
ዳይረክተር ክፍሊ ፖሊሲ፡ ውጥንን
ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን ዶ/ር ብርሃነ

ደብሩ ንተመረቕቲ ወረቐት ምስክር
ድሕሪ ምዕዳል፡ ብደረጃ ሃገር ኣብ መዳይ
ጥዕና ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወታት፡ ውጽኢት
ናይ’ቲ ኣብ ዓቕሚ-ሰብ ዝተገብረ
ወፍሪ ምዃኑ ሓቢሩ። ነዚ ንምዕቃብን
ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብ ንምባልን ከኣ፡
ተመረቕቲ ሞያዊ ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ
ተላብዩ።
ኣብ 2003 ዝተመስረተት ቤት-

ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ንኣባላቱ ስልጠና ወዲቡ
ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ፡ መቐጸልታ
ናይ’ቲ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምሕያል ከካይዶ
ዝጸንሐ ስልጠናታት፡ ካብ ሽድሽተአን
ዞባታት ንዝተዋጸኡ 24 ኣባላቱ ናይ ሓደ
ወርሒ ስልጠና ሂቡ።
ብ3 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት
ምምራቕ፡ ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ
ተወልደ ቀላቲ ወረቐት ምስክር ድሕሪ

ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ምዕዳል ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ዕላማን
ኣገዳስነትን ናይ’ቲ ስልጠና ብምብራህ፡
ምስ ገፈፍቲ ዓሳ ዝህልዎም ጥቡቕ
ዝምድና፡ ኣብ ገስጋስ ስርሖም መሰረታዊ
ምዃኑን ንተመኲሮታት ገፈፍቲ ዓሳ
ዘማእከለ ዕዮታት ከሳልጡን ኣዘኻኺሩ።
ንደሴታት ጀምሂለ፡ ዳህላክን ድሕሉን
ዝምልከት ብክኢላታት ዝተኻየደ

መጽናዕቲ፡ ምስ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ብምውህሃድ ናብ ተግባር
ዘበግስ መደብ ንኽሕንጽጹ ከም ዝሓገዞም
ዝሓበረ ሚኒስተር ተወልደ፡ ሰልጠንቲ፡
ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዲጋታት ዝርከብ
ህዝቢ ተጠቃሚ ንክኸውን ደገፍ ክገብሩ፡
ዘድልዮም ጠለባት ድማ ክማልኣሎም
ምዃኑ ሓቢሩ።

ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ፡
ዛጊት 1184 ተመሃሮ ኣመሪቓ ናብ
ዕማም ከምዘዋፈረት፡ ሰነዳታ የመልክት።
ቤት-ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ
ጊንዳዕ’ውን፡ ንዓመትን ሽድሽተ ወርሕን
ብክልሰ-ሓሳብን ግብርን ዘምሃረቶም
42 ደቂ-ተባዕትዮ ዝርከብወን 121
ተሓጋገዝቲ ነርስ፡ ብ29 መስከረም
ብሰርቲፊኬት ምምራቓ ይዝከር።
ኣብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዋና
ዳይረክተር ክፍሊ ልምዓት ዓሳ ኣምባሳደር
ተወልደብርሃን ወልደሚካኤል ድማ፡
እቲ ስልጠና ግብራዊ ብምንባሩ ብልጫ
ከምዘለዎ ብምግላጽ፡ ብስራሕ ከማዕብልዎ
ተላብዩ።
ወኪል ተመረቕቲ፡ ጸጋታት ባሕሪ ኣብ
ረብሓ ሃገርን ህዝብን ንምውዓል ዝግበር
ዘሎ ጻዕሪ ንምዕዋት፡ ብዝቐሰምዎ ፍልጠት
መነባብሮ ሕብረተ-ሰቦም ንምልዋጥ
ከምዝሰርሑ ቃል ኣትዩ።

ኣብ ሃበሮ፡ መደባት
ክታበት ዘተባብዕ
ውጽኢት ሂቡ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ፡ ኣብ
ምምሕዳር ከባቢ ሃበሮ ጸሊም፡ ብተንቀሳቐስቲ
ኣሃዱታት ሕክምና ዘሰላስሎ ዘሎ መስርሕ
ምዕዳል ቫይታሚን “ኤ፡ ክታበት ህጻናትን
ክንክን ቅድሚ ሕርሲን ጽቡቕ ውጽኢት
ይርከቦ ከምዘሎ ገሊጹ።
ቫይታሚን “ኤ”፡ ኣብ ዕብየትን ህንጸት
ኣካላትን ህጻናት፡ ምክልኻል ረኽስን ምምዕባል
ተጻዋርነት ሕማማትን ዓቢ ተራ ከምዘለዎ
ዝሓበረ እቲ ጨንፈር፡ እቲ ምዕዳል ኣብ
ዝተፈላለየ ከባቢታት ዞባ ዓንሰባ ብሓፈሻ፡
ኣብ ርሑቕን ምሕድግ ዝበለ ከባቢታትን
ድማ ብፍላይ ይስራሓሉ ምህላዉ፡ ኣብ
ጥዕና ህጻናት ድማ ርኡይ ለውጢ ይመጽእ
ከምዘሎ ኣብሪሁ።
ሓላፊ መደበር ጥዕና ሃበሮ-ጻዕዳ፡ ነርስ
ዮናስ ሃብተማርያም፡ ኣብ ኩሉ ገጠራት ዕደላ
ቫይታሚን “ኤ”ን ካልእ መደባት ክታበትን
ከምዝወሃብ ድሕሪ ምጥቃስ፡ ተመሓላለፍቲ
ሕማማት ንምቊጽጻር፡ ጽሬት ኣከባቢ
ዝከታተሉ ልዕሊ 100 ሰራሕተኛታት ወከልቲ
ጥዕና ከምዘለዉን ኣተባባዒ ንጥፈታት ይዓሙ
ምህላዎምን ገሊጹ።
ነርስ ዮናስ፡ መደበር ጥዕና ሃበሮ ጻዕዳ ንነበርቲ ከባቢ ሃበሮ ጸሊም እውን ስለእተገልግል፡
ዘለዋ ሕጽረት ፍታሕ ክናደየሉን መጸበዪ
ነፍሰ-ጾራት ክስራሓላን ተላብዩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ፡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ
ዓሪታይ ማእከል ጥዕና፡ ኣብ ምምሕዳራት
ከባቢ ሃበሮ ጻዕዳን ፍልፍለን ድማ መደበራት
ጥዕና ኣለዋ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዳየሪ

የሪ
ዳ ዳየሪ

23
መስከ ረም

04 ሰነ
2010

ናፍቖት ኣሎኒ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ንግዜ ሳላ ዝሃብኩዎ

27/07/2017
ሰሉስ 9፡30 ድ.ቐ.

ኰይኑ ኣይስምዓንን እዩ።

ካብ ስራሕ ተፈዲሰ ንገዛ እናመጻእኩ
እንከለኹ እንድየ፡ ነቲ ብዕላሉ ክሳብ
ዝስልክየኪ እናኣዕለልኩ ዝርብሸኪ፡ ፍርቂ
ጐድነይ ዝብሎ ዝነበርኩ ሰብ ረኺበዮ።
ረኺበዮ ካብ ምባል እኳ ርእየዮ ምባል
ይሓይሽ። ምሉእ ምሸት ከኣ እቲ ቅድሚ
ገለ እዋን ከምዚ ሎሚ ኣብ ጐደናታት
ኣስመራ ዘሕለፍናዮ ህይወት ከም ፊልም
ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ክመላለስ ኣምስዩ።
ምሳኺ እንተ’ዕሊለ ስለ ዝፈዅሰኒ ኸኣ
ዋላ ዝበለት ትበለኒ እናበልኩ ብርዐይ
እነኹ ኣልዒለ።
ትፈልጢ
ኢኺ፡
ድሕሪ
እቲ
ብዙሕ ውረድን ደይብን ዘሕለፍናሉ
ህይወትና፡ መወዳእታና እቲ ዘይተርፍ
ኰይኑ ዝመጽአ ምፍልላይ እዩ ነይሩ።
ፍልልያትናን ግርጭታትናን ብምርድዳእ
እንተ
ተፈትሑ
ብምባል፡
ግዜ
እናመጠጥና ብዙሕ ኢና ውረድ ደይብ
ኢልና። ንመፍትሒ ሽግርና ዝተሓስበ
ግዜ ግን ኣደዳ ዘይተኣደኑ ተወሰኽቲ
በሰላታት ንኽንከውን እዩ ግዳይ ገይሩና።
ምፍልላይና ዘይተርፈናስ ብኻዶ ግዜ
ከይወሰድና ኰይኑ፧
ኣካልካ ዝነበረ ሰብ ካባኻ ፈሊኻ
ከተርሕቖ ዘሎ ስቓይ መቸም ዝፈተኖ
ጥራይ እዩ ምረቱ ክርድኦ ዝኽእል።
ዝተለዋወጥናዮም ህያባት፡ ብሓባር ኴንና
ዝረገጽናዮም ቦታታት እናኽርኢ ሸቕ
ዘብል ስምዒት ኣይፍለየንን እዩ። ኮታ
ዝሓዝካዮን ዝረኣኻዮን ነገር ንሕሉፍካ
እናኣዘኻኸረ ስለ ዘሳቕየካ ኣብ እትሕብኦ

ይጠፍኣካ። ዝሃበኒ ህያባት ኣብ ገዛይ
እንክርእዮ፡ ዝተፈራረቐ ስምዒታት’ዩ
ዝወረኒ። በቲ ሓደ ወገን ዘሕለፍናዮ
ጽቡቕ ግዝያት ክዝክር እንከለኹ፡ ማዕረ
ማዕሪኡ ኸኣ እቲ ከም ዕረ ንኽቕበሎ
ዝመረረኒ መወዳእታና። ዝኽሪ ህያባተይ
ስለ ዝበዝሓኒ ኣኪበ ክድርብዮ ክንደይ
እዋን ዘይወስወስኩ። ወረ ክንደይ ግዜ
ደርብየዮ ነይረ ተመሊሰ ዘየልዓልኩዎ።
“ረሲዐዮ!” እብል እሞ ወዝቢ ኣብ
ጐደና ጎፍ ክንበሃሃል ከለና ድማ ከምዛ
ዘይንፋለጥ ተረጋጊጽና ንተሓላለፍ።
ኣካልና
ተተረጋጊጹ
እንክሓልፍ፡
ኣዒንትና ካብ ቈላሕታ፡ ልቢታትና ድማ
ፈግ ካብ ምባል ግን ኣየቋርጻን። ፍሉጥ
እዩ፣ ስምባደና ኣብ ገጽና እዩ ዝንበብ።
እናኽርእዮ ኸኣ ሓውዩ ዝመስለኒ
ዝነበረ ቍስለይ ይትንከፍ’ሞ ናብዛ
ቃንዛይ ይምለስ። ኣብ ልበይ፡ ዝጸዓርኩ
ጽዒረ ክመልኦ ዘይከኣልኩ ሃጓፍ ኣለኒ።
ኵሉ ግዜ ከምዚ ገለ ዝጐደለኒ ኰይኑ’ዩ
ዝስመዓኒ። ነብሰይ፡ ነዚ ሕማማ ንኽትርስዕ
ከኣ ብጽዑቕ ስራሕ እየ ዝጸምዳ ዘለኹ።
ህይወት ትርር ክትብለኒ እንከላ’ውን
ከስተማስል ኣይደልን። ምኽንያቱ፡
ምስትምሳል እንተ መጺኡ ምምራር
ክስዕብ እዩ። ድሕሪ ምምራር ከኣ ተስፋ
ምቝራጽ እዩ ክስዕበኒ። ጸገማተይ፡ ተስፋ
ኣቝሪጾም ከየውድቑኒ እየ ዝቃለስ። ማዕጾ
ምምራር ባዕለይ እንተ ኸፊተያ፡ እቲ
ከም እምባ ኰይኑ ዝረኣየኒ እተዀመረ
ሽግራተይ ፈሪሱ እንተ ጸቐጠኒ፡ ዝትንስእ

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
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ምኽሪን
ምጽንናዕን
ስድራይን
መሓዙተይን ምስማዕ ኣብየ፡ “ባዕልኺ
ዝገበርክዮ እዩ!” ጸኒሐ’ውን “ክሳብ
መዓስ’የ ግን ከም’ዚ ኢለ፧” እናበልኩ
ንነብሰይ ብወቐሳ ጦቕ ኣቢለያ። ነብሰይ፡
እዛ ምስኪን ነብሰይ ክንደይ ዘይበደልኩዋ!
ንዅሉ በደላቱ ይቕረ ክብል ድልውቲ
ዘለኹ ኣይመስለኒን። ከም’ዛ ሕጂ ተበጊሰያ
ዘለኹ እንተ ቐጺለ ግን ምናልባት ንግዜ
ዝግደፍ እዩ። ብዓቢኡ ኸኣ ንነብሰይ
መጀመርታ ይቕረ ክብለላ ኣለኒ። ኣደዳ
እዚ ዅሉ ስቅያት ስለ ዝገበርኩዋ።
“ዘይርሳዕ ነገር የለን፡ ሞት ኣደ’ኳ ዝርሳዕ!”
ከም ዝተባህለ፡ እቲ ምረቱን ስቓዩን ምስ
ግዜ ዘይጐድል ቃንዛ ከም ዘየለ ኣነ’ውን
ምስ ግዜስ ደሓን ክኸውን ስለ ጀመርኩ፡
እነሀለኹ ብገዛእ ነብሰይ እመሃር። ኣብ’ዚ
ሕጂ ክረጋግኣሉ ጀሚረ ዘለኹ ግዜ ግን
ቃንዛ ሕሉፈይ’ውን ክሕበኣሉ ዘይኰንኩ
ክቕበሎ ዘለኒ ክፋል ህይወተይ ምዃኑ
ተቐቢለ’የ ተበጊሰ ዘለኹ።
ኣብዚ ግዜዚ ካብ እንፈላለ ዓመታት
ሓሊፉ ኣሎ። ተረዲኡኒ ከም ዘሎ ድማ
እቲ ምፍልላይና ዘስዓቦ ቍስልና’ውን
ቀምሪሩ ክሓዊ ጀሚሩ እዩ። ኣነ ድማ
ካብቲ ወዲቐዮ ዝነበርኩ ተንሲአ፡ ከም
ህጻን እግሪ ተኽሊ ታተ ክብል ጀሚረ
ኣለኹ። ግዜ ድማ ግዳይ ከም ዝገበረኒ
ግዲ ተረዲኡዎ፡ ክኽሕሰኒ ጀሚሩ ኣሎ።
“Time Heals Everything!” እትብል
ጥቕሲ ኸኣ ብግብሪ እነሀኹ እርእያ።
ኣስቴር የማነ

እቶም ቀለልቲ ነገራት’ዮም
ምትግባሮም ዘሸግሩ
ነቲ ህዱእን ንነገራት ኣራቒቑ ዝርኢን
መምህር ዝተፈላለየ ሕቶታት ካብ ተመሃሮኡ
ምስ መጽኦ፡ ከምዚ ብምባል’ዩ መሊሱዎ፤
“ከመይ ዝበለ ሰብ’ዩ ለባም ዝብሃል?”
መልሲ’ቲ መምህር፤
“እቲ ካብ ዝዀነ ሰብ ገለ ክመሃር ዝፍትንን
ዝኽእልን’ዩ እቲ ለባም፡” ዝብል ነበረ።
“ከመይ ዝበለ’ዩኸ እቲ ሓያል ዝብሃል?”
ሓተተ ካልእ ተመሃራይ።
“እቲ ሓያል፡ እቲ ንነብሱ ክመልኽ ዝኽእል
እዩ።”
“መን’ዩኸ እቲ ሃብታም?” ሕቶ ሰዓበ።
“እቲ ዘሎዎ ጽባቐ ዝፈልጥ፡ ኣብ ነፍሲ
ወከፍ መዓልቲ ናይ ህይወቱ ኸኣ ንለውጢ
ዝጽዕር፡” መልሲ’ቲ መምህር።
“ክብረትከ ንመን’ዩ ዝግብኦ?” ሓተተ ካልእ
ተመሃራይ።
“ክብረት፡ ነቲ ንነብሱ፡ ስድራኡን ጐረባብቱ
ዘኽብርን’ዩ ዝግብኦ፡” መለሰ’ቲ መምህር።
ኣብ ገጽ’ቶም ተመሃሮ ናይ ምግራም ስምዒት
ክንበብ ጀመረ። ሓደ ካብኦም ብድድ ብምባል
ከኣ፡ “ግን እቲ ዘገርምሲ እዚ ክትነግሩና
ዝጸናሕኩም እምብዛ ቀሊልን ጕሉሕን’ዩ!”
በሎም። እቶም መምህር ዘረብኦም ብሒደት
ቃላት’ዮም ዛዚሞም።
“ስለዝዀነ’ዩ ኸኣ ክንርእዮም ንጽገምን
ዘይነተግብሮምን፣ ምኽንያቱ እቶም ቀለልቲ
ነገራት’ዮም ምትግባሮም ዘሸግሩ!”
ዳናይት ኤፍሬም

ሃሩር ኰይኑ ዓራትና ደገ ኣውጺእና ተጋዲምና። እተን ምስ ሳሚ ዝነበራ ቍሩብ ዕላል
ንግፍ ምስ አበልናየን ዝን ኢልና። ናይ ድቃስ ደወል’ዩ ነይሩ። ነቲ ስቕታ ዝሰብሮ ኣይነበረን።
ንሳሚ ኣደቂሱዎ፣ ኣነ ግን ጥንቅልዒት ምስ ደቀሰኩ፡ ብዛዕባ ሰማይ ክሓሰብ ጀሚረ።
“ሰማይሲ ኣብ ሳዋ ደኣ!” ኢለ ዓው ከም ዝበልኩ ኣይተረድኣኒን። ሳሚ “እ…!” ኢሉኒ፣
ክምልሰሉ ኣይደለኹን ኣስቂጠ።
ብዛዕባ ሓባራዊ ናብራ ሳዋ እንተ ተላዒሉ ሕልፊ ዝዀነ ደቂ ኣሃዶይ ዝነበሩ ኣባላት
ምስቲ ህይወተይ’የ ዝዝክሮም። ዝበዝሐ ግዜ በይነይ ኣብ ዝዀነሉ፡ ብፍላይ ለይቲ ክዝክሮም
ኣይመርጽን’የ። ማራ’የ ዝናፍቖሞ። በይነይ እንተ ዘኪረዮም ኣዝየ እሽግር። ኵሉ ህይወትና
በብሓደ ይዝክሮ። በይነይ ዝጀመርኩዎ ስሓቕ ሕንቕንቕ የብለኒ። ከይፈተኹ ካብ ዓራተይ
ተንሲአ’የ ዝዛወር።
ጽባሕ ልደት 2002 ኢና ብዒሰራና ናብዚ ኣሃዱ ተመዲብና። ካብ ዓሰርተ ዘይበዝሑ
ኣባላት’ዮም ጸኒሖምና። ክንለማመዶም ግዜ ወሲድና። ኣብ ተመሳሰሊ ዕድመ - ንኣሽቱ
ኢና ዝነበር። ንሓድሕድና ክንፋቐርን ነቲ ስራሕ ክንለማመዶ ግዜ ኣይወሰደልናን። ካብ
መጀመርታ ኣትሒዝና ስራሕና ከም ስራሕ ርኢናዮ ኣይንፈልጥን። ንሱ’ውን መሐጐሲና’ዩ
ነይሩ። ብዙሕ ሰሓቕ ነይሩዎ፣ ብዙሕ ጥበብ ነይሩዎ። “ሓቅኽን ቴሞቦ ከይጸገብክን ዲኽን
መጺእክን?” ኢሉና ወዲ ቀሺ፡ ካውሎ ከም ኵዕሶ እናተቐባበልና ከነራግፎ ምስ ረኣየና።
እቲ ጸወታ፡ ዕላል፡ እቲ ሕጂ ዘይርከብ ሓባራዊ ህይወት ተመሊሰ ክረኽቦ ስለ ዘይክእል ሕጂ
የሕመኒ’ሎ።
እንተተባኣሰና ከምዚ ናይ ቍልዕነትና ሓመድ ሳዋ’ዩ ዝዓርቀና። እቲ ቀረባና ‘ገዛውቲ’
ኣየርፖርት እዩ። ትንህህር እንተ ኢልና፡ “ያላ ኣየርፖርት ኣርክበኒ” ትብሎ ንመባእስትኻ፣
ሽዑ ትስሕቕ። ክብርኣብ (ኮፕራል) ሓንቲ መዓልቲ ምስ በላ፡ ንዅልና መዝሓሊት ናህሪና
ኰይና። ኮፕራል ሽኮር፡ ምስቲ ባእ-ባእ ልሳኑ ንስራሕ ከተንስኣና እንከሎ፡ ንሕና ከነጭበርብር
ሕጂ ኰይኑ ይረኣየኒ።
ክሳብ ሕጂ ዝገርመኒ ንኻልእ ስራሕ ክንድኡ ዘይጐየና፡ “መሻርፍ” እንተ ተባሂላ ኵልና
ብድድ ንብል። ብመደብ ገለ ክንሰርቕ ኢና ንኸይድ። ሓደ መዓልቲ ምጥዓም ምስ ኣበየና
ጨው ሰሪቕና። (ኑዛዜ’ዩ) ጨውሲ በሊ ንምንታይ’ዩ ክዀነና። ሽዑ “እንዳ ሓፋሽ ድሕሪ
ሕጂ ብዘይ ሓላፊኹም ከይትመጽኡ” ተባሂልና። ኩሉ ዘዝሓዝናዮ ንምግብናና’ዩ ነይሩ።
ኩዕሶ ገጢምና እንተስዒርና፡ ገለ ተሰኪምና ንምግብና፡ ኮታ ኩሉ ዘዝሓዝናዮ ንምግብናና እዩ
ነይሩ። ንመማቕርቲና ተኻዕብት ነገር እንተ ሃልያ ድሕሪ ኣይንብልን ነይርና። እታ ንምገበላ
ዝነበርና ኣጕዶ፡ ሰሓቕ ዝተፈልየታ መዓልቲ እንተ ነይራ፡ ሄኖክ ዓቢ ዘይነበረላ መዓልቲ’ያ
ክትከውን ትኽእል። ፍቕሪ ዝመልኣ ዓባይ ስድራ’ያ ነይራ።
በዓል ክቃረብ እንከሎ፡ መዓት ምሽብሻባት’ዩ ነይሩና። ብምዝንጋዕ ውሉፋት ኢና ነይርና።
ነፍሲ-ወከፍ በዓል ናታ ኮሚተ ምዝንጋዕ ኣወጺኣ ትውድበና። ገለና ይሕደጋ ዝማናጀርና
መዅባዕቲ (መሽማዕ) ሒዝና ስዋ ንጸምቝ፡ ገለና ዝሕረድ እንተ’ሎ ንሓራርድ፡ ገዛ ንሽልሞ፡
ጸወታ ነዳሉ ነናትና ስራሕ ንሕዝ። ኵሉ ግዜ ድሎት እንተ’ሎ ዮዲታ’ያ ተዳሉዎ። ዝተረፋ
ኣዋልድና ብዕረፍቲ እንተ ዘይጐዲለን ኣጸቢቐን የዳልዋልና። ምዝንጋዕና ካብ ምሳሕ’ዩ
ዝጅምር። ብድሕሪኡ ጸወታ፡ ድራር… በቃ ስዕስዕ ንሓድር። ካብቲ ዓቢ ክሳብ’ቲ ዝነኣሰ
ሓደ ልቢ ሒዝና ኢና ንውዕል ንሓድር። ብስዋና ዘይድነቕ ኣይነበረን፣ ብቘጽሊ ለሚን
ትፈልሕ ሻሂና ዘይድነቐላ ኣይነበረን።
እቲ እንገብሮ ዘይቅኑዕ ከይተረፈ ናቱ መቐረት ነይሩዎ። ካብ ምግብናና ዝወጽእ ኣስቤዛ
ኣይነበረን። ኣብ ገዛ ከም “እንደ ምነሽ” ንሰርሖ ብምንባርና፡ እንጀራ ሓቢእና ኢና ነውጽእ
ነይርና። ኣዋልድና “ሞርተዴላ” ኢለን ኮድ ሂበንኦ ነይረን። No 1፡ No 2… ነናቶም
ትርጉሞ ዝነበሮም ኮዳት ነይሮምና።
ኣብ ሓንቲ ጁባ ኣነ፡ ሪም፡ ሄኖክ ንእሽተይ ብሓደ ንሓድር ኔርና። ምስ ሪም ክልተ ዓበይቲ
መናብር ኣላጊብና ንድቅስ ነበርና። ኣብተን መናብር ኴንና ነዕልሎ ምስጢር ዋላ ንዓኺ
ኣየዕልለክን’የ ዳያሪየይ። ስለስተና ብገለ ዘምጻእናየን ሓሪጭ ጸባ ነይረን። ክንሓስም! ዝውር
ኣምሲና ፍርቂ ለይቲ ምስ ሓለፈ ንሰትየን። ኢሳያስ (ኣምቸ) ብዙሕ ግዜ ዋርድያ ክወጽእ
እንከሎ ይረኽበና ነይሩ። ኣብ ምግብና ዝተሸረፈና ጸባ ነይሩና’ዩ። ሓደ እዋን “ካብታ
ዘይተኸፍተት ኢና ንሰቲ” ኢልና ኣኼባ ጌርና። ሕጂ ዅሉ መስሓቕ’ዩ።
ናይ ትምህርቲ ጨና ምስ መጽአ፡ ሓለፍቲና ንዝበዛሕና ትምህርቲ ክንቅጽል ኣፍቂዶምልና።
ኣብ በበይኑ ዓውዲ ፋሕ ኢልና ብሰላም ከኣ ወዲእናዮ። ካብ ሳዋ ንገዛና ዝመጻእናላ ለይቲ
ምዝንጋዕ ጌርና ነይርና። ሓሜ (ሓላፊና) ዝሃበና ምኽሪ ክሳብ ሎሚ’የ ዝዝክራ። ጸጸኒሓ
ትሕድሰኒ።
“እዚ ኣብዚ ዝሕለፍክሞ ተመኵሮ ኣብ ህይወትኩም ክገጥመኩም ካብ ዝኽእል እቲ
ዝነኣሰ’ዩ። ህይወት ብዓቢኣ ብሕጂ’ያ። ነቲ ዝመጽኣኩም ካልእ ተመኵሮ ተዳለዉ፣ ዓቢኹም
ጽንሑዎ፡” ኢሉና - ተፈላሊና። ኰይኑ ኸኣ እቲ ቅድመይ ዝጸንሓኒ ዓቐበት ዓብየ ክድይቦ
ዘገድደኒ’ዩ ነይሩ። እዛ ዘረባ እናመላለስኩ ብዙሕ ግዜ ንነብሰይ “ዓቢኺዶ?” ኢለ’የ
ዝሓታ።
እዚ ዅሉ ፍቕሪና ንዝኽሪ ጥራይ’ዩ ኰይኑ ተሪፉ፡ የተሓሳስበኒ’ዩ ዘሎ። ህይወት እናዓበኻ
መመሊሳ ትገፍሓካ፣ መሊሳ ተትዕበካ። ዝተመነኻዮ ክንዲ ዝረኸብካ ካልእ ዝዓበየ ትደሊ።
ብዛዕባ ሎሚ’ምበር ዝሃነጸትካ ትማሊ ክትማልኣ ዘይትደሊ። እንተደለኻ’ውን ዘይተዐውተካ!
ነቶም ክረኽቦም ዝኽእል ድሕሪ ነዊሕ እየ ዝረኽቦም፣ ሕጉስ ከኣ እብል፡ ጽቡቕ መዓልቲ
እውዕል። እቲ ዝመቀረ ኣዕሊለ ዘይጸግቦ ዛንታይ ናቶም’ዩ። እቲ ዘይጸገብኩዎ፡ ዘይመነኹዎ
ምጸ-ምጸ ሓጋይ ዝዀነኒ ጸወታ ምስኦም’ዩ። ዝጸበቐ ዝኽረይ’ውን ዝኽሪ ኣሃዱየይ እዩ።
ሕጂ እቶም ዝበዝሑ ኣበይ ይህልዉ? እንድዒ! ተሕምመኒ ሕቶ’ያ። ብዓል ሄኖክ ዓቢ፡
ኣብርሃም፡ ጆቫኒ.. ሰሓቖምን ትዕግስቶምን ዘይውዳእ፡ ኣበይ ኮን ይህልዉ? ሕጂ ምዝንጋዕ
ገይረ ክእክቦም፡ ሰሓቕ ቀደምና ክንመልስ ብሂገ። ኣብዛ ለይቲ ምሳይ ክህልዉ ደልየዮም።
ኣበይ’ሞ…! ናፍቖት ይርድኣኪ’ንድዩ ዳየሪየይ! ናፊቐዮም በቃ… ዝባላዕ ናፍቖት!
ጃምቦ

ሓዳስ

ኤርትራ

ካ
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ብዝን
ብትን

ዓበይቲ ታሪኻውያን ፍጻመታት ዓለምና

ሳሮን ሰርጹ

ትፈልጡ ዶ
• ሰዓት ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ነዊሕ
ዕድመ ዘቚጸረት መሳርሒት እያ። እዚ
ጥራይ ዘይኰነ ኣገዳሲት ኰይና፡ ከኣ
ሰሪሓ እያ። ቅድሚ ሰዓት ምትእትታዉ፡
ሰባት ኣብ ጽላሎቶም ተሞርኲሶም
እዮም ግዜ ዝፈልዩ ዝነበሩ። እዚ ይኹን
ደኣ’ምበር ከምዚ ሎሚ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
ደቓይቕ ሰዓት ክንርኢ እንግደድ፡
ሽዑስ ማዕረ ክንድኡ ብግዜ ኣይግደሱን
ዝነበሩ።
• መንገዲ ባቡር ክሳብ ዝተኣታቶ፡
ልክዕ ሰዓት ክንደይ ኰይኑ ኣሎ ክፈልጥ
ዝህንጠይ ሰብ’ውን ኣይነበረን። ስለዚ
ክሳብ ባቡር ዝተኣታቶ፡ ውሱን ሰዓታት

ኩነታት፡ ኣብ ስራሕ፡ ቆጸራታትን
ካልኦት መዳያትን ብጥብቂ ክተሓዝ እዩ
ተራእዩ።
• ቅድሚ መብራህቲ ምትእትታዉ፡
ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት እዮም
ዝድቅሱ ዝነበሩ። እዚ ሎሚ ንሕና
እነስተማቕሮ ዘለና 24 ሰዓታት
መብራህቲ ንርእየሉ እዋን፡ ቅድሚ
ነዊሕ ዓመታት ክርከብ ኣይከኣልን’ዩ
ኔሩ። መብራህቲ ኣብ ኵሉ ቦታ ምስ
ተኣታተወ፡ ህይወትን ኣካይዳን ወዲ
ሰብ ጠቕላላ እዩ ተቐዪሩ። በብወገንካ
ዝኽየድ ዝነበረ ኩነታት፡ ሎሚ እዋን
ሰባት ነንሕድሕዶም ክመሳሰሉ እዮም

ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል። ሰባት እውን
ዘይንጹር ሰዓታት’ዩ ዝነበሮም። እቲ
ዝዓበየ ናይ ምዕራባውያን መንገዲ ባቡር
ዓባይ ብሪጣንያ፡ እቲ ናይ መጀመሪያ
ውሱን ሰዓታት ዘውጸአ ትካል እዩ።
ድሕሪ’ዚ ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ሰባት
ብግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ክግደሱ
እዮም ጀሚሮም። እቲ ብባቡር ዝፈለመ

ጀሚሮም። ገለ ሰባት እዋን ኣብ ዘይብሉ
ግዜ ተንሲኦም ንጥፈታቶም ከካይዱ
እንከለዉ፡ ተመሊሶም ክሳብ ዝወግሓሎም
ክድቅሱ ይረኣዩ ኔሮም እዮም። ኣብ ዘይ
ሰዓታቶም ደቂሶም ቀልጢፍም ዝትንስኡ
ዝነበሩ ሰባት’ውን፡ መብራህቲ ምስ
ተኣታተወ ግዚኦም በገባብ ክጥቀሙሉ
እዮም ተራእዮም።

ዝነውሐ ዕድመ ዘቚጸረ ፎርማጆ
ተመራመርቲ
ስነ-ጥንቲ
(ኣርኪዮሎጂስትስ)፡ ኣብ ዓለምና እቲ
ዝነውሐ ዕድመ ዘቚጸረ ፎርማጆ እዮም
ረኺቦም። ኣመሪካውያን ተመራመርቲ
ስነ-ቀመም፡ እዚ ኣብ ጥንታዊት ከተማ
ግብጺ ዝተረኽበ ውጽኢት ጸባ ዝዀነ
ፎርማጆ፡ እቲ ዝነውሐ ዕድመ ዘቚጸረ
ፎርማጆ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም
ገምጊሞም። እዚ ኣብ ጋህሲ ናይቶም
‘ፕታህመስ’ (ptahmes) ዝተባህሉ
ዝተረኽበ ፎርማጆ፡ ንዖኦም ከም
ዝውክል’ዩ ታሪኽ ዝሕብር።
እዚ መጀመሪያ ኣብ 1885 ተረኺቡ
ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ፎርማጆ፡ እንደገና

ምስ ተቐብረ ኣብቲ ሑጻ ከም ዝጠፍአ
እዮም ዝገልጹ። ካብ ከተማ ካይሮ ዝመጹ
ተመራመርቲ ስነ-ጥንቲ፡ ኣብ 2010
ብዝገበርዎ ዳግማይ ድህሰሳ፡ ብዙሕ
ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ረኺቦም።
ኣብዚ ድማ ሓደ ዓቢ ዕትሮ ዝደረቐ
ጻዕዳ ነገር ሒዙ፡ ብዓለባ ተኸዲኑ እዩ
ጸኒሑዎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካታኒያ ዓዲ
ጥልያን ድሕሪ ዝተገብረሉ መርመራ፡
ካብ ላም፡ በጊዕ ወይ’ውን ጤል ዝወጸአ
ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ። እቲ ከዲንዎ
ዝጸንሐ ዓለባ’ውን ደረቕ ነገር ምዃኑ ምስ
ኣረጋገጹ፡ እዚ ውጽኢት ጸባ ዝዀነ ነገር፡
ፎርማጆ ምዃኑ ክገልጹ ክኢሎም።

ወዲ ሰብ ኣብዛ ዓለም ካብ ዝፍጠር
ኣትሒዙ፡ ኣዝዮም ብዙሓት ነገራት
ኣጋጢሞም እዮም። ኣገደስቲ ኰይኖም
ድማ፡ ኣብዚ ሎሚ እዋን ክጠቕሙና
ክኢሎም ኣለዉ። ሰባት በብወገኖም
ብዝገበሩዎ ድህሰሳን መርመራን ሓደሽቲ
ነገራት ተማሂዞም ክጠቕሙና ክኢሎም
ኣለዉ። ንኣብነት፥ እዞም ሎሚ እዋን ቀንዲ
መሳለጥያታት ኰይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ፡
ከም ቴለፎን፡ ኢንተርነትን ካልኦትን ምስ
ዘይህልዉ፡ ኣብ ከመይ ኩነታት ምሃለና
ኢልና ሓሲብና ንፈልጥዶ? ኣብ ዓለምና
ኣዝዮም ተዘከርትን ኣገደስትን ተባሂሎም
ዝጥቀሱ ፍጻመታት ብዙሓት እዮም።
እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብኣታቶም እዮም።
፠ ኣብ 11 መስከረም 2001፡ ኣርባዕተ
ነፈርቲ ኣብ ዓባይ ከተማ ኒውዮርክ፡
ዘውረድኦ ዕንወት ንመላእ ዓለም
ኣሰንቢዱ እዩ። እዚ ኣብ ሂወት ሰብን
ንብረትን ዕንወት ዘውረደ መጥቃዕቲ፡
እተን ክልተ ነፈርቲ ነቲ ማእከል ዕዳጋ
ዓለም እየን ሃሪመንኦ። እዚ መጥቃዕቲ
ምኽሳቱ፡ ንዓለም ኣብ ልዕሊ ግብረ ሽበራ
ብዝያዳ ክትግደስ ኣኽኢሉዋ እዩ። ኣንጻር
ግብረ ሽበራ ሕጊ ክቐውምን ህዝቢ
ዓለም በብዘለዎ ከጥፍኦን’ዩ ተራእዩ።
እዘን ምዕቡላት ሃገራት ዓለምና’ውን
ግብረ ሽበራ ከጥፍኣ፡ ብዙሕ ወጻኢታት
ክገብራን ህዝቢ ኣንጻሮም ዓጢቑ ክብገስን
ክኢሉ እዩ። እዛ መዓልቲ እታ ኣንጻር
ግብረ ሽበራ ክንለዓል ዝያዳ ዘቃልዐት

ኣየገርምንዶ
ኣብ ሃርቢን ቻይና፡ ሚላ ዝተባህለ
በሉጋ ዓሳ ነባሪ፡ ጅግና ዘብሎ ስራሕ
እዩ ሰሪሑ። ኣብ ሓምለ 2009 ኣብ
ዝካየድ ዝነበረ ውድድር ምሕንባስ፡
ተወዳደርቲ ናይ ኣስታት 6 ሜትሮ
ንውሽጢ ኣትዮም ክምለሱ እዩ ዝነበረ።
ኣብዚ ውድድር እቲ ታሕተዋይ
ክፋል’ዚ ባስካ ኣዝዩ ዝሑል ብምንባሩ፡
ተወዳደርቲ ክሳብ ዝከኣሎም ኣብኡ
ብምጽናሕ ንላዕሊ ክወጹ እዮም
ተኣዚዞም። ኩሎም ተወዳደርቲ ዝዀነ
ናይ ምስትንፋስ ሓገዝ ከይረኸቡ፡ ብገዛእ
ርእሶም ይጸንሑ ምንባሮም፡ ዝከኣሎም
ደቓይቕ ጸኒሖም’ዮም ወጺኦም።
ተሳታፊት’ዚ ውድድር ዝነበረት ጓል
26 ዓመት ሓንባሲት ያንግ ዩን፡ ኣብ
ታሕተዋይ ክፋል’ቲ ባስካ ምስ በጽሐት፡
ንላዕሊ ክትወጽእ እንተፈተነት ብሰንኪ
ዛሕሊ ኣእጋራ ምንቅስቓስ ኣበያ።
ብዙሕ ጻዕሪ’ኳ እንተካየደት፡ ትንፋስ ስለ
ዝሓጸራ ክትወጽእ ኣይከኣለትን። ሚላ፡
ብዙሕ ጻዕሪ ከተካይድ ምስ ተዓዘበታ፡
ኣብ ሽግር ከም ዘላ ተረድአት፡ ኣእጋራ
ብስና ብምሓዝ ድማ ንላዕሊ ደፊኣ
ኣውጻታ። በሉጋ ዝዓይነቶም ዓሳ ነባሪ
ብተፈጥሮኦም ደቀቕቲ ኣስናን ስለ
ዝውንኑ፡ ያንግ ዩን ዝዀነ ማህሰይቲ
ከይወረዳ እያ ክትድሕን ክኢላ።

ዕለት ብምዃና፡ ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪኽ
ዓለምና ካብተን ዘይርስዓ መዓልታት
ሓንቲ ኰይና ተጠቒሳ ትርከብ።
፠ ዓወት ስርሒት ‘ኣፖሎ’፡ ወዲ ሰብ
ኣብ ህዋ ማለት ጠፈር ድህሰሳ ከካይድ
ሓጊዙ እዩ። ካብዛ ንነብረላ ምድሪ ወጻኢ
ዘለዉ ነገራት ክንድህስስ፡ ስርሒት ኣፖሎ
እቲ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ስርሒት እዩ።
ሃገራት በብዘለወን ምዕባለ፡ ኣብ ጠፈር
ነናተን ድህሰሳ ከካይዳ ኣኽኢሉወን’ዩ።
ብተወሳኺ፡ ብቴለስኮፕ ተጠቒሞም
ብማዕዶ ዝዕዘብዎ ዝነበሩ ተመራመርቲ፡
ብኣካል ከይዶም ክድህስስዎ ክኢሎም
እዮም።
፠ እቲ ዝዓበየ ሱናሚ፥ ሱናሚ፡ ቅድሚ
ነዊሕ ዓመታት ዝፈለመ ገና’ውን ክቕጽል
ከም ዝኽእል ዝግለጽ፡ ካብ ብተፈጥሮ
ዝወርድ ሓደጋ እዩ። ተመራመርቲ፡ ሱናሚ
ደው ከተብሎ ዘይትኽእል ብምዃኑ፡ ኵሉ
ግዜ ክንጥንቀቕ እዮም ዝሕብሩ። ኣብ 24
ታሕሳስ 2004፡ ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ

ዝተበገሰ ብርቱዕ ማዕበል ሱናሚ፡ ስሪላንካ፡
ደሴት ኒኰባርን ኣብ ኢንዶነዥያ ዝርከባ
ደሴታትን ኣጥሒሉወን እዩ። እዚ
ክስተት፡ ኣብ ዓለምና እቲ ዝለዓለ ዕንወት
ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። እዚ ሱናሚ ሂወት
ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ክቐዝፍ እንከሎ፡
ኣብ ንብረት’ውን ብሚልዮናት ዝግመት
ዕንወት ኣውሪዱ እዩ። በዚ ዝተበገሰ፡
ደቡባዊ ጫፍ ህንዲ ንቐጻሊ ክጸንሕ
ዘይክእል ቦታ ተባሂሉ ተጠቒሱ ይርከብ።
፠ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ኣብ
ዝነበረ ምዕባለ ኣብ ፍወሳ፡ ማለት ኣብ
ምትእትታው መድሃኒት ዓቢ ለውጢ
ተራእዩ እዩ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ዝተፈላለዩ
መጽናዕትታት ብምክያድ፡ ዝተፈላለዩ
መድሃኒታት ተኣታትዮም እዮም።
ድሕሪ’ዚ ብዝተገብረ ዓቢ ለውጢ፡
መጠን ሞት ክጎድል ክኢሉ እዩ። ኣብቲ
ግዜ’ቲ ክታበት ብዝያዳ ስለ ዝተፈልጠን
ዝተዘርግሐን፡ ብተላባዕቲ ሕማማት
ዝኽሰት ሞት ክጎድል ክኢሉ።

ሕቶ ዝተዘባረቐ ቃላት
ኣቤል ነጋሲ ካብ ካናዳ
ኣዕዋፍ ኤርትራ
ካልኣይ 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’ውን ኣብ ቄናን መስመር (ድያጎናል) ንላዕልን
ንታሕትን ተዳልዮም፡ ከምዚ ተዋሂቡ ዘሎ ኣብነት (ጢጡ) ክርከብ ይከኣል።
1.ጋማት
2. ጒንጓ
3. ጣዎስ
4. ፋዝያኖስ
5. ዑፍ ያሬድ
6. ዱዳ
7. ኩቱ
8. ገርኑቕ
9. ድገ

10. ዳቢ
11. ጉማ
12. ጒረይ
13. ጉዛ
14. ንስሪ
15. ራውያ
16. ጓጉማ
17. ጢጡ
18. ዒለብ

19. ጽግድም
20. ጭሩ በለስ
21. ጭርናዕ
22. ፋሕሩ
23. ሓምብሓምባራት
24. መንጢጥ
25. ሮብራ
26. ሰብጸራድ
27. ሻቛ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሺሃብ ኣርኣያ

ንምንታይ’ያ እንስሳ ንደቃ እትቐትል

ርህራሀ ኣደ ልዕሊ ኩሉ ነገር ብምዃኑ፡ ሓንቲ
ኣደ ንውሉዳ ቀቲላ ዝብል ዘረባ ክስማዕ እንከሎ
ዘይእመን ክዀነና ንቡር’ዩ። እንተዀነ ግን ኣብ
ዓለም እንስሳታት እዚ ተግባር ኣብ ገለ እዋናት
ከጋጥም ይኽእል’ዩ።
ተመራመርቲ እንስሳ ዋላ’ኳ ንምንታይ’የን
እንስሳታት ንውሉደን ዝቐትላ ንዝብል ሕቶ ንጹር
መልሲ ኣይርከቡሉ ደኣ’ምበር ብሓፈሻኡ ግን፡ እታ
ኣደ ነቶም ዝተረፉ ደቃ ብግቡእ ከተዕቢ፡ ጸዓት
ክትረክብ፡ ነቶም ድኹማት ብኣግኡ ብምልላይ
ክትኣልዮምን ደቃ ብካልኦት እንስሳታት ከይብልዑ
ባዕላ ብምብላዕ ነዚ ተግባር ከም እትውዕሎ
ይሰማምዑ።
ሓንቲ እንስሳ ድሕሪ ምሕራሳ፡ ሓይላ እንተደኺሙን
ንደቃ ብግቡእ ከተጥቡ ምስ እትሽገርን ነቶም
ዝወለደቶም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለዉ ድኹማት
ደቃ ብምብላዕ ነቶም ዝተረፉ ብጽቡቕ ከተዕቢ
ትድረኽ’ያ። ብዘይካ’ዚ እውን፡ ኣብ’ቲ ዋሕዲ መግቢ
ዘለዎ ኣከባቢ ካብ ብርክት ዝበሉ እንስሳታት ምዕባይ
ንውሱናት ዝሓሸ ዕድል ምንባር ክትፈጥረሎም
ኢላ’ውን ንገለ ካብ’ቶም ኣይቅጽሉን’ዮም ኢላ
ዝገመተቶም ትቐትሎም’ያ። ብካልእ ወገን ነቶም
ድኹማት ኣቐዲምካ ብምእላይ ድልዱልን ጥዕናኡ
ዝተረጋገጸን ዘርኣ ከተውሕስ’ውን ትኽእል’ያ።
ኣብ ዓሌት ኣናብስ ኣብ መንጎ ክልተ ኣናብስ

ኣብ ዝግበር ናይ መን ዓብለለ ቅልስ፡ እቲ ዝተዓወተ
ኣንበሳ ንዘርኢ መጋጥምቱ ዝዀኑ ንኣሽቱ ኮራኩር
ብምብላዕ፡ እተን ዋዓሩ ንመውስቦ ድሉዋት ከም
ዝዀና ይገብር’ሞ፡ ዘርኢ መጋጥምቱ ኣጽኒቱ ቀጻልነት
ዘርኡ የውሕስ። እዚ ተግባር ኣብ’ቶም ቦልትልኖስ
ዝበሃሉ ዓሌት ዶልፊን’ውን ይዝውተር’ዩ።
ሓንቲ እንስሳ ካብ ብዝሒ ዝተላዕለ ኣብ መንጎ
ደቃ ክፍጠር ዝኽእል ምትህልላኽ ንምህዳእን ቦታ
ምስ ዝጸባ ንምግፋሕን ነዚ ተግባር ትውዕሎ’ያ።
እዚ ተግባር ኣብ ብዙሓት እንስሳታት የጋጥም’ዩ።
ብዘይካ’ቶም ዓበይቲ እንስሳታት ኣብ ኣናጹ፡ ሓሰማ፡
ኣትማን፡ ረጋቢትን ትዃንን ከይተረፈ ከም ዝርአ
ተመራመርቲ ይገልጹ።
ኣብ ማሕበራዊ ቅርጺ ዝነብሩ ረጋቢትን ኣናህብን
ደቆም ብጽቡቕ ንኽዓብዩ ተቐዳዲሞም ናይ
ጐሮባብቶም እንቋቝሖ ይበልዑ’ዮም። ገለ ዓይነት
ኣትማን’ውን ጸላእቶም ነቲ ዝወለድዎ እንቋቝሖ
ከይበልዑሎም ኣብ እዋን ሓደጋ ባዕሎም ተቐዳዲሞም
ነቲ እንቋቝሖ ይበልዕዎ። እዚ ተግባር ኣብ
ደርሁ’ውን የጋጥም’ዩ። እንቋቝሖ ዝሓቘፈት ደርሆ
ጸዓት ንምርካብ ንገለ ካብ’ቲ እንቋቝሖኣ ትበልዖ’ያ።
ሳሕቲ ዘጋጥምን ክሳብ ሕጂ ምስጢሩ ዘይተነጸረን
ከኣ፡ ደርሆ ንጨቃዊታን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ
ንጨቓውቲ ካልኦት ደርሁ ናይ ምቕታልን ምብላዕን
ተግባራት የጋጥም’ዩ።

ኣጋጣሚ ምህዞ
ብዙሓት ካብ ኣገደስቲ ርኽበታት ዓለምና ብኣጋጣሚ’ዮም ተረኺቦም። ኣይስክሬም ንኣብነት ቅድሚ ሰለስተ
ሽሕ ዓመታት ኣብ ቻይና’ዩ ተጀሚሩ። ናይ ሽዑ ነገስታት፡ ንፍሩታ ምስ በረድ ሓዊሶም ይምገቡ ምንባሮም
መዛግብቲ ይሕብሩ። ክሳብ 1944ዓ.ም ኣይስክሬም ኣብ ብያቲ’ዩ ዝወሃብ ነይሩ። ሽዑ ሓደ ናይ ኣይስክሬም
ትካል ዝነበሮ፡ ብያቲ ምስ ወደአ ንጠለብ ዓማዊሉ ንምርዋይ ካብ’ቲ ኣብ ጥቓኡ ዘላ እንዳ ሕብስቲ ውሽጡ ከፋት
ዝዀነ ዓይነት ብሽኮቲ ዓዲጉ እቲ ኣይስክሬም ኣብኡ ገይሩ ክሸጦ ጀሚሩ። እቲ ሓሳብ ተቐባልነት ብምርካቡ
ድማ እናማዕበለ መጺኡ።
ኣብ 1853ዓ.ም ህቡብን ምኩሕን ከሻኒ መግቢ ዝነበረ ጆርጅ ክራም፡ ሓደ ሃብታም ዓሚል ነቲ ዝቐረበሉ ብያቲ
ድንሽ “ስኒ የብለይን ኣቕጥኖ” እናበለ ብምምልላስ ሞኽ ምስ ኣበሎ፡ ነቲ ድኒሽ ኣርቂቑ ኣብ ዘይቲ ቆልዩ ጨው
ደፍዲፉ ሂቡዎ። እቲ ክሓርቕ ዝጽበዮ ዝነበረ ዓሚል፡ በቲ ሓሳብ ኣመና ስለ ዝተሓጐሰ ግን፡ እዚ ሓድሽ ጠለብ
ቅልዋ ድኒሽ ተባሂሉ ኣብ ዝርዝር መግቢ’ቲ ቤት-መግቢ ሰፊሩ። ካብኡ’ውን ንመላእ ዓለም ተኣታትዩ።
እንግሊዛዊ ሊቅ ጆን ዋልከር፡ ኣብ 1826ዓ.ም ነቲ ኣብ’ቲ ንመተሓዋወሲ ዝተፈለዩ ባእታታት ዝጥቀመላ ዝነበረ
ቀጣን መዀስ፡ ካብ’ቲ ኣብኣ ነቒጹ ዝነበረ ነገራት ከጽርያ ኢሉ ኣብ’ቲ ጣውላ ክደርዞ ምስ ጀመረ፡ ጫፍ’ታ
መዀስ ምስ ነደደ እዚ ኣጋጣሚ ምህዞ ፍረ ክርቢት ኣስዒቡ።
ኣብ’ቲ መጀመርታ ቬትሮ መኻይን ካብ ረቂቕ ባእታ ይስራሕ ብምንባሩ፡ ብቐሊሉ ተሰይሩ ሓደጋ የስዕብ
ነይሩ። ሊቅ ኬሚስትሪ ፈረንሳዊ ኤድዋርድ ቤንደክስ ድማ፡ ኣብ 1909ዓ.ም ናይ’ዚ ፍታሕ ኣጋጣሚ’ዩ ረኺብዎ።
ንሱ ብዛዕባ ካልእ ምህዞኡ እናሰርሐ እንከሎ፡ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ጥርሙዝ ናብ መሬት ወዲቓ። ብዘይምስባራ
ዝተገረመ ኤድዋርድ፡ ኣልዒሉ ምስ ርኣያ ውሽጣ ብፕላስቲክ ተሸፊና ምንባራ ክርዳእ ክኢሉ። ኤድዋርድ
ቅዳሕ ምህዞኡ ብምድላው ናብ ትካላት ኣፍረይቲ መኻይን ኣቕረቦ። ኣብ’ቲ መጀመርታ ግን እዚ ምህዞ ብሰሪ
ልዑል ወጻኢታቱ ተቐባልነት ኣይረኸበን ነይሩ።

ክትህብትም ትደሊዶ
ሃብታም ምዃን መሰል’ዩ። እቲ ሕቶ ግን ብኸመይ
ትህብትም’ዩ። ርሂጽካ እተጥርዮ ንብረት ልዑል
ዕጋበትን ክብርን’ዩ ዝፈጥረልካ። መዓስ ኰነ`የ ዝሕተት
ካብ ዝብል ሻቕሎት’ውን የናግፈካ’ዩ። ዘይሕጋዊ
ተግባራት እቲ ዝሓጸረ መንገዲ ምህብታም ምዃኑ
ርዱእ’ዩ። እንተዀነ ግን እዚ ኣገባብ ንዘልኣለም
ንስምካ ብምድዋን መሓዛ ቤት-ማሕቡስ’ዩ ዝገብረካ።
እዚ ዘካትዕ ነገር ብዘይምዃኑ እቲ ቀንዲ ጉዳይና
ብኸመይ ኢኻ ብጽፍርኻ ሃብታም ትኸውን
ንዝብል ሕቶ መርበብ ሓበሬታ “ቢዝነስ ኢንሳይደር”
ክምልሶም ፈቲኑ ኣሎ። ክኢላታት’ዚ መርበብ
ንብዙሓት ሰብ ጸጋ ዓለምና ብምውካስ ብሓጺሩ
ኣዳልዮሞ ኣለዉ። “ነዞም ነጥብታት ብጽፉፍ ኣብ
ግብሪ ኣውዕሎም። ብዘይ ጥርጥር ክትህብትም ኢኻ”
ይብል እቲ መርበብ።
ሕለም፥ ከም እትህብትም ሕለም ንሕልምኻ
እውን እመኖ። ቅድሚ ምህብታምካ ናይ ሃብታማት
ህይወት ንበር። እቲ ሕልሚ ክዉን ክኸውን’ዩ።
ኣይከውንን’ዩ፡ ዕድል የብለይን ዝብሉ ቀቢጸ ተስፋ
ቃላት ኣይትጠቀም።

ብሸዓኻ ኣብ ወረቐትካ ኣነጽር።
ምቑጣብ ምቑጣብ ምቑጣብ፥ ምቑጣብ መሰረት
ሃብቲ’ዩ። እቲ ወሳኒ ረቛሒ’ውን እዩ። ነቲ የዐውተኒ’ዩ
ዝበልካዮ መደብ ዝኸውን ገንዘብ ከተዋህልል ኣለካ።
ካብ ወርሓዊ እቶትካ እንተዋሃደ 25% ክትቁጥብ
ኣለካ። ዘይተጸበኻዮ ሃንደበታዊ ናይ ገንዘብ ኣታዊ
ምስ እትረክብ፡ ኣይተባኽኖ። ዕቁብ ምግባር ዕዉት
ሜላ ምቝጣብ’ዩ። ንዋሕዲ’ቲ እትቝጥቦ ገንዘብ
ኣይተነኣእስ። ገንዘብ ተዋህላላይ ምዃኑ እመን። ኣብ
እዋን ሃንደበታዊ ወጻኢታት ዘገልግለካ “ሳንዱቕ
ህጹጽ ወጻኢታት” ይሃልኻ።
ትሕቲ ኣታዊኻ ንበር፥ስ ዘይንስኻ ክትመስልን
ጃህራ ዝመልኦ ናብራ ምስ እትነብርን ክትህብትም
ኣይትሕሰብ። ኣይኰነንዶ ንድኻ ልዕሊ ኣታዊኻ
ምንባር ንሃብታማት’ውን የድኪ’ዩ። ዘየድልየካን ልዕሊ
ዓቕምኻ ዝዀነን ንብረት ኣይትግዛእ። እንተደሊኻ
ለሚንካ ተጠቀም። ለሚንካ ክትረኽቦ እትኽእል
ንብረት ኣይትግዝኣዮ። ምስ ሃብተምካ ዘድልየካ
ንብረት ክትገዝእ ኢኻ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ
ዘድልየካ ንብረት’ምበር እትድልዮ ንብረት ኣይትግዛእ።

ንድፊ መደባትካ ምድላው፥ ድልየትን ሃልክን
ጥራይ ክትህብትም ኣኻሊ ኣይኰነን። እንተዋሓደ
ዝመጽኡ መደባትካ እተስፍረሉ ናይ ሓሙሽተ
ዓመታት ንድፊ ከተቐምጥ ኣለካ። በዞም መደባት’ውን
ብዕቱብ ክትቅየድ ኣለካ። ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ሓሳብ
ምስ ግዜ ክሃስስን ክልወጥን ልዑል ተኽእሎታት ስለ
ዘሎ። ብኢድካ ዝጸሓፍካዮ ግን ጸኒዑ’ዩ ዝጸንሓካ።
ዘድልየካ ብዝሒ ገንዘብን ብኸመይ ከም
እትረኽቦን ሓሲብካ ጸሓፎ ኢኻ። ምስ መጽአ’ውን
ብኸመይ ኣገባብ ኣብ መዓላ ከም እተውዕሎ ኣነጽር።
ነቶም ከጋጥሙኻ ዝኽእሉ ወጻኢታት ምዱባትን
ሃንደበታዊያን ፍጻመታት ብኸመይ ከም እትሓልፎም

ፍሪጅ ክትውንን ትደሊ ኢኻ። እንተዀነ ግን ኣብ’ዚ
ግዜ ተድሊየካ ድያ።
ዘለካ ገንዘብ ኣስርሓዮ፥ ካብ ገንዘብ ክትእክብ
ምስራሕ ገንዘብካ ኣብ ስራሕ ምውዓል ዘለዎ
ጠቕሚ ይዓቢ። ንገንዘብካ ኣውፍሮ፡ ብርኪ ግዛእ።
ናይ ውልቅኻ ትካል -ይዕበ ይንኣስ- ክትከፍት ፈትን።
ምስ ካልኦት ምስራሕ ውሑስ ናብራ ኣብ ምክያድ’ኳ
እንተሓገዘካ ከሀብትመካ ግን ኣይልክእልን’ዩ። ስለ’ዚ
ካብ ካልኦት ብእንግድዓኻ ዝህብትሙ ባዕልኻ
እተመሓድሮ ስራሕ ፍጠር። እንተኸፍአ እቲ ምስ
ካልኦት ብምስራሕ ብወርሓዊ ከተእትዎ እትኽእል
ደሞዝ ከተእትዎ ኢኻ።
ኣይትለቃሕ ኣየተለቅሕ ድማ፥ ዕዳ እቲ ቀንዲ
ማሕንቖ ሃብቲ’ዩ። ስለ’ዚ እንትርፎ ወለድ ዘይብሉን
ወይ’ውን ስማዊ ዝወለዱን ነቲ እትሓስቦ መበገሲ
ዝዀነት ልቓሕ ንመዓልታዊ ድልየታትካ ዝኸውን
ልቓሕ ኣይትለቃሕ። ዕዳ እንተለካ ድማ ንኹሉ
ገዲፍካ ዕዳኻ ክፈል።
ንስኻ’ውን ኣይተለቅሕ ምኽንያቱ እታ ኣብ ኢድካ
ዘላ ናቕፋ፡ ካብ’ታ ኣብ ጁባ ካልኦት ዘላ ናቕፋኻ
ዝያዳ ስለ እትሰርሕ። ዘድልየካ ምስ ኣከብካ ግን ሽዑ
ከተለቅሕ ትኽእል ኢኻ።
ምንጪ ኣታዊኻ ምብዛሕ፥ ክትህብትም እንተደኣ
ደሊኻ ሰዓታት ድቃስ ኣውሒድካ ሰዓታት ስራሕካ
ከተብዝሕ ኣለካ። ቅድሚ ኹሉ ተንስእ። ነፍሲ ወከፍ
ሰዓት ድማ ኣብ መዓላኣ ኣውዕላ። እንተኽኢልካ ኣብ
ክልተ ወይ ሰለስተ ዓይነት ስራሕ ስራሕ። ኣታዊታትካ
ምስ ዝበዝሕ ኢኻ እትህብትም። ንዓቕምኻ ክብ ዘብሉ
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሞያ’ውን ሓገዝቲ’ዮም።
ትርጉም ገንዘብ ፍለጥ፥ ገንዘብ ሓጐስ ኣይኰነን።
እወ። ምንጪ ሓጐስ ግን’ዩ። ስለ’ዚ ንገንዘብ ኣኽብሮ።
ኣገዳሲን ብቐሊሉ ዘይርከብ ምዃኑን እመን። ገንዘብ
እንተደኣ ኣኽቢርካዮ’ዩ ዝመጽኣካ። እንተፍሲስካዮ ግን
ንሱ’ውን ብኣኻ ኣይክግደስን’ዩ። ስለ’ዚ ክትህብትም
እንተዄንካ፡ “ገንዘብ ክመጽእ እንከሎ ከም ጎብየ
ክወጽእ እንከሎ ድማ ከም ኢራብ” ምዃኑ እመን።
ምኽሪ ሕተት ምስ ሃብታማት ድማ ተመሓዞ፥
ክትዕበይ እንተደኣ ደሊኻ ምስ ሃብተምካ ከተርክበሉ
ኢኻ። ትሑታት ጥራይ’ዮም ዝህብትሙ። ስለ’ዚ
ምኽሪ ሕተት። ሰባት ኣይትንዓቕ። ሓበሬታ ክትረክብ
ጸዓር። ምስ ሃብታማት ድማ ተመሓዞ።

ከምዚ’ውን ኣሎ
ኻዉ ሊሻይ ዝተባህለ ቻይናዊ መንእሰይ
ብመስተ ተሰኒፉ መኪናኡ ብናህሪ ብምምራሕ
ሓደጋ ስለ ዘጋጠሞ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ።
እቶም ንህይወቱ ዘድሓኑ ሓካይም ንዝምልከቶም
ኣባላት ስድራኡ ክሕብሩ ክብሉ ተሌፎኑ
ብምኽፋት ዝርዝር ኣስማት ተዓዘቡ። እንተዀነ ግን፡
ምስ’ቶም ኣስማት ንመንነት ስድራ-ቤቱ ዝሕብሩ፡
ከም ኣቦይ፡ ኣደይ ሓወይ ወይ’ውን በዓልቲ-ቤተይ
ዝብል መግለጺታት ስለ ዘይረኸቡ፡ ናብ ኩሎም
እቶም መዝገብ ሞባይሉ ዘለዉ ኣስማት “ኻዉ
ብዘጋጠሞ ሓደጋ ኣብ ሕክምና ኣትዩ ኣሎ”
ዝብል ሓጺር ደብዳበ ሰደዱ። በዚ መልእኽቲ
ዝሰንበዱ ስድራ-ቤት ኻዉ፡ ናብ’ቲ ሆስፒታል
መጺኦም። ምስ ተበራበረ ድማ ኣብ ጎኑ ዓራቱ
18 ምልኩዓት ጎራዙ ኮፍ ኢለን ጸንሓኦ። ኻዉ
ይሓልም ኣይነበረን፡ እተን ጎራዙ “ንስኺ ኢኺ
እታ እንኮ ኣፍቃሪተይ” ብምባል ኣታሊሉ፡ ምሳአን
ብፍቕሪ ይዘውር ዝነበራ’የን። መብዛሕቲአን ድማ፡
“ክምርዓወኒ’ዩ” ብምባል፡ ንምሉእ ወጻኢታቱ
ዝሽፍና ዝነበራ’የን። እቲ ዘገርም ድማ እተን
ጎራዙ ኣብ ክንዲ ንኻዉ፡ “መታለሊ” ብምባል
ዝነጽጋኦ፡ “ኣነ’የ ኣፍቃሪቱ” ብምባል፡ ነንሓድሕደን
ነቲ ሆስፒታል ዝረበሽ ባእሲ ምእታወን’ዩ። ነዚ
ዝተዓዘበ ኻዉ፡ ኩነታት ክሳብ ዝሃድኣሉ፡ ኣምሲሉ
ናብ’ቲ ዝነበሮ ሃለፍታ ተመሊሱ ኣሎ።
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ĄĉǇŴġïŊŕ

ÜÄìŊıŏşûĴŝŏǙŽ
ĬǌćǆƯôŕĉƧȑƆǉǡ
Ŵǆ ÿŶŗ ŶƆĩś ƄŶȃƥ
ƆǂűǆĕȳƆŘƄŶȃƥƌŊ
ǢǎǫǌƢȐƄġôƱǆŚȞùǻȲ
ŶƗõ ƄŊŗ ǉǡ ƶĔƖŅś
űǡėŚ ƆŴŕǉűĹŚ ŚęƆǇ
űŅĔŚȳ Ɗõ űǡę ÿǋġƥ
ŴŊƶŶ ŴŊŚŶ ĤƜęŕŚ
ƆŴŅôŚƉ÷ȲÿǉƄƶǂǦĕĉ
Ĭǆā Ƅęÿ ǉęò ĔƄǁŚȳ
ıǎĆ ƆŘ Ąƭùŗ ƆŗƄ
ƉĉƂ ƶƄĄĜô ȣǻĔŚ
ęƆǄ ġô ƱǆŚȞùǻ ǎćȲ
Ɔŗ ƎŶŗŖŶ  ƄŊ ęƆĝ
ƶűŅĔĬǆāĭŶȄĭŶȄŶ
ƄȣĖāƥȲ ƆǦĔǆ ƄƧȓƆų
ƃ÷ Ŵǆ Ʊôƥ ïǉĄŚȳ
ŊƲā ǎāĖ ĉǢǄǆ
ǎćȲ ƄŊ ǻļ ÿǉ ǎą
ŅȓüŚȳ űŗ ǎą Ƅŕƒė
ĉġ ŕƭƱŅśȲ ŊȓňĹ Ŵǆŗ
ǎąŕǡĖćȲÏƥƧƉĄǆ
ƶƄĄĜô ùġõġ ȎǢęŶ
ĉùƊƯ Ƅƌ÷ŚŶ Ƅôƨ
ŅǜƙÐ Ŋĉňù ƄŊ ùƯö
ƆŗǎąƶÿǉėƄǎŴĿŚ
ǡôȎŚȳŶŊǎāĖāǛĉġƂ
ƎŚŕƭėĔƛ Ɖĉ ƱôƥÍƧŶ

ÔŏİÔİų
ĄùĞŴǆŗ
ƶŶǢƯŕćïėǆ
ƄŊÿǉħŊƭǆƎȣöƶĄïĕõƎȣöȲĄĉĔľǄƶŕňñ÷
Ŵǆ ćāŅėƤ Śĉñęŗ ĄĉñęȲ ŊƴƯň ĉƯįŊ ÌƆŶġğŘŚ
ƱǡǌĉÍƎĉñėȎųüŶȲƄŊĄƢǌƆŘŴǆŗĉñĚƁŶŕĄïĚƄŶ
ćƯĔƎŶǉǆűŗĉñĚƉĉƶŕƖŘŕùƨŶĉǦĉǤĉƶƄƎù
āśŘŚĉāŘŚǙĄėȳ
ÿǉ ÌƄúųÍ ƶŅïù ŕĄïėǆ ǦŶȲ ŶĜŶ Ǝĉñė Ɖôƥ ĉġ
ÿǉÌĔǄŶÍƶŕňñôƢǋĜȞĕȲŊƴƯňƊƯĢȎƢŘƆǦĖƭǋ
ƆŶǦöƶ Ɖƪùù ġô ƶȎŶüȲ űŗ ĉñĚ ŊǦņƆ ƄǆƉŘŕúŶ
űŅĔȳġôƶƜűǎćȲǆŚĔȣǏűŗāśŊǦņƆƎĉùĢġȲƆŗ
āśƆŶŘǆǆŊùƉĉƶűŅĔƆƧŶƎęǉƇƄǆƉƄôŶȳ

ÿĜŅŚȳ ƆŴǧǁǁŚ ŴŊ
ǡƶƄ ĉġ ŕĄôĜŚȲ ŶƄǋƄ
ŊƴƯňÍŗƄŊǉǡƶĔƄǁśĉ
Ǝùŕ ƭǆűŚ ƆŶġğŘŚ
űǡĔŘȳ
ĩƫ ƆŘ ƄǋƄȲ ÏƄŶŗ
ƭħÐ
Ŋĉňù
ƱĔňƄ
ǙĄĔŚȳÏƊõǦƵĄùƎƯ
ęƃƙ ĉȣėǎ ĄǤǡǃ
Ɔǂȳ ġô ƶƜű ǎćȲ űŗ
ĄǙĄęŘ ƶĔƄƛǇ ƄŊ
ùƯøŴ ƥ÷ ÿŶŗ ǢǎƄŚ

ƱǆŊõ ÌǉęòÍ ƶŕňñô
āǄƥǆ ƄŶġğȲ Ɖĉ ŕǫǌƃ
ĴȐęƋ ƌŊƂ  ƎŚïǎĆ
ƎŚŊöŅŗĉùƊƯƶĄġù
ǦŶ ƉƄȲ Ĭǌćǆ Ȏ÷ƃŴŶ
ÿǉǤ ƱƧęǉùŴŶ ǎą
ǶȠƆƋ űǆęƋȳ Ƅĉ÷ƛ
ǆĄġǡŶǦŶǎþŶƋƄôƘȲ
ÐŊĉňùȲǉęòŶƄŴȏƢ÷
ÿǉǢǎƄŚƉĉƱǁƧęǉôŶȲ
ǎą ǦŶ ŊƄŶȑĕ ŶƄŴȏ
ƆŴïǉű Ĭŗõ Ɖĉ ƶŅùƪŶ
űǡĔŘȳ

Ċėù=ĄùƎƯęƃƙƄǆŚȣĔǎ

ĩŏñȉşıŏǑǹİĆÌƄ

űŗÿęȃƄŊĉǎĖŉŚƆŴűġűĜśƉ÷Ȳ
ÿȣŘĉġĔƄǁŚŊćƯǏƏǆŴȲ
ÌƆƥƆȨŕęÿƴÍňŚĉƃùƌƄǆŚęƄǄȲ
ććƆŶŕĄȐƄÍƓȓùùƎŚŊùÍǄȲÍÍ
Ņôśȳ
űŗǡƴƉȎėęǆƨǎćűǡĔśȳ
ŶĝĩƫȲÏȞȐĄƎāƴƄǆƉƄùƊŶȲ
ȣǻűŚŴǆŐŶğÍƓĄǦŚƃǁŊõŶȲÍÍ
ŐŶğŕƭƤŚ÷Ȳ
Ɔŗ ȩĉȦę ŶĩŶŗ ǻėǆ
ƶŕÿĜŅȲ

ƄúųƶĉùĢǾųľƨȲÌȞǶǻȞǶǻÍƆŴŅôƉúȲÏïǁƆň
ĄùġƄúųȲƆŶġğŘŚƱǡǌĉŶĉƯįŋĉƉĄǆƉĄǆǥęŴ
ƆŶŕÿƶŴǇĉǆÿǆĩ"ÐŊĉňùűŘāśǉǡćõȳ
ƄúųòǁÿŶğŊāġŊƄŅôƆĊȲÏƆŶġğŘŚƱǡǌĉǉƄȲ
ŊȃĔƇĉƆŶŕÿƶŴǇĉƆǂƶÿǆĩÐƎŊùĄùĞïŅȳ
***
ęƃƗĉ ȣŚƥŚ Ĵùƫ ƄŊ ŉŚ Śĉñęŗ ƍǎŴ Ɔŗ
ĄĉñęƶŊúŊƶǦňƆƆŶŕǉƄƱǆŕƖŘŗùŴǇȲƉĉŗŴǆ
Ƅúų űśĉ ƆŶġğŘŚ Ʊǡǌĉ ǻėǆ ƱǆƏűȲ ƥ÷ űŗ ĉñĚ
ŊȃėƂƃŴƎŶāƷƎŶȣŚŶȳŶĉñĚŊȃėƂƆŶŕþƶŴǇ
ǎćȲȃėƔŶŴǻėǆƃŴŶŕęȣȳ
ġôƳȣŚƥŚĴùƫȲƄŊƳƱôŴǇƱĄűŚĉñęŗȲŚĉñęŗ
ŊǦņƆ ƱǆĉƎŚŘù ćôŚȲ ÌƱęĊ ƱęĊ ĉŚėȣÍ ćôŚ Ɔǂ
ƆĊȲ ŶŚĉñęŗ ŊȃėƄ ƱǆƏűġ ŊęƆğ Ŷÿƴ ęƆĞ Ɗõ
ĉƆŶŗƎŶƉƧŶÍĊŊȣùǶŚŴŶŊƛƆôŚŴŶǎćęƆĞƊõ
ĉƆŶŗƎŶƉƧŶȳ

ǡƴƆęƆġƙ
ĉġėā

ôĤΎ5ΎÚÈΎ@qΎ
Ĥĳ

ŐŶğƄŊŗǡƴȲƌùƆƉŊþġþňȲ

ƆŶƏ÷ǆŶĄǡ÷ŅǸƏǆŲ÷ȳ

ǟêƭ

Ņ÷ŕĔŗƫȲ
ƆŗȲÏĴùƫȞƴƴŚƆǇĉȲÐƶŅúƱĔň
ĬǎąƱŶǣƫȳ

ùǇŴęǏǌŏŶş
ŕƭƤŚõȲ

9DQHVVDRSHQHGWKHQH[WFXSERDUGDQG
JRWRXWDEDJRIëRXU6KHWKUHZëRXU
DURXQGWKHëRRU

ƄŊǡȓĊŴöƴǆĔƄ
ƎǎĉƃõȲ

ÌÌZK\ GLG \RX OHW KHU WR GR WKDW"ÍÍ
9DQHVVDÍVVLVWHUDVNHGÍ

ƄŊĜÿľƧƬõȲ

ÌÍ,FRXOGQÍWVWRSKHUÌVDLG3HWHU
ÌÍ6KHZDVWRRIDVWÍÍ

ƄŊĜÿľǆÿǎęȲ
ƄǆÿęľƄǆƊęűȣȲ
ƢŚĕȣĩƛƃõȳ
āõȣƎŶĝȲ

ÌÍ\RXZHUHWKHRQHZKRWKRXJKWEDELHV
GLGQÍWGRDQ\WKLQJÐKHUVLVWHUVDLG

ŊñùƥŚǆāúƭğƎę
ƄƖŗõȲ

Ï&RPHRQOHWÍVFOHDQLQJXSRU0RP
ZLOOJRFUD]\Ð

ŊűǤǎǄŶǆŊȑā
ƄĩÿŚƄƛȠõȲ
ƆŗĉŶŘǆÍĞȲ

ųƺćėţȇ

ČťĴŉùđģéƘ
Ǿďħ
ųđôć

ǎāęÍŗĉȣǹĕȲ
ǌǦćǆŶűŊĝġô
ƶĜęÿƉĉƂǡǆĕȳ
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ŕƢğƘƄŊűŚƎñŊƋȲƧ÷ǎƋƆĉŊƴȎƢŘġôƶȞŖ
ƄŊŉŚƏȣĉňùƆŶŕƄŅǁƋŶġƘǎćĜĄęĄęƎğƯ
ƶŊúŅŘÏǡĄǎƅøƎŚĖƎÐƆŶŕĹȑƯƎǇĄĄöġƋ
ǡƶƂ ƉĉƶȎùƇŶ ƉĉƱǆĉŢƇŶ ŚǡŊĖ ƄùƘȳ ŉŚ
ćôŚ ŶƯƂ Ŵǆ ĄľȑƯŗ ŋŘ Ɔǂȳ Ƣ÷ǋŚ ǎć Ŷĝ
ĄĉġŕǤǡǁĬǻįǸŚŅƳǎćƌŊŗƶǤǡǇŶƖǆǤǡ
ƃõƶǤǡǇƎŅƶāƆǂȳűƳŕĄėĄęŗǡǹĆƱǆƑű
ĄľȑƯŗ LUUHOHYDQWSXQLVKPHQW ǆŊùƨȳŊƱǆƌƳ
Ĳùƫ ŊƆƢŶŘƤ ǆƗŶ ƄõŘƤ ȎľǻŘŚ ġôƶȓôƧ
ĄƙǆǏĉ ŴŊ ĜŴǆ Ąǡǋ ƶĄęāƨĉ ĄŘŶ ƎƝŲ
ƯŖŊĉƎŚŘùƧŶƉǎùǁƋƃǂȳ

 k

ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ Ƨ÷ǉǆ ƆĉŅę ĄȓŴƯŗ ȎƢŘ ǆȞŖ Õ ƏŘġ
ƄŚƋƗų" ïĖĄȲ ĄƘĔȲ ƄȞėĖü Ƅű ƶŅùƎƨ ƄǆĜĉƯŶȳ ŶĉƟŲ
ƧŶôƧǸġƃűõȳ
ćñĔĉŗƆƳƶŅùƌųğƯŉŴŚƄôƨ
ǎǂ"
ƄćƙĖȷ ĄǙĄęŘ Ĝ÷ĉ ƉĄǆ
ƧƯùƋ"ƎŶ÷ôǏÕ"
ƄćƙĖȷ ŊęǦȓ ƆĉŅę Ƅƌ÷Ƥ
ĄľȑƯŗ ƉŇǎ ƄõŘƤ ğƯŉŶ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ Õ řøȤŶ ĉġ Ƅôƨȳ
ĔƖŊƗ ŊĹǻŘ ŴŊ ǭǌǁǆ Ǐ
ƄŚǁ" ƉĄǆ ŚƧƯù ÕġĄǆ
 ƄŊ ƶġƯŊ ñǆƢŖ ęƆĜ
ġĉĔŚ ƆŅïùȳ ƌŊƳ ƄġĄė Ɔǁ ŕƄććŶűŖƉĉƶǧǎùǆǡŊĚ
ƶǎƧùƱôƗȳĜôġŕǉĮƄôƣų
 ƢǋĜŊ ŊćñĔĉŗ ǻėǆÍǂ
ƆŗŋƛĖƢǋĤĊŶŕƎƖƧŶƉú
ǎāĖƂ űŴǆ Ǝùŕ ƭĄŚ ȣùùǆ ǆƆĔĉƶŊùĄŚƉùǆāƶȳ
ƄôƨĉȳŅŗŋƛĖƢǉǆǦŶƄƶǁ
ĜŊƄƤƄŕÿğġŊƂǆǢǌƆȳ
ŕƖƛƃôƆǁƱôƗȳ
 Ŋùþ ƄƆĉĚƂ ǆǧǎùŶ
ƄćƙĖȷ ȓņľ ġĉĔŚȳ ÿŶğŊ ƌùƆŶÕÕÕ
ƆĊ ƄƯąľƋ ƄġŕŶȣĞ Õ
öįƧŶŗ Ĳùƫ ƄŊ ƶñĔąõ
ÿğňŚƋ ǶęųȣƋ ŴŊ ǢǌǆŴ
ǣƵ ƌŊ ƢôǏĉ ŕűȐúĉ Ņǆŷĉ
ƎŶƄŖȳ
ƶŕĔȟ ƏǆŲ ġô ƶġĄưĉ Ƅǉǌ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ƂȣȣȣÕÕÕ ȷǫñŶ ėƯǎŶ ǆƜŲȳ ƌŊ ƢôǏĉ
ƆŶŘǆ ǎǂ ĄġôƌȲ āǛ āǛ ƎĄïĕ Ưǎù ƄǆĔƖņŶȳ Ƅƌ÷Ƥ
ŶƢǉǆƶňŲƎğƯġŶŊėŚƱƧȓƆ ĄľȑƯŗƄŊĄŶǧƧõǎŶƢ÷ǎŶ
ƎǡęȤ ȎųĀȳ ƶĜĉƯ ǦŶ ƄǆƏűŶȳ ƶñűȓƭŇŴǆȓùƃĄŶǉľƆǂȳ
ŊĭėȓǡĄǎƅøŚĖƎǡǆĔćę Ƨ÷ǎƋ āćľ ňñĖ ƄŊ ƱęƆǁõ
ćę ƎğƯ ƶŊú ǁ ƶǡęȤȳ ĄŘŶ ǦƵƆŶŕǎƄĹǻĮǻƎǇƉĄǆǥĕ
Ĭȑö ƎƶƎė ƧŶ Ŷĝ ƄŊ ƶęƆǄ ƌŊŗ ćñĔĉŗ ƉĉƱĉùǻ ƆĉŅę
ŋŘ Ɔǁ űŘ ĄǦĔȠŖ ƱĹĉǹȳ Ƕňǂ Ɖƪęǆ ƄǆÿġŊŶ Ɔǂȳ ƄŊƳ
űśĉűƄĩŖǁāƥŖƉǆùƎĊĉƉƄ ƎŚǦŶƱŊǇ ƱôƋ Ŀùƭ Ɖĉ Ɗõ
ġǦƄŚƄôųȳ
ĜŊŴǆǡƴƆęƆĝġĉƬŚȲǎøŚŶ
ƄćƙĖȷ ġĊƯų ƆŶǏ ġĉĔŚȲ ïĔęŘŶ ġôƱôƨ űƳ ƎŚęǎƆõŶ
ƆŶŘǆġôƶŅǉôǉƄŶƢǎƘęƆĜ ƉŕćùƆõŶƄúƋȳ

ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ Ŵǆ ǦǎŶ ƎĹȓư Ǝǉö ƉôƗÍƖ
ƆŶŘǆƎǡŊęƄôų"

űśĉƱǁǎùǆƨűǡėŚŊĈ÷ƢǆĄŕƌƆŘŊĉȣǹę
ŚĜǦęǇĉȳƧ÷ǎƋŊǎāĘƘǎāĖűƤāƭĄŘŚ
ƶŕĹùĬôǤħŴǆƴƭôĉƆǂȳǻľĊĉŶğƯŉŷĉŶ
ƱǆęǎƇĉŊƲÿŚÿǉġŗűǡėŚƄôƣƨȳŶƗúĉ
ƎȞùǼĉŶƎȣŚŷĉŶƉĉƶǉöƄǆŚƱŶǦƬȳƄŊƳ
ƋǉŚƆƳƉƄŶƢôǊŶƭŅǆŗĜňŚŶƉĉƄęƄǄƢǆ
ŴŖƄŊűŚǥĕƉĉƶƢġǏĉƱƎĖȳ
ŶƄŊűŚ Ƨ÷ǎƋȲƭŅǆŗ ĜňŚ ĩǤė ƉŚƎƗ
ƆŶŕęƄǁƆĊƎȣŚŷƆŶŕęƄƘƭŇǡŅŶƉĉƶȞȎĄ
ƄǆŚĜïùǇȳƭŅǆŗƆƓğƯŉŲƆŴȞôǷƱŚƎƗƆŗ
űǡėŚŴǆĉȣ÷ǻùƫùïĔęŘƱôƨñȑŶƌŊƭŅǆŗ
ŕćîĕƎŶǉǁŴǆƉŚƎƙňñƱǁŊúȳƄŊƳƎŚȞùǻǇ
ƱúƋȲ űƴ ǥǤ ŊćñĔĉŗ ƎŚƆęĉǄ ĉġƆŚȣŚų
ȓņľ űǡę ŚƖùƆǇ ƱúƘ Ɔǂ ƶĄġúȳ ƥ÷ ƆƓ
ŶǦƳƂȞĖíƋűŘǥǤĩƫƂƄǆǎǡćȲƄŊƶľȓù
ǦƶǄŚƌňƘŕÿŇƂƎȣŚŴƱúŕƛƆúƭŇƃǂȳ

ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ƆĊ ƉĉƳ ƊűŚ ƉǤǻĄų Ɖú
ŕƄććŶűŚ ƄùŋȲ ȞėāŶ ǎíùŶ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ǉÿŶ ƶŅùƌǇ ƆŶŘǆƎǡŊęƄôų"ŅƴƄŊűŚŴǆĩǤėƉŕĔǎƄų
ƎŚǡŊęǇŕĹĞŊƋ"
ğƯŉŴŚŕĹŇôǇǦŶŶơõƧ÷ǉǆ ĉƖƄùƌǏ"
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ƆƥƆȲ Ƅűġ ƶǉùǇűǡėŚƉľęŊƎƧŶűŚƄôƨ
ƄćƙĖȷȓņľƉǆŕĿǹƯƋȲƆŶŘǆƉĉƶǶƭĄś
Ƨ÷ǉǆŕćîĕĜŊƎƜűôǆŶŊġű ǏŚŊù"
āŕŚǇȳňƯõǻƯĉŗƱǆąƟŴƆŶŕűǣĕƋűŗňƯõ
ġęƭŚ ŕƜġƋĝ ƛƭŊǁôǆŶ ƃô
ƄćƙĖȷ ŷƆ Õ Ɗõ ǎùǁŘŚ
ƃǁ ƶïęĊȳ Ŷĝ ǦŶ ǆęŊĩȲ ƌŊ ŴǆǦǎŶƎŕćùƃćôŕǆƄǆƏűŶȳ ƶŅú ƎƛāǏ ƄǆƎƆùŶ Ɔǂȳ űƳ ǎć ŊćñĔĉŗ
ƱǆƏűŊƄȣùǼŕǉĖƗƎȓǁȡǆƛƆùȳ

ðøĶx
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ƄŊƎȣöƶŕćïęŴǇŚĉñęŗ
ƌŊ ƶƛĖŴ ƉǆïĜĜ ƆŶƉú ŊƧƯǂ
ƄŊǡƴĉġƄŕŴŶǎǡĊȳ
 ÿǉ ƊŶŘù ŊÿŶğŊ ƎŶġƉĉ

ƄćƙĖȷŴŊŘǡĄǎƋƱǆĉǢǄǆȳƄŊƎŶǋƄƌ÷Ƥ
ĄľȑƯŗȲ Ŷĝ ƶŊñǧĉ űǡėŚ ƄôöƘȲ ŶƶŕƢĜű ǣƵ
ĉƛ÷Ɔȳ ŊŕƢğƘ ƄŊ ıǎĆ ĄƴŶƂ ǆƗŶ ƌùƇŚ
Ʊǆĉǎïõȳ ƌŊ Ɗõ ƉƄ ĄŘŶ Ɔŗ ĄľȑƯŖ ĉġŗ
ƶŅǉúƉŕÿāƷĉľȑƯŖƄŊÍŗƶŅǉôõǦƵƎƖƧŶ
ƄôƨȳćôŚƶŅǉúƱƋęƌŶƄƥñöùƌŶĉľȑƯȓņľ
ƄǆƑűŶȳƄŊƳƎƶƉęƱôƨǢǌǆĉġŅǉôŶĄľȑƯŗ
ĉǢǄǆ ǻėǆ ƱǆƏű ȓņľ ƎĜęā Ɖú ƉƄ ĉŚŊňƯ
ƄǡǌĞƆǂȳ
ƌùƆ ƎŶƶƎĚ ƶǦňƆ űǻŇȲ ƄŊ űȣĞ ƢƉȣ ȣȑĈ
ŶǉıŴƎŶĬȓƯŶƉĉŗƄŶǉùǇƎƜŲŶƱǆĉȓňǆȳƄŊ
ƎŶǎƂŶāŴƉƱôƣƨƎŶıŅúĉŶǦǉǉõƆƥŶƉĉƱú
ƱǆĉƶŶǤƯȳ ŊƲā ǦƵ Ɔśĉ ǉĮ Ĝôġŕ ƄęňƯŕ
ƶƯǎĈƇĉ ĴùƫŚȲ Ƅƶǂ ĔňĦ ǶňǄŚ ƆŶŕƄęƄǂ
ǦƶǄƤ ĉƓŲ ŕĔǋƆŴ ŶāŴ ĉġŗ Ƕňǆ ƎŶĜĉćƯ
ǁǎùǁŴȳ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ Ƨõǉǆ ƄŊ ǡƴ Əȣ ƃõ ƉȓŶƯŶ
ƎĜĉƭŶŶƆŶŕǉùǁǇƆŶŘǆƎǡŊęƄôų"
ƄćƙĖȷ ƄŊ ǡƴ Ǝñõ ƆŶŕǉöƛǇ ƄŊ ŉŚ
Ŋĉñ÷Ƨ ňñ ƉŊú ƶƛƆù ƊűŚ ȣǶęõȳ ňñ ƶŊú
Ư÷÷Ś ƆŴȞǶęƋ Ɖĉ ƶôǦŅƋ ǦŅĖȳ Ƨ÷ǎƋ ĆƆŗ
ƌŊ ĆƆŗ Ɖĉŗ ŶġƘ ŚǉùǇ ǻėǆ ƎƜűùƋ āǣǦ
ƄǆŚŅöȳŴǆǡƴƆęƆĝƶŶňôŶŕƧñŋŶƄôƨȳƊƯĢ
ĉȓƥŚ ƶȞŖ ƆŶŕƜǆŲ ǦƵ ĜƤƆƋ ȎƢŚƂ ęƄǁõŶ
ƄŕňŊƯǇŶȳ Ąƭġ ƎȑƢŚ Ɖĉ Ʊôƨ ŊùƲŊ į÷Ś
ŶǡęǇȳƉĉĄƱŶƂıĔŊǇȳƄŊÿǎāǎƊĉĭęƫǆ
ƶĉǎŴĉġȞǶęƊĉćƯǌƘĉġȣľĖƄ÷ȠŶƋƢġ
ƄŊùõȳĉğƘŊĉñ÷ƣňñƉĉƶŊúƆŶŕǥęƋƄŊ
ǡƴĉñ÷ƧĄĄöĝǉġƉĉƶŊúƄǆŚǶėǶĖȳƄŋŶ
ƄǉŶ Ŋÿňę ƎƥġƂ ƉĉƱôƨĉ ƉƄ ƄǆŚƱŶǦƬȳ Ƅŋ
ƎƆęĉƉúƄǉŚƉ÷ƖùƆŶŕƜǆŴƢǆƧŶŊƄŶȑĕ

ƌŊƳƇĉ ŅŊǦƵƂ ƱȓŶƫ ƶűŅĕ
ƆǇĉȳ Ɔŗ ŅŊĄƭùŗ ƆűȓŶư
Ĭġ ƃõ ƶƄŖŶ ǎāĖ űƤā ƆƥŶ
ŕƱƌĖŶ Ɔǂȳ Ɔŗ ǌĉǌĉ ƃùŴ
űȓŶưǦŶǎāĖȞŕŴǶȡƄǆƆǂȳ

 ƆűȓŶư ƱôŴ ĉƯėȡŚ ŶęǉƇ
ĉñ÷ƧŴ űĔǤǦȓȳ ƄŶŇŊŴ
ƄǆƉƄôŴŶ ǆƖƧŶÍǂȴ ƊŶŘù ǦŶ ıǎĉ ÿȞħƤ ĄùƆƛŗ ŶȣôǻȲ ƎŶƶƎĚ ŶƛƆù ƆŶŕƠǆŴ ǻėǆ
ƎŶġƉĉŶƛƆùƃŴƆŴĄļĹùŴȳ ĩƫŴŊƶǉĹĹĄĔǌƆŘƎŶƢęǎ ƄǆŶȞŚŶȳŊǦņƆƆŶŕŕĔǋƆŴǇ
ƕõƶŕćïęŴǇĉƯėȡŚƄŊǎĚ ƄǆȓǦĄŴŶƆǂȳ
ĉƶƌĕƄǆƉŊǎŶƆǂȳ
ȞŕŴƉŶȓŶưƄǆŶȞŚŶȳŅŊĄƭùŖ
 ƄŊ Ǝȣö ŷŚ ĉÿƶ ŶïùƋ  ŶǭǞô ƉűȓƯ ƆŶŕ ĄĖȓŴȲ
ƉĉƄňùƭÿĉğƉűȓŶưǆǦňƆȳ
ĄȓŴƯŗŴ ǁǭǊú Ɔǂȳ ƆŴȓŴƯŴ ŶȞŕŴ ŊǻŶįĹ ƶǻĉŖƨŶ
 ĄȓŴƯŗ ıǎĆ ĉǞćęƌ Ɔśĉ Ƅǡǉġŗ ƄĉėŚ ȎĆńŴ ƶāùƧƨŶȲ Ƅȓųưĉ ƎŅȓýƨ
ĄȓÿȣƌȲ ŷŚ ƶÿƶƌõŶ Ŵǆ ƎŶāƷĉƄǡǌĞƆǂȳ
ƶǉùǂ ÿǉ ƶȃŅǻ ėƃ Ʊôƨĉ
ƯǇŘŚŶ ǻėƶƌȲ ĄāĜŇƙŶ ƌùƆ
ƎƝŲǆĉĔȓȳ
ƌŊĄȓŴƯŗŴȎȎųāŴƉűƯęȣ
ƱǎöǁƌűǡėŚŶĬęŊȳ
ƄǡǌĞ Ɔǂȳ ĉƛŶǄŖ ƄƆĉĚŴ  ƶýù ąƳį ĉġćƯ ŶŴǆ
 ŶĄȓŴƯŗ ĉŞƆ ƶƝű ŋŘ Ɔŗ ƄŊ ĄǙĄęŘŶ ĄƢǌƆŘŶ ĄȓŴƯŗ ġùŠƢ Ɖǭǎù ǆƛƆù
ĉęȓȳȓĉƧƱŊôŶƆƗùŊęïŶ ƱŶŅŊŴǇȲƶǄǌƆŗƄŊĊŶǩƱú Ɔǂȳ
ƱôƨȲ ƌŊ ƭėŚŴ Ƣȑƃ ƎƖƧŶ ƱȓŴƯŴǇƆǂƶƯıŋȳ
 ƉűȓŶƯ ƶĉŢƄŴ ǦƵ ƉűùùǇ
ǆĉęȓȳ
 ǡô ĜŊ ǎāĖ ȞŕŴ ƱȓŶƯƨ ǆǦňƆȳ ǡô ôǆŗ ŕŶĞƂ ƉȓŶƯ
 Ņŗ ƄǡǌĞ ƆŶŊú ÿŅĘŘ ƱǆƶƎĕŕćïĚǆǡǻąƗĉǆƝŲ ƆŶƉúȲǡôƉƄôǆŗƉȓŶƯƄǆƎƆù
ĄȓŴƯŗŴŶǙĉęȳ
ƆǇĉȳƌŊƳƇĉƆśĉƶŅƶýƄŊ Ɔǂȳ ġôƳ ƉŕȓŶƯ ƶĉŢƄƌ ǦƵ
ǎĚȞŕŴŊÿŶğŊƄŊƳĂĉƱȓŶƫ ŊǦƵĬŚĖŶôǆŗŶƄôöƙĉȣ÷ǻ
ǡôƄęƆġŗŘŚƄƶǇĉƭȎľŗ ƆǇĉȳ ƶŅƶý ƶȟƭŚ ƶŊïõ ǁǎöȳ
ƎƝŲǆƛƆõƆǇĉȳƕõŊÿŶğŊ ŕćïĚ ƉƄ Ŵǆ ƭĆ ƶŕćïĕƨ
ƄǌĻľŴ ƱǆȞôǻŴǇ ƄǆŶŅùȳ ƎƶƎĕƨ ǆǡǻąŴ ƆǇĉȳ ƶŅƶý
***

ǙĆùġƬǎ

ǦėŚ ƄŅǁŴǆ Ƣľŗ ǆāĔġȲ
ǆƶėƆȲ ǆȓìŶ ǆƯȎǎŶ ƱǆȞùǻ
ƄǆÿĔġŘǆŶȴĄƭġŶŊƖĄǆŶƉĉ
ƱȓŶƯƱǆȞùǻƉƄƄǆŕćïėǆŶȳ
ĄȓŴƯŗƆŶŘƆŶƑĄǡǋŴǆÿǉ
ŕćïėǆ ƆǄȳ ŶĄȓŴƯŗ ƆŚŚƎƆ
ƌùƆ ǻŅŊ ǁ÷Ŷȳ ƶƝű ŕćïėǆ
ƉƄŕćïėǆƱŊúŶƛćïęƶǡŊĚ
įùĞƆǂȳƶŅƶüŕćïėǆŊęǦȓ
ǁȓŶƯ Ɔǂȳ ǦŶ ƉƄ ƕõ ƱȓŶƪ
ƯƧŚƄǆƑűŶȳǡôƉƄŊƉĄǆƉĉ
ƱȓŶƯ ƄǆȞùǻŶ ǆƖƧŶȳ ƕõ
ĜŊ ÿǉ ƄǆƑűŶȳ ġôƳ ƶŕȞ÷ôǁ
ƄǡňŊ ƄĜėęÿ Ƅôƨȳ ƆƱŶ ƶġƯň
űǻŇŘŚ ƄŊŘ ƆŶǻĬĄõ ƱôŴ
ƄǡňňƄȎŴŶƭƎāǦƴƶƛƆ÷ƆǁŶȳ
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ƆŶŕƜǆŲƱėǆƉĉƱôƨġôƶƄĉŶ
āćľŶ ŕôƥƥǸŶ ňñĖ Ɖęƃ
ǆƛƆùȳ ŶĿùƭ ŊƱǆ ĄľȑƯŗ
ĉñŴȓƭľöƶÿŚŚĉƟŲŴǆġű
ùŋŴŕĄėĄęŗǆǡùȏƆǇĉȳŴǆ
ňñĖôƧǸĬġŊĹġġôƶǡïǎƄŊ
ÿȐę ǦƵ ƎùƢǻ ƄǆŚȎŅǃȳ Ɔŗ
ĉġǸę ġǎęƂŶ ŉŖŶ ƉĉƱȣıę
ĉǦňę Ɔǂȳ ĉƛŶǄŖ ƶƝű ĜŊ
Ĵùƭ ǆƗŶ ƭŊǃ ŶƱȣıĚ Ɔǂ
ƶƆƱƷȳ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ Ņù ǁĹŶǁôǆ
ÕƶŅùƌųƎȣŚŷƆǁȳŊǎāĖƂ
ƕűŘŚęƆǁƎǎƧôùƌƆǁȳ
ƄćƙĖȷ ȓņľ ġĉĔŚȳ Ŷġô
ĉȣŘŶƱǆƏűǦŶƄĆŶƋƎŚǡŊęǇ
ƉúƘƶǄǌƧȓƃŘƤƉĉƶƖƧŶ
ƶǶȣƄƋƄǆĄġôŶŶȳ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ Ŷĝġ ÿıƙÕ
ǎĚÍƓ āęįűǆ ƶþõ ŴŊ Ŷņę
ŕĄöĜ ƄĄƴƳű ƆÿġŊ ƄôƗȳ
ŶƗõ ƶǦ ŊƶŅô ƄƆĉĚ ŊƱǆ
Ƅƌ÷Ƥ ĄƧįƯŗ ƉƯŊǇĉ Ɔǁȳ
ƎŊĖǆïŅôǆȳ
ƄćƙĖȷ ǡŶƱŊƋ ġĉĔŚȲ ƯƣŚ
ƄŕƭňŊǄƆĉűǁùƋȳ
***
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መደብ ጸወታ
ሎሚ
ቅድድም ብሽክለታ
ንዝኽሪ ብውድድር ብሽክለታ ዝሓለፉ
ተቐዳደምቲ ዝተሰርዐ ጸወታ፡ ሎሚ ኣብ
ከባቢ እንዳ ማርያም ብናይ ካልኣይ
መድረኽ ንጥፈታት ክሰላሰል እዩ።

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ካብ 23 ሓምለ 2018 “ግራስ ሩት ደራኺ
ዕብየት ስፖርት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ
ክካየድ ዝጸንሐ ውድድር ክረምታዊ ስፖርት
ህጻናትን መበል 11 ፈስቲቫልን ዞባ ማእከል፡
ትማሊ ቀዳም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ
ሰበ-ስልጣን መንግስቲ፡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡
ወለድን ስፖርተኛታትን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡
ብውዕውዕ መንፈስ ኣብ ዝተዛዘመሉ፡ ብኹሉ
ዓይነት ስፖርት፡ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጎዳይፍ
ንኻልኣይ ዓመታ ጎብለል ኮይና።
ኣብ’ዚ ናይ መዛዘሚን ፈስቲቫልን
ውድድር፡ፈለማ ብኩዕሶ እግሪ 14-15 ደቂኣንስትዮ፡ ፓራዲዞን በሪኽን ከምኡ ድማ
12-13 ደቂ-ተባዕትዮ ፓራዲዞን ኣባሻውልን
ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ተጻዊተን። ፓራዲዞ ደቂኣንስትዮ ብፍጹም ቅላዕ 4ብ3 ብምስዓር
ተዓዋቲት ዋንጫ ኮይና። ደቂ-ተባዕትዮ ድማ
ኣባሻውል ኣብ ልዕሊ ፓራዲዞ ብጸወታ 2ብ1
ብምዕዋት ተመሳሳሊ ሽልማት ወሲዳ።
ጎኒ ጎኒ እዚ ውድድር ልዑል ብቕዓት
ዘጥረዩ ሰልጣንቲ ግራስ ሩት ናይ ብሽኽለታ
እዮም ምርኢት ኣቕሪቦም። ድሕሪ’ዚ ድማ
ሰልፊ ናይ 16 ንኡስ ምምሕዳራት ብሽኽለታ፡
ኣትለቲክስን ኵዕሶ እግሪን፡ ንስፖርት ዝገልጽ
ዝተፈላለየ ቴማ ዝሓዙ ጽሑፋት ብምሓዝ ናብ
ሜዳ ኣትዮም።
ኣብ’ቲ ሚኒስተር ቱሪዝም ወ/ሮ ኣስካሉ
መንቆርዮስ፡ ሚኒስተር ህንጻ ኣቶ ኣብርሃ ኣስፋሃን
ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር
ዘመደ ተኽለን ካልኦትን ዝተረኽቡሉ ዕለት፡
ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል
ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ኣብ ዘስሞዖ ቃል
“ስፖርት ኣብ’ዚ ሕብረተሰብ ንምንቕቓሕን፡
ምምእዛንን ዝድርኽ ፍሉይ ሓይሊ ኮይኑ፡
ናይ ሓባር ተመኩሮን ዕላማን ብምውናን
ፍልልያት ኣወጊዱ ውህደት ይፈጥር። ሎሚ
ኣብ ግራስሩትስ ዝተሰርሐ ወፍሪ፡ ኣገዳስነቱ፡
ዕብየቱን ውጺኢቱን እንግምግመሉ ኣጋጣሚ
እዩ። ስልጠናን ክረምታዊ ውድድርን ስፖርት
ህጻናትን፡ ልዑል ባጀትን ኣልያን ምምሕዳራት
ንኡስ ዞባታታት ምክያዱ፡ ኣብ ህጻናት ናይ
ዋንነት ስምዒት ምሕዳሩ፥ ተካእቲ ምፍጣሩን
ኣብ ወለዲን ኣለይትን ኣድህቦን ተገዳስነትን
ምዕባዩን ዓቢ ዞባዊ መደብ ኮይኑ እዩ” ኢሉ።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ እንድርያስ “ ንዝተገብረ
ኣበርክቶ ብምምስጋን፡ ኣብ ስፖርትን ስነ ጥበባዊ
ስርሓትን እጃምና ከነበርክት እጽውዕ” ኢሉ።
ቀጺሉ ናይ 100ን 200ን ሜተር ናይ ደቂተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን ውድድር ኣትለቲክስ
እዩ ተኻይዱ።
ኣብ’ቲ ዕለት ጉጅለ ባህሊ ዋሪን መሰረትን
መዝሙር ብክኢላታት ብናይ ቆልዑ እናዘናገዐ
ዝምህር መደብ ቀሪቡ። ከምኡ ውን ጉጅለ

ጎዳይፍ

ዳግማይ ጎብለል ኮይና

ባህሊ ዞባ ማእከል፡ ብያታዊ መሳርሒ ዝተሰነየ
ደርፍን ሙዚቃን ኣቕሪባ።
ኣብ መወዳኣታ ምዕዳል ሽልማት ኣብ
ዝተኻየደሉ፡ ፈለማ፡ ካብ 2012 ጀሚሩ ኣብ
ዝተፈላለየ ንኡሳን ዞባታት ከሰልጥን ዝጸንሐ
በረኸት ገብረሂወት፡ ናይ መፋነዊ ምስክር
ወረቐትን ሰርቲፍኬትን ብፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ
ተዋሂቡ።
ኣብ ኣትለቲክስ ብደረጃ ምምሕዳር
ዝተዓወታ ክሊ ዕድመ 12-14 ደቂ-ተባዕትዮ
ከምኡውን ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ
14-15 ደቂ-ኣንስትዮ 15-17 ደቂ-ተባዕትዮ
ዝተኻየደ ውድድር፡ ምምሕዳር ን/ዞባ ጎዳይፍ
ቀዳመይቲ ብምዃን ኣርባዕተ ዓበይቲ ዋናጩ
ክትወስድ እንከላ፡ ኣብ ኣትለቲክስ እውን
ጎብለል ኰይና ብምውዳኣ፡ ዓባይ ዋንጫ
ተሸሊማ። ብጠቕላላ ኸኣ ኣብ ኣትለቲክስ
ንበይና ብምዕዋት ሓሙሽተ ዋናጩ ዓቲራ።
ኣብ ማውንተይን ባይክ ክሊ ዕድመ
13-15 ደቂ-ተባዕትዮ ዕውታት፡ ቀዳማይ
ኤልማዳም መንግስት ካብ ገጀረት ዋንጫ፡
ወርቂ መዳልያን ገንዘብን ተሸሊሙ። ካልኣይ
ሚልክያስ የውሃንስ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ፡ ሳልሳይ
ኤቨን በላይ ቲራቮሎ፡ መዳልያን መተባብዒ
ገንዘብን ተሸሊሞም። ብጋንታ ድማ ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ቀዳመይቲ ብምውጽኣ
ዓባይ ዋንጫ ተሸሊማ።
ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ-ኣንስትዮ፡
ቀዳመይቲ ሚለና ያፌት ጋላ-ነፍሒ ዋንጫ፡
ወርቂ መዳልያን መተባብዒ ገንዘብን ወሲዳ።
ካልኣይቲ ሰላማዊት ሓይልኣብ ጋላነፍሒ፡
ሳልሰይቲ ቅሳነት ተኽለ በሪኽ፡ ዕዉታት
ብምዃን ተሸለምቲ መዳልያን መተባብዒን
ኮይነን። ብጋንታ ድማ ምምሕዳር ን/ዞባ
ጋላነፍሒ ተሸላሚት ዓባይ ዋንጫ ኮይና።
ክሊ ዕድመ 16-17 ደቂ-ተባዕትዮ፡ ቀዳማይ
እድሪስ ዙበይ ካብ ገዛባንዳ፡ ዋንጫ፡ ወርቂ

መዳልያን መተባብዒ ገንዘብን፡ ካልኣይ ናታን
ገብረመድህን ካብ ገጀረት፡ ሳልሳይ ኤልዩድ
ክፍሎም ጋላነፍሒ፡ መዳልያን መተባብዒ
ገንዘብን ተሸሊሞም።
ብጋንታ ምምሕዳር ን/ዞባ ገጀረት ዓባይ
ዋንጫ ወሲዳ።
ብሽኽለታ ቀዳመይቲ ኮይና ጎብለል ዝኾነት
ምምሕዳር ን/ዞባ ገጀረት፡ ተሸላሚት ዓባይ
ዋንጫን 10,000 ናቕፋን ኮይና። ካልኣይቲ
ጋላነፍሒ 7,000 ናቕፋ ክትሽለም እንከላ፡
ሳልሰይቲ ዕዳጋ ሓሙስ 5,000 ናቕፋ
ተሸሊማ።
ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክሊ ዕድመ 12-13 ደቂኣንስትዮ፡ ቀዳመይቲ ምም/ን/ዞባ ጎዳይፍ
ክትከውን ከላ፡ ካልኣይቲን ሳልሰይቲን
ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ቲራቮሎን ጋላነፍሒን
እየን። ከማኡ እውን ኣብ ተመሳሊ ዕድመ
ደቂ-ተባዕትዮ፡ ቀዳመይቲ ንኡስ ዞባ ኣባሻውል፡
ካልኣይቲ ፓራዲዞ፡ ሳልሰይቲ ጎዳይፍ

ብምኻን፡ ቀዳመይቲ ዝወጽአት ዋንጫ፡
መዳልያን ማልያን ክትሽለም ከላ፡ ካልኣይቲ
ነሓስ መዳልያን ማልያን፡ ሳልሰይቲ ኸኣ ነሓስ
መዳልያ ወሲደን።
ክሊ ዕድመ 14-15 ደቂ-ኣንስትዮ፡
ቀዳመይቲ ፓራዲዞ፡ ካልኣይቲ በሪኽ፡ ሳልሰይቲ
ጎዳይፍ፡ ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂተባዕትዮ ቀዳመይቲ ገዛባንዳ፡ ካልኣይቲ
ጎዳይፍ፡ ሳልሰይቲ ፓራዲዞ ዕውታት ኣብ
ዝኾናሉ፡ 1ይቲ ዝወጽአት ዋንጫ፡ መዳልያን
ማልያን፡ 2ይቲ ብሩር መዳልያን ማልያን፡ 3ቲ
ነሓስ መዳልያ ተሸሊመን። ክሊ ዕድመ 1617 ደቂ-ተባዕትዮ፡ ቀዳመይቲ ቲራቮሎ ዋንጫ፡
መዳልያን ማልያን፡ ካልኣይቲ ኣባሻውል
ብሩር መዳልያን ማልያን፡ ሳልሰይቲ ጸጸራት
ነሓስ መዳልያ ተሸሊመን። ተመሳሳሊ ዕድመ
ደቂ-ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ኣኽርያ፡ ካልኣይቲ
ገጀረት፡ ሳልሰይቲ ሰምበል ዕውታት ብምዃን
ተመሳሳሊ ሸልማት ተቐቢለን።
ብኵዕሶ እግሪ ጎብለል ዝኾነት ምምሕዳር
ን/ዞባ ፓራዲዞ ዓባይ ዋንጫ፡ ካልኣይቲ ንኡስ
ዞባ ጎዳይፍ ዓባይ ዋንጫ ተሸሊመን።
ብሓፈሻ ብሰለስቲኡ ዓውዲ ስፖርት (ኩዕሶ
እግሪ፡ ኣትለቲክስን ብሽኽለታን) ጎብለል
ዝኾነት ንኡስ ዞባ ጎዳይፍ ዓባይ ዋንጫ
ተሸሊማ። ጎዳይፍ ንኻልኣይ ዓመታ እያ
ጎብለል ትኸውን ዘላ።
ዕውታት፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር
ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያይ ካብ
ዝርከቦም ላዕለዎት መንግስቲ ሽልማቶም
ምውሳዶም ጸብጻብ ለተብርሃን ወልደ ኣረጋይ
ወሲኹ ይገልጽ።

ፕሪመር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ
ፉልሃም - ኣርሰናል 2፡00
ሳውዝሃምፕተን - ቸልሲ 4፡15
ሊቨርፑል - ማን ሲቲ 6፡30
ላ’ሊጋ እስጳኛ
ሪያል ቫለካኖ - ሄስካ 1፡00
ኣትለ. ማድሪድ - ሪያል ቤትስ 5፡15
ኤስጳኞል - ቪያሪያል 7፡30
ሰቪያ - ሴልታ ቪጎ 7፡30
ቫለንስያ - ባርሴሎና 9፡45
ሰረ’ኣ ኢጣልያ
ጀኖዋ - ፓርማ 1፡30
ኣታላንታ - ሳምፕዶርያ 4፡00
ላዝዮ - ፊዮረንቲና 4፡00
ሚላን - ኬቮ 4፡00
ናፖሊ - ሳሱሎ 7፡00
ስፓል - ኢንተር 9፡30

ሜሮን
ኣብርሃም
ኣብ ኢራን . . .
ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ክለብ ባይክ ኤይድ
ኤርትራዊ ሜሮን ኣብርሃም ኣብ ኢራን ኣብ
ዝተኻየደ ውድድር ብሽክለታ ብውህሉል ግዜ
ካልኣይ ተርታ ሒዙ።
ኣብቲ ሽዱሽተ መድረኻት ዝሓዘን ብናይ
ዓለምለኻዊ መዐቀኒ ቅድድም ብሽክለታ ናይ
2.1 ደረጃ ዘለዎን ውድድር፡ ሩስያዊ ዲሚትሪ
ሶኮሎቭ ብዉህሉል ግዜ 23:48:46 ተዓዊቱ።
ኣባል ክለብ ባይክ ኤይድ ዝኾነ ሜሮን ድማ
ብ2፡40 ደቒቕ ድሒሩ ኣሰሩ ስዒቡ።

ሎሚ ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ
ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ተመሳሳሊ 19 ነጥቢ ኣዋህሊለን ዘለዋን
ብጸብለልታ ሸቶ ድማ ተፈላልየን
ቀዳመይትን ካልኣይትን ዝርከባን ክለባት
ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ሎሚ
ግጥም ክህልወን እዩ።
ኣንጻር ናፖሊ ክስለፍ ዘይከኣለ
ኣከፋፋሊ ሊቨርፑል ናቢ ከይታ፡ ሎሚ
ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ኣብ ዝካየድ ጸወታ
ልዑል ናይ ምስላፍ ተኽእሎ ከምዘለዎ
ይንገር። ብተመሳሳሊ ኣዳም ላላና
እውን ናብ ጸወታ ከምዝተመልሰ እኳ
እንተተሓበረ፡ ናይ ምስላፉ ተኽእሎ ግና
ርጉጽ የለን። እንተ ኣሌክስ ቻምበርለይን
ግና ነዚ ግጥም’ዚ ዘየርክብ ተጻዋታይ

እዩ።
ብወገን እታ ብጸብለልታ ሸቶ
መሪሕነት ውድድር ፕሪመር ሊግ ሒዛ
ዛላ ማን ሲቲ፡ ኬቨን ደ ብራይን ከምኡ
ድማ በንጃሚን መንድይ ነዚ ሓያል
ጸወታ ድልዊ ምህላዎም ተረጋጊጹ
ይርከብ። እዞም ተጻውትቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ
ሳልስቲ ምሉእ ልምምድ ምክያዶም
ይንገር። ምጭብባጥ ጭዋዳ ገጢምዎ
ዝቐነየ ኢካይ ጉንዶጋን፡ ሕጂ እውን
ምስላፉ ኣጠራጣሪ እዩ ዘሎ። ፋብያን
ደልፍ ግና ነዚ ግጥም ከምዘየርክብ ክለቡ
ተፍልጥ።
ኣብ ካልእ ጸወታታት፡ 17 ነጥቢ
ኣዋህሊላ ዘላ ቸልሲ፡ ናብ ሜዳ ሴንት

ሜሪ ተጓዒዛ ምስ ሳውዝሃምፕተን ግጥም
ክህልዋ እዩ። ኣብ ዕረፍቲ ዝጸንሑ ኤዲን
ሃዛርድ፡ ንጎሎ ካንተን ጆርጂኖን ኣብ’ዚ
ግጥም ዝሓሸ ብልጫ ክህልዎም ትጽቢት
ይግበር። ኣብ መንኩቡ ማህሰይቲ
ገጢምዎ ዝቐነየ ፔድሮ፡ ዋላ’ኳ ናብ
ልምምድ ምምላሱ እንተተሓበረ፡ ናይ
ምስላፉ ተኽእሎ ግና ኣብ ምልክት ሕቶ
እዩ ዘሎ።
ንሓላዊ ልዳት ፒተር ቼክ ምኽሳራ
ዝተረጋገጸ ኣርሰናል፡ ምስ ፉልሃም ጸወታ
ኣለዋ። ኣብ’ዚ ግጥም፡ ኣሮን ራምሲን
ፔኽ ኣቡመያንግን ኣብ ተዛማዲ ዕረፍቲ
ብምጽንሖም ጸለውቲ ኮይኖም ክቐርቡ
ግምት ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ኣማረ ወልደኣብ

ኩነታት ክልተኦም እንስሳታት
ብምዕዛብ፡ ከልቢ ንድሙ ከተጥቡ ምርኣይ
ማለት፡ ዳርጋ ድሙን ኣንጭዋን ክሳነያ
ምርኣይ ማለት እዩ። ኣብ ማእከል ከተማ
ኣስመራ፡ ኣብ ሓንቲ ስድራ ግን ድሙን
ከልብን ከም ወላዲትን ውላድን ተፋቒረን
ክነብራ ተዓዚበ። እዚ ናይ ሰላም ዓመት፡
ዓመት ፍቕሪ እንስሳታት እውን ከይኰነ
ኣይተርፍን እዩ ግዲ! ድሙን ከልብን ክልተ
ተጻረርቲ እንስሳታት ምዃኖም ዘይፈልጥ
ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን። ጽልኢ ብጽልኡ፡
ዲቕ ዝበለ ጽልኢ እምበር! ንኣዝዮም
ዝጻልኡ ሰባት “ጽልኢ ከልብን ደሙን እዩ
ዘለዎም” እናተባህለ ክምሰል’ውን ይስማዕ
እዩ። እዚ ካኣ ኣብ መንጎ ከልብን ድሙን
ዘሎ ጽልኢ ከቢድ ምዃኑ ንምሕባር
እዩ። ከልቢ፡ ጉልበቱ ስለ ዝኣምን ነታ
ካብኡ እትደቅቕ ድሙ ክውሕጥ ኣስናኑ
ገይጹ ይሕንሕን። ትምክሕታዊት ድሙ
ካኣ፡ ዘለዋ ተዓጻጻፍነት ከተርኢ ኣካላታ
እናለዋወየት መልሰ-ግብሪ ትህብ። ካብን
ናብን ብንጥፈት ከምእትናጠር ንኣምነላ
እንስሳ እያ። ነተን ተገይጸን ዝረኣያኣ
ኣስናን ከልቢ ከተፍሽል፡ ጸጉራ ከይፋ
“ኛው!,, ው,, ው,,! እናበለት ብርቱዕ
ታህዲድ ትፈጥር። በላሕቲ ኣስናናን መስፈ
ዝመስላ ኣጽፋራን ካብ ቀዋሚ ሰፈረን
ኣውጺኣ፡ ሰናፍ ከምዘይኮነት ተርኢ። ኮታ
ድሙን ከልብን ዘዘለዎም ተፈጥሮኣዊ
ውህብቶ ተጠቒሞም ሓሓይሎም ከርእዮ
ኣብ ሓያል ቍርቁስ ተፋጢጦም ዝነብሩ
እንስሳታት እዮም።
ሎሚ እምበኣረይ ነዚ ባህሪ እዚ ዝጻረር
ተርእዮ ምህላዉ እዩ ንኣድህቦይ ስሒቡዎ።
እዞም እንስሳታት፡ ኣበየናይ ክፋል ናይ
ኣስመራ እዮም ዘለዉ? ብኸመይ
ረኺብካዮም? ብመን ይውነኑ? ፍቕሮም

ክሳብ ክደይ ዝኣክል እዩ? መንቀሊ
ፍቕሮም ካብ ምንታይ ይብገስ?. . .
ዝብሉ ሕቶታት፡ ኣብ ውሽጢ ኣእሙሮና
ይድውሉ ከምዘለዉ ተረዲኡኒ ኣሎ።
መቸም ኮለል ዝብላ ኣእጋር ዘይርእያኦ
የብለንን። ሳላ ስርሐይ፡ ማለት ጋዜጠኛ
ምዃነይ፡ ተዓዛቢ ምዃን ግዲ ኣላሚዱኒ፡
ኮለልን ትዕዝብትን ሓሓድሹ የርእየኒ ኣሎ።
ንኣመለይ ኮለል እናበልኩ እየ እምበኣር፡
እዚ ጽልኢ ሰሪዝና ፍቕሪ ንኽንተክል
ዝምህር ክስተት ጎፍ ኢሉኒ። “ድሙን
ከልብን ከመይ ኢሎም ይሳነዩ?” ዝብል
ሕቶ ናብ ኣእምሮይ ዘይመጽአ ኣይኰነን።
ብጋህዲ እናረኣኹዎ ግን ክኽሕድ
ኣይክእልን። ፍቕሪ - ንኹሉ ናይ ጽልኢ
መንገድታት ከም ዝዓጽዎ ድማ፡ እዞም
ክልተ እንስሳ ዘቤት መረጋገጺ እዮም።
ኣብ 25 መስከረም 2018 ዓ/ም፡ ናብ
ሰረሐይ እናተበገስኩ፡ ንብጻየይ ጎጀ ተኽለ
ኣማዕድየ ርእየዮ። ምስ ጎጀ ምውቅን
ምቅሉልን ሰላምታ ምስ ተለዋወጥና፡ ጎጀ፡
ከም ወትሩ ገለ ሓድሽ ነገር ኣይሰኣኖን
እዩ ዝብል ሕሳብ ሒዘ፡ ጠሚተዮ። ከም
ዝተጸበኹዎ ድማ፡ ነዚ ኣገራሚ ዛንታ
ጀሚሩለይ።
ንሱ ከዕልለኒ ከሎ፡ ክሳብ ብዓይነይ
ዝርኢ ተሃንጥየ እየ ነይረ። ብሓቂ ኸኣ
“ከልብን ድሙን ደኣ ካብ መዓስ. . .?”
ዘየብል ኣይኰነን።
“ኣብ ገዛ እንዳ ትብለጽ ሓፍተይ፡
ኣዝየን ዝፋቐራ ድሙን ከልብን ኣለዋ።
እታ ድሙ ኣደኣ ስለ ዝሞተታ፡ እታ
ከልቢ ባዕላ እናጥበወት ተዕብያ ኣላ።
ናይ ኣጋጣሚ ኮራዅር ናይ’ታ ከልቢ፡
ብኣጋ እዮም ሞይቶም። እታ ድሙ
ድማ ወላዲታ ውልድ ምስ ኣበለታ
ኣይደንጎየትን ሞይታ። ሽዑ እታ
ከልቢ ቀልጢፋ ነታ ኣደኣ ዝሞተታ
ዕዋል (ንእሽቶ ድሙ) ክንዲ ኣደ ኮይና
ክትሕብሕባን ከተዐንግላን ጀሚራ።

ንድሙ እተጥቡ ከልቢ

እታ ዘኽታም ድሙ ድማ ‘ዕበዪ’ ግዲ
ኢልዋ፡ ቀልጢፋ ርዒማታ። ኣጣዓዒማ
ጡባ ምስቀረበትላ ተሓጒሳ ጠብያታ።
ልክዕ ከም ወላዲትን ውላድን እየን
ዝሳነያ። ብልዑል ፍቕሪ ቀሪባ፡ እናጥበወት
ተዕብያ ኣላ። እንተ ዘይኣሚንካኒ ኸይድካ
ክትርእያ ትኽእል ኢኻ’’ ክብል፡ ‘ምርኣይ
ምእማን’ዩ’ ዝዓይነቱ ኣንፈት ሃበኒ - ጎጀ
ተኽለ።
ኣድራሻ ዋናታት ከልብን ድሙን
ወሲደ። ሰብ ሓዳር፡ ኣቶ ጠዓመ ኣስፋሃን
ወ/ሮ ትብለጽ ተኽለን እዮም ዝበሃሉ። ኣብ
ኣሰመራ ከባቢ ማይ ጭሆት - ቸንትሮ
ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ እዮም ዝነብሩ።
ድሕሪ’ዚ ወረ’ዚ ኣዕንተይ ርእየን ክኣምና
ተሃንጥየን።
ኣብ ገዛ ናይ’ቶም ምቕሉላት ስድራ

ካብ ወግዕታት ትዊተር

ዳዊት @WitOrki

ዕለት
7/10/2018
7/10/2018
7/10/2018

በጺሐ። ዝለገሱለይ ፍቕሪ እውን ልክዕ
ከም ፍቕሪ ናይ’ቶም ድሙን ከልብን
እዩ። ድሕሪ’ዚ ኸኣ ኣደን ውላድን
(ከልብን ድሙን) ብሓንሳብ፡ ናባና (ውሽጢ
ገዛ) መጽኣ። ወ/ሮ ትብለጽ “መርሓባ
መጺእኽን - በላ ብልዓ” ብምባል፡ ካብ’ቲ
ተቐሪቡ ዝነበረ ናይ ቍርሲ ቡን ዕንባባ
ምስ ሃበተን፡ ብሓባር ኮይነን ክበልዓ
ጀመራ። ንዓይ፡ ከልብን ድሙን ዕምበባ
ክበልዓ ፈላሚ ትዕዝብተይ እዩ።
ኣቐዲመ
መጸውዒ
ኣስማት
እንተሃለወን ክነግሩኒ ሓቲተዮም። ታሪኽ
ድሙን ከልብን ብኣቶ ጠዓመን ወ/ሮ
ትብለጽን ተጀሚሩ።
“እወ ኣስማት ኣለወን. . .” ብምባል
ዕላል ፈሊሞሙለይ። “እዛ ከልቢ ስማ
ሱዚ ትበሃል። ዕድመኣ ሰለስተ ዓመት

ኣይፋላን፡ ከምቀደም’ያ ዘላ
ብሓባላ፡ ብጨምታላ
ንሕና ኢና
ኣብ ክንዲ ንደቅቕ ፈሪና
ኣብ ክንዲ ንቕህም ጉሂርና
ሕጂ… ቲ’ዘይዕሩይ ዓይና
ዋላ እንተሃቀነ፡
ስኢኑ ምጉሳይና…
Saba Gebregiorgis @
Gauleritra

ዓለም ክትረኽበና
ተዓርዩ ድዩ ዓይና፧

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ኣኽርያ
ፋርማሲ ሲቪል
ቤት መሸጣ መድሃኒት ማይ ጃሕጃሕ
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ጎደና
ጎደና ሸርኢት -135፡ከባቢ ኣኽርያ
ጎደና ናቕፋ ቁ. 33፡ ጥቓ እምዳ ኣልፋ
ጎደና 173-18 ቁ.21ከባቢ ማይ ጃሕጃሕ ጥቓ ህዝባዊ ቤት ንባብ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ

ቁ.ቴሌፎን 127565

እዩ። እዛ ድሙ ኸኣ ሻሹ እያ ትበሃል።
ዕድመኣ ሽዱሽተ ኣዋርሕ እዩ። ሱዚ
ብሓቂ ፈቃር እያ። ዋላ ንኣደ ናይ’ዛ
ድሙ ተጥቡባ ነይራ። ንኣደ’ዛ ድሙ
ኸኣ ኣጥብያን ተኸናኺናን እያ
ኣዕብያታ። ዝኾነ ሰብ ይኹን ነገር
ትንክፍ ከብላ ኣይትፈቱን እያ ዝነበረት።
ኣደ ሻሹ ብሱዚ እናተሓብሓበት ዓብያስ
ኣብ ውላድ በጺሓ። ሻሹ ተወሊዳ። ኣደ
ሻሹ ንሻሹ ምስ ወለደት ግና፡ ሕማቕ
ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ሓደጋ ኣጋጢሙዋ
ብብርቱዕ ቃንዛ ተሳቕያ ሞይታ።
ሽዑ ሱዚ ሓራስ እያ ነይራ። ሽዱሽተ
ኮራኩር ወሊዳ። ካብ’ዚኣቶም እቶም
ሓሙሽተ ብኡ ንብኡ ሞይቶም። እቲ
ሓደ ካኣ ሰብ ወሲድዎ። ሻሹ ግን ኣደኣ
ምስ ሞተት ኣይዘኽተመትን። ሱዚ
እናኣጥበወት ኣዕብያታ። እነሀት ብጽቡቕ
ጎቢዛ ተውደኽድኽ።” ክብሉ ዛንታ
ህይወት ሱዚን ሻሹን ኣዘንትዮሙለይ።
እዞም ስድራ-ቤት፡ ብሓቒ ኣብ ልዕሊ ሰብ
ዘለዎም ፍቕሪ ዕዙዝ ስለዝኾነ፡ ክሳብ ናብ
እንስሳታት ሰሪጹ። እንስሳታት ይከናኸኑን
የፍቅሩን።
ሱዚ እናረአየትን እናሰምዐትን
ደርሆ ትኹን ካልእ ድሙ ናብ ሻሹ
ገጹ ኣይቀርብን። ንሻሹ ዝኾነ ዓይነት
ተጻብኦ ከየጋጥማ፡ ሱዚ ነቒሓ ትከታተላ።
ከይትጠምይን ከይትጸምእን ኣብ እዋኑ
ተጥብዋ፡ ከይትቖርር ትሓቝፋ፡ ኮታ
ዘድልያ ዘበለ ኩሉ ትገብረላ። ሳላ’ዚ ኸኣ፡
ሻሹ ኣዝያ ሕንቅቕቲ ነበረት። ካልእ ሰብ
ዝሃባ መግቢ ሃንደራእ ኢላ ኣይትበልዕን።
ብዘይመንጸፍ ኣይትድቅስን. . .። እዚ
ዕላል እንዳ ኣቶ ጠዓመ ዘዕለሉኒ እዩ።
ኣብ ግዜ ለይቲ ሱዚ ንሓለዋ መታን
ክጥዕማ ኣብ ኣፍ-ደገ ናይ’ቲ ቀጽሪ እያ
ትሓድር። ሻሹ ግና ንኹሉ መዳያት
ድሕነታ ምስ እንዳ ኣቶ ጠዓመ ኣብ
ውሽጢ ገዛ ትድቅስ። ንሻሹ ዝግበረላ
ክንክን፡ ኣብ ጽባቐ ኣካላታ ተንጸባሪቑ
ይረአ። ንሽዱሽተ ኮራዅር ከዕቢ
ዝተሓስበ ጸባ ሻሹ በይና እያ ትምገቦ
ዘላ። ጸባ ከልቢ ንድሙ ጽቡቕ ግዲ
ኮይኑ፡ ንሻሹ ኣወቂቡዋ ኣሎ። ወናኒት
ምሉእ ጥዕናን ድልዱል ኣካላትን ምዃና
ምስ ረአኻያ ኢኻ እትኣምን። ለምባእባእ
ዝብል ሰብነትን ከም ወርቂ ዘንጸባርቕ
ጸጉርን ኣለዋ።
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