መበል 28 ዓመት ቁ.140
ገጽ 2

ህይወት ኣብ ምስጋና

ሰንበት 10 ለካቲት 2019
ገጽ 3

ስምስም፡ ፈውሲ ዓበይቲ ሕማማት

ገጽ 4

ሓመድ ድበ ጽልኢ

ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 5

መንቒ ናይቲ መጻወዲያ

ገጽ 7

ሲቲ vs ቸልሲ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ሓወልቲ ስማእታት ፈንቅል ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሩ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ብምኽንያት ጽምብል መበል 29
ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ትማሊ
ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብ ከተማ ባጽዕ
ከባቢ ጥዋለት ኣብ ዝቖመ ሓወልቲ
ሰማእታት ኣብ ዝተኻየደ መደብ፡
ንኽብሪ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ
ኣንቢሩ።
ኣብቲ፡ ህዝቢን ሰበ-ሰልጣን መንግስትን
ግንባርን ዝተረኽበሉን ብናይ ክብሪ
ሰልፊ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝተሰነየን
ስነ-ስርዓት፡ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር
ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን
መሓመድ ስዒድ፡ ፕረዚደንት ሃማደኤ
ወይዘሮ
ተኽኣ
ተስፋሚካኤልን
ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሱን እውን
ንዝኽሪ ሰማእታት ፈንቅል ኣኽሊል
ዕምባባ ኣንቢሮም።
ብዓርቢ 8 ለካቲት ብጸሓፊ ህግደፍ
ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ዝተኸፍተ መደባት ዝኽሪ ስርሒት
ፈንቅል፡ ትማሊ እውን ብባህላዊ፡
ስፖርታውን ካልእ መሰናድኦታትን
ቀጺሉ ውዒሉ።
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ብኣሽሓት
ዝቚጸሩ ነጋድያን ኣብ ዝተሳተፍዎ ስነ-

ስ/
ታ
እ
ዛ
ዝ
ኣ
ብ
ር
ሃ

ስርዓት፡ ኣደ-መንበር ሃገራዊ ኣወሃሃዲ
ሽማግለ በዓላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር፡ ናይ

ሎሚ ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡
ድሕሪ ምኽታም ስምምዕ ሰላም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበዓል ዘሎ ናይ

ፈለማ ብምዃኑ፡ ፍሉይነት ከምዘለዎ
ገሊጻ። ብሰንኪ ኩሉ ዓይነታት ተጻብኦ
ዝተኸስረ ግዜን ዝተዀልፈ ዕድላትን

ንምኽሓስ፡ ንዓጸፋ ስራሕ መብጽዓና
እነሐድሰሉ ኣጋጣሚ ከምዝኾነ እውን
ኣገንዚባ።

ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ጊኒ፡ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ፈጺሙ

ስ/
ታ
እ
ዛ
ዝ
ኣ
ብ
ር
ሃ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት፡ ፕረዚደንት
ሪፓብሊክ ጊኒ - ኣልፋ ኮንደ፡ ትማሊ ቀዳም
9 ለካቲት ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልቲ
ምብጻሕ ፈጺሙ።
ፕረዚደንት ኮንደ፡ ኣብ ሰዓታት ቅድሚቐትሪ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ
ኣብ ዝኣተወሉ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብናይ
ክብሪ ሰልፊ ዝተሰነየ ኣቀባብላ ገይሩሉ።
ኣብ’ቲ ናይ ምቕባል ስነ-ስርዓት፡
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን
ሳልሕ፡ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ
ገብረኣብን ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሱን
ተረኺቦም ነይሮም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን
ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንደን ኣብ ዘካየድዎ
ዘተ፡ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድና፡
ምሕያል ቦታ ኣፍሪቃ ኣብ ዓለምን ምድንፋዕ
ሕብረት ኣፍሪቃን ድሕሪ ምምይያጥ፡ ኣብ
ክልተኣዊ፡ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት
ሓሳብ ተለዋዊጦም።
ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንደ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ
ኣሕመድን ንዝወሰድዎ ተባዕ ስጒምቲ
ዘለዎ ኣድናቖት ድሕሪ ምግላጽ፡ እቲ
ስጒምቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ብሓፈሻ
ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ዓቢ ዕድል ዝፈጥር
ሰናይ ኣብነት ምዃኑ ኣረዲኡ።
ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ካብ ዝገበሮ
ዘተ፡ ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ተመሳሳሊ
መርገጽን ኣረኣእያን ከምዘሎ ክግንዘብ
ከምዝኸኣለ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ኮንደ፡
ዑደቱ ሓጺር’ኳ እንተኾነ፡ ብዛዕባ ህዝቢ
ኤርትራን ምቕሉል መራሒኣን ጽቡቕ
ጦብላሕታ ከምዘሕደረሉ ገሊጹ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ፕረዚደንት
ኣልፋ ኮንደን ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ’ቲ ነጋድያን
ፈንቅል ዝዘናግዑሉ ዝነበሩ ገማግም
ጉርጉስም ዑደት ኣካዪዶም።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማማዲ ቱረ፡
ሚኒስተር ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ዶክተር
ጀኒ ከይታ፡ ከምኡ’ውን ኣማኸርቲ ጽላታት
መጓዓዝያ፡ ሕርሻዊ ልምዓትን መንግስታዊ
ትካል ንግላዊ ወፍሪን ሪፓብሊክ ጊኒ፡
ምስ ፕረዚደንት ኮንደ ሓቢሮም መጺኦም
ነይሮም።

ሓዳስ

ኤርትራ

ዳየሪ

የሪ
ዳ ዳየሪ
10
ለካቲ ት

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ህይወት ኣብ ምስጋና

ጆርናል

23 መጋቢት 2017

ወልፊ ክብሉ ከለዉስ ናይ መስተ፡
ናይ ሽግራ፡ ጠላዕን ካልእን’ዩ ዝመስለኒ
ዝነበረ። ካብ ብቘልዓይ ሕማቕ ልምዲ
ምዃኑ እናተነገረኒ ግዲ ዓብየ፡ ናብዞም
ከምዚኦም ዝበሉን ካልእን ወልፊታት
ፍርሒ ሓዊሰ’የ ዘይቀርብ። ሽጋራ
ዝስሕብ ሰብ ቀራቢ የብለይን። አረ ሓደሓደ ግዜ ሽጋራ ዝስሕብ ሰብ ብዝዀነ
ኣጋጣሚ ሰላም እንተ ኢሉኒ፡ ልክዕ ከምዛ
ሕማቕ መዓልቲ ከም ዝውዕል ዝነግረኒ
ኣመልካቲ “ፋል” ኰይኑ’ዩ ዝጥዕመኒ።
ሓደ ግዜ ባባ ኣብ ገለ ዕቡጥ ባር ኣምስዩ
መጽአ። ገዛ ከፊቱ ቅልቅል ክብልን
ሓርኳዂ ሽታ ሽጋራ ኣብ ኣፍንጫና
ክበጽሕን ሓደ ዀነ። ኣነ ብዘይ ልበይ
ብዓውታ “ፎእ!” ብምባል ብኽዳነይ
ኣፍንጫይ ዓበስኩ። እቲ ሽታ ካብ ባባ
ዝመጽአ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ብብኽያት
ተነኽኒኸ ክመውት ደለኹ። ከምዛ ንሱ
ሽጋራ ክስሕብ ዘምስየ ጥራይ ወሲደዮ፡
ከረድኣኒ ኢሉ ክቐርብ፡ ኣነ ‘ከይትቐርበኒ’
ኢለ ከእዊ ተረባሪብና። ካብዚ ከምዚ
ወልፊ’ኳ መቸም ሳላ ፍርሐይ ድሒነ’የ።
ዘምጽኣኒ ክጽሕፍ፤
ኣብዛ ‘ፓስቲቸርያ’ (እንዳ ፓስተ)
ስራሕ ካብ ዝጅምር ሻምናይ ወርሐይ
ሓሊፉ ኣሎ መስለኒ። ካብታ መጀመርታ
መዓልቲ ዝመጻእኩላ ኣትሒዘ ዝፈተኹዋ
‘ፓስቲቸርያ’ እያ። ፓስተ ክንሸይጥ ኢና
እንውዕል። ነዛ ድኳንን ንብረታን ብጽሬት
ምሓዝ እቲ ዝዓበየ ስራሕና እዩ። ምሉእ
መዓልቲ ዝነጠበት ርፍራፍ ክለቅም፡ ፍር
ዝበለ ሃመማ ክንሃድን ኢና ንውዕል። እዛ
ድኳን እንዳ ፓስተ ሰለስተ ብሰለስተ’ያ
እንተ ዀነት። ኣብ ከባቢ ሜትሮን ገለን
እቲ ፓስተ ዝሕዝ ብቤትሮ እተሰርሐ
ባንኮ ተቐሚጡ ኣሎ። ካብቲ ባንኮ
ጀሚርካ ንድሕሪት ዘሎ መንደቕ ከኣ
ስካፋለ ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ይርከብ።
እተፈላለዩ ዓይነት ብሽኮቲ ኸኣ ይስቀሎ።
እቲ ባንኮ ኸኣ ክልተ ሜትሮ ቍመት
ኣሎዎ። ብኽልተ ወገኑ ናብ መንደቕ
ስለ ዘይለገበ፡ ብኽልተኡ ኣንፈት ኢና
ንውሽጢ ባንኮ እንሓልፍ። ብድሕሪት

ከኣ’ባ ናብ ካንሸሎ ተውጽእ ማዕጾ ኣላ።
ፓስተን ብሽኮቲን ኣብቲ ካንሸሎ’ዩ
ዝስራሕ፡ በታ ማዕጾ ኸኣ ንቀባበል።
ብቕድሚት ድማ ሰሰለስተ ሰድያ
ብኽልተኡ ወገን ተር ኢሉ ይቕመጥ
ነበረ። ኮፍ ኢሉ ክበልዕ ዝደለየ ኮፍ ኢሉ
ክበልዕ ይኽእል ማለት’ዩ። ‘ልቸንሳ’ ኸኣ
ኣብ ማእከል እቲ ስካፋለ ተሰቒላ ኣላ።
እቲ ጻዕዳ መንደቕ ኵሉ ሳዕ ጻዕዳ ጥራይ
ክኸውን’ዩ ተፈቒዱሉ። ዝበዝሐ ዓሚልና
ፓስተ ጠጠቕሊሉ’ዩ ዝኸይድ።
መሳርሕተይ ድማ ኣዝዮም ጥዑማት
እዮም። ብፍላይ ኣብታ ድኳን እንውዕል
ሰለስተ ሰብ ኢና። ክልተ ሸየጥቲ ኣነን እልልታን፣ ሓንቲ ኸኣ ንውሽጢ
እናተመላለሰት ፓስተ
ተምጽእን
ብውሽጢ
ካንሸሎ ዘሎ መሸጣ
ጅምላ ትከታተልን ወለላ እያ። ‘ዓምና’
ብዘይካ ምሸት መጺኣ
ሕሳብ
ምዕጻው
ካልእ ስራሕ የብላን።
ዝዓበየ
መቈጻጸሪኣ
እምነት’ዩ። እተን ኣብኡ
ዝጸንሓኒ መሳርሕተይ
ንዓመታት’የን
ምስኣ
ሰሪሐን። ስራሕ
ን ኽ ት ቈ ጽረ ኒ
ክ ረ ኽ ባ
ከ ለ ኹ’ው ን ፡
“ ን ሳ ተ ን
እየን ዋናታት
ናብአን ክወስደኪ፡” ኢላ’ያ ናብዘን
ምጩዋት መሳርሕተይ ወሲዳትኒ።
ንሳተን ከኣ እቲ ክገብሮ ዝውዕል
እዚን እዚን እዩ ኢለን ገሊጸናለይ። ሽዑ
ተሰማሚዕና። በዛ ኣገባብ ናይዛ ዋና እተን
ሰራሕተኛታት ናይ ምውሳን ዓቕሚ ከም
ዘሎወን ተረዲአ። ካብታ መጀመርታ
መዓልቲ ኸኣ ከም ሓዳስ ተመሃሪት ኰይነ
ቀሪበየን። ንሳተን’ውን ብሩኻት እየን፣
ብዘይ ቃልዓለም ኣብ ውሽጢ ወርሒ
ከምዛ ነብሰን ርእየናኒ። ክሳዕ ሎሚ ድማ

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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ለይ-ኣውት
ኤደን

ሃብተኣብ

ሳምራዊት

10 ለካቲት 2019 - ገጽ 2

መበል 28 ዓመት ቁ.140

መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ሊድያ ስልጣን

//ኣስመራ//

ከም ገዛይ እምበር ከም ስራሕ ቈጺረዮ
ኣይፈልጥን።
ገለ ኣዋርሕ ምስ ሰራሕኩ ሓደ
ረፍዲ’ዩ። ወለላ፡ ፓስተ ብብዝሒ ዝወስዱ
ኣብ ካንሸሎ ስለ ዝነበሩዋ ኣይነበረትን።
እልልታ ኸኣ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ምስ
ዓምና ነበረት። ኣነ ናይ ማዕጾ ቤትሮ
ኣጸራርየ ናብ ባንኮ ምስ ተመለስኩ ሓደ
ጸጕሩ ዳርጋ መላጥ ወዲ ይኣቱ። ቅድሚ
ገለ ምባሉ ነዛ ገዛ ብዓይኑ ኰለላ። ኣነ
ኸኣ ኰሊሉ ክሳዕ ዝውድእ ብትዕግስቲ
እጽበዮ።
“ኣብ
ትዛረባ፧”
ከይብል
ዘሎ

መዓልቲ ክንደይ ሳዕ ጥራይ
ሃንደበት ሓተተኒ። ሓሚሙ
ጥዑይ’ዩ ዝመስል፣ ይላኸፍ’ዩ
ከይብል ዓቲቡ’ዩ ዝመስል።

“እዋእ… አ … ‘ከመይ ሓዲርካ’
ኢልና እንተ ዘይጀሚርና ምሉእ
መዓልቲ ንዛረብ ኢና። ንስኻ ከመይ
ሓዲርካ፧” በልኩዎ። ክርትም ኢሉ
ስሒቑ።
“እዛ ገዛ ፈትየያ ኣለኹ።
ዝመረጽክለይ ፓስተ ሃብኒ።”
ኣይተማታእኩን፡ ንግሆ ስለ ዝነበረ
መኽፈቲ ኣፍ ዝኸውን ፓስተ
ኣውጺአ፡ መትሓዚ ብምግባር
ኣትሓዝኩዎ’ሞ፤
“ሕ ቶይ

ኣይመለስካለይን፧” በልኩዎ።
“ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ!”
“ግርም ጽቡቕ መዓልቲ በል
ይግበረልካ!” በልኩዎ ኣልግብ ኣቢለ፡
ምስናይ ፍሽኽታይ።
“ዘገርም’ዩ!” ጥራይ በለ ርእሱ
ነቕኒቑ። ንዝሓደርካዮ፡ ዝወዓልካዮን
ዘምሰኻዮን ምምስጋን ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ
መዓልታዊ ንጥፈታተይ እዩ። ንግሆ
ካብ ዓራተይ ክትንስእ ከለኹ አመስግን፡
ስራሕ ውዒለ ገዛ ኣብ ዝኣትወሉ ብሩኽ
መዓልቲ ዘውዓለኒ አመስግን፡ ክድቅስ
እንከለኹ ኸኣ ነታ ምሸት አመስግን።
ህይወት ኣብ ምስጋና’ያ ዘላ። ዘመስግን
ሰብ፡ ናብ መንፈሱ ክንዲ ምንታይ ሰላም
የእቱ ኣሎ ከምዚ ከማይ ካብ ብዓል
እልልታ እተማህረ’ዩ ዝፈልጣ። እዚ ወዲ
ንስራሕና ብዓይኑ ክዀላ እንከሎ ዝረኣየ፤
ጽሩይ ሓንቲ’ኳ ዘይተሰቕሎ ጻዕዳ
መንደቕ፡ ንሓድሕዱ ብዓቐን ተፈላልዩ
እተቐመጠ ብርሃን ዝመልኦ ፓስተታት
ዝሓዘ ባንኮ፡ እተወሰነ ብሽኮቲ፡ ኣብ ድሕሪ
ባንኮ ኸኣ ሓንቲ ዓይኒ ዓይኑ ትጥምት
ጓል። ‘ኣብዚ ኣዝዩ እተሰርዐ ገዛ፡ ኣዝዩ
እተሰርዐ ዘረባ ብፍቕዲ ክወጽእ ጥራይ’ዩ
ዘለዎ’ ኢሉ ሓሲቡ ክኸውን ይኽእል።
ምናልባት ንሓሳቡ ዘራጕድ ንሱ ዝፈልጦ
ሓቂ ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ። ኣነ
ኸኣ ሓቀይ እየ፣ ብምስጋና ዘይጅምር
መዓልቲ ርግኣት ኣይፈጥረለይን። ከም
ሰብ ተካል ትሓድረሉ፡ ተካል ትውዕለሉ፡
ተካል ተምስየሉ ግዜ’ኮ መሊኡ ኣሎ።
ካብቲ ናትካ ኣዝዩ ዝኸፈአ ዘሕልፍ’ውን

ኣሎ። ዳሕረዎት መወዳድርተይ ንክዀኑ
ዘይኰንኩ፡ እቲ ዘለኻዮ’ውን ብእወታዊ
ዓይኒ እንተ ርኢኻዮስ ኣዝዩ ዝጸበቐ
ክኸውን ይኽእል እዩ። ንእሽተይ ጽባቐ፡
ንእሽተይ ርግኣት፡ ንእሽተይ ተስፋ
ዘይትርእየሉ መዓልቲ ወይ ለይቲ
ዘይብልካ ኣይትውዕልን ኣይትሓድርን
ኢኻ ኢለ’የ ዝኣምን። ነዚ ክትርእዮ ግን
ንእሽተይ ርግኣት ተድልየካ መስለኒ።
ንኽትረግእ ከኣ ናታ ንእሽተይ ምምስጋን
የድሊየካ። ዘይረግአ መንፈስ ምሉእ
መዓልቲ ኣብ ሓሸውየ’ዩ ዘውዕለካ። ነዚ
ወዲ’ውን እዚ ክብሎ ስለ ዝደለኹ’የ፡
‘ብኸመይ ሓዲርካ’ እንተ ዘይጀሚርና
ምሉእ መዓልቲ ክንዛረብ ከም እንውዕል
ክነገሮ ዝደለኹ። ብዘይ ምስጋና እንተ
ጀሚርና’ውን ከምኡ ማለት’ዩ።
ወዮ ወዲ ካብታ መዓልቲ እቲኣ
ጀሚሩ ወይ ንግሆ ክሓልፍ እንከሎ፡ ወይ
ኣብ ሓዲግ ሰዓት እናመጽአ ሓንቲ ሓንቲ
ፓስተ ክዕድገልና ጀመረ። ኣብ ዝዀነ
ሰዓት መጺኡ ‘ከመይ ውዒልክን ወይ
ሓዲርክን’ ኢሉና ኣይፈልጥን። ትኽ
ኢሉ ሓንቲ ሕቶ ዱብ የብል። ኣነ ወይ
እልልታ ኸኣ ኣብ ኣፍና ዝጸንሓና ዱብ
ዝብሎ ዘረባ ንድርብየሉ። “ዘገርም’ዩ!”
ኢሉ ኸኣ ይዕዘር። ከምዚ ኢልና ነዊሕ
ምስ ከድና፡ ከም ልሙድ ብጊንጢ
ሕቶ ጀሚሩ ጊንጢ መልሲ ምስ ረኸበ
“ዘገርም’ዩ!” ኢሉ ኮፍ ብምባል ፓስተኡ
ክበልዕ ጀመረ። በብመዓልቱ ኣብቲ ገዛ
ክግበራ ዝጽበየን ለውጢታት ከማኽረና
ጀመረ። ማዕጾ ትም ኢሉ ሃህ ካብ ዝብል
ንውሽጢ ምርኣይ ዘይክልክል ዘረፍረፍ
ክግበር’ሞ እቲ ኮፍ ኢሉ ዝበልዕ ብሕት
ኢሉ ክበልዕ ከም ዝኽእል፡ ደድሕሪ ሃመማ
ካብ ምኻድ ሓንቲ ስሚ ሃመማ ዝዀነት
ኤለክትሪካዊት መሳርሒ ከነንጠልጥል፡
ነቲ መናብር ንኣሽቱ መቐመጢ ጣውላ
ክንገብረሉ፡ መብራህቲ ናይቲ ገዛ ኣብ
መንደቕ ሃሪሙ ከም ዝመጽእ ክኸውን፡
ሻሂ-ቡን እንተ ተረፈስ ከም ለስላሳን ማይን
ዝኣመሰለ መውረዲ ክቕረብ፡ …። ንሕና
ኸኣ ካብቲ ናይ ስራሕ ሰልዲ እናወሰድና
እንተ ሰለጠና ንጽብሓይቱ፡ እንተ ደንጐና
ኸኣ ድሕሪ ሰሙን ጌርናያ ንጸንሖ ነበርና።
መጺኡ ምስ ረኣያ “ዘገርም’ዩ!” ጥራይ’ዩ
ዝብል። በዚ ኸኣ ብድሕረኡ ክንዝክሮ
እንከለና “ገረመ” ኢና እንብሎ። ኵሉ ሳዕ
ክወጽእ እንከሎ፡ “ጽቡቕ መዓልቲ ወይ
ምሸት ይግበረልካ፡” ከይበልና ኣይንሰዶን
ኢና። ንዕኡ ጥራይ ዘይኰነ ንዝዀነ
ዓሚል ኣይንበቀሉን ኢና።
ሓደ መዓልቲ ገረመ ክልተ ብቤትሮ
እተሰርሓ ሱሳ ሰንቲ ሜትሮ ዝቝመተን፡
ዕስራ ሰንቲ ሜትሮ ዝጐድነን፡ ብኽልተ
ወገነን ብሰንሰለት እተታሕዛ ታቤላ ኣብ
ባንኮና ኮፍ ኣበለን። ኣብታ መዓልቲ
ዓምና ምሳና ደው ኢላ ተዕልል ነበረት።
ከም ቀደሙ ሰላም ኣይበለን።
“እዚአን ኣኣብ ሰዓተን ብውሽጢ ኣብ
ልዕሊ እዚ ልዳት ስቐለአን። ዓሚል ፓስተ
ክትህቦኦ እንከለኽን ‘ጽቡቕ መዓልቲ’ ወይ
‘ጽቡቕ ምሸት’ ክትብልኦ ከለኽን ብእዝኑ
ክሰምዓክን እዩ። ንኽወጽእ ገጹ ክቕይር
እንከሎ ኸኣ እዚ ‘ጽቡቕ መዓልቲ’ ወይ
‘ጽቡቕ ምሸት’ ዝብል ብዓይኑ ከንብብ

እዩ። ከምቲ ትብልኦ ኸኣ ንሓንሳእ
ከመስግን’ዩ፡ ንሓንሳእ ‘ኣሜን’ ክብል’ዩ፣
‘ኣሜን’፡ እታ ዝደቐቐት ናይ ተስፋ ባእታ
እያ። ንሓንሳእ’ኳ ክትስፎ’ዩ፡” በለና። እታ
ልማዱ ዝዀነት ፓስተ ምስ ሃብኩዎ ኮፍ
ኢሉ ክበልዕ እንከሎ ንዓምና እቲ ዅሉ
ዝገበርናዮ ለውጢ ናቱ ሓሳባት ምዃኑ
ነገርናያ።
“ኣዚና ኢና ነመስግነካ፣ ካብ ዋጋ እቲ
እትገዝኦ ንብረትን ቀረብን እቲ ሓሳብ’ዩ
ዝኸብር። ድሕሪ ሕጂ ንግሆ ንግሆ ቍርሲ
ኣትኸፍሎን ኢኻ ካብዚ ገዛ’ዩ። ከም ገዛኻ
ሓሲብካ ምጻእ፡” በለቶ። ገረመ ፓስተኡ
እናሓየኸ ፍሽኽ በላ። ገረመ ንግሆ ናብ
ስራሕና ቅልቅል ክብል እንከሎ ቅድሚ
ፓስተኡ ዝፈትዋ ደርፊ ኢና ንውልዓሉ፣
“ምንባር” ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ።
ኣብታ መዓልቲ’ውን ወሊዕናያ ነበርና።
ምስታ ደርፊ ጸጸኒሑ ርእሱ ከወዛውዝ
ጸኒሑ “እንታይ ይመስልኪ…፡” በላ፤
“ኣብዚ ገዛ ብዙሕ ብዘይ ክፍሊት
ንወስዶ ነገራት ኣሎና። ፓስተኹም
ዓሰርተ ዓሰርተ ክልተ ቅርሺ ኢና
ንኸፍለሉ። ክቡር’ዩ፡ ሕሱር ከኣ’ዩ።
መጀመርታ መዓልቲ ናብዛ ገዛ
እተቐልቀልኩላ ይገርመኒ’ዩ። ካብዛ ገዛ
ሓደ ነገር ክመሃር ብምኽንያት ዝዀነ’ዩ
ዝመስለኒ። በዚ መገዲ ዘምጽእ ምኽንያት
ዋላ ሓንቲ’ዩ ዘይብለይ። ካብዚ ሳልሳይ
ወይ ራብዓይ ኣንጎሎ’ዩ መገደይ። ኣብታ
ረፍዲ ሕማቕ ሓሳባት ኣብ ርእሰይ
እናዕገርገሩ ናብዚ ኣብጺሖሙኒ። እዚ
እተሰርዐ ገዛ፡ ነቲ ዝጋሕመጠ ውሽጠይ
ንእሽተይ ከዕርፈለይ ክጅምር ከሎ፡ እዛ
ጠፍናቕ ጓልኪ ቀላል ትመስል ግን ከኣ
ኣብ ውሽጠይ ጽቡቕ ገይራ እተሸኽለት
ዘረባ
ደርብያትለይ።
ንጽባሕይቱ፡
ብድሕሪ ጽባሕይቱ፡ መዓልታዊ ኣብዛ
ገዛ ከይተሳለምኩ ክኸይድ ዘይክእል
ኰይነ። ካብዚ ገዛ ሓደ ንህይወተይ ምሉእ
እተሓብኣኒ ሓቂ ረኺበ’የ። ኣነ’የ ክኸፍል
ዝግብኣኒ፡ ኣነ’የ ከመስግን ዝግብኣኒ፡
” ብምባል ንመጀመርታ ግዜ “ጽቡቕ
መዓልቲ ይግበረልና፡” ኢሉና ወጽአ።
ጠመተኡ ዓሚቝ፡ ዘረባኡ ካብ ጊንጢ
ዝወጽአ ሓድሽ ብምንባሩ ኣይፈዀሰናን።
እንትርፎ “ኣሜን” ኢልና ንሓድሕድና
ምጥምማት ኣይተዛረብናን። ካብታ
መዓልቲ ክሳዕ ሎሚ ኸኣ ኣርባዕተ ኣዋርሕ
ገጹ ኣይረኣናዮን። ስሙ፡ ኣድራሻኡ፡
ቴለፎኑ … የብልናን። መዓልታዊ
ክመጽእ እናተጸበና ኣብ ሻቕሎት ኣተና።
መዓልታዊ እናመጽአ ንኣተሓሳስባና፡
ኣረኣእያና፡ ፍልስፍናና፡ ኰታ ውሽጢና
ክንፍትሽ ሓጊዙና። ንስራሕና ክንዮ
ንኸብዲ ዝኸውን መግቢ ምቕራብ፡
ንመንፈስ ዝኸውን መግቢ ክንቅርብ
ከም እንኽእል ኣርእዩና እዩ። ካብቶም
መግቢ ከብዲ ጥራይ ዝሸጡ፡ እቶም
መግቢ መንፈስ ወሲኾም ዝሸጡ ዝያዳ
ዕጉባት ከም ዝዀኑ ምሂሩና። ግን’ሞ
ድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ መቐረት ስኢንናሉ።
ዝመጽኣለን ዝነበረ ሰዓታት መዓልታዊ
ቀጨውጨው እናበላና ይሓልፋ ኣለዋ።
ገረመ ዘገርም ወልፊ ገዲፉልና።
ትዕግስቲ በ.

“ንዓወት ዘይኰንኩ ንሓቂ እየ ሃተምተም ዝብል። ዕዉት
ኰይነ ዘይኰንኩ፡ በቲ ዘሎኒ ውሽጣዊ ብርሃን’የ ክነብር ዝደሊ።
ኣብ ጐድኒ እቲ ሓቂ ዝሓዘ’የ ደው ክብል ዝደሊ። ክሳዕ ኣብ
ሓቂ ዘሎ ኣብ ጐድኑ ኣለኹ። ካብ ሓቂ እንተ ተኣልዩ ግን ኣነ
ምስኡ የለኹን፡” ብምባል እተቐመጠ ጥቕሲ ኣብርሃም ሊንከን
ኣሎ። ኣነ’ውን ከምኡ’የ ዝኣምን። ‘ንሳ ናተይ እያ፡’ ኢልኪ
ኣይትመክሒ። ‘ንሳ ናይ ሓቂ’ያ፡’ ኢልኪ ደኣ ተመክሕለይ።
ትማሊ ኣብ ሓቂ ደው ኢልኪ እንከለኺ ምሳኺ ደው ኢለ
ነይረ። ሎሚ ንሓቂ ምስ ጐሰኺያ ግን ኣነ’ውን ጐስየኪ’የ
ዘለኹ። ክሳዕ ኣብ ሓቂ ዘለኺ ምሳኺ ኣለኹ። ስድሪ’ኳ እንተ
ማሕደግኪ፡ ኣነ’ውን ክንዲኡ’የ ዝርሕቀኪ። ንስኺ’ውን ከማይ
ኵኒ፣ ኣብ ሓቂ እንተ ዘይሃልየ ምሳይ ኣይትሃልዊ፡ ኣብ ሓቂ
እንተ ሃልየ ግን ምሳይ ሃልዊ።
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ብዝን
ብትን

ኣየገርምንዶ?
ኣብ ዓለምና ካብ ዝፍጠሩ ኣገረምቲ ሓቅታት፡
ገለ ምስጢሮም ከይተፈትሑ እዮም ዝሓልፉ።
ምስጢር ኰይኑን ሰብ ኣጨኒቑን ዝጸንሐ
ጉዳያት ድሕሪ ግዜ ምስ ተቐልዐ ድማ ከም
ዛንታ ይዕለለሉ። ካብዞም ምስጢሮም ክፍትሑ
ዘይተኻእሉ ዛንታታት እስከ ገለ ንተዓዘብ፥
ጓል 28 ዓመት ሻኒና ኣይሶም ኣብ 2009
ብሕማም ተወጺዓ፡ ህጹጽ ረዲኤት ናብ
ክትረኽበሉ እትኽእል ሆስፒታል መምፒስ
(Memphis) ተነሰ (Tennessee) ተወስደት።
ድሕሪ ዝተገብረላ መርመራ፡ ብኣዝማ ተጠቒዓ
ስለ ዝጸንሐት፡ ዝሓከማ ዶክተር ዘድልያ ሕክምና
ገይሩን መድሃኒት ሂቡን ንገዛኣ ሰደዳ።
ሻኒና ግን ገዛኣ ምስ ከደት ንንውሕ ዝበለ
ሰዓታት ብርቱዕ ቃንዛ ክስምዓ ጀመረ። ዝተዋህባ
መድሃኒት ኣይጠቐማን ጥራይ ዘይኰነ መመሊሱ
ቃንዛ ክገዳ ጀመረ። ስዒቡ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነገር
ክረኣይ ጀመረ። እግራ ናብ ጸሊም ሕብሪ ተቐየረ።
ኣብዚ ኣጋጣሚ ስድራኣ ተሰናቢዶም ደጊሞም
ናብ ሕክምና ወሰዱዋ። ዝተፈላለዩ ሓካይም ምስ
ረኣዩዋ ኣዝዮም ብምግራም፡ መበላይ ዝዓይነቱ
ሕማም ቈርበት ምዃኑ ሕማማ ነጊሮም፡ ዝለዓለ
ሕክምና ከም ትረክብ ብምግባር መድሃኒት
ሃቡዋ። እዚ ግን ንሻኒና ካብ ዝጸንሓቶ ናብ ኣዝዩ
ዝኸፍአ ነገር’ዩ ወሲዱዋ። ቅርፍርፍ ዝበለ ዓበቕ
ዝመስል ነገር ኣብ ምሉእ ነብሳ ክርአ ጀሚሩ።
ብኡንቡኡ ድማ ሚዛን ሰብነታ ኣንቈልቈለ።
ዶክተራት ብኩነታት ሻኒና ኣዝዮም ሰንበዱ።
ዝተረፋ ዕድመ ብሕማም ከም ትሓልፎን ፈጺማ
ከም ዘይትሓውን ከምኡ ኢላ ከም ትቕጽልን
ድማ ንስድራ ቤታ ነገሩዎም። ክልተ ዓመት
ከምኡ ኢላ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ዝያዳ ሕክምና
ንምርካብ ኣብ ባልቲሞረ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል
ጆን ሆፕኪንስ ኣምርሐት። ክኢላታት ጥዕና
መርመራ’ኳ እንተገበሩላ፡ ሕማማ ግና ክግለጸሎም
ከም ዘይከኣለ ሓበሩ። ሻኒና ሓደ ሰብ ካብ ከፍርዮ
ዝግባእ ዋህዮታት ቈርበት፡ ዓሰርተ ክልተ ዕጽፊ
ከም እተፍሪ እውን ሓበሩ። ኩነታት ሻኒና ናብ
ዝኸፍአ ደረጃ ብምኻዱ ድማ፡ ኣብ ክንዲ ጸጉሪ
ጽፍሪ ከተብቁል ከም ዝጀመረት ክኢላታት ጥዕና
ጆን ሆፕኪንስ ይሕብሩ።
ሓካይም ጆን ሆፕኪንስ፡ ጠንቂ ናይዚ ሕማም
ክፈልጡ ክሳብ ሕጂ ጻዕሪ የካይዱ ኣለዉ።
ሻኒና ኣይሶም እውን 25 ዝተፈላለዩ ዓይነታት
መድሃኒት ወሲዳ ኣላ። እዚ ግን ዋላ ሓንቲ
ለውጢ ከምጽኣላ ኣይከኣለን።
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መበቆሎም
ዘይተፈልጠ
ቋንቋታት

‘ደም
ዘውሕዝ’ ውቅያኖስ
ምድሪ ብዘለዋ ተፈጥሮኣዊ ነገራት ከየደነቐትና
ኣይተረፈትን። ኣብ ነፍሲ- ወከፍ ኩርናዓት ዓለምና
ብዘለዉ ተፈጥሮኣዊ ፍሉይነትን መግለጺታትን ኣብ
ዝተፈላለዩ ቦታታት ተጓዒዝና ከነጽንዕ ይደፋፉኡና።
ገለ ካብዚኦም ንኽትበጽሖም ኣዝዮም ኣሸገርቲ ክዀኑ
ከለዉ፡ ገለ ከኣ ብብዝሒ በጻሕቲ ኣዕለቕሊቖም
ይርከቡ። ተመራመርቲ ብዝገበሩዎ መጽናዕቲ ንገለ
ምስጢሩ ክፈልጡ ከለዉ፡ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት
ግን ምስጢሮም ከይተፈልጡ ዝነብሩ ቦታታት ኣለዉ።
‘ብላድ ፎል ኣንታርክቲካ፡’ ደም ዝመስል ቀይሕ
ድሙቕ ሕብሪ እዩ ዘፍስስ። እዚ ኣብ ማእከል በረድ
ተጨዲዱ ዝፈስስ ደሚቕ ቀይሕ ሕብሪ፡ ናይ ብሓቂ
ደም ዝፈስስ ዘሎ’ዩ ዝመስል። እዚ ቀይሕ ሕብሪ ኣብ
1911 ብዛዕባ ስነ መሬት ብዘጽንዕ ብኣውስትራልያዊ

ግሪፍዝ ታይሎር’ዩ (Griffith taylor) መጀመሪያ
ተጸኒዑ። እዚ ቦታ እዚ ድማ መጀመሪያ ብስም’ቲ
ዝበጽሖ ሰብ ታይለር ቫሊ ተባሂሉ’ዩ ተሰምዩ። ድሕሪ
ታይለር ድማ ብዙሓት ተመራመርቲ ኣብቲ ቦታ
በጺሖም ጠንቁን መበገሲኡን ኣጽንዑ። ኣብ ፈለማ
ተመራመርቲ፡ እቲ ደም ዝመስል ሕብሪ፡ ካብቲ
ኣብ ማይ ዝርከብ ድሙቕ ቀይሕ ዝሕብሩ ኣልጌ
ከም ዝመጸ’ዮም ሓቢሮም። ድሒሩ ብጽዑቕ ኣብ
ዝተገብረ መጽናዕቲ ግን፡ ልዑል ትሕዝቶ ዝሓቐቐ
ኣይሮን ኦክሳይድ ምዃኑ ተፈሊጡ። ትሕቲ መሬት
ናይ’ዚ ቀላይ ብኣይሮን ኣዝዩ ሃብታም እዩ። ብኡ
ምኽንያት’ዩ ቀይሕ ሕብሪ ዘውጽእ። ድሒሩ ብዝተኻየደ
መጽናዕቲ፡ ኣብቲ ቦታ 1300 ጫማ ንውሽጢ ደቀቕቲ
ፍጥረታት ከምዝርከቡ ተሓቢሩ።

ስምስም፡ ፈውሲ ዓበይቲ
ሕማማት

ፍረታት፡ እቶም ቀንዲን መዓልታዊ ክንምገቦም
ዝግባኣናን ምሉእ ጥዕና ንኽህልወና ዝሕግዙ
እዮም። ፍረታታት ብዝያዳ ልብና ምሉእ
ጥዕና ንኽህልዋ ይሕግዙ። ካብ ጥንቲ ሕብረተሰባት ንስምስም ብልምዳዊ ኣገባብ ንዝተፈላለዩ
ሕማማት ኣብ ምፍዋስ ተጠቂሞሙሉ’ዮም። ካብዚ
ተበጊሶም ተመራመርቲ ኣብ ዝገበሩዎ ምርምር፡
ስምስም ኣብ ወዲ ሰብ ዝለዓለ ጥቕሚ ከም ዘለዎ
ኣረጋጊጾም።

ስምስም፡ ዝለዓለ ትሕዝቶ ካልስዩም፡ ማግነዝየም፡
ዚንክ፡ ፋይበር፡ ኣይሮንን ፎስፈረስን ኣለዎ። እዚ
ዓይነት እኽሊ ኣብ ትሕዝቶኡ ካብ ካልኦት
ፍረታት ዝተፈለየ እዩ። ኣብዚ ፍረ’ዚ ዝርከብ
ትሕዝቶ ፋይበር፡ ኮለስትሮል ኣብ ምቁጽጻር
ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ። ሓደሽቲ መጽናዕትታት
ከም ዝሕብሩዎ ድማ ስምስም፡ ጸቕጢ ደም ኣብ
ምጉዳል፡ ጸላም ከብዲ ካብ ሕማም ኣብ ምክልኻል
ልዑል ኣበርክቶ ይገብር።

መስትያት
ረምብራንድት
ዝበለጹ ስርሓት ቅብኣ ክትስእል ምስ እትደሊ፡ ዝተፈላለዩ ስነ-ጥበበኛታት
ዝጥቀሙሉ ኣገባባት ክትውከስ ኣገዳሲ’ዩ። ረምብራንድት፡ ኣብ ግዜ ስእሊ
ብዝጥቀመሉ ዝነበረ መብራህቲ ኣዝዩ ህቡብ ቀባኢ’ዩ ዝነበረ። እዚ ይኹን’ምበር
ኣብቲ ግዜ’ቲ ዝበዝሑ ስነ-ጥበባውያን ብተመሳሳሊ መብራህቲ ይጥቀሙ ነበሩ።
እንተዀነ ወላ’ኳ ከም ናቱ መብራህቲ ተጠቂሞም ይስእሉ ይንበሩ’ምበር ከም ናይ
ረምብራንድት ቅብኣ ይኹን ካብኡ ዝበልጽ ክስእሉ ኣይክኣሉን። ረምብራንድት
ዝጥቀመሎም ዝነበረ ጥበባት ንነዊሕ ዓመታት ከይተፈልጡ ሓለፉ። ንሱ ዝበለጸ
ቅብኣ ንምስኣል ብስርዓት ኣመዓራርዩ ኣብ ዙርያኡ መብራህትን መስትያትን
ይሰርዕ ነበረ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ብተመሳሳሊ ዝበዝሑ ሰኣልቲ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ኣገባብ
ማለት እዩ። ረምብራንድት፡ ንገዛእ ነብሱ ንምቕባእ ዝተፈላለዩ ቅርጺታት ዘለዎ
ከም ጸፋሕቲ፡ ጎባጣት መስትያትን ምስ ፕሮጀክተር ብምትሕሓዝ ዝበለጸ ቅብኣ
ንምስኣል ይጥቀመሉ ነበረ። እዚ ኣብ እዋኑ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ጥበባት ዋላሓደ
ሰብ ክፈልጦ ኣይከኣለን። ጸሓፍቲ ታሪኽ ክሳብ ዝመራመሩሉን ጥቕሚ ናይዘን
መስትያት ዝፈልጡን ምስጢር ናይ መንፍዓቱ ሕቡእ ኰይኑ’ዩ ቀጺሉ።

ሱመሪያን፦ እዚ ቋንቋ ፈለማ ብዝሰፍሐ
ዝተዘርበሉን ዝተጻሕፈን ኣብ መሶፖታሚያ
ኣብ ካልኣይ ሚለንዩም ቅድሚ ልደተ-ክርስቶስ
እዩ። ኣጸሓሕፋ ሱመሪያንስ ‘ኩኔፎርም’ እዩ
ዝበሃል ዝነበረ። እዚ ቃላት እዚ ዝተፈላለየ
ሓበርቲ፡ ኢድዮግራምን ዝተፈላለየ ቅርጽታትን
ዝሓዘ እዩ። ክኢላታት ስነ-ቋንቋን ስነ-ምድርን፡
ኣብ ሰዋስውን ኣተሃናንጻ ምሉእ ሓሳባትን
ናይዚ ቋንቋ ወትሩ ምስ ተኸራኸሩ እዮም።
ኣብ ዓለም ነዚ ቋንቋ’ዚ ዝፈልጡ ሰባት ኣዝዮም
ውሑዳት እዮም። ልክዕ ከም ካልኦት ቋንቋታት፡
ቋንቋ ሱመሪያንስ ብምጽቃጥን ብምፍኳስን
ካልእ ትርጉም ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ።
ብቕድሚኦም ወይ ብድሕሪኦም ቃላት
ወሲኾም ድማ ካልእ መልእኽቲ የመሓላልፉ።
መበቆል ናይዚ ቋንቋ ክሳብ ሕጂ ብንጹር ክፍለጥ
ኣይተኻእለን ዘሎ።
ኣይኑ፦(Ainu) ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ጃፓን ኣብ
ደሴት ሆኪያዶ ዝርከቡ ደቀባት እዮም። ኣይኑ፡
ኣብ ደሴታት ጃፓን እቶም ናይ መጀመሪያ
ሰባት ከምዝዀኑ ይፍለጡ። እዞም ሰባት እዚኦም
ብቛንቋ ይኹን ባህሊ ካብ ጃፓናውያን ፍልይ
ዝበሉ እዮም። ዘርኢ ናይቶም ኣብ 14,500
ዓመተ ምህረት ቅድሚ-ልደተ ክርስቶስ ናብ
ደሴታት ጃፓን ዝመጹ ጆሞን-ጂ ዝተባህሉ
ሃደንቲ ከምዝዀኑ ድማ ይፍለጥ። ኣብ ምጥፋእ
ዝርከብ ቋንቋ ኣይኑ፡ ናይ ጽሑፍ ስርዓት
የብሉን። ብልምዲ ድማ ብናይ ጃፓን ፊደላት
ክጸሓፍ ተለሚዱ። እዚ፡ ነቲ ቋንቋ ኣዝዩ ኣጸጋሚ
ከምዝኸውን ጌርዎ ኣሎ።
ሲሰል፦ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ደሴት ሲሲሊ
ዝርከቡ፡ ብሲሱሊ ዝፍለጡ ጥንታውያን
ቀቢላታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ቋንቋ እዩ። ሲሱሊ፡
ሓደ ካብቶም ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣብ ሲሲሊ ዝነብሩ
ሰለስተ ደቀባት እዮም። ሲሱሊ፡ ካብቶም ኢንዶ
ኤውሮጳዊ (Indo European) ቋንቋ ዝዛረቡ
ዝነበሩ ተባሂሎም ይግለጹ’ዮም። እዚ ይኹን
ደኣ‘ምበር ብሰንኪ ጭቡጥ መርትዖ ምስኣን
መደምደምታ ኣይተገብረሉን ዘሎ።
ህዝቢ ሲሱሊ፦ ካብ ከባቢ ኢጣልያን ላቲኡም
ተባሂሉ ካብ ዝፍለጥ ከባቢን ከምዝመጹ ይፍለጥ።
እዞም ህዝቢ ናቶም ፍሉይ ቋንቋ፡ ባህሊ፡ ሃይማኖትን
እምነትን ኣለዎም። ቋንቋ ህዝቢ ሲሱሊ፡ ግሪኻዊ
ስርዓተ ኣጸሓሕፋ ክሳብ ዝተኣታቶ ብስሩዕ
ኣይተጻሕፈን። ካብቲ ዝተጻሕፈ ድማ ሒደት
ጽሑፋት ጥራይ’ዩ ተሪፉ ዘሎ።
ቪንካ፦ እዚ ቋንቋ ብተወሳኺ ብ‘ጥንታዊት
ኤውሮጳ - Old European.” ይፍለጥ። እዚ
ቋንቋ እዚ ካብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤውሮጳ፡ ካብ
ኢደ ስርሓትን ምልክታትን ከምዝመጸ ይፍለጥ።
እዚ ምልክታት’ዚ ሓደ ካብቶም ቀዳማይ ስርዓት
ኣጸሓሕፋ ዓለም ምዃኑ ይንገረሉ። እዚ ቋንቋ
ምናልባት ቅድሚ ሱመሪያን ኩኒፎርም መጺኡ
ከይከውን ኣጠራጣሪ’ዩ።
ምልክት ናይዚ ቋንቋ ኣብ ምዕራብ ሮማኒያ
ፈለግ ዳኑበ፡ ብህዝቢ ቪንካ ተታሒዙ ኣብ ዝነበረ
ከባቢ፡ ካብ 6000- 3000 ዓመተ ምህረት ቅድሚ
ልደተ ክርስቶስ እዩ ተረኺቡ። በዚ ቋንቋ ሓበሬታ
መሰረት ባህሊ ናይቶም ነበርቲ ከመይ ከም ዝነበረ
ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ስርሓት
ውሑዳት ጽሑፋት ጥራይ ብምርካቦም፡ ነዚ ቋንቋ
ክገልጹ ዝኽእሉ ምልክታት ኣይተረኽቡን።
ሁሪያ፦ እዚ ኣቐዲሙ ዝጸነተ ቋንቋ ኰይኑ፡
ኣብ ግዝኣት ሂቲቲ ዝነበረ እዩ። ተመራመርቲ
ከም ዝገልጹዎ፡ ተዛረብቲ ቋንቋ ሁሪያ ካብ
ከባቢታት ኣርመኒያ ከም ዝመጹን ደሓር ኣብ
ካልኣይ ሚለኒዩም ቅድሚ ልደተ- ክርስቶስ
ናብ ከባቢታት ሞሶፖታሚያን ኣናቶሊያን ከም
ዝተሰደዱን ይሕብሩ። ቅድሚ ግዝኣት ኣሲሪያን፡
ሁሪያ ናይ ንግስነት ሚታኒ ቋንቋ’ዩ ዝነበረ።

ሓዳስ

ኤርትራ

2ይን መወዳእታን ክፋል
ዝርዝር ኩነታት ዕርቂ ጎቛትን ገደለን ናብ
ተሳተፍቲ ዘቕረበ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ
ኤፍሬም ገብረክርስቶስ እዩ። ኣቶ ኤፍሬም
ቅድሚ ናብ ትሕዝቶ መደረኡ ምእታዉ፡ ነቶም
ካብ 1977 ዓ/ም ጀሚሮም እቲ ኩነታት ናብ
ዝገደደ ገጹ ከይዓርግ፡ ንምፍዋሱን ምክልኻሉን
ዝተፈላለየ ጐስጓሳት ኣብ ምግባር ዝሰርሑ ኣባላት
ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር-ነበር፡ ኢንጅነር ዑቕባይ
መስፍን፡ ኮሎኔል ዘርእዝጊ መንግስቱን ኣቶ
ዮሴፍ ኣርኣያን፡ “እቲ ንዓመታት ዝጸዓርኩሙሉ
ጉዳይ ኣብ መፈጸምታኡ ብምብጽሑ ሓጐስ
ይሰማዕኩም” ኢሉዎም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ እታ ታሪኻዊ ፍጻመ
ንኸተአንግድ ኣማኢት ሰባት ዝሓዘት ስልምቲ
ዳስ ጸጥ ኢላ ነበረት። እተን ካብ ድሃያት ጽልኢ
ወጺአን ድሃያት ፍቕሪ ክምገባ ዝበሃጋ ኣእዛን
መሳኹተን ከፊተን፡ ነቲ ዝበሃል ሓደ ብሓደ ኣብ
ምክትታሉ ነበራ። ንሕና እውን ኣብቲ ታሪኻዊ
እዋን ዝወርዱ ምብህሃላት ንኽንስንድ ኣእዛንና
ጸሊና ነበርና።
ኣቶ ኤፍሬም ብምቕጻል፡ እቲ ኣብ መንጎ
ኣሕዋት ዝተፈጥረ መጋረጃ ምስሕሓብ፡ ካብ
እዋን መግዛእቲ እንግሊዝ፡ ካብ መስከረም

ቀሺ ስብሃትልኣብ ቀሺ ዘወልዲ

ኣቶ ኣሕመዲን ዕሸ

ቀሺ የማን ተወልደ
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ሓመድ ድበ ጽልኢ
1947 ዓ/ም ከም ዝጀመረ፡ ቀጺሉ’ውን ኣብ
ሕዳር 1947 ዓ/ም ኣብ መጋቢት 1948 ዓ/ም
ከምኡ’ውን ኣብ ግንቦት 1951 ዓ/ም ከም ዝቐጸለ፡
ካብ ክልቲኡ ዝቐረቡ ክርክራት እናተራእዩ
ድማ ውሳነ ክወሃቦም ከም ዝጸንሐ - እንተኾነ፡
ዘይፍትሓዊ ውሳነ ብምንባሩ ብህዝቢ ተቐባልነት
ከም ዘይረኸበ ገለጸ።
እቲ ጉዳይ፡ ኣብ መጋቢት1960 ዓ/ም ኣብ
እዋን ስርዓት ሃይለስላሴ ብቤት-ፍርዲ ውሳነ ከም
ዝተዋህቦ፡ እንተኾነ እዚ’ውን ተቐባልነት ከም
ዘይረኸበ፡ እቲ ምኽንያት ከኣ፡ እቲ ዝተዋህበ
ውሳነ ንኽልተ ኣሕዋት ዘናቑት እምበር
ዘቀራርብ ከምዘይነበረ፡ ጉዳይ ናይ’ዘን ዓድታት
ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብ መንበረ ንግስነት ስርዓት
ሃይለስላሴ - ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝሓለፈ፡ እቲ
ኣብ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስተር ቀሪቡ ዝተዋህቦ
ውሳነ ዘይፍትሓዊ ብምንባሩ፡ እዚ እውን ግብራዊ
ክኸውን ከምዘይከኣለ ዘርዚሩ።
ብመሰረት መግለጺ ኣቶ ኤፍረም፡ እቲ
ምስሕሓብ ኣብ 19 ነሓሰ 1975 ዓ/ም እውን
ቀጺሉ እዩ። ቀጺሉ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ደማዊ
ግጭት ዓሪጉ፡ ካብ ክልቲኡ ወገን ናይ 4 ሰባት
ሞት ኣኸቲሉ። እቲ ግዜ’ቲ፡ ሰውራ ኤርትራ ኣብ
ከበሳታት ደይቡ ብምንባሩ፡ ብተጋድሎ ሓርነት
ኤርትራ ንምዕራፉ ውሳነ ተዋሂቡ። እንተኾነ
እዚ’ውን ኣይሰርሐን። እቲ ጉዳይ ናብ ህዝባዊ
ግንባር እውን ሰጊሩ እዩ።
ህዝባዊ ግንባር፡ ምክትታል እናተገብረሉ
ክጸንሕ ኣለዎ ስለዝበለ ከኣ፡ ክሳብ 1984 ብሓለዋ
ከምዝጸንሕ ተገይሩ። ድሕሪ’ዚ፡ ኣብ ሚያዝያ
1996፡ ነቲ ኣብ ነሓሰ 1975 ናይ 4 ሰባት ሞት
ዘኸተለ ግርጭት ንምድቃስ፡ ካብ ከተማን ገጠርን
ዝወጹ ሽማግለታት ብምቛም ዕርቂ ክገብሩን
ክካሓሓሱን ተፈተነ። እዚ’ውን መሰረታዊ ፍታሕ
ዘምጽእ ብዘይምንባሩ፡ ደጊሞም ኣብ ምክሳስ፡
ምዝርራዕን ምትህርራምን ኣትዮም።
ምንዋሕ ግዜን ክብደት ናይቲ ጉዳይን
ዝተገንዘበ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ ነቲ
ጉዳይ መዕለቢ ንኽገብረሉ ኣብ 2007 ተበጊሱ።
ስለ’ዚ ኸኣ፡ ብምምሕዳር ዞባ ደቡብ ሓንቲ
ኮሚተ ቆይማ መጽናዕቲ ከም ዘቕረበት፡ እንተኾነ፡
እቲ ኣብ 2008 ዝተዋህበ ውሳነ’ውን ርትዓዊን
መሰረታዊ ፍታሕ ዘምጽእን ብዘይ ምንባሩ፡
ዳግማይ ምስሕሓብ ኣኸቲሉ ሂወት ሓደ ሰብ
እውን ሓሊፉ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ጉዳይ ምስሕሓብ ጎቛትን ገደለን፡
ንመንግስትን ህዝቢ’ቲ ከባብን ቅሳነት ክህብ
ስለዘይከኣለን ከምኡ ኢልካ ምቕጻል ደረት
ክግበሮ ስለዘለዎን፡ ነቲ ብዞባ ደቡብ ኣብ 2008
ዓ/ም ዝተዋህበ ውሳነ ዳግማይ ብሽማግለታት
ክረአ ንወዳእቲ ክልቲአን ዓድታት ተሓበሮም።
ንሳቶም ድማ ብዘይ ዝኾነ ተጕላባነት ተቐቢሎም
ንስራሕ ተበገሱ።
በዚ መሰረት፡ ደጊሙ ክምለስ ዘይኽእል ውሳነ
ዘውህብ ስራሕ ንምስራሕ፡ ነቲ ኩነታት ዓሚቝ
መጽናዕቲ ከም ዝካየደሉ ተገይሩ። ሚኒስተር ዞባዊ
ምምሕዳር ኣቶ ወልደሚካኤል ኣብርሃን ሚኒስተር
መሬትን ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴን
ናብቲ ቦታ ብምብጻሕ ብኣካል ርእዮምዎ። ካብ
ክልቲኡ ዓድታት ዝተዋጽኡ ኣብ ቅንዕናን
መሰረታዊ ፍታሕ ኣብ ምምጻእን ብተወፋይነት
ክሳተፉ ዝኽእሉ ደቂ ዓዲ፡ ተጋዳላይ ወልዱ
ክፍለን ተጋዳላይ ሰመረ ፍስሃየን ወጺኦም ድማ፡
ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ጥራይ ዘይኮነ ዕርቂ ንኽግበር
ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝጻወቱ ተገይሩ።
እተን ዓድታት፡ ሽዱሽተ ሽማግለታት ማለት፡
ሓደ ካብ ዓዲ ዳብር፡ ሓደ ካብ ዓዲ መዓያ፡ ሓደ
ካብ ዓዲ ፍቐይሕ፡ ክልተ ካብ ዓዲ ሓሬን፡ ሓደ
ድማ ካብ ዓዲ ኮርባርያ ከም ዝመረጻ፡ ብዘይካ’ዚ፡
ኣመሓደርቲ ከባቢ ሓሬን ሳህለ ቀሺ ኢሳቕን

ዑቕባሚካኤል ኣይኒኣለምን ምስ ክልቲኡ
ኮሚተታት ዕርቂ ብምሉእ ልቦም ከም ዝሰርሑ፡
ማእከላይ ግን “ካብ ባዕልና ንመርጽ ብምምሕዳር
ዞባ ይሰየመልና” ስለዝበላ፡ ብመሰረት ጠለበን፡
ኣብ ዝተፈላለየ ሽምግልና ሃብታም ተመኩሮ
ንዝነበሮ፡ ካብ ዓዲ እንዳደቆ ቀሺ ስብሃትለኣብ
ቀሺ ዘወልዲ ከም ማእከላይ ኮይኑ ክሰርሕ
ተሰዪሙ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ንዝነበረ፡
ኣቶ ስዩም ገብረእየሱስ፡ ኣብቲ ሰለስተ ኣዋርሕ
ዝወሰደ መስርሕ ሽምግልና ዕርቂ፡ ኣብ
ምውህሃድ ሽማግለ፡ መጐዓዝያ፡ ግዜን ርክባትን
ብዝተጻወቶ ልዑል ተራ፡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ
ድሕሪ ምምስጋን፡ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ
ብGPS ተሳኢሉ ንኽልቲአን ዓድታት ከም
ዝተዋህበን ኣቶ ኤፍረም ገብረክርስቶስ ገሊጹ።
ቀጺሉ፡ ቃል ቀሺ ስብሃትለኣብ ቀሺ
ዘወልዲ እዩ ቀሪቡ። ካብቲ ብዙሕ ብውሑዱ
ድማ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ፦ እቶም ብኽልቲአን
ዓድታት ዝተመረጹ ሽማግለታት ብምሉእ
ልቦም ይሰርሑ ብምንባሮም፡ ሓደ ካብቲ ንዓወት
ዘብቅዐ ረቛሒታት ምዃኑ ዝገለጹ ኣቦይ ቀሺ
ስብሃትልኣብ፡ “እቲ ነገር ቀሊል’ዩ፡ ምኽንያቱ፡
እቲ ሕቶ፡ ፍቕሪዶ ይሓይሽ ጽልኢ ንዝብል
ሕቶ ምምላሽ ስለ ዝኾነ። ከምኡ ስለዝኾነ ከኣ፡
እነሆ እቲ ጽልኢ ናብ ፍቕሪ ተለዊጡ” በሉ’ሞ
ነጐድጓዳዊ ጣቕዒትን ዕልልታን ስዓበ።
ንሶም ብምቕጻል - “ኩነታትና ሰላም እንተኾይኑ፡
መገድና ጥጡሕ’ዩ። ዕንቅፋትን፡ ጎርቢን የለዉን።
ምስ ሰላም ኩሉ ኣሎ። ኣብ ሰላም ንበልዕ ንሰቲ፡
ንሓርስ፡ ንድኩዕ፡ ንጽሕፍ፡ ነንብብ” ብምባል
ንረብሓታት ሰላም ዘርዚሮም።

መንግስቲ፡ ኣብታ “መሬት መሬት መንግስቲ
እዩ” ትብል መምርሒት ብምምርኳስ፡ ክኣስርን
ክቐጽዕን ከይበለ፡ ምስሕሓብ ህዝቢ ብለባማት’ዩ
ዝድቅስ ኢሉ፡ ንህዝቡ ኣረዲኡ ኣብ መዕለቢኡ
ንምብጻሕ ዝገበሮ ጻዕሪ ክምስገን ከም ዝግብኦ፡
እቶም ደኺምና ከይበሉ ከቢድ ጻዕሪ ዝገበሩ
ሽማግለታት’ውን ክምጐሱ ዝግብኦም ምዃኖም
ገሊጾም። “እንተ ኽትድቅስ ጎረቤትካ ይደቅስ”
ዝኾኖም ጎረባብቲ ዓድታት’ውን ክምስገኑ
ዝግብኦም እዮም” ድማ ወሲኾም።
ካብ ዓዲ ጎቛት ዝቐረበ ኣቶ ኣሕመዲን ዕሸ
እውን “ሕጂ ሰላም’ዩ ዘድልየና” ድሕሪ ምባል፡
ንኹሎም ነቲ ስራሕ ዕዉት ንክኸውን ዝጸዓሩ
ምምሕዳራትን ናይ ዕርቂ ሽማግለታትን “እንቋዕ
ኣሐጎሰኩም” ኢሉ። ቀጺሉ - ውሳነ ፍርድን

ተጋደልቲ ወልዱ ክፍለን ሰመረ ፍስሃየን

ኣብ መወዳእታ፡ ቀሺ ስብሃትልኣብ፡ “እዚ
መስርሕ ዕርቂ ናብ ዓወት ዝበጽሐ፡ ምምሕዳር
ዞባ ደቡብን ንኡስ ዞባ ደቀምሓረን ኣጆኹም
ሳላ ዝበሉ። ተወልደቲ ዓድታትን ሽማግለታት
ዝተፈላለያ ዓድታትን ብዘይ ምስልካይ፡ ኩነታት
ጸሓይን ቁርን ተጻዊሮም፡ ማይ ኣብ ዝባኖም
እናጸሓየ፡ ውልቃዊ ጉዳዮም ወንዚፎም ሳላ
ዝሰርሑ። ብዓቢኡ ኸኣ፡ እተን ክልተ ብኡሳት
ዓድታት፡ ጽልኢ ወጊደን ሰላም ክቕበላ ንመስርዕ
ዕርቂ ብምሉእ ልበን ሳላ ዝተቐበላኦ፡ እነሆ
ኣብ ናይ ሰላም ጽምብል በጺሕና። እናተራገጹ
ክተሓላለፉ ዝጸንሑ ሓው ንሓው ኣብ ቅድሜና
ተሰዓዒሞም” ብምባል ቃሎም ዛዚሞም።
ካብ መረታ ሰበነ ዝመጹ ኣቶ ሃይለማርያም
በርሀ ብወገኖም፡ ቅድሚ ሕጂ ንዝነበረ ጸገም’ተን
ዓድታት ድሕሪ ምግላጽ፡ “ነገሩ ‘ንዝሰምዖ ሰንከሮ
ንዝሰትዮ መረሮ’ ኮይኑና እዩ ጸኒሑ። ሕጂ ግን
መድሃኒቱ ተረኺቡ ኣሎ’ሞ እንቋዕ ኣሐጎሰና”
ኢሎም።
ካብ መረታ ቀይሕ ቀሺ ገብረወልድ ፈለገ
ብግዲኦም፡ ነቲ ዕርቂ ኩሉ ክደልዮ ከም ዝጸንሐ፡

ውሳነ ዕርቅን በበይኑ ምዃኑ፡ ምኽንያቱ፡ ውሳነ
ፍርዲ ንሓዴኻ፡ ውሳነ ዕርቂ ግን ንኽልቴኻ
ምዃኑ፡ ከምኡ ስለዝኾነ መንግስቲ ዓድታት ነባሪ
ሰላም ንኽህልወን ጉዳየን በቲ ክቡር ናይ ዕርቂ
ሽምግልና ባህለን ገይረን ክፈትሓኦ ከምዝጸዓራ
ድሕሪ ምጥቃስ ከኣ፡ ደጊሙ ንኹሎም’ቶም ኣብ
መስርሕ ዕርቂ ዝጸዓሩ ኣመስጊኑ።
ካብ ዓዲ ገደለ ቀሺ የማን ተወልደ ብግዲኦም፡
ነቲ ፍታሕ ንኽመጽእ ብምሉእ ልብን ድሌትን
ንዝተበገሱ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም
ገብረክርስቶስ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ
ዝነበረ ኣቶ ስዩም ገብረእየሱስ፡ ከምኡ’ውን፡
ንኹሎም’ቶም ጉዳዮም ንምፍታሕ ዝጸዓሩ
ሽማግለታት ዝተፈላለያ ዓድታት ድሕሪ
ምምስጋን፡ ካብ ዝሓለፈ ሽግራትን ጌጋታትን
ተማሂሮም ዝተረፈ ግዜኦም ኣብ ቅኑዕ መገዲ
ከም ዘሕልፉዎ ገሊጾም። በዚ ኸኣ፡ ሓመድ
ድበ ጽልኢ ተፈጺሙ፡ ስነ-ስርዓት ዕርቂ እውን
ተዛዚሙ።

ጊደዎን ዮውሃንስ
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ė
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ĄĉǇŴġïŊŕ

ǌŏĀōƞİ×ǧźƥƜ
ÿŶŗ ƄŶȃƥȲ Ņŗ űļƯ
ĄŶǉľƄŇ÷ŴŊƧĩǸǡƴ
Ŵǆ ÿǉ ÿĔġŘǆ ŚȎŴȎŶ
űŅĔŚȳƄŊŗǡƴǎćȲǡôűǡę
ĄöƂ ŕƄĞĕ ƶűŅĔ ôĿŘ
ĔƄǁŚȳ ÏƄŊ ƧĩǸ ƆƳ
ôĿŘġȲƉĄǆƶƄĄĜôƶŊ÷Ư
űǡėŚ ƏŶ ǆñõ ǆƖƧŶȳÐ
ŊĉňùÍƧŶ ÿĜŅŚȳ ƉĉƳ
ƃ÷ŊƴƯňŚāƶśŴǆŗôĿŘ
ƆŴĜ÷ĜôŚƉ÷ȲŴŊƉňŇŴǆŗ
ôĿŘ ǡȑ ƄġŕŊïôŚ ƆĉȲ
ƱĜŶŊǎ űǡę ĔƄǁŚȳ ĩƫ
Ŋĉňù ùƎƯ Ɖĉśĉ Ŵǆ
ŊǢǄŴŊŗǉĔƧñƶĜȣėõ
ƉùƇŚ ŕġȡ Ʊĺęȓ ĄùĞ
ŋŘƉǆǌűŕŶǉęíȲ
ïňȳ
ÏƄŊƳǡƴƄŊƳĄƯĴŇŴ
ƆŘƄŶȃƥŊĄùĞŴǆśĉ
ƆŶŊúȲĄȑƢǎǄŕȑƤǊġô
ƄŶġğŘŚ ÿĖļȲ ŊƊűŘŚ
ƱúȲƎŶĄƌƖęƃôÍǁĄȐƁȲ
ŴǆŗĄȑƢǎǄǎćŕħĻ÷Ȳ
ƉĄǆƉĄǆŶǦŅĚ"ÐŅôŕŶȳ
ƄŊ Ǣǎǫǌ ƄŚǄ ŊƴƯŊƂ
ƆŕŶ ǉęí ǎćȲ ÏŶġƘ ƆŴÿĜŅŚ Ɖ÷Ȳ ŊƭƧŘ ÌįƯ
ŅŗĄȑƢǎǄƆŶŕŕħĹùƘȲ ÍƶŊùǎĉȐŴǆŗ
ÿıƘ ƃƘȳ ĉƛŶǄŖġ ĄȑƢǎǄĜĉƪŚȳ
ĄȑƢǎǄ ÿǉǡżÍǂ ŴƭƘȳ
ÏƆƥǆĄğƋŶƆƱŶŊȔŚŴ
ŶāŴ ǦŶ ƆŶŘǆ āćĉŴ
ƄŴȏƃǁŶŕŘþƱŶƶƜŴȳÐ
ŅƳȎǡĉŴŚƋȳÐŊĉňùǡȓ
ƃ÷ ƆŴǧǁǁŚ Ņŗ ĄŶǉľ
ƉùƄƄȳ ƌŊƳ ŊĹǻŘ ŴŊŗ
ŕĹùĮ÷ ƎŚęƃ ǙĄĔŚȳ
ƆŶǌ ƄňǣƯ ƉǆǌȲ űŕŶ ƄŊ
ƆŘĜŅǆŖűŗÿĔġŘǆÍƧŶ
ĜȞĔŶ Ņǻ ƃôŶ ƶȎŶÿƄ
ǎĉȐ Ŵǆŗ ĄȑƢǎǄ
Ǝùŕ ƄňǣƯȲ ƄŊŗ ƆŶǌ
ĜĆƭȲ ÏÿŶŗ ǡƴȣ ƄŶȃƥ
ƥŶƁŶ ĄȑƢǎǄ Ɖĉ Ʊú
ƃǄ ŕŘþƴ ŚƖƧŶȳÐ ƃ÷
űǡĔŚŶȳ ƆŶŕƜű ǦŶ ƆŕŶ
ŊĉāğŊ ŊȎùćŚ ŴŊŗ
ƄňǣƯÍƧŶȲ
ĄȑƢǎǄ ƶűŅĚ ŋŘ ƉǉŚȳ
ÏŶġƘŴǆŅÿĮŊƴƯňÍƳ ȎùćŚ ġô ƶűŅĔ ǎćȲ ƆŘ
ŶƭƘ ǻėǆ ÿǉǡż ƶƜű ĜŅǆŗƉǆĔƄǁśűŗĄȑƢǎǄ
űǡę ƃƘ ŚűǦęŴ ƱôƘȳ ŊƆǦėŕŶƉȞśƆĊȲƆŗŅŘ
ƆŶŕƜű ǦŶȲ ŊƄƘ ƌŊ ĄȑƧƢǎǄ ŊȃęƂ ǻėā
ĉǎŶǤȓ ÿöȣŴȲ Ƣ÷ÿǉ ŕŘþƲƶűŅĔĄęƴĉŕĄŶ
ƎŶǡŊęƄǆŚȎŅǆŴȳÐŊĉňù ƆǦėűƖğȳ
ƄȡűƢƄȳ
ƄƧǄŚŴǆŘĜŅǆŗĜĆưĉ
ĜŊƄǄŶ
ŊƲÿŚ ǧĔňŊŚŶ
ƆŘ ƄŶȃƥ āǛÍƧŶ
ŕĹ÷ǸȤĉÍƧŶ
ƆŴǧǁǁŚŴŊŗŊƯėǆƶűŅĚ ŕƄƉņȳ
űŘ
ĜŅǆŗ
ŕĜƋĊĉ
ŴŊŗ
ŋŘƉǉŚƆĊȲÏŊƯėǆÿƧŴ
ƄŘÿĖġƌƄƘǎƌȲǉƘĉƌ ƄŊ ƉňŇƇĉ ƶűŅĔ āƎĉŴ
ęîȓƌ Ɔƛö ŕŊôƭŴȲ ƄŊƳ ƢĜǎƥȳ ƆŘ ĜŅǆŗ Ʊǎö
ƆŶǌƥŴŴȲĄȑƢǎǄŕȑƤǊ āƎĉŴ ŕǡǆĕ÷ ŴŊ ŉŘ
ġúÍĊȲ ŶĄƙƖę ƆŶŘǆ ŕĄùĜŚȳƄŊŗƭǋȲÏŕĄŶ
ƆŶŕǆĉǦňęǆāĤŴȳÐŅôśȳ ƶűƖĢ ĜŊȲ ĄĔľ ǉęò ƃǂ
ȞƧĝȳÐ ŕňîõ ġô ƶƆĄŶȲ
ƆŶŕƜűǦŶƆŗŊƯėǆÍƧŶȲ ƊôŶ ƄŊŗ ǡƴ ƶűŅė ǉęí
ÏƄŶȃƥ Ƅŗ ƎȣƆŗ ǦŴǆ ŶĄĔľŘňîôŶŕÿĔǌȳ
ĄȑƢǎǄ ĄȑƢǎǄ ŚŊùų
ƆŘ ĜŅǆŗ ƉǆÿƢǁŚ
űƭǆȲƆŗĩǦęŶƭƘƆĉŅęȲ
ƉĄǆ ƃõ ǆĄȓƆ Ŵňǆ"Ð ŶŶƧā ƶŅô ĄƭùŘŚ

ǟêƭ
ÒñģōƞƋŏġģ
ŶñŇ

$%

ġô ƶȎŶüŚȲ ƆŕŶ Ǝùŕ
ƄňǣƯÍƧŶ űśĉ ƎŅȓāƥ
ƶĄȏ ŉŕĜňŶ ǧĔňŊŘŶ
ŕňîôŶ ŕÿĖǉŶ ŕŅùƭȳ
ǎāĖ ŊƲā ĄƭùŘŚ ƆŘ
ĜŅǆŗ āćć ƆŴǡǉǌ Ɖǉȳ
ĊŕŚ ǎćȳ ŊǎāęÍƳ
Ɔŗ ƄŊŘ ǡƴ ŕĖȟ ƶűŅĔ
ŊƯėǆÍƧŶ
ŶĄŕġƉĖƄ
ŕňîõŕÿęǉȳ

A Bee !

ƆƳŶñŇ

A Bee !!

ƆƳŶñŇ

Is after me !!!

ƶġƯŅųȲ

And that’s why,

ǎāĖǎāĔǆ

 ,¶ÀHH

ƆƳŶñŇ

,ÀHH

ƆƳŶñŇ

This bee,

ƱǫǆǁųȲ

This bee,

ƆǦĖƆǦĔǆ

Appears to be,

ÿĖĺÍǂƆĄġôųȲ

Very very

űǋĕÍǂƆĄġôų

ANG

ġôƶġ

..... ER

ĉñǌĉÍǄ

..... REE !!!!!

ŚāĤų
ĉŶȀ VSLNHPLOOLJDQ

ƆŘƌŊǡƴŴǆŗÿĔġŘǆ
ŊƲā ƉǁęÿĹŚȲ ŶƗõ
ƊűŘŚ ŚƎŘŕú ƶűŅĔŚ
ƄŶȃƥȲŊĉċŚŴǆŘĜŅǆŗȲ
ŊćāĔǋŴǆŕŶǉęíȲƎùŕ
ƄňǣƯŶ ÿǉ ŊƯėǆŶ ƄƶǄ
ÿƱűŚȲ ƉĉƳ ƶġƯŊ Ŋĉňù
ǎćƄĉĖėƄùĬĜŚȳ
ÏƄŚŶǉęíƆŗƯĩűŚƎŶȲ
ƆŘĄȑƢǎǄŴňǆǻėǆ
ƶĄĜôŚƎŶȲ
ƉĄǆƄŇ÷ǉƄĄȎŚƎŶ"
ƄŚŶƄňǣƯÍƧŶƆġƋ
ƎÿŕƎŶȲ
ƉĄǆǥėǉƄƱôôŚ
ŴňƛŶȲ
ƄŖĉƄśŊƯėǆ
ÏƆŗǦŴǆƉĄǆǥĕ
ĄȑƢǎǄǆāƱųŴƭǆ"Ð
ƃùƊĉƎŚĉùĝôǆ
ǆĔƄǁųúƄŊƳƭǆűǆȲ
ƄűġƆŶǎƯôǆƄűġ
ƆŶǎƯôǆ
ƉĄǆƉĄǆǥėÍǄ
þƴŚƊĉƆňĄùĝôǆȳÐ

Ċėù=ŶƗùŴƄŊƴƭôĉƱôŴȣǷėŚȲĄġęā
ñǆƢŚ ġô ƱėƛŅŴȲ ƄŊ ùƯö ƉćŴ ƶƄĄĜõ ĜňŚȲ
ƆŶġğŘŚƢǆƄŚƎùŗŅǉùƢǆÿǉǤƎƢęǎƉúĉġ
ƆŶęƃȲÏƆŶŘǆǡǉĜųƆŶŘǆƄƆŕƢųÐƆŶƉǆŅùŴȲ
ƆŗƄŊȎǡĉƱúĜŊȲƆŶġğƢǆƄŚƎùŗƌŊȎǡĉ
ƶŴǡȣõ Ąǡǋ ƄŊ ĉŶǌǆ ƎŶŕÿňŅę ǆǦŅƄŴȳ

ĉŶȀ 0RWLYDWLRQDOVWRULHV Ì7KHPRXVH7UDSÍ

ƌŊƴÌŶñŇÍƆŚŊùŶňŊȲƆŶŘǆŶĄïę"ÐƃúĉƆŶŕƶÿŖŴ
ƆŶŘǆĉŅùŴ"
ęƃƗĉ ȣŚƥŚ Ĵùƫ ŶñŇȲ ĉƭę ŊĉïŊŶ ŊȑƯĕŶ ƶȣôǻ
ŕȞŘƤȣǻĔŚƃǂȳƆŶŕƜűǦŶÿǉÿǉǣƵƆŶŕǎƄǁāĖľŴǇ
Ƣǆ ŊƱǆ ƄǡňŊ ĲȣƂ ƆŶŕ ŕŶƋŴõȲ Ąęƴĉ ƶƜű ĄŶǉȣŗ
ƄôƨȳùƎƯƉĉƳǎćȲƆśĉŶƯŉŚŴŶŶĉƯňôŴŶƶȓƯĕƢôǎŴȲ
ĄĉñėŶŴƉĉƂÍƧŶƄň÷ŚāŊĔŕĜŊŴȲǡôāćľűǡęƎŶǡŊę
ƆŶŕǉƄęƆǇĉŴȲǆǡŶýŴƢǆǆĹȓƫŴƃǇĉȳ
ƄŊƉĉƳƶƄĄĜôƊűŘŚȲƆŶŕƜűƆŶŕƜűŶġôÍŗĄǦŴāśĉŶ
ĉƛĚĉŶ ƉűĄġǦŷĉ ǆǦŅƄŴȳ ƆŶŕƱǆƏǆŲ ǎćȲ ŕǡŗęŴ
ƎŶǻĉśĉŶ ŕǡŶȀęŴ ƎŶĉùĜúĉŶ ƱǆƏűġȲ ƄƬŶŚŴ ǻľġ
ƄŇùŴȲǉųŶŴƎŶƉǆǎƉĉƶǦŅƄŴƃŴƆŶĄïęȳƉĄǆÍĞ
ŊŚƯŇŚĉǦŚŘęȲïğǃƃǂŶǉÿęȳ
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ƄćƙĖŚȷ
ïôƧ
ƉĄǆ
ƄęȠǎƌ" ŴŊ ïćĄŕƅ
ƄǡùǦúŚĉƛĖŊŕøȤŶǉƤùƌ
Ƅôƙȳ
ǉ÷ǆĉƛĖȷȓņľÕĉġǦŴ
ƌŊ ƄġĄė Ɔǁȳ ƄŊ Śāŗ
ĜŊ ĉġėā ȎöƅǇȳ ȣȏĉ
ƄġƌāƋýųƆĊƆŶŘǆŚĄƛĕų
ƎŊùƆǁǉƤôȳ
ƄćƙĖŚȷ ƄŊ Śāŗ ĜŊ
ƎŚŊùƉúƙƉĄǆćôŚƌƃƙ
ƶǄǌ ĄŊęîǏ ƎŚñŅų" ȣļǎƌ
ƆŶŕƝǆŲǎćƯǎĈƙŶǡĔų"
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ āǛ  ƭĄŚ
ĔǣȎ ƄôƗȳ ƭľĆ űŊĜǆÍƧŶ
ŕćîĔÍǁȳƄŊŚāŗĜŊƎŊôƋ
ƉôƗ ƄŊ Śāŗ ïŊŘćŚ
ŕĿȐęƌĉġėāćôŕǆƆǂȳƆƳ
ƎŊù ƉôƗ ǦŶ ŶűƤā ƭĄŘŚ
ƄŊ Śāŗ ÿǉ ïŊŘĉ ŕŀȐĔ
ƎĜęāġôƶȎŴāƊƆƳǎćƄƶǂ
ƄȓöƂų ƄġƌāƋýų ƉĉƱú
ƎǡùȎùƋġôƶǉôƗƆǁȳŊƶƝű
ŴǆňƯôǆŚƌùƎñùƢųƆǉùǆ
ƄôƗȳ
ƄćƙĖŚȷ üėǆ ĉġǢŶÕ
āśƙ Ŵǆ ǡƴƆ  ęƆġƙ Ňƶűġ
ŶĉǞćęŶŊƂƄŇùƌƭŇŅƭù
ƥųŶ Ŵǆ ĉƟŶ ǎøŚ Ƅôų
ƶŊùÍǂÿĬǆ"
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ Ŵǆ ùŅǆ
ĔƘŊƎǄȳ ƆŘ ƶŊñǤ Ŷğ ƆǄȳ
ǦŴƖ Ƌŷ ĉƧėǎŶ ĉǎǄŊŶ
ÿğňŚ ƄŊ ňǆŘ ŶȟƯ Ŵǆ
ŇƶűġĜŊƎƖƧŶƆŶŘǆĄǡǋ
Ǝƛŕù ƉĉƶǦŅƄų ƄǆȞùǻŶ
Ɔǁȳ ŶŊƲÿŚ ĜňŚ Ɖćƛĕų
ŕƢƋĜǇĉ űǆĔȳ ĄùġŘśĉ
ŕǡėȁƤ ƏǆŲųȳ ǡöƇĉ ƉĞĔ
Ɖǆŕęȣ ŶǦǋ ƶŊù ÿğŊ ƌŊ
ƄƆĉĚǆƉƧȓƇƎĄƛĕųƉôƧȲ
ǡöƇĉ ƉƄ ƄŊ Ňƶűġ ƆŶŕǉƄ
ƱǆƄŚǅȣāŚƉĉƱǆŊùĉġŴǆ
ƄŊűŘŖǁĔǎƂųȳ
ƄćƙĖŚȷ ıǎĆ ŴŊ Ňƶűġ
ƭôĉ ĉƆŘƧƌŶ ŶƙùƇŚ
ĉƧƌġƌŶ ŶűŊġƙ ƎŚÿŘ
Ʊôƌ āśŘŚ Ƅôƣȳ Ŵǆ ġėā
ŕĄƕĚƙƆŶŘǆǆĄġù"ƆŶŘǆ
ƶŶňôŘŚƉ Ƅôƌ" ıǎĆ ŴŊ
ƭôĄ ƥųŶ ĉƆŘƧƌ ƎŚȞùǼŶ
ƎŚġƯŋŶ ǦǎŶ ƆǂÍĊ ƆŕȣıĚ
ġėā ƆŶŘǆ Ɔǂ" ÿȞħƤ
ňñęǄŚƌÍƖ ƆŶŘǆ ǆĄġù"
ƶŊõ āŚśŘŚ ƎŚǎñġġ
ƉǎùǁƌƆǂȳ

ƶȞǻĚ ŕƛƆú ùƫù Ɔǂȳ ÿǉ
Ŋõȓ ƶƜű Ŵǆ ŶǦǋ ÿğŊ
ǆñùƢƌǆƖƧŶȳűƳÿğŊƄŊ
ňǆŘƱŕǦŊęƧǻŶƧŶƢųŶƌ
ŶŅùȳűƳŶĉǞćęƆƗùŚĕȣ
ǡŶƱŊ ƧŶ Ƅƥǋǎƌ Śñõȳ
ǆƗŶƆĉŅęƄƳġėāƄŊňǆŘ
ƎƯƢŚƆŗŚƛƛùƶƜűňñęǄŚ
ƆŶŕƱǆƭǸľƌŚùĉƙƉĉƄŊ
ƉƧþƶŋĹôŕƛöƆǂƶƖƧŶȳ
ġôƳ ƆĉŅƄę ƆŘ ıǎĆ Ɗõ
ƎŚĄȓƆ ƶǦŊƄ āś Ɔŗ ıŲƯ
ƶƜűŴǆƭƢŚňñęǄŚŕ÷ŇġƌŶ
Ƅǆŕ÷ŅġƌŶĉāŘŚƆǂȳ
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ Ɗõ ƯƣŚ ƆƳ ŊľƭŚ Ʊôƨĉȷ ĉŶĉÍƙ ƆƷĉ
ŚŊùǇ ƱúƘ ňñęǄŚ ǆƧŶŶ ĜŊ ƥųŶ ŶȣõǄŚ ƄǤǹĆŘŚ
ñŶǻǂűŚȲ ȣıęŶ Ŵǆ ĉǎ÷ǆ
ćôŚƋǎǂ"
ƶŶňôŶ
ƆŶŕïôƨĉȲ
ƄŊ
ĉŚǦňĚĉ
ǦŶ
ŊęǦƄŚŶ
ŊĺƯ
ƄćƙĖŚȷŊęǦȓƆĉŅęȳŴǆ
ƭƢŚ ĬĄę ƕõ ǦƵ ŕĄğğö ĄȓŴƯŚŶƶǻĬąƆǇĉȳ
Ɔǂȳ ƯƣŘŚ ƄŊ Ňƶűġ Əű ƄŊ
ƄŊ ƲęǄƇĉ ŶƱôƣ
ġȬęŚȲƄŊȬúŗƌǆƗŶġùŗ 
ĜňŚ
ȣıĖ
ġėā Ǝ÷Ņĝ ƱƛƆù
ƊŴŚ Ɔśĉ ƧȑƃŘƧǄŶ Ŵǆ
ƭƢŚ ĬĄę ŊǦņƆ ŊĉǻįĊĉ ŊľƭŚƶƧŶŲȷĜŊƥųŶŅǆŷĉ
ƆǇĉƭƢŚƶǧŴȎȟȳƆŗȣùùǆ ƄǆƯƢŖŶƆǇĉȳŶĜėāŕżŘśĉ
ǡöƂ űƳ ǶňǄŚ ŊŕȞǻĚƂȲ ǆơŲŶĄħęƛśĉȣľĖġėāŶ
ŊĹöõȲƶĔƛŋƎƖƧŶƉúƆśĉ ŚǦïŚŶƉĉƶñùƨĉƶǡŊĕȳ
ƶŕĔȟ ƖƄ ƄŊ ǢƯƷ ñǆƢŚ

ŊŕǦňęŶ
ƄŊűŚŶ
ƆŴƄćƯŅùƨŶƆŴïűȓƨŶǆĄȏȳ
ƄŊűŚ ƶƜŲȷ ƆŴĜęý ƄŊűŚ
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ ŶĉƟŲ ƆƷĉ ŊĉƟŶŶƙùƇŚǎęƘŚƶȞǻĕ
ŚŊùǇĉƱúƘȲƄŊŶǦǋƱƪƧŖ ćôŚÍǂȳƎȣŕŚƄŊƱôƨňƯúĉ
ƶĜęýŶ ĊǍ÷Śȳ Ŋȣ÷ǆ ƄŊ
ňñęǄŚƭƢŚƆŶĄŶƆǇĉ"
ĄǙĄęŘ ĜėāŕżŘŚ ƎĿȓĕ
ƄćƙĖŚȷ ŊęǦȓ ŶƗúĉ ƭľĆġôƱǆŊúĉƆƳƆŴĜėāƌ
ƎŶǎñġĢĉ ƆƓ ƆŶŕƱǆƉƄùŴ ŶƙùƇŚ ĉġėā ĄĜĔŘƤ
ǡô ƌŊśĉ ƄŊ ƥųŶŕžűŚ ňñęǄśĉƆǂȳ
HQWUHSUHQHXUVKLS 
ŶƭƢŚ
ŵŚ ƨęƎ ƶĉǎŴŘŚ 
ƶŅľƫ ĜŊ ƥųŶ ƶƧŶŶƨĉ 
Ŵǆ ĉĉġėŚ ňñęǄŚȷ ƄŊ
ňñęǄŚǡôƎŊôƌȳ
ƶƖǎƨ ƄǤǹĆ ŶƶĔƛŊƨĉ

Ĭȑö ƶĄïĕȷ ƯƣŘŚ ĜňŚŶƶŕȞ÷ôǁƄŅęƎśƎǻĬą
ĜŊ ƥųŶ ƢŚĕ ƎĄïĕȲ ƎȞùǷ ĉȣŘŶȳ
ǎùƥŚƆǇĉȳŊȣ÷ǆŴǆŶǦǋȲ
Ŵǆ ĉęǎǌƆ ŊľƭŚȲ
řƎŷôǛŶ ňñęǄŚ ǉĮ ĜŊŶ 
ÿǉǙćĖġėāĉġĜėāŕżŘŚȲ
ĬȑùŶ ǡġǤġŶ ƶƝű ȣùǶŚ
Ǝñùƨĉ ǆȓƯĕȳ ƆƳ ćôŚ ƭćƤùȲƄƧȞęŗ HQWUHSUHQHXUV 
ǦǎŶ ƄŊ ŉŚ Śĉñęŗ ƄŚǇĉ ňŶƎŘŚŶ ƌùƆŶ ƆŴŕėƖņ
ƱǆƏűŊŶňŊȲƌŊŕĄƕĚƌùƇŚ ŊƴƯňŶǦǏĉŕĄǄǃǼĉƉƆĉŲ
ŊƶĹĜĉƨ ȣùǶŚȲ ĜĆŴėŚŶ ƶƛƆõŶ ÿğňŚ ŶǦǏĉ ǆƗŶ
ƌùƇŚ
ƆƥŴƧǄŶ
ƱĄŶ ȣęǄśĉ ƁƆĆŷĉ Ŵǆ ĉħǻ
ƱĉȓƇĉ řƎŷúǛ Ŋĉǻįĉ ùƫùŊľƭŚƱôƨĉÕƢƱŕ
Ɗõ ĄŶǡǎŘŚ Ŷĉĉȣ÷ǻŶ
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ ȓņľ ƆĉŅƄęȳ
Ŷĉĉ÷ƛŶ ƶĔňĔņ ƆǇĉȳ ùƯö
ŶǡöƇĉ ƄŊ ƋǉŚ ñǆƢŕǆ
Ɗõ ǦŴ ƌŊ ǥǤŘśĉ ƶĄïĕ
ƉǻęǇĉĉƟűǆƆŕƄćĄŶƆǁȳ
ƆǇĉȳ ƯƧŘŚ ĜŊ ƥųŶ ȞöǶ
ƌùƆǦǎŶƎȞùǼƶǦŅƄųƖ"
Ɗõ ƱǆĉƟŷĉ ŊĉƆćŶ ƄŊ
ĉĉƆėę ÿğňŚŶ ȣùǶŘŚŶ ƄćƙĖŚȷƎŚƯƢŚƆŶŕǉöƙȲ
ǁŕƊĕȳ
ȣõǆ ŶƶƜű ĄŶűŚƌ ƢǆƧŶ

ƧñŊśƙ ȣôȳ ĜĖāƌõ ĄŘŶ
ƉƯƧŕƌȑƧƬŚƧĩǻƙƄǌĉȓȳ
ƭƢŚƄŊƳŴŚƌƆŕȞùǁŊľƭŚÍǂ
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ ȓņľ Ǝÿśĉ
ƶñűȓȳ ƆƳ ŴŚƌ ȣõǆ ŊľƭŚ
ƶǦŊƄų āŚśŘŚ űǣęƎų
ŴǆŚƌùƌȣõǆĉŶȀŊľƭŚŶ
ĄŊƴāśĉ ƎęǎƇĉ Ǝƃô
ŕƢǌǌęűŚŶ ƎƜűùƌ Ɔǂȳ ƌùƆ
ƄôƗȳŊƴƯňÍŘňñęǄŚƶŅùƎǄ
ƎŚęǎƇŶƎŚƎŕúŶƱôƌĄęÿȲ
ǦŶƶǄǌĄŊęîĄǎôǁų"

ŶȣõǄŚ
ƄǤǹĆŘŚ ȣľĖ ǆġƯę ƶŊù ƄŅïñ÷ Ɔǂȳ
ƄćƙĖŚȷ ıŲƯ ƶƝű ňñęǆ Ŋùƫù ǋĞȫöŶ Ŵǆ ĉǻįĉ ŶƆŕȣıĚĉġėāƢǆŶƆŚĜęĂ
Ʊôƙ ĉȣįę ŴŊ ƭƢŚ ƱŊȓā
ƆŶŕïùǂƌ ƄŊ ƭƢŚ ƎŚŅȓā

ÿǉġŚŶȓņļŚŶƯǎ÷Ś
Ŋȣõǆ ñŶǻǂűŚŶ ŊȣıęŶ
Ŷĉĉƶćƶ ƶȓƯĕȷ Ŷűȣġ ƢƉȣ
ƎġŕŘŚŶȣõǆƄǤǹĉŶŊƉĄǆ
ŶĔŊÿ ƎùƧǷ ƉĉƶƛƆõ
ŊŚƗĔŚƶƉŘŕõȳ

ĉġǸęƆǂÍĊŕƖŕúȳĄŝġƄŊ ƶǦňƆ"
ĄŶǧƆŚȞŚƨĉġėāŶƎŚĜęĂ
ġôƱôƌ ŕǡǋǎƌ ƆŚĜęĂŶ ƄćƙĖŚȷ Ŋȣȏĉ ƄǆƏűŶȳ
Ʊú Ŵǆ ƧȑƃŚ ȣùùǆ ćŶĉ ǎùǊùƶĜĔŖŶƌƯŅŚƶĄƛĜņŶ
Ňƶűġ ŕùƆƜ Ƅôƨȳ ŕùƆƜƂ
ƄǆġāśŶƆǂȳ
ǦƶǄƤǡŶƱŊƱǆƏűűƤāƶǶĄŕ
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ Ŷĝ ÿıƘ Ŋõȓ ƄǡùǦúŚ ĉïŊ Ɔǂȳ ƆƳ
ƆŶǋƙ ƊùǦƵ ǦŶ ƆŚȞŚƨ ǎćǂŴŊǡŶƱŊŕôƤǷƄƛğŇ
ġėāƎŚĜęāƄǆŚƛƆùŶƃƙȳ ƶƖƧŶȳƄŊűŚƎñŅƌȲŇùǡǆŚġ
ćôŕǆ Ɔŗ Ưǎ÷Ś ŊƆŚȞ÷ôǁ ŚȞùǼǏ"
ĉƛŶǄŚ ƎŚĔƛŋ ƄǆŚƛƆùŶ
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ ƆƢ ƆƳ ƌŊ
ƃƙȳġôƶġ
ŇùǇűėŚƭôĉŶƆŶǎǂ"
ƄćƙĖŚȷ űƳƄĊ ƎŚƱ÷
ƄǆŚƛƆùŶƃƙȳƉĉŗƶŅùƌǇ ƄćƙĖŚȲ ȓņľ ƆĉŅƄę ƆƳ
ƆŕȞŚƨ Ŷĉġėā ƄǤǹĆ ĜŊÍƳ ƄŊ ĄǙĄęŘ ïŊŘĉ
ƆŶŕġƃŶƌ űŗ ƆŚĜęĂ Ʊôƙ ŶĉƟŶƱǆƏűÏƶƜűŚƏĉȨƧŕę
ƄŊűȣġ ƢƉȣ ǍġƎ ƎŚñõÐ
ƎŕȣıĚȑƯęŘŚŕƌǆǎȳ
ŊƶŊùėƆǆƆǂŕŅǣĝȳėƃƂ
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ ŊƖĄǆ ǦŶ ŊƶƭŅǁõ ĤśƂ ǎć ŊƶƢľƭõ
ĄŶȓę ÿǉ ƌŊ ƢŚĕ ŕǶĬġŗ
ǆƉƄù"
ĜŊ ƥųŶ ƭôĉŴ ŶĉƟŶ ŅĻƫȳ
ƄćƙĖŚȷ ŶƆŚĜęĂ Ʊôƙ ġôƳ Ŷġƙ ƧŶ ŚƗĔŚƌ ŶűƤā
ġėā ƎŕȣıĚ ȞŚŶȳ ƶŕȞ÷ôǂ ƶǶĄŕ ƑǆŲ ŅƳ ĄŶȞġ ƶƆô
ƄƆĄŶŗ  ĉƛŶǄŘŚ ŕǶĹĉȳ ĤśƎñùƢƌǆǦňƆȳ
Ƨĩǻƙ ĄŘŶ ƎŕƄĉŶ ƄŊ
ġėāƌƶŕȞùǁŕùƆƜŶėƆǆŶ ǉ÷ǆĉƛĖȷŊÿĮǭƯƷŇƶűġ
ȣǶęȳ ŊĄǶŶ Ɔŗ ƄƆĄŶŗ Ĭöù ƄǆƑűŶȳ ƎŚÿùȤ Ʊúƌ
ĉƛŶǄŘŚ ƶƢĜƛƌȲ ȣľĖ ŊǎòŘŚ Ƅôƨȳ ġô ÿŅĘŘƘ
ġėāƌƧŶŊƂĄǶŶǆƧġƛȳ ǦŶŊƲāƄĄġǦŶȳ
ġôƳ ƯƣŚ Ņƭù ƥųŶ ŶĉƟŶ
ƆŕȣıĚ Ŷĉġėā ŕǤǉù Ƣǆ ƄćƙĖŚȷ ǭƯƷ ƥųŶ ŶĄȑƃ
ƉƄ ƆŚĜęĂ Ʊôƙ Ŷĉȣįę ƯǌǤ ǆƭĉę ƄǆƭĉęȲ ÿğŊ
ŶǦǎƙ ƯǌǤ ǆïùƨ Ƅǆïùƨ
ȑƯęŘŚƄƌǆǎȳ
ĉõƆ ŊĉõƆ ęǦȎż ƉǆƏŶƌ
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ ȣõǆ Ŋľƭŕǆ Ŵǆ ĉƛğę ÿǉǤ ƉĉƱú ƄŊ
ƄôùǁƄŊƂƎġĔŚŶƄŊƱȣıĚ ǦĉŚ ƄƆŗƌ ƶǞĄę ƆĉŅę
ĄġĄę ġėā ƎñõŶ ƎŚűǦęų ĉŞƆĄȑƢŗĈǌƄǆƏűŶȳƄŊ
ȎųāƋȳ ƆƳ ŊĹǻŘ ƄŊ ŶǦǋ ǦƵ ĄƛĜŊ ƱüŊŶ ƆűÿŶğŊ
ƉƄ ŕġȡ Ʊĭęȓ ƶĄġù ǡȑŚ
ŊƖĄǆǁƪƧŕų"
Ʊôƨ ƭƧǋ Ɔǂȳ ȣęǄŚƌŶ
ƄćƙĖŚȷ ȓņľȲ ƆĉŅƄę ƄǡùǦúŚƌŶ ƎȣŕƢùƌ ÿŶğŊ
ȣõǆ ƭľĉƙ Ƅôöƙ  ƄŊ ƉƄ űǡėŚ ƌŊ ĭȓȓęƌ Ƣȑƃ
ŕȣıĚ ġėā ïöƙ űƳ ƎùŗƂ ƎƜŲ ġôƶƛƆõ űƷĉ ĄĜŴƛ÷Ś
ƄǹĆęƌ ŴŊ ùƫù Ŵǆ ĭǶň ŊĿėȓűŚŶĉġǤęƱƛƆùȓŶƭŚ
ƄŘƤ Ɖĉȑùƌ ƶƛƆù Ňƶűġ ĉƧŴŶ Ǧǋ ƎƜűƌ Ɔǂȳ ƄŊ
ĬǆĚȳ ƄŅǁŴǆ ȓ÷Ś ŕƥȞę ĄƢǌƄŘ ƆĉŅƆę ĉġǢŶȲ ĉġ
ŊƱǁǡǎġ ŕǡùǡùŚƙ ȣôǼĉȳ ǎāĔňǆŘƙŶ ƊűŘŚƌŶ Ŋƶğű
ǎøŘŚ ƭćƤùƌ ŊŚƛƛù Ąǡǋ ĄȓŴƯŚŘŚ ŊĉǦňę
ƉŕĔǤǦȓǆǦňƆȳĉƛŶǄŖŴŚƌ Ǝƃ÷ŘŚ ŊĉƧƌġŶ ƄŊűŚ
ĄƛĜŊŶƯǦŅŚƭćƤùƌŕƖŗõ ƯƣŘŚ ĉġ ƊűŘŚƌ ŊƶƴĄǎ
ƶġƯŊƆǂȳ
ĄùƎƫ ŊĉùȡŶ ƎŚƯƢŚ
ŚƛƆùƃƙȳĜĜŴǂƆĉűǁùƌ
ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ ƉĊƂ ƎŅïù
ƶĜćƯƊ ǆĄġôųȳƄļùŋƙ ǦŶ ǉ÷ǆ ĉƛĖȷ ƄĈŶ ƄűƧŶ
ƄŊ ĄƛĜŊ ƎŚǡŊĚ Ǐ ƄǆƏűŶ ƄƶǅƄĄġǦűƋȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

10 ለካቲት 2019 - ገጽ 7

መበል 28 ዓመት ቁ.140

ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኣብ ፈንቅል
ምስ ጽንብል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ሓቢሩ ዝካየድ ዓመታዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን
ምብራቕ ኣፍሪቃ 2019 ብዓርቢ 8 ለካቲት 2019 ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ብድምቀት
ተኻዪዱ።
እቲ ብጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድስዒድ ብወግዒ ዝተኸፍተ ውድድር ፍርቂ
ማራቶን ሓያለ ኣፍቀርቲ ኣትለቲክስን ነጋድያንን በዓል ፈንቅል ተኸታቲሎሞ ኔሮም።
ኣብቲ ብክልቲኡ ጾታታት ሓያል ተወዳዳርነት ዝተንጸባረቐሉ ውድድር ካብ ደቂ ተባዕትዯ

ተስፋልደት መብራህቱ

ሲቲ vs ቸልሲ

ሎሚ ካብ ዝካየዱ ክልተ ግጥማት ፕሪመር ሊግ ኢንግሊዝ ዝለዓለ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ዘሎ ኣብ
ልዕሊ ሊቨርፑል ጸቅጢ ፈጢራ ዘላ ማንችስተር ሲቲ ኣብ ሜዳኣ ኢትሓድ ስታድየም ንቸልሲ
የአንጊዳ ተካይዶ ጸወታ’ዩ። ሲቲ ኣብዚ ጸወታ ነቶም ብረቡዕ ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ዓወት ኣብ
ዝመዝገበትሉ ከም ተቀየርቲ ዝስመየቶም ኬቪን ዲ ብሩያንን ራሒም ስተርሊንን ምስ ቀዳሞት 11
ተጻወትቲ ናብ ሜዳ ከተውርዶም ትጽቢት ኣሎ። በንጃሚን መንዲ፡ ቪንሰንት ኮምፓኒን ሓላዊ
ልዳት ክላውድዮ ብራቮን እንደገና ኣብዚ ግጥም ዘይህልዉ ተጻወትቲ ናይታ ጋንታ’ዮም። ዝሓለፈ

ሰሙን ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ሁድልስፊልድ ኣብ ዘመዝገበቶ ገፊሕ ዓወት ብሰንኪ ኣብ
ብርኩ ዘጋጠሚ መጉዳእቲ ዘይተሰለፈ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ’ታ ጋንታ ኣንቶኒዮ
ሩዲገር ኣብዚ ግጥም ከም ዝህሉ ተፈሊጡ’ሎ። ካሉም ሁድሶን ኦዲ ብሰዓል ጋሪ ካሂል
ከኣ ብናይ ሕቆ ማህረምቲ ናብ ሕክምና ክመላለሱ’ኳ እንተተራእዩ ኣብዚ ውድድር
ክህልዉን ዘይ ክህልዉን ግን ኣይተነጸረን ዘሎ። እዘን ክልተ ጋንታታት ድሕሪ ክልተ
ሰሙን’ውን ኣብ ግጥም ፍጻመ ካራቧ ካፕ ክራኸባ ሙዃነን ዝፍለጥ’ዩ። ኣብ ልዕሊ
ሊቨርፑል ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝግለጸሉ ኣሰልጥእኒ ሲቲ ፐፐ ጋርድዮላ ነዚ ጸወታ
“ ናይ ፍጻመ” ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ማውሪዚዮ ሳሪ ብወገኑ “ ሲቲ
እታ ዝበለጸት ጋንታ’ያ። ጋርድዮላ ኣብ ኢንግሊዝ ሰለስተ ዓመት ጌሩ’ሎ። ክሎፕ ከኣ
ኣርባዕተ። ኣነ ክሰርሕ ከም ዘለኒ’ዩ ዝርደኣኒ” ክብል ምዝራቡ ገና ብኣጉኡ ነዚ ጸወታ
ኢዱ ዝሃበሉ ይመስል ኣሎ። እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብዚ ወቅቲ ንሳልሳይ ግዝኤን’የን
ዝራኸባ ዘለዋ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ግጥም ኮሚኒቲ ሺልድ ሲቲ
ክልተ ብባዶ ከም ዝተዓወተት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኸኣ ኣብ ግጥም
ፕሪመር ሊግ ቸልሲ ክልተ ብባዶ ተዓዊታ ኔራ። ሲቲ ኣብ ታሪኻ ኣብ ግጥማት ፕሪመር
ሊግ 25 ግዜ ብቸልሲ ተሳዒራ’ላ። እዚ ኣሃዝ’ዚ ዘብረሆ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ንሲቲ
ኣብ ግጥማት ፕሪመር ሊግ ዝበዝሐ ግዜ ዝደፈረታ ጋንታ ቸልሲ ሙዃኑ’ዩ። ሲቲ ኣብ
ሜዳኣ ኢተሓድ ስታድየም እታ ዝበለጸ ውጽኢት ዘመዝገበት ጋንታ’ያ። ፐፐ ጋርድዮላ
ኣብ ሜዳኡ ካብ ዘካየዶም 13 ጸወታታት 12 ግዜ ክዕወት ምኽኣሉ ሕልፊ ዝኾነ ካልእ
ኣሰልጣኒ ኣብ ሜዳኡ ብሉጽ ውጽኢት ዘለዎ ኣሰልጣኒ ከስምዮ ክኢሉ’ሎ። እዛ ጋንታ
ኣብ ሜዳኣ ጥራይ 27 ሽቶታት ኣመዝጊባ’ላ። ኣብ መስመር መጥቃዕታ ብዘጋጠማ
ሃጓፍ ንጎንዛሎ ሁጉየን ካብ ኢጣልያ ዘምጸአት ቸልሲ ኣብዚ ግጥም’ውን እንተኾነ ካብዚ
ኣጥቃዓይ ብዙሕ ክትጽበ’ያ። ሁጉየን ኣብ ኢጣልያ ምስ ሳሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ 38
ጸወታታት 37 ሽቶታት ከም ዘመዝግበ ኣይርሳዕን። እሞ’ኸ ደኣ ሎሚ?

ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ ክለብ ፍላሚንጎ 10 ሰባት ቀቲሉ!
ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ክለባት ብራዚል
ዝኾነት ፍላሚንጎ፡ ኣብ መደቀሲ ህጻናት
ተጻወትታ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ሽዱሽተ
ተጻወትቲን ኣርባዕተ ኣለይቶም ከም ዝሞቱ
ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ገሊጸን። ብዘይካ’ዚ
ሰልሰተ ካልኦት ህጻናት ተጻወትቲ ብጽኑዕ
ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ምውታት
ከይውስኽ ስግኣት ኣሎ። እዞም ህጻናት
እዚ ባርዕ ሓዊ ከጋጥም ከሎ ደቂሶም
ብምንባሮም ነቲ ማህሰይቲ ከምዘጋደዶ ኢዩ
ዝግለጽ ዘሎ። ጠንቂ’ቲ ሓደጋ ክሳብ ሕጂ
ኣይነጸረን ዘሎ።
ሓሙሽተ ግዜ ሻምፕዮን ሰረ-ኣ ብራዚል
ክትከውን ዝኸኣለት ክለብ ፍላሚንጎ፡ ኣብዚ
ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር 2ይ ደረጃ
ሒዛ’ያ ትምርሽ ዘላ፡፡ ክለብ ፍላሚንጎ
ብዙሓት ሓበን ብራዚል ዝኾኑ ተጻወትቲ
ኣብ ምፍራይ ብዝለዓለ ካብ ዝዋስኣ ክለባት’ታ
ሃገር ኢያ።ንጉስ ኩዕሶ እግሪ እናተባህለ
ዝጽዋዕ ብራዚላዊ ፔለ ብመንገዲ ማሕበራዊ
መራኸቢ ትዊተር ኣብ ዝዝርገሖ ሓበሬታ
“ተካእቲ ህጻናት ሕልሞም ኣብ ዘስምሩሉ

ቦታ ከምዚ ምግጣሙ፡ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ
እግሪ ሃገርና ካብ ዝኸፍኡ ስማዓት ኢዩ “
ብምባል ሓዘኑ ገሊጹ። ብሙሉኦም እዞም
በዚ ሓደጋ ባርዕ ዝሞቱ ህጻናት ዕድሚኦም
ካብ 14 ክሳብ 16 ዝበጽሕ ብምንባሩ ነቲ
ፍጻመ ዝያዳ መሪር ክገብሮ ክኢሉ’ሎ።
ፕረሲደት ክለብ ፍላሚንጎ ራዶልፍ
ላንዲም ድሕሪ’ቲ ፍጻመ ብጋዜጠኛታት
ኣብ ዝሃቦ መግለጺ “ ኣብ 123 ዓመት
ታሪኽ’ዛ ጋንታ እቲ ዝኸበደ ፍጻመ “
ክብል ተዛሪቡ። ብርክት ዝበሉ ኣብዛ
ጋንታ ዝዓበዩ ተጻወትቲ ብዝተፈላለየ
መንገዲ ሕእዘኖም ይገልጹ ኣለዉ።
ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዓባይ ስጳኛዊት
ክለብ ዝተሰጋገረ ቪንሲዮስ ጁኒየር “
ዘሕዝን ፍጻመ፡ ንኹሎም ግዳያት ብጸሎት
ነሰንዮም፡ ጽንዓት ድማ ይሃበና “ ክብል
ሕእዘኑ ገሊጹ። ንኸም በዓል ዚኮ ጁኒየርን
ሊዮናርዶን ኣብዚ መሰልጠኒ ማእከል
ዘዕበየት ክለብ ፍላሚንጎ ኣብ ብራዚል
ዝለዓሉ ደገፍቲ ዘለዉዋ ክለብ’ያ። ፈደረሽን
ኩዕሶ እግሪ ብራዚል በዚ ዘጋጠመ ሓደጋ

ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ክካየዱ ተወጢኖም
ዝነበሩ ክልተ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታታት
ቅድድም ብሽክለታ
ከም ዝቛረጹ ጌሩ’ሎ። ክለብ ፍላሚንጎ
ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣብ
ናብዚ ግጥም ጕዋናባራ እናተባህለ ዝጽዋዕ
መንጎ 24 ኣብያተ ተምህርቲ ካልኣይ
ውድድር ናብ ፍርቂ ፍጻመ ካብ ዝሓለፋ
ደረጃ ዝሰረዖ ውድድር ብሽክለታ
ጋንታታት ሓንቲ’ያ ኔራ።
ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ኣብ

መሲ ብእቶቱ’ውን መወዳድርቲ ስኢኑ!
ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ባርሴሎና
ልዮነል ሜሲ ወርሓዊ እቶቱ 7.3 ሚልዮን
ፓውንድ ከም ዝበጽሕ ጋዜጣ ፈረንሳ ሊ
ኢኩፕ ኣፍሊጣ። መሲ ነቲ ኣሰሩ ዝስዕብ
ዘሎ ኣጥቃዕእይ ጁቬ ክርስትያኖ ሮናልዶ
ብዕጽፊ ክበልጾ ምኽኣሉ ንብዙሕእት
ዘገረመ ፍጻመ ኮይኑ ቀሪቡ’ሎ። እዚ
ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ እቶት መሲ
ንግብሪ መንግስቲ ስጳኛ ኣብ ግምት
ዘእተወ ኣይኮነን። ኣብ ስጳኛ ተጻወትቲ
ካብ እቶቶም 46% ግብሪ ከም ዝኸፍሉ
ይፍለጥ። ብመሰረት ፈረንሳዊት ጋዜጣ
ለ’ኢኲፐ ዝገበረቶ መጽናዕቲ ካብቶም
ዓሰርተ ዝለዓለ እቶት ዝረኽቡ ተጻወትቲ
ኩዕሶ እግሪ ዓለም እቶም ሓሙሽተ ኣብ
መድረኽ ላሊጋ ስጳኛ ዝርከቡ ኢዮም።
ክልተ ኣብ ፕሪመር ሊግ ክልተ ኣብ ሊግ

ኣ ፈረንሳ ክኾኑ ከለዉ ሮናልዶ በይኑ
ኸኣ ካብ ሰሪ ኣ ኢጣልያ ይርከቦም።
ብመሰረት’ዛ ፈረንሳዊት ጋዜጣ፣
ብእቶቶም ቀዳሞት 10 ተጻወትቲ
ኩዕሶ እግሪ ዓለም እዞም ዝስዕቡ’ዮም።
1. ሊዮነል መሲ – £7.3million
2. ክርስትያኖ ሮናልዶ –
£4.1million
3.
ኣንቶኒ
ግሪዝማን
–
£2.9million
4. ነይማር – £2.7million
5. ልዊዝ ስዋረዝ – £2.5million
6. ጋረዝ በይል– £2.2million
7. ፊሊፕ ኮቲኒዮ – £2million
8. ኣሌክሰስ ሳንቸስ – £2million
9. ከይሊያን ምፓበ – £1.5million
10. መሱት ኦዚል – £1.4million

መደብ ጸወታ
ሎሚ

ከባቢ መቓብር ሓርበኛታት ብዝተሰርዐ
ውድድር ክቕጽል እዩ።
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ፓራዲዞ - ኣኽርያ
ኣዱሊስ - ገዛባንዳ
ደንደን - ሰገን ኮንስትራክሽን
ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ቶተንሃም - ሌስተር ሲቲ 4፡30
ማን ሲቲ - ቸልሲ 7፡00
ላ’ሊጋ
ሌጋንስ - ሪያል ቤትስ 2፡00
ቫለንስያ - ሪያል ሶሴዳድ 6፡15
ሰቪያ - ኤባር 8፡30
ኣትለ. ቢልባኦ - ባርሴሎና 10፡45
ሰረ’ኣ
ቶሪኖ - ኡዲነዝ 5፡00
ሳሱሎ - ጁቬንቱስ 8፡00
ሚላን - ካግሊያሪ 10፡30

ኣትለታት ዮናስ ያቆብ፡ መሓሪ ጸጋይን ዓወት ሃብተን
ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣትለት ናዝሬት ወልዱ፡ ዶልሺ
ተስፉን ሓሬና ታደሰን ዕዉታት ብምዃን ውድድረን
ዛዚመን። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ካልኣይ
ደረጃ ዝሓዘት ኣትለት ዶልሺ ተስፉ ዝሓለፈ ዓመት
ነዚ ውድድር ተዓዊታትሉ ከም ዝነበረት ኣይርሳዕን።
ኣብዚ ውድድር ዕዉትቲ ዝኾነት ሙኩርቲ ኣትለት
ናዝሬት ወልዱ ዝሓለፈት ዓመት ብዓለምለኻዊ ማሕበር
ኣትለቲክስ ዓለም ናይ ወርቂ መለክዒ ኣብ ዘለዎ ዱባይ
ማራቶን ሃገራዊ ክብረውቀሰን ማራቶን ከም ዝሓዘት’ውን
ዝፍለጥ’ዩ።
ብዘይካ’ዚ ኣብቲ ዕለት፡ መዓልቲ ስፖርት ሰራዊት
ዓለም ንምዝካር ብመኮነንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ
ምክልኻን ዝተወደበ ሓባራዊ ጉያ ሰራዊት ተኻዪዱ ኔሩ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ ዓመታዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን
ምብራቕ ኣፍሪቃ ዕዉታት ኣትለታትን ጋንታታትን
ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ
ኣልኣሚን መሓመድስዒድ፡ ኣማሓዳሪ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ብ/
ጀነራል ተኽለ ልብሱ፡ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ
ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ካልኦት ሓለፍትን ተቐቢሎም።
ወ/ኣ/ዜ/ሰ/ቀ/ባ

ግራስ ሩት
ህጻናት
ተመሪቖም
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ 80 ጋንታታት ተጠኒፎም
ንዓመት መመላእታ ክስልጥኑ ዝጸንሑ 960 ተካእቲ
ህጻናት ብ6 ለካቲት ኣብ ስታድዩም ከረን ብወግዒ
መዛዘሚ ስነ ስርዓት ከም ዝተገብረሎም ተፈሊጡ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ዋና ጀነራል ክፍሊ ባህልን
ስፖርትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ስራጅ ሓጂ፡ ኣመሓዳሪ
ከተማ ከረን ኣቶ ዘርእዝጊ ዳዊት፡ፕረሲደንቲ ፈደርሽን
ክዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣስማዒል መሓመድ ስዓድ
ዝርከብዎም ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣፍቀርቲ ስፖርንት
ነበርቲ ከተማ ከረንን ተረኺቦም ነይሮም።
ሓላፊ ኮምሽን ስፖርት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኢብራሂም
ሓሰን፡ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ ቀንዲ ዕላማ
ስልጠና ግራስ ሩት ስፖርታዊ ዝንባለን ተውህቦን ህጻናት
ብምልላይ ፡ስነ ፍልጠታዊ ስልጠናን ትምህርቲን ኣሰኒኻ
ንዞባን ሃገርን ዘስምዩ ብቁዓት ተካእቲ ስፖርተኛታት
ምፍራይ ምዃኑ ገሊጹ።
ኣስዒቡ እዚ መደብ ኣብ ከተማ ከረን ከይተሓጽረ
ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዓንሰባ ተኣታትዩ ክስርሓሉ
መደብ ተታሒዙ ምህላዉ ኣነጺሩ።
ካብ ቅድሚ 20 ዓመት ጀሚሩ መደብ ስፖርት
ህጻናት ብዝብል ስያመ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ከም
ዝተኣታተወ ዝገለጸ ዳይረክተር ቴክኒክ ግራስ ሩት
ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓብዱልዓዚዝ እድሪስ ብግዲኡ፡ በዚ
መሳልል ሓሊፎም ናብ ሃገራዊት ጋንታ ዝተጸንበሩን
ክሳብ ፕሮፍሽናላት ተጻወቲ ንምዃን ዝበቅዑ
ከምዘለዉን ድሕሪ ምግላጽ፡ ሕጂ ብሓድሽ ውዳበን
ብዝማዕበለን ኣገባብ ዝካየድ ዘሎ ስልጠና ግራስ
ሩት ኣብ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ዘለዎም ህጻናት የፍሪ
ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣቶ ዓብደልዓዚዝ ኣስዒቡ ወለዲ ዝምባለ ደቆም
ኣለልዮም ጎኒ ጎኒ ትምህርቶም ኣብ ስፖርታዊ
ንጥፈታት ክስጉሙ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ብምንኣድ፡
ካልኦት ወለዲ ውን ኣሰሮም ክስዕቡ ኣዘኻኪሩ።
ስፖርት ብምትሕብባር ኮምን መንግስትን ብዝያዳ
ከምዝዓቢ ድሕሪ ምግላጽ፡ ኩሎም ዝምልከቶም ኣብ
ዕቤት ስፖርት ብሓፈሻ ኣብ ምዕባለ ግራስ ሩት ድማ
ብፍላይ እጃሞም ከልዕሉ ተላብዩ።
እቶም ኣብ ካብ ክሊ ዕድመ 9 ክሳብ 16 ዕድመ
ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝሰልጠኑ ህጻናት ተማሃሮ ኣብ
መወዳእታ መተባብዒ ሽልማት ተዓዲሎም።
ኣብ መወዳእታ ካብ ዞባ ማእከል ዝመጸት ጋንታ
ግራስ ሩት መረብ ሰቲት ምስ ናይ ዞባ ዓንሰባ መዛንኣ
ናይ ምሕዝነት ግጥም ብምክያድ ነቲ ኣጋጣሚ
ድምቀት ወሲኻትሉ። ክለብ መረብ ሰቲት ኪኖ’ቲ
ኣብ ምዕባለ ኣትለቲክስ ሃገርና ትጻወቶ ዘላ መሪሕ
ተራ ናይ ምሕንባስ ስፖርተኛታት ብምጥርናፍ’ውን
ትነጥፍ ከም ዘላ ይፍለጥ። እንሆ ሕጂ ድማ እዛ ብኣቶ
ተወልደብርሃን ተስፋጋብር እትውነን ክለብ መረብ
ሰቲት ጋራስ ሩት ጋንታ ብምሓዝ ሳልሳይ ንጥፈት
ወሲኻ ትርከብ።
ወ/ኣ/ዜ/ዞ/ዓንሰባ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.140

ት
ት
ሕ

መ
ለ ኣማረሽ ጸጋይ

ምስ ኣቶ ክፍሎም ሚካኤል

ቃ

ዳይረክተር ሮራ ዲጂታል ቤት-ንባብ (ላይብረሪ)
ኣቶ ክፍሎም ሚካኤል፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ-ኣስመራ
ብእንግሊዝ ቀዳማይ ዲግሪ፡ ቀጺሉ ብናይ ርሕቀት
ትምህርቲ ብስነ-ቁጠባ ማስትረይት ዝረኸበ እዩ።
ብድሕሪ’ዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብቴክኖሎጂ ሓበሬታ
ንክልተ ዓመት ድሕሪ ምምሃር፡ ብማስተርስ ተመሪቑ።
ክፍሎም፡ ኣባል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህ.ግ.ደ.ፍ.
ኮይኑ፡ ፕረዚደንት ማሕበር ቤተ-መጻሕፍትን ሓበሬታን
ኤርትራ እውን እዩ። ብዛዕባ እዚ ማሕበር - ሓበሬታን
መብርህን ክህበና ተወኪስናዮ ኣሎና።

ማሕበር ቤተ-መጻሕፍትን ሓበሬታን ብመንን
ንምንታይ ዕላማን እዩ ተመስሪቱ?
ኣብ 2000 ዓ.ም ብናይ ኣርካይቭስን ምስኡ
ዝተተሓሓዘ ዓውደ-ሞያን ግዱሳት ሞያውያን፡
ኣገዳስነት ማሕበር ምስ ተራእዮም እዮም ኣቚሞምዎ።
ዕላማኡ ድማ፡ ሓደ - ነቶም ሞያውያን ልክዕ ከምቶም
ካልኦት ሞያውያን ብሞያኦም ምጥርናፍ፡ ከም ካልኣይ
ድማ - ብሞያኻ ሞያዊ ኣበርክቶ ንምብርካት እዩ። በዚ
መሰረት፡ ብቐዳምነት ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ብኸመይ
ይዝርጋሕ - መንገድታት ምንዳይ እዩ ነይሩ። እታ
ቀንዲ ድማ እዚኣ እያ። ሓበሬታ ከተመሓላልፍ
ሞያዊ ሰብ የድልየካ። ሓበሬታ ንህዝቢ ድማ እቲ
መሰረታዊን ኣድላዪ ጉዳይ እዩ። እዞም ሞያውያን
ድማ፡ ብሕልና፡ ስነ-ምግባር፡ ሓቀኛን ርትዓውን
ቁም-ነገር ዘለዎ፡ ሂወትካ ክቕይር ዝኽእል ሓበሬታ
ክዝርግሑ ዝኽእሉ፡ እሞ ከኣ ናብቲ ዝረሓቐ፡ ማለት
ካብ ሓበሬታ ኣዝዩ ዝረሓቐ ህዝብና ከብጽሑ’ሞ፡
ህዝቢ ከመይ ገይሩ ናብራኡ ከመሓይሸሉ ናብ
ዝኽእል ደረጃ ንምብጻሕ እዩ እቲ ዕላማ።

2000 እዩ ቅዋም ማሕበር ወጺኡ። ኣብ 2007 ከኣ
ተኸሊሱ። ሕጂ ኣብ 2019 ድማ ዝዕረ ተዓርዩ ዝጎደለ
ተመሊኡ ተመሓዪሹ ቀሪቡ ኣሎ። ካልኣይ፡ ኣብ
ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢና። ብኣፍልጦን
ብመንገዲን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ እዩ ኩሉ
ምንቅስቓሳትናን ስራሕናን ዝካየድ። ምኽንያቱ፡ ምስ
መጽሓፍን ንባብን ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ፡ ብተሓታትነት
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢና እንሰርሕ። ዓሰርተ ሰለስተ
ኣባላት ኣለዉና። ፕረሲደንት፡ ጸሕፊ፡ ፋይናንስ፡
ኦዲተር ኣለዉና። እዚአን እተን ቀወምቲ እየን።
እቶም ዝተረፉ ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ እተን
ኣርባዕተ ጨናፍር ላይብረሪታት እየን። ንቐጻሊ ከኣ፡
ምስ’ዚ እንገብሮ ዘለና ምምሕያሻት እንታይ ከም
እንገብር ኣብ ጉዕዞ ክንርእዮ ኢና።

ኣየናይ ክፍሊ ሕብረተ-ሰብ እዩ ቀንዲ ተረባሒ
ናይ’ዚ ማሕበር ትብል?
ቀንዲ ተረባሒ እቲ ሞያዊ እዩ። እንታይ’ዩ እቲ
ረብሓ እንተ ደኣ ኢልና፡ ሓደ - ሞያኻ ኢኻ እተዕቢ።
ሃገራዊ ኣበርክቶ ትገብር፡ ምስ ካልኦት ተሻሪኽካ
ብሓባር ኮይንካ ኣብ እትሰርሖ ነገር ፍልጠት ትቐስም።

ኮምፕዩተርና ተኺልና ናይ ዋይፋይ (wifi) ኣክሰስ
(በሪ) ብምፍጣር፡ ሰብ እናተዛናግዐ ከንብብ ከም
ዝኽእል ገይርና። ብተወሳኺ፡ ነቲ ብመጽሓፍ ከንብብ
ዝደሊ ሸልፍ ገይርና መጻሕፍቲ ኣዳሊና ኣሎና።
ካልእ፡ ካብ እንዳ መሽጢት እውን ኣባላት ኣለዋና።
ዳርጋ ኩለን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘለዋ ናይ
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ እውን፡ ኣብዚ
ማሕበር እትዋትን ዝኣትዋ ዘለዋን እየን። ካባና ከኣ
ሓገዛት ናይ መጻሕፍቲ፡ ኮምፕዩተራት፡ ስልጠናታት፡
ናይ ዌብሳይት ደገፋት ክረኽባ እየን። ዝኾነ ብልሽት
ናይ ኮምፕዩተራት እውን ባዕልና ኢና ንከታተሎ።
ሓበሬታ ይህባና’ሞ ኣባላትና ልኢኽና ድማ ብናትና
ወጻኢታት ንጽግነለን። ሚኒስትሪታት እውን ናብዚ
ማሕበር ዝኣተዋ ኣለዋ። ዝበዝሓ ናይ ተሃድሶ ትካላት
እሱራት ዝመሃሩሉ ቤት-ትምህርቲ ስለ ዘለወን ኣብዚ
ማሕበር እቱዋት እየን። ስለ’ዚ ቁጽሪ ኣባላትና ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።

ምንጪ ኣታዊኹም ካበይ እዩ?
ኣታዊታትና፡ ሓደ ካብ መዝገብ ኣባልነት እዩ። ከም
ካልኣይ፡ ካብ’ቲ ነተን ትካላት እንገብሮ ኣገልግሎት

ንጥፈታቱ ብኸመይ እዩ ዘተግብሮ?
ንጥፈታቱ ብኣርባዕተ መንገድታት እዩ ዘተግብር።
ብኮሚኒቲ ላይብረሪ፡ ፓፕሊክ ላይብረሪ፡ ኣካዳሚክ
ላይብረሪ፡ ስፐሻል ላይብረሪ። ኮሚኒቲ ናይ ህዝቢ ወይ
ኮም ላይብረሪ፡ ፓፕሊክ ናይ መንግስቲ ላይብረሪ፡
ስፐሻል ናይ ሚኒስትሪታትን ትካላትን ላይብረሪ፡ እቲ
ኣካዳሚክ እንብሎ ድማ ካብተን ዝተሓታ ክሳብ
ዝለዓላ ትካላት ትምህርቲ - ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ዘለዋ እየን። ስለ’ዚ ንመላእ ኤርትራ በዘን
ላይብረሪታት (ኣብያተ-ንባብ) እንተ ደኣ ርኢናዮ፡
ምሉእ ሓበሬታ ብመገደን ከተመሓላልፍ ትኽእል
ኢኻ። ማሕበር እምበኣር ብመገዲ እዚአን ኣቢሉ
እዩ ዕማማቱ ዘተግብር። ናይ ሓበሬታ፡ መጻሕፍቲ፡
ኮምፕዩተራት፡ ስልጠናታት ምውዳብ ዕማማቱ ኮይኑ
በዘን ጨናፍር የሰላስል። እቲ እንህቦ ስልጠና ኣብ ቤትንባብ፡ ክፍሊ መዛግብ፡ ኣርካይቭስ ንዝሰርሑ፡ ሓጋዚ
ብዝኾነ መንገድን ብቐጥታ ናብ ስራሕ ዝኣትዉሉ
ኣገባባትን ንህቦም። እቲ ሞያታት እውን ኣብ ትሕቴና
እዩ ዝጥርነፍ።

ኣወዳድባ ማሕበር ከመይ ይመስል?
እዚ ማሕበር’ዚ፡ ቅዋም ኣለዎ እዩ - እቲ ኣብ ቅርጺ
ማሕበር ፈለማ ክመጽእ ዘለዎ ቅዋም ስለዝኾነ። ኣብ

ተረኛ ፋርማሲ

ቤት መሸጣ መድሃኒት ራህዋ
ፋርማሲ ሪሻም
ፋርማሲ ሚልንዩም
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ተሃንካ እተውጽኣሉ ስራሕ ስለዝኾነ፡ ብቐዳምነት እቲ
ብዓል ሞያ በዚ ዓውዲ ዝተማህረ ንሱ’ዩ ዝረብሕ።
ከም ካልኣይ ድማ፡ ኩሉ ህዝቢ ይረብሕ እዩ። ኣብ
ኩለን እዘን እንገብረን ዘለና ዲጂታል ላይብረሪ፡ ህዝቢ
ሓጐሱ ይገልጸልና ስለዘሎ ብርኡይ ተረባሒ ናይ
ዕዮታትና ኮይኑ ኣሎ።

እስከ. . . ብዛዕባ ኣባላትኩም?
ኣባላትና በዚ ሞያ ዝሰልጠኑ ወይ ኣፍልጦ ዘለዎም
እዮም። ካብዚ ሞያ’ዚ ወጻኢ ሞያ ዘለዎም እውን
ኣባላት ኣለዉና። እዚኦም እዚ ስራሕ ዝምስጦም
ብወለንታ ባዕሎም ዝኣተዉ እዮም። ካልእ ሕጂ
ዘተኣታተናዮ (ንሕና ሓደስቲ - ሽድሽተ ወርሒ
ዝገበርና ኢና)፡ ትካላት ስለምንታይ ብጥርኑፍ
ዘይኣትዋ? ኢልና ናብዚ ማሕበር ዘእተናየን ትካላት
ኣለዋና። እዚአን እውን ከም ኣባላት ምዝጉባት እየን።
ንኣብነት፡ ንያላ ሆቴል ኣብዚ ማሕበር እቱው’ዩ።
ብኸመይ ኣትዩ ክትብሊ ትኽእሊ ኢኺ። ግዳ ኣብ
ንያላ ቡኑ እናሰተየ ብርኩ ዓጺፉ ከንብብ ዝደሊ
ሰብ የለን ድዩ? መሊኡ ኣሎ። ነዚ ተገንዚብና ድማ፡

ዕለት

10/2/2019
10/2/2019
10/2/2019

እዩ። ከም ተወሳኺ ድማ፡ ኣብ ደንማርክ ዘለዉ ‘ዳንሽ
ኤረትርያን ኔት ዎርክ’ ዝብሃሉ - ኮምፕዩተራት
ይሰዱልና’ሞ፡ ንዓኣተን ኣገጣጢምና ንትካላት
ንዕድለን። ካብ’ቲ እንገብሮ ሰርቪስ ድማ ኣታዊ
ንረክብ። እዚ እንታይ ማለት’ዩ ነቲ እንገብሮ ወይ
እንሰርሖ ሃልኪ ሞያና፡ ርሃጽና፡ ጉልበትና ስለዝሓልፎ፡
ዋጋ ንገብረሉ። ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት እምበር
ኮምፕዩተራት ኣይኮንናን እንሸይጥ። ኮምፕዩተራት
ብናጻ ኢና ንዕድል። ብኣዝዩ ርትዕዊ ኣገባብ።
ከም ሳልሳይ፡ ትካላት እናበዝሓ ይኸዳ ስለዘለዋ፡
ብመልክዕ ኣባልነት ስለዝኸፍላ ካብዚ እውን ኣታዊ
ኣለና። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ድሓን ዝኾነ ኣታዊ ገይርና
ንኣብነት። እዚ፡ ንመኽሰብ ዘይኮነ፡ ቀጻልነት ማሕበር
ንምውሓስ እዩ። በዚ ኣታዊ’ዚ ገይርና ኢና ንገሊአን
ንብረት ኮምፕዩተራት እንዕድገለን። ኣብነታውያን
ዝኾና ኮሚኒቲ ላይብረሪታት እውን ክንሽልም ኢና።
እዚ ካብ’ቲ ዝረኸብናዮ ኣታዊታት እዩ። እቲ ቀንዲ
ዕላማና፡ ሓበሬታ ከመይ ገይርና ናብ ህዝቢ ነብጽሕ

ጎደና

ጎደና ሃገር ቁ.20፡ ፊት መስጊድ ገዛ ባንዳ ጥልያን
ጎደና ተጋደልቲ ቁ20፡ ጥቓ ፋብሪካ ምስማር (ጎዳይፍ)
ጎደና ባሕሪ ባራ 191 ቁ.ገዛ 8፡ ማይ ችሆት ትሕቲ መስጊድ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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እዩ። እቲ ኣታዊ ከኣ ዜሩ ዜሩ ናብ ህዝቢ እዩ።

ጽልዋኹም ኣብ ህዝቢ ከመይ እዩ - ህዝቢ
ይፈልጠኩምዶ?
ሓቂ ንምዝራብ፡ ኣብ ህዝቢ ዝጸንሓና ተፈላጥነት
ድሩት እዩ። እዚ ድማ ካብ ኣቀማምጣ ናይተን
ላይብረርታት እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ባጽዕ ዘላ ፓፕሊክ
ላይብረሪ ሰብ ኣይበጽሓን እዩ። ምኽንያቱ፡ ንሳ ዘላቶን
ህዝቢ ዘለዎን ኣዝዩ ዝተራሓሓቐ እዩ። እታ ላይብረሪ
እያ ክትከዶ ዘለዋ እምበር፡ እቲ ህዝቢ ከምዘይመጻ
ርዱእ ነገር እዩ። ብኸምዚ ዝኣመሰለ ጠንቅታት፡ ምስ
ህዝቢ ዘለወን ምትእስሳር የሎን ክትብሎ ትኽእል።
ስለ’ዚ፡ ህዝቢ ንኽፈልጠና ሓደ ካብቲ ዓቢ ኢልና
ሒዝናዮ ዘለና ዕማም’ዩ።
ከም ተበግሶ፡ ኣብ ተሰነይ ፓፕሊክ ላይብረሪ
ስለዘየለ - ህዝቢ ተሰነይ ድማ ብቑጽሪ ውሑድ
ስለዘይኮነ፡ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ፓፕሊክ ላይብረሪ
ክንከፍት ጀሚርና ኣለና። ከምዚ ምስ እንገብር እዩ
ህዝቢ ክፈልጠና ዝኽእል። እዚ ናትና ዕማም እዩ።
ንመንግስቲ ንሓምየሉ ምኽንያት የለን። ብዘይ ዕረፍቲ
ክንሰርሓሉ ኢና። ንሰርሓሉ ከኣ ኣለና። ድሮ እውን
ትካላት ይድውላልና ኣለዋ። ንስኹም እንዳ ዜና
እውን ፈሊጥኩምናስ ኩነታትና ክትሓቱ መጺእኩም።
ኣድራሻና በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ይፈቐደለይ - ኣብ
ከባቢ ፊያት፡ ፊት ባር ፎልያ እዩ።

ዛጊት ዝተግበርኩምዎ መደባት. . .?
ኣዝዩ ዓቢ ዕማም ክበሃል እኳ ዝከኣል ኣይኮነን
- ግን ዓቕምናስ ገይርና ኢና ንብል። እቲ ፈለማ
ዝገበርናዮ - መደባትና ኣነጺርና ስኢልና ኣብ
ወረቐት ኣስፊርናዮ። እቲ ክንበጽሖ እንደሊ ገንዘባዊ
ዓቕሚ ኣብ ሓደ ደረጃ ኣብጺሕናዮ። ከም ካልኣይ፡
ናይ ዳታ በይዝ ሶፍትዌር፡ ንኹሎም ኣባላትና
መመዝገቢ ልክዕ ከም ናይ ታሴራ ክስራሕ ወሲንና።
ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እዋን ክንዕድሎ ኢና። ሳልሳይ፡
ናይ ማሕበር ኢመይል ኣውጺእና ኣለና። ራብዓይ
ድማ፡ እንህቦ ዘለና ስልጠናታት እዩ። ኣብ መወዳእታ፡
ኩልና በብዓቕምና ንህዝብና መጻሕፍቲ ንቐርበሉ።
ብምንባብን ሓበሬታን እዩ ለውጢ ዝመጽእ ክብል
ይደሊ።
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