መበል 28 ዓመት ቁ. 164
ገጽ 2
ድሕሪ ኣመጋረጃ
ዘሎ ...

ሰንበት 10 መጋቢት 2019
ገጽ 3
ዋትስ ኣፕ WahtsApp!

ገጽ 4
ሳእንኻ ማዕረ
እግርኻ!

ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 6
ሓቀኛ ፍቕሪ

ገጽ 7
ክልተ ዓበይቲ
ግጥማት ኣብ
ስታድየም ኣስመራ

ጨ/ሚ/ትምህርቲ ዞባ ማእከል መንፈቓዊ ገምጋም ኣካዪዱ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል፡ ብ7 መጋቢት
- ካብ መስከረም 2018 ክሳብ ጥሪ 2019 ዝተሰላሰለ ስራሕ
ገምጊሙ።
ኣብ’ቲ ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ኣካላት ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምምሕዳር
ዞባ ማእከል፡ ወከልቲ ባይቶን ኮሚተ ወለድን ዝተረኽቡሉ
መንፈቓዊ ገምጋም፡ ሸውዓተ ንኡሳን ዞባታት ከምኡ’ውን
ኣብቲ ዞባ ዝነጥፋ ናይ ግሊ ትካላት ሞያዊ ትምህርቲ፡
ንጥፈታተን ኣቕሪበን።
ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝነበሩ ብልጫታትን
ድኽመታትን፡ መጠን ዝሓለፉን ዝተረፉን ተመሃሮ
ብሚእታዊት፡ መጠን ምቊራጽ ካብ መኣዲ ትምህርቲ
ምስ ምኽንያታቱ፡ ከምኡ’ውን ሓፈሻዊ ብቕዓት ትካላት
ኣብያተ-ትምህርትን ሕጽረታተንን ብሰፊሕ ተገምጊሙ።
ብደረጃ ዞባ - መጠን ምሕላፍ ኣብ መባእታ ልዕሊ 93
ሚእታዊት፡ ኣብ ማእከላይ ደረጃ 86 ሚእታዊት፡ ኣብ
ካልኣይ ደረጃ 81 ሚእታዊት ምንባሩ ድማ ተገሊጹ።
ምቁራጽ ተመሃሮ፡ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃታት
- ልዕሊ ሓደ ሚእታዊት ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ ካልኣይ
ደረጃ 4 ሚእታዊት ከምዝኾነ ተሓቢሩ።
ኣብ ሰለስተ ንኡሳን ዞባታት - ጋላ-ነፍሒ፡ በሪኽን
ሰረጀቓን ዋሕዲ መማህራን ከምዘሎ፡ ትሕተ-ቅርጺ ናይ ገለ
ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ከምዝርከብ እውን
ተመልኪቱ።
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ሃገራዊ መልቀቒ
ፈተና፡ ካብ 1823 መጋቢት
ክወሃብ’ዩ
ናይ 2019 ናይ ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ መልቀቒ
ፈተና - ማትሪክ፡ ካብ 18 ክሳብ 23 መጋቢት ክወሃብ
ምዃኑ፡ ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ
ትምህርትን ምርምርን ኣፍሊጡ።
እቲ ማእከል፡ መዓልታዊ ተመሃሮ ኣብ ቤትትምህርቲ ዋርሳይ-ይከኣሎ (ሳዋ)፡ ኣብ ዞባታት ዝርከቡ
ተመሃሮ ኣብያተ-ትምህርቲ ስነ-ኪነት ኣኣብ ዝመሃሩሉ
ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከቡ ተመሃሮ
ኣብያተ-ትምህርቲ ስነ-ኪነትን ኮማዊ ኮሌጅ ትምህርቲ
ኣስመራን ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ፡ ኩሎም ናይ ምሸታዊ
ተማሃሮን ዳግማይ ተፈተንትን ድማ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ
ከምዝፍተኑ ገሊጹ ኣሎ።
ብዘይ መፈተኒ ካርድ ምፍታን ከምዘይከኣል ዘዘኻኸረ
ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን
ምርምርን፡ ተፈተንቲ ካርዶም ካብቲ ዝተመዝገቡሉ
ቤት-ትምህርቲ ክወስዱ ከምዝኽእሉ ሓቢሩ።
ኣብ ኣስመራ ንዝፍተኑ ተመሃሮ - ዕለት 15 መጋቢት፡
ኣብ ዞባታት ንዝፍተኑ ድማ ዕለት 17 መጋቢት ንፈተና ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ክወሃብ ምዃኑ
እውን ሓቢሩ።

ጽጉማት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ን/ዞ/ጐዳይፍ ሓገዝ ተገይሩለን
ብምኽንያት 8 መጋቢት - ኣህጉራዊ መዓልቲ
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣባላት ሃማደኤ ኣብ ምምሕዳር ንኡስ
ዞባ ጐዳይፍ፡ ትማሊ 9 መጋቢት ንጽጉማት ወገናተን
ገንዘባዊ ሓገዝ ኣበርኪተን።
ኣብቲ ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ማእከል ወ/ሮ ኣለም
በላይ፡ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ጐዳይፍ ወ/ሮ ትብለጽ
ተወልደን ነበርቲ ምምሕዳር ጐዳይፍን ዝተረኽቡሉ
ኣጋጣሚ፡ ብኮሚቴ ዝተለለያ 16 ጽጉማት ደቂኣንስትዮ፡ ነፍሲ-ወከፈን 1500 ናቕፋ ሓገዝ
ተገይሩለን።
እተን ሓገዝ ዝተገብረለን ደቂ-ኣንስትዮ፡ ስድራስውኣት፡ ምጽጉዓት፡ ጠዋሪ ዝሰኣና ሽማግለታትን

ሕዱር ሕማም ዘለዎም ቈልዑ ዝኣልያን እየን።
እተን ዜጋታት፡ ኣባላት ሃማደኤ ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ ጐዳይፍ፡ ንዘለወን ከቢድ ናይ መነባብሮ
ጸገም ተገንዚበን - ንምሕጋዘን ንዝወሰዳኦ ተበግሶ
ኣመስጊነን።
ኣብ ካልእ ዜና - ብኣጋጣሚ’ዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ፡
ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ገጀረት ዝርከባ ልዕሊ
96 ነጥቢ ዘምጸኣ ጐባልል ተመሃሮ ደቂ-ኣንስትዮ
ክሽለማ እንከለዋ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣባ-ሻውል ድማ፡
ካብ 10 ክሳብ 20 ዓመታት ኣብ ንጥፈታት ሃማደኤ
ብተወፋይነት ከገልግላ ዝጸንሓ ገዳይም ደቂ-ኣንስትዮ፡
ናይ ምስጋና ወረቐት ተዋሂበን።

ሎጎ-ዓንሰባ - መጠን ምሕላፍ
ተመሃሮ ዕብየት ኣርእዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡ መጠን ምሕላፍ ተመሃሮ
ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ-ትምህርቲ ብምንጽጻር ብ4
ሚእታዊት ከምዝዓበየ፡ ንጥፈታት ቀዳማይ ፍርቂ
ዓመት ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡
መምህር ጸሃየ ብርሃነ፡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 11 ክፍሊ
10,512 ተመሃሮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከምዘለዉ፡
መጠን ምሕላፍ ተመሃሮ ድማ ዘተባብዕ ዕብየት
የመዝግብ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ-ባርካ

መምህር መሓመድ-ዓሊ ኢብራሂም፡ ናይ መዋእለ
ህጻናት ዕድል ንዘይረኽቡ ቈልዑ - ኣብያተ-ትምህርቲ
ብዕቱብ ክሰርሓሉ፡ ኮሚቴ ወለዲ ድማ ዝያዳ ክሕይል
ኣዘኻኺሩ።
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ - ንኡስ ዞባ ገልዓሎ
ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ኣኼባ፡ ዘይተገዳስነት፡
መርዓ ትሕቲ ዕድመን ራሕቂ ቦታን፡ ገለ ካብቶም
ንተሳታፍነት ተመሃሮ ብሓፈሻ፡ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ
ድማ ብፍላይ ብኣሉታ ዝጸልዉ ዘለዉ ምዃኖም
ተሓቢሩ።

ጊንዳዕ - ኣብ
ኣተገባብራ
መደባት ልምዓት
ተዘትዩ
ነበርቲ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ክሰላሰሉ
ተወጢኖም ዘለዉ ልምዓታዊ መደባት ንምድንፋዕ፡
ውዳቤታቶም ብምሕያል ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ፡
ምስ ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ
ኣረጋጊጾም።
ኣብ’ቲ ካብ ወርሒ ለካቲት ኣትሒዙ ኣብ 17
ምምሕዳራት ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ኣኼባታት፡
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዑመር ያሕያ ሓጅ፡
ዝውጠን መደባት ብዘይ ውዱብን ኣድማዒን ተሳትፎ
ህዝቢ ክዕወት ስለዘይክእል፡ ህዝቢ ውዳቤታቱ ኣሐዪሉ
ክነጥፍ ኣዘኻኺሩ።
ተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ፡ ንዝያዳ ዕዮ ዝድርኽ
ምዃኑ ጠቒሱ ድማ፡ ነበርቲ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ
ዲጋታትን ራህያታትን ተጠቒሞም፡ ኣብ መነባብሮኦም
ለውጢ ንምምጻእ ጻዕርታት ከካይዱ ተላብዩ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ዕደላ ንመንበሪ ዝኸውን
መሬት ብዝቐልጠፈ ክትግበር፡ ንመግሃጫ ዝኸውን
ቦታታት ክውሰን፡ ተጀሚሩ ዘሎ ትሕተ-ባይታዊ
ማይ ናይ ምህብታም መደባት ብዝሓየለ ክድፋኣሉ፡
ክራማት ከበሳ ቅድሚ ምጅማሩ ዓግማት ክስራሕን
ክጽገንን ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.164

ዳየሪ

የሪ
ዳ ዳየሪ

ቀዳም

መኣዲ

18 ጥሪ

3
መጋቢ ት

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ዳየሪ ሓደ ቅነ ኣብ ገርገራ
ብ
ኩ
እ

ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ...

14 ጥሪ 2014
ካብ ዕለት 12 ኣትሒዝና ንማእቶታዊ
ወፈራ ዓይነት ምስ መጻእና ኢና፣ ናብ ዲጋ
ምስላም። ናብዚ ቦታ ቅድሚ ክልተ ዓመት
ከባቢ ምስ ኣባላት ክ/ሰ 42 ስነ-ጥበባዊ ዝምድና
ኣጥሪና ስለ ዝነበርና ተመላሊሰዮ ነይረ። ካብቲ
ኣብ ከባቢ እላባ ዝርከብ ኣኻውሕ ዝሓልፍ
ተመስጦ ግን ኣይነበረንን። ብዓቢኡ ምስቶም
ኣዕሩኽና እተቐየሩ እንዳ 42 ተጸሚደ’የ
ዝውዕል። ሎሚ’ውን ዝበዝሐ ግዜ ነዞም
መሳርሕተይ ኣብ ምጥማት ስለ ዘሕለፎ ዘለኹ
ኣይከም ቀደመይን።
ጸሓይ ናብቲ ዲጋ ገጻ እናጠሓለት እርእያ
ኣለኹ። ካብቲ ኣብ ልዕሊኣ ካብኣ ዓብዩ
ዝርአ ጸሊም ደበና ትሒታ ኣላ። እዚ ካባይ
ብወገን ሰሜን ጀሚሩ ንምሉእ ትርኢት
ምዕራብ ተቐኒቱዎ ዘሎ ደበና፡ ነዛ ኣብ ምዕራባ
ዝፈትዋ ጸሓይ ይጸቕጣ ኣሎ፣ ብሓይሊ
ናብቲ ዲጋ የስጥማ ኣሎ። ዕራርቦ ጸሓይ
ዕድል ክረክብ ኣብ ሓደ ጎቦ - ዝበዝሐ ግዜ
ኣብ ጎቦ መኰነን - ኰይነ ክዕዘቦ ባህ ዝብለኒ
ኣጋጣሚ እዩ። ኵሉ ሳዕ እናኽዕዘቦ ጽቡቓት
ሓሳባት፡ ከምቲ ማይ ብርሃን ትሕቲ 45 ደረጃ
ኵርናዕ ምስ ሃረሞ ዘብረቕቖ፡ ከብረቕርቑን
ከኽመስምሱን ይረኣየኒ። ጸሓይ ኣብ ምዕራባ
ብዙሕ ካብ ተስፋታተይ፡ ድልየታተይን
ዓቕመይን ይትንስእ። ሕጂ ኣብዚ ዘለኹዎ
ቦታ፤ ብድሕረይ ቴንዳና፡ ፊተይ ዲጋ ምስላም፡
ብጸጋሙ ገርገራ፡ ብየማኑ መደበር ታዕሊም
ባሕሪ ባራ ተሰሪዖም ኣለዉ። እቲ ደበና
ኸኣ ማዕረኦም ተቐኒቱና ኣሎ፣ ንዓይን ነታ
ጸሓይን።
መጋባይ’የ ዘለኹ፣ ምስ ብጾተይ። ድራር
ክንሰርሕ ምስ ተኣከብና ኣይተበርሃንን፣
ውሽጠይ ምዕራፍ ኣብዩ፡ ገጸይ ዝያዳ ካልእ
እዋን ከቢዱኒ። “በሉ ይጐጻጉጻኒ ኣለዋ’ሞ፡
ነጽየ ነጽየ ኣውጺአየን ክመጽእ’የ፡” ኢለ ምስ
ዳየረይ ናብዚ መጺአ። እንታይ’ዩ ዝህውጸኒ
ክፈልጥ ኣይከኣልኩን። እናሓሰብኩ ናብዚ
ኣብ ጐድነይ ዘሎ ናይዚ ሩባ ዝዓቘረ ማይ
ክጥምቶ ጸኒሐ። ናብዚን ናብቲን ዝብሉ ክንዲ
ጉምቦ ኢደይ ምንውሖም ዓሳታት ኣለዉ።
እዚ ማይ ዝሰበበ ክነሱ ነብስና ንሕጸበሉ ኢና፣
ርኢናዮም ግን ኣይንፈልጥን። ንእሽተይ ኣባ
ጎብየ’ባ ኸኣ እንሃለ። ኵሎም ኣብ ትሕቲ
እቲ ሰበባ ተኸዊሎም ዝነብሩ’ዮም። እቲ ኣብ
ትሕቲ ሰበባ ምንባር ግድን ዝዀኖም ዓሳታትን

ጎብየን፣ ኣብቲ ትሕቲ ጸሊም ደበና ትጽቀጥ ዘላ
ጸሓይ፣ ተደራሪቦም ዓቕለይ ኣጽቢቦሙለይ።
ውሽጣዊ ስምዒትና ማዕረ ክንደይ ንግዳምና
ይጸልዎ’ባ ረኣዪ ዳየረይ! ካልእ ግዜ ኣብ ጽቡቕ
ስምዒት እንከለኹ እንተ ዝርእዮ’ኮ ምናልባት
ምተሓጐስኩሉ እኸውን። ዓይነይ ዓሚተ እናሻዕ
ኣዕሚቘ ኣስተንፊሰ። ኣብቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ
ነታ ጸሓየይ ዝጸቅጥ ጸሊም ደበና፡ እቲ ኣብ
ውሽጠይ ኰይኑ ንጽባቐ ግብረይ ዝዓብጥ ዘሎ
ሰበባ፡ ግልል ኢሉ እንተ ኸደለይ’ሞ ኪንዮኡ ዘሎ
ክርኢ ኣዕሚቘ እናሻዕ ኣስተንፊሰ። ገና ንዕኡ
ዝገልህ፡ ንዕኡ ዝስዕር ሓይሊን ዓቕሚን ክረክብ
ኣይከኣልኩን። ሙዚቃ ወሊዐ፣ “ምንባር” ናይ
ኣብርሃምን “ምቕናይ” ናይ ኪሮስ ኣለማዮን።
ክልተአን ኣዝየን ባህ ስለ ዝብላኒ ዓይነይ ዓሚተ
ሰሚዐየን። እሞ ይኣኽለኒ’ዩ ናብታ ፍርቂ
ናሕሳ ቴንዳ ፍርቂ ናሕሳ ከኣ ፍቕሪ ዘጽልላ
ክሽነ ክምለስ። ኣብዛ ክሽነ ስራሕ ምስ ተጀመረ
ንሓንቲ ካልኢት’ውን ትኹን ብዘይ ዘረባ ስቕ
ዝበልናሉ ግዜ የለን። ስቕ ኢለ ከስተውዕል ካብ
ዝጅምር ንሓንቲ ካልኢት’ኳ ጸጥ ኣይበለትን ዘላ።
እቲ ብዙሕ ምዝራብ ብዙሕ ኣቃሪቡና ክኸውን
ኣለዎ። ካብ ሰላምታን ናይ ገጽ ምፍላጥን
ዘይሓልፍ ዝነበረ ምቅርራብና፡ ናብ ዋዛን ጸርፊን
ተሳጊሩልና ኣሎ። እዛ ወፍሪ ዝዓበየ መኽሰባ
ምስ ሰብ ምፍላጠይ እዩ። ኵሎም ኣብ ሓንቲ
ትካል መሳርሕተይ ክነሶም፡ ግን ከኣ ዘይፈልጦም
ብዙሓት ነይሮም። እቲ ስሑው ዝነበረ ሌላይ
ሕጂ ዳርጋ ኵሉ ኣብዚ ዘሎ ክፈልጦን ከዕልሎን
ዕድል ረኺበ። ገለ ኸኣ ብማዕዶ ትፈልጦም’ሞ
“ዓቢ ሰብ ወረጃ’ዩ፡” ክብሎ ዝጸናሕኩ፡ ከም ቈልዓ

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

ሊድያ ስልጣን

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ
ሳራ ኣለም

ብዓል ቈሎ ጥጥቖን ሕሜታን ኰይኑ ዝጸንሓኒ
ኣሎ። ሓደ ኸኣ ፈታው ሰብ፡ ፈታው መሳርሕቱ፡
ፈታው ቍምነገርን ፍቕሪን ዝመስለኒ ዝነበረ ከኣ
ስሱዕ፡ ንዓይ ይጥዓመኒ ክብል ርእየዮ። ኣለዉ
ከኣ ነዚኦም ኣቐዲመ ክፈልጦም ነይሩኒ ኢለ
ዝጠዓሰሎም። ፍልጠት ዘሎዎ ሰብን ፍረ ዘሎዎ
ገረብን ኵሉ ሳዕ ምስ ደነኑ እዮም።
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ነገር ዓዳላይ ደልዳላይ ምዃኑ ኣይጠፍኣኪን’ዩ። ናትና ግን ደልዳላ ኣይነበረን፣ ኤእ …
ሳሕቲ ደኣ እወ ነይሩ። ግን እንተ ዘይውሒዱናስ ኣይበዝሓናን’ዩ። I can see it. ... Any
one can judge. ደቅና ምስ ኣመገብና፡ ነብስና ክንፈቅድ ኢና እንፍትን። ኵሉ ሳዕ ድሕሪ
ነዊሕ ምጽብባይ ኢና ንምገብ። ኣብቲ ትጽቢት ዓቕልና ንውድእ ኢና፣ ናብ ኵራ ከድህበልና
እደሊ’ሞ ገጾም ምስ ረኣኻ ግን ከይሓሰብካዮ ይድምሰስ። እንታይ ዘጸባቢ ነይሩና? ከም ሰብና
በብያቲና በሊዕና ምኸድና’ንዶ! ግን መኣዲ ምስ ጠዓምካዮ ኣይሰድድን’ዩ።
ኣብታ መኣዲ ምስ ከበብና ብልዕን ስሓቕን ብሓደ’ዩ ዝጅምር። ኵልና ኣብ ሓንቲ ክቢ
ክንኣቱ ኣይንኽእል ኢና። ተዀራሚና እንከለና ሓደ ወይ ክልተ ባራ ይወጽኡ’ዮም። ግን
ኵልና ሓደ ወይ ክልተ ኵላሶ ስለ እነሰልፈሎምሲ ልዕለና ይጸግቡ። ሓደ ሓደ ግዜ ሰሲዕና
“ንኢሳ” እናበልናያ ከመይ ኢላ ትመልኣልና ኣይርደኣናን። መኣዲ በረኸት ኣሎዎ ብሓቂ።
መቸም ነገር ኣዋልድ ምጥምማት ዘይተርፍ’ዩ። ኣብዛ መኣዲን ክሽነን እዛ ቕነ ምስአን
ምዃነይ ሓደ ጽቡቕ ነገር’ዩ። ባህሪ እተኣከባ ኣዋልድ ክፈልጥ ሓጊዙኒ ኣሎ። ካብ 2001
ክሳብ 2004 ኣብ ሳዋ ደቂ ኣሃዶይ ዝነበራ ኣዋልድ ዝወቀጣለይ ስእሊ ካልእ’ዩ። ንሕና
ክንሓልፎ ዘይንኽእል ፍቕሪ ስለ ዝነበረን ሰለስተ ዓመት ከም ሰለስተ መዓልቲ ከም ጻዕዳ
ጣፍ ምሉቕ ኢሉ ሓሊፉን’ዩ። እቲ ዝርዝር ብዙሕ’ዩ። ግን ከኣ ኵሉ ጽቡቕ’ዩ፣ ምኽንያት
ከኣ ኣሎዎ። እዛ መኣዲ ግን ንዅሉ ቀሊዓ’ያ ተርእየኒ ቀንያ።
ብብያቲ ተመቓቒላ እትምገብ ስድራን ብመኣዲ እትምገብ ስድራን ፍልልየን ቀሊል
ኣይክኸውንን’ዩ። እዛ ናትና መኣዲ ኣብቲ ብስጋ ዝተፈትፈተ፡ እሞ ኸኣ ርግኦ እተነስነሶ
መኣዲ ምስ ነፍሲ ወከፍ ዝለዓል ኵላሶ ዘይረአ ዝብላዕ መንፈስ ነይሩ። ሓንቲ መዓልቲ ነዚ
ኣጋጣሚ ዝናፍቕ ሰብ እንተ ተረኺቡ፡ ነቲ ዝበላዕናዮ መንፈስ’ዩ ክናፍቕ። እዚ’ውን ሓደ
ድሕሪ እቲ ዓቢ መጋረጃ ዝረኸብኩዎ ጽቡቕ’ዩ።
ድኻመይን መንፈሰይን ኣብታ መኣዲ’ዩ ዝበንን። ቴንዳና ብግዜ ለይቲ’ምበር ብግዜ ቀትሪ
ከዕርፈላ ግዜ ዳርጋ ኣይነበረን። ለይቲ እናሰማዕካ እንተ ዘይኣስቂጥካ ኵሉ ግዜ ትድቅስ
ማለት ኣይኰነን። ድሕሪ ድራር ከቢቦም ካርታ እናተጻወቱ ዝዘናግዑ ኣለዉ። ዝበዝሐ ግዜ
ፍርቂ ለይቲ ይሓልፉዎ’ዮም። ደድሕሪኦም ነዊሕ ከይጸንሑ ሰዓት 7፡00 ምሸት ደቂሶም፡
ወጋሕታ ሰዓት 4፡00 ኣትሒዞም፡ “ህዝበይ! ቍርሲ! ቍርሲ! ሰብ ሻርባ ቀዲሞም ከይባረኹዎ
ያላ…፡” ክሳዕ ዝብሃል ዕሙር ዕላል ዝኸፍቱ ሰብኡት ኣለዉ። ብኽልተኦም፡ ሳልሳዮም ናይቲ
መደቀሲ ኵርኳሕ ተወሲኹዎ ከም ቦሊቮል ንድቃስና ክቀባበሉሉ ይሓድሩ። ካብ ቍርሲ
ናብ ምሳሕ፡ ካብ ምሳሕ ናብ ድራር ከይተበርየ ስለ ዝሓልፍ መዓልቲና ማዕረ እቲ ለይቲ’ዩ
ዘሎ። ግን “ብልዓ!” ምስ በላዕካየን ስሓቕ ዝጅምራ ቆናጁን ሽሻይ ናይዛ መኣዲና ንዅሉ
ማይ ኣቢሉ ከም ንርስዖ ይገብረና ኣሎ።

ትርጓመ እተን መሓስእ

ኣብ መንጎናን ማርያም ፈቐይሕን ሓደ ንእሽተይ ሩባ ኣሎ። ቀትሪ ስለ
ዘይድቅስ ኣብ ጽላል ናይዞም ኣብዚ ሩባ ዝርከቡ ቀላሚጦስ እናመጻእኩ’የ
ዘንብብ። ብዙሓት መጻሕፍቲ ሒዞም ዘንብቡ ኣለዉ። ኣነ’ውን ንስለ ምሓዝ!
ንስለ ግዜ ምሕላፍ ጥራይ ከንብብ ባህ ኣይብለኒን’ኳ እንተ ነበረ፡ ሕጂስ ገለ
ኣይበለንን። እድጌታ፡ መቐረት ሰውራ፡ ኣመድዮ፡ ጃኵሊን፡ ስርቀተ ሞት፡ ትጽቢት
ባህጉ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ናይ ደገ መጻሕፍቲ፡ ናይ ስራሕ ጽሑፋትን ካልኦት
ዘይዘከርኩዎምን ክንበቡ ርእየ ኣለኹ።
እዚ ዘለኹዎ ቦታ ሰብ ዝብሃል ኣይሓልፎን’ዩ። ካብቲ ቀላሚጦሳት ርሒቐ ኣብ
ጽላል ሰራው ኣንጺፈ’የ ዘንብብ። ብማዕዶ ዝስማዕ ዘረባ ሰብ ሳሕቲ’ዩ ዝመጽእ።
ገና ሰዓት ክልተ እንከሎ ምስ መጻእኩ’የ። እተን ኣብ ልዕለይ ኰይነን ነቲ ፍረ
ዘርኢ ናይቲ ሰራው ዝሓዘ ጭሕሚ እናሻዕ ሽዋሕዋሕ እናኣበላ ክጥምተን
ዝገበራኒ “ጢጡ” እንብለን ዝነበርና ጨራሩ፡ ኣብቲ ጨናፍር እናዘለላ ጻጸን
ፍልሖን ይለቕማ። ሰዓት 4፡30 ንደሓር ግን ካብቲ ኣግራብ ብሓባር ወሪደን
ከም ወፈራ ዓጺድ ተር ኢለን ኣብ መሬት ክለቕማ ይጅምራ። እዚ መዓልታዊ
ዝዕዘቦ ዘለኹ’ዩ።
ካብታ ዘንጸፍኩላ ቦታ ናብቲ ሩባ ወሪደ፡ ለማጽ ጽላል ዝኣተዋ ከውሒ ረኺበ
ኮፍ ኢለ፡ ናብቲ ዝበረኸ ወገን እቲ ሩባ እጥምት ነይረ። ነዊሕ ቀው ኢለ ክጥምት
እጸንሕ’ሞ፡ ጸጸኒሖም እናዘለሉን ቍሊሕሊሕ እናበሉን ብቕድመይ ዝሓልፉ
ማንቲለን ምጽጹላይን የበራብሩኒ። ክሳብ ዝኽወሉኒ ኸኣ አማዕዱዎም። ምስ
ተኸወሉ ናብቲ ክመጽእ ዝጽበዮ ጋሻ ውሑጅ ቀው ኢለ እጥምት ነይረ። እቲ
“ዘይናይ ማይ” ውሑጅ ዝወሰደለይ ሉለይ፡ ኣብ ገለ ርሑቕ ዓዲ ዝሃረመ ዝናብ
ውሒዙ፡ ሉለይ ክማልኣለይ እጽበ ነይረ። እተን ናይ ሓድሽ ዓመት ክልተ ግዜ
ናይ ተለፎን ርክብና፡ ናብ ሰንፈላል ደርቢየናኒ ቀኒየን። ብቕንያቱ ከቕለውልወኒ
ዝቐነየ’ውን ንሱ’ዩ ዝኸውን። ብዝዀነ ኣጥቢቐ ዓፍራ ጋሻ ውሑጅ እናተጸበኹ
እንከለኹ፡ ከቢዱኒ ናብ የማነይ ቍሊሕ ኢለ። ገና 10 ዓመታ ዘይሰገረት ቈልዓ
ኣብቲ ደንደስ ሩባ ተዀርሚያ፡ ብርኪ ኢዳ ኣብ ብርካ፡ መንከሳ ኣብ ጉምቦ ኢዳ
ኣቐሚጣ ቀው ኢላ ክትጥምተኒ ጸንሐት። ኣባጊዓ ነቲ ጎቦ መልክዑ ቀይረንኦ
ነይረን። ጸጕራ ብደሮና ጨዓይ መሲሉ፡ ከንፈራ ብንፋስ ተጨማዲዱ፡ ላዕሊን
ታሕቲን ሮዛ ኳና ቱታ ለቢሳ ነይራ። ኣዒንታ ኣጨምጪማ ትርእየኒ ብምንባራ
ደቀቕቲ መሲለናኒ ነይረን፣ ግን ከኣ ኣይኰናን ከማይ ዓይኒ ፍንጃል’ያ። መልክዓን
ቅይሓን በቲ ናብራ በረኻ ዘይምስሉ ሒዙ’ዩ። ኣነ ኣብዚ ዕድመኣ ኣብ ፈለማ
ዓመት ናጽነት ካልኣይ ክፍሊ እምሃር ነይረ እኸውን’የ። ብዘይካ ማህደረይ
ዝናብዮ ሓላፍነት ኣይነበረንን።
“እንታይ ደኣ ትገብሪ!” ኢለያ። ክልተ ኢዳ ኣብ ብርካ ደርቢያ ቅንዕ ኢላ
ጠሚታትኒ። ነዋሕ ክሳዳ ምስቲ ዝዓጠረ ቈርበት ክሳዳ ርእየ ክሳድ ሰገን ሉለይ

ኣዘኪሩኒ። ጥቕስ ዘይብል ኣጣምታኣ ተገምጢሉ ንዓይ ዝሓትት
ዘሎ እናመሰለኒ ስኽኽ በልኩ። “ኣባጊዕ እሕሉ!” ኢላትኒ ደንጕያ።
“ንስኻኸ እንታይ ደኣ ትገብር?”
“እዚ ዝመጽእ ዘሎ ውሑጅ ትሰምዕዮዶ ኣየለኽን ኢኺ?”
ከይጠመትኩ መለስኩላ። ክትሰምዖ ግዲ ትፍትን ነይራ ስቕ ኢላ ጸኒሓ፡
“ሕጂዶ ውሑጅ ኣሎ’ዩ? ናይተን ናይ እምኒ መካይን’ዩ። ውሑጅ
እንተ መጺኡ ደኣ’ሞስ ክወስደካ እንድዩስ።”
“ኖኖ ናባይ ዝበጽሕ መልኽቲ ኣሎዎ፣ ንዕኡ ከብጽሕ’ዩ ዝመጽእ
ዘሎ፡” ምስ በልኩዋ ስሒቓ። ነገረይ የስሕቕ’ዩ እናበልኩ ርእሰይ ነቕኒቐ።
ተረዲኣትኒ ዝሰሓቐት መሲሉኒ ክሓፍር ደለየ። ምስ ጠመትኩዋ ግን
ናብቲ ምንጻፈይ ኣመልኪታትለይ። ክልተ ማሓስኣ ኣብቲ ምንጻፈይ
ኣፍ ንኣፍ ተዋሂበን ኣዕሪፈን ረኣኹ። መጽሓፈይን ዳየረይን ክልተኡ
ተዓምጺጹን ተጸቒጡን’ኳ እንተ ነበረ ኣየጕሃየንን። እዛ ቈልዓ ስግር
እቲ ሩባ ኰይና ኵረት ክትድርብየለን ምስ ጀመረት ግደፊ ኢለያ።
ኣንፈተይ ናብአን ገይረ ከኣ ስቕ ኢለ ርእየየን። እናሓንሳእ ናብ
የማንን ጸጋምን፡ እንሓንሳእ ከኣ ንሓድሕደን ምጥማት ኣየዕረፋን።
ነቲ ዘየዕረፈ ትጽቢተይ ፈሊጠን፡ ንጽባሕ ርእየን ዝነግራኒ ዘለዋ ነብያት
ኰይነን ተሰምዓኒ። ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም ደኣ ኣይትበልኒ’ምበር…
ውሽጠይሲ ሓጐስ ይመልእ ኣሎ። ኵሉ ህይወተይ ከኣ ኣብዚ ሓጐስ
ከም ዝምርኰስ እፈልጥ’የ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ካ
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ብዝን
ብትን
ስራጅ መሓመድ

ኣብ ታንዛንያ ቈልዑ
ንጥንቆላ ይቕተሉ
ኣብ ታንዛንያ ምስ ሞት ቈልዑ
ብዝተሓሓዝ ጉዳይ 65 ጠንቆልቲ ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም። ፖሊስ ታንዛንያ
ነቶም ጠንቆልቲ ኣብ ቀይዲ ዘእተዎም፡
ጠንቁ ዘይተፈልጠ ሞት 10 ቈልዑ ድሕሪ
ምግጣሙ ምዃኑ ተፈሊጡ። እቶም ቈልዑ
ኣብ ጥሪ 2019 ድሕሪ ምቕታሎም ናበይ
ከምእተወስዱ ዝተፈልጠ ነገር የለን።
ሓላፊ ፖሊስ ታንዛኒያ ነቲ ዝረአ
ገበናት ንምውሓድ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ
ባህላውያን ሓካይም ፍቓድ ክሕዙ ኣዚዙ

ኣሎ። ብተወሳኺ ሃይማኖታውያንን
መንግስታውያንን ትካላት ታንዛንያ
ምትሕብባር ክገብራ ጸዊዑ።
ኣብ ታንዛንያ ጻዕዳ ቆርበት ዘለዎም ሰባት
(ኣልቢኖ) ንጥንቁልናን ስራይን ፍቱን’ዩ
ዝብል እምነት ኣሎ። ኣብታ ሃገር ካብ
1400 ሰባት ሓደ ቆርበቱ ጻዕዳ (ኣልቢኖ)
እዩ። ሕማም ጻዕዳ ቆርበት (ኣልቢኖ) ንኣካላት፣ ጸጉርን ዓይንን “ሜላኒን” ዝበሃል
ሕብሪ ክጎድሎ እንከሎ ዝስዕብ ጀነቲካዊ
ተርእዮ እዩ።

ኣካላዊ ምህንድስና
ከምቲ ትምህርቲ ተፈጥሮ ወይ
ፊዚክስ ደጋዊ ኣድማስ (ዩኒቨርስ)
ንምህናጽ ዝሕግዝ፣ ኣካላዊ
ምህንድስና ድማ ውሽጣዊ
ኩነታት ወዲ ሰብ ንጠቕሚ
ውልቀ ሰብን ሕብረተሰብን
ንኽውዕል ዝሕግዝ ትምህርቲ
እዩ። እዚ ኣተሓሳስባ ዓወትን
ልዕልናን ብውልቀ ሰብ ዝፍጠር
ደኣ’ምበር
ናይ
ኣጋጣሚ
ከምዘይኮነ’ዩ ዝምህር።
ብዛዕባ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘይግቡእ
ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ መራኸቢታት
(Social Media) ብዙሓት መጽናዕታት
እዮም ተኻዪዶም። ምኽንያቱ እዚ
ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝምድና ኣባላት
ስድራቤትን ሕብረተሰብን ዘለዎ ጽልዋ
ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ
‘ዋትስ ኣፕ’ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማሕበራዊ
መራኸቢ፡ ኣብ ሞባይል ኣገልግሎት ክህብ
ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ እቲ ስክፍታ
እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ዋትስ ኣፕ ብጽሑፍ፡ ድምጺ፡ ስእልን
ቪድዮን ዝግበር ምልውዋጥ ሓበሬታ
እዩ። እዚ ቴክኖሎጂ’ዚ ካብ 2009
ኣትሒዙ ኣብ ኣገልግሎት ድሕሪ
ምውዓሉ፣ ኣብ ወርሒ ኣስታት 30
ቢልዮን መልእኽታት የመሓላልፍ።
እዚ ድማ ዕጽፊ ናይቲ ብፈይስ ቡክ

በዚ መሰረት ኣካላዊ ምህንድስና
ኣብዞም ዝስዕቡ መትከላት
ይምርኮስ፦
1- ውጽኢት
ደኣ’ምበር
ዕድል ዝበሃል ከምዘየለ
2- ምኽንያት ደኣ’ምበር
ኣጋጣሚ ዝበሃል ነገር ከምዘየለ።
እዚ ማለት፡ ኣብ ሂወትና
እንረኽቦም ውጽኢት ስራሕና
ደኣ’ምበር ብዕድል ዝመጹ ወይ
ናይ ኣጋጣሚ ዘይምዃኖም
እዩ።

ጋና - ሰዓት ዘይምኽባር ‘ባህሊ’ ዝኾነሉ ሃገር
ሚኒስተር ጉዳያት ኦሎምፒክ ጃፓን፡
ናብ ኣኼባ ባይቶ ሰለስተ ደቓይቕ ደንጒዩ
ብምምጻኡ፡ ንህዝቢ ይቕረታ ሓቲቱ።
እዚ ኣብቲ ምዕቡል ዓለም ኮይኑ፡ ኣብቲ
ዘይማዕበለ ዓለምከ?
ኣብ ጋና ኣርፊድካ ስራሕ ምእታው
ዘሰክፍ ኣይኮነን። ዝኾነ ሰራሕተኛ እንተላይ
ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ክሳብ 40
ደቓይቕ ደንጒዩ ክመጽእ ልሙድ ተርእዮ
ምዃኑ፡ ናይ ቅድም ሚኒስተር እታ ሃገር
ዝነበረት ኤልሳቤጥ ኦሄሄ ትገልጽ።
ንሳ “ሚኒስተር ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡
ኣብ ዝግበር ኣኼባታት ኣብ ሰዓተይ ክርከብ
ከለኹ፡ መብዛሕትኦም ሚኒስተራት ግን
ደንጒዮም ይመጹ ነይሮም። ኣነ ቀልጢፈ

ብሉጻት
ኣበሃህላታት
•
ምንም እኳ ማዕበል ሂወት ናብ
የማንን ጸጋምን እንተበለካ፣ ወትሩ ጽቡቕ
ከምዘለኻ ኮይንካ ቅረብ። ምኽንያቱ ናትካ
ስቕታ ካብ ናይ ካልኦት ርህራሀ ይበልጽ።
•
ዓለምና ብዛንታታት ጸገም
ጥራይ ዘይኮነ፣ እንተላይ ከመይ ጌርካ
ጸገምካ ከምእትስዕር ብዝገልጹ ፍጻመታት
ዝመልአት እያ።
•
ልዕልና ሂወት ዝረጋገጽ
ብምዕንቃፍ ዘይኮነ፣ ድሕሪ ነፍስ-ወከፍ
ምዕንቃፍ ክትትንስእ ብምኽኣል እዩ።
•
ኣብ ሂወትካ ገለ ሽሻይ ሒዙ
ክመጻካ ከሎ፣ ካልእ ድማ ፍልጠት ሒዙ
ይመጽኣካ። ስለ’ዚ ነቲ ሽሻይ ዓቅቦ፣ ነቲ
ፍልጠት ድማ ተማሃረሉ።
•
ሂወት ብናጻ ትምህርቲ
ኣይትህብን እያ። ንእሽቶ ነገር ንኽትምህረካ
ዓቢ ነገር ከምእትሓትት ኣይትረስዕ።

ብምምጻአይ ድማ ይግረሙ” ትብል።
ሚኒስተር ነበር ኤልሳቤጥ ብተወሳኺ፡
“ፕረዚደንት ሃገር ባዕሉ ቀልጢፉ

ንበያ (Foresight)
ወዲ ሰብ ካብ ዝፍጠር ኣትሒዙ
ብዛዕባ መጻኢኡ ወትሩ ምስ ሰግአ እዩ።
መጻኢ እንታይ ሓቢኡ ከምዘሎ ንምፍላጥ
ድማ ገለ እዋን ንጠንቆልቲ ብምዝርራብ
ካልእ እዋን ድማ ዝተፈላለዩ ኣገባባት
ብምጥቃም ብዛዕባ መጻኢ ግምታት
ክህብ ይፍትን ነይሩ። ገለ ሰባት ጽቡቕ
ብምሕላም (Utopian) ብዛዕባ መጻኢ
ምሕሳብ ከዋድቑዎ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ
ሕማቕ መጻኢ ብምሕሳብ ምስ ውዱዕ
ኩነታት ምውሳእ የቋርጹ።
ኣብዚ ዘለናዮ ምዕቡል ዘመን ግን፡
ብዛዕባ መጻኢ ምንባይ ኣብዞም ዝስዕቡ
ፍልስፍናን እምነትን ዝተሞርኮሰ እዩ፦
1.
መጻኢ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ
ብዘይምዃኑ፣ ንምስርሑን ንምህናጹን
ተኽእሎ ከምዘሎ፡
2.
መጻኢ ብዓቕምኻ እትዋሳኣሉ
ናይ ናጽነት፣ ክእለትን ድሌትን መድረኽ
ምዃኑ፡
ብዛዕባ መጻኢ ምሕሳብ ብ1933 እዩ

ዋትስ ኣፕ - WahtsApp!
ዝግበር ምልእኣኽ እዩ። ካብቶም
ብመንገዲ ቲዩተርን ካልኦት ማሕበራዊ
መራኸቢታትን ዝግበሩ ምልእኣኻት ከኣ
ብ350 ሚልዮን ይበዝሕ። ብመንገዲ
ዋትስ ኣፕ ክሳብ 50 ዝኾኑ ሰባት ኣብ
ሓደ እዋን ከዕልሉ ይኽእሉ።
ዝበዝሑ ተገልገልቲ ዋትስ ኣፕ
መንእሰያት እዮም። እዚ ዘመናዊ
ቴክኖሎጂ ንመንእሰያትን ካልኦትን
መሃርን እወታውን ኣገልግሎት ክህብ
ዝኽእል’ኳ እንተኾነ፣ ኣባላት ስድራቤት
ብሓባር ንኸይዋስኡ ዝፈጥሮ ዕንቅፋት
ግን፡ ወትሩ ምስ ኣዛረበ እዩ። ብኸመይ
ኣብ ረብሓ ህዝቢ ክውዕል ከም ዝኽእል
ዝውስን ድማ እቲ ተገልጋሊ እዩ።

ብሪያን ኣክቶን ከምኡ’ውን ጃን
ኣልኮም ዝተባህሉ ሰባት፡ ፈለማ ነዚ
ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝመሃዙሉ ምኽንያት
- ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብሰንኪ
ስራሕን ካልእን ክራኸቡ ዘይከኣሉ
ኣባላት ሓንቲ ስድራ፡ ንሓድሕዶም ደሃይ
ክገብሩ ብምሕሳብ እዮም። እሞኸ ደኣ
ዋትስ ኣፕ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ሳልሳይ
ዓለም፡ ነቲ ዝተማህዘሉ ዕላማዶ የገልግል
ኣሎ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ።
ዝበዝሑ ምሁራት ከም ዝብሉዎ፡ ኣብ
ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ሰኣን ግቡእ
ኣጠቓቕማ፣ ዋትስ ኣፕ ካብ ረብሓኡ
ጉድኣቱ እናዛየደ ይኸይድ ምህላዉ
እዩ። ብዛዕባ’ዚ ዝተገብሩ መጽናዕታት
ከምዝሕብሩዎ፣ ተጠቀምቲ ዋትስ ኣፕ ምስ
ናቶም ዝመሳሰል ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን
ምስ ዘለዎም ሰባት ጥራይ እዮም
ዝራኸቡ። ከም ሳዕቤኑ ከም ዝምድናን
ሕውነትን ዝኣመሰሉ ንሕብረተሰብ
ዘራኽቡ ረቛሒታት ዝህቡዎ ግምት
ትሑት ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ዝለዋወጡዎ
ሓበሬታ ኣዝዩ ውሱን እዩ።
ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ሳላ ምዕባለ ሞባይል
ዘይኣተዎ ስድራ የለን። ነፍስ-ወከፍ
ኣባል ስድራ ድማ ዋትስ ኣፕን ካልኦት
ማሕበራዊ መራኸቢታትን ግዜ ከሕልፍ
ይረአ። ኣብ ገሊኡ ምጥቃም ዋትስ
ኣፕ ናብ ወልፊ ስለዝማዕበለ ተማሃሮ
ኣብ ክፍሊ፡ ሰራሕተኛታት ኣብ ኣብያተ

እንተዝመጽእ ካልኦት ሰበ ስልጣን እውን
ኣተሓሳስባኦም ምቐየሩ” ክትብል ርእይቶኣ
ሂባ።

ጽሕፈት፡ ተጐዓዝቲ ድማ ኣብ ጽርግያ
ክጥቀሙሉ ይረኣዩ። ብሰንኩ ዝወርድ
ሓደጋታት ትራፊክ እውን ኣቃሊልካ
ዝረአ ኣይኮነን።
ዋትስ ኣፕ ኣብ ዝምድና ኣባላት
ስድራ ቤት ዘለዎ ጽልዋ ምስ እንዕዘብ፡
ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ። ነፍስ-ወከፍ
ኣባል ስድራ በይኑ ኣብ ሓደ ክፍሊ
ኮይኑ ወይ ኣብ ሓደ ጫፍ ናይቲ
ዝነብረሉ ገዛ ብምዃን፡ ምስ ፈተውቱ
ከዕልል ምርኣይ ዘየተሓሳስብ ኣይኮነን።
እዚ ንተጠቀምቲ ዋትስ ኣፕ ካብ ስድራ
ቤቶም ኣብ ርእሲ ምፍላዩ፣ ብኣተሓሳስባ
ንዘይመስሉዎም ሰባት ከምዝርሕቁዎም
ምግባሩ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ዋትስ ኣፕ
ኣብ ዝገብሩዎም ዕላላት ዝተፈለየ ሓሳብ
ክቕበሉ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን።
ካብዚ ንላዕሊ ዘተሓሳስብ ግን፡ ብሓደ
ዝነብሩ ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ክንዲ
ብኣካል ብመንገዲ ዋትስ ኣፕ ክራኸቡ
ምርኣይ እዩ። እዚ ንቐጻሊ ወዲ ሰብ
ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ንዝገብሮ ርክባት
ብኣሉታ ከምዝጸሉ ፈላጣት እዚ ዓውዲ
የጠንቅቑ። እቲ ኩነታት ብኸምዚ ዘለዎ
እንተቐጺሉ ከም ቤተ ሰብ ምብጻሕ ወይ
ምእንጋድ፣ ከምኡ’ውን ከም መርዓን
ሓዘንን ኣብ ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ
ኣጋጣሚታት ምስታፍ ኣጸጋሚ እናኾነ
ክኸይድ ምዃኑ እቶም ምሁራት
ይሕብሩ።

ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ጂኦ
ስትራተጂያዊ መልክዕ ሒዙ ተበጊሱ።
ኣብ መሬት ንዘሎ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ
ንምውሓስ ድማ ኣገዳስነቱ እናዓበየ
ይኸይድ ኣሎ። ብድሕር’ዚ ኣብ
ፈረንሳን ገለ ሃገራት ኤውሮጳን ትካላት
ምርምር ብምቛም ብዛዕባ መጻኢ ዝግበር
መጽናዕታት ኣብ ምስፋሕ ይርከብ።
ሞሪስ ብሎንዲል ዝተባህለ ፈላስፋ፡
ብዛዕባ መጻኢ ክዛረብ ከሎ፣ መጻኢ
“እንጽበዮ ዘይኮነስ እንዳለወሉ እዩ”
ይብል። ንሱ ብተወሳኺ መጻኢ ዓቕምና
እነርእየሉ ናይ ናጽነት፣ ክእለትን ድሌትን
መድረኽ ምዃኑ የረጋግጽ። ኣብዚ፡ ኣብ
መንጎ ሕሉፉን መጻእን ዘሎ ፍልልይ
ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን። ሕሉፍ ዝበሃል
ዝተፈጸመ ሓቅታት ክኸውን ከሎ፣ መጻኢ
ድማ ዝኾነ ኣገባብ ተጠቒምና ኣቐዲምና
ክንፈልጦ ዘይንኽእል ክፉት መድረኽ
ምዃኑ እዩ። እሞኸ ደኣ ብዛዕባ መጻኢና
ብኸመይ ኢና እንሓስብ?
ንሓደ ተጠቃሚ ዋትስ ኣፕ ልዕሊ
ዝኾነ ዘገድሶ ከም ናቱ ዝምባለ ዘለዎ
ሰብ እዩ። ንኣብነት ኣብ ምኽሻን መግቢ፣
ኣብ ኣከዳድና፣ ኣብ ስነ-ጽባቐ፣ ኣብ
ቅድድም መኪና ወይ ስፖርት ዝግደሱ
ሰባት ነናቶም ጉጅለ ብምግባር በብእዋኑ
ይራኸቡ። ነዞም ሰባት ድማ ኣብ ሂወት
ዘሎ ብዙሕነት ኣይንታዮምን እዩ።
ካልእ ዋትስ ኣፕ ኣብ ልዕሊ ደቂ
ኣንስትዮ ዘውርዶ ማህሰይቲ እዩ።
ብመንገዲ ዋትስ ኣፕ ኣብ ዝግበር
ናይ ፈትየኪ ፈትየካ ምልእኣኽ ግዳይ
ተበለጽቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ውሑዳት
ኣይኮናን። ተታሊለን ስእሊ ምስ ሰደዳሎም
ድማ ስእለን ኣብ ኢንተርነት ብምዝርጋሕ
ድላዮም ንምፍጻም ከም መፈራርሒ
ዝጥቀሙሉ ኣይተሳእኑን። ብሰንኩ ኣብ
መንጎ ሰብ ሓዳር፣ ፈተውትን ኣሕዋትን
ዘጋጥም ባእሲ ብዙሕ እዩ።
እዚ ማለት ግን፡ ዋትስ ኣፕ ፈጺሙ
ኣይጠቅምን እዩ ንምባል ኣይኮነን።
እዚ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ንዝተረሓሓቑ
ኣባላት ስድራ፣ ኣሕዋትን ፈተውትን
ኣብ ምርኻብ ዘለዎ ግደ ኣዝዩ ዓቢ
እዩ። ብመንገዲ ዋትስ ኣፕ ካብ ዝግበር
ምልውዋጥ ሓበሬታ፣ ክቕሰም ዝኽእል
ትምህርትን ፍልጠትን እውን ቀሊል
ኣይኮነን። ስለ’ዚ እቲ ጸገም ኣብ ዋትስ
ኣፕ ዘይኮነ፣ ኣብ ኣጠቓቕማኡ እዩ።
ስለዝኾነ፡ ዋትስ ኣፕ ቅድሚ ምጥቃምና፡
ንምንታይ ከም እንጥቀመሉ ኣቐዲምና
ክንፈልጥ ኣገዳሲ ይኸውን።
ምንጪ - ኢንተርነት

ሓዳስ

ኤርትራ
ሽሃብ ኣርኣያ

ሳእንኻ ማዕረ እግርኻ!

ፋብሪካ “W-21”፡ ኣብ ማእከላይ ስፍራ ናይ’ታ
ወትሩ ብሰሪ ክሊማዊ ዋዒ፡ መጠን ብራኸ ማያት
ክውስኽ ብምጅማሩ፡ ‘ከደት ጠሓለት!’ ዝበሃለላ
ዝነበረትን፡ ኣብ’ዚ እዋን እታ ዝዓበየት “ወደብ” ናይ
ዓለምና ዝኾነትን፡ ነዘርላንዳዊት ከተማ “ሮተርዳም”
እዩ ዝርከብ። እዚ ፋብሪካ፡ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ
‘ተገዲስናሉ’ ዘይንፈልጥ ሓድሽ ጥበብ ኣተኣታትዩ፡
ቀልቢ ብዙሓት ይሰልብ እሎ። መቸም!፡ እዛ “ሳእንኻ
ማዕረ እግርኻ!” እትብል ምስላ፡ ብተደጋጋሚ ኢና
ንሰምዓ። ወላ’ኳ ብስም “ሳእኒ” ትመሰል ደኣ እምበር፡
መልእኽቲ ትርጉማ ምስ “ሳእኒ” ዝተኣሳሰረሉ እዋን
ኣመና ውሑድ እዩ። ግደ ሓቂ፡ ዝምጥነና ወይ ዕቅንና
ዝኾነ “ሳእኒ” ንዕድግ ኮይኑ ስለ-ዝስመዓና፡ ነዛ ምስላ
ቀጻሊ ዘይንጥቀመላ ክኸውን ይኽእል። ወረ ኣፍኩም
መሊእኩም፡ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ፡ “ማዕረ እግርና ዝኾነ
ሳእኒ ኢና ንወዲ!” ትብሉ ትኾኑ ኢኹም። እቲ ሓቂ
ግን ንሱ ድዩ!?።
ወትሩ ሳእኒ ኣብ ንዕድገሉ እዋን፡ ቁጽሪ ሳእኒ ምስ
ናይ እግርና ዓቐን ዝወሃሃድ ምዃኑ ኣረጋጊጽና ኢና
ንዕድግ። እንተ ኾነ፡ ዓቐን እግርና ንቑመት ጥራይ
ስለ ንዕቅኖ፡ ብዙሕ ግዜ ክንሽገር ንኽእል። ምናዳ
እግርና “ሰልፋዕ” እንተ ኾይኑ፡ ኣጻብዕና ንሓድሕዶም
ተጨፋሊቖም ኣደዳ “ካሎ” ወይ “ዕሰ” ይኸውን። እቲ
ኣዝዩ ዓቕልኻ ዘጽብብ ተርእዮ ድማ፡ ብሰሪ ኣእጋርና
ናብ ሓደ ወገን ምምዝባሉ፡ ተመኒና ዝዓደግናዮ
ሳእኒ፡ ኣይሰሙን ኣይሳልስቲ ሓቒቑ “በጣዕ-ጣዕ”
ክብል ካብ ምርኣይ ነብሰ-ስጋኻ ዝቕንጥጥ ነገር’ሞ
እንታይ ከይህሉ ኢሉ!?። ሎሚ ግን እዚ ስቅያት’ዚ፡
ሳላ’ዛ ንሳእኒ ብጽፉፍ መንገዲ እትሰፊ መሳርሒት፡
ክንደ’የናይ ከይረአ።
ሎም-ቅነ፡ ኣብ’ዚ ኣብ ከተማ ሮተርዳም ዝርከብ
“ቤተ-ስፌት ሳእኒ” ዝተኻየደ ፋልማይ ፈተነ እዛ
መሳርያ፡ ውጽኢታ ይበል! ዘብል እዩ ነይሩ። እቲ
ዝያዳ “ዘመይጽ” ውጽኢት ናይ’ዛ ንእግርና ብሰለስተ
ርእየት ወይ 3D ዓቂና እትሰፊ መሳርያ፡ እቲ “ሳእኒ
ከይሓቀኒ” ዝብል ስክፍታ ክተርፍ ጥራይ ዘይኮነ፡
ነዚ መሬት ተኣማሚንና ብኽልተ እግርና “ዱጭ”
ከነብሎ ርሒብ ዕድል ከፊታትልና ምህላዋ’ዩ!።
ዘሐጉስ ዕማም ናይ’ዛ መሳርያ ግን በዚ ዘብቅዕ ጥራይ
ድዩ መሲሉኩም!?። ወላ’ውን እቶም እግርና ጎቦታት
ዝሓዘለ ቅርጺ-መሬትን መንጓድ ብዕራይ በረኻን
ዝመስል ደቅ-ሰባት፡ ዓቐን ናይ’ቲ ሓባጥ-ጎባጥ እግርና፡

ኣብ ሓጺር እዋን “ኣልጎሪዝማዊ” ቅማረ ኣዋዲዳ፡
ልክዕ ምስ እግርና ዝወሃሃድ ሳእኒ ንኽትሰፊ፡ ክልተ
ሰዓት ጥራይ እዩ ዝወስደላ!
እዚ “W-21” ዝስሙ ፋብሪካ፡ ኣብ ምሉእ ኤውሮጳ፡
ልዕሊ 15 ኣብያተ-መሸጣ ናይ’ዚ ሓድሽ “ንድፊ”
ሳእኒ ከፊቱ’ሎ። ዋጋ ናይ’ቲ በዛ ሓዳስ መሳርያ ዝዳሎ
“ሳእኒ”፡ ክሳብ 120 ዶላር ዝበጽሕ ምዃኑ ‘ከሰክፈና’
ምዃኑ ርዱእ`ኳ እንተ ኾነ፡ ኣብ መጻኢ “ምእኩት”
ዝኾነ መጠነ-ፍርያት ከዳሉ ብዝጀመረ፡ ነፍሲ-ወከፍና
ወዲናዮ “ሸናዕ!” ክንብል ምዃንና ርዱእ እዩ።

ዳኒኤል ጊላይ
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ካብ ዘንበብኩዎ

እዛ ከተማ፡ ሮማውያን ቅድሚ 2000
ዓመት ዝመስረቱዋ ኰይና፡ ብቑጽሪ 11
ዝተሓጸረት’ያ።
ሕሉፍ ሓሊፉዋ፡ ዓለም ምልእቲ ንግዜ ብ 12
ሰዓት እናቖጸረት፡ እዛ ከተማ ግን ዑደት ሰዓታ
ኣብ ቁጽሪ 11 እዩ ዘእክል። ን12 ኣብ መንደቕ
ሰዓታ ኣይትረኽባን።
እዚ ብጌጋ ወይ ኣጋጣሚ ኣይኮነን፤ እታ
ቁጽሪ 11 እትወቅዕ መቑጸሪት ሰዓት፡ ኣብ
ዝኾኑ ሰዓታት 11፡00፣ 12፡00፣ 17፡00ን 18፡
00ን እታ ቖጻሪት ሰዓት ህርመታ ናብ ኣቆጻጽራ
ሶሎተርም ቀዪራ ወግዓዊ ዘይኮነ መዝሙር’ታ
ከተማ ተስምዕ።
እዚ፡ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ ኣይኮነን ዝነግር። እኳ
ደኣ እታ ከተማ ምስ ቁጽሪ 11 ዘለዋ ዝምድና
ዘጉልሕ እዩ።
ስዊዘርላንዳዊት ከተማ ሶሎተርም፡ ሕምብርቲ
11 ኣብያተ ክርስቲያን፡ 11 ቤተ መዘክራት፡ 11
ዓበይቲ ህንጻታት፡ 11 መንጫዕጫዕታን 11 ቤተ
ጸሎትን እያ።
እዚ፡ ካብ 15 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ክሳብ
ሕጂ ዝመጽአ ትሕዝቶ ከተማ ሶሎተርም’ዩ።
ናብ ጎደና ጅዊሽ ተጓዒዝካ ኣብ ዝርከብ
ካቴድራል ቅዱስ ኡርሰስ፡ ቁጽሪ ‘11’ ዘደንቕ
ታሪኻዊ ሓድጊ ምዃኑ ብዘንጸባርቕ መልክዑ
ተቐሪጹ ትረኽቦ።
እዚ ኣብ ውሽጢ 11 ዓመት ብጥልያናዊ

በዓል ሞያ ኪነ ህንጻ፡ ጋታኖ ማቲዮ ፒሶን
ከም ዝተቐረጸ ይንገር። እዚ ህንጻ ብዝተፈላለዩ
ምልክታት ዝወቀበ ኮይኑ፡ ፍሉይ ትርጉምን
ሓይልን ክህቦ ብዘኽእል ናይ ቁጽሪ ቅደም
ተኸተል ሓልዩ ዝተሰርሐ’ዩ።
ኣብ’ዚ ህንጻ፡ ነንሓድሕዶም 11 መስርዓት
ዘለዎም ደረጃታት ኣለዉ። ኣብ እዋን ክረምቲ
ድማ፡ በቶም ደረጃታት ዝወርዱ ክልተ
ዘመናውያን መንጫዕጫዕታታት ኣለዉ።
ካብ’ዚ ሓሊፉ፡ ነቶም 11 ሜትሮ ዝዕቀኑ 11
ማዕጾታት ዘለዎ ህንጻ ርእዩ ዘይድነቕ የለን።
እንተኾነ፡ ከተማ ሶልተርን፡ ካብ ታሪኽ ወጺኣ
ተዘንጊዓ’ያ ዘላ። ኩሉ ነባሪ እዛ ከተማ ነዚ
ታሪኽ ዝፈልጥ’ኳ እንተኾነ፡ እዛ ዝነብሩላ ከተማ
ብኸመይን ንምንታይን ምስ’ዚ ቑጽሪ ብሕሉፍ
ፍቕሪ ከም ዝተኣሳሰረት ኣይዝክሩዎን።
እቶም ያታ ዘዘንትዉ፡ እዚ ቑጽሪ ምስ
መጽሓፍ ቅዱስ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይኣምኑ።
ሶሎተርማውያን ቁጽሪ 11 “ቅዱስ’ ቁጽርን
ነብይን’ያ” ኢሎም ይኣምኑ።
ኣብ ዓውዲ ቁጽሪታት፡ 11 ካብ ኩሎም
ቁጽርታት ጎሊሓ እትርአን፡ መብዛሕትኡ ግዜ
ምስ እምነትን ፊዚክስን ዝተኣሳሰረትን እያ
ይብሉ።
“12 ሃዋርያት ነይሮም፤ ነቲ ጽቡቕ ነገር
ዓቂቦም ዝኸዱ ግና 11 እዮም። እዚ ቑጽሪ ንዓና
ክሳብ መወዳእታ ዘይሃስስ ፍጹምነትና ዝውክል

ዛንታ ስእሊ

ምዝዛም ናይ’ቲ ህይወት ሚልዮናት
ዘዳቐቐ ካልኣይ ኲናት ዓለም ብዝተበሰረሉ፡
ኣብ’ቲ ዝዓበየ ኣደባባይ ናይ ሕ.መ.ኣ ዝኾነ
“ታይምስ ስኴር”፡ ወግዓዊ ናይ “ምዝዛም
ኲናት” ጽምብል ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ
እዋን’ዩ። ልክዕ እቲ ጽምብል ተወዲኡ፡ ኣብ’ቲ
መድረኽ ዝነበረ ህዝቢ፡ ብታሕጓስ ንሓድሕዱ

ተሓቛቘፈ። ኣብ’ዚ ህሞት፡ ሰኣላይ ናይ ሓንቲ
“ላይፍ” ዝስማ መጽሔት ዝነበረ ኣልፍረድ
ኢሰንተይድ፡ ንኣቓልቦ ዝስሕብ ፍጻመ ብዘይምርካቡ፡ ካሜራኡ ተሓንጊጡ “ዓንዘር-ዘር!”
ይብል ነበረ። ሃንደበት ግን፡ ኣብ መንጎ እቲ
ኣሽሓት ህዝቢ፡ ሓንቲ ኣቓልቦኡ ዝሰሓበት፡
ግን ከኣ ‘ተራ’ እትመስል ፍጻመ ምስ ረኣየ፡

ተስፋና’ዩ” ትብል ትሬስ ዝተባህለት ነባሪት’ታ
ከተማ።
ንምስፍሕፋሕ እዛ ቁጽሪ፡ ሃይማኖት ሓደ
ምኽንያት እንተ ደኣ ኾይኑ፡ ጂኦፖለቲካዊ
ኩነታት እዛ ከተማ’ውን ካልእ ምኽንያት ደም
ሱር ቑጽሪ ‘11’ ኣብ ሶሎተርም’ዩ።
ኣብ መላእ ታሪኽ እዛ ከተማ፡ 11 ቁጽሪ ኣሎ።
ናብ መወዳእታ ማእከላይ ዘመን ተመሊስካ
ከይተረፈ፡ እዛ ቁጽሪ ኣይትስእናን።
ኣብ 1481ዓ.ም፡ ሶሎተርም መበል 11
ምምሕዳር ኮንፈደሬሽን ስዊዝ ኮይና። ኣብ
መበል 16 ክፍለ ዘመን ድማ፡ እቲ ምምሕዳር
ናብ 11 ሞግዚታት ተኸፋፊሉ።
ብተወሳኺ፡ ኣብ 1252ዓ.ም፡ ንኣባልነት ቤት
ምኽሪ ከተማ 11 ኣባላት ተመሪጾም።
ብፍላይ ህጻናት፡ መበል 11 ዕድሚኦም ብፍሉይ
ድምቀት ከም ዝኽበረሎም ብምግንዛብ፡ ዝያዳ
ትግረም። ቢራ ‘11 ቢራ’ ተባሂሉ ተሰይሙ
ኢኻ ትረኽቦ።
ሶሎተርን፡ ንልዕሊ 500 ዓመታት ምስ ቁጽሪ
‘11’ ፍሉይ፣ ምስጢራውን መደነቕን ምትእስሳር
ሃኒጻ መጺኣ። ኣጋጣሚ’ዩ ኢልካ ክትሓስብ
ኣዝዩ ከቢድ’ዩ።
ሳምራዊት ዮሴፍ
ማይ ተመናይ

ካሜራኡ ኣወሃሂዱ ሓንቲ ቅላዕ “ቀጭ!”
ኣበለ’ሞ፡ ናብ ስርሑ ተሃንፈፈ!።
ጆርጅ መንደሳ፡ ምስ ሓይሊ-ባሕሪ ሕ.መ.ኣ
ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ዝተሳተፈ
ባሕረኛ እዩ። ብ1945 ንናይ ጃፓን ደሴት
“ኦኪናዋ” ንምውሳድ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ
ድሕሪ ምስታፉ፡ ብቐጥታ ኣብ’ቲ ምዝዛም
ኲናት ዘበሰረ ጽምብል ንኽሳተፍ ናብ ዓዱ
ኣምሪሑ። ቅድሚ ምጅማር እቲ መደብ፡
ጆርጅ መንደሳ፡ ምስ ሓንቲ ዘመዱ ኣብ ሓደ
ባር ኣትዩ ጠዓዒሙ ስለ ዝነበረ፡ ቁሩብ ሰብነቱ
ሞይቁዎ እናሃለወ ናብ’ቲ መደብ ተጸንበረ።
ልክዕ ድሕሪ ምዝዛም እቲ ጽምብል እምበኣር፡
ገለ ዝፈልጦም ሰባት እንተ ረኸበ ኢሉ ዘወር
እናበለ ከሎ እዩ፡ ኣብ መንጎ እኩባት ሰባት፡
ነታ ኣብ ኣሃዱኦም ከም “ነርስ” ኮይና ትሰርሕ
ዝነበረት ግሬታ ዚመር ፍሬድ-ማን ዝረአያ።
ከይተማትአ ድማ፡ ኣብ ማእከል ጽርግያ፡
ናፍቖት ብዝተሓወሶ ጉያ ሓዊሱ፡ ተጠምጢሙ
ሰዓማ!። እንሆ ድሕሪ 74 ዓመት፡ ከም
“ዝበለጸት ስእሊ ናይ’ቲ ጽምብል” ትዝከር
ዘላ። ባሕረኛ ጆርጅ መንደሳ ከኣ፡ ኣብ መበል
95 ዕድሚኡ፡ ቅድሚ ክልተ-ቕነ ዓሪፉ!።
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ĄĉǇŴġïŊŕ

ƱŶŅŊƌǇĉƎȡù
ƉĄǆĬųƗĉȣŚƥŚĴùƫ
ŊƲÿŚ Ĵùƫ ƴŶŘŘŚŶ ȓƧȓƥǄŚŶ ǁŶŊņ ƆǇĉȳ ǡöƇĉ Ĵùƫ ǎćȲ Ɔŗ ƱŶŅŊƨ ǶļĆ űǡę
ŶƙùƇŚŊȔśĉǉǣĊĉǁƱŶŚƧúĉȳ
ŕġųĉƶŕňñôŚŕćïĖŚħŊƭǆƎȣöŶƄŊűŚȲÿŶŗƌŊśĉŊĉŶňŊƶĔƖŊƨǶĹĉŗĭĉűǡėŚ
ŶŊȔśĉŊĉƎȡùƶȣôǷïŊĚĉĴùƫƆǄȳƊõǦƵȲŊȔŘƱŶŅŅśŶƛŚűǦĚĉǆÿŚƥȳŶğÍƧŶ
ǉġƆŴŅ÷ŚűǦĚĉȳ

ĄùĞƄǉǆƆƶǦïęǄ
ƭŊǊȲ
ŴŊƆŶǌǉǆƆƶǦïęǄƉǆǊȲ
ÌƄǉǆƆƶǦïęǄȲ

ƆƳƶġƯŊƉƄƌŊŴǆƆŶǦöƶĄȓÿȣƱŶŅŅśƴŶŘƆǂȳƉĉŗùąǎŊƖĉƳƄŊŘāŗƱúǡǆė
űŗŶƆĩŕǆÿƥűǣėśƄ÷ƆĊȲƆġƉŶġƙŚƊĉÍƧŶŕƙȞùƨȳ

$1$66,1$6:$03
/RQJORQJDJRWKHUHXVHGWREHDQROG Ï+HOORGHDUDVVÐFURDNHGRQHRIWKH
DVV+LVPDVWHUXVHGWRORDGKLPKHDYLO\ IURJV ÏZH KDYH EHHQ ZDWFKLQJ \RX
PDNLQJ VXFK D IXVV DERXW WKH VZDPS
DQGVHQGPDWHULDOVWRGLVWQDWLRQ
\RXKDYHIDOOHQLQWR%XWLPDJLQHZKDW
2QFH KH ZDV FDUULQJ D JUHDW ORDG RI
ZRXOG \RX KDYH GRQH KDG \RX EHHQ
ZRRG:KLOHFURVVLQJDERJKHIHOOGRZQ
LQWKLVVZDPSIRUDVORQJDVZHKDYH
LQWKHPLGHVWRIDVKRDORIIURJV+HOD\
EHHQ"ÐêQGLQJQRDQVZHUGRQNH\ERZHG
WKHUHSDQWLQJDQGJURDQLQJGHVSHUDWHO\DV
KLVKHDGLQ6KDPH
LIKHZDVJRLQJWRGLH

Ɔŗ ŶƭŴ ƶĜęüȲ ŶĄŶűŚŴ ƶǡùȓȲ Ņŗ
ƆƢŘƤȓùƥƂĄűňŊĚŴŶƛŶïŶȓƶǎęƛ
ňñùŴŶŘĖƛŴŶƆŶŕĄęĆęŴǦŶȲƄŊƂ
ƆŗŊõȓŘĖƛŴǆśĉŶűŊĢĉƱǆƏűġĔŊÿ
ïǡĚĉñƶŋĉŶƱĹǉąƄāƥŚŴŶƢôǎŴŶ
ƆǂƶȎŶÿŴȳƄŊƂƄŊŗŘĖƛŴȲűŗƆśĉ

ƉĉƂƃùƎŶĬŶǄȲÐ
ƃ÷ŚƎŶĉġŅôŶȲ
ĩƫŶĜŶ
ÏǉÿŶęƆǁùƋƄôƗƴñėǫôǆ
ŊƱǆŶĝÍƧŶŊĹǌćǆȲ
ǁƬŶŚƛŶĬùŊƛŶŴŊÍŘÌȠùĉÍ

āǛǎćȲ
ƄǁęƎŅùƎŶŶÍǁƌŊŅùƎųȲ
ƄűÍƧŶĲŴųŚĬǆĔǁÍôƗÌǉÿŶƊųÍŅ÷ȳÐ
ĉġŅôƇùņĉĉ÷ĺȲ
ÿĭÍǂ
ŶĝŶƄāƥŖŶƆŶŘǆƎŅùƫ"

āŶŗƛŗƛ

ĉƛĖĜŶŅŚ

ƆŶŕƜűǦŶŶāŴȲŘĖƛŴĤôùƃùŴȲƄŊ
ĉƯėŊ Ąĉġ ƶŕĹùƪŚ ƊƯĢ ƆŶŕűǶęŴȲ
ÏƄƌǆǌǆ ƉĄǆ Ƅú" ŅƳ ƶƖǏ ƱôƗÍƖ
ȓňāŶǦòƆŶŘǆƆǂƎƖƧŶĄȑƆǁǆ"Ð
ƃùŴƄŊǢǌǆűŊġŴƉǆƱŕŴȲŊǢǌǆÍśĉ
ƄŊ ȞĹǎƂ ĄğƗŗ ġƎĖŴŚ ƶĔƄŴǇĉ
ŕƥğƆŚŶ ŕȑƢŚŶ ƆŶŕ ÿĄĉŴȲ ƄǁŴǆ
ĄǎïųŚƆǂƎȣƧĜŴȳ

āǛÍƧŶƆŘÌȠùĉÍƎğŊŚƧǌƆȲ

ġôƶűŅĔǧŋǥęƎǇƃƘŶĺŴŷǆ

ĬǉĉĬǉĉƱĄŶÍǂÿǉƄĔǣŚƄǎǣűŅĔȳ ƆŕŶ ƄŊŗ ĜùĆ ƆŴƱĄė ƎȑƢŘ ƶȎŶÿ
ƥŴƂƖƄƊõǦƵȲƉŇǎȓƯűŚŊĉȓƭŶŴŊ ƆŶĸęưňŚűŗƄǎǣƎęƆǁƇǎāĖĉȓŴā
ęýľŋŘŘŚŶŊĔŚǁŅȑȓÿõűŅĔȳ
ƆŘ ÿŶŗ ŴŊƂ ŊĉľėŊȲ ÏƉĄǆ ƧƬùƌ
ƄǄ ƄǎǣȲÐ ƃ÷ Ŵǆ Ƅįȁȃ Ĝ÷ĉŘ
ƉĉƳƃõƆŴűŅĔÿǉĄƭùŗȲƉĉƄĄõ
ƄľĔŅŚõȳÏƊõǦƵŅƳƎŚÿùȣƆŶƉôƙȲ
ƉŇǎȓƯűŚŕȑƬŲȲƌŊŗƶűŅęƨƭǋŴŊǧǉŋ
ŅƳ ŶűŊĔõ ƭƱľŗ ƎŚȓǁŶŶ ƉŕġŕŴƯĿŶ
ǆǫƭƶ űŅĔȳ ƄŊ ĄǡǊ ŊęŚƯ ƶŅô ĜùĆ
ŶęƆǁƌŶŶĜĉƭƌŶŵęŴƃŴȲÐŅôśƊõƆŗ
ƱôƨƭƱľŗűŅĔÍĊŊƱǆĉġŚƧƭùǎęǦĉ
ƄĔǣŚ Ƅǎǣ ƶǡŊĚ ƶűŅĔ ƆŴŕƱƉėȳ ÏƆĊ
ƃõ Ƅŕƨȳ ƄŊŗ ƭƱƛŗ Ɔĉų ĕň ƎĄġ÷
āǛǉƄȲÐƢĜƖŚƆŘƯŶĸęưŊȲÏƆĊāǛ
Ưġô ƆŶĸęưňŚ ĄöƁŶƇ űŅėȳ ƢǇ ƄĔǣŚ
ǉƄƎŶǋƆŗƶűŅęŴǇƄŊƳŚȓǆŷƭƱľŗ
ƄǎǣƄŊŗĜùĆĜǸąƎǦƯęǙĄĔȳƎğƯ
ƎŚűŊęƃƙćôŚǎǂ"ÐŅôśÍĊƢǇƄǎǣ
ƎĄƧŚƶǉôǁƶĄġùǡƭĔȳ
ƶǡŊĚǶȠƆƨŊāȞęŚęƆĝƄǎűűȳ

ÏŘĖƗ ƱǆȞùǻȲ ƄǉƂ Ɖĉ ƱǆȞùǻÐ
ƎŅïùÍǏĜĆƯƊĉŚȞùǷȣŚƥŚĴùƫ"
ǡöƄśĉƄôƣŘĖƜĉŶňñúĉŶƶƱŶǦƫȳ
ŴśĉƱŶǣưĉƄŊƆŶǌćśĉƶŕȎǦƫȳ

ƉǆĄȎƎŶÌȠùĉÍþƴŚųƃǄȲ

ƄȑŊƯŚƘǻėǆŴňǆȲ

ƭƱľŗŴǆŗƄǎǣ

ŘĖƛƌĉȣ÷ǻ

ƄǉǆÍĞ

ǙǤŲĜćƆŘŚŶġŶƊ÷ŶŶȲÏŶāŴġŴȓűŚ
ǉƄ űĉȎƄúĉ ƆĉŅęȲ ÿęƏŚƏŚ ƃúĉ
ŉśĉŶïǡĚĉŶĉĉƯňùƄǆǾŶĲĉŶƆǂȲ
ÐƶŊùĔƳŶāǎęŶŶġėāŶŶŚĉñęŚŶ
ƶǎęƛňñùŶƃŴŶĔƎŊȳ
ġôƳ ȣŚƥŚ Ĵùƫ ƄŊŗ ŶĉęĉęŶ
ŶġėāŶ ƶǎęƛ ŘĖƛƌ ŊĉġŚŊïù
ƆĉŅęȲƌŊŘĖƛŴĤȠŚŴȲƄŊȠŚġƎĖŶ
ŕǡŗęŴȲ ÌąėŶ Ƅřġ  ĄĞ ȡŊĖǤƶÍ
ƆŴŅùŴȲŶƧƯùŶŶÿǎęŶƆŶŕǉƄƔŶŴȲ
ŴǆȓňāŶǦòÍĊŶǦǉȤȲāǛāǛƃŴȲ
űƳ ƯŶňň ŶƆġűŚŴȲ ŊȣśŚŴȲ ƉǆƭŶŅŅŶ
ƄŊȣĔƉǆŅȓüŶűęǦȤƱôŴȳ
ġôƶġ ƄŊŗ ŘĖƛŴȲ ƄŊŗ űŗ ÿĬż
ĄŶűŚŴŶ ƄĄȑȎƄŴŶ ƶǡùȓ ňñùŴ
ŶĄôġȲ űƳ ŕĹùĮõ Ʊú ĉŚƆŚŘƧ
ƄƯŴƤ ňñö ǡǋȣŴ ƌŊ ŘĖƛŴ ĉƆŶŗ
ƎŶŊǡġȳ
***

ĉȓÿȣǉŊǌŉ
ÿŶŗƄǉĬǌćǆƎȣöŶƆŚćïęǫ÷ȲÏġųŚǫôǆȲƌŊƳƌŶĤúŴ
ŴŊƴƆŚėǁŴƱ÷ȎÿǆÍǏǆęāľȲƥ÷ġƌŊƳƌŶĤúŴŴŊƉĔŶ
ǆęāľ"Ð
ġųŚ ÏƌŊƳƌŶĤúŴŴŊƉĔŶƆĉŅęǆęāľȳÐ
Ƅǉ ÐŊƖĄǆġųŚǫôǆÐ
ġųŚ ÏĉƛŶǄŖŶȎÿǆƄŊƳƔŶŴŶĖƄƄôŴȴŶƉĔŶǦŶƄŊƳ
ƏǆŶŴƄǆŶęƆǄŶƱôŴȳÐ
****
ƭŊǊ ÏǧǉȡǆÿęƉǆƆŶŘǆǉƄŕǡŊęƄôƙ"Ð
ǧǉȡǆ ÏŴŊğĆƭęƉǆǉŊǌŅƆȓāȣȳÐ
ƭŊǊ ÏƆƥƆȓþȣƌƱǆŚƛƆùǉƄƉĄǆǥęƌŴŊğĆǉŊǌŅ
ƎŚĜǎǎ"Ð
ǧǉȡǆ ÏǉÿŶƆŗǉŊǌŅƶĜǉõƱôƗğĆƭęƉǆÍƧŶƄŶŇņ
ƄǆƎƆùŶƆǂȳÐ
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ĄùƆƛŗȲ Ɗõ ƶĉġĔŚ ƶĉǎŴ
ŴŊ ȣľĖ ǆĜǦę ćôŚ ƄǆƏűŶ
ƆąŶ ƭęƋ VRXOPDWH  ƎŅïù
ĜĆƯƋ ŚƜų ƃƘ Ɔŗ ŚĔƛŊǇ
ĜŊùƎƯƉĉƂƆąŶƭęƋƎƖƧŶ
ǆƛƆùƆǂȳ

 k

ƄćƙĖŚȲïôƧŴŊïćĄŕƅ ǆġĄƭƋ"
ƄǡùǦúŚ ĉƛĖ ŊřôȤŶ ǉƤùƋ
ǉƥöŚȲ Ŷƭǆ ÿĬż ȣľĖ ǎƄȲ
ƄôƘȳ
ƄŊ ùƯö ÿǉ Ɗõ űǡĕ ƣǊƆ
ǉƥöŚȲïôƧƎÿŚŚǉùǁűǆĔ ƶƜű Ƣǋ ƱǤǻĄƌ ȣľĖ Ɔǂ ƃô
ƆǁƶÿġŊȳƆƳƎŊôƋƉôƗȲƆŗ
ƄćƙĖŚȲ āėǆ  ıǎĆ ƢǋŕňƯŘǆƄƶǂȞįęȲôƥñȲĉĩ
ĉāŘŚƋȲĉġűŊġƘÍǏĄ÷ôƛų" ƄôƋ ƉĉÍƳ ƱŶŊŅųȲ ƭǆűŚ ĜŊ
ƌŅǆÍƉŚǎƧöƄôƘ"
Ɔǂ ǉġ ƶŊôųȳ ƆƳ ĉġ ĜƄŶƎƨ
ǉƥöŚȲġĄǆćęŘƆŊïùȳǫù ĬùǸȞ Ɔǁ ƶǡǎȤȲ Ƣǆ ǎć Ɔǉöȳ
ƭĄŚƏǆűƄŊÿǉĄŶǦġŘƤ ŴŊ ĉāƶűŚ ƆľǆĚ Ƣǆ Ƕľöô
ƄćƙĖŚȲ ćęŘȲ ĜŊ ŊŕȞǻęƂ
ŚƌùƆĜęāȳƌŊƄġĄėƖƄƆǁ Ɔÿǎǧȳ ŊÿȐĕġ ȣȏĉ Ƣǋ Ɔǁ
ȣęĮƆǂƎŊïùĜĆƯƋŚȞùǸÍǏ"
ƶȞŖȳ
ƶǎƧùƱôƗȳ
ƄćƙĖŚȲ ćęŘ
ĄǉƢöƘÍǏƎŚűǦęų"

ĉƛŶǄŚ

ǉƥöŚȲ ÿĬż ȣľĖ ƉĄǆ ƶŅô
ƆǂƎŚǡùȓôǆƆǁǉùǁȳ
ƄćƙĖŚȲ ćęŘ ƌŊ ĉŶŘǆ
ŕ÷ƬùƋǉƄƆƴāśŚÿŚųƄôƘ"
ǉƥöŚȲ ƄűġȲ ƭęƋ Ǝāƶ Ɔǉö
Ɔǁȳ ƭęƋ ƎƖƧŶ ǆƛƆù Ɔǂ
ƶŅùƎƨ ĜŊ ƉƄ Ɔ÷ôȳ ǦŶ ƄŊ
ƯęƎűŚ Ƣęþ ƉǆȎŴāƊ ƆĄŶƨȲ
ƆƳĉġƄǤǶĄųƉƄÿĬżȣľĖ
ƄǆƏűŶƆŊùƆĊƆǡǎȤȳ
ƄćƙĖŚȲ ƌŊ ĉŶŘǆ ŕŅǣġƋ
ƃƘŚĄŶƧǇĉ"
ǉƥöŚȲ Ƅű ǎƄ Ɔŗ ƶŕ÷ôƛƨ
ƢǋȲ ƉĉÍŗ ƄŊ ęƆĜǆ ƶĹęȔ
ƭǆűŚƏǆŲƆŶŕƱǆĔƘŅǇƆǡǎȤȲ
ćôŚȲ ĄŘôöȲ ŕŅ÷ȐȲ ƱǆƏŲ
űǡėŚ ƶƴĔŊȲ ĉŴǌ ƶāġƢôǆ
ƆŶŕƜǆŲ Ƅƶǁ Ɔǁ ƶȎùƇȳ ĉġ
ƉĉÍƳ ƶƄĄĜô ĜŊ ȣľĖ ƶĄġù
ġĉƬŚ ƆŶŕÍǤǸąų ƆƳ ÿĬż
ȣľĖƄǆƏűŶƃôĬùǸȞƆęāĴȳ
ƄćƙĖŚȲćęŘȲƆġƉűŘāśƘ
ıǎĆ ŊĹǻŘ ĉĉ÷Ĝǆ ŶƭƘ
ÿĬż ȣľĖ ƉĄǆ ƶŅô ƏǆŲ

ȱòŐvŋĵ

ǉƥöŚȲƆŶŘǆȣęĭǫôǆƄűġ
ƄćƙĖŚȲ ȣȏĉ ƎŚŊö ƉôƘÍƉ
ĜŊ
ŊƄęƄǄ ġ÷Ġ ƶŕȞǻĔ ĉõƆ
ƉĄǆƶŅôƆǂ"
ƆǁƶŊúȳ
ǉƥöŚȲ Ƅű Ņį Ɖĉŗ ƶĜĉưŶ
ƄćƙĖŚȲ ƄǆȡõŶ ćęŘȲ ĜŊ
ƶęƆǇŶ Ƣǋ Ɔǁ ƶȓŅȲ ćôŚ
ŅŊƧùĭ
ƎŶęƆǇ ƉôŴ ĉùƄŚ
ĄÿƲŕǆŊƴƯňƄƯĕƛŕŶȎȓņĺ
āǢğŚ ƏǆűŶ ƉƯù÷ ƆĜĉƪŶÍĊȲ ǁŊõŶȲ ǧǉú Ɔǂȳ Ąȑĉǎŗ ĉġ
ŊǹƯĆ Ɔǁ ƶĹŶƆȲ ƌŊ ĜŅǆ ĔƖŅ Ɔǂ ĉõƆ ƶƖƧŶȳ ƆƳ ƉƄ
ƎȣƆŗ ƉǆŊù ƄǆƏŶƊŶȲ ĉŶƄǎ ƶŕȞ÷ôǂ Ȏÿȣŗ ƱĔǤǡȓƨ ƄŊ
ǉƄ ƉǆƉƧŶ ƆĉŅę ȓņľ ıęȐ ęƆĞ ĉƟŲȲ Ƣǋ ĜŊ Ɗõ űǡĕ
Ƅƌ÷ŚȲ ćƆƉ÷ǆ ĭĄŚ Ʊôƨ ȎǢĖ ĉõƆ ƆŶŕƶƖƧŶȲ ƆƳ ƄȣįĖ
ęƆĞȲ Ŋĕñ āŊĖ ǡȓȲ ġĕƭŚŶ ƆŚŊùǇƱôƘǉǤȠƢǆĄĄ÷ƆŘ
ȎƭǊŶ ƄġŴŶŶ ƢƱŕ Ƅúųȳ ǦŶ ƄǆĄǎôǁŶ űǆĕ ƃùƌ ŊĉāğŊ
ŊƱôų ȎǤ Ɖĉ ĄÿƲŕǆ Ʊǎùǁų ǻėāÍƧŶƱǆĉùƂűŚĜŊĉęǌƆ
ƭǆűŚ ƄȣįĖ ƎĔƎŊ ƱǆĉƛƄôǆ ǆƎƄù Ɔǂȳ ǦŴ ƆƳ ĉùƄŚ ƆƳ
ǁŕÿğġŅųƆǂȳƢĔúĉġŅįŅƳ ġô ƱǁôȲ ŶƭŴ ƶĜććƯ Ąȑĉǎŗ
ƢǆĄȡęľŗűŴǋȲƆƳƉƄƎùŕ
űǡęƆƳćėƆǁƶȃűľƱôƗ
űŴǆ ȣęĮ ƄŊ ÿǉ ĉġ ƶėƖņ
ƄćƙĖŚȲćęŘȲŕǾųľŴűĉȓƇ ĉùƄŚ Ɖĉ ƶĄȓƆ ġô ƆŶȞùǻ
űǡęƎğƯƱǁôĉȃŴľƭǡŊȣľĖ Ɔǂȳ ŊŕƢğƘ ĉùƄŚŴ ƉűĔǤǦȓ
ĉùĉćǎƆǂȳȣľĖƉĉƳñęȡŶ ƆŶŕƏǆŶŴȲ ĉġÍŗ ĄĄ÷ƆŘŴ
ƄǆƏűŶȲ ȣľĖ ǦƵ ǆƢġǎ ƆǂȲ ƎŶğűŶ ƎŶĜććƯŶ ǁǎöȳ ƆƳ
ćôŚǎāĖƊõűǡėŚƌĉȣù÷ǻ ƎƖƧŶ ǎć ȣľĖ Ǝñõ Ƅôƨȳ
ƶĄȓƆ űǡę Ɔǂȳ Ƅű ƌŊ ƱĔňƘ ƆƳ ǦŶ Ŋÿǉ Ąƭùŗ ƶŅĭù
Ɖĉ ƶŕĔǌƆƎƨ ǦŶ ȣȏĉ ĜŊ űǡę ƄǆƏűŶȲ Ȟŗƙ ŕĉȓƇ ȎöƆƌ
ƢǆƄȣįĖŚǉùǃƱôƘƏǆŲƆǂ ŕǻȣƇ ƉƄ ƄǆƏűŶȳ ÿĬż ȣľĖ
ƶġĉƭų Ʊúȳ ȣȏĉ ƶŅïù ĜŊÍƉ ƆŴÿǉĔƆǂƶƗ÷ƯȳǦƵĉġƢĜǉ
Ƅúǎǂ"
ƶǄǌ ƆŴǶƭĄŶ ƆŴĄĬĔŶ Ɔǂ
ƶĄȓƆȳƆƳġôƶƜűȲŶġƘǎć
ǉƥöŚȲ ƆƥƆ ȣȏĉ ƶŊïùÍĞ
ǦƵ ƎŚñŊǇ ȞŚų ĉƛŶǄŖ Ŵǆ
ǁôŶƆǂƶŊïùȲǦŶƄűŅįƉĉƂ
Ɗõ ĄùĞ ǦƵ ġô ƶƜűȳ ƄŊÍƳ
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Ɔŗ ƙùƄǆ ĉġ ƆŶęƃ ǎćȲ
ŕĄğğùűŚ VLPLODULW\  ǆŊïùȳ
Ŷĝ ƉƄ Ŵǆ Ư÷ćȲ ƄŕÿğġňȲ
ƄĔƄƆǄŶ ŕƧñŋŶ ƢƱŕ ÿǎűŚ
ĉġ ƶñõ ŶĉĉġėŚ ƶĉǎŴ
ƎāǦƶǆƛƆùȳ

ƄƳƘƎŚǻŶĬľõƱôƋűǡęǎćȲ
ƊõƆŚĹęŊǇƢǋŕňƯŘǆŊƭǆų
ȣľĖƄǆŚǶĉŚǇȳƉĉƂÍƧŶƌŊ
ƶĹęņƘ ĜňŚ Ąŷĉ Ɔǂ ÿĬż
ƄȣįĖ ƎŚȞùǻǇĉ ġôƱǆŚƛƆöȲ
ƆƳÍǏ Ɔŗ ƆŴŅùƋ ŶűŊġƘ
ƄŊ ǦǎùŶ ĄġĬ÷Ƥ ĄŶǡǎŶ
ƆŶŕƱǆƄƆŕƛǄ ǆÿǆĩ ĉŅùƊȳ
ĉƛŶǄŖȣľĖġôƶǉôƙǇǻėā
ƶĄȓƆ űǡę ƄǆƏűŶȲ ȣľĖ ŴŖ
ǦƵŶĜƭŚŶĄġęāŶƱôƨġĉƬŚ
Ɔǂȳ ƄŊ ȣľĖ ǦƵ Ƅƶǂ ƄǡǌĞ
ƆǂȲ ĉƛŶǄŖ ĉġ ǦƵ ǎøŘŚƌȲ
āùĉŘŚƌȲƄĔƄƆǄƙŶĉƎŊňęƌŶ
ƢƱŕ ĉġÍŗ ƆŚĹęŋ ĜŊ
ƆŚĄƴƱűõňǆŘġôƶƜűƆǂűŗ
ĜŊ ŊǉǣƂ ǻėǆ ŚȞùǼ ƶűŅęƌ
ĉġ ǦƵ ƧĩǷ ŊĄǶŲ ƎŚȞùǼ
ÿǤƳƆƖƧŶȳƆƳƌŊƏűƆĉŅƄę
ćęŘȲ ȣľĖ ĔǣƆƎŶ ǦƵ îŊƎŶ
ƎŚǫƭƶǇƱúƋǢǌǆƆǂȳ

Ƅƌ÷Ƥ
ġāŅŚ
SK\VLFDO
DWWUDFWLRQ ƉƄğùğǆƄǡňŊƏǆŲ
ŶĔƛŋȳƄŊƳȲǉǤƤŚęƃŘŚƉĉ
ĄùƎƯȲıęȐƢǆƄƌ÷ƤƄįƧćȲ
ƄƉǌǎŴŶ ƄĄħĩǹŶ ƢƱŕ ƉűƆŖ
ŶƛƆù ƃŴȳ ƄŊÍƳ ƶŅƶā ǦƵ
ŶŴǆ ƭǆų ȣľĖ VLJKW ORYH 
ƶŕļùƪ ƆǂȲ ƆƳ ƭǆűŚ ƶĉǎŴ
ǦŶāǛÌƧŶǦƵƆŶŕƱǆŕÿƤġƨ
ƯĉĖǁŊõŶȳćôŚïűǆűǆŘƏǆŲ
Ɔǂƶŕęȣȳ
ġôƳȲ ćęŘȲ ĉġ ĜňŚ ƎŚĬęŇ
ƉôƘŶȣľĖǻėāƱǆƏűȲƉĉĜŊ
ƶǦŊƇĉ ƎŊĖȲ ĉŚāǦǤƶȲ ƏŘġ
Ɔŗ ƄňƘ ƎǦŅę ƆŚǉùǇ űǡėŚ
ƄŊśĉ ĬĔŊŚƘ ƄŕǦŊęǇȲ ƌŊ
ƱǆŶġƙĉĉğùƉƄƎŚĺǶŇƄôƋȳ
ƆƳćôŚƉĉƳƆŶŕǡŅęƊÍǏǆȣś
ǆƖƣŶƆŶǌŅùƋŶűŊġƘƱǆŴŘ
ňñęǄŚ ıŲƯ ƄǆƏűŶ ĉƛŶǄŖ
ĉŴùňĩ Ɔŗ Ƣǋ ŕňƯŘǆ űŗ
ÿŇƆƎǇ ƱôƘ ňñęǄŚ ƶȞŖ
ƎƖƣŶƆƧŶǆƛƆùÍǂȳƢǆǎć
Ņŗ ŕ÷ŇġƎǇ ƱôƘ ĉġö ĉğƘ
ƱǆĜććƯƶĉǎŴƎŚĉġęŗƆƧŶ
ġôƱƛƆùȲŶǡƴƆęƆġƘƉĉƱ÷Ř
ŕĹŇùƋ ƄŊ ľǎĆ ĜňŚ ƆƧŶ
Ɖĉ Ʊ÷Ř ƉŕľęŊǄ ŕĄėȐ
ǆƖƧŶȳ ƌŊƳ ƶïŊƊƘ ÿŅĘŘ
ǡôƢĞǎƋƎŚƏųŕġȡƆǡŊęȳ

ƌŊƳ ÿöȟ ƉƄ ȣľĖȲ ŊĜôġŕ
ƊűŘŚ ƎĉġĔŚ ǆƛƆùȳ Ɔŗ
Ĭǌćǆ Ƅƌ÷Ƥ ıęŅŚ SK\VLFDO
SUR[LPLW\  Ɔǂȳ ƆƳ ǎć Ɖĉ
ǉĮ ǡƴƧŗȲ ǉĮ ŉŚ Śĉñęŗ
ƢǆÍƧŶ  Ɖĉ Ąğęāŗ Ĭȑö
ŚėƖŊ ƆŶŕƜǆŶƌ ƶǄǌ Ŵǆ
ĉȣù÷ǻŶĉùĉćǎŶŕƛƆúƄú
ǉƥöŚȲ ŊǹƯĆÍǁ ƱĄġǦŶ
ćôŚƆǂȳƆŗĬȑöĉęƙŊƌƶǄǌ
ǁĹŶǁôǆȳ
ŶƛŚȡôǻ ňǆŘ ǆȞǻę ƆĊ ĉġ
ǦƵ ǎć ŴŊ ȣľĖ Ƣǆ ǎć ŴŊ
ƄćƙĖŚȲ ǡŶƱŊƋ ćęŘȲ ŠƧ
ǻņľāƧűŘƤƶĉǎŴǆĉƯŊùȳ ŠƧȳ
ƄŊÍƳƉǆŕŶƉȣƎƥƎÿùȣƱǆǉö

ƄƶǁŶǉġƱŊ÷ĉȃƥŚĄŶƆĜǄŚÍǁŶȳ ƶȞùǻ Ǝùŕ ĜŊƄǆȲ Ĝôġŕ ĶŶĶ
ÏƆƧǆȲƎŚƴĔŊǢǎƃƙŚĄġùȲÐ ƶȞùǻ Ĝôġŕ ĜŊƄǆÍ ǆŊõȳ ƆƳ
ƖƄ ĶŶĶ ĉȣ÷ǻ ćƯĔ ƎŶǉǆ ƄŊ
ğŊĖŶƋęƋęŅôŚȳ
Ɗõ ĄǌǄŚ ĄűňŊĚ Ŵǆ āŊĔŕ
ÏǾƧ Ʊôƨ ƱĔňÍĊ Ąƭġ ǆȓ÷Ɔ ĜŊƄǡǌĞĉƟŲŶĉŊėñÍǂȴƆƳǦŶ
ƏǆŲȲÐƄŕƒĔƆŴǶĄŚƊĄôġƊ÷ȳ
ŊƥǤ ĶŶĶƙ ƎƖƧŶ ǁŊõŶȲ ıǎĉ
ÏġćƯÍň
Ŵǆ
úĆŶ
Ŵǆ
ĬǉĉŶ
ĶŶĶƙ ŊƶǦňƆ ƎŚȞùǻŶ ƎŚƯıŊŶ
ĄęïƤŘǉĜ
ƶŅïù ƱĔň Ƅú ǎǂ"Ð ǇğŶ ĄŊęî ƉŕĜǤǦęŶÍǂ ƱôƌȲÐ ǎāĖ ĉňôǆ
ƶűŅėõŋŘĄĖÿȎŶŅĔŚųȳ
ǉôǁŚȳ
ƶƄƱƶƎƥǞŶǞŊùƢǋƁǄġôƶűŅęƊ
ÏǆľĘŘ ȓņļŚȲ ĉğƛŶ Əȣ
ÏƆƢȲ ƄŊƳ úĆ ƆƥŶ ĶŶĶŴ űŘƄğğǆŚćǆȫ÷ġŗƎƉŕĉȑƄôǆ
ĉňôǆȎľǸǆȞǻĔùƎŶǎǂ"ÐƏȣ ǆǉňôľƄúȳƉĉƧùįƤŚƯƶŊŕǆ ÿŅęƎƥȳ
ĉġŅùƊŕƢƉġƎƢŶȳ
ŶȏęćôŚĉõƆŊĉõƆƯĕǆŚǦęż
Ïȓņľ Ƅôƙ ŊƢǡűǆ ĉġ ÿğŊƌ

ÃΎkû.[pm

ƄŊġėāŕȎĆǊƶƢƭôƄƆĉĚƙ
ŶƖŕāǎġ ƄŊ ǧǉŴ ÿęűŚ ǻƫĉ
Ƅǁę ƆŴƄġŕŶȞġƌ ƱƢęƢę ǎāĖ
ĉňùƌȲŴŊÍŕŶŴǆĄƴŴǦƬƄǡùǦúŚ
ƶñň ƶŕȡ÷ôǄ Śƌ÷Ś ĉġ ĄƴŲƙ
ÏƄǆȲ ĩǦę ǁŊõŶȳ ǉÿę ƉƄ ƶƴĔŊĄŶƆĜǆǆƧāǉųÍú"Ð
ƄȎŇĹÍǁ ƶĜććƯȲÐ ǇğŶ ǉǡȡ
Ƅŗƙ ĉƯ÷ùŶ ĉȓƥŚŶ ùąǎÍǂȳ
ƱǆĄ÷ôǃÍǂƶƜűŴȲğŊĖŶƆŅïùȲÐƆŘ
ÏÿıƙÍƏƃƙƍȣŴǆāćĉĜöĉ ǡôȎŚôǆȳ
ŊƢǡűǆƄŊȓƫľġėāġôƶƢƭùƊ
ĲćŚ
ȣĕǄŚ
ƄƬŶŘ
űŕŶ
ƎŚāƱŶ
ǎǂ"ƶŊõƱĔňŚŚǆŅƶýƄôƣȳƄŊ
ĄŅėŅĖŚ ŚƜűų ƧƯǆŗ ǞŶǞŊù
ÏġćƯ ƆŶǏȲ ĶŶĶŴ ƄŊ ƭôĉ
ƆŶƉôƙĉùĺùľƶŊ÷ĩĊùƄȑŊƯŘ
ƭôĉƉƄĶŶĶƙĉġȡāćôŚňñùƙ Ɖűġȣā ƆŶŕƠŶŴ ǦŴ ƎŶȎľǶúĉ
ƎĜŗÍǁŴŊňęĚǄùƄĉĖüȳ
ŶĜ÷ĉŘ ƱęǡÿŚôǆȳ Ïȓņľ ôǆ÷ȲÐ ĉġėȓ ćôŚÍǂȳ ƄŊƳ ĄǌǆÍƳ ǦŴ ƱôŴ űǡėŚ ƄôƣǏ"Ð ğŊĖŶ ĜȠā
ƆŗŊŊƶþĄŶƆĜǄŚħîƶĜŚǂõ Ŋĉňù ĉġ ǡƴƆ űŊĜǆ Ƅ÷ôƛƢŶȳ
ňę ĚǄù Ŋŕǡùǡùŗ ƄƯôľöĺ ġô ÏƄű ƖƄ ǇğŶ ƆŅïùȲÐ ƆŘ ćƆƉ÷ǆ ŶāŴ ĄŶƆĜǄŚ ƄŅęƊśŴ ƆŶŘǆÍǂ ĄŊęîƱǎùǇāśƄľĔŅŚôǆȳ
ƶűŅĔ Ŵǆ Ņǆűǆ Əȣ ĄŅö ƎĔƎŊ ĭĊŚ ƶűŅė ĄŶƆĜǆÍƧŶ Ǝĉġĉġ ƎƖƧŶ Ʊôƨ"Ð ğŊĖŶ űƤā ǎāĖ
ÏƆƢ ĶŶĶƙ Ɖŕġȣā ƆŶŕǉƄ
ĉƶėňƄǡǌĞāśƄùƭôŚȳ
ƄǆƉƄùƊŶȳ ƆŘ ŊȣāĩƧ ǡȓ ƆŴŅôŚĉġġćƄ÷ôǁŚųȳ
ƔŶƌ ĸǶňƙ ƉŕƯŇȲ ĊǄƤ ƭľĆ
ÏŊùƎƯ ĶŶĶ Ŵǆ ƌùƇŚ ïǡėŚ ĜŊƌ ƉŕāǆùȲ ƄŊ ƎŶǋ Ĥćŗ Ŵǆ
ŕǡùǡùŗ  ŕƁŶǦǎ ƶűŅęŚ ƄğğǆŚ
ÏŴǆ ŊÿĮ ŅƳ Ŵǆ úĆ Ʊú ƎŶȞùǻ ȓņľÍǂȳ ĉƛŶǄŖ ƄŋŘŚŴ
ÏƏȣ ĄŅö ġƃŶƌ ĉĩ" Ŷƭ ƄŊƳƄ
ƶŕȡ÷ôǁ ȣęǄŚ ŚƖƧŶ ƄȣėǆŶ
Ƅƴėęň
ƍȣ ƄôƎŶȲÐ ŊęƆĜŕƄćŶűŚ Ǝĉġõ ƆŶƉôƣ ƆŶŘǆ ǆŊõ Ìÿǉ
ƏȣŅùȲÐŊĉňùŴŊƎùŕāǎāǎ
ƄŊ ǡƴƆ ęƆġƙ ŚĉęƏġŶ āŊĔŕ
ƱǆŅ÷ôȓ ȓňĹ ĄùƎƯ ƶűŅĔŶ ǧėƲ ŚƯƶŊŕǆ ǡôȓƊôŶȳ Ǧǉ ÿĮÍƧŶ ĶŶĶƶȞùǻÿǉĜŊƄǆȲƎùŕĶŶĶ

ĜŊƎŚƉƧŶƄôƌȳŊǎāĖÍƳĶŶĶƙ
ƉŕġȣāȎǡĉƱôƨƄǆƏűŶȳĉƛŶǄŖ
ȣęǄŚƌƶĩĉŖāŊĔŕĜŊȲŶĔŊÿƇĉ
ƎŊõ ŶĶŶĶƙŶ ňñùƙŶ ƎȞùǻƨ
ȑƯęŘŚƉƌǆǊÍǇĉȳ
ÏǆľĘŘ ǉƄ ǦŅĔôǆÍĉŅęȲ Śñŋ
ƱôƙŚŶŘűƄƶǂǉġƱŊùÍǂȳŊĉŶŘǆ
ƭƧǋƃƙŕĄĖľƌ"
ÏŊñƶňƤ ĉāǉėÍǁ
ŶġƙŚƎŶƉ"ÐŕƢƉġƎƢŶȳ

ŕĄĖĹȳ

ÏƄű ŊġűĸǶňȲ ǇğŶ Ąÿƴǆ ƉƄ
ŊŖĖƶĉƃŴŚĉñęŚŴƴƳĉŴȳÐ
ÏŊǹƯĆ ȓņľÍĉŅęȲ ƄŊ ƶľȓù
ŊƴƯňŖĖƶĉŶġűĸǶňŶƉűƯùùƃŴ
ŶāǛǦŴƄŊƳǆƆƉôŴƎǡǎȞƎŶÍǁȳÐ
ÏƉǆŕĔǌƄŴ ƖƄÍĉŶŅę ĄġǂȲÐ
ğŊĖŶĜƭŘŕĄùƋŘŕƴĔŅŚȳ
ÏŅù ĸȓĖ ŕôȤŶ ŶôƥƢǻȲÐ ǇğŶ
Ċňǆ÷ ƄùƬ÷ ŶĉĉƶǤŊ ŕǌôƢŚȳ
ƄŊŘ ñĊŚ ƆŗƄ ǎć ŶÿǎāǎŴ
ŕôȤŶǎāĖĉùƧƥǻŴűŴŊǡƴŴ
ƄĉėāŴȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.164

ተስፋልደት መብራህቱ

ቻምፕዮን ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን
ዞባ ማእከል ሎሚ ክልተ ዓበይቲ ጸወታታት ኣብ
ስታድየም ኣስመራ ከካይድ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ
ጸወታ ደንደን ምስ ኣስመራ ቢራ ክትጻወት ከላ
ቀይሕ ባሕሪ ከኣ ኣንጻር ኣልታሕሪር ፈታኒ ጸወታ
ከተካይድ’ያ። እዘን ኣርባዕተ ጋንታታት ኣብ ርእስ’ቲ
ዝዓበየ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ሙዃነን ኣብዚ
ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ቻምፕዮን ውድድር’ውን
ተቀራራቢ ነጥቢ ኣዋህሊለብ ብምህላወን ነዚ ናይ ሎሚ
ጸወታ ዓቢ ትኹረት ንዅአሃብ ኣኽኢልዎ’ሎ። ቀዲመን
ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ውድድረን ዘካይዳ ደንደንን
ኣስመራ ቢራን’የን። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈላለዩ
ዓወታት ዘመዝገበት ደንደን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት
ቻምፕዮን ግን ኣጀማምረኣ ኣይግድን’ዩ ዘሎ። ደንደን
ሎሚ ዓመት ዘውዲ ቻምፕዮን ጋንታታት ቀዳማይ
ዲቪዥን ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትርከብ እናተገመት ክሳብ
ሕጂ ኣብ ሕጂ ኣብ ዘካየደቶም ሰለስተ ግጥማት ክልተ
ግዜ ክትሰዓር ምኽኣላ ንደገፍታ ዘየሻቀለት ኣይኮነትን።
ስለዚ ሎሚ ኣንጻር ኣስመራ ቢራ ኣብ ትገብሮ ግጥም
ኣዝዩ ጥንቓቐ ዝመለኦ ጸወታ ክትጻወት ከድልያ’ዩ።
ምኽንያቱ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ነጥቢ እንተደኣ
ኣጥፊኣ ምስዘን ዓበይቲ ጋንታታት ዝህልዋ ናይ ነጥቢ
ፍልልይ ገፊሑ ካብ ውድድር ቻምፕዮን ክትወጽእ
ስለ ትኽእል። ኣሰልጣኒ’ዛ ጋንታ ኢሰይያስ ኪዳነ’ውን
ነዚ ግጥም ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ “ ኣብዚ ናይ
ሎሚ ዓመት ውድድር ኣጀማምራና ጹቡቕ የለን።ኣንጻር
ሰገን ኣብ ማእከል ሜዳ ብዝነበረና ሃጓፍ ኢና ተሳዒርና።
ምስ ቀይሕ ባሕሪ ከኣ ዋላ’ኳ ጹቡቅ እንተተጻወትና
ሽቶ ከነመዝግብ ግን ኣይከኣልናን። ክልተ ግዜ ተሳዒርና
ኣንጻር ኣስመራ ቢራ ንገጥም ክሳብ ዝሃለና ጥንቁቅን
ሓያልን ጸወታ ኢና ከነካይድ። ብዘይካ እዮብ ግርማይ
ኩሎም ተጻወትና ኣብ ጹቡቅ ቆመና’ዮም ዘለዉ።
ነጥብና የዐሪና ምስ መወዳድርትና ንስረዓሉ 90 ደቃይቅ
ስለ ዘለና ነዚ ብዝግባእ ክንጥቀመሉ ኢና” ኢሉ። ሓደ
ካብ ወሰንቲ ተጻወትቲ ደንደን ዝኾነ እዮብ ግርማይ
ብሰንኪ ኣጋጢምዎ ዘሎ መስበርቲ ኣብዚ ቻምፕዮን
ክሳብ ሕጂ ኣይተሰለፈን ዘሎ። ኣሰልጣኒ ኢሰይያስ
ኪዳነ’ውን ደንደን ብዘይምህላው እዚ ተጻዋታይ ተሃስያ
ከም ዘላ’ዩ ዝኣምን።ሎሚ ምስ ደንደን ትገጥም ኣስመራ
ቢራ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቻምፕዮን ዘይከም ደንደን
ብጽቡቅ’ያ ትግስግስ ዘላ። ኣስመራ ቢራ ምስ ቻምፕዮን
ዝሓለፈ ዓመት ቀይሕ ባሕሪ ተመሳሳሊ ነጥቢ ሒዛ’ያ
ትኸይድ ዘላ። ስለዚ ኣስመራ ቢራ’ውን መሪሕነታ
ከይተረክብ ኣብዚ ግጥም ሓይላ ከም ትቐርብ ፍሉጥ’ዩ።
ኣሰልጣኒ ኣስመራ ቢራ ሚኪኤል ሃብተ (ፓቸ) ብወገኑ
ዋላ’ኳ ደንደን ዓባይ ጋንታ እንተኾነት ኣብ ልዕሊ’ዛ
ጋንታ ዓወት ከመዝግብ ሙዃኑ’ዩ ዝኣምን። ዝኾነ
ብመስበርቲ ይኹን ብመቅጻዕቲ ዝተኸስረ ተጻዋታይ
ከም ዘየለ ዝግለጽ ኣሰልጣኒ ኣስመራ ቢራ ሚኪኤል

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ደንደን - ኣስመራ ቢራ
ቀይሕባሕሪ - ኣልታሕሪር
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ ስታድዩም
ኣስመራ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ሊቨርፑል - በርንለይ 3፡00
ቸልሲ - ዎልቭስ 5፡05
ኣርሰናል - ማን ዩናይትድ 7፡30
ላ’ሊጋ
ሴልታ ቪጎ - ሪያል ቤትስ 2፡00
ጂሮና - ቫለንስያ 6፡15
ለቫንተ - ቪያሪያል 8፡30
ሰቪያ - ሪያል ሶሴዳድ 8፡30
ሪያል ቫላዶሊድ - ሪያል ማድሪድ 10፡45
ሰረ’ኣ
ሳምፕዶርያ - ኣታላንታ 5፡00
ሳሱሎ - ናፖሊ 8፡00
ፎዮረንቲና - ላዝዮ 10፡30
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ክልተ
ዓበይቲ
ግጥማት
ኣብ
ስታድየም
ኣስመራ

ሃብተ ነዚ ዓቢ ውድድር ኣመልኪቱ “ ደንደን ዓባይ
ጋንታ’ያ። ኣብ ዝሓለፈ ቐረባ ዓመታት ክልተ ግዜ
ቻምፕዮን ክትከውን ዝበቐዐት ክለብ’ያ። ዋላ’ኳ ኣብ
ክልተ ጸወታታት ኣንተተሳዕሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ
ግን ተወዳደርቲ ኮይኖም ንኽቐርቡ ወሳኒ ጸወታ
ብሙዃኑ ብሙሉእ ሓይሎም’ዩ ክቐርቡና። ንሕና ኸኣ
ኩሉ ምድላዋት ጌርና ኣለና” ክብል ተዛሪቡ።
ቀጺለን ጸወታአን ዘካይዳ ቀይሕ ባሕርን
ኣልታሕሪርን’የን። ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኣስመራ ቢራ
ብማዕረ ሸውዓተ ነጥቢ ኣብ ቅድሚት’ያ ተሰሪዓ ዘላ።
ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ንቀዳማይ ጸወታ ደንደንን ኣስመራ
ቢራን ተዓዚባቶ ንሜዳ ስለ ትኣትው ብፍላይ ኣስመራ
ቢራ እንተደኣ ተዓዊታ ግድን ክትዕወተሉ ዘለዋ ጸወታ’ያ
ከተካይድ። ኣልታሕሪር ብወገና ኣቀዲማ ብዘካየድቶም
ጸወታታት ሓሙሽተ ነጥቢ ኣዋህሊላ ብምህላዋ፡ ኣብዚ
ግጥም እንተደኣ ተዓዊታ ንቀይሕ ባሕሪ ብሕእደ ነጥቢ
ክትቅድማ ብሙዃና ነዚ ግጥም ዓቢ ተገዳስነት ሂባ’ያ
ከተካይዶ። ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ጸወታ ኣስመራ
ቢራ ብደንደን እንተደኣ ተሳዒራ፡ ኣልታሕሪር ንቀይሕ
ባሕሪ ረቲዓ ብሾሞንተ ነጥቢ ንበይና መሪሕነት እዚ
ቻምፕዮን ስለ ትሕዝ ንኽልቲኡ ጸወታታት ዓቢ
ትኹረት ክትህቦ’ያ። ኣሰልጣኒ ቀይሕ ባሕሪ ኤርሚያስ
ተወልደ (ቲሉ) ብዛዕባ’ዚ ጸወታ ኣብ ዝተሓተተሉ “
ቀይሕ ባሕርን ኣልታሕሪርን ብመንእሰያት ተጻወትቲ
ዝተሃንጻን ተመሳሳሊ ቅዲ ኣጸዋውታ ዝኽተላ
ጋንታታት ስለ ዝኾነ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣዛናዩ ጸወታ
ከም ዝዕዘቡ ርግጸኛ’የ። ዘለና ነጥቢ ተቀራራቢ ብሙዃኑ

መሲ 700
ሚሊዮን
ፓውንድ’ዩ
ዋጉኡ
ስጳኛዊት ክለብ ባርሰሎና ንኣርጀንቲናዊ ሊዮነል
መሲ ተወሳኺ ሓደ ዓመት ከተፈርሞ ትሓስብ ከም ዘላ
ሙንዶ ዲፖርቲቮ ዝተባህለት ጋዜጣ ስጳኛ ሓቢራ።
ሊዮነል መሲ ምስ ባርሰሎና ክሳብ 2021 ዝጸንሕ
ውዕል ኣለዎ። ባርሰሎና ንምንታይ’ያ ተወሳኺ ናይ
ሓደ ዓመት ውዕል ትህቦ ዘላ ግን ዝተፈልጠ ነገር
የለን። እዛ ጋንታ ዝሓለፈ ሰሙን ዋጋ መሲ 700
ሚሊዮን ኤሮ ወይ ከኣ 604 ሚሊዮን ፓውንድ’ዩ
ኢላ ብምዝርጋሕ ነተን ንመሲ ንምፍራም ዝሓልማ
ጋንታታት ተስፋ ከም ዘቁጸረተን ዝፍለጥ’ዩ። እንሆ
ሕጂ ድማ ኣብ ርእሲ’ቲ ዘለዎ ኩንትራት ንተወሳኺ
ሓደ ዓመት ክፍርም ጻውዒት ተቅርበሉ’ላ። መሲ ኣብ
ባርሰሎና መስረት ኩሉ ዓወታት ሙዃኑ’ዩ ዝእመነሉ።
መሲ ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ 34 ጸወታታት 33
ሽቶታት ከመዝግብ ከሎ 18 ኸኣ ንሽቶ ዝኾና ኩዓሳሱ
ሰሪሑ። ኣብ 2004 ንመጀመርያ ግዜ ማልያ’ዛ ጋንታ
ካብ ዝወዲ ኸኣ ኣብ 671 ጸወታታት 585 ሽቶታት
ኣመዝጊቡ’ሎ። ፕረሲደንታዊ ምርጫ ዝጽበዮ ዘሎ
ፕረሲደንት ባርሳ ባርቶሚዮ ነዚ ኣብ ግምት የእትዩ ድዩ
ተወሳኺ ውዕል ዝቅርብ ዘሎ ወይስ ጎስጓስ ምርጫ’ዩ
ዘካይድ ዘሎ ፍሉጥ ኣይኮነን። ባርሰሎና ኣብዚ እዋን
ኣብ ጹቡቅ ኣቃውማ ዘላ ጋንታ’ያ። ኣብ ግጥም ላሊጋ
ስጳኛ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ንዘላ ኣትለቲኮ ማድሪድ
ብሸውዓተ ነጥቢ በሊጻ መሪሕነት ናይዚ ውድድር
ሒዛ’ላ። ዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ግጥም ፍጻመ ኮፓ ደል
ሬይ ንቫለንሽያ ምስ ትረትዓ ኸኣ መሲ ንሻውዓይ
ግዜኡ ኢዱ ኣብዛ ዋንጫ ከንብር’ዩ።

ኸኣ ሓያልን ፈታንን ጸወታ ከም ዝኸውን ርፉእ፡ዩ።
ብወግንና ጸቡቕ ተዳሊና ኣለና” ክብል ሓበሬታ ሂቡ።
ኤርሚያስ ቀይሕ ባሕሪ ብመስበርቲ ዝኾነ ተጻዋታይ
ከምዘይከሰረት ወሲኹ ተዛሪቡ። ኣሰልጣኒ ኣልታሕሪር
ዮውሃንስ ምሕረተኣብ (ፋፋ) ብወገኑ “ ተጻወትና
ኣብ ጹቡቅ ኣቃውማ’ዮም ዘለዉ። ርእሶም ኣሚኖም

ኣብዚ ግጥም ዓወት ሒዞም ክወጹ ድማ ድሉዋት
ኣለዉ። ንቀይሕ ባሕሪ ዘይንስዕረሉ ዝኾነ ምኽንያት
የለን” ክብል ኣቃውማ ጋንታኡ ኣተማማኒ ከም ዘሎ
ሓቢሩ። ስለዚ ስታደይ ኣስመራ ሎሚ ክልተ ዝዓበዩ
ውድድራት ናይዚ ቻምፕዮን ከአንግድ’ዩ።

ፖግባ’ዶ ራሽፎርድ ፍጹም ቅላዕ
መቅጻዕቲ ይሃርም?
ሎሚ ኣብ ዝካየድ ዝዓበየ
ግጥም ፕሪመር ሊግ ኢንግሊዝ
ኣርሰናልን
ማንቸስተር
ዩናይትድን ዝለዓለ ኣቓልቦ
ተዋሂብዎ ዘላ ኣርእስቲ
ዩናይትድ ፍጹም ቅላዕ
መቅጻዕቲ እንተደኣ ረኺባ
መን ይቅልዓያ ዝብል’ዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን ዩናይትድ ምስ
ሳውዝሃምፕተን ኣብ ዝገበረቶ
ጸወታ ፖል ፖግባን ሉካኩን
ነታ ዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ
መቅጻዕቲ ንምህራም ከም
ዝተጎራፈጡ ዝፍለጥ’ዩ። ፖግባ
ከኣ ብስሰዐ ንዝሃረማ ኩዕሶ
ሓላዊ ልዳት ሳውዝሃምተን ብቀሊሉ ኣድሒንዋ ኔሩ።ብረቡዕ ምሸት ፖግባ ኣብ ዘይነበረሉ ናይ ቻምፕዮንስ ሊግ ጸወታ
ኣብ ምዉት ሰዓት ንዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ መቅጻዕቲ ራሽፎርድ ከም ዝሃረማን ከም ዘመዝገባን ኸኣ ዝፍለጥ’ዩ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ምስ ኣርሰናል ዝገብርዎ ወሳኒ ጸወታ’ኸ ፖግባ ድዩ ወይስ ራሽፎርድ’ዩ ክቀልዕ ብዙሓት ተኸታተልቲ
ፕሪመር ሊግ ዘልዕልዎ ዘለዉ ጉዳይ’ዩ። ፖግባ ዩናይትድ ምስ ፒኤስጂ ኣብ ዝገበረቶ ጸወታ ብመቅጻዕቲ ኣይነበረን።
ሕጂ ግን ኣብዚ ምስ ጋነርስ ዝገብርዎ ጸወታ መዝነት ፍቀላዒ ፍጹም ቅላዕ መቅጻዕቲ ዩናይትድ ከም ቀደሙ ኵአሃቦ
ድዩ ወይስ ራሽፎርድ’ዩ ሓላፍነት ክወስድ ዘይተነጸረ ጉዳይ ኮይኑ’ሎ። ብመሰረት ካብ ኦልድ ትራፎርድ ዝወጹ
ሓበሬታታት ግን መዝነት ናይዚ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ኣንጻር ኣርሰናል ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ዝተባረረ ፖግባ
ከም ቀደሙ ከም ዘሎ’ዩ ዝግለጽ። ዩናይትድ ዓስራይ ተኸታታሊ ናይ ፕሪመር ሊግ ዓወት ንምምዝጋብ’ያ ምስ ናይ
ዝሓለፈ ሩቡዕ ሞራላ ናብ ከተማ ለንደን ኣትያ ዘላ። ኣብ ናይ ረቡዕ ጸወታ ዘይነበረ ተኸላኻላይ’ታ ጋንታ ነማንጃ
ማቲች’ውን ምስዛ ጋንታ ኮይኑ ናብ ከተማ ለንደን ተጓዒዙ’ሎ። ዩናይትድ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ረቡዕ ጸወታኣ ብሉክ
ሻውን ቪክቶር ሊንዶልፍን ጹቡቅ መስመር ምክልኻል’ያ
ሃኒጻ ኔራ። እዛ ጋንታ ዘመዝገበቶ ዓወት ክሳብ ሕጂ’ዩ
መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ። ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሬድ
ዴቭል ኤሪክ ካንቶና ኣብ ውሽጢ ስታደይም ብሰንኪ
መስበርቲ ኣብቲ ግጥም ምስ ዘይነበረ ኣጥቃዓይ ፒኤስጂ
ነይማር ከም ዝተባእሰ ዝፍለጥ’ዩ። ካንቶና ንነይማር ክጸርፎ
ኣብ ዝጀመረሉ ኸኣ ብኣኽበርቲ ጸጥታ ተወጢጡ፡ዩ ካብቲ
ስታደየም ወጺኡ። እንሆ ሕጂ ኸኣ እዚ ኣባል ናይታ
ናይ 1999 ዝበለጸት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ
ካንቶና ምስ ኣቦ ነይማር በዚ ጉዳይ ኣብ ናይ ቃላት
ኩናት ይኣቱ። ሶልሻየር ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ
ድሕሪ ሙዃኑ ብሓፈሻ ድሕሪ’ዚ ናይ ረቡዕ ዓወት ከኣ
ብፍላይ ናይ ቅድም ተጻወትቲ ዩናይትድ ይተኣኻኸቡ
ከም ዘለዉ’ዩ ዝንገር። ኣብታ ናይ 1999 ሓላዊ ልዳት እታ
ጋንታ ዝነበረ ፒተር ሽማይክል’ውን ንጸወታታት ዩናይትድ
ክከታተል ደድሕሪ’ታ ጋንታ ክኸይድ ጀሚሩ’ሎ። ስለዚ
ዩናይትድ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ’ውን እንተኾነ ፈርጉሰን
ብዝመርሖም ተጻወትቲ 1999 (class 99) እናማሞቐት’የ
ኣብ ኤምሬትስ ስታድየም ኣንጻር ኣርሰናል ክትጻወት።

ሓዳስ

ኤርትራ

ት
ተ
ሕ

መ
ለ

ቃ
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ኣማረሽ ጸጋይ

ፕረዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂኣንስትዮ ኤርትራ - ሃማደኤ፡ ወ/ሮ
ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ብምኽንያት
ዝኽሪ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት
ሃማደኤ ብዝምልከት ዝሃበቶ መብርሂ
ኣሎ - እነሆ ድማ፦
ናብ ሃማደኤ ኣብ ዝተጸምበርክሉ እቲ ማሕበር ከመይ ጸኒሑኪ?
ካብ ሞያ ምምህርና ናብ ሃማደኤ
ምስ ተቐየርኩ ክብድ ኢሉኒ ነይሩ።
ኣብቲ ማሕበር ነዊሕ ዝጸንሓ ምኩራት
ኣባላት ብምንባረን ግን ምሂረናኒ። ኣነ
እውን ነቲ ስራሕ ብልቢ ከገልግሎን
ክሰርሓሉን እንተኾይነ ክምሃር ከምዘለኒ
ስለዝኣመንኩ፡ ብካድረታት ናይ’ዚ
ማሕበር እናተኣለኹ ክስጉም ክኢለ።
ክልቲኡ ሞያታት እውን፡ ምምሃርን
ምስልጣንን ስለዝኾነ ዘራኽብ ረቛሒ
ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ግን ነተን ካድረታት
ኣዝየ እየ ዘድንቐንን ዘመስግነንን።
ንህዝቢ ምውዳብ ቀሊል ኣይኮነን፣
ንኽበቅዖ ዝደገፋኒ አመስግን።
ሃማደኤ፡ ጽዑቕ ኣኼባታት ከካይድ
ቀንዩ ኣሎ። ዕላማኡን ውጽኢቱን
እንታይ ይመስል?
ኲሉ ግዜ ጐስጓሳት ስራሕና ብምዃኑ፡
ከም ቀንዲ ዕማምና ኢና እንወስዶ።
ብፍላይ ሰላም ድሕሪ ምርካብና ግን፡
ደቂ-ኣንስትዮ ንቕሓተን ክብ ከብላሉ
ዝኽእላ ኣረኣእያታትን ኣጠማምታታትን
ከነማእዝነን ክንክእል ኣለና። ሰላም
ጽቡቕ እዩ። ንሰላም እንተዘይ ዓቂብካዮ
ግን ሽግር ይፈጥረልካ እዩ። ተራ ጓል
ኣንስተይቲ፡ ሽግራት ኣብ ምምካት
ዘርኣየቶ ሓቦን ጽንዓትን፡ ሕጂ እውን
ሰላም መጺኡ እዩ ኢላ ክትዛነ የብላን።
ሰላም ናቱ ጽቡቕን ሕማቕን ኣለዎ።
ጓል ኣንስተይቲ እቶም ጸገማት ከይዓበዩ
እንከለዉ፡ ክትነቕሓሎምን ነቶም
እንኸዶም ዘለና ናይ ሰላም ጒዕዞ
ዕንቅፋት ኮይኖም ጸገም ከይፈጥሩ፡
ንቕሓትን ብቕዓትን ደቂ-ኣንስትዮ
ክሕይል ኣለዎ። ሰላም መጺኡ ኢልካ
ኩሉ ነገር ትገድፎሞ ትዛነ ማለት
ከምዘይኮነ እውን፡ እተን ደቂ-ኣንስትዮ
ካብቲ ክገብራኦ ዝግባእ ዕማማት ክሕይል
ይግባእ። ነዚ እዩ ማሕበር ጽዑቕ ጐስጓስ

ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ዓሰብ
ፋርማሲ ሰንትራል
ቤት መሸጣ መድሃኒት ኣፍሪቃ

ምስ ፕረዚደንት ሃማደኤ ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል

“ሰላም ውጽኢት ጽንዓትና፡ ልምዓት ፍረ ዕዮና”
ከካይድ ጸኒሑ ዘሎ።
ነዚ እዋን ሃማደኤ ብኸመይ የንብቦ?
ምዕባለ ክመጽእ ምዃኑ ርዱእ ነገር
እዩ። ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክንድይብ
ምዃንና እውን ርዱእ እዩ። ህዝባዊ
ግንባር ሒዝዎ ዘሎ መስመር ቅኑዕ
ስለዝኾነ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘርእዮ ዘሎ
ምዕባለታት ስለዘሎ - ዘደናግር እውን
ስለዘይብሉ፡ ሕጂ እውን ኣብ ጽንዓትናን
እምነትናን ደው ኢልና፡ እቲ ምዕባለ
ክመጽእ ምዃኑ ኣሚንና - ስራሕና
ክንገብር እዩ ዝግባእ።
ሓይልን ድርዕን ኴንና ክንቅጽልን
ናህርና ከነቀላጥፍን ዝግብኣና እዋን
እዩ። ኣብ’ዚ ህንጡይ እዋን ካብ
ዘይምብሳልን ህንጡይነትን ኣብ ዘየድሊ
ነገር ከይውደቕ ጐስጓስ የድሊ። ዋላ
ምልስ ኢልና ክንርእዮ ከለናስ፡ ናጽነት
ምጽእ ምስ በለት፡ ኩሉ ነገር ምዕሩይን
ዝሓልፈልካን እዩ ዝመስለካ። ሕጂ ከኣ
እዚ ምሂሩና ስለዘሎ፡ ኣብ’ዚ 27 ዓመታት
ገጢሙና ዘሎ ብድሆታት ቀሊል
ኣይኮነን። ሳላ ጽንዓትናን ትብዓትናን
ንኹሉ ስዒርናዮስ ኣብዚ ደረጃ በጺሕና
ኣለና። ሕጂ እውን ሰላም ጽቡቕ እዩ።
ኣብ ሓጺር ግዜ ግን ኩሉ ነገር ይማላእ
ማለት ኣይኮነን። እንርድኦን ዘይንርድኦን
ዕንቅፋት ክህሉ ከምዝኽእል ተረዲእና
ክንከይድ ኣለና።
ሓንቲ ግን፡ ውዒልና ሓዲርና እቲ
ክንበጽሖ ዝግብኣና ደረጃ ክንበጽሕ
ምዃንና ርዱእ እዩ። ምኽንያቱ
እንኽተሎ ዘለና መስመር ቅኑዕ ናይ
ሓፋሽ መስመር ስለዝኾነ፡ ዓወትና ናይ
ግድን ምዃኑ ፈሊጥና ኤርትራዊት ኣደ
ከይትደናገር ምእንቲ ጐስጓስ ኣጽዒቕና
ኢና እንህብ ዘሎና።
እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ድዩ ‘ሰላም ከየዘንግዓና’ እንብል?
ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ
ጽረግ እዩ። በቲ ሰላም ኣመኽንዩ ክፉእ
ከይመጽእ ኢልና ኢና እንዛረብ ዘለና።
ኩሉ ግዜ ዝኾነ ምዕባለ ግዜ ይወስድ
እዩ። ኤርትራዊ መንነት ዓቂብና
ክንከይድ ዝግብኣና እዩ። ሕቶ መንነት
እዩ ሕቶ ሃገራውነት።
ሃማደኤ ንደቂ-ኣንስትዮ ጥራይ ድዩ
ፈልዩ ዝጒስጉስ?
ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ
ከም ምዃኑ መጠን፡ ንደቂ-ኣንስትዮ

ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሓሉ ንግደድ
ኢና። ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ከም
በዓል ናይ ሳዋ ሰሚናር ደቂ-ተባዕትዮ
ግድን ይሳተፉዎ እዮም። ብዝሒ ስለዘሎ
ግን፡ ኣቀማምጣኦም ፈላሊኻ ተካይዶ ማለት ሎሚ ደቂ-ኣንስትዮ ጽባሕ ደቂተባዕትዮ ከም ዝሳተፉዎ ትገብር። ኣብ
እንገብሮ ወርክ-ሾፓት ደቂ-ተባዕትዮ
ይሕወሱዎ እዮም። ሰሚናራትና ኣብ
ዞባታት እንገብሮ እውን ደቂ-ተባዕትዮ
ይሕወሱ እዮም። ግን ዝበዝሐ ናብ ደቂኣንስትዮ ዝቐንዐ ኢና እንገብሮ።
ንኣብነት ብደረጃ ሓለፍቲ፡ ካድረታት፡
ሓለፍቲ ጉጅለ፡ ሓለፍቲ ጨናፍር፡
ሓለፍቲ ንኡሳን ጨናፍርን ሓለፍቲ
ቦርድን ዝለዓለ ቅርጺ ንዝሓዛ ወደብቲ
ኣካላት ብፍሉይ ኣኼባ ይካየድ እዩ።
ኣብ ካልእ ግን መሓዙት ሽማግለን
ኣዕሩኽ ሃማደኤን ኢልና ከም መሻርኽቲ
ንሰርሓሉን ንሕውሰሉን ኢና።
ዓቕሚ ሰብ ሃማደኤ ከመይ
ይመስል?
ሃማደኤ 340,000 ኣባላት ኣለዎ።
ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ኩለን ዞባታትን
ኣብ ዲያስፖራን ማለት እዩ። ኣብ
ቅርጺ - ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣብ
ኣስመራ ኮይኑ፡ ባይቶን ዞባታትን
እውን ኣሎ እዩ። ብንኡሳን ዞባታት፡
ጉጅለታትን ዓድን እውን ኣሎ እዩ’ቲ
ቅርጽን ምንቅስቓስን። ዞባ ኣመሪካ፡
ዞባ ኤውሮጳ፡ ዞባ ላዕለዎት ትካላት፡
ከምኡ እውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን
ሃገራት ዓረብን ብጨንፈርን ንኡስ
ጨንፈርን ኣለና። ኣወዳድባና ንሞያን
ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣን ኣብ ግምት
ዘእተወ ብምዃኑ፡ በብሞያአን ተወዲበን
ክሕይላ ስለዘለወን በዚ ኣገባብ ተወዲበን
ይሕግዛና እየን።
ንኣብነት እዚ 8 መጋቢት፡ እቲ
ሓላፍነት ናይ ቤት ጽሕፈትና ጥራይ
ዘይኮነ፡ ናይ ኩለን ካድረታት ሓላፍነት
ብምዃኑ፡ ኣብ ምውዳቡን ምስላጡን
ዝለዓለ ተራ ይጻወታ እየን። ብወለንታ
ድማ እየን ዝሰርሓ። 11,800 ዝበጽሓ
ዘይክፈላ ሓለፍቲ ኣለዋና። እቲ ቅርጺ
ቀሊል ኣይኮነን - ተሓታትነቱ ከኣ
ንባይቶ እዩ።
ኣባል ሃማደኤ ንምዃን፡ ብዘይካ ጓልኣንስተይቲ ምዃን እንታይ ይሓተካ?
ሃማደኤ ንኹለን ደቂ-ኣንስትዮ
ኤርትራ ዝሓቍፍ ማሕበር እዩ። ካብ
15 ዓመት ንላዕሊ ኩለን ደቂ-ኣንስትዮ
ኣባላት ክኾና ኣለወን። ሰኣን ኣራኽቦን
ምብጻሕን እንተዘይኮይኑ፡ እተን ክውደባ
ዝደልያ ክውደባ ይኽእላ እየን። ደቂተባዕትዮ ተሓባበርቲ እዮም፣ ምሉእ
ኣባልነት ኣይንህቦምን ኢና። ኣብ
ጐድንና ግን ኣለዉ።
ቀንዲ ንጥፈት ናይ’ዚ ማሕበር
እንታይ እዩ?
ሃማደኤ፡ ካብቲ ዓቢ ስእሊ ዓቢ ውዳበ
ናይ’ቲ ሃገር ወጻኢ ኣይከይድን እዩ።
ኣብ’ዚ መድረኽ እዚ እቲ ዝዓበየ
ክንገብሮ ዝግብኣና፡ ቊጠባዊ ዕብየት እዛ
ሃገር እዚኣ ምዕባይ እዩ። ደቂ-ኣንስትዮ

ዕለት
10/3/2019
10/3/2019
10/3/2019

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ

ከኣ ብቚጠባ ክሕይላ ምእንቲ ብዝለዓለ
ንሰርሓሉ። ኣብ ቊጠባ ምሕያለን ፍርቂ
ኣካል ሕብረተሰብ ኣፍራዪ ይኸውን
ኣሎ ማለት ስለዝኾነ፡ ናይ በሓቂ ነታ
ሃገር ብምልእታ ኣዝዩ ይሕግዛ እዩ።
ብቐንዱ ድማ ካብ ተጸባይነት ምልቓቕ
እዩ።
ቊጠባ እንተዘይ ሒዝካ ኩሉ እዩ
ዘጓጥጠልካ። ዋላ ከም ሃገር ብቚጠባ
ድኻታት ስለዝኾንና ኢና ኩለን
ዘጓጥጣልና ዘለዋ። እምበር ብትሕዝቶ
ዝለዓላስ ንርእየን ኣለና ኢና። ኣብ ዝኾነ
ነገር ቊጠባ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ነዚ ሕጂ
ኣበርቲዕና ኢና እንሰርሓሉ። መሰረቱ
ድማ ትምህርቲ እዩ። ብትምህርቲ
ብቕዓት ዘለዋ ጓል-ንስተይቲ፡ ብቕዓታ
ኣረጋጊጻ ኣብ ዝመረጸቶ ስራሕ
ንኽትሰርሕ ዝእግማ የለን። ብትምህርቲ
ክትሕይል ኣለዋ - እቲ ቀንዲ እንደፍኣሉ
እምብኣር ትምህርቲ እዩ። ኣብ ሕርሻን
ጥዕናን እውን ንደፍኣሉ ኢና፣ ኣብ ካልእ
እውን ደቂ-ኣንስትዮ ንኽሕይላ ናይ
ልቓሕ መደባትን ኣገባባትን ኣሎና።
ብዘይካ እዚ፡ ነተን ተማሂረን ብቕዓተን
ዘረጋገጻ ባይታ ኣብ ምፍጣር እውን፡
ተራና ንጻወት ኢና። ቅድሚ ሕጂ
ኣብተን ዝተሓታ ጥራይ ኢና ጠመተ
ክንገብር ጸኒሕና። ሕጂ ግን፡ እቶም
ልቓሕ ዝህቡ ትካላት ወይ ኣካላት
ብሓደ ኮይንካ ነዲፍካ ናብ ሓደ መዓላ
ንምውዓል፡ ብሽርክነት ክንሰርሖ ዝግባእ

ጎደና
ጎደና ኣፍዓበት ቁ..105፡ ከባቢ 2ይ መደበር ፖሊስ (ካርሼሊ)
ጎደና ናቕፋ ቁ. 18-20፡ ፊት ከረን ሆቴል
ጎደና ማ.ት.ኣ -176 ቁ.25፡ ከባቢ ሲነማ ዳንተ

ቁ.ቴሌፎን 127565

እዩ። መጽናዕቲ ተኻዪዱ ቀይዲ ወይ
ኣካይዳ ክህልዎ ምእንቲ ንሰርሓሉ
ኣለና።
ናይ ሎም-ዘመን 8 መጋቢት፡
ድሕሪ’ዚ ናይ ሰላም ኩነታት
ንመጀመርታ ግዜ እያ ትበዓል ዘላ’ሞ፡
ነዚ ከመይ ትገልጽዮ?
ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ደቂኣንስትዮ - 8 መጋቢት ፍልይቲ እያ።
ሓደ - ናይ ሰላም ንፋስ ዝነፍሰሉ ዘሎ
ግዜ እዩ። ብዛዕባ ኲናትን ወረ ኲናትን
ብዘይስክፍታ ንኸደሉ ዘለና እዩ።
ጽቡቕ ርክባትን ልዝባትን ዝግበረሉ
ዘሎ መድረኽ ንዕዘብ ኣለና። ሩፍታ
እዩ፣ ካብ ኲናት ዝረብሕ ዋላ ሓደ
የለን።
እተን ዝያዳ ኣብ ኲናት ዝተሃስያ
ድማ ደቂ-ኣንስትዮ እየን። ብዓለም
ደረጃ ክንርእዮ እንከለና፡ ዝኾነት
ተተኳሲት ቶግ ክትብል እንከላ፡ ኣደን
ቆልዑትን እዮም ጸገም ዝረኽቡ።
ስለ’ዚ ንሰላም ዝያዳ ክንቃለሰላ ግድነት
እዩ። ሎሚ ባህግና ምስማሩ እምበኣር፡
ዝያዳ ኩሉ ሕጉሳት ኢና። ኣብ ግዜ
ደስ ደስ ኢና እነብዕላ ዘሎና።
ኣብ መበል 40 ዓመት ምምስራት
ሃማደኤ (1979-2019) ንጽምብሎ
ዘለና ብምዃኑ ከኣ፡ ዝያዳ እንጕስጒሰላ
ዓመት እያ ክትከውን። ድርብ ዓወት
እዩ ንዓና!
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