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ገጽ 2

ገጽ 3

ገጽ 5

እቲ ክብረት ዝብሃል

ጎርዞ ባሕሪ

ሰለል ሕድሮ

ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 6

ብሽክሌታን ፍሩታን!

ገጽ 7

ቅነ ስፖርትን
ባህልን ስንኩላን ...

ጋሽ-ባርካ - ማሕበር መማህራን ብቕዓት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ይሰርሕ
ማሕበር መማህራን ጨንፈር ዞባ
ጋሽ-ባርካ፡ ኣወዳድባኡ ብምሕያል ተራ
መማህራን ኣብ ምርግጋጽ ብቕዓት
ትምህርቲ ንምዕባይ ኣበርቲዑ ይሰርሕ
ከምዘሎ፡ ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝተገብረ
ርክብ ኣረጋጊጹ።
ኣቦ-መንበር’ቲ ጨንፈር መምህር
ዩሱፍ ዳኒክ፡ ዕላማ ማሕበር፡ ኣብ
ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንዝነጥፉ መማህራን
ብምጥርናፍ ሞያዊ ኣበርክቶኦም
ንምዕዛዝን ብቕዓቶም ንምሕያልን
ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ነዚ ንምስማር ምስ
ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር
ይስራሓሉ ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር መማህራን

ኤርትራ መምህር ስምኦን መሓሪ ብወገኑ፡
መማህራን ዝተሰከምዎ ረዚን ሓላፍነት
ብግቡእ ተገንዚቦም ብቑዕን ተወዳዳሪን
ወለዶ ንምህናጽን ጽልዋኦም ንምስራጽን
ክሰርሑ ትጽቢት ከምዝግበረሎም
ኣገንዚቡ።
ጸሓፊ ህግደፍ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ
ኣቶ ብርሃነ ክፍለ ድማ፡ ሞያ ምምህርና
ምስ ምህናጽ ሕብረተሰብ ዝተኣሳሰር
ብምዃኑ፡ መማህራን ኣርኣያ ክኾኑን
ውዳበ ማሕበሮም ኣሐዪሎም ኣብነታዊ
ስራሕ ክሰርሑን ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ኣተኣላልያን
ምዂስኳስ ስነ-ምግባርን ተመሃሮ ዘተኰረ
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።

ጊንዳዕ፡ - ኣስታት 100 ሄክታር
ብኮማዊ ወፈራ ተዛልዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ብኣላይነት
ክኢላታት ሕርሻ ኣብ 12 ዓድታት
ብዝተኻየደ ኮማዊ ወፈራታት፡ ኣብ ውሽጢ
ክልተ ሰሙን ኣስታት 100 ሄክታር
ከምእተዛለየ ተሓቢሩ።
ውጽኢት ናይ’ቲ ወፍሪ ንምግምጋም
ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ክኢላ ምዕቃብ
ማይን ሓመድን ኣቶ ሕሩይ ዮውሃንስ፡
ብጠቕላላ 4,400 ወፋሮ ዝተሳተፍዎ ዕማም
ከም እተሰላሰለን ውጽኢታዊ ምንባሩን
ጠቒሱ፡ ጸገም መሳርሒን ዘይምውህሃድ
ዝምልከቶም ኣካላትን ካብ ቀንዲ ጉድለታት
ምንባሮም ገሊጹ።
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዋና
ዳይረክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ
ሚኪኤል ተኪኤ ብግደኡ፡ ዝተሰላሰለ

ንጥፈታት ምግምጋም፡ ድኽመታትካ
ኣለሊኻ ውጽኢታዊ ስራሕ ንኽትዓምም
ሓጋዚ ምዃኑ ብምሕባር፡ ንዝያዳ
ኣድማዕነት ኣብ መንጎ መራሕቲ ስራሕ፡
ምምሕዳራትን ክኢላታት ሕርሻን ውህደት
ክህሉ ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር
ያሕያ ድማ፡ ህዝቢ ንዘርኣዮ ተበግሶ ድሕሪ
ምምጓስ፡ ዝሰላሰል ንጥፈታት ምዕቃብ
ሓመድን ማይን ወቕቲ ኣብ ግምት
ዘእተወ ክኸውን፡ ከምኡ’ውን መጽናዕተን
ዝተወድአ ከዘንቲ ማያት ክቀላጠፋ ጸዊዑ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ነበርቲ ከተማ
ጊንዳዕ፡ ብዝናብን ውሕጅን ዝተባሕጎጐ
ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣብ ምጽጋን ይነጥፉ
ከምዘለዉ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ስ/ ኢብራሂም ዓሊ

እምኒ-ሓይሊ - ኣርባሕቲ ከብቲ ቀረብ ጸባ
ከውሕሱ ይሕተቱ
ኣብ ንኡስ ዞባ እምኒ-ሓይሊ ዝነጥፉ
ብማሕበር ዝተጠርነፉ ኣርባሕቲ ናይ ጸባ
ከብቲ፡ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ሕርሻዊ
ጸጋታት ብግቡእ መዝሚዞም ምህርቶም
ከሰስኑ፡ ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ
ኣብርሃም መኮነን ኣዘኻኪሩ።
ዓውዲ ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ
ዛጊት ከም’ቲ ዝድለ ከምዘይተመዝመዘ
ዝጠቐሰ ኣቶ ኣብርሃም፡ ኣባላት’ቲ
ማሕበር ድኻማቶም ኣለልዮም፡ ቀለብ
እንስሳ ንምውሓስን ፍርያት ጸባ ክብ
ንምባልን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ።

ማሕበር ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ
ንኡስ ዞባ እምኒ-ሓይሊ ንጥፈታቱ
ንምግምጋም ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡
ኣብ ዝተቓመመ መግቢ እንስሳ
ጥራይ ተመርኲስካ እቶት ምድንፋዕ
ስለዘይከኣል፡ ኣባላት - ቀለብ ጥሪቶም
ንምውሓስ ልምዓት ሓምላይ መግቢ
እንስሳ ዝያዳ ክደፍኡሉ መዘኻኸሪ
ቀሪቡ።
ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣቶ መንግስቱ
ሃብተ፡ ምኽሪ ክኢላታት ሕርሻ፡
ከምኡ’ውን ሓገዝን ምትብባዕን

ማእከል - ንመሰላት ቈልዑ ዝምልከት ሰሚናር ተኻዪዱ

ስ/ ዮናታን የዕብዮ

ምምሕዳር ኣብ ንጥፈታቶም ዝምስገን
ኣስተዋጽኦ ከምዝገበረ ብምጥቃስ፡
ሕጽረታት መግቢ ጥሪት ንምፍዋስ፡
ሓምላይ መግቢ ብዝሰፍሐ ንምልማዕ
ክነጥፉ ምዃኖም ገሊጹ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መንግስትኣብ
ጠዓመ ድማ፡ ኣባላት ማሕበር ውህደቶም
ኣደልዲሎም ዘጋጥሙ ብድሆታት
ንምፍታሕ ኣበርቲዖም ክሰርሑ
ብምዝኽኻር፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣድላዪ
ደገፍ ከምዝገብረሎም ኣረጋጊጹ።
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ካብ 13 ንኡሳን ዞባታት
ዝመጻ ኮሚቴታት ዝተሳተፋኦ፡ ኣብ መሰላት
ቈልዑን ተራ ኮም ኣብ ምድንፍዖምን ዘተኰረ
ሰሚናር፡ ብ12ን 13ን ሚያዝያ ተኻዪዱ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ
ድሕነትን ሓላፊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ
ዘርእዝጊ ዮውሃንስ፡ ኤርትራ ነቲ ኣብ 1994
ዝፈረመትሉ ውዕል ኣህጉራዊ መሰላት
ቈልዑ፡ መትከላቱ ንምትግባርን ህጻናት
ኤርትራ መሰላቶም ተሓልዩ ንኽዓብዩን፡ ኩሉመዳያዊ ጻዕሪ ክትገብር ምጽናሓን ዝምስገን
ገስጋስ ከም ዘመዝገበትን ብምጥቃስ፡ ብዝሓየለ
መልክዑ ትሰርሓሉ ከምዘላ ገሊጹ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ’ቲ ሰሚናር ዝተሳተፋ
ኮሚቴታት፡ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ነንኡስ ዞባአን
ንዝርከብ ህዝቢ ከመሓላልፋን ንቕሓት
ሕብረተሰብ ንምብራኽ ብውህደት ክሰርሓን
መዘኻኸሪ ቀሪቡ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ዳየሪ

የሪ
ዳ ዳየሪ

15
ሚያ ዝያ

ሃንደበት መገሻ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

እቲ ክብረት ዝብሃል
1 ሕዳር 2017
5፡10 ድ.ቐ.
ድባርዋ

ዳየረይ ሽኮር ከመይ ቀኒኺ?
ተጣፊእናዶ?
እንታይ’ሞ
ክገብር
ኢልክኒ ስራሕ ሒዙኒ ቀንዩ። ካብ
ዘየዕልለኪ ቍሩብ ግዜ በሊዐ። ምሳኺ
እንተ ዘይኣዕሊለ ከመይ ከም ዝቕኒ
ትፈልጢ እንድኺ። ሎሚ ካብቲ ሃኒ
መሓዛይ ዘዕለለኒ ዕላል እተማሃርኩዎ’የ
ከዋግዓኪ ደልየ። እንተ ናተይ ዕላል’ሞ
መሊኡ’ዩ ዘሎ፣ ቅንይ ኢልና ክንበጽሖ
ኢና።
ሃኒ መሓዛይ ክምርዖ ምዃኑ ነጊረኪ
ነይረ’የ። ሎሚ እቲ ንመርዓኡ ዘዳለዎ
ባነር ንኸንምጽኦ ናብቲ ዘስርሓሉ
እንዳ ሰኣላይ ከካይዶ ሓቲቱኒ። እቲ
መጀመርታ መዓልቲ ምስቶም እንዳ
ሰኣላይ ተሰማሚዕና፡ ስእሊ ሂብና
ክንቋጸር እንከለና ምስኡ ነይረ’የ። ሃኒ
መሓዛይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣብ ጐድኑ
እንተ ዘይኰይነ እንታይ ክዓብሰሉ’የ።
ንምዃኑ ስራሕ’ኳ ኣይነበረኒን። እንተ
ዝነብረኒ’ውን ኵሉ ገዲፈ መካየድኩዎ።
ብዛዕባ ጕዳዩ እናኣዕለልና ኣብታ እንዳ
ሰኣላይ በጻሕና። ሰላምታ ድሕሪ
ምልውዋጥ፡ እቲ ሰራሕተኛ ናይቲ ገዛ
ኣለልዩና ነታ እተዳለወት ባነር ሒዙልና
መጽአ። ካብቲ ተጠቕሊላቶ ዘላ ድሕሪ
ምዝርጋሕ ርእሱ ነቕነቐ። ሕጽይቲ
ሃኒ መሓዛይ ብዘይ መጠን ጽብቕቲ
ምዃና ስለ ዝፈልጥ፡ ብጽባቐኣ ርእሱ
ይንቕንቕ ምንባሩ እስሕቶ ኣይበልኩን።
ናብ ሃኒ ድሕሪ ምጥማት “ክሳዕ ሕጂ’የ
ተገሪመልካ ዘለኹ!” በሎ። ሃኒ መሓዛይ
ነዛ ቋሕ ኢሉ’ኳ ከይጠመተ ነቲ ባነር
ሓደ ብሓደ እዕዘቦ ነበረ። ሕጂ’ውን
‘ነዚኣ ምርካብካስ ተገሪመልካ’የ፡’

ይብሎ ከም ዘሎ ባዕለይ’የ ተርጕመዮ።
ሕጽይቲ ሃኒ ደጋዊ ጽባቐኣ ዘረባ
የብሉን እንድዩ፡ ውሽጣ ኸኣ ኣመና
ዝበለጸ’ዩ። ብኽልተኡ እተዓደለት
ጓል’ያ። እዚ ሰኣላይ ወዲ ቀሪቡ እንተ
ዝፈልጣ ደኣ ከመይ ኢሉ ምተገረመ
ነይሩ ኣሕሰበኒ። ካብቲ ገዛ ተመሳጊንና
ወጻእና።
“እዚ ወዲ ደኣ ብሕጽይቲኻ
ድዩ ክንዲ’ዚ ተገሪሙ?” በልኩዎ
ከይተገደስኩ።
“ወይለ
ኣየዕለልኩኽን
ድየ?”
ተገምጢሉ ሓተተኒ። ከም ዘየዕለለኒ
ርእሰይ ብምንቕናቕ መለስኩሉ።
“ብኣምሆይ እቲ ባነር ክሰርሑልና
ስእሊ
ከነብጽሓሎም
ትዝክርዮ
እንዲኺ?”
“እወ ነታ ስእሊን ንዓኻን ደጋጊሙ
ይጥምተኩም ነይሩ እንድዩ።”
“ጽቡቕ ኣስተብሂልክሉ። ብድሕሪኡ
ኣብ ዕዳጋ ጥሪት ተራኺብና ነይርና።
ቅድሚ ኣውደኣመት ዝነበረት ቀዳም
ጤለ-በጊዕ ክገዝእ ናብቲ ዕዳጋ
መጺኡ። ኣነ ኸኣ ከምታ ትፈልጥኒ
ኮምፕላሴነይ ተኸዲነ እሽቅጥ ነይረ።
ቀው ኢሉ ጠሚቱኒ። ኣነ ኸኣ ጽቡቕ
ገይረ ሰላም ኢለዮ። ‘ብሓቂ ዲኻ ጤለ
በጊዕ እናሸጥካ ነታ ጽብቕቲ መርዓት
ከተነባብራ?’ በለኒ እተደነቐ እናመሰለ።
እንታይ ዝበሉዎ ድፍረት ደኣሉ
እናበልኩ እንታይ ኢለ ክምልሰሉ ድሕሪ
ምሕሳብ እንዳ ቅጨይ መልአትኒ።
‘ኣነዶ ይሓይሽ ንስኻ? ንስኻ ኣብ

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
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

እንዳ ካልእ ሰብ ትካል ተቘጺርካ
ትሰርሕ ኣለኻ። ንስኻ ኣብኡ እናሰራሕካ
ኣብ ወወርሒ ደሞዝካ እናወሰድካ
ዲኻ ከምኡ ዓይነት ትካል ክትገብርስ፡
ዋላ ከምዚ ከማይ ሸቓቒጥካ? መንና
ቀዲሙ ከምኡ ዓይነት ትካል ክውንን
ዝኽእል ኢልካ ትሓስብ?’ በልኩዎ።
መሳርሕተይ ገጾም ከዊሎም ሰሓቑ።
ከሕፍረኒ ግዲ ሓሲቡ ነይሩ፡ ከምኡ
ኢለ ክምልሰሉ ኣይተጸበዮን መስለኒ
ዕንይንይ እናበለ ብግስ ኢሉ። ‘ክገርመካ’
በልኩዎ ካብኡ ኣይሕለፍ። ‘ክገርመካ
ሕጽይተይ ውሽጣ ከምቲ ንስኻ
ዘድነቕካዮ ጽባቐኣ’ዩ። ሰብ ብደገኡ
ኣይትመዝኖን እያ፣ ቁምነገሩን ጥዑይ
ኣተሓሳስባኡን’ያ እትርኢ። ከምኡ ስለ
ዝዀነት’ያ ኸኣ ተመራሪጽና። ንልቢ
ክዀነካ ግዳ ስራሕ እንታይ’ዩ ብዘየገድስ
ስራሕ እዩ። ንስራሕካ ከም ዝዀነ
ካልእ ስራሕ እንተ ዘይኣኽቢርካዮን
ኣፍቂርካዮን ፍጹም ኣይክትሕጐሰሉን
ኢኻ። ኣነ ስርሐይ አፍቅሮን አኽብሮን።
ንዓኻ’ውን ስለምንታይ ወርሒ ምሉእ
ንሸሞንተ ሚእቲ ወይ ሽሕ ክትጽበ
ትውዕል ኢለ ኣየስተናዕቐካን። ስራሕ
ኵሉ ግዜ ክብረት ስለ ዝዀነ፡’ ኢለዮ
ጉዕጽጽ እናበለ ከይዱ።”
እዋይ ጉዳም ብዙሕ ዓይነት ሰብ
እንካዩ ዘሎ። ተገሪመ ብሓቂ። ሃኒ
መሓዛይ እዚ ከዕልለኒ እንከሎ ንስለ
ዕላል ከም ዘየዕልለኒ ርዱእ እዩ። ድሕሪ
ምፍልላይና ንዘረባኡ ከስተማቕሮ
ጸኒሐ። ንስርሐይ በየናይ ዓይኒ ከም
ዝርእዮ ድማ እሓስብ ኣለኹ።
ቅሳነት ሃብተ

29 ሰነ 2013
11፡45 ቅ.ቐ
ሃንደበት እየ ተበጊሰ። ሰዓት 4፡00
ወጋሕታ ብዘይ ልበይ ተንሲአ ባጽዕ
መጺአ። ብውሽጠይ ዝርብሸኒ ሓሳብ ድቃስ
ከሊኡኒ እዩ። ብዘይ ልበይ ተበጊሰ። ክሳብ
ሎሚ ባጽዕ ከመይ ምዃና ኣይፈልጣን
እየ ክብል እንከለኹ የሕፍረኒ እዩ ነይሩ።
ዘይረኣኹዋ ኢለ እሓምም ስለ ዝነበርኩ፡
እዛ ኣጋጣሚ ከኣ ደፊኣትኒ፡ ሸተት.... ናብ
ባጽዐይ።
ባጽዐይ ምቅርቲ ከኣ ብለውሃታ
ተቐቢላትኒ። ኣብዚ ዝፈልጦ የብለይ፡
ዝኣትዎ የብለይ፡ በይንኻ ይኽየድ ድዩ፡
እንታይ ኣሎ ጽቡቕ እንታይ ኣሎ
ሕማቕ ከይሓሰብኩን ከይሓተትኩን
ምምጽአ መጀመርታ ኣተሓሳሲቡኒ። አረ
ዝተጸለልኩ መሲሉኒ። “ሓቁ’ባ’ዩ እዚ ሰብ
ሓጺር ሓሲቡ ገለ ዝፍጽም፡” ኢለ። ባጽዕ
እትው ኢለ ኣብ ሆቴለይ ተሓጻጺበ ደቂሰ።
ዝናፈቕኩዎ ልዋም ድቃስ ከኣ ደቂሰ።
ዕራርቦ ምስ ኰነ ብመስኮት ብዓይነይ
ክዀላ ጀሚረ። ብርግጽ ክፈትዋ’የ። ብገለ
ሸነኻ ዝኣረገት ከተማ ኰይና ትስማዓኒ
ኣላ። ጸኒሓ ከኣ ናብ በዓል ኢስታምቡል
ትወስደኒ ዘላ ኰይኑ እስመዓኒ። ምስዚ
ቈራጽ መራጽ ክዳነይ ከኣ ናብ ትሕቲ፡...
ናበይ’ሞ ዘይትወስደኒ ዘላ። ጽቡቕ ነገሩ፡
ካብቲ ከም ትዃን ድቃስ ዝኸልኣኒ ሓሳብ
ኣገላጊላትኒ ኣላ።
***
2nd Day,
እዚ ሽዋሕታ ባሕሪ፡ ምስ ሸፋሕታ
እግሪ፡ ስሓቕ መሓዙት፡ ምስ ሰማዕኪ
ኣበይ ከም ዘለኹ ፈሊጥኪ ኣለኺ

ዳየረይ ምቅርቲ። ገርግሱም ኣለኹ።
ትማሊ ምሸት ዘይረ ዘይጸገብኩዋ፡ ገና
ኣስተማቒረ ከይወሓጥኩዎ እንከለኹ ካልእ
ተወሲኹኒ። ምስ ባሕሪ ንመጀመርታ
ግዜ ሰላም ተባሂልና። ጥፍእቲ ጓሉ ከም
ዝረኸበ ኣቦ ደቢሉ፡ ዘሊሉ። ኣነ ከኣ ናብ
ገዛይ ከም ዝኣተኹ ኰይኑ ተሰማዓኒ።
ህይወተይ ዝጽግን፡ መንፈሰይ ዘበርትዕ፡
ቃንዛይ ዝሓጽብ ኰይኑ ተሰሚዑኒ፡
ብድኣት ኵለንታይ ሂበዮ። ፈወሰኒ ድማ።
ክሕንብስ ይኽእል እየ። ኣብ ባሕሪ
ክሕንብስ ግን ንፈለማይ ስለዝነበረ ቅድም
ክዕዘብ መሪጸ። ኵሉ ሰብ ብሓባር ይጻወት፡
ይሕንብስ፡ ይጓየ፡ ኵዕሶ ይጻወት፡ ገለ ከኣ ኣብ
ጽላል ኰይኑ እናተቛደሰ ይዕዘብ፡ ገምገም
ዘወን ዝብሉ ፍቑራት ከኣ ነይሮም። በይነይ
ጢል ኢለ ምህላወይ፡ ከምዛ ኣደይ ኣብ
ዘይፈልጦ ገዛ ኣጽንሓለይ ኢላ ዘቐመጠትኒ
ቈልዓ ኰይነ ዘለኹ ኰይኑ ተሰምዓኒ። ምስ
መሓዙተይ ተኣኪብና መጺእና ኔርና እንተ
ንኸውን ኢለ ንእሽተይ ሓሪቐን ቀኒአን።
ግን ህይወት ጎርግሱም ኣየጋይሽን እዩ
መስለኒ። ዝመጽኣትኒ ኲዕሶ ክመልሳ ኢለ
ዝጀመርኩዎ ምስኦም ተጻዊተ። ምሕንባስ
ኣይምኖን እዩ። ሎሚ ወጺእካ ትፈልጦ
ሰብ ከም ዘይስኣን ተኣማሚነ። ምሳይ
መማህርተይ ዝነበረት ባጽዕ ዝተመደበት፡
ሓደ ካልእ ዝፈልጦ ሰብን ረኺበ።
ምስኦም ከኣ ተዘናጊዐ። ገዛይ ተረሲዑ
እዩ። ከይሻቐሉ ኢለ እንተ ዘይኰይኑ፡
ምጸናሕኩ። ምሸት ጽቡቕ ገይረ ተዛዊረ፡
ኣንጊሀ ንገዛይ እየ።
ቅድስቲ ከተማ

16/07/2016

ፈቃር ምዃን ወጺዑኒ
12 ታሕሳስ 2016
1፡45 ድ.ቐ.
ህያበይ እተን ውሑዳትን ምቍራትን ዘሕለፍናየን ናይ ፍቕሪ
እዋናት፡ ካብ ልበይ ክሓከኪ ፍጹም ኣይከኣልኩን። ሕሹኽታ ዕላልኪ
ወትሩ እናመጽአ ኣብ ህይወተይ ድቃስ ከሊኡኒ። ብዅሉን ምስ ኵሉን
ምስምማዕ ስኢነ። ንስኺ ኢኺ ንልበይ ፍቕሪ ዝመሃርኪያ፣ ብፍቕሪ
ዘማመቕኩዋ።
ዝያዳይ ኵሉ ግዜ ልበይ ብኣኺ ዝኣምኖ እቲ ናትኪ ሕማቕ ሕማቕ
ኣይኰነን። ዋላ እንተ በደልኪኒ፡ ‘የብሉን’ ኢልኪ እንተ ከሓድክኒ፡ ኣነ
ግን ኣይግድን። ሩፍታይ፡ ፍጹም ገሚተዮ ዘይፈልጥ ነገር ኢኺ ፈዲኽኒ።
ካልአይተይ፡ መሳንይቲ ዝተረፈ ዕድመ ህይወተይ፡ ክትኰኒ እናተጸበኹ፡
ንስኺ ግን ሃንደበት ፍቕረይ ካብ ልብኺ ክትድምስሲ ኣይተማታኣክን።
ቈሪረ። ሕማቕ ሓሳብኪ ብዘይተጸበኹዎ ገፊዑኒ። ኵሉ ነገርኪ ዝከኣል
ኣይኰነን። በቃ በዲልክኒ ልበይ ሴርኪዮ፣ ሕልናይ ኣሚትኪዮ።
ዓለመይ ብድሕሬኺ ልክዕ ብሶላ ዘይብላ ኣንፍታ ዝጠፍኣ መርከብ
ተቐይረ። ምድረ-ሰማይ ጸልሚቱኒ። ፍቕረይ፡ ነቲ ንስኺ ዘለኺዮ ‘ጽቡቕ
ኣለኹ፡’ ትብሊ እንተ’ለኺ፡ ሓደ ነገር ጥራይ’የ ክብለኪ ዝደሊ። ክንደይ
ግዜ ሕሰብሉ ዘይበልኩኺ። ካብ ኣበኺ ግን ደጋጊመ ጻዕዳ ይጽናሕኪ
እብለኪ። ኣነ ምስ ትዝታይ እጽበ። ናትኪ ግን መምሃሪ ኰይኑኒ፣ ብሓቂ
ተመኲርክኒ።
ኣሱ - ኤሪተል

ሃዋኪል
ኣብ ህይወተይ ክልተ ሰብ መልክዐኛ ምዃነይ ነጊረናኒ።
እታ ሓንቲ ኣደይ እያ። “ውላድ ህበይ ብዓይኒ ኣደኡ
ኢራብ’ዩ፡” ይብሉ ኣዕራብ። እታ ካልአይቲ ኣፍቃሪተይ
እያ። ወደሳ ኣፍቃሪተይ ግን ሸፈፍ ኢለ ክሓልፎ
ኣደለኹን ግደ ሓቂ። ግን ኣብ መንጎ ሓጐስን ጥርጣረን
ፈራሪቑኒ። ድሕሪኡ ትማሊ ግጥሚ ሓንጢጠ ከረጋግጽ
ሒዘላ ከይደ።
“ትሽምጥጥኒ ደኣ ከይትህልዊ” እያ ትብል።
ትምሽጥኒ ደኣ ከይትህልዊ
ትብልንን ክውንን ዘይተቓዳዊ
ንስኺ ትብልኒ ለይለይ ጽቡቅ
ኣነ ቀጢን ማሕቋቝ
ንስኺ ትብልኒ ቸኮሌት መሕመም
ካልኦት ዝብሉኒ ጸሊም ጠቃር
ገለ ፈለጥተይ ይሓስባኒ ለፍላፊ
ብኣንጻሩ ንስኺ ዕላለይ ትውልውፊ
ኩሉ ነገር’ኮ ኢሉኒ ድብልቕልቕ
ንዓይ ንሓደ ሓጥኣን ሓሲብክኒ ብጹእ
ናይ ብልብኺ ዲኺ ብኣይ ትቐንኢ
ሓቂ እንተ’ለኪ ኣብዛ ኢደይ ጥቕዒ።
ምስ ኣንበብኩላ ብሰሪ ስሓቕ ክልተ ግዜ ዓይኒ-ምድሪ
ተመላሊሳ። “እሞ ሕጂ እዛ ግጥሚኻ መዕጸዊ ትደሊ
ኣላ መስለኒ፡” ኢላትኒ። ከይተወላወለት ምሒላትለይ።
ቀሲነ።
እወ ሚሒላ ‘ብሓቂ’ ኢላ፡ እዋይ ፍቕሪስ እንቋዕ ኰነ
ዕዉር
ኣባይ ከኣ’ሞ ጸማም እንተ ዝነብር፡ ፍቕሪና ዝያዳ
ክጥንክር።
ብኾፍና ዛዚመያ። ነናብ ገዛና ክንፈላለ ከለና ብምልክት
እታ ግጥሚ ክህባ ሓቲታታኒ። ሂበያ። ሎሚ ብኮምፕዩተር
ኣጽሒፋ ላምኔት ገይራ ሒዛትለይ መጺኣ። ግብረይ ዋላ
ንዓይ ኣስሒቑኒ።
ሚልዮን መዓሾ (ድባርዋ)

ሓዳስ

ኤርትራ

ካ
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ጎርዞ ባሕሪ

ብዝን
ብትን
ሳሮን ሰርጹ

ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት

ኣቤል ነጋሲ ካብ ካናዳ

ንጋድም
1.ሸተት ሸታሕ በለ፡ ወደቐ
4. ኣብ 40’ታት ዝነበራ ጋዜጣ ኣብ
ኤርትራ
9. ንስክላ፡ ንቕሩብ
10. ኣርሓ መፍለስ
11. ንሰለፍን ዳንጋን ዘራኽብ ረጕድ
ጅማት
13. ንመግቢ “ምብላዕ” ንፈሳሲ. . . .
16. እንታዋይ
17. ዝለኣኸሉ “ናብ” ለኣኻይ. . .(
ብግምጣል )
18. ጥምረት፡ ሓደ ምዃን
21. ውላድ ዘይብሉ/ላ
22. ጥንቆላ፡ ኣጉል እምነት
23. ፈጸጋ፡ ሹፍታ
25. ኣብ ጸሎት ክርስትና ናይ
መጀመሪያ ቃል ብግእዝ
27. ጻዕዳ ዝሕብሩ ባህላዊ መግቢ
29. ኪዲ፡ ኣልግሲ ንደርሆ
30. ጉጅለ ሙዚቀኛታት (ብእንግሊዝ)
31. ዘርኢ፡ ሓድጊ
33. በቃ ዀይንዎ፡ ሓደ ኣፉ፡ ጠርሹ
34. ብልቓሕ እተወስደ (ብግምጣል)
35. ሰኸም፡ ጽዕነት (ብግምጣል)
37. ጽቡቕ፡ ሕራይ፡ ሰኒ
39. ብሓባር ንዝቲ፡ ንመያየጥ
41. ሕድገት፡ ይቕረታ፡ ንሕፈት
43. ዓቢ ረዚን ሞደሻ
44. ዝኣረገ ኣድጊ ወይ በቕሊ
47. ናይ ቀደም ማዕርግ ወይ ስልጣን
49. ናይ ሩስያ ሃገራዊ ባጤራ
52. መልክዕ፡ ውቃበ (ብግምጣል)
54. ጓሂ፡ ዝን ምባል፡ ምስቁርቋር
56. እተሓላለኸ ወይ እተተሓሓዘ
ቀለቤታዊ ሓጺን
57. ጠዋይ ዝቕርጹ ዓይነት ፍሩታ
58. ዝግ በል፡ ርግእ በል (ብግምጣል)

ንትኹል
1.ንፈሳሲ ብጸረርታ ወይ ቀስ ኣቢሉ
ከዓወ
2. ግሪኻዊ ፈላስፋ (ብግምጣል)
3. ተረረ፡ ቀውጢ ዀነ፡ ሓየለ
4. ውጉዝ፡ ጽዩን፡ ፍንፉን፡ ክልኩል
5. ሕብሪ ንምስታይ ዝዝውተር ዓይነት
ቀለም (ብቛንቋ ጥልያን)
6. ቤት መስተ ብግምጣል
7. በጃኺ፡ ብኽብረትኪ ትበሃል
8. ንስክላ፡ ንቑሩብ (ብግምጣል)
12. መሕረዲ፡ መምተር (ብግምጣል)
14. ግንብንብ
15. ቅድሚት ይኸውን፡ ይቕድም
19. ሞራል ምሃብ፡ ኣጆኻ/ኺ ምባል
20. ትዘውር፡ ትፍልል፡ ፊዕ ትብል
22. ጽብቕቲ፡ ወረጃ፡ ወሓለ ሰበይቲ
24. ንሓድሕድ ምልግጋብ፡ ምትሕሓዝ
26. ካብ ኣፍ ንታሕቲ ዝርከብ ክፍሊ
ኣካል (ብግምጣል)
28. ርግኣት ወይ ህድኣት ዝመልኦ
32. ጭቃን ማይን ዝበዝሖ ቦታ፡
ታኼላ
33. ኣብ ኣውስትራልያ ዝመበቆላ
እንስሳ
34. ኣስታት
36. ከይተመግብካን ከይሰተኻን
ምውዓል
38. ድራማ፡ ምርኢት (ብግምጣል)
40. ነማኢት ዓመታት ብሂወት ክጸንሕ
ዝኽእል ዓይነት ገረብ (ብግምጣል)
42. ግደፍና፡ ልቐቕና
45. መጺጽ ዝዓይነቱ ፍሩታ
(ብግምጣል)
46. ኣብ ሜክሲኮን ደቡብ ኣመርካን
ዝርከቡ ዓሌት (ብግምጣል)
48. ቤት-ዕዮ፡ ስራሕ
50. ክዛረብ ዝኽእል ፍጡር (ብግምጣል)
51. ካብ “ልሳን” ክልተ ፊደላት
53. ቤት-መስተ (ብግምጣል)
55. ቀርቀብ፡ ምንቕናቕ ከልአ

ሰለስተ ርብዒ ካብ ክፍሊ ዓለምና
ብማያት ዝተሸፈነ ብምዃኑ፡ ቅድሚ
ኣማኢት ዓመታት ውቅያኖሳት ኣዝዪም
ብዙሓት ምስጢራትን ፍጥረታትን ዝሓዙ
ከምዝነበሩ ይንገሩ። ካብ ቀደም ዘመን
ኣትሒዙ፡ ኣብ ኵሉ ሕብረተ-ሰብ ብዛዕባ
ጎርዞ ባሕሪ ብጽውጽዋያዊ መልክዕ ይንገር
ኔሩ እዩ። ጎርዞ ባሕሪ፡ ካብ ፍርቂ መዓንጣኣ
ንላዕሊ ሰብ ክትከውን እንከላ፡ ካብ መዓንጥኣ
ንታሕቲ ድማ ዓሳ’ያ ተባሂላ ትግለጽ።
ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣብ ዝነበረ ግዜ፡
ባሕረኛታት ከምኡ’ውን ነበርቲ ገማግም
ባሕሪ ጎራዙ ባሕሪ ይጓነፍኦም ከም ዝነበራ
እዮም ዝገልጹ። ኣብ 1600ታት ኣብ ሃገረ
ሆላንድ ጎርዞ ባሕሪ ኣብ ድልድል ተሃሪማ
ረኺቦማ። ኣብ ጥቕኦም ኣብ ዝነበረ
ቀላይ ምስ ኣብጽሑዋ፡ ከም ዝሓወየትን
ምስ ግዜ’ውን ቋንቋ ሆላንድ (ዳች) ከም
ዝኸኣለትን ታሪኽ ይገልጽ።
ኣብ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት፡ ዋላ’ኳ
ብዛዕባ ጎርዞ ባሕሪ ዝዀነ ዝተረኽበ
መረጋገጺ እንተዘይሃለወ፡ ናይ ታሪኽ
መጽሓፍቲ ግን ጎርዞ ባሕሪ ይርኣያ ከም
ዝነበራ ይገልጹ። ኣብ ጥንቲ እዘን ጎራዙ
ባሕሪ፡ ነቶም ሓያላት ድራጎን ባሕሪ

ኣንስቶም ከም ዝነበራ ድማ ይንገር። ከም
እሙናት ተለኣኣኽቲ ኰይነን ድማ፡ ካብ
በዓል እንድአን ናብቶም ኣብ መሬት
ዝነበሩ ነገስታት፡ መልእኽቲ የብጽሓ
ከም ዝነበራውን ይዝንቶ።
ኰይኑ
ግን ዝዀነ መረጋገጺ ናይዘን ጎራዙ
ባሕሪ ብዘይ ምርካቡ፡ ኵሉ ግዜ ምስ
ኣጠራጠረ’ዩ። ተቐማጦ ገማግም ባሕሪ፡
ገያሾን ባሕረኛታትን ካብ ምንታይ
ተበጊሶም ነዚ ታሪኽ’ዚ ጽሒፎሞ፡ ካብ
ዝብል ሓሳብ ተመራመርቲ ኵሉ ግዜ
መረጋገጺ ክረኽቡ ምስ ጸዓሩ እዮም።
ታሪኻውያን ተመራመርቲ፡ ፈላስፋታትን
ብዛዕባ ስነ-ጥንቲ ዘጽንዑ ክኢላታትን ሕቶ
ኰይንዎም ዘሎ ክስተት ድማ እዩ።
፠ ኣብ ግዜ ጥንቲ ኣብ ዝነበረ ሕብረተሰብ፡ ኣብ ባሕሪ ዘይውዳእ ቀረብ መግብን
ማይን ብምህላዉ፡ ጎራዙ ባሕሪ፡ ድማ ናይ
ገዛእ ርእሰን ሓይሊ ዘለወን ብምዃነን ከም
ኣምጻእቲ ሂወትን ፍርያምነትን ይሕሰባ
ኔረን።
፠ ጎርዞ ባሕሪ፡ ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለምና
ኣብ ዝርከቡ ታሪኻውያን መጽሓፍቲ
እትርከብ ጎርዞ እያ። ኣብ ኵሉ ድማ
ከም ጽብቕቲ፡ ነዊሕ ጸጕራ፡ ኣዝዩ ጥዑም

ድምጺ ዘለዋን ብድምጻ ንደቂ-ተባዕትዮ
ተደንዝዞም ከም ዝነበረትን ይግለጽ።
ብዘይካ’ዚ ኣብ ገለ ገለ መጽሓፍቲ ሓይሊ
ናይዛ ጎርዞ ባሕሪ፡ ዘይመውት፡ ህያው፡
መጻኢኻ ዘርእን ካብ ሓደ ኣእምሮ ናብ
ካልእ ኣእምሮ ዝመሓላለፍን ምዃኑ
ይሕበር። ኣብዚ ዘለናዮ ምዕቡል ዘመን
ጎርዞ ባሕሪ ምስቲ እተውጽኦ ድምጺ
ምውጫጭ፡ ከም ደፋር፡ ደረቐኛን
ሓደገኛን ፍጥረት ትሕሰብ።
፠ ጎርዞ ባሕሪ፡ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ካብ
ዝርከቡ ሰባት እታ ደፋር ተባሂላ እትጥቀስ
እያ። ኣብዚ ውሽጢ ባሕሪ ዝርከቡ
ኣሰብኡት ባሕሪ፡ ኣዝዮም ሓፋራትን
ምስጢራውያንን ምዃኖም’ዩ ዝንገረሎም።
ብዘይካ’ዚ ናብ ላዕለዋይ ክፋል ውቅያኖሳት
ወጺኦም ከም ዘይፈልጡ ይግለጽ።
፠ ጎርዞ ባሕሪ፡ ዋላ’ኳ ብዘይ ዝዀነ
መሸፈኒ ጥርሓ ትኸይድ ጎርዞ እንተዀነት፡
ኣብ ኢዳ በናጅር፡ ኣብ ክሳዳ ካቴና፡ ኣብ
ርእሳ ኣኽሊልን መስትያትን ሒዛ ከም
ትጓዓዝ ይንገረላ። እዛ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ
ንነዊሕ እዋን ክትነብር ትኽእል ጎርዞ ኣብ
መሬት ንሓጺር ግዜ ጥራይ ክትከይድ
ትኽእል ከምዝነበረት ይዝንቶ።

ኣየገርምንዶ!?
ካብ ጥንቲ ዘመን ኣትሒዙ ሸነብ
- ጭሕሚ ላዕለዋይ ከንፈር ምግባር፡
ሃይማኖትካ፡ ባህልኻን መንነትካን እዩ
ዝገልጽ ኔሩ። ኣብ ገለ ገለ ቦታታትን
ግዜያትን ግን ዓቢ ሸነብ ምግባር ተኸልኪሉ
ኔሩ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ነዚ ዓቢ ሸነብ ዝወነነ
ሰብ ጊንጢ፡ ምስ ሰብ ክረዳዳእ ዘይክእልን
ሓራቕን እዩ ዝኸውን ይበሃል ስለዝነበረ።
ምስ ዝተፈላለዩ ቅዲ ተቐባልነቱ እናሰፍሐ
ዝመጸ ዓቢ ሸነብ፡ ብዝተፈላለየ መልክዕ
እዩ ክቐርብ ጀሚሩ።
ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ኣይሁዳውያን
ብጭካኒኡ ዝፍለጥ ኣዶልፍ ሂትለር፡ ኣብ

ታሪኽ ዓለም እቲ ኣዝዩ ዝተጸልአ
ሰብ ምዃኑ ይግለጽ። ጭሕሙ
ብምክንኻን ዝፍለጥ ሂትለር፡ መርዓዊ
ዘምስሎ ዓይነት ጭሕሚ እዩ ኔሩዎ።
እዚ ካብ ላዕለዋይ ከንፈሩ ተበጊሱ
ክሳብ ኣፍንጭኡ ዝበጽሕ ጭሕሚ
ዝነበሮ ሰብ፡ ነቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ
ቅዲ “ሂትለር ዓቢ ሸነብ” ዝብል ስም
እዩ ተዋሂቡዎ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ነዚ
ቅዲ ጭሕሚ ዝጥቀሙ ሰባት፡ ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናሰሰኑ እዮም መጺኦም።
ኰይኑ ግን ድሕሪ ካልኣይ ኲናት
ዓለም፡ ብሰንኪ ጽልኣት ሂትለር ከምዚ

ዓይነት ቅዲ ጭሕሚ ምግባር ተገዲፉ
እዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ግን ሓሓሊፉ ኣብ
ውሑዳት ሰባት ይርአ።

ዕድለኛታት እንስሳታት

ነዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሕቶ ዝተመሳቐለ ቓላት፡ ተመሊሱ ምስ ተወደአ ድቕቕ
ዝበላ ቑጽርታት ካብ ሓደ ክሳብ ዓሰርተው ክልተ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቁሩብ ህስስ
ዝበለ ታሕቲ የማናይ ጫፍ ናይዚ ትርብዒት ተመልኪተን ኣለዋ። በዚ ዝተዋህበ
ቑጽሪ፡ እቲ ዝተረኽበ ፊደላት ኣብዛ ተዳልያ ዘላ ሰንጠረዥ ብቕድም ተኸተል
እንተተጻሒፉ ሓደ ትርጉም ይህብ።

ዝዀነ ሰብ ክመውት እንከሎ ዘለዎ
ሃብቲ ንውላዱ፡ ኣሕዋቱ፡ ስድራቤቱን
ፈተውቱን እዩ ዘውርስ። ኣብዚ ሕጂ
እዋን ገለ ገለ ሃብታማት ካብ ሰብ ሓሊፎም
ንዝፈትዉዎም እንስሳታቶም፡ ከም ከልቢ፡
ድሙን ካልኦት እንስሳታትን የውርሱዎም
ኣለዉ። እዚ ድማ ድሕሪ ሞት ዋናታቶም፡
ብሰባት ተኣልዮም ጽቡቕ ናብራ ከሕልፉ
ኣለዎም ካብ ምባል ዝግበር ዘሎ ከምዝዀነ
ይሕበር።
፠ ብላኪ፡ ዝተባህለ ድሙ ኣብ ዓለም እቲ
ዝሃብተመ ድሙ ተባሂሉ፡ ኣብ 1988 ኣብ
መዝገብ ክብረ-ወሰን ሰፊሩ እዩ። ብላኪ፡
ድሕሪ ሞት ዋንኡ በን ሪያ ኣስታት 12.5
ሚልዮን ዶላር እዩ ወሪሱ።
፠ ማርጋረት ላይነ ዝተባህለት ሰበይቲ
ኣብ 2002 እያ ብሞት ካብዛ ዓለም
ተፈልያ። ነቲ ካብ ሰብ ኣብሊጻ እትርእዮ
ዝነበረት ድሙኣ፡ ዋጋ 350 ሽሕ ዩሮ ኣብ
ከተማ ለንደን ዝርከብ ገዛን፡ ንመከናኸኒኡ

ዝኸውን ኣስታት 100 ሽሕ ዶላር ጥረ
ገንዘብን ገዲፋትሉ።
፠ ካርሎታ ሌበንስተኤን ዝተባህለት
ሰበይቲ፡ ነቲ እትፈትዎ ናይ ፖሊስ ከልቢ
ዝመስል ‘ጉንተር ሳልሳይ’ ከልባ፡ ኣስታት
65 ሚልዮን ዶላር እያ ኣውሪሳቶ። እዚ
ከልቢ ኣብ 1992 ወናኒቱ ምስ ሞተት’ዩ
እዚ ውርሻ ተቐቢሉዎ። ብተወሳኺ፡
ድሕሪ ሞታ ምንጪ ኣታዊኣ ዝነበረ
ርእሰ ማላን ገንዘባን ብምጥቕላል ክሳብ
200 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብን
ንብረትን ወሪሱ። ክሳብ ዕለተ ሞቱ ድማ

ብኣዝዩ ፍሉይ መነባብሮ ድሕሪ ምንባር፡
ምስ ሞተ ኵሉ እቲ ወሪሱዎ ዝነበረ ሃብቱ
ናብ ወዱ ጉንተር ራብዓይ ተመሓላለፈ።
ጉንተር ራብዓይ፡ ብኣዝዩ ሰሓቢ ናብራ እዩ
ዝነብር። ኣብ ሃገረ ጥልያን ሓደ ግንቢ
ክውንን እንከሎ፡ ኣብ ደሴታት በሃማስ
ዝርከብ ሸሞንተ መደቀሲ ክፍሊ ዘለዎ፡
በታ ህብብቲ ድምጻዊት ማዶና ዝውነን
ዝነበረ ገዛ’ውን ገዚእዎ እዩ። ሎሚ
ጉንተር ራብዓይ፡ ዝተፈላለያ መካይን፡ ናይ
ገዛእ ርእሱ ክፍሊ፡ መውዓልን መሐንበስን
ኣለዎ። ወይ ጕድ፡ እዚ ዅሉስ ምስ
ምንታይ ክቚጽረ’ዩ? እቲ ሰብኣውነትሲ
እንታይ ኰይኑ’ዩ ጠፊኡ? ሽጉራትን ሓገዝ
ዝደልዩ ቤተሰብን ተሳኢኖም ድዩ ንእንስሳ
ዘቤት ክንዲ ገንዘብ ዝውረስ? ንእንስሳታት
ገንዘብካ ከተወርስ ዘፍቅድ ሕጊ መሰል
ክወሃብ ከ ምስ ምንታይ ይቚጸር? እቶም
ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጽኡኻ ሕቶታት
ብዙሓት’ዮም።

ሓዳስ

ኤርትራ

ሽያኽ
መሓሪ ዑቕባሚካኤል

እንታይ
ኢኻ
ትብሎ
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ሃርፎ

ምስ ህርፋን ጭራሽ ኣይተሓሓዝን። ከም ዘለዎ ሃርፎ፣ ስም
ዑፍ’ዩ። ምስ እቶትን ፍርያትን ዝለዓል ስም ዑፍ። ከምቲ ዝበሃል
እንተድኣ ኰይኑ፣ ሃርፎ ካብ ወርሒ ለካቲት ኣትሒዛ መራሒት
ሓረስታይ’ያ። ወቕቲ ማሕረስ ምስ ኣኸለ ሃርፎ ሓረስታይ ዘበለ
ሰብኣይ ክትርኢ እንከላ እናመርሓቶ ትኸድይ። ናበይ ዶ ኸኣ
በልኩም? ሃርፎ ንሓደ ሓረስታይ ናብ ጽቡቕ ግራት መሪሓቶ
ትኸይድ ይብልዋ። ነዚ ዝፈለጡ ሓረስቶት ካብ ወርሒ ለካቲት
ክሳብ ግንቦት ነናብ ዝኸደቶን ዝነፈረቶን እናኸዱ ዝሕረስ ዘበለ
መሬት የናድዩ። እግሪ ብዕራይ ዝረግጾን ማሕረሻ ዝድህጾን
ግራት እናረኣዩ ከከም ወለሃርያቶም ይሓርዩ። እቲ ብሃርፎ
ተመሪሕካ ዝግበር ሕርያ ግራት ግና ንዝዀነ ሓረስታይ ዘጋጥም
ዕድል ኣይነበረን ይብልዎ። ጻዕዳ ዝልቦም ሰባት ጥራይ’ዮም ነቲ
ዕድል ዝረኽብዎ ዝነበሩ። መበገሲ እቲ ዕላል’ውን “እንዳቦይ
እከለ ጸዓዱ’ዮም ዝነበሩ። ብዘይካ ብሃርፎ ብሰብ ተመሪሖም
ኣይፈልጡን’ዮም” ዝብል’ዩ። ሃርፎ እንታይ ማለት’ዩ ዝብል ሕቶ
ምስ መጸ ከኣ እዚ ንጽሑፍ ዝበቐዐ ሓሳብ ተላዕለ።
ሃርፎ እምንቲ ዑፍ’ውን ነበረት ድኣ። ሓረስታይ ግራቱ ክሓርስ
ዘርኡ ጨርባሕ ምስ ኣበለ፣ ካልኦት ኣዕዋፍ፣ ዘርኢ ብሓመድ
ከይተቐብረ ክቀዳደማ እንከለዋ ሃርፎ ግና ካብቲ ብማሕረሻ
ዝተገምጠለ መሬት ዝወጹ ሓሳኹ ይኹኑ ካልኦት ፍጡራት
ጥራሕ ትምገብ። ሓረስታይ ብሃርፎ ዝብላዕ ዘርኢ ከም ዘየለ
ኣሚኑ ብዓላ ይሓርስ። ካብዚ ነቒሎም ንሃርፎ ከም ምልክት
እምነት ዝወስድዋ ሰባት ብሓፈሻ፣ ሓረስቶት ከኣ ብፍላይ
ብዙሓት’ዮም። ምስዚ ዕላል ዝተሓሓዝ ድዩ ኣይፋሉን’ኳ
ክፈልጦ እንተዘይ ከኣልኩ፣ “ደቂ ኣኸለ ወይ ኣዋልድ ዓዲ
እከለ ሃርፎ’የን” እናተባህለ ብተደጋጋሚ ይዕለል’ዩ። እሙናት’የን
ንምባል ከኣ’ዩ እዚ ዕላል ዝጥቀስ። ኣካ ካብዚ ዝተላዕለ ኣዋልዶም
ዘበላ ብኣገልገልቲ ኣብያተ ክርስትያንን ደቂ ሹመኛታትን ጥራሕ
ዝውሰዳ ዝነበራ ዓዲታት ኣብ ኣፍንጫኹም ኣለዋ። ከምዚአን
ዝበላ እሙናት ደቀንስትዮ ንኸምዚ ከማይ እንተዀና’ውን መን
ክጸልእ ኢሉ። ወላ’ውን እቲ መምስ ዝረኣያን ወረኣ ዝሰመዐን
ጓለንስተይቲ ልቡ ዝስለብ ወዲ ተብዓታይ፣ ልባ ንኻልእ ዘይትህብ
ጓለንስተይቲ መዓስ ይጸልእ።
ሸቐባ ድኣ ከይኰነኩም እምበር ብኣንጻር ናይዚ ልዕል ኢሉ
ክበሃል ዝጸነሐ እትለዓል ዑፍ’ውን ኣላ። ነገራ ከመይ ከም ዝዀነ
ምስ ፈለጥኩም “በና ኣይሃሉ” ማለት ብኻ ኣይሃልያ እትብሉ
ኣንበብቲ ክትህልዉ ኢኹም። እታ ዑፍ ጐረት ትበሃል። ብዘይካ
ዓባርን ጥሜትን ካልእ ዘይተአንፍት ዑፍያ ይብልዋ። ጓሶት ብዛዕባ
ጐረት ከዕልሉ እንከለዉ ብፍላይ ጸሊኦም ኣይጸግብዋን። ዘዝረኣያ
ጓሳ ካብ ምጽለኣ ዝተላዕለ ክሳብ መገሻ የቋርጽ። ካብ ዝባን
ከበሳ ንባሕሪ ገጹ ዝነቐለ፣ ካብ ቈላታት ንመረብ ዝኣንፈተ ጓሳ
ኣማዕድዩ ጐረት ምስ ዝርኢ፣ ወይ’ውን ባዕላ ጐረት ንመንገዱ
ምስ እትቘርጾ መገሻኡ ካብ ምግዳፍ ሓሊፉ ዝገብሮ የብሉን።
ኣይትግሽ ከም ንማለት ከኣ ይሓስቦ። ከምቲ ዝበሃል እንተድኣ
ኰይኑ፣ ጐረት በላዒት ስጋ ስለዝዀነት፣ ንዘዝረኣየተን እንስሳታት
ናብ ሃደንቲ እንስሳታት ከም ብዓል ዝብኢ፣ ተዂላ... ወዘተ
ሒዛተን ትኸይድ ይብልዋ። እዚ ክሰልጣ እንተዘይ ከኣለ ጐረት፣
ንወየን ክትምገበን ዝደለየት እንስሳታት ናብ ዝብላዕ ይኹን
ዝስተ ዘይብሉ ከባቢ ሒዛተን ወይ መሪሓተን ትኸይድ። ዝብላዕ
ዝስተ ስኢነን ምስ ሞታ ከኣ ከብዳ ትመልእ። ካብዚ ዝተላዕለ
ከኣ’ያ ጐረት ከም ምልክት ጻህዲ ወይ ሕሉፍ ጥሜትን ዕብራንን
እትውሰድ ዝነበረትን ዘላን። ኣካ እዚ ንሰንበት ዘይከውን ዕላል
ከመይ ኣቢለ ዘከርክዎ?

ሰለል ሕድሮ
ኣብ ዝተወሰነ ወቕቲ ወይ ኣጋጣሚ
ዝዝውተሩ
ወግዒታት
ይኹኑ
ልምዲታት ኣብ ሓደ እዋን ቀሪቦም
ከም ዘይውድኡ በዚ ሒዘዮ ዝቐነኹ
ኣርእስቲ ክበርሃለይ ክኢሉ’ሎ። ወዮ’ኳ
ንቕንያት ሕማማትን በዓለ ትንሳአን
ዝምልከት ጽሑፍ ዝሓለፈ ሰንበት
ክዛዝሞ ምዃነይ ቃል ኣትየ ነይረ። ግዳ
ዕዳጋ ከም ዝጸነሖ ስለዝኽየድ ዓመት
ምሉእ ክጽበየሎም ዘይደለኹ ወግዒታት
ክውስኸኩም። ከመዮ ወቐርቲ ኢለምዎ
ዝበሃል ክትብሉኒ ከኣ ተስፋ ኣሎኒ።
ወቐርቲ መርዓት ከምጽኡ ኢሎም ናብ
ሓደ ዓዲ ከዱ’ሞ ኣብ ዳስ ምስ ኣተዉ
ኣሕዋት መርዓት ኩሉን ጽቡቓት
ምዃነን ኣረጋገጹ። እቶም መርዓዊ
ንምጽባቕ ኢሎም ዝወፈሩ ኣዕሩኽ
ከኣ ምሳኦም ንዘለዉ ሓወቦታቶምን
ኣኮታቶምን ብምንጋር፣ ንወየን ምንኣስ
መርዓት ዝዀና ኣዋልድ ምልክት
ክገብሩለን ደለዩ። ንኣጋውሎ ወቐርቲ
ዝረኣዩ ዓዲ መርዓት “ወየን ምንኣስ
መርዓት ዶ ክንውስኸኩም” ኢሎም
ንወቐርቲ ሓተቱ። እቲ ብደቆም ዝነቐለ
ድሌት ኣብ ልቦም ዝጸነሐ ሰብኡት
ወቐርቲ ከኣ “ተዓጢቐ ይቕበል”
እናበሉ ንወየን ምንኣስ መርዓት
ኣዋልድ ሰለቲአን ተቐበልወን ይበሃል።
ክሳብ እዚ እዋን “ወቐርቲ ነይሓደግቲ”
እናተባህለ ይዝረብ ኣሎ። ግዳ ጽቡቕ
ነገር ካብ ምብሃግን ምድላይን ዝበልጽ
እንታይ ከይህሉ። ክሉ ግዳ ናብ ወሰኸይ
ክኸይድ።
ቅንያት
ሕማማት
ብዘይ
ተድሪት(ሓሳብ) ንምሕላፍ ካብ ዘገልግሉ
ጥበባት ሓደ ሰለል’ዩ። ሰለል ወላ’ኳ ኣብ
ካልእ ወቕቲ’ውን ዝዝውተር እንተዀነ፣
ኣይከም ቅንያት ሕማማትን። ብሰፊሑ
ግና ጾመ ኣርብዓ ምስ ጀመረ ምራውንቲ
ንሩባን ክሳውድን እናተወስዱ ኣብ
ገረብ ይእሰሩ። ካብኡ ንናብኡ ዘይለፍዑ
ምራውንትን ፈልቊታትን ኣብዚ ሰሙን
ብመርዑን ኣዋልድን ይለፍዑ። ከምኡ
ኢልካ ዘይዝረብ ድኣ ከይመስለኩም
እምበር፣ ሓየይም ናይ ሓደ ዓዲ ነዚ
ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ምራውንቲ ኣብ
ምልፋዕ ብጭራሽ ተጸሚደን ይቕንያ።
ዓዲ እከለ፣ እከለ ኢልካ ስም ዓድታት
ከይተላዕለ፣ ብሕይምና ዝፍለጣ ዓድታት
ውሑዳት ኣይኰናን። ዓዲ እከለ
ብብዝሒ ሓያማት ኣለዋኦ ተባሂሉ፣
ዘይለፈዐ ምራውንቲ ናብተን ከምኡ
ዝበሃላ ዓድታት ዝስደደሉ ዘመን ከም
ዝነበረ ካባይ ምንጋር ኣይትደልይሉን።
ኣብ ቅንያት ሕማማት፣ ንሰለል ተባሂሉ
ምራን ይኹን ገመድ ይእሰር። ዝግባእ
ኣገልግሎት ምስ ሃበ ከኣ ብዓል ትንሳአ
ይኣቱ። ዓርቢ ስቕለት ምስ ዓረበት
ድማ፣ ኣብ ነብሲ ወከፍ ወይ’ውን ኣብ
ገሊኡ ሰለል ክበሃለሉ ዝቐነየ ቦታታት፣
ሓደ ሓደ ሰለል ይተርፍ። ሰለል ሕድሮ
ድማ ይበሃል። እዚ ብኸምዚ ኣገባብ
ዝተርፍ ሰለል፣ ክሳብ ዝመጽእ ዓርቢ
ሰንበት(ካብ ዓርቢ ስቕለት ሰሙን ዘላ
ዓርቢ) ኣብ ዝተኣስሮ ይቕኒ። ነገር
ብሂል እንተዘይ ኰይኑ፣ እቲ ብእሱሩ
ዝቕኒ ምራውንቲ ሰለል፣ ካብ ዝነበሮ
ከይተፈትሐን፣ ደገደገ እናኸዱ ስጋ-

ምጋ ዝምእርሩ እንስሳታት ከይበልዕዎን
ከምኡ ኢሉ ይቕኒ። ምንም ኣይከውንን
ይበሃል። ኣብ ገለ ዓዲታት እቲ ብእሱሩ
ዝቕኒ ምራውንቲ ሰለል፣ ብስም ታቦት
እቲ ዓዲ ይለዓል። ንኣብነት ታቦት ናይ
ሓደ ዓዲ ሚካኤል ምስ ዝኸውን፣
እቲ ምራውንቲ “ምራን ምኪኤል”
ተባሂሉ ይጽዋዕ። በዚ ከኣ ይዀነኒ’ዩ
ኢሉ ዝወስዶ ሰብ ኣይርከብን።
ብኸምኡ ከኣ ይቕጽል። እተን ሰለል
ክብላሉ ዝቐነያ መርዑ ከካብ ዝነበሮ
ብደቂ ተብዓትዮ ፈቲሐን ናብ ቤተ
ክርስትያን ይወስዳኦ። ዝፈትሓለን
እንተስኢነን “ወደቦይ ሚካኤል
ንዓ’ባ ፍትሓለይ” እናበላ ንዝረኸባኦ
ወዲ ዓዲ ይኹን ሓላፍ መንገዲ
ይልምና። ረጊጽወን ዝሓልፍ’ውን
ኣይርከብን። ኣካ መሰየኒ ኢሎም
ከይፈትሑለን ዝሓለፉ፣ ሽብሉል ኣድጊ
የሕሊፈ ኣለኹ ብምባል ረጊጸምወን
ዝኸዱ፣ ከበረን ስኢኖም ጸማም እዝኒ
ዝሃብወን... ኣብ ዝሓሰብዎ ኣይበጽሑን
ይብልዎም። ነዝን ካልእን ኣብ ግምት
ብምእታው፣ ክሳብ እዚ እዋን ሓገዝ
ንዝደለያ ደቀንስትዮ ረጊጾም ዝኸዱ
ወገናት የልቦን። ስረኹም ጸቢብኩም
ክፍትኖ’የ ትብሉ እንተሃለኹም ከኣ
ኣይፋልኩምን ንብለኩም። ዓስ ይብለኪ
ክር ይብለኪ ከም ዝተባህለ። ከመዮ
ዝበሃል እንተድኣ ኰይኑስ ጓለንስተይትን
ታቦትን ረጊጽካ ኣይትኺድ ይበሃል።
እታ ጓልን፣ ጓል ሓወቦኻ እቲ ታቦትን
መቓብርካ ምዃኑ ስለዘይተርፍ ከኣ
ይምኽነየሉ። እቲ ኣዋልድ ለሚነን ወይ
ባዕለን ዘፍትሓኦ ምራን ሰለል፣ ናብ ቤተ
ክርስትያን ይርከብ። ንብረት ኰይኑ ከኣ
ንቤተ ክርስትያን የገልገል።
ሰለል ሕድሮ ኣፍ ለይቲ ወይ ነገርያ
ደቂሕድርትና ንምዕባስ ተባሂሉ ይግበር
ነይሩ ይበሃል። ኣዋልድ ደቂ ሕድርትና
ከም ኣዋልድ ወዲሰብ ሰሙን ድሕሪ
ትንሳአ ሰለል ዋጣ ክጻወታ ይቕንያ
ይብልወን። እቲ ሰለል ንኸጻውት
ተኣሲሩ ዝቐነየ ምራን ከኣ ብዝነበሮ
ንዓአን ሰለል ከብል ኣብ ዝነበሮ ይቕኒ።
ወላ’ኳ ኣብ ካልእ እዋን ደቂሕድርትና
ድላየን ከይረኽባ ተባሂሉ ዝንጸግ
ክንጸገንን ዝዕምበብ ክጥርዘዘንን ዝቕነ
እንተዀነ፣ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ
ግና እቲ ሕብረተሰብ ድላየን ክረኽባ
ኣፍቂዱለን ይቕኒ። ሰለል ዋጣ ከኣ
ንኣዋልድ ወዲ ሰብን ደቂ ሕድርትናን
ኰይኑ ይቕኒ። ከም ዝቕጽላ ይቚለላ
ተባሂሉ ከኣ ይምሰል። ኣካ እቲ ምስላ
ንኣዋልድ ወዲሰብን ደቂ ሕድርትናን
ምዃኑ ፈሊጥክምዎ ኣለኹም። ኣብቲ
ቅነ ፍጥረተንን ኣነባብራአንን እንታይ
ምዃኑ ረሲዐን ሓሓሊፈን ክራኸባ
ይቕንያ ይብልወን። ንዕላል መሲሉ
ዝለዓል ድኣ ከይመስለኩም እምበር፣
ብኸምዚ ኣጋጣሚ ካብ ዘርኢ ሰብ
ናብ ደቂ ሕድርትና ዝተሓወሳ፣ ካብ
ደቂ ሕድርትና ናብ ወዲ ሰብ ኣትየን
ሰብኣውነት ዝረኸባ ኣለዋ ይብልወን።
ወዮ’ኳ ክሳብ ሎሚ ኣመና ጽቡቓት
ንዝዀና ደቀንስትዮ “ዘርኢ ደቂ
ሕድርትና ኣለወን” እናተባህለ ዝዝረብ
ዘሎ።

ቊርሲ ቡን
ሓርጭ ማርያም
ሓርጭ ማርያም ሓደ
ካብቶም ኣብ ሕብረተሰብ
ትግርኛ ዝዝውተሩ ዝነበሩ
ናይ ምትሕግጋዝ ልምዲ’ዩ።
እዋኑን ወግዑን ከኣ ነበሮ።
ኣይትጸገሙኒ ሓንቲ ስእንቲ ጓል
ሄዋን ማርያም ፈትየን ጠኒሳ
ትሓርስ። ንቡር ስለዘይተርፍ
ከኣ እታ በተኽ ሓራስ መኽፈቲ
ኣፍ ትደሊ። ጭራሽ ናይ ኢዳን
ናይ እግራን በቲኻ፣ ስልዖ ዝህብ
ስድራ ምስ እትስእን ከኣ እተን
ወያ ስእንቲ ነብሰ-ጾር ሕርሲ
ከም ዝተታሕዘት ዝፈለጣ
ኣደታት ማዕጾ ከፈት ገዛ እናኸዳ
እከለ ትሓርስ ኣላ’ሞ ሓርጭ
ማርያም ሃባና እናበላ ይልምና።
ዘይተኻወነሉ እንተዘይ ኰይኑ
ሓርጭ ማርያም ዝሰመዐ ገዛ፣
ኣደ እቲ ቤት ዝዀነት ሰበይቲ
ከኣ ብፍላይ፣ ኢዳ ዝፈቐዶ
ትህብ። ግዳ እቲ ስም ድኣሉ
ሓርጭ ማርያም ዝብል እምበር፣
“ሓርጭ ማርያም ሃባና” ዝሰመዐ
ሰብ፣ ኣብ ቀረብኡ ዘሎ’ዩ ዝህብ።
ሓርጭ ዝረኸበት ሰበይቲ
ሓርጭ፣ እኽሊ ዝሰለጣ እኽሊ፣
ገንዘብ ዝረኸበ ገንዘብ፣ ካብ ርባ
ክምለስ ዝጸነሐ ሰብ ካብ ዝጓረቶ
ማይ ይህብ። እታ ሰሪ ስእነት
ጒልባባ ክትቀልዕ ትኽእል
ዝነበረት ሓራስ ማርያም ከኣ
ካብ ንፋስ ትድሕን። ብኸምዝን
ካልእ ናይ ምትሕግጋዝን
ምክብባርን ልምዲ ተሓጊዛ ንናይ
ስእነት ሽግራ ዝፈተሐት ሓራስ
ቀደምን ክሳብ እዚ እዋንን ሓራስ
ማርያም ተባሂላ ትጽዋዕ። ወላ’ኳ
ብሰላም ዝተገላገለት ዘበለት ጓል
ሄዋን፣ ሓራስ ማርያም ተባሂላ
ትጽዋዕ እንተዀነት፣ ኣይከም
ነታ ብሓርጭ ማርያም ስእነታ
ዝዓበሰት ጓል ሄዋን።
እንተስ ስኢነን ወይ’ውን ሰሪ
ትህኪተን ንስድራአን ይኹን
ንዝመጸን ጋሻ ዝኸውን ሕርፋቶ
ዝሰኣና ኣደታት “ኣንትን ሓርጭ
ማርያም
እንተለክን እንዶ ረኣያለይ”
ብምባል ይልምና። እተን
ሓርጭ ማርያም ሃባኒ ተባሂለን
ዝልመና ሰበይቲ ከኣ፣ እቲ
ግዜ ንወየን ዝልምና ሰበይቲ
ናይ ተውከርፈስ ከም ዝዀነን
ስለዝፈልጣ መንስዒ ዝኸውንን
ሂበን ይሰዳአን። ሓርጭ ማርያም
ከኣ፣ ኣብ ግዜ ሕርሲ ጥራሕ
ዝዝውተር ናይ ምትሕግጋዝ
ልምዲ ምዃኑ ተሪፉ፣ ኣብ
ኩሉ ትርር ዝበለ ግዜ ዝካወን
ናይ ምድግጋፍ ያታ ይኸውን።
ምዕቃብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ
ምትሕግጋዝ ልምዲ ከኣ ብኹሉ
ዜጋ ክዕቀብ ዘለዎ ባህሊ’ዩ።
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ĄĉǇŴġïŊŕ

ƱŶŅŊƌǇĉƎȡù
ƉĄǆĬųƗĉȣŚƥŚĴùƫ"ŶúĆŅƴƆŚġƯŊġƆöƆŚġűƴŶŘÍǁþƱùƊĉĄȐƁ
ƱôƗȳƉĉƶȣôǻƶŅƶāǦƵġƆöŶĄĜűǆŘŴǆƴŶŘŕňîõƎĄȓƆƉúƃŴƆŶęƃȳ
ƆŶŕƜűǦŶȲűŗġƆöŊĉęƄǆǻėǆÍƧŶƆŗƴŶŘŊƴƯňƆŶŘǆƎƖƧŶƉĉƶƛƆù
ƎŶǦĉśŶƛƆùƃŴȳ
ŶƄŊűŚȲűƴƫȣȲȑȎȲƄǦėŊŶƢÿǆƶŶƱôƥ
ġƆöŊĉęƄǆǻėǆȲƆŗƴŶŘƆŶŘǆƭǆűŚ
ƴŶŘ ƎƖƧŶ Ɖĉ ƶƛƆù ĉǡĄŚƊĉǏ"
ƆġƉ űŘ ġƆö ÿŶğŊ ŕǶŶĮľƊĉ ĔƄǆƥ
ƆĊȲ Ɔŗ ƴŶŘ ŊƴƯň ƆŶŘǆ ƎƖƧŶ Ɖĉ
ƶƛƆùǡĉŖȳ

ĄǡǋƱŊė
ęƃƗćǏƆƴĄǡǋƵŊėȲ
ŊćƯǏŚȓƧƯŅŗǎąľāŊėȲ
ŶĜŊĄƌǆŶÌȓŶýÍ
ŶƄǤęÏāôȟ
ňƯôǆƄôƗùƊĉƄǆŚĜƉȟȲÐ
ƆŴŅôŚƄġǦęŕŊôŴȳ

ƆŗǦĉŚƊĉƉĄǆƉĉƶűŅĔŶĉęǦǤȓ
ĩƫȲ ŴŊŘ ŊƆŶǦöƱżŶ ŚǦężŶ ĬĖň Ʊ÷
ƴŶŘāôȟȳĜŴǆŶňŊ

ŊƆƄƆŶŕĄȐƆŴȲ
ĄƌǆŶǉƧǆŊ÷ùŴȲ
ƌŊƄƆŶŕęþľŴȲ

/LWWOHDQWDQGZKLWHELUG
/RQJ DJR OLWWOH DQW DQG ZKLWH ELUG
ZHUHOLYLQJRQDWUHHWRJHWKHUEXWWKH\
GLG QRW OLNH HDFK RWKHU 2QH GD\ WKH
DQWIHOOLQWRWKHULYHUVRWKHZKLWHELUG
GURSSHGDOHDILQWRWKHZDWHUDQGVDLG

ƆŶŘǆƎŊĔŚƄôŴȲ
ŕĩƉęƉęŗĄȐƁŶȲ

Ï*HW RQ WKH OHDI *HW RQ WKH OHDIÐ
7KH DQW JRW RQ WKH OHDI DQG ZLQG
SXVKHGWKHOHDIWRWKHODQG7KH$QW
ZDVVDYHG/LWWOHDQWDQGZKLWHELUG
EHFDPHJRRGIULHQGVIRUHYHUDIWHU

ÿǉǤǁƧęǌùŴȳ

ĉƛĖĜŶŅŚ

ȑȎŶƫȣŶ
ÿǉ ǦƵȲ ÿǉ ŶƆĩś ȑȎŶ ÿŶŗ ŶƆĩś ƄŊŗ Ĵȓö ŕĜĹùÐ Ŋĉňù ƉƄȲ ƄŊŘ
ƫȣŶ ƄŊ ÿŶŗ ǡĔŊ Ŋÿňę ǆűŊĕ űŅĕȳ ƶĜǉǉŚõ Ĵȓö ǉǆņ ñǆƢŖ ŶƖǎāŶ
ƆŶŕƜű ǦŶȲ űÿǎāǏĉ ƄǆğűǂŶ űŅĕȳ ÿŅĔśȳ
ÿǉƆƥŶȲƆŗȑȎƉĉǡôƎŊùŴŊŗƄŊ
ƆŗȑȎŊƆƂŶŊƂŴŊŘƶĜǉǉŚõĴȓö
ŚāŗƂƶűŅĔƢÿƳćǆƢǉĹȳ
ŕĜĹôȳƆŘĴȓöŊŶȡġƆŴŕǉȣƄŚŴŊ
ƆŘƄŊŗǡĔŊƶűŅĔŚƫȣűƳĉġĔƄǁŚȲ ǡĉǡĉ ġô ƶƢȓƁŚ ƉƄȲ ñǆƢŖ ǉÿűȳ
ƄƶǄ ĜŶŅǉŚŶ ǉŶǡȎŚõŶȳ ƄǆȎŶüŚŶ ƌŊŘ ǦƵ ƆŗƄ ǙĆĚĉ ǎćȲ ƎùŗƇĉ
ǎć ŕĹ÷Ǹȡ ÿŶŗ Ĵȓö ŴŊŗ ƢÿƳ ĄÿƲŚƏŲȳ
ĜǉǉŚõȲÏŅǜƙƄŊŗĴȓöŕĜĹùŅǜƙ
ÿȎĔ ƆǂȲ ġėā ÿęŇŖųȳ
ġôƶġƭėŕǆŶƖǦȣāȲıǎĉ
ęƆĜǆƉǦȣāƄôųƃôȲŊƆƂ
ŶŊƂ ƄŊŘ ȎňŊ ƭėŕǆ
ĄāĜŇƖ ƱǆǻĬĄõȲÐ ƃôȲ Əǆű ƄĜ÷Ğôȳ ƄǆǉŶǧƗŶ
ĩƫȲ ŊƆƂ ŶŊƆƂ Ŋǎǎ
ĉõƆôǆŗƎÿġŊÿǋĔȳ
ƃôȲƆǞǡǆĜŊĞŅŴŊġėā
űĻôȳƭľĄǆƶȞľǏġėā
ÏƄǁƄűǡŊėǆƭħ
ƎĜęāǙĆĔȳ
ƄǁƄűǡŊėǆï÷ǆ
ƄǆƉȣƄŶŶ ǎćȲ ġėā
ƄŕÿğġňǆƆǂƆĉŅęȲ
ƆŶŕÍúȲ ćôŚĞ ŚǦïŚ
ƆŶŕÍúȲ űŗ ǡŶƱŊ ƄĉȓƆ
ƭėŚ ƆŶŘǆ Ņï÷ǆ"Ð ƃô ƄĉȓƆ ġô ƱŊúȲ ƆŶŘǆ
ŶűŊĜǆƢĻĜȳ
Ȏǡĉ Ƅú ŴŊ ġėā ĉġ
ŕǤñƊȲ ĩƫ Ŷĩƫ ǡŶƱŊ
Ɔŗ ĬǉĉȲ ƭėŚ ƱǆƏűġ
ĔƘŅȲƭėŕǆǻėǆƱǆƏűġȲ
Ƅŕÿğġň ÿȐĕųȲ ŕƜęĉǁ
ƆŶƏ÷ǆ ñǆƢŕǆ ƉĄÿǆĩ
Ɔǁ ƶƧƯù űǆĔ Ɖĉƴ
ǙĆĔȳ
ƆŚęƆǂųȳ Ƅŕÿğġňǆ ĉġ

ùƜƻȭĹćƳ
ŚęƆǂųǏ ƄôƗĉ Ƅű
ǡŊėǆȲ ǡŊėǆ ÿôŶǤǆȲ
ƄǆȞŚƥŶ Ɔǁ űƴ ŶƆĩś
ƭėŕǆȳŊŚęƄġƆŶŕȎŅĹŚ
ŊŚęǤȓ ŚŶƆĜųȲ ŊƆǦĖ
ƆŶŕȎŅĹŚȲęƆĜǆŶǉǡǡȏ
ǆƢȓƄųȲƉĉƴƆŚęƆǂųȲƊõ
ƢǇȲƊõŕƖƛƏǆŲųȳŶƭƄ
ĤǆǶ ƌùƆ ŶƧā ƶŅôŚ
ƭėŚ ƉǆǡƶƆ ǎć ǡŶƱŊ
ÿȐĕųȳ
ÿǉƆƥŶĩƫȲƄŊÿǉŊĕƛ
ôǆŗȲ ÏűƳ ƭėŕǆ ĄǉĬĞ
ƆƓ ƆŶŕ ƱǆŕǶĹĉƊõġ

ŚęǢĉĉġ÷
ÏĄƜęĄǃ
ƶĔƖŅġȲ
Ąğȣþ űǆġƆŶÐ ƶŊù
ĉġ÷ ƄŋŘŚǏ ĜĆƯƊĉ
ŚȞùǷ ȣŚƥŚ Ĵùƫ"
Ɔƴ ĉġ÷ ƆƳƄ ÌƶĔƖŊƌǇ
ƄǤǹĆ ƉŕƯŊǇ ƆŶŕ
ȞŗŶƌȲ Ɔŗ ĄƜęĄǃ
Ɖĉ ǎ÷ǆƌ ƎŚƏűõ ŴŊ
ƆŚƛƆù Ưǎù ƉĜǤǦĔƌ
ǆƛƆùƆǂȲÍŶĉňùƆĉŅęȲ
ƆƳÌĄƜęĄǃƌŊĔƖŊƊȲ
āǛ ǎć Ąğȣþ ƎğŊ
ƶƢïŅų ŕƜęĉÍǁ ƎȎŶā
ƆǁȲÍ Ŷĉňù ƄǆƏűŚŶ
ŕĄĞ÷ȳ

ƎğŊ ƶƢïŅų ŕƜęĉǁ
ƎȎŶāƆǁȲÐƆŶŕƃùƌÍƧŶȲ
ŶƗõ ǦƵ ŕƏƜęĆƙ ƃƙ
ƎŚűŊęȳ

ġôƳ
ŶƶĔƖŊƌǇ
ĄƜęĄǃȲ ŴŊ Ąğȣþ
ŶƛŚıǆĚ ƆŶŕÿĞŊƌŶ űŗ
ÿğŊŴŊǦŊĖŶƛŚŚęǧĊ
ƆŶŕ ȓƬęƌŶ ǻėǆ ƃƙ
ƄŊ ȓņľ ǉĔǜ ƎŚŅȓā
ƆŚƛƆùƆĊȲȣŚƥŚĴùƫȲ
ïǁűƳĔƘŊƊĊƱôƗĉŴǆ
Śĉñęŗ ƯǎùȲ ŴŊ ƶƭŅǁ
ǉĔǜ ñǆƢŚ ƉĜǤǦĔƊĉ
ƶƛƆù ƭŇ Ŵǆ ĄĜǤǡĖ
ÏĄƜęĄǃ ǉƄ ƆŶĶƯ ǎùǎù ĉƟŲ ŕĔǋƆƊĉȲ
ĔƖŊƊ ƆĉŅęȲ Ąğȣþ ŊƶǦňƆŕǶĹĉõȳ

āŶŗƛŗƛ
ÿǉ ǦƵȲ ÿŶŗ Ĵùƭ ƄŋƄ ƉŕĜų
ƃ÷ ĉġ ƄŋƄ ŴŊ òġȨŘù ƉǉŚȳ
ƄǤǹĆƏǆŲƆŘÿƋĉƆŶǦöƴƤŚ
ġôƶűŅĔŚűśĉƄŋƆŘĴùƭȲÏƉĄǆ
ƆǂƶǡŊĔƊĉƄŋ"Ðƃ÷ŊƆŶǦöƱż
ÿŕŕśĉȳ Ɔśĉ ƄŋƄ ǎćȲ ÏƄŗ
ġĉĔŚ ǫôǆ  ŊęŖƯ ŕľćǻ Ɖĉ
ƱôŶŶ ȎȎųý Ɖĉ ƱŕľĉǶŶŶ
ŶǡĔôǆȲÐŅùƥȳ
ĩƫƆŘĴùƭȲÏP\IDWKHUVD\V

ƄǎėħŴȴ

WKDWLWPDNHVPHVLWWLQJGRZQÐ
ŊĉňùŶȎǡĉŴǆƄŋÿǧƄƎŚǡùȓ
ȞŕűŚȳ
ĜŶŅŚĉġĴùƫ
ȩğĸ
ƄġĄė
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ǉƥöŚȷ ðúƧ ĉƛĖ ĜŶŅŚ ƱĤǦĔƋƱúȲƄāƥŚƋƱǆǦǉĝùƋ
ŊĉƟŷĉ ǎǂ ƥ÷ġ ƶƆĄŶ Ƣǋ
ǎǂ"
ƄćƙĖȷ ȓņı ƄúƘȲ ŴŊ ǁùŋŶƶŊùƆǂ"
ïćĄŕƅ ƄǡùǦúŚ ĉƛĖ ǉƥöŚȷŴǆƄāƥŕǆűǡęƆƓ
ŊřøȤŶ ǉƤùƋ ƄúƘȳ ĄŶ ňƯõĉȞôǶȲŊƄǆƶÿġņƏǆŷĉ
ƄǆġĉƫŶŶȲǦŴƖƄÌƢǸǼĉǏ
ƎŊù"
ǉƥöŚȷ ƄűȲ Ĝĉïę ƆŅïù ǫù ƉĉȏƂôǆƏǆŷĉÍŊĉňùňƯôǆ
ƭĄŚƏǆűŕĹćǸŚƉĔŶƆǁȳ ƄĄÿǆĪȳ Ƅű ƶǡęĄų ǦŶ Ƣǋ
ƶŊùƨġ Ƣǉǆ ƆŶŘǆ Ɔǂ" Ņį
ƎğŊāǛǦŶƄǆŕĄęƭƗŶȳ
ƄƘùƨ ŶƛŊôȎùƌ ǻėā Ɔǂ
ƄćƙĖȷǆľĘŘǦŅęôǆȲĜĉïę ƶĹęŅƌ
ƆŶŘǆ ǉƄ ŊĹǻŘ ŴŊ ĉŶǤę
ƄćƙĖȷƆġƋĜĉïęÏŶƛŊôȎùƌ
ƱǆĉĉęƭƧƋƄŗƘ"
ǻėāƆǂÐƎŚŊöƉôƘƆŶŘǆ
ǉƥöŚȷ ŶāǛĄŘŶƎǻƯĄų ćôŚƋƉĉƶƝűƄŊęñôǆ"
ňƯôǆƎŊĚĉƎŊôƌ ƆƥǆƎŊĚĉ
ÿƢǆƄǆŶĝƆŶǎǂǉƁȎǡĄǆȳ ǉƥöŚȷ ÿėǆȳ ƆŶŘǆ ǎǂ
Ƅű ŋƛĖ ǡƴ ƆŶǎǁȲ Ŷǁāƥŕǆ ǆĄġôƌȲ Ƅű āǛ Ŵǆ ǦǎŶ
ƎŊùǦŶƯǎĄǆƄāöȞǇȳāǛ ƄǆƏŶƊŶ ŊƴƯň Ąęƭ ƎÿġŊȲ
ƖƄ Ǝĉęư ƃô ƥ÷ ƆŶŕÿĜŊƊ Ƅű Ƣ÷ Ƨ÷ǎ ǻėǆ ǆƄƛôų
ƄȎǤĆƏǆŲȳƆśĉǁāƥŕǆƧŶ ƆǂŅïöŚƆǁƱôƗȳǦŴƖĜňŚ
ŊƲāƄǆǦǉĝôǆŶƆǇĉȳŶƯƇĉ ǎøŕǆŊǤñǋġôƶāŊĚĉȲűƳ
ƃôǦƵǆŊĉā÷ȞǆŶŶğśĉǎć ĄƶĆƷĉ ŊĹǌĉűŚ Ʊľęņôǆ
ġôƱǆęǎƂôǆ Ƅƶǂ Ɔǂ Ʊǭñǁųȳ āŚś ŶǦƶǄƤ ƯǦŅśĉ ƶñŶǉǎ
ĉĉęƭƧ Ɖĉ Ʊǎùǁų ƧŶ ǻėā Ɔǂȳ ćôŕǆ Ïĉĩ Ƨ÷ǎ
ŊȣȏĉƄŊƕęŴƯęƆĢĉǁôŶȳ ƃƘ ŚǉùǃȲ ƱǆŶȣŚŶÐ ǆŊõųȲ
ƆġƉ ňƯôǆ ŕ÷ùǁ Ŷƭǆ ƶƝűų ƄűƖƄƕűŘśĉġôƱǁŕƄćĉűų
Ǝÿęǆ ƃô ĉġ ǉĮ ŕňƯŚǇ ŶĄęĄę ȓņı ǥęŴ ƕűŘŚŴ
ƆŶŕĹĖŅǎćƕõƄƌǃǌƇĉŴǆ Ŷȡôǻ ƆŶŕŅùƎƨĉ ƄǆƧƯõ
Ƅǆÿǎĕ ŊľùǷȣ ǆïǎąųȳ
ŅôȓǻėāƑǆŲƆĔƛŋȳ
ŊƙùƆĤűƛƉƄƎ÷ôǂųƆŶƉùƣ
ƄćƙĖȷ Ɖĉ ĬŶǋ ĄǉƢö űŘ ŊǦùȐ ĉġ ǡöƄśĉ
ĉƛŶǄŚƋ ƆŶŘǆ Ɔǂ Ɔŗ ĬŶǋ ƶŕƴĔŊƎƥ ƱĔň þƷĉ ÏÿĬǆ

ŶġƘ ĉƧ÷ǎ ƆŶǋƘ Śǉùǃ ƄǡǌĞƆǂȳƄĹǋĉƋƉĉƶűǡęƎų Ɔǂȳ ƌŊ Ƅāƥŕǆ ƱǆĔƖŊƎƨ
ǆŊõųȳÐŅǜƙƃôƌŴǆƢǋűǡę ıǎĆŴŊġǤƤęƎŊĉƆŘƧƋ ƎŊĔŚ ƌŊ Ƨ÷ǉǆ ǻėā Ɔǁ
ŊƲāƆǂĄŚÿƳƆƏÍǂƱǆŊõȳ ġĉƬŚƎŶƯ÷ćƛŶǡŗƆƋÏıǎĉ ƶȓŅǇġôƳƯǎĄǫùƄŶġŕǆŗ
ƄćƙĖȷ ƄǟƘ ǎÿŶ ñǎƆ ŶĄęĄęÐ ĉňùƋ Ŋȣõǆ ƄŊǦĉŚǁƆŗƙĉƛęƙôǦġôǆȳ
ǻėā Ņö ƆĉŅę ĄŚÿƳ ƄǎŶĹƋȳƆƳƌŊāćĉƶƉ÷Ɩù ƄćƙĖȷ Ĝĉïę ıǎĆ ƕõ
ƎŚĔƛŊõƃƘȳƄŅǆŶŊƖĄǆŶ ġǭĉŗƄǡǌĞƆƓƆŶŕƝűŊƴƯň ƯǎĄǆ ƉǆǊ Ɔǂ ƆĊ Ąęƭ
ƎŊęŘŚƎŶƎŊęŘŚāŊĔŕĜŊƎŶ ƄǁǎùǁŶŶÍǂ ƢǆƉƄ ƄǆƉƄùŶ
ƃƗĉƉĉġƄƢǌŚƆŚ÷ôǂ"
ĉāğŊǦŶƎǎôǁƋƆǂȳ
ƆǂƃùƌĉāğŊƉĉƯȏƧćƯȔ
ǉƥöŚȷ ĄŊƴāŚƂ ǣƵ ƄŊ
ǉƥöŚȷ
ƎŊęŘŚƎŶ
ƎŊęŘŚ
ƄǆŚǦŅęǇȳ ŶġƛŶ ƆƳ āǛ
ġėāƃŴŶėƖŊȲúĆúĆǦŴ
āŊĔŕĜŊƎŶƎŚŊùƉúƙƆŶŘǆ þƶƎǇ ƱúƘ ƯǎĄŶ ƱǎùǇ
ƥ÷ƄŊĄŶǡǋƧŶƆ÷ôƆǁȳ
ćôŚƌƉĉƶƝűƄǆŕĔǎƄŶŶ"
Ƣǋ ƎñõƧ ǆƛƆù Ɔǂȳ Ư÷ć
ƄćƙĖȷ ƆŶŘǆ ǎǂ ƆĄġôƋ
ĉľėŊƋ ŊƄȣƋ ƄǆƧȑƆȳ
ĜĉïęȲ ĄǙĄĖǄ Ɗõ ĜŊ ÿǉ ƄćƙĖȷ ŶġƘ Ɖĉ Ĝĉïę ƄĹǋą ƱĔň ƆŶŕǉƄ ƢȐƂ
ƉĉƱǆƑűƄęǣȓƋĉȣ÷ǻƉǎùǁƋ ƎŊęŗƃƘȳŊƴƯňƎŊęƘǎć Ŵǆ ĉĉƶƴŶ ƭľĉƘ Ǟò Ɔǂ
ƆǂȳĉƛŶǄŖĜňŚƎŶǋÍŗŊƶāŴ ŅƳāǛƧ÷ǎǁǎùǁųƆǂƶŊù ƶŕÿƶȳ Ņŗ ÿǉ Ĥűƛ ǎć
ňñęǄŚŴ Ɖĉ ƶȞ÷ù ĉęǌƆ ÿğŊ ǻėā ƎŚęƆǆǇ ǁŊùƎŶȳ ŶƙùƇŚƱǆĉƶėŊǻėāƱǆƑű
ƄǡǌĞ Ɔǂȳ ĉġ ĜňŚ ŚǡŊęǇ Ƨ÷ǎ ćôŚ ǻŶġŶ āęġŶ ćôŚ ŶűŊġƘƧŶÏƢǋƶǉùǆƱôƗ
ƶĉǎŴ ǎć ŊƄǤǹĆ ǻėǆ ǻėāƄǆƑűŶȳƧ÷ǎćôŚƆŗ ŶƛƢùǉôǆ ǻėǆ ƆǂÐ ƃùƋ
ƱǆƏű ŊƯ÷ćŶ ŊĄǉŊŶ ƎƖƧŶ ƶƄƎùȑƯęŘŚǥęƌŚƛƎùĜŊ ƄǆŚŶǡęǄȳƉĉÍƳƭĔŊǄƶġāŊ
ǆǦňƆȳƄŊƳƎŚƶŶǦƯǇƱǆǦňƆ ƎŚǡŊĚŶ ŶƢôǊŶ ŶāŊĔŕĜņŶ ȞĔġŴŊǁćŶŶŴŊȎǤĉŶĄŘŶ
űǡęƆŶŕïôƢȲĬǌĉűŘŚƋȞ÷öƘ ŶïǡĕŶ ƎŊĔŚ ƶƖƧŶ ĜŊ ƉǆǻĉŚ ĄƖùƉö ƶǦŅĔõ
ƎŚęǎƃƉĉƱúƋƆǂȳǉÿęƉƄ ĉñŴȓ ćôŚ Ɔǂȳ ġôƶƢôǎƋ ŶġƘǎćűƱŶƱǆŚȞùǻǁŶƄŊ
ǻƯŴƛŶ îƢŚƎŶ ƄŊ ĉùƎŚ ćƯĔĄƴŲƘǉĮƄŶġŚǇƢǆƉƄ ıǎĈƘƱôƥĄƭùŚŘŚŶŊÿȞħ
āśƱƆŖƎƖƧŶǁŊõŶȳƉĉÍƳ ĜŊ ƶǡŊĚ ǡǆĔ Ŋĉňù ǦƶǄƤ ƖƄ ƯǎĄ ñǆƢŚƎŶ ŊƙùƆ
ƶŅô ȞŘų ĉġǸę ƄĩŶƓǆǏ ƯǦŅŚ ÿğňŚƋ ġôƶĔƖŊƋ ćƆƶŴŚƉǆŚǻĉŗƆǂƶǤęǉƋȳ
ƌŊƄȣƋƢȐƂȲŊÿǆöƭĆȓƌ ƆƗù Ɔǂ ƄǆŚŅöȳ ƄŊ ĄŶǡǋ Ƨ÷ǎ ƎñùƢƋ ƆŶŕƝǆŲ ƌŊ
ġĉƬŘŚƌ Ŵǆ ĉęƥǆ ȞŕŴŘŚ ĉġ ƄƢǌŚ ġôƶŕ÷ôƘ űŗ Ƣǋ ĄŶ" ŊƖĄǆ" ƶŊõ ĬǌĊŚ
ƉĉȓƆƶƛƆùŕǦňėŚ ĉġƶƝű ƧŶ ŅŘ ø÷ ƆŗƄ ġôƶűƄǎƎǇ āŚśŘŚ ĄŘŶ ƎŚĉùĞȲ ĉġ
ĜŊ ĉƶėŊ ÿǉǡżŶ ŊñǆƢŚ ŶƆŚȣȓĉǇñŶǊǎġǢĉŗȲƄņƂ ĜňŚ ƎŚ÷ôǃ ƉúƘ ƱƎęǇĉȳ
ĉǻ÷ƯŶ Ɔǂȳ ĉƛŶǄŖ ĜňŚ űƳ Ʊǆȣôǻ Ƨ÷ǎ Ŵǆ ĉƯňǆ Ȏǡĉ ŊƶƥāôôĄŶǡǋǥęƋǎćĉġ
ĄƶĆƷĉŴŊĔŊāƇĉƉƧƯùƨ ƧŶ ƉĉȓƆ ƉĉƶƛƆù ƎŚȞùǸ ĜňŚ ŕ÷ƱŇ ƆĊ Ƅȣǉǡ ĉù÷ǆ
ƱúƨĉŕƛƆúƭŇġôƶƝűȳƄŊ ǆǦŊƄƋȳ ƎŊęŘŚŴ ƕõ ǦƵ ƎƖȣŖùƋŕǶĬĉúĉȳƧğŵǦŶ
ƉĉƳ ƄǤǹĆ ǡô ġĝƭŚ ŊęƆĜ ƌŊŚćöƶŕűǎĬŶȓňāŴǎć ŴŚƋƎƖƧŶƉĉƱôƨƄǆŚĔġƬȳ
ƯǦŅŚƶƭƢĕȲƧ÷ǎƱǆƏűāćĉ ÿǩġŶġųŚŶƎŊĔŚŶƱġŶľƆǂȳ
ƉĉȏƂùƋ ġô ƶƛƆõȲ ƄƌǆƌƘ ǉƥöŚȷȓņľƄúƙǆęǎƄų ǉƥöŚȷ ŅùġƋ Ƅĉ÷ƛ
ƭǆųŊôǆ ġųǁŊôǆ ƉǆƉƧŶ ƆǂƌŊÍŗĬŶǋŊŘñƥƛƉǆƉǆǎ ǆŕÿƢĢ
ŕǶŶĬĻȳƌŊƱǆĉƧ÷ǎƶƖȣƆ ƶƭǦŕųƱúűǡęǎćŶĝƆǂȳǦŶ ƄćƙĖȷƄĈŶ
ȎǡĉƎĄȓƄƋƉĉƶƛƆùĉęǌƆ ƎŊĚĉÿƢǆƄűȓňāĜŊǁǎùǁų

ت؉ٗظ܄ٗظטٯʵ
ȩȩǇƄúŴȲćŶǢġȲ
ƏĆǉĔȲǢƯƄúŴȲĜ÷ǹȲ
ȩȩǇȲƶǉǤǡĉǎĉȐ
ƄŊƉňŇŴǁįùāűŅĔȳ
ƆƳǎĉȐƄŊƄġĄė
Ŋȣ÷ǆǎćƌŊćƆƉ÷ǆ
ŋŘęāľƄŊƶŅôǡƴƧŗȲ
ƄƶǂƶƧŖęǎĉȐƄŊ
ęƆĞĉƟŲȲŴǆŊƄƛŊĚŚ
ƶƶƎĚƴŶŘƯǇĄļùāÍƧŶ
ĉġĉƟŲȲƎĜĉưǉġƶŊôų
ǎĉȐƆǂȳƆƳǎĉȐƆƳ
ƄŊǡƴƧŚŴƆŴƎƶĉŇȲƄŊ
÷ƯöǡƴƆŶŕôƗŊřėĢ
ƄŊŘāŗƆŶŕȎųüǎć
ŊƙŶĤúŊĉľùįùŶŊƭù
ǎĉȐĉĭćŚŶĜ÷ĉĉňùŶ
ǉġƆŊôųȳŅƳǎćŊƲÿŚ
ĉÿƲŚƱǻĘƗõǎĉȐ ƧŶ
ƆǂȳƆƷĉŶűƤāƶĜęý
ŕŶĬğĹġŗŴǆȣĕŘűǤǏȲ
ŴŊřėĢŴƄŶįƯĖĚĉ
ƎÿùȟȲƆŴÿŶğŊŅŗ
ƶǦĄŚƨƄŶȞŚÿŶğŊ
ǎćŅŗƌùƆƄŶȞŚ
ƎľùĬúĉȲŶĢĉǎćƄŊ
ŚȓŇŚŊĉȓŶĂĉŕĹùĮ÷
ƎŊõȃęȃęƃŴŶȑƢŚȳ
ƶŅƶāǦƵŊôĹāǆƗŶ

ŊƌĩǆƯǎǡúĉȲÿǉÿǉ
ǦƵǎćĜ÷ĉƃôǻėǆ
ǁȡŶƨĉȳ
ƄňÿǧǆƶȞŚƨĉÿƴǆ
ƆǂŵĕȳǎĉȐŴǆƆƷĉ
ĜňŚƆŴƉįùāǎĉȐ
ŴǆƆŗƶȞŚƨƄňÿǧǆ
ƱįùüƱúġôƶĄġôų
ȣõǆňñŘŶǼŊ÷āŘŶƆǂ
ƶȞǻĔôǆȳÿǉǦƵƄŊ
ǎƓŴĉġƄŊÿǧǆƉúŴ
ÿǉƭęƊƶƜŷƭŇĜŊƄǆ
ĄȎÍĊǎąľƭùùĬǉĊĉ
ǙĄĕȳƯ÷ùƆŴĹȎõǎć
ïŶǉŅŚƄėŶĦƄúŴȲȩȩǇȲ
ƶŊùǎĉȐƄįùüȳŊƭù
ƄňÿǧǆǎćŴňǆƆŴǶĄŖȲ
ȨƏ÷ȲŶƬȎƧƯǇŅöųȲƄű
ǎćǢǄƃôƢȐƅŊƭù
ƄėŶĦȲƄŶŖĉƄŋǆƃô
ȎƥƯƊȲŊƭùȩȩǇǎć
ŊĩƎøŚƂǶƧǂŕĄùĜųȳ
ŊƭùƄňÿǧǆǎćƯǌǤ
ƉĄǆƄúƃúĉƆŴŕȁĔĺ
ƄŅęƎŚƄŇúĉƭǉǢõȳ
ƆŗĤįǹǆǎāĖĉƙǊȲ
ŶƢǇƭęƊȲęƃƙƆƷĉ
ŴǆúĆĉƯņ÷ŚƆǇĉȲ
ŊğǆƎùƆǇĉƶǫƭƲŅú

ǎćƆŴƱęƊƎĤǆǻŴǆ
ÿňęġėāǙĄęŴȲƉĉƳȲ
ƆŴŅùƊǎćŴŊƯõù
ƄňÿǧǆȳƥǄĜŊƄǆǎćȲ
űǤǌǆȣĘŘŚŕĹǁęƊȳŅŗ
Ǝ÷ÍƥƆŴŚŴ ǏÍĊƄǆÿǆĩŶȲ
ŅŗűśĉƄŊƭǋǡǋȞǇĉ
ŊǢùŅŚŴĤĮǻŴǡƴƧŚŴ
ƶĄȑƆƊÿĔġśŚƶāǦƷĉ
ƄǻĖŴȲǉıŴƄƯŇŴȲĜŊ
ƱôƗǆġĉƭųȲŅŗŅŗ
ŊĩƎøŘƏǆŷĉúĆƉĉÍŗ
ǎćȓņľƆśŚƆĔƛŅõ
ŴŚŴĊǄǆŅȓý ǏŚŊù"
ġôƶűŅęƊűŗġėāƄƶǁ
āśĄôĜȳƄňÿǧǆǎćȲ
ȞŕƗƨȳƆŴĤĹǻƊƉôƗ
ƉĉƂġÿľƙǁôŶŅôȳ
ŊƲÿŚƭćƤùŵĔŴųȲƭňǆƋ
ÿǉǦƵűŊÿǧǆűŗġėā ǫùÿǉāǄƥǆƭĆôǆ
ŊƖĄǆƉĉƶǙĄĚĉġ
ƆǄȳÿĊǆŶñęƊŚŴǆ
ÿŕŚƎƨȲ
ĉġęƄǁƶǄǌƉĬėęŅų
ĬǉĉġėāāęħƶŊùƨ ǙĄĔŅƳǎćĉġƭňǆƋ
ȣȏĉƄǆȞŖŶƃǁŵĔȳŅƳ ŕ÷øŴȲȞŕƛƥȲȞŕƢŚųȲ
ƄŊĄęƭŶƧ÷ǎŶǎć
ǎćƌŊƭǋƢôǉǆǡǋȞ
ŅȑāŴƃõųȳŶǦǋȢŘŚ
ŶƖŕćƄŕƗȳŊƯôŘƤ
ƄŊġǎėŴŊƲāƴŴŘ
ǟęŴŘŴǆǢùŅŚġėā
ƃǂƱôƨȳƆƳŶűŊĔõ
ƆŴĜėāƊǎćűŊĜǆ
ƱúŴǡƴŴÍƧŶȲƄňÿǧǆ
ƎƄùŶġǎėǆƎāǦƶŶ
ȣĘŘŚŊǢùŅŖŕĜƋą
ǙĄęƊȳÿǉǦƵÿǉƄŊ
ȞľǏǡƴƧŗƆŴƳĔŊęïȏ
ǙęǋŶƶĜęāƭęƉǆƌŊ
ŊƱǻĔǇǡŶƱŊƆǂïųȓƨȳ
ƭǋƌŊÍŗƱȣĔǇȣĘŘŚ
þƲĄȎȳƌŊŶĤįǼ
ǎĚƄŊÿǧǆŊĊŚƌŊ
ĉïŊǡƴǡƴƆŴƖǎƌĉħǻ ƶȣôǁŴƭĄŚƏǆŲȲ
ġôƱƛġŊǎćƄŊƉŕć
ŊƯǎĄŶƆĩśǆƆƓ
ƆŴƷĔƛĤǆǻƢĜűȲƄűǎć ƆŶŕƱǆűŅĔƄŊîǆƢŕǆƭŇ
ƉĜŶǇĉġƂƎƱƧęƧƭùƊȲ ȓùƥŶŕƱƎĚŶƆǂƱôƨȳ
ȓņľƆśŚǎćĔƖŊŴȳ
ŶƭǆƌŊĄǶŶŶ÷Ưöġô
ŊǎāĖÍƳŶĝƉĉȓƄôǆƄű ƶȞŚƢųȲƱǆǡŊĔôǆűǡę

ƄǆűŅĚŶȳŊǹƯĆƆāŶĮĺų
ƃǂȳƆŘÿŶŗƱǁȣıǉôǆ
ƶűŅĔŊĩƎøŘƂĉƶƥę
ƆǄȳŶğǎćƄŊǦƵ
ŶƆġűŖŊĩƎöŘƎƧŶŶ
ŊƱǆĉƛƄõŊƶÿôȤ
ǢùŅŘƤƉęŕŚȲĉġ
ŊĩƎøŚƂȣõǆȣľĖġô
ƶűŅĚŶćŶĉĜŊǁȣıǎ
ƄǆűŅĔŶȳƄŊĄƢǌƆŘ
ǦŶŶƭǆƆǂƉĉñǄŊ
ǡǋȟôǆȳŊĩƎøŘƄŊÿǧǆ
úĆƎǦùǦô÷ƶƛƆù
ƭǆűŚƆƓƆŶŕƱǆƏűŚȲ
ĄǦôȐŴǆƆŗƄŊ
ùŅǆƶïűȔÿƢùŗȣľĖ
ġôƶƜűŚȲƄŊġǎėŉŚŴ
ŶƢôǏŘŚŚƖǆǎÿƢùŗ
ƆǄȳƌŊÍƳƶÿôȞıŶǄŚ
ǙĆĔűŊÿǧǆƯôŘƤƃǁ
ƶƶƎĚƱôƗȲŊƶƢȑƆƎƨ
ƉňŇŘŚƄġĄėƆŗŊğ÷
ƄňÿǧǆŊùŇƶȞŚƨȣĕŘ
ǧȣġôƶŊôųƱúǎć
ňñŘƆġĉƭųȳƆƥǆāǞġ
ƄňÿǧǆƎñõŵęƨǎć
ƆŊùȳŊĩƎøŘŶȣĖŘŶ
ĄƱƉŘŴǆƆŗƶȞŚƨ
ƄňÿǧǆġôƶƜŴŊȣõǆ
ƆǁƱȣıĔŶȳ
ƄŅňĄÿĖ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.195

ቅነ ስፖርትን ባህልን ስንኩላን ዞባ ማእከል ተዛዚሙ
ተስፋኣለም ገብረዮውሃንስ

መደበር ጎብለል ኮይና

ሎሚ ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ
ሻምፕዮና ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ኩዕሶ
እግሪ ዞባ ማእከል፡ ሎሚ ካብ ሰዓት 2፡00
ጀሚሩ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኣርባዕተ ኣስመራ
ከምኡ’ውን ደንደን ምስ ገዛ ባንዳ ብዘካይደኦ
ግጥማት ቀጺሉ ከም ዝውዕል ህዝባዊ ርክባት
እቲ ፈደረሽን ኣፍሊጡ።
እዘን ሎሚ ግጥማተን ዘሳላስላ ጋንታታት
ብዘይካ ኣርባዕተ ኣስመራ፡ ሰለስቲኤን ካብ
ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ታርታ ተሰሪዐን
ይርከባ። ሰዓት ክልተ ኣንጻር ኣርባዕተ ኣስመራ
እትገጥም ቀይሕ ባሕሪ፡ ዘሓለፈ ሰሙን
መሪሕነት ካብ ገዛ ባንዳ ተረኪባ ቀንያ’ላ።
ሎሚ ሰንበት ቀይሕ ባሕሪ ኣቐዲማ’ያ ጸወታኣ
ከተካይድ። ነተን ብድሕሪኣ ዘለዋ ክልተ ገዛ
ባንዳን ደንደንን ብሒደት ነጥቢ ስለእትፈልየን
ምናልባት ነጥቢ እንተኸሲራ መሪሕነታ ኣብ
ሓደጋ ክኣቱ ስለዝኽእል፡ ኣንጻር ኣርባዕተ
ኣስመራ እተካይዶ ጸወታ ብዑቱብ ከይሓዘቶ
ከምዘይትተርፍ ይግመት።
ቀጺሉ ካብ ሰዓት 4፡00 ኣትሒዙ ዝካየድ
ግጥም ደንደን ኣንጻር ገዛ ባንዳ ዓቢ ኣተኩሮ
ዝዋሃቦ እዩ። ደንደን ንክልተ ዓመታት
ኣካታቲላ ሻምፕዮን ዝኾነት’ያ። ሎሚ
ዓመት’ውን ሻምፕዮነንታ ንምዕቃብ ኣብ
መሪሕነት እትቃለስ ዘላ እያ። ገዛ ባንዳ’ውን
ሓንቲ ካብተን ተዋዳዳርቲ ጋንታታት
እያ። ሎሚ ዓመት’ውን ከም’ዚ እንዕዘባ
ዘለና ንኣርባዕተ ጸወታታት ከይተሳዓረትን
መሪሕነት ሒዛ ዝቀነየትን’ያ። ካብ መራሒት
ዘላ ቀይሕ ባሕሪ ብሓደ ነጥቢ ድሒራ ካልኣይ
ደረጃ ክትሕዝ ከላ፡ ካብ ድሕሪኣ እትርከብ
ደንደን ብሓደ ነጥቢ ቀዲማ ትርከብ። ደንደን
ዘሓለፈ ዓመታት ሻምፕዮን ዘዕተርዋ ተጻወቲ
ሕጂ’ውን ምሳኣ ይቕጽሉ ኣለው።
ገዛ ባንዳ ድማ ምሳኣ ዝጸንሑን ሓደሽቲን
ተጻወቲ ተዋሃሂዶም ንጋትኦም ኣብ
መሪሕነት ክሰቕልዋን ምስተን ተዋዳደርቲ
ክለባት ክሰርዕዋ ክኢሎም ኣለዉ። ብሽድሽተ
ሸቶ ነዚ ውድድር ዝመርሖ ዘሎ ተጸወታይ
ኣፈወርቂ ዛይድ’ውን ምስ’ዛ ጋንታ’ዩ ዘሎ።
ተዋዳዳርነት ናይ’ዘን ክልተ ጋንታት ልዑል
ክኸውን ትጽቢት ይግበር።

ቅነ ስፖርትን ባህልን ስንኩላን ምምሕዳር
ዞባ ማእከል፣ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን
ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ፡ ኣካያዲ
ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢት
ተወልደብርሃን፡ ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን
ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም፡
ፕረዚደንት ሃገራዊ ፓራ ኦሎምፒክ ኤርትራ
ኣቶ ሃይለ ኣስፈሃ፡ ወከልቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት
ኣብ ኤርትራ፡ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ፡ ስድራቤት
ስፖርትን ስፖርተኛታትን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡
ትማሊ ቀዳም 14 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ
ቐትሪ ኣብ ኣስመራ ስታድዩም ኣብ ዝተኻየደ
ድሙቕ ጽምብል ተዛዚሙ።
ኣብቲ ንሓሙሽተ ዓይነታት ስፖርት
ዘጠቓለለ ውድድራት ማለት፡ ውድድር
ኩዕሶ እግሪ፡ ናይ ሓጺር ርሕቀት ጉያ፡ ሃክቲን
ፍትለን ካብ ዓይነታት ያታዊ ስፖርት፡ ዘማለአ
ውድድራት፣ ቤት ትምህርቲ መደበር ጎብለል
ኮይና ተሸሊማ።
ንዕላማ ናይቲ ካብ ካብ 3 ክሳብ 14 ሚያዝያ
ዝተኻየደ ስፖርታዊን ባህላዊን ንጥፈታት
ኣመልኪቱ ኣካያዲ ስፖርት ተስፋ-ጎዳይፍ ኣቶ
ኢሳቕ ክፍላይ፡ ኣብ ዘስመዖ ናይ መዛዘሚ ቃል፡
“ ብመጀመርታ እዚ ኣብ ሃገርና ብዓይነቱ
ናይ ፈለማ ዝኾነ ‘ራኢና ስንኩላን ዜጋታት
ኣብ ባህልን ስፖርትን ዘለዎም ብቕዓትን
ተወዳዳርነትን ንምዕባይ እዩ’ ኣብ ትሕቲ
ዝብል ቴማ ክካየድ ዝቐነየ ስፖርታዊን ባህላዊን
ንጥፈታት፡ ኣእምሮኣዊን ኣካላዊን ስንክልና
ንዘለዎም ተመሃሮ፡ ኣብ ስሩዕ ስፖርታዊን
ባህላዊን ንጥፈታት ከም ዝሳተፉ ንምግባር፡ ከም
መቐጸልታ ናይ’ቲ ብክለብ ተስፋ ቅድሚ ዓሰርተ
ዓመታት ዝፈለመ መደብ፡ ቀጻልነቱ ውሑስን
ርጉጽን ብዝኾነ መንገዲ ንምርግጋጽ፡ ኣካላትን
ምምሕዳርን ዞባ ማእከል፡ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን
ዞባ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ፡ ዝተወደበ
እዩ” ኢሉ። ኣቶ ኢሳቕ ቀጺሉ፡ “ ነዞም ሎሚ

እንዕዘቦም ዘለና ኣትለታት ዘፍረዩን ዝኣለዩን
ስፖርታውያንን ወለንታውያን ኣካየድቲ
ስፖርትን ክለብ ተስፋ - ጎዳይፍ ዮሃና፡” ድሕሪ
ምባል “ ኣብ ሓሙሽተ ኣብያተ ትምህርቲ
ጥራይ ተሓጺሩ ዝነበረ መደባት፡ ኣብዚ እዋን’ዚ

ኣብ ዓሰርተ ኣብያተ ትምህርቲ ክዝርጋሕ ክኢሉ
ኣሎ። እዚ ብብዝሒ ተጠቃምነት ክረአ እንከሎ
ድማ፡ ናይ 31 ሚእታዊት ዕብየት ብምርኣይ
ኣብ ናይ 2017/2018 ዓመተ ትምህርቲ፡ 157
ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባኦም ብጠቕላላ 435
ዝኣኽሉ ስንኩላን ተጠቀምቲ እዚ መደብ
ኮይኖም ኣለዉ፡” ኢሉ። ኣቶ ኢሳቕ ኣብ
መወዳእታ “እዞም ሕጂ ኣብ ፍረ በጺሖም
ዘለዉ ኣትለታት፡ ብዝያዳ ውጽኢታውያን
ንክኾኑ፡ ኩሉ ዝምልከቶ ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ
ሚኒስትሪ ትምህርቲን ማሕበረ ሰብ ስፖርትን
ማለት፡ ፈደረሽናት ስፖርት፡ ክለባትን ክኢላታት
ቴክኒክን፡ ዓለም ለኻዊ መዐቀኒታት ዘማለአ
ልምምድን ውድድራትን፡ ኣብ ምምዕባል
ዓቕሚ ክኢላታት ዘተኮረ መደባት ክስራዕ
ይጽውዕ” ብምባል ተላብዩ።
እዞም ናይ ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ስንክልና
ዘለዎም ዜጋታት፡ ከምዚ ዓይነት ናይ
ስፖርትን ባህልን ንጥፈታት ዕድላት እንተደኣ
ተፈጢሩሎም፡ ነብሶም ክኢሎም ኣብ ዝነጥፉሉ
ዓውዲ ንሃገሮም ከጸውዑ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ
ዘቕረብዎ ደርፍታትን ግጥምታትን ዝተፈላለየ

ኢደ ስርሓትን ገሊጾም። ንሳቶም ብተወሳኺ፡
ተመሳሳሊ ጸገማት ዘለዎም ክነሶም ገና ካብ
ገዛ ዘይወጹ ዘለዉ መዛንኦም፡ ኣብ ከምዚ
ዓይነት ዕድላት ክሳተፉ ምእንቲ ክኽእሉ፡ ኣብ
ስድራቤታት ቀጻሊ ጎስጓሳት ክካየድ ጻውዒቶም

ኣመሓላሊፎም።
ስፖርታዊን ባህላዊን ቅነ ስንኩላን ዞባ
ማእከል፡ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም ኣትለታት፡
ብዓይነ ስውራን ዝጽወት ጎል ቦል ዝተባህለ
ናይ ኩዕሶ እግሪ ውድድርን ብገመድ ተሰኒኻ
ዝካየድ ውድድር ጉያን ካልእን ብክልቲኡ ጾታ
ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ።
ኣህጉራዊ ኮሚተ ፓራኦሎምፒክ፡ ኣካላዊን
ኣእምሮኣዊን ስንክልና ዘለዎም ዜጋታት
ስፖርታዊ ውድድራት ወዲቡ ዘካይድ ውድብ
እዩ። ኣብቲ በዚ ውድብ ዝስራዕ ውድድራት
ምስታፍ ከኣ ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ስንክልና
ዘለዎም ዜጋታት ስሞምን ስም ሃገሮምን
ከጸውዑሉ ዝኽእሉ መድረኽ ምዃኑ ክግንዘብ
ይግበኦ።
ኣብ መዛዘሚ እቲ መደብ ዕውታት
ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ
ሓለፍቲ ተቐቢሎም።

ኣንቶንዮ ኮንተን ቸልሲን ኣስተንፊሶም
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ትማሊ ቀዳም ናይ መበል 33 ሰሙን መደባቱ ኣሰላሲሉ።
ቸልሲ ንሳውዝሃምፕተን ካብ ድሕሪት ተበጊሳ 3ብ2 ስዒራታ። ኣብ ሜዳኣ ንቸልሲ ዘአንገደት
ሳውዝሃምፕተን ኣብ መበል 21 ደቒቕ ካብ ታዲች ብዝረኸበታ ሸቶ ነቲ ግጥም 1ብ0 መሪሓ
እያ ናብ ዕረፍቲ ኣምሪሓቶ። ኣብ ካልኣይ እብረ ሕጂ እውን ሳውዝሃምፕተን’ያ ኣብ መበል
60 ደቒቕ ብመንገዲ በድናረክ ብዘመዝገበታ ሸቶ ነቲ ግጥም 2ብ0 መሪሓቶ። እዚ ኩነታት
ነቲ ብ14 መጋቢት መዝነት ምስልጣን ሳውዝሃምፕተን ዝተረከበ ማርክ ህዩስ ፋልማይ ዓወቱ
ዘስተማቕረሉ መሲሉ ክቐርብ እንከሎ፡ ንናይ ቸልሲ መዘናኡ ኣንቶንዮ ኮንተን ጋንታኡ
ቸልሲን ግን ናብ ዝገደደ ቅልውላው ዝሸምም መሰለ።
እንተኾነ፡ ንኣልቫሮ ሞራታ ቀይሩ ዝኣተወ ኦሊቨር ጂሩድ፡ ኣብ መበ 70 ደቒቕ ካብ
ማርኮስ ኣሎንሶ ንዝሓለፈትሉ ኩዕሶ ብርእሱ ብዘመዝገባ ሸቶ ውጽኢት ጸወታ 2ብ1 ኮነ።
ተጻወትቲ ቸልሲ በዛ ሸቶ ተነቓቒሖም መጥቃዕቲታቶም ኣዛየዱ። ከም ውጽኢቱ ከኣ ኤዲን
ሃዛርድ ኣብ መበል 75 ደቒቕ ኩዕሶን ሰኪዐትን ኣራኸበ። እዛ ሸቶ ሃዛርድ ኣብዚ ዓመተ
ስፖርት ንቸልሲ ዘግዘማ መበል 16 ሸቶኡ ኮይና እያ ተመዝጊባ። ኣይጸንሐን ጂሩድ ድሕሪ
ሰለስተ ደቓይቕ ንዕኡ ካልኣይቲ ንጋንታኡ ድማ ሳልሰይቲን መዐወቲትን ሸቶ ኣመዝገበ።
ንኣስታት 70 ደቓይቕ ንጸወታ መሪሓ ዝወዓለት ሳውዝሃምፕተን ኣብ ውሽጢ ሸሞንተ
ደቓይቕ መሪሕነታ ንቸልሲ ኣሕሊፋ ብምሃብ ናብ ዞባ ሓደጋ ምምላስ ክተንቆልቁል ኣንከላ፡
ብስእነት ዓወት ኣብ ቅዛነት ዝጸንሑ ኣንቶንዮን ኮንተን ቸልሲን ነጥቦም ናብ 60 ብምውህላል
ሓምሻይ ደረጃ ከውሕሱ ክኢሎም።

ክለብ ኣትሌቲክስ ሰቲት መበል 20 ዓመት ምስረታኣ ጸንቢላ
ሓንቲ ካብ ገዳይምን ሰረታት ኣትሌቲክስ
ሃገርና ዝኾነትን መረብ ሰቲት መሰልጠኒ
ማእክል ኣትሌቲክስን ምሕንባስን ዝኽሪ መበል
20 ዓመት ምስረታኣ ብዓርቢ 13 ሚያዝያ
2017 ብልዑል ድምቀት ምጽንባላ ህዝባዊ
ርክባት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ
ኣፍሊጡ።
ኣብቲ ኣብ ሆቴል እምባሶይራ ዝተኻየደን
ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር
ዘመደ ተኽለ፡ ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር
ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢት ተወልደብርሃን፡
ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል
ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም፡ ወከልቲ ኮሚቴ
ኦሎምፒክ ኤርትራ፡ ሃገራውያን ፈደረሽናት

ስፖርት፡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ስድራ ቤት
ማሕበረሰብ ስፖርት ኣትሌቲክስ፡ ኣሰልጠንትን
ኣትሌታትን ዝተረኽብሉ ናይ ጽንብል መደብ፡
መስራትን ኣቦ-ወንበርን ናይታ ንጥፈት
ምሕንባስ’ውን ጸንቢራ ብስም መረብ ሰቲት
ኣትሌቲክስን ምሕንባስን መሰልጠኒ ማእከል
ተካእቲ ኣትሌታት ኣብ ምፍራይ እትርከብ
ክለብ ኣቶ ተወልደብርሃን ተስፋጋብር ኣብ
ዘስምዖ ንጉዕዞ’ታ ክለብ ዝገልጽ ቃል፡ እታ
ክለብ ብኣላይነት ምምሕዳር ዞባ ጋሽ-ባርካ
ንዘጋጠማ ብድሆታት ሰጊራ ብደረጃ ሃገር፡
ኣህጉርን ዓለምን ዘመዝገበቶ ፍረ ዘሐብን
ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ንመጻኢ ኣብ ዝሓለፈ ዕስራ
ዓመት ዝሓለፎም ተመኩሮታት ብምግምጋም

ብዘይካ’ቲ ክነጥፈሉ ዝጸንሐ ዓውዲ ኣትሌቲክስ
ካብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ጀሚሩ ክለብ
ውድድር ምሕንባስ እውን ብምቛም ንዝያዳ
ውጽኢት ሰፋሕቲ መደባት ሓንጺጹ ይነጥፍ
ከም ዘሎ ገሊጹ።
እቲ ማእከል መሰልጠኒ በዚ ሓንጺጽዎ ዘሎ
መደባት ኣብ 2020 ብክልቲኡ ዓውድታት
ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ስም ሃገሮም ዘጸውዑ
ኣትሌታት ከፍሪ ጸቒጡ ከም ዝሰርሓሉ
ዝጠቐሰ ኣቶ ተወልደብርሃን፡ ጻዕርታቶም
ወትሩ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ዘሎ
ዘሐብን ኣበርክቶ መንግስቲ ተወሲኹዎን
ዓወት ዝጠመተ ሕልሞም ግሁድ ንምግባር
ብዝለዓለ ከም ዝሰርሑሉ ገሊጹ። ብዘይካ’ዚ
ኣብቲ ኣጋጣሚ እታ ክለብ ኣብ ውሽጥ’ዚ
ዝሓለፈ ዕስራ ዓመት ኣብ መስርሕ ምምልማል
ኣትሌታት ክትክተሎ ዝጸንሐት ኣገባባት፡
ዘፍረየቶም ኣትሌታትን ዘመዝገበቶ ዓወታትን
ከምኡ’ውን ኣብዚ እዋን’ዚ ኣተኣታትያቶ ዘላ
ናይ ስልጠና መደባት ብኣሰልጣኒ ሊቪንግስቶን
ኣብርሃም፡ ናይ ሕክምናን ዘመናዊ ኣሰራርሓ
መደባት ብተኽሉ ጸጋይ፡ ከምኡ’ውን ን
ኣተሓሕዛ ሰነዳታ ብዝምልከት ብሚኪኤል
ሃይለ፡ ብስላይድ ፊልም ዝተደገፈ ጸብጻባት

ክቐርብእንከሎ፡ ንኽብሪ ኣበርክቶ መስራትን
ኣቦወንበርን’ታ ክለብ ኣቶ ተወልደብርሃንን
እቲ መሰልጠኒ ማእከልን፣ ካብ ኮሚሽን ባህልን
ስፖርትን ኤርትራ፡ ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡
ሃገራዊ ኮሚቴ ኦልምፒክ፡ ሃገራዊ ፈደረሽን
ኣትሌቲክስ ኤርትራን ኣትሌታትን ዝተዳለወ
ህያባት ካብ ኢድ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን
ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ተዓዲሉ።
ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ፡ ኣብ መዛዘሚ እቲ
ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ ዝጸንሐ ተበግሶ፡
ጻዕርን ኣበርክቶን እታ ክለብ መርኣያ ናይቲ
ብሕጂ ክንሃንጾን ክንውድቦን እንሓስብ ቤትትምህርቲ ስፖርት ምዃኑ፡ ምስ ዝጸንሖ
ብድሆታት ኣብ ዕቤት ዓውዲ ስፖርት
ኣትሌቲክስ ሃገር ዝነበሮ ተራን ኣበርክቶ ልዑል
ምንባሩ ብምምልካት እቲ ማእከል ብመሪሕነት
ኣቶ ተወልደ ንመጻኢ ሓንጺጽዎን ተበጊሱሉን
ንዘሎ ሸቶ ንምዕዋት ኣብ ዘካይዶ ስራሕ ኩሉ
መድያዊ ደገፍን ምትብባዕን ኣካላት ስፖርት
ከምዘይፍለዮ ሓቢሩ። ብዘይካ’ዚ ኣብቲ ኣጋጣሚ
ንዝጸንሐ ተራን ኣበርክቶን እታ ክለብ ንውሑስ
መጻኢ ቀጻልነታን ዝምልከት ብሓላፊ ክፍሊ
ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ
ኣስመሮምን ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን

ኣትሌቲክስ ኤርትራን ኣቶ ኢሳያስ ዓንደን
ሓጺር ቃል ክቐርብ እንከሎ፡ ጉጅለ ባህሊ
ከዋኽብቲ ሪም ብዘቕረበቶ ጣዕመ ዜማታት፡
እቲ ናይ ምስረታ ዕለት ደሚቑ ኣምስዩ። በታ
ክለብ ዝተዳለወ ንጉዕዞን ኣበርክቶን ዕስራ
ዓመታት እታ ክለብ ኣብ ዕቤት ኣትሌቲክስ
ሃገር ዝገልጽ ብትግርኛን እንግሊዝኛን ዝተዳለወ
መጽሔታት ንተሳተፍቲ’ቲ ጽንብል ኣብቲ
ዕለት ክዕደል እንከሎ፡ እታ መሰጠኒ ማእከል
ብወገና ኣብ 2000 ዓ/ም እዋን ሓያልን ጽኑዕን
መኸተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንወራር
ወያነ፡ ኣብ ዓለማዊ ሻምፕዮን ውድድር ጉያ
ጎቦ - ጀርመን ንዝረኸበታ ዋንጫ ብመንገዲ
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ንክቡር
ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ብክብሪ ክትርከብ
ንኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣረኪባታ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ት
ተ
ሕ

ለ-መ

ቃ

ነስረዲን ኣደምኑር

ትሪኽን ሰነድን፡ ጐድኒ-ንጐድኒ
ዝኸዱ ተዛመድቲ ኣምራት እዮም።
ምኽንያቱ፡ ዝስራሕ ታሪኽ እንተዘይ
ሃልዩ፡ ዝስነድ እውን ኣይክህሉን
እዩ።
ስነዳ ኣብ ኤርትራ፡ ኣካል ታሪኽ
ጅግንነትን ቅያታትን ሕሉፍና እዩ
እንተበልና ድማ፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቕና
ኣይንኸውንን። ነዚ ሓቂ’ዚ ምርኩስ
ብምግባር፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዝካየዱ
ናይ ስነዳን ምስኡ ዝዛመዱ ዕዮታትን
ከመይ ይመስሉ ንምድህሳስ፡ ንሓላፊ
ጨንፈር ስነዳ ሚኒስትሪ ዜና፡ ኣቶ
ተኪኤ ገሬሱስ ተወኪስናዮ ኣለና።
ፈለማ፡ ስነዳ እንታይ ማለት እዩ?
ምስ’ቲ ዛጊት ተሰኒዱ ኣሎ ዝበሃል
እውን እንተተላልየና?
ስነዳ፡ መዓልታዊ ንጥፈታትን ካልእ
ኣገዳሲ ዝበሃል ዕዮታትን እትዕቅበሉ
ማዕከን እዩ። እዚ ኣብ ሚኒስትሪ
ዜና ዝርከብ ጨንፈር ስነዳ ድማ፡
ዋላ’ኳ ነዚ ሚኒስትሪ ጥራይ ዝውክል
መሲሉ እንተ ቐረበ፡ እቲ ሒዝዎ
ዘሎ ትሕዝቶ ብሃገር ደረጃ ኣገዳስን
ንመላእ ሃገር ዝውክልን እዩ ክበሃል
ይከኣል። ዳርጋ ናይ ሰማንያ ዓመታት
ታሪኽ ዘለዎ ሰነዳት ዓቂብና ኣለና።
ብዛዕባ ድሕረ-ባይታኡ ክንዛረብ
እንተኾይንና ድማ፡ ኣብ ሃገርና ስነዳ
ምስ መግዛእቲ ጥልያን ተተሓሒዙ
ከም ዝጀመረ እዮም ዝተፈላለዩ
ዝተሰነዱ
ጽሑፋትን
ሰነዳትን
ዝሕብሩ። ኣብ መወዳእታ ዕምሪ
መግዛእቲ ጥልያን ዝተሰነዱ ሰነዳት፡
ናብ ናይ መግዛእቲ እንግሊዝ ኩነታት
የሰጋግሩኻ። ስዒቦም ዝተሰነዱ ነገራት
- ኣብ ሓምሳታትን ሱሳታትን እውን፡
እዚ ኢልካ ትንየተሉ ብቑዕ ናይ
ስነዳ ዕዮታት ተሰሪሑ እዩ’ኳ እንተ
ዘይበልና፡ ንመወከሲ ዝኸውን ግን
ኣሎ ክበሃል ይከኣል።
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“ሰነድ፡ ናይ ወለዶታት ዕዳ እዩ”
እቲ ውሁድን ብኹሉ መዳዩ
ሃብታም ዝኾነ ኣሰናንዳ፡ ኣብ
ሰብዓታት እዩ ዝጅምር። ድሕሪ
ምውላድ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበረ
ሰነዳት ኣዝዩ ምሉእ እዩ ክባሃል
ይካኣል። ዝተፈላለዩ ዓውደ-ውግኣት፡
ዋዕላታትን ኣኼባታትን፡ መዓልታዊ
ንጥፈታት ተጋዳላይ፡ ናይ ድሕሪ
መስመር ንጥፈታት ናይ’ቲ ውድብ፡
ኩሉ ሓደ ብሓደ ተሰኒዱ ኣሎ። ነዚ
ሰነዳት እዚ ዝተመልከተ ሰብ ህዝባዊ
ግንባር ዳርጋ ንእሸተይ መንግስቲ
እያ ነይራ ብምባል እዩ ዝድምድም።
ናይ’ዚ ምኽንያት ድማ ጐድኒ ጐድኒ
እቲ ታርኽ ዝሰርሕ ዝነበረ ተጋዳላይ፡
እቶም ዝስንዱ ዝነበሩ ተጋደልቲ
እውን ሓያል ዕዮ ከም ዘሰላሰሉ
ንምግንዛብ የኽእለካ።
ብሓፈሻ፡ ኩሉ ንጥፈታት ናይ’ቲ
ውድብ ኣብቲ ፈለማ እዋን፡ ብ16
ሚ.ሜ. ዝበሃል ናይ ፊልም መሳርሒ
እዩ ዝስነድ ዝነበረ። እዚ ማለት ድማ
ሕዝባዊ ግንባር ተወሊዱ ክሳብ
ዝዓኩኽን፡ ኣብ መፋርቕ ሰማንያታት
ከተማታት ክቈጻጸር ክሳብ ዝጅምርን፡
በዚ መሳርሒ እዚ እዩ ናይ ስነዳ
ስራሓቱ ዘካይድ ነይሩ። ብድሕሪኡ
ዝነበረ ኩነታት ግን፡ ካብ 16 ሚ.ሜ.
ናብ ቪ.ኤች.ኤስ.(VHS) ዝተባህለ
ዝተማሓየሸ መዳይ ኣተዓቓቕባ
ሰነድ ተሰጋጊሩ። ኩሎም ወራራት
- ማለት ሸሞንቲኦም፡ ተበግሶታትን
መስርሓቶምን ሓደ ብሓደ በዚ
ዝጠቕሶ ዘለኹ መሳርሒ ተሰኒዶም
ኣለዉ።
ድሕሪ ናጽነት ድማ፡ ካብ መፋርቕ
ቴስዓታት ጀሚሩ ናብ ዝሓሸ መዳይ
ስነዳ ንምስግጋር፡ ሃይ ኣይት (Hi 8)
ዝበሃል መሳርሒ ተጠቒምና ክንዕቅብ
ጀሚርና። እዚ መሳርሒ እዚ፡ ካብቶም
ቅድሚኡ ዝነበሩ መሳርሒታት፡
ብኹሉ መዳዩ ኣብ ምዕቃብ ሰነድ
ተንቐሳቃሲ ስእሊ ብሉጽ እዩ ነይሩ።
ድሒሩ ዝሰዓበ ሰነዳት፡ ካብ’ዚ ክጥቀስ
ዝጸንሐ ብዝተዓጻጸፈ ዝበልጽ መዳይ
ስነዳ ኮይኑ፡ ቤታ ካም (BIETA

ተረኛ ፋርማሲ

ቤት መሸጣ መድሃኒት ዓሰብ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ሰናይ
ፋርማሲ ደንደን
ፋርማሲ ቪያ ጅዳ				

CAM) ተባሂሉ ብዝጽዋዕ መሳርሒ
ክንጥቀም ጸኒሕናን ኣሎናን። ምስ
ምዕባለ ቴክኖሎጂ ክንስጉም ስለዘለና፡
ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ናይ ዲጂታል
ኣገባብ ስነዳ ንምስግጋር ኣብ መስርሕ
ንርከብ ኣለና።

ስነዳን ህዝባዊ ግንባርን. . .?
ኩሉ ግዜ ክዛረበላ ዝደሊ ነጥቢ ኣላ።
ንሳ ድማ፡ 24 ግንቦት ህዝባዊ ግንባር
ናጽነት ሒዙ ናብ ኣስመራ ክኣቱ
እንከሎ፡ ማዕረ ማዕሪኡ ካልኣይ ዓወት
እውን ተማሊኡ እዩ። ኣብዚ ሞያ’ዚ
ከም ምህላወይ መጠን፡ ሻቡ ሕዝባዊ
ግንባር ንህዝቢ ኤርትራ ክልተ ነገራት
እዩ ኣምጺእሉ በሃላይ እየ። ናጽነትን
እዚ ሕጂ እንሕበነሉ ዘለና ሰነዳትን።
እዚ ሰነዳት እዚ፡ ናይቶም ኣሽሓት
ጀጋኑ ሰማእታትና ታሪኽ ተዓቂቡሉ
ዘሎ እዩ። እቲ ዝተፈጸመ ቅያን
ጅግንነትን፡ እቲ ጽንኩርን ዘይስገር
ዝመስል ዝነበረን ኩነታት፡ ንመጻኢ
ወለዶታት ከም መወከስን መሐበንን
ታሪኽ ምእንቲ ክኸውን ኣብዚ
ተሰኒዱ ኣሎ። ክሳብ ምስ ምምጻእ
ናጽነት ዝዳረግ ዓወት እዩ ኣብ ሰነዳት
ተመዝጊቡ ሰፊሩ ዘሎ። ነዚ ሰንዳት
እዚ ክሰርሑን ክዕቅቡን ብዙሓት
ተጋደልቲ ሂወቶም ከፊሎም እዮም።
ስለ’ዚ እየ ድማ ነዚ ሰነዳት እዚ፡
ምስ ናጽነት ከወዳድሮ ዘይኮንኩስ
ከተሓሕዞ ዝፈተንኩ።

ኣብ
ምንቃሕን
ምጉስጓስን
ሕብረተሰብ እንታይ ተራ ነይሩዎ?
እዚ ሰነዳት’ዚ፡ ካብ እዋን ገድሊ
ኣትሒዙ ተሰኒዱ ወይ ተዓቂቡ
ጥራይ ኣይኮነን ኮፍ ዝብል ነይሩ።
እንታይ ደኣ ብብዝሒ እናተባዝሐ
እዩ ናብ ድሕሪ መስመር ዝላኣኽ
ዝነበረ። ብኣኡ ኣቢሉ ድማ ህዝቢ
- ናይ ሃገሩን ውድቡን ኩነታት
ይከታተል። ኣብ ንቕሓት ሕብረተሰብ
እውን ቀሊል ዘይኮነ ተራ ተጻዊቱ
እዩ። እቲ ዝዓበየ ዕማም ስነዳ ገድሊ
ግን፡ እዚ ዝተጠቕሰ ጥራይ ኣይኮነን።
ኣብ ምሉእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ኣብ
ዝነበረ ህዝብና፡ ከም መጐስጎሲ፡
ሞራል መስነቒን ወሃቢ ተስፋን፡ ከም
መተኣኻኸብን መወደብን ኮይኑ
ውጺኢታዊ ኣገልግሎት ይህብ
ነይሩ። ታሪኽ ተፈጺሙ እዩ ተባሂሉ
ኣብ ውሑስ ቦታ ጥራይ ተቐሚጡ

ዕለት

15/4/2018
15/4/2018
15/4/2018
16/4/2018			

ኣይኮነን ኮፍ ዝብል
ዝነበረ። ንኣብነት ፈስቲቫል
ቦለኛን ካልኦት ናይ
ኤርትራውያን መድረኻት
ምትእኽኻባትን፡ ብሰነዳት
ናይ ሜዳ ፉሕፉሕ
ኢሎምን
ማሚቖምን
እዮም ዝካየዱ ዝነበሩ።
ኣብ’ቲ ከም ቀንዲ
መትከል ህዝባዊ ግንባር
ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ‘ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ’
ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ከም
ኣውራ መሳርሒ ኮይኑ
እውን ኣገልጊሉ እዩ።

ናብመጻኢወሎዶንምትሕልላፎምን
ብዝሓሸ ቴክኖሎጂ ንምዕቃቦምን
ዝግበር ጻዕርታት እንተሎ?
ነዞም ሰነዳት እዚኣቶም ከም
ብሌን ኣዒንትና ስለ እንርእዮም፡ እቲ
ዘድሊ ጥንቃቐን ናይ ምስግጋሮም
መስርሓትን ንምክያድ ወትሩ
ተበግሶታት ኣብ ምውሳድ ኢና
እንርከብ። ዋላ’ኳ ክሳብ ሕጂ ኣብ
ኣናሎግ ወይ ዲጂታል ኣብ ዘይኮነ
ኣሰናንዳ እንተሎና፡ ዝኾነ ዓይነት
ሓደጋ ከየጓንፎም እቲ ዘድሊ
ጥንቃቐታት ኢና ንገብረሎም።
ነፍሲ-ወከፍ ኤርትራዊት ስድራቤት፡
ስዉእ ወይ ስዉኣት ከፊላ እያ። እዚ
ሰነድ’ዚ ድማ፡ ናታቶም - ናይዞም ነዚ
ብርሃን’ዚ ከምጽኡ ዝሓለፉ ጀጋኑ
ስለዝኾነ፡ ናብዚ ክፍሊ’ዚ ዝመጽእ
ዝኾነ ዜጋ፡ ልክዕ ከም ናብ ማዕከን
ጅግንነት ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ እዩ
ዝስወጦ። ሓደስቲ ይኹኑ ነባራት
ኣባላት ናይ’ዚ ጨንፈር እውን፡ ነዚ
ሓቂ’ዚ ተገንዚቦም ዘድሊ ክንክን
እዮም ዝገብርሉ። “እዚ ሰነድ እዚ፡
ናዓይ እውን ይብጻሓኒ እዩ” ዝብል
ናይ ዋንነት መንፈስ ከነስርጽ ኢና
እንፍትን።
ናብ ዲጂታላዊ ኣገባብ ወይ
መስርሕ ንምስግጋሩ ከኣ፡ ተበግሶታት
ተወሲዱ ኣብ ምጅማር ስራሕ ኢና
እንርከብ ዘሎና። ካብ ወጻኢ ነዚ
ዕማም’ዚ ክትሕግዘና ዘምጻእናያ
መሳርሒት፡ ድሮ ተረኪብናያ ስለዘለና
- እቲ ዕዮ ኣብ ቀረባ እዋን ክንጅምሮ
ተስፋ ኣሎና።

ኣብ ኣተዓቓቕባ መደባት ድምጺ

ጎደና

መደባት ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ፡
ክሳብ 2006 ‘ሪል’ ዝበሃል መሳርሒ
እዩ ክጥቀም ጸኒሑ። ኣብዚ እዋን
እዚ ግን ናብ ዲጂታላዊ ኣሰራርሓ
ተሰጋጊሩ ስለዝርከብ፡ ኩሉ ናይ
ቀደም መደባት ብኸምኡ መልክዕ
ንምስናዱ ጻዕርታት ይግበር ኣሎ።
ጋዜጣታት እውን፡ ብኹሉ ቋንቋታት
ብዝተፈልየን ንነዊሕ ዓመታት ክዕቀብ
ብዝኽእለሉ ኣገባብን ንክኸውን፡
ግቡእ ናይ ምጥራዝ መስርሕ
እናተገብረሉ በብዕለቱ ይስነድ ኣሎ።
ናይ ቴለቪዥን መደባት እውን
ከምኡ ናቱ ኣገባብ ኣሰናንዳ ገይርና
ንዕቅቦ ኣሎና።

ኣብ መወዳእታ፡ ብዛዕባ ስነዳ
ወይ ምስናድ ተመሓላልፎ ለበዋ
እንተሎ?
ኣብዚ ሎሚ እዋን፡ ኩሉ ሰብ
ጥቕምታት
ሰነድ
እናተረድኦ
እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ምስ ምዕባለ
ቴክኖሎጂን ምምጻእ ተንቀሳቓሲ
ሞባይላትን ኩሉ ሰብ ነናቱ ሰነዳት
ክሕዝ ይፍትን እዩ። ብዓቢኡ ግን
ሰነድ እንታይነትካ ዝሕብር፡ ንድሕሪት
መሊሱ ንቕድሚት ዘሰጉም ስለዝኾነ፡
ኣገባብ ኣሰናንዳና ወይ ኣተዓቓቕባና
ካብ ገዛና ክጅምር ይግባእ።
ብድሕሬና ዝመጽእ ወሎዶ፡ እንታይ
ኣጽኒሕኩምለይ? ኢሉ ክሓተና
ስለዝኾነ። ሰነድ ናይ ወለዶታት ዕዳ
እዩ። እቲ መንእሰይ ወሎዶ ናይ’ዚ
ዕማም’ዚ ቀንዲ ተዋሳኣይ ክኸውን
ስለዝግብኦ እምበኣር፡ ዓቲቡ ክሰርሓሉ
የድሊ።

ቁ.ስልኪ

ጎደና ኣፍዓበት፡ ቁ.105፡ ከባቢ ካልኣይ መደበር ፖሊስ (ካርቨሊ)
ጎደና ዓዲ ኣበይቶ፡ ቁ.89፡ ትሕቲ ቤ/ት ማርቲን ሉተር ነበር (ዓዲ ሰሄል)
ጎደና-117-15፡ቁ.11ጥቓሼል ዑቕበ ሀይለ
ጎደና ስጋለት ቀጣን ቁ.6፡ (ቪያጅዳ)					

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ

ሓፋሽ፡ ጋዜጣታትን ቴለቪዥንን... ?

ቁ.ቴሌፎን 127565
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