
  መበል 32 ዓመት ቁ.113                             ሰሉስ 10 ጥሪ 2023           ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ  3 ገጽ  3 ገጽ  4ገጽ  4 ገጽ  5ገጽ  5ገጽ  2ገጽ  2 ገጽ  7ገጽ  7

‘‘ ሳላ ሓናቕ ጤል’የ ፡ ‘‘ ሳላ ሓናቕ ጤል’የ ፡ 
ድምጻዊ ኮይነ ። ‘‘ድምጻዊ ኮይነ ። ‘‘

መንፋሕቲ ከስዐን ኣፈዋውሳኡንመንፋሕቲ ከስዐን ኣፈዋውሳኡን
“ኣስተምህሮ” ስነ-“ኣስተምህሮ” ስነ-

ጥበብጥበብ

ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን 
ቅድመ ትምህርቲንቅድመ ትምህርቲን

ምም/ዞባ ማእከል፡ ንጥፈታት 2022 ገምጊሙ ኣብ ውጥን 2023 ዘትዩምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ብ4ን 5ን ጥሪ 
ኣብ ዘቃንዖ ኣኼባ፡ መደባት ልምዓት 
ዓመተ-2022 ድሕሪ ምግምጋም፡ ኣብ 
ውጥን ስራሕ 2023 ዘትዩ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ኣቶ 

ዘርኢት ተወልደብርሃን፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ክልተ ዓመት ስግኣት ለበዳ ‘ኮቪድ-
19’ን ንምግታኡ ዝተኣወጀ ቅጥዕታትን፡ 
ኣብ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ዝፈጠሮ ብድሆ 
ብምጥቃስ፡ ኣብ 2022 ብተዛማዲ ዝሓሸ 
ስራሕ ከምእተዓመ ገሊጹ። 
ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ኣብ 

ምክትታል ፕሮጀክትታት ህንጻን ጽገና 
ናይ ቅጥራን ጽርግያታትን፣ ቅየሳውን 
ውጥናውን ስራሓት፣ ምዕቃብ ፕሮጀክት 
ውርሻ ኣስመራ፣ ምፍታሽን ምጽዳቕን 
ሓደስትን ዝመሓየሹን ህንጻታትን 
ትሕተ-ቅርጽን፣ ትግባረን ብቕዓትን 
ፕሮጀክትታት ኣብ ምክትታል ደሓን 
ዕዮ ከምእተሰላሰለ ክፍለጥ ተኻኢሉ።
ኣብ ሓምላይ ቦታታት፡ እቶታውነት 

ደቂ-ኣንስትዮ፡ ጎዳእቲ ልምድታት፡ 
መደበራት መጻረዪ ማይን ጸዓት 
ኤሌክትሪክሲቲን፣ ስርዓተ-ሓበሬታ፣ 
ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን 

ዝተራእየ ምዕባለን ዝተወስደ 
ስጉምቲታት እኳ እንተሎ፡ ግና ብዙሕ 
ከምዝተርፎ ተሓቢሩ።

ተሳተፍቲ፡ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝርአ 
ሕጽረት ግቡእ ኣቓልቦ ክወሃቦ፣ ኣብ 
ገጠራዊ ከባቢታት ዝርአ ጸገም መጓዓዝያ 

ፍታሕ ክርከበሉ. . . ዝብሉ ርእይቶታት 
ኣቕሪቦም።
ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሃየ 

ሃይለ፡ ኣታዊታት ዞባ ምዕባይን ንጥፈታት 
ምግራብ ምድንፋዕን፡ ኣብ 2023 ልዑል 
ኣቓልቦ ክወሃቦም ኣዘኻኺሩ።

ጋሽ-ባርካ - ኣብ 2022 ዓበይቲ መደባት ከም እተተግበሩ ተገምጊሙኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣብ 2022 
ብጥሙር መኸተ - ዓበይቲ መደባት 
ከም እተተግበሩን፡ ተራ ህዝብን ኣካላት 
መንግስትን ዕዙዝ ከምዝነበረን፡ ብ3ን 4ን 
ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋማዊ ኣኼባ 
ምምሕዳር ዞባ ተገሊጹ።
ምምሕዳራት ንኡሳን ዞባታትን 

ካልኦት መሓውራት መንግስትን 
ግንባርን ኣብ’ቶም ቀዳምነት ዝተዋህቦም 
መደባት ጸቒጦም ብምስራሖም፡ 
ዝተወጠኑ መደባት ዝዓበየ ክፋሎም 
ከም እተተግበሩ ኣረዲኦም።
ብመሰረት’ቶም ጸብጻባት፡ እቶትን 

እቶታውነትን ክረምታዊ ሕርሻ 
ንምድንፋዕ ዝተገብረ ጻዕሪ፡ ኣብ 
ዝሰፍሐ ከባቢታት ብጥሉል ክራማት 
ተሰንዩ፡ ካብ’ቲ ናይ 2021 ዝሓሸ እቶት 
ክርከብ ከምእተኻእለ፣ ኣብ’ቲ ብደገፍ 
መስኖ ዝካየድ ግን - ጌና ሓያል ጻዕሪ 
የድሊ ከምዘሎ ተሓቢሩ።
ኣብ ጽላታት ጥዕና፡ ትምህርትን 

ማሕበራዊ ድሕነትን፡ ማሕበረ-ቁጠባዊ 
ጸገማት ዘቃልሉ ዕቱባት መደባት 

ከም እተተግበሩ ክግለጽ እንከሎ፡ 
ኣብ ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባቢ፡ 
ወፈያታት ንሓይልታት ምክልኻል፡ ኣብ 
ወፈራታት ልምዓትን ምእካብ ግብሪን 

ጽቡቕ ስራሕ ከም እተሰርሐ ተገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣምባሳደር 

ማሕሙድ-ዓሊ ሕሩይ፡ ሕርሻዊ እቶት 
ንምድንፋዕ ዝሕግዙ ሜላታት ብኣጋ 

ክትግበሩ፣ ኣብ ምሕደራን ቀረብ 
ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ኣጠቓቕማ 
መሬትን ዘለዉ ሕቶታት ንምምላስ 
ዕቱብ ጻዕሪ ክካየድ፣ ጉዳያት ብዕርቂ 

ናይ ምድቃስ ልምዲ ክምዕብል፣ ወነንቲ 
ጥሪት ንመግቢ እንሳሳ ብውሕሉል 
ኣገባብ ክጥቀሙሉን ካብ ባርዕ ዕቱብ 
ጥንቃቐ ክገብሩን ኣተሓሳሲቡ።

ደቀምሓረ - ህዝቢ ንሓይልታት ምክልኻል ልዕሊ 6 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ገይሩህዝቢ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ 
ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 
ልዕሊ 6 ሚልዮን ናቕፋ ገንዘባውን 
ዓይነታውን ኣበርክቶ ከምዝገበረ፡ 
ብ2 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ 
ተሓቢሩ።
እቲ ሓገዝ፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ዝነጥፋ 

ትካላትን ሰራሕተኛታት መንግስትን 

ልዕሊ 4 ሚልዮን ናቕፋ ብገንዘብ፣ 
ነበርቲ ድማ በብምምሕዳራቶም 
ልዕሊ 2.1 ሚልዮን ናቕፋ ብዓይነት 
ዘበርከትዎ ምዃኑ፡ ኣካያዲ ስራሕ 
ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ ግርማይ 
እሴት ገሊጹ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 18 ምምሕዳራት 

ከባቢ ናይ 350 ስድራ-ስዉኣትን 
ካልኦት ጽጉማትን ዘራእቲ ብወፈራ 
ከም እተዓጽደ፣ ኣብ ከባቢ ሃዳሙ 
ናውቲ ጸሓያውን ንፋሳውን ጸዓት 
ንምትካል ኣፈናዊ መጽናዕቲ 
ከምእተገብረ ኣረዲኡ።
መዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል 

ደቀምሓረ ዶ/ር ዮሴፍ የማነ ድማ፡ 
ህዝቢ ንመግዝኢ ሻምብቆታት 
ማይ ኣብ’ቲ ሆስፒታልን፡ ንመካየዲ 
ዝተፈላለየ ትሕተ-ቅርጻዊ ስርሓትን 
ዝውዕል ልዕሊ 185 ሽሕ ናቕፋ ሓገዝ 
ከምዘበርከተ፣ ከምኡ’ውን ሓድሽ 
ዝቘመ ማእከል ፊዝዮቴራፒ 

ኣገልግሎት ከምዝጀመረ ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ 

ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ የማነ ኣበራ፡ 
ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን 
ብዝለዓለ ክድፋኣሉ፣ ኩሉ ነባሪ 
ጥሙር መደባት መኸተ ንምዕዋት 
ብንቕሓት ክዋሳእ ተላብዩ።

ራሄል፡ 2 ወርቂ ኣብ 3 መዓልታትራሄል፡ 2 ወርቂ ኣብ 3 መዓልታት
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

መንፋሕቲ ከስዐን ኣፈዋውሳኡንመንፋሕቲ ከስዐ፡ ኣምዑት/መዓንጣ ብጋዝ 
ወይ ኣየር ምስ ዝመልእ ዘጋጥም ጥዕናዊ 
ጸገም እዩ። መብዛሕትና፡ መንፋሕቲ 
ከስዐ ከጋጥመና እንከሎ፡ ከስዐና ብመግቢ 
ዝመልአ (ዝጸገብና) ኮይኑ ይስመዓና እዩ። 
ከምኡ ግን ኣይኮነን። እቲ መንፋሕቲ 
ኣብ ኣምዑት እዩ ዘሎ። እቲ ጋዝ ሓንሳብ 
ምስ ወጽአ፡ ብኡ ንብኡ ከስዐና ክእከብ/
ክጭበጥ እዩ ዝጅምር። 
መንፋሕቲ ከስዐ ከጋጥመና እንከሎ፡ 
ከስዐና ክገዝፍን ክተርርን ግድን እዩ። 
መንፋሕቲ ከስዐ ምስ ዘጋጥመና፦
- ቃንዛ፡
- ተደጋጋሚ ምጉሳዕን ጋዝ ምውጻእን፡
- ፍሪቕሪቕን ጐራዕራዕ ምባል ኣብ ከስዐ. 
. . ዝኣመሰሉ ምልክታት ከነርኢ ልሙድ 
እዩ። 
መንፋሕቲ ከስዐ ዘጋጠሞ ሰብ፡ ኣብ ተሳትፎ 
ማሕበራዊ ንጥፈታቱ ዓቢ ዕንቅፋት እዩ 
ዝኾኖ። ምኽንያቱ፡ እቲ ካብ ከስዐን 
ኣምዑትን ዝብገስ ጐራዕራዕን ፍሪቕሪቕን 
ዝብል ድምጺ ከሰክፎ ስለዝኽእል። 

መንፋሕቲ ከስዐ ብኸመይ ነለልዮ?መንፋሕቲ ከስዐ ብኸመይ ነለልዮ?
መንፋሕቲ ከዕስዐ፡ ኣብ ህጻናት ይኹን 
ኣብ ዓበይቲ ከጋጥም ዝኽእል ልሙድ 
ተርእዮ እዩ። ብኸመይ ነለልዮን ንኣልዮን 
ግና ክፈላለ ይኽእል። 
=> ጋዝ ወይ ኣየር
ጋዝ እቲ ቀንዲ መንፋሕቲ ከስዐ ዘስዕብ 
ጠንቂ እዩ። እዚ ብዙሕ ግዜ ድሕሪ 
መግቢ እዩ ዘጋጥም። ብግቡእ ሓቒቖም 
ኣብ ከስዐ ዝበጽሑ መግብታት ክዳቐቑ 
እንከለዉ፣ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ 
ኣብ ከስዐና ኣየር ምስ ዝኣትወና፣ ኣብ 
መስመር መተሓላለፊ መግቢ (ካብ ከስዐ 
ክሳብ መሃንቱስ) ናይ ግድን እዩ ጋዝ 
ዝእከብ። 
ዝኾነ ሰብ ክበልዕ ወይ ክሰቲ እንከሎ፡ ዝኾነ ሰብ ክበልዕ ወይ ክሰቲ እንከሎ፡ 
ኣየር ይውሕጥ እዩ። ገለ ሰባት ግና ዝያዳ ኣየር ይውሕጥ እዩ። ገለ ሰባት ግና ዝያዳ 
ካልኦት ብዙሕ ኣየር ይውሕጡ። መን ካልኦት ብዙሕ ኣየር ይውሕጡ። መን 
እዮም እዚኦም?እዮም እዚኦም?

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

* ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበሉ ዝበልዑ፡
* ማስቲካ ምሕያኽ ዘዘውትሩ፡
* ሽጋራ ዘትክኹ. . . ወዘተ። 
=> ጥዕናዊ ጸገማት
ጥዕናዊ ጸገም፡ መንፋሕቲ ከስዐ ከስዕብ 
ዝኽእል ካልእ ጠንቂ እዩ። 
* ከም ‘ኣልሰር’ (ulcer) ዝኣመሰለ ኣብ 
ከስዐ ዘቃጽል ስምዒት ዝፈጥር ሕማም፡
* ዝተፈላለዩ ጸገማት/ሕማማት ናይ ከስዐ 
(gastrointestinal disorders)፡
* ቀሓር፡
* ተኣፋፍነት ንመግቢ፡
* ቅልጡፍ ምውሳኽ ክብደት ሰብነት፡
* ብፍላይ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ዝርአ 
ምቅይያር ናይ ሆርሞናት (hormonal 
flux)፡
* ከም ጃርዲያ (giardiasis) ዝኣመሰለ 
ኣብ ኣምዑት ዝርአ ረክሲ ናይ ጽግዕተኛ 
(paracite)፡
* ዘይንቡር ኣመጋግባ - ከም ሸውሃት 
ኣልቦነት (anorexia) ከምኡ’ውን 
ተደጋጋሚ ተምላስ (bulimia)፡ 
* ከም ወጥሪ፡ ጸቕጢ፡ ቃዝኖትን ካልእ 
ዝኣመሰሉ ኣእምሮኣዊ ጸገማትን. . . 
ወዘተ።
=> ሓደገኛ ዝዀኑ ጠንቅታት
መንፋሕቲ ከስዐ፡ ምልክት ናይ ዝተፈላለዩ 
ጥዕናዊ ጸገማት ኮይኑ እውን ይጥቀስ 

እዩ። ንኣብነት፦
= መንሽሮ ናይ ከስዐ ወይ መዓንጣ፡ 
ሕማም ጸላም ከብዲን ኩሊትን፡ 
ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ 
ልቢ መንፋሕቲ ከስዐ የስዕቡ እዮም።
= ሕማም ጉርጋሕ ከብዲ (celiac dis-
ease) ሓደ ካብ ምልክታቱ መንፋሕቲ 
ከብዲ እዩ።
= ቆስጠ/ጣፍያ (pancreas) ብግቡእ 
‘ኤንዛይም’ ከተንዝዕ ብዘይምኽኣላ 
ዘጋጥም ሕማም መንፋሕቲ ከስዐ የስዕብ 
እዩ።

እዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ዓይነታት እዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ዓይነታት 
መንፋሕቲ ከስዐ ሳዕቤኖም ከቢድ መንፋሕቲ ከስዐ ሳዕቤኖም ከቢድ 
ብምዃኑ፡ ግቡእ ሕክምናዊ መርመራን ብምዃኑ፡ ግቡእ ሕክምናዊ መርመራን 
ፍወሳን ከም ዘድልዮም ዘይምዝንጋዕ።ፍወሳን ከም ዘድልዮም ዘይምዝንጋዕ።
መንፋሕቲ ከስዐ ብኸመይ ንፍውሶ?መንፋሕቲ ከስዐ ብኸመይ ንፍውሶ?
* ለውጢ ኣብ ኣነባብራ
ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት፡ መንፋሕቲ 
ከብዲ ንምፍዋስ ዘኽእል ዝበለጸ 
ኣገባብ ለውጢ ኣብ ኣነባብራ ምግባር 
እዩ። ንኣብነት ልዕሊ ንቡር ክብደት 
ብምውናንካ ንዘጋጥመካ መንፋሕቲ 
ከብዲ ንምፍዋስ፡ እቲ ዝቐለለ መንገዲ 
ክብደት ሰብነትካ ምጉዳል እዩ። ባልደንጓ 
ብምብላዕካ መንፋሕቲ ከስዐ የጋጥመካ 
እንተሎ፡ ነቲ መግቢ ቀጻሊ ካብ ምውሳዱ 
ምቑጣብ እዩ። 
መንፋሕቲ ከስዐ ናብ ውሽጢ ብብዝሒ 
ኣየር ብምእታዉ ይስዕብ እዩ። እቲ ኣየር 
ብእተካይዶም ዘይንቡር ልምድታት 
ዝኣተወ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለ’ዚ፡ 
ብብዝሒ ኣየር ናብ ከስዐ ብምስሓብካ 
ንዘጋጥመካ መንፋሕቲ ከብዲ ንምእላይ፦
  ማስቲካ ኣይትሕየኽ። ማስቲካ ምሕያኽ 
ተወሳኺ ኣየር ናብ ከስዐ ከተእቱ ጠንቂ 
ይኸውን እዩ።
  ትሕዝቶ ካርቦን (carbonated) ዘለዎም 
ዓይነት መስተ ካብ ምውሳድ ምቑጣብ፡
  ጋዝ ዝፈጥሩ ዓይነት ኣሕምልትን 
ጥረታትን ከም ካውሎን ዓይነት ጥረታትን 
ዘይምውሳድ፡
  ክትበልዕ እንከለኻ ህድእ ኢልካ 
ምምጋብን ነቲ መግቢ ብዝግባእ ሓዪኽካ 
ምውሓጥን፡ 
  ማይ ክትሰቲ እንከለኻ ብመምጸዪ 

ሻምብቆ (straw) ካብ ምስታይ ምቑጣብ፡
መዓስ ናብ ሓኪም ትኸይድ?
እቲ መንፋሕቲ ከስዐ በዞም ዝስዕቡ 
ምልክታት ምስ ዝስነ፡ ናብ ሕክምና 
ክትከይድ ይግባኣካ።
=> ከቢድን ንነዊሕ እዋን ዝቕጽልን ቃንዛ 
ከስዐ፡
=> ደም ዝተሓወሶ ወይ ጸሊም ቀልቀል 
ምስ እትርኢ፡
=> ብሰንኪ’ቲ መንፋሕቲ ክቱር ሙቐት 
ሰብነት ምስ ዝስመዓካ፡
=> ዘየቋርጽ ውጸኣት ምስ ዘጋጥመካ፡
=> ከቢድ ናይ ምቅጻል ስምዒት ኣብ ኣፍ-
ልቢ ምስ ዝህልወካ፡
=> ተደጋጋሚ ተምላስ ምስ ዘጋጥመካ፡
=> ዘይንቡር ምጉዳል ክብደት ሰብነት 
ምስ እተርኢ ተቐላጢፍካ ናብ ሕክምና 
ክትከይድ ኣለካ።
መንፋሕቲ ከስዐ ዘስዕቡ መግብታት 
ብመግቢ ተኣፋፊ ዝኾነ ሰብ፡ ዝተፈላለዩ 
ዓይነታት መግቢ መንፋሕቲ ከስዐን 
ውጸኣትን ከስዐብሉ ይኽእሉ እዮም። 
ስለዚ ኣብ ኣመጋግባ ጥንቃቐ ብምግባር 
ነቲ መንፋሕቲ ምእላዩ ከም ዝከኣል 
ኣይትዘንግዕ።  

መንፋሕቲ ከስዐ ዘስዕቡ መግብታት መንፋሕቲ ከስዐ ዘስዕቡ መግብታት 
ኣየኖት እዮም?ኣየኖት እዮም?
  ባልደንጓ፡ ኣዳጉራ፡ ፋጆሊ
ከም ባልደንጓ፡ ኣዳጉራ፡ ፋጆሊ ወዘተ 
ዝኣመሰሉ ዓይነት ጥረታት ልዑል ትሕዝቶ 
ፕሮቲንን ካርቦሃይድሬትስን እዩ ዘለዎም። 
ኣብ ርእሲ’ቲ ናይ ቫይታሚንን ማዕድንን 
ትሕዝቶ ብጽሕጊ እውን ዝሃብተሙ 
እዮም።
ይኹን’ምበር፡ መብዛሕትኦም ጥረታት 
‘ኣልፋ-ጋላክቶሳይደስ’ (alpha-galacto-
sides) ዝተባህለ ሽኮራዊ ትሕዝቶ ኣለዎም። 
እዚ ምስ ‘ፎድማፕስ’ (FODMAPs) 
ዝተባህለ መኣዛዊ ትሕዝቶ ካርቦሃይድሬትስ 
እዩ ዝምደብ። 
‘ፎድማፕስ’ ሓጺር ናይ ካርቦሃይድሬትስ 
ተርታ (ሰንሰለት) ስለ ዘለዎ፡ ካብ መስርሕ 
ምሕቓቕ መግቢ ብቐሊሉ እዩ ዘምልጥ። 
ናብ ኣምዑት ሓሊፉ ድማ መሕብእን 
መባዂዕቲን ባክተርያ ይኸውን። በዚ 
ድማ መንፋሕቲ ከስዐ ከስዕበልና ዝኽእል 
ጋዝ ይፍጠር። 
ከምዚ ዓይነት ጸገም ዘጋጠሞ ሰብ - 
መንፋሕቲ ከስዐ፡ ጐራዕራዕ ዝብል ድምጺ 
ኣብ ከስዐን ውጸኣትን ከስዕበሉ ይኽእል። 
ኣቐዲምካ ነቶም ጥረታት ኣሊኽካዮም 
ብምጽናሕን ደጋጊምካ ብምሕጻብን 
ናይ ‘ፎድማፕስ’ ትሕዝትኦም ብመጠኑ 
ከተጉድሎ ይከኣል እዩ።  

  ብርስንብርስን
ብርስን ከም ኩሎም ጥረታት ልዑል 
ትሕዝቶ ፕሮቲን፡ ጽሕጊ፡ ካርቦሃይድሬትስን 

ሓያሎ ዓይነት ማዕድናትን ዝሓቖፈ እዩ። 
ልዑል ትሕዝቶ ጽሕጊ ስለ ዘለዎ፡ ኣብ ገለ 
ሰባት መንፋሕቲ ከስዐ ይፈጥር እዩ። ከም 
ኩሎም ጥረታት’ውን ናይ ‘ፎድማፕስ’ 
ትሕዝቶ ኣለዎ። እዚ ዓይነት ሽኮር’ዚ 
ብፍላይ ኣብቶም ጸገማት ናይ ከስዐ ዘለዎም 
ሰባት ብቐሊሉ መንፋሕቲ ይፈጥር። 
ብርስን፡ ንመግቢ ቅድሚ ምድላውካ 
ብግቡእ ደጋጊምካ ብማይ ምሕጻብ እቲ 
ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ። 
  ካርቦን ዘለዎም ዓይነት መስተ (Carbon-
ated drinks)
ካርቦን ዘለዎም ዓይነት መስተ መንፋሕቲ 
ከስዐ የስዕቡ እዮም። እዞም ዓይነት 
መስተ እዚኦም ልዑል ትሕዝቶ ካርቦን 
ዳይኦክሳይድ ጋዝ ትሕዝቶ ኣለዎም። 

  ስርናይ  ስርናይ 
ስርናይ ብደረጃ ዓለም ብብዝሒ ካብ 
ዝሃልኽ ዓይነት እኽሊ እዩ። ብመልክዕ ባኒ፡ 
ፓስታ፡ ፒሳ. . . ወዘተ። 
ስርናይ፡ ‘ግሉተን ‘(gluten) ዝተባህለ ዓይነት 
ፕሮቲን ዝሓቖፈ እዩ። ብፍላይ ኣብ’ቶም 
ጸገም ናይ ከስዐን ምሕቃቕ መግብን 
ዘለዎም ሰባት፡ ስርናይ መንፋሕቲ ከስዐ፡ 
ውጸኣትን ቃንዛ ከብድን ይፈጥር እዩ።

  ካውሎ  ካውሎ
ካውሎ ናይ ጽሕጊ፡ ቫይታሚንን ማዕድንን 
ትሕዝቶ ኣለዎ። ‘ፎድማፕስ’ ናይ ዝተባህለ 
ዓይነት ሽኮር ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ እውን 
ጠንቂ መንፋሕቲ ከስዐ ኮይኑ ይጥቀስ እዩ።

ጸባን ውጽኢቱንጸባን ውጽኢቱን
ጸባን ውጽኢቱን፡ ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ 
እዩ ዘለዎም። ብፍላይ ኣብ ትሕዝቶ 
ፕሮቲንን ካልሽዩምን ኣብ ቅድሚት እዮም 
ዝስርዑ።
ይኹን’ምበር፡ ዝኾነ ጸባን ውጽኢቱን፡ 
‘ላክቶስ’ (lactose) ዝተባህለ ዓይነት 
ሽኮራዊ ትሕዝቶ ኣለዎም። እዚ ዓይነት 
ሽኮር’ዚ ብፍላይ ኣብቶም ተኣፋፊ ከስዐ 
ዘለዎም ሰባት፡ ብቐሊሉ ኣይሓቕቕን እዩ። 
ከም ውጽኢቱ፡ መንፋሕቲ ከስዐ፡ ቃንዛን 
ውጸኣትን ክፈጥር ይርአ።
መንፋሕቲ ከስዐ ብኸመይ ንኣልዮ?
* መንፋሕቲ ዝፈጥረልካ መግቢ ምልላይ
ብዙሓት ሰባት፡ ኣብ ኣምዑት ጋዝ 
ብምእካቡ ጥራይ መንፋሕቲ ከስዐ ከም 
ዝስዕብ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ። እቶም 
ኣብ ኣምዑት ዝእከቡ - ከም ኦክስጅን፡ 
ካርቦን ዳይኦክሳይድ፡ ናይትሮጅንን ሜታነን 
ዝኣመሰሉ ዓይነት ጋዝ፡ ምስ መግቢ 
ውሒጥና ኢና ናብ ከስዐና እነእትዎም። 
ኣብ ከስዐ ወይ ኣምዑት ብዝፍጠር ናይ 
ምብኳዕ መስርሕ’ውን ክመጽእ ይኽእል 
እዩ። 
ስለ’ዚ፡ ኣብ ኣመግጋባና ክንሃድእን ኣብቶም 
መንፋሕቲ ዝገብሩልና መግብታት ግቡእ 
ጥንቃቐ ክንገብርን ይግባእ።
  ምውስዋስ ኣካላት ምክያድ
ምውስዋስ ኣካላት ኣብ ኣምዑት ንዝእከብ 
ጋዝ ንምጥፋእ ስለ ዝሕግዝ፡ ካብ መንፋሕቲ 
ከስዐ ይከላኸለልና እዩ። 
ድሕሪ ምምጋብና ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣብ 
ዘሎ ግዜ፡ ፍዂስ ዝበለ ምውስዋስ ኣካላት 
ምክያድ መንፋሕቲ ከስዐ ንምክልኻል 
ይጠቅም እዩ። 
  ክብደት ሰብነት ካብ ምውሳኽ ምክልኻል
ቅልጡፍ ዝኾነ ክብደት ሰብነት ምውሳኽ፡ 
ምስ መንፋሕቲ ከስዐ ምትእስሳር ከም ዘለዎ 
መጽናዕትታት የመልክቱ እዮም።

ምንጪ፦ health lineምንጪ፦ health line



ሓዳስ   ኤርትራ

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
ኤፍረም ሃብተጽዮንኤፍረም ሃብተጽዮን

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
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“ኣስተምህሮ” ስነ-ጥበብኣብ ዝሓለፈ ሕታም ናይዚ ዓምዲ’ዚ፡ 
“እተን ሸውዓተ ቐንዲ ባእታታት 
ድርሰት” ዝብል ጽሑፍ ኣቕሪብና 
ምንባርና ይዝከር። እቲ ጽሑፍ 
ብቐንዱ ንደረስቲ ዘይኰነስ ንኣንበብቲ 
ድርሰት ዝዓለመ ዀይኑ፡ ኣብ ንባብን 
መረዳእታን ክሕግዝ ተባሂሉ ዝተዳለወ 
እዩ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ኣንበብቲ ናይዚ 
ዓምዲ፡ ሓደ ስነ-ጥበባዊ ስራሕ ጥዑይ 
ድዩ ሕሙም ከለልዩሉን ከስተማቕሩሉን 
ዝኽእሉ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮ ሓዘል 
ጽሑፋት ከነቕርብ ርእይቶ ሂቦም። ኣብ 
ድንፋዐ ስነ-ጥበብ ሃገርና ልሉይ ተራን 
ጕሉሕ ስምን ዘለዋ መጽሔት ነጸብራቕ፡ 
“ኣስተምህሮ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ 
ዘስፈረቶ ንኣተሃናንጻ “ገጸ-ባህሪ” (ጠባይ) 
ብፍላይ ኣብ ድራማ ዝገልጽ ጽሑፍ 
ቀዳማይ ክፋል ነቕርበልኩም። ኣብዚ 
ጽሑፍ’ዚ፡ ውሑድ ናይ ኣጸሓሕፋ 
ቃላት ለውጢ ጥራይ ተገይሩ ኣሎ።    

ጠባይ (CHARACTER)ጠባይ (CHARACTER)
ኣብ ዓውዲ ስነ-ጽሑፍ፡ ጠባይ ዝብል 

ቃል ብቐንዱ ነቶም ኣብ ሓንቲ ነዋሕ 
ወይ ሓጻር ዛንታ ኣብ ድራማ ወይ 
ኣብ ካልእ መልክዓት ስነ-ጽሑፍ ፍሉይ 
ባህርያት ሒዞም ንዝቐርቡ ናይ ፈጠራ 
ሰባት የመልክት። ንኣብነት፡ ኣብ ሓንቲ 
ሓጻር ዛንታ ወይ ድራማ ኣብራሃም 
ዝበሃል ናይ ፈጠራ ሰብ ኣሎ ንበል። 
ስለዚ፡ ሓደ ነታ ጽሕፍቲ ዘንበበ ወይ ነታ 
ድራማ ኣብ መድረኽ ክትዕየ ዝረኣየ 
ሰብ መጺኡ፡ “ዋይ! እቲ ኣብራሃም 
ዝበሃል ጠባይ ከደንግጸካ... ከብደይ 
በሊዑኒ!” ወይ “እቲ ጠባይ ‘ቲስ 
ንበይኑ’ዩ... ብሓቂ መደንገጽ!” እንተ 
ዝብለና፡ ነታ ጠባይ ትብል ቃል ብግቡእ 
ከም ዝተጠቕመላ ክንርዳእ ንኽእል። 
ናይ ሎሚ ኣስተምህሮና ኸኣ፡ ነዚ 
ብሰፊሑ ዝትንትን ክኸውን እዩ። ግን 
ንኹሉ መልክዓት ስነ-ጽሑፍ ዘይኰነ፡ 
ብፍላይ ኣብ ድራማ እዩ ዝጸቅጥ።

ጠባይ ኣብ ድራማጠባይ ኣብ ድራማ
ኣብ ድራማ ጠባያት ማለት፡ ብቐሊል 

ኣገላልጻ፡ እቶም ብተዋሳእቲ ኣብ 
መድረኽ ዝውከሉ ዓይነት ሰባት እዮም። 
ኣተሃናንጻን ክንክንን ጠባያት እምበኣር፡ 
ሓደ ካብቲ ቐንድን መሰረታውን ስራሕ 
ናይ ሓደ ደራሲ ተዋስኦ እዩ። ልምዲ፡ 
ባህሊ፡ ፍጻሜታት፡ ኩነታት፡... ናይ ሓደ 
ዝተወሰነ እዋንን ናይቲ ደራሲ ውልቃዊ 
ኣጠማምታን ከኣ፡ ነቶም ዝህነጹ ጠባያት 
ብቐጥታ ይትንክፎም።
ሓንቲ ድራማ ካብ ኣርብዓ ዝበዝሑ 

ጠባያት ክህልውዋ ይኽእሉ። ኣብ ገሊኡ 
ድራማታት ዓሰርተ፡ ኣብ ገሊኡ ዕስራ፡ 
ዓሰርተ ሓሙሽተ፡ ኮታ ከከምቲ ቍም-
ነገር (Theme) ናይቲ ድራማ ዘፍቅዶ 
ቝጽሪ ጠባያት ክበዝሕን ክውሕድን 
ግድነት ይኸውን። ግን ኩሎም ሓደ 
ዓይነት ተራ ሒዞም ኣይኰኑን ዝዋስኡ። 
ኣብ መብዛሕትኡ ኸኣ፡ በበቲ ዝጻወትዎ 
ተራ መሰረት ኣብ ሰለስተ ምድባት 
ይከፋፈሉ - ኣውራ ወይ ቐንዲ ጠባይ 
(Protagonist)፡ ተጻይ (Antagonist)፡ 
ከምኡ’ውን ካልኣዊ ተራ ዝጻወቱ።
ሀ. ቀንዲ ወይ ኣውራ ጠባይሀ. ቀንዲ ወይ ኣውራ ጠባይ
እቲ ቐንዲ ዘብሎ ምኽንያት ኣብቲ 

ምሉእ ተዋስኦ ዝህልዎ ተራ ቀዳማዊ 
ስለ ዝዀነ እዩ። ነቲ ቐንዲ ዕላማ ናይቲ 
ተዋስኦ ንሱ ስለ ዝቕልሶ ኸኣ፡ ኣብቲ 

መስርሕ ብዝልዓሉ ግርጭታት፡ ዝያዳ 
ኩሎም ካልኦት ጠባያት ይትንከፍን 
ይጽሎን። ኣብ “እቲ ካልእ ኲናት” 
ትብል ተዋስኦ ንኣብነት፡ ለተየሱስ 
ዝስማ እቲ ኣውራ ኰይና ኣብ ኩለን 
ትርኢታት ናይታ ተዋስኦ ትርከብ። 
ምስቲ ኣሰፋ ዝበሃል ሰብኣይ ጓላ 
መኮንን ትጋራጮ፡ ምስታ ብሰንኪ 
ቂምታ ስድራኣ ንህዝባ ክሒዳ ምስ 
ኣሰፋ ብገዛእ ፍቓዳ ዝተመርዓወት 
ኣስቴር ጓላ ትጋራጮ። ብምኽንያት 
ጓላ ህዝቢ ከይፍንፍና ትጭነቕ። በዚ 
ኣርእስቲ እዚን ንኻልእ ምኽርን ምስ 
ሂወት ትበሃል መሓዝኣ ትራኸብ፣ ምስ 
ህጻን ቅጣው፡ ምስ ሰሎሜ፡. . . ኮታ 
ብኣጠቓላሊ ናይታ ምልእቲ ተዋስኦ 
ማእከል ኰይና ትዓዪ ቐንዲ ጠባይ እያ። 
ደራሲ ንተዓዛባይ ምስኣ ከም ዝደናገጽ 
ገይሩ ስለ ዝፈጠራ ኸኣ ኣዝያ ፍትውቲ 
ጠባይ እያ።
ካልእ ምስዚ ተኣሳሲሩ ክግለጽ ዝግብኦ 

ነገር፡ ሓደ ናይ ድራማ ኣውራ ጠባይ 
ንፉዕ፡ ፍቱው፡ ቅኑዕ ክኸውን ይኽእል፣ 
ሕማቕ፡ ጽሉእ፡ ተንኮለኛ እውን ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ’ቲ ተዋስኦ 
ካብ ሕማቕ ናብ ንፉዕ፡ ፍቱው፡ ወይ 
ካብ ፍቱው ናብ ጽሉእ ወይ ዘይቅኑዕ 
እውን ክቀያየር ይኽእል። ስለዚ፡ እዚ 
ቐሪቡ ዘሎ ኣብነት ፍጹም ከም ዘይኰነ 
ንረዳእ።
ለ. ተጻይ
እዚ ኣብቲ ተዋስኦ ብዝወሃብ ግዜን 

ቦታን ድሕሪ’ቲ ኣውራ ዝስራዕ ጠባይ 
እዩ። ተራኡ ኸኣ ነቲ ቐንዲ ጠባይ 
ምጽራር ይኸውን። ብኻልእ ኣገላልጻ፡ 
መብዛሕትኡ ኣንጻር እቲ ኣውራ 
ዝቐንዕ ተቓውሞታት ብተጻይ እዩ 
ዝእለ። ተጻይ ከኣ ልክዕ ከምቲ ኣውራ 
ሕማቕ፡ ጽሉእ፡ ወይ ፍቱው፡ ንፉዕ 
ክኸውን ይኽእል።
ኣብ ተዋስኦ “እቲ ካልእ ኲናት” 

ተጻይ ኰይኑ ዝዓዪ ኣሰፋ እዩ። ንሱ ነቲ 
ስርዓት ደርጊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽሞ 
ግፍዕታት ይውክል። ንኣስቴር ጓል 
ለተየሱስ ኣብ ጐኑ ኣሰሊፉ ድማ ነታ 
ኣውራ ጠባይ ለተየሱስ ይጻብኣ። ንሃገራ 
ክትክሕድ፡ ተስፋ ከቝርጻ ብልስሉስ 
ብልሓት ይቐርባ። ኣብ መወዳእታ ምስ 
ተሓለሎ ግን ብሞት የፈራርሓ። ኣሰፋን 
ኣስቴርን ወላ’ኳ ኣብ ኩለን ትርኢታት 
ዝመላለሱ እንተ ዀኑ፡ ክንዲ ናይ 
ለተእየሱስ ግዜን ቦታን የብሎምን። 
ተራኦም ካብታ ኣውራ ጠባይ ዝተሓተ 
ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ እቶም ቀንዲ 
ጽሉኣት ጠባያት ድማ እዮም።
ሐ. ካልኣዊ ተራ ዝጻወቱ ጠባያት
እዚኣቶም ኣብቲ ምሉእ ድራማ፡ 

ካብቲ ኣውራ ይዅን ተጻይ ዝተሓተ 
ግዜን ቦታን ይሕዙ። ኣብቲ ተዋስኦ 
ዘለዎም ተራ ድማ ካልኣዊ ኰይኑ፡ 
ምትዕራቕ ወይ ናይ ሓደ ወገን ጸግዒ 
ሒዝካ ምጕህሃር፡ ምድማቕ ወይ’ውን 
ማእከላይ መርገጺ ወሲድካ ብተዘዋዋሪ 
መንገዲ ምጽላውን ካልእ ከምኡ 
ዝኣመሰለ ንኣሽቱ ነገራትን እምበር፡ 
ካብኡ ንላዕሊ ዝምጠጥ ኣይኰነን። 
ደራሲ፡ ነዞኦም ጠባያት እዚኣቶም ልክዕ 
ክንዲ ናይ ኣውራ ወይ ተጻይ ዝኸውን 
ግዜን ቦታን ብምሃብ ኣጕሊሑ እንተ 

ሃኒጽዎም ከኣ፡ ኣብ ዘየድሊ ህውተታን 
ሃጠው ቀጠውን ስለ ዘእትውዎ ዓቢ 
ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ።
ንሂወት መሓዛ ለተእየሱስ፡ ከም 

ኣብነት እንተ ወሲድና፡ ኣብ ተዋስኦ 
“እቲ ካልእ ኲናት” ማለት’ዩ፡ ኣብቲ 
ምሉእ ዛንታ ሳሕቲ ተተቐልቂላ፡ ኣገዳሲ 
ሓበሬታ ወይ ምኽሪ ወይ መጸናናዕቲ 
ዘረባታት ሂባ እያ እትጠፍእ። ካብኡ 
ዝዓቢ ተራ የብላን። ሰሎሜ፡ እታ 
ኣስቴር ካብ ቀዳማይ ሰብኣያ ዝወለደታ 
ንእሽተይ ቈልዓ፡ ጸግዒ ለተእየሱስ ሒዛ፡ 
በዓል ኣሰፋ ይዅኑ ደቂ ቤት ትምህርታ 
ብዛዕባኣን ብዛዕባ ተጋደልትን እንታይ 
ከም ዝበሉ ንለተእየሱስ ተውርየላ። 
ኣሰፋ እግሩ ክሕጸብ ማይ ከተምጽኣሉ 
ምስ ኣዘዛ፡ ኣዝዩ ውዑይ ማይ ቀሪባ 
እግሩ ብምቅጻል ጽልኣ ትገልጸሉ። በዚን 
ካልእ ዘይተገልጸን መንገዲታት ኣቢላ 
ኸኣ ነቲ ግርጭት ተዳምቖ፣ ተጕልሖ። 
ካብዚ ንላዕሊ ተራ የብላን። እቲ ህጻን 
ቅጣው እሞ ኸኣ እቶም ዓበይቲ 
እዮም ብዛዕባ ዕድሉ ዝካትዑ፡ ዝሓስቡ፡ 
ዝሰርሑ እምበር፡ ንሱ ብዘይካ ብኽያት 
ባዕሉ ዝፍጽሞ ተግባር የለን።
ኣስተውዕል! ኣብ ዝበዝሕ ዘመናዊ 

ድራማታት፡ ኣውራን ካልኣዊ ተራ 
ዝሕዙ ጠባያትን ኩሉ-ሳዕ ኣለዉ። 
ምኽንያቱ፡ ሓደ ድራማ ብዘይ እዞም 
ክልተ ዓይነት ጠባያት ድራማ ክኸውን 
ኣይክእልን እዩ። ተጻይ ግን ዳርጋ የለን 
ክብሃል ይከኣል። ማለት፡ ኣብ ዝበዝሑ 
ዘመናዊ ድራማታት፡ እቲ ተጻይ እዚ’ዩ 
ኢልካ ክትፈልዮ ኣሸጋሪ እዩ። ናብቲ 
ኣውራ ዝቐንዐ ተቓውሞታት ብመን 
ከም ዝእለ ንኽትፈልዮ ብጣዕሚ 
የጸግም። ስለዚ፡ እዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ 
ዘሎ ኣመዳድባ ጠባያት፡ ኣብ ኩሉ 
ዓይነት ተዋስኦታት ዘገልግል ድሩቕ 
መምርሒ ከም ዘይኰነ ርዱእ ክኸውን 
ይግባእ።
ኣብዚ ሓደ ክዝንጋዕ ዘይግብኦ ነገር 

ኣሎ። ድራማ ሓቀኛ ህይወት ኣይኰነን። 
እንታይ ደኣ፡ ኣብ ስነ-ጥበባዊ ክእለት 
ደራሲ ዝምርኰስ፡ ኣዝዩ ዝቐረበ ተምሳል 
ህይወት እዩ። ኣብ ሓቀኛ ህይወት፡ 
ንሓደ ንፈትዎ ወይ እንግደሰሉ ሰብ 
ውሽጡን ውሻጠኡን ኣዐሪና ክንፈልጥ 
ኢና ንደሊ። እዚ ባህርያዊ ነገር እዩ። 
ግን ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ 
ድልየትና ክሰምር ብዙሕ ኣይንጽበን። 
ንሓደ ሰብ፡ ኣብ ውሽጢ ውሑዳት 
ሰዓታት፡ ብዙሕ ካብ ጠባያቱ እንተ 
ፈሊጥና ድማ ብጣዕሚ ንግረም። አረ 
ሓደ-ሓደ እዋንስ ብሓቅነቱ ንጠራጠር። 
ምኽንያቱ፡ ቅድም ቀዳድም ንነብስና 
ኣድቂቕና እንተ መርሚርና፡ ነቲ ሓቀኛ 
እንታይነትና ማዕረ ኽንደይ ክንጐላብቦ 
ከም ንፍትና ብቐሊሉ ክርድኣና 
ይኽእል’ዩ። በዚ መሰረት፡ ዋላ ምስ ሓደ 
ሰብ ዓመታት ንግበር፡ ምሉእ ብምሉእ 
ክንፈልጦ ኣጸጋሚ ኰይኑ ንረኽቦ። 
ብርግጽ እውን፡ ነታ ነብስና ንባዕላ ብዘይ 

ገለ ጐደሎ ንፈልጣ ኢና ኢልና ክንዛረብ 
የሸግረና። ምኽንያቱ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ 
ኣብ ነብስና ኣቕሊብናሉ ዘይንፈልጥ 
ሓደስቲ ጠባያት ስለ እንድህስስ እዩ። 
ኣብ ሓቀኛ ህይወት፡ ንፍልጠት ጠባያት 
ናይ ካልኦት ሰባት ዝዓናቕፉ ብዙሓት 

ረቛሒታት ኣለዉ። ገለ ካብኦም፡ 
ንኻልኦት ኣገዳስነት ዘይብሉ ህይወተይ 
እንታይ ኣእተወኒ ዝዛረበሉ ዝብል ካብ 
ትሕትና ዝነቅል ዕቃበ፡ ገለ ተነቃፊ 
ወገንካ ከይትቕላዕ እሞ ከይትጽላእ ካብ 
ዝብል ፍርሒ ዝነቅል ዕቃበ፡ ሕፍረት፡ 
ኵርዓት፡ ቅንኢ፡ ወዘተ. እዮም።
ኣብ ድራማ ግን ከምዚ ዝተጠቕሰን 

ካልእን ዕቃበታት ዝበሃል ነገር የልቦን። 
እቶም ናይ ሓደ ድራማ ተዋሳእቲ ምስ 
ተዓዘብቲ ዘለዎም ርክብ ብጣዕሚ ቅሉዕ፡ 
ቅልጡፍን ኣገራምን እዩ። ሓደ ደራሲ 
ኸኣ፡ ነቶም ኣብታ ዝመሃዛ ተዋስኦ ናይ 
ዝርከቡ ኣገደስቲ ዝቖጽሮም ጠባያቱ 
ዝርዝር እንታይነት፡ ተዓዘብቲ ካብ 
መናብሮም ከይተንስኡ ኣብ ውሽጢ’ቲ 
ንውሓት ናይታ ተዋስኦ ከቕርቦ 
ይግብኦ። እወ፡ ነቶም ዝፈጥሮም ጠባያት፡ 
ዕላማኦም እከይ ይዅን ሰናይ ብዘየገድስ፡ 
ከከም ባህሪኦም ንተዓዘብቲ ብዘእምን 
ኣገባብ ኣብ ውሽጢ እቲ ውሱን እዋን 
ግልህልህ ኣቢሉ ከቕርቦም ኣለዎ። እዚ 
ኣብ ግብሪ ንምውዓል እምበኣር፡ ደራሲ፡ 
ንሓደ ጠባይ ክፈጥሮ እንከሎ፡ ነዞም 
ዝስዕቡ ዝርዝራት ኣብ ሓንጐሉ ከቐምጥ 
ኣለዎ።

1. እቲ ጠባይ መን’ዩ?1. እቲ ጠባይ መን’ዩ?
ሀሀ) መልክዑ ከመይ ይመስል? ከመይ 

ዝኣመሰለ ኣከዳድና ይኽደን?
ለ) ከመይ ገይሩ ይኸይድ? ይቐውም? 

ይዛረብ? ወስታታት ሰብነቱኸ?
ሐ) ልሙድ ኣገላልጻ ስምዒት ገጹ 

እንታይ እዩ? ማለት፡ ናይ ገጹ ስምዒታት፡ 
ምንቅስቓስ፡ ምቅይያር ዘዘውትር ድዩ 
ወይስ ሳሕቲ ጥራይ ዝቀያየር? ፍሱህ 
ድዩ ወይስ ጸዋግ’ዩ? ወዘተ. . .

2. እንታይ ይዛረብ ወይ እንታይ 2. እንታይ ይዛረብ ወይ እንታይ 
ይገብር?ይገብር?
ሀ) ኣብቲ ተዋስኦ ንኽብሎ ወይ 

ንኽገብሮ ዝደፋፍኦ ድሕረ ባይታኡ 
ወይ ዘሕለፎ ህይወት እንታይ እዩ?
ለ) ናይ ዝተገብረ ፍጻሜ ጸብጻብ ድዩ 

ዘቕርብ ዘሎ ወይስ ሓድሽ ሓሳብ እዩ 
ዘንቅል ዘሎ?
ሐ) እቲ ዝብሎ ወይ ዝገብሮ ነቶም 

ካልኦት ምስኡ ዝዋስኡ ጠባያት ጠቓሚ 
ድዩ፧ ነቶም ተዓዘብቲኸ ንምዕባለታት
ናይቲ ዝስዕብ ዛንታ ንምክትታል ናይቲ ዝስዕብ ዛንታ ንምክትታል 

ይጠቕሞምዶ?ይጠቕሞምዶ?

3. ንመን ይዛረብ3. ንመን ይዛረብ
ሀ) ሀ) ምስ ሓደ ብስልጣን፡ ብፍልጠት፡ 

ብዕድመ፡ ወዘተ. ዝበልጾዶ ምስ ዘይበልጾ 
ትሕቲኡ?
ለ) ንሓደ ዘፍቅሮ ወይ ዝጸልኦ (ብጋህዲ 

ወይ ብምስጢር)?
ሐ) ንሓደ ዘይግደሰሉ?
4. ስለምንታይ በዚ መንገዲ’ዚ ይዋሳእ?4. ስለምንታይ በዚ መንገዲ’ዚ ይዋሳእ?
ሀ) ሓሪቑ፡ ሓዚኑ፡ ተሓጒሱ፡ ሓደ ሸቶ 

ንምጭባጥ ሃሪፉ፡ ወዘተ.?
ለ) ንኻልእ ሰብ ክሕግዝ፡ ክረድእ ወይ 

ደይመደይ ኢሉ ክጐድእ? ክሃሲ?
ሐ) ብዘይካ’ቲ ዝፍጽሞ ተግባር ካልእ 

ኣማራጺ ስለ ዘየልቦ?

5.መዓስ’ዩ ዝዋሳእ ዘሎ?5.መዓስ’ዩ ዝዋሳእ ዘሎ?
ሀ) ኣብ ሓደ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽ 

ፍሉይ እዋን?
ለ) ኣብ ንግሆ፡ ፍርቂ መዓልቲ፡ ለይቲ፡ 

ኣበየናይ ወቕቲ ናይ ዓመ?
ሐ) ተሓጒሱ፡ ሓሪቑ፡ ክመውት 

እናተሳሕገ፡ ወዘተ.?

6. ከመይ ገይሩ ይዛረብን ይዋሳእን?6. ከመይ ገይሩ ይዛረብን ይዋሳእን?
ሀ) ብዓውታ፡ ማእከላይ ወይ ልስሉስ 

ድምጺ፣ ተሓጒሱ ወይ ከይተሓጐሰ፣ 
ብቐስታ ወይ ብታሕዋኽ?
እናተጠራጠረ ወይ ተኣማሚኑ፣ 

ሚዛናዊ ወይ ዘይሚዛናዊ፡ ወዘተ.. . .
ለ) በዚ መንገዲ’ዚ ንኽዋሳእ ዘገድዶ 

ኩነታት እንታይ እዩ?
ሐ) ነቲ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ኩነታትን 

ቦታን ዘጋጥም ነገር እንታይ ዓይነት 
መልሰ-ተግባር የርኢ?
7. ኣጠቓላሊ ጠባዩ ኣብ ልዕሊ’ቶም 7. ኣጠቓላሊ ጠባዩ ኣብ ልዕሊ’ቶም 

ምስኡ ዝዋስኡ ጠባያት ይዅን ኣብ ምስኡ ዝዋስኡ ጠባያት ይዅን ኣብ 
ልዕሊ ተዓዘብቲ እንታይ ሳዕቤን ወይ ልዕሊ ተዓዘብቲ እንታይ ሳዕቤን ወይ 
ጽልዋ ከስርጽ ይእኽል?ጽልዋ ከስርጽ ይእኽል?
 ሀ) እቲ ዝተመደበሉ ተራ 

ብምሉእነትዶ ተፈጺሙ?
 ለ) እቲ ጠባይ ዝእመን፡ ህያው፡ 

ክውንነታዊ ዶ ዀይኑ? ተዓዘብቲ ገለ 
ካብ ባህርያቶም ኣብቲ ተዋሳኣይ
ክድህስሱ ይኽእሉዶ?
ሐ) በቲ ዝተመደበሉ ጠባይ መሰረት፡ 

ነቶም ምስኡ ዝዋስኡ ጠባያት ከለዓዕሎም 
ዝኽእልዶ ዀይኑ ማዕቢሉ? እንተደኣ 
ተዓዘብቲ ክፈትውዎ ወይ ክጸልእዎ 
ትጽቢት ይግበረሎም ኰይኑ፡ እቲ ጠባይ 
ነዚ ስምዒት ኣብ ምልዕዓል ዕዉትዶ 
ክኸውን ይኽእል?. . . ዝብሉ እዮም።
ብርግጽ ነዞም ተዘርዚሮም ዘለዉ 

ሸውዓት ነዋሕቲ ነጥብታት ኣብ ግብሪ 
ንምውዓል፡ ዓብን ከቢድን ናይ ምምሃዝ 
ጻዕሪ ከም ዝጥለብ ብሩህ እዩ። ግን 
እንታይ ይገበር? እዚ ጻዕሪ’ዚ ተጐስዩ 
ክሕለፍ ዝግባእ ኣይኰነን።

ቱታ ቱታ!
ሓጺን’የ በሎም ዘይፍለጽ
እምባ’የ በሎም ዘይጒነጽ
ዕረ’የ በሎም ዘይምወጽ።

ቱታ ቱታ!
ምሳይ ዝተቓለሰ ናብ ምድሩ
ምሳይ ዝሓምበሳ ናብ ባሕሩ
ምሳይ ዝሰሓነ ናብ ጓህሩ።

ቱታ ቱታ!
ዘይቍርጠመሎም ሓጺን ዓረ

ዘይስተየሎም ድቋ ዕረ
ማሕልኻ ሰብኡት ከም ሰበረ

ንጸላእተይ ዘብሎም እንታይ ጌረ።
ቱታ ቱታ!

ዓብለሎም ኣነ ዓብለሎም
ነቶም ገናሽል ኣነ ድዑሎም
ነቶም ቃጭል ኣነ ደወሎም
ነቶም ኣትማን ኣነ ገበሎም።

ቱታ ቱታ!
ሰለፈይ ዱላ 
ልበይ ደልዳላ

መሸበር ጸላእተይ
መሐጐስ ኣሕዋተይ።

ቱታ ቱታ!
ሰማይ ሰማይ ዝበርር ከም ኣማሩ
ሩባ ሩባ ዝኸይድ ከም ዘጋሩ
ክወፍር ጥይት ዓዂተ
ክኣቱ ኣንበሳ ጐቲተ።

ቱታ ቱታ!
ቀጢን ከም ስልኪ
ደፋር ከም ትኪ

ከይተንከዩኒ ዘይትንኪ
ምስ ተንከዩኒ ደም ዝለኪ።

ቱታ!

ምንጪ፤ “ማሰን መልቀስን ቀዳሞት”ምንጪ፤ “ማሰን መልቀስን ቀዳሞት”
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ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ

ኣዳራሽ ዳዕሮ፡ ኣብ ናይ 15 
ታሕሳስ መደባ፡ ክትናፍቖ ዝጸንሐት 
ድምጻዊ ግዲ ረኺባ፡ ብኣጋኡ’ያ 
ብኣስማቐርቲ፡ ዝተፈላለዩ ሞያውያንን 
ማሕበረ-ሰብ ስነ-ጥበብን ምልኣት 
ረኺባ። ዝተዳለወ ቦታ መሊኡ፡ 
ደው ኢሎም ዝዕዘቡ በርከቱ። ሰናይ 
ምስዮት ክኸውን ተመንዩ ድማ 
መራሒ መደብ እቲ ምሸት ኣሃዱ 
ኢሉ ማዕጾ መደብ ኣርሓዎ።

ድምጻዊ ኣማኑኤል ጎይትኦም’ዩ 
ዕዱም ኣዳራሽ ዳዕሮ ነይሩ። 
ድምጻዊ ኣማኑኤል፡ ባህላውን 
ሃገራውን ዘጠቓለላ 3 ኣልቡማትን 
ብርክት ዝበሉ ደርፍታትን ዝሰርሐ 
ድምጻዊ’ዩ። ብዘይካ’ዚ ምዑዝ 
ዜማታት’ውን ንኻልኦት ድምጻውያን 
ክልግስ ጀሚሩ ኣሎ።

ኣብ ተጓንፎ ህይወቱ ብዙሕ 
ውረድን ደይብን ዝሓለፈ ድምጻዊ 
ኣማኑኤል፡ ኣብ ፈለማ ንቕሎኡ 2 
ኣልቡማት’ኳ እንተሰርሐ፡ ኣይከም 
ንቕልኡን ንዅለን ደርፍታቱ 
ዝሓቖፋ ኣልቡማቱ ኣብ ዕትሮ 
ዝኣተዋ ሽምዓታት ኮና። መወልተን 
ሒዞመን ምስ ተሸርቡ ኣድራሽአን 
ተሳእነ። ኣንፈት መጻኢኡ ከናዲ 
ንሓጺር እዋን ዕውንውን ድሕሪ 
ምባል፡ ነቲ ኣልቡም ናይ ምስራሕ 
እዱር ወኑ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ 
ቀጺሉ። ካብ’ዝን ካብ’ትን እናበለ 
ባዕሉ ሳልሰይቲ ኣልቡም ክሰርሕ 
ኣንቀደ። ልዕሊ ክልተ ዓመት ድማ 
ኣብ ስራሕ ተጸምደ። ምሉእ ብምሉእ 
ናይ ድምጽን ስእልን ዕዮ ተዛዘመ። 
ዕዳጋ እንተበልካ ዕዳጋ ትመስክር ኮነ። 
ዝተሰርሓ ኣልቡማቱ ኣብ ደምቢአን 
እንከለዋ ከሳእታ ከም ዝኣተወን 
መጋርያ ጥሪት ኣብ ኢዱ እንከለዋ 
ግዜ ሓሊፍወን። ድሒሩ ንሱ’ውን 
በቲ ግዜ ዝሓለፎ ስእላዊ ስርሓቱ 
ዕግበቱ ስለ ዝጎደለ ተደጒለን ክጸንሓ 
ተሰማምዐ። ግዜ ብዝኸደ ግን እንሆ 
ብሓድሽ ኣገባብ ንኽሰርሐን ብዂባዕ 
እስጉም። እቲ ኣብ ኣዳራሽ ዳዕሮ 
ዝቐረበ ጥባባዊ ምስትምቓር ብሕቶን 
መልሲን ተሰንዩ’ዩ ተኣንጊዱ። ከም 
ምስዮቱ ድማ ናባኹም ከነዝብቦ 
ኢና፡ ሰናይ ንባብ።                                  

“ሕብረሰብ ኤርትራ፡ ከም 
መግለጺ ሰናይ ድሌቱ ንሰላም 
ብዙሕ ደርፍታት ኣዚምላ’ዩ’ሞ፡ 
እስከ ሰላም ኢልካ ኣሃዱ በል?” 

ምስ ተባህለ ኣማኒኤል፤  

ሰላም…ሰላም… ሰላም

ኣዕዋፍ ሰማየ ሰላም በላለይ፡ 
ከም’ዚ ኸማየ ሰላም…

ኣዕዋፍ ሰማየ፡ ሰላም በላለይ ደቂ 
ዓደየ…

እንታይ ኢለዮ ስደትየ፡ ዓደይ 

መዓረይ እንከሎ 
ምቾትየ… ኣሃየ

ድላይ መሓዛ፡ ድላይ ከበሮ ኣለኒ

ደቂ ዓደይ ጀጋኑየ፡ ንጻወት 
ነሳኒ’የ… 

ኢሉ ዋሕዚ ዘለዎ ባህላዊ ደርፍታት 
ጆባእ በለ’ሞ ብወገን ተዓዘብቲ’ውን 
ብሕቡር ድምጽን ጨብጨባን 
ተቐበልዎ። ባህሊ ሰብ ይደሊ’ዩ፡  
ሰብ ብሰቡ ድማ ወናም ጻዕረኛን 
ጥበበኛን። ድምጻዊ ኣማኑኤል ከም 
ደራፋይ ናብ ባሕሪ ጥበብ ክነጥብ 
እንከሎ፡ “ገዓተይ ሸሊቛትለይ - ወይ 
ሓምሓም ጡባ” ብእትብል ደርፉ’ዩ 
ናብ ህዝቢ ተቐልቂሉ። ብባህላዊ 
ዜማታት ተዓጂቡ ድማ ኣብ ጉጅለ 
ያታ ዞባ ደቡብ ካብ ተራ ኣባል 
ክሳብ ጸላዊ ድምጻውን ኮሚተ ዞባን 
ብምዃን ተሳሒሉ’ዩ። ነቲ ዝረኸቦ 
ዕድል ሳላ ዝተጠቕመሉ ድማ ኣብ 
ባህላዊ ደርፍታት ከም ኳሲ፡ ኩመላይ፡ 
ኣባ ብሮ፡ ጋመይ፡ ኣሊጋሰ፡ ዓዃልለ፡ 
ኣባ ጥመር፡ ፋኑስ፡ ሸኾና ብተይን 
ካልእን ዝብላ ደርፍታት ከቕርብ 
እንከሎ፡ ኣብ ሃገራዊ ደርፍታት ድማ 
“ኣንታ ጅግና ህዝቢ፡ ሓየት፡ መዘናይ፡ 
ብጻይ፡ እሙን ድርዒ፡ ምድሪ ሓቂ፡ 
ደቂ ኤረናን ኣሕፈሮምን” ዝብላ 
ደርፍታት ኣብ ዝተፈለለዩ እዋናት 
ናብ ህዝቢ ከቕርብ ክኢሉ’ዩ። 

“ኣብ እዋን ኲትትናኻ፡ ‘ሓናቕ 
ጤል’ ብዝብል ሳጓ ኢኻ ትፍለጥ 
ነይርካ? ካበይ ዝመጽአት’ያ?” ሕቶ 
ቀረበሉ ንኣማኒኤል።

“ቅድሚ ናብ ሞያ ስነ-ጥበብ 
ምእታወይ፡ ኣብ ማይዱማ ግኑን ስም 
ዝነበሮ ውድድር ብሽክለታ’ዩ ነይሩ። 
ተወዳዳሪ ብሽክለታ እንተዄንካ 
ብዅሎም መዛኑኻ ብፍላይ ድማ 
ብኣዋልድ ፍቱው ኢኻ። ኣነ 
ድማ በዚ ምኽንያት ተደሪኸ ኣብ 
ውድድር ብሽክለታ ክሳተፍ ብሂገ። 
እንተኾነ ብሽክለታ ኣይነበረትንን። 
ካብ ሓደ ዓርከይ ብሽክለታ ተለቂሐ 

ድማ ናብ ውድድር ኣትየ። ኣብዚ 
ካብ ፈለምኡ ጌጋ ነይርኒ። ናይ 
ኣመጋግባ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበረኒ 
ከይጠሚ ኢለ ከብደይ ፋታ መሊአ’የ 
ልምምድ ዘካይድ ነይረ። እንዶ 
ኣመጋግባን ፍልጠት ውድድር 
ብሽክለታን ኣይነበረንን። ይዝከረኒ 
ኣብቲ ፈለማ እዋን ልምምድ 
እናካየድና እንከለና ምስቲ ተመኵሮ 
ዘይነበረኒ ብናህሪ’የ ሓንቲ ጅሮ 
ወዲአ። መወዳድርተይ ምኩራት ስለ 
ዝነበሩ ግዜ እናርኣዩ’ዮም ዝስሕቡ 
ነይሮም። ኣነ ግን ኣብቲ ፈለማ 
ክሳብ ዝትኮስ ዘዊረ። እታ መዓልቲ 
ሓሙስ’ያ ነይራ። ዕዳጋ ናይ 
ማይዱማ ድማ ሓሙስ’ዩ። ብዝኾነ 
ብድኻም ተዋሊአ፡ መወዳድርተይ 
ገዲፎምኒ ምስ ከዱ ኣብ መገደይ ናብ 
ዕዳጋ ዝኣትዋ ጤለ-በጊዕ ይረክብ’ሞ፡ 
ሓንቲ ካብ’ተን ኣጣል ትኣትወኒ። ኣነ 
ወዲቐ፡ እታ ጤል ድማ ንብሽክለታይ 
ኣብ ክሳዳ ሒዛታ ናብ ጎቦ ከይዳ። 
እቲ ዋና ኣጣል ብዛዕባ ጥዕናይ 
ይሓተኒ፡ ኣነ ድማ ብዛዕባ’ታ ተለቂሐ 
ዘምጻእኹዋ ብሽክለታ’የ ዝሓስብ 
ነይረ። ድሓር ምስቲ ዋና ጤል 
ሓደን ክልተን ስለ ዝተባሃልና፡ ካብ 
ውድድር ተዓንቂፈ። እቲ ጌጋ ግን 
ናተይ’ዩ። ሽዑ ኣብ መላእ ማይዱማ 
ጤል ከም ዝሓነቕኩ ስለ ዝተፈልጠ፡ 
“ኤማ ጤል ሓኒቑ” ተባሂሉ ተወርየ። 
ብድሕሪኡ ንሰንበቱ ውድድር 
ተሰሪዑ ስለ ዝነበረ ክወዳደር ምስ 
ተቐረብኩ፡ እቶም ተዓዘብቲ “ሓናቕ 
ጤል - ሓናቕ ጤል” እናበሉ ምስ 
ኣጣቕዑ ሓፊረ ውድድረይ ኣቋሪጸ። 
ብድሕሪኡ’የ’ምብኣር ኣንፈተይ ናብ 
ስነ-ጥበብ ዘበልኩ።” 

ኣብ እዋን ንእስነቱ ብሓገዝ ንእሽቶ 
ሓዉ ድምጻዊ በረኸት ጎይትኦም፡ 
ምልከት ክራር ዘጥረየ ድምጻዊ 
ኣማኑኤል፡ እቲ ኣብ ማይዱማን 

ከባቢኡን ኣብ መርዓን 
ካልእ ኣገጣሚታትን ክልተ ክራር 
ሒዞም ዝጻወትዎ ዝነበሩ ግዜ ኣብ 
ዝቐጸለ ህይወቱ ተራ ከም ዝነበሮ’ዩ 
ኣብሪሁ። ብፍላይ እታ “ወዲ 
ቖላ ደጋ” ዘርእስታ ናይ ድምጻዊ 
ኣቶውብርሃን ሰጊድ ደርፊ ድማ 
ክልቲኦም ኣሕዋት ብኽልተ ክራር 
ብውህደት እናተጸወትዋ ስለ ዝዓበዩ 
ኣብታ ደርፊ ዝኽርን ክብሪን ከም 
ዘለዎ’ዩ ገሊጹ። ብግሩም ኣቀራርባ 
ድማ ናብ ኣስተማቐርቲ ኣቕረባ።

“ኣብ ውድድር ሽንግርዋ 
ኣጀማምራኻ ከመይ’ዩ? ንድምጻዊት 
ትሓይሽ ከተሰኒ ኢኻ መጺእካ’ውን 
ይብሃል’ዩ፡ እዚ ከመይ’ዩ?”

“ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣባል ጉጅለ ባህሊ 
ዞባ ደቡብ’የ ነይረ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ 
ኮይኑ ስዉእ ስነ-ጥበበኛ ኢሰይያስ 
ጸጋይ ብስራሕ ኣብ ዞባ ደቡብ 
ምሳና ነይሩ። ኣነ ሽዑ ምጥቓዕ’ዩ 
ስርሐይ ነይሩ። ንፉዕ መጣቕዒ 
ስለ ዝነበርኩ’ውን ወትሩ ይምጎስ 
ነይረ። ኣብዚ ክንጽር ዘለዎ ግን ኣብ 
ያታዊ ባህሊ (ጓይላ) ጣቕዒት ናቱ 
ተራ ኣለዎ። ብድሕሪኡ ኢሰይያስ 
ጸጋይ፡ ውድድር ሽንግርዋ ከም 
ዘሎን ምስ ትሓይሽ ኮይነ ክወዳደር 
ከም ዝኾንኩን ሓቢርኒ። ሕራይ ኢለ 
ምስ ትሓይሽ ክወዳደር መጺአ። 
እንተኾነ ኣብቲ ምድራፍ ምስ ኮነ 
ትሓይሽ ቀዲማትኒ ትጅምር’ሞ፡ እቲ 
ሜጀር ስለ ዘይተሰማማዓኒ፡ ትሓይሽ 
ዘዝደረፈቶ ይቕበል። ብኸምኡ’የ 
“ንስኻ ድኣ ክትቅበል ኢኻ መጺእካ” 
ተባሂለ። ድሒሩ ኣብ ዝቐጸለ 
ደረጃታት ግን ልሉይ ብቕዓት ከም 
ዘለኒ’ዩ ብደያኑ ተሓቢርኒ። ኣብቲ 
ግዜ’ቲ ብሳላ ናይ’ቶም ደያኑ ሓገዝን 
ኣልያን ድማ’የ ኣብዚ ዘለኹዎ 
ደረጃ ክበጽሕ ክኢለ’ሞ ነቶም ናይቲ 
ሽዑ እዋን ዝነበሩ ደያኑ ከመስግኖም 
እይፈቱ። ምኽንያቱ በቲ ካብ ገጠር 
ምምጻእናን ህዱእ ገጠራዊ ጠባይናን 
ተደሪኾም’ዮም መስለኒ ካብ ጅብኦም 

ናይ ሻሂ እናሃቡ ዘተባብዑና ነይሮም፡
” ክብል መለሰ ድምጻዊ ኣማኒኤል 
ጎይትኦም።

“ክንደይ’ሻብ ኣሎ - ማዕዶ 
ንማዕዶ” ዘርእስታ ብስነ-ጥበበኛ 
ብርሃነ ተወልደ ዝተሰርሐት 
ብድምጻዊ ኣማኑኤል ጎይትኦም ድማ 
ዝተደርፈት ስራሕ ንምስትምቓር 
ቀረበት። እዛ ደርፊ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ 
ዝተመርኮሰት ኮይና፡ ንዛንታ ንእስነት 
ደራሲ ትገልጽ ሕደማ’ያ።

“ክንደይ ሻብ’ሎ ማዕዶ ንማዕዶ 
ክንጠማመት

ንደገ ውጺ ውጺ፡ ውጺ ሓንዳይ 
ንጻወት

ሓቒቕ ዝስተ ሕጻባ’ዛ ጓል ዓደይ 
ስውንዋኖ

ፈትየያ ኣለኹ ኣነስ፡ ወይ’ነ’ታየ 
ዝኾኖ”…

“ኩመላይን ኳሲን” ዘርእስተን 
ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 
2011፡ 2013 ያታዊት ጉጅለ 
ባህሊ ዞባ ደቡብ ብመንገዲ ድማጻዊ 
ኣማኑኤል ጎይትኦም ካብ ዘቕረበተን 
ደርፊታት’የን ንምስትምቓር ቀሪበን። 
እዘን ደርፊታት ብስነ-ጥበበኛ መሓሪ 
ዑቕባሚካኤል (ጠዊል) ብመጽናዕቲ 
ዝቐረባ ባህላዊ ደርፊታት’የን። ኣብ 
ህርመትን ኣቀራርባን ፍሉይነት 
ዘለወን ኮይነን “ኩመላይ” ናይ 
ጅግነት ደርፊ ክትከውን እንከላ 
“ኳሲ” ድማ ፍቕራዊ ሓዘል ዘለዋ 
ደርፊ’ያ።

ቀጺላ ንምስትምቓር ዝቐረበት 
“ኣሊጋሰ” ዘርእስታ ኣብ ሃገራዊ 
ፌስቲቫል ኤርትራ 2018 ዘቕረባ 
ኣብ ኣፋዊ ያታ ተመርኲሳ ዝተዓየየት 
ደርፊ’ያ።

ብወገን ካብቶም ኣብ ኣዳራሽ 
ዳዕሮ ዝተሳተፉ ኣፍቀርቲ ስነ-
ጥበብን ሞያውያንን ንድምጻዊ 
ኣማኑኤል ጎይትኦም ብርክት 
ዝበለ ሕቶታትን ኣብ ደርፍታቱ 
ዘለዎም ጦብላሕታን ምስትምቓርን 
ወሓዘ። እቲ ርእይቶታት ብሓፈሽኡ 
ንድምጻዊ ኣማኑኤል ጎይትኦም 
ዘተባብዕን ዘበራትዕን ኮይኑ፡ ኣብቲ 
ተጓዒዝዎ ዘሎ ባህላዊ መዳይ ጸቒጡ 
ክሰርሕ ለበዋ ዘሕልፍ ነይሩ። 
ብጠለብ ተሳተፍቲ ድማ ጭወላይ 
ዘርእስታ ደርፊ ቀረበት። እዛ ደርፊ 
ዛንታ ናይ ሓደ ኣባ ብሮ ዝተባህለ 
ሃዳናይ ትትርኽ ኮይና፡ እቲ ሃዳናይ 
ንሓደ ጭወላይ ዝተባህለ ኣንበሳ ምስ 
ቀተሎ ዝተደርፈትሉ ከም ዝኾነ’ዩ 
ዝንገር።

ኣብ መወዳእታ “ኣንታ ጅግና 
ህዝቢ” ዘርእስታ ግጥምን ዜማን ብስነ-
ጥበበኛ ሃብቶም የማነ ዝተሰርሐት 
ሃገራዊት ደርፉ ምስ ኣቕረበ ድማ 
ሰዓት ምዝዛም መደብ ኣኸለ።

“ሳላ ሓናቕ ጤል’የ፡ ድምጻዊ ኮይነ።”
ድምጻዊ ኣማኒኤል ጎይትኦም

ምስትምቓር
ጥበብ

ሽሻይ ሓይልኣብ



ሓዳስ   ኤርትራ

ስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤት
ዮሴፍ ሃይለማርያምዮሴፍ ሃይለማርያም
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ሎሚ ኣብ ER- TV
ሰዓት    መደብ

12፡00  ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30  ዜና (ትግርኛ)
12፡50  ዜና ስፖርት
12፡55  ጉዕዞ ካብ  ሕርጊጎ ናብ  

 ማርሳ ጉልቡብ                         
   ዘላሊ መደብ 1ክፋል
13፡30  ዜና (ዓረብ)
13፡40  ጉዕዞ ካብ ሕርጊጎ ናብማርሳ           

           ጉልቡብ  ዘላሊ መደብ                             
   2ይ ክፋል
14፡15   ፊልም ናራ
15፡55  ሌላ ምስ ወዲ ኳዳ  2ይ  

          ክፋል
16፡40  ፍረ ጻዕሪ 
17፡00  ዜና (ትግርኛ)
17፡15   ደርፊ
17፡30    ዜና (ዓረብ)
17፡40  ጉዕዞ ካብ ማህሚመት ክሳብ         

   ራስ ቄሳርዘላሊ መደብ                  
          1ይ ክፋል
18፡35  ሰሙናዊ ፍጻሜታት ስፖርት
19፡25  ሃሎ ቆልዑ
20፡00   ዜና ትግረ
20፡15  ጉዕዞ ካብ ማህሚመት ክሳብ  

           ራስ ቄሳር ዘላሊ መደብ            
            2ይ ክፋል
21፡00  ዜና (ትግርኛ)
21፡25  እንዳ ዝማም
22፡00  ዜና (ዓረብ)
22፡10  TEH SOUND OF  

  OASIS
22፡30  ዜና (እንግሊዝ)

ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን ቅድመ ትምህርቲንኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ’ዚ ዓንቀጽ፡ 
ንትርጕምን ኣመጻጽኣን ከምኡ ድማ 
ንኣገዳስነት ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት 
ዝምልከት ጽሑፍ ኣቕሪብና ነይርና። 
ቅድመ-ትምህርቲ መሰረት ኵሉ ምዕባለ 
ህጻናት ብምዃኑ’ውን፡ ከም ግዴታን 
መሰልን ዜጋታት ክርአ ዝግብኦ ደረጃ 
ትምህርቲ ከምዝዀነ ሓቢርና። ብተወሳኺ፡ 
ኣብ ኤርትራ ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት፡ 
መሰል ዜጋታት ምዃኑን መሰረት ናይ 
መባእታን ማእከላይ ደረጃን (1ይ ክሳብ 
8ይ ክፍሊ) ከምዝዀነን ገሊጽና። በዚ 
መሰረት፡ ህጻናት ንቐጻሊ መሰረት ዝዀኖም 
እኹል ፍልጠትን ክእለትን ቀሲሞም ናብ 
ዝለዓለ ደረጃታት ትምህርቲ ክስጕሙ 
እንተደኣ ኰይኖም፡ ተራን ኣበርክቶን 
ስድራቤትን ሕብረተ-ሰብን ኣብ ዕብየት 
ቅድመ-ትምህርቲ ብቐዳምነት ከምዝስራዕ 
ኣብሪህና። ንሎሚ፡ ካልኣይ ክፋሉ 
ይቕጽል፦  
***
 ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት ዝግበር 

ወፍሪ፡ ብዝወሓደ ወጻኢታት ዝለዓለ 
ረብሓ ስለዝርከቦ ኣድማዕነቱ ርዱእ እዩ። 
ጾር ስድራ-ቤታትን ሕብረተ-ሰብን ዘቃልል 
ስለዝዀነ ከኣ፡ ወለዲ፡ ኣብ ምክንኻኑን 
ዕብየቱን፡ ቀዳሞት ተዋሳእቲ ምዃኖም 
ኣየካትዕን። ስነ-ፍልጠታዊ ኣገዳስነትን 
ኣድማዕነትን ቅድመ-ትምህርቲ፡ 
ብዝምልከቶም ኣካላት ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ቀዳምነት ተዋሂቡዎ ክኸይድን 
ክስረሓሉን ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ 
ናጽነት ዓመታት ድማ፡ ተራን ኣበርክቶን 
ናይ’ዘን ትካላት ትምህርቲ ናይ ቅድመ 
ትምህርቲ ህጻናት፡ ብቐሊል ዝጥመት 
ኣይኰነን። ዝበዝሑ ካብዞም ብመንገደን 
ሓሊፎም፡ ሎሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ 
ትምህርቲ በጺሖም፡ ንህዝቦምን ሃገሮምን 
ዘገልግሉ ዘለዉ ዜጋታት ውጽኢት ናይ 
ቅድመ-ትምህርቲ እዮም።
 ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት፡ ሓደ ካብ’ቲ፡ 

ንህጻን ዝግበር ስድራቤታዊ፡ ሕብረተ-
ሰባዊን ሃገራውን ሓልዮትን ተገዳስነትን 
እዩ። እዚ፡ ብዕቱብ ተጠሚቱ እንተደኣ 
ተሰሪሑሉ፡ ብኽነት ማልን ዓቕሚ ሰብን 
ዘጕድል እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው 
ድማ’ዩ፡ መንግስቲ፡ ካብ 2000 ክሳዕ 2005፡ 
ንሓሙሽተ ዓመት ዝኸደ ‘ፕሮግራም 
ዕድል ንቘልዑ’ (EDEL) ዝብል መደብ 
ኣበጊሱ ዝሰርሓሉ። እቲ ናይ ሽዑ መደብ፡ 
ብሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ዝምእከላ 
ዝተፈላለያ ሃገራውያን ሚኒስትሪታት - 
ጥዕና፡ ትምህርቲ፡ ሕርሻ፡ ፋይናንስ፡ ሃብቲ 
ዓሳ፡ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን፡ ዜና፡ 
ከምኡ’ውን ከም ሃማደኤን ሃማማተኤን 
ዝኣመሰላ መሻርኽቲ ማሕበራት 
ዝተሳተፍኦ እዩ ነይሩ። 
እቲ መደብ፡ ንትሕቲ ሽዱሽተ ዓመት 

ዝዕድመኦም 560 ሽሕ ህጻናት፣ ን32 ሽሕ 
ዘኽታማት ህጻናት፣ ን310 ሽሕ ተመሃሮ 
መባእታ ደረጃ ተጠቐምቲ ክዀኑ ዕድል 
ዝፈጠረ እዩ ነይሩ። ነቲ መደብ ንምዕዋት 
ድማ፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ምስ መሻርኽቱ 
ብምትሕብባር፡ ክሳዕ 49 ሚልዮን ዶላር 
ከም ዝሰልዐ ዝዝከር እዩ። እዚ ከኣ፡ 
ንብዙሓት ስድራቤታት ሩፍታ ዝፈጠረን 
ኣብያተ ትምህርቲ ቅድመ-ትምህርቲ 
ህጻናት ክዝርጋሓ ዕድል ዝሃበን እዩ ነይሩ። 
 ንህጻናት ዝወሃብ ትምህርቲ፡ ኣብ ግዜ 

ብረታዊ ቃልሲ ከይተረፈ’ዩ ልዑል ጠመተ 
ተዋሂቡዎ ዝስራሓሉ ነይሩ። ንኣብነት፡ ኣብ 

1987 ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ሓድነታዊ 
ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር፡ “ትምህርታዊ ሜላ 
ንመነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ፡ ምዕባለ 

ኢንዱስትሪ፡ ሕርሻ፡ ስነ-ኪነት ከረጋግጽ፡ 
ኣብ ባህላዊ ደረጃ ዘሎ ምዕባለ ናይ 
ፍልልይ ጋግ ከጽብብን ከጥፍእን፡ ንሃገራዊ 
ሓድነት ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ከገልግል 
ዝዓለመ እዩ” ክብል ገሊጹዎ እዩ። እዚ፡ 
ነቲ ኣብ ትምህርትን ስነ-ኪነትን ዝነበረ 
ልዑል ኣጠማምታ ዘንጸባርቕን ብፍላይ 
ህጻናት ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ባይታ 
ዘጣጥሕን ምዃኑ ኣየማትእን። 
‘ፕሮግራም ዕድል ንቘልዑ’፡ ኣብ 

ህጻናት ዝግበር ክንክን ጥዕና፡ ኣገልግሎት 
ትምህርቲን መደባት ማሕበራዊ ድሕነትን 
ምሕላውን ምሉእ ምዕባለ ህጻናት 
ንምውሓስን እዩ። እቲ መደብ ክብገስ 
ከሎ፡ ብቑዕን ጽፉፍን ኣገልግሎታትን 
ቀረባትን ቀሪብካ፡ ንህጻናት መንእሰያት 
ንምእላይ፣ ንጥዕናን ዕብየትን ህጻን ኣድላዪ 
መኣዛዊ ምግቢ ምቕራብ፣ ማሕበራዊ 
ውሕስነት ምሃብ፣ ከምኡ’ውን ህጻናት 
ኣድላዪ ኣእምሮኣውን ተገንዝቦኣውን 
ምዕባለ ክረኽቡ ዕፍል ምፍጣር፣ ፍሉይ 
ውሕስነትን ደገፍን ንዝደልዩ ህጻናት 
ምሕጋዝ ዝብሉ ገለ ካብ’ቶም ዕላማታት 
ነይሮም። እቲ ፕሮግራም፡ ንቅድመ-
ትምህርቲ ህጻናት ቀዳምነት ዝህብን 
ቆላሕታ ዝፈጥርን ምንባሩ፡ ዕዙዝነቱ 
ኣየካትዕን።
 ህጻናት ራኢ መጻኢት ሃገር እዮም። 

ኣብኦም ዝግበር ትምህርታዊ ወፍሪ 
ድማ፡ ጽባሕ ንግሆ ንዅሉ ዘሐጕስ 
ምህርቲ ከምዝሕፈሶ ርጉጽ ነገር እዩ። 
ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ እወታዊ ሸነኽ 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት ብምዕቃብ፡ 
መደባት ቅድመ-ክንክን ህጻንን ቅድመ-
ትምህርቲን (ECCE) ንምዕዋት፡ ነቶም 
ብፕሮግራም ዕድል ንቘልዑ ዝወጽኡ 
ዕላማታትን ካልኦት ንቅድመ-ትምህርቲ 
ህጻናት ዘገድሱ ነገራትን ኣብ ግምት 
ብምእታው፡ ዘድሊ ተፍትሽ ገይሩን 
መደባት ከሊሱን እኹል ፈሰስ ክገብረሉ 
ይግባእ። እዚ ማለት፡ መንግስቲ ብሓፈሻ፡ 
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ብፍላይ፡ ኣብ 
ቅድመ-ክንክን ህጻንን ቅድመ-ትምህርቲን 

ልዑል መጽናዕትን ምርምርን ብምግባር፡ 
ምስ ባህልን ልምድን፡ ዓቕምን ክእለትን፡ 
ከምኡ ድማ ምስ ጸጋ ሃገር ብምዝማድ፡ 

ንቅድመ ትምህርቲ ህጻናት ከሐይሎ 
ኣለዎ። 
ኣብ’ዚ፡ እቶም ቀዳሞት ተረባሕቲ፡ 

ብቐንዱ እቶም ካብ ዜሮ ክሳዕ ሽዱሽተ 
ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት እዮም። ኣብ 
ገለ ሃገራት’ውን፡ ክሳብ ሸሞንተ ዓመት 
ዝዕድመኦም ህጻናት ኣብ’ዚ መደብ 
ክንክን ቅድመ ትምህርቲ ይኣትዉ። 
ኣብ’ዞም ህጻናት ኣብ ግዜኡ ዝግበር 
ወፍሪ ይኹን ጠመተ፡ ነቲ መሰልን 
ግዴታን ዜጋታት ዝዀነ መሰረታዊ 
ኣካዳሚያዊ ትምህርቲን ላዕለዋይ ደረጃ 
ትምህርቲን ልዑል ውሕስነት ክህልዎ 
የኽእል። ትምህርታዊ ምዕባለ ሃገርና 
ዕዉት ውጽኢት ተመዝጊቡዎ፡ ኣብ 
ዕብየት ጥዕና፡ ቊጠባ፡ ቴክኖሎጂ፡ ሕርሻን 
ኢንዱስትሪን ካልእን ኣበርክቶ ይህልዎ። 
እቲ ምንታይ፡ ኣብ መሰረት ማለት ኣብ 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት ዝግበር ወፍሪ 
እናወዓለ እናሓደረ ዘሐጕስ እዩ። 
 ኣብ ጕዳያት ትምህርቲ፡ መደብ 

ቅድመ-ክንክን ህጻንን ቅድመ-ትምህርቲን፡ 
ብቐዳምነት ዝስርዓሉ ምኽንያት፡ እምነ-
ኵርናዕ መሰረታዊ ትምህርቲ ብምዃኑ 
እዩ። እዚ ከኣ፡ ልክዕ ከምቲ ድልዳለ ሓደ 
ህንጻ ብመሰረቱ ዝዕቀን እዩ። ብዅሉ 
ኣድማዕን ውጽኢታውን ቀረባት ቅድመ 
ትምህርቲን መሰረታዊ ትምህርቲን 
ህጻናት ድማ፡ ንልዑል ብቕዓትን ጽፈትን 
ካልኣይን ላዕለዋይን ደረጃታት ትምህርቲ 
ዋሕስ ይኸውን። ማዕረ-ማዕረ እዞም 
ደረጃታት ትምህርቲ ዝኸዱ ብዙሓትን 
ኣገደስቲ ነገራትን ረቛሒታትን ኣለዉ። 
ንሳቶም ከኣ፡ መማህራን፡ ምሕደራ 
ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ተሳትፎ ወለዲ ኣብ 
ትምህርቲ፡ ኣገባብ መስርሕ ምምሃርን 
ምስትምሃርን፡ ስርዓተ-ትምህርቲ 
(ካሪክዩለም)፡ ህንጻታት ቅድመ-ትምህርቲ፡ 
ተሳትፎ ሕብረተ-ሰባትን መሻርኽትን ኣብ 
ቅድመ-ትምህርቲ ምጥቃስ ይከኣል። ናይ 
እዚኣቶም ተራን ጽልዋን ኣብ ዕብየት 
ህጻናትን ቅድመ-ትምህርቲን ቀሊል 
ስለዘይኰነ፡ ኣብኦም ዝግበር ጠመተን 

ውህደትን ክሕይል ይግባእ። 
 ህጻን ተመሃራይ እንተዘየለ ትምህርቲ 

ኣይህሉን። ምኽንያቱ፡ ህጻን ተመሃራይ 
ኣብ ዘይብሉ፡ መስርሕ ምምሃርን 
ምስትምሃርን ክህሉ ዝሕሰብ ኣይኰነን። 
ስለዚ፡ ኣርእስቲ ትምህርቲ ኣብ ዝለዓለሉ 
እዋን፡ እቲ ሕመረትን መሰረትን ቅድመ-
ትምህርቲ ህጻናት ምዃኖም ክስመረሉ 
ኣለዎ። ልዕሊ ዅሉ ድማ፡ ወለዲ፡ 
ብዛዕባ’ዚ ንጹር ስነ-ፍልጠታዊ ኣፍልጦን 
መረዳእታን ክህልዎም መሰረታዊ ነገር 
እዩ። 
ብሰንኪ ብቑዕ ቅድመ-ትምህርቲ 

ህጻናት ዘይምህላዉን ዘይምውዳድን፡ 
መጻኢ ዕድል ትምህርቲ ብዙሓት ህጻናት 
ከምዝዅለፍ ይንገር። በዚ ከኣ፡ ገስጋስ 
ምዕባለ ሃገራትን ኣህዛብን ብኣሉታ 
ከምዝጽሎ ይሕበር። ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ 
ኣብ ዓለም፡ ካብ 6 ክሳዕ 18 ዓመት 
ዝዕድመኦም ኣስታት 244 ሚልዮን 
ህጻናትን ትሕቲ ዕድመ መንእሰያትን 
ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ከምዝርከቡ 
ጸብጻብ ዓመተ 2021 ው.ሕ.ሃ የነጽር። 
ዝበዝሐ ካብ እዚኣቶም (98 ሚልዮን) 
ኣብ ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ ኣፍሪቃ 
ዝርከቡ ህጻናት እዮም። እዚ ከኣ፡ ኣብ’ዛ 
ብባህርያዊ ጸጋታት ሃብታም ክነሳ፡ የግዳ 
ብሰንኪ ገዛእቲን ዓብለልትን ሓይልታት፡ 
እዛ ጌና ኣብ ድኽነትን ጥምየትን 
እትርከብ ኣፍሪቃ፡ ድሕረትን ሕጽረትን 
ዕድላት ትምህርቲ - ብቐንዱ ድማ 
ዕድላት ቅድመ-ትምህርቲን መሰረታዊ 
ትምህርቲን ህጻናት፡ ምሉእ ብምሉእ ካብ 
ሱሩ ከምዘይተማሕወ ዘርእይ እዩ። 
 ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት፡ ከም 

መነጻጸሪ ሰነድ ናይ ኬንያ እስከ ንርአ። 
ኣብ’ታ ሃገር፡ ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት፡ 
ኣብ ሰለስተ እዩ ዝምቀል። ንሱ ከኣ፡ 
ቀዳማይ ኣጸደ-ህጻን (KG1)፡ ካልኣይ ኣጸደ-
ህጻን (KG2)፡ ሳልሳይ ኣጸደ-ህጻን (KG3) 
ተባሂሉ ይጽዋዕ። ቅድመ ትምህርቲ 
(ኣጸደ ህጻናት)፡ ብብሕቲን ብማሕበረኮምን 
እዩ ዝወሃብ። ካብ 1984 ክሳዕ 2001 ኣብ 
ዝነበረ ዓመታት ድማ፡ ብማሕበረኮምን 
ወለድን ዝውነና ኣስታት 26,350 (70%) 
ትካላት ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት ምንባረን 
ይግለጽ። ኣብ’ዘን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት፡ ስልጠናታት 
ዝቐሰሙ መማህራን ተቖጺሮም 
ይሰርሑ። መንግስቲ ናይታ ሃገር፡ ፖሊሲ 
ቅድመ-ትምህርቲ ከም ዘይብሉ ይግለጽ። 
ንኣብነት፡ ኣብ ዓመተ 1995፡ ካብ ሓፈሻዊ 
ባጀት ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቲ፡ 
ትሕቲ 1% ጥራይ እዩ ኣብ ቅድመ-
ትምህርቲ ህጻናት ተሰሊዑ። እዚ ከኣ፡ ኣብ 
ትምህርታዊ ዕብየት እታ ሃገር ኣዝዩ ሃስያ 
ከምዘውረደላ ይንገር። ብድሕሪ’ዚ ግን፡ 
ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት ትገብሮ 
ወፍሪ፡ ካብ ማሕበር ዓለምለኻዊ ምዕባለ 
(International Development Asso-
ciation – IDA) ልቓሕ ብምሕታት፡ 
ናብ 4% ክብ ከተብሎ ተገዲዳ እያ። ኣብ 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት፡ እኹል ወፍርን 
ባጀትን ዘይምግባር ክሳብ ክንደይ ሃሳዪ 
ምዃኑ ካብ’ዚ ዝቐረበ ኣብነት ምርዳእ 
ይከኣል። 
 እንተዀነ፡ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ፡ 

ንቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት ከም መሰረታዊ 
መሰል ህጻናትን ሕብረተ-ሰበንን ኣሚነን፡ 

ንዜጋታተን ካብ ድንቁርናን ድሕረትን 
ንኸናግፋ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ዝርከባ 
ሃገራት ኣለዋ። ንኣብነት፡ ብመሪር ኲናትን 
መግዛእቲን ሓሊፋ፡ ኣብ ውሑዳት 
ዓሰርተታት ዓመታት ንዜጋታታ 
ብዓቕማ ብቑዕ ኣካዳሚያዊ ደረጃታት 
ትምህርቲ ክትቅርብ ዝበቕዐት ኤርትራ፡ 
ሓንቲ ካብ’ኣተን እያ። ኣብ ዝሓለፈ 
ናይ ናጽነት ዓመታት፡ ምስ ደረጃታት 
ትምህርቲ ናይ’ተን ኣብ ሱሳታት 
ናጽነተን ዝተመጠወለን ሃገራት ኣፍሪቃ 
ክነጻጸር እንከሎ፡ ኤርትራ ዝተጐናጸፈቶ 
ዓወት ዓቢ ስጕምቲ ንቕድሚት እዩ። 
ኣብ ዘላቒ ሸቶታት ምዕባለ ሚልየኒዩም 
ዘመዝገበቶ ዓወት ድማ ምስክር 
ናይ’ዚ እዩ። ኣብ’ዚ፡ ተራን ኣበርክቶን 
ስድራቤታትን ሕብረተሰብን ከም ወትሩ 
የማናይ ኢድ ናይ’ቲ ዓወት ምንባሩ 
ኣይሰሓትን። ኣብ ኤርትራ ዕድላት 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት፡ እቲ ዝበዝሐ 
ንብሕቲ ኣውፈርቲ ዝተዋህበ እዩ። 
ውሑድ ድማ ብማሕበረኮም ዝወሃብ። 
ካብ መሰረታዊ ትምህርቲ ኣትሒዙ ግን 
ክሳዕ ብደረጃ ኮለጅ፡ ብናጻ ብዘይ ክፍሊት 
እዩ ዝወሃብ ኣሎ። ይኹን’ምበር፡ ብሰንኪ 
ጂኦግራፊያዊ ርሕቀትን ካልእን፡ ዝጸንሑ 
ትሕተ-ቅርጺ ትምህርትን መሳለጥያታትን፡ 
ብፍላይ ድማ ቅድመ ትምህርቲ ህጻናት፡ 
ኣብ ክብን ለጠቕን ይርአ እዩ። እዚ 
ኣብ ግምት ኣትዩ ክስረሓሉ ድማ ዘዛኒ 
ኣይኰነን። ብዓቢኡ ድማ፡ ወለዲ ኣብ 
ዕብየት ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት ደቆም 
ተራኦም ከዕዝዙን ክከታተሉን ይግበኦም።

ይቕጽልይቕጽል

መም/ እዮብ ርእሶምመም/ እዮብ ርእሶም
ህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲ



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ
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ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ዞባ 
ማእከል

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ/
ሓረጉ መሓሪ ወረ/ነፍ/ሓዳስ ገብረገርግሽ 
ኣቶ ጎይትኦም ኣስመላሽን ብፍ/በ/
ዕዳ ገብረገርግሽ ገብረመድህን፡ ኣቶ 
ሚኪኤል ገብረገርግሽን ዘሎ ናይ ሲቪል 
ክርክር፡ ተኸሰስቲ ብኣድራሽኦም ክርከቡ 
ስለዘይተኻእሉ፡ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ተጸዊዖም ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቁ.40 
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ኣባዲት ህያይን 
ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ሰበነ ዘሙይ፡ ወ/ሮ 
ለተኺዳን ዘሙይ +24 ዘሎ ናይ ሲቪል 
ክርክር ጉዳይ፡ ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ 
ኣባዲት ህያይ ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ሰበነ 
ዘሙይ ኣድጎይ ዝኾኑ ወ/ሮ ለተኺዳን 
ዘሙይ ኣድጎይን+25 ዘሎ ናይ ገዛ 
ስም ምትሕልላፍ ጉዳይ፡ ካብ ተኸሰስቲ 
1.ኣቶ ዮውሃንስ ወልደእንድርያስ 
ወልደገብርኤል 2.ኣቶ ዮሴፍ 
ወልደእንድርያስ ወልደገብርኤል ንጹር 
ኣድራሽኦም ስለዘይተፈልጠ፡ ብጋዜጣ 
ሓዳስ ኤርትራ ተጸዊዖም ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን31/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቁ.4 ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለዉሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ስመይ ማሕሙድ ዓብደላ እስማዒል 
ምባል ተሪፉ፡ ማሕሙድ ዓብደላዲን 
እስማዒልዲን ስለዝበለ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/1/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ቁ.35 ይቕረብ።

ት/ዕ ስመይ ኣሜን ግርማይ ሓጎስ ምባል 
ተሪፉ፡ ኣሜን ሰለሙን ሚካኤል ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ  ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን26/1/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ 
መጋባእያ ቁ.32 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ሕሩይ ብርሃነ ሃብተስላሴ፡ 
ተኸሰስቲ ወረስቲ ስዉእ ፍቕረማርያም 
ዓንደማርያም 1.ኣቶ ስምኦን ዓንደማርያም 
ኣዝመራ 2.ኣቶ ሓጎስ ዓንደማርያም 
ኣዝመራ 3.ዘካርያስ ዓንደማርያም 
ኣዝመራ ንስም ምትሕልላፍ ዝምልከት 
ክሲ ቀሪብልኩም ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን7/2/23 ኣብ ቤ/ፍ  3ይ 
ቁ.37 ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሳሲት ሄርሰላም ዮሴፍ ገብረሚካኤል፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ መትከል ኣብርሃም ፍስሃየ 
ናይ ኣቦነት ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ 
ን16/1/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ይግ/በሃሊት ኣዜብ ኤሊያስ መ/ወሃቢት 
ጸሃይቱ ጻድዋ፡ ኣብ መንጎ ይግ/
በሃሊትን መ/ወሃቢትን ዘሎ ክርክር፡ መ/
ወሃቢት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን25/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ቁ.49 ይቕረባ። 
እንተዘይቀሪበን፡ ጉዳይ ኣብዘየለዋሉ ክርአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሳሲት ወ/ሮ ብርኽቲ ሰመረ፡ ተኸሰስቲ 

ወረ/ነፍ/ሃይለ ባይራዝጊ 1.ወ/ሮ ሮማ 
ሃይለ 2.ወ/ሮ ኣለም  ሃይለ 3.ወ/ሮ 
ታደለሽ  ሃይለ 4.ወ/ሮ ትብለጽ  ሃይለ 
5.ኣቶ ሳምሶም  ሃይለ 6.ኣቶ ፍስሃየ ሃይለ 
ኣብ መንጎ ተቓዋሚ ኣቶ መብራህቱ 
ሃይለ ባይራዝጊ ከሳሲት ወ/ሮ ብርኽቲ 
ሰመረን ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ/ሃይለ 
ባይራዝጊ 1.ወ/ሮ ኣለም  ሃይለ 2.ወ/ሮ 
ታደለሽ  ሃይለ 3.ወ/ሮ ትብለጽ 4.ኣቶ 
ሳምሶም  ሃይለ 5.ኣቶ ፍስሃየ ሃይለ 3ይ 
ኣካል ተኸሳሲ ኣቶ ሃብተኣብ ጁረን ዘሎ 
ናይ ስም ምትሕልላፍ ክርክር፡ ተኸሰስቲ 
ንጹር ኣድራሻ ስለዘይብሎም ብጋዜጣ 
ሓዳስ ኤርትራ ተጸዊዖም ን24/1/23 ኣብ 
1ይ ቤ/ፍ  2ይ መጋባኣያ ይቕረቡ።  
እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳይዮም ኣብዘየለዉሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል 
ከተማ

ወ/ሮ ጽገወይኒ እምሃ ጊላሚካኤል፡ ወደይ 
ስምኦን ብርሃነ ተስፋሚካኤል ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ኣቶ ምስግና ካሕሳይ ጎነጽ፡ ሓውና 
መሓረዝጊ ካሕሳይ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ 
ምስ 21 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣልጋነሽ ዑቕባይ፡ በዓል-ቤተይ 
መሓሪ ህዳድ ዓሊ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ኣብ መንጎ ከሳሲት ኣቶ ኣማኑኤል በይን 
ባህታን ተኸሳሲት ወ/ሮ ኤርትራ የዕብዮ 
ዓላዊን ዘሎ ናይ ማኪና ስም ምትሕልላፍ 
ክርክር፡ ተኸሳሲት ንጹር ኣድራሻኺ 
ስለዘይተፈልጠ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ 
ሓሙስ

ወ/ሮ ለታይ ሰረቐ ጊለ፡ በዓል-ቤተይ 
ተኽለሚካኤል ገብሩ ወልደጋብር 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ኣቶ ሳምሶም ስእሉ ሃብተማርያም፡ ኣቦይ 
ስእሉ ሃብተማርያም ካሳን ኣደይ ራውዳ 
ሳልሕ ስዒድን ስለዝተሰውኡ፡ ኣነ ምስ 5 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ሳሙኤል ባይረ፡ በዓልቲ-ቤተይ 
ለምለም ክፍለ ስለዝተሰወአት፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1ወዳ 
ድማ ወራሲ ምዃኑ ይረጋገጸሉ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ቢንያም ተስፋልደት መንግስቱ፡ 
ዓባየይ ጽገወይኒ ፍስሓጽዮን ስለዝዓረፈት፡ 
ዓባየይ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር 
ወረቐት 116769 ዝተመዝገበ ኣብ 
ኣስመራ ዞባ 9 ምም/10 ጎደና ብቁ.ገዛ 07 
ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣመልኪታ 
ዝገደፈትለይ ለበዋ ክጸድቀለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ከሳሲት ወ/ሮ ጽሃይነሽ ተኽለ 
ገብረመድህን፡ ተኸሳሲ ኣቶ ሳንድሮ 
መብራህቱ ገብረትንሳኤ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን25/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ወ/ት ሱዚ ፋሲል ምሳሌ፡ ወላዲተይ 
ዮርዳኖስ ብርሃነ ወልዱ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ወራሲታ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ጓዕዳድ

ወ/ሮ ሮማ መስፍን ትርፈ፡ ወድና 
ዳንኤል ብርሃነ ወልዳይ ስለዝተሰወአ፡ 
ውላድ ይኹን ሓዳር ስለዘይብሉ ኣነ ምስ 
ወላዲኡ ብርሃነ ወልዳይ ገብረመድህን 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወቐርቲ

ወ/ሮ ሂወት ኪዳነ፡ በዓል-ቤተይ መዓሾ 
ምስጉን ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
መንደፈራ

ስመይ ሮዳስ ተስፋማርያም ክፍለ 
ምባል ተሪፉ፡ ሳምራዊት ተስፋማርያም 
ክፍለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ስመይ ቴድሮስ ክፍላይ ገብረእግዚኣብሄር 
ምባል ተሪፉ፡ ቴድሮስ ክፍለ 
ገብረእግዚኣብሄር ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ዮውሃንስ ገብረማርያም፡ ኣብ 
ልዕሊ ኣቶ ቢላል መሓመድ ሓመድ 
ሓጎስ ዓሊ ናይ ስም ዋንነት ማኪና 
ምስግጋር ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን9/2/23 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለዃሉ ክርኣ ምዃኑ ንሕብር።  

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ወ/ሮ ጽገ ወልደገርግስ ሃይለ፡ በዓል-ቤተይ 
መ/ም ብኢደማርያም ሃብተ ኣርኣያ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 11 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
በዝሓንስ

ኣቶ ዘርኡ ነጸርኣብ ትካቦ፡ ጓለይ ዮሃና 
ዘርኡ ነጸርኣብ ስለዝተሰወአት፡ ኣነ 
ወራሲኣ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ኣቶ ፍስሃየ መለስ ሃብተሚካኤል፡ ኣቦና 
መለስ ሃብተሚካኤል ወለንስኤን ኣዴና 
ለተማርያም ተስፉን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ 
ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣኽበረት ሰለሙን ተወልደመድህን፡
በዓል-ቤተይ ዓንደብርሃን ዑቕባሃንስ ክፍለ 
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 1 ጓለይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

1.ራህዋ ኪዳነ ገብረመድህን 2.ያሬድ 
ኪዳነ ገብረመድህን፡ ኣኮና ካሕሳይ 
ገብረሚካኤል ወልዱ ስለዝተሰወአ፡ 
ኣዴና ንግስቲ ገብረሚካኤል መዋቲት 
ስለዝኾነት፡ ንሕና ንኣዴና ተኪእና ወረስቱ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን31/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ

ወ/ሮ ገብርኤላ ተወልደ ሳህለ ወኪል 
ሳባ ኣበራ፡ ኣዴና ንግስቲ ዘወልዲ ወሉ 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ድማ

ወ/ሮ ኣስመረት ሰለሙን ሃይለሚካኤል፡ 
ኣቦና ሰለሙን ሃይለሚካኤል ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ 
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ሕርይቲ ገብሩ ገብረሂወት፡ በዓል-
ቤተይ ዳዊት ኪዳነ ስባህቱ ስለዝተሰወአ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ  ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ውሰኽ

ኣቶ ሓሰን ጣህር፡ ኣቶ ስዑድ ጣህር፡ 
መሓመድኑር ጣህር፡ወ/ሮ ታጁ ጣህር፡ 
ወ/ሮ ራሕማ ጣህር፡ኑርዓይኒ ጣህር፣ ኣዴና 
ወ/ሮ ብረይ ኣብራሃም ስለዝዓረፈት፡ ንሕና 
ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋግጸልና 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን

ወ/ሮ ሮዚና የማነ ከሰተ፡ ንተጸዋዒ ኣቶ 
ወልደሃዋርያት ክፍለገርግሽ ገብረየስ 
ዝሃብኩዎ ውክልና ስልጣን ይሰረዘለይ 
ስለዝበለት፣ ተጸዋዒ ን19/1/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰሜናዊ 
ቀይሕ ባሕሪ ጊንዳዕ

ኤልሳ ገብረመድህን ወልደማርያም፡ ስም 
ስዉእ በዓል-ቤተይ ሌ/ኮረኔል ዑስማን 
ሳልሕ ከምሻይዓሊ ምባል ተሪፉ፡ ሌ/
ኮረኔል ዑስማን ሳልሕ ዓሊ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ 
ኣቑርደት

ወ/ሮ ነጃት እድሪስ መሓመድ፡ በዓል-
ቤተይ ኻልድ መሓመድ እብራሂም 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1 ጓሉ፡ ኣቡኡ 
መሓመድ እብራሂም ዑስማን ኣዲኡ 
ኣምና ሳልሕ መሓመድ ጥራይ ወረስቱ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ብስም ወላዲተይ ወ/ሮ ለተስላሴ መሓሪ ኣድሓኖም ብቁ.መለለዪ ንብረት 1፡
011875/1 ዝተመዝገበ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ፓራዲዞ 1A-121 ጎደና 112-1 ቁ.ገዛ 
4 ዝርከብ ገዛ ብውህብቶ ስለዝተወሃበኒ’ሞ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ 
ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ 
ኖታሪን ካዳስተርን ይቕረብ።

ወ/ሮ ኢተን ካሕሳይ ኣስፍሃ



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
10 ጥሪ 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.113

ራሄል፡ 2 ኣዋርቕ ኣብ 3 መዓልቲራሄል፡ 2 ኣዋርቕ ኣብ 3 መዓልቲኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትለት ራሄል 
ዳኒኤል፡ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት 8 ጥሪ ኣብ 
ስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ ዓለምለኻዊ ውድድር ጉያ 
መሮር ደጊማ ኣንጸባራቒ ዓወት ኣመዝጊባ። 
ኦሎምፒካዊት ኣትለት ራሄል ዳኒኤል ኣብዚ 
ብዓለምለኻዊ ማሕበር ኣትለቲክስ ናይ ወርቂ 
መለክዒ ዝወሃቦ ውድድር ን7.6 ኪሎሜተር 
ብ25 ደቒቕን 43 ካልኢትን ክትዛዝሞ 
ብምኽኣላ’ያ ሕልፊ ካልኦት ኣትለታት ጸብለል 
ብምባል ወርቂ መዳልያ ክትዓትር በቒዓ። 
ኬንያዊት ኢዲናህ ጀቢቶክ ካብ ራሄል 8 
ካልኢት ድሒራ ብሩር መዳልያ ክትሽለም 
ከላ፡ ባሕሬናዊት ዊንፍረድ ያቪ ከኣ 15 
ካልኢታት ደንጕያ ነሓስ መዳልያ ወሲዳ። 
 ተወዳደርቲ ኣብዚ ደበና ዝዓብለሎ 

ኩነታት ኣየር ዝተኻየደ ውድድር ፈለማ 
ን400 ሜተር ብሓደ ደቒቕን 31 ካልኢትን 

ክዛዝመኦ ብምኽኣለን ዝሕል ዝብላ’ኳ 
ይመስላ እንተነበራ፡ ጸኒሑ ብዝተፈጥረ ናህሪ 
ግን ራሄል ትርከበን ሽዱሽተ ኣትለታት 
ጥራይ’የን ኣብ ቅድሚት ተገዲመን። ኣብዚ 
እዋን ሓንቲ ካብ ተጠመትቲ ኣትለታት 
ዓለም ኮይና ዘላ ኦሎምፒካዊት ኣትለት ራሄል 
ዳኒኤል ኣብ መወዳእታ ምስ ኬንያውያን፡ 
ኢትዮጵያውያንን ባሕሬናውያንን ኣትለታት 
ኣብ ዝገበረቶ ምርብራብ ከኣ ንመወዳድርታ 
ብርሑቕ ራሕሪሓ ዕዉትቲ መበል 79 
ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ መሮር ኢልጎይባር 
ኽዋን ሙጓረዝ ክትከውን ክኢላ። 

 ኣትለት ራሄል ዳኒኤል ኣብዚ ውድድር 
ብፍላይ ምስታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብራ 

ክትዕቅብ ኢላ ዝመጸት ኬንያዊት ኣትለት 
ኢዲናህ ጀቢቶክ ዝገበረቶ ምርብራብን ኣብ 
መወዳእታ 600 ሜትሮ ዝፈጠረቶ ናህርን 
ካብ ብዙሓት ፈላጣት ዓውዲ ኣትለቲክስ 
ናእዳ ክትረኽበሉ በቒዓ እያ። ኦሎምፒካዊት 
ኣትለት ራሄል ዳኒኤል ኣብዚ ሎሚ ዓመት 
ንመበል 79 ግዜኡ ዝተኻየደ ውድድር እታ 
ንመጀመርያ ግዜ ነዚ ውድድር ዝተዓወተትሉ 
ኤርትራዊት ኣትለት ኮይና ኣላ። ኣብ ውሽጢ 
ሰለስተ መዓልታት ከምዚ ዓይነት ዓቢ ዓወት 
ከተመዝግብ ምኽኣላ ድማ መዛረቢ ማዕከናት 
ዜና ስፖርት ዓለም ኮይና ኣላ። 
ራሄል ድሕሪ’ቲ ውድድር “ቅድሚ ክልተ 

መዓልታት ተመሳሳሊ ውድድር ኣካይደ 
ብምንባረይ ተቖጢበ ውድድረይ ከካይድ’የ 

መሪጸ። ኣዝዩ ከቢድን ፈታንን ውድድር 
ድማ’ዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ኣብቲ ኣብ 
ኣውስትራልያ ዝካየድ ውድድር መዳልያ 
ከምጽእ እየ ዝዳለው ዘለኹ” ክትብል ተዛሪባ።

 እዛ ኣትለት ብዓርቢ’ውን ኣብ ኢጣሊያ 
ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ተሸላሚት 
ወርቂ መዳልያ ከም ዝኾነት ይፍለጥ። 
ኣትለት ራሄል ኣብዚ ናይ ኢጣሊያ ውድድር 
ንተሸላሚት ነሓስ መዳልያ ሻምፕዮን 
ኣትለቲክስ ዓለም ኬንያዊት ኪፕከምቦይን 
ካልእ ኬንያዊት ሻምፕዮን ጉያ መሮር 
ኤውሮጳ ናዲያን በሊጻ እያ ክትዕወት ክኢላ። 

ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ክልተ ዓበይቲ 
ዓወታት ከተመዝግብ ምኽኣላ ኸኣ ናእዳ 
ረኺባ ኣላ። 
 ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊ ኣትለት ራሄል 

ዳኒኤል በዚ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት 
ዘመዝገበቶ ነጥቢ፡ ንኬንያዊት ሚሪያም ቺበት 
በሊጻ ብደረጃ ዓለም ኣብ ውድድር ጉያ 

መሮር ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ኣላ። እዛ ካብ 
ቁልዕነታ ምስ መሰልጠኒ ማእከል ስፖርት 
መረብ ሰቲት ዝዓበየት ኣትለት፡ ናይ 2022 
ዝበለጸት ናይ ጉያ መሮር ኣትለት ኮይና 
ተሸሊማ እያ። በዚ ኸኣ ድሕሪ ሓደ ወርሒ 
ኣብ ኣውስትራሊያ ኣብ ዝካየድ ሻምፕዮን 
ጉያ መሮር ዓለም ንሃገራ መዳልያ ከተዕትራ 
ልዑል እምነት ኣሎ።

ውድድራት ባይታ ቴንስ ይቕጽልውድድራት ባይታ ቴንስ ይቕጽል
ብፈደረሽን ባይታ ቴንስ ዞባ ማእከል 

ተወዲቡ ዘዋሪት ዋንጫ 2022 ንምዕታር 
ዝካየድ ዘሎ ውድድር፡ ብሰንበት 8 ጥሪ 
እውን ኣብ ክለብ ቴንስ ቤት ገርግሽን ደምበ 
ሰምበልን ከም ዝቐጸለ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ 
ፈደረሽን ሓቢሩ። ኣብ ክለብ ቴንስ ቤት 
ገርግሽ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍርቂ ፍጻመ 
ውድድር፡ ናትናኤል ታደሰ ኣብ ልዕሊ 
መጋጥምቱ ሳልም ዓብደል ዋስዕ ኣከታቲሉ 
6ብ1ን 6ብ2ን ብምስዓር ናብ ናይ ፍጻመ 
ጸወታ ሰጊሩ። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 
ትሕቲ 18 ዓመት ውድድር፡ ተጻዋቲት 
ደምበ ሰምበል ናኦሚ ፍስሃየ እያ ምስ መዘናኣ 
ናይ ቤት ገርግሽ ኤልሞዳም ሙሴ ገጢማ። 
ናኦሚ ኣብ ቀዳማይ ጸወታ 6ብ3 ክትስዕር ከላ፡ 
ኣብ ካልኣይ ጸወታ ግን 6ብ4 ተሳዒራ ነይራ። 
ኣብ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ጸወታ 
ናኦሚ ደጊማ 11ብ8 ክትዕወት ብምኽኣላ 
ናብ ፍጻመ ሰጊራ ኣላ።
 ኣብ ደምበ ሰምበል ኣብ ዝተኻየደ 

ተመሳሳሊ ጸወታ፡ ኣብ ናይ ትሕቲ 14 
ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ቤት ገርግሽ ናሆር 
ኣሚንኣብ ንተጻዋታይ ክለብ ደምበ ሰምበል 

ኦቤድ ንኣምን 9ብ4 ብምስዓር ናብ ዝቕጽል 
ናይ ፍጻመ ጸወታ ክሓልፍ ከሎ፡ ኣብ ናይ 
ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትሕቲ 16 ዓመት ከኣ 
ናይ ደምበ ሰምበል ሜላ ሲና ኣብ ልዕሊ 
መጋጥምታ ተጻዋቲት ክለብ ቤት ገርግሽ 
ሶልያና ቴድሮስ ኣከታቲላ 6ብ1ን 6ብ2 
ብምዕዋት ንፍጻመ ከም ዝበጽሐት ተፈሊጡ። 
ኣብ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ውድድር፡ ተጻዋታይ ደምበ ሰምበል ሜሮን 
ደበሳይ እዩ ናብ ፍጻመ ሰጊሩ ዘሎ። ሜሮን 
ንተጻዋታይ ክለብ ደምበ ሰምበል ሳሙኤል 

በረኸት ክልተ ግዜ 6ብ2 ክስዕሮ ብምኽኣሉ’ዩ 
ናብ ፍጻመ ሰጊሩ ዘሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 
ተመሳሳሊ ክሊ ዕድመ ናይ ክለብ ደምበ 
ሰምበል ኤስሮም ክንፈ ንኣሎኒኣብ ንኣምን 
6ብ3ን 6ብ4ን ብምርታዕ ናብ ፍጻመ ከም 
ዝሓለፈ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። እዚ 
ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ካብ ክሊ ዕድመ 19 ክሳብ 
35 ኣብ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ ኣብ 
ዘካይድኦ ዘለዋ ጸወታ፡ ብሰንበት ዮሳን መሓሪ 
ንድያና ተስፋጋብር 6ብ2ን 6ብ3 ስዒራ ናብ 
ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ሰጊራ ኣላ።

ኣብ ንኡስ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ፡ ውድድር ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ፡ ውድድር 

ማውንቴን ባይክ ተኻይዱማውንቴን ባይክ ተኻይዱ
ብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኡስ 

ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ዝተወደበ ውድድር 
ማውንቴን ባይክ ማእከላይ ደረጃ፡ ዝሓለፈ 
ሰሙን ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ 
ኣብ ከባቢ ቤት ገርግሽ ማይ ድምነት 
ብዙሓት ወለዲን ኣፍቀርቲ ስፖርትን 
ኣብ ዝተረኽብሉ ብውዕዉዕ መንፈስ ከም 
እተኻየደ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ 
ማእከል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ።
ፈለማ ውድድሮም ዘካየዱ 86 

ተቐዳደምቲ ደቂ-ተባዕትዮ ኮይኖም፡ 
30 ኪሎ ሜተር ንምሽፋን ኣብ መስርዕ 

ተረኺቦም። ኣብቲ ብሓላፊ ንኡስ ዞባ 
ደቡባዊ ምብራቕ መምህር ኣብርሃለይ 
ኣረፋይነ ተመሪቑ ዝተበገሰ ውድድር፡ 
ተቐዳደምቲ ኣብ ስዓት 29 ኪሎ ሜተር 
እናተጓዕዙ እዮም ውድድሮም ዛዚሞም። 
ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ 
ውድድር ድማ 1ይ ህያብ ኣብርሃም፡  
2ይ ናእሚ ሙሴ ክልቲኦም ካብ ቤት 
ትምህርቲ ባና፡ 3ይ ናታን ኣሰፋው ደምበ 
ሰምበል፡ 4ይ ሚልክያስ ጸሃየ ፊንላንድ 
ሚስዮን፡ 5ይ ሊያን ሱሌማን ብድሆ 6ይ 
ከኣ ክብሮም ዘካርያስ ካብ ባና ብምዃን 

ውድድሮ ፈጺሞም።
ቀጺለን ውድድር ዝተሰርዓለን 

ተቐዳደምቲ  ደቂ-ኣንስትዮ ኮይነን፡ 
10 ኪሎ ሜተር ንምሽፋን ድማ 23 
ተቐዳደምቲ ኣብ መወዳደሪ ቦታ 
ተረኺበን ነይረን። ሰምሃር ኣብርሃም 
ካብ ፍኖተ ጥበብ ዕዉትቲ ናይቲ ዕለት 
ክትከውን ከላ፡ 2ይቲ ናእሚ መንግስ ፍረ 
ሰላም፡ 3ይቲ ሲልቫና ተኽሉ ፊንላንድ 
ሚስዮን፡ 4ይቲ ኣርሴማ ሙሴ ግንቦት 
24፡ 5ይቲ ቤትኤል መብራህቱ ፊንላንድ 
ሚስዮን፡ 6ይቲ ከኣ ሶፊያ ሃይለ ካብ 
ፍኖተ ጥበብ ብምዃን ነጥቢ ኣመዝጊበን።  
ኣብ መወዳእታ ካብ 1ይ ክሳብ 3ይ 

ዝወጹ ተቐዳደምቲ ዝተዳለወሎም ናይ 
ወርቂ፡ ብሩርን ነሓስን መዳልያታት 
ሽልማት ካብ ሓላፊ ናይቲ ንኡስ ዞባ 
መም/ ኣብርሃለይ ኣረፋይነ ተቐቢሎም። 
እዞም ዕዉታት ተቐዳደምቲ፡ ኣብ ዞባ 
ማእከል ኣብ ዝካየድ ውድድር ንንኡስ 
ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ወኪሎም ክሳተፉ 
ምዃኖም እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 
የረድእ።

ሻምፕዮን 2ይ ዲቪዝን ኵዕሶ ሻምፕዮን 2ይ ዲቪዝን ኵዕሶ 
እግሪ ዞባ ማእከል ይቕጽል ኣሎእግሪ ዞባ ማእከል ይቕጽል ኣሎ
ግጥማት ሻምፕዮን 2ይ ዲቪዥን ጋንታታት 

ኵዕሶ እግሪ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ብቕድሚ 
ትማሊ ሰንበት 8 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ 
ቀትሪ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ቀጺሉ ከም 
ዝወዓለ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ 

ዞባ ማእከል ሓቢራ። ኣብዚ ዕለት ኣብ ምድብ 
‘ሀ’ ዘለዋ ጋንታታት እየን ጸወታአን ኣካይደን። 
 ፍርቂ መዓልቲ ዝገጠማ ኣርባዕተ ኣስመራ 

ምስ ኣልታሕሪር እየን ነይረን። ኣብ መንጎ 
እዘን ክልተ ጋንታታት ሓያል ተወዳዳርነት 
ይረአ’ኳ እንተነበረ፡ ናይ ቀዳማይ እብረ ጸወታ 
ግን ሸቶ ዝበሃል ኣይተራእዮን። 
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ግን 

ተጻወትቲ ኣርባዕተ ኣስመራ ብዝገበርዎ ጻዕሪ፡ 
ኣብ መበል 66ን 80ን ደቓይቕ ካብ ሮቤል 
ዘሚካኤል ክልተ ሸቶታት ብምርካቦም ነቲ 
ግጥም 2ብ0 ተዓዊቶምሉ።
ቀጺለን ዝገጠማ ኣኽርያን ደንደንን እየን። 

ኣኽርያ ብዝያዳ ጸወታ ኣርባዕተ ነጥቢ ደንደን 
ከኣ ብጎደሉ ጸወታ ሸውዓተ ነጥቢ ሒዘን 
እየን ናብ’ዚ ግጥም ኣትየን። ኣኽርያ ኣብ 
መበል 33 ደቒቕ ካብ እስራኤል እዝራ ሸቶ 
ክትረክብ ከላ፡ ኣልታሕሪር ከኣ ኣብ መበል 
41 ደቒቕ ካብ ገዳም ኣኽሊሉ ብምምዝጋባ 
ንዕረፍቲ 1ብ1 እየን ወጺአን።
 ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ 

ክልቲአን ጋንታታት ሓያል ተወዳዳርነት 
እየን ኣንጸባሪቐን። ደንደን ድሕሪ 15 

ደቓይቕ ካብ ውቅያኖስ ፍስሃየ ብዝረኸበታ 
ሸቶ ቀዲማ’ያ መሪሕነት ሒዛ። ይኹን’ምበር፡ 
ጸወታ ኣብ ኣጋ ምዝዛሙ፡ ኣኽርያ ካብ ሮቤል 
ኣለም ተመዓራርያ ሸቶ ብምርካባ ክልቲአን 
ጋንታታት ሓሓንቲ ነጥቢ ሒዘን ከወጻ ክኢለን 

ኣለዋ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ሜዳ ዝወረዳ 

ማይተመናይን ጸጸራትን እየን። ማይተመናይ 
ኣርባዕተ ነጥቢ ጸጸራት ከኣ ሰለስተ ነጥቢ ሒዘን 
ድማ’የን ናብዚ ጸወታ ኣትየን። ናይዘን ክልተ 
ጋንታታት ናይ ቀዳማይ እብረ ጸወታ፡ ሸቶ 
ዝበሃል ከይተመዝገቦ እዩ ተዛዚሙ።
 ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ 

ማይተመናይ ኣብ መበል 47 ደቒቕ ካብ 
ናትናኤል ዮሴፍ ብዝረኸበታ ሸቶ መሪሕነት 
ሓዘት። ተጻወትቲ ጸጸራት ዝተመዝገበቶም 
ሸቶ ንምሕዋይ ሓያል ጻዕሪ የካይዱ’ኳ 
እንተነበሩ፣ ክሰልጦም ግን ኣይከኣለን። በንጻሩ 
ማይተመናይ ኣብ መበል 77 ደቒቕ መሪሕነታ 
እተደልድል ሸቶ ካብ ሚናስ ሙሴ ክትረክብ 
ክኢላ እያ። ጸጸራት ድሕሪ ሓሙሽተ ደቒቕ 
ካብ ሚኪኤል ሮዳስ ብዝረኸበታ ሸቶ ጸወታ 
2ብ1 ጸቢቡ’ኳ እንተነበረ፡ ምዱብ ግዜ ኣኺሉ 
ማይተመናይ ድማ 2ብ1 ተዓዊታ።
 ግጥማት ሻምፕዮን ጋንታታት ኵዕሶ እግሪ 

ዞባ ማእከል፡ ዝመጽእ ቀዳመ-ሰንበት እውን 
ብዝተፈላለዩ ጸወታታት ኣብ ስታድየም 
ኣስመራ ከም ዝቕጽል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 
የረድእ።



ሓዳስ   ኤርትራ

Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ዓይገት ቁ.ገዛ 17፡ከባቢ ሲነማ ሓማሴን 123690

ዕለትዕለት

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ         ቁ.ቴሌፎን 127565 

ቤት መሸጣ መድሃኒት መረብ 

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ተስፋኣለም የማነተስፋኣለም የማነ
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ደ/ኮርያ፡ ጸረ-ድሮን ራዳር ንምሽማት ናብ እስራኤል ተማዕዱደቡብ ኮርያ፡ ካብ ሰሜን ኮርያ ክፍነወላ 
ዝኽእል ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ንምምካት፡ 
ካብ እስራኤል ዝተራቐቐ ጸረ-ድሮን ራዳር 
ክትሽምት ድሌት ከምዘለዋ ተገሊጹ።
ዮንሃፕ ዝተባህለ ማዕከን ዜና’ታ ሃገር 

ንላዕለዎት ወተሃደራውያን ሰብ-በዚ 
ብምጥቃስ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝዘርግሖ 
ሓበሬታ፡ እቲ ደቡብ ኮርያ ካብ እስራኤል 
ክትሽምቶ ደልያ ዘላ ራዳር፡ ‘ስካይ 
ስፖተር’ ዝተሰምየ ኰይኑ፡ ክሊ-ኣየራ 
ጥሒሳ ንእትኣቱ ዝዀነት ሰብ-ኣልቦ 
ነፋሪት (ድሮን)፡ ባላንቺናታት ይዅን 
ካልእ በራሪ ነገራት ብቐሊሉ ክኸሽፍ 
ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ሓቢሩ።
እታ ሃገር ነዚ ራዳር’ዚ ንምሽማት ገጻ 

ናብ እስራኤል ትጠዊ ዘላ፡ ዝሓለፈ 26 
ታሕሳስ ሓሙሽተ ድሮናት ሰ/ኮርያ ንክሊ-
ኣየራ ድሕሪ ምጥሓሰን ስዒቡ፡ ክሊ-ኣየራ 
ናይ ምክልኻል ዓቕማ ኣዝዩ ድኹም 
ምህላዉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። 
እተን ድሮናት፡ ኣብ ሰማያት ሓያለ 

ከተማታት ደ/ኮርያ ንኣስታት ሓሙሽተ 
ሰዓት ከምዝበረራ፡ ሓንቲ ካብኣተን 
ብፍላይ ኣብ ጥቓ’ቲ ህንጻ ቤት-ጽሕፈት 
ፕረዚደንት ተደኲንሉ ዝርከብ - ካብ 
በረራ ናጻ ዝዀነ ዞባ ከምዝዘንበየት፡ 
ጸብጻባት የመልክቱ። 
ኣሃዱታት ጸረ-ነፈርቲ’ታ ሃገር ነተን 

ድሮናት ንምውቃዕ ክትኩሱ’ኳ 
እንተወዓሉ፡ ከውድቑወን ኣይከኣሉን። 
እዚ ከይኣክል፡ ሓንቲ ካብ’ተን ድሒረን 
ነተን ድሮናት ንምውቃዕ ዝበረራ ነፈርቲ 
ውግእ’ታ ሃገር፡ ጠንቁ ብዘይተፈልጠ 
ምኽንያት ወዲቓ ተሓምሺሻ።
ብምሉአን እተን ድሮናት ብሰላም ናብ 

ሰ/ኮርያ ድሕሪ ምምላሰን ከኣ፡ ፕረዚደንት 
ደ/ኮርያ ዩን ሱክ-ዪኦል ኣብ ብቕዓት 
ሰራዊቱ ዝነበሮ እምነት ባይታ ከምዝዘበጠ፡ 
ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣዘዝቲ 
ሰራዊቱ ቀጻዒ ስጕምቲ ክወስድ ምዃኑ 
ኣተንቢሁ ከምዘሎ ይግለጽ።

ፕረዚደንት ብራዚል ንናዕበኛታት ኣጠንቂቑ
ፕረዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ፡ 

ኣብ ልዕሊ’ቶም ዝሓለፈ ሰንበት ናብ 
ህንጻ ባይቶን ላዕልዋይ ቤት-ፍርዲን እታ 
ሃገር ማዕጾ ሰይሮም ዝኣተዉ ኣሽሓት 
ናዕበኛታት - ተሪር ዝበሎ ናይ መቕጻዕቲ 
ስጕምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ።
እቲ ፕረዚደንት ነዚ መጠንቀቕታ እዚ 

ዘስምዐ፡ በቶም ናዕበኛታት ኣብ ልዕሊ’ቲ 
ኣብ ከተማ ብራዚልያ ዝርከብ ህንጻ 
ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ንዝበጽሐ ዕንወት 
ብኣካል ኣብ ዝተዓዘበሉ እዋን እዩ። 
ኩሎም ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ወገናት፡ 

ሓደ ብሓደ ተለቒሞም ናብ ቅድሚ ሕጊ 
ብምቕራብ ግቡእ መቕጻዕቲ ክወሃቦም 
ምዃኑ፡ እቲ ፕረዚደንት ኣብ መግለጺኡ 
ወሲኹ ሓቢሩ።
እቶም ብምሉኦም ደገፍቲ ፕረዚደንት-

ነበር ጀየር ቦልሶናሮ ምዃኖም ዝንገረሎም 
ዘሎ ናዕበኛታት፡ ንኽልተኡ ህንጻታት 
ብሓይሊ ድሕሪ ምቁጽጻር፡ ንህንጻ ቤት-
ጽሕፈት ፕረዚደንት እውን ክኸቡዎ 
ክኢሎም ነይሮም። 
እንተዀነ፡ ፖሊስ ብራዚል ምስኣቶም 

ድሕሪ ዘካየዶ - ንሰዓታት ዝቐጸለ ጐንጺ፡ 
ነቲ ህንጻታት ዳግማይ ኣብ ትሕቲ 

ቁጽጽሩ ከምዘእተዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። 
ፖሊስ ብራዚል ብዘይካ’ዚ፡ ብውሕዱ 

ን300 ናዕበኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 
ኣእትዩ ከምዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ኣመሓዳሪ ናይታ ከተማ፡ ነቲ ዕግርግር 

ብኣጋኡ ክገትኦ ብዘይምኽኣሉን ነቲ 
ናዕቢ ቀልጢፉ ብዘይምዅናኑን፡ ንሰለስተ 
ወርሒ ካብ ሓላፍነቱ ክእለ ብላዕለዋይ 
ቤት-ፍርዲ’ታ ሃገር ትእዛዝ ተዋሂቡ 
ኣሎ።
ሚኒስተር ፍትሒ እታ ሃገር ፍላቪዮ 

ዲኖ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ነቶም ብጫ 
ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ዝወደዩ 

ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ናዕበኛታት፡ ናብታ 
ርእሰ-ከተማ ኣብ ምጕዕዓዝ ዝተሳተፋ 
ኣስታት 40 ኣውቶቡሳት ተታሒዘን 
ከምዘለዋ ገሊጹ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ክፍለ-ሃገር ፍሎሪዳ 

- ሕ.መ.ኣመሪካ ከምዘሎ ዝንገረሉ 
ጀየር ቦልሶናሮ ብትዊተር ኣብ ዘሕለፎ 
መልእኽቲ፡ ነቲ ብደገፍቱ ዝተፈጥረ 
ናዕቢ ድሕሪ ምዅናን፡ ኣብቲ ጉዳይ 
ዝዀነ ኢድ ከምዘይብሉ ኣነጺሩ።
ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ዓለም፡ ነቲ 

ፍጻሜ ብትሪ ይኹንኑዎ ከምዘለዉ 
ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ዜና የመልክቱ።

ግብጺ - ኣብ መትረብ ስዌጽ ዝተሸኽለት መርከብ ድሒና
ትማሊ ሰኑይ ኣብ መትረብ ስዌጽ 

ዝተሸኽለት ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ፡ 
ብዝተገብረላ ናይ ምድሓን ጻዕሪ ካብ’ቲ ሓደጋ 
ክትወጽእ ከምዝኸኣለት፡ ሰብ-መዚ ናይቲ 
መትረብ ሓቢሮም።
እታ ‘ኤም.ቪ ግሎሪ’ ዝተሰምየት መርከብ፡ 

ካብቲ ዝተሸኽለትሉ ቦታ ቀልጢፋ ሳላ 
ዝወጽአት፡ ኣብ ትራፊካዊ ምንቅስቓስ 
መትረብ ስዌጽ ዘስዓበቶ ዝዀነ ኣሉታዊ 
ጽልዋ ከምዘየለ፡ እቶም ሰብ-መዚ ወሲኾም 
ገሊጾም።
እንተዀነ፡ ክሳብ ጉዕዞኣ ዳግማይ እትቕጽል፡ 

ቅሩብ ናይ ምድንጓይ ተርእዮ ክህሉ ትጽቢት 
ከምዘሎ፡ በቶም ሰብ-መዚ ናይ’ቲ መትረብ 
ይሕበር ኣሎ።
እታ ዋንነት ግሪኽ ምዃና ዝንገረላ ዘሎ 

225 ሜተር ዝንውሓታ መርከብ፡ ብኸመይ 
ኣብቲ መትረብ ከምእተሸኽለት ዝተዋህበ 
ዝዀነ ሓበሬታ የለን።
እንተዀነ፡ እቲ መትረብ ዝርከቦ ሰሜናዊ 

ክፋል ግብጺ፡ ኣዝዩ ሕማቕ ኵነታት ኣየር 
ክኽሰቶ ከምዝቐነየ፡ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ 
ናይ’ታ ሃገር የመልክቱ።
መርከብ ኤም.ቪ ግሎሪ፡ ኣብ ዩክሬን ዝፈረየ 

ልዕሊ 65 ሽሕ ሜትሪክ ቶን ዕፉን ጽዒና ናብ 
ቻይና እናኣምርሐት እንከላ’ዩ እቲ ሓደጋ 
ኣጋጢሙዋ - ብመሰረት ኣሶሸትድ ፕረስ።
ኣብ መጋቢት 2021 እውን፡ ባንዴራ 

ፓናማ ተንበልብል ዝነበረት ‘ኤቨር ጊቭን’ 
ዝተባህለት ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ፡ ኣብቲ 
መትረብ ናይ ምሽካል ሓደጋ ኣጋጢሙዋ 
ምንባሩ ይዝከር።
እታ 400 ሜትሮ ንውሓት ዘለዋ መርከብ፡ 

ኣስታት 18,300 ኮንተይነራት (ልዕሊ 181 
ሽሕ ቶን) ጽዒና እንከላ እያ እቲ ሓደጋ 
ኣጋጢሙዋ ነይሩ። ብኣኡ ምኽንያት ድማ፡ 
ነቲ መትረብ ን6 መዓልትታት ዓጽያቶ 

ቀንያ።
ሰብ-መዚ ግብጺ ኣብ እዋኑ ከምዝሓበሩዎ፡ 

ብሰንኪ ምሽካል ናይታ መርከብ፡ በቲ መትረብ 
ካብን - ናብን ዝሓልፋ ኣማኢት ናይ ንግዲ 
መራኽብ ስለዝተዓግታ፡ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ 
መዓልታዊ ናይ ኣስታት 9 ቢልዮን ዶላር 
ክሳራ ክወርድ ተቐሲቡ እዩ።
ኣብ 1869 ዝተዃዕተ (ዝተኸፍተ) መትረብ 

ስዌጽ፡ ቀንዲ መተሓላለፊ መስመር ናይቲ 
ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝለኣኽ ነዳዲ ዘይቲን 
ባህርያዊ ጋዝን ከምዝዀነ ይንገረሉ። 
በዚ ምኽንያት፡ እቲ መትረብ ሓደ ካብ 

ዝዓበዩ ምንጪታት እቶት ግብጺ ምዃኑ፡ 
ጸብጻባት የረድኡ።

“ንጠለባት ቱርኪ ብምሉኡ ከነማልእ 
ኣይንኽእልን” ቀ/ሚ/ሽወደን

ሽወደን፡ ኣባል ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን 
ኣትላንቲክ (ኔቶ) ንምዃን - ብቱርኪ እትሕተቶ 
ዘላ ጠለባት ብምሉኡ ከተማልኦ ከምዘይትኽእል 
ኣፍሊጣ።
ቀዳማይ ሚኒስተር’ታ ሃገር ኦልፍ ክሪስተርሰን 

ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ “ቱርኪ ነቲ 
ሽወደን ክትገብሮ ወይ ክትህቦ ዘይትደሊ ነገራት 
እያ ትሓትት ዘላ” ክብል ገሊጹ።
ይዅን’ምበር፡ ሽወደን ንሓያለ ካብቲ ብቱርኪ 

ክቐርብ ዝጸንሐ ቅድመ-ኲነታዊ ጠለባት 
ከተማልእ ክኢላ ከምዘላ ዝገለጸ እቲ ቀዳማይ 
ሚኒስተር፡ በዚ ምኽንያት ኣባል ኔቶ ናይ ምዃን 
ሕቶኣ ብቱርኪ ተቐባልነት ክረክብ ምሉእ ተስፋ 
ከምዘለዋ ኣረዲኡ።
ካብ 1952 ኣትሒዛ ኣባል ኔቶ ዝዀነት ቱርኪ፡ 

ሽወደንን ፊንላንድን ምስ’ቲ ወተሃደራዊ ኪዳን 
ክጽንበራ ንዘቕረባኦ ሕቶ ብትሪ ክትቃወሞ 
ምጽናሓ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ክልቲአን ሃገራት ነቲ 
ዕንቅፋት ንምእላይ ኣብ 
ዝሓለፈ ዓመት ምስ 
ኣንካራ ስሉሳዊ ስምምዕ 
ከቲመን ከምዝነበራ 
ይዝከር።
ከምዝፍለጥ፡ እዘን 

ክልተ ሃገራት ኖርዲክ፡ 
ዝሓለፈ ዓመት ሩስያ 
ኣብ ልዕሊ ዩክሬን 

ወተሃደራዊ ስርሒት ከተካይድ ድሕሪ 
ምጅማራ እየን ናብ’ቲ ወተሃደራዊ ኪዳን ናይ 
ምጽንባር ሕቶ ኣቕሪበን።
እንተዀነ፡ እታ ኣብቲ ኪዳን ንኣመሪካ ስዒባ 

ካልኣይ ዝዓበየ ሰራዊት ዘለዋ ቱርኪ፡ ክልቲአን 
ሃገራት ንኩርዳውያን ዕጡቓት ከምዘዕቑባ 
ብምኽሳስ፡ ነቶም ኣብ ዕቚባአን ዘለዉ 
ኣባላት ፒ.ከይ.ከይ ከረክባኣን፡ ኣብቲ ኣንጻሮም 
እተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ቃልሲ ክጽንበራን 
እንተዘይክኢለን፡ ነቲ ምስ ኔቶ ናይ ምጽንባር 
ሕቶአን ክትነጽጎ ምዃና ከተጠንቅቕ ጸኒሓ።
ኣብዚ እዋን፡ ነቲ ሕቶ ዘይደገፋኦ ዘለዋ 

ኣባላት ኔቶ፡ ቱርኪን ሃንጋሪን ጥራይ ከምዝዀና 
ይግለጽ።  
እንተዀነ፡ ባይቶ ሃንጋሪ ኣብ ቀረባ ግዜ 

ብምእካብ፡ ንሕቶ ፊንላንድን ሽወደንን ክቕበሎ 
ምዃኑ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር’ታ ሃገር ቪክቶር 
ኦርባን ኣፍሊጡ ኣሎ።

ግሪኽ፡ ምስ ቱርኪ ዘራኽባ ዶብ ክትሓጽሮ እያ
ግሪኽ፡ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት 

ንምዕጋት ብዝብል - ነቲ ምስ ቱርኪ ዘራኽባ 
ዶብ ምሉእ ብምሉእ ብጽኑዕ ሬተ ክትሓጽሮ 
ወጢና ከምዘላ ተገሊጹ።
ሚኒስተር ሓለዋ ዜግነት እታ ሃገር ተኪስ 

ቲዮዶሪካኮስ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ 
ኣብ መንጎ ግሪኽን ቱርኪን ንኣስታት 200 ኪሎ-
ሜተር ዝዝርጋሕ ዶብ ከምዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ፡ 
ግሪኽ ኣብቲ ዶብ ን140 ኪሎ-ሜተር ዝዝርጋሕ 
ሓጹር ክትሃንጽ ምዃና ኣፍሊጡ። 
ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ፕሮጀክት 35 ኪሎ-ሜተር 

ዝሽፍን ምዃኑን፡ ብቕጽበት ክጅምር ምዃኑን 
ድማ እቲ ብዓል-ስልጣን ኣብ መግለጺኡ ወሲኹ 
ሓቢሩ። 
ግሪኽ፡ ነቶም ብመንገዲ ቱርኪ ኣቢሎም 

ዝኣትዉዋ ዘሕጋውያን ስደተኛታት ንምኽልካል 
ክትብል፡ ኣብቲ ዶብ ኣቐዲማ ዝሃነጸቶ 40 ኪሎ-
ሜተር ዝዝርጋሕ ናይ ትርኳላታን ኮንክሪትን 
ሓጹር ከምዘለዋ ይንገር።
ዝዓበየ ክፋል ዶብ ናይ’ዘን ጐረባብቲ ሃገራት፡ 

ብፈለግ ኤቭሮስ ዝቘመ እኳ እንተዀነ፡ እዚ ፈለግ 
እዚ ግን ንዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ 
ምዕንቃፍ ዝዀነ ተራ ክጻወት ከምዘይጸንሐ እዩ 
ሚኒስተር ሓለዋ ዜግነት ግሪኽ ዝገልጽ።
ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝዀነት ግሪኽ፡ ነታ 

መብዛሕትኦም ሶርያውያን ዝዀኑ ኣስታት 
4 ሚልዮን ስደተኛታት ኣዕቚባ ዘላ ግሪኽ፡ 
“ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ምዕጋት 
ብግቡእ ኣይትተሓባበርን ዘላ” ብምባል’ያ ትኸስሳ 
ንቱርኪ። 

ቱርኪ ብወገና፡ ግሪኽ ንሰብኣዊ 
ክብሪታትን ኣህጉራዊ ሕጊን 
ብምጥሓስ፡ ነቶም ካብ ኲናት 
ሃዲሞም ዝኣትዉዋ ስደተኛታት 
ኣገዲዳ ትመልሶም ከምዘላ 
ትወቅስ።
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