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“ኣብ 2022 ዝተተግበረ መደባት፡ ንዝያዳ ስራሕ ምቹእ ባይታ ዝፈጥር እዩ” ሚኒስተር ወልደሚካኤል
ኣብ 2022 ኣብ ዞባታት ዝተተግበረ መደባት 

ልምዓት፡ ንዝያዳ ስራሕ ምቹእ ባይታ ዝፈጥር 
ምዃኑ - ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣቶ 
ወልደሚካኤል ኣብርሃ፡ ብ13ን 14ን ጥሪ ኣብ 
ዝተቓንዐ ዓመታዊ ኣኼባ ገሊጹ።
ኣመሓደርቲ ዞባታት ኣብ ዘቕረብዎ 

ጸብጻባት፡ ኣብ 2022 ብዝነበረ ሰናይ ክራማትን 
ዝተሰላሰለ ስራሓት ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡ 
ምስ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ 
- ሕርሻዊ እቶት ዝሓሸ ምንባሩ፣ ኣቕርቦት 
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት - ብፍላይ ኣብ 
ርሑቕ ከባቢታት ንምምሕያሽ ዝምስገን 
ስራሕ ከምእተዓመ፣ ከምኡ’ውን ኣብ 
ሞንጎ ዓድታት ዘጋጥሙ ክርክራት ብዕርቂ 
ንምድቃስ ዝነኣድ ተበግሶታት ከምእተወስደ 
ገሊጾም።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ህንጻዊ ልምዓት - ብፍላይ 

ኣብ ምስራሕን ምጽጋንን ትካላት ትምህርትን 
ጥዕናን ጽርግያታትን፡ ብምውህሃድ መንግስትን 

ማእከል - 70 ስነ-ጥበባውያን ኣብ ሞያኦም ዝሕግዞም ትምህርቲ ቀሲሞምኣብ ዞባ ማእከል፡ ብምትሕብባር ባህላዊ 
ጉዳያት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሃኮሰኤን 
ኣብ ዝተወደበ ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ ስልጠና 
ዝተሳተፉ 70 ስነ-ጥበባውያን፡ ብ13 ጥሪ 
ተመሪቖም።
እቲ ብምኩራት ስነ-ጥባባውያን ዝተዋህበ 

ስልጠና፡ ኣምር ድርሰት፡ ኣተኣላልያ ፊልም፡ 
ምጽሓፍ ሓጺርን ነዊሕን ልብ-ወለድ 
ዛንታታት፡ ሜላ ኣጸሓሕፋ ኣብ ሓቀኛ 
ታሪኽ ዝተመርኰሰ ዛንታታት፡ ከምኡ’ውን 
ኣወሳስኣን ገጸ-ባህርያትን ዘጠቓለለ ኮይኑ፡ 
ብግብሪ ዝተሰነየ ምንባሩ ተፈሊጡ።
ምክትል ዋና ጸሓፊ ሃኮሰኤ ኣቶ 

ክብረኣብ ኪዳነ፡ ተራ ስነ-ጥበባውያን ኣብ 
ምዂላዕ፡ ምዕቃብን ምውርራስን ሃብታም 
ታሪኽን ባህልን ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ 
ድሕሪ ምጥቃስ፡ እቲ ትምህርቲ ኣብ’ዚ 
መዳይ’ዚ ኣገዳሲ ኣስተዋጽኦ ክገብር ዘለዎ 
እምነት ገሊጹ።
ካብ ኣሰልጠንቲ - ደራስን ተመራማሪ 

ታሪኽን ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ድማ፡ 
ስነ-ጥበባዊ ኣብ ውሽጢ ሕብረተ-ሰብ 
ዝነብር ተመሃራይ ብምዃኑ፡ እቶም 

ኣብ ዞባ ማእከል፡ እቶት ሕርሻ ብ12 ሚእታዊት ዕብየት ኣርእዩ

ህዝብን ሓያሎ ስራሓት ከምእተዓመ፣ ኣብ 
ድሕነታዊ መዳይ’ውን ተራ ህዝቢ ኣድማዒ 
ምንባሩ ዘነጸሩ እቶም ኣመሓደርቲ፡ ኣሰካፊ 
እናዀነ ዝመጽእ ዘሎ ብርሰት ኣግራብን ባርዕ 
ሓዊን ንምግታእ ዝካየድ ጻዕርታትን ዝውሰድ 
ስጉምቲታትን ብዝለዓለ ክቕጽል ምዃኑ 
ሓቢሮም።
ኣብ’ቲ ጸብጻባት ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ፡ ኣብ 

2023 ቀዳምነት ተዋሂብዎም ዝስርሓሎም 
ልምዓታውን ናይ መኸተን መደባት 
ተነጺሮም።
ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ወልደሚካኤል፡ 

ተወጢኖም ዘለዉ መደባት ልምዓት ብዝሓየለ 
ውዳበ ክስራሓሎም፣ ኩሉ ዓይነታት ግብሪ 
መንግስቲ ብስሩዕ ክእከብ ተራ ኣመሓደርቲ 
ክዓዝዝ፣ ኣብ ሞንጎ ዓድታት ዝፍጠር 
ምስሕሓባት - ህዝቢ ከም’ቲ ጀሚርዎ ዘሎ 
ብዕርቂ ናይ ምፍታሕ ተበግሶታቱ ንኽቕጽል 
ጐስጓሳት ክካየድ ኣዘኻኺሩ።

ሰልጠንቲ ስነ-ጥበባውያን - ነቲ በብግዜኡ 
ዝወሃቦም ትምህርቲ ብግብራዊ ስራሕ 

ከማዕብልዎን፡ ኪኖ ንዕብየት ሞያኦም 
ናብ ወለዶታት ዝሰጋገር ስነ-ጥበባዊ ዕዮ 

ክሰርሑሉን ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ 

ስነ-ጥበባዊ ዕዮታት ዘንጸባርቕ ምርኢት 
ኣቕሪቦም።

ኣብ ዞባ ማእከል፡ እቶት ሕርሻ ብ12 ሚእታዊት 
ዕብየት ከምዘርኣየ፡ ካብ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን 

ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ክፍሊ ወኪል ጨንፈር ልምዓት ብቚሊ 

ኣቶ ኣብርሃም ኣርኣያ፡ ኣብ 2022 ክሕረስ ካብ 
ዝተመደበ 30,460 ሄክታር - እቲ ልዕሊ 93 
ሚእታዊት ከምእተሓርሰን ከምእተዘርአን 
ብምምልካት፡ ብጠቕላላ - ልዕሊ 370,600 
ኩንታል እቶት ክርከብ ዝነበረ ትጽቢት፡ ሳላ 
ሓያል ጻዕሪ ሓረስቶትን ኣብ ወርሓት ሓምለን 
ነሓሰን ዝነበረ ህጡር ክራማትን - ልዕሊ 415,780 
ኩንታል ከምእተሓፍሰ ገሊጹ።
እዚ ድማ፡ እቲ 371,152 ኩንታል ኣእካል፡ 

39,980 ኩንታል ጥረታት፡ 4,653 ኩንታል 
ድማ፡ ናይ ቅብኢ ኣዝርእቲ ከምዝዀነ እውን 
ኣረዲኡ።

ምስ ሃገራዊ ትካል ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ 
ብምትሕብባር፡ ምስ ክሊማን ሓመድን ሃገርና 
ዝሰማምዑን ጽቡቕ እቶት ዝህቡን ምሩጻት 
ኣዝርእቲ ክተኣታተዉ ከምዝጸንሑ ዝጠቐሰ 
ኣቶ ኣብርሃም፡ ኣብ 2022 ኣብ 246 ሄክታር 
ናይ ምብዛሕ ንጥፈታት ከም እተሰላሰለን፡ 
ሓረስቶት ተጠቀምቲ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ክኾኑ 
ከምዝበቕዑን ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ እኹል ቀረብ ምሩጽ ዘርኢ 

ድንሽ ስለዘሎ፡ ሓረስቶት ምስ ወቕቲ ዝተሳነየ 
ዘርኢ ብርትዓዊ ዋጋ ዓዲጎም እቶታውነቶም 
ከዕብዩ ብምልባው፡ ምንጩን ብቕዓቱን 
ዘይፍለጥ ዘርኢን ጸረ-ባልዓትን ሕማማትን 
መድሃኒትን ካብ ምጥቃም ክርሕቁ መኺሩ።

ኣብ ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ፡ ልምዓት ምቁር ድንሽ ተኣታትዩ
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ልምዓት ምቁር 

ድንሽ ንምትእትታው ዝወጽአ መደብ ጽቡቕ 
ገስጋስ የርኢ ከምዘሎ፡ ግዝያዊ ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻን 
መሬትን ኢንጅነር ዑመር ማሕሙድ ሓቢሩ።
ኢንጅነር ዑመር፡ ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ ንዘለዎ ክሊማ 

ኣብ ግምት ብምእታው “ሕርሻ ክካየደሉ 
ኣይክእልን እዩ” ዝብል ኣተሓሳስባ፡ ብግብራዊ ስራሕ 
እናተሳዕረ ከምዝመጽአ ብምጥቃስ፡ ኣብ ልምዓት 
ኣሕምልትን ፍረታትን ዝርአ ዘሎ ውጽኢት ናይ’ዚ 
መርኣያ ከምዝዀነ ገሊጹ።
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓሰብ፡ ደቡብ ደንካልያን 

ማእከል ደንካልያን ደሓን ንጥፈታት ይካየድ 
ከምዘሎን፡ ክኢላታት ሕርሻ - ሞያዊ ምኽሪ ኣብ 

ምሃብ ብንጥፈት ይዋስኡ ምህላዎምን ኣረዲኡ።
ምትእትታው ልምዓት ምቁር ድንሽ፡ ኣካል 

ናይ’ቲ መኣዛዊ መግቢ ንምውሓስ ዝካየድ ጻዕሪ 
ምዃኑ ዝሓበረ ኢንጅነር ዑመር፡ ሃብታም መኣዛዊ 
ትሕዝቶ ዘለዎን ምሉእ ዓመት ዝፈሪን፣ ከምኡ’ውን 
ንሰብን ጥሪትን ብማዕረ ዘገልግል ብምዃኑ፡ ተበጋጊሱ 
ዘሎ ንጥፈት ክሰፍሕ፡ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት 
ብዕቱብ ክሰርሑሉ ኣዘኻኺሩ።
ዘቤታዊ ጐሓፍ፡ ብግቡእ ተኣኪቡን ተመስሪሑን 

ናብ ባህሪያዊ ድዂዒ ንምቕያሩ ዘኽእል ተበግሶታት 
ተጀማሚሩ ስለዘሎ፡ ቀልቀል እንስሳታትን ካብ 
ኣብያተ-መግቢ ዝወጽእ ጐሓፍን፡ ግቡእ ምሕደራ 
ክግበረሉ በዚ ኣጋጣሚ ኣዘኻኺሩ።

ረስኒ - ሕማም ናይ ምክልኻል ረስኒ - ሕማም ናይ ምክልኻል 
ግብረ-መልሲግብረ-መልሲ

“ኣስተምህሮ” ስነ-ጥበብ“ኣስተምህሮ” ስነ-ጥበብ

ካብ ዘይተማህረት ኣደ ዝተፈጥረ ካብ ዘይተማህረት ኣደ ዝተፈጥረ 
ኮኾብ ስነ-ፍልጠተኛኮኾብ ስነ-ፍልጠተኛ

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

ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር 
2023 ተኻዪዱ2023 ተኻዪዱ
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ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ
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ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
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ምልክታ 
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 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

ረስኒ - ሕማም ናይ ምክልኻል ግብረ-መልሲረስኒ - ሙቐት ኣካላትና ካብ ንቡር ንላዕሊ 
ምህላዉ እነመልክተሉ ሕክምናዊ ኣገላልጻ 
እዩ። ረስኒ፡ ንህጻናት ይኹን ንዓበይቲ ንኹሉ 
እዩ ዝጸሉ። ‘ሃይፐርተርሚያ’ (hyperther-
mia) ከምኡ’ውን ‘ፕረክሲያ’ (pyrexia) 
ተባሂሉ’ውን ይግለጽ እዩ። 
ናይ ሓጺር-እዋን ምውሳኽ ሙቐት ሰብነት፡ 
ኣካላትና ንዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማም ንምቅላስ 
ይሕግዘና። ብርቱዕ ረስኒ ግና፡ ምልክት ናይ 
ከቢድ ጥዕናዊ ጸገም ብምዃኑ፡ ብቕልጡፍ 
ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ዘይምዝንጋዕ። 

ሙቐት ኣካላትና ብኸመይ ነለልዮሙቐት ኣካላትና ብኸመይ ነለልዮ?
ሙቐት ኣካላትካ ብዝግባኣ ምልላይ፡ ኣብ ግዜኡ 
ግቡእ ፍወሳ ክትረክብ የኽእለካ። ነቲ ኩነታት 
ብዝግባእ ንምክትታሉ ድማ ኣይትሽገርን። እቲ 
ንቡር ሙቐት ሰብነት ከባቢ 37 ዲግሪ ሰንቲ 
ግሬድ (98.6 ዲግሪ ፋራናይት) እዩ ዝልካዕ። 
ናይ ዝኾነ ሰብ ‘ንቡር ዓቐን’ ሙቀት ሰብነት 
ሓደ ክኸውን ግን ኣይክእልን እዩ። ናትካ ካብቲ 
ካልእ ሰብ ዝተፈልየ ዓቐን ሙቐት ክህልወካ 
ይኽእል እዩ። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ጀርመናዊ 
ክኢላ ሕክምና፡ “ንቡር ዓቐን ሙቐት ኣካላት 
ወዲ ሰብ፡ 37 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ (98.6 
ዲግሪ ፋራናይት)” ክብል ውሱን መለክዒ 
ኣውጺኡ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ዝካየዱ ዘለዉ 
መጽናዕትታት ግና፡ “መሰረታዊ መስመር 
ሙቐት ሰብነት ናይ ዝበዝሑ ሰባት ናብ 36.8 
ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ (98.2 ዲግሪ ፋራናይት) 
ዝቐረበ ክኸውን ኣለዎ” ዝብሉ እዮም።  
ናይ ሓደ ኣብነታዊ በጽሒ ሙቐት ሰብነት፡ 
ካብ 36.1 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ (97 ዲግሪ 
ፋራናይት) ክሳብ 37.2 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ (99 
ዲግሪ ፋራናይት) ክኸውን ከም ዘለዎ ሓያሎ 
ሓካይም ይሰማምዑ። ዕሸላትን ህጻናትን ቅሩብ 
ዝዛየደ ሙቐት ሰብነት፡ ማለት ካብ 36.6 ክሳብ 
38 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ እንተሃለዎም ንቡር 
ምዃኑ ይረዳድኡ።
ሙቐት ሰብነትና ኩሉ መዓልቲ ሓደ 
ኣሃዝ ክሕዝ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ዕምርኻ 
መመላእታ ዝተፈላለየ ዓቐን ሙቐት ሰብነት 
ከተምዝግብ ትኽእል ኢኻ። ገለ ካብቲ 
ንሙቐት ሰብነካ መዓልታዊ ዝተፈላለየ 
ክገብርዎ ዝኽእሉ ረቛሒታት፦
=> ክሳብ ክንደይ ንጡፍ ሰራሕተኛ ኢኻ?
=> ኣበየናይ ሰዓት ናይ መዓልቲ ተዓቂንካ?
=> ዕድመኻ?

=> ጾታኻ?
=> እንታይ በሊዕካ ወይ ሰቲኻ?
=> (ጓል-ኣስተይቲ እንተዀይንኪ) ኣብ ግዜ 
ጽግያት ዲኺ ተለኪዕኪ?
ሙቐት ኣካላት ሰብነትና፡ ብቦታ ናይ’ቲ 
እንልክዓሉ ዘለና ክፍሊ ሰብነትና እውን ይፈላለ 
እዩ። ካብ ቱሽቱሽና እንወስዶ ዓቐን ሙቐት 
ሰብነት፡ ካብ’ቲ ካብ ኣፍና እንረኽቦ፡ ብውሑድ 
ዓቐን ዝተሓተ እዩ።  
ሙቐት ሰብነት፡ ካብቲ ንቡር ምስ ዝልዕል 
‘ረስኒ’ (fever) ኣለካ ማለት እዩ። እንተ ኣጸቢቑ 
ትሒቱ ከኣ፡ ‘ሃይፖተርሚያ’ (hypothermia) 
ይበሃል። እዚ ብብዝሒ ኣብ ኣረጋውያን ዝርአ 
ጸገም እዩ።

ረስኒ (Fever)ረስኒ (Fever)
ካብ 38 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ (100.4 ዲግሪ 
ፋራናይት) ንላዕሊ፡ ኩሉ ሳዕ ረስኒ እዩ ዝጽዋዕ። 
ረስኒ ዝህልወና እዋን ሕማቕ ክስመዓና 
ይኽእል እዩ። ብሓፈሻኡ ክርአ እንከሎ ግና፡ 
ኣካላትና ብታህዋስያን ተጠቒዑ ምህላዉ 
ዘርኢ ምልክት እዩ። ንዓኦም ንምጥፋእ 
ዝፈጥሮ ግብረ-መልሲ ድማ እዩ - ረስኒ።  
‘ሃይፖተርሚ’ (hypothermia)
ሰብነትና ልዑል ሙቐት ብምጥፋእ ክዝሕል 
ምስ ዝርአ፡ ክሳብ ሞት ከብጽሕ ዝኽእል ጸገም 
እዩ። ‘ሃይፖተርሚያ’ (hypothermia) ሙቐት 
ሰብነትና ትሕቲ 35 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ (95 
ዲግሪ ፋራናይት) ምስ ዝበጽሕ እዩ። 
‘ሃይፖተርሚያ’ (hypothermia) ኣብ ግዳም 
ንኽቱር ዛሕሊ ብምቅላዕ ጥራይ ክመጽእ 
ዝኽል ጸገም ገይርና ንወስዶ ንኸውን። ግዳ፡ 
ኣብ ውሽጢ ገዛ እንከለና እውን ከጋጥም 

ይኽእል እዩ። ዝያዳ ድማ፡ኣብ ሓደሽቲ 
ዝተወልዱ ህጻናትን ሽማግለታትን ይርአ።
ብተፈጥሮ፡ ዕሸላት ሙቐት ሰብነቶም ብቐሊሉ 
ኣይመዓራረን እዩ። ቀልጢፎም ሙቐት 
ከጥፍኡ ስለ ዝኽእሉ፡ ሙቐት ክረኽቡ 
ክትከናኸኖም የድሊ። ኣብ ዕሸላት ትሕቲ 
36.1 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ (97 ዲግሪ ፋራናይት) 
ሓደገኛ ይቚጸር። 
ንትሕቲ ንቡር ሙቐት ሰብነት ከቃልዑ 
ዝኽእሉ ነገራት፦
= ናይ ኣልኮል ወይ ሓሺሽ ግዙእ ምዃን፡
= ምዕጻው ሸውሃት (ንነዊሕ መዓልታት)፡ 
= ወቕዒ፡
= ረኽሲ/ምሽመሻ ኣካላት፡
= ሕማም ፓርኪንሰን - ንጭዋዳ ዘልምስ 
ንመሓውር ዘንፈርፍር ሕማም፡
= መጉዳእቲ መትኒ፡
= መደንዘዚ ወዘተ።

ረስኒ ኣካላትና ብኸመይ ይልካዕ?ረስኒ ኣካላትና ብኸመይ ይልካዕ?
ነብስኻ ወይ ህጻናት ረስኒ ኣለዎም የብሎምን 
ንምልካዕ - ብኣፍ፡ ብመቐመጫ ወይ ብኽፍሊ 
ቱሽቱሽ ዝቕርቀር ቴርሞ-ሜተር ክትጥቀም 
ይከኣል። ብኣፍ ዝኣቱ ቴርሞ-ሜተር ትሕቲ 
መልሓስ ንሰለስተ ሳዕ ብምስኳዕ፡ ነቲ ሙቐት 
ኣካላት ክንልክዖ ይከኣል። ብኣፍ ዝኣቱ ቴርሞ-
ሜተር ንቱሽቱሽ ክንጥቀመሉ’ውን ይከኣል 
እዩ። ነቲ ቴርሞ-ሜተር ኣብ ትሽቱሽ ክሳብ 
ሓሙሽተ ደቓይቕ ቀርቂርና ብምሓዝ ነቲ 
ሙቐት ንልክዖ።  
ብመቐመጫ ዝኣቱ ቴርሞ-ሜተር ብዙሕ ግዜ 
ንህጻናት እዩ ዘገልግል። 

ናብ ረስኒ ሰብነት ዘብጽሑ ጠንቅታት እንታይ ናብ ረስኒ ሰብነት ዘብጽሑ ጠንቅታት እንታይ 
እዮም?እዮም?
ረስኒ ዝኽሰት፡ ‘ሃይፖታላሙስ’ (hypothala-
mus) ዝተባህለ ክፍሊ ሓንጎል፡ ነቲ ንቡር 
ሙቐት ኣካላት ሰብነትና ንላዕሊ ምስ ዝሰግሮ 
እዩ። እዚ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ቁሪ-ቑሪ 
ከብለካ ይጅምር። ክዳን ክትድርብ ትደሊ። 
ኣካላትካ ካልእ ተወሳኺ ሙቐት ንኽፈጥር 
ከንቀጥቅጠካ ይጅምር። እዚ ዳሕረዋይ 
ምልክት፡ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ረስኒ ኣዝዩ 
ምስ ዝልዕል እዩ ዝርአ። 
ንረስኒ ጠንቅታት ዝኾኑ ብዙሓት እዮም። ገለ 
ካብኦም፦
=> ረኽሲ - ንኣብነት ኢንፍልወንዛን ኒሞንያን፡
=> ካብ ነፍሰ-ተጻዋርነት ሕማማት - ብብዝሒ 
ኣብ ህጻናት ዝርአ ከም ‘ዲፍተርያ’ (ንጎሮሮን 
ንልብን ንስርዓተ-መትንታትን ዝትንኪ 

ተመሓላላፊ ሕማም) ከምኡ’ውን ‘ቲታኑስ’ 
(ንጭዋዳን ምንጋጋን ዝውጥር ዓይነት ሕማም)፡
=> ስኒ ምውጻእ (ኣብ ህጻናት)
=> ገለ ዘቃጽሉ ሕማማት፡
=> ምርጋእ ደም፡
=> ልዕሊ ዓቐን ንጸሓይ ብርሃን ምቅላዕ፡
=> ዝተበከለ መግቢ ምውሳድ፡
=> ገለ መድሃኒታት - ንኣብነት መድሃኒታት 
ጸረ-ረኽሲ ወዘተ።
ረስኒ ዘለዎ ሰብ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ምውሳኽ 
ሙቐት ሰብነት ዝተፈላለዩ ምልክታት የርኢ 
እዩ። እቲ ዘርእዮ ምልክታት ድማ፡ ብመሰረት 
ጠንቂ ናይቲ ረስኒ ይፈላለ። ገለ ካብ’ቲ ረስኒ 
ዘለዎ ሰብ ዘርእዮ ምልክታት ንምጥቃስ፦ 
* ረሃጽ፡
* ምንቅጥቃጥ፡
* ሕማም ርእሲ፡
* ቃንዛ ጭዋዳታት፡
* ምዕጻው ሸውሃት፡
* ድርቀት፡
* ድኻምን ቅርጥማትን ወዘተ።

ዘቤታዊ ፍወሳ ረስኒዘቤታዊ ፍወሳ ረስኒ
ረስኒ ንምፍዋስ ዝግበር ኣገባብ፡ ከከም ክብደቱ 
ይፈላለ እዩ። ተወሳኺ ምልክታት ዘየርኢ 
ታሕተዋይ ደረጃ ረስኒ ሕክምናዊ ፍወሳ 
ዘድልዮ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንኸምዚ 
ዓይነት ረስኒ ንምቅላስ፡ ብብዝሒ ፈሳሲ 
ምውሳድ ከምኡ’ውን እኹል ዕረፍቲን 
ድቃስን ምርካብ የድሊ። 
እቲ ረስኒ፡ ከም ሓፈሻዊ ዘይምብራህን 
ድርቀትን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ምልክታት 
ምስ ዝሕወሶ፡ ነቲ ልዑል ሙቐት ሰብነት በዞም 
ዝስዕቡ ኣገባባት ከተውርዶ ይከኣል።
  ሙቐት ናይ’ቲ እቲ ግዳይ ዘለዎ ክፍሊ 
ምቁጽጻር። እቲ ግዳይ ዝሰማምዖ ንምግባር 
ከም ዝዝሕልን እኹል ኣየር ከም ዝኣትዎን 
ምግባር።
  ልብጥ ብዝበለ ማይ፡ እቲ ረስኒ ዘለዎ ግዳይ 
ብተደጋጋሚ ሰብነቱ ምሕጻብ ወይ ኣብ ማይ 
ብዝተኣልከ ጨርቂ ሰብነቱ ምዝሓል።
  ከም ‘ኣድቪል’፡ ‘ፕሩፈን’ ዝኣመሰሉ 
መድሃኒታት ምውሳድ። 
  ብብዝሒ ፈሳሲ ምውሳድ።

መዓስ ናብ ሓኪም ትኸይድ?መዓስ ናብ ሓኪም ትኸይድ?
ረስኒ፡ ምልክታት ሕክምናዊ ፍወሳ ናይ 
ዘድልዮም ዝተፈለልዩ ሕማማት ክኸውን 
ይኽእል እዩ። 
=> ተቐላጢፍና ናብ ሕክምና ክንወስዶ 
ዝግባእ ዕሸል፦
* ካብ ሰለስተ ወርሒ ዝዓብዩ፡ ሙቐት 
ሰብነቶም ድማ ካብ 38 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ 
(100.4 ዲግሪ ፋራናይት) ዝሓለፈ። 
* ኣብ መንጎ 3 ወርሕን 6 ወርሕን ዝርከቡ 
ዕሸላት፡ ሙቐት ሰብነቶም ልዕሊ 38.9 ዲግሪ 
ሰንቲ ግሬድ (102 ዲግሪ ፋራናይት) ዝኾነ 
ምስኡ ድማ ቀጨውጨው ዘብል ምልክት 
ዘርአየ።
* ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 24 ኣዋርሕ 
ዝዕድሚኡ ዕሸል፡ ሙቐት ሰብነቱ ካብ 38.9 
ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ (102 ዲግሪ ፋራናይት) 

ዝዛየደ፡ እቲ ረስኒ ድማ ንልዕሊ ሓደ መዓልቲ 
ምስ ዝቕጽል። 
=> ተቐላጢፍና ናብ ሕክምና ክንወስዶ 
ዝግባእ ህጻን፦
* ሙቀት ኣካላቱ ካብ 39 ዲግሪ ሰንቲ 
ግሬድ (102.2 ዲግሪ ፋራናይት) ንላዕሊ 
ዝኾነ።
* ንልዕሊ ሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ረስኒ 
ምስ ዝህልዎ።
* ምሳኻ ዝነበሮ ናይ ዓይኒ ምርእኣይ 
እናደኸመ ምስ ዝኸይድ። 
* ቀጨውጨው ምስ ዝብልን ዕረፍቲ ምስ 
ዝስእንን።
* ኣቐዲሙ ብውጸኣትን ካልኦት ዝኣመሰሉን 
ሕማማት ተዳኺሙ ምስ ዝጸንሕ። 
* ከቢድ ጸኒሕ ሕማም ምስ ዝህልዎ።
=> ተቐላጢፍና ናብ ሕክምና ክንወስዶ 
ዝግባእ በጽሒ፦
* ሙቐት ሰብነቱ፡ ካብ 39.4 ዲግሪ ሰንቲ-
ግሬድ (103 ዲግሪ ፋራናይት) ምስ ዝዛይድ።
* እቲ ረስኒ ንልዕሊ ሳልስቲ ምስ ዝቕጽል። 
* ብዝተፈላለዩ ሕማማት ዝተጠቕዐ ምስ 
ዝኸውን። 
ንስኻ ወይ ደቅኻ ዘለኩም ረስኒ በዞም 
ዝስዕቡ ምልክታት ምስ ዝስነ፡ ተቐላጢፍኩም 
ናብ ሕክምና ምኻድ የድልየኩም። 
* ሕበጥ ጎሮሮ፡
* ዕንፍሩር ኣብ ቈርበት፡
* ተኣፋፍነት ብርሃን፡
* ቃንዛ ክሳድ፡
* ቀጻሊ ተምላስ፡
* ዘየቋርጽ ምንፍርፋር፡
* ቃንዛ ከስዐ፡
* ቃንዛ ኣብ ግዜ ምሻን፡
* ድኻም ጭዋዳ፡
* ጸገም እስትንፋስን ቃንዛ ኣፍ-ልብን፡
* ጽልግልግ ምባል። 
ረስኒ ኣብ ህጻናት
ረስኒ ዘይሕዞ/ዘየጋጥሞ ህጻን የለን። ረኽሲ፡ 
ብብዝሒ ክዳውንቲ ምድራብ (ብፍላይ 
ሙቐት ኣብ ዘለዎ ወቕቲ)፡ ነፍሰ-ተጻዋርነት 
ንምዕባይ ዝውሰዱ ክታበት፡ ምውጻእ ስኒ. . 
. ወዘተ ገለ ካብቶም ኣብ ዕሸላትን ህጻናትን 
ረስኒ ከስዕቡ ዝኽእሉ ጠንቅታት እዮም። 
እቲ ህጻን ረስኒ እንከለዎ፡
  ናይ ምጽዋት ድሌት ምስ ዝህልዎ፡
  ብግቡእ ይበልዕን ይሰትን እንተሎ፡
  ከም ኩሉ ሳዕ ንቑሕን ይስሕቕን እንተሎ፡
  ሕብሪ ቈርበቱ ከም ቀደሙ ምስ ዝህሉ 
ጸገም ዘለዎ ኣይኮነን። 

ረስኒ ኣብ ህጻናት ብኸመይ ነንብቦ?ረስኒ ኣብ ህጻናት ብኸመይ ነንብቦ?
ኣብ ግንባሩ ብምስዓም ወይ ብኣእዳውና 
ቈርበቱ ብምትንካፍ፡ ብቐሊሉ ናይ ረስኒ 
ፍንጪ ክንረክብ ይከኣል እዩ። በዚ ግና፡ እቲ 
ህጻን ረስኒ ኣለዎን የብሉን ክንተኣማመን 
ኣይንኽእልን ኢና - ክሳብ ብቴርሞ-ሜተር 
ዘይለካዕናዮ።  
እቲ ህጻን ረስኒ ከም ዘለዎ ምስ እነረጋግጽ፡ 
ፈኲስን ረቂቕን ክዳን ብምኽዳን ነቲ ሙቐት 
ከነጉድሎ ይግባእ። ክዳን ምድርራብ እቲ 
ሙቐት ንደገ ንኸይወጽእ ስለ ዝዕቅንጾ፡ እቲ 
ረስኒ ክጐድል ኣይክእልን። 
እቲ ክፍሊ፡ ዘለዎ ሙቐት ነቲ ህጻን ምቹእ 
ምዃኑ ምርግጋጽ። ኣዝዩ ምዉቕ ኣዝዩ 
ድማ ዝሑል ክኸውን ኣይግባእን። 
ነቲ ህጻን በረድ ክንገብረሉ ኣይግባእን። 
ቁሪ-ቑሪ ምስ ዘብሎ እቲ ረስኒ መሊሱ እዩ 
ዝውስኽ። 
እቲ ህጻን፡ ካብ ድርቀት ንምክልኻል ብዙሕ 
ፈሳሲ ክወስድ ይምረጽ - ማይ፡ መረቕን 
ጽማቚን። ካፌን ዘለዎ - ከም ሻሂን ኮካ ኮላን 
ግና ጽቡቕ ኣይኮነን። 

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፡ 
ቀዳማይ ክፋል ኣስተምህሮ ስነ-ጥበብ 
ኣቕሪብና ምንባርና ይዝከር። እቲ ጽሑፍ 
ብቐንዱ ንደረስቲ ዘይኰነስ ንኣንበብቲ 
ድርሰት ዝዓለመ ዀይኑ፡ ኣብ ንባብን 
መረዳእታን ክሕግዝ ተባሂሉ ዝተዳለወ 
እዩ። ዝተፈላለዩ ኣንበብቲ ናይዚ ዓምዲ፡ 
ሓደ ስነ-ጥበባዊ ስራሕ ጥዑይ ድዩ 
ሕሙም ከለልዩሉን ከስተማቕሩሉን 
ዝኽእሉሉ 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 ኢና ኣቕሪብና 
ነይርና። ሎሚ ድማ መቐጸልታኡ 
ነቕርበልኩም። ናይ ሓደ ስነ-ጥበባዊ ዕዮ 
ተኸታተልቲ፡ ብዛዕባ’ቲ ጥበብ ኣፍልጦ 
ምስ ዘዕብዩ ነቲ ብሉጽ ካብቲ ድኹም 
ክነፍዩ ይሕግዞም። እቲ ብሉጽ ድማ በቲ 
ድኹም ኣይዕብለልን። ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ፡ 
ውሑድ ናይ ኣጸሓሕፋ ቃላት ለውጢ 
ጥራይ ተገይሩ ኣሎ።

ጠባይን ተግባርንጠባይን ተግባርን
ሓደ ደራሲ፡ ኣዝዩ መሳጢ ዝዀነ ጠባይ 

ፈጢሩ ክበሃል ዝከኣል፡ ነቲ ጠባይ ካብ 
መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ምስቶም 
መዋስእቱ ዝዀኑ ካልኦት ጠባያትን 
ውድዓትን ዝህልዎ ዝምድናታት 
ብዝእመን መንገዲ ኣወሃሂዱ ምስ ዘቕርቦ 
ጥራይ እዩ። እዚ ውሁድ ዝምድና 
ጠባያትን ነገራትን ከኣ’ዩ ድራማዊ 
ውጥረት ዝፈጥር። ብዘይ እዚ ውህደት’ዚ 
ሓደ ተዋስኦ ህይወት የብሉን። ብኻልእ 
ቃላት፡ ደራሲ፡ ብዛዕባ ሓደ ጠባይ ይሓስብ 
እንተ ሃልዩ፡ ነቲ ጠባይ ኣብ ሓንጐሉ 
ከም ሓደ ንጽል ሓወልቲ ገይሩ ክቐርጾ 
የብሉን። እንታይ ደኣ ነቲ ጠባይ ከም 
ሓደ ብዙሕ ሕውስዋስ ዕቑር ተግባራት 
ዝመልኦ ገይሩ ክሓስቦ ይግባእ። እወ፡ 
ሓደ ጠባይ ብዙሕ ሕውስዋስ ተግባራት 
ናይ ምዕቋር ክእለት ኣለዎ። ኣመና ልክዕ 
ንምዃን፡ ሓደ ጠባይ ብዙሕ ዝተፈላለየ 
ተግባራት ጥራይ እዩ ክገብር ዝኽእል 
እምበር፡ ኩሉ ዓይነት ተግባራት ኣይኰነን 
ክገብር ዝኽእል - ጥራይ እቶም ኣብ 
ሓድሕዶም እናተመራዀሱ ሓቢሮም 
ዝነብሩ ዝተወሰኑ ተግባራት። ንኣብነት 
ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ተዋስኦ፡ ሓደ ጅግና 
ዝነበረ ናብ ሓደ ድርባይ፣ ዘይረብሕ ወይ 
ድርባይ ዝነበረ ናብ ሓደ ጅግና ክቕየር 
ይኽእል እዩ። ግን እዚ ካብቲ ሓደ ኣንጻር 
ናብቲ ካልእ ኣንጻር ዝግበር ለውጢ’ዚ 
ንተዓዘብቲ ድቦላ ክመጽኦም የብሉን። 
እንታይ ደኣ፡ ተዓዘብቲ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ 
ጠባይ ክልቲኡ ተግባራት፡ ማለት እቲ 
ጽቡቕን እቲ ሕማቕን፡ ተዓቚሩ ከም 
ዝነበረን ክልቲኡ ድማ ኣብ ሓድሕዱ 
ተመራዂሱ እናተገራጨወ ሓቢሩ ከም 
ዝጸንሐን ክርኣዮም ኣለዎ። እዚ ርዱእ 
ክኾነሎም ዝኽእል ከኣ ስነ-ኣእምሮ ናይ’ቲ 
ጠባይ ብዕምቆት ምስ ዝርድኡ እዩ።
ኣብዚ ክለዓል ዝግብኦ ሕቶ፡ በየናይ 

መንገዲ ኣቢሉ እዩ ስነ-ኣእምሮ ጠባያት 
ኣብ ሓደ ተዋስኦ ክቐርብ ዝኽእል 
ዝብል ይኸውን። ነዚ ንምምላስ እምበኣር፡ 
ብቐዳምነት፡ ምንቅስቓስን ለውጢን 
ሕመረት ናይ ሓደ ድራማ ከም ዝዀኑ 
ክንኣምን ኣሎና። ነዚ እንተደኣ ኣሚንና 

ኣቫታርትግርኛዊ ትርጉም ናይቲ ኣቫታር 
(avatar) ዝብል ቃል፡ ሀ) ናይ ህንዲ 
መለኮት ስጋ-ምልባስ፤ ብመልክዕ ሰብ ስጋ 
ምልባስ፣ ለ) ብሓደ ሰብ ኣቢሉ ህላወኡ 
ዝተረጋገጸ፡ ዝተጋህደ፡ ዝተንጸባረቐ 
(ንፍልስፍና፡ ንኽልሰ-ሓሳብ)፣ ሐ) መለሳ 
ገጽታ ወይ መልክዕ. . . ምዃኑ መዝገበ-
ቓላት ይገልጽ።
ብዙሓት ንፊልም “ኣቫታር” ርኢናያ 

ንኸውን። እታ ፊልም፡ ኣብ ታሪኽ 
ዕዮ ፊልም ምዕራብ፡ ዓቢ ዝና ዘጥረየት 
ናይቲ ዝናዊ ሰራሕ ፊልም ጄምስ 
ካሜሩን ዕዮ እያ። ጄምስ ካሜሩን፡ 
ኣፍራዪን ዳይረክተርን ናይዛ ኣብ 2009 
ዝተዘርግሐት ፊልም ኰይኑ፡ እዛ ዕዮ 
ንሞያኡ ናብ ጥርዚ ደረጃ ዘበረኸት 
ምዃና ትግለጽ። “ኣቫታር”፡ ናይ ሓደ 
ዕቑድ ግዜን ኣማኢት ሚልዮን ዶላርን 
ዝፈሰሰላን ዓባይ ወፍሪ ፊልም እያ። 
“ኣቫታር” መርኣያ ናይ ኣዝዩ ገዚፍ 
ባህጊን ንጽልነት ናይ ራእይን ዘለዋ 
ፊልም እያ። ኣብቲ ኣልዒላቶ ዘላ ዛዕባ 
ድማ ውሑድ መዳርግቲ ዘለዋ፡ ልዑል 
ተቐባልነት ዝረኸበት ዕዉትቲ ናይ 
“ቦክስ-ኦፊስ” ዕዮ እያ። ከም መሰልታ 
ብሉጻት ድማ፡ ጄምስ ካሜሩን፡ መለክዒ 
ደረጃ ፊልም ዘበረኸት ስራሕ እዩ 
ኣፍርዩ ተባሂሉ ይግምገም።
እቲ “ኣቫታር” ተልዕሎ ዛዕባ ሽሕ ግዜ 

ተነጊሩ ወይ ተላዒሉ እዩ። ንኣብነት፡ 
ኣብ ከም በዓል ‘ሳዕስዒት ምስ ተዃሉ’፣ 
ከምኡ’ውን ‘እታ ቐጣን ቀያሕ መንገዲ’ 
ዝብላ ፊልምታት ንረኽቦ ኢና። 
እንተዀነ፡ ኣቫታር ልዕሊ’ተን ካልኦት 
ክሳዕ ሕጂ ብርቂ ስራሕ ናይቲ ዛዕባ እያ። 
ሕመረት ዛንታ ኣቫታር፡ ሓደ ወተሃደር 

ኸኣ፡ ጠባያት ቀንዲ ኣመንጨውቲ 
ለውጢን ምንቅስቓስን ምዃኖም ንምርዳእ 
ኣየሸግርን እዩ። ብሓጺሩ፡ ጠባያት፡ ምንጪ 
ለውጥን ምንቅስቓስን እዮም። ጠባያት 
ንገዛእ ርእሶም ከኣ፡ ብተግባራቶም እዮም 
ዝፍለጡን ዝጐልሑን። ተዓዘብቲ ኩሉ 
ሳዕ፡ ነቶም ኣብ መድረኽ ዝዋስኡ ጠባያት 
ብተግባራቶ ምእዮም ዝፈርድዎም። 
ምስ ባህርያቶም ዘይሰማማዕ ተግባር 
እንተ ኣርእዮም ድማ ግር ይብሎም። 
ኣይኣምኑን’ውን። ስለዚ፡ ተግባር ኣብ 
ተዋስኦ ዝዓበየ ተራ እዩ ዝጻወት። ብዘይ 
ተግባር ተዋስኦ ዝበሃል ነገር የለን። ግን 
ተግባር ኣብ ድራማ ብርክት ዝበሉ ነገራት 
እዩ ዘጠቓልል። ካብ ዝዓበየ ነውጻም ኣካላዊ 
ምንቅስቓስ ክሳዕ እታ ዝነኣሰት ወስታ እዩ፤ 
ደሃይ ቃል፡ ውሳኔ፡ ፍርዲ፡ ወዘተ እዩ። 
ኣብ ሓደ ተዋስኦ ስነ-ኣእምሮ ጠባያት 
ዝፍለጥ እምበኣር ብተግባራቶም እዩ - 
ብቓላቶም፡ ብወስታታቶም፡ ብፍርዶም፡ 
ብውሳኔታቶም።
ስለዚ፡ ሓደ ደራሲ፡ ጠባይ [ገጸ-ባህሪ] 

ማለት ተግባር ማለት ምዃኑ ክዝንግዕ 
የብሉን። ዕዉታት ጠባያት ክፈጥር እንተ 
ደኣ ደልዩ ድማ ንጠባይ ካብ ተግባር 
ነጺሉ ክሓስብ ኣይግብኦን።

መደምደምታመደምደምታ
እዚ ንኡስ ኣርእስቲ’ዚ፡ ነተን ኣብ 

ሜዳ ኤርትራ ብብዝሒ ዝተራእያ 
ዓበይቲ ድራማታት፡ ኣብ ኣመራርጻ 
ጠባያት ዝነበረን ቀንዲ ቀንዲ ሕጽረታት 
ዝተናኽፍ እዩ ነይሩ። [ነዚ ድማ ብኸምዚ 
ኣብ ታሕቲ ቐሪቡ ዘሎ ኣስፊሩዎ ነይሩ። 
ኣብዚ እዋን’ዚ ዝዕየ ዘሎ ስነ-ጥበባዊ 
ፍርያትና ድማ ብተመሳሳሊ ኣገባብ 
ጕድለታቱ ኣለሊኻ ብፍልጠት ምንቃፉ 
ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ጉዳይ እዩ። እዚ 
ነጸብራቕ ዘስፈረቶ ሓሳብ ምስዚ ሕጂ 
ዝፈሪ ዘሎ ኣገናዚብና ንርኣዮ።]  

1.ኣተዓዳድላ ግዜን ቦታን ጠባያት1.ኣተዓዳድላ ግዜን ቦታን ጠባያት
እዚ ጉድለት’ዚ ጐሊሑ ዝረአ 

ኣብቶም ካልኣዊ ተራ ዝጻወቱ ጠባያት 
እዩ። እዚኣቶም ኣብቲ ተዋስኦ ንቕሩብ 
እዋን ተቐልቂሎም ክጠፍኡ ዝግብኦም 
ክንሱ፡ ዘየድሊ ተወሳኺ ግዜን ቦታን ስለ 
ዝወሃቦም፡ ክሳብ ናይቲ ዛንታ መልእኽቲ 
ዘህስሱ የዕገርግሩ። እዚ ጉድለት’ዚ 
ዝመጽእ፡ መብዛሕትኡ ስለ ሰሓቕ ተባሂሉ 
እዩ። ካልእ፡ ኣውራ ጠባይ ዝለዓለ ግዜን 
ቦታን ክንዲ ዝወሃቦ፡ እቲ ተጻይ ስለ 
ዝጫረቶ ኣየናይ እዩ ኣውራ፡ ኣየናይ 
እዩኸ ተጻይ ንኽትፈልዮ የጸግም።

2.ተመሳሳልነት ጠባያት2.ተመሳሳልነት ጠባያት
ኣብ ሜዳ ካብ ዝተራእያ ዓበይቲ 

ድራማታት፡ ብፍላይ ድሕሪ ምቛም 
ባህላዊ ጉጅለታት ክፍላተ-ሰራዊት ፍልይ 
ዝበሉ ጠባያት ሒዙ ዝቐረበ ድራማታት 
ሳሕቲ እዩ እንተ ተባህለ ምስ ድፍረት 
ወይ ምግናን ዝቝጸር ኣይኰነን። እቶም 
ኣብ መብዛሕትአን ድራማታት ዝርከቡ 
ጠባያት ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዮም። ዓባይ 
ተዋስኦ ተባሂላ ትቐርብ፣ ሃብታም ወይ 
ማእከላይ መነባብሮ ዘለዋ ስድራ ቤት 
ትጅምር፣ መኮነን ወይ ኣባል ድህንነት 
ደርጊ መጺኡ ንጓሎም ወይ ነታ ኣደ 
ብምፍቃር ነታ ስድራ ሕንፍሽፍሽ 
የእትወላ፣ ኣቦ ወይ ከም ኣቦ ኰይኑ 
ነታ ስድራ ዝናቢ ዓቢ ወዲ ነቲ መኮነን 

ይጻብኦ ወይ ይቐትሎ ወይ ድማ ንባዕሉ 
ብኡንብኡ ይቕተል፣ እቶም ዝተረፉ 
ኣባላት እታ ስድራ ኸኣ ኣብቲ ሃገራዊ 
ደምበ ተጸምቢሮም ሕነ ይፈድዩ፡ ወዘተ። 
እቶም ጠባያት ሓደስቲ ኣካታዕቲ ሓሳባት 
ኣየቕርቡን። ሓደ ዓይነት መልእኽቲ 
ጥራይ እዮም ድማ ዘመሓላልፉ።
ናይ’ዚ ጠንቂ፡ ናይ ምምሃዝ ድኽመት 

እዩ። ከምኡ ክንዲ ዝዀነ እዩ ድማ 
ደድሕሪ ሓንቲ ዕዉትቲ ተዋስኦ 
ዝኽየድ ዘሎ። ነዚ ንምፍዋስ እምበኣር፡ 
ብዘይካ ክእለት ፈጠራ ክብ ምባል ካልእ 
ኣማራጺ የለን። ህይወት ካብ ውቅያኖስ 
ዝሰፍሐት’ያ። ተጸንቂቓ ስለ ዘይትውዳእ 
ከኣ ኣብ ከባቢ ሓንቲ ንጣብ ህይወት 
ዕንክሊል ኣይንበል።

3.ምግርጫው ጠባይን ተግባርን3.ምግርጫው ጠባይን ተግባርን
ኣብዚ ጉዳይ’ዚ፡ ብፍላጥ ብዛዕባ’ቲ ኣብ 

መንጐ ጠባይን ተግባርን ዝግበር ግርጭት 
ኣይኰነን ንዛረብ ዘለና። ማለት፡ ሓደ ጠባይ 
ነቶም ምስኡ ዝዋስኡ ጠባያት ንምትላል 
ምስ ባህሪኡ ዘይቃዶ ዝምስል ተግባር 
ከም ዘርኢ ጌርካ ከተቕርቦ ይከኣል እዩ። 
ምናልባት፡ ተዓዘብቲ’ውን ከምኡ ንግዚኡ 
ምስጢር ክዀኖም ይኽእል ይኸውን፣ 
ንግዚኡ ጥራይ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ 
ሓቀኛ እንታይነቱን ተግባራቱን ብዝእመን 
መንገዲ ተቐሊዑ፡ እቲ ተዋስኦ ብድሙቕ 
ይድምደም። እዚ ቅቡል እዩ። ብዛዕብኡ 
ኣይኰንናን ከኣ ንዛረብ ዘለና። እንታይ 
ደኣ ብዛዕባ ክእመን ዘይክእል ግርጭት 
ጠባይን ተግባርን እና ንዛረብ ዘለና።

ሓንቲ ሓጻር ኣብነት ንርአ።
ዕድሚኡ ካብ ዓሰርተ ዓመት ዘይሓልፍ፡ 

ብዘይካ ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ ገዝኡ 
ወጺኡ ዘይፈልጥ፡ ሕማቕ ነገር ድማ 
ዘይረኣየ ኣዝዩ ሕንቁቕ ቈልዓ፡ ምስ 
ኣቦኡን ኣዲኡን ኮፍ ኢሉ ኣሎ ንበል። 
ሓደ ወተሃደር ክሰርቕ ደልዩ ኣብታ ገዛ 
ህሩግ ይብሎም። እቲ ኣቦ ነቲ ወተሃደር 
ኣዘንጊዑ ክወቕዖ ሽጕጡ የልዕል። እቲ 
ቘልዓ፡ “ጽናሕ ኣቦ! መታን ተዅሲ 
ከይስማዕ እንካ በዚ ፋስ ጌርካ ቅተሎ፡
” ኢሉ ካብ ትሕቲ ዓራት ዘውጽኣ 
ፋስ ንኣቦኡ የቐብሎ። እቲ ኣቦ ምኽሪ 
ቈልዓ ሰሚዑ ነቲ ወተሃደር ፋስ ገይሩ 
ይቐትሎ። ብዘይካ ንትምህርቲ ካብ ገዛ 
ወጺኡ ዘይፈልጥ፡ ሕማቕ ነገር ዘይረኣየ 
ሕንቁቕ ቈልዓ ኸኣ፡ ምስ ኣቦኡ ዀይኑ 
ነቲ ደም ጃሕጃሕ ዝብል ውዑይ ሬሳ 
ኣብ ምጕሓፍ ድምብርጽ ከይበሎ 
ይሳተፍ።
እዛ ኣብነት እዚኣ ትእመንዶ 

ኣይትእመንን? ምግርጫው ጠባይን 
ተግባርን ዝበሃል እምበኣር፡ እዚን ካልእ 
ከምኡ ዝኣመሰለን እዩ። ካብ ከምዚ 
ዝኣመሰለ ጌጋ ክንድሕን ይግብኣና። 
ንዝዀነ ጠባይ ኩሉ ዓይነት ተግባር 
ከም ዝፍጽም ጌርና ከነቕርቦ የብልናን፣ 
እንታይ ደኣ፡ ብዙሑ ተግባራት ጥራይ። 
ካልእ ምስዚ ተኣሳሲሩ ክግለጽ ዝግብኦ 

ድኽመት፡ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ድራማ 
ጽቡቕ ጥራይ ዝተግባራቶም ጠባያት 
ብሓደ ወገን፡ ክፉእ ጥራይ ዝተግባራቶም 
ጠባያት ከኣ በቲ ኻልእ ደርዲርካ 
ምቕራብ እዩ። ሓንቲ ድራማ እንተ ደኣ 

ናብ ህይወት ዝቐረበ ተምሳል ክህልዋ 
ደሊና፡ ነቶም ተዋሳእቲ ሓደ ዓይነት 
ተግባር ከም ዘርእዩ ክንገብሮም የብልናን። 
ነቶም እከያት ገለ ጽቡቕ፡ ነቶም ጽቡቓት 
ከኣ ገለ ሕማቕ ተግባር ከም ዝህልዎም 
ክንገብሮም ኣሎና። ክእለት ናይ ደረስቲ 
ዝምዘን ድማ ዝተፈላለየ ተግባራት 
ንዘለዎም ብዙሓት ናይ ፈጠራ ሰባት፡ 
ኣብ ሓደ መድረኽ ኣቕሪብካ ንኹሎም 
ብዝእመን መንገዲ ምስ ተዋስኦም እዩ። 
እምበር ሰይጣውንቲ ዘበሉ በቲ ሓደ 
ወገን፡ መላእኽቲ ዘበሉ ድማ በቲ ኻልእ 
ምሂዝካ ምቕራብ ምስ ሓቀኛ ህይወት 
ዝመሳሰል ኣይኰነን። ሽሕ ግዜ ንተዓዘብቲ 
እንተ መሰጠት እውን፡ ንግዚኡ ጥራይ 
እዩ ዝኸውን። ምኽንያቱ፡ ናብ ህይወት 
ዝቐረበት ኣይኰነትን። ኣብ ሓቀኛ 
ህይወት ገለ ኣበር ዘይብሉ ፍጹም ሰብ 
የለን።
ሓደ ድራማ ብሉጽ ዝኸውን፡ እቶም 

ኣብ መድረኽ ዝዋስኡ ናይ ፈጠራ 
ሰባት፡ ናይ ብሓቂ ህይወት ዘለዎም ሰባት 
ኰይኖም ምስ ዝስምዑኻ፡ ሓደስቲ ሓሳባት 
ምስ ዘለዓዕሉልካ፡ ምስ ዘካትዑኻ፡ ኣብ 
ኣእምሮኻ ንነዊሕ እዋን ምስ ዝጸንሑ 
እዩ። ስለዚ፡ ብሉጽ ድራማ ንምፍራይ 
መሃዚ ክእለትና ነበራብሮ።
ክቡራት ተኸታተልቲ ዓምዲ ባህልን ስነ-

ጥበብን፡ ኣብዚ ዓምዲ ዘተኰረ ሃናጺ ስነ-
ጥበባዊ ዛዕባን ነቐፋን ምስ ዝህልወኩም 
መርሓባ። ብዘይ ስነ-ጥበባዊ ህየሳን 
ዕሙቝ ዝበለ ኣስተምህሮን ባህልን ስነ-
ጥበብን ኣይዕንብብን እዩ’ሞ ብርዕኹም 
ይሰስን።

ኣብ እዋን ኲናት ውሽጣዊ ሰላም ክረክብ 
ይፍትን’ሞ ናብ መበቈል ይምለስ። 
ኣብኡ ድማ፡ ኣብ መንጐ’ቶም ደቀ’ባት 
(ካብ ካልእ ዓለም ዝመጽኡ ፍጡራት - 
alien) ኣብ ፍቕሪ ዝተመርኰሰ ህላወን 
ዝያዳ ባይታን ይጸንሖ። 
ንሱ እዞም ጓና ፍጥረት እዚኣቶም 

ጸላእቱ ምዃኖም እዩ ተማሂሩ ዝዓቢ። 
ዝጸንሖ መረዳእታን ክዉንነት ኣብ 
ባይታን ዝፈጠሮ፡ ግድን ናይ ባህሊ 
ረጽሚ ተላዒሉስ ነብሱ ኣብ መንጎ ክልተ 
ባህርያት ይረኽባ - ኣብ መንጎ’ቶም 
ቅኑዓት ተሰሊፉን ኣብ ልዕሊ’ቶም 
ብጾቱ ዝነበሩ ዘለዎ ፍቕሪ ተንኪፉዎን። 
እዞም ብጾቱ ዝነበሩ፡ እቶም ስሱዓት፡ 
ዘይቅጹዓት ጸዓዱ ዓሌት ሰብ እዮም። 
ዝለዓለ-ዘመናዊ-ጥበብ-ዝበጽሐ (state-of-
the-art) ቴክኖሎጂ ብምጥቃም፡ ስንኩል 
ጃክ ሳሊ (ቀንዲ ገጸ-ባህሪ ናይታ ፊልም)፡ 
ኣብ “ኣቫታር” ናጻ ዀይኑ ክንቀሳቐስ 
ከኣለ። እቲ ዝተላበሶ፡ ብልዑል ጥበብ 
ዝተሰርሐ ናይ ጓና ፍጡር ኣካላት፡ ኣብቲ 

ንኽትነብሮ ተዋጋኢ ዝዀነ ናይ ፓንዶራ 
እትበሃል ወርሒ ሃዋህው ንኽነብር 
ኣኽኣሎ። ብተመሳሳሊ፡ ጄምስ ካሜሩን 
ዝለዓለ-ዘመናዊ-ጥበብ-ዝበጽሐ ቴክኖሎጂ 
ብምጥቃም፡ ንተኸታተልቱ ኣብቲ ናይ 
ሓዳስ ዓለም ፍሎራ (ኣብ ሓደ እዋን ወይ 
ቦታ ዝርከብ ኣትክልቲ) ከምኡ’ን፡ ፋውና 
(ኣብ ሓደ ወቕቲ ወይ ቦታ ዝርከቡ 
እንስሳታት) ከም ዝጥሕሉ ገበሮም። 
እዚ ደረጃ ጥልቀት’ዚ ምስቲ ካልኦት 

ፊልምታት፡ ንኣብነት፡ ‘ንጉስ ኮንግ’ (King 
Kong) ኣብ 1933፣ ስታር ዋርስ (star 
wars) ኣብ 1977 ከምኡ’ውን ጁራይሲክ 
ፓርክ (Jurassic Park) ኣብ 1993 
ዝፈጠራኦ ዝመሳሰል እዩ። ከም’ዘን 
ፊልምታት እዚኣተን ድማ፡ ኣቫታር፡ 
ከም ዝጸንሐ ቅኒት ዝቐየረት (game 
changer)፡ ብርቂ ስራሕ፡ ናይ ቦክስ-
ኦፊስ ክብረወሰን ዝሰበረት ዕዮ ትቝጸር። 
ብርግጽ “ኣቫታር” ፍትውቲ ኰይና 
ክትቅጽል’ያ፣ ርግጽ ግን፡ ሓደ መዓልቲ፡ 
ናይ እኒእኒ ከም እትኸውን።
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ወላዲቱ ዕድል ትምህርቲ 
ኣይረኸበትን። እትፈልጦ ፍልጠት፡ 
ተጽዒራ ደቃ ኣብ ዝብጻሕ 
ከም ተብጽሕ’ዩ። ግን ብኸመይ 
ንዝብል ሕቶ መጽሓፍቲ ተወኪሳ 
ከይተንብብ ዓቕሚ የብላን። ኣብ 
ናይ ምሁራን ሰሜናር ተሳቲፋ 
ፍልጠት ከይትምእርር፡ ይትረፍ 
ንሰሚናር ድቃስ ትረኸበሉ ግዜ’ውን 
ኣይነበራን። ብዓልቤታ ንኽልተ ደቁ 
ራሕሪሑ ምሉእ ሓላፍነት ኣብኣ ከም 
ዝወድቕ ገይርዎ’ዩ። እዛ ወላዲት 
ምሉእ መዓልቲ ናይ ሃብታማት 
ስድራቤት ቤት ከተጽርይ ውዒላ፡ 
ኣማስያኡ ብድኻም ተሰኒፋ ንገዝኣ 
ትኣቱ። ንደቃ ትቈጻጸረሉን መኣዝን 
ተትሕዘሉን መንገዲ ሕርብት በላ። 
ብፍላይ ደቃ ተለቪዥን ክርእዩ 
ክጸንሕዋ ከለው፡ ንደቃ ምስቶም ደቂ 
ሃብታማት ኣወዳዲራ ሕርር ኩምትር 
ትብል። ድሕሪ ክንደይ ሓሳብ ሓደ 
መዓልቲ ናብ ሓደ መደምደምታ 
በጽሐት። ደቃ ግድን ኣብ ሰሙን 
ሓንቲ መጽሓፍ ከንብቡ። ዘንበብዎ 
መጽሓፍ ድማ ንኣደኦም ብመልክዕ 
ጸብጻብ ጽማቝ ዛንታ ናይታ 
መጽሓፍ ከንብቡላ ወሰነትሎም። 
ደቃ ካብ መዛንኦም ተፈልዮም ኪኖ 
ተለቪዥን ኣብ መጽሓፍቲ ክድፉኡ 
ኣይተዋሕጠሎምን። ትእዛዝ ኣደኦም 
ግን ዘይስግር ኮኖም። ትእዛዝ 
ኣደኦም ንምኽባር ተተሓሒዞም 
ናብ ቤት ንባብ ከዱ። መጽሓፍቲ 
ከመይ ገይርካ ይምረጽ እንዶ 
ዝብሃል ኣይነበሮምን። ኣብቲ ቤት 
ንባብ ዝጸንሓቶም ላይብረርያን፡ 
ጸገሞም ዝፈለጠት ክትመስል ቅርብ 
ኢላ መጽሓፍቲ መረጸትሎም። ነታ 
መጽሓፍ ንገዛ ወሲዶም ብኽንደይ 
ገድሊ ኣንበብዋ። ናብ ቤት ንባብ 
ምኻድ መጽሓፍ ሒዝካ ምምላስን 
ንኣደኻ ምንባብን ኣካል ስርሖም 
ኮነ። ቀስብቐስ ምስ መጽሓፍ 

ምንባብ ፍቕሪ ክሕዞም ጀመረ። 
ነቲ ዘይምለኸ ዝመስሎም ዝነበረ 
ምንባብ መጽሓፍቲ መሊኾም ኣብ 
ትምህርቶም ዕውታት ክዀኑ ድማ 
በቒዖም። ሓደ ካብ ደቃ ድማ 
ዓለም ካብ ዝርኣየቶም ቀዳማይ 
ተጠቃሲ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ጸሊም 
ኣሜሪካዊ ክኸውን በቒዑ። እዛ 
ንደቃ ብመንገዲ ንባብ ዕውታትን 
ስሙያትን ክዀኑ ዘብቕዐት ኣደ፡ 
ኣደ እቲ ወሩይ ሓኪም ቤን ካርስን 
እያ። 

ቤን ካርሰን ምንባብ ከመይ ኢሉ 
ከም ዝመሰጦ ክገልጽ እንከሎ፡ “ፈለማ 
ኣደይ ኣንብቡ ምስ በለትና፡ ካብ 
ኣዕሩኽትና ንፍለ ዘለና ኾይኑ ስለ 
ዝተሰምዓና ኣዚና ጸሊእናዮ ነይርና። 
ገለ መጽሓፍቲ ኣብ ዘንበብክሉ 
ሰሙን፡ መምህር ናይ ሓንቲ ቃል 
ፊደል ክንዝርዝር ሕቶ ኣቕረበልና፣ 
ዝምልሳ ኣይተረኽበን። ዋላ እቲ ናይ 
ክፍልና ንፉዕ ተመሃራይ ክምልሳ 
ኣይከኣለን። ብድሕር’ዚ ኣነ ኢደይ 
ሓፍ ኣበልኩ። መምህር ሓዊስካ ዅሉ 
ተመሃራይ ተገረመ። ‘እዚ ድንዙዝ 
ቤን ከመይ ኢሉ ክምልሳ’ዩ?’ ብምባል 
ዓይኒ ዓይነይ ጠመቱኒ። ፊደላታ 
በብሓደ እናዘርዘርኩ ምልእቲ ቃል 
ሰራሕኩ። መምህር ‘ንፉዕ’ በለ፡ 
ተመሃሮ ተገረሙ። ኣነ ድማ ጣዕሚ 
ንፉዕ ምባል ከስተማቕሮ በቒዐ። 
ምንባብ እንታይ ረብሓ ኣሎዎ ድማ 
ብግብሪ ተረዲአ። ብድሕር’ዚ እቲ 
ብግዴታ ዝነበረ ምንባብ ብፍቕሪ 
ቀጸልክዎ። ብፍላይ እታ ብዛዕባ 
ኣኻውሕ እትገለጽ መጽሓፍ ፍሉይ 
ፍቕሪ ከም ዝሕዝ ገይራትኒ። ናብ 
ቤት ትምህርቲ ክኸይድን ክምለስን 
ዝረኣኽዎ እምኒ እናልዓልኩ እዚ 
ከምዚ’ዩ እዚ ድማ ከምዚ’ዩ እብል 
ነበርኩ። ሓደ መዓልቲ ናይ ስነ-
ፍልጠት መምህርና ሓንቲ ገዛፍ 
እምኒ ሒዙ ናብ ክፍሊ ኣተወ። 

‘እዚኣ እንታይ ትብሃል?’ ክብል 
ሓተተና። ዝምልስ ኣይተረኽበን። 
ኣነ ግን ካብታ መጽሓፍ ዘንበብክዋ 
ተረዲእኒ ስለ ዝነበረ ድሮ እንታይ 
ምዃና ፈሊጠ ነበርኩ። ኢደይ ሓፍ 
ኣቢለ ገለጽክዋ። መምህር ‘ንፉዕ 
ቤን’ በለኒ። ተመሃሮ ዝርእይዎ ዝነበሩ 
ምእማን ከበዶም። መምህርና ናይ 
ስነ-ፍልጠት ተሓጋጋዚኡ ክኸውን 
ዓደመኒ። እቲ ሕማቕ፡ ድንዙዝ 
ቤን ዝነበረ፡ እቲ ንፉዕ፡ ተሓጋጋዚ 
መምህር ብዝብል ተቐበሉኒ። 
ዝተፈላለየ ሕቶ ክህልዎም እንከሎ 
ድማ ንሓገዝ ክመጽኡኒ ጀመሩ፡” 
ይብል።

ቤን ካርሰን ኣብታ ኣደኡ 
ንዝገበረትሉ ውዕለት ዝገልጸላን 
ዘመስግነላን መጽሓፉ ቲንኪንግ 
ቢግ፡ 8 ንዓወት ዘብቅዕዎ መትከላት 
ገሊጹ ይርከብ። እተን መትከላት፤

11. ተውህቦ

ብርግጽ ኵልና ዝተዓደልናዮ 
ተውህቦ ኣለና። ተውህበና ፍሒርና 
ምውጻእ ድማ ናትና ተራ’ዩ። 
ተውህቦና እንተ ኣለሊናን ብግቡእ 
እንተ ተጠቒምናሉን ከምኡ’ውን ነዚ 
ተውህቦና እነተግብረሉ ዓውዲ እንተ 
መሪጽና ኸኣ ኣብ በሪኸ መሳልል 
ምሕኳርና ዘይተርፍ’ዩ። 

22. ቅንዕና

ብቕንዕና እንተ ተጓዒዝናን ዘለና 
ጸገማት ወይ ሕጽረታት እንተ 
ኣለሊናን ምስ ዓወት ካብ ምርኻብ 
ዝዓግተና የልቦን። ቅንዕና መገዲ 
ዕብየት’ያ። ብተንኮልን ምትላልን 
ዝረጋገጽ ዓወት የልቦን።

33. ዓሚቚ ኣስተብህሎ

ዓበይቲ ርኽበታትን ምህዞታትን 
ካብ ምስትብሃል’ዮም ዝብገሱ። ከቢድ 
ሕቶ ብምስትብሃል ይስገር። በዚ ኸኣ 
ብዓሚቚ እንተ ኣስተቢህልናን እንተ 
ኣንጸባሪቕናን ከምኡ’ውን ብዘለና 
ዓቕሚ ንብልጹነት ተወፊርና ዓወት 
ናትና ሕዛእቲ ንክኸውን ዝዓግቶ 
የለን።

44. ሕያውነት

ሰብ ማሕበራዊ እንስሳዩ ክብሃል 
ሰሚዕና ኣለና። ኣብዚ ናይ ሓባር 
ህይወትና ብሓባር ክነብር እንተ 
ዀይና ሓንቲ ኣማራጺ ጥራሕ’ያ 
ዘላትና፡ ሕያውነት። ንኻልኦት ደስ 
ዝብል ሕያውነት እንተ ኣንጸባሪቕና 
ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ’ዮም 
ዝህቡና። በዚ ኸኣ ሕድሕድና 
እናተደጋገፍና ብሉጽነት ንፈጥር።

55. ፍልጠት

ሸባብሸባብ
ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ

ሸባብሸባብ

ቀደም እዋን’ዩ፣ ሓንቲ ናይ 
ማንጉስ ገረብ ነበረት። ናብታ ገረብ 
እናመጽአ ክጻዋት ዝፈቱ ሓደ 
ንእሽተይ ቈልዓ ድማ ነበረ። ናብታ 
ገረብ ይሓኵር፣ ማንጉስ ይበልዕ፣ 
ኣብቲ ጻላላ ኸኣ ቀም የብል ነበረ። 
ነታ ገረብ ኣመና ይፈትዋ፡ ንሳ 
ድማ ከምኡ ትፈትዎ ነበረት።

ዓመት ንዓመት ተኪኡ ግዜ ምስ 
ከደ፡ እቲ ቈልዓ ዓበየ’ሞ ምስታ 
ገረብ ምጽዋት ገደፎ። ሓደ መዓልቲ 
ናብታ ገረብ ገጹ ከደ። ኣብ ገጹ 
ሓዘን ምስ ኣንበበት፡ “ንዓ’ሞ ብሓደ 
ንጻወት፡” በለቶ።

“ደጊም ቈልዓ ኣይኰንኩን። ምስ 
ኣግራብ ኣይጻወትን እየ ሎሚ፡” 
በለ እቲ ቈልዓ፣ “ንዓይ ዘድልየኒ 
ባምቡላ’ዩ፣ ባምቡላ መግዝኢ ሰልዲ 
ጥራይ’ዩ ዘድልየኒ።”

“ይቕሬታ ግበረለይ ሰልዲ 
የብለይን። ግን ካብዚ ፍረታተይ 
ወሲድካ ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ፣ 
ሽዑ ሰልዲ ይህሉወካ፡” በለቶ 
እታ ገረብ። እቲ ቘልዓ ተሓጐሰ። 
ንዅሉ ኣብታ ገረብ ዝነበረ ማንጉስ 
ኣውሪዱ ወሰዶ’ሞ፡ ብእኡ ኣቢሉ 
ኣይተመልሰን። እታ ገረብ ድማ 
ሓዘነት።

ድሕሪ ግዜ፡ እቲ ቘልዓ ዓብዩ እኹል 
ሰብኣይ ኰይኑ ተመልሰ። እታ ገረብ 
ምስ ረኣየቶ ኸኣ ተሓጐሰት’ሞ፡ 
“ንዓ’ሞ ብሓደ ንጻወት፡” በለቶ።

“ይቕሬታ ንኽጻወት ግዜ 
የብለይን። ንስድራይ ከዐንግል 
ክሰርሕ ኣለኒ። ሰበይተይን ደቀይን 
ዘጽልሉ ገዛ የድልየኒ’ዩ፣ ታይ 
ክትሕግዝኒ ትኽእሊ?” ክብል 
ሓተታ።

“ኣይትሓዘለይ ገዛ የብለይን። 
ግን ካብዚ ጨናፍረይ ቈሪጽካ ገዛ 
ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ፡” ምስ 
በልቶ ኣመና ተሓጐሰ። እናተሓጐሰ 

ሱራፌል ተ.ሱራፌል ተ.

ልቦናልቦና ኣነቓቓሒ ዛንታ
ናይ ማንጉስ ገረብናይ ማንጉስ ገረብ

ካብ ዘይተማህረት ኣደ ዝተፈጥረ ኮኾብ ስነ-ፍልጠተኛካብ ዘይተማህረት ኣደ ዝተፈጥረ ኮኾብ ስነ-ፍልጠተኛሓሳባትሓሳባት

ፍልጠት መፍትሕ ዓለም’ዩ። 
ዝተሓላለኸ ህይወት ናይዛ ዓለም 
ድማ ብፍልጠት’ዩ ዝስገር። እንወስዶ 
ወከፍ ስጕምቲ ንጽቡቕ ዕድላት 
ደቂሰብ ዘበርኽ ፍልጠት እንተ 
ዀይኑ ኣብ ገዛእ ርእስናን ዓለምን 
ለውጢ ክንፈጥር ኢና።

66. መጽሓፍቲ

መጽሓፍ ምንባብ ነቲ ድንዙዝ 
ሕማቕ ዝነበረ ቤን ካርሰን ቀይሩ፡ 
ቤን እቲ ስነ-ፍልጠተኛ ዝብል ክብሪ 
ክረክብ ዘኽኣለ’ዩ። ንነብስና ናብቶም 
ፍልጠትና ዘበርኹ መጽሓፍቲ 
ንምንባብ እንተ ወፊናያ፡ ኣብ ዓለም 
እንጒዓዞ ርሕቀት ብዘይካ ሓደ 
ፈጣሪ ከቶ ዝዓግተና የለን።

77. ዓሚቚ ፍልጠት

ንሓደ ፍልጠት ብላዕሊ ላዕሉ 
ሒዝና ፈሊጥናዮ ክንብልን 
ክነረድእን ኣይንኽእልን ኢና። 
ኣልበርት ኣይነስታይ ንሓደ ነገር 
ብቐሊሉ ክትገልጾ እንተ ዘይክኢልካ 
ንዓኻ’ውን ኣይተረድኣካን ዘሎ 
ብምባል ገሊጹ ነይሩ። ናይዚ 
ዅሉ መፍትሒ ድማ ዕምቈት 
ዘሎዎ ፍልጠት’ዩ። ዕምቈት ዘሎዎ 
ፍልጠት እንተ ኣማዕቢልና ንኻልኦት 
ብሉጽ ኣበርክቶ ክንገብርን ዓለም 
ክንቕይርን ንበቅዕ ኢና።

88. ፈጣሪ

ፍርሃት ፈጣሪ ቀዳመይቲ 
ጥበብ’ያ። ስለዚ ድላይና ንፈጣሪ 
እንተ ኣፍሊጥና ንምርካቡ 
ክሕግዘና’ዩ።

ኣብርሃም ዮሃንስ (ወዲ ዕቋር)ኣብርሃም ዮሃንስ (ወዲ ዕቋር)

እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ - ዓላእዚ ተወርዋሪ ሓይሊ - ዓላ

ጨናፍራ ቈሪጹ ሒዙዎ ከደ። ብእኡ 
ኣቢሉ ኣይተመልሰን እሞ እታ ገረብ 
ጸመዋን ሓዘነትን።

ሓደ ክረምቲ፡ እቲ ሰብኣይ 
ተመልሰ’ሞ እታ ገረብ ተሓጐሰት። 
“ንዓ’ሞ ብሓደ ንጻወት፡” በለቶ።

“እኣርግ ኣለኹ፣ ሕጉስ ከኣ 
የለኹን። ነብሰይ ንምርግጋእ 
ኣርሒቐ ክጅልብ የድልየኒ ኣሎ። 
ጃልባ ክትህብኒ ትኽእሊዶ?”

“ጃልባ የብለይን፡ ጕንደይ ቈሪጽካ 
ጃልባ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። በታ 
ጃልባ ጌርካ ኣብቲ ባሕሪ ከተንሳፍፍን 
ክትሕጐስን ትኽእል ኢኻ፡” 
በልቶ’ሞ እናተሓጐሰ ከምኡ ገበረ። 
ብእኡ ኣቢሉ ኸኣ ይተመልሰን፣ እታ 
ገረብ ከኣ ጐሃየትን ጸመዋን። ድሕሪ 
ዓመታት ከኣ ተመልሰ። 

“የቕሬታ፡ ሕጂ ዘሎኒ የብለይን፣ 

ዝህበካ የብለይን። ማንጉስ ኣየፍርን 
ኣለኹ፡” በለቶ።

“ማንጉስ ዘግህጽ ስኒ የብለይን።”

“ከይትሓዅረኒ ጕንድንን 
ጨናፍርን የብለይን።”

“ኣሪገ’የ፡ ናይ ምሕኳር ዓቕሚ 
የብለይን።”

“እሞ ዝህበካ የብለይን፣ እቲ 
እንኮ ዘሎኒ ኣቲ ዝመውት ዘሎ 
ሱረይ ጥራይ እዩ።”

“ሕጂ ዘዕርፈሉ ቦታ ጥራይ’ዩ 
ዘድልየኒ፣ ድሕሪ’ዚ ዅሉ ዓመታት 
ደኺመ’የ፡” መለሰ እቲ ሽማግለ።

“ግርም! ነዚ ትብሎ ዘለኻ ሱር 
ናይ ኣረጊት ገረብ ዝመችአ’ዩ። 
ጎቦ ዅን፡ ኣዕርፍ፡” በለቶ። ንሱ 
ኸኣ ጎቦ ዀነ’ሞ ፍሽኽ በለት።  
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ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን ቅድመ ትምህርቲንኣብ ካልኣይ ክፋል ናይ’ዚ ዓንቀጽ፡ 
ዕብየት ህጻናትን ቅድመ-ትምህርቲን ካብ 
ፈለማዩ ኣትሒዙ፡ ኣብ መዳይ ጥዕና፡ 
ትምህርቲን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝግባእ 
ሞያዊ ክንክን እንተተገይሩሉ፡ ኣብ መጻኢ 
ብውሑድ ማል ብኽነት ዘጕድልን ኣብ 
መወዳእታ ድማ፡ ዝተማህረ ዓቕሚ 
ሰብ ዝድርዕን ምዃኑ ኣብሪህና ነይርና። 
ኣብ ዕብየት ህጻናትን ቅድሚ ትምህርቲን 
ዝወሃብ ኣተኵሮ፡ ህዝባዊ ግንባር ካብ 
ቅድሚ ናጽነት ኣትሒዙ ልዑል ግምት 
ሂቡ ይሰርሓሉ ከምዝነበረ፣ ኣብ 1987 
ኣብ ዘካየዶ 2ይ ውድባዊ ጉባኤኡ ድማ፡ 
ንትምህርቲን ስነ-ኪነትን ዝምልከት ንጹር 
ዕላማ ከምዘቐመጠ፣ እዚ ከኣ፡ ብትምህርቲ 
ፍልልይ፡ ጋግ ብምጽባብን ብምጥፋእን 
ሃገራዊ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብምሕላው፡ 
ህዝቢ ተጠቃሚ ንምግባር ዝዓለመ ምንባሩ 
ኣብሪህና። ብዘይካ’ዚ፡ ድሕሪ ናጽነት ከኣ፡ 
መንግስቲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን ቅድመ-
ትምህርቲን ሓያል ጠመተ ሂቡ ሰሪሑ 
እዩ። ንኣብነት፡ እቲ ካብ ኣካዳሚያዊ 
ትምህርቲ 2000/01 ክሳዕ 2005/06 ኣብ 
ዝነበረ ግዜ፡ ምስ መሻርኽቱ ብምትሕብባር 
49 ሚልዮን ዶላር ብምስላዕ፡ ንትሕቲ 
ሽድሽተ ዓመት ህጻናት፡ ዘኽታማትን 
ተመሃሮ መባእታን ዝዀኑ 900 ሽሕ 
ህጻናት ተረባሕቲ ዝገበረ ‘ፕሮግራም 
ዕድል ንቘልዑ’ ጠቒስና ነይርና። ከም 
ውጽኢቱ ከኣ፡ ብዙሓት ስድራቤታት በዚ 
ወፍሪ’ዚ ሩፍታ ክረኽባን ዝርጋሐ ኣብያተ 
ትምህርቲ ቅድመ-ትምህርቲ ክዓብን 
ዕድል ከምዝፈጠረ ርኢና። ንሎሚ ሳልሳይ 
ክፋል ናይ’ዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ኣርእስቲ 
ተኸታተሉ፡-
ዕብየት ህጻናትን ቅድመ ትምህርቲን 

ውሑስ ንምግባር፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ 
መጽናዕትን ምርምርን ብምግባር፡ ንዘሎ 
ክብን ለጠቕን ናይ ቅድመ-ትምህርቲ 
ክፈትሖ ይኽእል እዩ። ነዚ ኣብነት ክኸውን 
ዝኽእል፡ መንግስቲ፡ ንኣሕደርቲ ኣብያተ-
ትምህርቲ (boarding schools)፡ ካልኣይ 
ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎን 
ማሞስን፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ስነ-ኪነት፡ 
ኮለጃትን ዘይተኣደነ ወፍሪ እናገበረለን 
ይርከብ። እዚ፡ ተገዳስነትን ተበግሶን 
መንግስቲ ኣብ ትምህርቲ ዘርእይ እዩ። 
ይኹን’ምበር፡ መሰረት ናይ’ዘን ላዕለዎት 
ትካላት ትምህርቲ፡ ቅድመ-ትምህርቲ 
ህጻናት ምዃኑ ኣየካትዕን። ስለዚ፡ ኣብ 
ቅድመ-ክንክን ህጻናትን ቅድመ-ትምህርቲ 
ህጻናትን ከምኡ’ውን ኣብ መሰረታዊ 
ትምህርቲ (1ይ-8ይ ክፍሊ)፡ እቲ ዝለዓለ 
ጠመተ ተዋሂቡዎ እንተተሰሪሑሉ፡ 
ብኽነት ክህሉ ኣይክእልን። ማዕረ ማዕረ’ዚ 
እውን፡ ገንዘባዊ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም 
ወለዲን ዜጋታትን፡ ክንክን ህጻናትን ቅድመ-
ትምህርቲ ህጻናትን ብዘመናዊ መልክዑ 
ንኽዓቢ፡ ደገፋቶም ዘዛይዱሉን ኣበርክቶ 
ዝገብሩሉን ዕድላት ክፍጠር ይግባእ። 

ብተመሳሳሊ፡ ሃገራውያን ፍርያት ልስሉስ 
መስተ፡ ኣልኮልን ካልኦት ሃለኽቲን ተጸኒዐን፡ 
ኣብ ፍርያተን ተወሳኺ ስልዒት ገንዘብ 
ብምግባር፡ ብፍሉይ ንዕብየት ህጻናትን 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናትን ወፍሪ ክግበር 
ይከኣል። ንኣብነት፡ ሜዳ ባሕቲ መስከረም፡ 
ብወሰኽ ሓሙሽተ ሳንቲም ኣብ ቢራ ከም 
ዝተሰርሐ ዝዝከር እዩ። ንዕብየት ክንክን 
ህጻናትን ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናትን ድማ 
ከምዚ ዓይነት ሜላ ምጥቃም እምበኣር፡ 
ኣድማዒ ውጽኢት ክርከቦ ስለዝኽእል፡ 
ክድፍኣሉ ጽቡቕ እዩ። እዚ፡ መንግስቲ 
ንዕብየት ትምህርቲ ንዝሓልሞምን 
ዝውጥኖምን መደባት ክሕግዝ ይኽእል። 
ኣብ መንጎ ክፍለ-ዓለማትን ሃገራትን፡ ናይ 

ብሄር፡ ቋንቋ፡ ባህልን ልምድን፡ ጂኦግራፊ፡ 
ታሪኽ፡ ኢንዱስትሪያዊ ልምዓት፡ ምኽታም 
ከተማታትን ካልእን ዝኣመሰሉ ፍልልያት 
ኣለዉ። እዞም ፍልልያት እዚኣቶም፡ 
ኣብ መንጎ ዞባታት ናይ ሃገራትን እውን 
ዝኽሰቱ እዮም። እዚኣቶም፡ ኣብ ኣምር፡ 
ትሕዝቶን መረዳእታን ትምህርቲ፡ ብፍሉይ 
ድማ፡ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን 
ሃጓፋት ዝፈጥሩ እዮም። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 
መንጎ ስድራቤታት ኣብ ትምህርቲ ዝርአ 
መረዳእታን ንቕሓትን ይፈላለ እዩ። 
ብሰንኪ’ዚ ድማ፡ ደቀን ኣብ ግዜኦም ናብ 
ቅድመ-ትምህርቲ ከም ዝኸዱ ናይ ምግባር 
ድሌትን ዕድላትን ዝተፈላለየ ይኸውን። 
ስለዚ፡ ነዚ ፍልልይ እዚ ንምጥፋእን 
ንምጽባብን፡ ንቕሓት ወለዲ ኣብ ዕብየት 
ክንክን ህጻናትን ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናትን 
ምዕባይ ብቐዳምነት ዝስራዕ እዋናዊ ጕዳይ 
እዩ። 
ቅርጺ መሰረታዊ ትምህርቲ ሚኒስትሪ 

ትምህርቲ፡ ንውሁድ ቅድመ-ክንክን 
ህጻናትን ትምህርትን፡ መባእታ ትምህርቲ፡ 
ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲን ከምኡ’ውን 
ናይ ዓበይቲ ፊደል ቈጸራን ስልጠናታትን 
ዘጠቓልል እዩ። ንዕብየት ክንክን ህጻናትን 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናትን መሰረት ዝዀኑ 
ዝተፈላለዩ ፖሊስታት ድማ ኣለዉ። 
ንኣብነት፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝኽተሎ፡ 
ሓፈሻዊ መምርሒ ፖሊሲ ሃገራዊ ቅድመ-
ክንክን ህጻናትን ትምህርቲን ከምኡ’ውን 
ሃገራዊ ፖሊሲ ትምህርቲን ምጥቃስ 
ይከኣል። ብዘይካ’ዚ፡ ፖሊሲ ፕሮግራም 
ዕድል ንቘልዑ፡ ፖሊሲ መባእታዊ ክንክን 
ጥዕና ህጻናት፡ ፖሊሲ ማሕበራዊ ፍትሒ 
ህጻናት ኣለዉ። ብተወሳኺ፡ መንግስቲ 
ኤርትራ ኣብ 1994 ዝፈረመሉ፡ ኣብ 1989 
ዝወጽአ ሰነድ መሰል ህጻናት ኣሎ። እዞም 
ኵሎም ፖሊሲታት፡ ተወሃሂዶም ንመሰል 
ህጻናት ኣብ ትምህርቲ፡ ጥዕናን ማሕበራዊ 
ድሕነትን ዝሰርሑ እዮም። እዞም 
ፖሊሲታትን ሰነዳትን እዚኣቶም፡ ህጻናትን 
መንእሰያት ህጻናትን ኣብ ውሑስን 
ሓልዮትን ዘለዎ ኣከባቢ እናተዀስኰሱ 

ብጥዕና፡ ፈጠራውነት፡ ርእሰ-ተኣማንነትን 
ብውሕስነትን ንኽመሃሩ ዝዓለሙን ባይታ 
ዘጣጥሑን እዮም። ስለዚ፡ ብመንገዲ 
ብቑዕ ትምህርቲ ጥዑያት ህጻናት ክፈርዩ፡ 
ነዚኣቶም ኣብ ግምት ብምእታው፡ ወለዲ 
ንዘለዉ ዕድላት ትምህርቲ ክፈልጥዎን 
እጃሞም ከበርክቱን ሓላፍነቶም እዩ። 
ወለዲ፡ ብፍላይ ድማ ኣደ፡ ‘መዓስ ኣደ 

ህጻን ወይ ነፍሰ-ጾር ትኸውን፡ ንጹር መደብ 
ክህልዋ ይግባእ። በዚ ንጹር መደብ፡ ዕድልን 
መጻኢን ህጻና ኣብ ኢዳ ይኸውን። እታ 
በዚ መደብ እትምህራሕ ኣደ’ውን ንባዕላ 
ሓያል፡ ጽንዕትን ጥዕይትን ትኸውን። 
ትወልዶ ህጻን ድማ ምስኣ ጥዑይ 
ይኸውን። በዚ ከኣ፡ ስድራቤት ብፍላይ፡ 
ሕብረተ-ሰብ ድማ ብሓፈሻ፡ ይብልጽግን 
ይምዕብልን። ከም ውጽኢት ናይ’ዚ ኵሉ 
ከኣ፡ ሓያልን ምዕብልትን ሃገር ትህሉ።
“ሂወትን ትምህርትን ህጻን መዓስ 

ይጅምር?” ዝብል ሕቶ፡ ብስነ-ፍልጠታውን 
ስነ-ሂወታውን ትሕዝቶኡ ምምላሱ 
ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ሕቶ ንምምላስ ዝወሃብ 
ዝተፈላለየ ስነ-ሓሳባት ክህሉ ንቡር እዩ። 
ንኣብነት፡ ሂወት መዓስ’ያ ትጅምር ዝብል 
ሓሳብ ስነ-ፍልጠተኛታት፡ ናይ ሓባር 
መረዳድኢ ነጥቢ የብሎምን - ዝተፈላለየ 
መግለጺ እዮም ዝህቡሉ። እዚ ሕቶ እዚ፡ 
ብጠባሪ ሓሳብ ወይ ቃል ቀሊል ይመስል። 
እንተዀነ፡ ምስ ክንክንን ዕብየትን ህጻን 
ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ስለዝዀነ፡ ዋናን 
መሰረታዊን ብምዃኑ፡ ብሕክምናውን 
ስነ-ፍልጠታውን መዳይ ግቡእ መግለጺ 
ክወሃቦ ይግባእ። 
ኣብ ዓመተ 2012 ኣስታት 213 ሚልዮን 

ነፍሰ-ጾራት ምንባረን ይግለጽ። ካብዚኣተን፡ 
እተን 190 ሚልዮን ነፍሰ-ጾራት፡ ኣብ 
ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነይረን። እተን 
ዝተረፋ 23 ሚልዮን ድማ ኣብ ምዕቡላት 
ሃገራት ነይረን። ካብ’ቶም 213 ሚልዮን 
ዕሸላት፡ እቶም ካብ 10-15% ናይ ምንጻል 
ዕጫ ከምዝገጠሞም ይንገር። ብዘይካ’ዚ፡ 
40% ካብ’ተን ነፍሰ-ጾራት ብዘይመደብ 
ዝተጠነሳ ክዀና እንከለዋ፡ እተን ፍርቀን 
ማለት 20% ንጥንሰን ነጺለናኦ ወይ ናይ 
ምንጻል ዕድል ኣጋጢሙወን። እዚ ኣሃዝ 
እዚ ቀሊል ኣይኰነን። ኣብ ሓደ ዓመት 
ጥራይ፡ ክንዲ እዚ ዝኣኽሉ ዕሸላት ናይ 
ምንጻል ዕጫ ይገጥሞም እንተደኣ ሃልዩ፡ 
በቲ ሓደ ኣደታት ብመደብ ንኽወልዳ 
ትሑት መረዳእታ ከምዘሎ ዘርኢ ክኸውን 
እንከሎ፡ በቲ ካልእ ሸነኹ ድማ፡ ንትርጕም 
ሂወት ናይ’ቲ ዕሸል ማዕረ ክንደይ 
ኣነኣኢስካ ይረአ ከምዘሎ ዘነጽር እዩ። 
ህጻን፡ ኣብ መጻኢ ምሉእ ሰብ ክኸውን፡ 

ወለድን ዝምልከቶም ኣካላትን፡ ኵለንታዊ 
ምዕባለታቱ ከማልኡሉ ይግባእ። ገለ 
ካብ’ቲ ከማልእሉ ዘለዎም - ኣካላዊ 
ዕብየት፡ ኣእምሮኣዊ ብስለት፡ ማሕበራዊን 
ስምዒታዊን ምዕባለ፡ ከምኡ ድማ 
ቋንቋኣዊ፡ ባህላውን ሞራላውን ምዕባለታት 
ናይ’ቲ ህጻን እዮም። ነዚኣቶም ብደቂቕ 
ርእዮም ድማ መጻኢ ህጻናት ክስእሉ 
ይኽእሉ። እዞም ምዕባለታት እዚኣቶም፡ 
ንዅለንትናኣዊ ተፈጥሮኣዊ ምዕባለታት 
ሰብኣውነት ናይ’ቲ ህጻን ዝሓቚፉ እዮም።
ሂወት ፍጡራት፡ ብመስርሕ ምዕባለ 

እዮም ዝሓልፉ። እዞም ምዕባለታት 
እዚኣቶም፡ ካብ እዋን ጥንሲ፡ እግሪ 
ተኽሊ፡ ቅድመ-ትምህርቲ ክሳዕ እዋን 

መሰረታዊ ትምህርቲ (1ይ - 8ይ ክፍሊ)፡ 
ኰይኖም፡ ኣብ ጥዕና፡ ትምህርቲ፡ ማሕበራዊ 
ውሕስነት፡ ፍልጠትን ክእለትን ናይ’ቲ 
ህጻን ልዑል ተራ ኣለዎም። እዚኣቶም 

ከኣ፡ ንመጻኢ ትምህርቲን ባህርያትን 
እቲ ህጻን መሰረት ይዀኑ። እዚ ስለ 
ዝኾነ፡ ወለዲን ሕብረተ-ሰብን መስርሕ 
ምዕባለ ህጻናት ብዕምቈት ከነስተብህለሎም 
ይግባእ። ምኽንያቱ፡ መሰረቱ ዘይደልደለ 
ቤት፣ ዕድመ ስለዘይህልዎ። ከምቲ 
ክንክንን ምዅስኳስን ዘይረኸበት ተኽሊ 
እትቕምስል፡ እንወልዶ ዕሸል’ውን ዝግባእ 
ክንክንን ሓልዮትን ምስ ዘይንገብረሉ፡ ዓብዩ 
ኣብ’ቲ እንደልዮ ደረጃ ክበጽሕ ኣክእልን 
እዩ። ብመሰረት ክኢላታት ናይ’ዚ ዓውዲ 
ዘቕርብዎ ስነ-ፍልጠታዊን መጽናዕታውን 
መረዳእታታት፡ ካብ እዋን ጥንሲ ክሳዕ 
15 ዓመት ዕድመኡ ብዝግባእ ዝተኣልየ 
ህጻን፡ ኣብ ጥዕናኡ፡ ትምህርቱ፡ ማሕበራዊ 
ውሕስነቱን ድሕነቱን፡ ድልዱልን 
መሰረታዊን ባይታ ከምእተነጸፈሉ እዩ። 
ስለዚ፡ ወለዲ፡ ነዚ ስነ-ፍልጠታዊ መለክዒ 
ብፍልጠት ከተግብርዎ ኣገዳሲ እዩ። እዚ 
እንተተገይሩ ድማ፡ ውጽኢታዊ ክንክን 
ህጻንን ቅድመ-ትምህርቲ ህጻንን ክረጋገጽ 
ስለዘኽእል፡ ብኽነት ናብ ዜሮ ክወርድ፡ 
ዝተማህረ ዓቕሚ ሰብ ድማ ክዓቢ 
ይኽእል። 
ብመሰረት ክኢላታት ስነ-ፍልጠት፡ 

ህጻን ካብታ ዝተጠነሰላን ዝተወለደላን 
መዓልቲ ጀሚሩ፡ እናተጻወተ ይለማመድን 
ይመሃርን። ስለዚ፡ ሓደ ህጻን ካብታ ናይ 
ዜሮ ሰዓት (ድቂ) ሂወቱ ኣትሒዙ ክሳዕ 
ሰለስተ ዓመት ኣብ ዘሎ ዕድመኡ፡ እንታይ 
ክገብር ኣለዎ? እንታይ ዓይነት ጸወታ 
ይጻወት? ማሕበራዊ ህይወቱ ከመይ 
ይመስል? ኣብ ቋንቋኡን ዘረባን ዘለዎ 
ክእለት ወዘተ ከመይ ምዃኑ ክኢላታት 
እዚ ዓውዲ እዚ ብስነ-ፍልጠታዊ ኣገባብ 
ይገልጹዎ እዮም። እዞም መግለጺታት 
እዚኣቶም፡ ንትርጕም ሂወት ህጻን በቲ 
ዝግባእ ገሊጾም፡ ወለድን ሕብረተስብን 
ኣብ ዕብየት ናይ’ቲ ህጻን ማለት ክሳብ 
ሰለሰተ ዓመት ዕድመኡ ኣብ ዘሎ ግዜ 
ክገብርዎ ብዛዕባ ዘለዎም ሜላታትን 
ኣገባባትን ዝሕብሩ እዮም። ነዚኣቶም 
ብግቡእ ምፍላጥ ከኣ፡ ነቲ ክዓቢ ንደልዮ 
ዘለና ክንክን ህጻንን ቅድመ-ትምህርቲ 
ህጻንን መሰረት ክዀኑዎ ስለዝኽእሉ፡ 
ብስነ-ፍልጠታዊ መዳይ ምርድኦምን 
ምትግባሮምን ኣድማዒ ውጽኢት ክህበና 
ይኽእል እዩ።
ብተመሳሳሊ፡ ወለዲ ብፍላይ ከኣ ኣደ፡ 

ነፍሰ-ጾርነት ኣብ ሰለስተ ከም ዝምቀል 
ክትፈልጥ ይግበኣ። ንሳቶም ከኣ፡ ቀዳማይ 
ሰለስተ ወርሒ (first-trimester)፡ ካልኣይ 

ሰለስተ ወርሒ፡ ሳልሳይ ሰለስተ ወርሒ 
ይበሃሉ። ቀዳማይ ሰለስተ ወርሒ፡ ካብ 
ቀዳማይ ሰሙን ክሳዕ 12 ሰሙን ዕድመ 
ናይ’ቲ ዕሸል ግዜ ዝሸፈነ እዩ። ኣብዚ 
ግዜ’ዚ፡ እቲ ጥንሲ ንኽነጽል ልዑል 
ተኽእሎ ስለዘሎ፡ ወለዲ ብጥንቃቐ 

ክሕዝዎ ይግብኦም። ካልኣይ ሰለስተ-
ወርሒ ድማ፡ ካብ 13 ሰሙን ክሳዕ 28 
ሰሙን ይኸይድ። ኣብ ከባቢ ፍርቂ ናይ 
ካልኣይ ሰለስተ ወርሒ ዕድመኡ ድማ፡ 
ምንቅስቓስ ናይ ዕሸል ክስማዕ ይኽእል 
እዩ። ሳልሳይ ሰለስተ ወርሒ ከኣ፡ ካብ 
29 ሰሙን ክሳዕ 40 ሰሙን ዝቐጸለ እዩ።  
ቅድመ-ጥንሲ ዝበሃል ድማ፡ ካብ 37-
38 ሰሙናት ዘሎ ኰይኑ፡ እዚ ደረጃ’ዚ 
ኣብ ጥዕና ኣደን ዕሸልን ልዑል ሓደጋ 
ዘለዎ እዩ። ምሉእ ወይ ግቡእ ግዜ ጥንሲ 
ዝበሃል ከኣ፡ ካብ 39-40 ሰሙን እዩ። እቲ 
ዝደሓረ ወይ ድሕረ ጥንሲ ዝበሃል ድማ፡ 
41 ሰሙን ምዃኑ ይግለጽ። ብምኽንያት 
ሕክምና ዝተኣዘዘ እንተዘይኰይኑ፡ ሕርሲ 
ቅድሚ 39 ሰሙን ከጋጥም ኣይድለን 
እዩ። ስለዚ፡ ወለዲ፡ ንዕብየትን ክንክንን 
ዕሸሎም፡ ግዜያት ናይ ጥንሲ፡ ካብ 37 ክሳዕ 
41 ሰሙናት ዝኸይድ ምዃኑ ክፈልጡ 
ይግባእ። 

ይቕጽልይቕጽል

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

ሰዓት    መደብ 
12፡00   ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50   ዜና ስፖርት
12፡55   ጩራ ጥዕና
13፡30   ዜና (ዓረብ)
13፡40   ለሰ ስፖርት
15፡30   FILM 
16፡40   ሃብቲ  ባሕሪ
17፡00   ዜና (ትግርኛ)
17፡15   ደርፊ
17፡30   ዜና (ዓረብ)
17፡40   ዶክተራት ኣብ 
         ስትድዮ (ድግማ)
18፡35   ሰሙናዊ ፍጻሜታት ስፖርት
19፡25   ሃሎ ቆልዑ
20፡00   ዜና ትግረ
20፡15   ሄራር
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   እንዳ ዝማም
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡10   መደብ ቆላሕታ
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)

ሎሚ ኣብ ERI-TV



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል 
ከተማ

ከሳሲ መሓመድ ስዒድ ኢብራሂም፡ ተከሳሲ 
ኣሕመድ ምሓመድ ሓሰን ብኣድራሽኡ 
ክርከብ ስለዘይተካእለ ይጸውዓለይ ስለዝበለ 
ብኣካል ወይ ብወኪል ን12/2/23 ቅረብ። 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ 

ኣቶ መስፍን ተክለገርግሽ ኣርኣያ፡ በዓልቲ 
ቤተይ ሰላማዊት ኣሚነ ኢልማ ስለ 
ዝዓረፈት ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ 2 ደቅና ከኣ ወረስቲ 
ሙዃኖም ይረጋገጸለይ  ስለዝበለ ዝቃወም 

እንተሎ፡ ን14/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዕዳጋ 
ሓሙስ 

ኣቶ ታደሰ ካፍል ወልድ፡ ኣሞይ 
ለተብርሃን ወልዱ ገብረስላሴ ብጽሒታ 
ንዓይ ስለ  ዝገደፈትለይ ለበዋ ይጽደቀለይ 
ስለዝበለ ዝቓወም እንተሎ፡ ን9/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ቤት ፍርዲ ዓዲ ዃላ

ትሕቲ ዕድመ ትርሓስ ረዳኣ ሃይለ ምባል 
ተሪፉ፡ ፍረወንጀል ረዳኣ ሃይለ  ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት ዝቓወም 
እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ  2ይ መጋባእያ  
ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ቁድሳን ምሕረትኣብ 
ተወልደመድህን  ምባል ተሪፉ፡ ናርዶስ 
ምሕረትኣብ ተወልደመድህን  ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት ዝቓወም 
እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ  2ይ መጋባእያ  
ይቕረብ።

ኣማንዝጊ ተወልደ ገብረየሱስ  ምባል 

ምልክታ ንኸፈልቲ ግብሪ
ንግዳዊ ንጥፈት ብምክያድ ከምኡ’ውን ኣባይቲ ብምክራይ ኣታዊ ዝረኽቡ ሰባትን ትካላትን፡ ኣብ ዓመተ 2022 ዝረኸብዎ 
ኣታዊ ብምፍላጥ፡ ዓመታዊ ግብሪ ዝኸፍልሉ እዋን፡ ካብ ጥሪ 2023 ጀሚሩ ምዃኑ ነዘኻኽር።  ከፈልቲ ግብሪ፡ ኣብ 
ታሕቲ ቀሪቡ ብዘሎ ሰሌዳ ግዜ፡ ግብሪ ኣብ ትኸፍልሉ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣታዊኹም ብግቡእ ኣፍሊጥኩም 
ዝግብኣኩም ግብሪ መንግስቲ ክትከፍሉ ንሕብር።

ግብሪ ዝኽፈለሉ እዋን
1.	 ኣባይቲ ብምክራይ ኣታዊ ዝረኽቡ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2023
2.	ካብ ንግዳዊ ንጥፈት ኣታዊ ዝረኽቡ

2.1.	 ኣብ ደረጃ	‘ሐ’	ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2023
2.2.	 ኣብ ደረጃ	‘ለ’	ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2023
2.3.	 ኣብ ደረጃ	‘ሀ’	ዝምደቡ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ 2023

ኣታዊኻ ብግቡእ ብምፍላጥ ዝግባእ ግብሪ ኣብ እዋኑ ዘይምኽፋል፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ዘስዕብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ኣታዊኻ 
ዘይምፍላጥ፡ ምሕባእ ኮነ ኣትሒትካ ምሕባር፡ ብገበናዊ ሕጊ ዘሕትት ከም ዝኾነ ንሕብር። ከፈልቲ ግብሪ ነዚ ተረዲእኩም 
ሓቀኛ ኣታዊኹም ብግቡእ ኣፍሊጥኩም ግብሪ መንግስቲ ኣብ እዋኑ ክትከፍሉ ንሕብር።

ርሑስ ምጅማር ሓድሽ ዓመት 2023 ይግበረልና፡
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር

ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን

ተሪፉ፡ ሄርሞን ተወልደ ገብረየሱስ   
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት ዝቓወም 
እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ  2ይ መጋባእያ  
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣውህነ

ከሳሲት ወ/ሮ ኣዝመራ ተክለ 
ተስፋሓይራይ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ሲብሃት 
ማሕራይ ወልደሚካኤል ናይ ሓዳር ክሲ 
ተመስሪቱልካ ስለዘሎ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ 
ወኪሉ ን1/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት ፍርዲ  ደቀምሓረ 

ከሳሲት ወ/ሮ ተብርህ ይሕደጎ፡ ተኸሳስቲ 
ወረ/ነ/ሄር ምክ/ተለንተ ዳኒኤል ጎይትኦም 
ካሳ ተከሰስስቲ ናይ ምቕሊት ክርክር 
ተኸሰስቲ ቁ.2 ሚልየን ዳኒኤል ጎይታኦም 
ቁ.4 ራሄል ዳኒኤል ጎይትኦም ንጹር 
ኣድራሽኡ ስለዘይተፈልጠ ብጋዜጣ 
ተጸዊዖም ባዕሎም ወይ ሕጋዊ ወኪሎም 
ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 
እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ኣብ ዘየለኻሉ 
ክርአ እዩ። 

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ

ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ. ንምፍላጥ ናብ 
ሃገርዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ 
ብተሌፎን ደውሉ።

ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ 
8፣00-12፡00 ቅ.ቀትሪ ምሸት ድማ ካብ 2፣00 – 6፡00 ድ.ቀትሪ ብቁ. 
ስልኪ 110179 ደውሉ።

ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፣ E-Mail;	bidhonational@gmail.com

ስቕታ ጎዳኢ እዩ ደውሉ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!  

ቤት ፍርዲ  ዓዲ ቀይሕ 

ሳዓዳ ኣሕመድ ስዒድ፡ ኣብ ናይ ስውእ 
መንገሪ ሰነድ ምባል ተሪፉ፡ ሳዓዳ ኣሕመድ 
ጎንጎ ስዒድ ተባሂሉ  ክእረመለይ ዝቓወም 
እንተሎ፡ ን31/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ሓሊማ ኣደም፡ ኣብ ናይ ስውእ ወደይ  
ምባል ተሪፉ፡ ሓሊማ መሓመድ ኣደም  
ተባሂሉ  ክእረመለይ ዝቓወም እንተሎ፡ 
ን31/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ባረንቱ 

ከሳሲ ንግ/ባንክ ኤርትራ ተከሰስቲ ወረ/ነ/
ሄር ጽገሬዳ ኣስረስ መለስ ኣብ ባረንቱ 
ብሎክ ቢያራ ፓርሰል 128 ዝርከብ 
ኣባይታ ትሕጃ ብምትሓዝ ዝተለቀሓቶ 
ምስ ወለዱ 2,126,402.04 (ክልተ 
ሚልዮንን ሓደ ሚእትን ዕስራን ሽዱሽተን 
ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ክልተን) ናቕፋ 
ከይከፈለቶ ስለዝዓረፈት  ብትሕጃ 
ዘትሓዘቶ ንብረታ (ገዛ) መኽፈሊ ዕዳ 
ክውዕል ይወሰነልና ስለዝበለ ዝቓወም 
እንተሎ፡ ን26/1/23 ኣብ ቤ/ት ይቕረብ። 

ምልክታ ጨረታ 

ጽገና ዝተፈላለየ ሓይሊ ፈረስ ዘለዎ ዲናሞታትን፡ ፕሪንተራትን፡ ፎቶ ኮፕየራትን፡ 
ዓዳጊ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ 
ኣርእስቲ ውዕል፡ ዓመታዊ ጽገና 
ኣገባብ ጽገና፡ ክፉት ጨረታ (ሃገራዊ) 
ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ንዓመተ 2023 ካብ ወርሒ 01/2023 
ክሳብ ወርሒ 12/2023 ንቤት ጽሕፈት፡ ንካፈተርያ ተመሃሮ፡ ንወርክ ሾፓት 
ዘገልግላ ዲናሞታት፡ ፕሪንተራት፡ ፎቶ ኮፕየራት ዝጽግኑ ኣወዳዲሩ ከጫርት ስለ 
ዝደለየ፡ ንሕጋውያን ጸገንቲ ይዕድም። 
1. ማእ/ስል/ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ንሕጋውያን ትካላት ዋጋታት ጽገና ዲናሞታት፡ 
ፕሪንተራት፡ ፎቶ ኮፕየራትን ብዕሹግ ደብዳበ ከቕርቡ ይዕድም። 
2. ጨረታ ንኹሎም ሕጋውያን ትካላት ክፉት እዩ። 
3. ተጫረትቲ ቅዳሕ ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዋኒንን ናይ ዓመተ 
2021 ክሊራንስን መንነት ወረቐትን የቕርቡ።
4. ጨረታ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ዕለት 07/2/23 ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀትሪ 
ወይ ቅድሚኡ ክበጽሕ ኣለዎ። ደንጉዩ ዘቕረበ ተጫራቲ ይንጸግ። ጨረታ፣ 
ተጫረትቲ፡ ሕጋውያን ወከልቲ ኣብ ዝተረኽበሉ ስነ-ስርዓት ኣከፋፍታ ጨረታ 
ኣብ ቤት ጽሕፈት ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እምባጋልያኖ 
ዕለት 7/2/23 ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀትሪ ይኽፈት።
5. ብቑዓት ተጫረትቲ፡ ሰነድ ጨረታ ንምውሳድ ዘይምለስ ጥረ ገንዘብ 100 
ናቕፋ ይኸፍሉ። 
6. ተጫረትቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝደልዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ዕድጊ 
ማእ/ስል/ሃገ/ቤት/ትም/ኢብራሂም ሱልጣን (ቤቴጎ) ነበር ቁጽሪ ቴሌፎን 111479 
ናይ ጨረታ ሰነድን ሓበሬታን ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ክረኽቡ ይኽእሉ። 
7. ማእ/ስል/ሃገ/ኣገልግሎት ሳዋ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ጨረታ ንምስራዝ መሰሉ 
ዝተሓለወ እዩ። 

ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ 
ጎደና በለዛ 

ቁጽሪ ቴሌፎን 111479 
ኣስመራ ኤርትራ

ቤት ፍርዲ ተሰነይ 

ኣቶ ተስፋኣለም የማን ምስግና ምባል 
ተሪፉ፡ ተስፋአለም የማነ ምስግና  ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት ዝቓወም 
እንተሎ፡ ን27/1/23 ኣብ  ቤ/ፍ  ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎልጅ 

ወ/ሮ ሸዊት ነጋሲ ገብሪሂወት፡ በዓል 
ቤተይ ሃይለ ሽመንዲ ጉብሳ ስለ 
ዝተሰውኣ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ ን4 ደቅና ከኣ ወረስቲ 
ሙዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበለት  
ዝቓወም እንተሎ፡ ን27/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
17 ጥሪ 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.119

ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር 2023 ተኻዪዱሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር 2023 ተኻዪዱሓደ ካብ ዓበይቲ ሃገራዊ ውድድራት 
ኣትሌቲክስ ሃገርና ዝኾነ ሃገራዊ ውድድር 
ጉያ መሮር፡ ብቐዳም 14 ጥሪ 2023 ኣብ ዓድ-
ሓረ ን/ዞባ መንደፈራ ብድምቀት ተኻዪዱ። 
እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ተኸፋፊሉ 
ዝተኻየደ ውድድር፡ ሎሚ ዓመት ንመበል 
24 ግዜኡ ክካየድ ከሎ፡ ካብ ኩለን ዞባታትን 
ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝተዋጽኡ ዓበይቲ 
ኦሊምፒካውያንን ተካእቲ መንእሰያት 
ኣትሌታትን ዝተሳተፉሉ ሃገራዊ ውድድር 
ድማ እዩ ነይሩ።
5 ኪሎሜተር ርሕቀት ካብ ዝሸፈና ናይ 

ትሕቲ 18 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ 
ውድድር፡ ናይ ዞባ ማእከል ኣትለት ማርያ 
ዓሊ እያ ተዓዊታ። ኣርያም ሓድሽ (ደቡብ)፡ 
ፍረሂወት መኮንን (ደቡብ)፡ ፍርቱና ማእከለ 
(ደቡብ)፡ ሚካል ገ/ሚካኤል (ማእከል)፡ 
ሳምራዊት ወልደኣብ (ማእከል) ድማ ክሳብ 
ሻዱሻይ ንዘሎ ደረጃ ተማቒለንኦ። 
ኣብ 6 ኪ/ሜ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት 

ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር፡ ሓየሎም 
ተኽለሚካኤል (ደቡብ)፡ ምሕረትኣብ 
ሃይለስላሴ (ሚኒ/ምክልኻል)፡ ኤቨን ሙሴ 
(ሚኒ/ምክልኻል)፡ ዳዊት ክፍሎም (ማእከል)፡ 
ሚልዮን ኣብርሃም (ማእከል)፡ ሳይሞን 
ተኽለገርግስ (ማእከል) እዮም ዕዉታት 
ኮይኖም።  
ሓንቲ ካብ ትስፉዋት ኣትለታት ዝኾነት 

ሮዛ ሳለ (ማእከል)፡ ንናይ 6 ኪሎሜተር ናይ 
ትሕቲ 20 ዓመት ውድድር ክትዕወተሉ 
ኣይተጸገመትን። እዛ ኣትለት ዝሓለፈ ዓመት 

ኣብ ዓዲ ኣብይቶ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ 
ውድድር እውን ዘውዲ ሻምፕዮን 
ክትደፍእ ክኢላ እያ። ካብ ኣትለት ሮዛ ሳለ 
ነዊሕ ተፈልየን ዝኣተዋ ሰሳኒት ሓይልኣብ 
(ማእከል)፡ ስኒት ማእከለ (ሚኒ/ምክልኻል)፡ 
ኣስቴር ይባበ (ማእከል)፡ ፍረወይኒ ተስፉ 
(ደቡብ)፡ መርሃዊት ወልዳይ (ደቡብ) ድማ 
ንሽልማት በቒዐን እየን። 
ኣብ 8 ኪ/ሜ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት 

ደቂ-ተባዕትዮ፣ ኤፍሬም ተኽለ (ደቡብ)፡ 
ፊልሞን ዳዊት (ደቡብ)፡ ፍቓዱ ገ/መስቀል 
(ደቡብ)፡ ብርሃነ ነጋሲ (ማእከል)፡ ሚካኤል 
ስዩም (ደቡብ)፡ ማጆር ቴድሮስ (ደቡብ) 
እዮም ቀዳሞት ሽድሽተ ዕዉታት ኮይኖም። 
 ቀጺሉ ልዑል ትጽቢት ዝተገብረሉ ናይ 

10 ኪሎሜተር ናይ ሲንየር ውድድር እዩ 

ተኻይዱ። ብፍላይ ኦሎምፒካዊት ኣትለት 
ራሄል ዳኒኤል ኣብ ኢጣሊያን ስጳኛን ኣብ 
ዝተኻየዱ ውድድራት ጉያ መሮር ተዓዊታ 
ናብዚ ውድድር ምእታዋ፡ ነቲ ኩነታት 
መቐረት ወሲኻትሉ እያ። እዛ ኣትለት 
ካብ መፈለምትኡ ምስ ኦሎምፒካዊት 
ኣትለት ዶልሺ ተስፉን ናጽነት ኣማኑኤልን 
ኣብ ቅድሚት ወጺኣ’ኳ እንተነበረት፡ ኣብ 
መወዳእታ ግን በይና’ያ መዛዘሚ ሕንጻጽ 
ረጊጻ። ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ 
ተስፉ (ሚኒ/ምክልኻል)፡ ናጽነት ኣማኑኤል 
(ሚኒ/ምክልኻል)፡ ርግበ ሃብተስላሴ (ደቡብ)፡ 
ዘቢብ ወ/ሚካኤል (ማእከል)፡ ንጽሃ ንጉሰ 
( ሚኒ/ምክልኻል) ድሕሪ ኦሎምፒካዊት 
ራሄል ዳኒኤል ብተኻታታሊ ውድድረን 
ዝወደኣ እየን።

 ኣብ 10 ኪ/ሜ ናይ ልዕሊ ዕድመ ደቂ-
ተባዕትዮ፣ ሞጎስ ሹማይ (ደቡብ) ምስ ብሉጽ 
ብቕዓትን ጸወታን ዘውዲ ሻምፕዮን ደፊኡ። 
ሃብቶም ሳሙኤል (ዓንሰባ)፡ ኦሎምፒካዊ 
ኣትሌት ኣብራር ዑስማን (ማእከል)፡ 
መርሃዊ ከሰተ (ጋሽ-ባርካ)፡ ኣብርሃም ሃብተ 
(ደቡብ)፡ ዓወት ሃብተ (ደቡብ) ድማ ካብ 
ካልኣይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃታት ብምሓዝ 
ውድድሮም ዛዚሞም።
 ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን 

ኣትሌታት ብሓባር ኣብ ዝተሳተፍዎ ናይ 
8 ኪ/ሜ ውድድር ሕውስዋስ ምቅብባል 
በትሪ (mixed relay) ዞባታት ማእከል፡ ሚኒ/
ምክልኻልን ደቡብን ብቐደም ተኸተል 
ተዓዊተን። ብደረጃ ጋንታ ብድምር 
ውጽኢት ካብ ትሕቲ ዕድመ ብደቂ-

ኣንስትዮ ደቡብ ብደቂ-ተባዕትዮ ማእከል፡ 
ካብ ጁንየር ኣትሌታት ብደቂ-ኣንስትዮ 
ማእከል ብደቂ-ተባዕትዮ ደቡብ፡ ካብ ሲንየር 
ኣትሌታት ብደቂ-ኣንስትዮ ደቡብ፡ ብደቂ-
ተባዕትዮ ሚኒ/ምክልኻል ክዕወቱ እንከለዉ፡ 
ብኣጠቓላሊ ናይ ጋንታ ውጽኢት ድማ 
ካብ ደቂ-ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ካብ ደቂ-
ተባዕትዮ ዞባ ደቡብ ጐብለል መበል 24 
ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር 2023 
ኮይኖም ኣለዉ። 
 ኣብ መዛዘሚ ናይ’ቲ ሃገራዊ ውድድር፡ 

ዕዉታት ኣትሌታትን ጋንታታትን 
ከምኡ’ውን እቲ ሃገራዊ ውድድር ዕዉት 
ኮይኑ ንኽዛዘም ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካላትን 
ዝተዳለወሎም ናይ ሜዳልያ፡ ዋንጫ፡ 
ገንዘብን ወረቐት ምስክርን ሽልማት ካብ 
ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ምምሕዳር ን/ዞባ 
መንደፈራን ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትሌቲክስ 
ኤርትራን ተቐቢሎም።

መረብ ሰቲትን ቲራቮሎን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈንመረብ ሰቲትን ቲራቮሎን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈን
ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር 

ሻምፕዮን ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታታት ኩዕሶ 
እግሪ ዞባ ማእከል፡ መረብ ሰቲትን ቲራቮሎን 
ካብ ምድበን ናብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ 
ምሕላፈን ከም ዘረጋገጻ ህዝባዊ ርክባት 
ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ሓቢራ። 
ብቐዳም ኣብ ምድብ ‘ለ’ ዘለዋ ጋንታታት 
እየን ናይ ምድበን ናይ መወዳእታ ጸወታ 
ኣካይደን። ፈለማ ንሜዳ ዝኣተዋ ድማ 
ገጀረትን ጎዳይፍን እየን ነይረን። ናይ 
ቀዳማይ እብረ ግጥም ናይዘን ጋንታታት 
ጎዳይፍ ኣብ መበል 11 ደቒቕ ካብ ዓወት 
ተኽላይ ገጀረት ከኣ ኣብ መበል 34 ደቒቕ 
ካብ ዮሴፍ ብርሃኑ ሸቶ ብምርካበን 1ብ1 እዩ 
ተዛዚሙ። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ 
ገጀረት ኣብ መበል 46 ደቒቕ መሪሕነት 

ተትሕዛ ሸቶ ካብ ሴም ኣማኑኤል ረኺባ’ኳ 
እንተነበረት፡ ዓወት ተኽላይ ግን ንዕኡን 
ንጋንታኡን ካልኣይቲ ሸቶ ብምምዝጋቡ 

መሪሕነት ገጀረት ነዊሕ ክጸንሕ ኣይከኣለን። 
ተጻወትቲ ጎዳይፍ በዚ’ውን ኣይተዓግቱን። 
ኣብ መበል 78 ደቒቕ ካብ ዩኤል ቢኒያም 

ውድድራት ባይታ ቴንስ ይቕጽልውድድራት ባይታ ቴንስ ይቕጽል
ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ንምዕታር 

ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ባይታ ቴንስ፡ 
ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ሜዳታት ቤት ገርግሽን 
ደምበ ሰምበልን ንራብዓይ ሰሙኑ ቀጺሉ 
ከም ዝወዓለ ካብ ቤት ጽሕፈት ፈደረሽን 
ባይታ ቴንስ ዞባ ማእከል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 
ኣፍሊጡ። ኣብ ክሊ ዕድመ 36-60 ካብ ዘለዉ 
ተወዳደርቲ፡ ኣቶ ኣታኽልቲ ገብሩ ኣብ ልዕሊ 
ኣቶ በረኸት መለስ 6ብ0ን 6ብ1 ክዕወት ከሎ፡ 
ኣብ ክሊ ዕድመ 19-35 ናይ ደቂ-ኣንስትዮ 

ተዐውቶም ሸቶ ብምርካቦም ምሉእ ሰለተ 
ነጥቢ ሓፊሶም። 
 ድሕሪ’ዚ ግጥም፡ ቲራቮሎን ዕዳጋ 

ሓሙስን እየን ጸወታአን ኣካይደን። ናይ 
ቀዳማይ እብረ ግጥም ናይዘን ክልተ 
ጋንታታት ብዘይ ሸቶ’ኳ እንተተዛዘመ፡ 
ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ብዘይ ስዕረት ትግስግስ 
ዘላ ቲራቮሎ ንዕዳጋ ሓሙስ ኣየናሕሰየትላን። 
ቲራቮሎ ኣብ መበል 65 ደቒቕ ካብ ናኦድ 
ገብረኪዳን፡ ኣብ መበል 67ን 89ን ደቓይቕ 
ካብ ናትናኤል ክብሮም፡ ኣብ መበል 90 
ደቒቕ ከኣ ካብ ዳኒኤል ጸጋይ ኣርባዕተ 
ሸቶታት ብምምዝጋብ ብገፊሕ ተዓዊታ።
 ኣብ መወዳእታ ግጥመን ዘካየዳ መረብ 

ሰቲትን ገዛባንዳን እየን ነይረን። ግጥም 
ናይዘን ክልተ ጋንታታት ኣዝዩ ወሳኒ 
ብምንባሩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብትዅረት 
እዮም ተኸታቲሎሞ። ኣብ ቀዳሞት 45 
ደቓይቕ ክልቲአን ጋንታታት ጥንቃቐ 
ዝነበሮ ጸወታ ብምክያደን ሸቶ ዝበሃል 
ክምዝገብ ኣይከኣለን። ኣብ ናይ ድሕሪ 
ዕረፍቲ ጸወታ ግን ብፍላይ ተጻወትቲ 
መረብ ሰቲት ብተደጋጋሚ ናብ ልዳት ገዛ 
ባንዳ ይጽግዑ ነበሩ። በንጻሩ ተጻወትቲ ገዛ 
ባንዳ ዝያዳ ኣብ ምክልኻል’ዮም ኣድሂቦም 
ነይሮም። መረብ ሰቲት ድሕሪ ተደጋጋሚ 
መጥቃዕትታት ኣብ መበል 78 ደቒቕ ካብ 
ኣሚነድኣብ ዮናታን ሸቶ ብምርካባ ነቲ 
ጸወታ ናብ ረብሓኣ ቀይራቶ። እዛ ጋንታ 
ብዙሓት ሸቶ ክኾና ዝኽእላ ኰዓሳሱ’ኳ 
እንተባኸነት፡ በዚ ዓወት ኣቢላ ግን ናብ 
ዝቕጽል ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ካብ ምሕላፍ 
ኣይተዓንቀጸትን።
 ብመሰረት ኣብዚ ምድብ ዘለዋ ጋንታታት 

ዘካየደኦ ጸወታታት፡ ቲራቮሎ ብዘይ ዝኾነ 

ስዕረት ብ15 ነጥቢ ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ 
ከላ፡ መረብ ሰቲት ከኣ ብ12 ነጥቢ ካልኣይ 
ደረጃ ብምሓዝ ናብ ዝቕጽል ግጥም ፍርቂ 
ፍጻመ ሓሊፈን ኣለዋ።
 ብሰንበት ናይ ምድብ ‘ሀ’ ዝኾና ጋንታታት 

እየን ውድድረን ኣካይደን። ኣብ ፈላሚ 
ጸወታ ናይቲ ዕለት ኣባሻውል እያ ኣብ 
ልዕሊ ጸጸራት 2ብ0 ተዓዊታ። ኣባሻውል 
ነተን ዘዐወትኣ ሸቶታት ካብ ዓብደልከሪም 
ጀማልን ኣሮን የማነን እያ ረኺባተን።
ድሕሪ’ዚ ግጥም ኣኽርያን ኣልታሕሪርን 

እየን ተጻዊተን። እዚ ግጥም ንኣኽርያ ናይ 
መወዳእታኣ እዩ ነይሩ። ሕጂ’ውን እንተኾነ 
እዛ ጋንታ ምሉእ ሰለስተ ነጥቢ ክትወስድ 
ኣይከለትን። እቲ ጸወታ 0ብ0 ብምዝዛሙ 
ኣኽርያ ንሻድሻይ ግዜ ማዕረ ክትፈላለ 
ተገዲዳ።
 ናይ መወዳእታ ናይዚ ዕለት ግጥም 

ኣብ መንጎ ኣርባዕተ ኣስመራን ደንደን እዩ 
ተኻዪዱ። ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ግጥም 
እዘን ጋንታታት፡ ደንደን ኣብ መበል 8ን 
35ን ደቓይቕ ካብ ኬብሮን ተስፋጋብር ኣብ 
መበል 44 ደቒቕ ከኣ ካብ ውቅያኖስ ፍስሃየ 
ብዝረኸበተን ሸቶታት ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ 
እያ ወጺኣ። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ 
ጸወታ’ውን፡ ደንደን ኣብ መበል 69ን 90ን 
ደቓይቕ ካብ ኬብሮን ያሬድ ክልተ ሸቶታት 
ብምውሳኻ እቲ ግጥም ብዓወት ደንደን 
5ብ0 ተዛዚሙ።
 ብመሰረት ኣብዚ ምድብ ዘለዋ ጋንታታት 

ዘካየደኦ ጸወታታት፡ ኣኽርያ ሽድሽተ ነጥቢ 
ሒዛ ምትራፋ ከተረጋግጽ ከላ፡ ደንደን ከኣ 
ብ11 ነጥቢ ናብ ዝቕጽል ግጥም ፍርቂ 
ፍጻመ ምሕላፋ ኣፍሊጣ ኣላ። ኣርባዕተ 
ኣስመራ፡ ኣባሻውልን ማይተመናይን ከኣ 
7 ነጥቢ ኣዋህሊለን ኣብ ዝቕጽል ናይ 
መወዳእታ ግጥመን ወሳኒ ውጽኢት 
ይጽበየን ኣሎ። ኣልታሕሪርን ጸጸራትን ግን 
ልክዕ ከም ኣኽርያ፡ ምትራፈን ኣረጋጊጸን 
እየን።

ውድድር ከኣ ሳሮን ፍሰሃየ (ቤት ገርግሽ) 
ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ዊንታ ፍቕረ (ደምበ 
ሰምበል) ተዓዊታ። በዚ ከኣ ሳሮን ፍስሃየ ናብ 
ዝቕጽል ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ክትሰግር ክኢላ 
ኣላ።
ብሰንበት ኣዝዩ ሰሓብን ሓያል ምትህልላኽ 

ዝተራእዮን ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ እዩ 
ተኻዪዱ። ናይ ደምበ ሰምበል ተጻዋቲት 

ናኦሚ ደበሳይን ናይ ክለብ ቤት ገርግሽ 
ሳሮን ፍሰየን ዘካየደኦ ጸወታ ድማ ንተዓዘብቲ 
ዝመሰጠ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጸወታ ፈለማ 
ናኦሚ ደበሳይ እያ 6ብ1 ተዓዊታ። ኣብ 
ካልኣይ ጸወታ ሳሮን ፍሰሃየ 7ብ5 ክትዕወት 
ብምኽኣላ ግን ክልቲአን ተወዳደርቲ ናብ 
ሳልሳይ ናይ መፈላለዪ ጸወታ ክሰግራ እየን 
ተገዲደን። ኣብዚ ወሳኒ ሳልሳይ ጸወታ ከኣ 
ናኦሚ ደበሳይ 11ብ9 ክትዕወት ከም 
ዝኸኣለት እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። 
ኣብ ተማሳሳሊ ክሊ ዕድመ፡ ዮሳን መሓሪ 

ካብ ክለብ ቤት ገርጊሽ ንሉሊያ ዮውሃንስ ናይ 
ክለብ ቤት ገርግሽ ብፎርፌ (6-0 6-0) ስዒራታ 
ኣላ። በዚ ከኣ ናኦሚ ደበሳይን ዮሳን መሓርን 
ናብ ዝቕጽል ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ክሰግራ 
ክኢለን ኣለዋ። እዚ ውድድር ዝመጽእ 
ቀዳምን ሰንበትን እውን ቀጺሉ ከም ዝውዕል 
ካብ ቤት ጽሕፈት ፈደረሽን ባይታ ቴንስ ዞባ 
ማእከል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።
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ኢጣልያ - ዕሉል መራሒ ጉጅለ ማፊያ ተታሒዙፖሊስ ኢጣልያ፡ ንኣስታት 30 ዓመታት 
ክደልዮ ዝጸንሐ ቀንዲ መራሒ ጉጅለ ማፍያ 
ኣብ’ታ ሃገር፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘውዓሎ 
ኣፍሊጡ። 
ላዕለዎት ሰብ-መዚ ፖሊስ’ታ ሃገር ትማሊ 

ሰኑይ ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ እቲ ተታሒዙ 
ዘሎ ጥርጡር፡ ማቲዮ መሲና ዲናሮ ዝተባህለ 
ኰይኑ፡ ብደረጃ ሃገር ቁ.1 ተሰሪዑ ክድለ 
ከምዝጸንሐ ገሊጾም።
እቲ ጥርጡር፡ ኣብ ፓሌርሞ - ርእሰ-ከተማ 

ዞባ ሲቺሊያ ኣብ ዝርከብ ሓደ ብሕታዊ 
ሆስፒታል ደቂሱ እናተሓከመ እንከሎ 
ከምእተታሕዘ ድማ፡ እቶም ሰብ-መዚ 
ወሲኾም ሓቢሮም።
ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ እውን፡ 

መሲና ዲናሮ፡ መራሒ ናይቲ ኣብ ሲቺሊያ 
ዝመደበሩ ‘ኮስታ ኖስትራ’ ዝተባህለ ዕሉል 

ናይ ማፊያ ጉጅለ ከምዝዀነ ኣረዲኦም።
ንሱ፡ ኣብ ቅትለት ናይ’ቶም ብጸረ-ማፍያ 

ዝፍለጡ ዝነበሩን ኣብ 1992 ዝተቐንጸሉን 
ክልተ ፍሉጣት ኣኽበርቲ ሕጊ’ታ ሃገር 
(ጆቫኒ ፋልኮነን ፓውሎ ቦርሰሊኖን) 
ኢድ ስለዘለዎ፡ ብኣካል ኣብ ዘይተረኽበሉ 
መጋባእያ ቤት-ፍርዲ ንሕልፈት ክእሰር 
ተፈሪዱ ምንባሩ ይንገረሉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 1993 ኣብ ከተማታት ሮማ፡ 

ፍሎረንስን ሚላኖን ኣብ ዝተፈጸመ ህይወት 
10 ሰባት ዝለከመ መጥቃዕቲ ቦምባ’ውን 
ኢድ ስለዝተረኽቦ፡ ንኻልኣይ ግዜ ናይ 
ሕልፈት ማእሰርቲ ተበይንሉ ነይሩ።

ኢማራት፡ ኣብ ደ/ኮርያ ገዚፍ ወፍሪ ከተካይድ ትውጥን
ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ ኣብ ደቡብ 

ኮርያ ናይ 30 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክትገብር 
ምዃና ገሊጻ።
እታ ሃገር ነዚ ዝገለጸት፡ ፕረዚደንት ደ/ኮርያ 

- ዩን ሱክ ዮል ኣብታ ዓረባዊት ሃገር ናይ 
ኣርባዕተ መዓልቲ ዑደት ኣብ ዝፍጽመሉ 
ዘሎ እዋን እዩ።

እቲ ፕረዚደንት ምስ መራሒ ሕ.ኢ.ዓረብ 
ሸኽ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣል-ናህያን ኣብ 
ዝተራኸበሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ሃገሩ 
ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኑክሌሳዊ መመንጨዊ 
ዝተመርኰሰ ጸዓት ብምውሓስ፡ ኣብ 2050 
ካብ ካርቦን (ነዳዲ ዘይቲን ከሰልን) ናጻ 
ክትከውን ምዃና ገሊጹ።

ሸ ኽ 
መሓመድ ቢን 
ዛይድ ኣል-
ናህያን ብወገኑ፡ 
ኢማራት እውን 
ካብ 2050 
ንድሓር ካብ 
ጽግዕተኛ ካርቦን 
ናጻ ንምዃን 
ዝዓለመ መደብ 
ሒዛ ትሰርሕ 
ከምዘላ ሓቢሩ።

ትሕቲ 10% ካብ ዘድልያ መጠን ነዳዲ 
ካብ ኢማራት ከምእተእቱ ዝንገረላ ደ/ኮርያ፡ 
ኣብታ ዓረባዊት ሃገር 20 ቢልዮን ዶላር 
ወጻኢታት ዝሓትት መደበር ኑክሌሳዊ 
መመንጨዊ ጸዓት ትሃንጽ ከምዘላ እዩ 
ዝሕበር።
እቲ ኣብ ምዕራባዊ ምድረ-በዳ (ጥቓ ዶብ 

ስዑዲያ) ናይታ ሃገር ዝሰላሰል ዘሎ ኑክሌሳዊ 
ፕሮጀክት ተዛዚሙ ስርሑ ምስ ጀመረ፡ 
ኢማራት ካብ ዘድልያ ጠቕላላ ቀረብ ጸዓት 
ሓደ ርብዒ ከመንጭወላ ምዃኑ ይግለጽ።
ደ/ኮርያ ብዘይካ’ዚ፡ ንኢማራት ዋጋ 3.5 

ቢልዮን ዶላር መከላኸሊ ሚሳይል ክትሸጠላ 
ኣቐዲማ ዝኸተመቶ ስምምዕ እውን ኣለዋ። 
ኢማራት፡ ካብ ዕጡቓት የመን ተደጋጋሚ 

ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ምስ ኣጋጠማ እያ 
- ነቲ ‘M-SAM’ ዝተባህለ መከላኸሊ 
ሚሳይል ንምሽማት ኣብ 2022 ምስታ ሃገር 
ውዕል ከቲማ።

ደ/ኣፍሪቃዊ በዓል-ስልጣን፡ ንባእሲ ሞሮኮን 
ኣልጀርያን ዘጋድድ መግለጺ ሂቡ

ወዲ-ወዱ ንኔልሰን ማንዴላ ዝዀነ 
ዝወሊቨሊለ ማንዴላ ማንዴላ፡ ምዕራብ ሳሃራ 
ካብ ሞሮኮ ተነጺላ ናጻ ሃገር ክትከውን 
ዝጽውዕ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ፡ ሞሮኮ 
ብትሪ ከም ዝዀነነቶ ተገሊጹ።
እቲ ቀቢላዊ መራሒን ኣባል ያታዊ 

ባይቶን ምዃኑ ዝንገረሉ ደቡብ ኣፍሪቃዊ 
ነዚ መግለጺ ዝሃበ፡ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ከተማ 
ኮንስታንቲን - ኣልጀርያ ኣብ ዝርከብ ብስም 
ኣቦ-ሓጎኡ ዝጽዋዕ ስታድዩም ኣብ ዝተኻየደ 
ስነ-ስርዓት መኽፈቲ ዞባዊ ግጥም ኩዕሶ-እግሪ 
ሰሜን ኣፍሪቃ እዩ።
“ምዕራብ ሳሃራ ካብ ጐበጣ ሞሮኮ ሓራ 

ንምውጻእ ኵላትና ክንቃለስ ኣለና። ምዕራብ 
ሳሃራ፡ እታ እንኮ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ 
ከይተላቐቐት ተሪፋ ዘላ ስለዝዀነት፡ ፈጺምና 
ክንርስዓ የብልናን፡” ክብል ድማ፡ ኣብ 
ቅድሚ’ቶም ኣብቲ ስታድዩም ተኣኪቦም 
ዝነበሩ ኣሽሓት ተዓዘብቲ መዲሩ።
በቲ መግለጺ ዝተቖጥዐ ፈደረሽን ኩዕሶ-

እግሪ ሞሮኮ፡ “ቶኽታዅን ሕልማውን” 
ድሕሪ ምባል፡ እቲ መደረ ንሕጋጋት ፊፋ 
ይዅን ካፍ እውን ዝጻረር ከምዝዀነ 
ኣስሚርሉ። 
እቲ ፈደረሽን ኣብ መግለጺኡ፡ ኣብ እዋን’ቲ 

ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት ኣልጀርያውያን 
ኣንጻር ሞሮካውያን ዓሌታዊ ጭርሖታት 
ብዓውታ የስምዑ ከምዝነበሩ እውን ከሲሱ። 

ብዛዕባ’ዚ ድማ ናብ ኮንፈደረሽን ኩዕሱ-እግሪ 
ኣፍሪቃ (ካፍ) ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ልኢኹ 
ከምዘሎ፡ እቲ ፈደረሻን ወሲኹ ሓቢሩ።
ሞሮኮ፡ ኣብ ኣልጀርያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ 

ግጥማት ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ቻምፕዮንሺፕ 
ሃገራት ኣፍሪቃ ክትሳተፍ እኳ ወሲና 
እንተነበረት፡ ኣልጀርያ ክሊ-ኣየራ ክትከፍተላ 
ብዘይምፍቃዳ ካብቲ ውድድር ክትበኩር 
ከምዝተገደደት እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ብምኽንያት 

ምዕራብ ሳሃራን ካልኦት ጉዳያትን ኣብ ነሓሰ 
2021 ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናአን ድሕሪ 
ምብታኸን፡ ኣልጀርያ ነተን ካብ ሞሮኮ ዝብገሳ 
ነፈርቲ ክሊ-ኣየራ ዕጹው ገይራቶ ከምዘላ 
ጸብጻባት የመልክቱ። 
ወደብቲ ናይቲ ግጥም፡ ሃገራዊት ጋንታ 

ሞሮኮ ብመንገዲ ሳልሰይቲ ሃገር ኣቢላ ናብ 
ኣልጀርያ ክትኣቱ ከምእትኽእል እኳ ሓቢሮም 
እንተነበሩ፡ መንግስቲ ሞሮኮ ነቲ ሓሳብ 
ኣይተቐበሎን።
ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ሓንቲ ካብ’ተን ኣብ ጉዳይ 

ሕቶ ምዕራብ ሳሃራን ፍልስጤምን ጽኑዕ ደገፍ 
ዘለወን ሃገራት ከምዝዀነት እዩ ዝንገረላ።
እንተዀነ፡ እታ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምፍታሕ ዓቢ 

ተራ ክትጻወት ዝግባኣ ዝነበረ ኣመሪካ፡ ሞሮኮ 
ንእስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ምስ ሃበታ፡ 
መርገጺኣ ቀዪራ ምዕራብ ሳሃራ ኣካል ልኡላዊ 
ግዝኣት ሞሮኮ ምዃኑ ወግዓዊ ኣፍልጦ 
ከምዝሃበት ኣይርሳዕን።

“ካብ 2020 ንድሓር ጥራይ፡ 42 ትሪልዮን ዶላር ሃብቲ ተጠርዩ” ኦክስፋም
ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት፡ ብደረጃ 

ዓለም 42 ትሪልዮን ዶላር ሓድሽ ሃብቲ ከም 
እተጠርየን፡ ኣስታት ክልተ ሲሶ ካብኡ በቶም 
1% ዝዀኑ ቀዳሞት ናይ ዓለምና ሃብታማት 
ዝተገበተ ምዃኑን፡ ኦክስፋም ዝተባህለ ናይ 
ብሪጣንያ ገባሪ-ሰናይ ማሕበር ኣብ ዘውጽኦ 
ጸብጻባ ገሊጹ።
እቲ ዋና ቤት-ጽሕፈቱ ኣብ ናይሮቢ - 

ኬንያ ምዃኑ ዝግለጽ ኣህጉራዊ ማሕበር 
ነዚ ጸብጻባ’ዚ ዝዝርግሕ ዘሎ፡ ዓመታዊ ዓለም-
ለኻዊ ቁጠባዊ ዋዕላ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ከተማ 
ዳቮስ - ስዊዘርላንድ ክቃናዕ ኣብ ዝጀመረሉ 
እዋን እዩ።
ኦክስፋም ኣብቲ ‘ስርረት ናይ’ቶም ቀዳሞት 

ሃብታማት’ ብዝብል ኣርእስቲ ዝዘርግሖ ጸብጻብ፡ 
እቶም ቀዳሞት ዝሃብተሙ 1%፡ ኣብቲ ካብ 
2020 ንድሓር ብደረጃ ዓለም ተጠርዩ ዘሎ 
ጠቕላላ ሃብቲ ዘለዎም ብጽሒት፡ ዳርጋ ክልተ 
ዕጽፊ ናይ’ቶም ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዝርከቡ 
99% ኣህዛብ ዓለምና ከምዝዀነ ኣነጺሩ።
ብመሰረት’ቲ ጸብጻብ፡ ቢልዮነራት ዓለምና 

መጠን ኣታዊታቶም መዓልታዊ ብ2.7 ቢልዮን 

ዶላር እናወሰኸ ክኸይድ እንከሎ፡ ብኣንጻሩ - 
ብውሕዱ 1.7 ቢልዮን ሰራሕተኛታት ዓለም፡ 
ብሰንኪ ናህሪ ቁጠባዊ ዝቕባበ ንወርሓዊ 
መሃያኦም ትርጉም ስኢኖምሉ ይርከቡ።
ብዘይካ’ዚ፡ ፍርቂ ካብ’ቶም ቢልዮነራት 

ዓለምና፡ ኣብተን ንደቂ ቢልዮነራት ግብሪ 
ናይ ምኽፋል ውርሻ ዘይብለን ሃገራት 
ከምዝነብሩ፡ ግብሪ ክኸፍሉዎ ዝግባእ ዝነበረ 5 
ትሪልዮን ዶላር (ልዕሊ ጃምላ ዘቤታዊ እቶት 
ኣህጉር ኣፍሪቃ) ድማ ንደቆም የውርሱዎም 
ከምዘለዉ፡ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ ኣሎ።
ብደረጃ ዓለም ዘለዉ ሚልዮነራትን 

ቢልዮነራትን፡ ካብ ኣታዊታቶም 5% ግብሪ 
ከምዝኸፍሉ እንተ ዝግበር፡ ዓመታዊ 1.7 
ቢልዮን ዶላር እቶት ክርከብ፡ እዚ መጠን 
እቶት’ዚ ከኣ ንኽልተ ቢልዮን ህዝቢ ካብ 
ድኽነት ከናግፎም ይኽእል ከምዝነበረ፡ 
ጸብጻብ ኦክስፎም ወሲኹ የመልክት።  
ኣብዛ ዓለም ቢልዮናት ሰባት ነዛ ዕለታዊ 

እንጀራኦም ንምርካብ እምብዛ ኣብ ዝጽገምሉ 
ዘለዉ እዋን፡ ብቑንጣሮ ዝቑጸሩ ሰባት ንዝበዝሕ 
ጸጋታት ዓለም ተቖጻጺሮም ብሃብቲ ክስርነቑ 

ፍጹም ቅቡል 
ከምዘይኰነ ዝጠቐሰ 
ጸብጻብ ኦክስፋም፡ 
ነዞም ከምዚኦም 
ዝበሉ ሰባትን ዓበይቲ 
ኮርፖረሽናትን 
ዝግብኦም ግብሪ 
ዝኸፍልሉ ስርዓት 

ምትእትታው፡ ንዓለምና ካብዚ ዝፈታተና 
ዘሎ ዝተሓላለኸ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝሓሸ 
መዋጽኦ ከምዝዀና ኣገንዚቡ።
ኣብቲ ክሳብ ዝመጽእ ዓርቢ ክቕጽል 

ትጽቢት ዝግበረሉ ዓለም-ለኻዊ ቁጠባዊ 
ዋዕላ ዳቮስ፡ ብዛዕባ ህሉው ፖለቲካውን 
ቁጠባውን ብድሆታት ዓለምና ንምዝታይ፡ 
ካብ መላእ ዓለም ዝተወከሉ ብዙሓት ሰብ-
ሃብቲን ፖለቲከኛታትን ይሳተፉ ከምዘለዉ 
ይሕበር።

ቡርኪናፋሶ - ጂሃዳውያን ዕጡቓት 50 ደቂ-ኣንስትዮ ጨውዮም
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቡርኪናፋሶ፡ 50 ደቂ-

ኣንስትዮ ጂሃዳውያን ምዃኖም ብዝተጠርጠሩ 
ዕጡቓት ከምእተጨውያ ተገሊጹ።
ሰብ-መዚ ናይቲ ከባቢ ከምዝሓበሩዎ፡ እተን 

ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ስድራ-ቤተን ኣጋጢሙ ዘሎ 
ናይ መግቢ ሕጽረት ንምፍታሕ  - ዝብላዕ 
ኣቝጽልቲ ክሽምጥጣን ናይ በረኻ ፍሩታታት 
ክኣርያን ኢለን ናብ ርሑቕ በረኻ ድሕሪ 
ምውፋረን እየን በቶም ዕጡቓት ተጨውየን።
ካብቲ ጭውያ ሰለስተ ደቂ-ኣንስትዮ 

ከምዘምለጣን፡ ናብ ገዝአን ምስ ተመልሳ 
ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ንዓደን ከምዝሓበራን፡ 
እቶም ሰብ-መዚ ገሊጾም።
ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ዓበይቲ መንገዲታት 

ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ብጂሃዳውያን ዕጡቓት 
ተዓጽዩ ከምዝርከብ ዝሓበሩ ጸብጻባት’ታ ሃገር፡ 
በዚ ምኽንያት ናብቲ ከባቢ ዝኣቱ እኽሊ 
ስለዘየለ፡ እቶም ነበርቲ ንኸቢድ ሓደጋ ጥሜት 
ተቓሊዖም ከምዘለዉ ኣመልኪቶም።

ከም ውጽኢት ናይ’ዚ ድማ፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ወርሒ፡ ነበርቲ ‘ኣርቢንዳ’ ናይ ዝተባህለት 
ከተማ፡ መግብን ካልእ ቀረባትን ንምርካብ 
ክብሉ ንሓያለ መኽዘናትን ደዃኩንን ብዕስለ 
ከምዝወረሩዎ፡ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም 
ገሊጾም።
ኣብ መላእ ቡርኪናፋሶ ዝቕጽል ዘሎ 10 

ዓመት ዘቝጸረ ግጭት፡ ንኣስታት ክልተ 

ሚልዮን ዜጋታት’ታ ሃገር ካብ ቤት-ንብረቶም 
ኣመዛቢሉ ከምዘሎ እዩ ዝሕበር።
እቲ ዝሓለፈ ዓመት ስልጣን ዝጨበጠ 

ወተሃደራዊ መንግስቲ፡ ኣብታ ሃገር ሰላምን 
ርግኣትን ከንግስ ምዃኑ እኳ ቃል ኣትዩ 
እንተነበረ፡ እቲ ግጭታት ክሳብ ሕጂ ክሃድእ 
ኣይከኣለን ዘሎ - ብመሰረት ጸብጻባት ሕቡራት 
ሃገራት።

ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ 
መሎኒ፡ ምትሓዝ ናይቲ ዑሉል ማፊያ 

ንኢጣልያ ዓቢ ዓወት ምዃኑ ድሕሪ 
ምግላጽ፡ እቲ ፍጻሜ፡ ኢጣልያ ኣንጻር 
ማፍያታት እተካይዶ ዘላ ኲናት ብዓወት 
ከምእትዛዝሞ ዘርኢ ኣብነት ምዃኑ ሓቢራ።
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