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ባይቶ ዞባ ደቡብ፡ መበል 21 ስሩዕ ኣኼባኡ ኣቃኒዑባይቶ ዞባ ደቡብ፡ “ከይተዛነና ንምክት፣ 
ብጽንዓት ንጽዕር ንልምዓት” ኣብ ትሕቲ 
ዝብል ቴማ፡ መበል 21 ስሩዕ ኣኼባኡ ብ21 
ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣቃኒዑ።
ኣቦ-መንበር ባይቶ መምህር ወልዳይ ገብረ፡ 

ምሕያል ሃገራዊ ጸጥታን ምክልኻልን፡ 
መሰረት ዕዉት መደባት ልምዓትን ምኽባር 
ልኡላውነትን ከምዝዀነ፣ ኣብ’ዚ መዳይ 
እዚ ድማ - ተራ ኣባላት ባይቶ ወሳኒ 
ምዃኑ ኣገንዚቡ።
ኣብ’ቲ ፈጸምቲ ኣካላት መንግስትን 

ግንባርን ዝተረኽቡሉ ኣኼባ፡ ኣብ ዓመተ-
2023፡ ዝሓሸ ኣገልግሎትን ኣድማዒ 
ምምሕዳራዊ ስራሕን ንምርግጋጽ ኣብ 
ዘኽእል ዛዕባታትን ክውሰዱ ኣብ ዘለዎም 
ተበግሶታትን ተዘትዩ።
ጉባኤኛታት፡ ኣብ መዳይ ማሕበራዊ 

ኣገልግሎት፡ ሕጽረት መጓዓዝያ ፍታሕ 
ክናደየሉ፣ ዋሕዲን ዝርጋሐን ትካላት 
ጥዕናን መሳለጥያታት ኣብያተ-ትምህርቲን 
ንምምላእ ክስራሓሉ፣ ኣታዊታት ከተማታት 
ንምዕባይን ቁጽጽር ንምሕያልን ኣብያተ-
ምኽሪ ከተማታት ክቘማ ኣተሓሳሲቦም።
ባይቶ ኣብ መወዳእታ፡ መደባት 

ዕቃበ ኣግራብን ኣከባብን ንምዕዋት 
ኩለን ምምሕዳራት ዓቲበን ክሰርሓ፣ 
ምትእትታው ቈጠብቲ ጸዓት እቶናት 

ክድፋሉ፣ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምዕቃብ 
ማይን ሓመድን ምግራብን ክሕይል፡ 
ኩለን ኣካላት መንግስቲ ብውህደት 
ክሰርሓ ዝብል ውሳነታትን ለበዋታትን 
ኣሕሊፉ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ 

ተስፋጽዮን፡ መምርሒታትን ኣዋጃትን 
መንግስቲ ኣብ ምትግባርን ንዝጥሕስዎ 
ኣብ ምእራምን፣ ግብሪ መንግስቲ 
ኣብ ግዜኡ ከምዝእከብ ኣብ ምግባር 
- ኣባላት ባይቶ ሓላፍነታዊ ተራኦም 
ከዕዝዙ ኣዘኻኺሩ።

ሃማደኤ ዞባ ማእከል፡ 128 ኣባላት ብዝተፈላለየ ሞያ ኣሰልጢኑ
ጨንፈር ሃማደኤ ዞባ ማእከል፡ 

ን128 ኣባላት ብዝተፈላለየ ሞያታት 
ኣሰልጢኑ።
እቲ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዝዝርጋሕ 

ስልጠና፡ ምድላውን ምኽሻንን መግቢ፣ 
ደረቕን ተንቀሳቓስን ስእሊ፣ ምቕራጽ 
ድምጺ፣ ስነ-ጽባቐ ገጽን ቈርበትን፣ 
ከምኡ’ውን ሙዚቃን ቴክኖሎጂ 
ኮምፕዩተርን ዘጠቓለለ እዩ።

ብ20 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 
ምምራቕ ስነ-ስርዓት፡ ኣደ-መንበር 
ጨንፈር ወ/ሮ ኣለም በላይ፡ እቲ 
ዕላማ - ደቂ-ኣንስትዮ ሞያ ዓጢቐን 
መነባብሮአን ከመሓይሻ ንምሕጋዝ 
ምዃኑ ጠቒሳ፡ ሚኒስትሪ ትምህርትን 
ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ሃማደኤን 
ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣመስጊና።
ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ኣመሓዳሪ 

ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሃየ ሃይለ፡ ሰልጠንቲ 
ኣብ ህይወተንን ኣብ’ቲ ዝተመደባሉ 
ስራሐንን ለውጢ ከምጽኣ ዘለዎ 
እምነት ገሊጹለን።
ፕረዚደንት ሃማደኤ ወ/ሮ ተኽኣ 

ተስፋሚካኤል እውን፡ ሰልጠንቲ 
ንዝረኸባኦ ዕድል ከም መበገሲ 
ተጠቒመን፡ ብጻዕረን ህይወተን 
ክልውጣ ኣዘኻኺራ።

ጋሽ-ባርካ - ኣብ ‘መሰረታዊ ትምህርቲ’ ዝተመያየጠ ዋዕላ ተቓኒዑ
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣብ ከተማታት ኣቑርደት፡ 

ባረንቱን ተሰነይን ኣብ ምሕያል መሰረታዊ 
ትምህርትን ብቕዓት ተመሃሮን ብሓፈሻ - ኣብ 
ኣመሃህራ ድማ ብፍላይ ዘተኰረ ዋዕላ፡ ካብ 13 
ክሳብ 15 ጥሪ ተቓኒዑ።
እቲ ዋዕላ ኣውራ ዕላማኡ፡ ኣብ መሰረታዊ 

ኣመሃህራን ምሕያል ብቕዓት ተመሃሮን 
ኣተኲሮ ዘድልዮም ጉዳያትን፡ መማህራን 
ክኽተልዎ ዝግባእ ኣገባብ ኣመሃህራን ንምንጻርን 
እዩ። 
ኣብ ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን 

ሚኒስትሪ ትምህርቲ - ኣማኻሪ ትምህርቲ ዶ/ር 
ቴድሮስ ስዩም፡ ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ተመሃሮ 

ክብ ዝብለሉ ባይታ ንምፍጣር፡ ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ምስ ዓለምለኻዊ ኣገባብ ኣመሃህራ 
ዝሳነ መርሓ ሓንጺጹ ይሰርሕ ከምዘሎ ገሊጹ።
ብቕዓት ተመሃሮ ካብ ቅድመ-ትምህርቲ 

ጀሚሩ ብዝካየድ ጻዕሪ ስለዝረጋገጽ፡ ኣብ ቅድመ-
ትምህርቲ - ብቑዓት መማህራንን ኣለይትን 
ከምዝህልዉ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። 
ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ-ባርካ 

መምህር መሓመድ-ዓሊ ኢብራሂም፡ መማህራን 
- ተሰኪሞምዎ ዘለዉ ሓላፍነት፡ ምስ መጻኢ 
ወለዶታትን ሃገርን ዝተሓሓዝ ሓላፍነታዊ 
ምዃኑ ተገንዚቦም፡ ብቑዓት ተመሃሮ 
ንምኹስኳስ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ሽዕብ፡ ንጥፈታት ሓረስቶት እትከታተል ኮሚቴ ቈይማ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ - ምምሕዳራት ከባቢ 

ሰሜንን ደቡብን መንሸብ፡ ኩሉ-መዳያዊ 
ንጥፈታት ሓረስቶት ብምክትታል - እቶት 
ንምድንፋዕ እትነጥፍ ኮሚቴ ቈይማ።
ብመሰረት ሓበሬታ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ 

ልምዓት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ ሙሳ ኢብራሂም፡ 
ኣብ ክልቲአን ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝተኻየደ 
መስርሕ ምርጫ፡ ኣስታት 500 ሓረስቶት 
ተሳቲፎም።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ መስርሕ ምምሃርን 

ምስትምሃርን ብኣሉታ ዝጸሉ ዘሎ ሰበኽ-ሳግማዊ 
መነባብሮ መግትኢ ክግበረሉ፡ ኩለን ኣካላት 
ምስ ምምሕዳራት ከባቢ ብምትሕብባር ክሰርሓ፡ 
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣቡበከር ኢብራሂም 
ጸዊዑ።
ምስ ወከልቲ ህዝቢን ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ዝነጥፉ 

ኣካላትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ኣቶ ኣቡበከር፡ ኣብ 
ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡ ኣብ ኣገልግሎታት 
ቀረብ ማይ፡ ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ዕቱብ 
ስራሕ ከምእተሰላሰለ ገሊጹ።

ኣብ ሮብሮቢያ፡ ሸፈነ ክታበት 100 ሚእታዊት በጺሑ
ኣብ መደበር ጥዕና ሮብሮብያ - ንኡስ 

ዞባ ፎሮ፡ ኣብ 2022 ሸፈነ ክታበት 100 
ሚእታዊት ከምዝበጽሐ፡ ተሓጋገዚ ነርስ 
ረድዋን ጀማል ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ትካል ጥዕና ናይ ዝሓረሳ 

ነፍሰ-ጾራት ቊጽሪ ብ17 ሚእታዊት 
ከምዝዓበየ፣ ናብ ትካል ጥዕና ብምምልላስ 
ክንክን ናይ ዝገበራ ነፍሰ-ጾራት ቍጽሪ ግን 
ከምዝነከየ ብምሕባር ድማ፡ ጠንቁ ንምፍዋስ 

ምስ መሻርኽቲ ድሕሪ ዝተገበረ ዘተ 
መጸበዪ ነብሰ-ጾራት ከምእተሰርሐ ኣረዲኡ።
ወለንታዊ መርመራ ናይ ዝገበሩ ዜጋታት 

ቊጽሪ - ብልዕሊ 53 ሚእታዊት ከምዝዓበየ፣ 
መርመራ ኤች.ኣይ.ቪን ፍንጣጣን ኣብ 
ዝተገብረለን 180 ነብሰ-ጾራት - መጠን 
መልከፍቲ ባዶ ከምዝነበረ፣ ቍጽሪ መርመራ 
ሕማም ቲቢ ዝገበሩ ዜጋታት - ብኣስታት 
45 ሚእታዊት ከምዝወሰኸ ተነጺሩ።

ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም - ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም - 
Immune systemImmune system

ትዕዝብተይ ትዕዝብተይ 
ኣብ ኣብ 

ኣብያተ-ኣብያተ-
. . .. . .

ራሄል መትሓዚ ተሳኢኑዋራሄል መትሓዚ ተሳኢኑዋስነ ስርዓት ሸባባት መሰረት ስነ ስርዓት ሸባባት መሰረት 
ሃገራዊ ዕብየት. . . ሃገራዊ ዕብየት. . . 

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

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም - Immune systemሰብነትና ብዝተፈላለዩ ሕማማት ንኸይጥቃዕ 
ዝከላኸለል፡ ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም 
ኣካላትና እዩ። ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም 
ኣካላትና - ንዋህዮታት፡ ከሚካላት ሰብነት፡ 
ቲሹታትን ኣካልን ዝሓቁፍ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ 
መርበብ እዩ። 
ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕማም ስርዓተ-ምክልኻል 

ሕማም፡ ሰብነትና ካብ ረኽሲ ምክልኻል እዩ። 
ንባክተርያ፡ ቫይረስ፡ ዕሲን ዘይንቡር ዋህዮታትን 
ብቐሊሉ ኣለልዩ ከም ዝጠፍኡ ይገብር። 
ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ደቀቕቲ ታህዋስያን፡ 

ናብ ኣካላትና ምስ ዝኣትው፡  ሰብነትና 
ጸዓዱ ዋህዮታት ልኢኹ፡ ረኽሲ ከይፈጥሩ 
ይከላኸሎም። ጸዓዱ ዋህዮታት ደም፡ ነቲ ጓና 
ታህዋስ ብዝግባእ ብዘለለየሉ እዋን፡ ጸረ-ረኽሲ 
ብምፍራይ ይከላኸሎ። ሕማም ንዝከላኸል 
ስርዓት ሰብነትና ድማ ከም ዝነቅሕ ይገብሮ። 

ስርዓተ-ምክልኻል ሕማምን ረኽሲ ዘስዕቡ ስርዓተ-ምክልኻል ሕማምን ረኽሲ ዘስዕቡ 
ታህዋስያንንታህዋስያንን
ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም ኣካላትና፡ 

ኣቐዲሙ (ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝነበረ’ውን 
ክኸውን ይኽእል) ናይ ዘጥፍኦም ጓና 
ታህዋስያን መዝገብ’ውን ዘጠቓለለ እዩ። 
እቲ መዝገብ ‘ቢ-ላይምፎሳይተስ’ (B-lym-
phocytes) ከምኡ’ውን ‘ቲ-ልይምፎሳይተስ’ 
(T-lymphocytes) ኣብ ዝተባህሉ ክፍልታት 
ጸዓዱ ዋህዮታት ደም እዩ ዝዕቀብ። እዞም 
ዓይነታት ጸዓዱ ዋህዮታት ደም፡ ናይ ‘ዝኽረት 
ዋህዮታት’ (memory cells) ተባሂሎም 
ይጽውዑ እዮም። እዚ ማለት - እቲ ሕማም 
ዝፈጥር  ጓና ታህዋስያን ዳግማይ ናብ 
ሰብነትና ምስ ዝኣቱ፡ ተቐላጢፉ ኣለልዩ ከዕንዎ 
ይሕግዞ። 

ክፍልታት ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም ክፍልታት ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም 
እቶም ቀንዲ ክፍልታት ስርዓተ-ምክልኻል 

ሕማም፡-
* ጸዓዱ ዋህዮታት ደም
ጸዓዱ ዋህዮታት ደም፡ ካብ ኣንጉዕ ናይ 

ዓጽሚ ዝስርሑ ዋህዮታት ኮይኖም፡ ኣብ 
ምክልኻልን ተጻዋርነትን ሕማም ልዑል ተራ 
እዮም ዝጻወቱ። ጸዓዱ ዋዮታት ምስ ደም 
ተሓዊሶም ናብ መላእ ክፍሊ ሰብነትና እናዞሩ 
ሕማም ዘስዕቡ ታህዋስያን ኣብ ምምእራር 
ይነጥፉ። 
* ጸረ-ጓና ኣካል (Antibodies)
ጸረ-ጓና ኣካል ኣብ ደም ዝርከብ ኮይኑ፡ ሕማም 

ዘስዕቡ ታህዋስያ ንሰብነትና ከይምርዙ ኣብ 
ምክልኻል ይነጥፍ። ኩሎም ባክተርያ፡ ቫይረስ 
ይኹን ዕሲ ሕማም ዘስዕብ ‘ኣንቲጀን’ (antigen) 
ዝተባህለ ውህደት ኣለዎ። ጸረ-ጓና ኣካል ድማ፡ 
ነዚ ውህደት’ዚ ኣለልዩ ንምጥፋኡ ይቃለስ። 
ኣብዚ ቃልሲ’ዚ ሓያሎ ዋህዮታት፡ ፕሮቲንን 
ከሚካላትን ናይ ኣካላትና ይሳተፉ እዮም። 
* ‘ሊምፋቲክ’ (Lymphatic system)
እዚ ኣካል ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም፡ ኣብ 

ውሽጢ ሰብነትና ዝርከቡ ሻምብቆታት ፈሳሲ 
እዩ ዝቆጻጸር። ካብ ቀንዲ ስርሑ፦
  መጠን ፈሳሲ ሰብነትና ምልካዕን 

ምምዕርራይን፡
  በቲ ሻምብቆ ዝሓልፍ ጓና ታህዋስያን 

ምንጻግ፡
  ዘየድሊ ናይ መንሽሮ ዋህዮታት ምእላይ፡
  ዘየድሊ ስብሒ ካብ ሰብነትና መጽዩ 

ምትራፍን ምጉሓፍን።
* ላልሽ (Spleen)
ላልሽ፡ ደም ንምጽራይ እተገልግል ኣካል 

ኮይና፡ ንእግረ-መንገዳ ናብ ሰብነትና ዝኣተዉ 
ሕማም ዘስዕቡ ታህዋስያን ኣብ ምእላይን 
ምዕናውን ተገልግል። 
* ኣንጉዕ ዓጽሚ (Bone marrow)
እዚ ኣብ ውሽጢ ዓጽሚ ዝርከብ ቲሹ እዩ። 

ኦስጅን ናብ መላእ ሰብነትና ንምብጽጻሕ 
ዝሕግዙ ቀያሕቲ ዋህዮታት ደም፡ ሕማም 
ንምክልኻል ዘገልግሉ ጸዓዱ ዋህዮታት ደም፡ 
ከምኡ’ውን ንምርጋእ ደም ዘገልግሉ ‘ፕላትሌስ’ 
ኩሎም ካብ ኣንጉዕ ዓጽሚ እዮም ዝፈርዩ።
* ‘ቲይሙስ’ (Thymus)
‘ቲይሙስ’ ኣብ ዓጽሚ ክሳድ ዝርከብ ጽኪ 

እዩ። ናብ ሓንጎል ዝበጽሕ ትሕዝቶ ደም 
ንምጽራይ ድማ ይሕግዝ። 

ረስኒ (Fever)ረስኒ (Fever)
ረስኒ፡ ምልክት ናይ ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም 

ኣካላትና እዩ። ስርዓተ-ምክልኻል ሕማም 
ኣካላትና፡ ናብ ሰብነትና ንዝኣተው ታህዋስያን 
ኣብ ዘጥቀዓሎም እዋን ሙቐት ሰብነትና 
ክውስኽ ንቡር እዩ። እቲ ምውሳኽ ሙቐት 
ሰብነት ንባዕሉ፡ እቶም ታህዋስያን ከምዝሞቱ ስለ 
ዝገብር፡ ካልእ ኣገባብ ምክልኻል ሕማም እዩ። 

ኣገባብ ነፍሰ-ምክልኻል ሕማምኣገባብ ነፍሰ-ምክልኻል ሕማም

ኣካላት ወዲ ሰብ፡ ኣብ ትሕቲ ቀጻሊ 
መጥቃዕትታት ዝተፈላለዩ ሕማማት እዩ 
ዝርከብ። ኣካላትና ዕምርና መመላእታ ነዞም 
ሕማማት ኣብ ምክልኻል፡ ምስ እንጥቃዕ 
ድማ፡ ኣብ ምጽዋሮምን ምጥፍኦምን ምስ 
ተጸምደ እዩ። ሰብነትና ሕማም ንምክልኻል 
ናይ ተፈጥሮ ጥበብ (መካኒዝም) ኣለዎ - 
‘ዲፈንስ መካኒዝም’ (defense mechanisms) 
ይበሃል። እዚ መከላኸሊ ጥበብ’ዚ ናብ ክልተ 
ይምቀል፦ 
* ዘይንጹር/ዘይምዱብ መከላኸሊ መካኒዝም 

(non-specific defense mechanisms)፡ 
* ንጹር/ምዱብ መከላኸሊ መካኒዝም (spe-

cific defense mechanisms)፡
ዘይንጹር መከላኸሊ መካኒዝም ኣብ 

ዝተወሰኑ ሕማም ወይ ጉድኣት ዘውርዱ 
ጓና ታህዋስያን ዝተሓጽረ ኣይኮነን። እዚ 
መካኒዝም እዚ’ውን ንባዕሉ ክልተ ዓይነት 
እዩ - ቀዳማይ መስመር መከላኸሊን ካልኣይ 
መስመር መከላኸሊን። 
=> ቀዳማይ መስመር መከላኸሊ - ቆርበት 

ከምኡ’ውን ልፋጫዊ መምብራና (Mucous 
membranes) የጠቓልል። እዚኦም ኣካላትና 
ዝኾነ ብደገ መጉዳእቲ ወይ ሕማም ከየጥቅዖ 
ከም ዕርዲ ይከላኸሉሉ። 

ቈርበት ሰብነትቈርበት ሰብነት
ቈርበት ወዲ ሰብ፡ እቲ ዝተረረ ላዕለዋይ 

ዋህዮኣዊ ሽፋን ናይ ሰብነት እዩ። እቶም 
ነቲ ቈርበት ኣቚሞም ዝርከቡ ብዋህዮታት 
ዝተሰርሑ ቀጸላታት በብግዚኡ ስለ ዝሕደሱ 
ካብ ዝኾነ ረኽሲ ክከላኸሉ ይኽእሉ። 
ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ቈርበት ዝርከቡ ጽክታት 
(glands) ስብሓዊ ኣሲድ ዝኣመሰሉ ቅብኣት 
ስለ ዘመንጭዉ፡ ዝኾነ ኣብ ደገኣዊ ኣካላትና 
ክዓልቡ ዝኽእሉ ታህዋስያን ከም ዝጠፍኡ 
ይገብር። 

ልፋጫዊ መምብራና ልፋጫዊ መምብራና 
ልክዕ ከም ላዕለዋይ ሸነኽ ቈርበት፡ ግን 

ኣዝዩ ብዝተራቐቐ ኣገባብ፡ እዚ ልፋጫዊ 
መምብራና ኣብ ስርዓተ እስትንፋስ ኣካላትና 
ዝርከብ ኮይኑ፡ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ኣካላትና 
ክኣትዉ ንዝኽእሉ ሕማም ዘኸትሉ 
ታህዋስያን ንምክልኻል ይሕግዝ። ኣብ 
መናድቕ ስርዓተ-እስትንፋስ ኣካላትና ልፋጭ 
ከመንጭዉ ዝኽእሉ ዋህዮታት ኣለዉ። 
እዚ ልፋጭ’ዚ ደቀቕቲ ህይወታውያን 
ናብ ውሽጢ ኣካላትና ከይኣትዉ ኣጻዊዱ 
ይሕዞም። 
=> ካልኣይ መስመር መከላኸሊ - ውሽጣዊ 

ኮይኑ ንከም ‘ሉኮሳይት’ን ካልኦትን ዝኣመሰሉ 
ሕማም ዝከላኸሉ ፕሮቲናት የጠቓልል።  
ንጹር መከላኸሊ መካኒዝም - እዚ ኣብ 

ትሕቲ ነፍሰ-ተጻዋርነት (immunity) ዝብል 
ቃል ዝጥርነፍ እዩ። ስርዓተ ተጻርነት ሕማም 
(immune system) እምበኣር፡ እቲ ሳልሳይ 
መስመር መከላኸሊ እዩ ዝጥቀስ። 
= ሳልሳይ መስመር መከላኸሊ ማለት 

‘ስርዓተ ተጻዋርነት ሕማም’፡ ንዝተነጸሩ ብደገ 
ናብ ውሽጢ ኣካላትና መጥቃዕቲ ንዝፍጽሙ 
ዝተፈላለዩ ብዓይንና ዘይረኣዩ ህይወታውያን 

ንምክልኻል ዘገልግል መካኒዝም እዩ። 
ጸረ-ጅን (antigen) - ናብ ውሽጢ ሰብነትና 

ኣትዩ ሕማም ዘስዕብ ጓና ኣካል እዩ። ስርዓተ-

ምክልኻል ሕማም ኣካላትና፡ ሓደ ካብቶም 
ነዚ ጓና ኣካል ኣለልዩ ንምክልኻሉ ጻዕርታት 
ዘካይድ መከላኸሊ መካኒዝም እዩ። እቲ ጸረ-
ጅን መርዚ፡ ቫይረስ፡ ባክተርያ ወዘተ ክኸውን 
ይኽእል። ስርዓተ ምክልኻል ሰብነትና እቲ 
ጸረ-ጅን እንታይ ዓይነት ምዃኑ ቀልጢፉ 
ኣብ ዘለልየሉ እዋን ድማ፡ ንምጥፍኡ 
ተቐላጢፉ መጥቃዕቲ የካይድ። 

ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕምና ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕምና ዝጐድኡ 
ሕማቕ ልምድታት
ብዙሓት ሰባት ጥዕናኦም ብዝግባእ 

ንዘይምሕላው - ሸለልትነት ከርእዩ ይረኣዩ 
እዮም። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና 
ዘጋጥሙና ከም ነዊሕ ዝጸንሕ ሰዓል፡ ድኹም 
ድቃስ፡ ተደጋጋሚ ድኻም፡ ቀጻሊ ሕማም 
ርእሲ ብእነዘውትሮም ሕማቕ ልምድታት 
ዝሰዓቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ 
እተካይዶ ስርሓት፡ እተዘውትሮ ልምድታት፡ 
እትወስዶም መግብታት ግቡእ ምክትታል 
ዘይትገብር እንተደኣ ዄንካ፡ ናይ ምጽዋር 
ዓቕምኻ ዝተሓተ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ 
ዝለዓለ እዩ።  
ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕምና፡ ጠንቂ 

ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝኾኑ ናይ ደገ ተጻባእቲ 
ንኣካላትና ከየጥቅዕዎም ንምክልኻል ዝሕግዝ 
ኣገዳሲ ኣሃዱ ኣካላትና እዩ። ድኹም ናይ 
ምጽዋር ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት፡ ብዝተፈላለዩ 
ሕማማት ብቐሊሉ ዝተጠቕዑ ይኾኑ። ንናይ 
ምጽዋር ዓቕሚ ሰብነትና ዘዳኽሙ ገለ 
ልምድታት ንምጥቃስ፦ 
* ምትካኽ፦ ምትካኽ ዋላ ካልኣይ 

ደረጃ ኣትከኽቲ ዝበሃሉ ሰባት ንዝተፈላለዩ 
ሕማማት ዝተቓልዑ ምዃኖም ሓካይም 
ይገልጹ። እዚ ድኹም ሕማም ናይ ምጽዋር 
ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ብምዃኑ እዩ። እቲ 
ሽጋራ ናይ ምትካኽ ልምዲ ብኣጋኡ ክቋረጽ 
እንተዘይተኻኢሉ ንዝተፈላለዩ ሕማማት 
መንሽሮ የቃልዕ።
* ኣልኮላዊ መስተ፦ ኣልኮል፡ ቀንዲ ዕማም 

ጸረ-ጓና ኣካል (antibodies) ሰብነትና ናይ 
ምዕናው ባህሪ ኣለዎ። ጸረ-ጓና ኣካል (anti-
bodies) ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ባክተርያን 
ቫይረስን ዝኣመሰሉ ናይ ደገ ተጻባእቲ 
ዝውክሉ ዓይነት ዋህዮታት እዮም። ብዙሕ 
ኣልኮላዊ መስተ ተህልኽ እንተዄንካ፡ 

ዝወሓደ ጸረ-ጓና ኣካል ክትውንን ትግደድ፡ 
በዚ ድማ ብቐሊሉ ብሕማም ትልከፍ። 
* ውሑድ ምድቃስ፦ ኣካላትና 

ብተፍጥሮኡ ባዕሉ ናይ ምጽጋን፡ ብሓድሽ 
መንፈስ ናይ ምሕዳስ ባህሪ ኣለዎ። ሰብነትና 

እኹል ድቃስ ክረክብ እንተዘይክኢሉ፡ ናይ 
ምጽዋር ዓቕምና ምሉእ ብምሉእ ክሰርሕን 
ክነቅሕን ኣይክእልን። ኣብታ እትስዕብ 
መዓልቲ ብደገ ክመጽኦ ንዝኽእል መጥቃዕቲ 
ድማ ኣይዳለወሉን። እኹል ድቃስ ዘይረኸበ 
ሰብ፡ ንፋጥ ጸረር ጸረር ከብልን ሻቡ ብሕማም 
ሰዓል ክጥቃዕን ኣስተብሂልኩም ትፈልጡ 
ዶ? እኹል ድቃስ ዘይምርካብ ናይ ምጽዋር 
ዓቕምና ከም ዝዳኸም በዚ ብቐሊሉ 
ክንርዳእ ይከኣል። 
* ንነዊሕ ሰዓታት ስምዒታት ጸቕጢ 

ምርኣይ፦ ጸቕጢ ዘለዎ ሰብ፡ ምስቲ ዝተዛነየ 
ህይወት ዝመርሕ ሰብ ክነጻጸር እንከሎ፡ 
ናይ ምጽዋር ዓቕሙ ብ20 ሚእታዊት 
ዝተሓተ ከም ዝኾነ ሕክምናዊ ጸብጻባት 
ከነጽሩዎ ክኢሎም እዮም። ንነዊሕ እዋን 
ስምዒታት ጸቕጢ ዘለዎ ሰብ ብዝተፈላለዩ 
ረኽሲ ብቐሊሉ ተጠቃዒ እዩ። ሓደ ሰብ 
ዘለዎ መጠን ጸቕጢ ናብ ዝለዓለ ደረጃ 
እንተበጺሑ፡ ኣእምሮኡ ‘ኮርቲሶል’ (cortisol) 
ዝተባህለ ሆርሞን ብልዑል ዓቐን የፍሪ። እዚ 
ሆርሞን’ዚ ንስራሕ/ዕማም ናይ ‘ቲ’ ዋህዮ (T 
cells) የዳኽሞ ወይ’ውን ምሉእ ብምሉእ 
ደው የብሎ። ‘ቲ’ ዋህዮ (T cells) ንኣካላትና 
ንዘጥቅዖ ረኽሲ ንምቅላስ ኣዝዮም ኣገደስቲ 
እዮም።
* ብሕቱው ምዃን፦ ብሕትውና 

እንሓንሳብ ከም ወልፊ ክልመድ ከም ዝኽእል 
እዮም ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ ዘመልክቱ። ካብ 
ምስ ሰብ ብምምሕባር (socialize) ዝረኽቡዎ 
ባህታ፡ በይኖም ብምዃን እዮም ዝያዳ 
ዝሕጐሱ። ብጽዑቕ ስራሕ ብምጽማድ 
ወይ’ውን በይንኻ ምዃን ብምድላይ፡ እኹል 
ማሕበራዊ ሱታፌ ዘይብሉ ሰብ፡ ትሑት 
ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ከም ዘለዎ 
ክኢላታት የመልክቱ። 
* ምውስዋስ ኣካላት ዘይምክያድ፦ 

ምውስዋስ ኣካላት ጥዕናኻ ንምሕላው 
ዝሕግዝ ዝበለጸ ኣገባብ እዩ። ምውስዋስ 
ኣካላት ዘይምክያድ ድማ፡ ኣካላዊ ብቕዓትካ 
ተዳኺሙ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዝተቓላዕካ 
ትኸውን። ምውስዋስ ኣካላት ዘየዘውትሩ 
ሰባት፡ ክሳብ ብእግሮም ምኻድ ዘይፈትዉ 
ሰባት ዘጠቓለለ እዩ፡ ንሕማም ሽኮርን 
ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ልብን ዝተቓልዑ 
እዮም። 
* ልዑል ዓቐን ሽኮር ምውሳድ፦ ሽኮር 

ጀርምታትን ካልኦት ታህዋስያንን ናይ 
ምቅላስ ዓቕሚ ኣካላትና የዳኽም። ኣብ 
ኣካላትና ዝህሉ መጠን ቫይታሚን ‘ሲ’ ናይ 
ምጥቃዕ ጠባይ ስለ ዘለዎ ድማ፡ ንሕማም 
ዝተቓላዕና ንኸውን። ቫይታሚን ‘ሲ’፡ 
ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕምና ንምሕያል 
ዝሕግዝ ዝበለጸ መኣዛ እዩ።

        ምንጪ፦ betterhealth        ምንጪ፦ betterhealth



ሓዳስ   ኤርትራ

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
ኤፍረም ሃብተጽዮንኤፍረም ሃብተጽዮን

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
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ትዕዝብተይ ኣብ ኣብያተ-መሸጣ ፊልም ኣስመራ!ዓሚል ናይ’ተን ኣብ ኣስመራ ዝርከባ 
ትካላት መሸጣ ፊልምታት እየ። 
ብመንገዲ እዘን ትካላት፡ እዋናውያን 
ፊልምታት፡ ናይ ቴሌቪዥን መደበት፡ 
ናይ ሙዚቃ ኮንሰርታት፡ እዋናዊ 
ሓበሬታታትን ትንታነኦምን፡ ሰነዳዊ 
ፊልምታት፡ ናይ ኣስተምህሮ ቪድዮታትን 
ቃለ-መሕትታትን እከታተል።  ድሩት 
ቀረብ ኢንተርነት ኣብ ዝህልወሉ፡ 
ከምዚአን ዓይነት ትካላት ምህላወን ከኣ፡ 
ዓቢ ዕድል እዩ። 
ስሉጥነትን እዋናውነትን ናይ’ዘን 

ትካላት፡ ሓደ ካብቲ ወትሩ ዘሐጕሰኒ 
እዩ። ኣብ ቤትሮን መንደቕን ዝልጠፉ 
ናይ መወዓውዒ ፖስተራት፡ ልዕሊ 
ሰሙን ኣይቅጽሉን እዮም። ብሓደስቲ 
ይትክኡ። ማዕረ-ማዕረ እዚ ስሉጥነት 
ኣቀባብላ ዓማዊል ‘ይበል!’ ዘብል እዩ። እቲ 
ስራሕ ዓቕሊ ዝፈታትን እኳ እንተዀነ፡ 
መብዛሕትኦም ሰራሕተኛት ብጽቡቕ 
መንፈስ እዮም ዓማዊል ዘአንግዱ። 
ብትዕዝብተይ፡ ዳርጋ ነፍሲ-ወከፍ ስድራ 
ተገልገልቲ ናይ’ዘን ትካላት እየን ክብል 
እኽእል። ማዕረ ጽልዋአንን ኣገዳስነተንን 
ግን፡ ክሳዕ ክንደይ እየን ሓላፍነታውያን? 
ኣብ ዝብል ሓደ-ሓደ ወስ ክብል፡
ዓለም-ለኻውያን ፊልምታት ኣብ 

ኤርትራ ሓደስቲ ኣይኰኑን። ኣብ ከተማ 
ኣስመራ ልዕሊ ሽዱሽተ ኣብያተ-ሲኔማ 
(ኣብ’ዚ ግዜ እዚ እኳ ብውሁብ ኩነታት 
ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት እንተዘይሃለወ) 
ምህላወን፡ ባህሊ ሲነማ ኣብ ኤርትራ 
ካብ ነዊሕ ዝጸንሐ ምዃኑ ዝእምት እዩ። 
ናይ 50ታትን 60ታትን መንእሰያት 
ተቐማጦ ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ፡ 
ንናይ ቦሊዉድን ሆሊዉድን ፊልምታትን 
ሙዚቃን ኣጋይሽ ኣይነበሩን። ኣብዚ እዋን 
ድማ ብዝበለጸ፡ ዓበይቲ ዓለም-ለኻውያን 
ፊልምታት ናብ ኤርትራ ክመጽኡ ብዙሕ 
ግዜ ኣይወስደሎምን። 
ሓንቲ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት 

መቕርበይ፡ ብዙሓት ፊልምታት 
ሆሊዉድ ቅድሚ’ቶም ኣብ ኣሜሪካ 
ዘለዉ መሓዙታ ከም ዝርኣየቶም ምስ 
ነገረትኒ ከይተገረምኩ ኣይተረፍኩን። 
“ቅድሚ ምምጻእ ዲጂታዊ ቴክኖሎጂ፡ 

ፊልምታት ምዕዳግን ምዕዛብን ብቐሊሉ 
ይርከብ ስለዘይነበረ፡ ውሑዳትን ምሩጻትን 
ፊልምታት ክንዕዘብ ንግደድ ነይርና። 
ሙዚቃ እውን መሪጽና እምበር፡ ከም’ዚ 
ናይ ሕጂ ዝስማዕን ዘይስማዕን ደርፍታት 
ገፋፊጥና ንሕዝ ኣይነበርናን። 
እተን እናተለቓቓሕና ንዕዘበን ዝነበርና 

ፊልምታት ደጋጊምና ንዕዘብን ስለዝነበርና 
ግዲ ኰይኑ፡ ናይ ሽዑ ፊልምታት 
ተዘከርትን ተናፈቕትን እየን። ናይ’ተን 
‘ዓበይቲ ፊልምታት’ ተባሂለን ሽልማት 

ዝወሰዳ ገጸ-ባህርያትን ዝርርባትን፡ ብቐሊሉ 
ካብ ዝኽርና ኣይሃስሱን።” 
እዚ ስምዒታዊ ቅርበት እምበኣር፡ ነቲ 

ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሃዋህው የዘክር። 
“ፊልም ‘ማዘር ኢንድያ’ ብኸመይ 
ትዝክራ?” ኢለ ዝሓተትኩዎም ካልኦት 
ሰባት እውን፡ “ንገድሊ ክወጽእ እንከለኹ 
ዝነበረ ሃዋህው”፡ “ኣስመራ ብግመ 
ተሸፊና ትረኣየኒ . . . ዋላ ኣብቲ ሽዑ 
እዋን ዝነበረ ጨና እዝክሮ. . .” ክብሉ 
እዮም መሊሶምለይ። ናይ ሽዑ ፊልምታት 
ዋላ እኳ ካብ ልምድን ባህልን ሕብረተሰብ 
ኤርትራ ዝተፈለዩ እንተነበሩ፡ ህዝቢ ብዘይ 
ስክፍታ ክዕዘቦም ዝኽእሉ፡ ምስ ኣዕሩኽ፡ 
መቕርብን ስድራቤትን ብሓባር ዝረኣዩ 
ፊልምታት እዮም ነይሮም። እቲ ባህሊ 
ሲነማ ካብ’ዚ ናይ ሕጂ ብሕታውን 
ጥምዓውን ባህሊ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ።
መቸም ኣብ’ዚ እዋን፡ ምስ ስድራ 

ተኣኪብካ ብሓባር ክትርእዮ እትኽእል 
ፊልምታት ሆሊዉድ ዳርጋ የለን ክበሃል 
ይከኣል። ብዙሓት ናይ ብሉጽ ስራሕ 
ሽልማት ዝረኸቡ ፊልምታት ከይተረፈ፡ 
ዕርቃኑ ዝወጽአ ጾታዊ ምስልታት፡ ግብረ-
ሶዶማዊ ምስልታት. . . ዝሓዙ እዮም። 
ክንደይ ካባና ንኸውን መሳጢ ፊልም 
ምስ ስድራና እናተዓዘብና፡ ኣብ መንጎ 
ዘሕንኽ ምስልታትን ድምጽታትን በርደግ 
ዘብሉና። ካብኡ ዝገደደ’ውን ኣሎ። ኣብ 
ፍላሽ ዲስክ (ዲጂታዊ መኽዘን) ናይ 
ህጻናትን ናይ ዓበይቲን ፊልምታት 
መሊኦም ንደቆም ብቴሌቪዥን ክዝናግዑ 
ይገድፍዎም እሞ፡ እታ ናይ ህጻናት 
ፊልም ምስ ተወደአት፡ እታ ናይ ሕንኪ 
ፊልም ትቕጽል። ኣብቲ ግዜ’ቲ ወለዲ 
የለውን ወይ እቲ ክረአ ዘይግባእ ምስ 
ተራእየ እዮም ዘርክቡ።  
ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ህዝቢ 

ኣብ ኣፍ-ደገ ትካላት መሸጣ ፊልም 
ዝተለጠፉ፡ ኣቓልቦ ዝስሕቡ ፖሰተራት 
መዋዕውዒ ፊልምታት ደው ኢሉ 
ክዕዘብ ምርኣይ ልሙድ ኰይኑ ኣሎ። 
ሓደስቲ ፊልምታት ኤርትራ ምስ ናይ 
ኮርያን ህንዲን ሆሊዉድን ፊልምታት፡ 
ናይ ህጻናት ፊልምታት ምስ ናይ ዓበይቲ 
ፊልምታት ተቐራሪቦም ይረኣዩ። ስለ’ዚ 
ሓደ ፖስተር ናይ ፊልም ፒኖክዮ ርእዩ 
ዝቐረበ ተመሃራይ፡ ‘ብሮስ’ እትብል ክልተ 
ሰብኡት መቐመጫኦም እናተተናኸፉ 
ዝተሳእሉላ ፖስተር ክዕዘብ ይግደድ። እቲ 
ትሕተ-ዕድመ ተመሃራይ በቲ ዝረኣዮ 
ምስሊ ህንጡይነትን ሕቶታትን የልዕል። 
መልሱ ንምርካብ ድማ ሰለስተ ናቕፋ 
ጥራይ የድልዮ። 
ኣብ ውሽጢ እዘን ትካላት ምስ እንኣቱ፡ 

ኣብ ባንኮ ዝተደርደሩ ኣልቡማት ይርከቡ። 
እቶም ኣልቡማት መብዛሕትኦም፡ ናይ 
ሆሊዉድ ፊልምታት፡ ናይ ኤርትራ 
ፊልምታት፡ ሓጸርቲ ናይ ሙዚቃን 
ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዘለዎም ክሊፓት፡ ናይ 
ህንዲን ኮርያን ፊልምታት፡ ተኸታተልቲ 
ፊልምታት፡ ናይ ህጻናት ፊልምታት፡ 
ዶክመንታሪ ፊልምታትን ብልምዲ ናይ 
ሮማንስ ፊልምታት ተባሂሎም ዝጽውዑ 
ኣብ ውሽጦም ‘ኢሮቲካ’ ማለት ጾታዊ 
ስምዒት ዘለዓዕሉ ፊልምታት ዝሓዙ 
ኣልቡማት ኣለዉ። ብተወሳኺ’ውን 
ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ፡ ዜናዊን ባህላዊን 
ትሕዝቶ ዘለዎም ናይ ቴሌቪዥን 
መደባት ብፍሉይ ቀሪቦም ይረኣዩ። 
እቶም ናይ ‘ሮማንስ ኣልቡማት’ ኣልዒልካ 
ምስ እትዕዘብ፡ ናይ ‘ፕለይ ቦይ ማገዚን’ 
ዘልዓልካ ኰይኑ ይስመዓካ።
ኣብ መንደቕ ናይ መብዛሕትኦም 

ትካላት፡ ተቐያየርትን ቀወምትን 
ፖስተራት ኣለዉ። እዞም ፖስተራት 
እዚኣቶም፡ ብግቡእ ዝተወደቡ እዮም። 
ኣብ ገለ ትካላት ግን፡ ህጻናት ክርእይዎ 
ዘይግብኦም ፍጹም ካብ ስነ-ምግባርን 
ባህልን ወጻኢ ዝዀኑ ምስልታት እውን 
ዝሓዙ እዮም። ስእላዊ ፖርኖግራፊ 
ኣብ ሕጋዊ ትካል ማለት እዩ። እቲ 
ንህጻናት ተባሂሉ ዝተዳለወ ኣልቡም 
መወዓውዒ ፖስተራት፡ ብልምዲ 
“ኣኒሜሽኝ” ተባሂሎም ዝጽውዑ ናይ 
ካርቱን ፊልምታት ይርከብዎ። ኵሉ ናይ 
ካርቱን ፊልምታት ከም ናይ ህጻናት 
ፊልም ስለዝውሰድ ክኸውን ይኽእል፡ 
ኣብ ዝርዝር እዘን ፊልምታት ከም በዓል 
‘ፋሚሊ ጋይ’ ዝበሃላ ህጻናት ክርእይዎም 
ዘይግብኦም ተኸታተልቲ ፊልምታት 
ኣለዉ። 
ናይ ምዕራብ ፊልምታት ብንጹር ክሊ 

ዕደመ ናይ ተዓዘብቲ የስፍሩ እዮም። እዞም 
ብደረጃ መለክዒ ምዕራባውያን ህጻናት 
ክርእይዎም ዘይግብኦም ፊልምታት ግን 
ንህጻናት ኤርትራ ዝተቓልዑ እዮም። እቲ 
ናይ ኤርትራ ፊልምታት፡ ክሊ ዕድመ 
ናይ ክዕዘብዎ ዝግብኦም ኣይጠቅስን እዩ። 
ብዓቢኡ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝቐርቡ 
ተኸታተልቲ ፊልምታት ንክሊ ዕድመ 
ተዓዘብቲ ኣየነጽሩን፣ ሓላፍነታዊ ትካል 
ብምዃኑ እዩ እቲ ምኽንያት። እንተዀነ፡ 
እዚ ነገር’ዚ ከነተኣታትዎ ኣሎና። ህጻናት፡ 
ኣብ ገለ ፊልምታት ንዝቐርብ ቆይቊ 
ዝበዝሖ ጸርፍታትን ምትራኻትን ካልእን 
ክዕዘቡ ንሓድጎም ስለዘሎና።
ኢንዱስትሪ ፊልም ኣሜሪካ፡ ባህሊ ኣሜሪካ 

ንምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ኢንዱስትሪ እዩ። 
ነቲ ኢንዱስትሪ ዘማእዝኑ ሰብ ረብሓን ሰብ 
ሃብቲን’ውን ኣለዉ። ከምኡ ስለዝዀነ፡ 
ንፊልምታት ሆሊዉድ ጸጺናን መዚንናን 
ብንቕሓት ምስ ዘይንጥቀመሎም፡ ካብ 
ጥቕሞም ጉድኣቶም ክዓቢ ይኽእል እዩ። 
ንዓለም-ለኻዊ ሽልማት ዝበቕዓ ከም በዓል 
“ጊም ኦፍ ትሮንስ” ዝኣመሰላ ዓበይቲ 
ፊልምታት፡ ኣብ ውሽጠን ንናይ ዕዳጋ 
መኽሰብ ዝቐርቡ ጾታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም 
ምስልታት ኣለዎም። እንተዀነ፡ ነቲ 
ብሉጽነት ናይ’ዞም ፊልምታት ንምኽሳብ፡ 
ነቶም ኣዝዮም ኣሰክፍቲ ምስልታት 
ብምቝራጽ ንህዝቢ ክቕረብ ይከኣል እዩ። 
ደረጃ ብቕዓት ፊልምታትና ክዓቢ 

ንዓለም-ለኻዊ ምዕባለ ፊልምታት 

ምክትታል ከገድስ እዩ። 
ህዝቢ’ውን መሃርቲ፡ ኣዘናጋዕትን 
ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን 
ዘስፍሑ ዓበይቲ ፊልምታት 
ዓለም ክፈልጥን ከስተማቕርን 
ይግባእ። እዚ ክኸውን ድማ፡ 
ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ 
ወጻኢ ሃገር ፍርያት ፊልምታት 
ተመምዩን ብደረጃ ተለኪዑን 
ምስ ዝቐርብ እዩ። ልክዕ ከም 
ናብ ኤርትራ ዝመጽእ ንብረት 
ብግቡእ ተፈቲሹ፡ ሕጋዊ 
መስርሑ ተኸቲሉ ፍቓድ 
ዝወሃቦ፡ ካብ ግዚኦም ዝወደቐ 
ካሪመለ-ብሽኮቲ ንላዕሊ መራዚን 
በራዝን ባህላዊ ትሕዝቶ ዘለዎም 
ሜድያታት እውን ግቡእ 
ኣቓልቦ ክወሃቦም የድሊ። 
ብዙሓት መሃርቲ ትሕዝቶ ዘለዎም 

ዲጂታዊ ትሕዝቶታት ከኣ ኣለዉ። 
ከም ‘ኣሜሪካ ጋት ታለንትስ’ ናይ 
ተውህቦ መደባትን ናይ ኣስተምህሮ 
ዶክመንተሪታትን። 
ኣብ ኣገልግሎት ሜድያ ዝነጥፉ ሰባት፡ 

ኣብቲ ዓውዲ ተገዳስነትን ፍቕርን ዘለዎም 
ክዀኑ ይግባእ። ዝዀነ ዝፈረየ ናይ 
ውሽጢ ይኹን ናይ ወጻኢ ፊልምታታን 
ሙዚቃታትን ግድን ክዝርጋሕ ኣለዎ 
ማለት ኣይኰነን። ብፍላይ ኣብ መራኸቢ 
ብዙሓን ሃገር ዝቐርቡ ስነ-ጥበባዊ ፍርያት 
ብደረጃ ብቕዓቶም ተለኪዖም ክቐርቡ 
ኣለዎም በሃላይ እየ። ኣብ ዝዀነ ሃገር 
ዋላ ኣብ’ቶም “ሊበራላውያን” ኢና 
ኢሎም ዝኣምኑ መንግስታትን ዓበይቲ 
መራኸቢ ብዙሓንን፡ ምስ መትከሎም 
ንዝሰማምዑ ትሕዝቶታት ብምልላይ 
እዮም ዝሰርሑ። ኣንጻር መትከሎምን 
እምነቶምን ዘይከዱ ፍርያት፡ ከምኡ’ውን 
ትሑት ደረጃ ብቕዓት ንዘለዎም ፍርያት፡ 
ብነቐፌታን ጸለመን ኣብ ዕዳጋ ቦታ ከም 
ዘይህልዎም ይግበሩ። 
ኤርትራውያን፡ ንንቕሓት ዘበርኹ፡ 

ደረጃ ምዕባለ ዓለም ዘላልዩ፡ ንናይ ካልኦት 
ህዝቢ ኣነባብራን ባህልን ብወድዓውነት 
ዘስተምህሩ፡ መሃርትን ኣዘናጋዕትን 
ሜድያታት ኣለሊና ክንጥቀመሎም 
እንተ ዘይክኢልና፡ ግዳይ ኣሉታዊ ሳዕቤን 
ሜድያ ክንከውን ክንግደድ ኢና።
ባህሊ ቀዋሚ ኣይኰነን። ሕብረተሰብ 

ድማ ንባህሉ ምስ ህልው ኵነት ብምዝማድ 
ለውጥታት ይገብር። እዚ ለውጥታት 
እዚ፡ ብውሽጣዊ ድፍኢትን ብናይ’ቲ 
ሕብረተሰብ ፍጥነትን ክጓዓዝ ይግብኦ። 
ልክዕ ከም ሓንቲ እንቋቚሖ ብደገ ምስ 
እትጽቀጥ እትስበር፡ ብውሽጢ ምስ 
እትድፋእ ግን፡ ሓድሽ ህይወት እትፈጥር 
- ሕብረተሰብ ካብ ደገ ብዝመጽአ ጸቕጢ 
ለውጢ ክገብር ምስ ዝግደድ ውጽኢቱ 
ነውጺን ዕንወትን ክኸውን ይኽእል። ናይ 
ምዕራብ ሜድያታት ድማ፡ ብዘለዎም ናይ 
ምዕባለን ቁጠባን ጸብለልታ፡ ንናይ ካልኦት 
ሕብረተሰባት እምነትን መሰልን ብዘየኽብር 
መንገዲ ጸቕጥን ጽልዋን ክፈጥሩ ይህቅኑ።
ብዛዕባ ኣሉታዊ ጽልዋ ሜድያታት 

ክዝረብ እንከሎ፡ እቲ ዝያዳ ኣተኵሮ 
ዝስሕብ እቲ ናይ ፖርኖግራፊ ኣሳእል 
እዩ። እንተዀነ፡ ካብዚ ብዝዛይድ ሜድያ 
ብዘይ ንቕሓት ምስ እትጥቀመሉ፡ ግዳይ 

ናይ ብኽነት ግዜ፡ ናይ ዝምቡዕ ሓበሬታ፡ 
ምውዕዋዕ ኣሉታዊ ባህርያት - ከም ስርቂ፡ 
ምትላል፡ ጥልመት፡ ክድዓት፡ ወልፊ፡ ጎነጽ፡ 
ውልቃውነት፡ ጸቢብ ኣተሓሳስባ፡ ጥሩፍነት፡ 
ተበላጽነት፡ ሸለልትነት ካልእን ክትከውን 
ትኽእል። 
ሰባት፡ ዝደለይዎ ነገር ክረኽቡ ዝዓግቶም 

የለን። ከልኪልካ ድዩ ተቛዪቑካ ዝኸውን 
ነገር የለን። ሕጋውያን ትካላት ግን፡ 
ክብርታት ሰብኣውነት ዘድንፍዑን 
ዘስተምህሩን ኣዘናጋዕትን ሜድያታት 
ኣብ ክንዲ ዘወዓውዑ፡ ብሸለልትነትን 
ብዘይ ሓላፍነታዊ ኣገባብን ክዓዩ ቅቡል 
ክኸውን ኣይክእልን። ከመዛዝኑ ዝኽእሉ 
ሰባት፡ ብዕድመን ንቕሓትን ብናይ 
ውልቆም ምርጫ - ዝዀነ ክፍትሹ፡ 
ክዕዘቡን ክመርጹን ይኽእሉ። ህጻናት 
ግን ስለምንታይ ምስ ደረጃ ዕድመኦም 
ንዘይሳነ ምስልታት ይቃልዑ? ልክዕ 
ከም’ቲ ሓደ መምህር ውልቃዊ ባህርያቱ 
ብዘየገድስ፡ ንተመሃሮኡ ግን ስነ-ምግባር 
ክህልዎም ዝመክር፡ ወነንቲ ትካላት 
ድማ፡ ዕላማኦምን እምነቶምን ብዘየገድስ፡ 
ንሕብረተ-ሰብ ብዘገልግል፡ ሕግን ስርዓትን 
ብዘኽብር፡ ብኣውራኡ - ናይ ዜጋታት 
እምነት ብዘይንዕቕን ብዘየዋርድን ኣገባብ 
ኣገልግሎት ክህቡ ይግባእ። 
ናይ ገለ ትካላት ሓላፍነታዊ ስራሕ 

ከየድነቕኩ ክሓልፍ ኣይክእልን እየ። 
ትሕተ-ዕድመ ክርእይዎም ዘይግባእ 
መወዓዊዒታት ብፍሉይ፡ ብሰራሕተኛታት 
ተታሒዞም ንዝግብኦም ዓማዊል ጥራይ 
ይዕድሉ። ብጌጋ ንዝሓለፉ ምስ ባህልን 
ልምድን ሕብረተሰብ ዘይሳነዩ ፊልምታት 
ድማ፡ ናይ ምስራዝ ምልክት ብምግባር ኣብ 
ዕዳጋ ከምዘየለ ይሕብሩ። እቲ ዝጥቀምሉ 
መናድቕ፡ ንዝዀነ ዜጋ ዘይርብሽ ምስሊ 
ብዘለዎም ፖስተራት ዝወቀበ እዩ። 
ሰራሕተኛታቶም እውን፡ ንታሪኽ 

ምርጫ ፊልምታት ዓሚል ብምስትባሃል፡ 
ንዓማዊል ኣብ ምምምራጽ ይሕግዙ። 
እዞም ሰራሕተኛታት እዚኣቶም፡ ኣብ 
መዓልቲ ክንደይ ዓሚል ይቕበሉ? 
ክንደይ ፊልምታት ይዕድሉ? ኢልና 
ምስ እንግምግም፡ ጽልዋኦም ቀሊል ከም 
ዘይኰነ ክንግንዘብ ንኽእል። 
እምበኣርከስ፡ ኣብ’ዚ ዓይነት ንግዲ ዝነጥፉ 

ሰባት ኩሎም፡ ንቕሓትን ኣፍልጦን ብዛዕባ 
ብህሊን ፊልምታትን ክህልዎምን፡ ንህዝቢ 
ናብ ሃነጽቲ ትሕዝቶታት ከማእዝኑን 
እላቦ። 

                 ደጀን ኪዳነ                 ደጀን ኪዳነ
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ሸባብሸባብ
              ስነ ስርዓት ሸባባትስነ ስርዓት ሸባባት

መሰረት ሃገራዊ ዕብየት፡ ድሕነትን ክብረትንመሰረት ሃገራዊ ዕብየት፡ ድሕነትን ክብረትን
ሓሳባትሓሳባት

ዕብየት፡ ድሕነትን ክብረትን ዘይምነ 

ህዝቢ የለን። ከምቲ ሓረስታይ ብትምኒት 

ጥራይ ስርናይ ዘይሓፍስ ብትምኒት 

ጥራይ ናብ ደረጃ ዕብየት ዝበጽሐ ህዝቢ 

ኣብ ታሪኽ ኣይተራእየን። ሃገራዊ ዕብየት፡ 

ድሕነትን ክብረትን ዝጨበጡ እቶም 

ንዕብየት፡ ድሕነትን ክብረትን ዝበቅዕ ሞያ 

ዝገበሩ ጥራይ እዮም። ሃገራዊ ዕብየት፡ 

ድሕነትን ክብረትን ኣብ ስነ ስርዓት 

ናይ መንእሰያት’ዩ ዝምርኮስ። ሃገራት፡ 

ምዕባለአን ኮነ ድሕነተን ኣብ ሓይሊ 

መንእሰይ ከም ዝምርኮስ ብምእማን 

ንብቕዓት መንእሰያት ንምዕባይ ኣብ 

ቅድሚት ሰሪዐን ይሰርሓሉ። ብቕዓት 

ሓደ መንእሰይ ኣብ መንጎ ብዙሓት 

ረቛሒታት- ብኣካላዊ ትሪ፡ ኣእምራዊ 

ብርትዐ፡ ብዝውንኖ ትምህርትን ሞያን 

ክልካዕ ዝኽእል’ዃ እንተ ኾነ ብዝያዳ ግን 

ብዝተላበሶ ስነ ስርዓት’ዩ ዝልካዕ። 

ሸለልትነት፡ ሓሶት፡ ጉድለት ተጻዋርነት፡ 

ዘይምትእምማን፡ ጥሕሰት ሕጊ፡ ዓቕሊ 

ምውሓድ፡ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ፡ ጥልመት፡ 

ስስዐ፡ ኣምሰሉነት፡ ወዘተ ዝኣመሰሉ ባህርያት 

ዝዓብለልዎ ሕብረተሰብ ንቕድሚት 

ፍሕት ክብል ትጽቢት ዝግበረሉ ኣይኮነን። 

ስድነት ከም ርእሱ ዝኸኣለ ኣርእስቲ 

ተፈልዩ ክግለጽ ዝከኣል’ዃ እንተ ኾነ 

ካብ ቀንዲ ኣርእስትና ከይኣልየና፡ ንግዚኡ 

ጉድለት ስነ ስርዓት ብምባል ክንሓልፎ 

ኢና።

ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ዘመነ 

መግዛእቲ ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ፡ ድሕሪ 

ናጽነት ከኣ ግዳይ ብዓል ብዙሕ መልክዕ 

ተጻብኦታት ብምዃኑ ካብ መኸተን 

ቃልስን ኣይተኣልየን። እዚ ውሑድ ህዝቢ 

ኣብ እዋን ግጥም እናሰሰነ ጸላእቱ ክብትን 

ዘኽኣሎ ጥበብ ስነ ስርዓቱ’ዩ። ስርዓት፡ 

ዋልታ መኸተና ንኸይብሳዕ ዝድርዕ፡ 

ጽንዓትና ንኸይክማህ ዘጽንዕ፡ ሓድነትና 

ንኸይነቅዕ ዘስጥም ኣሐያሊ ባይታ ኾይኑ 

ኣገልጊሉ። ህዝቢ ኤርትራ ናብቲ ክበጽሖ 

ዝሓለኖ እናበጽሐ እዩ ጸኒሑ። ብዛዕባ 

ቅልጣፈ (ቀስን ናህርን) ጉዕዞኡ ዝተፈላለየ 

ትንታነታት ክወሃብ ይኽእል ይኸውን፣ 

ብዛዕባ ኣንፈት ጉዕዞኡ ግን ዘዛርብ የለን። 

ጉዕዞ ኤርትራ ብስነ ስርዓት ዝተሰነየ 

ብምዃኑ ኣንፈት ምስሓት ኣጋጢሙ 

ኣይፈልጥን። ኣብ ጉዕዞ ዘለካ ቅልጣፈ 

ኣገዳሲ’ዃ እንተ ኾነ ልዕሊ ፍጥነት ጉዕዞ 

ግን ኣንፈት ጉዕዞ’ዩ ወሳኒ።            

መጻኢ ሓደ ሃገር፡ ህዝባ ብእኩብ 

ብዘንጸባርቖ ባህርያት’ዩ ዝውሰን። ኤርትራ 

ሓጺናዊ ዲስፕሊን፡ ሓያል መንፈስን 

ዘይሰዓር ስነ ኣእምሮን ዘለዎም መንእሰያት 

ከተፍሪ ሳላ ዝበቕዐት ንሰብ ይኹን ንባህሪ 

ኣይተንበርከኸትን። ህላወን ቀጻልነትን 

ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ስነ ስርዓት መሰረት 

ገይሩ ዝተሃንጸ ሓባራዊ ኤርትራዊ ስነ 

ኣእምሮ ዝሰረተ እዩ።     

ሓደ ህዝቢ ከድምዕ ኮነ ክምልክዕ ዘስፈኖ 

ስነ ስርዓት ወሳኒ ግደ ኣለዎ። ሕብረተሰብና 

ብናይ ትግረ ምስላኡ ‘ግርመት ዕጨይ 

ቀጠፍ፣ ግርመት ኣደም ኣደብ’ ማለት 

‘መልክዕ ገረብ ቆጽሊ: መልክዕ ሰብ 

ዓቕሊ’ ክብል እንከሎ ስነ ስርዓት ግርማን 

መልክዕን ሰብ ምዃኑ ብምርዳእ እዩ። “ስነ 

ስርዓት ዘይብሉ ህዝቢ ጨው ከም ዘይብሉ 

ምግቢ” ዝብል ምስላ ትግርኛ’ውን ንስነ 

ስርዓት ምስ ኣመቃሪ ቀመም ኣማዕሪዎ 

ይርከብ። ብተወሳኺ ‘ካብ ኣቦ ዝሰኣነ፣ 

ጠባይ ዝሰኣነ የደንግጽ’ ኢሉ ብምምሳል 

እሩም ጠባይ ምስኣን እቲ ዝዓበየ ወጽዓ 

ምዃኑ ይነግር። ስርዓት ምጉዳል ንስድነት 

ወይ ስነ ምግባራዊ ጉድለት፡ ዓቕሊ ጽበት፡ 

ቅጥፈት፡ ሕንከት ኣልቦነት፡ ገበናዊ ዝንባለ፡ 

ብልሽውና፡ ኪነሚን (ሓዲገመዲግነት)፡ 

ምብሕጓግ ክብርታት ስለ ዘቃልዕ ኣሳልጦ 

ወይ ኣድማዕነት ክረጋገጽ ኣጸጋሚ 

ይገብሮ።  

እቲ ኣብ ጥርዚ ምዕባለ ኣለኹ ዝብል 

ምዕራባዊ ስልጣነ ኣብ ትሕቲ ዝወሓደ 

ድሕነት፡ ሻቕሎት፡ ፍርሒ፡ ስክፍታ፡ 

ቅልውላው ዝነብር ሽቝሩር ስልጣነ 

ምዃኑ ብግብሪ ይርአ ኣሎ። ምዕራባዊ 

ስልጣነ ኣብ ምዝመዛ፡ ምትላል፡ ዕብለላ 

ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ስነ ምግባር 

ክዅስኵስ ኣይጸንሐን። እቶም ቀንዲ ንደቂ 

ሰብ ውሕስነት፡ ድሕነት፡ ቅሳነት ክህብዎ 

ዝኽእሉ ከም ስነ ምግባርን እምነትን 

ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ’ቲ ስርዓት ንኣሰር 

እውን የለዉን። ኣብ ትሕቲ’ዚ ስልጣነ’ዚ 

ዝተመልመሉ መንእሰያት ቅጭ ዝመጾም፡ 

መጻበብቲ ዓቕሊ፡ ኣህለኽቲ ቁጠባን 

ደሞክራስን እናተባህሉ ይግለጹ ኣለዉ። 

ማሕበረሰብ ዓለም ልዕሊ’ቲ ዘንጸላልዎ ዘሎ 

ቁጠባዊ ምንቁልቛል በቲ ኣብ መንእሰያቱ 

ዝገሃድ ዘሎ ሞራላዊ ምንቁልቛል ዝወርዶ 

ዘሎ ሃስያ ይዛይድ።  

መግዛእቲ ንኽብርታት ሕብረተሰብ 

ኣፍሪቃ ደምሲሱ ዘተኣታተዎ ነውርታት 

ቀሊል ኣይኮነን። ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ነቲ 

ኣብ ዘበነ መግዛእቲ ዝተተኽለ ነውርን 

ስድነትን በንቚሰን ክብርን ስነ ስርዓትን 

ክተኽላ ኣይከኣላን። ንሓደ ሕብረተሰብ 

ምስ ባህላዊ ክብርታቱ ክትገዝኦ ስለ 

ዘይትኽእል ገዛእቲ ሓይልታት ቀዳማይ 

ዕላማ ዝገበርዎ ምብታን ወይ ምድምሳስ 

ክብርታት ሕብረተሰብ ኣፍሪቃ’ዩ። 

ሓድሕድ ምክብባርን ምትእምማንን 

ብምትፍናንን ምጥርጣርን፡ ኣደብ 

ብዝርገት፡ ዝተጠርነፈት ስድራ ቤት 

ብዝተበተነት ስድራ ቤት፡ ዘይናትካ 

ዘይምድላይ ብስርቅን ዝሙትን፡ ቅንዕና 

ብቕጥፈት፡ ሓርኮትኮት ብሓልከስከስ፡ 

ኩርዓት ብስክፍታን ነብሰ ምትሓትን፡ 

ፈጠራውነት ብምቕዳሕ ወይ ርዕመት 

ንምልዋጥ ተዓጢቖም ሰሪሖምሉ እዮም። 

ከም ሳዕቤኑ መንነቶም ፈንፊኖም፡ 

ኤውሮጳዊ ቛንቛ፡ ስማት፡ መልክዕ፡ 

እምነት ዝተላበሱ ምስ ነብሶም ዝተጻላኡ 

ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ዉሑዳት 

ኣይኮኑን።  

ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ጥንታዊ 

ስልጣነኡ ኣትሒዙ ዘወርጸጾ ስልጡን 

ባህሊ ለቢሱ ንዘበናት ብማዕርግን ክብርን 

ዝተጓዕዘ ህዝቢ’ዩ። ካብ ስግር ባሕርን 

መረብን ዝመጹ ወረርቲ፡ ካብዚ ንቡርን 

ተፈጥሮኣውን ኣካይዳኡ ከንደልህጽዎ 

ደረቕ ሓይልን ስዉር ሜላን ሓዊሶም 

ኣበርቲዖም ሰሪሖም እዮም። እንተኾነ 

ግን ኣብቲ ቅጭን መርበብ ባህላዊ ዓለባ 

ህዝቢ ኤርትራ ርስሓት ክጽይቑ’ዃ እንተ 

ኸኣሉ ክቕንጥጥዎ ወይ ከዕንውዎ 

ኣይተኻእሎምን። ሰውራ ኤርትራ፡ 

መግዛእቲ ዝላሕመጾ ደገል ሓጺቡ 

ንባህላዊ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ 

ኮሊዕዎ’ዩ። ከም ውጽኢቱ፡ ህዝቢ ኤርትራ 

ምስ ጥንታዊ ባህሉ፡ ታሪኹን ፍሉይ 

መንነቱን ከይተባተኸ ብሓባራዊ ተስፋ 

ተሰንዩ ንመጻኢ ይኸዶ ኣሎ። ሰውራ 

ኤርትራ ንኣካላዊ ህላወ መግዛእቲ ጥራይ 

ኣይኮነን ካብ ገጽ መሬት ኤርትራ ከም 

ዝጽረግ ገይሩ። ብተወሳኺ፡ ገዛእቲ 

ከልግብሉ ዝፈተኑ ነውርን ስድነትን 

ኣልጊሱ፡ ንጥንታዊ ግርማን መልክዕን 

ህዝቢ ኤርትራ መሊሱ’ዩ።  

እቲ ኣብ 1994 ዝተዳለወ ሃገራዊ 

ቻርተር ኤርትራ መግዛእቲ ኣብ ልዕሊ 

ኤርትራ ዘውረዶ ብርሰትን ዕንወትን 

ገምጋም ድሕሪ ምግባር “እቲ ዝኸፍአን 

ንምፍዋሱ ዝበርትዐን ኣብ ሕብረተሰብና 

ዘስረቦ ድሑርን ኣነዋርን ባህሊ ገዛእቲ 

ኢትዮጵያ’ዩ። እቲ ከም መለለዪ 

ኤርትራዊ ባህሊ ንቖጽሮን ንኾርዓሉን 

ዝነበርና ትግሃት፡ ቅንዕና፡ በብሞያኻ ዝበለጸ 

ስራሕ ንምስራሕ ምዕጣቕ፡ ሓርኮትኮት 

ምባል፡ መሃዝነት፡ ካብ ሰብ ምጽባይ 

ዝዓበየ መርገም ብጻዕርኻ ምንባር ድማ 

ዝዓበየ ጸጋ ምቑጻር፡ ተዳኺሙ ጎቦ፡ 

ምጥፍፋእ፡ ብሕማቕ ስራሕን ትሑት 

ኣገልግሎትን ዝዓበየ መኽሰብ ንምርካብ 

ህርድግ ምባል፡ ጸጋዕተኛነት፡ ኩሉ ነገር 

ክግበረልካን ክወሃበካን ምጽባይ” ገኒኑ 

ኣሎ፡ ብምባል ነቲ ብመግዛእቲ ዝተዘርገ 

ባህሊ ዳግም ንምውዳን ባህላዊ ትንሳአ 

ከም ዘድሊ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ። 

ሃብታም ባህላዊ ውርሻናን ኣብ ሓርነታዊ 

ቃልሲ ዘማዕበልናዮ ስልጡን ልምድታትን 

መሰረት ብምግባር ፍቕሪ ሃገር፡ ኣኽብሮት 

ወዲ ሰብ፡ ማዕርነታዊ ምሕዝነት ደቂ 

ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን፡ ፍትወት ሓቅን 

ፍትሕን፡ ምኽባር ሕግን ስነ ስርዓትን፡ 

ፍቕሪ ስራሕ፡ ርእሰ ምትእምማን፡ ርእሰ 

ምርኮሳ፡ ክፉት ኣእምሮን መሃዝነትን 

ዝመለለይኡ ኤርትራዊ ባህሊ ክምዕብል 

ራእይናን ዕላማናን ምዃኑ ይገልጽ። 

ኤርትራ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ኲናት 

ተኣምር ሰሪሓ ዕላማኣ ክትጭብጥ 

ዝኸኣለት ብሳላ’ቲ ብህዝብን ተጋዳላይን 

ዝተንጸባረቐ ስነ ስርዓት እዩ። ነዚ ተኣምር’ዚ 

ኣብ ሰለማዊ ምህናጽ ሃገር ክንደግሞ ሕጂ 

እውን ስነ ስርዓት ኣበርቲዕና ከነተግብር 

ኣሎና። መንእሰይ ወለዶ ከም’ቶም 

ዝቐደሙ ወለዶታት ኤርትራ ተዘካሪ 

ታሪኽ ሰሪሑ ወለዶኣዊ ሓላፍነቱ ክፍጽም 

ምእንቲ ባህላዊ ክብርታት ሕብረተሰብናን 

ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተመሰረቱ 

ሰውራዊ ክብርታት ክዕቅብን ከማዕብልን 

ኣለዎ። ንቑሕ፡ ዉፉይን ስሩዕን መንእሰይ 

ንምፍራይ ካብ ደረጃ ስድራ ቤት ክሳብ 

መንግስቲ ብንጥፈትን ውህደትን ክዓይሉ 

ዝግባእ ዕማም እዩ። 

ስድነት ንግራት ድኽነት፡ ጸጥታዊ 

ዘይውሕስነትን ውርደትን ዘስብሕ ድኹዒ 

እዩ። ትህኪት፡ ሓሻሽነት፡ ጽግዕተኛነት፡ 

ዝሙት፡ ስኽራን፡ ግዙእ ወልፊ ምዃን፡ 

ጉድለት እምነት ወዘተ ተደማሚሮም 

ቁጠባዊ፡ ጸጥታዊ፡ ፖለቲካዊ ሽግር 

ንክኽሰትን ከጋድድን ዘኽእሉ ጠንቅታት 

እዮም። ተዓዋትነት ናይ’ቲ ኣንጻር ድኽነት 

ዝእወጅ ኲናት ብብዙሕ መዳዩ ኣብ ስነ 

ስርዓትና እዩ ዝምርኮስ።  እቲ ካንሰር 

ናይ ሃገራት ተባሂሉ ዝግለጽ ብልሽውና 

ንባዕሉ መግለጺ ስድነት እዩ። ብመገዲ 

ስነ ስርዓት ንነብሶም መሊኾም ዝመላለሱ 

ተመሃሮ፡ መንእሰያት፡ ሰራሕተኛታት፡ ሰብ 

ሓዳር፡ መራሕቲ ወዘተ ዘይብሉ ሃገር 

ተስፋ ዘለዎ ኣይኮነን።    

ንሓደ ሃገር ካብ ዘረባ ከቀባብሉ ዝውዕሉ 

ወረኛታት፡ ተጸቒጦም ዝጽበዩ ተበለጽቲ፡ 

ሰባት ዝኸድሉ መገዲ ዘጋዕዝዩ ሓንኮልቲ፡ 

ገጽ ሰብ ርእዮም ዝዛረቡ ሓሰውቲ፡ 

ቁምነገር ሰብ ዘቕልሉ ጸለሎ ቀባእቲ፡ ካብ 

ግብሮም ዘረባኦም ዝብርክት ኣምሰልቲ፡ 

እምነትን ጽንዓትን ዘይብሎም ተገላበጥቲ 

ወዘተ ዝኸፍእ ጸላኢ የብሉን። ሃገር 

ብሰረቕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓሰውቲ 

ውን ትዝመትን ትዓኑን ምዃና ክፍለጥ 

ኣለዎ። 

ሰንኮፍ ኣተሓሕዛ ኣብ ጉዳያት፡ ላግጽን 

ሕጫጨን ካልኦት ነዚኦም ዝመስሉ 

ባህርያት ከም መንእሰያዊ ባህሪ መሲሎም 

ዝረኣይዎም ሰባት ኣለዉ። ሽሕጣንን 

ወደሳን፡ ጽልኣት ዕቱብነት፡ ታሪኽን ባህልን 

ሃገርካ ዘይምፍላጥ ግን ስንፍና’ዩ። ስንፍና 

ክትገብሮ ዝግበኣካ ዘይምግባር’ዩ ብምባል 

ትርጉም እንተሂብናዮ ስንፍና መግለጺ 

ስድነት እዩ። ከም ኤርትራዊ መንእሰይ 

ንጅኦግራፍ፡ ታሪኽ፡ ሕብረተሰብ ኤርትራ 

ዘይትፈልጥ እንተኾይንካ ንሚዛን እቲ 

ብዛዕባ ካልእ እትፈልጦ ዘፍኩስ’ዩ። 

ብዛዕባ ገዛእ ታሪኾምን ባህሎምን ቅንጣብ 

ሓበሬታ ዘይብሎም፡ ብዛዕባ ባህልን 

ታሪኽን ካልኦት ከዘንትዉ ዝብርሆም 

መንእሰያት ስሕት ኢሎም የጋጥሙኻ 

እዮም። እቲ ዝኸፍአ ከኣ ከም መግለጺ 

መጠን ፍልጠቶምን ዘመናውነቶምን 

ዝቖጽርዎ ምዃኖም እዩ። እዚ ብኣደኻ 

ገዲፍካ ሓትነኻ ምንፋቕ ክግለጽ 

ዝከኣል ሕማም ንብዙሓት መንእሰያት 

ክለክፍ እንተኽኢሉ ሳዕቤኑ ተጸዋሪ 

ኣይኮነን። ባህልኻን ታሪኽኻን ክትፈልጥ 

ዘይምህንጣይ ስሩዓት መንእሰያት ስለ 

ዘይገብርዎ መግለጺ ስድነት እዩ።   

ሞራላዊ ትብዓት ናይ መንእሰያት ካልእ 

ትኹረት ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። ሞራላዊ 

ትብዓት ማለት ንጽቡቕ ምንኣድን 

ምስዓብን፡ ንሕማቕ ከኣ ዓገብ ምባልን 

ምእራምን’ዩ። ሕማቕ እናረኣኻ ዓይንኻ 

ዓሚትካ ምሕላፍ፡ ጽቡቕ ነገር ርኢኻ 

ከኣ ኣብ ክንዲ ምድናቕ ምስትንዓቕ 

ናይ ጥዕና ኣይኮነን። ብኸምዚ ዝዓይነቱ 

ሕማም ዝተጠቕዑ መንእሰያት እናበርከቱ 

ምስ ዝኸዱ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ክንዲ 

እናተሓደሰን እናተመሓየሸን ዝኸይድ 

እናመሽመሸ’ዩ ዝኸይድ።

ስድነት መቓብር ሰብኣዊ ክብሪ 

ውልቀሰብን ባህላዊ ክብርታት 

ሕብረተሰብን እዩ። ብስድነት ዝተጠቕዐ 

ሕብረተሰብ ጉልበቱን ጸጋኡን ኣብ 

ምፍሓር መቓብሩ እዩ ዘውዕሎ። ሞራላዊ 

ውድቀት መንእሰያት ምብትታንን 

ውድቀትን ሃገር ዘኸትል ሓደገኛ ሳዕቤን 

ስለ ዘለዎ መንእሰያት ካብ ጎደና ስነ ስርዓት 

ናብ ሽርጓና ስድነት ከይእለዩ ኣድህቦን 

ኣልያን መላእ ሕብረተሰብ የድሊ። 

ጻህያይ ኣብ እዋኑ እንተ ዘይተጻህዩ 

ንስርናይ ከኸርድድ ስለ ዝኽእል ኣብ 

መንእሰያት ንዝርአ ጉድለት ስነ-ምግባር 

ብኣጋኡ ክልለን ክጽሀን ኣለዎ። 

***

ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ

ብስምኦን ወልደሚካኤል



ሓዳስ   ኤርትራ

ስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤት
ዮሴፍ ሃይለማርያምዮሴፍ ሃይለማርያም
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ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን ቅድመ ትምህርቲን

ትሕቲ ንቡር ሚዛን ዕሸልነት የጥፍእ። 
በዚ መሰረት፡ ጥዑያትን ሕጉሳትን ኣደን 
ውላድን፡ ስድራቤትን ሕብረተ-ሰብን፡ 
ከምኡ’ውን ጥዑያት ዜጋታት ክፍጠሩ 
የኽእል። እዚ ዅሉ ተደሚሩ፡ ምዕብልቲ 
ሃገር ክትህሉ ዋሕስ ይኸውን። ስለዚ፡ 
ነፍሰ-ጾር ኣደ፡ ጥዕናኣን ጥዕና ዕሸላን 
ኣውሒሳ ብዝግባእ ክትገላገል፡ ስድራቤታት፡ 

ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ናይ’ዚ ዓንቀጽ፡ 
ትምህርቲ መሰል ህጻናት ምዃኑ፣ ኣብ 
ኤርትራ ድማ መሰል ጥራይ ዘይኰነ 
ግዴታ እውን ከም ዘሰክም ገሊጽና ነይርና። 
ስድራቤታትን ሕብረተሰባትን ኤርትራ፡ 
ቀዳሞት ተዋሳእቲ ኣብ ኵልንትናዊ ዕብየት 
ህጻናት ከም ምዃኖም መጠን ድማ፡ ኣብ 
ግዜኡ ደቆም ከምህሩ ግዴታ ከምዘለዎም 
ኣብሪህና። ብተመሳሳሊ፡ ንህጻናት ዝወሃብ 
ቅድመ-ትምህርቲ (መዋእለ ህጻናት)፡ 
ግዴታ ክሕወሶ ዝግበኦ’ኳ እንተዀነ፡ 
ብምኽንያት ክብን ለጠቕን ትሕተ-ቅርጺ፡ 
መሳለጥያታት፡ ዓቕሚ ክኢላታት፡ ቊጠባዊ 
ዓቕሚ ስድራቤታትን ሕብረተ-ሰባትን 
ካልኦት ረቛሒታትን፡ ኣብ ኤርትራ ግዴታ 
ከምዘይኰነ ገሊጽና። ብምቕጻል፡ ትርጒም 
ህጻን ብስነ-ፍልጠታውን ስነ-ሂወታውን 
መንገዲ እንታይ ምዃኑ፣ ህጻን ዝበሃል 
ካብ’ታ ዝተወለደላ ክሳዕ ዓቕመ ኣዳም 
ዝበጽሕ ከምዝዀነ፣ ኣፍልጦ ስድራቤታት 
ኣብ’ዚ ጕዳይ ከመይ ክኸውን ከምዘለዎ 
ሓቢርና። ብተወሳኺ፡ ኣብ ዓለም ሰኣን 
ግቡእ ኣፍልጦን ንቕሓትን ትርጕም 
ህጻን፡ ብዙሓት ዕሸላት ግዳይ ምንጻል 
ከምዝዀኑ፡ ዓመታዊ ድማ ብሚልዮናት 
ዝቚጸሩ ዕሸላት ከምዝንጸሉ ኣብሪህና። ኣብ 
መወዳእታ ከኣ፡ ጥዕናኡ ዝተማልአ ህጻን 
ንምዕባይ፡ ኣብ ሰለስቲኡ ደረጃታት ጥንሲ 
ክግበር ዘለዎ ክንክንን ጥንቃቐን ገሊጽና። 
ቀጺልና፡ 
***
 ሓደ ህጻን፡ ዓብዩ፡ ተማሂሩ ኣብ ዝለዓለ 

ደረጃ ክበጽሕ እንተደኣ ኰይኑ፡ ካብ’ታ 
ከም ድቂ ዝቖመላ ህሞት ጀሚሩ፡ 
ተወሊዱ ክሳብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝጅምር፡ 
ዝግበረሉ ሓልዮትን ክንክንን ንምዕባለኡ 
ብቐጥታ ዝጸልዎ እዩ። እዚ ስለዝዀነ፡ 
ወለዲ ኣብ’ዚ መድረኻዊ ዕድመ ናይ 
ውላዶም ኣፍልጦኦም ከዕብዩ ሓላፍነቶም 
እዩ - ብፍላይ ድማ እተን ትሽዓተ ወርሒ 
ናይ ህጻን ኣብ ከብዲ ወላዲቱ። “ዕሸል” 
(fetus or foetus) ዝበሃል፡ ኣብ መንጎ 
ትሽዓተን 11ን ሰሙን ዘሎ ዕድመ ዕሸልነት 
ኣብ ከብዲ ኣደኡ እዩ። እዚ መባእታዊ 
መድረኽ ምዕባለ ፍጡር ወዲ-ሰብ ኰይኑ፡ 
ባህርያት ዕሸልነት ዝጅምረሉን ህላወ ኣካላት 
ዕሸልነት ዝርኣየሉን ግዜ እዩ። እንተዀነ፡ 
ኣካላት ዕሸልነት፡ ምሉእ ምዕባለን ዕማምን 
ዘይብሎም፡ ገሊኦም’ውን ኣብ’ዚ መድረኽ 
እዚ ዘይፍጠሩ ምዃኖም ይግለጽ። 
ድቂ ድሕሪ ናብ መድረኽ ዕሸልነት 

ምቕያሩ፡ ንኣስታት 12 ሰሙን ምስ 
መዳሕንቲ ናይ ኣደ ይተኣሳሰር። ዕሸል፡ 
ካብ 9 ክሳዕ 16 ሰሙን ኣብ ዘሎ ግዜ፡ 
ካብ ርእሱ ክሳዕ መቐመጫኡ ኣስታት 
30 ሚሊ ሜትር ንውሓትን ኣስታት 8 
ግራም ክብደትን ይውንን። ኣብ’ዚ 
እዋን እዚ፡ ብንኡስ ዓቐን ከም ልቢ፡ 
ኣእዳው፡ ኣእጋር፡ ኣእምሮን ካልኦት ክፍሊ 
ኣካላትን ይህልዉዎ። እዞም ዕሸላዊ ኣካላት 
እዚኣቶም፡ ኣብ መጀመርያ መድረኽ 
ምዕባለ ስለ ዝርከቡ፡ ዝወሓደ ዕማም እዩ 
ዘለዎም። እንተዀነ፡ እዚ መድረኽ እዚ 
ኣብ ምዕባለ ዕሸል መሰረታዊ ስለዝዀነ፡ 
ስድራቤት፡ ብፍላይ ድማ ኣደ፡ ልዑል 
ጥንቃቐ ክገብሩ ክኢላታት ይመኽሩ።   
 ንመጀመርታ እዋን ነፍሰ-ጾር እትኸውን 

ኣደ፡ ኣብ መበል 21 ሰሙን ፍሉይ 
ምንቅስቓስ ናይ’ቲ ዕሸል ክስመዓ ይኽእል። 
ብተወሳኺ፡ ዝወለደት ኣደ እንተዀይና፡ 
ኣብ መበል 20 ሰሙን ምንቅስቓስ ናይ 

ዕሸላ ይስመዓ። ኣብ መወዳእታ ሓሙሻይ 
ወርሒ ድማ፡ ንውሓት ዕሸል ኣስታት 
20 ሰንቲ ሜትር (8 ኢንች) ይበጽሕ። 
ስድራቤት ክብደት፡ ክብደትን ንውሓትን፡ 
ዘይስሩዕ ስርዓተ ኣመጋግባ፡ ሕጽረት 
መኣዛዊ መግቢ፡ ጸቕጢ ናይ ስምዒት፡ 
ምቅላዕ ንመርዛም ነገራት (ከም ትምባኾ፡ 
ኣልኮል፡ ኤሮናይ)ን ካልኦት ሓሺሻትን፡ 
ኣብ’ቲ ዕሸል ጕድኣት ዘስዕቡ ምዃኖም 
ክፈልጡ ይግባእ።
 ኣገባብ ኣመጋግባ ሕብረተ-ሰብና፡ 

ብመንጽር መኣዛዊ ኣመጋግባ ክርአ 
እንከሎ፡ ብዙሕ ከምዝጐድሎ ርዱእ እዩ። 
ነዚ ንምቕያር ድማ፡ ብክኢላታት መብርህን 
ኣስተምህሮን ይወሃብ እዩ። ሓደ ካብ’ቲ 
ኣብ ኣመጋግባና ለውጢ ዘድልዮ ስርዓተ 
ኣመጋግባ ንነፍሰ-ጹር እዩ። ምኽንያቱ፡ 
ነፍሰ-ጾር እትምገቦም መግብታት፡ ኣብ’ታ 
ኣደ፡ ቀጥታ እወታውን ኣሉታውን 
ጽልዋታት ከስዕበላ ስለዝኽእል። ስለዚ፡ 
ነፍሰ-ጾር ኣደ ዘድሊ ስርዓተ-ኣመጋግባ 
እንተድኣ ተኸቲላ፡ እኹል ሓይልን ጥዕናን 
ክህልዋ ይሕግዛ። ዕሸላ እውን ዘድሊ 
ምዕባለ ረኺቡ ይምዕብል። ጥዑይ ኣገባብ 
ኣመጋግባ (healthy diet)፡ ንምክንኻንን 
ምምሕያሽን ሓፈሻዊ ጥዕና ኣደን ዕሸልን 
ይሕግዝ። ልዕሊ ዅሉ ከኣ፡ ንኣካላት 
ዕሸል ብዘድሊ መኣዛዊ-መግቢ ይሃንጽ። 
ነፍሰ-ጾር ኣደ፣ ከም ኣዮዲን፡ ሓጺን፡ ዚንክ፡ 
ዝኣመሰሉ ደቀቕቲ መኣዛዊ ትሕዝቶታት 
(Micronutrients)ን ፎሊክ-ኣሲድን ምስ 
እትምገብ፡ ኣብ ምዕባለን ምጽጋንን ኣካላት፡ 
ከምኡ ድማ ኣብ መስርሕ ምቁጽጻርን 
ምሕያልን ነብሳን ዕሸላን ኣመና ይጠቅም። 
እዚ ዓይነት መግቢ፡ ካብ ኣታኽልቲን 
እንስሳታትን ክርከብ ስለዝኽእል፡ ነፍሰ-ጾር 
ብቐጥታ ክትረኽቦ ትኽእል እያ። እዚ 
ምስ እትገብር፡ እታ ኣደ፡ ንጥንሲ ድልውቲ 
ትኸውን፡ ዝተማልአ ጥዕና ዘለዎ ዕሸል 
ክትገላገል ድማ የኽእላ።  
 እዚ ክበሃል ዝጸንሐ ቅድመ-ምድላዋት 

እንተዘይተማሊኡ ግና፡ ኣደ ቅድሚ 
ንቡር እዋን ትሑት ክብደት ዘለዎ ዕሸል 
ትገላገል፣ ንዓመታት ዝጸንሕ ጸገማት 
ጥዕና ድማ የስዕበላ። ብቐንዱ’ውን፡ ኣብ 
እዋን ወሊድ ሞት ዕሸል ከጋጥማ ዘለዎ 
ተኽእሎ ይዓቢ። ስለዚ፡ ስድራቤታት ምስ 
ነፍሰ-ጾርነት ክመጽኡ ዝኽእሉ ጸገማትን 
ነገራትን ንምእላይ ብኣጋኡ ክፈልጡ 
ኣለዎም። እዚ ምስ ዝገብሩ ከኣ፡ ጥዕናውን 
ትምህርታውን ዕድላት ህጻናቶም ውሑስ 
ክገብሩ የኽእሎም። ጥዑያት ኣደታት 
ጥዑያት ህጻናት እየን ዝፈርያ። ጥዑያት 
ህጻናት ድማ፡ ብዝግባእ ይዓብዩ። ብዝግባእ 
ዝዓበዩ ህጻናት ከኣ፡ ኣብ ትምህርቲ፡ ኣብ 
ምጥራይ ክእለትን ፍልጠትን ዕምቈት 
ዘለዎ ዓቕሚ ይህልዎም። ብኸምዚ 
ተዀስኲሶምን ተማሂሮምን ዝዓብዩ ህጻናት 
ድማ፡ ኣብ ቊጠባ፡ ቴክኖሎጂ፡ ኢንዳስትሪ፡ 
ሕርሻ፡ ቱሪዝም፡ ባህልን ስፖርትን ካልእን 
ዝህልዎም ኣበርክቶ ልዑል ይኸውን። 
 ኵነታት ኣደ፡ መጻኢ ዕድል ዕሸላ 

ብቐጥታ ዝጸሉ ካብ ኰነ፡ ሓንቲ 
ጓለንስተይቲ፡ ቅድሚ ሓዳር ምግባራ ብዛዕባ 
ቅድመ-ምድላው ንመርዓን ኣሉታዊ 
ሳዕቤን ትሕቲ ዕድመ መርዓን እኹል 
ኣፍልጦ ክህልዋ ይግባእ። ምስ ተመርዓወት 
ድማ፡ መዓስ ትወልድ መደብ ክትገብር 
ኣለዋ። ምስ ጠነሰት ድማ፡ እኹል መኣዛዊ 

መግቢን ዕረፍቲን ከምዘድልያ ክትፈልጥ፣ 
ብዛዕባ ምልክታት ነፍሰ-ጾርነትን ፈላሊኻ 
ምውላድን ብዝግባእ ክትርዳእ፣ ዕሸል ኣብ 
ማህጸን እንከሎ ብኸመይ ክጒዳእ ከም 
ዝኽእል ክትግንዘብ፣ ዘድሊ ጥንቃቐታት 
ጥንስን ዕሸል ቅድሚ ምውላዱ ክትገብሮ 
ዘለዋ ምቅርራባትን ክትገብር፣ ከምኡ 
ድማ፡ ብዛዕባ ኣብ ግዜ ጥንስን ኣብ 
መስርሕ ምውላድን ዘጋጥሙ ተወሰኽቲ 
ሕማማትን ንምእላዮም ዝግበር ሕክምናዊ 
ምክትታልን መሰረታዊ ኣፍልጦ ክህልዋ 
ኣለዎ። 
 ነፍሰ-ጾር ኣደ፡ ነዚ ዅሉ ክትገብር 

እንተዀይና፡ ዕሸላ ካብ’ታ ድቂ ዝዀነላ 
ኣትሒዙ ብውሕዱ ክሳብ ወዲ ሓምሽተ 
ዓመት ዝኸውን፡ ንትርጕምን ግቡእ 
ኣተዓባብያን ህጻን፡ ብስነ-ፍልጠታውን 
ስነ-ሂወታውን ኣገባቡ ተረዲኣ ከተዕብዮ 
መሰረታዊ ነገር እዩ። ምኽንያቱ፡ ጥዑይ 
ኣገባብ ኣተኣላልያ ቅድመ-ሕርሲ፡ ጥዑያት 
ህጻናት ክውለዱ ስለሕግዝ። እዚ ድማ፡ 
ሞት ኣደን ህጻንን ይኣሊ። ብተወሳኺ፡ 

ነዚ ዝምችእ ባይታ ከንጽፉ ኣለዎም። ከምዚ 
ዓይነት ቅድመ ምድላው ምክያድ ከኣ፡ ንህጻን 
ናይ መጻኢ ጥዕናኡ ኣውሒሱ፡ ቅድመ-
ትምህርቱ፡ ማሕበራዊ ውሕስነቱን ድሕነቱን 
ይሕልወሉ። 

              ይቕጽል               ይቕጽል 
መም/ እዮብ ርእሶምመም/ እዮብ ርእሶም

ህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲ

ምስ ወላዲተይ እራኸብዶ እኸውን!
ኣርያም ኣብርሃም እያ ትበሃል። ተቐማጢት 

ማይ-ተመናይ - ኣስመራ እያ። ኣርያም ጓል 
23 ዓመት ኰይና፡ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ምስ ተማህረት፡ ናይ 
2ይ ደረጃ ትምህርታ ንምዝዛም ኣብ 2018 
ምስ መበል 32 ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ 
ወሪዳ። ኣብ ሳዋ፡ ኣካዳሚያዊ ትምህርታን 
ወተሃደራዊ ታዕሊማን ምስ ዛዘመት ከኣ፡ 
ኣብ ባጽዕ ንዓመትን መንፈቕን ናይ ህንጻ 
ሞያ ቀሲማ። ምስ ተመረቐት ከኣ፡ ኣብ 
በለዛ ተመዲባ፡ ብሞያኣ ግቡኣ ኣብ ምፍጻም 
ትርከብ።
መንእሰይ ኣርያም፡ እቲ ንብዙሓት 

ዘይሕረሞም ዕድል ዝተነፍጋ ሰብ እያ። 
ብኣንጻሩ እቲ ንውሑዳት ጥራይ ዝገጥሞም 
ዕድል’ዩ ገጢሙዋ። ንሳ፡ ሎሚ፡ ክንዲ ሰብ 
ኰይና፡ ንመርዓን ደርዓን በጺሓ እንክትርእያ፡ 
ውጽኢት ናይ’ቲ ድሒሩ ዝገጠማ ልዑል 
ሓልዮትን ፍቕርን ደኣ’ምበር፡ ብህጻንነታ 
ዝገጠማስ፡ ንህላውነታ ዝፈታተን ኣዝዩ 
ከቢድ እዩ ነይሩ። 
ኣርያም፡ ናይ ሓደ ሰሙን ዕድመ እንከላ 

እያ፡ ብወላዲታ ተጠሊማ፡ ኣብ ደቀምሓረ 
ተደርብያ ተረኺባ። ዝረኸብዋ ሰባት 
ኵነታታ ንዝምልከቶ ኣካል ምስ ሓበሩ ከኣ፡ 
ብመንገዲ ፖሊስ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ 
ካብ’ቲ ተደርብያትሉ ዝነበረት ቦታ ተላዒላ፡ 
ክሳብ ጓል ሓምሽተ ዓመት እትኸውን፡ 
ኣብ ሔቦ (ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ) ኣብ መዕበዪ 
ዘኽታማትን ተደርብዮም ዝጸንሑን 
ህጻናት ዓብያ። ብድሕሪ’ዚ፡ ዘዕብዩዋ ወለዲ 
ስለዝረኽበት፡ ካብ ጓል ሓምሽተ ዓመት 
ጀሚራ ክሳብ ሎሚ፡ ምስ’ቶም ከም ወለዳ 
ኰይኖም ከዕብዩዋ ፈሪሞም ዝወሰዱዋ 
ወለዲ፡ ዘድሊ ሓልዮንትን ፍቕርን እናተገሰላ 
ዓብያ። 
ክንዲ ሰብ ምስ ኣኸለት፡ ብዕሸላ ዘጋጠማ 

ሽገር ምስ ተሓበራ ከኣ፡ ንዝገጠማ ሕልኽላኽ 
ህይወት መፍትሒ ክትረኽበሉ ዝክኣላ 
ክትገብር ዘይስገር ጾር ኰይኑዋ። ስለዚ፡ ነቶም፡ 
“ካብ መን እየ ተወሊደ? ኣደይን ኣቦይንከ 
ብህይወትዶ ይህልዉ ይዀኑ?” ወዘተ 
ዝብሉ ናይ ሕልና ቅሳነት ዘይህቡ ሕቶታት 
ሓንሳብን ንሓዋሩን መዕበሊ ክትገብረሎም፡ 

ናብ ቤት ጽሕፈትና ክትመእ እያ መሪጻ። 
ብመንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣቢላ 
ኵነታት ናብ ኣንበብቲ ብምቕራብ ከኣ፡ 
ናይ ስጋ ወለዳ (ባዮሎጂካውያን ወለዳ) 
እንተረኸበት ተበጊሳ። ንሕና ከኣ፡ ብዝግባእ 
ተቐቢልና፡ ኵነታታ ተወኪስና፡ ታሪኻ 
ብኸምዚ ዝስዕብ ጸሚቚና ናባኹም ከነብሎ 
መሪጽና። 
 ኣርያም፡ ብዛዕባ ኵነታታ ብቐረባ 

ንምጥላል ፈለማ ናብ ፖሊስ ከተማ 
ደቀምሓረ (ዞባ ደቡብ) እያ ከይዳ። ምስ 
ከደት፡ ብዛዕባ ኩነታታ፡ እዚ ዝስዕብ ናይ 
ጽሑፍ መግለጺ ብፖሊስ ተዋሂቡዋ። 
ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ፡ ኣርያም፡ ካብ 
ቤተ-ክርስትያን እንዳ መድሃኒ ዓለም፡ ንቤት 
ትምህርቲ ደምቦስኮ ኣብ ዝወስድ ወይ ናብ 
ኣምሁር ኣብ ዘውጽእ ሩባ ኣብ ዘሎ ቦታ 
እያ ብጨርቂ ተጠቕሊላ ተደርብያ ጸኒሓ። 
ዝያዳ ንምንጻር ግና፡ ንኵነታታ ዝምልከት 
ዝተዋህባ ጽሑፍ ከምዚ ዝስዕብ ይንበብ፡-
 “ብዕለት 23/7/2000፡ ሰዓት 8፡00 ቅ.ቐ፡ 

ኣብ ዞባ ደቡብ - ከተማ ደቀምሓረ ዞባ 
02፡ ካብ ቤተ-ክርስትያን እንዳ መድሃኒ 
ዓለም፡ ንቤት ትምህርቲ ደምበስኮ (techni-
cal school) ኣብ ዝወስድ ማለት የማናይ 
ወገን ትሕቲ ክፍሊ ሕርሻ ወይ ንኣምሁር 
ዘውጽእ ሩባ (ሎሚ ብምምሕዳር ማይ 
ወርቂ ዝፍለጥ ቦታ)፡ ሓደ ሰሙን ዝገበረት 
ዕሸል፡ ጾታ ኣንስታይ፡ ብሓንቲ ዓለባ ጨርቂ 
ተሸፊና፡ ብውሽጢ ግን ክዳን ዘይብላ፡ 
መንነታ ብዘይተፈልጠት ኣደ ተደርብያ 
ጸኒሓ። ብድሕሪ’ዚ፡ ብፖሊስ ተላዒላ ናብ 
ሕክምና ደቀምሓረ ተረኪባ…” ይብል 
መዝገብ ናይ’ቲ ሽዑ ዝመዝገባን ካብ’ቲ ሩባ 
ዘልዓላን መርማሪ ፖሊስ። 
 ንኣርያም ከም ኣቦን ኣደን ኰይኖም 

ዘዕብዩዋ ዘለዉ፡ ኣቶ ኣብርሃም ክፍሎምን 
ወ/ሮ ኣበባ ዮሴፍን ዝበሃሉ እዮም። ከም’ቲ 
ዝተጠቕሰ ከኣ፡ ጓል ሓምሽተ ዓመት እንከላ፡ 
ካብ ሔቦ ምስ ወሰዱዋ ክሳብ ሕጂ የዕብዩዋ 
ኣለዉ። ንሳቶም፡ ውላድ ከዕብዩ ደኣ 
ደልዮም እምበር፡ ፍረ ብርኮም ሰለስተ ደቂ 
ኣለዉዎም።  
 መንእሰይ ኣርያም፡ ናይ ስጋ ወላዲታ 

ስለዝደርበየታ፡ ከም ሰብ ዝስምዓ’ኳ 
እንተዀነ፡ ኣብ ልዕሊኣ ግን ቂምታ ዝበሃል 
ከምዘይብላ’ያ ገሊጻትልና። “ናይ ስጋ 
ወላዲተይ ልዕሊ ዓቕማ ጸገም ስለዝገጠማ 
እያ እትኸውን ክትድርብየኒ ወሲና 
እምበር ውላድካዶ ይድርበ ኰይኑ። ኣነ 
ከኣ፡ ሎሚ እኽልቲ ጓል ኰይነ ስለዘለኹ፡ 
ጸገማ ክርድኣላ ይኽእል እየ። ዝፈሰሰ 
ስለዘይሕፈስ፡ ብዝሓለፈ ዝዀነ ቂምታ 
የብለይን። ብህይወት እንተደኣ ኣላ፡ ‘ጓለይ’ 
ኢላ ክትሓቚፈኒ እየ ዝደሊ” ክትብል 
ሓቢራትና። 
 ንሳ ኣስዒባ፡ ብመጀመርያ ነዞም ከም 

ወለዳ ኰይኖም፡ ሓንቲ ከየጕደሉ ብጽቡቕ 
ኰስኲሶም ኣብ’ዚ ደረጃ’ዚ ዘብጽሑዋ ኣቶ 
ኣብርሃም ክፍሎምን ወ/ሮ ኣበባ ዮሴፍን፡ 
ምስጋናኣ ብምቕራብ፡ “ንቡር ደልየ እየ 
ናይ ስጋ ወላዲተይ ዝደሊ ዘለኹ እምበር፡ 
ኣብ’ዛ ህይወት ክሳብ ዘለኹ ሕጂ’ውን 
ዝፈትዎም ኣቦይን ኣደይን ንሳቶም እዮም፣ 
ልዕሊኦም ዝሰርዖ እውን የብለይን” ብምባል 
ዝገበሩላ ውዕለት ኣብ ህይወታ ፍጹም 
ከምዘይትርስዖ ትገልጽ።  
ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ ስድራቤት፡ 

ንኣርምያም ዝምልከት ሓበሬታ ምስ 
ዝህልወኩም፡ ብቚጽሪ ቴለፎናት 
07774511፡ 07230081 ወይ 116266 
ደዊልኩም ክትረኽቡዋ ትኽእሉ።

ኣርያም ኣብርሃም



ሓዳስ   ኤርትራ

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

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ መኮነን 
ሃብተጽዮንን ብፍ/በ/ዕዳ 1.ወ/ሮ ኣለማሽ 
ወልዱ +1ን ዘሎ ናይ ሲቪል ክርክር ጉዳይ፡ 
ብፍ/በ/ዕዳ 1.ወ/ሮ ኣለማሽ ወልዱ 2.ወረ/
ነፍ ከበዶም ሃብተማርያም 1.ወ/ሮ ኣለማሽ 
ወልዱ 2.ዮርዳኖስ ከበዶም 3.ኤደን 
ከበዶም 4.ሃኒባል ከበዶም 5.ዓወት ከበዶም 
6.ፍረወይኒ ከበዶም 7 ሰላማዊት ከበዶም 
8.ሰናይ ከበዶም ብኣድራሽኦም ክርከቡ 
ስለዘይተኻእለ፡ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ተጸዊዖም ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቁ.40 ይቕረቡ። 
እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም ኣብዘየለዉሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ወረ/ነፍ ኣብርሃም ባይሩ ክፍለ 1.ትዕግስቲ 
ኣብርሃም ባይሩ 2. እዝጋኣምን ኣብርሃም 
ባይሩ፡ ተጸዋዕቲ ወረ/ነፍ ኣብርሃም ባይሩ፡ 

ዮሴፍ ኣብርሃም ባይሩ፡ ተጸዋዕቲ ወረ/
ነፍ ኣብርሃም ባይሩ 1.ኤልሳ 2.ሕብረት 
3.ወይኒ 4.ምስጋና 5.ሃብቶም 6.ኤርምያስ 
7.ሰመረ ንምቅሊት ዝምልከት ፋይል 
ተኸፊቱልኩም ስለዘሎ፡ ን8/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቁ.37 ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኽምሉ ክርአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቲራቮሎ

ከሳሲት መም/ራሄል ኣሚነ ተኸስተ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ጳውሎስ ሃይለ መዘንግዕ 
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን13/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ኣቶ መብራህቱ ዘካርያስ ሃብተማርያም፡ 
ኣቦና ዘካርያስ ሃብተማርያምን ኣዴና ለታይ 
ገብረሚካኤልን ስለዝዓረፉ፡ ኣዴና ኣብ 

ቅድሚ ረጂስትራር ዞባ ማእከል ብቁ.መዝ 
313/03፡ ኣቦና ድማ ብቁ.መዝገብ 
313/03 ብዕለት 27/10/2003 ንኣብ 
ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ 
ገጀረት (ዞባ 3 ምም/06 ነበር) ብኮምሽን 
ኣባይቲ ቁ.ምስክር ወረቐት 104957 
መወከሲ ቁ.117028 ግዚያዊ ምስክርነት 
ወረቐት ከምኡ’ውን ኣብ ምም/ን/
ዞባ ኣባሻውል (ማእከል ሰፈር፡ ዞባ 7 
ምም/15 ነበር) ብኮምሽን ኣባይቲ ቁጽሪ 
ምስክርነት ወረቐት109928 መወከሲ 
ቁጽሪ 117034 ግዚያዊ ምስክርነት ዋንነት 
ዘሎ ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ንዓይ ምስ 6 
ኣሕዋተይ ዝገበሩልና ለበዋ ይጽደቐልና 
ስለዝበለ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ገብራይ

ኣቶ ተስፋማርያም እምሃ፡ ጓለይ ለተብርሃን 
ተስፋማርያም እምሃ ስለዝዓረፈት፡ ውላድ 
ይኹን ሓዳር ስለዘይብላ ኣነ ምስ ኣዲኣ 
ኣብርሃጼን ወልደሚካኤል ወረስታ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ድባርዋ

ኣብርሃም ዑቕባጽዮን፡ ተጸዋዒ ፍስሃየ 
ዑቕባጽዮን ነጋሲ፡ ናይ ውክልና ምስራዝ 
ክርክር ተጸዋዒ ፍስሃየ ዑቕባጽዮን 
ኣድራሽኡ ስለዘይተፈልጠ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን9/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለወሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓደምነገር

ወ/ሮ ዮርሳሌም ዓንደሃይማኖት ሓጐስ፡ 

ምስጋና

ብሞት ነፍቅራን ነኽብራን ኣዴና ወ/ሮ ጉዖይ 
ባይራይ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ 
ክሳብ ዓዲንፋስ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን 
ከምኡ’ውን ኣብ ግዜ ሕማማን ዕረፍታን 
ብኣካል ተመላሊስኩምን ካብ ውሽጥን ወጻእን 
ተሌፎን ብምድዋልን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም 
ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።

ጓላ ምሕረት ካሕሳይ
ምስ ምሉኣት ስድራ-ቤት

ምስጋና

ብመስዋእቲ ወድና ዮውሃንስ ስዩም 
ወልደሚካኤል (ጆን) ኣባል 6ይ ዙርያ 
ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ 
ዘቃበርኩምናን ከምኡ’ውን መሳርሕቱ ኣባላት 
ፖሊስ ኤርትራ፡ ኣዕሩኽቱን ፈተውቱን 
ብኣካል ተመላሊስኩምን ካብ ውሽጥን ወጻእን 
ብቴሌፎንን ኢ-መይልን ዘጸናናዕኩምና 
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና 
ምስጋናና ነቕርብ።

ኣዲኡ ወ/ሮ ጽገወይኒ ወልደሚካኤል
ምስ ስድራ-ቤት ነ/ሄር ስዩም ወልደሚካኤል

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

በዓል-ቤተይ ክፍላይ ወልደሃይማኖት ዘርአ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓረዛ

ልኡል ዑቕባይ ኣስመላሽ ምባል ተሪፉ፡ 
ሮቤል ዑቕባይ ኣስመላሽ ተባሂሉ 

ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
በዝሓንስ

ወ/ሮ ሃንሱ ኣስመላሽ ወለጽየን፡ በዓል-
ቤተይ ኣቶ ከሰተ ዘምህረት ስለዝዓረፈ፡ ኣነ 
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

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!!!  



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
24 ጥሪ 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.125

ራሄል መትሓዚ ተሳኢኑዋራሄል መትሓዚ ተሳኢኑዋኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትለት ራሄል 
ዳኒኤል፡ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት 22 ጥሪ 
ኣብ በልጁም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ወርቂ 
መለክዒ ዘለዎ ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ 
መሮር ኣንጸባራቒ ዓወት ኣመዝጊባ።
ኦሎምፒካዊት ኣትለት ራሄል ዳኒኤል፡ 

ኣብዚ ውድድር፡ ን8 ኪሎሜተር ብ28 
ደቒቕን 41 ካልኢትን ብምዝዛም’ያ 
ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ኮይና። ኣብዚ 
ኣብ ውርጪ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር 
ዝተኻየደ ፈታኒ ውድድር፡ ኤርትራዊት 
ኣትለት ራሄል ዳኒኤል፡ ነቲ ዘጋጠማ 
መውደቕቲ በዲሃ ምዕዋታ ብፍሉይ 
ክትደምቕ ክኢላ ኣላ። ሽወደናዊት ሳራህ 
ላህቲ ካብ ራሄል 4 ካልኢት ድሒራ ብሩር 
መዳልያ ክትወስድ ከላ፡ ብሪጣንያዊት 
መጋን ከይዝ ከኣ 8 ካልኢት ደንጕያ ነሓስ 
መዳልያ ተሸሊማ።
ድሕሪ’ቲ ውድድር፡ ኤርትራዊት ኣትለት 

ራሄል ዳኒኤል፡ ዋላ’ኳ እቲ ውርጪ 
ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየርን ጭቃን ነቲ 
ጸወታ ከቢድ እንተገበርዎ፡ ነቲ ዓወት 
ንምምዝጋብ ግን ሓያል ጻዕሪ ከም ዘካየደት 
ብምሕባር ንዝቕጽል ውድድራ ድልውቲ 
ከም ዘላ ሓቢራ።
 እዛ ጓል 21 ዓመት ኣትለት በዚ ኣብዚ 

እዋን ተመዝግቦ ዘላ ተደጋጋሚ ዓወታት፡ 
ኣብቲ ካብ 18 ለካቲት ጀሚሩ ኣብ 
ኣውስትራልያ ዝካየድ ሻምፕዮን ጉያ 
መሮር ዓለም ሓያል ተወዳዳሪት ከም 
ትኸውን ኣመስኪራ ኣላ። ኦሎምፒካዊት 
ኣትለት ራሄል ዳኒኤል፡ ኣብዚ ናይ 
ኣውስትራልያ ውድድር ብደቂ ኣንስትዮ 
ንሃገራ ናይ ፈለማ ናይ ጉያ መሮር መዳልያ 
ንምዕታር ኣብ ጽቡቕ ቆመና ከም ዘላ እዮም 

ተንተንቲ ኣትለቲክስ ዝሕብሩ። ኣቐዲሞም 
ኦሎምፒካውያን ኣትለታት ዘርእሰናይ 
ታደሰን ተኽለማርያም መድሕንን ኣብ 
ውድድር ጉያ መሮር ንሃገሮም መዳልያ 
ከግዝምዋ ከም ዝኸኣሉ ሰነዳት ሃገራዊ 
ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኤርትራ የረድኡ።
 ኣትለት ራሄል ዳኒኤል ኣብዚ ወርሒ 

ንራብዓይ ግዜኣ እያ ተሸላሚት ወርቂ 
መዳልያ ትኸውን ዘላ። ንሳ ብ6 ጥሪ ኣብ 
ኢጣልያ፡ ብ8 ጥሪ ኣብ ስጳኛ፡ ብ14 ጥሪ 
ኣብ መንደፈራ ብቕድሚ ትማሊ 22 
ጥሪ ከኣ ኣብ በልጁም ዘውዲ ሻምፕዮን 
ጉያ መሮር ከም ዝደፈአት ይዝከር። 
በዚ ውጽኢት ከኣ፡ እዛ 16 ሕዳር 
2021 ዝተወልደት ትስፍውቲ ኣትለት፡ 
ኣብ ውሽጢ 36 ሰሙን 1,240 ነጥቢ 

ብምምዝጋብ ብደረጃ ዓለም ኣብ ቀዳማይ 
ደረጃ ክትስራዕ ክኢላ ኣላ።
 ኣብ መለክዒ ኣህጉራዊ ማሕበር 

ኣትለቲክስ ኣብ ናይ 10 ሽሕ ሜተር እውን 

ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ኣትለታት ዓለም 
ተሰሪዓ ዘላ ኣትለት ራሄል ዳኒኤል፡ ዝሓለፈ 
ዓመት ‘ብልጽቲ ናይ ጉያ መርሮ ኣትለት 

ዓለም’ ተባሂላ ከም ዝተሸለመት ኣይርሳዕን። 
ሎሚ ዓመት ከኣ ነዚ ክብሪ ንምዕቃብ 
ሓያል ቃልሲ ኣብ ምክያድ ትርከብ ኣላ።

ስፖርታዊ ንጥፈታት ሚንስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ይቕጽልስፖርታዊ ንጥፈታት ሚንስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ይቕጽል
ንኡስ ዞባ በሪኽንኡስ ዞባ በሪኽ
  ብጨንፈር ሚንስትሪ ትምህርቲ ንኡስ 

ዞባ በሪኽ ተወዲቡ ንሰለስተ ኣዋርሕ ክካየድ 
ዝቐነየ ስፖርታዊ ውድድራት፡ ዝሓለፈ 
ቀዳመ ሰንበት ተዛዚሙ። ኣብዚ ውድድር 
ካብ 15 መባእታን 6 ማእከላይን ደረጃ 
ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋጽኡ ኣስታት 648 
ስፖርታውያን ተመሃሮ ከም ዝተሳተፉ 
ተፈሊጡ ኣሎ። 
 ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ መባእታ 

ዕድመ 10ን 11ን ደቂ ኣንስትዮ፡- 1ይቲ 
ቤት ትምህርቲ ጸዳዱ /ቁሸት/፡ 2ይቲ 
ቤት ትምህርቲ ወኪ ዱባ፡ 3ይቲ ቤት 
ትምህርቲ ተከለዓገባ ክወጽኣ ከለዋ፣ ኣብ 
ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ 1ይቲ 
ቤት ትምህርቲ ጸዳዱ /ቁሸት/፡ 2ይቲ 
ቤት ትምህርቲ ወኪ ዱባ፡ 3ይቲ ከኣ ቤት 
ትምህርቲ ዓዲ ተኽላይ ኮይነን ተዓዊተን 
ኣለዋ።
 ኣብ ውድድር ማእከላይ ደረጃ ኵዕሶ 

እግሪ ዕድመ 12 ን 13ን ደቂ ኣንስትዮ፡- 
1ይቲ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ገብሩ፡ 2ይቲ ደቂ 

ደንደንን ማይተመናይን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈንደንደንን ማይተመናይን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈንሻምፕዮን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ 
ዲቪዥን ዞባ ማእከል፡ ብቀዳም ኣብ 
ምድብ ‘ሀ’ ዝርከባ ጋንታታት ብዘካየደኦ 
ጸወታታት ቀጺሉ ከም ዝወዓለ ህዝባዊ 
ርክባት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል 
ሓቢራ። ደንደን ካብ ምድባ ቀዳመይቲ 
ኮይና ክትሓልፍ ከላ፡ ማይተመናይ ከኣ 
ንኣርባዕተ ኣስመራ ብጸብለልታ ሸቶ በሊጻ 
ኣሰር ደንደን ስዒባ ኣላ።
 ማይተመናይ ምስ ኣልታሕሪር እያ ናይ 

ምድባ ናይ መወዳእታ ጸወታ ኣካይዳ። 
እዚ ግጥም ንማይተመናይ ኣዝዩ የገድስ 
ብምንባሩ፡ ተጻወትቲ እዛ ጋንታ ካብ 
መፈለምታኡ ኣትሒዞም እዮም ንልዳት 
ኣልታሕሪር ክዅሕኵሑ ተራእዮም። 
ከም ውጽኢቱ ከኣ ማይተመናይ ኣብ 
መበል 16 ደቒቕ ካብ ጴጥሮስ ትኩእ 
ኣብ መበል 30 ደቒቕ ከኣ ካብ ሚናስ 
ሙሴ ሸቶ ብምርካባ ንዕረፍቲ 2ብ0 
መሪሓ እያ ወጺኣ።
 ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ 

ኣልታሕሪር ኣብ መበል 81 ደቒቕ 
ብመንገዲ ሰለሙን ዛይድ ሸቶ 
ብምምዝጋባ እቲ ጸወታ ረስኑ ወሰኸ። 
ይኹን’ምበር፡ ማይተመናይ ካብ ሴም 

ተሽም /ጻዕዳ ክርስትያን/፡  3ይቲ ቁሸት /
ጻዕዳእምባ/ ዕዉታት ክኾና ከለዋ፣ ኣብ ናይ 
ደቂ ተባዕትዮ ከኣ 1ይቲ ቤት ትምህርቲ ደቂ 
ተሽም /ጻዕዳ ክርስትያን/፡ 2ይቲ ኣፍራይት፡ 
3ይቲ ተከለዓገባ ኮይነን።
 ኣብ ውድድር ኵዕሶ መርበብ ደቂ 

ኣንስትዮ፡- 1ይቲ ቤት ትምህርቲ  ደቂ ተሽም 
/ጻዕዳ ክርስትያን/፡ 2ይቲ  ዓዲ ገብሩ፡ 3ይቲ  
ተከለዓገባ፡ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 
1ይቲ ቤት ትምህርቲ ደቂ ተሽም /ጻዕዳ 
ክርስትያን/፡ 2ይቲ ዓዲ ገብሩ፡ 3ይቲ ሚናበ 
ዘርኣይ ብምዃን ውድድረን ዛዚመን።

ንኡስ ዞባ ሰረጀቓንኡስ ዞባ ሰረጀቓ
  ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ኣብ መንጎ 23 

መባእታን 8 ማእከላይ ደረጃን ኣብ ዝተኻየደ 
ተመሳሳሊ ውድድር፡  ኣብ ኵዕሶ እግሪ 
መባእታ ዕድመ 10 ን 11ን ደቂ ኣንስትዮ፡
- 1ይቲ ቤት ትምህርቲ በለዛ፡ 2ይቲ ቤት 
ትምህርቲ ብርሃ፡ን 3ይቲ ቤት ትምህርቲ 
ዛግረ፡ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 1ይቲ 
ቤት ትምህርቲ ብርሃን፡ 2ይቲ ዛግር፡ 3ይቲ 

እምባ ደርሆ ኮይነን።
 ኣብ ውድድር ማእከላይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ 

ዕድመ 12 ን 13ን  ደቂ ኣንስትዮ፡- 1ይቲ 
ቤት ትምህርቲ እምባ ደርሆ፡ 2ይቲ ዓዜን፡ 
3ይቲ ሰረጀቓ ክኾና ከለዋ፣ ኣብ ተመሳሳሊ 
ውድድር ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 
1ይቲ ቤት ትምህርቲ ሰረጀቓ፡ 2ይቲ እምባ 
ደርሆ፡ 3ይቲ  ዓዜን ኮይነን ተዓዊተን።
 ኣብ ውድድር ኵዕሶ መርበብ ደቂ 

ኣንስት፡- 1ይቲ ቤት ትምህርቲ ርእሲ ዓዲ፡ 
2ይቲ ቶኮር፡ 3ይቲ ቤት ትምህርቲ ሰረጀቓ። 
ኣብ ደቂ ተባዕትዮ፡- 1ይቲ ቤት ትምህርቲ 
ቶኮር፡ 2ይቲ ዓዜን፡ 3ይቲ ርእሲ ዓዲ 
ብምዃን ተዓዊተን።
ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ
 ኣብ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኣብ 

መንጎ 17 መባእታን 9 ማእከላይ ደረጃን 
ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር፡ ኣብ ውድድር 
ኵዕሶ እግሪ መባእታ ዕድመ 10ን 11ን 
ደቂ ኣንስትዮ፡- 1ይቲ ቤት ትምህርቲ ዓወት፡ 
2ይቲ  ደምበ ሰምበል፡  3ይቲ ቆሓይቶ 
ክኾና ከለዋ፡ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ናይ ደቂ 

ተባዕትዮ ድማ 1ይቲ ቤት ትምህርቲ ዓወት፡ 
2ይቲ ጎዳይፍ፡ 3ይቲ  ፊንላንድ ሚስዮን 
ተዓዊተን።
 ኣብ ውድድር ማእከላይ ደረጃ ኵዕሶ 

እግሪ ዕድመ 12ን 13ን ደቂ ኣንስትዮ፡- 
1ይቲ ቤት ትምህርቲ ባና፡ 2ይቲ  ፍኖተ 
ጥበብ፡ 3ይቲ ብደሆ ክኾና ከለዋ፣ ኣብ ናይ 
ደቂ ተባዕትዮ ድማ 1ይቲ ቤት ትምህርቲ 
ፊንላንድ ሚስዮን፡ 2ይቲ ብደሆ፡ 3ይቲ 
ደምበ ሰምበል ኮይነን ተሰሪዐን።
 ኣብ ውድድር ኵዕሶ መርበብ ደቂ 

ኣንስትዮ፡- 1ይቲ ቤት ትምህርቲ ፍረ 

ሰላም፡ 2ይቲ ባና፡ 3ይቲ ብደሆ። ኣብ ናይ 
ደቂ ተባዕትዮ ድማ 1ይቲ ቤት ትምህርቲ 
ደምበ ሰምበል፡ 2ይቲ  ፍኖተ ጥበብ፡ 3ይቲ 
ፊንላንድ ሚስዮን ኮይነን። 
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ውድድር ኮዕሶ ሰኪዐት 

ደቂ ኣንስትዮ፡- 1ይቲ ቤት ትምህርቲ 
ዓወት፡ 2ይቲ ፍረሰላም፡ 3ይቲ ደምበ 
ሰምበል ኮይነን ክዕወታ ከለዋ፣ ኣብ 
ተመሳሳሊ ውድድር ናይ ደቂተባዕትዮ 
ድማ 1ይቲ ቤት ትምህርቲ ዓወት፡ 2ይቲ 
ደምበ ሰምበል፡ 3ይቲ ፍረ ሰላም ኮይነን 
ተዓዊተን።

መሓመድ ሸቶ ብምርካባ እቲ ግጥም 
3ብ1 እዩ ተዛዚሙ። ማይተመናይ ዕማማ 
ወዲኣ፡ ድሒረን ጸወታአን ምስ ዝተፈላለያ 
ጋንታታት ንዘካይዳ ኣባሻውልን ኣርባዕተ 
ኣስመራን ክትዕዘብ እያ ኣብ ስታድየም 
ኮፍ ኢላ። 
 ሰዓት 2፡00 ድሕሪ ቀትሪ ኣርባዕተ 

ኣስመራን ጸጸራትን እየን ገጢመን። እዚ 
ጸወታ’ውን ኣገዳሲ ብምንባሩ ሓያል 
ተወዳዳርነት’ዩ ተራእይዎ። ኣርባዕተ 
ኣስመራ ኣብ ቀዳሞት 45 ደቓይቕ 
ክልተ ካብ ሳይሞን ኣማኑኤል፡ ካብ 
ኣማኑኤል ዓንዳይን ናሆም እስቲፋኖስን 
ከኣ ሓሓንቲ ሸቶ ብምምዝጋባ ንዕረፍቲ 
4ብ0 መሪሓ እያ ወጺኣ።  
 ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ 

ኣርባዕተ ኣስመራ ኣብ መበል 49ን 
87ን ደቓይቕ ካብ ሳይሞን ኣማኑኤልን 
ሮቤል ዘምኪኤልን ክልተ ሸቶታት 
ክትውስኽ ከላ፡ ጸጸራት ከኣ ካብ ስዕረት 
ዘየናግፋኣ ክልተ ሸቶታት ኣብ መበል 

53ን 59ን ደቓይቕ ካብ ዮናታን ፍትዊን 
ዮናስ ዓንዶምን ረኺባ ነይራ። ጸወታ 
ድማ ብዓወት ኣርባዕተ ኣስመራ 6ብ2 
ተዛዚሙ። ይኹን’ምበር፡ እዛ ጋንታ 
ዋላ’ኳ 6 ሸቶታት እንተኣመዝገበት፡ 
ንማይተመናይ ብጸብለልታ ሸቶ 
ክትቅድማ ኣይከኣለትን። ማይተመናይ 
ምትራፍ ናይ ኣርባዕተ ኣስመራ ኣረጋጊጻ፡ 
ቀጺሉ ንዝካየድ ግጥም ኣባሻውልን 
ደንደንን ኣብ ምቍማት ኣተወት።
 ኣብ መወዳእታ ሰዓት 4፡00 ድሕሪ 

ቀትሪ ኣባሻውልን ደንደንን እየን 
ተጻዊተን። እዚ ጸወታ ዝሓየለ ጸወታ 
ናይቲ ዕለት እዩ ነይሩ። ኣባሻውል 
ነታ ብተወዳዳርነታ እትፍለጥ ደንደን 
ክትብድህ ሓያል ቅልስ’ያ ኣካይዳ። 
ደንደን፡ ተጻዋታይ ኣባሻውል ተመስገን 
ጌታቸው ኣብ ሻውዓይ ደቒቕ ናይቲ 
ግጥም ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ 
ሸቶ እያ ቀልጢፋ መሪሕነት ሒዛ። 
ይኹን’ምበር፡ መሪሕነት ደንደን ንሰለስተ 

ደቓይቕ ጥራይ’ዩ ቀጺሉ። ናትናኤል 
ክብረኣብ ንሸቶ ወዲ ጋንታኡ ተመስገን 
ጌታቸው እትስርዝ ሸቶ ብምምዝጋቡ፡ 
እቲ ጸወታ 1ብ1 ኮነ። ደንደን ኣብ መበል 
36 ደቒቕ ካብ ኬብሮን ያሬድ ሸቶ 
ብምርካባ፡ ንዕረፍቲ ብመሪሕነት ደንደን 
2ብ1 እየን ወጺአን። 
ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ፡ ካብ ፈተነ 

ሓሊፉ ብክልቲአን ጋንታታት ሸቶ 
ስለ ዘይተመዝገቦ፡ እቲ ግጥም ብዓወት 

ደንደን 2ብ1 ተዛዚሙ። በዚ ከኣ ደንደንን 
ማይተመናይን ናብ ዝቕጽል ግጥም 
ፍርቂ ፍጻመ ምሕላፈን ኣረጋጊጸን።
 ሻምፕዮን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ 

ካልኣይ ዲቪዥን ዞባ ማእከል፡ ዝመጽእ 
ቀዳም ናይ ፍርቂ ፍጻመ ውድድሩ 
ከካይድ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ 
ዕለት፡ ቲራቮሎ ምስ ማይተመናይ ደንደን 
ድማ ምስ መረብ ሰቲት ሓያል ውድድር 
ከካይዳ ትጽቢት ኣሎ።
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ሩስያ፡ ንኣምባሳደር ኢስቶኒያ ትሰጕግ
ሩስያ፡ ኣብ ሞስኮ ዝመደበሩ 

ኣምባሳደር ኢስቶኒያ፡ ክሳብ ዝመጽእ 
7 ለካቲት ኣብ ዘሎ ግዜ ጠቕሊሉ 
ክወጽእ ከምዝኣዘዘቶ ኣፍሊጣ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይ’ታ ሃገር 

ትማሊ ሰኑይ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ፡ 
ኢስቶኒያ ኣብዚ እዋን ምሉእ ብምሉእ 
ኣንጻር ሩስያ ተሰሊፋ ከምዘላ ከሲሱ።
ሩስያ፡ ዝሓለፈ ለካቲት 2022 ኣብ 

ልዕሊ ዩክሬን ‘ፍሉይ ወተሃደራዊ 
ስርሒት’ ዝበለቶ ኲናት ካብ እትኸፍት 
ንድሓር፡ እዚ ኣምባሳደር ካብታ ሃገር 
ዝባረር ዘሎ ናይ ፈለማ ዲፕሎማሰኛ 
ኰይኑ ኣሎ።
ሩስያ ነዚ ስጕምቲ ትወስድ ዘላ፡ 

መንግስቲ ኢስቶኒያ፡ ቁጽሪ ኣብ ሃገሩ 

ቡርኪናፋሶ፡ ወተሃደራት ፈረንሳ ሰጒጓቡርኪናፋሶ፡ ኣብ ሃገራ ዓስኪሮም ዝጸንሑ 
ወተሃደራት ፈረንሳ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓደ 
ወርሒ ግዜ ጠቕሊሎም ክወጽኡ ኣዚዛ።
ምንጭታት ዜና ካብ ኦጋዱጉ 

ከምዝሓበሩዎ፡ ኣሽሓት ዜጋታት ናይ’ታ ሃገር 
ዝሕለፈ ቅንያት ኣብ ዘካየዱዎ ንወተሃደራዊ 
መራሒ ናይ’ታ ሃገር ኢብራሂም ትራዎረ 
ዝድግፍ ሰልፊ፡ ወተሃደራት ፈረንሳ ካብታ 
ሃገር ክወጽኡ ዝጠልብ ጭርሖታት እዮም 
ኣስሚዖም።
ኣብዚ እዋን’ዚ መንግስቲ ቡርኪናፋሶ፡ ነቲ 

ወተሃደራት ፈረንሳ ኣብታ ሃገር ክዕስክሩ 
ዘፍቅድ ናይ 2018 ክልተኣዊ ወተሃደራዊ 
ስምምዕ ሰሪዙዎ ከምዘሎ’ዩ ብወግዒ 
ኣፍሊጡ።
ፈረንሳ ኣብ ቡርኪናፋሶ ኣስታት 4 ሚእቲ 

ኣባላት ፍሉያት ሓይልታት ኣዋፊራ 

ከምእትርከብን፡ ኣንጻር’ቶም ኣብታ ሃገርን 
ጎረባብቲን ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ኣልቓዒዳን 
ዳዒሽን ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣብ 

ምክያድ ከምዝነጥፉን ትሕብር።
ኣቐዲሙ ወተሃደራዊ መንግስቲ ማሊ፡ ኣብ 

ሃገሩ ዓስኪሮም ዝነበሩ 2400 ወተሃደራት 

ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ሩስያ ኣብ 
መወዳእታ ናይዚ ወርሒ’ዚ ካብ 17 
ናብ ሸሞንተ ክንኪ፡ ነቲ ኣብ ከተማ 
ታሊን ዝመደበሩ ኤምባሲ ሩስያ ድሕሪ 
ምእዛዙ እያ።

ፕረዚደንት ዛምቢያ፡ ሰብኡት ቴለፎን ኣንስቶም ከይጸናጸኑ ተማሕጺኑ
ፕረዚደንት ዛምቢያ - ሃካይንደ ሂቺለማ፡ ደቂ-

ተባዕትዮ ሰብ-ሓዳር ናይ’ታ ሃገር ንመጻምድቶም 
ንምስላይ ኣብ ልዕሊ ቴለፎናተን ዝገብሩዎ 
ምጽንጻንን ተፍትሽን ደው ከብሉዎ ተማሕጺኑ።
እቲ ፕረዚደንት ነዚ ምሕጽንታ’ዚ ዘቕርብ ዘሎ፡ 

ኣብታ 20 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር፡ ኣብ ዝሓለፈ 

ዓመት ጥራይ ልዕሊ 22 ሽሕ መጻምድቲ 
ከምዝተፋትሑ ዝሕብር መጽናዕታዊ ጸብጻብ 
ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ።
በዚ ምኽንያት፡ እቲ ብመራኸቢ ብዙሓን 

ኣቢሉ ናብ ህዝቢ ዘቕረቦ ምሕጽንታ፡ ነቲ ካብ 
ግዜ ናብ ግዜ እናንሃረ ዝመጽእ ዘሎ መጠን 

ፍትሕ ንምግታእ ዝዓለመ ምዃኑ፡ ማዕከናት ዜና 
ናይ’ታ ሃገር ሓቢረን።
“ንስለ ፍቕሪ ኢልና ደኣ’ምበር፡ ሓድሕድና 

ንኽንሰላለ ወይ ንኽንወናጀል ኢልና ኣይኰናን 
ሓዳር ንገብር፡” ዝበለ እቲ ፕረዚደንት፡ ቀንዲ 
ጠንቂ ናይቲ ኣብታ ሃገር ዝርአ ዘሎ ልዑል 
መጠን ፍትሕ፡ ዘይምትእምማን፡ ብዘይ ሕጋዊ 
ሰነድ ወይ ቃል-ኪዳን ሓዳር ምምስራት፡ ዝሙት፡ 
ኣካላዊ ጐነጽ፡ ጸርፊን ጭካነን ምዃኖም ኣረዲኡ።  
ኣብ መወዳእታ ድማ፡ “ሓርነት ማለት፡ 

ንሓርነትና ደረት ክንገብረሉ ሓላፍነት ዘሸክም 
ደኣ’ምበር፡ ንሓርነት ካልኦት ሰባት ዝግህስ 
ተግባራት ክንፍጽም ዝድርኽ ኣይኰነን። ስለዚ 
ናይ ምጽውዋርን ምርዳእን ክእለት ዘለና 
ክንከውን ኣለና፡” ክብል ምዒዱ።
ካብ’ዘን ዝሓለፋ 12 ኣዋርሕ ዝተኣከበ 

ስታስቲካዊ ጸብጻብ ከምዘርእዮ፡ ኣብታ ሃገር እቲ 
ዝሓጸረ ሓዳር ዕምሩ 30 መዓልታት ጥራይ 
ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ዝነውሐ ሓዳር ድማ 65 
ዓመት ጥራይ እዩ።

ኣመሪካ - 10 ሰባት ዝቐተለ ጥርጡር ሞይቱ ተረኺቡ
ኣብ ክፍለ-ሃገር ካሊፎርኒያ - ሕ.መ.ኣመሪካ፡ 

ዝሓለፈ ሰንበት ሓደ ዕጡቕ ብተመልከተለይ 
ተኲሱ 10 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ፡ ኣብቲ 
ሃዲሙ ተሓቢእሉ ዝጸንሐ ቦታ ሞይቱ 
ከምዝተረኽበ ፖሊስ ናይ’ታ ሃገር ሓቢሩ።
ኣዘዝቲ ፖሊስ ካሊፎርኒያ ትማሊ ሰኑይ 

ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ እቲ ጥርጡር ኣብ 
ከባቢ ከተማ ሎስኣንጀለስ ነቲ ቅትለት 
ፈጺሙ ናብ ሓውሲ-ከተማ ቶረንስ ድሕሪ 
ምህዳሙ፡ ኣብ ውሽጢ ማኪናኡ ሞይቱ 
ከምዝጸንሐ ኣፍሊጦም።
እቲ ጥርጡር፡ ሁ ካን ትራን ዝተባህለ 

ወዲ 72 ዓመት ኤስያዊ ከምዝዀነ ዝሓበሩ 
እቶም ሰብ-መዚ፡ ኣብቲ ዝተሓብኣሉ ቦታ 
ኣባላት ፖሊስ ምስ ከበቡዎ፡ ብኡ ንብኡ 
ኣብ ውሽጢ ማኪናኡ ኰይኑ ህይወቱ 

ከምዘሕለፈ ወሲኾም ገሊጾም።
ብመሰረት’ቲ ካብ ኣመሪካ ዝዝርጋሕ ዘሎ 

ዜናዊ ሓበሬታታት፡ እቲ ኣሰቃቒ መጥቃዕቲ፡ 
ሞንተሪ ፓርክ ኣብ ዝተባህለ ቦታ - ኣብ 
ልዕሊ ንሓድሽ ዓመተ-ወርሒ (Lunar 
New Year) ተኣኪቦም ዝጽምብሉ ዝነበሩ 
ዜጋታት እዩ ተፈጺሙ። 
በቲ ኣብ ሓደ ናይ ትልሂት ክለብ 

ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ፡ ህሱያት ዝርከቡዎም 
ካልኦት 10 ሰባት እውን ቆሲሎም ከምዘለዉ 
እዩ ዝግለጽ ዘሎ። 
ብዛዕባ መንነት ግዳያት ኣመልኪቱ 

ዝተዋህበ ዝዀነ ወግዓዊ ሓበሬታ’ኳ 
እንተዘየለ፡ ኵሎም ግን ኣብ ክሊ ዕድመ 
50ን ልዕሊኡን ዝርከቡ ዜግነት ኣመሪካ 
ዘለዎም ኤስያውያን ከምዝዀኑ፡ ዝተፈላለዩ 

ምንጪታት ሓቢሮም።
እቲ ጥርጡር፡ ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽም 

ዝደፋፍኦ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ገና 
ኣይተፈልጠን ዘሎ። 
ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመሉ ብረት እውን፡ ኣብ 

ካሊፎርኒያ ዘይሕጋዊ ከምዝዀነን ብኸመይ 
ክረኽቦ ከምዝኸኣለ ንምፍላጥ መርመራ 
ይካየድ ከምዘሎን፡ ሰብ-መዚ ናይታ ክፍለ-ሃገር 
ሓቢሮም።

ካናዳ፡ ንደቀ’ባት ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር 
ክትክሕስ ተሰማሚዓ

መንግስቲ ካናዳ፡ ነቶም ‘ቋንቋናን ባህልናን 
ንኽጠፍእ ብመደብ ተሰሪሕሉ’ ብዝብል 
ተቓውሞ፡ ኣብ ቤት-ፍርዲ ክማጐቱ 
ዝጸንሑ ደቀ’ባት ማሕበረ-ሰብ ናይታ ሃገር፡ 
2.8 ቢልዮን ዶላር ካናዳ (2.1 ቢልዮን ዶላር 
ኣመሪካ) ካሕሳ ክኸፍሎም ኣብ ስምምዕ 
ከምዝበጽሐ ኣፍሊጡ። 
እቲ መንግስቲ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ዝዘርግሖ 

ሓበሬታ፡ ብሰንኪ’ተን ኣብ 19ን 20ን ክፍለ-
ዘመን ኣብታ ሃገር ዝነበራ ኣሕደርቲ ኣብያተ-
ትምህርቲ፡ እቶም ደቀ’ባት ኣብ ቋንቋኦምን 
ባህሎምን ከቢድ በደል ከምዝበጽሖም ድሕሪ 
ምግላጽ፡ በዚ ምኽንያት ዝግብኦም ካሕሳ 
ክኸፍሎም ከምዝተሰማምዐ ገሊጹ።
ብመሰረት ካብታ ሃገር ዝተዘርግሐ 

ሓበሬታ፡ እቲ ናይ ካሕሳ ጥርዓን፡ ብ325 
ደቀ-ባት ቀቢላታት እዩ ክቐርብ ጸኒሑ። 
እቲ ናይ ካሕሳ ስምምዕ ተግባራዊ ቅድሚ 

ምዃኑ፡ ንኽጸድቕ ናብ ፈደራላዊ ቤት-
ፍርዲ ካናዳ ክቐርብ እዩ። 
ካብ 1870ታት ክሳብ 1990ታት ኣብ 

ዝነበረ እዋን፡ መንግስታት ካናዳ ብጠቕላላ 
ኣስታት 150 ሽሕ ደቀ-ባት ህጻናት ብግዴታ 
ናብ 139 ኣሕደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ 

ከምዘእተዉዎም፡ ሰነዳት ታሪኽ ናይ’ታ ሃገር 
ይሕብሩ።  
እቶም ህጻናት ኣብ’ዘን መብዛሕትአን 

ብካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ዝመሓደራ 
ዝነበራ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ ዝነበሩሉ 
እዋን፡ ንብዙሕ ዓመታት ካብ ስድራ-ቤቶም፡ 
ቋንቋኦምን ባህሎምን ብምፍላዮም፡ ምስ 
ዓበዩ ግዳይ ቅልውላው መንነት ከምዝዀኑ 
እቶም ሰነዳት የመልክቱ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብተን ኣሕደርቲ ኣብያተ-

ትምህርቲ ብዙሓት ህጻናት ኣሰቃቒ ኣካላውን 
ጾታውን ዓመጽ ከምዘጋጠሞም፡ ካልኦት 
ኣሽሓት ዝቑጸሩ ድማ ብሰንኪ ሕማም፡ 
ጥሜትን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ከምዝሞቱ፡ 
እቶም ሰነዳት ወሲኾም ይጠቕሱ።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብዘን ዝሓለፋ 

ክልተ ዓመት፡ ኣብ ቀጽሪ ናይ’ተን ኣሕደርቲ 
ኣብያተ-ትምህርቲ ምልክት ዘይብሉ 
መቓብር ናይ ኣሽሓት ህጻናት ክርከብ 
ክኢሉ’ዩ።
ዛጊት ድማ መንነት ናይቲ ልዕሊ 1,300 

መቓብር ክፍለጥ ተኻኢሉ ከምዘሎ 
ይግለጽ።

ፈረንሳ ብህጹጽ ክወጽኡ ብመሰረት ዘቕረቦ 
ጠለብ፡ ወተሃደራት ፈረንሳ ካብታ ሃገር 
ምውጽኦም ኣይርሳዕን።
ፈረንሳ ኣንጻር ሽበራውያን ጉጅለታት 

ዝዋጋእ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ሃገራት 
ምዕራብ ኣፍሪቃ ከምዘዋፈረት’ያ ትገልጽ። 
እንተኾነ፡ ነበርቲ ናይቲ ዞባ ወተሃደራዊ 

ህላወ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ 

ንግብረ-ሽበራውያን ኣብ ምምካት 
ከምዘይተዓወተ እዮም ዘማርሩ።
ካብ ማሊ ዝወጽኡ ወተሃደራት ፈረንሳ፡ 

ድሮ ኣብቲ ኣብ ጫድን ኒጀርን ዝርከብ 
መዓስከራት ኣትዮም ምህላዎም እዩ 
ዝግለጽ።
ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበራ ሓያሎ 

ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ፡ ምስ ሩስያ ዘለወን 
ዝምድና እናኣላሕልሓኦ ይመጽኣ ምህላወን 
ይፍለጥ።

ሓንቲ ካብ’ተን 30 ኣባላት ኔቶ 
ምዃና ዝንገረላ ኢስቶኒያ፡ ንሩስያ ናይ 
ምስይጣን ፖለቲካዊ ዘመተ ብፖሊሲ 
ደረጃ ትሰርሓሉ ከምዘላ እያ ሞስኮ 
ትኸስስ።
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