
  መበል 32 ዓመት ቁ.131                             ሰሉስ 31 ጥሪ 2023           ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ገምጋም ገምጋም 
መጽሓፍ መጽሓፍ 

‘መግዛእቲ ‘መግዛእቲ 
ሲኞራ’ሲኞራ’

ርኢናካ - መንደላይ - ኣርሓ - ርኢናካ - መንደላይ - ኣርሓ - 
ኩራዕ - ኤርትራዊኩራዕ - ኤርትራዊ

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 
ድሙቕ ዓወት የመዝግቡድሙቕ ዓወት የመዝግቡ

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብዕቱብ ክስራሓሉ የዘኻኽር
ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ብ26ን 27ን ጥሪ - ኣብ 

ኣስመራ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ኣካዪዱ። 
 ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻባት፡ ኣብ መሬት 

ሕርሻን ካብኡ ወጻኢን፡ ኣብ መጋሃጫታትን 
ገማግም ሩባታትን፡ ልዕሊ 50 ሽሕ ሄክታር 
ዝሸፈነ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን 
ንጥፈታት ከምእተኻየደ፡ እዚ ግን ምስ’ቲ 
ዝነበረ መደብ ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት 
ምዃኑ ተገሊጹ።
ካብ’ቲ ክሕረስ ዝተመደበ ኣስታት 

512 ሽሕ ሄክታር፡ ልዕሊ 96 ሚእታዊት 
ከም እተሓርሰ፣ እቶት ኣእካል ምስ ናይ 
ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጻር - ብኣስታት 
9 ሚእታዊት እኳ እንተወሰኸ፡ ካብ ሓደ 
ሄክታር ክርከብ ኣብ ዝግብኦ ግና ሓያል 
ጻዕሪ ይጽበየና ከምዘሎ ተገምጊሙ።
ኣብ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን፡ 

ልዕሊ 22 ሽሕ ሄክታር ኣሕምልቲ፣ ልዕሊ 
4,600 ሄክታር ፍረታት ከምዝለምዐ 
ክሕበር እንከሎ፡ ብዘይካ’ቲ ኣብ ውሱን 
ወቕቲ ብሰንኪ ዋሕዲ ዝናብ ኣዝመራ 
ዝነበረ ዋሕዲ ቀረብ ውሱናት ዓይነታት 
ኣሕምልቲ፡ ምሉእ ዓመት እኹል ቀረብ 

ኤርትራ፡ ኣብ ‘ኣህጉራዊ ምርኢት መጻሕፍቲ-ካይሮ’ ትሳተፍ ኣላ
ኤርትራ፡ ብ25 ጥሪ ኣብ ዝተኸፍተ 

መበል 54 ‘ኣህጉራዊ ምርኢት መጽሓፍቲ 
- ካይሮ’ ትሳተፍ ኣላ።
ኣብ’ቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር 

ሙስጣፋ ማድቡሊን ሚኒስተር ባህሊ 
ዶ/ር ኒቪን ኣልኪላኒን ዝተኸፍተ መደብ፡ 
ኤርትራ ብመንገዲ ኤምባሲኣን ማሕበረ-

ዓንሰባ - ሞት ኣደን ዕሸልን ናብ 
ዝተሓተ ደረጃኡ ንምውራድ ይስራሓሉ
ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሕሴን፡ ሞት ኣደን 

ዕሸልን ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ንምውራድ 
ብውህደት ክዕየን፡ ኩሉ ኣካል ሞያዊ 
ኣበርክቶኡ ከዕዝዝን - ጨንፈር ሚኒስትሪ 
ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ጸዊዓ። 
ኣብ’ቲ ብ19ን 20ን ጥሪ ኣብ ከረን ዝተኻየደ 

ኣኼባ፡ ኣብ 2022 ኣብ’ቲ ዞባ ኣብ ምስፋሕ 
ኣገልግሎት ጥዕናን ምዕጣቕ ዘመናዊ ናውቲ 
ሕክምናን፡ ዘዕግብ ስራሕ ከምእተሰላሰለ 
ተገሊጹ።
መዲካል ዳይረክተር ዶ/ር ሄኖክ ጸሃየ ኣብ 

ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ተርእዮ ዘይተመሓላለፍቲ 
ሕማማት እኳ እንተዛየደ፡ ኣፍልጦ ህዝቢ 
ብምብራኹ ግን፡ ኩነታቶም ክፈልጡ ናይ 

ኣሕምልትን ፍረታትን ከምዝነበረ ተገሊጹ። 
ኣብ ሃብቲ እንስሳ፡ ዘመናዊ ሜላ ምድቓል 

እንስሳ ውጽኢት ክህብ ከምዝጀመረ፣ 
ቍጽሪ ናይ ጸባ ከብቲ ብ11 ሚእታዊት 
ከምዝዓበየ፣ ኣብ ልምዓት ቀጠልያ መግቢ 
እንስሳ መጠናዊ ምንካይ ከምእተራእየ 
በሪሁ።
ኣብ መዳይ ጥዕና እንስሳ፡ ኣብ ውሱን 

ከባቢታት ዋሕዲ ክታበትን መድሃኒትን 
ምንባሩ ክጥቀስ እንከሎ፡ ኣብ መጻኢ ብኣጋ 

ክእረም መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ብኣጠቓላሊ 
ከኣ፡ ኣስታት 1.1 ሚልዮን ጥሪትን ደርሁን 
ክኽተባ እንከለዋ፣ ልዕሊ 383 ሽሕ ጥሪት 
ሕክምና ረኺበን።
ኣብ መዳይ ሳገምቲ ባልዓት፡ ኣብ ግራት 

ሓረስቶት ንዝርኣዩ ባልዓትን ሕማማትን 
ንምክልኻል፡ ቀመማዊ ኣገባብ ምክልኻል 
ብባህርያዊ ኣገባባት ንምትካኡ ይስራሕ 

ከምዘሎ ተሓቢሩ። 
 ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ፡ 

ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡ ምጥቃም ምሩጽ 
ኣዝርእቲ፡ ዝርጋሐ ጋብላዊ ቆፎ፡ ምደባ 
ክኢላታት ሕርሻ ናብ ደረጃ ምምሕዳራት 
ከባቢ፡ ምስፋሕ ቤት-ትምህርቲ ሓረስቶት፡ 
ምትብባዕ ግብራዊ ፈተነታት. . . ብዕቱብ 
ክስራሓሎም ኣዘኻኺሩ።

ኮምን እያ ተሳቲፋ።
ኣብ’ቲ ኣህጉራዊ ምርኢት፡ ንታሪኽን 

ጂኦግራፊዊ ኣቀማምጣን ኤርትራ፣ 
ባህላውን ባህሪያውን ጸጋታታን 
ብዙሕነታን፣ ከምኡ’ውን ንቱሪዝማዊ 
ሰሓብነታ ዝገልጽ መጻሕፍቲ ድማ ቀሪቡ 
ኣሎ።

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ግብጺ ኣቶ 
ፋሲል ገብረስላሴ፡ ኣብ’ቲ ናይ መኽፈቲ 
ስነ-ስርዓት ተረኺቡ - ንላዕለዎት ኣጋይሽ 
ናይ’ቲ ምርኢት መብርሂ ሂቡ። 
መበል 54 ‘ኣህጉራዊ ምርኢት 

መጽሓፍቲ-ካይሮ’፡ ክሳብ 6 ለካቲት 
ክቕጽል ምዃኑ ተፈሊጡ።

ዝመላለሱ ዜጋታት ቁጽሪ ክብ ከምዝበለ 
ኣብሪሁ።
ኣብ ክንክን ቅድምን ድሕሪን ሕርሲ፡ 

መደባት ክታበት፡ ምቊጽጻር ዓሶን ቲቢን፡ 
ቅኑዕ ኣጠቓቕማ መድሃኒት፡ ናይ ኣእምሮ 
ሕማማት፡ ሽኮርያን ሕክምና ዓይኒን እውን 
ብኣድህቦ ከምእተሰርሐ ኣረዲኡ።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ 

ዘካየድዎ ዘተ፡ ኣገልግሎታት ንምምዕባል 
ዝሕግዝ ርእይቶታት ኣቕሪቦም።
ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ 

ሙሳ፡ ዝውጠኑ መደባት ንምዕዋት፡ ብወገን 
ምምሕዳር ዞባ ኣድላዪ ደገፍ ክግበር ምዃኑ 
ኣረጋጊጹ።

ኣብ ሆስፒታል ጊንዳዕ፡ 250 ዜጋታት 
መብጣሕቲ ዓይኒ ተገይሩሎም

ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ 
ቀይሕ ባሕሪ፡ ምስ ክኢላታት መብጣሕቲ 
ዓይኒ ብምትሕብባር፡ ካብ 10 ክሳብ 18 ጥሪ 
መርመራታት ድሕሪ ምግባር፡ ን250 ዜጋታት 
ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ጊንዳዕ ዕዉት 
መብጣሕቲ ኣካዪዱ።
እቲ ዝተኻየደ ወፍሪ፡ መብጣሕቲ ዓጽሚ 

ዓይኒ፡ ጉልባሽ ዓይኒ፡ ግላኮማን ጸገም ረቲናን 
ዘጠቓለለ ምንባሩ፡ ክኢላታት መብጣሕቲ 
ዓይኒ ዶ/ር ኣድሓኖም ረድእን ዶ/ር እዮብ 
በየንን ሓቢሮም።
እቶም ሰብ-ሞያ፡ ጸገማት ዓይኒ ብኩነታት 

ክሊማ ክጽሎ ተኽእሎ ስለዘሎ፡ ዜጋታት ምስ 

ክሊማ ዝኸይድ መነጽር ክወድዩ መኺሮም።
ጠንቅታት ዑረት ንምልላይ፡ ኣብ ወርሒ 

ነሓሰ 2022 ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ዝተኻየደ 
ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ፡ ምስ ምብራኽ ንቕሓት 
ዜጋታት ኣብ ሕክምና ዓይኒ፡ ኣብ ኣሳልጦ 
ናይ’ቲ ወፍሪ ሓጋዚ ምንባሩ እውን ገሊጾም።
ሜዲካል ዳይረክተር ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል 

ጊንዳዕ ዶ/ር ሳሙኤል ወልደገብርኤል፡ 
ኣብ’ቲ ሆስፒታል ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ 
ስለዝወሃብ፡ ጸገማት ዓይኒ ዘጋጥሞም ዜጋታት፡ 
ተቐላጢፎም ክመጽኡ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ወፍሪ ዝሳተፍ ዘሎ ጒጅለ ሓካይም፡ 

10 ክኢላታት ዝሓዘ እዩ።

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



ሓዳስ   ኤርትራ 31 ጥሪ 2023 - ገጽ 2 መበል 32 ዓመት ቁ.131

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
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ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ
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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

ምጽባብ ሻምብቆ ‘ኣርተሪ’ - Atherosclerosisምጽባብ ደም ዝጭንጉዕ ሻምብቆ ኣርተሪ 
- ‘ኣተሮስለሮሲስ’ (Atherosclerosis) ተባሂሉ 
እዩ ዝጽዋዕ። ኣርተሪ፡ ብኦክስጅን ዝሃብተመ 
ደም፡ ካብ ልቢ ናብ ኣካል ንምግዕዓዝ ልዑል 
ሓላፍነት ዝስከም ኣገዳሲ ክፋል ሻምብቆ 
ደም እዩ። ኣርተሪ ጥዑይን ንቡርን ኣሎ 
ክንብል እንተዄንና ተሪር፡ ተዓጻጻፍን 
ተመጣጥን ጠባይ እዩ ክህልዎ ዝግባእ። 
ብኣንጻሩ፡ ቀጻሊ ዝጸብብን ዝዕበስን ኣርተሪ 
ድማ፡ ን‘ኣተሮስለሮሲስ’ (atherosclerosis) 
የቃልዕ። 
ዕድመ እናደፋእና ክንከይድ እንከለና - 

ስብሒ፡ ኮሌስትሮልን ካልሽዩምን ተኣኪቦም 
ኣብ መናድቕ ኣርተሪ ተለጣፊ ተውሳኺ 
ቀጸላ ስለዝፈጥሩ፡ እቲ ሻምብቆ ይጸብብ። 
እዚ፡ እቲ ደም ብቐሊሉ ከይውሕዝ ይዓግቶ። 
እዚ ተደራቢ ቀጸላ’ዚ ናብ ልቢ ቀሪቡ ኣብ 

ዘሎ ሻምብቆ ኣርተሪ፡ ከምኡ’ውን ኣብ እግሪ፡ 
ሓንጎል፡ ኩሊትን ካልእ ክፍሊ ኣካላትናን 
ኣብ ዝርከብ ሻምብቆ ኣርተሪ ክፍጠር 
ይኽእል እዩ። 
ከም ሳዕቤኑ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላትን 

ቱሹታትን ሰብነትና ናይ ዝበጽሕ ዓቐን 
ደም፡ ኦክስጅንን መኣዛን ይውሕድ። እቲ 
ተደራቢ ቀጸላ፡ ኣብ ሻምብቆ ደም ኣርተሪ 
ደም ከምዝረግእ’ውን ይገብር እዩ። ጠንቂ 
መጥቃዕቲ ልቢ፡ ወቕዒን ድኻም ልብን’ውን 
ይኸውን። 
‘ኣተሮስለሮሲስ’ ንሻምብቆታት 

ደምና ኣቚሞም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ፡ 
‘ኢንዶተሊያል’ (endothelial) ኣብ ዝተባህሉ 
ዋህዮታት ብዝወርድ መጉዳእቲ ይኽሰት። 
እዞም ዋህዮታት እዚኦም፡ ነቲ ብሻምብቆ 
ደም ዝውሕዝ መጠን ደም ኣብ ምቊጽጻር 
ይነጥፉ። እቶም ካልኦት ን‘ኣተሮስለሮሲስ’ 
ዘቃልዑ ረቛሕቲ - ዋሕዲ ምውስዋስ 
ኣካላት፡ ምኽሳዕን ልዕሊ ንቡር ክብደት 
ሰብነት ምውናንን እዮም። 
ብዝተፈላለዩ ሕማማት ተደጋጋሚ ናይ 

ምቅጻል፡ ቀሓር. . . ዝኣመሰሉ ስምዒታት 
ዘለዎምን፡ ረኽሲ ብተደጋጋሚ ዘጥቅዖምን 
ሰባት’ውን ነዚ ጸገም’ዚ ዝተቓልዑ እዮም። 
ኣብ ሻምብቆ ደም ዝተኸዘነ ኮሌስትሮል 
ወይ ስብሒ ምህላው፡ ጠንቂ ናይ’ዚ ጥዕናዊ 

ጸገም ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። 
‘ኣተሮስለሮሲስ’፡ ብዋሕዲ ዝተፈላለዩ 

መኣዛታት መግቢ’ውን ይኽሰት እዩ። 
ንኣብነት ብዋሕዲ ቫይታሚን ‘ሲ’፡ ብምራተ 
(antioxidation) ከምኡ’ውን ብቃጸሎ 
(inflammation) ሻምብቆ ደም ዝፍጠር 
ጸቕጢ፡ ኣብ ጥዕና ኣርተሪ ልዑል ጽልዋ 
እዩ ዘለዎ። ስለ’ዚ፡ ጥዕና ሻምብቆ ኣርተሪ 
ምሕላው ካብ ‘ኣተሮስለሮሲስ’፡ ብሓፈሽኡ 
ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ልቢ ክንከላኸል 
ንኽእል። 

ምልክታት ‘ኣተሮስለሮሲስ’ምልክታት ‘ኣተሮስለሮሲስ’
ሻምብቆ ኣርተሪ ክሳብ ዝዕጾን ኣዝዩ ክሳብ 

ዝጨናነቕን፡ ምልክታት ‘ኣተሮስለሮሲስ’ 
ምሉእ ብምሉእ ኣይገሃድን እዩ። እቶም 
ልሙዳት ምልክታት፦
* ቃንዛ ኣፍ-ልቢ ከምኡ’ውን ሕንቆ-ልቢ 

(ምጉዳል ናብ ልቢ ዝውሕዝ ኦክስጅን)፡  
* ቃንዛ መሓውር፡ ኣእዳውን ካልእ ክፍሊ 

ኣካላትን፡
* ምሽምቓቕ ጭዋዳን ቃንዛን ብፍላይ 

ኣብ ጉዕዞ፡
* ሕጽረት እስትንፋስ፡
* ምስልካይ፡
* ምስሓት ኣድህቦን ምስትብሃልን ወዘተ 

እዮም።
‘ኣተሮስለሮሲስ’ ቀልጢፉ ክፍወስ 

እንተዘይክኢሉ፡ መጥቃዕቲ ልብን ወቕዕን 
ስለዘስዕብ ምልክታቱ ምስ ክልቲኦም 
ምምስሳል ከም ዘለዎ እውን ምስትብሃል 
የድሊ። 

ምልክታት መጥቃዕይቲ ልቢ
* ቃንዛ ኣፍ-ልቢ፡
* ቃንዛ መንኩብ፡ ዓንዲ ሕቖ፡ ክሳድ፡ 

መሓውርን መንጋጋን፡
* ቃንዛ ከስዐ፡
* ሕጽረት እስትንፋስ፡
* ተደጋጋሚ ረሃጽ፡
* ዕግርግርን ተምላስን. . . ወዘተ 

የጠቓልል።

ምልክታት ወቕዒ፦ምልክታት ወቕዒ፦
* ኣብ ገጽን መሓውርን ብፍሉይ ዝርአ 

ድኻምን ምድንዛዝን፡
* ክትዛረብ ምጽጋም፡
* ዝተባህለካ ብዝግባእ ክትርዳእ 

ዘይምኽኣል፡
* ነገራት ብዝግባእ ክትሪኢ ዘይምኽኣል፡
* ምስሓት ሚዛን ሰብነት፡
* ሃንደበት ዝመጽእ ሕማም ርእሲ። . . 

ወዘተ የጠቓልል።
ኣስተብህል! መጥቃዕቲ ልብን ወቕዕን 

ህጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ዘድልዮም ጸገማት 
ጥዕና እዮም። 
ጠንቅታት ‘ኣተሮስለሮሲስ’ጠንቅታት ‘ኣተሮስለሮሲስ’

ልዑል ዓቐን ኮሌስትሮል 
ኮሌስትሮል፡ ስምዒ መሰል (waxy) 

ብጫ ዝሕብሩ ውህደት/ሳብስታንስ እዩ። 
ብተፈጥሮ ኣብ ሰብነትናን ኣብ ገለ ካብቶም 
እንወስዶም መግብታትን ይርከብ። 
ኣብ ኣካላትና ብሓፈሻ ኣብ ደምና ድማ 

ብፍላይ ዝህሉ ዓቐን ኮሌስትሮል ምስ ዝዓቢ፡ 
ኣብ ሻምብቆ ኣርተሪ ቀጸላ ብምፍጣር ደም 
ብዝግባእ ንኸይውሕዝ ይዓግቶ። 

ኣመጋግባ ኣመጋግባ 
ጥዕናና ንምሕላው ኣብ ኣመጋግባና 

ጥንቁቓት ክንከውን እዩ ዝግባእ። ካብ 
‘ኣተሮስለሮሲስ’ ንምክልኻል ኣሕምልትን 
ጥረታትን ከነዘውትር ዝበለጸ እዩ። ብኣንጻሩ 
ብብዝሒ ቅብኣት፡ ሽኮራውን ጨው 
ዝበዝሖም መግብታትን ክንወስድ ከም 
ዘይብልና ይምከር። 
=> ኣብ መዓልቲ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ 6 

ማንካ ሻሂ ወይ 100 ካሎሪ ሽኮር፡ ደቂ-
ተባዕትዮ ድማ፡ ካብ 9 ማንካ ሻሂ ወይ 150 
ካሎሪ ሽኮር ዝያዳ ክውስዱ ከም ዘይብሎም 
ይምከር። 
=> ኣብ መዓልቲ ክንወስዶ ዝግበኣና ዓቐን 

ጨው፡ ካብ 2,300 ሚሊ ግራም ክዛይድ 
የብሉን።

=> መዓልታዊ ካብ እንወስዶ መግቢ፡ 
ዓቐን ናይ ንወስዶ ስብሒ (fat) ካብ 5 ወይ 
6 ሚእታዊት ዝዛይድ ክኸውን የብሉን። 

ዕድመዕድመ
ዕድመ እናወሰኽና/እናሸምገልና 

ብዝኸድና፡ ሻምብቆታት ደምና ከምቲ 
ዝድለ ተዓጻጸፍቲ ስለዘይኮኑ፡ ብዝግባእ ደም 
ኣይጭንጉዕን ኣይቅበሉን እዮም። 

‘ኣተሮስለሮሲስ’ ብኸመይ ንፍውሶ?‘ኣተሮስለሮሲስ’ ብኸመይ ንፍውሶ?
ኣብ ኣመጋግባና ግቡእ ምክትታል 

ምግባር፣ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ዓቐን ኮሌስትሮል 
ንምጉዳል ዝሕግዝ ኣገባብ ምኽታል፣ ልብን 
ሻምቦቆታት ደምን ንምምሕያሽ ዝሕግዝ 
ምውስዋስ ኣካላት ምክያድ፣ ናብ ሕክምና 
ብምኻድ ግቡእ ፍወሳ ምርካብ - ገለ 
ካብቶም ‘ኣተሮስለሮሲስ’ ንምፍዋስ ዝሕግዙ 
ኣገባባት እዮም። 

ን‘ኣተሮስለሮሲስ’ ተኣፋፊ መን እዩ?ን‘ኣተሮስለሮሲስ’ ተኣፋፊ መን እዩ?
ብ‘ኣተሮስለሮሲስ’ ዝያዳ ክጥቃዕ ዝኽእል፦ብ‘ኣተሮስለሮሲስ’ ዝያዳ ክጥቃዕ ዝኽእል፦
  ምውስዋስ ኣካላት ዘየዘውትር፡
  ልዑል ጸቕጢ ደም ዘለዎ፡
  ሕማም ሽኮር ዘለዎ፡
  ኣትካኺ ሽጋራ እቶም ቀንዲ እዮም።

ብኸመይ ኢና ጥዕና ኣርተሪ ንሕሉ? ብኸመይ ኢና ጥዕና ኣርተሪ ንሕሉ? 
ሓደ ካብኡ ኣመጋግባና እዩ። ንጥዕና 

ሻምብቆታት ልቢ ኣዝዮም ኣገደስቲ 
ዝኾኑ ብሳይንሳዊ ምርምራት ዝተደገፉ 
ሓያሎ መግብታት ከም ዘለዉ ክኢላታት 
ይሰማምዑ። ገለ ካብኦም፦ 

እንጣጢዕ እንጣጢዕ 
እንጣጢዕ - ንጥዕና ልቢ ኣገዳሲ መግቢ 

እዩ። ልዑል ጽሕጊ ዘለዎ ዓይነት ጥረታት 
ብምዃኑ፡ ካብ ምጽባብን ምዕባስን ሻምብቆ 
ኣርተሪ ይከላኸል። ሓያል ምንጪ ‘ኦሜጋ-
3’ ዝተባህለ መኣዛዊ መግቢ ድማ እዩ። እዚ 
ካብ ነድርን ቁጥዐን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ 
ኣለዎ። ጸቕጢ ደም የጉድል። 

ጻዕዳ ሽጉርቲጻዕዳ ሽጉርቲ 
ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ ካብ ምጽባብን ምዕባስን 

ኣርተሪ ኣብ ምክልኻል ልዑል እጃም 
ኣለዎ። መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ፡ 
ጻዕዳ ሽጉርቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት 
ልቢ ይከላኸል። ጸቕጢ ደም’ውን የጉድል።  
ብ’ኣተሮስለሮሲስ’ ክንጥቃዕ ንዘለና 
ተኽእሎታት የጽብብ። 

ስምስም ስምስም 
ስምስም፡ ኣብ ሻምብቆታት ደም ተደራቢ 

ቀጸላታት ንኸይፍጠር ንምክልኻል ዝሕግዝ 
መኣዛ ኣለዎ። ነዚ ንምርግጋጽ ሓያሎ 
ሕክምናዊ መጽናዕትታት ተኻዪዶም 
እዮም። ኣብ 2006፡ ‘ጆርናል ኦፍ መዲሲናል 
ፉድ’ ኣብ ዝተባህለ መጽሄት ዝወጽአ 
ሕክምናዊ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ፡ ኣብ 
ዘይቲ ስምስም ዝርከብ ስብሓዊ ኣሲድ፡ 
ኣብ ሻምብቆታት ደም ክንደቑ ዝኽእሉ 
ኮሌስትሮልን ስብሕን ኣብ ምጥፋእ፡ 
ከምኡ’ውን ን‘ኣተሮስለሮሲስ’ ዘቃልዑና 

ጠንቅታት ኣብ ምእላይን ይጠቅም። 

ዝንጅብል ዝንጅብል 
ዝንጅብል ካብ ምራተ (antioxidation) 

ከምኡ’ውን ካብ ምቅጻል (inflamma-
tion) ኣብ ምክልኻል ዝጠቅም ውጽኢታዊ 
ቀመም እዩ። በዚ፡ ኣብ መናድቕ ኣርተሪ 
ክህልዉ ንዝኽእሉ ስብሕን ከሌትሮልን ኣብ 
ምጥፋእ ልዑል ተራ ይጻወት። 

ለሚን ለሚን 
ወትሩ ንግሆ ኣብ እትወስዶ ማይ፡ ጽማቚ 

ለሚን ምሕዋስ ብፍላይ ንጥዕና ልብኻ 
ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክኢላታት የመልክቱ። 
ለሚን ኣብ ደም ክህሉ ንዝኽእል መጠን 
ከሌስትሮል ኣብ ምጉዳል ብቐዳምነት እዩ 
ዝጥቀስ። ሻምብቆታት ደም ናይ ምራተ 
መጉዳእቲ ከየጋጥሞም ኣብ ምክልኻል፡ 
ልዑል እጃም ይጻወት። 
ለሚን፡ ልዑል ትሕዝቶ ቫይታሚን ‘ሲ’ 

ስለ ዘለዎ ሻምብቆታት ደም ኣብ ምትራርን 
መጠን ከሌስትሮልን ስብሕን ኣብ ምጉዳልን 
ሓጋዚ እዩ። 

ህሩድ ህሩድ 
ህሩድ፡ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ኣብ መላእ 

ዓለም ከም መመቀሪ መግብን መድሃኒትን 
ከገልግል ዝጸንሐ ቀመም እዩ። እዚ 
ቀመም’ዚ ንጥዕና ልብን ሻምብቆታት 
ደምን ሓጋዚ ምዃኑ ብሓያሎ ሳይንሳዊ 
ምርምራት ክረጋገጽ ተኻኢሉ ኣሎ።

ጉዕ-በርበረ ጉዕ-በርበረ 
ጉዕ-በርበረ፡ ዘይተደልየ ስብሒ ንምቅጻል 

ከምኡ’ውን ኣብ መናድቕ ሻምብቆታት 
ደም ክፍጠሩ ንዝኽእሉ ተደረብቲ ቀጸላታት 
ኣብ ምእላይ ጠቓሚ ዝኾነ መኣዛ ከም 
ዘለዎ ክኢላታት የረድኡ። 

ቃርፋ ቃርፋ 
ቃርፋ - ምስ ዝተፈላለዩ ሕማማት 

ልብን ‘ኣተሮስለሮሲስ’ ምትእስሳር ዘለዎም 
ጠንቅታት ኣብ ምጉዳል ሓጋዚ ምዃኑ፡ 
ሓያሎ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ከረጋግጽዎ 
ክኢሎም እዮም። ኣብ 2003 ‘ዲያበቲስ 
ኬር’ ኣብ ዝብል መጽሄት ዝተዘርግሐ 
መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዘነጽሮ፡ ቃርፋ 
- ኣብ ሻምብቆታት ደም ዝህሉ መጠን 
ከሌስትሮል ኣብ ምእላይን፡ ኣብ ደምና ዝህሉ 
መጠን ግሉኮስ ኣብ ምጉዳልን ሕማም ሽኮር 
ኣብ ምንካይን ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ። 

ኣራንሺ ኣራንሺ 
መዓልታዊ ሽኮር ዘይተሓወሶ ሓደ ኩባያ 

ወይ ልዕሊኡ ጽማቚ ኣራንሺ ምውሳድ፡ 
ጸቕጢ ደም ከም ዘጉድል ይግለጽ። ኣራንሺ 
ልዑል ትሕዝቶ ቫይታሚን ‘ሲ’ ስለዘለዎ፡ 
ብሰንኪ ምራተ ኣብ ልዕሊ ሻምብቆታት 
ደም ክወርድ ንዝኽእል ጉድኣት ከም 
ዘጉድል ይሕበር። 

ስፒናቺ ስፒናቺ 
ስፒናቺ፡ ብትሕዝቶ ጽሕግን ፖታሽዩምን 

ዝሃብተመ ዓይነት ሓምሊ እዩ። እዞም 
መኣዛታት እዚኦም ድማ፡ ኮሌስትሮል ኣብ 
ምጉዳል ልዑል ጥቕሚ ስለ ዘለዎም ንጥዕና 
ሻምብቆ ደም ኣርተሪ ኣገዳሲ እዩ።  

ብርጭቕ ብርጭቕ 
ብርጭቕ፡ ንጥዕና ልቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ 

ፍሩታ እዩ። ልዑል ትሕዝቶ ‘ኣሚኖ ኣሲድ’ 
ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ብርጭቕ፡ ጸቕጢ ደም 
ብምጉዳልን ናይ ምቅጻል ሻምብቆታት ደም 
ብምክልኻልን፡ ንጥዕና ኣርተሪ ኣዝዩ ጠቓሚ 
እዩ። 

ምንጪ፦ healthlineምንጪ፦ healthline
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ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
ኤፍረም ሃብተጽዮንኤፍረም ሃብተጽዮን

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን

ጦብላሕታዊ ገምጋም መጽሓፍ፡ መግዛእቲ ሲኞራደራሲ - ገብረእዚኣብሄር ገብረመስቀልደራሲ - ገብረእዚኣብሄር ገብረመስቀል
ኣሕታሚ - ኣሕተምቲ ሕድሪ
ኣቕራቢ፡ ግርማይ ኣብርሃም

መእተዊመእተዊ
መግዛእቲ ሲኞራ፡ ዛንታ ናይ ሓደ ኣብ 

ሰማንያታት ናብ ዓዲ ጥልያን ዝተሰደደ 
ገብረእግዚኣብሄር ገብረመስቀል ዝተባህለ 
መንእሰይን ካልኦት ኣብቲ እዋን’ቲ 
ናይ ዝተሰዱ ኤርትራውያንን ዘካተተት 
መጽሓፍ’ያ። መጽሓፍ መግዛእቲ ሲኞራ፡ 
ጸሓፊን ካልኦት ደቂ ሃገሩን እንተስ ብሕሰም 
ናብራ፡ ብስርጸት ዕላላት ወይ’ውን ምረት 
መግዛእቲን ንሱ ዘስዓቦ ሓጎጽጎጽ ናብራን 
ናብ ስደት ድሕሪ ምምራሕ ይሓልምዎ 
ንዝነበሩን ዘጓነፎም ዘይሓሰብዎ ክውንነትን 
እናዛመደት፡ ብመልክዕ ዋዛን ቍምነገርን 
እተዘንቱ መጽሓፍ’ያ። 
ጸሓፍን በዓል ውዕለት ዛንታ ስደትን ዝዀነ 

ገብረእግዚኣብሄር ገብረመስቀል፡ ገና ካብ 
ካይሮ ክብገስ ከሎ ንዘጋጠሞ ፍጻመታት 
እናመዝገበ ክሳብ’ታ ካብ ዓዲ ጥልያን 
ወጺኡ ዕድሉ ከናዲ ዝሓሸ ናብ ዝበሎ 
ካልእ ገጽ ስደት ዘምርሕ ብዘይ ስክፍታ 
ኣስፊሩዎ ኣሎ። 
ሕልሚ ደቀንስትዮን ክርከብ ይኽእል ኢሉ 

ንዝሓሰቦ ዘይተኣደነ ገንዘብን ኣብ ኣእምሮኡ 
እናመላለሰ፡ ጕዕዞ ናብ ሮማ ዝተተሓሓዞ 
ገብረእግዚኣብሄር፡ ገና ዘይነቐጸት ካምቻኡ 
ኣብ ዝባኑ ለቢሱ’ዩ ኣብ ነፋሪት ተሳፊሩ። 
ሽዑ’ዩ እምበኣር ኣብ ጕዳይ መንነቱ፡ 
ካብኡ ብዘይሕሹ፡ ናብራ እንተሰመረሎም 
ናብ ስደት የምርሑ ብዝነበሩ፡ ተፈጥሮ 
ብዝመጠወሎም ሕብሪ ቁርበቶም ጥራሕ 
ዝንየቱ፡ ዓሌታዊ ኣረኣእያ ብዝነበሮም 
ኣዕራብ መጓዕዝቱ ክብዳህ ዝጀመረ። 
ሮማ ምስ ኣተወ ኸኣ ዘይከም ትጽቢቱ፡ 
ኣብ ማእከል ጫውጫውታ ክጽምዎን 
ብጥሜት ክኹምተርን ብቍሪ ክሕለብን 
ግዜ ኣይወሰደሉን። ዝልምኑ ጥልያን፡ 
ቀንጠመንጢ ኣቝሑ ዝሸጡ ቤላ ሮባ ምስ 
ረኣየ፡ ኣብ ሮማ ምህላዉን ዘይምህላዉን 
ንገዛእ ርእሱ ከጣይቓ’ዩ ጀሚሩ። ገዚፍ 
ሕልሚ ጸይሩ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝኣተወ 
ገብረእግዚኣብሄር እምበኣር፡ ኣብ ኣእምሮኡ 
ዝሃነጾ ሓሳባዊ ዓለመ-ጥልያን በብቕሩብ 
ክፈርስ ተፈለጦ። 
ከብዱ ከዐንግል፡ ማሚቑ ክድቅስ ስለ 

ዝነበሮ ስራሕ ከናዲ ነይሩዎ። እንተዀነ 
ቀሊል ብድሆ ኣይነበረን። ኣብታ ናይ 
ግሽነት ዓለሙ፡ ኣማዕድዩ ብሕብሪ ቆርበቶም 
ከለልዮም ንዝኽእል ደቂ ሃገሩ ጥራይ ከናዲ 
ነይሩዎ። ክሳብ ዝዀነ ዝኸውን ከኣ ንቫጎነ 
ከም መረባዓቱ ወሲዱ ኣብ ዝወዓለ ውዒሉ 
ኣብኣ ክሓድር ጀመረ። ኣብ ገጽ 22 ናይዛ 
መጽሓፍ ገብረእግዚኣብሄር፡ ከምዚ ክብል 
ኣስፊሩ ኣሎ፡ 
“ሕጂ ዓዲ ጥልያን ከም ዘለኹ ብሓቂ 

ኣመንኩ። እቲ ኣብ ዓዲ ኴንና ንሰምዖ 
ዝነበርና ኩሉ ከንቱ ምዃን ተረዲአ ስደት፡ 
ጥሜት፡ ጽምኢ፡ ዕርቂ፡ መከራ ምዃኑ ምሉእ 
ብምሉእ ተቐቢለ፡ ካብዚ ዝኸፍእ’ውን 
ክገጥመኒ ምዃኑ ብምጽባይ፡ ናብታ ባር 
ሓበሻ (ባር ዊስኪ) ተመለስኩ።” 
ብሓቂ ኸኣ ብድሕሪኡ ጽቡቕ ዝበሃል 

ኣይገጠሞን። ኣርእስቲ ናይዛ መጽሓፍ ከም 
ዘመልክቶ’ውን፡ መግዛእቲ ስኞራ ጥራይ 
ዘይኰነስ መግዛእቲ ሲኞራታት ከም ሕሱም 
በዲሁዎ’ዩ። ገብረእግዚኣብሄር ብቐሊሉ 
ዘይጸዓድ፡ ደኒንካ ምኻድ ዘይናቱ ምስ 
ምንባሩ ግና መግዛእቲ ሲኞራታት ዝያዳ 
ፈቲኑዎ’ዩ። 
ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናቐያየረ፡ ኣብ ትሕቲ 

ዝተፈላለያ ሲኞራታት ድሕሪ ምኽዳም ከኣ፡ 

ዕድሉ ክፍትን ናበይ ከይሓበረ ስደቱ ከም 
ዝቐጸሉ የዘንቱ። 

ሓፈሻዊ ጦብላሕታ ሓፈሻዊ ጦብላሕታ 
መጽሓፍ መግዛእቲ ሲኞራ፡ ብዘይ 

ታህዲድ እኳ ደኣ ብትሕትና፡ ሰመም 
ኣቢሉ ናብ ባሕሪ ከም ዝጽንብረካ ውሕጅ 
ሒዛትኒ ተመርቂፋ’ያ። ብግሩህን ጭርቃን 
ብዝተሓወሶን ኣገባብ ነጻ ኰይኑ ንዘጋጠሞ 
ጐፍታታት ህይወት ከም ዘለዎ፡ ብዘይ 
ክውልውል ስለ ዘቐመጦ ኸኣ፡ ደለይቲ 
ክቱር ጽባቐ ስነ-ጽሑፍ፡ “ኣበይ ኣለኻ?” 
ኢሎም እንተ ዝሓትዎ፡ ከም ኣዳም ቈጽሊ 
ሽምጢጡ ሕፍረቱ ከይከወለ ብዙሕ ሰብ 
ንኽብሎ ትብዓት ንዘይብሉ ሓቂ ንጸሓይ 
ዘግሃደ ጻድቕ ስነ-ጽሑፍ ኰይኑ ምጸንሐ። 
ሓደ ካብቲ ነዛ መጽሓፍ መሳጢትን 

ተኣማንነት ዘለዋን ዝገበራ ረቛሒ፡ ጸሓፊ 
ዛንታ ንገዛእ ርእሱ ከይተረፈ ዝጨርቀላን 
ብተግባራቱ ዝስሕቕን ሰብ ብምዃኑ’ዩ። 
በዚ ኸኣ ዋላ’ውን ብዛዕባ ካልኦት ክጽሕፍ 
ከሎ፡ ብዘይ ስክፍታ ዝተራእዮን ዝተሰምዖን 
ከም ዘለዎ ከንብሮ ትብዓት ኣውሂቡዎ’ዩ። 
ንሓያሎ ካባና ጽዩፍ ኰይኑ ዝስምዓና ቃላት 
ብዘይ ሕንኪ ኣቐሚጡዎ’ዩ። ነቲ ሓቀኛ 
ሰብኣዊ ባህርና ዝገልጽ ምስ ምዃኑ ኸኣ ነታ 
መጽሓፍ ተፈታዊትን ተነባቢትን ክትከውን 
ኣኽኢሉዋ’ዩ። 
ብዙሕ ሰብ ግርህነት ኣይፈቱን’ዩ። እንታይ 

ይዕለል እንታይ’ከ ይምስጠር ስለ ዘይፈልጥ 
ከኣ ቍስሉ ሓቢኡ ዝነብር ብዙሕ’ዩ። ካልኦት 
ቍስሎም ሓቢኦም ክኸዱ ስለ ዘተባብዕ ድማ 
ቈሳላት ካብ ምብዛሕ ከይተናገፍካ ክትነብር 
ትኽእል ኢኻ። ኣብ ገጻት 60 ከምኡ’ውን 
93 ናይዛ መጽሓፍ ከንብብ ከለኹ፡ ከምዛ ናይ 
ገብረእግዚኣብሄር፡ ነጻ ኰይኑ ብዛዕባ ዝሓጸቦ 
ወይ’ውን ዝሓጸበቶ ብቐልቀል ዝተጸያየቐ 
ግዕዘይ ኮስትሞታት ናይ ሲኞራታት ከዕልል 
ዝኽእል ክንደይ ክህሉ ይኽእል ኢለ 
ሓሲበ። እዚ ኪኖ’ቲ ጽላሎት ኬድካ ዝርከብ 
ክውንነት’ዩ። 
ዓቢ ደራሲ በየነ ሃይለ ኣብ ድሕረ 

ዛንታ ናይዛ መጽሓፍ ምስ ካብ ጎቦታትት 
እምባትካላ ክወጽኡ ዝኽእሉ ኤርትራውያን 
ፈላስፋታት እናተኣሳሰረ ብዛዕባ በዓቲ ፕላቶ 
ጽሒፉ ኣሎ። ድሒረ ነታ ብallegory of 
the cave እትፍለጥ ዛንታ ምስ ኣንበብኩዋ፡ 
ገብረእግዚኣብሄር ማሕዩር በቲኹ፡ ብርሃን ምስ 
ረኣየ ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ጸልማቶም 
ከርኢ ብርዑ ዘዋደደ ሓላፍነታውን ነጻን ሰብ 
ኰይኑ ረኺበዮ። ብፍላይ’ኳ ከምዚ ዝኣመሰለ 
ታሪኽ ውልቀ-ስደተኛታት ኣብ ስደት 
ብዙሕ ዘይተጻሕፈ ምስ ምዃኑ ነዛ ቅድሚ 
33 ዓመት ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ክብሪ 
የውህባ’ዩ።    
ገብረእግዚኣብሄር፡ ኣብ መቕድም 

መጽሓፉ ገሊጹዎ ከም ዘሎ፡ ዕላማኡ ኣብ 
መስርዕ ደረስቲ ክኣቱ ወይ ክኢላ ኰይኑ 
ንምርካብ ከም ዘይኰነ ጠቒሱ ኣሎ። ኪኖ’ዚ 
ዘይዕግበት ከይዱ እንተ ዝጽሕፍ’ከ ከመይ 
ዝበለ ጽሑፍ መበርከተልና ዘብል ሕቶ 
የለዓዕለልካ። ምኽንያቱ ጽባቐን መሳጥነትን 
ዛንታ መጽሓፍ መግዛእቲ ሲኞራ ፍጹም 
ክከሓድ ዘይከኣል’ዩ። እተቐምጦ ፍርዲ ወይ 
ግሁድ ስብከት ዓይነት ትምህርቲ የብላን። 
ጥበብ ብዝተሓወሶ መገዲ፡ ኣንበብቲ ብገዛእ 
ስእለ ኣእምሮኦም ገለ ከይሓዙ ዘይትሰድድ 
መጽሓፍ እያ። 
ኣብዛ መጽሓፍ፡ ምረት ስደት ምስ ኩሉ 

ዘጋጥም ዓሌታዊ ኣድልዎ ዘለዎ ኣተሓሕዛ 
ስደተኛታት፡ ቍጠባዊ ጸገም፡ ብድሆ 
መሃይም ኴንካ ኣብ ስደት ምንባር፡ ብፍላይ’ኳ 

ንደቀንስትዮ፣ ባህሪ ምስሉይነት ደቂ ሰብ፡ 
ፍቕሪ ሓድሕድ ስደተኛታት፡ ጽልዋ መዛኑ 
ዝፈጥሮ ዘይገሃድ ሕልሚ፡ ድልያ ውልቃዊ 
ሓርነትን ካልእን ተጠቓሊሉ ይርከብ። 
ከምቲ ልዕል ኢለ ዝገለጽኩዎ፡ 

ገብረእግዚኣብሄር ገና ኣብ ነፋሪት ከሎ’ዩ 
ናጽነቱ ኣብ ፈተነ ዝኣትው። እቶም 
መሳፍርቱ ኣዕራብ፡ ኤርትራዊ ምዃኑ ምስ 
ነገሮም ዓረባዊ ምዃኑ ከረድእዎ ህርድግ 
ምባሎምን መንነቱ ክውስኑሉ ክታረኽዎ 
ከለዉን ንርኢ። ኣብ እንዳ ሲኞራ ስራሕ ምስ 
ጀመረ ኸኣ፡ ሲኞራ ስሙ ገብረእግዚኣብሄር 
ገብረመስቀል ምዃኑ ይነግራ። ይትረፍ 
ስሙን ስም ኣቦኡን ስሙ’ኳ ዝኸበዳ ጥልያን፡ 
ሓድሽ ስም ብምጥማቕ ድሮ ኣብ ናጽነቱ 
ጣልቃ ክትኣቱ ንርኢ። እንተዀነ፡ ናብራ 
ደኣ ሓሲሙዎ’ምበር፡ ገብረእግዚኣብሄር ስሙ 
ናብ ገብሪኤለ ክትቅየር ፍጹም ተዋሒጥሉ 
ኣይፈልጥን’ዩ። ብዙሕ እዋን ከኣ በቲ ሓቀኛ 
ስሙ ክጽዋዕ ክደልን ክታረኽን ንርእዮ። 
ደራሲ በየነ ሃይለ ብዛዕባ’ዚ ከምዚ ክብል 

ኣስፊሩ ኣሎ፡ “ገብረእግዚኣብሄር ብዙሕ ግዜ 
ብግጉይ ኣጸዋውዓን ኣዳምጻን ስሙ ከም 
ዝዀረየ እታ ምቅርቲ መጽሓፉ ተዘንቱ’ያ። 
ንመንነትና ዝፈታተን ናይ ጸልማት ሓይሊ፡ 
ብኣሰያይማ ሰብኣውነትና እዩ ዝጅምር፡” 
ይብል።
ኣብቲ ምውልዋል ገዛ፡ ምሕጻብ ሽቓቕ፡ 

ምስትራር፡ ምኽሻንን ካልእን ዝነበሮ ኣድካሚ 
ስራሕ ገዛ፡ ሓንቲ ዝነበረቶ ናጽነት፡ ምሕሳብ 
ጥራይ ነበረት። በቃ ይሓስብ ጥራይ! 
“ንሓንሳብ ይደኪ፡ ንሓንሳብ ይህብትም፡ 
ንሓንሳብ ብዛዕባ ቤተሰብ ንሓንሳብ ብዛዕባ 
ዓዲ፡ በዋልድ ብገንዘብ ብኹሉ ይሓስብ።” 
ኣብዛ ሕዛእቱ ክኣቱ ዝኽእል ከኣ ዋላ ሓደ 
ኣይነበረን። 
ስደት ናብ ምዕቡል ዓለም ምስ ኣብዛ 

መጽሓፍ ሰፊሩ ዘሎ ዛንታ ኣተሓሕዛ 
ሲኞሪናታት ክትርእዮ ከለኻ፡ ምዕባለ እንታይ 
ማለት’ዩ ንዝብል ሰብኣዊ ሕቶ የለዓዕለልካ’ዩ። 
ሰባት ብቴክኖሎጂ ስለ ዝሰጐሙ፡ እግሮም 
ኣብ ወርሒ ስለ ዘንበሩ ማዕቢሎም 
ክበሃል ይከኣልዶ? ብፍላይ’ኳ እዚ ቅድሚ 
ሰላሳን ሰለስተን ዓመታት ዝተጻሕፈ ዛንታ 
ብዝበኣሰ መልክዑ ክቕጽል ክትርእዮ ከለኻ 
ዘየተሓሳስብ ኣይኰነን። 
ብዘይካ’ቲ ኣብቲ መጽሓፍ ብንጹር ሰፊሩ 

ዝርከብ ግዝኣት ሲኞራታት፡ ንገዛእ ርእሰን 
ዝወረሰን ወይ ዝሰረጸን ገዛኢ ናይ ምዃን 
መንፈስ’ውን ግሁድ’ዩ። ካፖትካ ሰራሕተኛ 
ገዛ ካብ ዝባንካ ኣልዒሉ ክሰቕለልካ ምሕሳብ፡ 
ኮስትሞኻ ወዲ ተባዕታይ ሰራሕተኛ 
ክሓጽበልካ ምጽባይ፡ ጥዑያት ኣእዳው 
ከለካ ንኽትድቅስ ኮቦርታኻ ሰራሕተኛ 
ክግንጽለልካ ምድላይ፡ “ብዙሕ ጸላም 
ዘይኰነት ሰራሕተኛ ኣምጽኣለይ” ኢልካ 
ምሕታት ገለ ካብቶም መግዛእቲ ጥራይ 
ኢልካ ክትሓልፎም ዘጸግሙ ዘስደምሙ 
ትእዛዛት ሲኞራታት’ዩ። ልምዲ ገዛኢ ምዃን 
ክሳብ ክንደይ ከሻድነካን ክሳብ ክንደይ 
ብገዛእ ሃብትኻን ሓይልኻን ናብ ፍጹም 
ልምሰት ከእትወካ ይኽእልን ኣብዛ መጽሓፍ 
ተንጸባሪቑ ኣሎ። 
ገለ ካብቲ መርመም ዝዀነ ትእዛዛትን 

ገብረእግዚኣብሄር ዝተማጐተላን ካብ ገጽ 72 
ናይዛ መጽሓፍ ምስ እንርኢ፡ 
“ነዛ ኮፖት ምውጻእን ምእታውን ከይገብራ 

መደብኩ። ሲኞራ(ዓባይ) ከም ቀደማ ጭር 
ኣበለት’ሞ፡ ከፊተያ ናብ ክሽነ ገጸይ ከድኩ። 
‘ስለምንታይ ካፖተይ ዘይትቕበለኒ?’ በለትኒ 

ደድሕረይ ስዒባ። 
‘ሲኞራ፡ ክልተ ኢድ ኣሎኪ፣ ናይ ባርነት 

ግዜ ሓሊፉ’ዩ፡’ በልኩዋ ሕርቕ ኢለ። 
‘ኣነ’ኮ ባርያ ኢኻ ኣይበልኩኻን፣ 

ንባርያ ደሞዝ ኣይትኸፍሎን 
ኢኻ።’
‘ዋላ ገንዘብ እከፈል’ምበር፡ እዚ 

ባርነት’ዩ።’ 
‘ዝዀነ ዀይኑ ኣነ ከም ባርነት 

ስለ ዘይሓስቦ፡ እንተገበርካዮ 
ይሕሸካ።’
‘ስምዒ ሲኞራ፡ በብቕሩብ ናብ 

ኣካላተይ ሕጸበኒ ከይትበጽሒ 
ፈሪሐ ኣለኹ። ደሓር ከኣ ከምዚ 
ዝርእዮ ዘለኹ ንሱ ጥራይ’ዩ 
ተሪፉኒ ዘሎ’ምበር ሞታንትኽስ 
እሓጽቦ ኣለኹ።’
ሲኞራ ከምዚ ምስ በልኩዋ 

በራዕራዕ እናበለት ናብ ክፍላ 
ኣተወት።” 
ገብረእግዚኣብሄር ብሓቂ 

ተፈቲኑ ደኣ’ምበር ብባህሪኡ ቅንዕ 
ኢሉ ክኸይድ ዝደሊ፡ ምምስሳል 
ዘይፈቱ፡ ብዝተኻእለ መጠን ውልቃዊ 
ሓርነቱ ክሕሉ ዝቃለስ፡ ብድሆ ከጋጥሞ 
ከሎ ድማ፡ ንነገራት ከየኽበደ ብቐልዲን 
ጭርቃንን ክሕዞም ዝፍትን ቅኑዕ ጸሓፊ’ዩ። 
ነዚ ባህሪ’ዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከንጸባርቖ 
ድማ ንርኢ። ብዙሕ እዋን ንሲኞሪናታት 
ገጽ ከይሃበ ኣፍ ኣፈን ከስምዐን ንርእዮ ኢና። 
ስራሕ ጽዒቑዎ ኣብ ረርእሲ ምስ ተደራረቦ፡ 
“ኣነ’ኳ ካብ ሓጺን ኣይኰንኩን ተሰሪሐ” 
እናበለ ክምጕት ከሎ ንሰምዖ። ብዘይካ’ዚ ምስ 
ክልተ ካልኦት ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት 
ኣብ ባሕሪ ድሕሪ ዘጋጠሞም ካብ ኣፍ ሞት 
ዘውጽአ ምጥሓል፡ እታ ተስርሖም ዝነበረት 
ስኞራ፡ እዚ ኹሉ ኣጋይሽ ክመጽኡኒ 
እናተጸበኹ፡ እኳ ሓደ ከይተርፈለይሲ 
ሰለስቲኦም እናበለት ክትዛረብ ምስ ሰምዓ፡ 
ብቍጠዐ፡ ስራሕ ጠንጢኑ ክኸይድ ከም 
ዝወሰነ ክገልጸላ ከሎ፡ ከበዶም ዓርኩ፡ ከልቢን 
ድሙን ዓምኡ ከተዓርቕ ክብል ከልቢ 
ነኺሱዎ ቃንዛን ስቓይን ኰይኑ ከብቅዕ፡ 
ሲኞራ ናይ ከበዶም ቅጭጭ ከይበላ፡ ንድሙ 
ሕክምና ምውሳዳን ፊቕ ኢላ ምባካያን ከም 
ዘሕመሞ ክነግራ ከሎ ንርኢ።    
ሓደ እዋን ከኣ ኣደይ ውነሽ ዝበሃላ ፈላጢቱ 

ስራሕ ኣማጺአናሉ። እታ ሲኞራ ስሙ ምስ 
ሓተተቶ፡ ገብረእግዚኣብሄር ገብረመስቀል 
ከም ዝበሃል ነገራ። ምትሓዝ ምስ ኣበያ፡ 
ኣብ ወረቐት ክጽሕፈላ ሓተተቶ። ኩሉ 
ሙሉ 17 ፊደላት ኰነ። “እዝስ ኮፍ ኢልካ 
ከተጽንዖ’ምበር፡ ብሓንሳእ ዝከኣል ኣይኰነን፡ 
ካልእ መጸውዒ ስም የብልካን?” ሓተተቶ። 
“የብለይን።”
“እተን ቅድሚ ሕጂ ዘስርሓኻ ዝነበራ 

እንታይ ኢለን ይጽውዓኻ ነይረን?” 
“ከምታ ጽሒፈልኪ ዘለኹ”
“ነዚ ኩሉ ነዊሕ ስም’ዚ ክኢለናኦ?”
“ስኞራ፡ ኣነ ብዓመትን መንፈቕን ጥልያን 

ክኢለስ፡ መግቢ ምስራሕ’ውን ክኢለ፡ ንሳተን 
ስመይ ምኽኣል ዝጽግመን እንተዀይኑ 
ሕሙማት ኽዀና ኣለወን፡” በላ። 
ከምዚ ዝኣመስለ ኣፍካ ዘየኽድንን ቅኑዕ 

ምጕትን ዓይነት ዝርርባት ኣብታ መጽሓፍ 
መሊኡ’ዩ ዘሎ። ዝያዳ ተፈታዊት ከኣ 
ይገብራ። 
ዋላ’ኳ ምከና ናይዚ ዛንታ ኣብ ዓዲ ጥልያን 

እንተዀነ፡ ዓማጺን ተዓማጺን፡ ገዛኢን 
ተገዛኢን ምዃን ዓሌትን መንነትን ዘይፈሊ 
ሰብኣዊ ባህሪ ምዃኑ ገብረእግዚኣብሄር 
ባዕሉ ከይበሎ ዛንታኡ ምስክር’ዩ። 
ኣብ እዋን ሽግር ደቂ ሓንቲ ሃገር 

ንሓድሕዶም ክተሓጋገዙ ጽቡይ’ኳ 

እንተዀነ፡ ዝስዕረና ምሳና ዝዓቢ ሰብኣዊ 
ባህሪ’ውን ኣይሰኣንን’ዩ። ገብረእግዚኣብሄር 
ምስ መኮንን ብስእነት ስራሕን ጥሜትን 

ሞይቶም እናሃለዉ፡ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ 
ረኺቡ 5000 ሊረ ይህቦ’ሞ፡ ኣብ ቫጎነ 
እናሓደርካ ሰሙን ምሉእ ከብድኻ 
ከዐንግላ ከም ዝኽእላ ብሓጐስ እናዕለሉ፡ 
ካልእ ንገብረእግዚኣብሄር ዝፈልጦ ሰብ 
መጺኡ ግድን ኣለቅሓኒ ድሕሪ ሰዓት 
ኣብዚኣ ክመጽኣካ’የ ኢሉ ብኡ ገይሩ 
ክሽረብ ንርእዮ። 
ሒደት ኣንስቲ ተኣኪበን፡ ብዛዕባ ሕሱም 

ኣተሓሕዛ ስኞራታት ኣብ ልዕሊኤን 
እናስካሕክሓ ከዕልላ ከለዋ፡ ሓንቲ ካብኣተን 
ምስ ኣብ ኣስመራ ዘሕለፈቶ ሕሱም 
ናብራ ክድምና እናዛመደት፡ ዝሓሸ ከም 
ዝዀነ ክትምጕተን ከላ የርእየና። “ካልእሲ 
ይትረፍ፡ ጥልያን ደኣ ኣብ መኣዶም 
ደኣ ኣየቕርቡኻን’ምበር፡ ተረፍ መኣዶም 
ኣይቅሩቡልናን’ዮም። ኣብ ዓድና ግን 
ንባዕሎም ደርሆ በሊዖም ሽሮ ፈለኽለኽ 
ኣቢሎም’ዮም ዝህቡኻ፡” እናበለት ኣፈን 
ከተትሕዘን ንርኢ። በዚ ኸኣ ኣንባቢ ካብ 
ዝጸንሖ ስምዒታዊ ኣናብባ፡ ሚዛናዊ ዝዀነ 
ኣረኣእያ ከጥሪ የኽእሎ ዝብል እምነት 
ኣለኒ። 
ጸሓፊ ገብረእግዚኣብሄር ገብረመስቀል 

ድሕሪ’ታ ብጥሜት ሃለዋቱ ኣጥፊኡ 
ዝወደቐላ ዕለት፡ ካብቲ ተዓቚብሉ ዝነበረ 
ሆቴል ወጺኡ፡ ንሓደ “ሓውና” ዝበሎ፡ 
ብዛዕባ ናብራ ዓዲ ጥልያን ምስ ሓተቶ 
ከምዚ ዝስዕብ መልሲ ረኺቡ ነይሩ። 
“ንሲኞራ ባዕልኻ ርኢኻን ፈቲንካን 
ከምዚ’ያ ክትብል ደኣ’ምበር፡ ብዛዕባ 
ሲኞራ ዋላ’ቲ ንፉዕ ዛንታ ናይ ምንጋር 
ተውህቦ ዘለዎ ነጊሩ ከረድኣካ ዝኽእል 
ኣይመስለንን።”
ገብረእግዚኣብሄር ሽዑ መጽሓፍ ከሕትም 

ይሓስብ ነይሩ ኣይነበረን እንድዒ! ንፉዕ 
ነጋሪ ዛንታ ምዃኑ ግና በቲ ዘሕድረለይ 
ተምሳጥ ክምስክረሉ እኽእል’የ።  
እዚ መጽሓፍ’ዚ ካብ መዝገብ ዕለታዊ 

ፍጻመታት ጸሓፊ ዝመንጨወ ሓቀኛ 
ዛንታ’ዩ። ከም ኣመጻጽኣ ፍጻመታቱ 
ዝትረኽ ምስ ምዃኑ ድማ ኣብ ቴክኒካዊ 
መዳዩ ኣቲኻ ህየሳ ክትገብረሉ ዘምሕር 
ኣይመስለንን። ሓይሊ ኣዘናትዋኡን 
ቋንቋኡን ግና ክትክሕዶ ዘይከኣል 
ድንቂ’ዩ!
ደራሲ ገብረእግዚኣብሄር ገብረመስቀል 

ከምዚ ዝኣመሰለ ሰፍሳፊ መጽሓፍ እንተ 
ዝደግመናን እንተ ዝስልስነና ክንደይ 
ጥዑም ምዀነ። ንኣበርክቶኡ ምስጋናይ 
ልዑል’ዩ!
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ጉዕዞ ኤርትራውነት፡ ብኹሎም 
መርኣያታቱ ዋጋ ከፊሉ ታሪኽ 
ክኸስብ እንሆ ሃለዋቱ ይምስክር። 
መድረኻት ብካብ ናብ ዝበላለጽ 
ፍጻሜታት ይኽዘኑ ኣለዉ። ማዕሪኡ 
ክድህሰስ፡ ክብርበር፡ ክፍተሽ፡ ስግሩ 
ከኣ ክስነድ ክውንነቱ ደጋጊሙ 
ይጠልብ ኣሎ። ንመስተውዓልቲ 
ንእዋኑ ንጸሓፍቲ ታሪኽ ከኣ ንሓዋሩ 
ዘየደቅስ ዕዮ ገዛ’ዩ።

ኣብ’ዚ መቓን ስነ ጥበብ፡ 
ብኹሎም መርኣያታቱ ዝሕዞ ቦታ 
ግሉሕ’ዩ። ንኸድምቕን ክምስክርን 
ዘኽእሎ ትዕድልቱ፡ ብግቡእ ብቕዓት 
ኽዋጽኦ ምጽባይ ከኣ ባህርያዊ’ዩ። 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ’ቶም ዝሓለፉ 
ምዕራፋት ጉዕዞና ከም ህዝብን ሃገርን፡ 
መድረኻት ክውክል ስምዒት ክቓኒ 
ዘኽእሎ ብቕዓት ስነ ዝወነነ። ነዚ 
ትጽቢት ዝውክል ቁመንኡ ከመይ 
ከም ዘሎ፡ ወሰን ኢልካ ምፍታሽ 
ዝጽላእ ኣይኮነን። ብቐንዱ እቲ 
ዋና ውራይ ዝኾነ ስነ ጥበበኛኸ? 
ዝብል ሕቶ እግሩ እግሩ ስለ ዘስዕብ። 
ነዚ እውን ድሉው መልሲ ክቕረብ 
ነይርዎ። ህይወት ንእትብሎ ተመሊሱ 
ብጥበብን ፈጠራን ከሺኑ ዝቕልብ 
ምእዙዝ ኣሳሳይ ምስ ምዃኑ፡ በዚ 
መንጽር ዝልክዕ መስፈሪ ምጥቃም 
ግድን እዩ። 

ዳዕሮ ዘተ ሃማመተኤ፡ ነዚ 
መሰረታዊ ሓቂ ከም መንጸፍ 
ተጠቒማ ኣብ ዙርያ’ዚ ዛዕባ ዓይኒ 
ኣንቍሑ ክትብል ዝመረጸት ከኣ 
ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን። 
ጥልቀት ዘለዎም ወከልቲ ስነ 
ጥበባዊ ፍርያት ብምሕራይ 
ብስፍሓት ንምስትምቓሮም ባይትኣ 
ወትሩ ርሑው ምስ ምዃኑ። 
ብስነ ጥበበኛታት ረዘነ ኣለምን 
መልኣከ ኣብርሃምን ፈርየን፡ ቀልቢ 
ኣስተማቐርቲ ጥበብ ጥራሕ ዘይኮነ፡ 
ልቢ መላእ ሓፋሽ ብዛዕባ ዝበሓታ 
ከክልተ ካብ ውጽኢት ስርሓቶም፡ 
ከም መርኣያ ንምስትምቓር 
ምቕራበን ጽቡይ’ዩ። ስለምንታይ? 
ዝብል ሓታቲ ኣይሰኣንን ይኸውን። 
“ኵራዕ ኤርትራዊ”ን “ርኢናካ”ን 
ናይ ረዘነ ኣለም፡ “መንደላይ”ን 

“ኣርሓን”ን ናይ መልኣከ ኣብርሃም፡ 
እዋናውያንን ግዜ ደጋጊሙ 
ዝኹልዐን ዘሎ ጣዕመ ዜማታት 
ንዘስተማቕረ ግን እቲ ሕቶ ንእለት’ዩ 
መቓምጥኡ ዝስእን።

ጉዕዞ ኤርትራውነት ነዊሕ ዋሕዚ 
ዘለዎ ዛራ’ዩ። መጠኑ ብዘየገድስ፡ 
ኣብ’ቲ ዋሕዙ ምስ ኣኻውሕ 
እናተራጸመ ይምርሽ። የማን ጸጋም 
ኢሉ ይውሕዝ ጥራሕ። ንኹሉ ገፈል 
መፈል፡ ናብ ደንደስ እናጋፍዐ ናህሩ 
ከይዓገተ ይቕጽል። እናጸረየን ሓቒቕ 
እናኾነን ይዛሪ። ክውንነት ጉዕዝኡ 
ወትሩ በዚ ይልለ። ዘይከም ካልኦት 
ዋሕዙ ኣይግድብን። ኣብ ዝረኸቦ 
ማዕሙቕ መላገሲ ኣይውህለልን። 
ጉዕዞ ዋሕዙ ደው ኣብ ዘበለ፡ 
ምሽታትን ምስባብን የስዕብ። እዚ 
ንዘይኮነ ህዝቢ፡ “ኩራዕ!” እንተ 
በልካዮ መዓስ ይንእሶ። ኤርትራዊ 
ክህሉ መዓስ ጥራሕ ደልዩ። ክኸውን 
እምበር! ነቲ ዝደልዮ ዝብህጎ 
ክኾኖ’ዩ ሕራዩ። በዚ ጥራሕ’ዩ ከኣ 
ኣብ መድረኽ ፍጹም ተኽእሎታት 
ዝድይብ። ንያቱ ንምብራኽ እናሳዕ 
‘ኵራዕ’ ኢልካ ምምስካር፡ ኣብ 
ልክዕነቱ ዝመጽአ ቆጸራ’ዩ።

ሰንሰለት ወሎዶታት ካብን ናብን 
ዝጠምር፡ ጽኑዕ ቀለቤት ክህሉ 
ነይርዎ። ሓደ ወለዶን እቲ ዝስዕቦን 
ገለ ሃጓፍ እንተ ተፈጢሩ፡ ንሃገርን 
ህዝብን ዝልክም ዓቢ ባዶሽ’ዩ 
ዝፈጥር። እዚ ባህርያዊ ስግኣት፡ 

ኣብ ህዝቢ ኤርትራ በጺሑ ግን 
ገጽ ኣይረኸበን። እዚ ብህዉኽ 
መደምደምታ ወይ ስምዒታዊ 
ኣተሓሳስባ ጥራሕ ዝተበጽሐ 
መረዳእታ ከም ዘይኮነ ንምግንዛብ፡ 
ንውዱዕ ክውንነት ኤርትራዊ 
መንእሰይ ብዕትበት ድሕሪ 
ምፍታሽካ’ዩ ዝረጋገጽ። ነዚ ሓተታ 
ንዘይምንውሑ ‘መስርዕ ኣይበተኸን፡ 
ኣሰር ቀዳሞት ኣየህሰሰን’ ጥራሕ 
ኢልካ ምጽማቑ ተመራጺ እዩ። 
“ርኢናካ” እትብል ጣዕመ ዜማ ረዘነ 
ኣለም ነዚ መረዳእታ ብምልኣት’ያ 
ተኮማስዖ።

ንጅግንነት ሕሉፍን ክሉውን 
ወሎዶታት ኤርትራ ንምድማቕ፡ 
ሓረጋትን ቅጽላትን ንስለ ጣዕሚ 
ጥራሕ ዝሕረዩ ኣይኮኑን። ይከኣሎ፡ 
ዋርሳይ፡ ሓየት፡ ኣምበላይ፡ ፋርስ 
… ዝርዝር ነዊሕ እቲ ትርጉም 
ዓሚቝ’ዩ። ዊን ስለ ዝበለካ ጥራሕ 
ከም ዘይተሓርየ፡ ግብርን ቃልን 
ዘዋሰበ ውዕለት ኤርትራዊ ደጋጊሙ 
መስኪርዎ’ዩ። ዝምጥኖ ቅጽል ንምሃቡ 
ዝግበር ፈተነታት ዘቋርጽ ኣይኮነን። 
“መንደላይ” እትብል ደርፊ መልኣከ 
ኣብርሃም ኣብ’ዚ ኩርናዕ መድረኽ 
ንኽትውክል ዘኽእል ብቕዓት 
ዝወነነት ስራሕ’ያ ምባል፡ ነቲ ሓቂ 
ከም ዘለዎ ምምስካር’ዩ። ጎራሕ ግን 
ዘይተናኾል፡ እንተ ነኺሱ ዝነዝሖ 
መርዙ ዘይሰድድ’ዩ መንደላይ። 
ኣብ ነድሩ ኣየውዕልካ’ዩ’ቲ ምኽሪ 
ለባማት። ነዚ ዘይሰምዕ ባሃም 
እንተ ተረኺቡ ግን፡ ነቲ ፍዳ 
ዝጸውር ማእገር ተረካቢ ኣይኮነን። 
‘መንደላይ’ ከም ስነ ጥበባዊ ስራሕ 
ኪኖ ምስክርነት ዝኸይድ ሓይሊ 
ኣለዋ። ንዝሰምዕ ለባም ምኽሪ፡ 
ንዝንጉዕ ቀልቢ ከኣ መጠንቀቕታ 
እያ። 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ስነ ኣእምሮ 
ካብ ዝልለየሉ ግሉሕ ሕላገት፡ 
ፊት መሪሕ ብምዃኑ’ዩ። ይመርሕ 
እምበር ኣይጉተትን። ኣርኣያ ኮይኑ 
መጻኢ ይእምት። ኣረጊት መንገዲ 
ሓዲጉ፡ ሓድሽ ጎደና ይምድምድ። 

እዚ ጽቡቕ ግን ንኻልኦት ሕማቕ 
ትምህርቲ ንኸይከውን እልቢ ዘይብሉ 
ተጻብኦ ይገጥሞ። ጸገማት ከከም 
ኣመጻጽኣኦም እናበድሀ፡ ጠሓሒሱ 
ንቕድሚት ጥራሕ ይምርሽ። 
እዚ ግን ብባህጊ ጥራሕ ዝወሓስ 
ኣይኮነን። ኣርሓ ክኸውን ነይርዎ። 
ኣብ በሪኽ ወጺኡ፡ ኪኖ’ቶም ኩሎም 
ሓጎጽጎጻት ሰጊሩ ዘማዕዱ ትኩር 
ኣዒንቲ ስነ ዝወነነ’ዩ። ስነ ጥበበኛ 
መልኣከ ኣብርሃም፡ “ኣርሓ!” ክብል 
ዝለገሳ ጣዕመ ዜማ፡ ኣብ’ዚ ሓቂ 
ግቡእ ለዓታ ከም ዝረኸበት ሴፍ 
ገጥ ክትብል ዝኸኣለት እምበኣር 
ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነትን። ነቲ 
መንፈስ ጽቡቕ ቃንያ፡ ብልክዕነት 
ከተንጸባርቕ ስለ ዝበቐዐት’ያ።

ተጻብኦ ወያነን ኩሎም ሓንከርትን 
ንምፍሻል ዝተገብረ መኸተ ተራ 
ስነ ጥበብ፡ ታሪኽ ብድሙቕ ቀለሙ 
ወትሩ እናድመቖ ዝነብር ሕላገት’ዩ። 
ብኹሉ መርኣያታቱ፡ ነቲ ዕርዲ 
መኸተ ኣጽሊሉ ፍሉይ ምቘት 
ሂብዎ። ዓይነቱን ቁጽሩን ዛይዱ፡ 
ነቲ ወኒ ጽቡቕ ዓንጊልዎ። ኣሰር 
ዝሓደገ፡ ብሉጽ ፍርያት ግምጃ ሃገር 
ኮይኑ። እዚ ተረኽቦ ከም ህዝብን 
ሃገርን ኣብ ምዕራፋት ጉዕዞና ናቱ 
ቦታ ሒዙ’ሎ። ስንብራት ድሙቕ 
ሕላገቱ፡ ኣእምሮና ሰኒድዎ ክነብር 
እዩ።

ስነ ጥበበኛታት ረዘነ ኣለምን 
መልኣከ ኣብርሃምን፡ እዘን መድረኻዊ 

ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ

ውክልና ዝጨበጣ ስርሓቶም፡ ኣብ 
ስነ ጥበባዊ ጉዕዝኦም ዓቢ ዝላ ከም 
ዝሃብኦም ኣፍካ መሊእካ ክምስከር 
ይከኣል። ካብ ኣፍ ዘየጽረየ ህጻን 
ክሳዕ ሽማግለ ዝዝርጋሕ ስርጸት 
ጣዕመን ነዚ ደጋጊሙ የረጋግጽ። 
ኣብ ዝተሰምዓሉ ኣጋጣሚ፡ ኣብ 
ትሕዝቱአን ጠሊቑ ዝሰጥም 
ኣስተማቓሪ መጠን የብሉን። ሓይለን 
ዝፈጠሮ ድርኺት ድኣ’ምበር፡ ወዝቢ 
ዝኽሰት ዕድል ኣይኮነን። ንሓልፎ 
ዘሎና መድረኽ ብድምቀት ኮሊዐን፡ 
ታሪኽ እውን ሰኒደን። ኣብ ኩሉ’ቲ 
ዝቐርባሉ ኣጋጣሚታት፡ ዝወሃበን 
ግብረ መልሲ ብቐንዱ በዚ ክውንነት 
ዝድረኽ እዩ።

ኣብ ዳዕሮ ዘተ ሃማመተኤ፡ ፊተ 
ፊት ምስ ኣስተማቐርቲ ጥበብ፡ 
እሂን ምሂን ዝተባሃህልሉ ህሞት 
እውን እንተ ኾነ፡ ካብ’ቲ ካልእ 
ዘይፍለ መንፈስ’ዩ ነይርዎ። 
ፍሉይ ጦብላሕታ፡ ዕምቆት ዘለዎ 
ምስትምቓር፡ ኣባራታዒ ቃላት ምስ 
ለበዋ ብዘይ ብቂ ክውሕዝ ዝኸኣለ 
ከኣ በዚ’ዩ። ጥበብ ብዘይ ገደብ ክዛሪ 
ባህርያዊ ትዕድልቱ’ዩ። ኣሰር ዘለዎ 
ዘመን ተሳጋሪ ስራሕ ንክኸውን 
ከኣ፡ ንዕኡ ዝምጥን ጻዕሪ ይጠልብ። 
እቲ ድሙቕ ኣጋጣሚ፡ ንባህጊ ኩሉ 
ተሳታፊ ብዘዐንገለ ደረጃ’ዩ፡ ማዕጾ 
መጋረጅኡ ምስ ረስኑ ዓጽዩ። 

ሳሙኤል  መንግስተኣብ

ርኢናካ- መንደላይ - ኣርሓ - 
ኵራዕ - ኤርትራዊ

ሪፖርታዥ



ሓዳስ   ኤርትራ

ስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤት
ዮሴፍ ሃይለማርያምዮሴፍ ሃይለማርያም
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ሎሚ ኣብ ERI-TV
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   IN FOCUS
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 ቈልዑ
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)

ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን ቅድመ ትምህርቲንኣብ ዝሓለፈ ዘቕረብናዮ ኣርባዕተ ክፋል 
ትሕዝቶ ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ህጻን ዓብዩ፡ 
ተማሂሩ ኣብ’ቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሕ፡ 
ካብታ ድቂ ዝቘመላ ህሞት ጀሚሩ ክሳዕ 
ናብ መባእታ ደረጃ ትምህርቲ ዝኣቱ 
ዝግበረሉ ልዑል ክንክንን ሓልዮትን 
ኣብ ምዕባለኡ ቀጥታዊ ጽልዋ ከም 
ዘለዎ ገሊጽና ነይርና። ንኣብነት፡ ኣብ 
መጀመርታ መድረኽ ምዕባለ ዝርከቡ 
ኣካላት ናይ’ቲ ዕሸል፡ ዝወሓደ ዕማም ከም 
ዘለዎም፣ ጥዑይ ኣገባብ ኣመጋግባ ድማ 
ንምክንኻንን ምምሕያሽን ሓፈሻዊ ጥዕና 
ኣደን ዕሸልን ከም ዝሕግዝ፣ ስድራቤታት 
ምስ ነፍሰ-ጾርነት ክመጽኡ ዝኽእሉ 
ጸገማትን ሕማማትን ክፈልጥዎም ከም 
ዝግባእ፣ ሰብ ሓዳር ቅድሚ ናብ መደባት 
ውላድ ምኻዶም ክገብርዎም ዝግበኦም 
መሰረታውያን ነገራት ስለዘለዉ፡ ምስ 
ክኢላታት ሕክምና ክዘራረቡሎምን 
ሞያዊ ሓበሬታን ምኽርን ክረኽቡሎምን 
ከም ዝግበኦም ኣነጺርና። ብዘይካ’ዚ፡ ኣደ 
ጥዑይ ዕሸል ንኽትገላገል ተራ በዓል 
ቤታን ወለዳን ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር፡ 
ኣብ ህጻን ዝግበር ኵሉ መዳያዊ ክንክንን 
ሓልዮትን፡ ንዕብየትን ቅድመ ትምህርትን 
ናይ’ቲ ህጻን ዘረጋግጽ ከምኡ’ውን 
ብኽነትን ወጻኢታትን ኣብ ጥዕና፡ ኣብ 
ትምህርቲን ዘጕድል፡ ማሕበራዊ ድሕነቱ 
ድማ ዘውሕስ ከምዝዀነ ገሊጽና። 
ሓምሻይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ ይቕጽል፦

***
 ምብህሃል ኣብ ጒዳይ ትምህርቲ ኣዝዩ 

ኣገዳሲን መንሰረታዊን ነገር እዩ። ብቑዕ 
ምብህሃል ድማ፡ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ፡ 
ልዑል ትምህርታዊ ረብሓ ከምዘለዎ 
ክኢላታት ዝገልጽዎ ሓቂ እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ተራ ምብህሃል ንክኢላታት ነደፍቲ 
ፖሊሲ ትምህርቲን ኣካላት ትምህርቲን 
ኣዝዩ ዝሕግዞምን ዝድግፎምን መሳልል 
ናይ ትምህርቲ ምዃኑ ኣይሰሓትን። 
ብቐንዱ’ውን ትምህርቲ ክበሃል ከሎ፡ 
ኵሉ ግዜ፡ ኣብ መጀመርታ እዋን፡ ኣብ 
መወዳእታ እዋንን ኣብ ኵሉ ቦታን ግዜን 
ጒዳይ ምብህሃል ምዃኑ ክሰሓት የብሉን። 
እዚ ምብህሃል እዚ፡ ኣብ ዛዕባ ትምህርቲ 
ንዘሎ ጸገማትን ሕጽረታትን ትምህርቲ 
ይፈትሕ እውን እዩ። ከምኡ’ውን ኣብ 
ባይታ ዝነበሩ፡ ዘለዉን ክወርዱ ዝድለዩን 
ሓሳባት፡ ስትራተጂታት፡ ፖሊሲታትን 
ለውጥታትን ኣብ ምንጻሮም ከኣ 
ይሕግዝ። ስለዚ፡ ትምህርቲ ናይ ኵሉ ሰብ 
መሰረታዊ መሰል ብምዃኑ፡ ዝምልከቶም 
ኣካላት ብዛዕባ ጒዳይ ትምህርቲ ክበሃሃሉ 
ይግብኦም። ከምዚ እንተተገይሩ፣ ዝረኣዩ 
ጸገማትን ሕጽረታትን ቦታ ኣይረኽቡን 
እዮም። 

 ስለዚ፡ ኣብ መጻኢ ብዘመናውን 
ዓለምለኻውን ብቕዓቱ ክልካዕ ዝኽእል 
ቅድመ-ትምህርቲ፡ ጒዳይ ስርዓተ-
ኣመጋግባ ዕሸላት፡ መሳለጢታትን ዓቕሚ 
ሰብን እንተተዋዲዱ፡ ስድራቤታትን 
ሕብረተ-ሰባትን ደቆም ንቕድመ-
ትምህርቲ ክሰዱ ይድረኹ። ህጻናት 
እውን ናብ ቅድመ-ትምህርቲ ክኸዱ 
ይተባብዑ። ዝተፈላለያ ጽላታት ድማ፡ 
ንስለ ዕብየት ህጻናትን ቅድመ-ትምህርቲ 
ህጻናትን፡ ኣብ መዳይ ጥዕና፡ ትምህርቲን 
ማሕበራዊ ውሕስነትን ህጻናት ኣተኲረን 
ክሰርሓ ይኽእላ። ተራ ወለዲ እውን 
ብኡ መጠን ልዑል ይኸውን። 
ብዘይካ’ዚ፡ ብሕታውያን ትካላት 
ቅድመ-ትምህርቲ ድማ በቲ ልክዑ 
ዝሓለወ መለክዒ ክቕየዳ ይኽእላ። ናይ 
መንግስቲን ብሕታውያንን ኣብያተ-
ትምህርቲ ፍልልየን እናጐልሐ ይመጽእ። 
 ቀደም፡ መንግስታውያን ኣብያተ-

ትምህርቲ ብዕጫ ይእተዋ ከም ዝነበራ 
ምዝካር እኹል’ዩ። ነዚ ካብ ዘብቀዐ 
ነጥብታት፡- ብግዜኡ መማህራን ብስነ-
ምምህርና ዝሰልጠኑ ምንባሮም፡ ንግዜኡ 
ዝምጥን ትምህርታዊ መሳለጥያታት 
ስለዝነበረ፡ ከምኡ ድማ እዅል ደሞዝ 
መማህራን፡ ብቑዕ ምቊጽጻርን ምእላይን 
መማህራን፡ ሓላፍነትን ተሓታትነትን 
መማህራን፡ ረብሓ መማህራን 
ብሓላፍነትን ደረጃ ትምህርቲን 
ግድምናን ዝሕሎ ምንባሩ፡ ዘዕግብ 
ተወፋይነትን ስነ-ምግባርን መማህራን 
ስለዝነበረ. . .ወዘተ ምጥቃስ ይከኣል። 
ስለዚ፡ ትምህርቲ መሰረትን ውሕስነትን 
መጻኢ ሂወት ብምዃኑ፡ ቅድመ-
ትምህርቲ፡ ነቶም ክሕገዙ ዝግብኦም 
ስንኩላንን ጒዱኣትን ህጻናት፡ ኣብ ግምት 
ዘእቱ ከምኡ ድማ፡ ንጥዕና፡ ትምህርትን 
ማሕበራዊ ውሕስነትን ቀዳምነት 
ዝህብ ክኸውን ይግበኦ። ሰሓብነቶምን 
ብቕዓቶምን ዝሓለዉ ናይ መንግስቲ 
ማእከላት ጥዕናን ቅድመ-ትምህርቲን፡ 
ብፍላይ ኣብ ውጹዓት ከባቢታት (dis-
advantaged areas) እንተዀይኖም፡ 
ወለዲ፡ ኣብ ክንክን ህጻናቶምን ቅድመ 
ትምህርትን ልዑል ጠመተ ይገብሩ። 
  መንግስቲ፡ ጽላል ሕብረተ-ሰባት፡ 

ኮማት፡ ስድራቤታትን ውልቀሰባትን 
ኰይኑ ምሉእ ሓላፍነትን ተሓታትነትን 
ዝወስድ እዩ። በዚ ኸኣ ኵሎም 
ንጥፈታቱ ንዜጋታቱ ብዘርብሑ መንገዲ 
ይሰርሑ። ማዕረ-ማዕረ ከኣ ስድራቤታት፡ 
ነቲ መንግስቲ ዝገብሮ ወፍሪ ይድግፋኦ። 
ኣብ’ዚ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ነጥቢ ግን ኣሎ 

- ንኣተዓባብያ ህጻናት 
ብዝለዓለ ሓላፍነትን 
ተሓታትነትን ዝወስዱ 
ወለዲ ምዃኖም። 
ስለዚ፡ ተራ ወለዲ 
ኣብ ዕብየት ህጻናትን 
ቅድመ-ትምህርቲ 
ህጻናት ክዓዝዝ 
ይግባእ። ዋላ’ኳ ዓበይቲ 
ኣሕዋት፡ ኣቦሓጐን 
እኖሓጐን፡ ሕጋውያን 
መጒዚት፡ ኣሞ፡ ሓወቦ፡ 
ኣኮ፡ ሓትኖ፡ ካልኦት 
ኣባላት ስድራቤትን 
ኣዕሩኽ ስድራቤትን 

ክህልዉ ዝኽእሉ እንተዀኑ፡ ከም ወለዲ 
ዝኸውን ግን የለን። እዚ ማለት ግን፡ እዞም 
ዝተጠቕሱ ኣባላት ስድራቤት፡ እንተ 
ብቐረባ እንተ ብርሑቕ፡ ተራ የብሎምን 
ማለት ኣይኮነን። ተራኦም ልዑል ምዃኑ 
ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብዘይካዚ’ውን፡ 
ድሕሪ ወለዲን ኣባላት ስራቤትን፡ 
ብተዛማዲ መንግስትን ሕብረተ-ሰብን 
እውን ነቶም ህጻናት ኣብ ምዕባይን 
ምእላይን ግደ ኣለዎም። እዚ እናዀነ 
እንከሎ፡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት 
ዝዘኽተሙን ዝተጠልሙን ህጻናት፡ ብስነ-
ሂወታዊ - ዝምድናን ርክብን ብዘይብሎም 
ወለዲ ክዓብዩ ይኽእሉ። ገሊኦም ህጻናት 
እውን ብሕልናን ሞራልን ዘለዎም ሰባት 
ከም ደቆም ይርዓሙ። ገለ ድማ፡ ኣብ 
መዕበዪ ህጻናት ወይ መዕበዪ ዘኽታማት 
ይዓብዩ። ካልኦት’ውን ምስ ዘመድ 
ኣዝማድ ተሓዊሶም ዝዓብዩ ህጻናት 
ኣለዉ። እዞም ዝተገልጹ ኣለይቲ 
ብምሉኦም፡ ምሉእ ብምሉእ ሓላፍነትን 
ተሓታትነትን ናይ’ቶም ህጻናት ዝወስዱ 
እዮም። እዚ ዅሉ ጽቡቕ ኣብ ቦታኡ 
እናዀነ ግን፡ ኣብ’ዚ ጒዳይ እዚ 
ብዝተፈላለዩ ረቛሒታት ቅድሚ ናይ 
ስጋ ወለዶም ዝስራዕ የለን።   
  ክእለትን ኣተዕባብያን ህጻናት ካብ 

ስድራቤት ናብ ስድራቤት ዝፈላለ ምዃኑ 
ይፍለጥ። ንደቆም ብጽቡቕ ክእለትን 
ኣገባብን ዘዕብዩ ወለዲ፡ ከም ብሉጻትን 
ንፉዓትን ይሕሰቡ። እንግሊዛዊ ሓኪም 
ቈልዑን ተንታኒ ኣእምሮን ዶናልድ 
ዊኒኮት ብዛዕባ ብቑዕ ስድራቤታዊ 
ሓላፍነት ክገልጽ እንከሎ፡ ብውሕዱ 
ምዕባለ ጥዕና ደቆም ብቐዳምነት 
ዝከታተሉ ስድራቤታት ብኣብነት ከም 
ዝግለጹ የብርህ። ምኽንያቱ፡ ጥዕና ህጻን 
መሰረት ኵሉ ዕብየት ህጻንን ደቂ-ሰብን 
እዩ። እዚ ምክትታል እዚ ኸኣ፡ ካብ 
ባህሊ ናብ ባህሊ፡ ካብ ሃገር ናብ ሃገር፡ 
ካብ ሕብረተ-ሰባት ናብ ሕብረተ-ሰባት 
ክፈላለ ዝኽእል ምዃኑ ክኢላታት 
ዝገልጽዎ ሓቂ እዩ።             
 ትምህርቲ፡ ስነ-ልቦናዊ፡ ፍልስፍናውን፡ 

ማሕበረ-ሰብኣውን ትሕዝቶ ዘለዎ፡ 
ኣእምሮን ተበላሓትነትን ወዲ-ሰብ 
ዘማዕብል ረቂቕ ሓይሊ እዩ። ነዚ 
ድማ፡ ስድራቤታት፡ ሕብረተሰባትን 
ዝምልከቶም ኣካላትን ክፈልጥዎም 
ይግባእ። ብዛዕባ ካብ ህጻንነት ጀሚሮም 
ዝወሃቡ ትምህርቲታት ዝተፈላለዩ 
መግለጺታት ይቐርቡ እዮም። ገለ 
ካብኣቶም፦ 
1. ትምህርቲ ንፍጡራት ምሉእነት 

ዝህብ መለኮታዊ ሓይሊ ስለዝዀነ፡ ኣብ 
ኣእምሮ ሰብ ቁልዒ ሓዊ ዝፈጥር እዩ። 
እዚ ኸኣ፡ ነቲ ኣብ ኣካላት፡ ኣብ ኣእምሮን 
ኣብ መንፈስን ሰብ ዘሎ ድጉል ሓይሊ 
ናብ ግሁድ ዓለም ዘውጽእ እዩ።
2. ትምህርቲ፡ መስርሕ ርእሰ-ክኣልነት 

ወዲ-ሰብ ኣዕብዩን ኣስፊሑን፡ ቅቡል 
ሕልናን ሞራልን ከምዝህልወካ ዝገብር 
እዩ። ከም ውጽኢት ናይ’ዚ ከኣ፡ ሰባት 
ኣብ ንሓድሕዶም ዝያዳ ክቀባበሉ፡ 
ክረዳድኡን ክተሓጋገዙን ይገብሮም። 
3. ትምህርቲ፡ ሰባት ነቲ ኣብ ውሽጦም 

ዘሎ ዕቑር ሓይሊን ፈጠራውነት 
ኣበራቢሩ፡ ዝያዳ ሕያዎት፡ ፈቃራት፡ 
ትዕግስተኛታት ሕጉሳትን ክዀኑ 

ይሕግዞም። ብፍላይ ህጻናት፡ ካብ ግዜ 
ንእስነቶም ጀሚሮም ዕድል ትምህርቲ 
ረኺቦም እንተዓብዮም፡ ኣብ ህይወቶም 
ምሉእ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም እዮም 
ዝዀኑ።

 እዞም ንኣገዳስነት ትምህርቲ ዘጕልሑ 
መግለጺታት፡ ኣብ ዕብየት ህጻናትን 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናትን ልዑል ተራ 
እዩ ዘለዎም። ስለዚ፡ ተራ ትምህርቲ 
ንህጻናት ማዕረ ክንደይ መሰረታዊን 
ዝመጽእ ክፋል ህይወቶም ዝጸሉን 
ምዃኑ ብቐንዱ ወለዲ፡ ካብኡ ሓሊፉ 
ድማ ሕብረተሰብ ክግንዘቦ ዝግባእ እዩ። 
  ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ፡ ቅድመ-

ትምህርቲ ህጻናት ክበሃል ከሎ፡ ክሳብ’ታ 
ሓደ ህጻን መዋእለ ህጻናት ዝጅምረላ 
ዘሎ ዕድመ እዩ። ስለዚ፡ ስድራቤት፡ ክሳብ 
ትምህርቲ መዋእለ ህጻናት ዝጅምሩ 
ኣብ ዘሎ ግዜ ወይ ዓመት፡ ንህጻናት 
ደቆም፡ ብኹሉ ኣገባባት እናኣለዩን 
እናማሃሩን ብምዅስኳስ፡ ንትምህርቲ 
መዋእለ ህጻናት ቅሩባት ክገብርዎም 
ኣለዎም። እዚ እንተገይሮም፡ ዕዉት 
መስርሕ ምዕባለ ህጻን ተኸቲሎም 
ማለት እዩ። ኣብ’ዘን ትምህርቲ መዋእለ 
ህጻናት ክሳብ ዝጅምር ዘሎ ገደብ 
ዕድመኡ ንህጻን ብዅሉ መንገዲ 
ዘይምእላይን ዘይምክትታልን ግና፡ ኣብ 
መጻኢ ኣካዳሚያዊ ትምህርቱ ብዙሕ 
ከምዝሃስዮ እዮም ክኢላታት ዝሕብሩ። 
ብፍላይ ኣብ ጥዕና፡ ኣብ ማሕበራዊ 
ውሕስነትን ምብህሃልን፡ ኣብ ስነ-
ኣእምሮኣዊ ኣቃውማ፡ ኣብ ኣካላዊ 
ብቕዓትን ስነ-ኣመጋግባን ጽሬትን 
ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ጉዳያት፡ 
ስድራቤት ብሓፈሻ ኣደ ድማ ብፍላይ፡ 
ኣብ ልዕሊ ህጻን ውላዳ ልዑል ጥንቃቐን 
ወፍርን ክትገብር ሓላፍነታ እዩ። 
  ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ኣተዓባብያ 

ህጻን፡ ኣብ ዕብየቱ፡ ጥዕናኡ፡ ትምህርቱ፡ 
ምስ ሕብረተ-ሰብ ዝህልዎ ርክብ፡ 
ጠባያቱ፡ ባህርያቱ፡ ተገንዝቦኣዊ 
ክእለቱን ምዕባለኡን፡ ወዘተ ብእወታ 
ዝጸልዎ ስለዝዀነ፡ ትምህርቲ ምስ 
ጀመረ፡ ብሉጽ ተማሃራይ ክኸውን እዩ 
ዝገብሮ። በዚ ምኽንያት’ዚ  ድማ’ዩ፡ 
ስድራቤት ኣብ’ተን ህጻን ተወሊዱ ወዲ 
ሰለስተ ዓመት ክሳብ ዝኸውን ኣብ 
ዘለዋ ግዜያት፡ ዘድሊ ክንክንን ኣልያን 
ክገብሩ መሰረታዊ ዝኸውን። ኣብ’ዘን 
ናይ ቅድመ-ትምህርቲ ዕድመኡ 
ብዅሉ ተሃኒጹ ዝዓበየ ህጻን ከኣ፡ 
ብቑዕ ተማሃራይ ኰይኑ እዩ፡ መዋእለ 

ህጻናት ዝጅምር። ህጻናት ኣብ ቅድመ 
ትምህርቲ ፍሉይ ሕግታት የብሎምን። 
እናተጻወቱን እናተዘናግዑን ይመሃሩ፡ 
እናደረፉን እናሳዕስዑን ይመሃሩ፡ 
ብባህሊ እናተመርሑ ይዘናግዑን 
ቋንቋ ኣደኦም እናተዛረቡ ይመሃሩን። 
ኣብ’ዚ መድረኽ ናይ ዕድመኦም ከኣ፡ 

ክስሕቁን ክሕጐሱን ብኡ ገይሮም፡ 
ንመሰረታዊ ትምህርቲ (መዋእለ 
ህጻናት) ድሉዋት ክዀኑ ስለዝገብሮም፡ 
ብዕቱብ ክእለዩን ክሕገዙን ኣለዎም። 
ኣብ’ዚ መድረኽ ናይ ዕድመኦም 
ድማ እዮም፡ ጸወታን ምዝንጋዕን 
ዝመሃሩ፡ ኣካላዊ ብቕዓቶም ዝፍትሹ፡ 
ማሕበራዊን ስምዒታውን ህይወቶም 
ከማዕብሉ ዝጅምሩ፡ ኣእምሮኣውን 
ሞራላውን ክእለቶም ዝሃንጹ፡ ቋንቋ 
ኣደኦም ዝመልኩ። ኣብ’ዚ መዳይ፡ 
ኣልያ ወለዲ ካብን ናብን ዝፈላለ እኳ 
እንተዀነ፡ ብዝተኻእለ መጠን ግን፡ 
ኣብ’ዚ ደረጃ ዕድመ ናይ ህጻናት 
ተራን ምክትታልን ወለዲ ክዓቢ ዝግብኦ 
እዩ። ብኸምዚ ድማ፡ ንህጻናት ደቅና 
ንመዋእለ ህጻናት ብኣእምሮን ብኣካልን 
ድሉዋት ንግበሮም።

                   ይቕጽል                   ይቕጽል
        መም/ እዮብ ርእሶም        መም/ እዮብ ርእሶም
        ህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲ        ህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲ



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ
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ሓበሬታ
ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 
ኤርትራ፡ ኣብ 2015 ዓ/ም ግእዝ (2023 ዓ/ም/ፈ) በዓል ፋሲካ ናብ ኢየሩሳሌም 
ክትነግዱ ትደልዩ ምእመናን፡ ካብ ዕለት 30 ጥሪ ክሳብ ዕለት 3 ለካቲት 2023 
ዓ.ም.ፈረንጂ ንሓደ ሰሙን ምዝገባ ከካይድ ስለዝኾነ፡ ክሳብ 2023 ዓ.ም ዝተሓደሰ 
ፓስፖርትኹም ሒዝኩም ብኣካል ብምቕራብ ክትምዝገቡን ዘድሊ ቅጥዒ 
ክትመልኡን ከምእትኽእሉ ንሕብር። 

ቦታ ምዝገባ 

1. ነባርነትኩም ኣብ ኣስመራን ሃገረ ስብከት ማእከልን ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት 
ጽሕፈት ሃገረ ስብከታት ኣስመራን ማእከልን ኣብ ካምቦ ቦሎ ግምጣል ጎልደን 
ፎርክ ዝርከብ ሓድሽ ቤት ጽሕፈት፡ 
2. ነባርነትኩም ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቐይሕ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት 
ጽሕፈት መንበረ ጵጵስና ከተማ ዓዲ ቐይሕ፡ 
3. ነባርነትኩም ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መንበሪ ጵጵስና ከተማ መንደፈራ፡ 
4. ነባርነትኩም ኣብ ሃገረ ስብከት ድባርዋ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ 
ጵጵስና ከተማ ድባርዋ፡ 
5. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝኾንኹም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ጵጵስና 
ከተማ ከረን፡ 
6. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ዝኾንኹም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ጵጵስና 
ከተማ ባረንቱ፡
7. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መንበረ ጵጵስና ከተማ ባጽዕ፡
8. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መንበረ ጵጵስና ከተማ ዓሰብ፡ 

ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ 
ቤት-ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ዳዊት ሓድሽ ገብረዋህድ ምባል ተሪፉ፡ 
ዳዊት ሓድሽ ክፍለማርያም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን21/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 6ይ 
መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል 
ከተማ

ከሳሲ የውሃንስ ገብረወልዲ ጸጸሩ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ማሕሙድ ዑስማን ዓሊ፡ 
ናይ ስም ምትሕልላፍ ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ’ሞ፡ ኣድራሻኻ ስለዘየተፈልጠ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ን27/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ወ/ሮ ጽገ ሃይለሚካኤል፡ ኣዴና ንግስቲ 
ተስፋማርያም ስብሓት ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ነብያት ተስፋዝጊ፡ በዓል-ቤተይ 
የውሃንስ ኣሮን ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ

ኣቶ ዳንኤል ሃብተሚካኤል ሓጎስ፡ 
በዓልቲ-ቤተይ ለምለም ምሕረትኣብ 
ሃብተሚካኤል ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣብርሀት ገብረንጉስ 
ወልደሐዋርያት፡ በዓል ቤተይ ፍስሓ 
ተስፋገርጊሽ መንግስቱ ስለ ዝዓረፈ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ ከምኡ’ውን 5 ህልዋት 
ሓንቲ መዋቲት ተተካእቲ 3 ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።  

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

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

ኣቶ ዓብደልኻልቅ መሓመድ 
ሓሰን፡ ተኸሳሲ ኣቶ ዮሴፍ ሙሳ 
ዑመር፡ ሲቪላዊ ክሲ ጉዳይ መሸጣ 
ናይ ገዛ ማኪና ቁጽሪ ሴሌዳ ER-
1-B-4802 ዝኾነት ስም ንምትሕልላፍ 
ኮይኑ፡ ተኸሳሲ ኣድራሽኡ ክርከብ 

ስለዘይተኻእለ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 
እንተዘይቀሪቡ፡ ጉዳዩ ኣብ ዘየለወሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ኣቶ ሚኪኤለ ገብረሂወት ክፍለ፡ ኣደይ 
ክብራ ጸጋይ ገብረ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጻዕዳ 
ክርስትያን

ወ/ሮ ዛይድ ደባስ ዘሚካኤል፡ 
በዓል-ቤተይ ተስፋስላሴ ኣብርሃም 
ተስፋልደት ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 1 
ጓልና ድማ ወረሲት ምዃና ይረጋገጸላ 

ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
መንደፈራ

ወ/ሮ ወይኒ በርሀ ፍስሃ፡ በዓል-
ቤተይ በራኺ በርሀ ገብረሚካኤል 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ምሕረት በላይ ተወልደ፡ ቀሺ 
በላይ ተወልደ ስለዝዓረፈ፡ ንኣዴና 
ወ/ሮ ለተብርሃን ገብረእግዚኣብሄር 
እምነቱ ናይ መጻምዲ መሰላ 
ይተሓለወላ፡ ከምኡ ድማ ኣነ ምስ 7 
ኣሕዋተይ ተተካእቲ ደቃን ወረስቲ 

ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ ዃላ

ትሕቲ ዕድመ ለተስላሴ ገብረኪዳን 
ተስፋሚካኤል ምባል ተሪፉ፡ ምንያ 
ገብረኪዳን ተስፋሚካኤል ተባሂሉ 

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!!!  

ምልክታ ጨረታ

ሆስፒታል ሰምበል ደቂሶም ንዝእለዩ ሕሙማት መግቢ ምቕራብ ብቕዓት ዘለዎም 
ተወዳደርቲ ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘሎዎም ቅጥዕታት፡
1.ሕጋዊ ናይ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም ኮይኖም፡ ናይ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ 
ዘለዎም፡ ናይ 2021 ካብ ዕዳ ናጻ ዝብል፡ ካብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር የቕርቡ።
2.ብናይ መግቢ ምቕራብ ሞያ ብውሑዱ ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ተመኩሮ 
ዘለዎ።
3.ብዛዕባ ትካሉ ዝህቦ ኣገልግሎት ትሕዝቶ ዝገልጽ ጽሑፍ (profile) የቕርብ።
4. መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 150,000.00 (ሚእትን ሓሙሳን ሽሕ ናቕፋ) ዝምለስ 
ብcpo የቕርብ።
5.ናይ ጨረታ ሰነዳት 50.00 (ሓምሳ) ናቕፋ ዘይምለስ ብምኽፋል ካብ ሆስፒታል 
ሰምበል ክፍሊ ፋይናንስ ምውሳድ ይከኣል።
6.ተጫራታይ ናይ ጨረታ ዘቕርቦ ዋጋታት ብሰታሪት ብግቡእ ዓሺጉ ኣብ 
ሆስፒታል ሰምበል ክፍሊ ፋይናንስ የረክብ።
7.እዚ ጨረታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ጀሚሩ 
ን15 ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት ይኸውን። ኣብ መበል 16 ናይ ስራሕ 
መዓልቲ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላቶም ኣብ 
ዝተረኸቡሉ ይኽፈት።
8. ሆስፒታል ሰምበል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነቲ ጨረታ ብምሉእ ወይ 
ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ ብቁ.ተሌፎን 150175 ምውካስ ይከኣል።

ሆስፒታል ሰምበል ኣስመራ

ወ/ሮ ሩታ ተስፋይ ገብረመድህን፡ ሞግዚት ናይ ደቀይ 1.ኣብራሃም ታደሰ ተኪኤ 
2.ሳራ ታደሰ ተኪኤ 3.ኢሳቕ ታደሰ ተኪኤ ዝኾንኩ፡ ብዓል ቤተይ ነፍ/ ኣቶ 
ታደሰ ተኪኤ ዓስቡ፡ ንት/ዕድመ ደቁ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ጋላ ነፍሒ ምም/
ዓዲ ጓዕዳድ ፕሎት 006 ፓርሰል ዞን ASP00033116 ፓርሰል ፓርት 08.1 
ዚፕ ኮድ ዓዲ ጓዕዳድ 1G1133 ብመለለይ ቁጽሪ ንብረት 1.002787/1/ ዋንነቱ 
እተረጋገጸ ብስ/ሕጊ ዓ/2427/2434/24/36/1 ዝፈቕዶ ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ 
ማእከል ብቁ.ውዕል187/18 ናይ ዕለት 15/05/18 ኣመዝጊቡ ዝሃቦም፡ ናብ ስሞም 
ከመሓላልፈሎም ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተልዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ቤት ጽ/ኖታዮ ዞባ ማእከልን ቤ/ጽ/
ምዝገባ ንብረት ካዳስተርን ይቕረብ።

ወ/ሮ ሩታ ተስፋይ
ብስም ተኽለሃይማኖት ገብረገርግሽ ሓጐስ ኣብ ዓዲ/ከባቢ ወኪድባ ብመወከሲ 
ቁጽሪ 300 ቁጽሪ ምስክር ወረቐት 010760 ፕሎት E ፓርሰል 22 ንመንበሪ 
መዓላ ዝተዓደልክዎ ምስክር ወረቐት ስለ ዝጠፈኣኒ፡ ዝረኸበ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ 
ዝብል እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብቁጽሪ ስልኪ 07524716 ክሕብረኒ። 
እንተዘይኮይኑ ግን መተካእትኡ ንዝምልከቶ ኣካል ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

 ተኽለሃይማኖት ገብረገርግሽ

ምስጋና

ብዕረፍቲ ዘፍቅሮ በዓል ቤተይ ቪቪያን 
ክላውድዮ (ዋና ትካል ጆላቶ ኢታልያኖ) 
ዝተሰመዓኒ ሓዘን እናገለጽኩ፡ ኣብ ግዜ 
ሕማሙ ኣትሒዝኩም ዝተመላለስኩምን 
ኣብ ዓዲ ጣልያን ዘቃበርኩምናን፡ ኣብ 
ገዛና ብምምልላስ ከምኡ’ውን ካብ ውሽጥን 
ወጻእን ቴሌፎን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምና 
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና 
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ሰናይት በላይ፡ ምስ 
ደቀይን ምስ ምሉኣት ስድራቤትን

ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ያፊት ተስፋይ ኣርኣያ 
ምባል ተሪፉ፡ ሄርሞን ተስፋይ ኣርኣያ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
31 ጥሪ 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.131

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ድሙቕ ዓወት የመዝግቡኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ድሙቕ ዓወት የመዝግቡኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ፡ 
ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት 29 ጥሪ ኣብ 
ዝተኻየዱ ዝተፈላለዩ ውድድራት፡ ድሙቕ 
ዓወት ኣመዝጊቦም። ሓደ ካብ ብሉጻት 
ተቐዳደምቲ ዓለም ምዃኑ ዝእመነሉ 
ቢኒያም ግርማይ፡ ቅድሚ ትማሊ ኣብ 
ስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ካልኣይ 
ተርታ ብምሓዝ ብሩር መዳልያ ተሸሊሙ። 
ኣብዚ 141.6 ኪሎሜተር ርሕቀት ዝሽፍን 
ዝነበረ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር፡ 
ቢኒያም ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዝተገብረ 
ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር’ዩ ብሉጽ ናይ 
ቅጽበታዊ ውድድር ብቕዓቱ ብምርኣይ 
ካልኣይ ተርታ ሒዙ። በዚ ዓወት ከኣ፡ 
ኣብዚ ውድድር ሃዲማ ንዝወዓለት 
ጉጅለ ንምርካብ ሓያል ጻዕሪ ከካይዱ 
ዝወዓሉ ተቐዳደምቲ በልጅማዊት ክለብ 

ኢንተርማርሼ ጻማኦም ክረኽቡ ክኢሎም 
ኣለዉ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢኒያም 
ግርማይ፡ ቅድሚ ኣርባዕተ መዓልቲ’ውን 
ኣብ ስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ነሓስ 
መዳልያ ከም ዝተሸለመ ይዝከር።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኤርትራዊ 

ተቐዳዳማይ ሄኖክ ምሉእብርሃን ኣብ ናይ 
ብቕድሚ ትማሊ ናይ መወዳእታ መድረኽ 
ዙር ጋቦን ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ 
ፈጺሙ። ኣብዚ 130 ኪሎሜተር ዝሽፍን 
ዝነበረ መድረኽ፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ መበል 
13 ተርታ ክሕዝ ከሎ፡ ኤፍሬም ገብረሂወት 
መበል 16፡ ዳዊት የማነ መበል 18፡ ናትናኤል 
ብርሃነ ከኣ መበል 21 ተርታ ሒዞም ኣለዉ።
ብመሰረት ናይ ሸውዓተ መድረኻት 

ውህሉል ውጽኢት፡ ኣብ ናይ ግዜ 
ውድድር ናትናኤል ብርሃነን ዳዊት የማነን 
ብተኸታታሊ ራብዓይን ሓሙሻይን ተርታ 
ክሕዙ ከለዉ፡ ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር 
ከኣ ሄኖክ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ 
ፈጺሙ ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ውድድር 
ብሉጽ መንእሰይ፡ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሳልሳይ 
ተርታ ክሕዝ ከሎ፡ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር 
ከኣ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ 
ፈጺሙ ኣሎ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 
ብሽክለታ ኤርትራ ከኣ ብቶታል ኢነርጂን 
ቢንጎልን ጥራይ ተበሊጻ ካብ 15 ጋንታታት 
ሳልሳይ ደረጃ ክትሕዝ በቒዓ ኣላ።
ሓደ ካብ ምኩራት ኤርትራውያን 

ተቐዳደምቲ ዝኾነ መትከል እዮብ 

እውን ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ሕቡራት 
ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ 
መድረኽ ‘ዙር ሳርጃ’፡ ሳልሳይ ተርታ 

ሒዙ ውድድሩ ብምፍጻሙ ንዓወት 
ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝያዳ 
ድምቀት ሂብዎ ኣሎ።

መረብ ሰቲትን ቲራቮሎን ናብ ፍጻመ ሓሊፈንመረብ ሰቲትን ቲራቮሎን ናብ ፍጻመ ሓሊፈንሻምፕዮን ጋንታታት 2ይ ዲቪዥን ዞባ 
ማእከል፡ ብቐዳም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ 
ቐትሪ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታታት ከም 
ዘካየደ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ 
ዞባ ማእከል ሓቢራ። ኣብዚ ዕለት እተን ካብ 
ምድብ ‘ሀ’ ዝሓለፋ ደንደንን ማይተመናይን 
ከምኡ’ውን ካብ ምድብ ‘ለ’ ዝሓለፋ 
ቲራቮሎን መረብ ሰቲትን እየን ናይ ፍርቂ 
ፍጻመ ጸወታአን ኣካይደን።
ፈለማ ንሜዳ ዝወረዳ ቲራቮሎን 

ማይተመናይን እየን ነይረን። ቲራቮሎ ካብ 
ምድብ ‘ሀ’ ብዘይዝኾነ ስዕረት ቀዳመይቲ 
ኮይና ዝሓለፈት ክትከውን ከላ፡ ማይተመናይ 
ከኣ ካብ ምድብ ‘ለ’ ካልኣይቲ ኮይና’ያ 

ውድድር ማውንተይን ባይክ ተኻይዱውድድር ማውንተይን ባይክ ተኻይዱ
ብጨንፈር ሚንስትሪ ትምህርቲ ዝተወደበ 

ውድድር ሻምፕዮን ማውንተይን ባይክ ኣብያተ 
ትምህርቲ ዞባ ማእከል፡ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት 
29 ጥሪ ኣብ ስዓታት ቅድሚ ቐትሪ ብናይ በረኻ 
ውድድር ከም ዝፈለመ ካብ ቤት ጽሕፈት 
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝበጽሓና 
ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ኣብ ፈለሚ ናይቲ ውድድር፡ ተቐዳደምቲ 

ደቂ ተባዕትዮ እዮም 44 ኪሎ ሜተር ንምሽፋን 
ብሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኮሚሽን ባህልን 
ስፖርትን ኤርትራ ሌተናል ኮለኔል ሳሙኤል 
ጸጋይ ተመሪቖም ዝተበገሱ።
እዞም ተቐዳደምቲ፡ ካብ ኤክስፖ ተበጊሶም 

ብመስመር ባር ጅማ፡ ህንጻ ናቕፋ ሃውስ፡ ባሕቲ 
መስከረም፡ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ፡ ሰባር ጉማ፡ 
ፋብሪካ ኮካ ኮላ፡ ዓዲ ኣበይቶ፡ እምባ ደርሆ 
ብምሕላፍ ኣብ ሰዓት 35.3 ኪሎ ሜተር እናረገጹ 
እዮም ወኪ ብምብጻሕ ንጥፈታቶም ዛዚሞም። 
ዋላ’ኳ ኩሎም ተቐዳደምቲ ክሳብ 30 ኪሎ ሜተር 
ብሓባር’ኳ እንተተጓዕዙ፡ ኣብተን ዝተረፋ 14 ኪሎ 
ሜተር ግን ኣብቲ ዕለት ዝንኣድ ብቕዓት ከርኢ 
ዝወዓለ ተቐዳዳማይ ኤቨን ዳንኤል ካብ ቤት 
ትምህርቲ እምባሃራ፡ ንዓባይ ጉጅለ ራሕሪሑ 

ዘዋሪት ዋንጫ ባይታ ቴንስ ተዛዚሙዘዋሪት ዋንጫ ባይታ ቴንስ ተዛዚሙ

ልዕሊ ኣርባዕተ ሳምንታት ኣቑጺሩ ዘሎ 
ዘዋሪት ዋንጫ ባይታ ቴንስ ዞባ ማእከል 
ንምዕታር ዝካየድ ዘሎ ውድድር፡ ዝሓለፈ 
ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ሜዳታት ቤት-ገርግሽን 
ደምበ-ሰምበልን ናይ ፍጻመ ጸወታኡ 
ኣሰላሲሉ ነይሩ።
አብ ትሕቲ 10 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ 

ናይ ፍጻመ ጸወታ፡ ቅሳነት ተኽለሃይማኖትን 
ከንኣን ሙሴን እየን ተራኺበን። ኣብ 
ቀዳመይቲ ጸወታ፡ ከንኣን ሙሴ 15-3 
ክትዕወት ከላ፡ ኣብ ካልኣይቲ ጸወታ ከኣ 
ቅሳነት ተኽለሃይማኖት እያ 15-12 
ተዓዊታ። ዕውትቲ ንምፍላይ ኣብ ዝተኻየደ 
ሳልሳይ ጸወታ፡ ቅሳነት ተኽለሃይማኖት (ቤ/ገ) 
15-3 ብምስዓር ዕውትቲ ናይቲ ውድድር 
ኮይና። 
ኣብ ናይ ትሕቲ 12 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ 

ጸወታ፡ ኬብሮን ተሸመን ኬቨን ዑቕባይን 
(ክልቲኦም ካብ ቤ/ገ) እዮም ንፍጻመ 
በጺሖም። ኬብሮም ተሸመ ድማ 7-1 
ተዓዊቱ። ኣብ ናይ ትሕቲ 14 ዓመት ናይ 
ደቂ አንስትዮ ጸወታ፡ ሻሎም ኣሚነ (ደ/ሰ) 
ንኣቢጋይል ሚኪኤለ (ቤ/ገ) 9-1 ክትረትዓ 
ከላ፡ ምስጋና ተስፋገርግሽ (ቤ/ገ) ድማ ንሮዳ 
እንድርያስ (ደ/ሰ) ስዒራ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ።
ኣብ ናይ ትሕቲ 16 ዓመት ናይ ደቂ 

ናብዚ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ ሰጊራ። 
ጸወታ ገና ሽድሽተ ደቓይቕ ጥራይ ምስ 
ተላዕሎ ቲራቮሎ ብመንገዲ ናትናኤል እመሃ 
ቅልጥፍቲ ሸቶ ብምርካባ እቲ ጸወታ ካብ 
መፈለምታኡ ኣትሒዙ’ዩ ሓያል ተወዳዳርነት 
ተራእይዎ። ተጻወትቲ ማይተመናይ 
ዝተመዝገበቶም ሸቶ ንምሕዋይ ተደጋጋሚ 
ፈተነታት ድሕሪ ምክያድ ኣብ መበል 45 
ደቒቕ ሸቶ ብምርካቦም፡ ክልቲአን ጋንታታት 
ንዕረፍቲ 1ብ1 እየን ወጺአን።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ እውን 

ተወዳዳርነት ክልቲአን ጋንታታት ኣይጎደለን። 

ቲራቮሎ ኣብ መበል 54 ደቒቕ ካብ እዮቤል 
ብርሃነ ኣብ መበል 90 ደቒቕ ከኣ ካብ 
ሳሙኤል ተኸስተ ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋባ 
እቲ ጸወታ ብዓወት ቲራቮሎ 3ብ1 ተዛዚሙ። 
ድሕሪ’ዚ ግጥም፡ መረብ ሰቲትን ደንደንን 

እየን ናብ ሜዳ ወሪደን። ደንደን ካብ ምድብ 
‘ሀ’ ቀዳመይቲ ኮይና ዝሓለፈት ጋንታ 
ክትከውን ከላ፡ መረብ ሰቲት ከኣ ካብ ምድብ 
‘ለ’ ካልኣይቲ ኮይና ናብዚ ግጥም ሰጊራ። ናይ 
ቀዳማይ እብረ ግጥም ናይዘን ጋንታታት 
ዘይከም’ቲ ቀዳማይ ጸወታ፡ ብዙሕ ፈተነታት 
ዝተራእዮ ኣይነበረን። ከም ውጽኢቱ ከኣ 
ንዕረፍቲ 0ብ0 እየን ተፈላልየን።
ድሕሪ ዕረፍቲ ዝቐጸለ ጸወታ ግን ንኹሉ 

ተዓዛቢ ጠልጠል ዘበለን ሓያል ስፖርታዊ 
ምትህልላኽ ዝተንጸባረቐሉን እዩ ነይሩ። ዋላ’ኳ 
ደንደን ብምሉእ ሓይላ ከተጥቅዕ እንተፈተነት፡ 
ንሓደገኛታት መልሰ መጥቃዕቲ መረብ 
ሰቲት ግን ኣብ ግምት ዘእተወት ትመስል 
ኣይነበረትን። ደንደን መሪሕነት ከትሕዛኣ 
ዝኽእላ ዕድላት ከተባኽን ከላ፡ በንጻሩ መረብ 
ሰቲት ግን ንዝረኸበተን ዕድላት ናብ ረብሓኣ 
ክትቅይረን ኣይተጸገመትን። መረብ ሰቲት 
እያ ከኣ ቀዲማ ኣብ መበል 65 ደቒቕ 
ካብ ዳኒኤል መሓሪ ሸቶ ረኺባ። ጸወታ 
ብርሱኑ ኣብ ዝቐጸለሉ፡ መሓሪ መብራህቱ 
ካብ ማእከል ሜዳ ኰብኲቡ ሒዝዋ ንዝኸደ 
ኵዕሶ፡ ዳኒኤል መሓሪ ንዕኡን ንጋንታኡን 

ብዘይ ተቓጻጺ እዩ ቀዳማይ ተዓዊቱ።
ዓባይ ጉጅለ ብእኩብ ኣብ ዝገበረቶ ቅጽበታዊ 

ውድድር ድማ፡ ካልኣይ ሴም ነጸርኣብ - ሰምበል፡ 
ሳልሳይ ዮናታን ተኽለሃይማኖት - ኢብራሂም 
ሱልጣን፡ ራብዓይ ማቴዎስ በርህ - ርእሲ ዓዲ፡ 
ሓሙሻይ ሚክኤል ወልደጋብር - ሓላይ፡ 
ሻዱሻይ ዘርእሰናይ ካሕሳይ - ኢሳቕ ተወልደ 
መድህን፡ ሻውዓይ ኣቤል ሳሙኤል - ቀይሕ 
ባሕሪ፡ ሻሙናይ ኤርሚያስ ዕቑባይ - ሰማእታት፡ 

ታሽዓይ የማነ ጠዓመ - ኢብራሂም ሱልጣን፡ 
ዓስራይ ኤስሮም ዩውሃንስ ካብ ሓላይ ብምዃን 
ውድድሮም ዛዚሞም።
ኣመሓዳሪ ወኪ ኣቶ ጊላይ ተስፋማርያም 

ዝርከቦም ህዝቢ ወኪ፡ ፖሊስ ዞባ ማእከል፡ ፖሊስ 
ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ፡ ህዝባዊ ሰረዊት ወኪ ከምኡ’ውን 
ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ነዞም ተካእቲ 
ተቐዳደምቲ ዕዉት ውድድር ንኸካይዱ ዝገበርዎ 
ኣበርክቶ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ኣይግብኦን።

ካልኣይቲ ናብ ዝኾነት ሸቶ ቀይሩዋ። ኣብዚ 
ህሞት፡ ተጻወትቲ ደንደን ክፈዙ እዮም 
ተራእዮም። ጸወታ ክዛዘም መንሱር ጠሃኑር 
ሸቶ ብምምዝጋቡ ከኣ መረብ ሰቲት ድሙቕ 
ናይ 3ብ0 ዓወት ከተመዝግብ በቒዓ ኣላ። 
በዚ ኸኣ ናይ ምድብ ‘ለ’ ዝነበራ ጋንታታት 
መረብ ሰቲትን ቲራቮሎን ናብ ፍጻመ ክሰግራ 
ክኢለን ኣለዋ። 
ኣሰልጣኒ ክለብ መረብ ሰቲት መምህር 

ዳዊት ወልዱ ድሕሪ’ቲ ግጥም ኣብ ዝሃቦ 
መገለጺ፡ “ጸወታ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። 
ኣብ ቀዳሞት 45 ደቓይቕ ጥንቁቕ ጸወታ 

ብምክያድ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝያዳ ዕድላትና 
ክንጥቀመሉ ኢና መዲብና ነይርና። ከምቲ 
ዝሓሰብናዮ ከኣ 3ብ0 ተዓዊትና” ድሕሪ 
ምባል፡ ኣብ ፍጻመ ንቲራቮሎ ረቲዖም ዘውዲ 
ሻምፕዮን ንኽደፍኡ ኣብ ጽቡቕ ቆመና ከም 
ዘለዉ ገሊጹ።
ኣሰልጣኒ ቲራቮሎ ፊሊሞን ንጉሰ ብወገኑ፡ 

“ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ ብምንባሩ ጸቕጢ 
ነይሩና እዩ። ማይተመናይ’ውን ሓያል 
ተወዳዳርነት ኣርእያ እያ። ዝሓሸ ብልጫ 
ስለ ዝነበረና ግን ተዓዊትና ወጺእና” ኢሉ። 
ንሱ ብዘይካ’ዚ፡ “ከምቲ ከይተሰዓርና ንፍጻመ 
ዝበጻሕና፡ ሕጂ’ውን ከይተሰዓርና ዋንጫ 
ክንዓትር ኢና” ክብል ተዛሪቡ ኣሎ።

ተባዕትዮ ጸወታ፡ ናትናኤል ታደሰ (ቤ/ገ) 
ንቶማስ ዓወት (ቤ/ገ) ኣብ ቀዳመይቲ ሴት 
6-2 አብ ካልኣይቲ ሴት ከኣ ደጊሙ 6- 
2 ብምስዓር ብድምር 2-0 ስዒርዎ። ኣብ 
ተመሳሳሊ ክሊ ዕድመ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 
ናይ ፍጻመ ጸወታ፡ ሳሮን ልኡል (ደ/ሰ) ንሜላ 
ሲና (ደ/ሰ) ብፎርፌ ( 6-0) (6-0) ብድምር 
2-0 ረቲዓታ ኣላ።
ኣብ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ናይ ደቂ 

ተባዕትዮ ናይ ፍጻመ ጸወታ፡ ሜሮን ደበሳይ 
(ደ/ሰ) ንኤስሮም ክንፈ (ደ/ሰ) ኣብ ቀዳመይቲ 
ሴት 6-3 ኣብ ካልኣይቲ ሴት 6-2 ብምርታዕ 
ዕዉት ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 19-35 
ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደረጃ ጸወታ ከኣ 
ሳሮን ፍስሃየ (ቤ/ገ) ንሉሊያ የውሃንስ (ቤ/ገ) 
ብፎርፌ (6-0) (6-0) ስዒራታ ኣላ።
ኣብ ክሊ ዕድመ 36-60 ደቂ ተባዕትዮ ናይ 

ጅሮኒ ጸወታ ካብ ዘካየዱ፡ ኣቶ ኣታኽልቲ 
ገብሩ (ቤ/ገ) ንኣቶ ኣብርሃም ደስታ (ቤ/ገ) 
ብፎርፌ (6=0) ( 6=0) ክረትዖ ከሎ፡ ኣቶ 
በረኸት መለስ (ቤ/ገ) ከኣ ንኣቶ ኣብርሃም 
ደስታ (ቤ/ገ) ብሰንኪ ናይ እግሪ ማህረምቲ 
ብተመሳሳሊ መንገዲ ስዒርዎ ኣሎ። እዚ 
ውድድር ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ክለብ ደምበ 
ሰምበል ወግዓዊ ናይ መዕጸዊ ስነ-ስርዓት ከም 
ዝግበረሉ ዝበጽሓና ሓበሬታ የረድእ።
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ፓኪስታን - ኣብ መስጊድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎምኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ 
እትርከብ ከተማ ፔሻዋር፡ ኣብ ሓደ 
መስጊድ ብዝተፈጸመ ናይ ቦምቦ 
መጥቃዕቲ፡ ብውሕዱ 32 ሰባት 
ከምዝተቐትሉን ካልኦት ከባቢ 150 
ከምዝቖሰሉን ተገሊጹ።
እቲ ርእሰ-ቅትለታዊ ክኸውን 
ከምዝኽእል ዝተጠርጠረ መጥቃዕቲ፡ 
ትማሊ ሰኑይ ብዙሓት ምእመናን 
ንስግደት ኣብ ዝተኣከቡሉ ሰዓት 
ከምዝተፈጸመ ዝሓበረ ፖሊስ ፓኪስታን፡ 
ዛጊት ሓላፍነት ዝወሰደሉ ዝዀነ ጉጅለ 

ከምዘየለ ኣመልኪቱ።
በቲ መጥቃዕቲ ገለ ክፋል ናይቲ 
መስጊድ ከምዝፈረሰን፡ ሓያሎ ምእመናን 
ድማ ኣብ ትሕቲ’ቲ ፍርስራስ ተጸቒጦም 
ከምዘለዉን እውን ፖሊስ ፓኪስታን 
ወሲኹ ሓቢሩ።
ሰብ-መዚ ጥዕና ናይ’ታ ሃገር ብወገኖም 
ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ ብዙሓት ካብ’ቶም 
ኣብ ሕክምና ተዓቚቦም ዝርከቡ ቁሱላት 

ኣዝዮም ህሱያት ብምዃኖም፡ ቁጽሪ 
ምዉታት ክውስኽ ትጽቢት ከምዘሎ 
ገሊጾም።
ነቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ዝዀነነ ቀዳማይ 
ሚኒስተር ናይ’ታ ሃገር ሻህባዝ ሸሪፍ፡ ኣብ 
ልዕሊ ፈጸምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ዝዀኑ 
ወገናት ዘየናሕሲ ስጕምቲ ክወስድ 
ምዃኑ ቃል ከምዝኣተወ፡ መርበብ 
ሓበሬታ ኣል-ጀዚራ ጠቒሱ።

ኢራን፡ “መጥቃዕቲ ድሮን ኣፍሺለ” ትብል
መንግስቲ ኢራን፡ ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ 
መሳለጥያ ናይታ ሃገር ክካየድ ዝተፈተነ ናይ 
ድሮን መጥቃዕቲ ከምዘፍሸለ ኣፍሊጡ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ’ታ ሃገር ኣብ 
ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ ነቲ ኣብ ከተማ ኢስፋሃን 
ዝርከብ ወተሃደራዊ መሳለጥያ ንምጥቃዕ፡ 
ቦምታታት ዝጸዓና ሰለስተ ድሮን ብግዜ 
ለይቲ ከምዝመጽኣ ድሕሪ ምጥቃስ፡ እታ 
ሓንቲ ብጸረ-ነፈርቲ ተወቒዓ ክትወድቕ 
እንከላ፡ እተን ዝተረፋ ክልተ ድማ 
ብፍሉይ ናይ መቆጻጸሪ መሳርሒ ናብ 
መሬት ከምዝዓልባ ድሕሪ ምግባር ክተሓዛ 
ከምዝኸኣላ ገሊጹ። 
ኣብ ልዕሊ’ቲ ዒላማ ገይረንኦ ዝነበራ 

ቱርኪ፡ ፊንላንድ ምስ ኔቶ ክትጽንበር ደጊፋ

ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይፕ ኤርዶጋን፡ 
ሃገሩ ነቲ ፊንላንድ ምስ ወተሃደራዊ 
ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ) ንምጽንባር 
ኣቕሪባቶ ዘላ ሕቶ ክትቅበሎ (ክትድግፎ) 
ከምእትኽእል ኣፍሊጡ።
እቲ ፕረዚደንት ነዚ ዝገልጽ ዘሎ፡ ቱርኪ 
ብጉዳይ ሕቶ ኣባልነት ኔቶ ምስ ፊንላንድን 
ሽወደንን ከተካይዶ መዲባቶ ዝነበረት 
ዝርርብ ከምዘወንዘፈቶ ድሕሪ ምግላጻ 
ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ። 
እታ ሃገር ነቲ ናይ ዝርርብ መደብ 
ከተወንዝፎ ዝኸኣለት፡ ኣብ ኣፍ-ደገ’ቲ 
ኣብ ስቶክሆልም - ርእሰ-ከተማ ሽወደን 
ዝርከብ ኤምባሲኣ፡ ሓደ ሕሉፍ ዴንማርካዊ-
ሽወደናዊ ፖለቲከኛ ንቅዱስ ቁርኣን ብሓዊ 
ናይ ምቅጻል ተግባር ድሕሪ ምፍጻሙ እያ። 
ፕረዚደንት ኤርዶጋን ኣብቲ ዝሓለፈ 
ሰንበት ብቴለቪዥን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፡ 
“ንፊንላንድ ሓደ ባህ ዘብል መልእኽቲ 

ወተሃደራዊ ህንጻ መጠነ ንኡስ ዕንወት 
ከምዘውረዳ’ውን እቲ ሚኒስትሪ ኣብ 
ሓበሬታኡ ወሲኹ ኣመልኪቱ።
እተን ድሮናት ካበይ ከምዝተበገሳን መን 
ከምዝለኣኸንን ዛጊት ክፍለጥ ኣይከኣለን 
ዘሎ - ብመሰረት መግለጺ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል ኢራን።
እንተዀነ፡ ሓያለ ወገናት ናይ’ታ ሃገር፡ 
እቲ ዝፈሸለ መጥቃዕቲ፡ ብእስራኤል ወይ 
ብኣመሪካ ዝተሃንደሰ ክኸውን ከምዝኽእል 
ይገልጹ ኣለዉ።
ኣፈኛ ክፍሊ ምክልኻል ኣመሪካ (ፔንታጎን) 
- ብርጌደር ጀነራል ፓትሪክ ረይደር ኣብ 
ዝሃቦ ምላሽ ግን፡ ኣመሪካ ኣብቲ መጥቃዕቲ 

ዝዀነ ኢድ ከምዘይብላ ኣነጺሩ።
ኢራን ‘መጥቃዕቲ ድሮን ኣፍሺለ’ ትብል 
ዘላ፡ እታ ሃገር ንኑክሌሳዊ መደባታ 
ትቕጽሎን ንሩስያ ወተሃደራዊ ደገፍ 
ትገብረላን ምህላዋ ብሃገራት ምዕራብ ኣብ 
እትኽሰሰሉ ዘላ እዋን’ዩ። 
ነቲ ፍጻመ ኣመልኪቱ ሚኒስተር ጉዳያት 
ወጻኢ ናይ’ታ ሃገር - ሑሴን ኣሚር-
ዓብዶላሂያን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ 
“ናይ በጅባጃት” ዝበሎ መጥቃዕቲ፡ ዋና 
ዕላማኡ ንኢራን ኣብ ዓሚቝ ዘይምርግጋእ 
ንምሽማም ከምዝነበረ ገሊጹ።
እቲ ጉዳይ፡ ኢራን ነቲ ኣብ ሰላማዊ መዓላ 
ጥራይ ዘተኰረ ኑክሌሳዊ መደባታ ብዝሓለየ 
መልክዑ ካብ ምቕጻል ከምዘይዓግታ ድማ፡ 
እቲ ብዓል-ስልጣን ወሲኹ ሓቢሩ።
ሰበ-ስልጣን ኢራን፡ እቲ ክድብደብ ዝተፈተነ 
ወተሃደራዊ መሳለጥያ ብልክዕ እንታይ 
ንጥፈታት ከምዝካየደሉ’ኳ እንተዘይገለጹ፡ 
ወኪል ኣገልግሎት ዜና ናይ’ታ ሃገር 
(IRNA) ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ግን፡ እቲ 
ህንጻ ተተኰስቲ ኣጽዋር ዝፈርየሉ ዓቢ 
ፋብሪካ ምዃኑ ጸብጺቡ።

ክንልእከላ ንኽእል ኢና። ሽወደን ግን፡ ነቲ 
ንዓኣ ኢልና ኣዳሊናዮ ዘለና መልእኽቲ 
እንተርእያቶ እምብዛ ክትስንብድ እያ፡” 
ክብል ገሊጹ።
እዚ ማለት ድማ፡ ቱርኪ ኣብ ሕቶ ፊንላድ 
ዝዀነ ተቓውሞ ከምዘይብላ፡ ንሕቶ ሽወደን 
ግን ፈጺማ ከምዘይትቕበሎ ዘመልክት 
ምዃኑ፡ ማዕከናት ዜና ናይ’ታ ሃገር ይሕብራ 
ኣለዋ።
ከምዝፍለጥ፡ ሽወደንን ፊንላንድን፡ ሩስያ 
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዩክሬን ‘ፍሉይ 
ወተሃደራዊ ስርሒት’ ዝበለቶ ወተሃደራዊ 
ወፍሪ ድሕሪ ምጅማራ እየን ምስቲ 
ወተሃደራዊ ኪዳን ናይ ምጽንባር ሕቶ 
ኣበጊሰን።
ኣባላት ኔቶ ክዀና እንተድኣ ኰይነን ድማ፡ 
ሕቶአን ብነፍሲ-ወከፍ ኣባል ናይቲ ን30 
ሃገራት ዝሓቁፍ ኪዳን ተቐባልነት ክረክብ 
ኣለዎ - ብመሰረት ጸብጻባት።

“ኣብ 2025፡ ኣመሪካ ምስ ቻይና ናብ ኲናት ክትኣቱ ትኽእል’ያ” ኣመሪካዊ ጀነራል
ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣመሪካ 
ምዃኑ ዝንገረሉ ሜ/ጀነራል ሚካኤል 
ኤ.ሚኒሀን፡ ድሕሪ ክልተ ዓመት ማለት 
ኣብ 2025፡ ኣብ መንጎ ኣመሪካን ቻይናን 
ብምኽንያት ታይዋን ኣዕናዊ ኲናት ክውላዕ 
ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ።
እቲ ኣብ ስግር-ባሕሪ ዋና ኣዛዚ ‘እዚ 
ተንቀሳቓሲ ሓይሊ-ኣየር ኣመሪካ’ ዝዀነ 
ጀነራል፡ ናብ’ቶም ንሱ ዝእዝዞም ኣሽሓት 
ወተሃደራት ኣብ ዝለኣኾ ናይ ጽሑፍ 
መግለጺ፡ “ኣብ 2025 ምስ ቻይና ናብ 
ናይ ጥፍኣት ኲናት ክንኣቱ ምዃንና ደመ-
ነፍሰይ ነጊሩኒ ኣሎ። ትንቢተይ ጌጋ ክኸውን 
ድማ ተስፋ እገብር፡” ክብል ኣሰንባዲ 
ሓበሬታ ሂቡዎም።
ንሱ ኣብ ጽሑፉ፡ ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 2022 

ንሳልሳይ እብረ ንቻይና ክመርሕ ዝተመርጸ 
ፕረዚደንት ሺ ጂፒንግ፡ ኣብ 2024 ኣብ 
ደሴት ታይዋንን ሕ.መ.ኣመሪካን ዝካየድ 
ፕረዚደንታዊ ምርጫታት፡ ምስ ኣመሪካ 
ናብ ኲናት ንምእታው ምቹእ ዕድልን 
ምኽንያትን ክህቦ ምዃኑ ኣረዲኡ። 
ብፍላይ እቲ ድሕሪ ዓመት ኣብ ኣመሪካ 
ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ፡ ‘ዝንግዕቲ 
ወይ ህምልቲ ኣመሪካ’ ክፈጥር ምዃኑ፡ 
እዚ ድማ ቻይና ንኲናት ንኽትዳሎ ዝበለጸ 
ዕድል ከምዝፈጥረላ እቲ ጀነራል ወሲኹ 
ኣረዲኡ። 
ቻይና ንታይዋን ብሓይሊ ክትጎብጣ 
እንተፈቲና፡ ኣመሪካ ንኽትከላኸለላ 
ኢላ ምስ ቻይና ናብ ኲናት ክትኣቱ 
ከምእትኽእል’ውን እቲ ጀነራል ኣብ 

ጽሑፉ ጠቒሱ ኣሎ።  
እንተዀነ፡ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ 
ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ እቲ ሜ/ጀነራል 
ሚካኤል ሚኒሀን ዝሃቦ ርእይቶ፡ ኣመሪካ 
ኣብ ጉዳይ ቻይና ንእትኽተሎ ፖሊሲ 
ዘንጸባርቕ ከምዘይኰነ ሓቢሩ። 
ጸሓፊ ናይቲ ክፍሊ - ኣንቶኒ ብሊንከን 
እውን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ናብ በይጂን 
ከምርሕ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ። 
እዚ ይዅን’ምበር፡ ኣብ ኮንግረስ ሓደ ካብ 
ላዕለዎት ኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካውያን 
ዝዀነ ሚካኤል ምከውል ብሰንበት 29 ጥሪ 
ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡ ኣብ 2025 ኣብ መንጎ 
ክልተአን ሓያላን ሃገራት ኲናት ክውላዕ 
ዘሎ ተኽእሎ እምብዛ ልዑል ምዃኑ 
ብምግላጽ’ዩ ነቲ ብሜ/ጀነራል ሚካኤል 
ሚኒሀን ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ከራጕዶ 
ተሰሚዑ። 
ኣፈ-ጉባኤ ባይቶ ኣመሪካ (ኮንግረስ) 
ዝነበረት ናንሲ ፔሎሲ፡ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ 
ናብ ታይዋን ድሕሪ ምብጻሓ፡ ኣብ መንጎ 
ኣመሪካን ቻይናን ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ 
ደረጃኡ ክዓርግ ከምዝኸኣለ’ዩ ዝንገር።
ተንቀሳቓሲ ሓይሊ-ኣየር ኣመሪካ ኣብ 
ስግር ባሕሪ (AMC)፡ ኣስታት 50 ሽሕ 
ወተሃደራትን ናብ 500 ዝጽግዓ ነፈርቲ-
ውግእን ዝሓቘፈ ‘እዚ’ ምዃኑ፡ ጸብጻባት 
የመልክቱ።

ሶማል - ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኣል-ሸባብ ተቐቲሎም
ሓይሊታት መንግስቲ ሶማል፡ ምስ 
‘ኣህጉራውያን መሻርኽቲ’ ዝበሉዎም 
ወገናት ኰይኖም ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብታ 
ሃገር ዝንቀሳቐሱ ግብረ-ሽበራውያን ዕጡቓት 
ኣል-ሸባብ ብዘካየዱዎ ናይ ሓባር ወተሃደራዊ 
ስርሒት፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝርከቡዎም 136 
ዕጡቓት ከምዝቐተሉ ኣፍሊጦም።
መንግስቲ ሶማል ኣብ ልዕሊ ኣል-ሸባብ 
ድሙቕ ወተሃደራዊ ዓወት ከምዘመዝገበ 
ዝገልጽ ዘሎ፡ እቶም ዕጡቓት ንመጥቃዕቲ 
ሓይሊታት ሶማል ክጻወሩዎ ብዘይምኽኣሎም፡ 
ካብቲ ተቖጻጺሮሞ ዝጸንሑ ሰፊሕ ክፋል 

ናይ’ታ ሃገር ተደፊኦም ኣብ ዝወጽእሉ ዘለዉ 
እዋን’ዩ።
ኣመሪካ እውን ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ 
ኣብታ ሃገር ብዘካየደቶ ወተሃደራዊ ስርሒት፡ 
ንሓደ ላዕለዋይ ኣባል ዳዕሽ ከምዝቐተለት 
ኣፍሊጣ ነይራ።
እቲ ቢላል ኣል-ሱዳኒ ዝተባህለ ላዕለዋይ 
ኣባል ዳዕሽ፡ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ካብቲ 
ምስ ኣል-ቃዒዳ ምትእስሳር ዘለዎ ኣል-ሸባብ 
ብምፍንጫል፡ ኣብ ሞዛምቢክ፡ ምብራቓዊ 
ደ.ሪ.ኮንጎን ካልኦት ሃገራትን ህላወ ዳዕሽ 
ንምዕባይ ዓቢ ተራ ከምዝተጻወተ እዩ 
ዝንገረሉ።
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