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ኣገዳስነት ሓድሽ ቴክኖሎጂ
ኣብ ምጥፋእ ዓሶ

ገጽ 3
ምዕባለታትን ርኽበታትን ጥዕና
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ገጽ 5
ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 7
ምስ ጽባቐኻ ምእራግ

ገጽ 9
ጂሮ ዲ ኢጣልያ

ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ መኸተኦም ዘደንፍዕ መደባት ኣሰላሲሎም
ኣብ ጀርመን፡ ስዊዘርላንድ፡ ብሪጣንያ፡
ሽወደን፡ ኖርወይ፡ ኣመሪካን ኩዌትን
ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ንጥፈታት
ሃገራዊ መኸተኦም ዘደንፍዕ መደባት
ኣሰላሲሎም።
ኣብ ፍራንክፈርት፡ ሽቱትጋርትን
ማንሃይምን - ጀርመን ዝነብሩ
ዜጋታት ኣብ ዘቃንዕዎ ሰሚናራት፡
ንቕሓቶም ብምብራኽን ውዳበታቶም
ብምውርጻጽን፡ ተሳትፎኦም ኣብ ሃገራዊ
መደባት ከምዘሐይሉ ኣረጋጊጾም።
ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ
ጀርመን ዶክተር ተስፋይ ዓብለሎም፡ ኣብ
ልዕሊ ሃገሮም ዝወርድ በደላት ንምብዳህ
- ንዘካይድዎ ቃልሲ ንምዕንቃፍ
ዝተፈላለየ ሽርሕታት ይካየድ ከምዘሎ፡
እዚ ግና ናይ ቃልሲ መንፈሶም ክብ
ዘብል’ምበር፡ ንሃገራዊ ተልእኾኦም
ዘሰናኽል ከምዘይኮነ ኣስሚሩ።
ኣብ’ቲ ሰሚናራት፡ ሕብርታቶም ኣብ
ዝቐያይሩ ተጻብኦታት፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ
ኲናት፡ ነብስኻ ኣብ ምኽኣልን ካልእን
ዘተኰረ ኣስተምህሮን ናይ ዘተ መደባትን
ተኻዪዱ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ንኣባላት
ናይተን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከባ

ፍራንክፈርት - ጀርመን

ሃገራውያን ውዳበታት፡ ንቕሓቶም ኣብ
እዋናዊ መደባት መኸተ ንምብራኽ
ዝሕግዞም፡ ብ7 ግንቦት ኣብ ከተማ በርን
ሰሚናር ተዋሂቡ።
ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት
ኣቶ ስለሺ እድሪስ፡ ኣንጻር ሃገር ንዘንቀዱ

ተጻብኦታት ብስሙር ግንባር ንምምካት፡
ውፉይ ጻዕሪ ኣባላት ብዝለዓለ ክቕጽል
ኣዘኻኺሩ።
ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ብሪጣንያን
ሰሜን
ኣየርላንድን
ብወገኑ፡
ኣካዳሚያውን ሞያውን ኣበርክቶ

ኤርትራውያን ክኢላታት - ኣብ
መደባት ልምዓት ሃገር ብሓፈሻ፡ ኣብ
ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ድማ ብፍላይ
ንምድንፋዕ፡ ብ6 ግንቦት ናይ ዘተ
መደብ ወዲቡ።
ቀዳማይ ጸሓፊ ናይ’ቲ ኤምባሲ ኣቶ

ማይ-ዓይኒ - መለሳን ዕደላን መሬት ተተግቢሩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ-ዓይኒ፡ መስርሕ
መለሳ መሬት ሕርሻ ተዛዚሙ ዕደላ
ብጽፉፍ ከም እተተግበረ፡ ብ2 ግንቦት
ነቲ ዕማም ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ
ኣኼባ ተገሊጹ።
ኣብ’ቲ ኣመሓደርቲ ምምሕዳራት
ከባቢ፡
ሓለፍቲ
ጨናፍር

ሚኒስትሪታትን ወከልቲ ሃገራውያን
ማሕበራትን ዝተሳተፍዎ ርክብ፡
ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጐስጓሳት ኣብ
ምዕዋት ናይ’ቲ ስራሕ ዓቢ ኣስተዋጽኦ
ከምዝነበሮ ተሓቢሩ።
ምስ’ዚ ብዝተኣሳሰር፡ ኣካያዲ
ስራሕ ንኡስ ዞባ ማይ-ዓይኒ ኣቶ

መንግስ ዘሚኪኤል ምስ ነበርቲ
ቀላይ በዓልቴት፡ ሰርዐ፡ ሓድሽ ዓዲን
ዓዲ-ጎዶን ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ፡ ናይ
ሕርሻ መሬት ብመሰረት መምርሒ
መንግስቲ፡ ነቶም ግቡኦም ዘማልኡን
ሓሪሶም ዘፍርዩን ሓረስቶት ከም
እተዓደለ ብምምልካት፡ ሓረስቶት

እቶቶም ንምብርካት፡ ምስ ክኢላታት
ሕርሻ እናተሓባበሩ ጻዕሮም ከዛይዱ
ጸዊዑ።
ተሳተፍቲ፡ መስርሕ መለሳ መሬት
ኣብ ግዜኡ ብምፍጻሙ፡ ብእዋኑ
ግራውቶም ኣለልዮም ክዛልዩን
ክድኲዑን ከም ዝጀመሩ ሓቢሮም።

ከረን - ንሓሙሽተ ንኡሳን ዞባታት ዘራኽብ
መስመር ይጽገን
ብኩባንያ ህንጻ ሰገን መሰረታዊ ጽገና
ዝካየደሉ ዘሎ - ካብ ከረን ተበጊሱ
ንንኡሳን ዞባታት ሓመልማሎ፡ ሓልሓል፡
ኣስማጥን ሰልዓን ዘራኽብ ናይ ሓመድ
ጽርግያ፡ ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ።
ነዚ ብማሽነሪ ተሰንዩ ዝካየድ ዘሎ
ስረሓት ጽገና ንምቅልጣፍ፡ ህዝቢ

ብጋንታታት ማእቶት ተወዲቡ፡
ኣብ ማይ ኮዖታት ናይ’ቲ ጽርግያ
ከትርታትን ቅናታዊ ዛላታትን ክሰርሕ
መደብ ከምዘሎ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ
ማሕሙድ፡ ነቲ ጽርግያን ገስጋሱን
ድሕሪ ምዕዛብ፡ ምስ ዓበይቲ ዓድን

ወከልቲ ህዝብን ምምሕዳር ከባቢ
መለብሶ ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡ ህዝቢ
ቀጻልነትን ምዕባለን ትካላት ማሕበራዊ
ኣገልግሎታቱ ንምርግጋጽ ክሰርሕ
ኣተሓሳሲቡ።
ወከልቲ ህዝብን ዓበይቲ ዓድን
ብወገኖም፡ ብጨንፈር መጓዓዝያ

ምድሪ ዞባ ዓንሰባ ተመዲበን፡ ናብ
ምምሕዳራት ከባቢ ሓልሓልን
መለብሶን ብርትዓዊ ዋጋ ንህዝቢ
ዘገልግላ ዘለዋ ኣውቶቡሳት፡ ኣብ
ንጥፈታቶም ሓገዝቲ ኮይነን ከምዘለዋ
ብምርግጋጽ፡ እቲ ኣገልግሎት ቀጻልነት
ክህልዎ ተላብዮም።

ሳልሕ ዓብደላ፡ እቲ ዘተ፡ ኣብ ወጻኢ
ንዘሎ ክኢላዊ ዓቕሚ ብግቡእ ወዲብካ
ሓያል ወካሊ ማሕበር ብምምስራት፡
ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዝርከባ ትካላት፡
ንጡፍ ናይ ሓበሬታን ተመኲሮን
ምልውዋጥ ባይታ ንምጥጣሕ ምዃኑ
ኣረዲኡ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ሃገራዊ
ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት
ንኡስ ጨንፈር ዮቶቦሪ - ሽወደን፡ ብ29
ሚያዝያ ዓመታዊ ጉባኤኡ ኣካይዱ ንዝመጽእ ክልተ ዓመት እትመርሕ
7 ዝኣባላታ ኣካያዲት ኣካል ድማ
መሪጹ።
ሃማደኤ ጨንፈር ኖርወይ እውን፡
ብ29 ሚያዝያ 3ይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ
- 6 ዝኣባላታ ኣካያዲት ኣካል ድማ
ተመሪጻ።
ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡባዊ
ምብራቕ ኣመሪካ፡ ብ6 ግንቦት፡ “ሓያል
ውዳበና፡ መሰረት ኩሉ ዓወታትና”
ብዝብል ቴማ ኣብ ዘቃንዕዎ ዋዕላ፡
ኣብ እዋናዊ ጉዳያትን ናይ መጻኢ
መደባትን መግለጺ ተዋሂብዎም።
ብኻልእ ወገን፡ ሓላፊ ህዝባውን
ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኩዌት - ኣቶ
ስምኦን ተኽለሰንበት፡ ንኤርትራውያን
ነበርቲ ኩዌት፡ ኣብ ህልው ኩነታት
ሃገርን ምውዳብ መንእሰያትን ዘተኰረ
ኣኼባ ኣካይዱሎም።

ሓዳስ
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ኣገዳስነት ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣብ
ምጥፋእ ዓሶ
ታደሰ ተኽለ
ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት፡ ዓለማዊ መዓልቲ
ዓሶ ኣብ ዝተዘከረሉ - ተስፋ ዘለዎ ክታበት
ዓሶ ከም ዝተረኽበ፡ ናይ ምርምር ማእከላት
ከቃልሑ ቀንዮም። ዓሶ ዘትሕዝ ጀርም፡
‘ፕሮቶዞዋ’ ካብ ዝተባህሉ ፍርይ ዝበሉን ሓደ
ዋህዮ ካብ ዘለዎምን ዓይነት ‘ታህዋስያን’
ብምዃኑ፡ ከም ናይ ካልኦት ቫይረሳዊ
ሕማማት፡ ክታበት ከተማዕብለሉ ቀሊል
ኣይኰነን። ከም’ቲ እቶም ሊቃውንቲ ቅመማ
ዝሓበርዎ እውን፡ ካብ ዝኽተቡ ሰባት ኣብ
ውሑድ ሚእታዊት ጥራይ ክሰርሕ ከም
ዝኽእል ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ውሑድ ሚእታዊት ዝሰርሕ ክታበት
ዓሶ ክህሉ እንተኽኢሉ እውን፡ ሰናይ ጐድኒ
ስለ ዝዀነን፡ ናብ ካልእ ዝሓሸ ፍወሳ ወይ
ክታበት ከብጽሕ ስለ ዝኽእልን ክነዓቕ
ዘይግበኦ እዩ። ዓሶ ንኣሽሓት ዓመታት ንደቂሰብ ከሳቒ ዝጸንሐን፡ ኣብ ዝሓለፉ ወለዶታት
ብሚልዮናት ዝቑጸር ህዝቢ እናኣጽነተ ክሳዕ
ሕጂ ኣብ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ስግኣት
ኮይኑ ዘሎን’ዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ፡ ክታበት
ኣብ ምምሃዝ ዝነጥፉ - ብውሑዱ 25
ናይ ምርምር መደባት ይካየዱ ከምዘለዉ
ምንጭታት የረድኡ።
ዓሶ፡ ብዘይካ ብበረድ ኣብ ዝተሸፈነ
ደቡባዊ ዋልታ ወይ ኣንታርክቲካ ተባሂሉ
ኣብ ዝጽዋዕ ኣህጉር፡ ኣብ ኩለን ኣህጉራት
ዓለም ተዘርጊሑ ምንባሩ ይፍለጥ። ኣብ ናይ
ቻይና ጥንታዊ መዛግብቲ ታሪኽ፡ ካብ 2700
ኣትሒዙ ዓሶ ብዛዕባ ዘርእዮ ምልክታት ገብኢ ዝተጻሕፉ ዓንቀጻት ከም ዝርከቡ
መጽናዕታት የረድኡ። ንኣሽሓት ዓመታት
ድማ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ብያታዊ መድሃኒት
ፍወሳ እናተፈተነሉ ጸኒሑ። ጠንቂ ናይቲ
ሕማም ዝዀነ ጽግዕተኛ ምስ ተፈልጠን፡ ኣብ
መንጎ ጣንጡን እቲ ሕማማን ዘሎ ርክባት
ምስ ተለለየን ከኣ፡ ነቲ ጣንጡ እተሰጋግሮ
ጀርም ከጥቅዕ ዝኽእል ናይ መጀመርታን
ዝሓሸን ዘመናዊ መድሃኒት ተረኺቡ።ኣብ
ምዕራባዊ ደቡብ ኣመሪካ፡ ብፍላይ ኣብ ፔሩን
ቦሊቭያን ዝርከቡ ደቀ-ባት፡ ሲንኮና ተባሂሉ
ዝፍለጥ ገረብ ንዝተፈላላየ ሕማማት ፍወሳ
ይጥቀሙሉ ነይሮም። ባዕዳውያን ገዛእቲ
ስጳኛ፡ ኣብ 15 ክፍለ-ዘመን ነቲ ከባቢ ወሪሮም
ክቈጻጸሩዎ እንከለዉ፡ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ከባቢ
ዘይፍለጡ ዓይነታት ሕማም ሒዞም ኣተዉ።
ሕማም ዓሶ እውን ለኪሞም። ገለ ኣጽናዕቲ
ታሪኽ፡ ሕማም ዓሶ ምስ ኣፍሪቃውያን ገላዩ

ናብ ኣመሪካታት ከም ዝኣተወ ዝሕብሩ
እኳ እንተሃለዉ፡ ዓሶ ቅድሚ ንግዲ ደቂ-ሰብ
ምጅማሩ፡ ኣብ ኤውሮጳ እውን ንኣማኢት
ዓመታት ስለዝነበረ፡ ምስ ምስፍሕፋሕ ባዕዳዊ
መግዛእቲ ኣትዩ ምባል ዝሓሸ ይኸውን።
እቶም ደቀ-ባት ንሕማማት ረስንን ቃንዛ
ጭዋዳታትን ዝጥቀሙሉ ልሕጺ ‘ሲንኮና’
ናይ ዝተባህለ ገረብ፡ ንፍወሳ ዓሶ ከም ዝጠቅም
እውን ተረድኡ። ነቲ ዝደረቐ ልሕጺ ጎዲእካ
ምስ መግቢ ብምውሳድ፡ ኣብ ምፍዋስ ዓሶ
ዝህቦ ጥቕሚ ምስ ተፈልጠ፡ ኣብ ፈለማ 19
ክፍለ-ዘመን፡ ኣብቲ ልሕጺ ንዝርከብ ‘ኲኒን’
ዝበሃል ጸረ ዓሶ ባእታ እናኣጻረኻ ብምውጻእ፡
ፈውሲ ዓሶ ምድላው ከም ዝከኣል ተፈሊጡ።
ካብዚ ዝተበገሰ፡ መድሃኒት - በብእዋኑ
እናተመሓየሸ ኣብዚ ዘለናዮ በጺሑ ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ 26 ሚያዝያ ተዘኪሩ ዝወዓለ
ዓለማዊ መዓልቲ ዓሶ፡ እቲ ሕማም ገና ኣብ
ዘይጠፍኣለን ሃገራት፡ ኣብ ዓመት ኣስታት
200 ሚልዮን ሰባት ከም ዝለክፍን፡ ካብ ፍርቂ
ሚልዮን ዘይውሕዱ ከም ዝሞቱን፡ ብሓያሎ
ምንጭታት ተቓሊሑ ነይሩ። ኣብ 106
ሃገራት ዝርከቡ 3.2 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም
እውን፡ ስግኣት ሕማም ዓሶ ከም ዘንጸላልዎም
ይግመት። ኣብ ምእታው 20 ክፍለ-ዘመን፡
ኣብ ኣስታት 100 ሃገራት ሕማም ዓሶ ይረአ
ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ከም ሰሜን
ኣመሪካ ዝኣመሰላ ሃገራት፡ ካብ መወዳእታ
40ታት ንደሓር ዓሶ ከም ዘጥፍአ እየን
ዝሕብራ። ኣብ ትሕተ-ሰሃራ ኣፍሪቃ፡ ላቲን
ኣመሪካ፡ ሃገራት ደቡብ ኤስያን ማእከላይ
ምብራቕን ግና፡ እቲ ሕማም ዓመታዊ
ብሚልዮናት ዝቑጸር ህዝቢ ይለክፍ ኣሎ።
ዓሶ፡ ብተኸታታሊ እናተመሓየሹ ንዝተሰርሑ
ኣፋውስ እናለመደ ብምምጽኡ፡ ብቐሊል
ፍወሳ ክሓዊ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጺሑ
ኣሎ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ዝወሃብ ዘሎ ዘበናዊ
ኣገባብ ፍወሳ፡ ዝበለጸን ኣድማዕን እኳ
እንተዀነ፡ ኣብ ኣወሳስዳ ጽኑዕ ምክትታል
ክኢላ እናተገብረሉ ይውሰድ።
ኤውሮጳን ኣመሪካን ዝተጠቕማሉ ኣገባባት፡
ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብተደጋጋሚ ዝተፈተነ
እኳ እንተዀነ፡ እቲ ሕማም መመሊሱ ክላባዕ
ዘኽእሎ ብዙሕ ምኽንያታት ኣሎ። እቲ
ሕማም ካብ ደም ሰብ ክጠፍእን፡ ዝተበከለ
ደም ዝተሰከማ ጣንጡ ክጸንታን ዘኽእል
መደባት ብምክያድ፡ እቲ ሕማም ናብ ካልእ
ሰብ ከይሰጋገር ዘኽእል ምዕቡል ሕክምና
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ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ምዝርጋሕ ቀሊል
ኣይኰነን። ቅሂሙ ዝተባህለ ሕማም
ንምንታይ ተወዓዊዑ ይጋዋሕ ከምዘሎ
ንምፍላጥን ንምክልኻሉን ዘኽእል
ስትራተጂ ንምውጻእ፡ ኣብቲ ሕማም
ዝረኣየሉ ከባቢታት ብቑዓት ሰብ ሞያ
ምርምር ከካይዱ የድሊ። ዓለማዊ ስትራተጂ
ብምውጻእ፡ ኣብ መላእ ዓለም ዓሶ ብወፈራ
ክጠፍኣሉ ዝኽእል መደባት ምውጻእ
ከም ዘድሊ፡ ክኢላታት ዝሰማምዕሉ እኳ
እንተዀኑ፡ ኣብ ዝተፈላላየ ቦታ በበይኑ
ፍታሕ ዘድልዮም ጸገማት ስለ ዝርከቡ፡
ንኹሉ ዝኸውን ሓደ ዓይነት መደብ
ክወጽእ ከምዘይክእል እውን ይእመን።
ኣብታ ብርቱዕ ተርእዮ ሕማም ዓሶ
ዝነበረላ ‘ስሪላንካ’፡ ኣብ 30ታት ኣብ
ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ መዓልታዊ 60 ሽሕ
ሰባት ብዓሶ ይልከፉ ነይሮም። ክልተ ግዜ
ሓያል ዓሶ ናይ ምጥፋእ ወፈራ ምስ
ተኻየደ፡ ኣብ ምልእቲ ሃገር 17 ሰባት
ጥራይ ዝሓመሙ ተረኺቦም። ዓሶ ካብታ
ሃገር ፍጹም ዝጠፍአ እውን መሰለ። ድሕሪ
ቝሩብ ዓመታት ግና፡ ሕማም ዓሶ ከም
ብሓድሽ ተላቢዑ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ
ተለኺፉ ከምዘሎ ጸብጻብ ተኣኪቡ።
እዚ ኩነታት ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን
ከጋጥም ከም ዝኽእል ድማ ተገመተ።
ዓሶ ብሓንሳእ ምስ ቀሃመ፡ ኣብቲ መፋረዪ
ጣንጡ ዝንጸግ ዝነበረ ጸረ-ባልዕ ቀልጢፉ
ተቛሪጹ። ዑደት ምፍራይ ጣንጡ ንሓዋሩ
ቅድሚ ምብታኹ፡ ዝስስናሉ ናይ ግዜ ሃጓፍ
ረኺበን ክፋረያ ጀሚረን። ህዝቢ እታ ሃገር፡
ካብ ጎላጉል ናብ ጫካ ኣብ ምቅይያር
ወቕቲ ስለ ዝሳግም፡ ዕቑር ሕማም ዘለዎም
ሰባት፡ ካብ ክትትል ሕክምና ብምርሓቕ
ናይ ምልባዕ ጠንቂ ኰይኖም። ብቑዕ
ሓበሬታ ናይ ምእካብ ጉድለት ብምንባሩ
እውን፡ ንቐጻሊ መደባት ዝኸውን ናይ
ምርምር ውጽኢት ከይተታሕዘ ጸኒሑ።
ድሕሪ ሒደት ዓመታት ኣብ ዝተገብረ
መጽናዕቲ ድማ፡ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን
ህዝቢ ብሕማም ዓሶ ከም ዝተለኽፈ
ተፈሊጡ።
ኣብተን ሕማም ዓሶ ኣጥፊአን ዝበሃላ
ሃገራት እንተዀነ እውን፡ ተርእዮ ናይቲ
ሕማም ውሑድ ብምዃኑ ደኣ’ምበር፡
ንሓዋሩ ጠፊኡ ክበሃል ዝከኣል ኣይኰነን።
ዓቛሪ ናይቲ ሕማም ሰብ ከም ምዃኑ
መጠን፡ ምንቅስቓስ ህዝብን ስደትን ክሳብ
ዘሎ፡ ተርእዮ ሕማማት ብውሑድ መጠን
እውን ይኹን ክህሉ እዩ።
ሕማም ዓሶ ኣብ ዝጠፍኣሉ - ኣብቲ
ቈራሪ ምድሪ ኤውሮጳን ኣመሪካን እውን
እንተዀነ ጣንጡ ስለ ዝርከባ፡ ብሓንሳእ
ለበዳ ሕማም ዓሶ ክፈጥር ዝኽእል ጥጡሕ
ኩነታት እዩ ዝጽበ ዘሎ። ብርክት ዝበሉ ኣብ
ደሞም ሕማም ዓሶ ዝተሸከሙ ሰባት ኣብ
ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ከባቢ ምስ ዝርከቡ፡ እቲ
ሕማም ናይ ምድጋስ ተኽእሎ ኣለዎ።
ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኤስያን ደቡባዊ
ምብራቕ ኤውሮጳን፡ ዓሶ ኣብ 60ታት
ጠፊኡ እኳ እንተነበረ፡ ካብ ክፍላ ቴስዓታት
ንደሓር፡ ብኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ
ዝተለኽፈሉ ኩነታት ከምዘሎ ምንጭታት
ይሕብሩ። ቅድሚ ሕጂ ካብቲ ከባቢ ክጠፍእ
ዝኸኣለሉ ምኽንያት እውን፡ ብቐዳምነት
ጽዕጹዕ ብዝዀነ ኣገባብ ጸረ ባልዕ ‘ዲዲቲ’
ኣብ መፋረዪ ጣንጡ ብምንስናስን፡
‘ክሎሮኪን’ ዝተባህለ ፈውሲ ንሕሙማት
ብምክትታል ብምሃብን፡ ብዝተገብረ መደባት
ምዃኑ ይፍለጥ። ክሎሮኪን ግዳ በቲ ናይ
ዓሶ ባልዕ ስለ ዝተለምደ ነቲ ሕማም ከጥፍእ
ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጺሑስ ካልኦት

መድሃኒታት ማዕቢሎም ኣለዉ።
ሓያሎ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ፡ ኣብ
ካምቦዲያ ኣብ ትሕቲ ሓደ ትካል ዝዓዩ ዝነበሩ
ዓደንቲ፡ ካብ ዓሶ ንምክልኻል ክሎሮኪን
ዝተሓወሶ ጨው ይምገቡ ነይሮም። ደም
ዝመጽያ ጣንጡ ነቲ ፈውሲ በብቝሩብ
እናተለማመዳኦ ስለ ዝኸዳ፡ ሕማም ዓሶ ኣብቲ
ከባቢ ብክሎሮኪን ክጠፍኣሉ ኣብ ዘይክእል
ደረጃ በጺሑ። ባህርያት ናይተን ጣንጡ
ናብ ካልእ እናሰገረ፡ ናብ ምሉእ ዓለም ከም
ዝተዘርግሐ ምንጭታት የረድኡ። ፈውሲ
ዓሶ ይኹን ናይ ዝዀነ ሕማም፡ ካብ ክትትል
ሓኪም ወጻኢ ብኢደ ወነናዊ ምውሳድ
ሓደገኛ ምዃኑ ካብ’ዚ ክንርዳእ ንኽእል።
ከም ዲዲቲ ዝኣመሰለ ጸረ-ባልዕ
ዝንጸግ ኬሚካል እውን፡ ተጣበቕቲ ኣካባቢ
ከይዝውተር ስለ ዝቃወሙዎ፡ ኣብ ሃገራት
ኤውሮጳ ዳርጋ ካብ ገልግሎት ወጻኢ
ኰይኑ እዩ። ዲዲቲ ካልእ ኣማራጺ ክሳብ
ዘይተረኽበሉ፡ ተርእዮ ሕማም ዓሶ ኣብ
ምክልኻል ብዕቱብ ኣብ ዝነጥፋ ዘለዋ
ሓያሎ ሃገራት፡ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል
ከምዘሎ ይፍለጥ። ዓሶ ኣብ ምክልኻል
ብቐዳምነት ካብ ዝረኣዩ ተግባራት፡ ነቲ
ዝተለኽፈ ሰብ ካብ ሞት ንምድሓን
ዝግበር ክንክን ምሃብ ክኸውን እንከሎ፡
ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ዝግበር ጽኑዕ ኣወሳስዳ
መድሃኒትን ክትትልን ጽቡቕ ውጽኢት ከም
ዝርከቦ ይፍለጥ። ድሕሪኡ፡ ኣመሓላላፍቲ
ሕማም ዝዀና ጣንጡ ዝፋረያሉ ቦታ
ብመድሃኒት ይኹን ብኻልእ መንገድታት
ምጥፋእ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣትየን ከይሕበኣ

መሳዅትን ማዕጾን ብመጋረጃ ብምዕጻው
ምክልኻል፡ መናድቕ ገዛ ንነዊሕ ሳምንታት
ወይ ኣዋርሕ ክጸንሕ ዝኽእል ዝልከ
ጸረ-ባልዕ ምቕባእ፡ ብጸረ-ባልዕ ፈውሲ
ዝተኣልከ ናሙስያ ኣብ መደቀሲ ምጥቃም፡
ውጽኢታዊ ከም ዝዀነ ይፍለጥ። ህዝቢ
ኣብ ኣፍደገ ገዛን ኣብ ከባቢኡን መፋረዪ
ጣንጡ ክኸውን ዝኽእል ዕቛር ማይ ከንጽፍ
ኣስተምህሮ ምሃብ፡ ጣንጡ ዘፋሪ ባስካ ምስ
ዝህሉ፡ ኣብ ቀረባ ንዝርከብ በዓል ሞያ
ሕክምና ብምውካስ ምኽሪ ምቕባል ኣገዳሲ
ይኸውን።ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት፡ ኣብ
ዓለም ዓሶ ኣብ ምቍጽጻርን ኣብ ምጥፋእን
ዘተኰሩ ምምሕያሻት፡ ካብ ዝዀነ ካልእ ግዜ
ንላዕሊ ዝተራእየሉ ብምንባሩ፡ ዝያዳ ዓለማዊ
ዘተን መጽናዕትታን ንኽግበር ከም ዝተባብዐ
ይፍለጥ። ሓደስቲ መመርመሪ መሳርሒታት
ተማሂዞም፡ ሓድሽ ኣገባብ ፍወሳን ኣገባብ
ምክልኻልን እውን ተዘርጊሑ። ምምሃዝ
ሓደሽቲ ናይ መነጸሪ መሳርሒታት፡ ሕማም
ኣብ ዝጥርጠረሉ ከባቢ ቅልጡፍ ሓበሬታ
ኣብ ምሃብን ክትትል ኣብ ምግባርን ኣሳልጦ
ይህቡ ኣለዉ።ከምቲ ኣብ 40ታትን 60ታትን
ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዝተገብረ - ብደረጃ
ዓለም ሓደ ዓይነት ስትራተጂ ብምውጻእ
ዓሶ ናይ ምጥፋእ መደባት ምክያድ፡ ብዙሕ
መሰናኽላት ከጋጥሞ ይኽእል ይኸውን።
ብምርምር ብዝተበጽሐ ሓድሽ ዘበናዊ
ኣገባብ መርመራን ሕክምናን ዝተሰነየ
ኣገባብ ፍወሳ፡ ናብ ኩሉ ዓለም ብምዝርጋሕ
ግን፡ ኣዕጋቢ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ እዩ
ዝሕበር።
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ነጋ ወልደግዮርጊስ

ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብተፈጥሮ ካብ ዝተዓደለን
ጸጋታት ሓደ፡ ወርሓዊ ጽግያት ኢዩ።
ወርሓዊ ጽግያት ሓደ ካብ ምልክት
ግርዝውናኢዩ።ወርሓዊጽግያትድልዉነት
ንጥንሲ ወሊድነት ኢዩ። ወርሓዊ ጽግያት
ስምዒታት ቃንዛን ቅርጸትን ይሃልዎ እምበር
ምልክት ርእሰ ተኣማንነት ጓል-ኣንስተይቲ
ኢዩ። ምኽንያቱ ስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት
ዘለዋ ጓል-ኣንስተይቲ ኣብ ነብሳ ምሉእነት
ይስምዓ። ኣብ ልክዕ ዕደመኣ ወርሓዊ
ጽግያት ዝጀመረት ጓል ሄዋን፡ ኣብ ኵሉ
መዳይ ህይወታ ርጉእነት ይዓስላ። ወርሓዊ
ጽግያት ማለት፡ ሓጐስ፡ ባህታ፡ ምሉእነት፡
ርጕእነት፡ ፍርያምነት ወዘተ ማለት ኢዩ።
ብሕጊ ስነ-ህይወት፡ ወርሓዊ ጽግያት ኣብ
ክሊ ዕድመ 12 ዓመት ይጅምር፡ ኣብ ክሊ
ዕድመ 50 ድማ ስሩዕ ዑደቱ የቋርጽ።
ኣብዚ ክሊ ዕድመ እዚ ድማ’ዩ ብትከት
ጽግያት (Menopause) ዝኽሰት። ይኹን
እምበር እቲ ልክዕ ብትከት ጽግያት ኣብ
መንጎ ክሊ ዕድመ 45 ክሳብ 50 ምዃኑ
ይፍለጥ። እቲ ልክዕ ምኽንያት ብትከት
ጽግያት ድማ ምጕዳል ነዝዒ ኦስትሮጅን
ምዃኑ ስነ-ፍልጠተኛታት የረጋግጹ።
እንተዀነ ካብ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ሓንቲ
ቅድሚ ዓርበዓ ዓመት ብትከት ጽግያት
ከም ዝጋጥማ ሓካይም ማህጸንን ሕርስን
ስነ-ፍልጠታዊ ሓበሬታኦም የካፍሉ።
ጠንቅታት ብትከት ጽግያት
ብትከተ-ጽግያት ከምቲ ኣብ መእተዊ
ተገሊጹ ዘሎ፡ ኣብ ጓልንስተይቲ ዝርከቡ
ጾታዊ ነዝዕታት ምስ ዝጐድሉ ምዃኑ
ይፍለጥ። ምጕዳል ጾታዊ ነዝዕታት ምስ
ምድፋእ ዕድመ ጓለንስተይቲ ዝስዕብ
ስነ ሂወታዊ ሕጊ ተፈጥሮ ኢዩ። ከምኡ
ዓይነት ሕጊ ተፈጥሮ ማህደር እንቋቝሖ
(Ovaries) ወርሓዊ ምፍራይ ነዝዒ
ኦስትሮጅንን እንቋቝሖን ጠጠው ምስ
ኣበለ ዝስዕብ ተርእዮ ኢዩ። ብተወሳኺ
ኣብ ዝዀነ ክሊ ዕድመ እቲ ልክዕ ጠንቂ
ከይተፈለጠ ቅድመ ብትከተ ጽግያት

ብትከት ጽግያት
ከጋጥም ከምዝኽእል ብሰፊሑ ይንገር
ኢዩ። ብዘይካዚ ምእላይ ማህደር እንቋቝሖ
ብመብጣሕቲ፡ ንመንሽሮ ጡብ ፍወሳ
ተባሂሉ ዝወሃብ መድሃኒት፡ ሕማማት ከም
ዳውን ሲንድሮም (Down Syndrom)፡
ውርሻ ካብ ወለድን ወዘተን ጠንቂ ክዀኑ
ከምዝኽእሉ ሓካይም ይሕብሩ።
ቀንዲ ምልክታት ብትከት
ጽግያት
መብዝሓትአን ደቂንስትዮ ኣብ ክሊ
ዕድመ ብትከት ጽግያት ምስ ኣተዋ
ምልክታት የርእያ እኳ እንተዀና፡ ገለ
ገሊአን ግን ብርቱዕ ዝዀነ ምልክታት ካብ
ምርኣይ ሓሊፈን ኣብ መዓልታዊ ህይወተን
ጽልዋ ክፈጥረለን ይረአ። ካብ ምልክታት
ብትከት ጽግያት ረሃጽ ኣብ ግዜ ለይቲ
 ቃንዛ ርእሲ፡ ልዑል ህርመት ልቢ
 ሓፈሻዊ ድኻም ሰብነት
 ካብ ንቡር ወጻኢ ገጸን በርበረ
ይመስል
 ምድራቕ ርሕሚ
 ዘይንቡር ሽታ ሰብነት
 ስእነት ድቃስ
 ትሑት እወታዊ ስምዒት
 ሸቐልቀል
 ገንጨርጨር
 ጕድለት ኣተኵሮን ዝኽሪን ወዘተ
ካብቶም ቀንዲ ምልክታት ብትከት ጽግያት
ኢዮም።
እንተዀነ፡ ምልክታት ቅድሚ ገለ
ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ጽግያት ጠጠው
ምባሉ ከም ዝጅምር ይፍለጥ። ኰይኑ ግን
ጽግያት ምሉእ ብምሉእ ጠጠው ድሕሪ
ምባሉ፡ ንኣርባዕተ ዓመታትን ልዕሊኡን
ምልክታት ከም ዝቕጽል ጭብጥታት
የረድኡ።
ምኽርን ፍወሳን

ሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ ቅድሚ
45 ዓመት ምብጸሓ ብትከት
ጽግያት
እንተኣጋጢምዋን
ብምልክታቱ ትሽገር እንተላን፡ ናብ
ሓኪም ቀሪባ ክትማኸር ይግባእ።
ምልክታት ብትከት ጽግያት ኣብ
መዓልታዊ ንጥፈታት ዘሸግራ
እንተዀይኑ እዚ ዝስዕብ ክትገብር
ትመዓድ።
1) ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምስ ኣብ ብትከት ጽግያት ዝኣተወት ጓል-ኣንስተይቲ
ካብ ሓኪም ምኽሪ እናተለገሰላ
ዝተመጣጠነ መግቢ ምዝውታር።
2) ተገንዝቦኣዊ ናይ ባህሪ ለውጢ ሓካይም ይሕብሩ። ንሓደጋ ምፍኳስን
ምትእትታው። ተገንዝቦኣዊ ናይ ባህሪ ምርቃቕን ኣዕጽምቲ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ
ለውጢ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓገዝ ኰይኑ ምክልኻል ይከኣል።
ብእሂን ምሂን ዝግበር ፍወሳ ኢዩ።
 ምስ ዝምልከቶ ሓኪም ብምልዛብ
ጥቕሙ ድማ ትሑት እወታዊ ስምዒትን መተካእታ ነዝዒ መድሃኒት ምውሳድ።
ሸቐልቀልን ከምዘጕድል ይእመን።
 ምስ ክኢላ ብምልዛብ ስሩዕ ኣካላዊ
3) ብሓኪም ዝእዘዝ መተካእታ ምንቅስቓስ ምኽታል።
መድሃኒት ብግቡእ ምጥቃም።
 ዝተመጣጠነ መግቢ ከም ፍረታት፡
ረሃጽ ለይትን ገጽ በረበረ ምምሳልን
ኣሕምልቲ ምንጪ ማዕድን ካልስየም
• ኣብ ግዜ ለይቲ ፈኲስ ክዳን ለይቲ ዘለዎም መግብታት ትሑት ስብሒ
ምዝውታር።
ዘለዎም ጸባን ርግኦን ምውሳድ።
• መደቀሲ ክፍሊ ዝሑል ክኸውን
 ብርሃን ጸሓይ ምጽላው።
ይግባእ።
 ሽጋራን መስተን ብመሰረቱ
• ብዝሑል ማይ ምሕጻብ።
ዘይምውሳድን ምቍራጽን።
• ምስ ሓኪም ብምልዛብ ወጥርን
 ተወሳኺ ዝተመስርሑ ማዕድን
ሸቐልቀልን ምጕዳል።
ካልስየምን ቪታሚን ‘ዲ’ን ምውሳድ።
• ከም ካፈይን ትሕዝቶ ዘለዎም መስተ
ተራ በዓል-ቤት
(ሻሂ ኮካ)፡ ቀመማዊ መግብታት፡ ሽጋራን
ክልተ ዝተፈላለዩ ጾታታት ብቃል-ኪዳን
ኣልኮላዊ መስተን ምውጋድ።
• ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታርን
ምሕላው ሚዛን ሰብነትን።
ሓንቲ ጓለንስተይቲ ኣብ ብትከት ጽግያት
መዓልታዊ ሓድሽ ፍረታት
እንተኣትያ ምፍኳስን ምርቃቕን (ምህማነ
ምምጋብ፡ ሓደጋ ሕማም
ዓጽሚ) ኣዕጽምትን ከጋጥም ይኽእል።
ሽኮርያ የጕድል
እዚ ዓይነት ምፍኳስን ምርቃቕን ኣዕጽምቲ
Osteoporesis ይበሃል። ጠንቂ ናይዚ
መዓልታዊ ሓድሽ ፍረታት፡ ከም ባናና፡
ድማ ምጕዳል ነዝዒ ኦስትሮጀን ምዃኑ ወይኒ፡ ፓፓዮ፡ ኣራንሺ፡ ለሚን ወዘተ
ምምጋብ ካብ ሓደጋ ሕማም ሽኮርያ ከም
ዘድሕን ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተዘርገሐ
ዜና ጥዕና ተሓቢሩ። ሊቃውንቲ ኣብ
ከም ጐድናዊ ሳዕቤን ሓጺናዊ ጣዕሚ ዘካየድዎ ዳህሳስን ምርምርን ፍረታት
ኣለዎም።
ኣኽል-ታርፍ ቪታሚን ሲ፡ ማዕድናትን
5)
ፈውሲ መንሽሮ - ዳርጋ ጽሕጎን ስለዝውንኑ መዓልታዊ ምምጋቦም
ኵሎም ፈውሲ መንሽሮ ተባሂሎም ዝእዘዙ ዝለዓለ ጥዓናዊ ረብሓ ከም ዘለዎም፡
መድሃኒታትን ጨረራዊ ፍወሳን ብፍላይ ብፍላይ ድማ ካብ ሓደጋ ሕማም ሽኮርያ
ኣብ ከባቢ ክሳድን ርእስን ነቶም ንጽክታት ብ12 ሚእታዊት ከም ዘጉድሉ ሓቢሮም
ምራቕን ኣካሊት ጣዕሚ ስለ ዘዕንውዎም ኣለዉ። ብጀካ ሓደጋ ሕማም ሽኮርያ
እቲ ግዳይ ኣብ መልሓሱ ሓጺናዊ ጣዕሚ ወቕዒን ሕማም ልቢን ከም ዝከላኸል’ውን
ክስመዖ ግድን ይኸውን።
ዝተፈላለዩ ሊቃውንቲ ኣብ ዘካየድዎ
ምኽርን ፍወሳን
ምርምር ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እቲ
ዝዀነ ሰብ ካብ ንቡር ወጻኢ ኣብ መጽናዕቲ ብዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ናይ
መልሓሱ ሓጺናዊ ጣዕሚ እንተተሰሚዕዎ ዓዲእንግሊዝን ፔኪን ናይ ቻይናን ዝተኻየደ
ናብ ዝምልከቶ ሓኪም ቀሪቡ ሽግሩ ኰይኑ፣ ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ
ክሕብር ይመዓድ። ንኣብነት ንኻልእ መዓልታዊ ፍረታት ዝምገቡ ቻይናውያን
ሕማም ንምፍዋስ ተባሂሉ ዝተኣዘዘ ኢዩ ተኻይዱ። እቶም ፍረታት ዝምገቡ
መድሃኒት ሓጺናዊ ጣዕሚ ገይሩለይ ቻይናውያን ካብቶም ዘይምገቡ ካልኣይ
ኢልካ ብኢደ ዋኒንካ መድሃኒት ምቍራጽ ደረጃ ሕማም ሽኮርያ ናይ ምጥቃዕ
ሳዕቤኑ ሓደገኛ ምዃኑ ሕብረተሰብ ተኽእሎኦም ብ12 ሚእታዊት ከምዝጐደለ
ክነቕሓሉ ይግባእ። ከም ሕማም ግርጻን ተረጋጊጹ። ፍረታት ምምጋብ ብጀካ
ዘለዎ ሰብ ድማ፡ ሕማሙ ብቐሊሉ ክፍወስ ሓደጋ ሕማም ሽኮርያ፡ ብሕማም ሽኮርያ
ስለዝኽእል ናብ ሓኪም ቀሪቡ ጸገማቱ ክስዕቡ ካብ ዝኽእሉ ሕማማት (ከም
ክሕብር ኣለዎ። ጥንስቲ እንተዀነት ሕማም ዓይኒ) ከም ዘድሕን እቲ ዝተረኸበ
ሓጺናዊ ጣዕሚ ኣብ ዝስመዓ፡ ኣብ ግዜ ርኽበት የረድእ።
ቅድመ ክትትል ምስ ሓካይማ ክትላዘብ
ኣብ ሃገረ ቻይና ምስ ሕማም ሽኮርያ
ትምከር።
ዝነበሩ ዜጋታት ፍረታት ካብ ምምጋብ ከም

ምስ ተኣሳሰሩ ‘ደጊም ሓደ እምበር ክልተ
ኣይኰኑን’ ዝብል ቅዱስ ቃል ኣሎ። ንስለ
ቃል ዘይኰነስ ረዚንን ነባሪ ትርጕምን
ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ እቶም ክልተ
ዝነበሩ ሓደ ካብ ኮኑ፡ ንሓድሕዶም ኣብ
ግዜ ሓጎስ ይኹን ጸገም ክደጋገፉ ከም
ዘለዎም ይእዝዝ። ኣብ ብትከት ጽግያት
ዝኣተወት ጓልንስተይቲ ከምቲ ኣብ ላዕሊ
ተዘርዚሩ ዘሎ ምልክታት ስለዝረኣያን
ብግዝያዊ
ስነ-ኣእምሮኣዊ
ኵነት
ስለእትርበሽን፡ በዓል-ቤታ ኣብ ምፍዋሳን
ምህዳእን መሪሕ ተራ ክጻወት ይጽዋዕ።
ምኽንያቱ ነታ ኣካሉ ዝዀነት ጓል ሄዋን
ኣብ ግዜ ብትከት ጽግያት ክርሕቓን
ክነጽጋን እንተጀሚሩ ሕማማ ስለዝብእስ
ናብ ምንዋጽ ኣእምሮ ከምረሓ ከምዝኽእል
ሓካይም ወትሩ ምስ ኣጠንቀቝ ኢዮም።
ብፍላይ ኣብ ምጅማር ብትከት ጽግያት
ነብሰ-ጽልኣት ስለዝሓድራ በዓል-ቤት
ክርደኣላን ነብሰ ግትኣት ክገብርን ከም
ዘለዎ ይመዓድ። እቲ ምዕዶ ናይ ሕልናን
ድርብ ሓላፍነትን ዘሰክም ጻውዒት ኢዩ።
ከመይሲ በዓል-ቤት ንዅሎም ምልክታት
ብትከት ጽግያት ናይ ተፈጥሮ ትዕድልቲ
ምዃኖም ፈሊጡ ክቕበሎም ስለዝግደድ።
ምልክታትን ስቓይን ብትከት ጽግያት፡
ግዜያውያን እምበር፡ ነበርቲ ከምዘይኰኑ
በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንደሊ። ስለ’ዚ
ንተቐያያሪ ስነ-ሂወታዊ-ሕጊ ተፈጥሮ
ምቕባል፡ ምልክት ተጻዋርነትን ስልጣነን
ምዃኑ ፈሊጥና፡ ሰብኡት ንመጻምድትና
ክንርዳኣለንን ክንግንዘበለንን ይግባኣና!

ምዕባለታትን ርኽበታትን ጥዕና

ሓጺናዊ ጣዕሚ
መልሓስ፡ ዝስተዩ ይኹኑ ዝብልዑ
ነገራት እተስተማቕር ስምዒት ኣካል
ኢያ። እንተዀነ፡ ኣብ ገለ እዋናት
እንሰትዮ ይኹን እንበልዖ ነገራት ሓጺናዊ
ጣዕሚ ዘለዎ ኰይኑ ክስመዓና ይኽእል
ኢዩ። ከምኡ ዓይነት ጣዕሚ ኣብ ገለ ሰባት
ምልክት ዘይንቡርነትን ፍሉይ ተሞክሮን
ኰይኑ ከም ዝቐርብ ሓካይም ይሕብሩ።
ብቐሊሉ ዝፍወስ ተርእዮ ምዃኑ ድማ
ወሲኾም ይሕብሩ። ብመሰረት ሓበሬታ
ሓካይም ገለ ካብ ጠንቅታት ሓጺናዊ
ጣዕሚ ምስ እንርኢ1) ሕማም ግርጻን - ግርጻን
ብረኽሲ ወይ ነድሪ እንተደኣ ተጠቒዑ
ኣብ ግዜ ምጽርራይ፡ ብራሽ ስኒ ምስ

ተንከፎ ክደሚ ይጅምር። ደም ድማ
ብተፈጥሮኡ ሓጺናዊ ጣዕሚ ዘለዎ ፈሳሲ
ኢዩ። ስለዚ ዝረኸሰ ግርጻን ግቡእ ፍወሳ
እንተዘይተገይርሉ ናብ ከባቢኡ ዝርከቡ
ኣካሊትን ኣዕጽምትን ስለ ዝልሕም ከም
ሳዕቤኑ ካብ ሓጺናዊ ጣዕሚ ናብ ኣዝዩ
ሕማቕ ሽታ ኣፍ ክምዕብል ይኽእል።
2)
ጥንሲ - ገለ ደቂንስትዮ ኣብ
ቀዳሞት ናይ ጥንሲ ኣዋርሕ ሓጺናዊ
ጣዕሚ ኣብ መልሓሰን ከም ዝስመዐን
ተመኵሮአን የካፍላ። ብመሰረት ሓበሬታ
ሓካይም ከምቲ ዓይነት ተመኵሮ ኣብ
ግዜ ጥንሲ ብሰንኪ ምቅይያራት ነዝዕታት
(Hormones) ዝኽሰት ግዝያዊ ኵነት
ጥዕና ኢዩ።
3)
ጥዕናዊ
ጸገማት
ኣብ
ሻምብቆታት ስርዓተ እስትንፋስ - ጕንፋዕ፡
ቍጠዐ፡ ሕበጥ ኣብ ውሽጢ መትረብ
ኣፍንጫ ሓጺናዊ ጣዕሚ ካብ ዘስዕቡ
ተርእዮታት ጥዕና ምዃኖም ምግንዛብ
የድሊ።
4)
ገለ ገለ መድሃኒታት- ንኻልእ
ሕክምናዊ መዓላ ተባሂሎም ብሓካይም
ዝእዘዙ መድሃኒታት (ከም ንኣሜባ፡ ኤች
ፓይሎሪ፡ ጸረ ዕሲ፡ ጸረ ቍጠዐ፡ ዘሽኑ)

ዝሕረሙ ዝሓበረ እቲ ሓድሽ ርኽበት፡ ቀንዲ
ምኽንያት ናይዚ ድማ ፍረታት ሽኮራዊ
ትሕዝቶ ስለዘዎምን ኣብ ደሞም ሽኮርያ
ከይልዕል ብምስጋእን ምዃኑ ይጥቀስ።
እንተዀነ ከምኡ ዓይነት ጌጋ ርድኢት
ነቶም ብሕማም ሽኮርያ ዝሳቐዩ ዜጋታት
እታ ሃገር፡ ካብ ፍረታት ተረባሕቲ ክዀኑ
ኣየኽኣሎምን። ግን ኣብ ፍረታት ዝርከብ
ሽኮር ናብ ዑደት ደም ቀስ ኢሉ ከም
ዝወጽእ ዘረጋገጹ ተመራመርቲ፣ ፍረታት
ምምጋቦም ዝላዓለ ናይ ጥዕና ረብሓ
እምበር ዝዀነ ጕድኣት ከምዘይብሉ ነቶም
ኣፍለጦ ዝጐደሎምን ንዅሉ ሕብረተሰብን
ምዕዶም ለጊሶም ኣለዉ። እቲ ዝበለጸ ሜላ
ንምክልኻልን ምቍጽጻርን ሕማም ሽኮርያ
ግን ሚዛን ሰብነት ምሕላው፡ ዝተመጣጠነ
መግቢ ከም ጥረታትን ልዑል ጽሕጐኣዊ
ትሕዝቶ ዘለዎም መግብታት ምዝውታር፡
ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታርን
ጭንቀት ምውጋድን ምዃኖም ሓካይም
ወትሩ ዝህብዎ ምኽርን ማዕዳን ምዃኑ፡
በዚ ኣጋጣሚ ዓምዲ ጥዕና መልእኽታ
ተመሓላልፍ።
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ሃይለ ዳኒኤል
ቻርለስ ዲክንስ፡ ገና ወዲ 58
ዓመት እንከሎ እዩ ካብዛ ዓለም
ብሞት ተፈልዩ። ንሱ ንነዊሕ
እዋን ነቲ ዘፍቅሮ ሞያ ስነ-ጽሑፍን
ኣንበብቱን ክብል ኣዝዩ እዩ ዝሃልኽ
ዝነበረ። ኣብ ክራማት 1870 ድማ
ብምሒር ድኻምን ንሱ ዘስዓቦ ወቕዒ
ልብን ንዘልኣለም ተፈለየ። እንተኾነ፡
ድርሰታቱ ካብ ሽዑ ኣትሒዞም
ክሳብ ሕጂ ክሕተሙን፡ ብኣዝዮም
ብዙሓት ንኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ
ክንበቡን ንርእዮም ኣሎና። እታ ናይ
መወዳእታ መጽሓፉ ‘ዘ ሚስትሪ ኦፍ
ኤድዊን ድሩድ’ ድማ፡ እታ ንኣንበብቱ
ኣዝያ እትምስጥ ዘይተዛዘመት ዛንታ
እያ። እታ ዘይተዛዘመት ዛንታ ካብ
እትድረስ 147 ዓመት ገይራ ኣላ።
ክሳብ ሕጂ ድማ ተመራመርቲ ስነጽሑፍ፡ ኣብ ደራሲን ዛንታታቱን
ኣትዮም’ኳ ብዙሕ መጽናዕትታት
እንተ ኣካየዱን፡ ዝገምጠሉ እንተ
ገምጠሉን፡ መፈጸምታ ናይ’ታ
ድርሰት ክረኽቡ ኣይከኣሉን ዘለዉ።
እቲ ቀንዲ ምኽንያት፡ እዛ ብዛዕባ
ምስጢራዊ ቅትለት እትትርኽ
መጽሓፍ፡ ደራሲኣ ዲክንስ ብዛዕባ
ቀታሊ - ዝኾነ ኣመት ወይ እንዶ
ኣብ ጽሑፋቱ ከየስፈረ ብምማቱ
እዩ።
ዲክንስ ኣብ 9 ሰነ 1865፡ ሓሙሽተ
ዓመት ቅድሚ ሞቱ ምዃኑ እዩ - ካብ
ፓሪስ ምስ ሓዳስ ካልኣይቲ ሰበይቱ
ኤለን ተርናንንን ኣደኣን እናተመልሱ
እንከለዉ፡ እታ ተሳፊሮማ ዝነበሩ
ባቡር-ምድሪ፡ ካብቲ ዝዕረ ዝነበረ
ድንድል ሸለው ኢላ ጸደፈት። ዕድል
ገይሮም ድማ እታ ንሶም ተሳፊሮማ
ዝነበሩ ባጎኒ ከይጸደፈት ደሓኑ።
ዲክንስ ምስ ካልኦት ብምዃን፡ ነቶም
ዝተወጽዑ ግዳያት ብባርኔጣ (ቆብዕ)
ገይሮም ማይ እናኣስተዩ፡ ንሬሳ እቶም
ዝሞቱ ድማ እናኣለዩ፡ ክሳብ ሓገዝ
ዝመጽእ ጸንሑ። ካብቲ ቦታ ቅድሚ
ምውጻኦም፡ ኣብ ውሽጢ እታ ባቡር
ንዝረስዓ ‘ኣዋር ምቹዋል ፍሬንድ’
እትብል ዘይተወድአት ጽሑፈ-ኢድ

(manuscript) ከምጽእ፡ ተመሊሱ
ናብታ ባጎኒ ኣተወ። እቲ ኣዝዩ ዘጕሂ
- ኣብ ልዕሊ ዲክንስ ክሳብ ዕለተ ሞቱ
ዘይሃስስ ዝኽርን፡ ድቃስ ዘይብሉ
ለይቲ ንከሕልፍ ዝድርኽን ለይተለይቲ ዘባህርርን ኩነት ድማ ሽዓኡ
እዩ ኣጋጢምዎ። ካብ ሽዓኡ ንድሓር
ጥዕናኡ እናኣንቆልቆለ ክኸይድ
ጀመረ።
ሽሕ’ኳ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባቡር፡
ከም “መጀመርያ ናይ መፈጸምታ”
ህይወት ዲክንስ ክርአ ዝኽእል
እንተኾነ፡ እቲ ቐንዲ ንሓይሉን
ጥዕናኡን ዝያዳ ከንቆልቍል ዝገበረ
ግን፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ኣመሪካን
ንዝነበሩ ተኸታተልቱ ዝገብሮ ዝነበረ፡
ዓዲ ዓዲ እናኸድካ ብዘይ ምቍራጽ
ምንባብ እዩ። ንሱ ቅድሚ ምንባቡ
ብቐጻሊ ንበይኑ ብምዃን’ዩ ዝለማመድ
ነይሩ። ኣብ መድረኽ ወጺኡ ኣብ
ዘንብበሉ እዋን፡ እቶም ገጸ-ባህርያት፡
ኣብ ሓንጎል ተኸታተልቱ ብቐሊሉ
ክሰኣሉ ክሳብ ዝኽእሉ፡ ድምጹ
እናቐያየረን እናተንቀሳቐሰን እዩ
ዘዘንትዎም ነይሩ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
ንተዓዘብቲ ዘንብበላ ባዕሉ ብዝፈጠሮ
ጸቕጢ ክምብርከኽ ጀመረ።
ዲክንስ መንእሰይ እንከሎ፡ ከም
ተዋስኣይ ትያትር ኮይኑ ንኽዓዪ
ሕልሚ ነበሮ። እንተኾነ፡ ካብ
ውድድር ምምራጽ ተዋሳእቲ ብሰንኪ
ጉንፋዕ ምስ ተረፈ፡ ኣንፈቱ ናብ ሞያ
ጋዜጠኝነት ክጥምዝዝ’ዩ ተራእዩ።
በዚ ሞያ ዝያዳ ስሙ ክዅላዕን
ነቲ ዝፈትዎ ተዋስኦ ትያትር ድማ
ብተዘዋዋሪ መንገዲ ከተግብሮን ድማ
ከኣለ።
ንሱ ካብ 6 ጥቅምቲ 1868 ክሳብ
22 ሚያዝያ 1869 ኣብ ዝነበረ
ግዜ፡ ናይ ስንብታ ዑደት ምንባብ

መጽሓፍ ንሰዓብቱ ከካይድ እዩ
ዘሕለፎ። እዚ ድማ ዝያዳ ከዳኽሞን
ንሞቱ ከቀላጥፍን ቀሰበ። ኣብቲ
ዑደት ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን፡ ርእሱ
ጽሩውሩው ክብሎ፡ መልመስቲ
ከጋጥሞን ክሳብ ኣብ ‘ላንክሻየር’ ኣብ
መድረኽ እንከሎ ሃንደበት ክወድቕ
ጀመረ። ዝከታተልዎ ዝነበሩ ሓካይም
ነቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ዑደት ክስርዞ
ከም ዘለዎ ሓበርዎ። ዲክንስ ጥዕናኡ
ክመልስ እንተኾይኑ ከዕርፍ ከም ዘለዎ
ብሓካይም ተነጊርዎ፡ ድሕሪ ናይ
ሽዱሽተ ወርሒ ኮለል ከኣ፡ ዝጀመሮ
ከይዛዘመ ናብ መንበሪኡ ተመለሰ።
ካብዚ እዋን ኣትሒዙ እዩ ድማ ነታ
ሕጂ እንዛረበላ ዘለና ዘይተዛዘመትን
ናይ መወዳእታን ‘ዘ ሚስትሪ ኦፍ
ኤድዊን ድሩድ’ እትብል ድርሰቱ
ምጽሓፍ ዝተተሓሓዞ።
ዲክንስ ዝደረሶም መጻሕፍቲ፡
እንተወሓደ 20 ክፋላት’ዩ ዘለዎም። እዛ
ናይ መወዳእታ መጽሓፉ ግን ዓሰርተ
ክልተ ክፋላት ክህልዋ ምዃኑ’ዩ ዝነግር
ነይሩ። ዋላ’ኳ ብዙሓት ተመራመርቲ
ስነ-ጽሑፍ እቲ ዘይተፈትሐ ምስጢር
ናይ’ዛ መጽሓፍ፡ ብዝተፈላለየ መንገዲ
ጠቒስዎ ኣሎ እንተበሉ። ክሳብ ለይተ
ሎሚ ግን፡ ነቲ ምስጢር ክፈትሕን ነታ
ዛንታ ድማ ልክዕ ከም ድሌት ዲክንስ
ክዛዝማን ዝኸኣለ ጸሓፊ ከምዘየለ
እዮም ከረድኡ ዝፍትኑ። እንተኾነ
እዛ ክፉት ዝኣንፋ ድርሰት ዲክንስ፡
ንኣንበብቲ - ነቲ ዛንታ ባዕሎም
ንምዝዛም ንኽፍትኑ ግርምቲ መንገዲ
እያ ኮይናትሎም። እቲ ዘገርም ነታ
መበቆል ዛንታ ንኽዛዝምዋ ዝተበገሱ
ቀዳሞት ሰለስተ ጸሓፍቲ ኣመሪካውያን
ምንባሮም’ዩ።
እቲ ቀዳማይ፡ ኣብ 1870
መፈጸምትኣ ክጽሕፍ እንከሎ፡ ካብታ

መበቆላዊት ዛንታ ኣዝያ
ዝተፈልየት
ገይሩ’ዩ
ጽሒፉዋ። እታ ናቱ
ክፋል - ካብ መቐጸልታ
ክትብላ፡ ንላግጺ ኢላ
እተጻሕፈት ክትብላ
ይቐልል። ምኽንያቱ፡
ነታ ዛንታ ቅድን ቅጥዒ
ዛንታን ዲክንስ ተኸቲሉ
ኣብ ክንዲ ዝጽሕፋ
ነቶም
ገጸ-ባህርያት
ብሓደ ተኣምራታዊ
መንገዲ ገይሩ ካብ ዓዲ
እንግሊዝ ናብ ኣመሪካ
ከስግሮም’ዩ መሪጹ።
እታ
ካልኣይቲ፡
መወዳእታኡ ኣብ ኒውዮርክ ዝቕመጥ ብዝነበረ
ሄንሪ ሞርፎርድ እተባህለ
ጋዜጠኛ እተጻሕፈት
እያ። እታ ናይ ሄንሪ
መቐጸልታ ቁሩብ ዕትብ ዝበለት ኮይና፡
ብተኸታታሊ ካብ 1871 ክሳብ 1872
እዩ ጽሒፍዋ። ነቲ ቀንዲ ገጸ-ባህርይ
እታ ድርሰት ዝኾነ ‘ኤድዊን ድሩድ’
ካብ ፈተነ-ቅትለት ከም ዝድሕን
ገይሩ ድማ መፈጸምታ ገበረላ። ንሱ
ነታ ዛንታ ካብ ምሒር ምፍታው ናብ
ከተማ ሮቸስተር ከይዱ ክጽሕፋን
ኣብኡ ከሕትማን’ዩ መሪጹ።
እታ ሳልሰይቲ፡ ኣወዳድኣኣ
ብቶማስ ጀይምስ እተባህለ ኣመሪካዊ
ተጻሕፈት። ናይ ቶማስ መፈጸምታ
ደቂ-ሰብ ክሳብ ክንደይ ተዓሸውቲ
ወይ ገርሀኛታት ምዃንና እተርኢ
ገይሩ’ዩ ጽሒፉዋ።
ኣብ 1914 ኣብ ከተማ ለንደን
ዝቕመጡ ኣንበብቲ ዲክንስ፡ ንድርሰት
‘ዘ ሚስትሪ ኦፍ ኤድዊን ድሩድ’
መፈጸምታ ክገብሩላ ተበገሱ። ናይ
ሽዑ እዋን ፍሉጣት ጸሓፍቲ፡ ከም
ደያኑ ኮይኖም ክፈርዱን ውሳነኦም
ድማ ንሓደ ካብኣቶም ከም ማእከላይ
ዳኛ ኢሎም ዝመዘዝዎ (ቸስተርቶን
እተባህለ ጸሓፊ’ዩ) ናይ መወዳእታ
ውሳነ ክህብን ስልጣን ሃብዎም።
እቶም ንኽፈርዱ ዝተኣከቡ ጸሓፍቲ፡
ድሕሪ ብዙሕ ክትዕ ናብ ሓደ መዕለቢ
በጽሑ። ዛንታ ድሩድ ብቕትለተ-ሰብን
ብኣዝዩ ዝተጋነነ ድራማዊ ኣወዳድኣን
ክትዛዘም ብዓብላሊ ድምጺ ወሰኑ።
እቲ ናይ መወድእታ ውሳነ ክህብ
ዝተመዘዘ ቸስተርቶን ግን፡ ምስጢር
ኤድዊን ድሩድ ክፍታሕ ዘይከኣል
ግድል ምዃኑ ብምጭዳር፡ ንዅሎም
ነቲ ፍርዲ ዝሃቡ ደያኑ፡ ንቤት ፍርዲ
ደፊርኩም ብምባል (ንነብሱ ካብቲ
ጉዳይ ሓራ ገይሩ) ቀጽዖም።

እዛ መስተንክራዊት መጽሓፍ
ክሳብ ሕጂ ናብ ኣርባዕተ ፊልምታት፡
ክልተ ክፋል ናይ ቴለቪዥን ድራማን፡
ኣዝያ እተዛናግዕ ሙዚቃዊት ኮሜዲን
ተራዒማ ንረኽባ። እዚ ጥራይ ከይኣክል
ከም መቐጸልታ ናይታ ሙዚቃዊት
ኮሜዲ፡ ሩፐርት ሆልምስ እተባህለ
ጸሓፊ፡ ዝተጠናነገ ግጥምን ሙዚቃን
ከምዝህልዋን፡ ኣብ ኣወዳድኣ ናይቲ
ዛንታ ድማ ተዓዘብቲ ንዝደለይዎም
ክልተ ገጸ-ባህርያት ብፍቕሪ ከም
ዝውድኡ፡ ኣየናይ ገጸ-ባህርይ’ዩ ኸ እቲ
ገበነኛ ክመርጹ ዕድል ከም ዝህልዎም
ገበረ። እታ ‘ድሩድ’ ዝብል ኣርእስቲ
ዘለዋ ናይ መድረኽ ድራማ፡ ብ1985
ኣብ ንእሽቶ ኣደራሽ ክትክፈት
እንከላ፡ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ
ናብቲ ናይ ዓለምና ግኑን ስም ዘለዎ፡
ኣብ ኒው-ዮርክ ዝርከብ ‘ብሮድወይ’
ዝተሰምየ መድረኽ ክትበጽሕ እያ
ኢሉ ዝገመተ ኣይነበረን። ልዕሊ 600
ምርኢታት ብምክያድ ድማ፡ ኣብ
1986 ነቲ ብቶኒ ኣዋርድስ ዝፍለጥ
ሽልማት ተዓወተትሉ።
ዲክንስ ምስ ትያትር ዝነበሮ ፍቕሪ፡
ተሃን ግዜኡ ኣብ ምንባብን ምጽሓፍን
ንተኸታተልቱ ኣብ ምሕጋዝን
የውጽእ ከም ዝነበረን፡ ጠንቂ ቅልጡፍ
ምንቍልቋል ጥዕናኡ እውን ከምዝኾነ፡
ተጠቒሱ ኣሎ። ነዚ ብሩፐርት
ሆልምስ ዝተፈተነን ኣዕጋቢ ውጽኢት
ዝረኸበሉን ስራሕ፡ ንተኸታተልቲ
ብኸመይ ክትውዳእ ከም ዝደልዩዋ
ምርጫ ብምሃብ እትዛዘም ሙዚቃዊት
ድራማ፡ ዲክንስ መጺኡ እንተዝርእያስ
እንታይ ምበለ - ምተሓጐሰ ዶ? ወይስ
. . . እቲ ምርጫ ናባኹም።

ሓዳስ

ኤርትራ

1 ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት ብሓፈሻ
ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት፡ ሲቪላዊ
ባህርይ ዘለዎም ጉዳያት፡ ብመልክዕ
ክሲ ወይ ምልክታ ኣብ ዝምልከቶም
ኣብያተ ፍርዲ ዝቐርብሉ፣ ዝስምዕሉን
ዝዳነይሉን ስርዓተ ምጉት ዝድንግግ
ሕጊ ኢዩ። ጉዳያት ኣብ ዝምልከቶም
ኣብያተ ፍርዲ ቀሪቦም ኣብ ዝዳነይሉ
እዋን፣ ኣብያተ ፍርዲ ነቲ ኣብ
ሲቪላዊ ስርዓት ተደንጊጉ ዝርከብ
መስርሕ ምርኩስ ብምግባር፡ ናይ
ዜጋታት መሰልን ግዴታን የረጋግጹን
ተግባራዊ ይገብሩን።
ቀንዲ ዕማም ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት፣
ሰባት ነቲ መሰለ-ግዴታዊ ሕጊ
(ድንጋገታት ሲቪላዊ ወይ ገበናዊ
ሕጊ) ዝህቦም መሰልን ረብሓን
ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝከላኸሉን
ዘረጋግጹን ምሕባርን፣ ነቲ ዝተረጋገጸ
መሰሎም ኣብ ግብሪ ንምውዓል ደገፍ
ምሃብ ኢዩ።
ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት ሓደ ጉዳይ
ብክሲ ወይ ጥርዓን መልክዕ ናብ ቤት
ፍርዲ ቀሪቡ ክሳብ ናይ መወዳእታ
ውሳነ ዝወሃበሉ ዘሎ መስርሕ ብኸመይ
ኣገባብ ክካየድ ከም ዝግባእ ዝሕብር
ሕጊ ኢዩ። እዚ ሕጊ’ዚ፡ ክሲ ኣበየናይ
ቤት ፍርዲ ክቐርብ ይግባእ፡ ኣብ ሓደ
ጉዳይ ክኸራኸሩ ዝኽእሉ ወገናትን
ከማልእዎም ዘለዎም ረቛሒታትን፡
ክሲ ወይ ጥርዓን ብኸመይ ኣገባብ
ክቐርብ ይግባእ ንዝብሉ ሕቶታት
ዝርዝራዊ መምርሒ ይድንግግ።
ብተወሳኺ፡ ክሱስ ብኸመይ መገዲ
ተጸዊዑ ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርብ፡
ኣቀርራርባ መርትዖ፣ ኣብ እዋን
ውሳነን ድሕሪ ውሳነን ከኣ ዝስዕብ
ናይ ይግባይን ናይ ኣፈጻጽማ ውሳነን
መስርሕ ክኽተሎ ዝግባእ ኣገባብ
ብዝርዝር ይገልጽ።
2. መሰረታውያን መትከላትን
ዕላማን ሲቪላዊ ስርዓት
እቶም መሰረታውያን መትከላት
ወይ ኣገደስቲ ዕላማታት ሲቪላዊ
ስርዓት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ሀ. ምርግጋጽ ርትዓውነት ወይ
ሚዛናውነት መስርሕ ዳንነት- ሓደ
ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውሳነ
ዝረኽበሉ መስርሕ፡ ሚዛን ዝሓለወ
ክኸውን ይግባእ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡
እቲ መስርሕ ንሓደ ካብ ተኸራኸርቲ
ወገናት ሓለፋ ዝህብ ወይ ሻራ ዝገብር
ክኸውን የብሉን። ተኸራኸርቲ ወገናት
ብዓይኒ ሕጊ ብማዕረ ተጠሚቶም፣
ጉዳዮም ንምርዳእ ሓሳብ ይኹን
ምጉት ንኸቕርቡ ዕድል ክወሃቦም
ይግባእ።
ለ. ምርግጋጽ ስሩዕነት መስርሕ
ዳንነት- እቲ ንምድናይ እንኽተሎ
ቅጥዒን መስርሕን፡ ሓላፍ ዘላፍ
ዘይብሉ፡ ግቡእ መስርዕ ዝሓለወ፣
ንጹርን ብተኸራርኸርቲ ወገናት
ኣቐዲሙ
ዝፍለጥን
ክኸውን
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ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት
ይግባእ።
ሐ. ምርግጋጽ ስሉጥነት መስርሕ
ዳንነት- ትጽቢት ናይ ሓደ በዓል
ጉዳይ፡ ጉዳዩ ተወዲኡ ክርኢ ጥራይ
ዘይኮነስ፣ እቲ ጉዳዩ ኣብ ዝሓጸረ እዋን
ተወዲኡ ምርኣይ ኢዩ። ምድንጓይ
ናይ ጉዳያት ንሰብ ጉዳይ ኣብ
ሰንፈላል ከም ዝኣትዉ ይገብሮም።
ካብቲ ዝግባእ ንላዕሊ ግዜ በሊዑ
ወይ ደንጉዩ ዝወሃብ ፍትሒ፡ ሰብ
ጉዳይ ዓቕሎም ምስ ጸንቀቑ ወይ
ንዝወሃቦም ውሳነ ትርጉም ክህብዎ
ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ምስ በጽሑ
ዝወሃብ ፍርዲ፡ ዋላ’ውን ንጠለባቶም
ዘማልእ ወይ ቅኑዕ ውሳነ’ውን
እንተኾነ፡ ፍትሒ ከምዝተዋህበ
ክውሰድ ኣጸጋሚ ይገብሮ። ካብዚ
ብምብጋስ ከኣ “ተደናጉዩ ዝተዋህበ
ፍትሒ ዳርጋ ዘይተዋህበ ይውሰድ”
ዝብል ኣበሃህላ ንኣገዳስነት ስሉጥ
ፍትሒ ንምግላጽ ማዕቢሉ።
መ. መስርሕ ዳንነት ብዙሕ
ወጻኢታት ዘስዕብ ክኸውን ኣይግባእን
- እቲ ፍትሒ ንምንጋስ ኣብ ዝወሃብ
ኣገልግሎት ዝሕተት ወጻኢታት ወይ
ክፍሊት ንናይ ምኽፋል ዓቕሚ ናይ
ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ
ግምት ዘእተወን ርትዓውን ክኸውን
ይግባእ። ብሰንኪ ትሑት ቁጠባዊ
ኩነታቱ፡ ፍትሒ ዝንፈጎ ሰብ ከም
ዘይህሉ ምርግጋጽ፡ ሓደ ካብ’ቶም
ኣገደስቲ ዕላማታት ሲቪላዊ ስርዓት
ኢዩ።
2 ክለ-ስልጣን ኣብያተ ፍርዲ
ዝኾነ በዓል ጉዳይ፡ ጉዳዩ ናብ
ቤት ፍርዲ ከቕርቦ ምስ ወሰነ፡ ሓደ
ካብ’ቶም ስዒቦም ዝመጹ ሕቶታት
“እዚ ጉዳየይ ኣበየናይ ቤት ፍርዲ
ኢዩ ክቐርብ ዘለዎ” ዝብል ይኸውን።
ምኽንያቱ፡ ዝኾነ ጉዳይ ኣብ’ቲ ነቲ
ጉዳይ ንምርኣይ ክለ-ስልጣን ዘለዎ
ቤት ፍርዲ ጥራይ ኢዩ ክስማዕ
ዝኽእል። ስለ’ዚ ጉዳይካ ኣበየናይ
ቤት ፍርዲ ክምራሕ ከም ዝግባእ
ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን።
ክሊ ስልጣን፡ ጉዳያት ንምስማዕን
ንምድናይን ንቤት ፍርዲ ዝተዋህበ
ሕጋዊ ስልጣን ማለት ኢዩ። ብዘይ እዚ
ሕጋዊ ስልጣን ዝኾነ ፍርዳዊ ትካል
ጉዳያት ክርኢ ይኹን ክዳኒ ስልጣን
ኣይህልዎን። ክለ-ስልጣን ኣብያተ
ፍርዲ ብሕጊ ስለ ዝውሰን፡ ሓደ ቤት
ፍርዲ ንሓደ ጉዳይ ንምድናይ ስልጣን
ኣለዎ ድዩ የብሉን ንምውሳን፡ ንክለስልጣን ዝምልከቱ መምርሒታት
ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢዩ።
2.1 ዓይነት ክለ-ስልጣን
ኣብ ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት ሰለስተ
ዓይነት ክለ-ስልጣን ኣለዉ። ንሳቶም
ድማ ሃገራዊ፡ ንዋታውን ከባብያውን

ክለ-ስልጣን ተባሂሎም ይስመዩ። ካብዚ
ብምቕጻል ድማ ነዞም ዓይነታት ክለስልጣን ሓደ ብሓደ ክንርኢ ኢና።
1. ሃገራዊ ክለ-ስልጣን
ሃገራዊ ክለ-ስልጣን ንናይ ሓንቲ
ሃገር ኣብያተ ፍርዲ፡ ጉዳያት
ንምድናይ ዝህልዎም ስልጣን
ዝምልከት ኢዩ። ኣብ’ዚ እቲ ዝለዓል
ሕቶ፡ ነቲ ጉዳይ ንምርኣይ ስልጣን
ናይ ኣየነይቲ ሃገር ኣብያተ ፍርዲ
እዮም ዘለዎም? ዝብልኢዩ።
ሓንቲ ሃገር ሃገራዊ ኽለ-ስልጣን
ዝህልዋ፡ እቲ ተኸሳሲ ባህርያዊ ሰብ
እንተኾይኑ ልሙድ መንበሪ ተኸሳሲ
ኣብ ኤርትራ ምስ ዚኸውን ወይ
ድማ እቲ ተኸሳሲ ኩባንያ ወይ ካልእ
ሕጋዊ ሰብነት ዘሎዎ ኣካል እንተኾይኑ
ቀንዲ ቦታ ዋኒን ናይቲ ትካል ወይ
እቲ ትካል ንጥፈታት ንዘካይዳሉ ቦታ
ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተኾይኑ
ኢዩ። ብተወሳኺ፡ ተኸራኸርቲ
ወገናት ካብ ፍሉይ ሕጋዊ ዝምድና
ንዝተላዕለ ወይ ክለዓል ንዝኽእል
ገንዘባዊ ክሲ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ
ኤርትራ ንክዳነዩ ምስ ዝሰማምዑ፣
ኣብያተ ፍርዲ ኤርትራ በይናዊ ኽለስልጣን ይህልዎም። ንኽለ-ስልጣን
ዝምልከት ስምምዕ እንተተገይሩ፡ እቲ
ስምምዕ ከም ርእሱ ዝኸኣለ ውዕል’ዩ
ዝውሰድ። ብተወሳኺ፡ እቲ ንክለስልጣን ኣብያተ ፍርዲ ዝድምደም
ውዕል ናይ ሕጊ ሓይሊ ክረክብ
ዝኽእል፣ ኣብ መንጎ ተወዓዓልቲ
ወገናት ክርክር ድሕሪ ምልዓሉ
ዝተበጽሐ ምስ ዝኸውን ጥራይ
እዩ። እንተኾነ ግን፡ ንኽለ-ስልጣን
ዝምልከት ስምምዕ ብቑዕ ንክኸውን
ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት ዝደንገጎ ቅጥዒ
ከማልእ ይግባእ።
ብዘይካ’ዚ፡ ሓደ ተኸሳሲ እቲ
ዝተኸሰሰሉ ቤት ፍርዲ ነቲ
ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ክርኢ ኽለስልጣን ምስ ዘይህልዎ’ሞ፡ ተኸሳሲ
ቅድሚ ቀዳማይ ናይ ጽሑፍ መልሲ
ምቕራቡ ነዚ ኣመልኪቱ ተቓውሞ
ከየቕረበ ኣብ ሱር ነገር ናይቲ ጉዳይ
ኣትዩ ምስ ዝከራኸር፣ ኣብያተ ፍርዲ
ኤርትራ ኽለ-ስልጣን ይህልዎም።
ተኸሳሲ ሰብ ልሙድ መንበሪኡ
ወይ ትካል እንተኾይኑ ድማ፡ ቀንዲ
ቦታ ዋኒን ናይቲ ትካል ወይ እቲ
ትካል ንጥፈታት ዘካይዳሉ ቦታ ኣብ
ኤርትራ እንተዘይኮይኑ፡ ናይ ተኸሳሲ
ወኪል፣ ጨንፈር ወይ ዝዀነ ካልእ
ትካል ምስ ዝህልዎ’ሞ፡ እቲ ጉዳይ
ንንጥፈታት ናይቲ ወኪል፡ ጨንፈር
ወይ ትካል ብቐጥታ ዝምልከት ምስ
ዝኸውን፣ ኣብያተ ፍርዲ ኤርትራ
ኽለ-ስልጣን ይህልወን።
ብካልእ ወገን ድማ፡ ከሳሲ ኣብ

ፍሉያት ጉዳያት ከም፡
• ንቐረብ ኣቑሑ ኣብ ዝምልከት
ውዕል፣
• ኣገልግሎት ንምሃብ ኣብ
ዝተፈጸመ ውዕል፣
• ንቐረብ ኣቑሑን ኣገልግሎት
ንምሃብን ኣብ ዝተፈጸመ ውዕል፡
• ሓደ ልሙድ መንበሪኡ
ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ባህርያዊ ሰብ
ካብ ዝነጥፈሉ ዓይነት ንግዲ ወይ
ሞያ ወጻኢ ንዝኾነ ዕላማ ኣቑሑ
ንምቕራብ ወይ ኣገልግሎት ንምሃብ
ወይ ክልቲኡ ብሓባር ንምፍጻም ኣብ
ዝተፈጸመ ውዕል፡
• ንስራሕ ኣብ ዝምልከት ውዕል፣
• ዘይውዕላዊ ተሓታትነት ዘስዕብ
በደል ብዝምልከት፣
• ንዘይንቀሳቐስ ንብረት ዝምልከት
መሰል ዋንነት ወይ ክራይ ዝምልከት፣
እቲ ውዕል ወይ ክስተት ብከፊል
ወይ ብምሉእ ዝፍጸመሉ ወይ እቲ
ክሲ ዝተልዓለሉ ንብረት ዝርከበሉ
ቦታ ኣብ ኤርትራ ምስ ዝኸውን፡
ከሳሲ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኤርትራ
ክሲ ክምስርት ይኽእል።
ኣብ ሓደ ጉዳይ ምስ ተኸሳሲ
ዝኽሰሱ
ካልኦት
ብዙሓት
ተኸሰስቲ ምስዝህልዉን ኣብ መንጎ
እቶም ሰባት ብሰንኪ ዝህሉ ኣዝዩ
ጥቡቕ
ምትእስሳር ዝተፈላለዩ
ክስታት ምምስራት ፍትሒ ዘየንግስ
እንተኾይኑ፡ ክለ-ስልጣን ዘሎዎ
ቤት ፍርዲ እቶም ጉዳያት ብሓባር
ክርኣዩ፣ ኣብ ልዕሊ እዞም ሰባት’ውን
ክለ-ስልጣን ይህልዎ።
ሓደ ክሲ ኣብ ምድናይ ዝርከብ
ቤት ፍርዲ፣ ብዘይካ እቲ ንክዳንዮ
ቀሪቡሉ ዘሎ ክሲ ካልእ ምትእስሳር
ዘሎዎ ተወሳኺ ክሲ ወይ ክሲተኸሳሲ፣ ከምኡውን ምስቲ ቀንዲ ክሲ
ምትእሳሳር ዘሎዎ ናይ መተኣማመኒ
ወይ ውሕስነት ክሲ፡ ምስቲ ቀንዲ
ኽሲ ዝተኣሳሰር ንሳልሳይ ኣካል
ተኸሳስነት ዝምልከት ጉዳይ ክዳኒ
ኽለ-ስልጣን ይህልዎ።
ሃገራዊ ክለ-ስልጣን ካብ ብመንጽር
ተኽእሎ ምውሳን ናይ ጉዳያት
ጥራይ ብዝያዳ ብመንጽር ትግባረ
ናይ ውሳነታት ኢዩ ዝርአ። ኣብያተ
ፍርዲ ዝህብዎ ውሳነ ግድነት
ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ፡
ቤት ፍርዲ ዘሕለፎ ውሳነ ተግባራዊ
እንተዘይኮይኑ፡ እቲ ኣብ ውሳነ
ንምብጻሕ ዝተሓልፈ ኩሉ መስርሕ
ይኹን እቲ ውሳነ ብዓቢኡ ትርጉም
ኣልቦ ኮይኖም ኢዮም ዝተርፉ።
ተግባራውነት ናይ ሓደ ውሳነ ኣብ
ሕቶ ዝኣቱ፡ ብፍርዲ በዓል ዕዳ ዝኾነ
ወገን፡ ከምቲ ኣንጻሩ ተወሲኑ ዘሎ
ክትግብር ፍቓደኛ ምስ ዘይከዉን

ኢዩ። ብፍርዲ በዓል ዕዳ፡ ከምቲ ኣንጻሩ
ተወሲኑ ዘሎ ምስ ዘይትግብር፣ ቤት
ፍርዲ ነቲ ውሳነ ብኣስገዳድ ከተግብሮ
ይግደድ። ኣብያተ ፍርዲ እዚ ዓይነት
ስጉምቲ ክወስዱ እንተድኣ ኮይኖም
ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ብፍርዲ በዓል ዕዳ
ወይ’ውን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘከራኽር
ዘሎ ንብረት ስልጣን ክህልዎም
ይግባእ።
ንኣብነት፡ ክሱስ ዜጋ ካልእ ሃገር
ኮይኑ፡ ልሙድ መንበሪኡ ኣብ
ኣስመራ፡ ኤርትራ ኢዩ። እዚ ዜጋ
ካልእ ሃገር፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ
ንእትርከብ ናይ ብሽኮቲ ፋብሪካ ንሱ
ካብ ወጻኢ ሓሪጭ ስርናይ ብመገዲ
ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ወኪሉ ዝኾነ
ውልቀሰብ ይቕርብ። እቲ ዜጋ ካልእ
ሃገር ዝኾነ ተወዓዓሊ ወገን፡ ነቲ
ብመሰረት ምስታ ፋብሪካ ብሽኮቲ
ዝኣተዎ ውዕል ከቕርቦ ዝግባእ
ዝነበረ ሓርጭ ንክልተ ሳምንታት
ዝኣክል ክቕርብ ስለዘይክኣለ፡ እታ
ፋብሪካ ብሽኮቲ ንዝወረዳ ክሳራታት
ንምሕዋይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዜጋ ካልእ
ሃገር ዝኾነ ሰብ ወይ ኣብ ልዕሊ
ወኪሉ ክሲ እንተመስሪታ፡ ዝምልከቶ
ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ክዳኒ ሃገራዊ
ክለ-ስልጣን ይህልዎ።
2. ንዋታዊ ክሊ ስልጣን
ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብያተ ፍርዲ
ንሓደ ጉዳይ ንምርኣይ ብቕዓት ከም
ዘለዎም ድሕሪ ምርግጋጽ፡ እቲ ቀጺሉ
ዝለዓል ሕቶ እቲ ጉዳይ ኣበየናይ
ጽፍሒ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ይግባእ
ዝብል ኢዩ። መብዛሕትኡ ግዜ
ንዋታዊ ኽለ-ስልጣን ኣብ መጠን ወይ
ግምት ዋጋ ናይ’ቲ ዘከራኽር ጉዳይ
ይምርኮስ። ኣብ ገለ ጉዳያት ድማ
ገለ ጽፍሒ ኣብያተ ፍርዲ በይናዊ
ስልጣን ከም ዝህልዎም ይግበር ኢዩ።
እዚ ዝኸውን ድማ መጠን ናይ’ቲ
ኣብ’ቲ ጉዳይ ዝለዓል መጠን ገንዘብ
ወይ ግምት ዋጋ ናይ’ቲ ንብረት
ብዘየገድስ ኢዩ።
ንኣብነት፡ ንቼክን ንመድሕንን
ዝምልከቱ ጉዳያት፣ መጠን ወይ
ግምት ዋጋ ናይ’ቲ ዘከራኽር ገንዘብ
ወይ ንብረት ኣብ ግምት ከይኣተወ፡
ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥራይ ኢዮም
ዝዳነዩ። እንተኾነ፣ ኣብ ገለ እዋን
ምድልዳል ንዋታዊ ክለ-ስልጣን ኣብ
ክንዲ ኣብ መጠን ናይ’ቲ ገንዘብ፡ ኣብ
ዓይነት ናይ’ቲ ጉዳይ ወይ ኣብ’ቲ
ጉዳይ ክለዓሉ ትጽቢት ንዝግበረሎም
ናይ ሕጊን ናይ ክውንቶ ሕቶታት
ኣብ ግምት ዘእተወ ኢዩ።
ብካልእ ወገን ድማ፡ ብገንዘብ
ክግመቱ ዘይከኣሉ ዓይነት ክስታት፣
ከም ናይ ኣቦነት፡ ሞግዚትነት ወዘተ.
ብግልጺ ናብ ዝተደንገገ፣ ከባብያዊ
ኽለ-ስልጣን ናብ ዘሎዎ ቤት ፍርዲ
ይቐርቡ።

ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ረብሓታት ድቃስ

ሱሌማን ኣሕመድ

ኣቃውማን ጥዕና ኣካላትን

ኣቃውማ፡ ደው ወይ ኮፍ ኣብ እትብለሉ
እዋን ኣካላትካ ብኸመይ ተመዓራርዩ ኣሎ
ዘመልክት መንገዲ ኢዩ። ኣቃውማ ኣብ
ዝተፈላለዩ ነገራት ኣገዳሲ ረቛሒ ኢዩ።
ጽቡቕ ኣቃውማ ኣብ ርእሲ’ቲ ርእሰተኣማንነት ክነማዕብል ዝህልዎ ተራ፡ ካብ
ቃንዛ ዓንዲ ሕቖን ካልእ ክፍሊ ኣካላትናን
ነጻ ክንከውን ይሕግዘና። ጽቡቕ ቁመና፡
ኣብ ግዜ እርጋን ኣብ ኣዕጽምቲን መላግቦን
ኣካላትና ዝርአ ቃንዛ፡ የጉድለልና። በንጻሩ
ዘይስሩዕ ኣቃውማ ድማ ንዝተፈላለዩ
ሕማማት የቃልዓና። ዘይስሩዕ ኣቃውማ
ድሒሩ ናብ ናይ ዑደት ደምን ምስትንፋስን
ጸገም ንዘስዕበልና ሕማም ልቢ የቃልዓና።
ብዘይካ ጥዕናዊ ረብሓ፡ ስሩዕ ኣቃውማ ድልዱል፡ ምልኩዕን ንእሽቶን መሲልካ
ንኽትርአ ኣዝዩ’ዩ ዝሕግዘካ።
ስሩዕ ኣቃውማ መዓልታዊ ብእነካይዶ
ንጥፈታት ክጽሎ ከም ዝኽእል
ይንገር። ስሩዕ ኣቃውማ ክህልወና ነዞም
ስዒቦም ተዘርዚዎም ዘለዉ ንጥፈታት
ከንስተብህለሎም ኣገዳሲ ኢዩ።
* ኣገባብ ኣደቃቕሳ ወይ ጎቦ ምዃን፦
ጎቦ ክትከውን ወይ ክትድቅስ ምስ
እትደሊ፡ ብሸነኽ መንኩብካን ዓንካር
ዓንካሪትካን ዝርከቦ ጎድንኻ ክትድቅስ
ይምረጽ። ብሸነኽ ሕቖኻ ክትድቅስ
ምስ እትደሊ ድማ ኣብ ትሕቲ ብርክኻ
መተርኣስ ኣእቲኻ ክትድቅስ ዝበለጸ
ኢዩ። ይኹን’ምበር፡ ብርክና ኣዚና ንላዕሊ
ክንሰቕሎ ኣይግባእን። ኣብ ታሕተዋይ
ሸነኽ ናይ ዓንዲ ሕቖና ዝርከቡ
መላግቦታት ክተናኸፉ ስለ ዝኽእሉ።
ብኸብድኻ ክትድቅስ ተመራጺ ኣይኮነን።
እትጥቀመሉ መተርኣስ’ውን ማእከላይ
ግዝፊ ዘለዎ ክኸውን ይምረጽ።
* ቀጥ ኢልካ ኮፍ በል፦ ኮፍ ኣብ
እትብለሉ እዋን ዝህልወካ ኣቃውማ፡
ኣብ ደው እትብለሉን እትጎዓዘሉን እዋን
ንዝህልወካ ኣቃውማ ኣዝዩ ወሳኒ ኢዩ።
ኮፍ ኢልካ ትሰርሕ እንተለኻ፡ ብመልክዕ
90 ዲግሪ ኮፍ ክትብል ይግባእ። ክሳብ 100
ዲግሪ ንድሕሪት ቁሩብ ዝዝው ክትብል
ድማ ተመራጺ ኢዩ። ኣእጋርካ’ውን
ምሉእ ብምሉእ ናብ መሬት ክትንክፍ

ኣገዳሲ ኢዩ። በጻብዕትኻ ጥራይ ክትንክፍ
ኣይግባእን። ኮፍ ክትብል እንከለኻ ግን
ምቹእ ቦታ፡ ምቹእ ሰድያን ምቹእ ኣከባቢ
ክትመርጽ ፈትን። ቀጥ ኢልካ ኮፍ ምባል
ኣብ ጭዋዳታት ዓንዲ ሕቖኻ ከጋጥመካ
ንዝኽእል ቃንዛ ብዝሓየለ መልክዑ ከም
ዘጉድሎ ከነለልዮ ይግባእ።
ንስሩዕ ኣቃውማ፡ ንዓንዲ ሕቖኻን
ምሕዂልትኻን ሓቚፉ ዝሕዝ ምቹእ
ሰድያ ክህልወካ ኣገዳሲ ኢዩ። እዚ ኣብ
ላዕለዋይን ታሕተዋይን ክፋል ዓንዲ
ሕቖ ከጋጥመና ንዝኽእል ምምዝባል
ይከላኸለልና። ምቹእ ሰድያ - ንክሳድና፡
ላዕለዋይ ዓንዲ ሕቖናን ምሕዂልትናን
ብግቡእ ከቕነዓልና ከም ዝኽእል
ኣይትዘንግዕ። ስለዚ፡ ብመኪና ኣብ
እንጎዓዘሉ ነዊሕ ርሕቀት፡ ኣብ ርእሲ’ቲ
ምቹእ ሰድያ ክህልወና ንገብሮ ጻዕሪ፡
መደገፊ ክሳድ ክንጥቀም ኣዝዩ ኣድላዪ
ኢዩ።
* ክብደት ኣብ እተልዕለሉ እዋን ጥንቃቐ
ግበር፦ ቁመናኻ ስሩዕ ክኸውን፡ ከቢድ
ነገራት ካብ ምስፍሳፍ ተቖጠብ። ከቢድ
ነገር ምስፍሳፍ ንዝተፈላለዩ ናይ ዓንዲ
ሕቖ ጸገማት ኢዩ ዘቃልዓና። ዓቕምኻ
ዝኾነ ነገር ከተልዕል እንከለኻ’ውን ኣብ
ክንዲ ካብ ሽምጥኻ ነብስኻ ሰቢርካ
ከተልዕሎ ምፍታን፡ ብርክኻ ዓጺፍካ ነቲ
ክብደት ከተልዕሎ ይግባእ።
* ዕረፍቲ ይሃልኻ፦ ገለ ዓይነት ስራሕ
ኣብ ቅድሚ ኮምፒዩተር ንነዊሕ ሰዓታት
ኮፍ ከም እትብል ዝገብረካ ክኸውን
ይኽእል ኢዩ። እዚ ብፍላይ እቲ ኮፍ
ኢልካሉ ዘለኻ ሰድያ ንዓንዲ ሕቖኻ
ዘይምቹእ እንተኾይኑ፡ ንቑመናኻ ኣዝዩ
ሓደገኛ ከም ዝኾነ ኣስተብህል። ስለዚ፡
ንጥዕና ሕቖኻ፡ ከምኡ’ውን ኣቃውማኻ
ክተመሓይሽን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ
ሰዓት ዕረፍቲ ክትወስድ ይግባእ። ኣብቲ
እትወስዶ ናይ ደቓይቕ ዕረፍቲ፡ ካብቲ
ኮፍ ዝበልካሉ ሰድያ ተንሲእካ ክትጎዓዝ
ወይ ኣካላትካ ክትፈታትሕ ይግባእ። እዚ
ኣብ ዓንዲ ሕቖኻ ንዝጸንሐ ምዝንባዕ
ክመልሶ ይኽእል ኢዩ።
ምንጪ፦ Fitness and Wellness

መብዛሕትና፡ ኣብ እዋን ለይቲ ካብቲ
ክንድቅሶ ዝግባኣና ሰዓታት ቀልጢፍና
ስለ ዝተበራበርና፡ ኣብ እዋን መዓልቲ
ቀጨውጨው ክብለና ንርአ ኢና።
ሓያሎ ሰባት ድቃስ ከም መግለጺ
ምቾትን መባኸኒ ግዜን ገይሮም
ይወስድዎ ኢዮም። ድቃስ ግና ኣብ
ህይወትና፡ ናብራናን ስራሕናን ኣዝዩ
ኣገዳሲ ኢዩ።
+ ንሓያሎ መዓልታት ብስእነት
ድቃስ
ክትሳቐ
እንተጸኒሕካ፡
ብዝተፈላለዩ ሕማማት ክትጥቃዕ ዘለካ
ተኽእሎ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ክኢላታት
ይዛረቡ።
+ ንሓያሎ መዓልታት ብሕጽረት
ወይ ስእነት ድቃስ ዝተጠቕዐ ሰብ
ብዝተፈላለዩ ሕማማት ልቢ፡ ሽኮር፡
ጸቕጢ ደም፡ ከምኡ’ውን ስምዒታት
ስነ-ኣእምሮኣዊ ምዝንባዕ ከጋጥሞ
ንቡር ምዃኑ ይንገር።
+ ዘይስሩዕን እኹልን ድቃስ ንናይ
ምጽዋር ዓቕሚ ሰብነትካ ስለ ዘዳኽሞ
ንዝኾነ ዓይነት ረኽሲ ከም እትቃላዕ
ይገብረካ። ስእነት ድቃስ ክብደት
ሰብነት ከም ዘወስኽ’ውን ይግለጽ።
+ ሕጽረት ድቃስ ንዓቕሚ ናይ
ምምሃር፡ ምዝካር፡ ከምኡ’ውን ኣቓልቦ
ሰባት ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝዳኸም
ይገብር።
+ ሓደ ኣትለት እኹል ድቃስ
እንተዘይረኺቡ፡
ብቑዕ
ኮይኑ
ንውድድር ክቐርብ ኣይክእልን ኢዩ።
ምኽንያቱ ድኻም ናይ ምጽዋር
ዓቕሙ ዝተሓተ ኢዩ ዝኸውን።
ኣብ እዋን ለይቲ እኹል
ድቃስ ከም ዝረኸብካ
ብኸመይ ትፈልጥ?
ካብ ድቃስካ፡ ብዘይ ዝኾነ ካልእ ሓገዝ
ኣብ ክንዲ ባዕልኻ ትበራበር፡ ብሰዓት
ደወል ትበራበር እንተለኻ፡ ሕጽረት
ድቃስ ክህልወካ ዘሎ ተኽእሎ ሰፊሕ
ኢዩ። ካልእ፡ ኣብ ዓራት ምስ ደየብካ
ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ድቃስ ይወስደካ
እንተኾይኑ፣ ዝኾነ ትምህርቲ ወይ
መደረ እናተኻየደ ወይ’ውን ተለቪዥን
እናተዓዘብካ ሰለም ተብል እንተዄንካ፡
ሕጽረት ድቃስ ኣለካ ማለት ኢዩ።
ድቃስ እናደለኻ ክትድቅስ ምስ
ዘይትኽእል ምስ “ዕዳ ድቃስ” ኢዩ
ዝጽብጸብ። ሰብነትካ ካብቲ ዘድልዮ
ግዜ ዝወሓደ ሰዓታት ምስ እትድቅስ፡
እቲ ዘይደቀስካዮ ሰዓታት ምስቲ “ዕዳ
ድቃስ” ኢዩ ዝድመር። ካብ ሰሙን ናብ
ሰሙን እቲ ዕዳ እናወሰኸ ይኸይድ።
ናብ ከቢድ ጸገም ከም እንወድቕ ድማ
ይገብር።
ዓቢ ዕዳ ናይ ድቃስ እንተለካ፡ ኣብ
መዓልቲ ተወሰኽቲ ሰዓታት እናደቀስካ፡
ነቲ ክመጸካ ዝኽእል ጸገማት ከተፋዂሶ
ከም እትኽእል ክኢላታት ይምዕዱ።
ኣስተብህል! እኹል ድቃስ ዘይረኸበ
ሰብ፡ ስርሑ ብግቡእ ከካይድ ስለ
ዘይክእል ኣፍራዪ ክኸውን ኣይክእልን
ኢዩ።
ጥዕናዊ ረብሓታት ድቃስ
ድቃስ ጽቡቕ ከም ዝስመዓና
ይገብር። ጥቕሙ ኩነተ-ኣእምሮና ካብ
ምንቕቓሕ ሓሊፉ፡ ኣብ ጥዕናና ሓያሎ
ረብሓታት ኢዩ ዘለዎ። ገለ ካብ ጥዕናዊ

ረብሓታት ድቃስ፦
ናይ ምዝካር ዓቕሚ
የመሓይሽ
ድቃስ ኣብ ዝወስደና
እዋን ኣእምሮና ስርሑ
ኣየቋርጽን ኢዩ። እኳ
ደኣ ዝያዳ ንጡፍ
ይኸውን። በዚ ድማ
ቀም ኣብ ዘበልናሉ እዋን፡
ኣብ እዋን መዓልቲ ንዝተመሃርናዮ
ወይ ንዘካየድናዮ ንጥፈታት ክኽልሶ
ስለ ዝርአ፡ ናይ ምዝካር ዓቕምና ከም
ዝዓቢ ይገብሮ።
በዚ ኢዩ ድማ፡ ዝኾነ ሓዲሽ ነገር
ኣብ እትመሃረሉ እዋን፡ ንጽባሒቱ
(ማለት ደቂስካ ምስ ተንሳእካ) ዝያዳ
ትዝክሮን ግልጺ ዝኾነልካን።
ዕድመ የንውሕ?
ልዕሊ ዓቐን ወይ ድማ ኣዝዩ ውሑድ
ድቃስ ምርካብ፡ ምስ ምሕጻር ዕድመ
ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይንገር።
ኣብ 2010 ካብ 50 ክሳብ 79 ዓመት
ዕድመ ኣብ ልዕሊ ዘለወን ደቀንስትዮ
ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ፡ ካብ
5 ሰዓታት ንታሕቲ ከምኡ’ውን ካብ
7 ሰዓታት ንላዕሊ መዓልታዊ ምድቃስ
ዘዘውትራ ደቀንስትዮ ብብዝሒ ናይ
ሞት ሓደጋታት ከንጸላልወን ተራእዩ።

ነድሪ ኣካላት የጉድል
ነድሪ/ ምቅጻል ኣካላት ምስ ሕማማት
ልቢ፡ ወቕዒ፡ ሽኮር፡ ኣብ ንኡስ ዕድመ
እርጋን ምስ ዝኣመሰሉ ጥዕናዊ ጸገማት
ምትእስሳር ኣለዎ። መዓልታዊ ትሕቲ
6 ሰዓታት ናይ ምድቃስ ልምዲ
ዘለዎም ሰባት፡ በዞም ዝተጠቕሱ
ሕማማት ክጥቅዑ ዘለዎም ተኽእሎ
ብ20 ሚእታዊት ዝዛየደ ኢዩ።
ተበላሓትነት የዕቢ
ብተፈጥሮ ደቂ ሰብ ስምዒታዊ
ውህደት ናይ ምዝካር ዓቕሞም ኣብ
እዋን ለይቲ ኢዮም ዘሐይልዎ። ስለዚ፡
እኹል ድቃስ እንተረኺብና ሓዲሽ
ነገራት ናይ ምፍጣርን ምምሃዝን
ዓቕምና ማዕረ ማዕረ ናይቲ ናይ
ምዝካር ዓቕምና ዝሓየለ ይኸውን።
ምንጪ፦ HealthDigezt.com

ብቕርጽኻ ትሕበንዶ?
ብዛዕባ ዘለካ ቅርጺ ሰብነት እንታይ
ዓይነት ኣረኣእያ ኣለካ? ንምግምጋም
ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሶም።
ነቶም ሕቶታት ‘ፍጹም’፡ ‘ሓደ ሓደ
ግዜ’፡ ‘ዝበዝሐ ግዜ’ ወይ’ውን ‘ኩሉ
ግዜ’ ኢልና ንመልሶም።
1. ነብሰይ ኣብ መስትያት ምርኣይ
ይጸልእ።
2. ክዳን ክገዝእ ንዕዳጋ ኣብ ዝወርደሉ
እዋን፡ ዘለኒ ግዝፊ ወይ ዘይምዕሩይ
ቅርጺን ንሱ ዘምጽኦ ጸገማትን መሊሱ
ስለ ዝገሃደለይ ብሕፍረት ዝኣክል
ብዙሕ ከይመረጽኩ ዘጓነፈኒ ተማሊአ
ይመጽእ።
3. ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክወጽእ
ሕፍረት ይስመዓኒ።
4. ብሰንኪ ኣቃውማይ፡ ብብዝሒ
ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ናይ ስፖርት
ክለባትን ናይ ኤሮቢክስ ትካላትን
ከይደ ምውስዋስ ኣካላት ከካይድ
ብዙሕ ኣይመርጽን።
5. ምስ ካልእ ኣንጻር ጾታ ኮይነ ኣብ
ዘዕልለሉ እዋን፡ ዘለኒ ‘ዘይብቑዕ’ ዝብሎ
ቁመና ስለ ዘጨንቐኒ ብዙሕ ክዛረብ
ኣይክእልን።
6. ዘለኒ ሰብነት/ ቅርጺ መርገም
ገይረ ይወስዶ።
7. ካልኦት ሰባት ቅርጺ ሰብነተይ
ሰሓቢ ገይሮም ከም ዘይርእይዎ
ይኣምን።
8. ኣዕሩኽተይ ወይ ኣዝማደይ
ወይ’ውን ቤተሰበይ ምሳይ ምኻድ
ዘሕፍሮም ኮይኑ ይስመዓኒ።
9. ገዘፍቲ ሰባት ክርኢ እንከለኹ፡
ነብሰይ ካብኦም ዝሓሸት ኮይና ክረኽባ
ብምህንጣይ ምስኦም ከወዳድራ
ይጽዕር።
10. ብሰንኪ ዘለኒ ሕማቕ ቁመናን

ዘይንቡር ግዝፊ ሰብነትን ንዝተፈላለዩ
ንጥፈታት ከስተማቕሮም ከቢድ ኮይኑ
ይረኽቦ።
11. ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ብኸመይ
ቅርጸይ የመዓራርዮን ስሩዕ ቁመና
ይውንን ይሓስብ።
12. ብዛዕባ ሰብነተይን ዝውንኖ
ቁመናን ዘለኒ ኣጠማምታ ናብ ኣሉታ
ዝዘንበለ ኢዩ።
ኣወሃህባ ነጥቢ
‘ፍጹም’ ኢልና ንዝመለስናዮ ሕቶ 0፡ ‘ሓደ ሓደ ግዜ’ - 1 ነጥቢ፡ ‘ዝበዝሐ
ግዜ’ - 2 ነጥቢ፡ ‘ኩሉ ግዜ’ ኢልና
ንዝመለስናዮ ድማ 3 ነጥቢ ንሃቦ።
መገምገሚ
እቲ ዝተሓተ ክመጽእ ዝኽእል
ውህሉል ነጥቢ 0 ኮይኑ፡ እዚ ብዛዕባ
ኣብ ልዕሊ ነብስኻን ቅርጽኻን ዘለካ
ኣጠማምታ እወታዊ፡ ኣብ ደጋዊ
ጽባቐ ብዙሕ ዘይትግደስ ወይ’ውን
ብኣቃውማኻ እትተኣማመን ሰብ
ምዃንካ እዩ ዘርኢ።
እቲ ዝለዓለ ክመጽእ ዝኽእል
ውህሉል ነጥቢ ድማ 36 ኢዩ። እዚ
ድማ ጥዕና ዘይብሉ ምስሊ ሰብነት
ኢዩ ዘንጸባርቕ። ወትሩ ብዛዕባ ዘለካ
ቅርጺ ሰብነት ዝተጨነቕካን ካብ ሰብ
ዝተገለልካን ምዃንካ የርኢ።
ካብ 14 ንላዕሊ ነጥቢ እንተረኺብካ፡
ጥዕና ዘለዎ ምስሊ ሰብነት ክህልወካ
ጸዓር። ብዘለካ ቅርጺ ሰብነትን ኣብ
ልዕሊ ቅርጽኻ ዘለካ ኣመለኻኽታን
ዝያዳ ከተመሓይሾ ድማ ጸዓር።
ምንጪ፦ Maximize Your
Body Potential

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሕጉሳት መጻምድቲ ፍጹም
ዘይሓስብዎም ነገራት
ነጃት ኣድም

ምስ ጽባቐኻ ምእራግ

ሰባት ብዛዕባ ጽባቐን ቁንጅናን
ክሓቱኒ እንከለዉ፡ ብዛዕባ ኣብ ቆርበት
ዝልከዩ ክሬማትን ኣብ ከንፈር ዝቕብኡ
ልፒስቲካት ኣይኮንኩን ዝዝርዝረሎም።
ኩሉ ግዜ ምልኩዓት ኴንና ክንነብር
እንተደኣ ደሊና፡ “ኩሉ ግዜ ሰብ ጽቡቕ
ቁመናን ምሉእ ጥዕናን ክንከውን ኣለና”
ኢለ እየ ዝምልሰሎም። ምናልባት ነቶም
ንኣስታት 35 ዓመታት ፍርያት በዓል
ሬቭሎን( Revlon)፡ ማክስ ፋክቶር (Max
Factor)፡ ኢስቲ ላውደር( Estée Lauder)
ን ለ’ኦረያል( L’Oréal)ን ሒዘ ምስ ካሜራ
ዝውዕል ከም ዝነበርኩን ምስተን ትካላት
ይሰርሕ ምንባረይን ዝፈልጡ ሰባት፡
መልሰይ ከስደምሞምን ክግረሙን ይኽእሉ
እዮም። እንተኾነ ኣብቶም ዓመታት፡
ኩሕለ-ምሕሊ ዘይኮኑስ፡ ንውሽጣዊ
ጥዕናናን ሓጎስናን ካብ ምክንኻን ዝበልጽ
ምልኩዓት ዝገብረና ካልእ ነገር ከም ዘየለ’የ
ተማሂረ።
መብዛሕትና፡ ወጥርን ጭንቀትን፡
ካብቶም ንጥዕናና ኣልሚሶም ብቕልጡፍ
ናብ እርጋን ዝስንድዉና ተርእዮታት
ምዃኖም ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ድማ እየ
መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ውሽጣዊ ጽባቐይ፡
ሓጎሰይን ጥዕናይን ኣተኲረ ክሰርሕ
ዝጀመርኩ። ቅድሚ 28 ዓመታት ኣቢሉ
ይኸውን፡ “ቸናይ” ናብ ዝበሃል ቦታ ሃገረ
ህንዲ ምስ ገሽኩ ንውሽጥኻ ኣዕሚቚካ
ምጥሓልን
ኣዕሚቚካ
ምሕሳብን
ምስትንታንን ተማሂረ።
ምሸት ምሸት ኣብታ “ናይ
ምስጋና መዘክር” ኢለ ዝሰመኹዋ
መዝገብ ዕለተይ(ዲያሪየይ)፡ ዋላ ክንዲ
ፍረ ኣድሪ’ውን ትኹን ንዘጓነፈኒን
ዘበርከትኩዎን ጽቡቕ ነገራት እናጸሓፍኩ፡
ንኹሉ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባታት ወጊድ
ኢለ፡ ኣብ ሰሙን ሰለስተ ግዜ ምንቅስቓስ
ዮጋ እናገበርኩን፡ ብዝተኻእለኒ መጠን
ብኣካልን ኣእምሮን ወናኒት ምሉእ ጥዕናን
ኣቃውማን ክኸውን በቒዐ እነኹ።
ብሳላ’ታ ዉመን ዋን (WomenOne)
እትበሃል መኽሰብ ዘይትድልብ ኩባንያይ፡
ናብ ዳርፉር፡ ኮንጎን ኣንጎላን ዝኣመሰላ
ሃገራት ሳልሳይ ዓለም በጺሐ ምስ ዝተፈላለያ
ደቀንስትዮ ክራኸብ ብምኽኣለይን፡ እቲ’ኳ
ኣሽንኳይዶ ብዛዕባ መልክዕን ጽባቐን፡ እቲ
መሰረታዊ ዝኾነ ዝስተ ማይ፡ ሕክምናዊ
ሓገዛትን ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ብግቡእ
ከምዘይረኽባ ምዕዛብይን ከኣ፡ ብዝያዳ
ኣብዚ ጉዳይ ዓቲበ ክሰርሕ’ዩ ደሪኹኒ።
ናብ ዓደይ ምስ ተመለስኩ፡ ብቐጥታ
ምስ ባያር ሄልዝኬር ሲትራካል( Bayer

HealthCare’s Citracal)
ዝበሃል ትካል ፍርቂ ብርኪ
ብምሓዝ፡ ጽባቐን ቁንጅናን
ኣብ መዓሙቕ ኣዕጽምቲ
ምዃኖምን ብፍላይ ዕድመ
ንዝደፍኣ
ደቀንስትዮ፡
ንኣካላውን ስምዒታውን
ውሽጣዊ
ሓይለን
ከደልድላን ክሰርሓን ናይ
ጎስጓስ፡ ምኽርን ሓገዛትን
ወፍሪ ክገብር ጀሚረ።
እቲ ጎስጓስ፡ ዕድመ ኣብ ምድፋእ
ዝርከባ ደቀንስትዮ፡ ብዛዕባ ኣገዳስነት
ናይ ኣዕጽምቲ ጥዕና ክፈልጣን፡ ኣብ
ዝምገብኦ መግብታት ዘድሊ ካልሲዩም
ትሕዝቶ ዘለዎም መግብታት ክወስዳ ምስ
ዝኽእላ ምስ ጽባቐአንን ምሉእ ጥዕናአንን
ብምእራግ ከምዝሓልፋ ዝገብር ፍቱን
መድሃኒት ምዃኑ ዝሕብር ትሕዝቶ
ዘለዎን እዩ።
ዋላ’ኳ ኣብዚ ቀረባ ግዜ፡ ኣብ ልዕሊ
ደቂ ኣርባዓን ልዕሊኡን ዝርከባ ደቀንስትዮ
ብዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ልዕሊ 75% ዘድሊ
ዓቐን ካልስዩም ከም ዝወስዳ እንተገለጻ፡
እቲ ሓቂ ግን፡ 9 ካብ 10 ደቂ 50 ዝኾና
ደቀንስትዮ ዘድሊ መጠን ካልሲዩም
ከምዘይረኽባ’ዩ ዝግለጽ። ዝበዝሓ
ደቀንስትዮ ከኣ፡ ኣዕጽምትና እቲ ቀንዲ
መሰረት ህይወትና፡ ጥዕናናን ጽባቐናን
ምዃኑ ደንጕዩ’ዩ ዝርደአን። ጽባቐን
ቁንጅናን ክህልወና ከኣ ነቲ መሰረት
ጥዕና ዝኾነ ኣዕጽምትና ብዝያዳ
ክንከናኸንን ክንሃንጽን ይግባኣና።
ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት፡ ጻዕቂ
ኣዕጽምተይ ምስ ተመርመርኩ፡ ኣብ
ምሕኩልተይን ጉንቦ ኢደይን ቅሩብ
ምሕቃቕ ናይ ዓጽሚ ከምዘለኒ’የ
ተነጊረ። እንተኾነ፡ ሽዑ ንሽዑ ምስ
ሓኪመይ ተዘራሪበ ዘድሊ ዓቐን
ካልሲዩም እናወሰድኩን ምንቅስቓስ
እናገበርኩን፡ እነኹ ኣብ መበል 65
ዓመተ-ዕድመይ፡ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ
ግዜ ኣጸቢቐ ወናኒት ምሉእ ጥዕናን
ኣቃውማን ኮይነ፡ ኣፍ-ልበይ ነፊሐ፡ ካብ
ኦስተዮፖሮሲስ(ምህማነ-ዓጽሚ) ነጻ እየ
ክብል በቒዐ እርከብ።
ኣብ ዕድመ 30ታት፡ “ካብ ንእስነት
ወጺእኪ ሰብ ማእከላይ ዕድመ ኴንኪ
ኣለኺ” ምስ ተባሃልኩ ከኣ እየ፡ ነቲ
“ትኣርጊ ኣለኺ..” ዘስምዕ ኣበሃህላታት
እናኣስተንተንኩ ንእንታይነትን ትርጕምን
ቁንጅናን ጽባቐን ኣዕሚቘ ክሓስበሉ
ዝጀመርኩ። ስለ ዝኾነ ከኣ’የ፡ ዝኾነት
ጓለንስተይቲ ንትርጕም ቁንጅናን ጽባቐን
ምስ ጥዕና፡ ስምዒታትን ሚዛናውነትን
ኣወሃሂዳ ክትርእዮ ዝመክርን ዝሰርሓሉን
ዘለኹ። እንተደኣ ካብ ውሽጥና፡ ንመሰረት
ጥዕና ኣዕጽምትና ክንዕቅብን ክንሃንጽን
ከምኡ’ውን እወታዊ ኣተሓሳስባታት
ንኽህልወና ጽዒርናን ሰሪሕናን ከኣ፡ ምስ
ጽባቐና ከም እንኣርግን ከም እንሓልፍን
የረጋግጸልክን።

ዳይል ሃዶን

ብዘይ ተወፋይነት፡ ቅንዕና፡ ክፉትነት፡
ርድኢት፡ ተጸማምነትን ጽንዓትን ዝቐውም
ዝምድና የለን። እዞም ነገራት ከኣ ብቐሊሉ
ዝጥረዩ ኣይኮኑን። ብቐደሙ’ውን፡ ንዝኾነ
ነገር ካብ ምህናጹ ምዕናዉ ስለዝቐልል፡
ንዘለና ዝምድና ካብ ክንዕቅቦን ንቕድሚት
ክንመርሖን፡ ከነዕንዎን ቁልቁል ኣፉ
ክንተኽሎን ይሰልጠና ደኣ’ምበር፡ ብዙሕ
ኣይከብደናን’ዩ።
ንዝኾነ ከነዕርዮ ወይ ክንፍውሶ
እንደሊ ነገር፡ ቅድሚ ናብ
ተግባር
ምጕያይና
ብሓሳብ ከነብስሎን
ክንለማመዶን
ከምዝግባእ
እዮም
ሰብ
ሞያ ዝምዕዱ።
ኣተሓሳስባናን
ርድኢትናን
ከይቀየርና እንገብሮ
ጻዕርን ድኻምን ከንቱ እዩ።
ካብቲ ብመጽናዕትን ምርምርን
ዝተረኽበ ሕጉሳት መጻምድቲ ጥራይ
ዝፈልጡዎን ንኽዕወቱ ዝደረኾም ብሉጽ
ኣተሓሳስባታቶም ርኢና’ስከ ንመኰር።
እዞም መጻምድቲ ምእንቲ ዝምድናኦም
ኢሎም ካብ ምሕሳቦም ዝረሓቑ ነገራት
እንታይ እዮም?
ሕጉሳት መጻምድቲ ሕጉሳት ኮይኖም
ንኽነብሩ ካብ ዘብቅዕዎም ምስጢራት ሓደ፡
ዘለዎም ሽግራት ዝምስርትዎ ዝምድና
ክፈትሓሎም ካብ ምጽባይ ምቑጣቦም
እዩ። ምኽንያቱ፡ እቲ ዝዓመቘን ዝሓየለን
ክንምስርቶ ዘድልየና ዝምድና ምስ
ገዛእ-ርእስና ስለዝኾነ። ምስ ውሽጥና
ከይተቓዶናን ከይተወሃሃድናን እንኣትዎም
ካልኦት ዝምድናታት ምሉኣት ኣይኮኑን።
ገዛእ ርእስና ከየፍቀርና ንኻልኦት ከነፍቅር፡
ንርእስና ከየኽበርናን ከይኣደብናን ንኻልእ
ከነኽብርን ክንእድብን ስለ ዘይከኣል።
ሕጉሳት ሰባት ንዘጓንፍዎም ጸገማት
ዝምድናኦም ጥራይ ክፈትሓሎም
ኣይጽበዩን’ዮም።
እቲ ሕጉስን ብሉጽን ዝምድና ዝምስረት፡
ክልቴና ንናይ ነፍሲወከፍና ሕሉፍ ምስ
እንቕበልን ንዘለና ምስ እንደጋገፍን ንብሉጽ
መጻኢና ምስ እንጽዕርን እዩ። ስለዝኾነ፡
ታህዋኽ ኣየድልን’ዩ። ቅድሚ ዝኣገረ፡

ንፍሽኽታ

ምቕንጣጥ ስግኣት
ዮውሃንስ ኣብ ክሽነ ኮይኑ፡
“ማማ…” ክብል ብዓውታ ነዲኡ
ጸውዓ። ኣዲኡ ኣብ ውሽጢ ገዛ
ኮይና ብዙሕ ከይተገደስትሉ፡ ካብ
ኮፍ ዝበለትሉ ምዩቕ ከይበለት፡
“እንታይ ኢኻ ኴንካ ኣታ
ቈልዓ..” ክትብል መለሰትሉ።
ወዳ ሽዑ’ውን ብዓውታ፡ “እታ
ኩሉ ግዜ ከይትስበረኪ ትሰግእላ
ዝነበርኪ ጣሳ…” ምስ በለ ግን
ተጠራጢራ፡ ርእሳ ኣቐልቅል ኣቢላ
ብነድሪ፡ “እሂ’ሞ ንሳ…” ክትብል
ምስ ሓተተቶ ኣልግብ ኣቢሉ፡
“ድሕሪ ሕጂ ኣይክትሰግእላን
ኢኺ…” ክብል ብተዘዋዋሪ
መንገዲ ከምዝተሰበረት ኣርድኣ።

ወትሩ መሓዙትና ኮይኖም ዝነብሩን
መሓዙቶም ኴንና እንነብርን፡ ንዕቤት
መጻኢናን መጻኢኦምን ዘተባብዑናን
ነተባብዖምን መጻምድቲ ክንረክብ ምስ
እንጽዕር ከኣ እዩ፡ ንናይ መጻኢ ወፍሪ ዓወት
መሰረት ዝኾነና። ሕጉሳት መጻምድቲ
ተሃዊኾም ከየጽንዑ ናብ ዝምድና ክኣትዉ
ኣይሓስቡን’ዮም።
ብሉጽ ዝምድና ብጻዕርን ስራሕን’ምበር
ብቐሊሉ ዝመጽእ ኣይኮነን። ሕድገት

ምግባርን መስዋእቲ ምኽፋልን ይሓትት።
ኣብ ግዜ ፍቕራዊ ዕርክነት ይኹን ሓዳር፡
ኣብቲ ጥዑም ግዜ ጥራይ ዘይኮነ ዝያዳ
ኣብቲ ሕማቕን ጽንኩርን ግዜ፡ ኣብ ጎኒ
መጻምድትና ደው ክንብል ይግባኣና።
ዋላ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብጫማኦም
ክንጓዓዝ ኣይንኽኣል፡ ብዝተኻእለና ክሳዕ
ፈገግታ ገጾም ዝመልሱ ካብ ጎኖም ክንፍለ
ኣይግባኣናን። እቶም ሕጉሳት መጻምድቲ፡
እቲ ብሉጽ ዝምድና ሃንደበት ክመጾም
ኣይጽበዩን’ዮም።
እንሓንሳእ ምእንቲ ብሰባት ክንፍቶ፡
ተስፋ ከይቆረጽና፡ እልቢ ዘይብሉ
ፈተነታትን ጻዕርታትን ኢና እንገብር።
ሰባት ንሓቀኛ መንነትና ሓቢእና ካልኦት
መሲልና ክንቀርቦም ከምዘይሕጎሱ ፍጹም
ኣይንዝክርን። ንሰባት ምፍቃር ማለት
ፍቕሪ ገዛእ ርእሲ ምጥፋእ ማለት ስለ
ዘይኮነ። ሓቀኛ ፍቕሪ የሐይለና ደኣ’ምበር
ኣይድምስሰናን’ዩ።
ጽባቐና
ኣብ
ተኣፋፍነትና፡
ንጽህናና፡ ዝተሓላለኹ ስምዒታትናን
ዘይፍጹምነትናን’ዩ ዝንጸባረቕ። ስለዚ
ድማ’ዮም እቶም ሕጉሳት መጻምድቲ፡
ምእንቲ ክፍተዉ ኢሎም ዘይንሶም ኮይኖም

ክቐርቡ ዘይሓስቡ።
ዝኾነ ይኹን ሰብ ‘ሕነ ምፍዳይ ጥዑም
እዩ’ ኢሉ ዝሓስብ እንተደኣ ኮይኑ፡ ንመቐረት
ሕድገት ምግባርን ይቕረ ምባልን ፈጺሙ
ኣይፈልጦን እዩ። ፍቕሪ ማለት ዋላ’ኳ
ንገዛእ ህይወትና ምንባር ማለት እንተኾነ፡
ክንካፈሎ ከም ዘለና’ውን ኣይዝንጋዕን። እዚ
ከኣ ብቐጻሊ ሕድገት ምግባርን ዕርቅን እዩ
ዝመጽእ። እቶም ሕጉሳት መጻምድቲ ከኣ
ሳላኡ እዮም፡ ክወሃሃዱን ብሓደ ተጠሚሮም
ክነብሩን ዝበቕዑ።
ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ብዝኾነ ይኹን
ምኽንያታት ንዝምድናና ሸለል
እንተደኣ ኢልናዮ፡ ዝምድናና
ሸለል ከምዝብለና ክንዝንግዕ
የብልናን። ሎሚ ኣብ ጽባሕ
ፈጺማ ከም ዘየላ ዘኪርና፡ ሎሚ
ዝያዳ ካልእ ግዜ ጸጋታት፡
ፈቃራትን ኣኽበርትን ንኹን።
ንዝምድናናን መጻምድትናን
ፍቕርና እነርእየሉን ብፍሉይ
እንከናኸነሉን ግዜን ኣጋጣሚታትን
ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ። ከምዚ ምግባርና ከኣ
ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነስ፡ እንተላይ ንገዛእ
ርእስና’ውን ኢና እንሕግዝን እንልውጥን።
ሕጉሳት መጻምድቲ፡ ንመጻምድቶም
ግዜኦም ክበቑሎም ኢሎም ሓሲቦም
ኣይፈልጡን’ዮም።
ብዙሕ ግዜ፡ ሰኣን ስምዒታትና ብግልጺ
ምውጻእን ምንጽብራቕን፡ ሰኣን ክንብሎን
ክንገብሮን ዝግባኣና ብዘይምባልናን
ዘይምግባርናን፡ ብሉጽ ዝምድናን ብሉጻት
መጻምድትን ካብ ህይወትና ሞሊቖም
ክጠፍኡ ንዕዘብ ኢና። እቶም ሕጉሳት
መጻምድቲ’ምበኣር ነዚ ሓቅን ሓደገኛነቱን
ጽቡቕ ገይሮም’ዮም ዝፈልጡ። ካልእ ግዜ
ከይተጸበዩ ስምዒታቶም ብነጻ ይገልጹ።
ክብልዎን ክገብሩዎን ዝደልዩ ነገራት ብዘይ
ሕብእብእ የጸባርቑ።
ካብ ንሓጎስናን ክብርናን ክንስውእ
ዝሓትት ዝምድና፡ ንበይንኻ ምንባር እዩ
ዝምረጽ። ሓቂ እዩ ብሰንኪ ዘይፍጹምነትናን
ፍልልያትናን፡ ናብ ዝተፈላለዩ ጸገማትን
ምግርጫዋትን ክንኣቱ ንኽእል ኢና።
እንተኾነ ዝከኣለና ንገብር’ምበር ኣብ ዘይዕረ
ሕጊግ ብምባል ገዛእ ርእስና ክንቀትል
ኣይግባእን። ብዝኾነ፡ እቶም ሕጉሳት
መጻምድቲ፡ ዝተሰብረ ዝምድና ኣይጽገንን’ዩ
ኢሎም ኣይሓስቡን’ዮም።

ንዘይንቈጻጸሮም ነገራት ከይንጭነቐሎም
ዝገልጹ ጥቕስታት
• ንኹሎም ዘጋጥሙና ነገራት ክንቈጻጸሮም ኣይንኽእልን ኢና።
እንተኾነ ብኸመይ ንገጥሞምን ንምልሰሎምን ግና ክንቈጻጸሮ ንኽእል
ኢና። መብዛሕትኦም ወጥርታትና ካብ ኣተሓሳስባናን ግብረ-መልስናን
ደኣ’ምበር ካብ ግዳም ዝመጽኡ ኣይኮኑን።
• ኣብ መጻኢ ሽግራት ከየሸግሩና ክንሽገረሎም የብልናን። ምኽንያቱ
ብርግጽ፡ ብዙሓት ጸገማት ከጓኑፉና’ዮም።
• ብዛዕባ ኣብ መጻኢ እንታይ ከጋጥም’ዩ ምጭናቕን ብዛዕባ ዝሓለፈ
ብዙሕ ምሕሳብን፡ ነዛ ሕጂ እንነብራ ዘለና ህሞት’ያ እተጥፍኣ። ምጭናቕ
ንፈጠራዊ ጸዓትና’ዩ ዝቐትል። ኣክንዲ ሐሕማቑን ኣሉታዊ ጥራይ
ምሕሳብ፡ ናብ ጸጽቡቑን እወታውን ጥራይ ክንዛዙ ኣለና።
• ሎሚ ብምርጫና’ያ እትንበር። ሎሚ ኣክንዲ ታህዋኽን ዘይምጽማምን
ጸጋን ትዕግስትን፡ ኣክንዲ ኣሉታዊ ነገራት ብዛዕባ ጽባቐን እወታዊ ነገራትን፡
ከምኡ’ውን ኣክንዲ ራዕድን ፍርሕን ብዛዕባ ህላውነትን ትብዓትን
ንሕሰብ።
• ብህይወት ነስተንፍስ ዘለና ሰባት ብምዃንና ብእኡ ተቓኒና ናብ
ተግባር ክንጐዪ’ዩ ዝግባኣና። ነቲ ዝተፈጸመ ሕማቕን ጌጋን ወሰን ኢልና፡
ንነፍሲ ወከፍ ንግሆ ክንመሃረላ፡ ክንድህስሳ፡ ክንፈጥረላን ክንውከሰላን
ሓሊንና ንበገስ።

ሓዳስ
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እወታዊ ባህሪ ዝምድና
ሃብቶም ኢዮብ
ኣብ ኮለጅ ምስ ዝፈልጦ ሰብ እናኸድና
እንከለና፡ ንሓንቲ ሰብ ጠጠው ኣቢሉ፡
“እዚኣ መሓዛና እያ፡” ኢሉ ኣላለየኒ።
ምልውዋጥ ሰላምታኦም - ኰነ ኢለ
ተዓዚበዮ።
“ስድራ ከመይ ኣለዉ?”
“ስራሕ ድሓን ድዩ?”
ገለ
ካብቶም
ዝተበሃሃልዎም
ሕቶታት’ዮም። ኣብ ኣጋ ምብጋስና
“መጽሓፍኪ ‘ማራ’ ደስ ኢላትኒ፡” ምስ
በላ ተገሪመ። ከምኡ ገይሩ መጽሓፍ
ከድንቕ ሰሚዐዮ ኣይፈልጥን። ንሳ እውን
“መጽሓፍካ ከኣ ኬፍ ኣለዋ፡” ኢላቶ።
ካብ ዝሓትዎን ዝምልስዎን ንላዕሊ ግን፡
ፍሽኽታታቶም ጐሊሑ ነበረ። እታ ሰብ
ከይዳ ምስ ካልኣየይ ምስ ተረፍና፡ “ካብ
ትላለዩ ሓጺር ዲኹም ገይርኩም?”
በልኩዎ።
“ብኸመይ?”
“ኩሉ ኣዘራርባኹም፡ ዕምቈት ናይ’ቲ
እትለዋወጥዎ ዝነበርኩም ሓሳባት
ደማሚረስ፡ ከም’ዚ ካብ እትላለዩ ሓጺር
ግዜ ዝገበርኩም ኰይኑ ተሰሚዑኒ፡” ምስ
በልኩዎ፡ ቀልጢፉ ኣይመለሰን። ርእሱ
ድሕሪ ምሕካኽ ከኣ “ዳርጋ ከምኡታት’ዩ፡
” በለ።
ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልና ኸኣ ኣብ’ዚ
ኣርእስቲ ኣተኲርና ኣዕሊልና። ቊሩብ
ምስ ጸናሕና ክልተ ፍቑራት መጺኦም
ኣብ ፊትና ኮፍ ኢሎም። ድምጾም
ሓንሳእ ክብ ሓንሳእ ለጥቕ ይብል ኣብ
ርእሲ ምንባሩ፡ እታ ጓል ነናሻዕ ትጥምተና
ነይራ። ኩነታታ ምስ ዕላልና ዝኸይድ
ብምንባሩ፡ “ዝዀነ ምልክት ግበረላ። ዋላ
ናይ ኢድ ሰላምታ ማለተይ’የ” ኢለዮ
ንወዮ ካልኣየይ።

ሽሃብ ኣርኣያ
ዝኾነ ሰብ፡ ንህይወትካ ናብ ዓወትን
ፍሽለትን ከምርሓ ኣይክእልን’ዩ። እንትርፎ
ንስኻ። ታሪኽ ናይቶም ዕዉታት
እንብሎም ሰባት ምስ እንውከስ፡ ሕመረት
ዓወቶም ባዕሎም ወነንቲ ውሳኔታቶም
ምዃኖም’ዩ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና
እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ፡
ኣሉታዊ ባህርያት ብምምዕባል ንፍኖተ
ዓወትና እንዕንቅፍ ብዙሓት ኢና። ዕድመ
ወዲ ሰብ ብዓመታት ዘይኮነስ፡ በቲ ኣብ
ልዕሊ’ዛ ምድሪ እንከሎ ዝፈጸሞ ስራሓት’ዩ
ዝልካዕ። ገለ፡ ንውሑድ ዓመታት
ነቢሮም፡ ነባሪን ንካልኦት ዝጠቅምን ስራሕ
ፈጺሞም ክሓልፉ እንከለዉ፡ ካልኦት ግን
ነዛ መሬት 10ታት ዓመታት ረጊጾማ
ከብቅዑ፡ “እንታይ ኣፍሪኹም” ኢልካ
ምስ እትሓቶም፡ እንትርፎ “በሊዕና ሰቲና.
. .” ካልእ ንሚዛን ህላውነቶም ዘራጕድ
ዕዮ ኣይትርእየሎምን። ፍረ ዘይብሉ
ህይወት።
ዕዉት ምዃን ዝጽላእ ባህሪ’ኳ
እንተዘይኮነ፡ ኩላትና ግን ክንዕወት
ትብዓት የብልናን። ነዚ ሓቂ ካብ ምቕባል
ግን፡ ንዕዉታት ክንሓምን ምስ ሕማቕ
ትዕድልትና ከነማርርን ንውዕል። ዓወት
ትብዓት የድልዮ እዩ። ህይወትካ ናይ
ምቕያር ትብዓት። ሓደ ኣብ መስተን
ሽጋራን መዓልታዊ ዘይተኣደነ ግዜ
ዘጥፍእ ሰብ፡ “ምወላ ስኢነ’ምበር ሓንቲ

ከም ዝበልኩዎ ምስ ገበረ፡ ድሙቕ
ፍሽኽታ’ዩ ረኺቡ። ብድሕሪ’ዚ
“እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ?”
ሓተተኒ።
“ናይዚኦም ዕርክነት ርኢኻ ሕርፍፍ
ኣብ ዝበለ ደረጃ’ዩ ዘሎ። ከምኡ እንተዘይ
ትኸውን ወይ ኣብ ውዑይ ፍቕሪ
እንተትህሉ ነይራ ‘ቦምብ’ ተተኲሱ እውን
ኣይመቕለበትልናን።”
ብድሕሪ’ዚ፡ ሓደ ዝምድና ካብ ፈለማኡ
እወታዊ ምዕባለታት ከርኢ እንከሎ፡
ካልኣይ ድማ እቲ ዝምድና ክዓኑ እንከሎ
ዘርእይዎ ምልክታት ከመይ ከም ዝመስል
ኣንቢብና ክንመጽእ ተረዳዲእና። እታ
ናተይ ዕዮ ገዛ እምበኣር እንሀት።
ይዕበ ይንኣስ፡ ይኽፋእ ይጸብቕ፡
ዝምድናታትና ብቐጻሊ እዩ ለውጢ
ዘርኢ።
ሌላ
ምስ ሰባት ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክንላለ
ንኽእል። ዘይፈለጥናዮ እንከለና ፍሕሽው
ገጽ እነርእዮ፡ ጽቡቕ ገይርና (ኢድና
ኣትርር ኣቢልና) ሰላም እንብሎ ኣሎ።
ናይ ፈለማ ሌላ ተዋስኦ’ዩ ክበሃል
ይከኣል። ቁም-ነገር ሓዘል ዘይኮኑ ዛዕባታት
እናኣምጻእና ንውሕ ዝበለ ግዜ ነዕልል።
ብ‘ኣንጭዋ ሓለፈት ድሙ ተዓንቀፈት’
ዝዓይነቶም ዕላላት ብዓውታ ክርትም
ኢልና ንስሕቕ።
እቶም ኣብዚ ደረጃ ዝለዓሉ ኣርእስታት
ፍኹስ ዝበሉ እዮም። ቀንዲ ዕላምኦም
ከኣ ነቲ ካልኣይካ ንምምሳጥ እዮም።
“ስድራ ከመይ ኣለዉ”(ንስድርኡ ዋላ
ኣይትፍለጦም)፡ ንቐጻሊ ርክብና ከደልድሉ
ዝኽእሉ ዘረባታት ነዘውትር።

ምግምጋም
ድሕሪ ተደጋጋሚ ርክብ፡ ምስቲ
ዝተላለናዮ ሰብ ሌላና ምድልዳል
የዋጽኣና ዶ ኣየዋጽኣናን ክንግምግም
ንጅምር። “እዝስ ትሩፋ እዩ” “እዚኣ
ኣገዳሲት ሰብ እያ። ክኸስራ የብለይን”
እናበልና ንሓስብ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እቲ ሰብ ብቐጥታን ተዘዋዋርን
ሓበሬታ ክንእክብ ንጅምር። በቶም
ዘለዉና መባእታውያን ሓብሬታታት
ከኣ፡ እንታይነቱ፡ ዝምባለታቱ፡ ዝበዝሕ
ግዚኡ ኣበይ ወይ ምስ ከመይ ዝበሉ
ሰባት የሕልፎ ንፍትሽ። ስለዚ ኸኣ ሓደ
ስእሊ ኣብ ሓንጎልና ንፈጥር። ምሳና
ዘመሳስሎን ዘየመሳስሎን ነገራት ከነለሊ
ንኽእል።
ዕላልና፡ ብዛዕባ ብንጽር ዝበለ ኣገባብ
ዝረኣናዮም ፊልምታት፡ ዘንበብናዮም
መጽሓፍቲ፡ እንሰርሓሉን እንነብረሉን
ቦታ ይኸውን።
ኣብዚ ደረጃ ምቕጻል ዶ ዘይምቕጻል
ዝብል ሓሳብ ከነበግስ ዝገብረና ረቛሒ፡
ብዛዕባ እቲ ሰብ ድሓን ዝኾነ ኣፍልጦ
ስለ እነዋህልል እዩ።
ምስጓም/ምዕባለ
እቲ ‘ሰብ የዋጽኣኒ እዩ’ ወይ ‘ድሓን
እዩ’ “እንተቐዶ ቐዶ እንተዘይቀዶ
ሕንጣጦ” ኣብ ዝብል ሓሳብ እንተበጺሕና፡
ዝምድና ዘደልድሉ ተወሰኽቲ ስጉምታት
ንወስድ። ቅድሚኡ ዘይገበርናዮ (ምስቲ
ሰብ) ብዛዕባ ነብስና ቁሩብ ዕምቈት ብዘለዎ
መንገዲ ነዕልል። ጠባይ ሓድሕድና
ንናበብ፡ ንኣሽቱ ውልቃውያን ምስጢራት
ንካፈልን ነካፍልን።
ልዕሊ ኹሉ ግን ኣስማትና ብናይ
ኣሕጽሮት ወይ ቅብጥሮት ኣጸዋውዓ
ክንጸዋዋዕ ንጅምር። “ኣነ” ምባል ገዲፍና
“ንሕና” ኣብ ክንዲ “ከምዚ እንተገበርኩ
እንታይ ኣለዎ?” - “ከምዚ እንተገበርና
እንታይ ኣለዎ?” ንብል።

ምቅዳው
ዝምድናና እናደልደለ ምስ መጸ
ብዝበለጸ
ንረዳዳእ።
ዘቀራርቡናን
ዝፈላልዩናን ነጥብታት ጽቡቕ ገይርና
ንፈልጦም። ንዘለዉና ሓደ-ሓደ ፍልልያት
ቅልጡፍ ሕድገት ብምግባር ንሰግሮም
ወይ ንምፍትሖም ኣየጸግሙናን። ኮታ
ኩለንትናና ይወሃሃድ። ዝምድናና እውን
ብኻልኦት ሰባት ኣፍልጦ ክወሃቦ ይጅምር።
ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት “ፍቑራት”፡
“ዝፋተዉ መሓዙት” ዝብሉ ቅጽላት
የልግቡልና።
ምሕባር
ኣብዚ ዳሕረዋይ ደረጃ ምስ በጻሕና፡
ዝምድናና ንሕብረተ-ሰብና ኣብ ከባቢና
ንዘለዉ ብወግዒ ንሕብር። ሕጋዊ ውዕል
እውን ንኣቱ። እዚ ሕጋዊ ውዕል ሕጸ
ወይ እውን መርዓ ክኸውን ይኽእል።
ስለዚ ኸኣ ዝምድናና ናብ ሓድሽ
መድረኽ ይሰግር። እቲ ብድሌት ክልቴና

ባዕልኻ ህይወትካ ኣይተዕኑ
ንእሽቶ ስራሕ ክጅምር ሕልሚ ኣለኒ”
ክብለካ እንከሎ ዘገርም’ዩ። ምኽንያቱ ነቲ
መዓልታዊ ኣብ ወልፊ ዘጥፍኦ ገንዘብ ምስ
ዝቑጥብ፡ ነቲ ዝሓስቦ ዘሎ ስራሕ መበጋገሲ
ክረክብ ምኸኣለ። ወልፍታቱ ልዕሊ’ቲ
ናይ ዓወት ሕልሙ ብምዃኑ ግን፡ ክዕወት
ኣይክእልን’ዩ። ትብዓት ስለ ዝሓጽሮ።
ንወልፍታቱ ዝስዕረሉ ትብዓት። ኣብ
መወዳእታ ድማ፡ ሓላሚ ኮይኑ ይተርፍ።
እቲ፡ “ንግሆ ድምጺ ኣርሓ ደርሆ ሰሚዕካ
ምትንሳእ ጉዳም’ዩ ዝፍተወኒ። ምዃን ግን
ኣብዩኒ ኣብ ድቃሰይ ገለ እናጸቐጠኒ።”

ኢሉ፡ ኣይኮነንዶ ድምጺ ኣርሓ ደርሆ ነታ
ባዕሉ ዝመልኣ “ኣላርም” ክሰምዕ ዘይደሊ
ደቃሲ፡ ንሱ እውን ትብዓት ይሓጽሮ’ዩ
ካብ ዓራቱ ዘውርድ ትብዓት። “ኣንታ
ደቃሲ ዕዉታት’ኳ ቅድሚ ምንቃው
ኣርሓ ደርሆ እዮም ዝትንስኡ።”
ንህይወትካ ብገዛእ ፍቓድካ ኣይተዕኑ።
ትህኪትን ሸለልትነትን፡ እቶም ቀንዲ
ናብ ዕንወት ዘምርሑ ባህርያት’ዮም። እቲ
ሎሚ ክትሰርሖ እትኽእል ስራሕ፡ ንጽባሕ
ምስ እተወንዝፎ፡ ስራሕ ይደራረበካ’ሞ
ናብ’ቲ ዋላ ሓንቲ ክትሰርሓሉ ዘይትኽእል

ደረጃ ትበጽሕ።
ምስ ቀቢጸ-ተስፋ ዝኾኑ ኣሉታውያን
ሰባት ምልላይ እውን የዕንወካ እዩ። ምሉእ
መዓልቲ ንሓደ ቀቢጸ-ተስፋ ሰብ ክትሰምዕ
ምስ እትውዕል፡ በቲ ካብኡ ዝወጽእ ኣሉታዊ
ሓይሊ ስለ እትጽሎ ምስኡ ክትደናገጽን
ንዓለም ብናቱ መንጽር ክትሪኣን ትጅምር።
ጸልማትን ትርጉም ኣልቦን ዓለም።
ከም’ቲ እትሓስቦ እትኸውንን እትረክብን
- “ኣይረብሕን’የ ኣይሰልጠንን’ዩ” ትብል
እንተዄንካ፡ ብርግጽ ከምኡ ክትከውን
ኢኻ። ዕዉትን ኣድላይን ሰብ ምዃንካ
ምስ እትኣምን ግን ኩሉ ክሰልጠካ’ዩ።
ከባቢና፡ ምስ’ቲ ካባና ዝወጽእ ኣሉታዊ
ወይ ኣወንታዊ ሓይሊ ዝመሳሰል ግብረ
መልሲ እዩ ዝህበና።
ብልብኻ ጥራይ ኣይትመራሕ።
ስምዒታዊ ከኣ ኣይትኹን። ዝኾነ ውሳነ
ቅድሚ ምውሳድካ፡ ብኹሉ ሸነኻቱ
ገማጢልካ ክትምርምሮ ኣለካ። ሓቂ ጥራይ
ምስ ሰባት ከተናብረና ኣይትኽእልን’ያ።
ሓሶት’ውን ከምኡ። ኣብ ገለ እዋን ንሰባት
ምእንቲ ከይንኸስር፡ ፈሊጥና እንከለና
ከምዘይ ፈለጥና ኴይንና ምኻድ ጽቡቕ’ዩ።
“ኣይፋል፡ ኣነ ዝተራእየኒ’የ ዝዛረብ” እናበልካ
ስምዒት ሰባት ከይሓለኻ ምስ እትኸይድ፡
ጽባሕ ኩሎም ካብ ዙርያኻ ተነጊፎም
ንበይንኻ ሓዲጎሙኻ ክዕዘሩ እዮም።

ጥራይ ዝምራሕ ዝነበረ ዝምድና ከኣ፡
ሳልሳይ ኣካል ክኣትዎ ግድን ይኸውን።
እቲ ሳልሳይ ኣካል ወለድና፡ ሕጊ፡ ካልኦትን
የጠቓልል።
ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ መድረኻት፡
ግጭት ወይ ዘይምርድዳእ ምስ ዘጋጥመና
በብዝጥዕመና ክንከይድ፡ ክንፈላለ ንኽእል።
ኣብዚ ደረጃ ግን ብባህልን ልምድን ወይ
ብሕጊ ቅዩዳት ኢና። ሓደና ጥራይ ዘይኮነ
ዋላ ክልተና ኣይንደላለ፡ ብኢደ ዋኒንና
ክንፈላለ ወይ ክንፋታሕ ኣይንኽእልን።
ግድን ሳልሳይ ኣካል ክህሉ ኣለዎ። ልክዕ
እዩ ክንፈላለ ክንውስን ናትና ፍቓድን
ስልጣንን እዩ። እዚ ንምግባር ኮነ ንምሕሳብ
እውን ዝኽልክለና የልቦን። እቲ ምፍልላይ
- ምፍልላይ ኮይኑ ወግዒ ክለብስ ግን፡
ካብ ወገን ክልተና ወይ ሓደና ወይ
ከኣ መንፈሳዊ መራሒ ክህሉ ይግባእ።
እንተዘየሎ ከም ሓደ ኣካል ስለ እንፍለጥ
ውሳነና ፍሩስ እዩ።
***

“ካልእ ንስኻ ከም ዘየለ ፈሊጥካ ተጓዓዝ”
- ናይ ካልኦት ቅዳሕ ኣይትኹን። ኩሉ
ሰብ ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ነገር ኣለዎ። እቲ
ናይ ኢድና ዓሸራ’ኳ ዘይመሳሰል። ንስኻ
እትኽእሎ ካልእ ከይገብሮ ይኽእል’ዩ።
እቲ ንካልኦት ዘምሕረሎም ንዓኻ
ከየምሕረልካ ንቡር ብምዃኑ፡ ንመንነትካ
ተቐቢልካ ዘለካ ድኹም ጎድኒ ኣሓይልካ
ተጓዓዝ። ዓለምና ንሓደ “ማይክል
ጃክሶን” ጥራይ’ያ ኣፍልጦን ክብርን
እትህብ። እቶም ንዓኡ ክመስሉ ዝፍትኑ
ግን፡ ቅዳሓት ኢላ እያ እትጽውዖም።
ስለ’ዚ ቅዳሕ ብምዃን ንዝና ካልኦት
ኣይተራጉድ።
ፍርሕን ጥርጣረን ሕዱር ጭንቀትን፡
ካብ ምፍታን ዓዲ’ዩ ዘውዕለካ። ዘይፍትን
ድማ ኣይዕወትን’ዩ። ኢጣልያውያን
ክምስሉ እንከለዉ፡ “ኢድካ ኣብ ቀላይ
ኣእቱ። ወይ ዓሳ ትረክብ፡ ወይ ኢድካ
ትሕጸብ” ዝብል ምስላ ኣለዎም። እዚ፡
ምፍታን መኽሰብ’ምበር ክሳራ ከምዘይብሉ
ይገልጽ። ክፍትን’የ ኢልካ ግን ብገደል
ኣይትጽደፍ። ቅድሚ ምዝላልካ መዕለቢኻ
ከተነጽር ኣለካ። ፈቲንካ ምስ እትፈሽል፡
ንከባቢኻን ንካልኦትን ኣይትንቀፍ። ጠንቂ
ፍሽለትካ ባዕልኻ ምዃንካ ብምእማን
ክትፍውሶ ፈትን።
ኣብ መወዳእታ፡ ንስራሕ ተበገስ።
ክሰርሕ ኣይደልን’የ ትብል እንተዄንካ
ግን፡ ንዝሰርሑ ኣይትዓንቅፍ። ትም ኢልካ
ደቅስ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጂሮ ዲ ኢጣልያ
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ውድድር ብሽክለታ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ትማሊ 217 ኪሎ ሜተር ብዝሸፈነ ሻዱሻይ መድረኽ ኣብ
ዝቐጸለሉ፡ ተቐዳዳማይ ክለብ ቢኤምሲ ረይሲን ሲልቫን ዲልየር ተዓዋቲ ኾይኑ፣ ኣብ ሰዓት 43.689
ኪሎሜተር ዝተሓንበበ ዲልየር፡ ነቲ ካብ ረጅዮ ካላብሪያ ናብ ተርመ ሉዊጂያኒ ዝተሰርዓሎም ውድድር
ብ4 ሰዓትን 58 ደቒቕን 01 ካልኢትን ዛዚሙዎ፣
ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ተዓዋቲ’ዚ መድረኽ ብ01 ደቒቕን 03 ካልኢትን ድሒሩ
መበል 44 ተርታ ክሕዝ እንከሎ፡ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት መበል 153 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ፣
ቦብ ጃንግለስ ካብ ክለብ ኵክ ስቴፕ ብግዜ መሪሕነቱ ዓቂቡ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ፣ ጃንግልስ ብ28፡20፡
47 ግዜ እዩ ኣብ መሪሕነት ዘሎ፣ ዳንኤልን ናትናኤል ሓሓደ ደረጃ ሓዂሮም ኣለዉ፣ ብ3 ደቒቕን 30
ካልኢትን ዝደሓረ ናትናኤል መበል 27 ክስራዕ እንከሎ፡ ዳንኤል ብ33 ደቒቕን 44 ካልኢትን ብምድሓር ኣብ መበል164 ተርታ ይርከብ፣
ተቐዳዳማይ ኲክ-ስቴፕ ኮሎምብያዊ ፈርናንዶ ጃቪርያ ብ140 ነጥቢ፡ ብነጥቢ መራሒ ኣሎ፣ 74 ነጥቢ ዘለዎ ዳንኤል ኣብዚ ናይ ነጥቢ
ውድድር ካብ ራብዓይ ናብ ሻዱሻይ ወሪዱ፣ ውጽኢት ናይ ዓቐብ ውድድር ከም ኣብ ሓምሻይ መድረኽ እዩ ዘሎ፣ ያን ፖላንክ ናይ ጋንታ
ኢማራትስ ብ43፡ ዳንኤል ድማ ብ23 ነጥቢ ቀዳሞት ክልተ ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለዉ፣

ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ - ምሕዝነታዊ ግጥምን ዑደትን ተኻይዱ
ብምኽንያት በዓል ናጽነት፡ ኮለጅ ስነትምህርቲ ኢ.ኣይ.ቲን ናይ መንእሰያት
ጋንታ ደንደን ‘ቢ’ን ብቕድሚ ትማሊ
ምሕዝነታዊ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኣካይደን፣
ጸወታ እዘን ጋንታታት ብዳይረክተር
ጕዳያት
ተማሃሮ’ቲ
ኢንስቲትዩት
መም. ያሲን መሓመድ፡ ዲን ኮለጅ ስነትምህርቲ መንእሰይ ኻልድ መሓመድን
ሓላፊ ባህልን ስፖርትን ኢኣይቲ ኣቶ
ኣለም ግደን ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ብፈደራል
ዳኛ ሄኖክ ተስፋሚካኤል እናተመርሐ
ብውዕዉዕ መንፈስ እዩ ተሰላሲሉ፣ ሜዳ
ምቹእ እኳ እንተዘይነበረ፡ ንፋስ ንዝዓብለሎ
ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጸወታአን ጽቡቕን

ተመጣጣኒን ኮይኑ ቀረበ፣ ደንደን ኣብ
መበል 15 ደቒቕ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ፣
ዝሓለፈ ዓመት ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ
ውድድር ካልኣይ ዲቪዥን ዞባ ማእከል
ኮይኑ ዝተሸለመ ተጻዋታያ ፊልሞን ሰመረ
ድማ ምስ ሰኪዐት ኣወሃሂዱዋ፣ ብድሕሪ’ዚ
ኮለጅ ስነ-ትምህርቲ ፈተነታት ኣብ ምክያድ
ተጸምደት - ብፍላይ በቲ ብጸጋማይ ክንፊ
እናሻዕ ሰንጢቝ ዝሓልፍ ዝነበረ ኣቤል
ገብረትንሳኤ፣ ክሰልጣ ግን ኣይከኣለን፣
ኣብ ዝሰዓበ እብረ፡ ደንደን ንብምሉኦም
ተጻወትታ
ብተቐየርቲ
ተኪኣቶም፣
ብደገፍቶም ተዓጂቦም ዝቐረቡ ተጻወትቲ
ስነ-ትምህርቲ
ንዝተመዝገበቶም
ሸቶ

ስልጠና ኣሰልጠንቲ ተዛዚሙ

ኮምሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ምስ ሃገራዊ
ፈደረሽንኵዕሶእግሪኤርትራብምትሕብባር
ንኣስታት 117 ስፖርተኛታት ዝሃቦ ናይ
ኣሰልጠንቲ ስልጠና ኵዕሶ እግሪ፡ ብረቡዕ
ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል
ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይን ኣቦ-መንበር
ህግደፍ ዞባ ማእከል ኣቶ የሱፍ ሳይቕ፡
ሓላፊ ጨ/ኮምሽን ስፖርት’ቲ ዞባ ኣቶ
እንድርያስ ኣስመሮምን ካልኦት ሓለፍቲን
ኣብዝተረኽቡሉ ብወግዒ ተዛዚሙ፣
እቲ
ንኣስታት
ክልተ
ሰሙን
ብኢንስትራክተራት ኣማኑኤል ማትዮስን
ነጋሽ ተኽሊትን ዝተዋህበ ስልጠና፡ ኣብ
መባእታ ኵዕሶ እግሪን ስልጠና ግራስ
ሩትን ዘተኮረ ምንባሩ ለተብርሃን ወ/
ኣረጋይ ሓቢራ፣
ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል መጀር ጀነራል
ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ኣብ ዘስምዖ
ቃል፡ “እዚ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ቅድሚ
ሕጂ ኣይተጠቐምናሉን” ብምባል፡ ሎሚ
ግን ተታሒዙ ዘሎ መደብ ብመንገዲ

ኣሰልጠንቲ ግራስ ሩት፡ ስሞምን ስም
ሃገሮምን ከጸውዑ ዝኽእሉ ብቑዓት
ስፖርታውያን
ንምፍራይ ምዃኑ
ኣዘኻኺሩ፣ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ
ጐድኖም ደው ከም ዝብል ድሕሪ ምግላጽ
ድማ እቲ ቐዳማይ ኣተኵሮኦም ነቶም
ዘሰልጥንዎም ስፖርታውያን ሃገራውነት
ኣብ ምስራጽ ምዃኑ ኣፍሊጡ፣
ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ብወገኑ፡
እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ብቐሊሉ ክርአ ከም
ዘይብሉ ብምግንዛብ፡ ሰልጠንቲ ብዕቱብ
ክሰርሑሉን ኣብ ባይታ ከተግብርዎን
ተላብዩ፣ ወኪል ሰልጠንቲ ኣብ ዘስመዖ
ቃል ድማ ንመምሃራን ምስጋንኡ
ብምግላጽ፡ ብስፖርት ዝሓለፋ ብምዃኖም
ክሳብ’ቲ ንሳቶም ዝበጽሕዎ ዘይኮነ ክንዮኡ
ንኸብጽሑዎም ከምዝጽዕሩ ኣረጋጊጹ፣
ሰልጠንቲ
ንዝተዳለወሎም
ወረቐት
ምስክር፡ ካብ ኢድ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን
ዑስማን ኣውልያይን ኣቶ ዮሱፍ ሳይቕን
ተቐቢሎም፣

ደንደን ብዓወት ትምርሽ
ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ሻምፕዮን ሱፐር ዲቪዥን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡
ክለብ ደንደን ንዕዳጋ ሓሙስ 3ብ1 ኣሰኒፋታ፣ እዛ ንኽብሪ ሻምፕዮንነታ እትከላኸል
ዘላ ክለብ፡ ኣብ መበል 19 ደቒቕ ተኸላኻላያ ገብረክርስቶስ ገብረስላሰ ብዘመገባ ሸቶ
መሪሕነት ሒዛ፣ 5 ደቒቕ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣጥቃዓያ ሮቤል ኪዳነ ንልዳት ዕዳጋ
ሓሙስ ብምድፋሩ ድማ 2ብ0 መሪሓ ንዕረፍቲ ወጺኣ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ ዕዳጋ ሓሙስ መጥቃዕታ አሐይላ ብምእታው፡
ውዱኣት ኵዓሳሱ ሒዛ ንመስመር ምክልኻል ደንደን ክትጥሕስ ትርአ ነይራ፣ ከም
ውጽኢቱ ኣብ 71’ ሓበን ተስፋይ ካብ ነዊሕ ብዝወርወራ ኵዕሶ እትንኣድ ሸቶ ረኸበት፣
ተጻወትቲ ዕዳጋ ሓሙስ በዚ ተተባቢዖም ምስ ደንደን ንምምዕርራይ እናጸዓሩ እንከለዉ፡
ሮቤል ንዕኡ ካልአይቲ ንጋታኡ ሳልሰይቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ንዓወታ ውሑስ ገበረ፣
ብድሕሪ’ዚ ብክቲአን ወገናት ፈተነታት ተኻይዱ’ኳ እንተነበረ፡ ጸወታ ብዓወት ደንደን
3ብ1 ተፈጸመ፣ ደንደን 32 ነጥቢ ብምውህላል እያ ነዚ ዝለዓለ ውድድር ኵዕሶ እግሪ
ዞባ ማእከል ብመሪሕነታ ትቕልሶ ዘላ፣
ቀጺለን ዝገጠማ እተን ናይ ኣርባዕተ ነጥቢ ፍልልይ ሒዘን ዝኣተዋ ኣስመራ ቢራን
ሰገን ኮንስትራክሽንን እየን፣ እዚ ግጥም ካብ መጀመርታኡ ሓያል ተወዳዳርነት
ዝነበሮን ብርክት ዝበለ ፈተነታት ዝተራእዮን ነበረ፣ ካብ ፈተነ ሓሊፉ ዝተመዝገበ
ሸቶ ግን ኣየአንገደን፣ ኣስመራ ቢራ 20 ነጥቢ ሰገን ድማ 16 ነጥቢ ኣዋሃሊለን ዘለዋ
ጋንታታት እየን፣
ሰንበት ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ኣዱሊስ ምስ ኵባንያ ሰምበል ንዋንጫ ናጽነት፡
ኣኽርያ ምስ ገዛባንዳ ንሻምፕዮና ከምኡ’ውን ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሲቲ ሰንተር ንሻምፕዮና
ግጥም ተሰሪዑለን ምህላዉ፡ ለተብርሃን ወልደኣረጋይ ኣብ ጸብጻባ ኣፍሊጣ፣

“ኣብ ኮለጃት ሓያላት ተጻወትቲ ከምዘለዉ ተዓዚበ”
ንምሕዋይ ምሉእ ኣድህቦኦም ንመጥቃዕቲ
ገበሩ፣ ኣብቲ ጸብለል ዝበልሉ ካልኣይ
ፍርቂ ጸወታ፡ ተኸላኻላይ ተመስገን ፍስሃየ
ካብ ርሑቕ ዝቐልዐን ኵዓሳሱ ክልተ ግዜ
ዓንዲ ልዳት ሃሪመን ተመሊሰን፣ ኤቨን
ሃብቶምን ሳሙኤል ዮሴፍን እውን ንልዳት
ደንደን ካብ ዝተፈታተኑ ተጻወትታ እዮም
ነይሮም፣ ብወገን ደንደን ድማ ኤርምያስ
ሰመረ ክልተ ሳዕ ዝፈተነን ይጥቀሳ፣ ድሕሪ
ዕረፍቲ ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይምንባሩ፡ እቲ
ጽቡቕ ምንቅስቓስ ክልቲአን ጋንታታት
ዝተራእየሉ ጸወታ ብዓወት ደንደን 1ብ0
ተዛዚሙ፣
ድሕሪ’ቲ ጸወታ፡ “ተጻወትቲ ኮለጅ ስነትምህርቲ ልዕሊ ትጽቢተይ ኮይኖም
ጸኒሖምኒ፣ ንኻልኣይ ዲቪዥን ዘይኮነስ
ንቐዳማይ ዲቪዥን ብብቕዓት ክጻወቱ
ዝኽእሉ ተጻወትቲ እዮም፣” ክብል ዘረባኡ
ዝጀመረ ኣሰልጣኒ ደንደን ‘ቢ’ መንእሰይ
ተስፋልደት ኣስመሮም፡ በቲ ዝተዓዘቦ፡ ስነትምህርቲ ከም ጋንታ ሻምፕዮን ኮለጃት
ክትከውን ዝግብኣ ምዃኑ ኣድናቖቱ
ገሊጹ፣ እቲ ብምምልማል መንእሰያት
ተጻወትቲ ዝልለን በብእዋኑ ሓያለ
ተጻወትቲ ንሃገራዊት ጋንታ ዝመገበን
ዓላሚ ኣስዒቡ፡ ክእለትን ትስፉውነትን
ተጻወትቲ ስነ-ትምህርቲ፡ ኣብ ኮለጃት ንዘሎ
ዕቝር ዓቕሚ ስፖርታውያን ብግብሪ
ዘረጋግጽ ምዃኑ ብምምልካት፡ ኣሰልጠንቲ
ክለባትን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣተኵሮ
ክገብሩሎም ተላብዩ፣ እቲ ጸወታ፡ ብቕዓት
ተጻወትቱ ኣብ ምፍታሽ ሓጋዚ ምንባሩ
ድማ ሓቢሩ፣
ዓላሚ ጋንታ ኮለጅ ስነ-ትምህርቲ
ሮቤል ሴፉ ብግደኡ፡ ክልቲአን ጋንታታት
ዘርኣየኦ ጸወታ ሰሓቢ ምንባሩ ጠቒሱ፡
ምስ’ታ ብውዳበኣ ዘድነቓ ጋንታ ዘርኣዩዎ
ምንቅስቓስ ከምዘሐበኖ ተዛሪቡ፣ ኣብ
ርእሲ’ቲ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ዘለዎ ምዱብ
ስራሕ ብድልየቱ ዓመት ዓመት ይበቕዑ
እዮም ንዝበሎም ተጻወትቲ ብምጥርናፍ
ኣብ ውድድራት ኢንተር ኮለጅ ንስነትምህርቲ ብኵዕሶ እግሪ ዕውትቲ ገይሩዋ
ዝርከብ ሮቤል፡ ንልምምድ ግዜ ዘይምርካቦም
ከምዝሃሰዮም ብምርዳእ፡ በታ ኮለጅ ምስ
ትምህርቲ ብዝሳነ ንልምምድ ዝኸውን ግዜ
ዝምደበሉ መዳይ እንተዝፍጠር ሓጋዚ
ከምዝኸውን ሓቢሩ፣ ንምዕባለኦም ዝሕግዝ
ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠናታት ክውደበሎም
እውን ምሕጽንታኡ ኣቕሪቡ፣
ብሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ኢንስቲትዩት
ቴክኖሎጂ ኤርትራ ዝተወደበ ምሕዝነት
እዘን ጋንታታት፡ እንተላይ ንምልላይ’ታ
ኢንስቲትዩት ዝዓለመ ዑደት ክለብ ደንደን
ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ፣ ጽባሕ’ቲ ግጥም
ዝተኻየደሉ መዓልቲ (ትማሊ ቅድሚ
ቐትሪ’ዩ)፡
ንኢ.ኣይ.ቲ.
ንመጀመርታ
ግዜኦም ብኣካል ዝረኣዩዋ ኣባላት’ታ ጋንታ
ብሓለፍቲ እቲ ኢንስቲትዩት ተመሪሖም
ፈለማ ነቲ 90 ሚእታዊት ኣብ ምዝዛም
ዝበጽሐ ውቍብ ህንጻ ኮለጅ ስነ-ፍልጠት
ተዓዚቦም፣ ኣብኡ ብቻይናዊ ሚስተር
ፖፕ፡ ዘድሊ መግለጺ ተገይሩሎም፣ ቀጺሉ
ኣንፈቶም ናብታ ኣብ ላዕላይ ካምፓስ
እትርከብ ኣብ ማስተርስ ፕሮግራም ዓቢ
ሓገዝ ዘለዋ ክፍሊ ኣይሲቲ ከምኡ’ውን
ቤት ንባብ እቲ ኢንስቲትዩት ኮነ፣
ብክኢላታት ተመሳሳሊ መብርሂ ድሕሪ
ምውሃቦም ድማ፡ ኣብ መወዳእታ ወኪል
ምክትል ፕረዚደንት ኢኣይቲ ፕሮፌሰር
ገብራይ ኣስገዶም ንሓፈሻዊ ምዕባለ’ታ
ኢንስቲትዩትን በጺሓቶ ዘላ ደረጃን
ዝድህስስ ሓጺር መግለጺ ገይሩሎም፣ እቶም
ስፖርታውያን ኣብ’ቲ ናይ ክልተ መዓልቲ
ጻንሖቶም ብሓለፍቲ’ታ ኢንስቲትዩት
ንዝተገብረሎም ምድግጋፍ ብምምስጋን
ከኣ ዑደቶም ፈጺሞም፣

ብሚኒስትሪ ምክልኻል እትምወል ደንደን
‘ቢ’ ተካእቲ ተጻወትቲ እናፍረየት ዓመት
መጸአ ብቐንዱ ንዓባይ ክለብ ደንደን ከምኡ
እውን ንኻልኦት ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን
ኤ ዞባ ማእከል ኣብ ምምጋብ ልዑል

ኣሰልጣኒ ደንደን

ኣስተዋጽኦ እትገብር ዘላ ጋንታ ኾይና፡
ኮለጅ ስነ-ትምህርቲ ድማ ሎሚ ዓመት
ኣከታቲላ ንኻልኣይ ግዜኣ ሻምፕዮን
ኵዕሶ እግሪ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ
ክትከውን በቒዓ’ያ፣

ሓዳስ

ኤርትራ
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ደሰ
ታ
ሄም
ል
ተ
ቤ
ዊት
ዳ
ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ብ
ሃ
ዳ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ትሕቲ ዕድመ ሓበን ዑቕባሚካኤል ሓደራ
ብወለዱ 1.ኣቶ ሃብተ ሓደራን 2.ወ/ሮ ኣበባ
ኣለምሰገድን ኣቢሉ፡ ሓበን ዑቕባሚካኤል
ሓደራ ምባል ተሪፉ፡ ሓበን ሃብተ ሓደራ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/5/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ
ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39 ይቕረብ።
1.ኣቶ ሃብተኣብ ሃብተን 2.ወ/ሮ መስቀላ
ጸጉን ስም ትሕቲ ዕድመ ወድና ዩኤል
ዮውሃንስ ተኽለ ምባል ተሪፉ፡ ዩኤል
ሃብተኣብ ሃብተ ተባሂሉ ይተኣረመሉ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/6/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ክፍለ መሓሪ
ገብረሚካኤልን ተኸሳሲት ወ/ሮ ሮዛ ኣስመላሽ
ኪዳነን ዘሎ ናይ ሓዳር ክርክር፡ ተኸሳሲት
ብኣድራሻኺ ክትርከቢ ስለዘይከኣልኪ፡ እሞ
ኸኣ ናይ ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልኪ ስለዘሎ፣
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን2/6/17
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ ጉዳይኪ
ኣብ ዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ኤፍሬም ክፍሉ
ተኽለ ብወኪሉ ኣቶ ክፍሉ ተኽለ
ገብረኺዳንን ተኸሳሲት ወ/ሮ ጽዮን
ገብረኣምላኽ መንግስቱን ዘሎ ናይ ሓዳር
ክርክር፡ ተኸሳሲት ብኣድራሻኺ ክትርከቢ
ስለዘይከኣልኪ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪል፡ ን8/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።
እንተዘይቀሪብኪ ጉዳይኪ ኣብ ዘየለኽሉ
ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ወ/ሮ ዑቕባ ገብርኣብ ገብረእየሱስ፡
ሓትነይ ወ/ሮ ለተንጉስ ተስፋማርያም ፍራይ
ስለዝሞተት፡ ኣነ በይነይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፖራዲዞ ጸጸራት
ኣቶ ብርሃነ ጸሃየ ሃብተጼን፡ ኣቦና ኮ/ል
ጸሃየ ሃብተጼን እንባየ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
7 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን12/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ከሳሲት ወ/ሮ ሓጀር ዑቕባሚካኤል ድራር
ምስ ተኸሳሲ ኣቶ ግርማይ ኣስመላሽ ናይ
ሓዳር ክርክር ስለዘለና፡ ኣብዚ ሃገር ስለዘየለ
ተጸዊዑ፡ ን22/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ ኣብ ዘየለወሉ ክረአ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ
ዕዳጋ ሓሙስ
ከሳሲት ወ/ሮ ናጽነት ኣስመሮም ሃይለ፡ ናይ
ሕጊ በዓል ቤተይ ኣቶ ዳኒኤል ርእሶም በይን
ካባይ ተፈልዩ ደሃይ ስለዘይብለይ፡ ተጸዊዑ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ቀሪቡ ጉዳይና
ናብ ዘመድ ሽማግለታት ቀሪቡ ሓደ መዕለቢ
ክግበረለይ ኢላ ክሲ ስለዝመስረተት፣ ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብወኪሉ፡ ን6/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። ምስዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ ክህበሉ
ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ኣበይቶ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ወ/ሮ ኣብርሀት ኣብርሃ ክብሮም፡ ወላዲትና
ሰማይነሽ እስቲፋኖስ ኣርኣያ ስለዝሞተት፡ ኣነ

ቀሺ እፍሬም ጸጋይ ክፍለ፡ ወለድና ጸጋይ

ምልክታ
ብስም ኣበባ ፍራይ ገብረቃል ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00034129 ዝኾነ
ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ዕዳጋሓሙስ፡ ጎደና ማይላም-113፡ ቁ/ገዛ17 ዝርከብ ናይ
እንዳጫማ ትካለይ ንኣቶ ተኽለኣብ ተኽለሃይማኖት ትኩእ ካብ ዕለት 01/01/2017
ክሳብ ዕለት 31/12/2021 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ
ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንቤት ፍርዲ ተቓውምኡ
የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቆጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል
ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ወ/ሮ ኣበባ ፍራይ ገብረቃል

ክፍለን ለተኺዳን ማናን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ
3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ለተእየሱስ ስባህቱ ሓጎስ ስለዝሞተተ፡
ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሰምሃር ሃብተማርያም ኣሚነ፡ ኣደይ
ሓዳስ ኣብርሃ ኪዳነ ስለዝሞተት፡ ኣነ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን26/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ በየነ መስፍን ኣለማዮ፡ ኣደና ወ/ሮ
ይሕደጋ ግደይ ደሞዝ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
መም/ጊላይ ፍስሓጽዮን፡ ወድና ኢንጅነር
ዳህላክ ጊላይ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ ኣደኡ
ወ/ሮ ሳባ ባርያጋብር ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን7/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 03
ዮርዳኖስ ሓድገምበስ ገብረኪዳን፡ በዓል
ቤተይ ኣቶ ፍስሃ ንጉሰ ካብዚ ሃገር ስለዝወጸ
ህሉው ኣድራሻኡ ስለዘይብለይ፣ ተጸዊዑ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን30/5/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዘውዲ ወልደየሱስ ወልደሚካኤል፡
ኣቦና ወልደየሱስ ወልደሚካኤል ኣሕፈሮም
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ
ለተዝጊ ጸሃየ ጉዶም፡ ኣቦና ጸሃየ ጉዶም
ገብረሚካኤልን ኣደና ብርኽቲ ርእሶምን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን15/6/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ኣቶ እስቲፋኖስ ኪዳነ ብርሃነ፡ ኣደይ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምድፋእ ዋልታ
ከሳሲት ወ/ሮ ቅዱሳን ባሕረጋሲ ብርሃነ
ምስ ተኸሳሲ በዓል ቤተይ ኣቶ ተስፋሚካኤል
ተወልደ ዘርአ ብ2011 ዓ/ም ብሃገር ባህልን
ልምድና ተመርዒና። ክኣልየንን ክናብየንን
ስለዘይከኣለ ተጸዊዑ ክቐርበለይ፡ ቤተ-ዘመድ
ሽማግለ መሪጽና ጉዳይና መዕለቢ ክግበሮ።
እንተዘይቀሪቡ ድማ ናይ 5 ዓመት ዝሰርሖ
ተጸብጺቡ ናይ መጻምዲ መሰለይ ክሕለወለይ
ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ኣቶ ተስፋሚካኤል
ተወልደ ዘርአ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡
ን11/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። ምስዘይትቐርብ
ግን ጉዳዩ ኣብ ዘየለወሉ ክውሰን ምዃኑ
ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ሰንዓፈ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ኣብርሀት ሓጎስ
ወልደሚካኤልን ተኸሳሲ ተስፋልደት ፍጹም
ሕሩይን ዘሎ ክርክር፡ ከሳሲት ኣብ ልዕሊ
ተኸሳሲ ናይ ሓዳር ክሲ ስለዝመስረተት፣
ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡
ን9/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ
ጉዳዩ ንሱ ኣብ ዘይብሉ ክረአ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ባጽዕ
ቢዘን ነብያልኡል መስፍን፡ ስም ኣደይ
ሙሉ ሃብተ ምባል ተሪፉ፡ ብስራት የማኑ
ዘርአ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ምልክታ ጨረታ
ጨ/ትም/ዞባ ዓንሰባ ንኣሕዳሪት ቤ/ት/ቦርዲን ኣስማጥ ዝኸውን ንቑጽ ዕንጨይቲ
ኣጫሪትና ክንዕድግ ስለዝደለና ጉዱሳት ነጋዶ ንዕድም።
ተጫረቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነገራት
1. ናይ 2016 ፍቓድ ንግዲ ዝተሓደሰ ፎቶ ኮፒን ዓመታዊ ግብሪ መንግስትን ከም
ዝኸፈልኩም መረጋገጺ ፎቶ ኮፒ የቕርቡ።
2. መኽበሪ ጨረታ 50,000.00 ናቕፋ C.P.O የትሕዙ።
3. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ 30/05/2017
ክፉት ይጸንሕ።
4. ንጽብሒቱ ዕለት 31/05/2017 ልክዕ ሰዓት 8፡00 ቅ.ቀ ኣብ ግዜ ስራሕ ክፉት
ይኸውን።
5. ጨረታ ኣብ ዝኽፈተሉ ዕለት ዝኾነ ተጫራታይ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል
ናቱ (ማለት በዓል/ቲ ቤት፡ ውሉድ ወይ ወለዱ) ክኾኑ ኣለዎም።
6. ናይ ጨረታ ወረቃቕቲ (ፕሮፎርማ) ካብ ቤ/ጽ/ጨ/ትም/ዞባ ዓንሰባ ከረን
መጺእኩም ክትወስዱ ትኽእሉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቁ.ተሌፎን 402289 ደዊልኩም
ተወከሱ።
7. ጨ/ትም/ዞባ ዓንሰባ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ በዚ
ጨረታ ኣይግደድን።
ጨ/ት/ዞባ ዓንሰባ ከረን
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Postal Address: P.O.Box 7721, Asmara, Eritrea
Physical Address: Boart Longyear Eritrea Ltd. Alfa Romeo, Deb. Mbr.
01 St. 171-5, No 4 Asmara, Eritrea.

Drilling Services Field Supervisor. To operate, maintain and manage our
drill rigs.

Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates
for an interview.
Application documents will not be returned to sender.
The application deadline is 10 days from the date of publication. Please
provide evidence of completion or exemption from National Service and
release letter from your current/last employer

1. Drilling Services Field Supervisor (One)

For Eritrean applicants, please send a copy of your application to:

Supervise and lead a single to multiple drill operations, on single or multiple
drill sites, to drive safe production while meeting client objectives. This
will involve creating a respectful, cohesive group that meets production
schedules in a manner that complies with all safety policies and other
business requirements.

Aliens Employment Unit,
P.O.Box 7940
Asmara, Eritrea
Please note that only shortlisted applicants will be contacted.

Vacancy Announcements
A World leader drilling Company is looking for an experienced and
highly motivated:

The key roles and responsibilities include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemplify a firm commitment to safety through the adherence to
and implementation of EH&S policies and procedures
Oversee drill site setup, organization, and housekeeping to the
highest standards
Implement best practices to maximize safe productivity to meet
Boart Longyear’s contract expectations and Client objectives
Creating a work environment that is respectful, open, appreciative,
and values each person
Mentor, train, and retain crew members as part of Boart
Longyear’s commitment to employee development
Create a work environment where employees can progress
through their training plan and pursue a career in the drilling
industry.
Provide coaching, feedback, and mentoring to field staff on both
behaviors (values) and work performance
Responsible for the safe, efficient, and productive operation of
single or multiple rig operations
Ensure all equipment is well-maintained for maximum uptime
Responsible for running multiple rig operations. Co-ordinate
and allocate work as required to meet drilling plans. Safe drilling
productivity is the key KPI
Being the communication link between the day to day operations
and the client
Ensure the accurate and timely completion of all reporting and
administrative requirements, such as safety reports, daily drill
reports, site inductions, change over meetings, etc.
Demonstrated initiative and drive to implement best practice to
achieve business outcomes
Liaison between field and zone regarding inventory planning and
control. Maintain appropriate inventories of materials and parts
required to complete projects

Position Qualifications:
•
•
•
•
•
•
•

A minimum of 5 years’ experience as a Drilling Field Supervisor
with working knowledge and experience on a LY44 Drill rig and
documented drilling qualifications /certifications.
Possess high standards of responsible and ethical behaviour
Excellent written and verbal communication skills, ability to read,
write and understand the English language
Experience in supervising, coaching and harnessing teamwork
amongst drilling crews
Ability to project manage and possess an aptitude for problem
solving and providing solutions
A valid driver’s license (Desirable)
Computer skill such as MS Office and ability to provide written
and data entry based reports

Mode of Application
If you feel you are the ideal candidate for this role, please send your
English resume with contact details, certificates, and cover letter including
two referees to:
Email Address: Lemlem.hailemariam@boartlongyear.com Elizabeth.
asfaha@boartlongyear.com

Invitation for Bids (IFB)
Name of Country: 		
Name of Project: 		
Grant No: 			
Dated:			
IFB Title: - 			
caps & Pliers
IFB Number:			

Eritrea
Global Fund
ERI-M-MOH
May 1st 2017
Procurement of Ambulances, safety
GF/NFM/MA- ICB/01/2017

1. The Ministry of Health of the State of Eritrea has received a grant
from the Global Fund towards the cost of HIV/AIDS, Malaria, and
TB Project. It is intended that part of the proceeds of this grant will
be applied to eligible payments under the contract for procurement:
Ambulances, safety caps & Pliers
2. The Project Management Unit of the Ministry of Health now invites
sealed bids from eligible bidders for the supply of Ambulances,
safety caps & Pliers
3. Bidding will be conducted through the International Competitive
Bidding (ICB) procedures specified in the Global fund
Guidelines:
4. Interested bidders may obtain further information from PMU,
Ministry of Health and inspect the Bidding Documents at the
Procurement Office, PMU, Ministry of Health, Denden Street
No.82, Asmara, Eritrea; Tel: 291-1-122978, Fax: 291-1-124357
from 08:00 to 12:00 hours.
5. A complete set of Bidding Documents in English language may
be purchased by interested bidders on the submission of a written
Application (if agents, presentation of authorization and renewed
license) to the address and upon payment of a non refundable fee
USD fifty (50.00) or equivalent. The method of payment will be
cash or Bank transfer to the credit of our account No. 120-1220169 with Bank of Eritrea through GAZPROMBANK (OPEN
JOINT STOCK COMPANY) MOSCOW, RUSSIA SWIFT:
GAZPRUMM FOR THE CREDIT TO : ACCOUNT NO.
30111840300000005791 OF BANK OF ERITREA S.W.I.F.T.
BOERERAI ASMARA, ERITREA (WITH THEM) IN FAVOR
OF BENEFICIAREY: - NAME: PROJECT MANAGEMENT
UNIT MISTRY OF HEALTH A/C NO. 120-122-0169. The
document will be sent by DHL/Express mail or by your email
address.
6. Bids must be delivered to Project Management Unit/MOH,
Denden Street No. 82 Asmara, Eritrea; Tel: 291-1-122978; Fax;
291-1-12.4357, on or before 15:00 Hours on May 30, 2017 All
bids must be accompanied by a bid security to be not less than
two (2) percent of the bid amount in a freely convertible currency
which should be submitted sealed within the bid offer envelop.
7. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of
the bidders’ representatives who choose to attend at 15:00 hrs on
May 30,2017
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ህንዲ - መርዓ ብትራጀዲ ተዛዚሙ
ተስፋኣለም የማነ

ቻይና ሓድሽ ተመራሒ
ሚሳይል ንፈተነ ወንጪፋ

ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና፡ ሓድሽ
ተመራሒ ሚሳይል ኣብ ባሕሪ ቦሃይ
ንፈተነ ከም ዝወንጨፈ ገሊጹ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል’ታ ሃገር ብሰሉስ
ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ እቲ ፈተነ
ዕዉት ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ፡ ዕላማ’ቲ
ሚሳይል፡ ሰራዊት ቻይና ንሃገራዊ
ድሕነቱ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ንዝኽእል
ግዳማዊ ስግኣታት ናይ ምግጣም ዓቕሙ
ንምሕያል ከምዝኾነ ገሊጹ። ዝተመደበሉ
ሸቶ ብዝግባእ ከም ዝወቕዐ ድማ ወሲኹ
ሓቢሩ። እንተዀነ፡ እቲ ሚሳይል መዓስ ከም
ዝተወንጨፈ እቲ ሚኒስትሪ ኣይጠቐሰን።
ብዛዕባ’ቲ ሚሳይል ካልእ ዝሃቦ ተወሳኺ
ሓበሬታ እውን የለን።
ቻይና፡ ንመደብ ምትካል ስርዓተመከላኸሊ ሚሳይል ኣመሪካ ኣብ ደቡብ
ኮርያ፡ ብትሪ ኣብ እትቃወመሉ ዘላ እዋን’ያ
- ሓድሽ ተመራሒ ሚሳይል ብዓወት
ከም ዝወንጨፈት ትገልጽ ዘላ። እታ ሃገር፡
እቲ ድሮ ክትከል ጀሚሩ ዘሎ ምዕቡል
ስርዓተ-መከላኸሊ ሚሳይል ዓጢቑዎ ዘሎ
ዝተራቐቐ ራዳራት፡ ንዝሰፍሐ ክሊ-ኣየራ
እንተላይ ሚሳይል ናይ ምምዕባል መደባ
ብደቂቕ ክቈጻጸር ብቕዓት ከም ዘለዎ
ብምምልካት፡ ብዘይ ዝዀነ ቅድመ-ኩነት
ክቋረጽ’ያ ትጽውዕ ዘላ። እቲ መደብ

ምስ ዘይቋረጽ፡ ተመጣጣኒ ግብረ-መልሲ
ክትህበሉ ምዃና ድማ ተጠንቅቕ።
እቲ ብ‘THAAD’ ዝፍለጥ ስርዓተመከላኸሊ፡ ናይ ሓጺርን ማእከላይን
ርሕቀት ባለስቲክ ሚሳይል - ኣብ ህዋ
እንከሎ ኣኳሊሙ ከበርዕን ተባሂሉ
ብኣመሪካዊ ኩባንያ መፍረ-ኣጽዋር
ዝማዕበለ እዩ። ደቡብ ኮርያ፡ ጃፓንን
ኣመሪካን ካብ ሰሜን ኮርያ ክፍነወለን
ንዝኽእል ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ
ንምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑ ድማ
ዋሺንግተን ትገልጽ።
ቻይና፡ ናይ ሓጺር፡ ማእከላይን ነዊሕን
ርሕቀት ሚሳይላት ብብዝሒ ኣማዕቢላ
ከምዘላ’ዩ ዝግለጽ። እቲ ኣብ ቀዳማይ
ደረጃ እትሰርዖ ሚሳይላ ‘ዶንግ ፈንግ 31’
ዝሰመየቶ ኰይኑ፡ ክሳብ 11,700 ኪሎሜተር ተጓዒዙ ዒላማኡ ብግቡእ ክወቅዕ
ዓቕሚ ኣለዎ። እታ ሃገር ንፈለማ ግዜ፡ ኣብ
2015 ንወተሃደራዊ ምርኢት ኣቕሪባቶ
ዝነበረት ‘ዶንግ ፈንግ-21ዲ’ ዘጠመቐቶ
ጸረ-መራኽብ ባለስቲክ ሚሳይል፡ ክሳብ
1,700 ኪሎ-ሜተር ተጓዒዙ ነፈርቲ
ክሽከማ ንዝኽእላ ደርማሳት መራኽብ
ውግእ ወቒዑ ከጥሕለን ዓቕሚ ዘለዎ
ብምዃኑ፡ ንሰበ-ስልጣን ፔንታጎን ሻቕሎት
ፈጢሩሎም ምህላዉ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ።

ላሪዛ ወተርስ ዝተባህለት ኣባል ላዕለዋይ ባይቶ (ሰነት) ኣውስትራልያ፡ ባይቶ
እናተኻትዐ እንከሎ፡ ኣብ መንበራ ኰይና ቈልዓኣ ከተጥቡ ብምርኣያ - መዛረቢ
ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኮይና ቀንያ።
ብመሰረት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ፡ እታ ኣደ፡ ኣብ ታሪኽ ሃገራዊ ባይቶ
ኣውስትራልያ፡ ውላዳ እናኣጥበወት ዝተጋብአት ናይ ፈለማ ጓል-ኣንስተይቲ
ተባሂላ ፍሉይ ክብሪ ረኺባ ኣላ። ኣብ ኣውስትራልያ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኣባላት ባይቶ፡
ቈልዑተን ሓቚፈን ናብ ባይቶ ከይኣትዋን ከየጥቡዋን ዝእግድ ሕጊ’ዩ ጸኒሑ።
ብመሰረት’ቲ ሕጊ ድማ፡ ተወካሊት ህዝቢ ክፍለ-ሃገር ቪክቶርያ ዝነበረት ከርስቴ ማርሻል፡
ኣብ 2013 ኣብ ባይቶ ንወዲ ክልተ ሰሙን ናጽላኣ ከተጥቡ ምስ ፈተነት፡ ብኡ ንብኡ
ካብቲ ባይቶ ከም እተሰጐት ወተርስ ትሕብር።
ኣብ ኣውስትራልያ፡
ደቂ-ኣንስትዮ
ገና
ኣድልዎ የጋጥመን
ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።
ኣብ ኣይስላንድ እውን
ዝሓለፈ ዓመት፡ ሓንቲ
ፖለቲከኛ ኣደ፡ ንጓላ
እናኣጥበወት
ኣብ
ባይቶ ክትካታዕ እንከላ
ብመሳኹቲ ቴለቪዥን
ተራእያ
ምንባራ
ይዝከር።

ዝሓለፈ ረቡዕ ምሸት ኣብ ምብራቓዊ
ህንዲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምፍራስ መንደቕ፡
ኣብ ስነ-ስርዓት መርዓ ካብ ዝሳተፉ ዝነበሩ
ዕዱማት - ብውሕዱ 25 ከም ዝሞቱን 15
ህሱያት ዝርከቡዎም 28 ከም ዝቘሰሉን፡
‘ዘ-ታይምስ ኦፍ ኢንዲያ’ ዝተባህለት
ጋዜጣ’ታ ሃገር ሓቢራ።
ብመሰረት’ታ ጋዜጣ፡ እቲ ሓደጋ ካብ
ከተማ ኒው-ደልሂ ኣስታት 200 ኪሎ-ሜተር
ንደቡብ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ‘ባህራትፑር’
ዝተባህለ ኣውራጃ እዩ ኣጋጢሙ። ኣማኢት
ዕዱማት ኣብ ጐልጐል ሻኻ ኰይኖም ድራር
እናተጋበዙ ከለዉ፡ ብርቱዕ ህቦብላዊ ዝናብ

ስለ ዝመጾም፡ ናብ ውሽጢ ዳስ ክኣትዉ
ተገዲዶም። ኣብኡ ምስ ኣተዉ ብዙሕ
ከይጸንሑ፡ እቲ ተጸጊዖምዎ ዝነበሩ 32 ሜትሮ
ዝንውሓቱ ኣረጊት መንደቕ ሃደሽደሽ ኢሉ
ፈሪሱዎም። ካብቶም 25 መወትቲ፡ እቶም
ኣርባዕተ ቁልዑ ምዃኖም፡ እታ ጋዜጣ
ትሕብር።
“እቲ ትራጀዲ ብቓላት ዘይገልጾ ከቢድ
ቃንዛ’ዩ ፈጢሩለይ። ኩሉ ሓሳባተይ
ብዛዕባ’ቶም ስድራ ግዳያት እዩ ዘሎ።” ክብል
ቀዳማይ ሚኒስተር’ታ ሃገር - ናረንድራ ሞዲ
ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ፡
መንግስቲ ንስድራ መወትቲ - ንነፍሲ-

ወከፎም 200 ሽሕ ሩፒስ (3,100 ዶላር)፡
ነቶም ዝቘሰሉ ድማ ንነፍሲ-ወከፎም 50 ሽሕ
ሩፒስ ሓገዝ ክገብረሎም ቃል ኣትዩ ኣሎ።
ኣብ ህንዲ፡ ሓደጋ ምፍራስ ህንጻታት፡
ህይወት ብዙሓት ሰባት ክልክም ምርኣይ
ልሙድ ከም ዝዀነ’ዩ ዝግለጽ። ኣብታ ሃገር
ብሰንኪ ዘሎ ልዑል ጠለብ መንበሪ ኣባይቲ፡
ብቕዓት ዘይብሎምን ቁጽጽር ዘይግበረሎምን
ኣባይቲ ብብዝሒ ከም ዝህነጹ ይሕበር። ኣብ
ሙምባይ ኣብ 2013፡ ኣብ መስርሕ ህንጸት
ከም ዝነበረ ዝተነግረሉ ዘይሕጋዊ ህንጻ
ፈሪሱ - ህይወት 74 ሰባት ከም ዝለከመ
ኣይርሳዕን።

ኣመሪካ፡ ንመራሒ ሶርያዊ ጥሩፍ ጉጅለ ትሃድን
ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ፡
ንመራሒ ናይ’ቲ ኣቐዲሙ ምስ ኣልቃዒዳ
ሓቢሩ ዝነበረ ‘ግንባር ፋታሕ ኣል-ሻም’
ዝተባህለ ጥሩፍ ሶርያዊ ጉጅለ፡ ንዘትሓዘ
ወይ ዝርከበሉ ቦታ ንዝሓበረ ዝወሃብ፡ 10
ሚልዮን ዶላር ጉንዖ ኣዳልዩ ከምዘሎ፡
ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ።
ኣቡ መሓመድ ኣል-ጆላኒ፡ “ብደረጃ
ዓለም ዘስግእ ሓደገኛ ኣሸባሪ” ተባሂሉ’ዩ
ብኣመሪካ ክድለ ጸኒሑ። ንሱ፡ ኣብ ባይቶ
ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ከይተረፈ፡ ስሙ
ምስ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ዕሉላት
ዝባሃሉ ኣሸበርቲ ሰፊሩ ይርከብ። ክፍሊ
ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ከም ዝሕብሮ፡ ጆላኒ
ምስ መሪሕነት ዳዕሽ ድሕሪ ምግርጫዉ፡
ኣብ ሚያዝያ 2013 እዩ ንኣልቃዒዳ
ከም ዝምእዘዝ ብወግዒ ኣፍሊጡ። ኣብ
ሓምለ 2016 ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ቪድዮ

መልእኽቲ ድማ፡ ንኣልቃዒዳ
ደጋጊሙ ክውድስ ተራእዩ።
ኣቐዲሙ ብግንባር ኣልኑስራ
ዝፍለጥ ዝነበረ ግንባር ፋታሕ
ኣል-ሻም፡ መንግስታት ሃገራት
ምዕራብን ሕቡራት ሃገራትን
ካብ ዝርዝር ኣሸበርቲ ንኽሓኩዎ
ብዝብል ዕላማ፡ ኣብ ሓምለ 2016
ካብ ኣልቃዒዳ ከም ዝተፈልየ
ተንተንቲ ፖለቲካ ናይ’ቲ ዞባ
ይገልጹ። እቲ ጥሩፍ ሃይማኖታዊ
ስነ-ሓሳብ ዝኽተል ጉጅለ፡ ምስ
ገለ ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ተቓወምቲ
ዕጡቓት ጉጅለታት’ኳ ስኒት እንተዘይብሉ፡
ኣንጻር መንግስቲ ሶርያ ዝቃለሱ ብዙሓት
ዕጡቓት ጉጅለታት ግን፡ ምስኡ ጥቡቕ
ኪዳን ከምዘለዎም’ዩ ዝግለጽ። እቲ ጉጅለ፡
ካብቲ ቅልውላው ሶርያ ብሰላማዊ መገዲ

ንምፍታሕ ኣብ መንጎ መንግስቲን
ተቓወምቱን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ሰላም
ተገሊሉ ምህላዉ እውን ይፍለጥ።
ግንባር ፋታሕ ኣል-ሻም፡ ኣብ ትሕቲ
መሪሕነት ጆላኒ፡ ኣብ ሶርያ ሓያለ ግብረሽበራዊ መጥቃዕቲታት ከምዘካየደ እዩ
ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ዝሕብር።

ሓዳስ ነፋሪት ‘ቦዪንግ’ ናይ ፈተነ በረራኣ ተቋርጽ
ኣመሪካዊ ኩባንያ መፍረ-ነፈርቲ ቦዪንግ፡
ብቕዓት ናይ’ታ ኣማዕቢሉዋ ዘሎ፡ ‘737
MAX’ ዝሰመያ ሓዳስ ናይ መጓዓዝያ
ነፋሪት ንምርግጋጽ - ከካይዶ ዝጸንሐ
በረራ ከም ዘቋረጾ፡ ቢ.ቢ.ሲ ሓቢሩ።
እቲ ደርማስ ኩባንያ፡ ነቲ ናይ ፈተነ
በረራ ዘቋረጸሉ ምኽንያት ብንጹር’ኳ
እንተ ዘይሓበረ፡ ሞተራኣ ጸገማት
ከይህሉዎ ሰጊኡ ክኸውን ከምዝኽእል
ይግለጽ። እንተዀነ ቦዪንግ፡ ነታ ሓዳስ
ነፋሪት ንዓማዊሉ ናይ ምርካብ መስርሕ
ኣብዚ ወርሒ’ዚ ክጅምሮ ምዃኑን፡ ከምኣ
ዓይነት ነፈርቲ ናይ ምፍራይ ዕማሙ
ከምዝቕጽሎን እዩ ዝሕብር ዘሎ። መገዲኣየር ኣመሪካ - ሳውዝዌስት፡ ቻይናዊ
መገዲ-ኣየር - ሻንዶንግን፡ ገለ ካብተን ነታ
ሓዳስ ሞዴል ነፋሪት ንምውናን ጠለብ
ኣቕሪበን ዘለዋ መገዲ-ኣየራት ከምዝዀና
ድማ፡ እቲ ኩባንያ ወሲኹ የረድእ። ናይ
ህንዲ መገዲ-ኣየር ‘ስፓይስጀት’፡ 205
ዝብዝሐን ከምአን ዓይነት ነፈርቲ፡ ካብቲ
ኩባንያ ንምሽማት ኣብ ፈለማ ናይዚ
Sabur Printing Services

ዓመት’ዚ ናይ 22 ቢልዮን ዶላር ውዕል
ከቲሙ ምንባሩ ይፍለጥ። ቦዪንግ፡ ነተን
ነፈርቲ ካብ ዝመጽእ 2018 ጀሚሩ፡ ነቲ
መገዲ-ኣየር ከረክቦ ምዃኑ ይገልጽ። እዘን
ሓደስቲ ነፈርቲ፡ ቀንዲ ብልጫአን ኣብ
ምቑጣብ ነዳዲ እዩ። ሞተረአን ከኣ፡ ኣብ
ፈረንሳ ዝመደበሩ ኩባንያ ‘ሳፍራን’ ምስ
ኣመሪካዊ ኩባንያ ‘ጀነራል ኤለክትሪክ’
ተሻሪኹ የፍርዮ።
እታ ነፋሪት ንፈተነ ናይ ልዕሊ 2
ሽሕ ሰዓታት በረራታት’ኳ እንተካየደት፡
ዘጋጠማ ጸገማት ከምዘይነበረ’ዩ እቲ ኩባንያ

ዝሕብር። የግዳስ፡ ኣብ ብቕዓት ሞተረኣ
ምሉእ ብምሉእ ክተኣማመን ኣይከኣለን
ዘሎ - ብመሰረት ምንጪታት።
ኣልማዛዊ እዮቤልዩ (መበል 100
ዓመቱ) ዝሓለፈ ዓመት ዘኽበረ ኩባንያ
ቦዪንግ፡ ዋጋ ናይ’ታ ቀዳመይቲ ሞዴል
ዝዀነት፡ ‘737 MAX 8’ ነፋሪት፡ 110
ሚልዮን ዶላር ምዃኑ ይሕብር። እቲ
ኩባንያ፡ ተወሳኺ መናብር ዘለዋ ካልኣይቲ
ሞዴል ነፋሪት (737 MAX 9) እውን
ኣማዕቢሉ ዝሓለፈ ወርሒ ዕዉት ፈተነ
ከም ዘካየደ ይገልጽ።

