መበል 26 ዓመት ቁ.170
ገጽ 2
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ምዕባለ
ሃገር. . .

ዓርቢ 17 መጋቢት 2017
ገጽ 4
ህዝብታተን ምንቅስቓስ
ዘየዘውትር . . .

ደ/ቀ/ባሕሪ - ህዝቢ ካብ ስግኣት
ባህርያዊ ሓደጋ ክገላገል’ዩ
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ኣብ እሳተ-ጐመራዊ ባህሪ ዘለዎ
ከባቢታት ዝርከባ ዓድታትን
ቊሸታትን፡ ናብ ውሑስ ቦታ
ንምግዓዘን ክስራሓሉ ምዃኑ፡
ኣመሓዳሪ’ቲ ዞባ ኣምባሳደር
መሓመድ-ስዒድ ማንታይ
ሓቢሩ።
ምስ ወከልቲ ህዝቢ ዓድታት
ሲረሩ፡ ምንድግ፡ ኣሩቢን ቡሪን
ኣብ ዋደ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡
ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ፡
እተን ዝግዕዛ ዓድታትን
ቊሸታትን
ተጠቀምቲ
መሰረታዊ
ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ንክኾና ኣብ
ዝካየድ ስራሕ፡ ኣመሓደርቲ
ከባቢ፡ ኣነባበርትን ዓበይቲ ዓድን ብዝለዓለ
ክሳተፉ ኣዘኻኺሩ።
እቲ ከባቢ ንህይወት ሰብን ጥሪትን
ኣስጋኢ ምዃኑ ዝገልጽ መጽናዕትታት
ስለዘሎ፡ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ቊሸታት ኣብ
ዝመረጻኦ ዘተኣማምን ቦታ ምስ ዝግዕዛ፡
ዘድሊ ደገፍ ምግባር ካብ ቀዳምነታት
መደባት ልምዓት ምዃኑ ድማ ኣብሪሁ።
ህዝቢ ዓድታት ኣሩቢን ቡሪን ኣብ
ቀጻሊ ስክፍታ ካብ ምንባር፡ ካብቲ ከባቢ
ተኣልዮም ሻቕሎት ዘይብሉ ርጉእ

ህይወት ክመርሑ ከምዝግባእ ዝሓበረ
ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ፡ እቲ መደብ
ኣብ ዝትግበረሉ ኩሉ ዘድሊ ሓገዛት
ከምዝግበረሎም ገሊጹሎም።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ 2011 ዘጋጠመ
እሳተ-ጐመራ ኣብ ነበርቲ ዓድታት
ማዕባለ፡ ምንድጊን ሲረሩን ዝፈጠሮ
ጸገም ብዝግባእ ስለዝርድኡ፡ መንግስቲ
ንድሕነቶም ዘውጸኦ መደብ ንምዕዋት
ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ምዃኖም
ኣረጋጊጾም።

ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ትምህርቲ ምምሕያሽ ኣርእዩ
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጽላት
ትምህርቲ ብዝገብሮ ዘሎ ወፍሪን
ዕድመኡ ንትምህርቲ ዝኣኸለ ቈልዓ ኣብ
መኣዲ ትምህርቲ ክሳተፍ ኣዋዲድዎ
ብዘሎ ምዕሩይ ዕድላትን፡ ተሳታፍነት ደቂኣንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ
ዘተባብዕ ገስጋስ የርኢ ከምዘሎ ተሓቢሩ።
ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ መባእታን
ማእከላይን ደረጃ ኣዝዩ ዝምስገን ምዃኑ፡
ኣብ’ቲ ልዕሊኡ ዘሎ ደረጃታት ግን
ብሰንኪ ድሑር ልምድታት፡ ብቐንዱ
ድማ መርዓ ትሕቲ ዕድመ - ከምቲ ክኾኖ
ዝግብኦ ከምዘየለ፡ ጸብጻባት ሃገራዊ ማሕበር
ደቂኣንስትዮ ኤርትራ የመልክቱ።
ነዚ ንምምሕያሽ በብከባቢኡ ብዝካየድ
ዘሎ ጐስጓሳትን ኣስተምህሮታትን፡ እቲ
ኩነታት ብመጠኑ ምምሕያሽ የርኢ
ከምዘሎ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብሓፈሻ

ልዕሊ 43.3 ሚእታዊት ምብጽሑ ድማ
ናይዚ ኣብነት ምዃኑ፡ እቲ ብምኽንያት 8
መጋቢት ዝተዘርግሐ ሰነድ የነጽር።
እዚ ኣሃዝ’ዚ ግና ኣብ ኮሌጃት ናብ
ልዕሊ 37.1 ሚእታዊት ስለዝወርድ፡
ኣንጻርቶም ንምዕባለን ዕቤትን ደቂኣንስትዮ ዝሓልኩ ጐዳእቲ ልምድታት
ዝካየድ ቃልሲ ክሕይል ዘዘኻኽር ምዃኑ፡
ጸብጻባት ሃማደኤ የረድኡ።
እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ሱታፌ
መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ
ሞያታት - እንተላይ ኣብቲ ንደቂ-ተባዕትዮ
ጥራይ ዝተሓዝአ ዝመስል ዝነበረ
ዕዮታት’ውን ርኡይ ለውጢ ከም ዘምጸአ፡
እዚ ድማ ድኽነት ንምውጋድን ቊጠባዊ
ዕብየት ንምርግጋጽን ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ
መደባት ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከምዘሎ
ተፈሊጡ።

ገጽ 5
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 7
“ንዝተሸገሩ ሰባት ምሕጋዝ
ግቡአይ’ዩ”

ገጽ 9
ኣሕመድ ሓድሽ
ፕረዚደት ካፍ ኮይኑ
ተመሪጹ

ጋሽ-ባርካ - ከባብያዊ ጥዕና
ንምርግጋጽ ሓድሽ መደብ ይትግበር
ኣብ ኩለን ዓድታት ዞባ ጋሽ-ባርካ
ውሑስ ከባብያዊ ጥዕና ንምርግጋጽ፡
ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመታት ምሉእ
ብምሉእ ዝትግበር መደብ ክስራሓሉ
ጀሚሩ ምህላዉን - ብውህደት
ክቕጽል ከምዝግባእን፡ ዳይረክተር
ጨንፈር
ሚኒስትሪ
ጥዕና’ቲ
ዞባ ዶክተር ልኡል ባንተይርጋ
ኣገንዚቡ።
ካብ 10 ክሳብ 13 መጋቢት፡
ኣብ ከተማታት ኣቑርደት፡ ባረንቱን
ተሰነይን ምስ ኣመሓደርቲ ንኡሳን
ዞባታትን ክኢላታት ጥዕናን ኣብ
ዘካየዶ ርክባት፡ ዶክተር ልኡል፡ ኣብ
ገጠራት ዘተኰሩ ብርክት ዝበሉ
ንጥፈታት ክካየዱ ከምዝጸንሑ፡
እንተኾነ፡ ብመንጽር’ቲ ዝተገብረሎም
ትጽቢት ውጽኢታውያን ከምዘይነበሩ
ብምጥቃስ፡ ዕላማ’ቲ ርክባት፡ ውህደት
ኩሎም መሻርኽትን ተሳታፍነት
ህዝብን ዘረጋግጽ፡ ኣብ ትግባረ ዘድሃበ
ጭቡጥን ብናይ ግዜ መቓን ዝዕቀንን
ውጥን ንምስኣል ምዃኑ ኣብሪሁ።
ኣብ መወዳእታ 2019፡ ኩለን

ዓድታት
ዞባ
ጋሽባርካ፡ ከባብያዊ ንጽህና
ብምርግጋጽ፡ ብጉድለት
ጽሬት
ዝመሓላለፉ
ሕማማት ምሉእ ብምሉእ
ንምጥፋእ ዝዓለመ ተተግባሪ
መደብ ተሳኢሉ ምህላዉ
ብምሕባር ድማ፡ ነዚ ኮም
ዝሰረቱ ዕማም ንምትግባር፡
ውህደት ኩሎም ኣካላት
ክዓዝዝ ተላብዩ።
ኣብ’ቲ ጨንፈር ሓላፊ
ኣሃዱ ከባብያዊ ጥዕና ኣቶ
ዓብዱ ያቆብ ብወገኑ፡ ኣብ ዝሓለፉ
ዓመታት ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት’ቲ
ዞባ ናይ ዝተሰላሰሉ ስርሓት ጸብጻብ
ድሕሪ ምቕራብ፡ ምትእትታው ዓይኒምድሪ ከም’ቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ
ስለዘይከደ፡ ንትግባረ ናይቲ ወጺኡ
ዘሎ መደብ፡ ጥቡቕ ምክትታል ክህሉ
ምዃኑ ገሊጹ።
ተሳተፍቲ፡ መምስ ከባቢኦም ዝሳነ
ናይ ትግባረ ሰሌዳ ድሕሪ ምውጻእ፡
ዝወጸ መደብ ኣብ ባይታ ንምትርጓም

ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣቶ ገብረስላሰ
ነጋሽ ድማ፡ ምርግጋጽ ትግባረ ናይ’ቲ
መደብ ሓላፍነት ምምሕዳር ንኡስ
ዞባ ይኹን’ምበር፡ ኩለን መሻርኽቲ
ኣካላትን ምምሕዳራት ከባቢን እውን
ልዑል ኣቓልቦ ክህባኦ ብምዝኽኻር፡
ምምሕዳር ዞባ ናይ ምውህሃድን
ምክትታልን ተራኡ ክፍጽም ምዃኑ
ገሊጹ።

ኣዶብሓ - ምጥርናፍ ዓድታት ይተባባዕ ኣሎ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ፡ ምጥርናፍ
ዓድታትን ቀዋሚ መነባብሮን ንምትብባዕ፡
ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ናይ
ሕርሻ መሬትን ይዋደድ ኣሎ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ እድሪስ
ዓሊ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ

ስ/ መሓሪ በላይ

ባድን ዝተጠርነፋ ዓድታት፡ ኣብ ሕርሻ
ነጢፈን መነባብሮአን ንኸመሓይሻ ልዕሊ
80 ሄክታር ተጸኒዑ ከምዘሎ፡ ኣብ ዒላባቡ ድማ ሓዳስ መደበር ጥዕና ትስራሕ
ከምዘላ ገሊጹ።
እቶም ኣብ ማእከል ምምሕዳር ንኡስ

ዞባ ዝኾነት ድሪት ዝተጠርነፉ ነበርቲ
ዒላ-ባቡ፡ ሓስታ፡ ምድጋግን ዓራርብን፡
ሳላ ምጥርናፎም - ድሮ ኣገልግሎት
ትምህርቲ፡ ጥዕናን ማይን ከም እተሃንጸሎም
ብምጥቃስ፡ እተን ካልኦት ዓድታት’ውን
ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክወስዳ ጸዊዑ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ምዕባለ ሃገር. . .
ታደሰ ተኽለ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ
8 መጋቢት ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም
እዩ ተዘኪሩ ዝውዕል። ንህዝቢ ዓለም
ዝጠራንፍን ኣብ ሓደ ዕላማ ዘተኣሳሰርን
ዳርጋ ከም’ዛ ዕለት እዚኣ ኣሎ ክበሃል
ኣይከኣልን። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት
ከኣ ብበበይኑ ደረጃ ኣከባብራ ይበዓል።
ንሕጂን ንመጻእን ኣብ ምሉእ ዓለም
ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ
ምሉእ መሰላት ክሳዕ ዝረጋገጽ እዚ በዓል
እዚ ክቕጽል እዩ።
ጸቓጢ ባህሊታት፡ ዓቃባውያን
መንግስታት ባህላውን ሃይማኖታውን
ምኽንያታት እናኣሳበቡ ኣብ ልዕሊ
ጓል-ኣንስተይቲ ብዝፍጸምዎ ወጽዓታት፡
ኣብ ዝለምዓ ሃገራት ዘሎ ናይ ስራሕ
ክፍሊትን ማሃያን ኣፈላላያት - ሓደ
ዓይነት ጸገም ስለ ዘይኰነ፡ ሕቶ ደቂኣንስትዮ ብሓደ ዓይነት ኣገባብ ፍታሕ
ክናደየሉ ኣይክእልን’ዩ።
ኣብ ኩሉ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ጾታዊ
ማዕርነት ከይተረጋገጸ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ዘይተሳተፋኦ ቁጠባዊ ቃልሲ ድኽነት
ክጠፍእ ከም ዘይክእል፡ ብቐንዱ -ክልቲኡ
ጾታ ብማዕረ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ
ከይተሳተፈ ድሕረትን መሃይምነትን
ዘይብላ ዓለም ክትገሃድ ከምዘይኮነት፡
ኩሉ ወገን ዝኣምነሉ እዩ።
ኣንጻር ደቂ-ኣንስትዮ ዝፍጸም ኩሉ
ዓይነት ወጽዓ ንምውጋድ ዝቃለሳ፡
ብውድብ ሕቡራት ሃገራት እናተደገፋ
ኣፍልጦ ጾታዊ ወጽዓ ኣብ ምዝርጋሕ
ዝነጥፋ ሓያሎ ማሕበራት ኣለዋ።
ልዕሊ 6 ሽሕ ብሄራትን ኣብ ትሕቲኡ
ዝርከባ ብኣሽሓት ዝቝጸራ ብቐቢላ፡
ብባህልን ሃይማኖትን ዝተፈላለያ ማሕበረሰባትን ኣብ ዘለዋ ዓለም ዝርከባ ደቂኣንስትዮ፡ ዘጋጥመን ባህላዊ ወጽዓታትን
ጾታዊ ኣድልዎን ምድምሳስ ዘኽእል
ሓደ ዓለማዊ ኣዋጅ ክወጽእ ስለዘይክእል፡
ጽዕጹዕ ኣፍልጦ ብምዝርጋሕ ንመጻኢ
ዝኸውን መሰረት ምንባር ቀንዲ ኣገዳሲ
ጻዕሪ ኰይኑ ኣሎ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት፡
ደቂ-ኣንስትዮ ንምሕያል ክግበር ኣብ
ዝጸንሐ ጻዕርታት ብዙሕ ፍረ ዝተረኽቦ
ውጽኢት እኳ እንተሎ፡ ገና ብዙሕ
ዘይተበጽሐ ሸቶታት እውን ከምዘሎ

ክፍለጥ ይግባእ።
ባህላዊ ጸቕጢ ክንቃለስ እንተደኣ
ኴይና፡ ካብ ኣሃዱ ስድራቤት ክሳዕ ዝለዓለ
መንግስታዊ ትካል ዘተኣሳስር ጐስጓስን፡
ብሕጊ ዝተሰነየ ባህላዊ ለውጥታትን
ከድሊ እዩ። ሃሳዪ ባህልታት ኣብ ምውጋድ
ዝግበር ጻዕርታት ንመጻኢ ወለዶ ሃገር
ኣብ ዝርከቡ ህጻናት ኣብ ቀዳማይ
ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ክጅምር ከም
ዘለዎ ኣብ ብዙሕ ማሕበረ-ሰባት ዘርኣዮ
ውጽኢት ምዕዛብ ይከኣል። ህጻናት ኣብ
ናይ ግርህና ዕድሚኦም ብጾታ ተፈላልዮም
ዝመሃሩ እንተደኣ ኰይኖም፡ ወዲ ምስ ጓል
ኣብ ሓደ መንበር ኮፍ ከይብልን ብሓባር
ከይጻወቱን ዝኽልከል ጸኒሕ ወይ ባህሊ
እንተድኣ ኣሎ፡ ብኸመይ እዩ’ሞ ደኣ እቲ
ማዕርነት ክምዝገብ። ኣብቲ ወዲ ይኹን
ኣብታ ጓል ኣብ ግዜ ቍልዕነት - ኣብ
ግሩህ ልቢ ዝተሰረተ ጾታዊ ኣፈላላይ፡
ደረጃ ዓቕሚ ሄዋን ወይ ዓቕመ-ኣዳም
ምስ ተበጽሐ ከተዐርዮ ምፍታን ኣድካሚ
እዩ። ኣብ ዓለም እንሪኦ ዘለና ጾታዊ
ወጽዓታት፡ እቲ ዝበዝሕ ሰብ-ሰርሖ ምዃኑ
ኢና እንዕዘብ። እምበር እቲ ብጽቡቕ
ቅኒት ዝተቓነየ ኣፈጣጥራ ሰብ - ኣብ
ጓልን ወድን ኣፈላላይ የብሉን።
እቲ ዝሓለፈ ቅንያት ዝነበረ መዓልቲ
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም
ወግዓዊ መንግስታዊ በዓል ኮይኑ ክውዕል
እንከሎ፡ ኣብ ገለ ሃገራት ብምዝካር’ዩ
ተሓሊፉ። ብምዝካር ኣብ ዘብዕላ ገለ
ሃገራት ምዕራብ ድማ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ናብ
ሰልፊ ከይወጽኣ ውዒለን። ብተጣበቕቲ
ማሕበራት ብዝተገብረ ጻውዒት ኣብታ
ዕለት እቲኣ ካብ መንግስታዊ ስራሕ
እውን ኣብኲረን ውዒለን። ጓልኣንስተይቲ ዘይብሉ ዓለም ናይ ኣወዳት
ዓለም ጥራይ ከም ዝዀነ ንምጽቃጥ፡
ብዘይ ጓል-ኣንስተይቲ ወዲ-ሰብ ምንባሩ
ክቕጽል ከም ዘይክእል ንምሕባር፡
ኣብታ ዕለት እቲኣ ኣብ ስራሕ ተፈጢሩ
ብዝወዓለ ሃጓፍ ብዘይ ደቂ-ኣንስትዮ
ምስጓም ከምዘይከኣል ንምቅላሕ፡ ኣብቲ
ክካየድ ዝወዓለ ሰልፍታትን ምርኢታትን
ኣወዳት ጥራይ ብምንባሮም፡ ኣብ ልዕሊ
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ
ዓለም ዘሎ ኣድልዎ ይኹን ኣፈላላይ

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ጐሊሑ ክፍለጥ ዝሓገዘ ስጉምቲ ድማ
እዩ ነይሩ።
ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከባ
ብመሻይኽ ዝመሓደራ ሃገራት፡ ኣብ
ኣገዳስነት መሰላት ደቂ-ኣንስትዮ
ዝሰርጽ ዘሎ ኣፍልጦ እንተተዓዚብና
እውን፡ እወታዊ ገስጋስ ይረአ ኣሎ።
ክመርጻ ዘይፍቀደለን ዝነበራ ኣብዚ ግዜ
እዚ ምምራጽ ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ገለ
ሃገራት ንመናብር ባይቶ እናተወዳደራ
ዝዕወታሉ ግዜ መጺኡ። ዘበናዊ
ትምህርቲ፡ ቴክኖሎጂካውን ጥበባውን
ሞያ ኣብ ምጥራይ እውን ካብ ደቂተባዕትዮ ከምዘይንእሳ ዘመስከራሉ ግዜ
ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ከኣ፡ ብጸቕጢ
ካልኦት ሃገራት ወይ ብፍታው ተባዕትዮ
ዝረኸባኦ ዓወታት ዘይኮነስ - ሰላማዊ
ቃልስን ጐስጓሳትን ከካይዳ ብምጽንሐን
እዩ። ደቂ-ኣንስትዮ ማእከላይ ምብራቕ
ሰፊሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ስለ
ዘለወን፡ ጾታዊ ማዕርነት ኣብ ምርግጋጽ
ኣብ ዝግበር ቃልስታት፡ ኣብ ሃገራት
ላቲን ወይ ትሕተ-ሰሃራ ኣፍሪቃ ካብ
ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮ ድሕሪት ከም
ዘይተርፋ ይእመን።
ኣብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ቀንዲ
ተጻባኢ መሰላት ደቂ-ኣንስትዮ፡ ቁጠባዊ
ጸገም ዝፈጥሮ ሳዕቤናት እዩ። ኣብ
ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብናጻ ዝወሃብ
ትምህርቲ ስለ ዘየለ፡ ድኽነት ኣብ
ዘለዎ ጓል-ኣንስተይቲ ኣብ መኣዲ
ትምህርቲ ክትሳተፍ ዘለዋ ዕድል
ጸቢብ እዩ። ኣብ ስድራቤት ብዘለዋ
ሓላፍነት፡ እቲ ዝበዝሕ ጽዕነት ስራሕን
ሓላፍነት ምሕብሓብን ናብታ ጓልኣንስተይቲ ስለ ዝወርድ፡ ዝዀነ ናይ
ሞያ ኣፍልጦ ከይረኸበት ኣብቲ ዓቕማ
ዝኣዘዛ ኣድካሚ ስራሕ ትዋፈር።
ብናይ ገዛን ግዳምን ስራሕን ድማ
ትዋጠር። ድኽነት ዝፈጠሮ ጸቕጢ
ኣንጻር ድኽነት ብምቅላስ እዩ ክለግስ
ዝኽእል። ድኽነት ብደረጃ ውልቀ-ሰብ
ክለግስ እንተዀይኑ ድማ ዝርጋሐን ናጻ
ናይ ትምህርቲ ዕድልን ክህሉ ኣለዎ።
ክሳዕ ዝተወሰነ ደረጃ ትምህርቲ ንኹሉ
ጾታ ክኽውን ኣብ ዘገድዳ ሃገራት፡ ደቂኣንስትዮ ካብ ብዙሕ ዝዓይነቱ ቀያዲ
ባህላዊ ገመዳት ሓራ ናይ ምውጻእ
ዕድላት ይረኽባ እየን።
መውስቦን ቁጠባዊ ዓቕምን ኣብ
ዝተኣሳሰረሉ ባህልታት፡ እንዳ ጓል ንእንዳ
ወዲ ዝህብዎ ህያባትን ገዝምን ኣብ
ዘሎ ኣረኣእያ ኣብ ከም ህንዲ ዝኣመሰላ
ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ከቢድ
ባህላዊ ሰከም ይፈጥር ከምዘሎ ይፍለጥ።
ብሕጊ ክልኩል ይኹን እምበር፡ ጓል
ከይወልዱ ዝጽዕሩ ስድራቤታት እውን
ኣለዉ። ነቲ ብፍጥረት ተዛኒቑን
ተመዓራርዩን ዝህነጽ ማሕበረ-ሰብ፡ ሰብ
ሰርሖ ምትእትታዋት ክግበረሉ እንከሎ
ምዝባዕን ካልእ ዘይተሓሰበ መዘዛትን
የስዕብ። ኣብ ህንዲ ኣዋልድ ኣዝየን
ዝወሓዳሉ ከባቢታት ኣሎ።
ኣብ ቻይና እውን፡ ጾታዊ ማዕርነት
ዝተረጋገጸሉ
ማሕበረሰብ
እኳ
እንተተፈጥረ፡ ስም ናይ እንዳባ ካብ
ወላዲ ናብ ውሉድ ብወዲ-ተባዕታይ ስለ
ዝሰጋገር ኣብቲ ንስድራቤት ዝተፈቕደ
ብዝሒ ውላድ፡ ወዲ ክውለድ ስለ
ዝምረጽ ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብ ደቂኣንስትዮ ንላዕሊ ደቂ-ተባዕትዮ ከም
ዝበዝሑ ምንጭታት የረድኡ። እቶም
ከይተመርዓዉ 30 ዓመት ዝኣትዉ

ደቂ-ተባዕትዮ ሰበይቲ ከም ዝሰኣኑ ስለ
ዝግመት ‘ተረፍ መኣዲ’ ተባሂሎም
ይጽውዑ ኣለዉ።
ሃሰይቲ እናተወራረሱ ዝመጹ
ባህልታት ብደረጃኡ ይፈላለ እምበር
ኣብ ዝበዝሕ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ይረኣዩ
እዮም። ኣብተን ዝማዕበላ እናበልና
እንጽውዐን ሃገራት ከይተረፈ፡ ንሓደ
ዓይነት ስራሕ ኣብ ጾታ ዝተመርኰሰ
ዝተፈላለየ ክፍሊት ዘለወን ሃገራት
ኣለዋ።
ኣብ ገለ ሃገራት ደቂ-ኣንስትዮ
ዝዀነ ንብረት ከየጥርያ፡ መሬት ወይ
ጤሳ ከይወርሳ፡ ዝኽልክል ባህሊ ኣሎ።
ጓል እንድሕር ብጐረባብቲ ተሓምያ፡
ወይ ስድራኣ ዝተሓምየት እንድሕር
መሲልዎም፡ ‘ንኽብሪ ስድራ” ብኣባላት ስድራቤታ ክትቅተል ዘገድድ
ባህሊ ዘለወን ሃገራት ኣለዋ። እዚ
ጐዳኢ ባህሊ’ዚ፡ ክሳዕ’ዚ ዘለናዮ ግዜ
ክጸንሕ ዝሓገዞ ጉዳይ - ስቕታ ናይተን
መንግስታት እዩ። ስግኣት ዝተሰመዐን
ኣዋልድ ዝዕቈባሉ መጸግዒ ወይ ሕጊ
ምስ ዘይህሉ፡ እዚ ተርእዮ እዚ ክቕጽል
እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ፡ ኤስያን ማእከላይ
ምብራቕን ዝበዝሕ ጾታዊ ዓመጽ ደቂኣንስትዮ ከይተነግረ ተሰቲሩ ስለዝሓልፍ፡
ብዘይ ከልካሊ ክቕጽል ኣኽኢልዎ
ኣሎ። ጓል-ኣንስተይቲ ክብሪ ስማን
ስድራቤታን ንምሕላው ክትብል፡ ነቲ
ዘጓነፋ ኩነታት ከይጠርዓትሉ ትሓልፍ።
ኣብ ህንድን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝርከባ
ደቂ-ኣንስትዮ ግን፡ ኣብ ባይቶ ወጺአን

ስለ ዘእውያን ብሓገዝ ስድራቤተን ናብ
ሕጊ ስለ ዝኸዳን፡ መጠን ናይቲ ጸብጻብ
ንዓለም ገሃድ ክኸውን ክኢሉ እዩ።
ስቕታ ነቲ እኩይ ተግባር ስለ
ዘተባብዖ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ከም
ዝኸይድ እዩ ዝግመት። ከም ግዝያዊ
ፍታሕ እምበኣር፡ መንነት ናይታ ጓል
ሰቲሩ - ኣብ ክንዳኣ ብሕጊ ዝጣበቕ
ኣካል ክህሉ የድሊ። ጸገም ዘጋጠመን
ደቂ-ኣንስትዮ ብቴሌፎን፡ ብደብዳበ ወይ
ብመቕርብ ጥርዓን ዘቕርባሉ ኣገባብ
እውን ክተኣታቶ ይከኣል’ዩ።
ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝግበር
ጾታዊ ኣፈላላይን ወጽዓን ብዙሕ
ዝዓይነቱ ደኣ ይኹን’ምበር፡ ህጻናት
ደቂ-ኣንስትዮ ብዘይምቍራጽ ክመሃራ
ዘተባብዕ ሃዋህው ምፍጣር፡ ንኹሉ
ክትንክፍ ዝኽእል ፍታሕ ከም ዝዀነ
ይግመት። ብርሃን ትምህርቲ ካብ ኩሉ
ጸላምን ጸቓጢ ባህልን ዘናግፍ ፍታሕ
እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ዓለማዊ ጭርሖ፡
ኣብ ምሕያል ደቂ-ኣንስትዮ ዘተኰረ
ከም ምንባሩ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ክሕይላ
እንድሕር ኰይነን ካብ መሃይምነት ክወጻ
ኣለወን። ከም ምኽንሻብ፡ መርዓ ትሕቲዕድመ ዝኣመሰለ ጐዳኢ ባህልታት
ንጹር ብዝዀነ ሸቶን ሕጋዊ ምክልኻልን
ክጠፍእ ወይ እናቐሃመ ከም ዝኸይድ
ምግባር ይከኣል። እቲ ኣብ ኣእምሮ ደቂተባዕትዮ ካብ ህጻንነት ኣትሒዙ ዝሰረጸን
እናተወራረሰ ዝመጸን ናይ ኣድልዎ
ኣተሓሳስባ ግን፡ ጓል-ኣንስተይቲ ማዕረ
ወይ ልዕሊ ወዲ-ተባዕታይ ክትመሃር
ምስ እትኽእል እዩ ክሰዓር ዝከኣል።

ጨረታ
ሚኒስትሪ ዜና፡ ኣብ ቀጽሪ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈቱ ዝርከብ ካፈተርያ
ከጫርቶ ስለዝደለየ ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት፦
- ተጫራቲ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎ ክኸውን ይምረጽ።
- መኽበሪ ጨረታ 5,000.00 ናቕፋ (ሓሙሽተ ሽሕ ናቕፋ) ብቸክ
ወይ ሲፒኦ ይተሓዝ።
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት፡
ንዓሰርተ መዓልታት ክፉት ይኸውን።
- ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ልክዕ ሰዓት 3:00 ድ.ቐ ተጫረትቲ
ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
- ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር
ክፍሊ ምህንድስና ብምምጻእ ቅጥዒ ክውሰድ ይከኣል።
- ሚኒስትሪ ዜና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ’ዚ
ኣይግደድን እዩ።
ሚኒስትሪ ዜና

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.170

ነጋ ወልደግዮርጊስ

ቀዳማይ ክፋል

ብኽያት ኣብ ህጻናት

ሓደ ህጻን ብዘይ ዝዀነ ምኽንያት
ክበኪ ምርኣይ ዳርጋ ልሙድ መስርሕ
ህይወት ኢዩ። ጠንቂ ብኽያት ሓደ
ህጻን - ብድፉኑ ጥሜት’ዩ፡ ምሕቋፍ
ደልዩ ወይ ናፊቑ እዩ - ኢልካ ምስጋር
ግን፡ ብመሰረቱ ጌጋ ርድኢት ሕብረተሰብና ኢዩ። ስለዝዀነ ጠንቂ ተደጋጋሚ
ብኽያት ሓደ ህጻን እንታይ ምዃኑ
ብቐዳምነት ክፈልጡን ክግንዘቡን
ዝግበኦም
ወለዲ
ጥራይ’ዮም።
ምኽንያቱ ህጻናት ስምዒቶም ክሕብሩን
ክነግሩን ስለዘይክእሉ ሽግሮም ብብኽያት
ጥራይ’ዮም ክገልጹ ዝኽእሉ። ስለዚ እቲ
ሓደን ቀንድን ጠንቂ ብኽያት ህጻናት፣
ምእካብ ጋዝ ኣብ ከስዐ ክኸውን ከሎ፡
ብውሱን ደረጃ ንኹሎም ህጻናት
ዝርብሽን ዘጨንቕን ተርእዮ ምዃኑ
ወለዲ ክነቕሕሉ ዝግባእ እዩ። ምእካብ
ጋዝ ድማ ስምዒት ቀጸጽን ቅርጸትን
ኣኸቲሉ ንሓደ ህጻን ናብ ብኽያትን
ካልኦት ተወሰኸቲ ኣሉታዊ ምልክታትን
ዘቃልዕ ምብህሃል’ዩ።
ቀጸጽን ቅርጸትን ኣብ ዝዀነ ክሊ
ዕድመ ህጻናት ዝርአ’ኳ እንተዀነ፡
ብፍላይ ግን ካብ ሓደ ክሳብ ኣርባዕተ
ወርሒ ዝርከቡ ህጻናት ክሽገሩ ይረኣዩ።
ምኽንያቱ፡ ኣብዚ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ
ህጻናት፡ ብግቡእ ዘይማዕበለ ከስዐን
መዓናጡን ስለዝውንኑ፡ ዝያዳ ክሽገሩን
ክበኽዩን ምርኣይ ዳርጋ ልሙድ’ዩ።
ምእካብ ጋዝ ምልክት ጸገማት ከስዐን
መዓናጡን ካብ ኮነ፡ ሳሕቲ ግን ምልክት
ከበድቲ ሕማማት ክኸውን ይኽእል’ዩ።
እዚ ቀንዲ ምልክት ምእካብ ጋዝ ኣብ
ህጻናት ኰይኑ ዝቐርብ ግን፡ ብሰንኪ ጸባ
ጡብን ቺቸቶን ዝስዕብ ምልክትን ቃንዛን
ኢዩ። ከመይሲ ጋዝ ናይ ምንስፋፍ ጠባይ
ስለዘለዎ፡ ኣብ መዓናጡ ዝተዓገተ ዋሕዚ
ኣገደስቲ ነዝዒታት ከስዐ የጕድልን
ይከላኸልን። ብሰንኩ፡ ኣብ መዓናጡ
ዝተዓገተ ጋዝ ጸቕጢ ብምፍጣር ሕበጥ
ከብዲ የኸትል። እቲ ጸቕጢ መንፋሕቲ
ከስዐ ኣኸቲሉ ቃንዛን ዘይምቹእነትን
ይፈጥር። ዘይምዕቡል ስርዓተ-ምሕቃቕ
ህጻናት፡ ነቲ ዝማዕበለ ጸገም ብብቕዓት
ክገጥሞ ስለዘይክእል፡ ገለ ህጻናት ኣዝዩ
ብርቱዕ ቅርጸት ይስመዖም’ሞ፣ ከም
ሳዕቤኑ ኣምሪሮም ክበኽዩ ይረኣዩ።

ጠንቅታት ብኽያት

ተደጋጋሚ ምጕሳዕ
ሓደ ህጻን ጸባ ጡብ ኣደኡ ጽቡቕ ገይሩ

ከም እተመገበ ምልክቱ ምጉሳዕ እዩ።
ምኽንያቱ ምጕሳዕ ኣብ ከብዲ ዝተኣከበ
ጋዝ ንደገ ዝወጸሉን፣ ህጻን ምስ ተመገበ
ንኸጕስዕ ዝሕግዝን ዘተባባዕን ተፈጥሮኣዊ
መስርሕ ምሕቃቕ መግቢ’ዩ። እንተዀነ
ሓደ ህጻን ልዕሊ ዓቐን ጕሳዕ ክገብርን
ሒቕታ ወይ ተምላስ እንተሃልይዎን
ኣብ እዋን ምምጋብ ብዙሕ ኣየር ስሒቡ
ክኸውን ከምዝኽእል ወለዲ ክፈልጥዎን
ክዝንግዕዎን ዘይብሉ ኣገዳሲ ነጥቢ’ዩ።

ተምላስን ምርጋእን

ተምላስን ምርጋእን ኣብ ህጻናት
ብብዝሒ ዝርአ፡ ንቡር ግብረ መልሲ
ምሕቃቕ መግቢ’ዩ። መብዛሕትኦም
ህጻናት ኣብ እዋን ወይ ድሕሪ ምምጋብ፡
ምስ ጕሳዕ ተኣሳሲሩ ከምልሱ ወይ
ከራግኡ ይረኣዩ’ዮም። ግን ሓደ-ሓደ
እዋን ካብ ዓይነት ጸባ ታኒካ፡ ልዕሊ ዓቐን
ወይ ብቕልጡፍ ምምጋብ ወይ ድማ
ምስ ምእካብ ጋዝ ዝተኣሳሰረ ክኸውን
ስለዝኽእል ህጻናት ክበኽዩ ምርኣይ
ግድን’ዩ። ኣስተብህሎ ወለዲ ኣድላዪ
ምዃኑ ድማ ወትሩ ብሰብ ሞያ ጥዕና
ምስ ተሓተቱ ኢዮም።

መንፋሕቲ
ህጻናት ኣብ መዓልቲ 15-20 ብመልክዕ
ፈሲ ወይ ጥራጥ ጋዝ ንግዳም ክሰዱ
ንቡር’ዩ። ኣብ ዓበይቲ ከኣ ካብ 5 ክሳብ
15 ይበጽሕ። ጋዝ ናብ ስርዓት ምሕቃቕ
መግቢ ብዝተፈላለየ መንገድታት ክኣቱ
ይኽእል። ንኣብነት ኣብ ግዜ ንቡር
ምሕቃቕ መግቢ ኣብ ጸባ ጡብን ታኒካን
ዝርከቡ መኣዛታት ከምኡ’ውን ኣብ
እዋን ምምጋብን ምብካይን ጋዝ ናብ
ከስዐ ክኣትዉ ይኽእሉ። ይዅን’ምበር
ኣብ ከስዐ ብብዝሒ ጋዝ እንተተኣኪቡ
ምልክት ዘይምሕቃቕ መግብታት
ክኸውን ይኽእል። ምኽንያቱ ከስዐ
ህጻናት ንመግቢ ከሕቅቕ ዓቕሚ
ስለዝጐድሎ፡ ኣብ ምሕቃቕ መግቢ
ጠቐምቲ ዝዀኑ ባክተርያን ነዝዕታትን
ክምዕብሉ ግዜ ይሓቶም። ብተወሳኺ
ጎዳእቲ ባክተርያ፡ ቫይረሳትን ካልኦት
ረኽስታትን ልዕሊ ንቡር ምእካብ ጋዝ፡
መንፋሕትን ውጽኣትን ከስዕቡ ከም
ዝኽእሉ ሓካይም ህጻናት ሓበሬታኦም
የካፍሉ።

ቀጨውጨው
ቈልዓ ዝዀነ ዝደለዮ ነገር ብብኽያት
ጥራይ’ዩ ክገልጽ ዝኽእል። ስለዝዀነ
ህጻናት ቀጻሊ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት

ርኽበታትን ምዕባለታትን ጥዕና

ከም ጥምየት፡ ዘይምቹእነት፡ ጽምዋ፡ ቃንዛ፡
ድኻምን መንፋሕትን ክበኽዩ ይረኣዩ።
ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ምስ ቀጨውጨው
ይጠቓለል። ከም ትዕዝብቲ ወለዲ፡ ህጻን
ቅርጸት እንተሃልይዎ፡ ብኽያቱ ልክዕ ከም
ቃንዛ ዘለዎ ህጻን መሪርን ረባሺን ክብሉ
ይገልጽዎ። ጋዝ ኣብ መዓናጡ ናይ
ሓደ ህጻን እንተተኣኪቡ፡ እቲ ህጻን ገጹ
ይቐይሕ፡ ኣእዳዉ ይዓሙኽ፡ ኣብራዅ
ናብ ኣፍልቡ ይስሕብ፡ ይውጠርን ናይ
ምጕርምራም ድምጺ ይገብርን። ህጻን
ኣብ መዓልቲ ንልዕሊ 3 ሰዓታት ወይ
እንተወሓደ 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ዝበኪ
እንተዀይኑ፡ እቲ ጠንቂ ብሰንኪ ምእካብ
ቅርጸት ክኸውን ስለዝኽእል ወለዲ
ኣስተብህሎ ክገብሩ ይመዓዱ።

ስእነት ድቃስ
ሓደ ህጻን ዝዀነ ዘይምቹእነት ምስ
ዝስምዖ ክድቅስ ኣይክእልን’ዩ - ስምዒቱ
ድማ ብብኽያት ይገልጽ። ብተመሳሳሊ
እቶም ብኵነታቱ ዝጭነቝ ወለዲ
ኣይድቅሱን።

ድርቀት

ህጻናት ከም ዓበይቲ ብድርቀት
ክጥቅዑን ክሽገሩን ከም ዝኽእሉ ወለዲ
ክፈልጥዎ ዝግባእ ዛዕባ’ዩ። ሓደ ህጻን
ብድርቀት ይሸግር ከም ዘሎ ወለዲ
ብቐሊሉ ክፈልጥዎ ይኽእሉ ኢዮም።
ንኣብነት ሓደ ህጻን ንመዓልቲ ካብ ሰለስተ
ክሳብ ኣርባዕተ ግዜ ቀልቀል ይወጽእ
እንተነይሩ፡ ኣብ ዝቐጸለ መዓልታት
ግን ቀልቀል ከይወጸ ወይ ሓደ ግዜ
ጥራይ እንተወጺኡ ምልክት ድርቀት
ክኸውን ይኽእል። እቲ ብድርቀት
ዝተሸገረ ህጻን እንተዀነ፡ ዘይምችኡነትን
ቀጨውጨው ዝብል ስምዒትን ስለዘርኢ
ወለዲ ክነቕሕሉ ይግባእ። ብተወሳኺ
ምልክት፡ እቲ ብድርቀት ዝተሸገረ ህጻን
ተሪርን ድርቕ ዝበለን ቀልቀል ተወጢሩ
ከውጽእ ይኽእል። ብስንኪ ድርቀት
ድማ ህጻናት ክበኽዩ ምርኣይ ልሙድ
ስለዝዀነ ወለዲ ክነቕሑ ይመዓዱ።

ረኽሲ

ንህጻናት ናብ ብኽያት ካብ ዘቃልዖም
ሓደ፡ ረኽሲ ስርዓተ ሽንቲ ኢዩ። ረኽሲ
እዝኒ ብፍላይ ረኽሲ ማእከላይ እዝኒ
ናብ ብኽያት ይወስዶም ኢዩ። ረኽሲ
ስርዓተ ሽንትን እዝንን ቃንዛ ከብዲ
ኣኸቲሉ ዕግርግርን ተምላስን ከስዕበሎም
ዝኽእል ተርእዮ ኢዩ። ህጻናት ድማ ነዚ
ተዘርዚሩ ዘሎ ምልክታት ብብኽያት
ጥራይ ኢዮም ዝገልጽዎ።

ምምራዝ

ሓደ ህጻን ወለዱ ከይረኣይዎ
መርዛምን ተጓዳኢን ዝዀነ ባእታ ናብ
ኣፉ ከእቱ ከምዝኽእል ፍሉጥ ነገር
ኢዩ። ምኽንያቱ ዝዀን ህጻን ዝዀነ
ዝረኸቦ ነገር ኪኖ ናብ ኣፉ ምእትው
ካልእ ዝፈልጦ የብሉን። እቲ መርዛም
ባእታ ቅርጸት፡ ተምላስን ውጽኣትን
ኣኸቲሉ ንህጻን ኣምሪሩ ከምዝበኪ
ይገብሮ። ስለዚ ሓደ ህጻን እንታይ
ኰይኑ ይበኪ ኣሎ ኣብ ምንጻር፣
ቀዳሞት ኣተኵሮን ምስትብሃልን
ክገብሩ ዝግባእ ወለዲ ኢዮም።

ይቕጽል.

ኣብ ኢንተርኔት ፍጭም ኢልካ ምውዓል
ጭንቀት የስዕብ

ኣብ ማሕበራዊ መርበባት፡
ንነዊሕ
ሰዓታት
ኣድቢኻ
ምውዓልን
ኣብ
ትሕዝቶን
ስእሊን ነዊሕ ሰዓታት ምጥፋእን፡
“ምንቍልቋል ኵነተ-ኣእምሮን
ወኒን፡” ከምዘምጽእ ተመራመርቲ
ይሕብሩ ኣለዉ።
ሊቃውንቲ ኣብ ዘካየድዎ
መጽናዕትታትን ዳህሳስን፡ ኣብ
ግዜ ልደት ንነዊሕ እዋን ፌስቡክ
ምጥቃም፣
ንዅሎም’ቶም
ብሉጻት ስድራቤታትን ናይ በዓል
ኣሳእልን ምዕዛብ፡ ኣብ ክንዲ ደስታ
ዘለዎ ኵነት ኣእምሮ ዝውንኑ
ዘይሕጕሳት ወይ ወኒ ዘይብሎም
ትኩዛት ከምዝዀኑ ይሕብሩ።
እቲ ኣብ ዪኒቨርሲቲ ኮፐንሃገን
ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብ Cyber
psychology, Behavior and
Social Networking ዝተባህለ
መጽሄት ዘርጊሕዎ ይርከብ።
እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ከም
ዝሓበሮ፡ ልዕሊ ዓቐን ኢንተርኔት
ምጥቃም ስምዒት ቅንኢ ክፈጥር
ከምዝኽእል’ውን ኣተንቢሁ ኣሎ።
ብፍላይ ሓደ ተጠቃሚ
ኢንተርኔት፡
ም ስ
ዋላ

ሓደ
ሰ
ብ
ከይተራኸበ
ንነዊሕ ሰዓታት ምስ ዝጸንሕ ናይ
ካልኦት ካብ ክውንነት ወጻኢ
ዝዀኑ ማሕበራዊ ውድድራት
ተደሪኹ
ኣሉታዊ
ጽልዋ
ክገድፈሉ ከምዝኽእል እቶም
ዳህሳስን ምርምርን ዘካየዱ
ሊቃውንቲ የጠንቅቑ።
እቲ ኣብ ኣሉታዊ ጽልዋ
ኢንተርኔትን
ማሕበራዊ
መራኸቢን ዝተኻየደ ዳህሳስ፡
መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ
ዝነበርኦ ንልዕሊ 1,000 ተሳተፍቲ
ዘካተተ መጽናዕቲ’ዩ ተኻይዱ።
“ከም
ፌስቡክ
ዝኣመሰሉ
ኢንተርነት ብስሩዕ ምጥቃም
ንስምዒታዊ ሓጎስን ዕግበት
ኣብ ሂወትን ብኣሉታ ክጸልዎ
ይኽእል፡” ይብሉ፡ ነቲ ዳህሳስን
ምርምርን ዘካየዱ ተመራመርቲ።
ኣብ ኢንተርኔት ንነዊሕ ዘሕርቕ
ሰዓታት ምጽናሕ፡ ብጃህራን
ብድዐን
ካልኦት
ቃዚንካ
ኣብ ስክሪን ፍጭም ምባል
እንተዀይኑ፡ ከምኡ ክኸውን

ከምዘይግባእ ይምዕዱ። ብመሰረት
እቲ
ዝተኻየደ
መጽናዕቲ፡
ኢንተርኔት ኣብ እንጥቀመሉ
ብንጥፈት ኣብ ዕላል ምጽማድን
ምስ ሰባት ምርኻብን ኣዝዩ ዝሓሸ
እወታዊ ተሞኵሮ ምዃኑ ሓሳቦም
የቕርቡ።
ካልእ ሜላ ንምምሕያሽ ሓጎስን
ጥዕናን ካብ ወልፊ ፌስቡክ
ንምግልጋል፡ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል
ኢንተርኔት ምጥቃም ብጠቕላላ
ብምቍራጽ ክኸውን ከምዝኽእል
ነቲ መጽናዕቲ ዘካየዱ ሊቃውንቲ
ይሕብሩ። እዚ ማለት ግን፡ ምጻሮም
ዘይከኣሉ ባዕላቶም ንገዛእ ርእሶም
ብዝንእዱ
ዝወቀቡ
ኣሳእል
ምዕዛብ እንተዘይ ተፈታቲኑካ
ማለት’ዩ። ኢንተርኔት ማለት
ከም ፌስቡክን ካልኦት ማሕበራዊ
መራኸቢታትን፡
ጥቕሞምን
ጉድኣቶምን ፈሊጥካ ምጥቃም
ግን ኣብ ጥዕና ዘምጽእዎ ሃስያ
ኣይክህሉን’ዩ። ብመሰረት እቲ
ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ንውሉፋትን
ልክዕ ጥቕሙ ንዘይፈልጡ
ዓምዊልን ካብ ምጥቃም
ኢንተርኔት
ዕረፍቲ

ክወስዱ
ይመዓዱ። ኣብ
ሃገርና እንተመጺእና ንጥቕምን
ጉድኣትን፣
ኢንተርኔትን
ማሕበራዊ መራኸቢን ብልክዕ
ከይተገንዘቡ ብዓርኪ መዘና
ተጸልዮም ምሉእ መዓልቲ ፍጭም
ኢሎም ዝውዕሉ ኣይተሰኣኑን።
ብፍላይ ኣብ ፍቐዶ ኣንጎሎታት
እንዳ ኢንተርኔት፡ ተጠቀምቲ
EMOን VIBERን ምርኣይ
ዝውቱር ትዕዝብቲ ኰይኑ ኣሎ።
ግን ንነዊሕ ሰዓታት ኪኖ ዝፈጥሮ
ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ንሕማማት
ልቢ፡ ጸቕጢ ደምን ሽኮርያን
ከምዘቃልዕ ክንሕብር ንደሊ።
ስለዚ ወለዲ ደቆም ናበይ ይኸዱ
ኣለዉ ቍጽጽር ክገብሩን ኣብ
ኣጠቓቕማ ኢንተርኔተ ክትትል
ክገብረሎምን ይመዓዱ። ዓበይቲ
እንተዀኑ እውን ካብ ሓደገኛ
ወልፊ ኢንተርኔተን ማሕበራዊ
መራኸቢታትን
ክጥንቀቑ
ይግባእ። ከመይሲ ናታቶም
ጽልዋ ኣብ ደቆምን ከባቢኦምን
ዝገድፎ በሰላ ቀሊል ስለዘይኮነ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ዳናይት ገብረሂወት
(ኒውስ-ሩም)

ስነ-ፍልጠታዊ መጽሄት ‘ላንሰት’፡
ምስ ኦሎምፒክስ ሎንደን ብምዝማድ፡
ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምዝውታር ክሳብ
ክንደይ ጥዕናዊ ሃስያታት የስዕብ ከምዘሎ
ንምፍላጥ፡ ሓያሎ መጽናዕትታት ኣካዪዱ።
“ኣብ ዕለታዊ ሂወትካ ንጡፍ ዘይምዃን፡
ኣብ ጥዕና ዝህልዎ ሳዕቤን” ብዝብል
ኣርእስቲ ድማ ንኣንበብቱ ዘርጊሕዎ
ይርከብ። ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት፡
ኣብ ሰሙን ብውሑዱ ክልተ ሰዓትን
ፈረቓን መጠናዊ ምንቅስቓስ ከነዘውትር
ይምዕዱ። “እቲ ክውንነት ግን ብኣንጻሩ’ዩ
ዘሎ” ይብል ውጽኢት ናይ’ቲ መጽሄት
‘ላንሰት’ ዘካየዶ መጽናዕቲ። እዚ ድማ፡
ብሰንኪ ዘበን-ኣምጽኦ ቴክኖሎጂ ምዃኑ’ዩ
ኣብ መደምደምታ በጺሑ ዘሎ። ኩሉ
ነገር ኮፍ ኢልካ ከተማልኦን ክትእዝዞን
ዝቐለለ ይኸውን ስለዘሎ፡ ነቲ ዝተጠቕሰ
ናይ ምንቅስቓስ ናይ ግዜ ገደብ ንምብጻሕ
ኣጸጋሚ ኮይኑ’ሎ።
ውጽኢት
መጽሄት
‘ላንሰት’
ከምዘነጽሮ፡ እቲ ምኽንያት ዝተፈላለየ
ክኸውን ይኽእል’ዩ። ገለ ካብኡ ክሊማ፡ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ፡ ፖለቲካዊ
ኩነታት ወዘተ። በዚ መሰረት፡ ብደረጃ
ዓለም ህዝበን ምንቅስቓስ ዘየዘውትር 20
ሃገራት፡ ንግስነት ቡታን፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡
ኣየርላንድ፡ ኢጣልያ፡ ቆጵሮስ፡ ቱርኪ፡
ዒራቕ፡ ናሚብያ፡ ሪፓብሊክ ዶሚኒካን፡
ጃፓን፡ ማሌዥያ፡ ሕቡራት ኢማራት
ዓረብ፡ ዓባይ-ብሪጣንያ፡ ኩወይት፡
ማይክሮነሽያ፡ ኣርጀንቲና፡ ሰርብያ፡ ስዑዲዓረብ፡ ስዋዚላንድን ማልታን - ካብ መበል
20 ክሳብ ቀዳመይቲ ተሰሪዐን ይርከባ።
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መበል 26 ዓመት ቁ.170

ህዝብታተን ምንቅስቓስ ዘየዘውትር 20 ሃገራት
ብተፈጥሮኣዊ ትዕድልቲ ብሓፈሻ ብእንስሳ
ዘገዳም ድማ ብፍላይ ሃብታም’ያ። ወግዓዊ
ቋንቋታት’ታ ሃገር እንግሊዘኛ፡ ዙሉን
ጾሻን የጠቓልል። ባጤራኣ ድማ ‘ራንድ’
ይበሃል።
ኣብ’ታ ሃገር፡ ጸወታታት ኲዕሶ እግሪ፡
ክሪከትን ራግቢን ዝውቱርን ፍቱውን’ዩ።
ኣብዚ ኮፍ ኢልካ እትዕዘቦ ጸወታታት ዝያዳ
ስለ ዘድህቡ ድማ፡ ካልእ ምንቅስቓሳት
ንምግባር ግዜ የብሎምን። ስለዚ፡ 52.4
ሚእታዊት ካብ ህዝባ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ኣየዘውትርን’ዩ - ደቡብ ኣፍሪቃ።
መበል 16 - ቆጵሮስ
ስፍሓታ 9250 ትርብዒት ኪሎሜተር’ዩ። ልዕሊ 800 ሽሕ ህዝቢ ኣለዋ።
ቀንዲ እቶታ ካብ ቱሪዝም’ዩ። ዝበዝሑ
በጻሕታ ድማ ሩስያውያን ከምዝኾኑ
መጽናዕትታት የነጽሩ። ሩስያውያን
በጻሕቲ፡ ነዛ ሃገር ብዘይ ቪዛ ን90
መዓልታት ክበጽሕዋ ይኽእሉ።
እዛ ኣብ ከባቢ መዲተራንያን
እትርከብን ከም “ድቅስቲ” እትግለጽን
ሃገር፡ ህዝባ ብዙሕ ዋዕ-ዋዕ ኣይፈቱን’ዩ።
ስለዚ ድማ፡ 55.4 ሚእታዊት ካብ ህዝባ
ኣብ ምንቅስቓስ ብዙሕ ንጡፍ ከምዘይኮነ
ይሕበር።

ንግስነት ቡታን
መበል 20 ዝተሰርዐት’ያ። ኣብ ደቡባዊ
ክፋል ኤስያ - ኣብ ምብራቓዊ ጫፍ
እምባ ሂማላያ እትርከብ ንግስነት ቡታን፡
ኣስታት 46,500 ትርብዒት ኪሎ-ሜተር
ስፍሓት ትውንን። ካብ ከባቢ መጋቢት
ክሳብ ግንቦት ዘሎ ኣዋርሕ ማእከላይ
ኩነታት ኣየር ስለዘለዋ፡ ንምዝዋር
ምችእቲ ይገብራ። ቊጽሪ ህዝባ 740,000
ይበጽሕ። ‘ቡታን’ ዝብል ስማ ድማ፡ “ዓዲ
ጎቦታት” ማለት’ዩ።
ንግስነት ቡታን፡ 52.3 ሚእታዊት ካብ
ህዝባ፡ ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ከም ዘየዘውትር’ዩ ዝግለጽ። እቲ
ምኽንያት ድማ፡ “ኣዕርፍ - ጠምተኒ”
ጥራይ ዝብል ዝመስል እጹብ-ድንቂ
ተፈጥሮኣዊ ጽባቐኣን መልክዕ መሬታን
ከይኮነ ከም ዘይተርፍ’ዩ ዝሕበር።

መበል 14 - ዒራቕ
ዒራቕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ
እትርከብ ዓረባዊት ሃገር’ያ። ብሰሜን
ምስ ቱርኪ፡ ብደቡብ ምስ ስዑዲ ዓረብ፡
ብሰሜናዊ ምዕራብ ምስ ሶርያ፡ ደቡባዊ
ምዕራብ ምስ ዮርዳኖስ፡ ብምብራቕ ድማ
ምስ ኢራን ትዳወብ። እቲ ኣብ ታሪኽ
ብ’ሞሶፖታምያ’ ዝፍለጥ ስልጣነ፡ ኣብ’ዚ
ሎሚ ዒራቕ ተደኲናትሉ ዘላ ከባቢ
ምንባሩ’ዩ ዝሕብር። ኣፍላጋት ‘ቲግሪስን’
‘ኢፍራትስን’ ካብ ቀንዲ ምንጪ ማይ
ናይ’ዛ ሃገር’ዮም። ብሃብቲ ነዳዲ’ውን
ብደረጃ ዓለም ካብተን ግኑናት’ያ።
ብዝሒ ህዝቢ ዒራቕ ኣስታት 33
ሚልዮን ይበጽሕ። ብሰንኪ’ቲ ኣብ 2003
ብኣመሪካ ዝተፈጸመ ወራርን ክሳብ ሕጂ
ዝቕጽል ዘሎ ሳዕቤናቱን ድማ፡ ህዝባ
ኣብ ቀጻሊ ራዕዲ ስለዝነብር፡ ግዳም ካብ
ምውጻእ ዝበዝሐ ግዜኡ ኣብ ቤቱ ከሕልፎ
ከምዝመርጽ እዩ ዝንገር። ድሕነት ሂወት
ኣብ ቅድሚት ስለዝስራዕ፡ ዘይንጡፍ
ምዃን እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ ኮይኑ’ሎ
ኣብታ ሃገር። ስለዚ፡ 58.4 ሚእታዊት
ካብ ህዝባ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንኸዘውትር
ምቹእ ኲነታት የብሉን።

መበል 19 - ደቡብ ኣፍሪቃ
ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ኣህጉር ኣፍሪቃ
እትርከብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ፡
ብ“ሃገረ ቀስተ-ደበና” እያ እትፍለጥ።

መበል 12 - ሪፓብሊክ ዶሚኒካን
ኣብ ከባቢ ባሕሪ ‘ካሪብያን’ እትርከብ
ሃገር’ያ። ብደቡብ ምስ ባሕሪ ‘ካሪብያን’፡
ብሰሜን ድማ ምስ ‘ኣትላንቲካዊ’

መነባብሮ ህዝቢ ንግስነት ቡታን

ውቅያኖስ ትዳወብ። እታ እንኮ ብሸነኽ
ምዕራብ ብንቚጽ መሬት እትዳወባ
ሃገር ሄይቲ እያ። እቲ ከባቢ፡ ኣብ ታሪኽ
ብተደጋጋሚ ብህቦብላታትን እሳተጎመራን’ዩ ዝጥቃዕ። ስለ’ዚ ድማ፡ ኣብ
ሪፓብሊክ ዶሚኒካን ናይ እሳተ-ጎመራ
ጐቦታት ምርኣይ ልሙድ’ዩ።
ነበርቲ’ዛሃገር፡ኣብቈጸራታትብምድንጓይ
እዮም ዝፍለጡ። ኣብ’ቲ ዝተቛጸርካሉ
ሰዓት ዝመጽኣካ ሰብ ዳርጋ የለን። እዚ
ናይ ምድንጓይ ባህሪ ድማ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ
ብቘጸራ “ዶሚኒካን” ይፍለጥ። ንዝኾነ
ነገር ረማዕ ኢልካ ካብ ምስራሕ ዝነቅል
ድማ’ዩ። በዚ መሰረት፡ 60 ሚእታዊት ካብ
ህዝቢ ሪፓብሊክ ዶሚኒካን ንጡፍ ከም
ዘይኮነ መጽናዕትታት ይሕብሩ።
መበል 11 - ጃፓን
ጃፓን ኣብ ከባቢ ‘ፓስፊካዊ ውቅያኖስ’
እትርከብ ኮይና፡ ከተማታታ ኣዝየን
ጽዑቓት’የን። መሳጢ ስነ-ህንጻ፡ ፍሉይ
መናፈሻታትን ሃይማኖታዊ ኣብያተመቕደስን ትውንን። ጃፓን ብእተፍርዮ
ኤለክትሮኒካዊ ንብረት ኣብ ዓለም ካብ’ተን
ብቐዳምነት ዝስራዓ ሃገራት’ያ። ኣስታት
127 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። እታ ሃገር
በጺሓቶ ብዘላ ምዕባለ፡ መነባብሮ ዜጋታታ
ኣዝዩ ተለዊጡ’ዩ። ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ከተዘውትርስ ይትረፍ፡ ክትበልዕ ኮነ ክዳን
ከተስታርር ወይ’ውን ኣብ ገዛ ዝግበር ካልእ
ዕዮ ከተሰላስል ብውጽኢት ቴክኖሎጂ
ስለዝጽሎ፡ ዝካየድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ድሩት’ዩ።
ብሰንኪ’ዚ ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለ፡
ጃፓንያውያን ኣድላይነት ባዕልኻ
ተንሲእካ ምስራሕ ኮነ ምንቅስቓስ
ኣይረኣዮምን’ዩ ብሰንኪ ቴክኖሎጂ። ከም

ውጽኢቱ ድማ፡ 60.2 ሚእታዊት ካብ
ህዝባ ንጡፍ ምንቅስቓስ ኣየዘውትርን’ዩ።
ታሽዓይቲ - ሕቡራት ኢማራት ዓረብ
ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ ብ7 ኢማራት
- ማለት ኣቡዛቢ፡ ዓጅማን፡ ዱባይ፡ ኣልፉጀይራ፡ ራስ ኣል-ኸይማ፡ ሻርጃን ኡምኣልቕዩምን ዝቖመት’ያ። ስፍሓት መሬታ
83,600 ትርብዒት ኪሎ-ሜተር ኣቢሉ
ይኸውን። ኣቡዛቢ ርእሰ ከተማ፡ ዱባይ
ድማ ብደረጃ ዓለም ግንንቲ ናጻ ካብ
ቀረጽ ዝኾነት ንግዳዊት ከተማ’ያ። ክሊማ
ናይ’ዛ ሃገር ሃሩር ዝዓብለሎ ስለዝኾነ፡
ሰባት ካብ ገዝኦም ብእግሮም ክንቀሳቐሱ
ኣይመርጹን። ዜጋታት’ዛ ሃገር ከኣ’ሞ
ብዘበናውያን ተሽከርከርቲ እንተዘይኮይኑ
ብእግሪ ምንቅስቓስ ኣይሓስብዎን እውን።
ስለዚ ድማ፡ ዳርጋ 62.5 ሚእታዊት
ካብ ህዝባ ኣብ ውስጠ-ቤታዊ ንጥፈታት
ዝተጸምደ እዩ።
ሻሙነይቲ - ዓባይ-ብሪጣንያ
ዓባይ ብሪጣንያ ብእንግሊዝ፡ ስኮትላንድ፡
ዌልስን ሰሜን ኣየርላንድን ዝቘመት’ያ።
ርእሰ-ከተማኣ ሎንደን ድማ ማእከል
ዓለምለኻዊ ምትሕልላፍ ገንዘብ እያ።
ከም ኦክስፎርድን ካምብሪጅን ዝኣመሰላ
ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ዓለምና ሓቚፋ
ትርከብ። ኣስታት 64 ሚልዮን ህዝቢ
ይነብራ። መብዛሕትኡ ህዝባ ኣብ ናይ
ቤት-ጽሕፈት ስራሕ ዝተጸምደ ስለዝኾነ፡
ከምኡ’ውን ካብን ናብን ንኽመላለስ
ዘበናዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ስለዘዘውትር፡
63.4 ሚእታዊት ካብኡ ንቡር ኣካላዊ
ምንቅስቓስ ኣየዘውትርን’ዩ። ጸዓት ዝሓትት
ስራሕ’ውን ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን።
ሻዱሸይቲ - ማይክሮነሽያ
ንደሴታት ማርያና፡ ካሮሊንን ደሴታት
ማርሻልን ዘጠቓልል፡ ኣብ ሰላማዊ
ውቅያኖስ ዝርከብ ዞባ እዩ። 66.3
ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ናይ’ዚ ዞባ ኣካላዊ
ምቅስቓስ ኣየዘውትርን’ዩ። ይትረፍ ኣካላዊ
ምንቅስቃስ፡ ናብ’ቲ ዘደንቕ ቀጠልያ
ዝተሸፈነ ደንደስ ባሕርን ጐቦታትን ዘወር
ክብሉ’ውን ኣይረኣዩን እዮም።
ሓሙሸይቲ - ኣርጀንቲና
ኣብ ደቡባዊ ክፋል ደቡብ ኣመሪካ
ትርከብ። ንነዊሕ ኪሎ-ሜተራት ዝዝርጋሕ
ገማግም ባሕሪ ድማ ትውንን። ቋንቋታት
ጀርመን፡ ፈረንሳን ጥልያንን ኣብዛ ሃገር
ዝውቱራት’ኳ እንተኾኑ፡ ቀዳማይ ቋንቋ

ኣርጀንቲናውያን ቋንቋ ስጳኛ’ዩ። ብጸወታ
ኲዕሶ እግሪ ኣዝያ ፍልጥቲ እያ። ማራዶና፡
ሜሲ፡ ባቲስቱታ፡ ቬሮን፡ ዲየጎ ሲሞነ፡ ሂጐየን፡
ዲ ማሪያ፡ ኣጒዌሮን ካልኦትን ገለ ካብቶም
ዝነበሩን ክሳብ ሕጂ ኣብ ጸወታ ዘለዉን፡
ንሃገሮም ዘጸውዑ ፍሉጣት ተጻወትቲ
እዮም። ይኹን’ምበር፡ 68.3 ሚእታዊት ካብ
ህዝባ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣየዘውትርን’ዩ።
ንጡፍ ምዃን ንተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ
ጥራይ ዝምልከት ገይርካ’ዩ ዝውሰድ።
ሳልሰይቲ - ስዑዲ-ዓረብ
ዝበዝሐ ክፋል’ዛ ሃገር ምድረ-በዳ
ዝዓብለሎ እዩ። መበቈል ምስልምና ኣብ’ዛ
ሃገር ምዃኑ ይንገር። ምዕሩግ ህንጻታት
ከተማ ርያድ ኣዝዩ ሰሓቢ እዩ። ኣስታት
28 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። ብነዳዲ
ኣዝያ ሃብታም ብምዃና፡ ሓንቲ ካብተን
ንዕዳጋታት ነዳዲ ዓለምና ተቘጻጺረንኦ
ዝርከባ ሃገራት’ያ። 68.8 ሚእታዊት ካብ
ጠቕላላ ህዝቢ ስዑዲ-ዓረብ ኣብ ኣካላዊ
ምንቅስቓስ ንጡፍ ከምዘይኮነ’ዩ ዝግለጽ።
ምኽንያቱ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ’ታ ሃገር ዘሎ
ውዑይን ድሩቕን - ዘይምቹእ ኩነታት
ኣየር፡ ዝበዝሐ ሰብ መዝሓሊ ወሊዑ ኣብ
ቤቱ ወይ ኣብ ውስጠ-ቤታዊ ምንቅስቓስ
ጥራይ እዩ ዝነጥፍ።
ካልኣይቲ - ስዋዚላንድ
ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣህጉር ኣፍሪቃ
እትርከብ ስዋዚላንድ፡ ዋላ’ኳ ብስፍሓትን
ቊጽሪ ህዝብን ኣዝያ ንእሽቶ ሃገር ትዂን፡
ሃብታም ዝኾነ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ኣለዋ።
ኣብ’ታ ሃገር ዝርከብ ‘ማሎሎትዝሃ’ ዝበሃል
ቦታ፡ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ናይ ፖታሽን
ወርቅን ዕደና ዝካየደሉ’ዩ።
ኣብ ዓለም ተሪፈን ካብ ዘለዋ ብ‘ውጹእ
ንግስነት’ ዝመሓደራ ሃገራት ሓንቲ እያ።
እቲ ምኽንያት እዚ’ዩ ክበሃል ዝከኣል’ኳ
እንተዘይኮነ፡ 69 ሚእታዊት ካብ ህዝባ
ንጡፍ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣየዘውትርን’ዩ
- ብመሰረት መጽሄት ‘ላንሴት’።
ቀዳመይቲ - ማልታ
መሳጢ ኣፍደገ ባሕሪ እትውንን
ኤውሮጳዊት ሃገር’ያ። ኣስታት 316
ትርብዒት ኪሎ-ሜተር ጥራይ ስፍሓት’ዩ
ዘለዋ። ገለ ሰባት ነታ ሃገር ከም ክፉት
ቤተ-መዘክር እዮም ዝገልጽዋ።
ኣስታት 72 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ኣካላዊ
ምንቅስቓስ ኣየዘውትርን’ዩ። ተፈጥሮኣዊ
ጽባቐኣ፡ ይትረፍ’ዶ ኣብኣ ንዝነብር፡
ብስእሊ ንዝዕዘብ እውን መሀነን’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ሕጊ፡ ሲቪላውን ገበናውን ተባሂሉ ኣብ
ክልተ ይኽፈል። ሲቪላዊ ሕጊ ዝተፈላለዩ
ዓውድታት ሕጊ ከም ሕጊ ሰብነት፡ ሕጊ
ንብረት፡ ሕጊ ስድራ ቤት፡ ሕጊ ዉርሻ፡
ሕጊ ዉዕል፡ ሕጊ ንግድ፡ ሕጊ ባሕሪ…
ወዘተ ዝሓዘለ ኢዩ። ዝኾነ ተወሰኽቲ
ገበናት ኣስፊሩ ዘስዕብዎ መቕጻዕቲ’ውን
ዝሓዘ ኣዋጅ ከም ኣካል ገበናዊ ሕጊ
ሓንቲ ሃገር ዝውሰድ’ኳ እንተኾነ፡
ሕብረተሰብ ዘይቅበሎም ባህርያት
ምስናይ መቕጻዕቶም ኣሰንዩ ብምዝርዛር
ዝእወጅ ሓደ ጥርኑፍ መሰረታዊ
ገበናዊ ሕጊ ግን ኣብ ብዙሓት ሃገራት
ይርከብ። ገበናዊ ሕጊ፡ ዝኾነ ሕብረተሰብ
ንደረጃ ምዕባለኡ፡ ባህሉን ልምዱን
ዘንጸባርቐሉ፡ ክብርታቱን ነውርታቱን
ብምዝርዛር መቕጻዕቲ ኣሰንዩ ንኣባላቱ
ግቡእ መጠንቀቕታ ዝህበሉን ምስ
ዝጠሓሱ ከኣ ዝቐጽዓሉ ዓውደ-ሕጊ
እዩ። ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ’ውን
ብተመሳሳሊ ምስ ክብርታት ሕብረተሰብ
ዘየሳንዩ ተግባራትን ነውርታትን ዘስዕብዎ
መቕጻዕትታት ዝዝርዝርን ገበናዊ ሕጊ
ንስራሕ ድሉው ኮይኑ ናብ ህዝቢ
ተዘርጊሑ ይርከብ።
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ብጠቕላላ 396
ዓናቕጽ ዝሓዘ ኮይኑ፡ ሓፈሻውን ፍሉይን
ኣብ ዝብሉ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት
ዝተመቕለ እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ክፋል
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 106 ዓናቕጽ ዝሓዘ
ኮይኑ መሰረታዊ ዕላማ ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ፡ መትከላት ገበናዊ ተሓታትነት፡
ገበናዊ ተሓታትነት ዘቑሙ ባእታታት፡
ገበናዊ ተሓታትነት ዘይህልወሉ ኩነታት፡
ዓይነታትን ዕላማን መቕጻዕቲ… ወዘተ
ዝብሉ ኣምራት ብምትንታን ነቶም ኣብ
ፍሉይ ክፋል ዘለዉ ዓናቕጽ ዝትግበሩሉ
መምርሒታት የቐምጥ። ካብኡ ሓሊፉ፡
ኣብ መስርሕ ገበናዊ ፍትሒ ንጹህ
ብጌጋ ከይብደል፡ ገበነኛ’ውን ልዕሊ
ዝግባእ ከይቅጻዕ ዝከላኸሉ ኣምራትን
መትከላትን የካትት። ፍሉይ ክፋል
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ብተመሳሳሊ 290
ዓናቕጽ ዝሓዘ ኮይኑ፡ ብገበን ዘቕጽዑ
ባህርያት (ተግባራትን ግድፈታትን)
ምስናይ ዘስዕብዎ መቕጻዕቲ ይዝርዝር።
መሰረታዊ ዕላማ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ፡
ከምቲ ኣብ ድንጋገታት ሓፈሻዊ ክፋሉ
ሰፊሩ ዘሎ፡ ፍጻመታት ገበን ብምክልኻል
ስርዓት፡ ሰላምን ድሕነትን ሃገርን ነበርታን
ምውሓስ እዩ። ነዚ ዕላማ’ዚ ንምውቃዕ ከኣ
ክልተ ኣገባባት ይጥቀም። እቲ ቀዳማይ
ኣገባብ ሕብረተሰብ ዘይቅበሎም ባህርያት
ምስናይ ዘስዕብዎ መቕጻዕቲ ብምዝርዛርን
ብምእዋጅን ኣባላት ሕብረተሰብ ብግቡእ
ከምዝርድእዎ ብምግባር ካብ ምጥሓሱ
ንክሕየቡ ግቡእ መጠንቀቕታ ምሃብ
እዩ። ገበናዊ ሕጊ ብከምዚ ኣገባብ ግቡእ
መጠንቀቕታ ሂቡ ክበሃል እንተኾይኑ
ግን በዞም ዝስዕቡ መትከላት ክምእዘን
የድሊ።
1. መትከል ንጹርነት፡ ሕጊ ማለት
ብቃላት ዝተሃንጸ መግለጺ ባህሪ ወዲ ሰብ
ማለት እዩ። ባህሪ ወዲ ሰብ ብተግባርን
ብግድፈትን ዝግለጽ ኮይኑ ሃናጽን
ኣዕናውን ክኸውን ይኽእል። ገበናዊ
ሕጊ’ምበኣር ነቲ ኣዕናዊ ባህሪ ወዲ ሰብ
ንኸይፍጸም ዝኽልክል ነቲ ሃናጺ ባህሪ
ወዲ ሰብ ከኣ ንኽፍጸም ዘገድድ ዓናቕጽ
ዝሓቁፍ ዓውዲ ሕጊ እዩ። ምጥሓስ
ናይ’ዞም ኣገደድቲ ዓናቕጽ ገበናዊ
ሕጊ ከኣ ገንዘባዊ መቕጻትን ማእሰርቲ
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ዝኣመሰሉ መቕጻዕትታት የስዕብ። ሳዕቤን
ምጥሓስ ዓናቕጽ ገበናዊ ሕጊ’ምበኣር
ከምዚ ዝተጠቕሰ ከቢድ ስለዝኾነ፡
ሕብረተሰብ ግቡእ መጠንቀቕታ ረኺቡ
ንክግታእ ዓናቕጽ ገበናዊ ሕጊ ህዝቢ
ብዝርድኦ ቋንቋ፡ ቅልል ብዝበለ፡ ንጹር፡
ትርጉሙ ዘየሻሙ ወይ ከኣ ብጸቢብ
ዝትርጎም ቃላትን ሓረጋትን ዝተሃንጸ
ክኸውን መትከል ንጹርነት የገድድ።

2. መትከል ርትዓዊ መቕጻዕቲ፡
ግቡእ መጠንቀቕታ ምሃብ ንበይኑ
ንሓደ ገበናዊ ሕጊ ዕላማኡ ብግቡእ
ንክወቅዕ የኽእሎ ማለት ኣይኮነን።
እንታይ ደኣ ገበናዊ ሕጊ ንሓደ
ክውገድ ዝድለ ባህሪ ዝስልዖ መቕጻዕቲ
ርትዓውን ግብራውን ክኸውን የድሊ።
ዘይርትዓውን ዘይግብራውን መቕጻዕቲ
ንዘይተማእዛዝነት ከቃልዕ ይኽእል።
ተማእዛዝነት ሕጊ ምስዘይህሉ ሚዛን
ሕጊ ይፎክስ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ
ናብ ዘይተቐየደ ኣካይዳታት ከቃልዕ
ይኽእል። ስለዚ ሕብረተሰብ ንሕጊ
ተማእዚዙ ክነብር እንተኾይኑ፡ ገበናዊ
ሕጊ ዝስልዖም መቕጻዕቲ ንዝተፈጸመ
ገበን ዝምጥንን ግብራውን ክኸውን እዚ
መትከል የገድድ።

3.
መትከል
ርጉጽነት
መቕጻዕቲ፡ ገበናዊ ሕጊ ንሓደ ዓይነት
ገበን ዝስልዖ መቕጻዕቲ ብዝተኻእለ
መጠን ሓደ ዓይነት ወይ ከኣ ኣዝዩ
ዝተቐራረበን ዝተመሳሰለን ክኸውን
የድሊ። እዚ ምስዝኸውን መቕጻዕቲ
ርጉጽን ኣቐዲምካ ዝፍለጥን ስለዝኸውን
ሕብረተሰብ ግቡእ መጠንቀቕታ ረኺቡ
ክበሃል ይከኣል። ንሓደ ዓይነት ገበን ዝስላዕ
መቕጻዕቲ ብዓይነት ኮነ ብዓቐን ኣዝዩ
ዝተፈላለየ ምስዝኸውን ግን ካብ ውዱዕ
መምዘኒታት ወጺኡ ናብ ባዕላውነት
ስለዘምርሕ ርጉጽነት መቕጻዕቲ
ኣይህሉን። እዚ ከኣ ንተማእዛዝነት ሕጊ
ብኣሉታ ዝጸሉ ይኸውን። ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ’ምበኣር ኣብ መንጎ ዝለዓለን
ዝተሓተን ደረት መቕጻዕቲ ዘሎ ጋግ
ኣዝዩ ከምዝጸብብ ብምግባር መትከል
ርጉጽነት መቕጻዕቲ ከረጋግጽ ዝዓለመ
እዩ።

4. መትከል ነባሪ ኣገልግሎት፡
ሕጊ ንህሉዊ ኩሉ መዳያዊ ደረጃ
ምዕባለን
መጻኢ
ምዕባለታትን
ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ኣእትዩ
ምስዘይንደፍ እናሻዕ ብኣዋጅ ክቕየርን
ክመሓየሽን ግድን ይኸውን። ከምዚ
ዓይነት ምስራዝን ምምሕያሽን ሕጊ
ከኣ ብዛዕባ ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ብሕጊ
ዝሕተት ባህርያትን ሳዕቤናቶምን
ንምፍላጥ ክትውከሶም ዘድልዩኻ ናይ
ሕጊ መጋበርያታት ከምዝበዝሑ ወይ
ዝተበታተኹ ስለዝገብሮም ሕብረተሰብ
ብግቡእ ንኽከታተሎ፡ ክፈልጦን
ክምእዘዞን የጸግም። ስለዚ ሕብረተሰብ
ግቡእ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ክበሃል
እንተኾይኑ፡ ዝእወጅ ሕጊ ሃጓፍ ዘወገደ፡
ንህልዊን ናይ መጻኢ ምዕባለታትን ኣብ
ግምት ዘእተወ ምስዝኸውን እናሻዕ
ዘይቀያየርን ንባህርያት ሰባት ኣማእዛኒን
ክኸውን የድሊ።
ገበናዊ ሕጊ ፍጻመታት ገበን
ንምክልኻል ዝጥቀመሉ ካልኣይ
ኣገባብ፡ መቕጻዕቲ እዩ። ገበናዊ ሕጊ
ብከምዚ ክብ ኢሉ ዝተጠቕሰ ኣገባብ
ብዛዕባ ገበናትን ዘስዕብዎ መቕጻዕትን

ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ
ግቡእ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምሃብ
ነዚ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ብምባል
ገበን ንዝፍጽሙ ኣባላት ሕብረተሰብ
ብምቕጻዕ ፍጻመ ተወሰኽቲ ገበናት
ክከላኸል ይዕልም። መቕጻዕቲ ግን
ብከመይ እዩ ፍጻመ ተወሰኽቲ ገበናት
ዝከላኸል?
ተመራመርቲ ስነ-መቕጻዕቲ ካብ ጥንቲ
ኣትሒዞም ብዛዕባ ዕላማታት መቕጻዕትን
ምኽኑይነቱን ክመራመሩን ክጽሕፉን
ጸኒሖም እዮም። ብኣጠቓላሊ ከኣ
መቕጻዕቲ ብሰለስተ ኣገባባት ተወሳኺ
ፍጻመ ገበን ክከላኽል ከምዝዕልም
ኢዮም ዝገልጹ። ንሳቶም ከኣ፡
1. ግትኣት፡ እቲ ብቐዳምነት
ዝጥቀስ ብመንገዲ መቕጻዕቲ ዝጭበጥ
ዕላማ ምክልኻል ተወሰኽቲ ገበናት
“ግትኣት” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ፡
ፍሉይን ሓፈሻውን ብምባል ኣብ ክልተ
ይኽፈል። ፍሉይ ግትኣት ዝብሃል እቲ
ዝተቐጽዐ ሰብ በቲ ዝወረዶ መቕጻዕቲ
ሰኪሑን እቲ መቕጻዕቲ ዘስዕቦ ክሳራ
ልዕሊ’ቲ ገበን ፈጺሙ ዝረኽቦ ረብሓ
ምዃኑ ተገንዚቡን ዳግም ገበን
ከምዘይፍጽም ዝገብር ኢዩ። ሓፈሻዊ
ግትኣት ዝብሃል ከኣ ካልኦት ኣባላት
ናይ’ቲ ሕብረተሰብ ነቲ ኣብ ልዕሊ’ቲ
ገበነኛ ዝወረደ መቕጻዕቲ ተገንዚቦምን
ብኣኡ ሰኪሖምን ኣብ ፍጻመታት ገበን
ካብ ምስታፍ ከምዝቑጠቡ ዝገብር
ኢዩ። እዚ ዕላማ’ዚ መብዛሕትኡ ግዜ
ኣብ ምፍርራሕ ስለዝምርኮስ ክብድ
ዝበለ መቕጻዕቲ ይጠልብ። ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ከም ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ፡
ፈኲስ ማእሰርቲ፡ ጽኑዕ ማእሰርትን
ዝኣመሰሉ
መሰረታዊ
ዓይነታት
መቕጻዕቲ የካትት። ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ከም ገበን ዝተደንገገ ባህሪ ከኣ ንገለ
ካብዞም መቕጻዕቲ ከም መቕጻዕትታት
ይድንግግ። ክብደት ዝተፈጸመ ገበን፡
ኩነታት ኣፈጻጽማኡ፡ ድርኺት፡ ድሕረ
ባይታ ገበነኛ ወዘተ… ዝኣመሰሉ
ባእታታት ኣብ ግምት ብምእታው ከኣ
ነዚ ዕላማ’ዚ ዘጨብጥ መቕጻዕቲ ክብየን
ስልጣን የልብስ።

2. ገበን ንምፍጻም ዘኽእል
ባይታ ምኽላእ፡ ብካልኣይ ደረጃ
ዝግለጽ ብመቕጻዕቲ ዝጭበጥ ዕላማ
ምክልኻል ፍጻመ ገበን “ገበን ንምፍጻም
ዘኽእል ባይታ ምኽላእ” ተባሂሉ ዝጽዋዕ
ኮይኑ ኣዝዮም ሓደገኛታትን ካብ
መቕጻዕቶም ዘይእረሙን ገበነኛታት
ካብቲ ሕብረተሰብ ብምእላይ ዳግም
ገበን ዝፍጽምሉ ባይታ ብምጽባብ ወይ
ከኣ ፈጺምካ ከምዘይህሉ ብምግባር ነቲ
ሕብረተሰብ ካብቲ ንሶም ዝፈጥርዎ
ስግኣት ነጻ ምግባር ዝብል እዩ። ነዚ
ዕላማ’ዚ ዘገልግሉ ዓይነታት መቕጻዕቲ
ከኣ ጽኑዕ ማእሰርቲ ንሕልፈትን ናይ
ሞት ፍርድን ምዃኖም ይጥቀስ። እዞም
ክልተ ዓይነታት መቕጻዕቲ ነቲ ገበነኛ
ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ካብ ሕብረተሰብ
ፈጺሞም ዘግልሉ ብምዃኖም ዳግም
ገበን ናይ ምፍጻም ተኽእሎ ከምዘይህሉ
ይገብሩ። ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ’ውን
ኣብ ኣዝዮም ከበድቲ ዝበሃሉ ውሱናት
ገበናት ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም
መቕጻዕታት ደንጊጉ ይርከብ። ገበናዊ
ሕጊ ኤርትራ ካብዚ ብዘይፍለ ኣገባብ

ዝጥምቶ ጉዳይ ደጋገምቲ ወይ ከኣ ካብ
መቕጻዕቲ ዘይእረሙ ገበነኛታት እዩ።
ደጋገምቲ ገበነኛታት፡ መብዛሕትኡ ግዜ
ዝፍጽምዎ ገበን ምስ ንዋታዊ ረብሓ
ዝተኣሳሰር ከም ስርቂ፡ ከትሪ፡ ምቕባል
ውጽኢት ገበን ዝኾነ ንብረት፡ እምነት
ምጕዳል፡ ምትላል ወዘተ… ኮይኑ፡
ዝበዝሑ ፈጸምቲ ናይ ከምዚ’ኦም
ዝኣመሰሉ ገበናት ብተደጋጋሚ ናብ
ፍርዲ ቀሪቦም ዝተቐጽዑ እንዳኾኑ፡
ተመሳሳሊ ገበን ክፍጽሙሉ ዝኽእሉ
ኩነታት እንተ’ጋጢምዎም ገበን ካብ
ምፍጻም ድሕር ዘይብሉ ዓይነት
ገበነኛታት ከምዝኾኑ ተመኩሮታትን
መዛግብቲ መርመራ ገበን ዝምስክርዎ
ሓቂ’ዩ። ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝበጸሐ
ገበነኛ ፍሉይ ግትኣት ከም ዕላማ ጌርካ
ዝወሃብ መቕጻዕቲ ክሰርሕ ስለዘይክእል፡
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ነቲ ዕላማ ናብቲ
“ገበን ክፍጽም ዘኽእሎ ባይታ ምኽላእ”
ዝብል ዕላማ ዝቕይር ስርዓተ-መቕጻዕቲ
ኣንጺፉ ይርከብ። ንኣብነት ሓደ
ብተደጋጋሚ ብስርቂ ፍርዳዊ መቕጻዕቱ
ወዲኡ ምስወጸ እንደገና ብስርቂ ገበነኛ
ኮይኑ ዝርከብ ሰብ መቕጻዕቱ ክሳብ
27 ዓመት ዝበጽሕ ማእሰርቲ ንክቕጻዕ
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ደንጊጉ ይርከብ።
ብከምዚ ኣገባብ ከኣ ካብ ሕብረተሰብ
ተገሊሉ ዳግም ገበን ብምፍጻም ረብሓ
ዝረኽበሉ ባይታ ብምኽላእ ሕብረተሰብ
ንሱ ክፈጥሮ ካብ ዝኽእል ስግኣት ነጻ
ክግበር ይከኣል።
3. ተሃድሶ፡ ተሃድሶ ብሳልሳይ
ዝጥቀስ ብመቕጻዕቲ ዝጭበጥ ዕላማ
ምክልኻል ፍጻመ ገበን እዩ። እዚ
ኣገባብ ምክልኻል ገበን’ዚ ሓደ ሰብ
ገበን ዝፍጽም ገበን ንክፍጽም ዝድርኾ
ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ፡
ስነልቦናዊ ወዘተ… ዘይርጉእነት ዘስዓቦ
ገበናዊ ዝምባለ ስለዘማዕብል እዩ ካብ
ዝብል ስነ-ገበናውያን ዝህብዎ ትንታነ
ይብገስ። እዞም ስነ-ገበናውያን ኣብ
ልዕሊ ገበነኛ ዝስግደድ መቕጻዕቲ ንስለ
መቕጻዕቲ ዘይኮነስ ነቲ ገበናዊ ዝምባለ
ዘማዕበለ ጠንቂ ኣለሊኻ ብምፍዋስ ነቲ
ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ካብ ገበናዊ
ዝምባለኡ ኣንጺህካ ሕጊ ዘኽብር ኣበርካቲ
ዜጋ ጌርካ ናብ ሕብረተሰብ ንምጽንባሩ
ዝዓለመ ክኸውን ይግባእ ይብሉ። ነዚ
ዕላማ’ዚ ዘሳሲ ገበናዊ ሕጊ ከኣ ንክብደት
ዝተፈጸመ ገበን ኣብ ግምት ዘእተወ
ኮይኑ፡ ኩነታት ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ
ሰብን ንምእራሙ ክወስዶ ዝኽእል
ግዜን ኣገባብን መቕጻዕቲ ዘዋድድ
ክኸውን ይግባእ ድማ ይብሉ። ግትኣት
ከም ዕላማ ኣብ ምፍርራህ ተመርኲሱ
ፍጻመ ተወሰኽቲ ገበናት ክከላኸል
ዝዕልም ክኸውን እንከሎ፡ ተሃድሶ ግን
ኣብ ትምህርቲ፡ ስልጠናን ሕክምናዊ
ክንክንን ይምርኮስ። በዚ ኣተሓሳስባ’ዚ
ዝተነድፈ ሕጊ ንደያኑን ንሰበ ስልጣን
ኣብያተ ማእሰርትን ተሃድሶን ዝዓበየ
ውሳነ ናይ ምምራጽ ስልጣን የልብስ።
ተሃድሶ፡ ዋላ ከም መሰረታዊ ዕላማ
መቕጻዕቲ እንተዘይተታሕዘ፡ ንማእሰርቲ
ዝተፈርደ ገበነኛ ኣብተን ኣብ ማእሰርቲ
ዝጸንሓለን ግዜያት ንምህዳሱ ጻዕርታት
ምክያድ ክዝንጋዕ ዘይግባእ ከምዝኾነ
ኣከራኻሪ ነጥቢ ኣይኮነን። ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ’ውን ኣብ ተሃድሶ ገበነኛታት

ዘድሃቡ ድንጋገታት ዝሓቖፈን ኣብ
ግምት ዘእተወን እዩ። ንኣብነት
ንማእሰርቲ ዝተፈርደ ገበነኛ ንብዱል
እንተኽሒሱ ወይ ምስ ብዱል
እንተተዓሪቑ፡ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ
ዝጸነሓሉ ግዜ ንምህዳሱ ዝተገብረ ጻዕሪ
ዕዉት ኮይኑ ካብ ማእሰርቲ ምስተለቀ
ንድሕነት ሕብረተሰብ ኮነ ውልቀሰባት
ስግኣት ኣይከውንን እዩ ከብሎ ዝኽእል
ባህሪ ከምዘጥረየ ብምምሕዳር ቤት
ማእሰርትን ተሃድሶን እንተተረጋጊጹ 2/3
ናይ ዝተፈርዶ ግዜ ማእሰርቲ፡ ንሕልፈት
ዝተፈርደ ምስዝኸውን ከኣ 20 ዓመት
ካብ ፍርዱ ምስወደአ፡ ኩነታዊ ምልቃቕ
ክፍቀደሉ ይኽእል፥ ኣብ ሓፈሻዊ ወይ
ፍሉይ ክፋል ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ቤት
ፍርዲ ብዘይደረት መቕጻዕቲ ከቃልል
ስልጣን ዘልብስ ድንጋገ እንተሃልዩ’ውን፡
ቤት ፍርዲ ነቲ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ
ክሳብ ብነጻ ክለቅቕ ከምዝኽል ሓፈሻዊ
ክፋል ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ።
ብካልእ ኣዘራርባ፡ ቤት ፍርዲ ነቲ ገበነኛ
ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ንኩሉ ኩነታቱ ኣብ
ግምት ኣእትዩ፡ ኣብ ቤት ማእሰርትን
ተሃድሶን ኣትዩ ምህዳስ ዘየድልዮ፡ ናይ
ሕልና ወቐሳ (ጣዕሳ) ጥራይ ዳግም ኣብ
ገበናዊ ፍጻመታት ከምዘይሳተፍ ክገብሮ
ይኽእል እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ
እንተበጺሑ መቕጻዕቱ ኣዝዩ ከቃልል፡
ካብ ማእሰርቲ ናብ ካልእ ዝፈኾሰ ዓይነት
መቕጻዕቲ ቀይሩ ክቐጽዖ፡ መቕጻዕቲ
ሙሉእ ብሙሉእ ወይ ብከፊል
ከይተፈጸመ ንገበነኛ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ
5 ዓመት ኣብ ዝዝርጋሕ ናይ ትዕዝብቲ
ግዜ ከጽንሖ፡ መቕጻዕቲ ብከፊል ወይ
ሙሉእ ብሙሉእ ከንሰልስለሉ… ወዘተ
ዘኽእል ድንጋገ ኣብ ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ሰፊሩ ይርከብ። ተሃድሶ መሪሕ
ዕላማ ገይሩ ዝተነድፈ ገበናዊ ሕጊ፡
ብኩሉ ማእዝናት ጠሚትካን ኣጽኒዕካን
ንነፍሲ ወከፍ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ
ሰብ ንምህዳሱ ዝበቅዕ መቕጻዕቲ
ንምምራጽን ንምውሳንን ዕድል ዝህብ
ስርዓተ መቕጻዕቲ የካትት።
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ብዘይካ’ዚ ክብ
ኢሉ ዝተጠቕሰ ኣገባብ ስርዓተ-መቕጻዕቲ
ንዕላማ ተሃድሶ ከጨብጥ ዝኽእል ካልእ
“ቅድመ ኩነታዊ ምልቃቕ” ዝብሃል
ኣገባብ’ውን ደንጊጉ ይርከብ። ቤት
ፍርዲ ንኩነታት ናይ’ቲ ገበነኛ ኮይኑ
ዝረኸቦ ሰብ፡ ክብደት ዝፈጸሞ ገበንን
ኣፈጻጽማኡን ኣብ ግምት ብምእታው
ቅድመ ኩነት ኣቐሚጥካ መቕጻዕቱ
ንዝተወሰነ እዋን ከይተፈጸመ ኣብ ዝባኑ
ከምዝጸንሕ ምግባር ንምእራሙን ናብ
ንቡር ንምምላሱን ሓጋዚ እዩ ናብ
ዝብል መደምደምታ እንተበጺሑ፡
ቅድመ ኩነት ብምቕማጥ መቕጻዕቱ
ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ዝባኑ ከምዝጸንሕ
ክገብር ድንጋገታት ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ
ይፈቕዱ። እዚ ስጉምቲ’ዚ ብቐንዱ እቲ
ገበነኛ ንዝተገብረሉ ሓለፋ ኣብ ግምት
ኣእትዩ ባዕሉ ባህርያቱ ኣብ ምእራም
ክተሓባበር ዝቐርበሉ ምሕጽንታ
ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ናይ ግዜ ገደብ
ገለ ካብቲ ዝተዋህቦ ቅድመ-ኩነት
ምስዝጥሕስ ግን እቲ ተገይሩሉ ዝጸንሕ
ናይ ኩነታዊ ምልቃቕ ፍሉይ ኣተሓሕዛ
ይስረዝን ዝተወሰነሉ መቕጻዕቲ ክፍጽም
ዝግደደሉን ኣገባብ እዩ።

ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሜላ መንብሮ ብምቕያር፡ ጸቕጢ ደም ምቊጽጻር

ሱሌማን ኣሕመድ

እስከ ምስ ናይ ሃገርና ነዛምዶ?
ንፉዕ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ
ክትከውን ኣገባብ ኣጸዋውታን ሕግን
ናይቲ ዓይነት ስፖርት ክትፈልጥ
ግድን ኢዩ።
ሕግታት ጸወታ፡ እቲ ጸወታ ብኸመይ
ክኸይድ ከም ዘለዎ ይመርሓና።
እንተዘይኮይኑ ኩሉ ሰብ በብዝመስሎ
ምተጻወተ። ብዓለም ደረጃ ድማ ክካየድ
ኣይምተኻእለን።
ተቐባልነት’ውን
ክረክብ ኣይምኸኣለን።

ንርአ።
ኣብ ሕብረተሰብና መብዛሕትኡ
እዋን ጐሓፍ ክጉሕፋ ዝረኣያ ደቂ
ኣንስትዮ ኢየን። ኣብ ኣመሪካ ጐሓፍ
ምጉሓፍ ቀንዲ ዕማም ናይ ህጻናት
ደቂ ተባዕትዮ ኢዩ።
ኣብ ገጠራት ፔሩ፡ ህጻናት ደቂ
ኣንስትዮ መዓልታዊ ዕንጸይቲ ኣርየን
ናብ ገዝአን ክኣትዋ ግዴታ ኣለወን።
ሓደ ዮርዳኖሳዊ፡ ኣብ ገዝኡ ንዝመጸ

መምርሒ (ሕጊ) ንዝኾነ ነገር
ብዝመስለና ንኸይንዓዮ/ ንኸይንፍጽሞ
ወይ’ውን ብዘይከውን ንኸይንጥቀመሉ
ይቕይደና።
በገባብ ንኽንጻወት መምርሒ
የድልየና። ንኽንነብር’ውን መምርሒ
የድልየና። ብሃገር ደረጃ ዝቐውም፡
ገበን ንኸይፍጸም ዝቕይድ ከቢድ
መምርሒ (ሕጊ) ክንብሎ ንኽእል
ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡
ሕብረተሰብ ዘይቅበሎ ነገር ንኸይፍጸም
ዝቕይዱ ባህላዊ ልምድታት (ካስተም)
እውን ኣለዉ።
ቀሊል ኣብነት ክንወስድ፡ ኣብ
ሕብረተሰብና ክዳን ምሕጻብ ንደቂ
ኣንስትዮ ኢዩ ዝምልከት። ደቂ
ተባዕትዮ
እንተሓጺቦም
ብሕጊ
ይኽልከሉ ማለት ግና ኣይኮነን። ነዞም
ሰባት’ዚኦም ዝቕይዶም ግና እቲ ዘለና
ባህሊ ወይ ልምዲ ኢዩ።
ኣብዛ እንነብረላ መሬት ዝተፈላለያ
ሃገራት ናይ ገዛእ ርእሰን ባህልን
ልምድን ኣለወን። ምስ ሃገራዊ
ሕግታተን ተደሚሩ ከኣ፡ ህዝበን
ብሰላምን ቅሳነትን ንኽነብሩ ይሕግዞም።
እስከ ነዞም ስዒቦም ዝጥቀሱ ኣብነታት

ወይ’ውን ዝተዓደመ ጋሻ፡ ሻሂ ድዩ
ቡን ክቕርበሉ እንከሎ ህጻን ወዱ
ደድሕሪኡ ክስዕቦ ምስ ልምዲ ዝውቱር
ኢዩ። ኣብ ሃገርና ግና ጋሻ ምስ ዝህሉ
ቈልዑት ካብቲ ክፍሊ ምሉእ ብምሉእ
ከም ዝርሕቊ ኢዩ ዝግበር። እዚ ድማ
ከም ምልክት ምትሓዝ ስነ-ስርዓት
ይቚጸር።
ምንጪ፦ Psychology today

ንፍሽኽታ

ጥቕስታት

ቆልዓ፦ “ኣንታ ኣቦ እዞም ጎረባብትናስ
ማዕረ ክንድዚ ድዮም ድኻታት?”
ኢሉ ሓተቶ።
ኣቦ፦ “ እታይ ማለትካ ኢዩ? ከመይ
ኢልካ ኢኻ ኸ ድኻታት ትብሎም
ዘለኻ?”
ቆልዓ፦ “ኣይ ወድና 10 ሳንቲም
ውሒጡ ኢሎም እንድዮም ጫው
ጫው ዝብሉ ዘለዉ” በሎ ይበሃል።
ሪናድ ካብ ቪያ ጅዳ

* “ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ
ልክዕ ከም ጽላል ኢዩ
እንተተኸፍተ
ብዝበለጸ
ይሰርሕ።” ዋልተር ኣዶልፍ
* “ግዜ ገንዘብ ምዃኑ
ዘክር።”
በንጃሚን
ፍራንክሊን
* “ንእሽቶ ክኸውን ዝደሊ
ለባም
ሰብኣይ
የለን።”
ጆናታን ስዊፍት

ምስላታት
+ ንኸታሪ የብሉን ፈጣሪ።
+ ካብ ወደይ፡ ከብደይ በለት
ሰበይቲ።
+ ዓሻ ምስ ዝጸልእ፡
ከመዓልካ ይኸልእ።
+ እንተክትድቅስ፡ ጎረቤትካ
ይደቅስ።
+ ንኽገሹ ጋሻ ይጸልኡ፡
ንኽሞቱ ሬሳ ይጸልኡ።
+ ናይ ዕዳጋ ዕግርግር፡
ንሓድሕድካ የፋግር።
+ ካብ ኣፍ ዝወጸ፡ ካብ ልቢ
ዝተሃንጸ።

ሓደ ሰብ ብሕማም ጸቕጢ ደም
ዝተጠቕዐ ምስ ዝኸውን፡ ኩነታት ጥዕንኡ
ንምቊጽጻር ናብ ሕክምና ብምኻድ ግቡእ
መድሃኒት ክወስድ ግዴትኡ ኢዩ። ማዕረ
ማዕረ’ዚ ድማ፡ ኣመጋግብኡን ዘካይዶ
ምንቅስቓስን ብምቊጽጻር፡ ብሓፈሽኡ ድማ
ኣገባብ ኣነባብርኡ (lifestyle) ብምቕያር ነቲ
ሕማም ክቆጻጸሮ ከም ዝኽእል ክኢላታት
የመልክቱ።
ኣገባብ ኣነባብራ ምቕያር ጸቕጢ ደም
ኣብ ምፍዋስ ልዑል ተራ ከም ዘለዎ
ይግለጽ። ጸቕጢ ደምካ፡ ጥዕና ብዘለዎ
ኣገባብ ኣነባብራ ክትቆጻጸሮ ምስ እትኽእል፡
ናብ ሕክምና ብምኻድ ክትወስዶ ዝግበኣካ
መድሃኒት ደው ከተብሎ፡ ወይ ከተናውሖ
ወይ’ውን ከተጉድሎ ከም እትኽእል
ኢዮም ክኢላታት ሕክምና ዘመልክቱ።
እዞም ስዒቦም ተዘርዚዎም ዘለዉ፡ ጸቕጢ
ደምካ ንምጉዳል ዝሕግዙ ኣገደስቲ ኣገባብ
ኣነባብራ ኢዮም።
=> ምቊጽጻር ክብደት ሰብነት
ክብደት ሰብነትና እናወሰኸ ክኸይድ
እንከሎ፡ ጸቕጢ ደምና እናወሰኸ ክኸይድ
ንቡር ኢዩ። ልዕሊ ንቡር ክብደት ሰብነት
ምውናን ድማ፡ ብፍላይ ኣብ እትድቅሰሉ
እዋን ዝርብሽ/ ዝቆራረጽ ኣተነፋፍሳ ክፈጥር
ይኽእል ኢዩ። እዚ ድማ ገለ ካብ’ቶም
ጸቕጢ ደም ዘወስኹ ጠንቅታት ኢዩ።
ስለዚ፡ ክብደት ሰብነትካ ምጉዳልን
ምቊጽጻርን ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ዝኾነ
ምቕያር ኣብ ሜላ መንብሮ ኢዩ። እዚ
ድማ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀስ ጸቕጢ
ደም ንምፍዋስ ዝሕግዝ ሜላ ኢዩ። ካብ
ክብደት ሰብነትካ ክሳብ 4.5 ኪሎ ግራም
ክተጉድል ምስ እትኽእል፡ ብኡ መንጽር
ጸቕጢ ደምካ ከም ዝጎድል ይንገር።
ብተወሳኺ ሽምጥኻ ብተደጋጋሚ
ክትስተብህለሉ ይግባኣካ። ኣብ ሽምጥኻ
ወይ ከስዐኻ ገዚፍ ስጋ ተሰኪምካ ምስ
እትህሉ ንጠንቂ ሕማም ጸቕጢ ደም
ተቓሊዕካ ከም ዘለኻ ክትርዳእ የድሊ።
ደቂ ተባዕትዮ መዓንጥኦም ካብ 40
ኢንች (102 ሰንቲ ሜትር) ደቂ ኣንስትዮ
ድማ ካብ 35 ኢንች ( 89 ሰንቲ
ሜትር) ንላዕሊ ዝልካዕ ሽምጢ (መዓንጣ)
እንተለዎም ንሕማም ጸቕጢ ደም ዝያዳ
ዝተቓልዑ ኢዮም።
=> ስሩዕ ምውስዋስ ኣካላት ምዝውታር
ኣብ ዝበዝሓ መዓልታት ናይ ሰሙን
ብውሕዱ ን30 ደቓይቕ ስሩዕ ምውስዋስ
ኣካላት ምክያድ፡ ጸቕጢ ደምካ ካብ 4
ክሳብ 9 ሚሊ ሜተር ሜርኩሪ (mm Hg)
ክጎድል ከም ዝከኣል ሓካይም የተሓሳስብ።
እቲ ምውስዋስ ኣካላት ግና ቀጻልነት ዘለዎ
ክኸውን ይግባእ። ኣብ እተቋርጸሉ እዋን
ብኡ ንቡኡ እቲ መጠን ጸቕጢ ደም ከም
እንደገና ክውስኽ ይኽእል ኢዩ።
ጸቕጢ ደምካ ናብ ዝለዓለ ዓቐን
ዘይደየበ (ማለት ኣዝዩ ኣሰካፊ) እንተኾይኑ፡
ብምውስዋስ ኣካላት ጥራሕ ክትፍውሶ
ከም ዝከኣል ይንገር።
ጸቕጢ ደም ንምጉዳል እቲ ዝበለጸ ዓይነት
ምውስዋስ ኣካላት - ብእግሪ ምጒዓዝ፡ ዘብዘብ ምባል፡ ብሽክለታ ምዝዋር፡ ምሕንባስን
ምስዕሳዕን ብቐዳምነት ይጥቀሱ። መጠን
ወይ ሓይሊ ናይ’ቲ እተካይዶ ምውስዋስ
ኣካላት’ውን ወሳኒ ኢዩ። ስለዚ፡ ፕሮግራም
ምውስዋስ ኣካላት ንኽተስርዕ ንሓኪም
ክትውከስ ተመራጺ ኢዩ።
=> ጥዕና ዝህቡ መግብታት ምምጋብ
ጸቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት፡ ብኣእካልን
ጥረታትን፡ ፍሩታታት ከምኡ’ውን
ኣሕምልቲን ዝሃብተሙ፣ ትሑት ቅብኣት
ዘለዎ ጸባን ውጽኢቱን ከምኡ’ውን ካብ
ኮለስትሮል ነጻ ዝኾኑ መግብታት ክወስዱ

ይግባእ። እዞም ዓይነት መግብታት’ዚኦም
ብስሩዕ ምስ ዝውሰዱ መጠን ጸቕጢ ደም
ክሳብ 14 ሚሊ ሜተር ሜርኩሪ (mm
Hg) ከጉድልዎ ከም ዝኽእሉ ሓካይም
የዘኻኽሩ።
ናይ ኣመጋግባ ልምድታትካ ክትቅይሮ
ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኢዩ። በዞም ስዒቦም
ዝተገልጹ ምኽርታት ግና ጥዕና ዘለዎም
መግብታት ንምምጋብ ከም ዝከኣል
ኣይትዘንግዕ።
ናይ መግቢ መዝገበ ዕለት (diary)
ኣውጽእ። ዝተመገብካዮ ዓይነት መግቢ
ብእርይ ቊጽር መዝግቦ፡ ዋላ ናይ ሓደ
ሰሙን። እንታይ ዓይነት መግቢ ብብዝሒ
ተመጊብካ፡ ክንደይ ዝኣክል፡ መዓስን
ብኸመይን ንዝብሉ ሕቶታት መርሚርካ
ድማ ናይ ኣመጋግባ ልምድታትካ
ኣስተብህለሉ። ምስ ጥዕናኻ ዘይሳነ
እንተኾይኑ ድማ ቀይሮ።
መግብታትካ ፖታሽዩም ዝተባህለ
ማዕድን ዘለዎም ክኾኑ ዝበለጸ ኢዩ።
ፖታሺዩም - ጽልዋ ማዕድን ሶድዩም ኣብ
ጸቕጢ ደም ከጉድሎ ልዑል ተራ ኢዩ
ዝጻወት። ኣስተብህል! ምንጪ ፖታሽዩም
ዝኾኑ መግብታት ኣሕምልትን ፍረታትን
ኢዮም። እዚኦም ካብቲ ዝወሃበካ
ተሓጋጋዚ መድሃኒት ንጥዕናኻ ዝበለጹ
ምዃኖም ኣይትዘንግዕ። መጠን ናይቲ
ኣብ ሰብነትካ ክህሉ ዝግብኦ ፖታሽዩም
ንሓኪም ብምውካስ ከተለልዮ ይከኣል
ኢዩ።
መግቢ ክትገዝእ፡ ኣስፔዛ ክትገብር
እንከለኻ መስተውዓልን ጥንቊቕን
ኩን። ኣብ ደገ ትምገብ እንተለኻ’ውን
ትሕዝቶኣዊ መጠን ናይቲ ትወስዶ ዘለኻ
መግቢ ኣብ ግምት ኣእቱ።
=> ኣብ መግብኻ ጨው ኣጉድል
ኣብ መግብታትካ ትገብራ፡ እታ
ዝተሓተት ምንካይ መጠን ጨው ንጸቕጢ
ደምካ ብ2 ክሳብ 8 ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ
(mm Hg) ከተጉድሎ ትኽእል ኢያ።
ጽልዋ ናይቲ እንወስዶ መጠን ጨው ኣብ
ጸቕጢ ደም ካብን ናብን ሰብ ይፈላለ ኢዩ።
ብሓፈሽኡ፡ ጸቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት
ኣብ መዓልቲ ክወስድዎ ዝግብኦም መጠን
ጨው ካብ 2300 ሚሊ ግራም ንታሕቲ
ክኸውን ይግባእ። ንጨው ተኣፈፍቲ
ዝኾኑ ሰባት ክወስድዎ ዘለዎም መጠን
ትሕቲ 1500 ሚሊ ግራም ክኸውን ድማ
ኩሎም ሓካይም ዝሰማምዑሉ ነጥቢ ኢዩ።
ንጨው ተኣፈፍቲ ዝበሃሉ ሰባት፦
ኣፍሪቃውያንን ኣመሪካውያንን
ካብ 51 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ዝኾነ ሰብ
ብሕማም ጸቕጢ ደም፡ ሽኮርን ኩሊትን
ዝተጠቕዐ።
ኣስተብህል! 1 ማንካ ሻሂ ጨው ክሳብ
2300 ሚሊ ግራም ክምዘን ይኽእል
ኢዩ። ጨው ዘይብሉ መግቢ ንምምጋብ
ክጥዕመካ ንግዜኡ ካልእ መመቓቐሪ

ቀመም ክትጥቀም ይከኣል ኢዩ። ቀስ
ብቐስ ኢኻ ጨው ዘይብሉ መግቢ
ክትለምድ እትኽእል።
=> ትወስዶ መጠን ኣልኮል ኣጉድል
ኣልኮላዊ መስተ ንጥዕናኻ ጎዳእን
ጠቓምን ክኸውን ይኽእል ኢዩ።
ብትሑት ዓቐን ምስ እትወስዶ መጠን
ጸቕጢ ደም ብ2 ክሳብ 4 ሚሊ ግራም
ሜርኩሪ (Hg) ከጉድሎ ይኽእል። ብዙሕ
ምስ እትሰቲ ግና እቲ ክትረኽቦ ዝግባኣካ
ጥቕሚ ጎዲሉ ናብ ዝበኣሰ ጥዕናዊ ጸገም
ኢዩ ዘምርሓካ።
=> ምትካኽ ሽጋራ ኣቋርጽ
ነፍሲ-ወከፍ እተትክኻ ሽጋራ ምስ
ወዳእካያ ክሳብ ዝተወሰነ ደቓይቕ መጠን
ጸቕጢ ደምካ ሓፍ ከም እተብሎ ትፈልጥ
ዶ? ሽጋራ ምትካኽ ምስ እተቋርጽ መጠን
ጸቕጢ ደምካ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል
ኢዩ።
=> ካፈይን ኣጉድል
ካፈይን (ኣብ ቡን ወይ ሻሂ ዝርከብ
ቀመም) ኣብ ምጉዳልን ምውሳኽን
ጸቕጢ ደም ዝህልዎ ተራ ገና ኣካታዒ
ኢዩ። ካፈይን፡ ኣብቶም ብትሑት ዓቐን
ዝወስድዎ ሰባት፡ ንጸቕጢ ደም ክሳብ 10
ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ (Hg) ክብ ከብሎ
ይኽእል። ኣብቶም ቀጻሊ ቡን ምስታይ
ዘዘውትሩ ሰባት ግና እቲ ጽልውኡ
ዝተጋነነ ኣይከውንን።
መጠን ጸቕጢ ደምካ ብካፈይን ይጽሎ
ዶ ኣይጽሎን ንምፍላጥ፡ ካፈይን ዘለዎም
ሃለኽቲ ነገራት ምስ ሰተኻ ኣብ ውሽጢ
30 ደቓይቕ ዘሎ ግዜ መጠን ደምካ
ለክዓዮ። ጸቕጢ ደምካ ካብ 5 ክሳብ 10
ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ (Hg) እንተወሲኹ፡
ንካፈይን ተኣፋፊ ኢኻ ማለት ኢዩ።
=> ጸቕጢ (stress) ኣጉድል
ተደጋጋሚ ጸቕጢ (stress) ጠንቂ
ምውሳኽ ጸቕጢ ደም ምዃኑ ይንገር።
ሳሕቲ ዘጋጥም ጸቕጢ’ውን ብመስተ፡
ምትካኽ ሽጋራን ዘይጥዕናዊ መግብታትን
እተተሰኒዩ፡ ኣብ ልዑል ጸቕጢ ደም ልዑል
ጽልዋ ኢዩ ዘለዎ።
=> ጸቕጢ ደም ብተደጋጋሚ ለክዓዮ፡
ናብ ሓኪም ተመላለስ
ጸቕጢ ደምካ ደጋጊምካ ምስ እትልክዖ
ኩነታትካ ብተደጋጋሚ ክትፈልጥ
ስለ ዝሕግዘካ፡ ጥዕናኻ ንምቁጽጻር
ኣይክትሽገርን ኢኻ። ብተደጋጋሚ ናብ
ሓኪም ብምኻድ ድማ ብዛዕባ ምዕባለታት
ጸቕጢ ደም ተቖጻጸር።
=> ሓገዝ ይሃልኻ
ተሓጋገዝቲ ስድራን ኣዕሩኽን ጥዕናኻ
ንምቊጽጻር ልዑል ተራ ኢዩ ዘለዎም።
ጥዕናኻ ንምክንኻን የተባብዑኻ። ስለዚ
እትቐርቦም ሰባት ተሓጋገዝትን ለዋሃትን
ክኾኑ ይምረጽ።
ምንጪ፦ healthdigezt.com

ሓዳስ
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“ንዝተሸገሩ ሰባት ምሕጋዝ ግቡአይ’ዩ”
ወ/ሮ ኣለፈሽ መብራህቱ

ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝርከብ ትካል
ቦለኛ ክለብ፣ ንሃብታም ባህልናን ልምድናን
ብዝግባእ ዓቂቦም ንዝቕጽል ወለዶታት
ዘሰጋግሩ፣ ብናጻ - ብዘይክፍሊት ዝቐረቡ
ስነ-ጥበባዊ ምርኢታትን ኤግዝብሽናትን
እውን ማእለያ የብሎምን።
ኣብ ግዜ ቃልሲ ንናጽነት፣ ከም
ኤርትራዊት ኣደ መጠን፣ ልቢ ተጋዳላይ
ተረስርስ ኣደ ስለ ዝነበረት፣ “ልበይ”
ብዝብል ቅጽል ስም’ያ እትጽዋዕ ነይራ።
ሎሚ ከኣ እቲ ሰናይ ተግባራታ ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ብምምጽኡ፣
እቲ ስም እውን ምስኣ በሪኹስ፣ ወለዶ
ናጽነት ዝኾኑ መንእሰያት፣ ነቲ “ልበይ”

ከም ህዝባ ብዝከኣላ ብገንዘባን ኣካላን
ኣእምሮኣን ወፍያን ናጽነት ኣምጺኣን።
ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ንናጽነትና
ኣትሒዛ ዳርጋ መዓልታዊ እትገብሮ ሰናይ
ነገራት እቶም ዝተገብረሎም ሰባት’ምበር
ባዕላ ክትዛረበሉስ ይትረፍ ክዛረቡላ
እንክትሰምዕ’ውን ባህ ኣይብላን’ዩ።
ወይዘሮ ኣለፈሽ፣ ሕጂ’ውን ከም
ቀደማ፡ ንዝተሸገሩ፡ ዝተጸገሙን ዓቕሚ
ንዝወሓዶምን ሰባት ብዓቕማ ብዝከኣላ፣
ብንዋት፡ ንብረትን ገንዘብን ካብ ምሕጋዝ
ድሕር ኣይትብልን እያ። ንኣበርክቶኣ
ክትገልጽ እንከላ ከኣ፣ “ልክዕ ከምቲ
ሓንቲ ኣደ ንውላዳ እትገብሮ ሰናይ ነገር
ስለዝኾነ ንዓይ ግቡአይ ዝገብር ዘለኹ
ኮይኑ’ዩ ዝስመዓኒ” ክትብል’ያ ኣሕጽር
ኣቢላ እትምልስ።
እቲ ፍጥረት ደቂ-ሰባት፣ ካብ ነሓድሕዱ
ዘይፈላለን ብናይ ሓባር ውህደትን
ምትሕግጋዝን ዝነብር ዘይፍጹም ፍጡር
ምዃኑ ዝፈልጥን ዝኣምንን ሰብ ጥራይ
እዩ - ንኻልኦት ምሕጋዝ ግቡኡ ምዃኑ
ዝፈልጥን ዝኣምንን። ንመቐረት ፍቕርን

“ማማ ኣለፈሽ’ሞ ንመን’ያ
ዘይትሕግዝ? ንስነ-ጥበበኛታት፣
ስፖርታውያን፣ ምስ ናይ
ጥዕናን ካልእን ዝተኣሳሰር
ውልቃዊ ጸገም ዘለዎም…
ወዘተ።” ክትብል እያ፣ ንኹሉ
ተግባራታ እናኣድነቐት፣ ኩልና
ካብኣ ክንወርሶ ዝግባኣና ጽቡቕ
ነገር ከምዘሎ እናተላበወት፡
ንዝገበረትላ ሓገዝን ምድግጋፍን
ተመስግን።
ሓደ ካብቶም ወይዘሮ
ኣለፈሽ ንብዙሓት ሰባት
ክትሕግዝ ብዓይኑ ዝረኣየን፣
ብርክት ዝበሉ ስነ-ጥበበኛታት
ድማ ጸገሞም ዝሓበርዎ’ሞ
ባዕሉ ናብ ወ/ሮ ኣለፈሽ
መብራህቱ ወሲዱ ከም ዝሕገዙ ዝገበረን፣
ገዲም ስነ-ጥበበኛ ኣፈወርቂ ሃይለ’ዩ። ስነጥበበኛ ኣፈወርቂ ሃይለ ብዛዕባ ኣለፈሽ
መብራህቱ ክዛረብ እንከሎ፣ ዓይነት
ሰባት ከይኣማረጸት፡ ንንእሽቶ ዓቢ፡ ንደቂኣንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ኣብ ምሕጋዝ

ጥራይ ዝብል ዝነበረ ቅጽል ስማ፣ ናብ
“ማማ ልበይ” ዝብል ቅጽል ኣራጒዶምዎ
ይርከቡ።
ንሕና ኤርትራውያን ሓደ ካብቲ
እንልለየሉ ሃብታም ባህልናን ታሪኽናን፡
ንዝተጸገሙን ንዝሰኣኑን እናሓገዝናን
እናተደጋገፍናን እንነብር ህዝቢ ምዃንና
እዩ። ልግሲ ናይዛ ኣብነታዊት ኣደ
ከኣ፣ ካብ ስድራ-ቤታ ዝምንጩ ምዃኑ
ምስ እትፈልጥ፣ እቲ ጽቡቕ ባህሊ
ምትእምማን ሓቂ ምዃኑ ኣማን ብኣማን
ትተኣማመን።
ንስድራ-ቤት ወ/ሮ ኣለፈሽ እንተደኣ
ርኢና፣ ገለ ካብቲ ብዙሕ ጽቡቖም
ብቑንጫል ንምጽዋይ ጥራይ፣ ንሰለስተ
ስድራ-ቤታት፣ ኣብ ገዝኦም ብዘይ ክራይ
ገዛ ንዕስራ ዓመት ዝኣክል ብናጻ ዘቐመጡ
ኣብነታውያን ስድራ-ቤት እዮም። እዚ
በዓል ማማ ልበይ ኣለፈሽ ዝገብራኦ ዘለዋ
ሰናይ ተግባር ከኣ መቐጸልታ ጨናፍር
ናይቲ ካብ ሱር ስድራቤተን ዝቦቖለ
እዩ።
እዛ ለጋስን ሓላልን ኣብነታዊት ኣደ፣
ነቲ ሰናይ ናይ ምግባር ልምዳ፣ ገና ሓፋሽ
ውድባት ብምዃን እናኣገልገለት እንከላ
እያ ጀሚራቶ። ናጽነት ኣብ ምምጻእ
ዝግበር ኣብ ዝነበረ ኤርትራዊ ወፍሪ ከኣ፣

ጣዕሚ ሂወትን ልዕሊ’ዞም ሰባት ዝፈልጦ
ኣሎ እንተተባሂሉ ከኣ፣ ሓሶት ጥራይ እዩ
ክበሃል ዝከኣል።
ወይዘሮ ኣለፈሽ ዝያዳ እትልለየሉ
ናይ ልግሲ ባህሪኣ፣ ንስነ-ጥበበኛታት
ንዝተፈላለየ ስነ-ጥበባዊ ስረሓቶም ኣብ
ዘላልዩሉ ይኹን ምርኢት ኣብ ዘቕርቡሉ፣
ብዘይክፍሊት ብናጻ ኣዳራሽ ክለብ ቦለኛ
ብምፍቃድ እዩ። ካብ ነዊሕ ኣትሒዛ፣
ንሸውሃት ስነ-ጥበባዊ ስረሓቶም ከርውዩን
ንህዝቢ ከላልዩን ዓቕሚ ንዝሓጽሮም
ሰባት ኣብ ምሕጋዝ ኣበርክቶኣ ከተዕዝዝ
ብምጽናሕ፣ ኣብ ልዕሊ’ዞም ሰባትን ስነጥበብን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ገይራን ትገብር
ኣላን።
ንገለ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብቲ
ንሳ ዘፍቀደትሎም ኣዳራሽ ዝቐረቡ ስነጥበባዊ ፍርያት ምስ እንዕዘብ፣ ነቶም ኣብኡ
ብናጻ ዝተሳእሉ ብዙሓት ፊልምታትን
ናይ ደርፊ ክሊፓትን ንጎድኒ ገዲፍና፣
ካብ ዝተፈላለያ ከባቢታት ኤርትራ
ንዝመጻ ስነ-ጥበባውያን ደቀንስትዮ ወቂቡ
ዝወዓለን ዘምሰየን፣ ብመንእሰይ ኣሴል
ዝተወደበ ዝተፈላለየ ስነ-ጥበባዊ ፍርያት
ዝተኣንገደሉ ምርኢት ነይሩ።
መንእሰይ ኣሴል ንልግስን ሓገዝን
ወይዘሮ ኣለፈሽ ክትገልጾ እንከላ፣

ዘይትስልኪ ናይ ብሓቂ ልቢ መንእሰያት
ምዃና እዩ ዝገልጻ። ብፍላይ ንበረኸት
ዝበሃል ስነ-ጥበባዊ ተማሃራዩ፣ ኣብ ዘቕረቦ
ስእላዊ ኤግዚቢሽን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ
መርዓኡ ከይተረፈ’ውን ኣደ ኮይና ከም
ዝሓገዘቶ’ዩ ወሲኹ ዝገልጽ ኣፈወርቂ።

ነጃት ኣድም
ኩሉ ሰብ ማዕረ ኣይኮነን። ምሉእ
ዝበሃል ሰብ’ውን የለን። ገለን ምሁር
ገለን መሃይም፣ ገለ ርኹብ ገለን ከኣ
ስኡን…። እዛ ዓለምና ከኣ ብክልተ
ኣንጻር ዝመልአት ሕብራዊት ምዃና እዩ
መቐረታ። እቲ ዘለዎ፡ መዓስን ብመንን
ብዘየገድስ፣ ሓደ መዓልቲ ክልምንን
ክወሃብ ምዃኑ ብምእማን ክህብን፣ እቲ
ዘይብሉ ከኣ ንሱ’ውን ከምኡ ብግደኡ
ሓደ መዓልቲ ክህብ ምዃኑ ብምእማን፣
ኣብ ናይ እንካን ሃባን ሂወት ይራኸቡ’ሞ፣
ህይወት ምልእቲ ትኸውን። ብዝያዳ
ግን ፍቕሪ ብምሃብ ስለ እትጥጥዕ፣ እቲ
ዝህብ ኣብ ፍቕሪ ምሃብ’ምበር ምቕባል
ከም ዘየለ ኣሚኑ ብምሃቡ ልዋም ለይቲ
ይድቅስ።
ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞ ሂወትና፣ ገለ
ሰብ ንዝገበሮ ንእሽቶ ነገር ክንዲ እምባ
እናኣጋነነ ክግዕር፣ ገለን ከኣ ንዝገበሮ
ዓቢ ነገር ክንዲ ፍረ ኣድሪ እናኣዳቐቐ
ክሽፍን ኢና እንዕዘብ። እቲ ጽቡቕ
ዝገብር ኣይነግርን እዩ። ልዕሊ ተግባሩ
ምስክር የብሉን። ንሕልናዊ ዕግበት
ኢሉ ስለ ዝብገስ ከኣ፣ ብኣዋጅ ዘይኮነስ
ተሓቢኡ እዩ ዝህብ። ማንም ሰብ
ክፈልጠሉ’ውን ኣይደልን። ንዕኡ ዝገበሮ
ጽቡቕ ክዝርዘርን ክዝንቶን፣ ክንዲ’ቲ
ዘበርከቶ ምንካይ ስለ ዝኾነ። ነዞም ሰባት፣
እቲ ዝዓበየ ሃብቲ ዝበሃል እቲ ኣኣብ
ሰናዱቖምን ጁባታቶምን ዘሎ ገንዘብን
ወርቅን ዘይኮነ፣ እቲ ንዘለዎም ገንዘብን
ወርቅን ተኻፊሎም ዝረኽቡዎ ፍቕሪ
እዩ ዝዓበየ ሃብቶም።
ብርክት ዝበሉ ስነ-ጥበበኛታት፣ ብዘለዋ
ሓልዮትን ምትብባዕን ክምጉስዋ ምስ
ሰማዕኩ’የ ናብቲ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ
ዝርከብ እትሰርሓሉ ትካል ቦሎኛ
ክለብ ከይደ ከዘራርባ ወሲነ። ልክዕ
ከምቲ ብዙሓት ስነ-ጥበበኛታት፣ “ማማ
ኣለፈሽ ዝገበረቶ ሰናይ ነገር ክፍለጠላ
ኣይትደልን’ያ” ዝበሉዎ ከኣ፣ ብተግባር
ክውን ኮይኑ’የ ረኺበዮ። ንቃለ-መሕትት
ምስ በልኩዋ ከኣ ኣይተቐበለቶን። ድሕሪ
ነዊሕ ምዝርራብ እያ ፍቓደኛ ኮይና።
እዛ ብልግሳን ሓልዮታን እትልለ ኣደ፣
ኣለፈሽ መብራህቱ’ያ ትበሃል። ኣብ
ኣስመራ ከባቢ ገዛ ከኒሻ ተወሊዳ ዓብያ።
ዕድሚኣ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ስድራኣ
ናብ ቤት ትምህርቲ ልኢኾምዋ ክሳዕ
10ይ ክፍሊ ኣብ ኣስመራ ተማሂራ።
ቀጺላ ኣብ ዓዲ ጥልያን ብስነ-ጽባቐ
ብዲፕሎማ ተመሪቓ። ወ/ሮ ኣለፈሽ
መብራህቱ ኣብ ዓዲ ጥልያን ካብ 1974
ኣትሒዛ፡ ከም ኩለን ኣዴታት ዓዲ
ጥልያን፣ ኣብ ጎድኒ ህዝባን ውድባን
ደው ብምባል፣ ኣባል ሓፋሽ ውድባት
ብምዃን ናጽነት ንምምጻእ ብትግሃት
ዝተቓለሰት ፈቃር ኣደ’ያ።
ወ/ሮ ኣለፈሽ፡ ካብ ነዊሕ እዋን
ኣትሒዛ፣ ኣብ ዝተፋላለዩ እዋናት፡
ንዝተፈላለዩ ሰባት፡ ብገንዘብ፡ ብንዋትን
ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራትን ክትሕግዝ
ጸኒሓን ኣላን። ብውልቅን ብጉጅለን ንሳ
ዝመወለቶም’ሞ፣ ኣብ ባዕላ እተካይዶ

ብዘይካ’ዚ፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን፣
ብመንእሰይ ሽሻይ ዝተደርስት “ኳልባ”
ዘርእስታ ፊልም’ውን ኣብቲ ክለብ
ኣዳራሽ ተመሪቓ እያ። እቲ መንእሰይ ነታ
ብዙሕ ዝጸዓረላ ስርሑ ኣብ መዛዘሚኣ
ኣብጺሑ ናብ ተዓዘብቲ ከቕርባ፣ ወይዘሮ
ኣለፈሽ ንዝገበረትሉ ኩሉንትናዊ ሓገዝ
ከኣ ምስጋናኡ ደረት ኣልቦ ምዃኑ እዩ
ዝነግር።
“ንዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ”
ከም ዝበሃል እምበኣር፣ ብዘይካ’ዞም ልዕል
ኢልና ዝጠቐስናዮም ሰባት፣ ኩሎም’ቶም
ንስለ’ቲ ዝገበረቶ ልቢ ዘንጠልጥል
ልቦናኣ፣ ብኣድነቕታ “ልበይ” ዘጠመቑዋ
ዜጋታት፣ ንኹሉ ምንቅስቓሳታ ብኣብነት
እናጠቐሱ ንቅዱስ ተግባራታ ብምትንታን
ከድንቑዋን ከመስግኑዋን እናክትሰምዕ፣
ነቲ ጸላውን ዘኹርዕን ባህሊ ሓድሕድ
ምትሕግጋዝ ናይ ዝኾለዐትን ዘትረርትን፣
ምስጋናን ኣድናቖትን’ኳ ክውሕዳ ኢኻ
ትብል።
ንሳ እውን ብወገና ኣብ ልዕሊ
መንእስያትን ስነ-ጥበባውያንን ዘለዋ
ኣረኣእያን ርድኢትን ፍሉይን ዕዙዝን
ብምዃኑ፣ ንስለ ድንፈዐ’ዞም መንእሰያትን
ስነ-ጥበባዊ ስረሓቶምን፣ ካብ ምሕጋዞም
ድሕር ከምዘይትብል እያ እትገልጽ። በዚ
ኣጋጣሚ’ዚ፡ ንመላእ ሕብረተ-ሰብ፡ እቲ
ካብ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ዝወረስናዮ
ንሓድሕድና ናይ ምትሕግጋዝን
ምድግጋፍን ሃብታም ባህልና ዓቂብና
- ብሰላም ክንነብር፣ ሃገርና ከነማዕብልን
መንእሰያትና ክንምህርን ብምልባው፣
ብተግባራታን መንእሰያት ሃገርናን
ኩርዕትን ሕብንትን ምዃና ትገልጽ።
መርሃዊ ታደሰ

ጥቕስታት ደቀንስትዮ ኣብ ምሃብ
- ዋላ እቲ ሃብታም’ውን፡ ናይ ፍቕሪ፡ ተገዳስነትን ድሌትን፡ ጥሜትን ጽምኣትን
ኣለዎ።
Mother Teresa
- ብምሃብ ዝደኸየ ዋላ ሓደ ሰብ የለን።
Anne Frank
- ካብ ምሃብ ዘቋረጽናሉ መዓልቲ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን እየ። ምኽንያቱ ምሃብን
ምቕባልን ቀጻሊ ምስርሕ ስለዝኾነ።
Oprah Winfrey
- ፍቕሪ ብምሃብ እዩ ዝጥጥዕ። እቲ እንህቦ ፍቕሪ ድማ እቲ እንኮ እንዕቅኖ እዩ።
Elbert Hubbard
- ካብቲ ብዙሕ ጥቕሙ፣ ምሃብ፡ ንመንፈስ ወሃቢ ሓራ ዘውጽእ ኮይኑ እየ ረኺበዮ።
Maya Angelou
- ምሃብ እንተደኣ ኣቋሪጽኪ፡ ሞትኪ ኢኺ እትጅምሪ።
-Eleanor Roosevelt- እቲ ዝዓበየ ንደቅና እንህቦም ትምህርቲ፡ ልግስን ሓቅነት ክኸውን ኣለዎ።
- Goldie Hawn

ሓዳስ

ኤርትራ

17 መጋቢት 2017 - ገጽ 8

መበል 26 ዓመት ቁ.170

መልክዕ ፍልጠትና
ሃብቶም ኢዮብ
ኣብ ግዜና ናይ ሻሙናይ ክፍሊ ናይ
ዓውደ-ትምህርቲ ኬምስትሪ (ስነቐመም)
ዝነበረት መጽሓፍ፡ ኣብ ቀረባ ግዲ ትጸንሓኒ
ኰይናስ ከንብባ ቀንየ። ካብታ መጽሓፍ ዝያዳ
ትኹረት ዝሃብኩሉ ግን ብዛዕባ ምቅይያር
መልክዕ ነገራት (change of states
of matter) እዩ። ነቲ ኣብ ነገራት ዝርአ
ለውጢ ዝመሳስል ኣባና ኣብ ሰባት’ውን
ይርአ እዩ። ምቅይያር መልክዕ ነገራት፡ ምስ
ምቅይያር ናይ ክብታን ለጠቕታን ብቕዓት
ሰባት ኣመሳሲለዮ ኣለኹ። ነገራት ምቘት
እንተወሲኾም መልክዕ ይቕይሩ። ስለዚ ነዚ
ጠንቂ ለውጢ ናይ መልክዕ ነገራት ዝዀነ
ምቘት ምስ ፍልጠት ኣነጻጺረዮ።
ከምቲ ምውሳኽ ምቘት መልክዕ
ነገራት ዝቕይር፡ ምውሳኽ ጻዕሪ/ፍልጠት
ድማ ንኣተሓሳስባን ህይወትን ይቕይር።
ነገራት ዝነበሮም ምቘት እንተጐዲሉ’ውን
መልክዖም ይቕይሩ እዮም። ሰባት ድማ
ዝነበሮም ብቕዓት እንተጐዲሉ ወይ እንተ
ኣጥፊኦም ኩነታቶም ከም ዝቕየር ዝከሓድ
ኣይኰነን።
ዝዀነ ነገር ሰለስተ መልክዓት ኣለዎ
- (ሎሚ እቲ ቊጽሪ ናብ 4 ወይ 5 ገጹ
ከይዱ ክህሉ ይኽእል’ዩ) እቶም መልክዓት
ድሩቕ፡ ፈሳሲ፡ ጋዝ ይበሃሉ። መልክዓት
ፍልጠትናን ክእለትናን’ውን ካብኡ ዝፍለ
መሲሉ ኣይተራእየንን። ንዝያዳ ምንጻሩ
ብዛዕባ መልክዕ ነገራት ንቕድም ገለ ክብል
ክፍትን።
ድሩቓት ነገራት ውሱን ቦታ ይሕዙ።
ፍቕሪ ብዓይኒ ስነ-ቀመም
ኣከርማን ዝተባህለ ምሁር፡ ኣብ ኣካላትና
ዝርከቡ ሆርሞናትን ቀመማትን ኣገደስቲ
ሰረት ፍቕሪ ምዃኖም ይገልጽ። ንኣብነት
ሆርሞን፡ ኦክሲቶክሲን ከም እትተሓቛቘፍ፡
ሓድሕድ ከም እትተኣሳሰር ናይ ምግባር
ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይዛረብ። በዚ ኸኣ
“ኣተሓቛቛፊ ቀመም” ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ንኣካላት ኣደ ከም ዝጨባበጥ ገይሩ
ንውላዳ ከተጥብዎ ድርኺት ዝፈጥረላ
ቀመም’ውን እዚ ኦክሲቶክሲን እዩ። ምስ
ዓበና እውን እዚ ኦክሲቶክሲን ዝተባህለ
ሆርሞን፡ ኣብ ኣንጻር ጾታ ፍትወትን ፍቕርን
ኣብ ምልዕዓል ዝለዓለ ተራ ይጻወት’ዩ።
ኦክሲቶክሲን፡ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ደቂተባዕትዮ ንላዕሊ ስምዒታዊ ሓላፍነት
ንኽህልወን ተራ ይጻወት። በዚ ከይኮና
ኣይተርፋን ኣዴታትናን ኣሓትናን ዝያዳ
ሓብሓብቲ ዝዀና። ኦክሲቶክሲን፡ ፍቑራት
ከም ዝተሃራረፉን ብፍትወት ሓድሕድ
ከም ዝቃጸሉን ይገብር።
ካልእ’ውን ፐኒይለትይላሚን ዝተባህለ
ቀመም ኣሎ። እዚ ካብ ሓንጐልና ናብ ደም
ዝጭንጓዕ ቀመማዊ ባእታ’ዩ። እቲ ዝጭንጓዕ
ዓቐን ፐኒይለትይላሚን ኣዝዩ እንተድኣ
በዚሑ ዝለዓለ ስምዒት ፍቕሪ ከም ዘሎ
ከረድእ እንከሎ፡ ውሑድ እንተዀይኑ

ዘለዎም ቅርጺ ፍሉጥን ዘይቀያየርን
ስለዝዀነ፡ ዝሕዝዎ ስፍራ ውሱን’ዩ። ሓንቲ
ሳንዱቕ ወይ እምኒ ናብ ዝወሰድካ ውሰዳ
እትሕዞ ቦታ ለውጢ ኣየርእን። ፈሰስቲ
ውሱን ቅጺ እኳ እንተሃለዎም ቅርጾም ግን
ይለዋወጥ። ቅርጾም ቅርጺ ናይቲ ንሶም
ዘለውዎ ነገር’ዩ። ሓንቲ ሊትሮ ማይ ኣብ
ዝዀነ ቦታ ሓንቲ ሊትሮ እያ። እቲ ቅጺ
ፍሉጥ’ዩ። እንተ ቅርጺ ግን ይለዋወጥ።
ኣብ ጀሪካን እንተ ኣቐሚጥካዮ ቅርጺ
ጀሪካን፡ ኣብ ፊስቶ እንተ ኣቐምጢካዮ ድማ
ከምኡ ቅርጺ ናይ ፊስቶ ይሕዝ። ፈሰስቲ
ናጽነት ኣብ ዝረኽብሉ ናብ ከባቢኦም
ይውሕዙ፤ ‘ከባብያውያን’ ወይ ናይ ኣከባቢ
እንተበልናዮም ዝግብኦም’ዩ። ጋዛት ፍሉጥ
ቅርጺ ይኹን ውሱን ቅጺ የብሎምን።
ቅርጾም ምስቲ መትሓዚኦም ስለዝቀያየር
ምስ ፈሰስቲ ዘመሳስሎም ነጥቢ’ዩ። እንተ
ቅጾም ግን ናብ ምሉእ ኣድማስ እናተዘርግሐ
ክሳብ ብዓይንና ክንርእዮም ዘይንኽእል
ይዀኑ። ስለዚ ኸኣ ጋዛት ኣድማሳውያን
እዮም። ንኣብነት ትኪ ካብ ህድሞ ብመስኮት
ኣቢሉ ክወጽእ እንከሎ፡ ቀጢን ቱቦ ዝመስል
ቅርጺ ይሕዝ። ኣብ ደገ ምስ በጽሐ ግን ናብ
ሰፊሕ ቦታ ይዝርጋሕ። ስለዚ ኸኣ ቅርጹን
ቅጹን ይልውጥ።
እሞኸ ድኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት
ዘለና ኣፍልጦ ዝተፈላለየ ምዃኑ ከም
ርዱእ ወሲድና መልክዕ ፍልጠትና ከመይ
ይመስል? ድሩቕ? ፈሳሲ? ጋዝ?
እቲ ድሩቕ እንብሎ ፍልጠትን ክእለትን

ምሳና እናሃለወ ኣብ ግብሪ ዘይነውዕሎ፡
ንነብስና ኰነ ሕብረተሰብና ዘይንልውጠሉ
እዩ። ገለ ሰባት ኢዶም ፊኖ (ብዙሕ
ሞያታት ብብቕዓት ዝኽእሉ) እናዀኑ፡
ክልተ ኢዶም ኣጣሚሮም ይውዕሉ።
ገለ ድማ ኣብ ብዙሕ ነገራት ለላህመቱ
ዝፈልጡ ስለዝዀኑ ተጠቀምቲ ፍልጠቶም
ኣይኰኑን። እዚኦም ሰብ ‘ድሩቕ ፍልጠት’
እዮም ዝበሃሉ። ከምቲ ድሩቓት ነገራት
ውሱን ቦታን ቅርጽን ዘለዎም፡ ናይዚኦም
ፍልጠት ከኣ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ይቕመጥ።
ምናልባት እንሓንሳእ እቲ ቦታ ርእሶም
ጥራይ ይኸውን። ካብዚኦም ሕይሽ
ዝብሉ ኸኣ ካብቲ ክንዲ እምባ ክእለቶምን
ዓቕሞምን፡ ነቲ ክንዲ ዓዀር ጥራይ ኣብ
መዓላ የውዕልዎ። ናይዚኦም ፍልጠት
ምስ ፈሰስቲ እንተኣመሳሰልናዮ ዝሓሸ
ይመስል። ፍሉጥ ቅርጺ ዋላ ኣይሃልዎ፡
ናብ ከባቢኡ ይውሕዝ - ብውሑድ
ዓቐን ስለ ዝጥቀምሉ ኸኣ ካብኦም
ብዙሕ ንዘይርሕቕ ከባቢ ይጸሉ። እቶም
ተጸለውቲ ስድርኦምን ጐረባብቶምን’ዮም።
እቶም ዕዉታት ወይ ብሉጻት እንብሎም
ሰባት ግን፡ ከም ጋዛት ኣድማሳውያን
እዮም። ፍልጠቶም ብቕርጺ ይኹን ብቅጺ
እተደረት ኣይኰነን። ካብ ከባቢኦም ሓሊፉ
ንዓለም ንኣድማስ ዝጠቅም ኣድማሳዊ
እዩ።
ነታ ኣቐዲማ ዝቐረበት ሕቶ ክደግማ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዘለና ኣፍልጦ
ዝተፈላለየ ምዃኑ ከም ርዱእ ወሲድና፡
መልክዕ ፍልጠትና ከመይ ይመስል?
ድሩቕ? ፈሳሲ? ጋዝ?
መልሲ ናይዛ ሕቶ በብእዋኑ ከም
ዝቀያየር ኣየጠራጥርን። ፍልጠትናን
ክእለትናን ክንቅይር ጻዕሪ ኣገዳሲ ምዃኑ

ዘይከሓድ እኳ እንተዀነ፡ ኣበየናይ ደረጃ
ወይ መልክዕ ፍልጠት ከምዘለና ምርዳእ ግን
ኣገዳሲ እዩ። ንማይ ምቘት ስለ ዝወሰኽካሉ
ጥራይ መልክዑ ይቕየር ይኸውን። በሪዱ
ጸኒሑ ፈሳሲ፡ ፈሳሲ እንተነይሩ ድማ ጋዝ
ይኸውን። ንስኻ ግን ብልክዕ ነየናይ መልክዕ
ኢኻ ደሊኻ ዘለኻ? መልሲ ዘድልዮ ሕቶ?
ውሑዳት ዘይኰኑ ፈለጥተይ፡ ድሕሪ
ምምራቕና ክመሃሩ እርእዮም’የ። ‘ቀጻሊ
ክትመሃር፡ ክትፈልጥ ኣለካ” መብዛሕትኦም
ዝደጋግምዋ ድማ እያ። “ሕራይ ምምሃርስ
ተመሃር - እንታይ ኢኻ ግን እትመሃር?
ስለምንታይ? ህሉው ዓቕምኻኸ እንታይ
ይመስል?” ዝብሉ ሕቶታተይ እቶም
እትረኽቡኒ ምስ ተራኸብና እቶም
ዝተረፍኩም ድማ ብምጽሓፍ መልሲ
እንተትቕርቡለይ ከመይ ሰናይ ነገር
ምዀነ።
ብኣንጻር ናይዞም ትምህርቲታትን
ኮርሳትን ዝድርድሩ ነታ ሓንቲ ኣብ ኮለጅ
ዝተመሃርናያ ብግቡእ ዘይዛዘሙ እንክንሶም
“በዚ ተማሂረ’ እናበሉ ክጀሃሩ ዝውዕሉ ሒደት
ኣይኰኑን። ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እቲ
ዝያዳ ዘሰክፈካ ነገራቶም ካብ ሓድሽ ምዕባለ
ናይቲ ትምህርቶም ርሒቖም ከይህልዉ

ፍቕሪ ብዝተፈላለየ ኣጠማምታ
ግን፡ ትሑት ወይ ድኹም ስምዒት ፍቕሪ
ከምዘሎ የረድእ። እዚ ቀመም’ዚ ልክዕ ከም
ኮከይንን ካልኦት ሓሽሻትን ወይ ቀመማትን
ኣለዓዓሊ (ኣነቓቓሒ) ጠባይ ኣለዎ። ከምዚ
ዓይነት ስምዒት ፍቕሪ ኣብ ሓደስቲ ፍቑራት
ዝያዳ ይርአ።
ፍቕሪ ብዓይኒ ፍልቀት
እዚ ክልሰ-ሓሳብ እዚ፡ “ፍቕሪ ኣዝዩ ዘገም
እናበለ መስርሕ ሓልዩ እዩ ዝፍጠር” ይብል።
ኣብ መንጎ ስድራን ዕሸል ውላዶምን
ዝርአ ፍቕሪ እቲ መሰረታዊ ፍቕሪ’ዩ።
እቲ ዝለዓለ ደረጃ ፍቕሪ ድማ ህጻን ወዲ
ኣርባዕተ ዓመት ክሳብ ዝመልእ ኣብ ዘሎ
እዋን ይኸውን። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ መንጎ
ብዙሓት ተጸመድቲ ገለ ምፍሕፋሓት
ይፍጠር’ዩ። መብዛሕትኦም ሓደ ወሊዶም
ናብ ፍትሕ ዘምርሑ መጻምዲ፡ ኣብዚ ክሊ
ዕድመ ናይ ውላዶም ምዃኑ ክኢላታት
ይዛረቡ። ካልኣይ ውላድ እንተ ኣስዒቦም
ግን፡ እቲ ኩነታት ከም ዝሃድእ ይገልጹ።
እንተዀነ እቲ ሓድሽ ዝተወልደ ቈልዓ
ኣርባዕተ ዓመት ኣቢሉ ምስ መልአ እቲ
ግጭት ሓይሊ ደሊቡ ከም ዝደግስ ወሲኾም
ይገልጹ። ከምዚ እናበለ ድማ ብዘገምታ

ይቕጽል። በዚ ምኽንያት ከኣ’ዮም ብዙሓት
ፍቑራት ካብ ኣብ ቀዳማይ ውላዶም ኣብ
ካልኣይ ዝያዳ ገርጨውጨው ዝብሉ።
ፍቕሪ ትምህርቲ እዩ
ገለ ክኢላታት ስነ-ልቦና ፍቕሪ’ውን ኣብ
መስርሕ ህይወት ኢና እንመሃሮ ይብሉ።
ከም ኣበሃህላኦም ፍቕሪ ምሳና ዝውለድ
ስምዒት ዘይኰነስ፡ ካብ ሰባት ንዝመጽኣና
መልእኽቲ ብእንህቦ ግብረ-መልሲ’ዩ
ዝምዕብል። ንኣብነት ወድን ጓልን ምስ
ተራኸቡ፡ ሓድሕዶም ፍሽኽ ይበሃሃሉ፡
ተቐራሪቦም ክተናኸፉን ከዕልሉን ይደልዩ፡
ሓደ ነቲ ሓደ ጽቡቕ ነገር ወይ የሐጉሶ
ኢሉ ዝገመቶ ይገብረሉ።
ኣብ 1998 ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ እቲ ቀንዲ ስምዒት
ፍቕሪ ዘለዓዕል ረቛሒ እወታዊ ጠባይ/
ኣካይዳ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ኣሉታዊ ጠባይ
ወይ ኣካይዳ ግን ሃሳዪ እዩ። ንሓድሕድ
ዝነቓቐፉ ወዲ-ተባዕታይን ጓል-ኣንስተይትን
ክፋቐሩ ዘለዎም ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ’ዩ።
መጻምድቲ ኣብ ጒዕዞኦም ደስ ዝብሎም
ጠባይ ናይ ካልኣዮም እናረኸቡ
እንተኸይዶም ፍትወቶም እናበረኸ
ይኸይድ። ስለዚ ፍቕሪ ኣብ መስርሕ
ካብ ኣንጻር ጾታ ብእነርእዮ መልሰ-ግብሪ
እንመሃሮ እምበር ብተፈጥሮኡ ምሳና
ዝውለድ ኣይኰነን። ጽቡቕ ግብረመልሲ ንዝሃበና ነፍቅሮ። ንዘይሃበና ግን
ኣይነፍቅሮን። ንሱ’ውን ከምኡ።
ሚሳላዊ ስእልን ፍቕርን
ቲዮደር ረይክ ዝተባህለ ተመራማሪ
“ፍቕሪ በይንኻ ብምዃንካ ብዝፍጠር ጽምዋ
ወይ ምስ ነብስኻ ዕግበት ካብ ዘይምህላው
ዝነቅል ስምዒት’ዩ፡” ይብል። ስለዚ ድማ
ሰባት ነዚ ጸገማት ክፍውስ ዝኽእል ኢልና
እንግምቶ ሰብ፡ ኣብ ኣእምሮና ንስእል።

ንዕኡ ብምርካብ ጸገማትና ዝፍወስ ወይ
ሕጉሳት ከም እንኸውን ስለ እንኣምን ካብ
ምንዳዩ ኣይነዕርፍን። ብኻልእ ኣበሃህላ ፍቕሪ
ንሕልማዊ/ሚሳላዊ ኣፍቃሪኻ ኣብ ካልእ ሰብ
ከተንጸባርቖ ክትፍትን እንከለኻ’ዩ።
ንኣብነት ሓፋር፡ ልኡም፡ ጽግዕተኛ ኢኻ
ንበል። ንስኻ ከኣ ዘይሓፍር፡ ንጡፍ፡ ነብሱ
ዝኽእል ምዃን’ዩ ድሌትካ። ብኣበሃህላ
ቲዮደር ረይክ ነዞም እትደልዮም ዘለኻ
መምዘኒታት ምስ ዘማልአ ሰብ ኣብ ፍቕሪ
ናይ ምጥሓል ዕድልካ ልዑል’ዩ።
ደቪድ ልዊስ ዝተባህለ ተመራማሪ
ንመጽናዕቱ ዝሓጸዮም ሰባት ዝፈትውዎን
ዝጸልእዎን ባህሪ ናይ ሰባት ክዝርዝሩ
ሓቢርዎም። እዚ እቲ ሓቀኛ ባህሪኦም’ዩ።
ብድሕሪኡ ልዊስ “ኣባኹም ዘየለ ግን
ክትውንንዎ እትደልዩ ጽቡቕ ባህርያት
ሰባት ዘርዝሩለይ፡” ኢልዎም። እዚ ድማ
ባህሪ ናይቲ ሚሳላዊ/ሕልማዊ ኢሎም
ኣብ ሓንጎሎም ዝቐረጽዎ ሰብ’ዩ። ካልእ
ግዜ (ኣዘንጊዑ ምዃኑ’ዩ) ባህርያት ናይቲ
ዘፍቅርዎ ወይ ኣፍቃሪኦም ክኸውን
ዝምነይዎ ክዝርዝሩ ሓቲትዎም። ኣብ
መወዳእታ መጽናዕቱ ሰባት ምስቲ ሚሳላዊ
ኣፍቃሪኦም ዝመሳሰል ባህሪ ንዘለዎ ሰብ ከም
ዘፍቅሩ ደምዲሙ። ሰባት ኣብኦም ንዘየለ
ግን ከኣ ጽቡቕ ባህርያት ንዘለዎ ዝመርጽሉ
ምኽንያት፡ ንሱ ሃጓፋቶም በቲ ጽቡቕ
ዝብልዎ ባህርያቱ ክሽፍነሎም ስለ ዝሓልሙ
እዮም።
ፍቕሪ ብስነ-ህላወ
ስነ-ህላወ ብዛዕባ ምህላው ዝግደስ ሓደ
ጨንፈር ናይ ፍልስፍና’ዩ። ኣብ ስነ-ህልውና
ዝግደሱ ሰባት፡ ፍቕሪ ኣብ ምንባርና ወይ
ኣብ ህይወትና ምሉእነት ካብ ዘይምህላው
ዝብገስ ስምዒት ብምባል ይገልጽዎ።
ምሉእነት ዝርከብ ብህላወ ኣንጻር ጾታ

ዘይኰነስ፡ እቲ ዝነበሮም ቁሩብ ቁራቦ’ውን
ተባሒጒጉ ከይዱ ከይከውን’ዩ። ኣብ ፈቐዶ
እንዳ ሻሂን ኣደራሻትን እናወዓሉ ንነብሰምዕባለ ዝኸውን ግዜ የብሎምን። ሓንቲ
ፊስቶ ብላዕሊ ማይ እናመልአት ብታሕቲ
ከተፍስስ ትኽእል ትኸውን። እቲ ናብኣ
ዝኣቱ ዓቐን ማይ ካብቲ ዝወጽእ ዝበዝሕ
እንተ ዀይኑ፡ ግዜ ትወስድ’ምበር ምምልኣ
ኣይተርፍን። እንተድኣ እቲ ዝፈስስ ካብቲ
ዝኣቱ ዝበዝሕ ኰይኑ ግን፡ ተእቱ ስለዘላ
ጥራይ ‘ክትመልእ’ያ’ ምባል ሕልሚ
ደርሆ’ዩ ክበሃል ዝከኣል። ነዞም ከምዚኦም
ዓይነት ሰባት መልክዕ ፍልጠቶም ክፈልጡ
ምሕጋዝ ግሩም ነገር’ዩ። ፍልጠቶም
ሓደ እዋን ኣድማሳዊ ነይሩ ክኸውን
ይኽእል’ዩ። ግዳ ሕጂ ከባብያዊ ምዃን
ዓብይዎስ ናብ ርእሶም ተመሊሱ ‘ሽክናዊ’
ኮይኑ። ነዚ ነገራት ብምቅይያር መልክዕ
ናይ ማይ ክንገልጾ ይከኣል’ዩ። ማይ በረድ
እንተነይሩ’ሞ ምቘት እንተሃብካዮ ይመክኽ፡
ይፈስስ፡ ኣከባብያዊ ይኸውን። እቲ ምቘት
ምሃብ እንተቐጺሉ ኸኣ ይፈልሕ፡ ናብ ጋዝ
ይልወጥ። እንተዘይቀጺሉ ግን ካብ ፈሳሲ
ናብ በረዱ ይምለስ። መልክዕ ፍልጠትና ከኣ
ምስ’ዚ ክመሳሰል ይኽእል።
ምዃኑ ከኣ የስምሩሉ።
ስለዚ ፍቕሪ፡ ጓለንስተይቲ ምስ ምቃል
ጐድና (ወዲ ተባዕታይ)፡ ወዲ ተባዕታይ
ድማ ምስ ምቃል ጐድኑ (ጓለንስተይቲ) ሓደ
ምዃን ብዘንቀሎ ባህጊ ፍቕሪ ይምዕብል።
እዚ ባህጊ ክውን እንተ ዀይኑ ምሉእነት
ናይ ስምዒት ይህሉ። ፍቑራት ሕጉሳት
ካብ ዝዀንሉ ምኽንያት ሓደ ምሉእነት
ስለ ዝስምዖም’ዩ።
ፍቕርን ውሕስነትን
ገለ ክኢላታት ከም ዝብልዎ እንተ
ዀይኑ፡ ዝዀነ ሰብ ምስ ካልእ ሰብ ዝምድና
ክፈጥር ክቱር ባህጊ ኣለዎ። ምኽንያቱ
ንበይኑ ምዃን ውሕስነት ኣይፈጥረሉን፤
ወይ ውሕስነት ኣይስምዖን። ምስ ካልኦት
ሰባት ዝምድና ምህላው ማለት ንቐጻልነትካ
ውሕስነት ምፍጣር’ዩ። ነዚ ኣበሃህላ
ንምድራዕ፡ ሓደ ዕሸል ካብ ኣዲኡ ወይ
ሓብሓቢቱ ብሓይሊ ምስ እትፈልዮ ዘርእዮ
ግብረ-መልሲ ከም ኣብነት የቕርብዎ።
እቲ ህጻን ብዝተኻእሎ መጠን ናብ
ኣደኡ ክምለስ ፈንጠርጠር ይብል፡ ይበኪ፡
ተቓውሞኡ የስምዕ።
እቲ ዕሸል ናብ ኣደኡ ምስ ተመልሰ
ናይቲ ተፈልይዎ ዝጸንሐ ንኣደኡ ኣጥቢቑ
ይሓቚፋ፡ ጸኒሑ ዓይኒ ዓይና ይርእያ፡
ፍሽኽ’ውን ይብላ።
እዚ ተርእዮ ኣብ ህጻን ጥራይ ዘይኰነ
ኣብ እኹላት ሰባት’ውን ዘጋጥም’ዩ።
መጻምድትና ወይ ኣፍቃሪና ብኣካል
ከይርሕቀና (ከይትርሕቀና)፡ ኣብ ጥቓና
አረ ምሳና ክህሉ ንደሊ። ኣፍቃሪና ኣብ
ጥቓና እንድሕሪ ሃልዩ ውሽጣዊ ቅሳነት
‘ውሕስነት’ ይስምዓና። ንኣፍቃሪና ልክዕ
ከምቲ ሓደ ህጻን ንወላዲቱ ዝጥምታ ዓይኒዓይኑ ንጥምቶ፡ ተፈልዩና እንተ ጸኒሑ
ኣጥቢቕና ንሓቚፎ፡ መምስ ረኣናዮ ድማ
ፍሽኽታ ነብዝሕ።
ምንጪ መጽሄት ማእዘር 2015

ሓዳስ

ኤርትራ
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“ነይማር ምስ መሲን ሮናልዶን ዝዳረግ
ብቕዓት ኣለዎ” ሮናልዲኖ

ዮናታን ገብረሂወት yogh@zena.gov.er

ብራዚላዊ ብሉጽ ተጻወታይ ነይማር፡
ብደረጃ ብቕዓቱ ምስ ብሉጻት ተጻወቲ
ዓለምና
ዝኾኑ
መሲን
ሮናልዶ’ን
ተመዓራርዩ ከምዘሎ ሮናልዲኖ ገሊጹ፣
ባርሴሎና ንፓሪስ ሴንት ጀርመይን 6-1
ኣብ ዘዕነወትሉ ግጥም፡ ነይማር ክልተ
ሸቶታት ብስሙ ከመዝግብ እንከሎ፡ ኣብ
መወዳእታ ደቓይቕ ድማ ንሸቶ እትበቅዕ
ኵዕሶ ንደቂ-ጋንታኡ ሰሪሑ እዩ፣

ኣብ 2015 እቲ ብራዚላዊ ኮኾብ
ተጻወታይ ንሽልማት ባሎንዲ’ኦር ሳልሳይ
ብሉጽ ተጻወታይ ኮይኑ ከምዝዛዘሞ
ኣይርሳዕን፣ ኣንጻር ፒ.ኤስ.ጂ ብዘንጸባረቖ
ብሉጽ ብቕዓት ንሽልማት ባሎን ዲ’ኦር
ክዕወተሉ ነዊሕ ግዜ ከምዘይወስደሉ ድማ
ሓንሳብ ንሽልማት ባሎንዲ’ኦር ዝተዓወተሉ
ሮናልዲኖ ይገልጽ፣
ሮናልዲኖ ‘ነይማር ምስቶም ብሉጻት

ተጻወቲ ዓለምና ዝዳረግ ብቕዓት
ኣለዎ፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ንዝዕደል
ሽልማት ባሎንዲ’ኦር ክዕወት ድማ
ተስፋ ኣለኒ’ ክብል ኣብ ልዕሊ ነይማር
ዘለዎ እምንቶ ገሊጹ፣ ነይማር ኣብታ
ካተሎናዊት ክለብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ብዘርእዮ ዘሎ ኣደናቒ ብቕዓት ሓደ ካብ
ብሉጻት ተጻወቲ ዓለምና ክኸውን ምዃኑ
ወሲኹ ይገልጽ፣

ሓድሽ ፕረዚደት ካፍ ተመሪጹ
ሓለቓ ማሕበር ኵዕሶ እግሪ ማዳጋስካር ኣሕመድ
- ኣሕመድ፡ ፕረሲደንት ኮንፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ
ኣፍሪቃ ብምዃን ተመሪጹ፣ ኣብቲ ትማሊ
ዝተኻየደ ምርጫ፡ ኣሕመድ ካብ 54 ድምጺ 34
ረኺቡ፣ ካብ 1988 ንነጆ ብካሜሩናዊ ዒሳ ሓያቱ
ክምራሕ ዝጸንሐ እዚ ማሕበር፡ ሎሚ ንመጀመርታ
ግዜኡ’ዩ ናይ መሪሕነት ለውጢ ክገብር ዝርአ
ዘሎ፣ ብምዕዋቱ ዓቢ ናይ ሓጎስ ስምዒት ዘንጸባረቐ
ኣሕመድ፡ ኣብ ታሪኽ 60 ዓመት’ዚ ማሕበር፡
ሻውዓይ ፕረዚደንት ካፍ ኮይኑ ኣሎ፣
“ኣብዚ እዋን’ዚ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን’የ፣
ሓንቲ ግን - ንፈጣሪን ጋንታይን ከመስግኖም
እደሊ፣ ጽዒርና ኢና ግና መወዳእታኡ ተዓዊትና
- እዚ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ኮይኑ፡ እቲ ካልኣይ ደረጃ
ኸኣ ንኵዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ምምዕባል እዩ፣ ብዝኾነ
ክዕወተሉ ከምዝኽእል እሓስብ ነይረ እንድየ - ሎሚ
ተዓዊተሉ ኣለኹ፣ ኣዝዩ ምቍር ዓወት እዩ፣”
ክብል ንቢቢሲ ስፖርት ገሊጹ፣
እቲ ውጽኢት ድሕሪ ምሕባሩ፡ ብኡ ዝተሓጎሱ
ደገፍቲ ንኣሕመድ ኣብ እንግደዓኦም ተሰኪሞም’ዮም
ኣብ ማእከል መድረኽ ናይቲ ጕባኤ ሓጎሶም
ዝጸንበሉ፣
ኣብ 2003 ሓላፊ ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ማዳጋስካር
ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣሕመድ፡ ብሕጂ ኣርባዕተ ዓመት

ፕረዚደንት ካፍ ኮይኑ ከገልግል እዩ፣ ነቲ ማሕበር
ዘመናዊ ገይሩ ከሐድሶን ኣዝዩ ብሩህ ውድብ
ክገብሮን ድማ ቃል ኣትዩ፣ ሓድሽ ሕጊ ቅጥዐምግባር ከተኣታትው ከምኡ’ውን ቍጽጽር ቅጥዐምግባር ኣብ ኣካየድቲ ኵዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ክዝርግሕ
ከኣ ተመባጺዑ ኣሎ፣
ምስንባት ናይ’ቲ ንሰለስተ ዕቝድ (30 ዓመት)
ኣብ መሪሕነት ዝጸንሐ ዒሳ ሓያቱ፡ ንኵዕሶ እግሪ‘ዚ
ኣህጕር ዓቢ ለውጢ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ፣ ሓያቱ
ትማሊ ብዘይምዕዋቱ፡ እንተላይ ኣብ ፊፋ ንዝጸንሖ
ናይ ምክትል ፕረዚደንት ቦታን ኣባልነት ቤትምኽሪን ክስእኖ ተገዲዱ’ሎ፣ ቅድሚ’ዚ በብእዋኑ
ኣብ ዝተገብረ ክልተ ምርጫ ዓብላሊ ድምጺ
ብምርካብ ዝተዓወተ እዚ ካሜሩናዊ፡ ኣብዚ እዋን
ካብ 54 ሃገራት 20 ድምጺ ጥራይ ኣዋህሊሉ፣ በዚ
ድማ ንሻምናይ ግዜኡ ንካፍ ናይ ምምራሕ ስልጣኑ
ኣብቂዑ፣
ድሕሪ’ቲ ምርጫ ምክትል ፕረዚደንት ኵዕሶ እግሪ
ጋና ጆርጅ ኣፍሪዬ፡ “ክቡር ዒሳ ሓያቱ ንኵዕሶ እግሪ
ኣፍሪቃ ብዙሕ ሰሪሑሉ’ዩ፣ እንተኾነ ሕጂ ስልጣኑ
ከረክብ ግዜኡ ዝጠልቦ ጉዳይ እዩ” ክብል እንከሎ፡
ፕረዚደንት ማሕበር ኵዕሶ እግሪ ላይበርያ ሙሳ
ቢሊቲ ብወገኑ፡ “ኣፍሪቃ ነቲ ንለውጢ ዝተዳለናሉ
ኣትኵሮኣዊ ውሳነ ኣተግቢራ’ላ” ክብል ይውስኽ፣

ኣስመራ ቢራን ደንደንን ተዓዊተን
*ደንደን ትመርሕ ኣላ

ትማሊ ኣብ ዝተሰላሰለ ግጥማት
ሻምፕዮን ሱፐር ዲቪዥን ኤ ኵዕሶ እግሪ
ዞባ ማእከል፡ ደንደን ዓወት ብምምዝጋብ
መሪሕነታ ኣደልዲላ፣ ኣስመራ ቢራ ድማ
ንኵባንያ ሰምበል 2ብ1 ስዒራታ፣
ሰዓት 2፡00 ድ.ቐትሪ ዝጀመረ ግጥም
ኵ/ሰምበልን ኣስመራ ቢራን ካብ ፈለማኡ

ሓያል ነበረ፣ ኣስመራ ቢራ ኣብ መበል 36
ደቒቕ ኤርሚያስ በራኺ ብዘመዝገባ ሸቶ
መሪሕነት ሓዘት፣ ድሕሪ ሽዱሽተ ደቒቕ
ናይ’ዛ ሸቶ ግን፡ ተጻዋታይ ኣስመራ ቢራ
ሳሚኤል ተስፋገርግሽ ናብ ገዛእ ልዳቱ
ብዘእተዋ ኵዕሶ፡ ሰምበል ምስ ኣስመራ
ቢራ ብምምዕርራይ ንዝቕጽል እብረ

ኣማዕደወት፣
እንተኾነ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡
ኣስመራ ቢራ ናብ ልዳት ሰምበል ብምጽጋዕ
ሓያል መጥቃዕቲ ኣካየደት፣ ሓላዊ ልዳት
ኵባንያ ሰምበል ደሳለ ምሕረትኣብ ብርክት
ዝበላ ኮዓሳሱ ኣምኪኑ፣ ጸወታ 1ብ1 ተዛዚሙ
እናተባሃለ፡ ኣስመራ ቢራ ተደጋጋሚ

ፈተነታት ድሕሪ ምክያድ፡ ኣብ መበል 90
ደቒቕ ካብ ዝረኸበታ ቅላዕ መቕጻዕቲ ብመገዲ
መድሃኔ ኣግሃደ ንዓኣ መዐወቲታ ንሰምበል
ድማ ቀታሊታ ኣመዝገበት፣
ቀጺለን ዝገጠማ ደንደንን ገጀረትን እየን፣
ደንደን ኣብዚ ጸወታ‘ዚ እንተ ተዓዊታ
መሪሕነት ክትሕዝ ዕድል ዝነበራ
ክለብ
እያ፣ እዛ ናይ ዓሚ ሻምፕዮና ጋንታ ካብ
መጀመርታ ደቒቕ ኣትሒዛ ሰለስተ ውዱኣት
ኮዓሳሱ ከተባኽን ተራእያ፣ ድሒሮም ተጻወትቲ
ገጀረት ናብ ልዳት ደንደን ብምኻድ ጸቕጢ
ፈጠሩ፣ የግዳስ ቀዳሞት 45 ደቒቕ ብዘይ ሸቶ
ተፈጸመ፣
ዝሰዓበ እብረ ሓያል ምትህልላኽ ዝበዝሖ

ነበረ፣ ደንደን ናብ ገጀረት ብምጽጋዕ
ተደጋጋሚ ፈተነታት ብምክያድ፡ ኣብ
መበል 67’ ካብ ኣማኑኤል ደምሴ መዐወቲት
ሸቶ ረኸበት፣ ድሒሩ ዝተመዝገበ ሸቶ
ብዘይምንባሩ ድማ እቲ ጸወታ ብጸቢብ
ዓወት ደንደን 1ብ0 ተዛዚሙ፣
ደንደን በዚ ኣብ ልዕሊ ገጀረት ዘመዝገበቶ
ዓወት ተሓጊዛ ነጥባ ናብ13 ክብ ብምባል
ነዚ ውድድር ብመሪሕነታ ትቕልሶ ኣላ፣
ሰገን ኮንስትራክሽን ብሓደ ነጥቢ ድሒራ
ክትስዕባ እንከላ፡ ኣዱሊስ፡ ገዛባንዳን ኣስመራ
ቢራን ድማ ማዕረ 11 ነጥቢ ኣዋህሊለን
ይርከባ፣

ለተብርሃን ወ/ኣረጋይ

ኣሰልጣኒ
ሚድልስብሮ
ተሰጒጕ

ስእሊ - ብስራት ሰረቐ

ብዘይካ’ዚ . . .
- ኣርሰን ቨንገር፡ ተሓጋጋዚኡ ቦሮ ፕሪሞራክ
ነታ ክለብ ክገድፋ ይኽእል እዩ ንዝብል ዜና
ኣሉታዊ ምላሽ ሂቡሉ፣ እዚ ፈረንሳዊ፡ “ፍጹም
ምህዞ” ብምባል ኣረጋጊጹ፣ ዘ ሳን ኣብ ናይ ረቡዕ
ጸብጻባ፡ ካብ 1996 ንድሓር ኣብ ጎድኒ ቨንገር ኮይኑ
ዝሰርሐ ፕሪሞራክ ንቱርካዊት ክለብ ኮንያስፖር
ክዕልም ተሓጽዩ ምንባሩ ሓቢራ፣ እንተኾነ እቲ
ድሕሪ ምዝዛም’ዚ ዓመተ ስፖርት መጻኢኡ
ኣጠራጣሪ ዘሎ ቨንገር ነቲ ዜና ነጺጕዎ ኣሎ፣
- ኣጥቃዓይ ሳንደርላንድ ጀርመይን ዲፎ፡
ዳግማይ ጻውዒት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ
ረኺቡ፣ እዚ ወዲ 34 ዓመት ተጻዋታይ ብማልያ
እንግሊዝ 55 ግዜ ክስለፍ እንከሎ፡ ብሕዳር 2013
ኣብ ግጥም ምሕዝነት ኣንጻር ቺለ እዩ ንመወዳእታ
ግዜ ኣህጕራዊ ጸወታኡ ዘካየደ፣ ዲፎ ኣብዚ
ወቕቲ’ዚ 14 ናይ ሊግ ሸቶታት ኣቝጺሩ ኣሎ፣
እዚ ኸኣ ብድሕሪ’ቲ 19 ኣመዝጊቡ ዘሎ ኣጥቃዓይ
ቶተንሃም ሃሪ ኬን፡ ካልኣይ እንግሊዛዊ ይገብሮ፣
እንግሊዝ ዝመጽእ 26 መጋቢት ኣብ ስታድዩም
ወምብሊ ምስ ሉታንያ ቅድሚ እተካይዶ ግጥም
መጻረዪ ንዋንጫ ዓለም፡ ምስ ጀርመን ግጥም
ምሕዝነት ከተካይድ እያ፣ ብሰንበት ኣንጻር
ሚልዎል መጕዳእቲ ዓንካር ዓንካሪቶ ዝገጠሞ
ኬን ኣብዚ ግጥም ዘይህሉ ኮይኑ፡ ሓለቓ ጋንታ
ዋይን ሩኒ እውን ብሰንኪ ናይ እግሪ ማህሰይቲ
ከምዘይስለፍ ይሕበር፣

ጓርድዮላ ንመስመር ምክልኻል ጋንታኡ . . .
ሞናኮ ብሕጊ ጸወታ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ብዘመዝገበተን ሸቶታት፡
ማንቸስተር ሲቲ ካብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ድሕሪ ምግላፋ፡
ኣሰልጣኒኣ ፐፐ ጓርዲዮላ ተኸላኸልቱ በቲ ስዕረት ከምዘይውቀሱ ገሊጹ፣
ንሱ፡ “ብስዕረትና፡ ተኸላኸልቲን ሓላው ልዳትን ክውቀሱ ኣይግባእን፣
ኣብ’ዚ ወሳኒ ግዜ ኣጥቃዕትና ክቃለሱ ነይሩዎም፣” ክብል፡ ጋዜጣዊ መግለጺ
ሂቡ፣
ብቕድሚ ትማሊ ምሸት 3ብ1 ዝተሳዕረት ሲቲ፡ ዋላ’ኳ ድምር
ውጽኢት ናይ ክልቲኡ እግሪ ማዕረ 6ብ6 እንተገበራ፡ ኣቐዲሙ ኣብ
ስታድዩም ኢትሓድ ዝያዳ ሸቶ ተመዝጊቡዋ ብምንባሩ ኪንዮ’ዚ ክትስጕም
ኣይከኣለትን፣ በዚ ድማ ጓርዲዮላ ኣብ ናይ ምስልጣን ሞያኡ ንመጀመርታ
ግዜኡ ናብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ እዚ ውድድር ካብ ምብጻሕ ተኾሊፉ፣
እዚ ስጳኛዊ ዓላሚ፡ ክልተ ክንፊታት መጥቃዕቲ ጋንታኡ ሓያል ስራሕ
ከካይድ እዩ ተነብዩ ነይሩ፣ ኮይኑ ግን ሲቲ ኣብቲ 2ብ0 ተመሪሓ ዝወጸትሉ
ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጸወታ ናብ ዕላማ ዝቐንዐን ዘይቀንዐን ንጽል ቅላዕ ካብ
ምክያድ ተሪፋ’ያ፣ ተጻወትታ ኣብ ዝሰዓበ እብረ ዝያዳ ሸቶ ከመዝግቡ
ተኽእሎ ከምዝነበሮም እኳ እንተ ተተንተነ፡ ጓርድዮላ ግን እቲ ጸወታ ብናይ
ቀዳማይ ፍርቂ ብቕዓት ጋንታኦም ተኸሲሩ ምንባሩ ይኣምን፣
ኣብ ዳሕረዎት 45 ደቒቕ ሞናኮ ዕድላት ሸቶ ከምዘይፈጠረትን ብኣንጻሩ
ንሳቶም ንኵዕሶ ጽቡቕ ከምዝተቘጻጸሩን ዝገለጸ ጓርድዮላ፡ ኣብ መንጎ
ቀዳማይን ካልኣይን እብረታት ጸወታ ዝነበረ ብቕዓት ጋንታኡ ኣዝዩ ዓቢ
ምንባሩ ብምጥቃስ፡ ንመጻኢ መምሃሪ ኮይኑዎም ከምዘሎ ተዛሪቡ፣
***

ሚድልስብሮ ንኣሰልጣኒኣ ኣይተር
ካራንካ ካብ ስርሑ ከምዘባበረቶ ትማሊ
ብወግዒ ኣፍሊጣ፣ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ
ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ኣራንካ፡
ሕዳር 2013 እዩ ናይ መጀመርታ
ዘይእንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ቦሮ ብምዃን
ክዕልም ዝተቝጽረ፣ ድሕሪ ናይ
ሰለስተ ዓመትን መንፈቕን ስርሑ
ድማ ብሰንኪ ትሑት ውጽኢት መዘነቱ
ከረክብ ተገዲዱ ኣሎ፣ ንሱ፡ ዝሓለፈ
ዓመተ ውድድር እዛ ክለብ ብቕጽበት
ናብ ፕሪመር ሊግ ንኽትምለስ ልዑል
ጻዕሪ ኣካይዱ እዩ፣
ኣብ ዳሕረዎት 10 ጸወታታት
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ዓወት
ዘየመዝገበት ቦሮ፡ 11 ተረፍ ጸወታታት
ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ኣብ ዞና ምምላስ
ትርከብ፣ ካብቲ ዓዘቕቲ ንምውጻእ
ብሰለስተ ነጥቢ ድሒራ ኣላ፣ እዛ
ክለብ ክሳብ ሕጂ 19 ሸቶታት ጥራይ
ብምቝጻር እውን ዝወሓደ ሸቶ’ዚ ሊግ
ዘመዝገበት ክለብ እያ፣ ዝሓለፈ ቐዳመሰንበት ብማንቸስተር ሲቲ ካብ ግጥማት
ኤፍኤ ካፕ ዝተገለፈት ሚድልስብሮ፡
ንተሓጋጋዚ ኣራንካ ኮይኑ ክዓዪ ዝጸንሐ
ስቲቭ ኣኘው መዝነት ምስልጣን
ክትህቦ ምዃና ይሕበር፣

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.170
o At least grade 8 (Grade 12 preferred)
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VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company PLC is inviting interested applicants for the
following position.
POSITION: Laboratory Technician
Number Required (02)
TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE PERFORMANCE AREAS
Laboratory Function
o Ensure proper core cutting, sub-sampling and drying of samples.
o Sorting and crushing sample by following the quality control
procedure.
o Inserting quality control and quality assurance samples properly as
required.
o Ensure accurate labeling of sample bags and weighing of bags.
o Ensure accurate packing of pulp samples and prepare samples for
shipment.
o Proper storage of reject samples as well as record keeping.
o Daily sampling preparation and manual recording.
o Responsible for the maintenance and cleaning of equipment in the
Laboratory.
o Responsible for general housekeeping in the Laboratory area.
o Receive and layout core for examination and description to be made
by the Geologist.
o Recording of Laboratory equipment in logbook on a daily basis.
o Ability to operate all Laboratory equipment.
o Required to assemble the core boxes used for core storage.
Health and Safety
o Responsible to wear protective personal equipment as required.
o Knowledge of Health and Safety standards as well as policies,
procedures and processes.
o Attend and participate in all Health and Safety meetings/toolbox
talks.
o Required to stand for long hours is a definite requirement for this
position.
o Required to work in a noisy/dusty area.
o Daily inspection of laboratory and core storage area.
o Preference will be given to most physically fit, active, youthful
candidate.
Other
o Perform Exploration related duties as assigned by Supervisor or
Superintendent.
KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS
• Qualifications.

•

Knowledge and Experience
o 1 Year Laboratory or sampling related experience advantageous

•

Technical Skills
o Computer Literacy (MS Office – Basic) - Advantageous
o Knowledge of Health and Safety policies, procedures and processes.
o Operating Laboratory equipment
o Physically Fit
o Work in High noise area
o Technical knowledge on equipment

Behavioural Skills
o Communication skill (English (advantage) Local Language)
o Interpersonal Relations skills
o Cultural Diversity awareness
o Deadline driven
General Information and other requirements:
• Place of Work:
Bisha.
• Salary: 		
As per Company salary scale.
• Type of contract
Indefinite Period
Additional requirement for Nationals:
• Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence
of release paper from the Ministry of Defense.
• Present clearance paper from current/last employer.
• Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials,
a copy of your National Identity Card etc.).
• Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates
for an interview.
• Application documents will not be returned to sender.
• All applications should be sent through the post office.
• Deadline for application: 10 days from the day of publication in the
Newspaper.
• Address: Please mail your applications to;
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea
• Note to Eritrean applicants:
Please send a copy of your application to
Aliens
Employment Permit Affairs,
P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ምልክታ
ብስም ኣቶ ብርሃነ ስዩም ሰለሙን፡ ዝተመዝገበ ሊብሬቶ ቁጽሪ ዋንነት 181227
መወከሲ ቁጽሪ 141789 ስለ ዝጠፍኣኒ፡ ረኺበዮ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ ዝብል
እንተደ ኣሎ ብቁጽሪ ቴለፎን 07467422 ክትሕቡሩኒ። እንተዘየለ መተካእትኡ ካብ
ዝምልከቶ ኣካል ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

ምልክታ ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ጸጋይ ብርሃነ ብፍ/በ/ዕዳ ወ/ሮ ሰናይት ዮሴፍ ዘሎ
ናይ ክርክር ገዛ ኣብ 150 ት/ሜ ዝተደኮነ መንበሪ ገዛ 4ተ ክፍልታት ሓደ ክሽነ፡ ዓይኒ
ምድሪ ዘለዎ ብኪኢላ ዓቅሚ 378.200 (ሰለስተ ሚእቲን ሰብዓን ሽሞንተን ሽሕን ክልተ
ሚእቲን) ናቕፋ ዝተመገመተ ክወዳደር ዝደሊ ¼ ሲ.ፒ.ኦ ወይ ድማ መጠራቓሚ ናይ
ባንኪ ቡክ ብምትሓዝ ክወዳደር ይኽእል። ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
መአገዲ እንተዘየቕሪቡ ሓራጅ ኣየቋርጽን።
ተወሳኺ ሓበሬታ ጨረታ ብስቱር ደብዳቤ ይቕረብ።
ዕለት፡ ጨረታ
19/04/2017
ሰዓት፡ ጨረታ 9፡30-10፡30
ቦታ፡ ጨረታ
ኣብ ቤ/ጽ/ፈ/ፍ/ዞ/ዓ/ከረን

ምልክታ
ብስም ወረስቲ ነፍ/ሄር ገ/ማርያም ተድላ ኣቶ ኣስመሮም ገ/ማርያም+3 ኣብ ምም/ን/
ዞባ ኣባሻውል ዞባ 7 ምም/12 ጎደና ፐ ቁ.40 ነበር ዝርከብ ኣብ 143 ት/ሜተር ተደኲኑ
ዝርከብ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 118025 ብመወከሲ ቁ.128694 ኣብ ፓብሊክ ኖታሪ
5615 ተመዝጊቡ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ስለ ዝሽጥናዮ፡ ናብ ስም ዓዳጊ ከነመሓላልፎ ስለ
ዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ
ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ኖታሪ ይቕረብ።
ኣቶ ኣስመሮም ገብረማርያም

ሓዳስ

ኤርትራ

17 መጋቢት 2017 - ገጽ 11

መበል 26 ዓመት ቁ.170

ብሞት ወላዲትና ወ/ሮ ሰንበቱ ግደይ፡ በዓልቲ ቤቶም
ንነፍ/ኣባይ ተ/ሚካኤል ኣብ ሕምብርቲ ዘቃበርኩምናን
ካብ ወጻእን ውሽጢ ሃገርን ቴሌፎን ብምድዋልን ኣብ
ገዛና ብምምልላስን ዘጸናናዕኩምናን ነመስግን።
ስድራቤት ነፍ/ኣባይ ተ/ሚካኤል
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ክቡር ፍቱውን መም/በርሀ ከበደ ተስፋይ፡
ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ካብ ኣሜሪካ ሬሳ
ንምፍናው ዝተሓባበርኩምና ተቐማጦ ሚኖሶታ፡
ንኣማድር ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ብኣካልን
ቴለፎንን ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብን ፈተውትን
ሕሰም ኣይትርከቡ ንብል ነመስግን።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ትፍቶ ይሕደጎ
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራቤትን

ብሞት ኣዚና ነፍቅሮ ክቡር ኣቦና ሊቀ ቱጉሃን ቀሺ
ሓጎስ ወልደገርጊሽ፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ዘቃበርኩምናን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብቴለፎን ዘጸናናዕኩምናን ፈተውትን ቤተሰብን ኣብ
ገዛና ብምምልላስ ናይ ሓዘንና ተኻፈልቲ ዝኾንኩምን
ብፍላይ ድማ ተቐማጦ ከተማ ተሰነይ የቐንየልና
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ንገልጽ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ሃና ባይረ መብራህቱ
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራቤትን

ብሃንደበት ሞት ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ኪሮስ ጸጋይ፡
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ
ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝተመላለስኩምን ኣብ ግዜ ሞቱ
ኣብ ፍራንክፈርት ዘጸናናዕኩምናን ሬሳ ኣብ ምቕባል
ዝተሓባበርኩምናን ክሳብ ክትመውሊዕ ብምኻድ
ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛ ብምምጻእ ካብ ውሽጥን
ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብን ፈተውትን
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና
ነቕርብ።

ብሞት ኣዚና እነፍቅራ ወላዲትና ወ/ሮ ኣልጋነሽ ክፍለ
ተወልደ፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ
ሕማማ ሆስፒታል ዝበጻሕኩምና ኣብ ግዜ ዕረፍታ
ክሳብ ታኺታ ዘቃበርኩምና ካብ ውሽጥን ወጻእን
ናይ ሓዘንና ተኻፈልቲ ዝኾንኩምን የቐንየልና
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
ስድራቤት ነርፍስሄር እንባየ ኪዳነ

በዓልቲ ቤቱ ለተኺዳን ተኽላይ
ምስ ደቁ ምስ ምሉኣት ስድራቤትን
ብሞት ክብርቲ ጓልናን ሓፍትናን ወ/ሮ ቅዱሳን ግደይ ዕዋል፡
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ካብ ግዜ ሕማማ
ኣትሒዝኩም ክሳብ ግዜ ዕረፍታ ዝተመላለስኩም ተቐማጦ
ካሊፎርንያ - ሎስ ኣንጀልስ፡ ከምኡ’ውን ካብ ርሑቕ
ቦታታት ኣሜሪካ ብምምጻእ ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብራ
ዝተሳተፍኩምን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ መልቀስ
(2ይ ቀብሪ) ዝተረኸብኩምን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምና፡ ቤተሰብን ፈተውትን ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
ስድራቤት ኣቶ ኣለም መሓረናን
ስድራቤት ነፍስሄር ግራዝማች ግደይ ዕዋልን
ብሞት ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ ኣለም ወ/ስላሰ ቀላቲ፡
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማማ ኣብ
ሱዳንን ኣመሪካን ከምኡ’ውን ኣብ ገዛናን ተመላሊስኩም
ዝበጻሕኩምን ከምኡ’ውን ክሳብ ሽከቲ ብምኻድ
ዘቃበርኩምናን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ይኹን
ብኣካል ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብን ፈተውትን የቐንየልና
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና
ንገልጽ።
በዓል ቤታ ኣርኣያ ዘገርግሽ
ምስ ጓላ መትከል ረዘነ
ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት እነፍቅራ ክብርቲ ወላዲትና ወ/ሮ ለተብርሃን
ወልደሚካኤል ተኽለየስ፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማማ ዝበጻሕኩምና፡ ኣብ ግዜ
ዕረፍታ ክሳብ ኣባ-ርዳእ ብምኻድ ዘቃበርኩምና፡ ኣብ
ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን
ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብን ፈተውትን ሕሰም
ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
ደቀን ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት ዕረፍቲ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ ዕቑባማርያም
ሃይለ በራኺ ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽኩ፡ ኣብ ግዜ ሕማማ
ኣብ ገዛ ዝተመላለስኩምን ኣብ ግዜ ዕረፍታ ሬሳ ኣብ ምፍናው
ዝተሓባበርኩምናን ነበርቲ ቦሎኛን ከባቢኣን ክሳብ ዓዲ ሽዕብ
ሰለባ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ብኣካል ኣብ ገዛና ብምምልላስ፡
ከምኡ’ውን ብቴሌፎንን ኢንተርነትን ንዘጸናናዕኩምናን
የቐንየልና፡ ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
በዓል ቤታ ኣቶ ኣሰፋው ወ/ሃዋርያት
ምስ ደቀይ ፍረዝጊ ኣሰፋውን ኣምሰለት ኣሰፋውን
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት ሃንደበታዊ ሕማም ሞት ክቡር በዓል
ቤተይ ኣቶ ተኽለ ከበደ ኣርኣያ፡ ዝተሰመዓና
መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ክሳብ
ዓዲ ገንደፈር ብምኻድ ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛ
ብኣካል ዝተመላለስኩምናን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብቴሌፎን፡ ዘጸናናዕኩምናን ኩሉኹም ቤተሰብን
ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋና
ነቕርብ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ጽገ ቀሺ ገብሩ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት መስዋእቲ ክቡር በዓል ቤተይ ገዲም ተጋዳላይ ተኪኤ
ኣብርሃ ተስፋይ፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ
ክሳብ ንወጻኢ ወሲድኩም ዘሐከምክሞን ዝኣለኹሞን የዕርኽቱ
ኣብ ምእላዩ ከይተሓለልኩም ካብ ጎድንና ከይተፈለኹም ደው
ዝበልኩም ክቡራት ጎረባብትና፡ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት
ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ግዜ ሓዘንና ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን
ይኹን ብኣካል ኣብ ገዛና ብምምልላስ ዘጸናናዕኩምና፡ ውሉድ
ክህነት፡ ቤተሰብ፡ ኣሕዋት፡ ኣዕሩኽን ፈተውትን የቐንየልና
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋና ነቕርብ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ሳባ ኢሳቕ
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራቤትን

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.170
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ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ብቀርሰንቲ
ተጨውያ
ተስፋኣለም የማነ

መራሒ ዳዕሽ ካብ ሞሱል
ሃዲሙ

ኣብ ከተማ ሞሱል ተሓቢኡ ከምዘሎ
ክንገረሉ ዝጸንሐ መራሒ ግብረ-ሽበራዊ
ጉጅለ ዳዕሽ - ኣቡበከር ኣል-ባቕዳዲ፡
ካብታ ከተማ ከም ዝሃደመ ይግለጽ
ኣሎ።
ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝዘርግሖ
ጸብጻብ፡ ሓይሊታት ዒራቕ ብደብዳብ
ነፈርቲ ውግእ ኣመሪካ ተሰንዮም
ንዝሰፍሐ ክፋል ምዕራባዊ ሞሱል
ድሕሪ ምቁጽጻሮም፡ ኣል-ባቕዳዲ ኣብ
ከበባ ከይኣቱ ሰጊኡ ነቶም ትሕቲኡ
ዘለዉ ኣዘዝቲ መምርሒ ገዲፉሎም ናብ
ዘይተፈልጠ ቦታ ክሃድም ከም እተገደደ
ኣመልኪቱ። ኣብ ከባቢ’ታ ከተማ ኣብ
ዝርከብ ምድራ-በዳ በረኻ ተሓቢኡ
ክህሉ ከም ዝኽእል ከኣ ወሲኹ ሓቢሩ።
ምህዳም ናይ’ቲ ግብረ-ሽበራዊ መራሒ፡
ጉጅለ ዳዕሽ ነቲ ኣንጻሩ ዝካየድ ዘሎ
መጥቃዕቲታት ምጽዋር ስኢኑ ኣብ

ድርኩኺት ምብትታን ከም ዝበጽሐ
ዘመልክት ምዃኑ፡ ነቲ ዜና ዝተኸታተሉ
ተንተንቲ ፖለቲካ ናይ’ቲ ዞባ የረድኡ።
ሓይሊታት ዒራቕ፡ ነታ ኣብ ትሕቲ
ዳዕሽ ዝጸንሐት ከተማ ንምቁጽጻር ኣብ
ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እዮም ስርሒት
ኣበጊሶም። ዛጊት ንዝሰፍሐ ክፋል’ታ ከተማ
ካብ ህላወ’ቶም ዕጡቓት ናጻ ገይሮምዋ
ከምዘለዉ ድማ ጸብጻባት የረድኡ።
ኣል-ባቕዳዲ፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ ሕዳር
2016 ዝዘርግሖ ናይ ድምጺ መልእኽቲ
ሃለዋቱ ብሩህ ኣይኮነን። ኣብቲ ናይ ሽዑ
መልእኽቱ፡ ኣባላቱ ንሓይሊታት ዒራቕን
ደገፍቶምን ንምስዓር፡ ደሞም ከም ውሕጅ
ክሳብ ዝዛሪ ኣትኪሎም ክዋግኡ ጸዊዑ
ምንባሩ ኣይርሳዕን።
ኣቐዲማ ብ‘ነነውየ’ እትፍለጥ ዝነበረት
ጥንታዊት ከተማ ሞሱል፡ ድሕሪ ባቕዳድ
እታ ዝዓበየት ዒራቓዊት ከተማ እያ።

ደ/ኣፍሪቃ - ግዳያት
‘ማሪካና’ ክከሓሱ ተወሲኑ
መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ንስድራ
ናይ’ቶም ዝሓለፈ 2012 ኣብ ነቑጣ ዕደና
ፕላቲንየም ማሪካና ብፖሊስ ዝተቐትሉ
ሰራሕተኛታት፡ 1.17 ቢልዮን ራንድ
(92 ሚልዮን ዶላር) ካሕሳ ክኸፍል
ከም እተሰማምዐ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ
ሓቢሩ።
ሚኒስተር ፖሊስ’ታ ሃገር ትማሊ
ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብቲ
ፍጻመ ዝተቐትሉ፡ ዝቖሰሉን ዝተጋፍዑን
652 ዓደንቲ ከምዘለዉ ድሕሪ ምምልካት፡
እቲ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ካሕሳ ገንዘብ
ናብ ኩሎም ክመቓራሕ ምዃኑ ገሊጹ።
ሰራሕተኛታት ናይ’ቲ ካብ ከተማ
ጆሃንስበርግ ንሰሜናዊ ምዕራብ ርሒቑ
ዝርከብን ‘ሎንሚን’ ብዝተባህለ ኩባንያ

ዝውነንን ነቑጣ ዕደና ፕላቲንየም፡ ናይ
መሃያ ወሰኽ ክግበረሎም ዝጠልብ
ተቓውሞ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን’ዩ
እቲ ትራጀዲ ተኸሲቱ። ፖሊስ ሃንደበት
ብዝኸፈቱዎ ተኹሲ፡ 34 ካብቶም ዓደንቲ
ተቐቲሎም፡ ካልኦት ሓያለ ድማ ቈሲሎም።
ስርዓት ኣፓርታይድ ኣብታ ሃገር ኣብ
1994 ካብ ዘኽትም ንደሓር፡ እቲ ዝኸፍአ
ትራጀዲ ኰይኑ ድማ ተሰኒዱ።
መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ጉዳይ
ክምርምሮ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ፖሊስ ኣብ
ልዕሊ’ቶም ዘዕገርግሩ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት
ዝወሰዶ ናይ ቅትለት ስጉምቲ ፈጺሙ
ዘየድሊ ከምዝነበረ ብምድምዳም፡
ንግዳያት ካሕሳ ክኸፍል ምዃኑ ክገልጽ
ጸኒሑ እዩ።

ነዳዲ ጽዒና ካብ ጅቡቲ ናብ ወደባዊት
ከተማ መቓድሾ - ሶማል ተምርሕ
ምንባራ ዝተነግረላ ብሕቡራት ኢማራት
ዓረብ እትውነን መርከብ፡ ብሶማላውያን
ቀርሰንቲ ተጨውያ።
ኣብቲ ከባቢ ኣብ ወፍሪ ጸረ-ቅርሰና
ተዋፊሮም ዝርከቡ ሓይሊታት ሕብረት
ኤውሮጳ፡ ትማሊ ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡
እቶም ዕጡቓት ቀርሰንቲ መባድልቲ
ገንዘብ ክሓቱ ጀሚሮም ከምዘለዉ
ገሊጾም። እንተዀነ፡ መጠን ናይ’ቲ
ክኽፈሎም ዘቕርቡዎ ዘለዉ ገንዘብ
ክንደይ ምዃኑ ኣይተንጸረን ዘሎ።
ብመሰረት’ቶም ሓይሊታት፡ ካብ 2012
ንደሓር ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማል ናይ
ደገ መራኽብ ክጭወያ ሕጂ ንፈለማ
ግዜ እዩ።
እቶም ሶማላውያን ቀርሰንቲ፡ ነታ ክሳብ
12 ሽሕ ቶን ነዳዲ ክትጽዕን ዓቕሚ

ከምዘለዋ ዝተገልጸት መርከብ፡ ብፈጣናት
ጀላቡ ተሰንዮም ድሕሪ ምሓዞም፡ ናብ
ሰሜናዊ ምብራቕ ገማግም ባሕሪ’ታ
ሃገር ከም ዝወሰዱዋ እቲ ብቢ.ቢ.ሲ
ዝተዘርግሐ ዜና የረድእ። ሰራሕተኛታት
ናይ’ታ መርከብ ዝዀኑ ሸሞንተ ዜጋታት

ስሪላንካ እውን ምስኣ ተጨውዮም
ከምዘለዉ፡ እቲ ማዕከን ዜና ወሲኹ
ይሕብር።
ቅርሰና መራኽብ ብደረጃ ዓለም፡
ዓመታዊ ክሳብ 8 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ
ክሳራ ከምዘስዕብ ጸብጻባት የመልክቱ።

ዝዓበየት መርከብ ውግእ ጃፓን ናብ
ባሕሪ ደቡብ ቻይና. . .
ጃፓን፡ ነታ ‘ኢዝሞ’ ዝተሰምየት
ዝዓበየት ወተሃደራዊት መርከባ፡ ናብቲ
ቻይና ምስ ሓያለ ሃገራት’ቲ ዞባ
ትከራኸረሉ ማያት ባሕሪ ደቡብ ቻይና
ከተበግሳ ከም ዝመደበት ገሊጻ።
እታ ሓያለ ሄለኮፕተራት ኣብ ዝባና
ክትሽከም ዓቕሚ ዘለዋ መርከብ ውግእ፡
ካብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ጀሚራ በቲ
ኣካራኻሪ ማያት ኣቢላ - ኣብ ሃገራት’ቲ
ዞባ ናይ ሰለስተ ወርሒ ዑደት ከተካይድ
ምዃና እውን ሓቢራ ኣላ። እንተዀነ
ቻይና፡ ምንቃል ናይ’ታ መርከብ ናብ
ባሕሪ ደቡብ ቻይና ናይ ነገር ጥዕና
ክኸውን ከም ዘይክእል ብምግላጽ፡
ንምንቅስቓሳታ ብደቂቕ ክትከታተሎ
ምዃና ኣፍሊጣ።
ሮይተርስ
ንወታሃደራውያን
ምንጪታት ጃፓን ብምጥቃስ ኣብ
ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ እታ ናብ ዕጥቂ ሓይሊ
ባሕሪ ጃፓን ካብ እትኣቱ ክልተ ዓመት
ጥራይ ገይራ ዘላ ወተሃደራዊት መርከብ፡
ቅድሚ ናብቲ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ
ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክካየድ ተመዲቡ
ዘሎ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ

ምስታፋ፡ ናብ ሲንጋፖር፡ ኢንዶኔዥያ፡
ፍሊፕንስን ስሪላንካን ክትበጽሕ ምዃና
ገሊጹ። ኣብቲ እንተላይ መራኽብ ውግእ
ኣመሪካን ህንዲን ዝጽንበራኦ ወተሃደራዊ
ልምምድ ምስ ተሳተፈት ድማ፡ ኣብ
ወርሒ ነሓሰ ናብ ጃፓን ክትምለስ
ምዃና እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ።
እታ 249 ሜትሮ ንውሓት ዘለዋ
ወተሃደራዊት መርከብ፡ ክሳብ ትሽዓተ
ሄለኮፕተራት ክትሽከም ከም እትኽእል’ዩ
ዝንገረላ። ጃፓን፡ ኣብቲ ንበይጂንግ ምስ

ታይዋን፡ ማለዥያ፡ ቬትናም፡ ፍሊፕንስን
ብሩነይን ዘሰሓሕባ ዘሎ ማያት ባሕሪ
ደቡብ ቻይና፡ ዝዀነ ዘልዓለቶ እጀታ’ኳ
እንተዘየለ፡ ኣብ ባሕሪ ምብራቕ ቻይና
ግን ምስታ ዓርሞሽሽ ሃገር ዘከራኽራኣ
እኩባት ደሴታት ከምዘለዋኣ ይግለጽ።
ባሕሪ ደቡብ ቻይና፡ ብዓሳ፡ ዕቑር
ነዳዲን ባህርያዊ ጋዝን ኣዝዩ ሃብታም
ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ዓመታዊ ኣስታት 5
ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ኣቕሑ
ካብን ናብን ይጓዓዓዘሉ።

ኢራን፡ ካልኣይቲ ናይ መጓዓዝያ
ነፋሪት ተረኪባ
ኢራን፡ ካብ ኩባንያ ‘ኣየርባስ’ ካብ
ዝሸመተተን 100 ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ፡
እታ ካልኣይቲ ነፋሪት ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ቴህራን ከም ዝኣተወት፡ መንግስታዊት
ቴለቪዥን’ታ ሃገር ሓቢራ።
እታ ‘ኤ330’ ዝዓይነታ ነፋሪት፡ ካብቲ
ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ቀንዲ ማእከል
መሰንዒ ናይ’ቲ ኩባንያ ተበጊሳ’ያ ኢራን
ኣትያ። ኢራን፡ ኑክሌሳዊ መደባታ
ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ፡ ዝሓለፈ
ዓመት ምስተን ‘ሓያላን’ ዝበሃላ ሽዱሽተ
ሃገራት ዓለምና ታሪኻዊ ስምምዕ ድሕሪ
ምኽታማ እያ ንመጓዓዝያ ዘገልግላ ነፈርቲ
ክትዕድግ ተፈቒዱላ። በዚ መሰረት፡ ኣብ
ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ካብቲ ደርማስ
ኤውሮጳዊ ኩባንያ 100 ነፈርቲ ንምዕዳግ
ዘኽእላ ናይ 18 ቢልዮን ዶላር ውዕል
ከቲማ። እታ ቀዳመይቲ ነፋሪት ከኣ
ዝሓለፈ ጥሪ ተረኪባታ። ካብቲ ቀንዲ
መወዳድርቲ ‘ኤየርባስ’ ዝዀነ ኣመሪካዊ
Sabur Printing Services

ኩባንያ ‘ቦዪንግ’ እውን፡ 80 ናይ መጓዓዝያ
ነፈርቲ ንምሽማት ስምምዕ ከቲማ ኣላ።
ዝበዝሓ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ኢራን
ቅድሚ’ቲ ኣብ 1979 ዘካየደቶ እስላማዊ
ሰውራ ዝተዓደጋ ብምዃነን፡ ክቱር
እርጋን ከምዘለወን እዮም ጸብጻባት

ዘመልክቱ። ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ
ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ካብተን 250 ነፈርታ
እተን ኣስታት 100 ዝዀና ብሰንኪ
ሕጽረት መቀያየሪ ኣቕሑ ተወጊነን
ከምዝነበራ ድማ እቶም ጸብጻባት
ወሲኾም የረድኡ።

