ምዕባለ ኣካላትኪ
ምስ ዕድመኺ
ሓበሬታ ኣብ ግርዝውና
ንዝርከባ ኣዋልድ

ሃገረ ኤርትራ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ 2017

ሃገረ ኤርትራ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ 2017
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ምዕባለ ኣካልኪ ምስ ዕድመኺ
መምርሒ ንተማሃሮ ኣዋልድ ማእከላይ ደረጃ

እ

ዛ መጽሓፍ፡ ኣዋልድ ብዛዕባ ጽግያት ዝያዳ ሓበሬታ ክህልወን ከምኡ’ውን ወርሓዊ
ጽግያተን ብውሕልነት ኣብ ምእላይ ንምሕጋዝ ተባሂላ ዝተዳለወት እያ። እዛ
መጽሓፍ ኣብ ውጽኢት ናይቲ ‘ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ኣብ ኣብያተትምህርቲ ዘጋጥሙ ብድሆታት ንምድህሳስ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ተሞርኲሳ ዝተዳለወት
እያ’።
ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ሓበሬታ ነቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ዘጋጥመን
ፍሉይ ብድሆታትን; ነዞም ብድሆታት ንምፍታሕን ዝሕግዙ ሓሳባት ዘጠቓልል እዩ።
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ኣ

ዋልድ ኣብ ግርዝውና ብብዙሕ ለውጥታት ይሓልፋ። ሓደ ካብ’ቶም ዝዓበዩ ለውጥታት
ምጅማር ወርሓዊ ጽግያት ወይ እዋነ-ጽግያት ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ።
ደቂ ኣንስትዮ፣ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ፣ ሓንሳእ ጽግያት ይርኣየን። እዚ ድማ ንዝነውሐ ክፋል
ህይወተን ይቕጽል። ጽግያት ዘሕፍር ወይ ሕማም ዘይኮነ፣ ምልክት ጥዕናን ተፈጥሮኣውን እዩ።
ምጅማር ጽግያት ንቡር ምልክት መስርሕ ዕቤት እዩ።
ኣብ እዋነ-ጽግያትኪ፡ ግቡእ ምድላው እንተጌርኪ፡ ቤት ትምህርቲ ክትከድን ኩሉ ንቡር
ንጥፈታትኪ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ ። እዛ መጽሓፍ፣ ጽግያት እንታይ ምዃኑ ብዝሓሸ ኣገባብ
ንኽርድኣኪ፣ ጽግያትኪ ብጽሬት ንኽትኣልዮ ክትዳለዊ፣ ከምኡ’ውን ጥዕናኺ ብኸመይ ክትዕቅቢ
ከምዘለኪ ንኽርዳኣኪ ክትሕግዘኪ እያ።
ተወሳኺ ሓበሬታ እንተድኣ ኣድልዩኪ ወይ ዘይተረድኣኪ እንተድኣሃልዩ፣ ነዞም ዝስዕቡ ሰባት
ክትሓቲ ትኽእሊ፦
• ንኣደኺ፡ ሓትነኺ፡ ኣሞኺ፡ ዓበይቲ ኣሓትኪ ወይ ዓባይኪ፣
• ንመምህርኪ፣
• ንበዓል ሞያ ጥዕና፣
• ንካባኺ ዝዓብያ ኣዋልድ፣ ከም ጎረባብትኺ፣ ወይ ዓበይቲ ኣሓት መሓዙትኪ፣
• ካባኺ ዝዓብያን ብቐረባ ትፈልጥየንን፣
• ዝኾነ ትኣምንያ(ዮ) ሰብ፣
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ግርዝውና

ኣ

ብ ክሊ ኣብ ክሊ ዕድመ 10-16፣ ኣብ ኣካላትኪ ብዙሕ ለውጥታት ክትዕዘቢ ክትጅምሪ
ኢኺ። እዚ ለውጥታት፣ መስርሕ ግርዝውና እዩ።
ግርዝውናን ብጽሕና ሓደ ደረጃ ምዕባለ ኣካላት ክልቲኡ ጾታ እዩ። መፍረ ኣካላቶም ድማ
ንምውላድ ድልው ይኸውን። ከምኡ’ውን መስርሕ ምስግጋር ካብ ቁልዕነት ናብ እኹል ሰብ
እዩ።

ኣብ እዋን ግርዝውና ኣብ ኣዋልድን ኣወዳትን እንታይ ኣካላዊ ለውጥታት የጋጥሙ፧
ኣብ ኣዋልድን ኣወዳትን
•
•
•
•
•

ቁመት ይውስኽ፣
ኣብ ከባቢ ትሽትሽን መፍረ ኣካላትን ጸጒሪ ይበቍል፣
ድምጺ ይቕየር፣
ፈጸጋ ኣብ ገጽ፣ ክሳድ፣ መንኩብን ኣፍልብን ክርአ ይኽእል፣
ብብዝሒ ረሃጽን ሽታ ሰብነትን ክህልዉ ይኽእሉ፣

ኣብ ኣዋልድ
•
•
•
•

ምዕባይ ኣጥባት፣
ምስፋሕ ጎሎ፣
ምጅማር ወርሓዊ ጽግያት፣
ምቕጣን ድምጺ፣

ኣብ ኣወዳት
• ምዕባይ መትሎን ፍረ-ነብስን፣
• ምብቋል ጭሕሚ ኣብ ገጽ፣
• ምርጓድ ድምጺ፣

ብተወሳኺ ብዘይካ ኣካላዊ ለውጥታት፣ ስምዒታዊ ለውጥታት’ውን የርእዩ እዮም። ገለ ካብኣቶም፦
• ዘይርጒእ ኲነተ-ኣእምሮ ወይ ዓቕሊ ምጽባብ፣
• ቀጨውጨው ምባል ወይ ምሕራቕ፣
• ናጻ ናይ ምዃን ድሌት፣
• ርእሰ-ንቕሓት፣ ሰባት እንታይ ይብሉኒ ምባል
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ምኽሪ ንጥዕናን ውልቃዊ ጽሬትን ኣብ ግርዝውና

ኣ

ብ ግርዝውና ምስ በጻሕኪ፡ ውልቃዊ ጽሬትኪ ምሕላው ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ
ኣካላትኪ ብብዝሒ ስለ ዝርህጽን ኣብ ቆርበት ቅብኣት ስለ ዝፍጠርን መዓልታዊ ጽሬት
ምዝውታር ጽቡቕ ንኽስምዓክን ሕማቕ ኣካላዊ ሽታን ንምክልኻል ይሕግዘኪ።
✔✔መዓልታዊ ኣካልኪ ብማይን ሳሙናን ተሓጸቢ። ብሕልፊ ገጽኪ፡ ትሽትሽኪ፡ ኣእጋርኪ፡
ክሳድክን ኣብ መንጎ ክልተ ሰለፍኪ ዘሎን። ውሽጣዊ ክፋል ርሕምኺ (vagina) ግን
ብሳሙና ክትሕጸቢ የብልክን። ምኽንያቱ ረኽሲ ከስዕብ ስለዝኽእል።
✔✔ንገጽክን መፍረ ኣካላትክን ብዙሕ ቀመም ዘይብሉ ሳሙና ተጠቐሚ። ገጽክን መፍረ
ኣካላትክን ተነቀፍቲ ኢዮም። ስለዚ ብርቱዕ ሽታን ቀመማትን ዘለዎ ሳሙና ኣይትጠቐሚ።
✔✔ክዳውንትኺ ሕማቕ ጨና ክዕቅብ ስለ ዝኽእል፡ ብስሩዕ ሕጸቢ።
✔✔ዝተመጣጠነ መግቢ ብልዒ። ፍረታትን ኣሕምልትን ብብዝሒ ተመገቢ። ሽኮርን ስብሕን
ዝበዝሖም መግብን መስተን ኣይተዘውትሪ።
✔✔መዓልታዊ ብብዝሒ ማይ ስተዪ፥ እዚ ካብ ጽምኣት ሰብነት ክከላኸለልኪ ኣብ ርእሲ
ምኽኣሉ፡ ንጥዕናኺ’ውን ጠቓሚ እዩ።

ምጅማር ጽግያት፡ ተፈጥሮኣዊ ስጉሚ ናይ ግርዝውና

ኣ

ብ እዋነ-ጽግያት ካብ ማህጸን ደቀኣንስትዮ ደም ብርሕሚ ኣቢሉ ይፈስስ። እዚ ምፍሳስ
ደም መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 3 ክሳብ 7 መዓልታት ይጸንሕ።
ብሓፈሻ፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ፡ ሓንሳብ እዋነ-ጽግያት ኣሎ። ኮይኑ ግን፣ ቁጽሪ መዓልታት
ጽግያት፣ ካብ ደቀኣንስትዮ ናብ ደቀኣንስትዮ ይፈላለ።
ደቀኣንስትዮ ኣብ ነፍስ ወከፍ እዋነ-ጽግያት፣ ብገምጋም ካብ 30 ክሳብ 80 ሚሊ ሊትሮ ደም
ይፈስስ። ሽሕ’ዃ እቲ ዝፈስስ ደም ብዙሕ እንተዘይኮነ፡ ክዳንኪ ከይትጽየቒ፡ ደም መጽዩ ዝሕዝ
መከላከሊ ክትገብሪ ይግባእ። ዝፈስስ ደም ኣብ ገለ መዓልታት ውሑድ ኣብ ገለ ድማ ብዙሕ
እዩ።
ደቀኣንስትዮ ካብ 12-16 ዓመት ኣብ ዘሎ እዋን ጽግያት ይጅምራ። ዋላ’ውን ኣቐዲሙ ወይ
ድሒሩ ክጅምር ተኽእሎ ኣሎ።
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ንመጀመርታ ግዜ ደም ኣብ ቀሚሽ-ውሽጥኺ
ወይ ክዳንኪ ምስ እትሪኢዪ፡ ኣይትፍርሒ!
ሕማም ኣይኮነን፡ ባህርያውን ንቡር መስርሕን እዩ!

ቅድሚ ምጅማር ወርሓዊ ጽግያት ንኣደኺ፡ ሓትነኺ፡ ኣሞኺ፡ ዓባይ ሓውትኺ ወይ
ንትኣምንያ(ዮ) እኹል ሰብ ክትውከሲ ትኽእሊ።
እዞም ሰባት፣ ጽግያት እንታይ ከምዝኾነ ከረድኡኺ፣ ብውሕልና ንኽትቆጻጸርዮ ድማ ክሕግዙኺ
ይኽእሉ። እዚ ድማ፣ ንፈለማ ግዜ ጽግያትኪ ምስ መጸአ፡ ከይትፈርሒ ወይ ከይትስንብዲ ኣብ
ርእሲ ምሕጋዙ፡ እዋነ-ጽግያትኪ ብግቡእ ክትኣልዮ የኽእለኪ።

ስለምንታይ ጎራዙን ኣንስትን ወርሓዊ ጽግያት ይርኣየን፧

ጽ

ግያት ክፋል ስርዓተ-መፍረ ደቀኣንስትዮ እዩ። ህላወ ጽግያት፡ ጎራዙ ደቂ ኣንስትዮ
ክጠንሳ ብቕዓት ከምዘለወን ይሕብር።
ኣብ ጽግያት ትርከብ ጓል ኣንስተይቲ፡ ሓንሳእ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ዝኣኸለት እንቋቊሖ ኣብ
ማህደር እንቋቊሖ ተፍሪ። ፡ እዛ እንቋቊሖ እንተደኣ ዘርኢ ወዲተባዕታይ እንተደኣ ረኺባ
ድቂ ይፍጠር ። ከምኡ’ውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡ ንምድላው፡ መጽለልን መዐንገልን ነታ
ዝፈረየት እንቋቊሖ፡ ቀጸላ ወይ መንደቕ ናይ ማህጸን ይድራዕ።
እዛ እንቋቊሖ እንተዘይፈርያ፡ ቀጸላ ወይ መንደቕ ማህጸን ይፈርስ ምስታ እንቋቊሖ ተሓዊሱ
ድማ ከም ጽግያት ኮይኑ ብመልክዕ ደም ብርሕሚ ይፈስስ። ምኽንያቱ እታ እንቋቊሖ
እንተዘይፈርያ፡ ቀጸላ ወይ መንደቕ ማህጸን ኣየድልን። ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ድማ እቲ ዑደት
ብተመሳሳሊ መስርሕ ይድገም። ጽግያት ረሳሕ ወይ ዘይምጽራይ ኣይኮነን። ጽግያት ንቡር
ክፋል ናይ ጥዑይ ስርዓተ-መፍረ ደቀኣንስትዮ እዩ።
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ክሳድ ማህጸን

ማህጸን

ማህደር እንቋቑሖ

ኣፍ ደገ ማህጸን

ስእሊ: ኣካላት መፍረ ደቂ ኣንስትዮ

8 ምዕባለ ኣካላትኪ ምስ ዕድመኺ / ሓበሬታ ኣብ ግርዝውና ንዝርከባ ኣዋልድ

ውሽጣዊ ክፋል
ማህጸን

ውሽጣዊ ክፋል
ኣፍ ደገ ርሕሚ

ወርሓዊ ጽግያተይ ድሕሪ ክንደይ መዓልታት’ዩ ዝመጸኒ፧

ካ

ብ’ታ ቀዳመይቲ መዓልቲ እዋነ-ጽግያት ዝጀመረትላ (ደም ምፍሳስ ዝጀመረትላ መዓልቲ)
ክሳብ ዝቕጽል እዋነ-ጽግያት ዝጅምራ መብዛሕትኡ ግዜ 28 መዓልታት እዩ። ካብ 2135 መዓልታት ክዝርጋሕ እውን ይኽእል እዩ።
ኣብ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ፡ ቁጽሪ መዓልታት ኣብ መንጎ ጽግያት ዘሎ ኣይቅየርን። ንኣብነት
ወርሓዊ ጽግያትኪ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ወርሒ ብ26 መዓልታት ዝፈናተት ክኸውን ከሎ፡ ናይ
መሓዛኺ ግን ብ29 መዓልታት ዝፈናተት ይኽእል። ስለዚ ንስኽን መሓዛኽን ስሩዕ ዑደት
ጽግያት ኣለክን ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ደቀኣንስትዮ ግን ዑደት ጽግያት በብግዚኡ ይቀያየር።
እዚ ድማ ዘይስሩዕ ጽግያት ተባሂሉ ይስመ። ህላወ ዘይስሩዕ ጽግያት ንቡርን ዘየጸገምን እዩ።
ኣብ መጀመርታ ውሑዳት ኣዋርሕ ጽግያት ድሕሪ ምጅማር፡ ገለ ኣዋልድ ዘይስሩዕ ዑደት
ጽግያት፡ መብዛሕትኡ፣ ነዊሕ ግዜ ፍልልይ ኣብ መንጎ ዑደት-ጽግያት ከጋጥመን ይኽእል።
እዚ ንቡርን ኣካልና ንሓድሽ መስርሕ ዑደት ጽግያት ምልምማድን እዩ። ኣብ ነፍሰ-ጾራት
ደቀኣንስትዮ ኣብ ገለ ዘጥብዋ ኣዴታት ወርሓዊ ጽግያት ደው ይብል። ኣብ ከባቢ ዕድመ
50ታት ድማ ጽግያት ይነጽፍ።
ደቀኣንስትዮ ጾታዊ ርክብ እንተፈጺመን፣ ጽግያት ምስ ዘቋርጽ፣ ምልክት ጥንሲ ክኸውን
ይኽእል።

ኣብ ወርሓዊ ጽግያት ከምዘለኹ ሰባት ክፈልጡ ይኽእሉዶ፧

ኣ

ብ እዋነ-ጽግያትኪ ዝግባእ ጽሬትን፣ ኣተኣላልያን እንተጌርኪ፡ ጽግያት ከምዘለኺ ዝኾነ
ሰብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ።
ንመጀመርያ ግዜ ጽግያት ምስ መጸኪ፡ ንትኣምንያ(ዮ) ሰብ፡ (ከም ኣደኺ ወይ ሓትነኺ) እንታይ
ከም ትገብሪ ተወከሲ።

ወርሓዊ ጽግያት የቖንዙ ዲዩ፧

ው

ሑዳት ደቀኣንስትዮ፡ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ቃንዛ ኣይስምዐንን እዩ። እንተኾነ
ግን፡ ዝበዝሓ ደቂ-ኣንስትዮ ቅድሚ ወይ ኣብ እዋን ጽግያተን፡ ገለ ካብ እዞም ዝስዕቡ
ምልክታት ኣለወን፦
• ኣብ ከብዲ ወይ ሕቖ ቃንዛን ቅርጸትን፡
• ምሕባጥ ኣጥባት፡
• መንፋሕቲ ከስዐ፡
• ሕማም ርእሲ፡ ድኻም፡ ምድንዛዝ፡
• ዘይርጉእ ኣእምሮ ወይ ምንጽርጻር፡
• ምዕጻው ሸውሃት
እዞም ምልክታት እዚኦም ዝበዝሕ ግዜ ፈኮስትን ንቑሩብ መዓልታት ዝጸንሑን እዮም። ቃንዛ
እንተ በርቲዑኪ ንኣደኺ፡ ንትኣምንያ(ዮ) ሰብ ምሕታት ወይ ናብ ማእከል ጥዕና ብምኻድ
ምኽሪ ሕተቲ።
ብዙሓት ደቂኣንስትዮ ገለ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ምልክታት፡ ቅድሚ ምጅማር ጽግያት
ይስመዐን። ኣብ ኣካልኪ ኣቓልቦ እንተጌርክሉ፡ እዞም ምልክታት፡ ጽግያትኪ መዓስ ከምዝመጽእ
ክትፈልጢ ስለዝሕግዙኺ፡ ዘድሊ ምድላው ንኽትገብሪ ዓቢ ተራ ኣለዎም።
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ወርሓዊ ጽግያት ስለዝጀመረኒ፡ ንመርዓን ውላድን ድልውቲ’የ
ማለት ድዩ፧

ዋ

ላ’ኳ ጽግያት ምስ ጀመረኪ ንኽትወልዲ ተኽእሎ እንተሃለወ፡ ኣካላውን ኣእምራውን
ብቕዓትኪ ግን ንውላድ ድልዉ ኣይኮነን። ጥንሲ ቅድሚ 18 ዓመት ነኣደን ነቲ ዕሸልን
ሓደገኛ እዩ። ወርሓዊ ጽግያት ስለዝጀመረኪ፡ ንመርዓ ድልው’ቲ ኢኺ ማለት ኣይኮነን።

ምፍሳስ ጽግያታዊ ደም፡ ብውሕልነት ንምእላይ፡ እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

ኣ

ብ እዋነ-ጽግያትኪ፡ ክዳውንትኺ ከይትጽየቒ፡ ደም ዝመጺ ነገር ምልባስ ከድልየኪ እዩ።
ነዚ ንምክልኻል ድማ ክልተ ምርጫታት ኣለኪ፦

ጨርቂ

ጽሩይ ቁራጽ ጨርቂ፡ ደጋጊምኪ ብምዕጻፍ፡
ኣብ ውሽጢ ኮስትሞኺ ወይ ሙታንትኺ
ከተንብርዮ ትኽእሊ። እታ ጨርቂ ምስ
ተጠቐምክላ እንደገና ሓጺብኪ ክትጥቀምላ
ወይ’ውን ኣብ መጉሓፊ ክትድርብይያ
ትኽእሊ።

መንዲል ንጽህና (ሞደስ)

መብዛሕትኡ ግዜ ሞደስ ካብ ዱኳናት ወይ
ቤት መሸጣ መድሃኒታትን ክዕደግ ይከኣል።
ሞደስ ደም ካብ ዝመጺ ነገር ዝተሰርሐ ኮይኑ
ኣብ ሙታንታ ዘጣብቕ ተለጣፊ ኣለዎ።
ሞደስ ንሓደ ግዜ ጥራይ የግልግል።

ብዙሓት ኣዋልድ ቊምጣ ስረ ወይ ታይት ስረ ብትሕቲ ቀሚሽ ወይ ጎና ብምልባስን፡ ተወሳኺ
ቀጸላ ብምፍጣርን እቲ ሞደስ ወይ ቊራጽ ጨርቂ ኣብ ቦትኡ ክዕቀብን ኣንጻር ላሕኲን ኣሰር
ደምን ንምክልኻል ይሕግዘን።
ሓንሳብ ግቡእ ኣጠቓቕማ ሞደስ ወይ ቊራጽ ጨርቂ ምስ ፈለጥኪ፡ ኩሉ ንቡር ንጥፈታትኪ
ብዘይ ሽግር ክትዓሚ ትኽእሊ ኢኺ።

10 ምዕባለ ኣካላትኪ ምስ ዕድመኺ / ሓበሬታ ኣብ ግርዝውና ንዝርከባ ኣዋልድ

ምኽሪ ንግቡእ ኣተኣላልያ ጽግያት ኣብ ቤት ትምህርቲ

እ

ዚ ዝስዕብ ምኽሪ እንተተኸቲልኪ፡ ኣብ እዋነ-ጽግያትኪ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲኺ
እናተመላለስኪ ብርእሰ ምትእምማን ክትማሃሪ ትኽእሊ።

✔✔ዝሰመማዓኪ ናውቲ ንጽህና ተጠቒምኪ፡ ምፍሳስ ደም ጽግያትኪ ብግቡእ ተኸላኸሊ።
ብዙሓት ተማሃሮ ተጠቒመን ዝጉሕፈኦ ቊራጽ ጨርቂ ወይ ሞደስ ክጥቀማ ይመርጻ።
✔✔ኩሉ ግዜ ሞደስ ወይ ቊራጽ ጨርቂ ንቤት ትምህርትኺ ተማልኢ፡ ምኽንያቱ ካብ
ትጽቢትኪ ወጻኢ ወርሓዊ ጽግያትኪ ሃንደበት ክመጽኣኪ ስለዝኽእል።
✔✔ኣብ እዋነ-ጽግያትኪ ተወሳኺ ሞደስ ወይ ቊራጽ ጨርቂ ተማልኢ። ኣድላይ
እንተኾይኑ ኣብ ቤት ትምህርትኺ ክትቅይሪ ስለትኽእሊ፡፡
✔✔ንውሓትን ምልክትን ጽግያታዊ ዑደትኪ ብምክትታል፡ ዝስዕብ ጽግያትኪ መዓስ
ከምዝመጽእ ፍለጢ። ምምጻእ እዋነ-ጽግያተይ ቀሪቡ ኣብ ትብልሉ፡ ሞደስ ወይ ጽሩይ
ቁራጽ ጨርቂ ንቤት ትምህርትኺ ተማልኢ።
✔✔ጽግያታዊ ቃንዛ ኣቓልቦኺ ኣብ ክፍሊ ምስ ዘዘንብሎ ንመምህርኪ ወይ ቤት
ትምህርትኺ ንኸይትኸዲ ዝዓግተኪ ምስ ዝኸውን፡ ንወለድኺ ምኽሪ ንክህቡኺ
ሕተትዮም።
✔✔ንመማህርትኪ ሓግዚ። ብደም ዝተጸየቐት ተማሃሪት እንተሪኢኺ ብህድኣት ንገርያ።
ንኽትሽፍኖ ድማ ሓግዝያ።
✔✔ኣብ ቤት ትምህርትኺ ሞደስ ወይ ጨርቂ እትቕይርሉ ቦታ እንተዘየለ፡ እንታይ
ከምትገብሪ፡ ኣበይ ከም ትቕይሪ፡ ምስ ኣደኺ፡ መሓዙትኪ ወይ መምህርኪ ተዘራረቢ።
ኣብ ቤት ትምህርትኺ ምስ ዘይጥዕም፡ ኣብ ጥቓ ቤት ትምህርትኺ ዝርከብ ገዛ ናይ
ዘመድኪ ወይ መሓዛኺ ብምኻድ ክትቅይሪ ትኽእሊ።

ምኽሪ ብሕታዊ ጽሬት ኣብ እዋን ጽግያት

ግ

ቡእ ብሕታዊ ጽሬት ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ፡ ብፍላይ ኣብ ግዜ ጽግያት። እዚ ዝስዕብ
ምኽሪ ጽቡቕ ክስማዓክን ጥዕናኺ ንኽትዕቅብን ክሕግዘኪ እዩ፦

✔✔ኣካላትኪ መዓልታዊ ተሓጸቢ። ብፍላይ ግዳማዊ ክፋል፡ መፍረ ኣካላትኪ እንተወሓደ
ክልተ ግዜ ንመዓልቲ ተሓጸቢ። ኣብ መንጎ ክልተ ሰለፍኪ ዘሎ ከባቢ ከምዘንቀጽክዮ
ኣረጋግጺ። መዓልታዊ ምሕጻብ ኣካላትኪ ካብ ሕማቕ ሽታ ክከላኸለልኪ ከምኡ’ውን
ጽሬትኪ ንኽትዕቅቢ ይሕግዘኪ።
✔✔ኣብ ግዜ ብዝሒ ምፍሳስ ደም፡ ካብ ላሕኲ(ምዙራቕ)፡ ማክያን ረኽስን ንምድሓን፡
ናውቲ ንጽህናኺ ኣብ ነፍስ ወከፍ 2-4 ሰዓታት ቀይሪ። ኣብ መዓልታት ፈኲስ
ምፍሳስ ደም፡ ናውቲ ንጽህናኺ ክልተ ግዜ ወይ ሰለስተ ግዜ ንመዓልቲ እንተቐየርኪ
ኣኻሊ እዩ።
✔✔ሙታንትኽን ቀምሽ ውሽጥኽን ብጽሬት ሓዝዮ። ‘ሙታንትኽን’ ዝተጠቐምክሉ
ጨርቅን ካብ ካልኦት ክዳውንቲ ንበይኑ ፈሊኺ ብሳሙናን ዝሑል ማይን ሓጺብኪ፡

ሓበሬታ ኣብ ግርዝውና ንዝርከባ ኣዋልድ / ምዕባለ ኣካላትኪ ምስ ዕድመኺ 11

ኣብ ጸሓይ ኣንቅጽዮ። ምኽንያቱ ሕማማት ዘስዕቡ ደቀቕቲ ታህዋስያን ክቕተሉ
ስለ ዝኽእሉ።
✔✔ክዳውንትኺ ወይ ቀምሽ ውሽጥኺ ምስ ካልኦት ፈጺምኪ ክትቀያየሪ የብልክን።
✔✔ዓይኒ ምድሪ ድሕሪ ምጥቃምክን፡ ሞደስ ወይ ጨርቂ ምስቀየርክን ኣእዳውኪ ብማይን
ሳሙናን ተሓጸብዮ።
✔✔ዓይኒ ምድሪ ድሕሪ ምጥቃምኪ፡ ከም ዘጽረኽዮ ኣረጋግጺ።
✔✔ክዳውንትኺ ደም እንተተጸይቕኪ መንዲልኪ ወይ ሻርባኺ ተጠቒምኪ ከውልዮ።
መንዲልኪ ወይ ሻርባ እንተ ዘይብልኪ ንካልኦት ሕተቲ። ንመቐየሪ ወይ መሕጸቢ
ዝኸውን ቦታ ኣናድዪ።

12 ምዕባለ ኣካላትኪ ምስ ዕድመኺ / ሓበሬታ ኣብ ግርዝውና ንዝርከባ ኣዋልድ

ምኽሪ ንጥዕና ኣብ እዋን ጽግያት

ኣ

ብ እዋነ-ጽግያትኪ፡ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ጥሜት ዝስምዓኪ ወይ ሸውሃትኪ ክጎድል
ይኽእል። ከምኡ’ውን ድኻምን ካልእ ምልክታት ጽግያት ከም ቃንዛን ሕማም ርእስን
ክስምዓኪ ይኽእል። እዞም ዝስዕቡ ምኽርታት ጽቡቕ ክስምዓኪ ክሕግዙኺ ይኽእሉ እዮም።
✔✔ዝተመጣጠነ መግቢ ተመገቢ። ፍረታትን ኣሕምልትን ዝሓዘ መግቢ ተመገቢ።
✔✔ምንቅስቓስ ኣካላት ኣዘውትሪ፡ ልዕሊ ዓቐን ምንቅስቃስ ግን ኣይተዘውትሪ።
✔✔እኹል ድቃስ ደቅሲ። ኣብ ሓደ ለይቲ፡ እንተ ወሓደ ካብ 7-8 ሰዓታት
✔ምሕጻብ
✔
ደጋዊ ክፋል ርሕምኺ ኣዘውትሪ።

ቃንዛ ከብዲ ወይ ቅርጸት ምስ ዝስማዓኪ፡
♦♦በጥ በሊ፡ ኣብ ከብድኺ ድማ ዉዑይ ማይ ዝመልአ ጎማ/ ጥርሙዝ ግበሪ ፡
♦♦ፍኹስ ዝበለ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብምዝውታር ኣካላትኪ ከተነቓቕሒ ፈትኒ፡
♦♦ሓደ ብኬሪ ልብጥ ዝበለ ማይ ስተዪ፡
♦♦ብዛዕባ መዐገሲ ቃንዛ መድሃኒት፡ ንወለድኺ ወይ ብዓል ሞያ ጥዕና ተወከሲ፡
ሓበሬታ ኣብ ግርዝውና ንዝርከባ ኣዋልድ / ምዕባለ ኣካላትኪ ምስ ዕድመኺ 13

ኣጓሓሕፋ መንዲል ንጽህናን (ሞደስ) ጨርቂን

ዝ

ተጠቐምክሉ መንዲል ንጽህና ብግቡእ ክጕሓፍ ኣለዎ። ኣጭርቕቲ ድሕሪ ምጥቃም
ክጕሓፉ፡ ወይ ድማ ሓጺብኪ ዳግም ክትጥቀምሎም ትኽእሊ። ኣጭርቕቲ ክቕደዱ
ምስ ዝጅምሩ ጎሓፍዮም። ዝተጠቐምክሉ ናውቲ መንዲል ንጽህናን (ሞደስ) ጨርቂን፡ ኣብ
ምጉሓፍ ክዝከሩ ዝግብኦም ነጥብታት
• ኣቃጽልዮም ወይ ኣብ ቆልዑን እንስሳታትን ዘይረኽብዎ መጕሓፊ ጐሓፍዮ፡፡
• ኣብ ወሓዚ ሩባ፡ ፈለግ፡ ቀላይ፡ ፈጺምኪ ኣይትጉሓፊ ከምኡ’ውን ኣብ ዓይኒ ምድሪ ፈጺምኪ
ኣይተእትውዮ።
• ካብ ገዛኺ ርሒቕኪ እንተሃሊኺ፡ ዘተኣማምን መጕሓፊ ቦታ ክሳብ ትረኽቢ ኣብ
ጎማ(ፕላስቲክ) ዓቅብዮ።
• ኣበይ ከምትጕሕፍዮም እንተ ዘይፈሊጥኪ፡ ንካባኺ ዝዓብያ ኣዋልድ ወይ ደቂ ኣንስትዮ
ተወከሲ።

ባህላዊ ልምድታትን እምነታትን

ኣ

ብ ኤርትራ ብዛዕባ ጽግያትን ኣብ እዋን ጽግያት ዘለዋ ደቀኣንስትዮን ዝምልከት
ብዙሕ ባህላዊ ልምድታትን እምነታትን ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ገለ ብሄራት፡ ስዋ
ኣይጾምቋን፡ ጸጉሪ ኣይቊንናን፡ ሻሂ/ጸባ ኣይሓልባን ኣይሰትያን ጽግያት ደም ረሳሕ እዩ፡
ኣካላተን ኣይሕጸባን፡ ካብ ቤተን ኣይወጻን ምስ ሰብ ኣይሕወሳን ወዘተ
እዞም ባህላዊ እምነታትን ልምደታትን ንጥዕናኺ ጎዳእቲ ምዃኖም ከተስተውዕሊ ይግባእ፡
ኣብነት
✔✔ጽግያታዊ ደም ረሳሕ ኣይኮነን። ሽሕ’ኳ ኣብ እዋነ-ጽግያትኪ ንገለ ሃይማኖታዊ ተግባራት
ክተወንዝፊ እንተተገደድኪ፡ እዚ ማለት ግን ዘይጽርይቲ ኢኺ ማለት ኣይኮነን። ጽግያት
ንቡር ምልክት ጥዕናን፡ ጸጋ ናይ ፈጣሪን እዩ።
✔✔ኣብ እዋነ-ጽግያትኪ ኣካላትኪ ክትሕጸቢ ትኽእሊ ኢኺ። ነብስኺ ስለተሓጸብኪ ክትሓሚ
ወይ ለውጢ ኣብ ምፍሳስ ደምኪ ኣይከጋጥመክን እዩ። ምሕጻብ ኣካላትኪ፡ ከፈሰሃክን
ካብ ሽታ’ውን ይከላኸለልኪ።
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✔✔ ካብ ቤትኪ ወጻኢ ክትንቀሳቐሲ ትኽእሊ ኢኺ። ዘድሊ ምድላዋት እንተጌርኪ፡
ናብ ቤት ትምህርትኽን ናብ ካልእ ማሕበራዊ ንጥፈታትን ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ። ዝያዳ
መንዲል ንጽህናን ወይ ጨርቂ ከም ዝተማላእኪ ግን ኣረጋግጺ።
✔✔ግቡእ ምድላው እንተጌርኪ፡ ኣብ እዋነ-ጽግያትኪ ከምዘለኺ፡ ዋላ ሓደ ሰብ ክፈልጥ
ኣይክእልን እዩ።
✔✔እቲ ልሙድ ትበልዕዮን ትሰትዮን ኣብ ግዜ ጽግያት እውን ክትበልዕዮን ክትሰትይን
ትኽእሊ ኢኺ። ኩሎም ጥረታት፡ ፍረታትን ኣሕምልትን መኣዛታት ዘለዎም መግብታት
ተመገቢ።

ቅኑዕ ወይ ግጒይ
ሕቶታት

ቅኑዕ

ግጒይ

1. ጽግያት ተፈጥሮኣዊ እዩ፡ምጽጋይ ዘሕፍር ተሞክሮ
ኣይኮነን።
2. ኣብ ጽግያት ከምዘለኺ ዋላ ሓደ ሰብ ክፈልጥ ኣይክእልን።
3. ጽግያት ረሳሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ግዜ ጽግያትኪ ኣብ ገዛ
ክትውዕሊ ኣለኪ።
4. ኣዋልድ ኣብ ግዜ -ጽግያት ልሙድ ንጥፈታተን ክቕጽላ
ይኽእላ።
5. ጽግያታ ዝጀመረት ጓል ዘይውሑስ ጾታዊ ርክብ ምስ
ትፍጽም ክትጠንስ ትኽእል።
6. ኣብ ጽግያት ዘላ ጓል ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ
ኣይከኣልን እዩ።
7. ኣብ ግዜ ጽግያት ኣካላትኪ ክትሕጸቢ የብልክን። ምኽንያቱ
ክትሓሚ ስለትኽእሊ።

1.
3.
5.
7.

ቅኑዕ
ግጒይ
ቅኑዕ
ግጒይ

2. ቅኑዕ
4. ግጒይ
6. ግጒይ
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ዑደት ጽግያትኪ ፍለጢ

ዝ

ስዕብ ወርሓዊ ጽግያት መዓስ
ከም ዝጅምረኪ ንምክትታል
ዘኽእሉኺ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣለዉ።

ጥሪ January
ሰ
7
14
21
28

ሶ
1

8
15
22
29

ሮ
2

9
16
23
30

ሓ
3

ዓ
4

ቀ
5

ሰ
6

10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
30

1) ናይ ወርሓዊ ጽግያት ዓውደ
ኣዋርሕ(ካ ለንደ ር)
ይሃልኺ።
ኣብ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ፡ ናይ
-ጽግያትኪ፡ መፈለጥታ ‘X’ ኣብቲ
ዓውደ-ኣዋርሕ ጸሓፊ።
ግምት ንውሓት ናይ ዑደት ጽግያትኪ
ምእንቲ ክህልወኪ፡ ኣብ መንጎ’ተን
ቀዳሞት መዓልታት ጽግያትኪ ዘለዋ
መዓልታት ፍቐዲ።
ገለ ደቂ ኣንስትዮ ዘይስሩዕ ጽግያት
ኣለወን። ንውሓት ናይቲ ኣብ መንጎ
ጽግያተን ዘሎ መዓልታት ኣብ ነፍስ
ወከፍ ወርሒ ዝተፈላለዩ እዮም።
ነዚኤን እዚ ኣገባብ ዓውደ-ኣዋርሕ
ክሰርሓለን ኣይክእልን። ብዙሕ
ግዜ እዚ ጸገም’ዚ፡ ንገለ ኣዋልድ
ኣብ መጀመርታ ውሑዳት ዑደት
ጽግያተን የጋጥመን። ምስ ግዜ ግን
ጽግያተን ስሩዕ ይኸውን።
2) ንኣካላዊ ምልክታትኪ ኣቓልቦ
ሃቢ። ጽግያትኪ ቅድሚ ምጅማሩ፡
ምልክታት ከም ቃንዛ ታሕተዋይ
ከብድን ምንዳር ኣጥባትን ተዓዚብኪ
ክትኮኒ ትኽእሊ። ነዞም ምልክታት
እዚኦም ኣቓልቦ ሃብዮም፡ ጽግያትኪ
መዓስ ከም ዝጅምር ንኽትፈልጢ
ስለዝሕግዙ ተጠቐምሎም።
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ጽግያትኪ ንምክትታል፡ ነዚ ዓውደ-ኣዋርሕ ተጠቐሚ። ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ መዓልታት
-ጽግያትኪ፡ ኣብዛ ዓውደ-ኣዋርሕ ምልክት ግበርሉ። ነዛ ዓውደ-ኣዋርሕ ቆሪጽኪ ወሲድኪ
ክትጥቀምላ ትኽእሊ ኢኺ።

ጥሪ
Mo Tu

ለካቲ
We Th

Fr

Sa

Su

We Th

Fr

Sa

Su

We Th

Fr

Sa

Su

መጋቢ
Mo Tu

We Th

Fr

Sa

Su

We Th

Fr

Sa

Su

We Th

Fr

Sa

Su

ሚያዝያ

ግንቦ
Mo Tu

Mo Tu

Mo Tu

ሰነ
Mo Tu
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ሓምለ
Mo Tu

ነሓሰ
We Th

Fr

Sa

Su

We Th

Fr

Sa

Su

We Th

Fr

Sa

Su

መስከረ
Mo Tu

We Th

Fr

Sa

Su

We Th

Fr

Sa

Su

We Th

Fr

Sa

Su

ጥቅምቲ

ሕዳ
Mo Tu

Mo Tu

Mo Tu

ታሕሳስ
Mo Tu
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ኣብ ጽግያት እትርከብ ጓለንስተይቲ
ከም እትዕንብብ ተኽሊ ኢያ!!
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ሃገረ ኤርትራ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ 2017

