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ልሳን---------------------------------------------------------------------------------------2

 - ግንቦተ-ሰነ፡ ወርሓት ዘሐብን ዝኽሪ

 ትምህርቲ------------------------------------------------------------------3

 - ትምህርቲ፡ መገዲ ብልጸት ጓለንስተይቲ

  ጥዕና----------------------------------------------------------------------6

 - ወግዒ ምስ ዶክተር ሓረጉ መሓሪ

  ክኢላ መጥባሕቲ

 - ኣድልዎ ጾታ ኣብ እዋን ኮሮና    

  ቁጠባ--------------------------------------------------------11

 - ምስጢር ዓወት - ከምትዕወት ምእማን’ዩ

   - መንእሰይ ሳሮን ሓኪም እንስሳ ኣብ ሕርሻ ዓዲ ዑመር

        ሕግን ሕብረተሰብ------------------------------------------16 

   - ዕጽዋ ኮቪድ 19ን ህይወት ጓለንስተይቲን

  ማህደር ታሪኽ---------------------------------------------19

 - ምዕሩይነት ፍረ ቃልሲ! 

 - እታ መትከላ ዘይቀየረት ኣደ!

  ባህልን ስነጥበብን-------------------------------------------24

 - “እቲ ዝደልዮ’ሲ ገና ኣይጎሳዕኩሉን……”

  ሞዛይክ-----------------------------------------------------27        
 - ጉያ ናብ ቀስተ ደመና   

  ስነ-ልቦና---------------------------------------------------30 
 - ስቕታ ዝግርማኣ “ተጸቃጢት” ኣላዶ ትብልዋ      
  ሎሚ? መልእኽቲ መኣዛ

 - በሰላ ኮቪድ 19 ኣብ ደቀንስትዮ 

 - ቋንቋ ኣደ መንነትና’ዩ

 - “ደቀንስትዮ ዝርድኣለን ግን ይደልያ”. . .

   ደቂኣንስትዮ ዓለም --------------------------------------36

   - ማላላ ዩሰፍዛይ  ኣብ ቁልዕነታ ብሽልማት ዘጌጸት ተቓላሲት

ስፖርት-----------------------------------------------38 

  - ሰራይር ሳዋ ከም ስመን በረርቲ ተቐዳደምቲ

   ይብሉ ነበሩ!---------------------------------------------40

    - “ቖሎ ስተ፡ ማይ ሓይኽ!” 
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ዕለተ ናጽነትን ዕለተ ሰማእታትን፡ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ፡ ተኸታቲለን ብኽብሪ ዝዝከራ ረዘንቲ ዕለታት ኣብ ታሪኽ ኤርትራ እየን። ግንቦት፡ 
ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ገድሊ፡ መቚሕ መግዛእቲ ፈንጢስና ሓርነት ዝተጓናጸፍናላ ወርሒ ክትከውን እንከላ፡ ሰነ፡ ድማ ነቶም ምእንቲ ሓርነትን 
ሃገራዊ ክብረትን ዘይትትካእ ህይወቶም ብምብጃው፡ ናጽነት ክውን ዝገብሩ፡ ውፉያት ጀጋኑና እንዝክረላ ወርሒ’ያ። 

ዓመተ 2021፡ መበል 30 ጽንብል ናጽነት፡ ምስ መበል 60 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዝተጋጠመላ ብምዃና 
ፍሉይነት ኣለዋ። ቃልሲን ሓርነትን፡ ከም ዘርኢን ፍርያትን ክሕሰብ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ዝኽሪ ዘራኦን ዓጻዶን ኣብ ልክዕ፡ ብዝሒ ዓመታት ዘራኸበት 
ዓመት እያ። 

ዝኽሪ ግንቦተ-ሰነ፡ ነቶም ሽግ ሓርነት ዝዀልዑ ውፉያት ዜጋታትና፡ ሓርነታዊ ባህታ ብሓበን እንዝክረሉ ኣጋጣሚ ጥራይ ኣይኮነን። ባህሊን 
ክብርታትን ጀጋኑ ሰማእታትና ንምዕቃብን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ከምዝኸይድ ንምግባርን፡ ዝያዳ ኩሉ ድማ ነቲ ዘይትትካእ ህይወቶም 
በጅዮም ዘንጸፍዎ ሰረት ንምስፋሕን መትከላቶም ንምሕላውን ቃልና ኣድሚቕና እነሐድሰሉ ኣጋጣሚ እውን እዩ። 

ከም ኩሎም መስፍነ ርእሰማላዊ ሕብረተሰባት፡ ብኣባታዊ ስርዓት ዝቘመ ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ኣብቲ ክሳብ ቀረባ ግዜ ዝጸንሐ ኣነባብራኡ፡ 
ብዙሕ ንደቀንስትዮ ዝህምሽን ዝጓንይን ባህሊን ልምዲን ነይሩዎ እዩ።  ነዚ ሓቂ’ዚ ብምግንዛብ ከኣ፡ እቶም ቀዳሞት ተቓለስቲ ሓርነት፡ ኣውራ ድማ 
መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር፡ መሰል ናይተን ፍርቂ ሕብረተሰብ ዝኾና ደቀንስትዮ ዘይክብረሉ “ናጽነት”፡ ጎደሎ ጥራይ ዘይኮነ ፍትሒን ምዕባለን 
ከምጽእ ኣይክእልን’ዩ ብዝብል ሓሳብ፡ ቃልሲ ንመሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ እውን፡ ካብ ቃልሲ ንሃገራዊ ናጽነትን ቁጠባዊ ሓርነት ተፈልዩ 
ከምዘይርአ ብምግንዛብ፡ ጎኒ ጎኒ ገድሊ ንሃገራዊ ናጽነት፡ ኣብ ሕቶ ምርግጋጽ መሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ፡ ሱር-በተኽ ለውጢ ከረጋግጹ በቒዖም 
እዮም። 

ከምዝፍለጥ ህዝቢ ኤርትራ፡ መግዛእቲ ንምጽራግ፡ ዘካየዶ ነዊሕን መሪርን ተጋድሎ፡ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ህዝብታት ዓለምና መዳርግቲ እንተለዎ 
ኣዝዩ ሒደት እዩ። ብወድዓዊ ገምጋም እዚ ዘሐብን ታሪኽ’ዚ፡ ብዘይ ሱታፌን ኣበርክቶን ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ክውን ኣይምኾነን። ኤርትራውያን 
ደቀንስትዮ፡ በቲ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር፡ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ኣፈላላይ፡ ብሓባር ክቃለስን ምሕዝነቱ ከደልድልን ዝፈጠሮ ባይታ፡ 
ኤርትራዊ ሃገራውነት፡ መንነትን ክብርን ንምድማቕ ኣብ ዝተኻየደ ብርቱዕ ተጋድሎ፡ ኣብ ጎድኒ ደቂተባዕትዮ ኣሕዋተን ብኣካል ብምስታፍ፡ 
ትእምርቲ ማዕርነተን ብተግባርን ብድምቀትን ኣመስኪረን እየን። 

እቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኮነ፡ ድሕሪኡ ኣብ መድረኽ ናጽነት ከም ባህሊ ናብዚ ሓድሽ ወለዶ ተሰጋጊሩ ዝርከብ ማዕርነታዊ ምሕዝነት 
ደቀንስትዮን ደቂተባዕትዮን እምበኣር፡ መሰረቱ እቲ መሪሕ ውድብ ዝተኸተሎ መትከልን፡ ደቀንስትዮና’ ሃገራዊ ዕላማታት ኣብ ምዕዋት ዝፈጸምኦ 
ጅግንነትን ዝኸፈልኦ ክቡር መስዋእትን እዩ። ሕቶ ደቀንስትዮ ሕጂ’ውን ሓደ ካብ ኣዕኑድ ሃገራዊ መትከላትና ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ፡ እዚ ታሪኻዊ 
ሰረት’ዚ ስለዘለዎ እዩ። ኣብዚ ሰረት’ዚ ብምርጋጽ ድማ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናጽነት፡ ደቀንስትዮ ሃገርና ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ምስ 
ደቂተባዕትዮ ማዕረ ተሳተፍትን ረባሕትን ኪኾና ዘኽእለን መሰላት ኣብ ምርግጋጽ፡ ሱታፌን ኣብ ኩሉ መዳያት ኣብ ምዕዛዝ ብዙሕ ሰጒመን ኣለዋ። 

ብኣጋጣሚ ናይዚ ክልተ ረዘንቲ ዝኽርታት እምበኣር፡ እቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ መትከላት ሓርነታዊ ቃልሲናን ክብርታት ሰማእታትናን ዝኾነ 
ማዕርነታዊ ምሕዝነት ደቂተባዕትዮን ደቀንስትዮን ብምዝካር፡ እዚ ብመስዋእቲ ዝተነድቀ ዘሐብን ባህሊ’ዚ ዝያዳ ክስስንን ቃልና ከነሐድስ ይግባእ። 
ምኽንያቱ ሕጂ እውን እንተኾነ፡ ጽቡቕ ድሌትን ንቕሓትን ህዝብን መንግስትን ስለዘሎ፡ መሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ ብመትከል ስለዝተኣምነሉን 
ኣግእዞ ደቀንስትዮ ብምልኣት ተረጋጊጹ ክበሃል ኣይከኣልን። ዝተጨበጠ ገስጋስን መኽሰብን ንድሕሪት ከይምለስ፡ ደቀንስትዮ ብቓልሲን መስዋእትን 
ዘረጋገጽኦ መሰል፡ ብግብሪ ክጥቀማሉ፡ ተወዳዳሪ ዓቕሚን ብቕዓትን ምድላብ ዓቢ ኣተኩሮ ተዋሂቡዎ ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ። ክንዲ ዝኾነ ኩሎም 
ኣካላት ሕብረተሰብን መንግስትን፡ ብቕዓት ደቀንስትዮ ክብ ናይ ምባል ዕማም፡ ሓላፍነቶም እዩ። ምኽንያቱ፡ ሕብረተሰብ ብምሉእ ዓቕሙ 
ዘይተሰለፈሉ ጉዕዞ ልምዓት ዘገምታዊ’ዩ፡ ጥራይ ዘይኮነ ፍትሓዊ እውን ኣይኮነን። ክንዲ ዝኾነ፡ ጉዳይ ምርግጋጽ መሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ፡ 
ናይ ደቀንስትዮ ናይ በይነን ሕቶ ዘይኮነ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ዕማም ምዃኑ ብምስትውዓል፡ ኩሎም ኣካላት መንግስቲን ሕብረተሰብን ንሕቶ 
ምርግጋጽ ኣግእዞ ደቀንስትዮ፡ ብልዑል ንቕሓት ክዋስእሉ፡ ንኹሉ መደባትን ፈጽሚታቱን ነዚ ረዚን ዋጋ ዝተኸፍሎ ዓቢይ ዕላማ ኣብ ግምት 
እናእተዉ ክሕዝዎ የድሊ።  

ግንቦተ-ሰነ፡ ወርሓት ዘሐብን ዝኽሪ!
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ትምህርቲ፡ መገዲ ብልጸት ጓለንስተይቲ
ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ሓደ ህንጻ ቈይሙ ኣገልግሎት ክህብ፡ 
ድልዱል መሰረትን ጸዋሮ ኣዕንዱን ክህልዎ 
ኣለዎ። ጸወርቲ ኣዕኑድ ዘይብሉ ህንጻ ካብ 
ንኽቐውም ክጸድፍ ይቐልል። ትምህርቲ 
ኸኣ ኣብ ህይወት ደቂ-ሰብ፡ ልክዕ ከምቲ 
ብድልዱል መሰረትን ኣዕኑድን ዝተሃንጸ 
ህንጻ እዩ። ብኣንጻር’ዚ፡ ዘይተማህረ ሰብ፡ 
ልክዕ ከምቲ ብዘይደልደለ መሰረትን 
ብዘይ ኣዕኑድን ዝተሰርሐ ህንጻ እዩ። 
“ዘይተማህረ ነየድሕን፡ ዘይተወቚረ 
ነየጥሕን፡” ተባሂሉ ዝተመሰ እኮ ብሃውሪ 
ኣይኰነን። ትምህርቲ መሰረትን እምነ 
ኵርናዕን ምዕባለ እዩ። ዝተማህረ ሰብ፡ 
ፈለማ ንዕኡ፡ ቀጺሉ ንስድራቤቱን 
ሕብረተሰቡን ንሃገሩን ይኸውን።   

ስርዓተ-ትምህርቲ ኸይማዕበለ፡ ሃገር 
ክትሃንጽ፡ ስልጣነ ሕብረተ-ሰብ ክረጋገጽ፡ 
ብኡ መንጽር ማሕበራዊ ፍትሒ ከተስፍን 
ኣይከኣልን። ጭርሖ መንግስቲ ኤርትራ 
ኣብ ጽላት ትምህርቲ ኸም ዘነጽሮ፡ 
ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ መሰል ዜጋታት 
እዩ። በዚ ድማ፡ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ 
ገጠር ዝነብር ዜጋ፡ ኣብ ትምህርቲ ማዕረ 
መሰልን ተኸፋልነትን ኣሎዎ። ዜጋታት፡ 
ኣብ ትምህርቲ ብማዕረ ተረባሕቲ 
ምግባሮም ማለት፡ ኣብ ኵሉ ህንጸት 
ጽላታት ምዕባለ ዜግነታዊ ኣበርክቶ ከም 
ዝህልዎም ምግባር ማለት’ዩ። ክንዲ ዝኾነ 
ካብ ትምህርቲ ዝረሓቚ ኣብ ምሕዱግ 
ከባቢታት ሃገርና ዝነብሩ ዜጋታት 
ቈላሕታ ክረኽቡ ግዜ ዝጠልቦ ጒዳይ 
እዩ። ይዀን’ምበር፡ ቤት ትምህርቲ 
ምኽፋት ንበይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን። ንሃገራዊ 

ሓድነትን ምዕባለን ዘገልግል፡ ዘበናዊ 
ፍልጠትን ክእለትን ዘስንቕ ምስዚ ዓለም 
በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ምዕባለ ዝሳነ፡ ምዕቡል 
ሃገራዊ ስርዓተ-ትምህርቲ ምህናጽ የድሊ።  

“ኣደ ምምሃር፡ ስድራቤትን ሕብረተ-
ሰብን ምምሃር እዩ!” ዝብል ኣገላልጻ ኣሎ። 
እዚ ዘረድኣና፡ ኣበርክቶ ዝተማህረት 
ጓለንስተይቲ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ብዘይ 
መጠን ዕዙዝ ምዃኑ’ዩ። ኣደ እያ፡ ኣብ ዕዮ-
ገዛን ምንባይ ቈልዑን ቀንዲ ተዋሳኢት። 

ምእላይ ሓዳር ኣብ ሕብረተ-ሰብና ኣዝዩ 
ኸቢድ ስራሕ እዩ። ተጽዕኖኡ ብሕልፊ 
ኣብ ደቀንስትዮ  መግለጺ ቃላት ዝርከቦ 
ኣይኰነን። ሓዳር ብዘይ ተወሳኺ ስራሕ 
ንበይኑ ንጓለስተይቲ ኸቢድ ዝዀነ፡ ካልእ 
ዕማም ምስ ዝውሰኾ ኸኣ፡ ኽብደቱ ክሳብ 
ክንደይ ዓቢ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ኣብ ርእሲዚ፡ 
ብዓልቲ ሓዳር ጓለንስተይቲ ኰይንካን 
ተወሳኺ ስራሕ ሃልዩካን፡ ንኽልቲኡ ብሓደ 
ኣጣሚርካን ኣሳኒኻን ዕለታዊ ህይወት 
ክትመርሕ ቀሊል ሃልኪ ኣይኰነን። 
ምንባይ ቈልዑ፡ ምእላይ ሰብኣይ፡ 
ማሕበራዊ ናብራ ተወሲኽዎ ልዑል 
ትዕግስቲ፡ ዓቕሊን ተጸዋርነትን ይሓትት።

ናይ ተራ መምህር ንጥፈታት ውሱን 
እዩ። ድምር ንጥፈታት ናይ ኵሎም’ቶም 
ኣብ ትሕቲኡ ዝእለዪ መምህራን፡ ምሕደራ 
ተማሃሮ፡ ወለዲ፡ ንብረት ቤት ትምህርቲ…
ግን ኣብ እንግዳዕ ርእሰ-መምህር 
እዩ። ወዲ ተባዕታይ ኰይንካ ዘይከም 
ጓንስተይቲ፡ ነዚ ዕማም’ዚ ኽትዓምም 
ብዙሕ ከቢድ ዘይክኸውን ይኽእል’ዩ።   

መምህር ኣዜብ ገብረገርግሽ፡ ኣብዚ 
እዋን’ዚ ርእሰ መምህር መባእታ ቤት 
ትምህርቲ ላልምባ’ያ። ንሳ፡ ብ1971 ኣብ 
ጸዓዘጋ ተወሊዳ። ዕድመኣ ንትምህርቲ 
ምስ ኣኸለ ኽሳብ 11 ኽፍሊ ኣብ ዝተፈላለያ 
ኣብያተ ትምህርቲ ከባቢ ዓዳ ተኸታቲላ። 
ናይ 12 ኽፍሊ ትምህርታ ኣብቲ ሎሚ 
ኣስመራ ሓፈሻዊ እናተባህለ ዝጽዋዕ ዘሎ 
2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ በቲ ናይቲ 
እዋን ቤት ትምህርቲ ልኡል መኰነን 
ዛዚማ። መምህር ኣዜብ፡ ስራሕ ምምህርና 
ኣብ 1991 ክትፍልሞ እንከላ፡ መምህር 
ኰይና ኣብ ኣስመራ’ያ ተመዲባ። ቀጺላ 
ንኣውራጃ ሰምሃር ተቐይራ፡ ኣብ ጊንዳዕ፡ 
ደንጎሎን ነፋሲትን ተመዲባ ንብርክት 
ዝበለ ዓመታት ምሂራ። ካብኡ ዳግማይ 
ናብ ኣስመራ ተቐይራ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ዳህላክ ን8 ዓመት ዝኣክል ድሕሪ ምምሃር፡ 
ናብዚ ሕጂ ርእሰ መምህር ኰይና 
እተሰርሓሉ ዘላ መባእታ ደረጃ ቤት 
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ትምህርቲ ላልምባ ተመዲባ፡ ን8 ዓመት 
ከም ተራ መምህር ኰይና ኣገልጊላ። ኣብዚ 
ሕጂ እዋን ከኣ ርእሰ መምህር’ታ ቤት 
ትምህርቲ ዀይና ትሰርሕ ዘላ ዜጋ እያ።

ስራሕ ምምህርና፡ ሰባት ብፍቕሪን 
ድሌተን ብምርጫኦም ክኣትውዎ ምስ 
ዝኽእሉ’ዩ ውጽኢት ዝህልዎ። ብፍላይ 
ፈትያን ረድያን ዝኣተዎቶ ጓለንስተይቲ፡ 
ኵሉ ንጥፈታታ ብግዜ ዝተቐመረን 
ብውጥን ዝተጸምደን ስለእትገብሮ፡ ኣብ 
ዕለታዊ ናብራኣን ሓዳራን ዝፈጥረላ ተጽዕኖ 
ኸቢድ ከምዘይኰነ ኣብቲ ዓውዲ ስራሕ 
ምምህርና ዝነጥፋ ደቀንስትዮ ይዛረባ። 
ስራሕን ዕማምን ብዓልቲ ቤቱ ዝርዳእ 
ሰብኣይ፡ ንሰበይቲ ኵሉ ነገር ስለዝዀነ፡ 
በዚ መንጽር ደገፍ በዓል ቤታ ዘይፍለያ 
ሰራሕተኛ ጓለንስተይቲ፡ ኣብ ህይወታ 
ሕጒስቲ፡ ኣብ ናብራኣ ድማ ቕስንቲ እያ። 

በዓል ቤት መምህር ኣዜብ ተጋዳላይ 
ኮይኑ፡ ማስተርስ ዲግሪ ዘለዎ ምሁር 
እዩ። ኣብ ስራሕ ገዛ ይኹን ኵሉ ካልእ 
ንጥፈታት ብዓልቲ ቤቱ ኣበርክቶኡ 
ዕዙዝ ምዃኑ መምህር ኣዜብ ትገልጽ። 
ደረጃ ትምህርታ ካብ ሰርቲፊኬት ናብ 
ዲፕሎማ ክብ ከተብል ዝኸኣለት ከኣ 
ብዓቢኡ ብሳላ ደገፍን ምትብባዕን 
ናቱ ምዃኑ ተብርህ። በዚ ምኽንያት፡ 
ሰብኡት ኵለን ሰብ ሓዳር ደቀንስትዮ 
ሰራሕተኛታት መንግስቲ፡ ከም ናታ በዓል-
ቤት፡ ንዅነታት ኣንቢቦም ዝርድኡን 
በላሕቲ መጻምድቲ ክዀኑን ትምኒታ እዩ።  

ስራሕ ርእሰ-መምህር፡ ንኹሉ 
ንጥፈት ኣብያተ ትምህርቲ መራሒን 
ኣመኣዛዚን እዩ። ቕዱው ውህደት 
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ 
ምርግጋጽ ተራ ርእሰ መምሃር ዓቢ እዩ። 
ብቐጻሊ ምስ መምህራን፡ ተማሃሮ፡ 
ወለዲ ተማሃሮ እናተራኸበ ዘሰላስሎ 
ዕማም ድማ፡  ናይ መወዳእታ ውጽኢቱ፡ 
ብሕብረተ-ሰቡን ሃገሩን ዝግደስን 

ዝሕለቐን ብቑዕ ዜጋ ምፍራይ እዩ።   

“ትምህርቲን ንጓለንስተይቲ” ብኣበሃህላ 
መምህር ኣዜብ፡ ገላሂ መጋረጃ ኵሉ 
ማሕበራዊ ሕሰምን መገዲ ብሩህ መጻኢን 
እዩ። የግዳስ ጓለንስተይቲ ሓላፍነት ሓዳርን 
ናብራን እናሃለዋ፡ ከም ተራ መምህርን ርእሰ 
መምህርን ኰይና ኽትሰርሕ ክብደት ዓቢ 
ፍልልይ ኣለዎ። ብኣበሃህላ መምህር ኣዜብ፡ 
ተራ መምህር ምዃን ጥዑም እዩ። ዝበለጸ 
ውጽኢት ዝህልዎ ኸኣ፡ እታ ጓለንስተይቲ 
ንስራሕ ምምህርና ብድሌታ ፈትያን 
ረድያን ዝኣተወቶ ምስ እትኸውን ምዃኑ 
ተረድእ። ከም ጓለንስተይቲ ተራ ካብ 
ምዃን፡ ርእሰ መምህር ኰይንካ ክትሰርሕ 

ክብደት ከምዘሎዎ ግን ኣይሓብአትን። 
ገለ ኻብኡ፡ ምሕደራ መምህራን፡ 
ምሕደራ ኵሉ ዓይነታት ንጥፈታት ቤት 
ትምህርቲ፡ ጒዳያት ተማሃሮ፡ ርክባትን 
ዝምድናታትን ምስ ሕብተረ-ሰብን ካልእ 
ንጥፈታትን ኣብ እንግድዓ ርእሰ መምህር 
ምዃኖም ብምግላጽ፡ ኣደ ኰይንካ፡ ኣብ 
ርእሲ ናይ ገዛ ሓላፍነት ከምዚ ዝኣመሰለ 
ዕዮ ክትዓዪ ከቢድ ምዃኑ ተረድእ። 

ህይወት ብግዜ ዝተቐመረት እያ። 
ሰብ ከኣ ከከም ዝጥዕሞ ኣብ መዓልቲ 

ንዘለዋ 24 ሰዓታት ይጥቀመለን። ገለን 
ካብ ንሕብረተ-ሰብ ሓሊፉ ንሃገርን 
ዓለምን ዘርብሕ ቊምነገር ከፍርየለን 
እንከሎ፡ ገለን ድማ ኣብ ምውድኽዳኽ 
የሕልፈን። እቲ ካልኦት ዘባኽንዎ ግዜ፡ 
ነቶም ዘፍርዪሉ ወገናት እንተዝዕደሎም፡ 
ኣብዛ እንነብረላ ምድሪ ኽንደይ ለውጢ 
ምዕባለን ብልጽግናን ኰነ ምተንጸባረቐ።  

ኣይኮነን’ዶ መምህርን ብዓልቲ 
ሓዳርን፡ በዓልቲ ሓዳር ጥራይ ኮይንካ 
ገዛ ከተመሓድር ማዕረ ኽንዳይ ኣህላኺ 
ኸምዝዀነ ነጋሪ ዘድልዮ ኣይኰነን። ምስ 
ብዙሕ ተደራራቢ ስራሐን፡ ናብራአን 
በቲ ዝግባእ ዝዓምማ ደቀንስትዮ ግን 

ብዙሓት’የን። እቲ ምስጢር ብኣገላልጻ 
መምህር ኣዜብ፡ “ንስራሕ ብውጥን፡ 
ንግዜ ኸኣ ብዝግባእ ምጥቃም” ምዃኑ 
ተብርህ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ንጥፈታት 
ደቀንስትዮ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፡ 
መደባተን ብስሩዕ ስለዝጥቀማሉ ንዅሉ 
ከረኻኽባሉ ከምዘይእገማ ድማ ተረድእ። 

ምቕርሐ ስራሕ፡ ኣብ መደባት ስራሕ 
ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ግርጭታት የጒድል። 
ብሕልፊ ኣብ መስርሕ ምምሃርን 
ምስትምሃርን ዝበለጸ ወጽኢት ከምዘሎዎ 
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ይዝረበሉ። መምህር፡ ዘብዐኛ፡ ናይ 
ጽሬት፡ ኮሚተ፡ ምምሕዳር…ኣባላት ሓንቲ 
ቤት ትምህርቲ ዀይኖም ጠርናፊኦም 
ርእሰ-መምህር’ዩ። ክንዲ ዝዀነ ርእሰ-
መምህር፡ ዝደንጐዩ መምህራን፡ ካልኦት 
ስታፋትን ተማሃሮን ግቡእ ቊጽጽር 
ክገብር ሓላፍነቱ’ዩ። እሙንን ንፉዕን 
ርእሰ-መምህር፡ ሰብኣዊ ኽብሪ ዘቐድም፡ 
ኣብ ልዕሊ ተማሃሮን መምህራንን ልዑል 
ኣኽብሮት ዘሎዎ፡ ኣብ ግዜ ስራሕ 
ሰዓቱ ዘኽብር፡ ቕድሚ መምህራንን 
ተማሃሮን ኣብ ቦታ ስራሕ ዝርከብ፡ ምስ 
ሰብ ጒዳይ ልዙብ ኣቀራርባ ዘሎዎ፡ 
ጽቡቕ ኣቕርቦትን ዝምድናን ምስ ኵሎም 

ስድራ ቤት-ትምህርቲ ዘሎዎ፡ ንዅሉ 
ብዛዕባኡ ዝበሃል ሕማቕ ነገር ዝጸውር፡ 
ንዝኽሰቱ ሽግራት ብሰለማዊ ኣገባባት ኣብ 
ምፍታሕ ዘይስልኪ …ክኸውን የድልዮ።             

መምህር ኰይንካ፡ ግዜ ብግቡእ 
ዘይምሕላው፡ ብኩራት፡ ክፍለ ግዜ 
ትምህርቲ ኸይወዳእካ ካብ ክፍሊ 
ምውጻእ፡ ዝውታረ ሸለልትነት፡ 
ብዘይውጥን ምምሃር፡ ጒድለት ድስፕሊን 
ወዘተ. ዝኣመሰሉ ተግባራት ፍጹም 
ዘይጽወሩ እዮም። ጉድኣቶም ኣብ ልዕሊ 
ተማሃሮ ስለዝዀነ፡ ብዓቕሊን ትዕግስትን 

ሸለል ተባሂሎም ዝሕለፉ ከምዘይኰኑ፡ 
መምህር ኣዜብ ተረድእ። ንምእራሞም 
ኣብ ዝግበር ስራሕ ድማ ርእሰ መምህር 
ብቐዳምነት ተጠቃሲ እዩ። ብኸመይ 
ኣገባብ ንዝብል ግን ከም ብልሓቱ’ዩ። 
ፈለማ፡ ነቲ ጒዳይ ኣብ ሕጊ ኸይበጽሐ 
ብሰለማዊ መገዲ ንምዕራፉ ኽጽዕት 
ዝበለጸ ይኸውን። ፈቲኑ ምስላጥ ምስ 
ዝኣብዮ ኸኣ፡ ናይ ቃል ሓበሬታን 
መጠንቀቕታን ክህብ፡ ብወረቐት ክዛረብ፡ 
ብዙሕ ፈተነ ኣካይዱ ምስዘይሰልጦ 
ኸኣ፡ ዅሉ ዝገበሮ ጻዕሪ ዕለት ብዕለት 
ኣብ ጸብጻብ ኣስፊሩ፡ ናብ ዝምልከቶ 
ኣካል ከቕርብ ከምዝግባእ መምህር 

ኣዜብ ካብ ተሞኩሮኣ ተበጊሳ ተረድእ። 

ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ፡ መውዓሊ 
ህጻናት ክህሉ፡ ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ፡ 
መምህር ኣዜብ ትገልጽ። ውላድ 
ዘለወን መምህራን ደቀንስትዮ፡ ረጊአን 
ውራይ ምስትምሃረን ክገብራ ዘቕስን’ዩ። 
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነዚ ብምርዳእ፡ 
ነፍሲ-ወከፍ ቤት ትምህርቲ መውዓሊ 
ህጻናት ክህልዋ ብዘሕለፎ መምርሒ 
መሰረት፡ መባእታ ቤት ትምህርቲ ላልምባ 
ቕድሚ 3 ዓመት፡ መውዓሊ ህጻናት 
ከምዘዳለወት መምህር ኣዜብ ተብርህ።  

መምህር ኣዜብ ኣደ 4 ዉሉዳት’ያ። ኣብ 
ናብራ ዀነ ምምሃር ደቃ እውን ዕውቲ 
ኣደ’ያ። እታ በዂሪ ጓላ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ 
ኮለጅ ዓዲ ቐይሕ ተሓጋጋዚት መምህር 
ኰይና ትሰርሕ ኣላ። ትሕቲኣ ምርቕቲ 
ዓውደ ፖለቲካ ዀይና፡ ኣብ ስራሕ ዓለም 
ተዋፊራ ትርከብ። እቲ 3ይ ወዲ ዀይኑ፡ 
ንሱ’ውን ትምህርቱ ወዲኡ፡ ኣብዚ እዋንዚ 
ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ምክልኻል 
በለዛ ተመዲቡ ግብኡ ኣብ ምፍጻም 
ይርከብ። እታ ራብዐይቲን ሕሳስ ልደን 
ጓላ ኸኣ ኣባል 34 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት 
ኰይና ኣብ ሳዋ ኣላ። ብትምህርታ 
ንፍዕቲ ብምዃና ኸም ኣሕዋታ ናብ 
ኮለጅ ዘአቱ ነጥቢ ተገዚማ ኽትምለስ 
ትጽቢት መምህር ኣዜብ እዩ። በቲ ዀይኑ 
በቲ፡ መምህር ኣዜብ ብሓዳራ ቕስንቲ፡ 
ብውጽኢት ትምህርቲ ደቃ ድማ ሕብንቲን 
ኵርዕቲን ምዃና ኣፋ መሊኣ ትዛረብ። 

መምህር ኣዜብ ኣብ መወዳእታ 
እትብልዮ እንተሎ ኢልና ብዝተወከስናያ፡ 
ማዕርነት ብስራሕ ከምዝረጋገጽ ንደቂ-
ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ድማ ማዕረ 
ዕድል ክወሃብ ጽቡቕ ምዃኑ ብምሕባር፡ 
ርእይቶኣ ኣብ ቦታ ምደባ እዩ። ምደባ 
ስራሕ ንባህርያዊ ትዕድልቲ ደቀንስትዮ 
ኣብ ግምት ኣእትዩ እንተዝስርሓሉ ዝበለጸ 
ምዀነ ሓሳብ ድማ ኣለዋ። ብዝተኻእለ 
መጠን ኣብቲ ዝምደባሉ ቦታ፡ ብሕልፊ 
ኣብ ርሑቕ ከባቢታት፡ ከም ማይ፡ 
መንዲል ንጽህናን መሕጸቢ ቦታን 
ብቐሊሉ ዝረኽባሉ ጥዕናዊ ኵነታተን 
ብቐረባ ዝከታተላሉ ኣገልግሎታት ዘለዎ 
ክኸውን ተመራጺ ምዃኑ፡ ኣተሓሕዛ 
ሓለፍቲን ኣለዪቲን ኸኣ ሓልዮትን 
ምትብባዕን ዘለዎ እንተኾይኑ፡ ደቀንስትዮ 
ኣብ ዝተመደባሉ ቦታን ስራሕን ብምሉእ 
ወኒን ባህጊን ክዓዪያን ንኻልኦት ኣብነት 
ክኾናን ብዙሕ ምጸዓታ በሃሊት እያ።

***        
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ዮሴፍ ሃይለማርያም

* ምስ ኣንበብቲ መጽሔት ኣግእዞ 

ክትላለዪ?

- ዶክተር ሓረጉ መሓሪ እበሃል። ኣብ 
ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታ ኦሮታ ክኢላ 
መብጥሕቲ’የ። ተወሊደ ዝዓበኹሉን 
ትምህርተይ ዝወዳእክሉን ኣብ ኢትዮጵያ’ዩ። 
ብ2002 ከኣ፡ ብስርዓት ወያነ ተሰጒጐ ናብ 
ሃገረይ መጺአ። ኣብ ማሕበራዊ ሂወተይ፡ 
ኣደ ሰለስተ ቈልዑ’የ። እቶም ክልተ ደቅና 
ተማሂሮም ኣገልግሎቶም ዝፈጸሙ’ዮም፡ 
እታ ሕሳስ ልደ ድማ ተመሃሪት ኣላ። 
ማእከለይቲ ጓልና ተመርዕያ ኣደ ክልተ 
ቈልዑ ኮይና ስለዘላ፡ ኣደ-ዓባይ ኮይነ ኣለኹ። 

* ኣተዓባብያኺ ከመይ ትዝክርዮ?

- ካብ ሓረስቶት ስድራ ስለዝተወለድኩ፡ ምስ 
ኣሕዋተይ፡ ኣብ ሓደ መኣዲ እናተመናጠልና 
በሊዕና ኢና ብፍቕሪ ዓቢና። ስለዚ፡ እቲ 
ብንእስነተይ ዝሕለፍክዎ ባህላዊ ኣተዓባብያ 
ናይ ብሓቂ’ዩ ጠቒሙኒ፡ ሕጂ’ውን ኣብ ገዛይ 
ከምኡ ዓይነት ናብራ ክህልወኒ እየ ዝፈቱ።

* ተራ ወለድኺ ከመይ ነይሩ? 

- ኣቦይ ሕጂ ብህይወት የለን፡ ኣደይ ግን 
ጓል 102 ዓመት ኮይና ኣላ። ኣዝዮም ጥዑማት 
ወለዲ’ዮም ነይሮም። ኣብ ምዕባለ ህይወትና 
ዝተጻወትዎ ተራ መግለጺ የብሉን። ንገዛእ 
ርእሶም ናይ ትምህርቲ ዕድል ከይረኸቡ ንሕና 
ክንመሃር ዝኸፈልዎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን። 

እቲ ዝነበሮም ሞራልን ጽዓትን፡ ተማሂርና 
ብጻዕርና ክንነብር ኣኽኢሉና እዩ። ኣቦይ ኣብ 
ማሕበራዊ ናብራን ኣብ ትምህርተይን ክገብሮ 
ዘለኒ ትኹረት፡ ብዕድመ ንዝዓብዩኒ ክህቦም 
ዘለኒ ኣኽብሮት እናመዓደ፡ እዚ ሕጂ ዘለኒ 
ባህርያት ክወርስ ኣኽኢሉኒ’ዩ። ኣደይ ድማ፡ 
ዕላል ዘይትፈቱ ናይ ስራሕ ሰብ’ያ ነይራ። 
ሓቅነት፡ ግሉጽነት፡ ኣብ ህይወት ሰብ ጣልቃ 
ዘይምእታው ካብኣ ዝተመሃርኩዎ እዩ። 

* ወለዲ ኣብ ደቆም ክገብሩ ዘለዎም 

ጠመተ ብዝምልከት እንታይ ምበልኪ? 

- መሰረት ናይ ስድራቤት ኣቦን ኣደን’ዮም። 
ስለዚ፡ ወለዲ ንደቆም እኹል ግዜ ክህብዎም፡ 
እንታይ ይገብሩን ምስ መን ይውዕሉን ብቐረባ 
ክፈልጡን ኩነታት ትምህርቶም ክከታተሉን፡ 
‘ኣይትፈልጥን ኢኻ? ኣይምልከተካን’ዩ’ ምባል 
ገዲፎም ከም መሓዛኦም ከዕልልዎም ይግባእ። 
እዚ ንዝምድና ወላዲን ውሉድን ዝያዳ 
ስለዘቀራርቦ፡ ውጽኢታዊ ሜላ ኣተዓባብያ’ዩ። 

ንኣብነት፡ ኣቦይ ተፈቲነ ክመጽእ ከለኹ፡ 
ውጽኢተይ ይርእዮን የተባብዓንን፡ ግዜ 
ሂቡ ጽን ኢሉ ይሰምዓንን ስለዝነበረ፡ 
ንዕኡ ከሐጉስ ጥራይ’የ ዝጽዕር ነይረ። 
ተዓዊተ ድማ። እዚ ተማሂረ ስለዝዓበኹ፡ 
ኣነ’ውን ንደቀይ ከምኡ’የ ዘዕብዮም ዘለኹ። 

* ሒዝክዮ ዝዓበኺ ባህጊ እንታይ 

ነይሩ?

- ርእሰይ ክኽእል ኣለኒ ዝብል ባህጊ 
ሒዘ’የ ዓብየ። ዝሓሸ ደረጃ ትምህርቲ 
በጺሐ ሂወተይ ክመርሕ ባህጊ ነይሩኒ። 
ኣብ ትሕት ዝበለ ደረጃ ትምህርቲ በጺሐ 
ከቋርጽ ፍጹም ኣይደልን ነይረ። እዚ 
ባህጊ’ዚ ድማ’ዩ ኣብ ዓወት ኣብጺሑኒ። 

* ናይ ትምህርቲ ጉዕዞኺ?  

- ኣብ ኢትዮጵያ’የ ተማሂረ። ልዑል ደገፍ 
ስድራቤት ስለዝነበረኒ፡ ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ 
ጸገም ኣይነበረንን። ኣብ 2ይ ደረጃ ምስ 
በጻሕኩ፡ እቲ ዝርእዮን ዝሰምዖን ዝነበርኩ 
ስለዝጸለወኒ፡ ማትሪክ ክተርፍ የብለይን፡ 
ኮሌጅ ክኣቱ ኣሎኒ ዝብል መሰረታዊ ድሌት 
ኣሕዲረ። ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቲ፡ ‘ምስራቕ 
ኣጠቃላይ’ ኣብ ዝብሃል ቤት ትምህርቲ 
ኣዲስ ኣበባ’የ ወዲአ። ድሕሪኡ ናብ ኰለጅ 
ብምእታው፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር፡ መዲካል 
ሳይንስ ተማሂረ። ቀጺለ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ 
ኣበባ፡ ናይ ስፐሻላይዜሽን ሰርቲፍኬት ወሲደ፡ 
ካብ 1996 ጀሚረ ከም ሓፈሻዊ ሓኪም 

ወግዒ ምስ ዶክተር ሓረጉ መሓሪ

ክኢላ መጥባሕቲ
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መጥባሕቲ ሰሪሐ ኣለኹ፡ በዚ ኣጋጣሚ ሎሚ 
ዓመት ብሩራዊ ኢዮቤል’የ ዘብዕል ዘለኹ።

* ዮሃና - እንቋዕ ነዚ ኣብቅዓኪ፡ 

ሓኪም ክትኮኒ ባህጊ ዘሕደረልኪ 

እንታይ’ዩ? 

- ብቘልዓይ ከለኹ ፈረስ ገጭዩ ምስ 
ኣውደቐኒ ኣብ ሆስፒታል ደቂሰ ነይረ። ኣብኡ 
ዝርኣኽዎ - እንተ ባህርያት ናይቶም ሓካይም 
እንተ ኣልባስ ናይ’ተን ነርሳት ኣይፈልጥን፡ 
ዝስሓበኒ ነገር ግን ነይሩ። ንሱ’ዩ መስለኒ፡ 
ካብ ጓል 8 ዓመት ጀሚረ፡ ኣብ ውሽጠይ 
ሓኪም ክኸውን’የ ዝብል ባህጊ ኣሕዲረ። እዚ 
ግና፡ ተረዲኡኒ ኣይኮነን። ንምንታይ ሓኪም 
ክኸውን መሪጸ፡ ሕጂ ንድሕሪት ተመሊሰ 
ክሓስቦ ከለኹ፡ ብዙሕ ከምዚ’ዩ ክብሎ 
ኣይክእልን። እቲ ስምዒት ግን፡ ካብ’ታ ኣብ 
ሆስፒታል ዝኣተኹላ ግዜ ዝጀምረ’ዩ። ንሞያ 
ሕክምና ድማ ክሳብ ሎሚ ኣዝየ’የ ዝፈትዎ። 

* ኣደን ሓኪምን ፍሉይነት ኣለዎ’ዶ 

- ከመይ ረኺብክዮ ?

- ብርግጽ ፍሉይነት ኣለዎ። ሕክምና 
ንወዲ ተባዕታይ፡ ዝሓሸ’ዩ፡ ንኣደ ግን ኣዝዩ 
ከቢድ’ዩ። ቈልዓ ናይ ምዕባይ ዝለዓለ ሓላፍነት 
ናይ ኣደ እዩ። ሓቂ’ዩ ኣቦ ክተሓጋገዝ ይኽእል 
እዩ። ከም ኣደ ተገዲሱ ዝገብሮ ነገር ግን 
ድሩት’ዩ። ስለዚ ብዓል ቤት፡ ስራሕ ሕክምና 
ክብደቱ ተረዲኡዎ ዝለዓለ ሓላፍነት ክወስድ 
እንተዘይክኢሉ፡ ስራሕ ሕክምና ንደቀንስቶ 
ኣጸጋሚ’ዩ ዝኸውን። ብወገነይ፡ ክሳብ ደቀይ 
ዘዕቢ ኣብ’ዚ መዳይ ብዙሕ ዋጋ ከፊለ’የ፡ 
ጸኒዐ ስለዝመከትኩ ግና፡ ናብ ረብሓይ 
ቀይረዮ ኣለኹ። ስለዚ፡ ኣደን ሓኪምን 
ዝኾና ኣደታት ሰብኡተን ክሕግዝወን፡ 
ንሳተን ድማ ተስፋ ከይቆረጻ ክሰርሓ የድሊ።

* ሞያ መጥባሕቲ ክሳብ ክንደ’ዩ 

ከቢድ?

- ናይ መጥባሕቲ ነገር ተማሃራይ ከለኻ 
ኢኻ ትርእዮ። ኣብ’ቲ ፈለማ፡ ትስንብድን 
ትጭነቕን፡ ከይበላዕካን ከይሰተኻን’ውን 
ትውዕለሉ እዋናት ኣሎ። ምስ ግዜ ግን 
ትለማመዶ። ኩሉ ሞያ ነናቱ ክብደት’ኳ 

እንተሃለዎ፡ ንሞያ መጥባሕቲ ዝያዳ ዝገብሮ 
ንሱ’ዩ። ኣብ መጥባሕቲ ነዊሕ ስዓታት ጠጠው 
ምባል፡ ቅድሚ መጥባሕቲ ነቲ ሕሙም 
ብቑዕ ምግባር፡ ዓይነት ሕሙምን ሕማምን፡ 
ድሕሪ መጥባሕቲ ሕሙም ሓውዩልካ ክሳብ 
ዝትንስእ ዘይምቕሳን ወዘተ. ኣሎ።  ብኣንጻሩ 
ትባረኾ ነገር’ውን ኣሎ። ሕሙም ሓውዩ 
ክወጽእ ከሎ፡ እቲ ዝጐየኻዮ፡ ዝተጨነቕካዮ፡ 
ዝሕለፍካዮ... ጨሪስካ ኣይትዝክሮን ኢኻ። 
ስልማትካ እቲ ሕሙም ሓውዩ ምውጻእ 
ስለዝኾነ። ሓኪም ግን ንበይኑ ዝዕወቶ ነገር 
የለን። እቲ ስራሕ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ 
ዘለዉ ኣባላት ስለዝሳተፉዎ፡ እቲ ውጽኢት 
ናይ ሓደ ሓኪም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዳርጋ 
ናይ’ቲ ሆስፒታል’ዩ ክትብሎ ትኽእል። 

* ኣብ ሰሙን ክንደይ መጥባሕቲ 

ተካዪዲ?

- ከም ኩነታቱ’ዩ። ፍኹስ ዝበለ እንተ 
ኾይኑ፡ ብዙሕ ይገብር። ካብ ማእከላይ 
ክሳብ ዓበይቲ መጥባሕቲ ድማ ንመዓልቲ 
ክሳብ ሰለስተ ኣርባዕተ ወይ’ውን 

ሓሙሽተ መጥባሕቲ ዝገብረሉ ግዜ ኣሎ። 

* ኣብ መጥባሕቲ ምስ ዘይትዕወት 

ዘሎ ስምዒት?    

- ጽብቕቲ ሕቶ’ያ። ንሕሙም ከም ጓና 
ዘይኮነ ከም ክፋል ስድራና ኢና ንርእዮ። 

እነካይዶ መጥባሕቲ’ውን መዚንናን 
ንሕሙም ዝጠቕሞን ኢልና ስለንገብሮ፡ 
ዝበዝሕ ግዜ ውጽኢታዊ’ዩ። ገለ እዋን ግን 
ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር የጋጥመካ። 
ሕሙም ሓይሉ እንተወዲኡ፡ ሓገዝካ ድሩት 
ይኾነካ፡ ሓንሳብ’ውን ፍርቂ ፍርቂ ዝኸውን 
ኣሎ። መጉዳእቲ ክመጽእ ከሎ ከኣ፡ ከም 
ኣባል ስድራ ዝጎደለና’ዩ ዝስምዓና። ክሳብ 
መግቢ ምብላዕ ዝኣብየና እዋናት ኣሎ። 
ከምዛ ዘይስምዓና ጌሮም ዝሓስቡን ዝዛረቡን 
ክህልዉ ንቡር’ኳ እንተኾነ፡ ንሕና ግን ከምኡ 
ኣይኮናን። ምናልባት፡ ብዙሕ ነገር ስለእንርኢ፡ 
ምናልባት ከምቶም ስድራቤቱ ንነብዕ 
ኣይንኸውንን፡ ናይ ውሽጢ ሓዘን ግና ኣለና። 

* ዘይትርስዕዮ ፍጻመ እንተሃልዩ? 

ተዳሊኻ ወይ ብመደብ ትገብሮ መጥባሕቲ 
ኩሉ ግዜ ዕዉት’ዩ። ዝተወጽዐ ሕሙም 
ክመጽእ ከሎ ዝግበር ዘይተሓስበ መጥባሕቲ 
ግን ኣሉታዊ ሳዕቤን የጋጥም’ዩ። ሓንቲ 
ዘሐጎስትኒ ግን ክነግረካ። ሕማም መንሽሮ 
ዝነበራ ጓል 20ታት መንእሰይ ነይራ። 
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ክትነግረና ዝነበራ ነገር’ኳ እንተነበረ፡ 
ከይሓበረትና ዕዉት መጥባሕቲ ጌርናላ። 
ድሕሪ ናይ 24 ሰዓታት ሃለዋት ምጥፋእ 
ድማ ተበራቢራ። ሎሚ ኣደ ሰለስተ 
ቈልዑ ኮይና ክርእያ ከለኹ፡ ምስ’ቲ 
መንእሰይ ምዃና ብሓቂ እሕጎስ።

*መብጥሕቲ እናካየድኪ ዘጋጠመኪ 

ጸገም ወይ ብድሆ ኣሎ’ዶ?

ሰብ እንዲና፡ ናይ ግድን’ዩ ከጋጥመና። እቲ 
በብሞያና እንገብሮ ዘይምርድዳእ ግን ንስለ 
ሕሙም ሓሊና ስለዝኾነ፡ ናብ ገዛና ሒዝናዮ 
ኣይንኸይድን ኢና - ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኢና 
ንፈትሖ። ድሕሪ ዕውት ስራሕ ከኣ፡ ካብ 
ክፍሊ መጥባሕቲ፡ እናሰሓቕና ኢና ንወጽእ።

* ሓደ ክኢላ መጥባሕቲ ክህልዎ 

ዘለዎ ባህርያት? 

- ሓደ ሓኪም መጥባሕቲ (Surgeon)
ኣብ ዙርያ’ቲ መጥባሕቲ ዝገብረሉ ቦታ 
መራሒ ንሱ’ዩ። ብተናጸል ዝገብሮ ስለዘየለ፡ 
ምስቶም ምስኡ ዘለዉ ተሳንዩ ክሰርሕ 
ይግብኦ። ስለዚ፡ ዕውት መጥባሕቲ 
ውጽኢት ንቑሕን ጥንቁቑን ኩነተ-ኣእምሮ 
ስለዝኾነ፡ ባህርያት ሓኪም ልዙብ፡ ፈቃር፡ 
ትሑትን ዕጉስን ክኸውን ኣለዎ። ንትዕግስቱ 
ዝፈታተን ከጋጥሞ ከሎ፡ ኣብ እዋን 
ህይወት ኣድሕን ምህላዉ ፈሊጡ፡ ክሃድእ 
ጥራይ’ዩ ዘለዎ። ልዕሊ ኩሉ ድማ፡ ኣብ 

ዕላማኡን ቅንዕናኡን ጽኑዕ ክኸውን ይግባእ።

* ተራ ንኣሽቱ ሓካይም ደቀንስትዮ 

ከመይ ትግምግምዮ? 

- ዝበዝሓ ካብ’ተን ምሳና ዘለዋ ደቀንስትዮ፡ 
ንሕና ዝመሃርናየን ወይ ብኣና ዝሓለፋ’የን። 
ከም መንእሰያት ክርእየን ከለኹ ከኣ 
ክኢላታትን ግዱሳትን’የን። ብግዜአን ኣትየን 
ኣብ ግዜአን’የን ዝወጻ። ፍርቀን ሰብ ሓዳር፡ 

ፍርቀን ድማ ዘይተመርዓዋ’ኳ እንተኾና፡ 
ኣብ መንጎኤን ዝርአ ፍልልይ የለን። ኣብ’ቲ 
ዝሰርሕኦ ሓላፍነት ተሰሚዑወን’የን ዝነጥፋ። 
ሞያ ሕክምና ዝሓቶ ሚዛን ሓልየን ይኸዳ 
ስለዘለዋ ከኣ፡ በተን ምሳና ዝሰርሓ ዘለዋ ንኣሽቱ 
ደቀንስዮ ሰብ ሞያ ሕክምና ኣመና ሕጉስቲ’የ። 
ተካእትና ምዃነን’ውን ኣይጠራጠርን።

* ኣብ መጥባሕቲ ዝዋስኡ ተካእቲ 

ኣፍሪኺዶ? 

- እወ ጀሚሮም ኣለዉ፡ ካብ’ቲ ዘሕጉስኒ 
ነገር ድማ እዚ’ዩ። ንኣብነት፡ ኣቐዲሞም በዚ 
ዓውዲ ዝሰልጠኑ ሓሙሽተ ተማሃሮ ድሮ ናብ 
ስራሕ ዝተዋፈሩ ኣለዉና። ዕድል ናይ ማህደረ 
ትምህርቲ ረኺቦም ክምሃሩ ናብ ወጻኢ 
ዝተላእኩ’ውን ኣለዉ፡ፍርቆም ትምህርቶም 
ዛዚሞም ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዓዶም ክምለሱ 
ትጽቢት ይግበረሎም። ካልእ፡ ሓድሽ ናይ 
ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ ብዓውዲ መጥባሕቲ 
ጀሚሩ ስለዘሎ፡ ሓደስቲ ተማሃሮ ኣትዮም 

ይምሃሩ ኣለዉ። ስለዚ፡ ተካእትና ሓካይም 
ኣብ መስመር ብምህላዎም፡ ሕጉስቲ’የ።  

* ካብ ደቅኺ ብሞያ ንዓኺ ዝሰዓበ 

ኣሎዶ?

- እቲ ዘገርም ነገር የለዉን! እቲ ቦኽሪ ናይ 
ኮምፒዩተር ክኢላ’ዩ። እታ ምንኣሱ ምስ 
ሕክምና ዘይተሓሓዝ ዓውዲ’ያ ተማሂራ። 
እታ ሳልሰይቲ ከኣ ጌና ተማሃሪት ኮለጅ’ያ ዘላ። 

* ደቀንስትዮ ኣብ ምክንኻን ጥዕናአን 

ክገብርኦ ዘለወን? 

- መዓልታዊ ኣብ ሕሙማት ዝርእዮ እንተሎ፡ 
ደቀንስትዮ ኣብ ባህላዊ ነገር ዘድህባ ምዃነን’ዩ። 
ተገዲሰን ሕክምና ዝመጽኣ’ውን ኣለዋ። ገሊአን 
ግን ስኣን ተቐላጢፈን ናብ ሕክምና ዝመጽኣ፡ 
ዘሕዝን ነገር’የ ዝዕዘብ። ክሕገዛ ኣብ ዘይክእላሉ 
ሰዓት’የን ዝመጽኣ። እቲ ናተን ቃንዛ ናተይ 
ቃንዛ ኮይኑ’ዩ ዝስምዓኒ። ስለዚ፡ ደቀንስትዮ 
ኵሉ ግዜ ኣካላተን ክፍትሻን ዘይንቡር ነገር 
ምስ ዝዕዘባ ተቐዳዲመን ናብ ሕክምና ክመጽኣ 
እመኽረን። ብፍላይ፡ ዕድመኤን ካብ ሰላሳታት 
ንላዕሊ ዝኾና ደቀንስትዮ፡ ኣብ ኣጥባተን ዝርኤ 
ሕበጥ ምስ ዝዕዘባ፡ ዋላ ቃንዛ ኣይሃልዎ፡ 
ብቕልጡፍ ሕክምና ክመጽኣ ኣለወን። 

* ለበዋን መዘኻኸሪ ነጥብን እንተለኪ? 

- መንግስቲ ኣብ ዘውጽኦ መደባት፡ ብሞያይ 
ንምሕጋዝ ኩሉ ግዜ ድልውቲ ኣለኹ። ካልእ፡ 
ንዓና ዝትክኡ መንእሰያት ንምፍራይ ጀሚሩ 
ዘሎ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ኣብ ሰናይ 
ምዝዛም ክበጽሕ እምነ። እቲ መስርሕ ትምህርቲ 
ብቑዕ ኮይኑ ክኸይድ ግን፡ ብቐጻሊ ኵሉ 
ነገራት ክማልኣሉን ብቑዕ ናይ ስፐሻላይዜሽን 
ፕሮግራም ክካየድን ምትብባዕ ክግበር 
ኣለዎ። ብኣጋጣሚ 30 ዓመት ብዓል ናጽነት 
ኤርትራ ከኣ፡ ካብ’ቲ ዝሓለፈ ብዝሓሸ ሰሪሕና 
ኣብ ህይወትና ለውጢ ከነምጽእ እላቦ።

***
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ኣድልዎ ጾታ ኣብ እዋን ኮሮና

ኣብ ፈለማ 2020 ብቻይና ኣቢሉ 
ናብ መላእ ዓለም ዝተላብዐ ለበዳ ኮሮና 
ቫይረስ፡ ንብዙሕ ክፋል ህዝቢ ዓለም 
ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ባህላውን ንጥፈታቱ 
ብምዝራግ፡ ናብ ከቢድ ናይ መንብሮ ጸገም 
ኣቃሊዕዎ ምህላዉ፡ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ 
ዘሎ ሓቂ’ዩ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም፡ ነዚ 
እናሻዕ ዝደግስ ዘሎ ለበዳ ንምቁጽጻር ተረርቲ 
ናይ ዕጽዋ ወይ ርገጣ ስጉምቲታት ተወሲዱ፡ 
ገና’ውን ይውሰድ ኣሎ። ዋላ’ኳ ብኩባንያታት 
መፍረ-መድሃኒት ብሪጣንያ፡ ኣመሪካ፡ ሩስያ፡ 
ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዝፈሪ ዘሎ ብዓይነቱ 
ብርክት ዝበለ ክታበታት፡ ነዚ ገና ብልዑል 
ናህሪ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ ክቖጽዮ ትጽቢት 
እንተሎ፡ ኣብ ምቕርሐ ናይቲ ክታበታት 
ዘሎ ንዓቕሚ ድኻታት ሃገራት ዝጐሰየ 
ዝተጋነነ ዘይምዕሩይነት፡ ብቐንዱ ድማ ኣብ 
ብቕዓትን ውሕስነትን ናይቲ ክታበታት 
ዘሎ ምጥርጣራት ግን፡ ንዕድመ ናይቲ 
ለበዳ ከየናውሖ ዘየሰክፍ ኣይኰነን። ግዜ 
እናበልዐ ብዝኸደ ባህርያቱ ብልክዕ ዘይፍለጥ 
ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ከይምዕብል’ሞ፡ 
ነዚ ኣብ መዓላ ክውዕል ጀሚሩ ዘሎ 
ዝተፈላለየ ክታበታት ፍረ-ኣልቦ ከይገብሮ 
ዝብል ስግኣት’ውን ገና ኣብ ቦታኡ’ዩ ዘሎ።   

ከምዚ ኣብ መእተዊ ዝተጠቕሰ፡ እዚ 
ብደረጃ ዓለም ብሚልዮናት ንዝቑጸር 
ህዝቢ ለኺፉን ቀቲሉን ዘሎ ለበዳ፡ ዝያዳ 
ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ኣደራዕ የውርድ 
ከምዘሎ’ዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝግለጽ። 
እቲ ዝያዳ ኣተሓሳሳቢ ኰይኑ ዘሎ ጸገም 
ድማ፡ ብሰበብ ናይቲ ለበዳ ኣብ ልዕሊ’ዘን 
ደቀንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ኣካላዊ፡ ስነ-
ኣእምሮኣውን ጾታውን መጥቃዕቲ እዩ። ካብ 
ብዙሓት ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን 
ዝወጽእ ዘሎ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ 
ሓበሬታ ከምዘመልክቶ፡ ንደቀንስትዮ 
ከጋጥመን ዝጸንሐ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ፡ 
ድሕሪ ክስተት ናይዚ ዓለማዊ ለበዳ ዳርጋ 

ብዕጽፊ’ዩ ወሲኹ ዘሎ። ብፍላይ ኣብተን 
ከቢድ ማሕበረ-ቁጠባዊ ቅልውላው ዘለወን  
ሃገራት ከኣ’ሞ፡ እቲ መጠን መጥቃዕቲ 
ብልዕሊ ዕጽፊ ንሂሩ ብምህላዉ፡ እቲ 
ጉዳይ ኣብ ልዕሊ መንግስታት ናይተን 
ሃገራት ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ይርከብ። 

ከምዝፍለጥ፡ ኣብ ዝዀነት ሃገር፡ 
ደቀንስትዮ ዓንዲ-ሕቖ ቁጠባ እየን። 
ክኢላታት ስነ-ቁጠባ ከምዘመልክቱዎ፡ 
ብደረጃ ዓለም ካብ ዘሎ ዝተፈላለየ ዕዮታት 
እቲ 66 ሚእታዊት ብደቀንስትዮ እዩ ዝዕየ። 

ዝበዝሕ ካብኡ ድማ፡ መሃያ ዘይክፈሎ 
ናይ ገዛን በረኻን ስራሕ’ዩ። እዚ መሃያ 
ዘይክፈሎ ናይ ገዛ ስራሕ፡ ኣብ ቁጠባ ዓለምና 
ዓመታዊ ብውሕዱ ናይ 10.8 ትሪልዮን 
ዶላር ኣበርክቶ ከምዝገብር መጽናዕታት 
የመልክቱ። ደቀንስትዮ፡ ካብቲ ብደረጃ 
ዓለም ዝሃልኽ መጠን ምህርቲ መግቢ’ውን 
እቲ 50 ሚእታዊት ብኣኣተን’ዩ ዝፈሪ። ኣብ 
ዕዳጋ ድማ ዓመታዊ ልዕሊ 20 ትሪልዮን 
ዶላር ዝግመት ፍርያት ናይ ምሕሻሽ ወይ ናይ 
ምህላኽ ዓቕሚ ኣለወን። እቲ ሓቂ እዚ ካብ 
ኰነ፡ ኣብ ልዕሊአን ዝፍጸም ዝዀነ ዓይነት 
በደል ብተዘዋዋሪ ንቑጠባ ዓለምና ማዕረ 
ክንደይ ከምዝሃስዮ ንምግማቱ ኣየጸግምን። 

ትካል ግብረ-ሰናይ ኦክስፋም ዝሓለፈ 
ወርሒ ኣብ ዝዘርግሖ መጽናዕታዊ ጸብጻብ፡ 
ኣብ ዓመተ 2020 ጥራይ ደቀንስትዮ 

ክረኽብኦ ዝግባእ ዝነበረ 800 ቢልዮን 
ዶላር እቶት፡ ብሰንኪ ኮሮና ከምዝሰኣንኦ 
የመልክት። እዚ መጠን እቶት’ዚ ቀሊል 
ከምዘይኰነን፡ ማዕረ ድምር ጃምላ ዘቤታዊ 
እቶት ናይ 98 ሃገራት ከምዝዀነን ድማ 
ይጠቅስ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 
ጥራይ ልዕሊ 47 ሚልዮን ደቀንስትዮ ናብ 
መስመር ድኽነት ክኣትዋ እቲ ለበዳ ምኽንያት 
ኰይኑ ከምዘሎ፡ ኦክስፋም ወሲኹ ይሕብር። 

ብዙሓት ሃገራት ዓለም፡ ነዚ መዓልታዊ 
ኣሽሓት ዜጋታት ዝቐዝፍ ዘሎ ለበዳ 

ንምቁጽጻር፡ ብመሬት፡ ብኣየርን ብባሕርን 
ናይ ዕጽዋ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳደን፡ 
ብኣማኢት ሚልዮናት ዝቑጸራ ደቀንስትዮ 
ምስ መጻምድተን ኣብ ገዛ’የን ተዓጽየን ክውዕላ 
ተገዲደን። ስራሕ ምብኳር፡ ስእነት ገንዘብ፡ 
ናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ፡ ተስፋ ምቑራጽ፡ 
ጭንቀትን ካልእ ጸገማትን ድማ፡ ንብዙሓት 
ካብኣተን ብመጻምድተን ግዳይ ዝተፈላለዩ 
በደላት ከምዝዀና ገይሩወን ኣሎ። እዚ 
ማለት፡ ቅትለት፡ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን 
መጉዳእቲ፡ ማህረምቲ፡ ጾታዊ ዓመጽ፡ ጸርፊ፡ 
ምፍርራህን ፍትሕን ይበራረዩለን ኣለዉ። 

እቲ ዝያዳ ኣሻቓሊ ዝገብሮ ድማ፡ ቁጽሪ 
ናይዞም ኣብ ገዛ ናብ ዓመጽቲን ኣጋፋዕቲን 
ዝቕየሩ ዘለዉ ደቂ-ተባዕትዮ እናተዓጻጸፈ፡ እቲ 
ኣብ ልዕሊ መጻምዶም ዝፍጽሙዎ በደላት 

ተስፋኣለም የማነ
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ድማ እናኸበደ ይኸይድ ብምህላዉ’ዩ። 
ንኣብነት ኣብ ብሪጣንያ፡ ኣብተን 
ቀዳሞት ክልተ ኣዋርሕ ናይ ዕጽዋ፡ ቁጽሪ 
ብመጻምድተን ዝተቐትላ ደቀንስትዮ ብልዕሊ 
ዕጽፊ’ዩ ወሲኹ ተረኺቡ። ኣብ ብራዚል 
ድማ፡ ካብተን መዓልታዊ ብገበን ህይወተን 
ዝስእና ዘለዋ ደቀንስትዮ፡ እተን ልዕሊ 50 
ሚእታዊት ብሰብኡተን ወይ ብመጻምድተን 
እየን ዝቕተላ ዘለዋ። ኣብ ሕ.መ.ኣመሪካ 
እውን ቁጽሪ ናይተን ብመጻምድተን 
ተወቒዐን ኣካላዊ ጉድኣት ዝወርደን 
ደቀንስትዮ ብዘገርም ናህሪ’ዩ ዝውስኽ ዘሎ።

ገዛ፡ ደቀንስትዮ ዝሓሸ ውሕስነት 
ከምዝስምዐን ዝገብር ቦታ ከምዘይነበረ፡ ሕጂ 
ግን ንብዙሓት ካብኣተን ገሃንም ኰይኑወን 
ኣሎ። ብፍላይ እተን ሰብኡተን ወልፊ 
ማህረምቲ፡ ቆየቛን ጭቕጭቕን ዘለዎም፡ 24 
ሰዓታት ምስአን ኣብ ገዛ ምውዓሎም ዘስዕበለን 
ዘሎ መከራን ስቅያትን ኣመና ከቢድ ምዃኑ’ዩ 
ዝግለጽ። በዚ ምኽንያት ድማ’ዩ ዋና ጽሓፊ 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረዝ፡ 
ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ 
ዝፍጸም ዘሎ በደላት ክቋረጽ፡ መንግስታት 
ድማ ነቲ ለበዳ ንምምካት ኣብ ዘካይዱዎ 
ቃልሲ ንድሕነት ደቀንስትዮ ቀዳምነት 
ክህቡዎ ዝሓለፈ ዓመት ጻውዒት ኣቕሪቡ 
ዝነበረ። ዋላ’ኳ ከባቢ 150 ዝዀና ሃገራት ነቲ 
ጻውዒት ብምቕባል፡ ነቲ ዘጋጥመን ዘሎ ኣብ 
ጾታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምዕጋት 
ቆራጽ ስጉምቲ ክወስዳ ምዃነን መብጽዓታት 
እንተኣተዋ፡ ክሳብ ሕጂ ግን መብዛሕትአን 
ደው ከብልኦስ ይትረፍ ብገለ ሚእታዊት 
ክቕንስኦ’ውን ኣይከኣላን ዘለዋ። ብኣጻብዕቲ 
ዝቑጸራ ገለ ሃገራት ግን፡ ኣብዚ ናይ ዕጽዋን 
ቀይዲታት ዝበዝሖን ግዜ ንኣብያተ-ፍርደን 
ብምኽፋት፡ ብፍሉይ ንጥርዓናት ደቀንስትዮ 
ጥራይ እናሰምዓ ነቶም በደለኛታት ናብ 
ሕጊ ናይ ምቕራብ ስራሕ የካይዳ ኣለዋ።

 ነዚ ለበዳ ንምምካት ተባሂሉ ብደረጃ ዓለም 
ዝውሰዱ ዘለዉ ናይ ዕጽዋ ስጉምቲታት፡ ኣብ 
ልዕሊ ደቀንስትዮ ዘውርዱዎ ዘለዉ ኣደራዓት 
እዚኣቶም ጥራይ ኣይኰኑን። ምንዝርና፡ 

መርዓ-ትሕቲ ዕድመ፡ ጉልበታዊ ምዝመዛን 
ክሽቦን እውን ገለ ካብ’ቶም ብልዑል ናህሪ 
ዝውስኹ ዘለዉ ግን ከኣ ብዙሕ ቆላሕታ 
ዘይረኸቡ በደላት እዮም። ኣብ ከም ብዓል 
ናይጀርያን ካሜሩን ዝኣመሰላ ብዙሓት 
ሃገራት፡ ደቀንስትዮ ብፍላይ ድማ ካብ 
ትምህርቲ ዝቦኸራ ተማሃሮ ብሰንኪ’ቲ 
ዕጽዋ ኣብ ስድራቤተን ንዘጋጠመ ከቢድ 
ቁጠባዊ ጸገማት ንምቅላል ክብላ ብብዝሒ 
ናብ ምንዝርና ይዋፈራ ከምዘለዋ፡ ኣብኡ 
ድማ ዓመጽን ካልኦት ኣሰቀቕቲ በደላትን 
የጋጥሙወን ከምዘለዉ ዝተፈላለዩ 
መጽናዕታት የመልክቱ። ሚልዮናት ካብኣተን 
ዘይተደልየ ጥንሲ ከጋጥመን ተኽእሎ 
ከምዘሎ’ውን እቶም መጽናዕታት ወሲኾም 
ይጠቕሱ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 2020 ጥራይ 
ብውሕዱ 51 ሚልዮን ደቀንስትዮ ብምኽንያት 
ኮሮና መከላኸሊ ጥንሲ ብስሩዕ ክወስዳ 
ከምዘይክኣላ’ዩ ዝእመን። ከም ሳዕቤን ናይዚ 
ድማ፡ ክሳብ 15 ሚልዮን ዝኣኽላ ዘይተደልየ 
ጥንሲ ኣጋጢሙወን ክኸውን ከምዝኽእል፡ 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግምታቱ የቐምጥ። 

እቲ ዝርአ ዘሎ ዋሕዚ ናብ ምንዝርና፡ 
ነቶም ኣብ ዘይሕግዊ ምስግጋር ደቂ-
ሰባት ዝነጥፉ ናይ ገበን ጉጅለታት ርሒብ 
ዕዳጋ ብምኽፋት ሽሻዮም ሰሪዑሎም 
ከምዘሎ’ዩ ዝሕበር። ውድብ ሕቡራት 
ሃገራት ከምዘመልክቶ፡ ድሕሪ ክስተት 
ናይዚ ዓለማዊ ለበዳ፡ ልዕሊ 60 ሚእታዊት 
ካብ’ቶም ግዳይ ናይ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ 
ዝዀኑ ዘለዉ ሰባት ደቀንስትዮ እየን። 

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ከም ህንዲ ዝኣመሰላ ኣዝዩ 
ዓቃባዊ ዝዀነ ማሕበረ-ሰብ ዘለወን ሃገራት፡ 
በቲ ናይ ዕጽዋ ስጉምቲ ምኽንያት ንማሕበረ-
ቁጠባዊ ሕሰም ዝተቓልዓ ሚልዮናት 
ስድራቤታት፡ ንመርዓ ትሕቲ-ዕድመ ከም 
እንኮ መፋዀሲ ጾር ቁጠባዊ ጸገማተን ጌረን 
ክጥምትኦ ጀሚረን ኣለዋ። ብመሰረት ጸብጻብ 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ምምዕባል 
ኣብ ዝርከባ ብዙሓት ሃገራት፡ መርዓ ትሕቲ-
ዕድመን ክሽቦን ንምትራፍ ዝካየዱ ዝነበሩ 
መደባት በቲ ለበዳ ክተዓናቐፉ ብምኽኣሎም፡ 

ኣብዚ ዝቕጽል 10 ዓመት ብ10ተታት 
ሚልዮን ዝቑጸራ ዓቕሚ ሄዋን ዘይበጽሓ 
ደቀንስትዮ ኣብ ሓዳር ክቑረናን፡ ሚልዮናት 
ህጻውንቲ ክኽንሸባን ትጽቢት ኣሎ።

ብሓጺሩ፡ እቲ ንደቀንስትዮ ገጢሙወን 
ዘሎ ጸገማት ኣዝዩ ብዙሕ’ዩ። ኩሉ 
ተደማሚሩ ድማ፡ ነቲ ኣብ ኩሉ መዳያት 
ማዕረነት ናይ ደቀንስትዮ ንምርግጋጽ 
ክካየድ ዝጸንሐ ቃልሲ ንድሕሪት ጎቲቱዎ 
ኣሎ። ኦክስፋም ኣብ መጽናዕታዊ ጸብጻቡ 
ጠቒሱዎ ከምዘሎ፡ ኣብ መንጎ ክልተኡ 
ጾታታት ዘሎ ገፊሕ ናይ ኣድልዎ ጋግ ናብ 
ባዶ ንምውራድ 99.5 ዓመታት’ኳ ተሪፉዎ 
እንተነበረ፡ ሕጂ ግን ብሰንኪ ኮሮና ናብ 135.6 
ዓመታት ክምጠጥ ክኢሉ ኣሎ። ስለዚ፡ 
መንግስታት ዓለም ነዚ ፈጺሙ ዘየደቅስ 
ጸገማት’ዚ ክገጥሙዎ እንተዀይኖም፡ 
ነቲ ጠንቂታት ኣብ ምፍዋስ ዕቱባትን 
ውፉያትን ክዀኑ ከምዝግባእ ብብዙሓት 
ክኢላታት መተሓሳሰቢ ይቐርበሎም ኣሎ። 

እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣደራዕ ብኹረት 
ወይ ስእነት ስራሕ ስለዝዀነ፡ ስድራቤታት 
ወትሩ ተጸበይቲ ዕድላት ሽቕለት ካብ ምዃን 
ንኽናገፋ ክስርሓሉ ከምዘለዎ ሰብ-ሞያ ናይቲ 
ዓውዲ ብተደጋጋሚ ይመኽሩ። ባዕለን 
ናይ ስራሕ ዕድላት ፈጢረን ንመነባብሮአን 
ዘድልየን ኣታዊታት ንኸውሕሳ ግን፡ 
መበገሲ ወይ መንጠሪ ዝዀነን ባይታ 
ክጣጥሓለን ከምዘለዎ ዘካትዕ ኣይኰነን። 
ኣብ ሃገርና’ውን ስድራቤታት ብመፍረ-
ደርሁ፡ ብመፍረ-ንህቢ፡ ብምርባሕ ጥሪት፡ 
ብሕርሻ ገደናን መስኖን፡ ብሸቐጣትን 
ብኻልእ ዝተፈላለየ ኢደ-ጥበባዊ ስርሓትን 
ነብሰን ንክኽእላ ብደረጃ መንግስቲ ደገፋት 
ክግበር ከምዝጸንሐን ይግበር ከምዘሎን፡ 
ክስሓት ዘይክእል ሓቂ እዩ። ደቀንስትዮ 
ሕመረት ናይ ስድራቤታት ከም ምዃነን 
መጠን፡ እቲ ኣብኣተን ዝግበር ጠመተ ዋሕስ 
ድሕነተን ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ ብደረጃ 
ሃገር’ውን ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን 
ተጨባጢ ለውጢ ዘምጽእ ስለዝዀነ፡ 
እቲ ኣብኣተን ዝግበር ወፍሪ ዝያዳ ክሕይል 
ከምዝግባእ ለበዋ ዘድልዮ ኣይኰነን። 
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ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ምስጢር ዓወት - ከምትዕወት ምእማን’ዩ

ኣብ’ቲ እትነብረሉ ኸተማን ከባቢኡን፡ 
ንዕኣ ዘይፈልጥን ንስማ ዘይጽውዕን ሰብ 
ይከሰስ እዩ። ብሕልፊ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ 
ናብ ትካላ ዘወር ምስ እትብል፡ ካብ ገጠርን 
ከተማን ዝተኣኻኸቡ መካይን፡ ኣግማል፡ 
ኣእዱግ ንብረት ዝጽዕኑ ዓማዊላ ሸቃጦ፡ 
ወትሩ ዕልቕልቕ ምስ በሉ እዮም። ነዛ ሰላም 
ክትብላ ዕድል እንተረኺብካ መን ከማኻ። 
“እዚ ሃብና፡ እዚ ኣለኪ’ዶ፧ ሕሳብ ግበርልና፡ 
ናይ ብኣምሆይ ውሰዲ፡ እዚ እወስድ 
ኣለኹ መዝግብዮ…” ዝብሉ ዘረባታት 
ጥራይ እዩ ዝስማዕ። ነዚ ምስ ረኣኻ ብደገ 
መጺእካ ዝደለኻዮ ረኺብካ ቀልጢፍካ 
ክትምለስ ትኽእል ኣይመስለካን። 

ዕልቕልቕ ዓማዊል ንተዓዛቢ’ምበር፡ 
ንዕኣስ ከቢድን ኣሸጋሪን ስራሕ ኣይኰነን። 
እኳ ደኣ ናይ ስራሕ ሰብን ኣዝያ ዓቃልን 
ምዃና’ዩ ዝርኣየካ። “ሕጂ ናባኻ’የ፡ 
ናባኹም…፡” እናበለት፡ ንዅሎም ዓሚዊላ 
ድሌታቶምን ጠለባቶም ከተማልእ 
ሰራሕተኛታታ ኣኽቲታ ስለትጓየ፡ ሰማዒ 
ስኢኑ ዝደልዮ ኸይረኸበ ካብ ትካላ 
ኣንጸርጺሩ ዝምለስ ዓሚል ኣይትረክብን። 

“ኣማረሽ፡ ፈታዊት ድኻ፡ ስርሕ ዉዒላ 
ሓዲራ፡ ኣብ ገጻ ምልክት ድኻምን ጭንቀትን 
ዘይንበባ ሓዀተ ሰብ’ያ።” ይብሉ ኻብ 
ቀደም ኣትሒዞም ዝፈልጥዋ ሰባት። ገለ 
ካብኣቶም ንልዕሊ 30 ዓመት ዝፈልጥዋ 
እዮም። ለዋህ፡ ሰባት ክትሕግዝ ዝብርሃ፡ 
ትግህቲ፡ ሂበኩም ምለሱለይ ዘይትብል ሰብ 
ምዃና ድማ ይዛረቡ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ንሰባት 
ባይታ ስራሕ ክትፈጥር እትጽዕር ሓቦኛ 
ምዃና፡ አረ ሕሉፍ ሓሊፎም ንመግቢ ሰብን 
መድሃኒትን ዘገልግል ተሃራፊ መዓር እትጸጊ፡ 

“ጸገነይቲ” ገይሮም ዝምስልዋ ኣይተሳእኑን። 

ኣማረሽ ተኽለ፡ ዞባ ደቡብ፡ ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ 
ኣብ ዓዲ ደረፋይ ብ1965 ኻብ ሓረስቶት 
ስድራ ተወሊዳ። ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ኸባቢ፡ 
ኣብ እዋን ቃልሲ ኣብ 1980ታት ትምህርቲ 
መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ስለዝተኸፍተሉ፡ 
ኸምኣን ዝኸምኣን መሃይምነቶም ከጥፍኡ 
ዕድል ረኺቦም እዮም። እዚ ይኹን’ምበር፡ 
ኣብቲ ግዜ’ቲ ርግኣት ብዘይምንባሩ፡ ቐሲንካ 
ክትምሃር ይትረፍ፡ ሓዳርካ ትኣልየሉ’ውን 
ኣይነበረን። በዚ ድማ፡ ትምህርቲ ክቕጽል ግዜ 
ኣይጠዓመን። ተቛሪጹ። ሽዕኡ ዳርጋ ኵሎም 
ተማሃሮ ኻልእ ምርጫ ስለ ዘይነበሮም ውራይ 
ማሕረሱ ዝገብር ናብ ማሕረሱ፡ ጓሳ ኸኣ 
ጒዳይ ጉስነቱ ኽገብር ናብ ጒስነቱ ኽምለስ 
እንከሎ፡ ኣማረሽ ግን ከምቲ መሓዙታ 
ዝገበራኦ ወላዲታ ንምሕጋዝ ናብ መጥሓን 
ገዛን ወፍሪ ዕንጸይቲን ኣይተመልሰትን። 
ናብራ ሃገረ-ሰብ ቶባእ ኢላ፡ ትምህርታ 
ኽትቅጽል’ያ ወሲና። ባህጋ ኸተስምር ከኣ፡ 
ካብ ስድራኣ ዓዳን ወጺኣ፡ ንደምበላስ፡ ዓረዛ 
…ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበረን 
ከባቢታት ተሰዲዳ። ከምኡ ገይራ ኸኣ፡ ዋላ 
እኳ ከም ድሌታ ኣይኹን፡ ብልጫ እናዓተረት 
3ይ ክፍሊ ኽትበጽሕ ክኢላ ነይራ። 

ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ብዕድመ መፋርቕ 50ታት 
ረጊጻ ዘላ ኣማረሽ፡ ኣብ ንግዲ ዓለም ናይ 
ኣስታት 40 ዓመት ተመኵሮ ዘዋህለለት 
ኰርዒዳ ብዓልቲ ዋኒን’ያ። “እሾኽ ምስ ብልሓ 
ትፍጠር” ተባሂሉ ከምዝምሰል፡ ኣማረሽ 
ንጥፈታት ሸቐጥ ጓል16 ዓመት እንከላ’ያ 
ጀሚራቶ። ማስቲካ፡ ካረሜላ፡ ሳሙና፡ 
ክርቢት፡ መርፍእ፡ ላማ፡ ቅንፍር… ዝኣመሰሉ 
ንኣሽቱ ቐንጠ-መንጢ እናሸቀጠት፡ ቁሩብ 

ቁራቦ እናኸሰበት ዝፈለመቶ ስራሕ ድማ፡ 
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብዓልቲ ኽልተ ሰለስተ 
ትካል ዋኒን ክትከውን ኣብቂዕዋ ይርከብ። 

ኣማረሽ፡ ንትምህርቲ ኽትብል ዓዲ ዓዲ 
ትንቀሳቐስ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ፡ ማዕረኡ 
እውን ናይ ምግዳል ስምዒትን ሓሳብን 
ነይርዋ’ዩ። ተሰለጣ ትምህርቲ ኽትቅጽል፡ 
ኣይሰለጣን ግና ምግዳል ካልኣይ ምርጫኣ 
ነበረ። ነዘን ክልተ ዕላማ ሒዛ እናተንቀሳቐሰት 
ገና ኣብቲ ኵሉ ኸይበጽሐት፡ ዝነበረቶ 
ቦታ ዝተሓበሩ ዝጠፈእቶም ስድራኣ፡ 
ካብ ዝነበረቶ ቦታ ብግዲ ቈሊቦማ ዓዶም 
ተመልሱ። እቲ እዋን ብሰሪ መግዛእቲ 
ሰብ ኣብ ዓዱ እፎይ ኢሉ ረጊኡ ዝነብረሉ 
ኣይነበረን። ክንዲ ዝዀነ፡ ስድራ ኣማረሽ 
ተጠርኒፋ፡ ካብ ማሙቕ ቤታ ወጺኣ፡ ምስ 
ከርፋሕ ናብራ ስደት ክትረባረብ መረብ 
ሰጊራ ትግራይ ተራእየት። ኣማረሽ፡ ከምቲ 
ክብ ኢሉ ዝተጠቕሰ ተዀነ፡ “ትምህርታ 
ክትቕጽል፡ እንተዘይ ኰይኑ ግን ክትጋደል፡
” ካብ ክልቲአን ሓንቲ ዕድል ክትጭብጥ 
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ዝነበራ ሓሳብ ፍጹም ድቃስ ከልኣ። ኰነ 
ድማ፡ እቲ ብስድርኣ ዝተወስደ ስጒምቲ 
ናይ ስደት ፍጹም ኣይተዋሕጠላን። ስለ 
ዝዀነ፡ እዚ ዝተጠቕሰ ጥጅእ ሓሳብ ኣብ 
ውሽጣ ገይራ፡ መንፈሳ ኣብ ኤርትራ ሓዲጋ 
መሬት ትግራይ ካብ ዝሰገረትላ ዕለት ጀሚራ 
ኣይደቀሰት። ዘንቀደ ዓጋቲ የብሉን ኰይኑ 
ኸኣ፡ ድሕሪ ግዜ፡ ኩርባን ጣሻን መሬት 
ኢትዮጵያን ሃገራን ሰናጢቓ ዓረዛ ተራእየት። 

ኣማረሽ፡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን፡ ድሌታት 
ትምህርታ ንኸይትቅጽል ከምኡ’ውን፡ 
ንኸይትጋደል፡ “ትሕቲ ዕድመ ኢኺ፡ ኲንታል 
በሊዕኪ ምጺ” ዝብል ዘረባ ተጋደልቲ ባህጋ 
ካብ ምፍጻም ዓገታ። ካብ ክልቲአን ዕድላት 
ተኸራኺራ ሓንቲ ኽትረክብ ስለዘይክኣለት 
ድማ እያ፡ ናብ ሸቐጥ ዘቋመተት።  

ንግዲ ብልሓትን ጻዕርን ዝሓትት ዓውዲ’ዩ። 
ንግዲ፡ ብዙሕ መስርሕ ዝጠልብ ወፍሪ ኸም 
ምዃኑ መጠን፡ ውጽኢት ሓቀኛ ዕቤቱ፡ 
ዘገምታዊን ድሕሪ ዝተናውሐ ግዜን ዝረጋገጽን 
እዩ። ኣብ ንግዲ፡ መኽሰብን ክሳራን ዘይነጻጸሉ 
መኻይድቲ ስለዝዀኑ፡ ዝዀነ ነጋዳይ 
ክሳራ ንኸየጋጥሞ ኸቢድ ዋጋ’ዩ ዝኸፍል። 

ኣማረሽ፡ ንጥፈት ዓውዲ ንግዲ ብ1986 
ዓ.ም ክትጅምሮ እንከላ፡ ማስቲካ፡ ካረሜላ፡ 
ክርቢት …ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ቐንጠ-መንጢ 
ሓሊፉ፡ ዓበይቲ ነገራት ዘግዝእ ዓቕሚ 
ገንዘብ ኣይነበራን። ሓቦኣን ዘይጽዓድ ጻዕሪን 
ተሓንጊጣ ስላዝጸዓትት ግን፡ ኣብ መዓልቲ 
ዕዳጋ’ቲ ናይቲ ትነብረሉ ስፍራ ዝሽየጥ 
እናዘርግሐት ቁሩብ ቁራቦ እናኸሰበት ነዊሕ 
ተጓዒዛ። ውጽኢት’ዚ ሕጂ በጺሓቶ ዘላ 
ወናኒት ክልተ ሰለስተ ትካላት ንግዲን ዓባይ 
ናይ ጽዕነት መኪናን ኽትከውን ዘኽኣላ 
ምስጢር ክትገልጽ ከላ፡ “ብፍጥረተይ 
ተስፋ ዝቘርጽ ሰብ ኣይኰንኩን። ክበጽሖ 
ኣለኒ ንዝበልክዎ ዕላማ ኸይጨጥኩ ክድቅስ 
ዘይሕሰብ’ዩ። እዚ ባህርይ ስለዘለኒ ኣብ 
ድሌተይ ካብ ምብጻሕ ኣይተዓገቱን” ትብል። 

3ይ ወራር ወያነ፡ ኣብ ኣእምሮ ነበርቲ 

ኸተማ ማይ-ድማ ብሓፈሻ፡ ወነንቲ ትካላት 
ድማ ብፍላይ፡ ዘይሕከኽ ስንብራት ሰኒዳ 
ዝሓለፈት መድረኽ’ያ። ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ፡ ሰራዊት 
ወያነ፡ ናብ ምዕባለ ገጻ ፉሕ-ፉሕ ትብል 
ዝነበረት ከተማ ማይ-ድማ ኸቢድ ዝምታን 
ዕንወትን ኣውሪዱ። ዋጋ 10ታት ሚልዮናት 
ናቕፋ ዝግመት ናይ ትካላትን ውልቀ ሰባትን 
ንብረት ራስዩ። ብዙሓት ወነንቲ ትካላት 
ግዳይ ኣደዳ’ቲ ዝምታ ኰይኖም። በብዓመቱ 
ዘዋህለልዎ ጸጋታት ተዘሚቶምን ጥራይ 
ኢዶም ተሪፎምን። ኣማረሽ፡ ካብ’ቶም  ጥር 
ትብል ኣቕሓ ዘይተረፋ፡ ትካላቶም ዝተሃገሩን 
ዝተዘረፉን ነበርቲ’ታ ከተማ ነጋዶ ሓንቲ’ያ። 
ኣብቲ እዋን’ቲ ብሰራዊት ወያነ ዝተዘምተ 
ንብረታ፡ ብገንዘብ ክትመን እንከሎ፡ ልዕሊ 
ርብዒ ሚልዮን ናቕፋ ኸምዝበጽሕን 
ጥራይ ኢዳ ኸምዝተረፈትን ድማ ትጸዊ። 

ኣማረሽ፡ ብቘልዕኣ እንከላ፡ ስድራኣን 
ፈለጥታን ዘሰንበደ፡ ሰለስተ ኣጻብዕቲ 
የማነይቲ ኢዳ ጒድኣት ዘውረደ ሓደጋ ሓዊ 
ኣጋጢምዋ ነይሩ። ስንክልና ንስድራኣን 
ፈለጥታን ደኣ ኣሕሰቦም’ምበር ንዕኣስ፡ 
“ስንክልናይ ካብ ቁልዕነተይ ጀሚሩ፡ 
መሓዙተይን መታዕብይተይ ካብ ዝገብርኦ 
ዝዀነ ንጥፈታት ኣየጒደለንን። ስለ ዝዀነ፡ 
ጸገም ከምዘሎኒ፡ ሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን 
ዘሕስበኒ ጒዳይ ኰይኑ ኣይፈልጥን” ትብል። 

ሓያል ጻዕሪ ናብ ደረጃ ዓወት ከምዘብጽሕ 

ብመትከል እትኣምን ኣማረሽ፡ ከም 
እምነታ ኣብ 3ይ ወራር ወያነ ብዘጋጠማ 
ንድሕሪት ዝመለሰ ኸቢድ ክሳራ፡ ተስፋ 
ቘሪጻ ኢዳ ኣጣሚራ ንድኽነት ሓንጐፋይ 
ኢላ ኣይተቐበለታን። ካብ’ቲ ዓውዲ 
ኸይረሓቐት በተን ኣብ ኢዳ ዝተረፋ 
ሒደት ገንዘብ ዳግማይ ተበጊሳ፡ ዘይሕለል 
ጻዕሪ ኣካይዳ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ 
ከተማ ማይ-ድማ ተጠቀስቲ ኻብ ዝዀኑ 
ዓበይቲ ነጋዶ ሓንቲ ኽትከውን በቒዓ ኣላ።

ንሰብ፡ ምሉእ ሰብ ካብ ዘብልዎ ረቛሒታት 
ሓደ፡ ምስ ሰብ ዘለዎ ዝምድና’ዩ። ንፉዕን 
ለባምን ሰብ ኵሉ’ዩ ዘመዱ። ኣማረሽ፡ ከም 
ሰብ፡ ባህርያታ ዘቕንእ’ዩ። ንዝሸምገሉ፡ 
ኣቦይ፡ ኣደይ፡ ካብኣ ንዝዓብዩ፡ ኣያይ፡ 
ሓወይ፡ ሓፍተይ፡ ንንኣሽቱ ጓለይ፡ ወደይ 
…ዝብሉ ምኡዛትን ንሰብ ክብሪን ሓበንን 
ዘስንቑ ኣባህላታት መውጽኢ ኣፋ’ዮም። 
መዓስ’ዚ ጥራይ፡ ብኣውራኡ ኣብ ሰባት 
ሓያል እምነት ኣለዋ። ሽግር ሰባት ክትፈትሕ 
ድሕር ኣይትብልን። ጐዲሉኒ ንዝበለ ጥርሑ 
ኣይትሰዶን። ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ከምጽኣላ 
ኣሚና ዘድልዮ ኣማሊኣ ተፋንዎ። “ካብ 
ሰብ ኣነ ይሓይሽ” ዝብል ምዕቡል እምነት 
ከም ርእሰ ማል ትቘጽሮ። እዚ ባህሪኣ እዚን 
ተኻፋሊት ጸገማትን ሽጉራትን ስኡናትን 
ብምዃና፡ ብዙሕ ፈላጢ ከምዘጥረየት 
ፈለጥታ የውግዑ። ኣብ ስርሕ ንግዲ 
ኽትዕወት ካብ ዘኽኣልዋ ረቛሒታት ሓደ 
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መንእሰይ ሳሮን ሓኪም እንስሳ ኣብ ሕርሻ ዓዲ ዑመር

ኤፍሬም ግደ
ሳሮን ይሀይስ ትብሃል። ኣብ 1997 

ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ፡ ኣብ መንደፈራ 
ዓኹዃ። ዳግም ናብ ኣስመራ ተመሊሳ፡ 
ካብ 6ይ ክሳብ 12 ክፍሊ ድሕሪ 
ምምሃር፡ ኣባል 28 ዙርያ ሃገራዊ 
ኣገልግሎት ብምዃን፡ ኣብ 2014 
ናብ ሳዋ ወሪዳ። ኣብ ትምህርቲ ሓንቲ 
ካብ ሓየታት ተማሃሮ ስለዝነበረት 
ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ነጥቢ ረኺባ 
ንኣርባዕተ ዓመታት ብዓውዲ ሕክምና 
እንስሳ ተማሂራ ብቐዳማይ ዲግሪ 
ተመሪቓ። ኣብዚ ሰዓት’ዚ ሓኪም 
እንስሳ ኮይና፡ ኣብ ከባቢ ኣለቡ ኣብ 
ዝርከብ ሕርሻ ዓድ-ዑመር፡ ጥሪትን 
ኣባጊዕን ትሕክም ኣላ። ምስኣ 
ዝገበርናዮ ዕላል ይስዕብ፦

***

* ከም ጓለንስተይቲ ካብ ስድራ 

ተፈሊኺ፡ ደቂተባዕትዮ ብብዝሒ 

ኣብ ዝዕብልልዎ ዓወዲ ሕርሻ፡ 

ካብ ከተማ ወጺእኪ ኣብ ገጠር 

ኢኺ ትነጥፊ ዘለኺ’ሞ፡ እንታይ 

ብድሆታት ትሰግሪ ኣለኺ?

- ኣብዚ ብድሆ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ። 
ብልጫታት’ውን ኣሎ። ሓቂ ንምዝራብ 
ኣብ መጀመርታ ይኸብደካ’ዩ። ብዙሕ 
ዝጎድልካ ነገራት ኣሎ። ካብ መደቀሲ 
ኣትሒዝካ፡ ራሕቂ ቦታ፡ ካብ ስድራ 
ምፍላይ ቅሩብ ጸገማት ኣለዎ። እቲ 
ሙቐት እውን ናቱ ጸቕጢ ኣለዎ። 

እዚ ግን ኣብ ፈለማ ጥራይ’ዩ። ደሓር 
ይልመድ’ዩ። ብተፈጥሮይ ድማ፡ ኣነ 
ንዝኾነ ከባቢ ወይ ኩነታት ኣየር ናይ 
ምቕባልን ንዕኡ ርዒምካ ናይ ምኻድን 
ባህሪ ኣሎኒ። ኣብ’ዚ ምምጽአይ ኣውራ 
ዘዕግበኒ ግን ኣሎ። ሕክምና እንስሳ እየ 
ተማሂረ። በቲ ሞያይ ምስርሐይ እቲ 
ዝዓበየ ቁምነገር’ዩ። እዚ ዘሎናዮ ከባቢ፡ 
ገጠርን ናይ ሕርሻ ቦታን እኳ እንተኾነ፡ 
ማይን ሓይሊ-መብራህትን ስለዝርከቦ 
ዝምስገን’ዩ። ስለዚ ኣብ’ዚ ምስርሐይ 
ከም ብድሆን ብልጫን’የ ዝርእዮ። ምስ 
ግዜ ድማ፡ እቲ ብልጫ እናዓበየ፡ እቲ 
ብድሆ እናተጸንቐቐ’ዩ ዝኸይድ። ቀደም 
ዝኾነ ነገር ስድራና’ዮም ዝገብሩልናን 
ዝመርሑናን ነይሮም። ሕጂ ግን ኩሉ 
ነገር ሳሮን’ያ ትገብሮን ትውስኖን። እዚ 
ናቱ ብልጫ ኣለዎ። ተሞኩሮ ዘቕስም 
እዩ። ነዚ ዓውዲ’ዚ ክምሃሮ ከለኹ፡ 

ምዃኑ ድማ፡ ባዕላ ኸይተረፈት ተዕልለሉ። 

ኣማረሽ፡ ብሰሪ መግዛእቲ መዕለቢ 
ዘይገበረትሉ ድሌት ትምህርቲ፡ ካብ’ቲ 
ዘየደቅሳን ወትሩ ዘሕስባን ጒዳይ ስለ 
ዝዀነ፡ ንሳ ዝሰኣነቶ ዕድል፡ ሰባት ብሰንኪ 
ቊጠባዊ ስእነት ካብ መኣዲ ትምህርቲ 
በዂሮም ክትርኢ ኰነ ክትሰምዕ ሕልንኣ 
ከምዝቕስቕሳ ትዛረብ። በዚ ምኽንያት፡ ካብ 
ርሑቕ መጺኦም ኣብ ገዝኣ ኰነ ጐረቤታ 
ተኻርዮም ህይወት ስካቡሊ እናመርሑ 
ዝመሃሩ ተማሃሮ ብሓፈሻ፡ ስኡናት ድማ 
ብሕልፊ፡ ካልእ ይትረፍ፡ ንትምህርቶም 
ዝሕግዞም ኣታዊ መታን ክረኽቡ፡ ኣብ ትካላ 
ባይታ ስራሕ ክትፈጥረሎም ሒዂ ኻብ 

ምባል ኣይትዓርፍን። “ገይረ” በሃሊት ደኣ 
ኣይኰነትን’ምበር፡ ካብ ዓጽመ ስጋኣ ኰኑ፡ 
ዘይትፈልጦም ርኡይ ስእነት ዘነበበትሎም 
ተማሃሮ፡ ብድንጋጸ ተደሪኻ ምስኣ ኣጸጊዓ 
ኣምሂራ ኣብ ዝብጻሕ ዘብጽሐቶም ምህላዎም 
ሰባት ክዛረቡላ ሰሚዐ። ብኹሉ ኽስዓብ 
እትብህጎ ባህ ዘበል ቅዱስ ተግባር ከኣ እዩ።

ባህሊ ተኻፋልነት ሕልናዊ ርውየት ዝፈጥር 
እዩ። ኣብ ህይወት ደቂ-ሰብ ሩፍታ ካብ ዝፈጥር 
ቅዱስን ሰናይን ተግባር ምፍጻም ዝዓቢ 
ጸጋ ስለ ዘይልቦ ድማ፡ ዘለና ጸጋ ትርጒሙ 
ክስወጠና ኸምዚ ናይ ኣማረሽ ዕውትቲ ኣብ 
ንግዲ፡ ርህርህቲ ብሕልና ምዃን ሰናይ ነገር’ዩ። 

ኣማረሽ ኣብ ንግዲ ጥራይ ኣይኰነትን 

ሃብሮም። ጥጡሕ ናብራ እትመርሕ ኣዝያ 
ንፍዕቲ ኣደ እውን እያ። ክልተ ኻብቶም 
5 ፍርያት ከርሳ ዝዀኑ ውሉዳ ኣመርዕያ፡ 
ድሮ ኸኣ ሓዲአን ክልተ ሓዲአን ድማ 
ሓደ፡ “ዓባየይ” ዝብሉ ቈልዑ ወሊደናላ 
ኣለዋ። ዝተረፉ ደቃ ኸኣ፡ ውሉድ ዝገብሮ 
የማናይ ኢዳ ዀይኖም ኣብ ምሕጋዛ ልዑል 
ግደ ኸምዘበርክቱላ ትገልጽ። “ኣብ ናብራ 
ኸምዚ ናተይ ሕጒስ ህይወት ዝመርሕ 
ሰብ፡ ጸጋ ኣምላኽ ዝተዓደሎ’ዩ። ናብራ 
ደቂ-ሰብ ብስስዐ ዝተጐብአ እኳ እንተዀነ፡ 
መኸተምትኡ ግን ተመስገን እያ’ሞ፡ 
ንስለቲ ኵሉ ዝሃበኒ ጸጋ ንፈጣሪ ተመስገን 
እብሎ፡” ብምባል ድማ ዕላላ ትድምድም።

***



ኣግእዞ

14

ቁ.33

ዝተፈላለየ ዓይነት ብድሆ ከምዝህሉ 
ትጽቢት ነይሩኒ። ምኽንያቱ ኣነ ሓኪም 
እንስሳ’የ። እንስሳ ክሕክም እንተኾይነ 
ድማ ኣብ’ቲ ዝርከብኦ ክኸይድ ኣሎኒ 
እምበር፡ ንሳተን ኣይኮናን ናባይ ክመጻ። 
ብኸምኡ ርእሰይ ስለዘእምንክዋ፡ 
ብዙሕ ዘጸግም ብድሆ የብለይን። 

* ምስ ከባቢኺን መሳርሕትኽን 

ዘለኪ ህይወት ከመይ ይመስል?

- እቲ ጽቡቕ ነገሩ፡ እቶም ኣብ ኮለጅ 
ብሓንሳብ ዝነበርና ሰባት ኢና ኣብዚ 
ዘሎና። እቲ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ 
ድማ፡ ደስ ዘብል’ዩ። ህዝብና 
ተመሳሳሊ ባህሪን ኣተሓሳስባን ዘለዎ 
እዩ። ኣኽባሪ-ሰብ እዩ። ስለዚ ኣብ 
ማሕበራዊ ህይወት ጸገም የብልናን። 

* ፍልጠት ሕክምና እንስሳ ኣብ 

ኮለጅን ብግብሪ ኣብዚ ናይ ሕርሻ 

ቦታን ፍልልዩ ከመይ ረኺብክዮ?

- ኣብ ኮለጅ፡ እቲ ፍልጠት ብክልሰ-
ሓሳብ’ዩ። ኣብዚ ግን፡ ብግብሪ’ዩ። 
ክትምሃሮ እንከለኻ፡ ደሓን ዝመስለካ፡ 
ብግብሪ ምስኣተኻዮ ትርር ከምዝብል 

ትርእዮ። ክገብር ኣሎኒ ዝብል ኒሕ 
ስለዘሎ ግን፡ ነቲ ግብራዊ ስራሕ’ውን 
እናመለኽካዮ ትኸይድ። ኣእምሮና 
ከምኡ’ዩ። ንነገራት እናለመዶን 
እናፍለጦን እናተጻወሮን’ዩ ዝኸይድ። 
እዚ ድማ ዓቢ ህያብ’ዩ። ዓይነታት 
መድሃኒት ብክልሰ-ሓሳብ እንፈልጦ፡ 
ሕጂ ብግብሪ ብኣፍን ብመርፍእን ነተን 
ዝሓመማ ጥሪት እናሃብና፡ እንታይ 

ለውጢ የምጽኣለን እናስተብሃልናሉ 
ስለንሰርሕ፡ ብዙሕ ንፈልጥ ኣሎና። ናይ 
ስራሕ ቦታ፡ ግብራዊ ቤት ትምህርቲ’ዩ። 

* ጥሪት ክወልዳ ወይ ክሓርሳ 

እንከለዋ፡ ሓገዝ ከምዝግበር 

ይንገር’ዩ’ሞ፡ ከመይ’ዩ?

- ጥሪት ልክዕ ከም ሰብ ህይወት 
ዘለወን ምዃነን ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። 
ሓኪም ጥሪት ኮይንካ ክተሰርሕ 
እንከለኻ ግን፡ እቲ ጸገመን ቃንዝአን 
ብቐረባ ስለእትርእዮ፡ ዝያዳ ካልእ ሰብ፡ 
ብዛዕባ ጥሪት ትግደስን፡ ንህይወተን 
ትሓልየለንን። ክወልዳ ከለዋ ብዙሕ 
ንጻዕረን ዝሕግዝ መድሃኒት ትህበንን 
ትወግአንን። ኣእዳውካ ሓዊስካ 

ትሕግዘሉ ግዜ’ውን ኣሎ። ነተን ምራኹት 
ድማ ምጥባው ምስዘሸግረን፡ ጸባ ብቱቦ 
ትህበን። ኮታ ከም ሓኪም ስነፍልጠታዊ 
ኣገባብ ህይወት ምድሓን ተኸቲልካ 
ትሕግዘን።

* ሓኪም ሰብን ሓኪም እንስሳን 

እንታይ’ዩ ፍልልዩ?

- ተመሳስልነቱ ይዓቢ። ክልቲኡ 
ብዛዕባ ህይወትን ጥዕናን’ዩ። እታ ቀንዲ 
ፍልልይ፡ ኣብቲ ሕሙም እዩ። ሕሙምካ 
ዝዛረብን ዘይዛረብን ምዃኑ’ዩ። ብዘይካ 
ህጻናት፡ ሰባት ጸገሞም ይነግሩ’ዮም። 
ጥሪት ግን፡ ጸገሞም ኣይገልጹን እዮም። 
ጠባያት ናይ ጥሪት እንተፈሊጥካ፡ ካልእ 
እዋን ዘርእይዎ ጠባያትን ድኻማትን 
ካልእ ምልክታትን ብምዕዛብ ኢኻ 
ከምዝሓመሙ ትፈልጥ። ድሕሪኡ 
መርመራታት ትገብር። ናይ ደም፡ 
ሽንቲ፡ ናይ ልዛይ፡ ናይ ዒባን ካልእን 
መርመራታት ትገብር። ኣባና ገና 
ዘይኣተወ’ምበር፡ ኣብ ዓለም ዝስርሓሉ፡ 
ናይ ራጂ፡ ስካን ወ.ዘ.ተ ዝኣመሰለ 
መርመራታት እውን ኣሎ። ብፍሉይ 
ንኣታቶም ተባሂሉ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ 
ኣሎ። 

ካልእ፡ ሰብን እንስሳን፡ ኣብ ኣቃውማን 
ኣሰራርሓን ህይወቶም፡ ኣመጋግብኦም፡ 
መጠን ግዝፎምን ክብደቶምን ወ.ዘ.ተ 
ይፈላለ እዩ። እትህቦም መድሃኒት 
እውን ኡ መጠኑ ይፈላለ’ዩ። ኣብ ሰብ 
ዘሎ ኣብ እንስሳ ዘየለ፡ ኣብ እንስሳ 
ዘሎ ኣብ ሰብ ዘየለ ሕማማት ኣሎ። 
ዝመሳሰል ሕማማት ድማ ኣሎ። ኣብ 
እንስሳታት ንባዕሉ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ዓሌት ዝተፈላለየ ሕማማት ኣሎ። ኣብ 
ኩሎም ዝርከብ’ውን ኣሎ። ስለዚ፡ 
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ኣብ’ቲ ዝወሃብ ዓይነት መድሃኒት ይኹን 
መጠን፡ ካብ ሰብ ናብ እንስሳ ጥራሕ 
ዘይኮነ፡ ካብ እንስሳ ናብ እንስሳ’ውን 
ፍልልይ ኣሎዎ። ንሰብ ተባሂሉ ዝስራሕ 
መድሃኒት ኣሎ። ንእንስሳ ጥራሕ ዝወሃብ 
ድማ ኣሎ። ንኽልቲኦም ዘገልግል’ውን 
ኣሎ። ኣብ መጠን (dose) ግን ኩሉ ግዜ 
ፍልልይ ኣሎ። ዋላ’ቲ መራፍእ’ውን 
ከከም መጠን ፍጥረትናን ግዝፍናን 
ይፈላለ’ዩ። ኣብ እንስሳታት ይኹን ሰብ 
ዘሎ ናይ ሓባር ሓቂ ግን ኩላትና ንሓምም 
ምዃንና’ዩ። ኩላትና ድማ መድሃኒት 
የድልየና። 

* ከምቲ ዝበልክዮ እንስሳ ጸገሙ 

ዘይገልጽ ብምዃኑ ክትሕክምዮ 

እንከለኺ እንታይ ይስምዓኪ?

- ኣነ ብሓቂ እዮም ዘደንግጹኒ። ከቢድ 
ሕማም ሓሚሞም ምብላዕ ክስእኑን 
ቁልዕጽዕጽ ክብሉን ከለው ይትንክፈኒ። 
ብውሑዱ ሰብ’ሲ ቃንዝኡ ብብኽያትን 
እህህታን ይገልጽ። ጥሪት ግን ቃንዝኦም 
ክነግሩን ክሕብሩን ስለዘይክእሉ ዝያዳ 
የደንግጹኻን ይትንክፉኻን። በዚ 
ኣጋጣሚ ንሰብ ጥሪት ክብሎም ዝደሊ፡ 
ጥሪቶም ከም ቀደሞም ምስ ዘይኮኑ ወይ 
ምስ ዝሓሙ፡ ክሃርምዎም የብሎምን፡ 
ፍጡራት ምዃኖም ተገንዚቦም 
ብዓይኒ ህይወት ጠሚቶም ናብ 
ሕክምና ክወስድዎም ክመክር እደሊ። 

* ስለምንታይ ኢኺ፡ ሕክምና 

እንስሳ መሪጽኪ?

- ኣነ ብቐደመይ፡ ካብ ቆልዓይ 
እንከለኹ ጀሚረ፡ እንስሳ እፈቱ እየ። 
እቲ ዓውዲ ባዕለይ’የ መሪጸዮ። ዕግበት 
ድማ እረኽበሉ ኣለኹ። ምናልባት 
ናይ ሓወቦይ ጽልዋ’ውን ክኸውን 

ይኽእል’ዩ። ኣብ እንስሳ ኣዝዩ’ዩ 
ዝግደስ። ኣነ ድማ ካብ ንእስነተይ 
ፍቕሪ እንስሳ ብፍላይ ናይ ድሙ፡ 
ከልቢ፡ ማንቲለ ፍቕሪ ነይርኒን ኣሎኒን።

* ኣብ እንስሳታት ዝያዳ ደቀን 

ስትዮ’ዶ ደቂ ተባዕትዮ ይግደሱ?

- መደምደምታ’ኳ እንተዘይሃብኩ፡ 
ኣብ ዝነበርክዎን ኣብዚ ዘለኽዎን 
እንተርእየ፡ ዝያዳ ደቀንስትዮ ብዛዕባ 
ደማሙን ኣኽላባትን ክግደሳ ይርኢ’ሞ፡ 
ምናልባት ደቀንስትዮ ዝያዳ ይግደሳ 
ከይኮና እብል። እዚ ክብል እንከለኹ 
ግን፡ ከም ሓወቦይ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም 
ግዱሳት ደቂተባዕትዮ እውን ኣለዉ።

* እንስሳ ሕክምና ኣየድልዮን’ዩ 

ዝብሉ ሰባት የጓንፉኺ’ዶ?

- መሊኦም። ጥሪት ምስ ሓመማ 
ትሓርደን ትበልዐን ዝብሉ ኣለው። 
ዝበዝሕ ጥሪት ኣብ ረብሓ ሰብ እዩ 
ዝውዕል። ጸባኡ፡ ስጋኡን ቆርበቱን 
ካልእ ካብኡ ዝርከብ ፍርያትን ንጥቕምና 
እዩ። ጥሪትና ጥዑያት ምስ ዝኾኑ ድማ፡ 
ረብሓና ዝበለጸ ይኸውን። ብሕልናን 
ሰብኣውነት እውን ክንጥምቶ ኣለና። 
ዋላ ነቶም ረብሓ ዘይህቡና እንስሳታት፡ 
ብኽንክን ክንሕዞም ኣሎና። ኣብ 
ሓያሎ ዝማዕበላ ሃገራት፡ ንእንስሳ 
ዘገዳም ዝሕክሙ፡ ነቲ ዝነብርሉ 
ከባቢ ካብ ተላባዒን ካልእ ሕማማትን 
ባልዓትን ዝከላኸልሉ ሓካይም እንስሳ 
ኣለው። ዋላ’ቲ ናይ በረኻ እንስሳ’ውን 
ንረብሓ ሰብን ኣከባብን ኣገዳሲ ምዃኑ 
ምስትብሃል የድልየና። ንሕና እውን 
ብዓቕምና ንኹሎም እንስሳታት 
ክንከናኸኖም ጽቡቕ እዩ። 

ምስዚ ኣተሓሒዘ ክገልጾ ዝደሊ፡ 

ሕጕስ ንምዃን
• ምስ ስድራቤትናን ፈተውትናን ቀጻሊ 

ንራኸብ፣

• ንዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር እቕረ 
ንበል፣

• ምስ ደቂ ልዕሊ 70ን ትሕቲ 6 ዓመትን 
ሰባት ግዜና ነሕልፈሉ ግዜ ይሃሉና፣

• ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ ንሰለስተ 
ሰባት ከምዝስሕቁ ንግበር፣

• ሰባት ብዛዕባና እንታይ ይሓስቡ 
ጉዳይና ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዝበዝሐ 
ብዛዕባኦም’’ምበር ብዛዕባና ኣይኮነን 
ዝዛረብ።

• ኣብ ግዜ ሕማቕና፣ ስራሕና ዘይኮነ 
ኣዕሩኽ መሓዙትና እዮም’ሞ ዝረድኡና፣ 
ኩሉ ግዜ ምስኦም ንኹን።

ነጃት ኣድም 

ኣብ ኣተሓሕዛ እንስሳ፡ ሕብረተሰብና 
ገና ብዙሕ ይጎድሎ እዩ። ብፍላይ ኣብ 
ክንክንን ጽሬትን ገና ኢና። ካብ ግዜ ናብ 
ግዜ ግን ምምሕያሽ ኣሎ። ኣብ ደማሙን 
ኣኽላባትን ቅሩብ ይሓይሽ፡ ኣብ 
ጤለበጊዕ ዘሎና ናይ ጽሬት ክንክን ገና 
እዩ። ኣብ ኣገባብ ምሕላብን ኣጠቓቕማ 
ስጋን፡ ኣብ መንበሪ ጥሪት ዘሎ ኣገባብ 
ኣተሓሕዛ ብዙሕ’ዩ ዝጎድሎ። ኣገባባትና 
ክመሓየሽን ክምዕብልን ጻዕሪን ጎስጓስን 
ከድልየና’ዩ። ህዝብና ከኣ፡ ሓበሬታን 
ኣስተምህሮን እንተረኺቡ ተቐባሊን፡ ነቲ 
ዝተባህሎ ዝፍጽምን ስለዝኾነ ብቐሊሉ 
ክመሓየሽ ዝኽእል ይመስለኒ።

***
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ሕማም ኮሮና ብደረጃ ዓለም፡ ሃብታምን 
ድኻን፡ ተራን በዓልመዝን፡ ተባዕታይን ኣንስታይን 
ወዘተ ብዘይ ምፍልላይ ከጥቅዕ ምስ ተራእየ፡ “ቤት 
ነገስታትን ሃብታማትን ንምእታዉ ዘይእግሞ 
ኣድልዎ ዘይፈልጥ ደፋር ሕማም” ተባሂሉ። 
ጸኒሑ ግን ከም ዝበዝሑ ማሕበራዊ ተርእዮታት 
ካብ ሃብታማት ዝያዳ ንድኻታት፡ ካብ ተባዕትዮ 
ድማ ብሕልፊ ንደቀ-ኣንስትዮ ዝገርፍ ምዃኑ ኣብ 
ትዕዝብቲ ኣትዩ።

ዝተፈላለዩ መንግስታት ህዝቦም ካብቲ 
ሃንደበታዊ ለብዒ ንምግ’ልጋል ዝወሰድዎ ስጉምቲ 
ምዕጻው ትካላትን ዕጽዋ ሰብ ኣብ ኣባይቶምን 
ጽሬትን’ዩ። እንተኾነ ካብ ሕማም ንምክልኻል 
ዝተገብረ ዕጽዋታት ዘስዓቦ ቁጠባዊ፡ ጥዕናዊን 
ማሕበራዉን ጸገማት ብቐሊል ዘይርአን 
ደጋጊምካ ክሕሰበሉን ክጽናዕን ዝደረኸ 
ክስተት’ዩ ኮይኑ። 

ገለ ምሁራት ብዘካየድዎ መጽናዕቲ፡ እቲ 
ሕማም ኣውራ ኣብ ደቀንስትዮ ብዙሕ ዝሕብሩ 
ኣደራዕ ስለዘዉረደ፡ ኣብ እዋን ዕጽዋ ፍሉይ 
ጠመተን ሓለዋን ክግበረለን ከም ዝግባእ’ዮም 
ኣተሓሳሲቦም። ዉጽኢት መጽናዕቶም ከም 
ዘርኣዮ፡ ኣብቲ ዕጽዋ ጓል-ኣንስተይቲ ናይ ገዛ 
ሓላፍነታ እናኸበደ ምምጽኡ፡ ምንጪ ኣታዊታት 
ዝኾኑ ስርሓት ብምዕጻዎም ኣብ ቁጠባዊ ጸገም 
ምውዳቓ፡ ኣብ ክንክንን ፍወሳን ሕሙማት 
ካብ ዘለዋ ዝዓዘዘ ተሳታፍነት በቲ ሕማም ናይ 
ምልካፍ ዕድላት ከም ዝዓበየ፡ ብትሑት ቁጠባዊ 
ትሕዝቶኣን ዘይማዕርነታዊ ኣረኣእያን ዝተደረኸ 
ዓመጽን ጾታዊ መጥቃዕቲታትን ከም ዝሰዓባ፡ 
ግዳይ ስዒቦም ዝመጽኡ ዘይተደልየ ጥንሲን 
ጥዕናዊ ጉድኣትን ምዃና’ዩ።  

ሽሕኳ ብምኽንያት ምዕጻው ትካላት ብቑጠባ 
ዝተሃስየ ክልቲኡ ጾታታት እንተኾነ፡ እቶም 
ዝተዓጽዉ ትካላት ደቀንስትዮ ብብዝሒ 
ዝተዋፈራሎም፡ ሆቴላት፡ ኣብያተ መስተታት፡ 

መናፈሻታት፡ ስርሓት ጽሬት፡ ቤት መሸጣታትን 
ካልኦትን ብምንባሮምን ንገለ ኣዋርሕ ዘሳሊ ደሞዝ 
ከይተኸፍላ ጉም ስለዝበላ ኣብ ህጹጽ ጸገም’የን 
ወዲቐን። ‘የልቦን’ ዘይሰምዑ ቆልዑት ሒዘን 
ዝሓልፈኦ ዘለዋ ናብራ ሓደ ካብ ከበድቲ ፈተናታት 
ህይወት ኮይኑ ተመዝጊቡ’ዩ።

ብደረጃ ዓለም፡ ኣብ ሕክምና ካብ ዝሰርሑ 
ኣለይቲ ሕሙማት 70% ደቀንስትዮ ምዃነን’ዩ 
ዝግለጽ። እዚ ድማ ደቀንስትዮ፡ ብሕማም ኮሮና 
ንዝተጠቕዑ ኣለይ መለይ ኣብ ምባል ሕማም 
ኮሮና ብደረጃ ዓለም፡ ሃብታምን ድኻን፡ ተራን 

በዓልመዝን፡ ተባዕታይን ኣንስታይን ወዘተ ብዘይ 
ምፍልላይ ከጥቅዕ ምስ ተራእየ፡ “ቤት ነገስታትን 
ሃብታማትን ንምእታዉ ዘይእግሞ ኣድልዎ 
ዘይፈልጥ ደፋር ሕማም” ተባሂሉ። ጸኒሑ ግን ከም 
ዝበዝሑ ማሕበራዊ ተርእዮታት ካብ ሃብታማት 
ዝያዳ ንድኻታት፡ ካብ ተባዕትዮ ድማ ብሕልፊ 
ንደቀ-ኣንስትዮ ዝገርፍ ምዃኑ ኣብ ትዕዝብቲ 
ኣትዩ።

ዝተፈላለዩ መንግስታት ህዝቦም ካብቲ 
ሃንደበታዊ ለብዒ ንምግ’ልጋል ዝወሰድዎ ስጉምቲ 
ምዕጻው ትካላትን ዕጽዋ ሰብ ኣብ ኣባይቶምን 
ጽሬትን’ዩ። እንተኾነ ካብ ሕማም ንምክልኻል 
ዝተገብረ ዕጽዋታት ዘስዓቦ ቁጠባዊ፡ ጥዕናዊን 
ማሕበራዉን ጸገማት ብቐሊል ዘይርአን ደጋጊምካ 

ክሕሰበሉን ክጽናዕን ዝደረኸ ክስተት’ዩ ኮይኑ። 

ገለ ምሁራት ብዘካየድዎ መጽናዕቲ፡ እቲ 
ሕማም ኣውራ ኣብ ደቀንስትዮ ብዙሕ ዝሕብሩ 
ኣደራዕ ስለዘዉረደ፡ ኣብ እዋን ዕጽዋ ፍሉይ 
ጠመተን ሓለዋን ክግበረለን ከም ዝግባእ’ዮም 
ኣተሓሳሲቦም። ዉጽኢት መጽናዕቶም ከም 
ዘርኣዮ፡ ኣብቲ ዕጽዋ ጓል-ኣንስተይቲ ናይ ገዛ 
ሓላፍነታ እናኸበደ ምምጽኡ፡ ምንጪ ኣታዊታት 
ዝኾኑ ስርሓት ብምዕጻዎም ኣብ ቁጠባዊ ጸገም 
ምውዳቓ፡ ኣብ ክንክንን ፍወሳን ሕሙማት 

ካብ ዘለዋ ዝዓዘዘ ተሳታፍነት በቲ ሕማም ናይ 
ምልካፍ ዕድላት ከም ዝዓበየ፡ ብትሑት ቁጠባዊ 
ትሕዝቶኣን ዘይማዕርነታዊ ኣረኣእያን ዝተደረኸ 
ዓመጽን ጾታዊ መጥቃዕቲታትን ከም ዝሰዓባ፡ 
ግዳይ ስዒቦም ዝመጽኡ ዘይተደልየ ጥንሲን 
ጥዕናዊ ጉድኣትን ምዃና’ዩ።  

ሽሕኳ ብምኽንያት ምዕጻው ትካላት ብቑጠባ 
ዝተሃስየ ክልቲኡ ጾታታት እንተኾነ፡ እቶም 
ዝተዓጽዉ ትካላት ደቀንስትዮ ብብዝሒ 
ዝተዋፈራሎም፡ ሆቴላት፡ ኣብያተ መስተታት፡ 
መናፈሻታት፡ ስርሓት ጽሬት፡ ቤት መሸጣታትን 
ካልኦትን ብምንባሮምን ንገለ ኣዋርሕ ዘሳሊ 
ደሞዝ ከይተኸፍላ ጉም ስለዝበላ ኣብ ህጹጽ 

ዕጽዋ ኮቪድ 19ን ህይወት ጓለንስተይቲን
ሚኪኤል ጸጋይ



ኣግእዞ

17

ቁ.33

ጸገም’የን ወዲቐን። ‘የልቦን’ ዘይሰምዑ ቆልዑት 
ሒዘን ዝሓልፈኦ ዘለዋ ናብራ ሓደ ካብ ከበድቲ 
ፈተናታት ህይወት ኮይኑ ተመዝጊቡ’ዩ።

ብደረጃ ዓለም፡ ኣብ ሕክምና ካብ ዝሰርሑ 
ኣለይቲ ሕሙማት 70% ደቀንስትዮ ምዃነን’ዩ 
ዝግለጽ። እዚ ድማ ደቀንስትዮ፡ ብሕማም 
ኮሮና ንዝተጠቕዑ ኣለይ መለይ ኣብ ምባል 
ቅድመ ግንባር ብምዃነን ዝያዳ ተጠቃዕቲ ናይቲ 
ሕማም ካብ ምዃን ዓዲ ኣይወዓላን። በቶም በቲ 
ሕማም ተለኺፎም ዝተጨነቑን ተስፋ ዝቖረጹን 
ዝወርደን ዘለፋን ጸቕጥን ክጻወረኦ ነይርወን። 
ኣብ ገዛ ዝተለኽፉ ወይ ዝሓመሙ ኣባላት 
ስድራቤት ምእላይ’ዉን ሓላፍነተን ብምዃኑ 
ቀዳሞት ተቐበልቲ ናይቲ ሕማም ኮይነን’የን። ኣብ 

ሃገርና’ዉን ቁጽሪ ደቀንስትዮ ኣለይቲ ሕሙማት 
ካብ ኣብ ኩሉ ሞያዊ ተሳትፎ ዝዓዘዘ ምዃኑ’ዩ 
ዝፍለጥ።

ኣብ ዕጽዋታት ቀንዲ ኣሰካፊ ኣብ ደቀንስትዮ 
እንተላይ ኣብ ልዕሊ ህጻናትን ትሕቲ ዕድመን 
ዘጋጠመ ጾታዊ መጥቃዕቲታት’ዩ። ብቕድሙ’ዉን 
ኣብ እዋን ለብዕን ዉሸባን ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ 
ዝፍጸም ዓመጽን መድፈርትን ካብቲ ልሙድ 
ዝበረኸ’ዩ ነይሩ። ብ2014 ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ 
‘ኢቦላ’ ብዘኸተሎ ዕጽዋታት ኣብ ሃገረ ሰራሊዮን 
ጥንሲ ትሕቲ ዕድመ ብዓመጽ ብ65% ከም ዝዓበየ 
ሓደ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ ነይሩ። ኣብ ዕጽዋ 
ዓመጽ ዝበዝሓሉ ምኽንያት፡ መንእሰያት ንኣሽቱ 
ይኹኑ እኹላት ዘድህብሉ ወይ ዝጸምዶም ምህሮ 
ወይ ስራሕ ስለዘየለ፡ ዓመጽትን ግዳያትን ኣብ 
ጽምዉን ዕጹዉን ገዛ ወይ ኣብ ሓደ ዛሬባ ብሓባር 

ዘሕልፍዎ ነዊሕ ግዜ ብምንባሩ’ዩ። ዓመጽ ከኣ 
ኣብ በረኻታትን መገሻታትን ጥራይ ዘይኮነ 
ብጐሮባብቲ፡ ብመተዓብይቲ፡ ብኣተውቲን 
ወጻእትን ፈተውቲ’ዉን ስለዝፍጸም’ዩ። 
ብተወሳኺ፡ ምስ ምዕጻው ኣብያተ መስተ ሃልኪ 
ኣልኮላዊ መስተ ክቕንስ ዝግባእ’ኳ እንተነበረ 
ክበዝሕ’ዩ ተራእዩ። ንንግዲ ይኹን ንዝስምዖም 
ጸቕጢ ‘የፋኹስ’ዩ’ ተባሂሉ ኣልኮላዊ መስተ ናብ 
ቤት ሓዳር ከይተረፈ ስለዝወሓዘ፡ ኣብ ዕጹው 
ገዛ ዝእንገድ መስተ ከኣ ምቁጽጻሩ ስለዘይከኣል፡ 
ትሕቲ ዕድመ፡ ህጻናትን ደቂ-ንኣንስትዮን 
ከይመመኻ ዝተሸጠን ዝተሓንፈፈን መስተ 
ንዓመጽን ምትላልን ባይታ ፈጢሩ። ማህረምቲን 
ካልኦት ጾታዊ ጸቕጥታትን’ዉን ኣኸቲሉ። 

‘ንንፋስ ተቓሊዑ ዕድል ተዓማጺት ካብ ዝስበር 
ምዕባጡ ይሓይሽ’ ተባሂሉ ዝድፈን ግብረ ዓመጽ 
ዉሑድ ከም ዘይኮነ’ዩ ዝግምገም። ኣብ ብዙሓት 
ሃገራት ደቀንስትዮ ወይ ስድራቤተን ካብ ወረ ሰብ 
ክስተሩ፡ ሕነ ፍዳ ብገበነኛታት ከይበጽሖም፡ ከም 
ዝተዓመጻ ዝኣምነን ከም ዘይህሉ ብምግማት፡ 
ካብ ገዝአን እንተወጺአን ብኮሮና ከይልከፋ፡ 
ትካላት ሕግን ፍርድን’ዉን ኣብ ምዕጋት ለበዳ 
ኣድሂቡ ወይ ተዓጽዩ ብምንባሩ ኣብ ብርክት 
ዝበላ ደቀንስትዮ ዝተፈጸመ ጾታዊ መጥቃዕቲታት 
ውሽጢ ሕሩር ኮይኑ’ዩ ተሪፉ። ስለዚ ከኣ መጠንን 
ዓይነትን ዓመጽ ዝገልጽ ኣሃዛዊ መረድኢታት 
ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን። ይኹን’ምበር ኣብዚ ናይ 
ተፈናተትን ገዛኻ ወዓልን እዋን’ዉን ብደረጃ ዓለም 
ተርእዮታት ዓመጽ ምዉሳኹ’ዩ ዝሕበር። 

ኣብ ብርክት ዝበሉ ስድራቤታት ስእነት ቁጠባን 

ግዜ ርኢኻ ዘይምጽዉዋርን ናብ ስኒት ምስኣንን 
ፍትሕን ኣምሪሑ። ገለ ካብቲ ዘየረዳደአ ነገር 
ኣብቲ ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ ዝነብር ስድራቤት፡ እቲ 
ስንቂ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ብቐዳምነት ዝስከም 
በዓል ቤት ምንቅስቓስ ተዓጽዩ ሓርቢትዎ ገዛ 
ብምዉዓሉን ቀረብ ብምዉሓዱን ዝተላዕለ 
ምጭቕጫቕ’ዩ። ኣብ ገሊኡ ከኣ፡ ጓልኣንስተይቲ 
ኣብ ግዳም ከይዳ እትሰርሖ ከም ሸመታ፡ 
መጥሓንን ካልእን ዕዮ ኣብ ርእሲ ምህላዉ፡ 
ምስንካት፡ ምኽሻን፡ ጽሬትን ስድራ ምእላይን 
ብምኽንያት ዕጽዋ ስለዘይቀነሰ፡ ብዙሓት ደቂ-
ተባዕትዮ ከኣ ኣብ ስራሕ ገዛ ስለዘይሳተፉ ወይ 
ንጻዕሪ ናይታ ጓልኣንስተይቲ ኣፍልጦ ስለዘይህቡ 
ጠንቂ ምስሓሓብ ኮይኑ’ዩ። 

ምዕጻው ኣብያተ ፍርዲን ትካላት ሕግን’ዉን 
ካብ ንደቂ-ተባዕትዮ ዝያዳ ንደቀንስትዮ ዝሃሲ 
ኮይኑ ተረኺቡ። ለበዳ ንምቕናስ ትካላት 
ፍትሒ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ምዕጻዎም 
ቅቡል’ኳ እንተኾነ፡ ልዕል ኢሉ ዝተገልጸ ጾታዊ 
መጥቃዕቲታት ከይእረምን ካልእ ማሕበራዉን 
ሕጋዉን መሰላት ከይረጋገጽን ካብ ዝዓንቀፉ’ዩ 
ኮይኑ። መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ግጭታት 
ስድራቤት ተበዲላ ክሲ ወይ መረረ እተቕርብ 
ጓል-ኣንስተይቲ’ያ። ንኣብነት ንዝተኻሕደ ዉላዳ 
ኣቦኡ ከተረጋግጽ፡ ናይ መርዓን ፍትሕን መሰላ 
ከተኽብር፡ ቀለባን ቀለብ ደቃን ክትሓትት፡ ኣብ 
ዉርሻ ብጽሒታን ብጽሒት ደቃን ክትረክብ 
ወዘተ እንተኾይና መጋበኣያታት ፍርዲን 
ትካላት ሕግን ክኽፈቱ ወይ ብዝጥዕም መንገዲ 
ክሰርሑ’ዩ ዘድሊ። ገለ ዓቕሚ ዘለወን ሃገራት 
ነዚ ጸገማት’ዚ ንምፍታሕ ጉዳያትን ክርክራትን 
ብማንዛዊ ኣገባብ፡ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ክሰምዓ፡ 
ብኢንተርነት ከአንግዳ’ከለዋ ካልኦት ከኣ ህጹጻትን 
ሓደገኛታትን ጉዳያት ተመምዮም መዓልቦ 
ዝረኽበሉ ኣሰራርሓ ብምትእትታዉ ክፈትሐኦ 
ሰሪሐን። ገለ ሃገራት ነዚ ንምፍጻም ስርዓታዊ ሕጊ 
(procedure) ክሳብ ምምሕያሽ በጺሐን።

እዚ ዘረድኣና ከም ኣካል ናይቲ መንግስትና 
ዝገብሮ ዘሎ ምፍዃስ ዕጽዋታት፡ ሚኒስትሪ 
ፍትሒ ንገለ ኣገደስቲ መሰላት ንምርግጋጽ 
እቶም ብዙሕ ምትእኽኻብ ዘይፈጥሩ ዓይነት 
ጉዳያት ዝረኣየሉን ዝዉሰንሉን ኣገባባት 
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ከተኣታቱ ክሕሰበሉ ዝግባእ’ዩ። ንኣብነት ሰባት 
መሰል ዉርሻኦም ምስ ዘይረጋገጽ፡ ብናይ 
ዉርሲ ንብረቶም ክግልገሉ ወይ መወትቲ ኣብ 
ባንክን ኢንሹራንስን ዝሓደገዎ ገንዘብ ክጥቀሙ 
ኣይክእሉን’ዮም።  ዕድል ዝመጠወትካ ሃብትኻ  
ሰኣን ምጥቃም ምጥማይ ማለት’ዩ።

ተራ ሕክምናታት ኣብ ትግባረ ሕግን 
ፍትሕን’ዉን ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። ዓይነትን 
መጠንን ናይ ዝወረደ ጉድኣት፡ ጠንቂን ዕለትን 
ሞት፡ ዕድመ ግዳያትን ተኸሰስትን፡ ጐነጻዊ 
ስጋዊ ርክብን መልከፍትን ወዘተ. ዘነጽር ሞያዊ 
ምስክርነት ዝሕተቱን ዝምልሱን ብምዃኖም 
ምስቲ ሕማም ኮሮና ናይ ምፍዋስ ዕማማቶም 
ብዝጥዕም ኣገባብ ንስርሓት ፍትሒ ብዝሓገዙ 
ገበነኛታት ክቕጽዑ ግዳያት ከኣ ፍትሒ ክረኽቡን 
ክርድኡን ይኽእሉ።

ሓድሽ ለበዳ ኮሮና ኣድህቦና ምስ ሰረቐ፡ እቶም 
ብዓለም ደረጃ ንምቕናሶም ወይ ንምዉጋዶም 
ምክትታል ዝግበረሎም ዝነበረ፡ መርዓን ወሊድን 
ትሕቲ ዕድመ፡ ክሽቦ ደቀንስትዮ፡ ምቁራጽ 
ትምህርቲ ደቀንስትዮ፡ መኸተ ኣንጻር ኤይድስ 
ወዘተ. ኣብኦም ዝነበረ ጠመተ ብምጕዳሉ ናብ 
ዝነበርዎ ከይምለሱ ዘስግእ’ዩ። ንኣብነት ምዕጻው 
ትምህርቲ ናብ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ከምርሕ፡ 
ወሊድ ትሕቲ ዕድመ ከኣ ቁጽሪ ናብ ትምህርቲ 
ዝመላለሳ ክንኪ ባብ ዘርሑ ኮይኑ ምህላዉ 
ኣብተን ብቕድሙ’ዉን መርዓ ትሕቲ ዕድመ 
ዘይተጋደፈን ሃገራት ምኽሳቱ ይሕበር ኣሎ። ኣብ 
ዝተፈላለያ ሃገራት እንተላይ ኣብ ሃገርና ምጅማር 
ትምህርቲ ምብሳሩ ገለ ጸገማት ክፈትሕ ተስፋ 
ዝግበረሉ’ዩ።

እዚ ጽሑፍ’ዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መጽናዕታት 
ተመርኲሱ ይጸሓፍ’ምበር፡ ሰሎሎ ሕማም 
ኮሮና ኣብ ኩሎም ህዝብታት ተመሳሳሊ’ዩ። 
‘መለበሚን ኣይግበርካ መለበሚን ኣይኽላእካ’ 
ከም ዝበሃል ካብ ካልኦት ምምሃር ከኣ ኣገዳሲ’ዩ። 
ብመጠንን ዓይነትን ሓደ ካብቲ ሓደ ይሓይሽ 
ክበሃል እንተዘይኮይኑ ኣብ ዓለም ዓመጽን 
ጾታዊ መጥቃዕትን ዘይረኣየሉ ሕብረተሰብ 
የለን። ንምምካቱ ዘኽእሉ ስርሓት ምክያድ ድማ 
ኣገዳሲ’ዩ። 

መንግስቲ ብቐንዱ ከኣ ሚኒስትሪ ጥዕናን 
ኣኽበርቲ ጸጥታን እቲ ሕማም ከየስፋሕፍሕን 
ማህሰይቱ ከይዓብን ነብሶም ንጉድኣት ወፍዮም 
ዘካየድዎ ጻዕሪ ክምስገን ዝግባእ’ዩ። ‘ካብ እመት 
ስድሪ ኣላታ’ ከም ዝበሃል ዕጽዋ ሕማም ኮሮና ኣብ 
ደቀንስትዮ ዘኽተሎ ፍሉይ ጸገማት ምጽናዕ ግን 
ከድሊ’ዩ። እቲ መጽናዕቲ ነቲ ጸገማት ንምፍታሕ 
ክግበር ንዝግብኦ ብርሃን ክህብ’ዩ። ጓልኣንስተይቲ 
እንተ ከም ዉላድ፡ እንተ ከም በዓልቲ ቤትን 
ኣደን፡ እንተ ከም ሓብቲ ጸገማታ ጸገም ስድራቤታ 
ምዃኑ ዘይተርፍ’ዩ። ጸገማት ስድራቤታት ከኣ 

ጸገም ሕብረተሰብን ሃገርን ብምልኡ’ዩ። 

ኮሮና ቫይረስ ገና ታሪኽ ብዘይምዃኑ፡ ኣብ 
መንጎ ዝተማህዙ ክታበትን ምልዉዋጥ ዓሌት 
ኮሮና ቫይረስን ኣራባረብ ይቕጽል ብምህላዉ’ዉን 
መኸተን ጥንቃቐን ቀጻሊ ከምዝኸዉን 
ኣይሰሓትን። ስለዚ ህይወት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ፡ 
ናይታ ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ዝኾነት ጓል-
ኣንስተይቲ መሰላት ከኣ ብፍላይ ምስ መኸተ 
ሕማም ኮሮና ተጠዓዒሙ ዝኽበረሉ፡ ዝወርዳ 
ጉድኣት ዝንከየሉ ወይ ዝወገደሉ ለውጥታት 
ብቐጻሊ ክንሓስበሉ ኣገዳሲ’ዩ።

ምሉእ ጥዕና. . .
• 
እኹል ማይ ምስታይ፣
• ካብ ኣትክልቲ ዝፈረዩ መግብታት ብብዙሕ ምምጋብ፣
• ብጸዓት፣ ህንጡይነትን ውህደትን ምንባር፣
• ዝተፈላለዩ ጸወታታት ምዝውታር፣
• ብዙሕ መጻሕፍቲ ምንባብ፣
• ን 10 ደቓይቕ ኣብ ህዱእ ቦታ ኴንካ ንገዛእ-ርእስኻ ግዜ 

ምሃብ፣
• ካብ 7-8 ሰዓታት እኹል ድቃስ ምርካብ፣
• ኣብ መዓልቲ ካብ 10-30 ደቓይቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ 

ምግባር፣
ዝተማልኤ ህይወት. . .

ነቲ ቅኑዕ ነገር ንፈጽም፣
• ነቶም ጠቐምቲ፣ ጽቡቓትን ዘሐጉሱን ዘይኮኑ ነገራት ነወግድ፣
• ኩነታት ማዕረ ክንደይ’ውን ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ እንተሃለዉ፣ 

ዝቕየሩሉ ግዜ ኣሎ፣
• ነኣሽቱ ዓወታት እቶም ዝበለጹ ዓወታት እዮም። ምኽንያቱ፣ 

ኣብ ዝደለናዮም ግዜ ክመጹ ስለ ዝኽእሉ።
• እቲ ዝበለጸ ብሕጂ ዝገሃድ ምዃኑ፣
• ኣብ ቅድሜናን ቅድሚ ቆልዑን እንዛረቡ ንጠንቀቐሉ። 

ምኽንያቱ ስለዝሰምዑ፣

ነጃት ኣድም
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ምዕሩይነት ፍረ ቃልሲ!
ብዳንኤል እያሱ

ናጽነትና ኣብ እንዝክረሉ ቅንያት ግንቦት፡ 
ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንናጽነት፡ ምላሽ ካብ 
ዝረኸቡ መሰረታዊ መሰል ዜጋታት ሓደ 
ንዝኾነ ሕቶ፡ ኩለንትናዊ ናጽነት ኤርትራዊት 
ጓለንስተይቲ፡ ምግንዛብ መሰረታዊ እዩ። እዚ 
ንዓብላሊ ኣባታዊ ኣመለኻኽታ ብምብዳህ 
ዝተረጋገጸ ምላሽ እምበኣር፡ ኣብ ትሕቲ 
ጽላል ህዝባዊ ግንባር ልዑል ኣተኩሮ 
ዝረኸበን መሰረት  ኣግእዞ ዘትሓዘን ኣምር 
እዩ። 

ኣብ`ታ ከም መርሓ ሓሳብ ካብ ዘገልገሉ 
ፍሉጣት ቴማታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ 
ዝኾነት “ውድብና” እትብ መዝሙር፡ 
“ህዝባዊ ስልጣናት ለምሊሙ፡ ልዕልና 
ተባዕታይ ኣኽቲሙ” ዝብል ክፋል፡ ኣብ 
ጉዳይ ሓርነት ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ካብ 
ያታዊ መግዝእቲ፡ ንሓፋሽ፡ ንጹር መኣዝን 
ዝመርሕ ቀስቲ እዩ።  

በዚ ድማ ሓደ ካብ’ቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 
ህዝብን ሰራዊትን ከም ኣካል ኣድማሳዊ፡ 

ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ፖለቲካውን ለውጢ 
ኣብ ሓራ ቦታታት ኤርትራ ከረጋግጾ ዝፈተነ 
ፕሮግራምት፡ ምርግጋጽ ጾታዊ ማዕርነት 
ዘይንጸል ኣካል ቃልሲ ንሓርነትን ለውጥን 
ኮይኑ ንረኽቦ። እዚ ተበግሶ እዚ ካብ 1975-
77 ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝጀመረ ኮይኑ፡ ኣብ 
ምሉእ ህይወት ናይ ቃልሲ ድማ ተግባራዊ 
ዝኾነ እዩ።

ኣብ ግዜ ሰውራ ኣብ ሓራ ቦታታት ናብ 
ህዝቢ ክስርሓሉ ብምብቅዑ ድሕሪ ሓርነት 

ዓቢ ተመኩሮ ሃበ። ምኽንያቱ ገለ ካብቶም 
ብህዝባዊ ግንባር ቅድሚ ናጽነት ዝስርሓሎም 
ዝነበረ ሕግታት፡ ድሕሪ ናጽነት ኣካል ሕጋጋት 
መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኖም’ዮም። 
ከም ኣብነት ኣብ ሜዳ ዝስርሓሉ ዝነበረ 
ሕጊ መርዓ፡ ኣካል ናይ እዚ ዝስርሓሉ ዘሎ 
ሕጊ ስድራቤት የቕውም። ብፍሉይ ንጉዳይ 
ጀንደር ዝምልከቱ ዓንቀጻት’ውን ኣብ ሕጊ 
ዕዮ ከም ዝኣትዉ ኮይኖም። 

ህዝባዊ ግንባር 1ይ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ 

ፕሮግራማቱ ኣብ ዝነደፈሉ ቀዳማይ 
ውድባዊ ጉባኤ 1977፡ 11% ካብ ተጋባእቲ፡ 
ደቂ-ኣንስትዮ ኔረን። ንጉዳይ ጀንደር 
ብዝምልከት ኣብ 1ይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ 
ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ቀንዲ ዕላማ፡ 
ምሉእ ጾታዊ ማዕርነት ኣብ ፖለቲካዊ፡ 
ቁጠባውን ማሕበራውን ህይወት ምርግጋጽ፣ 
ከምኡ’ውን ንሓደ ዓይነት ስራሕ ሓደ 
ክፍሊት ምውሓስ’ዩ። ኣብ’ቲ ጉባኤ ካብ 
ዝተዘተየሎም ነጥቢታት ድማ፦

ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ዘቤታዊ ማሕለኻታት 
ሓራ ንምግባረንን ኣብ ባህላዊ፡ ፖለቲካውን 
ኣፍራይነታውን ዓቕመንን ተኽእሎታተንን 
ንምዕባይንን ሓደ ዓቢ ፕሮግራም ምሕንጻጽ፣ 

ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ከም 
ዝምስረት ብምግባርዝ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ 
ኣብ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልስን ምምዕባል 
ሕብረተሰብን ምርግጋጽ፣

ሕጋጋት መርዓን ስድራቤትን ንመሰል 
ማዕርነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ግምት ከም 
ዘእትዉ ኮይኖም ዳግማይ ተኸሊሶም 
ክእወጁ፣

ቁጽሪን ብቕዓትን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 
መሪሕነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን 
ንምዕባይ ዝሕግዝ ፕሮግራም ክሕንጸጽ፣ 

ንዕረፍቲ ወሊድ፡ ምዕባይ ቈልዓን 
ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑን ዝምልከት 
ፍሉይ ሓለፋን ውሕስነትን ንደቂ-ኣንስትዮን 
ህጻናትን ክውሃብ፣

ንምንዝርና ደቂ-ኣንስትዮ (ጾታዊ ቁጠባዊ 
ዕዮ) ንምጥፋእ ኣተኩሮ ተዋሂቡ ክስርሓሉ፣ 
ከምኡ’ውን ደቂ-ኣንስትዮ ንክብረተንን 
ድሕነተንን ኣብ ዝሃሲ ጎዳኢ ዕዮ ናይ 
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ዘይምስታፍ መሰለን ክውሓስ።

እቲ ከም ኣካል ቃልሲ ሃገራዊ ሓርነት፡ 
ብህዝባዊ ግንባር ልዑል ሚዛን ተዋሂብዎ 
ዝነቐለ ጉዳይ ጾታዊ ማዕርነትን ኩለንተናዊ 
ሓርነትን ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ፡ ኣብ 
ሃገራዊ ሕጋጋትን ፖሊሲታትን ግቡእ ቦታኡ 
ከም ዝሕዝ ብምግባርን ንቕሓት ሕብረተሰብ 
ብምዕባይን ዘላቒ ፍታሕ ንክረክብ ኣብ ዕቱብ 
ጽምዶ ይርከብ። ገለ ካብቲ ዛጊት ተሰላሲሉ 
ዘሎ ዕዮ ንምግንዛብ ከኣ፦

ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ፡ ሕብረተሰብ 
ኤርትራ ካብቶም ዝኸፍኤ ዓይነት ክሽቦ 
ደቂ-ኣንስትዮ ዝካየደሎም ሕብረተሰባት 
ሓደ ነበረ። ህዝባዊ ግንባር ብዘተኣታተዎ 
ፕሮግራም፡ ጉዳይ ምኽንሻብ ኣብ ጥዕና 
ጓል ኣንስተይቲ ኪንዮ ዘስዕቦ ርኡይ ጸገም፡ 
ምግሃስ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ምዃኑ 
መረዳእታ ክፈጥር ከኣለ። ኣብ መወዳእታ 
ብሕጊ ገበን ምዃኑ ተኣወጀ።

መርዓ ትሕቲ ዕድመ፡ ኣብ ገለ ካብ 
ሕብረተሰባት ኤርትራ “ዝኣኸለት ጓልካ 
ንዝብኢ ሃባ” ዝብል ምስላ ከም ዝእምቶ፡ 
ጓል ኣንስተይቲ ገና ብንእሽቶኣ ኣብ ሓዳር 
ከም እትጽመድን ብህጻና ኣደ ክትከውን ከም 
ትግደድን ዝውቱር ልምዲ ጸኒሑ። ካብኡ 
ሓሊፉ`ውን ጓል ኣንስተይቲ ድምጺ ከም 
ዘይብላ ኣቕሓ ተሓሲባ ርእይቶኣ ከይሰማዕካ 
ተዘሪፋ (ብሓይሊ ካብ ደገ) ተኸቲራ 
ከምትምርዖ ይግበር ኔሩ። ብዝተገብረ 
ስራሕ ግን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ብሕጊ ገበን 
ኮይኑ ከም ዝእወጅ ተጌሩ። መጻምድታ ኣብ 
ምምራጽ’ውን ናይ ገዛእ ርእሳ መሰል ምዃኑ 
ኣብ ሕጊ ስድራቤት ሰፊሩ ንረኽቦ። 

መሰል ተጠቃምነትን ዋንነትን መሬት 
ብዝምልከት፡ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ያታዊ 
ሕጋጋትን ምሕደራን መሬት፡ ብዘይካ ኣብ 
ኣዝዮም ውሱናት ኣብ መብዛሕቶም ንመሰል 
ተጠቃምነትን ዋንነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣድልዎ 
ዝገበሩ ነበሩ። ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝገበሮ ናይ 
ሕርሻዊ ውነና መሬት ጽገናዊ ለውጢ፡ ጉዳይ 

ተጠቃምነትን ዋንነትን ደቂ-ኣንስትዮ ግምት 
እናተዋህቦ መጸ። እዚ ነቲ 1994 ዝወጸ ኣዋጅ 
ድማ ኣብ መሰል ተጠቃምነትን ዋንነትን 
መሬት ብደቂ-ኣንስትዮ ድልዱል መሰረት 
ኣንጸፈ። 

ብዓንደ-ርእሱ፡ ምምስራት ሃገራዊ 
ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ህዝባዊ 
ግንባር ማዕርነት ደቂ-ኣንስትዮ ንምርግጋጽ 
ዝነበሮ ኣጠማምታን ቆራጽነትን ዘርኢ ኮይኑ፡ 
እቶም ቀንዲ ሃማደኤ ዝዝከረሎም መበገሲ 
ዕዮታት ድማ፡ (1) ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 

ሓርነታዊ ቃልሲ ንምዕባይ ጎስጓሳት ምክያድ፡ 
ከምኡ’ውን (2) ደቂ ኣንስትዮ መሰለንን 
ግቡኣተንን ከምዝፈልጣን ከምዝቃለሳሉን 
ምግባር፣ ነቲ ብህዝባዊ ግንባር ዝወጸ ሕጊ 
መርዓ ኣብ ባይታ ኣብ ምትግባር ንደቂ-
ኣንስትዮ ኣብ ምስትምሃር ዝእመሰሉ’ዮም።

ብሓፈሻኡ ኣብ እዋን ሰውራ ደቂ-ኣንስትዩ 
ኣብ ኩሉ ዓውድታት ንጡፍ ተሳትፎ 
ንኽገብራ ሃማደኤ መሪሕን ጉልሕን ተራ 
ተጻወቱ። ናይ ሓፋሽ ደቂ ኣንስትዮ ውዳበ 
ብምዃን ድማ፡ ንኣባላቱ ኣብ ኩሉ ቀጸላታት 
- ካብ ብደረጃ ዓዲ ክሳብ ብደረጃ ሃገር ኣብ 
መሪሕነት ብንጡፍ ንኸሳትፋ ዕድል ሂቡ። 
እዚ ድማ ጉዳይ ደቂ-ኣንስትዮ ብሰፊሕ 
ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ንኽዝረበሉ ባይታ 
ብምፍጣር ኣብ ፖሊሲታት ግቡእ ሚዛን 

ክውሃቦ ኣኽኣለ።

ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት 
ኤርትራን ተጋዳላይን፡ ኣብ ግዜ ቃልሲ 
ንተራን ዝምድናታትን ጀንደር ኣተኩሮ ሂቡ 
ምዕርዩነት ብተሳትፎ ንምርግጋጽ ክሰርሕ 
ምኽኣሉ ኣብ ጉዳይ መሰልን ምዕርዩነትን 
ጀንደር ወሳኒ ምዕራፍ ሒዙ እዩ። ሳላ እቲ 
ብዕዮ ዝተፈጥረ ንቕሓት፡ ኣብ ግዜ ምዝዛም 
ቃልሲ ንሓርነት ኣብ 1990 ሓፈሻዊ ተሳትፎ 
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ካብ 35-40% 
የቕውም ነበረ። ኣስታት 30% ካብ’ዚ ኣብ 

ተዋጋኢ ሰራዊት፡ ዝተረፈ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ 
ካልእ ጽላታት ነበረ።

እዚ ብቓልስን መስዋእትን ዝተረኽበ 
ኣግእዞ ኩሉንትናዊ ሓርነት ኤርትራዊት 
ጓለንስተይቲ እምብኣር፡ ተበጺሑ ዘሎ 
ደረጃ ንቕሓት ዝያዳ ከም ዝዓብን ካብ ናብ 
ወለዶታት ከም ዝሰጋገርን ንምግባር ናይ 
ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ እታ ወራሲት 
ዝኾነት ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ድማ 
ብፍላይ ዕቱብ ስራሕ ይሓትት። በዚ ድማ 
እቲ ከም ኣካል ቃልሲ ሃገራዊ ሓርነት ዝነቐለ 
ዕዮ፡ ኣብ ምዕራፍ ክበጽሕን ምሉእ ኣግእዞ 
ክረጋገጽን ብዕቱብ ክሰርሕ የድሊ። ከም 
ኣካል ቃልሲ ኩለንተናዊ ራህዋ ድማ ናብ 
ምሉእ ምዕራፍ ይሰጋገር። 

 ***
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እታ መትከላ ዘይቀየረት ኣደ!
መሓመድ እድሪስ መሓመድ

ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት’ዩ ዝነበረ። ሰውራ 
ኤርትራ ሓይሊ ደሊቡ ንሰርዓት ደርግ 
ፈጥፈጥ እናበለ ናብ ከተማታት ገጹ ዘቋምተሉ 
እዋን ስለዝነበረ፡ ደርግ ነዚ ንሙቕጻይ 
ከምቲ ዓሳ ንምቕታል ባሕሪ ምንጻፍ ዝብል 
ሜላኡ ነቶም ዝጠርጠሮም ዜጋታት ኣብ 
ምቕታልን ዓድታት ኣብ ምንዳድን ወሰን ኢሉ 
ተተሓሓዞ። በዚ መሰረት ዓይኒ ምስ ሓዘ፡ 
ኣብ ማይ ሓባር ተንከስ ዝብል ዜጋ ምእንቲ 
ከይህሉ፡ እዋን እቶ-እቶ ዝኣወጀ’ዩ ኔሩ። 

ኣብ 1976 ኣቦይ እድሪስ ፋይድ (በዓል ቤታ 
ንወይዘሮ ሓዋ ሓጂ) ምስ ሰውራ ይተሓባበር 
ስለዝነበረ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓይኒ ጸላኢ 
ዝኣተዉ ደቂ ማይ-ሓባር ኮነ። ብሰንኪ እዚ 
ብዙሓት ደቂ’ታ ዓዲ ብኣልማማ ክርሸኑ 
ከለው፡ ኣቦይ እድሪስ’ውን መዓልቶም 
ዝጽበዩ ዝነበሩ ተሓባበርቲ ሰውራ ከምዝነበሩ 
በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሓዋ ተዘንቱ።

እቲ ኩነታት ብኸምዚ እናቐጸለ ኣደይ 
ሓዋ ብርቕያ ጓላ ሕርሲ ዝተታሕዘት። ሽዑ 
ሕርሲ ምስ ጀመራ ለይቲ ምድሪ በዓል ቤታ 
ከተተንስእ ኣይደለየትን። ምኽንያቱ ሽዑ 
እዋናት ብለይቲ ተንከስ ዝብል ሰብ ይቐተል 
ሰለዝነበረ፡ ሓዋ ብሕርሲ እናተጻዕረት ከላ፡ 

ገይራ ድኻም፡ ጸላም፡ ፍሕርን ተጻዊራ፡ 
እናወደቐትን እናተንሰአትን ምስቲ ዘሰንያ 
ዝነበረ ዕስለ ኣዛብእ እናተጓዓዘት እቲ 
ኣዛብእ ነታ ዕሸል ጓላ ከይምንጥላ እናሰግኣት 
ናብቲ ኣብ ከባቢ ጋዴን ብማዕዶ ዝረአ 
መጋርያ ገጻ ጉዕዞኣ ቀጸለት። ኣዛብእ መሬት 
ክጽሕርን ኡንጉይ ክብልን ሓዋ ድማ ካብ 
ብጦር ሰራዊት ምቕታል ድራር ኣራዊት 
ዓዳ ምዃን መሪጻ’ያ ትጓዓዝ ዝነበረት።

ድሕሪ ናይ ብዙሕ ሰዓታት ጉዕዞ፡ እቶም 
ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ጓሶት ካብተን ኣዛብእ 
ኣገላጊሎማ። ብኡ ንብኡ ድማ ናብቶም 
ኣቐዲሞም ሓሊፎም ዝነበሩ በዓል ቤታን 
ደቃን ዝነበርዎ ቦታ ተጋደልቲ በጽሓት። 
ካብዚ ቦታ’ዚ’ዩ ምስ ተጋደልቲ ጉዕዞ ናብ 
ሳሕል ዝተጀመረ። ኣግማል ተኻርዮም ድማ 
ድሕሪ ናይ ሰሙናት ጉዕዞ ሰሜናዊ ምብራቕ 
ሳሕል ‘ደብዓት’ ዝበሃል ቦታ በጽሑ። እቶም 

ቈልዓ ክወጽእ ንሳ መተረኣስን ኮቦርታን 
ደራሪባ ጽናሕ ክትብሎን ክተዓግቶን ምሉእ 
ለይቲ ኣብ ቅልስ ኣተወት። እዚ ድማ 
ንድሕነት በዓል ቤታ ክትብል’ያ። ምኽንያቱ 
ኩነታታ እንተፈሊጡ ለይቲ ምድሪ 
መሕረሲት ክጽውዕ ክብል ድራር ጸላኢ 
ክኸውን ይኽእል ካብ ዝብል ሓልዮት’ያ። 

እቲ እዋን’ቲ ብሰንኪ መግዛእቲ ሕሱም’ዩ 
ዝነበረ። እዋን ህድማን ምዝንባልን፡ እዋን 
ቅተል ሕረድ ዝመት’ዩ ኔሩ። ሓዋ ወጋሕታ 
ብሰላም ምስ ተገላገለት፡ ሓራስ ክንሳ 
ንሓራስ ዝግበር ክንክንን ሓልዮትን’ውን 
ኣይረኸበትን። ነታ ዕሸል ርቕያ ጓላ ኣብ 
ሑቕፋ ገይራ በቲ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዕታት 
እናተሾቕረረት ኣሕለፈቶ። ኣብዚ እዋን’ዚ 
ጦር-ሰራዊት ነቶም ምስ ሰውራ ይተሓጋገዙ 
ኢሉ ዝጠርጠሮም ሰባት ወሰን ኢሉ ክሃድንን 
ክርሽንን ምስ ጀመረ፡ ሓዋ ኣብቲ እዋን’ቲ ኢያ 
ኣብ ደቃን በዓል ቤታን ስግኣታ 
እናዛየደ ዝኸደ። ሽዑ እዋን 
ኩሉ ኣብታ ዓዲ ዝንቀሳቐስ ሰብ 
ብጥርጣረ ይጥመት ስለዝነበረ፡ 
ንበዓል ቤታን ሰለስተ ደቃን 
ማለት ስዒዳ፡ ፋይድን ፋጥናን 
ኣፋነወቶም። ንሳ ግን ክሳብ 
ዝኾነ ዝኸውን ምስታ ዕሸል 
ጓላ ኣብ ገዛ ተረፈት። ኣቦይ 
እድሪስ ድማ ደቁ ሒዙ ብሳላ 
ስልትን ብልሓትን በዓልቲ ቤቱ 
ካብቲ ዝጽበዩ ዝነበረ መዓት 
ብሰላም ናብ ዓላ ገጹ ወጸ።

ኣብ ካልኣይ መዓልቲ፡ 
ወይዘሮ ሓዋ ብጸላም ክትወጽእ 
ወሰነት። ነቶም ኣብቲ ከባቢ 
ዝነበሩ ወተሃደራት ኣዘንጊዓ 
ድማ ካብ ማይ-ሓባር ጎቦ-ጎቦ 

ሓዋ ምስ ደቃ ኣብ ሱዳን
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ሓዋ ኩሉ ነገር ኣጸጊሙዋ። በዚ ደቃ 
ክትኣሊ፡ በቲ ድማ ኣብ ኩሉ መዳያት 
ሰውራ ክትሳተፍ። ሓምድ ኣመና 
ስለዝተዳኸመ፡ ነቲ ምስ ተጋደልቲ ዝነበራ 
ስራሕ ንኸይትፍጽም ዕንቅፋት ይኾና ኔሩ። 
እንተኾነ ሓዋ ካብ ደቃን ስድራኣን ኩሉ 
ድሕሪ ሃገር ብምባል ቈልዓ ብሕሙሙ 
ምስ ኣሞታቱ ገዲፋ ኣብ ትራንሲት 
ክዳን ስንኩላን ክትሓጽብ፡ ከምኡ’ውን 
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክትመርሕ፡ ገንዘብ 
ክትእክብ ወዘተ ከልበትበት በለት። 
ልዕሊ ውላዳ ንሃገራ ዘፍቀረት ዜጋ።

ሓደ መዓልቲ ሓምድ ኣመና ተዳኸመ። 
ሽዑ እዋን ሓዋ ኣገዳሲ ኣኼባ ነሩዋ። ሓምድ 
ሰብነቱ ሓቢጡ ደርጋ ተኻኢሉ ነበረ። ሓዋ 
ግን ወዳ ብሕሙሙ ከሎ ምስ ጎረቤት 
ገዲፋ መድሃኒት ከምጽእ እየ ኢላ ኣመኽንያ 
ናብቲ ናይ ገድሊ ስራሕ ክትብገስ ወሰነት። 
ነቶም ጎረቤት ሻሽ ቆራሪጻ ጨና ኣዳልያ 
“ሽሮቦ ከምጽእ’የ፡ እንተ ሞተ ድማ ከምዚ 
ኢልክን ኣጻብዕቲ እግሩን ኣጻብዕቲ ኢዱን 
ኣሳሲርክን ግነዝኦ” ክትብል ከላ ዘገርም’ዩ። 
ንምሸቱ ግን ገዛኣ ምስ ተመልሰት ሓምድ 
ወዳ ክጸንሓ ኣይተጸበየትን። እንተኾነ 
እቲ ትልኽ ክብል ዝገደፈቶ ሓምድ 
ካብ ኣደኡ ተስፋ ግዲ ቆሪጹ ቁሩብ 
ተመሓዪሹ ፍሽኽ ክብል ተቐበላ።

ስዒዳን ፋይድን ኣብ ሜዳ 

ተጋደልቲ ከኣ ነቶም ዕቑባት ቴንዳታትን 
መግብን ሓካይምን ኣለይትን መዲቦምሎም። 
ካብቶም ሽዑ ዝከታተሉዎም ዝነበሩ 
ናይ ሎሚ ሚኒስተር ቱሪዝም ኣስካሉ 
መንቆርዮስን ሓኪም ኣሕመድ (ወዲ 
ሓጂ) ኔሮም። ኣብ ደብዓት ነቶም ዕብይ 
ዝበሉ ደቆም ናብታ ቤት ትምህርቲ ሰውራ 
ዝነበረታ ዜሮ ወሲዶሞም። ሓዋን በዓል 
ቤታን እውን ነቶም ዓበይቲ ደቆም ማለት ጓል 
7 ዓመት ስዒዳን ከምኡ’ውን ካብ ሓብተይ 
ኣይተረፍን ኢሉ ዝተበገሰ ወዲ 4 ዓመት 
ፋይድን ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሰዲዶም 
ምስቶም ንኣሽቱ ደቆም ኣብ ደብዓት ተረፉ።

ድሕሪ እዚ እዋን’ዚ ሓዋ ኩሉ ድሕሪ 
ሃገር ብምባል ነቲ ኣብ ማይሓባር በዓል 
ቤታ ዝፈለሞ ፍቕሪ ሃገር ንሳ ድማ ኣብ 
ደብዓት ተጸንበረቶ። ሰበይትን ሰብኣይን 
ድማ ነቲ ካብኦም ዝሕተት ከተግብሩ ድሕር 
ኣይበሉን። 1977 ከተማታት ሓራ ይወጽእ 
ስለዝነበረ እንዳ ኣቦይ እድሪስ ኣብ ደብዓት 
ንክልተ ዓመታት ምስ ተቐመጡ፡ እስማዒል 
ተወሊዱ፣ እስማዒል ኣብ ዓዲ ገድሊ 
ስለዝተወልደ ተጋደልቲ ‘ብራውን’ ዝብል 
ሽም ኣውጽኡሉ። እንዳ ኣቦይ እድሪስ ድሕሪ 
ክልተ ዓመት እታ ብሰሪ ግፍዒ ጦር ሰራዊት 
ዝገደፍዋ ዓዶም ማይሓባር ሓራ ስለዝኾነት 
ነቶም ክልተ ደቆም ኣብ ዜሮ ገዲፎም ኣብ 
መፋርቕ 1978 ምስቲ ናብ ዓድታቱ ዝምለስ 
ዝነበረ ህዝቢ፡ ናብ ማይ ሓባር ተመሊሶም። 
እንተኾነ ዕድል ኣይገበሩን፣ ንሶም ማይ ሓባር 
ክበጽሑን ምዝላቕ ክኸውንን ሓደ ኮነ።

ሕጂ’ውን ካብ ማይ ሓባር ኣግማል 
ተኻርዮም ብመንገዲ ድርፎን ርእሲ ዓድን 
ገይሮም ብወኪ ዛግር ሓሊፎም ናብ ከረን፡ 
ናብ ናቕፋ ካብኡ ድማ ብመንገዲ ሰሜናዊ 
ሳሕል ነፈርቲ ኣብ ልዕሊኦም እና ዘምበያን 
መዳፍዕ ኣብ ቅድሚኦም እናዓለበ ድሕሪ 
ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ሱዳን ኣምሪሖም። ካብ 
ቅሮራ ድማ ናብ ፖርት ሱዳን ቀጸሉ። 

ሓዋ እቲ ናይ ፖርት ሱዳን ሂወታ ኩሉ 
ምስ ተጋደልቲ’ዩ ኔሩ። ንደቂ ኣንስትዮ 

ክትወድብን ከም ሓላፊት ደቂ ኣንስትዮ 
ኮይና ትሰርሕን ነበረት። ኣብ መእላዪ 
ስንኩላን ትራንሲት ብምኻድ ምስተን ካልኦት 
ኣንስቲ እናተሓባበረት ክዳውንቲ ስንኩላን 
ተሓጽብ፡ ጸብሒ ትሰርሕ፡ ኣብ ትርፊ ግዜኣ  
ዳቦ ቁሎ፡ ልጌማትን ኣይስክሪምን እናሸጠት 
ኣታዊኡ ንተደጋልቲ ከተወፊ ጀመረት። 

እቶም ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበሩ ኣኽረርቲ 
ሃይማኖት ሰበይቲ ካብ ገዛኣ ክትወጽእ የብላን 
እናበሉ ነቲ ሓዋ ምስ ተጋደልቲ ዝነበራ ዝምድና 
ክበትኩ ከይተሓለሉ ተቓለሱ። ብኹሉ ምስ 
ተሓለሉ ድማ ኣብ ኣብ መወዳእታ ንበዓል 
ቤታ ጸዊዖም እዛ ቀይዲ በተኽ ሰበይትኻ 
ኣደብ ክትገብር ምኸራ እንተዘይኮይኑ ግን 
ኣብ መስጊድና ከይትሰግድ ብምባል ካብቲ 
መስጊድ ኣጊዶሞ። ንሱ ድማ “ደሓን ቤት 
ረቢ አብ መስጊድኩም ጥራይ ዝተሓጽረት 
ኣይኮነትን” ብምባል ኣብ ገዛኡ ክሰግድን 
ኣብ ካልእ መሳጊድ ክኸይድን ተገዲዱ። ሓዋ 
ድሕሪ እቲ ኣብ ደብዓት ዝተወልደ ብራውን 
ኣብ ሱዳን ሓምድ ተወልደ፡ ሓምድ ግን ካብ 
ዝውለድ ኣትሒዙ ጥዕና ኣይነበሮን። ኣቶ 
እድሪስ’ውን መነባብሮ እናሓሰመ ስለዝኸደ 
ካብ ሱዳን ናብ ስዑድያ ስራሕ ከናዲ ባሕሪ 
ተሳገረ። እታ ስድራ ድማ መሊሳ ተጎጃጀለት። 
ስዒዳን ፋይድን ኣብ ሜዳ፡ ሓዋ ምስቶም 
ኣርባዕተ ደቃ ኣብ ፖርት ሱዳን፡ ኣቦ ስድራ ኣቶ 
እድሪስ ድማ ንስራሕ ካብ ስደት ናብ ስደት።
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ድሕሪ እዚ እዋናት እዚ ወይዘሮ ሓዋ 
ኣብቲ ስራሕ ተጸሚዳ ከላ ሓሓሊፋ ካብተን 
መሳርሕታ ርሕቕ ኢላ ኣብ ከውሊ ከተምልስ 
ከላ፡ ካልእ ሕማም ኣይነበራን። ድሮ ብነጃት 
ጓላ ነፍሰ-ጾር ስለዝነበረት’ዩ። በቶም ተጋደልቲ 
ዕርፍቲ ምስ ተኣዘዘላ’ውን ሓዋ ሕምቀት ኮይኑ 
ተሰመዓ። ካብ ስራሕ ከይቦኸረት ድሕሪ 
ቅሩብ ኣካላታ እናተዳኸመ ብዝኸደን ኣብ 
ሻብዓይ ወርሓ ሕርሲ ተተሓዘት። እታ ህጻን 
ትሽዓተ ወርሒ ከይመለአት ስለዝተወልደት 
ጥዕና ኣይነበራን። ሓዋ’ውን ከምኡ፡ ብዝኾነ፡ 
ብሳላ እቶም ትሕግዞም ዝነበረት ተጋደልቲ 
ጸባን መድሃኒትን እናተዋህባ፡ ክትሰርር 
ክኢላ። ወ/ሮ ሓዋ ቅሩብ ትንፋስ ምስ ረኸበት 
ሕጂ’ውን ኣብቲ ሃገራዊ ስራሕ ተጸምደት።

ኣብ መስከረም 1986 ኣብ መበል 25 
ዓመት ምጅማር ሰውራ ንኽትሳተፍን ነቶም 
ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበሩ ደቃ 
ክትርኢን፡ ነቶም ኣርባዕተ ደቃ ኣብ ሱዳን 
ምስ ጎረባብቲ ኣጸጊዓ፡ ነታ ሕዛል ነጃት ጓላ 
ሒዛ ሜዳ ኣተወት። ሽዑ ነቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ 
ምዕባለታት ምስ ረኣየት ዝነበራ ሃገራዊ 
ስምዒት መሊሹ ገንፈለ። ሽዑ ነታ ተማሂራ 
መምህር ዝኾነት ስዒዳን ዝመሃር ዝነበረ 
ፋይድን ምስ ረኸበት ከም ኣደ ምስኦም 
መዓልታት ክጸንሕ ከይበለት፡ ናፍቖቶም 
ከየጸገበቶም ናብቲ ዝጽበያ ዝነበረ ኣኼባታት 

ምስ ከደት፡ እቲ ወዲ ኣርባዕ ዓመት ከሎ 
ዝተፈልያ ፋይድ “እምበርዶ እዚኣ ብሓቂ ኣደና 
ኢያ?” ክብል ዝተዛረቦ ሎሚ ስዒዳ ትዝክሮ። 

ሓዋ ናብ ሱዳን ምስ ተመልሰት ድሕሪ ሰለስ 
ዓመት ኣብ ግንቦት 1991 ኣብ ገኣኣ ኮይና፡ ጸባ 
ኣብ ሓዊ ሰኽቲታ ሕሩጭ እናለወሰት ሃንደበት 
“ኤርትራ ሓራ ኮይና ኣስመራ ተታሒዛ” ዝብል 
ወረ ምስ ሰምዐት፡ ኣእዳዋ ካብ ብሑቚ 
ከይሓጸበት ናብቲ ኣብ ጎደናታት ፖርት ሱዳን 
ዝነበረ ዕሙር ጓይላ ደስደስ ተሓወሰት። 
ምሉእ መዓልቲ ከበሮ ክትድስቕ “ኣሳናይ 
ሰኔት ረኤና” ክትብልን ግጥሚ ክትገጥምን 
ወዓለት። እንተ’ቲ ብስኽትቱ ዝተረፈ ጸባን 
ብሑቕን መፍቶ ሓውን ኣጣልን ኮነ። 

ሓዋ ድሕሪ ናጽነት ምስቶም ናብ ሓራ 
ኤርትራ ዝምለሱ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ 
ዓዳ ተመልሰት። ብኣስመራ ናብ ማይ ሓባር 
ምስ ከደት ግን እተኣትዎ ገዛ ተሳእነ። ሽዑ 
ንሓጺር ግዜ ኣብ ገዛ መንግስቲ ድሕሪ 
ምጽናሕ’ ወዲ ኣኮኣ ማሕሙድ ዓወታ፡ 
ብገንዘቡ ገዛ ስሪሑላ። ሓዋ ሕጅ’ውን እቲ 
ኣብ ልባ ዝኣተወ ሃገራዊ ስምዒት ዝያዳ 
ገንፈለ። ሓንሰብ ኣብ ፖሊስ፡ ሓንሰብ ኣብ 
ሃማደኤ ሓንሰብ ኣብ ህግደፍ ክትሳተፍን ኣብ 
ኣኼባታት ብዛዕባ ሃገራውነት ክትምድርን 
ዝተዓዘቡ ደቂ ዓዲ፡ ከምቲ ኣብ ቦርሱዳን 

ዘጋጠማ፡ “እዛ ሰበይቲ ሓቂ እንተለዋ ደቃ 
ናብ ሳዋ ዘይትሰድድ” ክብሉ ተሰምዑ። እዚ 
ዘረባታት እዚ ዝበጽሓ ሓዋ ከይወዓለት ከይ 
ሓደረት ነታ መጀመርታ ካብ ማይ-ሓባር 
ክትስደድ ከላ ዝተወልደት ርቅያ ጓላ፡ ናብ 
ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣበገሰት።  

ሓዋ ሎሚ’ውን ድሕሪ ናይ 45 ዓመታት 
ቃልስን 30 ዓመታት ናጽነትን መኽተን’ውን 
ቃልሳ ምስ ደቃን ደቂ ደቃን ትቕጽል 
ኣላ። በዓል ቤታ ኣቶ ኣድሪስ ፋይድ ኣብ 
2010 ብሕማም ምስ ዓረፈ ሓላፍነት ኣቦን 
ኣደን ተሰኪማ ካብ ሃገራዊ ዕማም ድሕር 
ኣይበለትን። እታ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ሳዋ 
ዝወረደት ርቕያ ኣገልግሎታ ፈጺማ ወራራት 
ወያነ መኪታ፡ ሎሚ ኣብ መበል 34 ዙርያ 
ሃገራዊ አግልግሎት ቦኽሪ ጓላ መዋህብ 
ኢብራሂም ሰዲዳ። እቲ ኣብ ደብዓት ሳሕል 
ዝተወልደ እስማዒል (ብራውን) ሃገራዊ 
ግብኡ ድሕሪ ምፍጻም ሓዳር መስሪቱ ኣቦ 2 
ውሉዳት ኮይኑ፡ እቶም ኣብ ሱዳን ዝተወልዱ 
ሓምድን ነጃትን’ውን ተመራሪሖም ሃገራዊ 
ግቡኦም ብምፍጻም ሓምድ ሎሚ ዘበን 
ተመርዕዩ ኣብ መንግስታዊ ጋራጅ ዓሻ-ጎልጎል 
ተመዲቡ ይሰርሕ ኣሎ። ነጃት ድማ ኣብ 
ነፋሲት ሓኪም ኣላ። እቶም ክልተ ዕባይ ቤ/ት/
ሰውራ ተጋደልቲ ማለት ስዒዳን ፋይድን’ውን 
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርትን ጥዕናን ተመዲቦም 
ይሰርሑ ኣለው። እታ ቅድሚ ምእዋጅ ሃገራዊ 
ኣገልግሎት ዝተመርዓወት ፋጥና ድማ ሰለስተ 
ደቃ ናብ ሳዋ ኣፋንያ ሎሚ ከም መምምሃራንን 
ሓካይምን ተመሃሮ ኮለጅ ኮይኖም ኣለው። 
ብኸምዚ ድማ እታ ኣብ ስደትን ሜዳን 
ፋሕ ኢላ ከርተት ትብል ዝነበረት ስድራ 
ኣቦይ እድሪስ ብሰላ ናጽነት ተኣኻኪባ ገና 
ሃገራዊ ግቡኣ ተሰላስል ኣላ። እታ መትከላ 
ዘይቀየረት ውፍይቲ ኣደ ድማ ብደቃን ደቂ 
ደቃን ማሚቓ ገና ንዝተረፈ ሃገራዊ ጉዕዞኣ 
ንምቕጻል ብሓቦን ትብዓትን ትምርሽ ኣላ።

እታ ስድራ ብሳላ ናጽነት ምስ ተጠርነፈት
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“እቲ ዝደልዮ’ሲ ገና ኣይጎሳዕኩሉን……”

ራሄል በርሀ

ወ/ሮ ዮርዳኖስ እያሱ 

1970ታት፡ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ 
ኣስመራ ድማ ብፍላይ፡ ሰብኣይን ሰበይትን፡ 
ዓበይትን ንኣሽቱን፡ ኣቕሽሽትን መሻይኻትን…
ወዘተ. ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ሕሱም 
ዝግረፍሉን፡ ብጥይት ዝርሸንሉን ተካል 
እዋን’ዩ ነይሩ። ሽዑ ይፍጸም ብዝነበረ 
ኣስካሕካሒ ግፍዒታት፡ ማእለያ ዘይብለን 
ስድራ-ቤታት ግዳይ ጃምላዊ መቕዘፍቲ 
ከይኮና ብምስጋእ፡ ናብ ዓዲታት ክሃድማ 
ከለዋ፡ ሓያሎ ስድራቤታት’ውን ርዖአን 
ረጥሪጠን ናብ ገድሊ ከምርሓ ተቐሲበን’የን። 
ስድራ-ቤት ሻምበል ኣስጎዶም ዓንደብርሃን 
ከኣ ሓንቲ ካብተን ግዳይ ግፍዒታት ጸላኢ’ያ።

ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ ኣስጎዶም፡ እቲ “እዋን 
ዕግርግር” እናተባህለ ብታሪኽ ዝዝከር ራዕዲ 
ዝሰፈኖ ህይወት ክትዝክሮ ከላ፡ ልክዕ ከም 
ተንቀሳቓሲ ፊልም ኮይኑ’ዩ ዝርኣያ። ኣቦኣ 
ብክቱር ሃገራዊ ስምዒት ንሰውራ ዘገልግሉ 
ሓፋሽ ውድባት’ዮም ነይሮም። ኣብ ጉምሩክ 
ብሓላፍነት ተመዲቦም እናሰርሑ ከለዉ፡ 
ምስጢራዊ ስርሖም ስለዝተቃልዐ ብጸላኢ 
ከይትሓዙ ብምስጋእ ናብታ ብህዝባዊ 
ግንባር ሓራ ኮይና ዝነበረት ከተማ ደቀምሓረ 
ብምህዳም ምስ ተጋደልቲ ተጸንበሩ። ሰለስተ 
ደቆም፡ ማለት፡ ዮሃንስ (1978 ኣብ ሳሊና 
ዝተሰውአ)፡ ርእሶምን ገነትን’ውን፡ ድሮ 
በቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ተጸልዮም 
ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ተሰለፉ።

ብሰበብ በዓል ቤተን ክመጽአን ዝኽእል 
ሽግር ብግቡእ ዘስተውዓላ፡ ወይዘሮ ሳራ 
ገብረስላሴ፡ “ደቀይ” እምበር “ንብረተይ” 
ኣይበላን።  ስለዚ ድማ፡ ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ 
ትርከበን ኣርባዕተ ህጻውንቲ ደቀን ሓዚለንን 
ሓቚፈንን ብጉልዒ ኣቢለን ደቀምሓረ ኣተዋ። 
እቲ “ኣጥርየዮ’ምበር ኣጥርዩኒ ዲዩ?” ብምባል 

ረጥሪጠንኦ ዝኸዳ ንብረተን ድማ፡ ከይወዓለ 
ከይሓደረ መፍቶ ጎሓሉ ጸላእቲ ኮይኑ ተረፈ። 

1978 ወተሃደራዊ ሚዛን ምስተቐያየረ፡ 
ህዝባዊ ግንባር ስራተጂካዊ ምዝላቕ ገበረ። 
ኣብ ሓራ ከተማታትን  ገጠራትን ዝነበረ 
ሰራዊትን ሓፋሽ ውድባትን ናብ ሓራ መሬት 
-ሳሕል- ኣዝለቐ፡፡ ስድራ-ቤት ኣስጎዶም 
ዓንደብርሃን፡ ሕጂ’ውን ተወሳኺ ምዝንባል 
ዝፈጥር ኩነት ገጠማ። ወይዘሮ ሳራ ሓያል 
ኣደ ብምንባረን ወለቕ ዘለቕ ኣየበላን። “ደቀይ 
ናብ ዝጠፍእዎ ድኣ እጠፍእ’ምበር፡ ኣብዚ 
ኣይተርፍን” ብምባል ከኣ፡ ምስ ህጻውንቲ 
ደቀንን በዓል ቤተንን ንሳሕል መረሻ።

እቲ ምብትታን ስድራ-ቤት ግን ብእኡ 
ኣየብቅዐን። ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ ምስ 
ምሕረት፡ ሰናይትን ሳሚኤልን ዝተባህሉ 
ትሕቲ ህጻናት ኣሕዋታ ክመሃሩ ቤት 
ትምህርቲ ሰውራ -ዜሮ- ተጸንበሩ። 
ወይዘሮ ሳራን በዓል ቤተንን ድማ፡ ኣብ 
መደበር ሰለሙና (እንዳ ህዝቢ) ተዓቚቡ። 
ብምልእታ ስድራቤት ከኣ መእሰሪኡ ከም 
ዝተበትከ ማእዶ ተበታተነት። ገዛእቲ 
ስርዓታት መግዛእታዊ ዕምሮም ከርግኡ 
ምእንቲ ከምኡ’ዮም ዝገብሩ። ደላዪ ናጽነት 
ድማ፡ ዓወቱ ንምርግጋጽ ክኸፍሎ ዘለዎ 
ዋጋ ክንድኡን ዓጸፌታኡን ምዃኑ ብግቡእ 
ይግንዘቦ’ዩ። “ቃልስና ነዊሕን መሪርን’ዩ። 
ዓወትና ከኣ ዘይተርፍ’ዩ!” ዝብል መትከል 
እምበኣር መንቀሊኡ እዚ ስረተ-እምነት’ዚ’ዩ።

ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ፡ ቤት ትምህርቲ 
ሰውራ -ዜሮ- ክትኣቱ ከላ፡ ጓል 10 ዓመት 
ህጻን’ያ ነይራ። ኣብ ኣስመራ፡ ካብ መዋእለ 
ህጻናት ኣትሒዛ፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ 
ጥልያን፡ ሳንታኣንቶንዮን ማርቲን ሉተርን፡ 
ኣብ ደቀምሓረ ድማ፡ ኣስኳላ ሜድያ 

ተማሂራ። ኣብ ዕሸል ዕድሚኣ ድማ ኣብ ትሕቲ 
ዓበይቲ ኣግራብን ትሕቲ መሬት ኣብ ዝተሃንጹ 
ኣባይቲን ትምህርታ ክትቅጽል ተቐሲባ።

ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተካእቲ ወለዶታት 
እትዂስኩስ ኮሌጅ’ያ ነይራ። ስለዝኾነት 
ከኣ ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ፡ ከም ኩሎም 
መዛኑኣ ብትምህርቲ በሲላን ብሰውራዊ 
ዲሲፒሊን ተኾስኲሳን ዓብያ። ህዝባዊ 
ግንባር መሃይምነት ናይ ምጥፋእ ዘመተ 
ብ1983 ምስ ኣንቀለ፡ ምስ ጉጅለኣ ኣብ ሰሜን 
(ዓንሰባ)   ደቂሽሓይ፡ ዓዲ ንኣምንን ደርሰነይን 
ለመጨለን ተመዲባ። ምስ’ቲ ኩሉ ናይ ወዶ-
ገባ ሽርሒታትን ተጻብኦታትን፡ ካላሽናን 
ሳንጣኣን ተሓንጊጣ ህዝቢ ምሂራ። ነቲ 
ባህርያዊ ጸላኢ ዝኾነ ድንቁርና ብምውጋእ፡ 
ሓፋሽ ህዝቢ ኣንቂሓ። እዚ ወፍሪ’ዚ 
መርኣያ ናይቲ “ሓፋሽ ይወደብ!... ይንቃሕ!... 
ይተዓጠቕ!” ዝብል መትከል ውድብ ህዝባዊ 
ግንባር ብምንባሩ ከኣ፡ ኣብ ቅድመ ግንባር 
ጎስጓስ ዝተሰለፈት ፊተውራሪ ካድር’ያ ነይራ።
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ወ/ሮ ዮርዳኖስ እያሱ እናተዋስአት እንከላ

ጽባሕ ናጽነት፡ ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ፡ 
ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ሰውራ ዘጥረየቶ ሃብታም ተመኩሮ፡ ኣብ 
ሞያ ምምህርና’ያ ቀጺላ። ከም መርኣያ ናይ’ቲ 
ዓቕማ ንምምዕባል ዘካየደቶ ጻዕሪ ከኣ፡ ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብዓውዲ ላይብረሪ 
ሳይንስ ናይ ዲፕሎም ማዕርግ ረኺባ።

ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ፡ ኣብ ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ብምምህርና፡ ዳይረክተር ይኹን 
ኣላዪት ተመዲባ ንኣስታት 30 ዓመት 
ክትሰርሕ ከላ፡ ጎድኒ ጎድኒ መንግስታዊ 
ስርሓ፡ ኣብ ብርክት ዝበሉ ናይ መድረኽ 
ኮሜድያዊ ድራማታት፡ ፊዩቸርን 
ተኸታታልን ፊልምታት፡ ከምኡ’ውን 
ኣብ ሃገራዊ በዓላት ንምርኢት ኣብ 
ዝቐርቡ ተዋስኦታት ብምውሳእ፡ ስነ-
ጥበባዊ ብቕዓታ ከተመስክር ክኢላ’ያ።

ኣብ ናይ መድረኽ ድራማ፡ ኮምቢሽታቶ፡ 
ትበርህ ተስፋሁነይ፡ ሓንጋሪ ኣድጊ፡ ቀይሕ 
ባሕሪ፡ ዝብላ ዝርከበአን ኣስታት ሸውዓተ 
ድራማታት ተዋሲኣ። “ናይ መድረኽ 
ድራማ ምስ ተዓዛቢ (ኣውድየንስ) ገጽ 
ንገጽ እናተጠማመትካ ዝዕየ ብምዃኑ፡ 
ፈታንን ልዑል ብቕዓትን ዝሓትት’ዩ” 
ዝብል ጽኑዕ እምነት ዘለዋ ስነ-ጥበበኛ 
ዮርዳኖስ፡ ኣብ’ዘን ዝተጥቕሳ ድራማታት 
ንዝተዋህባ ገጸ-ባህሪ ብግቡእ ብምልባስ 
ተዓዛቢ ዕግበት ዝረኸበሉ ስራሕ ኣርእያ’ያ።

ኣብ ናይ መድረኽ ድራማ ከይተሓጽርት፡ 
ኣብ ሓያሎ ፊዩቸር ፊልምታት ብምውሳእ፡ 
ኣብ’ቲ ሞያ ዘለዋ ክእለት ኣንጸባሪቓ’ያ። 
ድጉል ህያብ፡ ማንታ ህያብ፡ ደግሲ፡ 
ምስክር፡ ዲያሪ፡ ዛራዪት፡ ዕድል ሳብሪና፡ 
ሃርጎምጎም፡ ተመስገን…ወዘተ. ከኣ፡ ገለ 
ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ብዝተፈላለየ 
ገጸ-ባህሪ ዝተዋስኣትሎም ፊልምታት’ዮም።

ኣብ ዓውዲ ስነ-ጥበብ ምልከት ኣወሳስኣ፡ 
ኣብ ዓይኒ ዳይረክተራትን ደረስትን 
ዘእቱ መሰረታዊ ረቛሒ ብምዃኑ፡ ስነ-
ጥበበኛ ዮርዳኖስ ብቕዓታ ኣብ ዝተፈላለዩ 
ተኸታታሊ ፊልምታት ንኽትሰርሕ ርሒብ 
ባብ ኣርሕዩላ’ዩ። ኣብ ተኸታታሊ ፊልምታት 

ሓረግ፡ ማእረ፡ ህይወትን ኪዳንን ክትዋሳእ 
ምኽኣላ ከኣ ናይ’ዚ ሓቂ’ዚ መረጋገጺ’ዩ።

ኣብ ተኸታታሊ ናይ ሬድዮ ድራማታት 
ይኹን፡ ብምኽንያት 24 ግንቦት ኣብ 
ዝዳሎ ሃገራዊ ምርኢታት’ውን፡ ዘይንዓቕ 
ኣበርክቶ’ዩ ነይሩዋ ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ። 
ዛዕዛዕታ፡ ስንክሳርን ስርቂ ጁባን፡ ብወኒ 
ዝተዋስኣትሉ ተኸታታሊ ናይ ሬድዮ 
ድራማታት ክኸውን ከሎ፡ ሓርገጽን 

ሸባላላን፡ ኣብ ጽንብል በዓል ናጽነት ዝቐረባ 
ኢዳ ዝጸንበረትለን ፍርያት ስነ-ጥበብ’የን።

ስነ-ጥበባዊ ዝንባለ ዮርዳኖስ፡ ካብ 
ግዜ ህጻንነታ፡ ተመሃሪት ቤት ትምህርቲ 
ጥልያን ከላ’ዩ ዝፍልም። በዓል ልደት 
ንምኽባር ብቋንቛ ጥልያን ዝድረስ 
መንፈሳዊ መዝሙርን ተዋስኦን ብቕልጡፍ 
ብምጽናዕ ኣብ መድረኽ ወጺኣ ትዝምርን 
ትዋሳእን ነይራ። ስነ-ጥበባዊ ድሕረ ባይታኣ 
ብምዝካር ከኣ “ካብ ሽዑ ኣትሒዙ’ዩ ናይ 
ኣርት ሕማም ነይሩኒ” ትብል። ኣርት ናይ 
ብሓቂ ሕማም’ዩ። መድሃኒቱ ግን፡ ከኒና 
ወይ መርፍእ ዘይኮነ፡ ሕልናኻ ዝዓግበሉን 
ህዝቢ ዝሕጎሰሉን ስነ-ጥበባዊ ስራሕ 
ምፍራይ’ዩ። ብሓጺሩ፡ ስነ-ጥበብ ምስኻ 
ዝዓብን፡ ኣሪጉ ዝመውትን ረቂቕ ሞያ’ዩ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ’ውን እንተኾነ፡ 
እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥልያን ዝነበራ 
ተመኩሮ ኣስፊሓቶን ኣማዕቢላቶን’ያ። 
ንመዓልታዊ ህይወት ተመሃሮ ዘንጸባርቕ 

ግጥሚታት ምድራስን ብዋዛ ምስ ቁም-
ነገር ተመሃሮ ምዝንጋዕን ዝመለኸትሉ ድማ 
ኣብኡ’ዩ። ብምኽንያት ዘመተ ምጥፋእ 
መሃይመነት ኣብ ሰሜን (ዓንሰባ) ኣብ 
ዝነበረትሉ ዓመታት፡ ትምህር ጥራይ 
ዘይኮነት፡ ቀያሕቲ ዕምባብ ብምቛም 
ትጉስጉስ ኔራ’ያ። እዚ ንጥፈታት’ዚ ድሕሪ 
ናጽነት’ውን ብሰፊሑ ሰሪሓትሉ’ያ። ብፍላይ 
ኣብቲ ከም ላይብረሪያን ኮይና ዝሰርሓትሉ 

እዋን፡ ቀያሕቲ ዕምባባ ወዲባ ኣብ ዘሰላሰለቶ 
ስነ-ጥበባዊ ዕዮታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ 
ዝበጽሑ ስነ-ጥበባውያን ኣብ ምፍራይ 
ዝነኣድ ኣበርክቶ ገይራ’ያ። ስለዚ፡ ዋላ’ኳ 
እቲ ናይ ምድራስን ምእላይን ክእለታ ልክዕ 
ከም ሞያ ምውሳእ ሽም ኣይትርከበሉ፡ ኣብ 
ተመኩሮኣ ዕግበት ዝረኸበትሉ ንጥፈታት’ዩ።

ምስራሕ ፊልምታት ይኹን ናይ መድረኽ 
ድራማታት፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ዝሓቶ ብቕዓት፡ 
ተጀሚሩ ክሳብ ኣብ መፈጸምታ ዝበጽሕ፡ 
ትኸፍሎ ናይ ግዜ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን። ስነ-
ጥበበኛ ዮርዳኖስ ግን፡ በቲ ንባዕሉ ግዜ ዝደሊ 
ስራሕ ምምህርና ከይተጻገመት፡ ብሓያል 
ጻዕርን ተወፋይነትን ኣስታት ርብዒ ዘመን 
ነጢፋትሉ’ያ። ሳላ ምሉእ ምትብባዕ ሓለፍታን 
መሳርሕታን ከኣ ዓወታት ክትሓፍሰሉ ክኢላ። 

ማሕበራዊ ናብራ፡ ኣብ ምዕያይ ፊልም 
ዘለዎ ጸቕጢ ቀሊል ኣይኮነን። ስነ-ጥበበኛ 
ዮርዳኖስ ሰለስተ ቆልዑ እናዕበየት፡ ሓንሳእ 
ናብ ምምህርና ኣብ ትርፊ ግዜኣ ፊልም 
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ክትሰርሕ ካብን ናብን ክትላኻዕ እንከላ፡ ኣብ 
ናብራኣ ክትከፍሎ እንትሕተቶ መስዋእቲ 
ቀሊል ኣይነበረን። ዓወት ግን ፍረ መስዋእቲ 

ስለዝኾነ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ከፊላትሉ’ያ። 
ይኹን’ምበር፡ ነቲ ገና ክትመልኮ እትደሊ 
ጸሓፊ ዛንታ ፊልምን ዳይረክተርን ናይ ምዃን 
ባህጋ ስለዘይተማኣላ “እቲ ዝደልዮሲ ገና 
ኣይጎሳዕኩሉን” በሃሊት’ያ። እዚ ከኣ ገና ዝጽበያ 
ዓቢ ስራሕ ከም ዘሎ ንምእማት ዝጠቐሰቶ’ያ።

ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ፡ ደረጃ ተሳታፍነትን 
ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ብመንጽር ደቂ 
ተባዕትዮ ኣዝዩ ድሩት ምህላዉ’ያ ትገልጽ። 
“ስለዚ ከኣ” ትብል ንሳ “ኣብ ምውሳእ ጥራይ 
ዘይኮነ ኣብ ምድራስ ዛንታታት ፊልምን ምእላይ 
ተውሳእትን፡ ብዝሐን ክብርክትን ብቕዓተን 
ክብርኽን እንተድኣ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ 
ብውልቂ ዘካይደኦ ጻዕሪ፡ ሃ.ማ.ደ.ኤ’ውን 
ፍሉይ ኣቓልቦ ክገብረለን ይግባእ ትብል። 

ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ፡ ልክዕ ከምቲ 
ኣብ ምስራሕ ፊልምታትን ድራማታትን 
ዕውትቲ ኮይና ዝወጸት፡ ብደቃ’ውን 
ቅስንትን ሕጉስትን’ያ። ሰለስተ ቆልዑ ወሊዳ 
ኣዕብያ። ኣብ 1989 ኣብ ሜዳ ዝተወልደ፡ 
“መጋድልተይን ወደይን”  ብምባል 
ትጠቕሶ ቶማስ ሃይለ መስፍን፡ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ቴክኒክ ደምቦስኮ- ደቀምሓረ፡ 
ብጆሜትራ ናይ ዲፕሎም ማዕርግ ድሕሪ 
ምርካቡ፡ ብዝነበሮ ልዑል ነጥቢ ኣብ 

ኮሌጅ ማይ-ነፍሒ ብመካኒካል ኢንጂነሪን፡ 
ብዲግሪ ተመሪቑ። ተመርዕዩ ድማ በዓል 
ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ኮይኑ’ሎ።

ብዕድመ ምንኣሱ ዝኾነት ናጽነት ሃይለ 
መስፍን’ውን፡ ብዓውዲ ሳይኮሎጂ ብዲግሪ 
ድሕሪ ምምራቓ፡ ኣብ ሚስትሪ ትምህርቲ 
ከም ኣማኻሪት ትሰርሕ ኣላ። ንሳ’ውን 
ንመርዓን ደርዓን በቒዓ ኣደ ሓደ ኮይና’ላ።

ሕሳስ ልደ ጓላ፡ ሊድያ ሃይለ መስፍን 
ከኣ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ናይ ጋዜጠኝነት 
ኮርስ ድሕሪ ምውሳዳ፡ ኣብቲ ሚኒስትሪ 
ከም ሰኣሊት ተመዲባ ትሰርሕ ኣላ።

ስነ-ጥበበኛ ዮርዳኖስ፡ ደጊም እቲ 
ቆልዑ ናይ ምዕባይን ኣብ ዝብጻሕ ናይ 
ምብጻሕን ከቢድ ጾር ዝተራገፈላ ይመስል። 
ግዜኣ ወዲባ፡ ጻዕራ ኣሐይላ እንተድኣ 
ሰራሕ ከኣ፡ ንስነ-ጥበብ ብኸምቲ ትብህጎ 
ተዓዊታ ትጎስዕሉ ትኸውን።… እንሽኣላህ!

***

ምትዕርራይ ውልቃዊ ባህሪ (ጠባይ)
• ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ዘይምውድዳር። ምኽንያቱ እንታይ ዓይነት ጉዕዞ 

ይመርሑ ኣለዉ ስለዘይንፈልጥ፣

• ኣሉታዊ ኣተሓሳስባታት ኮኑ ክንቆጻጸሮም ዘይንኽእል ነገራት ዘይምሓዝ፣

• ልዕሊ ዓቐን ዘይምስራሕ። ንኹሉ ነገር ደረት ክህልዎ ኣለዎ፣

• ንገዛእ ርእስና ብጽኑዕ ዘይምሓዝ፣

• ክቡር ግዜና ኣብ ሕሜታ ዘይምጥፋእ፣

• ነቒሕና እንከለና ምሕላም፣

• ቅንኢ መጥፍኢ ግዜ እዩ። ኩሉ ዘድልየና ኣብ ኢድና ኣሎ።

• ንሕሉፍ ንረሳዓዮ። ንሕሉፍ ጌጋታትና ጌጋታት ብጾትናን ምዝካር፣ ንህሉው 
ሓጎስና እዮም ዝብርዙ።

• ሕርቃንናን መረረናን ንቆጻጸሮም። ስሚ ህይወት ስለዝኾኑ፣

• ህይወት ትምህርቲ ንሕና ድማ ተማሃሮ ምዃንና ንዘክር። ሽግራት ድማ ክፋል 
ናይቲ ካሪክለም ኮይኖም፣ ከም ኣልጀብራ ብልጭ ኢሎም ዝጠፍኡ’ኳ እንተኾኑ፣ እቲ 
ዝህበና ፍልጠት ግን ንዘልኣለም እዩ።

• ንኹሉ ዘይምርድዳእ ክንስዕሮ ኣይንእእልን ኢና። ስለዚ ንዘይምስምማዕ 
ንሰማማዕ።

ነጃት ኣድም
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ጉያ ናብ ቀስተ ደመና ጼጥሮስ ተፈሪ

እንተስ ብግርህና እንተስ ኰነ ኢልካ 
ዝጠብቁኻን ዝልጠፉኻን ሕማቓት 
ይኹኑ ጽቡቓት ሕላገታት ኣለዉ። እቶም 
ጽቡቓትሲ ኣይጽልኡን። እንቲ እቲ 
ኣሉታዊ ነገር፡ እሞ ድማ ብዘይ ሓቅነት 
ብዘይኰነ ምኽንያት ክለግበካ እንከሎ፡ 
ዝህልዎ በሰላ እምብዛ ሃሳዪ እዩ። ኣብ 
ደቀንስትዮ ድማ ንጾታአን ዘነኣእስን 
ዘጽልእን ሓያሎ ዘይቅቡል ብሂል ተባሂሉ 
ምስላታት ተመሲሉ እዩ። እዚ ጉያ ናብ 
ቀስተ ደመና’ኳ እቲ ምንእኣስ እቲ ጾታ 
ዘምጸኦ እዩ። እንታይ ጉያኡ እዩ’ኸ? 

ኣንስታይ ተፈጥሮ እዩ ተባዕታይ እውን 
ተፈጥሮ እዩ። ክልተኡ ነናቱ ትዕድልቲ ነናቱ 
ጸጋ ሒዙ ዝተፈጥረ ህያብ እዩ። ዳርጋ ኣብ 
ኵሉ ፍጡር ብፍላይ ድማ ኣብ እንስሳታት 
እንተደኣ ርኢና ተባዕታይ ጐርናን ድምጺ 
እዩ ዝውንን። ናይ ኣንስተይቲ ድማ፡ 
ቀጢንን ልስሉስን። ነዚ ክለዋውጦ ወይ 
ክቐያይሮ ዝኽእል የሎን። ተፈጥሮ ዝሃበቶ 
እዩ። እቲ ዓማጺ ውሽጣዊ ተባዕታዊ 
ሓይሊ እውን ዳርጋ ኣብ ኵሎም እንስሳታት 
እዩ ዝረአ። ናይ ደቂ ሰብ ግና ፍልይ የብሎ። 
እቲ ምንታይ ሰብ ክሓስብን ከመዛዝንን 
ዝኽእለሉ ኣእምሮ ዝተዓደለ ስለዝዀነ፡ 
ከም ካልኦት ተባዕትዮ እንስሳታት ዓማጺ 
ብጸይቱ ኰይኑ ክረአ ኣይትቕበሎን።

ኰይኑ ግና፡ ጓል ኣንስተይቲ ፍጥር ካብ 
እትብል ኣብ ትሕቲ ዓመጽ ወዲ ተባዕታይ 
ተቘሪና ትጐዓዝ ነበረት ኣላ’ውን። 
ምናልባት ኣብ ገለ ገለ እዋን’ሲ ክሳብ ነቲ 
ክቡር ጾታኣ ዘጽልእ ተጽዕኖ ይወርዳ’ዩ ኢለ 
እሓስብ። እቲ ምንታይ፡ ኣብ ዝተፈላለየ 
ክፍለ-ዓለምና ገና ጐነጽ ተባዕታይ ዝበዝሖ 
ህይወት ስለእተሕልፍ፡ ሓልዮት ዝረሓቓ 
ግዝእቲ ኰይና ንነዊሕ ስለዝተጓዕዘትን 

ትጐዓዝ ስለዘላን። ናብ ናትና ክምለስ 
ኣብዚ እዋን ብሳላ ሰውራ ዘምጸኦ ንቕሓትን 
ልቦናን ህዝቢ ኤርትራን፡ ብዝለዓለ መጠን 
ድማ ብሳላ ብቃልሳ ዘረጋገጸቶ መሰልን 
ክብሪን፡ ኣብ ዝተኸወለ በዓቲታት ዝነብራ 
ኣሓትና ገዲፍካ፡ ክሳዳ ኣቕኒዓ ትነብር 
ኣላ። ብውሑዱስ ተበዲላ፡ “ተበዲለ” 
እንተኢላ’ኳ ፍትሒ ጸገማ ይፈትሓላ።

እንተ ኣብ ዝሓለፈ ወለዶታት ከም 
ዓለማ እያ ዝነበረት። ነዚ ዝገልጹ 
ንወጽዓኣ ዘስምዑ፡ ሓያሎ ካብ ልሳናን 
ተግባራን ዝመጽኡ ኣሰራት ኣይሰኣኑን። 
ንውዕለታ ጽቡቕ ኢድ ከምዘይተኸፍለት 
ባዕላ ኣዝዪማትሉ እያ። ሓደ ግዜ መሓሪ 
ዑቕባሚካኤል ጠዊል ከም “ብዕራይ 
ብሁኑና ሕማቕ ፈደዩና” ዝብል ደርፊ 
ምንባሩ ጠቒሱ ነይሩ። ብልክዕ እቲ 
ንዝሞተ ዋናኡ በቕርንቱ ካብ መሬት 
ኣልዒሉ ብምስካም፡ ካብ በረኻ ጸይሩ ዓዲ 
ዘእተወ’ሞ ንሽዑ ንቐባሮ መቐበሊ ክኸውን 
ዝተሓርደ፡ ቁውም-ነገሩ ዘይተራእየ 
ብዕራይ፡ ምስ ንውዕለታ ዝወሃቦ ግብረ 
መልሲ ስለዝመሳሰል እያ ጓል ከምኡ 

ኢላ ዝደረፈት። ካብ’ዚ ዝዓቢ መርትዖ 
ኣየድልን። ክሳብ ጓል እንተወለደት፡ ንዓኣ 
ዝበጽሓ ንጓላ ስለዝበጽሕ ጾታኣ ጓንያ ጓል 
ትምንየሉ እውን ከይነበረ ኣይተርፍን። 
ወድነት ከም ብሉጽን ሓለፋ ኵሉን ዝረኣየሉ 
እዋን ነይሩ እዩ። እዚ ካብ ልምዲታት ኢኻ 
ትረኽቦ። 

ቈልዑ እንከሎና፡ ቀስተ ደመና ኣብ 
ከባቢና ትረአ’ሞ፡ እቶም ኣወዳት ብጽባቐኣ 
ክንህነን እንከሎና፡ እተን ደቀንስትዮ መዛኑና 
ክዳውንተን ኣውጺኤን ናብኣ ክጐያ ሕጂ 
ኰይኑ ይረኣየኒ። እቲ ምኽንያት፡ ሓንቲ 
ጓል ክዳና ኣውጺኣ ኣብ’ቲ ቀስተ ደመና 
ወይ ብልሙድ ኣጸዋውዓ “ቅናት ኣደይ 
ማርያም” ዝዓረፈትሉ ቦታ ጠንቀላዕላዕ 
እንተደኣ ኢላ፡ ኣደይ ማርያም ናብ ወዲ 
ትቕይራ እያ ዝብል ብሂል ስለዝነበረ፡ እተን 
ጾታአን ዘየፈተወኦ መዛኑና፡ ናብ ወዲ 
ክቕየራ ብምባል እየን ናብኣ ዝጐያ ዝነበራ።

ንሕና ድማ ከማና ብሉጽ ጾታ ከይውንናን 
መታን ምስዓበና ኣንስትና ክዀና’ሞ 
ብስላዕን ሻሞጥን ከነካላብተን፡ እታ ቀስተ 
ደመና ሓፍ ኢላ ክትሃድም ነጻሉት። ግና 
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ቀስተ ደመና ዝዓረፈትሉ ክትበጽሖን 
ክትረኽቦን ኣይከኣልን። እንተኸድካዮ 
ዝሃድም ኣብ ባይታ ዘይጸንሓካ እዩ። 
እዚ ልክዕ ከም’ቲ ሓንሳብ ተፈጥሮ ምስ 
ዓደለትካ ክትቅበሎ ዘሎኳ ጾታኻ እዩ። 
ግና ስለምንታይ እየን ክቕየራ ዝደልያ 
ነይረን እንተደኣ ኢልና፡ ወዲ ምዃን እቲ 
ዝበለጸ ምዃኑ ይዕለለን ስለዝነበረ እዩ። 
ወዲ ምዃን፡ ዓብላሊ፡ ክቡር፡ ገዛኢ፡ 
መላኺ፡ ልዕሊ ኵሉ ንሱ እንተደልዩ ንቀስተ 
ድመና’ኳ ክሕዛ ዝኽእል ምዃኑ ገይርካ 
ይግለጽን ይትሓዝን ስለዝነበረ እዩ።

እሞ ሎሚኸ እዚ ኣተሓሳስባ ነበር 
ኰይኑዶ ይኸውን። ዋላ’ኳ ቀስተ ደመና 
ሓያሎ ግዜ ተጋጥመኒ እንተዀነት፡ ከም’ቲ 
ናይ ግዜ ቁልዕነተይ ግና ክዳነን ኣውጺኤን 
ናብኣ ዝጐያ ቈልዑ ኣይገጠማንን። 
ዋላ’ኳ እቲ ኣብ ጉዳይ ደቀንስትዮ ዝነበረ 
ኣራኣእያ ካብ ሽዑ ሎሚ ይሓይሽ ኢለ 
ዝኣምን እንተዀንኩ፡ እቲ ብሂል ድዩ 
ጠፊኡ እቲ ንቕሓት እዩ ዓብዩ ግና ክልተ 
ክልተ ይገብረኒ። እዚ ጥራይ ኣይኰነን። 
ጓል፡ ኣዳም ብሰንኪ ሄዋን ስሒቱ ካብ 
ገነት ከምዝወረደ፡ ጫፉ ጥራይ ዝሓዝናዮ 
ፍልጠት ሒዝና፡ ሓጥያት ጓል ካብ ናይ ወዲ 
ሓጥያታ ከምዝበዝሕ፡ ናይ ወዲ ግና ጻድቕ 
እዩ። ሓጥያት እንተደኣ ሃልዩዎ ውሑድ 
እዩ። “ሓደ ጠበቕ እንተደኣ ቀቲልካ ሸውዓተ 
ሓጥያትካ ይሕደገልግካ እዩ” ዝብል 
ብሂል ስለዝነበረ፡ ወዲ ጠበቕ ንክቐትል 
ኣይኰነን፡ ኣንበሳ እውን ስለዘይፈርሕ፡ 
ብሓደ መዓልቲ ሸውዓተ ጠበቕ ቀቲሉ፡ 
ኣርባዓን ትሸዓተን ሓጥያት ኣልዩ፡ መቑሽሽ 
ጽድቂ እኳ ክረክብ ይኽእል እዩ። ጓል ግና፡ 
“መዀስ በትራ” ስለዝዀነት፡ ጠበቕ እውን 
ወስ ኢላ ክትቀትል ዘይትኽእል ድኽምቲ 
ስለዝዀነት፡ ምስ ሓጥያታ እያ ትነብርን 
ትመውትን ብምባል ደረትና ነፊሕና ንዓና 
ንጻድቃናት ክከናኸና ንምጉተን ነበርና።

መዛኑና ዝረኸበኦ ዝነበራ መከራ፡ ኣመና 
ብዙሕ እዩ። ዝዘንጋዕናዮ ነገር ግን ነይሩ። 

ምኽንያቱ ሽዑ ኣብ’ቲ ብዓል ኣነ እዚ 
እንሓስበሉን እንምጉተሉን ዝነበርና፡ እተን 
ዋላ ምስ ዓበያ ንጠበቕ እውን ክቐትላ 
ኣይክእላን እየን እንብለን ዝነበርና፡ ሳሕል 
ወሪደን ገባብል ይቐትላ ክሳድ ኣናብስ 
ይበትካ ነይረን እየን። ወረ ጸኒሐንስ፡ 
ናብ’ቲ እታ ቀስተ ደመና ትዓርፈሉ 
ዝነበረት ኣብ ከባቢና ዝነበረ ጎቦ መጺኤን፡ 
ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጦር ሰራዊት ብብረት 
ክጐያ ብኣዒንቲና ርኢና። ግና ክንቀበሎ 
ኣይከኣልናን እቲ ምንታይ ንሕና ብሉጻት 
ብምዃን እናዓመጽናየን ክንነብር ድሌት 
ስለዝነበርና እዩ። ጉሒላ ጉሒላ እዩ 
ዝቐረብካ ቀሪብካ ኣይኣኽሎን። ንሕና 
ድማ ነቲ ምሉእ ብምሉእ እንውንኖ ጾታና 
ከይኣኽለና፡ ንጾታአን እውን ኣብ ትሕተና 
ሰጥ ለበጥ ኢሉ ከምዝመሓደር ገይርና 
ክንውንኖ እንደሊ ጉሓላሉ ኢና ነይርና። 
እቲ ምንታይ፡ ጸኒሕ ከምኡ ገይሩ እዩ 
ሃኒጽናን ኣብኡ ኣብጺሑናን ነይሩ። ናትና 
ጌጋ እውን ኣይነበረን። ጌጋ ዝኸውን ሎሚ 
ብኸምኡ ምስ እንሓስብን ኣብኡ ምስ 
እንነብርን እዩ።

እወ፡ ሎሚ ዋላ ሕጊ ዘገድደካ ይኹን። 
ካብ ከይፈተኻ እትቕበሎ፡ ኣሚንካ 
እትገብሮ ስለዝበልጽ፡ ብንጽህና ነቲ ዝነበረ 
ሕማቕ ምኽሓድን ጌጋ ምንባሩን ምእማን 
እዩ እቲ ሓቂ። ኪኖ እቲ ተፈጥሮ ዝሃበትካ 
ፍልልይ፡ ሰብ ዘምጸኦ ፍልልይ ክህሉ 
የብሉን። እቲ ምንታይ፡ ናይ ተፈጥሮ 
ዘይኰነ ናይ ሰብ ዝፈጠሮ ፍልልይን 
ወጽዓን እዩ፡ ንዓኣ ነዛ ኣብ ሕማቕን 
ጽቡቕን ማሙቕ ጐድንና ዝዀነት፡ ኣብ 
ወጽዓ ዘእትዋ ዘሎ። ሕጂ ከም’ቲ ኵሉ 
ግዜ ንመሰላ ክትቃለሰሉ ኣለዋ እናበልካ፡ 
እቲ ሓላፍነት ናብ በይና ምዝጣጥ 
እውን ኣየድልን እዩ። ናይ ክልቴና ዕማም 
እዩ። ብውሕዱ ነቲ ዝለጠፈላ ዘይናታ 
ድኽመትን ሕመቕን ንምልዓል፡ ወዲ 
ኣብ’ቲ ቃልሲ ክሕግዛ ኣለዎ፡ ክኽሕሳ 
ኣለዎ። እቲ በሰላ ክሕከኽ ኣለዎ። እምበር 

ሎሚስ ብሳላ መንፈዓታ ደቃ ክንደየናይ 
ጾታአን ክልውጣ ክዳውንተን ኣውጺኤን 
ናብ ቀስተ ደመና ከይጐያ።

እምበር’ከ ብሳላ ንቕሓታን ቃልሳን 
ንቕሓት ሕብረተሰባን እዚ ናብ ሓቂ 
ክመስል ተጸጊዑ ዝነበረ ብሂል ሎሚ 
ክንደየናይ ከይሰዓብ። እቲ ዘሕጉስ ድማ 
እዚ እዩ። ምህሳስ ናይ’ዚ ብሂል ምህሳስ 
ናይ’ቲ ወጽዓ ጓል ሄዋን ዘርኢ ከይኰነ 
ኣይተርፍን። ብሂላት ሓያላት ክሳብ 
ናብ እምነት ዝተጸግዑ ኣምላኻዊ ሓቂ 
ዘለዎም ኰይኖም ክሳብ ዝስምዑኻ እዮም 
ዝገብሩኻ። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ነቲ ኣጉል 
ብሂል ከም ሓቂ ክሳብ ትቐበሎ ትኽውን። 
ነቲ ወጽዓ ድማ ከም ቅቡል ዘይተርፍ 
ገይርካ ትወስዶ’ሞ እቲ ሃስያኻ ኣብ’ታ ጓል 
ኣንስተይቲ ተብጸሖ፡ ብሕጊ እኳ ከም ድጉፍ 
ክሳብ ዝመስለካ ትኸውን። ስለዚ እዞም 
ገለ ገለ ብሂላት ኣንጻር ጓል ሄዋን ዝጠበቑ 
ከም’ዚ ጉያ ናብ ቀስተ ደመና ዝነበረ’ሞ 
ሎሚ ዘይረአ ዘሎ፡ ክሕከኹን ክጠፍኡን 
እዩ ዘለዎም። እቶም ኣንጻራ ዝተባህሉ 
ምስላታት ክእረሙ እዩ ዘለዎም። ከመይሲ 
ግዜ ንቕሓት ኣቃሊዕዎም ስለዘሎ፡ 
ብዘመነ ንቕሓት ንቑሕ ኣበሃህላ ፈጢርና 
ንኣርሞም። “ቀራን ኣድጊን ለባም ሰበይቲን 
ኣይርከባን” ዘይኰንና ሎሚ “ኣደን ኣድጊን 
ጸይረናኻ ይነብራ እዩ” ክብሃል ዘለዎ። 
እንተ እቲ “ጓል ዝወለደን ጨው ዝነገደን 
ሓደ” ዝተባህለ ካብ ቀደሙ ሓቂ እዩ። 
ከመይሲ ክልቲኦም ንዓለም መቐረት 
ስለዝውስኹላ። ብዘይ ጨው ዝምቅር 
መኣዲን ብዘይ ጓልኣንስተይቲ ትምዕርግ 
ዓዲን የላን። ብሳላ ጨው ዝነገደን ጓል 
ዝወለደን ግና፡ መኣዲን ዓዲን ክምዕርጋ 
ይነብራ ኣለዋ። እቲ ኣጠማማታና እዩ 
ነቲ ምስላ ኣዘምቢዕዎ። ወይ እቶም 
ንርዝነት ጓል ኣንስተይቲ ብብላሽ ክጥመት 
እንደልዮ ነዚ ምስላ ብኣሉታዊ ሸነኽ ርኢና 
ኣዘንቢዕናዮ ኣሎና።      

***
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ርኣይያ’ዛ ጓል፡ ርኣይዮ’ቲ ወዲ

ኣማዕድውዮ ከተማ፡ ርኣይዮ ነቲ ዓዲ

ጠምትያ ነታ ኣደ፡ ኣማዕድውዮ ነቲ ኣቦ

ማህደር ናፍቖቶም፡ ገናጺልኪ ንበብዮ

ፋኑሰይ. . .

ዝኽርኺ ተቐሊበ፡ ብወግዕኺ ሰዊደ

ኣብ ቕርዓትኪ፡ ንኽብርኺ ሰጊደ

ቁሊሕ እባ በሊ፡ ኣለዂ በልኒ

ጥዋፈይ ወሊዐ፡ ዝኽረይ ከሰኒ

ሃየ ተንስኢ፡ ፉሕ ፉሕ በሊ

ከይተጠራጠርኪ ቍሚ ኣዕልሊ።

ኣይትሰከፊ ከይሃመኪ መሬት

ጽኑዕ’ዩ ብኣዕጽምቲ ሰማእትነት

ኣድህዮ ክፈትዮ፡ የድሂ ልሳንኪ

ኣፉ ከፊቱ ባዕሉ ይጽወየልኪ።

                                   ወይ’ውን ብጽሞና ስምዒ

ነዛ ሓጻር ካልኢት ምሳና ጽንዒ።

ህሮሩማ ኣብ’ቲ ምድረበዳ

ንቆርበት ዘቃጽል ኣምኪዂ ንሽዳ

ኣስሓይታ ቊሪ ቀዝሒ

ኣብ’ቲ ጥሚቕ ዝናብ ብብዝሒ

ሪኢዂማ’ዶ ፋኑሰይ ክትዘልል

ኣብ’ቲ እሳት ክትነጥር ክትድብል

ኣብ’ቲ በረኻ’ወ፡ ኣብ’ቲ ስንጭሮ

ኣብ’ቲ ኣኻውሕ፡ ኣብ’ቲ መንቀርቕሮ

ኣብ’ቲ ውዕሎ

መንደራጓሕ ክወርድ ከሎ

መሬት እሾኽ እናበቖሎ

ሪኢዂማ’ዶ ዕጅብ ከይበላ

ንሰብን ባህርን፡ ክትስዕር ከላ።

ብዘይ ደማ ኣቤሎ ዕረፍታ

ኣቤሎ ምንባር ብዘይ መስዋእታ

ኣቤሎ ለምለም ብዘይ’ቲ ደማ

ብዓጽመ ኣንጒዓ ባንዴራ ኣቒማ

ፋኑሰይ . . .

ጥዑም መኣዲ ገዲፋ

ፍርናሽ ሓመድ ተነጺፋ

መተርኣስ እምኒ ተደጊፋ

ጥዑም ከተምጽእ ዳንዴር ሓቚፋ

ብርሃን ፈጢራ ንጸላም ዓንቂፋ

ሞባእ ኹሉ ህያው ሓሊፋ

ቃል እምነትን ሓቂን ነዲፋ

ቀጻልን ነባርን ፍቕሪ ገዲፋ

ዋራት ወልደማርያም

ፋኑሰይ
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ስቕታ ዝግርማኣ “ተጸቃጢት” ኣላዶ ትብልዋ ሎሚ?

ኣነን በዓልቤተይን ከም ኣብ ኩሉ መርዓታት 
“ደጊም ሓደ’ምበር ክልተ ኣይንኰንኩምን፣ 
ፈረይትን ጸገይትን ኩኑ፣ ትሓዋዉሱና ይግበርኩም” 
ተባሂልና ተመረቕና። ከይነጠላለም ድማ ብኪዳን 
መሓልና።

 ምርቓ ዓበይትን ወግዕን ዝዓሰሎ፡ ብመራሕቲ 
ሃይማኖት ዝተባረኸ መርዓና ግን ክንየው ሰለስተ 
ዓመት ዕምሪ ኣይረኸበን። ስኒት ስኢንና። መዓልካ 
ብዘየፍቅድ ሕሱም ግጭትን ክርክርን ተፋቲሕና። 
ንክልተ ወለድና’ዉን ኣቀያይምና። መልከዐኛ ጓልና 
ሞኒካ ዮሃንስ ብኣቦኣን ኣደኣን ተሓቚፋ ክትዓቢ 
ኣይተዓደለትን!                

ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብታ ዝተመረቑላ 
መርዓን ሓዳርን ጽኑዓት ከምዝነበሩ ይንገር’ዩ። 
ምንጪ ናይ ጽንዓቶም እንታይ ኰን ነይሩ 
ይኸዉን? ካብ ስጋኦም ስጋ፡ ካብ ደሞም ደም 
ወሪስና ዝተመርዓና ደቆም ድኣ፡ ነቲ ጽንዓቶም 
እንታይ ኰይንና ዘይወረስናዮ? እንታይ ኰይኑ 
መርዓ ኣብ ግዜና እስር-ፍንጥሕ ይኸዉን ኣሎ? አረ 
እንታይ ኰይኑ ማእዶ ሓዳር መእሰሪኡ ይስንኩፍ 
ኣሎ? 

ድሌትና ከይሰመረ ምስ ተረፈ ካብ ነብሰይ 
ጀሚርካ “ዓለም ትሽዓተ፣ ግዜ ሓሚቑ፣ ዘበን 
ተለዊጡ” ንብል። እዚ ግን ነብስኻ ምትዕሽሻው 
ኰይኑ እስመዓኒ። ቅርጺታት ምድሪ’ምበር ዓለምን 
ግዜን ተለዊጦም ኣይፈልጡን። ኣብ ዓለምን ግዜን 
ንነብር ዘሎና ኢና ተለዊጥና ወይ ለውጢ ኣምጺእና 
ንኸዉን።

ገለ ሰባት “መንእሰይ ሎሚ ዋጋ ኣልቦ እዩ፣ 
ሕማቕ መዕበያ’ዩ ዓብዩ፣ ከምዚ ዓይነት መንእሰይ 
ተመርዕዩ ሓዳር ክዕቅብ ኣይክእልን’ዩ” ይብሉ። ኣነ 
ግን ስምዒታዊ ፍርዲ’የ ዝብሎ። ንኹሉ መንእሰይ 
ብሓንቲ መረጼን ምጥማት!

ጠንቂ እስር-ፍትሕ ድኣሞ እንታይ’ዩ? ብዙሕ’ዩ 
ዝበሃል። ቤተ ሰብ ዘይመረቕዎ መርዓ ምዝውታሩ፡ 
መነባብሮ ሓዳር ምጽንካሩ፡ ደሞዝ እትወስድ 
ጓልኣንስተይቲ ርእሳ ምልዓላ፡ ማሕበራዊ ንቕሓት 

ደቀንስትዮ ምብራኹ፡ መስተን ዝሙትን ምንጋሱ፡ 
ትምህርቲ ስነምግባር ዘይምሕያሉ፡ ዓበይቲ ዓድን 
መራሕቲ ሃይማኖትን ግዴኦም ዘይምግባሮም፡ 
ሰብ ሓዳር ብምኽንያት ስራሕን ክተትን በበይኖም 
ምቕማጦምን ካልእን ይጥቀሱ። 

ክዝርዘር ዝጸንሐ ሓሳባት ጠንቅታት ፍትሕ 
ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኰነን። ኣነ ግን መልእኽተይ 
ኣብ ሓንቲ ካብዘን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ነጥብታት ጸቒጠ 
ከሕልፍ ምደለኹ። ማሕበራዊ ንቕሓት ደቀንስትዮ 
ምብራኹ ኣብ እትብል። 

ናይ ሎሚ ጓልኣንስተይቲ ካብታ ቅድሚ ሓደ 
ወይ ፍርቂ ዘበን ዝነበረት ኣደ ወይ ኣደ-ዓባይ 
ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ኣምጺኣ ኣላ በሃሊት’የ። 
እታ ንማህረምቲ ወይ ጸርፊ ብናይ ስቕታ ዋልታ 
ተጸቒጣ እትምክት ጓልኣንስተይቲ ድኣ ሕጂ ካበይ 
ክንፈጥራ ንኽእል? እታ ሓያም ወይ ፍትሕቲ 
ከይትበሃል፡ ንደቃ ኣብ ጥሙር ስድራቤት 
ምእንቲ ክተዐቢ “ስቕታ’ዩ ግርማኺ፡ ተጸቐጢ” 
ዝተባህለት ናይ ቤት እመቤት ማለተይ እየ። ኣብዚ 
መድረኽዚ ክትህሉ ይከኣል’ዶ? ኣብ ዉሻጠ ህድሞ 
ዝዓበየት፡ ኣብ በረኻታት ኣብ ዝተደኰነ ዉሽጢ 
ኣግነት’ምበር ካልእ ክትርኢ ዕድል ዘይነበራ፡ ሕጂ 
ግን ሳላ መገሻታትን ትምህርትን ዓይኒ ኣንቚሓ 
ዘላ፡ ናይ ካልኦት መፋጥርታ ኣነባብራ ተዓዚባ ከላ፡ 
“ወይልኺ! ብልምዲ ኣደታትኪን ዓባያትኪን ኪዲ” 
ብምባል ስሙር ሓዳር’ዶ ንጽበ ኣሎና? 

ናይዚ መድረኽ’ዚ መንእሰይ በዓልቲ 
ሓዳር’ምበኣር፡ ዝምህራን ካብኣ ዝመሃርን፡ ጉድለት 
ሃሰው ኢሉ ብነቐፌታ ዘየቋናጽባ፡ ንኣገደስቲ 
ዉሳነታት ሓዳር ምስኣ ዝዝቲ፡ ሃናጺ ሓሳባታ 

ዝሰምዕ፡ ግንባራ ንዝሃባ ጸጋታት ገዝኣ ዘይነፍጋ፡ 
ስራሕ ዘፍቅር፡ ገንዘብ ንከንቱ ዘየባኽን፡ ኣብ 
ሓባራዊ ምክብባርን ምርድዳእን ዘድህብ፡ ከምቲ 
ንሱ እምንቲ ክትኰነሉ ዝደሊ ንባዕሉ’ዉን እሙን 
ዝዀነ በዓልቤት’ያ ትደሊ ዘላ።  

ደቀንስትዮ ኣሓተይ ድማ መጺኡ ንዘሎ 
ማሕበራዊ ለውጥን ንቕሓትን ብጐቦ ከይትርድእኦ 
ሓደራ እብለክን። ማዕርነት ናይ ዝዘለልካዮ ክዘልል’የ 
ዉድድር ኣይኰነን። ርእሰ ምትእምማን ጽቡቕ’ኳ 
እንተዀነ መጠኑ ዝሓለፈ ርእሰ ምትእምማን ግን 
ዘረዳድእ ኣይኰነን። ርእሰ ምትእምማን ማለት 
ተነፊሕካን ተገቲርካን ምኻድ ማለት ኣይኰነን። 
ጉዕዞ ሓዳር ከም ቅርጽታት ወርሒ’ዩ። ሓንሳብ 
ይንእስ ሓንሳብ ይዓቢ። እወ ከም ክረምቲ ዝጸብብ 
ከም ቀውዒ ድማ ዝርሁ’ዩ። በዓል ቤት ብግዝያዊ 
ስእነት ወይ ብግዜያዊ ርኽበት ክምዘን ኣይግባእን። 
በዓል ተስፋ፡ ኣጆኻን ትዕግስትን ፍሪአን ምቁር 
ምዃኑ ምስትውዓል። ‘ብድሕሪ ንፉዕ ሰብኣይ ሓንቲ 
ብስልቲ ሰበይቲ ኣላ’ ከም ዝበሃል ማለት’ዩ።

ኣሓተይ! ሓዳር ፍሉይ መንበሪ ከም ዘድልዮ 
ርዱእ’ዩ። “ጐጆኦም ፈልዮም’ዶ?” ኢሉ’ኳ 
ይሓትት’ዩ ህዝብና። እንተዀነ ብትዕዝብተይ፡ 
ሓዳር ከምቲ ሮማንቲካዉያን ደረፍትና ዝብልዎ 
“ናትና ንግበር እንታይ ገደሶም ወለድና! ወይ 
ኣሕዋትና” ኣይመስለንን። በዓል-ቤት ካብ 
መቕርብ በዓልቲ-ቤቱ፡ በዓልቲ-ቤት ድማ ካብ 
መቕርብ በዓል-ቤታ ብመንፈስን  ስጋን  ንነብሶም 
ኣግሊሎምን ተነጺሎምን ኣብ ስሙር ሓዳር 
ክቕጽሉ ዘሎ ዕድል ጽብብ ዝበለ’ዩ። ናይ ግዜ ጉዳይ 
ጥራይ’ዩ ዝኸዉን። ስለዚ ለባማት ሰብ ሓዳር ነቲ 
ኣብ መንጎ ጐጆኦምን መቕርቦምን ዘሎ ዝምድናን 
ፍልልይን ዓቐኑ ዝፈልጡን ዝሕልዉዎን’ዮም።

ሞኒካ ጓል 10 ዓመት ኰይናስ 4ይ ክፍሊ በጺሓ 
ኣላ። ሎሚ ጓል 37 ዓመት ኰይነ’የ መልኽእቲ 
ዝጽሕፍ ዘለኹ። እምበር ኣብ 20ታት ዕድመይሲ 
እዚ ሓሳብ’ዚ ንዓይ’ዉን ጋሻ’ዩ ነይሩ።

***
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ኣብ ኣባይትኻ ተወሺብካ ምጽናሕ ኣብ 
ዝምከረሉ ዘሎ ግዜ፡ ንደቀ’ንስትዮ ኣብ 
ውሻጠ ዘጓንፈን መጥቃዕትታት እናዓበየ 
ይመጽእ ኣሎ። በብግዜኡ ብዝበጽሖም ዘሎ 
ግፍዒ ፍትሒ ዝሓታ ደቂ’ንስትዮ  እናበዝሕ 
ይመጻከም ዘለዋ፡ ብዝተፈላለይ ማሕበራዊ 
ሜድያታ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ግብረ-
መልሲ ግን ንኣውያተን ዝትክእ ኣይኮነን። 

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውጽኦ 
ሓበሬታ ተገሊጹ ከምዘሎ፡ ብሚልዮናት 
ዝቑጸራ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ምስ ምውሻብ 
ብዝተተሓዘ፡ መድሃኒት መከላኸሊ 
ጥንሲ ብዘይምርካበን ንዘይተደልየ ጥንሲ 
ይቓልዓ ኣለዋ። ኣብ ምጅማር ኮቪድ-19፡ 
በዚ ትካል ኣብ 114 ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ 
መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ፡ ኣብዘን ሃገራት፡ 
ምውሻብ ኣብ ገዛውትኻ ን6 ወርሒ ዝቕጽል 
እንተኾይኑ፡ ኣብ ውሑድ ኣታዊታት ዘለወን 
ሃገራት ክሳብ 47 ሚልዮን ደቂ-ኣንስትዮ፡ 
ሕጽረት ናይ’ዚ መድሃኒት ከጓንፈን እዩ። 
ብሳዕቤኑ ከኣ ክሳብ 7 ሚልዮን ዝኾና 
ብዘይ መደበን፡ ኣደራዕ ናይ ዘይተደልየ 
ጥንሲ ክኾና ይኽእላየን ብምባል የብርህ።

ብሰበብ ኣስባብ ናይ’ዚ፡ ምትዕንቓፍ ናይ 
ጥዕና ትካላትን ገደብ ምንቅስቓስን እናቐጸለ 
እንተኸይዱ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 3 ወርሒ፡ 
ክሳብ 15 ሚልዮን ሓደስቲ ናይ ጾታ (Gender) 
ሽግራት ክኽሰቱ ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብ ዓመት 
ዓመት ተወሳኺ 2 ሚልዮን ዝኾና ደቂ-ኣንስትዮ 
እውን፡ ናይ ቤተ-ሰብ ምጣኔ ኣገልግሎት 
ዘይክረኽባ ይኽእላ፣ እዚታት ከኣ ነዚ ዝፍራህ 
ዘሎ ብናህሪ ምውሳኽ ብዝሒ ሕዝቢ ዓለም 
ተወሳኺ ተጽዕኖ ክፈጥር ባህርያዊ እዩ። 

እቲ ዝዓበየ ስግኣት ዘይተመደብ ጥንስ 
ከጓንፍ ጥራይ ዘይኮነ፡ ምስ ቁጽሪ ምብዛሕ ናይ 
ብጻዕቂ ዝወልዳ ደቂ’ንስትዮ፡ ክፈጥሮ ዝኽእል 
ተጽዕኖ ኣብ ልዕሊ ሓካይምን ኣለይቲን 
ኣብ ግምት ብምእታው፡ ዘይተደልየ ሞት 

ኣባታት ከኸትል ግድን እዩ። ብኻልእ ጎድኒ 
እውን ብሰንኪ ዘይተደልየ ጥንሲ፡ ክሳብ 13 
ሚልዮን ዝኾና ደቂ’ንስትዮ ኣብ ዘይዕድሚአን 
ክምርዓዋ ይግደዳ ኣለዋ። ከም ኣብነት ትቐርብ 
ዘላ ሃገር ፊሊፕንስ እንተወሲድና፡ ልዕሊ 10 
ሚልዮን ዝኾና ደቂ ንስትዮ’የን ሰለባ ናይ 
ዘይተደልየ ጥንሲ ኮይነን ዘለዋ። ብሰንኪ 
እዚ ካብ መደብ ወጻኢ ዝኽሰት ዘሎ ነገራት፡ 
ብሚልዮናት ዝቑጸራ ኣደታትን ኣዋልድን 
ንሓደጋ ክቃልዓ፡ ንዝለዓለ ቁጠባዊ ቅልውላዋ 

ክጋለጻን ናይ ጥዕና ጸገማተን ክዓቢን እዩ 
በሃልቲ እዮም ነዚ መጽናዕቲ ዘካየዱ ሰብ ሞያ።  

ደቂ-ኣንስትዮ ዕሸል ደቆም ዘምጽእሉ እዋን፡ 
ናይ ነፍሰ ጾር ግዜኦም ኣብ ሂወቶም ካብ ዘሐጉስ 
ግዜ ምዃኑ ይምስክሩ። ምስ ክስተት ኮረና 
ቫይረስ ግን ተገላቢጦሽ ኮይኑ። ብውጽኢት 
ሕክምናዊ ንጥፈታት ምቅላሕ ዝፍለጥ ኒው 
ኤንግላድ ጆርናል ኦፍ መዲካል ኣብዚ ቀረባ 
ኣብ ዘውጽኦ ሕታሙ፡ ኣብ ኣመሪካ ኒውዮርክ 
ከተማ ጥራይ ካብ 2500 ነብሰ ጾር ኣደታት 15% 
ናይ ኮረና ቫይረስ ግዳያት ምዃነን ይገልጽ። 
ምክትታል ካብ ዝግበረለን ነብሰ-ጾራት’ውን 
ውሑዳት ዘይበሃላ በዚ ቫይረስ ተጠቒዐን 
ጸኒሐን። ንነጋራት እዚ ለበዳ ቀይርዎም እዩ። 
ሆስፒታላት ተጨናኒቑ።ቲ ኣር ቲ ማዕከን ዜና 

ከምዝገለጾ እውን፡ ኣብ ኒውዮርክ ውሑዳት 
ዘይብሃሉ ነብሰ-ጾራት፡ ብዝርግሐ እዚ 
ለበዳ ኣብ ገዝኦም ክሓርሱ ምምራጾም እዩ። 

ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ፖስት፡ ኣብ 
2020 ዓ.ም. ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝተገብረ 
ገምጋም፡ 1.5 ብልዮን ህጻናት ብሰንኪ 
ለበዳ ኮረና ቫይረስ ካብ መኣዲ ትምህርቲ 
ቦኺሮም። እዚ ኣሃዝ ንላዕለዎት ደረጃ 
ትምህርቲ ዘየጠቓልል ብምዃኑ፡ ቁጽሪ 

ናይቶም ካብ መኣዲ ትምህርቲ ዝበኾሩ 
ተመሃሮ ዕጽፍታት ከምዝኸውን ዝተፈላለዩ 
መጽናዕትታት ይሕብሩ። ከምኡ’ውን ካብ 
ጠቕላላ ቁጽሪ ዓለም 87% ተመሃሮ እዮም 
ዝበለ ጸብጻብ ዋሽንግቶን ፖስት፡ ናይ’ዚኦም 
ካብ መኣዲ ትምህርቲ ምብኳር መጻኢ 
ሂወት እቶም ህጻናትን መንእሰያትን ብሊሉ 
ዘይግለጽ ብኽነት ምዃኑ ድማ የስምረሉ። 

ብመሰረት ጉልባል እስታተስቲክስ ዝተባህለ 
ዓለም ለኻዊ ትካል’ውን 39% ደቂ-ኣንስትዮን 
45% ደቂ-ተባዕትዮን ኣብ ገጠር፡ 59% ደቂ-
ኣንስትዮን 60% ደቂ-ተባዕትዮን ድማ ኣብ 
ከተማ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ካብ መኣዲ 
ትምህርቲ ቦዅሮም። በዚ ምኽንያት ከኣ፡ 
ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ደቂ-ኣንስትዮ ግዳያት 
ናይ ጾወታ ዓመጽን ግዱ መርዓን ክኾና 

በሰላ ኮቪድ-19 ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ
ሃብተገርግስ ተስፋማርያም (ጠዊል)
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ዘተሓማሚ ግዜ ከም ዝበጻሕና ነጋሪ 
ኣይትደልይሉን። ትድግፉኒ እውን 
ኣይትሰኣኑን። የግዳስ ምኽንያት ዘየድልዮ ምዃኑ 
ኣይትዝንግዕዎን። መመዓራረይ ዘድልዮ ኣብ 
ርእሲ ምዃኑ ድማ፡ ዕቱብ ቀልቢ የድልዮ። ሎሚ 
ሎሚ ወግዒ ተሳኢንዎ ምህላው’ውን፡ ካልእ 
ርእሱ ዝኸኣለ ኣጀንዳ ካብ ምዃን ኣየዕረፈን። 
ኣብ ልሳን ነፍሲ ወከፍና ቦታ ከይንፈጎ ዘሰክፍካ 
እዋን ተበጺሑ ክበሃል ዝተረኸበ ክመስል ድማ፡ 

መርድእ ክእወጀሉ ኣብ ደንደስ’ዩ ረጊጹ ዝርከብ 
ዘሎ፡ ትግርኛ ቋንቋ ኣደና።   

ብዛዕባ’ዚ ኣርእስቲ ክሓናጥጥ ኣብ 
ዝተበገስክሉ ግዜ ሓደ ዝተመላለሰኒ ሓሳብ 
ነይሩ። ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን? ዝብል 
ሕቶ። ዘይሓተትኩ’ውን ኣይኰንኩን። ንሓደ 
ኣብ ናተይ ክሊ ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ፡ 
ዓረብ እምበር ፈረንሳይኛ ከም ዘይመልኽ ኣብ 
መንጎ ዕላልና ኣሞንግየ ምስ ነገርክዎ፡ ብጥሪኣ 
ንቕሓት የብልካን ዝብል መልሲ’ዩ ሂቡኒ። 
ትርጒም ንቕሓት ክነግረኒ ምስ ተወከስክዎ 
ግዳ ዘይተጸብኽዎ ‘ንቕሓት ደኣ ሓሪፍ ምዃን’ 

ቋንቋ ኣደ መንነትና’ዩ
ዋራት ወልደማርያም

በለኒ ብድብድቡ። መልሱ ስለዘይተበረሃኒ 
ብዝዓቕመይ ከረድኦ ኣብ ዝፈተንክሉ ግዜ 
ግዳ፡ ግዜ ከም ዘይብሉ ነጊሩ’ዩ ከይተሰናበተኒ 
ከይዱ። 

ንቕሓት ከም’ቲ መንእሰይ ዝበሎ ዘይኰነ 
ካልእ ትርጒም’ዩ ዘለዎ። “ንቕሓት ማለት ኣካል 
ባህርያዊ ተፈጥሮና ኰይኑ፡ ምሉእነት ክስመዓካ 
ከሎ፡ ከም ውጺኢቱ ኸኣ ንኣእምሮኻ ርግኣት 
ክዓስሎ፡ ውሽጥኻን ግዳምካን ሓደ ኰይኖም 

ሓቀኛ ሰላም ክትረክብ ምኽኣል” ማለት እዩ።

ብዙሓት መንእሰያት ንቋንቋ ትግርኛ 
ክንጽይኖ ንረአ ኢና። እዚ ዝተረኣየን ዝተሰመዐን 
ብምዃኑ መስካሪ ኣየድልዮን። እዞም ዝተገለጹ 
መንእሰያት ዂሉ ላህጀኦም ንቋንቋ ትግርኛ 
ቦታ ዝነፍግ እዩ። ድፍር ኢልካ ክትዛረበሉ ወይ 
ብትግርኛ ንዝጸሓፉ (fiction) ከተንብብ ድሌት 
ዘይምህላው ዝብል ኣመር ከም ንቡር ተወሲዱ 
ዘሎ።

ነዚ ንኡስ ዓንቀጽ ክጽሕፍ ዘገደደኒ 
ምኽንያት፡ ናይ’ታ ብ28 ለካቲት 2018 ብደራሲ 
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል ዝተጻሕፈት 

ክኢለን። ቤት ትምህርታት ምስ ምዕጻው 
እውን ብዙሓት መማህራን ኣለይትን ዝነበራ 
ደሞዘን ተቛሪጹ፡ ኣብ ሆተላትን ንኣሽቱ 
ትካላትን ዝሰርሓ ካብ ስራሕ ተባሪረን፡ 
ብዘይ ድልየተን ኣብ ልመናን ኣመንዝራነትን 
ተዋፊረን። ኣብዚ እዋን ብሓፈሻ ብሳዕቤን 
ኮቪድ-19 ብቐረባ ተሃሰይቲ ደቂ-ኣንስትዮ 
ምዃነን ጸብጻብ ግሎባል እስታተስትክ የነጽር።

ምስ ኮቪድ-19 ምውሻብ ኣብ ኣባይቲ፡ 
እልቢ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ እየን ብናይ 
ቀረባ ስድራ-ቤትን ጎረባብትን ፈለጥትን 
ክዕመጻ ወሪሐን። ክሳብ ህጻን ጋል 7 ዓመት 
ብኣቦኣ ተደፊራ፣ ብዙሓት ከኣ ብዕስለ 
ኣጓብዝ ብዝወረደን ኣጸያፊ ተግባር ኣደዳ 
ሞት ኮይነን፣ ናይ ሸውዓት ሸሞንተ ናይ 11 
ዓመት ህጻናት ብጃምላ ተደፊረን፣ ሕልመን 
በኒኑ ከይኣክል፡ ብሑዙናተን ነዛ ዓለም 
ክሰናበትኣ ይቕጥቀጣን ንሞት ይቃልዓን 
ኣለዋ፡ ዝብሉ ዜናታት ኣብዚ ዘበነ ኮቪድ-
19 ክትሰምዕ ልሙድ ኮይኑ እዩ ወሪሑ።

ብኣስራሒኣ ብዙሕ ግዜ ተዓሚጻ ብኣሲድ 
ተቓጺላ ናይ ዝሞተትን ካልእ ማእለያ ዘይብሉ 
ልቢ ኣድሕን ኣጸያፊ ተግባርን’ውን ኣሎ። 
ሕማሙ ክኢልና ታሪኽ እዚ እኩይ ስራሕ 
እንተንዝርዝሮን እንተንጽሕፎን ኣውዒሉ 
መሕደረና። ስለዚ ናይ ሕማም ንእሽቶ ዝበሃል 
ነገር ስለዘየለ፡ እዚ ሰይጣናዊ ተግባር ምስ 
ሳዕረረ ካብ ምልቃስ፡ ኣቀዲምና ክንመኽረሉን 
ክንብድሆን እዩ ብዓለም ደረጃ ዝምከር ዘሎ።

ኣብ ሃገርና ሳላ’ቲ ብባህሉ ዝኾርዕ፡ ጽፉፍን 
ጭዋን ህዝቢ በዚ ጽዩፍ ተግባር ብዙሕ 
እንተዘይ ተሻቀልና፡ ከምዚ ዓይነት ገበን ኣሎ 
ኢልካ ዘሻቅል እኳ እንተዘይኮነ፡ ንምዝንጋዕን 
ምዝናይን ግን ዘፍቅድ። ምኽንያቱ 
ተጻወርነትና ንጾታዊ ዓመጽ ደቂ ኣስትዮን 
ህጻናትን ትሕቲ ዜሮ ክኸወን፡ ገና ዝተርፈና 
ብዙሕ ስራሓት ከምዘሎ’ውን ክዝንጋዕ 
ኣይግብኣን። ስለዚ ብምሉእነት ንጾታዊ 
ዓመጽ ዝጽየን ሕብረተ-ሰብ ንምህናጽ፡ 
ብውልቅን ብሓባርን ክንዋስኣሉ ይግባኣ።

***
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“ነብስኻ ምእላይ” ኣብ ትሕቲ ዝብል 2ይ ክፋል 
ዓምዲ ካብ ዘንበብክዎ ሓሳባት ዝብገስ እዩ። 
ኣብ’ቲ ቋንቋ ሃብቲ’ዩ ኢሉ ዝፍልም መበገሲ 
ጽሑፍ፡ ሓደ ቋንቋ ዝፈልጥ ሰብ ሓደ ሰብ 
ምዃኑ፡ እቲ ዝያዳ ተወሳኺ ቋንቋ ዝፈልጥ 
ሰብ ግን፡ ከም ብዙሓት ሰባት ምዃኑ ብሕጽር 
ዝበለ ኣገባብ ክረድእ ዝፍትን ርዱእ ሓሳባት’ዩ 
ኣአንጊዱ። ንቋንቋ ኣደኻ እንተወሲኽካሉ 
ብልጫ ምዃኑ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ይነግር።

መበገሲ ጽሑፍ ኣብ ምርኢት መጽሓፍቲ 
(book fair) ካብ ዘጋጠመ ክስተት እዩ 
ዝፍልም። ጸሓፊ ምስ’ቲ ብቋንቋ ትግርኛ 
ንዝተጻሕፈ መጽሓፍቱ ንዝጸየነ ቈልዓ ዘካይዶ 
ኣገራሚ ዝርርብ ድማ’ያ ዘዘንቱ። እቲ ቈልዓ 
ብገርሁ ዘዕለሎ ግዳ፡ ሓንቲ ናብ’ቲ ምርኢት 
ካብ ዝነበሩ መምሃራን ኢንተርናሽናል ስኲል 
ዝዀነት መምህር፡ ክትነጽጎ እትሰምዓሉ 
ኣጋጣሚ’ዩ ዝስረት፡ “ተማሃሮ እንተርናሽናል 
ስኲል እኳ’ዮም” ዝብል እዩ። ብድብድቡ 
ዘረባ ኢንግሊዝ ጥራይ ክዛረቡ ኣለዎም ዝብል 
መልእኽቲ’ዩ ነይርዎ። ካልእ ትርጒም ዘለዎ 
ኣይመስለንን። ግዳ ኣብ ከም’ዚ ዝበልዎ መዳይ 
ቈልዑ/ህጻናት ስለ ዘይሕስው ኣፋ መሊኣ 
ንዝተዛረበትሉ ዘረባ ፍሩስ’ዩ ዝገብሮ።

ገደደ ድማ። ከይተሰከፈት ንቋንቋ ትግርኛ 
ከም ሳብጀክት (subject) ከም ዝምህሩን፡ ግዳ 
ቈልዑ ፋዕራ ከም ዘይህብዎ ምንጋራ ዝገደደ 
ኰነ። “ከም ዝግደስሉ ዘይትገብሩ?” ንዝብል ሕቶ 
ክትምልስ ከላ ኸኣ “ወለዶም ቋንቋ እንግሊዝን 
ካልእን እምበር፡ ቋንቋ ትግርኛ ክትምህሩልና 
ኣይኰናን ኣሽሓት ንኸፍለኩም ዘለና” ኢሎም 
ከም ዝቋየቕዎምን ከም ዝንድሩን’ያ ብድፍረት 
መስኪራ።        

እታ መምህር ዝበለቶ ሓቂ እዩ። ወለዲ 
መጻኢ ዕድላት ደቆም ከጸብቁ፡ ናይ ትምህርቲ 
ሸውሃቱ ንምኽፋት፡ ዓቕሞም ክብ ኣብ 

ምባል ዝገብርዎ ወፍሪ፡ ይዕበ ይንኣስ ክውል 
ኣይኰነን፡ ኣካላት ሕብረተ ሰብ ስለ ዝዀኑ። 
ግና ኣሽሓት እናኸፈልካ ክንስኻ፡ መንነቶምን 
ባህሎምን ንክኸድዑ ምግባር በየናይ መንገዲ 
ቅኑዕ ክኸውን ይኽእል። እዚ ማንም ዝዝንግዖ 
ኣይመስለን። እንግሊዝ ተማሂርካ እንግሊዛዊ፡ 
ፈረንሳ ተማሂርካ ፈረንሳዊ ክትከውን ምሕላን 
ግዳ ክንዮ ዕሽነትካ ምርኣይን መንነትካን ባህሊኻ 
ምርሳዕን፡ ንሓድሕድካ ጓኖት ኴንካ ምንባርን 
ሳዕቤኑ ቀሊል ከም ዘይከውን ርዱእን ኣሰካፍን 
እዩ።

እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ ሓሳባት ንተማሃሮ 
ርእሰ ምስሎም ንክቀርጹን ከለልዩን 
ኣይሕግዞምን እዩ። ዝወነንካዮ ድዂም ምስሊ 
ኣእምሮኻ ድምር ውጺኢት ናይ ቁልዕነትካ 
ኣተዓባብያ ምዃኑ’ውን ስለ ዝግለጽ፡ ዓቢኻ 
ክንዲ ሰብ ምስ ኰንካ ንምምዕርራዩ እትገብሮ 
ተበግሶታት ዕውት ኣይከውንን። ሓደ ካብ’ኡ 
ኣብ ገዛእ ርእስኻ ጽልኣት ከተሕድር ይገብረካ። 
ካብ ቀረብትኻን ሕብረተሰብካን ሓያል ነቐፌታ 
ስለዝዘንበካ ኸኣ፡ ተጠራጣሪ ይገብረካ። ኣብ 
ከም’ዚ መንገዲ ነብሰ ምትሓት ስለተማዕብል፡ 
ኣብ ቅልውላው ከተምርሕ ትግደድ።

ኣብ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ንምህር ምዃንና 
ፍሉይነት ስለዘለዎ፡ ንተማሃሮ ቈልዑ ሓደ 
ስጒምቲ ንቕድሚት እዩ። ልሳን ቋንቋኻ 
ክትመልኽ ብኡኡ ክትዛረብን ስለዝሕግዘካ 
ሓቀኛ ርእሰ-ምስሊ ከትሕዘና ይኽእል እዩ። 
ኣብ መባእታ ተሓጺሩ ይተርፍ ስለዘሎ ግን፡ 
ኣኻሊ ኣይኰነን። ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ ውን 
ይመስል። ምኽንያቱ ንኣእምሮኣዊ ምስልና 
ብልክዕ ስለዘላልየና። 

ኣብ’ዚ ግና ሓደ ንጹር ምኽንያት ዘይርከቦ 
ተኣፋፊ ውደና ዘድልዮ ጒዳይ ኣሎ። ንሱ ድማ 
ከም’ቲ ጸሓፊ ዝበሎን ዘነጸሮን፡ ተማሃሮ ቈልዑ 
ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቶም (ኢንተርናሽናል 

ስኲል) ብትግርኛ ንከይዛረቡ ምኽልካል ዝብል 
ሕጊ ብመምሃራን ክትግበር ምርኣይ ልሙድ 
እዩ። ካብ ልሳናት ተማሃሮ ቈልዑ’ውን ቀጻሊ 
ከም ማህሌት ዝደጋገም እዩ። ኣነ ንባዕለይ 
ከይደ ከም ዘረጋገጽክዎ’ውን፡ ካብ’ቲ ቀዲሙ 
ዝተባህለ ዝፍለ ነገር ኣይረኣኹሉን። ንቋንቋ 
እንግሊዝ ኣጽዲቕካ፡ ንቋንቋ ኣደኻ ምብዳም’ዩ 
ነገሩ።

መጻኢ ደቅኻ ምጽባቕ ዝጽላእ ኣይኰነን። 
ግዳ ርእሰ ምስሎም ብዘየጋጊ ኣገባብ ክኸውን 
ኣለዎ። ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየን ኣገዳሲን ቕድሚ 
ኩሉ ክስራዕ ዘለዎን ንገዛእ ርእስኻ ምምሳል 
ስለዝዀነ፡ ርእሰ ንቕሓት ምጥራይ ብቐዳምነት 
ክስራዕ’ዩ ዝግበኦ። 

ብእንመልኰም ተወሰኽቲ ቋንቋታት 
ፍጹማት ሰባት ክንኸውን ኣይንኽእልን። 
ኩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ብማዕረ ማለት፡ 
ብቋንቋ ኣደ ዝጅምር፡ ኤርትራዊ መንነት 
ዝዂስኲስ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ’ዚ መዳይ 
ተወሳኺ ቋንቋታት ምምላኽ ኣይኰነን ዝጽላእ 
ዘሎ። ፈለማ ግዳ ርእሰ ቋንቋኻ ብዝግባእ 
ምምላኽ ትርጒሞም ምርዳእ’ዩ ዘድሊ። 
ምኽንያቱ ናይ ገዛእ ርእሲኻ ቋንቋ ምህላው 
ምስሉይ ካብ ምዃን ስለ ዝእድበካ። ስለዚ 
ንዝተማሃርናዮ ተወሰኽቲ ቋንቋታትና ሓይሊ 
ፍልጠትና እናወሰኽና ንጠቀመሉ፡ ግዳ ድሕሪ 
ቋንቋና። ምኽንያቱ ቋንቋ ኣደ ዘይበርስ ሃብቲና 
ስለ ዝዀነ። 

በሉ “ቡን ቊርሲ ይውሰዀ ከይቆርር፡ ነገር 
ዋሕስ ይትከሎ ከይስዕርር” ስለዝዀነ፡ ሃየ ደኣ 
ብምሉእ ልብና ንወሃተም። ተማኺርካ ስለ 
ዝጽበቕ ተመላሊእና ብቋንቋ ኣደና ንማሙቚ። 
ቋንቋና ሃብትና ስለ ዝዀነ። 

***
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“ደቀንስትዮ. . .ዝርድኣለን ይደልያ”

 ኣብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ዝርከባ መምህር 
ዘክያ ሳልሕ፡ መምህር ልዋም ይርጋኣለም፡ 
ክኢላ ንግድን ምሕደራን ቤትኤል ሰሎሞን፡ 
ክኢላ ቁጠባን ሕርሻን ብርሃናዊት ዓበን ክኢላ 
ህዝባዊ ጥዕና ነጃት ዑመርን፡ ‘ኣገዳስነትን 
ኣገባብን ትካላዊ መጽንሒ ህጻናት ኤርትራ’ 
ብዝብል ኣርእስቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ 
ከዳልዋ ዝበቕዓ ደቀንስትዮ እየን። ብዛዕባ’ዚ 
መጽናዕታዊ ጽሑፍን ኣገዳስነቱን ኣመልኪትና 
ምስአን ናይ ዘካየድናዮ ቃለ-ምሕትት ጽማቚ 
ሓሳባቱ እንሆ፦

“ቆልዓ ምእላይ፡ ካብ ብዙሕ ነገራት’ዩ 
ዘትርፈካ። ክንደይ ደቀንስትዮ ዋላ ብዲግሪ 
ተመሪቐን ከለዋ፡ ኣብ ትካላት መንግስትን 
ብሕትን ምስራሕ ምስ ምእላይ ቆልዓ ክጥዕመን 
ብዘይምኽኣሉ ዝገደፍኦ ኣለዋ።”

“ኣደ፡ ኣብ ሓደ መጽንሒ ህጻናት ዘይብሉ 
ትካል ስርሒ ንብላ እንተሊና፡ ልክዕ ኣብ ሞንጎ 
ውላዳን ስርሓን ነምርጻ ከምዘለና እዩ ዝውሰድ። 
ልዕሊ ውላዳ ትሰርዖ ዝዀነ ነገር ስለዘይብላ 
ድማ፡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምርጫ ኩነት 
ከነውድቓ ኣይግባእን።”

እዚ፡ ካብቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝተወስደ 
ርእይቶታት ሓንቲ ኣደን ሓላፊ ትካልን እዩ። 
እቲ መጽናዕቲ፡ ብ5 ኣባላት ውዳበ መንእሰያት 
ደቀንስትዮ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ማሕበር 
መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ 
ዓንሰባ እዩ ተኻይዱ። እዘን ኣብ ንጡፍ ስራሕ 
መንግስቲ ዝርከባ፡ ሓንቲ ብሰርቲፍኬት፡ ክልተ 
ብዲፕሎማ፡ ክልተ ብዲግሪ ዝተመረቓ ግዱሳት 
መንእሰያት ደቀንስትዮ፡ ብሰንኪ ወሊድ፡ 
ንዕቤትን ምሉእ ተሳታፍነትን ደቀንስትዮ ኣብ 
ስራሕ ዝዕንቅጹ ጸገማት ንምእላይ፡ ከምኡ’ውን 
ኣፍራይነት ጓል-ኣንስተይቲ ንምዕባይ ዓሊመን 
ከምእተበገሳ’የን ዝገልጻ።

እዘን ኣብ 2019 ብሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ 
ኣብ ዝተኻየደ ውደባ መንእሰያት ደቀንስትዮ 
ሰራሕተኛታት ዝተራኸባ መንእሰያት፡ ፈለማ 

ኣገዳስነት መጽንሒ ህጻናት ንዝተፈላለያ 
ኣስራሕቲ ትካላት ብደብዳቤ ብምሕባር እየን 
ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ተበጊሰን። ጸኒሐን ግን፡ 
ብምትብባዕ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን 
ተማሃሮን ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ፡ ናብተን 
ውሑዳት መጽንሒ ህጻናት ዘለወን ትካላት 

ሃገርና ብምብጻሕ፡ መጽናዕቲ ኣካይደን ነቲ ዘሎ 
ብድሆታትን መፍትሒኡን ከለልያ ተበጊሰን። 
በዚ መሰረት፡ ኣብ ከተማ ከረን ናብ እትርከብ 
ብርካዊ ትካል መፍረ-መድሃኒት ኣዘል፡ ኣብ 
ኣስመራ ናብ ዝርከብ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት 
ሚኒስትሪ መጓዓዝያ፡ ካልኣይ ደረጃ ቤት-
ትምህርቲ ቀይሕ ባሕርን መባእታ ቤት-
ትምህርቲ ዓዲ ሰግዶን ብምኻድ፡ ኣገዳስነትን 
ኣገባብን ትካላዊ መጽንሒ ህጻናት ክፍትሻን 
ተመኩሮታት ክለዋወጣን ክኢለን።

ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ተሰካሚት 
ድርብ ሓላፍነት እያ። ኣብ እዋን ቃልሲ 
ንሓርነት፡ ኣብ እዋን ምውሓስ ልኡላውነትን 
ህንጸት ሃገርን ድማ፡ ነዚ ድርብ ሓላፍነት’ዚ 
ኣብ ባይታ ኣረጋጊጻቶ እያ። ብትምህርትን 
ብሞያን ዓብያ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት ዕብየት 
ናይዛ ሃገር ዕዙዝ ኣበርክቶ ክህልዋ እንተኾይኑ 
ግን፡ ነቲ ድሕሪ ወሊድ ዘጋጥማ ብድሆታት 
ንምፍታሕ፡ ኣገዳስነት ትካላዊ መጽንሒ 
ህጻናት ቆላሕታ ተዋሂብዎ ብዕቱብ ክስርሓሉ 

ይግባእ። ስለዝዀነ፡ እዘን መንእሰያት፡ ኩነታት 
መጽንሒ ህጻናት ብምድህሳስ ዘለዎ ጉድለታት 
ንኽእርምን፡ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ 
ዝረኽበሉ መገዲ ንምጥጣሕን ኢለን ነቲ 
መጽናዕቲ ከምዘካየድኦ ይሕብራ።

ትካላዊ መጽንሒ ህጻናት፡ ኣብ ቦታ 
ስራሕ፡ ኣብ እዋን ሰዓታት ስራሕ ህጻናት ካብ 
ኣዴታቶም ተፈልዮም ዝእለዩሉን ክንክን 
ዝረኽብሉን ስፍራ እዩ። ምኽባር ሰዓታት 
ስራሕ፡ ማዕርነታዊ ተሳታፍነት ኣብ ስራሕን 
ብደረጃ ሓላፍነት ምስራሕን ዝኣመሰሉ 
እቲ ትካል ዝደልዮም ግቡኣትን መሰላትን 
ብዝግባእ ንኽረጋገጹ ድማ፡ ዓቢ ተራ ይጻወት። 
ብዘይካ’ዚ፡ ኣደ ንውሉዳ ኣብ ከባቢኡ ኮይና 
ኩነታቱ ብዝግባእ ክትከታተል፡ ጸገማት ምስ 
ዘጋጥሞ ከኣ ኣብ ግዜኡ መፍትሒ ከተናድየሉ 
ዓቢ ዕድል ይህልዋ። ብተወሳኺ፡ እቲ ውላድ 
ሕክምናዊ ክንክን፡ ጥዑይ ስርዓተ-ኣመጋግባን 
እኹል ናይ ድቃስ ግዜን ስለዝረክብ፡ ምሉእ 
ናይ ኣእምሮን ኣካልን ጥዕና ንኽህልዎ ይሕግዝ።

እዘን መንእሰያት፡ ኣብተን ዝበጽሕአን 
ትካላት፡ ብዛዕባ ትካላዊ መጽንሒ 
ህጻናት ዝምልከት ሓፈሻዊ መሕተት ምስ 
ኣመሓደርተንን ምስተን ኣብኡ ዝሰርሓ 
ኣደታትን ኣለይቲ ህጻናትን ብምክያድ፡ ከምኡ 

ተስፋሚካኤል ገብረየስ      
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ድማ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ ብምፍታሽን 
መወከሲ መጽሓፍቲ ብምድህሳስን እየን ነቲ 
ኣገዳሲ መጽናዕቲ ኣካዪደንኦ። ኣብ መወዳእታ 
ድማ፡ መጽንሒ ህጻናት ኣብ ኩለን ኣስራሕቲ 
ትካላት ንኽተኣታቶ ተበግሶ ክውሰደሉ 
እንተኽኢሉ፡ ብቐሊል መገዲ ክትግበር 
ዝኽእልን ዝተዓጻጸፈ ረብሓ ዝርከቦን ምዃኑ 
ክግንዘባ ከምዝኸኣላ ይሕብራ።

ሓንቲ ትካል መጽንሒ ህጻናት ምስ ዝህልዋ፡ 
ተረባሕቱ ደቀንስትዮ ጥራይ ጌርካ ክውሰድ 
ከምዝጸንሐ፡ እንተዀነ እቲ ረብሓ ፈለማ ነታ 
ጓል-ኣንስተይቲ፡ ብድሕሪኡ ንውሉዳን ነቲ 
እትሰርሓሉ ትካልን፡ ብቐንዱ’ውን ንመላእ 
ሕብረተ-ሰብ ምዃኑ፡ እተን መንእሰያት ኣብቲ 
ዘካየደኦ መጽናዕቲ ከረጋግጻ ክኢለን’የን። 
ብተወሳኺ፡ መጽንሒ ህጻናት ኣብ ትካላት 
ምህላው፡ ፈለማ እታ ኣደ ልዑል ኣድህቦ ኣብ 
ስራሕ ንኽትገብር፡ ርግኣትን ሩፍታን ተሰሚዕዋ 
ብንጥፈት ንኽትዓይ ይሕግዛ፡ ኣብ ስርሓ ናይ 
ምቕጻል ባህጋን ድሌታን’ውን ኣይኩለፍን፡፡

እቶም ኣብኡ ዝእለዩ ህጻናት’ውን፡ ኣብ ቀረባ 
ምስ ኣዴታቶም ብምዃን፡ ዉሑስ ክንክን 
ክረኽቡን ድሕነት ክስምዖምን የኽእሎም፡ 
ስነ-ምግባርን ማሕበራዊ ህይወትን ክመሃሩ 
ይሕግዞም፡ ምስ መዛንኦም ግዜ ብምሕላፍ፡ 
ኣፈታትሓ ሽግራት ክመሃሩን ተሞክሮ 
ክለዋወጡን የኽእሎም። ናይ ገለአን ትካላት 
እንተላይ ንመውዓሊ ህጻናት ዘጣመረ ምስ 
ዝኸውን ድማ፡ እቶም ኣብኡ ዝውዕሉን 
ዝእለዩን ህጻናት ኣብ ደረጃ ኩትትና ምስ 
በጽሑ ልዑል ልቦናን ኣካዳምያዊ ዓወትን 
ከምዝጓናጸፉ፡ ኣብ ሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣመሪካ 
ዝተኻየደ ሰፊሕ መጽናዕቲ የመልክት።

እዘን ሃበርም መንእሰያት ደቀንስትዮ፡ ነዛ 
‘ኣገዳስነትን ኣገባብን ትካላዊ መጽንሒ ህጻናት 
ኤርትራ’ ዘርእስታ መጽናዕታዊት ጽሕፍቲ 
ንኸዳልዋኣ፡ ኣስታት ኣርባዕተ ኣዋርሕ’ኳ 
እንተወሰደለን፡ ብሰንኪ ክስተት ሕማም ኮሮና 
ግን ከይዘርግሓኣ እየን ጸኒሐን። ንኣስታት 
ሓደ ዓመት ተደናጉያ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ፡ 
ኣብዚ እዋን’ዚ ንስራሕ ድልውቲ ኮይና ኣላ። 
ትጽቢት ናይተን መንእሰያት፡ ኣብ መላእ ሃገር 

ዝርከባ ደቀንስትዮ፡ ብውላደን ካብ ምሽቓል 
ተናጊፈን ብዘይ ዝዀነ ስክፍታን ጸገማትን 
ናብ ስራሕ ክመላለሳ፡ ብእኡ ኣቢለን ድማ 
ኣብ ስርሐን ኣፍረይቲ ክዀና ንምርኣይ እዩ። 
እዛ መጽናዕታዊት ጽሕፍቲ ከኣ፡ ነዚ ሸቶ’ዚ 
ንምውቃዕ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከምዝህሉዋ ጽኑዕ 

እምነት ኣለወን።

“እቲ ዘካየድናዮ መጽናዕቲ፡ ልዕሊ ትጽቢና 
ዝኾነ ውጽኢት ኢና ረኺብናሉ” ዝበላ 
እዘን መንእሰያት፡ መጽንሒ ህጻናት ዘዳለዋ 
ኣስራሕቲ ትካላትን ኣብኡ ዝሰርሓ ኣዴታትን፡ 
ልዕሊ’ተን መጽንሒ ህጻናት ዘይብለን ካልኦት 
ዝያዳ ከምዝረብሓ ክርድኣ ከምዝኸኣላን’የን 
ዝገልጻ። ዝበዝሓ ካብተን ቃለ-መሕተት 
ዘካየዳለን ኣደታት፡ መጽንሒ ህጻናት ምህላው፡ 
ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዝሕግዘንን ከቢድ ጾር 
ከምዘቃልለለን እየን ምስክርነተን ሂበን። ደንጉዩ 
ክተኣታቶ ምኽኣሉ’ውን፡ ነቲ ቀደም ዘሕለፍኦ 
ሽግር ብምዝካር ብዙሕ ከምዘተሓሳስበን 
ገሊጸናለን። እተን መእሰያት ድማ ካብዚ 
መጽናዕቲ ብምብጋስ፡ መጽንሒ ህጻናት 
ይጽንሓለይ ክብሃሎ ዘይግባእ፡ ብዝቐለለ መገዲ 
ተጀሚሩ ኣብ መስርሕ እናማዕበለ ክኸየድ 
ዝኽእል፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ ደቀንስትዮ ነቲ 
ተፈጥሮኣዊ ተውህቦአን ዝኾነ ሕርስን ጥንስን 
ኣብ ስራሕ ብዘይዕንቅፈን መገዲ ንኸሰላስልኦ 
ዝሕግዘን ዘይንዓቕ ኣበርክቶ ከምዘለዎ 
የመልክታ።

ንሳተን፡ ኣብ ጥሪ 2021፡ ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ 

ዓንሰባ ኣምበሳደር ዓብደላ ሙሳ ዝርከቦም 
ሓለፍቲ ግንባር፡ ክፍልታትን ማሕበራትን 
ዞባ ዓንስባ ፈላሚ ርክብ ኣካይደን። ኣብቲ 
ርክብ ድማ፡ ኣገዳስነት ናይቲ መጽናዕታዊ 
ጽሑፍን፡ እወታዊ ጎድኒ ትካላዊ መጽንሒ 
ህጻናትን ተዘሪብሉ። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ 

ካብ ኣመሓዳሪ ዘተባብዕ ግብረ-መልሲ 
ተዋሂቡወን። መጽንሒ ህጻናት ኣብ ትካላት 
ናይቲ ዞባ ንምትእትታው መደብ ከምዘሎን፡ 
ነቲ መደብ እትከታተል ላዕለወይቲ ኮሚተ 
ቆይማ ምህላዋን ኣበሲሩወን። ኣብዚ እዋን 
ድማ ንምዕባለ ናይቲ መደብ ኣብ ምክትታል 
ከምዝርከባ ሓቢረን። 

ኣብ መወዳእታ፡ እቲ ኣብ ሃገርና ናይ 
መጀመርያ ዝዀነ መጽናዕቲ፡ ብዙሕ ነገር 
ክስራሕ ከምዝኽእል ንጹር ኣንፈት ሂቡ 
ምህላዉ ድሕሪ ምጥቃስ፡ ብትምህርትን 
ሞያን ዓብያ ንነብሳን ንሕብረተ-ሰባን 
እትኸውን ብልጽቲ ጓለንስተይቲ ንኽትህሉ፡ 
ኩለን ኣስራሕቲ ትካላት መንግስቲ ይኹና 
ብሕቲ መጽንሒ ህጻናት ከዳልዋ፡ ዝምልከቶ 
ኣካል ድማ ነዚ ጉዳይ’ዚ ዕጡብ ቆላሕታ 
ክገብረሉ ተላብየን። እዘን ሕጂ ኣብ 
መንእሰያት ብፍላይ ድማ ኣብ ደቀንስትዮ 
ባህሊ ንባብ ንምዕባይ ዝሕግዝ ናይ ንባብ 
ጉጅለታት መስሪተን ኣብ ምንጥጣፍ ዝርከብ 
መንእሰያት ደቀንስትዮ፡ ኣብ ዝመጽእ 
ግዜ’ውን ንምዕባለ ደቀንስትዮ ንቕድሚት 
ዘሰጉም ተመሳሳሊ መጽናዕታዊ ጽሑፋት 
ከዳልዋ መደብ ኣለወን። 

ኣባላት እታ መጽናዕቲ ተካይድ ጉጅለ
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ማላላ ዩሰፍዛይ ኣብ ቁልዕነታ ብሽልማት ዘጌጸት ተቓላሲት
ተስፋኣለም የማነ    

ዛንታኣ፡ ደቀንስትዮ ናይ ምምሃር መሰለን 
ከይቅንጠጥ ብቖራጽነት ዘካየደቶ ቃልሲን 
ዝኸፈለቶ ከቢድ ዋጋን እዩ። ኣብ ፓኪስታን 
ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን፡ ንሰፊሕ 
ከባቢታት’ታ ሃገር ብምቁጽጻር ንደቀንስትዮ 
ካብ ትምህርቲ ምስ ኣገደን’ያ ገና ኣብ 12 
ዓመታ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢላ ክትቃለሶ 
መሪጻ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ፡ ህጻን ኢሉ 

ከይንሓፈ ብጥይት ከቃብጻ ምስ ፈተነ ድማ፡ 
ስማ ብቕጽበት ሰማይ ክዓርግን ኣብ ኩሉ 
ኩርናዓት ዓለም ብዛዕባኣ ክዝረብን ጀሚሩ። 
ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ከኣ፡ ምስ ካልኣያ 
ተዓዋቲት ሽልማት ሰላም ኖቤል ብምዃን፡ 
ንህዝባን ሃገራን ሓበን ኰይና። ወረኣ 
ንዝሰምዓ ብሚልዮናት ዝቑጸራ ደቀንስትዮ 
ድማ ኣርኣያ ኰይናተን።

ማላላ ዩሰፍዛይ፡ ኣብ ሓምለ 1997 እያ 
ኣብ ስንጭሮታት ፓኪስታን ኣብ እትርከብ 
ሚንጎራ እትብሃል ቁሸት ተወሊዳ። ዋላ’ኳ 
ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጣሊባን 

ደቀንስትዮ ከይምሃራ ዝእግድ ተሪር ሕጊ 
ብምውጻእ፡ ናብ ቤት-ትምህርቲ ክመላለሳ 
ንዝረኸቡወን ደቀንስትዮ ብዘይምሕረት 
ይርሽኑ እንተነበሩ፡ ወላዲ ማላላ ግን 
ኣብ ትምህርቲ ዘይንቕነቕ ጽኑዕ እምነት 
ስለዝነበሮ፡ ናይ ባዕሉ ቤት-ትምህርቲ 
ከፊቱ ማላላ ንእትርከበን ብዙሓት ህጻናት 
ደቀንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን የምህር ነበረ። 

ማላላ 12 ዓመት ኣብ ዝመልኣትሉ ግዜ ድማ፡ 
እቶም ዕጡቓት ጉጅለታት ነቲ ከባቢ ኣብ 
ትሕቲ ምሉእ ቁጽጽሮም ኣእተዉዎ’ሞ፡ ነተን 
ብሕቡእ ዝመሃራ ዝነበራ ደቀንስትዮ ቆልዑ 
ንምርካብ ክብሉ ን100 ዝዀና ኣብያተ-
ትምህርቲ ናይቲ ከባቢ ብነታጒ ኣዕንዮም፡ 
ነተን ዝተረፋ ከምዝዕጸዋ ገበሩ። እታ ማላላ 
እትመሃረላ ዝነበረት ቤት-ትምህርቲ’ውን 
ክትዕጾ ነቦኣ ቀጣን ትእዛዝ ሃቡዎ። ትእዛዞም 
ምስ ዘየኽብር ምስ ደቁን ሰበይቱን ክቐትሉዎ 
ምዃኖም ስለ ዘጠንቀቑዎ ድማ፡ ኣብታ ስድራ 
ከቢድ ራዕዲን ወጥሪን ነገሰ።

  ሽዑ ማላላ፡ ደቀንስትዮ ፓኪስታን ንትእዛዝ 
ጣሊባን ነጺገን ናብ መኣዲ-ትምህርቲ 
ንኽመላለሳ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት 
መንነታ ሓቢኣ ክትጉስጉስ ወሰነት። ናይ 
ብርዒ ስም ተጠቒማ’ውን ንወጽዓ ደቀንስትዮ 
ፓኪስታንን ንሕሱም ተግባራት ናይቶም 
ዕጡቓትን ዝገልጹ ጽሑፋት ኣብ መርበብ 
ሓበሬታ ቢ.ቢ.ሲ ከተስፍር ጀመረት። እቶም 
ዕጡቓት፡ ኣብቲ ዝተቖጻጸሩዎ ከባቢታታት 
በቲ ተሪር ሃይማኖታዊ ሕጋጋቶም ተማእዚዙ 
ንዘይከይድ ሰብ ብሞት ምቕጻዕ ንቡር 
ስርሖም ጌረሞ ስለዝነበሩ፡ ስድራ ማላላ 
ካብቲ መዓት ንምምላጥ ናብ ካልእ ውሑስ 
ዝበለቶ ቦታ ክትስደድ ተገደደት። ክሳብ 
ሰራዊት ፓኪስታን መጺኡ ነቶም ዕጡቓት 
ኣሳጒጉ ነቲ ከባቢ ዝቆጻጸሮ ድማ፡ ኣብ ስደት 
ክትጸንሕ ወሰነት። ማላላ ከኣ ኣብኡ ኰይና 
ንስለ ትምህርቲ ቃልሳ ቀጸለት። 

ማላላ፡ ፓኪስታናውያን ኣሓታ፡ 
ንመምርሒታት ናይ’ቶም ንሃይማኖት 
ከም ጉልባብ ተጠቒሞም ፖለቲካዊ 
ኣጀንዳታቶም ከተግብሩ ዝደልዩ ዕጡቓት 
ጉጅለታት ብምጥሓስ፡ ናብ መኣዲ-
ትምህርቲ ንኽመላለሳን ተማሂረን ኣብ 
ማሕበራዊ ንጥፈታት ሕብረተ-ሰበን 
ተዋሳእቲ ንክዀናን እተካይዶ ዝነበረት 
ቃልሲ፡ ካብ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ዓለምን 
ሰብ-መዚ ሃገራት ምዕራብን ጠመተ ክረክብ 
ክኣለ። በዚ ተተባቢዓ መንነታ ከይሓብአት 
ናብ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና እናቐረበት 
ንተግባራት ጣሊባን ከተቃልዕን፡ ደቀንስትዮ 
ፓኪስታን ናይ ምምሃር መሰለን ንኽረጋገጽ 
ዓለም እጃማ ከተበርክት ተደጋጋሚ ጻውዒት 
ከተቕርብን ጀመረት። ከም ውጽኢቱ፡ ኣብ 
ጥቅምቲ 2011፡ ኣህጉራዊ ሽልማት ሰላም 
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ህጻናት ክትሽለም፡ በቲ ውሩይ ተሓላቒ 
ሰብኣዊ መሰላት ዝዀነ ደቡብ-ኣፍሪቃዊ 
ደስሞንድ ቱቱ ተሓጽየት። ድሕሪ ክልተ 
ወርሒ ድማ፡ ‘National Youth Peace 
Prize’ ዝተሰምየ ፓኪስታን ዘዳለወቶ ናይ 
ፈለማ ክቡር ሽልማት ክትዓትር ክኣለት። እቲ 
ሽልማት፡ ብድሕሪኡ ብስም ማላላ ተጠሚቑ 
ክሳብ ሕጂ National Malala Peace Prize’ 
ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣሎ።  

ጣሊባን፡ ንቓልሲን ህቡብነትን ናይዛ 
ዓቕሚ ሄዋን ዘይበጽሐት ቆልዓ ከም ዓቢ 
ስግኣት ስለዝጠመቶ፡ ናብቲ ትቕመጠሉ 
ስፍራ ብምንቅስቓስ ተጸናትዩ ክቐትላ ወሰነ። 
ኰይኑ ድማ ብ9 ጥቅምቲ 2012፡ ማላላ ምስ 
ብዙሓት መማህርታ ብኣውቶቡስ ካብ ቤት-
ትምህርቲ ናብ ገዝኣ እናተመለሰት እንከላ፡ 
ሓደ ዕጡቕ ጣሊባን ኣብ መገዲ ነታ ኣውቶቡስ 
ዓጊቱ ደው ኣበላ። ብረቱ ኣዐሚሩ ናብ 
ውሽጢ ብምእታው ድማ፡ ማላላ እትብሃል 
ሰብ ኣየነይቲ ምዃና ነቶም ተማሃሮ ሓተተ። 
ኩለን ኣእዳው ናብ ማላላ ምስ ኣመልከታሉ 
ከኣ፡ ብዘይ ሕቶ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ኣብ 
ርእሳ ብጥይት ወቒዑ ኣብ ዝነበረቶ ከንበላ። 
ካልኦት ክልተ ህጻናት’ውን ምስኣ ብጥይት 
ተሃሪመን ቆሰላ። 

ዋላ’ኳ እቲ ዕጡቕ ቀቲለያ ብምባል ገዲፉዋ 
እንተኸደ፡ ማላላ ግን ድሓኒ ግዲ ኢሉዋ 
ኰይኑ ብድሕሪኡ ትልኽ በለት። ብኣምቡላንስ 
ተጸይራ ከኣ ንህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት 
ናብ ሆስፒታል ተወስደት። እንተዀነ፡ እቲ 
ናይ ርእሳ ማህረምቲ ንሓካይም ፓኪስታን 
ልዕሊ ዓቕሞም ስለዝዀኖም፡ ንዝበለጸ 
ሕክምናዊ መጥባሕቲ ብፍልይቲ ነፋሪት 
ናብ ዓዲ-እንግሊዝ ኣመርሐት። ኣብ ከተማ 
በርሚንግሃም ኣብ ዝርከብ ብንግስቲ 
ኤልሳቤጥ ዝፍለጥ ፍሉይ ሆስፒታል ንልዕሊ 
ክልተ ኣዋርሕ ድሕሪ ዝተገብረላ ጽዑቕ 
ሕክምናዊ ፍወሳን ክትትልን ድማ ክትሓዊ 
ክኣለት። 

ጣሊባን ነታ ጓል 15 ዓመት ግዳይ ዓረር 
ክገብራ ምምራጹ፡ ካብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም 
ተሪር ኩነኔን ተቓውሞን ኣስዓበሉ። ላዕለዎት 

መራሕቲ ሃይማኖት ፓኪስታን ከይተረፉ 
ሓባራዊ መግለጺ ብምውጻእ፡ ነቲ ተግባር 
ኣወገዙዎ። መንግስቲ ፓኪስታን’ውን ነቲ 
ክቐትላ ዝፈተነ ዕጡቕ ንምሓዝ ናይ 105 ሽሕ 
ዶላር ግንዖ ቀሪቡ ክሃድኖ ጀመረ። እንተዀነ፡ 
ጣሊባን ናይ ባህ ኣይበሎ ብዝመስል ንማላላ 
እንደገና ክቕንጽላ ምዃኑ ፈከረ። ብኣንጻሩ፡ 
ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ብዙሓት ወገናት 
ንማላላ ደንገጹላን ብትብዓታ ተደነቑላን። 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከይተረፈ፡ ከም 
ትእምርቲ ቃልሲ ንመሰል ህጻናት ኣብ 
ትምህርቲ ብምጥማት፡ ‘ጅግና’ ዝብል ክብሪ 
ሃባ። ንኣጀንዳኣ ብምድጋፍ ድማ፡ ብደረጃ 
ዓለም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝተነፍጎም 
ህጻናት፡ ኣብ 2015 ኩሎም ናይ ትምህርቲ 
ዕድል ክርሓወሎም ጻውዒት ኣቐረበ። ነቲ 
ጻውዒት ቀዲማ ዝተቐበለትን ዘተግበረትን 
ሃገር ከኣ ፓኪስታን ነበረት። እታ ሃገር፡ ኩሉ 
ፓኪስታናዊ ዜጋ ብናጻን ብግዴታን ክመሃር 
ዘኽእል ናይ ፈለማ ሕጊ ኣጽደቐት። ሽዑ 
ፕረዚደንት ፓኪስታን ዝነበረ ኣሲፍ ዓሊ 
ዛርዳሪ ድማ፡ ንኽብሪ ማላላ 10 ሚልዮን 
ዶላር ንማዕከን ትምህርቲ ኣወፈየ። ኣብ 
ተመሳሳሊ ግዜ፡  ‘Vital Voices Global Part-
nership’ ዝተባህለ ኣብ ኣመሪካ ዝመደበሩ 
ንመሰል ደቀንስትዮ ዓለም ኣብ ትምህርቲ 
ዝሕለቕ ኣህጉራዊ ማሕበር ግብረ-ሰናይ፡ 
ብስም ማላላ ዘጠመቖ ሓደ ማዕከን ኣቖመ። 

ማላላ፡ ሓውያ ካብ ሆስፒታል ድሕሪ 
ምውጻኣ፡ ነቲ ዝነበራ ናይ ትምህርቲ ጽምኢ 
ንምርዋይ ብኡ ንብኡ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ 
ትምህርታ ቀጸለት። ጐድኒ-ጐድኒ ትምህርታ 
ድማ፡ ነቲ ‘ደቀንስትዮ ናይ ምምሃር መሰለን 
ይተሓሎ’ ዝብል ጎስጓሳ ብዝሓየለ መልክዑ 
ቀጸለቶ። ኣብ ሓምለ 2013፡ ብምኽንያት 
መበል 16 ዓመት ዕለተ-ልደታ፡ ኣብቲ 
ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ዋና ቤት-ጽሕፈት 
ሕቡራት ሃገራት ን500 ኣጋይሽ መደረ ድሕሪ 
ምስማዕ፡ ነቲ ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ንብሉጻት 
ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝዕደል ክቡር 
ሽልማት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓተረቶ። 
ብመጽሔት ‘ታይም’ ድማ፡ ናይቲ ዓመት 
ቀዳመይቲ ጸላዊት ጓለስንተይቲ ተባሂላ 

ተሰየመት። ማላላ ብድሕሪ’ዚ ክብርታት’ዚ፡ 
ምስ ጋዜጠኛ ሳንደይ-ታይምስ ክሪስቲና 
ላምብ ብምትሕግጋዝ፡ ‘I Am Malala: The 
Girl Who Stood Up for Education and 
Was Shot by the Taliban’ ዘርእስታ ንታሪኽ 
ህይወታ እተዘንቱ መጽሓፍ ኣብቲ ዓመት’ቲ 
ጽሓፈት። እንደገና ኣብ 2017፡ ‘Malala’s 
Magic Pencil’ ዘጠመቐታ ብስእሊታት 
ጥራይ ዝተወከለት ንእዋን ቁልዕነታ እተዘንቱ 
ተመሳሳሊት መጽሓፍ ንሕትመት ኣብቅዐት።

ማላላ፡ ኣብ 2014 እውን ነቲ ብኣመሪካ 
ንብሉጻት ተቓለስቲ ሓርነት ዝወሃብ ሽልማት 
መዳልያ ‘ሊበርቲ’ ድሕሪ ምዕታራ፡ ኣብ ታሪኽ 
ነቲ ሽልማት ዝተዓወተትሉ ብዕድመ ዝነኣሰት 
ጓለንስተይቲ ተባሂላ ስማ ብፍሉይ ኣብ መዝገብ 
ከተስፍር ክኢላ’ያ። እቲ ዝለዓለ ሽልማታ ግን፡ 
እቲ ብደረጃ ዓለም ብኽብሩ ኣብ ቀዳማይ 
ደረጃ ዝስራዕ ሽልማት ሰላም ኖቤል እዩ። ኣብ 
2013 ነቲ ሽልማት ክትሕጸ እንከላ፡ ኣብ 2014 
ድማ ተዓዊታትሉ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕማም 
ምስ ዝነጥፍ ህንዳዊ ካይላሽ ሳትያርዚ ብምዃን 
ነቲ ክቡር ሽልማት ዝተኻፈለቶ ማላላ፡ ኣብ 
ንኡስ ዕድመኣ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክትዓትር 
ምኽኣላ’ውን ካልእ ታሪኽ ሰኒዳ’ያ። 

እቲ ንብዙሓት ወገናት ዘደነቐ ተግባራታ 
ከኣ፡ ነቲ ዝዓተረቶ ሽልማት ኖቤል ኣብ ሃገራ 
ንመህነጺ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ 
ክውዕል ኢላ ብምሉኡ ከተወፍዮ ምኽኣላ እዩ። 
እዛ ኣዝያ ለዋህን ፈቃርን ምዃና ዝነገረላ ጎርዞ፡ 
ኣብ 2015 እውን ኣብ ሊባኖስ ንሶርያውያን 
ደቀንስትዮ ስደተኛታት ከምህር ኢላ ዝሃነጸቶ 
ቤት-ትምህርቲ ብምምራቕ እያ መበል 18 
ዕለተ-ልደታ ኣኽቢራ። ኣብዚ ከይተሓጽረት፡ 
ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ናይ ፍልስጤም እውን 
ንመሳለጥያ ትምህርቲ ዝውዕል 50 ሽሕ ዶላር 
ከተወፊ ክኢላ’ያ። 

ማላላ፡ ናብቲ ብሉጻት ተማሃሮ ጥራይ 
ዝቕበል ዩኒቨርስቲ ኦክስፎርድ ብምእታው፡ 
ፍልስፍና፡ ፖለቲካን ስነ-ቁጠባን ከተጸንዕ 
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ 2020 ብቀዳማይ ዲግሪ 
ትምህርታ ክትዛዝም ክኢላ። 
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ሰራይር ሳዋ ከም ስመን በረርቲ ተቐዳደምቲ

ኣብ ሃገርና ቅድድም ብሽክለታ ኣብ 
ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዝርከብ። ኣብ ኣፍሪቃ 
ጥራይ ዘይኮነ፡ ብደረጃ ዓለም እንሕበነሎም 
ስሙያት ተቐዳደምቲ ፈርዮም’ዮም። 
ይኹን’ምበር፡ ውድድር ደቂ-ኣንስትዮ ከምቲ 
ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣይሰጎመን። ንኣብነት እቲ 
ኣብ 2018 ኣብ ሃገርና ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ 
ኣፍሪቃ ዘምጻእናዮ ውጽኢት ውድድር 
ደቀንስትዮ ገምጊምና ኣሐይልና ንኽንሰርሕ 
ዝደፍኣና’ዩ። ሓደ ካብ ጠንቅታት ድኽመትና  
ድማ ውድድር ደቀንስትዮ ኣብ ውሱናት 
ጋንታታት ምሕጻሩ እዩ። 

ድኹም ጎድኒ ቅድድም ብሽክለታ 
ደቀንስትዮ ሃገርና ክፍወስ እንተኾይኑ፡ ነተን 
ዕድል ጋንታታት ዘይረኸባ ተቐዳደምቲ 
ማለት ካብ ማውንቴን ክሰግራ ዝደልያ ናይ 
ልሙዳት (ዳኮርሶ) ባይታ ምጥጣሕ’ዩ። 
ነዚ ድኹም ጎድኒ ንምፍዋሱ፡ ሰራይር 
ሳዋ ዝተባህለት ጋንታ ንምምስራት ኣብ 
መወዳእታ 2018 ዝተወስደ ተበግሶ ኣሎ። 
ሰራይር ሳዋ ብኣርባዕተ ኣባላት ቦርድ ማለት 
ኣደ ወንበር ራሄል ተወልደ፡ ምክትል ኣደ 
ወንበር ምሕረተኣብ መድሃኔ፡ ፋይናንስ 
ቴድሮስ፡ ኣካያዲ ስራሕ ብንያም ታረቀ እያ 
ተመስሪታ።  

ሰራይር ወይ ኣዕዋፍ ሳዋ ምስማያ ንስለ 
ስም ከም ዘይኮነ ኣካያዲ ስራሕ (ቲም 
መናጀር) ናይታ ጋንታ መንእስይ ብንያም 
ታረቀ ይገልጽ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ፡ ሳዋ 
ማእከል መንእሰያት ከም ምዃና መጠን 
ንርዝነታ ኣብ ግምት ኣእትዮም ነተን ኣብ ሳዋ 
ፍሉጣት ዝኾና ኣዕዋፍ (በረርቲ) ነታ ጋንታ 
ክውክልዋ ከም ዝመረጹ ይሕብር። 

እዛ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ጋንታ ኣብ ፈለማ 
2019 ካብ ናይ ዞባ ማእከል ደቀንስትዮ 

ተቐዳደምቲ ማውንቴን ባይክ 10 ሕጹያት 
ኣዳልያ። ኣሰልጣኒአን ክኸውን ብዝተረቕሐ 
በረኸት ዘርአ ድማ መረጻ ብቕዓት ተገይሩ 
እዘን ሽዱሽተ ተቐዳደምቲ ተመሪጸን። ኣባላት 
እታ ጋንታ፡ ሓለቓ ጋንታ ሳንድራ ዑቝባይ፡ 
ዳናይት ያፌት፡ ሰለማዊት ሓይለኣብ፡ ቅሳነት 
ወልደሚካኤል፡ ሚለና ያፌትን ቤተለሂም 
ፍጹምብርሃንን እየን። ኣብ ማውንቴን ባይክ 
ድማ ኣሃዱ ኢለን ውድድረን ጀሚረን። 
እንተኾነ ግን ኣብ ማውንቴን ባይክ 
ብዙሕ ከይተወዳደራ ኣዝየን ብሉጻት ናይ 
ዳኮርሶ ብሽክለታታት ካብ ደገ መጽአን። 
ብሚያዝያ 2019 ኣብ ዳኮርሶ ዞባ ማእከል 
ምስ’ተን ማሕዲገንአን ዝጸንሓ ተቐዳደምቲ 
ተሰሊፈን ውድድረን ጀሚረን። ሰራይር 
ሳዋ ከም ጋንታ ምጽንባራ ድማ፡ ንዋሕዲ 
ጋንታታት ደቀንስትዮ ንምፍዋስ ኣበርክቶ 
ገይራ። እተን ዝነበራ ጋንታታት ሓዳስ ጋንታ 
ምስ ተጸንበረትን ሓይለን ክረኣያ እንከለዋ፡ 

ዝተጠቕሳ ተቐዳደምቲ ብወገነን ምስ ምሉእ 
መሰለን ኣብ ጋንታ ክጽንበራ በቒዐን።

ተቐዳደምቲ ሰራይር ሳዋ ካብ ብሽክለታ 
ማውንቴን ብዓቢ ዝላ እየን ናብ ዘመናውያን 
ብሽክለታታት ሰጊረን። ኣብዚ ምስግጋር 
ብድሆ ከጋጥም ንቡር እዩ። ሓደ ካብኡ 
መውደቕቲ’ዩ። ነዚ ዝምልከት ኣብ ጽገና 
(መካኒክ) ናይታ ጋንታ ዝነጥፍ መንእሰይ 
ፊልሞን ርእሶም ዝሃቦ መብርሂ ኣሎ። 

እተን ብሽክለታ “ፉጂ ሱፐሪንግ 
2.1” ዝተባህላ ካርቦን እየን። ማርሽኤን 
ኤለክትሮኒክ ኮይኑ፡ ልጓመን ድማ ኣዝዩ 
ዝተራቐቐን ንድሕነት ውሕስነት ዘለዎ 
ብዘይቲ ዘገልግል (ዲስክ ብሬክ) እዩ። 
ኣብ ሃገርና ሓሓሊፉ ምስ ፕሮፈሽናል 
ተቐዳደምቲ ክረኣያ ከም ዝጸንሓ ኪኢላ 
ቴክኒክ ናይታ ጋንታ መንእሰይ ፊልሞን 
ይሕብር። ንሱ ወሲኹ እተን ኣብ ናይ ኮተቴ 

ተስፋይ ዑቕባይ
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ዕድመ ዝርከባ ተቐዳደምቲ ነተን ዘመናውያን 
ብሽክለታታት ንኽመልከአን ብኣሰልጣኒ፡ 
ብክኢላ ቴክኒክን መራሕቲ’ታ ጋንታን ሓያል 
ጻዕሪ ሳላ ዝተገብረ፡ ተቐዳደምቲ ክመልከአን 
ከም ዝበቕዓ የረድእ።

ኣብ ሃገርና ዘለዋ ጋንታታት ቅድድም 
ብሽክለታ ይኹን ካልእ ዓይነት ስፖርት፡ 
ብባጀት መንግስቲ ተመዊለን’የን ዝነጥፋ። 
ሰራይር ሳዋ ግን ካብ ጽገዕተኛነት 
መንግስታዊ ትካል ተገሊላ ርእሳ ክኢላ 
እትነጥፍ እንኮ ጋንታ እያ። ብናይ መን 
ባጀት ከም እትምወል ንምርግጋጽ ንኣካያዲ 
ስራሕ ናይታ ጋንታ መንእሰይ ብንያም ታረቀ 
መብርሂ ንኽህበኒ ሓቲተዮ ነይረ። 

ሰራይር ሳዋ ኮማዊ ሰረት ዘለዋ ኮይና፡ 
ክሳብ’ቲ ዝዓበየ ባጀት ማለት ብሽክለታ፡ 
ዕጥቅን ደሞዝ ተቐዳደምትን ብደገፍቲ ከም 
ዝተመወለን ኩሉ መካየዲ ስራሕ ባጀት 
ብናይ ደገፍቲ ውጽኢት ከም ዝዕመምን 
መንእሰይ ብንያም ይገልጽ። ንሱ ኣስዒቡ፡ 
ደገፍቲ ዝተወደበ ኮማዊ ሰረት ሃልዩዎም 
ንኸበርክቱ ጽፉፍ ኣወዳድባ ይግበረሎም 
ከምዘሎ ነፍሲ-ወከፍ ደጋፊ’ታ ጋንታ፡ ካብ 
ዓመተ 2020 ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ - ወከፍ 
ወርሒ ዓዓሰርተ ናቕፋ ኣብ ዓመት 120 

ናቕፋ ውጽኢት ነታ ጋንታ ንኽኸፍል መደብ 
ተሓንጺጹ ምህላዉ ይሕብር። ኣብ ሃገርና 
ዝካየድ ውድድራት ልምዳዊ እኳ እንተኾነ፡ 
ናይ ገዛእ ርእሱ ብልጫታት ኣለዎ። 
ይኹን’ምበር፡ ብስነ ፍልጠት ምጉዓዝ ድማ፡ 
ብፍላይ ኣብ ውድድር ደቀንስትዮ፡ ዓበይቲ 
ጋንታታት ዓለምና በጺሐንኦ ዘለዋ ደረጃታት 
ንምብጻሕ ሰራይር ሳዋ ኣበርቲዓ ትሰርሓሉ 
ከምዘላ ብንያም ብተወሳኺ ይገልጽ።

እታ ጋንታ ጽቡቕ ብምግስጋስ፡ ኣብ 
ናይ ሓደ ዓመት ዕምራ ዝተፈላለየ ዓበይቲ 
ዓወታት ተጎናጺፋ እያ። ካብ 16 ክሳብ 18 
ዕድመ ዝርከባ ትስፍዋት ተቐዳደምቲ ጋንታ 
ሰራይር ሳዋ፡ ኣብ ማውንቴን ባይክ እንከለዋ 
ንሻምፕዮን ዞባ ማእከል ብቐዳማይ ደረጃ 
ተዓዊተናሉ። ናብ ልሙዳት (ዳኮርሶ) ምስ 
ሰገራ ድማ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኣብ 
ዝተገብረ ውድድር ብጋንታ ደረጃ ካልኣይቲ 
ብምውጻእ ተዓዊተን። ብምኽንያት፡ 
መዓልቲ ፌስቱላ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር 
ብውልቂ ቀዳመይትን ካልኣይትን ብጋንታ 
ድማ ቀዳመይቲ ኮይነን ተሸሊመን። 
ንኽብሪ መበል 25 ዓመት ምምስራት ሳዋ 
ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል 
ኣብ ዝተሰርዐ ውድድር እውን፡ ብውልቂ 

ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ሳልሰይቲ ክሸለማ 
እንከለዋ፡ ብጋንታ ድማ ጋንትአን ቀዳመይቲ 
ኮይና ሽልማት ክትቅበል ኣብቂዐናኣ። 
ተቐዳደምቲ ሰራይር ሳዋ ኣብ ሻምፕዮን 
ኤርትራ’ውን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከምዝገበራ 
ኣካይድቲ እታ ጋንታ ይገልጹ። እዘን ብጽቡቕ 
ውዳበ ዝንቀስቐሳ ዘለዋ ተቐዳደምቲ፡ ኣብ 
መወዳእታ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪጸን 
ስም ሃገረን ከድምቓ ተሓጽየን ከም ዝነበራ 
ብንያም የረድእ። 

ጋንታ ሰራይር ሳዋ ንደገፍታ ንጹር ዝኾነ 
ኣድራሻ ኣፍሊጣ፡ ቅጥዒታት መመዝገቢ 
ኣባልነት ደጋፊ ኣዳልያ ጥጡሕ ባይታ 
ከተዳሉ ከም ዝኾነት መንእሰይ ብንያም 
ብተወሳኺ ሓቢሩ። 

ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ብንያም፡ 
ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ብሓፈሻ ብፍላይ 
ድማ ቅድድም ብሽክለታ ደቀንስትዮ ክዓቢ 
እንተኾይኑ፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ዞባ ማእከል 
ጥራይ ዝተሓጽረ ዝኸውን፡ ናብ ዞባታት 
እናተንቀሳቐሱ ተቐዳደምቲ ከም ዝፈተሹ 
ብምሕባር፡ ንቐጻሊ፡ ውድድራት ደቀንስትዮ 
ብህዝባዊ ሰረት ክሕይል ጸዊዑ።

***



ኣግእዞ

40
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“ቖሎ ስተ፡ ማይ ሓይኽ!”
ኣልጌና ወልደማርያም

‘ወረ!’ ወይ ውን ‘ቤላቤሎው!’ ከም ኣምር መዓስ ተጀሚሩ? 
መን ጀሚርዎ? ስለምንታይ’ከ ተጀሚሩ? ኣይፈልጥን። የግዳ 
ኣብ ምብህሃል ኣገዳሲ ኣበርክቶ ዘለዎን፡ ንሰባት ከተኣሳስርን 
ከወሃህድን ዝኽእልን’ዩ። ሰባት ሓድሽ ነገር ምስማዕ ስለ ዝብርሃናን 
ዘሀንጥየናን፡ ሓቅነቱ ብዘየገድስ እንታይ ተጌሩ ንምፍላጥ፡ ኣእዛንና 
ንጸሉ ኢና። እቲ ሕማቕ ነገር ግን ነቲ ዝሰማዕናዮ፡ ከይሓየኽናን 
ከየኮማሳዕናን፡ ከም ውሁብ ሓቂ ምስ እንወስዶ’ዩ። ይብሉ ነበሩ!!   

ዓባየይ ‘ካብ ብእዝኖም ዝርእዩ የድሕነና!’ ክትብል ከላ፡ ትቕልድ 
ዝነበረት ኮይኑ’ዩ ዝስመዓኒ ነይሩ። ‘ሰብ’ዶ ብእዝኑ ይርኢ’ዩ!’ 
እናበልኩ ይግረም ነይረ። ሕጂ ድሕሪ ዕስራ ዓመት ግን፡ ቅኔ ዘረባ 
ዓባየይ ከም ጸሓይ ደሚቑ ተራእዩኒ። ሰባት ንዝረኣናዮ ገዲፍና፡ 
ንዝሰማዕናዮ ዘይበሰለ ወረ እንኣምነሉ ደረጃ ምስ በጽሕና፡ ‘ለካ 
ዓባየይ’ሲ ብሓቃ’ያ ነይራ!’ ይብል። ‘ጽንሕ ኢልና’ስ፡ ኣብ ዓይንና 
ተሰቚርና፡ ኣብ እዝንና ዳቢስታ ክገብር ኢና!’ ይብሉ ነበሩ!!   

ኤዱ መሓዛይ፡ ዋላ ውን ጸሓይ ተመርዕያ እንተ ተባሂላ፡ 
ከየመዛዘነት ‘ምስ መን?’ ክትብል ኣይትስከፍን። ከይረኣኺ 
ኣይትእመኒ ኢለ ክምዕዳ ኣብ ዝፍትነሉ፡ ጸማም እዝኒ’ያ ትህበኒ።

(ምናልባት ብእዝና ስለ ትርኢ ትኸውን።) ‘ምርኣይ 
ምእማን’ዩ!’ ዝበሃል ኣምር፡ ብ ‘ምስማዕ’ ምእማን’ዩ!̀  ዝብል 
ካልእ ኣምር ዝቐየረቶ’ያ እትመስል። ካብቲ ካብ ወግዓውያን 
መደበራት ትሰምዖ ሓበሬታ፡ ብወረ ትሰምዖ ሓበሬታ ይበዝሕ። 
እቲ ዝኸፈአ ባህርያታ ግና፡ ንዝሰምዓቶ ወረ ከም ሓቂ ሓሲባ፡ 
ከተዕልለሉ ዘይግድሻ ምዃኑ’ዩ። ‘ጠፍሽ ዝበሎ ነጋዳይ’ሲ፡ ኣብ 
ዓዲ ጓህማማት መወጽ ይሽቕጥ!’ እዩ ነገራቱ። ይብሉ ነበሩ!!  

ገሊኦም ሰባት ካብ ንክልተ ኣዕይንቶም፡ ንመልሓስ ካልኦት 
ሰባት ይኣምኑ። ዋላ ውን ንዝወዓልሉ ፍጻሜ፡ ካብ በቲ ዝረኣይዎ 

በቲ ዝሰምዕዎ ክቕበልዎ ዝመርጹ ኣለዉ። ብምሒር ወረ ምስማዕ፡ 
ኣብ ኣዕይንቶም ዝነበሮም እምነት ዘጉደሉ ውን ይኾኑ። ዋላ እቲ 
ዝሰምዕዎ ዘለዎ ሓበሬታ፡ ‘ቖሎ ስተ፡ ማይ ሓይኽ!’ ይኹን፡ ቖሎ 
ሰትዮም ማይ ክሕይኹ ዘይእግሞም ኣለዉ። ‘ወይ ጉድ! ካብ ወዝ 
ዘለዎ ሓቒ፡ ጸማልያ ወረ ዝብርሆም ከኣ ኣለዉ!’ ይብሉ ነበሩ!!  

ብዝሰምዕዎ ወረ ምንባር ዘቋርጹ፡ ዓይነት ሰባት ውን 
ኣለዉ። ዘፍርሕ ወረ ሰሚዖም፡ ሓሚሞም ዝሓድሩ ኣደኦም 
ትቚጸሮም። ብወረ ሓሚሞም፡ ብወረ ዝፍወሱ ውን ኣለዉ። 
ንኣብነት ምቕምቃም ልቢ ድኻም የስዕብ’ዩ ዝብል ወረ ዝሰምዐ 
ቀምቃማይ፡ ምንጪ እቶቱ ከይዕጸዎ ብፍርሒ ሓሚሙ 
ይሓድር። ዘይምቕምቃም መንሽሮ የምጽእ’ዩ ትብል ካልእ ወረ 
እንተ ሰሚዑ ግን፡ ሕማሙ ናብ ጥዕና ክልወጥ ኣይዱንግን። 
‘ወረ ዝሕማሙ፡ ወረ’ዩ ፈውሱ!’ እዩ ነገራቱ። ይብሉ ነበሩ!  

መብዛሕትኡ እዋን ሓይሊ ወረ ካብቲ ክንግምቶ እንኽእል 
ንላዕሊ’ዩ። ንእሽቶ ዝመስል ወረ ወይ ቤላቤሎው፡ ምስ ግዜ፡ 
ዝርግሐ ቦታን ሰማዕትን፡ ኣንፈቱ ስሒቱ ዘይተደልየ ሽበራን 
ነውጽን ክፈጥር ይኽእል። ፍጥነት ወረ ክትቆጻጸሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ 
ብምዃኑ፡ ዘይተደልየ ክሳራ ሕብረተሰብ ከስዕብ ይኽእል። 
‘ሓንካስ ዘውረዮ’ስ ፈረሰኛ ነይመልሶ!’ ከም ዝበሃል። ይብሉ ነበሩ!!  

ኣብ መወዳእታ፡ ኩሉ ብእዝንኻ ዝስማዕ ወረ፡ ሓሶት’ዩ 
ማለት ኣይኮነን። የግዳ ካብ’ቲ ብዓይንኻ እትርእዮ ጽሩይ 
ሓቂ ኣይበልጽን። ምስማዕ ምምዝዛን ሓዊስካ፡ ፍርቂ 
ምእማን’ዩ ጥራይ’ዩ ክኸውን ዘለዎ። ንዝኾነ ዝጋዋሕ ወረ፡ 
መምዩ ዘሕልፍ መንፊት ኣስሪሕካን፡ ሓበሬታ ዓይንኻ 
ወሲኽካን፡ ክትቕበሎ ልቦና’ዩ እሞ፡ ሃየ! ይብሉ ነበሩ! 

   ***
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