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ቃል ኣሰናዳኢ
ዓመተ 2021፡ መበል 30 ዓመት ዕለተ ናጽነትን መበል 60 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ 

ንናጽነትን እነዝክረላ፡ ዓመተ ድርብ ታሪኻዊ በዓላት እያ። 

ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን ማለት ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ጣልያን ናብ ምምሕዳር ብሪጣንያ ካብ ዝተሰጋገረትሉ 
እዋን 40ታት ጀሚሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት 80 ዓመታት፡ መሰል ርእሰ ውሳነኡ ብሽርሒን ብሓይሊን ክደቊስ 
ዝሃቀነ ግሎባዊ ስትራተጂ ርእሰ ሓያላን ንምስዓር፡ ብመሪር ቃልሲን መስዋእቲን ዝሓለፈሉ መዋእል እዩ ነይሩ። 

መንእሰይ ሰለስተ ወለዶታት ኤርትራ፡ ሃገር ዝገጠማ ከቢድ መድረኻዊ ፈተነ ሰጊሩ፡ ናጻ ሃገር ንምፍጣር ጥራይ 
ዘይኮነ፡ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ተሪር ባይታ ዝረግጸሉ ኩነት ንምውሓስ፡ ረዚን ዋጋ እዩ ከፊሉ። ብዓረርን ሓዊን፡ 
ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሽርሒታትን ውዲታትን ተፈቲኑ፡ ክምህ ከይበለ ንኹሉ ጊንጢታት ስዒሩ ብምውጽኡ 
ከኣ፡ ኣዝዩ ዘሐብን ሃገራዊ ታሪኽን መንፈስ ሃገራውነትን ክነድቕ ክኢሉ ኣሎ።  

ሎሚ ኤርትራ፡ ንእሽቶ ሃገር ወይ ህዝባ ውሑድ ኢልካ ዘይትንዓቕ፡ ሓያልን ብቕዕቲን ሃገር ምዃና ዓለም ኣብ 
ዝኣመነትሉ መድረኽ በጺሕና ኣሎና። ህዝቢ ኤርትራ ከም ውጽኢት ነዊሕ ቃልሱ ብመንጽር ካልኦት ዝመስልዎ 
ህዝብታት፡ ንኹሉ ድሕረታት ሰጊሩ፡ እቲ ዝሓየለ ሓድነትን ጥምረትን ዝውንን፡ ውሽጣዊ ሰላሙን ቅሳነቱን 
ብብቕዓት ከውሕስ ዝኽእል፡ ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። 

ኤርትራ ክንዮ ውሽጣዊ ሰላማ፡ ብዞባ ደረጃ እውን፡ ጸጥታን ርግኣትን ንምውሓስ፡ ጥጡሕ ናይ ምትሕብባር 
ባይታ ንምፍጣር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ፡ እጃማ ወሳኒ ምዃኑ ኣብ ዝእምነሉ ደረጃ ተበጺሑ ኣሎ። እዚ ብቐንዱ 
ውጽኢት ቃልሲ ዘይጸዓዱ፡ ተባዓትን ንቑሓትን መንእሰያታ እዩ። 

ርግጽ እዩ፡ እዚ ናይ ሰለስተ መዋእል ቃልሲ፡ ዘኽሰረና ግዜን ዕድላትን ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። እንተኾነ፡ 
ከም ሃገርን ህዝቢን ሓደ ዓቢ ብልጫ ጨቢጥና ስለዘሎና፡ ብኻዕበት እንከሓሰሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን። ኤርትራዊ 
ሃገራውነት፡ ንድሕሪት ዘልሓጥ ኣብ ዘይብለሉ ደረጃ ዓሪጉ ስለዝርከብ፡ እዚ ረቛሒ’ዚ፡ ንውሽጣዊ ሰላምን 
ውሑስ ቁጠባዊ ዕብየትን ወሳኒ እዩ። ብዙሓት ሃገራትን ህዝቢታትን እዚ ጸጋ’ዚ ተሓሪምዎ ኣብ ከመይ ኩነታት 
ከምዘለዎ ንርእዮ ዘሎና እዩ። ስለዚ ድማ፡ እቲ ብቓልስና ዘረጋገጽናዮ መኽሰባትን ዘለና ጸጋታትን ናብ ዝጭበጥ 
ረብሓ ንምቕያር፡ ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ፡ ብናህሪ ክንጎዩ፡ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ኣብ ዝበሃለሉ ኣዝዩ ትስፉው 
እዋን በጺሕና ኣሎና። ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑና!  

ናይ ሎሚ ሕታም መጽሔት መንእሰይ፡ መበል 30 ዓመት ጽንብል ናጽነትና ብድምቀት ኣብ እነብዕለሉ ቅንያት 
እትዝርጋሕ ብምዃና፡ ንጉዕዞ ሃማመተኤ ኣብ 30 ዓመታት ናጽነት ኣመልኪታ ምስ ኣቦመንበር ማሕበር ካብ 
ዝተኻየደ ቃለመጠይቕ፡ ናይ ጽማቝ ጽማቝ ኣቕሪባ ኣላ። ኣብቶም ዝተረፉ ዓምድታት ድማ ንትርጉምን 
ርዝነትን ናጽነትና ዝገልጹ ዓናቅጽን ብዛዕባ ህሉው ኵነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣመታቱን ዝትንትን ትሕዝቶን ቀሪቡ 
ኣሎ። ወናኒ ብዙሐ-ምያ ስነጥበብ ስነጥበበኛ ምስጉን ዘርኣይን ሃብሮም ተቐዳዳሚት ሽግለታ ሞሳና ደበሳይን 
ድማ ኣጋይሻ ገይራቶም ኣላ። 

መጽሔት መንእሰይ ኣብ ኩሎም ዓምድታታ ከም ወትሩ ንመንእሰያት ዘማእዝኑ፡ ዝምህሩን ዘዘናግዑን 
ትሕዝቶታት ሒዛ ክትወጽእ ብወገን ኣዳለውታን ተሳተፍታን ጻዕርታት ክግበር ጸኒሑ ስለዝኾነ፡ ትርግታ ልቢ 
ኣንበብታ ከተማልእ ትትስፎ። ካብዚ ዘላቶ ዝያዳ ክትሕይልን ጠለባት ኣንበብታ ብምልኣት ክተዕግብን  ድማ 
ተሳትፎን ኣበርክቶን ዓማዊላ እንተሰዊዱ ምዃኑ እምንቶኣን ምሕጽንተኣን እዩ።   

ወትሩ ንኹሉ ድሉዋት!
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ኣብ ታሪኽ ዘሎኒ 
ኣጠማምታ ዝቐየረት 

ጽሕፍቲ
ኣብ ዝሓለፈ ሕታም መጽሔት 

መንእሰይ “ታሪኽ ምፍላጥ እንታይ 
ይዓብሰለይ?”  ዘርእስታ ጽሑፍ 
ምስረኣኹ፡ ኣቓልቦይ ስሒባቶ። ናይ 
ታሪኽ መጻሕፍቲ ኣብ ምንባብ ብዙሕ 
ግዱስ ስለዘይኮንኩ፡ እታ ጽሕፍቲ ንኣይ 
ትድግፈኒ፡ ወይ ንድኻመይ ጭቡጥ 
መመኽነይታ ተቕረበልይ መሲሉኒ 
ነይሩ። እንተኾነ፡ እናነበብኩዋ ምስ 
ከድኩ፡ ኣብ ታሪኽ ዘለኒ ኣመለኻኽታ 
ክልውጥን ከስፍሕን እያ ደፋፊኣትኒ። 

ኣገዳስነት ታሪኽ ብዓንተቦኡ 
ዝጠፍኣኒ ኣይኮነን። ታሪኽ ምፍላጥ 
ዓቢ ጸጋን ዘብህግን ምዃኑ ኣጸቢቐ 
እፈልጥ’የ። ኣገዳስነቱ ግን፡ በቲ ጸሓፋይ 
ኣቕሪብዎ ዘሎ መንጽር ተመልኪተዮ 
ኣይፈልጥን። ንታሪኽ ብሓፈሻዊ 
ኣገዳስነቱ እንተዘይኮይኑ፡ ምስ ውልቀይ 
ዘለዎ ምትእስሳር ክሳብ ክንድኡ 
ብዕምቈት ሓሲበሉ ኣይፈልጥን። 
ካብታ ጽሕፍቲ፡ ታሪኽ ማለት፡ ብቐንዱ 
እቲ ንዓይ ናብዚ ዓለም ዘምጽአን ነቲ 
ሕጂ ዘለኹዎ ኩነትን ዝፈጠረ፡ መጻኢ 
ዕድለይ እውን ዝውንን ምዃኑ ክግንዘብ 
ምኽኣለይ ንጸሓፋይ ኣድኒቐዮ።

ካብታ ጽሕፍቲ ዝያዳ ዝተሰወጠኒ፡ 
እዚ ርስትና እንብሎ መሬትን ባሕርን 
ብሓረግ ወለዶና ዝረኸብናዮ ውርሻ 
ምዃኑ፡ እቶም ቀዳሞት ወለድና፡ ኣብዚ 
ብዙሓት ዝጥምትዎ፡ ባይታ ውድድር 
ሓያላን ዝኾነ ስትራተጂያዊ ቦታ፡ 
ርስቶም፡ ባህሎምን መንነቶም ዓቂቦም 
ክነብሩ ዘሕለፍዎ ቃልሲን ክብደቱን 
እዩ። ኣብ መወዳእታ፡ ህላወይ ውጽኢት 
ናይ`ዚ ታሪኽ’ዚ ምዃኑ ምስ ተገንዘብኩ 
ድማ፡ ታሪኽ ማለት ኣነ ምዃነይ፡ ታሪኽ 
ምፍላጥ ማለት ድማ ብቐንዱ ነብስኻ 

ምፍላጥን ዘለኻዮ 
ኩነት መጻኢ 
ኣመቱ ምርዳእን 
ምዃኑ፡ እቲ ልክዕ 
ግንዛበ ክወስድ 
ክኢለ ኣለኹ። ብኡ 
መጠን ድማ፡ ኣብ 
ልዕሊ ጽሑፋት 
ታሪኽ ዝጸንሓኒ ኣመለኻኽታን 
ተገዳስነትን ብመጠኑ ተቐይሩ ስለዘሎ፡ 
መጻሕፍቲ ታሪኽ ሃሰውሰው ክብል 
ሸውሃት ሓዲሩኒ ኣሎ። 

በዚ ኣጋጣሚ ንጸሓፍቲን 
ተመራመርቲን ታሪኽ፡ ፍልጠት 
ሕብረተሰብ ንምስፋሕ፡ ታሪኽን 
መንነትን ንምድማቕ፡ ሃገርን 
ሃገራውነትን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ህንጸት 
ንምዕራግ ብብርዖም ዝገብርዎ ዘለዉ 
ኣበርክቶ እናድነቕኩ፡ በርትዑ  ክብሎም 
እደሊ።       

ኣሕመድ ሱሌማን

ኣስመራ

እዋን ዝጠልቦ ሓበሬታ 
ተክኖሎጂ

ኣብ መጽሔት መንእሰይ ኣብ 
ዓምዲ ሳይንስን ተክኖሎጂን ዝወጽእ 
ዘሎ ሓበሬታታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
መንእሰያት ዓለም በጺሓቶ ዘላ ምዕባለ 
ተክኖሎጂ ከሎ ገና እንተዘይፈሊጥና፡ 
ኣንፈት ዓለም ናበይ ገጹ ምዃኑ ጋን 
ክኾነና ይኽእል`ዩ። 

መጽሔት መንእሰይ ጉዕዞ ተክኖሎጂ 
ናበይ ገጹ ይውንጨፍ ከም ዘሎን 
ብወገንና በቲ ዘሎንና ዓቕሚ ክንገብሮ 
ዝግባእ ዕዮ ገዛ እንታይ ምዃኑን 
ኣቐዲማ ተአንፍተልና ስለዘላ ምስጋና 
ይግበኣ`ዩ። ብሕልፊ እቶም ኣብ 
ምህዞን ሰንዓን ዝነጥፉ መንእሰያት 
ናይ ምብልሓት ዓቕሞም ክብ ንምባል 

ደሃይኩም

ነዛ ዓምዲ ብዕምቈት ክስዕብዋ 
ከድልዮም’ዮም። 

        ሓላዪት መንክር ካብ ኣስመራ

ብቐሊሉ እተስተምህር 
ዓምዲ

ኣብ ዓምዲ “ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ” 
ዝወጹ ሕቶታትን መልሲታትን ንኹሉ 
ኣካል ሕብረትሰብ ኣገዳሲ’ዩ። ኣብ ናይ 
ዝሓለፈ ሕታም፡ ንትህኪት ትምልከት 
ሕቶን መልሲን ኣዝያ መሲጣትኒ። ንሓደ 
ካብ ደቀይ ገንጺለ ከንብባ ምስ ሃብክዎ፡ 
ገሪምዎ፡ ኣይሰሓቕ ኣይሕርቃን ኮይኑ። 
ክብሎ ዝደለኹ ብቐሊሉ ተረዲእዎ።  
ስለዚ ብቐሊሉ እተስተምህር ዓምዲ 
እያ’ሞ፡ ቀጻልነታ ክውሕስ እላቦ።

ሓይለኣብ ገብረሙሴ ካብ ዓዲ 
ተከሌዛን

ሰስኑልና
ናይ`ዚ ጠፊኣቶ ዝጸንሐት ግዲ 

ኾይኑ፡ ናይ ዝሓለፈ ሕታም መጽሔት 
መንእሰይ ኣዝያ መሲጣትኒ። ብሰንኪ 
ኮሮና ካብ ስራሕ ተፈልያ ጸኒሓ ከምዚ 
ዝበለ ትሕዝቶ ሒዛ ምቕልቃላ፡ ኣብ 
መጻኢ ከመይ ክትሕይል ምዃና 
ዘአንፍት እዩ። ብቕዓት ደኣ ከይትስእንሉ 
እምበር፡ ብወገነይ ዓቕመይ ዝፈቕዶ 
ኣበርክቶ ክገብር ድሉው ከም ዘለኹ 
ከረጋግጸልኩም እደሊ። ዓወት ንሓፋሽ!

                                 ዮናስ ብርሃነ 

                                  ካብ ዓሰብ
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ደሃይ ማሕበር

ጉዕዞ ሃማመተኤ 
ኣብ 30 ዓመታት ናጽነት

ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን 
ኤርትራ መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ትሕቲ 
ጽላል ህዝባዊ ግንባር ብ1978 ኣብ ከረን 
ዝቖመ ሃገራዊ፡ ተቓላሲ፡ ፖለቲካዊ 
ማሕበር እዩ። ድሕሪ ናጽነት፡ ንጠለባት 
ዳግመ ህንጻ ሃገር ብብቕዓት ንምምላስ 
መሳርዑ ከም ብሓድሽ ብምውዳድ 7ይ 
ጉባኤኡ ብ1994 ኣብ ኣስመራ ብምቅናዕ፡ 
ኣብ ዳግመ ህንጻ ዝሳተፍ፡ “ብኹለንትናኡ 
ብቑዕ መንእሰይ ምህናጽ” ዝብል ተልእኾን 
ስትራተጅን ሓንጺጹ ከም እተበገሰ፡ 
ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ ብጻይ ሳልሕ 

ኣሕመዲን  ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት 
በዓል ናጽነት ኣብ ዘካየዶ ቃለመጠይቕ 
ገሊጹ።  

ማሕበር ዝኽተሎም ኣገባባት ውዳበ፡ 
ውጽኢቶም፡ ቁርጥውነቶም፡ ኣድማዕነት 
ኣገባብ ኣተገባብርኦምን ብዝምልከት 
ሰፋሕቲ ዋዕላታትን ገምጋማትን ተኻይዱ 
ምንባሩ ዘዘኻኸረ ብጻይ ሳልሕ፡ ብዋዕላ 
ናቕፋ ዝፍለጡ ኣብ 1995፡ 1996፡ 1997፡ 
1998 ዝተኻየዱ ዋዕላታት ንማሕበር 
መኣዝን ዘትሓዙ ምንባሮም ብምዝካር፡ 
ምምልማል ኣባላት ሕመረት ኣብ ውሽጢ 
ጸቢብ ውዳበ ክካየድ ምጽንሑ ካብ’ዚ 
መረዳእታ’ዚ ዝብገስ ምዃኑ ኣረዲኡ። 

ማሕበር 8ይ ጉባኤኡ፡ ብ2006 
ኣብ ትሕቲ “ዕጥቅና ፍልጠት፡ ሸቶና 
ምዕባለ፡ ጻማና ታሪኽ” ዝብል ቴማ ኣብ 
ከተማ ናቕፋ ብምቅናዕ፡ ንመድረኻዊ 
ብድሆታት መንእሰያት ዝምልከት ሰፊሕ 
ዘተ ብምክያድ ዝሓንጸጾ ናይ ኣርባዕተ 
ዓመት ስትራተጂያዊ ውጥን ስራሕ፡ ስዒቡ 
ከም ባህሊ ኮይኑ ክሳዕ ሕጂ ክስረሓሉ 
ብምጽንሑ፡ ማሕበር ኣንፈቱ ብዝግባእ 
ከለልን ንጥፈታቱ ከሰላስልን ካብ መስመሩ 
ከይወጽእን ሓጋዚ ተራ ከም ዝጸንሖ ብጻይ 
ሳልሕ ኣገንዚቡ። ከም ብዝሒ ጠለባትን 
ባህግታትን መንእሰያት፡ ንጥፈታት 
ማሕበር’ውን ብኡ መጠን ክዓብን 
ክሰፍሕን ምጽንሑ`ውን ኣዘኻኺሩ። 

ሃማመተኤ፡ ኣብ ወርሒ መስከረም 2013 
ኣብ እምባትካላ ድሕሪ ዘካየዶ ገምጋም፡ 
ኣብ ውሽጡ ሓድሽ ውዳበን ዳግመ 
ስርርዕን ብምክያድ፡ “መንእሰይ ይንቃሕ፡ 
ይወደብ፡ ይዕጠቕ” ዝብል መርሓ ህዝባዊ 

ግንባር ተቐኒቱ፡ ብሓድሽ ወንን መንፈስን 
ንስራሕ ከም እተበገሰ ዝገለጸ ብጻይ ሳልሕ፡ 
“መንእሰይ ይንቃሕ፡ ይወደብ፡ ይዕጠቕ” 
ንዝብል መሪሕ ራእዪ ክዉን ንምግባር፡ 
ስትራተጂያዊ ውጥን ብምሕንጻጽ 
ንትግባረኡ ክሰርሕ ምጽንሑ ገሊጹ።

ብጻይ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣብ ሓፈሻዊ 
ንጥፈታት ማሕበር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ 
መብርሂ፥ 

ብቕዓት ሕብረተሰብ ብደረጃ ንቕሓት፡ 
ውዳበን ዕጥቂን መንእሰያት እዩ ዝምዘን። 
መንእሰይ ህላወን ምዕባለን ሕብረተሰቡ 
ከውሕስ፡ ረብሓታቱ ብንጹር ክፈልጥ 
ዘኽእሎ ፖለቲካዊ ንቕሓት፤ ብጥምረት 
ናብ ዕላማኡ ክግስግስ ዘኽእሎ ሓያል 
ውዳበ፤ መሰሉን ረብሓታቱን ዝከላኸለሉ 
ዕጥቂ የድልዮ። እቲ ብዓወት ዘመርሽ 
መስርሕ ወይ ኣገባብ ንሱ ስለዝኾነ፡ ሃገራዊ 
ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን ኤርትራ 
ኣብ`ዞም ሰለስተ ኣዕኑድ ብቕዓት ንምዕዋት 
ኣውራ ዕላማኡ ገይሩ መደባቱ ከም 
ዝሰርዕን ዘተግብርን ብጻይ ሳልሕ ይገልጽ። 
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ሃማመተኤ ኣብ ስርሓት ንቕሓትን 
ውዳበን ዝለዓለ ኣተኵሮኡ ኣብ ኣባላት 
ጸቢብ ውዳበ (ሕመረትን ካድራትን 80%) 
ብምግባር፡ ፖለቲካዊ ትምህርቲ፡ ሓባራዊ 
ዘተን ሰሚናራትን፡ ምንባብ መጓሳጐሲ 
ጽሑፋት፡ ዑደትን ዋርሳን፡ ተወሳኺ 
ትምህርቲን ኣስተምህሮታትን፡ ብዝጸበበን 
ቅርጡውን ኣገባብ መንእሰያት ዝሳተፍሉን 
ዝዛተይሉን መድረኽ ብምኽፋት፡ 
ወነንንትን ገለጽትን መደባቶም ክኾኑ 
ብሰፊሑ ይስረሓሉ። 

ምዕባይን ምውሓስን ጉጅለታት 
ቀያሕቲ ዕምባባ፡ ፊተውራሪ፡ ሕመረትን 
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ካድርን 
መንእሰያት ሰራሕተኛታትን ቀዳምነት 
ተዋሂብዎ ከም ዝስረሓሉን ብኣማኢት 
ኣሽሓት ዝቑጸሩ መንእሰያት ከም 
ዘሰልጠነን ዝምልመለን ዝገለጸ ብጻይ 
ሳልሕ፡ ኣብ’ቲ ብመሰረት ዋዕላ ናቕፋ 1995 
ዝጀመሮ ስልጠና ሕመረትን ብውሳኔ 8ይ 
ጉባኤ ዝጀመሮ ስልጠና ካድርን ልዕሊ 80 
ሽሕ ሕመረትን ልዕሊ 14 ሽሕ ካድራት 
መንእሰያትን ኣሰልጢኑ። ኣብ ኩለን 
ጨናፍር ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላይን 
ካልኣይን ደረጃ፡ ሳዋን ኮለጃትን፡ ትካላት 
መንግስትን ግንባርን ብድምር ንልዕሊ 
150 ሽሕ መንእሰያት ከም ኣካያዲት 
ኣካል ኮይኖም ናይ መሪሕነት መበገሲ 
ክልሰ-ሓሳባዊ ትምህርቲ ከም ዝከታተሉ 
ብምግባር፡ ብጾቶም ብምምራሕ ግብራዊ 
ተመኩሮ መሪሕነት ክቐስሙ ከም 
እተገብረ’ውን ኣረዲኡ። 

ምቛም ክለባት መንእሰያት 

ዝንባሌታቶምን ዕቑር ዓቕምታቶም 
ኣለልዮም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኸማዕብልዎ 
ባይታ ዝፈጥር ኣገባብ ውዳበ ምዃኑ 
ዝጠቐሰ ብጻይ ሳልሕ፡ ልዕሊ 200 ሽሕ 
መንእሰያት፡ ኣብ ዝተፈላለያ ክለባት 
ተወዲቦም ኣብ ንጥፈታት ክለባቶም 
ከም እተሳተፉን ተሳትፎን ጽልዋን ናይ 
እዞም መንእሰያት፡ ኣብ ሕብረተሰብን 
ሃገርን ኣዝዩ ዓብዪ ምንባሩን ብምግላጽ፡ 
ኣብ ክለባት ዝተጠርነፉ መንእሰያት 
ብዘይካ’ቲ፡ ዝንባሌታቶም ዘለልይሉን 
ክእለቶምን ዕድሎምን ዘማዕብልሉ ባይታ 
ምርካቦም፡ ብሉጽ ክብርታት ንምስራጽን፡ 
ብቐጻሊ ንምንባዩን ምቹእ ባይታ ክፈጥር 
ምጽንሑ ኣብሪሁ። 

ምውህሃድ፡ ብኽነት ጸጋታትን ሃልኪ 
ግዜን ቆጢቡ ኣብ ስራሕ ኣድማዕነት 
የረጋግጽ። ንጥፈታት ማሕበር ብዘይ 
ምትሕብባርን ቀጥታዊ ምውሳእን 
መሻርኽቲ ኣካላት ሓይሊ ስለዘይረክብ 
ነዚ ዝያዳ ንምሕያሉን ትካላዊ ኣተሓሕዛ 
ንኽህልዎን ብዙሕ ጻዕርታት ክካየድ 
ምጽንሑ ዝገለጸ ብጻይ ሳልሕ፡ ተራ ሕ/
ሰብ ብዝያዳ ዘሐይልን፡ ምውህሃድ 
መሻርክቲ ኣካላት መንግስትን 
ግንባርን ኮምን ኣብ ጉዳይ መንእሰያት 
ንምዕዛዝ ዝዕላማኡ፡ ዋዕላ መሻርኽቲ፡ 
ንመብጽዓታት መሻርኽቲ ማሕበር ዝኾና 
ኣካላት ዘሐድስን፡ ድሌት ንውሁድ ስራሕ 
ዘስምርን ኮይኑ፡ ርሒብ ኣረዳድኣ ኣብ 
ኣተሓሕዛ መንእሰያት ከረጋግጽ ምጽንሑ 
ኣረዲኡ።

ማእከላት መንእሰያት ከም መሳለጥያ 

ትምህርቲ፡ ባህሊን ስነጥበብን፡ ስፖርትን 
ጥዕናን መንእሰያት፡ ኣገልግሎታት 
ኢንተርነት፡ ትምህርታዊ ስልጠናታት፡ 
ምርኢት ቪድዮ፡ መሰልጠኒ ኮምፒዩተር፡ 
ቤት ንባብ፡ ስፖርታዊን ባህላዊን ንጥፈታት 
ብምሕቋፍ ንኣማኢት ኣሽሓት መንእሰያት 
ከአንግዳ ምጽንሐን ዝገለጸ ብጻይ ሳልሕ፡ 
ምስ ግዜ ጽልዋአን ክዓቢን ክሰፍሕን ደገፍ 
መሻርኽቲ ከም ዘድልየን ኣዘኻኺሩ።

ሞያዊ ስልጠናታት፡ ማሕበር ብንኡስ 
ዓቕሚ ንመንእሰያት ካብ ዝህቦ 
ኣገልግሎታት’ዩ። በዚ መሰረት ድማ፡ 
ንልዕሊ 90 ሽሕ መንእሰያት፡ ካብ 
ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ክሳዕ ክልተ ዓመት 
ዝዝርግሑ ብደረጃ ማእከላይ ቤት 
ጽሕፈት፡ ዞባን ንኡስ ዞባን ዝተፈላለዩ 
ስልጠናታት ብምውዳብ መንእሰያት 
ሞያን ክእለትን ዝዓጥቅሉ ዕድላት ክፈጥር 
ጸኒሑ። ዝወሃብ ስልጠና፡ ኣሰር ዝገድፍን 
ፍረ ዘለዎን ክኸውን ቀጻሊ ምስዕብን 
ምክትታልን ክግበረሉ ዝግባእ ምዃኑ’ውን 
ኣዘኻኺሩ።   

ማሕበር ኣብ መንእሰያት ፍቕሪ ትምህርቲ 
ንምስራጽ’ውን ብርክት ዝበሉ ሓገዝቲ 
ንጥፈታት ከካይድ ምጽንሑ ዝዘርዘረ 
ብጻይ ሳልሕ፡ ኣብ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና 
ብሉጽ ነጥቢ ንዘምጽኡ - ሽልማት ዛግረ፡ 
ኣብ ወጻኢ ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርቶም 
ብዓወት ንዝዛዘሙ - ሽልማት ሳዋ ካብ 
ኢድ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ 
ይቕበሉ ምንባሮም ብምዝኽኻር፡ ኣብ 8ይ 
ክፍሊ ጸብለልታ ንዘርኣዩ ተመሃሮ’ውን 
ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምትሕብባር 
ዞባዊ ሽልማታት ይወሃብ ምህላዉ 
ኣብሪሁ። 

ሃማመተኤ ብዘይካ`ዚ፡ ምምካት 
ኣብ ልዕሊ ብኤች ኣይ ቪ ዝተለኽፉን 
ዝተጸልዉን ወገናት ዝነበረ ኢንታን 
ኣድልዎን፡ ምዝርጋሕ ኮንዶም ኣቡሰላማ፡ 
ምሕያል ተሳትፎን ኣድማዕነትን 
መንእሰያት ደቀንስትዮ ኣብ ትምህርቲ፡ 
ምምካት ጎዳእቲ ልምድታት ምኽንሻብ 
ደቀንስዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን፡ 
ምርግጋጽ ከባብያዊ ድሕነት (ቀጻሊ 
ዝካየድ መደባት ማእቶት፡ ሕብረተሰብ 



መንእሰይ 6

ተጠቃምነት ጋዝ ኣብ ዘቤታዊ ጽዓት 
ንኸዕቢ ዝገበሮ ዕዮ)፡ ምድላው መጎሳጎሲ 
ጽሑፋት፡ ምዝርጋሕ ዜናውን ባህላውን 
መደባት፡ ምውዳብ ምስ ታሪኻውን 
ፕሮጀክትታት ልምዓትን ዘላሊ መደብ 
ዙራ ሃገርካ፡ ምሕያል ኣበርክቶ ኣብ 
ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራዊያን መንእሰያት 
ኣብ ሃገራዊ መደባት፡ ምዕባይ ጽልዋን 
ሽርኽነትን ማሕበር ኣብ ዞባዊን ኣህጉራውን 
ጉዳያት፡ ምውዳብ ስርሒታት፡ ምውዳብ 
ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያት፡ ቅነ 
መንእሰያትን ውዳበታትን፡ ፈስቲቫል 
ኢንተርኮለጅ፡ ሃገራዊ ፈስቲቫል 
መንእሰያት፡ ፍልጠት ጠቀስ ውድድራት፡ 
ምምላእ ፋይናንሳውን ምምሕዳራውን 
ጠለባት ካብ’ቶም ከይጠቐስካ ክሕለፉ 
ዘይብሎም ንጥፈታት ማሕበር ምዃኖም 
ብጻይ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣረዲኡ። 

ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር፡ ኣብ ምዕዋት 
መስርሕ ረፈረንዱም፡ ብደረጃ ሃገርን 
ብደረጃ ዞባታትን ኣብ ዝተኻየዱ 
መስርሕ ምርጫ ባይቶታት፡ ኣብ ጉባኤ 
ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ ምዕዋት መደባት 
ሃገራዊ ኣገልግሎትን ክረምታዊ ማእቶት 
ተመሃሮን፡ ኣብ ወፍሪታት መኸተን 
ልምዓትን ኣድማዒ ተራ ከም እተጻወተ 
ብጻይ ሳልሕ ይገልጽ። 

ሓይልን ብርትዐን ሓደ ህዝቢን ሃገርን 
ዝያዳ ኹሉ ፖለቲካዊ ምዃኑ፡ ካብ 
ተሞኩሮና ዝዓቢ ምስክር የለን ዝበለ 
ብጻይ ሳልሕ፡ ነዚ ምስጢር ዓወትና 
ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምስሳን ሕጂ’ውን 
ቅድሚት ዝስራዕ መድረኻዊ ተልእኾ 
ሃማመተኤ ምዃኑ ኣብ መግለጺኡ 
ኣብሪሁ።

ሃማመተኤ ኣብዚ እዋን ኣብ ሸውዓተ 
ዞባታት፡ ኣብ 75 ንኡሳን ዞባታት፡ ኣብ 
113 ጨናፍር ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ 
ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኣብ 6 ኮለጃት፡ ኣብ 
57 ጨናፍር ሰራሕተኛታት መንእሰያት፡ 
ኣብ 87 ምምሕዳር ከባቢ፡ ኣብ ልዕሊ 
320 ሽሕ ሰፊሕ ውዳበን ልዕሊ 22 ሽሕ 
ጸቢብ ውዳበን መደባቱ ኣብ ምክያድ 
ይርከብ።
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ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ‘ቡያ’ 
ኣብ ጽምብል ናጽነትና ይካየድ 

ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን 
ተመሃሮን ኤርትራ፡ ብምኽንያት 30 
ዓመት ጽምብል ናጽነት ሃገርና ዘበገሶ 
ሃገራዊ ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት 
‘ቡያ’ ኣብ መፋርቕ ግንቦት ብወግዒ 
ክጅምር ምዃኑ ጸብጻብ ኣካያዲ 
ኣካል ናይቲ ውድድር ሓቢሩ። እቲ 16 
ግንቦት 2021 ብዞባ ዓንሰባ ዝጅምር 
ውድድር፡ ብቐንዱ ታሪኻዊ ንቕሓት 
ንምዕባይ ዝዓለመ ዀይኑ፡ ኣብ መላእ 
ሃገር ክካየድ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ 
ይገልጽ።

“ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት 
ኣብ መንጐ መንእሰያትን ተመሃሮን 
ተባሃግን ተደላዪን ብምዃኑ፡ ኣብ 
ታሪኽ ኤርትራ ዘተኰረ ውድድር 
ምክያድ ከም ሓደ ኣገባብ ምትሕልላፍ 
ታሪኽ ክርአ ይኽእል፡” ዝበለ ጸብጻብ 
ኣካያዲ ኣካል፡ እዚ ውድድር’ዚ ኣብ 
ኩለን ዞባታት ሃገርና ኣብ መንጐ 
መንእሰያት ሰራሕተኛታት ብዝካየዱ 
ውድድራት ጀሚሩ ከም ዘሎን ናብ 
ዝተፈላለዩ ውዳቤታት ክቕጽል 
ምዃኑን ይገልጽ። 

ዞባታት ኣብ ውሽጠን ዘካይዳኦ 
ውድድራት ካብ ንኡስ ዞባ ዝጅምርን 
ንኹሉ ዝምልከቶ ዘሳትፍን ምዃኑ 
ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ፡ ድሮ ኩለን 
ዞባታት ውሽጣዊ ውድድራተን 
ዛዚመን ነቲ ብኣካያዲ ኣካል ዝካየድ 
ውድድር ዞባ ይጽበያ ከም ዘለዋ 
እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ይሕብር። 
ብመሰረት ዕላማ እዚ ውድድር`ዚ፡ 
ተሳታፍነት ኣብ ውድድር ቡያ ንኹሉ 
ዝምልከቶ ክፉት ኰይኑ፡ ብቐንዱ 
ሰፊሕ ተሳትፎ መንእሰያት ከረጋግጽ 
ካብ ታሕቲ ጀሚሩ፡ ካብ ንኡስ ዞባ 

ደራጅ፡ ይካየድ ኣሎ። 

“ውድድራት ሓፈሻዊ 
ፍልጠት ዝፈጥሮ ናይ 
ምውድዳር መንፈስ፡ 
ባህሊ ንባብ ኣብ ምዕባይን 
ፍልጠት ዜጋታት ኣብ 
ምብራኽን ምምእዛንን 
ዝጻወቶ ግደ ልዑል እዩ። 
ውድድር `ቡያ` ባህሊ 
ንባብ፡ ካብ ስድራቤት ክሳዕ 
መላእ ሕብረተሰብ፡ ካብ 
ዝተሓተ ውዳቤታት ናብ 
ዝለዓለ ተዘርጊሑ ምቝሉል 
ኣበርኲቶ ክህልዎ እምንቶ 
ኣሎና” ዝበለ እቲ ጸብጻብ፡ 
“መንእሰያት ዝብህግዎ፡ 
ቈልዑ ምስ ዓበዩ 
ክዕወቱሉ ዝሓልምዎ፡ 
ዕዉታት ዝንየቱሉን ኣርኣያ 
ዝኾኑሉን ተባሃጊ መደብ ንምግባሩ’ዩ 
እቲ ውጥን፡” ይብል።    

ውድድር ቡያ ክንዮ ውድድርን 
ሽልማትን ኣማእዛኒ ታሪኻዊ ንቕሓት 
ክህልዎ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ 
ዝጠቐሰ ጸብጻብ ኣካያዲ ኣካል ናይ’ቲ 
ውድድራት፡ ድሮ ኣብ ዝተፈላለያ 
ትካላት ሃገርና ዝርከቡ መንእሰያት 
ብዛዕባ ታሪኽን ውድድራት ቡያን 
ማእከል ዛዕባኦም ኰይኑ ከም ዘሎ 
ካብ ዞባታት ዝበጽሖ ሓበሬታ 
ምርኲስ ብምግባር እቲ ኣካያዲ ኣካል 
ገሊጹ።

“ኤርትራ ዓዲ ቅያን ታሪኽን እያ። 
ታሪኽ ኤርትራ ግን ብዝተፈላለዩ 
ገዛእቲ ሓይልታት ዘይምስሉን 
ዘይክብሩን ክወሃብ ጸኒሑ’ሎ። ነዚ 

ዝንቡዕ ታሪኽ ከነማእዝን ሓያል 
ስራሕ ከም ዘድልየና ርጉጽ ኰይኑ፡ 
ከምዚ ዓይነት መደባት ምድላው 
ሓደ መስመር ናብቲ ዓቢ ዛንታ እዩ” 
ዝበለ ጸብጻብ ኣወሃዲ ኣካል፡ እዚ 
ብመንእሰያት ሰራሕተኛታት ተጀሚሩ 
ዘሎ ውድድር ናብ ኩሎም መንእሰያት 
ብብዝሒ ዝርከብሉ ውዳቤታትን 
ትካላትን ተዘርጊሑ፡ ኣብ መወዳእታ 
ብሃገር ደረጃ ኣብ ዝካየድ መዛዘሚ 
ውድድር ጐብለል ‘ቡያ’ ከም ዝፍለን 
ዝሽለምን ሓቢሩ። 

ውድድር ቡያ ምስ ብዙሓት 
መሻርኽቲ ሃገራውያን ትካላት ዝካየድ 
ኰይኑ፡ ብቐንዱ ምስ ሚኒስትሪ ዜና 
ብምውህሃድ ብማዕከናት ዜና ሃገርና 
ክቃላሕ እዩ።             
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ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን 
ተማሃሮን ኤርትራ፡ ኣብ ዞባታትን 
ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ብጠቕላላ 1789 
መንእሰያት ብዝተፈላለዩ ዓውድታት 
የሰልጠን ከምዘሎ፡ ካብ ክፍሊ ፕሮጀክት 
ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማመተኤ 
ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ዝካየድ 
ዘሎ ስልጠናታት ቅጥዕታት ላዕለዋይ 

ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 ዘጠቓልል 
ምዃኑ’ውን እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። 

እዚ ስልጠና፡ ብደረጃ ማእከላይ 
ቤት ጽሕፈትን ዞባታትን ዝተታሕዘ 
ኮይኑ፡ እቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት 
ዝወሃብ ዘሎ ስልጠናታት ኣብ 6 ዓበይቲ 
ክፍልታት ማለት ሙዚቃ፡ ኮምፕዩተር፡ 
ድራማን ትልሂትን፡ ቋንቋ ዓረብ፡ ሚድያ 

ፕሮዳክሽን ከምኡ ምሕደራን መሪሕነትን 
ዝተኸፋፈለ እዩ። ኣብ ነፍሲወከፍ 
ክፍሊ ድማ ነብሰን ዝኸኣላ ዝተፈላለየ 
ዓውድታት ተጠቓሊለን ኣለዋ። ብደረጃ 
ዓውዲ ክረአ ከሎ ከባቢ 24 ዓውድታት 
ስልጠና ይወሃብ ኣሎ። 

ቀንዲ ዕላማ ናይ`ዚ ካብ 3 ወርሒ 
ክሳብ 9 ወርሒ ዝዝርጋሕ ስልጠናታት፡ 
ዓቕሚ ትካላት መንግስቲ ንምዕባይ፡ 
ከምኡ’ውን ጽጉማት መንእሰያት ሞያ 
ቀሲሞም ነብሶም ዝኽእልሉ ባይታ 
ንምፍጣር ምዃኑ ብተወሳኺ ተገሊጹ። 
ኣብ ዞባታት ዝርከቡ ሰልጠንቲ 
ብምምሕዳርን ኣወሃሃዲት ኮሚተን 
ዝተመርጹ ክኾኑ ከለዉ፡ ኣብ ማእከላይ 
ቤት ጽሕፈት ዝርከቡ ሰልጠንቲ ድማ 
ካብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ 
ዝተዋጽኡ`ዮም። 

መምሃራን ኣኣብ ዓውዶም ብሃገር ደረጃ 
ዝጥመቱ ምዃኖም፡ ኣብ ምምራጾም 
ድማ ብዙሕ ስራሕ ከምዝተሰርሐን 
ብውድድር ከም ዝተመርጹን ተገሊጹ። 
ብዛዕባ ምቁጽጻር ብቕዓት ናይ`ዚ ዝካየድ 
ዘሎ ስልጠናታት፡ 6 ዝኣባላታ ናይ 
ቁጽጽር ኮሚተ ተመዚዛ ቅድሚ ወርሒ 
ስራሓ ከም ዝጀመረት`ውን እቲ ሓበሬታ 
የብርህ።  

ሃማመተኤ፡ ካብዚ ዝካየድ ዘሎ 
ስልጠናታት ተመኩሮ ብምውሳድ ኣብ 
ዝቕጽል ብዝሓየለ ነዚ ስልጠናታት 
ክቕጽሎ መደብ ተታሒዝሉ ኣሎ። 
እዞም ሕጂ ዝወሃቡ ዘለዉ ስልጠናታትን 
ካልኦት ተወሰኽቲ ብሕጂ ዝልለዩን 
ብምግባር ኣብ መጻኢ ብሰፊሕ ከም 
ዝቕጽል’ውን እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 
የረድእ።   

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሞያዊ        
ስልጠና ይወሃብ ኣሎ
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 ወትሩ ንኹሉ ድሉዋት!
ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝርከብ 

ኣፍቃሪ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ፡ 
ንመበል 30 ዓመት ናጽነቱ፡ ከም 
ወትሩ ብዓቢ ተድላን ፍስሃን ኣብ 
ምጽንባል ይርከብ። ህዝቢ ኤርትራ፡ 
ሓለፋ ካልእ ምረት መግዛእቲ ዝረኣየ፡ 
ናጽነት ንምድላይ ጥራይ ዘይኮነ ናጽነት 
ንምውሓስን ምድልዳልን እውን፡ 
ነዊሕን ጽንኲርን ጉዕዞ ብጽንዓት 
ክሰግር ዝተገደደ፣ ንሃገራዊ ክብረትን 
ሓርነትን ጥራይ ዘይኮነን እንተላይ 
ንዞባዊ ሰላምን ቅሳነትን ብዘይ ብቂ ኩሉ 
ዓይነት መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ንዕለተ ናጽነቱ፡ ዓመት 
መጸ ብልዑል ሃገራዊ ወኒን ስምዒትን፡ 
ብድምቀትን ክብ ዝበለ ማዕርግን 
ዘብዕላን ዝዝክራን፡ እቲ ናብዛ ክብርቲ 
ዕለት ንምብጻሕ ዝሰገሮ ነዊሕ ገድሊ፡ 
ብኣፈጻጽማኡን ቅያታቱን ፍሉይን 
መዳርግቲ ኣልቦን ብምንባሩ እዩ። 

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1961፡ ብሰላማዊን 
ሕጋዊን ኣገባብ ዝተነፍጎ መሰል ናጽነት 
ብቕልጽሙ ከረጋግጽ ብረታዊ ቃልሲ 
ከበግስ እንከሎ፡ ብዘይካ ልዑል ባህጊ 
ሓርነት ካልእ ዝተኣማመኑሉ ዕጥቂ፡ 
ደገፍን ዘራዪን ኣይነበሮን። ድሌት 
እንተሎ ግን መገዲ ኣሎ። እቲ ከቢድ 
ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ፡ ነዚ 
ሓቂ’ዚ ብግብሪ ኣረጋጊጽዎ። 

ኣብ 1991፡ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 
መሪር ቃልሲን ብዙሕ መስዋእቲን 
ናጽነት ተጓናጺፉ፡ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ 
ልምዓታዊ ተጋድሎ ኣብ ዝተሰጋገረሉ 

እውን፡ ልክዕ ከም ኣበጋግሳ ብረታዊ 
ተጋድሎኡ፡ ልዑል ባህጊ ራህዋን 
ምዕባለን ጥራይ ሒዙ፡ ካብ ትሕቲ ባዶ 
እዩ ነቒሉ። እንተኾነ፡ ድሩትነት ጸጋታት 
ድሌትካ ካብ ምፍጻም ከምዘይዕንቅጽ፡ 
ካብ ሓርነታዊ ተጋድሎኡ ዘረጋገጾ 
ኣዝዩ ወሳኒ እምነት ነይርዎ። ከምቲ 
ናጽነት ብቓልሲን መስዋእቲን እምበር 
ብልግሲ ዘይተረኽበት፡ ህንጸት ሃገር፡ 
ቁጠባዊ ዕብየትን ብልጽግናን እውን፡ 
ብባዕላዊ ዓቕሚን ስራሕን ጥራይ 
እምበር ብትኳቦ ከምዘይርከብ፡ 
ሕሉፍ ተሞኩሮኡ ስለዝመሃሮ፡ ነቲ 
ቀንዲ ምስጢር ምዕባለን ብልጽግናን 
ክፈልጦን ክጭብጦን ኣይኣገሞን። 
ሳላ’ዚ ክውንነታዊ ኣጠማምታ’ዚ፡ 
ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝኾነ ካልእ 
ኣካል ከየቋመተ፡ ወናኒ ሓራ 
ፖለቲካዊ መስመሩን ምርጫኡን 
ብምዃን፡ ንዝተፈላለየ ዓይነት 
ተጻብኦ፡ ጸቕጢታትን ሽርሒታትን 
ከይተንበርከኸን ከይተሓለለን፡ ን30 
ዓመታት ኣብ እምነቱን መትከሉን ጸኒዑ 
ተጓዒዙ።

እዚ ብፍሉይን ብርቂን ገድላዊ ታሪኹ 
ጥራይ ዘይኮነ፡ ድሕሪ ናጽነት እውን 
ናጽነቱን ልኡላውነቱን ንምውሓስን 
ምድልዳልን ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ 
ሕቡን ህዝቢ፡ ኣብ መወዳእታ ንኹሉ 
ዕንቅፋታትን ሽርሒታትን በናጢሱ፡ 
ተዓዊቱ ክወጽእ ብምኽኣሉ፡ ነቲ 
ዘሐብን ገድላዊ ታሪኹ፡ ዓቂብዎ ጥራይ 
ዘይኮነ ዝያዳ ርዝነት ወሲኹ ኣድሚቕዎ 

ኣሎ። 

ይኹን’ምበር በቲ ዛጊት ዝጨበጦ 
ዓወታት እውን ክንየት ኣይግባእን። 
ታሪኽ ዝዕቀብን ዝዓዝዝን ዘየቋርጽ 
ሓድሽ ታሪኽ ብምስራሕ ጥራይ እዩ። 
ታሪኽ ምስራሕ ምስ ዘቋርጽ፡ ሕሉፍን 
ወርቃዊን ታሪኽ እውን ከምዝድምስስ 
ብዙሕ ኣብነታት ምጥቃስ ይከኣል 
እዩ። በዚ ምኽንያት፡ ሕጂ እውን 
ህዝቢ ኤርትራ፡ ብቓልሱን መስዋእቱን 
ከፊትዎ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ምዕራፍ፡ 
ብውሽጣዊ ዓቕሙ ኣንጺፍዎ ኣብ 
ዘሎ መበገሲ ዝኸውን ባይታ ረጊጹ፡ 
ገስጋሱ ብዝለዓለ ናህሪ ንምውንጫፍ፡ 
“ወትሩ ንኹሉ ድሉዋት” ኣብ ትሕቲ 
ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ መብጽዓኡ 
ብምሕዳስ ንክብርቲ ዕለት ናጽነቱ 
ብዓቢ ድምቀትን ትስፉው መንፈስን 

ጉዳያት
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ይጽምብላ ኣሎ። 

ክብሪ ናይ ዝኾነ ነገር ብመጠን 
ዝተደኽሞን ዝተኸፍሎ ዋጋን እዩ 
ዝልካዕ። ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ፡ 
ልዕሊ ኹሉ ዝስራዕ ክቡርን ዘሐብንን፡ 
ብሉጽ ህያብ ምሩጻት ሰማእታት 
እዩ። ብሉጽ ዝገብሮ፡ እቲ ዝተኸፍሎ 
ሞባእ ጥራይ ኣይኮነን። ገድሊ ህዝቢ 
ኤርትራ ንናጽነት ብዝገጠሞ ከቢድ 
ብድሆን ዓለማዊ ውዲትን እውን 
ፍሉይነት ዝነበሮ እዩ። ነቲ ብድሆ 
ንምስጋር ዝተሓለፈ ምረት፡ ናብ ዕለተ 
ናጽነት ንምብጻሕ ዝተሰግረ ተጋድሎ 
ብኣፈጻጽማኡን ቅያታቱን ኣብ ታሪኽ 
ዓለምና መዳርግቱ ውሑድ እዩ። ድሕሪ 
ናጽነት እውን፡ ህንጸት ሃገር ከየሳልጥ 
ንምሕንኳሉ ዘንቀደ እልቢ ተጻብኦታት 
ኣምኪኑ፡ ዳግማይ ብዓወት ክወጽእ 
ዘርኣዮ ሓይሊን ጥምረትን ጽንዓትን 
እምብዛ ዘገርም እዩ።

ናጽነት ኤርትራ እምበኣር፡ 
ትርጉሙን ክብሩን እንተላይ በቲ 
ንምሕላውን ንምህናጹን ዝተኻየደ 
ቃልሲን ዝተኸፍለ ዳግማይ መስዋእቲን 
ዝምዘን’ዩ። ዝሓለፈ 30 ዓመታት 
ንህዝቢ ኤርትራ፡ ካብቲ ቀዳማይ 30 
ዓመት ተጋድሎ ዘይሰንፍ፡ ናጽነት ናይ 
ምሕላውን ምድልዳልን ካልኣይ ገድሊ 
እዩ ነይሩ። 

ኣብዚ ዳግማይ ገድሊ፡ ምስ ጽንዓት 
ህዝቢ ኤርትራ ተራጺሙ ዝበርዓነ 
ተጻብኦታት ጸብጺብካ ኣይውዳእን። 
“ናጽነት ኤርትራ ንስትራተጂያዊ ረብሓና 
ኣየገልግልን’ዩ” ብዝብል ዝንቡዕ ሞጎት፡ 
ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ መሰል ርእሰ 
ውሳነኡ ብገዚፍ ጉልበት ንምድቋስ 
ዝተኻየደ ሃቐነ ከይኣክል፣ ብጽንዓትን 
ልዑል ጅግንነትን ኣኽሊል ናጽነት 
ድሕሪ ምድፍኡ እውን፡ “እፎይ” ኢሉ 
ሃገሩ ከይሃንጽን ከየማዕብልን፡ ብቅሉዕ 
ወራርን ዝተፈላለየ ሽርሒታትን፡ ጀሆ 
ናይ ሕብረ-ብዙሕ ቅልውላዋት ኮይኑ፡ 

ኣብ ዕንክሊል ንኽነብር ዘይተኣልመ 
ውዲት ኣይነበረን። 

የግዳስ ኩሉ’ዚ ተጻብኦታት’ዚ 
ምስናይ ጻዕቁን ዓይነቱን፡ ግዜን 
ዕድላትን ከምኡ’ውን ንሃገራዊ 
ክብረት ዝኽፈል ዋጋ ሓቲቱ እምበር፡ 
ኣይተዓወተን። ምኽንያቱ፡ ብዝኾነ 
ዓይነት ዕንቅፋት ከይተረበሽካን 
ከይተደሃልካን ከይርዓድካን፡ ኣንፈትካ 
ከይስሓትካ ብጽንዓት ኣብ ዕላማኻ 
ምምራሽን ብዓወት ምውጻእን፡ 
ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ 
ዝተሞኰረሉን ዝመለኾን ጉዕዞ እዩ። 

ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ብኣንጸባራቒ 
ዓወት ናብ ሓድሽ ታሪኻዊ ምዕራፍ 
ተሰጋጊሩ፡  መበል 30 ዓመት ናጽነቱ፡ 
ኣብ ዝተፈልየ መድረኽ ኮይኑ ይጽንብላ 
ኣሎ። ጽንብል ናጽነት 2021፡ ህዝቢ 
ኤርትራ፡ ጻማ ጽንዓቱን ክምህ ዘይብል 
መኸተኡን ብግብሪ ሓፊሱ፡ ናጽነቱ 
ዝያዳ ዘደልደለሉ፡ ቀሲኑ ሃገሩ ከይሃንጽ 
ዝተፋሕሰ ውዲት ሓያላን በናጢሱ፡ 
ዳግማይ ብኣንጸባራቒ ዓወት ኣብ 
ዝወጻሉ ናይ ሓበንን ኩርዓትን እዋን እዩ 
ዝጽንበል ዘሎ።

ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ብደረጃ 
ዞባ፡ ዘመነ ሰላምን ምትሕብባርን 
ዝተቐልቀለሉ ናይ ተስፋ ግዜ እዩ ነይሩ። 
እንተኾነ፡ ነዚ ድሕሪ ነዊሕ ጸላም 
ብልጭ ዝበለ ሓድሽ ብርሃነ-ተስፋ 
ንምጽልማት እውን፡ ሓይልታት ግዳም 
ብመገዲ ወያነ ሒዂ ክብሉ ጸኒሖም። 
ግን ጻዕሮም ኣብ ቅልጽም መኸተ 
ህዝቢ ኤርትራ መኺኹ፡ ዕላማኦም 

ኣይሰመረን። ብፍሽለት ተደምዲሙ። 
እቲ ፍሽለት ዝፈጠሮ ናይ ዓቕሊ ጽበት 
ምዕልባጥ ግና ተዳኺሙ እምበር፡ ሕጂ 
እውን ኣየብቅዐን።

ዝሓለፈ ጉዕዞና፡ ዕውትን ውሑስን 
ዝገበሮ፡ ብቐንዱ ዘይንደል ጽንዓትና 
እዩ። ብዘይዓርብ ንያት ንመስርሕ 
ምድልዳልን ምሕላውን ናጽነት 
ብብቕዓት ሰጊርናዮ ኣሎና። በዚ ድማ፡ 
ናጽነትና ኣብ እሙን ባይታ ክረግጽ 
በቒዑ ኣሎ። ነቲ ነዊሕ፡ ጽንኩርን 
ሕልኽላኽን እዋን ብልዑል ሓቦ ሰጊርና፡ 
ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ሓድሽ መዋእል፡ 
ኣብ ዝሓሸን ዘተኣማምንን ሃዋህው፡ 
ካብ ዝሓለፈ መድረኻት ዝበለጸን 
ጭቡጥን ዕድላት ሒዝና ኣብ ንቕሎ 
ንርከብ ኣለና። ሕጂ እውን እንተኾነ 
ዋሕስ መጻኢ ጉዕዞናን ልምዓትናን፡ 
ብዓቢኡ ድማ ጽላል ናጽነትና እቲ 
ፍሉጥ ያታና እዩ። ያታ መኸተን 
ድልዉነትን።

እምነትና ወትሩ ኣብ ገዛእ ብቕዓትና 
ምዃኑ፡ ብዘይ ስክፍታን ስግኣትን፡ 
ብዘይ ጸግዒን ረድኤትን ኣብ ነብስና 
ክኢልና ክንምርሽ ዘኽእለና እቲ ቀንዲ 
ረቛሒ እዩ። እቲ ኣብ ሕሉፍ ጉዕዞና፡ 
ብኣንጸባራቒ ዓወት ክንወጽእ ዘብቅዓና 
ዕቑር ተውህቦ ህዝብና፡ ማለት፡ ጽንዓት፡ 
ተወፋይነት፡ ዓያይነት፡ ማሕበራዊ 
ስኒትን ሓድነትን ዝሕላገቱ ክብርታትና 
እምበኣር፡ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ 
ምርግጋጽ ዘላቒ ልምዓት፡ ጸዓትን 
ዋሕስን ዓወትና ኮይኑ ክቕጽል የድሊ። 
ክብርን ሞጎስን ነቲ፡ ብዓረርን ሓዊን፡ 
ብዝኾነ ሽርሒን ውዲትን ከይተጻዕደ፡ 
ካብ ዓወት ናብ ዝበለጸ ዓወት 
እናተሰጋገረ ኣብ ትስፉው መድረኽ 
በጺሑ፡ መበል 30 ዓመት ናጽነቱ 
ዘኽብር ዘሎ መላእ ህዝቢ ኤርትራን 
ጅግና ሓይልታት ምክልኻሉን! ዮሃና 
ኣፍቃሪ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ!

         ወትሩ ንኹሉ ድሉዋት!
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ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ቀራና መገዲ 
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብ መጨረሽታ ወርሒ 

ሚያዝያ 2021፡ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትክተሎ ዝጸንሐት ስትራተጂ፡ 
ዘስዓቦ ዕንወትን ክሳራን ብምግምጋም፡ ዳግመ-ግምት ክትገብረሉ 
ምጽውዑ ይዝከር።

ዞባና ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ቀራና መገዲ፡ ኣብ 
ኣዝዩ ወሳኒ ህሞት እዩ ዝርከብ። ነዊሕን ኣዕናዊን ታሪኽ ዝሓደጎ 
ፖለቲካዊ ሕልከትን ቁጠባዊ ውድቀትን ገና ኣብ ቦታኡ እናሃለወ፣ 
በቲ ካልእ ሽነኸ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት፡ ብቐንዱ ኣብ 
ኢትዮጵያ ምስ ዝተኸስተ ለውጢ ተኣሳሲሩ፡ ተስፋ ዘስንቕ ባብ 
እውን ተፈንቂቑ ኣሎ። በዚ ምኽንያት’ዚ፡ እቲ ግዜ ንህዝብታትን 
መንግስታትን እዚ ዞባ፡ ዝጸንሐ መቚሕ ሰይርካ፡ ብርእሰ ውሳነ 
ናብ ዝሓሸ ኣርከን ንምድያብ ንቕሓትን ልቦናን ዝጠልብ፡ ንዓበይቲ 
ሓይልታት ዓለምና እውን ዝጸንሐ ፖሊሲታቶም ዳግመ ግምት 
ክገብርሉ ዝግባእ ኣገዳሲን ተሃዋሲን እዋን እዩ። 

ከምዝፍለጥ ቀርኒ ኣፍሪቃ መዳውብቲ ናይቲ ንኣርባዕተ 
ማእዝናት ዓለምና (ምብራቕ፡ ምዕራብ፡ ሰሜን፡ ደቡብ) ዘራኽብ 
ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ማያዊ መስመር ዓለምና፡ ቀይሕ ባሕሪ’ዩ። 
ጸብጻባት ከምዘመልክትዎ፡ ንኣሽቱን ማእከሎትን መጓዓዝያታት 
ከይወሰኽካ፡ በዚ መስመር’ዚ፡ ኣብ ዓመት ክሳብ 20,000 ዓበይቲ 
ናይ ንግድ መራኽብ ይመሓላለፋ። ብመጻብቦ ባብ ኤል-መንደብ 
መዓልታዊ ዝሓልፍ ጽዕነት ነዳዲ ድማ፡ ካብ 3.3 ሚልዮን በርሚል 
ንላዕሊ ምዃኑ ይፍለጥ። ቀጻልነትን ድሕነትን ናይዚ 700 ቢልዮን 
ዶላር ኣብ ዓመት ዝግመት ዋሕዚ ንግዳዊ ምንቅስቓሳት’ዚ፡ 
ብቐንዱ፡ ኣብ ጸጥታን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪን መዳውብቱ ዝኾና 
ሃገራትን እዩ ዝምርኰስ። ርግኣትን ጸጥታን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ 
ድማ፡ ወሳኒ እጃም ኣለዎ። 

ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ መዳውብቲ ናይዚ ስትራተጂያዊ ማያዊ 
መስመር ብምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ፡ ካብ ፈለግ ኒል ጀሚርካ፡ ካልእ 
ዘይተኣደነ ባህርያዊ ጸጋታት፡ ከም ነዳዲን በብዓይነቱ ማዕድናትን 
ዝርከቦ፡ ንዘመናዊ ሕርሻን ኢንዱስትሪያዊ ምዕባለን ልዑል ዕቚር 
ዓቕሚ ዘለዎ፡ መረበት ናይ ልዕሊ 300 ሚልዮን ህዝቢ ምዃኑ 
ንስትራተጂያዊ ኣገዳስነቱ ዜዕዝዝ እዩ። 

ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምኽንያት ስትራተጂያዊ ኣቀማምጣኡን 
ጸጋታቱን፡ ብፍላይ ድሕሪ ምኽፋት ስዌዝ-ካናል (1869)፣ 

ከምኡ’ውን ናይ በርሊን ዋዕላ ምጉዝዛይ ኣፍሪቃ (መወዳእታ 
19-ዘመን)፣ ከምኡ’ውን ኣብ ክልቲኡ ኲናት ዓለም (1914-
1945)፣ ድሕሪኡ ከኣ ኣብ እዋን ዝሑል-ኲናት፣ ማእከል ዓለማዊ 
ጥሙሓትን ውድድራትን ኮይኑ’ዩ ጸኒሑ። እቲ ንህዝቢ ኤርትራ 
መሰል ናጽነቱ ብምግሃስ፡ ነዊሕን ደማዊን ኲናት ዘስዓበ ጂኦ-
ፖለቲካዊ ስትራተጂ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ድማ ኣካል 
ናቱ እዩ። 

ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን፡ ኤውሮጳዊ 
መግዛእቲ ድሕሪ ምብቅዑ፡ ንኣስታት 80 ዓመታት ኣብ ትሕቲ 
ዘየዕርፍ ኲናትን ግጭታትን፣ ኣብ ዓዘቕቲ ፖለቲካዊ፡ ቈጠባዊን 
ማሕበራዊን ቅልውላዋት ተሸሚሙ’ዩ ኣሕሊፍዎ። ዘይሕጋዊ 
ጎበጣ ኤርትራ ዘስዓቦ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ፣ ውጽኢት ዝሑል 
ኲናት ዝኾነ፡ ናይ 70ታት ኲናት ሶማልን ኢትዮጵያን፣ እቲ ኣብ 
መወዳእታ ምፍላይ ደቡብ ሱዳን ዘኸተለ ግጭት ሰሜንን ደቡብን 
ሱዳንን ካልእ ከባቢታት ሱዳንን፣ ኣብ መንጎ ግብጺን ኢትዮጵያን 
ብሰንኪ ማይ ፈለግ ኒል ዝጸንሐ ናይ ዘይምትእምማን ሃዋህውን 
ጽልዋኡ ኣብ ፖለቲካ እዚ ዞባን፣ ውሽጣዊ ፖለቲካውን ዕጥቃውን 
ተቓውሞ ህዝብታት ኢትዮጵያ፣ ሕንፍሽፍሽ ሃገረ ሶማልን 
ግብረሽበራዊ ምንቅስቓሳትን፣ ገለ ካብቶም ሰላምን ቅሳነትን ቀርኒ 
ኣፍሪቃ ዘሪጎም፡ ወርቃዊ ግዜን ዕድላትን ህዝብታት ናይዚ ዞባ 
ዘባኸኑ ጉሉሓት ተርእዮታት ናይዚ ዝሓለፈ 80 ዓመታት  እዮም። 

ኣብዚ ቀረባ እዋናት ከኣ፡ ገዚፍ ምትእትታው ዓበይቲ 
ሓይልታትን ተራ መሻርኽቶም ዞባውያን ጎብለላትን፡ ነቲ ልክዕን 
ዝግባእን እጃም ህዝብታትን ሃገራትን ናይዚ ዞባ ኣጓንዩ፡ ንድኰና 
ወተሃደራዊ መደበር ግዳማውያን ሓይልታት ዕድል ምኽፋቱ 
ዝፍለጥ እዩ። ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓሱረ-ዓመት ኣብ ሶማል 
ዝጸንሐ ናይ ስርዓት ባዶሽን ሓፈሻዊ ዘይምርግጋእ ዞባ ቀርኒ 
ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕሪን ተኣሳሲሩ፡ ሽበራን ቅርሰናን ንምግታእን 
ምእላይን፡ ኣሰጋገርቲ-ኣጽዋር፡ ዕጸ-ፋርስን ኣፍለስቲ-ሰባትን 
ንምቁጽጻር እናተባህለ፡ ምትእትታዋት እናሰፍሐ፡ ምትሕልላኻቱ 
እናዓሞቘ እዩ ክኸይድ ጸኒሑ።

እዚ ኩነታት’ዚ ብዘስዓቦ ዘይርጉእ ሃዋህውን ልምዓታዊ 
ዝሕታለን፡ ህዝብታት’ዚ ዞባ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ዘለዎም 
ገዚፍ ጸጋታትን ዕቑር ሃብቲን ንልምዓት ክጥቀምሉ ኣይከኣሉን። 
ካብ ህዝቢ ኤርትራ ጀሚርካ፡ ኩሎም ህዝብታት ናይዚ ዞባ፡ በዚ 

ትንታነ
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ከቢድ ብድሆ ክሓልፉ፡ ከፊሎሞ ዘለዉ ዋጋን ዝኸሰርዎ ዕድላትን 
ቀሊል ኣይኮነን።

ሱር ናይዚ ዕድል ወለዶታት ዘኽሰረ ብድሆታት’ዚ፡ ብቐንዱ 
ግሎባዊ ስትራተጂ ርእሰ ሓያላን እዩ። ዘቤታዊ ድኻማት ናይዚ ዞባ 
ድማ ምቹእ ባይታ ኮይኑዎ። እዚ ግሎባዊ ስትራተጂ’ዚ ግን ኣብ 
መወዳእታ፡ ብዘይካ ዕንወትን ድሕረትን ካልእ ዝፈየዶ ነገር የለን። 

ድሕሪ’ዚ ነዊሕን ዘሕዝንን ታሪኽ፡ ሎሚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ 
ሓድሽ መድረኽ ዝሰጋገር ዘሎ ይመስል። እቲ ሱር ናይቲ ሽግር 
ዝኾነ ግሎባዊ ስትራተጂ ብፍሽለት ስለዘብቅዐ ብሓደ ወገን፡ ኣብ 
ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩዂስኰስ ዝጸንሐ ንቕሓት እናበረኸ 
ስለዝመጸ በቲ ካልእ ወገን። ይኹን’ምበር፡ እቲ ዝጸንሐ ስትራተጂ 
ዓበይቲ ሓይልታት፡ ምስዚ ምዕባለታት’ዚ እውን እንተኾነ ናይ 
ምቕያር ኣንፈት የርኢ የለን። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ፡ ሕጂ እውን 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቀራና መገዲ እዩ ዝርከብ።  

እቲ ኣብ 2018፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ከፋፋሊ ፖለቲካ ዝተኻየደ 
ቃልሲን ዝወለዶ ለውጢን፡ ሓደ ካብ ምልክታት ምብቃዕ ዝሓለፈ 
መዋእልን ሕርያ ህዝብታት ንሰላምን ምትሕብባርን እዩ ነይሩ። 
ክንዲ ዝኾነ፡ ድሕሪ’ዚ ፍጻመ’ዚ፡ ኣዝዩ ቅልጡፍን ብዙሕን 
ፍጻመታት ስዒቡ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ኩነተ-
ኲናት ብቕጽበት ኣኽቲሙ፡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኩሉ መዳያት 
ዕብየት ብሽርክነትን ክሰርሓ፣ ዞባዊን ኣህጉራዊን ሰላምን ጸጥታን 
ንምውሓስ ብሓባር ክጽዕታ ከምእተበገሳ ኣበሲረን። ጎኒ ጎኒ’ዚ 
ምዕባለታት’ዚ፡ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልያን፡ 
ንኣጠቓላሊ ዞባዊ ምትሕብባር ሓባራዊ ኣዋጅ ከቲሞም። እዚ 
ተበግሶ’ዚ ኣብ ሰለስቲአን ሃገራት ከይተሓጽረ ንካልኦት ሃገራት 
ናይዚ ጎደቦ ክጽንብር እውን፡ መራሕቲ ናይዘን ሃገራት ጻዕርታት 
ከካይዱ ጸኒሖም ኣለዉ። 

ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ በብዓይነቱ ቅልውላዋት ሕጂ እውን 
መፍትሒኡ ንጹር እዩ። እቲ ጸገም ብቐንዱ ኣብ ክልተ ዓበይቲ 
ነጥቢታት ክጽሞቚ ይከኣል። 

1. ጠንቂ ውሽጣዊ ግጭታትን ቅልውላውን ዝኸውን ዘሎ 
ጸቢብ ፖለቲካን መሰነይታኡ ዝኾነ ህመሻ ህዝብታትን ብልሽውና 
ስርዓታትን

2. ሓልዮት ህዝብታት’ዚ ዞባ ዘይብሉ፡ ጠገለ ዝሰኣነ ግዳማዊ 
ምትእትታዋትን ሕንከራን

እቲ ፍታሕ እምበኣር፣ ውሽጣዊ ግጭትን ቅልውላውን ዘወግድ 
ኣስታፊ ፖለቲካዊ ስርዓት ምምስራትን ዝተወርሱ ጸገማት ይኹን 
ዝተፈጸሙ ጌጋታት ብሓላፍነታዊ መገዲ ዘቤታዊ ፍታሕ ምንዳይን 
እዩ። ዝጸንሐ ዓለማዊ ፖሊሲታት፣ ምስ ካልኦት ዞባውያንን 
ዘቤታውያንን ረቛሒታት፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብጥቕልሉ ይኹን 
ሃገር-ብሃገር ኣኸቲሉዎ ዘሎ ዕንወትን ዘኽሰሮ ዕድላትን፣ ናይ 

ምእራም ሓላፍነት ኸኣ፡ ብቐዳምነት ናይተን ሃገራት ብተናጸልን 
ብዞባ ደረጃ ብእኩብን ስለዝዀነ፣ ብዘይ ግዳማዊ ምትእትታዋት፡ 
ሓድሽ ዞባዊ መርሓ-ጐደና ምንዳፍ ይሓትት።

ህዝብታትን መንግስታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ገዛእ ርእሶም 
ዕቱብ ተበግሶ ከይወስዱ ክዕንቅጽ ዝጸንሐ ካልእ ተወሳኺ 
ረቛሒ፡ ከም ኢጋድ ዝኣመሰሉ ዞባውያን ውድባት፣ ብትካላት 
ስለያ ግዳማውያን ሓይልታት እናተዘወሩ፣ ምሕደራ ቅልውላው 
ዘሳልጡን ንገበናት ኲናት ባይታ ዘንጽፉን መጋበርያ ኮይኖም 
ምጽንሖም እዩ። እዚ ድማ ምስዚ ሓድሽ መድረኽ፡ ማእዝን ናይ 
ምስትኽኻል ሓራን ሓድሽን ተበግሶ የድልዮ።

ዓበይቲ ሓይልታት እውን በቲ ዝጸንሐ ፍሹል ስትራተጂ ምቕጻል 
ፋይዳ ከምዘይብሉ ብዕምቈት ክግንዘቡ የድሊ። እቲ ዝጸንሐ 
ሃዋህው ተመሊሱ ረብሓታቶም ከዕኑ ምጽንሑ ብምርዳእ፡ ኣብ 
መልሕቓት ዝምርኰስ ዘይክውንነታዊ ስትራተጂኦም ዳግመ-
ግምት ክገብርሉ ይግባእ። ብሓድሕዳዊ ሓልዮትን ሽርክነትን 
እምበር፣ ብሽርሒን ኣስገዳድን ዞባዊ ወኪልን ረብሓታትካ 
ብቐጻልነት ምውሓስ ስለዘይክኣል!!  

ከምዝፍለጥ ራእይ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ፡ ሰላምን 
ፍትሒን ዝሰፈና ሃገር ልምዓትን ቀጻሊ ዕብየትን ምህናጽ እዩ። 
እዚ ዘቤታዊ ራእይ’ዚ ክሰምር፡ ህላወ ርጉእን ተመላላእን ጎዶቦ፡ 
ቅርዕው ዞባዊ ዝምድናታትን ሽርክነትን ወሳኒ ምዃኑ፡ ብዓንተቦኡ 
ጽኑዕ እምነት ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ እዩ ነይሩ። ብርግጽ 
ድማ፡ ናይ ሓባር መጻኢን ዕድልን ዝጠምሮም ህዝብታት፡ ዘለዎም 
ሓባራዊ ረቛሒታት ብምድማቕ፣ ንልምዓትን ምዕባለን ሓነቕቲ 
ዝኾኑ ፍልልያት ብምህሳስ፣ ባህላዊን ቁጠባዊን ምትእስሳር 
ዜደልድል፣ ሕውነት፡ ማዕርነትን ምትሕብባርን ዜማዕብል፣ 
ሓባራዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ሽርክነትን ዜደንፍዕ ባይታ ክፈጥሩ፡ 
ጉዕዞ ዕብየት ዘሐንብብ ልክዕን መተካእታ ዘይርከቦን ሕርያ እዩ። 

ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዋእል ዘይግባእ ክሳራ፡ እንኣትዎ ዘለና 
ሓድሽ መድረኽ እምበኣር፡ ብዝለዓለ ንቕሓት እንተተሰሪሕሉ፡ 
ኣዝዩ ኣዎንታዊ ስጉምቲ ንምዕባለን ዕብየትን ዞባና፡ ሓድሽ ምዕራፍ 
ንህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዝኸውን ኣየጠራጥርን። የግዳስ 
ሕጂ እውን እቲ ዘሎ ምዕባለታት ዘይተዋሕጠሎም፡ ሓይልን 
ጥምረትን ሃገራት ናይዚ ዞባ ዘሰክፎም ናይ ርሑቕን ቀረባን 
ሓይልታት ኣለዉ። ስለዚ ድማ፡ ተኸሲቱ ዘሎ ባና ትስፉውን 
ብሩህን መጻኢ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣንፈት ዝያዳ ገስጊሱ፡ እቲ 
ብዙሕ ዝተደኽመሉን መስዋእቲ ዝተኸፍለሉን ዕላማ ተዓዊቱ፡ 
ራእይን ድሌትን ህዝብታት ዞባና ከስምር፡ እቲ ተበግሶ ክሕይልን 
ክድልድልን ሓያል ሓድሕዳዊ ምትእምማንን ውፉይ ስራሕን 
ይሓትት። 
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ኤርትራ ናብ ብሩህ መዋእል

ናይ 30 ዓመታት ተመኵሮ ቃልስን 30 ዓመታት መስርሕ 
ምህናጽ ሃገርን፡ ኣብ ቅድሜና ንዘሎ ክንገጥም ዝለዓለ ዓቕሚ 
ኣጥርዩልና ኣሎ። ትሕተ-ቕርጽና ዝተርፎ ብዙሕ ይኹን እምበር፡ 
ካብ ትማል ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ይርከብ። ምስ ብዙሕ ብድሆታቱ፡ 
ናይ ምትግባር ዓቕምና ኣብ ዝሓሸን ናብ ዝሓሸን ጠሚቱ 
ኣሎ። ሽርክነትን ጐነጽን ኣብ ዝመለለይኡ ዓለም፡ ንጐነጽ ከም 
ኣመጻጽኣኡ መኪትና ዝሓሸ ናይ ሽርክነት ሃዋህው ብምፍጣር፡ 
ሃገርና ናብ ካልእ መሳልል ከነሕኵር ተቓሪብና ኣለና። ኣብ 
ቅድሜና ዘሎ ዕድል ደረቱ ሰማይ እዩ።

ባሕርን መሬትን ኤርትራ ዓቚሩዎ ዘሎ ጸጋ ገና ኣይተመርመረን፡ 
ኣይተመዝመዘን`ውን። ዛጊት ዝተኻየዱ ኣፈናውያን 
መጽናዕቲታትን ብኸፊል ጀሚሮም ዘለዉ ዕደናታትን፡ ኤርትራ 
ብ`ክቡራት መዓድናት` (ከም ወርቂ፡ ንሓስን ብሩርን)፡ ̀ መዓድናት 
ኢንዱስትሪ` (ፖታሽ፡ ሓጺን፡ ጥርሙዝ…)፡ ከምኡ`ውን `ጥረ-
ነገራት ህንጻ`ን (ማርሞ፡ ስሚንቶ፡…) ሃብታም ምዃና የርእዩ። 
ባህርያዊ ሃብቲ ዘይነባርን ተጸንቃቕን ምዃኑ በቲ ሓደ፡ ዝተፈላለዩ 
ናይ ውሽጥን ግዳምን ሳዕቤናት ሒዙ ክመጽእ`ውን ስለ ዝርአ በቲ 
ኻልእ፡ ከም መርገም ዝገልጽዎ ኣይተሳእኑን። ይዅን እምበር 
ብቕኑዕ ፖሊሲ፡ ግቡእ ቍጽጽርን ውሑስ ኣገባብን ስርዓትን እንተ 
ተዓዲኑን ተማእዚኑን ኣብ ልምዓት ናህሪ ዝፈጥር ምርቓ ምዃኑ 
ኣየካትዕን። ኤርትራ ነቲ ንባህርያዊ ሃብቲ ምርቓ ዝገብር መስርሕ 
ትኽተል ምህላዋን ዝለዓለ ሃብታ ዓቕሚ ሰባ ምዃኑ ብዘየወላውል 
መንገዲ ምእማናን ደረት ዕብየታ ሰፊሕ`ዩ።

ኣብ ጽላት ሕርሻ ዛጊት ንሓርሶ ዘለና መሬት ብተዛማዲ ንኡስ’ኳ 
እንተኾነ፡ ኤርትራ 2.1 ሚልዮን ሄክታር፡ ካብኡ እቲ 600,000 
ሄክታር ዓመት ምሉእ ክሕረስ ዝኽእል፡ መሬት እትውንን ሃገር`ያ። 
ተጀሚሩ ዘሎ ምርምራት፡ ምትእትታው ሓደስቲ ማሺነሪታት፡ 
ምውዳድ ማይን ምድልዳል ሕርሻዊ መሬትን ኣብ ምዕራባውን 
ምብራቓውን ዞባታት ልምዓት፡ ካብ ሄክታርን ገረብን ንእንረኽቦ 
ምህርቲ ብዝተዓጻጸፈ ከዕብዮ`ዩ። ብመንገዲ ኢንዱስትሪ ሕርሻ 
ክብሪ እናወሰኽና ከነውሕሶ እንኽእል መግቢ፡ ሽቕለትን ትርፊ 
ናይ ወጻእ ሸርፊ ካብ ሰደድን ድማ እናዓበየ ክኸይድ ዕቑር 
ተኽእሎ ኣለዎ።  

ካብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ከይወጻእና፡ እቲ 52,000 
ትርብዒት ሜተር ዝስፍሓቱ ባሕርና ዓቚሩዎ ዘሎ ጸጋ`ውን 
ዓቢ`ዩ። ክሳዕ`ዚ እዋን`ዚ ዝተኻየዱ መጽናዕቲታት ከም 

ዘረጋግጽዎ፡ ኣብ ባሕርና ከባቢ 1000 ዓይነታት ዓሳ ክህልዉ 
ከለዉ፡ ኣብ ዓመት ካብ 80,000 ክሳዕ 100,000 ቶን ዓሳ ክንገፍፍ 
ንኽእል። ኣብዚ ጽላት`ዚ ኣድለይቲ ፖሊሲታት ካብ ዝረቁ ግዜ 
ኣቚጺሮም ኣለዉ። ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ዝዝርግሓ 
ማርሳታት፡ ገፈፍቲ መራኽብ፡ ጽዓት፡ ናይ ምኽዛንን ምምስራሕን 
ትሕተ-ቕርጽታትን ብደፋእታ ይዋደዱ ኣለዉ። ኣብ ሕርሻን ሃብቲ 
ዓሳን ዘሎ ዕቑር ዓቕሚ ንዜጋታት ክንዮ ሰለስተ ግዜ ኣብ መዓልቲ 
ዝኸይድ እዩ። ኢንዳስትሪ ሕርሻ እንተ ማዕቢሉ፡ ብመስርሕ 
ምኽዛንን ምምስራሕን ኣብ ዕዳጋ ዓለም መግቢ ንምቕራብ ዘሎ 
ተኽእሎ ዓቢ`ዩ።  

ጥንታውያን ስልጣነታት ቻይና፡ ህንዲ፡ ሞሶፖታምያ፡ ግብጽን 
ካልኦትን ኣብ ደረት ወሓዝቲ ምምስራቶም ናቱ መልእኽቲ 
ኣለዎ። ማይ ምቹእ ሃዋህው እንተ ተፈጢሩሉ ዝሕደስን፡ ማዕሪኡ 
ኸኣ ንርውየት፡ ንሕርሻ፡ ኢንዱስትሪ ህንጻን. . . ኮታ ኣብ ኩሉ 
ነገር ወሳኒ ጸጋ`ዩ። ኤርትራ ብሰንኪ ጅኦግራፍያዊ ኣቀማምጣኣ፡ 
ሕጽረት ጽሩይ ማይ ናይ ቀጻሊ ብድሆኣ ምዃኑ ብተደጋጋሚ 
ክንገር`ኳ እንተ ጸንሐ፡ መጠን`ቲ ኣብ ዓመት ሃሪሙ ናብ 
ጎረባብቲ ሃገራትን ቀይሕ ባሕሪን ዝሕወስ ማይ ግን ነዚ ብሂል’ዚ 
ይብድሆ’ዩ። ንገለ ካብቶም ገና ዲጋታት ሃኒጽና ዘይተቖጻጸርናዮም 
ሩባታት ጋሽ፡ ባርካ፡ መረብ፡ ተከዘ፡ ዓንሰባ፡ ሓዳስ፡ ላብካ፡ ላባ፡ 
ፈልከትን ካልኦትን እንተ ገዲብና፡ ደላዪ ይረኸብ`ምበር፡ ከም 
እስራኤል ማይ ክንሸይጥ ንኽእል ኢና። እቲ ብደገፍ ቴክኖሎጂ 
ተጻርዩ ዘይውዳእ ባሕርን ተሓዲሱ`ውን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል 
ዝኽእል ማይን እንተ ኣእቲናዮ፡ ጥራይ ንዕየዮ እምበር ሕቶ ማይ 
ሕቶ ኤርትራ ኣይከውንን። 

ኩሉ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ነገር ጽዓት ምዃኑ ዝምጉቱ ክኢላታት 
እንተ ሰሚዕና ንግረም ንኸውን። ንሶም ሰብ ከም ህላወ 
ንኽቐውምን ንኽነብርን ጽዓት ከም ዘመንጩን ዘህልኽን ክሕብሩ 
ከለዉ፡ ማዕሪኡ ዳርጋ ኩሎም ኣብዚ ዓለም እንርእዮም ነገራት 
ተመሳሳሊ ባህሪ ከም ዘለዎም ይትንትኑ። ካብቲ ሰፊሕ ኣርእስቲ 
ተኣሊና ናብ ጉዳይ ሃገርና ምስ እንኣቱ፡ ኩሉ ዜጋ ደረጅኡ ዝሓለወ 
መነባብሮ ንምንባር ንጹህን ብቑዕን ኣገልግሎት ጽዓት ክረክብ 
ክስራሕ ጸኒሑ። ሕጂ`ውን ንተኽእሎ ምዕዳን ነዳዲ ንጎኒ ገዲፍና 
ናብ ተኽእሎ ጽሓያዊ ጽዓትን ንፋስን ምስ እነድህብ፡ ኤርትራ 
ኣብ ካርታ እተን ዝለዓለ ጽሓያዊ ኮነ ንፋሳዊ ጽዓት ናይ ምፍራይ 
ተኽእሎ ዘለወን ሃገራት ተመልኪታ ንረኽባ። ኣብ ዓሊድ፡ 

ሳምሶን ብርሃነ
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ወሽመጥ ዙላ፡ ዘሎ ተኽእሎ ጅኦ-ተርማል`ውን ካብ 200-300 
ሜ.ዋ. ዝግመት ንጹህ ጽዓት ክርከቦ ከም ዝኽእል ክኢላታት 
ይሕብሩ። ተኽእሎታት ጽዓት ካብ ጋዝ፡ ማይ (ሃይድሮፓወር)፡ 
ማዕበልን ኒዩክለርን`ውን ንግዜ ዝግደፍ ተኽእሎ`ዩ። 

ኣብ ኤርትራ ብኹሉ ነገራቱ ቀሊል ዘይኮነ ዝዕደን መዓድን፡ 
ዝሕረስ መሬት፡ ዝውህለል ማይ፡ ዝግፈፈ ዓሳን ዝምንጩ ጽዓትን 
ከም ዘሎ ተመልኪትና። ይኹን እምበር፡ እቲ ነዚ ብፍልጠት፡ 
ምርምር፡ ጕልበት፡ ውዳበን ምሕደራን ክዉን ዝገብር ላዕለዋይ 
ጸጋ ሃገር ሰብ እዩ። ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ታሪኹ፡ ብፍላይ ከኣ 
ኣብ ብረታዊ ቃልሲ፡ ብኹለንትናኡ ልዕሊ እዞም ክብ ኢሎም 
ዝተጠቕሱ ኣብ ከርሲን ልዕልን መሬቱ ዝርከቡ ጸጋታት ምዃኑ 
ኣመስኪሩ`ዩ።

ሕጂ`ውን ኣብ ዓውደ-ትምህርቲ ክንዮ ምጥፋእ መሃይምነት 
ክኸይድ፡ ኣብ ስነ-ፍልጠት ክወፍር፡ ቴክኖሎጂ ክመልኽ፡ ኣብ 
ትሕትን ልዕልን ምድሪን ጠፈርን ክመራመርን ልምዓቱ ብስነ-
ፍልጠት ክህንድስን ዓጋቲ የብሉን።

ኣብ ዓውዲ ጥዕና ወፊሩ ሞት ተመሓላለፍቲ ሕማማት፡ 
ህጻናትን ተገላገልቲ ኣዴታትን ናብ ዜሮ ከውርዶ፡ ተርእዮ ሕዱራት 
ሕማማት ቅድሚ ዝኣገረ ብንቕሓትን ብቕዓትን ከጕድል፡ ዜጋታት 
ምሉእ ጥዕና ወኒኖም ዝያዳ ኣፍረይቲ ክዀኑን፡ ሕጉስን ነዊሕን 
መዋእል ከም ዝነብሩ ንምግባር ዝእግሞ ኣይኮነን።

መላእ ኤርትራ ብመጓዓዝያ ምድሪ (ባቡር፡ ጽርግያን 
ተለፈሪካን)፡ ኣየርን ባሕርን ኣብ ሓጺር ሰዓታት ከም ዝብጻሕ፡ 
ዜጋት ኣብ ሓደ ጫፍ ሰሪሖም ናብ ካልእ ጫፍ ክሓድሩ ንምግባር 
ምሕላን ምምጥጣር ኣይኮነን። ናይ ተሌፎንን ኢንተርነትን 
ኣገልግሎታት ብዋጋ ርትዓዊ፡ ውሑስን ብቑዕን ኮይኖም ንደረት 

ግዜን ራሕቂ ቦታን ጽልዋ ኣልቦ ክገብሩ፡ ኮታ መላእ ጽላታትና ኣብ 
ክብ ዝበለ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ከም ዝሓዅራ ምግባር እግሪ 
ወለል ዘብል ዓቐብ ኣይኮነን።

ኢንዳትሪ ሃገርና ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትሪታት ዞባናን ዓለምን 
ዘለዎ ባህርያውን ብቕዓታውን ብልጫ ተለልዩ፡ ሰብኣዊ፡ 
ንዋታውን ማላዊን ዓቕሚ ብምድላብ ብኣፍራይነቱ ዕዳጋ ዓለም 
ክኹሕኩሕ ወይ`ውን ብኣህለኽቲ ዓለምና ክህደን፡ ስትራተጃዊ 
ኣቀማምጣ ኤርትራ (ወደባት፡ 9% ካብ ጽዕነት ንግዲ ዓለም 
ዝሓልፈሉን ኣህጉራት ዝራኸባሉን ባሕሪ) ደጊፍዎ ድማ ንጡፍን 
ኣርባሕን ንግዲ ንምክያድ ዘለዎ ዕድል ዓቢ`ዩ።

በዚ መንገዲ ካብ ምጉዳል ሽቕለት ናብ ምፍጣር ምሉእ 
ሽቕለትን ብምኻድ መስሕብ ሽቕለት ክኢላታት ዓለም ምዃን፡ 
ማዕርነት ዜጋታት ኣብ ዕድላትን ተኻፋልነት ጸጋታት ምርግጋጽ፡ 
ክንዮ ምቕናስ ድኽነት ብምኻድ ንድኽነት ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ 
ኤርትራ ምጽራግ፡ ከምኡ`ውን ሃገርና ውሑስን ርጉእን ከባብን 
ዓለምን ንምፍጣር ካብ ጸጋኣ እጃማ ተበርክተሉ ኩነት ምውዳድ 
ከቢድ ግን ከኣ ዝከኣል`ዩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ 130 ዓመታት፡ ኣቦሓጎታትና ልቦናን ቅንዕናን 
ጥራይ ሒዞም ኣንጻር ርእሰ-ሓያላን እንተ መጒቶም፡ ኣቦታትና 
ርእሰ-ተኣማንነትን ጽንዓትን ሒዞም፡ ዕጥቅን ስንቅን ካብ ጸላኢ 
እናመንዝዑ ኣንጻር ድሌት ርእሰ-ሓያላን ናጽነት እንተ ኣምጺኦም፡ 
ዋርሳይ`ውን ናጽነት ተዓጢቑ ወራራት ኣምኪኑ ልኡላውነት 
ብምዕቃብ ባይታ ልምዓት እንተ ኣንጺፉ፡ ዝቕጽል ወለዶ ድማ 
ዝሓሸ ትምህርቲን ዕድልን ረኺቡ፡ ባህርያዊ ጸጋን ብቕዓቱን 
ተጠቒሙ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ዓለም እትስረዓሉ ልምዓት 
ክፈጥር ኣብ ሓደ እዋን ብድሆኡን ዕድሉን እዩ።
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ማሕበራዊ ፍትሒ 
እቲ ካልኣይ ሰውራ

ዝዀነ ሕብረተ-ሰብ፡ ሰውራ ከካይድ 
እንከሎ፡ ነገራውን መንፈሳውን 
ድልየታቱ ንኸርዊ’ዩ ዝቃለስ። 
መንፈሳዊ ድልየታት፡ ፖለቲካዊ፡ 
ባህላዊ፡ ስኒትን ሰላምን፡ ማሕበራዊ 
ባህግታትን ምድንፋዕ ሞራላዊ ጠባያት 
ሕብረተ-ሰብን ከጠቓልል ይኽእል።

እቲ ቀዳማይ መድረኽ ሰውራ 
ኤርትራ፡ ቅድመ-ኵነት ነቲ 
ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና ስልጥንቲን 
ዲሞክራስያዊትን ሃገር ናይ ምህናጽ 
ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ነይሩ። እዚ 
ዳሕረዋይ መድረኽ፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ 
ቀዳማይ መድረኽ ኰይኑ፡ ካልኣይ 
ሰውራ’ዩ። እቲ ነዚ ካልኣይ መድረኽ 
ሓላፍነት ዝስከመሉ ወለዶ ድማ፡ 
መቐጸልታ ናይ’ቲ ማሕበራዊ ፍትሒ 
ዝሰፈና ሃገር ንምህናጽ መሰረት ዘንጸፈ/
ዝድለ ቅድመ-ኵነት ዘረጋገጸ ወለዶ’ዩ። 
እቲ ተልእኾን እቶም ፈጸምቲ 
ናይ’ቲ ኣብ በበይኑ መድረኽ ዝገሃድ 

ታሪኻዊ ኵነትን ዝነጻጸሉ ኣይኰኑን። 
ተመላላእቲ ደኣ’ምበር። እቲ መሰረት 
ዘንጸፈ ወለዶ፡ ብዘይ’ቲ ካብ’ቲ ዘንጸፎ 
መሰረት ተበጊሱ ማሕበራዊ ፍትሒ 
ዝሰፈና ስልጥንቲን ዲሞክራስያዊትን 
ሃገር ዝሃንጽ ወለዶ፡ ተልእኾኡ ምሉእን 
ዕዉትን ክኸውን ኣይክእልን። እቲ 
ካብ’ቲ ብኸቢድ ዋጋ ዝተነጽፈሉ 
መሰረት ተበጊሱ ማሕበራዊ ፍትሒ 
ዝሰፈና ስልጥንቲን ዲሞክራስያዊትን 
ሃገር ክሃንጽን ነገራዊን መንፈሳዊን 
ድልየታት ህዝብና ኸዕግብን ዝቃለስ 
ወለዶ ድማ፡ ነቲ ዘድሊ ቅድመ-ኵነት 
ዘረጋገጸ ወለዶን ንዝተሰግረ ታሪኻዊ 
መድረኽን ኣፍልጦ ዘይህብን ዘየኽብርን 
እንተዀይኑ፡ ፈልሲ ሱራ ቈሪጽካ 
ብምትካል ከተጠጥዓ ምፍታን’ዩ። 

ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ከም ኣምር፡ 
መትከል ወይ ስነ-ሓሳብ ኣዝዩ ቅዱስን 
ኣብ ልዕሊ ካልኦት መትከላት ወይ ስነ-
ሓሳባት ጸብለልታ/ልዕልና ዘለዎን’ዩ። 

ብልጽነቱን ጸብለልትኡን ግን፡ ኣብ 
ህይወት ህዝቢ ብዘምጽኦ ዝጭበጥ 
ነገራዊን መንፈሳዊን ርውየት ጥራይ’ዩ 
ዝረጋገጽ። ቃልሲ ንማሕበራዊ ፍትሒ፡ 
ድኽነት ቦርቊቑ፡ ህዝብና ሓባራዊ 
ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ባህላዊ፡ ሞራላዊን 
ፖለቲካዊን ጣዕሚ ከምዝቋደስ ዝገብር 
ተልእኾ እዩ። ብሕጽር ዝበለ፡ ማሕበራዊ 
ፍትሒ፡ ሓባራዊ ብልጽግና ዘረጋግጽን 
ሕድሕዳዊ ምትፍናን ዘወግድን 
ማለት’ዩ። እዞም ክብሪታት’ዚኣቶም፡ 
ኣብ’ቲ ብኮርፖረሽናት ዝምራሕ 
ርእሰ-ማላዊ ሕብረተ-ሰብ ክረጋገጹ 
ዝኽእሉ ኣይኰኑን። ርእሰ-ማልነት፡ 
ናይ ውሑዳት ሰባት እምበረ-መጠን 
ግዙፍ መኽሰብ ከጥፍእ ዝኽእል 
ኣይኰነን። ርእሰ-ማልነት፡ ምዝመዛ 
ብዙሓት ብውሑዳት፡ ዝምታን 
ቁጠባዊ ቅልውላዋትን ክገትእ 
ኣይክእልን። ርእሰ-ማላዊ ሕብረተ-ሰብ፡ 
ማሕበራዊ ባህግታትን ሞራላዊ ጠባያት 
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ሕብረተሰብ ከደንፍዕን ከርዊን ዝኽእል 
ኣይኰነን። ርእሰ-ማላዊ ሕብረተ-ሰብ፡ 
ነብሱ ካብ ዘሰቅቑ ገበናትን፡ ሞራላዊ 
ውድቀትን ቅብጸተ-ተስፋን ሓራ 
ክገብር ኣይክእልን። ይኹን ግን፡ ካብ 
ርእሰ-ማላዊ ሕብረተ-ሰብ ክንመሃሮ፡ 
ክንልቅሖን ኣብ ጥቕምና ከነውዕሎን 
እንኽእል ውህሉል ፍልጠትን 
ተመኵሮን ምህላዉ ክንዝንግዕ 
ኣይግባእን። 

በዚ ምኽንያታት’ዚ፡ እቲ ኣብ ፍሉይ 
ሃገራዊ ታሪኽና፡ ባህልናን ኵነታትናን 
ተመርኵስና እነካይዶ ቃልሲ ምርግጋጽ 
ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ክንዕወተሉ 
ከምእንኽእል ዘጠራጥር የብሉን። 
ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ ቅድመ-ኵነት- 
ምርግጋጽ ቁጠባዊ ዕብየት። ብዘይ 
ቁጠባዊ ዕብየት፡ ማሕበራዊ ፍትሒ 
ከም ዕላማ፡ ሓሳባዊ ጥራይ ኰይኑ’ዩ 
ዝተርፍ። ቁጠባዊ ዕብየት ንምርግጋጽ፡ 
ብመጀመርታ ኣፍራዪ ሓይሊ/ዓቕሚ 
(ሰብኣዊ ርእሰ-ማል፡ ነገራዊ ርእሰ-
ማል (ትሕተ-ቅርጺ)፡ ፋይናንሳዊ 
ርእሰ-ማልን ተክኖሎጂን) ከተዕቢኳ 
እንተለካ፡ ሰብኣዊ ርእሰ-ማል ግን ኣብ 
ቅድሚት ይስራዕ። ብሕጽር ዝበለ፡ 
ቃልሲ ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሒ 
ክትዕወተሉ እንተዄንካ፡ ኣፍራዪ 
ሓይሊ ሰብ ወሳኒ ረቛሒ’ዩ። ምርግጋጽ 
ማሕበራዊ ፍትሒ፡ በብመድረኹ 

ስጕሚ ብስጕሚ ዝኽየድ መስርሕ’ዩ። 
ንሓደ ወለዶ ዝግደፍ ወይ ብሓደ ወለዶ 
ጥራይ ክዕመም ዝኽእል ተልእኾ ድማ 
ኣይኰነን። ስለዚ፡ እቲ ቀዳማይ ወለዶ፡ 
ነቲ ተልእኾ ኩሉ ባዕሉ ክፍጽሞ 
ከምዘይክእል ተገንዚቡ፡ ነቲ ዝቕጽል 
መስርሕ ብብቕዓት ዝገጥምን ነቲ 
ብድሆ ዝበቕዖን ተካኢ ወለዶ ኣብ 
ምህናጽ፡ ባብ ከርሑን ዕድላት ክህብን 
ሓላፍነቱ’ዩ። እቲ ዝስዕብ/ዝወርስ 
ወለዶ ኸኣ፡ ንዝተቐረበሉ ዕድል 
ጨቢጡ ተልእኾኡ ካብ ምፍጻም 
ሓላፍነቱ ከምዝተሰከመ ብግብሪ 
ከረጋግጽ ግዴትኡ’ዩ። ንሕና፡ ከም 
ህዝቢን ከም ሃገርን፡ ከም ግንባርን 
መንግስቲን፡ ማሕበራዊ ፍትሒ 
ምርግጋጽ’ዩ ዕላማና። ስለዚ፡ ኣብ 
ዝተናውሐ ታሪኻዊ መድረኽ ኣፍራዪ 
ሰብኣዊ ሓይሊ ኣብ ምፍራይ/ምዕባይ 
እንተዛሕቲልና፡ ቁጠባዊ ዕብየት ይኹን 
እቲ እንሓልሞ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ 
ምህናጽ ሕልምና ከምዝናዋሕ ርጉጽ’ዩ።   

ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና ሃገር 
ናይ ምህናጽ ካልኣይ ሰውራ ክዕወትን 
ድኽነት ምሉእ ብምሉእ ተሳዒሩ 
ነገራውን መንፈሳውን ድሌታት ህዝብና 
ክረዊን እንተዀይኑ’ምበኣር፡ ነቶም 
ቀዳማይ ሰውራ ኣብ ምዕዋት መሪሕ 
ዝዀኑና መሰረታውያን መትከላት 
ከይፈነና፤ ንሕሉፍ ተመኵሮና ታሪኽናን 

ከም መወከሲናን መማእዘኒናን 
እናጠመትና፡ ንዝጠቕመና ሓድሽ 
ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ካብ ካልኦት 
እናተመሃርናን እናምጻእና ምስ 
ናትና ፍሉይ ሃገራዊ ታሪኽ፡ ባህሊን 
ክውንነትን እናወሃሃድና፤ ዝማዕበለ 
ኣገባብ ምሕደራ መንግስታዊን 
ቁጠባዊን ትካላትና እናተኸተልና፤ 
ውዳበ ሓይሊ ከምዝፈጥር፡ ዕላማታት 
ድማ ብዘይድስፕሊን ከምዘይረጋገጹ 
ኣብ ቀዳማይ ሰውራ ኣጸቢቕና 
ስለዝተመኰርናሉ፡ ብዕላማታትናን 
ብዲስፕሊንን ሓድነትናን ውዳበናን 
ብምውርጻጽ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት 
ከነረጋግጽ ምእንቲ፡ ነዚ ሓድሽ ታሪኻዊ 
መድረኽ ዝበቕዖን ክርከቦ ዝኽእልን፡ 
ዘመናዊ ክእለት፡ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን 
ዝዓጠቐ ኣፍራዪ ዓቕሚ-ሰብና፡ 
ብዓይነትን ብብዝሒን ንቕድሚት 
ከምዝመጽእ ምግባር ቀዳማይ 
ስትራተጅያዊ ዕላማና ክኸውን ኣለዎ። 

ዘልኣለማዊ ክብሪን ዝኽሪን 
ንሰማእታትና!!

ክብሪ ንህዝቢ ኤርትራ!!

Credit: Hizbawi Mengisteab

Shared with https://goo.gl/9IgP7
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መምህር ጥበብ
ትዕግስቲ ከም ባህሪ፡ ኣገዳሲ ረቛሒ 

ኣብ ጉዕዞ ናብ ዓወት ምዃኑ ብዙሕ 
እዋናት ተሰቢኽሉ እዩ። ናትካ ግን 
“ዝሓለፈ!” ኾይኑ። “ህዱእ ኢኻ በዓል 
ዓቕሊ፡ ጸዋር ኢኻ መስተውዓሊ!” ዝብል 
ቃላት፡ ቅድሚ ሓያለ ዓመታት ብመልክዕ 
ዜማዊ ሕደማ ብዛዕባኻ እተባህለ እዩ። 
ንባህሪኻን ነዊሕ ጠመተኻን ዘስተውዓለ 
ርቱዕ ቃላት ብምንባሩ ድማ ክሳብ 
ሎሚ ሓቕነቱ ዓቂቡ ይቕጽል ኣሎ። 
ንርብዒ ዘመን ዝኣክል መሰረታውያን 
ክብርታትካ ዓቂብካ ኣንጻር ማዕበል 
ጀሊብካ። ምጅላብ ጥራይ መዓስ ኮይኑ፡ 
ካብ ዘየለ ዝመስል ነገር፡ ሓድሽ ህላወ 
ትፈጥር ኣሎኻ። ካብ ጠምበርበር 
ዝበዝሖ ድቕድቕ ጸላም፡ ሓድሽ ተስፋ 
ናይ ምንባር ሒዝካ ምስ ምሉእ ሓይልኻ 
ትወጽእ ኣሎኻ። መሬት ዓደ’ቦኻ ድማ፡ 
ንዓኻ ንውሉዳ ኣሚና መበል ሰላሳ 
ካብ’ተን ቅዱዋት ግንቦታታ ብሰላም 
እናጸንበለት ተሕልፍ ኣላ። 

ጉዕዞ ህይወትካ ኣይኮነንዶ ንጸላእትኻን 
ንጓኖትን’ሲ፡ ነሕዋትካን ንወገናትካን 
ከይተረፈ ድንግርግር ኣቢሉ። ነቲ 
ጩራ ብርሃን ብቐሊሉ ዘይኣትዎ 
ነዊሕ ቱቦ፡ መዓስን በየንን ኣቲኻ በየን 
ከምዝወጻእካዮ ዘየስተውዓሉ ተንተንቲ፡ 
“ጸሓይካ ትበርቕ ድያ ዘላ ትዓርብ፡
” ንምፍላጥ ብዙሕ ኣሸጊርዎምሲ ኣብ 
ክትዕ ተጸሚዶም። ሓቂ ትሓይሽ ታሪኽካ 
ንጸሓፍቲ ከሸግሮም ክነብር እዩ። 
ሃለዋትካ ንኸተመስክር “ረኣዩኒ! ረኣዩኒ!” 
ዘይትብል፡ ቃላትካ ኣብ ማዕከናት ዜና 
ብምልኣት ዘይተቓልሑ፡ ፍረ ግብርኻ 
ግና ኣብ ባይታ ኩድም ዝበለ። ፍሉጣት 
ሊቃውንቲ ከይተረፉ፡ “ሃሲሱ እዩ፡ 
ጠፊኡ እዩ፡ ዓቕሉ ጸንቂቑ እዩ፡ ኢዱ 
ምሃቡ ኣይተርፎን እዩ፡ . . .ወዘተ፡” እናበሉ 
ናይ ሓመድ ድበኻ መርድእ ንኽሰምዑ 
ነዊሕ ተጸብዮም። ንስኻ ድማ ብኣንጻሩ፡ 
ንሓድሽ መዋእል መእተዊ ዝኸውን 
ሓድሽ ዛንታ ፈጢርካ፡ ብዘይተጸበዩኻ 

ኩርናዕ “ኣለኹ!” ትብል።      

ነታ ሓላልካ ዝኾነት ርስትኻ፡ ገና ኣብ 
ንኡስ ዕድሜኻ፡ “ኣነ ማለት ንስኺ፡ ንስኺ 
ማለት ኣነ!” ኢልካያ። ብድሕሪ’ዚ ቅልስ 
ጀሚሩ። እቶም ሃለዋታ ዘይብረሆም 
ወገናት ሓዊ እናነስነሱ ከቃጽልዋ፡ 
ካልኦት ካብ’ቲ ቃጸሎ ነዛ ንውልቆም 
ከድሕኑ ሃተምተም ክብሉ፡ ንስኻ ብዘይ 
ምስልካይ ማይ እናረብረብካ ክተዝሕላ፡ 
እነሆ ምሉእ ዕድመ ንእስነትካ ተዓዚሩ። 
ሰብ ምዃንካ ከይተርፍ ድማ፡ ስቤትን 
ብርሒን ክበራረዩልካ ጀሚሮም። ኣብ 
መወዳእታኡ ግን፡ ኩሎም ረብሪቦም። 
ሓይሊ ቁመናኻ ረድረድ ኣቢልዎም። 
እቶም ብመናድቕ ዘረባ ታሪኽ ክሰርሑ 
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ዝሓልሙ ከይተረፉ ረብሪቦም፡ ዘረባ 
ተወዲእዎም። ገሊኦም ድማ ቃላቶም 
ዕዳ እናኾኖም ተሸጊሮም። ንየማነ 
ጸጋም ክጣዋወዩ ከፊእዎም። ንስኻን 
እታ ከይሰልከኻ ዝዓቀብካያ ሪምካን 
ግን፡ ኣብ ባይታ ተሪፍኩም። ዓጃይብ! 
ብሓቂ እሙን ውላድ እቶም እሙናት። 
ብሓይሊ እምነት መጺኣ ጸኒሓትካ፡ 
ብእምነት ድማ ዓቂብካያ። ንውሉድ 
ወለዶ ንኽዝንቶ “ሃዋ. .ሃዋ!” ዝመልስ 
ዛንታ ፈጢርካ። 

መንገድኻ ብዓንተቦኡ ሓርጎጽጎጽ 
ዝመልኦ እዩ። ዕድመ ንእስነት ካብ 
ዝኣቶኻላ እዋን ጀሚርካ፡ ጥዑም ዝበሃል 
ነገር ኣይቀመስካን። ጐረሮኻ ክሳብ እዛ 
ዕለት’ዚኣ ብንቑጹ እዩ ዘሎ። እቲ ኹሉ 
ዓቐበ ቁልቁል ከይዓጀበካ ግን፡ ቅድሚት 
እናተወርወርካ ተላኢኽካያ። ብዘይካ 
“ሕራይ”፡ ዋላ ሓንቲ’ውን ትኹን ቅያር 
ቃል ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣየተንፈስካን። 
ዛንታኻ ዝያዳ ኣገራሚ እናኾነ ዝመጸ 
ድማ፡ ምስ’ዚ ኹሉ ትግሃትካን 
ብልሓትካን፡ ሓንቲ ብርህቲ ካምቻን 
ጥዕይቲ ስረን ከይቀየርካ ምሉእ ዕድመ 
ንእስነትካ ምስሓለፈ እዩ። ብድሕሪ’ዚ 
መንገድኻ ገለ ብልሓት ከምዘለዎ ንኹሉ 
ተጋህደ። ምእንቲ ድሕነት ህዝብኻን 
ሃገርካን ክትብል ኣብ ልብኻ ዝዓቖርካዮ 

ሓቅታት ክህሉ ከምዝኽእል ብሩህ 
እናኾነ መጽአ። “ፍትሒ” ዋጋ ከይከፈልካ 
ከምዘይትርከብ ዝፈልጡ ዘበሉ ድማ፡ 
ምሉእ ኣቓልቦኦም ናባኻ ኣበልዎ። 

ነቶም ሕጽር ዘለ ርሕቀት ናይ ምዕቃን 
ዓቕሚ ዘለዎም ግን፡ ብሃም ፍጥረት 
ኢኻ ትመስሎም ዝነበርካ። መሰል 
ዘይብሉ ጭቁን፡ ዝዘርየሉ ዝሰኣነ ውጹዕ፡ 
እናተረግጸ ትም ኢሉ ዝርኢ ፈራሕ፡ ... 
ወዘተ ዝብሉ ቅጽላት ከልግቡልካ’ውን 
ኣይሓነኹን። ኣብ’ቲ ንሳቶም ሓሞት 
ስኢኖም ዝሃደምሉ ጉዳይ እናነበርካስ፡ 
ፈራሕ ይብሉኻ። ዓጸፋ ክንዲ ዘበርከትካ 
ዘለፋ ዝተሰከምካሉ እዋን’ሲ መኣስ 
ክሰኣን ኢሉ። እቲ ልክዕ መዝገበ ቓላት 
ሽዓ ኢሉ እንተዘይተገንጺሉ ጸገም’ዩ። 
ካብ ቀንዲ ጉዳይካን ኣርእስትኻን 
ምህዳም ከም ጅግንነት ዝሕሰበሉ 
እዋን ኣሎ። ንብድሆታትካ ከከም 
ኣመጻጽኣኦም እናገጠምካ በብሓደ 
“ኣላሽ!” ከምዝብሉ ምግባር ድማ፡ ከም 
ድኻም ዝቑጸረሉ እዋናት ኣሎ። እንተኾነ 
ሊቃውንቲ ናይ’ዛ ዓለም ከምዝጠቕስዎ፡ 
ንሓጺር እዋናት እዩ ዝቕጽል። እምኒ 
መኣዝን ብዝግባእ ተጸሪቡ ቦታኡ ክሳብ 
ዝሕዝ፡ ቁሊሕ ዝብሎ እንተሰኣነ ዘገርም 
ኣይኮነን። ታሪኽ ወዲ ሰብ ካብ ቀደሙ፡ 
ብጌጋታትን ጣዕሳታትን ዝመልአ እዩ። 

እዚ ንብዙሕ ዘበናት ኣብ’ዛ ዓለምና 
ብተደጋጋሚ ዝተጋህደ ተርእዮታት 
ብምዃኑ፡ ኣባኻ’ውን ክረአ ንቡር እዩ።  

ንስኻ’ሞ ኩሉ መዓስ ዓጂቡካ! ኣብ 
ባይታ ንዘይዓልቡ ተባረርቲ ወረታት 
እዝኒ ከሊእካዮም። ገለ ወገናት፡ 
“ክጽመም ክብል ጸሚሙ እዩ!” ክሳብ 
ዝብሉኻ ብስቕታ ጉዕዞኻ ቀጺልካ። ኩሉ 
ምስ ዓመጽቲ ዝወገነ ዘበለ፡ ኣበሳታቱ 
ንምኽዋል ግዲ ኾይኑ ብዙሕን ሒደትን 
ቃላት ከቑጸልጽል ፈቲኑ። ንስኻ ግን፡ 
በቲ ጽሙእ ገጽካ “ፍሽኽ!” ካብ ምባል 
ሓሊፍካ ዘምሎቕካያ ቃል ኣይነበረትን። 
ክሳብ ሕጂ’ውን ኣይተሰምዐትን። 
ሕቡእ ሓይልኻ ዘግሃዱ ተርእዮታት 
ግና መሊኦም። ልቢ’ቲ ውጹዕ ወገንካ 
ካብ ዕለት ንዕለት ተረስርሶ ኣሎኻ። “እዛ 
ብርኩታ እምኒ ኣላታ፡” ክበሃል’ውን 
ጀመረ። ወዲ ሰብ ድማ፡ ድሕሪ ሓያለይ 
ዓመታት ጩራ ብርሃን ክርኢ በቒዑ። 
ውጽኢት ናይ ንጹህን ዓቃልን ቃልሲ። 
ነዚ ነጎድጓዳዊ መቓልሕካ ዘይሰምዐ 
እንተልዩ፡ እቲ ብዓንተቦኡ’ውን ምሳኻ 
ዘይነበረ ጥራሕ እዩ ዝኸውን። ንሱ 
ድማ ዘገድሰካ ኣይኮነን። ኣይግደሰልካ 
ኣይትግደሰሉ። 

እቲ ዘገርም ነገር፡ ምሉዕ ዕድመ 
ንእስነትካ ከም ቆጽሊ እናተጠቕለለ 
ክዕዘር ከሎ፡ ክሳብ ሎሚ “ዋርሳይ!” 
እናተባሃልካ ኢኻ እትጽዋዕ። ዋርሳይ ደኣ፡ 
እቲ ኣብ እዋን ኣፍላ ንእስነት፡ ኣብ ሳዋ፡ 
ኣብ ማእቶት፡ ኣብ ዓሊግደር፡ ኣብ እግሪ 
መኸል፡ ኣብ ጎላጉል ቡሬ፡ ኣብ ዓዲ በጊዖ፡ 
ኣብ ባድመ ... ወዘተ፡ ከሎኻ’ዶ ኣይኮነን 
መጸዊዒኻ ዝነበረ። ሎሚ ደኣ፡ ፖለቲካን 
ፍልስፍናን ሓዊስካ መታዓልልቲ ፕሉቶን 
ኣሪስቶትልን ኴንካ እናሃሎኻ፡ ነቶም 
ዘዕበዩኻ ምስልምናን ክርስትናን ብደቂቕ 
ምስ ኣኮማሳዕካዮም፡ ንማርክስን ንለኒንን 
ምስፈለጥካዮም፡ ናይ ምዕራብን ናይ 
ምብራቕን ጣቋታት ምሰጋናዘብካዮ፡ 
ንኹሉ’ሳዕ ዋርሳይ ክትበሃል ዲኻ 
ክትነብር፧ እቲ ዘይስገር ኣያኻ ተጋዳላይ 
እኳ ዕድመ ኣቦታቱ ረጊጹ ባርኔጣ ክወዲ 
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ምስጀመረስ፡ ንቡር ንኸይተርፍ መዓርግ 
ወሲኹ “ኣቶ” ተባሂሉ እዩ። ንዓኻ ግን፡ 
“መምህር!” እንተዝብሉኻ ዶኾን ምሓሸ። 
ገደብ ብዘይብሉ ምጽማም፡ ጽብቕቲ 
ወርቓዊት ዕምባባ ካብ ማእከል ኣእሻኹ 
መሰስ ኣቢሉ ዘውጽእ፡ መምህር ጥበብ!   

ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት፡ ጓል ክንዲ 
ዝለበመት ትለብም፡ ነዲኣ ሕማም ሕርሲ 
ከመይ ምዃኑ ክትምህራ ተራእዩን 
ተሰሚዑን ኣይፈልጥን እዩ። እዚ ናትካ 
ታሪኽ ግን፡ ከምኡ እናመሰለ’ዶ ይኸይድ 
ኣሎ፧ ብመጠን’ቲ ግዜ ዝገፍዓካን 
ዝቐጽዓካን፡ ገና ብንኡስካ እናሃሎኻ 
መንገዲ ብርሃን ኣቲኻያ። ሓይሊ 
ንእስነትካ ኣብ ቦታኡ እናሃለወ፡ ንኹሉ 
ከከም ገጹን ከከም ኣመጻጽኣኡን በብሓደ 
ንኽትሰግሮ፡ መንገዲ ጥበብ ሓሪኻ። 
ግዜ ከም ኣመሉ እንክስጉም፡ ቁጽሪ 
ዕድሜኻን ናይ ህይወት ተሞክሮኻን 
እናተራሓሓቐ ከይዱ። ንዓይኒ ተዓዘብቲ 
ምግጥጣም ኣብዩ፡ ንብዙሓት’ውን 
ኣደናጊሩ። በቲ ሓደ ወገን “መንእሰይ 
እዩ ዘሎ፡ ኣይበሰለን!” ተባሂሉ ዘይወርድ 
ጽዕነት ኣብ ዝባንካ ተጠምጢሙ ይረአ። 
በቲ ካልእ ድማ፡ ሰያባት ዘይሓስብዎን 
ዘየማሓድርዎን ኣርእስታት ተሳላስል። 
ቅድሚት ሓሊፍካ ትርኢ። ትመርሕ፡ 
ተዋሃህድ፡ ንዝረሰኑ ተዝሕል፡ ንዝጐበጡ 
ተማዓራሪ። ከመይሲ ብመጠን 
ተሞክሮኻ፡ ንዓኻ ኩሉ ነገር እናቐለለ እዩ 
መጺኡ። በቲ ኩሉ ሰብ ዘይሰግሮ ዓቐበት 
ስለዝመጻእካ፡ ብኣዒንትኻ እንክረአ ኩሉ 
ሰጣሕ ጎልጎል’ዩ።

ንዓኻ፡ “ፍረ ሰውራ” ዝብል መጸውዒ 
ኣይኣክልን እዩ። ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ፡ 
“ሰውራ”። ኣብ ውሽጢ ከርሲ ሓፋሽ 
እናነበርካ፡ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ዝሓሸ 
ደረጃ ንቕሓትን ምዕባለን ከምዝፍጠር 
ኣሚንካ ብዘይምሕላል ትስጉም። 
በታ ዝረኸብካያ ንእሽቶ ዕንጋሎ፡ 
ተመስገን ሓዊስካ ቃልስኻ ትቕጽል። 
ካብ ዕላማኻ ድማ፡ ንሓንቲ ስድሪ’ውን 
ትኹን ፈልከት ምባል ዘቕበጽካ። 
እታ ኣብ 1961 ዓ.ም. ምእንቲ ሓቂን 

ፍትሒን ህይወቶም ክብጅዉ ድሕር 
ብዘይብሉ ጀጋኑ ዝተወለዐት ሰውራዊት 
ቁልዒ፡ ኣብ’ቲ ዝብጻሕ ከይበጽሐት 
ንኸይትጠፍእ በብእዋኑ እተን ዘድልያ 
ነዳዲ እናሃብካ ኣጽኒሕካያ። ኣብ’ዚ ዘበን 
ንዓይ ንዓይ፡ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ፈታኒ 
ውሳነ፡ መን ክሓስቦን ክገብሮን ይኽእል፧ 
እሞ ድማ፡ “ቅድሚት ሓሊፍና ኢና፡ 
ከርክበልና ኣይክእልን እዩ፡” ብምባል 
ካብ መንነቶምን ታሪኾምን ንዘዝሃደሙ፡ 
ኣኣርኪብካ ፈጠጥ ፈጠጥ እናበልካዮም። 
ወዲ ሰብን ታሪኹን ፊት ንፊት ዳግማይ 
ተራኺቦም ከምዝማጐቱ ጌርካዮም። 
ኣንታ ከመይ ዝበሉኻ እምኒ ዓረ ኢኻ። 
ገሊኦም ካብ ኣፍ ሰበ-ስልጣን ዝእረ 
ቃላት እንተረኸቡ ክምእርሩ ሒዂ 
ክብሉ እናወዓሉ፡ ንስኻ ብስቕታ ስራሕካ 
ትሰርሕ። 

እቲ ማሕረሻ ነዊሕ፡ እቲ ስበት ኣመና 
ተሪር እዩ። ንስኻ ግን፡ እቲ ብዕራይ ናብ 
ዘበለ እንተበለ ነቲ ዕርፊ ዋላ ቑሩብ ነቕ 
ምባል ከሊእካዮ። ንተማራመርቲ’ውን 
ከቢድ ስራሕ ገዲፍካሎም። እዚ 
ተኽእሎ’ዚ፡ “ካብ ተፈጥሮ ድዩ ካብ 
ታዕሊም፧” ዝብል ሕቶ ንምምላስ ግዜ 
ይወስደሎም ይኸውን። ሕጂ ግና፡ እዚ 
ባይታ ልስልስ ዝበለ እዩ ዝመስል ዘሎ’ሞ፡ 
ንእስ ዝበለ ሓድሽ ማሕረሻ እንተትቕይር 
ከመይ ይመስለካ፧ እቶም ዓበይቲ ተስቶት 
እንተኾኑ፡ ናይ’ቲ ንነዊሕ ዓመታት 
ብዘይመብረ ኣርዑት ዝተሰከምዎ ግዲ 
ኮይኖም፡ ኣካላቶም ከይዱ ክጠልም 
ኢሉ። እቲ ጸዖት ክሳዶም ድማ ናብ ቁስሊ 
ከየድህበሎም ዘስግእ እዩ። ግና በሊሕ 
ኢኻ’ሞ፡ ንሓድሽ ዘመን ዝበቕዑ ብሱላት 
ዝራብዓት ድሮ ኣጽሪኻ ትቖርን ኣሎኻ 

ይበሃል ኣሎ። ንዓኻ ንድንድል መሳገሪ 
ሒዛ፡ ንሓንቲ ካልኢት’ውን ትኹን 
ቦዱ ኮይና ብዘይ ዋና ከምዘይትተርፍ፡ 
መሬት ባዕላ ትምስክር ኣላ። ተስፋኣ 
ድማ ከምብሓድሽ ክብ ኢሉ። መሬት 
መዓስ ትሕሱ ኮይና። እዛ መሬት፡ ከማኻ 
ዝኣመሰሉ ዘይሕለሉ ትጉሃት ዜጋታት፡ 
ኣብ ዝመጹ ወሎዶታት ንኽፈጥረላ ዘመኒ 
ዛንታ ጭውነት ሰሪሕካ። 

ገለ መማህራን፡ “ደሞክራሲን 
ፍትሒን” ንዝብል ቃላት ኣብ ወረቐት 
ስለዝረኣይዎ ጥራይ፡ እንታይ ማለት 
ምዃኑ ንኸረድኡኻ ህርድግ ክብሉ 
ዓመታት ተዓዚሩ። መሰል ምልእቲ 
ሃገሮም ተጋሂሱ እናሃለወ፡ “መሰል ወዲ 
ሰብ” እንታይ ምዃኑ ንኸብርሁልኻ 
ተጋዲሎም። ገሊኦም ድማ ሃይማኖት 
ዘይብልካ መሲልዎም፡ ነቲ ዳዊትን 
ቁርኣንን ናይ ኣቦሓጎታትካ ንኸንብቡልካ 
ቤት ምህሮ ከፊቶም። ንዓኻ ግን 
“ምርጫ!” ማለት ካልእ እዩ ኔሩ። ንስኻ 
ነቲ መንገዲ ኢኻ ውልቃዊ ሕርያ ጌርካ፡ 
ሰባት ኣይመረጽካን። ነቲ ከቢድ ምርጫኻ 
ድማ፡ ንምሉእ ዕድመ ንእስነትካ፡ ዝግበኦ 
ዋጋታት እናኸፈልካ ኣሰጒምካዮ።

ኣብ ሚያዝያ 1993 ዓ.ም. ነታ ሰማያዊት 
ወረቐት ኣብቲ ግቡእ ቦትኣ ስለዘቐመጥዋ 
ጥራይ፡ ዜግነታዊ ግዴታኦም ብብቕዓት 
ከምዝተዋጽኡ ዝሓስቡ ኣይተሳእኑን። 
ንስኻ ግን፡ ንነብሲወከፍ ካልኢት 
ናይ ምሉእ ዕድመ ንእስነትካ፡ “እወ! 
ንልዑላውነት ህዝበይን ሃገረይን፡” 
እናድመጽካ ብዘይምስልካይ ኬድካየን። 
ዜግነት ማለት ክንዲምንታይ ክምጠጥ 
ከምዝኽእል ብግብሪ ምሂርካ። እቲ 
ንሳ’ቶም ዝምነይዎ፡ ኣብ መጻሕፍቲ 

ዝርከብ ዴሞክራሲስ፡ ንስኻ ነቶም 
ተጻባእታ ምስ ኣጻራረኻላ፡ ንሳ ድማ 
ብግቡእ ተባራቢራ ምሉእ ነብሳ 
ምስፈለጠት፡ ትላበሶ ትኸውን’ያ።  

መንገድኻ እናሓደረ ጋን ኮይኑ 
ምርዳእ ዝኣብዮም፡ ናይ’ቲ ዝሓለፈ 
ክፍለ ዘበን ሰባት ኣይሰኣኑን 
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እዮም’ሞ፡ ቀንዲ ሕመረት ፍልስፍናኻ 
ኣብ ምንታይ ምዃኑ ኣብርሃዮ። ከም’ዚ 
ንሪኣ ዘሎና እታ ክልሰ-ሓሳብ ሓጻር 
እያ ትመስል። “እቲ ዜጋ እዩ ነቲ ንጉስ 
ከይጋገ ዝሕልዎ፡ እቲ ንጉስ ኣይኮነን ነቲ 
ዜጋ ዝሕልዎ!” ትብል መሪሕ ጭረሖ 
ከምእትኽተል ብሊቃውንቲ ተበጺሑ 
እዩ። ሊቃውንቲ ነገራት ንምንባብ መዓስ 
ይሰንፉ ኮይኖም። ብሳላኦም እንዲና 
መንገድና ንፈልጦ። የግዳስ ነዛ ሓንቲ 
ፍረ ሓሳብ ኣሚንካ፡ ከምእትዕወት ድማ 
ከይተጣራጠርካ፡ ነዚ ኩሉ ዓመታት 
ቃልስኻ ክትቅጽል ምኽኣልካ እዩ’ቲ 
ዝያዳ ዘገርም መልእኽቲ። ሓንቲ መዓልቲ 
ድንቁርናና ቅንጥጥ ክብለልና’ሞ፡ ጀጋኑና 
ክነለሊ ከምእንኽእል’ሲ ብኸመይ 
ገሚትካዮ፧ 

በዚ ናትካ መንገዲ፡ ኣብ ብቕዓት 
ዜጋታታ ኣሚና ብሰላም እትነብር ሃገር 
ክትፍጠር ከምእትኽእል ንምግማት፡ 
ሕጂ ተመሊስና ክንሓስቦ ቀሊል እዩ። 
ኣብ’ቲ ንስኻ ዝወሰንካሉ እዋን ግን፡ ሓቂ 
ትሓይሽ ኣይከኣልን እዩ ዝነበረ። እሞ 
ድማ ኣብ ዕድመ ንእስነት። ወዲ-ሰብ 
ንሰናይ ነገር ሓሲቡ ንኽርደኦን ንኽስዕቦን 
ግዜ የድልዮ እዩ። ንስኻ ድማ ዝሓሰብና 
ንኽንሓስብ ዝኣክል ግዜ ሂብካና። ኣብ 
ንቕሓት ዜጋታት ዝተሞርኮሰ ፖለቲካ 
ድማ መሰረቱ ጽኑዕ እዩ። እዚ፡ ዝኣክል 
ግዜ ስለዝሃብካና፡ ብሳላኻ ዝተረዳእናዮ 
እዩ። 

እዚ ኹሉ ጥበብ ግን ካበይ ኣምጺእካዮ፧ 
ካብ ስድራ፡ ካብ ሳዋ፡ ካብ ዩኒቨርሲቲ፡ 
ካብ ኣድባራትን መሳጊድን፡ ካብ ድፋዕ፡ 
ካብ’ቶም ብንጽህና ዝሓለፉ ኣያታትካን 
ብጾትካን፡ ካበይ’ዩ፧ ኩሉ ኣካላትና’ኮ 
ናብ ሕቶታት ቀይርካዮ። ነዚ ዝፈረኺ 
ስድራ-ቤት እንተዀንኪ ንዘንተእለት 
ከይፈረስኪ ንበሪ። ንኹሉ ሕመቕና ጼሩ፡ 
ንጎባጥና ኣቕኒዑ፡ ንኽብርታትና ዝዕቅብ 
የማን ቀላሲ ዝገበርክዮ፡ ኣንቲ “ሳዋ” 
ዝብሉኺ ሰጣሕ ጐልጐል እንተዀንኪ 
ድማ፡ ስምኪ ካብ ኩለን ጐላጉል ዓድና 
ዝበረኸ ኮይኑ ይንበር።  

በል! ወደሳ እንተበዘሐ ዝዓብሰልካ 
የብሉን’ሞ ኣብ’ዚ ክነሕጽሮ። 
ብተፈጥሮኻ፡ ግብሪ እምበር ዘረባ 
እንተነወሐስ መዓስ ይብረሃካ ኮይኑ። 
እዚስ ከም ቓለ ምስክርነት ተባሂሉ 
ንፈተነ ዝተሓንጠጠ ንእሽቶ ቐለም’ዩ። 
ቋንቋን ቅኔን ዝመልኩ የስፍሕዎ። 
ንስምካን ውዕሎኻን፡ ወለዶታት ከም 
መምሃሪ ዛንታ ከውግዕሉ ክነብሩ 
ስለዝኾኑ፡ ተመራሚሮም ዝመስሎም 
ክገብሩ እንተሓደግናሎም ክሓይሽ እዩ። 

ንሕጂ ግዳ፡ ኣይትፍረደልና ከም 
መዛዘሚ ንእሽቶ ቃል ክነእትወካ። 
ሓደራኻ ጠባይካ ከይትቕይር። 
ከምቀደምካ ድንን በል። ዓወት የጋጊ 
እዩ’ሞ ከም’ቶም ብዓወት ሰኺሮም ኣብ 
ዘይወጽእ ጣዕሳ ዝሽመሙ ከይትኸውን። 
ንብሉጽ ታሪኽካ መሊስካ ብኻልእ 
መልክዕ ኣሐድሶ። ከም’ቲ ንዕድመ 
ንእስነትካ ብኣላዝቦ ዝተጓዓዝካዮ፡ 
ንዝመጽእ ዕድመ ሽምግልናኻ ድማ 
ብኣላዝቦ ምርሓና። 

ንግድላትና ክንግምቶ ብዘይከኣልና 
መንገዲ ካብ ፈታሕካዮ፡ ኣቐዲምካ ኣብ 
ልብታትና ኣቲኻ ኢኻ እሞ፡ ድሮ ባዕልኻ 
ስለዝነገስካ ብሕጂ “ንገስ!” ኣይንብለካን። 
መንገድኻ ምስ ረኣናዮ “ይርሓሰና!” ኢልና 
ኢና። ከመይ’ሲ፡ ኣብ መንጎ’ቲ ጻዕራም 
ህዝቢን እቲ ሓያል ሰውራኡን ዘሎ 
መላግቦ መስመር፡ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ 
እትፈልጦ። ናብ ቦታ ፍጻሜ እምበር 

ናብ መድረኽ ከምዘይትጐዪ ንፈልጥ 
ኢና። ሎሚ ግን፡ ፈቲኻ ጸሊእካ እዚ 
ግዜ ናትካ እዩ። ካልእ ዋና የብሉን። 
እቲ ልዙብን ርቱዕን ኣካይዳኻ ድማ፡ 
ድሮ ሓሪናዮ ኢና። ንፍትሒ ልዕሌኻ 
ዝሓመላን ዋጋ ዝኸፍለላን ካበይ ክንረክብ 
ኢልና። ዝበሰለ ወይኒ’ውን ምቕንጣብ 
እንተኣቢኻዮ ይረግፍ እዩ’ሞ፡ እዛ ሓላል 
ርስትኻ ከምቲ ኰስኲስካን ሓሊኻን 
ናብ ፍረ ዘብጻሕካያ፡ ፍረኻ ባዕልኻ 
ደኣ ሕፈሶ። እቲ ከይተሓለለ ንመዋእል 
ልዕሊ’ቲ ንቡር ዝገበረ ሓፋሽ ህዝብኻ 
ድማ፡ ካብ ኩሉ መኣዝናት ዓለም ናብ 
ቤቱ ብሓበን እናኣማዕደወ ይጽበየካ እዩ 
ዘሎ። ከምቀደሙ ብሓደ ድምጺ ንዓቢ 
ወፍሪ ከምዝለዓል ግበሮ።      

          * 

“እቶም ለባማት ንገዛእ ርእሶም ከም 
ኣካል ናይ’ቲ ምልኣት ስለዝሪኡ፡ ኣብ’ቲ 
ክቖምዎ ዘለዎም ይቖሙ። ንሳ’ቶም 
ንኻልኦት ክምስጡ ስለዘይደልዩ 
የንጸባርቑ። ዓበይቲ ዓወታት ዝጓናጸፉ 
ድማ፡ ኣፍልጦ ንምርካብ ኢሎም 
ስለዘይዓዩ እዮም። ናታ’ቶም ልቦና 
ምስ መንነቶም ዝተጣበቐ ድኣ’ምበር 
ኣብ ርእይቶታቶም ዝርከብ ኣይኮነን። 
ንመጐተ ኣቓልቦ ስለዘይህብዎ ድማ 
ዝማጐቶም ወገን የልቦን።”  Lao Tzu   
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ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብታ 
ህዝቢ ኤርትራ ብመንገዲ ሓይልታት 
ሓርነት ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 
ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረላ መዓልቲ 
ኣትሒዙ ብፍልቀት ዝማዕበለ እዩ። 
ዝመጽእ ባሕቲ መስከረም መበል 60 
ዓመት ጉዕዞኡ ዝጽንብል እዚ ሰራዊት`ዚ 
ካብ ፈለማ ልዕልን ቅድምን ኩሉ ዝዓጠቓ 
ዕጥቂ ህዝባውነት እያ።

ነዚ ከም ሰራዊት ሓርነት ኣብ ጽላል 
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጉዕዞኡ 
ዝፈለመ ሰራዊት፡ ሕጽረት ተመኵሮን 
ዓቕምን ዝወለዶም ብድሆታት ብሕብረ-
ብሄራውነቱ፡ እምነቱን ጅኦግራፍያዊ 
ወካልነቱን ምሉእ-ብምሉእ ናይ 
ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ዝኸውን ቃልሲ 
ሓቲቶሞ’ዮም። እንተኾነ፡ ኣብ ምዕራባዊ 
መታሕትን ብደቂ መታሕትን ጀሚሩ፡ 
ከበሳን ምብራቓዊ መታሕትን ካብ ምስላፍ 
ዓዲ ኣይወዓለን። ንኹሎም ቋንቋታት፡ 
እምነታትን ከባቢታትን ኤርትራ ኣብ 
ኤርትራውነት ከዕስል ዝፍታሕ ግድል 
እምበር ዘይውጻእ ዓቐብ ኣይኰኖን።

ነቲ ኣብ 1941 ምስ ምውጻእ መግዛእቲ 
ኢጣልያን ምምጻእ ወተሃደራዊ ምምሕዳር 
እንግሊዝን ‘ማሕበር ፍቕሪ ሃገር’ ዝተባህለ 
ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ መስሪቱ ዘርኣዮ፡ 
ቀጺሉ’ውን ንከፋፋሊ ምትእትታው 
ዝተፈላለዩ ዕዉታት ሓይልታት ካልኣይ 
ኲናት ዓለምን ተለቀብቶምን፡ ብፍላይ 
ከኣ ውጥን ምምቃል ኤርትራ ናብ 
ኢትዮጵያን ሱዳንን – ውጥን ‘በቪን 
ስፎርዛ’ – ኣብ 1949 ‘ቀጽሪ ናጽነት 
ኤርትራ’ ዝተባህለ ንኹሎም ደለይቲ 
ናጽነት ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ዝጠርነፈ 
ቀጽሪ ብምምስራት ዝኾልዖ ሓድነት 

ኣብ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ’ውን ደጋጊሙ 
ከረጋግጾ ነይሩዎ።

ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ኣብ ኣዳል 
ፈላሚ ቶዅሲ ክትኵስ እንከሎ ቍንጣሮን 
ድሑር ዕጥቅን ዝነበሮ ሰራዊት፡ ኣብ 1962 
ወተሃደራዊ መራሒኡ ንዝነበረ ሓምድ 
እድሪስ ዓወተ ብመስዋእቲ’ኳ እንተ ሰኣኖ፡ 
ህዝባውነት እቲ ቃልሲ፡ ነታ ቍልዒ ናብ 
ሓዊ፡ ነቶም ቍንጣሮ ሰራዊቱ ድማ ናብ 
ካዕበት የስግሮም ነይሩ። ቁጽሪ ሰራዊት 
ሓርነት ኣብ 1962 ናብ 250፣ ኣብ 1965 ከኣ 
ናብ 2000 ኣብ ዝደየበሉ እዋን፡ እቲ ቃልሲ 
ተመኵሮ ሰውራ ኣልጀርያ ብምውካስ 
ኣብ ኤርትራ ንዝነበረ መግዛእታዊ 
ጅኦግራፍያዊ ምምሕዳር (ዋሊያት) 
ንዝመሳሰል ናይ ክፍልታት ምሕደራ 
ኣቚሙ። ኣብ ክፍልታት ዝተኸፍለ 
ምንቅስቓስ ሰራዊት ሓርነት ንህዝቢ ኣበየ 
ቦታኡ ናይ ምብጻሕ ዕድል እንተ ፈጠረ’ኳ፡ 
ክንዮ ክፍሉ፡ እምነቱን ቋንቋኡን ዝሓስብ፡ 
ንኤርትራዊ መንነት ብቐዳምነት ብምስራዕ 
ኤርትራ ጥራይ ዝዶቡ ዓርሞሸሽ ሓይሊ 
ንምምስራት ብድሆ ነበሮ። ግዳይ ናይቲ 
ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ካብ 1966-67 
ኣትሒዞም ዝተኸተልዎ ‘ገረብ-ብሓኽላ’ 
(ምምልማልን ምውፋርን ኮማንድስ) 
ዝኣተናኡ ስልቲ ምጥፋእ ኤርትራውያን 
ብኤርትራውያን ከይከውን’ውን ካልእ 
ብድሆ ነበረ።

ሰራዊት ሓርነት መጠን ባህግን ድሌትን 
ህዝቢ ክዓቢ ስለ ዝነበሮ ኣብ ውሽጡ 
ናይ ለውጢ (ኢስላሕ) ምንቅስቓሳት 
ከካይድ፡ ናይ ለውጢ ቃልሲ ብዝሓሸ 
ፍጥነት ናብ ቅድሚት ንምድፋእ ድማ ኣብ 
መወዳእታ 60ታትን መጀመርታ 70ታትን 
ብውዱብን ዘይውዱብን መንገዲ ፍልቀት 

ናብ ‘ህዝባዊ ሓይልታት’ ከካይድ ታሪኻዊ 
ግድነት ነይሩ። ‘ህዝባዊ ሓይልታት’ በዚ 
መንገዲ’ዚ ናብ ‘ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት 
ኤርትራ’ ኣብ ትሕቲ ውድብ ህዝባዊ 
ግንባር ሓርነት ኤርትራ (ህ.ግ.ሓ.ኤ) 
ክሰጋገር እንከሎ፡ ህዝባውነቱ መሊሱ 
እናኾልዐ’ዩ ቐጺሉ። ኣብ ወጻእን ድሕሪ 
መስመር ጸላኢን ዝነበሩ ሓፋሽ ውድባት፤ 
ማሕበራት መንእሰያት፡ ደቀንስትዮ፡ 
ሸቃሎን ሓረስቶትን፣ ከምኡ’ውን ህዝባዊ 
ምልሻ ኸኣ እቲ ሰራዊት ሓርነት ማዕረ 
ኽንደይ ‘ካብ ህዝቢ፡ ንህዝቢን ብህዝቢን’ 
ምንባሩ ኣርእዩ’ዩ።

ድሕሪ ሓርነትን ወግዓዊ ናጽነትን 
ኤርትራ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ናብ 
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ’ዩ 
ተሰጋጊሩ። እዚ ንሓይሊ ምድሪን 
ባሕሪን፡ ድሒሩ ኣብ 1997 ከኣ ሓይሊ 
ኣየር ዘጠቓለለ ሓይልታት ምክልኻል`ዚ፡ 
ብመንገዲ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኹሉ 
ህዝቢ ክፉት ብምዃን መሊሱ ህዝባውነቱ 
ኮሊዑ። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 
ንህዝቢ ኤርትራ ጓና ዘይኰነስ፡ ዝዀነ ዜጋ 
ንሽዱሽተ ወርሒ ብመደበር ታዕሊሙ 
ዝሓልፍ፡ ኣብ ዝቕጸለ ዓመት፡ ምስ ፍሉይ 
ኩነታት ድማ ዓመታት ኣብ መሳርዑ ኣትዩ 
ዝቃለሰሉ ሰራዊት’ዩ። እንተረሓቖ’ውን 
ኣባል ህዝባዊ ሰራዊት ኰይኑ ጸጥታን 
ድሕነትን ከባቢኡ ብምሕላው ዝድግፎ’ዩ።

እዚ ሰራዊት ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ 
ህዝቡ ደጀኑ ይዅን እምበር፡ ንሱ ደጀን 
ህዝቢ ክኸውን ዝጽዕሮን ዝኾኖን ቀሊል 
ኣይኰነን። ገና ኣብ ቃልሲ እንከሎ 
መዋቕራት ኣገልግሎታት ኣቚሙ ከም 
መንግስቲ ይነጥፍ ስለ ዝነበረ፡ ‘ሳሕል 
ከም ሃገር፡ ህዝባዊ ግንባር ከም መንግስቲ’ 

ህዝባውነት ሕላገት ሓይልታት 
ምክልኻል ኤርትራ
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ዝተባህለሉ’ዩ። ሮበርት ካፕላን ኣብ 
1987 ኣብ ዝጸሓፎ ዓንቀጽ፡ ህ.ግ.ሓ.ኤ 
ክሳዕ ሚእቲ ሽሕ ንዝበጽሕ ምስ ሱዳን 
ኣብ ዘዳውብ ሓራ መሬት ንዝነበረ 
ህዝቢ ብዝከኣሎ ረድኤት፡ ኣገልግሎት 
ትምህርቲ፡ ጥዕናን ቀረብ ዝስተ ማይን 
ክረክብ ግሉሕ ተራ ይጻወት ከም ዝነበረ 
ይሕብር። ንሱ ጃክ ሸፈርድ ንዝተባህለ 
ክኢላ ምዕዳል ረድኤት ኣብ ‘ኣፍሪካን 
ጆርናል’ ዝበሎ ብምጥቃስ፡ ደባይ 
ተዋጋእቲ ኤርትራ “ንክላስያዊ ኣገባብ 
ኲናት ጉሪላ” ከም ዝገልበጥዎ ይሕብር። 
ብናቱ ኣበሃህላ፡ እቶም ገባሮ ነቶም ጉሪላ 
ክንዲ ዝምግቡ፡ እቶም ጉሪላ ነቶም ገባሮ 
ዝምግብሉ ኩነታት ተፈጢሩ።

ሮበርት ካፕላን ኣብ ተመሳሳሊት 
ዓንቀጽ፡ ኣብ ፖርት-ሱዳን ዝነበረ ኣብ 
ትሕቲ’ቲ ብ’ማሕበር ረድኤት ኤርትራ’ 
ናይ ህ.ግ.ሓ.ኤ. ዝነጥፍ ዝነበረ ሕክምና፡ 
ንናይ ኲናት ስንኩላን ጥራይ ዘይኰነ 
እንተላይ ነቶም ኣብ ዶብ ሱዳን ዝነበሩ 
ዜጋታት ዝተሰከሞ ናይ ናብዮት ሓላፍነት 
ዓቢ ምንባሩ ይገልጽ። ዶክተር ሳም 
ሪቻርድ ዝተባህለ ዕጥቃዊ ቃልስታት 

ኣብ ዝካየደሎም ክፋላት ኣፍሪቃ፡ አስያን 
ማእከላይ ኣመሪካን ዝሰርሐ ክኢላ 
ተመሓላለፍቲ ሕማማት፡ ኣገልግሎት 
ጥዕና ህ.ግ.ሓ.ኤ. ኣብ ናይ ኩነታት ጸቕጥን 
ሕጽረት ቀረብን ዝሰርሕ’ኳ እንተ ነበረ፡ 
ምስኡ ዝዳረግ ውጽኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ 
ዝኽእል ዝዀነ ይዅን ስርዓት ኣብ ዓለም 
ከም ዘይነበረ ይሕብር።

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ህዝባዊ 
ሓይልታት ሓርነት ካብ ዝነበረሉ ግዜ 
ኣትሒዙ ኣብ ምህናጽ ትሕተ-ቕርጺ 
ቍጠባ (ዲጋታት፡ ጽርግያታት፡. . .) 
ከምኡ’ውን ትሕተ-ቕርጺ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎታት (ኣብያተ-ትምህርቲ፡ 
ጥዕና፡. . .)  ተጸሚዱ ዝጸንሐን ዘሎን’ዩ። 
ክራማት መጻአ ሕርሻ ጽጉማን ክሓርስ፣ 
ቀውዒ መጽአ ምህርቲ ጽጉማን ክዓጽድን 
ከኺድን ከእቱን መለለይኡ እዩ። ብዘይ 
ደሞዝ’ውን ክበሃል ዝከኣል እናሰርሐ፡ 
ካብ ጅባኡ ንመኸተ ኮቪድ-19 ከወፊ፡ 
ንዝተገድዑ ወገናቱ ካብ መቝነኑ ክመቅል 
ምርኣይ ናብ ዝኽሪ ዘይሰገረ ክዉንነት’ዩ።

ህዝባውነት እዚ ሰራዊት`ዚ፡ ክንዮ ዶባት 

ኤርትራ’ውን ዝተመስከረ’ዩ። ብዛዕባ 
ንቃልሲ ዝተፈላለዩ ውጹዓት ህዝብታት፡ 
እንተላይ ኢትዮጵያ፡ ዘርኣዮ ደገፍ 
ምጽሓፉ ገና ተጀሚሩ ክበሃል ኣይከኣልን። 
ብዝነበሮ ዓቕሚ ንቓልሲ’ቶም ቃልስታት 
ፖለቲካዊ፡ ሎጂስቲካውን ወተሃደራውን 
ደገፍ ጥራይ ዘይኰነ፡ ንስርዓት ደርግ 
ንምስዓር መካናይዝድ፡ ኮማንዶን ሃንደሳን 
ኣሃዱታቱ ኣኽቲቱ’ዩ ኣብ 1991 ኣብ ቀርኒ 
ኣፍሪቃ መቐይሮ ዝፈጠረ። ኣብ ጉዕዞኡ 
ጽንጽያ ዓይኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣየንፈረን፣ 
ብህዝቢ ኢትዮጵያ’ውን ‘ዓይንኻ ትደፈን’ 
ኣይተባህለን። እቶም ዝተደገፉ ወገናት 
ስለ ዝዓለልሉ፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ዘይደገፉ 
ኣይተበድዐን። ብኣንጻሩ’ኳ ደኣ ንዝበዝሑ 
ምሩኻት እቲ ዝተሳዕረ ወገን ብኽብረት 
ሒዙን ኣነባቢሩን ናብ ስድራ-ቤታቶምን 
ሃገሮምን መሊስዎም። ክንደይ ካብኦም 
ድማ ሰሪሮምን፡ ኣብ ተፈላለየ መዳያት 
ህዝቦም ኣገዳሲ ተራ ክጻወቱ ጸኒሖምን 
ኣለዉን። ገለ ካብኦም’ውን ኣብቲ ወያነ 
ዝኣወጆ ኲናት ተሰሊፎም ንኻልኣይ ግዜ 
ዝተማረኹ ኣይሰኣንዎምን።

ሳምሶም ብርሃነ
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ጦብላሕታ ናጽነት

1
ጋዜጣ

ናጽነት ኤርትራ 30 ዓመት ጌሩ ክብሃል 
እንከሎስ ኣዝዩ ዘስደምም ነገር እዩ። እዚ ትማሊ 
ኮይኑ ዝስምዓኒ ዕለተ ናጽነት ብኽንድ’ዚ 
ፍጥነት ምጉዓዙ ብሓቂ የገርመኒ’ዩ። ብኡ 
መንጽር ዕድመ ወዲ ሰብ ተወንጫፊ ምዃኑ 
የተሓሳስበካ። ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 
ግንቦት 24 ዓርቢ 1991 ንግሆ ወጋሕታ 
ጋዜጣ ናይ ምዕዳግ ወልፊ ስለዝነበረኒ’የ ካብ 
ገዛውትና ማይ ተመናይ ካምፖ-ፊናንሳ ንሹቕ 
ዝወረድኩ። ቀጻሊ ወጋሕታ ተሲኤ እየ ጋዜጣ 
ዝዕድግ። ሽዑ እውን ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ነበረ። 
ኣብ ከባቢ ሜዳ ኤርትራ ዘላ እንዳ ጋዜጣ እየ 
ለሚደ። ጋዜጣ ኣይነበረን። ንምንታይ ኢለ 
ሓተትኩ።

“ራድዮ ኣስመራ እንታይ ድያ ትብል ዘላ?” 
በለኒ ሓደ። 

“እንድዒ እንታይዶ ትብል ኣላያ?” በልክዎ።

“. . . ‘ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ኢዱ 
ንህዝባዊ ግንባር ክህብ ድሉው ኣሎ’ ትብል 
ኣላ” በለኒ። ኣዝየ ሰንበድኩ። ከመይ ኢሉ 

እቲ ሻዕብያ፡ ተገንጸልቲ ዝብል ዘረባታት ናብ 
ህዝባዊ ግንባር ዝብል ተቐይሩ ብድምጺ ጸላኢ 
ኢለ ሓሰብኩ። 

ኩሉ ኣብ ሹቕ ዝነበረ ሰብ ሸቃጥን ባዓል 
ድኳንን ኣብ እዝኑ ዓባይ ራድዮ ሒዙ 
ይሰምዕ። ገሊኦም ኣብ እንዳ ሻሂ ዓጒጎም 
ራድዮ ይሰምዑ። ኣነ’ውን ብእዝነይ ነቲ 
ሓበሬታ ሰማዕክዎ። ብቕልጡፍ ገዛይ 
ክኸይድ ስለዝነበረኒ ጸግዒ ጸግዒ እናገበርኩ 
ንገዛ ተበገስኩ። ኣብዚ ማይ ኣባሻውል ምስ  
በጻሕኩ ሓንቲ ታንኪ ብቤትጊዮርጊስ ኣቢላ 
ዝመጸት ንሓንሳብ ብጽርግያ ትኽ ኢላ ትወርድ 
ንሓንሳብ ድማ ማርቻቤዲ እናተሰቕለት 
ገልጠምጠም እናበለት ን ሼል ዑቕበ ሃይለ 
ገጻ ኣንቆልቆለት። ኣነ’ውን ፍጥነተይ ወሲኸ 
ንገዛና ብዕዳጋ ሓሙስ ኣቢለ እንዳ እንቋቚሖ 
በጻሕኩ። ወተሃደራት ደርግ ብረት ዝሓዙ ኣብ 
መንገደይ እረክብ ነበርኩ።

ገዛውትና ምስ በጻሕኩ ስድራ ተረቢሾም 
ጸንሑኒ። ከይሓበርኩ ስለዝወጻእኩ በቲ 
ኩነታት ሰንቢዶም ከጣይቑ ጸንሑ። 

“ህዝባዊ ግንባር ክኣትዉ እዮም። ደርግ 

ይሃድም ኣሎ!” በልክዋ ንወላዲተይ።

“እንታይ ርኢኻ?” በለትኒ።

“በቃ ይሃድሙ ኣለዉ፡ ውዱብ ሕቡራት 
ሃገራት ጽላል ይኹነና ድማ ይብሉ ኣለዉ፡”

“እዚ ኹሉ ሰብ ኣጥፊኦምሲ ጽላል ደልዮም?” 
በለትኒ። ጸኒሓ “ኣበይ ኬድካ ጸኒሕካ?” 
ሓተተትኒ። ነገርክዋ። ኣዝያ ሰንበደት።

 “ኣንታ ሕጅስ ጋዜጣ ተራእዩካ?” በለትኒ። ኣነ 
ግን ወልፊ ኔርኒ ሰልዲ ተረኺበ ጋዜጣ’የ ዝገዝእ 
ዝነበርኩ።

“ኣነ’ሞ እንታይ ፈሊጠ? ራድዮ ድማ የብልናን 
እንታይ ይብሃል ኣሎ እንታይ ፈሊጠ” በልክዋ። 
ወዲ 15 እየ ኔረ።

ሰዓት 10 ተጋደልቲ ረኣኹ። ፍቐድኡ እልልታ 
ይስማዕ ነበረ። ገሊኦም ንመጀመርትኦም 
እዮም ተጋደልቲ ዝረኣዩ። ኣነ ግን ተጋደልቲ 
እንታይ ይመስሉ እፈልጥ ስለዝነበርኩ ብዙሕ 
ኣይሓደሰንን።

ሆ! እናበልና ምስ ደቂ ገዛውትና ንፋብሪካ 
እንዳ ዘይቲ ወረድና። ሓንቲ ዓባይ ኮሎኛ 
ብመንገዲ ከረን ንሹቕ ገጻ ትሓልፍ ነበረት። 
ቚጽሮም ዘይግመት ንኣሽቱ መንእሰያት 

መለስ ንጉሰ
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ቆጽሊ ሒዞም ኣብ ዝባና ተሰቒሎም ነበሩ። 
ኣነን ኣማኒኤል ጸሃየ ዝተባህለ ዓርከይን 
ናብ’ታ ዓባይ መኪና ተሰቐልና። እናኸደት ኢና 
ዝሓኾርና።

“ወሰደ ኤረይ በዓል ስረ!!” ኢና ንብል 
ዝነበርና። ንዩኒቨርስቲ ሕልፍ ምስ በልና ኣብታ 
ናይ ጣባ ሴዳው ሓደ ተጋዳላይ ደው ኣበላ ነታ 
መኪና።

 “ኣጽዋር ኣለዋ ድዩ?” ኢሉ ሓተተ። እቲ 
መራሕ መኪና ከምዘይብላ ምስ ሓበሮ “በሉ 
ኺዱ” በለና። መኪና ተበገሰት። ቊሩብ ስጉም 
ምስ ኣበለት ኣብታ ንሹቕ ትጥምት ፊት ሼል 
ዑቕበ ሃይለ ክልተ ወተሃደራት ደርግ ካብቲ 
እንዳ ነዳዲ ውጽእ ኢሎም ነታ መኪና ቶኽሲ 
ከፈቱላ። ጎማ ተሃሪሙ ደው በለት። ክልተ 
ሰባት ድማ ተሃሪሞም ናብ መሬት ወደቑ። ኣነን 
ኣማኒኤል ዓርከይን ካብታ መኪና ጸደፍና። ኣነ 
የማነይቲ ኢደይ ተሴረ ኣማኒኤል ግን ድሒኑ።

ኣብ ማይ ተመናይ ሓንቲ ወሓለ ሰበይቲ 
ነበራሞ፡ ኢደይ ጸፍየን ብጨርቂ ኣሲረን 
ሰደዳኒ። ብሓንቲ ኢደይ ‘ኤረይ በዓል ስረ’ 
እናበልኩ ጸንበልክዎ!

***

ንጽባሒቱ ተጋደልቲ ክንርኢ ቤት ገርግሽ 
ከድና። ቢንያም ዝብሃል ወዲ ገዛውትና 
ምስ’ቶም ተጋደልቲ ረኸብናዮ። ኣዚና 
ተሓጎስና። ቢንያም ብንእሽትኡ ኣብ 
ሰማንያታት ንሜዳ ዝወጸ ወዲ ገዛውትና 
እዩ። መዘናና ኣይነበረን ግን ምዕባይና ኮይኑ 
መጻውቲን ደቂ ገዛውቲን ኢና ዝነበርና። ኣዚና 
ተሓጎስና፡ ሻህን ባንን በላዕና።

ምስ ቢንያም ኣብርሃም ኣብ ከባቢ ጾሮና 
ኣብ ግዜ ወራር ወያነ ኣብ ጽዑቕ ኲናት ድማ 
ተራኸብና! እንታይ ኣለዎ ግዜ!!

2 

ናጽነትን ተስፋኣለምን

ኣብ ግዜ በዓል ናጽነት ወትሩ ዝዝክሮ 
ንተስፋኣለም እየ። ተስፋኣለም መተዓብይተይን 
መማህርተይን እዩ ኔሩ። ተስፋኣለም ኩሉ 
ሰብ’ዩ ዝፈልጦ። ወዲ ዕዳጋ ሓሙስ እዩ። ናይ 
ነርቭ ጸገም ዝነበሮ ኣጸቢቑ ዘይዛረብ ተስፌ 
በሊሕ ሰብ ነበረ። ተስፋኣለም ካብ’ቶም የማነ 
ባርያ ዝፈትዎምን ገለ ደገፍ ዝገብረሎም ዝነበረ 
ሰባትን ሓደ እዩ። ንተስፋኣለም ብብዙሕ 

ነገራት’ኳ ዝዝክሮ እንተኾንኩ በዘን ውሑዳት 
ኣብነታት ሎሚ ክዝክሮ ምደለኹ።

ተስፋኣኣለም ንየማነ ባርያ የፍቅሮ እዩ። 
ልሳኑ ክፉት ኣይኮነን፡ ኣዝዩ ዓባስ ተጋዲሉ 
ቃላት ዘውጽእ እዩ። ቅድሚ ናጽነት ግን ኣፉ 
ልኹት ኣይነበረን። ሓደ እዋን ደርግ ኩሉ ነገር 
ንዓውዲ ኲናት ዝብል ኣዋጅ ኣውጽአሞ፡ 
ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ጎስጓስ የካይድ 
ነበረ። ኣብ ቤት ትምህርትና ቤት ትምህርቲ 
ጀግኖች (ናይ ሎሚ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ) 
መባእታን ማእከላይ ደረጃን ኣብ ዝነበረሉ 
እቲ ኣስተምህሮ ተዋህበና። ሽዑ እቲ ጎስጓስ 
ብመምሃራን ዘይኮነስ ብናይ ፍሉይ ክዳን 
ዝተኸድኑ ኣባላት ኢሰፓ እዩ ዝውሃብ ዝነበረ። 
ንኹሉ ዘረባን ታህዲድን ስቅ ኢልካ’ዩ ዝስማዕ፡ 
ዘረባ የለን። ኣብ መወዳእታ ግን ሕቶታት 
ይሓቱኻን መልሲ ይጽበዩን እዮም። ተመሃሮ 
ሕጂ እውን ኣጽቀጡ። ኣብ መጨረሽታ እቶም 
ካድራት ደርግ ርእይቶ ዘለዎ እዮም ዝብሉ። 
ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ብምዃኑ ሰብ ርእይቶ 
ኣይህብን እዩ። ተስፋኣለም ግን ኢዱ ዊጥ 
ኣበለ። ኩሉ ተመሃራይ ሰንበደ። ተስፋኣለም 
ገለ ክብል እዩ ተባሂሉ ተፈርሀ። ኣብቲ ጎስጓስ 
“ሻዕብያን ወያነን ንወላዲት ሃገርና ኢትዮጵያ 
ብሓደ ኮይኖም ክመቓቕልዋን ክሸጥዋንዮም 
ዝቓለሱ ዘለዉ፡ ስለዚ ኩሉ ሰብ ናብ ዓውደ 
ኲናት ይውፈር!” ዝብል እዩ ኔሩ። ተስፋኣለም 
ድማ ኣብዛ ነጥቢ እዩ ክዛረብ ደልዩ። ከምዚ 
ድማ በለ፦

“ሻዕብያን ወያነን ብሓደ ኾይኖም ትብሉናስ 
ሻዕብያ ዘሎ ብሰሜን ኣብ ሳሕል ወያነ ድማ 
ኣብ ደቡብ ብትግራይ ስለዚ ኣበይ ተራኺቦም 
እዮም ብሓደ ኮይኖም ትብሉ ዘለኹም? ክልተ 
ጫፋት እኮ’ዩ!” እቶም ካድራት በዚ ብዙሕ 
ዝተገረሙ ኣይመሰሉን ንተስፌ ክምልስሉ 
ፈተኑ። ተመሃሮ ግን ብስሓቕ ነቲ ኣዳራሽ 
ነቕነቕዎ። ንጽባሒቱ ተስፋኣለም ተኣስረ። ኣብ 
መዓልቲ ናጽነት ድማ ወጸ!

ተስፋኣለም ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ክዛረብ 
እንከሎ ኣዝዩ ብስምዒት እዩ ዝገልጻ። “ኣነ’ኮ 
ንኤርትራ ተኣሲረላ’የ” ድማ ይብል። ሓደ እዋን 
ኣብ ማእከል ከተማ ደቂሱ ሓዲሩስ ንግሆ ኩሉ 
ሰብ ነናብ ስርሑ ክኸይድ እንከሎ፡ ንሱ ግን 
ክሳብ ዝረፍድ ኣብ ማእከል ጎደና ጥቃ ሲነማ 
ኢምፔሮ ደቂሱ ነበረ። ሽዑ ሓደ “ተስፋኣለም 
ተስእ እባ ሰዓትኮ ከይዱ” ምስ በሎ “ኣብ 

መሬተይ ከምድሌተይ!” ኢሉ መሊስሉ ምንባሩ 
ቀጻሊ የስሕቐኒ። ተስፋኣለም ሎሚ ብህይወት 
የለን ኣብዘን ክልተ ሰለስተ ዓመታት ሓሊፉ 
እዩ።
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መዓልቲ ናጽነት ኣብ’ዛ ዓመት እዚኣ ፍልይቲ 
ኔራ። ባጤራና ናቕፋ ብወግዒ ዝተኣወጀሉን 
ክቡር ስነጥበበኛ የማነ ገብረሚካኤል 
ዝዓረፈላን ዓመት እያ። ባጤራና ናቕፋ ወጺኡ 
ዝብል ዜናን ባርያ ዓሪፉ ዝብል ዜናን ብሓደ’ዩ 
ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወጺኡ። “ናጽነት 
ክብረት’ዩ ንዘልኣለም” ትብል ዜማ የማነ 
ገብረሚካኤል፡ ተስፋኣለም ብድምጹ ተጋዲሉ 
ይደርፋ ነበረ። ንኽንሰምዖ ድማ የገድደና 
ነበረ። ተስፋኣለም “ክደርፍየ’ሞ ስምዑኒ” እዩ 
ዝብል ግን ድምጹ ኣይስማዕን እዩ። ቀጻሊ እዛ 
ደርፊ ክትድረፍ እንከላ ተስፋኣለም ይርኣየኒ። 
ናጽነት ክብረት እዩ ንዘልኣለም!

ድሕሪ ሞት የማነ ባርያ ሓደ ዓመት ናብ እንዳ 
ኣቦይ ገብረሚካኤል ብስራት ኬድና  ኔርና። 
ንዝኽሪ የማነ ገብረሚካኤል ገለ ጽሑፍ ንጋዜጣ 
ዝኸውን ደሊና ኢና ኬድና። ምስ ወላዲ የማነ 
ባርያ ዝኾኑ ኣቶ ገብረሚካኤል ብስራትን 
በዓልቲ ቤት የማነ (ባርያ)ን ሓረጉን ደቁን ድማ 
ተራኸብና። ሽዑ ኣቦይ ገብረሚካኤል ብስራት 
ዝተዛረብዎ ኣይርስዖን። ንሶም ከምዚ በሉና፥

“ብዛዕባ የማነ ወደይ ካብ ንዓይ ክትሓቱ 
ትመጹ ንተስፋኣለም ሕተትዎ፡ ኣነ ድኣ 
ክንዲ ተስፋኣለም ንወደይ መዓስ እፈልጦ 
ኮይነ። ንሱ’ዩ ዝያዳይ ዝፈልጦ” ኢሎም 
ነበሩ። ኣስዒቦም፡ “የማነ ክሳብ ክንድ’ዚ ሰብ 
ከምዘፍቅሮ ዝፈለጥኩ ኣብ መዓልቲ ቀብሩ 
እዩ። ብድሕርኡ ማለት ድሕሪ’ቲ ቐብሪ ግን 
ኩሉ ሰብ ካብ ሰሙን ንላዕሊ ኣይተመላለሰን፡ 
ተስፋኣለም ግን ዓመት ምሉእ ብዘይምቁራጽ 
ንገዛይ ተመላሊሱ እዩ። እናተመላለሰ 
ኣጸናኒዕኒ እዩ።” በሉና። ኣዝዩ ደንጸወና። ኣብ 
ባርያን ኣብ ናጽነትን ዝነበሮ ፍቕሪ ተለኪዑ 
ዝውዳእ ኣይኮነን። ሞት ተስፋኣለም ድሕሪ 
ነዊሕ እዋን’የ ፈሊጠ፡ ኣብ’ቲ መዓልቲ ቀብሩስ 
ክንደይ ሰብኮን ተረኺቦም ኔሮም ይኾኑ? 
እናበልኩ ቀጻሊ ኣብ መዓልቲ ናጽነት እዝክሮ። 
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና።
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ዕድመኣዊ ኣድልዎ
ቻርለስ ዲከንስ ዝተባህለ እንግሊዛዊ ደራሲ፡ ኣብ 

መፋርቕ 19 ክፍለ-ዘመን፡ “ኦሊቨር ትዊስት” ዘርእስታ 
ህብብቲ መጽሓፍ ምስ ጸሓፈ፡ ሕብረተሰብ ዓዲ እንግሊዝ 
ሰንቢዱን ብገዛእ ተግባራቱ ኣስካሕኪሑን እዩ። እታ 
መጽሓፍ፡ ዓበይቲ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝፍጽምዎ ምዝመዛን 
በደልን፡ ከም ግዱድ ዕዮ ህጻናት (child labour)፡ ኣብ 
ልዕሊ ወለዲ ዘይብሎም ዘኽታማትን ድኻታትን ቆልዑ 
ዘለዎም ኣመለኻኽታን ዘውርድዎ ግፍዒን፡ ካብቲ ክውን 
ሓቅታት ተበጊሳ እተዘንቱ ልቢ-ወለድ መጽሓፍ እያ። እቲ 
ኣድልዎ፡ ኣብ ህጻናት ዝፈጥሮ ጭንቀትን ራዕዲን፡ ኣብ 
ኣእምሮኦም ዝሓድጎ ስምብራት፡ ብመገዲ ሓደ ኣሕዛኒ 
ዛንታ ትትርኽ። 

እዛ መጽሓፍ’ዚኣ፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ዘይኮነ፡ 
ኣብ ኩሉ ኤውሮጳን ሕብረተሰባት ዓለምን ሓድሽ ንቕሓት 
ኣብ ምዂስኳስ ልዑል ድርኺት ከምዝገበረት ይግምገም። 
ሕብረተሰባት ከይተረድኦም፡ ኣብ ልዕሊ ህጻናት 
ዝፍጽምዎ ኣድልዎ ኣነጺራ ስለዘርኣየቶም፡ ነቲ ድሓር 
ዝማዕበለ ኣረኣእያን ስነፍልጠታዊ ኣተዓባብያን ክንክንን 
ቆልዑ መሰረት ኮይና እያ።  

ኣብ ሕብረተሰባት ብዙሕ ዓይነት ኣድልዎታት ኣሎ። 
ጾታዊ ኣድልዎ፡ ደርባዊ ኣድልዎ፡ ዓሌታዊ ኣድልዎ፡ 
ቋንቋኣዊ ኣድልዎ፡ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ዝፍጸም ኣድልዎ 
ወዘተ። እዚ ገለ ካብቲ መግለጺታት ዝተረኽበሉ ዓይነት 
ኣድልዎታት ኮይኑ፡ ካልእ ብዙሕ ንጹር መግለጺታት 
ዘይብሉን ኣተኩሮ ዘይወሃቦን ኣድልዎታት እውን ኣሎ።

ሓደ ብዙሕ ዘይጥቀስ ዓይነት ኣድልዎ፡ ብዕድመ ዝግበር 
ኣድልዎ ወይ ዕድመኣዊ ኣድልዎ (ageism) እዩ። እዚ 
ኣድልዎ’ዚ ብምኽንያት ዕድመኦም ኣብ ልዕሊ ውልቀሰባት 
ወይ ጉጅለታት ዘሎ ሓፈሻዊ ኣመለኻኽታ ወይ ፍረጃ እዩ። 
ሓደ ካብቶም ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝርከቡ ብዙሓት 

ዓይነት ኣድልዎታት ድማ እዩ።

ዓበይቲ ሰባት፡ ኣብ ልዕሊ ህጻናት፡ ቆልዑን መንእሰያትን 
ዘለዎም ኣረኣእያ ንኣብነት ከም ሓደ ሕብረተሰባዊ 
ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ ጉጅለታት ክግለጽ ይከኣል እዩ። ኣብ 
ሃገርና “ደቂ ሎሚ” ዝበሃል ኣዘራርባ ኩልና እንፈልጦን 
ደጋጊምና እንሰምዖን እዩ። ኣብ ኩሉ ሕብረተሰባት እውን 
ብተመሳሳሊ ንሓድሽ ትውልዲ ኣሐፊሽካ ናይ ምፍራጅ 
ወይ ናይ ምፍራድ ተርእዮታት ኣሎ።

ኣድልዎ ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል። ብፍላጥ ዝግበር 
ኣድልዎን ስኣን ንቕሓት ብልምዲ ከም ንቡር ተወሲዱ 
ዝፍጸም ኣድልዎን። እቲ ብልምዲ ወይ ከም ባህሊ 
ዝሰረጸ ኣድልዎ፡ ብዙሕ ግዜ ንሰባት ኣይርድኦምን እዩ። 
ዝጸንሐ ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ኣከያይዳን ስለዝኾነ፡ ከም 
ልክዕ ይርዕምዎ። ኣብ ሃገርና ንኣብነት፡ ንቆልዑ ዝህምሽ 
ኣድልዎታት መሊኡ እዩ። ቆልዑ ምስ ዓበይቲ ኣብ መኣዲ 
ክቐርቡ፡ ቅድሚ ዓበይቲ ክምገቡ፡ ኣብ መንጎ ዕላል ዓበይቲ 
ጦብሎቕ ክብሉ፡ ዕትብ ዝበለ ዘረባ ክዛረቡ ፍጹም ነውሪ 
እዩ። እቶም ዓበይቲ ከምኡ ክርእዩ እንከለዉ፡ “እንታይ 
ዓይነት ድርቅና፡ እንታይ ዓይነት ስድነትን እዩ’ዚ” እዮም 
ዝብሉ። 

ኣብ ልዕሊ መንእሰያት እውን ብተመሳሳሊ ኣሐፊሽካ 
ዝፍጸም ኣድልዎ ኣሎ። እቲ “ደቂ ሎሚ” ዝብል ኣገላልጻ 
ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ። ኣብ ሃገርና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ 
ሕብረተሰባት ዓለም እውን ልሙድ እዩ። ሕብረተሰባት፡ 
ነቶም ድሕሪኦም ዝስዕቡ ወለዶ፡ “ደቂ ሎሚ” እናበሉ 
ኣሐፊሾም ክማስዩዎም ወይ ከቆናጽብዎም ምስማዕ ልሙድ 
እዩ። ነቶም ተካእቲ ወለዶ ከምቶም ቀዳሞት፡ ንፉዓት፡ 
ጻዕራማት፡ ለባማት ከምዘይኮኑ፡ ከምቶም ቀዳሞት ጥዑይ 
ስነምግባርን ባህርያትን ስብእናን ከምዘይብሎም፡ ብቕዓት 
ከምዘይብሎም፡ ሓላፍነት ከምዘይስምዖም ገይሮም 

ሕብረተሰብ

ኣሴር ሰለሙን
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ይቘጽርዎም። 

ብምኽንያት ዕድመኦም ቀዳሞት ንዳሕረዎት ከቆናጽቡ 
እንከለዉ፡ ብኣንጻሩ ሓደስቲ ወለዶ እውን ነቶም ቀዳሞት 
ኣሐፊሾም ክፈርድዎም ልሙድ እዩ። ዓበይቲ ሰባት ከም 
ደናቁር፡ ምስ ግዜን ምዕባለን ዘይስጉሙ፡ ዘይነቕሑ፡ 
ጸቢብ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣኽረርቲን ኣሸገርቲን ገይሮም 
ይቖጽርዎም።

ኣብ ኣመሪካ ንኣብነት፡ ልዕሊ 40 ዓመት ዝዕድመኡ ሰብ 
ንስራሕ ኣይምረጽን እዩ። ብምኽንያት ዕድመኡ፡ ስራሕ 
ክረክብ ይጽገም። ኩባንያታት፡ ዝያዳ ነቶም ኣብ ውዑይ 
ዕድመ ዘለዉ መንእሰያት ይመርጻ። ንዓቢ ሰብ ምቑጻርን 
ደሞዝ ምኽፋልን ከም ክሳራ ይጥምትኦ። “ወዲ/ጓል 40-
50 ዓመት ኣረጊት እዩ። ኣብ ስራሕ ኣድማዒ ኣይኮነን” 
ኢልካ ምሕሳብ ዘስዓቦ፡ ካብ ሓፈሻዊ ባዕላዊ ኣመለኻኽታ 
ዝብገስ ዕድመኣዊ ኣድልዎ ድማ እዩ። እዚ ግን ልክዕነት 
የብሉን። ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን። ገለ ምስ ዕድመ 
ዝደኽሙ ሰባት ኣይሰኣኑን ይኾኑ። እቲ ዝበዝሕ ግን፡ 
ከምኡ ኣይኮነን። ወዲ 50 ዓመት ኮይኑ፡ ብጉልበት ይኹን 
ብኣእምሮ ዝወጾ ዘይብሉ ሰብ ኣሎ። እኳ ድኣ ብምኽንያት 
ዕድመኡ ዝቐሰሞ ሓያል ተሞኩሮን ብቕዓትን ንስራሕ 
ዝያዳ ተመራጺ ሰብ ክገብሮ ይኽእል እዩ። በቲ ሓፈሻዊ 
መረዳእታን ኣመለኻኽታን ግን ይጓነ። ብምኽንያት 
ዕድመ ዝግበር ኣድልዎ እምበኣር፡ ካብ ግጉይ ስርጸትን 
ኣመለኻኽታን ዝነቅል እምበር ልክዕ ኣይኮነን።

ብኣንጻር’ዚ ዝተጠቕሰ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ዝግበር 
ኣድልዎ፡ ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰባት ንመንእሰያት 
ናይ ዘይምእማን ተርእዮታት እውን ኣሎ። ትርኢቶም፡ 
ኣከዳድናኦም፡ ጸጒሮም ጥራይ ብምጥማት፡ እቶም 
ዓበይቲ፡ ጥዑያት፡ ክእለት ዘለዎም ወይ ብቑዓት ኮይኖም 
ኣይርኣዩዎምን። በዚ ድማ፡ ብቕዓት ኣብ ዝሓትት ስራሕ 
ከሳትፍዎም ኣይደልዩን። እምነት ኣብ ዘድልዮ ዕዮ 
ኣይመርጽዎምን። ንሓላፍነት ክምዝዝዎም፡ ወይ ኣብ 
ዝኾነ ዕዮ ወኪሎም ክሰድዎም ነብሶም ኣይገብረሎምን። 
ዋላ ኣብ ጎድኖም ብዙሕ ዓመታት ሰሪሖም ተሞኩሮን 
ብቕዓትን  ደሊቦም እንከለዉ፡ ብምኽንያት ዕድመኦም 
እቶም ዓበይቲ ኣብ ርእሲኦም እምነት ከሕድሩ ይጽገሙ። 

እቶም ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ከምዚ ዓይነት ኣረኣእያ 
ዘለዎም ሰባት፡ ንድሕሪት ተመሊሶም፡ ንነብሶም 
ክጥምትዋ እንተዝኽእሉ’ሞ፡ “ኣነ ክንድኡ ከለኹ ከመይ 
ነይረ?” ኢሎም ንነብሶም እንተዝሓቱ ግን፡ ኣብ ዕድመ 

ንእስነት ዘሎ ዓቕሚን ብቕዓትን ክስወጦም ምኸኣለ። እቲ 
ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ሓፈሻዊ መረዳእታን ኣመለኻኽታን 
ግን ከምኡ ገይሮም ክሓስቡ ኣየኽእሎምን።    

ዕድመኣዊ ኣድልዎ እምበኣር ብዘይንጹር ምኽንያት 
ኣብ ኩሉ ሕብረተሰባት ዝርአ ሓደ ዓይነት ኣድልዎ እዩ። 
ግደ ሓቂ ከኣ፡ መሰረት ወይ ሞጎት ዘይብሉ መብዛሕትኡ 
ግዜ ናብ ግጉይ መደምደምታ ዘብጽሕ እዩ። መበገሲኡ 
ሓፈሻዊ ምስሊ ወይ ስርጸት (Stereotype) እዩ። ኣሐፊሽካ 
ምፍራድ ድማ፡ ኩሉ ግዜ ሓቅነት ወይ ልክዕነት የብሉን።

ኣብ ሕብረተሰባት ከም ዓቢ ዛዕባ ኮይኑ ዘዛረብ እቲ 
ዓበይቲ ኣድልዎታት እዩ። ከም “ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ 
ደቀንስትዮ፡ ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ወዘተ።” ካልኦት 
ኣድልዎታት ግን፡ ማህሰይቲ ዘውርዱ ክንሶም ከም ዛዕባ 
ኣይልዓሉን ወይ ኣተኩሮ ኣይግበረሎምን እዩ። ሓደ 
ካብኦም ዕድመኣዊ ኣድልዎ ኮይኑ፡ ኣብ ሕብረተሰብ 
ምዕቡልን ክውንነታዊን ኣመለኻኽታ ንምህናጽ፡ ቆላሕታ 
ዘድልዮን መአረምታ ዝሓትትን እዩ።
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ነታ ጸሓይ 
በተን ንኣሽቱ ኣእዳውካ…

“ከመይ ኢለ’ሞ ከጽንዕ’የ!? በዚ ሕንጫል ምንጫል 
ኣሕዋትካ እናተጓየዩ ይርብሹኻ፣ በቲ ኣዴኻ ኣብ መንጉኡ 
ትልእኸካ፣ በቲ ኣባሓጎኻ ናብ ቤት-መቕደስ መሪሕካ ውሰደኒ 
እናበለ የሸግረካ፣ በቲ ኣቦኻ ካብ ስራሕ ኣትዩ ዕረፍቲ ሃቡኒ 
ኢሉ ካብ ገዛ የውጽኣካ፣ በቲ ዓባይካ ቡን ኣፍሊሓ እናዕለለት 
ትርብሸካ…. ከ..መ…ይ ከ…መይ ኢለ’የ ኣብ’ዛ እንኮን ጸባብ 
ክፍልን ኣጽኒዐ ልክዕ ምስ መሳቶይ ክወዳደር ዝኽእል?” ክብል 
ሓደ ካብ’ቶም ዕድመ 10ታት ዘፋረቐ ምጩው ተመሃራይ 
ንመምህሩ ኣዕለላ።

መምህሩ ብጽሞና ክትሰምዖ ድሕሪ ምጽናሕ “ብዘይካ’ታ 
ክፍሊ ካልእ ክፍሊ ወይ’ውን ካንቸሎ የብልኩምን?” ንዝያዳ 
ምርግጋጽ ተወከሰቶ።

“እንታይ ክህልወና ደኣ! በቃ ንሳ’ያ ሓንቲ ገዛና፣ ኣየርእየሎም 
ከኣ’ምበር ትምህርቲ ነፊዕካ ኣብ ዝለዓለ ክትበጽሕ ኣለካ 
ይብሉኒ? ከመይ ገይረ ኣብ ከምዚ ዓይነት ገዛ እናነበርኩ 
ክወዳደር? መምህር ትርድእኒዶ ኣለኺ ዘሕልፎ ዘለኹ 
ህይወት?” ካብ ኣዒንቱ ንብዓት ንኸይፈሳ ናብ ሰማያት 
እናጠመተ ተዛረባ።

መምህሩ ትሰምዖ ከም ዘላ ንምሕባር ርእሳ ላዕልን ታሕትን 
ኣወዛወዘትሉ። ኣብ ምዕጉርቱ ብምቕንጣው ከኣ “ኣንታ 
ተፈታዊ ምጭው ቈልዓ፣ ካብ ሕጅ ክሳዕ ክንድ’ዚ ተማርር!” 
ብምግራም ሓተተቶ።

“ነኖ መምህር… ዘሕልፎ ዘለኹ ህይወት ብልክዕ 
ስለዘይትፈልጥዮ ክርድኣኪ ኣይክእልን’ዩ።” ሓውሲ ኩርይ 
ኢሉ መለሰላ።

“ኣእዳውካ’ሞ ዘርግሓየን” ሓተተቶ መምህሩ ምቕልል ኢላ።

“ንምንታይ?” ሓተተ እቲ ተመሃራይ።

“ደሓን ዘርግሓየን ጥራይ እሞ” ሓተተቶ። እቲ ተመሃራይ 
ከምቲ ዝተባህሎ ገበረ።

“እንታይ ትርዳእ ካብ’ዚ” ምስ በለቶ፣ እቲ ተመሃራይ 
መንኩቡ ሰቐጥ ብምባል “እንድዒ! እንታይ ይገብር ኣለኹ 

ኣይተረድኣንን።”

“ንገጽካ ካብ ጩራ ናይ’ዚ ጸሓይ ከውሎ?” እቲ ተመሃራይ 
ሕጂ’ውን ከምቲ ዝተባህሎ ገበረ። 

“ግና ሕጂ’ውን እንታይ’የ ዝገብር ዘለኹ?” ሓተታ እቲ 
ተመሃራይ።

“ገጽኻ ካብ’ዛ ጸሓይ ንምኽዋል ብኣእዳውካ ተኸላኸል 
ይብለካ ኣለኹ” ሓበረቶ። እቲ ተመሃራይ ከምቲ ዝተባህሎ 
ምስ ገበረ፣ ናብ’ታ መምህሩ ጠመተ።

“ሕጂኸ እንታይ ተዓዚብካ?” ሓተተቶ።

“ብኣእዳወይ ነዛ መራር ጸሓይ ተኸላኺለያ”

“ርኢኻ! ኣእዳውካ’ኮ ኣዝየን ንኣሽቱ እየን። ነዛ እምብዛ ገዛፍ 
ጸሓይ በዘን ንኣሽቱ ኣእዳውካ ክትከላኸላ ክኢልካ። ልክዕ ከምኡ 
ኸኣ ንኣሽቱ ጸገማት መመኽነታ ንኽትገብር’ዮም ዝወሃቡኻ። 
ነቶም መመኽነይታታት ብኸመይ ወጊድካ ትዕወተሎም’ዩ 
እቲ ዋና ነገር። ልክዕ ከም’ተን ንኣሽቱ ኣእዳውካ፣ ብርትዐ 
ጸሓይ ኣብ ገጽካ ንኸይዓልብ ክከላኸልኦ ዝኸኣላ፣ መንጎ-
መንጎ ምዃን ወይ ብንኣሽቱ ነገራት ምብስጫው ከኣ፣ ነቲ ኣብ 
ውሽጥኻ ዘሎ ብርሃን ክኽውሎ ይኽእል’ዩ። 

“እዛ ጸሓይ ንሕብሪ ገጸይ ኣባላሽያቶ ኢልካ ካብ ምዕዝምዛም፣ 
በተን ንኣሽቱን ልምሉማትን ኣእዳውካ ምክልኻል’ዩ ዝቐለካ። 
ስለዚ ንኻልኦት ኣብ ምጽላም ግዜኻ ኣይተሕልፎ፥ ባዕልኻ 
ክትፈትሖ ትኽእል ነገር ንኻልኦት ከም መመኽነይታ 
ኣይትጠቐመሎም። ሃጓፋትካ ክትሽፍኖ ስለዘይከኣልካ ካልኦት 
ሰባት ተሓተትቲ ኣይትግበሮም። ወይ’ውን መመኽነይታ 
ክኾኑኻ ዝኽእሉ ነገራት ሃሰው ኣይትበል። ንጸገማትካ 
ብኸመይ ክትሰግሮ ከም እትኽእል እትሕብር መፍትሒ ኣብ 
ኢድካ’ዩ ዘሎ!” ብምባል መለሰትሉ’ሞ፣ ጸገሙ ኣብ ምፍታሕ 
ክትሕግዞ ከም እትኽእል ከኣ ቃል ኣተወትሉ።

መብርሂት ወ.
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ምስጢር ዓወት
ኣብ ህይወት፡ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝገብሮም 

ንጥፈታት ክዕወት ዘይደልን ዘይብህግን 
የለን። እቲ ወትሩ እንገብሮ ጸሎትን 
እነካይዶ ላዕልን ታሕትን ድማ ኣብ 
ህይወት ዕዉታት ኮይንና ንምውጻእ እዩ። 
የግዳስ ኣብ ህይወት ኣዝዮም ውሑዳትን 
ዝተወሰኑን እዮም ነዛ ዓወት እንብላ 
ኣምር ዘስተማቕርዋ። እቲ ምስጢር 
እንታይ ክኸውን ይኽእል፧ ስለምንታይ 
እዮም ዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ ክዕወቱ 
እንርእዮም፧

ነዚ ሕቶ`ዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ዋላ`ውን 
ኣዝዮም ዕዉታትን ፍሉጣትን ሰባት 
በብናቶም መረዳእታ ክገልጽዎ ፈቲኖም 
እዮም። እንተ ድኣ ኣስተውዒልና`ውን 
ብዙሓት ካዚኣቶም ኣብ ገለ ነጥብታት 
ክሰማምዑ ንርእዮም ኢና። ብፍላይ 
ድማ ኣብ ክልሰ ሓሳባዊ መግለጺ። ኣብ 
ርእሲ`ዚ ብዛዕባ ዓወት ኣዝዮም ብዙሓት 
ዛንታታት ተጻሒፎም እዮም። ንሎሚ 
እምበኣር ነታ ሶቁራጦስ ዝተባህለ ህቡብ 
ግሪኻዊ ፍላስፋ ዝፈጸማ ዛንታ ነዋግዓላ። 
እዛ ዛንታ ሶቁራጦስ ምስ ሓደ ምስጢር 
ዓወት ክፈልጥ ዝደለየ መንእሰይ ዝገበሮ 
ዝርርብ እተዘንቱ እያ።

ሓደ መዓልቲ ሓደ መንእሰይ፡ ምስጢር 
ዓወት ንምፍላጥ ናብቲ ህቡብ ግሪኻዊ 
ፍላስፋ ሶቁራጦስ ብምኽያድ ጠለቡ 
ኣቕረበ። ሶቁራጦስ ድማ ድሌትን ባህግን 
ናይቲ መንእሰይ ስለ ዝተረድኦ ከረድኦ 
ወሰነ። “መንእሰይ! ምስጢር ዓወት 
ክትፈልጥ ካብ በሃግካ፡ ኣነ`ውን ዘለኒ 
ክህበካ ኣይበቀልካን እየ። ስለዚ ጽባሕ 
ኣብታ ትረኣየና ዘላ ሩባ ልክዕ ኣብዛ 
ሰዓት እዚኣ ንራኸብ” ብምባል ቆጸራ 
ሓዘሉ። እቲ መንእሰይ ብኣዎንታዊ 
መልሲ ሶቁራጦስ ስለ ዝተሓጎሰ ቀልጢፉ 
ተሰማምዐ። ብመሰረት ቆጸርኡ ኣብታ 

ሶቁራጦስ ዝበሎ ሰዓትን ቦታን ተረኽበ። 
ሶቆራጦስ’ውን ቀዲሙ ኣብቲ ቦታ በጺሑ 
ስለ ዝነበረ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ 
“ሰዓበኒ” ብምባል መሪሕዎ ናብቲ ሩባ 
ክኣቱ ጀመረ።

እቲ መንእሰይ ምስ ኩሉ ሕቶታቱን 
ጥርጣሬታቱን ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ትም 
ኢሉ ሰዓቦ። ኣብ ውሽጡ ግና ብዙሕ ናይ 
ምጥርጣር ስምዒታት ክወሮ ጀመረ። 
ሶቁራጦስ ትም ኢሉ ናብቲ መዓሙቕ 
ናይቲ ማይ ሰጎመ። እቲ መንእሰይ ድማ 
ሶቁራጦስ ክዛረቦ እና በሃገ ትም ኢሉ 
ደድሕሪኡ ሰዓበ። እቲ ዕምቆት ናይቲ 
ማይ ኣብ ክሳዶም ምስ በጽሐ፡ ሃንደበት 
ሶቁራጦስ ነቲ ደድሕሪኡ ዝስዕብ ዝነበረ 
መንእሰይ ብኽሳዱ ብምዕትዓት ናብ 
መዓሙቕ ናይቲ ማይ ኣጥሓሎ። 

ወዮ ሃንደበት ዝኾኖ መንእሰይ 
ካብቲ ኣቲዎ ዝነበረ መዓት ክወጽእ 
ተቓለሰ። ደጊሙ ደጋጊሙ ከምልጥ 
ፈተነ። ብኢዱን ብእግሩን ተጋደለ። ግና 
ንሓይሊ ሶቁራጦስ ክስዕር ስለ ዘይከኣለ 
ብድኻም ተሰኒፉ ዘልሓጥ በለ። ኣብ 
መወዳእታ ሓይሉ ጸንቂቑ ክጥሕል ምስ 
ጀመረ፡ ሶቁራጦስ ሓፍ ኣቢሉ ካብቲ ማይ 
ኣውጽኦ። እቲ መንእሰይ መስተርሆት 
ስለ ዝረኸበ ብሓይሊ ኣስተንፈሰ። 
ብሓይሊ እና ኣስተንፈሰን እናሰዓለን 
ድማ ንሶቁራጦስ ብዓይኒ ጽልኢ ረኣዮ። 
ሓይሊ ብዘለዎ ቃና ድማ “ስለምንታይ 
ከምኡ ትገብር፧” ብምባል ጽልኡ ብግህዶ 
ኣርኣዮ። ሶቁራጦስ ህድእ ኢሉ “ክትመሃር 
ስለ ዝደለኹ።” ብምብል መለሰሉ። 
“ብህይወት ጸወታ የለን ሐራይ። ካብ 
ብኸምዚ ዝመሃር፡ ብኻ ትምህርትኻ 
ተሪፉኒ፧” ሕጂ`ውን ገና ሕርቃኑ 
ኣይሰኸነሉን። ሶቁራጦስ ንጥርዓንን 
ሕርቃንን ናይቲ መንእሰይ ሸለል ብምባል 

“ኣብቲ ማይ ዓቕልኻ ጸቢብካ ከሎ 
ብምሉእ ልብኻ ትደልዮ ነገር ነይሩካ`ዶ” 
ብምባል ተወከሶ። እቲ መንእሰይ ድማ 
ብዙሕ ከይተገደሰ “ከስተንፍስ ደልየ 
ነይረ። ኣየር ክረክብ እየ ዝብህግ ነይረ።” 
ብምባል ኣሕጺሩ መለሰሉ። 

“በል ምስጢር ዓወት ድማ ከምኡ 
እያ። ንዓወት ብምሉእ ልብኻ፡ ብልዑል 
ሃንቀውታ እሞ ድማ ኩሉ ነገር ክትውፍየላ 
እንተ ተዳሊኻ ኢኻ እትረኽባ። ልክዕ 
ከምቲ ኣብ ማይ ኣቲኻ ከለኻ ኣየር 
ክትረክብ ዝተሃንጠኻን ዝተቓለስካን 
ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ንኣየር ክትረኽባ 
ካብ ውሽጥኻ ዝገበርካዮ ቃልሲ፡ ንዓወት 
ድማ ከምኡ ገይርካ እንተተቓሊስካላ 
ክትረኽባ ኣይክትጽገምን ኢኻ።” 
ብምባል ብመረዳእታ ኣሰንዩ ገለጸሉ። 
እቲ መንእሰይ ድማ ኩሉ እቲ ሶቁራጦስ 
ዝገበሮ ነገር ንመረዳእታ መታን ክኾኑ 
ኢሉ ዝገበሮ ምዃኑ ምስ ተረድኦ ዝያዳ 
ደስ በሎ።

ምስጢር ዓወት ካብዚ ነጥቢ እዚ 
ዝፍለ ኣይኮነን። ዝወጠንካዮ ዕላማ 
ንምጭባጥ፡ ዘቃጽል ድሌትን ዘይሕለል 
ጻዕርን እንተዘይገይርካ ክትዕወት ዘሎ 
ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ልክዕ ከምቲ፡ 
ንእሽቶይ ሓዊ እትፈጥሮ ዝተወሰነ ጸዓትን 
ሙቖትን ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ናፓልዮን 
ሂል ብዛዕባ ዓወት “ኣእምሮ ወዲ ሰብ ኣብ 
ሓደ ነገር ብርቱዕ እምነት እንተኣሕዲሩ 
ኣብ ባይታ ንኸውዕሎ፡ ዝእግሞ ነገር 
የለን። ዓወት ድማ ኣብ ርእሲ ዝስራሕ 
ኣምር እዩ።” ብምባል ርድኢቱ ገሊጹ 
ነይሩ።

         ኢንጅ. ሚካኤል በርሀ
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ፍቕሪ ቐደምን ፍቕሪ ሎምን

እቶም ትፈልጥዎ ንኽትዝክርዎ፡ እቶም 
ዘይትፈልጥዎ ድማ ንኽትፈልጥዎ፡ 
ቀደም፡ ‘ሕቶ ፍቕሪ’ ብደብዳበ’ዩ ነይሩ። 
“ሉክ” ትገዝእ፡ ወሰን ወሰኑ ጥበብ 
ብዝተሓወሶ ታቕያን ኣቃድዳ ጌርካ 
“ፍሬም” ትገብረሉ። ናይ ፍቕሪ ደብዳበ 
ምዃኑ ዝሕብር ብቐይሕን ብሰማያውን 
ፒሮ ልብን ዕምባባን ይሰኣሎ። ናብ 
ጉዳይካ ኣቲኻ፡ ዝተፈተኺ ሳባ፡ 
ዝተፈቐርኪ ኣበባ ኢልካ ሕቶ ጽሑፍካ 
ትጅምር። ቡኡ ኣቢልካ ድማ ብዘቑጸልጸለ 
ኣገላልጻ ጌርካ፡ “ፍቕርኺ ድቃስ ከሊኡኒ፡ 
ፍቕርኺ ኣይወፍር ኣይኣቱ ጌሩኒ።” ወዘተ 
እናበልካ ትቕጽል፡ ሕቶ ፍቕርኻ ተስፍር። 
ናይ ፍቕሪ ቃንዛኻ ምስ ገለጽካን ካብ 
ስቓይ ፍቕሪ ከተገላግለካ ምሕጽንታኻ 
መሰቕረብካን’ከ፡ መሊስካ ንተወሳኺ 
ስእላዊ መግለጺ፡ ኣብ ትሕቲኡ ብኲናት 
ዝተበስዐ ልቢ ትስእለሉ።  ብፍቕሪ 
ተማሪኽካ፡ ኣብ ከቢድ ናይ ፍቕሪ 
ቃንዛ ምህላውካ ንኽትሕብር። ብየማነ 
ጸጋም ናይ’ቲ ስእሊ፡ ብትኹል ጋድማዊ 
ዝተጻሕፈ ናይ ፍቕሪ ጥቕስታት 
ትወሳስኸሉ፡ ብድሕሪኡ ኣብ ቡስጣ 
ተዓሽጉ ክስደድ ድሉው ይኸውን።

እቲ ደብዳበ ከመይ ናብ ኢድ 
ተፈቃሪት ተብጸሖ ዘሎ ጸገም ዝፈተኖ 
ጥራይ’ዩ ዝርድኦ። ብሕፍረት ዝኣክል 
ከይሃብካያ ኣብ ጁባኻ ስለ ትኣርገካ፡ 
ነታ ደብዳበ ሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ ኢኻ 
ቡስጣ ትቐያይረላ። ድሕሪ ክንደይ 
ትቐድሓሉ መሲልካ ጥራዛ ትልምና። 
እታ ዝጸሓፍካያ ናይ ፍቕሪ ደብዳበ 
ኣብ ማእከል ጥራዛ ተእትዋ’ሞ ኣብ 
ክፍሊ ዘይኮነስ ኣብ ገዛ ምስ ከደት 
ምእንቲ ክትርእያ፡ ኣብ ፍዳሰ  ትህባ።  

እዚ እታ ፈቲኻያ ዘለኻ ቈልዓ ጓል ቤት 
ትምህርኻ እንተኾይና እዩ።

እታ ብፍቕራ ኣጸልል ኣቢላትካ ዘላ 
ቈልዓ ጓል ቤት ትምህርትኻ እንተ 
ዘይኮይና’ኸ? ንሳ ትሓልፈሉ’ያ ኢልካ 
ኣብ ዝሓሰብካዮ መገዲ ትጽበያእ’ሞ ወይ 
ኣልዒላታ ከም ትሓልፍ ጌርካ ኣብታ መገዳ 
ትድርብየላ። ኣብ መገዲ ዝጸንሐ ደብዳበ 
ንዓኣ ምዃኑ ርዱእ ስለ ዝነበረ። ኣልዒላታ 
እንተ ከይዳ ጽቡቕ! እንተዘይኮይኑ ግና፡ 
ነታ እንተስ ብፍላጥ ወይ ብግርህነት 
ረጊጻታ ዝሓለፈት ደብዳበኻ ኣልዒልካ 
እናጎየኻ ተርክባ። ሰብ ከይርእየካ ግልጽ 
ምልጽ እናበልካ፡ ከም መጸዋዕታ ኣብ 
ኢዳ ንኸተቐብላ። ግና ኸኣ መጸዋዕታ’ያ። 
ናይ ፍቕሪ መጸዋዕታ። እቲ ፍቕራዊ 
ሕቶኻ ቅቡል ኮይኑ እንተረኺባቶ፡ 
“ኣነ’ውን የፍቅረካ’የ።” ዝብል መልሲ፡ 
ኣይትህበካን’ያ። ግና ንስኻ ከም እትርእያ 
ጌራ፡ በቲ ንስኻ ትርከቦ ቦታታት 
ምምልላስ ተብዝሕ። ንስኻ ድማ፡ 

“ሎሚ ጽባሕ መልሲ ትህበኒ ትኸውን” 
እናበልካ መሪር ትጽቢት ተሕልፍ። 
ተጸቢኻ ምስ ደኸምካ፡ ዘሎን ዘየሎን 
ትብዓት ኣኻኺብካ ኣብ መገዲ ደው 
ተብላ። ኣፍ ኣውጺእካ፡ ብዛዕባ መልሲ 
ናይ ደብዳበኻ ትሓታ። ኣብ ገለ ኣንጎሎ 
ኣጸግዕ ኣቢልካ ዓይኒ ዓይና እናጠመትካ 
ልመና ትደጋግመላ። ድንን ድንን ካብ 
ምባል ሓሊፋ መልሲ ኣይትህብን’ያ 
ሽዑ’ውን። ንጽባሒቱ፡ ድሕሪ ጽባሒቱ፡ 
ድሕሪኡ -ምስ ተደጋገመ- ትለማመድ። 
ቡኡ ኣቢልካ ፍቑራት ትኸውን። 

ዓርክኻ ምስ ገበርካያ፡ “ኩስቶ’ኳ 
ዓርኩ’ያ።” ኣይኮነን ዝበሃለልካ። 
“ኩስቶ’ኳ- ምስ ኩስቶ’ያ ትዘውር።” 
ኢሎም’ዮም ዘዕሉልልካ። ምኽንያቱ 
ሽዑ፡ ከምዚ ናይ ሎሚ ብተሌፎን ኣብ 
ኒያላ ወይ ሳን ሻይን ቆጺርካ፡ እናብላዕካን 
እናስተኻን ኣይኮንካን ትኽችቻ። ኣብ 
ገዛውታ ኬድካ ተጸውዓ። ካብኡ 
ተበጊስካ ርእሳ ክሳብ ዝዘራ ተዝራ። 

ኣእጋራ ራዕ’ራዕ- ልባ ሰልሃውሃው 
ክሳብ ዝብላ ኮለል ተብላ።

ኣብ መገዲ ድማ ቈልዑ፡ “ቻቻ 
ኣይትኸችቻ! ቻቻ ኣይትኸችቻ!’ 
ዝብል ደርፊ እናደረፉ ደድሕሬኻ 
ይስዕቡኻ። ዳሓር ምስ ዕቤት 
ምብልሓት ዘረባ እዩ መስለኒ፡ “ቻቻ 
ኣይትኸችቻ! ቻቻ ኣይትኸችቻ!’ 
ዝብል ምሽዳድ ገዲፎም፡ “ቻቻ 
ኣይትኸሽክሻ! “ቻቻ ኣይትኸሽክሻ!” 
ዝብሉ ተረጋማት ቈልዑ በቚሎም። 
እዚ ዝፈጠሮ ጸገም ድማ፡ እቲ ፈቐዶ 
ጎደናታት ኣስመራ ኮለል ምባል ተሪፉ 
ኣብ ሲነማታት ወይ ኣብ ላተሪያታት 
ምቁጻር ተጀሚሩ።

መምህር ዮናስ ሃብቱ
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እዚ ነቶም ምኩራት ከቸችትን 
ተኸቸችትን ኣይምልከትን እዩ። ምኽንያቱ 
ንሳቶም ነቲ ናይ ጎደና ፍቕሪ ሓሊፎሞስ 
ድሮ ናብ ናይ ሰግሬቶታት ፍቕሪ ዝሰገሩ 
ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም። ሎሚ ኩሉ 
ነገር ብጨው ቀትሪ ስለ ዝኾነ፡ ሰግሬቶ 
እንታይ’ዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። 
ሰግሬቶ ብጥልያን እንድ’ዩ፡ ከምዚ 
ብሰክረት ወይ ብሕቡእ መስተ ኣብ 
ዝሽየጦ ጽምው ዝበለ ቦታታት ኣቲኻ፡ 
“ቻቻ ኣይትኸችቻ!” ክበሃልየ የብሉ- ገለ 
የብሉ፡ ልብኻ ኣውዲቕካ እትኽሽክሸሉን 
እትኽችቸሉን  ቦታታት ማለት’ዩ። 

ሓንቲ ንናይ ጎደናታት ፍቕሪ ኣብ 
ቻፕተር ዋን ዝሓለፈቶ ጓል ምስ ኣፍቃሪኣ 
ኣብ ሰግሬቶ ክትኣቱ ቈጸራ እንተለዋ፡ 
ኣብኡ ከላ’ያ ትግጠም- እቲ ቀደም። 
ብመተኮስን ቢጎዲንን ዘልዘበቶ ጸጉራ 
ብመንዲል ወይ ብስካርፍ መሳሊ ኣሲራ፡ 
ምስቲ ብቐጢን ዝተላጸየ ጸጉሪ ሽፋሽፍቲ 
ዓይና ዝኸይድ ክንዲ በናጅር ዝኸውን 
ናይ እዝኒ ጌራ፡ ነዊሕ ኳሌቱኡ ጻዕዳ 
ካምቻ ምስ ፕሊሰ ወይ ትራቤራ ስረ 
ተኸዲና ምስኡ ኣብ ዝሳነ ስፒል ጫማኣ 
ተሰቒላ፡ ‘ኳዕ ኮዳዕ! ኳዕ ኮዳዕ!’ እናበለት 
ክትከይድ ከላ፡ “ኤልቢስ ኣይትፈስሒ፡ 
ሽሮ ኢኺ ትምስሒ!” ብዝብል ደርፊ 
ጌርና ክንሸዳ ከለና ሕጂ ኮይኑ ይስመዓኒ። 
ሽሮ ያኢ ቀሊል ምሳሕ ተቖጺሩ። 

ምናልባት ከምዞም ናይ ሻሂ ዘይስእኑ 
እንተ ኮይንካ’ኸ’ኣባ-  ናብ በዓል 
ላተርያ ማርስ፡ ላተርያ ማይ ጥምቀት፡ 
ላተርያ ዕንባባ ዝኣመሰለ ናይ ፍቑራት 
ቦታታት ኬድካ ፓስተን ጸባን እናቋሰኻ 
ጉጅም ክትብል ትውዕል። ሕክያ 
እንተተወዳኣካ’ውን ጸገም የብሉን። ካብቲ 
ብሙሉእ ኦርኬስትራ ዝስነ ናይ ዑስማን 
ዓብደርሒም፡ ኣልኣሚን ዓብድለጢፍ፡ 
ሃይለ ገብሩ፡ ተኽለ ተስፋዝጊ፡ ተበርህ 
ተስፋሁነይ ደርፍታት ፍቕሪ ጀሚርካ 
ክሳብ’ቲ መትንታት ፍቕርኻ ተናኽዩ፡ 
ኣብ ዓሚቚ ኣስተንትኖ ናይ ፍቕሪ 
ዝሸምም ብቦክስ ጊታር ዝጽወት ናይ 
በዓል የሱፍ፡ ጸጋይ በራኺ፡ መብራህቱ 

ኣርኣያ ደርፍታት እናሰማዕካ ንስኻ ናታ- 
ንሳ ናትካ ብምዃና ባህ ከም ዝበለካ 
ንክትገላለጽ፡ ኣብቲ ኮፍ ዝበልካዮ ከለኻ፡ 
ሓንሳብ የእዳውካን የእዳዋን እናቆላለፍካ፡ 
ሓንሳብ ናብ ሓውሲ ምንውናው ዝኸደ 
ምጉዝጓዝ እናተጎዛጎዝካ፡ ከምኡ’ውን 
ኣፍንጫኣ፡ የዒንታ፡ ከናፍራ እናጠመትካ 
ተስተማቕራ።

ብኸምዚ ዝዓይነቱ ንውሕ ዝበለ እዋን 
ዝኸደ ፕሮሰስ ምስ ሓለፍካ ኢኻ፡ ናብቲ 
ኮምፕለክስ ዝኾነ ዝምድና ትኸይድ። 
ኣምላኽ ወዲእዎ ኣብ ሓዳር እንተ በጺሕካ 
ድማ ዝበለጸ። ሰብ ኮይኑ ዘይጋጮ ስለ 
ዘየለ ዋላ እንተ ተገራጨኻ፡ ፍትሕሲ 
ይትረፍ ንውሕ ዝበለ ምኩርራይ’ውን 
የለን። ብሕብእ ሕብእ እናከድካ’ኳ 
ዘይተፈላለኻስ ናይ ዋንነት ልቻንሳ 
መሰውጻኻ ክንደየናይ ከይሓስመካ። 
ሰብኣይ ኮይኑ ከምዚ ካብ ደሞዙ ሕብእ 
ኣቢሉ ናብ እንዳማይ ዘይከይድ ስለ ዘየለ፡ 
ጓል ኮይና ድማ፡”ኣስቤዛ ይውሕደኒ 
ኣሎ።” እናበልካ ንሰብኣይ ምጭቕጫቕ 
ስለ ዘይተርፍ ከም ገለ ትብእስ እንተበልካ 
ድማ፡ እቲ ዝሓለፍካዮ ነዊሕ ናይ ፍቕሪ 
ጉዕዞ ዘኪርካ፡ ነቲ ናይ ግዜኡ ሕማቕ 
ዘይኮነስ ነቲ ናይ ናዊሕ እዋን ጽቡቕ 
ርኢኻ፡ ናብ ልብኻ ትምለስ።

እዚ ናይ ሰብዓታትን ሰማንያታትን 
ክሳብ ተስዓታት’ዩ። ናይ ሎሚ’ኸ ከመይ 
ከመይ እዩ ዘሎ ነገራቱ? እንድዕሉ! ሎሚ 
ንሕና ዓቢና እንዲና፡ እንታይ ፈሊጥናሉ 
ኢልኩምና። ብማዕዶ ከም እንሰምዖን 
እንርእዮን እንተኾይኑ ግና፡ ከም ገለ ኣብ 
ፍቕሪ እንተ ወዲቕካ፡ “ብፍቕኺ ድቃስ 
ርሒቑኒ፡ ብፍቕርኺ ድቃስ ቀሪቡኒ።” 
እናበልካ ኮለል የብሉን። ወየን ኣዋልድ 
ክሽኩሻት እናጸንሓ ግዲ ኮይነንሲ፡ 
ቀጥታ ሓቲትካ  ቀጥታ ምኽቻች 
እምበር፡ ክትክችች ኢልካ ምኽሽካሽ 
የለን። ኣረ እንሓንሳብ’ሲ ሽኮር ደኣ ይሃሉ 
እምበር፡ ዕድመ ብዘየገድስ ምስ ዝደለኻያ 
ክትወጽእን ምስ ዝደለየቶ ክትፋቐርን 
ሽግር የብሉን- ይበሃል። 

ኣብዚ ቀረባ ግዜ እዩ። ጓል ዕስራ 

ዓመት ትኸውን ዮሃና ትበሃል መሳርሕቲ 
ኔራትኒ። ሙሉእ መዓልቲ፡ ‘ሚሊ’ 
ክትብል’ያ ትውዕል። ገለ ነገር እንተ 
ኣውዲቓ ሚሊ! ገለ ነገር እንተ ወዲቕዋ፡ 
“ሚሊ!”። በቃ ምኽንያት ፈፈጢርካ 
ሚልዮናት ግዜ ሚሊ! ሚሊ! ሚሊ። እቲ 
ዝገርም ድማ’ሲ፡ እቲ “ሚሊ” ክትብል 
ኢላ እትፈጥሮ ሽጣራ ዘይትኽእለሉ። 
ከምዚ እግራ ዝተቘጽየት ክትመስል 
እንተትፍትን’ኳ ምሓሸ እምበር፡ ኣብቲ 
ገጽካ ዘርኢ መስትያት ዝመስል ቸሜንቶስ 
እታይ ዓንቂፉኒ ኢያ ክትብል። ኮነ ኢላ 
ከምዚ ዝተዓንቀፈት ሰንከልከል ትብል 
እሞ፡ “. . .ሚሊ!’

ሃመማ ትፈልጥዎ እንዲኹም? ሃመማ 
ሕጂስ ከሕርቐካ እምበር፡ ከሰንብደካስ፡ 
ኣለኩም ምሽ በየን በየን ኣቢሉ። እንተኾነ 
ግና ዋላ ንሱ በዚ ጥቓኣ ሕልፍ እንተ ኢሉ፡ 
ኣንበሳ ጎኒጽዋ ዝሓለፈ ክትመስል፡ ዋላ 
ናዓና ብዘሰንብድ ኣሰናብዳ፡ “ሚሊ!!!” 
ትብል።  

መዓስ እዚ ጥራይ! 

“እዘን ሎሚ ተኸዲነያ ዘለኹ ድረስ 
ቤላ ምሽ?” ባዕላ ትሓተካ። ምንም 
መልሲ ከይሃብካያ መሊሳ፡ “ሚሊ’ኳ’ዩ 
ገዚኡለይ። እተን ትማሊ ተኸዲነየን 
ዝነበርኩ መጸለል ዝኾና ጫማ’ኸ? ፈለማ 
ኣብ ሓንቲ መጸለል ዝኾነት ናይ ሆሊ 
ዉድ ኣክትረስ እንድየ ርእየየን። ምልእቲ 
ከተማ ደልየ ስኢነየን ሓሪቕ ነይረ። ሚሊ 
ግና ከመይ ድዩ መጸለልል! ኤውሮጳ ጌሹ 
ቀንዩስ ባዕሉ ሓሲቡ ተማሊኡለይ።”

ትማሊ ሚሊ፡ ሎሚ ሚሊ፡ ጽባሕ 
ድሕሪ ጽባሕ ሚሊ፡ ሚሊ ሚሊ ሚሊ። 
ብሚሊ ምስ ተጸለልና፡ እንታይነት 
ሚሊ ሓቲትናያ። “ሚሊ ደኣ ሚልዮን 
ስሙ ኣዝየ ዘፍቅሮ ዓርከይ እንዳኣሉ።” 
ኢላትና።   

ሓደ መዓልቲ ግና ተረኪሳ፡ ሰኑይ 
እዩ። ብምኽንያት ዓመታዊ ዕረፍቲ 
እታ ሚሊ እናበለት ዘሰልቸወትና ዮሃና 
ስራሕ ኣይትኣቱን ስለ ዝነበረት፡ ንዘረባ 
ዘረባ ኣምጸኦ ዘኪርናያስ፡ ሓንቲ ኣባል 
ስታፍና፡ “እዛ ሌባ ዮሃና ደኣ እንታይ 
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ድያ ጌራ መሲልኩም?” ኢላ ብዛዕባ ዮሃና 
ሚሊን ዕላል ጀሚራትልና። “ትማሊ 
ሰንበት ስለ ዝነበረስ ዘይነዕልል’ከ ኢለ 
ደዊለላ ነይረ። እንተኾነ ግና ንዓይ፡ “ሶሪ 
ምስ ሚሊ ዓርከይ ናይ ድራር ግብጃ 
ኣለኒ ኣይጥዕመንን እዩ።” ኢላትንስ 
ንምሸቱ ሰዓት ትሽዓተ ኣቢሉ ይኸውን 
ነባሓጎኣ ኣብ ከተማ እናኣዛወረቶም ከላ 
ኣይረኽባን።”

“እቶም ሰብኣይ ኣከዳድነኦም ከምዚ 
ናይ ደገ ዝመስሉ ዝንጥ ዝበሉ ሰብኣይ 
ድዮም ሓቀይ?” ሓተተት ካልእ ብጸይትና 
ድማ።

“እወ’ወ. . . ዘናጥ እንድዮም፡ ከምዚ 
እግሪ ዝተክል ዘሎ ቆልዓ ተጠንቂቖም 
ኢዮም ዝስግሙ።” 

“እሞ ኣይ ንሶም እንድዮም እቶም 
ሚሊ እናበለት ትምከሓሎም ዓርካ። 
ናይ ደገ እኳ ናይ ደገ እንድዮም። ኣቦይ 
ናይ ሽሕ ኢዮም ዝበሃሉ ኢለሞም። ንሳ 
ግና ነቲ ‘ናይሽሕ’ ዝብል ስሞም፡ ምስ 
ትሕዝቶኦም ኣዛሚዳ ግዲ ኮይናስ፡ 
ናብ ዓዲ ሚልዮን ኣጸጋጊዓ ሚልዮን 
ኢላቶም።” እዚ ምስ ሰማዕና ንኩላትና’ዩ 
ደንጽዩና።   

ዕጅብ ከኣ ኣይብላን’ዩ። ሓደ ዘይግድሾ 
መሳርሕትና፡ “እዚ ዓሰርተ ግዜ ሚሊ! 
ሚሊ! ትብልዮ ዓርክኽስ- ሚልዮን ድዮ 
ስሙ ሓቀይ?” ኢሉ ሓቲትዋ።

“ዘይ ናይ ፍቕሪ ሚሊ 
እናበልኩዎ’ምበር፡ ቀንዲ ስሙ ደኣ እወ 
ሚልዮን‘ዩ ሓቅኻ።”

“ቅድሚ ሰማንያ ዓመት ደኣ ሚልዮን 
ዝብል ስም ነይሩ ድዩ ጓለይ!?”

ንሳኸ’ሞ ትሓንኽ ድያ መሲልኩም! 
“እወ ሓቅኻ እንዲኻ’ሲ፡ ግና’ሲ፡ ዋላ 
ኣብቲ ግዜ’ቲ ሚልዮን ዝብል ስም እንተ 
ዘይነበረ’ሲ፡ እቶም ስድሩኡ፡ ንፉዩቸር 
ሚልዮነር ክኾነሎም ተመንዮም 
‘ሚልዮን’ ኢሎ’ሞ ተኾኑ እንታይ 
ንፈልጥ። እቲ ተመነካኻዮ ዘይትስእኖ 
ምዃንካ ድማ፡ እነሀለ ሚሊ ንባዕሉ 
ጥራይ ዘይኮነ’ሲ፡ ንካልኦት እንከማን 

ምንጪ ምልዮናት ኮይኑ ኣሎ።” ኢላ ኪር 
ኪር ኢላ ኣይትስሕቕን።

“ዘይንሱ ተበልካ ሓጥያጣት ዘረባ!” 
ድዩ ዝበሃል? እዚ ምስ ሰማዕኩ ሓቂ 
ትሓይሽ ቀኒአ። ከምዚ እንተኾይኑ ደኣ፡ 
“እዛ ዮሃና’ሲ- ምሳይ’ውንባ ተኽእሎ 
ነይሩ ይኸውን እዩ ኢለ።” ሓሲበ። ወዮ 
ነቲ ናይ ሽኮር ነገር ህልም ኣቢለ ረሲዐዮ። 
ቀጺለ ድማ፡     

“ሕጂ’ሲ፡ እዞም ናይሽሕ ዝበሃሉ ምስ 
ህጻን ዮሃና ናይ ሰማይን ምድርን ናይ 
ዕድመ ፍልልይ ዘለዎም ኣቦይ ዓቢ’ሲ፡ 
እቲ ንልቢ ህጻን ዮሃና ንምሽርሻር 
ዝተጠቕምሉ ቃላት’ሲ፡ እንታይ እንታይ 
ኮን ኔሩ ይኸውን።” ኢለ ሓሲበ። እቲ 

ንሶም ንዮሃና ዓርኮም ክገብርዋ ኢሎም 
ዝተጠቕምሉ ሽርሸራ ብልክዕ’ኳ፡  “እዚ 
እዚ እዩ!” ነይሩ ክብሎ እንተ ዘይከኣልኩ 
ክግመቶ ግና ዝከኣል ይመስለኒ።

ግና ከኣ ኖኖ! እንታይ ዝዓብስ 
ምግማት’ዩ። ከምቲ ቀደም ብቑልዑና 
ከለና፡ ናይ ጎረባብትና ረጋቢት ከነስልል 
ኢልና ማይ ሽኮር ነስትየን ዝነበርና’ሞ፡ 
እተን ሽኮርና ዝጠዓመን ረጋቢት ድማ፡ 
ገዛ ዋናታተን ገዲፈን ኣብ ገዛና እናዓለባ 
ናትና ዝኾና ዝነበራ፡ ‘ካብ ሽሕ ሃተፍ! 
ሽኮር ከተፍ‘ዩ።” እቲ ጉዳይ። ማለት’ሲ 
ቅድም ነቲ ሽኾር እናርኣኻ ሃረር! ደሓር 
ሽኮር እናኣቑሓምካ ሸረር።
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“ከመይ ውዓልኪ?” ማዕጾ ከፊቱ 
ምስ ኣተወ’ዩ ሰላምታ ኣቕሪቡለይ። 
ንሰላምታኡ ዓጸፌታ መሊሰ ኮፍ ክብል 
ሓበርኩዎ። ኣብ ማእከል ወለንታዊ 
መመርመሪ ኤች.ኣይ.ቪ/ አይድስ 
ከም ኣማኻሪት ኮይነ እየ ዝሰርሕ። 
እቲ ዝኣተወ ግሩም መንእሰይ ገለ 
ነገር ከም ዝኸበዶ ኣብ መቐመጢኡ 
ኬዕጠጢ ረኣኹዎ። ኩሎም ናብ 
ማእከል ወለንታዊ መርመራ ዝመጹ 
ሰባት ስክፍታ ስለ ዝስምዖም ካብኡ 
ፈልየ ኣይረኣኹዎን። ወረቐተይ ኣዋዲደ 
ድማ መርመራ ደም ዝፍጽሙ ሰባት 
ዝመልኡዎ ቅጥዒ ከዳሉ ሕቶታተይ 
ጀመርኩ።

“ስምካ?” ሕቶይ ጀመርኩ። ርእሰይ 
ናብ ወረቐት ደፊአ’የ ሓቲተዮ። 
ንኺምልስ ግዜ ስለ ዝወሰደ ግና ቀኒዐ 
ጠመትኩዎ። መታልሑ ኣቋሪጹ 
ኣብ ምዕጉርቱ ዘንከራረወ ረሃጽ ምስ 
ረኣኹ ክብሎ ዝሓሰብኩ ኣቋሪጸ ዝን 
በልኩ። ሕሉፍ ሂወቱ ዘኪሩ ይጭነቕ 
ምንባሩ ንምግማት ኣይተጸገምኩን። 
“ክትምርመር እንዲኻ መጺእካ?”

“እወ።” ከም ስንብድ ኢሉ መለሰለይ። 
ምሳይ ከም ዘይጸንሐ ኣመላልሳኡ 
ኣነጺሩለይ።

“ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዘጨንቕ ነገር የለን። 
ንዝሓተካ ሕቶታት ብጽሞና ሰሚዕካ 
መልሰለይ።” ብምባል ከርግኦ ፈቲነ። 
“ሕራይ” ኢሉ ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ። 

“ምሉእ ስምካ’ዶ ክትነግረኒ።” 
ስመይ ስምኦን እብሃል። ስም ኣቦኡ 

ከይቀጸለ ዘረባ ኣቋረጸ። “ኣቐዲመ 
ዘጋጠመኒ ጸገም እንተ ኣዕለልኩኺ 
እንታይ ‘መስለኪ?” ጠመተኒ። ስራሐይ 
ምስ ኤች.ኣይ.ቪ ዝተሓሓዝ ጸገም ናይ 
ሰባት ምስማዕን ብምኽርን ማዕዳን 
ምሕጋዝን ስለ ዝኾነ ንዘጋጠመ ጸገም 

ክሕብረኒ ኣተባባዕኩዎ።
ስምኦን በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ 

ቈልዓን’ዩ። ሓዳር ካብ ዝምስርት 
ኣርባዓተ ዓመት ኣለዎ። ንበዓልቲ ቤቱ 
ኣዝዩ እዩ ዝኣምናን ዘፍቅራን። ኣብ ሓደ 
ዘይመንግስታዊ ትካል ከም ኣካያዲ 
ሰራሕ ኮይኑ እዩ ዚሰርሕ። ሓዳሩ ምሉእ፡ 
መነባብሮኡ እውን ጽቡቕ ብምዃኑ ካብ 
ደጋዊ ትርኢቱ ንምግማት ኣየጸግምን። 
ፍቕራ ዘይተጕድለሉ ካብ ልቢ ዝፈትዋ 
መልክዐኛ በዓልቲ ቤት ኣላቶ። ብዘይካ 
በዓልቲ ቤቱ ካልእ ክጥምት ሓሲቡዎ 
ዝፈልጥ ኣይኮነን። ሓደ ሰሙን ቅድሚ 
ናብ ወለንታዊ መመርመሪ ማእከል 
ምምጻኡ ግና ጌጋ ፈጺሙ። ብዛዕባ’ቲ 
ተጣዒሱ ዘይመልሶ ጌጋ ክገልጽ እንከሎ 
ከምዚ ይብል።

 “ቅደሚ ሰሙን ኣቢሉ ይኸውን፡ 
ምስ ክልተ ኣዕሩኽተይ ክንዘናጋዕ ንባጽዕ 
ወሪድና፡ ሓጎስ ካብ ደረት እንተ ሓሊፉ 
ዝበዝሕ እዋን ሓደጋ’ዩ። ክልቲኦም 
ኣዕሩኽተይ ሰብ ሓዳር ኣይኮኑን። 
ከምኡ ብምዃኖም ኣብ እንዘናጋዓሉ 
እዋን ዝረኣይዋ ጓል ናይ ምልኻፍ 
ባህሪ ኣሎዎም። ኣብ ባጽዕ’ውን ኣብቲ 
እንዘናጋዓሉ ቦታ ሓሓዲኦም ኣዋልድ 
ሒዞም ወጃዕ ክብሉ ጀመሩ። ኣብ 
ኣስመራ ክኸውን እንከሎ ገዲፈዮም 
ናብ በዓልቲ ቤተይ እየ ዝኸይድ። 
ኣብ ባጽዕ ግና ከምኡ ክገብር ዝኽእል 
ኣይነበርኩን። ኣብ ጠረጴዛ ዝወረደ 
መሰተ እናጨለጥኩ፡ ብኸፊል ናይ 

ኣዕሩኽተይ ዕላል እናሰማዕኩ ዳርጋ 
ኣብ ዋዕዋዕ ቦታ ንበይነይ ጸምዩኒ 
ነይሩ። መስተ እናብዛሕኩ ምስ ከድኩ 
እታ ብልቢ ዘፍቅራ በዓልቲ ቤተይ 
ኣብ ኣዒንተይ ውትፍ-ውትፍ በለት። 
ግና ኣብታ ሰዓት እቲኣ ተረካቢት 
ኣይነበረትን። ኣዕሩኽተይ ብኣይ 
ከይተገደሱ ምስ መጻምድቶም ኣፍ 
ንኣፍ ተዋሃሂቦም የዕልሉ ነበሩ። 
ተግባሮም ብቕንኢ ሓሚሱኒ ዳርጋ 
ሰይጣናዊ ሓሳባት ተኸተለኒ። ኣእዳወይ 
ብምጥቓዕ ሓንቲ ኣሳሳዪት ጸዋዕኩ። 
“ትርእዪኒ ኣለኺ ኣነ ንበይነይ ጸምዩኒ” 
ክብላ ትዝ እብለኒ። በተን ጸዓዱ ኣስናና 
ክምስታ ብምርኣይ ጉዝጉዝ ኢላትኒ 
ተቐመጠት። እዚ ዝረኣዩ ኣዕሩኽተይ 
ዳርጋ ብጣቕዒት ኣሞጎሱኒ። ጽቡቕ 
ከም ዝገበርኩ ኣነ’ውን ኣጣቒዐ። መሰተ 
ኣብ ርእሰይ ስለ ዝደየበ ካብታ ምሳይ 
ዝነበረት ባሪስታ ወጻኢ ንበዓልቲ ቤተይ 
ኣይዘከርኩዋን። በቲ ብመስተ ዝተቖለፈ 
ኣንደበተይ “ምሳይ ኢኺ ክትሓድሪ” 
ብምባል ኣቀባጠርኩ። ስራሓ ስለ ዝነበረ 
ናይ ምሕንጋድ ስምዒት ኣየርኣየትን። 
ኣብ መወዳእታ ሰለስቴና ሓሓንቲ 
መጻምድቲ ሒዝና ናብ ሆቴል ከድና። 
ኣብ ፈለማ ኮንዶም ክጥቀም እዝከረኒ። 
ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ግና ኮንዶም 
ኣይዘከርኩን።” ዘረባኡ ኣቋሪጹ ምራቑ 
ወሓጠ።

“ካብ ባጽዕ ምስ ተመለስካ ምስ 
ሰበይትኻ ርክብ ትፍጽም ኣለኻ?” 
ብምባል እናተጠራጠርኩ ሓተትኩዎ።

“ብፍጹም ኣይተራኸብኩዋን። 
ካብታ መዓልቲ እቲኣ ቀሲነ’ውን ደቂሰ 
ኣይፈልጥን። በዓልቲ ቤተይ እውን 
ሕቘይ ሂበያ ክድቅስ ምስ ጀመርኩ 
ጥርጣረ ሓዲሩዋ ኣሎ።” ስግኣቱ 
ብጋህዲ እና’ንጸባረቐ ሓበረኒ። “ሕጂ 
ክትሕግዝኒ’የ ናባኺ መጺአ።”

“ጸገም የለን።” ኣዕሚቘ ኣስተንፈስኩ። 
ከይድሃል እምበር ክንዲ እምባ ዝኸውን 
ጸገም ኣብ ቅድሜና ነይሩ። ሽዑ መርመራ 
ደም ገይሩ እቲ ቕድሚ ሰሙን ዝፈጸሞ 
ጌጋ ክፍለጥ ዝኽኣል ኣይነበረን። ቅደሚ 
ሕጂ ተመርሚርካዶ ትፈልጥ?”

“እወ። ብቐጻሊ ደም ስለ ዝልግስ 
ካብ ኤች.ኣይ.ቪ ናጻ ምዃነይ ኣጸቢቐ’የ 

እንታይ 
ኮን 

ምኾኑ!?
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ዝፈልጥ።” መለሰለይ። ብድሕሪኡ 
ኣብ ሞንጎ ክልቴና ጸጥታ ኮነ። ስምኦን 
ርእሱ ኣድኒኑ። ኣነ ድማ ናብ ቦሎፎን 
ኣንቃዕሪረ።

“ንበዓልቲ ቤትካ ኣግሂድካ ንገራ። 
ልክዕ ተጋጊኻ ኢኻ ኣብ ልዕሊኣ ሓልዮት 
ከም ዘለካ ድማ ትፈልጥ” በልኩዎ። 
ብስንባደ ካብ እተቐመጦ ሓፍ በለ። 
ኣዒንቱ ንብዓት ክቘጽራ ጀመራ።

“ፍጹም ኣይክእልን’የ ሲስተር። 
ንተግባረይ ተጻዊራ ሓንቲ መዓልቲ 
ኮፍ ክትብል ኣይትኽእልን’ያ። ጸገም 
እንተዘይብልኪ ገዛ ሒዘኪ ክኸይድ 
ባዕልኺ ብሜላ ንገርያ።” ንብዓቱ ደሪዙ 
ጠመተኒ። ስራሕና ምስ ነፍሲወከፍ 
ግዳይ እናተሳቐኻ እትሳለየሉ እዩ። 
ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣነ’ውን ንብዓት 
ስዒሩኒ።

“በል ጽባሕ ንግሆ’ሞ ምጽኣኒ 
ብሓባር ክንከይድ። ንበዓልቲ ቤትካ ገዛ 
ክትጸንሕ ሓብራ።” ብምባል ኣፋነኹዎ። 
ንጽባሒቱ መኪናኡ ገይሩ ናብ ገዛኡ 
ከድና። መስኪነይቲ ዝፈለጠቶ ስለ 
ዘይነበራ ብሕጉስ ገጽ’ያ ተቐቢላትኒ። 
ካብ’ተን ቆናጁ ዝብሃላ ደቀ’ንስትዮ 
እያ። ብጽሬት ነብሳ፡ ገዛኣ፡ ኣቀማምጣ 
ኣቑሑት… ወሓለ ምዃና ትምስክረላ። 
ገጻ ክምስታ ዘይፍለዮ ብራቕ ጸሓይ እዩ። 
“ነዚኣ ኣቐሚጡ ባሪስታ ዘመኒ እንታይ 
ኔሩዎ?” ክሳዕ ዝብል ኮይነ። መሳኪን 
ዝኾነ በደል ዘይብለን ሰብ ሓዳር ብሰንኪ 
ሰብኡተን ኪልከማ ስለ ዝርኣኹ ዋላ’ኳ 
ዘረጋገጽኩዎ እንተዘይብለይ ንሰበለ 
ሓዚነላ። ስምኦን በቲ ቫይረስ ተለኺፉ 
እንተ ጸኒሑ፡ ሓዳሮም እንታይ ከም 
ዝኸውን እንድዒ?

“ሰብለ ሓንሳእ’ዶ ኮፍ ክትብሊ?” 
ንመቐበሊ ጋሻ ገለ መለ ክትገብር ስለ 
ዝነበረት ኮፍ ክትብል ሓበርኩዋ። 
ዘረባይ ገለ ከም ዝኣመተላ ኣብ ገጻ 
ፍሉይ ስምዒት ኣስተብሃልኩ። 
ንሰብኣያን ንዓይን ኣበራርያ ድሕሪ 
ምጥማት ድማ ተቐመጠት። ከምቲ 
ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሐይ ዝገብሮ ብዕላል’የ 
ናብቲ ኣርእስቲ ኣትየ። ብዛዕባ ጽሬት  
ገዛኣ፡ ኣተሓሕዛ ቀልዓ… ብዙሕ ድሕሪ 
ምዕላል ስራሐይ ኣላለኹዋ። ሽዑ’ያ ከም 
መርፍእ ዝወግኣ ነብሳ ዝሸማቐቐት። 
ዋላ ሓንቲ ከይበልኩዋ ከለኹ፡ “ስምኦን 

ሓወይ እንታይ ዲና ኴንና?” ብምባል 
ኣዒንታ ንብዓት ፈርሽሐ። ስምኦን 
ናብ ዝተቐመጠቶ ከይዱ ኣብ ሕቝፉ 
ኣእተዋ።

“ዋላ ሓንቲ ኣይኮንኩምን። ግና በዓል 
ቤትኪ ጸገም ኣጋጢምዎ ኣሎ።”

“እንታይ ጸገሙ?” ብፍርሂ 
እና’ንቀጥቀጠት ሓተትት። እቲ ዘጋጠሞ 
ብዝርዝር ሓቢረያ።

“ልክዕ ተጋግዩ እዩ። ኣብ ልዕሌኺ 
ሓልዮት ስለ ዘለዎ ግና ክራኸበኪ 
ኣይፈተነን። ስለዚ ንጌጋኡ ዘይኮነ 
ንሓልዮቱ ክትርእዪ ኣለኪ። በዓል 
ቤትኪ ክልተ ግዜ ኣይተጋገየን።”

“እሞ ሕጂ ተለኺፍኪ ዲኺ ትብልኒ 
ዘለኺ? እዋይ ኣነ !” ፊቕ ኢላ ነብዐት። 
ተንሲአ ክእብዳ ፈቲነ። ትንኽነኽ ስለ 
ዝነበረት ንዘረባይ ትሰምዖ ኣይነበረትን።

“ሰብለ” ብትሪ ገናሕኩዋ።” ተጋግዩ 
እምበር እቲ ቫይረስ ኣብ ደሙ ክህሉን 
ዘይክህሉን ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ’ዩ 
ዝፍለጥ። ክሳዕ ሽዑ ተጠንቂቕኹም 
ክትከዱ ንምሕባር’የ መጺአ። ኩሉ ጌጋ 
ዝፈጸመ ኤች.ኣይ.ቪ. ይረኸቦ’ዩ ማለት 
ኣይኮነን።” ከጸናንዓ ፈተንኩ።

“ስምኦን እዚ ኹሉ እናፍቀርካኒ….” 
ናብ ሰብኣያ ጠሚታ ሓንሓነት። “ህያብ 
ፍቕርኻ እዚ ኾይኑ? ዮኤል ወድና 
ኣይዘከርካዮን።” ኣስተንተነት። ስምኦን 
ርእሱ ደፊኡ ኣጽቂጡ ነበረ።

“እቲ ጌጋ ተፈጺሙ ስለዝኾነ ሕጂ 
ከምኡ ኣይትበሊ። ኣምላኽ ቅንዕናኺ 
ይርእየልኪ ይኸዉን። ሕማቕ እንተ 
ኣጋጢሙ ድማ ንስኺ ድሒንኪ 
ኣለኺ። ስለ ዝሓለየልኪ ንበዓል ቤትኪ 
ከተመስግንዮ ይግባእ። ብዙሓት 
ሓልዮት ዘይብሎም ሰብኡት ነብሶም 
እናጠርጠሩ ንኣንስቶም ኮነ ኢሎም 
ዝልክሙ ኣለዉ። ኣብዚ ስራሕ’ዚ 
ብዙሕ ሕማቕ ተግባራት ኢና እንርኢ። 
እዚ ኣጋጢሙ እንተ ዝኸዉንከ 
እንታይ’ዶ ምበልኪ ኢኺ።”

“እንታይ ክብል ድኣ! ዝሃበኒ እቕበል 
እምበር።” ብምባል መለሰት።

“ሕጂ ሓንቲ ነገር ክሓተኪ’የ።” 
ኣዒንታ ደሪዛ ቀዉ ኢላ ጠመተትኒ። 
“ንበዓል ቤትኪ ይቕሬታ ክትገብርሉ 
ይሓተኪ ኣለኹ። ምስ ካልኦት 

ሰብኡት ኣወዳዲርኪ ስለቲ ዘይጽንቀቕ 
ሓልዮትኪ ይቕረ ግበርሉ።” ብምባል 
ተማሕጸንኩዋ።

“ይገብረሉ።” ካብ ዝተቐመጠቶ 
ተንስአት። “ይቕረ ይኹንካ ስምኦነይ። 
ብንብዓት ሓኒቓ ሰዓመቶ። “ኣምላኽ 
ንፍቕርናን ንዮኤል ወድናን ይርአ።” 
ጽቡቕ ምንዮታ ገሊጻ ተቐመጠት። ኣነ 
ድማ ድሕሪ ሰለሰተ ወርሒ ክመጽኡኒ 
ሓቢረዮም ካብ ቤቶም ወጻእኩ።

ሰለሰተ ወርሒ ነቲ እናቘጸረ ዝጽበዮ 
ሰብ ነዊሕ እዩ። ስምኦንን ሰብለን ከመይ 
ከም ዝሓለፉዎ ኣይፈልጥን። ንምግማቱ 
ግና ኣየሸግርን። ክልቲኦም ካብ ዓይነይ 
ኣይረሓቑን። “ሰብለ እንታይ ኮን 
ክትሰምዕ’ያ?” ብዝብል ሓሳብ ንኣዋርሕ 
ተጨኒቐ። ከም ዘይሓልፍ የለን፡ 
መዓልቲ ተጸቢኻዮ ይሓልፍ’ዩ። ሰለስተ 
ወርሒ ሓሊፉ ምስ ስምኦንን መርዓቱን 
ኣብ ማእከል ወለንታዊ መርመራ 
ተራኸብና። ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ካብቲ 
ቅድሚ ሰለሰተ ወርሒ ዝረኣኹዎም 
ኣብ ነብሶም ለውጢ ርእየ። ክልቲኦም 
ኣዝዮም ዓቢሮም ነበሩ። ጭንቀት 
ማዕረ ክንደይ ኣማሳኒ ምዃኑ ዝያዳ 
ካልእ ካብኣቶም ኣረጋጊጸ። ሰብለ 
ፍሽኽታ ኣሰንያ’ኳ ሰላም እንተ በለትኒ 
ስግኣታስ ክትክውሎ ኣይከኣለትን። 
ሰለሰተ ወርሒ ነብሰይ ረሲዐ ንዓታቶም 
እየ ጸልየ። ኣምላኽ ብሓንቲ ጌጋ ስለ 
ዘይቀጽዕ ርህራሀኡ ክልግሰሎም ካብ 
ልቢ ተመንየ።

ኩሉ ኣማሊአ ክልቲኦም መርመራ 
ደም ፈጺሞም። ውጽኢት ምስ 
መጽኣኒ ግዜ ከጥፍኣሎም ኣይደለኹን። 
ኣብ ቤት ጽሕፈትይ ምስ ኣተኹ፡ 
“እንቋዕ ሓጐሰኩም ናጻ ጸኒሕኩም” 
ደርጓሕኩሎም። ክልቲኦም ንኻልኢታት 
ምንም ስምዒት ኣየረኣኹሎምን። 
ምናልባት ቀልጢፎም ኣይኣመኑን 
ይኾኑ። ድሕሪ ካልኢታት ስምኦን ሓጎሱ 
ክገልጽ ተጠምጠመኒ። 

“ሰብለ እንታይ ድኣ ትም ኢልኪ?” 
ነታ ካብ ዝተቐመጠቶ ዘይተንስአት 
ሰበለ ኣዘኻኸርኩዋ።

“እንድዒ!” ንብዓት ስዒሩዋ። ናይ ሽዑ 
ንብዓታ ግና ንብዓት ሓጎስ እዩ ነይሩ።

        ካብ ሓንቲ ከውንስለር
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ዕዉርዶ ንቑሕ ፍርዲ?

ንሰብ ክሲ ከተቕርበሉ ቀሊል ይመስል፡ 
ገበን ከም ዝፈጸመ ከተርድእ ግን ከቢድ’ዩ። 
ምኽንያቱ ከኣ መርተዖ (መረዳእታ) 
ምቕራብ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝቐረበ መርተዖ 
ንደያኑ ከረድእ ዝኽእል እኹልን ዝእመንን 
ክኸውን ስለዘለዎ’ዩ። ንስራሕ ዳንነት 
ጽንኩር ዝገብሮ፡ ገበን ከም ዝፈጸመ ዝግመት 
ሰብ ሰኣን እኹል መርተዖ ናጻ ተባሂሉ 
ተበዳሊ ፍትሒ ስኢኑ ክቝንዞ’ከሎን፡ 
እኹል መረዳእታ ከይተረኽበ፡ በቲ 
ዝርካቡ መረዳእታ ንክሱስ ገበነኛ ኢልካ 
ብምፍራድ መቕጻዕቲ ምሃብ ዘኸትሎ 
ወቐሳን ናይ ህዝቢ ምጉርምራምን’ዩ። እቲ 
ምጉርምራምን ወቐሳን ብኽልተ ሸነኽ’ዩ 
ዝጸንሖም ንደያኑ። ንሓደ ቀታሊ ናጻ 
እንተበልዎ ‘ፍትሒ ጠፊኡ’ ዝብል ክፋል 
ህዝቢ ኣሎ። ነዚ ዝጠቕስናዮ ቀታሊ ገበነኛ 
ኢሎም ንሞት እንተፈረድዎ ከኣ “ኡይ በሊ 
ፍትሒ!” ዝብል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ 
ነቲ ዝኣመንካሉ ፍርዲ ምሃብ ይኸዉን’ቲ 
ምርጫ። ነዛ ትስዕብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት 
ከም ኣብነት ንርአ።

28 ሰነ 1964፡ ኣብ በርክሻየር ዓዲ 
እንግሊዝ፡ ክልተ መንእሰያት ኣብ ሃድን 
ማንቲለ’ከለዉ፡ ገለ ጽኑዕ ሳዕሪ ንምምሓው 
ኣብ ዝፈሓርዎ ሓመድ ዝመሽመሸት 
ኢድ ሰብ ስለዝረኣዩ ብስንባደ ቀዘዝ 
በሉ። ንግዜኡ’ውን ዝገብርዎ ጠፍኦም። 
መካነ መቓብር ኣብ ዘይኮነ በረኻ እንታይ 
ዘጋጠሞ ሰብ’ዩ ተቐቢሩ? መን’ዩኸ? እቶም 
መንእሰያት ብዘይካ ናብ ፖሊስ ምምልካት 
ካልእ ሓሳብ ኣይመጽኣሎምን። ድሕሪ 
ሒደት ሰዓታት ከኣ ፖሊስ ብዘዕባ’ቲ ጉዳይ 
ሰሚዑ መርመራኡ ጀመረ።

ኣብቲ ቕነ’ቲ ጠፊኦም ይናደዩ ካብ 
ዝነበሩ ሓደ ፔተር ቶማስ ዝተባህለ 
መንእሰይ ነበረ። ንሱ ብ16 ሰነ 1964 ካብ 

ሊድኒ ዝተባህለ ከተማ’ዩ ድሃዩ ጠፊኡ። 
መንነት መዋቲ ንምፍላጥ ቁመት ኣስከሬን 
ብምዕቃን ምስ ምዝጉብ ቁመቱ ተነጻጸረ። 
ኣብ ጸጋመይቲ ኢዱ ዝነበረት ናይ ቅድም 
ስባር ዓጽሚ ብኤክስረይ ተራእየት። ኣሰር 
ኣጻብዕ’ውን ተለለየ። ኣብ ጃኬቱ ተጻሒፉ 
ዝነበረ ሕላገት ንግዲ’ውን ተፈተሸ። እቲ ሬሳ 
ኣማን ብኣማን ናይ ፔተር ቶማስ ምንባሩ 
ተፈልጠ። ኣይ ብሽጉጥ ኣይ ብኻራ፡ ጠንቂ 
ሞቱ ሓንቲ ብርትዕቲ ህራም ኢድ (ጅዶ) 
ኣብ ከባቢ ክሳዱ ነበረት። 

ብቕትለት ፔተር ቶማስ ቀዳማይ ጥርጡር 
ዝኾነ ተቐማጣይ ሃምፕሻየር ዊልያም 
ብሪትል ኰነ። ዊልያም ብሪትል ካብ ፔተር 
ቶማስ ገንዘብ ተለቒሑ ኣይመለሰሉን 
ብምንባሩ ዘሰሓሕብ ጉዳይ ነይርዎም’ዩ። 
ኣብ መርመራ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዊልያም 
ብሪትል ብ16 ሰነ (12 መዓልቲ ቅድሚ 
ምርካብ ሬሳ) ዕዳኡ ንምኽፋል ብመኪንኡ 
ናብቲ ቶማስ ዝነብረሉ ከተማ ሊድኒ ገይሹ 
ከም ዝነበረ ኣሚኑ። እንተዀነ ብዛዕባ ሞቱ 
ምንም ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየልቦ ገለጸ። 
ብዘይካ ቃል እምነቱ፡ ኣብቲ ዕለት’ቲ 
ንሊድኒ ከይዱ ከም ዝነበረ ብሓደ ካልእ 
ምስክር’ዉን ተረጋገጸ። ፖሊስ ዘረጋገጾ 
ካልእ ነገር፡ ጥርጡር ዊልያም ብሪትል፡ 
ኣቐዲሙ ኣባል ሰራዊት ብምንባሩ ከም 
ጅዶ ዝኣመሰለ ናይ “መኸተ ብዘይ ተዅሲ” 
ስልትታት ምምሃሩ’ዩ ነይሩ።

ብዘይካ መርመርቲ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ካብ 
እዋን ምፍሓር ሬሳ ጀሚሩ ዝከታተል ዝነበረ 
ኪኢላ ፎሮንሲክ ኢንትሞሎጂ ዶክቶር 
ኬት ሲምፕሶን’ዩ። ኢንትሞሎጂስት ኣብ 
ሬሳታት ዝጸንሑ ከም ሃመማ፡ ዕኮት፡ 
ፍልሖ፡ ሕንዚዝ፡ ግዝዋን ካልኦት ሓሳኹን 
ዝጸፍይዎም እንቋቕሖታት ወይ ዝፈጠርዎ 

ቀመማዊ ለውጥታት ብምዕዛብ፡ እቲ ሬሳ 
መኣስ ተቐቢሩ ይኸውን ብምፍላጥ ዕለት 
ሓደጋ ሞት ናብ ልክዕ ብዝቐረበ ብምግማት 
ወይ ልክዕ ብምፍላጥ ንመስርሕ ምጽራይን 
ፍርድን ዝሕግዝ ኪኢላ’ዩ።

መርመርቲ ፖሊስ ካብ ምሒር ምምሽማሸ 
ወይ ምብልሻው ናይቲ ሬሳ ተበጊሶም መዋቲ 
ኣብቲ ቦታ ካብ ዝቕበር ካብ ወርሕን ፈረቓን 
ክሳብ ክልተ ወርሒ ገይሩ’ዩ ዝብል ገምጋም 
ወሲዶም ነበሩ። ዶክቶር ሲምፕሶን ምስቲ 
ናይ ፖሊስ ግምታት ኣይተሰማመዐን። “እቲ 
ሰብ ዝሞተሉ እንተወሓደ ትሽዓተ ወይ 
ዓሰርተ መዓልታት በዚሑ እንተተባህለ 
ድማ ካብ 12 መዓልታት ዘይሓልፍ ኢዩ።” 
በለ። ንሱ ናብዚ መደምደምታ’ዚ ዝበጽሐ 
ኣብቲ ሬሳ እንቛቁሖ ዝጸፈየት ሃመማ 
ስጋ፡ ካብቲ ኣብ ሬሳ እንቛቑሖ ዝጸፈየትሉ 
ክሳብ እቲ እንቛቑሖኣ ናብ እብእብ (ላርቫ) 
ንኽምዕብል ዝወስዶ ግዜ ብምቕማር ኢዩ። 
ነቲ 12 መዓልቲ ዝብል ስነፍልጠታዊ ግምት 
ብምውሳድ ድማ ዕለት ሞት ቶማስ 16 ሰነ 
ወይ ድማ 17 ሰነ 1964 ከም ዝዀነ ኣረደአ።  

ክቡራት ነበብቲ ዕለትን ሰዓትን ፍጻመ 
ገበን ብልክዕ እንተዘይተፈሊጡ፡ እቲ ፈጻሚ 
በቲ ዕለት’ቲ ምስ መዋቲ ከም ዘይተራኸበ 
ወይ ኣብ ካልእ መገሻታት ምንባሩ ኣረዲኡ 
ፈጻሚ ናይቲ ገበን ክንሱ ሓራ ክወጽእ 
ይኽእል’ዩ። ምናልባት’ዉን እቲ ገበን፡ ኣብቲ 

ሕግን ስነምግባርን

ሚኪኤል ጸጋይ
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ግጉይ ዕለት ምስ መዋቲ ናብ ዝነበረ ካልእ 
ንጹህ ሰብ ክልሓግ ይኽእል’ዩ። 

እቶም ጠበቓታት ናይ ዊልያም ብሪትል 
(ጥርጡር) እዉን ንዓሚሎም ንምሕጋዝ 
ላዕልን ታሕትን ይብሉ ነበሩ። ምድሪ 
ኲዒቶም ድማ ንመዋቲ ፔተር ቶማስ 
ብ20-21 ሰነ ኣብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ከተማ 
ሊድኒ ብህይወቱ ርኢናዮ ዝብል መሰኻኽር 
ኣቕረቡ። እቶም መሰኻክር መሲልዎም 
ድዩ ወይስ ንጥርጡር ከድሕኑ ከምኡ 
ዝበሉ እዝጊሄር ዋናኦም። ጥርጡር ዕድኡ 
ንምኽፋል ምስ ቶማስ ዝተራኸበሉ ሰነ 16 
ስለዝነበረ፡ እንተድኣ ቶማስ ብ20 ወይ ብ21 
ሰነ ብህይወት ነይሩ ዊልያም ብሪትል ካብ  
ጠርጠራ ወጺኡ መስርሕ መርመራ ካልእ 
ቀታሊ ንምርካብ መኣዝን ክልውጥ ነይርዎ 
ማለት’ዩ።

እንተዀነ ዶክቶር ሲምፕሶን ኣብቲ 
ስነ-ፍልጠታዊ ርኽበታቱ ጸኒዑ ረገጸ። 
ሳላ’ታ ካብ ሬሳ ክትምገብ ክትብል 
እንቃቝሖኣ ዝጸፈየት ሃመማ፡ ሬሳ ተቐቢሩ 
ዝጸንሓሉ 12 መዓልቲ ኢዩ ዝብል ቅማረ፡ 
ብኻልኦት ኪኢላታት ዳግማይ ክምርመር 
ፍቓደኛን ሕጉስን ምዃኑ ገለጸ። ካልኦት 
ክኢላታት’ውን ጻንሖት ሬሳ 12 መዓልቲ 
ምዃኑ ኣረጋገጹን ምስቲ ናይ ዶክቶር 
ሲምፕሶን መደምደምታ ተሰማምዑን።

ስለዚ ከኣ 12 መዓልቲ ንድሕሪት 
እንተተቖጽረ፡ መዋቲ ዝተቐትለሉ ወይ 
ዝተቐብረሉ ዕለት 16 ሰነ ኣቢሉ ኮነ። እዚ 
ድማ ልክዕ እቲ ቀታሊ ናብ ኣድራሻ መዋቲ 
ከይዱ ዝረኸቦ ዕለት ምንባሩ’ዩ።  

ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ደያኑ 
ነቲ ዝቐረበ ሳይንሳዊ ሓበሬታን ካልእ 
ፍጻመታትን ኣብ ግምት ብምእታዉ፡ 
ነቲ ንፔተር ቶማስ ብዕለት 20 ን 21 ሰነ 
ብህይወት ርኢናዮ ዝብል ምስክርነት 
ብምንጻግ፡ ዊልያም ብሪትል ገበነኛ’ዩ ዝብል 
ፍርዲ ብምሕላፍ ንሕልፈት (ብህይወት 
ክሳብ ዘሎ) ክእሰር ወሰንሉ።

ጉዳይ ዊልያም ብሪትል ኣብ ይግባይ’ውን 
ኣይተለወጠን። እንተኾነ ብዙሓት 
ሰባት “ዊልያም ብሪትል ገበነኛ ዘብሎ 
እኹል መረዳእታ ኣይነበረን፡ እዚ ዕዉር 
ፍትሒ’ዩ።” ብምባል ነቐፉ። ኣብ እዋኑ ኸኣ 

ብጽሑፍን ብናይ ቃል መጐተን ብሰፊሕ 
ተጻሕፈሉን ተዘርበሉን። ክሳብ ሎሚ’ውን 
ከም ኣጠራጠሪ ጉዳይ ይዝንቶ ኣሎ። እተን 
መረዳእታት ጥምር ኣቢልና ምስ ንርእየን፡-

1. ተኸሳስን መዋትን ከም ተለቃሓይን 
ኣለቃሓይን ምስሕሓብ ነይርዎም።

2. ኣብቲ ቶማስ ዝሞተሉ መዓልቲ 
ተኸሳሲ ናብ መዋቲ ከይዱ ረኺብዎ ነይሩ።

3. ቶማስ ብጅዶ ምማቱን ተኸሳሲ ከኣ 
ናይ ጅዶ ትምህርቲ ዝወሰደ’ዩ ነይሩ።

ሓደ ካብ ንጹር መትከል ሕጊ ዓለምና 
ደያኑ፡ “ንሓደ ሰብ ገበነኛ ንምባል ርትዓዊ 
ጥርጣረ ዘሕድርሎም ስክፍታ ክህሉ 
የብሉን።” ብኻልእ ኣገላልጻ ዘይፈጸሞ 
ከይከዉን ዘብል ርትዓዊ ጥርጣረ 
እናሃለዎም ንክሱስ ብገበን ካብ ዝፈርዱ፡ 
ፈጺምዎ ከም ዝኽእል እናገመቱ እኹል 
መርተዖ ኣይረኸብናን ብምባል ብናጻ 
ከፋንዉዎ ዝድረኽ መትከል’ዩ። በዚ 
መትከል’ዚ ምኽንያት፡ ብዙሓት ቀተልቲ 
ወይ ዓመጽቲ ክኾኑ ተኽእሎ ዝነበሮም 

ክሱሳት ብናጻ ተፈንዮም’ዮም። 

ዊልያም ብሪትል ዝተፈርደሉ መረዳእታት 
እኹል ዘይምንባሩ ርኡይ’ዩ። ንኣብነት 
ኣሰራት ኢድ ወይ ኣሰራት እግሪ ናይ 
ተኸሳሲ ምርካብ ሓጋዚ ምኾነ። ሽሕኳ ኣብ 
ጽምዉ ቦታ ክፍጽሞ ዝኽእል እንተኾነ፡ 
መዋቲ ብተኸሳሲ ክህረም ርእየ ዝብል’ውን 
ኣይተረኽበን።

መንእሰያትከ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ እንታይ 
ትብሉ? ብመሰረት እተን ዝተኣከባ 
መረዳእታታት ዊልያም ብሪትል ገበነኛ 
ድዩ ንጹህ? ንኣብነት ርክባት ተኸሳስን 
መዋትን ከምቲ ዝረኣናዮ ኮይኑ፡ ኣብታ 
መዓልቲ ቅትለት ምርኻቦም’ውን ርጉጽ 
ኮይኑ፡ ዊልያም ብሪትል ንቶማስ ብደሓኑ 
ገዲፍዎ ብድሕሪኡ ካልእ ዘይተነጸረ ሰብ 
ብዝኾነ ምኽንያት ንቶማስ ቀቲሉ ቀቢርዎ 
እንተኾይኑ ብምንታይ ይፍለጥ? በቲ ሓደ 
ወገን ከኣ ካልእ ቀታሊ ካብ ዘይተረኽበ፡ 
ዊልያም ብሪትል ገበናዊ ሓላፍነት ክስከም 
ቅኑዕ ነይሩዶ ትብሉ?
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ሕማም ልቢ ከመይ ንከላኸሎ?
ሕማም ልቢ ኸመይ 

ንከላኸሎ?
ሕቶ፥ መብዛሕትኡ እዋን ጠንቂ ሃንደበታዊ 

ሞት ሕማም ልቢ ኮይኑ ይጸንሓካ። ዝኾነ 
ሰብ ሃንደበት ስቱኽ እንተይሉ፡ ቀዳማይ 
ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጸካ ዓይነት ሕማም ናይ 
ልቢ`ዩ።  ብዝኾነ ነዚ ሰንካም ሕማም ብኣጋ 
ምእንቲ ክንከላኸሎ፡ ብዛዕባ  ምልክታትን 
ካብቲ ሕማም ንምክልኻል ክንገብሮ ዝግባእ 
ጥንቃቐታትን ሓበሬታ ክትህቡኒ ምደለኹ። 

            ሰሚር በኺት ካብ ከረን

መልሲ፥ ከምቲ ዝበልካዮ፡ ሕማም ልቢ 
ሓደ ካብ’ቶም ንደቂሰባት ዘሳቕዩን ዝቐትሉን 
እዩ። ኵነታት ልብኻ ኣብ ከመይ ኵነታት ከም 
ዘሎ ናይ ደምን ሽንትን መርመራ ብምግባር 
ብሕክምናዊ ኣገባብ ክፍለጥ እቲ ዝሓሸን 
ኣተኣማማንን እዩ። ቅድሚ ናብ ሕክምና 
ምኻድካ፡ ሕማም ልቢ ከም ዘሎካ ዘአንፍቱ 
ምልክታት እዞም ዚስዕቡ`ዮም፥

• ቃንዛ ኣፍልቢ
• ናብ ሕቘ፡ ቀላጽም፡ ክሳድን ምንጋጋን 

ዝዝርጋሕ ቃንዛ
• ሕጽረት እስትንፋስ
• ዕግርግር ምባልን ተምላስን 
• ቅልጡፍ ወይ ዘይንቡር ህርመት ልቢ

• ድኻምን ጭንቀትን
• ጸገማት ምሕቃቕ ምግቢ

ምልክታት ሕማም ልቢ ካብ ናይ 
ደቂተባዕትዮ ኣብ ገለ ደቀንስትዮ ቅሩብ ፍሉይ 
ክብል ይኽእል`ዩ። ቀጨውጨው ምባል፡ 
ሰዓልን ምቕናስ ሸውሃትን ተወሳኺ ምልክታት 
ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሰነዳት ሕክምና የብርሁ።

ገለ ብሕማም ልቢ ዝሓመሙ ሰባት 
ካብ`ዞም ልዒሎም ተዘርዚኦም ዘለዉ 
ምልክታት ሓደ ወይ ክልተ ጥራሕ ክረኣዮም 
ይኽእል።  

ሕማም ልቢ ዘማዕብሉ ናይ ኮንዶኾን 
ረቛሒታት (risk factors) እዞም ዚስዕቡ 
እዮም፥

• ዕድመ

ምውሳኽ ዕድመ ምጽባብ ኣርተሪታትን 
ምድኻም ጭዋዳታት ልቢን ኣስዒቡ 
ብሕማም ልቢ ናይ ምጥቃዕካ ዕድል ከዛይዶ 
ይኽእል።   

• ጾታዊ ርክብ

ምስ`ዚ ኣብ ዝተኣሳስር ደቂተባዕትዮ ዝያዳ 
ተጠቃዕቲ ሕማም ልቢ`ዮም። ደቀንስትዮ 
እውን ድሕሪ ጽንፈ-ጽግያት ንሕማም ልቢ 
ናይ ምቅላዕ ዕድል ክዛይድ ይኽእል።

• ታሪኽ ስድራቤት

ትሕቲ 55 ዓመት ዝኾነ ኣባል ስድራ (ኣቦ፡ 
ኣደ፡ ሓው ወይ ሓብቲ) በዚ ሕማም ምስ 
ዝጥቃዕ ንሕማም ልቢ ናይ ምቅላዕካ ዕድል 
ክዛይድ ይኽእል

• ምትካኽ ሽጋራ፥

ሕማም ልቢ ካብ ዘይኣትከኽቲ ኣብ 
ኣትከክቲ ዝያዳ ከም ዘረአ ብመጸናዕቲ 
እተረጋገጸ ሓቂ`ዩ። 

• ሕጽረት ዝተመጣጠነ ምግቢ

ብዙሕ ስብሒ፡ ጨውን ሽኮርን ዘለዎም 
ምግቢ ምዝውታር ንሕማም ልቢ ከቃልዕ 
ይኽእል።

ብተወሳኺ ልዑል ጸቕጢ ደም፡ ልዑል 
ኮለስትሮል ደም፡ ሽኮርያ፡ ምኽራሽ ሰብነት፡ 
ሕጽረት ኣካላዊ ምውስዋስ፡ ጸቕጢን ሕጽረት 
ጽሬትን ንሕማም ልቢ ከቃልዑ ይኽእሉ።    

ንምክልኻሉ ኸኣ ብእተኻእለና መጠን 
ምስ እንምገቦ መግብን ባህላዊ መነባብሮናን 
ዝተኣሳሰር ኣገባብ ምክልኻል ሕማም ልቢ 
ክነዘውትር ኣገዳሲ ምዃኑ`ዮም ሰነዳት 
ሕክምና ዝሕብሩ።  ሕማም ልቢ ብኣጋ 
ንምክልኻል ዘኽእሉ ነጥብታት ካብ ብዙሕ 
ዝርዝራት ነቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ቀጺልና 
ነቕርበልካ፥ 

• ምቁራጽ ምትካኽ ሽጋራ

ሓደ ካብ’ቶም ዓበይቲ ሳዕቤናት ምትካኽ 
ሽጋራ ሕማም ልቢ እዩ። መጽናዕቲ ከም 
ዘረጋገጾ ሓደ ዉልቀሰብ ሽጋራ ምትካኽ ምስ 
ዘቋርጽ ካብ 50-70% ካብ ሕማም ልቢ ናጻ 
ክኸውን ይኽእል።

ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒG



መንእሰይ 37

• ስሩዕ ምውስዋስ ኣካላት ምዝውታር

ኣብ ሓደ ሰሙን ካብ ፍርቂ ሰዓት 
ዘይውሕድ ስሩዕ ምውስዋስ ኣካላት ዘዘውትሩ 
ሰባት ናይ ልቦም ጥዕና ጽቡቕ ይኸውን። 
ከም ኤሮቢክስ፡ ጉያ፡ ምዝዋር ብሽግለታ፡ 
ምሕንባስ፡ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ወዘተ ኣዝዩ 
ጠቓሚ እዩ።

• ምቁጽጻር ክብደት

ክብደት ሓደ ሰብ ምስ ቁመቱ ዝተመጣጠነ 
ክኸውን ይግባእ። ካብ መጠን ንላዕሊ ግዝፊ 
ዘለዎ ሰብ ብሕማም ልቢ ናይ ምጥቃዕ ዕድሉ 
ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ።

• ኣልኮላዊ መስተ ብብዝሒ ዘይምዝውታር

ሓደ ካብቶም ሕማም ልቢ ከማዕብሉ 
ዝኽእሉ ጠንቅታት፡ ካብ መጠን ንላዕሊ 
ኣልኮላዊ መስተ ምዝውታር እዩ። መስተ፡ 
ብፍላይ ቀይሕ ወይኒ፡ ብዓቀን ምስ ምግቢ 
ምዝውታር ሕማም ልቢ ከም ዘጕድል ገለ 
ምጽናዕትታት ዝድግፍዎ እኳ እንተኾኑ፡ 
ኣልኮላዊ መስተ ምዝውታር ኣሉታዊ 
ሳዕቤናትን ጉድኣትን ከም ዘለዎ ምግንዛብ 
የድሊ።

• ካብ መጠን ንላዕሊ ዘይምጭናቕ

ብብዝሒ ምርባሽን ምጭናቕን መጥቃዕቲ 
ልቢ ‘ሀርት ኣታክ’ ከስዕብ ስለዝኽእል፡ 
ዘጨንቕን ዘተሓሳስብን ዅነታት ከጋጥመና 
ከሎ፡ ካብኡ ዘውጽእ ዘዘናግዑ ኵነታት 
ምዝውታር።

• ስብሒን ሽኮርን ዝበዝሖም ምግብታት 
ካብ ምብላዕ ምቑጣብ

እነዘውትሮም መግብታት ብዙሕ ጠስምን 
ስብሕን ክህልዎም ኣይግባእን። ኣብ ግዜ 
ንእስነትን ማእከላይ ዕድመን ዕቤትን እንበልዖ 
ብዝሒ ጠስሚ፡ ስብሕን ሽኮርን ክንቆጻጸር 
ይግበኣና። ብዝሒ ኣሕምልቲን ፍሩታታትን 
ምዝውታር ዝሓሸ እዩ። ብዙሕ ጨው ኣብ 
ምግቢ ዘይምብዛሕ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብብዝሒ 
ምውሳድ፡ ሻሂ ብመጠኑ ኣብ መዓልቲ 
ብምስታይ ካብ ሳዕቤናት ሕማም ልቢ 
ክከላኸሉልና ይኽእሉ። 

ብዝያዳ ሕማም ልቢ ንምክልኻል ከምቲ 
ቐዲምና ዝገለጽናዮ፡ ናይ ሽንትን ደምን 
መርመራ ምውሳድ ጠቓሚ እዩ። ካብኡ 
ሓሊፉ፡ ሰብ ሞያ ጥዕና ብምውካስ ዝያዳ 
ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕና ልብኻ ክትረክብ 
ትኽእል። 

ሕማም ሽኮርያ፡ ልዑል ጸቕጢ ደምን 
ኮሌስትሮልን ተቈጻጸር። 

ነዞም ልዒሎም ተዘርዚሮም ዘለዉ 
ንምትግባሮም ክሕግዙኻ ምእንቲ ምስ 
ፈተውትኻን ስድራቤትካን ምልዛብን 
ምትብባዕን እውን ንዓኻን ንዕኦምን ሓጋዚ 
ተራ ክህልዎ ይኽእል`ዩ።

 

ጽልዋ ጾታዊ ርክብ ኣብ 
ፍቕሪ ከመይ እዩ? 

ሕቶ፥ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ጾታዊ ርክብ 
ቅድሚ መርዓ ከም ዘይድግፍ እፈልጥ 
እየ። ኣነን ኣፍቃርየይን (ቦይፍሬንደይን) 
ግና ንኣስታት ሰለስተ ዓመት ብሓንሳእ 
ዜርና ኣለና። ሓሓሊፍና`ውን ንወጽእ 
ኢና። ኣብዚ እዋን`ዚ ክልቴና ተመሃሮ 
ኮለጅ ስለዘለና (ኣነ 2ይ ዓመት፡ ንሱ 4ይ 
ዓመት) ጥንሲ ከየጋጥመና ልዑል ጥንቃቐ 
ኢና ንገብር። መዓስ ብዘየገድስ ክንምርዖ 
ምዃንና ክልቴና ርግጸኛታት ኢና። ኣብ 
ሞንጎና ዘሎ እምነት፡ ብፍጹምነት ኪግለጽ 
ይከኣል። ሰባት ጾታዊ ርክብ ንፍቕሪ 
የላሕልሖ እዩ በሃልቲ እዮም። እዚ 
ርድኢት ግና ኣብ ፍቕርና ቦታ የብሉን። 
ስለዝስ ከመይ ኢሉ እዩ ጾታዊ ርክብ 
ቅድሚ መርዓ ጌጋ ዝኸውን፧ ብኸመይከ 
ንፍቕሪ ኣብ ሓደጋ ከውድቘ ይኽእል? 

               ኤሊም - ካብ ከባቢ ኣስመራ  

መልሲ፥ ብቐዳመንት ንግሉጽነትኪ 
ኣዚና ነመስግን። ከምቲ ብዙሓት ሰባት 
ኣይድግፍዎን እዮም ዝበልክዮ፡ ንሕና`ውም 
ቅድሚ መርዓ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም 
ኣይንድግፎን ኢና። ምኽንያት፡ መቐረት 
ስለዘይብሉ ዘይኮነስ፡ ንብዙሕ ሕማቕ ነገራት 
ስለዘቃልዕ እዩ። ንኣብነት፥ ቅድሚ ሕቶኺ 
ምምላስና፡ ንኣኺ ሓንቲ ቀላል ሕቶ ክንሓተኪ፡ 
“ንምንታይ ኢኹም ኣብ`ዚ እዋን`ዚ 
ክትምርዓዉ ዘይከኣልኩም፧” ኣዚኹም 
ከም እትተኣማመኑን ንኽትምርዓዉ ዝኾነ 
ዚዕንቅጽ ነገር ከም ዘይብልኩምን ገሊጽኪ፤ 
ግና ኸኣ ኣይተመርዓኹምን። ብግምትና፡ 
ዘይመመርዓዊኹም ምኽንያት፡ ምናልባት 
ተመሃሮ ስለዘለኹም፡ ንወጻኢታት እቲ ሓዳር 
ኣብ ምሽፋን ዓቕሚ ይሓጽረኩም ይኸውን።  
ወይ`ውን ስድራቤትኩም ትምህርቲ 
ከይዛዘምኩም ክትምርዓዉ ኣይድግፍዎን 
ይኾኑ። ንስኻትኩም`ውን ትምህርቲ ድሕሪ 
ምውዳእኩም ክትምርዓዉ ዝያዳ ባህታ ከም 
ዚፈጥር ተገንዚብኩም ተናውሕዎ ትህልዉ።

እዞም መልሲታት ኣዝዮም 
ምኽንያታውያን እዮም። ሓደ ዓብዪ 
ነገር ከኣ`ዮም ዘረድኡና። ኣብዚ እዋን`ዚ 
ልዕሊ እቲ ዝምድናኹም ገለ ኣገዳሲ ነገር 
ከም ዘሎኩም ኢና ተረዲእና። ምናልባት 
ስድራቤትኩም፡ ዘለኩም ፊናንሳዊ ጸገማት፡ 
ትምህርትኹም ብዓወት ናይ ምዝዛም መደብ 
ወዘተ ንድሕሪት ይውጥጥኹም ይህልዉ።

ፍቑራት፡ ልዕሊ ካልእ ዋኒኖም እቲ ኣብ 
ሞንጎኦም ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ኣገዳሲ ኮይኑ 
ምስ ዚረኽብዎ`ዮም ንመርዓ ብኽፉት ልቢ 
ዚቕበልዎ። ንስኻትኩም`ውን ሽሕ ግዜ ኣብ 
ፍቕራዊ ዝምድናታት ተዋስኡ እምበር፡ ናይ 
ህይወትኩም ምሉእ ራእዪን ተልእኾን ኣብ 
ምፍጻም እናሃለኹም፡ ንዕኡ ጎሲኹም - መርዓ 
ከም ዘይትመርጹ ርዱእ እዩ።

ስለዚ፡ ኣብዛ ባህግታትኩም ንምርካብ 
እትቃለሱላ ዘለኹም እዋን፡ ብቐጻሊ ርክብ 
እናፈጸምኩም ንዘይተደልየ ጥንስን ካልእ 
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን 
እንተ ተቓላዕኩም ኣዝዩ ዘጉህን ዓብዪ 
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ጣዕሳ ዚፍጥርን ክኸውን ይኽእል። ኣብዛ 
ግዜ`ዚኣ ስድራቤትኩም፡ ፈተውትኹም፡ 
መምህራንኩምን ካልኦትን ትምህርትኹም 
ብዓወት ክትዛዝምዎ ብህንጥዩነት 
ክጽበይኹም ግድን እዩ። ንስኻትኩም ንግዛእ 
ርእስኹም`ውን ነቲ ንዓመታት ብዙሕ ዋጋ 
ዝኸፈልኩምሉ ጉዕዞ ኣብ መፈጸምታኡ 
ክተብጽሕዎ ልዑል ባህጊ ኪህልወኩም 
ባህርያዊ እዩ። ሎሚ ኸኣ ትምህርቲ ኮለጅ 
ብቐሊሉ ዝሕለፍ ኣይኮነን።

ኣይግበሮ`ምበር፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ 
ኮይኑ፡ ዝምድናኹም ሃንደበት ፈታኒ ጸገም 
እንተጋጢምዎ፡ መጻኢ ህይወትኪ ከመይ 
ኪኸውን እዩ? ኣፍቃሪኺ ንኸይጠልመኪ 
ብዘይካ ናይ ቃላት መብጽዓ ካልእ 
ዝኣተወልኪ ሕጋዊ ውዕል የሎን። ስለዚ 
ምናልባት ኣብ መንጎኹም ዓብዪ ግርጭት 
እንተተፈጢሩ፡ ቀጻልነት ዝምድናኹም 
ከኣ ኣብ ምልክት ሕቶ እንተኣትዩ፡ መን 
ይፈልጥ ከኣ ጥንሲ እንተ ኣጋጢሙ፡ ኵነታት 
ትምህርትኽን ሰባት ኣብ ልዕለኺ ዝነበሮም 
እምነትን ትጽቢታትን ከመይ ኪኸውን እዩ? 
ንስኺ ንገዛእ ርእስኺኸ ብኸመይ ንነብስኺ 
ክትጥምትያ ኢኺ?

ምናልባት ብኣረዳድኣኺ፡ ኣብዚ እዋን 
ንዘሎ ዝምድናኹም ብምግንዛብ፡ እዚ 
ንብለኪ ዘሎና ፈጺሙ ዘጋጥም ኮይኑ 
ኣይስምዓክን ይኸውን። ግና ኸኣ ጽባሕ 
እንታይ ሓዚላ ከም እትመጽእ ኣቐዲምካ 
ዚፍለጥ ኣይኮነን። ሕጂ ዘለኩም ዉዕዉዕ 
ፍቕሪ፡ ጽባሕ፡ ድሕሪ ጽባሕ ብኸምኡ 
ንኪቕጽል ዝኣተኽዮ መድሕን ፍቕሪ የሎን። 
በዚ ፈጺምኪ ክትጠራጠሪ ኣይግባእን። 
ቅድመኺ ብዙሓት ደቂኣንስትዮ፡ “ተዓዊትና” 
እናበላ ከም ዝተታለላ፡ ብዓውታ ዚዛረባሉ 
ሓቂ እዩ። ብዙሓት ፍቕራዊ ዝምድናታት፡ 
“ፍጹማት`ዮም” እናተባህሉ ኣሰር ዘይብሎም 
ተሪፎም እዮም።

ስለዚ ኤለም ሓብትና፡ ኣይትንኣሱ። ዋላ`ኳ 
ካብቲ ቅኑዕ መገዲ ኣላጊስኩም እንተሃለኹም፡ 
ብሕጂ ናብ`ቲ ቅኑዕ መገዲ ምጽናባር`ውን 
ልዑል ሓይሊ ብልሒ እዩ። ምኽንያቱ፡ “ኩሉ 
መዓልቲ ደሓን፡ ሓንቲ መዓልቲ ዘይደሓን” 
ኣሎ። 

ረሃጽ  
ከመይ እከላኸሎ?

ሕቶ፥ ሃሩር ይሃሉ ኣይሃሉ ብቐጻሊ’የ 
ዝርህጽ። ጻዕዳ እግረይን ኢደይን፡ ትሽቱሸይ፡ 
ገጸይ … ካብቶም ብቐጻሊ ዝርህጹ ክፋላት 
ኣካላተይ እዮም። ብፍላይ ኣብ ቅድሚ 
ሰባት ወጺአ ክዛረብ ኣብ ዝፍትነሉ እዋን፡ 
ሽዓ ንሽዓ ብትሽቱሸይ ረሃጽ ወረር ወረር 
ኪብል እስምዓኒ። እግረይ’ውን ብሰንኪ 
ረሃጽ ብቐጻሊ እዩ ዚሽትት። ዘዝገበርክዎ 
ክዳን ብረሃጽ ክጥልቂ እንከሎ’ውን ጽቡቕ 
ኣይስምዓንን። ጠንቂ እዚ ኹሉ ሽግር 
እንታይ ኪኸውን ይኽእል? ብኸመይከ ካብ 
ብዙሕ ምርሃጽ ክገላገል እኽእል?

መሓመድ ኣማን  - ዓዲ-ቐይሕ

መልሲ፥  ሓያለ ሰባት ብዙሕ ምርሃጽ ከም 
ሓደ ዓቢ ጸገም ገይሮም ይወስድዎ እዮም። 
እንተኾነ ኣዝዩ ንቡርን ኣብ ብዙሕ ሰብ 
ከጋጥም ዚኽእልን ምዃኑ ክበርህ ይግባእ። 
ምርሃጽ፡ ሙቐት ሰብነትና ኣብ ምህዳእን 
ምዕቃብን ዓቢ ተራ እዩ ዚጻወት። ገለ 

ሰባት’ውን ኣብ ዚሓርቁሉን ዚፈርሑሉን ግዜ 
ከም ግብረ መልሲ ናይ’ቲ ዘጋጠሞም ወጥሪ፡ 
ብዙሕ ይርህጹ እዮም። ምኽንያቱ፡ ምፍጣር 
ኣሉታዊ ስምዒታት ነቶም ጽክታት ርሃጽ ከም 
ዝነቓቕሑ ስለ ዝገብርዎም። 

ብሓፈሻ፡ ምርሃጽ ገለ ካብ ምልክታት 
ጉብዝና እዩ። ኣብ ግዜ ጉብዝና ወይ ግርዝውና 
ኣካላዊ ለውጢ ከነርኢ ንጅምር’ሞ፡ ሚልዮናት 
ጽክታት ረሃጽና ኸኣ ይነቓቕሑ። ምንቕቓሕ 
ናይ`ዞም ጽክታት ከኣ’ዩ ብዙሕ ከም እንርህጽ 

ዝገብረና። እዚ ረሃጽ’ዚ፡ ምስ’ቶም ኣብ 
ቈርበትና ኪጸንሑ ዚኽእሉ ባክተርያ ምስ 
ዚሕወስ ከኣ ሕማቕ ሽታ ኪፈጥር ይኽእል። 
ንኣብነት፥ ጻዕዳ እግርና ንርስሓት ቅሉዕ 
ብምዃኑ ብቐጻሊ ምስ እንርህጽ፡ እቲ ረሃጽ 
ምስቶም በቲ ርስሓት ኪፍጠሩ ዚኽእሉ 
ባክተርያ ተሓዊሱ ኣዝዩ ሕማቕ ሽታ ኪፈጥር 
ይኽእል እዩ። ክብደት ናይ`ቲ ሽታ ግና ካብ 
ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ።

ምእንቲ’ዚ፡ ካብ ምርሃጽ ምግልጋል 
ኣጸጋሚ’ኳ እንተኾነ፡ ነዞም ዚስዕቡ መባእታዊ 
ምኽርታት ግና ክንክተል ይግባእ፥ 

• ቀቀልጢፍካ መላእ ሰብነትካ ምሕጻብ

• ኣእጋርካ መዓልታዊ ብውሑዱ ክልተ 
ግዜ ምሕጻብ

• መዓልታዊ ካልስኻን ጫማኻን ምቕያር

• ክፉት ሳእኒ ወይ ከኣ ካብ ቈርበት 
ዝተሰርሐ ጫማ ምዝውታር

• ናብ ነብስኻ ልግብ ዚብል ማልያ 
ምውዳይ’ውን ካምቻታትካ ብረሃጽ ካብ 

ምጥልቃይ ከገላግል ይኽእል እዩ።

• እንተ ተኻኢሉ ብዙሕ ከም 
እትርህጽ ዚገብሩ ቀመም ዝበዝሖም 
መግብታት ምውጋድ።

• ረሃጽ ብቐሊሉ ከርእዩ ዚኽእሉ 
ካምቻታት እንተ ዘየዘውተርካ እውን 
ካብ ስክፍታ ከገላግለካ ይኽእል እዩ። 
ብመጽናዕቲ ከም ዝተበጽሐ፡ ንኣዝዮም 
ዚርህጹ ሰባት፡ ጻዕዳን ጸሊምን 
ካምቻታት እቶም ዝተመርጹ ምዃኖም 
ይንገር። 

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ እግርኻ 
ብቐጻሊ ዚሽትት እንተ ዀይኑ፡ ናብ 

ሕክምና ብምኻድ ካብ ምርሃጽ ዘገላግሉ 
መድሃኒታት ምውሳድ ይከኣል እዩ። 

ኣብ መወዳእታ ክንብለካ እንደሊ፡ ስለ 
እትርህጽ ጥራይ ብዙሕ ክትስከፍ ከም 
ዘይብልካ እዩ። ረሃጽ ተፈጥሮኣዊ ውህብቶ 
ብምዃኑ ፈጺሙ ከሰክፈካ የብሉን። ደሓር 
ከኣ ተሰኪፍካ ኣብ እተብሎ ከም ዘይብልካ 
ክበርሃልካ ይግባእ።

 ምንጪ፥  women’s health.com (Why 
do I sweat so much?)
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 ወግዒ ምስ “ፍርድቤት” 
“ሰብ ሰብ’ዩ ዝደሊ 
ጽምዋ ሕሱም’ዩ

ባህልን ስነጥበባትን

• በተዓባብያኻ ክንጅምር። 
ኣበይን ብኸመይን ዓቢኻ? 
እዋን ቍልዕነት፡ ጸወታታት፡ 
መተዓብይቲ፡ ደቂ-ገዛውቲ… 
ብፍሉይ ትዝክሮ ወይ ትናፍቘ 
ነገራት ኣጥቕልል ኣቢልካ 
ከተውግዓና 

ብ1952 ኣብ ከተማ ደቀምሓረ 
ተወሊደ። ቀንዲ ዓርከይን 
ሓፍተይን ምዕባየይ ሳራ 
ዘርኣይ ትበሃል። ምንኣሰይ 
ከኣ ሹምባሕሪ ይበሃል። ስሙ 
ጥዑም ጠባዩ ጥዑም። ብፍቕሪ 
ወለዲ ተዀስኵሰ ዓብየ። ቈልዓ 
ከለኹ መንቲግ ሒዝካ ጨራሩን 
ጠባብቕን ምህራም እዩ ነይሩ 
ስርሐይ። ጸወታ ኵዕሶ እግሪ 
ኸኣ አዘውትር ነይረ። ክሳዕ ሕጂ 
መንቲግ ምምንጣግ የወናውነኒ። 
ኣብ መንገዲ ቈልዑ መንቲግ 
ሒዞም እንተጸኒሖምኒ ሓንሳብ 
እባ ኣመንቱጉኒ እብሎም፡ . . . 
ሓንቲ ዒላማ ክመርጹ ሓቲተ 

ድማ እምንትግ። ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ 
ስለዝጭምት “ዋይ እዛ ሰብኣይ!” 
ኢሎም ይግረሙ።

ቈልዓ ከለኹ ኣብ ስልኺ-
ኤለክትሪክ ዝተኾደማ ኣዕዋፍ 
ርኢኻ ምምንጣግ እየ ዝፈቱ 
ነይረ፤ ኣብ ገዛውቲ፡ ኣብ ኣግራብ 
እንተረኺበ እውን ኣይገድፍን። 
ደድሕረይ ዝኸዱ ደቂ ገዛውተይ 
ካብ’ተን ዝቐተልክወን በብሓደ 
ይዕድሎም ነይረ። 

• ሕጂኸ?

ሕጂ ደኣ ንዝኾነ ግዛዕ እምበር 
ንበራሪት ጭሩ ክቐትል ፈጺመ 
ኣይክእልን እየ። ልቢ ዘይብሉ 
ከለኹ ዝነበረኒ “ጭካነ ቈልዓ” 
ሕጂ ምሳይ የሎን። በንጻሩ ነተን 
ኣሽሓት ዝቐተልክወን ኣዕዋፍ 
ክዝክር ከለኹ ነብሰይ ግንብንብ 
እብለኒ . . .  ማዕረ’ቲ ክቐትለን 
ዝነበረኒ ባህጊ፡ ዝዳረግ ፍትወት 

እቲ ስም ሓደ`ዩ . . . ነቲ ስም ዝገልጽ ዝርዝራት`ዩ ዝነውሓካ። ሓረስታይ፡ ተጻዋታይ ኩዕሶ፡ 
ሓንባሳይ፡ ተጋዳላይ፡ ኣላላያይ፡ ኣላያይ፡ ደራሳይ፡ ገጣማይ፡ ቀባኣይ፡ ዓይኒ ኸተማ፡ ኮታስ ወናኒ 
ብዝሐ-ሞያ፡ ናይ`ዚ ኹሉ ዝርዝራት ... እቲ ስም ብቕድሚት ምስጉን ዘርኣይ።

መጽሔት መንእሰይ ናይ’ዚ ፍሉይ ሕታማ ጋሻኣ ገይራቶ`ላ። 
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ኣሎኒ። ብጽባቐአን እምሰጥ። ክነፍራን 
ክዓልባን ምንቅስቕሰን ይምስጠኒ። 
ነኣሽቱ ተነቀፍቲ ፍጥረት ርእየ 
ኣይጸግበንን። ልባን  ብፍቕሪ እየ 
ክስእለን ዝደሊ። ካብ ዝፈትወን ናይ 
ቅብኣ ስርሓተይ ነተን ስእሊ ጨራሩ 
እየ ዝፈቱ። ሓንቲ እኳ ኣላትኒ ቅብኣ 
ጨራሩ ምስ ግጥማ . . . 

• ካብ ናይ እዋን ቍልዕነትካ ነዚ 
ናይ ሕጂ ህይወትካ ብፍሉይ ወሳኒ 
ነይሩ ትብሎ ኣሎዶ?

እወ። ምርኢታት ማሕበር ትያትር 
ኣስመራ። 

• ብኸመይ?

እቲ ብቝልዕነተይ ዝረኣኽዎ 
ትያትራት፡ ዝሰማዕክዎ ደርፍታት፡ 
ሕጂ ሓምሳ ሱሳ ዓመት ገይሩ ሓሊፉ 
ክነሱ፡ ካብ ኣእምሮይ ኣይሃሰሰን። 
መድረኽ ዘይትፈልጦ ዓለም እዩ። 
ስነጥበበይናታት ኣብ ቅድመኻ 
መጋረጃታት ከፊቶም እንካ እዛ ሓዳስ 
ዓለም ይብሉኻ። ብሰለስተ መናድቕ 
ተሓጺሮም ክነሶም፡  ትኣምኖም። 
ሙዚቃ ኣለዎም፡ ድምጺ ኣለዎም፡ 
ዛንታ ይነግሩኻ ንኹሉ ዘቕረቡልካ 
ብምሉእ ህዋሳትካ ተቐቢልካ 
ኣብ ውሽጥኻ ተእትዎም። እዚ 
ጥበብ’ዚ፡ ኣብ ውሽጠይ ኣትዩ ፍቕሪ 
ኣሕዲሩለይ። ካብቲ ተዋስኦታት 
ብፍላይ ናይ ኣለማዮ ካሕሳይ 
ዋዛታት ምስ ከምዚ ከማይ ቈልዑ 
ኣብ ገዛውትና ኣንሶላ ከም መጋረጃ 
ዘርጊሕና፡ ኣብ ፍርስራስ ናይ ጣልያን 
ገዛውቲ ንምድርኾ (ንቘልዑ ከምዚ 
ከማና ነርእዮም) ነይርና። እዚ ኣብ 
ዉሽጠይ ኣሰር ስለዘንጽሐ፡ ምስ 
ዓበኹ ትያትርን ፊልምታትን ምርኣይ፡ 
ሙዚቃ ምስማዕ ክሳዕ ኣብ ናይ 
ትምህርቲ ጥራዛውተይ ምጽሓፍ ደረጃ 
ዘብጽሕ ፍቕሪ ሒዙኒ። እዚ ፍቕሪ`ዩ 
ናብ ዝኾነ ይኹን መዓላ ከይተቐየረ 

ንልዕሊ 20 ዓመት ተደጊውሉ ጸኒሑ። 
ደሓር ግን ኣብ ሜዳ  ባህላዊ ንጥፈታት 
ምስ ተጀመረ ብፍላይ ከኣ ኣብ ናይ 
ምዝንጋዕ መደባት ክሳተፍ ደፋፊኡንስ 
እነሆ ሕጂ ቀንዲ ስርሐይ ኮይኑ። 

• ነቲ ናይ ሜዳ ክንምለሶ ኢና። 
ቈልዓ እንከለኻ እንታይ ክትከውን 
ትብህግ ነይርካ? ንኽትረኽቦኸ 
እንታይ ጻዕሪታት ትገብር ነይርካ?

ክኾኖ ዝደልዮ ዝነበርኩ ተጻዋታይ 
ኵዕሶ እግሪ ምዃን እዩ። ሃዳናይ ምዃን 
እውን። ኣቦይ ሃድን ይፈቱ ስለዝነበረን 
ግንጽል ስለዝነበረቶን ኣሰሩ ምስዓብ 
ነይሩ ሕልመይ። ብመንቲግ ምህዳን  
ዘይኮነስ ብግንጽል። ካብ መንቲግ 
ዝማዕበለት መህደኒት ምስ ወደ’ኮይ 
ኮይንና ሰሪሕና ኔርና። ካብ መዓልቲ 
ናብ መዓልቲ እናማዕበለት ክሳዕ ሊሎ 
ተውድቕ ከምዚ ሓውሲ መንቲግ 
ግራማ ሰሪሕና ኔርና። ከም ናይ 
ግንጽል ናይ ቶኽሲ ድምጺ ከተውጽእ 
ወይ ከትስምዕ እንታይ ክንገብር 
ኣሎንና ኢልና ብዙሕ ንሓስብ ኔርና። 
ቶኽሲ ድምጺ ግና ብቐሊሉ ዝፍጠር 
ስለዘይኮነ፡ ብቐሊሉ ኣይተዓወትናን። 
እታ ምህዞና ብዕንጸይቲ (ሉሕ) ፊደል 
“ፐ” እዩ ቅርጻ። ካብ’ቲ ናይ ቅድሚት 
ኣርዑት ንድሕሪት ተመጢጡ ዝልጎም 
ጐማ ገይርናላ። ርእሱ ዝተቘርጸ 
መሳምር ናብ ፊደል “ፐ” ጠምዚዝና 
ኣብ’ቲ ዝተለጕመ ጐማ ንሰዅዖ። 
እቲ መስማር ነቲ ጐማ ሓግሒጉ 
ስለዝበትኮ፡ ኣብቲ መስማር ጐማ 
ዝነክስ ክፋል ቈርበት ጌርናሉ። ኮታ 
ግርም መሳርያ ኮይናትልና። እናዓበና 
ምስ ከድና ግን ካብ ሃድን ዝያዳ ናብ 
ኵዕሶ ዘንቢልና። 

• ካብቲ ናይ ቀደም ዝንባለኻ፡ ክሳዕ 
ሕጂ ምሳኻ ዝቐጸለ ኣየናይ እዩ?

ፍቕሪ ስነጥበብን ኵዕሶ እግርን። 
ቅድም ከም ተጻዋታይ ሕጂ ኸኣ ከም 

ተዓዛባይ - ጽሉል ቲፎዞ ኣርሰናል። 

• ካብ ኣልዓልካዮ ናብ ናይ ኵዕሶ 
እግሪ ተመኵሮኻ ክንሰግር

ናይ ኵዕሶ ነገር ቀልጢፉኒ እዩ። የማነ 
ምሕጹን (ገዲል) ዓላማይ፡ መልማላይ 
ተጻወትቲ ኵዕሶ ... ምስኡ ክጻወት 
ኣባል ናይ’ታ ናይ ነኣሽቱ ስፖርተኛታት 
መልማሊት ዝነበረት፡ በዚ ሕጂ 
ከም  (ኣካዳሚ) ጋንታ ክትጥቀስ 
እትኽእል `ጋንታ ኣንበሳ` ከእትወኒ 
እናደለየ፡ ኣጋጣሚ ኣብ ቤተክርስትያን 
ሳንፍራንቸስኮ (ገጀረት) ትለማመድ 
ዝነበረት ጋንታ ላቲላ፡ ጸኒሓ መሎቲ 
ዝተሰምየት ጋንታ ኵዕሶ እግሪ ሰሬቢ  
ዓይኒ ኣውዲቓትለይ።

• ከመይ?

እታ ጋንታ ልምምድ ክትገብር ከላ፡ 
ብድ|ሕሪት ኮይንና ኵዕሶ ነቐብል 
ነይርና። ኣነ ካብ ሓላው ማዕጾ 
ነንዝሓለፋ ኰዓሳሱ ካብ’ቶም መዛኖይ 
ፍልይ ብዝበለ መገዲ ቈቈሊበ ክመልስ 
ዝረኣየኒ (ነፍስሄር የማነ ገብረማርያም 
ወዲ ለተ፡  ዓላማይን ሓለቃ ጋንታን 
እንተላይ ዋና ጸሓፍን ናይ’ታ ጋንታ 
ዝነበረ) ድሕሪ ልምምድ ንበይነይ 
ፈልዩ ኣብ ቦርታ (ማዕጾ) ብብዙሓት 
ቅላዓት ፈተነኒ። ኣብ መጨረሽታ ኣብ 
ጸግዒ ወሲዱ ምስ መን ከም ዝጻወት 
ሓቲቱኒ። ጋንታ ከም ዘይብለይ 
ምስ ገዲል (ጋንታ ኣንበሳ) ክፍርም 
እሓስብ ከም ዘለኹ ነጊረዮ። ሽዑ ንሱ፥ 
“ኣይፋልካን፡ ንስኻ ምሳና ክትጻወት 
ኢኻ፡ ቀዳም ኣብ እንዳ ቦኽረ እንዳ 
ሻሂ ፊት ልዑል መኰነን  ኣኼባ ኣሎና፡ 
ሰዓት ሽዱሽተ ምጻእ ኢኻ” ኢሉኒ። ደቂ 
ገዛውተይ ተገሪሞም፡ ላቲላ ኣብ ሰሬቢ 
ዓብዪ ኣድናቘት ዝረኸበት ጋንታ እያ። 
ኣብ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ትዕዝብቲ 
ናብታ ጋንታ ክጽንበር ንኹላትና 
ሕልሚ ነይሩ። ሽዑ ኣብቲ ናይ ጋንታ 
ኣኼባ ተረኺበ። የማነ ሓድሽ ወዲ 
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ጋናታና እዩ ኣላልዩኒ። ሓደ ተዛራባይ 
ነይሩ። ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኮፍ ኢለ 
ስመይ ምስ ነገርኩ፡ “እዚኣ ደኣ ሚስስ 
ናይ ጋንታ ድያ ክትከውን ወይስ ምስ 
ጋናታና ክትጻወት?” ኢሉ፡ ደቂቒዮ፡ 
ንኢሰዮ። ከምኡ ኢሉ ዝጨረቐለይ 
ተስፋይ ኣለማዮ እዩ ዝበሃል። ብሰንኩ 
ኣብ’ታ ጋንታ በታ ናይ ብሓቂ ስመይ 
ዘይኮነትስ፡ እታ ንሱ ዝደርበያ ቃል 
ዓብሊላ “ሚስስ” ኮይኑ መጸውዕየይ። 
ክልተ ዓመት ምስ ተጻወትኩ ኸኣ ኩለን 
ዓበይቲ ጋንታታት፡ ገና ተመሃራይ 
ከለኹ ከፈርማኒ ተጓየያ። ኣቦይ፥ 
“ትምህርትኻ ከይወዳእካ ናብ ዝኾነት 
ጋንታ ኣይክትሰግርን ኢኻ” ስለዝበለኒ 
ግና ንሳልሳይ ዓመት ኣብ ጋንታ መሎቲ 
ጸወታይ ቀጺለ። ብድሕሪኡ ግን 
ብድሌት ዓላምየይ ካብ ኩለን እተን 
ጋንታታት ጋንታ ቴለ ወሲዳትኒ። እቲ 
እዋን ኣብታ ጋንታ ጽቡቕ ኣጀማምራ 
ኣይነበረንን። ልዕሊ ኹሉ ግን ኵነታት 
ናይ ሃገርና በቲ ናይ ደርጊ ኣብ ስልጣን 
ምምጻእ ስለዝተቐያየረን ኣቐድም 
ኣቢሉ ኣብ ግዜ ሃይለስላሰ ድማ 
ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ከም መከፋፈሊ 
ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክጥቀመሉ 
ስለዝጀመረን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ 
ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ዘርጊሓ። 
ከም ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ መጻእየይ 
ከም ናይ መብዛሕትኦም ናይ’ቲ ግዜ’ቲ 
ተጻወትቲ ኣብ መገዲ ተቘጽየ።

• ትምህርቲ ኣበይ ጀሚርካ? 
ከመይ ኔርካ? ከመይ ቀጺልካ? ጉዳይ 
ንእስነትከ ከመይ ነይሩ?

ትምህርቲ ኣብ መባእታ ቤት 
ትምህርቲ ደቀምሓረ ጀሚረ። 
ቁምነገር ትምህርቲ ቀልጢፉ ክረኣየኒ 
ኣይከኣልን። እተን ኣብ ክፍሊ ኮፍ 
ኢለ ዝሰምዐን ጥራሕ እየ ዝሕዝ። 
ኣብ ገዛ ከይደ ጥራዝ ምግንጻል ኣበይ 
ከርከበሉ። ጠዓሞተይ በሊዐ ናብ 
መንቲግ፡ ናብ ኵዕሶ፡ ናብ ቡቻ፡ 

ባሊቃ፡ ጸወታ . . . በቃ ጸወታ። ኣብቲ 
ካልእ ትምህርቲ (ኣብነት፥ ትምህርቲ 
ክርስቶስ እውን ከምኡ) ኣፈራሪቐ እየ 
ገዲፈዮ። ሻድሻይ ክፍሊ ምስ በጻሕኩ 
ሃንደበት በርቂ ኮይነ። ከም ኣብነት ከረአ 
ጀሚረ። ሓደ ግዜ መምህረይ ናብቲ 11 
ክፍሊ ዝመሃርሉ ክፍሊ ወሲዱ፡ ሓደ 
ኣርእስቲ ናይ ጆግራፍ ከም ዝገልጽ 

ገይሩኒ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ልዑል 
መኰነን ባጽዕ እየ ዝመሃር ነይረ። ኣብ 
ባጽዕ ምሕንባስ እምበር ሃድን ዝበሃል 
ኣይነበረን። መንጢግ ዝሕዝ ቈልዓ 
እውን ኣይርአን። ኩስቶሞኻ ወዲኻ 
ናብ ባሕሪ ምውርዋር ጥራይ እዩ። 
ካብ ዋና ሃዳናይ ናብ ዋና ሓንባሳይ 
ተቐይረ። ናይ ምሕንባስ ውድድር 
ኣይነበረን እምበር፡ ምተዓወትኩ ነይረ 
መስለኒ። ኣይትኣምነንን ኢኻ! ናይ 
ሰለስተ ሰባት ሂወት ኣድሒነ’የ።

 • እንታይ ትብል? ‘ተዘይትነብር 
ምሞቱ ነይሮም ማለት እኳ’ዩ። 
ጭብጢዶ ከተቕርበለይ

ሓደ ካብኣቶም ተኽለማርያም 
ሃይለ ይበሃል። ኣብ ቤት ማሕተም 
ሳንፍረንቸስካና ኣሎ። ኣቡኡ ክርኢ 
ኢሉ እዩ ካብ ኣስመራ ናብ ባጽዕ 
ወሪዱ። ክልተ ግዜ ምስ ጠለቐ ኣብ 
ሳልሳይ ኣርኪበዮ። 

እቲ ካልኣይ ኣብ ሚላኖ ይርከብ። 
ሓሳብባዕሉ እዩ ስሙ። ስድራቤቱ 
ኣቡኦም ዘድሓንኩሎም ሰብ 
ብምዃነይ ኣዝዮም እዮም ዝፈትዉኒ። 
ሓሳብባዕሉ ድማ ናብ ዓዲ ጥልያን 
እናኽኸይድ፡ ዝገብረይ ኣቀባብላን 
እንግዶትን ብዙሕ’ዩ - ኣዝዩ ብዙሕ 
እዩ።  እቲ ሳልሳይ ወደ’ሞይ  እዩ።

• ብኸመይ ኢኻ ኣድሒንካዮም? 
ሰብ ክተድሕን ሓኒቑ ሒዝካ 
(ለኪምካ) ይኸይድ እዩ ይበሃል

ሓቅኻ፡ ሰብ ከተድሕን ብኢዱ 
ክትሕዞ ከም ዘይብልካ ኣቐዲመ 
ተማሂረ ነይረ እየ። ንታሕቲ ጠሊቕካ 
ብኣእጋሩ ኢኻ ትሕዞ። ሽዑ ልዕሊ 
ጽፍሒ ማይ ይወጽእ። ንስኻ ብታሕቲ 
ከም ውንጅር እግርኻ እናዓጸፍካ ኣብ 
ውሑስ ቦታ ምስ በጻሕካ ትፍንዎ። 

• ዓብዪ ትምህርቲ’ዩ። ቀጽል
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ሕጂ ተረዳእ፡ ትምህርቲ ክነፍዕ 
ዘኽኣለኒ ጨራሩን በረኻን ኣብ ዘይብሉ 
ከተማ ስለዝሰፈርኩ፡ ንጥፈታት 
ኵዕሶ እግሪ ድማ ኣብ ባጽዕ ሓያል 
ስለዘይነበረ ክኸውን ኣለዎ እብል።

• እዛ ናይ ቀደም ጥራዝካ (ቤላ 
ኮፕያ) ክርእያ ጸኒሐ። ብዛዕባ ‘ዛ 
ጥራዝ ደኣ ገለ ዘይትብለና

እዛ ክትርእያ ዝጸንሕካ ጥራዝ፡ 
እንታይ ዓይነት ተመሃራይ ከም 
ዝነበርኩ ከተረድኣካ ትኽእል እያ። 
ኣብ ሓደ ገጽ ባዮሎጂ ኣብ ካልእ ገጽ 
ጆግራፍ፡ ኣብ ሞንጎ ደርፍታት ናይ 
እንግሊዝ፡ ካብ መጻሕፍቲ ዝተወስደ 
ጽሑፋት ወዘተ. እያ መሊኣ። ደቂ 
ቤት ትምህርተይ “ጠቕላላ ዕውቀት” 
ኣውጺኦምላ ነይሮም። ድሕሪ ናጽነት 
ዓርከይ እዩ ካብ ኣመሪካ ሒዝዋ 
መጺኡ።

• ርእየያ እንድየ፡ ገሪሙኒ፡ ኣብቲ 
ግዜ’ትስ ንኣብነት ብዛዕባ ደቀንስትዮ 
ጽሒፍካያ ዘለኻ፡ እንታይ ሓሲብካ 
ጽሒፍካያ? ናይ ስነጽሑፍ ዝንባሌኸ 
ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ነይሩካ ማለት 
ድዩ? 

እወ ግን ከም ኣንባባይ፡ ከም ረኣያይ 
እምበር፡ ኣብ ስነጥበብ ክኣቱ’የ ዝብል 
ሓሳብ ፍጹም ኣይነበረንን። 

 • ናብ ገድሊ ብኸመይ ተሰሊፍካ? 

ዕግርግር 75 ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዜ 
ደርጊ፡ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ከቢድ 
ናይ ምቕንጻልን ምእሳርን ዘመተታት 
ጀሚሩ። ብዙሓት መናእሰይ ናብ 
ሜዳ ዝወሓዝሉን ናብ ገጠራት 
ዝሃድምሉን ግዜ እዩ ዝነበረ። ሽዑ ኣብ 
ዓሰብ እየ ነይረ። ኣብ ዓሰብ ከምቲ 
ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን 
ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ናይ ኣጽንት 
ኣጥፍእ ዘመተታት እኳ ቀልጢፉ 
እንተዘይጀመረ፡ እታ ከተማ ብዝሒ 
ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ደቂ 
ወሎ ዝቕመጥዋ ከተማ እያ ነይራ። 
በቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ለውጢ፡ 
ዝተተባብዑ ኢትዮጵያውያን 
ኣውራ ድማ እቶም ዝረብሕ 
ስራሕ ዘይነበሮም ደርጊ ዝወደቦም 
ካድረታት፡ “ዘመንና ተላዒሉ” 
ብዝዓይነቱ ስኽራን ኣብ ልዕሊ’ቲ 
ውሑድ ብቑጽሪ፡ ብቑጠባን ቦታ 
ስራሕን ግን ርቡሕ ዝነበረ ኤርትራዊ፡ 
ናይ ምፍርራህን ምጉብዕባዕን ህዳ 
ጀሚሮም። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ድብቲ 
ዝበሃል ዝነበረ ናይ ሕርሻ መሬት ጡጥ 
ዘፍሪ ዓብዪ ኩባንያ ነይሩ። ብስም 
እቲ ኩባንያ፡ ሓንቲ ጋንታ ኵዕሶ እግሪ 
ስለዝነበረት፡ ምስ’ታ ጋንታ ክጻወት 
ናብ’ቲ ቦታ ተንቀሳቒሰ ነይረ። ኣብ 
ኤርትራ ዝነበረ ቅልጡፍ ፖለቲካዊ 
ምዕባለታት ንኹሉ ኣብ ኢትዮጵያ 
ዝነበረ ኤርትራዊ ስለዝጸለዎ፡ 
ብብርቱዕ ሃገራዊ ወኒ ተደሪኹ፡ ኩሉ 
ነገራቱ ተማሃራይ ትምህርቱ፡ ነጋዳይ 
ንግዱ፡ ሰራሕተኛ ስርሑ . . ገዲፉ 
ናብ ሜዳን ናብ ሃገሩን ዝምለሰሉ 
እዋን ነበረ። ኣነ ድማ ከም ህዝበይ 
ካብ ዱብቲ ጡጥ ጽዒና ናብ ኣስመራ 
ዝተበገሰት ኤነትረ ረኺበ ናብ ኣስመራ 
ኣምሪሐ። ካብ ዓድ ቀይሕ ክሳብ 
ኣስመራ ኣብ ዝተዘርግሐ መስመር፡ 
ድብያታት ዝካየደሉ ተኣፋፊ ቦታታት 

ስለዝተቐየረ፡ ብቓፍላይ እምበር ንቡር 
መጎዓዝያ ኣይነበረን። እቲ ናይ ኣስመራ 
ኵነታት’ውን ኣዝዩ ኣስጋኢ ስለዝነበረ፡ 
ጉዕዞይ ኣቋሪጸ ኣብ ሰገነይቲ ተረፍኩ። 
ብኡ ኣቢለ ድማ ዓዲ ኣትየ።

• ደሓርከ ናበይ ኣበልካ?

ካብ 1975 ክሳብ 1978 ኣብ ዓዲ ኣብ 
ሕርሻዊ ንጥፈት ማሕረስን ጉስነትን 
እናተሳተፍኩ፡ በቲ ካልእ ድማ ከም 
መራሕ ኮም ኣብ ምምሕራዳዊ መዳይ 
እናኣገልገልኩ ከለኹ፡ ናይ 1978 
ምዝላቕ ኣርኪቡ። ምስ ብዙሓት 
መንእሰያት ከኣ ናብ ሜዳ ወሪደ። 

• ገድሊሞ ከመይ ተቐባቢሉካ?

ገድሊ ከም ስሙ’ዩ። ከምቲ 
ደራፋይ ዝበሎ፡ “ገድሊ ኢሎሞ 
እቶም ተጋድሎ” እንድዩ፡ ብጥሜት 
ብቑሪ፡ ነበልባል ሓዊ፡ ሓፍ በል ኮፍ 
በል፡ ኣብሩኽ ተወንጨፍ፡ ዕንጨይቲ 
ውረድ፡ ማይ ውረድ፡ ቅጫ ሰንክት፡ 
ጉያ፡ ንዓሪት፡ በጥ በል፡ ኣንፋሑዅ እዩ 
እምበር። በዓቢኡ ከኣ ውግኣት፡ ሓዊ 
. . . 

• ንኺድ

ኣብ 3ይ ወራር ተወጊአ ንሕክምና 
ከይደ። ካብ ሕክምና ናብ ኣሃዶይ 
ምስ ተመለስኩ፡ ናብ ሓለዋ ሰውራ 
ተወዚዐ። ካብ ተዋጋኢ ሰራዊት ወጺአ 
ማለት’ዩ። ኣብኡ ተሃድሶ ዝበሃል 
ነይሩ፡ ከም መምህር ናይ ፖለቲካ 
ኮይነ ሰሪሐ። መራሒ ጉጅለ ባህሊ 
ኮይነ’ውን ክሰርሕ ጀሚረ። ጸኒሐ እዚ 
ተሞኩሮታተይ ናብ ምድላው ጽሕፋት 
ገጹ ዓብዩ። ኣብ ሓለዋ ሰውራ፡ ካብ 
ተራ ተጋዳላይ ክሳብ መሪሕነት 
እትዝርጋሕ፡ “ሓለዋ” እትብል 
መጽሔት ነይራ። ብዛዕባ ሓይልን 
ድኻምን ጉድንታት ሰውራ፡ ብዛዕባ 
ሽርሕታት ጸላኢን ተሓባበርቱን 
ክካየድ ዘለዎ ቃልሲን ጥንቃቐን እያ 
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ተስተምህር። ንዕኡ ኣብ ምፍሻልን 
ወዘተ እያ ትሰርሕ። ኣብ’ታ መጽሔት 
ከም ኣበርካታይ ጀሚረ፡ ኣባል 
ክኸውን በቒዐ። በቲ ሽዑ ዝነበረና 
ዓቕምታት ድማ ናይ ሓይለቦና ንሰርሕ 
ኔርና።

• ኣብ ሜዳ ካብ ዝገበርካዮ 
ኣበርክቶ ብፍሉይ እትዝክሮ እንታይ 
ኣሎ? 

ኣብ ሜዳ ጽልዋ ናይ’ቲ 
ትገብሮ ኣበርክቶ ብዝርዝር እኳ 
እንተዘይፈልጥካዮ ብገለ ይመጸካ’ዩ። 
ኣብነት፡ ሓንቲ ዮርዳኖስ ተኽለ 
እትበሃል ደራሲት፡ ኣነ ምዃነይ 
ከይፈለጠት፡ ብዛዕባ ሓንቲ ኣልዒላ 
በታ ሓጺር ዛንታ ዝሓደራ ናይ ምቅላስ 
መንፈስ፡ ኣነ ዝጸሓፍክዋ ጽሕፍቲ 
ኣብ ሂወታ ኩሉመዳያዊ መቐይሮ 
ከም ዝገበረትላ ብወዝቢ ኣዕሊላትኒ። 
“ንዓይ ዝቐየረትኒ ሓንቲ ጽሕፍቲ እያ” 
ብምባል’ያ ዕላላ ጀሚራ። ኣርእስቲ 
ናይ’ታ ጽሕፍቲ “ስሒቓትኒ ኢልካስ 
ብቡምባ” እያ ትብል ነይራ። ንሳ 
ሓዳስ ተጋዳሊት ኮይና ናብ ገድሊ 
ምስ መጸት’ያ ነታ ጽሕፍቲ ኣንቢባታ። 
ጸሓፊኣ ኣነ ምዃነይ ምስ ነገርክዋ 
ገሪማዋ። ሽዑ ስም ጸሓፊ ይጸሓፍ 
ኣይነበረን። ጉጅለ ባህሊ ክመርሕ 
ምስ ጀመርኩ’ውን ኣብ ኣሃዱና ነቶም 

ነኣሽቱ (ፊተውራሪታት) ፍሉይ ኣገባብ 
ኣመሃህራ ብምትእትታው፡ ብጉጅለ 
ኮይንና መደብ ፈሊና ንምህሮም ኔርና። 
ገለ ካብኦም ብኣካዳሚ ሓይሎም ኣብ 
ዝብጻሕ በጺሖም፡ ልዕለኻ ዓብዮም 
ክትርኢ ከሎኻ ሓበን ይስመዓካ።

• ገለ ኣብነት ደኣ ዘይትጠቕሰለይ

ሓደ ካፕተን ሚኪኤል ጸጋይ 
ኣሎ። ኣብዚ እዋን ብዲግሪ ተመሪቑስ 
መምህር ናይ ሕጊ ክኸውን በቒዑ 
ኣሎ። ንሱ ዘዳለዎም ሓያለ ጽሑፋት፡ 
ኣብ መጽሔታት ነቢበ’ለኹ። ቅድሚ 
ምስላፉ 6ይ ክፍሊ’ዩ ነይሩ። ደሊብዎ 
ዘሎ ፍልጠት ክርኢ ከለኹ ይገርመኒ። 
ካልእ’ውን ኣብርሃም (ሽዑ ቸርኔኮ 
ኣውጺእናሉ ኔርና) ኣብዚ እዋን ኣብ 
ዩኤን ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ኣፍጋኒስታን 
ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ናትና ወርሓዊ 
ደሞዝ 450 ብር ኣብዝነበረሉ፡  ንሱ 
ኣሽሓት ብር  እናተኸፍለ ስራሕ 
ጀሚሩ ነይሩ። ሕጂ ግደፎ።

• ናብ ስነጥበባዊ ኣበርክቶታትካ 
ክንሰግር። ብናይ ተኸታታሊ 
ፊልምታት ክንጅምር

ኣብታ ናይ ፈለማ ተኸታታሊት 

ፊልም ኣብ ኤርትራ “ኳና” ብደበሳይ 
ወልዱ እተደርሰት ከም ዳይረክተር 
ኮይነ ሰሪሐ። ዝሰዓበት ተኸታታሊት 
ፊልም ኣብ ኤርትራ “እተን 
መሓዙት” እያ። ኣብኣ ኸኣ ከም 
ደራስን ዳይረክተርን ምስ ሰሎሞን 
ድራር ብሓደ ዓይና። ብሰሎሞን 
ፋኑኤል (ወዲ ፋኖ) ኣብ እተደርሰት 
ተኸታታሊት ፊልም “ጅሮም” 
እውን ከም ዳይረክተር ሰሪሐ። ኣብ 
ተኸታታሊት ፊልም “ጆርጆ” እውን 
ዳይረክተር ኮይነ ሰሪሐ።

• ኣብ ፊዩቸር ፊልም

 ምስ ኢሳያስ ጸጋይ ኣብ ድርሰትን 
ምእላይን ናይ’ታ “እታ ኣደ” እትብል 
ፊልም ዋናታት ኢና። “ዓብለል” 
ዘርእስታ ፊልም እውን ደሪሰን 
ኣልየን። እዚኣ እታ ናብ ቋንቋ ጃፓን 
ዝተተርጎመት ቀዳመይቲ ፊልም 
ናይ ኤርትራ እያ። “ባቢሎን” “ንቡር 
ክፍትን”፡ “ወዲ ሓደራ”፡ “ተዛረብ”፡ 
“ትርሓስ” . . . ካልኦት እውን ኣልየ።

• ኣብ ሙዚቃዊ ድራማ

ኣብ “ሓኾተ” ድርሰትን ምእላይን፡ 
“ዛንታ እንስሳታት” ድርሰት ጥራይ፡ 
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“ኣባ ነብሮ” ምእላይ፡ “ጎናይ” ምእላይ 
. . . 

• ኣብ ናይ መድረኽ ድራማታት

“ኣቦይ ክብረኣብ” ትርጉምን 
ምእላይን፡ “ኣበየነይቲ ዓለም” 
ትርጉምን ምእላይን፡ “ምስተበርሃኒ 
እምርዖ” ምእላይ፡ ኣብ “ናጤባ” 
ምእላይ፡ “ባምቡላ” ምእላይ፡ “ቪለጅ 
ድሪም” ብእንግሊዝ ድርሰትን 
ምእላይን፡ ኣብዚ ቀረባ ናብ ቋንቋ 
ህንዲ ዝተተርጉመት . . . 

• ኣብ ግጥሚኸ?

 ቁንጣሮ’ዩ። 

• ብዛዕባ ተዓዘብትኻ ትግደስዶ፧ 
ማለት ትሓስብ’ዶ፧

ኣውራ’ምበር። ድረስ፡ እለ፡ 
ግጠም፡ ቅባእ ተዓዘብትኻ ኣብ 
ግምት ከየእቶኻ ኣይከውንን እዩ። 
ብዛዕባ ተዓዘብትኻ ክትግደስ ግቡእ 
እዩ። ውዒሉ ሓዲሩ ስራሕካ ንህዝቢ 
ስለዝቐርብ። ኮይኑ ግን፡ ብቐዳምነት 
ብዛዕባ’ቲ ተቕርቦ ስራሕ ተገዲስካን 
ሓሲብካን ኢኻ ትብገስ። ብዛዕባ ገዛእ 
ርእስካ ክትሓስብን እታ ተቕርባ ስራሕ 
ከም ውድእትን ምልእትን ክትርእያ 
ምእንቲ፡ ምሉእ ተገዳስነትካ ምስ’ታ 
ስራሕካ፡ ክኸውን ይግባእ። ከም ኣላዪ 
ኣብ ሞንጎ ደራሳይን ተዓዛባይን እንዲኻ 
ዘለኻ፡ መዓላ ስራሕካ ልቢ ተዓዘብቲ 
ዝረክብ፡ ኣብ መጨረሽታ ዝውሰን ነገር 
እኳ እንተኾነ፡ ኣቐዲምካ ብእትገብሮ 
ስራሕ ስለዝውሰን ቅድሚ ብዛዕባ 
ተዓዘብቲኻ ብዛዕባቲ ተቕርበሎም 
ስራሕ ክትግደስን ክትሓስብን ኣሎካ። 
ስለዚ ተገዳስነትካ ኣብ ተዓዘብትኻ 
ገይርካ ምዕያይ ክዝንጋዕ የብሉን። 

• ካብ ተዋሳእቲ እንታይ ትጽበ?

ካብ ተዋሳእቲ ዝጽበዮ ብዙሕ እዩ። 
ዝተዋህቦም ጊደ ብግቡእ ምጽናዕ፡ 

ሰዓታት ምኽባር፡ ምሉእ ነብሶምን 
ልቦምን ንስራሕ ክህቡ። መሰለትን 
ስምዒትን ከኣ እጽበ። ተዋሳኣይ ነቲ 
ዝተዋህቦ ጠባይ ዘለልን ዝፈልጥን፡ 
ክንዲ ዝኾነ ብኣካላዊ ምንቅስቓሱ፡ 
ቁመናኡ፡ ድምጹ፡ ወስታታቱ ገይሩ 
በቲ ሓደ ብውሽጣዊ ስምዒት ድሌት 
ሓሳብ ጥሙሕ ኣወሃሂዱ፡ ዝመስል፡ 
ነቲ ጠባይ ዝመስል። ነቲ እትደልዮ 
ጠባይ ዝኸውን ዘይኮነስ ዝመስል። 
እናኽትሪኦ ልክዕ ነቲ ዝተዋህቦ 
ጠባይ ዝመስል፡ ካብታ ኣብ ሓንቲ 
ፊልም ኣብቲ ካልእ ዝፍለ፡ ዘየሰልቹ 
ጠባያት እዩ ተዋሳይ። ኣብቲ ኣካላዊ 
ማለት ግዳማዊ ነገራቱ ብሜክኣፕ 
ብመመላኽዒ ክትቅይሮ ክኽእል ሓገዝ 
ተገብረሉ። ኣብቲ ዉሽጣዊ ነገራቱ ግን 
ካብ ተሞኩሮኡን ተሞኩሮ ካልኦትን 
እናወሰደ ኣብ ሓጎስ ዝፍንጠዝ፡ ኣብ 
ጓሂ ዝጉሂ፡ ዝትክዝ፡ ኣብ ሕርቃን 
ዝንድር ወዘተ ንሱ’ዩ እቲ ተዋሳይ።

• ካብ ካሜራን ኣርታዕትንከ?

ካብ ካሜራን ኣርታዕትን ዝጽበዮ 
ውሱን እዩ። ፈለማ ምስ ካሜራ ግቡእ 
ምርድዳእን ብዛዕባ ክውሰድ ዘለዎ 
ኣንግላትን ካልእ ኣገባባትን ብሰፊሕ 
ተረዳዲእካ ስለእትውድእ፡ ኣብ’ቲ ቦታ 
ስእሊ ምስ በጻሕካ፡ ምሉእ ሓላፍነት 
ንካሜራ ክትህቦ ግቡእ እዩ። ምስ 
ኣርታዒ ድማ ኣብ ስቱድዮ ንመስመር 
ዛንታ ዝምልከት ዝግባእ ምርድዳእ 
ምስ ፈጸምካን ኣብ’ቲ ቀዳማይ ክፋል 
ኣርትዖት “ራፍ አዲቲን” ዘድሊ 
ሓበሬታን ምርድዳኣን ምስ ፈጸምካን 
ንነዊሕ እንተገደፍካዮ ዝበለጸ እዩ። 
ኣብ መወዳእታ ኣብዝን ኣብትን ዝህሉ 
መአረምታታት ኣጽፊፍካ፡ ገገዛኻ።

• “ዳይረክቲን” እንታይ እዩ ንዓኻ?

“ዳይረክቲን” ጥበብ እዩ። ዳይረክቲን 
ወዳብን ተርጓምን ስክሪፕት ምዃን 
ማለት እዩ። እንታይ ኢኻ ንተዓዛባይ 

ትህቦን ብኸመይ ትቐርቦን ምፍላጥ 
እውን እዩ። ከምኡ’ውን ካብ ተዋሳእቲ 
እትደልዮ ነገር ንኽትረክብ ትዕግስትን 
ጻዕርን ዝሓትት ስራሕ እዩ። 

ንተዋህበካ ጽሑፍ ምግምጋምን 
ምትንታንን ኣብ መጨረሽታ ኸኣ 
እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይ’ቲ ደራሳይ 
ተረዲእካ ሰራሕ ፊልም ምዃን እዩ። 
ብሓጺሩ ኣብ ዳይረክቲን ስነጥበባዊ 
እንዶታት ምህላው ወሳኒ እዩ?

• እንታይ እዩ እንዶታት?

እንዶ ማለት ደኣ ክእለት፡ ፍልጠት፡ 
ብልሓት፡ መሃዝነት ማለት እዩ። 
ኢደ እግሪ ንዝሰኣንካሉ፡ ዘየመዛዘን፡ 
ዘየስተማቕር፡ ባህሊ ዘይብሉ ሰብ ምስ 
እትረክብ እምበርዶ እዚ እንዶ ኣለዎ’ዩ 
ኢልካ እኳ ትሓትት።

• ቀልቢ፡ ኣእምሮ  ምህላው 
ማለትካ እንድዩ?

ሒዝካኒ።

• ደራሳይከ ካብ ዳይረክተር እንታይ 
ይጸበ?

ደራሳይ ብሓቂ ናይ ድርሰቱ 
ምስጢር ዝረደኣሉ ዳይረክተር ክረክብ 
ኣለዎ። እታ ምስጢር ወይ ትእምርተ-
ሰትሪ ንብላ እንተዘይተረኺባ ልክዕ 
ከምቲ “ሰትሪ” ምስ ሃፈፈ ወይ 
ሰትሪ ኣብ ዘይርከቦ ግራት ዝሓረሰ 
ቡቕሊ ዘይቦቁል፡ ኣብ ምእላይን 
ሰትሪ ምርካብን ምስጢር እቲ 
ደራሳይ ምፍላጥ ወሳኒ እዩ። ነዚኣ 
እንተሲእንካያ ግን ነታ ስራሕ 
እንተገድፍካያ ይበልጽ። 

• ብኸምዚ ዝገለጽካየን መገዲ 
ዝሰራሕካየን ስርሓት ኣለዋዶ?

ብኣብነት ምርዳእ ስለዝቐልል፡ 
ኣነ ዝደረስክወን ጐስየ፡ ናይ ካልኦት 
ክነግረካ። ንኣብነት “ወዲ ሓደራ”ን 
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“ባቢሎን”ን። ኣብ ወዲ ሓደራ ደራሳይ 
ኣለምሰገድ ተስፋይ ሓደ ሽፍታ ጸረ-
ሕጊ፡ ጸረ-ህዝቢ፡ ዘማቲ ዝነበረ ግን 
ገርሀኛ፡ ናብ ሓደ ሓርበኛን ሕልፍ 
ኢሉ’ውን ሰውራዊ ክኸውን ናይ 
ዝኸኣለ ሰብ ታሪኽ ኣቕሪቡልና። 
ገድሊ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ሽፍታ 
ፈንጢሑ፡ ተጋዳላይ ከም ዝሰርሖ 
እቲ ምስጢር ከኣ እቲ ሰትሪ እንብሎ 
ስነሓሳብን ሃገርን እቲ ርእሲ እቲ 
ተጋዳላይ ዝፈጠሮ ለውጢ ኣርእዩና 
እቲ ምስጢር! እምበር እቲ ገርህን 
እቲ ተኳሳይን ልዕሊ ኻልኦት ክትኩስ 
ክኢሉዶ ኣይከኣለን ኣይኮነን ከርእየና 
ደልዩ። 

ናብ ባቢሎን እንተሰገርና፡ ኪኖው 
እቲ መሳጢ ድፍራዊ ጉዕዞ፡ ናይቲ 
ቀንዲ ጠባይ ማለት ሳሙኤል ካልእ 
ምስጢር ነይሩ። እቲ ምስጢር ክጎልሕ 
ስለዝነበሮ ድማ ኣብኡ ኣተኵረ እየ 
ዓይየያ። እቲ ምስጢር ድሕሪ ናጽነት 
እንደገና ንኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ 
ምግባር ዝሕልን ውዲት ተጠጂኡ 
ምንባሩ ምቅላዕ’ዩ። 
ነዚ ምጉላሕ ከኣ ግዲ 
ስለዝነበረ፡ ብዙሕ ካብ 
ናይ ሳሙኤል ድፍረታት 
ተቐምቂሙ (ካት ኮይኑ) 
እዩ። 

• ካብ ናትካኸ፧ 
ንኣብነት እቲ ኣብ 
ዓብለል ኣሎ እትብሎ 
ቁምነገር

ናይ ነገር ሃማመተኤ 
ምዃን ድዩ፡ ነዚኣ 
መሪጽካ?

• ክኸውን ይኽእል’ዩ

ብዝኾነ ዓብለል 
ናይ ሓደ ብቘልዓኡ 
ዝተበደለ ቆልዓ ታሪኽ 

እያ። ብወሰን ምውላዱ፡ በታ ቀናእ 
ሰይተቡኡ፡ ዝወርዶ ዝነበረ መሸንጎጋ 
ግፍዒን ብደዐን በቲ ሓደ፡ እታ ኣደኡ 
ዘውጽኣትሉ ስም’ውን ሰበብ ጽልኢ 
ምዃና በቲ ኻልእ፡ እቲ ቈልዓ ግዳይ 
እዩ።  ኣብ ልዕሊ ዝነበረታ ተወሰኸታ 
ኸኣ ሓደ ዓብዪ ወዲ ፖሊስ፡ ኣቡኡ 
ክመጽእ ምስ ረኣየ፡ ካብ ካልሱ ሽጋራ  
ኣውጺኡ ኣብ’ታ ኣብ ጥቓኡ ዝጸንሐት 
ማህደር ኣእትይዋ። ንጽባሒቱ ኣብ 
ትምህርቲ፡ ርሳሰይ ተሰሪቑ ዝብል 
ተመሃራይ ብዘቕረቦ ጥርዓን፡ ማህደሩ 
ተጎርጕሩ። ሽጋራ ኣብ ማህደር ዓብለል 
ጸኒሓ። ናጤባ እዩ። ብጉድለት 
ኣተሓሕዛ እቲ ጉዳይ፡ መምህር 
ዝተኸተሎ ድስፕሊን ዓብለል ከም 
ሳዕቤኑ ሃጽ ኢሉ ጠፊኡ። ኣብ እንዳ 
ሻሂ እናሰርሐ፡ ዋርድያ እናተቘጽረ፡ 
ኣፍቂሩ፡ ንስለ ፍቕሪ ሰሪቑ፡ ተኣሲሩ፡ 
ኣብ ማእሰርቲ ኸኣ ንምሉእ ታሪኽ 
ሂወቱ ዝቐየረ፡ ናይ ኣያ ንቕሓት ረኺቡ። 
ናብ ገድሊ ምጽንባርን ብጅግንነት 
ምስዋእን ኮይኑ መደምደምታኡ። 
ኣብዚኣ’ውን ከምቲ ናይ ኣለምሰገድ፡ 

ገድሊ ሰብ ይሰርሕ’ዩ እዩ መልእኽቱ። 

ንእስነት ንጽቡቕን ንሕማቕን 
ነጥበ መኣዝን እዩ። ኣብ’ቲ ዝርጋሐ 
ዓመታት ካብ ቁልዕነት ክሳዕ 20ታት 
ኣንጻር ዘጋጥሙ ኩሎም መሰናኽላት 
ዝግበር ጥምጥም ነቲ ናይ ብሓቂ ሰብ - 
ጠባይ ይሰርሕ ዝብል መልእኽቲ ኸኣ 
ኣመሓላሊፋ። ይኣኽለኒ እምበር! 

• ኣናውንሰር ክትከውን፡ ዘረባ 
ክትሰርሕ ኣለካ። ቀልቢ ሰብ ናይ 
ምምሃዝ ቅሻረት ክህልወካ ኣለዎ። 
ግርማ ሞጎስ ዝተዓደለ ሃበባ ሰብ 
ዘለዎ መራሕ መደብ ናይ ምዃን 
ዕድሉ ብዙሕ እዩ ይበሃል ሓቂ ድዩ?

ይግበረልናኸ። ኣነ ግን ቅጽበታዊ 
ፍልሰተ-ሓሳብ ዘመንጩ ንዘረባ 
ፈቲሉ ዝኣልም ክኸውን ኣለዎ ኸኣ እባ 
ምበልኩ። 

• ናይ ቅብኣ ተመኩሮኻ

ናይ ቅብኣ ተሞኩሮይ ውሱን እዩ። 
ኣብ ዉሽጠይ ጸኒሑ ኣብ እርጋነይ 

ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ። 
ከም ቈልዑ ሕብርታት 
እፈቱ፡ ምሕንጣጥ ከኣ 
ባህ እዩ ዝብለኒ። ከም 
ኣዕዋፍ ላንድ ስከይፕ፡ 
ምንቅስቓስ ናይ ሰባት 
ምስኣል እፍተወኒ። ኣብ 
ኣኼባታት ዝርእዮም 
ሰባትን ኣጋውላኦምን 
ኮፍ ኣበሃህላኦም 
ኣካይዳኦም ዝኣመሰሉ 
ናይ ቅርጺ ነገራት ስክች 
እገብር። 

• እንታይ ኴንካ 
አግዚብሽን ዘይተርኢ?

ገና ከዋህልል እየ

• ክሳዕ ሕጂ 
ከየዋህለልካ
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•  ብዛዕባ ደቅኻኸ

ኣብ ደቀይ እቲ ናተይን ናይ 
ሓፍተይን ነገር እርኢ እየ። እገርመኒ 
ኸኣ። ኩሉ’ቲ ሂወትና ኣብኦም ይድገም 
ኣሎ። ናብ እንዳ ቀምቃማይ ሓብተይ 
ሒዛትኒ ትኸይድ ነይራ። ሕጂ 
ድማ ንወደይ እታ ምዕባዩ እያ እንዳ 
ቀምቃማይ ትወስዶን ቅዲ ኣቀማቕማ 
ትመርጸሉን። ኣብ ሓድሕዶም ዘሎ 
ፍቕሪ ይድንጽወካ እዩ። ካብ ትምህርቲ 
ተፈዲሳ ክሳዕ ትመጽእ ከይትድንጉዮ 
ኣብ መንገዲ ይቕበላ። እታ ቦኽሪ ጓለይ 
ከኣ ኣብ ሑቕፍኣ ተደቅሶ። ንሳ’ውን 
እዝኑ ኣስቝራ ሒዛቶ እንዳመሓዝኣ 
ትኸይድ። ቀደም ንዓይን ንሓብተይን 
“እቶም ዘይፈላለዩ” ይብሉና ነይሮም። 
ሕጂ ኸኣ ደቀይ ከማና ኮይኖም። 

• ካብ ዳይረክተራት ፊልም ሃገርና 
ዝሓሸ እትብሎ - ሓደ ሰብ

ኢሳያስ ጸጋይ (ስዉእ)

• ካብ ህሉዋትከ?

እ . . . 

• ደንጕኻኒ

እ . . . እወ . . . ወዲ ዃዳ

• ብደረጃ ዓለምከ ዝበለጸ 
ዳይረክተር

ስፒል በርግ  

• ከመይ ዝበለ መጻሕፍቲ ኢኻ 
ተንብብ?

መጻሕፍቲ ገፋፊጣ እንድየ። 
ካብ ሕጂ ብዙሕ ክእርሞ ዘሎኒ 
ነገራት ኣሎኒ - ኣብ ምንባብ። ብገለ 
ደረስቲ ሓንሳእ ምስ ተመሰጥኩ፡ ካብ 
መደቀሲየይ ዘይኣልዮም ድርሰታት 
ወይ መጻሕፍቲ ኣለዉ። ስቕ ኢለ 

እደጋግሞም። ብዝኾነ ዝበዝሕ እዋን 
ክላሲካል መጻሕፍቲ እየ ዘንብብ። 
ናይ ኢብሰን ድራማታት ምንባብ ባህ 
እብለኒ። ነርወጃዊ ጸሓፋይ እዩ። 

• እንታይ ጽሒፉ’ዩ መሲጡካ? 

ብዛዕባ ሓሶት ብዙሕ ጽሒፉ። ሓሶት 
ኣብ ውልቀሰብ፡ ኣብ ሕብረተሰብ 
ዝህልዎ ሳዕቤን ኣተኵሩ እዩ ዝጽሕፍ። 
ምትእምማን ዘይብሉ ሓሶት ዝመልኦ 
ዝምድና ከመይ ገይሩ ሓዳር ብትንትን 
ከም ዘብል፡ ሓሶት ንሰብ ክሳዕ ናብ 
ቀታል ሰብ ክቕይር ከሎ፡ ብሓሶት 
ገይርካ መንፈስ ምቕታል፡ ሓሶት 
ኣብ መወዳእታኡ ነቲ ሓሳዊ ዝቐትል 
ምዃኑ ብመሳጢ ኣገባብ እዩ ዘቕርቦ። 
ጥራዛውተይ ስቕ ኢልካ እንተትግንጽሎ 
ናይ ኢብሰን ኣበሃህላታት፡ ጥቕስታት 
ኢኻ ትረክብ። ዋላ ኣብዛ ሒዘያ 
ዘለኹ ጥራዝ ...  ርአ ... እንሀለካ ... እዚ 
ኢብሰን ዝበሎ እዩ፡ ግድን ኢኻ ናይ 
ኢብሰን ትረክብ።

• “እቲ ዝበለጸ ዩኒቨርስቲ እኩብ 
መጻሕፍቲ’ዩ” ዝብል ብሂል ኣሎ፡ 
ርእይቶኻ?

ዋላ ሓንቲ መጽሓፍ ዩኒቨርስቲ 
እያ። ኣብ ብዝሒ እትነቦ መጻሕፍቲ 
ዘይኮነ ኣብ ዓይነት እዩ እቲ ቁምነገር። 
ሓንቲ መጽሓፍ ተገዲስካ ብዕምቈት 
ኣንቢብካ ክትውሕጣ እንተኽኢልካ፡ 
ኣዝዩ ብዙሕ ሓሳባት ኢኻ ትረኽበላ። 

ኣብዚ እዋን ኣማራጺታት ኣመና 
ስለዝበዝሐ፡ ክትምርጽ ጸገም ኮይኑ 
ኣሎ።

• ግብራዊ ኣብነት ክኾነና ንስኻ 
ብኸመይ ኢኻ ትመርጽ?

ኣብ ከም በዓል “ኒውዮርክ ታይምስ” 
ዝቐርቡ “ቡክ ረቭዩ” ንኽመርጽ 
ይሕግዘኒ እዩ። እንሓንሳእ`ውን ዘንበቡ 
ሰባት ዝሕብሩኒ ኣሎ።  

ምህላው ደኣ ኣለዉኒ እንዶ፡ ግና ኸኣ 
ኣብ ብቕዓቶም ቅሩብ እፈርህ።

• ብዛዕባ ፍቕሪ

ካብ 25 ዓመት ምስ ሓለፍካ ብዛዕባ 
ፍቕሪ ብወኒ ክትዛረብ ኣጸጋሚ 
እዩ። ፍቕሪ እንድዕሉ በጃኻ ዓሳ 
እዩ ዝሰርሓካ። ተፍቅር ንዓመታት፡ 
መዓልቲ መዓልቲ ትራኸብ፡ ተዕልል 
ተዕልል ኣይትርብርብን፡ ብዙሕ ካልእ 
ቁምነገር የብሉን። እቲ ስጋዊ ድሌት 
ኣብ ግዜና ዝነበሮ ሚእታዊት ውሑድ 
እዩ። እቲ ብሓደ ምህላው፡ ክትዛረብ 
ምውዓልን ምምሳይን እዩ እቲ ዝለዓለ 
ቁምነገሩ። ሎሚ እቲ ሚእታዊት 
ተዘናቢሉ እዩ። ኣብ ዘመንና ድፍረት 
ኣይነበረን፡ ነውሪ እዩ። ሎሚ ግና 
እቲ ግዜ ድዩ ዋላ እቲ ሰብ ተጸሊሉ 
ኣይረደኣንን እዩ። ሰብ ዝቐንኣሉ ፍቕሪ 
ነይሩኒ። ሰባት ክሳብ ሕጂ ከዕልሉ ደስ 
ዝብሎም፡ ሰባት ተገዲሶም ዝጥምትዎ 
ፍቕሪ እዩ ነይሩኒ። ከም ሓደ ብጹእ 
ነገር ብማዕዶ እምበር፡ ክቐርቡና 
ዝደልዩና ሰባት ኣይነበሩን፡ ከይንንቀፍ 
ምእንቲ። ተመሃሮን መማህራንን 
ምሒር ምቅርራብና ርእዮም 
ብሒትና ክንነብር ይደልዩና ነይሮም። 
ክልቴና ኮፍ ንብለላ ዝነበርና ኵርናዕ 
ኣብታ ቦታ ንሃሉ ኣይንሃሉ ዝደፍራ 
ኣይነበረን። በቲ ሓደ ግዜ ዝሓዘካ 
ፍቕሪ ትውድእ እዩ ዝመስለካ። ቀደም 
እውን ወለድና ከምኡ እዮም ነይሮም። 
ከይትፋላለ መብጻዓታት ትተኣታቶ፡ 
ግርህነት ስለዝሕግዘካ ኣብ ሕማቕ 
ኣይትወድቕን እምበር፡ ማሕላታት 
እውን መን ምሒልዎ እዩ። ግን 
ተፈቒዱ ይሓልፍ። ኣብ መጨረሽታ 
ዝሕዘካ ፍቕሪ እዩ ጥዑም። ቅልውላው 
ስለዘይብሉ። ከምዚ ሕጂ ዘለኒ ሓዳር 
ማለተይ እየ። ማይካ ምስ ሰተኻ፡ ነቲ 
ፍቕሪ ኢኻ ተፍቅር። ብልቢ ትስዕቦን 
ተከናኸኖን። ብኡ ቢልካ መባልይቲ 
ትኸውን። በዓልቲ ቤተይ ትፈልጣ 
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• ካብ መራሕቲ መድረኽ 
(ኣናውንሰራት) ብፍሉይ 
እተንድቘም። ብናትና ክንጅመር

ጀንደ።

• ካብ ናይ ደገ

እንድዒኸ።

• ካብ ተዋሳእቲ ሃገርና ንመን 
ተድንቕ? ሓደ ካብ ደቂተባዕትዮ ሓንቲ 
ካብ ደቀንስትዮ

ሳምሶን ተኪኤ ካብ ደቂተባዕትዮ፡ 
ግዜነሽ መንግስ ከኣ ካብ ደቀንስትዮ።

• ብደረጃ ዓለም ካብ ዝፈረያ 
ፊልምታት ብፍሉይ ትዝክራ?

ካዛብላንካ። እቲ ፖለቲካዊ 
መልእኽታ ሓያል እዩ።

• ኣብዚ እዋን’ዚ ግድን ክርእያ 
ዘሎኒ ፊልም ኣየነይቲ ምዃና 
ክተማኽረኒ እንተዝሓተካ

ካዛብላንካ። ክህበካ`ውን እኽእል`የ። 
በጻሓሕፋ “ስክሪፕት” እታ ዝበለጸት 
ተባሂላ`ውን ተሸሊማ`ያ።

• ምስ ሰባት ዘሎካ ምቅርራብ 
ከመይ እዩ? 

ጽቡቕ`ዩ። “ሰብ ሰብ’ዩ ዝደሊ፡ 
ጽምዋ ሕሱም`ዩ” እናበልኩ`የ ዝነብር። 
ሰብ እፈቱ`የ። 

• ከመይ ዝበለ ሰብ’ዩ ዝብርሃካ?

ዕላል ዝፈቱ። ዕላሉ ቁምነገር ዝኾነ 
ሰብ። ፈትዩ ዝቐርበኒ፡ ከም ካልኣዩ 
ዝርእየኒ፡ ምስጢሩ ዘካፍለኒ ክኸውን 
ኣለዎ። ብዝኾነ ኣነ ካብ መጠን ንላዕሊ 
እየ ሰብ ዝፈቱ።  

• ዶልቸ ቪታ ዝብልዎ ጥልያን፡ 
“ጥዑም ሂወት” ከመይ ኢኻ ትገልጾ?

ምንባር። ሰባት ክነብሩ ክኽእሉ 

ኣለዎም። ካብ ኣልዓልካዮም ጥልያን 
እፈትዎም`የ። ጽቡቕ ነገር ክፈትዉ 
ጉዳም`ዮም። ልቦም ከፊቶም እዮም 
ከኣ ዘዕልሉኻ።

• ናፊቕካዮ ዘሎኻ ነገር?

ብሰንኪ ኮሮና ተሓሪሙና ዘሎ፡ ፊት 
ንፊት ብፕሮፋይል እናተጠማመትካ 
ምዕላል። ኣብ ማእከል ጻዕዳ ጨርቂ 
ዝተሸፈነ ጣውላ። ማራ ኬፍ ይህበኒ። 
ሕጂ’ውን እዋን ኮሮና ኮይኑ’ምበር ኣብ 
ክሪስታል ኴንና ክነዕልል ምመረጽኩ 
ነይረ። ምስ ተኸፍተ ክዕድመካ`የ። 
ፊት ንፊት ኴንና ክነዕልል። ዝፈትዎ 
ሰብ ናብኡ`የ ዝዕድሞ።

• እተዘውትሮ መግብን መስተን

ምግቢ ፈታው ፓስታ እየ። መስተ 
ኸኣ ፈታው ቮድካ`የ፤ ነቢት ከኣ’ባ።

• ኣብ ከብድኻ ምስኣተወ 
ዘይቀደወካ መግቢ

ሓድሽ ቅጫ ስገም። ሓድሽ ቅጫ 
ስገም ከቢድ’ዩ። ሰይቲ ወዲ ሓትነይ፡ 
ሽዓ ተሻቝጡ፡ ተጣሒኑ፡ ዝተሰንከተ 
ውዑይ ቅጫ ሂባትኒ። ጎሚደዮ፡    
ክትበልዖ ክጥዕም መዓት’ዩ። ሽዑ 
ዘጋጠመኒ ጸገም ክንገረካ ኣይክእልን 
እየ። ኣብ ከብደይ ምስ ኣተወ፡ ብኡ 
ንብኡ’ዩ ስርሑ ጀሚሩ። ቅርጸት 
ዲኻ ክትብሎ፡ መንፋሕቲ ንበይኑ 
ዓይነት’ዩ። ተፋሒሰ። ንኹሉ ሰብ 
ክመኽሮ ዝደሊ፡ ካብ ዓውዲ ዝኣተወ 
ስገም ጥንቃቐ ዝሓትት ምዃኑ’ዩ።  

• መንእሰያት ክስዕብዎ ዘለዎም 
ባህሊ እትውንን ሃገር ትብላ 

ብንባብ ሲንጋፖር። ብዲስፕሊን`ውን 
ንኡድ ህዝቢ`ያ ትውንን።

• ቋንቋ ብኸመይ ክምዕብል 
ይኽእል። ኣብነት፥ እንግሊዝ

ኣብ ቋንቋ ቀልጢፈን ዝምዕብላ 
ደቀንስትዮ እየን - ካብ ትዕዝብተይ። 
ዝገርመካ ካብ ፊልምታት ምርኣይ 
ጥራይ ቈርጠምጠም ዝብላ ኣለዋ። 
ስለዚ ፊልምታት ኣብ ምዕባለ ቋንቋ 
ዘለዎ ተራ ርዱእ እዩ። መጻሕፍቲ፡ 
ደርፍታት እንተሓዊስካሉ ድማ በለጸ። 
ብድፍረት ምዝራብን ምልምማድን 
ድማ መሐየሊኡ።   

• ደርፍታት ከም ሜላ መማዕበሊ 
ቋንቋ ደኣ ኣይከብድን

ኣይምሰልካ፡ ኣብ ደርፊ ብዙሕ 
ቋንቋታት ኢኻ ትመሃር። እሞ ኸኣ 
ብጥዑም ቃላት። መብዛሕትኦም 
ግጥምታት ደርፊ ምሉእ ዛንታ`ዮም። 
ብወገነይ ናይ ዝሰሓበትኒ ደርፊ፡ 
ትሕዝቶ ግጥማ እጽሕፎ እየ፡ 
አስተማቕሮ ኸኣ። 

• ኣዕላላይ፡ ተዋዛያይ፡ ተጫራቓይ 
ኢኻ። ከመይ ኣማዕቢልካዮ? 

ካብ ኣደይ ዝወረስክዎ ደኾን 
ይኸውን። ኣደይ ከምኡ`ያ።

• ዝበዝሕ ግዜኻ ኣበይ ተሕልፎ? 
ከመይ ተስተማቕሮ?

ብፍላይ ኣብዚ ዳሕረዋይ እዋን፡ 
ከባቢ 20 ዓመት፡ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ 
ስርሐይን ኣብ ገዛይን። ልዕሊ 90 
ሚእታዊት።

• ፍርድቤት ከመይ ጠቢቓትካ?

ኣቦይ ጠቕላይ ዓቃበ-ሕጊ ነይሩ። 
ኣብ ኦርኒክ ስራሕ ወላዲ ተባሂለ 
ምስ ተሓተትኩ፡ ሞያኡ ገሊጸ። እቲ 
ዝመዝገበኒ ሰብ ብገለ ነገር ደልዩኒ 
ኣብ ድፋዕ እምባደርሆ፡ እቲ ወዲ 
ፈራዳይ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ሓቲቱ። ንዓይ 
ምዃኑ ስለዝተገንዘብኩ ኣነ መሊሸሉ። 
ንእለት ከኣ ዘልኣለማዊት መጸውዕየይ 
ኮይና። ስነጥበበኛ ስልጣን ያሲን ከኣ 
ኣብ መድረኽ ቦለኛ ወዲ ፈራዳይ 
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ክብል ፍርድቤት ስለዝበለ . . . እታ 
ዝዓብለለት መጸውዒተይ ኮይና - 
ፍርድቤት።

• ንስኻ ኸኣ ሳጓ ተውጽእን ስማት 
ከኣ ትገማጥልን ኢኻ ይብሉኻ። 

እወ እሕመ’የ። ብዛዕባ ምግምጣል 
ስማት ብፍሉይ ዘስተውዕለለይ ዝነበረ 
ግርማይ ሳንድያጎ እዩ። እቲ ዘገርሞ ግና 
ምግምጣል ስማት ኣይኮነን። ደፊረ 
ገምጢለ ክጽውዕ ብተደጋጋሚ ምስ 
ኣስተውዓለ፡ “ወዲ ፈራዳይ፡ ናትካ 
ዝገርመኒኮ ምግጋይካ ኣይኮነን። ዓው 
ምባልካ እዩ”  

• መበል 30 ዓመት ቅንያት በዓል 
ናጽነት እዩ . . .

እወ። ናጽነት ምኽባር ኣብ ቅድሚ 
ናጽነት ኣብ ዝነበረ መዋእል እናነበርካ 
ምስ እትዝክሮ እዩ ጣዕሙን መቐረቱን 
ዝርደኣካ። ሱባኤ እናኣቶና ክነብዕሎ 
ዝሕግዘና ኸኣ ስነጥበባዊ ምርኢታትና 
እዩ። ብፍላይ እቲ ኣብ ጎደና ዝግበር 
ምርኢታት፡ ንናፍቘ። ኣብኡ ኣብቲ 
ትልሂት፡ ኣብቲ ጓይላ፡ ኣብቲ ጽንብል 
የራኽበና። ተኸፊቱልና ኣሎ . . .

• እምበኣር፡ ብወገነይ ዝሓዝክዎም 
ሕቶታት ወዲአ ኣለኹ - ፍርድቤት። 
መራጎዲ ክኾነኒ፡ ናብ’ዞም ስዒቦም 
ዘለዉ ብምድዋል ሓሓንቲ ሕቶ 
ክሓቱኻ ተወኪሰዮም ነይረ። ኣሕጽር 
ኣቢልካ ክትምልሰሎም፥ 

• ኣዝማሪኖ ኢኻ። ንገለ ክልተ 
ዓመት ኣቢልካ ድማ ናብ ገጠር 
ብምኻድ ሓረስታይ ኴንካ፡ ናብራ 
ገጠር ይኹን ላህጃኡ ግርም ጌርካ 
መሊኽካዮን ኣንጸባሪቕካዮን። ኣብ 
ስነጥበባዊ ስራሕካ’ውን ትጥቀመሉ 
ኢኻ። ከመይ ቢሉ ከምኡ ይኸውን?  

 ኣማኑኤል (ወዲ ልጃም)   

ፍርድቤት፥ ኩሉ ሳላ ኣባሓጎይ እዩ። 
ግድነት ምስኦም ክኸርም ንስድራይ 
የገድድዎም ነይሮም። ናብራ ገጠር 
ንውላድ ከተማ ድፍሪ (adventure) 
እዩ። ገጠር ሃገረ-ሰብ እዩ። እቲ ሃገረ-
ሰብ ዝብል ቋንቋ ጸርፊ ኣይኮነን፡ 
ሓቂ እዩ። ብንኡሰይ ዘስተማቐርክዎ፡ 
ክሳዕ ሕጂ’ውን ኣዝየ ዝፈትዎ ሂወት 
እዩ። ምስ ጽሩይ ባህሪ ጽሩይ ባህሊ 
ብሓደ ትነብር። እቲ ብሕፍንቲ ካብ 
ሩባ ትሰትዮ ማይ ናይ መሬት ሓሬት 
ሽታ’ለዎ። እቲ ብቐትሪ ዛሕሊ ለይቲ 
ድማ ሙቐት ዝህብ ብጥበብ ዝተሰርሐ 
ህድሞ ኣቦይ ምስ ሽታ ገረቡ ኣበይ 
ይርከብ . . . ከመይ ኣይርዕሞን።

• ኣብ እዋን ገድሊ ካብ 80ታት 
ኣትሒዘ ብቐረባ ስለዝፈልጠካ 
ንስነጥበብ ዝወፈካዮ ቀልብኻን 
ክእለትካን ምስክር እየ።

ገለ ሰባት “ሓደ ሰብ ኣብ 
ሓደ ዓውዲ ስነጥበብ ጥራሕ እዩ 
ውጽኢታዊ ዝኸውን” ክብሉ ክሰምዕ 
ከለኹ፡ ንዓኻ ርእየ ድንግርግር 
እብለኒ።

ከመይ ኢሉ ደኣ’ዩ ምስጉን ዘርኣይ 
ኣብ ምድራስን ምእላይን ድራማን 
ፊልምታትን፡ ኣብ ምምራሕ መደብ፡ 
ኣብ ምድራስ ዛንታታት፡ ኣብ ቅብኣ 
ወዘተ ብቕዓቱ ዘርኢ ኢለ፡ እድነቕ።

ሕቶይ፡ ካብ ምንታይ እዩ እዚ ኹሉ 
ሓይሊ? ተውህቦ ድዩ ወይስ ሓያል 
ጻዕሪን ድሌትን?

ካብ ተመሃራይካ ሚኪኤል ጸጋይ 
(ወዲ ኸተማ)

ፍርድቤት፥ እቲ ስነጥበብ ሓድሓደ 
ግዜ ናቱ መውጽኢ ወይ መግሃዲ 
ይደሊ’ዩ። ብተራ ቋንቋ ክትገልጾ 
እንተተጸጊምካ ግጥሚ ደስ ይብለካ። 

ገለ ኸኣ ኣሎ ብሕብሪ ክትገልጾ ደስ 
ዝብለካ። ቀባቢእካ ኣቕርበኒ ሸንኮለል 
ኣይትበል ይብለካ።

ኩሉ ተወራራሳይ እዩ። ተውህቦ 
ክህሉ ይኽእል እንድዩ፡ ጻዕሪ 
እንተዘይተሓዊስዎ ግን እናዓበየ 
ኣይከይድን እዩ። ንኣድናቘትካ 
የመስግን። ንስኻኸ ደኣ ካብ ተመሃራይ 
ናብ ዓብዪ ናይ ሕጊ መምህር 
ምድያብካ?!

• ኣብ ባህላዊን ስነጥበባዊን 

ንጥፈታት ጽቡቕ ተራ እዩ ዘለካ። 

ስፖርተኛ ኢኻ’ውን።  እዛ ስፖርት 

ብኸመይ ኢኻ ኣቲኻያ?

         ፍጹም (ወዲ ቦረምቤ)

ዝስዕቦን ዘይስዕቦን እዩ እምበር፡ 
ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ዘይፍትን ሰብ`ዶ 
ኣሎ`ዩ - ብፍላይ ደቂ ፖሊስ . . . 

ኣብ ኤርትራ ስፖርት ባህሊ እዩ። 
ተርሲን ዘይክእል ኤርትራዊ የለን እኳ 
ዝበሃል።

•  ንሕና እዞም ናይ ሎሚ 
መንእሰያት ብዛዕባኹም ሓደ ስእሊ 
ኣሎና። ንስኻ’ኸ ብዓይንኻ ነዞም 
ናይ ሕጂ ደቂ ዕስራታትን ሰላሳታትን 
ከመይ ትርእየና፧ ውሽጣዊ ገምጋምካ 
ብዘይ ቀልዓለም ክትህበኒ ምደለኹ፧ 

እንጅ ቴድሮስ ዘርኣስላሴ      ካብ 

ኩባንያ ህንጻ ሰገን 

ፍርድቤት፥ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ዝተፈልየ 
መድረኽ ግዜ ኢና ብሓደ ዘሎና። ነቲ 
ናህና ግዜ ኣንቢብኩም ኣብቲ ግዜና 
ንሕና መን ኔርና ዛንታ ሰሚዕኩም፡ 
ብዛዕባና ተደኒቕኩም ተገሪምኩም 
ንነብስኹም ምስ ነብሲ ወለድኹም 
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ብምንጽጻር ክትመስሉና ዘይገበርኩሞ 
ጻዕሪ የልቦን። ክንግምግመኩም 
ስለእትደልዩ ድማ “መሲልና ዶ” ዝብል 
ሕቶ ኢኹም ተቐድሙ። “መሲልናዶ” 
ኢልኩም ክትሓቱና ከለኹም፡ 
ብዘይ ቀለዓለም ኣብ ብዙሕ መዳይ 
ብቐንዱ ድማ ኣብ`ቲ ሃገራዊ ጉዳያት 
መሲልኩምን ልዕሌና ሓሊፍኩምን 
ከም ዝጸናሕኩም ብግብሪ ኣርኢኹምና 
... ብፍላይ ኣብ ምኽባር ሉኡላውነት 
ሃገር . . . ኣብ ካልእ መዳያት ግን ብዙሕ 
ፍልልይ ኣሎንና። ከምቲ ንሕና ንወለድና 
ብዙሕ ዘይንመስሎም፡ ንስኻትኩም 
ድማ ኣብ ቅዲ ናብራ፡ ኣተሓሳስባ፡ 
ማሕበራውን ባህላውን ንጥፈታትኩም 
ኣዚኹም ትፍለዩና ኢኹም . . ብእወንታ 
ምዃኑ`ዩ። ደቅና ስለዝኾንኩም 
ክነድነቐኩም ኢልና ዘይኮንናስ ነዛ 
ዓለምና ከምቲ ኮይናቶ ዘላ፡ ኣብታ 
ቁሸት ትነብሩ ኣለኹም። ብሓንቲ ነገር 
ፍልልይና ከጉልሓልኩም። ነዛ ዝሓየለን 
ዘመናዊትን መሳርያ ዓለምና ኮምፒተር 
ጠዋዊቕኩም ብዝደለኹሞ ክትረኽቡ 
እትኽእሉ ደቂ ከም ዝወለድና ንኣምን 
ኢና። 

ስማዕ እንጅነር፡ እታ ኣብ ገዛና 
ዘላ ተለቪዥን ገለ ነገር እንተኾይና 
እኳ፡ እትረፍ ንስኻትኩም፡ እትረፍ 
ካባኻትኩም፡ ካብቶም ደቂ ኣርባዕተ 
ሓሙሽተ ዓመት እንዲና ሓገዝ 
ንሓትት። እዞም ደቀና ኣራእሶም ንበይኑ 
እዩ ኢና ንብል። ኣብ ልምዓትን ገስጋስን 
እዛ ሃገር ፊተ መሪሕ ምዃንኩም ኢና 
ንግምግም። 

በዚ ናተይ ሓጺር ገምጋም ሞያኹም 
ዝግምገም ኣይኮነን። ሃማመተኤ ደኣ ገለ 
ሲምፖዝዩም አዳልወልኩም ይኸውን 
እምበር።

• ፊልም ኣብ ኤርትራ ኣብ 
ከመይ ዝበለ መድረኽ ኣሎ? 

ምስ’ቲ ንምሕያሉ ክፍተን 
ዝጸንሐ ተሞኩሮ (ጽሩራ) 
ኣተኣሳሲርካ 

    ኣሕመድ ዑመር ሸኽ

ፍርድቤት፥ “ሰብ ይፈትዎ 
ኣሎ፡ ሰብ እንተደኣ ፈትይዎ ኣሎ 
ኸኣ ፊልም ጽቡቕ ኣሎ ማለት`ዩ” 
ኢላ ነይራ ዘውዲ ኣርኣያ 
ሃገራ ክትበጽሕ ምስ መጸት። 
ፊልምታትና ከም ኩሉ ሳልሳይ 
ዓለም ተባሂሉ ዝምደብ ፊልም፡ 
ሓያሎ ሕጽረታት ኣለዎ። ከም 
ዝረኣየኒ ብተበላሓትነት ሰራሕቲ 
ፊልም ዝሽፈን ድኽመታት 
ስለዝኾነ መጻኢኡ ብሩህ`ዩ።

• ንስኻ ወዲ ፈራዳይ፡ ብዕድመ 
ካብ’ቶም ዓበይቲ ኣያታትና ወይ 
ኣቦታትና ኢኻ። ኣይኮነንዶ 
እቶም መዛኑኻ ወለዶ ገድሊ፡ 
እዚ ዋርሳይ እንብሎ ወለዶ እኳ 
ናብ ዕብየት ገጹ እናኸደ፡ ንስኻ 
ቁመናኻ ዓቂብካ ገና ለይለይ 
ዝብል ሸባብ ትመስል። ነዚ 
ኣብ ስነ-ጥበብ ዝኣቱ መንእሰይ 
ድማ፡ ከም ንጡፍ ኣቦ ኰንካ ገና 
ትዓዪ ኣሎኻ። ምስጋና ይግበኣካ 
እዩ። እቲ ንእስነት ግን፡ ካብ ምንታይ 
እዩ፧ ካብ ስነ-ጥበብ፡ ካብ ስድራ፡ ካብ 
ተንብቦም መጻሕፍቲ፧ 

  እንጅ. ምሉእብርሃን ሃብታይ

ፍርድቤት፥ ድምር ናይ ኩሎም 
እዞም ዝጠቐስካዮም እዩ። ስፖርት 
ስለዘዘውትር ወሲኸ።

• ግጥምታት ትጽሕፍን 
ተስተማቕርን ኢኻ። ግን ሎሚ 
ምጽሓፍ ግጥሚ ዘወንዘፍካዮ 
ትመስል። ንምንታይ? ኣብ 
ግጥምታት ሃገርና ዘለካ ኣረኣእያ 

ኸኣ እንተትገልጸልና?

                                መለስ ንጉሰ

ኣብ ልዕሊ ዋጣ ዝዋጢ ከይኮነኒ 
እፈርህ ወደይ! ካብ ምግጣም ናብ 
ምስትምቓር ኣድሂበ። ብዛዕባ ግጥሚ 
ምዝራብ`የ ዝፈቱ። ገጠምቲ ፍሉያት 
ሰባት ኮይኖም`ዮም ዝስምዑኒ።

መስፍን ገብረሂወት
ግንቦት 2021
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ቁኖ ሳልስቲ 

“ተቈነንዮ ህልም ዝበለ

ክመጸኪ’የ ደጎል ዘሊለ”

እናተባህለ ኣብ ጓይላን ዓድን ካልእ 
ኣጋጣሚታትን ከይሃሰሰ ኳዕናን ትሕዞ ባህላዊ 
ደርፍታትና ከም ዘለዎ ይጸንሓና’ዩ። ወይ ተካል 
ቁኖ ዘይገብሮ ዘይብሉ። ካብ ባዶ ነቒሉ’ውን 
ኣይኮነን ተደሪፉ። ገለ መበገሲ ከምዘለዎስ 
ፍሉጥ ነገር‘ዩ።  ነገረ ቁኖ ካብ ተላዕለ ግን ወናም 
ዕላል ከም ዝዝከረክንን ከም ዝዝከረኩምስ 
መዓስ ትስሕትዎ። ምስ ቁኖ ዝመጽእ ኣፍ 
ዘየኽድን ጽዋታት ከም ወዮ ጉብጥሽ ዝበለቶ 
ውሕሉልን  ለባምን ዘረባ ሸፈፍ ኢልካ 
ምሕላፍ’ውን ተመራጺ’ዩ።  ብፍላይ  ጽቡቕ  
ቁኖ ምስ ዝትንከፍ ማእለያ ዘይብሉ ቅናት ኣደይ 
ማርያም ዝመስል ዘረባታት ከም ዘሎ  ጽቡቕ 
ገይረ ኣቕሊበሉን ሓቲተሉን’የ።  በዓል እነይ ገለ 
ጽቡቕ ቁኖ ንዝተቈነናን ንዝጸበቓን ኣንስቲ ምስ 
ዝርእያ “ኣቤት እእእ! ሎሚ ለይትስ እንድዒ 
ሓዲኣ ‘ላ” እናበላ ብሓውሲ ሽምጠጣ ቅርጭም 
ኢለን እናሰሓቓ ዝዋዘየኦን ዘዕልልኦን ዝነበራስ 
ዘይዝከር‘ዶ መስለኩም።  በሉ ደቂ ዓበይቲ 
ዘልዓልኩዎ ነገረ ቁኖ ሳልስቲ ገዲፈ  ኣጫሊደ  
ሸለው  ከይብል ዘረባይ መእሰሪ ክገብረሉ።  
ደሓር ከኣ ትፈልጥዎ እንዲኹም፡  ጽቡቕ ነገር 
እንተተላዕሉስ  ከምኡ‘ዩ ኢለሞ። ብዛዕባ ቁኖ 
ምዃኑ ግን  እኹል’ዩ።

ቁኖ ሳልስቲ ብሰንኪ ኣራኽቦ ወይ ምጥዓም 
ግዜ ናይ ኣፍ ኣርክቡ ብሃወኽን ተብተብን 
ዝግበር ዓይነት ቁኖ’ዩ። ናይ መጻንሒ ወይ 
መቃነዪ ተባህሉ ድማ ንማለቱ ብዛዕባ ጽባቔኡ 

ፋዕራ ከይገበርካ ዝቑነን ማለት’ዩ። ብኻልእ 
ኣዛራርባ ድዕጓሎ ወይ  ሽብላሎ’ውን ይበሃል’ዩ። 
ክሳብ ራህዋ ዝረክብ ኣብ ሰለስተ ኣርባዕተ 
ብጉያ ጭድድ ጭድድ ዘብልኦ ዘየዋላውል ናይ 
ስሉጥ  (ኢመርጀንሲ)  ዓይነት ቁኖ ተባሂሉ’ውን  
ይፍለጥ። ንቑኖ ሳልስቲ ዝኾነ ምርጫታት 
ኣይትገብረሉን። ከም እንደነገሩ ኣካዊንካ ናብ 
ዝሓስብካዮ ምህንፋፍ’ዩ። ኣብ’ዛ እዋን እዚኣ 
ናብ  ዝሓሰብኦ ውራይ ሓዲረን ክሰልጠን ጥራይ 
ይደልያ። እንተስ ጉድጉዶ ክጉድጉዳ፡ ካብ መሮር 
ብዝባነን ዕንጽይቲ ክጓርታ፡ ብዕትሮአን ካብ 
ሩባ ማይ ክሓዅራ፡ መጎጎ ክኣጉዳ፡ ክጥሕናን 
ክልንቅጣን፡ ጽጽዮ ክጸጽያ፡ እንተስ ናብ ጻህያይ 
ወይ ጎላጉል ክወፍራ ብሸበድብድ ሓዳረን 
የካውና። ዝቁነንኦ ቁኖ ብዓንደርእሱ ብዕላማ 
ንኣሳልጦ ስራሕ ተባሂሉ ስለዝቑነን ክንድ’ቲ 
ብዛዕባ ቁንአን ኣስተብህሎ ኣይገብራን። በንጻሩ 
ኣብ ከምዚ ናይ እንካን ሃባን ሃዋህውን  ወቕቲ 
ስራሕን፡ ጽቡቕ ቁኖ ትቁነን ጓል ኣንስተይቲ 
ብሕብረተሰብና ኣይትፍቶን። ምኽንያቱ ኣብ 
ግዜ ስራሕ ቁኖ ሳልስቲ ክትቁነን  ስለዘለዋ። ኣብ 
ከምዚ ኵነታት ተሸብሊላ እንከላ ዋላ ቅርዓት 
ወይ ባይቶ ዓዲ ትውጻእ ዘሰክፋ ነገር ኣይህሉን። 
በንጻሩ እኳ ድኣ ጎይታ ስራሕ ተባሂላ ብደቂ 
ዓዳ ትንኣድ። እምበር “ነዚ ተቆኒነ’ዶ ናብ ሰብ 
ክሕወስ ኮይነ ውን” ኣይትብልን። ሰብኡተን 
እንተኾኑ፡ ትርጉምን ዕላማን ቁኖ ሳልስቲ 
ስለዝፈልጥዎ ገለ ኣይብልወንን።  ብቀንዱ  ካብ 
ሳልስቲ ዝሓልፍ ዕድመ ስለዘይብሉ። 

ብኣውርኡ ቁኖ ሳልስቲ  ድዕጓሎን ሽብላሎን 
ተባሂሉ’ዩ  ይጽዋዕ። ሽብላሎን ድዕጓሎን ብዙሕ 

ፍልልይ ‘ኳ እንተዘይብሉ ፍርይ ፍርይ ዝበለ 
ኣብ ሰለስተ ኣርባዕተ ዝተጨደደ ዓይነት ቁኖ’ዩ። 
ፍንጥዖ ምባል’ውን ይቐልል። ፍንጥዖ ማለት 
ኣፍርይ ኣፍርይ  ኣቢልካ ዝሕረስ(ዝጭደድ) 
ግራት’ዩ። እዚ ዓይነት ማሕረስ’ዚ  ነቲ ዝሕረስ 
መሬት ማይ  ከም ዝሕዝ ገይርካ፡ ኣብ መንጎኡ 
ዓቢ ጋግ  ስበት እናፈጠርካ  ክትጨዶ ከለኻ’ዩ። 
ብኣውርኡ  ቁኖ ሳልስቲ  ሽብላሎ ናቱ ካልእ 
ትርጉምን ኣግላልጻን ክህልዎ ዝኽእል’ኳ 
እንተኾነ፡ ካብቲ “ምሽብላል” ዝብል ዛንታ  ባሻይ  
ኣድጊ  ዝመጸ ምዃኑ ’ዩ ዝፍለጥ። እቲ ቀደም  
ወለድና  ምውዓሎም  ናብ በረኻ ክኸዱ ከለው፡ 
ንኣድጎም ዝጽዕንዎ  ዝነበሩ ዘርእን መጽዓን 
ዕንጸይትን፡ ወይ ድማ ኣዳጋጉርን  እንጀራ ማይን 
ሸብሊሎም  ይኸዱ ስለዝነብሩ፡ ንምጽዓን እዚ 
ቀንጠመንጥን ንፈኲስን ወጃሃላይን  ኣታኣሳስራን 
ጽዕነት’ቲ  ኣድጊ ሽብላሎ  ይብልዎ። ንቅልጥፉን 
ስሉጥን፡ ሰንኮፍ ኣታሳስራን ማለት’ዩ። ግዜ  
ከይረፍዶም  ቀልጢፎም መታን ክወፍሩ ድማ፡ 
ነቲ ኣድጊ ብጉያ ሸንከፍ ሸንከፍ ኣቢሎም ናብ 
ወያ ዝጽበዮም ዘሎ  ግራት ሓጠብ  ሓጠብ 
ይብሉ። እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ቦታ ወፍሪ ርሑቅ 
ምስ ዝኸውንን፡ ምናልባት እቲ ኣድጊ  ብዙሕ 
ግዜ ኣዝቢሉ ንጽዕነቱ ከውድቆ  ይኽእል’ዩ። 
ምኽንያቱ  ሽብላሎ ንዝተወሰነን  ንሓጺር ጉዕዞ 
ጥራይ ዘኽይድ ዓይነት ኣጻዓዕና ስለዝኾነ።  
ነዊሕ መገዲ ውን ኣየሳልየካን ።ኣብ ዝደለኻዮ 
ክሳብ ትበጽሕ እናዝበለ ሞኽታኻ የብላዓካ። 
በቲ ኢልካ በቲ ትርጉም ሽብላሎ  ንሓጺር 
ግዜ ጥራይ ዘጽንሕ ብምዃኑ‘ዩ ። ንሓጺርን 
ዘይተሓስበ ህውኽ  መርዓ ውን ሽብላሎ 

ኣብርሃም ዘርአ (ወዲ-ሃለቃ)
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ይብሃል’ዩ። ከም እንደነገሩ ኣብኡ እንከሎ 
ንግበሮ’ሞ ኣይነጸብቖ  ብዝዓይነቱ ዝግበር’ዩ።  
ብሓፈሻ ትርጉም  ሽብላሎ እዚን ወዲ ከምዝን  
ካብ ኮነ፡ ቁኖ ሳልስቲ ድማ  ካብዚ ዝወጽእ 
ኣይኮነን። ዝርካበን እተን ዝቑነና ጸጉሪ  ዝፍቀዳን 
ውሕዳት መስመርን ብምዃነን፡ 

ሽውዓተ ቁናኖ ዳርጋ ድኽነት’የ

ምሕረት ተውርደልኪ ኪዳነ ምህረት’የ።

ተባሂሉ ኣብ ጓይላታት ጥር ካልእን 
ኣጋጣሚታት  ዝተደርፈ’ውን  ብመሰረቱ  
ንዝፍቀድ ውሕዱን ጽቡቕን ቁናኖ ብምዃኑ፡ 
ብተዛዋዋሪ ካብ  ቁኖ ሳልስቲ  ዝወጽእ ውን 
ኣይኮነን። ነተን ብሕጽርን ብድኽነትን  ጸጉሪ  
ዝሳቐያ ቁርጭጭ ዝበላ ሰብ  ጸጉሪ ርእሲ’ውን  
ከም መንደቅ ኳና ዝለከመ ደርፊ ‘ዩ።

እዛ ዛውዛዋ

ሓዳር ደለዋ።

እዚ ዜማ’ዚ  ግን ምስ ቁኖ ሳልስቲ  ዘታኣሳስር 
የብሉን። ነተን ኣብ ግዜ ስራሕ  ቁኖ  ሳልስቲ 
ዘይቁነና ፡ ወዘንዘንን ወለሽለሽን  ዘብዝሓ ገለ 
ውሑዳት  ሰብ ሓዳር  ዝምልከት ደርፊ’ዩ።  
እተን ንፉዓት ሰብ ሓድር ግን፡ ስራሕ ኣይብላ 
ማህጺ ምስ ጎልጓልን ጻህያይን ስለዝጣማጠማ 
ብዛዕባ ነብሰን ኣመት ኣይገብራን።  ዝተቆነንኦ 
ቁኖ ሳልስቲ’ውን  ተረስዑ  ክሳብ ክልተ ሰለስተ 
ሰሙን ሳዕሪ ጽሂቶት  መሲሉ ዝጸንሓሉ 
እዋናት ኣሎ። እንተ ናይተን ኣብ ስራሕ ጨና 
ርሓን ዝልከያ ክዳነን ዝሓጽባ  በዓል ወለሽ  ግን 
ኣብኡ ይጽንሓልና መውዓሊ ባይቶ ምዃነን 
ዘይተርፍ’ዩ። 

ዝቅበል በዓል  (ማህጺ) እንተዘይሃልዩ፡ 
ብዘይዕረፍቲ  ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ ግጥም 
ዝበለ መዓልታት ስራሕ ምስ ዝህሉ  ቁኖ 
ሳልስቲ ጠቕሊሉ ይርሳዕ። እንትርፎ ማህጺ 
ኣርኪብዎ ንቡር እንተዘይ ረኺቡ። ብዛዕባ ቁኖ 
ድኣ ኣልዕልና እምበር፡ ኣብ ሕብረተሰብና “ 
ብነገረያ ሳልስቲ” ዝጽዋዕስ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። 
ከም ስሙ ድማ፡ ድሕሪ ሳልስቲ ናብ ዋንኡ 
ምምላሱ ዘይተርፎ’ዩ። ከም ኣብነት  ብዕራይ 
ሳልስቲ ክንወስድ ንኽእል። ሓደ ወናኒ በዓል 
ብዙሓት ኣብዑር ንሓደ ጽጉም ኣብቲ ዓዲ 
ብፍቃዱ ንሳልስቲ ብዕራዩ ክጥቀመሉ ይህቦ። 
ማዩ ሓሰሩ ድማ ክሳብ’ታ ናብ ዋንኡ ዝወስዶ 
ኣለመለ  ይብሎ። ኣብ ውሽጢ ሳልስቲ’ውን ኣሎ 
ዝብሃል ገርህኡ ምስ ቃንጃ ብዕራዩ ኣቋሪኑ የጉስን 

የላሳልስን። ወየ ሳልስቲ ምስ ተጸንቐቃ ድማ፡ 
ብኽብረት ናብ ዋንኡ ኣመስግኑ ይመልሶ። ነገረ 
ሳልስቲ ኣብዚ ዘብቅዕ ውን ኣይኮነን። ኣድጊ 
ዘለዎ ርቡሕ  ሰብ’ውን ከምኡ። ንሓደ ንጽጉም 
ሓው ንስም ሳልስቲ ንውራይ ክጥቀመሉ፡ ማይ 
ድዩ እኽሊ  ከጥሕነሉ፡ ሓሰር ድዩ  ዕንጸይቲ 
ክጽዕኖ ንሳልስቲ ዘይከውን ሓው ኣይሳኣንን። 
ምናልባት ብስራሕ ወቅቲ እንተጸግምካ  ጥሪትካ 
ዝሕልወልካ ጓሳ ምስ ትደሊ’ውን  ብስም ሳልስቲ  
“ምስ ኣሓኹም ረኣዩለይ  ኣቀንዩለይ ኢልካ 
ከተጸግዐን ትኽእል።ኣብዚ ግድን ‘ኳ ከም ቃልካ  
ድሕሪ  ሳልስቲ ክትወስደን ግቡእካ እንተኾነ 
፡ ብስም ሳልስቲ ስለስተ ሳልስቲ (ሰሙን) 
ብሕልና  ክርእዩልካ ይኽእሉ። ጸባ ሳልስቲ  
ክብሃል   ሰምዒኹም ትኾኑ?  ኣብ ሳልስቲ 
ሳልስቲ  ብሃብታማት ንጽጉማት ዝዋሃብ 
ጸባ’ዩ። ሓርጭ  ይኹን ጨውን በርበረን ‘ውን፡  
“ኣብ ሳልስቲ ክንመልሰልክን ኢና” ብምባል ካብ 
ጎረቤት ዝልቃሕ ነገራት ሳልስቲ’ዩ። ኣብ እዋናት 
ሃይማኖታዊ በዓላት ውን ኣዋልድና ዘይብለን 
ስልማት  ንሳልስቲ  ከም ኩሕሊ፡ በናጅር ፡
ሕዛብ፡ ኩትሻ፡ ተሓናቂት፡ ሽፎን፡ ሓሪር ወይ 
ላይኖን ክሳብታ ግዜኣ ትኣክል ብስም ሳልስቲ  
ሓጺበን  ክሳብ ናብ ዋናታቱ ዝመልስኦ ንሳልቲ  
ምስአን ክረአያሉ ይቅንያ ከም ዝነበራ  ይፍለጥ።  
ብነገረ ቁኖ ሳልስቲ ዘንቀልኩዎ ዕላል  ሳልስቲ 
ብዙሕ ስለዝኾነ፡ ንግዝኡ ከም ጉስያ ዕፉን 
ጥሕስስ ኣቢለዮ እንተሓለፍኩ ውን ዝብል 
የበሉን። 

ከረምትን ቀውዕን ጠቕሊለን ምስ ሓለፋ፡ ቁኖ 
ሳልስቲ ንቡር ይረክብ። ብጻሓይን ደሮናን፡ ቁርን 
ስራሕን ዝቆንደፈ ጸጉሪ ኣዴታትን ኣውላድን 
ከፍተልትልን ክውነስን  ይጅምር።  ብስርዓት  
ብፍርያት ሳሙና በረኻ ማለት ጨሞር፡  ኣብ 
ጸፊሕ እምኒ ጀፊዐን ጸጉረን ይሓጽባን የጽርያን። 
ኮታ ብጽዕዲት ተዋሪዱ ዝኸረመ ጸጉረን  
ሕፍንቲ ጠስሚ ውን ይገብራሉ።  ጸጉረን  
ብምድሳት ወዙ ቀይሩ ድማ፡  ከም ዝእንተር 
ይኸውን። ኮታ ቁኖ ሳልስቲ ተሪፉ  ነብሰን 
ይፈቅዳ። ወቅቲ  ጥሪ  ኣኳሊማ  ስለ ትቅበለን 
ድማ ከም ውርሒ ሓጋይ  ገጸን ይበርህ፡ ጸጉረን 
ይፍረስ። ብፍላይ ትሪምን ጥርን ምስ ረኣያን 
ምስ ሰመዓን ተተፍሻሺለን ከም ኣድጊ ጽድያ 
ፈቀድኡ  ፊዕ  ምባል ዘይተረፍ’ዩ።

ሽርቦኺ ዘው እናበለ ምሳኺ

ምድቃስ ከልእኒ።

ዘው ኣብልለይ ዘው

ዘው ኣብልለይ ዘው። 

ኣሰይ ኣሰየ 

ዘው ኢልለይ ርእሰየ ዘው ኢልለይ።

ተቆነዮዶ ኣይበልኩኹንየ

 ኣብ ሰሙን ኣብ ሰሙንየ።

ተቆነንዮ’ንዶ ድቕቕ ዝበለ

ክመጽእየ ሓጹር ዘሊለ።

እናተባህለ ክድረፍ እንከሎ ውን’ኮ  ኣብዛ 
ወርሒ እዝኣ እምበር ኣብ ካልእ ኣይኮነን። 
ብዘይካ ዝኸፍአን ውራይ ዝቆጸራን ዝኣተወንን  
እንተዘይኮይነን፡ ቁኖ ሳልስቲ ብፍጹም  ናብ 
ምርሳዕ ገጹ ይኸይድ። ብፍላይ ጎራዙ ኣዋልድ 
እንተደልየን ኣልባሶ፡ጋመ፡ ግልብጭ፡ ስገም ፡
ሳዱላ  ወዘተ ህልም ዝበለ ቁኖ ይቁነና ስለዝነበራ፡

ሳዱላ ዘይትቁነኒ

መሓዛይ ጠሊመናኒ።

እናተባህለ ይድረፍ ስለዝነበረ ውን ንብልጸት 
እዚ  ቁኖታት  ዘማላኽት’ዩ። ኣረ ገልኤንስ ሕሉፍ 
ሓሊፈን “ድፍኖ” ዝብሃል ቁኖ ተቆኒነን ልብኻ 
ድፍን  ዘብልኣ ከም ዝነበራ ውን ይዕለል። 
ንፉዓት ኣንስቲ ውን ኣለዋ ይብልወን፡ ንደቀን 
ብምዕሮ፡ ካዕቦ ፡ዕሲ፡ ገረወኛ  እናሰፈራን 
እናኸፈላን፡ ንቁኖ ከም ድሌተን ዘቅብጣሉ  
ወሓላሉ ቆጺረን ብወግዒ ዘቁንነአን። ኣብ ጓይላ 
ዓዲ ብጽባቔንን ቁንኣንን ዝተመሰጡ ኣጉባዝ 
ዓዲ ድማ፡ ሰብ ሰዲዶም ንቁም ነገር  ዘጣይቁለን  
ኣይሳኣኑን። አረ ገልኤንስ ነታ ጥሪ ዘይሰግራኣ 
ወይዘራዝር ኣይሳናን። ኣዴታትና ነዝን ወዲ 
ኸምዝን ዝተምኮራሉ ሰብ ወግዒ’የን።  ቀደም 
ሓደ ጎራሕን ለባምን  ሰብኣይ ገይርዎ ዝብሃል 
ዕላል’ውን  ኣሎ። ንዓሰረተ ክልተ ኣዋልድ ደቁ  
ህልም ዝበለ ዘዋናውን ቁኖ  ኣቑኒኑ  ኣጸጊዕወን  
ይብሃል።  ብዝኾነ ኮይኑ ብቁኖ  ሳልስቲ ላድዩ 
ዝነብረ ጸጉሪ ርእሰን፡  ቁማል ዘጽድፍ  ቁኖ 
ምስ ተቆነና “ንብዕራይ ኣብ መልሲ ፡ንሰበይቲ 
ኣብ ሳልስቲ” ዝብል ምስላ ኣቦታቶም  ዝዘከሩ 
ሰብኡት ሓጎስ ስለዝስዕሮም ዝገብርዎስ ኤእ! 
እንድዒ  ንእዲ ጥራይ’ዩ ዝፈልጦ። ኣንቱም 
ወራዙት ብለባምኩም ገለ ከተዛርቡና፡ ስሪ ቁኖ 
ብዙሕ’ዩ  ዝባሃል። የግዳስ ነገረያ ቁኖ ሳልስቲ 
ዘየምጽኦ ስለዝየብሉ ካብ መገዲ  ኣርብዓ’ውን 
ኣውጽኡ ከየላግሰና ንሎሚ ኣብዚ ክኣኽለና’ዩ  
ወድሓንኩም።                                                      
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ሳይንስን ተክኖሎጅን

ትስፉው ፈጠራዊ ስራሕ 
ዘመንና

መራኸቢታት 5ይ ወለዶ (5G)

ብሃብተገርግስ ተስፋማርያም (ጠዊል)

ዓለም ትሕንበብ ዘላ ብኣበርክቶ ሳይንስን ተክኖሎጂን እዩ። ዓበይቲ ነገራት ምምሃዝ ዘይክጽበየና ይኽእል እዩ። 

ሕብረተ-ሰብና ኣብ ተክኖሎጂ ዘለዎ ኣጠማምታን ኣጠቓቕማን ኣማዕቢልካ፡ ንዝቐርቡ ዘለዉ ትስፉዋት ፈጠራዊ 

ስራሓት ዘመንና ብሰብ ፈጠራ ሃገርና ተቓንዮም፡ መፍትሒ ጸገማት ሕብረተ-ሰብና ክንገብሮ ግን ዝዓግተና የለን። 

እቲ ነዚ ዘሳሲ ኸኣ እቲ ንጉስ ፈጠራን መንኰርኰር ምዕባለን ሕብረተሰብ ዝኾነ መንእሰይ’ዩ። እዚ ብሩህ መጻኢ 

ዘስተማቕር፡ ምስ ርእሰ-ተማንነትን ዕብየት ፍልጠትን ፈጠራውነት ከማዕብል ብባህሪ ዝተዓደለ መንእሰይ፡ ኣብ 

ዘካይዶ ፈጠራዊ ስራሓት ተወሳኺ ፍልጠት ንምድራዕ፡ ይሕግዙ’ዮም ብምባል ዝሓረየቶም ትስፉዋት ፈጠራዊ 

ስራሓት ዘመንና ንምልላይ መጽሔት መንእሰይ ክትሰርሓሉ ጸኒሓ ኣላ። 

ንሎሚ እምበኣር ብዛዕባ’ቲ ንዓለም ኣብ ሓንቲ ቁሸት ዘራኸበ ኢንተርነትን ሕጂ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ - 5ይ 

ወለዶ (5G)ን መራኸቢታትን ክንምልከት ኢና። 

ኣመዓባብላ ኢንተርነት
ብ1969 እዩ፡ ኣብቲ ዝዓበየ ትካል ምርምርም ኣመሪካ (Defense 
Advance Research Project Networking)፡ ኣገራሚ ተክኖሎጂ 
ኮሚፒተር ምስ ኮምፒተር ብምርኻብ ኔትዎርክ ዝፈለመ። እዚ’ዩ 
ከኣ ናብ’ቲ ብ29 ጥቅምቲ 1969 ኣብ ካሊፎርንያ እስታን ፎርድ 
ዩኒቨርሲቲ ዝፈለመ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዘሰጋገረ። ናብ`ዚ ሕጂ 
ተበጺሑ ዘሎ 5ይ ወለዶ መራኸቢታት ንኽብጻሕ ከኣ፡ ልዕሊ 20 
ዓመት ወሲድሉ። 

ብዙሓት ሰብ ሞያ ነዚ ተክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል እጃሞም 
ኣበርኪቶም`ዮም። ብዝያዳ ዝጥቀሱ ግን ሮበርት ቦብ ከሃንን ቨነት 
ሰርፍን ዝተባህሉ ኣመሪካውያ እዮም። እዚኣቶም ንኮምፒተር ኣብ 
ነሓድሕዱ ብምርኻብ ከምዝናበብ ዝገብር TCP/IP ዝተባህለ 
ፕሮትኮል ኣብ 1983 ዝመሃዙ እዮም። 6 ነሓሰ 1991 ከኣ፡ 

ቲምበርሊን ዝተባህለ ናይ ኮምፒተር ክኢላ፡ ማሕበራዊ ሚድያ 
(WWW - world wide web) ንዓለም ኣብ ሓንቲ ቁሸት ዘራኸበ 
መርበብ ብምብርካቱ፡ ኢንተርነት ምስ ህዝቢ ዓለም ዝተላለየትላ 
ታሪኻዊት መዓልቲ ኮይና ትጥቀስ። ኣብዚ እዋን ከኣ፡ ኪኖ ኣብዛ 
ንነብረላ መሬት፡ ኣብ ህዋ ኣብ ዝርከባ ፕላኔታት ብምዝርጋሕ፡ 
ብዝለዓለ ቅልጣፈ ገደብ ዘይብሉ ኣገልግልት ኣብ ምሃብ 
የስፋሕፍሕ ኣሎ። ኣብ ነፈርቲ እውን ስጋብ 40 ሽሕ ጫማ ብራኸ 
እናበረራ፡ ኢንተርነት ምጥቃም ህያው ኮይኑ’ሎ። 

ተክኖሎጂያዊ ምዕባለ ኢንተርነት ክትግምቶ ብዘጸግም ቅልጣፈ’ዩ 
ዝሕምበብ ዘሎ። ኮምፒተራትን ሞባይላትን ጥራይ ምስ 
ኢንተርነት ዝራኸብሉ እዋን ታሪኽ ኮይኑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን 
መካይን፡ ኣባይቲን ኣብ ውሽጡ ዝርከቡ ኣቕሑን፡ ኤለክትሮኒካዊ 
መሳርሒታትን ካልኦትን ሓዊስካ፡ ምስዚ ምዕቡል ተክኖሎጂ 



መንእሰይ 53

ብምትሕሓዝ፡ ሓበሬታ ብስሉጥን ብዝቐለለን ኣገባብ ምልውዋጥ 
ተኻኢሉ ኣሎ።  

ብ2004 ኣይፒቪ-4 ብዝብል ስም ዝፍለጥ፡ ምስ ኢንተርነት 
ዝራኸቡ ኩሎም መሳርሒታትን ኣቕሑን፡ ፍሉይ መለለዪ ቁጽሪ 
ዝህብ ኢንተርነት ፕሮቶኮል ብምምሃዙ፡ ን4.6 ቢልዮን ተገልገልቲ 
ጥራይ ኣገልግሎት ክህብ ጸኒሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ዘመናዊ 
ኣይፒቪ-6 ፕሮቶኮል ተማሂዙ፡ ብነገራት ብኢንተርነት (IOT) 
ተቕእንዩ፡ ክሳዕ 15 ቢልዮን ዝጽግዑ ናይ ኤለክቶኒክስ ፍርያት ምስ 
ኢንተርነት የራኽብ ኣሎ። እዚ ፕሮቶኮል ምስዚ ዝጀማምር ዘሎ 
ዘመነ ተክኖሎጂ - 5ይ ወለዶ መራኸቢታት ተወሃሂዱ ኸኣ፡ ክሳዕ 
100 ቢልዮን መሳርሒታት ከአንግድ ትጽቢት ይግበረሉ።  

መራኸቢታት 5ይ ወለዶ 
(5th Generation)

ቅልጣፈ መራኸቢታት ኢንተርነት ምስ ግዜ እናማዕበለ 
ክመጽእ ጸኒሑ ኣሎ። በቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝኽሰት ዝነበረ 
ዘመናዊ ምህዞታት ከኣ፡ በብዝመጽእዎ ብወለዶታት (Gen-
eration) ብምክፍፋል ይግለጹ። እቲ ብቐዳማይ ወለዶ ዝጀመረ 
መራኸቢታት፡ 2፡ 3 እናበለ ኣብ 2011 ዓ.ም. ብዝተዓጻጸፍ ቅልጣፈ 
ናብ ራብዓይ ወለዶ ማዕበለ። ኣብዚ ሕጂ ኣዋን ከኣ ናብቲ ብዓቢ 
ተስፋ ዝጀማምር ዘሎ ሓምሻይ ወለዶ ይሰጋገር ኣሎ።     

እዚ ትስፉው ፈጠራዊ ስራሓት ዘመንና - 5ይ ወለዶ መራኸቢታት፡ 
ኣብ 2025 ዓ.ም. ዓለም ብምልእታ ከራኽብ ይትንበየሉ ኣሎ። እዚ 
ብዓል ዓቢ ዓቕሚ (capacity)፡ ነቲ ኣብ`ዚ እዋን መብዛሕትኡ 
ክፍሊ ዓለም ዝግልገለሉ ዘሎ ሚልዮናት መሳርሒታት ጥራይ 
ዘራኽብ 4ይ ወለዶ(4G)፡ ናብ ቢልዮናት ከበርኾ እዩ። ብቅልጣፈ 
(speed)  እንተ ተመልከትና እውን ካብ 20 ስጋብ 100 Gbps ኣብ 
ካልኢት ከተዕልል ትኽእል። እዚ ሕጂ ሞባይል ተጠቒምካ ፊሊም 
ካብ ኢንተርነት ንምውራድ (download) ስጋብ 4 ሰዓት ዝወስድ 
ዘሎ፡ ምስዚ ምዕቡል ተክኖሎጂ ኣብ ውሽጢ 3 ካልኢት ክፍጸም 
ይከኣል።  

ፍሉይነት ኣጠቓቕማ 5G መራኸቢታት፡ ዝዓበየ ናይ ምዕቃብ 
ባይታ (Enhanced mobile broad band) ዘወዳድ ምዃኑ እዩ። 
ከምኡ’ውን ንኣዝዩ ርሑቕ ቦታታት ዝግበር ምርኽኻባት (Ul-
tra Reliable Low Latency Communication) ዘገልግል እዩ። 
ንኣብነት ካብ`ዚ ንኬንያ ዝግበር ጻውዒት ተለፎን እንተ ወሲድና፡ 
ካብ ሓደ ቢሊዮን ኣብ ካልኢት ቅልጣፈ ብዘለዎ፡ ከም ኣብ ጥቓኻ 
ዘሎ ጌርካ ከተውግዓሉ ባይታ የጣጥሕ። 4ይ ወለዶ ግን ስጋብ 10 
ሚሊዮን ኣብ ካልኢት ጥራይ እዩ ዘአንግድ ዘሎ። 

እዚ ብ5ይ ወለዶ ዝገባደድ ቀዳማይ 5 ሪሀልስ ኤለትሮኒክ ሴልስ፡ 
ህቡባት ፕሮፈሰራትን ሓካይምን ኣብ ቦትኦም ኮይኖም ብዝህብዎ 
መምሪሒ፡ መጥባሕትታትን ፍወሳን ክካየድ እዩ። ትምህርቲ 
እውን ከምኡ ምስ ዝመረጽካዮ መምህርን ዩኒቨርሲትን ኣብ ቤትካ 
ኴንካ ፍልጠት ትቐስመሉ ዕድል የመዓራሪ። ብሓፈሻ እዚ ዝሰለጠ 
መራኸቢታት ተክኖሎጂ ዝሰፍሐ ዕድላት ስለዘጣጥሕ፡ ኣብ ኩሉ 
ዓውድታት መሰረታዊ ፍታሕ ከምጽእ ይኽእል’ዩ ተባሂሉ’ዩ 
ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ።  

5ይ ወለዶ ምስ ኣዝዮም ተነቀፍቲ (sensitive) ዝኾኑ ፕሮግራማትን 
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መሳርሒታትን ክትግልገለሉ የገድደካ። ኣብዚ እዋን’ዚ ተጠቃምነት 
ሮቦት ኣብ ዝማዕበለሉ እዋን፡ ኣብ ነንሕድሕዶም ከይጋጨው 
ቅልጡፍ ምንባብ ስለዘድልዮም፡ እዚ ተክኖሎጂ ተጠቒምካ 
እዩ ምርኻብ መሳርሒታት ምስ መሳርሒታት (machine to 
machine) ዝካየድ ዘሎ። ምስ ምህዞ ብዘይ መራሒ ዝንቀሳቐሳ 
መካይን እውን ውጽኢቱ ብዝቐለለ ክረአ ኪኢሉ። እዚ ማለት 
ከኣ፡ ንርሑቕ ቦታታት ዘገለግል ካልኣይ ኣገባብ ለው ላተንሲ (low 
latency) ብምጥቃም፡ ነቲ ጻዕቂ ናይ መካይንን ሰብን ተቆጻጺሩ፡ 
ብውሑስ ኣብቲ ዝተደልየ ቦታ ምብጻሕ እዩ። ብሓፈሻ 5ይ ወለዶ 
መራኸቢታት ኣብ ሓደ እዋን ክሳዕ 11 ሚልዮን ማሺነሪ ነንሓድሕዱ 
ከምዝናበብ ስለዝገብር፡ ሃገራትን ትካላትን ተቛደስቲ ናይ’ዚ 
ተክኖሎጂ ንክኾና ብኣግኡ መሳርሒታተን ኣብ ምዝማን ይርከባ። 

እተን ህቡባት ትካላት ከም በዓል ሳምሱንግን ኣፕልን ዕዮ ገዝአን 
ኣጻፊፈን ብተግባር ይዋሳኣሉ ከምዘለዋ ይሕበር ኣሎ። ትካል መፍረ 
ተንቀሳቓሲ ስልኪ ሃዋዊ (HUAWEI) ኸኣ፡ ሓበሬታ ንቻይና 
የስሉኽ`ዩ ዝብል ምጕት ይቐርብ ስለዘሎ፡ ኣመሪካ ኣብ`ዚ ናይ 5ይ 

ወለዶ ኔትወርክ ከይጽምበር ብርቱዕ ጸቕጢ ትገብር እኳ እንተላ፡ 
ምስ ሩስያን ገለ ሃገራትን ብምስምማዕ፡ ኣብ`ዚ ዓለማዊ ተክኖሎጂ 
ንምጽምባር ዝድለ ምድላዋቱ ኣጻፊፉ ይሰርሓሉ ኣሎ። ብሓገዝ 
እዚ ተክኖሎጂ ቻይና ኣብ ሓጺር እዋን ከተማ ምሉእ ዘጽርያ 
ሰብ-ኣልቦ መካይን ኣዋዲዳ ንኮቪድ-19 ትምክት ኣላ። ከምኡ’ውን 
ብዘይ መራሒ ኣገልግሎት ዝህባ ታክስታት ብምድላው፡ ብፍርቂ 
ናይ`ቲ ዝነበረ ዋጋ ሰርቪስ ምሃብ ከምዝጀመረት ብማዕከናት ዜና 
ይጋዋሕ ኣሎ። 

ሽሕ`ኳ ገለ ምዕቡላት ሃገራት ነዚ ተክኖሎጂ ፖለቲካዊ መልክዕ 
ከትሕዝኦ ይፍትና እንተለዋ፡ ብዙሓት ብግብሪ ክሰርሓሉ 
ፈተነታት ቀዳማይን ካልኣይን እብረ ኣጻፊፈን ኣለዋ። ብመጽናዕቲን 
ምርምርን 5ይ ወለዶ መራኸቢታት ዓለም ኣብ ምምራሕ እትርከብ 
ቻይና፡ ክሳዕ 34% ዋንነት ክትሕዝ ከላ፡ ደቡብ ኮርያ፡ ኣመሪካን 
ብሪጣንያን ከኣ ድሮ እዚ ተክኖሎጂ ክጥቀማ ጀሚረን ካብ ዘለዋ 
ሃገራት እየን። ደቡብ ኣፍሪቃ`ውን እንተጸጋግዓተን ትኸይድ ዘላ 
ኣፍሪቃዊት ሃገር`ያ። 

1ይ ወለዶ፥  ድሕሪ ስልኪ ኣልቦ መራኸቢታት ዝመጸ፡ ካብ 
70ታት ክሳዕ 90ታት ዝጸንሐ ኣገልግሎት መራኸቢታት እዩ። 
ኣብዚ ግዜ ዝነበረ ተክኖሎጂ ብኣናሎግ ዝልለ፡ ንውሱን ርሕቐት 
ጥራይ ዘገልግል፡ ንሱ እውን ምቁርራጽ ዝበዝሖ፡ ቅልጣፈኡ ከኣ 
ስጋብ 2.4 ኪሎ ባይት (kb) ጥራይ’ ዩ ነይሩ። 

2ይ ወለዶ፥ ካብ ኣናሎግ ናብ ዲጅታል ዝተሰጋገረሉን 
ቅልጣፈኡ’ውን ናብ 64 ዝበረኸሉን እዋን እዩ። እቲ ኣብ 1ይ 
ወለዶ ክትድውልን ጻዊዒት ክትቅበልን ጥራይ ዝነበረ ተኽእሎ፡ 
ናይ ጽሑፍን (message) ንእስ ዝበሉ ስእልታትን ምልእኣኽ 
ተወሲኽሉ። ከምኡ’ውን ካሜራ ጂፕራስ (GPRS-General 
Packet Radio Service) ብምትእትታው ብመጠኑ ተጠቃምነት 
ናይ ኢንተርነት ተጀማሚሩ። 

3ይ ወለዶ፥ ኣብ 2000 ተበጊሱ፡ ቅላጣፈኡ ናብ 2 ሜጋ 
ባይት ብምድያብ፡ ኣብ እዋኑ ዝሰለጠን ዝማዕበለን ኣጠቃቕማ 
ዘተኣታተወ መድረኽ እዩ። ኤርትራ ሓዊስካ ኸኣ ብዙሓት ሃገራት 
ዛጊት ክጥቀማሉ ጸኒሐን ኣለዋ። ምስ ምምሃዝ ስማርት ሞባይላት 
ካብ 2003  ጀሚሩ ኸኣ፡ ተጠቃምነት ኢንተርነት ብሞባይል 
ኣብዚ ወለዶ’ዚ እዩ ኣስፋሕፊሑ።

4ይ ወለዶ፥ ካብ 2011 እዩ ተኣታትዩ። ኣገልግሎቱ ካብቲ 
ቅድሚኡ ዝነበረ ብዕጽፊ ከዕብን ከበርክትን ከበርክትን ክኢሉ። 
ጽዕነት ንምቅላል ከኣ፡ ምስ ምትእትታው  ክላውድ ኮምፒትንግ፡ 
ደኩምንታት ብውሑስ መንገዲ ኣብ ሰርቨራት ናይ ወሃብቲ ኣገልግሎት ክዕቀብ ብምኽኣሉ፡ ተጠቃምነት ኢንተርነት ብኡ 
መጠን ከስፋሕፍሕ ክኢሉ።  ቅልጣፈኡ ኸኣ ካብ 100 ሜጋ ባይት ክሳዕ 1 ጌጋ ቢትስ ኣብ ሰከንድ (Gbps) ክድይብ ክኢሉ።

ኣመዓባብላ ወለዶ መራኸቢታት
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• ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ቅድድም ብሽክለታ ቸርቪቶ 
ስትራደሊ ተፈላሊኺ ሰሚዕና . . .

እወ፡ ምስ’ዛ ክለብ ናይ ኽልተ ዓመት ውዕል እዩ ነይሩኒ። 
ፈለማ ጽቡቕ ናይ ቅድድም ብሽክለታ እዋን ከሕልፍ እየ ዝብል 
ግምት ነይሩኒ። እንተኾነ፡ ብዘይካ እተን ቀዳሞት ሰለስተ 
ኣዋርሕ ካልእ ዝጥቀስ ንጥፈታት ኣይነበራን። እታ ክለብ 
ስድራቤታዊ ኣተሓሕዛ ኣይነበራን። ብኸመይ ደሞዝ ትኸፍልን 
ካልእን እያ ትጭነቕ ነይራ እምበር፡ ኣብ ቀጻልነታ፡ ኮታ ኣብ 
ዕብየት ሒዛቶም ዘላ ተቐዳደምቲ ተተኩር ኣይነበረትን። ኣብ 
2018 ንኽልተ ወርሒ እየ ተወዳዲረ። ኣብ 2019 ሓያለ መደባት 
ተሰሪዑለይ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይነ ልምምዳተይ 
አናካየድኩ፡ ክጽውዑኒ እጽበ ነይረ። ኣይጸውዑንን። ንማናጀረይ 
ሓቲተ፡ መልሲ ክህበኒ ኣይከኣለን። በዚ ድማ ልምምድ ጥራይ 
ከካይድ ነታ ዓመት ኣሕሊፈያ። ኣብ ውድድራት ውሽጢ ሃገር 
እውን ክሳተፍ ኣይከኣልኩን ነይረ።ምኽንያቱ ዝተሰርዐለይ ናይ 
ልምምድ ዓይነት ናይ ነዊሕ ርሕቐት ምስ ምዃኑ ምስዚ ናይ 
ዞባ ማእከል ውድድራት ዝሳነ ኣይነበረን። ኮይኑ ተሪፉ ምስ 
ሃገራዊት ጋንታ ውድድር ከካይድ እዩ መደበይ ነይሩ።

• ኣብ ብቕዓትኪ ዘምጽኦ ጽልዋ እንታይ ነይሩ?

ልምምድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ውድድር ኸኣ ጎድኒ ጎድኑ 
ክሳነ ኣለዎ። ልምምድ ብዘይ ውድድር ትርጉም የብሉን። ሓደ 
ተቐዳዳማይ ክፍተን ኣለዎ - ኣብ ውድድር። ውዕለይ ምስ 

ስፖርት

“ናብ ውድድር ኦሎምፒክ፡ ዝሓሸ 
‘ኮንድሽን’ ሒዘ ... ”

ተቐዳዳሚት ባይክ ኤይድ ሞሳና ደበሳይ

ኤርምያስ ገብረልዑል

ተዛዘመ ናብ ክለብ ደንደን እየ ተሰጋጊረ። ምስ ክለብ ደንደን፡ 
ስሩዕ ልምምድ ከካይድ ክኢለ። ናብታ ሕቶ ምስ ዝምለስ፡ 
ከምቲ ዝወጸ መደባት፡ ኣብ ውድድራት ክሳተፍ ባህጊ ነይሩኒ። 
እንተኾነ፡ ውድድር እየ ስኢነ እምበር። ብቕዓተይ ነክዩ ዝብል 
ገምጋም ኣይነበረንን። ኣብዚ ከመስግኖም ዝደሊ ድማ ክለብ 
ደንደን እዮም። ምስዛ ክለብ ዝኣክል ምድላዋት ኣካይደ።

• ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሓዳስ ክለብኪ ባይክ ኤይድ ኣብ 
ኤውሮጳ ኣሎኺ። ብዛዕባ’ዛ ሓዳስ ክለብ ኣዕልልና።

ሓያለ ጽላታት፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ብኣሉታ ምጽላዉ 

ይፍለጥ። ውድድራት ስፖርት ብሓፈሻ፡ ቅድድም ብሽክለታ 

ድማ ብፍላይ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ‘ተወንዚፉ’ ምጽንሑ 

ምስክር ኣየድልዮን። ኣብ ከምዚ ሓያል ኩነታት ከኣ እያ፡ 

ኣብ ባህርዳር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፕዮን 

ኣፍሪቃ 2019 ዝተዓወተት ሞሳና ደበሳይ ንኦሎምፒክ 

ቶክዮ 2020 ዝሓሸ ‘ኮንድሽን’ ንምሓዝ ኣብ ኤውሮጳ 

ዓስኪራ ትርከብ ዘላ። ሞሳና ምስ መጽሔት መንእሰይ ሓጺር 

ዝርርብ ኣካይዳ’ላ፥
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ምስ ክለብ ባይክ ኤይድ ቅድሚ ሒደት ሰሙን ኢና 
ተፈራሪምና። ኣብ ዝሓጸረ እዋን ድማ ናብ’ታ ክለብ ተጸንቢረ 
ኣብ ስሩዕ ልምምድ እርከብ ኣለኹ። እዛ ጋንታ ኣካል ቡንደስሊጋ 
ሳይክሊን ምዃና እውን ሰሚዐ። ልዕሊ ኹሉ፡ ሓወይ መኽሰብ 
ደበሳይ ኣባል ክለብ ባይክ ኤይድ እዩ። ሕጂ እውን ኣብዛ 
ናይ ቃለመሕትት እዋን ምስ መኽሰብ እየ ዘለኹ። ካብ ናይ 
ኤውሮጳዊ ውድድራት ሓሊፉ ኣብ ኦሎምፒክ ቶክዮ ዝሕግዘኒ 
ልምምዳት ሰሪዖምለይ ኣለዉ። ኣትሓሕዛኦም ጽቡቕ እዩ። ድሮ 
እውን ልምምዳት ጀሚረ ውድድር የቋምት ኣለኹ።

• ኣብ ኦሎምፒክ፡ ኣበየናይ ዓይነት ውድድር ብሽክለታ 
ኢኺ ክትሳተፊ?

ኣብ ሓንቲ ውድድር እየ ክሳተፍ። ኣብ ናይ ጽርግያ ጸወታ። 
እዚ ጸወታ 137 ኪሎሜተር ዝሽፍን እዩ። ኣብ ውድድር ክሮኖ 
ሜተር ኣይሳተፍን እየ።

• ናብ ውልቃዊ ህይወትኪ ክንመጽእ። ሓዳርን ቅድድም 
ብሽክለታን ከመይ ተሳንይዮ ኣሎኺ?

ኣብ ቀረባ እዋን’የ ተመርዕየ። እንተኾነ፡ “ምስ ቅድድም 
ብሽክለታ፡ ሓዳር ከቢድ’ዩ” ምስ ዝብሉ ሰባት ኣይሰማማዕን። 
ምስ ስድራና እንከለና እውን ሓላፍነት ነይሩና። ንሕግዝ፡ 
ኣመት ገዛና ንገብር። ናብ ሓዳር ምስ ዝመጽእ ከኣ ብመደብ 
ምስ ተሰንዮ የሸገር’ዩ ዝብል እምነት የብለይን። ብመደብ 
እንተደኣ ተጓዒዝካን መጻምድትኻ ድማ እንተሓጊዙካን፡ በዳሂ 
ኣይክኸውን እዩ። ልዕሊ ኹሉ ግና ርድኢት ከባቢኻ ኣብዚ 
ጉዳይ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ልዕሊ ተቐዳዳሚትን ብዓልቲሓዳርን፡ 
ስፖርተኛን ኣደ ቈልዓን ኣተባባዒ ርድኢት ክህሉ ይግብኦ። 
ብዙሓት ሰባት፡ ምስ ተመርዓኹ፡ ካብ ቅድድም ብሽክለታ ዝእለ 
ይመስሎም ነይሩ። እዚ ማለት ብምኽንያት ሓዳር ዘይተኣለያ 
ደቂ ኣንስትዮ የለዋን ኣይኮንኩን እየ ዝብል ዘለኹ። ቈልዓ ምስ 
ተወለደ እሞ፡ ‘ናብ ብሽክለታ ክምለሳ ኣይክእላን እየን’ ዝብል 
ርድኢት ሓያለ ሰባት ኣሎ። እዚ ክቕየር ኣለዎ። ናብራ ቀሊል 
ከምዘይከውን ርዱእ እዩ። ግና ክብዳህ ይከኣል እዩ ዝብል 
ግምት ኣለኒ። ሓያለ ተቐዳደምቲ ኣለዋ፡ ጎድኒ ጎድኒ ሓዳረን፡ 
ውድድም ብሽክለታ ዘካይዳ። ብምኽንያት ወሊድ ካብ ኮረሻ 

ብሽክለታ ዘይወረዳን ብሉጽ ብቕዓትን ውጽኢትን ዘመዝግባ 
ዘለዋን ኣለዋ። ብወገነይ፡ ቅድድም ብሽክለታ ሞያይ እዩ። በዚ 
ሞያ ድማ ህይወተይ ክመርሕ እየ ዝደሊ። ኣምላኽ እንተደኣ 
ፈቒድዎ፡ ወሊደ እውን ክወዳደር እዩ መደበይ። ኣብዚ ሕጂ 
እዋን ግን ምሉእ ጠመተይ ኣብ ኦሎምፒክ እዩ ዘሎ።

• ኣብ ቅድሜኺ ውድድራት ተሰሪዑ ኣሎ። ሞራልኪ፡ 
ኣበየናይ ደረጃ ኣሎ?

ናብ ውድድር ክኣቱ ምኽኣለይ ዓቢ ረብሓ ኣለዎ። ዋላ’ኳ 
ዓበይቲ ውድድራት ከየካየድኩ ነዊሕ እንተገበርኩ፡ ተሰሪዑለይ 
ንዘሎ ልምምድ ብብቕዓት ይፍጽሞ ብምህላወይ ኣብ ጽቡቕ 
ቁመና ከምዘለኹ ኣረጋጊጸ እርከብ። ኣብዘን ናብ ኦሎምፒክ 
ከብጽሓና ተሪፈናና ዘለዋ ኣዋርሕ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት 
ኤውሮጳ ውድድራት ተሰሪዑለይ ብምህላዉ፡ ምስ ግዜን፡ ካብ 
ጸወታ ናብ ጸወታን ከኣ ንዘሎኒ ሕጽረታት ከማልእ ክጽዕር እየ።

• “ኣብ ናይ ሓጺር ርሕቐት ውድድር ኣይተድምዕን እያ” 
ዝብል ሰሚዕና እሞ፡ . . .ካብ መዓስ?

ኣብ ውድድራት ውሽጢ ሃገር ይጻወት ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ 
ኣብ ናይ ሓጺር ርሕቐት ውድድር ተመጣጣኒ ዝኾነ ብቕዓት 
ነይሩኒ። በታ ኢጣልያዊት ክለብ ድሕሪ ዝተሰርዓለይ ናይ 
ልምምድ መደብ ግን፡ ዝያዳ ናብ ነዊሕ ርሕቐት ቅዲ ኣጸዋውታ 
ተቐይረ። ነዊሕ ርሕቀት ዝያዳ አድምዓሉ። ኣብ ሓጺር እውን 
ሰናፍ ኣይኮንኩን።    

• ቅድሚ ምዝዛምና፡ ሓጸርቲ ሕቶታት ከስዕበልኪ፡ 
እትብህግዮ መግቢ?

ንሓደ ተቐዳዳማይ ዘድልዮ ዓይነት መግቢ እምገብ’የ። 
ንዘህለኽክዎ ዝትክእን ካልእን። ብወገነይ፡ ብሂገ ዝምገቦ ዓይነት 
መግቢ እንተሎ፡ ኣሕምልቲ እዩ።

• ክትበጽሕያ እትደልይያ ዓዲ . . .

ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ናይ ብራዚል 

• የቐንየልና! ጽቡቕ ዕድል ንምነየልኪ!  
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ኣብ 2014 ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ብረንዳን 
ሮጀርስ፡ ክለቡ፡ ብቸልሲ 2ብ0 ተሳዒራ 
ዋንጫ ናይ ምልዓል ባህጋ ኣብ ዝተቖጸየሉ፡ 
ብሕርቃን ብዛዕባ ናይ ሞሪኖ ታክቲክ 
ከምዚ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ፥ “ሞሪኖ፡ 
ክልተ ኣውቶቡሳት ኣብ ክሊ ልዳት ክለቡ 
ብምግዳም’ዩ፡ ንክለበይ ገጢሙ። 10 
ተጻወትቱ ንሓላዊ ልዳት ክለቡ ከቢቦም፡ 
ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝጸንሑሉ ፍጻመ እዩ። 
ከምዚ ዓይነት ቅዲ፡ ኣብ ጸወታ ኵዕሶ 
እግሪ እቲ ዝቐለለ እዩ። ግን ከኣ ሕስረትን 
ዕንወትን’ዩ፤ ኣይውዕሎን እየ። ሞሪኖ፡ 
ብኸምዚ ኣገባብ ንዝረኸቦ ዓወት፡ ኣብ 
መዛግብቲ ብምስፋር፡ ‘ዝበለጽኩ ዓላሚ’የ’ 
ክብል ይኽእል እዩ። ምላሸይ ‘ኣይኮንካን’ 
እዩ” ይብል ሮጀርስ። ሮበርት ቢስለይ 
ኣብታ ‘ሆሴ ሞሪኖ ኣፕ ክለውስ ኤንድ 
ፐ’ስነል’ ኣብ እትብል መጽሓፉ ‘ፓርኪን ዘ 
ባስ’ ካብ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ፡ ዓለምቲ 
ብዛዕባ ሞሪኖ ንዝበልዎ እንክጅምር ዘስፈሮ 
ጽሑፍ እዩ። ዮሃን ክሩፍ ድማ ኣብ 2011፡ 
1ብ1 ንዝተፈጸመ ግጥም ኤልክላሲኮ ክለባት 
ሪያል ማድሪድን ባርሴሎና ድሕሪ ምዕዛቡ፡ 
“ሞሪኖ ጸረ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ’ዩ። ብሸውዓተ 
ተኸላኸልቲ’ዩ ተጻዊቱ። ፈራሕ እዩ” ኢሉ። 
ኣሰልጣኒ ዴንማርክ ዝነበረ ሞርተን ኦልሰን፡ 
“ኣፈርክቡ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ” ክብል ንቅዲ 
ኣጸዋውታ ሞሪኖ ብሓጺር ቃላት ክትንትን 
ይፍትን። ልዕሊ ኹሉ ግና ካብ ናይ ቃላት 
ኵናት ክሳብ ኢድ ብኢድ ምስ ሞሪኖ 
ዝተዋጠጠ ኣርሰን ቨንገር፡ “ንመሳጢ ጸወታ 
ኵዕሶ እግሪ ዓለምና፡ ናብ ድቕድቕ ጸልማት 
ዘእቱ ዘሎ ኣሰልጣኒ’ዩ። ስሙ ክጽውዖ 
ኣይደል - ስለዝቐበጽክዎ” ክብል እዩ ብምረት 
ኣብ ኣርሰናል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተዛሪቡ። 

“ዘቆናጽቡኒ ሰባት ብቑጽሪ ውሑዳት 
ኣይኮኑን። ዝዕልመን ክለባት ስዕረት ዝቕበላ 

ሆሴ ሞሪኖ
 ‘እቲ ዘይቅበጽ ቅቡጽ’

ኣይኮናን። 121 ሸቶታት ብምምዝጋብን 
ልዕሊ 100 ነጥቢ ብምእካብን መግትኢ 
ዘይርከበላ ንእትመስል ዝነበረት ባርሴሎና፡ 
‘ደው’ ከብል ዝኸኣልኩ ሰብ’የ። ኣብ 
ዓዲ እንግሊዝ፡ እስጳኛ፡ ኢጣልያ ከምኡ 
ድማ ፖርቱጋል ዝሃነጽክወን ጋንታታት 
ንዘመዝገባኦ ውጽኢት ዘክሩ። ዘመዝገባኦ 
ሸቶታት እውን ቁጸሩ። ኣብ ምክልኻል 
ጥራይ ዘድህብ እንተደኣ ኮይነ፡ እዚ ኹሉ 
ብዝሒ ሸቶታት ካበይ መጺኡ? ሆሴ ሞሪኖ 
እበሃል! ሞሪኖ! . . . ኣኸለ። ንዘመዝግቦ 
ዓወታት ክዝክር ዝደሊ ሰብ ውሑድ 
እዩ። ንዓተርክዎ ዋናጩ ዝጽብጽብ እውን 
ብተመሳሳሊ። ደቀቕቲ ጌጋታት ኣይጻወርን” 
ሞሪኖ ኣብታ ‘ሆሴ ሞሪኖ ኣፕ ክለውስ ኤንድ 
ፐስነል ኣብ ገጽ 98 ምላሹ ይህብ።

ሞሪኖ፡ ኣብ ሚለንየም፡ ካብ ተርጓሚ 
ናብ ምሉእ ናይ ምዕላም ስራሕ ዝተሰጋገረላ 
ክለብ በነፊካ እያ። ኣስዒቡ ንሓጺር ግዜ 
ምስ ክለብ ኡናዮ ደ ሌራ ሞያ ኢዱ ኣጽርዩ 
ናብ ፖርቶ ተሰጋጊሩ። ንፖርቶ፡ ኪንዮ 
ናይ ዓዳ ውድድራት፡ ጎብለል ኤውሮጳ 
ክትኸውን እውን ኣኽኣላ። ኣብ ቸልሲ፡ 
ኢንተር ሚላን፡ ሪያል ማድሪድን ማንቸስተር 
ዩናይትድን ዝዓተሮም ዋናጩ ካብ ኣእምሮ 
እተን ደገፍቲ ክለባት ዝርስዓ ኣይኮናን። 
እንተኾነ፡ እዚ ዝና ኣብ ዘመነ ለበዳ ኮቪድ 
19፡ ምስ ክለብ ቶተንሃም ሆትስፐር ክቕጽል 
ኣይከኣለን። ሞሪኖ፡ ድሕሪ ናይ 17 ኣዋርሕ 
ጻንሖት፡ ብደገፍቲ ቶተንሃም ምሉእ 
ብምሉእ ተቐብጸ። ኣቦመንበር’ታ ክለብ 
ዳንኤል ለቪ እውን ብዘይ ነግ ፈረግ ክለቡ 
ኣብ ድርኩኺት ናይ ፍጻመ ዋንጫ ካራባኦ 
እንከላ፡ ካብ መዝነት ኣፋነዎ። ግዜ ከይወሰደ 
ግና እዚ ‘ዝተቐበጸ’ ኣሰልጣኒ ካብ ቶተንሃም 
ናይ 16 ሚልዮን ፓውንድ ካሕሳኡ ወሲዱ፡ 
ካብ ለንደን ናብ ሮማ ዘሰጋግሮ ክታም 

ኣንበረ። ንኤፍ.ሲ ሮማ ክዕልም - ሞሪኖ፡ እቲ 
ዘይቕበጽ ቕቡጽ!

** ** **

ደልሃመት ኣብ ቶተንሃም

ሞሪኖ ምስ ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን 
“ቀዳማይ ንምውጻእ ዘይትብህግ ክለብ 
እንተላ፡ ቶተንሃም እያ። ምስዛ ክለብ ዝካየድ 
ግጥም ናይ ደርቢ ክበሃል ኣይከኣልን። 
ምስ ቸልሲ ዝመጣጠን ብቕዓት የብላን” 
ክብል ዝሃቦ ርእይቶ ማዕከናት ዜና ዓዲ 
እንግሊዝ ገና ክታሙ ኣብ ሜዳ ቶተንሃም 
ሆትስፐር ኣብ ዘንበረሉ እዋን ይኳማስዓኦ 
ነይረን። ደገፍቲ ቶተንሃም፡ ዋላ’ኳ ነዛ 
ዘረባ ኣብ ኩርምቶም እንተቐርቐርዎ፡ 
ክለቦም ኣብ ዘመነ ኣሰልጣኒ ፖቸቲኖ 
ብተደጋጋሚ ኣብ ውድድር ሻምፕዮንስ 
ሊግ ኣብ ርእሲ ምስታፋ፡ ኣብ ግጥም ፍጻመ 
እውን በጺሓ ብምንባራ፡ ሞሪኖ ምስ ዘለዎ 
ዋንጫ ናይ ምልዓል ተሞክሮ ከዐውቶም 
ተስፋ ኣንቢሮም ነበሩ። ጽቡቕ ኣጀማምራ 
ቶተንሃም ኣብ ዓመተ ስፖርት 2020/’21፡ 
ሞሪኖ፡ ናይ ሊግ ወይ እውን ናይ ኤውሮጳ 
ዋንጫ ናብ ከብሒ ክለቦም ከምጽእ ልዑል 
ባህጊ ነበሮም። ንማን ዩናይትድ 6ብ1: 
ንኣርሰናልን ማን ሲቲን ብተመሳሳሊ 2ብ0 
ዝሰዓረትሉ ጸወታታት ጸባ ካብ ዘስተዮም 
ፍጻመ ኮይኑ ተሰነደ። ምስ ግዜ ግን (ድሕሪ 
መበል 15 ሰሙን ጸወታታት ፕሪመር 
ሊግ እንግሊዝ) ኣታዊን ወጻኢን ብቕዓት፡ 
ምስ ተደጋጋሚ ስዕረት ተወሲኽዎ፡ 
ንቶተንሃም ናብ ደልሃመት፡ ንኡዕዞ ሞሪኖ 
ከኣ ናብ ቁልቁል ኣምርሐ። በዚ ድማ ጠንቂ 
ምፍሕፋሕ ሞሪኖ ምስ ደገፍቲን ሓለፍቲ 
ናይታ ክለብን ኮይኑ ቐረበ።

ምስ ከም ደል ዓሊን ዳኒ ሮስን ዝተጓራፈጠ 
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ሞሪኖ፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ስዕረት ቶተንሃም፡ 
ንተጻወትቲ በብሓደ ክወቅስ ተሰምዐ። 
ብቑጽሪ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ክለቡ ኣንጻሩ 
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፍሪ ኣብ 
ዝጀመሩሉ፡ “ተጻወትቲ ኣብ ልዕለይ ኣድማ 
ክፍጽሙ ይጉስጉሱ ኣለው” እውን በለ። እዚ 
ድማ ነቲ ሓዊ፡ ነዳዲ ወሰኸሉ።  

ገለ መራኸቢ ብዙሃን፡ ሞሪኖ ምስ ስሙያት 
ተጻወትቲ ብተደጋጋሚ ከምዝጓራፈጥን ኣብ 
መቐየሪ ኽዳን ኸኣ ፈላሊኻ ናይ ምምሕዳር 
ሜላ ከምዝፍጽምን ይገልጻ። ኣብ ሪያል 
ማድሪድ ምስ ካሲያስ፥ ኣብ ቸልሲ ምስ 
ሃዛርድን ዲያጎ ኮስታን፥ ኣብ ማን ዩናይትድ 
ምስ ፖግባን ኣንቶኒ ማርሻልን ገለ ካብ 
ተጠቀስቲ ጉርፍጥ ሞሪኖን ተጻወትቲን 
ክብላ ብኣብነት የሰንያ። እዚ ናይ ቶተንሃም 
ከኣ መቐጸልታ ናይቲ ሞሪኖ ዝኽተሎ 
ምሕደራ ምዃኑ ኣብ መደምደምታ በጽሓ። 

ዝኾነ ኮይኑ፡ ኣብ ከም ፖርቶን ኢንተር 
ሚላንን ልዕሊ 70 ሚእታዊት ዓወት 
የመዝግብ ዝነበረ፡ ኣብ ቸልሲን ማን 
ዩናይትድን ከኣ ናብ 67 ከምኡ ኸኣ 58 
ሚእታዊት ዝወረደ ሞሪኖ፡ ኣብ ቶተንሃም 
ናብ 51 ሚእታዊት ዓወት ኣንቆልቆለ። 
ኣብ ናይ ምዕላም ጉዕዞኡ ኣብ ሓደ ዓመተ 
ስፖርት ዝበዝሐ ስዕረት (ኣብ 19 ጸወታታት 
ሸውዓተ ግዜ ተሳዒሩ ኣርባዕተ ሳዕ ድማ 
ማዕረ ተፈላልዩ) ብምምዝጋቡ ምስ 
ቶተንሃም ተባቲኹ። 

ዘይ ከም ብዓል ኣሌክስ ፈርጉሰንን 
ኣርሰን ቨንገርን ምስ ክለባት ነዊሕ ዓመታት 
ክሰርሕ ዘይመርጽ ሞሪኖ፡ ጠንቂ ናይቲ 
ኣብ ቶተንሃም ዝገጠሞ ትሑት ውጽኢት 
ምቕያር ኣማኸርቲ ምዃኑ ይንገር። ክሳብ 
ማንቸስተር ዩናይትድ ዘሳለዮ ተሓጋጋዚኡ 
ሩይ ፋርያ ናብ ክለባት ቐጠር ምኻዱ፥ 
ተካኢኡ ኢሉ ዘምጽኦን ልዑል ብቕዓት 
ተጻወትቲ ናይ ምግምጋም ዓቕሚ ከምዘለዎ 
ዝገልጾን ጆ ሳክራሜንቶ ብተጻወትቲ 
ቶተንሃም ተቐባልነት ምስኣኑ፡ ንጠንቂ 
ምስኣን ውጽኢት ሞሪኖ ከም ነጥቢ ይግለጽ።

ሞሪኖን ካሕሳን

ሞሪኖ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት 

ዓበይቲ ዓወታት እንተኣመዝገበ፡ ኣብ ሓንቲ 
ክለብ ንነዊሕ ዓመታታት ከምዘይጸንሕን 
ውዕሉ ከይፈጸመ ድማ ምስ ኩለን ክለባት 
ክፈላለን’ዩ ተራእዩ። ዓመታዊ ልዕሊ 15 
ሚልዮን ፓውንድ መሃያ ከምዝኽፈል 
ዝሕበር’ዚ ፖርቱጋላዊ ሃብታም ኣሰልጣኒ፡ 
ውዕሉ ከይፈጸመ በተን ዝቖጸራኦ ክለባት 
ምብራሩ፡ ልዑል መጠን ካሕሳ ክወስድ 
ጸኒሑን ኣሎን። ብመሰረት ጸብጻብ ዴይሊ 
ቴለግራፍ፡ ሞሪኖ፡ ክሳብ’ዛ ናብ ቶተንሃም 
ዝተሰጋገረላ ዕለት፡ 77.5 ሚልዮን ፓውንድ 
ብመልክዕ ካሕሳ ካብ ክለባት ፖርቶ፡ ቸልሲ 
(ክልተ ግዜ ካሕሳ ወሲዱ)፡ ሪያል ማድሪድ፡ 
ኢንተር ሚላንን ማን ዩናይትድን ምቕባሉ 
ትሕብር። ሕጂ እውን ካብ ቶተንሃም 16 
ሚልዮን ፓውንድ ምቕባሉ ከም ምስጢር 
ብምግላጽ ትጽብጽብ።

ህይወት ሮማ . . .

ህይወት ከተማ ለንደን ማእሚእዎ 
ዝነበረ ሞሪኖ፡ ሓድሽ ናብራ ኣብ ከተማ 
ሮማ ንምጅማር ምድላዋቱ ኣጻፊጹ ኣሎ። 
ኣቐዲሙ ምስ ኢንተር ሚላን ንናብራ 
ኢጣልያ ዘስተማቐረ እዚ ኣሰልጣኒ፡ 
ኣብ ከተማ ሮማ መንበሪ ገዛ ብምክራይ 
(ብምዕዳግ) ስርሑ ከካይድ ድዩ፡ ዋላስ፡ 
ከም ናይ ማንቸስተር ህይወቱ ኣብ ሆቴል 
እናተቐመጠ ንክለብ ሮማ ክኣሊ? ዝተፈለጠ 
ነገር የለን። ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ኣብ 

ውድድር ሰረ’ኣ ኣተኵሩ ዝሰርሕ ሞሪኖ፡ 
ዋላ’ኳ ነቲ ውድድር ጋሻ ኣይኹን፡ ሮማ ኣብዚ 
ሕጂ እዋን ፊናንሳዊ ሕጽረት ስለዝገጠማ 
ዘይ ከም ዝሓለፈ እዋን ስሙያት ተጻወትቲ 
ናይ ምግዛእ ውጥኑ ከምዘይሰምረሉ ብኣጋኡ 
ይግመት። ኣብዚ ናይ ኮቪድ 19 እዋን 
(2020)፡ ሮማ 204 ሚልዮን ዩሮ ክሳራ 
ገጢምዋ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ዝጸንሓ ዕዳ 
ናብ 318  ሚልዮን ዩሮ ብምብራኹ፡ ወነንታ 
ናይ 210 ሚልዮን ዩሮ ድጎማ ክገብሩላ 
ተቐሲቦም እዮም። እሞ ኸ ደኣ፡ ሓደ እውን 
ልዕሊ ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ብምግባር 
ተጻወትቲ ናይ ምሽማት ምስርሕ ዘካየደ 
ዓላሚ፡ ኣብዛ ቁጠባኣ ትልኽ ኣብ እትብል 
ዘላ ክለብ ውጥኑ ይሰምረሉ ዶ ይኸውን?

ኣብ መደምደምታ . . .

ዝተጸንዐን ዝደጋገምን ቃላት ኣሰልጠንቲ 
ኣብ ጋዜጣዊ ዋዕላታት ኣብ ዝቐርበሉ 
እዋን፡ ሞሪኖ ንዓመታት ዝተሰመዖ ካብ 
ምዝራብ ዓዲ ኣይወዓለን። ንተጻወትቲ 
ይነቅፍ፥ ኣሰልጠንቲ ይዝልፍ፥ ኣብ ልዕሊ 
ሓለፍቲ ክለባትን ጋዜጠኛታትን የባጩ፥ 
ንክለባት የዋርድ . . . ኮታ ንሓሳቡ ስምዒት 
ሓዊሱ ይገልጽ። እዚ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ፡ 
ቶተንሃም (ብነጥቢ መሪሓ ቅድሚት 
ነበረት) ምስ ኣርሰናል ናይ ደርቢ ጸወታኣ 
ቅድሚ ምክያዳ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ ዋዕላ፡ 
ብዛዕባ ኣርሰናል ኣብ ዝተሓተተሉ፡ “ብዛዕባ 
ልዕሌና ዘለዋ ክለባት እምበር፡ ብዛዕባ ኣብ 
ትሕቴና ደረጃ ዘለዋ ክለባት ዝፈልጦ ነገር 
የለን። ጸብጻብ ክለባት እንተደኣ ደሊኹም 
ንመርበብ ሓበሬታ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ 
ተወከሱ” ክብል እዩ ንጋዜጣታት ዓዲ 
እንግሊዝ መቃነይአን ኣርእስቲ ሂብወን። 
በዚ ድማ ምኻድ ሞሪኖ ናብ ሮማ፡ ንመራኸቢ 
ብዙሃን ኢጣልያ ፉሕ ፉሕ ከምዘብለን 
ከም ሳሙኤል ማርቲን ዝኣመሰሉ ብኣጋኡ 
ግምቶም ይህቡ ኣለዉ። ብፍላይ፡ ክለብ 
ሮማ ኣብ ሓጺር እዋን ውጽኢታዊት ኮይና 
ምስ ዘይትቐርብ፡ “‘ሮማ ኣብ ሓንቲ ለይቲ 
ኣይተሃጸትን። ግዜ . . . ግዜ . . .’ ብምባል 
ንጋዜጠኛታት ኢጣልያ ክምልስ ይኽእል 
እዩ” ክብል ሳሙኤል ድርሰታዊ ግምታቱ 
ይህብ።
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መለሳ

ኣነቓቓሒ ዛንታ

ሓደ መምህር ምስ ተመሃሮኡ ብመገዲ ባንክ 
እናኸዱ እንከለዉ፣ ኣብ ኣፍደገ’ቲ ባንክ ክልተ 
ካብ ኣባላት ናይ ሓንቲ ስድራቤት ብዓውታ ክቋየቑ 
ረኣይዎም። እቲ መምህር ኣዒንቱ ናብ ሰዓብቱ 
ጠምዚዙ ከምዚ ክብል ሓተቶም።

“ስለምንታይ’ዮም ሰባት ክሓርቑ እንከለዉ 
ብዓውታ ዝዛረቡ?”

ሓደ ካብ ተመሃሮኡ “ብዓውታ እንተተዛሪብና ወይ 
ተቋይቝና ሕርቃንና ስለዝወጸልና'ዩ" ክብል መለሰ።

“ግን’ኮ እቲ ትቋየቖ ዘለኻ ሰብ ኣብ ጥቓኻ’ዩ ዘሎ። 
ህድእ ኢልካ እንተተቋይቍካ’ውን እኮ ሕርቃንካ 
ይዝሕል’ዩ። ነቲ ሰብ’ውን ብልኡም ኣገባብ ጌጋኡ 
እንተነገርካዮ’ዩ እቲ ዝሓሸ። ስለምንታይ ኢና 
ብዓውታ ንቋየቝ?” ሕቶኡ ደገመ እቲ መምህር።

ዝምልስ ኣይነበረን፣ 
ዘዕግብ መልሲ'ውን 
ኣይተረኽበን። እቲ መምህር 
ንኹሎም ተማሃሮኡ 
እናተመልከተ ኸኣ ከምዚ 
ኢሉ ክገልጸሎም ጀመረ።

“ክልተ ሰባት 
ንሓድሕዶም ክቋየቍ 
እንከለዉ ልብታቶም 
እምብዛ’የን ዝረሓሓቓ። 
ነቲ ራሕቒ ንምሽፋን ኢና 
ኸኣ ብዓውታ ንቋየቚ። ነቲ 
ራሕቂ ቀስ ኢልና ተዛሪብና 
ንሽፍኖ ስለዘይመስለና፣ 
ዓንቀርና ክጭደድ ክሳብ 

ዝደሊ ብዓውታ ንዛረብ። ሕርቃንና ክውስኽ እንከሎ፣ 
ንሕና ብኡ መንጽር ብዓውታ ንዛረብ። ብዓውታ 
ክንቋየቚ እንከለና መመሊስና ኢና ራሕቂ ንውስኽ።

ብኣንጻሩ ክልተ ፍቑራት ክዘራረቡ 
ኣስተውዒልኩም'ዶ ትፈልጡ? ንሓድሕዶም ብዓውታ 
ኣይዛረቡን’ዮም። ኣብ ክንድኡ ቀስ ኢሎም’ዮም 
ዘዕልሉ። ምኽንያቱ ልብታቶም እምብዛ ስለዝቀራረባ፣ 
ወይ ራሕቕታቶም ኣዝዩ ጸቢብ ስለዝኾነ፣ ዓው 
ኢልካ ምዝራብ ኣየድልየካን።” እቲ መምህር ንሒደት 
ደቓይቕ፣ ስቕ ድሕሪ ምባል ዘረብኡ ቀጸለ።

“እምብዛ እናተፋቐርካ ክትከይድ ከለኻኸ እንታይ 
ከም ዝስዕብ ትፈልጡዶ?”

“ኣይትዛረብን ኢኻ! ንሓድሕድካ ምስ 
ተጠማመትካ፣ ጥራይ ልብታትካ እንታይ ይብላ 
ከም ዘለዋ ይርድኣካ። ስለ'ዚ ዘረባ ኣይትመርጽን። 

እቶም ሓቀኛታት ኣብ 
ፍቕሪ ዝጠሓሉ ሰባት ከኣ 
ከምዚኦም’ዮም።” ድሕሪ 
ምባል ንሰዓብቱ ተኵሩ 
ጠመቶም’ሞ፣ “ስለዚ 
ክትቋየቑ እንከለኹም 
ልብታትኩም ንኽርሓሓቓ 
ዕድል ኣይትሃቡ። 
ብዝተኻእለኩም ህድእ 
ኢልኩም ክትዛረቡ ፈትኑ። 
ቈየቛ ነገር ከህድእ ዘይርአ 
ኸኣ ከምዚ ስለዝኾነ’ዩ” 
ብምባል ባንክ ንድሕሪት 
ገዲፎም መገዶም ቀጸሉ።

ምስ ሓረቕና ስለምንታይ ብዓውታ 
ነዲርና ንዛረብ?
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ቶማስ ኤደሰን ልዳት ቤት ትምህርቲ 
ካብ ሰለሰተ መዓልቲ ንላዕሊ ኣይረገጾን። 
ወዲ ሸሞንተ ዓመት ኣብ ዝነበረሉ እዋን 
መምህራኑ “ምንም ዘይርድኦ ኣብዲ . 
. .  ሓንቲ ዘይፈልጥ ብጊዕ . . . ፈዛዝ . . 
.  ድንዙዝ . . .” እናበሉ፡ ደሃሊ ጸርፍታት 
የዝንብሉ ነበሩ። በዚ ዝተማረረት ኣደኡ 
ካብቲ ቤት ትምህርቲ ኣውጺኣ ኣብ ገዝኡ 
ኮይኑ ከም ዘጽንዕ ገበረት። 
ኤድሰን ትሽዓተ ዓመት ምስ ደፈነ፡ ናይ 
ምብልሓት ክእለቱ ልዕሊ ኣደኡ እናኾነ 
መጺኡ። ካብ’ቲ ልዕሊ ሽሕ ዝኾኑ 
ምህዞታቱ ድማ ብርሃን ኤለክትሪክን 
ጀነረተር ኤለክትሪክን ይርከብዎም። 
ኣይገርመኩንዶ፧

ኤድሰን ኣብ እዋን ኩትትናኡ

ኤድሰን ንህዝቢ ብምልክዕ አግዚብሽን ዘቕረባ 
ቀዳመይቲ ምህዞ - መብራህቲ ብመልክዕ ኣምፑል

ቶማስ ኤድሰን

“ብኹሉ ዓቕምኻ ክትገብሮ እትእኽል ነገር 
ግበር። ድሕሪኡ ኣይትጨነቕ፡ ተሓጎስ።” 

          Meher Baba

“ድኹም ሰብ ይቕረ ምባል የጸግሞ እዩ። 
ይቕረ ምባል ካብቲ ዝሓየለ ወገን እዩ 
ዝርከብ።” 

Mahtema Gandi

 “ኣብዲ እንተዘይኴንካ፡ ዝተራእየካ ምዝራብ 
ሓደገይና እዩ።”

      George Bernard Shaw (1856 - 1950)

“ብዛዕባ ሰባት እትዛረቦ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር 
እንተደኣ ዘይሃልዩካ፡ ንዓ ኣብ ጎድነይ ኮፍ በል”

Alice Roosevelt Longworth (1884-1980)

“ጓለንስተይቲ እንተዘይትጽንበሮ ነይራ፡ ኩሉ ኣብ 
ዓለም ዘሎ ገንዘብ ትርጉም ኣምበይምሃለዎን”

Aristotle Onassis (1906-1975)

“ጸልማት፡ ካብ ጸልማት ዘይኮነ፡ ካብ ብርሃን 
እዩ ዝውለድ፡ ጽልኢ`ውን ካብ ጽልኢ ዘይኮነ 
ካብ ፍቕሪ እዩ ዝውለድ”

Martin Luther King Jr.

“የኣዪ ኣነስ ክኾነለይ፡ ብቬሎ ክምርዖ?!”
ሓንቲ ክቱር ባህጊ ቬሎ ዝነበራ’ሞ፡ ሕጹያ ኣሕጽር 

ኣቢልና ብባህላዊ ክዳን ኢና ክንምርዖ ምስ በላ፡ ናብ 
መሓዙታ ከይዳ ብእንጽርጽሮት ዝበለቶ 

ዝኰማስዑ ጥቕስታት

“ክመርዓወኪ’የ ጥራይ ኢሉኪ ከይከውን?”
ሰላማዊት ንመሓዛኣ ከተቕንእ ክትብል፡ “ሳሚ ትማሊ 

ዝበለኒ እንተዝነገረኪ፡ ካልእ ዋላ ሓደ ሰብ ክብለኒ 
ኣይክእልን’ዩ” ምስ በለታ፡ መሓዝኣ ተቐላጢፋ ዝሃበታ 
መልሲ

ብሁል
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ዜስደምሙ ሓቅታት
ሺሃብ ኣርኣያ

ገለ ተመራመርቲ፡ ኣብ ህይወት 
ናፖልዮንን ሂትለርን መጽናዕቲ 
ብምክያድ ዘገርም ኣጋጣሚ ብምርካብ፡ 
“ሂትለር ድጋም ናይ ናፖልዮን’ዩ” ኣብ 
ዝብል ኣካታዒ መደምደምታ በጺሖም 
ኣለዉ።

ክልቲኦም መራሕቲ፡ ካብ’ቲ 

ሂትለር ድጋም ናፖልዮን
ስልጣን ዝጨበጡሉ ቦታ ወጻኢ’ዮም 
ተወሊዶም። ናፖልዮን ኣብ ደሴት 
ኮርሲካ ተወሊዱ ንፈረንሳ ኣመሓዲሩ። 
ሂትለር ድማ ኣብ ሃንጋሪ ተወሊዱ 
ንጀርመን ኣመሓዲሩ።

ክልቲኦም ናይ ምስፍሕፋሕ ዝንባለ 
ዝነበሮምን ንሩስያ ክወሩ ፈቲኖም 

ዘይተዓወቱን’ዮም።

ንናፖልዮን ዘቐልቀለ ሰውራ ፈረንሳ 
ኣብ 1789 ተላዒሉ። እቲ ንሂትለር 
ባብ ዘርሓወ ሰውራ ድማ፡ ኣብ 1918 
ተላዒሉ። እቲ ናይ ዓመታት ፍልልይ 
129 ዓመታት’ዩ።

ናፖልዮን ኣብ 1799 ኣብ ፈረንሳ 
ስልጣን ጨቢጡ። ሂትለር ድማ 
ንጀርመን ኣብ 1928 ከመሓድር 
ጀመረ። ሕጂ’ውን እቲ ፍልልይ 129 
ዓመታት’ዩ። ናፖልዮን፡ ኣብ 1804 
ውልቀ መላኺ ፈረንሳ ኮነ። ሂትለር 
ድማ ኣብ 1933። ናፖልዮን ንወራር 
ሩስያ ኣብ 1812 ፈሊሙዎ። ሂትለር 
ድማ ንሩስያ ኣብ 1941 ወሪሩ። 
ናፖልዮን ኣብ ኲናት ዋትረሎ፡ ኣብ 
1815 ተሳዒሩ። ፈላሚት ውድቀቱ 
ድማ ኮነት። ኲናት ኖርማንዲ ድማ 
ኣብ 1944 ዓንዲ ሕቖ ሂትለር ዝሰበረ 
ፍጻሜ ነበረ። ኣብ’ዚ ኩሉ እቲ ፍልልይ 
129 ዓመታት’ዩ።

ሮማዊ ሃጸይ ‘ኒሮን” ሽሕኳ 
ድምጹ ሕማቕ እንተነበረ፡ ደርፊ 
ምድራፍ ይፈቱ ብምንባሩ፡ ነቶም 

ደርፉ ክስመዓሉ ዘገድድ ዝነበረ ንጉስ
ላዕለዎት መኰንናቱ ሰሙናዊ 
ሰንበት ምሸት ኣገዲዱ ብምዕዳም፡ 
ኣብ መድረኽ ደይቡ ክደርፈሎም 

የምሲ ነበረ።

ኣብ መንጎ ተንሲእካ ምኻድን 
ትኽስ ምባልን፡ ብሞት የቕጽዕ 

ብምንባሩ፡ እቶም 
ዕዱማት መኰንናት፡ 
ምእንቲ ክገላገሉ፡ 
ኣምሲሎም ከም’ዛ 
ሃለዋቶም ዘጥፍኡ ኣብ 
መሬት ይስጥሑ’ሞ 
ተጸይሮም ይወጹ 
ነበሩ። እቲ ሃጸይ ድማ 
ካብ’ቲ ምድራፉ፡ እቲ 
ናታቶም ተግባራት 
ዝያዳ ባህታ ይፈጥረሉ 
ነበረ።
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እቲ ዲታ ለማኒ
መጽሔት ደይሊ መይል “እቲ ህርኩት 

ሰራሕተኛ” ብምባል፡ ናይ ሓደ ካብ ቤቱ 
መዓልታዊ ጋሕጋሕ ምድሪ ብምውጻእ፡ 
ንሸሞንተ ሰዓታት ሰሪሑ 500 ዶላር 
ኣታዊ ዝረክብ ሰራሕተኛ ጽሒፋ። እዚ 
ሳይሞን ራይት ዝተባህለ ወዲ 52 ዓመት፡ 
ኣብ ዓመት 180 ሽሕ ዶላር ኣታዊ ኣለዎ። 
ብዘይካ’ዚ ድማ፡ ኣብ ሓደ ካብ ዝበለጹ 
ከባቢታት ለንደን 450 ሽሕ ዶላር 
ዝግመት ውቁብ መንበሪ ገዛ ይውንን።

ሳይሞን ግና፡ ነጋዳይ ወይ ድማ 
ሰራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ዘይኰነስ፡ 
ለማናይ’ዩ። ንልመና ከም ስራሕ ቅድሚ 
ሓሙሽተ ዓመታት’ዩ ጀሚሩዎ። 
መሳሪሒታቱ ብላይ ክዳንን ሓንቲ 
“ጠምየ ኣለኹ ገዛ የብለይን” ዝተጻሕፋ 
ወረቐትን’ዩ።

“ሳይሞን ካብ ማእከላይ መነባብሮ 

ዝኾነ ገበነኛ፡ ብመሰረት እቲ 
ዝፈጸሞ ገበን ክቕጻዕ ንቡር’ዩ። ኣብ 
ገለ እዋናት ግን፡ ንኻልኦት መምሃሪ 
ክኾኑ ተባሂሎም፡ ደያኑ ዘይንቡር 
ፍርዲ ይህቡ’ዮም።

• ሺስተር ስታይለዝ ብ2007፡ 
ንጓል ሰለስተ ዓመት ቈልዓ 
ብምዕማጹ’ዩ ተኸሲሱ። በቲ ዝገበሮ 
ገበን ድማ፡ 21 ዓመታት ጽኑዕ 
ናይ ሕልፈት ፍርድን፡ ብውሕዱ 
140 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ 
ከይገበረ፡ ኣሞክሮ ከይግበረሉን 
ተወሲኑሉ።

• ብተመሳሳሊ ዳሮን ቢናን፡ 
ፎርድን ማክሎሪን ዝተባህለ ካልኣዩን 
ብ1999 ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ 
ብምስራቕን ምግሳስን ተኸሲሶም፡ 
ን21,250 ዓመታት ተፈሪዶም። 
ይግባይ ድሕሪ ምባሎም ድማ፡ እቲ 

ዘይንቡር ፍርዲ

ዘለዋ ስድራ ዝተወልደ ኾይኑ፡ 
ብስነ-ቁጠባ ናይ ዲግሪ ማዕርግ 
ዘለዎ’ዩ። እንተኾነ ግን፡ ‘ሰሪሐ 
ኣይሓልፈለይን’ዩ’ ዝብል ሓሳብ 
ስለ ዝነገሶ፡ ነቲ ክብረት ዝህብ 
ስራሕ ገዲፉ፡ ናብ ልመና ዓለም 
ተጸንቢሩ” ይብል ጸብጻብ ደይሊ 
መይል።

ዛንታ ሳይሞን ምስ ተዘርገሐ፡ 
ብቐጥታ ናብ ቤት ፍርዲ’ዩ 
ቀሪቡ። ንኽልተ ዓመታት 
ከይልምንን ሓገዝ ሓካይም 
ስነ-ልቦና ክውከስን፡ ነዚ ምስ 
ዘይገብር ድማ ክሳብ ናይ 
ሓሙሽተ ዓመታት ማእሰርቲ ኣብ 
ዝባኑ ከም ዘሎን ተሓቢሩ።

“ባዕለይ’የ እንጀራይ ዓጽየ። ነዚ ቃለ-
መጠይቕ ክገብር ፍቓደኛ ክኸውን 

ኣይነበረንን” ይብል እቲ ነቲ ቃለ-
መጠይቕ ንምክያድ፡ ካብ’ታ መጽሄት 
ናይ ሓደ መዓልቲ ኣታዊኡ ዝተኸፍለ 
ሳይሞን።

ፍርዲ ናብ 500 ዓመታት ጎዲልሎም።

• ብ1981፡ ዱድሊ ዊን ንበዓልቲ ቤቱን 
ሓዋን ሓማቱን ድሕሪ ምቕታሉ፡ ክልተ 
ሕልፈትን 10 ሽሕ ዓመታትን ክእሰር 
ተፈሪዱ።

• ኣመሪካዊ ፖፒ ጆ ብ1984፡ ኣብ 
ውሽጢ ሸሞንተ ኣዋርሕ 10 ደቂ 
ኣንስትዮ ብምጭዋይ ዓሚጹወን። 
በቲ ዝገበሮ ተግባር ቅንጣብ ጣዕሳ 
ስለዘየርኣየ ድማ፡ ፍርዱ ማሕንቕትን 28 
ሕልፈትን ተወሲኑሉ።

• ታይላንዳዊ፡ ሻሞይ ቺፓሶ ኣብ 
1998፡ ን16 ሽሕ ሰባት ብምድንጋር 
ልዕሊ 204 ሚልዮን ዶላር ወሲዱ። 
141,078 ዓመታት ክእሰር ድማ 
ተበይንሉ።

• ኾዘ ኢሚሎ፡ ሱዋረዝ ትራሾርስን 
ጃማል ዙጃምን ብ2004፡ ኣብ ከተማ 

ማድሪድ ባቡራት ብምፍንጃሮም፡ 
191 ንጹሃት ሰባት ተቐቲሎም። ከም 
ሳዕቤኑ ድማ፡ ናይ ነፍስወከፍ ግዳይ 
31 ዓመታት ማእሰርቲ ተበይንሎም። 
ብድምር 43 ሽሕ ዓመታት ክእሰሩ 
ተፈሪዶም።

• ጋብሬል ማርሽ ዝተባህለ 
እስጳኛዊ ጶስጠኛ፡ ብ1972 42 
ሽሕ ደብዳቤታት ናብ ዋናታቱ ስለ 
ዘየብጸሐ’ዩ ተኸሲሱ። ንካልኦት 
መምሃሪ ክኸውን ተባሂሉ ድማ 
ን384,912 ዓመታት ክእሰር 
ተወሲኑ።
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ፈይስቡክ ከም ጠንቂ ሓዳር
ፈሪሓ ዓሊ ዝተባህለት ግብጻዊት 

ጎርዞ፡  ናብ ቤት ፍርዲ ስድራ-ቤት 
ከተማ ካይሮ ሓደ ኣገራሚ ናይ ፍትሕ 
ጥርዓን ኣቕሪባ። ንሳ ኣብ ጥርዓና፡ ምስ 
በዓልቤታ ኣሕመድ መስዑድ ንሰለስተ 
ኣዋርሕ ጥራይ ዝቐጸለ ሓዳር’ኳ 
እንተነበሮም፡ ንሱ ግን ዘይግደስ 
ኣረሜን’ዩ ክትብል ከሲሳ። እቲ ዘገርም፡ 
ኣሕመድ ኣዝዩ ህርኩት ሰራሕተኛን 
ፈቃር  በዓልቤትን’ዩ። ኣብ ልዕሊ 
በዓልቲቤቱ ዘለዎ ፍቕሪ ንምግላጽ ድማ 
ህያባት ኣብ  ምሃብ ድሕር ዘይብልን’ዩ። 
ኣብ መበል 25 ዓመት ልደታ ኣብ ሓደ 
ሆቴል፡ ፈተውትን መቕርብን ብምዕዳም 
ግሩም ዝኾነ ጽምብል’ኳ እንተ`ዳለወ፡ 
እዚ ንፈሪሓ ከሐጕሳ ኣይከኣለን። እቲ 
ጽምብል ከይተዛዘመ ድማ “ፍትሓኒ” 
ክትብሎ ጀመረት። 

ፈሪሓ “በዓል ቤተይ ብመንገዲ 
ማሕበራዊ መራኸቢታት ፍቕሩ 
ኣይገልጸለይን’ዩ” ብምባል’ያ እትኸስስ። 

ኣስዒባ ድማ “ስእለይን ስእሊ 
ወላዲተይን ምስ ዘርጋሕኩ “ላይክ” 
ይኹን ዝኾነ ኮመንት ኣይጸሓፈለይን። 
ስእልታት መርዓና ምስ ዘርጋሕኩ’ውን 
ብተመሳሳሊ። ኣብ’ቲ ናቱ ፕሮፋይል 
ዝኾነ ስእሊ ኣይሰቐለን። እቲ ዝኸፍአ፡ 
ኣብ መበል 25 ዓመት ልደተይ “እንቋዕ 
ሓጎሰኪ” ዝብል ጽሑፍ ኣይጸሓፈለይን። 
እዚ ኣብ ልዕለይ ዝፍጽሞ ዘሎ ናይ 
ቴክኖሎጂ እገዳን ሸለልትነት ሓዳርን’ዩ። 
ሰባት ኣብ ልዕለይ ዘለዎ ፍቕሪ ብኸመይ 
ክፈልጡ’ዮም” ብምባል’ያ፡ እቲ ንፍትሕ 
ዝደፋፍኣ ዘሎ ጠንቂ እትገልጽ። 
ኣሕመድ፡ ኣፉ ካብ ምርምጣጥ ሓሊፉ 
ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃበን ኣሎ። ብዙሓት 
ወገናት ግን ንተግባራት ፈሪሓ፡ 
“ስድነት’ዩ” ብምባል ይገልጹዎ ኣለዉ።

***

ሓንቲ ግብጻዊት ሰበይቲ፡ በዓል 
ቤታ ኣብ ቅድሚ ፈይስቡክ ንሰዓታት 
ብምዕናዱን፡ “ሓዳር የብለይን” ዝብል 

ጽሑፍ ክጽሕፍ ስለ ዝረኣየቶን፡ ነቲ 
ምግዳስ ዝኣበያ ሰብኣያ ብኾፉ እንከሎ 
ተሳሂላቶ። እቲ ብኸቢድ ዝተሃስየ 
በዓል ቤታ ንኹሉ ናይ ዕርቂ ፈተነታት 
ብምሕሳም ክፋታሕ ብምውሳኑ 
ንሳ’ውን “ወይ ንዓይ ወይ ንፌስ ቡክ 
ይምረጽ” ብምባላን ጉዳዮም ዛጊት 
መዓልቦ ኣይረኸበን። ግብጻዊ መምህር 
ስነልቦና ሙሕስን ዓጥያ “ወልፊ ፌስ ቡክ 
ልክዕ ከም ካልኦት ወልፍታት ሓደገኛ 
ምዃኑ፡ እዚ ፍጻመ ዓቢ መረጋገጺ’ዩ” 
ይብል።ኣይረኸበን። ግብጻዊ መምህር 
ስነልቦና ሙሕስን ዓጥያ “ወልፊ ፌስ ቡክ 
ልክዕ ከም ካልኦት ወልፍታት ሓደገኛ 
ምዃኑ፡ እዚ ፍጻመ ዓቢ መረጋገጺ’ዩ” 
ይብል። 

ሳላ ኣፍቃሪቱ ዝተፈትሐ ምሩኽ

እንግሊዛዊ ወተሃደር ሆረስ ግረስሊ፡ 
ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ኣብ 1940’ዩ 
ብሰራዊት ጀርመን ተማሪኹ።

ንሱ፡ ካብ’ቲ መዳጎኒ ምሩኻት ዝነበረ 
መዓስከር፡ 200 ግዜ ናይ ምህዳም 
ፈተናታት ኣካይዱ’ዩ። ነብሱ ከድሕን 
ዘይኰነ ግና፡ ነታ ኣብ’ቲ መዳጎኒ 
ተላልዩ ዘፍቀራ ጀርመናዊት ጎርዞ 

ንምርኣይ’ምበር። 
ንዛንታ ግረስሊ 
ዝሰምዐ ላዕለዋይ 
ሓላፊ ሰራዊት 
ናዚ ዝነበረ 
ሄንሪክ ሂምለር፡ 
ናብ’ቲ መዓስከር 
ብምብጻሕ፡ ምስኡ 
ዝ ተ ራኸ በ ’ ዩ ። 
ግረስሊ እውን 

ካብ’ቶም ቀዳሞት ዝተፈትሑ ምሩኻት 
ኲናት ነበረ። 

እቲ ዘገርም ግና ሳላ ኣብ ኣፍቃሪቱ 
ዘርኣዮ  ክቱር ተወፋይነት ካብ ማእሰርቲ 
ናጻ ምስ ተባህለ፡ ናብታ ኣዛራቢት ዝኾነት 
ኣፍቃሪቱ ዘይኰነስ፡ ናብ’ቲ ኣብ ዓዲ 
እንግሊዝ ዝርከብ ገዝኡ ምምርሑ’ዩ። 

በርቂ እንተፈትዩ
እንግሊዛዊ ሜጀር ሳመር ፎርድ፡ ኣብ 

1918 ኣብ ቀዳማይ ኲናት ዓለም፡ ኣብ ፈረንሳ 
እናተዋገአ እንከሎ፡ በርቂ ስለ ዝሃረሞ፡ 
ታሕተዋይ ክፋል ኣካላቱ ለሚሱ። ድሕሪ ነዊሕ 
ዓመታት ምስ ሓወየ ድማ፡ ዳግማይ ኣብ 1924 
ናይ በርቂ ማህረምቲ ስለ ዘጋጠሞ፡ የማናይ 
ክፋል ኣካላቱ ለመሰ። ድሕሪ ክልተ ዓመታት 
ምስ ሓወየ ሕጂ’ውን ኣብ ከባቢ መንበሪኡ 
እናተዛወረ እንከሎ፡ ሳልሳይ ግዜ ናይ በርቂ 
ማህረምቲ ኣጋጠሞ፡ ሽዑ ግን ኣይሰረረን። እታ 
ሳልሰይቲ ለካሚቱ’ያ ኔራ።

ድሕሪ ዓመት፡ እቲ ሳመር ዝተቐብረሉ 
መካነ መቓብር፡ ብበርቂ ተሃርመ። ሓደ 
መቓብር ጥራይ ድማ ብከቢድ ዓንዩ። እቲ 
ዝዓነወ መቓብር ናይ መን ምዃኑ ምንጋር፡ 
ዘድሊ ኣይመስለናን።
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ክሪስ ማልዲ ዝተባህለ ኣመሪካዊ “ሬድ ቡል 
ምስ ሰተኹ ከም’ቲ እቲ ትካል ኣብ ጥርሙዝ 
ዝጽሓፎ፡ ‘ሬድ ቡል ድሕሪ ምስታይካ ናብ 
ዝደለኻዮ ቦታ ዝወስድ መንገብገብ ይህበካ’ዩ’ 
““Red Bull gives you wings’’ ዝበሎ፡ ሚእቲ 
ጠራሙዝ ሰትየ መንገብገብ ስለዘይሃበኒ እቲ 
ትካል ናይ 13 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ይሃበኒ፡” 
ኢሉ ክሲ መስሪቱ።

እቲ ናይ ክሲ መጸዋዕታ ዝበጽሖም ሓለፍቲ’ቲ 
ትካል፡ ተቐላጢፎም ንክሪስ ብምርካብ ብዝሑ 
ብዘይተፈልጠ መጠን ገንዘብ ኣፍ ክሪስ 
ዓቢሶሞን ናይ ዕርቂ ስምምዕ ፈጺሞም። 

ነቲ ጉዳይ ዝዳኒ ዝነበረ ዳኛ ብወገኑ፡ 
ድሕሪ’ዚ ዝመሳሰል ጥርዓን ምስ ዝቐርበሉ እታ 
ትካል ክሳብ’ቲ ጽሑፍ ትኣልዮ ንነብሲ ወከፍ 
“መንገብገብ ኣየውጻእኩን” ዝበለ ከሳሲ፡ ዓሰርተ 
ዶላርን ክልተ ጥርሙዝን ካሕሳ ክትህቦ ምዃና 
ሓቢሩ ኣሎ።

ንክሪስ “ብላዕ ኢሉዎ” ዝብል ሳጓ ዝሃባ 
ጋዜጣታት ኣመሪካ፡ ትካላት ኣብ’ቲ ዝገብርኦ 
መወዓዊዒ ክጥንቀቓ ሚዒደን።

ቪዶር ፋሲሎቭ ዝተባህለት ሩስያዊት፡ 
ካብ’ቲ ሓረስታይ በዓልቤታ ፋሲሎቭ 
ዲሜትሪ 69 ቈልዑ ወሊዳ። ኣወላልዳኣ፡ 
16 ግዜ ማናቱ፡ ሸውዓተ ግዜ ሰለስተ 
ማናቱ፡ ኣርባዕተ ግዜ ድማ ኣርባዕተ ማናቱ 
ነይሩ።

ኩነታት ጥዕና’ታ ኣደ ክዳኸም 
ብምጅማሩ ምውላድ ምስ ኣቋረጸት፡ እቲ 
ልዑል ባህጊ ውላድ ዝነበሮ ሓረስታይ በዚ 
ከይዓገበ፡ ብምስጢር ካብ ካልእ ሰበይቲ 
ቈልዑ ወሰኸ።

ፋሲሎቭ ዲሜትሪ ካብ’ታ ዳሕረወይቲ፡ 

 ክቱር ባህጊ 
ውላድ

ኣብ ኢትዮጵያ እትርከብ ቀቢላ ሶርማ 
መጠን ጽባቀ ጎርዞ ብመሰረት ግዝፊ 
ሻንፎታ’ያ እትልክዕ። መርዓኣ ዝቀረበ ጎርዞ 
ሶርማ ንታሕተዋይ ቆሎ ስና ብምስዳድ፡ 
ከንፈራ ትስቆር’ሞ ካብ ጭካ ዝተዳለወ 
ንእስ ዝበለ ቀሌበት ተእትወሉ። እቲ ሰቋር 
ብዝገፍሐ ድማ፡ ካልእ ዕብይ ዝበለ ናይ 
ጭቃ ቀሌበት ተእቱ። እዚ መስርሕ ዕለተ 
መርዕኣ ምስ ኣኸለ ተቋርጾ። እቲ ዝዋሃባ 
መጠነ ገዝሚ ድማ፡ ብመጠን ግፍሒ 
ምስቋር ከናፍራ ይውስን። እዚ ልምዲ፡ 
ኣብ ገለ ካብ ከባቢታት ደቡብ ኣመሪካ 
ብተመሳሳሊ ይፍጸም’ዩ።

ኣብ ባሊ ድማ ከናፍር’ታ ጎርዞ ኣብ መበል 
ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታ ብምስቋር፡ እቲ 
ነዃል ምእንቲ ክገፍሕ ናይ ክርቢት ፍረ 

ስቡሕ ከንፈር ስቡሕ ገዝሚ 
ይውተፎ። ኣብ ሰሜን 
ጫድ፡ ታሕተወይቲ ከንፈር 
ብምስቋር ፍትሊ ይእሰራ። 
ኣብ ባምባይ ዝበሃል ከባቢ 
ኣፍሪቃ ድማ፡ ክልቲኡ 
ጫፋት ከናፍር ብምስቋር፡ 
ፍሽኽ ኣብ ምባልን 
ምዝራብን ዝንቀሳቐሳ 
ደቀቅቲ ፍረ ክርቢት 
ይውትፋሉ።

ገዚፍን ስቡሕን ከናፍር 
ዘለዋ ጎርዞ፡ ኣብ ብዙሕ 

ከባቢታት ከም ሰሓቢት’ያ እትጥመት። 
ኣብ ብራዚልን ቀቢላታት ደቡብ ሱዳንን 
ድማ ኣመና ተባሃጊት’ያ። ኣብ ምዕራባዊ 
ዓለም ዝርከባ ጎራዙ ብወገነን ስቡሕ ከናፍር 
ክውንና፡ ፕላስቲካዊ መጥባሕቲ የካይዳ። 

ሽዱሽተ ግዜ ማናቱ፡ ከምኡ’ውን ክልተ ግዜ 
ሰለስተ ማናቱ ብድምር 18 ቈልዑ ወሊዱ።

ጸወታ ኵዕሶ እግሪ መጀመርታ ቅድሚ 
3 ሽሕ ዓመት ቻይና እያ ኣተኣታትያቶ። 
በቲ ሽዑ ዝነበረ ሕጊ ኸኣ፡ እቶም 
ዝሰዓሩ ናይ ገንዘብ ሽልማት ክረኽቡ 
ከለዉ እቶም ዝተሳዕሩ ኸኣ ብሓለንጊ 
ይግረፉ ነይሮም።

ሬድቡል
 “ዓዳሊ መንገብገብ!?”

ንዝተሳዕረ መግረፍቲ
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