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ኣግእዞ

ሰላም ምህርቲ ጽንዓት
ታሪኽ ደጋጊሙ ከምዝምስክሮ፡ ሓደ ህዝቢ ንእዋን ኲናት ይኹን ካልእ ፈተነታት፡ ብጽንዓትን ሓቦን ተጻዊሩ
ክሰግር ዘኽእሎ ዝዓበየ ጸጋ ስነኣእምሮኣዊ ብቕዓቱ እዩ። ስነ-ኣእምሮኣዊ ብቕዓት፡ ንፖለቲካዊን ሃገራዊን ንቕሓት፣
ንጥምረት ኣተሓሳስባ፣ ንባህላዊ፡ ሞራላዊን ስነምግባራዊን ክብርታት ወዘተ. ዘጠቓልል ኣዝዩ ሰፊሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ።
ቅኑዕን ፍትሓዊን ዕላማ ዝሓዘ ህዝቢ እምበኣር፡ ነዚ ብቕዓት’ዚ ምስ ዘማልእ፡ ይዕበ ይንኣስ ጉዕዞኡ ወትሩ ዕውት እዩ።
ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ስነ-ኣእምሮኣዊ ብቕዓት’ዚ ስለዝውንን፡ ብዝኾነ ዓይነት ብድሆን ተጻብኦን ከይተረበሸ፡ ብጽንዓትን
ልዑል ተጻዋርነትን ኣብ መስመሩ ጸኒዑ ምጉዓዝን ምዕዋትን ልማዱ ገይርዎ እዩ። ወለዶ ገድሊ በዚ ሓያል መንፈስ’ዚ፡
ወዲ ሰብ ክጸሮ ዘጸግም መስገደል ሰጊሩ፡ ብኣንጸባራቒ ዓወት ተልእኾኡ ፈጺሙ። ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ድማ፡ ነዚ ጽኑዕ
ፖለቲካዊ ያታ’ዚ ወሪሱ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት፡ ብገዚፍ ወተሃደራዊ ወራር፣ ብጻዕቂ ፖለቲካዊን ዲፕሎማሲያዊን
ሽርሒታት፣ ኣደንቋሪ ዘመተ ምስይጣንን ታህዲዳትን ከይተሰናበደ፣ ካብ ዲፕሎማሲያዊ ጨለነትን መዋጽኦ ናይ
ምድላይ ለኻዕካዕን ርሒቑ፡ ምእንቲ ልዕልና ሕጊን ፍትሒን ጸኒዑ ክቕወም ብምኽኣሉ፡ ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽን
ትስፉውን ናይ ሰላም መድረኽ ክዓልብ በቒዑ። በዚ ድማ፡ ነቲ ዘሐብን ሃገራዊ ታሪኽና፡ ተወሳኺ ርዝነት ወሲኹሉ ኣሎ።
ጽኑዕ መርገጺን ሓያል ቃልሲን ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ሕጂ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ጥራይ
ዘይኮነ ጽልዋኡ ናብ መላእ ዞባና ዝሰፍሕ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምትሕብባርን ሰናይ ጉርብትናን መድረኽ ኣብ ምፍጣር
ዓቢ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ። ኣብዚ ቃልሲ’ዚ ድማ ከም ወትሩ ግደ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ዓቢ’ዩ ነይሩ። ከምዝዝከር
ህዝቢ ኤርትራ፡ ንሃገራዊ ናጽነት ኣብ ዘካየዶ ቃልሲ፡ ምርግጋጽ መሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ
ዕላማታት ሓርነታዊ ቃልሱ ጌሩ ኣብ ፕሮግራሙ ብምስፋር፡ ኣብ ዓለምና ብኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ብርቂ ታሪኽ
ብምስራሕ፡ ኣብ ምውጋድ ጾታዊ ልዕልናን ምርግጋጽ ማዕርነትን ዓቢ ዝላ ኣመዝጊቡ እዩ። እዚ ትውፊት’ዚ ድማ ድሕሪ
ናጽነት ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ሰጊሩ፡ ማዕርነታዊ ምሕዝነት ደቂተባዕትዮን ደቀንስትዮን ከም ባህሊ ብዕምቈት
ክስርት ክኢሉ። ሕቶ ደቀንስትዮ ኣብ ኤርትራ ኣብ እምበኣር ክንዮ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል፡ ጉዳይ ምርግጋጽ ሃገራዊ
ድሕነትን ምዕባለን ኮይኑ ብግብሪን ብምልኣትን ክስርሓሉ ዝጸንሐ እዩ።
ኣብዚ ሓድሽ እንኣትዎ ዘለና ናይ ሰላምን ዕብየትን ሓድሽን ትስፉውን መድረኽ እምበኣር፡ እዚ ፍሉይን ዘዂርዕን
ፖለቲካዊ ተሞኩሮና፡ ማለት ማዕርነታዊ ምሕዝነት ደቀንስትዮን ደቂተባዕትዮን፡ ዝያዳ ሓይሉ ኪቕጽል ይግባእ። ርግጽ
እዩ ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ምስ ደቂተባዕትዮ ማዕረ ተሳተፍቲ ጥራይ ዘይኮነ ብማዕረ ረባሕቲ ኪኾና
ዘኽእለን መሰላት ኣብ ኩሎም ሕግታት ሃገር ሰፊሮም፡ ሱታፌ ደቀንስትዮ ዘረጋግጹ ፖሊሲታት ልምዓት ተኣታትዮም
ይስርሓሎም ኣሎ። የግዳስ፡ እዚ ሕግታትን ፖሊሲታትን’ዚ ስለዘሎ፡ ኣግእዞ ደቀንስትዮ ኣብ ምዕራፉ በጺሑ እዩ ክበሃል
ኣይከኣልን። ከመይሲ ነቲ ብሕጊ ዝተረጋገጸ መሰልን ዝተፈጥረ ዕድልን ብግብሪን ኣድማዕነትን ክትጥቀመሉ፡ ምዕሩይን
ተወዳዳሪን ዓቕሚን ብቕዓትን ምድላብ የድሊ። ስለዚ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ እውን ዓቕሚን ብቕዓትን ደቀንስትዮ
ናይ ምጉልባት ዕማም ከም ወትሩ ብዕቱብ ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ። ምርግጋጽ ሱታፌ ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት
ህይወት፡ ኣፍራይነት ሕብረተሰብ ብዕጽፊ ዘዛይድ ብምዃኑ፡ መኽሰቡ ንመላእ ሕብረተሰብ እዩ። ካብዚ ወድዓዊ
ኣመለኻኽታ ብምብጋስ እምበኣር፡ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ ፈጢርዎ ዘሎ ገዚፍ ዕድላት፡ ሱታፌ ደቀንስትዮ ንምዕዛዝ
መላእ ሕብረተሰብ ድርኺቱ ክቕጽሎ፡ መንእሰያት ተፈጢሩለን ዘሎ ባይታ ብግቡእ ክጥቀማሉ፡ መንነትን ክብረትን
ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ብምዕቃብ ኣብዚ ትስፉው መድረኽ ዓቕመንን ኣፍራይነተንን ንምዕባይ ክጽዕታ፡ ደገፍ
ነፍሲ ወከፍ ከይተፈልየን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ማለት ተወዳዳሪ ብቕዓት ንምጥራይ ኣበርቲዐን ክሰርሓ
ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ።
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ኣግእዞ

“ዝርግሐ መጽሔት ኣግእዞ ኣብ ሰራዊት
ይውሕድ ኣሎ”

ዜጋታት ምስ ህዝቢ ምልላየን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ፡ ንሱ ጥራይ
ግን ኣኻሊ ኣይመስለንን። ኪኖ ኣፍልጦ ዝኸይድ ደገፍ ክረኽባ
ሃ.ማ.ደ.ኤ እንተ ዝጽዕረለን ከኣ፡ ዓቕሚ ስፖርተኛታት ደቀንስትዮ
ሰላምታይ ብምቕዳም፡ ምስጋና ይብጻሕኩም ኣሰናዳእትን ሃገርና ዝያዳ እናሓየለ፡ ሰዓብቲ እውን እናበዝሓ ምኻዳ ዝብል
ኣዳለውትን መጽሄት ኣግእዞ! ፈለማ ብእተቕርብዎ ዘለኹም ርእይቶ ኣለኒ እሞ፡ ሃማደኤ ኮነ ካልኦት ግዱሳት ቆላሕታ ክግበሩለን
ኣዘናጋዕን መሃርን መደባት፡ ሕጒስን ዕጉብን ምዃነይ ክሕብር እምሕጸን።
ይፈቱ። ኣነ ካብ ነዊሕ ኣትሒዘ መጽሔትኩም ክከታተል
ስተል መሓመድ ሓጎስ
ስለዝጸናሕኩ፡ እዛ መጽሔት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተተኣታትዎ
ማይ-ጭሆት
ዘላ ፍሉይ ኣቀራርባ መሳጢ ዓንቀጻትን የስተውዕለሉ እየ። በዚ
ምኽንያት ቀጻልነት ናይ’ዛ መጽሔት ንኣንበብቲ ኣገዳሲ ኮይኑ
ስለዘሎ ብዝያዳ ሓይሊ ስራሕኩም ክትቅጽሉ እላቦ። በዚ ኣጋጣሚ
“ዓምዲ ሕግን ሕብረተ ሰብን ብዛዕባ
ዝርግሐ እዛ መጽሔት ኣብ ሰራዊት ይውሕድ ስለ ዘሎ፡ ዝምልከቶ
ፍትሒ ብዙሕ ትምህረና ኣላ”
ኣካል ጠመተ ጌሩ ፍታሕ ክረኽበሉ ብኣኽብሮት እሓትት።
ካሕሳይ ወልዱ መጽሔት ኣግእዞ፡ ኣብ ዓምዲ ሕግን ሕብረተ ሰብን ሒዛቶ
እትወጽእ ዓንቀጻት ኣዝዩ ኣገዳሲን መሃሪን እዩ። ሕብረተሰብ
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ኣብ ሕጊ ዘለዎ ኣፍልጦ ከስፍሕ፡ ብፍላይ ድማ ደቀንስትዮ፡ ሕጊ
ዝህበን መሰላት ፈሊጠን ብርእሰ-ተኣማንነት ንመሰለን ክጣበቓ
ኣዝያ ሓጋዚት ዓምዲ እያ። ነዛ ዓምዲ’ዚኣ ብቐጻሊ ብምንባብ
“ዜናታት ማሕበር እንተዝሰፍሕ”
ጥራይ ብዛዕባ ሕጊን ሕጊ መሰረት ዝገበረ መንብሮን ዝምድናታትን
ኣብ’ዛ መጽሔት’ዚኣ ካብ ዘለዋ ዓምዲታት ሓንቲ ዝኾነት፡ እኹል ኣፍልጦ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ንኣዳላዊኣ ዘለኒ ኣድናቖትን
ዓምዲ ‘ዜናታት ማሕበር!’ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ ምስጋናን እናገለጽኩ ድማ፡ መጽሔት ኣግእዞ ልዑል ኣገዳስነት
ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዛዕባ ዘሰላስሎ ዘሎ ንጥፈታት ሓበሬታ ናይዛ ዓምዲ’ዚኣ ንመላእ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ንደቀንስትዮ ድማ
እትህብን ምስ ማሕበርን ዕላማታቱን እተላሊን ብምዃና፡ ካብዚ ብፍላይ ብምግንዛብ ቀጻልነታ ከተረጋግጸልና እላቦ። ከመይሲ
ዘላቶ እንተትሰፍሕ ተመራጺ ምኾነ። ምኽንያቱ እቲ ዝቐርብ ግዝኣተ ሕጊ ሕላገት ስልጡን ሕብረተ ሰብ’ዩ! እዚ ወድሓንኩም!
ዜናን ሓበሬታን ውሑድን ኣቐዲሙ ብማዕከናት ዜና ዝተገልጸን
ሰናይት ኪዳነማርያም
ይኸውን ኣሎ። ስለዚ ኣገዳስነታት ናይዛ ዓምዲ’ዚኣ ተራእዩ፡
ዓዲ-ዃላ
ዜናታት ብብዝሒ ሒዛ ክትወጽእ እላቦ። ንጥፈታት ማሕበር
ብዝርዝር ምስዝግለጽ፡ ኣንባቢ ብዛዕባ ማሕበር ኣፍልጦኡ ከስፍሕ
ስለዝሕግዝ።

ኣልማዝ ረዘነ

“ዓምዲ ሞዛይክ ሓጺራትና”

ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚረ መጽሔት ኣግእዞ ክከታተል ዝጸናሕኩ’የ።
ኣስመራ መጽሔት ኣግእዞ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እተምጽኦ ዘላ ለውጢ ኩሉ
ኣንባቢ ዝዕዘቦ ዘሎ እዩ። ሰሓቢ ትሕዝቶ ዘለዋ ተነባቢት መጽሔት
እናኾነት ስለዝመጸት፡ ብዙሕ ኣንባቢ ከተጥሪ ክኢላ ኣላ። ስለዚ
“ደቀንስትዮ ስፖርተኛታት ኪኖ ኣፍልጦ ኣሰናዳእቲ መጽሔት ኣግእዞ ስራሕኩም እናሞጎስኩ፡ ዓምዲ
ምሃብ ዝኸይድ ምትብባዕ የድልየን እዩ” ሞዛይክ ካብዚ ዘላቶ ዝያዳ ኣስፊሕኩም ብምሓዝ፡ መሃርትን
ኣዘናጋዕትን ጽሑፋት ብብዝሒ እንተተአንግዱ፡ መጽሔትኩም
ሰላምታ ድሕሪ ምቕዳም፡ ዓምዲ ስፖርት መጽሔት ኣግእዞ፡
ዝያዳ መሳጢትን ተሃራፊትን ምኾነት ዝብል ርእይቶ ኣለኒ።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕታም እተቕርበን ዘላ ኣብነታውያንን ብሉጻትን
ተወልደ በራኺ
ስፖርተኛታት ደቀንስትዮ፡ ንካልኦት ደቀንስትዮ ኣብነትን ሞዴልን
ክኾና ስለዝኽእላ፡ ብዝሰፍሐ ክትቅጽሎ እላቦ። ነዘን ኣብነታውያን
ተሰነይ
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ኣግእዞ

ፈጻሚ ቦርድ ሃማደኤ ኣብ ገስጋስ ትግባረ መደባት ዘትዩ

ፈጻሚ ቦርድ ሃማደኤ፡ ብ30 ሰነ 2018 ኣብ ዘቃነዖ መንእሰያት ደቀንስትዮ ኣብ ስራሕን ጽፍሕታቱን
መንፈቓዊ ኣኼባ፡ ኣብ ገስጋስ ትግባረ ዝተወጠኑ ምርግጋጽን ምውሓስን ውዳበን ዓቕሚታትን ደቀንስትዮ
መደባት ዘትዩ።
ንምድንፋዕን ሓያል ጻዕሪ ክካየድ ኣዘኻኺራ።
ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡
ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ንቕሓተን በሪኹ ኩሉመዳያዊ ተሳትፎአንን ኣበርክቶአንን ከዕዝዛ ዝሰላሰል
ዘሎ መደባት ዘተባብዕ ውጽኢት የመዝግብ ከምዘሎ
ብምሕባር፡ ንዝለዓለ ውጽኢት እቲ ጻዕሪ ብውህደት
ክቕጽል ከምዘለዎ ኣገንዚባ።
“ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ፡ ብማዕርነት ደቀንስትዮን
ውህደት ክልቲኡ ጾታታትን’ዩ ዝረጋገጽ” ዝበለት ወይዘሮ
ተኽኣ፡ ንሓደስቲ ወለዶታት ብባህልን ክብርታትን
ሕብረተ-ሰብ ምዅስኳስ፡ ተሳታፍነትን ኣድማዕነትን

ተሳታፍነት ደቀንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝምስገን

ደኣ ይኹን’ምበር፡ ዝተርፍ ብዙሕ ከምዘሎ ዝገለጻ
ተሳተፍቲ ብወገነን፡ ንገስጋሰን ብኣሉታ ዝጸሉ ድሑር
ልምድታት ክውገድ ተጀሚሩ ንዘሎ ስራሕን ሞጒሰን።
ኣብ መወዳእታ፡ ውዳበታት ደቀንስትዮ ብዓይነትን
መጠንን ክብ ክብል፡ ዓቕሚ ደቀንስትዮ ንምህናጽ ምስ
ዝምልከቶም ኣካላት ብምውህሃድ ክስራሕ፡ደቀንስትዮ
መንእሰያት ተፈጢሩለን ዘሎ ዕድላት ንኸይጥቀማሉ
ዝዕንቅጽ ተርእዮታት ንምውጋድ ብኣድማዕነት ክስራሕ
ኣብ ምርድዳእ ተበጺሑ።

ኤርትራ፡ ኣብ ‘መድረኽ ደቀንስትዮ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ ተሳቲፋ
ኤርትራ፡ ብ16 መስከረም 2018 ኣብ ከተማ ቭየና - ኦስትሪያ ኣብ ኣብ’ቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ዘተ፡ ዲፕሎማሰኛታት፡ ኣውፈርቲ፡
ዝተቓንዐ ‘መድረኽ ደቀንስትዮ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ ተሳቲፋ።
ወከልቲ ትካላት ሕቡራት ሃገራት፡ ከምኡ’ውን ዕዱማት ኣጋይሽ
እቲ ብቐንዱ ኣብ ‘ምሕያል ደቀንስትዮ’ ዘተኰረ መድረኽ፡ - ካብ ኤርትራ፡ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ ሶማልያ፡ ኬንያ፡ ግብጽን
ብኣድማሳዊ ፈደረሽን ሰላም ናይ ኦስትሪያን ተበግሶ ሰላም ቀርኒ ኦስትሪያን ከምእተሳተፉ፡ ዝበጽሓና ሓበሬታ የረድእ።
ኣፍሪቃን፡ ምስ ቤት-ጽሕፈት ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ተዛተይቲ፡ ብዛዕባ ተመኲሮ ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን
ሃገራት ብምትሕብባር ዝተወደበ እዩ።
ሱዳንን መብርሂ ኣቕሪበንን ሓሳባት ተለዋዊጠንን።
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ዜናታት ማሕበር

ዓለምለኻዊት መዓልቲ ኣዋልድ ብዝተፈላለየ መሰናድኦ ተዘኪራ

ዓለምለኻዊት መዓልቲ ኣዋልድ፡ “ምሕያል ጓለንስተይቲ ተጨቢጦም ንዘለዉ ምዕባለታት ብምዕቃብ፡ ዝተርፈና
ብተሳትፎኣ” ብዝብል ቴማ፡ ብ11 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ኣስመራ - ብኣድማዕነት ንምዕማም ቃል እንኣትወላ ዕለት ከምዝኾነት ድማ
ኣገንዚባ።
ሆቴል ኣስማራ ፓላስ ተዘኪራ።
ኣብ’ቲ ሰበ-ስልጣን መንግስቲ፡ ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራት፡
ወኪል ማዕከን ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ዩኒሰፍ)
ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣባላት ማሕበረ-ሰብ
ዲፕሎማሲን ካልኦት ዕዱማትን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ፡ ፕረዚደንት
ሃማደኤ ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ምርግጋጽ መሰልን ማዕርነትን
ደቀንስትዮ - ሓደ ካብ ኣዕኑድ ዕላማታት ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ
ኤርትራ ምንባሩ ጠቒሳ፡ ሕቶ ደቀንስትዮ ኣብ ኤርትራ፡ ክንዮ ጉዳይ
ሰብኣዊ መሰል፡ ጉዳይ ምርግጋጽ ሃገራዊ ድሕነት ኮይኑ ብግብርን
ብምልኣትን ዝተሰርሓሉን ዝስራሓሉ ዘሎን ምዃኑ ገሊጻ።

ወኪል ‘ዩኒሴፍ’ ኣብ ኤርትራ፡ ሚስስ ሻያ ኢብራሂም ብወገና፡
ውድባ፡ ህይወት ህጻናት ኣብ ምምሕያሽ፡ ጐዳእቲ ልምድታት
ኣብ ምውጋድን ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ጽላታት ኣብ
ምርግጋጽን፡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሽርክነት ክሰርሕ ምጽንሑ
ብምሕባር፡ ምዕባለ ጓለንስተይቲ ዝዕንቅጹ ኣተሓሳስባታት ወጊድ
ንምባል፡ ቃልሲ መላእ ሕብረተ-ሰብ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጻ።

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ካብ ኮለጅ ስነ- መድሃኒትን ስነ-ፍልጠት ጥዕናን
ዶክተር ግደይ ገብረዮሃንስ፡ ንመርዓ ትሕቲ-ዕድመ ኣብ ኤርትራን
ንኡ ዝደፍኡ ረቛሒታትን ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከተቕርብ
“ምዕሩይ ሱታፌ ደቀንስትዮ መኽሰቡ - ንደቀንስትዮ ጥራይ እንከላ፡ ዘጋጠመን ብድሆታት ሰጊረን ኣብ ትምህርተን ዕዉታት
ዘይኮነ ንመላእ ሕብረተሰብ’ዩ’’ ዝበለት ፕረዚደንት ሃማደኤ፡ ዝኾና ሰለስተ ኣብነታውያን መንእሰያት ድማ፡ ዘሕለፋኦ መስገደልን
ንምዕባለ ደቀንስትዮ ዝዕንቅጹ ባህላዊ ልምድታትን ድሑራት ምስጢር ዓወተንን ንተሳተፍቲ ኣካፊለን።
ኣተሓሳስባታትን ኣብ ምልዋጥ፡ ናይ ሓባር ስራሕ ከምዝሓትት ዓለምለኻዊት መዓልቲ ኣዋልድ፡ ኣብ ኤርትራ ን2ይ ግዜኣ፡ ብዓለም
ኣዘኻኺራ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣዋልድ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት ደረጃ ድማ ንሻብዓይ ግዚኣ እያ ተዘኪራ።

ሃማደኤ ጨንፈር ሆላንድ ጉባኤ ኣቃኒዑ
ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ሆላንድ፡ ብ15 ንቕሓት ኣባላቱ ብምብራኽ ኣብ’ዚ እንኣትዎ ዘሎና መድረኽ
መስከረም 2018 ኣብ ከተማ ሮተርዳም ጉባኤ ኣቃኒዑ።
መሳርዑ ኣደልዲሉ ዓጸፋ ክሰርሕ ትጽቢት ከምዝግበር ኣገንዚቡ።
ኣብ’ቲ ጉባኤ፡ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት
ኣቶ ነጋሲ ካሳ፡ ቈንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ኣቶ ሰለሙን
መሓሪ፡ ከምኡ’ውን ኣደ-መንበር ሃማደኤ ዞባ ኤውሮጳ ወይዘሮ
ንግስቲ ጸጋይን ወከልቲ ዝተፈላለያ ማሕበራትን ተሳቲፎም ።
ኣምባሳደር ነጋሲ ካሳ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ እቲ ጉባኤ፡ ዞባና ካብ
ናይ ኣይሰላም- ኣይኲናት ሃዋህው ናብ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን
ዞባ ኣብ ዝሰጋገረሉ ዘሎ እዋን ይካየድ ብምህላዉ “ዮሃና” ድሕሪ
ምባል፡ ሃማደኤ ንፍርቂ ሕብረተሰብ ዝውክል ማሕበር ስለዝኾነ፡
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“ሓዳርን ትምህርትን ብሓባር ከተዕብዮ ይከኣል’ዩ”
ዶክተር ሓሊማ መሓመድ
ዮሴፍ ሃይለማርያም

መጽሔት ኣግእዞ፡ ንሎሚ ኣብ ዓውደ-ምስትምሃር፡ ናይ ነዊሕ
ዓመት ተመኩሮ ዘለዋን ብውልቃዊ ጻዕራን ደገፍ በዓል ቤታን
በብግዜኡ ደረጃ ትምህርታ ክብ እናበለ ክሳብ ዶክተረይት
ማዓርግ ክትረክብ ዝበቕዐት ኣብነታዊት ጋሻ ሒዛትልኩም ቀሪባ
ኣላ፦
***

• ንኣበብቲ መጽሔት ኣግእዞ ክትላለይዮም?
ዶክተር ሓሊማ መሓመድ ማሕሙድ እበሃል። ካብ ሓረስቶት
ወለዲ - ኣቦይ መሓመድ ማሕሙድን ኣደይ ሓዋ ዑመርን ኣብ
ነፋሲት ተወሊደ። ጓል ሽዱሽተ ዓመት እንከለኹ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ
1976 ኣብ ነፋሲት ዝነበረ ናይ ውግእ ሃዋህው፡ ምስ ስድራይን
ኣሕዋተይን ገዛና ገዲፍና ናብ ሳሕል ብምምራሕ፡ ኣብ መዕቆቢ
ህዝቢ ድብዓት ኣቲና። ኣብኡ ክልተ ዓመት ምስ ጸናሕና፡ ስድራይ
ንነፋሲት ተመሊሶም፣ ኣነን ያሲን ሓወይን ከኣ፡ ክንመሃር ኣብ
ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተሪፍና። ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ
ክሳብ ሻውዓይ ክፍሊ ምስ ተማሃርኩ፡ ኣብ ኣስማጥ፡ መምህር
ናይ እንግሊዝ ኰይነ ተመዲበ። ክሳብ ሕጂ፡ ካብ ሞያ ምምህርና • ጕዕዞ ትምህርትኺ?
ከይረሓቕኩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ሰሪሐ ኣለኹ። ኣብ 1975/76 ንሜዳ ዝወጽኡ ክልተ ዓበይቲ ኣብ ሜዳ ክሳብ ሻውዓይ ክፍሊ’የ ተማሂረ። ኣብ ዓሬርብ
ኣሕዋተይ ዓብዱን ኢብራሂምን ኣብ 1978 ተሰዊኦም። ኣቦይ፡ ኣብ ክረምቲ ይወሃብ ብዝነበረ ትምህርቲ ኸኣ ክሳብ ዓስራይ
ዓሚ ኣብ መበል 95 ዕድመኡ ክዓርፍ ከሎ፡ ኣደይ ብሂወት ኣላ። ክፍሊ ተማሂረ ኣብ 1992 ማትሪክ ተፈቲነ። ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ
ኣምጺአ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኣትየ ብሕሳብ (ኣካውንቲን)
በዓል ቤተይ ተስፋልደት ተኽሊ ይበሃል። ኣብ ሳሕል ብሓንሳብ ተመሪቐ። ቀጺለ፡ ኣብ 1997/78 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዩኒቨርሲቲ
መማህራን ነይርና። ብሕጊ ህዝባዊ ግንባር ድማ፡ ኣብ 1992 ኣብ ለንደን፡ ብ‘ስነ-ቛንቋ’ ማስተርስ ገይረ። ካብ 2014-2018 ድማ፡ ኣብ
ናቕፋ ተመርዒና ሓዳር ጌርና። ሕጂ ክልቴና ኣባላት ሚኒስትሪ ሃገረ ሱዳን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣሕፋድ - ካርቱም፡ ናይ ዶክተረይት
ትምህርቲ ኢና። ኣርባዕተ ቈልዑ ኣለዉና። ፊልሞን ዓቢ ወድና መዓርግ ረኺበ።
ዝሓለፈ ዓመት ተመሪቑ። ምንኣሱ ኤፍሬም ኣባል 31 ዙርያ • ናይ ዶክተረይት ማዕርግ ዝረኸብክሉ መጽናዕቲ እንታይ’ዩ?
ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ልዑል ነጥቢ (3.4) ክረክብ ክኢሉ
ብዛዕባ‘ፖሊሲቋንቋ’እየኣጽኒዐ።ኣብመመረቕታይዘቕረብኩዎ
ኣሎ። ምንኣሱ ሜላት ተማሃሪት 11 ክፍሊ ሕሳል ልደ ሄርመላ
መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ‘ቋንቋ ኣደ ኣብ ፖሊስ ትምህርቲ’
ሻውዓይ ክፍሊ ኣላ። ልዑል ፍቕሪን ስኒትን ዘለዋ ስድራቤት ዝብል’ዩ። ኣብ ናይ ማስተረይት ትምህርተይ’ውን ‘ቋንቋ ኣደ ከም
ኣላትና። ብሩራዊ እዮቤልዩ መርዓና ኣብ ሓምለ 2017 - ምስ ሜላ ማዕርነት’ ዝብል ነይሩ። ኣብ ናይ ዶክተረይት መጽናዕተይ
መመረቕታ ፊሊሞን ውድና ኣብዒልና።
ድማ ብዝያዳ ኣስፊሐዮ። ቋንቋ እንግሊዝ ከም መምሃሪ ቋንቋ
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ተጠቒምናሉ እንታይ ረቢሕናሉ? ቋንቋ ኣደ ኣብ መባእታ ኰነ
ኣብ ልዕሊኡ ደረጃታት ትምህርቲ ረብሓኡ እንታይ’ዩ? ኵለን
ቋንቋታት ኤርትራ ኣብ ምንታይ’የን ማዕረ? ተሪፉወን ዘሎ’ኸ
እንታይ’ዩ? ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ናይ ሓባር ቋንቋ
ዘይምህላው ኣብ ትምህርትን ካልእን እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ?
ብቛንቋ ላቲን ዝተማህሩ ዜጋታት ብሄረ ቢለን፡ ዓፋርን ሳሆን
ናይ ግእዝ ጽሑፍ ዘይምፍላጦም እንታይ ጸገም ይፈጥረሎም?
ዝብል ሰፊሕ መጽናዕቲ’የ ኣካይደ። ኣብ’ቲ መጽናዕቲ 702
ተማሃሮን 125 መማህራንን ኣሳቲፈ። ኣብ ናይ ቋንቋ ፖሊሲና ዘሎ
ሕጽረታት ንምልላይ’ውን፡ ኣብ ሚኒስትሪታት ትምህርትን ዜናን፡
ኣብ ሃገራውያን ማሕበራትን ካልእን፡ ናይ ትሽዓተ በበይኖም
ጕጅለታት ክትዕ ኣካይደ። ብተወሳኺ ምስ ሓለፍቲ ህግደፍን
ኣብ ፖሊሲ ትምህርቲ ዝነጥፉ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርትን
መማህራንን ቃለ-መጠይቕ ገይረ። መጽናዕተይ ንዅሉ ኣባል
ሕብረተሰብ ዘሳተፈ’ዩ ነይሩ። ንመመረቕታ መጽናዕታዊ ጽሑፍ
(Thesis) ጥራይ ዘይኰነ፡ ሰለስተ ኣርባዕተ መጻሕፍቲ ከጽሕፈኒ
ዝኽእል እኹል ሓበሬታ ኣኪበ ኣለኹ።

• ብመማህራንኪ ዝነበረ ግብረ-መልሲ ከመይ ይመስል?
ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ተመኩሮ ኣብ ግምት እናኣእተኹ
ስለዘዳለኹዎ፡ ናይ ብሓቂ ዕዉት መጽናዕታዊ ጽሑፍ’ዩ ነይሩ።
ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንውጽኢት መጽናዕተይ ኣመልኪተ ንምሁራትን
ኣብ’ቲ ዓውዲ ዝገደሱ ፍሉጣት ሰባትን ኣርባዕተ ግዜ ሰሚናር
ሂበ። ስለዚ፡ መማህራነይ፡ ንመጽናዕተይ ኣዝዩ ብሉጽ ውጽኢት
(very great great distinction - first class PhD) ክብሉ’ዮም
ገሊጾሞ። ጀሚረዮ ብዘለኹ፡ ‘ፖሊሲ ቋንቋ ኣብ ትምህርቲ’ ዝብል
መጽናዕቲ፡ ብዙሕ ክምርመር ዘለዎ ነገራት ከምዘሎን ሕቶ ቋንቋ
ድማ ንዅሉ ሰብ ከምዘገድስን ክርድኣኒ ክኢሉ ኣሎ። ብሕጂ
ስራሕ ከምዝደሊ’ውን እቲ መጽናዕቲ ኣርእዩኒ ኣሎ።

ምስ ትምህርቲ፡ ምስ ሓዳርን ውላድን ስለዝኸብድ፡ ብድሆ
ነይሩዎ። ብፍላይ ናይ ዶክተረይት ትምህርተይ፡ ኣርባዕተ ዓመት
ዝቐጸለ ብምንባሩ በቲ ሓደ፡ ሓገዝን ሓለዋን ዝደልዩ ኣርባዕተ
ቈልዑ ምስ ኣቦኦም ገዲፈ ብምኻደይ በቲ ካልእ፡ ቅሳነት ዘይህብን
ሓንጎል ዝኸፋፍልን ክኸውን ግድን’ዩ። ሽዑ ግዜ፡ በዓል ቤተይ
ዳይረክተር ሃማሞስ ኣብ ሳዋ፡ ኣነ ኣብ ካርቱም ስለዝነበርኩ፡ ደቅና
ምስ ቤተሰብን ሰራሕተኛ ገዛን ኢና ገዲፍናዮም ነይርና። ምስ
ዕድመኦምን ደረጃ ትምህርቶምን ምእላይ የድልዮም ስለዝነበረ፡
ይኸብደኒ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ እቲ ጾር ናብ በዓል ቤተይ
ወዲቑ። ስለዚ ስራሕ ክቕይር ተገዲዱ። ኵነታት ደቅና ብቐረባ
ስለዝተኸታተለ ድማ፡ ኣብ ትምህርተይ ከድህብ ሓጊዙኒ።
ብኣዝዩ ልዑል ነጥቢ (Great Distinction) ክምረቕ’ውን በቒዐ።

• ካብ ተሞኩሮኺ ሓዳርን ትምህርትን ብኸመይ ክሳነ ይኽእል?
ሓዳርን ትምህርትን ብሓባር እናሃነጽካዮ ክትከይድ ዝከኣል’ዩ።
ተሳንዩ ንክኸይድ ቀዳማይ፡ ናይታ ጓለንስተይቲ ዕላማ ውሳነ፡
ብርቱዕ ድሌትን ዓቕምን ይሓትት። ካልኣይ፡ ንውሳነን ዕላማን
ናይታ ጓለንስተይቲ ዝድግፍ፡ በዓል-ቤት፡ ሓዊ፡ ኣቦን ቤተሰብን
ክትረክብ ጽቡቕ እዩ። እዚ እንተ ሃልዩ፡ ሓዳርን ትምህርትን ተሳንዩ
ክኸይድን ኣብ ዓወት ክበጽሕን ይኽእል። ደቅኻ ገዲፍካ ክትመሃር
ምድላይ’ውን፡ ምስ ጭካነን ዘይተገዳስነትን ክቚጸር የብሉን።
ብወገነይ፡ ንኽመሃር ተባዕ ውሳነን ዕላማን ነይሩኒ’ዩ። ኣብ’ቲ
ውሳነይን ዕላማይን ድማ ዕድለኛ ኰይነ፡ በዓል ቤተይ ደጊፉኒ
ኣብ’ዚ ደረጃ’ዚ በጺሐ። ስለዚ፡ ሓንቲ ኣደ ፈለማ ንኽትመሃር
ክትውስን ኣለዋ። ዓቕሚ ከምዘለዋ ንበዓል ቤታ እንተ ኣእሚናቶ
ከኣ ዓቕማን ዕላምኣን ተገንዚቡ ኣይክዕንቅጻን እዩ።

• ተራ በዓል ቤትኪ ከመይ ምገለጽክዮ?

በዓል ቤተይ ናይ ትምህርቲ ሰብ’ዩ። ካብ ለይስተር ዩኒቨርሲቲ
ብናይ ምልእኣኽ ፕሮግራም፡ ‘ዲፕሎማ ድሕረ-ምረቓ’ (Post
• ዝሰገርክዮም ብድሆታት?
Graduate Diploma) ረኺቡ። ካብ ጀርመን College Kaiዝበዝሕ ናይ ትምህርቲ ግዜይ፡ ምስ ሓዳር ኣጣሚረ ዝሓለፍክዎ serslautern Technical ድማ፡ ብናይ ምልእኣኽ ፕሮግራም
እዩ። እናወለድኩን እናተመሃርኩን ማለት’ዩ። ስለዚ፡ እቲ ጾር፡ ናይ ማስተረይት ዲግሪ ዝረኸበ’ዩ። ኣብ ህይወት ኣዝዩ ንፉዕን
ተሓባባሪን’ዩ። ነፍሰ-ጾር ኰይነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ
ክመሃር ሓጊዙኒ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ክልተ ዓመት
ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ተኸታቲለ ክሳብ ዝምለስ፡
ቈልዓ ይኣሊ ነይሩ። ኣርባዕተ ዓመት ናይ ዶክተረይት
ትምህርቲ ክመሃር ዘተባብዓኒን ቈልዑ ዝሓዘለይን’ውን
ንሱ’ዩ። ስለዚ፡ ዘድሊ ወጻኢታት እናኸፈለ’ዩ ኣብ’ዚ
ደረጃ’ዚ ኣብጺሑኒ። ኣብ ኵሉ ዝገበርክዎ መጽናዕታዊናይ ማስተርስን ናይ ዶክተረይትን ካልኦት ንኣሽቱን
ዓበይትን መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ፡ ዳታ ኣብ ምእካብን
ዳታ ኣብ ምትንታንን፡ ብኮምፒዩተር ኣብ ምጽሓፍ…፡
ደጊፉኒ’ዩ። ስለዚ፡ ኣብ ሓዳረይ ኣዝየ ዕድለኛ’የ።
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• ዝተማህረት ጓለንስተይቲ ኣብ ስራሕን ኣብ ሓዳራን ከመይ
ክትከውን ኣለዋ ትብሊ?
ኣነ፡ ኣብ ስራሕ ክኸውን ከለኹ፡ ምህርቲ’የ። ኣብ ገዛይ ግን፡
ከምዛ እትርእየኒ ዘለኻ፡ ብጃማይ ገይረ፡ ቡነይን ጸብሓይን እገብር፡
ገዛ ይውልውል። ኣብ ገዛይ ንደቀይ ኣደኦም፡ ንበዓል ቤተይ
ሰበይቱ’የ። እዚ እናዛመድካ ትኸይድ እንተ ኰይንካ፡ ሓዳርካ ኰነ
በዓል ቤትካ ኣይህሰን’ዩ። ንበዓል ቤተይ ኣብ ገዛይ ዶክተር ወይ
ሓላፊት ክዀነሉ እንተተበጊሰ ግን፡ ግርጭት’ዩ ዝመጽእ። ስለዚ፡
ጓለንስተይቲ ምስ ተማህረት’ያ ዝያዳ ክትምቕልል ዘለዋ እብል።
ምትሓት ንገዛእ ርእስኻ ምኽባር እዩ። ትሕትቲ ጓለንስተይቲ ኣብ
ገዛኣ ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ጎረባብታን መሳርሕታን እውን ክብርቲ
እያ። ብቕዓታ ከተርእየሉ ኣብ ዝግባእ ናይ ስራሕ ቦታ ድማ ብልክዕ
ዶክተር ምዃና ተርኢ። ኣብ ሓዳር ትዕቢት ግን፡ ሳዕቤኑ ርዱእ’ዩ።
ናተይን ናይ በዓል ቤተይን ምትሕግጋዝ ብምርኣይ፡ ኵሎም ደቀይ
ብሓባር ኣብ ስራሕ ገዛ ይተሓጋገዙን ይሰርሑን’ዮም። ስለዚ በዓል
ቤተይ ጥራይ ዘይኮነ ደቀይ እውን ኣብ ትምህርተይ ክዕወት ዓቢ
ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። ብልቢ ድማ አመስግኖምን።

• ደሊብክዮ ካብ ዘለኺ ፍልጠት እንታይ ኢና ክንጽበ?
ጽቡቕቲ ሕቶ’ያ። ብዙሕ ሰብ’ውን ከምኡ’ዩ ዝበለኒ። ክሳብ
ሕጂ ኣይተመደብኩን ዘለኹ። ከም ባህሪ ግና፡ ተመራማሪት፡
ኣሰልጣኒትን መምህር ድሕረ-ምረቓን ክኸውን እደሊ።
ዝካየዱ መጽናዕትታት፡ ኣብ ትግባረ ወሪዶም ንሃገር ዝሕግዙ
ክኾኑ ኣለዎም በሃሊት እየ። ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ቋንቋ ብዙሕ
መጽናዕቲ ዘድልዮ ጕዳይ ኣሎ። ኣብ ናይ ዶክተረይት ትምህርተይ
ብዝገበርክዎ መጽናዕቲ ተገንዚበዮ ኣለኹ። ብዙሕ ክጽናዕ ዝግብኦ
ነገራት ከምዘሎ ተራእዩኒ ኣሎ። እዚ፡ ኣብ ትግባረን ምምሕያሽን
ፖሊስ ኣበርክቶ ክህልዎ ኣነ ኣብኡ ከድህብ እደሊ። ብመሪሕነት
ደረጃ ክሰርሕ’ውን ትጽቢት ናይ ሰባት ስለዝዀነ፡ ነዚ’ውን
ግምት ይህቦ’የ - ብፍላይ ኣብ ኮለጃት ወይ ኣብ ሕቶ ደቀንስትዮ
ዘድሃበ። ስለዚ፡ ነቲ ዘምሃረኒ ህዝብን መንግስትን፡ ነዚ ዝጽበ ዘሎ
መንእሰይን ዓቕመይ ዘፍቅዶ ክገብር ድሌተይ’ዩ።

• ክሳብ ሕጂ ዝሰራሕክሉ ቦታታትን ጽፍሒታትን
ካብ ጓል 14 ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ጀሚረ፡ ክሳብ
ሕጂ ስርሐይ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ’ዩ። ድሕሪ ናጽነት፡ መምህር
መባእታን ማእከላይን ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብ ክፍሊ ካሪክለም
ኣብ ምድላው መምሃሪ መጻሕፍቲ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣብ መሰልጠኒ
መማህራን ኣስመራ (TTI) ድማ፡ ንነዊሕ ዓመታት መምህር ናይ
እንግሊዝ፡ ሓላፊት ዲፓርትመንት ከምኡ’ውን ኣካዳሚክ ዲን
ኮይነ ሰሪሐ። ሓላፊት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል
ኰይነ’ውን ንኽልተ ዓመት ሰሪሐ። ኣብ ዝበዝሕ በዓልቲ ሞያን
ክኢላን ኰይነ ስለዝሰራሕኩን ዕድላት ስልጠና ስለዝረኸብኩን፡

ክዓቢ ሓጊዙኒ’ዩ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ኣብ ኩሉ’ዚ ግዝያት’ዚ ጽቡቕ
ምክትታልን ምትብባዕን ንዝገበሩለይ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን
ሚኒስተር ሰመረ ርእሶምን አመስግን።

• ምኽሪ ንደቀንስትዮ?
ቅድሚ ኣብ ሓዳር ምእታወን ብትምህርቲ እንተወሓደ ካልኣይ
ደረጃ ክውድኣ ኣለወን። እዚ ርእሰ ምትእምማነን ዓብዩ፡ ንሓዳረን
ብቚጠባ ክሕግዛሉ ዘኽእለን ሞያ ከጥርያ የኽእለን። እተን ናይ
ኮለጅ ትምህርተን ዝቕጽላ ድማ፡ ቀዳማይ ዲግሪ ምስ ረኸባ፡
ኣብ ሓዳር እንተኣተዋ ተመራጺ’ዩ እብል። ሓዳር እናኣለያ ደረጃ
ትምህርተን ናብ ማስተርስን ዶክተረይትን ከዕብይኦ ይኽእላ እየን።
ዕብየት እተደሊ ኣደ፡ ንሂወታ ንብድሆ ድልውቲ ክትከውን ኣለዋ።
ምስ በዓል ዘካባብር ኣብ ናብራ ለውጢ ዝመጽእ በዚ’ዩ። ስለዚ፡
ደቀንስትዮ ንትምህርቲ፡ ንዕብየትን ሓላፍነትን ነብሰን ከዳልዋ
ኣለወን። ደቀንስትዮ ሱዳን ብሰንኪ ሸሪዓ፡ ካብ ገዛ ዘይወጽኣ፡
ዘይመሃራን ዘይሳተፋን ይመስለኒ ነይሩ። ምስ ረኣኹወን ግን፡
ገሪሙኒ’ዩ። ብዙሓት ዶክተራትን ፕሮፌሰራትን ደቀንስትዮ’የን
ዘለዋ። ንኣብነት፡ ኣብ’ቲ ደቀንስትዮ ጥራይ ዝምሃራሉ ኣዝዩ ሰፊሕ
ዩኒቨርሲቲ ኣሕፋድ፡ ዓመታዊ ሓደ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን
ደቀንስትዮ ይምረቓ።

• ለበዋ እንተለኪ?
ትምህርቲ ብሉጽ ዕጥቂ’ዩ። ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝጸንሐ
ድሑር ኣመለኻኽታን ኣደራዕን ብትምህርቲ’ዩ ዝጠፍእ።
ትምህርቲ፡ ነብስኻን ከባቢኻን ክትፈልጥ፣ ኣብ ሕብረተሰብ
ቦታኻ ከተረጋግጽ፣ ቅኑዕ መጻምድቲ ክትመርጽን መነባብሮኻ
ከተመሓይሽን ሓጋዚ እዩ። ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ደቀንስትዮ ሃገርና
ሰፊሕ ዕድላት ተኸፊቱለን ስለዘሎ፡ ጽግዕተኛ ደቂ-ተባዕትዮ ናይ
ምዃን ሃንቀውቲ ኣወጊደን፡ ኣብ ትምህርቲ ክደፍኣ ኣለወን።
ሃማደኤ’ውን ነቲ ኣብ መጽሔት ኣግእዞ ዝወጽእ ዘሎ ብሉጽ
ጽሑፋት፡ ኣብ ምዝርግሑን ብደቂተባዕትዮ ከምዝንበብ ኣብ
ምግባሩን ጻዕርታቱ ከሐይል እላቦ። ንዕብየት’ዛ መጽሔት ድማ
ኵልና አእጃምና ነበርክት።
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ኣግእዞ

ማእከል ፊዝዮቴራፒ ኦሮታን ኣገልግሎቱ
ንጽጉማት ቈልዑን
ሰመረ ዮውሃንስ

ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ፡ ሓደ ማእከል ፊዝዮተራፒ
(Physiotherapy) ኣሎ። ኣብ’ዚ ማእከል’ዚ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ
ሕክምና ብዙሕ ትዕዝብትታት ኣለዎም። ሲስተር ኣልማዝ ስዩም
ገዲም ተጋዳሊት’ያ፡ ኣብ ሓፈሻዊ ሞያ ሕክምና ልዕሊ 20 ዓመት
ኣብ ሞያ ፊዝዮተራፒ ድማ 12 ዓመት ዝሰርሐት እያ።
እቲ ማእከል ብሰናይ ድሌት ኣባላቱ ብዘይ እኹል ዕጥቂ እዩ
ኣሃዱ ኢሉ ፈሊሙ። ብቑዕ ኣገልግሎት ክህብ ንምንቅስቓስ ኣካላት
ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ክህልውዎ እኳ እንተነበሮ፡
ኣባላቱ መሳርሒታት የብልናን ኢሎም ኢዶም ኣየጣመሩን።
ብቴንዳ ኣብ ዝተሰፈየ ከረጺታት ሑጻ እናመልኡ ዝተፈለለየ
ንምንቅስቓስ ዝሕግዙ መሳርሒታት ባዕሎም ይጣበቡ ከም ዝነበሩ
ነርስ ኣልማዝ ተዘንቱ።
ማእከል ፊዝዮተራፒ ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመ ንዝርከቡ በብዓይነቱ
ጸገማት ዘለዎም ሰባት ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ትካል እዩ። ብብዝሒ
ከኣ ንህጻናት። ኣብቲ ማእከል፡ ሓያሎ ህጻናት ባህላዊ መራፍእ ቻይና
(ኣካፓንክቸር) ተወጊኦም ኣብ ሕቕፊ ኣደታቶም ይርኣዩ። ገሊኦም
ይበኽዩ፡ ገሊኦም ይጻወቱ። ገሊኦም እቲ መራፍእ ምስ ወጽኣሎም
ዝሰንከለ መሓውራቶም ንምምሕያሽ ብዝተፈላለየ መሳሪሒታት
ተሓጊዞም ዝንቀሳቐሱ እውን ትዕዘብ። እቶም ኣለይቲ ሓካይም
ነቶም ህጻናት ብኣስማቶም እናጸውዑ፡ ንኣደታቶም “ወድኺ/ጓልኪ
ኣማሓይሹ/ሻ፣ ጽቡቕ ለውጢ ኣምጺኡ ኣሎ/ላ…” እናበሉ ተስፋ
ከስንቑወን ተዓዚብና።

ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ንኽሕከም’ውን ተስፋ የብሉን።
2ይ ደረጃ፦ ከቢድ ማህሰይቲ (Sever) ዝበሃል ኮይኑ፡ ገለ ክፋል
ሓንጎል ዝህሰየሉ ኩነት’ዩ። (ርእሲ በዚ ሕማም ናይ ዝተጠቕዐ
ህጻን ንእስ ዝበለ’ዩ) ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ሕክምና
እንተረኺቡ ድማ ምሉእ ብምሉእ ይሓዊ’ሞ፡ እቲ ህጻን ብእግሩ
ክኸይድ ይኽእል።

3ይ ደረጃ፦ መጠናዊ ማህሰይቲ (Moderate) ዝበሃል ኮይኑ፡
እዚ እውን ስንክልና ከኸትል ዝኽእል እዩ። ከምዚ ዓይነት
ማህሰይቲ ዘጋጠሞ ህጻን ዓመት ክልተ ዓመት ብግቡእ ሕክምና
ኣብ ህጻናት ዘጋጥም ኣካላዊ ጸገማት መብዛሕትኡ ጠንቁ ሕማም እንተተኸታቲሉ ምሉእ ብምሉእ ክሓዊ ይኽእል።
ዋሕዲ ኦክስጂን ኣብ ሓንጎል እዩ። ዕሸል ኣብ ማህጸን ኣብ ዝጸንሓሉ 4ይ ደረጃ፥- ቀሊል ማህሰይቲ (mild) ዝበሃል ኮይኑ፡ እቲ ህጻን
ዋሕዲ ኦክሲጂን ከጋጥሞ እንከሎ፡ ገለ ክፋል ሓንጎል ይህሰ፡ ሞተር ቀሊጢፉ ሕክምና እንተረኺቡ፡ ኣብ መዓልታት ወይ ኣዋርሕ
መትኒታት ዝኾነ ሓንጎል ምስ ዝትንከፍ ድማ መሓውራት ካብ ክሓዊ ዝኽእል እዩ።
ምቁጽጻር ወጻኢ ይኾኑ። ኣደ ዋሕዲ ኦክስጂን ምስ ዘጋጥማ፡ ኣብ እዚ ሕማማት’ዚ ተወርሶኣዊ (Heredity) ኣይኮነን። ኣብ
ግዜ ሕርሲ ምድንጓይ፡ ጸቕጢ ኣእምሮ፡ ጸቕጢ ደምን ድኻም መስርሕ ሕርሲ ብዘጋጥም ጸገማት ዝኽሰት እዩ። ስለዚ ድማ ህጻን
ሰብነትን የስዕበላ። ዕሸል ድማ ብመንገዲ ዕትብቲ ኣደ ክረኽቦ ምስ ተወልደ ጸገሙ ኣለሊኻ ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ክውሰድ
ዝግብኦ ኦክስጂን እንተውሒድዎ ብሕጽረት ኦክስጂን ይጥቃዕ። ይግብኦ። እንተኾነ ብኸመይ ከተለለዮ ትኽእል? ዝብል ሕቶ ኣሎ።
ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ኣርባዕተ ደረጃ ከፋፊልካ ክርአ ይኽእል፦
ነርስ ኣልማዝ “ኣዴታትና ይፈልጥኦ እኳ እንተኾና፡ ከም መዘኻኸሪ
1ይ ደረጃ፦ ናብ ሓንጎል ዝፈስስ ፈሳሲ ምስ ዝህሉ፡ እቲ ማህሰይቲ ብፍላይ ንቦካራት ሓበሬታ ምሃብ የድሊ” ትብል። ህጻን ምስ
- 9 -

ጥዕና

ኣግእዞ

ተወልደ ክበኪ ኣለዎ። ጡብ ኣደ ቀልጢፉ ንኽረክብ ድማ ኢዱ
ክዝርግሕ ኣለዎ። ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዕድሚኡ ርእሱ ብግቡእ
ክቆጻጸር፡ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ኮፍ ክብል፡ ኣብ ዓመት ድማ
ብኽልተ መሓውሩ ደው ኢሉ ታተ ክለማመድ ክኽእል ኣለዎ።
ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ርእሱ ምቁጽጻር ዝኣብዮ እንተኾይኑ፡
መሓውሩ ምቁጽጻር እንተኣብይዎ፡ ርእሱ ትሕቲ ንቡር ንእስ
ዝበለ እንተኾይኑ፡ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ዝጨባብጥ ምስ ዝኸውን፡
ነታ ኣደ መባእታዊ ሓበሬታ ስለዝኾነ፡ ብዝቐልጠፈ ናብ ሓኪም
ህጻናት ክትወስዶ ኣለዋ።

ዝኽሰት ጉዳያት ደቀንስትዮ ድማ መዓልቱ ጸብጺቡ ጀሚሩ። እቲ
ከም ኢዳን እግራን ኮይኑ ዝኣልያ ኣብነታዊ ኣቦ ንኹሉ ዘድሊ ጉዳይ
ንጽህና የማልኦ።
ጓል ሸውዓተ ዓመት ፋጥማ ሳልሕ መሓመድ ትበሃል። የማነይቲ
እግራ ካብ ትሕቲ ብርኪ ተቖሪጻ። ወላዲታ ስዕዲ ጣህር ካብ ጾሮና
እናተመላለሰት እያ ተሐክማ። ኣካላት ፋጥና እናጎበዘ ስለ ዝኸይድ፡
ዓጽሚ ናይ እግራ እውን ዕቤቱ ጸብጺቡ ይውስኽ። ኣብ ሰሰለስተ
ወርሒ ድማ እቲ ዓጽሚ ብመጥባሕቲ ይቑረጽ። ፋጥና፡ በዚ
ቐጻሊ ሕክምናዊ ጉዳይ ትምህርታ
ክትከታተል ተሸጊራ እያ። ቃንዛን
ጾር ካልኦት ሰባት ክትከውን
ድማ ዝዓበየ ሽግራ’ዩ። ወላዲታ
ስዕዲ ኣብ ኣስመራ ክትሓድር ስለ
ትጽገም ካብ ጾረና ሰዓት ሰለስተ
ለይቲ ተበጊሳ ተሰኪማታ’ያ
ንኦሮታ ተመላልሳ። እዛ ኣደ
ድማ ብኸፊል ሽግራ ዝፈትሓላ
ኣናደየት።

ብዘይካ ውሑዳት፡ ዝበዝሑ
ኣቦታት ስንኩል ቆልዓ
ምስዝህልዎም ምስታ ኣደ
ከምቲ ዝድለ ኣይተሓጋገዙን
እዮም። ሕብረተሰብና ሽሕ
ግዜ ስልጡን እንተኾነ፡ ኣብ
ሕክምናዊ ምትሕግጋዝ ግን
ከም’ቲ ዝድለ ከም ዘይኮነ
ብኣብነታት ኣሰንያ ነርስ
ኣልማዝ ተዘንቱ። ናብ ሕክምና
ኣቤል ኣብርሃም ወዲ 13
ብብዝሒ ዝመላለሳ ኣደታት
ዓመት’ዩ። ስንክልናኡ ብሰንኪ
እየን። ኣብ ገዛ ቆልዑ ገዲፈን
ዋሕዲ ኦክስጅን ክፋል ሓንጎሉ
እየን ነቲ ሕሙም ሓዚለንኦ
ስለ ዝተሃሰየ ክብድ ኢሉ’ዩ። ናብ
ዝመላለሳ። ጠባይ’ቶም ቆልዑ ንቡር ስለዘይኮነ ድማ ኣብ ማእከል ፊዝዮቴራፒ ኦሮታ ንዓመታት ተሸኪሞም ከመላልስዎ
ምእላዮም ምሒር ይሽገራ። እዚ ኹሉ እናገበራ ብዙሓት ካብኣተን ንስድራ ቤቱ ዝኸበደ ጾር’ዩ።
ብሓዳረን ቅሱናት ኣይኮናን። ካብተን ናብዚ ማእከል’ዚ ዝመላለሳ
ፊያሜታ ዮናስን ቤተለሄምን ኣሕዋት እየን። ዓሰርተ ሰለስተን
ኣደታት ዝበዝሓ ፍቱሓት ምዃነን ኣልማዝ ትገልጽ።
ዓሰርተ ክልተን ዓመት ኣቕጺረን ኣለዋ። ጥዕና ናይዘን ክልተ ኣሓት
ቅድሚ ናብ ጸገም ኣዴታት ምስጋር፡ ናይ ሓደ ኣብነታዊ ኣቦን ከምዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እዩ። ንኽልቲኤን ጸይራ ካብ ምጽዋዕ
ጓል 24 ዓመት ጓሉን ከነዘንቱ። ሄለን ኣማንኤል ተኽለ ትበሃል። ትመላለስ ኣደ’ያ። ጾር ናይ’ዛ ኣደ እቲ ዝኸበደ እዩ። ንመነን ኣብ
መዛኑኣ፣ ምሉእ ጥዕና ስለዝረኸባ ብዝተፈላለየ ዓውዲ ኣብ ክለጃት ዝባና ንመነን ክትሓቁፍ ይጨንቃ። ኣብ ርእሲ ክብደት ድማ እቶም
ተመሪቐን ኣብ ስራሕ ዓለም ክዋፈራ እንከለዋ፣ ገለ ድማ ብመርዓን ቆልዑ ክሓርቁ እንከለዉ ምስ መንደቕ ከይተረፈ ስለ ዝጋጨዉ
ካልእ ዕድላትን ህይወተን ኣብ ምምራሕ ይርከባ።
ሓለዋ ለይትን ቀትርን እዩ።
ሄለን፡ ኣብ ግዜ ሕርሲ ክፋል ሓንጎላ ብዋሕዲ ኦክስጅን ስለ ተጋዳሊት ዛይድ ኣብርሃ፡ ብ1983 እያ ኣብ ቃልሲ ተሰሊፋ።
ዝተጠቕዐ መሓዉራታ ለሚሱ። ተጸባይት ሰብ ኮይና። ወላዲታ ኣብ 1988 ኣብ ግንባር ሓልሓል ከቢድ መውጋእቲ ዘጋጠማ ዓይነ
ኣልማዝ ተኽለ ኣብ ዝባና ጸይራ ኣሳልያታ። ድሓር ግን ዕድል ሄለን ስውርቲ እያ። ዓይኒ ኮይና/ኑ ዝመርሓ ውላድ ድማ ትብህግ ነይራ።
መሊሱ ስለ ዝበኣሰ ወላዲታ ሄለን ኣብ መበል ሸሞንተ ዓመታ ባህጋ ሰሚሩላ ኣብ 2009 ድቂ ሒዛ። እንተኾነ ግን እቲ ጥንሲ
ብሞት ንሓዋሩ ተፈልያታ። ኣቶ ኣማኑኤል፡ ልዕሊ ሞት ብዓልቲ ሸውዓተ ወርሒ ምስ ገበረ፡ ከቢድ ጸቕጢ ደም ኣጋጢምዋ። ኩነታት
ቤቱ ጉዳይ ሄለን ከቢድዎ። ንሄለን ተሸኪምካ ናብ ማእከል ጥንሳ ኣሰካፊ ምስ ኮነ፡ ብመቀላጠፊ ኣብ ሸሞንተ ወርሒ ዕሸል
ፊዝዮቴራፒ ኦሮታ ምምልላስ ምስ መዓልታዊ ስርሑ ዓቕብ ኮይኑ ተገላጊላ። ትምኒታ ስለ ዝሰመረ “ህያብ” ሰምያታ። ህያብ፡ ብሰንኪ
ተራእይዎ። ጓሉ ድሕሪ ኣዲኣ ግዳይ ጸገማት ከይትኸውን፡ ነቲ ሕማም ወላዲታ ኣብ ማህጸን እንከላ ኦክስጅን ስለ ዝሓጸራ፡ ሓንጎላ
ኣዲኣ ዘልመደታ ሕክምና ኣብ ዝባኑ ጸይሩ ከመላልሳ ጀሚሩ። ተሃስዩ፡ ላዕለዋይን ታሕተዋይን መሓውራ ለሚሱ። ኣእምሮኣ ድማ
ኣካላት ሄለን፡ ከምቲ ዝድለ ክበጽሖ ዝግብኦ ዋላ ኣይወስኽ፡ ሰብ ጉድለት ገይሩ። እቲ ሕማም ብፊዝዮተራፕ ክመሓየሽ ከም ዝኽእል
ተሸኪሙ ካብን ናብን ንኸመላልሶ ግን ጾሩ ከበደ። ምስ ጉርዝውና ምስ ተሓበራ ዛይድ ተስፋ ረኺባ። ካብ ጎዳይፍ ንሆስፒታል ኦሮታ
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እንከላ፡ በዓል ቤት ምስ ሓካይም በጃ ክዳን ለቢሱ ከምዝዕዘብ
ይግበር እዩ። ጻዕራ ምስ ርኣየ ውላድ ንኸተምጽእ እትኸፍሎ ዋጋ
ጽቡቕ ገይሩ ክስቆሩ ይኽእል ማለት እዩ።
ተራ ሕብረተሰብ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጥዑይ ሕብረተሰብ
ንምፍጣር ኣደታታት ጥዑያት ቆልዑ ክወልዳ ኣለወን። ስለዚ
ሕብረተሰብ ኣብ ደቀንስትዮ ዘሎ ኣረኣእያ ከማዕብል፡ ምስ
ሕርስን ጥንስን ኣብ ዝተኣሳሰር ክንክን ሓላፍነታዊ ክኸውን
ይግባእ። ብፍላይ ዝተፋትሓ ደቀንስትዮ ዘጋጥመን ጸገም
ብምስትብሃል ሕብረተሰብ ተሓጋጋዚን ሓብሓቢን ክኸውን በዚ
ኣጋጣሚ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ጸገም ጾር
ሕብረተሰብ ምዃኑ ስለዘይተርፎ።
ማእከል ፊዝዮተራፕ ኦሮታ ብዙሕ ዕብየት ብምምዝጋብ
ዝምስገን ኣገልግሎት (ነዞም ብኣብነት ዝገለጽናዮምን ካልኦትን)
ሸውዓተ ዓመት ንህያብ ኣብ ዝባና ጸይራ ተመላሊሳ።
ዝህብ ዘሎ ትካል እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ን342 ጽጉማት ቆልዑ
ዛይድ፡ ኣብ ገዝኣ ከቢድ ጸገም ኣለዋ። ሓካይም፡ ልዕሊ’ቲ ኣብ
ሕክምና ዝግበር ምንቅስቓስ ናይ ገዛ ምንቅስቓስ ወሳኒ ምዃኑ ካብ ዝተፈላለየ ርሕቐት ሃገርና ዝመጽኡ ብናጻ ሕክምና፡ መግቢ፡
እዮም ዝገልጹ። ዛይድ ነዚ ትርድኦ እኳ እንተኾነት፡ ኣብታ ኮፍ ከምኡ’ውን ብሽክለታ ስንኩላን (ወልቸር) ይሕግዝ ኣሎ።
ክትብል እንተዘይኮይኑ ክትንቀሳቐስ ዘይተፍቅድ ክልተ ብኽልተ ኣገዳስነት ናይዚ ትካልን ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎትን ብምርኣይ፡ ገለ
ሜትሮ ዝስፍሓታ እትነበረላ ቤት ኮይና ክትገብሮ ትኽእል ነገር ገበርቲ ሰናይ ደቂ-ሃገር 150 ዓረብያ (ወልቸር) ነዞም ዝገለጽናዮም
ዳርጋ የለን። ኣባላት ማእከል ፊዝዮተራፒ ኦሮታ፡ ብዙሕ እዮም ህጻናትን ካልኦት ማለት ነተን ህጻን ምስ ተገላገላ ድሕሪ ሓደ ዓመት
ዝደናገጹላ። ንህያብ ብሽክለታ ስንኩላን (ዊልቸር) ሂቦማ። ተታ ኢሎም ካብ ሕቕፈን ክገላገሉ ዝግብኦም፣ ክሳብ 24 ዓመት
እንተኾነ ግን ዛይድ ዓይነ-ስውርቲ ብምዃና ብኣኣ እናደፍአት ካብ ሕቕፈንን ማእገርን ዘይተገላገሉ ናይ መሓውር ጸገማት ዘለዎም
ከተመላልሳ ኣይትኽእልን እያ። ካብ ኣቦ ይኹን፡ ካልእ መቕርብ ኤር.ቻይልድሁድ (Eri child Hood) ዝተባህለ ኣብ ሀገረ ሽወደን
ዝሕግዛ የለን። ብኣንጻሩ’ኳ ደኣ ሰብ ክርሕቓ ከም ዝጀመረ ዛይድ ዝርከብ ናይ ኤርትራውያን ገባሪ ሰናይ ማሕበር ሓደስቲ ብቕዓተን
ብግልጺ ትዛረብ።
ብልክዕ ንሱንኩላን ህጻናት ንኸገልግላ ብትእዛዝ ብዘመናዊ ኣገባብ
ዛይድ ብመገዲ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ ኣብ ከባቢ ዝተሰርሓ ብመንገዲ ማእከል ፊዝዮቴራፒ ኦሮታ ንወለዲ እቶም
ስታድዮም ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ሓድሽ መሸጣ ኣሕምልቲ (ኩዳር) ስንኩላን ህጻናት ተረኪበን። እዞም ገበርቲ ሰናይ ኤርትራውያን፣
ቦታ እኳ እንተተዋህባ፡ ስንክልቲ ቆልዓ ኣብ ገዛ ገዲፋ ክትወፍር ስለ ነቶም ብሰንኪ ዓረብያ ብሸኸም ማእገረን ረብሪበን ዝነበራ ኣዴታት
ዘይትኽእል ግዳይ ዕዳ ኮይና ትርከብ።
ሩፍታ፡ ነቶም ህጻናት ድማ ኣብ ከከባብኦም ግዳም ወጽዮም
ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኸድካዮ ሕክምና ብቐረባ ይርከብ ብዘይ ስክፍታ ንፋስ ንኽህረሙ ክሕግዝኦም እንከለዋ ንኣባላት
እዩ። ኣደታት ቅድምን ድሕሪ ሕርሲን ኣገልግሎት ሕክምና ክረኽባ ማእከል ፊዝዮቴራፕ ኦሮታ ድማ እዚ ፍታሕ ንኽርከብ ዘካየድዎ
ሰፊሕ ዕድል እዩ ዘሎ። ክንዲ ዝኾነ፡ ኩለን ኣደታት ካብ እዋን ጻዕሪ ቀሊል ስለ ዘይነበረ ጻምኦም ዝረኸብሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ
ጥንሰን ጀሚረን ሕክምና
ረዚን ምስጋና ይግብኦም።
ምስ ዝከታተላ ብዙሕ ካብቲ
እዚ ትካል’ዚ ኣብ ርእሲዚ ዘለዎ
ከጋጥም ዝኽእል ጸገማት
ማእከል መርኣዪ ዳግመ ብቕዓት
ክውገድ ዝኽእል እዩ። ኣብ
(pediatric rehabilitation centመዳይ’ዚ ግደ በዓል ቤት
er) እንተዝውሰኸሉ ዝያዳ ብሉጽ
ኣገዳሲ እዩ። ኣቦ ንጥንስቲ
ኣገልግሎት ክህብ ከምዝኽእል
በዓልቲ ቤቱ ዝግባእ ክንክን
ኪኢላታት’ቲ ዓውዲ ይገልጹ።
ክገብረላን ኩነታታ ብቐረባ
ተገልገልቲ ብወገኖም ዘለውዎ
ክከታተልን ይግብኦ። ኣብ
ቦታ ምቹእ ምዃኑ ይገልጹ።
ሓገዝ ካብ ገበርቲ ሰናይ ንጽጉማት ቈልዑ
ኤውሮጳ ኣደ ክትሓርስ
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ረኽሲ መተረብ ስርዓተ ሽንቲ
እሙና ሳልሕ
ዝበዝሓ ደቂ-ኣንስትዮ ብረኽሲ ስርዓተ ሽንቲ (Urinary tract Infection)
ይጥቅዓ። እዚ ብሰንኪ ባህርያዊ ኣቋዉማ ስርዓተ ሽንቲን ስርዓተ ቀልቀልን
ደቀንስትዮ ዝኽሰት ኩነት’ዩ። ካብ ከባቢ መሃንቱስ ባክተርያ ናብ መተረብ
ሽንቲን ፍሕኛን ክሰጋገር ዘሎ ተኽእሎ ልዑል’ዩ። ቀንዲ ምልክታት ረኽሲ
ስርዓተ ሽንቲ ኣብ እዋን ሽንቲ ዘቃጽል ስምዒት፡ ደም ኣብ ሽንቲ፡ ረስኒ፡
ምህዋኽ ሽንቲ፡ ምሙላቚ ወይ ዘይምቁጽጻር ሽንቲ (Stress Urinary Incontinence) ገለ ካብቶም ሓበሬታታት እዮም።

ገለ ካብቶም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ምልክታት ብሰንኪ ረኽሲ ክኽሰቱ
ይኽእሉ። ምቅጻል ኣብ እዋን ሽንቲ ብኻልእ ምኽንያት እውን ይኽሰት’ዩ።
ኣብ እዋን ንጽፈ-ጽግያት ዝኽሰት ምጽባብ ርሕሚ ኣብ እዋን ሽንቲ ናይ
ምቅጻል ስሚዒት ይፈጥር’ዩ። መድሃኒታት መከላኸሊ ጥንሲ እውን ናይ
መትረብ ሽንቲ ቁጠዐን ምቅጻልን ክፈጥር ተኽእሎ ኣሎ። ስለዚ እቲ መበገሲ
ናይቶም ምልክታት እንታይ ኣርጊጽካ ንምፍላጥ ናይ ሰብ ሞያ ሓገዝ ምሕታት
የድሊ።
ክንክንን ፍወሳን ረኽሲ መትረብ ሽንቲን
ጸቕጥ ረኽሲ ኣብ መትረብ ሽንቲን (UTI and SUI)

እዚ ምልክታት’ዚ ኣብ ድሓን ደረጃ እንከሎ እቲ ረኽሲ ብቕልጡፍ
እንተተፈዊሱ፡ ሓደገኛ ሳዕቤን ከኸትል ኣይክእልን። ግዜ ምዉሳድን ንነዊሕ
እዋን እቲ ረኽሲ ኣብ ሰብነት ምስ ዝጸንሕን ግን፡ ናብ ኮላሊትን ፍሕኛን
ክሰጋግገር ዕድል ይፈጥር። ንምፍዋሱ ድማ ዝተሓላለኸ ሕክምናዊ ጻዕሪ
ይሓትት። ረኽሲ ፍሕኛ ደቀንስትዮ ጸረ ረኽሲ መድሃኒት ብምዉሳድ
ብቐሊሉ ክገድፍን ኣይክእልን። ብተደጋጋሚ ጸረ ረኽሲ መድሃኒት
ምዝዉታር ከኣ ዘይሚዛናዉነት ፈጢሩ ንረኽሲ ከየሕወየ፡ ነቶም ኣብ ርሕሚ
ዝረከቡ ጠቐምቲ ነፍሳት ኣጥፊኡ ካልእ ዘየድሊ ሳዕቤን የኸትል።

ባዕልና ኣብ ቤት ከነዝዉትሮ እንኽእል ፍቱን መከላኸሊ ረኽሲ፡ ቪታሚን
‘ሲ’ ምዝውታር እዩ። ምኽንያቱ ቪታሚን ‘ሲ’ ረኽሲ ኣብ ምክልኻል ኣዝዩ
ጠቓሚእዩ።ካብ1000-2000ሚሊግራምመዓልታዊቪታሚን‘ሲ’ምዉሳድ
ውጺታዊ’ዩ። እንተደኣ እቲ ረኽሲ ምስ ስጋዊ ርክብ ዝተኣሳስር ኮይኑ ቅድሚ
ርክብ 1000 ሚሊግራም፡ ድሕሪ ርክብ ድማ 1000 ሚሊግራም ቪታሚን ‘ሲ’
ምዝዉታር ይካኣል። ብብዝሒ ፈሳሲ ኣዘውትርካ ምስታይ ኣብ ምንካይ
ሳዕቤናት ረኽሲ ሓጋዚ’ዩ። ብብዝሒ ፈሳሲ ዘዘዉትራ ደቀንስትዮ ረኽሲ
ዘስዕቡ ባክተርያ ኣብ መናድቕ ስርዓተ ሽንቲ ከይጠብቁ ይከላኸለለን። ድሕሪ
እዚጥዕናዊጸገማት’ዚመብዛሕትአንደቀንስትዮዋላምስሓካይገርህኢለን ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ኣብ ሓጺር ግዜ ንሽንቲ ኮፍ ምባል ጠቓሚ’ዩ። እዚ
ዘይዛረባሉ ኮይኑ ንረኽቦ። ሰኣን ጸገማተን ምክፋል ድማ ብዙሕ ይሳቐያ። ኣብ ሜላ’ዚ ዝጥቀማ ደቀንስትዮ ካብተን ንረኽሲ ከይቃላዓ ዝሓሸ ዕድል ኣለወን።
ዓለምና ካብ 30-50% ዝኾና ደቀንስትዮ ምስ ረኽሲ ስርዓተ ሽንቲ ዝተኣሳሰር
ደቀንስትዮ ከነዘውትሮ ዘለና ነተን ህጻናት ደቅና ውን ክንምህረን ዘለና ኣገዳሲ
ጸገማት ከምዘለወን ይግምገም። ብመንጽር ዕድማ ድማ 10% ካብኣተን ኣብ
ነገር ኣሎ። ገለ ካቡኡ፡ ዓይኒ ምድሪ ክንጥቀም እንከለና፡ ጎዳእቲ ባክተርያ
ትሕቲ 40 ዓመት ዕድመ ዝርከባ እየን።
ናብ መትረብ ሽንቲ ብኡ ኣቢሎም ድማ ናብ ኮላሊትን ፍሕኛን ከይኣትዉ
ምሙላቚ ወይ ዘይምቁጽጻር ሽንቲ ብዙሕ እዋን ኣብ ግዜ ምህንጣስ፡ ክንከላኸል ከምዘለና እዩ። ድሕሪ ዓይኒ ምድሪ ምጥቃምና ክንጸረን ከነጺርን
ምስዓልን ምስሓቕን ገኒኑ ይኽሰት። ምስ ዕድመ ምድፋእ ከምዝዛይድ ድማ እንከለና ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ኣገባብ ጽሬት ክንጥቀም ተመራጺ እዩ።
መጽናዕቲታት የረጋግጽ። ኣብ ክሊ ዕድመ 40-65 ካብ ዝርከባ ደቀንስትዮ፡ ብዝካኣል መጠን ድሕሪ ዓይኒ ምድሪ ምጥቃም ማይ ምሕጻብ ጠቓሚ’ዩ።
ካብ 6 ሓንቲ ከምዚ ዓይነት ጸገም ከምዘለወን ይግምገም። ኣብ ልዕሊ 65
ኣብ ሰሙን 2-3 ግዜ ንታሕተዋይ ሽነኽ ከብዲ ዘይቲ ጉልዒ ምድራዝ ካብ
ዕድመ ዝረከባ ደቀንስትዮ ድማ እቲ ቁጽሪ ክዓቢ ይኽእል።
ረኽሲ ስርዓተ ሽንቲ ከም ዝከላኸል ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ። ናይ ምጽዋር
ገለ ካብ መበገሲ ጠንቅታት ንምጥቃስ፡ዓቕሚ የመሓይሽ፣ ብረኽሲ ዝፍጥር ጸቕጢ ንምእላይ ይሕግዝ፣ ኣብ ጎሎ
ዝረከቡ ጭዋዳታት ከም ዝድልድሉ ይገብር። ምስ ዕድመን ኩነታት ጥዕናን
•
ምድካም ናይ ጎሎ ጭዋዳታት
ዝዛመድ መጠናዊ ኣካላዊ ስፖርትን ምንቅስቓስን ምዝውታር እውን ሓጋዚ
•
ጥንሲ ዝፈጥሮ ጸቕጢ (ድሕሪ ሕርሲ ይገድፍ)
ግደ ኣለዎ። እዚ ብግቡእ ምስ እንጥቀመሉ ብመጽናዕቲ ከምዝተረጋገጸ ልዕሊ
•
ጻዕሪ ዘለዎ ሕርሲ
75% ደቀንስትዮ ጸቕጢ ረኽሲ ኣብ መትረብ ሽንቲ ዝፈጥሮ (SUI) ጸገማት
ከቃልላ ይኽእላ እየን።
•
ተወርሶኣዊ
•

ሕዱር ሳዓል (ብፍላይ ብምትካኽ ሽጋራ ዝስዕብ)

•
ልዕሊዝግባእ ጸቕጢ ኣብ ከባቢ ከብዲ ዝፈጥሮሳዕቤን (ምኽራሽ)
ክኾዉን ይኽእል።

ብብዝሒ ቡንን ሻሂን ምዝዉታር እውን ሽንቲ ዘይምቁጽጽርን ምዉሓዝን
የጋድድ እዩ። ሰለዚ ልዕሊ ዝግባእ ቡንን ሻሂን ዘይምዝዉታር።

ኣብ መወዳእታ በዚ ጸገም’ዚ ዝሳቐያ ደቀንስትዮ ዉሑዳት ሰለዘይኮና
ሓባእቲፈዉስናከይኮና፡ጸገምናመፍትሒከምዘለዎተገንዚብናከይትሰከፍና
እዞም ጸገማት’ዚኣቶም ምስ ዕድመን ንጽፈ ጽግያትን ልዑል ምትእስሳር
ሓገዝ ሰብ ሞያ ክንሓትት ይግባእ። ነቲ ጸገም ሒዝካዮ ትም ምባል ግን ናብ
ኣለዎም። ደቀንስትዮ ንጽፈ-ጽግያት ምስ ኣተዋ ኣብ ኣካላተን ብዙሕ ስነዝተሓላለኸ ደረጃ ከዕርጎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብሓጺር ግዜን ዝወሓደ ጸጋን
ህይወታዊ ምቅይያር ይኽሰት እዩ። እዚ ለውጢ’ዚ ምዝንባዕ ናይ ሆርሞን
ክሓዊ ዝኽእል ምዃኑ ተገንዚብና ሓገዝ ሰብ ሞያ ካብ ምሕታት ኣይንቆጠብ።
ምጣነ ይፈጥር። ከም ሳዕቤኑ ድማ መበገሲ ጸገም ዘይምቁጽጻር ሽንቲ
(Source:- Women’s Body Women’s Wisdom)
ክኸውን ይኽእል።
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ኣግእዞ

ማ.ሕ.ደ.ኤ. ንድራኸ ቊጠባዊ ዓቕሚ ደቀንስትዮ
ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ራእይ ሚኒስትሪ ሕርሻ - ዘመናዊ፡ ውጽኢታዊ፡ ተወዳዳሪን
ቀጻልነት ዘለዎን ሕርሻዊ ልምዓት ምርግጋጽ እዩ። ኣብ ባይታ
ብግብሪ ንምርግጋጹ ድማ፡ ዘመናዊ መስኖኣዊ መስርሕ ተጠቒምካ
ብሉጽ ፍርያት ንምስፋሕ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ይርከብ። ምዕቡል
ቴክኖሎጂ ብምትእትታው፡ ውሕስነት መግቢ ምርግጋጽን ቁጠባዊ
ዕቤት ምድራዕን መነባብሮ ህዝቢ ምምሕያሽን ድማ ካብ ኣዕኑድ
ዕላማታት ናይቲ ሚኒስትሪ እዩ። ክንዲ ዝኾነ፡ ብጕጅለ ኮነ ብደረጃ
ውልቀሰብ፡ ኣብ ዘመናዊ ሕርሻዊ ንጥፈት ንዝዋፈሩ ዜጋታት ፍሉይ
ኣቓልቦ ብምሃብ፡ ንዕቤቶም ዓቕሚ ሃገር ብዘፍቅዶ መጠን ንዋታዊን
ሞራላዊን ደገፋት ክገብር ይጽዕር።

ዘቤታዊ ዕዳጋ ሓሊፉ ንሰደድ ዝቐንዓሉ በዚ መገዲ’ዚ ድማ እጃመን
ኣብ ዕብየት ቁጠባ ሃገር ዝዓብየሉን ዝያዳ ረባሕቲ ዝኾናሉን ኩነት
ምፍጣር እዩ።
ማሕደኤ፡ ኣብ ዝተመስረተትሉ ግዜ “ኣዋን” ዝብል ስያመ እዩ
ነይርዋ። ዝርጋሐኣ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ዝተደረተ’ዩ ነይሩ። ሳላ ቐጻሊ
ጐስጓስን ጻዕሪን መስረትቲ ኣባላታ ግን፡ ቊጽሪ ተጸንበርቲ ኣባላት ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ርኡይ ዕቤት ከመዝግብ ክኢሉ።
ኣብ ጥሪ 2013፡ መስራቲ ጉባኤ ዘካየደት ማሕደኤ፡ ስማ ናብ’ዚ
ሕጂ መጸዊዒኣ ኰይኑ ዘሎ፡ “ማሕበር ሕርሻዊ ንግዲ ደቀንስትዮ
ኤርትራ” ቀይራ። ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ ተደሪቱ ዝነበረ ጨናፍራ፡
ናብ ኵለን ዞባታት ኣስፊሓቶ። ካብ እትምስረት ሓሙሽተ ዓመታ
ኮይኑ ዘሎ ማሕደኤ፡ ኣባላታ ንጥፈታት ሕርሻዊ ንግዲ ክጅምራ
እንከለዋ፡ ብሃውሪ ኣብ ዘይተጸንዑ ዓውዲታት ኣይነጠፋን። ‘ኣበየኖት
ዓውዲታት (ጽላት) ንግዳዊ ሕርሻ እንተነጠፋ ኣድማዒ ውጽኢት
ይረኽባሉ’ ብምጽናዕ፡ ኣብ መፍረ ዘበናዊ ንህቢን መዓርን፡ መፍረ
ደርሁን እንቋቑሖን፡ ምርባሕ ከብቲ፡ ጸባን ውጺኢቱን፡ መፍረ ዕንባባ፡
ኣሕምልቲን ፍረታትን ወዘተ. ወፍሪ ከካይዳ ተበጊሰን።

ማሕበር ሕርሻዊ-ንግዲ ደቀንስትዮ ኤርትራ (ማሕደኤ)፡
ብደቀንስትዮ ዝቘመት ማሕበር እያ። እዛ ማሕበር’ዚኣ፡ ብ2003፡
ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ኤርትራ’ያ ተመስሪታ። ኣብ
ምምስራት’ዛ ማሕበር፡ ኣብ ቤት ምኽሪ ንግዲ ኤርትራ ሓላፊት
ምርምርን ስልጠናን ምምዕባል ደቀንስትዮን ወይዘሮ ጸሃይቱ ዳኒኤል
ልዑል ምንባሩ፡ ኣባላት ማሕበር ምስናይ ምስጋና ይገልጻ። ማሕደኤ
ፈለማ ክትቐውም እንከላ ብሓሙሽተ ኣባላት’ያ ተበጊሳ። ዕላማኣ ድማ፡
ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ (Food Nutrition) ንምርግጋጽን ምውሓስን ማሕደኤ፡ ደቀንስትዮ ከም ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ መጠን፡
ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ወፍሪ ኣበርክቶ ምግባር፣ ኣብ ንግዳዊ ሕርሻ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝተሰነየ ሕርሻዊ ንጥፈት ተዋፊረን
ዝነጥፋ ደቀንስትዮ ብምጥርናፍ ዓቕመን ክብ ዝብለሉን ፍርያትን ካብ እቶታውነተን ከኻዕብታ ዓሊሙ እዩ ዝነጥፍ ዘሎ። ኣብ ትሕቲ ጽላል
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ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምዃን ድማ ንጥፈታታ ኣብ ምስልሳል ትርከብ።
ብወገን ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ዝደቐቐ ክሳብ’ቲ ዝፈረየ ንጥፈታት ኣባላት
ማሕበር፡ ግዜን ኲነታትን ብዝጠልቦ መገዲ ብዕቱብ እናተኸታተለ፡
ዝጐደለ ጠለባተን ኣብ ምምላእ ዝከኣሎ ምድግጋፋት ይግበረለን እዩ።
ኵለን ኣብዛ ማሕበር ዝተጠርነፋ ኣባላት፡ ነናይ ገዛእ ርእሰን ትካላት
ዝውንና እየን። ተራ ማሕበር ከኣ ኣባላት ኣብ ዝነጥፋሎም ዓውዲታት
ብምትኳር ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ኣስተምህሮታትን ብምሃብ ደረጃ
ፍልጠተን ክብ ምባል እዩ። ብተወሳኺ ስራሐን ክድንፍዕ ምእንቲ፡
ካብ ውሽጢ ኣባላት ማሕበር ኰነ፡ ካብ ካልኦት ትካላትን ውልቀሰባትን ተክኒካዊን ጸጋዊን ሓገዛት ምውህሃድን ምስላጥን፣ ኣብ መንጎ
ኣባላት ሓበሬታታት ብቐሊሉ ዝመሓላለፈሉ መርበብ ምዝርጋሕን
ተመኵሮታት ዝለዋወጣሉ ባይታ ምፍጣርን፡ ኣብ መወዳእታ ድማ፡
ኣብ ኵለን ዞባታት ዝርከባ ሓደስቲ ተጸንበርቲ ኣባላት፡ ጥርናፈ ዝህልዎ
ጥቕሚ ንምርዳእ ጐስጓስ እናኣካየድካን ኣስተምህሮታት እናሃብካን ነቲ
ማሕበር ምሕያልን ካብ ቀንዲ ኣዕኑድ ንጥፈታት’ቲ ማሕበር እዮም።
ኣባላት ማሕደኤ፡ ቅዋም ማሕበረን ብዝእዝዞ ሕጊ ተቐይደን እየን
ንጥፈታተን ዘሰላስላ። ቅዋም ማሕበር፡ ማሕበር ኣብ ዝነጥፈሎም
ዓውዲታት ክትነጥፍ እትደሊ ዕድሚኣ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾነት
ጓለንስተይቲ ኣባል ክትከውን የፍቅድ። ኣባል ማሕበር ዘይኰነት፡
ግን ከኣ፡ ብወለንታ ሞራላዊን ምኽራዊን ሓገዝ ክትገብር እትደሊ
ጓለንስተይቲ’ወን ነቲ ማሕበር ደገፍ ክትገብር ፍቑድ እዩ።
ምምዕባል ዓቕሚ ኣባላት (Building Capacity)፡ ሓደ ካብ
ቀንዲ ዕማማትን መትከልን ማሕደኤ’ዩ። በዚ ድማ ማሕበር ካብ
ዝተመስረተትሉግዜ፡ብርክትዝበሉናይትምህርቲንስልጠናንመደባት
እናተወደበ ስልጠናታት ክወሃብ ጸኒሑ ኣሎ። ኣባላት ማሕደኤ፡
ብደረጃ ዞባታት ኣብ ዓውድታት፡ ምርባሕ ከብቲ፡ ጸባን ውጽኢት
ጸባን፡ ምርባሕ ንህቢ፡ ምርባሕ ደርሁ፡ ምፍራይ ማንቲለ፡ ቃንጥሻ፡
ዝተፈላለዩ ዕንባታትን ምፍራይ ኣሕምልቲን፡ ምምስራሕ መግቢ
እንስሳታት ኣተሓሕዛ ገንዘብ፡ ነብሰ ኣትኣላልያ፡ ምልውዋጥ ተመኵሮ፡
ኣወሃህባ ኣገልግሎት ዓማዊልን ዘጠቓለለ ስልጠናታት ወሲደን።
ካብ ወጻኢ ብዝመጹ ክኢላታት እውን በብግዜኡ ኣስተምህሮታት

ይወሃብ እዩ። ዑደት ናብ ዞባታት ብምክያድ ሓድሕዳዊ ምይይጣት፡
ከምኡ’ውን ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን
ትካላት ንምሕደራ ገንዘብን ንብረትን ዝምልከት ተሞኩሮ ናይ
ምልውዋጥ ርክባት ዝኣመሰለ ንጥፈታት እውን ከምእተሰላሰሉ ሰነዳት
ናይቲ ማሕበር የረድእ። እዚ ንጥፈት’ዚ ክኢላታት ብምዕዳም ኮነ
ኣባላት ኣብ ነሓድሕደን ዝገብርኦ ምልውዋጥ ተመኵሮ ዘጠቓልል
እዩ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ብወገኑ፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ናይ ትምህርቲን
ስልጠናን ዕድላት ክርከብ ንኣባላት ማሕበር ማሕደኤ ይህበን እዩ።
ከም መርኣያ ናይ’ዚ፡ ኣብ መፍረ ቃንጥሻ፡ መዓር፡ ጸባን ውጽኢት
ጸባን ዝነጥፋ ኣባላት ማሕበር ናብ ሃገረ ቻይና ተላኢኸን ከምዝመሃራ
ተገይሩ። ማሕደኤ ብዘይካ’ዚ ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታውያንን
ዘይመንግስታውያንን ትካላት ርክባት ብምክያድ ኮነ፡ ኣብ ተመሳሳሊ
ዓውዲ ምስ ዝነጥፋ ዞባውያንን ዓለማዊያንን ማሕበራት ዝምድና
ፈጢርካ ብቐሊሉን ብቐረባን ተመኵሮ ስራሕ ናይ ምልውዋጥ ባይታ
ምንጻፍ፣ ሰሚናራትን ዓውደ-ዘተን ወዲብካ ዓቕሚ ኣባላት ምሕያል
ኣተኩሮ ገይራ ካብ እትነጥፈሉ ዕማማት እዩ። ማሕደኤ ምስ ትካላትን
ማሕበራትን ካብ ዝገበረቶም ርክባት ሓደ፡ ምስ ትካል ቪታ ኤርትራ
እዩ። እቲ ርክብ፡ ንመጻኢ ተስፋ ዝህብ ምዃኑን፡ “ኣግሪ ቢዝነስ
ደቨሎፕመንት” ኣብ ዝብል ዓውዲ፡ ተወሃሂድካ ብሓባር ምስራሕ ኣብ
ዝብል ስምምዕ ተበጺሑ ከምዘሎን ድማ ሰነዳት ማሕበር የመልክት።
ኣብ ትሕቲ ማሕበር ማሕደኤ፡ ናይ ጉጅለታት ጥርናፈ እውን ኣሎ።
እተን ዛጊት ቈይመን ዘለዋ ጕጅለታት ድማ እዘን ዝስዕባ እየን፦
ጒጅለ ምፍራይ ቃንጥሻ፡- እዛ ጉጅለ’ዚኣ ኣብ ዓመተ 2013
ዝተመስረተት እያ። ኣብ ምምስራታ ኣቓልቦን ደገፍን ሚኒስትሪ
ሕርሻ ኣይተፈልያን። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ርእሲ’ቲ ሞራላዊን ንዋታዊን
ሓገዙ፡ ንኣባላት እዛ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ፡
ንመፍረ ዝኸውን ቦታ ሂቡ ምህርተን ከደንፍዓ ይደጋገፈን ኣሎ። በዚ
ድማ ፍርያታ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዓበየን እናዛየደን ይኸይድ
ኣሎ። ጠለብ ቃንጥሻ ኣብ ህዝቢ ድማ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ።
ጕጅለ ምፍራይ ማንቲለ፡- እዛ ጉጅለ’ዚኣ 11 ኣባላት ብምጥርናፍ
ስራሓ ዝጀመረት ትኹን’ምበር፡ ኣብዚ እዋን ቊጽሪ ኣባላታ፡ ናብ
ሽዱሽተ ወሪዱ ይርከብ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቐዲሙ
ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ፡ ኣብ ሕምብርቲ
ንምፍራይ መግቢ ማንቲለ ዝኸውን ቦታ ፈቒዱለን ነይሩ።
እቲ ቦታ ካብ ከተማ ወጻኢ ብምዃኑ ግን፡ ኣፍረይቲ
ጠለብ ተጠቀምቲ ንምምላእን ፍርያተን ኣብ እዋኑ ናብ
ዕዳጋ ንምቕራብን ኣጸጋሚ ኮይኑወን ይርከብ። ሓደ ጠንቂ
ምጉዳል ኣባላት እዛ ጉጅለ እውን እዚ ጸገም’ዚ እዩ።
ጒጅለ ምምስራሕ ዕረ፡- ብ5 ኣባላት ቈይማ ኣብ
መጽናዕቲንፈተነታትንዘላጉጅለ’ያ።ምኽንያቱምምስራሕ
ዕረ ዓሚቝ ምርምር ዘድልዮ እዩ። ሓሙሽቲአን ኣባላት
ጕጅለ ድማ፡ ዝወሰድኦ ተበግሶ ውጽኢታዊ ኮይኑ ፍረ
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ማሕደኤ ኣብ ከባቢአን ዝረኽባኦ ጸጋ ተጠቒመን ማሕበር
ኣብ ዘተኵረሎም ንግዳዊ ሕርሻ ዝነጥፋ ንኣሽቱ ኣውፈርቲ
(ግራስ ሩት) ደቀንስትዮ ኣተባቢዕካ፡ ዝያዳ ኣፍረይቲ ከም
ዝዀና ምግባር፡ ውጽኢት ፍርያተን ድማ ኣብ ዕዳጋ ውሽጢ
ሃገር ቀሪቡ ኣቓልቦ ክረክብ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብመልክዕ
ሰደድ ንወጻኢ ተላኢኹ ጠለብ ዝረኽበሉ ዕድላት ምንዳይ
ብተገዳስነት እተተኩረሉ ዕማም እዩ።

ጻማ ዝርከቦ ዓውዲ ንክኸውን ኣብ ከቢድ ጻዕሪ ተጸሚደን ምህላወን
ይዛረባ። ማሕበር ብግዲኡ፡ እተን ኣባላት ዝጀመራኦ ስራሕ ንምዕዋት፡
ክልተ ካብ ኣባላት’ታ ጕጅለ ናብ ቻይና ከይደን ተመኵሮ ከም ዝቐስማ
ገይሩ። ብተወሳኺ፡ ካብ ወጻኢ ሃገር ብዝመጹ ክኢልታት ናይ ሰለስተ
ሰሙን ስልጠና ከም ዝወሃበን ተገይሩ።
ምምስራሕ መግቢ፡- ኣባላት’ታ እዛ ጒጅለ’ዚኣ ዝተፈላለዩ ዓይነታት
ዕሹግ መግቢታት ንምድላውን ንምምስራሕን ዝኽእላሉ ደረጃ
ንምብጻሕ ሓያል ጻዕሪ ኣብ ምክያድ ይርከባ። ደረጃ ብቕዓት ናይቲ
ዝዳሎ ዕሹግ መግቢ ንምርግጋጽ ድማ ፍርያተን ናብ ትካል ደረጃታት
ኤርትራ ብምልኣኽ እቲ ትካል ከምዝቆጻጸሮ ይገብራ ኣለዋ። ካብቲ
ትካል ዝረኽበኦ ግብረ መልሲ ድማ እወታዊ ምዃኑ ይገልጻ።

ማሕደኤ ኣብዚ በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ምዕባለ ንኽትበጽሕ፡
ምምሕዳር ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን፡ ጨናፍር ሚኒስትሪ
ሕርሻ ኣብ ዞባታት፡ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ኤርትራ፡ ቤት
ጽሕፈት ውድብ መግቢን ሕርሻን ዓለም (FAO) ኣብ ኤርትራ፡
ቤት ትምህርቲ ስማፕ፡ ብዓቢኡ ድማ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡
ከምኡ’ውን ግዱሳት ውልቀሰባት ዓቢ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። ኣብ
መጻኢ ተሳትፎኦም ከየጒደሉ ምድግጋፋቶም ክደፍእሉ ድማ ለበዋ
ናይ ኵለን ኣባላት ማሕበር እዩ።
ብሓሙሽተ ኣባላት ዝተበገሰትን ኣብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ሕርሻ
ተሓቚፋ ንጥፈታታ ኣብ ምስልሳል እትርከብን ማሕበር ሕርሻዊ
ንግዲ ደቀ’ንስትዮ ኤርትራ (ማሕደኤ)፡ በብግዚኡ ሓደስቲ ኣባላት
እናተጸንበራኣ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲታት ሕርሻዊ
ንግዲን ኣብ ኵለን ዞባታትን ሃገርና ዝነጥፋ 150 ኣባላት ሓቚፉ ትርከብ።
ካብ’ዚአን እተን 87 ንጡፋት ኣባላት ማሕበር ምዃነን ሰነዳት ማሕበር
የነጽር።

ዘይጸዓድ ኒሕ - ፍኖተ ዓወት
ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ዜጋታት ክኾኑ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክቲታት ሓንጺጹ ዝሰርሕ ምዃኑ
ኣቐዲማ ተገንዚባቶ ዝነበረት ጒዳይ እዩ። ክንዲ ዝዀነ፡ ንስንክልንኣ
ዝገልጹ ሰነዳት ሒዛ ናብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት
ስንኲላን ኣምሪሓ። ስንኲላን ሰሪሖም ዝኸፍልዎ ናይ ልቓሕ ዕድላት
ተጠቃሚት ንምዃን ድማ ላምብሬታ (ሰለስተ እግራ መኪና)
ክትወሃባ ሕቶ ኣቕሪባ። ሕጊ ማሕበር ዝጠልቦ ግዴታታት ስለዝነበረ፡
ካብ ጠቕላላ ዋጋ’ታ ላምብሬታ 94 ሽሕ ናቕፋ፡ እቲ 40 ሽሕ ናቕፋ
ሽዑ ክትከፍል፡ ዝተረፈ ሰሪሓ ክትከፍሎ ተሓቢርዋ። ኣብቲ እዋን’ቲ
ክንድኡ ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ኢዳ ኣይነበራን። “ብዝዀነ መገዲ
ክኸፍለን ኣለኒ” ኢላ ስለዝተበገሰት ከኣ፡ ካብ ፈተውቲ ተለቂሓ 40
ሽሕ ናቕፋ ከፊላ ኣብ 2003 ላምብሬታኣ ተረኪባ።

ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 1995 ዓ.ም፡ ካብ መሳርዕ ገድሊ ተጣይሳ’ያ
ስቪላዊ ህይወት ክትመርሕ ጀሚራ። ድሕሪ ምጥያሳ ዝነበራ ክልተ
ዓመት፡ ነቶም ኣብ ርእሲ ርእሲ ዝወለደቶም ወዲን ጓልን ደቃ ኣብ
ምእላይ ተጸሚዳ ኣሕሊፋተን። ዓመተ 1997 ኣብ ህይወታ እታ
ነጥበ መቐይሮ ኢላ እትሰምያ ዓመት እያ። ኣብታ ዓመት’ቲኣ ሃገራዊ
ኮሚሽን ምጥያስ ኣብ ዝወደቦ ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ክትሳተፍ
ዕድል ብምርካባ ሳልሳይ ደረጃ ፓተንት ክትሕዝ ክኢላ። ካብ 1998
ክሳብ 2003 ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ንግዳዊ ኮርፖረሽን ቀይሕ ባሕሪ
(09)፡ መራሒት መኪና ኮይና ሰሪሓ። ይኹን’ምበር፡ ወርሒ ተጸቢኻ
ዶሞዝ ዝኽፈሎ ስራሕ ኣየዕገባን። ስለዚ ድማ ባዕላ እትውንኖ ትካል “ዘይሓሰብካዮ ርኸብ ኣይመርገም ኣይምርቓ” ተባሂሉ ከም
ክትገብር፡ እንተዘይኰይኑ ከኣ፡ ዝሓሸ ኣታዊ ክትረኽበሉ እትኽእል ዝምሰል፡ ለምለም፡ ጽቡቕ ኣታዊ ዘለዎ ስራሕ ተኸሲቱላ እንጌራኣ
ገለ ነገር ክትገብር ከም ዘለዋ ሓሲባ።
ንምዕባይ መዓልቲን ለይቲን ከይበለት ኣብ ሓያል ጻዕሪ እንከላ፡ ኣብ
ተጋዳሊት ለምለም ስዩም ገብረኪዳን፡ ሃገራዊ ማሕበር ስንኲላን 2005 እቲ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ምስኣ ዝጸንሐ ጸገም ስንክልና
ኲናት ኤርትራ፡ ኣባላቱ ልቓሕ ወሲዶም ኣፍረይቲን ረባሕቲን እዝኒ፡ንዓይናብምሓዝክገሃድጀመረ።ኣብእዋን6ይወራርብድምጺ
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ተዂሲ ከበሮ ሓንቲ እዝና ስለዝተቐደ ናይ ምስማዕ
ጸገማት ነይሩዋ እዩ። ኣብ 2005 ድማ ሓንቲ ዓይና
ዑረት ከንጸላልዋ ጀሚሩ። እቲ ጸገም ምስ እዝና
ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ብሓካይም ተሓቢርዋ። ንወጻኢ
ሃገር ከይዳ ብቕልጡፍ ክትሕከም እንተዘይክኢላ
ዑረት ከጋጥማ ከምዝኽእል ስለዝተነግራ ድማ፡
ብህጹጽ (Urgent) ናብ ኬንያ ኣምሪሓ። ካብ ዑረት
ዓይኒ ንምድሓን ኣብ ዝገብረቶ ጒያ፡ ተራ ሃገራዊ
ማሕበር ሓርበኛታት ስንኲላን ኤርትራ ኣዝዩ ልዑል
ምንባሩ ትገልጽ።
ለምለም፡ ኣብ ኬንያ ሓንቲ ዓይና ናብ መወዳእታ
ደረጃ ዑረት በጺሓ ከምዝነበረት ብሓካይም ዓይኒ ተነጊርዋ።
ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ዕቱብ ምክትታልን ጽዑቕ
ክንክንን ኬንያውያን ሓካይም ተዓቚባ። መጒዳእቲ ዓይና ከቢድ ስለ
ዝነበረ፡ መጥባሕቲ ክትገብር ግድን ነበረ። ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት
ድማ እዩ። እቲ እንኮ መጥባሕቲ ክትገብረሉ እትኽእል ዕድል ናብ
ህንዲ ምኻድ እዩ ነይሩ። ለምለም ብሰንኪ ገንዘብ ንዑረት ፈትያ
ከይፈተወት ክትቅበሎ ኣይመረጸትን። ዝተሓትተ መጠን ገንዘብ
ይተሓተት መጥባሕቲ ክትገብር ናብ ህንዲ ኣምሪሓ። ኤምባሲ
ኤርትራ ኣብ ህንዲ፡ ብዙሕ ከምዝተሓጋገዛ ድማ ተዘንቱ።

ብሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኲላን ኲናት ኤርትራ ተመሪሓ
ክትመጾም ተሓቢርዋ። ዝተባህለቶ ንምግባር ተጓዪያ። እቲ ማሕበር፡
ስንኲላን ኲናት ተኻፈልቲ እቲ ዕድል ክዀኑ “ኮታ” ክወሃቦም
ኣቐዲሙ ናብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ጠለብ ኣቕሪቡ
ነይሩ እዩ። ለምለም፡ ጠለባታ ክማላኣላ እንተድኣ ኰይኑ፡ ብመሰረት
ሕጊ ማሕበር ስንኲላን ኣቐዲማ ዝተዋህበታ ላምብሬታ ክትመልሳን
ናብ ካልእ ስንኩል ከተሰጋግራን ነይሩዋ። ኣብ መወዳእታ ለምለም
ንዅሉ’ቲ ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሃገራዊ ማሕበር
ሓርበኛታት ስንኲላን ኲናት ኤርትራን ዝሕተት ቅጥዒታት ብዝግባእ
ለምለም፡ ድሕሪኣ ዝገደፈቶም ክልተ ደቃ ኣየቕሰኑዋን። ሓካይም ኣማሊኣ - ኣብ ፈለማ 2014 ታክሲ ከተአቱ ተፈቒዱላ።
ዓይኒ ህንዳውያን፡ ዝገበረቶ መጥባሕቲ ንምክትታል፡ ዓቕሊ ገይራ ለምለም፡ ታክሲ ካብ ሱዑዲ ዓረብ ክትዕድጋ ከምዘለዋ ኣቐዲማ
ክትጽበ ብተደጋጋሚ እኳ እንተመኸርዋ፡ “ናብ ደቀይ ክኸይድ እየ” ፈሊጣቶ ዝነበረት ጒዳይ እዩ። ዋጋ ታክሲ በቲ ናይቲ እዋን ኣስታት
እናበለት ኣሸገረቶም። ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተረፋ ሕክምናዊ ፍወሳን 1 ሚልዮን ናቕፋ እዩ ነይሩ። ክንድኡ ዝኸውን ገንዘብ ግን፡ “ካበይ
ክንክንን ኣብ ኬንያ ኮይና ክትፍጽሞ ፈቐዶሙላ። ድሕሪ ከቢድ ጻዕሪ ይረኸብ?” ኣዋጣሪ ሕቶ ነበረ። ለምለም፡ ገንዘብ ኣብ ምቑጣብ
ህንዳውያንን ኬንያውያንን ሓካይም ዓይኒ ከኣ፡ ኣንጸላልይዋ ካብ ጥንቅቕቲ ምዃና’ያ ትዛረብ። ኣቐዲማ ዕዳ ላምብሬታ ድሕሪ
ዝነበረ ዑረት ድሒና፡ ጥዕናኣ ተመሓይሹ ናብ ሃገራ ተመሊሳ። ኣብ ምኽፋላ፡ ሰሪሓ ዘዋህለለቶ 200 ሽሕ ናቕፋ ነይርዋ። ሽያጥ ናይ’ታ
2006 ዳግም ኣብ ኮረሻ ላምብሬታኣ ተወጢሓ ዝጀመረቶ ስራሕ ላምብሬታ ምስ ተደመሮ ድማ ርእሰ ማላ ናብ ኣስታት 500 ሽሕ ናቕፋ
ክትቅጽሎ ክኢላ። ክሳብ 2014 ከኣ ንኣስታት ሸሞንተ ዓመት ጽቡቕ ክብ ኢሉ። እቲ ዝተርፋ ኣስታት 500 ናቕፋ ዝምልኣላ ሰብ ደልያ።
ሰሪሓ።
ብቐረባ ጸገማታ እትካፈል ፈታዊት 200 ሽሕ ናቕፋ ኣለቂሓታ።
ንግዳዊ ኮርፖረሽን ቀይሕ ባሕሪ (09)፡ ኣብ 2003 ሽኮር ናብ ካልኦት ኣብ ውሽጢን ወጻኢን ዝነብሩ “ኣጆኺ” ዝብሉ ቤተሰባን
ዱኳናት ኣብ ዝዝርግሓሉ ዝነበረሉ እዋን፡ ለምለም ናይ ቅድም ፈተውታን ኣስታት 180 ሽሕ ናቕፋ ምስ መልኡላ ድማ ባህጋ ሰሚሩ፡
ሰራሕተኛ እቲ ትካል ብምንባራ፡ ኣብቲ ጽዑቕ ስራሕ ምዝርጋሕን ታክሲ ዓዲጋ።
ምክፍፋልን ሽኮር እጃማ ከተበርከት ተፈቒዱላ ነይሩ። “ኣነ ዓጣሊት
(ረፋዕ)፡ ላምብሬታይ ናይ ጽዕነት መኪና ብምዃን ጽቡቕ ሰሪሕና።
ከም ውጽኢቱ ኸኣ፡ ዝነበረኒ ዕዳ 40 ሽሕ ናቕፋ ነዊሕ ከይጸናሕኩ
ከፊለ” ብምባል፡ ኣብ 2004 ዝነበራ ዕዳ ምሉእ ብምሉእ ከፊላ
ከምዘጸጸየት ለምለም ትገልጽ።

ለምለም፡ ስራሕ ታክሲ፡ “ኣሃዱ” ኢላ ዝጀመረትሉ ኣብ 2014 እዩ።
መንግስቲ ንወነንቲ ታክሲ ናይ ነዳዲ ድጎማ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን
እዩ። ለምለም በዚ ዕድል’ዚ ተተባቢዓ ንዝተወሰና ዓመታት ምሉእ
መዓልቲን ለይቲን ብዘይ ዕረፍቲ ሰሪሓ ድሓን ኣታዊ ከምዘመዝገበት
ትጸዊ። ከም ውጽኢቱ ዝነበራ ልዕሊ 400 ሽሕ ናቕፋ ዕዳ ነዊሕ
ኣብ 2014፡ ለምለም ሓደ ሓሳብ ኣንቂላ። ኣብቲ እዋን ደቂ ስውኣትን ከይጸንሐት ኣብ 2016 ምሉእ ብምሉእ ከምዝኸፈለት ትገልጽ።
ስንኲላንን ታክሲ ከእትዉ ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ቤት ጽሕፈት ምውፋር ታክሲ፡ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ መራሕቲን
ዝተዋህበ ዕድል ነይሩ። ለምለም እዚ ዕድል’ዚ ከምልጣ ኣይደለየትን። ወነንቲን ታክሲ ልዑል ሓልዮትን ሓለፋታትን ብምግባር ዝምስገን
ብቐጥታ ናብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣምሪሓ። ምትሕብባር ከምዝገብረለን ለምለም ብሰናይ እትዝክሮ ነገር እዩ።
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እንታይ እሞ’ዩ፡ ብሉጻት ከይከፈልካ’ዶ ሓርነት ይርከብ ኮይኑ?
ተጋዳላይ ኣኽሊሉ ጸጋይ ካብ ዝፈትዋ ብጸይቱን መዛምድቱን
ዝሕቆፍን ዝሰዓምን ቈልዓ ከይርኣየ፡ ኣብ ካልኣይ ገጽ መጥቃዕቲ
“ውቃው እዝ” 1984፡ ኣዛዚ ሓይሊ ኰይኑ እናተዋግአን እናዋግአን
ብጅግንነት ንስለ ህዝቡን ሃገሩን ዝተበጀወ ጅግና ብምዃን ኣብ
ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ለምለም ደቃ ኣኺሎምላ፡ ኣብ ሞያ ምምህርና መዝገብ ስውኣት ሰፊሩ። ለምለም፡ ብመስዋእቲ ዝተፈልያ ናይ
ዝርከብ ቦኹሪ ወዳ ኣኽሊሉ ማናን ኣብ ባንክ ተመዲባ ትሰርሕ ገድሊ ብጻያን መዛምድን ተጋዳላይ ኣኽሊሉ ጸጋይ ንምዝካር እያ፡
ዘላ ምንኣሱ ልዋም ማናን ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሮም ይሕግዝዋ መጸውዒ ቦኹሪ ውላዳ ክትከውን ነታ ስም ሓርያታ።
ከምዘለዉ ትገልጽ። መምህር ኣኽሊሉ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ፡ “ማማየይ ለምለም፡ ኣብ ብዙሕ ጽንኩር እዋናት ገድሊ እጃማ ዘበርከተት
ንከቢድ ስንክልናኺን ማሕበራዊ ሽግራትን ተወሲኽዎ ከም ኣቦን ተጋዳሊት እያ። ብዙሕ ግዜ ከቢድን ፈኲስን መውጋእቲ ኣጋጢምዋ
ኣደን ኴንኪ ኣምሂርኪ ኣብ ዝብጻሕ ኣብጺሕክና ኢኺ። ደጊም ከም እዩ። 6ይ ወራር ምስ ብርጌድ 51 ኰይና እናተዋግአት ዘጋጠማ፡ ኣብ
ወላዲት ኣዕረፊ። ትርጉም ዉሉድኪ ከተስተማቕሪ ንድኻማትክን ድሓር ናብ ዑረት ዓይኒ ዘምርሐ ጽመት እዝኒ ሓደ ካብኡ እዩ። ኣብ
ጻዕሪታትክን ክድብስን ክኽሕሰን ግዴታይ ከልዕል እየ” ብምባል፡ ግዜ ሰላሕታ ወራር 1983 እውን፡ ኣብ ግንባር ናቕፋ ናሮ ኣብ ዝበሃል
ወላዲቱ ንዘጥረየታን ኣብ ምዕባዩን ምምሃሩን ኣስተዋጽኦ ዝገበረትን ቦታ፡ ከቢድ ማህረምቲ ኣፍልቢ ልቢ ኣጋጢምዋ ነይሩ። ተጋዳላይ
ታክሲ፡ ካብ ወላዲቱ ተቐቢሉ ከብርያ በቒዑ ምህላዉ ትገልጽ።
ግን ተወጊኡ እንተዘይተሰዊኡ፡ ክሳብ’ታ ዝስዋእ ተመሊሱ ናብ
ለምለም፡ ንቦዂሪ ወዳ “ኣኽሊሉ” ዝብል ስም ዘጠመቐቶ ውግእ’ዩ ዝመላለስ። ከረን ንምሓዝ፡ ኣብ ኩሉኩ ኣብ ዝተኻየደ
ምኽንያት ኣለዋ። ተጋዳላይ ኣኽሊሉ ጸጋይ ናይ ሜዳ ብጻያን ብዙሓት ጀጋኑ ዝተኸፍልሉ ብርቱዕ ጥምጥም እውን ዳግማይ
መጻምዳን ዝነበረ እዩ። ኣብ 1979፡ ተጋደልቲ ለምለም ስዩምን ማህረምቲ ኣፍልቢ ኣጋጢምዋ ነይሩ።
ኣኽሊሉ ጸጋይን ካብቶም ናይ ፈለማ ብመምርሒን ሕጊን
ኣብ 1962 ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተወልደት ለምለም ስዩም
ውድብ ህ.ግ ዝተመርዓዉ እዮም። ንውላድ ዝኸውን እኹል ግዜ
ገብረኪዳን፡ ዕድሜኣ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ክሳብ 6ይ ክፍሊ
እንተነበሮም እኳ፡ ለምለም ግና ነቲ ናይ ምውላድ ሓሳብ መጻምዳ
ኣብ ቤት ትምህርቲ መገዲ ባቡር (ቸንትሮ) ተማሂራ። ኣብቲ እዋን
ተጋላይ ኣኽሊሉ ትሰማማዓሉ ኣይነበረትን። ሓደ እዋን፡ “ኣንቲ
ዝነበረ ዕግርግር ቀሲንካ ዘምህር ስለዘይነበረ ከኣ፡ ከም ኵሎም
ለምለም እንታይ’ዩ ጉዱ?” ክብል ብዛዕባ ውላድ ምስ ኣተምብሃላ፡
“ኣኪለ ሓወይ፡ ብዛዕባ ዝጠንሳን ዝወልዳን መጋድልተይ ኣብ መንእሰያት ናይቲ መድረኽ’ቲ፡ ክትጋደል ኣብ መስከረም 1977
ኣኼባታት ዲግ ኢለ ክማጎትን ክወቅስን እናወዓልኩ፡ ብዛዕባ ንሜዳ ወጺኣ። ኣብ መደብር ታዕሊም ብሌቓት ንሽዱሽተ ወርሒ
ውላድ ሕሰብሉ ክትብለኒ” ኢላ ዝገንሐትሉ እዋን ነይሩ። ዕድመ ወተሃደራውን ፖለቲካዊን ትምህርቲ ቀሲማ፡ ናብ ክፍሊ ሕርሻ
ሂብዎም ናጽነት ክርእዩ እንተድኣ በቒዖም ጥራይ ብዛዕባ ውላድ ኣሃዱ ቴክኒክ ተመዲባ። ኣብ ጊንዳዕ፡ ደንጎሎ፡ ጋሕቴላይን ካልኦት
ከባቢታትን እናተንቀሳቐሰት ከኣ ስራሕ ሰውራ ኣሃዱ ኢላ ፈሊማቶ።
ክሓስቡ ከምዘለዎም ድማ ኣተሓሳሲባቶ።
ኣብ 1978 ስትራተጂያዊ ምዝላቕ ኮይኑ
ተጋዳላይ ናብ ዕርድታት ሳሕል ምስ ኣምርሐ፡
ለምለም ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተመዲባ፡
ከም ኣላዩት ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ
ኰይና ንልዕሊ ክልተ ዓመታት ኣገልጊላ።
ኣብ ኤርፖርት ተረኛ ኮይና ኣብ እትምደበሉ ዝነበረት እዋናት፡
ደቀንስትዮ መራሕቲ ታክሲ ካብ ተገልገልቲ ፍሉይ ኣድናቖትን
ክብሪን ይረኽባን፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ግቡእ ክፍሊተን ብተገልገልቲ
መቑሽሽ ይወሃበን ምንባሩን ብጽቡቕ እትዝክሮን ዘይትርስዖን
ምትብባዕ ናይ ዜጋታት እዩ።

ለምለም ስዩም፡ ከም ኣብ ምምጻእ ናጽነት
ዝኸፈለቶ ዋጋ፡ ካብ መሳርዕ ገድሊ ተጣይሳ
ስቪላዊ ህይወት ክትመርሕ ዝኸፈለቶ
ዋጋ እውን እንተዀነ ብቐሊሉ ዝጥመት
ኣይኰነን። ሳላ መንፍዓታን ዘይሕለል ጻዕራን
ሰሪሓ ምጡን ድራር ዕለታ ንዘይከልኣ ፈጣሪ
እናመስገነት፡ “ደጊም ዕረፍልና!” ብዝብሉ
መምህር ኣኽሊሉን ልዋምን ደቃ ማሚቛ
ብሰላምን ፍቕሪን ትነብር ኣላ።

ለምለም ምስ ደቃ
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ኣግእዞ

ዘይዉሑስ ምንጻል ጥንስን ሳዕቤናቱን ክሳብ መዓስ?
ሚኪኤል ጸጋይ

ምንጻል ጥንሲ ብመንገዲ ሕክምና ዝፍቀደሉ ፍሉይ
ምኽንያታት ከምዘሎ ትሰምዕ ስለዝነበረት፡ ዘይተጸበየቶ ጥንሲ
ክንጸለላ፡ ኣብቲ ትነብረሉ ከተማ ናብ ዝርከብ ሕክምና ከደት።
ካብቲ ገጢምዋ ዝነበረ ጭንቂ ክትገላገል ዓሚቝ ድልየትን
ተስፋን ሒዛ ድማ ነበረት። ኣለይቲ ሕሙማት፡ እንተላይ’ቲ
ንጉዳያ ዝዉስን ሓኪም፡ ንእስነታን ክሳብ ክንደይ ተጨኒቓ
ነይራን ኣስተብሂሎም ብዓይኒ ድንጋጸ ርኣዩዋ።
እቲ ሓኪም ኣብ ፍሉይ ክፍሊ፡ ኩሉ
እቲ ክሓታ ዝግባእ ሓተታ።
ንሒደት ካልኢታት ትም
ምስ በለ፡ ኣስመረት፡
ተስፋ እንተንበበት
ናብ ገጹ ጠመተት።
ንሱ ግን ሒዝዋ
ዝነበረ ብርዒ ኣብ
ጠረጴዛኡ ተኺሉ፡
ሓሳብ
የሰላስል
ነበረ።
ሓኪም፡
ነታ
መንእሰይ ጥንሲ ኣብ
ምንጻል ክተሓባበራ ዘኽእሎ
ሕጋዊ ምኽንያታት ክረክብ ሃሰስ
ይበል’ምበር ኣይረኸበን። ነቲ መሪር
መልሲ ድማ ክነግራ ነበሮ።

ዘረሳርስ ምኽሪ ሂቡ ኣፋነዋ።
ድሕሪ ገለ ሰሙናት፡ ሓንቲ መንእሰይ ብቓሬዛ ተጸይራ ናብቲ ኣብ
ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሕክምና መጽአት። ገጻ ጻዕድዩ፡ ሃለዋታ ኣጥፊኣ
ነይራ። እቶም ኣለይቲ ሕሙማት፡ ስማ ኣስመረት ምዃኑ ምስ
ተነግሩ፡ መዝገብ ርእዮም፡ ጥንሲ ክንጸለላ ሓቲታ ዝነበረት ምዃና
ዘከርዋ። ንምድሓና ዝተገብረ ላዕልን ታሕትን ኣይተዓወተን።
ጥንሲ ናይ ምንጻል ክእለት ኣሎኒ በሃሊት፡ ኣብ
ገዝኣ ክልተ መዓልትን ሓደ ለይትን ሒዛታ
ብምቕናያ ደንጕያ’ያ ነይራ። ብዙሕ
ደም ፈሲስዋ ስለዝነበረ፡ ድሕሪ
ሰለስተ ሰዓት ዓረፈት። እታ
ልምዳዊት ነጻሊት ጥንሲ
ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ኣተወት።
ብመሰረት ኣብ 2003
ዝቐረበ ጸብጻብ ኣህጉራዊ
ዉድብ ጥዕና፡ ኣብ ዓለም፡
ዓመታዊ ኣስታት 68,000
ደቀንስትዮ
ብምኽንያት
ዘይዉሑስ ምንጻል ጥንሲ
ህይወተን ይስእና። እዚ ኣሃዝ’ዚ ክሳብ
2009 ድሕሪኡን ከምዝቐጸለ ብኻልኦት
መጽናዕትታት’ዉን ተደጊፉ’ዩ። ካልኦት ብሚልዮናት
ዝቝጸራ ደቀንስትዮ’ዉን ካብ ሞት እኳ እንተደሓና፡ ነባሪ ወይ
ነነዊሕ ዓመታት ዝጸንሕ ጥዕናዊ ማህሰይቲ ኣትሪፈን’የን። ገለ
ካብቲ ጥዕናዊ ሳዕቤናት፡ ተቖሪጹ ዝተርፍ ምንጻል፡ ረኽሲ
ኣካላት መፍረ (sepsis)፡ ምፍሳስ ደም፡ ምቕዳድ ማህጸን ክጥቀስ
ይከኣል። ኣብ ሃገርና’ዉን ሓሓሊፉ ብምኽንያት ምንጻል ጥንሲ
ሞትን ናይ ጥዕና ጉድኣትን ከምዝስዕብ ዝፍለጥ’ዩ።

ዕድሚኣ 19 ዓመት፡ ዘጋጠማ ጥንሲ ካብ ዓርካ’ዩ ነይሩ። “ኣብ
ድሓን ኩነታት ኣለኹ” ብዝብል ናይ ዝዕድለይ ስጉምቲ፡ ብፍቓዳ
ኣብ ዝፈጸመቶ ስጋዊ ርክብ’ዩ ጥንሲ ኣጋጢምዋ። ናይ ክልተ
ወርሒ ጥንሲ’ዩ ነይርዋ። ቆልዓ ከተዕቢ ድልውቲ ዘይምንባራን
ምስ ዓርካ ዝነበራ ዝምድና ድማ እናተዳኸመ ይኸይድ ምንባሩን
ተረዲኣ ነቲ ጥንሲ ክትቅበሎ ከበዳ። ክሳብ ሽዕኡ ድማ ንወለዳ ካብዚ ብምብጋስ እተን ምንጻል ጥንሲ ብሕጊ ዘፍቀዳ ሃገራት፡
ወይ ኣሕዋታ ኣየካፈለቶምን።
ብዉሑስ መድሃኒታትን መሳርሕን ስለዝፍጽመኦ፡ ብምንጻል
ኣብ መወዳእታ እቲ ሓኪም ጥንሳ ክንጸል ከምዘይከኣል፡ ጥንሲ ዝመጽእ ሞት ይኹን ናይ ጥዕና መጕዳእቲ ኣብኣተን
ኣብ ካልኦት ደቀንስትዮ’ዉን ዘጋጥም ምዃኑ፡ ክትጭነቕ ከም ዝወሓደ’ዩ ዝብል ኣረዳድኣ ከይሰረጸ ኣይተረፈን። ካብ ቅድሚ
ዘይግባእ፡ ምስ ዓርካን ስድራቤታን ክትዝትየሉ ከምዘለዋ፡ ሓያሎ ዓመታት ድማ፡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ምንጻል ጥንሲ
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ሕጊን ሕብረተሰብን

ኣግእዞ

ምርጫ ናይታ ጥንስቲ እንተዀይኑ ብመገዲ ሕክምና ክንጸለላ ፖሊስ፡ 2 ዘይተነጸሩን 1 ተሓጋጋዝን) ተራእዩ። ካብ 1977 ንነጀው
ፍቑድ ክኸዉን ዝቐርብ ሕቶታት ከጋጥም ጸኒሑን ኣሎን።
ድማ 41 ፍንጃረታት ቦምብ ክኸሰት እንከሎ፡ 173 ናይ ክሊኒካት
ከም ጉዳይ ኣስመረት፡ ዘይድለ ጥንሲ ብዘይዉሑስ መንገዲ ቃጸሎ ኣጋጢሙ።
ክንጸል ኣብ ዝግበር ሃቐነ ዝወርድ ዘሎ ኣሰቃቒ ጉድኣት ኣብ ሰባት ብመሰረት’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዓበይቲ ናይ ኣረኣእያ
ዝተፈላለየ ኣረኣእያታት ከሕድር ግድን’ዩ።
ፍልልያት’ምበኣር ምንጻል ጥንሲ ብምርጫ ጓለንስተይቲ ኣብ ገለ
ሓደ ካብቲ ኣረኣእያ፡ ምንጻል ጥንሲ ብሕግን ብመገዲ ሕክምናን ሃገራት ፍቑድ፡ ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ኩልኩል ኰይኑ ይርከብ።
ክካየድ እንተዝፍቀድ፡ ዘይተሓስበሉ ጥንሲ ብዉሑስነት ክንጸል እቲ ብዛዕባኡ ዘሎ ፍልስፍናን ስነሓሳብን ኣብ ቀጻሊ ክርክርን
ምኸኣለ፡ ዝብል’ዩ። ብተወሳኺ፡ ጓለንስተይቲ ኣብ ኣካላታ ግጭትን ከም ዝርከብ ከኣ ኣብ ዕለታዊ ዜናታት ዓለም ንሰምዖን
ንዕዘቦን ኣሎና። ገለ ይፈቐድ ኢሎም ኣብ ጐደናታት ክዉዕሉ
ዝርከብ ድቂ ምእላይን ዘይምእላይን ናይ
እንከለዉ፡ ገለ ድማ ምፍቃዱ ብምቅዋም ድምጾም ከስምዑን
ምምራጽ መሰል ክህልዋ ይግባእ። ካብ 12
ናዕቢ ከልዕሉን ይርኣዩ።
ሰሙናት ንታሕቲ ዝዕድሚኡ ድቂ፡ ኣብ
ደረጃ ሰብ ስለዘይበጽሐ፡ ምንጻሉ ሰብ
ከም ምቕታል ዝወሰድ ኣይኰነን። ስለዚ
ድማ ጓለንስተይቲ ጥንሲ ብሓገዝ ሕክምና
እንተነጸለት ንሳ ይኹን ሓኪም ክቕጽዑ
ኣይግባእን። ብሰንኪ ዘይዉሑስ
ምንጻል ጥንሲ ዘጋጥም ሞትን ማእለያ
ዘይብሉ ጥዕናዊ መጕዳእትን ድማ
መኽተመ ወይ ምቐነሰ
ዝብል’ዩ።

ኩለን’ተን ጥንሲ ምንጻል ዝኽልክላ ሃገራት፡ ኣብ ፍሉይ
ጸገማት ወይ ምኽንያታት ጥንሲ ብመገዲ ሕክምና ክንጸል
የፍቅዳ’የን። ሃገርና ኤርትራ’ዉን ካብተን ጥንሲ ምንጻል
ብሕጊ ዝኽልክላ ኰይና፡ ኣብ ዉሱን ንደቀንስትዮ ዘጋጥም ናይ
ጥዕና ይኹን ማሕበራዊ ጸገም ዝተመርኰሰ ምንጻል
ጥንሲ ብመገዲ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ዝካየድ
ከም ሕጊ ምጥሓስ ኣይዉሰድን’ዩ።

ብዙሓት ደቀንስትዮ ግን
ነቲ ሕጊ ካብ ዘይምፍላጥ
እቲ ካልእ ኣረኣእያ
ወይ ድማ ብዝተፈላለየ
ድማ ምንጻል ጥንሲ
ምኽንያታት
ብዘጋጥም
ብሕጊ
ክፍቀድ
ምድንጓያት፡ ነቲ መሰል ከይተጠቕማሉ
ኣይግባእን። ድቂ’ዉን
ከምዝተርፋን ግዜ ምስ ሓለፈ ድማ ናብ ዘይዉሑስ
መሰረት ናይ ሰብ ስለዝዀነ
ምንጻል ጥንሲ ከምዘምርሓን ይፍለጥ። ስለዚ ድማ ኣብ
ብህይወት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ። ብህይወት ናይ ምንባርን ከመይ ዝኣመሰለ ጥዕናዊ ወይ ማሕበራዊ ጸገማት’ዩ ጓለንስተይቲ
ናይ ዘይምንባርን መሰሉ በታ ጥንስቲ ክዉሰን ኣይግባእን። መሰል ብሓገዝ ሕክምና ጥንሳ ክንጸል ዝፍቀድ? ነቲ ሓገዝ ክትረክብ’ከ ንሳ
ህይወት ድማ ካብ ማህጸን’ዩ ዝጅምር። ስለዚ ምንጻል ጥንሲ ሰብ ትኹን መቕርባ እንታይ ክገብሩ ከም ዝግባእ ምፍላጥ ጠቓሚ’ዩ።
ምቕታል’ዩ። ኰነ ኢልካ ጥንሲ ምንጻል ብሃይማኖት ሓጥያት፡ ዘይተሓስበ ጥንሲ ዘጋጠማ ጓለንስተይቲ ጥንሳ ብሓገዝ ሕክምና
ብባህሊ ነውሪ፡ ብዓይኒ መሰል ክርአ’ከሎ ድማ ዘይሕጋዊ’ዩ ክትንጽል ዝፍቀደላ ኣብዞም ዝስዕቡ ምኽንያታትን ኣገባባትን’ዩ።
ዝብል’ዩ።
1) ነታ ጥንስቲ፡ ካብ ከቢድን ዘላቒን ናይ ህይወት ወይ ናይ
ገለ ካብቶም ምንጻል ጥንሲ ብሕጊ ክፍቀድ የብሉን በሃልቲ፡ ጥዕና ሓደጋ ዘድሕና እንተዀይኑ፡ ንኣብነት፡ ልዑል ጸቕጢ ደም
ኣረኣእያኦም ካብ ምግላጽን ተቓዉምኦም ካብ ምስማዕን ዘለዋ፡ ወይናዊ ጥንሲ (ጥንሲ ዝመስል ግን ዘይኰነ)፡ ምዕባለ
ሓሊፎም፡ ኣብ ገለ ሃገራት፡ ኣብቲ ጥንሲ ብሕጋዊ መገዲ ዝፍጸመሉ ዘቋረጸ ድቂ (ዉሱን ኣዋርሕ ምስ ጸንሐ ብህይወት ዘይቀጸለ)፡
ክሊኒካት እናኸዱ ተደጋጋሚ ናዕቢታት ኣካይዶም’ዮም። ከም ካብ ማህጸን ወጻኢ ዝበቖለ ጥንሲ ንኣብነት ኣብ ሻምብቆ ማህጸን
ዉጺኢቱ’ዉን ኣብ ልዕሊ ሓካይምን ካልኦት ኣለይቲ ሕሙማትን ዝተተኽለ ጥንስን ካልእ ብሓካይም ከም ሓደገኛ ዝርአ ጸገማትን፣
ናይ ህይወትን ኣካልን መጕዳእቲ ወሪዱ። ንብረት’ዉን ዓንዩን
ተቓጺሉን። ኣመሪካ፡ ኣዉስትራልያ፡ ካናዳ፡ ኒውዚላንድ ናይዚ 2) ሓደገኛ ዝዀነ ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ምጭናቕ
ከም “ግብረ-ሽበራ ኣብ ንጽል ጉዳይ” ዝሰመየኦ ተግባራት ናይታ ጥንስቲ ምስ ዝህሉ፡ ኣእምሮኣ ምስሓታ ወይ ኣብ ከቢድ
ኣብነት’የን። ኣብ ሃገረ ኣመሪካ ከም ኣብነት እንተወሲድና ካብ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ከምዝኣተወት ብሓኪም ኣእምሮ ናይ ዉሳነ
1990 ክሳብ’ቲ ድሕሪኡ ዝሰዓበ ዉሑድ ዓመታት ጥራይ፡ 11 ወረቐት ተጻሒፉ፡ እቲ ወረቐት ናብ ክፍሊ መወለዳን ምስ
ቅትለት ሰብ (4 ሓካይም፡ 2 ሰራሕተኛታት ክሊኒክ፡ 1 ዋርድያ፡ 1 መጽአ።
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ሕጊን ሕብረተሰብን

ኣግእዞ

ንምጥቕላል’ምበኣር፡ ሳዕቤን ናይ ብዘይዉሑስ መገዲ ዝግበር
ምንጻል ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ደቀንስትዮ ዘስዕቦ ዘሎ ሞትን ናይ
ጥዕና ጸገማትን ይሃሉ’ምበር፡ ምንጻል ጥንሲ ፍቑድ ወይ ድማ
ብምርጫ ጥንሲ ዘጋጠመን ክዉሰን ምፍቃድ ቀሊል ኣይኰነን።
ኣብ መንጎ ይፈቐድ በሃልትን ይከልከል በሃልትን ዘሎ ሓሳብን
ግርጭትን ካብ ዝባላሕ ነዊሕ ዓመታት ይሕለፍ’ምበር፡ ኣብተን
ዘፍቀዳ ይኹን ዘየፍቀዳ ገና ተቐባልነት ብዙሓት ዘይረኸበ መዳይ
ናይ ህይወት’ዩ።

3) ጥንሲ ዘጋጠመ ብሰንኪ ዓመጽ እንተዀይኑ። እቲ
ዓመጽ ንፖሊስ ተመልኪቱ፡ ብመገዲ ኣኽባር ሕጊ ናብ ቤት
ፍርዲ ቀሪቡ፡ ናይ ዓመጽ ጥንሲ ምዃኑ ንሚኒስትሪ ጥዕና (ክፍሊ
መወለዳን) ምስ ተላእከ፣
4) ጥንሲ ዘጋጠመ ምስ ናይ ቀረባ ዘመድ ብዝተገብረ ስጋዊ
ርክብ እንተዀይኑ። እዚ’ዉን ብተመሳሳሊ፡ ብመገዲ ፖሊስን
ኣኽባር ሕግን፡ ቤት ፍርዲን ናይ ውሳነ ወረቐት ናብ ክፍሊ
መወለዳን ምስ በጽሐ።

እቲ ሓቂ እዚ ስለዝዀነ፡ ናብ ዘይተደልየ ጥንሲ ካብ ዘምርሕ
ተግባራት ንምድሓን ነብሰ-ግትኣት ከነማዕብል፡ መንእሰያትናን
ትሕቲ ዕድመን ብምኽሪ ክንሕግዝ፡ ከም ዓመጽን ምትላልን
ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ጸገማት ድማ ክብርታትን ስነ-ምግባርን
ብምምሃር ከምኡ’ዉን ንገበነኛታት ግቡእ መቕጻዕቲ ብምሃብን
ብምእራምን ምውጋዶም ወይ ምውሓዶም ተመራጺ ይመስል።
ዘይተደልየ ጥንሲ ዘጋጠማ ጓለንስተይቲ ድማ ኣብ ክንዲ ምድሃልን
ኣብ እዋን ጸገማ ምኽሓድን ከነተባብዓ፡ ነብሳ ክትጐድእ ካብ
ምድፍፋእ ድማ ትሃድኣሉን ጸገማታ እተሰግረሉን መሳልል
ክንፈጥረላን ክንሕግዛን ግቡእ ይመስል። እንተ’ቲ ክንጸል
ብሕክምና ዝፍቀድ ግን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሓበሬታ ክንጥቀም
ኣገዳሲ’ዩ።

ኣብ ገለ ሃገራት፡ ምንጻል ጥንሲ ንምፍቃድ ዘኽእሉ ተወሰኽቲ
ምኽንያታት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ፍጹም ድኽነት ናይታ ጥንስቲ
(በተኽ)፡ ድቂ ምስ ተወልደ ንምንባር ዘጸግሞ ዘይንቡር ኣካላዊ
ኣፈጣጥራ እንተሃልይዎ፡ ጥንስቲ ዘይምርዕውቲ እንተዀይና
ወዘተ እዮም።
ክርሳዕ ዘይግባእ ኣገዳሲ ነጥቢ፡ ምንጻል ጥንሲ ዋላ ብሓገዝ
ሕክምና ይፈጸም፡ ዉሑስ ድሕነት ዝህሉ፡ ዕድመ ጥንሲ ካብ 12
ሰሙናት (3 ወርሒ) ዘይሓለፈ ምስ ዝኸዉን’ዩ። ስለዚ፡ ብሕልፊ
ኣብቲ ብቤት ፍርዲ ዝረጋገጽ ብዓመጽ ዝሰዓበ ጥንስን ካብ ናይ
ቀረባ ዘመድ ዝሰዓበ ጥንስን፡ እታ ጓለንስተይቲ ወይ ድማ ምስ
መቕርባ፡ ምህላው ጥንሲ ከረጋግጹ፡ ጥንሲ ንምንጻል፡ ዉሳነ
ቤት ፍርዲ ክረኽቡ ከም ዝደልዩ ብግሉጽ ከመልክቱ ይግባእ።
ቤት ፍርዲ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ንምውሳን ዝምርሓሉ ናይ
ዝተቓላጠፈ መስርሕ ዳንነት ስነ-ስርዓት ስለዘለዎ፡ ሰለስተ
ወርሒ ቅድሚ ምእካሉ ዉሳነ ክትረክብ ትኽእል’ያ። ኣብ ጉዳይ
ዓመጽ፡ ዓመጽ ምስ ተፈጸመ ቀልጢፋ ከተመልክት’ውን ግቡእን
ጠቓምን’ዩ። ኣብ ምስሓት ኣእምሮ ወይ ጭንቀት’ዉን ዉሳነ
ካብ ሕክምና ስነ-ኣእምሮ ተቓሊጢፉ ክመጽእ ይግባእ። ጥንሲ
ብምኽንያት ሕማም ቅድሚ ምንጻሉ፡ ጥንስቲ ወይ ድማ ንሳ
ዘይትዛረብ እንተዀይና መጻምዳ ወይ ወለዳ ወይ ደቃ ፍቓዶም
ክሕተቱ ከምዝግባእ ክዝንጋዕ የብሉን።
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ኩርናዕ ካርቱን

ኣግእዞ

ሕድሪ ስዉእ
ራሄል በርሀ

ካብ ደንከል ብተማላእተኛ ዝመጸታ ደብዳቤ ከፊታ ምስ
ረኣየታ፡ ኣለም ገብረእንድርያስ ትርፈ፡ መላእ ኣካላታ ፍሉይ
ስምዒት ወረሮ። ኩሉ’ቲ ምስ ኣፍቃሪኣ ፍስሃየ ዘሚኪኤል (ሳሉኪ)
ዘሕለፈቶ ፍቕራዊ ሂወት፡ ኢድ ወሓለ ስነ-ጥበባዊ ዝሓለፎ ናይ
ካንቫስ ስእልታት ኮይኑ ተቐጀላ። ኣሃዱኡ ናብ ዝነበረቶ ቦታ
ከይዳ ብዓይና ክትርእዮ ሓያል ድርኺት ፈጠረላ። ደብዳቤ ሳሉኪ
(ፍስሃየ) ዓሚቚ ፍቕራዊ ናፍቖት ጥራይ ዘይኮነ፡ ረዚን ሓላፍነት
ዘሰክም ዕቱብ መልእኽቲ ዝሓዘለ’ዩ ነይሩ። እቲ ከም መግቢ
ምጽጋቡ፡ ከም ማይ ድማ ምርዋዩ ስኢና ደጊማ ደጋጊማ ዘንበበቶ
ደብዳቤ ትሕዝቶኡ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ።

25/11/1988
ህ.ግ.ሓ.ኤ
ህ.ሰ.ሓ.ኤ
ናብ፦ ዝተናፈቕኪ ኣለም!
ብመጀመርታ ዕዙዝ ሰውራዊ ሰላምታይ ይብጻሕኪ። ኣነ
ብዘይካ ናትኪ ናፍቖትን ሓሳብን ምስ ብጾተይ ጽቡቕ ኣለኹ።
ንስኺ’ውን፡ ከምዚ ኣነ ዘለኹዎ ክትህልዊ ትጽቢተይ ደረት
የብሉን። ሓላለይ!... ግዜ ይንዋሕ ይሕጸር ብዘየገድስ ክንራኸብ
ኢና። ኣጆኺ!... ነዚ ጠስጣስ ሰራዊት ደርግ ደምሲስና ክንዕወት
ኢና። ናብራ ገድሊ ኮይኑ ብዛዕባ ወለድና ኣጥቢቕና ተሓታቲትና
ኣይንፈልጥን ኢና። ኣቦይ ፍስሃየ ዘሚኪኤል ተስፋጼን፡ ኣደይ
ኣመተ-ልደት ኣብርሃም ኣሚነ ይብሃሉ። ተወሊደ ዝዓበኹሉ
ከኣ ከረን ላዕላይ (ጀንገሬን’ዩ)። ሓንቲ ክላወበኪ ዝደሊ፡ ንስኺ
ክትስውኢ ትኽእሊ፡ ኣነ’ውን ከምኡ። ምናልባት ብህይወት
እንተወጺእኪ፡ ሓደራ!... ነታ ቆልዓ ንስድራይ ሃብለይ፡ ወይ ድማ
ኣላልይለይ። ቻው ሓላለይ!

ብጻያዊ ዝምድና’ዩ። ኣለምን ፍስሃየን ብዓይኒ ፍቕሪ ክጠማመቱ
ዝኸኣሉ’ምበኣር፡ ዝተሰለፉሉ ዕላማ ኣብ ሽቶኡ ንምብጻሕ
ክልቲኦም ኣባላት ብርጌድ 51 ኮይኖም ድሕሪ ምምዳቦም’ዩ። ኣብ
1983 ኣብ እምባህራ’ዮም ተራኺቦም። ንሳ ኣጋር ሓኪም ክትመሃር
ካብ እምባ ደንደን ወሪዳ ናብኡ ክትመጽእ እንከላ፡ ፍስሃየ ኣባል
ስለያ ቦጦሎኒ ኮይኑ ኣሃዱኡ ኣብቲ ከባቢ ዓስኪራ ነበረት።

ፍስሃየ ዘሚኪኤል (ሳሉኪ) ንኣለም ገብረእድርያስ ብዓይኒ
ፍቕሪ ምስ ጠመታ ከይተማትአ’ዩ ማሕበራዊ ዝምድና ክምስርቱ
ብድፍረት ሓቲትዋ። ንሳ’ውን ልዕሊኡ እኳ ብፍቕሩ ተማሪኻ
እንተነበረት፡“ኣጋር ሓኪም ክትመሃር ካብ ድፋዕ ወሪዳስ ፍቕሪ
ተራእይዋ!” ተባሂላ ብብጾታ ከይትውቀስ ድሌት ከምዘይብላ
ዓወት ንሓፋሽ!”
ሓበረቶ። መልሳ ግን ንውሽጣዊ ባህግታታ ጨሪሱ ዘይውክልን፡
***
ካብ ክሳድ ንላዕሊን’ዩ ነይሩ። ይኹን’ምበር፡ ከይተሓለለ ደጋጊሙ
ፍቕሪ ገድሊ “እምባ ክትኮኑና መጸግዒ፡ ሜዳ ክትኮኑና መሳፍሒ” ምስሓተታ ነቲ ስክፍታ ፈጢሩላ ዝነበረ መጋረጃ ሕሜታ
ብምባል መውስቦ ጸብጺብካ ዝፍጸም ኣይኮነን። ኣብ ሓያል ብምቕንጣጥ ብምሉእ ልቢ ተቐበለቶ። ክልቲኦም ንሓለፍቶም
ውድባዊ እምነት፡ ተወፋይነት ንስራሕን መስዋእትን ዝተመስረተ ብምሕባር ከኣ ዝምድናኦምኣማእከልዎ። ኣብ ሰውራ ዘይተማእከለ
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ከምእትጥሕል’ዩ ጌርዋ። ዕድመ ተጋዳላይ ዕምሪ ዛዕዛዕታ ምዃኑ
ኣብ ኩሎም’ቶም ዝተሳተፈቶም ዓውደ-ውግኣት ትርእዮ ነይራ
እያ። ኣብ ቅድመኣ ዝተሰውኡ ጀጋኑ ሓደ ብሓደ ተዘከርዋ። ስለዚ
ድማ’ያ ህላወኡ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ምስ በጽሓ ብኣካል ክትረኽቦ
ኣመና ዝበሃገት።
ናብ መጻምድታ በጺሓ ናይ ምምላስ ሕቶኣ ብሓላፍታ ቅቡል
ኮይኑ ምስ ተረኸበ፡ ኣለም ሓጎሳ መሊኡ ፈሰሰ። ኣብ ታዕሊም ምስ
ዝጸንሑ ሓደስቲ ኣባላት ኮማንዶ ክትብገስ ምዃና ስለዝተሓበረት
ከኣ፡ ኣብ ዓንበርበብ ናብ ዝርከብ ወትሃደራዊ ቤት ጽሕፈት
ተላእከት። ይኹን’ምበር፡ ቅድሚ ምብጋሳ ሓይልታት ኮማንዶ
ኣብ ከባቢ ዓሳዔላ (ደንከል) ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ፈጺመን ኣብ
ልዕሊ ጸላኢ ድሙቕ ዓወታት ከምዘመዝገባ ዝገልጽ ዜና፡ ካብ
ድምጺ ሓፋሽ ክፍኖ ምስ ሰምዐት ምልኣት ሓጎሳ ክጎደል ተሰምዓ።
“ኣነስ ትም ኢለ’የ ዝብገስ ዘለኹ። ምትራፍ ምሓሸኒ” ክትብል ከኣ፡
ንኤፍሬም ኦፐረይተር ናይቲ ቤት ጽሕፈት ተዛረበቶ። ዓወታት
ህዝባዊ ግንባር ክቡር ዋጋ ዝኽፈሎ ምዃኑ ኣዳዕዲዓ ትፈልጥ’ያ።
ፍቕራዊ ዝምድና (ኣፍልጦ ሓለፍቲን ኣሃዱን ዘይብሉ) ግዳይ ዕጫ ፍስሃየ’ውን መስዋእቲ ከይከውን እናተጠራጠረት እያ ጎቦ
ነቐፌታን ወተሃደራዊ መቕጻዕትን ዝገብር ዘይስነ-ምግባራዊ ልባ ነቒላ።
ባህሪይ ሰውራ ብምዃኑ፡ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ከቢድ ጾር ዘራገፉ ኣለም ካብ ዝፈርሓቶ ኣይወጸተን። ጃርበት (ድሕሪ መስመር)
ኮይኑ ተሰምዖም። እቲ ብድሕሪኡ ዝተኸስተሎም ፍቕራዊ ሓርነት ምስ በጽሐት፡ “ኣሃዱኺ ናብ ሽረ እንዳስላሴ ገጾም ይንቀሳቐሱ
ድማ’ዩ፡ ኣብ ሚያዚያ 1985 ዮዲት ዝሰመይዋ ቆልዓ ንኽወልዱ ስለዘለዉ ምስኦም ክትከዲ ትኽእሊ’ኺ። እንተዘየለ ግን፡ ናብ
ዘብቐዖም። ኣለምን ፍስሃየን ዕለተ - መርዓኦም ጥሪ 1986 ኣብ ቦታኺ ክትምለሲ እኺ” ብምባል የማነ ስባህቱ (ጀምቢል)ጠርናፊ
ገርገር (ከባቢ ሩባ ዓንሰባ) ድሕሪ ምጽንባሎም፡ ንሱ ካብ ስለያ ናይ’ታ ናብ ደንከል ትጓዓዝ ዝነበረት ኣሃዱ ኮማንዶ ሓበራ። ኣለም
ብርጌድ ናብ ሓይልታት ኮማንዶ ተቐይሩ ናብ ደንከል ክጓዓዝ በቲ ካብ ትጽቢታ ወጻኢ ዝኾነ ሃደበታዊ ሓበሬታ ብምግራም
እንከሎ፡ ንሳ ቆልዓኣ ንምዕባይ ናብቲ “እንዳ 17” ተባሂሉ ዝጽዋዕ “ስለምንታይ?” ክትብል ሓተተቶ።
መዕበዪ ህጻናት ናይቲ ብርጌድ ከደት።
“ፍስሃየ ዘለዋ ኣሃዱ ናብ ኣሶሳ፡ ኢትዮጵያ ተንቀሳቒሳ ስለዘላ፡
ፍቕሪ ሰውራ ኣብ ትሕቲ ዘይንቡር ኩነታት ዝፍጸም ብምንባሩ፡ ክትረኽብዮ ኣይትኽእልን ኢኺ” ዳግም ሕቶ ዘየስዕብ ኢሉ
ኣብ ደስ ዝበለካ ቦታን ደረት ንዘይብሉ መዓልታትን ተስተማቕሮ ዝኣመነሉ መልሲ ሃባ።
ኣይኮነን። ገዛ ፈሊኻ ናብራኻ ተጣይሰሉ ኩነት የለን። ድሕሪ
ዝተወሰነ ናይ ሕጽኖት ቅንያት ድማ ነናብ ቦትኦም ክኸዱ ገለ እንተዘይሰምዕ ከምኡ ክብላ ከምዘይክእል ተረዲእዋ፡ ኣለም
ተቐሰቡ። እዚ ከኣ ሓደ ካብቲ ተጋዳላይ ጸይርዎ ዝኸይድ ዝነበረ ነብሳ ግንብንብ በላ።
“ኣነ‘ኳ ቆልዓ ኣይኮንኩን። ገዲም ተጋዳሊት’የ። ተሰዊኡ እንተድኣ
ንቡር ገድላዊ ህይወት እዩ።
ኲናት ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነታት ኣብ ዝስርዓሉ ወተሃደራዊ ኮይኑ ኣግሂድካ ንገረኒ። ብዝተረፈ፡ በዚ ትብሎ ዘለኻ ሎሚ
ኩነታት፡ ቆልዓኻ ከተዐቢ ካብ ኣሃዱኻ ምፍላይ ብመዛሕትአን ኣይምለስ!... ጽባሕ ኣይምለስ!” ብትሪ መለሰትሉ።
ተጋደልቲ ቅቡል ምርጫ ኣይነበረን። ስለ’ዚ ድማ’ያ ኣለም፡ ኣብ
ድሮ ምጅማር መጥቃዕቲ ‘ናደው እዚ’ ነታ 2 ዓመትን 7 ወርሕን
ዝዕድሚኣ ውላዳ ገዲፋ ናብ ኣሃዱኣ ዝተመልሰት። ኣብ ዘመነ
ገድሊ ቆልዓ ኣዲኡ ድኣ ትውለዶ’ምበር፡ ናይ ምዕባዩ ሓላፍነት
ዝስከምሲ ህዝባዊ ግንባር’ዩ። እቲ ቆልዓ እውን ናይ ሓፋሽን ናይቲ
ውድብን ስለዝኾነ።

መስዋእቲ ዋላ’ኳ ተጋዳላይ ዝሕበነሉ ገድላዊ ክብሪ እንተኾነ፡
ባህርያዊ ተፈጥሮ እውን ዘይተርፍ ኮይኑ፡ ኣለም ብጓሂ ሕርር
በለት። ነቲ ስግኣቱ ዘንጸባርቕ ዝጸሓፈላ ደብዳቤ ብሕልና
እናዳህሰሰት ድማ ዝርንዝሕ ነብዐት። ንብዓት ፍቕርን ሓበንን።

ኤርትራ መከራኣ ብሓርነት ምስ ተደበሰ፡ እቲ ዝዓበየ ዕዮ ገዛ
ኣለም ሕድሪ ፍስሃየ ምፍጻም’ዩ ነይሩ። ፍረ ክልቲኦም ዝኾነት
ፍስሃየ ተኽእሎታት መስዋእቲ ኣብ ግምት ኣእትዩ ብዛዕባ ህጻን ዮዲት፡ ካብ መዕበዪ ህጻናት ተረኪባ ንወለዱ ምሃብ።
ጓሉ ዝገደፈላ ለበዋ፡ ንኣለም ኣብ ማዕሙቕ ፍቕሮም ዝያዳ እቶም ካብ ሳሕል ተበጊሶም ኣስመራ ዝኣተዉ ህጻናት፡ ኣብ ቤት
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ትምህርቲ መባእታ ላልምባ ከምዘዕረፉ ድሕሪ ምርግጋጽ ከኣ፡ ስድራቤት ስውእ ኣፍቃሪኣ ገጽ ንገጽ ተራኸበት። ነቲ ሽዑኡ
ህላዊኣ ንምፍላጥ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከደት። “ኣነ ኣባል ብርጌድ ዝመስረተኦን ክሳብ ሕጂ ዝቕጽለኦ ዘለዋን ድልዱል ፍቕሪ ከምዚ
51’የ። ኣብዚ ዮዲት ፍስሃየ ትብሃል ቆልዓ ኣላትኒ” ብምባል ንሓላፊ ክትብል ብሓበን ትዝክሮ።
ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብርሃነ ዘርአ (ጣውላ) ሓተተቶ።
“ሓማተይ ነታ ቆልዓ ባዕላ ከተዕብያ ባህጊ ስለዝነበራ፡ ‘እሞ’ዛ
“እሞ ተላልዪያ ዲኺ?” ሕቶ ኣስዓበላ።
ቆልዓ ድኣ ከመይ ክትከውን’ያ?’ ብምባል ሓቲታትኒ። ኣነ
“እንድዒ!...ጓል 2 ዓመትን 7 ወርሕን፡ ኣብ 1987 ምስ ገደፍኩዋ‘የ” መደዓዓሲ ቆልዓ ስለዘለኒ ንስኺ ናይ ስውኣት ደበስ እንዳተቐበልኪ
ኣዕብዪያ እብላ። ብጣዕሚ ስለዝተሓጎሰት ‘በሊ ነዚ ጥራይ ሒዝኪ
መለሰትሉ።
ትም ከይትብሊ። ውለዲ ባዕለይ ከም ወላዲትኪ እንዳመጻኹ
ብርሃነ ነቶም ህጻናት ንዮዲት ክዳሃይዋ ምስ ሓበሮም፡ ንኣዲኣ ከሕርሰክን ከጠምቐክን’የ’ ብምባል ተላብያትኒ። ኣብቶም ድሒረ
ጋሻ ብዝኾነ ስም “ዲዶም!...ዲዶም!...” ብምባል ጸዊዖም ኣምጽእዋ።
ዝወለድኩዎም ሻምን ኣርሴማን ዝተባህሉ ደቀይ ድማ ልክዕ
ኣለም ናይ ወላዲት ነገር ከብዳ ሕቡጭቡጭ በላ።
ከም ኣደ ኮይና ኣልያትኒ። ክሳብ’ዛ ሰዓት’ዚኣ ከኣ ብፍቕሪ ንነብር
“ዮዲተይ!” ብምባል ክትስዕማን ክትሓቑፋን እንተደለየት፡ ኣዲኣ ኣለና” ትብል። ዮዲት ጓላ ኣብ መበል 23 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት
ምዃና ክትፈልጥ ብዘይምኽኣላ ምልጋብ ኣበየታ።
ተዓሊማ ግቡኣ ከምዝፈጸመት ድማ ትገልጽ።
“ኣዴኺ’ኳ እያ ዲዶም” ብምባል ብርሃነ ብሓይሊ ከም እትስዕማ
***** *** *****
ይግበር’ምበር፡ ከም ኣዲኣ ስለዘይትፈልጣ ኣይተቐበለታን። ኣለም
ብ1962 ኣብ ቪላጆ ተወሊዳ ዝዓበየት ኣለም ገብረእድርያስ
ከም ኣደ መጠን ዝተሰምዓ ስምዒት ከቢድ እኳ እንተነበረ፡ ኩነታት
ትርፈ፡ ኣብ 1970ታት በቲ ሽዑ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዒታት
ገድሊ ዝፈጠሮ ስግንጢር ኩነት ብምዃኑ ኣብ ውድባዊ እምነታ
መግዛእቲ ሃገራዊ ስምዒት ሓዲሩዋ፡ ደቂ ቤት መኻእ፡ ቢላጆን
ዘምጸኦ ለውጢ ኣይነበረን።
ዓዲ-ሶግዶን ምስ ዝርከበአን ሓፋሽ ውድባት ኣብ ወሃዮ ተጠርኒፋ
ኣለም መስዋእቲ ተጋደልቲ ብወግዒ ከይተገልጸ ናብ ስድራ- ክትቃልስ ወሲና። ህድኣት ዝተባህለት ዓባይ ሓብታ (ስውእቲ)
ቤት ኣፍቃሪኣ ፍስሃየ ክትበጽሕ ድሌት ኣይነበራን። ይኹን’ምበር፡ ኣብ መወዳእታ 1976 ናብ ህዝባዊ ግንባር ምስተሰለፈት ከኣ፡
ድሕሪ ናጽነት ካብ ኡጋንዳ ዝመጽኡ ኣባ መርከ ዘምኪኤል ኣሰራ ስዒባ ኣብ መፋርቕ 1978 ንሜዳ ተሰሊፋ። ሓንቲ ካብተን
ዝተባህሉ ካህን ሓወቦኣ ነታ ቆልዓ ክወስድዋ ደልዮም፡ ብዘይፍቓድ ‘ካምቦድያ’ ብዝብል ቅጽል ስም ኣብ ብሊቓት ዝተዓለማ 1,800
ወላዲታ ከምዘይከኣል ተሓቢርዎም ምንባሩ ኣረጋጊጻ ነበረት። ደቀንስትዮ እያ። ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ውግኣት ብዘጋጠማ
በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ፡ “እዛ ቆልዓ ኣቡኣ ስዉእ’ዩ። ምናልባት ማህረምቲ ርእስን ካልእ ኣካላትን ኣብ ውሽጢ 5 ወይ 6 ኣዋርሕ
መጺኦም ‘ጓል ወድና’ያ ክንወስዳ’ እንተድኣ ኢሎሙኻ ብናተይ ሓደ ግዜ ስለዘውድቓ፡ ተኣላዪት ማሕበር ስንኩላን ኲናት
ሓላፍነት ሃቦም ኢኻ” ክትብል ንብርሃነ ጣውላ ተላበወቶ።
ተጋደልቲ ኤርትራ’ያ። ኣለም፡ መስዋእቲ ናይ ቃልሲ ብጻያን
ድሕሪ ምንጋር ኣስማት ስውኣትን ምኻድ ህጻን ዮዲት ናብ ኣፍቃሪኣን ልዕሊ ርብዒ ዘመን ኣሕሊፉ እኳ እንተሎ፡ ንዘንተ
እንዳባሓጉኣን፡ ኣለም ንፈለማ ግዜ ብሓትኖኣ ተሰንያ ምስ እለት እናሓደረ ከም ወርቂ ዝኹላዕ ዘይሃስስ ዝኽሪ’ዩ።
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ኣግእዞ

ሃብታም ባህሊ ዝያዳ ከተሀብትሞ ዝቐለለ’ዩ
መርሃዊ ታደሰ

ኣብታ ተወሊዳ ዝዓበየትላ ሓሊብ መንተል (ዞባ ዓንሰባ)
ኣብ ግዜ ህጻንነታ ደረፍቲ ትርኢ ስለዝነበረት’ያ ድምጻዊት ናይ
ምዃን ባህጊ ኣሕዲራ። እታ ሽዑ “ገንዳ ጊብ” ብዝብል ስም
እትልለ ዝነበረት ጉጅለ ባህሊ ሓሊብ መንተል መሰረት ጥበባ
ምዃና ትዛረብ። ሎሚ እንሆ ሕልማ ክውን ኮይኑስ ድምጻዊት፡
ገጣሚት፡ ዘያሚትን ተዋሳኢትን ክትከውን በቒዓ። ስነ-ጥበብ
ተልእኾ ሕብረተሰባን ሃገራን ብተወፋይነት እትፈጽመሉ ረዚን
ዕዮ ምዃኑ’ያ ትገልጽ። ብተፈጥሮኣ ሕውስትን ምቕልልትን
ተዋዛይትን ብምዃና ምስ ብዙሕ ሰብ ጽቡቕ ምሕዝነት ኣለዋ።
ዓምዲ ባህልን ስነጥበብን ናይ ሎሚ ጋሻኣ ስነ-ጥበበኛ ሳራ
ተኽለሰንበት’ያ። ሰናይ ንባብ!

• ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ክትደርፊ ንሰምዓኪ ኢና፡ ቀንዲ
ቋንቋኺ እንታይ’ዩ!
ዘዕበየኒ ቋንቋ፡ ብሌን እዩ። ትግረን ትግርኛን እውን ስለዝፈልጥ
ብኹሉ’ቲ ዝፈልጦ ቋንቋታት ክደርፍ ደስ ይብለኒ። ብዘይካ’ዚ ባሪለ፡ ሰበትንና፡ ለኖሮም ምን ደንደን ሓየ፡ ዋኒ፡ ሚኽር ዶማ
ብቋንቋ ፈረንሳ ደሪፈ ኣለኹ። ኣብ ሃገራዊ በዓል ፈረንሳ፡ ኣብ ካዛ ዎ ባጽዕ፡ ታሪኽ እኽር ገመና፡ ድሮራይ፡ ድወልቲዃ፡ ሳድኹንኪ፡
ደል ኢታልያኒ ምስ ሳትረብ ባንድ ብምዃን እየ ደሪፈ። ነቲ ቋንቋ መርወድ፡ እንከልሰንታ ወጂቢ፡ ሳወር ፍረድ፡… ወዘተ. ብዙሓት
ኣይፈልጦን እየ። ዝተዋህበኒ ደርፊ ሸምዲደ እየ ኣብ መድረኽ እዮም።
ቀሪበ።
• ካብ ኤርትራ ወጻኢ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተንቅሳቒስኪ ደሪፍኪ

• ብፈረንሳ ምስ ደረፍኪ ካብ ተዓዘብቲ ዝረኸብክዮ ግብረ ትፈልጢ’ዶ?
መልሲ ከመይ ነይሩ?
እወ። ኣብ 2012 ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሱዳን ምስ ካልኦት
ኣዝዩ ጽቡቕ። ብፍሉይ ዝዝክሮ ድማ፡ ናይ ቋንቋ ፈረንሳይ
መምህር ኣፍወርቂ ተማሃሪቱ መሲለዮ መጺኡ ሓቚፉ ስዒሙኒ።
‘ተማሃሪተይ ዲኺ ነይርኪ’ ኢሉ ሓቲቱኒ። ‘ኣይኮንኩን፡ ብሕጂ ግና
ክመሃር እደሊ’የ’ ኢለ መሊሰሉ። ንሱ ኸኣ ‘ዋላ ኣብ ገዛኺ መጺአ
ክምህረኪ’የ’ ክብል ኣተባቢዑኒ። ንኣይ ስለ ዘይጠዓመኒ’ምበር
ንሱስ ድልው’ዩ ነይሩ። ብሕጂ ግን እንተጥዒሙኒ ክመሃሮ ደስ
እብለኒ።

ብጾተይ ድምጻውያን ዑደት ኣካይደ ነይረ። ኣብ 2014 እውን
ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዝተዳለወ መደብ ንምስታፍ
እስራኤል ከይደ ነይረ። ኣብ ፈስቲቫል ኤርትራውያን ተቐማጦ
ስዑዲ ዓረብ ድማ ክልተ ግዜ ተሳቲፈ። ናብ ቀጠር እውን
ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫልን በዓል ናጽነትን ክልተ ግዜ
በጺሐ ነይረ።

• ብቕዓትኪ ኣብ መድረኽ ከመይ ትግምግምዮ?

• ክንደይ ዝኸውን ደርፍታት ኣፍሪኺ ኣለኺ?

እዛ ሕቶ’ዚኣ ተዓዘብቲ እንተዝሕተትዋ ደስ ምበለኒ። ንሳቶም
ምስቶም ኣብ ሃገራዊ በዓላትና ዝደረፍክዎም ልዕሊ ኣርበዓ እዮም ብዝያዳ ክመዝኑኒ ዝኽእሉ። ብወገነይ ግን፡ ኣብ መድረኽ
ልዑል ናጽነት እናተሰመዓኒ’የ ዝደርፍ።
በጺሖም ኣለዉ።

• ገለ ካብቶም ኣብ ሃገራዊ በዓላት ዘፍረኽዮም ደርፍታት
ክትጠቕስለይ?

• ንባህሊ ብሌን ብትኽክል ፈቲሸዮ’የ ዶ ትብሊ?

ኣብ ውሽጢ’ቲ ባህሊ’የ ተዀስኲሰ ዓብየ። ባህሊ፡ ባሕሪ ስለ
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ዝኾነ ግን ጀሚርዮ’ምበር ብዕምቆት ፈቲሸዮ ክብል ኣይደፍርን።

• ኣብ መወዳእታ ትብልዮ እንተሎ?

• ካብቲ ህዝቢ ፈሊጥዎ ዘሎ ሞያኺ ወጻኢ ትነጥፍሉ ካልእ ስነ-ጥበብ ናይ ሓባር ጽባቐ’ዩ። ዝያዳ ኹሉ ንጽባቐ ትገልጽ ከኣ
ሞያታት ኣሎ’ዶ?
ጓለንስተይቲ’ያ። ስለዚ ጓለንስተይቲ ጽባቐኣ ብዝለዓለ ደረጃ
ዲዛይን ናይ ክዳን ጀሚረ ኣለኹ። ኣይሰራሕኩሉን’ምበር ከተንጸባርቕ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ድፍኢትን ሞራልን ምትብባዕን
ሞዶሊስት ኮይነ ከድምዕ ከምዝኽእል’ውን እፈልጥ’የ። (ስሓቕ) የድልያ። ስለዚ ንደቀንስትዮና ምሕያል ኢደይ ኢድካ ክንብል
ይግባእ።

• ከም ስነ-ጥበበኛ፡ ኣብ ካልኦት መንእሰያት ደቀንስትዮ ብፍላይ
ከኣ ኣብ ብሄረ ብሌን ጽልዋ ኣሕዲረ’የ ኢልኪ ትኣምኒ’ዶ?

ክቡራትን ክቡራንን፡ ካብ ናትና ሕቶታት ወጻኢ ኣንበብቲ
መጽሔት ኣግእዞ ንስነ-ጥበበኛ ሳራ ተኽለሰንበት ክንሓታ ዘቕረብሉና
ብርግጽ። ብፍላይ ኣብ ደቀንስትዮ ኣተኲረ ክዛረብ። ኣብ ሕቶታት እውን ኣለው። ሕቶታቶም ይስዕብ፦
ወጻኢ ሃገራት ክሳብ ክሊብ ምስራሕ ዝበጽሓ ኣለዋ። ኣብ ውሽጢ
• ከመይ ዓይነት ወዲ ክትምርዓዊ ትደልዪ?
ሃገር’ውን ኣብ ሽንግርዋን ካልእን ዝሳተፋ ደቀንስትዮ ብዓይንኹም
ትርእይወን ኣለኹም። ኣብ ርእሲ’ቲ ናተን ተውህቦን ተበግሶን
(ደራስን ዳይረክተርን ወጊሑ ፍስሓጽዮን)
ናተይ ጽልዋ እውን ተራ ክህልዎ ይኽእል’ዩ።
ዝምርዓዎ ወዲ ከምዚ ዝኣመሰለ’ዩ ኢለ ክምልስ ኣብ ባህልና

• ኣብ ፊልምታት እውን ትነጥፊ ኢኺ፡ ዝተዋሳእክለን ናይ ከቢድ’ዩ። ካብ ኣልዓልካዮ ግና፡ ልዕሊ ኩሉ ሃብቲ ናይ ኣእምሮ
መድረኽ ድራማታትን ፊልምታትን ክትጠቕስልና?
ዘለዎን ንህይወት ምሳይ ሓቢሩ ዝገጥማን ወዲ እብህግ። (ስሓቕ)

ኣብ ናይ መድረኽ ድራማ ብቋንቋ ትግረ፡ ወለት ሰበክ ኣልጌናይ፡ • ስነ-ጥበባዊ ፍርያትኪ ኣብ ዩ-ትዩብ የለን፡ እቲ ምኽንያት
ኣርደት ለቡ እክል እይሓግል ኣብ ዘርእስተንን ካልኦትን ተሳቲፈ እንታይ’ዩ?
ኣለኹ። ኣብ ፊልም ትግርኛ ድማ ኣብ ድንግል-ልቢ ዘርእስታ
(ኣርታዒን ተርጓምን ዳኒኤል ሃብተማርያም)
ፍቸር ፊልምን፡ ‘ሚሐ’ ዘርእስታ ድራማ ኣብ እትርከበን ካልኦት
እዘን ምስ ዩ-ትዩብ ተኣሳሲረን ዝሰርሓ ዘለዋ ቻነላት ሃገርና ዝበዘሐ
ናይ መድረኽ ድራማታትን ተዋሲአ ኣለኹ።
ሸነኻተን ንስነ-ጥበበኛታት ዘተባብዕ ኮይኑ ስለዘይተሰመዓኒ እየ።

• ሕልምኺ እንታይ’ዩ?

• ኣብ መድረኽ እናደረፍኪ ዘጋጠሙኺ ፍልይ ዝበሉ ፍጻሜታት

ስነ-ጥበብ ውቅያኖስ’ዩ። ገና ዓቢይ ስራሕ ይጽበየኒ’ሎ። ስለዚ ኣለዉ’ዶ?
ነዚ ሒዘዮ ዘለኹ ሞያ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዙ ከብጽሖ መደብ
(ስነ-ጥበበኛ ፍርቱና ክፍላይ)
ኣለኒ። ብተወሳኺ ነቶም ኣብ ዓውዲ ስነ-ጥበብብ ካባይ ሓገዝ
ዝደልዩ ጀመርቲ ስነ-ጥበበኛታት ዓቕመይ ዘፍቅዶ ምትሕግጋዝ ሓደ ኣዋን ኣብ ካርቱም እናደረፍኩ እንከለኹ ተዓዘብቲ ናብ
ክገብረሎም ድልውቲ’የ።
ስተጅ ተጸቓቒጦም ክድይቡ ክብሉ ጀክ መሊቑ ደርፊ ዘቋረጽኩሉ
እዋን እዝክር።

• ባህሊ ብሌን ኣዝዩ ሃብታም እዩ። ከም ስነ-ጥበበኛ ባህላዊ መበቆል
ዓቂብኪ ንባህሊ ብሌን ዘመናውነት ከተለብስዮ ትሓስቢ’ዶ?
(ዶ/ ር ኣቤል ዳኒኤል)
ንሃብታም ባህሊ ዝያዳ ከተሀብትሞ እቲ ዝቐለለ’ዩ። ኣብ ምቕያሩ
ዘሎ ጉዕዞ ግና በዳሂ’ዩ። ብዓቕመይ መበቆሉ ዓቂበ ናብ ዘመናውነት
ከሰጋግሮ ድሮ ፈሊመዮ ዘለኹን ዝቕጽሎን ስራሕ እዩ። ነዚ ኸኣ
ዝያዳ ኹሉ መስዋእቲ ከፊለሉ’የ።

• ዓለም ስነ-ጥበብ ክትሓድግዮ ሓሲብኪ ትፈልጢ’ዶ?
(ደራስን ዳይረክተርን ወጊሑ ፍስሓጽዮን)
ጥበብ ረቂቕ’ዩ። ብመጠን ርቀቱ ድማ መጉዳእቱ ረቂቕ ስለዝኾነ
ፈታኒ’ዩ። ንፈተነ ግን ከም ምቁር ቃንዛ ወሲድካ ዋጋ እናኸፈልካ፡
እናስተማቐርካ ምቕጻል’ዩ እምበር ክሓድጎ ዝተደናደንኩሉ እዋን
ደኣ ብልክዕ ነይሩ።.
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ጓና’የ ንመቕርበይ
ክትብሊ ኢኺ ደሊኺ? እዚ ዝጥቀሞ መመላኽዒ ኣየጸብቐክን’ዩ ኢልኪ
ትሓስቢ ከይትህልዊ?”

ብርሃና ገብረትንሳኤ
ኢደይ ናብ ኮመዲኖ ሰዲደ፡ ሞባይል ጠዊቐ ሰዓት ተዓዘብኩ። ገና ሰዓት
2፡00 ቅ.ቀ እዩ ነይሩ። ኦፋ! ኣይወግሕን ድዩ? ሓተትኩዋ ንነፍሰይ። እዛ ለይቲ
ቀልጢፋ እንተወግሐት እኳ ኣይጽለልን ይኸውን? ኩሉ’ዶ ይጽልምተካ’ዩ?
እውይ ኣንታ ኣምላኸይ! በጃካ እባ እንታይ’የ ዝኸውን ዘለኹ? መልሲ
ብዘይህበሎም ሕቶታት ርእሰይ ኣጨነቕኩ። ኣብ ሎሚ በጺሐ ምስ ኣምላኽ
ዘለኒቅርርብክዓሙቕተመነኹ።በቃነታለይቲንምውጋሕ።ርእሰይተፈንቂላ
ክትከይድ ደለየት። ኣዒንተይ ሰም እንተበልክወን ኣብቲ ድቃስ ከሊኡኒ ዘሎ
ጸልማት መዓሙቕ ውሽጠይ ይነቑታኒ፡ ቋሕ እንተበልክወን ድማ ናይ ባህሪ
ጸልማት ይቕበለን፡ መለሳ ስኢነሉ። ካብኡ ናብኡ ግን ናይ ባህሪ ጸልማት መሪጸ
ኣብቲ ዓይንኻ ዘንቁረካ ዘይትርእየሉ ጸልማት ውሪሕሪሕ እናበልኩ ብሓሳብ
ኣብ ሰልሚ እተን ዝሓለፋ ሰዓታት ጠሓልኩ።

ውሽጣዊት ኣትኪላ ጠመተትኒ፡ “ብጽባቐኪ ትጠራጠሪ ዲኺ? ጽብቕቲ
ኢኺ ባዕለይ ክምስክረልኪ” ድማ በለትኒ።
“እሞ ንጽባቐይ መመላኽዒ እንተወሰኽክሉ ዘይድርዒ’ዩ ዝኾኖ።”
“ኣየ ንስኺ ብመመላኽዒ ቀጸላታት ቆርበትኪ ከም ዕፋፈት ተመን
እንተርገፍኪ’ሞ ተብርስዮ እምበር መዓስ ተስብሕዮ ኣለኺ?”
“ውሽጣዊት ከየጨነቕክኒ እንታይ ክትብሊ ደሊኺ ብግልጺ ንገርኒ?”
“ደጋዊ ጽባቐኪ እንተኸፍአ እንተጸበቐ ተሓታቲት ኣይኮንክን። ምክንያቱ
ንደጋዊ ጽባቐኺ ዝጸልዉ ብዙሓት ባእታታት ኣለው። ንስኺ ነቲ ዘለኪ ጽባቐ
ምዕቃብ እዩ ዘድልየኪ፡ ውሽጣዊ ጽባቐኪ ግን ሃናጺቱ ባዕልኺ ስለ ዝኾንኪ
ክትሕተትሉ ግድን’ዩ፡ ኣነ ኸኣ ብዛዕባ እዚ ጽባቐ’ዚ’የ ዝሓተኪ ዘለኹ።”

“እዛ ሕቶኺ መፋኾስክለይ’ዶ?”
ውግአይ ምስ ሓንቲ ዘይፈለጥክዋ ፍጥረት’ዩ። ሰብ ከይብላ ክድህስሳ
ኣይከኣልኩን። ካብዘን ዘፍርሓ መናፍስቲ ከይብላ ዘረባኣ ሓልዮት ዝዓብለሎን
“ኣእምሮኺ ሓሳባት ናይ ምምርማርን ምስልሳልን ልምምድ ስለ ዘይብሉ’ዩ
ናብ ረብሓይ ዝዛዘወን ኮይኑኒ። ንሳ ከም እትብሎ ኣብ ውሽጠይ እትነብር ዋላ ቐሊል ሕቶ ዝኸብደኪ።
ኣነ’ያ። ውሽጣዊት’ዶ ንበላ ንዕላል ክጥዕመና? ውሽጣዊት ብስርሐይን
“በሊ ስምዒ ብዛዕባ ድኹምን ብሉጽን ጉድንታት ኣተሓሳስባኽን
ኣካይዳይን ሕጉስቲ ኣይኮነትን። ብሰብ ዘይርእዮ ኣጽዋር ስለእትዋጋእ ብቐሊሉ ባህርያትኪን ትመራመሪ’ዶ? ትሓስብሉ’ዶ?”
ረዳኢ ኣይረኸብኩን። ባዕላ ተውድቐኒ፡ ተመሊሳ ከኣ ሓመደይ ትነግፈለይ።
“ኣርኪብኪ ኸኣ ንስኺ ነዚታት ዝኸውን ግዜ የብለይን”
ሕጂ ግን ገንፊሉዋ’ዩ፡ ከተጸልለኒ ዝተዓጥቀት’ያ እትመስል። ድሮ ጀሚሪዋ
ሕማማ፡ ኣብ ርእሰይ ተሽከርክር ኣላ።
“ሓቂ ተዛሪብኪ ካልኣይተይ። ናብቲ - ናብቲኣ፡ ምስቲ- ምስቲኣ፡ ዝተረፈ ግዜ
“ስምዕኒ’ስከ ውሽጣዊት ነዚ ጩራታት ብርሃንን ወኻዕካዕ ቀትርን’ከ ድማ ኣብ መወዓውዒታት ንእትርእይየን ቆናጁ ንምምሳል ህርድግ ክትብሊ
ትደፍርዮ ዲኺ? ማለት እንተወጊሑ ካብ ኣእምሮይ ትርሕቂ እምበር ትኾኒ?” ብዘይ ዝኾነ ቁምነገር ምሉእ ግዜኺ’ዩ ዝባኽን፡ ምስ ነፍስኺ እትመያየጥሉ ግዜ
የብልክን፡ ብዘይ ዕረፍቲ ሃለኽለኽ ክትብሊ ትውዕሊ እንታይ እሞ ኣፍሪኺ?
ምስናይ ምስትምሳሉ ሓተትክዋ።
እንግሊዛውያን ክምስሉ “GOOD FOR NOTHING” ይብሉ” በለትኒ
“ንስኺ ኣብ ዘለኽዮ ክህሉ ይግደድ እየ” በለትኒ ግትር ኢላ።
ውሽጣዊት።
“መን’ዩ’ባከብድኺረጊጹኪከምቀደምኪስቕዘይትብሊ?ንምንታይከምዚ
“እንታይ ከፍሪ ነይሩኒ?” ዝኸሰርክዎ ክፈልጥ ሓተትክዋ።
ትገብሪ? ስለምንታይ ከምዚ ዘይትገብሪ እናበልኪ ኣብ ኣእምሮይ ማሕለኻታት
“ዋላ ሓንቲ ዕላማ ስለ ዘይብልኪ ተፍርይዮ ነገር የብልክን። ሓደ ኣትሌት
ኣይተቐምጥለይ ግደፍኒ! ግደፍኒ! ኣብ ሂወተይ ከም ደስታይ ርሓቕለይ!” ነዲረ
መወዳእታ ሕንጻጽ እንተዘይብሉ ምጉያዩ ትርጉም የብሉን፡ ንስኺ’ውን ከምኡ
ተዛረብኩዋ።
ዕላማ ዘይብሉ ኢኺ ትጓዓዚ ዘለኺ”
ውሽጣዊት ኣንቂዳ እንድያ፡ ኣዒንታ ጉልሓጥሓጥ እናበለት “ስምዒ’ሞ
“ግን ንስኺ ካልኣይተይ ኣብ ውሽጠይ ትነብሪ እንተኾንኪ ንምንታይ
ኣብ መስትያት ተገቲርኪ ብምውዓልኪ ኣብ ጽባቐ ሂወትኪ እንታይ ለውጢ
ኣቐዲምኪ ዘይትረድእኒ?” ብምግራም ሓተትኩዋ።
ጌርኪ?” ሕቶ ረኺበ ኢላያ ሓቲታትኒ።
“ኣይተጋገኽን ንዓይ ዝኸውን ግዜ ግን ኣይነበረክን፡ ጽምዋ ኣይትፈትውን
“ጥበብ ኣመሻሽጣይ፡ ኣከዳድናይ፡ ኣቀባብኣ ከንፈረይ ኣብ ጽባቐይ ኣፍ
ኣውጺኦም ክዛረቡኺ ስለ ዝኽእሉ፡ ጽባቐ ናይ ምስትምቓር ሓይሊ ጥራይ ኢኺ፡ ምሉእ ግዜኺ ካልኦት’ዮም ዝቆጻጸርዎ። ኣነ ኸኣ ብሕት ክትብልለይ
ኣማዕብሊ” በልክዋ። ካብዚ ምሉእ ለይቲ ክትሓተኒ ዝሓደረት ሕቶታት ክጽበ ግዜ ወሲደ” መለሰትለይ።
ብርእሰ ተኣማንነት ዝመለስክዋ ሕቶ ሓንቲ እዚኣ እያ። ውሽጣዊት ሃ..ሃ..ሃ..
እናበለት ሰሓቐት።

“ውሽጣዊት ግደፍኒ ባዶነት ይስምዓኒ ኣሎ” በልኩዋ ነዲረ።

“ኣብ ምሉእነትኪ ስክፍታ የብለይን፡ ኣተሓሳስባኺ ጥራይ መሻርክትኪ
“ናብ ጽባቐ መልክዕኪ እንታይ ወሲኽኪ ኣይበልኩኽን ብዛዕባ ጽባቐ ግበርዮ”
ሂወትኪ እየ ዝሓተኪ ዘለኹ” በለትኒ።
“ርእሰይ ይሕመኒ ኣሎ ከዕርፍ’ዶ ውሽጣዊት?” ኣመሳሚሰ ካብቲ ዝርርብ
“ኣነ’ዶ ከይሓልፈለይ እንታይ ዓይነት ሕቶ ትሓትኒ ኣለኺ? ወረ እንታይ ክሃድም ፈተንኩ።
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ኣግእዞ

“ተረዲአኪ ኣለኹ፡ ቀም ኣብሊ” ምስ በለትኒ ኣዒንተይ ክድን ኣበልክወን።
“እዞም ኩሎም ጎዲኦምኒ ትብልዮም ዘለኺ ሰባት ባዕልኺ ኣብ ውሽጢኺ
ለካ ብኾፈይ ወጊሑ’ዩ። ደቂሱ ዝሓደረ ኣማን’ዩ ተለፎን ደዊሉ ኣበራቢሩኒ። ዘይግብኦም ቦታ ስለ ዝሓዛእክሎም እምበር፡ ንሳቶም ኣብ ውሽጥኺ ክኣትው
“እዛ ሓለንግታታ ከተዝንበለይ ዝሓደረት ውሽጣዊት’ሲ ብዛዕባ ኣማን ፍቕረይ ሓይሊ የብሎምን። ንስኺ ካብ ውሽጥኺ ወጺእኪ ንዓታቶም ኣብ ውሽጥኺ
እንታይ ርእይቶ ይህልዋ ይኸውን? ትፈልጦ’ዶ ትኸውን?” ሕቶታት መጸኒ።
ኣእቲኺ፡ እቲ ንስኺ ክትህልውዮ ዝግባእ ቦታ ካልኦት ተቐሚጦሞ፡ ከም
በዚ መጸት ከይበልክዋ ውሽጣዊት ተመሊሳ “ንኣማን! ጽቡቕ ገይረ ውጽኢቱ ድማ ናብ ደስ ዝበሎም ይጠዋውዩኺ ኣለዉ። ኣነን ንስኽን ድማ
ይፈልጦ’የ፡ ስጋኺ ልሒጹ ኣዕጽምትኺ ክቑርጥም ጀሚሩ ዘሎ ጎበዝ” በለት። ተረሓሒቕና ንነብር ኣሎና” በለት ውሽጣዊት።
“ውሽጣዊት ካብ ርእሰይ እባ ውረዲ። ወገነይ ኩኒ፡ ኩሉ እናፈለጥኪ
“ከምኡ እባ ኣይትበሊ የፍቅሮ እኳ’የ” ተመሻኸንኩ።
መሊስኪ ተባሳጭውኒ። ሕጂ ኣማኽርኒ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ?” ገጽ
“ብርግጽ ዓጸፈታ ፍቅርኺ ግን መርዚ እናቐመስኺ ትነብሪ ኣለኺ”
ውሽጣዊት እናረኣኽዎ ተኸፍተ። ካብ ገጻ ዘንጸባርቕ ባና ናብ ኣዒንተይ ተስፋ
“ክቕበሎ’ዶ ሕጂ?” ትሕት ኢለ ፍቓድ ሓተትኩ።
ዘርአ።
“እተን ኣብ ኣዕጽምትኺ ዘለዋ ኣንጉዕ እንተ ዘየድልየናኺ’ዶ?” ኣፈራርሓትኒ።
“ስምዕኒ በሊ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ፡ ፍቕሪ ስድራ-ቤት፡ ርእሰተ ተኣማንነት
“ኦፋ! ርሓቕለይ” ጨደርኩ። ተሌፎን ደዊላ ወድአት። ኣብ ዓራተይ ኣማዕብሊ። ናብ ራእይኪ ዝወስድ ንጹር ዕላማ ሓንጺጺ፡ ልዕሊ ኹሉ ድማ
ቀዳመይቲ መሓዛኺ ነፍስኺ (ውሽጣዊት) ትኹን። ኣብ እትቐርብዮም ሰባት
እናተጋላበጥኩ ግን ደጊሙ ደወለ። ኣልዒለያ።
ድማ መራጺት ኩኒ። ካብዞም ናጽነቶም ሸይጦም ብናጽነት ካልኦት ዝጻወቱ
“ሄለው ኣማነይ ከመይ ሓዲርካ?”
ሰባት ተጠንቀቒ። ኣብ ኣፍቃሪኺ ዘለኪ ኣረኣእያ ኣመዓራርዪ። ሓቀኛ ኣፍቃሪ
“ንምንታይ ዘይተቐበልክኒ ምስ ገሊኦም ስለ ዝሓደርኪ ዲኺ?”
ኣብ ትሕቲ ጽንኩር ግዜ’ውን እሙን እዩ። ዝተረፈ ብሓደ ኣለና” በለት።
“ኣማነይ ኣይትጋገ”
ውሽጣዊት ንኽዛነ ስለዝገደፈትኒ ዝሑል ሙዚቃ ወሊዐ ሰማዕኩ።
ድሕሪ’ዚምስውሽጣዊትዝገበርክዎዝርርብውዕውዕስምዒትኣብውሽጠይ
“ጽቡቕ ጌረ እኳ’የ ዝፈልጠኪ ንመን ክትጣልዕሉ?”
ተዘርአ። ከም ሓንቲ ንፍሉይ ስልማት ዝተሓጸኹ ፍስህ በለኒ። ናብ ሰባት
“ልበይ ኣይትስበሮ ከምዚ ትገልጸኒ ዘለኻ እንተኾይኑ ኣይትፈልጠንን ኢኻ”
ክቐርብ ካብ ውሽጠይ ርሒቐ ይሳቐ ምንባረይ ዘኪረ ጉሃኹ። ነዛ ምሉእ ለይቲ
“ስምዒ ጥራይ ሕጂ 5000 የድልየኒ ኣሎ ካብ ገለ ዳምዳም በሊ”
ከማርራ ዝሓደርኩ ዕለት’ውን መረቕክዋ። ይግብኣ’ዩ ብርኽቲ መዓልቲ እንድያ
“ካበይ ዳምዳም ክብል እቲ 10,000 ካብ ስራሕ ዘልዓልክዎ ከማን ምስ ነፍሰይ ዝተዓረቕኩላ። ኣሰይ ክጥዕም ምስ ነፍስካ ክትዕረቕ። እዛ ዋጭል
ተሌፎን ከኣ ትውጭጭ ኣላ ኣማን’ዩ።
ዘይመለስክዎ?”
“እህህህ.....10000ከምዝሃብክኒዲኺከተዘኻክርኒደሊኺ?ብዛዕባዝሓለፈ
ኣይትጸባጸብኒ ናይ ሕጂ ጥራይ ግበሪ”

“ሄሌው ኣማነይ”

“እንታይ ኢኻ ዘይሓሰብክዎ ትዛረብ፡ ስለዘይብለይ እምበር፡ ንስኻ
ተጠቒምካሉ ማለት እኳ ኣነ’የ ተጠቒመሉ። ድሓን ንመሓዙተይ ክድዋውል’ሞ
እንተረኺበ ክድውለልካ”

“ኣማነይ ኣይሰለጠንን”

“በቃ ጽብቕተይ ከምኡ’ዩ ዝበሃል ቻው--ቻው” ቴለፎን ተዓጽወት።

“ፍትውተይ ሰሊጡኪ ክኸውን ተስፋ ይገብር”
“ኣይሰለጠንን ካብ ትብሊ ክህበካ ኣይደለኹን ዘይትብሊ?”
“ኣማነይ ዘይከውን ኣይትዛረብ፡ ንጽባሕ ቁጸሮም ካብ ገለ ክንደሊ”

“ተረዲኢኪ ኣሎ፡ ኣነ እኳ ጨርቅኺ ከይትድርብዪ ወይ’ውን ከይትሕነቒ
“እውይ! እንታይ መርገም’ዩ ነይሩኒ ብሰንኪ ገንዘብ ምስ ኩለን መሓዙተይ
ተረሓሒቐ፡ ሕጅ’ኸ ካበይ ከምጽኣሉ እዩ ደልዩ። ኦፍ! ክሕነቕ’ዶ? ኣነ’ስ ገጽ ኢለ እምበር ንዓይ ንዓይ ዝብላኒ መሊኤን እየን”
ሓደ ገጽ ሓደ ኣብ ዘይርእየሉ፡ ድምጺ ሓደ ኣብ ዘይሰምዓሉ’ዶ ክስወር? ኣነ’ኳ
“ኣብኡ ዲና ተባጺሕና ኣማን?”
ከይሞትኩ ከዕርፍ ኣይክእልን እየ” እናበልኩ፡ ውሽጣዊት እንደገና “ጣዕ-ጣዕ”
“ስቕ በሊ ስመይ እውን ከይትጸውዒ”
ዝብል ድምጺ ጣቕዒት ኣስመዐት።
“እህ!ብኣይኣይትሰከፍኣነ’ውንናይበይነይዝኸውን’ዩዘድልየኒ።ነቲንነዊሕ
“ጽቡቅ ሓሳብ ኣብዚኣ እሰማማዕ’የ” ድማ በለት።
ግዜ ምሳኻ ዘሳለየኒ ድኹም ኣተሓሳስባ ስለዝሓነቕክዎ ግን፡ ኣብ ሓመድ ድበ
“ኣንቲ እንታይ ኢኺ ትብሊ?” ሓተትኩዋ ተገሪመ።
ከይትተርፍ። እምበር ናይ ምሕናቕን ምጽላልን መደብ የብለይን። መሊሰ እኳ
ውሽጣዊት “ድምጽታት ምጽላእኪ ፈትየዮ። ጽምዋ ዝበሃግኪ ትመስሊ?” ደኣ ክዓብን ከጉላዕልዕን እየ።” ሞባይል ኣብ እዝኑ ዓጸኹዋ።
በለትኒ።
ሞቚሽሽ
“ምሕናቐይ’ከ?” ብነድሪ እየ ሓቲተያ።
“ንሱስካብልብኺኣይኮነን፡ካልእኣማራጺታትክህበኪእየ”ኣተሃዳድአትኒ።

“ኣልኮላዊ መስተ ስብሒ ከም ዘሕቅቕ ሰሚዕኪ’ዶ?”

“ስብሒ ጥራይ ዘይኮነ! መንበሪ ገዛ፡ መኪና፡ ወርቂ፡ ገንዘብ፡ ሂወት ሰብ’ውን
የሕቅቕ’ዩ።”
“ሰላም ዝረኽበሉ ኣማራጺ እንተረኺብክለይ ጽቡቅ” ብሓጎስ መለስኩ።
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ግጥሚ
ጥዕና ስኢና ምስኪነይቲ ሂማን

ሊ
ቅ
ነ
ተ

ብሱሩ ማሲና ኮይና ጥራይ ሕማም
ክትሕከም ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ድዩ ግዳም
ንበል ኢደ-ኢድካ ንመድሃኒት ዳምዳም
እዚ እናተባህለ ጠበሽ ኣደይ ለቱ
“ሓካይም ሎም ዘመን እንታይ’ዮም ዝፈልጡ?
ኣምላኽ’ውን ‘ተኾነ እምነት’ዩ ዝፈቱ
ገንዘብኩም ነብስኹም ኣይጥፋእ ንኸንቱ”
ዝብል ርእይቶአን ሻቡ ምስ መጠዋ
በሃም መሪቑወን ድሓን’ባ ይእተዋ
ፈውሰይ ፈውሲ ዓሻ ንእለቱ ዘሕውያ
ዶቶር ለቱ ሂበን መምርሒ ለበዋ
ጥቓኣ እንከሎ ምዕቡል ሕክምና
ተር ዘብል መራፍእ ሽሮፖ ከኒና
ፈቐዶ ማይጸሎት ቤተሰብ ኣድኪማ

-

ሓሻኣ ‘ታ ሂማን መሊሳ ማህሚና
“ፈላጥ’ዩ ኢሎሞ ሃለቃ ተኻሊ
ክንደይ ሰብ ዘሕወየ ፈዋሲ ደብታሪ
ኣምላኽ’ዩ ዘርእዮ ኤክስረይ ብዕሊ”
ተባሂሉ ጕያ ክሳዕ’ዛ ትማሊ
እዚ ኹሉ ድኻም እዚ ኹሉ ዘብዘብ

ለ
ቱ

ጸበል ቆጽለ-መጽሊ ዓቐኑ ዘይፍለጥ
ትነሳዕ፡ ትቀበል፡ ፈርሲ ትተሓጸብ
ክታብ’ዶ ማይድጋም ባጃ’ዶ ኢደ-ሰብ
ፈውሰይ ፈውሲ ዓሻ ሓቂ ናይ ዓያሹ
ስኣን ሕክምና ሂወታ ሓሊፉ
ተሕዝን’ያ ሂማን ዋይ ዋይ ንምሸቱ
ኣጥፊኡዋ ብላሽ ሊቅነተ-ለቱ፡፡
ተመስገን ትኩእ
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እቲ ሕቡእ ሓይሊ ደቀንስትዮ
ተስፋኣለም የማነ

ሕቡእ (ውሽጣዊ) ሓይሊ ወዲ-ሰብ፡ ልዕሊ’ቲ ዝጭበጥ ግዳማዊ
ማተርያላዊ ሓይሊ ምዃኑ ንዝንግዖ ኣይኰነን። እዚ ሓይሊ’ዚ፡ ልዕሊ’ቲ
ኣብ ቀላጽምን ኣጽዋርን ዘሎ ሓይሊ’ዩ ይበሃል። ሕብረት ሶቬት ምስ
ናይ ኣመሪካ ዝዳረግ ኣጽዋርን ብዝሒ ሰራዊትን’ዩ ነይሩዋ። ሓይሊ
ሓሳባት ነይሩዋ ክንብል ግን
ኣይንኽእልን። ምኽንያቱ፡
ህዝባ ናብራ ምዕራባውያን
ከስተማቕር ሃረር ይብል
ስለዝነበረ፡ ውሽጣዊ ዕግበት
ኣይነበሮን። ሓይሊ ሃገር
ብመሰረቱ ሓይሊ ህዝቢ
ብምዃኑ ከኣ፡ ሕብረት
ሶቬት ሓያል ነይራ ክንብል
ኣይንኽእልን።

ኩሉ ሰብ ሕቡእ ሓይሊ ኣለዎ። መብዛሕትኡ እዋን ዝገዝኣና ከኣ
ሕቡእ ሓይሊ እዩ። ንኣብነት፦ ‘ሕጊ’ ሕቡእ ሓይሊ እዩ። ደቀንስትዮ፡
ልዕሊ ደቂ-ተባዕትዮ ሕቡእ ሓይሊ ከም ዘለወን’ዩ ብብዙሓት ክኢላታት
ዝንገረለን። ተደጋጋሚ እዋን እንተ ርኢና፡ ንስለያዊ ስርሓት ዘሰላስላን
ዘፍሽላን ንሳተን እየን። ካብ ደቂተባዕትዮ ንላዕላዊ ባህርያዊ መስሕብ
ስለዘለወን፡ ዝደለያኦ ዕላማ ብቐሊሉ ይወቕዓኦ። ኣብ ብዙሕ ፊልምታት
ወይ ኣብ ናይ ታሪኽ መጽሓፍቲ እንተ ተመልኪትና - ተግበርቲ ዓቢ
ምስጢራዊ ስራሕ ንሳተን’የን።

ሓንቲ ዓባይ ህንጻ ናይ ምዕናው
ውጥን ተደልዩ ንበል። ተሓዚ
መፍትሕ ወይ ሓላዊ’ታ ህንጻ
ወዲ-ተባዕታይ
እንተዀይኑ፡
ጓለንስተይቲ
ትለኣኸሉ።
ዝተፈላለየ ጥበብ ተጠቒማ
ተልእኾኣ ክትፍጽም ከኣ
ኣይእግማን። ደቀንስትዮ ኣብ
ዘረባ ተኣመንቲ ብምዃነን፡ ድላየን
ክገብራ ዝያዳ ዕድል ከምዘለወን
ብኣንጻሩ ህንዳዊ ተቓላሳይ
እዩ ዝእመን። “ጓል መስሓቲት”
ማህተማ ጋንዲ፡ ብዘይ ዝዀነ
ዝበሃል’ውን በዝን ወዲ ከምዝን
ኣጽዋር’ዩ ንመግዛእቲ እንግሊዝ
ከይኰነ ኣይተርፍን። ብኣንጻሩ፡
መኪቱዎ። ኣብ ዩኒቨርስቲ
ናይታ ተደልያ ዘላ ህንጻ ተሓዚት
ሎንደን ሕጊ ኣጽኒዑ፣
መፍትሕ ጓል ምስ እትኸውን፡
ብድሕሪኡ ናብ ደቡብ
ወዲ-ተባዕታይ መጺኡ ብቐሊሉ
ኣፍሪቃ ብምኻድ ምስ ነብሱ
ከስሕታ ኣይክእልን እዩ። ከም
ክላዘብ ዓመታት ኣሕሊፉ።
ሲ.ኣይ.ኤ ናይ ኣመሪካን ሞሳድ
‘ሓቂ’ እትብል መሳርያ ጥራይ
ናይ እስራኤልን ዝኣመሰሉ ትካላት
ብምሓዝ ምስ ዓበይቲ
ስለያ፡ ዝበዝሕ ምስጢራዊ
ጀነራላት፡
ኣምበሳደራት፡
ተልእኾታቶም
ብመገዲ
ነገስታት፡ ወዘተ. ተራኺቡ።
በታ ዝሓዛ መሳርያ ድማ ጫማ’ውን ከይወደየ ተዓዊቱ። ዘይዓጠቑ ደቀንስትዮ ክፍጽሙዎ ዝረኣዩሉ ምኽንያት በዚ ከይኰነ ኣይተርፍን።
ወተሃደራቱ፡ ዘይተማህሩ ኣዘዝቲ ሰራዊቱ፡ ብጥሜትን ድኽነትን ዝማሰነ ጓልን ወድን ኣብ ጽርግያ ደው ኢሎም “ተማልኡና” እናበሉ ኣእዳዎም
ህዝቡ፡ ነቶም ኩሉ ዘማልኡ ገዛእቲ ስዒሮሞም። እቲ ምስጢር ‘ሕቡእ ናብ መኪና ዊጥ ምስ ዘብሉ፡ እታ ትመጽእ መኪና (ኣውቲስታኣ ጓል
ሓይሊ’ እዩ። ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያን ትኹን ወዲ ብዘየገድስ) ዝበዝሕ ግዜ ነቲ ወዲ ኣጓንያ ነታ ጓል’ያ ትማልኣ።
ደገፍቶምን’ውን ናይ ቀረባ ህያው ኣብነት እዩ።
እዚ ካብ ምንታይ’ዩ? ብዘይፍላጥ ኣብ ሓንጎልና ዝሰረጸ ባህርያውን
“እዚ ጳጳስ ክንደይ ክፍለ-ሰራዊት ኣለዎ?” ኢሉ ሓደ እዋን ለኒን። ባህላዊን ስምዒታት ኣሎ። ደቀንስትዮ ዝያዳ ደቂተባዕትዮ ኣቓልቦ
ይስሕባ። ሓደ ካብቲ ኣቓልቦ ዝስሕብ ሓይለን ብባህርይ ዝዓደለን ጽባቐ
ንሓይሊ ‘እምነት’ ክስዕሮ ስለ ዘይከኣለ እዩ ከምኡ ኢሉ ይበሃል።
እዩ። ጽባቐ ሓይሊ ምዃኑ ድማ ኣየካትዕን’ዩ።
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መወዓውዒ ኣብ ምግባር ዝያዳ ኣድማዕቲ ደቀንስትዮ እየን። ኣብ ኩሉ
ቴለቭዥናትን ፖስተራትን መዓልታዊ ንርእየን ኣሎና። ስለምንታይ’ዮም
ትካላት ምውዕዋዕ ንደቀንስትዮ ዝመርጹ? ትርኢት ደቀንስትዮ
ንደቂተባዕትዮ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ንደቀንስትዮ ስሓቢ ስለዝዀነ’ዩ
- እቲ መልሲ። ከምኡ እንተ ዘይከውን፡ ኣብ ገበር ‘ላክስ’ ሳሙና ስእሊ
ወዲ-ተባዕታይ ምረኣና።

ከምዝህባ ዘካትዕ ኣይኮነን። ጉዳያት ቀልጢፉ ይሰልጣ። ስራሕ ኣማሪጻ
ክትኣቱ ትኽእል። ሓገዝ ምስ እትደሊ’ውን ቀልጢፋ ትረክብ። ግን እዚ
እውን ምስ ሽግሩ እዩ። መብዛሕትኦም ዘስርሑዋን ዝተሓባበሩዋን
ደቂ-ተባዕትዮ ብኻልእ ይደልዩዋ። ድሌቶም እንተዘይ ኣማሊኣ
ድማ ይገፍዕዋን ይሰጉዋን። ትምህርቲ ኣቋሪጻ ኣብ ኣብያተ-መስተን
ብልዕን ከም ኣሳሳዪት ኰይና ትሰርሕ ዝነበረት ሓንቲ ምጭውቲ ጓል
ገዛውተይ፡ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ኣብ መገዲ ረኺበ “ስራሕ ከመይ ኣሎ?”
ምስ በልኩዋ ዘውጋዓትኒ ነዚ ሓቂ’ዚ ዘረጋግጽ እዩ ነይሩ። ምስ ደቂተባዕትዮ ብጾታ ሓንጺጻቶ ዝነበረት ናይ ነዊሕ መደብ በዚ ምኽንያት
ከም ዝገደፈቶ’ውን ውሰኸትለይ። እቲ ዘይርድኣኒ ዝነበረ ቀቀልጢፍካ
ስራሕ ምቕያራ ድማ ኣብ ሽዕኡ በጺሑ ክስወጠኒ ጀሚሩ።

ጓለንስተይቲ ልዕሊ ወዲ-ተባዕታይ ርህርህቲ እያ። እዚ ባህርይ
ዝሃባ ብልጫ እዩ። ደቂ-ተባዕትዮ ሓይሊ ቅልጽም ክዕደሎም እንከሎ፡
ደቀንስትዮ ከኣ ርህራሀን ናይ ምእማን ሓይልን ተዓዲሉወን። ሓደ
ሰብ ወዲቑ ብቓንዛ እናተፋሕሰ ምስ ዘጋጥሞ፡ ወዲ-ተባዕታይ ብዘይ
ረዲኤት ሓሊፍዎ ክኸይድ ይኽእል። ጓለንስተይቲ ግን ክትሕግዞን
ክትደናገጸሉን ትርአ። ርህራሀ ንባዕሉ ካልእ ሓይሊ እዩ። ደቀንስትዮ “ናትኪ ሕመቕ’ዩ ሓፍተይ፡” በልኩዋ ካብ ትጽቢታ ወጻኢ።
ካብ ግጭት ብፍቕርን ምትሕቑቛፍ ዝያዳ ዓወት ከምዝርከብ እየን “ኣነ ደኣ እንታይ ዘይገበርኩ?” ገጻ ጸዊጋ ሓተተትኒ።
ዝኣምና። ስቀደም ‘ዲፕሎማሲ’ ዝብል ኣምር ከይማዕበለ ከሎ፡
ከምኡ ዓይነት ስራሕ ዝዓማ ደቀንስትዮ እየን ነይረን። ብተፈጥሮአን “ዋእ! ንስኺስ ከምቲ ብመልክዕኺ ዝደልዩኺ ዘለዉ፡ ብኣተሓሳስባ
ኣእመንትን ብቐረባ ክረዳድኣ ዝኽእላን ብምዃነን፡ ስምምዓት የካይዳን ከተእምንዮም ዘይትፍትኒ? ኸተረድእዮምን ነቲ ጌጋ ርድኢቶም
ክትቅይርን ዓቕሚ እኳ ኣለኪ። ኣእማኒት እንዲኺ.... ስለምንታይ
ውዑላት ይፍርማን ነበራ።
ዘይተእምንዮም? ኣተሓሳስባኺ ብሱል ምዃኑ እንተ ኣሚኖም
ኣብ እዋን መከራን ኲናትን፡ ዝያዳ ተሃሰይቲ ደቀንስትዮ እየን። ብድሕሪኡ ክደፍረኪ ዝኽእል ወዲ የለን። ብዘይ መሳርያ ብኣተሓሳስባ
ብሕልፊ ኣደታት ህይወተንን ህይወት ደቀንን ንምድሓን ኣብ ከቢድ ጥራይ ክትልውጥዮም ትኽእሊ ኢኺ። ጓለንስተይቲ መልክዕ ጥራይ
መዋጥር’የን ዝኣትዋ። በዚ ምኽንያት ደቀንስትዮ ኲናትን ካልእ ዘይኮነ ብዙሕ ካልእ ብልጫታት እዩ ዘለዋ። ኩሉ ኣብ ኢድኪ’ዩ ዘሎ
ጸገማትን ክርእያ ኣይደልያን እየን። ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ሓላፍነት - ይከኣለኪ’ዩ፡” በልኩዋ። እንተስ ኣሚና ኮይና ወይ ባህ ዘይበላ ስቕ
ዝርከቡ ደቂ-ተባዕትዮ ብምዃኖም፡ ዝበዝሕ እዋን ኲናት ብኣኣቶም በለት።
እዩ ዝለዓልን ዝምራሕን። መራሕቲ ኲናት ደቀንስትዮ እንተ ዝነብራኸ
እንታይ ለውጢ ኮን ምመጸ? ተመራመርቲ ስነ-ልቦና ከም ዝብልዎ፡ ትምህርቲ፡ ንሰንኮፍ ኣተሓሳስባናን ግጉይ መረዳእታናን ከልውጥ
ደቀንስትዮ ብተፈጥሮአን ንኲናትን ባእስን ብጉሳት ኣይኰናን። ዝኽእል እንኮ መሳርሒ እዩ። ስለዝዀነ፡ ዝተማህረት ጓለንስተይቲ
ብለውሃትን ምትሕልላይን ዝተመልኣ ብምዃነን፡ ሕማቕ ክርእያ ብዘይጠቅም ነገራት ተጠቢራ ኣብ መጻወድያ ኣወዳት ክትኣቱ ምርኣይ
ኣይመርጻን። ደም ንምፍሳስ ቅሩባት ኣይኰናን። ስለዚ፡ “መራሕቲ ልሙድ ኣይኰነን። ብኣንጻሩ፡ ጉድለት ትምህርቲን ኣፍልጦን ዘምጽኦ
ደቀንስትዮ እንተዝነብራ፡ ኲናት ኣይምሃለወን ወይ’ውን ዓለም ጸገማት ብዙሕ እዩ። ስለዚ ደቀንስትዮ እቲ ዘለወን ብዙሕ ባህርያዊ
ብልጫታት ትምህርቲ ክውሰኾ እንከሎ፡ ኣብ ኩሉ መዳይ ዕውታትን
ምሃድአት፡” ዝብል መረዳእታ ኣለዎም።
ኣድማዕትን ክኾና ስለዘኽእለን፡ ሕብረተሰብ ኣድማዕነቱ ክሕይል
ሓንቲ ጓለንስተይቲ መልክዐኛ ምስ እትኸውን ብዙሕ ብልጫ ንደቀንስትዮ ምምሃር ልዑል ኣተኩሮ ክህቦ ዝግባእ እዩ።

ንስኺ ዘይትኽእልዮ ነገር የለን
ተስፊት ገብረሚካኤል

ትርጉም ምንባር ድሌታትካ ንምርካብ ኣብ እትገብሮ ጉዕዞ’ዩ
መቐረታ ዝንጽር። ብዙሕ ውረድ ደይብ ሰጊርኪ፡ ማእለያ
ዘይብሎም ማሕለኻታት ህይወት ፈንጢስኪ ኣብቲ እትደልዮ
ጥርዚ ካብ ምብጻሕ ዝዓቢ ነገር እሞ እንታይ ክህሉ ኢሉ? ህይወት
ብቐንዳ ቃልሲ እንደኣላ! ኣብ ህይወት እቲ ዝኸፍአ ውድቀት ዝበሃል
ብግዝያውያን መሰናኽላት ተሰናቢድካ ናብ ዕላማኻ እትገብሮ
ምቁራጽ ጉዕዞ እዩ።

ኣብዛ ምድሪ ዘይከኣል ነገር የለን። ክብደት ናይ ነገራት ብዘየገድስ
ኣብ ዝደለኽዮ ዓይነት ዓውደ-ሞያ ተዋፊርኪ ተኣምራታዊ ውጽኢት
ክትረኽቢ ኪንዮ ንውልቅኺ ንመላእ ሕብረተሰብኪ ዝጠቅም
ዓበይቲ ነገራት ክተበርክቲ ዝእግመኪ ኣይኮነን። ከምቲ “ነቲ
ኣእምሮና ዝሓስቦ ኢና እንመስል” ዝብል ኣበሃህላ ዘሎ፡ ኩሉ ኣብ
ህይወትና ዝኽሰት ነገራት፡ ዓወት ይኹን ውድቀት ውጽኢት እቲ
ኣእምሮና ዝሓስቦ እዩ። ንኽትወድቂ እንተሓሲብኪ ኣብ ዘበገስክዮ
ዕላማ ህይወት ውድቀት ከጋጥመኪ ዘገርም ኣይኮነን። ክትሰርሒ
ስለዝተበገስኪ ጥራይ ወይ ገለ ነገር ከተበርክቲ ስለዝሓሰብኪ ጥራይ
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ብዘይ ዝኾነ ተበግሶን እወታዊ ኣመላኻኽታ ኣብ ገዛእ ርእስኽን መሃንድስ ኮይንኪ ዓበይትን ተበሃግትን ህንጻታትን ካልእ ትሕተክትጎናጸፍዮ እትኽእሊ ተኣምራታዊ ዓወታት ክህሉ ዝሕሰብ ቅርጻዊ ዕዮታትን ክትቕይሲ ትኽእሊ ኢኺ። ኣብ ዓውደ-ሕክምና
ኣይኮነን።
እንተተዋፈርኪ’ውን ኪንዮ መርፍእ ምውጋእን መድሃኒታት ምእዛዝን
ዓወት መንቀሊኡ እወታውነት እዩ። ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ተመራሚርኪ ክሳብ ሕጂ ኣፋውስ ክርከበሎም ዘይተኻእለ ቀተልቲ
እንተዘይብልኪ ብልክዕ ኣብቲ ኣበጊስክዮ ዘለኺ ናይ ህይወት ሕማማት ክትገትኢ ዝእግመኪ ነገር የለን። ኣብ ስነ-ፍልጠታዊ
ዕላማኺ ናይ ምዕዋት ተኽእሎኺ ዝማህመነ’ዩ። ብኣንጻሩ ብምልኣት ምርምራት እንተኣተኺ’ውን ንዓለምና ኣብ ምልዋጥ ዓቢ ድርኺት
ልብኺ ናይ ምዕዋት ውዕዉዕ መንፈስ ዓጢቕኪ፡ ሓያል ናይ ስራሕ ዘለዎም ርኽበታትን ምህዞታትን ከተበርክቲ እንታይ ዘጸግም ኣለኪ?
ዲሲፕሊንን ልዑል ርእሰ-ተኣማንነትን ወኒንኪ እትጎዓዝዮ ጎደና ኣብ ምሕደራ ዋኒን እንተጎየኺ’ውን እንተኾነ ጉያኺ ምስ ጥበብ
ህይወት ግዜ ይንዋሕ ይሕጸር ብዘየገድስ ዓወት ከግዝመኪ ዘለዎ ምሕደራኽን ልዑል ናይ ስራሕ ሸውሃትክን ተዋሃሂዶም መኽሰባት
ጓቲቶም ከም ዘምጽኡልኪ ኣይትጠራጠሪ። ኣብ ስነ-ጥበባዊ
ተኽእሎ ዝለዓለ’ዩ።
መዳይ’ውን እንተኾነ ልቢ ዘረስርስ ሙዚቃዊ ህርመታትን ዜማታትን
ኣእምሮኺ “ኣይክእሎን’የ፣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሞያ ክዕወት
ክትደርሲ፡ ሕልና ዝቕስቅሱ፡ ዘነቓቕሑ፡ ዝገንሑ፡ ዘተባብዑ
ኣይክእልን እየ፣ እዚ ሞያ’ዚ ናይ ደቂ-ተባዕትዮ እዩ፣ ደቀንስትዮ
ግጥምታት ክትፈጥሪ፡ ልቢ ዘንጠልጥሉ ሓያላትን መሰጥትን ልብበጺሐንኦን ፈቲነንኦን ዘይፈልጣ ክእለት ንምንታይ ኣነ ክወድቕ ወይ
ወለዳዊ ድርሰታት ከተበርክቲ፡ ልዑል ፈጠራዊ ክእለትክን ብልሕኽን
ክኸስር ኢለ ይኣትዎ?” ዝብል ኣተሓሳስባ ክትቕልብዮ እንተጀሚርኪ
ዘንጸባርቑ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ከይተረፈ ዓወታት ክስሕቡልኪ
ውሽጥና ዘዝበልናዮ ደጊሙ ግብረ-መልሲ ስለዝህበና ዓወታት
ዝኽእሉ ቅብኣታትን ቅርጻታትን ክተፍርዪ፡ ብሓፈሻ ኣብ ዝኣተኽዮ
ክሕረመና ግድን ይኸውን። ሓደራ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ካብ
ስርሓት ዝድህሰሱ፡ ዝጭበጡ፡ ዝስተማቐሩ ነገራት ክትፈጥርን
ውሻጠ ኣእምሮኺ ጓሕጒሕኪ ኣውጽእዮ። ቅድሜኺ ዝኣተውኦ
ብዓወታትኪ ክትሰራሰርን ኣብ ሓይሊ ኣተሓሳስባኺ’ዩ ዝምርኮስ።
ወይ ዝፈተንኦ ደቀንስትዮ እንተዘየለዋ፡ ንስኺ ጀምርዮ፡ ብርግጽ
ከኣ ዓቲብኪ እንተሒዝክዮ ክትዕወትሉ ኢኺ። ብዘይ ቃል-ዓለም ሓፍተይ ንስኺ ዕድለኛ ኢኺ። ምኽንያቱ ኣብነት ዝኾና፡
ንስኺ ዘይትኽእልዮ ክእለታት ኣብዛ ዓለም የለን። ምኽንያቱ ኣብዛ ዝምህራ፡ ስግኣትኪ ዝቕንጥጣ ኮታ ንዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ
ምዕብልቲ ዓለም ብጉልበት ዝዕየ ዕዮ እና’ሰሓወ ኩሉ ዓይነት ዕዮታት ኩነታት ዝኸኣላን ዝኸውን ዘይመስል ዝነበረ ጉዕዞ ምምጻእ ናጽነት
ኣብ ርእሲ ተመስሪሑ ጸሓይ ዓለም ዝርእየሉን ኣብ ሕብረተሰባት ብጽንዓተንን ዘይሕለል ቃልሰንን ንባሕላዊ ማሕለኻታት ፈንጢሰን
ድማ እዚ ዘይበሃል ለውጢ ዝፈጥረሉ እዋን ኢና በጺሕና ዘለና። ስለዚ ክዉን ዝገበራ ኣዴታትን ኣሓትን ኣለዋኺ። ናይ ዘመነ ገድሊ
ንስኺ’ውን እኮ ልዕሊ ማንም ሰብ ደረት ኣልቦ ዓቕሚ እዩ ዘለኪ። መንእሰያት ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ማለት ሕክምና፡ ሰንዓ፡
ጥራይ ዓቕምታት ውሻጠኺ በርቢርኪ ተበገሲ’ምበር ተቐዲሑ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ብዝግባእ ተሳቲፈን ወትሩ ንኽትሰምዖ
ዘወናውን ጅግንነት ድማ ፈጺመን። ንስኺ ግዳ ኣብ ዘመነ ናጽነት
ዘይጽንቀቕ ዓቕሚ እዩ ዘለኪ።
ዝተፈጠርኪ፡ ምቹእ ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ናይ ስራሕ ሃዋህውን
ብሓፈሻ ንውሓትን ሕጸረትን ግዜ ብዘየገድስ ኣብ ዘበግስክዮ ዕላማ
ህይወት ዓወት ተጎናጺፍኪ ክትወጺ ዝዓግተኪ ነገር የለን። ብዘይካ ተዋዲዱልኪ እና’ሃለወ ከመይ ዘይትዕወቲ?
እቲ ኣይክእሎን’የ ዝብል ግናይ ኣተሓሳስባ። ንስኺ ካብ ተጸባይነት
ወጽእኪ ብቑጠባዊ መዳይ ነብስኺ ክትክእሊ፡ ኣብ ዝበለጸ ደረጃ
መነባብሮ ክትነብሪ፡ ኣእምሮኺ ብፍልጠት ኣስብሒኪ ዝተፈላለዩ
ክእለታት ክትውንኒ፡ ብዝፈጠርክዮ ናይ ዕላማኺ ተደራራቢ ዓወታት
ዝናን ህቡብነትን ክትጎናጸፊ ወዘተ ትኽእሊ ኢኺ። ንስኺ ኣብዛ
ዓለም ምፍጣርኪ ንስለ ምፍጣር ጥራይ ኣይኮነን። ካብ ስድራቤትክን
በዓል ቤትክን ጥራይ ክትጽበዪ ኣይኮንክን ተፈጢርኪ። ንስኺ ኣብ
ዘቤታዊ ዕዮታት ጥራይ ተሓጺርኪ ህይወትኪ ክትመርሒ ኣይኮንክን
ተፈጢርኪ። እወ ንስኺ ኣብዛ ዓለም ብዕላማ ኢኺ ተፈጢርኪ።
ስለዚ ዕላማ ምፍጣርኪ ኣግሂድኪ ኣብዛ ዓለም ተዘካሪ ነገር
ኣበርኪትኪ ሕለፊ። እዚ ግን ብሰናይ ድሌትን ባህግን ጥራይ ዝገሃድ
ዘይኮነ፡ ኣብቲ መሪጽክዮ ዘለኺ ዓውደ-ሞያ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠትን
ጥበብን ክህልወክን ብመጽናዕቲ ከተሰንይዮን ምስ እትኽእሊ’ዩ። እዚ
ድማ እቲ ዝቐለለ ንስኺ ክትገብርዮ እትኽእሊ’ዩ።

ንስኺ ጥራይ ብትብዓት ተበግሲ። እወ ፍልጠትክን ክእለታትክን
ኣብ ምዕባይን ምጉልባትን ጥራይ ከይተሓለልኪ ለይቲ ምስ መዓልቲ
ጉየዪ። ኣብ ውሽጥኺ ልዕሊ’ቲ ንስኺ ትግምትዮ ዓቕሚ’ዩ ኣስኪኡ
ዘሎ። ዘበራብሮን ዘንቀሳቕሶ ጥራይ’ዩ ዝጽበ ዘሎ’ሞ ሃየ ሎሚ ጽባሕ
ከይበልኪ ሕጂ ኣብዛ ደቒቕ እዚኣ ተበግሲ። ልክዕ’ዩ ሕጂ’ውን እቲ
ንደቀንስትዮ ዝጸቅጥ ጓናዪ ባህሊ ገና መሊኡ ኣይቀሃመን። ፈኸም
ይብል ከምዘሎ ዘይከሓድ ሓቂ’ዩ። ነዚ ግን በዓልኺ ሰዓርዮ።
ኣብ ጉዕዞኺ ከሰናኽለኪ ከም ዝኽእል ከይዘንጋዕኪ ንባህላውን
ማሕበራውን ማሕለኻታት ፈንጢስኪ ኣብ ዝደለኽዮ ዓውደ-ሞያ
ተዋፊርኪ ተዓዊትኪ ክትወጺ ከም እትኽእሊ ብግብሪ ኣመስክሪ።
ሽዑ ዓወታትኪ ንምጽንባል ዘጣቕዓ ኣእዳው ክብርክታ ክትዕዘቢ
ኢኺ። ዋላ እተን ካብ ጉዕዞኺ ንምስንኻል መዝሙር ተጻብኦ
ዝዝምራ ዝነበራ ልሳናት፡ ዓወትኪ ኣብ ምጽንባል መዝሙር
ኣድናቖት ክዝምራ ክጅምራ እየን።
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ኣግእዞ

ክሕግዙኺ ክፍትኑ እዮም። ነቶም ካልኦት ቀስ ብቐስ ክርድኡልኪ
ድማ ዓቕሊ ይሓተኪ።

ሄለን መኸታ

ሰላም ኣዳለውቲ ምኽሪ ኣግእዞ። ናይ ኣእምሮ ዝሕታለ ዘለዎ ወዲ
7 ዓመት ውላድ ኣሎኒ። ኣብ መጀመርታ ነቲ ጸገም ክቕበሎ ከቢዱኒ
ነይሩ። ብፍላይ ስድራቤት ሰብኣየይ ዝዛርበዎ የሕርቐኒ ነይሩ። ናይ
መን ጸገም እዩ ክፈለጠለይ እውን ዘይገበርክዎ ኣይነበረን። ድሓር
ግን፡ እዚ ውላድ’ዚ ህያብ ፈጣሪ እዩ ኢለ ተቐቢለዮ። ውላደይ
ክመሓየሽ ይኽእል’ዩ፡ ክመሃር’ውን ይኽእል’ዩ ዝብል ተስፋ ጌረ
ይትምነ ኣለኹ እሞ፡ ኣነ ከም ወላዲት ክገብሮ ዝኽእል እንታይ
ትመኽሩኒ?
ኣድሓነት

ዝያዳ ኹሉ ሓሳብኪ ጥዕና ውላድኪ ኣብ ምክትታል ክቐንዕ
ይግባእ። ባህርያት ውላድኪ ብደቂቕ ምጽናዕ ሓደ ካብኡ እዩ።
መዓስ ይሓርቕ፡ እንታይ የሕርቖ፡ ከመይ ጌርኪ ተህድእዮ ክትፈልጢ
ኣለኪ። ዝፈትዎ ነገራት፡ ብልዒ፡ መስተ፡ ሙዚቃ፡ ኣልባሳት…..
ኮታስ ኩሉ’ንትንኡ ምፍላጥ ኣብ ምእላዩን ጸገማት ከጓንፍ እንከሎ
ቀልጢፍካ ኣብ ምፍትሑን ብዙሕ ይሕግዘኪ እዩ። ብተወሳኺ
ዝተፈላለዩ ጎዳእቲ ነገራት ኣብ ከባቢኡ ከይህልው ምጥንቃቕ። ኣብ
ከባቢኡ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ መሳርሒታት ከይህሉ፡ ወይ’ውን ርክባቱ
ምስ ሰባት (ኣዕሩኽ መሓዙት) ናብ ዘየድሊ ጸገማት ከየምርሕ
ምምእዛን የድልየኪ። ናይ ኣእምሮ ዝሕታለ ዘለዎም ቆልዑ፡ ከምቲ
ንኹሎም ቆልዑ ዝግበረሎም ክንክን የድልዮም ጥራይ ዘይኮነ፡
ዝያዳኡ ሓልዮትን ፍልጠትን ጥበብን ዝመልኦ ኣተኣላልያን
የድልዮም እዩ። ኣእምሮኦም ዝሕቱል ይምሰል እምበር፡ ቋንቋኦምን
ባህርያቶምን እንተተረዲእናዮ፡ ንሕና ዘይንግምቶ ብልሒ ዘለዎም
ኮይኖም እዮም ዝርከቡ። ስለዚ ውላድኪ እንታይ ዝምባለ ክህልዎ
ከምዝኽእል ኣጽኒዕኪ ዝፈትዎም ሞያታት ከተምህርዮ ትኽእሊ
ኢኺ። ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቆልዑ ኣብ ምሕጋዝ ዝግደሳ ትካላት
ስለዘለዋ ድማ፡ ሓገዝ ካብ ምሕታት ዓዲ ኣይትውዓሊ። ምኽንያቱ
ቆልዓ ምዕባይ፡ ብፍላይ ጽጉም ቆልዓ ናይ ወላዲ ሓላፍነት ጥራይ
ዘይኮነ እንተላይ ናይ ሕብረተሰብ ሓላፍነት እውን እዩ።
***

ዝኸብርኪ ኣድሓነት፡ ቅድሚ ምኽሪ ምሕታትኪ ባዕልኺ
ወሲድክዮ ዘለኺ ውሳነ ቅኑዕ ምዃኑ፡ ፍርቂ መገዲ ድማ ተጓዒዝኪ
ከምዘለኺ ክሕብረኪ እፈቱ። ናይ ኣእምሮ ድስካለ ዘለዎ ቆልዓ
ምውላድ ከምቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዝጸንሐ ግጉይ ኣመለኻኽታ
ምስ መርገም ወይ ዓሌት ዝተሓሓዝ የብሉን። ዋላ’ኳ ንጹር ስነ
ፍልጠታዊ መልሲ ኣይሃልዎ፡ ብርግጽ ግን መርገም ኣይኮነን።
ናይ ጥዕና ተመራመርቲ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብልዎ፡
ምስ ድቂ ምሓዝ፡ ምዕባለ ጥንሲን ካልእ ጥዕናዊ ኩነታት ኣደን
ዕሽልን ኣተኣሳሲሮም ዝህብዎ ትንታነታት ኣሎ። ገለ ካብኡ
ምትካኽ ሽጋራ፣ መስተ፣ ዕጸ-ፋርስ ወይ ካልእ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ
ምንቅስቓሳት ኣደ ክጥቀስ ይኽእል። ጠንቁ ንጹር ዘይኮነ ናይ ጂን
(gen) ምዝንባላት እውን የጋጥም እዩ። እቲ ምኽንያት ምፍላጡ
ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ፡ ዝያዳኡ ግን ከመይ ጌርኪ ሂወት ውላድኪ
ተመሓይሺ እዩ ዘገድስ። እቲ ኣብ ገለ ክፋል ሕበረተሰብ ዘሎ
ኣመለኻኽታ ግጉይን ዘይስነፍልጠታዊን ምዃኑ ተገንዚብኪ
ስለዘለኺ ነብስኺ ምብርታዕ ወይ ምሕያል ከድልየኪ እዩ። ንስኺ
እንተበርቲዕኪ ሰባት ኩሎም ሓደ ስለዘይኮኑ እቶም ንቑሓት

ዝኸበርክን ኣባላት ሃማደኤን ኣሰናዳእቲ መጽሔት ኣግእዞን!
ብመጀመርያ ኣብ ስራሕክን ኣሳልጦን ዓወትን እምነየልክን።
ሽውዓተ ኣሕዋት ኢና። ካብ ኣቦናን ኣዴናን ዝወርስናዮ ዘይንቀሳቐስ
ንብረት (ገዛ) ከሰማምዓና ስለዘይክኣለ፡ እቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ
ቀሪቡ ብሓራጅ ክሽየጥ ተወሲኑ። ኣብቲ ዝካየድ ሓራጅ ከም
ወራሲት መጠን ቀዳምነት ተዋሂቡኒ ባዕለይ እቲ ንብረት ገዚኤ
ከትርፎ ናይ ሕጊ ደገፍ ኣለኒ’ዶ? እቲ መስርሕ ሓራጅ ብኸመይ
ኣገባብ ከምዝካየድን ቅድሚ’ቲ ዕለት ሓራጅ ብወገነይ ከማልኦ
ዝግብኣኒ ነገራትን ብዝምልከት ሓበሬታ ክትህቡኒ ብኣኽብሮት
እሓትት።
ወይዘሮ ሃና
ዝኸበርኪ ወይዘሮ ሃና፡ ናብ ዓምዲ ምኽሪ ኣግእዞ ዝሰደድክዮ
ደብዳቤ በጺሑና። ክሳብ ሕጂ፡ ኣብዚ ዓምዲ’ዚ፡ ምስ ማሕበራዊ፡
ቁጠባዊ፡ ጥዕናዊን ካልእ ስነ ልቦናዊ ጉዳያትን ዝተኣሳሰር ሕቶታት
ኢና ከነአንግድ ጸኒሕና። ብወገንና ሕጋዊ ጉዳያት ክንምልስ
እውን ንኽእል እንተኾንና፡ ካብ ናትና ምኽሪ ዝያዳ ምስ ሰብ ሞያ፡
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ወይ ጠንቁ ምፍላጥ እዩ። ብድሕሪ’ዚ እቲ እቲ ጠንቂ ብቐሊሉ
ክፍታሕ ዝኽእል እንተኾይኑ ፍታሕ ምንዳይ እዩ። ምኽንያቱ
ዝብዝሐ ናይ ድቃስ ጸገማት ነቲ ዘጋጠመ ኩነት ዘይምቕባል
ወይ ካብኡ ክትሃድም ምፍታን ዘስዕቦ እዩ። ነቲ ዘለኪ ናይ ድቃስ
ጸገም መፍትሒ ክኸውን ኢልኪ ከም መስተ፡ ቡን፡ ሻሂን ካልእ
ወልፊታትን፡ ፊልም ወይ TV ብብዝሒ ምርኣይ ዝኣመሰለ
ተዘውትሪ እንተዄንኪ እዚ መፍትሒ ዘይኮነ ንናይ ድቃስ ጸገም
ዘጋድድ ብምዃኑ ምግዳፉ ወይ ምንካዩ ከድልየኪ እዩ። ኣደቓቕሳ፡
ዓይነት መደቀሲ፡ መተርኣስ፡ ናይ ለይቲ ክዳውንትን ካልእን እውን
***
ተራ ክህልዎም ስለዝኽእል ከተስተብህልሎም ጽቡቕ እዩ። ጠንቂ
ብድቃስ ምስኣን ተሸጊረ። ክጅመረኒ ከሎ ኣይግደሰሉን ኔረ። ስእነት ድቃስ ዝኾኑ፡ ውሽጣዊ ሕማማት እውን ስለዘለው፡ ጠንቂ
ምስ ምንዋሕ ዓመታት ግን ኣመና ይሽገር ኣለኹ። ኣብ ስርሐይን ክኸውን ዝኽእል ሕማም ከይህልወኪ ኩነታት ጥዕናኺ ምምርማር
ጠባየይን እውን ጽልዋ ዘሕደረ ኮይኑ ይስመዓኒ ኣሎ። ሓያሎ ንግሆ ከድልየኪ እዩ።
ጠበቓታትን ኣኽበርቲ ሕጊን ክትማኸሪ ዝበለጸ እዩ። ምኽንያቱ
ብተኸታታሊ ኣብቲ መስርሕ ዝመጹ ጉዳያት ብዝምልከት
ከማኽሩኺ ስለዝኽእሉ። ብተወሳኺ ከምዚ ንዓና ዝሓተትክና ናብ
ቤት ፍርዲ እውን ወረቐት መመልከቲ (application ) ከተእትዊ
ትኽእሊ ኢኺ። ካብቲ ዝህቡኺ መልሲ ተበጊስኪ ድማ ሕጋዊ
ግቡኣትክን መሰላትክን ክትፈልጢ ትኽእሊ። ንጹር ኣድራሻኺ
ወይ ቁጽሪ ተለፎንኪ ስም እትሰድልና እውን ኣብ ማሕበርና ናይ
ሕጊ ኣማኸርቲ ስለዘለዋ ከነራኽበኪ ንኽእል ኢና።

ክሰርሖም ወይ ክፍጽሞም ዝውጥን ጉዳያት ጽቡቕ ኣይከዱለይን።
ርእሰይ ብቕጻሊ ይሓምም፣ ሽውሃተይ’ውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካልኦት ጠቐምቲ ነገራት እውን ክንጠቅስ። ኣካላዊ ምንቅስቓስ፡
እናተዓጽወ ዝኸይድ ዘሎ መስለኒ። ስለዚ እንታይ ተገብረኩ ስሩዕ ኣመጋግባ፡ ኣካላዊ ጽሬት፡ ስሩዕ ናይ ጥዕና ክንክን፡ ኣብ እዋን
ሰዓታት ድቃስ ካብ መነቓቕሒ (caffeine) መስተታት ምቑጣብ፡
ይሓይሽ?
ከም ዝበልክዮ እንተኾይኑ፡ ሕማም ስእነት-ድቃስ (Insomnia)
ክህልወኪ ይኽእል እዩ። ኣብ ሕብረረተሰብና ብዙሕ ስለዘይረአ
ወይ ኣቓልቦ ስለዘይንህቦ እምበር ዝተፈላለዩ ዓይነት ድቃስ ናይ
ምስኣን ሕማማት እዮም ዘለዉ። ገለ ካብ ምልክታት ናይዞም
ሕማማት፡ ኣብ ዓራት ምስደየብና ን30-40 ደቃይቕ ድቃስ ምምጻእ
ዝኣብየና እንተኾይኑ፣ ኣብ ናይ ለይቲ ድቃስ ጸጸኒሕካ ምብርባር፣
እቲ ዝድለ ሰዓታት (ካብ 6-8 ሰዓታት) ደቂስና ከነብቅዕ፡ ድሕሪ
ምብርባር ዕረፍቲ ዘይስምዓና ወይ ርእስና ንሓምም እንተድኣ
ኴንና ምጥቃስ ይከኣል። እዚ ክብሃል ከሎ ግን፡ ከምዚ ዓይነት
ምልክታታት ምስ ሕማም ጥራይ ዝተኣሳሰረ ከምዘይኮነ ክፍለጥ
ይግብኦ። ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እውን ክኽሰቱ ዝኽእሉ
እዮም። ከምዚ ዓይነት ምልክታት ሳሕቲ ዘጋጥም እንተኾይኑ
ጸገም ኣይኮነን። ከየቋረጸ ንኣስታት 6 ወርሒን ልዕሊኡን ዝቕጽል
እንተኾይኑ ሕማም ስእነት-ድቃስ ክበሃል ይኽእል። ከምቲ
ዝበልክዮ ከኣ ኣብ ጥዕናን ካልእ ንጥፈታትናን ጽልዋ ኣለዎ።

ካብ ወልፊ ነጻ ምዃን ዝኣመሰለ ነቲ ጸገም ኣብ ምፍዋስ ሓገዝቲ
እዮም። ካብ ዓቕምኺ ንላዕሊ እንተኾይኑ ግን ናብ ሕክምና ኬድኪ
ረዲኤት ክትረኽቢ ንምሕጸን። ምኽንያቱ ቀልጢፉ ክፍወስ
ዝግብኦ ሕማማት ምስ ምንዋሕ ግዜ ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማማት
ክቕየር ከምዝኽእል ኣብ ግምቲ ምእታው የድሊ።

ግዝያዊ ድቃስ ምስኣን ምስ ዝተፈላለዩ ምኽንያታትን
ለውጢታትን ተኣሳሲሮም ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። እዚ ዓይነት
ጸገም ምስቲ ኣጋጢሙ ዝርከብ ጸቕጢ ወይ ለውጢ ንቅሩብ
ቀጺሉ፡ እቲ ጠንቂ ምስ ተኣልየ ዝገድፍ እዩ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ
ምስ ዝጸንሕ ግን ሃስያ ከስዕብ ይኽእል። ሕዱር ሕማም ናይ ምዃን
ተኽእሎ እውን ክህልዎ ይኽእል። ናይ ድቃስ ሕማም ወይ ሕዱር
ሕማም ተባሂሉ ክግለጽ ዝከኣል ድማ ግዜ ምስዝነውሕን ኣብ
መዓልታዊ ንጥፈታት ጸገማት ክፈጥር ምስዝጅምርን እዩ። ስለዚ
ካብዚ ተበጊስኪ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከምዘለኺ ክትግምግሚ
ትኽኢሉ።
እንታይ እንተገበርኪ ይሓይሽ ንዝብል፡ መጀመርያ መበገሲኡ
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ማርጋረት ሃሚልተን፡
ተልእኾ መንኰርኮር ‘ኣፖሎ’ ዘዐወተት ሊቕ
ተስፋኣለም የማነ

ኣብ ታሪኽ ዳህሳስ ጠፈር፡ ዛጊት 12 ሰብ ጥራይ’ዮም ኣብዛ
ኣንቃዕሪርካ እትርአ ፕላኔት ወርሒ እግሮም ከንብሩ ክኢሎም
ዘለዉ። እቲ ቅድሚ ኹሎም ዝረገጻ ግን ኣመሪካዊ ነይል
ኣርምስትሮንግ እዩ። ነዚ ጠፈርተኛ ምስ ካልኣዩ ሒዛ ብ20 ሓምለ
1969 ኣብታ ፕላኔት ዝዓለበት መንኮርኮር ጠፈር ከኣ፡ ‘ኣፖሎ-11’
እያ።
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ሕብረት ሶቬትን፡ ኣብቲ
እዋን ንፕላኔት ወርሒ መን ቀዲሙ ዳህሰሳ ኣብ ህልኽ ዝመልኦ
ውድድር’የን ተሸሚመን ነይረን። እዚ ከኣ፡ ናብታ ፕላኔት ክትበጽሕ
ምኽኣል ከም ምልክት ኩሉ መዳያዊ ሓይልን ልዕልናን ይጥምታኦ
ስለ ዝነበራ’ዩ። ክልተአን ሃገራት ዘካየዳኦ ፈተነታት ብተደጋጋሚ
ክፈሽል ተራእዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣመሪካ ነቲ ኣብ ከቢድ
ጭንቀት ሸሚሙዋ ዝነበረ ተደራራቢ ፍሽለታ ብመንኮርኮር
‘ኣፖሎ-11’ ደቢሳቶ። ዓለም ከኣ፡ ነቲ ዳርጋ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ባይታ
ናይታ ፕላኔት ክሰራሰር ድሕሪ ምውዓል፡ ንመጽናዕቲ ዝኸውን
21.5 ኪሎግራም ሓመድን ኣእማንን ተማሊኡ ዝተመልሰ ጠፈርተኛ
ብኣንክሮ ተዓዚባቶን ወዲሳቶን። እዚ ዓቢ ሕልሚ’ዚ ግን ብዘይ
ተራ ናይ ሓንቲ ሊቕ ጓለንስተይቲ ፈጺሙ ክገሃድ ኣምበይ ምኻኣለን
ነይሩ። ከምቲ ጸዓዱ ክምስሉ ከለዉ “ነፍሲ-ወከፍ ዕዉት ሰብኣይ
ብድሕሪኡ ሓያል ጓለንስተይቲ ኣላቶ” ዝብሉ፡ ኣርምስትሮንግ’ውን
ተልእኾኡ ብዓወት ንኽፍጽም ብድሕሪ መጋረጃ ኮይና መሪሕ ተራ
ዝተጻወተት ጓለንስተይቲ ነይራቶ። ንሳ ድማ ማርጋረት ሃሚልተን
እያ።
ማርጋረት ሃሚልተን፡ ብ17 ነሓሰ 1936 ኣብ ክፍለ-ሃገር ኢንዲያና፡
ኣመሪካ ተወሊዳ። ኣቦኣ ተፋላሳፋይን ገጣምን ብምንባሩ፡ ናይ ስነፍልጠትን ስነ-ቁጽርን ዝንባለ ንኽሓድራ ኣኽኢሉዋ’ዩ። ኣብ ዓውደትምህርቲ ስነ-ቑጽሪ ጸቒጣ ድሕሪ ምጽናዕ ከኣ፡ ብ1956 ኣብ ኮለጅ
ኤርልሃም ብቐዳማይ ዲግሪ ተመረቐት። ብድሕሪ’ዚ ዋላ’ኳ ናይ
ማስተርስ ዲግሪ ትምህርታ ክትቅጽል መዲባ እንተነበረት፡ በዓልቤታ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሃርቫርድ ሕጊ የጽንዕ ብምንባሩ፡ “ቅድም ንሱ
ክውድእ ኣለዎ፡” ኢላ መደባ ኣወንዘፈቶ። ብሕጽረት ገንዘብ ካብ
ትምህርቱ ንኸይሰናኸል ኢላ’ውን ስራሕ ምምህርና ጀመረት።

ብራንደይስ እንተቐጸለት ኢላ ናብ ከተማ ቦስተን ገዓዘት። ቅድም
በዓል-ቤታ ትምህርቱ ክውድእ ስለዝነበሮ ግን፡ ሕጂ’ውን ንዕኡ
ንምሕጋዝ ክትብል ስራሕ ኣቐደመት። ብ1960 ኣብ ቤተ-ፈተነ ናይ
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማሳቹስተስ ብግዚያውነት ተቘጽረት።
እቲ ስራሕ፡ ኩነታት ኣየር ኣብ ምትንባይ ዝሕግዝ ‘ሶፍትዌር’
ምምዕባል ነበረ። ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ስራሕ፡ ማርጋረት
ኣብቲ ቤተ-ፈተነ ናይ ፈለማ ወተሃደራዊ ስርዓተ-መከላኸሊ
ነፈርቲ ንኣመሪካ ከማዕብል ኣብ ዝተበገሰ ‘Semi-Automatic
Ground Environment’ ዝተሰምየ ፕሮጀክት፡ ምስ ካልኦት
ክኢላታት ከም ነዳፊት ሶፍትዌር ኮይና ክሳብ 1963 ክትዓዪ ባብ
ተራሕወላ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕርን ድኻምን ከኣ፡ ንነፈርቲ ውግእ
ሕብረት ሶቬት (ብፍላይ ነተን ኑክሌሳዊ ቦምብ ክሽከማ ዝኽእላ
ስትራተጂያውያን ነፈርቲ) ብርሑቕ ኣብ ምልላይ ዝሕግዝ ምስ
ራዳር ተተሓሒዙ ዝሰርሕ ፍሉይ ሶፍትዌር ኣማዕበለት። በዚ
ዝተመሰጡ ሊቃውንቲ ናይቲ ኢንስቲትዩት፡ ማርጋረት ኣባል
ናይ’ቲ ንበረራዊ ተልእኾ መንኮርኮር ‘ኣፖሎ-11’ ዘገልግል ሶፍትዌር
ንምምዕባል ዝሸባሸብ ዝነበረ ብኣስታት 400 ፍሉጣት መሃንድሳት
ዝቘመ ጉጅለ ክትከውን ዕድመ ኣቕረቡላ።

ድሕሪ ግዜ፡ ማርጋረት ናይ ስነ-ቑጽሪ ትምህርታ ኣብ ዩኒቨርስቲ

ማርጋረት ምስቲ ጉጅለ ኮይና ነቲ ስራሕ ድሕሪ ምጅማራ፡ ነዊሕ
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ከይጸንሐት ዳይረክተርን ተቖጻጻሪትን ናይቲ ፕሮጀክት ክትከውን
ተመዘዘት። ኣብቲ እዋን፡ ብዛዕባ ምህንድስና ሶፍትዌር (software
engineering) ይኹን ኮምፕዩተር ሳይንስ ዘስተምህራ ኣብያተትምህርቲ ስለዘይነበራ፡ ንባዕሉ’ቲ ‘ሶፍትዌር’ ዝብል ቃል ወይ
ኣምር’ውን ስለዘይነበረ፡ እቶም ብማርጋረት ሃሚልተን ዝምርሑ
ሊቃውንቲ ነቲ ዝተዋህቦም ዕማም ካብ ውልቃዊ ተመኩሮኦም
ተበጊሶም’ዮም ክዉን ክገብሩዎ ዝጽዕሩ ነይሮም። ሽዑ ማርጋረት፡
ነቲ ምስ ብጾታ ኮይና ትደኽመሉ ዝነበረት ሶፍትዌር ናይ ምምዕባል
ስራሕ፡ ‘ኮምፕዩተር ኢንጂነሪን’ ዝብል ስም ሃበቶ። ኩላቶም
መሳርሕታን ሓላፍቲ ናይቲ ዩኒቨርስትን ግን ነዚ ምስ ሰምዑ፡ “ናይ
ብልባ ድያ?” እናበሉ ሰሓቑዋን ሓጨጩላን። “ነዚስ ኢንጂነሪን’
ክትብልዮ? ዓገብ!” እናበሉ ክምጉትዋ ዝፈተኑ’ውን ውሑዳት
ኣይነበሩን። ምስ ግዜ ግን ስነ-መጐታ ስዒሩ - ምምዕባል ሶፍትዌር
ኣዝዩ ዓሚቝን ኣገዳስን ስነ-ፍልጠታዊ ዓውዲ ምዃኑ እናተጋህደ
መጺኡ።
ዕላማ ናይቲ ብጠለብ ትካል ምርምር ጠፈር ኣመሪካ (ናሳ)
ዝምዕብል ዝነበረ ሶፍትዌር፡ በረራዊ ተልእኾ’ታ መንኮርኮር
ብርሑቕ ንምቁጽጻር’ዩ ነይሩ። ክንዲ ዝዀነ ማርጋረት፡ እታ
መንኮርኮር ኣብ እዋን በረራ ጸገማት ምስ ዘጋጥማ ካብ ቁጽጽር
ወጻኢ ቅድሚ ምዃና ነቲ ጸገማት ብቕጽበት ዘለሊ፡ ስርዓተኮምፕዩተር ናይታ መንኮርኮር ካብ ስራሕ ወጻኢ ኣብ ዝዀነሉ ከኣ
ነቲ ዝዓቀቦ ሓበሬታ ሰርሲሩ ብምውጻእ ንዕኡ ኣንቢቡ ነቲ ቴክኒካዊ
ጸገማት ዝፈትሕ ተወሳኺ ሶፍትዌር ክዳሎ ሓሳብ ኣቕረበትን ኣብኡ
ጸቒጣ ሰርሐትን።
ማርጋረት ከም ሓላፊት (ማናጀር) ናይቲ ፕሮጀክት መጠን፡ እታ
መንኮርኮር ተልእኾኣ ብዓወት ፈጺማ ብዓወት ከም እትምለስ ኣብ
ምግባራ ዝያዳ ሓላፍነት ስለ ዝተሰምዓ፡ ኣብ ትርፊ ግዜኣ (ለይቲ)
ከይተረፈ ነታ ላውረን ዘጠመቐታ ህጻን ጓላ ሒዛ ኣብቲ ቤተ-ፈተነ
ምርምር ከተካይድ ትሓድር ነበረት። ላውረን፡ ተግባራት ኣደኣ
ጸወታ ኮይኑ ስለዝስምዓ ዝነበረ፡ ኣብ ጐድና ኮይና ንዘዝገበረቶ
ክትደግም ህርድግ ትብል ነበረት።

በረራ ፕሮግራም ምስ ዝኽፈት፡ ከቢድ ጽዕነት ፈጢሩ ንኹሉ’ቲ
ናይ ጉዕዞ ጠፈር ኮምፕዩተራዊ ሓበሬታ ስለ ዝድምስሶ’ዩ። በዚ ከኣ
እታ መንኮርኮር ከብ ቁጽጽር ወጻኢ ወይ ፋሉል ኮይና ክትሕምበብ
ትጅምር ማለት’ዩ።
ማርጋረት፡ ኣብ እዋን በረራ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ንኸየጋጥም
ዝከላኸል ተወሳኺ ሶፍትዌር ምምዕባል ኣድላዪ ምዃኑ ንሓለፍቲ
ናሳ ርእይቶ ኣቕረበትሎም። ንሳቶም ግን፡ “ሶፍትዌራት ምብዛሕ
ጸገማት ምርባሕ ማለት’ዩ፡” ብምባል ንርእይቶኣ ተሓሰሙዎ። ኣብ
ክንዳኡ፡ “ኣብ እዋን በረራ ነዚ ናይ ቅድመ-በረራ ፕሮግራም’ዚ
ኣይትኽፈቶ” ዝብል ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታ ነቲ ሶፍትዌር
ለጠፍሉ።
ናሳ፡ ቀቅድሚ ‘ኣፖሎ-11’ ክልተ መንኮርኮራት ጠፈር ኣብ 1968ን
1969ን ናብ ከባቢ ፕላኔት ወርሒ ወንጪፉ ነይሩ። እታ ‘ኣፖሎ8’ ዘጠመቓ ቀዳመይቲ ግን ኣብ በረራ እንከላ ጸገም ኣጋጢሙዋ።
ምስ ተወንጨፈት ኣብ 5ይ መዓልታ፡ እቲ ምስኣ ተሳፊሩ ዝነበረ
ጠፈርተኛ ነቲ ናይ ቅድመ-በረራ ፕሮግራም ብጌጋ ጠዊቑ ናብ ስራሕ
ኣእትዩዎ። ብኡ ንብኡ ድማ እቲ ናይ ሓበሬታ ስርዓተ-ኮምፕዩተር
ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ። ብድሕሪ’ዚ ነታ መንኮርኮር ንምድሓን
ማርጋረትን ጉጅለኣን ብህጹጽ ተጸውዑ። ድሕሪ ናይ 8 ሰዓታት
መጽናዕቲ ከኣ፡ እቲ ድሮ ብዉልቃዊ ጻዕሪ ማርጋረት ማዕቢሉ
ዝነበረ ሶፍትዌር ነቲ ዝጠፍአ ሓበሬታ ደልዩ ብምርካብ ጸገማ ከም
ዝፈትሖ ገበሩ። እቲ ሶፍትዌር ኣብ በኹሪ ፈተነኡ ብግቡእ ክሰርሕ
ብምኽኣሉ፡ ብፍላይ ንማርጋረት ልዑል ሓጎስን ኩርዓትን ፈጠረላ።
ብድሕሪ’ዚ ናሳ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተሓሰሞ ምኽርን መምሪሒታትን
ማርጋረት ብምልኣት ተቐበሎ።

ናሳ፡ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማሳቹስትስን ማርጋረት
ሃሚልተንን፡ እታ ዝጸበዩዋ ዝነበሩ ዓባይ ዕለት - 20 ሓምለ 1969
ሰዓታ ኣኺሉ ደበኽ በለት። ኣብታ ዕለት፡ መንኮርኮር ‘ኣፖሎ-11’
ንጠፈርተኛታት ነይል ኣርምስትሮንግን ቡዝ ኣልድሪንን ኣሳፊራ ካብ
መሬት ነቒላ ናብ ወርሒ ኣምርሐት። ግዳ ኣብ ጉዕዞኣ ሓያለ ጸገማት
ኣጋጠማ። ኣብ ባይታ ናይ ወርሒ ክትዓልብ ሒደት ደቓይቕ ምስ
ሓደ ምሸት ማርጋረት ኣብቲ ቤተ-ፈተነ ከም ኣመላ ደኒና ምርምር ተረፋ ድማ፡ ተልእኾኣ ክብርዕን ምዃኑ ዘመልክት ሓያለ ናይ
እናካየደት እንከላ፡ ላውረን ኣብቲ ኮምፕዩተራዊ መቆጻጸሪ ገለ ነገር ኮምፕዩተር መጠንቀቕታ (ኣላርም) ከተስምዕ ጀመረት።
ጠወቐት’ሞ፡ እቲ መቆጻጸሪ ብኡ ንብኡ ግብ ኢሉ ብምጥፋእ ስርሑ እቲ ጸገም ግን ናይ ሶፍትዌር ዘይኰነስ፡ ብግጉይ ኣገባብ
ኣቋረጸ። በቲ ኩነታት ዝሰንበደት ማርጋረት፡ ጠንቁ ንምፍላጥ ተገጣጢሙ ዝነበረ - ናብ ራዳር ናይታ መንኮርኮር ጸዓት ዝልእኽ
መርመራ ምስ ኣካየደት፡ እቲ መቆጻጸሪ ኣካል (command mod- መሳርሒ’ዩ ነይሩ። መሃንድሳት ናሳ፡ ተልእኾ’ታ መንኮርኮር
ule) ኣብ በረራ እንከሎ ላውረን ብዘይፍላጥ ነቲ ናይ ቅድመ-በረራ ከይፈሽል ኣብ ከቢድ መዋጥር ተሸመሙ። የግዳስ ሽዑ’ውን እቲ
ፕሮግራም ጠዊቓ ናብ ስራሕ ከም ዘእተወቶ ኣረጋገጸት። ሽዑ ኣብ ብማርጋረትን ብጾታን ዝተማህዘ ሶፍትዌር ደኣ ኣድሓና። እቲ ብሓደ
ኣእምሮኣ ሓደ ሓሳብ ብልጭ በላ። ንሱ ድማ፡ ኣብ እዋን በረራ ግዜ ዝተፈላለየ ዕማማት ከም ዝዓምም ኮይኑ ዝተዳለወ ሶፍትዌር፡
መንኮርኮር ‘ኣፖሎ-11’፡ እቲ ጠፈርተኛ ካብ ዘይምስትውዓል ከምዚ ብመገዲ’ቲ ምስታ መንኮርኮር ዝተገጥመ ካልእ ሶፍትዌራት ኣቢሉ
ዓይነት ጌጋ ምስ ዝፍጽም፡ ዕጫኡን ዕጫ’ታ መንኮርኮርን ጥፍኣት ነቲ ጸገም ኣለልዩ ባዕሉ ስጕምቲ ብምውሳድ ክፈትሖ ከኣለ።
ከም ዝኸውን ክበርሃላ ከኣለ። እቲ ምኽንያት፡ እቲ ናይ ቅድመ- ብድሕሪ’ዚ እታ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ክትከዉን ተቓሪባ ዝነበረት
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መንኮርኮር ብሰላም ኣብ ወርሒ ዓለበት። መሃንድሳት ናሳ ነዚ ምስ ማርጋረት፡ ኣብ ምምዕባል ሶፍትዌር ኣፖሎ ብዝገበረቶ
ተዓዘቡ፡ ብወሳኒ ኣበርክቶ ናይቲ ኣሽሓት ሕንጻጻት (ኮዳት) ዝሓዘ ፍሉይ ኣበርክቶ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብዙሕ ሽልማት
ሶፍትዌርን መሃዝቱን ምሒር ተመሰጡን ተደሰቱን። ኣብ መወዳእታ ውሒዙላ’ዩ። ገለ ካብኡ፡ ኣብ 2003 ካብ ናሳ ወርቂ መዳልያን
ከኣ ናሳ፡ ነቲ ሶፍትዌር እንተላይ ኣብ ፕሮጀክት ‘ስካይላብ’ (ናይ
ብዙሕ ገንዘባዊ ሽልማትን ተበርኪቱላ። እቲ ገንዘባዊ ሽልማት፡
ፈለማ መደበር ጠፈር ኣመሪካ) ክጥቀመሉ ወሰነ።
ማርጋረት፡ ኣብቲ ሞያ ምህንድስና ብደቂ-ተባዕትዮ ጥራይ
ተባሒትሉ ዝነበረ እዋን፡ ክኢላ ምህድንስና ሶፍትዌር ምዃና
ኣመስኪራ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ሕ.መ.ኣመሪካ ነታ ቀንዲ መተሃላልኽታ
ዝነበረትሕብረትሶቬትቀዲማኣብወርሒክትረግጽ’ውንኣኽኢላታ
እያ። ኣብ መፋርቕ 1970ታት፡ ማርጋረት ንኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ
ማሳቹስትስ ገዲፋ ኣብ ሓደ ብሕታዊ ትካል ክትዓዪ ጀመረት። ኣብ
1976 ድማ ምስ ካልኦት መሃንድሳት ተሻሪኻ ‘Higher Order Software’ ዝተሰምየ ኣብ ምምዕባል ጌጋታት ዝከላኸል ሶፍትዌር ዝነጥፍ
ኩባንያ ኣቘመት። ክሳብ 1984 ከኣ ከም ማናጀር ኮይና መርሓቶ።
ኣብ 1986 ግን፡ ማርጋረት ነዚ ኩባንያ’ዚ ጠንጢና ‘ሃሚልተን

ናሳ ኣብ ታሪኹ ንዉልቀ-ሰባት ካብ ዝሃቦም ሽልማት እቲ
ዝበዝሐ’ዩ ነይሩ። ኣብ 2016 እውን ‘መዳልያ ናጽነት’ ዝበሃል
ዝኸበረ ሽልማት ኣመሪካ ካብ ኢድ ፕረዚደንት-ነበር ባራክ
ኦባማ ተቐቢላ።

ማርጋረት ሃሚልተን፡ እቲ ኣብ ፈለማ 30ታት ዕድመ እንከላ
ዘበገሰቶ ዓውዲ ‘ምህንድስና ሶፍትዌር’፡ ሎሚ ብደረጃ ዓለም
ናብ ኣስታት ሓደ ትሪልዮን ዶላር ዝገማገም ርእሰማል ዘለዎ
ደርማስ ኢንዳስትሪ ኮይኑ ይርከብ። እዛ ብዓልቲ ፍሉይ ዝና
ጓለንስተይቲ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ጓል 82 ዓመት እኖ-ሓጎ ኰይና
ቴክኖሎጅስ’ ዘጠመቐቶ ካልእ ተመሳሳሊ ሶፍትዌር ኣብ እኳ እንተላ፡ ነቲ ኣብ ማሳቹስተስ ዝተደኰነ ደርማስ ትካላ
ንምምዕባል ሓኾትኮት ካብ ምባል ገና ኣየዕረፈትን።
ምምዕባል ዝነጥፍ ናይ ባዕላ ኩባንያ መስረተት።

እታ ፖሊስ እዋን “ረስኒ ካኪ”
ተመስገን ትኩእ

ካብ 1914 - 1918 ዝተኻየደ ቀዳማይ ኵናት ዓለም፡ ነቲ
ቅድሚኡ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ተሓዚኡ ዝጸንሐ ሞያታት
ስራሕ ክቋደሳኦ ባብ ብምኽፋት ብብዙሕ መዳያት
ንህይወት ደቀንስትዮ ብሓፈሻ፡ ንህይወት ወይዘሮ ኤዲዝ
ስሚዝ ድማ ብፍላይ ዝቐየረ’ዩ ነይሩ፡፡ እታ ኣብ ታሪኽ

ፖሊስ ንፈለማ እዋን ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ ኣባላት፡ ክሳብ
ብገበን ንዝጥርጠር ሰብ ናይ ምቕያድ ዕማም ዝኸይድ
ጸጥታ ናይ ምኽባር ምሉእ ስልጣን ተዋሂቡዋ ብወግዒ
ዝተኸትበት ቀዳመይቲ ጓለንስተይቲ እምበኣር ወይዘሮ
ስሚዝ’ያ ነይራ፡፡ እዚ ዝኾነሉ ድማ ኣብ ምጥሕሳስ ቀውዒ
1915 ኣብ ሊንኮልንሻየር ዝተባህለ ቦታ ዓዲ እንግሊዝ ነበረ፡
፡
ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ብዘይካ’ዛ እንዛረበላ ዘለና ምድብቲ ኣባል
ፖሊስ ኮይና ዝተቖጽረት ወይዘሮ ስሚዝ፡ ኣብ መላእ ዓዲ
እንግሊዝ እቲ ናይ ኵናት ሃዋህው ብዝፈጠሮ ኵነታት
ተደሪኸን ኣብ ከም መናፈሲታት፡ መደበራት ባቡራት
ምድሪን ካልኦት ህዝባውያን ቦታታትን እናተንቀሳቐሳ
ስነ-ምግባር ከይጥሓስን ዘይእሩም ተግባራት ከይፍጸምን
ንምርግጋጽ ብወለንታአን ኣብ ፓትሮላዊ ስራሕ ዝተዋፈራ
ኣስታት 4,000 ደቀንስትዮ ነበራ። ኣብ ርእሲ እዚ’ኣተን ኣብ
ፋብሪካታትን መኽዘናትን ኣጽዋር ንዝሰርሓ ደቀንስትዮ
ክቆጻጸራ በቲ መንግስቲ ዝተቘጽራ ሓያሎ ካልኦት’ውን
ነበራ፡፡
ተራን ስምን ስሚዝ ግዳ ዝያዳ ዅላ’ተን ዕዙዝ’ዩ ነይሩ፡
፡ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ልዒሉ ከም ዝተገልጸ እታ
ሽዑ እዋን ብወግዒ ዝተኸትበት’ሞ ከም ዝኾነ ካልእ ኣባል
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ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ስልጣን ዝተዋህባ እንኮ
ጓለንስተይቲ ኣባል ፖሊስ ንሳ ጥራይ ኣብ ርእሲ ምንባራ
ተሓታትነታ’ውን ከም ብጾታ ብቐጥታ ንሓለቓ’ቶም ፖሊስ
ስለ ዝነበረ’ዩ፡፡ እዛ ከም ፖሊስ ውፍይትን ቆራጽን፡ ከም
ኣደ ኸኣ በቝባቝ ምንባራ ተገልጋሊ ህዝቢን መሳርሕታን
ዝምስክሩላ ስሚዝ ሓያምን በዓልቲ ኒሕን’ያ ነይራ፡፡
እንተኾነ ጕዳይ ክታበት ወይዘሮ ኤድዝ ስሚዝ ንምሸቱስ
ኣካታዒ ኮይኑ ተረኽበ፡፡ እቲ ብ ”ሆም ኦፊስ” ዝፍልጥ
ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጕዳያት ናይ’ታ ሃገር ብግህዶ፡
“ደቀንስትዮ ብዓይኒ ሕጊ ምሉኣት ሰባት ኣይቍጸራን’የን፡
” ብምባል ደቀንስትዮ ፖሊስ ከይክተባ’ዩ ዝምዕድ ነይሩ፡
፡ ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ደቀንስትዮ በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያት ኣብ
ባይቶኣዊ ምርጫታት ድምጺ ክህባ ወይ ፈራዶ ክኾና ባይታ
ኣይነበረንን፡፡
ስሚዝ ክሰምዑ ዘዕዘምዝሙ እውን ነይሮም እዮም፡፡
ይኹን’ምበር ከተብታ - ኣዛዚ ፖሊስን ኮሚቴ ሓለዋን፡ ነታ
ከተማ ሰሪ ኵነታት ኵናት ኣጋጢምዋ ንዝነበረ ጸገማት ኣብ
ምእላይ ግደ ስሚዝ ልዑልን ኣገዳሲን ብምንባሩ ደገፎም
ኣይነፈጉዋን፡፡ እዚ ንቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ምምሕዳር
ደስ ዘየበለ ኵነታት ነቶም ንመሰላት ደቀንስትዮ ዝጻራሩ
ወገናት’ውን ምሒር ኣበሳጭዩዎም’ዩ፡፡ ስሚዝ ግን ንኹሉ
ከከም ኣመጻጽኣኡ በዲሃቶ፡፡
ቀንዲ ስራሕ ወይዘሮ ስሚዝ ኣብ’ቲ እዋናዊ ኵነታት
ዝጠልቦ፡ ነተን ኣብ’ታ ከተማ ዓስኪሮም ብዝነበሩ ካኪ
ዝኽዳኖም ኣሽሓት ወተሃደራት ልበን ተሰሊቡ ለይተለይቲ ንጎደናታት ከተማ ግራንዛም ዘጥለቕልቓኦ ዝነበራ
“ኣመንዝራታት”ን “ቀለልቲ ኣዋልድ”ን ስርዓት ኣብ
ምትሓዝን ምቍጽጻርን ዘተኮረ’ዩ ነይሩ፡፡ እዚ ብ“ረስኒ ካኪ”
ክፍለጥ ዝጀመረ ተርእዮ ድማ ነበረ ንምቝጻር ደቀንስትዮ
ፖሊስ ዝያዳ ድፍኢት ዝፈጠረ፡፡
ስሚዝ፡ ከም ሰብ ለዋህ ትንበር እምበር ብስራሕ ጸወታ
የለን በሃሊት’ያ ነይራ፡፡ ዝኾነ ምስ ባህሊ ናይ’ቲ ከባቢ
ዘይከይድ ወይ ንኽብርታት ሕብረተሰብ ዝትንክፍ ጠባይ
እተርኢ ጐርዞ ኣብኣ ኸላ ኣብ “ብላክ ሊስት”፡ ማለት ኣብ
ጸሊም መዝገብ’ያ ተእትዋ ነይራ፡፡ እታ ሓንሳእ ኣብ ጸሊም
መዝገብ ስሚዝ ዝኣተወት ከኣ ካብ ሻዓ ንድሓር ተንከስ
ኢላ ናብ ኣብያተ ትያትርን ሲነማታትን ናይ’ታ ከተማ ገጻ
ክትቀርብ ኣይፍቀደላን ነበረ፡፡
ወይዘሮ ስሚዝ ምጽእ ኢላ ኣይኮነትን ከምኡ ትገብር
ነይራ፡፡ ብመጠንቀቕታ ዝሓለፈተን ሚእቲ ዝኾና “ደገ ደገ
ዘብዝሓ” ኣዋልድን ሓምሳ “ኣመንዝራታት”ን ነይረን እየን፡
፡ “ኣይፋልክንን” ኢላተን ስለ ዘይተኣደባ በዚ ዘይሓለፈለን

ካልኦት ኣርባዓ ኣንስቲ ግን ምስ ምንዝርና ብዝተኣሳሰር
በደላት ተኸሲሰን ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ብምቕራብ ግቡእ
መቕጻዕተን ተቐቢለን፡፡ እዚ ኹሉ ድማ ፍረ-ጻዕሪ ስሚዝ’ዩ
ነይሩ - ዓወታት ናይ’ታ ተባዕን ናይ መጀመርታን ምድብቲ
ኣባል ፖሊስ፡፡
እዛ ቅድሚ ምኽታባ ኣሕራሲት ዝነበረት ቀዳመይቲ
ፖሊስ ናይ ዓለም ነቶም “ሓደራ” ኢሎምዋ ናብ ዕስክርና
ዝኸዱን ካብ ኣባይቶም ርሒቖም ዝነበሩን ሰብኡት ኣንስቶም
ብድሕሪኦም እንታይ ይገብራ ከም ዝነበራ ብምሕባር’ውን
ዘይእሙናት ኣንስቲ ሓዳር ጕደን ኣብ ኣእዛን ሰብ ኪዳነን
ከይበጽሕ ብምስጋእ ሰጋእ ክብላን ካብ ጌጋ ክድሕናን እጃማ
ኣበርኪታ’ያ፡፡ ብብዙሓት’ውን ተናኢዳትሉ፡፡ በንጻሩ እተን
“ምስላይ ኣንስቲ ሰብኡት መሰል ምግሃስን ነውርን’ዩ”
በሃልቲ ግን ኣንጻራ ደቢለን፡፡
እቲ መንእሰያት ደቁ በቲ ሽዑ እዋን እኹል ወይ ብቑዕ
መድሃኒት ዘይርከቦ ዝነበረ ግኑን ሕማም መውስቦ ከይልከፋ
ከብዱ ሓቝፉ ዝሓድር ዝነበረ’ሞ ብዕቱብ ስራሕ ስሚዝ
ጸባ ዝሰተየ ህዝቢ ከተማ ግራንዛም፡ ነዛ ኣብነታዊትን
ቀዳመይቲ ጓለንስተይትን ዝኾነት ኣባል ፖሊስ፡ “መዋእልን
ጥዕናን ይሃብኪ!” ኢሉ ክምርቓ እንከሎ፡ እተን ብሰንኪ’ዛ
“ርግምቲ” ፖሊስ ምስ “ሰብ ካኪ” ድሌተን ካብ ምፍጻም
ብምዕጋተን ዝተቐየማ ድማ ነታ ከተማ ኵቦ ደርብየናላ
እየን፡፡ ስሚዝ ግን ክሳዕ ለይቲ ሎሚ ብብዙሓት “ከምኣስ
የብዝሓየን!” እናተባህለት ክትምረቕን ክትምጐስን ትነብር
ኣላ፡፡
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“... ክሳብ ዝበኪ’የ ዀይነ”
ፕሮፈሽናል ተቐዳዳሚት ሞሳና ደበሳይ
ኤርምያስ ገብረልዑል

ቀዳመይቲ ኤርትራዊት ፕሮፈሽናል ተቐዳዳሚት ብሽክለታ እያ።
እዛ ምስ ሸርቬቶ ስትራደሊ ኣሉረ ዝተባህለት ክለብ ብሽክለታ
ባንዴራ ኤርትራ ብዘለዋ ማልያ ትወዳደር ዘላ ተቐዳዳሚት፡ ካብታ
ሰለስተ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ (ፍረቓልሲ፡ ክንድሽሕን መኽሰብን)
ንኤርትራ ዘበርከተት ስድራ ደበሳይ እያ ወጺኣ - ሞሳና ደበሳይ!
ዝቐልጠፈት ተቐዳዳሚት ኣፍሪቃ 2018 ብምዃን ወርቂ መዳልያ
ዝወሰደት ኣብነታዊት ዜጋ እያ። ኣብ ኢጣልያ ንእተካይዶም ዘላ
ውድድራት ኣመልኪታ ምስ መጽሔት ኣግእዞ ብስካይፕ ቃለ
መሕትት ኣካይዳ’ላ - ሰናይ ንባብ።
• ቀዳማይ ፕሮፈሽናል ውድድርኪ እንታይ ይመስል ነይሩ?
ፈላሚ ውድድረይ ክሮኖ ሜተር እዩ ነይሩ። 7 መስከረም 2018
ዝተኻየደን 2.2 ኪሎሜተር ዝሸፈነን ጸወታ እዩ። በዚ ጸወታ’ዚ ምስ
‘ኤውሮጳዊ’ ውድድራት፡ ንፕሮፈሽናል ጉዕዞይ ኣሃዱ ኢለ ጀሚረዮ።
ድሕሪኡ ቀጺለ ኣብ ናይ ዙር ውድድራት ተሳቲፈ። ዘመዝገብክዎ
ውጽኢት ከም ጀማሪት መጠን ጽቡቕ ነይሩ። ኣካየድቲ ክለበይ
እውን በቲ ውጽኢት ዕጉባት እዮም።
ኣብ ልምምድ ኮነ ጸወታ፡ ነዚ ሓሳብ’ዚ ስለዘይለመድክዎ፡ በቲ
• ኣብ ኤርትራ ምስ ዝስርዑ ውድድራት ዘለዎ ፍልልይ እንታይ ዝፍጠር ዝነበረ ናህሪን ዝሕተቶ ናይ ምስሓብ ትእዛዝን ክሳብ
ዝበኸኹሉ እዋናት ነይሩ። ምኽንያቱ፡ ከም ናይ ሃገርና ውድድር
ይመልስ?
ስለዘይኮነ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ 40 ኪሎሜተር ኣብ ሰዓት
ኣዝዩ ፍልልይ ኣለዎ። ርሕቀት ናይቲ ውድድር፣ ቅዲ ኣጸዋውታ፣
ዝጓዓዝ ውድድር ኣብ ምክያድ እርከብ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ሃገርና
ኣብ መንጎ ተቐዳደምቲ ዘሎ ህልኽ፣ ጥርናፈ . . . ወዘተ. ከም ፍልልይ
ዋሕዲ ደቀንስትዮ ተቐዳደምቲ ኣሎ። ኣብ ኢጣልያ ግና ልዕሊ 150
ክጥቀስ ይከኣል። ኣብ ሃገርና ንደቀንስትዮ ዝስራዕ ውድድር ርሕቀቱ
ተቐዳደምቲ ዝሳተፍኦ ውድድር ምህላው ፍሉይ ይገብሮ።
ሓጺር እዩ። ምስዚ ናይ ኢጣልያ ከወዳድሮ እንከለኹ “በዳሂ” ክብሎ
ኣይክእልን። ብተወሳኺ ኣብ ሃገርና ጻዕቂ ውድድራት የለን - ብፍላይ • መሰረት ናይ ሓደ ቅዲ ኣጸዋውታ፡ ኣሰልጣኒ እዩ። ዓለምቲ
ናይ በረኻ ጸወታታት ውሑድ እዩ። እዚ ልምዲ’ዚ እቲ ቀንዲ ብድሆ ብሽክለታ ክለባት ደቀንስትዮ ኤርትራ እንታይ ለውጢ ክገብሩ
ኣብ ፕሮፈሽናል ውድድረይ እዩ ነይሩ። ኣብ ዓመት ክልተ ወይ ኣለዎም ትብሊ?
እውን ሰለስተ ናይ በረኻ ውድድራት እዩ ዝስርዓልና። ልዕሊ ኹሉ ዓለምቲ ብሽክለታ ሃገርና፡ ንዋሕዲ ውድድርን ካልእ ናይ
ሜላ ኣጸዋውታ፡ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ኣለዎ። ኣብ ዓድና፡ መሳለጥያ ሕጽረታትን በዲሆም ዘካይድዎ ዘለው ጻዕሪ ከይነኣድኩ
ናይ ‘ምትሕልላው ጸወታ’ ኢና ነካይድ። ዋላ’ኳ ኣሰልጠንቲ ክለብ ክሓልፍ ኣይደልን። ይኹን’ምበር፡ ምስ ዝተመደበልና ውድድር
ዓራግ ናትና ጸወታ ክንክተል እንተሓተቱና፡ ንሕና ተቐዳደምቲ ግን ኣሳንዮም እዮም ልምምድ ዝሰርዑልና። ስለዚ፡ ርሕቀት ውድድር
ኣብ ጸወታ ክንትሓላለው ኢና ንመርጽ። እዚ ኣዝዩ ሃሳዩ እዩ። ናህሪ እንተ ዝውስኽን ጻዕቂ ጸወታታት እንተዝህሉን መሳጢ ጸወታ
ጸወታና ባይታ ዝዝብጥ ዘሎ በዚ ምኽንያት’ዚ እዩ። ኣብ ፕሮፈሽናል ምተርኣየን ዕብየት ድማ ምተመዝገበን። ከምቲ ናይ ደቂተባዕትዮ
ጉዕዞ፡ እቲ ምስጢር ሓደ እዩ። እናተበራረኻ ናህርኻ ምዝያድ እዩ። ውድድራት ናይ ደቀንስትዮ እውን ብማዕርነት መሳጢ ኮይኑ
እናተበራረኻ ምስ ዘይትንህር ‘ነውሪ’ ከምዝፈጸምካ እዩ ዝሕሰብ። ምቐረበ። ብፍሉይ ግን፡ ደቀንስትዮ ኣሰልጠንቲ እንተዝፈርያ
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ንውድድር ደቀንስትዮ ብሽክለታ ድርኺት ምፈጠረ። ምኽንያቱ፡
ብፍላይ ተቐዳዳሚቲ ዝነበረት ምስ እትኸውን ንዘሎና ጸገማት
ብቐረባ ክትርድኦ ምኸኣለት ዝብል ርእይቶ ኣለኒ። ሓደ እዋን ከም
ገዲም ተቐዳዳሚት ምብራቕ ዝኣመሰላ ናብ ዓውዲ ቅድድም
ብሽክለታ ዝተመልሳሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። ብወገነይ፡ ዓቢ ድርኺት
ፈጢራትልና ነይራ እብል። ጸገማትና ብቐረባ ይርድኣን ፍታሕ
ንምምጻእ ድማ ትጽዕርን ነይራ።
• ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ ደቀንስትዮ ክዓቢ እዋናዊ ፍታሕ
እንታይ እዩ ትብሊ?

ተስፋኣለም ሓፋሽ ብዛዕባይ ነታ ክለብ ሓቢርዋ ነይሩ። ኣብቲ እዋን
ናይ ደገ ተቐዳደምቲ ናይ ምፍራም መደብ ኣይነበራን። ኣብ ርዋንዳ
ኣብ ዝተኣንገደ ውድድር ሻምፕዮን ኣፍሪቃ 2018 ኣብ ክሮኖ ሜተር
ምስ ተዓወትኩን ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ከኣ ቀዳመይቲ ምስ
ወጻእኩን ግና፡ እቲ ናይ ምስግጋር መስርሕ ጀሚሮሞ። ንኽልተ
ዓመታት ድማ ኣፈሪሞምኒ፣ ድሮ ኣብ መስርሕ ምስግጋር ፍርቂ ናይ
ቀዳማይ ዓመት ውዕለይ ሓሊፉ ኣሎ።
• ኣሕዋትኪ፡ ዝነበሮም ሓገዝ . . .
ኣሕዋተይ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም ዝመዓዱኒ እንተሎ፡
ተስፋ ዘይምቑራጽ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ስድራና ተስፋ ምቑራጽ
ዝበሃል የለን። ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ምስ ተሞክሮይ ብምንጽጻር
ውድድር ኣብ ዝበርትዓኒ ግዜ፡ መኽሰብ ሓወይ እንታይ ክገብር
ከምዘለኒ ክምዕደኒን ሞራል ክህበኒን ጸኒሑን ኣሎ።

ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዘይኮነ ውድድር፡ ከም መዳለዊ ንውድድር፡
ኣብ ጎድኒ ደቂተባዕትዮ ተቐዳደምቲ ከምእንወዳደር እንተዝግበር፡
ዝነኣድ ናህሪ ምተመዝገበ። ብተወሳኺ፡ ከም ናይ ደቂተባዕትዮ ኣብ
ዞባውን ኣህጉራውን ውድድራት (ዙራት) ባይታ እንተዝፍጠር
ቅድድም ብሽክለታ ደቀንስትዮ ምበረኸ። ንኣብነት፡ ብዘይካ ኣብ • ባንዴራ ኤርትራ ዘለዎ ማልያ ወዲኺ ምውድዳርኪ
ውድድር ሻምፕዮን ኣፍሪቃ ብሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተመዝገበ ዝፍጠረልኪ ጦብላሕታ?
እዋናዊ ጸወታታት ናይ 2018፡ ናይ ዙር ውድድር ምስ ጋንታይ
ዘይምክያደይ ኣብ ተሞክሮይ ጽልዋ ከምዘለዎ ተሓቢረ እየ። ስለዚ፡ ኣብ ኢጣልያ ሓያለ ተቐዳደምቲ ላቲን ኣመሪካ ኣለዋ። ክርእያኒ
እንከለዋ፡ ካብኡ ዝመጻእኩ ዝመስለን ውሑዳት ኣይኮናን። ኣብ
ኣብ ናይ ዙር ውድድራት ምስታፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ማልያይ ዘሎ ባንዴራ ምስ ረኣያ፡ “ኤርትራ ኣበይ እያ ትርከብ?”
• ናብ ክለብ ሸርቬቶ ስትራደሊ ኣሉረ ብኸመይ ተጸንቢርኪ?
ዝብል ሕቶ የስዕባለይ። ስለዚ፡ ኣተኩሮ ገይረን ምሕታተን
እቲ መስርሕ ኣብ 2015 እዩ ጀሚሩ። ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ኣኮይ ዝፈጥረለይ ፍሉይ ስምዒት ኣሎ።
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“ምንባር ዝተመነዎ ቁማል፡ ኣብ ኢድ ቆናኒት
ይስዕስዕ!”
ኣልጌና ወልደማርያም

ሓደጋ ወዝቢ’ዩ ክበሃል ሰሚዕና ንኸውን። ኣብ ገሊኡ ግና
ወዝቢ ክትብሎ ኣይከኣልን። ተዓዳሚ ጋሻ’ዩ። ባዕልና እንዕድሞ
ሓደገኛ ጋሻ! ኩልና ከምእንፈልጦ ሓደጋ ዝሰምዕ ልብን፡ ዝርዳእ
ኣእምሮን የብሉን። ንሕና ኢና ክንርሕቀሉ ዝግባእ እምበር፡ ንሱ
ክእለየልና ዘይሕሰብ’ዩ። ናይ ኩሉ ሓደጋታት እኳ እንተዘይኮነ
ናይ ዝበዝሐ ባዕልኻ እትዕድሞ ሓደጋታት መበገሲት ሓንቲ
እያ። ከም ቃል “ሸለልትነት!” ትበሃል፣ ይብሉ ነበሩ!
ናይ መወዳእታ ዓለም’ዩ ከም እተባህለ፡ መኪንኡ ብፍጥነት
ዝመርሕ ሰኽራም ኣውቲስታ፡ ምስ መኪና እንተ ዘይተጋጭዩ፡
ገረብ ወይ መንደቕ’ዩ ዝጽበዮ። በዚ ዝመጽእ ሓደጋስ ወዝቢ’ዶ
ይበሃል? ኣይፋሉን! ወልመጥመጥ ንሓደጋ’ባ። ብዘይ ናይ
ውድድር ኲነት፡ ኣብ ማእከል ከተማ ወይ ኣብ ኣጻድፍ፡
ብመኪና ይኹን ብሞቶር ሳይክል ኣዝዩ ተኣፋፊ ናይ ቕድድም
ውድድር ዝገብሩ መንእሰያት እውን ኣለዉና። እንታዩ’ዚ?
ድፍረት ዋላ ሂወት ዝኽፈሎ ውድድር? ‘ሰራም ጤል’ሲ ኣብ
ዳስ ነብሪ ከይዳ ትዕጠቕ!’ እዩ ነገራቱ።
ኣብ ጾታዊ ስምዒት፡ ሴማፎሮ፡ ፌርማታን ትራፊክን ከምዘየለ
እናፈለጠት፡ ንደቂ ተባዕትዮ ዝሰልብን ኣብ ዘይሓሰብዎ
ዘውድቕን፡ ቖራጽ-መራጽ ተኸዲና፡ ብባህሊን ልምዲን ክሽፈን
ዝግባእ ክፋል ኣካላታ ቀሊዓ፡ ብጸላም እትዛወር ጓለንስተይቲ፡
እንታይ’ያ ክትብል እያ ትፍትን ዘላ? እዛ ጓል ናይ ዓመጽ ሓደጋ
እንተ ኣጋጢምዋ፡ መን ዘምጽኦ ሓደጋ ኢና ክንብል? ንበደል
እቲ ዓማጺ ከምዘለዎ ወሲድናን ፎእ ኢልናን፡ እታ ጓል ነቲ
ሓደጋ ክመጽእ ናይ ገዛእ ርእሳ ድፍኢት ፈጢራ’ያ። ‘ስጋ ሒዝካ
ዝብኢ ምጽዋዕ’ እዩ ነገራቱ። ይብሉ ነበሩ!

ግርምቢጥ እዩ። ‘ርግእ ምባል!’ እያ ትብሎ። ብሰሪ ሸለልትነታ
ቲቪ ናይ ገዝኦም ኣቃጺላ፡ ኣብ ኣውቶቡስ 3 ሽሕ ናቕፋ
ተሰሪቓ፡ ወርቂ ካቴና ናይ መሓዛኣ ኣጥፊኣ፡ ከተስታርር ፌሮ
ረሲዓ ብምኻዳ ክሳብ 10 ካምቻታት ኣሕሪራን . . . (እቲ ዝርዝር
መወዳእታ የብሉን) እዚ ገይራ ከተብቕዕ ግን፡ ክትጥንቀቕ
ኣይትሓስብን። ምጥንቃቕ ነብስኻ ምርባሽ ኮይኑ ስለዝስምዓ፡
ንሸለልትነት (ብናታ መግለጺ ርግእ ምባል) ከም ኣማራጺ
ትወስዶ። ክምዕዳ እንተፈቲነ፡ ‘ስቕ እስከ በል ተረቢሾም
(ተጠንቂቖም) 70 ዓመት ዝረገጹ የለዉን!’ ትብለኒ። ጥንቃቐ
ምጭናቕ ስለዝኾነ፡ ኣመና ጥንቁቕ ዕድመኡ ሓጺር’ዩ ዝብል
እምነት ኣለዋ። ሸለልትነት ብዘምጽኦ ሓደጋ ዕድመኻ ኣብ
ዕስራታት ምሕጻር ከምዘሎ ኣየስተውዓለትን። ‘ሃላይ ሃመማ’ስ
ኣብ ውዑይ ጸባ ምሕንባስ የወናውኖ!’
ፋንታ መሲልዎ፡ ኣዲኡ ኣብ ንቡር ቦታኡ ከየቐመጠቶ
ዝኸደት ኣቸቶ፡ ጠምጠም ኢሉ ዝሰተየ ሓደ ቆልዓ ይፈልጥ’የ።
ኣቸቶ ምስታይ እሞ ኸኣ ኣብ ቆልዓ ሳዕቤኑ ንኹላትና
ንጹር’ዩ። እዚ ሓደጋ ግን ሕጂ’ውን ብሸለልትነት ዝመጸ’ዩ።
ብሕብሪ ፋንታን ኣቸቶን ተመሳሰልቲ ስለዝኾኑ፡ ኣቐዲምካ
ጥንቓቐ ምግባር ናይ ለባማት’ዩ። ኣደኡ ነቲ ቆልዓ ክትልብምን
ክትሓሳብን ክትጥንቀቕን ከምዝነበራ ኩሉ ዝሰማምዓሉ እዩ።
ከምኡ ዘይንግበር እንተዄንና ንዝደቀሰ ሓደጋ ካብ ድቃሱ
ነቕኒቕካ ምብርባር’ዩ። ‘ልቢ ዝንእሳ ኣንጭዋስ፡ ብጭራ ድሙ
ትጻወት!’ ድዮም ዝብሉ ዝነበሩ!

ማይ መሲልዎ ላምባ ክጭልጥ ዝኽእል ቆልዓ ከይርከብ ንደሊ
እንተዄንና፡ ጥንቓቐን ርጡብነትን ክህልወና የግባእብእ’ዩ።
ጋዝ ከየጥፈአት ብምኻዳ ገዛ ምልእቲ ዘቃጸለት ሰብ ይፈልጥ’የ።
በዚ ከምዚ ዓይነት ሸለልትነት ዝመልኦ ሓደጋ፡ ህይወት ሰባት
ክጠፍእ ይኽእል’ዩ። እዚ ኹሉ’ስ ኣብ ምንቲ ምንታይ? ሰኣን
ዕምቆቱ ኣብ ዘይትፈልጦ ቀላይ፡ ብዘይ ዘነይት ናይ ምሕንባስ ንእሽቶ ጥንቃቐ ዓቢ ሓደጋ ክመጽእ ዕድል ምሃብ፡ ሕማም
ክእለት፡ ቀላይ ረኺበ ኢልካ ብድፍረት ክዳንካ ኣውጺእካ እምበር ጥዕና ኣይመስለንን። ‘እንቛቚሖ ከይህብሲ ደርሆ
ምንቋት’ከ ምስ ምንታይ ይቚጸር? ‘ምንባር ዝተመነዎ ይእወድ!’ ይብል ነበረ ሓደ ለባም ከምዚ ከማኹም።
ቑማል’ሲ፡ ኣብ ኢድ ቖናኒት ከይዱ ይስዕስዕ!’ ድዩ ዝበሃል? ኣብ መወዳእታ ሸለልትነት ሓደጋ ዝጽውዕ ፊስካ ካብ ኮነ፡
ኣብ ከምዚ ህሞት ህይወትካ እንተስኢንካ፡ እቲ ዜና እንታይ’ዩ ከነሳስዮ ርትዓዊ ኣይመስለንን። ብተግባራትካ ካብ ሓደጋ
ክኸውን? “ብሓደጋ ምጥሓል ሞይቱ” ወይስ “ንሓደጋ ምጥሓል ክትሃድምን ናብ ሓደጋ ክትመጽእን ከምትኽእል እንተፈሊጥካ፡
ከይዱ ተላኺፍዎ?” ይብሉ ነበሩ!
እንታይ ትመርጽ ንኣኻ ይምልከት። ‘እንሀ ስዋ እንሀ ሓተላ፡
ኤዱ መሓዛይ ንሸለልትነት ካልእ ስም’ያ ተውጻሉ። ብዘገርም ዘድልየካ ጨልጥ!’ ይብሉ ነበሩ! እዚ ወድሓንኩም!
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