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ቃል ኣሰናዳኢቃል ኣሰናዳኢ
ስፖርታዊ ንጥፈት፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ንመንእሰያት ብኣእምሮን ኣካልን ኣብ ምህናጽ ዘበርክቶ ወሳኒ ግደ፡ ቅዱስ ቅንኢ፡ ናይ ውድድርን ርውየትን ስፖርታዊ ንጥፈት፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ንመንእሰያት ብኣእምሮን ኣካልን ኣብ ምህናጽ ዘበርክቶ ወሳኒ ግደ፡ ቅዱስ ቅንኢ፡ ናይ ውድድርን ርውየትን 

መንፈስ፡ ተምሳጥን ልዑል ስምዒትን ፈጢሩ፡ ምውቕ ኮማዊ ህይወት፡ ሓባራዊ ስነኣእምሮን ሃገራዊ ፍቕሪን ካብ ዘሐይሉ ኣገደስቲ ባእታታት መንፈስ፡ ተምሳጥን ልዑል ስምዒትን ፈጢሩ፡ ምውቕ ኮማዊ ህይወት፡ ሓባራዊ ስነኣእምሮን ሃገራዊ ፍቕሪን ካብ ዘሐይሉ ኣገደስቲ ባእታታት 

ሓደ እዩ። ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት ኣብ ዝግበር ባህላዊ ምልውዋጣትን ርክባትን ድማ ስፖርት መንነት ህዝቢን ሃገርን ብምድማቕ፡ ቱሪዝማዊ ሓደ እዩ። ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት ኣብ ዝግበር ባህላዊ ምልውዋጣትን ርክባትን ድማ ስፖርት መንነት ህዝቢን ሃገርን ብምድማቕ፡ ቱሪዝማዊ 

ስሕበት ብምፍጣር፡ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘስፍሕ ኣገዳሲ ንጥፈት እዩ።ስሕበት ብምፍጣር፡ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘስፍሕ ኣገዳሲ ንጥፈት እዩ።

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን፡ ኣብዚ ኣፍሪቃ ንፈለማ ግዜኣ ብደረጃ ክለብ እትሳተፎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን፡ ኣብዚ ኣፍሪቃ ንፈለማ ግዜኣ ብደረጃ ክለብ እትሳተፎ 

ዘላ መበል 102 ውድድር ቱር ደ ፍራንስ 2015 ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኤም.ቲ.ኤን. ኵቤካ ተሰሊፎም ንኣህጉር ኣፍሪቃ ወኪሎም ዘላ መበል 102 ውድድር ቱር ደ ፍራንስ 2015 ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኤም.ቲ.ኤን. ኵቤካ ተሰሊፎም ንኣህጉር ኣፍሪቃ ወኪሎም 

ብምስታፍ፡ ብውልቅን ብጋንታን ዘመዝገብዎ ኣንጸባራቒ ዓወት፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ኣፍሪቃዊ ዘዅርዐ ታሪኻዊ ብምስታፍ፡ ብውልቅን ብጋንታን ዘመዝገብዎ ኣንጸባራቒ ዓወት፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ኣፍሪቃዊ ዘዅርዐ ታሪኻዊ 

ፍጻመ እዩ። ፍጻመ እዩ። 

ኤርትራ በዞም ጀጋኑ መንእሰያታ ኣቢላ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒባ ከሪማን ኣላን። ስሞምን ስም ሃገሮምን ባንዴራኦምን ኣጸዊዖም ኤርትራ በዞም ጀጋኑ መንእሰያታ ኣቢላ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒባ ከሪማን ኣላን። ስሞምን ስም ሃገሮምን ባንዴራኦምን ኣጸዊዖም 

ተቐዳደምቲ ዳንኤልን መርሃውን። ካብቲ ብዙሕ ነገለ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ካብ ዝተቓልሐ ምስ እንጠቅስ፡ መደበር ተለቪዥን ፍራንስ 24፡ ተቐዳደምቲ ዳንኤልን መርሃውን። ካብቲ ብዙሕ ነገለ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ካብ ዝተቓልሐ ምስ እንጠቅስ፡ መደበር ተለቪዥን ፍራንስ 24፡ 

“ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኤርትራ፡ ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኣለዋ፡ እቲ ዓውዲ ቀዳማይ ስፖርት ናይታ ሃገር ካብ “ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኤርትራ፡ ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኣለዋ፡ እቲ ዓውዲ ቀዳማይ ስፖርት ናይታ ሃገር ካብ 

ምዃን ሓሊፉ - ባህላ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ሓያለ መንእሰያት፡ ብሽክለታ ተወጢሖም ኣብ ጽርግያታት ተሃኖም ከውጽኡ ምርኣይ ልሙድ ምዃን ሓሊፉ - ባህላ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ሓያለ መንእሰያት፡ ብሽክለታ ተወጢሖም ኣብ ጽርግያታት ተሃኖም ከውጽኡ ምርኣይ ልሙድ 

እዩ፡ እሞ፡ ዓወት ዳንኤል ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ክሳብ ክንደይ ንቕድድም ብሽክለታ ናይ’ታ ሃገር ናብ ቅድሚት ከምዝደፍእ ምግማት ብርቱዕ እዩ፡ እሞ፡ ዓወት ዳንኤል ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ክሳብ ክንደይ ንቕድድም ብሽክለታ ናይ’ታ ሃገር ናብ ቅድሚት ከምዝደፍእ ምግማት ብርቱዕ 

ኣይኮነን” ብምባል ጅግንነት ናይ’ዞም መንእሰያትና ሰረት ዘለዎ ምዃኑ ኣቃሊሓ። እታ መዓልታዊ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ቅዳሕ መዓልታዊ ኣይኮነን” ብምባል ጅግንነት ናይ’ዞም መንእሰያትና ሰረት ዘለዎ ምዃኑ ኣቃሊሓ። እታ መዓልታዊ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ቅዳሕ መዓልታዊ 

እትሸይጥ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ’ውን ብወገና፡ “ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ብዙሓት ባንዴራታት ኣንበልቢለን እየን - እንተኾነ ኣይ ከም እታ እትሸይጥ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ’ውን ብወገና፡ “ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ብዙሓት ባንዴራታት ኣንበልቢለን እየን - እንተኾነ ኣይ ከም እታ 

ቀይሕ፡ ሰማያዊን ቀጠልያን ዝሕብራ ባንዴራ ኤርትራ” ክትብል ገሊጻ።  ቀይሕ፡ ሰማያዊን ቀጠልያን ዝሕብራ ባንዴራ ኤርትራ” ክትብል ገሊጻ።  

መጽሔት መንእሰይ ኣብ ናይ ሎሚ ሕታማ፡ ነዞም ምስሊ ህዝቦምን ሃገሮምን ኣብ ምዅላዕ ገዚፍ እጃም ዝገበሩ ጀጋኑ መንእሰያትና ዝፈጸምዎ መጽሔት መንእሰይ ኣብ ናይ ሎሚ ሕታማ፡ ነዞም ምስሊ ህዝቦምን ሃገሮምን ኣብ ምዅላዕ ገዚፍ እጃም ዝገበሩ ጀጋኑ መንእሰያትና ዝፈጸምዎ 

ዘነይት ዓወት ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣብ ዓምዲታት ጉዳያት መንእሰይን ስፖርትን ብዝሰፍሐ ኣቕሪባቶ ኣላ። ዘነይት ዓወት ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣብ ዓምዲታት ጉዳያት መንእሰይን ስፖርትን ብዝሰፍሐ ኣቕሪባቶ ኣላ። 

መንእሰያት ዝቐስምዎ ፍልጠትን ክእለትን፡ ዘኻዕብትዎ ተሞክሮን ዝሃንጽዎ ዲስፕሊንን ብቕዓቶም ኣሐይሉ ኣብ ረብሓኦምን ረብሓ መንእሰያት ዝቐስምዎ ፍልጠትን ክእለትን፡ ዘኻዕብትዎ ተሞክሮን ዝሃንጽዎ ዲስፕሊንን ብቕዓቶም ኣሐይሉ ኣብ ረብሓኦምን ረብሓ 

ሕብረተሰቦምን ከውዕልዎ ምእንቲ ክኽእሉ ኩሉ-መዳያዊ ንቕሓት ክውንኑ ኣገዳሲ ይኸውን።  ኣብዚ ፖለቲካዊ ንቕሓት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሕብረተሰቦምን ከውዕልዎ ምእንቲ ክኽእሉ ኩሉ-መዳያዊ ንቕሓት ክውንኑ ኣገዳሲ ይኸውን።  ኣብዚ ፖለቲካዊ ንቕሓት ብቐዳምነት ዝስራዕ 

ዓውደ-ፍልጠት እዩ። ናይ ሎሚ ኣውራ ኣተኩሮ መጽሔት መንእሰይ፡ ኣብ ፖለቲካ ዘቕንዐ’ዩ። ፖለቲካ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሃናጺ ተራ ዓውደ-ፍልጠት እዩ። ናይ ሎሚ ኣውራ ኣተኩሮ መጽሔት መንእሰይ፡ ኣብ ፖለቲካ ዘቕንዐ’ዩ። ፖለቲካ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሃናጺ ተራ 

ብሓፈሻ ኣብ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ዝትንትን ጽሑፍ፡ “መንእሰይ ንፖለቲካ ከመይ ይመልከቶ?” ብዝብል ኣርእስቲ ተዳልዩ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ ብሓፈሻ ኣብ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ዝትንትን ጽሑፍ፡ “መንእሰይ ንፖለቲካ ከመይ ይመልከቶ?” ብዝብል ኣርእስቲ ተዳልዩ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ 

ናይ ወርሒ ግንቦት ሕታም መጽሔት መንእሰይ፡ ግደ መንእሰያት ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ስለምንታይን ብኸመይን ናይ ወርሒ ግንቦት ሕታም መጽሔት መንእሰይ፡ ግደ መንእሰያት ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ስለምንታይን ብኸመይን 

ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ ጽሑፍ ቀሪቡ ነይሩ። ዓሚል ኣንባቢ መጽሔት መንእሰይ፡ ነቲ ዝወጸ ጽሑፍ ሃናጺ ርእይቶ ሰዲዱልና ኣሎ። ንሱ’ውን ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ ጽሑፍ ቀሪቡ ነይሩ። ዓሚል ኣንባቢ መጽሔት መንእሰይ፡ ነቲ ዝወጸ ጽሑፍ ሃናጺ ርእይቶ ሰዲዱልና ኣሎ። ንሱ’ውን 

ኣብ ተመሳሳሊ ዓምዲ ተኣንጊዱ ኣሎ።ኣብ ተመሳሳሊ ዓምዲ ተኣንጊዱ ኣሎ።

 ኣብ ኮለጅ ምህንድስና ማይነፍሒ ዝመሃሩ ሸውዓተ ተመሃሮ፡ ከም መቐጸልታን መዛዘሚን ናይ’ቲ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝቕጽል ትምህርታዊ  ኣብ ኮለጅ ምህንድስና ማይነፍሒ ዝመሃሩ ሸውዓተ ተመሃሮ፡ ከም መቐጸልታን መዛዘሚን ናይ’ቲ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝቕጽል ትምህርታዊ 

ንጥፈታቶም፡ ንሓይሊ ኮምፒተር ገዲፎም ናብ ከባቢኦም ብምስትውዓል መጽናዕታዊ ስራሕ (Senior Project) ኣዳልዮም። እቲ ብተመሃሮ ንጥፈታቶም፡ ንሓይሊ ኮምፒተር ገዲፎም ናብ ከባቢኦም ብምስትውዓል መጽናዕታዊ ስራሕ (Senior Project) ኣዳልዮም። እቲ ብተመሃሮ 

ያኔት ኢሳቕ፡ ሰዊት ብርሃነ፡ ኖኤል ተ/መድህን፡ ክብሮም ዑቕባጼን፡ ረዲኤት ኣልኣዛር፡ ዓወት የማነ፡ ቤተልሄም ተ/ማርያም ዝተዳለወ ፕሮጀክት ያኔት ኢሳቕ፡ ሰዊት ብርሃነ፡ ኖኤል ተ/መድህን፡ ክብሮም ዑቕባጼን፡ ረዲኤት ኣልኣዛር፡ ዓወት የማነ፡ ቤተልሄም ተ/ማርያም ዝተዳለወ ፕሮጀክት 

ኣቓልቦ ብዙሓት ናይ’ቲ ኮለጅ ዝሰሓበ ስለዝነበረ፡ ንዕኡ ዝምልከት ዳህሳሳዊ ጽሑፍ ብክኢላ ምህንድስና ተዳልዩ ኣብ ዓምዲ ሃበርም ቀሪቡ ኣሎ።   ኣቓልቦ ብዙሓት ናይ’ቲ ኮለጅ ዝሰሓበ ስለዝነበረ፡ ንዕኡ ዝምልከት ዳህሳሳዊ ጽሑፍ ብክኢላ ምህንድስና ተዳልዩ ኣብ ዓምዲ ሃበርም ቀሪቡ ኣሎ።   

ኣብ’ታ መንእሰያት ማሕበራዊ ንቕሓት ክቐስሙላ እትዳሎ ዓምዲ “ሕብረተሰብ መንእሰይ”፡ ዘተ መንእሰያት ተኣንጊዱ ኣሎ። ኣርእስቲ ዘተ፡ ኣብ’ታ መንእሰያት ማሕበራዊ ንቕሓት ክቐስሙላ እትዳሎ ዓምዲ “ሕብረተሰብ መንእሰይ”፡ ዘተ መንእሰያት ተኣንጊዱ ኣሎ። ኣርእስቲ ዘተ፡ 

“ብኸመይ ሓቀኛ ፍቕራዊ ዝምድና ንሃንጽ?” ዝብል’ዩ። ምስ ጥዕናን ስነ-ምግባርን መንእሰያት ዝኸዱ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት’ውን ካብታ ዓምዲ “ብኸመይ ሓቀኛ ፍቕራዊ ዝምድና ንሃንጽ?” ዝብል’ዩ። ምስ ጥዕናን ስነ-ምግባርን መንእሰያት ዝኸዱ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት’ውን ካብታ ዓምዲ 

ስዒቦም ቀሪቦም ኣለዉ።ስዒቦም ቀሪቦም ኣለዉ።

ናይ ሎሚ ዓምዲ “ባህልን ስነ-ጥበባትን” ካብ’ቲ ናይ ዝሓለፈ ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ተዳልዩ ኣሎ። ብማሕሙድ ኢብራሂም ንእተደርሰት ናይ ሎሚ ዓምዲ “ባህልን ስነ-ጥበባትን” ካብ’ቲ ናይ ዝሓለፈ ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ተዳልዩ ኣሎ። ብማሕሙድ ኢብራሂም ንእተደርሰት 

“ተደጎል” ዘርእስታ ዛንታ ኤርትራዊ ወራሲ ዝሓዘት መጽሓፍ ምስ ሃያሲኣ ሓቢርና ክነስማቕራ ኢና። ኣብ’ቶም ካልኦት ዓምድታት መጽሔት “ተደጎል” ዘርእስታ ዛንታ ኤርትራዊ ወራሲ ዝሓዘት መጽሓፍ ምስ ሃያሲኣ ሓቢርና ክነስማቕራ ኢና። ኣብ’ቶም ካልኦት ዓምድታት መጽሔት 

መንእሰይ’ውን ንኣንበብቲ ከዘናግዑን ክምህሩን ትጽቢት ዝግበረሎም ትሕዝቶታት ተዳልዩ ኣሎ። ሰናይ ንባብ።   መንእሰይ’ውን ንኣንበብቲ ከዘናግዑን ክምህሩን ትጽቢት ዝግበረሎም ትሕዝቶታት ተዳልዩ ኣሎ። ሰናይ ንባብ።   
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ደሃይኩምደሃይኩም
ደቀንስትዮ ጸሓፍቲደቀንስትዮ ጸሓፍቲ

መጽሔት መንእሰይ ብትሕዝቶኣን ርዝነታን 
ግርም ኣላ። ካብ’ዚ ዘላቶ ንላዕሊ ክትሕይልን 
ክትስውድን ምዃና ድማ ፍሉጥ’ዩ። ካብ ሎሚ 
ንደሓር ኣንባቢት ጥራይ ዘይኮንኩ፡ ተሳታፊት 
ክኸውን ምዃነይ ቃል እናኣተኹ፡ ንሎሚ ገለ 
ሓሳባት ወስ ከብል ኣፍቅዱለይ። 

ናይ ዝሓለፈ ግንቦት ሕታም መጽሔት 
መንእሰይ ትሕዝቶኣ ጽቡቕ ነይሩ። ኣብ 
ብዝሒ ገጻት ግና ምስ ናይ ዝሓለፈ ሕታማት 
ብምንጽጻር ኣይግድን። ንሕና መመሊሳ 
ገጻታ ክተዛይድን ብትሕዝቶ ክትሕይልን 
እናተጸበና፡ ካብቲ ዝነበረቶ ገጻት ነክያ ክትወጽእ 
ኣይተዋሕጠለይን። ሓያላ ዝሓደገቶም ልሙዳት 
ዓምድታት’ውን ነይሮም። ሕግን ስነ-ምግባን፡ 
ሳይንስን ተክኖሎጅን፡ ስፖርት ካብ ኣብ ናይ 
ዝሓለፈ ሕታም ዝተዘሉ እዮም። ስለዚ ኣብ 
መጻኢ ሕታማታ ብዝሒ ገጻታ እንተወሓደ 
ናብ’ቲ ዝነበረቶ፡ እንተዘይክኢላ ድማ ብኸምቲ 
ዝነበረቶ ክትቅጽሎ እትስፎ። 

ካልእ ከም ነጥቢ ዝተሓሳስበኒ እውን ኣሎ። 
መጽሔት መንእሰይ፡ ዕዉታት ወይ ኣብነታውያን 
ደቀንስትዮ ተቕርብ እኳ እንተኾነት፡ ቁጽሪ 
ኣበርክቲ ደቀንስትዮ ግና ኣመና ይውሕድ 
ኣሎ። እቲ ጸገም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል 
በዓቢኡ ንደቀንስትዮ ጸሓፍቲ ዝግደፍ እኳ 
እንተኾነ፡ ኣዳለውቲ መጽሔት መንእሰይ’ውን 
ኣተባባዒ ተራ ክትጻወቱ ከድልየኩም እዩ። 
ኣብ ዝመጽእ ሕታማት መጽሔት መንእሰይ፡  
ተሳትፎ ደቀ’ንስትዮ ሰሲኑ ክንርኢ ኩልና 
ሓቢርና ንጽዓር። 

ዘቢብ ተስፋይ ካብ ኣስመራ

ሃብሮም ኢንጂነር ሃብሮም ኢንጂነር 

ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሕታም መጽሔት 
መንእሰይ፡ ኣብ ዓምዲ ሃበርም፡ ምስ ኢንጂነር 
ኣማን የዕብዮ ዘካየድኩሞ ዕላል ግርም ነይሩ። 
ኩሉ ኣብ’ቲ ንሞያኡን ዉልቃዊ ሂወቱን 
ኣመልኪቱ ዝገበሮ ዕላል ኣዝዩ መሳጢ ነይሩ። 
ኢንጂነር ናይ ብሓቂ ኣብነታዊ መንእሰይ እዩ። 
በዚ ኣጋጣሚ እምበኣር፡ “ኣገናዕ! ኤርትራ 
ብኣኻን ከማኻን እያ እትህነጽን እትምዕብልን” 

ክብሎ እደሊ። ሓንቲ ሕቶ ግና ምሓተትክዎ፡ 
ኣብ ምምራጽ መጻምድቲ፡ ካብ ዘመናዊ ያታዊ 
ማለት ብዙሕ ከይተላለኻን ኣብ ዕርክነት ግዜ 
ከይበላዕካን ከም ዝሓይሽ ብኸመይ እዩ ከረጋግጽ 
ክኢሉ። 

                  ዮሃና ሓጎስ ካብ ባጽዕ

ኣገናዕ መጽሔትና!ኣገናዕ መጽሔትና!

ከመይ ትኾኑ ኣዳለውቲ መጽሔት መንእሰይ፡ 
ኣብ ሂወትኩም ሰላምን ጥዕናን ኣብ ስራሕኩም 
ከኣ ኣሳልጦ እምነየልኩም። 

ኣነ ሓደ ካብ ቀንዲ ኣንበብቲ (ጃህራ ኣይኮነን 
ሓቂ እዩ) መጽሔት መንእሰይ እየ። ምኽንያቱ 
እዛ መጽሔት እናኣዛነየት ቁምነገር ስለእተስንቕ።

መጽሔት መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ሕታማ፡ 
ሓደ ቀንድን ኣገዳስን ዛዕባ ኣልዒላ ነይራ። ንሱ 
ኸኣ “ተራ መንእሰይ ኣብ ምሕያል ህዝባዊ 
ግንባር” ዝብል እዩ። እዚ ንዕና ንመንእሰያት 
እዋናውን ኣገዳስን ዛዕባ እዩ። ኩልና ከም 
ንፈልጦ ህዝባዊ ግንባር ምስጢር ዓወትና ንዝኾነ 
ሓድነት ዝዀስኮሰ ውድብ እዩ። ኣብ’ዚ ውድብ 
እዚ እጃምካ ምብርካት ማለት ከኣ ታሪኽ 
ምስናድ እየ ዝብሎ። ነዚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ 
ኣልዒልኩም ስለምንታይን ብኸመይን ንዝብሉ 
ሕቶታት ጽቡቕ መልሲ ምሃብኩም ካብ ልቢ 
የድነቐኩም። ነቶም ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባታት 
ዘይተሳተፍና መንእሰያት’ውን ዝነኣድ ሓበሬታ 
ኢኹም ኣስኒቕኩምና።

ተራ መንእሰያት ኣብ ምሕያል ህዝባዊ 
ግንባር ኣገዳስነቱ ዘይንስሕቶ እኳ እንተኾንና 
ብኸመይን ስለምንታይን ንዝብሉ ሕቶታት 
ግን ክትምልሶም ቀለልቲ ኣይኮኑን። መጽሔት 
መንእሰይ ነዚ ብምምላሳ ኣገናዕ እብላ። ኣብ 
ዚመጽእ ሕታማት መቐጸልታ ናይ’ዚ ረዚን 
መልእኽቲ ከተቕርቡልና ኣትሪርና ንምሕጸን። 
ቀጺለ ነተን ናይ መወዳእታ መስመራት ከም 
መዘኻኸሪ እናቕረብኩ እፋነወኩም።

ህዝባዊ ግንባር ኣሕዋትናን ወለድናን 
ዘጽንሑልና ውድብ ብምዃኑ ናትና ውድብ 
እዩ። ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክነብጽሖ ድማ 
መድረኻዊ ናጽነትና እዩ። ንሱ’ዩ እቲ ሓቂ።

ሓየሎም ካብ ዓሰብ

ዝያዳ ክንመሃርን ክንምኮርንዝያዳ ክንመሃርን ክንምኮርን

ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መጽሔት መንእሰይ፡ 
ከመይ ትኾኑ? መጽሔት መንእሰይ ብልጽቲ 
እኳ እንተኾነት፡ ካብዚ ዘላቶ ዝያዳ ንኽትበልጽ 
ከኣ ሓድሓደ ክምልኣላ ዘለዎ ኣይሰኣንን 
ይኸውን’ዩ እሞ፡ ወስ ከብል ክፍትን። ቅድሚ 
ሕጂ ዝወጽእ ዝነበረ ዓምዲ ሓጺር ዛንታ ናብቲ 
ዝነበሮ ተመሊሱ ከም ዝቕጽል እንተዝግበር፡ 
ነቶም ክንጽሕፍ እናኸኣልና፡ መጽሓፍ ናይ 
ምሕታም ዕድል ዘይረኸብና መንእሰያት 
ክንጽሕፍ ዕድል ምረኸብና። 

ካልእ ኣብ ዓምዲ ባህልን ስነ-ጥበብን 
ዝወጹ ዘለዉ መንእሰያት ስነ-ጥበበኛታት 
ጽቡቕ እኳ እንተኾነ፡ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ 
ትገብርዎ ዝነበርኩም ካብ ደረፍትን ተዋሳእትን 
ውጽእ ኢልኩም ናብ ደረስቲን ጸሓፍትን 
እንተተጸቕጥሉ ዝያዳ ትምህርቲ ምቐሰምና። 
ቅድሚ ሕጂ ምስ ከም በዓል ተስፋዬ ገብረኣብ 
ዝኣመሰሉ ደረስቲ ካብ ዝገበርኩሞ ዕላላት ብዙሕ 
ተማሂርናን ተሞኩሮ ቀሲምናን ስለዝኾንና።

ሜሮን ሃይለ ካብ ዓዲ ጓዕዳድ

ስፖርተኛ ተመስለኒ ኣይነበረትንስፖርተኛ ተመስለኒ ኣይነበረትን

ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ምስ ስነ-ጥበበኛ ሜሮን 
ሃይለ ዘካየድኩሞ ዕላል መሲጡኒ። ካብቲ 
ዝገረመኒ ድማ ኣነ ንሜሮን ከም ተዋሳኢትን 
ሞደሊትን እምበር ነብሳ ከም ድላያ ትዓጻጽፎ 
ከም ስፖርተኛ እፈልጣ ኣይነበርኩን። 

ሰብለ ኢሳቕ ካብ መንደፈራ
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ጉዳያት መንእሰይጉዳያት መንእሰይ

ቅያ “ቱር ደ ፍራንስ” ቅያ “ቱር ደ ፍራንስ” 
ብቕዓት መንእሰያትና ዘጉልሐ ፍጻመብቕዓት መንእሰያትና ዘጉልሐ ፍጻመ

ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዙር-
ፈረንሳ (ቱር ደ ፍራንስ) ኣብ ውድድራት 
ቅድድም ብሽክለታ ዓለም፡ ብቐዳማይ 
ደረጃ ዝስራዕ፡ ኣብ ኣዝዩ በዳሂ ቅርጺ 
መሬት ዝካየድ፡ እቶም ዝሓየሉ ናይ 
ዓለምና ተቐዳደምቲ ዘንተ-እለት ዝዝከር 
ታሪኽ ገዲፎም ዝናን ተፈላጥነትን 
ንምጉንጻፍ፡ ብሓያል ህልኽ ዝወዳደርሉ፡ 
ልዑል ኣካላዊን ቴክኒካዊን ብቕዓት፡ 
ብልሒን ሜላን ትብዓትን ዝሓትት ርእሲ 
ኩሎም ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ 
ዓለም እዩ። እዚ ብምዃኑ፡ ኣብ’ዚ 
ውድድር’ዚ ንኽትሳተፍ ምብቃዕ ጥራይ 
ንባዕሉ ዓቢ ዓወት እዩ።  

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ 
ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ 
ቅዱስን፡ ኣብዚ ኣፍሪቃ ንፈለማ ግዜኣ 
እትሳተፎ ዘላ መበል 102 ውድድር ቱር 
ደ ፍራንስ፡ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ 
ኤም.ቲ.ኤን. ኵቤካ ተሰሊፎም ንኣህጉር 
ኣፍሪቃ ወኪሎም ክሳተፉ ምብቅዖም 
ጥራይ ዓቢ ዓወት እኳ እንተኾነ፡ ምስ 
ኣዝዮም ስሙያት ተቐዳደምቲ ዓለምና 
ገጢሞም፡ ነቲ ውድድር ብምልኣት ካብ 
ምፍጻም ሓሊፎም፡ ብውልቅን ብጋንታን 
ዘመዝገብዎ ኣንጸባራቒ ዓወት፡ ኣዝዩ 
ኣደናቒን ንመላእ ኣፍሪቃዊ ዘኹርዐን 
ፍጻመ እዩ። 

ኣብ’ዚ 3360 ኪሎሜትር ዝሸፈነ 
ንሰለስተ ሰሙናት ብዘይዕረፍቲ 
ዝተኻየደ ሓያል ውድድር’ዚ፡ ዳኒኤል 
ተኽለሃይማኖት፡ ኣብ ኣርባዕተ 
ተኸታተልቲ መድረኻት ማልያ ኣንበሳ 
ዓቐብ ክወዲ ምኽኣሉ፡ ኣብ ሓደ ካብ 

መድረኻት ናይ’ቲ ውድድር ድማ 7ይ 
ተርታ ክሕዝ ምብቅዑ፡ ከምኡ’ውን 
ንጋንታኡ ኣብ ምቕላስን ምምራሕን 
ዝነበሮ ዓቢ ኣበርክቶ፡ ናእዳን ኣድናቖትን 
ዘትረፈ እዩ። መርሃዊ ቅዱስ ብወገኑ፡ 
ብሓፈሻዊ ውጽኢት ምስ 10 ብሉጻት 
መንእሰያት ተቐዳደምቲ ዓለምና ክስራዕ 
ምኽኣሉ፡ ድንቂን ኣገራሚን ዓወት እዩ 
ነይሩ። በዚ ድማ፡ ብቕዓትን ብሉጽነትን 
ናይ’ዞም ክልተ ተቐዳደምትና፡ ኣቓልቦ 
ማዕከናት ዜና ብምስሓቡ፡ ሰፊሕ ሸፈነ 
እዩ ተዋሂብዎ። እዞም ሓበን ሃገሮምን 
ኣህጉር ኣፍሪቃን ንምዃን ዝበቕዑ 
ጀጋኑና፡ ኣብቲ ውድድር 77 ነጥቢ 
ብምውህላል፡ ኤርትራ ምስተን ኣብ 
‘ዎርሉድ ቱር’ ብሉጽ ነጥቢ ዘመዝገባ 
31 ሃገራት ዓለም ከምእትስራዕ ገይሮማ 
ኣለው።

ዓወት ዳኒኤልን መርሃዊን፡ ጉሉሕ 
መርኣያ ናይቲ ኣብ መንእሰያት 
ሃገርና ዘሎ ዕቑር ዓቕሚን ብቕዓትን 
እዩ። ከምዝፍለጥ ኣብ ምውቕ 
ማሕበራዊ ህይወት ተዀስኲሶም 
ዝዓብዩ ኤርትራውያን መንእሰያት፡ 
ካብ ህጻንነቶም ጀሚሮም፡ ንኸባቢኦም 
ብዝተፈላለየ ዓይነት ጸወታታት እዮም 
ዝላለይዎ። ብፍላይ ኩዕሶ እግሪን 
ቅድድም ብሽክለታን መዕበይኦም 
እዩ። ስለዚ ድማ፡ ስፖርት ኣካል ባህሊ 
ኤርትራውያን መንእሰያት’ዩ እንተተባህለ 
ምግናን ኣይኮነን። ከም ውጽኢት ናይዚ 
ባህሊ’ዚ፡ ኤርትራውያን መንእሰያት፡ ኣብ 
ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርታዊ ንጥፈት 
ተወዳዲሮም ክዕወቱ ዘኽእሎም ብልሒን 
ልዑል ኣካላዊ፡ ሞራላዊን ቴክኒካዊን 

ብቕዓት ኣለዎም። ሕሉፍ ታሪኽ 
እንተተወከስና ነዚ ሓቂ’ዚ ዘድምቕ 
እዩ። ኤርትራውያን መንእሰያት፡ 
ኣብ እዋን መግዛእቲ ከይተረፈ፡ 
ብዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርት፡ ኣውራ 
ድማ ብቕድድም ብሽክለታ ኣብ ብዙሕ 
ዓለማዊ መድረኻት ተወዳዲሮም፡ ልዑል 
ብቕዓት ብምርኣይ፡ ሓበን ኣፍሪቃውያን 
ንምዃን በቒዖም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ 
ቀረባ ዓመታት እውን ኤርትራውያን 
ተቐዳደምቲ ብሽክለታ፡ ንኽልተ ግዜ 
ኣከታቲሎም ብደረጃ ሃገርን ውልቂን 
ሻምፕዮን ኣፍሪቃ ኪኾኑ ምብቅዖም 
ጉሉሕ መርኣያ ናይዚ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ 
ታሪኽ እዩ። 

ኣብ ቱር ደ ፍራንስ 2015 ዝተመዝገበ 
ኣንጸባራቒ ዓወት ኤርትራውያን 
መንእሰያት ፈጢርዎ ዘሎ ባህታን ሃገራዊ 
ሓበንን እምበኣር፡ ንሕሉፍ ታሪኽ ዝያዳ 
ብምድማቕ፡ ነቲ ኣብ መንእሰያትና 
ዘሎ ዕቑር ዓቕሚን ብቕዓትን ብዓለም 
ደረጃ ኣጉሊሕዎ ኣሎ። ክንዲ ዝኾነ፡ 
እዚ ድሙቕ ዓወት’ዚ፡ ነቲ ገና 
ብምልኣት ዘይተመዝመዘ፡ ዕቑር ብቕዓት 
መንእሰያትና ዘድሊ ወፍሪታት ጌርና 
ብዝሰፍሐን ብዝለዓለን ደረጃ ኣብ 
ዓለማዊ መድረኻት ብምንጽብራቕ፡ ናብ 
ረብሓ ህዝቢን ሃገርን ክንቅይሮ ሓላፍነት 
ዘሰክመና እዩ። ስለዚ ድማ፡ ዓቕሚ 
መንእሰያትና ብስፍሓት ተበራቢሩ፡ 
ኣሽሓት ጎባልል ዝስስንሉ፡ ባይታ 
ንምፍጣር፡ ናይ መላእ ህዝቢን ትካላት 
መንግስቲን ሕብረተሰብን ድርኺት 
የድልዮ። ክብሪን ሞጎስን ነዞም ኰሪዖም 
ዘኹሩዕና፡ ሓበን ሃገር ጀጋኑና!!
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ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ፡ ብፖለቲካ ዝግደሱ፡ 
ብዛዕባ ፖለቲካ ልክዕ መረዳእታ ዘለዎም 
መንእሰያት እናውሓዱ እዮም ዝኸዱ 
ዘለዉ። ብደረጃ ዓለም ዝበዝሑ መንእሰያት፡ 
ኣብ ፖለቲካ ክግደሱ ኣይደልዩን እዮም፡ ወይ 
ድማ እንተውሓደ ኣብ ፖለቲካ ተገዳስነት 
ዘለዎም መሲሎም ክርኣዩ ኣይፈትዉን 
እዮም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ኣብ 
ብዙሓት ናይ’ዚ ግዜ’ዚ መንእሰያት፡ ብዛዕባ 
ፖለቲካ ዘሎ ኣመለኻኽታ ኣሉታዊ፡ ብዛዕባ 
ጥቕሙ ኣብ ግላዊን ማሕበራዊን ህይወትን 
ግድነታዊ ኣድላይነቱን ዘሎ ኣፍልጦን 
መረዳእታን ትሑት ብምዃኑ እዩ። 
ፖለቲካ ማለት፡ ፍቕሪ ስልጣን፡ ስለዚ ድማ፡ 
ስልጣንን ሓላፍነትን ንምጭባጥ፡ ኣሎ ዝበሃል 
ክፍኣት ምሕሳብ፡ ምትንዃል፡ ሓድሕድ 
ምትዕምማጽን ምጭኽኻንን፡ ብሓጺሩ ቅንዕና 
ዘይብሉ ስራሕ ገይሮም ዝርድእዎ ውሑዳት 
ኣይኮኑን። ከምዚ ዓይነት መረዳእታ ዘለዎም 
ድማ፡ ብርግጽ ንፖለቲካ ክግደሰሉ ኣይክእሉን 
እዮም። ምኽንያቱ ሰብ ብባህርይኡ ሰላማዊ፡ 
ቅሱንን ርጉእን ህይወት ክመርሕ እዩ 
ዝመርጽ። ግን፡ እቲ ናይ ብሓቂ ፖለቲካ 
ከምኡ ድዩ? ዝኾነ ሰብ’ከ ካብ ፖለቲካ ናጻ 
ክኸውን ይኽእል ድዩ?

ብኣንጻር’ዚ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታ’ዚ፡ ካብ 

መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን ጀሚሩ ክሳብ’ቲ 
ደምበ ማሕበርነት ዝፈረሰሉ መወዳእታ 20 
ክፍለዘመን ኣብ ዝነበረ መድረኽ፡ መንእሰያት 
ዓለምና፡ ኣውራ ድማ መንእሰያት ናይተን ኣብ 
ትሑት ደረጃ ምዕባለ ዝርከባ ዝነበራ ሃገራት፡ 
ብሰነሓሳብ ዴስነት፡ ብሓርነታዊ ቃልሲታትን፡ 
ኣበየ ከባቢኡ ብዝተፈጥሩ ለውጢን ምዕባለን 
ዝጠልቡ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳትን ኣመና 
ዝተጸልውሉ፡ ኣብ ፖለቲካ ብልዑል ድሌትን 
ተወፋይነትን ዝዋስእሉ ዝነበሩ መድረኽ’ዩ። 
ኣብቲ ግዜ’ቲ፡ “ፍትሒ፡ ማዕርነት፡ 
ሓርነት!”ዝብላ ቃላት ዘየድምጽ፡ ብዛዕባ ወጽዓ 
ገባሮን ሸቃሎን ዘይዛረብ፡ ሜላታት ምዝመዛ 
ርእሰማላውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ድኻታት 
ሃገራት ዘይትንትን፡ ፖለቲካዊ ምዕባለታት 
ዓለም ዘይከታተል መንእሰይ ከም መንእሰይ 
ይቑጸር ኣይነበረን። ፖለቲካዊ ጽሑፋት 
ዘየገላብጥ፡ ፖለቲካዊ ጥቕሲታት ዓበይቲ 
ፈላስፋታትን ኣስማት ውሩያት ተቓለስቲን 
ዘይፈልጥ መንእሰይ ዳርጋ ከም በሃም 
ዝውሰደሉ ግዜ እዩ ነይሩ።

ካብ ፍርቂ ዘመን ኣብ ዘይነውሕ ግዜ፡ እቲ 
ኣብ መንጎ መንእሰያት ክልተ ወለዶታት 
ዝተፈጥረ ናይ ኣተሓሳስባን ተገዳስነትን 
ፍልልይ እምበኣር ዘገርም እዩ። ስለምንታይ ግን 
ከምኡ ክኸውን ክኢሉ? እቲ ቀዳማይ ረቛሒ፡ 

ልዑል ፖለቲካዊ ንቕሓት ዘለዎ መንእሰይ፡ 
ንገበትቲ ሓይልታት ዓቢ ብድሆን ስግኣትን 
ምዃኑ ብግብሪ ተራእዩ እዩ። ስለዚ ድማ፡ 
ንቕሓት መንእሰያት ብምጉዳም፡ መንእሰያት 
ካብ ፖለቲካን ስነሓሳብን ኣግሊሎም፡ ኣብ 
ውልቃዊ ህይወትን ስስዕቲን ጥራይ ከድህቡ፡ 
ብሰብ ፍሉይ ረብሓ ርእሰማላዊ ዓለም ደይ 
መደይ ኢልካ ሰፊሕ ባህላዊን ስነኣእምሮኣዊን 
ኲናት እዩ ተኻይድሉ። እቲ ዘመተ ኣብ 
ኣእምሮ መንእሰያት ውልቃውነት ከም 
መንፍዓት፡ ብዛዕባ ረብሓ ህዝቢን ሃገርን 
ምሕሳብን ምግዳስን ከም ዕሽነት ገይሩ ዝርኢ 
ስንኩል ሓሳብ ኬስርጽ ዓሊሙ ዘንቀደ እዩ 
ነይሩ። ብመጠኑ እውን ተዓዊቱ’ዩ ክበሃል 
ይከኣል። እዚ ስነ-ኣእምሮኣዊ ዘመተ’ዚ 
ብዝፈጠሮ ነውጺ፡ እቲ ብተፈጥሮ ንመንእሰይ 
ዝተዓደለ በዳሂ ባህርይ ኣጥፊኦም፡ ኣብ ክንዲ 
ንብድሆታት ገጢምካ ምስዓር፡ ነብሶም ካብ 
ሃገራዊ ጉዳያትን ፖለቲካን ኣግሊሎም፡ 
ዝዓበይሉ መሬት፡ ስድራቤቶምን ህዝቦምን 
ራሕሪሖም፡ ኣብ መወዳእታ ግዳይ ስደትን 
ጊላነትን ዝኾኑ መንእሰያት ውሑዳት 
ኣይኮኑን። ኣብ ምድሪ ኤውሮጳን ኣመሪካን 
ካልኦት ሃገራትን ተጸበይቲ ትኳቦ (ዌልፌር) 
ኮይኖም እንርእዮም ዘለና መንእሰያት 
ግዳይ ናይዚ ዘመተ’ዚ እዮም። ካልኣይ 
ጠንቂ ምድኻም ተገዳስነት መንእሰያት ኣብ 

መንእሰይ ንፖለቲካ ከመይ መንእሰይ ንፖለቲካ ከመይ 
ይምልከቶ?ይምልከቶ?
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ፖለቲካ፡ እቲ ንመንእሰያት ዝሓለፈ ዘመን 
ኣዝዩ ዝመሰጠ፡ ብግብሪ ድማ፡ ተወፍዮም 
ዝተቓለስሉን ክቡር ዋጋ ዝኸፈልሉ 
ማሕበርነታዊን ዴሳውን ዕላማታት፡ ዝጸንሐ 
ድሑር ኣተሓሳስባን ሃሜናዊ ኣመለኻኽታን 
ኣብ ምምሓው ዓቢ ዝላ እኳ እንተመዝገበ፡ 
እቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ውጽኢት 
ከመዝግብ ዘይምኽኣሉ ዝፈጠሮ ተስፋ 
ምቑራጽ ክኸውን ይኽእል።  

ኣብ መንጎ መንእሰያት ክልቲኡ ወለዶታት 
ዝተኸስተ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ድሕሪ 
ምርኣይ እምበኣር ናብቲ ኣቐድም ኣቢልና 
ዘልዓልናዮ ሕቶ ኢና እንምለስ። ኣብዚ 
ዘለናዮ ዘመን’ዚ ኣድላይነት ፖለቲካ ኣብቂዑ 
ድዩ? ዝኾነ ሰብ፡ ዋላ ካብ ፖለቲካ ከግልል 
እንተመረጸ’ኸ፡ ብፖለቲካዊ ኵነታት ከባቢኡን 
ዓለምን ዘይጽሎ ህይወት ክህልዎ ይኽእል’ዶ? 

ደጋጊምና ከምእስነምዖ፡ “ሰብ ማሕበራዊ 
ፍጡር’ዩ” ዝብል ልሙድ ኣገላልጻ ኣሎ። 
ብርግጽ ድማ፡ ሰብ ንበይኑ ተነጺሉ ክነብር 
ዝኽእል ፍጡር ኣይኮነን። ምስ ካልኦት ሰባት 
ከይተዋስአ፡ ከይተሻረኸ ወይ ዝኾነ ርክብ 
ከይገበረ ውልቃዊ ህይወቱ ጥራይ ዝመርሕ 
ሰብ ኣሎ ክበሃል ኣይክእልን። ኣብ ክውን 
ህይወት፡ ውጹእ ውልቀሰብ ዝበሃል ፈጺሙ 
የለን። ካብ ወለዲ፡ ኣሕዋት፡ ስድራቤት፡ 
ኣዝማድ፡ ኮም. . .ወዘተ. ተፈልዩ ዝነብር 
ሰብ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ነፍሲ ወከፍ 
ሰብ፡ ህይወቱ ማሕበራዊ እዩ። እንተኾነ፡ እዚ 
ኣገላልጻ’ዚ እውን ንባዕሉ ግጉይ መረዳእታ 
ከይህብ ምስትውዓል ዘድልዮ እዩ። ሰብ 
ማሕበራዊ ፍጡር ይኹን’ምበር፡ ውልቃዊ 
ህይወት እውን ኣለዎ። እኳ ድኣ፡ ውልቃዊ 
ህይወቱ፡ ድሕነቱን ረብሓኡን ካብ ዝኾነ 
ካልእ ጉዳይ ንላዕሊ የገድሶ። ነዚ ብምዕዛብ 
ድማ እዩ፡ ጀርመናዊ ፈላስፋ ኣማኑኤል ካንት፡ 
ንሰብ “ዘይምሕቡር ማሕበራዊ ፍጡር” ክብል 
ዝገልጾ። ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ህይወት 
እናነበረ፡ ውልቃዊ ህይወቱ ዝያዳ ስለዘገድሶ። 
ብርግጽ ድማ፡ ዝኾነ ሰብ ንጣዕሚ ውልቃዊ 
ህይወቱን ግላዊ ረብሓኡን’ዩ ዝቃለስ። 
እንተኾነ ግላዊ ረብሓኡን ድሌቱን ብተናጸል 
ክረዊ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ምስ ረብሓን 
ድሌትን ካልኦት ሰባት ግድን ክተኣሳሰርን 
ካሳነን ኣለዎ። እዚ ግላዊ ረብሓ ድማ እዩ፡ 
ኣብ መወዳእታ ውልቀሰባት ንሓድሕዶም 

ክተኣሳሰሩን ክተሓባበሩን ዝድርኽ። እዚ ኣብ 
መንጎ ውልቀ-ሰባት ዘሎ፡ ኣብ መወዳእታ 
ናብ ግላዊ ረብሓ ዝዓለመ ምትሕብባርን 
ምትሕግጋዝን፡ ሰረት ማሕበራዊ ህይወት እዩ። 
ነዚ ክልተ ዝገጻቱ ህይወት ብምዕዛብ፡ እቲ 
ውሩይ ፈላስፋ ኣሪስቶትል፡ ንሰብ “ፖለቲከኛ 
እንስሳ” ክብል’ዩ ገሊጽዎ። ነዚ ክልቲኡ 
ህይወት ከሳኒ ወዲሰብ ዘማዕበሎ ጥበብ 
ብቐንዱ ፖለቲካ ስለዝኾነ። 

ማሕበራዊ ህይወት ካብኡ ንላዕሊ 
ኣዝዩ ሰፊሕን ዝተሓላለኸን ኣምር እዩ። 
ብምትሕብባር ውልቀሰባት ጥራይ ዝግለጽ 
ድማ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ 
ህይወት፡ ብዘይካ ውልቃዊ ህይወት፡ ካልእ 
ዓይነት ህይወት እውን ኣሎ። ጉጅለኣዊ 
ህይወት። ኣብ ሓደ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ዝነበሩ፡ 
ብዘርኢ ይኹን ብባህሊን ካልእ ረቛሒታትን 
ንሓድሕዶም ዝተኣሳሰረ ህይወት ዘለዎም፡ 
ተመሳሳሊ ድሌታትን ረብሓታትን ዝጠምሮም 
ጥርኑፋት ሰባት ኣለው። ጥርናፈ ናይ ሰባት፡ 
ካብ ጥንቲ ብስድራቤትን ማይቤትን ጀሚሩ 
ናብ ዓዲ፡ ቀቢላ፡ ብሄር እናሰፍሐ ብምምጻእ፡ 
ኣብዚ ግዜ’ዚ ሰባት ብደረጃ ሃገራት 
ተጠርኒፎም ዝነብርሉ ምዕባለ ተበጺሑ 
ይርከብ። እዚ ገዚፍ ጥርናፈታት’ዚ፡ ኣብ 
ውሽጡ ናይ ረብሓን ድሌታትን ፍልልያት 
ዘለዎ ብዙሕ ማሕበራዊ ቀጸላታት ዝሓቘፈ 
እዩ። ብዕድመ፡ ጾታ፡ ብደረጃ መነባብሮን 
ሃብቲን ዝፍጠር ደርብታት፡ ማሕበራዊን 
ባህላዊን ቦታ፡ ስልጣን፡ ዓይነት ስራሕ፡ ዕድላት 
ህይወት ወዘተ. ዝፈላልዮም ብዙሓት ንኡሳን 
ማሕበራውያን ጉጅለታት ዘለውዎ ጥርናፈ 
እዩ። እዚ ፍልልያት’ዚ ድማ እዩ፡ ማሕበራዊ 
ጉጅለታት ብሓደ ወገን ናብ ሓባራዊ ረብሓን 
ዕብየትን እናጠመቱ፡ ከፊላዊ ረብሓታቶም 
ንምውሓስ ክቃልሱ ዝድርኽ። ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ኮም ወይ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ሃገር፡ 
ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት፡ ርኹባትን 
ዘይርኹባትን፡ ዕጉባትን ዘይዕጉባትን፡ ገባሮን 
መሳፍንትን፡ ሰራሕተኛታትን ሰብ ርእሰማልን 
ዘሎ ቀጻሊ ግርጭትን ስልጣን ንምቁጽጻር 
ዝካየድ ውድድራትን፡ ነጸብራቕ ናይቲ 
ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ህይወት፡ ግላዊን 
ጉጅለኣዊን ረብሓ ንምርግጋጽ ዝካየድ 
ዘየዕርፍ ቃልሲን ክውንነት ሕብረተሰብን እዩ። 

እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ኮይኑ፡ 

ካብኡ ናብ ዝለዓለ ጽፍሒ ምስ እንሰግር፡ 
ብደረጃ ዓለም፡ ኣብ መንጎ ሃገራትን ህዝብታትን 
እውን ፍልልይ ድሌታትን ረብሓታትካ ናይ 
ምርግጋጽ ቀጻሊ ቃልሲን ግርጭታትን ኣሎ። 
ዘመናዊት ዓለምና፡ ዝተፈላለየ ዓቕሚን 
ብቕዓትን ብዘለወን ሃገራት ዝቘመት እያ። 
ዓበይቲን ንኣሽቱን፡ ሃብታማትን ድኻታትን፡ 
ምዕቡላትን ኣብ ምምዕባል ዝርከባን፡ ሓያላትን 
ድኹማትን ሃገራት ወዘተ. ኩለን ሃገራት 
ድማ፡ ረብሓታተን፡ ጸገማተንን ጥሙሓተንን 
ዘንጸባርቕ ፍልልያትን ግርጭታትን ኣለወን። 
ብዓለም ደረጃ ነዚ ክውንነት’ዚ ዜመሓድር 
እውን ፖለቲካ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ሃገራት 
ብቐጻሊ ከጋጥም እንርእዮ ግጭታት፡ ኩናትን 
ወራርን ድማ እዚ ፍልልያትን ግርጭታትን’ዚ 
ብፖለቲካውን ዲፕሎማሲያዊን ጥበብ 
ክፍታሕ ኣብ ዘይክኣለሉ እዋን ዘጋጥም እዩ። 
መራሒ ቻይና ነበር ማኦ ሴ-ቱንግ “ኲናት 
መቐጸልታ ናይ ፖለቲካ’ዩ” ኢሉ ክገልጾ 
እንከሎ ነዚ ንምምልካት እዩ። 

ካብዚ ከም እንርድኦ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ሕብረተሰብ ውልቃዊን ጉጅለኣዊን 
ረብሓታት ናይ ምርግጋጽ ቃልሲ ክህሉ 
እንከሎ፡ ብደረጃ ዓለም ድማ ሃገራዊ 
ረብሓ ናይ ምውሓስ ቀጻሊ ቃልሲ ኣሎ። 
ስለምንታይ’ዩ ግን ወዲሰብ ብዘይ ቃልሲ 
ክነብር ዘይክእል? ስለምንታይ ተሓባቢሩ 
ሰላማዊን ቅሱንን ህይወት ንምምራሕ 
ዘይሓስብ? ዝብል ሕቶ ክለዓል ባህርያዊ እዩ። 
እዚ ናብቲ ጀርመናዊ ፈላስፋ ኣማኑኤል 
ካንት ዝገልጾ ሓቂ እዩ ዝወስደና። “ሰብ 
ዘይምሕቡር ማሕበራዊ ፍጡር እዩ”። ኣብ 
ውሽጢ ማሕበራዊ ህይወት፡ ብግሊ፡ ብጉጅለን 
ብደረጃ ሃገርን ዝያዳ ክረብሕ፡ ዝያዳ ክግበት 
እዩ ዝደሊ። ከምዝፍለጥ፡ ሰብ ህይወቱ 
ክመርሕን ከማዕብልን ዘድልይዎ ባህርያዊ 
ጸጋታት ኣለው። እዞም ጸጋታት እዚኣቶም 
ድማ ውሱናት እዮም። ብተወሳኺ ኣብ 
ሕብረተሰብ ነዞም ባህርያዊ ጸጋታት ከም ጥረ 
ነገር ብምጥቃም፡ ብኣእምሮን ጉልበትን ሰባት 
ዝፈሪ ቁጠባዊ፡ ባህላዊን ማሕበራዊን ጸጋታት 
ኣሎ። እዚ ጸጋታት’ዚ እውን ንባዕሉ ውሱንን 
ድሩትን እዩ። ስለዚ፡ ሰብ ኣብ ውሽጢ ድሩት 
ጸጋታት እዩ ህይወቱ ዝመርሕ። ኩሉ ሰብ 
ከም ቃሕታኡ ድሌታቱ ከርዊ ዝኽእል 
ኣይኮነን። ክንዲ ዝኾነ ሰብ ህይወቱ ኣብ 
ትሕቲ’ዚ ክቕይሮ ዘይክእል ውሁብ ኵነት 
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ክሰርዖ ይግደድ። ቀንዲ ሸቶ ናይቲ ኣብ 
መንጎ ውልቀሰባት፡ ማሕበራዊ ጉጅለታት፡ 
ሃገራት ዝካየድ ውድድርን ቃልሲን እምበኣር፡ 
ነዚ ድሩት ጸጋታት ንምቁጽጻር’ዩ።

የግዳስ ወዲሰብ ገባቲ ባህርያት ይሃልዎ 
እምበር፡ ዘመዛዝን ኣእምሮ እውን ኣለዎ። 
ማሕበራዊ ህይወት እንተዘየሎ፡ ግላዊ ህይወት 
ከምዘይህልዎ ይፈልጥ እዩ። ግላዊ ህይወት 
እንተዘየሎ፡ ጉጅለኣዊን ሃገራዊን ረብሓታት 
ከምዘይህሉ ኣጸቢቑ ይርዳእ እዩ። ስለዚ 
ድማ’ዩ፡ ጸጋታት ናይ ምቁጽጻርን ረብሓታት 
ናይ ምውሓስን ውድድርን ቃልሲን 
ብጥበብ ክሕዞ ዝመርጽ። እዚ ቃልሲ’ዚ፡ 
ብጥበብ እንተዘይትሓዝ፡ ወዲሰብ ቀደም 
ጸኒቱ ምሃለወ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ረብሓኡ 
ንምውሓስ ንኻልእ ዝዕምጽ ወይ ዝቐትል 
እንተኾይኑ፡ ነፍሲ ወከፍ ማሕበራዊ ጉጅለ 
ኣንጻር ካልእ ማሕበራዊ ጉጅለ ብቐጻሊ 
ዝጋጮ እንተኾይኑ፡ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ወይ 
ኮም ኣንጻር ካልእ ዓዲ ወይ ኮም፡ ነፍሲ 
ወከፍ ሃገር ኣንጻር ካልእ ሃገር፡ ኣብ ቀጻሊ 
ኲናት ተጸሚዱ ዘሕልፎ እንተዝነብር፡ ሰብ 
ከም ፍጡር ክሰርር ኣይምኸኣለን። እንተኾነ 
ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ታሪኹ እናተመኰረን ነዚ 
ዓቢ ግድል’ዚ እናፈተሐን፡ ነዚ ግድል’ዚ 
ዝፈትሓሉ ጥበብ እንተባላሓተን እናማዕብለን 

ስለዝመጸ፡ ነቲ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ውድድርን 
ቃልሲን ብመጠኑ ስርዓት ከትሕዞ በቒዑ እዩ። 
ስርዓት ከትሕዞ ሳላ ዝኸኣለ ድማ፡ ኣብ ዓለም 
ከም ፍጡር ቀጻልነቱ ከረጋግጽ ክኢሉ ጥራይ 
ዘይኮነ፡ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ክበጽሕ 
ክኢሉ ኣሎ። ነዚ ጥበብ ወይ ፍልጠት’ዚ 
ድማ ኢና፡ “ፖለቲካ” ኢልና እንጽውዖ። 
ፖለቲካ እምበኣር፡ ውልቀሰባት፡ ማሕበራዊ 
ጉጅለታትን ሃገራትን፡ ፍልልያቶምን 
ግርጭታቶምን ብፍሉጥ ስርዓተ ምምሕዳር 
እናፈትሑ ተሳንዩ ዝኸደሉ ኵነት ዝፈጥርሉ፡ 
ረብሓታቶም ድሌታቶምን ንምድንፋዕ ኣብ 
ዘካየድዎ ነዊሕ ጻዕሪን ቃልሲን ዝማዕበለ 
ኣዝዩ ረቂቕ ጥበብ ኮይኑ፡ እቲ ቀንዲ መሰረት 
ማሕበራዊ ህይወት እዩ። ብዘይ ፖለቲካ 
ክቐውም ዝኽእል ሰባዊ ጥርናፈ ስለዘየሎ ከኣ፡ 
ኣድላይነቱን ኣገዳስነቱን ኣዝዩ ወሳኒን ንነፍሲ 
ወከፍ ውልቀሰብ ዝጸሉን እዩ። 

ይኹን’ምበር፡ ፖለቲካ ኣብ ግብራዊ 
ህይወት ብኽልተ መገዲ ክትርጐምን ኣብ 
ግብሪ ክውዕልን ብዙሕ ግዜን ብተደጋጋሚን 
ተራእዩ እዩ። ፓለቲካ ከም መረጋገጺ ጸቢብ 
ረብሓታት፡ መኻዕበቲ ሃብቲ ውሑዳት፡ 
መጽቀጢን መከፋፈሊን መናቘትን ህዝብታት፡ 
መወረሪ፡ መመዝመዚን መግዝኢን ህዝብታት 
ከገልግል ተራእዩ እዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ 

ፖለቲካ፡ ሰባት ተሓባቢሮም፡ ጥዑይ፡ ሰላማዊን 
ሕጋዊን ስርዓተ-ምንብባር ፈጢሮም፡ ሓያል 
መንግስቲን ስልጣንን ኣቚሞም፡ ፍልልያቶምን 
ግርጭታቶምን ብሕጋዊን ትካላዊን ኣገባባት፡ 
ብዘተን ምርድዳእን እናፈትሑ፡ ዓበይቲ 
ነገራት ክፍጽሙ ዘርኣየ ጥበብ እዩ። ፖለቲካ 
እምበኣር፡ እዚ ክልተ ተገራጫዊ ባህርያትን 
ኣሉታዊን ኣዎንታዊን ጠባያትን ኣለዎ። 
ዝኾነ ሰብ ድማ ካብ ጽልዋ ናይዞም ክልተ 
ዓይነት ፖለቲካ ናጻ ክኸውን ኣይክእልን። 
ስለዚ ብዛዕባ ኣገዳስነትን ኣድላይነትን 
ፖለቲካ ኣብ እንዛረበሉ፡ ነዚ ክልተ ዓይነት 
ፖለቲካን መሰረታዊ ፍልልያቱን ኣብ ግምት 
ብምእታው’ዩ። 

ዛዕባና ብቐንዱ ናብቲ ፖለቲካ ኣብ 
ሕብረተሰብ ዘለዎ ሃናጺ ተራ፡ ፖለቲካ 
ንህዝቢን ሃገርን ዝህቦ ጥቕሚ ዝቐንዐ እዩ። 
ብኣዎንታዊ ሸነኹ ክንርእዮ እንከለና፡ ፖለቲካ 
ንሓደ ህዝቢን ሕብረተሰብን ዝህቦ ጥቕሚታት 
እምብዛ ብዙሕ እዩ። ኣቐዲምና፡ ኣብ መንጎ 
ውልቀሰባት ዘሎ ምትሕብባር መሰረት 
ማሕበራዊ ህይወት ኮይኑ፡ ምስ ግዜ እናሰፍሐ 
ምንጪ ሓይሊ፡ ምዕባለን ስልጣነን ክኸውን 
ከምዝኸኣለ ርኢና። ነዚ ምትሕብባር’ዚን ንሱ 
ዝፈጠሮ ስልጣነን ዝመርሐ ጥበብ ብመሰረቱ 
ፖለቲካ እዩ። ስለዚ ፖለቲካ ኣብ መንጎ ክልተ 
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ውልቀሰባት ጀሚሩ፡ እናሰፍሐ ብምኻድ፡ 
ንሚልዮናት ህዝብታት ኣተሓባቢሩን ወዲቡን 
ከነባብር ዝኸኣለ ጥበብ እዩ። ውዳበ ናይ 
ብዙሓት ሰባት ኣብ ዕላማኡ ንምብጻሕ 
ዝቕልስ መሳርሒ ድማ ስልጣን እዩ። ስልጣን 
ከመይ ኢሉ ይቐውም ዝውስን ጥበብ እውን 
ፖለቲካ እዩ። ስልጣን ቀንዲ ቀላሲ ዝተወደበ 
ህይወት ስለዝኾነ ኣገዳስነቱ ኣብ ሕብረተሰብ 
መሰረታዊ እዩ። ስልጣን ግን ብቐሊሉ 
ዝዕመጽን ዝግሃስን ብምዃኑ፡ ማዕረ ተራኡን 
ኣገዳስነቱን ተነቃፍነቱ እውን ኣብ ግምት 
ክኣቱ ይግባእ። ስልጣን ናብ ጸቢብ ዕላማታት 
ምስ ዝቐንዕ፡ ዘኸትሎ ዕንወት ቀሊል ስለዘይኮነ 
ተኣፋፍን ሓደገኛን እዩ። ስለዚ ብግቡእ ናይ 
ምምሕዳሩ ጥበብ ወሳኒ እዩ። ስልጣን ናብ 
ቅኑዕ ዕላማታት ከምዝቐንዕ ዝገብር ጥበብ 
ከኣ፡ ካልእ ዘይኮነ ፖለቲካ እዩ። ስልጡን 
ባህሊን ትካላትን ብምምዕባል፡ ተሳታፍነት 
ህዝቢ ከረጋግጽ ዝኸኣለ ፖለቲካ፡ ኣብ 
መወዳእታ ድልዱል ስልጣን ብምምስራት፡ 
ረብሓ ሕብረተሰብ ከደንፍዕ ከምዝኽእል 
ተሞኩሮ ዓለምና ብግብሪ ኣረጋጊጽዎ እዩ። 
ፖለቲካ ከም ጥበብ ምትሕብባርን ምምሕዳር 
ስልጣንን መረጋገጺ ሱታፌ ህዝቢን ብልክዕ 
ክስርሓሉ እንከሎ እምበኣር፡ ሓባራዊ ራእይ 
ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ግደ ወሳኒ እዩ። 
ሓባራዊ ራእይ ድማ ደራኺ ለውጢን 
ምዕባለን እዩ። ብዘይካ’ዚ ፖለቲካ፡ ኣብ 
መንጎ ሃገራት ሓባራዊ ረብሓን ሽርክነትን 
ብምፍጣር፡ ንምዕባለ’ቲ ዝውክሎ ህዝቢ ዓቢ 
ረብሓ ከረጋግጸሉ ዝኽእል እዩ። ኩሉ’ዚ 
ረብሓታት’ዚ ድማ ኣብ መወዳእታ መኽሰቡ 
ንመላእ ሕብረተሰብ ኮይኑ፡ ዘይሩ ዘይሩ ግላዊ 
ረብሓ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ምውሓስን ምዕባይን 
ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎ። 

ኩሉ ሰብ፡ ኣብ ትሕቲ ሰላምን ድሕነትን፡ 
ውሑስ መነባብሮ ሃልይዎ፡ ብመግቢን 
መዕቈቢን ስራሕን ከይተሰከፈ፡ ብራህዋን 
ቅሳነትን ዝነብረሉ ህይወት ክረክብ ወትሩ 
ምስተመነየን ምስ ጸዓረን እዩ። እዚ፡ ኣብ 
ኩሉ ሕብረተሰባት ዘሎ ኣድማሳዊ ባህጊ 
ኮይኑ፡ ብኸመይ ክረጋገጽ ይኽእል ዝብል 
ሕቶ፡ ንሓንጎል ደቂሰብን ፈላስፋታቱን ወትሩ 
እናበድሀ በብዓይነቱ ስነ-ሓሳባትን ፖለቲካዊ 
ፍልስፍናታትን ከመንጩ ጸኒሑ ኣሎ። እቲ 
ቃልሲ ድማ ዘቋርጽ ኣይኮነን። ምኽንያቱ 
ጉዕዞ ወዲሰብ ወትሩ ጉዕዞ ምምሕያሽ እዩ። 

ዓይነትን ደረጃን ህይወት ናይ ምምሕያሽ 
ቃልሲ ድማ ንኹሉ ሰብ ዝምልከት እዩ። ስለዚ 
ድማ ሰብ ካብ ፖለቲካ ናጻ ዝኾነ ህይወት 
ክህልዎ ኣይክእልን። ናጻ ክኸውን እንተበለ 
እውን፡ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ክሳብ ዝሃለወ 
በቲ ዝነብረሉ ፖለቲካዊ ኵነታት ክጽሎ 
ግድን’ዩ። ስለዚ ድማ፡ ኣብ ፖለቲካ ብንጥፈት 
እናተዋስአ፡ ኣብ ጉዕዞ ምምሕያሽ ናቱ 
ኣበርክቶ ክገብር ጥራይ’ዩ ዘለዎ። ሓደ ካብ 
ውሩያት ፈላስፋታት ፖለቲካን ማሕበራዊ 
ህይወትን ዓለምና ዝኾነ “ኣላይን”፡ ብዛዕባ 
ኣገዳስነት ፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት 
ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል። “ንፖለቲካ 
ብዕምቈት ክንሓስበሉን ክንግደሰሉን ዘለና 
እዩ። እንተዘይኮይኑ፡ ብጭካነ ክንቅጻዕ ኢና።” 
ሓደ ካልእ ዴኒስ ዝተባህለ ፖለቲከኛ እውን 
“ዓለም ናይ ውድድር መድረኽ’ያ፡ ኣብዚ 
ጉያ’ዚ ዘልሓጥ ንዝበለ ድማ፡ ከም ተኹላ እያ 
ትግልበጦ” ክብል ኣብ ፖለቲካ ስንፍና ክርአ 
ከምዘይብሉን፡ ኣብ ጉያ ምምሕያሽ ድሕሪት 
ምትራፍ ሳዕቤኑ ከቢድ ምዃኑ የንተብህ።   

ኣብ ተሞኩሮ ከምዝርኣናዮ፡ እቲ ኣብ 
ፖለቲካ ዝነፍዐ፡ ዝበለጸ ስነ-ሓሳብ ወይ 
ፖለቲካዊ ፍልስፍና ብምምንጫው ምዕቡል 
ትካላት ሰሪዑ፡ ድልዱል ሃገራዊ ሓድነትን ስኒት 
ክፈጥር ዝበቕዐ ሕብረተሰብ፡ ምዕባለ ከረጋግጽ 
ግድን እዩ። ምኽንያቱ ምንጪ ናይቲ ወዲ 
ሰብ ክሳብ ሕጂ ዝሰርሖን ዝበጽሖን ምዕባለ፡ 
ብቐንዱ ሓንጎል ከመንጭዎን ኣብ ሓድሕዱ 
ከስርጾን ዝኸኣለ ሓሳባት እዩ። ንባህርያዊ 
መልክዕ ዓለምና ገዲፍካ፡ ካልእ ኩሉ ኣብ 
ዓለምና ዘሎ ልዕልን-ትሕትን ቅርጺታት 
ውጽኢት ሓሳብ ወዲ ሰብ እዩ። ብሓጺሩ ሰብ 
ብሓይሊ ሓሳባት እዩ ዝምራሕን ዝነብርን። 
ከከም መጠን ዘማዕበሎን ዘስረጾን ስነ-ሓሳብን 
ፖለቲካዊ ፍልስፍናን ከኣ ቅልጣፈ ጉዕዞኡን 
ውጽኢታቱን ይፈላለ። 

ብኣንጻሩ ሓደ ሕብረተሰብ፡ ኣብ ሓደ ስነ-
ሓሳብ ዝተጠምረ ትእምርቲታትን ክብርታትን፡ 
ንዕላማኡ ዝገልጽን ንረብሓታቱ ዘገልግልን፡ 
መሪሕ ኮይኑ ዘማእዝኖ ንጹር ፖለቲካዊ 
ራእይን ሓሳብን እንተዘይብሉ፡ ህላወኡን 
ቀጻልነቱን ብብቕዓት ከረጋግጽን ብርግኣት 
ክምርሽን ኣይክእልን እዩ። ንጹርን ውዱብን 
ስነሓሳብ ዘየማዕበለ ሃገር ወይ ሕብረተሰብ፡ 
ካበይ ከምዝመጸ፡ ኣበይ ከምዘሎ፡ ናበይ 

ኪኸይድ ከምዝደሊ ስለዘይፈልጥ፡ ከም ሓንቲ 
ኣብ ማእከል ውቅያኖስ ብማዕበል እትግፋዕ፡ 
ካርታን ቡሰላን መራሒን ዘይብላ፡ ማርሳኣን 
መዓርፎኣን ዘይትፈልጥ፡ ውዒላ ሓዲራ ኸኣ 
እተብታተንን እትሃጥምን መርከብ ክምሰል 
ይከኣል።  

ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን መንእሰያት፡ 
ናብቲ እንምነዮ፡ ቀዳሞት ወለዶታትን 
ንሕና ባዕልናን ረዚን ዋጋ ዝኸፈልናሉ 
ዕላማ ንምብጻሕ፡ መሪሕ ኮይኑ ዘገልግልና 
ስነሓሳብን ፖለቲካዊ ፍልስፍናን ክንፈልጥን 
ብዕምቈት ክንርድኦን ሓላፍነትና እዩ። 
በዚ ምኽንያት ድማ፡ ኣብ ፖለቲካ ልዑል 
ተገዳስነት ክህልወና የድሊ። ብዘይ ብእኡ 
ኣብ መወዳእታ ክንዕወት ስለዘይንኽእል። 
ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር 
“ክልሰሓሳብ ኣብ ሓፋሽ ምስዝሰርጽ ናብ 
ነገራዊ ሓይሊ ይቕየር” ዝብል መትከል ሒዙ፡ 
ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝቢን ተጋደልቲን ክብ 
ንምባል ብቐጻሊ ዘካይዶ ዝነበረ ኣስተምህሮን 
ጎስጓስን፡ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ 
ሓደ ጥሙር ባህግን ዕላማን ኣጽሊሉ፡ ብምሉእ 
ዓቕሙ ንኽሰርሕን ክዕወትን ኣኽኢልዎ እዩ። 
ናጽነት ከኣ፡ ብቐንዱ ውጽኢት ናይቲ ህዝቢ 
ኤርትራ ዘማዕበሎን ኣብ ውሽጡ ዘስረጾን 
ሃገራዊ ስነሓሳብን ፖለቲካን እዩ። 

ዕላማ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ናጽነት 
በጺሑ ደው ዝብል ኣይኮነን። ምርግጋጽ 
ናጽነት ሓደ ምዕራፍ ካብ ዕላማ ህዝብና 
ጥራይ እዩ ነይሩ። ከም ህዝቢን ሃገርን ናይ 
መወዳእታ ዕላማናን ራእይና፡ ምሉእ ሰላም፡ 
ፍትሒን ራህዋን ዝሰፈና ሕፍርቲን ንዜጋታታ 
ክብረት እተጓናጽፍን ሓያልን ስልጥንትን 
ሃገር ምፍጣር እዩ። ነዚ ብኸመይ ከነረጋግጾ 
ከምእንኽእል ዝሕብረና መርሓ ድማ ካብ 
ተሞኩሮናን ክውንነትናን ዝመንጨወ፡ 
ማሕበራዊ ፍትሒ ዝእምነ-ኩርናዑ ንጹር 
ስነ-ሓሳብ ኣለና። እዚ ስነሓሳብ’ዚ ዝዕወትን 
ጭቡጥ ፍረ ዘምጽእን ግን፡ ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ 
ወከፍና ኣውራ ድማ ኣብ ኣእምሮ መንእሰይ 
ወለዶ ምስዝሰርጽ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ፡ ዕላማ 
ሕብረተሰብ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ ሕድሪን 
ሓላፍነትን ዝተሰከመ ናይ ሎሚ መንእሰይ 
ወለዶ፡ ከምቶም ቀዳሞት ልዑል ፖለቲካዊ 
ንቕሓት ሃልይዎ፡ ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ጉዳያት 
ብንጥፈት ክዋሳእን ክሳተፍን ዘድልዮ።
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ፍረ-ጻማ፡ ወፍሪ ስድራቤትን ሃገርንፍረ-ጻማ፡ ወፍሪ ስድራቤትን ሃገርን 

ዓመት መጸ ኣብ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርቲ፡ 
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ መንእሰያት፡ ደቂተባዕትዮን 
ደቀንስትዮን፡ ካብ ኰለጃት፡ ኣብያተ ትምህርቲ ስነ-
ኪነት፡ ሃገራዊ ማእከል ሞያዊ ስልጠናን (ሃማሞስ) 
ካልኦት ማእከላት ስልጠናን ብዝተፈላለየ ዓውደ 
ትምህርቲን ሞያን ክምረቑ ኣብ እንዕዘበሉ፡ ወፍሪ 
ወለዲን መንግስቲን ኣብ ፍልጠት ውጽኢቱ 
ክሳብ ክንደይ ዘሐጉስ፡ ዘዕግብን ዘሐብንን ምዃኑ 
ኢና እንግንዘብ።

ከምዝፍለጥ ስድራቤት መሰረታዊት ኣሃዱ 
ሕብረተሰብ እያ። እቲ ዝዓበየ ዕላማ ምምስራት 
ስድራቤት፡ ቆልዑ ወሊድካ ምንባይ፡ ምኹስኳስ፡ 
ናብ ዝበለጸ ደረጃን ዓይነትን ህይወት ምስግጋር 
እዩ። ሕብረተሰብ ወይ ሃገር ክንብል እንከለና 
ከኣ፡ እኩብ ናይ ስድራቤታት እዩ። ስለዚ፡ ቀንዲ 
ዕላማ ስድራቤት ቆልዑ ምዕባይን ምስልጣንን 
እንተኾይኑ፡ ዝዓበየ ዕላማ ናይቲ ብእኩባት 
ስድራቤታት ዝቐውም ሃገር ወይ ሕብረተሰብ 

ድማ ንሱ እዩ። ክንዲ ዝኾነ፡ ኣብ ተልእኾን 
ዕማማትን ሓደ ሕብረተሰብ ቅድሚ ዝኾነ ካልእ 
ዝስራዕ ዝኸበረ ዕላማ ንቆልዑን መንእሰያትን 
ኣብ ብሩህ መጻኢ ክነብሩ ዘኽእሎም ብቕዓት 
ምስናቕ እዩ። ህዝቢን ሃገርን ካብኡ ዝዓቢ ካልእ 
ዕማም ክህልዎም ኣይክእልን። 

እዚ ኣገላልጻ’ዚ ንኹሉ ሕብረተሰባት 
ዝምልከት ኣድማሳዊ ሓቂ ኮይኑ፡ ኣብ ከም 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኣመሰለ ገና ኣብ 
ምምዕባል ዝርከብ፡ ደቁ ካብኡ ንላዕሊ ሰልጢኖም 
ዝበለጸ ህይወት ክህልዎም ዝብህግ ህዝቢ 
ልክዕነቱ ጎሊሑ’ዩ ዝርአ። ብርግጽ ድማ፡ ኣብ 
ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሰብ ነዛ ውልቁ ዘይኮነ፡ 
ንጣዕሚን ክብረትን ደቁን መጻእቲ ወለዶታትን 
እዩ ዝጽዕርን ዝውፈን። መጻእቲ ወለዶታት 
ምእንቲ ክጥዕሞም ነብስኻ ረሲዕካ ብኩለንተናኻ 
ምውፋይ ባህሊ ኤርትራውያን እዩ። ካብዚ 
ኣመለኻኽታ’ዚ ብምብጋስ፡ መጻእቲ ወለዶታት 

ዝጠዓመ ናብራን ህይወትን ዘስተማቕርሉ 
ባይታ ማሕበራዊ ፍትሒ ምጥጣሕ፡ ቀንዲ 
ተልእኾ ናይቲ ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ፡ 
መንግስቲን ህዝቢን ኤርትራ ብጥምረትን 
ልዑል ተወፋይነትን ዘሰላሰልዎ ዘለው መስርሕ 
ህንጸት ሃገር ኮይኑ ይርከብ። ድሕነት ኣደታትን 
ህጻናትን ዘረጋግጽ ትካላት ጥዕና ኣብ ኩሉ 
ኩርናዓት ሃገር ምዝርጋሕ፡ ኣገልግሎት ክታበት 
ኣብ ኩሎም ህጻናት ብምብጻሕ መጠን ሞት 
ንምንካይ ኪካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታትን ብደረጃ 
ዓለም ዝተመስከረሉ ዘዕግብ ውጽኢቱን ካብዚ 
ዕላማ’ዚ እዩ ዝነቅል። ኣብ ርሑቕ ገጠራት 
ከይተረፈ፡ መዋእለ ህጻናትን ኣብያተ ትምህርቲን 
ብምምስራት፡ ህጻናት ብንእስነቶም ኣብ መኣዲ 
ትምህርቲ ተጸንቢሮም ኣእምሮኦም ዘስፍሕሉ 
ኩነታት ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታትን 
ጉሉሕ ገስጋሱን ድማ፡ መርኣያ ናይቲ ብዕድል 
መጻእቲ ወለዶታት ዝግደስ ነዊሕ ራእይ እዩ።  

ትምህርቲትምህርቲ
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ዕላማ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ፡ 
መንፈሳዊን ነገራውን ድሌታት ናይዚ ህልው 
ወለዶ’ዚ ምምላእ ጥራይ ኣይኮነን። ከምኡ 
እንተዝኸውን፡ ብዙሕ ኣቋራጭ ኣማራጺታት 
ክውሰድ ምተኻእለ። የግዳስ ኣውራን ዝሰፍሐን 
ዕላማኦም፡ መጻእቲ ወለዶታት ብቅሳነት ዝነባበሩላ 
ምዕብልትን ፍትሓዊትን ሃገር ምህናጽ እዩ። ነዚ 
ሸቶ’ዚ ንምውቃዕ እቲ ዝዓበየ ረቛሒ ክእለትን 
ፍልጠትን ዝዓጠቐ ሰብ ምፍራይ እዩ። እቲ 
ዝበለጸ ሓወልቲ ሓደ ወለዶ እውን፡ ብቐንዱ እቲ 
ሰሪትዎ ዝሓልፍ ስርዓትን ትሕተ-ቅርጺን እቲ 
ዝኹስኩሶ ፍልጠትን ሞያን ክእለትን እዩ። ክንዲ 
ዝኾነ ተካእቲ ወለዶታት ብኣእምሮን ኣካልን ናይ 
ምህናጽ ዕማም ከም ዝዓበየ ዕላማ ህንጸት ሃገር 
ተወሲዱ ዝኣክል ጸዓትን ወፍርን ይፈሰሉ ኣሎ። 
ስድራቤታት፡ መንግስቲን ሕብረተሰብን፡ ምስ 
ኩሉ ድሩትነት ጸጋታት ዘለዎም ብምውካፍ፡ 
ኣብዚ መዳይ’ዚ ዝገብርዎ ዘለው ገዚፍ ወፍሪ 
እምበኣር፡ መንእሰያት ብዕምቈት ክግንዘብዎ 
የድሊ። 

ህንጸት ሃገር ክበሃል እንከሎ፡ ኣብ ኣእምሮ 
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝመጽእ ስእሊ፡ ዕማም ምስራሕ 
ጽርግያታት፡ ዲጋታት፡ ድልድላት፡ ዓበይቲ 
ህንጻታት፡ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት፡ ምምስራት 
ዘመናዊ ሕርሻታት፡ ኢንዱስትሪታትን መስንዓትን፡ 
ምቛም መደበራት ጸዓት፡ ምዝርጋሕ መርበባት 
መራኸቢታት፡ ምስፋሕ ከተማታትን ዕዳጋታትን፡ 
ምምዝማዝ ማዕድናትን ካልእ ባህርያዊ ጸጋታትን 
እዩ። ብርግጽ እዞም ዕማማት’ዚኣቶም መሰረታት 
ህንጸት ሃገር እዮም። ካብዚኣቶም ንላዕሊ ግን 
እቲ ኣዝዩ ወሳኒ መሰረት ናይ ስልጣነ ፍልጠትን 
ጥበብን ዝመልኽ ምዕቡል ሰብ እዩ።

ካብዚ ብምብጋስ፡ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ፡ 
“ናይ ምዕባለ ስትራተጂና ንሰብ ማእከላይ 
ቦታ ሂቡ፡ ብቐዳምነት ወሳንነት ግደ ወዲ 
ሰብ ንምርግጋጽ ክጽዕር ይግባእ” ይብል። ነዚ 
መትከል’ዚ ምርኩስ ዝገበረ ማክሮ ፖሊሲ 
መንግስቲ ኤርትራ ድማ፡ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ 
ዕድል ትምህርቲ ተኸፊቱሉ፡ ፍልጠት ደሊቡ፡ 
ብዝለዓለ ንቕሓትን ድርኺትን ኣንጻር ድኽነትን 
ድሕረትን ከምዝቃለስን ኣብ ምዕባለ ኣበርክቶ 
ከምዝህልዎን ምግባር እምነ ኩርናዕ ስትራተጂ 
ሃገራዊ ልምዓት ገይሩ ኣስፊርዎ ይርከብ። 
ብርግጽ ድማ፡ ሃገራዊ ዕላማታት ሸቶኡ 
ክውቅዕ እንተኾይኑ፡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ፡ ብልሑን 
መሃዝነቱን ኣበራቢሩ ኩሉ መዳያዊ ዕብየት 

ኣብ ምድራኽ ንጡፍ ተዋሳኢ ዝኾነሉ ባይታ 
ምፍጣር የድሊ። ብሕልፊ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን፡ 
ትምህርቲ ንቁጠባዊን ሰብኣዊን ምዕባለ ሓደ 
ሕብረተሰብ፡ ግድነታዊ ቅድመ ኵነት እዩ። 

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 24 
ዓመታት ናጽነት፡ ነዚ ዝተጠቕሰ ልምዓታዊ 
ስትራተጂን ማክሮ ቁጠባዊ ፖሊሲን ብግብሪ 
ንምርግጋጽ፡ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ መላእ 
ሃገር ብምዕሩይነት ኣብ ምዝርጋሕን ብዓይነቱ 
ከምዝመሓየሽ ኣብ ምግባርን ገዚፍ ወፍሪ 
እዩ ኣፍሲሱ። ዓቢ ክፋል ካብ ሃገራዊ እቶት 
ንትምህርቲ እናመደበ፡ ዜጋታቱ ኣገልግሎት 
ትምህርቲ ብናጻ፡ ማለት ብዘይክፍሊት 
ከምዝረኽቡ ይገብር ምህላው ከኣ፡ ንህንጸት ሰብ 
ኣውራ ንህንጸት መንእሰያትን ቆልዑን ክሳብ 
ክንደይ ልዑል ትኹረት ሂቡ ይነጥፈሉ ከምዘሎ 
ዘጉልሕ እዩ። ከም ውጽኢት ናይዚ ተገዳስነትዚ፡ 
ሎሚ ዋላ ኣብቲ ርሑቕ ገጠራት ኤርትራ፡ 
ካብ ትካላት ቅድመ-ትምህርቲ ጀሚርካ ክሳብ 
ማእከላይን ላዕለዋይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ 
ብብዝሒ ተዘርጊሐን ይርከባ። ቅድሚ ሓርነት 
ልዕሊ 70% ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ከበሳ 
ዝነበራ፡ ሎሚ፡ ብዝሒ ናይተን ኣብ ከበሳን ቆላን 
ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ክመዓራረ ክኢሉ 
ኣሎ። ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 1990/91፡ ማለት 
ኣብ ፈለማ ዓመት ናጽነት፡ ብዝሒ መባእታ፡ 
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ 
292 ዝነበረ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝሒ መባእታ፡ 
ማእከላይን፡ ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ፡ 
ልዕሊ 1000 በጺሑ ይርከብ። ብኡ መጠን ድማ፡ 
ሱታፌ ቆልዑ (ደቂተባዕትዮን ደቀንስትዮን) ኣብ 
መኣዲ ትምህርቲ ብተዓጻጻፊ ቁጽሪ ዓሪጉ ኣሎ። 
ብዘይካዚ፡ መንግስቲ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት 
ኣተኲረን ትምህርቲ ዝህባ፡ ናይ ሞያ ኰለጃት፡ 
ኣብያተ ትምህርቲ ስነኪነትን፡ ሃገራዊ ማእከል 
ሞያዊ ስልጠናታትን ብምምስራት፡ ካብ ኩሉ 
ክፋላት ሕብረተሰብ፡ ብዘይ ኣፈላላይ ጾታን 
ማሕበራዊ ቦታን፡ ሞያን ክእለትን ዝዓጠቐ 
መንእሰይ ንምፍራይ ሓሊኑ፡ ሓያል ጻዕሪ ኣብ 
ምክያድ ይርከብ። 

ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን ብዓለም ደረጃ 
ትምህርቲ ናብ ንግዲ ገጹ እናተቐየረ፡ ብኽቡር 
ዋጋ ዝሽየጥ ኣገልግሎት እናኾነ እዩ ዝኸይድ 
ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ትምህርቲ 
መሰረታዊ መሰል ዜጋታት ምዃኑ፡ ህንጸት ሃገር 
ድማ፡ ሞያን ፍልጠትን ብዝዓጠቐ ሰብ ጥራይ 

ክውን ከምዝኸውን እዩ ዝኣምን። ክንዲ ዝኾነ 
ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ወፍሪ ከም ዓቢ ፈሰስ 
ንልምዓት ሃገር ብምጥማት፡ ኩሉ ወጻኢታት 
ባዕሉ እናሸፈነ፡ ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ጥራይ 
ዘይኮነ እንተላይ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ 
ማለት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ስነ-ኪነት፡ ኰለጃትን 
ዩኒቨርሲትን እውን፡ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብናጻ 
ከምዝወሃብ ይገብር ኣሎ። መንግስቲ ካልኣይ 
ደረጃ ንዝወድኡ ተማሃሮ፡ ኣብ ሳዋ ዓቢ ናይ 
ትምህርቲ መኣዲ ብምኽፋት፡ ንስድራቤት ተኪኡ 
መግቦምን ብዙሕ ካልእ ጠለባቶምን እናማልአ 
ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዘሰጋግር ትምህርቲ 
ኣብ ምሃብ ዝርከብ ካብዚ ሓልዮት’ዚ ነቒሉ እዩ። 

ከምዝፍለጥ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት 
ዓለም፡ ካልኣይ ደረጃ ወዲኦም፡ ኣብ ዝለዓለ 
ደረጃ ትምህርቲ ክበጽሑ ዕድል ዘለዎም እቶም 
ዝወሓዱን ኣዝዮም ዝተመርጹን ተማሃሮ ጥራይ 
እዮም። እቶም ዝተረፉ ኣብ ዕዳጋታት ወሪዶም፡ 
እንተኽኢሎም ብገንዘቦም ገለ ሞያዊ ትምህርቲ 
ቀሲሞም እንተዘይክኢሎም ድማ ኣብ ጉልበታዊ 
ዕዮ ተዋፊሮም፡ መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ሽቕለት 
እዮም ዘናድዩ። መንግስቲ ኤርትራ ግን፡ ሓላፍነት 
ናይቶም ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወዲኦም ናብ 
ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክሰግሩ ዘይክኣሉ 
ዝበዝሑ መንእሰያት እውን ባዕሉ ተሰኪሙ፡ 
ኣብቲ ዝጸንሐ ስርዓተ ትምህርቲ ዳግመ ስርርዕ 
ብምግባር፡ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ክንዲ ብሓደ 
ኣንፊ ጥራይ ዝኸይድ ብብዙሕ ኣንፈታት 
ማለት ብኣካዳሚያውን ቴክኒካዊን ዓውድታት 
ከምዝኸይድ ንምግባር ዓቢ ሃገራዊ ውጥን 
ቀይሱ ኣብ ምትግባሩ ይርከብ። እቲ ኣብ ሃገራዊ 
ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት (ሃማሞስ) ዝወሃብ 
ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያዊ ትምህርቲ ሓደ ካብ 
መርኣያታት ናይዚ ውጥን’ዚ ኮይኑ፡ ምስ ግዜ 
እናሰፍሐ ዝኸይድ እዩ። መንእሰያት ህይወቶም 
ዘመሓይሽ ጭቡጥ ክእለት ዘቕስምሉ ስርዓተ 
ትምህርቲ ንምትእትታው፡ ዝጸንሐ ኣገልግሎት 
ትምህርቲ ብዓይነቱን ውጽኢቱን ንምቕያር 
ዝካየድ ዘሎ ስራሕ እምበኣር ሰፊሕን ኩሉ 
መዳያዊን እዩ።   

ዕላማ ናይዚ ትምህርቲ ናብ ኩሉ ዜጋ 
ንምብጻሕን ብዓይነቱ ንምምሕያሽ ዝግበር 
ዘሎ ጻዕሪ፡ ቁጠባዊ ዕብየት ሃገር ብዝለዓለ ናህሪ 
ብምስጓም ንህዝቢን ሃገርን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ 
ስልጣነ ብምብጻሕ ብሩህ መጻኢ ምውሓስ እዩ። 
ስለዚ መንእሰያት ሃገርና፡ ዕላማ ናይዚ ሃገራዊ 
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ወፍሪ’ዚን ክወቕዖ ዝሕልን ሸቶን ብዕምቈት 
ብምስትውዓል፡ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰፊሕ ዕድላት 
ብግቡእ ኣብ ምምዝማዙ ብልዑል ትግሃት ክጽዕሩ 
የድሊ። ወለዲ ብወገኖም፡ እቲ ንውላድ ከተውርሶ 
እትኽእል ብሉጽን ዘተኣማምንን ሃብቲ፡ ፍልጠት፡ 
ሞያን ክእለትን ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ደቆም ዝያዳ 
ኹሉ ኣብ ፍልጠትን ሞያን ክደፍኡ ድርኺት 
ክገብሩን ከተባብዑን የድሊ። 

ከምዝፍለጥ ኤርትራ ሃገርና፡ ብባህርያዊ 
ትዕድልታ እምብዛ እተሐብን ሃገር እያ። ብሰንኪ 
መግዛእቲ ግን፡ ባህርያዊ ሃብታን ትዕድልታን ገና 
ከምቲ ዝድለ ኣብ ጥቕሚ ህዝባ ኣይወዓለን። 
ብድንግሉ እዩ ዘሎ። ነዚ ገዚፍ ሃብቲ፡ ኣብ 
ረብሓ ህዝቢን ሃገርን ንምውዓሉ ኣቐዲሙ 
ክንጸፍ ዝግብኦ መሰረት ስለዘሎ። ነዚ መሰረት’ዚ 
ንምንጻፍ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ናጽነት ጻዕርን 
ተወፋይነትን ዝሓትት ተሪር ግዜ ኢና ኣሕሊፍና። 
ብነዊሕ ኩናት ዝዓነወ ቁጠባ ኣብ ምሕዋይን 
ባይታ ዘላቒ ልምዓት ኣብ ምውድዳን ተጸሚድና 
ብምጽናሕና ከኣ፡ ኩሉ ዜጋ ብመጠን ጻዕሩን 
ተወፋይነቱን ክረብሕ ጸኒሑ ክበሃል ኣይከኣልን። 
ክሳብ ሕጂ ዝሓለፍናዮ መድረኽ፡ ንህንጸት ሃገር 
ተወፋይነትን መስዋእቲን ዝኸፈልናሉ ግዜ እዩ 
ነይሩ። እዚ መድረኽ’ዚ ግን እናተሰግረ እዩ። 
ድሮ እኳ መሰረታት ዘላቒ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ 
ምንጻፍ ብዙሕ ሰጒምና ኣለና። ክንዲ ዝኾነ እቲ 
ጽባሕ ዝመጽእ መድረኽ ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ። 
ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ዘለዎ፡ ገዚፍ ቁጠባዊ 
ምንቅስቓስ ዝፍጠረሉ እዋን ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ። 
እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኽሰት ሓድሽ መድረኽ፡ 
ንኹሉ ሃገራዊ ዘርብሕ ኮይኑ፡ እቲ ፍልጠትን 
ሞያን ዝቐሰመ ድማ ዝያዳ ዘድምዓሉን 
ዝረብሓሉን’ዩ ክኸውን። ስለዚ መንእሰያት ሃገርና 
ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ብሩህ መጻኢ ብምጥማት፡ 
ካብ ኣፍንጫ ኣርሒቑ ዘይጥምት ሓጺር 
ኣተሓሳስባ ወጊድ ኢሎም፡ መጻኢ መድረኽ 
ኣብ ረብሓኦም ንምውዓል ናብ ፍልጠትን ሞያን 
ከድህቡ ይግባእ። ወለዲ ድማ  ሃምን ቀልቢን 
ደቆም ኣብ ትምህርቲ ከምዝቐንዕ ንምግባር፡ 
ካብኦም ዝሕተት ተራ ክጻወቱ የድሊ። ጻዕሪ 
መንግስቲን ሕብረተሰብን ምስዝውህሃድ ድማ 
እዩ፡ ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ ዕላማን ራእይን 
ዝጭበጥን ሃገር ኣብቲ ኩሉ ዜጋ ዝምነዮ ደረጃ 
ስልጣነ እትበጽሕን። ስለዚ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ 
ሰፊሕ ባይታ ፍልጠትን ሞያን ብምዕዋት፡ ኩልና 
ብሓባር ንብሩህ መጻኢ ንቃለስ!! 

ብ ዘለና ‘ሊና- ተራኽበና ተዘርዚሩ ብዘይውዳእ ፈትሊእ
ሓደ ኩኑ ኢልክና- ሰቲናዮ ተመኒኻ ዘይርከብ ማይ ፍቕሪ
ስቓይ ተፈቲንና-  ተሰኪምና ንዘልኣለም ዘይወርድ ሕድሪ

ከም ሓደ ክንሓስብ - ከም ሓደ ክንሰርሕ እትገብሪ
ኣለናልኪ ሃገረይ ክበሪ።

ኣብ'ቲ ሕማቕ ግዜ፣ ኣብ'ቲ ጸገም ኣብ'ቲ እዋን ሓሳረ-መከራ
ኣብቲ ግዜ ሰላም፣ ኣብቲ ራህዋ ኣብቲ ጠሊ፣ ኣብ ርሑስ ኣዝመራ

ኣብ ዘለኹ’ልየ ኣላትኒ- ብመንፈሳ እተማሙቕ ስድራ
ይሕሰም ይጥዓም፣ ግዜ ይቕረብ ይርሓቕ፣ ኣብ ዝኾነ ስፍራ

መንፈስካ ኣሎ ህዝቢ ናይ ኤርትራ
ኣብ ጅግንነት ኣብ ግንባር ዘለኹም
ኣብ መዓስከር ኣብ ድፋዕ ዘለኹም

ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ዘለኹም
ኣብ ወጻኢ ኣብ ስደት ዘለኹም፣ ኣብ ኢትዮጵያ ትጋፍዑ ዘለኹም

ከምኡ'ውን ኣብ ማሕዩር ዘለኹም
ልግዐ ኤርትራ ልበይ ቀልበይ ኮይኑ'ሎ ምሳኹም

ይመስገኖ ምፍጣረይ ካባኹም
ፍቕሪ’ዶ ክብለኩም ኣቤት በሉ- - ጽንዓት ክሰምየኩም ኣቤት በሉ
ኒሕ ኢለ ክሰምየኩም ኣቤት በሉ- ጅግንነት ክብለኩም ኣቤት በሉ

ልግሲ ክብለኩም ኣቤት በሉ- ሓቂ እንተበልክኹም ኣቤት በሉ
ኤረይ  ድየ ክብለኩም፣ ኤርትራ ክብለኩም ክንዲ ኹሉ 

 ትርጉም መንነትና ብጥቕልሉ
ሰብ ቀደም ኢሎሞ ንፈጣሪ - ካብ ንኣምኖ ሓልወና እምበሪ

ንጸላኢስ ፈጢርካ ኢኻ በትሪ 
-ጥልመት ስንቖም ንጹሃን ዝዓንተረ

መንነትና ካብ ጠዓሞም ዕረ ክንሰግሮ ኢና ክንደይ ዘይተሰግረ
ዕጅብ ኣይበልኩም ኣባይኩም ይደፈን ደቂ ኤረ

ይመስገኖ ካባኹም  ምፍጣረይ
ንራኸብ ክብልዎም ንዝዓሰሉ - ንበገስ ክብልዎም ዝግንፍሉ

ንወስኽ ክብሉዎም ዝኹምሩ፣ 
ሰላም ኢሎም ቤተይ ኣብ ጽላለይ

ይኣኽለኒ ስቓይ ንዝበለ ህዝቢ ምትንካይ
ሓደገኛ’ዩ ብሓዊ ምውዛይ

ዝመጸ ይምጻኣ ክፉእ ጽቡቕ ሓቂ ዕጥቀይ ሓድነት ሰኒቐ
ኤረ ዓደይ ሳላኺ ማሚቐ እነኹ ብፍቕሪ ማሚቘ

ኤረይ….. ኣሰየ ኤረየ ዓደይ ኣሰየ
ቅዱስ ህያው ፍጡር ሕብሩ ዓይነይ

መንነተይ ክብረተይ ሓበነይ ሰነፍ ኣባይ ጌርዎ ሓዘነይ
ጸጋ እንዲዩ ጸጋኺ ምዃነይ
ዓደይ ኤረይ ኣሰየ ኤረይ

ሓድነትኩም ጽኑዕ ከም ዓረ፣ 
ክንሰግሮ ኢና ክንደይ ዘይተሰግረ

ኣባይኩም ይደፈን ደቂ ኤረ 
ይመስገኖ ካባኹም ምፍጣረይ

ኣሰየ ደቂ ዓደይ፣ ኣሰየ ደቂ ኤረይ
 ኣብ ጅግንነት ኣብ ግንባር ዘለኹም

ኣብ መዓስከር ኣብ ሳዋ ዘለኹም
ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ዘለኹም

ልበይ ቀልበይ ኮይኑ'ሎ ምሳኹም
ኣሰየ ደቂ ዓደይ ኣሰየ ደቂ ኤረይ!

                                         ኣብርሃም ኣፈወርቂ 

እምኒ ዓረእምኒ ዓረ
ኣብ ዘለና ‘ሊና - ተራኽበና ተዘርዚሩ ብዘይውዳእ ፈትሊ

ሓደ ኩኑ ኢልክና - ሰቲናዮ ተመኒኻ ዘይርከብ ማይ ፍቕሪ

ስቓይ ተፈቲንና -  ተሰኪምና ንዘልኣለም ዘይወርድ ሕድሪ

ከም ሓደ ክንሓስብ - ከም ሓደ ክንሰርሕ እትገብሪ

ኣለናልኪ ሃገረይ ክበሪ።

ኣብ’ቲ ሕማቕ ግዜ፡ ኣብ’ቲ ጸገም ኣብ’ቲ እዋን ሓሳረ-መከራ

ኣብ’ቲ ግዜ ሰላም፡ ኣብ’ቲ ራህዋ ኣብ’ቲ ጠሊ፡ ኣብ ርሑስ ኣዝመራ

ኣብ ዘለኹ’ልየ ኣላትኒ - ብመንፈሳ እተማሙቕ ስድራ

ይሕሰም ይጥዓም፡ ግዜ ይቕረብ ይርሓቕ፡ ኣብ ዝኾነ ስፍራ

መንፈስካ ኣሎ ህዝቢ ናይ ኤርትራ።

ኣብ ጅግንነት ኣብ ግንባር ዘለኹም

ኣብ መዓስከር ኣብ ድፋዕ ዘለኹም

ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ዘለኹም

ኣብ ወጻኢ ኣብ ስደት ዘለኹም፡ ኣብ ኢትዮጵያ ትጋፍዑ ዘለኹም

ከምኡ’ውን ኣብ ማሕዩር ዘለኹም

ልግዐ ኤርትራ ልበይ ቀልበይ ኮይኑ’ሎ ምሳኹም

ይመስገኖ ምፍጣረይ ካባኹም።

ፍቕሪ’ዶ ክብለኩም ኣቤት በሉ - ጽንዓት ክሰምየኩም ኣቤት በሉ

ኒሕ ኢለ ክሰምየኩም ኣቤት በሉ - ጅግንነት ክብለኩም ኣቤት በሉ

ልግሲ ክብለኩም ኣቤት በሉ - ሓቂ እንተበልክኹም ኣቤት በሉ

ኤረይ ድየ ክብለኩም፡ ኤርትራ ክብለኩም ክንዲ ኹሉ 

 ትርጉም መንነትና ብጥቕልሉ

ሰብ ቀደም ኢሎሞ ንፈጣሪ - ካብ ንኣምኖ ሓልወና እምበሪ

ንጸላኢስ ፈጢርካ ኢኻ በትሪ - ጥልመት ስንቈም ንጹሃን ዝዓንተረ

መንነትና ካብ ጠዓሞም ዕረ ክንሰግሮ ኢና ክንደይ ዘይተሰግረ

ዕጅብ ኣይበልኩም ኣባይኩም ይደፈን ደቂ ኤረ

ይመስገኖ ካባኹም ምፍጣረይ

ንራኸብ ክብልዎም ንዝዓሰሉ - ንበገስ ክብልዎም ዝግንፍሉ

ንወስኽ ክብሉዎም ዝኹምሩ፡ 

ሰላም ኢሎም ቤተይ ኣብ ጽላለይ

ይኣኽለኒ ስቓይ ንዝበለ ህዝቢ ምትንካይ

ሓደገኛ’ዩ ብሓዊ ምውዛይ

ዝመጸ ይምጻኣ ክፉእ ጽቡቕ ሓቂ ዕጥቀይ ሓድነት ሰኒቐ

ኤረ ዓደይ ሳላኺ ማሚቝ እነኹ ብፍቕሪ ማሚቝ

ኤረይ….. ኣሰየ ኤረየ ዓደይ ኣሰየ

ቅዱስ ህያው ፍጡር ሕብሩ ዓይነይ

መንነተይ ክብረተይ ሓበነይ ሰነፍ ኣባይ ጌርዎ ሓዘነይ

ጸጋ እንዲዩ ጸጋኺ ምዃነይ

ዓደይ ኤረይ ኣሰየ ኤረይ

ሓድነትኩም ጽኑዕ ከም ዓረ፡ 

ክንሰግሮ ኢና ክንደይ ዘይተሰግረ

ኣባይኩም ይደፈን ደቂ ኤረ 

ይመስገኖ ካባኹም ምፍጣረይ

ኣሰየ ደቂ ዓደይ፡ ኣሰየ ደቂ ኤረይ

 ኣብ ጅግንነት ኣብ ግንባር ዘለኹም

ኣብ መዓስከር ኣብ ሳዋ ዘለኹም

ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ዘለኹም

ልበይ ቀልበይ ኮይኑ’ሎ ምሳኹም

ኣሰየ ደቂ ዓደይ ኣሰየ ደቂ ኤረይ!

                             ድምጻዊ ነፍስሄር ኣብርሃም ኣፈወርቂ
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ህዝባዊ ግንባር ምሕያልን ዘይምሕያልን 
ኣገዳሲ ዛዕባ መንእሰይ ክኸውን መደረኹ 
እመስለኒ። ምኽንያቱ  ከም ህዝብን ሃገርን  
ዘለናዮ መድረኽ መድረኽ ምህናጽ ሃገር እዩ። 
ህንጸት ሃገር ብሓፈሻ ብፍላይ ካኣ ፖለቲካዊ 
ህንጸት ሃገር ከም ትርጉም ምፍጣር ሓደስቲ 
ትካላትን ምድልዳል ዝጸንሓ ትካላትን ማለት’ዩ። 
ምሕያልን ምድልዳልን ህዝባዊ ግንባር ካኣ ኣካል 
እዚ መስርሕ‘ዩ። ስለ’ዚ ብዛዕባ ሃገራዊ ናጸነት 
ክዉን ዝገበረን ኣብ ልምዓታዊ ቃልስን 
ምኽባር ልኡላውነትን መተካእታ 
ዘይተረኽበሉ ግደ ዝጻወት ዘሎ ህዝባዊ 
ግንባር ንምሕያሉ እጃም መንእሰያት 
ከም ሕቶ ምልዓሉ ኣገዳስን እዋናውን 
‘ዩ ባሃላይ እየ። 

መጽሔት መንእሰይ ኣብ ቁ.46 
ሕታማ ግደ መንእሰያት ኣብ ምሕያል 
ህዝባዊ ግንባር ስለምንታይ? ብኸመይ? 
ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዘስፍረቶ 
ሓሳብ ብውልቃዊ ርእይቶ እንተዘተናሉ 
ዝብል ድርኺት’ዩ መበገሲ ሓሳበይ። 
መጽሔት መንእሰይ ኣብ ሕታማ “… 
ጽቡቕ ዕድል ናይ ሕጂ መንእሰይ 
ወለዶ ቀዳሞት መንእሰያት ብነዊሕ 
ቃልስን መስዋእትን ሃኒጾም ዘረከብዎ 
ውዳበ ኣለዎ። ውዳበ ብውዳቤኡ 
ሓደ ካብ’ቶም ዝሓየሉ ውዳበታት። 
ስለ’ዚ ድማ መንእሰይ ኤርትራ ክወርሶ 
ዝኽእል ሓያል ውዳበ ክሳብ ዝሃለዎ፡ 
ሓድሽ ውዳበ ዘድልዮ ኣይኮነን። እቲ 
ዝበለጸን ዝቐለለን መገዲ ነቲ ጸኒሕ 
ውዳበ ወሪሱ ዝያዳ  ምምዕባሉን 
ምሕያሉን እዩ…” 

ኣብ’ዚ ኣርእስቲ ክልዓሉ ዝግብኦም  
ሕቶታት ብዙሓት እዮም። ከም 
ሕመረት እቲ ሕቶታት ግን ንናጻነት 

ኢሉ ዝተፈጥረ ውድብ ድሕሪ 24 ዓመታት 
ናጽነት ስለምንታይ ብዛዕባ ምቕጻሉ ንሓስብ 
ዝብል እዩ። ብርእቶይ እዞም ትሕት ኢለ 
ዝገልጾም ሓቅታት ህ.ግ ክቕጽል ኣለዎ ዘብሉኒ 
እዮም። ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ብረታዊ 
ቃልሲ ሃገራዊ ናጽነት ብወተሃደራዊ ጎነጽ ጥራይ 
ክዉን ከም ዘይከውን ኣሚኑ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ 
ማሕበራዊ ንጥፈት ኣጣሚሩ ቃልሲ ናጸነት 
ኣሰላሲሉ። ድሕሪ ናጻነት’ውን ዘተኣማምን 

ሓይሊ ምዕባለ ውዳበ ህዝብን ሰብኣዊ ጸጋኡን 
ምዃኑ ኣይሰሓቶን። ስለዚ ድሕሪ ናጽነት ስሙ 
ካብ ህ.ግ.ሓ.ኤ ናብ ህ.ግ.ደ.ፍ. ቀይሩ ሰውራዊ 
መብጽዓታቱ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ኣሐዲስዎ። 
ከም መርኣያ ምኽባር ሰውራዊ መብጽዓኡ 
ናይ ልምዓት ትሕተ ቅርጺ ከም መጎዓዝያ፡ 
መራኸቢታት፡ ኤሌክትሪክ ኣብ ቅድሚ ናጽነት 
ዘይነበሮም ከባቢታት ክካሓድ ዘይከኣል ዝርገሐ 
ተራእዩ እዩ። ናብ ዓይነታውን ድልየት ተገልጋላይ 

ዘማልእን ከም ዝሰጋገር ምግባሩ ግን 
ካልእ መግለጺ ምዕባለ እዩ።  

ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኤርትራ 
ባንክታት፡ ኣብያተ-ፍርዲ፡ ምምሕዳር፡ 
ፖሊስ ብመጠን ተዘርጊሒዎ ዘሎ 
ምዝርጉሑን ኣገልግሎት ይህብ 
ምህላዉን  ወዮ ደኣ ህዝባዊ ግንባር  
ዝገብሮ ከም ውሁብ ንወስዶ ኮይና 
ኢና እምበር፡ ኣብ ብሕርሻን ሞጓሰን 
ዝነብር ህዝቢ ምትእትታውን 
ተጠቃምነት ኣብያተ-ጽሕፈት 
መንግስቲ እናተለምደን ምምጽኡን 
ኣብ መስርሕ ህንጸት ሃገር ቀሊል ዕዮ 
ኣይመስለንን። እዚ ንኹሉ ኩርናዓት 
ኤርትራን ንኹሉ ዜጋን ዝጠመተ 
ጉዕዞ ምዕባለ ኸኣ ዝኾነ መንግስቲ 
ዝገብሮ ዘይኮነ፡ መብጽዓኡ ዘኽብርን 
ተጠቃምነት ዕድላት ዘይምውዳን 
ክፈጥሮ ዝኽእል ዝርገት ሃገራዊ ጉዕዞ 
ዝርዳእ ፖለቲካዊ ውድበ ጥራይ እዩ 
ክገብሮ ዝኽእል። ህዝባዊ ግንባር ኣብ 
ምምቕራሕ ዕድላት ንሕብረተሰብ ካኣ 
ብዙሕ ዝንቀፍ ኣይመስለንን። ብዘይካ 
ዝርገሐ ናይ ልምዓት ትሕተ ቅርጽን 
ዝርገሐ ኣገልግሎታት መንግስትን፡ 
ሰብኣዊ ዕብየት ንምርጋግጽ ኣብ 
ትምህርትን ሕክምናን ዝተኻየደ 
ጻዕሪ’ውን ህያው መርኣያ ማእከል 

ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ምሕያል ህዝባዊ ግንባር 
መድረኻዊ ዕማም መንእሰይመድረኻዊ ዕማም መንእሰይ

ሳምሶን ዮሃንስ

ርእይቶርእይቶ
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ፍልስፍና ማሕበራዊ ፍትሒ ኮይኑ ኣሎ። ህዝባዊ 
ግንባር ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ኣብ 
መስርሕ ምዕባለ ሃገር ልዕሊ ዝኾነ ጸጋ፡ ወዲ 
ሰብ ወሳኒ ምዃኑ ኣሚኑ ብዙሕ ጻዕርታት ጌሩ። 
ዓወት ሽቶታት ሚለንዩም ሓደ መዐቀኒ  ዝተኻየደ 
ጻዕርታት ሰብኣዊ ዕብየት’ዩ። ስለ’ዚ ብኻልእ 
ኣበሃህላ  ህዝባዊ ግንባር ራእይ ዘለዎን ራእይኡ 
ንምትግባር ግዝያዊ ማሕንቘታት ክሰግር ዘኽእሎ 
ብቕዓት ስለዘለዎን ህዝባዊ ግንባር ክቕጽል ኣለዎ 
ዘብለኒ ረቛሒ እዩ።

ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ቃልሲ ዘማዕበሎ 
ወሳንነት ግደ ወዲሰብ ዝብል ራእይ ዘሰነዮ 
ፍልስፍና ድሕሪ ናጸነት ኣዝዩ እወንታዊ ተራ 
ተጻዊቱ’ዩ። ሓይሊ ኣየር ከም ዓቢ ክንፊ ናይ 
ሓይልታት ምክልኻል ብኽንድኡ ቅልጣፈን 
ዕብየትን ብኣብ ቦታ ቃልሲ ዝፈረዩ ተመሃሮ 
(መንእሰያት) ምጅማሩ ሓደ ኣብነት ራእይ 
ህዝባዊ ግንባርን ውጽኢቱን እዩ። ኦሮታ መዲካል 
ስኩል ከም ዝለዓለ ሃገራዊ ናይ ትምህርቲ ትካል 
እንተወሰድናዮ ካብ’ቶም ዝተመረቑ ዶካትር 
ቀሊል ቁጽሪ ዘይኮነ ካብ ኣዝዩ ርሑቕ ከባቢታት 
ኤርትራ ዝመጹ እዮም። እዚ ኸኣ ፍረ ህዝባዊ 
ግንባር ቅድሚ ናጸነት ዝዘርግሖም ዕድላት 
ትምህርቲ’ዩ። ንትምህርቲ ኣትኩሮ ጌረሉ ዘለኹ 
ቁጠባ ዓለም ንባዕሉ ኣብ ፍልጠት ዝስረት ቁጠባ 
ይኸውን ስለ ዘሎ እየ። ወዲ ሰብ ኣብ ምዕባለ 
ወሳኒ ግደ ክህልዎ ክመሃር፡ ክሰርሕ፡ ክምህዝ 
ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ኸኣ ዝያዳ መንእሰይ 
ክገብሮን ክመልኮን ዘለዎ እዩ።

ብዘይካ’ዚ ግን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዓበይቲ 
ፖለቲካዊ ሕቶታት ሃገራዊ ረብሓ ዘውሕስ 
ምርጫ ዝወስድ ሃገራዊ ወዳበ’ዩ። ኣብ 
መርሒነት ተ.ሓ..ኤ ዝተራእየ ድኻማት ወጊዱ 
ናጻነት ክዉን ዝገበረ ውዳበ ብምዃኑ፡ ንርእሰ-
ሓያላን ዝተበራረይሉ መግዛእቲ ኢትዮጵያ 
ብወተሃደራዊ ጎነጽ ጸሪግዎ ከብቅዕ ብድምጺ 
ህዝቢ (ረፈረንዶም) ጌሩ ቃልሲ ናጸነት ብደምን 
ድምጽን ምሉእ ብምሉእ ዛዚምዎ። እዚ ኸኣ 
ኣብ ተመኩሮ ኣፍሪቃ ፈላሚ ክባሃል ዝካኣል 
ኣፋታትሓ ግዳማዊ ፖለቲካዊ ግርጭት‘ዩ። 
ህ.ግ ከም መርኣያ ብቕዓቱ ንሓድሽ መድረኽ 
ህልውናኡ ከየጥፍአ ንነብሱ ናብ ደረጃ መንግስቲ 
ዘሰጋገረ ውድብ’ውን እዩ። እዚ ኸኣ ፍረ ቀሊል 
ተመኩሮ ከምዘይኮነ ጎረቤትና ደቡብ ሱዳን 
ብሓርነታዊ ቃልሲ ዝመጸ መንግስቲ ከለዋ፡ ዓብን 
ዘተኣማምንን ዝመስል ናይ ደገ ወፍሪ ርእያ ክንሳ 

ዓሰርተ ዓመታ ከይመለአት ኣብ ዘላቶ ፖለቲካዊ 
ኵነት ምውዳቓ ምህናጽ ሃገር ቀሊል መስርሕ 
ከምዘይኮነ ዝእምት እዩ። እቲ ናብ ደረጃ ኵናት 
ሕድሕድ ማዕቢሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ደቡብ 
ሱዳን በቲ ናጻነት ዘምጽአ ውድብ ዝተኸስተ 
ምዃኑ ንኽብደት ምስግጋር ሓርነታዊ ውድብ 
ናብ ደረጃ መንግስትን ምህናጽ ሃገርን ዘነጽር 
እዩ። ህ.ግ ንመድረኽ ምህናጽ ሃገርን ገዚፍ 
ሓደጋ ምኽባር ልኡላውነትን ጎኒፍዎ ክንሱ፡ 
ነቲ ሕመረት ፖለቲካዊ ክብርታቱ ዝኾነ ሃገራዊ 
ሓድነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣየእተዎን። እዚ ኸኣ 
ህ.ግንባር ብጾር ናብራና ጥራይ ዘይኮነ ብዝሓለፎ 
መድረኽ ራእይና ምሕያሉን ዘይምሕያሉን ከም 
ምርጫ ክንምልስ ይሕግዘና እዩ። ካልእ ዝተራእዩ 
ድኻማት ግን መደረኻውያንን ክእረሙ 
ዝኽእሉን ስለ ዝኾኑ ተሳታፍነት መንእሰይ 
የድልዮም።

ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ናጸነት ማሕበራዊ ፍትሒ 
ከረጋግጽ ንነብሱ ኣብ ዝያዳ ዕዮ ጸሚድዋ። 
እዚ ኸኣ ህዝባዊ ግንባር ድልየት ጥራይ ዘይኮነ 
ግብራዊ ዓቕሚ’ውን ከም ዘለዎ ህያው መርኣያ 
ስለዝኾነ ኣዝዩ እወንታዊ’ዩ። ህዝባዊ ግንባር 
ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈቱ ዋላ’ኳ ብዝገጠምዎ 
ብድሆታት ከይተሰናበደ ኣብ ሃገራዊ መስመር 
እንተ ጸንዐ፡ ምስ ዛዕባና ብምትእስሳር ከም’ቲ 
ዝድለ ተሰሪሑ ዶ ይኸውን?። እዚ ማለተይ 
ንህዝባዊ ግንባር ከም ፖለቲካዊ ውዳበ ዘሐድሶን 
ዝያዳ ሓይሊ ዝህብዎ መንእሰያት ንምምልማል 
ከምቲ ዝድለ ተሰሪሑዶ ኣብ ዝብል፡ እወንታዊ 
መልሲ’ኳ እንተሃለወኒ፡ ግና ዝያዳ ክሕይል ዘለዎ 
እዩ። ውዳበ  ሃገራውያን ማሕበራት፡ መንእሰያት 
ህ.ግ.ደ.ፍ ድማ ኣብ ወጻኢ ገዚፍ ዕዮ ኣብ 
ምሕያል ህዝባዊ ግንባር’ዩ። ብዘይካዚ ንቕሓት 
መንእሰያት ዘዕብዩ ካብ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ 
ስነ-ፍልጠት (ናቕፋ) ጀሚርካ፡ ብሃማመተኤ 
ዝወሃብ ስልጠና ሕመረትን መባእታዊ ካድርን፡ 
ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርቲ 
ሲቪክስን ብኻልእ ኣገባባት ዝወሃቡ ስልጠናታት፡ 
ገለ ካብ’ቶም ዝካየዱ ዘለዉ ጻዕርታት እዮም። 
መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን 
ጾር ምኽባር ልኡላውነትን መኸተ ኣንጻር 
ዓመጽን ደው ምባሉ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 
ዝሓለፈ እዋናት ውርሻታቱ ናብ መንእሰያት 
ከስርጽ ስለዝኸኣለ እዩ። ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ 
ሃገራዊ ፌስቲቫል፡ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት፡ 
ፌስቲቫላት ኣብ ወጻኢ፡ ጽንብል ዝኽርታት 
ዓወታት ብረታዊ ቃልሲ ገለ ካብኦም እዩ። እዞም 

ንጥፈታት እዚእቶም ዋላኳ ብመንግስቲ ዝወጹ 
እንተኾኑ ብሓያል ተሳታፍነት መንእሰያት እዮም 
ዝትግበሩ። ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ንሃገርን 
ሕብረተሰብን ደው ምባል  ኣውራ መግለጺ 
ብቕዓት ተረከብቲ ሕድሪ እዩ። ስክፍታይ ኣብ 
እጃም ህዝባዊ ግንባር ንምሕያል መንእሰያት 
ኪኖኡ ተጌሩ ዘሎ ውዳበታት ንመንእሰያት 
ዝያዳ ስነ-ሓሳባዊ ስጥመት ዘማዕብልን ዘስርጽን 
ዕዮ እንታይ ክስራሕ ምተኻእለ ይኸውን? 

መንእሰይ ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር  
እጃም ኣለዎ ክበህል ከሎ ፍልስፍናታት፡ 
መትከላት፡ ዕላማታት ግንባር ንምዕዋት ክቃለስ 
ኣለዎ ማለት እዩ። ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር ካብ 
መሰጥቲ ኩርናዑ ብመንእሰያት ዝተፈጥረን 
ብመንእሰያት ዝተቐለሰን ተወፋይነት መንእሰያት 
ዘማእከሎ ተሳትፎ መንእሰያት ዘረጋገጸ ውድብ 
ብምዃኑ እዩ። ሕጂ’ውን ዝበዝሐ መንእሰይ 
ኤርትራ ገና ብውልቃውነት ዝሓስብ ኣይኮነን። 
ብሃገር ምሕሳብን ስለ ሃገር ብግዜ፡ ብዕድል፡ 
ብሂወት ምውፋይ ኣየቋረጸን። መንእሰይ 
ሓላፍነት ሃገር ክስከም ከም ሃገራዊ ኣገልግሎት 
ዝኣመሰሉ ሃገራዊ መደባት ኣብ ፈለማ ዓመታት 
ናጽነት ምጅማሩን ምቕጻሉን ህዝባዊ ግንባር 
ካብ መንእሰይ ዘለዎ ትጽቢት ዘነጽር እዩ። ኣብ 
መዓልታዊ ዕላልና ሃገር፡ መንግስቲ፡ ህ.ግ ኣልዒልና 
ምዝራብ ንባዕሉ መርኣያ መንእሰይ ንነብሱ ካብ  
ሃገራዊ ጉዳይ ከም ዘይንጸል ዝእምት እዩ። 

ይኹን እምበር መንእሰይ ዝጠቕሞን 
ዘይጠቕሞን፡ ዘሐይሎን ዘዳኽሞን ዕላል ምፍላይን 
ነቐፈታዊ ኣጠማምታታት ምምዕባል ኣብ ምሕያል 
ህዝባዊ ግንባር ብኡ መንጽር ኣብ ምህናጽ ሃገር 
ናቱ እጃም ኣለዎ። መንእሰይ  ንምሕያል ህዝባዊ 
ግንባር ፍሉይ እጃም ኣለዎ ክበህል ከሎ፡ ብዛዕባ 
ቀጻልነት ዘለዎ ምዕባለ ምሕሳብ ኮይኑ ይስመዓኒ። 
ምኽንያቱ ኣብ ግብራዊ ተመኩሮ ጉዕዞ ኤርትራ 
ከም ህዝባዊ ግንባር ኣበርክቶ ክገብር ዝፈተነን 
ዝተዓወተን ውዳበ ስለዘይርአና፡ ንህዝባዊ ግንባር 
ምስ መጻኢ እዛ ሃገር ከነተኣሳስሮ ክዉን ሓቂ’ዩ።  
ድሕሪ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝበን ወዲበን ኣብ 
ጽቡቕ ቁጠባዊ ግስጋሰ ረጊጸን ዘለዋ ሃገራት 
ቬትናምን ቻይናን ሓደ ካብ ሚስጢር ዓወተን 
ናጽነት ዘምጽአ ውድብ ከሐድስኦን ከሐይልኦን 
ስለ ዘኸኣላ እዩ። ህዝባዊ ግንባር እውን ከም 
ትካልን ሃገራዊ ውዳበን ንነብሱ ዘሐይልን 
ንቕድሚት ዝድርኽን ኣብ መንእሰያት ዘተኮረ 
ዝሓየለ መልክዕ ምምልማልን ክምኮሩ ዕድል 
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ምሃብን የድልዮ።

ግብራዊ ተመኩሮ ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ ሃገራዊ 
ቻርተር ዝሰፈሩ ዕላማታት፡ መትከላት ንህልውን 
ቀጻሊ ምዕባለን ኣገደስቲ እዮም። መንእሰይ 
ትሕዝቶታት ሃገራዊ ቻርተር ከተግብሮም፡ 
ከማዕብሎምን ከማሕይሾምን እንተ ተዋሲኡ ኣብ 
ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ብኡ መንጽር ብቑዕ 
ተረካብ ሕድሪ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ ማለት 
እዩ። ቀዳማይ መግለጺ ተረካብን ኣማዕባልን 
ወለዶ ኸኣ ብትምህርትን ሞያን ንነብሱ ብቐጻሊ 
ምህናጽ እዩ። መንእሰይ ዝበሃል’ውን ፍቕዲ 
ዓመታት ልደት ዘይኮነ፡ እታሓሳስባኻን ባህግኻን፡ 
ዘለካ ወኒን ተርእዮ ጻዕርን ሓርኮትኮትን ንቐጻሊ 
ለውጢ እዩ። ብትምህርትን ፍልጠትን ነብስና 
ከነማሓይሽ ልዕሊ ቅድሜና ዝነበሩ ወለዶ ዝሓሸ 
ዕድል ኣለና። ከም ተረከብትን ኣማዕበልትን 
ወለዶ ንነብስና ቦትኣ ከነፍልጣ ነቲ ብናጻ 
ዘምሃረና ሃገርን ህዝብን ብዝተማሃርናዮ ዓውደ 
ፍልጠት ከመይ ነበርክት ኣለና? ኣብ ሞያና 
ውልቀ ጻማና ጥራይ ድዩ ዝርእየና ወይስ 
ሞያዊ ኣበርክቶናን ሞያዊ ብቕዓት ምድላብን 
ገዚፍ ቁምነገር ንሓስቦ ኢና? ትሑት ክፍሊት 
እናተኸፈልና ዝደለብናዮ ሞያን ፍልጠትን 
ምስ ግዜ ዋላ ንውልቅና ኣርባሒ ምዃኑ 
ንኣምንዶ? ኣብ ሞያናን ዕዮናን ነቶም ቀዳማይ 
ረዴኤት ጥራይ ተማሂሮም፡ ክትሓልፍ ዝበለት 
ትንፋስ ብመሃዝነት ሂወት ብጾቶም ዘድሓኑ፡ 
ኣብ ሜካኒካዊ ዕዮ ኣብ ኣጽዋራትን መካይንን 
ምምሕያሽ (ሞደፊክ ) ዝገበሩ፡  ህዝቢ ከንቁሑን 
ክውድቡን ኩሉ ዝካኣል ዝገበሩ ምዝካር፡ ካብ 
ተመኩሮ ህዝባዊ ግንባር ተማሂርካ ንህዝባዊ 
ግንባር ምሕያል እዩ። ብፍልጠትን ሞያን ነብስና 
ነማሓይሽ ክብል ከለኹ፡ ብፍላይ ድሕሪ ምዝዛም 
ስሩዕ ስልጠና ወይ ምምራቕ ካብ ኮለጃት ነብስና 
ከነማዕብል ንወስዶ ውልቀ ተበጉሶታት እኹል 
ኮይኑ ስለዝተራእየኒ’የ።  ዋላኳ ናይ መንእሰያት 
ጸገምዩ ጥራይ እንተዘይበልክዎ ከም ወርክሾፕ 
ዝኣመሰሉ ባይታታት ምውህላልን ምቅይያርን 
ፍልጠት ከመይ ንጥቀመለን ኣለና? ንወስደን 
ናቕፋ ዶ ይርኣያናስ ወይስ ንድልቦ ፍልጠት? 
ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቐ ሰብ እዩ መጀመርታ 
ንህዝባዊ ግንባር ዘሐይሎን ንሓደስቲ መድረኻት 
ከምዝበቅዕ ዝገብሮን ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እየ 
ብዛዕባ ፍልጠትን ሞያን ክንድዚ ዝተዛረብኩ። 
ዝኾነ ፍልጠትን ሞያን መለልይታቱ ዝኾንዎ 
ክብሪ እኳ እንተሃለዉዎ ክብርታት ህዝባዊ ግንባር 
ምውራስ ካኣ ዘይጉሰ ሓቂ ንምሕያል ህዝባዊ 

ግንባር ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ።

መንእሰይ ክእለቱ፡ ጉልበቱ፡ ፍልጠቱ ኣፍሲሱ 
ንዘየፍርዮ ተቐቢሉ ብምሻጥ ጥራይ ኣብ ንኡስ 
ዕድሚኡ ገንዘብ  ክእክብ ምጉያይ መርኣያ 
ብቕዓት መንእሰይ ኣይመስለንን። ትርጉም 
ንግዲ ስሒትካ ንነብስኻ ካብ ሞያን ትምህርትን 
ፈንቲትካ ዕድመ ንእስነት ዘሰክመካ ኣበርክቶ 
ምድራት እዩ። ምድራት ሃገራዊ ኣበርክቶ ካኣ 
ንህ.ግ ዘሐይል ኣይኮነን። ልክዕ’ዩ ቴክኖለጂ 
ዝፈጠሮ ባህሪ መንእሰይ ዝዋፈርሎም ስራሕ 
እናተቐየሩ ይኸዱ ኣለዉ። ዳሕረዋይ ወለዶ ካብ 
ቅድሚኡ ዝነበረ ወለዶ ዝሓሸ ክኸውን’ውን 
ሓደ ካብ ዕድላት ናጻነት እዩ። ከም ውጽኢት 
ምቕያር ባህሪ ስራሕ መንእሰይ ሎሚ ኣብ ንኡስ 
ዕድሚኡ ዝሕዞ መጠን ገንዘብ ካብ ቅድሚኡ 
ዝነበሩ ወለዶ ዝበርከተ እዩ። ፍልጠትካ፡ ክእለትካ፡ 
ጉልበትካ ተደሚሮም ዘፍረይዎ እንተኾይኑ  ዓቢ 
ዕግበት ዝህብ እዩ። እንተ ዘይኮነ ንግዲ ብዚ 
ቅድሚ ገለ እዋን ዝነበሮ ባህሪ ሪኢኻ ንነብስኻ 
ካብ ሞያን ትምህርትን  ፈንቲትካ ኣብ ክንዲ 
ኣፍራይን ማህዝን ምዃን ደላልን ኣሽጥን  ኮንካ 
ምንጣፍ ነዚ ውድድርን ፍልጠትን ዝምእዝኖ 
ንግዲ ዘመናዊ ዓለም ብቑዕ ዘይምኻን ማለት 
እዩ። ዘይብቕዓት መንእሰይ ኣብ እዚ ዓውዲ ካኣ 
ማሕለኻ ንቑጠባዊ ምዕባለ ማለት እዩ።

ብፍልጠትን ሞያን ነብስኻ ሃኒጽካ ኣበርኩቶኻ 
ኣብ ሕብረተሰብ ምድልዳል ሓደ መገዲ 
ምሕያል ህዝባዊ ግንባር‘ዩ። ኣብ ሃገራዊ ግቡእት 
ምንጣፍን ውዳበታት ምስታፍን ካኣ ህዝባዊ 
ግንባር ንምሕያል መንእሰይ ኣበርክቶ ዝገብረሉ 
ካልእ ኩርናዕ እዩ። ክሳብ ሕጂ መንእሰይ 
ማለተይ ወንንን ሓይልን ዘለዎ ሰብ ማለተይ 
እየ። እንተኾነ ምስ ውዳበታትን ንጥፈታትን 
ኣተኣሳሲረ ብዛዕባ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር 
ክዛረብ ከለኹ ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት 
ማለተይ እየ። ምኽንያቱ ካብቲ መንእሰይ ወለዶ 
መላግቦ ዝኾኑ ንሳቶም ስለዝኾኑ። መንእሰያት 
ሰራሕተኛታት እምበር፡ ውዳበ መንእሰያት 
ሰራሕተኛታት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። 
ምኽንያቱ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ወዳበ 
ሰራሕተኛታት ዘይእተዉ መንእሰያት ክህልዉ 
ስለ ዝኽእሉ። ኣብ ደገ ካኣ መንእሰያት ህግደፍ 
ኣብ ወጻኢ ኣለዉ። እጃሞምን ኣበርክትኦምን  
ኣብ መኸተ ኣንጻር ወጽዓ ኤርትራ ርኡይ እዩ። 
ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝካየድ ተሳታፍነትን 
ኣብርክቶን መንእሰያት ዝያዳ ምውህሃዱን 

ምውዳቡን  ንምሕያል ህ.ግ ዓቢ እጃም ኣለዎ። 

ተረካቢ ሃገር ክሃንጽን ከማዕብልን ከም 
ዝኽእል ብግብሪ ከርኢ ኣለዎ። እዚ ኸኣ 
መንእሰይ ብውዳቤታቱ ብፍላይ ሃገራዊ ማሕበር 
መንእሰያትን ተመሃሮን ኤርትራ (ሃማመተኤ) 
ኣቢሉ ሕቶታቱ ድልየታቱ ክገልጽ ኣለዎ። 
ብተበጉሶ መንእሰያት ንኸምዚ ዝኾኑ ናይ ዘተን 
ክትዕን ኣገጣሚታት ምውዳብን ብዘይ ዕቃበ 
ምስታፍን የድሊ። ምኽንያቱ ዘተን ልዝብን 
ንውህደትን ምምልላእን ሓጋዚ ስለዝኾነ። ኣብ 
ኣስመራ ኣብ ከክልተ ሰሙን ኣብ ጁንየር ክለብ 
ዝካየድ ዘሎ መደብ ጽቡቕ ጅማረ እዩ። ኣብ 
ዞባታት እውን ከምኡታት ክካየድ ዝከኣል 
ይመስለኒ። መላጉቦና ክሰጥም ሃገራዊ ውዳበና 
ብእሂን ምሂን ነሐይሎ ንምባል እየ ‘ምበር፡ 
መስርሕ ምምልማልን ምብርካትን ዝያዳ ኣብ 
ቦታ ስራሕ እዩ ክኸውን ዝግብኦ። መንእሰይ 
ኣብ መሳርዕ መንግስትን ግንባርን ኣበርክቶኡ 
ከሐይልን ሓድሕዳዊ ምምልላእ ክዛይድን ኣለዎ። 
ድሕሪኡ ኣብ ንሰርሓሉ ትካል ኣበርክቶናን 
እጃምናን ክጎልሕ እዩ። መንእሰይ ናይ ዕድመ፡ 
ናይ ተመኩሮ፡ ናይ ዓቕምን ፍልጠትን ፍልልይ 
ዓቂቡ ብምክብባርን ምምልላእን ካብ ቀዳሞት 
ብዙሕ ኽወርስ ይኽእል እዩ። ኣብ ቦታ ስራሕ 
“ምስራሕ ከሊኦሙና” ኢልካ ኣበርክቶኻ 
ምድራት ምልክት ተሓላልነት ምናልባት’ውን 
ምልክት ነብሰ ተምሳጥ ክኸውን ይኽእል 
እዩ። ምሕላልን ነብሰ ተምሳጥን ካኣ ኣብ 
ሂወት ኣየሰጉመካን እዩ ጥራይ ዘይኮነ መግለጺ 
ዘይብቕዓት ምስካም ሕድሪ ውን እዩ።

ኣብ መወዳእታ ክብርታት ህ.ግ ኣብ 
ምሕያል ህ.ግ ኣገደስቲ ውርሻታት ስለ ዝኾኑ 
ክንፈልጦምን ክነንጸባርቘምን ይግባእና። 
ተመኩሮታት ይኹን ክብርታት ግድን ኣይኮነን 
ኩሉ ክውረስ ዝንጸግን ዝምላእን ክህልዎ ኣለዎ። 
ሓይሊ መንእሰይ ዱሩት ስለ ዝኾነ’ውን ኣልያን 
ምዑዶን ምትብባዕን ሰብ ተመኩሮ ኣገዳሲ እዩ። 
መንእሰይ ናይ መኸተ፡ ናይ ማእቶት፡ ስኒት ባህሊ 
ስለ ዘማዕበለ ምክባር ልኡላውነትን ክሉመድያዊ 
ልምዓታዊ ንጥፈትን ኣበርኩቶ ጌሩ። እዚ ካኣ 
ንመትከል፡ ፍልስፍና፡ ዕላማን ህዝባዊ ግንባር 
ስለ ዘድምቖ፡ ኣካል ምሕያል ህዝባዊ ግንባር 
እዩ። ብሕጂ መንእሰይ እንታይ ክግበርን ናበይ 
ክኸይድን ዘማእዝን ሓሳባት ግን ብዕምቆት 
የድልይዎ። 
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ደሃይ ማሕበርደሃይ ማሕበር

ሃማመተኤ መንፈቓዊ ገምጋም ስራሕ ኣቃኒዑሃማመተኤ መንፈቓዊ ገምጋም ስራሕ ኣቃኒዑ

ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን 
ኤርትራ ናይ ቀዳማይ መንፈቕ ገምጋማዊ 
ጸብጻብ ስርሑ ካብ 8-9 ሓምለ “መንእሰይ 
ይንቃሕ፡ ይወደብ፡ ይዕጠቕ!” ኣብ ትሕቲ 
ዝብል ቴማ፡ ኣብ እምባትካላ ኣዳራሽ ማእከል 
ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ 6 ወርሓዊ ገምጋም 
ስራሕ ኣካይዱን ኣተኩሮ ስራሕ ናይ ዝቕጽል 
ሽዱሽተ ወርሒ ሓንጺጹን።

ኣብ’ቲ ኣስታት 150 ዝኾኑ፡ ሓለፍቲ፡ 
ካድራትን ወከልቲ መንእሰያትን ዝተሳተፍዎ 
ኣኼባ፡ ሓለፍቲ ክፍልታትን ዞባታትን ማሕበር 
ኣብ ዘቕረብዎ ገምጋማዊ ጸብጻብ ስራሕ፡ 
ካብ’ቲ ንዓመተ-ስራሕ 2015 ዝተወጠነ፡ ኣብ 
ኩለን ዞባታት ኣብ መንእሰያትን ተመሃሮን 
ክካየድ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ትምህርቲ፡ ዑደት 
ካድራት ናብ ታሪኻዊን ልምዓታውን 
ቦታታት፡ ተሳታፍነት መንእሰያት ኣብ ዓበይቲ 
ሃገራውያን በዓላት፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲን 
ኮለጃትን ኣብ ምስልጣንን ምክትታልን 
ሕመረታት፡ ካድራትን ኣካየድቲ ኣካልን 
ዝተዓመ መደባት፡ ምንባብ ጎስጓሳውን 
መነቃቕሕን ጽሑፋት፡ ምርኢት ፊልም፡ 
ኣስተምህሮን ሰሚናራትን፡ ቅነ-መነእሰያት 
ጨናፍርን ኮለጃትን፡ ምቛምን ምሕያልን 
ክለባት መሪሕን ሚኒመድያን፡ ምሕያልን 
ምቛምን ኣካያዲት ኣካል ንኡስ ዞባ፡ 

ምሕያል ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ልምዓትን 
ማእቶትን፡ ዝምድናታት ንምሕያል ኣብ 
ዞባውን ኣህጉራውን መዳይ ዝተሰላሰሉ 
ስርሓት ብዕምቈት ብምርኣይ ደሓን ገስጋስ 
ከም ዘርኣየ ተገምጊሙ።

ማሕበር ክራማት ሓዊስካ ኣብ’ዘን ዝቕጽላ 
ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ዝዝርጋሕ ግዜ፡ ስልጠና 
ካድር 16 ዙርያን መነቓቕሒ ስልጠና 
15 ዙርያ ካድርን፡ ከም ኣካል ናይ’ቲ ኣብ 
መንእሰያት ሽቕለት ንምፍጣር ዝካየድ 
ስራሕ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላት ንምምዕባል 
ኣብ ዞባታት ብዕቱብ ክስራሕ፡ ትካላዊ 
ዓቕሚ ማሕበር ንምዕባይ ናይ ኣሰልጠንቲ 
ስልጠና ንመምሃራን ሕመረትን ካድርን፡ ናብ 
ሓለፍቲ ን/ዞባታትን ካልኦት ሓለፍትን ዘተኮረ 
ስልጠናታት ክካየድ፡ ምስ ምጅማር ትምህርቲ 
2015/16 ኣብ ገለ ተመሃሮን መምህራንን 
ንዝረአ ዘሎ ብኩራት ንምውጋድ ምስ 
ዝምልከቶም መሻርኽቲ ብምውህሃድ ኣብ 
ኣብያተ ትምህርቲ ዝወሃብ መነቓቕሒ 
ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ክሕይል፡ 
ቀያሕቲ ዕምባባ ዘተኣማምኑ ሕመረትን ኣብ 
ትምህርቶም ንሽልማት ዝበቕዑን ንምግባሮም 
ዕቱብ ስርሓት ክካየድ፡ ኣብ ምምልማል 
ጸቢብ ውዳበ ንዝካየድ ስራሕ ዝድርዕ ኣብ 
8ይ ክፍሊ ዘተኮረ ምምልማል ፊተውራሪ 

ክጅመርን ኣብ 9ይ ክፍሊ ዝኣትውሉ ኣብ 
ሕመረት ክስልጥኑን፡ መደባት ተታሒዝሎም 
ከም ዘሎ ኣብቲ ሽዱሽተ ወርሓዊ ገምጋማዊ 
ኣኼባ ተገሊጾም። 

ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ ብጻይ ሳልሕ 
ኣሕመዲን ኣብ መዛዘሚ ናይ’ቲ ኣኼባ ኣብ 
ዘስምዖ ቃል፡ እዚ ዝተኻየደ ገምጋም ስራሕ 
ኣብ ዝሓለፈ መንፈቕ ዓመት ብመንጽር 
ውጥንና ዝዓመምናዮን ዘይዓመምናዮን 
ስርሓት ሓቀኛን ውዱዕን ሓበሬታ ክህብ 
ብዘኽእል ኣገባብ ምቕራቡ ከም ብልጫ 
ብምጥቃስ፡ ኣብ ዞባታት ይኹን ኣብ ማእከላይ 
ቤት ጽሕፈት ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ማሕበር ብናይ 
ዋንነትን ሓላፍነታውን መንፈስ መደብ ስርሑ 
ክትግብር ብምጽንሑ ዝምስገን ስራሕ ከም 
እተዓመ ገሊጹ። ምንቅስቓስ ካድራት ካብ 
ሓደ ዞባ ናብ ካልእ ዞባ ሓድሕዳዊ ተሞኩሮ 
ኣብ ምልውዋጥን ንታሪኻውን ልምዓታውን 
ቦታታት ብኣካል ንኽርእዩ ዝድርኽ ስለዝኾነ፡ 
ኣብ መጻኢ’ውን ብዝሓየለ ክስረሓሉ ምዃኑ 
ኣስሚርሉ። 

ብጻይ ሳልሕ ብምቕጻል፡ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ 
ኣዋርሕ ነቲ ድሮ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ፡ 
ናህርን ድርኺትን ንምፍጣር ብኣተኩሮ 
ክስራሕን ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ህንጸት 
መንእሰያት ክሕይልን ተላብዩ።
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ሰብ ዝኸበረ ርእሰ-ማል ሃገር እዩ። 
ሰብ ብሰቡ ጥዑይ ሰብነትን ሰብኣውነትን 
ዝተላበሰ ሰብ። ሰብኣዊ ርእሰ-ማል ናብ 
ቀጻልነት፡ ህንጸትን ብልጽግናን ክሽረፍ 
እንተድኣ ኰይኑ፡ ፍልጠትን ክእለትን 
ዝውንን፡ ስነ-ኣእምሮኣውን ኣካላውን 
ጥዕና ዘለዎ፡ ብታሪኹን መንነቱን ዝሕበን፡ 
ብናይ ስራሕን ወለንታውነትን ዲሲፕሊን 
ዝተሃንጸ፡ ኣብ ውልቃውን ሕብረተሰባውን 
ጉዳያት ልዑል ውሳነን ተሳታፍነትን ዘለዎ 
ልዕሊ ኹሉ ኸኣ ሓያል ንቕሓት ዝውንን 
ዜጋ የድሊ።

ንቕሓትን ሞራላውነትን ዝዓጠቐ 
ሰብ ምህናጽ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን። 
ሰብ ብፍላይ ዓንዲ ሕብረተሰብን 
ዝዀነ መንእሰይ ፍልጠትን ተመኩሮን 
ብመንገዲ ስድራ-ቤት፡ ከባቢ፡ መዛኑ፡ 
መራኸቢ ብዙሃን፡ መሰልጠኒ ማእከላት፡ 
ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ብንቕሓት ይኹን 
ብዘይንቕሓት ክቐስም ይኽእል እዩ። 
ነዚ ተኣፋፍን ተጸላውን ዕድመ ብቕኑዕ 
መስመር ምምእዛኑን ናብ እወንታዊ 
ጸዓት ምቕያሩን ሓላፍነት ኩሉ ኣካል 
ሕብረተሰብን መንግስትን እዩ። ሓደ 
ካብ’ቶም ንመንእሰያት ንምቕላስን 
ንምምእዛንን ዝዓበየ ሓላፍነትን ኣተኩሮን 
ሒዞም ዝዓዩ ዘለዉ ኣካላት፡ ሃገራዊ 
ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ 

ብቐዳምነት ይጥቀስ።

ሃማመተኤ ከም ኣካልን መቐጸልታን 
ናይ’ቲ ብኹሉ መዳያቶም ብቑዓት 
መንእሰያት ናይ ምህናጽ ዕማሙ፡ 
ካብ 20 ሓምለ ክሳብ 5 ነሓሰ፡ ኣብ 
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ-
ነፍሒ ብድምር ኣስታት 600 ዝኣኽሉ 
ኣባላት 15ን 16ን ዙርያታት ብሲቪካዊ 
ትምህርቲ ኣሰልጢኑ። እቶም ተሳተፍቲ 
ካብ ኩለን ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን 
ሃገርና ዝተዋጽኡ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ 
ኰይኖም፡ ኣብ ውዳበታትን ንጥፈታትን 
ማሕበር ክነጥፉ ዝጸንሑ እዮም።

እቶም ቀዳማይ እብረ ስልጠና ዝወሰዱ 
ኣባላት 16 ዙርያ ‘ሃገርን ሃገራውነትን’፡ 
‘ማሕበራዊ ፍትሒ’፡ ‘ዓውለማ’፡ 
‘መሪሕነት’፡ ‘ባህሊ’ ዝብሉ ኣርእስታት 
ዘጠቓለሉ 20 ዓውድታት ወሲዶም። 
ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ዝሰልጠኑ ኣባላት 
15 ዙርያ ድማ፡ ኣብዚ ናይ መነቓቕሒ 
ካልኣይ እብረ ስልጠናኦም፡ ‘ፖለቲካዊ 
ባህሊ’፡ ‘ምሕደራ’፡ ‘ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ’፡ 
‘ማሕበራዊ ለውጢ’ ዝብሉን ካልኦት 8 
ኣርእስታትን ከም ዝወስዱ ተገይሩ። ኣብ 
ርእሲ’ቲ ብስሩዕ ኣብ ክፍሊ ዝወሃብ 
ምዱብ ትምህርቲ፡ ተመሃሮ ንነፍሲወከፍ 
ዝተመሃርዎ ኣርእስታት ብዕምቈት 
ዝትንትኑሉን ዝካትዕሉን ዕለታዊ ናይ ዘተ 

መድረኻት’ውን ኣካል እቲ ስልጠና ነይሩ። 
ብተወሳኺ ኣብ’ቲ ቅነ ነቲ ክልሰ-ሓሳባዊ 
ትምህርቲ ዝድርዑ፡ ንህሉው ኵነታትን 
ኣገደስቲ እዋናውያን ዛዕባታት ድማ 
ዘብርሁን ሽዱሽተ ሰሚናራት ተዋሂቦም። 
ገለ ካብቶም ንሰሚናር ዝቐረቡ ኣርእስታት 
“ተራ ሜድያ ኣብ ህንጸት ሃገር” ብኣቶ 
ሰለሙን በርሀ፡ “ንግድ ደቂ-ሰብን ፖለቲካዊ 
ድፍኢታቱን” ብኣድም ዑስማን፡ “ተራ 
መንእሰያት ካድራት ኣብ ምክልኻል 
ገበን” ብኮ/ል መሓሪ ጸጋይ፡ “ሌላ ምስ 
ሓድሽ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ” ብሳሙኤል 
ገብረብርሃን ዘጠቓለሉ ነይሮም። 

ከም መመላእታ ናይ’ዚ፡  ንኣባላት 
15 ዙርያ ብልሽውናን ማሕበራዊ 
ፍትሕን ዝብሉ ኣርእስታት ዝርከብዎም 
ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዘተኮሩ 7 
ኣዛተይቲ ኣስተምህሮታት ተዋሂቦም። 
ብዘይካ’ዚ ኣብ’ቲ ንኽልተ ሰሙናት 
ዝቐጸለ ትምህርቲ ፖለቲካውን ታሪኻውን 
ትሕዝቶ ዘለዎም ምስ ጥማዕ ካብ ጅግንነት 
ሰውራ ኤርትራን መትከላት ብረታዊ 
ቃልስን ዘላልዩ ከምኡ’ውን ሓፈሻዊ 
ዓለማዊ ፖለቲካዊ ርድኢታት ዘሐይሉ 
5 ደኩመንታሪ ፊልምታትን ንምርኢት 
ቀሪቦም። 

እዚ ካብ 2005 ኣትሒዙ ዓመታዊ 
ብምዱብ ኣብ ክራማት ዝወሃብ ዘሎ 
ሲቪካዊ ትምህርቲ ኣብ ተሳተፍቲ 
መንእሰያት፡ መንቋሕቋሕታ ፖለቲካዊ 
ኣምራት ዝፈጥር፡ ዓንኬል ኣተሓሳስባኦምን 
ጠመተኦምን ዘግፍሕ፡ ብሃገራዊ ክብርታት 
ዝምልምል፡ ናይ ምትንታን ዓቕሞም 
ዘሐይል፡ ማሕበራዊ ዝምድናታት 
ዝምህር፡ ምስ ሕብረ-ብዙሕነትን ባህልን 
ሃገሮም ዘላሊ፡ ርእሰ-ተኣማንነቶም ዘዕቢ 
ከምኡ’ውን ጉዳያቶም ናይ ምልዛብ 
መድረኽ ዝፈጥር፡ ኣገዳሲ ናይ ሂወት 
ተመኵሮ እናኾነ ይቕጽል ኣሎ። 

ለይላ ኻልድ
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ለውጢለውጢ

እንተ ተመላሊእና ኢና እንመልእ!እንተ ተመላሊእና ኢና እንመልእ!

   ኤርምያስ ሰሎሞን 

ኣብ ታዕሊም ከለና ዝሰማዕኩዋ ዕላል እያ። 
ኣካላት ወዲ ሰብ ተኻቲዐን። “ኣነ’የ ኣገዳሲት፤ 
ኣነ’የ ዝያዳ ጠቓሚት” ተበሃሂለን። እዚ ክትዕ 
ዘበገሶ ድማ ናይ ኣካላት ወዲ ሰብ መራሒ 
ወይ መራሒት መን ክኸውን ከም ዝግባእ 
ምስምማዕ ኣብየን።

ዓይኒ፡- “ኣታ እንታይ ኢኹም ተርእዩና 
ዘለኹም? ኣነ’ምበር መን ደኣ ክመርሓኩም 
ደሊኹም? ኣነ’ኮ … ኣነ’ኮ ምንጪ 
ብርሃንኩም እየ። ብዘይብኣይ ዋላ ሓንቲ ነገር 
ክግበር ከም ዘይከኣል እናፈለጥኩምሲ መን 
ይምርሓና ኢልኩም ክትዕ ክትገብሩ?”

እዝኒ፡- “ኣታ እንታይ’የ ዝሰምዕ ዘለኹ… 
ጥቕሚ እዝኒ ንኣኹም ክምህረኩም 
ኣይኰንኩን። ምንጪ ፍልጠት፡ ምንጪ 
ምዝንጋዕ፡ ምንጪ ሓጐስ… እቲ ኻልኣ 
ባዕልኹም መልእዎ… ኣነ’ኮ’የ።”

ኢደ-እግሪ፡- “ኣታ ክንደይ ትደፍሩ 
ኢኹም! ኩሉኹም እኮ ብዘይ ኢደ-እግሪ 
ርሙሳት ኢኹም። ‘ዓይኒ ተሃካዪት ብርኪ 
ጐያዪት’ እኮ ዝብሃል! እዝኒኸ ያኢ ብኾፍኪ 
ድምጺን ካልእን ነገራትን ይመጽኣኪ እዩ። 
ስለዚ ክትዕ ኣየድልን እዩ። መራሒት ኣካላት 
ኣነ እየ።”

ኣፍ፡- “ኣቱም ደፋራት! ኣነኸ… ኣብ 
ውሽጠይ በዓል መልሓስን ኩርምትን ዝውንን 
ፍልይቲ ኣካልሲ ክርሳዕ!? እስከ መን ኣሎ 
ምሳይ ዝወዳደር! ንዓኹም’ንድየ። ኣገባብ እባ 
ንግበር፡ ዓዓቕምና ድማ ንፍለጥ” በለ ኣፍ 
ብመገዲ ኣፈኛኡ መልሓስ ገይሩ።

ኣፍንጫ ክትዛረብ ጅምር ምስ ኣበለት፡
“በጃኺ’ስከ ሱቕ በሊ… ንስኺ ደኣ ዘይ 

ንእሽቶ ጥቕሚ እዩ ዘሎኪ” ኢሎም ድህል-
ድህል ስለ ዘበሉዋ ብዙሕ ከይቀጸለት ኮፍ 
በለት።

መቐመጫ፡- ስምዑ! ኢሉ ካብ ኮፍ 
መበሊኡ ምስ ተንስአ፡ “ኩለን እተን 
ኣቐዲመን ዝተዛረባ ኣካላት ካዕ-ካዕ ኢለን 
ሰሓቓ። “ኣታ ዘይሓፍር… ሕጂስ ከኣ ክፋል 
ኣካላት ብመቐመጫ ክምርሓ በጃኻ ኢልናካ 
ከይተዋርደና ሱቕ በል” ተባህለ።

መቐመጫ ፈጺሙ ባህ ኣይበሎን። እንደገና 
ተንሲኡ፡ “ስምዑ’ሞ… ኣነ’ኮ…” ኢሉ ዘረባ 
ምስ ጀመረ፡ እንደገና ኩለን ኣካላት ብሰሓቕ 
ክርትም በላ። “ኣታ ንስኻ’ኮ ካብ ኣካላት 
ጐሓፍ እተውጽእ እተሕፍር ክፍሊ ኢኻ። 
በጃኻ ሱቕ በል ኣይተዋርደና” ኢለን ክሳዕ 
ርእሱ ዘድንን ኣዋረዳኦ። ብዝዀነ፡ ንሱ’ውን 
ብኽቱር ጓሂ ቃዚኑ ኮፍ በለ። 

ብዝዀነ፡ ድሕሪ ክንደይ ሰሓቦ-ጉተቶ 
ዝነበሮ ምርጫ፡ ዓይኒ መራሒት ኣካላት 
ክትከውን ብጸቢብ ድምጺ ንኢደ-እግሪ በሊጻ 
ተመርጸት። 

ብድሕሪ’ዚ፡ ዓይኒ ስራሓ ቅድሚ 
ምጅማራ፡ንኹሎም ኣካላት ናይ ድራር 
ግብዣ ገበረትሎም። ብኢደ-እግሪ ዝተሰርሐ፡ 
ብኣፍንጫ ዝተወሃሃደን ብመልሓስ መኣዝነቱ 
ዝተረጋገጸን ጥዑም መግቢ ብዓይኒ እናተራእየ 
ተበልዐ። ጸጸኒሖም ኣብቲ ምስራሕ መግቢ 
ዝዀነ ተራ ንዘይነበሮ፡ እሞ ኸኣ መራሒ 
ክኸውን ንዝሓሰበ መቐመጫ እናረኣዩ 
ይስሕቁ ነበሩ።

ብትሒምሒም ድማ፡ “ኣታ ረኣይዮ’ሞ 
እዚስ እንታይ’ዩ ከመሓድር። ኮፍ ዝበለ ገዚፍ 

ስጋ እኮ’ዩ” እናበሉ ኣናሸዉዎ። መቐመጫ፡
ይሓምዪዎ ከም ዝነበሩ ስለ ዝተረድኦ፡
ብውሽጡ ይሕንሕን ነበረ። ብዝዀነ፡ መግቢ 
ተበልዐ፡ ኣብ ርእሲ-ርእሲ ተበልዐ። ኣፍ ሌፍ 
እናበለ፡ ኣእዳው ዘቐበላኦ መግቢ ሰጐዶ። 
ከብዲ ብጽጋብ ጥርንቕ በለ። “በሉ ይኣኽለና 
ተበሃሂሎም” ተበገሱ።

ድሕሪ ገለ ሰዓታት፡ ወዮ ዝተበልዐ መግቢ 
ዝሓቅቕ ሓቒቑ ንግዳም ክወጽእ ደለየ። 
ከብዲ ንፍሕ ኢላ፡ ንመቐመጫ መግቢ 
ንኸውጽእ ሓተተቶ። መቐመጫ ሆየ… 
ሕንኡ ዝፈድየሉ ኣጋጣሚ ረኺቡ ኣጽቀጠ። 
“ኣታ መቐመጫ፡ ንዓ’ባ እዚ ቐልቀል መገዲ 
ከሊእካዮ… ተኸፈት’ባ!” ምስ ተባህለ፡ ከም 
ዘይሰምዐ ኣጽቀጠ።

ግዜ ሓለፈ። ዓይኒ፡ በርበረ መሰለ፤ እዝኒ 
ተገተረ፤ ኣፍ ብመገዲ መልሓስ ገይሩ 
ንመቐመጫ ክጻረፍ ጀመረ። መቐመጫ’ሞ፡
ከምዛ ንዕኡ ዘይኰኑ፡ ኩድም ኢሉ ይዕዘቦም 
ነበረ። ኣካላት ተጣርዐት፤ ዕውልውል ክብላ 
ጀመረ። ከብዲ ክትትኰስ ደለየት። 

ሽዑ መቐመጫ፡- “እዋእ! ዓንተቦይ ክንዛረቦ 
ዝሓሰብና ኣይሰማዕኩምናን… ብኣንጻሩ’ኳ 
ደኣ ንዒቕኩምና፡ ኣከሻሚሽኩምና። ሕጂኸ 
ከመሓድረኩም ከም ዝኽእል ተረዲእኩምዶ 
በሎም?” ኩሎም ብሓደ ድምጺ “እወ! 
እወ!” በሉ። እንታይ ክገብሩ ብዘይተሓዝ 
እንድዩ ሒዙዎም። ብድሕሪ’ዚ፡ ኣካላት 
ወዲ ሰብ መራሕን ተመራሕን ዘይብሎም፡
እናተመላልኡን እናተሓባበሩን ዝነብሩ 
ምዃኖም ኣሚኖም ይኸዱ ኣለዉ ንብለኩም።

***
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ከም ሰብ ሓያል ፍጥረት የለን። ብኣካል 
ንእሽቶ እንከሎ ዓለም የመሓድር ኣሎ። ከም 
ሰብ ድማ ድኹም ፍጥረት የልቦን። ዕንቅፍ 
ኢሉ ዝመውት ፍጡር እዩ። ውድቕ ኢሉ 
ዝስበር ሂወታዊ እዩ። እቲ ቐንዲ ሓይሉ፡ ኣብ 
ውልቁ ዘይኰነ፡ ተመላሊኡ ስለ ዝነብር እዩ። 
ኣብ ምምልላእ፡ “እዚ ቀንዲ እዩ፤ እዚ ድማ 
በዓል ንእሽቶ ተራ እዩ” ዝብሃል የልቦን። 
ጎማ መኪና ብዘይሞተረ ምንቕ ኣይብልን 
እዩ። ሞተረ ድማ ሽሕ ግዜ ይሓንሕን፡ ብዘይ 
ጐማ ‘በየናይ ኣእጋር-ኣሰጋጋር’ እዩ ዝዀኖ። 
ስቴርሶኸ… ኣይ ንሱ’ንድዩ ሓደው ናብ ቅኑዕ 
መገዲ፡ ሓደው ናብ ገደል ዘእትወካ ወዘተ.

ኣቱም መንእሰያት፡ እዚ ዝበልናዮ ከም 
ዘይንስሕቶ ርዱእ’ዩ። ግና ኸኣ ስሕት ኢልና 
ክንዝግዖ ስለ እንኽእል ኢና ነዕልለሉ ዘሎና።

ዝጋነን’ኮ እንተዘይኰነ፡ ኣብ መንእሰያት፡ናይ 
‘መን ከማይ’ ባህሪ ይርአ እዩ። ብርግጽ ዝዀነ 
ሰብ ከማኻ የለን። ንስኻ ካብ ዝዀነ ሰብ፡
ፍሉይ ኢኻ። ግና ኸኣ ፈቲኻ ጸሊእካ፡ ኣብ 
ካልኦት ሰባትን ነገራትን ጽግዕተኛ ኢኻ። ሰብ 
ንበይኑ ክነብር ዘይክእል ፍጡር እዩ። ከምኡ 
ስለ ዝዀነ፡ሓገዝ ካልኦት ንምሕታት ክንስከፍ 
ኣይግባእን፤ ንሞያ ወይ ቍም-ነገር ካልኦት 
ክነድንቕ ድማ ትብዓት ይሃሉና።

ሊቃውንቲ በዓል ኣንስታይን፡ ሕጊ 
ተዛማድነት ብምድህሳሶም ስሞም ሽሕ ግዜ 
ይህበብ፡ ሳላ’ቶም ኣቐዲሞም ሰረት ዘንጸፉሎም፡
ኣቦታት ሕጊ ስሕበትን ካልእን ዝዀኑ በዓል 
ኒውቶን ምዃኑ ዝርሳዕ ኣይኰነን።

ዝዀነ ታሪኽ ብሓደ ኢድ ተሰሪሑ 
ኣይፈልጥን እዩ። ታሪኽን ምዕባለን ወዲ-
ሰብ መሰረቱ ምምልላእ እዩ። እናሓንሳእ ዋላ 
ኣብ ዓወትካ ቀጥታዊ ተራ ዘይብሉ ሰብ’ዩ 
ዘገድሰካ።

ሓደ ንፉዕ ድምጻዊ፡ድምጹ ናይ ካናሪ 
ይጥዓም፡ሕልሚ ይምሰል፡ ፈተውትን 
ተዓዘብትን እንተዘይብሉ ንኸንቱ እዩ ዝግዕር 
ዘሎ። ዘርእሰናይ፡ንሕና ኣብ ሃገርና ኴንና ብእኡ 
ንዀርዕን ነተባብዖን ህዝቢ ብምርካቡ፡ኣብ 
መድረኽ ውድድር ድማ ዘጣቕዓሉን ዓወቱ 
ዝጽንብለሉን ህዝቢ ስለ ዘሎዉ እዩ ዝዓግብ 
እምበር፡ምስ ከምኡ ካብ ዓሰርተታት ዘይበዝሑ 

ሰባት ብምጕያይ ስለ ዝቐደሞም’ሞ፡ሽልማት 
ድማ ስለ ዝተቐበለ እንታይ ይዓብሰሉ።

እዚ ክንደይ ጻዕሪ ሓሊፉዎ እተንብቡዎ 
ዘለኹም መጽሔትከ፡ንስኹም እንተዘይትህልዉ 
ንሕና ኣይምጸሓፍናን። ንሕና እንተዘይንህሉ 
ድማ ንስኹም ኣይመንበብኩምን። ክልቴና 
ስለ ዝተመላላእና ኢና መሊእና።

 “እቶም ኩሉ ሳዕ ሕጉሳትን ጥበበኛታት ዝኾኑ፡ ኩሉ ሳዕ ስለ 
ዝቕየሩ እዮም።”

      Confucius

“ለውጢ ኩሉ ሳዕ ህያብ ሒዙልና እዩ ዚመጽእ።” 
     Price Pritchett

“ዕቤት። እቲ እንኮ ጭብጢ ናይ ሂወት እዩ።” 
       John Henry Newman

“እቲ ፈጺሙ ርእይቶኡ ዘይቅይር ሰብ፡ ልክዕ ከምቲ 
ዘይንቀሳቐስ ማይ ቀላይ እዩ፣ ኣብ ውሽጡ ኸኣ ለመምታ የፍሪ።” 
     William Blake

“ኣብ ማይ ወዲቕካ እንተ ኔርካ፡ ምናልባት ኣብ ጁባኻ ዓሳ 
ኣትዩ ከይህሉ ፈትሽ።”

      ዘይተፈልጠ

“እናዓበና ምስ ከድና፡ ንልወጥ ዘይኰንናስ እቲ ናይ ብሓቂ 
ምስልና ኢና ንሕዝ።”

      Lynn Hall

“ዝኾነ ነገር ምብርካት ደው ምስ ኣበልካ፡ ምማት ጀሚርካ 
ኣለኻ።”

Eleanor Roosevelt

“ኩሉ ነገር ኣብ ፈጣሪ ከም ዚምርኰስ ጌርካ ጸልይ፡ ግና ኸኣ 
ኩሉ ነገር ኣባኻ ከም ዚምርኰስ ጌርካ ስራሕ።”

Saint Augistin

“ምንቅስቓስን ገስጋስን ሓደ ከይመስለካ። ዝወዛወዝ ፈረስ፡ 
ይንቀሳቐስ ደኣ’ምበር፡ ይግስግስ ኣይኰነን።”

Alfred A. Montapert

“ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ፡ በቲ ዝሓፈስካላ ዘይኰነ፡ በቲ ዝዘራእካላ 
ክትፈርዳ እዩ ዚግባእ።”

Robert Louis Stevenson

ጥቕስታት ለውጢጥቕስታት ለውጢ
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ንምዃኑ ምንቀኛ እንታይ ማለት እዩ? 
እንታይ’ከ ይመስል? መዝገብ ቃላት 
ከምዝብሎ ብኽእለት ናይ ሰብ ምሕራቕ፣ 
ሓደ ክረክብ ዓይኒ ደም ምስራብ፣ ሓደ 
ክሕጎስ ምሕዛን፣ ኣስናን ሓርቀምቀም 
ምባል፣ ከንፈር ምንካስ ወዘተ … 
ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ጠባያትን 
ተግባራትን ናይ ምንቀኛ ባህርያት እዮም። 

ንምንቀኛ ዘሐጉስ ተግባራት ከኣ፣ 
ክፉእን ሕሰምን ናይ ሰብ ምርኣይ፣ 
ሓደ ክበኪ ምፍንጫሕ፣ ሰብ ክዋረድን 
ክግረፍን ምስሓቕ፣ ብሓደጋ ምብራህ፣ 
ዝሓለፈሉ ሰብ ምስ ወደቐ እሰይ እንቋዓኒ 
ምባል እዩ። ምንቀኛ ሰብ ጽቡቕ ባህርያት 
ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ቅኑዕ 
ዝኾነ መንፈስ ኣረኣእያ የብሉን። ናይ ስነ-
ልቦና ሊቕ ወዲ ስዊዝ ዮንግ ከምዝበሎ፣ 
ከም ኣመል ካባኻ ዘይፍለ ንዘልኣለም 
ነባራይ ጠባይ እዩ። ኩሉ ግዜ ንወዲሰብ 
ንምጉዳእ ዕጣቑን ውራዩን እዩ። ሎሚ 
ሰናይ ክገብር እየ ዝብለሉ እዋን የብሉን።

ኣመል ቆሪጽካ ክገድፎ እየ 
እንተኢልካ፣ ከም ሽጋራ ከም መስተ 
ይግደፍ እዩ። ምንቀኛ ግን ሱር ዝሰደደ፣ 
ከም ብስሚንቶ ተሃኒጹ ዝደልደለ ነባራይ 
እዩ። ዝኣርግ ዝስይብ ዝበሊ ኣይኮነን። 
ተሓኪሙ’ውን ኣይድሕንን’ዩ። ካብ 
መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፍአ ክሳብ 
ህይወትካ ትሓልፍ ሰብ እናጎድአ፣ ኣብ 
መጨረስትኡ ኸኣ ምስ ሬሳኻ ተፋንዩ 
ኣብ መቓብርካ ምሳኻ ዝቕበር ሕማም 
እዩ። ስነ-ልቦና ተመራመርቲ፡ ‘ሕማም’ 
ከም ምዃኑ ኣሚኖምሉ እዮም። እንተኾነ 
ግን ዘይሓዊ ምዃኑ ኸኣ ፍሉይ ጠባይ 
ኣለዎ።

ሓደ ባህ ዘብል ነገር እንተርእዩ ናይ 
ሕልና ዕረፍቲ ኣይረክብን እዩ። ቅኑዕ 
ነገር እንተርእዩ ዓይኑ ኣይክእለሉን እዩ። 
ምንቀኛ ሰብ ክውገዝን ክዅነንን ክጽላእን 
ዘብቅዖ ምኽንያት ንንፉዕ ከስንፍ፣ 
ንዝቐንዐ ከጎብጥ እምበር ጽቡቕ ተግባር 

ዝበሃል የብሉን።

ጽቡቕ ድሙቕ ዝኾነ ሓዳር ኣብ 
ጎረቤቱ እንተርእዩ ይቐንእ። ሓደ ንፉዕ 
ሰብ ነቲ ንፉዕ ጎረቤቱ ካብ ቁዱስ ቅንኣት 
ተበጊሱ ንኽርክቦ ብስራሕ ይጽዕር። 
ንንፉዕ ከኣ የድንቕ፣ ይመራመር ብተንኮል 
ዘይኮነ ብቕንዕና ይመሃርን ይሓትትን። 
ምንቀኛ ሰብ ግን ናይ ተንኮል ገመድ 
ቋጺሩ ይዝርግሕ፣ መጻወድያ የጻውድ፣ 
ሓጹር የፍርስ፡ ኣጉዶ የንድድ፣ ሽም ሰብ 
የጥፍእ፡ ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት ብኣሽሙር 
ይሽምጥጥ፣ እቲ ንፉዕ ጎረቤቱ ዝሰርሖ 
ስራሕ የዕኑ፣ ዘሕርቕ እምበር ዘስሕቕ 
የብሉን። 

ጀርመናዊ ናይ ስነ-ልቦና ተመራማሪ 
ኣሾን ብሎህ ከምዝብሎ፣ “ክሓስብን 
ክመራመርን ዝኽእል ሰብ ኣእምሮ ምስ 
ዝህልዎ እዩ። እሞ ንምንቀኛ ክሓስበሉ 
ዝኽእል ሓንጎል እንተዝህልዎ ተንኮል 
ኣይምለመደን። ስለዚ ምንቀኛ ሓንጎል 
ኣለዎ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ኣእምሮ 
የብሉን ኢልና ናይ ተፈጥሮ ጸግኡ 
ክንኩንኖ ኣሸጋሪ ይኹን እምበር፣ ጨጉሪ 
ርእሲ ኣለዎ እሞ ኣእምሮ ኸኣ ኣለዎ 
ክንብል ኣይንኽእልን።

ምንቀኛ ሰብ ናይ ምምዝዛንን 
ምምርማርን ክእለቱ ዝደኸመ ኾይኑ፣ 
ጽቡቕን ክፉእን ከይፈለየ ናይ ምዕናው 
ተልእኾ ንምፍጻም ዕማም ኣለዎ። ማዕረ 
ሰብ እንተዝኸውን ነይሩ፡ ሰብ ዝገብሮ 
ተወዳዲሩ ምገበረ። ስለዚ ምንቀኛ ማዕረ 
ሰብ ይቑጸር እዩ ኢልካ ምፍራድ ማለት 
ፍትሒ ምዝንባል እዩ። 

ምንቀኛ ውሽጡ ቆፎ ኸሎ፡ ዘይ ስነ-
ፍልጠታዊ ሽፋን እናተጠቕመ ብኣፉ 
ዓፈርፈር እናበለ ፈላጥ እውን ይመስል 
እዩ።

ሓደ ስሱዕ ሰብ ስሱዕ ከም ምዃኑ 
ኣይእመን እምበር፡ ገንዘብ ከም ዝፈቱ 
ኣይክሕድን እዩ። ከም ጅግንነት ሓሲቦም 

እውን “ፈታዊ ገንዘብ” እየ ኢሎም 
ዝጃሃሩ ኣይሰኣኑን እዮም። ምንቀኛ እየ 
ኢሉ ዝጀሃር ሰብ ግን ኣይተፈጥረን። 
ሓላዪ፡ ሓዛኒ፡ ተስቆርቋሪ መሲሉ ብሕቡእ 
እናታለለ መሳምር ይወግኣካ፡ ኣብ ካልእ 
ስራሕ ኣእምሮ የብሉን። ኣብ ናይ ተንኮል 
ማእለማታት ከሎ ግን ሓንጎሉ ይሰርሓሉ 
እዩ።

ቅንኢ ምስ ፍቕሪ ተወሊዱ ምስ ፍቕሪ 
ይመውት። ንኣብነት ፍቕሪ ምስ በርትዓካ 
ትቐንእ። ፍቕሪ ምስ በለየልካ ቅንኢ 
ምስኡ ይጠፍእ። ምንቀኛነት ግን ምስ 
ጠቕሚ ተፈጢሩ ምስ ሬሳኻ ይቕበር። 
ቅንኢ እዚ ንዓይ እዩ ዝግባእ እዚ ናተይ 
እዩ ይብል። ወሰን ኣለዎ። ይርሳዕ እዩ፣ 
ፈታውን ጸላእን ይፈሊ እዩ። ምንቅኛነት 
ግን መጠን፣ ወሰን የብሉን። ንፈታውን 
ጸላእን ኣሕቢሩ ይጎድእ። ቅንኢ 
ይመራመር የመዛዝን ይርዳእን እዩ። 
ምንቅኝነት ግን ዘይመራመር ዕዉር እዩ። 

ምንቀኛ ሰብ፡ ቤተሰብ፡ ስድራ ፋሕ 
ብትን የእቱ። ክሳብ ሕጂ ፍልጠቱ 
ዘመሓየሸ፡ ዘማዕበለ ምንቀኛ ኣብ ዓለም 
ኣይተራእየን፤ እንትርፎ ንድሕሪት ከም 
ሽንቲ ገመል ዝተመልሰ። እቲ ዓቢ 
ተግባራቱ ግን ንሰብ ምጉጓን፡ ንርኩብ 
ሰብ ምቕናእ። ብጽቡቕ ሓዳር ብምዕባለ 
ብንብረት ሰብ ተኽኽ ምባል። ብዝለብስዎ 
ጫማ ክዳን፡ ብዝድቅስሉ ዓራት፡ ኮፍ 
ብዝብልሉ ሳሎን፡ ብዝርእይዎ ተለቪዥን 
ቪድዮ፡ ብዝሰምዕዎ ሬዲዮ ቴፕ ምሕራር፡ 
ድቃስ ምስኣን፡ ዓስ-ዓስ፡ ኣሕ፡ ጸር ጸር... 
እዩ ተግባራቱ።

ኣይረድ ደኣ’ምበር ብዛዕባ ምንቀኛን 
ባህርያቱን ክነንብብ ጸኒሕና፣ እሞ’ኸ 
ነፍስወከፍና ኣንበብቲ ኣበየናይ ባህርያት 
ከምንርከብ ንነብስና ንሕተት። ኣብ ከምዚ 
ባህርይ እንተለና ኣይፋልናን ዓገብ። 
ንለወጥ።

    

ምንቀኛን ባህርያቱንምንቀኛን ባህርያቱን
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ንስለ ለውጢ ኢልካ…ንስለ ለውጢ ኢልካ…

ለውጢ ኣከዳድና፡ ለውጢ ሕብሪ ጸጉሪ፡ ለውጢ 

ኣቀማቕማ፡ ለውጢ ቅዲ ክዳን፡ ለውጢ ኣተሓሳስባ 

ኣብ ሂወት ዘሎ’ዩ። አረ ኣብ’ዚ ዘለናዮ ግዜስ 

ብምሉኡ ክፍሊ ኣካላትና ብናይ ካልእ ሰብ ክፍሊ 

ኣካላት ክንልውጦ ንኽእል ኢና። ወይ ድማ ብሓገዝ 

ፕላስቲክን ከሚካልን ዝኾነ ጎደሎ ኣካልና ክንመልኦ 

ንኽእል። ለውጢ ካብ ሰብ ናብ ሚእቲ ደርቢ ህንጻ 

ግን ኣይረኣኹን። ዘይተነግረ’ምበር ዘይተገብረ የለን 

ክኸውን ይኽእል’ዩ። እምበር ንለውጢ ሓሲቦም፡ 

ሕብሪ ገጾም ካብ ጸሊም ናብ ጻዕዳ ክቕይሩ ርኢና 

ኣለና። ዝበርሐ ጸጉሮም ክመልኡ’ውን ዘይረኣና 

ኣይኮንናን። ቦታ ናይ የዒንቲ ምስ ናይ የእዛን 

ክለዋውጡ ግን ኣይረኣኹን። ወይ ኣፍንጭኦም 

ከይቆሮም ኣብ ውሽጢ ኣፎም ዘልሓምዎ 

ኣይረኣኹን። ዝደለኻዮ ነገራት ምስ ባህልኻን 

ልምድኻን ብዝኸዱ መንገድታት ምልዋጥ፡ ዓወት 

ከምዘምጽእ ኣይንጠራጠርን። 

ኣቦይ ተስፋሚካኤል እታ ወዶም እግሪ ተኽሊ 

ከሎ ዝገዝእሉ ጅሮሎ፡ ሕጂ ድሕሪ ሰላሳ ዓመት 

ወዲ ወዶም እግሪ ክተኽለላ ምጅማሩ፡ ብዓይኖም 

ክርእዩ ኣይተዋሕጠሎምን። ለውጢ ናይ ወዲ 

ወዶም  ምርኣይ፡ ዘይምርኣይ’ዩ ኢሎም ዑረት’ውን 

ኣይመረጹን። እኳ ደኣ ንወዲ ወዶም ካብኣ 

ኣውሪዶም ንሶም ኣብኣ ተሰቒሎም ብዓቢኦም 

ክጻወቱ ሓኾት ይብሉ ኣለዉ። ለውጢ’ዩ።

ክንደይ ሳዕ ደኣ ምስ’ታ ነዋሕ ምርኩሶም 

ገፈፍ ኣሎ? ደሓር ከኣ ከም’ቲ ባዕሎም ዝብልዎ፡ 

ነታ ጅሮሎ ሞተር ወሲኽካ መኪና ክትከውን 

ከምትኽእል’ያ ዝነግሩ። ‘እዚነቶም መብዛሕትኡ 

ግዜ ኣብ መኪናኦም በይኖም ክኸዱ ትርእዮም፡ 

ከም ህያብ ነታ ሞቶር ዝተወሰኻ ጅሮሎ ሂብካ፡ 

በይኖም ክኸዱላ ምንጋር፡ ኣብ በዓል ሲንጋፖር 

ከም ሰናይ ተግባር ይቑጸር ይኸውን።’ ይብሉ ኣቦይ 

ተስፋሚካኤል። ወይ ጉዳም...!

ኣቦይ ተስፋሚካኤል ንለውጢ ብምሉእ ወኒ 

ዝተበገሱ ይመስሉ። ከምኡ ስለዝኾኑ ኣቦይ 

ተስፋሚካኤል ንዝነበሮም ምልዋጥ ኣብ’ዚ 

ዘየብቅዐ። ቅንይ ኢሎም ኣብ ገዝኦም ግብጃ 

ኣዳልዮም ንኹሉ ዘመድ ቤተሰቦም ዓዲሞም። 

ኩላ ዘመድ ቤተሰብ፡ ኣብ እንዳ’ቦይ ተስፋሚካኤል 

እንታይ ኣሎ ከይፈለጠት ተኣኻኺባ። እዚ ዘይበሃል 

ሽሻይ ምስ ረኣዩ፡ ቅድም ክበልዑ ስለዝደለዩ’ምበር፡ 

ናይ ምንታይ ምዃኑ ክሓቱ ኣይምጸልኡን። 

‘ኣቦይ ተስፋሚካኤል ክመውት ስለ ዝቐረበ ውርሻ 

ንመን ምዃኑ ንምንጋር ክኸውን ከም ዝኽእል፡ 

ዝተጠራጠሩ ኔሮም’ዮም። ምግማት ኣይጽላእን!

ድሕሪ ድራር ከኣ ኣቦይ ተስፋሚካኤል ካብ 

መቐመጢኦም ተንሲኦም፥ 

“ኣብ’ዚ ግብዣ’ዚ ንኹሉኹም ቤተሰበይ 

ምዕዳመይ ኣዝየ ሕጉስ’የ።” ኢሎም ጀመሩ። 

ዕዱማት፡ መዐደሚኦም ምኽንያት ክንገሩ ይጽበዩ 

ስለ ዝነበሩ ብጽሞና ምክትታሎም ቀጸሉ። “ኣብ’ዚ 

ዓዲመኩም ዘለኹ ምኽንያት ከኣ፡ ብወግዒ ስመይ 

ክቕይሮ ስለ ዝደለኹ፡ ስም ከተማርጹኒ’ዩ።” ከኣ 

በልዎም። 

መብዛሕትኦም ዕዱማት ሰሓቕ መጺእዎም’ኳ 

እንተነበረ፡ ሰሓቕ ከየምሉቑ ኣፎም ሓቲሞም 

ክጠማመቱ ጀመሩ። እዚ ኹሉ ኣብሊዕዎም 

ክስሕቕዎ ኣይተራእዮምን ኮይኑ’ምበር… ዘየስሕቕ 

ኣይኮነን። ሓደ ክልተ ካብኣቶም’ውን ዝላገጹ ዘለዉ 

መሲልዎም ይኸውን።

ኣቦይ ተስፋሚካኤል ግን ተቖጢዖም። እዚ 

ኹሉ ሽሻይ ክሕንፍፉ ከምዘይጸንሑ፡ ሕጂ ሓገዝ 

ስም ምምራጽ ምስ ተሓተቱ ትም ምባሎም ደስ 

ኣይበሎምን። ንኹሎም በብሓደ እናኣተንስኡ 

ክሓቱዎም ጀመሩ። ኩሎም ቤተሰብ እቲ ዝበሃል 

ዝነበረ ስለ ዘይተዋሕጠሎም ዓገብ ክብሉ ጀመሩ። 

ኣቦይ ተስፋሚካኤል ዝሰምዑ ከም ዘይኮኑ ስለዝረኣዩ 

ከኣ፡ ካብ’ቲ ገዛ ክወጹ ጀመሩ።

‘ወይ ጉዳም! ሓደ እግሩ ኣብ ጉድጓድ ዝኣተወ 

ሰብኣይ ደኣ እንታይ ስሙ ክቕይሮ’ዩ? ካብ’ኡ 

ዝጥዕም ስም’ከ እንታይ’ዩ ክረክብ?’ ዝብሉ’ውን 

ኣይተሳእኑን። እወ እንቋዕ ንሶም ኣይተሳእኑ!

ኣቦይ ተስፋሚካኤል፡ “ሽሕኳ ቤተሰበይ 

ስም ከማርጹኒ ፍቓደኛታት ኣይኹኑ፡ ባዕለይ 

መጸውዕየይ ዝኾነኒ ስም ሃሰው ካብ ምባል 

ኣይክዓርፍን’የ” በሃላይ እዮም ኔሮም። ‘ስመይ 

ዋላ’ውን እንተዘይቀየርክዋ፡ ከጸባብቓ ምዃነይ 

ግና ፍለጡ።’ ብዝብል መርገጺኦም ከኣ ስሞም 

ንምጽብባቕ ኣሃዱ ኢሎም ጀመሩ። 

ኣቦይ ተስፋሚካኤል ምፍታን ጀሚሮም

ስሞም ከጸብቑ፡ ከሕጽሩ ኣቃሚሞም

እንታይ ኮን ጸይቕሎም ኣብ ግዜ እርጋኖም?

መቸም ካብ ተስፋሚካኤል ናብ ሳንቺኤል 

ኣምጺኦማ

ካብ ሳንቺኤል ናብ ሳንቸዝ ቀምቂሞማ

ኣብ ሳንቸዝ ወዲኣ ሳንቹ ተቓሚማ

እቲ ኣነ ዝበለ ቀምቃማይ’ውን ከም’ዛ ኣቦይ 

ተስፋሚካኤል ቀምቂሞማ ዘለዉ ኣይምቐምቀማን። 

መቸም ነዞም ሰብኣይ ስራሕ ኣማጺእናሎም ኣለና። 

ስሙ ኣቐምቂሙ ከቃምም ዝደሊ ሰብ ኣቦይ 

ተስፋሚካኤል ኣለዎ። ግን ምቕምቃም እንተኾይኑ፡ 

ምስ ባህልኻ ዝኸይድ፡ ዘጸብቐልካ ኣቀማቕማን 

ንፉዕ ቀምቃማይን ኣለሊኻ ምቕምቃም ኣገዳሲ’ዩ። 

እምበር፡ የጸብቐልካ ኣየጸብቐልካ፡ ‘ኩሎም ቻማክ 

ይቕምቀሙ ኣለዉ’ ኢልካ ዝተቐምቀምካዮ ባላቶሊ 

ክትመስል ትኽእል። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ’ውን 

ከምኡ፡ ‘ኣብ መርዓ ኩለን ጎራዙ ኣልባሶ ይቑነና 

ኣለዋ’ ኢልክን ዘየጸብቐልክን ክነስኽን ክትቁነና 

እንተፈቲንክን፡ ዝኣረገት ገረብ ናይ ጌሶ ምምሳል 

ከምዘሎ ምሕሳብ የድሊ። 

ገለ ካብ ቤተሰብ ኣቦይ ተስፋሚካኤል ኣዝዩ 

ዘተሓሳሰቦም ግን፡ ‘ኣቦይ ተስፋሚካኤል ሕጂ 

ዝሰተዩላ ኩባያ ኣበይ ከም ዘቐመጥዋ ዘይዝክሩስ፡ 

እታ ዝቐየርዋ ስሞም እንታይ’ሎም ክዝክርዋ 

ድዮም?’ ዝብል’ዩ ኔሩ። ‘ዋላ ዘኪሮማ’ውን ክሳዕ 

ዝለምድዋ…’ ዝብሉ ከኣ ኣይተሳእኑን። ዋላ’ውን 

ኤርምያስ ሙሴ
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ዘኪሮማ እንተበልና እቲ ዝዓበየ ሽግር ብድሕሪኡ 

ከም ዘሎ ከነስተውዕል ኣለና። ኩሉ ክጽውዖም 

ዝደለየ ሓዳስ ስሞም ክሕዛ ኣለዎ ማለት’ዩ። ‘ወይ 

ጉዳም! ምጽዋዕ ዘይንገድፎ’ እንተተባህለ ከኣ 

ጽቡቕ ኣማራጺ።

ካልእ ለውጢ ዝተባህለ’ውን ክንርኢ ንኽእል 

ኢና። ምሕረት፡ እታ ኣብ ግራት ዝዓበየት፡ ንለውጢ 

ትቃለስ ኣላ እንተበልናስ፡ ኣእምሮና ዓቢ ለውጢ’ዶ 

ይሓስብ ይኸውን? እቶም ዓቢ ለውጢ ክንጽበ 

ዝቐነና፡ ናይ ምሕረት ዓቢ ለውጢ ርኢና ኣብ 

ክንደኣ ስለ ዝሓፈርና፡ ካባና ተማሂርኩም ክሳዕ 

ትንገሩ ለውጢ ምሕረት ኣይትገምቱ። 

ምሕረት፡ እኽሊ ከመይ ይኣቱ፡ ከመይ 

ከብቲ ይወፍራ፡ ጻህያይን ኣራግጻ ድንኩልን 

ክትሓታ ዘምሕረላ ጎርዞ’ያ። ምሕረት ግን ነብሳ 

ከይፈለጠት ንኸተማ ኣትያ ዘዝረኣየቶ ክትላመዶ 

ሒዂ ክትብል ዝረኣይዋ ደቂ ዓዳ፡ ካብ ምግራም 

ሓሊፎም’ሞ እንታይ’ዮም ክገብሩ? ከተማ ኣትያ 

ጎራዙ ምስረኣየት ኣዝያ ቀኒኣትለን። እንታይ ድያ 

ርእያ? 

ስፒል ጫማ ጌረን

በቲ ስጉሚ ናይ የእጋረን

ኣጉባዝ ከብላ ሃነነን

ምስ ረኣየተን ቀኒኣትለን

‘ከመይ ዘይፍትኖ?’ ኢላ ኸኣ ስፒል ጫማ 

ገዚኣ፡ ነቲ ኣካይዳ ክልተ ወርሒ ምሉእ ተላሚዳቶ። 

ለውጢ የለን። ምሕረት ኣብ ኣካይዳ የእጋራ 

ለውጢ ስለ ዘይረኣየት ኣዝያ’ያ ሓሪቓ። ድሕሪ 

ቅሩብ መዓልታት ግን ሓድሽ ለውጢ ኸኣ 

ኣምጺኣ። ስማ ቀይራቶ። ካብ ምሕረት ናብ 

ሜርሲ። ሜርሲ ብእንግሊዘኛ ምሕረት ማለት’ዩ። 

ስማ ትምሓር’ምበር ምሕረት ምሓሸታ። ላህጃኣን 

ኣካይደኣን’የን ምቕያር ኣብየን። ለውጣ ከፍሽላ 

ዝሓሰባ’የን ዝመስላ፡ ሓንጊደን። ዝዓበናሉ ኣበይ 

ክንገድፎ በሃልቲ’የን። እምበር ዋላ ነቲ ቆርጫጭ 

ጸጉራ’ውን ኦክሲጅን ኣስትያቶ’ያ። ብሓጺሩ ዓቢ 

ለውጢ ምሕረት ነዚ ይመስል።

 እቶም ፈለጥቲ ምሕረት፡ ንምሕረት ጸዊዖም 

ዝጸገሞም፡ ‘ስምኪ ከቢዳትና’ላ ቀይርልና’ 

እንተዝብልዋ እዩ’ምበር፡ ዘዕበያ ስም ዝኣኽላ 

ተጸዊዓትሉ’ስ፡ ሕጂ ነቲ ኩሉ ሰብ ዝለመዶ ስማ 

ክትጥንጥን? ወይ ጉዳም…! ዝጥንጥነካስ ምሳኻ 

ኣይዕበ። እንስሳ’ኳ ምሳኻ ዝዓበየ ዘይጥንጥነካ።

እቲ ዶክተር ወዲ ገዛውትና፡ ኣብ ስርሑ 

ለውጢ ደልዩ ተበጊሱ፡ ትምህርቲ ክውስኸሉ ከኣ 

ተበጊሱ’ሎ ኢሎም ምስ ኣዕለሉኒ ተሓጒሰ’የ። 

ለውጢ ብዙሕ’ዩ ዓይነቱ። ገሊኦም ከኣ ንኽልወጡ 

ተለሚኖም ለውጢ ኣእምሮ’ምበር ለውጢ ስምን 

ክፍሊ ኣካላትን ከምዘየገድስ ተረዲኦም ዝኣብዩ 

ኣለዉ። ከምበዓል ሓደ ካብ ብሉጻት ተጻወትቲ 

ዓለም ብራዚላዊ ሮናልዲንዮ።

ንሮናልዲንዮ፡ ብኣስናኑ ክሕጭጩን ከባጭዉን 

ዝውዕሉ ጋዜጠኛታት ኣይተሳእኑን። ሓደ መዓልቲ 

ጋዜጠኛታት ተኣኪቦም፦

“ሮናልዲንዮ መዓስ ኢኻ ስንኻ ክትቅይሮ?” 

ምስ በልዎ፡ ዝመለሰሎም መልሲ ዓለም ምሉእ 

ብኣተሕሳስብኡ ኣገሪሙ’ዩ። እንታይ ኢሉ 

መሊስሎም መስለኩም፡

“እንታይ ንምዃን’የ ኣስናነይ ክቕይሮ?” ኢሎ 

ብሕቶ መሊስሎም። ሓቁ እዩ’ታ። እንታይ ንምዃን’ዩ 

ምቕያር ክፍሊ ኣካላት? እንታይ ንምዃን’ከ ስምካ 

ምልዋጥ? ኣነ ግን ካልእ’ዩ ዘተሓሳስበኒ። ስሞም ምስ 

ተቐየረስ ክንደይ ሚእታዊት ካብቶም ፈለጥቶም 

ይኾኑ በታ ሓዳስ ስሞም ዝጽውዕዎም? በታ 

ዝለመድካያ ስሞም እንተጸዊዕካዮም’ከ እንታይ 

ይስምዖም? ጉዳም’ዩ!

መማህርትና ዝነበረ ግን ለውጢ ኢሉ፡ ገለ 

ይኸውን ኣሎ። ናይ ቅድም ዝነበረ ኣከዳድናኡ 

ክዝክሮ ከለኹ፡ ምስ’ዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ 

ከምዘይተኣሳሰር ምመስከርኩ። ኖን’ዶ ንስኻ ጭሩ 

ገበላኳ ምመስከረት። ትብሉ’ውን ትህልዉ።

ሕጂ ካብ ትዕዝብተይ ወይ ካብ ዝኣከብክዎ 

ሕሜታ፡ ዘዝረኣይዎ ሓለፍቲ መንገዲ ቅርብ 

ኢሎም፡ ስሪኡ ሓፍ ኣቢሎም፡ ቁልፊ ገዚኦም 

ክህብዎ’ውን ኣይምጸልኡን።

ኣደይ ስላስ ምስ ረኣየኦ፦ “ኣታ ቆልዓ! እዚ 

ስሬኻ ወይ ኣውጽኣዮ ወይ ዕጠቆ።” እየን 

ኢለነኦ።ንኹልና ነቶም ቅድም ንፈልጦ ግን 

ካብ ምጭናቕ ኣገላጊሉና’ዩ። ቅድም ተመሃራይ 

ከሎ፡ ኩልና መማህርቱ ኣብ ከክንድኡ ክንጭነቕ 

እዝክር። ምኽንያቱ ስሪኡ ክዓጥቆ ከሎ፡ ካብ ክቱር 

ላዕሊ ምስቃል ኣብ ጥቓ ክሳዱ’ዩ ዝዓጥቆ ኔሩ። 

ሳሕቲ’ውን ‘ረኣይዎ ነብሰ ቅትለት ይፍጽም ኣሎ’ 

ኢልና ንጨርቕ ኔርና። ሕጂ ክርኤና ከሎ ግን ከም 

ዝኣረጉ ኣጭርቕቲ’ውን ኣይቈጸረናን። ኣሳጉማ 

የእጋሩ’ውን ቀይርዎ’ዩ። እቲ ጸገም ናይ ኣካይድኡ 

ካብ ግዝፊ ጫምኡ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ጫምኡ 

ጎማ ወሲኽካ፡ ዓባይ ማኪና ኮይኑ መገልገለ። እንተ 

ነቲ ሰንሰለት ናይ ክሳዱ፡ ካበይ ከምዘምጸኦ ዝሓምይዎ 

ኣለዉ። ሓመይቲ ዝበልዎ ምስ እንደግም፡

“ረኣይዎ’ባ፡ ነዛ ሰንሰለት ኣብ ክሳዱ ክጥምጥም 

ደልዩስ ንኸልቡ ካብ’ዛ ሰንሰለት ፈቲሑ ሰጒግዎ!” 

እኮ’ዮም ኢሎምና። ወይ ጉዳም! እንቋዕ በሉ ነቲ 

ጎማ ናይ መኪናኦም ኣብ’ታ ሰንሰለት ከም ኣንከር 

ክጥቀመሉ ደልዩ፡ ነቲ ጎማኣ ፈቲሑ፡ ንማኪናኦም 

ኣይጎሓፋ! ከኣ ኢልናዮም ኣለና።
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ሞያን ስራሕንሞያን ስራሕን

 ንመንእሰይ ዝምልከት ስራሕ ንመንእሰይ ዝምልከት ስራሕ

ኢንጅ. ምሉእብርሃን ሃብታይ

* ስምዓኒ እንዶ ጽቡቐይ፡ ሓደ ሓድሽ ነገር 

ኣስተውዓለስ ገሪሙኒ። ክሓተካ ይብል’ሞ 

እናረሳዕክዎ፡ ኣብ ርእሰይ ክመላለስ ቀንዩ።

- ኢሂ…’ዛ ሓብተይ ናተይ! እንታይ 

ዘኳልል ኣሎኪ፡ ክምድላይኪ ጌርኪ ደርጉሕዮ።

* ኣብ ገዛኹም፡ ኩሉ ነገር ተቐያይርኒ። 

ባባኻ፡ ማማኻ፡ ዋላ እታ ሓብትኻ፡ ብሓፈሻ 

ኵነታት ስድራቤትኩም ድንግርግር ኢሉኒ። 

“እዚኦም እቶም ዝፈልጦም ስድራ ድዮም፡ 

ዋላ ካልኦት ሓደስቲ ፍጡራት እዮም?” ክሳብ 

ናብ ምባል በጺሐ።

- ኣነኸ ባህሪያተይ ተቐይረኪዶ፡ ዋላ ንሳቶም 

ጥራሕ እዮም?

* ንስኻ ደኣ፡ መጺጽ ኔርካ… መጺጽ 

ኣሎኻ። ቁሩብ ግን፡ እዚ ሎሚ ሎሚ፡ ሒደት 

ሽኮር ዝፈሰሰካ ትመስል። ናይ ሓጎስ መንፈስ 

ኣብ ገጽካ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ። ንሱ ኸኣ፡ “ሓጎስ 

ትኸዶ እምበር ኣይመጸካን ኢዩ፡” እናበልካ 

ዝሸመትካዮ፡ ናይ ሓሶት እዩ ዝኸውን።

- ኣየ ንስኺ፡ ኣብ ኰላሊተይ’ከ ክንደይ ጸጸር 

ይረኣየኪ ኣሎ? ደሓን ናብ ዘበገስክዮ ጉዳይ 

ክነብል። እስከ ግለጽለይ፡ ኣብ ባህርያት ናይ ባባ 

እንታይ ኣስተውዒልኪ?

* ከመይ እሞ ክብለካ እየ፡ ናይ ሓጎስ ሃዋህው 

እዩ። ነዛ ሰላምታ ዝነፍገና ዝነበረ ሰብኣይ፡ 

ቅድሚ ሕጂ ጌርዎ ዘይፈልጥ ምሳና ነዊሕ 

ሰዓታት ኣዕሊሉ። እሞ ኸኣ ጥዑም ዕላል፡ ምሽ 

ኣሎ… መንእሰይ ኴንካስ ተስፋ ዘህበካ ዓይነት 

ዕላል…። ማማኻ፡ ቡን ኣፍሊሓ ክተስትየና ከላ 

ዝነበረ ሃዋህው… ዋው! እቲ ናይ ምርድዳእ 

መንፈስ ኩሉ ሓዲሱኒ። እንድዒ፡ ብውሽጥኻ 

ባህ ባህ ዝብለካ ቃና ምሽ ኣሎ።

- እሞ ጽቡቕ እንተኢልክዮ ደኣ፡ ጽቡቕ 

ኢልካ እንደኣልካ ትሓልፎ። እንታይ ዝብል 

ሕቶ ክህልወኪ ይኽእል?

* ናይ ክልቴና ስድራቤታት ውሽጣዊ 

ኵነታት ንኽልቴና ብማዕረ ኣሰካፊ ምንባሩ፡ 

ኣነን ንስኻን ንፈልጥ። ብዙሕ ግዜያት’ውን 

ኣዕሊልናሉ ኢና። ሕጂ ናይ ስድራቤትኩም 

ነገር ተቐያይርኒ። ኣብ ገዛና ኸኣ ከምኡ 

ተመንየ። ኢሂ ተጋግየ ድየ?

- ኖኖ… ንስኺ’ዶ ትጋገዪ ኢኺ? ኣይ… 

ካብ’ተን ዘይስሕታ ዓይነት እንዲኺ።

* ኮለል ገዲፍና፡ እዚ ኩሉ ለውጢስ ካብ 

ምንታይ ምዃኑ ክፈልጥ እደሊ ኣለኹ። 

- እሞ እቲ ፍልልይ ኣባይ ደኣ ከይህሉ? 

ኣቦኺ ሰብኣይ ጓሎም እንተዝገብሩኒ፡ ንገዛኹም 

ጨና ፍቕሪ ነስኒሰ ሃነን መበልክዋ።

* ኪድ… ተጃሃሪ! ኣብ ጓል መንገዲ እንዶ 

ኣይተውዕለና።

- በሊ ሓዝኒ ዛንታ ገዛና ጥዑይ ጌረ ክነግረኪ 

እየ። ግን… ክዝክሮ ከለኹ ንብዓት ዝስዕረኒ 

ጉዳያት ስለዘሎ፡ መንዲል ቀርብለይ። ብዙሕ 

እዋናት ንውሽጢ ዝነባዕኩሉ ኣርእስቲ እዩ።

* ስድራና ካብ መበገሲኣ ክሪኣ ከለኹ፡ 

ጥዑም ዝኽሪታት እዩ ዘለኒ። ብቖልዑና 

ከለና፡ ኣነባብራና ትሕት ዝበለ እኳ እንተነበረ፡ 

ፍቕሪ ናይ ማማን ባባን ግን ንዓና ጥራይ 

ዘይኮነ ንገዛውትና ጽቡቕ ኣብነት ምንባሩ፡ 

ካብ ዝኽረይ ኣይሃስስን እዩ። ደሓር ከምቲ 

ትፈልጥዮ ነገራት በብቑሩብ ኣንፈቶም 

እናሰሓቱ ከይዶም። ብወገነይ ጠንቂ ናይቲ 

ጉዳይ ክፈልጥ ብዙሕ ጽዒረ። ገለ ናይ ስነ-

ልቦና መጻሕፍቲ’ውን ተወኪሰ። ክገርመኪ፡ 

ዳርጋ ኩሉ ከኣ ናብ ሓደ ኣንፈት ገጹ 

መሪሑኒ።

- ደጋጊመ እንተሓሰብኩ፡ ኣብ መንጎ 

ኣቦሓጎይን ባባን ዝነበረ ቀጻሊ ናይ ኣተሓሳስባ 

ፍልልያትን ግርጭታትን ኣብ ኣእምሮይ 

ተመላሊሱ። ነቲ ኣቦሓጎይ ኣብ ግዜ እርጋኑ 

እናሰሓቐ ዝስንድዎ ዝነበረ ዘረባታት 

ከምብሓድሽ ከኮማስዖ ተገዲደ። ኣብ’ቲ 

ዘገራጭዎም ዝነበረ ጉዳያት ገለ ምስጢር 

ክህሉ ከምዝኽእል ተሰዊጡኒ።

ብሓንቲ ኣብነት ክጅምረልኪ። ባባ ንዓና 

ከሐጉስ ኢሉ፡ ተለቪዥንን ዲሽን ዘምጸኣሉ 

እዋን ኣቦሓጎይ ከቢድ ተቓውሞ ኣርእዩ። ባባ 

ሽዑኡ፡ “እዞም ቆልዑ ደኣ ብምንታይ ክዘናግዑ 

ደሊኻ?” ይብል። ማማ ከኣ፡ “ኩሉ ሰብ እናገበረ 

ደኣ ድሕሪ ሰብና’ዶ ክንተርፍ ደሊኹምና?” 

እናበለት ትማጎት። ኣነን ሓብተይን ድሌትና 

ስለዝረኸብና፡ ነባሓጎይ ሆሆ እናበልና ክንሸዶ 

ይዝከረኒ። “እዚ ሰብኣይ ንርእሱ ኣብ ማሕረስን 

ጉስነትን ደንቊሩ ዓብዩ ንዓና ከኣ ከደንቁረና 

ደልዩ…” ኣብቲ ግዜ’ቲ እንታይከ ዘይተባህለ። 

እቲ ሰብኣይ ግን ክሳብ’ታ ዝዓረፈላ እዋን ኣብ 

መርገጺኡ ኣዝዩ ሓያል ኔሩ። “ኣቱም ቆልዑ፡ 

ኣቦኹም ጥዕና ዘለዎ ኣይመስልን’ዩ፡ እቲ 

ትመሃርዎ ብዛዕባ ስራሕ ዲዩ?” እዚኣ ሕቶ 
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መውጽኢት ኣፉ ኔራ። ኣብ ገዛና ክመጽእ ከሎ፡ 

ተለቪዥን ተወሊዓ እንተጸኒሓቶ ከኣ፡ “ኔው 

በሉለይ እዛ መስኮት ሰይጣን፡” ይብል ኔሩ። 

ብድሕሪኡ ንሕና’ውን ከም መዋዘዪ ጌርናዮ። 

ዋላ ማማ ከይተረፈት፡ “መስኮት ሰይጣን እስከ 

ወልዑልና’ዞም ደቀይ፡” ትብለና ኔራ።

ደሓር እንተስተውዓልኩ፡ ኣብ ገዛና 

መብራህቲ ኣብ ዘላትሉ እዋናት፡ ተለቪዥን 

ብዘይዕረፍቲ ትሰርሕ፡ ሰብ ከኣ ተዓቢሱ 

ይዕዘብ። ቆቆሪስካ ዕዝር፡ ተተመሲሕካ ዕዝር፡ 

ተደሪርካ ብዘይ ዘረባ ድቅስ…፡ ኮይኑ ናብራና። 

ኣብ መንጎና ዝነበረ ርክብ እናላሕለሐ ከይዱ፡ 

ሰሓቕን ጸወታን ሃሲሱ፡ ሓድሕድ ምዝርራብ 

ውሒዱ። ኮታ ኩሉ ህይወት ገዛና በብቑሩብ 

እናተቐያየረ…። ሓብተይ ቀትሪ ምድሪ፡ 

ፊልም ክትርኢ ትጸንሓኒ። ዳርጋ ኩሉ 

ትሕዝቶታቱ እንተስተውዓልኩ ከኣ፡ ስጋዊ 

ባህሪያት ደቂ ሰባት ኣጉሊሑ ናብ ቅለት ገጹ 

ዘአንፍት እንተዘይኮይኑ፡ ነቲ ውሽጣዊ ሰባዊ 

ክብርታትካ ዘዕዝዝሲ ውሒዱኒ። 

ብድሕሪዚ፡ ነታ ዘረባ ናይ ኣቦሓጎይ ሒዘ 

መጻሕፍቲ ገናጺለ። ሰባት ናብ ኩሉ ኣብ 

ዓለም ዘሎ ናይ ወረን ስብከትን ቻነላት ቅድሚ 

ምእታዎም፡ በብደረጃ ክበጽሕዎ ዝግበኦም ስነ-

ኣእምሮኣዊ ንቕሓት ከምዘድሊ ተጋሂዱለይ። 

ንነዊሕ ሰዓታት ተለቪዥን ወይ ፊልምታት 

ምርኣይ ከኣ፡ ልክዕ ከም ኣደንዛዚ ከኒና ወይ 

ሓደገኛ ወልፊ ዝውሰድ ምዃኑ ተረዲአ። ሰብ፡ 

ኩሉ ዝገብሮ ነገራት ብገደብን ብኣፍልጦን 

እንተዘይኮይኑ ሓደገኛ ኮይኑ ረኺበዮ። 

ብድሕሪዚ፡ ምስ ኩሉ ተቓውሞታት፡ ነዚ 

ምስ ህይወት ስድራቤትና ምትእስሳር ዘይብሉ 

ቻነላት ከጥፍኦ፡ ጽልዋ ቲቪ ኣብ ስድራና ከኣ 

ናብቲ ዝተሓተ ደረጅኡ ከውርዶ ዝኽእለሉ 

ሓሳባት ሓንጺጸ።

እቲ ካልእ ጠንቂ ምቅይያር ባህርያት 

ስድራና ኮይኑ ዝረኸብክዎ ነገር፡ ምዝንባል 

ኣታዊታትን ወጻኢታትን እዩ። እቲ መዓልታዊ 

ኣካይዳና ነቲ ካብ ውሽጢ እቲ ስድራ 

ዝርከብ ኣታዊ ኣይመሰለን። ኣሞይ ሂባትኒ፡ 

ሓትነይ ሰዲዳትለይ፡ እናተባህለ ካብቲ ሓቀኛ 

ኣነባብራና ዘውጽኣና ነገራት በዚሑ። እሞ ከኣ 

ንግዜኡ ካብ ምብላዕን ምኽዳንን ምስታይን 

ሓሊፉ፡ ንመጻኢ ዝዓለመት ሓንቲ ስራሕ 

ከበግስ ዘይክእል፡ ረማሲ ነገር። ነዚ ኣድቂቐ 

ሓሲበሉ። እዚ “ርእሰ-ምርኮሳ” ዝብልዎ 

ክትዛረቦ ቀሊል ዝመስል፡ ሓደ ካብ ኣዕኑድ 

ናይ ሰባዊ ሓርነት ምዃኑ ብውሽጠይ ወዲአ። 

ስለዚ፡ ንሕና ብመሰረት ናይ ስድራቤትና 

ኣታዊታት ከም’ቶም ቀዳሞት፡ ቀዳድ ስረን 

ጫማን ክንገብር ግድን እንተኾይኑ፡ ክንፍትኖ 

ስለዝግበኣና ናብ ስድራና ዝመጽእ ባህሪያቱ 

ዘይተፈልጠ ሓገዛት ክቋረጸሉ ዝኽእል መደብ 

ኣውጺአ። ኲናት ክገጥመኒ ምዃኑ ከኣ 

ኣይሰሓትክዎን።

ብርግጽ ምትሕግጋዝ ጽቡቕ ባህልና እዩ። 

ንሰብ ናብ ዕብየት ገጹ ኣብ ዝወስዶ ነገራት 

ክንተሕጋገዝ ከኣ ጭውነት እዩ። ንሓደ 

ክመሃርን ክሰርሕን ዝኽእል ጥዑይ ሰብ፡ 

ዘይተጸንዐ ደገፍ ሂብካ፡ ካብቲ ሓቀኛ ህይወቱ 

ክተውጽኦ ከለኻ ግን፡ ዳርጋ ምቕታል ኮይኑ 

ተሰሚዑኒ። 

ብሓፈሻኡ፡ እታ ስድራ ከም ስድራ 

ክትቅጽል እንተኾይና፡ እቶም ካብ ቀጽራን 

ገደናኣን ወጻኢ እተእትዎም ሓበሬታታት ኮኑ 

ንዋያት ካብ ቁጽጽራ ወጻኢ ክኾኑ ከምዘይሎም 

እዩ። ውልቀ ሰብ ትኹን ስድራቤት፡ ዋላውን 

ኮም ትኹን ሃገር፡ ንምምስራታ ጠንቅታት 

ዝኾኑ ናታ ውሽጣውያን ክብርታት ኣለውዋ። 

ንግዝያዊ ቁጠባዊ ረብሓታታ ብዋጋ እቶም 

ዝመስረትዋ ክብርታት ትኸዶም እንተኾይና፡ 

ግዜ ይንዋሕ ይሕጸር ጠፋኢት ኮይና ረኺበያ። 

ስለዚ፡ ቁጠባዊ ዕብየት ማለት፡ ኣብ ነገራዊ 

ኣታዊታት ዘይኮነስ ኣብ ዓይነታዊ ኣተኣታትዋ 

ይርከብ። ንሱ ኸኣ ኣብ ዓይነትን ኣፍራይነትን 

ስድራና ዝረአ እዩ። “ጥሜት ኣእምሮ እምበር፡ 

ጥሜት ከብዲ ኣየጥቃዓናን፡” ድዩ ዝበለ እቲ 

ኤርትራዊ ጸሓፊ።  

እቲ ሳልሳይ ዝተረዳእክዎ ነገር፡ ኣብ መንጎ 

ባባን ማማን ግርጭት እናዓረገ ብዝኸደ፡ ባባ 

ገዛና ገዲፉ ፈቐዶ ኣብያተ መስተን ትልሂትን 

ካብ ዝሓድር፡ ማማ ኣመት ስድራኣ ገዲፋ 

ዘዝሓዘት ሒዛ ኣብ ዙረት ውዒላ ካብ ተማሲ፡ 

ንእሽቶ ሓብተይ ብስም ናጽነት ጠባያ እናረቐቐ 

መትሓዚ ብዝተሳእኖ፡ ኣብ’ቲ ገዛ ምሸት 

ምሸት ቆይቊን ህውከትን ብዝዓሰለ፡ ስድራና 

መድሃኒታ ካብ ውሽጣ ክርከብ ከምዘለዎ እዩ። 

ቋንቋ ትግረ ብዙሕ ዘይሰምዕ ከለኹስ፡ “ስራያ 

ምን ኖሳ” ትብል ኣበሃህላ ኣላ፡ ስሒባትኒ 

እብለኪ። ነዚ ዘራጉድ ፍልስፍናዊ ሓሳብ ከኣ፡ 

“ዝኾነ ነገር ክፍጠር ከሎ፡ ተጻራሪኡ ወይ 

መጥፊኢኡ ሒዙ እዩ ዝፍጠር” ዝብል እዩ። 

ስለዚ እቲ ሕማም ስድራና እናዓበየ ብዝኸደ፡ 

ካብ ውሽጢ ገዛና ዝተራቐቐ ፈውሲ ክርከበሉ 

ከምዝኽእል ኣሚነ።

እዚ ተርእዮ፡ ኣብ ስድራና ጥራይ ዘይኮነ 

ብብዝሒ ይኽሰት ምህላዉ’ውን ኣስተውዒለ። 

ስለዚ ልክዕ ከምዚ፡ “ኣቦኻ ርገም ኣቦኻ 

መርቕ” ዝብልዎ፡ ነዚ ስድራቤታት ክበታትን፡ 

ፍቕሪና ኣዛሕቲሉ ከጸምወና ዝመጸ ስነ-

ኣእምሮኣዊ ኲናት ንምግጣም ከኣ፡ “ውላድካ 

ርገም ውላድካ መርቕ፡” ዝብል ምስላ ባዕለይ 

ሰሪሐሉ። “ክሓልፈላ ዝበላ ስድራስ ቆልዑ 

ይወፍሩላ” ትብል ዘረባ ዓባየይ ደጋጊመያ። 

ክገርመኪ ነገራት ትርር ክብሉኒ ከለዉ፡ ዕላላት 

ኣቦሓጎይን ዓባየይን እየ ዝዝክር። ምኽንያቱ 

ናታቶም ዕላል፡ ብምስላታት ዝተሰነየ፡ ልዙብ፡ 

ስነ-ልቦና ዘሀብትም፡ ምጽውዋር ዘስፍን፡ ኮይኑ 

እረኽቦ። ኣጸቢቐ ዘየጽፈፍክዎ፡ ሓደ ጥረ 

ሓሳብ ኣሎኒ። “ኣቦሓጎታትና ኣንጻር ባህሪ 

ይገጥሙ ብምንባሮም፡ ኣቦታትና ከኣ ኣንጻር 

ሰባት ይገጥሙ ብምንባሮም፡ መሰረታዊ ናይ 

ኣተሓሳስባ ፍልልይ ኣለዎም።” ዝብል እዩ።    

ብድሕሪ’ዚ ዝተረፈኒ ትግባረ እዩ። ነቲ 

ሓሳባት ከመይ ጌረ ናብ ስድራና የስርጾ ክሓስብ 

ጀሚረ። እሞ ከኣ እቲ ዝኸፍአ ተቓውሞታት 

ኣብ ዘለወሉ። ኣበሃህላይን ኣተገባብራይን 

ኣዝዩ ወሳኒ ኔሩ። ንስድራይ ዝግበኦም ክብሪ 

ከይነፈግኩ መደባት ሓንጺጸ። ንስድራይ 

ከም ስድራይ መጠን ከኽብሮም ከምግበኣኒ፡ 

ምእንቲ ደስ ክብሎም ዘይኮነስ ብእምነት 

ምስነብሰይ ተመባጺዐ። መሊሰ ብፍቕሪን 

ብሓልዮትን ክለግቦም ከምዝግበኣኒ ኣሚነ። 

እዚኣ እምነ ኩርናዕ ናይቲ ስራሕ እያ፡ ጽቡቕ 

ጌርኪ ሓዝያ። “ሓደ ነገር ክዕረ እንተደሊኻዮ፡ 

ቅድም ንስኻ ተዓረን ብህይወትካ ንበረሉን፡” 

እዩ ዝብል፡ እቲ ዝተወከስኩሉ ጽሑፍ። እቲ 

ክሰዓር ዝደለኻዮ ነገር፡ ጽልኢን ቅርሕንቲን 

እንተኾይኑ፡ ብፍቕሪ ኢኻ ትስዕሮ። ባባ፡ ‘ኣብ 

ዓለም ብዙሕ ተንኮላት ስለዘሎ ተጠንቀቕ፡’ 
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ክብል፡ ኣነ ዚዓቕመይ፡ ‘ብፍቕሪን ጥምረትን 

ዘይሰዓር የሎን፡’ ክብል ዳርጋ ተረባሪብና ኢና። 

ተጠንቀቕ እናበልካ ንጽልኢ ምምሕዳር፡ 

ፋይዳኡ ኣይተረዳኣንን።

ብኸምዚ ሓሳባተይ ኣማእዚነ፡ ካብ ዝመላለስ 

ልዕሊ ዓመት ኮይኑ። ኣብ ገዛና ክትዓት 

ዲኺ ክትብልዮ ኲናት ቀጺልና። ንሳቶም 

ነንሕድሕዶም ክናቖቱ ከለዉ፡ ዘይተጸበይዎ 

ህያባት ሒዘሎም ንገዛ ክኣቱ ምስ ጀመርኩ፡ 

ድንግርግር ኢልዎም መስለኒ። ከምቲ 

ዝበልኩኺ ብኣንጻራዊ ባህሪ ኢየ ከይደ። 

ካብ’ቲ ኩሉ ሓንቲ ምሸት ክዝክረልኪ። 

መበል ሰላሳን ገለን ዓመት ዕለተ መርዓኦምሲ 

ንሶም ኣይዘከርዎን፡ ኣነ ግን ይዝክሮ። ወዮ 

ንሶም ምሸት ኣበይ ኣምሲኻ ኣበይ ኣምሲኺ 

እናበሉ ንኽማናጨቱ፡ ኣነ ከኣ በስማቶም 

ምቁር ሕብስቲ ኣስሪሐ፡ ኣብ ጣውላ ዘርጊሐዮ 

ኣምሲየ። ዝቖርሶ ስኢኑ፡ ጨንዩ ተጓሒፉ። እዚ 

እቲ ዝወሓደ ዝኸፈልክዎ መስዋእቲ፡ ቁሩብ 

ለውጢ እንተዘይኮይኑ መሰረታዊ ነገር ከምጽእ 

ኣይከኣለን። ብዛዕባተን ዝበልኩኺ ነገራት ኣብ 

ገዛ ብቐጻሊ እናተዛረብኩ፡ ከምቲ ዝተጸበኽዎ 

ሰማዒ እዝኒ ኣይረኸብኩን። ወሊድናካ 

እምበር መዓስ ወሊድካና፡ ዝብል ዓብሊሉ። 

መወዳእታኡ ኣማራጺ ምስሰኣንኩ፡ ሓደ ነገር 

ወሲነ።

በቲ ልዕሊ ገዛውትና ዘሎ ዒላታት፡ ኣብ 

ደንደስ ናይ ሓንቲ ዒላ ኮይነ ንባባ ብቴለፎን 

ይጽውዖ። ኣተሓሳስባ ናይ ባባ ምስባር ማለት፡ 

ኩላ ገዛና ክትቅየረሉ ትኽእል ዝሓጸረ መንገዲ 

ምዃኑ ኣይሰሓትክዎን። ነዚ ንኽገብር ከኣ፡ 

ዕላል ናይ ሓደ መኣርሕትና እየ ዘኪረ። 

ንዕስራን ሸውዓተን ዓመታት ሽጋራ ከምዝሰተየ፡ 

በዓልቲቤቱ ኣቋርጾ ኢላ ከምዝተሓለለት፡ ኣብ 

መወዳእታ ደቁ ሽጋራ ትሰቲ እንተዄንካ 

ኣየቦናን ኢኻ ምስ በልዎ፡ ኣብ ቅድሚኦም 

ባኮ ሽጋራ ኣውጺኡ ቁርጽ ቁርጽ ኣቢሉ 

ከምዝደርበየ፡ ድሕሪታ ዕለት እቲኣ ሽጋራ 

ከምዘይቀረባ፡ ዘዕለለኒ ሰብኣይ። “ውላድ ሓያል 

እዩ፡” ዝብል ብሂል ኣሎና። 

ባባ ብስንባደ ኣብታ ዝነበርክዋ ቦታ ጥብ 

ኢሉ ይመጸኒ። መጀመርታ ከምታ ኣመሉ፡ 

ኣብዚ እንታይ ትገብር፡ ገለመለ … እናበለ 

ከጉባዕብዓለይ ጀሚሩ። ኣነ ኸኣ ህድኣተይ 

ከየጉደልኩ፡ “እንታይ ኴንካ ከም ቀደምካ 

ኣቦና ዘይኸውን ዘሎኻ? ንሕና ዘይንፈልጦ 

እናመሰለካ ብወሰን ቆልዑ ወሊድካ፡ ህይወትካ 

ምስ መስተ ተተሓሒዙ፡ ኣብ ዝመሰየካ 

ትሓድር፡ ምሳና የሎኻን…”  ዳርጋ ኩሉ 

ወጺኡለይ።

ክገርመኪ ካብ ኩለን እታ ብወሰን ቆልዑ 

ከምዝወለደ ምፍላጠይ ግዲ ኣሰምቢዳቶ፡ “እሞ 

ሰብ ዘይገብሮ’ዶ ጌረ እየ። እንተወለድኩ ከኣ 

ኣሕዋት ትረኽቡ። ነዴኻ ከኣ ዘጉደልኩላ 

የብለይን። ካብኡ ንላዕሊ ዘድሊ እንተሎ 

ከኣ ገንዘብ እዩ ፈውሱ። ንስኻ ድማ ዘረባ 

ኣይተብዝሕ፡ ባዕለይ ኢየ ዘምሃርኩኻ፡” ክብል 

መሊሱ ኣንዲዱኒ።

መልሲ ናይ ባባ ኣንፈት ኣይነበሮን። ካብ 

ህይወቱ ተሓቢኡ ክቕጽል ዝፈተነ እዩ ዝመስል 

ኔሩ። ኣነ ብወገነይ፡ ነቲ ጉዳይ ብህይወተይ 

ክኸዶ ወሲነ እየ ኔረ። መስዋእቲ መፍትሒ 

ናይ ነገራት ምዃኑ ኣቐዲምና ኣዕሊልናሉ 

ኣሎና። “ባባ፡ መሃረና… ምርሓና… እምበር 

ኣምህረና ኣይበልናካን። ምእንቲ ውሉድካ 

ኢልካ ካብ ዘይትነብር፡ ንስድራ ቤትካ ብኣብነት 

ክትመርሕ ፍቓድ ካብ ዘይረኸብካ፡ ሓምሳ 

ሓሊፍካ ናብ ሱሳታት እናኸድካ ዓለም ብሕጂ 

ክተስተማቕራ ካብ ትምነ፡ ንስኻ ኣየቦይ ኣነ 

ኣይውሉድካ፡ ከይትዝክረኒ”፡ ኢለ ነተን ጫማይ 

ኣብ ደንደስ ገዲፈ ብሃንደበት ናብቲ ቀላይ 

ይንቆት።

ድሕሪ ሓያሎ ደቓይቕ፡ ነብሰይ ኣብቲ 

ገምገም ቀላይ ተዘርጊሓ፡ ሓደ መንእሰይ፡ ብኣፉ 

ካብ ከብደይ ማይ እናሰሓበ፡ ባባ ከኣ ኣብ ትሕቲ 

ብርከይ ወዲቑ ከም ቆልዓ ተነኽኒኹ እናበኸየ 

ተራእዮምኒ። እቲ ካበይ ነጢቡ ዘይተረዳኣኒ 

ወዲ፡ ሓያል ሓምባሳይ ክኸውን ኣለዎ። 

ብድሕሪኡ ናብ ሕክምና ወሲዶምኒ፡ ዘድሊ 

ክንክን ተጌሩለይ ከም ብሓድሽ ተፈጢረ። 

ኣጆኺ ኣይትንብዒ… ዋእ! ኣይሞትኩን 

ኣሕውዮሙኒ እዮም። እነሀለኹ ምሽ ትሪኢኒ!

ካብ ሕክምና ወጺአ ንገዛ ክወስዱኒ ከለዉ፡ 

ኣብ ገዛ ዘይተጸበኹዎ ፌስታ ተዳልዩ ጸኒሑ። 

ክገርመኪ፡ ኣብታ ምሸት ብገዛና ምሉእ ምሸት 

ክንነብዕ ኣምሲና። ንብዓት መግለጺ ሓቀኛ 

ፍቕሪ ክኸውን ኣለዎ። ብድሕሪ’ታ መዓልቲ 

እቲኣ ህይወትና እንደገና ተቐይሩ። ባባ እቲ 

ብምስጢር ዝገብሮ ዝመስሎ ዝነበረ ነገራት 

ፍሉጥ ምዃኑ ብሓጎስ ተቐቢልዎ። ክገርመኪ 

ዋላ ማማ ከይተረፈት ዘይንገር ነገራት ጸኒሕዋ፡ 

ትማሊ ምሸት ግን ኣብ ቀጽሪ ገዛና ኮስኲሳ 

ዘፍረየቶ ድንሽ ኣድሪራትና። ሓብተይ ርእሳ 

ቀርኒ ከውጽእ ኢሉ ዝነበረ፡ ሓገዝ ዝበሃል 

ምስተቛረጸ ከም ነብሳ ክትነብር ኣብ ሓደ ቤት 

መግቢ ስራሕ ጀሚራ። 

ብድሕሪኡ ምሸት ምሸት፡ በቲ ሕሉፍ 

ባህሪያትና ተዋስኦታት እናሰራሕና 

ክንጫራረቕ ነምሲ፡ ብዙሕ እዋናት ሓቢርና 

ከተማ ንዛወር፡ ብሓፈሻ ኩሉ’ቲ ናይ ቀደም 

ጠባያትና ባዕሉ መጺኡ። ኣነን ሓብተይን 

ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ ንጻወታ፡ ባባን ማማን 

እናተቛየቑ እተርኢ ተዋስኦ፡ ተሸይጣ ገለ 

ኣታዊታት ከይተረኽባ’ውን ኣይተርፍን እዩ።         

* እውይ ኣንታ እዚ ኩሉ ክፍጸም ኣነ ኣበይ 

ኔረ? በጃኻ’ባ ብዛዕባ ገዛና ከኣ ገለ ንግበር።

- ናይ ኮለጅ ጥራዝኪ ትሽምድዲ ኔርኪ። 

ኣቦኺ’ውን፡ ኣብ ገለ ኣብያተ መስተ ኮይኑ 

እምባሕ እምባሕ ክብል ሪአዮ ኣለኹ።

* በጃኻ ገለ ሓግዘኒ፡ ንህይወት ኣነ’ውን 

ይናፍቓ ኣለኹ። 

- ንግዜኡ፡ እዘን ክብለኪ ዝጸናሕኩ ጽሒፈ 

ክህበኪ እንድየ፡ ንስድራኺ ኣኪብኪ ኣብ ገዛ 

ኣንብብሎም፡ እንደገና ድገምሎም። ለውጢ 

እንተረኸብክሉ ጽቡቕ፡ እንተዘይኣኸለ ካልእ 

ንምህዝ። ዋላ ፈውሲ ተመን እንተኾነ’ውን 

ደላሊና ክንረኽቦ ኣሎና። ካባና ኣይሓልፍን 

እዩ።

* እውይ… ኣነ፡ ፈውሲ ልበይ፡ ዕላልካ 

መቂርኒ። ጥዑም ተስፋ ይስመዓኒ ኣሎ። 

ንዒ እስከ ዛ’ሓብተይ ማኪያቶ ድገምለይ ነዚ 

ወደ’ስመራ..። 

- ኖኖ… ‘ዛ ሓብተይ ማኪያቶ ዘይኮነ፡ በታ 

ዓባይ ብኬሪ ጌርኪ ውዕይቲ እንጣጢዕ ሃብኒ።

***    
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ሃበርምሃበርም

ኣባሻውል ፍቕራ ከየጉደለት...ኣባሻውል ፍቕራ ከየጉደለት...

ኣብ ኮለጅ ምህንድስና ማይነፍሒ 
ዝመሃሩ ተመሃሮ፡ ከም መቐጸልታን 
መዛዘሚን ናይ’ቲ ንሓሙሽተ ዓመታት 
ዝቕጽል ትምህርታዊ ንጥፈታቶም፡ 
መጽናዕታዊ ስራሕ (Senior Pro-
ject) ከቕርቡ ይግደዱ እዮም። ከምኡ 
ስለዝኾነ፡ ተማሃሮ ካብ ራብዓይ ዓመት 
ናብ ሓሙሻይ ዓመት ካብ ዝሓለፉሉ 
ክረምቲ ኣትሒዞም፡ ንሓድሕዶም 

ክወዳደቡ፡ ተጨባጢ ስራሕ ንምቕራብ 
ሓሳባት ከውርዱን ከደይቡን፡ ብዛዕባ 
ግብራውነት ሓሳባቶም ምስ መምህራኖም 
ክመያየጡን ይረኣዩ።

ዝበዝሑ ካብኣቶም፡ በቲ ኣብ 
ሓሙሽተ ዓመታት ዘዋህለልዎ ፍልጠት 
ተጠቒሞም፡ ኣብ ሕብረተሰቦምን 
ከባቢኦምን ንዝርእይዎ ብደሆታት 
ንምቅላል ዝዓለመ ሓሳብ ምፍጣር 

ይቃለሱ። ገለ ካብ’ቲ ብተደጋጋሚ 
ዝረአ ዓይነት ፕሮጀክትታት፡ ኣብ ሕቶ 
ኣባይቲ፡ ሕቶ ጽሩይ ዝስተ ማይ፡ ሕቶ 
ተተካኢ ጸዓት፡ ሕቶ ኣከባቢ፡ ወዘተ… 
ዝኣመሰሉ፡ ንዝረኣዩ ብድሆታት ክምልስ 
ዝህቅን እዩ።

ብዙሓት ተመሃሮ’ቲ ኮለጅ ኣብ’ቲ 
ዝሰርሕዎ ፕሮጀክትታት፡ ኣቐዲሙ 
ንዝተዳለወ Softwares ምጥቃምን 
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ምምላኽን ከም ሓደ ዓቢ ቁም-ነገር 
ይወስድዎ። ብዙሕ ካብቲ ትሕዝቶኦም 
ከኣ፡ በቲ ናይ ኮምፕዩተር ውጽኢት 
ክዕብለል ይረአ። በቲ ናይ ሓሙሽተ 
ዓመታት ትምህርቶም ጌሮም፡ ናይ 
ሓደ ዝመረጽዎ ነገር ዲዛይን ክገብሩ 
እንተኽኢሎም ከም ብቑዕ ስራሕ 
ይውሰድ።

እዛ ኣተኩሮና ስሒባ ዘላ ስራሕ 
ግን፡ ኣተሓሳስባን ሓይሊን ናይ ገለ 
መንእሰያትና እተንጸባርቕ ጽብቕቲን 
ፍልይቲን ኣብነት እያ። ኣብቲ ኣብ 
ኮለጅ ማይነፍሒ ዝነበረ ስራሕ ተመሃሮ 
ዝንጸባርቐሉ መዓልቲ፡ ብሓይሊ 
ሓሳባታን ምልኣት ትሕዝቶኣን፡ ኣብነት 
ከብላ ዝኽእል ረቛሒታት ስለዘይወሓዳ 
ኸኣ ኣቓልቦ ተዓዘብቲ ዝሰሓበት 
ኔራ። ነዛ ፕሮጀክት ክሰርሑ ዝተበገሱ 
ተመሃሮ፡ ንኣተሓሳስባ ናይ ብዙሓት 
መዛኑኦም ንጎድኒ ገዲፎም፡ ኣብ ግብራዊ 
ስራሓት እዮም ተጸሚዶም። ሓይሊ 
ኮምፕዩተር ገዲፎም ናብ ከባቢኦም 
እዮም ኣስተውዒሎም።

ኣስማቶም፥ ያኔት ኢሳቕ፡ ሰዊት ብርሃነ፡ 
ኖኤል ተ/መድህን፡ ክብሮም ዑቕባጼን፡ 

ረዲኤት ኣልኣዛር፡ ዓወት የማነ፡ 
ቤተልሄም ተ/ማርያም ይበሃሉ። 
ዓመተ ትምህርቲ 2014/15 
ጅምር ከብል ከሎ እዮም ሓሳብ 
ኣንቂሎም። ዘንቀልዎ ሓሳብ 
ከታትዩ ኸኣ ንኣስታት ሓደ 
ዓመት ተጓዒዞም። 

ዝሓዝዎ ናይ ምህንድስና 
ኣፍልጦ ከም መበገሲ ጌሮም፡ ናብ 
ኣባሻውል ገጾም ኣማዕድዮም። 
መሃንድሳዊ ቋንቋ ብዝሓለፎ 
መንገዲ፡ ዓይነት መነባብሮ 
ተቐማጦ ኣባሻውል ዝመዓራረየሉ 
መንገዲ ንምድላይ። ኣብ ስራሖም፡ 
ሰለስተ መሰረታዊ ረቛሒታት 
ከማልኡ ከኣ ጽዒሮም። ናይ 
መወዳእታ ስራሖም በተን 
ዘለስተ መናፊት ክንፈ ምዃኑ 
ኸኣ ኩሉ’ቲ ክገብርዎ ዝተለሙ 
ንጥፈታት ጌሮም። 

1. ቁጠባዊ፥ 

ዝተወሰኑ ተዃናተርቲ መጺኦም 
ዝዓይዎ ዘይኮነስ፡ ብዓቕሚን ምሉእ 
ተሳታፍነትን ናይ’ቲ ሕብረተሰብ ክህነጽ 
ዝኽእል፡ ብዝሒ ማሺናት ዘይጠልብ፡ 
ኣብ ከባቢ ብዝርከብ ንጥረ-ነገር ክፈሪ 
ዝኽእል፡ ኣማራጺ ምድላው።

2. ከባቢያዊን ማሕበራዊ ውህደት፥

ብታሪኽ ከም እንፈልጦ ኣባሻውል 
ክፈርስ እዩ ዝተባህለሉ እዋናት፡ ብዙሕ 
ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ሕቶታት 
ዘለዓዕል ኣርእስቲ’ዩ ኔሩ። ባህሪያትን 

መንነትን ኣባሻውል ክዕቀብ ከምዝግበኦ 
ድማ ኣቐዲሞም ተረዳዲኦም። ኣባሻውል፡ 
ከም ካልኦት ሻውላት ዓለምና ገበናትን 
ዓመጻትን ዝገንነሉ ቦታ ዘይኮነስ፡ ቦታ 
ፍቕሪን ስኒትን ምዃኑ ብዙሕ እዋናት 
ተመስኪርሉ እዩ። እዞም መንእሰያት 
ኣብቲ ዝሓስብዎ ሓድሽ ስራሕ፡ ነዚ 
ማሕበራዊ ክብሪ ናይ’ቲ ቦታ ከጉድሉ 
ኣይደለዩን። 

3. ድልዳለ፥ 

እቲ ዝሓስብዎ ነገር ዝድለ ድልዳለን 
ዕድመን ክህልዎ ከምዝግባእ፡ ንዝኾነ 
መሃንድስ ርዱእ እዩ።

እቲ ቀዳማይ ዕማም ነዚ ረቛሒታት 
ዘማልእ ጥረ ነገር ምድላይ እዩ ኔሩ። 
ዝነበሮም ኣማራጺ፡ ናብ ከባቢኻ ምምዕዳው 
እዩ። ኣብ ከባቢና ብቐረባ ዝርከቡ 
ነገራት ድማ፡ ሓመድን እምንን እዮም። 
እዞም መንእሰያት እምበኣር ናብ ሓመድ 
ጠሚቶም። ካብ ከባቢታት፡ ሓዝሓዝ፡ 
ቪላጂዮ፡ ዓዲ ሰግዶ፡ ሓመድ ብምምጻእ 
ከኣ፡ ኣብ ላቦራቶሪ ናይ ትካል ጀደክ 
ብምውሳድ ዘድሊ መጽናዕቲ ጌሮም። 
ብሰንኪ ሕጽረት መሳርሒ ዝተረፎም 
ሓደ ክልተ ዓይነት ፈተነ (Tests) እኳ 
እንተነበረ፡ ናብ ሓደ መደምደምታ 
ክወስዶም ዝኽእል ውጽኢትሲ ረኺቦም 
እዮም። እዚ ናይ መላእ ሕብረተሰብ 
ሕቶ ብምዃኑ፡ ካብ’ቲ ናታቶም ንላዕሊ 
ዝያዳ መጽናዕቲ ከምዝሓትት’ውን 
ኣይሰሓቱን። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ማይበላ 
ዝተረኽበ ሓመድ ዝያዳ ብሉጽ ባህሪያት 
ክህልዎ ከምዝኽእል ኣሚቶም። ብሰንኪ 
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ሕጽረት ግዜን ፊናንሲያዊ ዓቕሚን፡ 
ዝድለ መጽናዕቲ ከምዘይገበሩሉ ግን 
ኣይሓብኡን። 

ኣብ ስራሖም መወከሲታት ክጥቀሙ 
ግድን ስለዝነበረ፡ ኣብ ከባቢና ዝርከባ 
ሃገራት ሕቶ ናይ ሻውላት ንምፍታሕ 
ዝግበር ፈተነ ተወኪሶም። ብዙሕ 
ሃናጺ ሓሳባት ከምዝረኸቡሉ’ውን 
ኣመልኪቶም። ካልእ ከም ኣብነት 
ዘቕረብዎ ኸኣ፡ ብሓመድ ዝተሰርሐ 
ጥንታውን ዘመናውን ምዕሩግ ህንጻታት 
ኣብ ዓለም ከምዝነበረን ዘሎን እዩ። እሞ 

ኸኣ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ። ኣብ ከተማታት 
ኣስመራን ባጽዕን ዘለዉ ጥንታውያን 
ህንጻታት፡ ኣብ መንጎ ክልተ ሕጡብ 
ዘሎ ቦታ ፍሕር ፍሕር እንተቢልና’ውን፡ 
ንሓሳቦም ዘራጉድ፡ ምስጢር ሓመድን 
ኖራን ክንረክብ ንኽእል ኢና። 

እዞም መንእሰያት ቀንዲ ዘተኮርሉ፡ 
ኣብ ከከባቢና ዝርከብ ሓመድ ዘድሊ 
መጽናዕቲ ጌርካ ብድልዳለ ካብቶም 
ብናይ ሸመታ ንብረትን ጸዓትን ዝህነጹ 
ዘለዉ ኣባይቲ ዘይሰንፍ ቤት ከምዝህነጽ 
እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘምጽእዎ 

ሓመድ ከኣ፡ ብውሑድ ዝተፈላለየ ዓቐን፡ 
ስሚንቶ ወይ ኖራ ሓዊሶም ዝተፈላለየ 
ዓቕሚ ዘለዎ ሕጡብ (Compressed 
Earth Blocks) ኣፍሪዮም። ስለዚ እቲ 
ዓቢ ምስጢር ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሓመድ 
ዘድሊ ናይ ላቦራቶሪ ፈተነታት ጌርካ 
ምፍላጡ እዩ። ንሓመድና ከም ቀዳማይ 
ረቛሒ ወሲድና፡ ብደረጃ ኣባሻውል 
ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ብዙሓት 
ዓድታት ሃገርና’ውን ክንሓስብ ንኽእል 
ኢና።

“ብሓመድ ዝተሰርሐ ሕጡብ ደኣ 
ከመይ’ሉ ማይ ክጻወር?” ዝብል 
ሓታቲ ከምዝረኽቡ ኣይሰሓቱን። እቲ 
ዝሰሕዎ ሕጡብ ብማይ ተፈቲኑ ካብ 
ሕጡብ ሎም-ዘበን እንተዘይበሊጹ 
ከምዘይሓምቕ ተራእዩ። ብዛዕባ 
ድልዳለ’ውን ኣረጋጊጾም እዮም። 
ሰብ ቈቁሩብ ስሚንቶ እናተጠቕመ 
ከከም ዓቕሙ ክገብር ከምዝኽእል 
ድማ ኣነጺሮም። ስለዚ በዚ ኢልካ 
በቲ፡ እዝኒ ዝሓትት ስራሕን ሓሳብን 
እዮም ኣቕሪቦም።  

እቲ ካልእ ቀንዲ ዘተኮሩሉ ነገር 
ድማ፡ ንብዝሒ ህዝቢ ናይቲ ቦታ 
ዘካትት ዲዛይን ምድላው እዩ። 
ምኽንያቱ ከምቲ ንሰምዖ ናይ ቀደም 
ዛንታ፡ ንደቂ ኣባሻውል ካብቲ ቦታ 
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ኣሊኻ፡ ካልእ ዘመናዊ ህንጻታት ምስራሕ 
ኣይኮነን እቲ ሓሳቦም። ንተቐማጦ 
ኣባሻውል ኣብቲ ዘለውዎ ቦታ ዝሓሸ 
ደረጃ ዘለዎ ኣባይቲ ምቕራብ እዮም 
ሓሊኖም። ነዚ ክፈልጡ ኸኣ ኣብቲ 
ከባቢታት ተዛዊሮም፡ ኵነታት ኣነባብራን 
መነባብሮን ናይ’ቲ ህዝቢ ርእዮም፡ 
ብገምጋም ነብሲወከፍ ስድራ ክንደይ 
ትርብዒት መሬት ትሕዝ ኣጽኒዖም፡ 
መተካእታኡ በዓል ሓደ ደርቢ ህንጻ ከኣ 
ኣዳልዮም። ኣብቲ ዝረኸብዎ ምጡን 
ቦታ ንኻልእ መሳለጥያታት ናይ ሓደ 

ዘመናዊ ህንጻ፡ ብፍላይ ንጽህና ከይረስዑ 
ማለት እዩ።

ስለዚ እቲ ኣብ ሓሳቦም ዘስፈርዎ 
ዓይነት ህንጻ ክስራሕ እንተኾይኑ፡ 
በብኽፋል እናተሰርሐ፡ ሰባት ንግዚያዊ 
እንተዘይኮይኑ ንሓዋሩ ምልቃቕ 
ከምዘየድሊ እዩ። ኣቃውማ ናይቲ 
ዘዳለውዎ ህንጻታት እንክረአ’ውን 
ስድራቤታት ከምቲ ናይ ቀደመን ናይ 
ሓባር ህይወተን ከስተማቕራሉ ዝኽእላ 
ምጡን ተረፍ ቦታታት ዘለዎ እዩ።

እዞም መንእሰያት ከም መሃንድሳት 
መጠን እቲ ካልእ ክገብርዎ ዝፈተኑ 
ነገር፡ ዝርዝራዊ ናይ ዋጋ መጽናዕቲ 
እዩ። ትሕዝቶ ናይቲ ዘቕረብዎ ወረቐት 

ሪኢኻ፡ እዚኦም ጀመርቲ 
ድዮም ዋላ ምኩራት 
መሃንድሳት? ዘየብል 
ኣይኮነን። ዘዳለውዎ 
ናይ ህንጻ ዲዛይን ካብቲ 
ብልሙድ ዝስራሕ ዘሎ 
ህንጻታት፡ ናይ 37% 
ምጉዳል ዋጋ ከምዘለዎ 
ብዝርዝር ኣርእዮም። 
እዚ ናይ ዋጋታት 
ፍልልይ፡ ካብ ቦታ ናብ 
ቦታ ክፈላለ ከምዝኽእል 
ርዱእ ኮይኑ፡ ንብዙሓት 
መሃንድሳት ንመጽናዕቲ 
ዝዕድም እዩ። እዞም 
መንእሰያት እምበኣር፡ 
ብግቡእ ክጽንዕን ኣብ 

ሕብረተሰብና ተጸኒዑ ክትግበር ዝኽእል 
ዓቢ ኣርእስቲ እዮም ከፊቶም። ኣብ 
ብዙሓት ምስ ናትና ኵነታት ዝዛመድ 
ኵነታት ዘለወን ሃገራት ዝትግበር 
ብምዃኑ ኸኣ፡ ስራሖም ኣብ ሓቂ 
ዝተመርኮሰን ኣተኣማማኒን ይገብሮ።

ብሓፈሻ ብምሉኡ እቲ ዘቕረብዎ 
መጽናዕታዊ ወረቐት፡ ብናታቶም ስራሕ 
ዝተመልአ ኔሩ። ብካብ መጻሕፍቲ 
ዝተቐድሐ ወይ ብስነ-ጽሑፍ ናይ 
መምህራን ዘይተራጎደ ስራሕ ኣቕሪቦም። 
ነዚ ስራሕ ንምዕዛብ ኣብ ኮለጅ ማይ 
ነፍሒ ዝተረኽቡ ገለ ተዓዘብቲ፡ “እዚ 
ቀዳማይ ዲግሪ ናይ’ዚ ኮለጅ ንምርካብ 
ዝተገብረ ተራ ፕሮጀክት ዲዩ? ዋላስ ናይ 
ድሕረ-ምረቓ ምርምር (M.Sc. Re-
search Paper)?” ኢሎም ምሕታቶም 
ድማ በጋጣሚ ኣይነበረን።

እዚ ኣብነታዊ ስራሕ ናይ’ዞም 
መንእሰያት፡ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ 
ዝተማህረ መንእሰይ ክሓስበሉን ክምልሶን 
እትጽበዮ ጉዳይ እዩ። ምኽንያቱ ቀንዲ 
መለለዪ ምሁር መንእሰይ ብደሆታት 
ሕብረተ-ሰብ ኣለሊኻ፡ ግብራዊ 
መፍትሒታት ምድላዪን ኣመታት 
ምቕራብን እዩ። ነዚ ብግብሪ ንዘንጸባረቑ 
ከኣ፡ ኣገናዕ እንተበልናዮም ይውሕዶም 
ደኾን ይኸውን?    

      ኢንጅ. ምሉእብርሃን ሃብታይ
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ሕብረተሰብ መንእሰይሕብረተሰብ መንእሰይ

እሂንእሂን ምሂንምሂን

“ብኸመይ ሓቀኛ ፍቕራዊ ዝምድና ንሃንጽ?”“ብኸመይ ሓቀኛ ፍቕራዊ ዝምድና ንሃንጽ?”
ዓንዶም ግርማይ (ወዲ ደረስ)

ሊድያ ኢሳቕሊድያ ኢሳቕ

መርዓ ሓደ ኣብ መንጎ ክልተ መጻምዲ 
ወድን ጓልን ዝፍጸም ባህሊ ናይ ሕብረተሰብ 
እዩ። እዚ ባህሊ’ዚ ብብዙሕ መለክዒታትን 
መምዘኒታትን ድማ ክፍጸም ይኽእል። 
ንኣፈጻጽምኡ ብዘይገድስ መራኸቢ 
ናይ’ዞም ዝተጠቕሱ ወገናት ብምዃኑ 
እኹል እዩ። ከም ርድኢተይ ዘለናዮ እዋን 
ብብዝሒ መርዓ ዝገነነሉ ኰይኑ ይረኣየኒ። 
ማዕረ ማዕሪኡ ፍትሕ’ውን ዝያዳ ከምኡ። 
ምኽንያቱ ተመርዕዮም ክትሰምዕ ጸኒሕካ፡ 
ተፋቲሖም እትብል ንሰማዒኣ ደስ ዘይተብል 
ቃል ድማ ትስዕብ። ስለምንታይ ግን ከምኡ 
ይኸውን? እቲ ንጠንቂ ፍትሕን ምፍልላይን 
ዝገብር ረቛሒኸ እንታዩ? መዓስን ኣብ 
ከመይ ኵነታትን’ዩ ዝፍጸም? 

ከም ርድኢተይ ክርእዮ ከለኹ፡ እቲ ከም 
ቀንዲ ጠንቂ ነቲ ኣብ መንጎ መጻምድቲ 
ዝፍጠር ሽግር ዝዘርጉ ብዙሓት ነጥብታት 
ክዀኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኸኣ ምስ 
ሰባት ዝምድናታት ኣብ እንምስርተሉ ግዜ 
ንዅነታት እቶም እንለግቦም ሰባት ብዕምቆት 
ከየጽናዕና ናብ መርዓን ደርዓን ንበጽሕ’ሞ 
ድሓር ምስ ግዜ ሽግራቱ እናዓበየን 
እናጐልሐን ይመጽእ። ስለምንታይሲ ስጉምቲ 
መርዓ ቅድሚ ምፍጻሙ እቲ ነገር ታህዋኽ 
ብዝተሓወሶ ኣገባብ ስለዝሰላሰልን ዝፍጸምን 
እዩ። ገለ ካብ’ቶም እኹል ግዜ ከይሃብካ 
ነዚ ህዉኽ ስጉምቲ ንኽውሰድ ዝድርኹ 
ነጥብታት ብምውጋድ፡ ንድልዱልን ሓቀኛን 
ዝምድና ንምምስራት ዝሕግዙ ሜላታት 
ዝበልክዎም ወስ ክብል’የ።

ቅድሚኡ ግን፡ መዓስ’ዩ ኣብ መንጎ 
ክልተ ኣዕሩኽ ኰነ መጻምድቲ ፍትሕ ወይ 
ምፍልላይ ዘጋጥም? 

ኣብ ሓዳር ፍትሕ ዘጋጥም ገለ ባህ ዘይብል 
ቅዲት ምስ ዝፍጠር እዩ። ጠንቂ ፍትሕ ሓደ 
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ብዘይ እኹል 
መጽናዕትን ምመያን መጻምድኻ ብዝግባእ 
ብዘይምልላይ ጠኒዕካ ናብ ሓዳር ሃንደፍ 
ኢልካ ምእታው ክኸውን እንከሎ እዩ። 
እቲ ብኻልኣይ ደረጃ ወይ ነጥቢ ዝርአ 
ድማ፡ ቅኑዕ ዝበልናዮ/ካያ ነንመጋጥምቶም 
ኣንጻር’ቲ ዝተሓስበ ማለት እቲ ምርጫ 
ቅንዕና ዝጐደሎ ኰይኑ ክጸንሕ እንከሎ እዩ። 
ስለዚ ቀዳማይ ምርጫ ከምቲ ዝተባህለ ናይ 
ታህዋኽ ምርጫ ኰይኑ ዝዓበየ ጌጋ የኸትል። 
እቲ 2ይ ድማ ንመጻምዲ ብዝግባእ ናይ 
ዘይምምማይ ዝስዕብ ጌጋ እዩ። 

ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዙርያ’ዚ ተላዒሉ 
ዘሎ ኣርእስቲ ገለ ሓቅታት ኣልዒለ ክዛረብ 

እንተድኣ ኰይነ፡ ዝዀነ 
ይኹን ማለት ክንዲ ዝወሰደ 
ግዜ ይውሰድ ኩሉ ግዜ 
ቅድሚ መርዓ ኣብ ዘሎ 
እዋን ብፍላይ ንሓዳር 
እንተድኣ ንሓስብ ኣሊና 
ኰይና፡ እሞ ድማ ሓዳር 
ከም ድሌትካ ኣብ ባህ ዝበለካ 
ግዜ ተዐርዮ ወይ ተጥዕዮ፡ 
ኣብ ባህ ዘይበለካ ግዜ ድማ 
ትፍንጥሖ ከም ዘይምዃኑ 
ኣሚንና ንኸምዚ ዝበለ 
ዕዮ ኣብ እንሓስበሉ እዋን 
ነታ/ቲ ንሓዳር እትብህጋ/ጎ 
ንምምልላይ ዝውሰድ ውሳነ 

ኣብ ህይወት ኣዝዩ ወሳኒ ግደ ስለዘለዎ 
ክንጥንቀቕ ይግበኣና። በዚ መሰረት ‘እታ/ቲ 
ንመጻምዲ ክትኰነኒ ወይ ክዀነና እንደላይ 
ወይ እንደልዮ መንያ/ዩ? ከመይ እንተዀነት/
ነ’ኸ ይሓይሽ ወይ ይምረጽ? ዝብሉ ሕቶታት 
ክለዓሉ ኣለዎም። 

ሓቂ እዩ ዝዀነ ሰብ ድሕሪ መርዓኡ 
ክስተታት ፍትሕ ዝምነ ወይ ከጋጥሞ 
ዝደሊ የለን። ክልተ መጻምዲ ዝዀኑ ሰብ 
ሓዳር ናብራ ምስ መስረቱ ክሳብ ብህይወት 
ዘለዉ ማለት ንምሉእ ህይወቶም ኣብ ቃል 
ኪዳኖም ጸኒዖም ክነብሩ ዝደልዩ እቶም 
ዝበዝሑ እዮም። ኣብኡ ንምብጻሕ ዝድለዩ 
ረቛሒታት ምልላይ ድማ ናይ ቅደም ኵነት 
ኵነት እዩ። ኣብ’ዚ እቲ ዋና ነገር ከምኡ 
ንኽንከውንን ክንገብርን ንዓና ዝመስልን 
ዝገጥምን ሰብ ከመይ ገይርና ነለልዮ? ክሳብ 
ክንድኡ ዝተራቐቐ ኣተሓሳስባ ኸ ክእለት 
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ኣሎ ድዩ? ምኽንያቱ ውሽጣዊ ብስለት ወይ 
ኩነታት ናይ ሰብ ኣለሊኻ ክትፈልጥ ከቢድ 
ስለዝዀነ። 

ሓቂ እዩ፡ ብዙሓት ካባና ንዓና ዝመስሉ/ላ 
ንሓዳርን ናብራን እንመርጾም/ን  ዝሕግዙ 
መስፈሪታት ኣይተሳእኑን። ገለ ካብኣቶም 
ግዜ፡ ቦታ ተመሳሳልነት፡ ቅርበት፡ ዕድመ፡ 
ደረጃን ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ዝስራሕ 
ጽቡቕ ውጽኢት ክህልዎ ከምዝኽእል 
እኣምን።

እዚ ጉዳይ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ናይ 
ንሓዋሩ መጻመዲ ኣብ እንደልየሉ ዘየተባብዓና 
ነገራት ነስተብህል’ሞ፡ ኣብ ምምስራት 
ሓዳር ድማ ንፈርህ። ንኣብነት ኣብ ከባቢና 
ፍትሕ (ዘይዕዉት ሓዳርን፡ ቀጻሊ ባእስን… 
ወዘተ)  ምስ እንርኢ ንኽንጽሎ ባህርያዊ 
ይኸውን። “ኣታ እንተተመርዓኹስ፡ እዚ 
ዝርእዮን ዝሰምዖን ወረ ፍትሕሲ የጋጥመኒ 
ዶ ይኸውን?” ዝብል ስክፍታት የሕድሩ። 
ካልእ እንታይ’ዩ መጻምድቲ ክንመርጽ ኣብ 
እንውስነሉ እዋን፡ ኣብቲ እንገብሮ ስራሕ 
ገለ ጌጋ ከይንገብር ብማለት ናብ ባህላዊ 
ውሳነ ክንኣቱ እንግደደሉ ኣጋጣሚታት’ውን 
ኣሎ። እንሓንሳብ’ውን ኣብ ገለ-ገለ ክንመርጽ 
ክንብል ግዜ ይዕዘር። ማዕረ ማዕሪኡ 
ዕድል መርዓ’ውን ይጸብብ። ሻቡ ብገለ 
ዕድል ምስ ተረኽበ፡ ነቲ መርዓ ንምፍጻም 
ክንቀላጠፍ ክንብል፡ ኣብ ዘይተመርጸ ውሳነ 
ንኣትወሉ’ውን ኣሎ። 

ስለዚ ቀንዲ ጠንቂ ሽግር ምምራጽ መጻምዲ 
እዮም ዝበልክዎም ሰለስተ ነጥብታት ክጠቅስ፥  

1. ንገዛእ ርእሰይ ልክዕነት ወይ ዘይልክዕነት 
መዋስብቲ ናይ መጻምደይ ምዃነይን 
ዘይምዃነይን ዘይምፍላጥ፦

መንእሰያት ብዛዕባ እቲ ዝዀነና’ምበር 
ንኻልኦት ንበቕዖ ዲና ኣይፋልን ንሓስበሉ 
ኣይመስለንን።  

2. ብይኸውን ንዘይኰነካ ምምራጽ፦ 

ኣብዚ ምስ ኣቐዲምና ብሓሳብ ወይ 
ብመልክዕ ጥራይ እነድንቖ/ቓ ሰባት ክፍጸም 
ይኽእል።

3. ግጉይ ድፍኢት ዘንቀሎ (Having the 
wrong motive)፥ 

እቲ ሓዳር ክንገብር ዝደፍኣና ዘሎ 

ምኽንያት ግጉይ እንተድኣ ኮይኑ፡ ሓዳር 
ጥዕና ኣይህልዎን። እዚ፡ “መዘናታተይ 
ተመርዕዮም ሓዳር ስለዝገበሩ፡ ኣነ’ውን 
ከምኦም” ካብ ዝብል ድፍኢት ይብገስ። ነዚ 
ብቛንቋ እንግሊዝ (sense panic) ይብልዎ። 
እዚ ድማ፦

•• በይንኻ ንኸይትተርፍ ዘሎ ምርጫ፥

እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ደቀንስትዮ 
ተዘውቲሩ ዘጋጥም እዩ። 

•• ካብ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ጸገም ንምኽዋል 
(ንምህዳም) ዝግበር ሓዳር (The Great Es-
cape)፦ 

ድኽነት፡ ስእነት፡ ባእሲን  ዕግርግርን፡ 
ፍትሕ ወለድን ሞት (ዝኽትምና)…ወዘተ 
ገለ ካብቶም ህዉኽ ምርጫ ናይ ሓዳርን 
መርዓን ንኽገብር ዝደፋፍኡ ጸገማት 
ማሕበራዊ ህይወትና’ዮም። 

•• ፍትሕን ምፍልላይን ዘስዓቦ ስምብራት 
ንምፍዋስ ዝግበር ሓዳር (On the lebound)፥

እዚ’ውን ንናይ ስምዒት ባዶሽ ንምምላእን 
ሕነ ንምፍዳይ ብተብ-ተብ ዝምስረት እዩ። 

•• ብጸቕጢ ስድራ ወይ ብድለይ ናይ ሓደ 
መጻምዲ ዝምስረት ሓዳር (Pressure Play) 

•• ድሌትካ ንምርካብ ዝግበር ሓዳር፥

እዚ ድሌታት’ዚ ገንዘብ፡ ንብረት፡ ነብሰ-
ክብረት፡ ጾታዊ ስምዒት …ወዘተ ንድሌታት 
መጻምድቲ ዝጐሰየ እዩ። “ብዙሓት ሰባት 
ኣብ ከም ሊምዘን ዝዓይነታ መኪና ተሰቒሎም 
ክኸዱ ዝደልዩ ኣለዉ። ንዓና ዘድልየና ግን 
ከምኦም ዓይነት ሰባት ዘይይኰኑስ፡ እታ  
ማኪና ምስ ተሰብረት ቅያር ንምምጻእ ምሳኻ 
ኣብ ኣውቶቡስ ክኸዱ ዝኽእልሉን ምሳኻ 
ተመሊሶም ድማ ንምዕራያ ዝሕጉዙዃ 
ክዀኑ ኣለዎም።” ጥቕሲ ኦፕራዊንፍረይ። 

•• ብሰንኪ ጥንሲ ዝግበር ሓዳር (Crisis of 
pregnancy)ን ካልኦትን እቶም ኣብ መንጎ 
ክልተ መጻምድቲ ቅኑዕ ንኸይህሉ ዝዕንቅጹ 
ወይ ዝጋርዱ ነጥብታት እዮም።

ኣብ ምርጫ 100% ብኹልንትናኡ ብቑዕ 
ዝዀነ ሰብ ምርካብ ሕጊ ተፈጥሮ’ውን 
ኣይፍቅድን። ምኽንያቱ ኣብ ዓለም ፍጹም 
ዝብሃል ፍጡር ስለዘየለ። ይኹን’ምበር 
ብዝተኻእለ መጠን ግን ናብቶም ዝያዳ ናባና 

ቅርበት ጠባይን ባህርን ዘለዎም ምጽጋዕ 
ከም ብልጫ ክርአ ስለዝኽእል ብቕኑዕ ልቢ 
ምግንዛብ የድሊ። 

ሓቀኛን ድልዱልን ዝምድናታት ኣብ 
እንደልየሉ እዋን፡ ንእንደልዮም መጻምዲ 
ኣብ ምድላይ ኣብ እንወስዶ ምርጫ ዝሕግዙ 
ኣቀዲሞም ክልለዩ ዝግብኦም ሜላታትን 
ክምለሱ ዝግብኦም ሕቶታትን ብምሃብ 
ሓሳበይ ክድምድም። 

• ሓድ-ሕድ ምትሕግጋዝ ኣለና ዶ?

• ብናጻ ንዘራረብ ዶ?

• ብሓሳብ ንጻወትን ንዘናጋዕን ዶ?

• ስራሕና ወይ ጉዳይና ብሓባር ንፈትሖ 
ዶ?

• ናይ ሓባር ኣዕሩኽ ወይ መሓዙት 
ኣለዉና ዶ?

• ሓድ-ሕድ ኩርዓት ይስመዓና ዶ?

• ብፍልጠትን ዕድመን ንቀራረብ ዶ?

• ናይ ሓባር ድሌት ወይ ባህጊ ኣለና ዶ?

• ተመሳሳሊ ክብርታት ኣለና ዶ?

• ናይ ሓባር ውሳነ ብዘይ ጸቕትን ነጻን  
ንዘራረብ ዶ?

• ስምዒታትናኸ ንናበብ ዶ?

• ሓድሕድ እምነት ኣለና ዶ?

• ኣብ ነንሕድሕድና መንፈሳውን 
ሞራላውን ምሉኡነት ይስመዓና ዶ?

• ናይ ሕድ-ሕድ ቤተ ሰብ ነኽብርን 
ንቕበሎን ዶ?

• ኣብ ዝምድናታትና ፍታሕ ዘይረኸቡ 
ሕርኽርኽ ዝብሉና ሽግራት ኣለውና ዶ?

• ኣብ ጾወታዊ ርክብ ከመይ ኢና?

• ንውሓት ብሓባር ናይ ዝሓለፍናዮ ግዜ 
ብምግምጋም ኣስተዋጽእኡ ከመይ ነይሩ?

• ኣብ መንጐና ዝዀነ ግጭት ኣጋጢሙ 
ምስ ዝነበር ብኸመይ ፈቲሕናዮም? ይቕረ 
ተበሃሂልና ዶ?

• ናይ መጻኢ ህይወትና ኣልዒልና 
ንዝትየሉ ዶ? ዝብሉ ነጥብታት ኣዝዮም 
ኣገደስቲ ኰይኖም ይስምዑኒ። 
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ብርሃነ ክፍሉብርሃነ ክፍሉ

“ሰባት ምጽላእ እንተድኣ ጀሚርካ ዕምሪ “ሰባት ምጽላእ እንተድኣ ጀሚርካ ዕምሪ 
ህላዌኻ ምሕጻር እዩ።”ህላዌኻ ምሕጻር እዩ።”

ዝምድና ክንብል እንከሎና፡ ድንድል 
መራኸቢ ኣብ መንጎ ክልተ ነገራት ኰይኑ፡ 
ዕብየቱን ድልዳለኡን (strength) ግን 
ዝተፈላለየ ይኸውን። ዝምድና፡ ዘመድ ካብ 
ዝብል ቃል ዝወጸ እዩ። ዝምድና ኣብ መንጎ 
መሳርሕቲ፡ ፍቑራት፡ ጎረባብቲ፡ መምሃርቲ…
ወዘተ ዝርአ ወይ ዝኽሰት ድማ’ዩ። 
‘ድልዱሉን ሓቀኛንን ዝምድና ንምምስራት’ 
ዘድልዩ ሜላታት እንታይ’ዮም? ንዝብል 
ሓሳብ፥

እታ ቀዲማ ኣብ ኣእምሮና እትቕጀል 
ሕቶ ዝምድና፡ “ምስ መን?” እትብል እያ። 
መልሱ ምስ እንቐርቦን ክንርሕቖን ክርሕቀና 
ዘይነደልዮ ከምኡ’ውን ምስ እንላለዮን ኣብ 
ጉዕዞና ድማ መሳንይቲ ክኸውን ይኽእል 
ማለት’ዩ። ብወገነይ ሓደ ሰብ ድልዱል 
ዝምድና ንኽህልዎ ይሕግዝዎ’ዮም 
ዝበልክዎም ኣብ ገለ መጻሕፍቲ ዝረኸብክዎም 
እዞም ዝስዕቡ’ዮም፥-

 

1. ሰባት ንኽላለዩኻ ብኽፉት ልቢ ሰባት ንኽላለዩኻ ብኽፉት ልቢ 
ምቕባል፥ ምቕባል፥ 

ሰፈር ልቢ ኣብ ገጽ’ዩ፡ ኣብ ዘይብሩህ ገጽ 
ሕያዋይ ልቢ ክርከብ ውሑድ ተኽእሎ 
እዩ። ንበል ሓደ ሰብ ማዕጾ ከይከፈተ 
ኵነታት ገዝኡ ክትፈልጦ ኣዝዩ ኣጸጋሚ 
እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ምሳኻ ንኸዕልልን 
ደስ እናበሎ ንኽላለየካን ብብሩህ መንፈስ 
ክትቅበሎ እዩ እቲ ተመራጺ ዝኸውን። 
ናይ ሓደ ሚኪኤል ዝተባህለ ጸሓፊ ኣብ’ታ 
“How to develop relations” እትብል 
መጽሓፉ፡ “ሰባት ምጽላእ እንተድኣ ጀሚርካ 
ዕምሪ ህላዌኻ ምሕጻር እዩ።” ትብል ጥቕሲ 
ኣላ። እዚ ማለት ከኣ ንስኻ ሰብ ንኽቐርበካ 
እንተዘይ ኣፍቂድካሉ መፍቶ ጽምዋን 
ጭንቀትን ከምእትኸውን ንምግላጽ ዝዓለመ 
መግለጺ ድማ’ዩ። ሰብ ብፍጥረቱ ምሉእ 
ክሳብ ዘይኰነ፡ ዝጐደሎ እናተመላልአ እዩ 
ዝነብር። ነዚ ብምስትብሃል ከኣ ዝምድናታት 
ኣድላይን ኣገዳስን ክሳብ ዝዀነ፡ ዋላኳ እቲ 

ናይ ምቕባልን ምንጻግን ኣብ ምርጫታት 
ሰባት ዝምርኰስ እንተዀነ፡ ንዝምድናን ሌላ 
ዝኸውን ስነ-ኣእምራዊ ኣተሓሳስባ ክህሉ ግን 
ባህርያዊ ይኸውን። ብዝተኻእለ ግን ንሰባት 
ክሃርፉኻ ብኹሉንትናኻ ክፉት ምዃን 
ሓደ ካብ ሰሓብነት ድላይ ዝምድና እዩ። 
ምቅርራብን ምምስራት ዝምድና ምስ ሰባት 
መንቀሊኡ ካብ ኣተሓሳስባን ድሌት ሰናይ 
ተበግሶን እዩ። ሕንዚ ካብ ዝዘራኣኻሉ ሰብ፡ 
ምቁር ህያብ ኣይትጽበን ኢኻ፡ እኳ ድኣ ከም 
ኢድካ ኢኻ እትኽፈል። ስለዚ ደረጃታትን 
ኵነታትን ሰባት ብዘይገድስ፡ ሰብ ክሳብ ዝዀነ 
ክብሪ ሰብ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ።

 

2. ኣማኒ ምዃን ኣማኒ ምዃን

ንሰብ ብመንጽር ናትካ እምነት ከም 
ዝኣምነካ ኣይትዘንግዕ። መጀመርታ ንስኻ 
ነቲ እትቐርቦ ሰብ እሙን ኩን። ድሕሪኡ 
ናቱ እምነት ንምዕያር ኣይክእግመካን እዩ። 
ምኽንያቱ ሰባት ኣብ ሕውነታዊ ይኹን 
ፍቕራዊ ዝምድናና ብመንጽር እቲ እንልግሶ 
ከም እንውሃብ ክንዘግዖ ዘይብልና ሓቂ’ዩ። 
እቲ ንስሌኡ ዓይንኻ ዝቐበጽካ ፈታዊ ንስሌኻ 
ህይወቱ ከምዘይበቅቕ ኣይትጠራጠር። ስለዚ 
ኣማኒ ምዃን እቲ ካልእ መንገዲ ሓደ 
ጥጡሕን ነባርን ዝምድና ንምፍጣር ዝሕግዝ 
ሜላ’ዩ። ኣብ እምነት ምጥርጣር የሎን። ኣብ 
ዘይምጥርጣር ከኣ ፍቕሪ ንጉስ ስለዝዀነ፡ 
ንስኻ/ኺ ንብጻይካ/ኪ እሙን/ንቲ ኩን/ኩኒ።

 

3. እወንታዊ ኣተሓሳስባ፥እወንታዊ ኣተሓሳስባ፥

ሰባት ኩሉ ዝገብርዎ እቲ ዓቕሞም ዝፈቕዶ 

ምዃኑ ኣሚንካ 
ተጉዓዝ። ንሰባት 
ብኣሉታዊ ሸነኾም 
ምጥማት ኣባኻ 
ንዘለዎም ዝምድናን 
ኣ ረ ኣ ኣ ያ ን 
ክ ዕ ን ቅ ጽ ን 
ክፈታትንን ይኽእል 
እዩ። ንኣብነት፥ ምስ 
ሓንቲ ኣፍቃሪትካ 
ኣብ ዝገበርካዮ 
ቈጸራ ንሳ ኣብ’ቲ 
ሰዓትን ግዜን 
ተረካቢት ምስ 
ዘይትኸውን፡ ኣብ 
ክንዲ ንዘይምምጸኣ 

ምስ ምጥላምን ምስ ዘይምግዳስን ምጥማት፡ 
ብዛዕባ ኵነታት ምሽጋር ይበልጽ። ከመይሲ፡ 
‘ኣይጠዓመንን’ እንተበለትካ’ውን ‘ኣይጥዓማን’ 
ኢልካ ጥራይ ደምደም። ምኽንያቱ እወንታዊ 
ምዃን ኪንዮ ንዓኣ ንዓኻ ስለ ዘርብሕ። 
ንኣብነት፦ እቶም እወንታዊ ሓሳብ ዘዘውትሩ 
ሰባት (positive thinkers) ካብ’ቶም ኣሉታዊ 
ሓሳባት ዘዘውትሩ ሰባት (negative think-
ers) ኣብ ዝምድና ዝያዳ ዕዉታት ሙዃኖም 
ዝገልጹ መጽናዕታት ብዙሓት እዮም። 

ዝምድና ብሓፈሻዊ ኣረኣእያን ኣረዳድኣን 
መሰረታዊ መንቀሊኡ ኣጋጣሚታት 
እኳ እንተዀነ፡ ንምቕባሉን ንምትግባሩን 
ነባሪ ክኸውን ምጽዕርን ግን ከምቲ ኣብ 
ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣብ ባህሪ ናይ ሰባት እዩ 
ዝምርኮስ። ባህሪ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ 
ነገር እዩ። እዚ ካብን ናብን ደቂ-ሰብ ዝፈላለ 
ባህሪ፡ ዋላኳ ከምቲ ዝተጠቕሰ ይኹን እምበር፡ 
እንሰማምዓሉ ሓፈሻዊ (universal) ባህርያት 
ግን ኣይሰኣኑን። ድልዱልን ቀርጻልነት ዘለዎ 
ዝምድና ምምስራት ኣብ ዕትበትን ኣተሓሕዛን 
እዩ ዝህነጽ። ስለዝዀነ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ 
ንዝምድና ንስለ ዘይኮነስ፡ እኳድኣ ዓቢ ጸጋ 
ምዃኑ ተገንዚቡ ቀጻልነቱ ንምውሓስ ክጽዕር 
ይግብእ። 

ስለ’ዚ፡ ንሕና ሰባት ከም ሰባት መጠን፡ 
ብዘይ ሰባት ከምዘይኰነልናን፡ ብዘይሰባት 
ከምዘይጥዕምን ተገንዚባና፡ ዝምድና ኣብ 
ምፍጣር ሓያላት ክንከውን ኣለና። ኣብ 
ዝመስረትናዮ ዝምድናታት ክንጸንዕን 
ከነጽንዕን እውን ዝግባእ እዩ። ምኽንያቱ ካብ 
ሰብ ዝኸብር ፍጡር ስለዘየለ።
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ሚኪኤል በርሀ (ወዲ በርሀ)ሚኪኤል በርሀ (ወዲ በርሀ)

ጥዑይን ብሱልን ዝምድና ምውናን 
ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ጽባቐ ሂወትና ዓቢ 
ተራ ዝጻወቱ ኣገደስቲ ረቛሒታት እዩ። 
ጥዑይ ፍቕራዊ ዝምድና ምውናን ብሓፈሻ 
ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተወሰኑ ንጥፈታት 
ሂወትና’ውን ኣዝዩ ዓቢ ጽልዋ እዩ ዘለዎ። 
ብሱልን ብደቂቕ ከመዛዝን ዝኽእልን 
ኣእምሮ ኣብ ምህናጽ፡ ምስ ሰባት ውሃ ዘብል 
ምቅርራባት ኣብ ምምስራትን ካልኦትን ዓቢ 
ብልጫ እዩ ዘለዎ። ስለዚ ፍቕራዊ ዝምድናና 
ምሕያል ማለት ምሕያል ኩለንትናዊ መዳይ 
ሂወትና ክሳብ ዝኾነ፡ ነዞም ዝስዕቡ ፍቕራዊ 
ዝምድናና ዘሐይሉ ነጥብታት ንተዓዘብ፥

1. ኣካላዊ ምትንኽኻፍ ምህላው፥ ኣካላዊ ምትንኽኻፍ ምህላው፥ 

ምትንኻፍ ሓደ ካብ’ቶም መሰረታውያን 
ድሌታት ናይ ወዲ-ሰብ እዩ። ዝተፈላለዩ 
መጽናዕትታት ከምዝሕብርዎ፡ ሓልዮትን 
ፍቕርን ዝተማእከሎ ምትንኻፍ ኣብ 
ምምዕባል ኣእምሮ ወዲ-ሰብ ዓቢ ተራ 
ከምዘለዎ እዩ ዝዝረብ። ብተወሳኺ እቶም 
ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከምዝሕብርዎ፡ 
ሓልዮትን ፍቕርን ዘለዎ ምትንኽኻፍ 
‘ኦክሲቶሲን’ ዝበሃል ኤንዛይም (oxitocin 
hormone) ብብዝሒ ናብ ውሽጢ ኣካላትና 
ከምዝነዝዕ ብምግባር፡ ሓያል ናይ ፍትወት 
ወይ ናይ ምቅርራብ ስምዒት ከምዝሓድረና 
ብተወሳኺ የብርህ።

እዞም ኣካላዊ ምትንኽኻፍ ንብሎም 
ዘለና፡ ጾታዊ ርክብ ጥራይ ዘይኮኑ፡ ከም 
ኣእዳው ንኣእዳው ምትሕሓዝን ምድህሳስን፡ 
ምስዕዓምን ምትሕቝቋፍን የጠቓልሉ። 
ኣብዚ ተላዒሉ ዘሎ ዛዕባ ሓደ ክንርስዖ 
ዘይግብኣና ዓቢ ነጥቢ ኣሎ። ንሱ ድማ 
ድሌታትን ሓሳብን ናይ’ቲ ካልኣይና ክንርዳእ 
ይግባእ። ምናልባት እቲ እንትግብሮ ተግባር፡ 
በቲ ብጻይና ዘይቅቡል እንተኾይኑ ወይ’ውን 
ኣብ ዘይግዚኡ ክንትግብሮ እንተፈቲንና፡ ካብ 
ረብሓኡ ጉድኣቱ ስለዝበዝሕ ክንጥንቀቕ 
ይግባእ።

2. ብሓባር ነሕልፈሉ ግዜ ምፍላይ ብሓባር ነሕልፈሉ ግዜ ምፍላይ 

ኣብ መጀመርታ ፍቕራዊ ጉዕዞና ኣዝዩ 
ዘሐጉስን ደስ ዘብልን እዋን ምስ ካልአይትና 

ከነሕልፍ ንኽእል ኢና። ሓቢርና ደስ 
ዘብል ግዜ ከነሕልፍ፡ ብሓባር ክንስሕቕን 
ክንጻወትን ንኽእል ንኸውን። ምስ ምንዋሕ 
ግዜ ማለት ቈልዑ ምስ ተወልዱ፡ ዝውጥጠና 
ስራሕ ምስተፈጥረ፡ ክንጭብጦ እንመጣጠር 
ባህጊ ምስ ዓንተረ፡ ኮታ ዕንቅፋት ናይ ሂወት 
ምስ በዝሐ ናይ ሓባር ግዜ ክንስእን ንኽእል 
ኢና። እዚ ግና ናብ ዘይተደልየ ጸገም እዩ 
ዘምርሓና። ምስ ምንዋሕ ግዜ ድማ ናይ 
ምብህሃል ሕጽረትን ንሕድሕድና ናይዘይ 
ምርድዳእ መንፈስን ይመጽእ። ስለዚ ነዚ 
ቀሊል ዝመስል ግና ጠንቂ ዕንወት ፍቕራዊ 
ዝምድናና ክኸውን ዝኽእል ጸገም ናይ 
ሓባር ግዜ ብምፍላይ ክንኣልዮን ክንፈትሖን 
ንኽእል ኢና።

ሀ. ሓባራዊ ግዜ ንምፍጣር ውፉይ ኩንሀ. ሓባራዊ ግዜ ንምፍጣር ውፉይ ኩን፥ 

ዋላ ኣብቲ ብርቱዕን ጽዑቕን ስራሕ 
ዝህልወካ እዋን’ ቁሩብ ናይ ሓባር ዝኾና 
ደቓይቕ ወይ ሰዓታት ምውፋይ ነቲ ኣብ 
ሞንጎኻ ዝህሉ ምቅርራብ ኣዝየን ወሰንትን 
ሓገዝትን እየን።

ለ. ሓቢርካ ትሕጎሰሎም ነጥብታት ለ. ሓቢርካ ትሕጎሰሎም ነጥብታት 
ምፍጣርምፍጣር፥

ከም ሓበራዊ ባህጊ፡ ሓቢርካ ምስዕሳዕ፡ 
ሓቢርካ ምዝዋርን ካልእን’ውን ኣብ ፍቕራዊ 
ዝምድናና ኣገዳሲ ተራ ክጻወቱ ካብ ዝኽእሉ 
ነጥብታት እዮም’ሞ ሸለል ኣይንበሎም።

ሐ. ሓቢርካ ሓደስቲ ነገራት ምትግባርሐ. ሓቢርካ ሓደስቲ ነገራት ምትግባር፥

ብሓባር ሓደስቲ ነገራት ምፍጻም ማለት 

ከም ሓደስቲ ቦታታት ምብጻሕ፡ 
ጽጉማት ምሕጋዝ፡ሓቢርካ ምስዕሳዕ፡ 
ነቲ ብጻይካ ኣገራሚ ነገራት 
ምድላው (surprise ምግባርን) 
ካልኦትን ገለ ካብ’ቶም ልዑል ናይ 
ምቅርራብ መንፈስ ከሕድሩልና 
ዝኽእሉ ኣገድስቲ ነጥብታት 
እዮም።

3. ቀጻሊ ምዝርራብ ምዝውታርቀጻሊ ምዝርራብ ምዝውታር፥

ኣብ ሞንጎ ክልተ ብፍቕሪ ዝጓዓዙ 
ሰባት፡ ጥዑይ ምብህሃል እንተድኣ 
ኣሎ ኾይኑ፡ እቶም ክልተ ሰባት 
ውሃ ዘበለ ፍቕሪ ናይ ምምስራት 
ልዑል ተኽእሎ እዩ ዘለዎም። 
እንተድኣ ምብህሃል ኣቋሪጾም ግና 
እቲ ዝነበሮም ፍቕሪ ከይተረፈ ኣብ 
ሓደጋ ንኽወድቕ ግዜ ኣይወስድን 

እዩ። ጥዕና ዘለዎ ምብህሃል እንተድኣ 
ዘየለ ኾይኑ፡ እቶም ሰባት ነንሕድሕዶም 
ክረዳድኡ ኣይክእሉን እዮም። ብኡ መንጽር 
ድማ ንምቅርራቦም ኣዝዩ ወሳኒ ተራ ክጻወት 
ዝኽእል ዝተፈላለዩ ተመኩሮታት ናይ 
ሂወቶም ክለዋወጡ ይጽገሙ። በዚ መንጽር 
ድማ ኣብ ሞንጎ’ቶም ፍቑራት ዘየድሊ 
ጸቕጢ ይምዕብል’ሞ፡ ቀንዲ ጠንቂ ናይ 
ዕንወት ምዉቕ ፍቅሮም ድማ ይኸውን።

ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት 
ብፍላይ ድማ ምስ’ቶም ብፍቕሪ ምሳና 
ሓቢሮም ዘለዉ ሰባት ክንዘራረብ እንከለና 
ከነስተውዕለሎም ዘለና ነጥብታት ብዙሓት 
እዮም። ገለ ካብኣቶም ድማ እዞም ቀጺለ 
ዘልዕሎም ሰለስተ ነጥብታት እዮም፥

ሀ. ስምዒታት ብጻይካ ከተጽንዕ ፈትን፥ስምዒታት ብጻይካ ከተጽንዕ ፈትን፥ 

ሰባት ዝተፈላለየ ዓይነት ተውህቦን 
ተፈጥሮን ዝተዓደልና ፍጡራት ኢና። ከምቲ 
ፍልልይና ድማ ንነገራት ኣብ ዝተፈላለየ 
ቦታን ግዜን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክንርድኦ 
ባህርያዊ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ብጻይካ 
ኣብ እትዛራረበሉ ኣጋጣሚ ህሉው ኩነታትን 
ሓፈሻዊ ስምዒታቱን ከተረጋግጽ ፈትን። 
ምናልባት እቲ ብጻይካ ኣብ ሕማቕ ኵነተ 
ኣእምሮ እንተድኣ ኣሎ ኮይኑ፡ ዝያዳ ቃላትካ 
ሓልዮት ዝመልኦ ኣጠማምታኻ፡ ፍቕሪ 
ዘፈልፍል ኣተሓቛቁፋኻ ይጽበ ይህሉ። ስለዚ 
ንዝያዳ ሓያል ምብህሃልን ሓያል ጥምረትን 
ህሉው ኵነታት ብጻይካ ክትርዳእ ፈትን።
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ለ. ድሌታትካ ግለጽ 

ኩሉ ግዜ ቀንዲ ጸገም ናይ ምብህሃል ካብ 
ስክፍታ ዝተላዕለ፡ ሓደ ነገር ተሓቢኡ ክተርፍ  
እንከሎ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጥና ተሓቢኡ ዘሎ 
ሓሳብ ጸቕጢ ብምፍጣር ንጹህን ደስ ዘብልን 
ምብህሃል ካብ ምክያድ ይዓግተና። ስለዚ 
ንኸምዚ ዝኣመሰለ ጸገም ንምእላይ ቅኑዓትን 
ንጹሃትን ክንከውን ይግበኣና። ምናልባት እቲ 
ሓቢእናዮ ዘለና ዛዕባ ኣብ ሞንጎና ግርጭት 
ከይፈጥር ተሰኪፍና ሓቢእናዮ ክንከውን 
ንኽእል ኢና። እንተኾነ እቲ ፍታሕ ዋላ 
ግርጭት ክፈጥር ይኽኣል፡ ልክዕ ግዜን ቦታን 
መሪጽካ መዝራብ እዩ። ምኽንያቱ ሰላም 
ድሕሪ ግርጭት ስለ ዝመጽእ።

ሐ. ካብ ጸቕጢ ናጻ ኹን

ኣብ ጸቕጢ ኣብ ትህልወሉ እዋን ብግቡእ 
ናይ ምሕሳብ ክእለትካ ይጎድል እዩ። ናይ 
ምስትውዓል ዓቕምኻ’ውን ከምኡ። ስለዚ 
ጸቕጢ ናብ ዘይቅኑዕን ዘይምችኡን ምብህሃል 
ከምርሓካ ስለዝኽእል ብዝተኻእለ መጠን 
ክትረግእን ክትሃድእን ይግባእ። መጀመርታ 
ብግልጺ ስምዒታትካ ነቲ ናይ ሂወት ብጻይካ 
ብምክፋል ካብ ጸቕጢ ብምግልጋል ነቲ 
ቅኑዕን ጥዕና ዘለዎን ምብህሃል ክትፈጥሮ 
ትኽእል ኢኻ።

4. ምሃብን ምቕባልን ምሃብን ምቕባልን

ፍቕራዊ ዝምድና ብምሃብን ምቕባልን 
ዝዕንትር ኣምር ናይ ሂወት እዩ። ምናልባት 
ኣብ ፍቕሪ ኩሎም ሕቶታትካን ድሌታትካን 
ክምለሱልካ ትሓስብ እንተድኣ ሃሊኻ፡ ተስፋ 
ብምቑራጽ ዘይሕጉስ ሂወት እትመርሕ ሰብ 
ኢኻ ክትከውን። ስለዚ ፍቕሪ ብሓፈሻ ድማ 
ሂወት ኣብ ምሃብን ምቕባልን ዝተመርኮሰት 
ምዃና ምፍላጥ ልቦና እዩ። ኩሉ ግዜ 
ኣብ’ዚ ዛዕባ እዚ ክንዝክሮ ዝግበኣና ሒደት 
ነጥብታት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ፥

ሀ. ድሌታት ብጻይካ ኣለሊ

ድሌታት ብጻይካ እንተድኣ ኣለሊኻ፡ 
ድሌታት ብጻይካ ከተማልእ ኣይክትጽገምን 
ኢኻ። ድሌታት ብጻይካ ዋላ ብኸፊል 
እንተድኣ ኣማሊእካ ድማ ኣብ ፍቕራዊ 
ጉዕዞኹም ሓደ ዓቢ ዓንዲ ተኺልካ ኣለኻ 
ማለት እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ልዕሊኡ 
ዘለካ ፍቅሪ ኣርኢኻዮ ስለዘለኻ’ውን ንገዛእ 
ርእስኻ እፎይታ ክስመዓካ እዩ።

ለ. ኣፈታትሓ ግርጭታት ተማሃር

ከም ሰባት መጠን ኣብ ሞንጎ ክልተ 
ፍቑራት ምግርጫው ከጋጥም ባህርያዊ 
እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ እንገራጨወሉ እዋን፡ ነቲ 
ሰፊኑ ዘሎ ዘይምርድዳእ ብሰላምን ክብረት 
ብዘለዎ መገድን ክንፈትሖ ኣለና እምበር፡ 
ብናይ ሓደ ዓወት ብምርግጋጽ ክንዛዝሞ 
ኣይግባእን። ሓደ ዝተፈጥረ ግርጭት ብናይ 
ዓወት ሓደ ወገን እንተተዛዚሙ ዘየድልዩ 
ስምዒታት ከም ዕብለላውነት፡ ነብሰ-ምትሓት፡ 
ቅርሕንትን ጽልእን ክለዓሉ ይኽእሉ እዮም። 
ስለዚ፥

- ክትቋዮቕ እንከለኻ ስምዒታትካ 
ክትቆጻጸር ፈትን።

- ንብጻይካ ብቐጥታ ካብ ምጥቃዕ 
ተጠንቀቕ።

- ናይ ዝሓለፉ ጌጋታትን ዛዕባታትን ካብ 
ምልዓል የጠንቀቅ።

5. ንጸገማት ሂወት ተዳሊኻሎም ምጽናሕ ንጸገማት ሂወት ተዳሊኻሎም ምጽናሕ 

ኣብ ሂወት ብዘጋጥሙ ዘይተኣደኑ ጸገማት 
ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ክጽሎ ዓቢ ተኽእሎ 
እዩ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ፍቕራዊ ዝምድና። 
ስለዚ ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና ኣብ ንጽመደሉ 
እዋን ንዝተፈላለዩ ጸገማት ተዳሊና ክንጸንሕን 
ሓያል ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ክነማዕብልን 
ይድለ። ኣብ ፍቕራዊ ዝምድናና ከጋጥሙ 
ዝኽእሉ ነጥብታት ብዙሓት እዮም። 
ንኣብነት ምኽሳር ናይ ስራሕ፡ቁጠባዊ 
ሕጽረት፡ ዘይምርድዳእ፡ መጻምድቲ ኣብ 
ኣመሓዳድራ ገንዘብን ቈልዑን ክእለትን 
ንምጥቃስ ይከኣል። ብዘጋጥሙ ዝተፈላለዩ 

ጸገማት ክስዕቡ ካብ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ 
ግርጭታትን ዘይምርድዳእን ክንፈትሕ 
ዘኽእሉና ሒደት ነጥብታት ኣለዉ። ስዒብና 
ንተዓዘቦም፥

ሀ. ንብጻይና ኣይንጠቅን  

ኣብ ሂወት ዘይምርድዳእ ከጋጥም ንቡሩን 
ባህርያውን እዩ። ጠንቂ’ቲ ዘይምርድዳእ 
ዋላ’ቲ ብጻይካ ይኹን፡ ንብጻይካ ካብ 
ምጥቃዕን ምጥቃንን ክትጥንቀቕ ይግባእ።

ለ. እሂን ምሂን ምባል

ኩሉ ሰብ ነናይ ገዛእ ርእሱ ጸገማት እዩ 
ዘለዎ።እቲ ዘጋጥሞ ጸገማት ድማ ልዕሊ 
ዓቅሙ ክኸውን ይኽእል እዩ።በይኑ ንጸገማቱ 
ክብድህ ድማ ዓቀብ ክኾኖ ይኽእል እዩ።ስለዚ 
ብጻይካ ኣብ ጎንኻ ሽግራትካ ንምፍታሕ 
ተዳልዩ ከምዘሎ ዘኪርካ ንሽግራትካ ብሓባር 
ንምፍታሕ ተበገስ።

ሐ. ንለውጢ ድሉው ኩን

ኣብ ሂወት ዘድልዮም ሽግራትን ጸገማትን 
ከጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም።ስለዚ ንለውጢ 
ቅሩብ ክትከውን ኣለካ።ለውጢ መሰረት 
ምዕባለ ስለዝኾነ ከም ልምዲ ብምሓዝ ኣብ 
ግቡእ እዋን ክንጥቀመሉ ይግባእ።

መ. ንጸገማትካ ኣይትንጸጎም

ጸገማት ምስ ዘጋጥሙ ዝበኣሰ ኩነታት 
ከይፍጠር ብምፍራሕ ክንዓብጦም ወይ 
ክንነጽጎም ኣይግባእን።እንታይ ድኣ 
ብዝተኻእለ መጠን ምስ ብጻይካ ኴንካ 
ክትፈትሖም ፈትን።ክልወጥ ዘይክእል ጸገም 
እንተድኣ ኮይኑ ድማ ምቅባል ዝሓሸ ፍታሕ 
እዩ።
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ጥዕና ሃበለይ!

ጥረታት ከም መግብን መድሃኒትንጥረታት ከም መግብን መድሃኒትን

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ካብ ዝካየዱ ዘለዉ ንመግብን 
ትሕዝቶታቶምን ዝምልከቱ ስነ-ፍልጠታዊ 
መጽናዕትታት፣ ካብ ኣታኽልቲ ብሓፈሻ፣ ብፍላይ 
ድማ ካብ ጥረታት ዝዳሎ መግቢ እቲ ዝበለጸን 
ክዝውተር ዝግብኦን ምዃኑ የነጽሩ ኣለዉ። ኣብ 
ርኽበት እቲ እተገብረ መጽናዕቲ ብምምርኳስ 
ድማ ካብ ኣታኽልቲ ንዝዳለዉ መግብታት 
“ፈወስቲ/ ጸገንቲ” ዝብል ስም ይወሃቦም 
ኣሎ። ምኽንያቱ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት 
ክከላኸሉ ስለዝኽእሉ እዩ። ካልኦት ዓይነት 
መግብታት ግና ብኣንጻር ናይ’ዚ ንዝተፈላለዩ 
ከም ጸቕጢ ደም፣ መንሽሮ፣ ሽኮር፣ ካልእን 
ከቃልዑና ይኽእሉ’ዮም። ፍረታት፣ ኣሕምልቲ፣ 
ጥረታት ከም በዓል ዓተር፣ ዓይኒ-ዓተር፣ ፋጆሊ፣ 
ኣዳጉራ፣ ሰበረ፣ ብርስን (ዓደስ) ብዝህልዎም 
መጠንን ዓይነትን መኣዛታት ከም ፕሮቲንን 
ቫይታሚናትን ኣዝዮም ጠቐምቲ’ዮም። ብፍላይ 
ብመልክዕ ሸዊት፣ ቆሎ፣ ጸብሒ ወይ’ውን ዘይቲ 
ዝዳለዉ ዓይነት መግብታት ኣብ ጽገና ሰብነት 
ዝጻወትዎ ተራ ዓቢ’ዩ።

ካብ ኣታኽልቲ ብሓፈሻ፣  ብፍላይ ድማ 
ካብ ጥረታት ዝርከቡ “ኣይዞፍላቮንስ” 
ዝተባህሉ ናይ ኣታኽልቲ ቀመማት (ሆርሞናት) 
ንመጠን ኮለስትሮል ኣብ ሻምብቆታት ደም 
ብምቁጽጻር ካብ ሕማማት ጸቕጢ ደምን 
ሽኮርን ክከላኸሉልና ይኽእሉ። ኣብ ርእሲ’ዚ 
ከም’ዚኦም ዓይነት መግብታት ካብ ከጋጥሙና 
ዝኽእሉ ሕማማት መንሽሮ’ውን ከድሕኑና 
ይኽእሉ’ዮም፣፣ እዞም ኣቐዲሞም ዝተዘርዘሩ 
ካብ ጥረታት እንረኽቦም ጥዕናዊ ረብሓታት 
ንምዕቃብን ዋህዮታት ኣካላት ብኹሉንተናኦም 
ውሑሳት ንኪኾኑ እምበኣር ኣብ መዓልቲ 
90 ሚ/ግራም ናይ’ዚ ካብ ኣታኽልቲ ዝርከብ 
ኣይዞፍሎቮንስ ዝተባህለ ቀመም ክንረክብ ኣለና፣፣ 
ከም’ዚ ዓይነት ዝተዓሽጉ መግብታት ክንሽምት 
እንከለና እምበኣር ተጻሒፍዎም ንዘሎ  መጠን 
ኣይዞፍሎቮንስ ዝሕብር ምልክት ከነንብብ 
ይግባኣና።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና 
ንብዙሓት ከባብያዊ ረቛሒታት ከም ብከላ 

ኣየር፣ ትኪ ሽጋራ፣ ጨረርታ ኡልትራቫዮለት፣ 
ከምኡ’ውን ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕጥን ዝተፈላለዩ 
ከም ብዓል ሽኮርያን ካልኦት ሕማማትን ክንቃላዕ 
ንኽእል ኢና። እዞም ረቛሒታት’ዚኣቶም ኣብ 
መስርሕ ምርባሕ ዋህዮታት ኣካላትና ጣልቃ 
ብምእታው፣ ነዚ ዋህዮታት ምስራሕ ዘይንቡር 
ክገበርዎ ይኽእሉ’ዮም፣፣ ሳዕቤናት ናይ’ዚ ድማ 
ኣብ ምምዕባልን ኣመቓቕላን ዋህዮታት ኣትዩ 
ንካንስር ከቃላዓና ይኽእል’ዩ። እቲ ኣገባብ ድማ 
ዋህዮታት ብዘይልሙድ ኣገባብ  ንኦክሲጅን 
ምስ ተቓልዑ’ዩ ዘጋጥም። ነዚ ንምርዳእ ሓጺንን 
ኦክሲጅንን ኣብ ቅሉዕ ኣየር ምስ ተራኸቡ 
ንዝፍጠር መስርሕ ምምራት ክንምልከት 
ንኽእል። ኣብ ሓጺን ምምራት፣ ኣብ ዋህዮታት 
ድማ ምምዕባል ሕማም መንሽሮ ከጋጥም 
ይኽእል።። ካብ ‘ዚ ሓደጋ’ዚ ነፍስና ንምውሓስ 
ድማ ጸረ-ቃጸሎ ዋህዮታት ኪኸውን ዝኽእል 
ካብ ጥረታት ንዝረከብ ኣንቲ-ኦክሲዳንት ዝብሃል 
ቀመም ብእኹል ምጠን ክንረክብ ኣለና።።

ኣብ ርእሲ’ዚ ዝደስከለ ስብሕን ኮሌስትሮልን 
ዘይበሉ፣ ካብ ጥረታት ክርከብ ዝኽእል 25 
ግራም ፕሮቲን ኣብ መዓልቲ ምውሳድ ካብ 
ሓደጋ ሕማም ልቢ ከድሕነና ይኽእል’ዩ። እዚ 
ድማ ካልእ ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ መግቢ 
ከይሓወስና ካብ ጥረታት ጥራይ ክንረኽቦ 
ንኽእል ኢና።።

ሓደስቲ መጽናዕትታት ብዛዕባ ረብሓታት ሓደስቲ መጽናዕትታት ብዛዕባ ረብሓታት 
ምምጋብ ጥረታት ምስ ምክልኻል ሕማማት ምምጋብ ጥረታት ምስ ምክልኻል ሕማማት 
ኣተኣሳሲሮም እንታይ ይበሉ?ኣተኣሳሲሮም እንታይ ይበሉ?

ኣብ’ታ ብስነ-ፍልጠት ሕክምና ኣዝያ ሰጒማ 
ኣላ እትባሃል ኣሜርካ እንተተመልኪትና፣ ገና 
ሕጂ’ውን ሕማም ልቢ እቲ መወዳድርቲ 
ዘይተረኽቦ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሰራዕ ቐታሊ 
ሕማም ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ሃገራት ኤስያ ግና 
እቲ ብብዝሒ ዝዝውተር መግቢ ካብ ጥረታት 
ዝዳሎ ስለ ዘኾነ፣ እዚ ሕማም’ዚ ቦታ የብሉን። 
ነዚ ከም መንቀሊ ብምግባር ብመገዲ ስነ-
ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ዝተበጽሑ ርኽበታት ከም 

ዘነጽርዎ ጥረታት፣ ካልሽዮምን፣ ኣይዞፍላቮንስ 
ዝተባህሉ ንሰራውር ደም ዘጥዕዩ ቀመማት  ስለ 
ዘለዎም ኣብ ምክልኻል ሕማም ልቢ ኣዝዮም 
ሓገዝቲ’ዮም።። ድሮ ብሕማም ልቢ ክሳቐዩ 
ንዝጀመሩ ሰባት’ውን ከም’ዚ ዓይነት መግብታት 
ሓገዝቲ’ዮም።። ካብ ጥረታት ዝርከቡ 
ልሕጽታትን ስታርችን ድማ ምንጪ ናይ’ዞም 
ክግለጹ ዝጸንሑ ጥዕናዊ ረብሓታት ዮም።

ሕማም መንሽሮን ጥረታትንሕማም መንሽሮን ጥረታትን 

ሕማም መንሽሮ ንዓለምና ዓበይቲ ጥዕናዊ 
ብደሆታት ኮይኖም ካብ  ዘለዉ ጽገማት ሓደ’ዩ። 
ሕማም መንሽሮ ምስ ኣመጋግባኻ ልዑል 
ምትእስሳር ከም ዘለዎ ድማ መጽናዕትታት 
ይሕብር’ዮም። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም፣ ሎሚ 
ካብ ዝዝውተሩ ዓይነታት መግቢ ዝበዝሑ 
ድስኩል ስብሒ ዘለዎም ምስ ምዃኖም፣ ኣብ 
ኣሜሪካ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ጀርመንን ካልኦትን 
ብብዝሒ ሕማማት መንሽሮ ይረኣዩ’ዮም።። ነዚ 
ማእከል ዝገበሩ መጽናዕትታት ከም ዘነጽርዎ 
ድማ መንሽሮ ጡብን ፍሕኛን ካብ ጥረታት 
ዝተዳለዉ መግብታት ብምምጋብ ክውሕዱ 
ከም ዝኽእሉ ተገምጊሙ’ሎ።

እዞም ሕማማት እዚኣቶም ንኣብ ከባቢ 
ንጽፈ-ጽግያት ( ሜኖፖዝ) ዝርከባ ደቀ’ንስትዮ 
ብብዝሒ ዘጋጥሙን  ዘሳቕዩን ሕማማት’ዮም። 
እዚ ድማ ምስ’ቲ ኤስትሮጅን ዝተባህለ ኣንስታዊ 
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ቀመም(ሆርሞን) ቀጥታዊ ምትሕሓዝ ስለ 
ዘሎዎ’ዩ። ናይ መንሽሮ ዋህዮታት ኣብ ምርባሕ 
ዓቢ ግደ ዘለዎ ኣንስታዊ ቀመም’ዩ። ነዚ 
ንመቁጽጻር ድማ ካብ ጥረታት ብእንረኽቦም 
ቀመማት ኤስትሮጂን ምስ ዋህዮታት ኣካላትና 
ንኸይጣበቕ ክንከላኸል ንኽእል።። ንመጠን 
ኣመጋግባ ብዝምልከት ድማ ንዝያዳ ድሕነት 
ካብ 1-2 ግዜ ኣብ መዓልቲ ካብ ጥረታት 
ዝተሰርሑ መግብታት ምምጋብ ነቲ ሓደጋ ብ 
60% ክሳብ 70% ከጉድሎ ይኽእል።

ኣብ ግዜ ንጽፈ-ጽግያት (ሜኖፖዝ) እቲ 
ኤስትሮጂን እተባህለ ሆርሞን (ቀመም) ኣዝዩ 
ስለ ዝጎድል፣ ኣብ ግዜን ድሕርን ንጽፈ-
ጽግያት ሂወት ደቀ’ንስትዮ ቀጨውጨው 
ዝመልኦን ጸቕጢ ዝገብርን’ዩ ዝኸውን። ነዚ 
ንምህዳእ ብተደጋጋሚ  ጥረታት ኣብ መግብኻ 
ምዝውታር ኣዝዩ ሓጋዚ’ዩ። ምኽንያቱ 
ኣይዞፍሎቮንስ ትሕዝቶ ዘለዎም መግብታት 
ኣብ ምምዕርራይ ኤስትሮጂን ኣዝዮም ጠቐምቲ 
ስለዝኾኑ።።

ሕማም ኣዕጽምትን ጥረታትንሕማም ኣዕጽምትን ጥረታትን

ጥረታት በቲ ዝግባእ ዘይምምጋብ ሰብ ግዳይ 
ሕማም ኣዕጽምቲ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።። 
ሓደ ካብ’ዚኣቶም ሕማም ኦስትርዮፖሮሲስ’ዩ። 
እዚ ሕማም’ዚ ብመሰረቱ ካብ ጉደለት 
ካልሺዩም’ዩ ዝመጽእ። ካልሽዩም ድማ ካብ 
ጥረታት ብእኹል መጠን ክንረኽቦ እንኽእል 
ማዕድን’ዩ።። እዚ ሕማም’ዚ ኣብ ዝማዕበለሉ 
ኩነታት፣ ኣዕጽምቲ ልዕሊ መጠን ቀጠንትን 
ተነቀፍትን ይኾኑ። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጎሎን 
መሓውርን ዝርከቡ ኣዕጽምቲ ተሰበርትን 
ብቐሊሉ ዝነቕዑን ይኾኑ።። ኣብ ርእሲ’ዚ ካብ 
ጥረታት ዝርከብ ማዕድን ካልሺዩም ኣብ ኩነታት 
ምርጋእን ጸቕጥን ደም ልዑልን እወንታዊ ግደ 
የበርክት’ዩ። ወላ’ኳ ካልሺዩም ብብዝሒ ካብ 
ጸባን ውጽኢቱን ክርከብ ዝኽእል እንተኾነ፣ ካብ 
ከም በዓል ዓይኒ-ዓተር ዝኣመሰሉ ጥረታት’ውን 
እኹል ካልሺዩም ክንረክብ ንኽእል ኢና። በዚ 
ድማ ጥዕና ኣዕጽምትና ክንሕሉ ንኽእል። 
ኣድላይነት ካልሺዩም  ድማ ብዕድመ ዝጽሎ’ዩ። 
ብዝያዳ ህጻናት ልዑል መጠን ካልሺዩም’ዩ 
ዘድልዮም። ዓበይቲ’ውን ንጥዕና ኣዕጽምቶም 
ሓጋዚ ስለዝኾነ እኹል ካልሺዩም ክወስዱ 
ኣለዎም።።ዋላ’ኳ ኣብ ብዙሓት ምንጭታት 
ካልሺዩም ካብ ጸባን ስጋን ውጽኢቶምን 
ብብዝሒ ከም ዝርከብ ይግለጽ እንተኾነ፣ 
ንጥዕናና ግና እቲ ካብ ጥረታት እንረኽቦ ዓይነት 

ካልሺዩም ካብ’ቲ ናይ እንስሳታት ካልሺዩም 
ብብዙሕ መገዲ ዘይተጓዳእን ኣርባሕን’ዩ።

ነዞም ኣቐዲሞም ምስ ሕማም ልቢ፣ መንሽሮ፣ 
ምቕጣን ኣዕጽምትን ካልኦትን ኣታኣሳሲርና 
ክንገልጾም ዝጸናሕና ናይ ጥረታት ረብሓ፣ 
እዞም እንዝርዝሮም ተወሰኽቲ ልምድታት 
እንተወሲኽናሎም ዝያዳ ጥዕናና ምሉእ 
ኪኸውን ይኽእል።

- ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር፣

- ክብደት ኣካላትካ ምሕላው፣

- መዓልታዊ ትምገቦም ኣእካል ምቅይያር፣

- እንተኽኢልካ ኣብ መዓልታዊ መግብኻ 
ፍረታት ክትሕውስ ምፍታን፣

 -መግብኻ ጽሬቱ ኣብ ዝተሓለወ ውሑስ 
ቦታ ምዕቃብ (ምቕማጥ)

-ኣብ መግብኻ ጨውን ሽኮርን ዘይምብዛሕ

- ስብሕን ኮሌስትሮል ዘለዎምን መግብታት 
ዘይምዝውታር

ኣብ ብዙሓት ንዝተመጣጠነ መግቢ ዝመልከቱ  
ጽሑፋት እንተተመልኪትና፣ ጥረታት ንካብ 
ብዙሓት ዓይነት መግብታት ዝርከቡ ማኣዛታት 
የጠቓልሉ’ዮም። ንኣብነት ጥረታት ዝምገብ ሰብ 
ብዙሕ ስጋ ዘይበላዕኩ ኢሉ ክሻቐል ኣይግበኦን። 
እታ ሓንቲ ብክኢላታት ስነ-መግቢ እትዋሃብ 
ምኽሪ ካብ ፍረታት ዝርከብ መኣዛ፣  ብዙሕ 
ኣብ ጥረታት ዘይርከብ ምዃኑ’ዩ። ስለ’ዚ ጎድኒ 
ጎድኒ ጥረታት ሓደ ሰብ ብዓቕሙ ፍረታት 
ክሕውስ ክጽዕር ኣለዎ።

እዚ ክብሃል እንከሎ ግና ጥረታት’ውን 
ጠገለ ብዘይብሉ ኣገባብ እንተወሲድናዮም፣ 
ናይ ባዕሎም ጸገማት ክህልዎም ስለ ዝኽእል፣ 
ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብምዝውታር ጎዳኢ ወገኖም 
ክመዓራረ ክኽእል ኣለዎ።። 

እምበኣር ካብ ጥረታት ዝርከቡ ፕሮቲናት፣ 
ዋህዮታት ኣካላት ኣብ ምጽጋን ልዑል ተራ 
ክህልዎም እንከሎ፣ ኣብ እርጋን ንዝተገማገሙ 
ሰባት’ውን  ኩነተ-ኣእምሮኦም ንምምዕርራይ 
እኹል መጠን ፕሮቲን ካብ ጥረታት ክረኽቡ 
ኣለዎም።

ንዝያዳ ውጽኢት፣ ጥረታት ከይተቐርፉ ምስ 
ሽፋኖም ክብልዑ’ለዎም። ምኽንያቱ ኩሎም ካብ 
ኣትክልቲ ዝርከቡ ዓይነት መግብታት፣ ብፍላይ 
ድማ ካብ ጥረታት ዝዳለዉ  ምስ ሽፋኖም 

ምስ ዝብልዑ’ዮም ነቶም ካብ እንስሳታት 
ዝርከቡ መግብታት ብርኡይ ዝበለጽዎም። 
ኣብ እንቋቑሖ፣ ኣብ ሰጋ፣ ኣብ ዓሳ፣ ኣብ ጸባ 
እቶም ካብ ኣታኽልቲ ዝዳለዉ መግብታት 
እንረኽቦም ንጥዕና ሓገዝቲ ዝኾኑ ልሕጽታት 
ፍጽም ኣይረከቡን’ዮም። ዘይምርካቦም ድማ 
ንሽኮርን ጸቕጢ ደምን መሽሮን ሕማም ልብን 
ዝከላኸሉልካ ጉልባብ ዘይምርካብ ማለት’ዩ።

ንኣገባብ ኣሰራርሓ ናይ ጥረታት መግቢ 
ብዝምልከት ከከም ኩነታቱ ክፈላለ ዝኽእል’ኳ 
እንትኾነ መብዛሕትኡ እዋን ግና፣- 

- ከባቢ ፍርቂ ኪሎ ዝኸውን ጥረ ኣብ 
ሸሞንተ ኩባያ ማይ ሓዊሰካ ንኣስታት 2 
ሰዓታት ዝኣክል ብግቡእ ኣብስሎ። እዚ ግና ኣብ 
ኣገባብ ኣሰራርሓ እቲ ጥረ ንኽንደይ እዋን ኣብ 
መኻዚኖ ተዓቝሩ ጸኒሑ ወሳኒ ነገር’ዩ።   

- ኣቐዲምካ ኣብ ዝሑል ማይ ኣሊኽካ ነቶም 
ዝበኽቦኹ ጥረታት ጸብለል ምስ በሉ እለዮም። 
ኣብ ምረት ናይ’ቲ ዝዳሎ መግቢ’ውን ጽልዋ 
ክህልዎ ስለ ዝኽእል።።

- ገለገለ ዓይነት ጥረታት ብግቡእ ሓጺብካን 
ሽፋኖም ኣሊኻን ጸባ ክስርሑ ይኽእሉ’ዮም። 
ዘይከምቲ ካብ እንስሳታት ዝርከብ ጸባ ድማ 
ዝወሓደ ኮሌስትሮለን ስብሕን ዘለዎ ኮይኑ፣ 
ንጥዕና ኣዝዩ ሓጋዚ’ዩ።

- ካብ ጥረታት ዝረከብ ሓርጭ (ሽሮ) ክልተ 
ማንካ ኣብ ሓደ ታኒካ ናይ እኽሊ ሓርጭ 
ሓዊስካ ክትስኽትቶ ትኽእል። ኣብ ጣዕምን 
ትሕዝቶን ድማ ነቲ ቅጫ ወይ ባኒ ከመሓይሾ 
ይኽእል።

ብዝኾነ ኣብ ሃገርና ጥረታት ብብዙሕ 
መልክዓት ንመግቢ ይዳልው’ዮም። ብመልክዕ 
ቆሎ፣ ሽሮ፣ ሕልበት፣ ቅጫ፣ ብቁልቶ፣ ሸዊት፣ 
ሙሳ፣ ጥጥቖ፣ ጥረታት ንኣምገብ ኢና። ስለ’ዚ 
ሕብረተሰብና ካብቶም ጥረታት ብእኹል 
መጠን ዝምገቡ ሕብረተሰባት ዓለም’ዩ።

እዚ ድማ ዋላ’ኳ ብስታትስቲክስ ሓበሬታ 
ኣየሰንዮ እምበር፣ ካብ ሕማማት ሽኮር፣ ጸቕጢ 
ደምን መንሽሮን ብተዛማዲ ኣብ ድሓን ቦታ 
ክንህሉ ከም እንኽእል’ዩ ዝግመት። ምኽንያቱ 
ኣመጋግባናን ጂኦግራፍያዊ ኵነታትናን 
ጥረታትን ኣእካልን ኣሕምልትን ከም እንምገብ 
ይገብረና’ዩ። 

         ካብ ሰነዳት መጽሔት መንእሰይ
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ሕግን ስነ-ምግባርን ሕግን ስነ-ምግባርን 

ግሪኻዊ ሂጶቅራጠስ መምህር ሓካይም 
ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ነቶም ትምህርቲ 
ዝፈጸሙ ተመሃሮኡ በዘን ዝስዕባ ነጥብታት 
የምሕሎም ነይሩ።

ኣነ ..... ዝተባሃልኩ፡-

• ብምሉእ ዓቕመይን ሕልናይን ክሰርሕ

• ንሕሙማት ዝገብሮ ፍወሳ ይኹን 
ዝህቦ ምኽሪ ንረብሓ ሕሙማተይ’ምበር 
ንእከይ ዕላማን ረብሓን ከየውዕሎ

• ብሕሙማት ተሓቲተ መርዚ ከይህብ

• ጥንሲ ከይንጽልን ንመነጸሊ ዝኸውን 
መድሃኒት ከይህብን

• ንሕሙማት ክሕግዝ’ምበር፡ ኣብ 
ዉልቃዊ ረብሓን በለጽን ከየተኩር

• ንፍወሳ ኣብ ልዕሊ ዝመጽኣኒ 
ደቀንስትዮ ድሌት ስጋዊ ርክብ ከየሕድር

• ብምኽንያት ስርሐይ ዝፈለጥክዎ 
ነጸርታ ሕማም ናይ ዉልቀሰባት 
ክሰትር’ምበር ንኻልኦት ሰባት ከይነግር

• ንሞያዊ ክእለተይ ብግቡእ እናፈጸምኩ 
ክብሪ ሞያይ ዓቒበ ብሰላም ክነብርን

• ብኣንጻር’ዚ እንተተጓዒዘ ድማ ኣብ 
ጉዕዞ ህይወተይ ኩነኔ ክወርደኒ እምሕል 
ኣለኹ።

እዞም ማሕላታት ቅድሚ ክልተ መዋእል 
ዝነበሩ ይኹኑ’ምበር፡ ኣብዚ እዋን’ዚ’ውን 
ኣብ ሕግን ስነ-ምግባርን ሰብ ሞያ ጥዕና 

ዓቢ ኣገዳስነት ኣለዎም።

1. ዝገብሮ ፍወሳን ዝህቦ ምኽርን ኣብ ዝገብሮ ፍወሳን ዝህቦ ምኽርን ኣብ 
እከይ ዕላማ ከየውዕሎ፥እከይ ዕላማ ከየውዕሎ፥

ስልጣን ሓኪም ኣዝዩ ገፊሕ’ዩ። 
ሓኪም ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ሓለዋ ህይወት 
ወዲሰብ’ዩ። ኣብ ሕጋዊ ጉዳያት ድማ 
ሞያዊ ምስክር’ዩ። እፍውስ ኣለኹ እናበለ 
ክቐትል ወይ ንቕቡጽ ክምሕር፡ ኣብ ሕጋዊ 
ጉዳያት እሙን ክኸውን ወይ ናይ ሓሶት 
ምስክርነት ክህብ ይኽእል። በዚ ድማ ሞያ 
ሓኪም ኣብ እከይ ዕላማ ከይውዕል ሞያዊ 
ሕልና ይሓትት። ሓካይም ንገበናዊ ክስታት 
ክቃልዑን ፍቓድ ስርሖም ክእገድን 
ዘጋጥመሉ እዋን’ውን ኣሎ።

2. ብሕሙማት ተሓቲተ መርዚ  ብሕሙማት ተሓቲተ መርዚ 
ከይህብ፥ከይህብ፥

ምማቶም ዘይተርፍ ግን ከኣ ብርቱዕ 
ስቓይ ዘለዎም ሕሙማት ወይ ቁሱላት፡ 
ትንፋሶም ንምሕላፍ ሓገዝ ሓካይም 
ዝደልይሉ እዋን ኣሎ።  እዚ “ቅትለት 
ንምሕረት” Mercy killing ተባሂሉ 
ይፍለጥ። ኣብ ገለ ሃገራት ክሰሩ ዘይክእሉ 
ዉጹዓት ብመሰረት ፍቓዶም ሞቶም 
ክፍጸም ከም መሰሎምን መሰል ቤተሰቦምን 
ይውሰድ። ብሕጊ ድማ ይፍቀድ። ኣብ 
ገለ ሃገራት ግን ብጥብቂ ኩልኩል’ዩ። ኣብ 
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ዓንቀጽ 525 ርእሰ-
ቅትለት ንዝፍጽም ሰብ ምልዕዓል ወይ 
ምሕጋዝ ገበን ምዃኑ ተመልኪቱ ኣሎ። 
ኣብ ዓንቀጽ 66 ድማ ፍቓድ ተበዳሊ ከም 
መከላኸሊ ክሲ ከም ዘየገልግል ተሓጊጉ 
ይርከብ።

3. ጥንሲ ከይንጽል ወይ ዝንጽል ጥንሲ ከይንጽል ወይ ዝንጽል 
መድሃኒት ከይህብ፥መድሃኒት ከይህብ፥

ጥንሲ ብምርጫ ጥንስቲ ክንጸል ኣብ ገለ 
ሃገራት ሕጋዊ ክኸውን ከሎ ኣብ ዝበዝሓ 
ሃገራት ግን ኣይቅቡልን’ዩ። ኣብ ሃገርና 
ኤርትራ ንኣብነት ብመሰረት ዓንቀጽ 528-
533 ኩልኩልን ዘቕጽዕን’ዩ። ሓኪም’ውን 
ብዘይ ብቑዕ ጥዕናዊ ምኽንያት ወይ 
ብሕጊ ካብ ዝተገልጸ ፍሉይነታት ወጻኢ 
ጥንሲ ምስ ዝንጽል ብሕጊ ተሓታቲ ኢዩ።

4. ንሕሙማት ክፍውስ’ምበር ኣብ ንሕሙማት ክፍውስ’ምበር ኣብ 
ረብሓን በለጽን ከየተኩርረብሓን በለጽን ከየተኩር

ሂጶቅራጦስ ኣብ’ዚ ማሕላ’ዚ ረብሓ 
ክብል’ከሎ ነቲ ናይ ሓኪምን ተሓጋገዝቱን 
ቅቡል ጻማ ወይ ብስምምዕ ዝረኽብዎ 
ክፍሊት ማለቱ ኣይኰነን። ካልእ ዘይሕጋዊ 
ረብሓን ምዝመዛን ማለቱ’ዩ። ኣብ ተመክሮ 
ፍትሒ ሓኪም ኣብ ልዕሊ ሕሙማት፡ 
ዘይቅቡል ተጽዕኖ undue infl uence 
ኣሕዲሩ፡ ንወረስቲ ሕሙም ጉም ኣቢሉ፡ 
ካብ ሕሙማቱ ብውህብቶ ወይ ብኑዛዜ 
ንብረት ወይ ዓቐን ዘይብሉ ሃብቲ 
ዝረኽበሉን ሕጋዊ ምስሕሓብ ዝኽተለሉን 
እዋን ኣሎ። ኣብ’ዚ ብሩህ ክኸውን ዘለዎ 
ግን ሓኪም ብጻዕርን ብተወፋይነትን ካብ 
ዝሓገዞም ሕሙማት ብውህብቶ ወይ 
ብኑዛዜ፡ ንብረት ወይ ገንዘብ ኣይቅበልን 
ወይ ክወርስ መሰል የብሉን ማለት 
ኣይኰነን።

5. ንፍወሳ ኣብ ዝመጽኣኒ ደቀንስትዮ 5. ንፍወሳ ኣብ ዝመጽኣኒ ደቀንስትዮ 
ድልየት ስጋዊ ርክብ ከይሓድረኒድልየት ስጋዊ ርክብ ከይሓድረኒ

ሚኪኤል ጸጋይ

ጥንታዊ ማሕላ ተመሃሮ ሕክምናን ኣገዳስነቱንጥንታዊ ማሕላ ተመሃሮ ሕክምናን ኣገዳስነቱን
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ብዙሓት ሓካይም በዚ ፈተነ’ዚ ይሓልፉ። 
ገለ ይሰግሩ ገለ ድማ ይሕንኰሉ። ታሪኽ 
ገበናዊ ጉዳያት ናይ በበይነን ሃገራት 
እንተተመልከትና “ሓኪም ዓሚጹኒ” 
“ንስጋዊ ርክብ ሓቲቱኒ” ወይ “ንስጋዊ 
ርክብ ኣታሊሉኒ” ዝብሉ ፋይላት ንረክብ። 
ኣብ መሰጋገሪ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ፡ 
ሓኪም ወይ ተሓጋጋዚ ሓኪም ኣብ 
ትሕቲ ሓልዮቱ ንእትርከብ ጓልኣንስተይቲ 
እንተዓሚጹ መቕጻዕቱ ክሳብ 15 ዓመት 
ጽኑዕ ማእሰርቲ ምዃኑ ብዓንቀጽ 589 
ተገሊጹ ይርከብ። ብዘይካ ብዓመጽ ኣብቲ 
ኣብ ሕክምና ተዓቊባትሉ ዘላ እዋን ነቲ 
ስጋዊ ርክብ ፍቓዳ ሂባ’ያ እንተተባህለ’ውን 

እቲ በዓል ሞያ ክሳብ ብ 5 ዓመት ጽኑዕ 
ማእሰርቲ ከም ዝቕጻዕ ገበናዊ ሕጊ ዓንቀጽ 
592 ይገልጽ።

6. ኣብ ስርሐይ ዝፈለጥክዎ ናይ ኣብ ስርሐይ ዝፈለጥክዎ ናይ 
ዉልቀሰባት ነጸርታ ሕማም ክሰትር ዉልቀሰባት ነጸርታ ሕማም ክሰትር 

እዚ እቲ መሰል ብሕትና privacy 
እንብሎ’ዩ። ሓኪም ብመንገዲ ስርሑ 
ዝፈለጦ ዓይነት ሕማማት “እከለ ከምዚ 
ኣለዎ” “እከሊት ከምዚ ኣለዋ” እናበለ 
ንኻልኦት ክዘሩ ስልጣን የብሉን። ብገበናዊ 
ሕጊ ዓንቀጽ 407 ዘኽስስን ዘቕጽዕን ድማ 
ኢዩ። ሓኪም ብዘይካ ኣብቶም ጸጥታን 
ድሕነትን ሃገር ዝትንክፉ ጉዳያት። ሕማም 

ዉልቀ ሰብ “ንገረና” ተባሂሉ ብሰብ መዚ 
መንግስቲ ክግደድ ኣይክእልን።

ኣብ መደምደምታ፡ ጥንታዊ ሓሳባት፡ 
ፍልስፍናታትን ምህዞታትን ድሕርቲ 
ንዘመናት ዝተጓዕዘ ምዕባለ ደቂ ሰባት 
ክኣርጉን ኣገዳስነቶም ለጠቕ ክብልን 
ትጽበዮ። እንተዀነ ኩሎም ፈላስፋታት 
እንተላይ ሂጶቅራጠስ ዝሓደጉልና 
ፍልጠትን ምርምርን ግን ንዘንተ እለት 
መምስ ዝመጽአ ምዕባለን ኣተሓሳስባን 
ተዋሲቦም ክኸዱን ኣገዳስነቶም እናተዀለዐ 
ክቕጽሉን ምኽኣሎም ዘየደንቕ ኣይኰነን።

ጾታዊ ርክብ እኽልቲ ጓልኣንስተይቲ ጾታዊ ርክብ እኽልቲ ጓልኣንስተይቲ 
ምስ ትሕቲ ዕድመ ወዲምስ ትሕቲ ዕድመ ወዲ

ኣብ ትምህርቲ ጾታ ወይ ድማ ኣብ 
ሕጋዊ ኣስተምህሮ ካብ ዘጋጥሙ ሕቶታት 
ሓደ “ብዕድመ ዝኣኸለ ወዲ ምስ ትሕቲ 
ዕድመ ጓልኣንስተይቲ ስጋዊ ርክብ 
እንተፈጺሙ ብገበን ይቕጻዕ፡ ብዕድመ 
ዝኣኸለት ጓልኣንስተይቲ ምስ ትሕቲ 
ዕድመ ወዲ ጾታዊ ርክብ እንተፈጺማኸ 
ብገበን ትኽሰስዶ?” ዝብል እዩ። 

ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ ዓንቀጽ 595 
ዝዀነ እኹል ሰብ ምስ ትሕቲ ዕድመ 
ኣንጻር ጾታ ስጋዊ ርክብ ምስ ዝፍጽም 
ክሳብ ብሰለስተ ዓመት ማእሰርቲ ከም 
ዝቕጻዕ ይነግረና። ብመሰረት ኣጸሓሕፋ 
ናይ’ቲ ሕጊ ጾታ ዝፈሊ ኰይኑ 
ኣይተጻሕፈን። ትሕቲ ዕድመ ማለት 18 
ዓመት ዘይመልአ ሰብ ማለት’ዩ። ስለዚ 
ድማ ከምቲ ሓደ እኹል ወዲ-ተባዕታይ 
ምስ ትሕቲ ዕድመ ጓልኣንስተይቲ ስጋዊ 
ርክብ እንተፈጺሙ ዝቕጻዕ ሓንቲ 
እኽልቲ ጓልኣንስተይቲ ድማ ምስ ትሕቲ 
ዕድመ ወዲ ስጋዊ ርክብ እንተፈጺማ 
ተሓታቲት ክትከውን ትኽእል’ያ።

እንተዀነ ኣብ ሕብረተሰብና 
ጽኑዕ ሓለዋን ክትትልን ዝግበረላ 

ጓልኣንስተይቲ’ያ። እቲ ምኽንያት 
ድማ ብመሰረት ዝንጸሐ ልምዲ 
ሕቶ ድንግልናን ዘይተደልየ ጥንስን 
ዘጋጥም ኣብ ልዕሊ እታ ትሕቲ ዕድመ 
ጓልኣንስተይቲ ስለዝዀነ’ዩ። ስለዚ ድማ 
ብዕድመ እኹል ወዲተባዕታይ ምስ 
ትሕቲ ዕድመ ጓልኣንስተይቲ ስጋዊ ርክብ 
ምስ ዝፍጽም ስድራ-ቤት ወይ ወከልቲ 
ናይ’ታ ትሕቲ ዕድመ ጓልኣንስተይቲ ናብ 
ፖሊስ ቀሪቦም ዘመልክቱ ክዀኑ ከለዉ፡ 
እኽልቲ ጓልኣንስተይቲ ምስ ትሕቲ 
ዕድመ ወድና ትዘውር ኣላ ወይ ድማ 
ስጋዊ ርክብ ፈጺማ ዝብል ምልክታታት 
ግን ናብ ፖሊስ ኣይቀርብን ኢዩ። እቲ 
ተርእዮ ማለት እኽልቲ ጓልኣንስተይቲ 
ምስ ገና 18 ዓመት ዘይመልአ ወዲ 
ክትዘውር ኣየጋጥምን’ዩ ማለት ግን 
ኣይኰነን። 

ብዝተረፈ ግን ብሕጊ ሓንቲ እኽልቲ 
ጓልኣንስተይቲ ንኣብነት 25 ዕድሚኣ 
ምስ ወዲ 14-17 ዓመት ብዙረት ይኹን 
ብፍቕሪ ስጋዊ ርክብ ምስ እትፍጽም 
እዚ ድማ ብወለዲ ናይ’ቲ ወዲ 
ዘይተደገፈ ምስ ዝኸውን (ክድገፍ’ውን 
ኣይክእልን’ዩ) እታ ጓልኣንስተይቲ 

ክትክሰስ ኰነ ክትቅጻዕ ይከኣል’ዩ። 
ምኽንያቱ ድማ ሕጊ ጾታኦም ብዘየገድስ 
ንኹሎም ትሕቲ ዕድመ ዝከላኸለሎም 
ብምዃኑ ኢዩ።

ስእላ ኣብ ላዕሊ ዝርአ ጓልኣንስተይቲ 
ዴብራ ላፌቭ እትበሃል ጓል 24 ዓመት 
በዓልቲ ሓዳር ኢያ። ንሳ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ 
ሓደ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከም 
መምህር ኰይና ትሰርሕ። ኣብ ወርሒ ሰነ 
2004 ምስ ወዲ 14 ዓመት ተመሃራያ 
ተደጋጋሚ እዋን ስጋዊ ርክብ ምፍጻማ 
ስለዝኣመነት ንማእሰርቲ ተፈሪዳ። ካብቲ 
ናይ ምምህርና ሞያኣ’ውን ተዘናቢላ 
ትርከብ።   
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ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ

7 ግጉይ ልምድታት ድሕሪ መግቢ7 ግጉይ ልምድታት ድሕሪ መግቢ

ሕቶ፥ መግቢ ድሕሪ ምምጋብና ብኡ ንብኡ 
ብእግሪ ክንከይድ፡ መሕቀቒ ኣልኮላዊ መስተ 
ክንወስድ፡ ክንድቅስ ወዘተ ንጥዕና ጽቡቕ ምዃኑ 
ይዝረብ’ዩ። ብዛዕባ’ዚ ሓቀኛ መብርሂ ክትህቡኒ 
ምደለኹ።

    ደጀን ሃብተማርያም ካብ ሜዳ ኤርትራ  

መልሲ፥ ብዛዕባ ድሕሪ መግቢ ክንገብሮም 
ዝግበኣናን ዘይግበኣናን ብዙሕ ይበሃልን 
ይዕለልን እዩ። ነዞም ዝስዕቡ 7 ግጉይ 
ልምድታት ድሕሪ መግቢ ብግቡእ እንተ 
ኣንቢብካዮም ንሕቶኻ እኹል መልሲ ክኾኑ 
ይኽእሉ’ዮም።  

1. ምትካኽ ሽጋራ፥ 1. ምትካኽ ሽጋራ፥ 

እዚ ካብ’ቲ ንግምቶ ንላዕሊ ሳዕቤን 
ከምዘለዎ ክኢላታት ይዛረቡ። ምኽንያቱ 1 
ሽጋራ ድሕሪ መግቢ ምውሳድ ክንዲ ናይ 
10 ሽጋራ ሳዕቤን ይህልዎ።

2. ጽዑቕ ምንቅስቓስ ምስራሕ፥2. ጽዑቕ ምንቅስቓስ ምስራሕ፥

ዋላ’ኳ ኩሉ ሰብ ድሕሪ መግቢ 
ምንቅስቓስ ምዝውታር ከም ቅኑዕ ዝወስዶ 
እንተኾነ፡ እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ እዩ። 
ምኽንያቱ እትገብሮ ምንቅስቓስ ወይ 
ስፖርት ኣካላትካ እቲ ዝድለ መኣዛታት ካብ 
መግቢ ንኸይመጹ ይዓግት። ስለዚ ድሕሪ 
መግቢ ህዱእን፡ ቀሊልን ብዙሕ ሃልኪ 
ዘይብሉ ጉዕዞ እግሪ ከተዘውትር ትምከር።

3. ኣካላትካ ምሕጻብ፥3. ኣካላትካ ምሕጻብ፥

ኣብዛ ጉዳይ’ዚኣ ድሕሪ መግቢ ነብስና 
ንኸይንሕጸብ ዝመኽራና ኣዴታትና ሓቀን 

እየን። መግቢ ድሕሪ ምብላዕና ዝበዝሐ 
ደም ናብ ከባቢ ከስዐ ብምኻድ ንምሕቃቕ 
የሳልጥ። ማይ ምስ እንሕጸብ ወይ ድማ 
ምስ እንሕንብስ ኣካላትና ፍልልይ ናይ 
ሙቖት ስለዝስምዖ ማይን ምንቅስቓስን ድማ 
ንስርዓተ ዙረት-ደም ስለ ዘቀላጥፍ፡ ደም ናብ 
ምሉእ ኣካላትና ይዝርጋሕ። በዚ ምኽንያት 
ድማ ምሕቃቕ መግቢ ይደናጐ።

 4. ምስታይ ሻሂ፥ 4. ምስታይ ሻሂ፥

እዚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝርአ ጌጋ 
ልምዲ እዩ። ካፈይን ማለት እቲ ቀንዲ 
ትሕዝቶ ቆጽሊ ሻሂ ምስ ኣብ መግብና 
ዝርከብ ሓጺን ብምትሕሓዝ እቲ ኣገዳሲ 
ማዕድን ናብ ኣካላትና ንኸይሕወስ ይገብር። 
እዚ ብፍላይ ንዋሕዲ-ደም (ኣነምያ) 
ዘለዎም ሰባት ሓደገኛ ክኸውን ስለዝኽእል 
ብውሑዱ ክሳብ ሓደ ሰዓት ድሕሪ መግቢ 
ሻሂ ክሰትዩ የብሎም። 

5. ናይ ከብዲ ስፖርት ምስራሕ፥5. ናይ ከብዲ ስፖርት ምስራሕ፥

ድሕሪ ምምጋብ ብቐጥታ ናይ ከብዲ 
ምንቅስቓስ ኣካላት ምክያድ ናይ መዓናጡ 
ምትእስሳር(ምጥንናግ) ከስዕብ ይኽእል። 
እዚ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንስርዓተ ምሕቃቕ 
መግቢ የደናጕን፡ ዝያዳ ክብደት ኣካላት 
ንኽትውስኽ ይገብርን።

6. ፍረታት ምብላዕ፥6. ፍረታት ምብላዕ፥

ኣካላትና ንፍረታት ኣብ ሓጺር ግዜ እዩ 
ዘሕቅቖም። ይኹን ደኣምበር ምስ መግቢ 
ሓዊስና ወይ ኣከታቲልና እንተ ወሲድናዮም 
ኣብ ከስዐ ንነዊሕ ሰዓታት ይጸንሑ እሞ፡ 
መሽሚሾም ጋዛትን መርዝን ይተፍኡ። 

ብተወሳኺ ኣብ ቆርበት ቀጸላ ናይ ዝተኣከበ 
ስብሒ(cellulite) ንኽፍጠር’ውን የተባብዕ። 
ስለዚ ፍረታት ኣብ ጥራሕ ከብድኻ ወይ 
ድማ 2 ሰዓታት ቅድሚ ወይ ድሕሪ መግቢ 
ጥራይ ክትወስድ ፈትን። 

7. ምድቃስ፥7. ምድቃስ፥

ኣብ ግዜ ድቃስ ዝበዝሐ ንጥፈታት 
ኣካላትና ስለ ዝዝሕል ዝበላዕናዮ መግቢ 
ብቐሊሉ ክሓቅቕ ኣይክእልን። ንጋድም 
በጥ ምባል ንባዕሉ፡ ንመስርሕ ኣተሓቕቓ 
መግብን፡ ምንዛዕ ኣሕቀቕቲ ፈሰስትን ምቹእ 
ስለዘይኮነ እቲ ዕዮ ክዕመም ኣይክእልን። 
እኳ ደኣ ንከም በዓል ቀሓር ዝኣመሰሉ ናይ 
ከስዐ ሕማማት ከቃልዓና ይኽእል። ስለዚ 
ናይ መግቢ ሰዓታትና ካብ እዋን ድቃስ 
ብውሑዱ ብ2 ሰዓታት ክፍለ ተመራጺ 
እዩ።  

ምልክት ጥንሲዶ ይኸውን?ምልክት ጥንሲዶ ይኸውን?

ሕቶ፥  ክልተ  ሰሙን  ይገብር  ስጋዊ  ርክብ 
ፈጺመ ነይረ። እቲ ርክብ ብኮንዶም ስለዝነበረ 
ኣይተሰከፍኩን።  ይኹን’ምበር  ቅድሚ  ሓደ 
ሰሙን  ክመጽኣኒ  ዝነበሮ  ወርሓዊ  ጽግያተይ 
ሰሙን  ኣቢሉ  ዶንግዩሲ  ተሻቒለ’ሞ፡  እንታይ 
ክገብር?

ኣርሴማ ካብ ከረን

መልሲ፥ ኣርሴማ፡ ውሑስ ጾታዊ ርክብ 
ክበሃል እንከሎ፡ እቲ ጾታዊ ርክብ ካብ ከኸትሎ 
ዝኽእል ዘይተደልየ ጥንስን ሕማማትን ናጻ 
ብዝኾነ መገዲ ክፍጸም እንከሎ’ዩ። ምጥቃም 
ኮንዶም ከኣ ሓደ ካብ’ቲ መገድታት ውሑስ 
ጾታዊ ርክብ ከም ምዃኑ መጠን ብግቡእ 

      ግጉይ ልምድታት ድሕሪ መግቢግጉይ ልምድታት ድሕሪ መግቢ
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እንተተጠቒምኩምሉ ዘሰክፍ የብሉን። 
ይኹን’ምበር እቲ ኮንዶም ካብ ዘይግቡእ 
ኣጠቓቕማን ሃታሃታን ምስ ዝቕደድ 
ውሑስ ኣይከውንን። እዚ ኵነታትኪ ኸኣ 
ብመንጽር እዚ ክትርእይዮ ፈትኒ። ምናልባሽ 
እቲ ኮንዶም ዝኾነ ናይ ምቕዳድ ምልክታት 
ነይሩዎ ድዩ? ማለት ዝኾነ ኣብ ርሕምኺ 
ዝተሰምዓኪ ፈሳሲ ነይሩ ድዩ። ኣብ ገለገለ 
እዋን’ውን ዋላ ተቐዲዱ እንከሎ፡ ምስ ኩሉ 
ውሁብ ስምዒታዊ ኵነት ጾታዊ ርክብ 
ከይርደኣኪ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ግን እታ 
ኮንዶም ዘይተቐደት እንተኾይና፡ ዘርኢ ወዲ 
ተባዕታይ ስለዘይሓልፈኪ ጥንሲ ስክፍታ 
ኣይኮነን። 

እታ ኮንዶም ከምዘይተቐደደት 
ትተኣማመኒ እንተኾይንኪ፡ ወርሓዊ 
ጽግያት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ማለት 
ከም ምሒር ሓሳብ (ጭንቀት)፡ ሕማም ከም 
ብርቱዕ ረስኒ፣ ምቅይያር ኵነታት ኣየርን… 
ዝኣመሰሉ ነገራት ክመዛበል ስለዝኽእል 
ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን። እዚ ትብልዮ 
ዘለኺ ኸኣ ካብ ሰሙን ንላዕሊ ስለዘይኮነ 
ኣዚዩ ኣሻቓሊ ኣይኮነን። ካብ ዘሰክፍ ነገር 
ንምግልጋል ድማ ናብ ሕክምና ብምኻድ 
ብመርመራ ክተረጋግጽዮ ትኽእሊ ኢኺ።

 

ኣሰካፊ ድሕረ-ባይታይ መዓስን ኣሰካፊ ድሕረ-ባይታይ መዓስን 
ብኸመይን እየ ክነግሮ ዝግበኣኒ?ብኸመይን እየ ክነግሮ ዝግበኣኒ?

ሕቶ፥ ክብረ ንጽህናይ ንሓደ መናብርቲ ይኾነኒ 
እዩ  ኢለ  ብእምነት  ንዝቐረብክዎ  መንእሰይ 
ኣረኪበያ  እየ።  ኣብ  ዘይተጨበጠ  ነገር  ከምኡ 
ዓይነት ስጉምቲ ምውሳደይ ጌጋ ምዃኑ ኣሚነስ 
ንነብሰይ  ምሕረት  ብምግባር  ተቐቢለዮ  እየ። 
መልዓሊ ደኣ ኣልዒልዎ እምበር፡ ሕጂ ንድሕሪት 
ተመሊሰ  ብዛዕባኡ  ክዛረብ’ውን  ድሌተይ 
ኣይኮነን።  እቲ ብሕጂ ዝመጽኣኒ  ሰብ፡  ከምታ 
ዘለኽዋ ምስ ኩሉ ጉድለታተይ ክቕበለኒ ኣለዎ 
በሃሊት እየ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከኣ ሓደ ንዓይ 
ይኸውን እዩ ኢለ ምስ ዝገመትክዎ ወዲ ዕርክነት 
ጀሚረ ኣለኹ። የግዳስ፡ ድሕረ-ባይታይ ፈሊጡ፡ 
ኪቐርበኒ ኣለዎ ዝብል እምንቶ ኣሎኒ። ግና ኸኣ 
ምስ ነገርክዎ ሰንቢዱ ከይርሕቀኒ እፈርህ። 

ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ከኣ ሓደ ንኣይ ይኸውን 
እዩ ኢለ ምስ ዝገመትክዎ ወዲ፡ ዕርክነት ጀሚረ 

ኣለኹ። የግዳስ ድሕረ-ባይታይ ፈሊጡ ኪቐርበኒ 
ኣለዎ  ዝብል  እምነት  ኣሎኒ።  ግና  ኸኣ  ምስ 
ነገርክዎ  ሰንቢዱ  ከይርሕቀኒ  እፈርህ።  ስለዚስ 
ንዅነታተይ  ነጊረ  ሩፍታ  ምርካብዶ  ይሕሸኒ 
ወይስ  ኵነታተይ  ርእዩ  ባዕሉ  ምስ  ሓተተኒ 
ክነግሮ?

ሃናእ ዓ. መንደፈራ

መልሲ፥ ብቐዳምነት ንገዛእ ርእስኺ 
ከምታ ዘላታ ምቕባልኪ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር 
እዩ። ንፍቕርኺ ኣቐዲምኢ ኵነታትኪ 
ክትነግርዮ ምሕሳብኪ፡ ኣብ ፍቕርኽን 
ገዛእ ርእስኽን ዘሎኪ ሓልዮት ዘንጸባርቕ 
ብምዃኑ ብጣዕሚ ዝነኣድ ተበግሶ እዩ። 
ሰብ እንታይነትካ ፈሊጡ ምሳኻ ናይ 
ምንባር ስጉምቲ ምስ ዚወስድ፡ ንመጻኢ 
ህይወትካ ኣዝዩ ሓጋዚ ስለዝኾነ። የግዳስ፡ 
እቲ ኣፍቃርየይ ኢልካ እትቐርቦ ሰብ መኣስ 
እዩ ነዚ ክፈልጦ ዘለዎ ዓቲብና ክንሓስበሉ 
ዘሎንና ጉዳይ እዩ።

መጻምድኺ ድሕረ ባይታኺ ፈሊጡ 
ኪቐርበኪ ምድላይኪ፡ ኣብ ነብስኺ ዘሎኪ 
እምነትን ኣብ ካልኦት ዘሎኪ ንጽህናን 
ዘርኢ እዩ። ይኹን እምበር፡ ሰባት እወንታዊ 
ሸነኽካ ጽቡቕ ጌሮም ከይፈለጥዎ ዘሎካ 
ሕጽረታት ደጋጊምካ ተዕልሎም እንኴንካ፡ 
ከሰንብዶም ይኽእል እዩ። ንኽርሕቁኻ’ውን 
ብዙሕ ዝኽልክል ነገር ኣይህልዎምን። ስለዚ 
ሃናእ፡ መጻምድኺ ንእወንታዊ ሸነኽኪ 
ጽቡቕ ጌሩ ከይፈለጦ፡ ኣብ ሞንጎኹም ጽኑዕ 
እምነትን ፍቕርን ከይሰረጸ፡ ኣብ ህይወቱ 
ኣዚኺ ኣገዳሲት ሰብ ምዃንኪ ከይኣመነ፡ 
እዚ ትብልዮ ዘሎኺ እንተኣዕሊልክዮ 
ንፍቕርኹም ብኣሉታ ክጸልዎ ይኽእል 
እዩ።

ስለዚ ድሕሪ ግዜ ኣብ ሞንጎኹም ዘሎ 
እምነትን ፍቕርን ዓሚቝ ሰረት ምስ ሓዘን 
ብዛዕባ ኵነታት መርዓ ከተዕልሉ ምስ 
ጀመርኩምን እዚ ኣርእስቲ እንተተላዕለ 
ዝሓይሽ ይመስለና። ሽዑ መጻምድኺ 
ኣባኺ ዘለዎ ኣረኣእያ ኣዝዩ ዉዕዉዕ 
ምስ ዝኸውን፡ ድንግልና ስለዝሰኣነ ጥራይ 
ክፍለየኪ ዘሎ ተኽእሎ ጽብብ ዝበለ እዩ።     
ብዓቢኡ ክትርድእዮ ዘሎኪ ሓደ ዓቢ ጉዳይ 
እውን ኣሎ። እዚ ሕጂ ትቐርብዮ ዘለኺ 

ሰብ እውን ንኣኺ ኣዝዩ ቅኑዕ ሰብ ምዃኑ 
ዘረጋገጽክዮ ዘሎ ኣይመስለናን። ስለዚ 
ኣይግበሮ እምበር ኵነታትኪ ምስ ነገርክዮ 
ብድሕሪኡ ንኣኺ ዝኸውን ሰብ ከም ዘይኮነ 
እንተኣረጋጊጽኪ፡ ኣቐዲምኪ ንነብስኺ 
ምቅላዕኪ ከጣዕሰኪ ይኽእል እዩ። 

ኣብ መወዳእታ ክንብለኪ እንደሊ፡ 
ንስኺ ንገዛእ ርእስኺ ብልጽቲ እንተ 
ጌርክያ ኢኺ መጻምድኺ ብሉጽ ነገር 
ክተካፍልዮ እትኽእሊ። ዘይብልካ ክትህብ 
ስለዘይትኽእል። ንነብስኺ ብልጽትን 
ተባሃጊትን ክትገብርያ እንተኽኢልኪ ግና፡ 
መጻምድኺ ካብ ዙርያኺ ዝርሕቀሉ 
ምኽንያት ኣይረኣየናን እዩ። ጽቡቕ ዕድል 
ከኣ ንምነየልኪ።

 
ደቀቕቲ ልሕጻጻትደቀቕቲ ልሕጻጻት

ሕቶ:- ሓደ ክርድኦ ዘጸግመኒ ነገር ኣሎ። 
ምስ ሓንቲ ተሰካሚት ኤች.ኣይ.ቪ ዝኾነት 
ጓለንስተይቲ: ብዘይ ዝኾነ ልሕጻጽን 
መድመይትን ተጠንቂቕካ ጾታዊ ርክብ 
እንተፈጺምካ እቲ ቫይረስ ብኸመይ ክሓልፈካ 
ይኽእል? 

ሳሚ ካብ ኣስመራ

መልሲ:- ቅድም ቀዳድም እንታይ 
ኮይነ ኢልካ ኢኻ ምስ ኤች ኣይ ቪ ዘለዋ 
ጓለንስተይቲ ጾታዊ ርክብ ክትፍጸም። 
እናተረድኣካ ወይ እናተጠራጠርካ ጌጋ 
ብምፍጻም ንሂወትካ ኣብ ኮንዶኾን 
ክተእትዋ ግቡእ ኣይኮነን። ብዝኾነ ናብቲ 
ዘቕረብካዮ ሕቶ ክንምለስ፦
ኣብ ብልዕቲ ዝርከብ ቈርበት ኣዝዩ 

ተኣፋፊ ስለዝኾነ፡ ብዘይ ኮንዶም ጾታዊ 
ርክብ እንተፈጺምካ: ዋላ’ውን ሽሕ ግዜ 
ዝረአ ልሕጻጽ ይኹን መድመይቲ ኣይሃሉ 
ኤች ኣይ ቪ ክለግበካ ይኽእል እዩ። ኣብ 
እዋን ጾታዊ ርክብ ብዝግበር ምንቅስቓስ: 
ብዓይኒ ክረአዩ ዘጸግሙ ኣዝዮም ደቀቕቲ 
ልሕጻጻት (Micro-abrasions) ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። ኤች ኣይ ቪ ኣብ ዉሽጢ 
ይኹን ኣብ ደጋዊ ብልዕቲ ምስ ጸዓዱ 
ዋህዮታት ደም ክራኸብ ስለዝኽእል’ውን 
በቲ ዋህዮ ኣቢሉ ብቐሊሉ ናብ ዉሽጢ 
ሰብነትካ ክኣቱ ይኽእል። ስለዚ ውሑስ 
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መገዲ እናሃለወ: ስለምንታይ ሂወትካ ናብ 
ሓደጋ ተእቱ? ዘይተመርዓኻ እንተዄንካ 
ክሳዕ ትምርዖ ብትዕግስቲ ጽናሕ። ፍጹም 
ዓቕሊ እንተሲእንካ ድማ ግድን ኮንዶም 
ተጠቐም። 

ዝኾነኒ መጻምድቲ እረክብ ዶ ‘ኸውን?ዝኾነኒ መጻምድቲ እረክብ ዶ ‘ኸውን?

ሕቶ፥ ሓደ ቘልዓ ወሊደ ዝተፋታሕኩ ጓል 
24 ዓመት መንእሰይ እየ። ከም’ኡ ብምዃነይ 
ሕጉስቲ ኣይኮንኩን። ብሕጂ መጻምድቲ ናይ 
ምርካብ ዕድለይ የሻቕለኒ ኣሎ እሞ እንታይ 
ትመኽሩኒ?

ኣስቴር ኣስመራ

መልሲ፥ ዝኸበርኪ ኣስቴር ሂወት 
ብዙሕ ግዜ ከም ዝተለምካዮ ዘይኮነ ከም 
ዘጋጠመካ’ዩ። ኣብቲ ግጥም ከኣ መንገድታት 
ትጸርግ። ነገራት ንጽቡቕካ ክኾኑ ኢኻ 
ትምነ፣ እንተዘይኮኑ’ውን ንክዉንነት 
ተቐቢልካ ትተዓጻጸፍ ‘ምበር ኢድካ ምሃብ’ሲ 
ኣይግድን። ንስኺ እንተ ብሰናይ ድሌትኪ 
እንተስ ብግዳማዊ ጸቕጢ ሓዳር ዝፈተንክን 
ፍረ ሓዳር ዝረኸብክን መንእሰይ ኢኺ። 
ኩሉ ፍረ ሓዳር ጽቡቕ ከይከውን’ውን 
ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብምስልኺ ዝተሰርሐ 
ፍጡር ምውላድኪ ክህልዎ ዝኽእል 
ዕግበት ሂወት ኣይትስሕትዮን ትኾኒ። 
ምፍታሕኪ ከኣ ሕጉስቲ ኣይገበረክን። ገለ 
ካብ ጥሙር ዕድላት ሓዳር እዚ’ዩ። ስለዚ 
ንኹሉ ኵነታትኪ ብእወታ ጠምትዮ’ምበር 
ኣይተስተንትኒ። ምኽንያቱ ኣብ ክዉን 
ዝኸውን ነገር የለን። ነቲ ዘለኽዮ ኵነት 
ብእወታ ብምጥማት ንብሕጂ ብኸመይ 
ክትጎዓዚ ኢኺ፡ ሕሰቢ። ብመሰረት ሕቶኺ 
ኸኣ እቲ ቀንዲ ሻቕሎትኪ “መጻምድቲ 
ይረክብ ዶ ይኸውን”’ዩ። 

ሓዳር ውሑስ መባልይቲ መጻምድቲ ካብ 
ዘይከውን ነዊሕ ገይሩ እዩ። ምናዳ ኣብዚ 
ዝሓለፈ ቀረባ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ 
ሕብረተሰብና ይኹን ብዓለም ደረጃ ፍትሕ 
ኣዚዩ እናገነነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ፍትሕ 
ከም ፍታሕ ዝርእይዎ በዚሖም ማለት እዩ። 
ብዝኾነ ግን እዚ ኩሉ ዝፋታሕ ፍጡር 
ኣዳም ከምኡ ኢሉ ክነብር ዘይኮነ፡ ዝሓሸ/ት 
መጻምድቲ ብምርካብ ምስ ሓድሽ ኣካል 
ክገጣጠምን ዝሓሸ ሂወት ክመርሕን ሕልሚ 
ኩሉ ፍቱሕ’ዩ። ስለዚ ንስኺ’ውን ኣብ ኣዚዩ 

ንኡስ ዕድመ ትርከቢ መንእሰይ ምዃንኪ 
ኣብዚ ዕዳጋ ዚ ዝሓሸ ዕድል ክህልወኪ ከም 
ዝኽእል ንነብስኺ ኣእምንያ። ኣይኮነን’ዶ 
ንስኺ ጓል 24 ዓመትን ኣደ ሓደ ቈልዓን 
ልዕሊ’ዚ ዕድመን ቆልዑን ዘለወን ደቂ 
ኣንስትዮ’ውን ጽቡቕ ናይ መርዓ ዕድል 
ይረኽባ ኣለዋ። እቲ ቀንዲ ክትገብርዮ ዘለኪ 
ነገር ግን ንስኺ ጌና ንእስቲ ብምኻንኪ ኣብ 
ኩሉ ሂወትኪ ንጥፍትን ኣላይት ነብሳን 
ምዃን ከድልየኪ እዩ። ነብስኺ ቀጻሊ ከም 
ዕድሜኺ ከተልዕሊ ኣለኪ። እተን ሓንሳብ 
ተመርዒናን ወሊድናን ኢና ድሕሪ ሕጂ ደኣ 
መን ቁሊሕ ክብለና ኢለን ነብሰን ብምእማን 
ነብሰን ዘይኣልያን ዘዋድቓን ካብ ሓጹር 
ካንሾሎአን ዘይወጻን ግዳይ እዚ ስክፍታ 
ክኾና ባህርያዊ’ዩ። ኣብ ቁጠባዊ ንጥፈታት 
ነብስኺ ክትክእሊ ዝከኣለኪ ግበሪ። ጎኒ 
ጎኑ ከኣ ነብሰ-ኣልያን ምስ ሰባት ዘለኪ 
ኣቀራርባን ምርድዳእን ሰሓብን ዓዳምን 
ንምግባሩ ምጽዓር ንስክፍታኺ ባይታ 
ከምዘዝብጦ ብምእማን ዘይምዝናይ። እምበር 
ዕዳጋታት መርዓ ብዝተፈላለየ ደረጃታት 
(ናይ ሓድሰቲ መስረትቲ ሓዳር፣ ዳግማይ 
ዝምርዓዉ መጻምድቶም ብዝተፈላለየ 
መንገድታት ዝሰኣኑ ኣባላት ሕብረተሰብ) 
ደኣ መሊኡ። መዓስ ንዓኺ ጥራይ ዘጋጥም 
ክስተት ማሕበራዊ ቅልውላው ኮይኑ። ስለዚ 
ብኹሉ ጠባያቱን ኵነታቱን ንዓኺ ዝመስል 
መጻምድቲ ከምዘይትስእኒ ኣሚንኪ ነብስኺ 
ማእከል ስሕበት ናይ’ቶም ትደልይዮም 
ዓይነት ሰባት ንምግባር ጸዓቲ።

ኵነታት ጥንሲ ኣብ ውሽጢ ክንደይ’ዩ ኵነታት ጥንሲ ኣብ ውሽጢ ክንደይ’ዩ 
ዝረጋግጽዝረጋግጽ

ሕቶ፥ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፍኑው ርክብ ሕቶ፥ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፍኑው ርክብ 
ምስ ፈጸመት፣ ጥንሲ ምሓዛን ዘይምሓዛን ምስ ፈጸመት፣ ጥንሲ ምሓዛን ዘይምሓዛን 
እንተቐልጠፈ ኣብ ክንደይ መዓልታት እያ እንተቐልጠፈ ኣብ ክንደይ መዓልታት እያ 
ክትፈልጥ እትኽእል? ግድን ወርሓዊ ጽግያት ክትፈልጥ እትኽእል? ግድን ወርሓዊ ጽግያት 
ክሳብ ዘቋርጻ ድያ ክትጽበ ዘለዋ ወይሲ ክሳብ ዘቋርጻ ድያ ክትጽበ ዘለዋ ወይሲ 
ብላባራቶሪ ኣብ ሓጺር እዋን ኪፍለጥ ይከኣል ብላባራቶሪ ኣብ ሓጺር እዋን ኪፍለጥ ይከኣል 
እዩ?እዩ?

ሃንሱ - ካብ ጊንዳዕሃንሱ - ካብ ጊንዳዕ

- ኣብ ሕክምና ህላወ ጥንሲ ንምርግጋጽ፣ - ኣብ ሕክምና ህላወ ጥንሲ ንምርግጋጽ፣ 
“HCG” ዚብሃል ሆርሞን ምህላዉን “HCG” ዚብሃል ሆርሞን ምህላዉን 
ዘይምህላዉን እዮም ዘረጋግጹ። እዚ ዘይምህላዉን እዮም ዘረጋግጹ። እዚ 
ሆርሞን’ዚ እንተዘይሃልዩ፣ ጥንሲ የለን ሆርሞን’ዚ እንተዘይሃልዩ፣ ጥንሲ የለን 

ማለት’ዩ። ህላውነቱ ኣብ ሽንቲ እንተ ማለት’ዩ። ህላውነቱ ኣብ ሽንቲ እንተ 
ተረጋጊጹ ግና ጥንሲ ከም ዘሎ እዩ ዚሕብር። ተረጋጊጹ ግና ጥንሲ ከም ዘሎ እዩ ዚሕብር። 
እዚ ሆርሞን፣ ጥንሲ ምስ ተፈጥረ፣ ኣብ እዚ ሆርሞን፣ ጥንሲ ምስ ተፈጥረ፣ ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኪምዕብል ዚኽእል እኳ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኪምዕብል ዚኽእል እኳ 
እንተዀነ፣ ምድንጋራት ንኸይፍጠር ግና፣ እንተዀነ፣ ምድንጋራት ንኸይፍጠር ግና፣ 
እታ ጓል ኣንስተይቲ ምጥናሳን ዘይምጥናሳን እታ ጓል ኣንስተይቲ ምጥናሳን ዘይምጥናሳን 
ንምርግጋጽ ድሕሪ 14 መዓልታት እያ ንምርግጋጽ ድሕሪ 14 መዓልታት እያ 
ላቦራቶሪ ክትገብር ዚግብኣ።ላቦራቶሪ ክትገብር ዚግብኣ።

ኤች ኣይ ቪኤች ኣይ ቪ

ሕቶ:- ኣብ ከባቢ 30ታት ዝርከብ ሰራሕተኛ 
መንግስቲ እየ። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዛጊት 
ኣይተመርዓኹን ዘለኹ። ምስ ሓንቲ ቅድሚ 
ገለ ዓመታት ኣቢለ ዝተዛመድክዋ ጓል ግና 
ሳሕቲ ጾታዊ ርክብ እፍጽም እየ። ኮንዶም’ውን 
ንጥቀም ኢና። ኣብዚ ኣብ ስክፍታ ኣእትዩኒ 
ዘሎ ጉዳይ: ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ምፍጻምና 
ብልዕትታና ንምጽራይ ክልቴና ሓደ ጨርቂ 
ተጠቒምና ዝወልወልናሉ ግዜ ኣሎ። እታ 
ጓል መን ይፈልጥ ተሰካሚት ኤች ኣይ ቪ 
እንተኾይና: ክተሕልፈለይ ትኽእል’ዶ? ስመይ 
ንኣሰናዳኢ ጥራይ።

መልሲ:- ክልቴኹም ሓደ መወልወሊ 
ጨርቂ ምጥቃምኩም ንኤች ኣይ ቪን 
ካልኦት ብጾታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ 
ሕማማትን ከቃልዕ ይኽእል እዩ። ኮንዶም 
ተጠቒምካ ክተብቅዕ: ኣብ ቀሊል ነገር 
ክትድህለል ግቡእ ኣይኮነን። ናይ ዝሓለፈ 
ሓሊፉ ስለዝኾነ: ኣብኡ ንብሎ የብልናን። 
ኣብ መጻኢ ግና ድሕሪ ጾታዊ ርክብ 
ነናትኩም መወልወሊ ጨርቂ ወይ 
ሽጎማኖ ክትጥቀሙ ዝሓሸ’ዩ። ጨርቂ  
ወይ ሽጎማኖ መሳሊ ብቐሊሉ ክትረክብ 
እንተዘይክኢልካ: ሶፍት’ውን ከም ኣማራጺ 
ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ስለ’ዚ እቲ 
ዝሓሸን ዝበለጸን ክሳዕ መርዓ ጾታዊ ርክብ 
ዘይምፍጻም እኳ እንተኾነ: ሓሓሊፍኩም 
ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙ ካብ ኮንኩም ግና፡ 
ኣብ ርእስ’ቲ ኮንዶም ምጥቃምኩም፡ 
ክልቴኹም መርመራ ደም ብምግባር 
ሓቀኛ ኵነታትኩም ክትፈልጡ’ውን 
ኣብ ምቕናስ ሓደጋ ሓጋዚ እዩ። ኣብ’ዚ 
እዋን’ዚ ድማ ኣብ ሓያለ ቦታ መመርመሪ 
ወለንታዊ ስለዘሎ: ናብ ቀረባኹም ኬድኩም 
ክትምርመሩ ጽቡቕ’ዩ።  
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ወግዒ ብሓሳባትወግዒ ብሓሳባት

ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ባህጊ፡ ቃና 

እንተሎዎ እስኪ ኣውገዓኒ። ኣብ 

ውሽጥኻ ዝዕንድር ባህጊ ከመይ ዝበለ 

ቃና‘ዩ ዘሎዎ? ደሃይ ናይ’ቲ ቃና ቀትሪ 

ምሳኻ ዶ ይውዕል፡ ኣጋ ምሸት ከ ጸጉሪ 

ርእስኻ እናሸሓረ ዶ የደቅሰካ፡ ኣብ 

ለይትኻ ምስ ጥዑም ሕልሚ ተሓዊሱ 

ዶ ኣብ ርእስኻ ይዘውር። ጣዕሚ ቃናኡ 

ንኣኽናፍ ልብኻ ብባህታ ክሳብ ዝሰራሰር 

ዶ ኸ ይገብሮ … ወይስ ረምታኡ 

ዘይሕሉን ቃናኡ ዝተዘርገን ባህጊ‘ዩ ኣብ 

ውሽጥኻ ዘድሂ?

ኣብ ውሽጥኻ ባህጊ እንተሎካ 

እስኪ ኣውገዓኒ። ሽዑ ባህገይ ከምዝን 

ከምትን‘ዩ ምስበልካኒ ኣነ’ውን ብዛዕባ 

ባህገይ ክጸውየልካ’የ። ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ 

ባህጊ ንስምዒታትካ ክቕስቕሶም እንከሎ 

ይፍለጠካ ዶ? ሽዑ እቶም ስምዒታትካ 

ብተስፋ ተመሊኦም እናዘለሉ ንልብኻ 

ክከዓውዎ እንከለዉ ብዝንታ ተዓዚርካዮ 

ካብ ዝጸናሕካ መገሻ ሓሳባት በተግ ዶ 

ትብል? ኣብ ውሽጥኻ ዝስመዓካ ድላይ 

እንተሎ እስኪ ኣዕልለኒ። ንሃጓፍ ልብኻ 

ዝመልኦ እንታይ ምዃኑ ግርም ገርይካ ዶ 

ትፈልጦ፡ ወይስ ትማታእ ኢኻ? ህዋሳትካ 

ተገላሊሆም ብህርፋን ክኹልስዎ ዝብህጉ 

እንታይ ምዃኑ እንተተሓተትካ ብዘይ 

ነግ-ፈረግ ዶ ትምልሽ? ጽምኢ መንፈስካ 

ዝረውየሉ እንታይ ምዃኑ ኸ ሓታቲትካ 

ዲኻ ትረኽቦ ወላስ ኣብ ቅድሚ የዒንትኻ 

ተገቲሩ‘ዩ ዝረኣየካ። 

ኣብ ውሽጥኻ ተረይዑ ዘሎ ባህጊ 

እንታይ ምዃኑ እስኪ ኣዕለልኒ። ኣብ 

ውሽጥኻ ተኾዲሙ ዘሎ ባህጊ መዓስ 

ቦታ ከምዝሃብካዮ ትዝክር ዶ? ብኸመይ 

ኣገባብ ኢኻ ኸ ጠፍጢፍካዮ? እዋኑ 

ሓልዩ ዕለት ንዕለት እናተደራረበ ዶ 

ኸ ገዚፉ ይኸውን፡ ወላስ ኣብ ሓደ 

ለይቲ‘ዩ ክንዲ እምባ ኮይኑ ሓዲሩ። 

መልክዕ ናይ’ቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ባህጊ 

ኸ ንመንን ንእንታይን‘ዩ ዝመሳሰል? 

ካበየናይ ዓዲ ከምዝኾነ ኸ የለሊ ድዩ 

ወላስ መልክዑ ዝቐያየርን መበቆሉ 

ዘይፈልጥ ባህጊ’ዩ ዘሎካ። ባህግኻ ከምዚ 

ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ባህጊ ሓደ ሓደ እዋን 

መኣዝኑ ይጠፍኦ ዶ? ገለ ገለ እዋን ከ 

ባህግኻ ብናይ መንነት ቅልውላው ክሳቐ 

እንከሎ ይፍለጠካ ዶ? 

ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ባህጊ እንታይ 

ምዃኑ‘ሞ ኣዕለለኒ፡ ሽዑ ኪኖ ዓቕምኻ 

ክሓልፍ ዝመጣጠር እንተኾይኑ፡ ካበይ 

ከምዝመጸ’ውን ኣፋፍኖት ዘይብሉ 

እንተኾነ ምተማኸርናሉ። እቲ ንስኻ 

ባህገይ እትብሎ ካብ ዓቕሚን ባህሊን 

ሕብረተሰብ ክፍንተት ዝሕልን ባህጊ 

እንተኾነ ሓቢርና ምመኸርናሉ፡ 

ኣነ‘ውን ብዛዕባ ባህገይ መውጋዕኩኻ‘ሞ 

ምተማዓዓድና። 

ባህግኻ ኸ ባ ከምዚ ባህገይ ሓንሳብ 

ሓንሳብ ልዕሊ ክእለትካ ይኾነካ ዶ? 

ልዕሊ ቁመትካ ብሰሪ ምዝርግሑ 

ተመጣጢርካ‘ኳ ምርካቡ ክሳብ ትስእን 

ትኸውን ዶ? 

ሓንሳብ ሓንሳብ ከ ባ ኣብ ቅድመኻ 

ተገቲሩ ምሕላፍ ዶ ይኸልኣካ? ብግዲ 

ፈንጢስካዮ ክትሓልፍ ምስ በልካ ኸ 

ትቓለሱ ዶ? ሽዑ ሓይሉ ካብ ሓይልኻ 

ስለዝዕብልል ይስዕረካ ዶ? ኣብ ዘይውዳእ 

ሕልሚ ኣእትዩ ዶ ምብርባር ይኸልኣካ። 

ወላስ ከም መጠንካ‘ዩ ባህግኻ። 

ብዛዕባ ባህግኻ እንታይ ኢልካ ኢኻ 

ትሓስብ፡ ምስ ባህግኻ ዘለካ ምሕዝነት ከ 

ከመይ ዝበለ’ዩ። ዝምድናኹም ዝምድና 

እሙናት ኣዕሩኽ ድዩ ወላስ ዊን ክብለካ 

እንከሎ ኢኻ ትዝክሮ? ካባኻን ካብ 

ባህግኻን መንኩም ይዓቢ፡ ንስኻ ዶ ኸ 

ትሕይል ወይስ ባህግኻ? ባህግኻ ካባኻ 

ዝሕይል እንተኾነ ክሳብ ክንደይ’ዩ 

ዝቈጻጸረካ፡ ክሳብ ክንደይ ዝልካዕ 

ናጽነት‘ዩ ኸ ዝህበካ? ድምጽኻ ከተስምዕ 

ግዜ ዶ ይህበካ ወላስ ብዝበሎን ዝኣዘዞን‘ዩ 

ንኺድ’ዩ ዝብለካ? ልብኻ ከድሂ እንከሎ 

ንኽሰምዖ ኩር ዶ ይብል፡ ወላስ ደሃይ 

ውሽጥኻ ክሰምዕ ግዜን ዓቕሊን ዘይብሉ 

ባህጊ ኢኻ ተሓንጊጥካ እትነብር ዘለኻ? 

ከመይ ዝበለ ዓቕሚ ከምትውንን ክፈልጥ 

ዝህቅን ባህጊ ድዩ ኸ ኣብ ውሽጥኻ 

ዝገማዳሕ ወላስ ብዛዕባ ዓቕምኻ ግዳሴ 

ዘይብሉ ባህጊ’ዩ እቲ ባህገይ እትብሎ።

እስኪ ኣውገዓኒ ከመይ ዝበለ’ዩ እቲ 

ባህገይ እትብሎ፡ ኣኽናፍ ዘይብልካ 

ክንስኻ ከብርረካ ዝብህግ፡ ሽዑ ክትበርር 

ከምዘይትኽእል ነጊርካዮስ ምስማዕ 

ዝኣብየካ፡ ብሓይሊ ንሰማይ ሰፍሲፍካ 

ምስ ከደ ዓቕሙ ጸንቂቑ ኣብ ኣየር 

ባህገይ ክነግረካ  ባህግኻ ንገረኒባህገይ ክነግረካ  ባህግኻ ንገረኒ

ሙዚት ተኽላይ
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ዝድርብየካ ባህጊ ድዩ ዘሎካ? ወላስ በዘን 

ክልተ ኣእጋርካን ሓይሊ ልብኻን ካበይ 

ናበይ ክትበጽሕ ከምእትኽእል ዝርዳእ‘ዩ 

ባህግኻ። እቲ ባህገይ እትብሎ ንከባቢኡ 

ይዕዘቦ ዶ? ነጎዳ እናነጎደን በርቂ መስ 

እናበለን ንነዊሕ ጉዕዞ ዶ የበግሰካ፡ ደሓር 

ኣብ መገዲ ዝናብ ምስ ዘነበ መዕቀሊ 

ክሳብ ትስእኑ ዶ ትኾኑ፡ ወላስ መዓስ 

ከምዝብገስን ንጉዕዞ ዘድልዮ እንታይ 

ምዃኑን ግርም ገይሩ ዝፈልጥ‘ዩ እቲ 

ባህገይ እትብሎ።

ባህግኻ ኸ ባ ፍቕሪ ከምዝስመዓካ 

ዶ ይገብረካ ወላስ ሃነይነይ ኣቢሉ’ዩ 

ዝገድፈካ? ኣብ ጁባኻ ሳንቲም 

ዘይብልካ ብሳንኬሎ ገንዘብ ክትሓፍስ 

ዶ የሕልመካ? ገና ብቐትሩ ከይደቀስካ 

ዶ ካብታ ክልተ ብኽልተ ሜትሮ ገዛኻ 

ኣውጺኡ ንሓሙሽተ ሽድሽተ ደርቢታት 

ብመሳልል እናተወናጨፍካ ዶ የሕልመካ፡ 

ብዘይ ትፈልጦ ቋንቋ ከም ትዝምር ዶ ኸ 

ይገብረካ? ኣማስያኡ ኸ ካብቲ ሕልሚ 

የውጻኣካ ዶ ወላስ ኣብኡ ክትነብር’ዩ 

ዝፈርደካ? እቲ ባህገይ እትብሎ ከመይ 

ምዃኑ‘ሞ ንገረኒ ኣነ ድማ ባህገይ 

ክነግረካ... 

እቲ ኣነ ባህገይ ዝብሎ ከም 

ዓቕመይ ዝልካዕ፡ ሰላም ክሳብ ዝስእን 

ዘየሸግረኒ፡ ምሉእ ብምሉእ ኣዛንዩ ድማ 

ዘየደቕሰኒ...’ዩ። ኣነን እቲ ኣነ ባህገይ 

ዝብሎን ዝምድና ሓው ሓብቲ ዘሎና 

እምበር ጊላን ጐይታን ሲ ኣይኮናን.. 

ምእንታኡ ዝነብርን ምእንታይ 

ዝነብርን፡ እንተተጸገምኩ ምሳይ ዝጻገም፡ 

እንተሰሓቕኩ ምሳይ ዝስሕቕ፡ .. 

እንተሓዘንኩ ዘጸናንዓኒ ምሳይ ዘልቅስ፡ 

እንተተሓጐስኩ ድማ ዝሕጐስ ምሳይ 

ዝዘልል..’ዩ እቲ ኣነ ባህገይ ዝብሎ። 

እቲ ኣነ ባህገይ ዝብሎ በየን 

ከምዝመጸኒ’ውን ዘይፈልጦ ኣይኮንኩን። 

ካብ ሕሉፍ ታሪኽ ህይወተይን ታሪኽ 

ሕብረተሰበይን ዝምንጩ፡ ንኽዉንነት 

ኣነባብራይ ኣብ ግምት ዝጥርንፍ፡ ኣብ 

ትርጉምን ቀጻልነት ህይወትን እምበር 

ኣብ ስስዐ ዘይምርኮስ...ባህጊ’ዩ እቲ ኣነ 

ባህገይ ዝብሎ። ዓደይ ምስ ዓዲ-ሓወይ 

ብማዕዶ ማዕዶ ወሆይ! እናተባሃሃሉ 

ክጸዋውዑ ዘይኮኑ ካብ እምባ ናብ እምባ 

ዝዘልል ድንድል ክህነጽ እሞ ብሽውታ 

እናተመሓላለፉ ክራኸቡ፡ ብሕቑፊ 

ናፍቘቶም ከውጽኡ፡ ብወግዒ ደሃይ 

ቋንቋታታቶም ክሰማምዑ... ዝብህግ‘ዩ 

ባህገይ፡ ግን ከኣ ክብህግ ሲ ዝነብር 

ኣይኮነን። ነቲ ዝበሃጎ ከተግብር ጋሕጋሕ 

ዝነቅል ባህጊ‘ዩ ‘ቲ ኣነ ባህገይ ዝብሎ። 

ዝሓለፎ መገዲ እናመዓራረየ ዝጓዓዝ 

እምበር ንሎሚ ይጥዓመኒ እናበለ ዝኸይድ 

ኣይኮነን እቲ ኣነ ባህገይ ዝብሎ። እቲ ኣነ 

ባህገይ ኢለ ዝምክሓሉ፡ ነገራት ብኣገባብ 

ደፋእ እናበሉ ዝምዕብሉ እምበር ብሓደ 

ለይቲ በቚሎምን ፈርዮምን ዝሓድሩ 

ከምዘይኮኑ ዝርዳእን ዝኣምንን’ዩ። ብዘይ 

ግቡእ መሳልል ዝህነጽ ህንጻ ውዒሉ 

ሓዲሩ ከጽድፈካ ምዃኑ ዝፈልጥ‘ዩ እቲ 

ኣነ ባህገይ ዝብሎ። ክሃንጻ ንዝጀመረ ቤት 

ግድን ክትውዳእ‘ሞ ብምቾት ኣስተርሕዩ 

ክነብረላ ብሰሪ ምምናዩ ንብረት ጐረቤቱ 

ዝምንዝዕ ባህጊ ኣይኮነን እቲ ኣነ ባህገይ 

ዝብሎ። እቲ ኣነ ባህገይ ዝብሎ፡ ኣብ 

ክውንነት ዝኣምንን ንሓቂ ደው ኢሉ 

ዝገጥምን’ዩ። እታ ክሃንጻ ዝተበገሰ ቤት 

ግቡኡ ጥራይ ከበርክተላ፡ ወላ’ውን 

ኣብ ፍርቂ ኣብጺሑ እንተገደፋ መጻኢ 

ውሉዱ ክምልኣ‘ሞ ብግዜኡ ኣስተርሕዩ 

ክነብረላ ምዃኑ ዝኣምን‘ዩ ባህገይ። 

እታ ሓርኮት እናበለ ዘፋረቓ ቤት ብሰሪ 

ዘይምውዳኣ ጉህዩ፡ ቤቶም ዓይዮም ናብ 

ዝፈጸሙ ካልኦት ገይሹ ዝሓድር ዘይኮነ፡ 

እታ ቤቱን ቤት- ርስቱን ክትፍጸም 

ምእንቲ ተራኡ ብምፍጻሙ ኣስተርሕዩን 

ልቡ ዓጊቡሉን፡ ፍርቂ ንዝበጽሐ መናድቓ 

እናተሳለመ ኣብ ጐና ደቂሱ ልዋም 

ድቃስ ዝድቅስ‘ዩ እቲ ኣነ ባህገይ ዝብሎ። 
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ዓይነታዊ ንባብ፡ ዓይነታዊ ረብሓዓይነታዊ ንባብ፡ ዓይነታዊ ረብሓ

ምንባብ ሓደ ካብ ኣዝዮም መሰረታውያን ነገራት 

- ንጣዕምን ምቾትን ካብ ዘድልዩን ዘብለጭልጩን 

ነገራት ኣይኮነን - ንጽቡቕን ሕጉስን ሂወት ኢዩ። 

እቲ ካብ ምንባብ ብቐጥታ እንረኽቦ ሓጎስን 

ፍስሃን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ፡ ዋናን ኣውራን 

ቁምነገሩ፡ እቲ ኣብ ሂወትና ዘሕድሮ ጽልዋን እዚ 

ጽልዋ’ዚ ኣብ ኣካይዳናን ጉዕዞናን ኣብ እንሃንጾ 

ሕብረተሰብ ዝህልዎ እወታዊ ተራን ደኣ’ምበር። 

እዚ ነጥቢ’ዚ ብምልኣትን ብኹሉን፡ ግንዛቤን 

ኣፍልጦን ዝረክብ ሳሕቲ ኢዩ። ከም’ዚ ካብ ኮነ፡ 

ማዕዳን ምኽርን ዊተግንስተይን (Wittgenstein) 

ሰሚዕና “መዘኻኸርቲ ሰባት ብምእካብ” ንኹሉ 

እዝኒ ዘለዎን ዝሰምዕን፡ ከንብብ ዓቕሚ ዘለዎን፡ 

ምንባብ ካብ’ቲ ኣንባቢ ዝሓስቦን ዝግምቶን ንላዕሊ 

ምዃኑ ብቐጻሊ ዝሕብሩን ዘዘኻኽሩን። “ከንብብ 

እናኸኣለ ዘየንብብ ካብ’ቲ ከንብብ ዘይክእል 

መሃይም ከም ዝሓምቕ” ከዘኻኽርዎ’ውን 

ኣይጽላእን። 

ምንባብ ምስ ኣፋዊ ጽዋታትን ዛንታትን 

ብምትእስሳር ክርአ ዝከኣል ይኹን’ምበር፡ ምንባብ 

ልበ-ወለዳዊ ዛንታ (ጽሑፍ) ቀንዲ ሞዴሎ (para-

digm)ናይ’ቲ ንጥፈት ኢዩ። ምኽንያቱ ምንባብ 

ዛንታ ከም ንጥፈት፡ ልቢ ዝሰልብን ልዑል ኣድህቦ 

ዝወሃቦን፡ ብብሕትኻን ኣብ ግዜኻን ዝትግበርን ከም 

ልምዲ እንተሰሪጹ ከኣ ኣብ ተግባሪኡ መሰረታዊ 

ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዘምጽእን ስለዝኾነ። ትያትር 

ወይ ተዋስኦ ኣብ ሓደ መጽሓፍ ተጠሚሮም ከም 

ዘለዉ ኣቑጸልትን ገጻትን፡ ደጊምካን ደጋጊምካን 

እትሪኦን፡ ባህ ኣብ ዝበለካ ግዜ እትግንጽሎን 

ኣትዓጽፎን፡ ኣብ ልዕሊ ዝምስጡኻ ኣባሃህላታትን 

ሓሳባትን ንዘሎካ ህርፋንን ባህግን ብምልኣት 

ከተዕግበሉ እትኽእል ሓደ ምሉእ ነገር ኣይኮነን። 

ዛንታ (novel) ግን ተጠቓሊሉ ኣብ ሓደ እዋን 

ምስ ተዳለወ፡ ተተመሊስካ ትመጾን እንተደሊኻ 

ብዕምቆት፡ እንተደሊኻ ብሸፈፍ-ሸፈፍን ላዕሊ-

ላዕሊን፡ እንተደሊኻ ብምስግጋርን ብምዝላልን 

እተንብቦን ከምድላይካ ሓሳባት እትወስደሉን 

ዝምስጡኻ ኣባሃህላታትን መግለጺታትን 

ትቐድሓሉን ኢዩ። እዚ ብሊጫታት እዚ ምስ 

ክብሪ ቁምነገሩ ይድመር። ላዕለዋይ ኢድ ዝሕዝ 

ልዑል ክብሩን ኣገዳስነቱን ግን ትሕዝትኡ ኢዩ።

ንኹሉ ብሩህ ከምዝኾነ፡ ብዙሓት ልበ-ወለድ 

ዛንታታት ልዕሊ ኣድናቖትን ፍስሃን፡ መዘናግዕን 

መነቃቕሕን ዝሓልፍ ኣተና (ዕላማ) የብሎምን። 

ዋላ ምስ’ዚ ምቕሉል ዕላምኦም ግን ብተገዳስነት 

ንዘንብቦም ዝህቡዎ ጥቕምን ዘርሕውዎ ባብን 

ቀሊል ኣይኮነን። ምንባብ ካብ ዝህቦ ጸጋታት 

ወይ ረብሓታት፡ ምግምጋም ተመክሮኻ፡ ኣብ 

መስትያት ናይ ተንብቦ ዛንታ ምስልካን ምስሊ 

እትነብሮ ዓለምን ምርኣይ፡ ናብ ንእስነት ምምላስን 

ናብ ሽምግልና ምስጓምን… ወዘተ ይጥቀሱ።

እቲ ካልእ ካብ ምንባብ ዝርከብ ረብሓ ፡ ናይ 

ካልኦትን ዘይረኸብካዮን፡ ምናልባት’ውን ኣብ 

መላእ ዕምርኻ ክትረኽቦ ዘይትኽእልን ተመክሮ 

ክትድህስስን ክትዕዘብን ምኽኣል ኢዩ። እዚ 

ረብሓ’ዚ መዳርግትን መዘናን የብሉን። ናይ 

ለባም ወዲ-ሰብ ሂያብ  ጥራይ ከኣ 

ኢዩ። ኣብ ናይ ውልቅኻ ተመክሮ 

ጥራይ ምድራትን፡ ኣብ ትዕዝብቲ ኣብ 

ከባቢኻ ጥራይ ኣብ ዝርከቡ ሰባትን 

ነገራትን ምሕጻር፡ ንርሑቕ ዘማዕዱን 

ለባምን ንኸይትኸውን ስለዝዕንቅፍ “ 

ኣሞራ ኮንካ ንዓለም እንተትዛውና” 

ኣብ ፈቖዶ ኩርባን ተኾርባን፡ እምባን 

ሩባን፡ ዑናን ሓዲሽ ህንጻን፡ ምድ-ረበዳን 

እሳተጎመራን፡ እንተትዓልብን ኣብ 

ዝሰፍሐ ቦታን ጊዜን ንዝነበረ ሂወትን 

ኣካይዳን ክትዕዘብን ክትርዳእን፡ ኣብ ገለ እዋን 

ክትሽቑረርን ክትደናገጽን… ብማእከላይ ደረጃ 

ካብ ዝግምገም ዛንታ’ውን ይኹን ብምንባብካ 

ትረኽቦ ረብሓ ኢዩ። ተንብቦ ጽሑፍ ዝበለጸ 

ምስዝኸውን ከኣ ዝህቦ ረብሓ’ውን ብማዕሪኡ 

ዝልዓለ ክኸውን ግድነት ኢዩ። እዚ ከኣ ኢዩ 

ምንባብ ዝህበካ ክቡር ሂያብ። እቲ ዝበለጸ ስነ-

ጽሑፍ ኢዩ (great literature) ዝበሃል ፡ ብጀካ’ቲ 

ካልእ ብልጫታቱ፡ እቲ ንዝተፈላለዩ ዓለማት ገሊሁ 

ዘርእየና፡ ዓሚቕ መረዳእታ ንነብረሉ ዓለም ዝህበና፡ 

ለጋሳትን ተደናገጽትን፡ ኣኽበርትን ሓለይትን፡ 

ሰማዕትን መሃርትን፡ ንዝደቐቐ እነስተብህልን 

መስተውዓልትን ሃየስትን ሰፊሕ መረዳእታ 

ከምዝህልወናን … ወዘተ ዝገብር ኢዩ። 

እዞም ነጥብታት’ዞኦም ኣዚዮም ፍሉያት 

ኢዮም። ብሉጻት መሳርሒ ንዕብየትን ስልጣኔን 

ስለዝኾኑ። ካብ ምንባብ እንረኽቦ ጥቕሚ ግን 

እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ምዕባሌናን ናይ ምርዳእ 

ዓቕሚናን በዚ ጥራይ ኢዩ ዝዓቢ ክብሃል’ውን 

ኣይከኣልን። ብፍላይ ምንጋርን ምጽዋይን ዛንታ 

ግን - ቅድሚ ጽሑፍ ምትእትታው ስለዝጀመረ - 

ኣብ ታሪኽ ደቂ-ሰባት ሰባት፡ ካብ ከባቢኦም ወጻኢ 

ንዘሎ ኩነታት ክፈልጡን ብዕምቆት ንኽርድእዎን 

ንዘገድሶም ክቀድሑን … ወዘተ ኣብ ምግባር 

እቲ ዝሓየለን መሰረታውን መሳርሒ ኢዩ ኮይኑ 

ጸኒሑን ዘሎን። 

ዕብየትን ስፍሓትን ምድንጋጽና ኣዝዩ ኢዩ 

ዘገድስ። መኽንያቱ ሓልዮትን ምድንጋጽን 

መሰረት ሞራላዊ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ። ምድንጋጽ 

ምስ ካልኦት፡- ሃንቀውትኦም፡ ድልየታቶም፡ 

ምርጫታቶም፡ ዕድላቶም ከምድልዮቶም 

ንኽውስንኑን ክሳብ ምኻድ ዝምጠጥ ዝርግሐ 

ዘለዎ ኢዩ። ብሓደ መዳዩ ከኣ ከም’ቲ ኣባኻ 

ክፍጸም ዘይትደልዮን ኩነታትካ ኣብ ግምት ክኣቱ 

እትብህጎን ኣብ ካልኦትን’ውን ከምኡ ክኸውን 

ትጽዕትን ትሕልንን። እዞም ናይ ሓባር ረቛሒታት 

ምስ ዝማልኡ፡ ሕብረተሰብ ልዕሊ ጽቡቕ 

ይጥመርን ይሰምርን። ኣብ መወዳእታ ምንባብ፡ 

ንገዛእ ነብስኻን ንካልኦትን ብዕምቆት ከምትርዳእ 

ስለዝገብር ጽቡቕ ሂወትን ስኑይ ሕብረተሰብን ኣብ 

ምህናጽን ምርግጋጽን ተርኡ መተካእታ የብሉን። 

ዘንብብ ከኣ ኢዩ ዝዕምብብ!።

መወከሲ፡ The heart of things

ኮ/ል ኪዳነ እንድርያስ (ባንተ)ኮ/ል ኪዳነ እንድርያስ (ባንተ)
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ተደጐል!ተደጐል!
                 ዛንታ ኤርትራዊ ወራሲ 

                                 ኤፍረም ሃብተጽዮን (ወዲ ገደ)

‘’ጥበብ፡ ተውህቦ ድዩ ብትምህርቲ’ዩ 
ዝጥረ?’’ ንነዊሕ እዋን ዘካተዐ ኣርእስቲ እዩ። 
ሓደ ናይ ስነ-ቋንቋ ምሁር፡ “ብዘይቀልዓለም 
እቲ 95 ሚእታዊት ተውህቦ እዩ። እቲ 
ዝተረፈ ሓሙሽተ ሚእታዊት ከኣ ነቲ ተውህቦ 
ከተንጸባርቕ እትመሃሮ እዩ፡” ይብል። 

ኣብ ዳሕረዋይ ገበር መጽሓፍ ተደጐል ቀሪቡ 
ዘሎ፡ ብዛዕባ ደራሲ ዝገልጽ ሓጺር ሓበሬታ፡ 
ነዛ ሕቶ ዳግም ክሓስበላ ደሪኹኒ። ኣብታ 
ብማሕሙድ ኢብራሂም ተደሪሳ፡ ኣብ 2014 
ብኣሕተምቲ ሕድሪ ዝተሓትመት መጽሓፍ 
ቀሪቡ ዘሎ ጽባቐ ኣዘናትዋ፡ ሓይሊ ኣገላልጻ...፡ 
ንሓይሊ “ተውህቦ!” ዝገልጽ ኮይኑ ረኺበዮ። 
ደራሲ፡ ነቲ ጽሒፉሉ ዘሎ ቋንቋ ትግርኛ፡ ወዲ 
15 ዓመት ምስ ኰነ ዝተላለዮ እዩ። ኣብቲ 

መጽሓፍ ዘሎ፡ ስእለ-ኣእምሮ ዝፈጥር ጽባቐን 
ጽፈትን ኣገላልጻ ኸኣ እንታይ እዋን መሊኹዎ 
የብል። ‘’ሓንቲ ስእሊ ሽሕ ቃላት ትዛረብ!’’ 
ዝብል ፍሉጥ ብሂል ሞያ ጋዜጠኝነት ኣሎ። 
ኣብ መጽሓፍ ተደጐል ከኣ ቃላት ስእሊ 

ምዃኖም ዘእምን ስእላዊ ገለጻ 
ቋንቋ ተንጸባሪቑ ይርከብ። ነዚ 
ሓይሊ ዘንበበ፡ ተመራማሪ ታሪኽን 
ዓቢ ደራሲን ኣለምሰገድ ተስፋይ፡ 
ምስቲ ኣብ 20 ዓመቱ ምስ ቋንቋ 
እንግሊዝ ተላልዩ ኣገዳሲ ኣበርክቶ 
ዝገበረሉ ፖላንዳዊ ጆሴፍ ኮንራድ 
እዩ ኣመሳሲልዎ።  

ደራሲ፡ ኣብ መመረቕታ 
መጽሓፉ ኣብ ዘስመዖ ቓል 
ዝተጠቕመሉ ንጽህና ኣገላልጻ፣ 
ጽባቐ ቃላት፣ ጽይፍ ዝበለ ላህጃ፡ 
ነዳሪ ዝመስል ኣዘራርባ... ኣብ 
ነፍሲ-ወከፍ ሕጥበ-ጽሑፍ ድሙቕ 
ጣቕዒት ክረክብ ኣኽኢልዎ’ዩ። 
ገለ ካብቲ ደራሲ ዘስመዖ ቓል እዚ 
ዝስዕብ ይርከቦ፥

(. . .) መጽሓፍ ‘’ተደጐል’’ ኣብ ፋንኮ 

- ከባቢ ተሰነይ  - ብዕለት 29/08/2001 ክትጸሓፍ 
ጀሚራ፥ ክሳዕ እዛ ዕለት ኣስታት 13 ዓመት ገይራ ኣላ 
ማለት እዩ።

ክጅምራ  ከለኹ  ግን፡  ነዚ  ልዕሊ  300  ገጻት 
መጽሓፍ ኰይኑ ዘሎ ናይ ክልተ ወራራት ዛንታ ኣብ 
ውሽጢ ዓመት ብመልክዕ ሓጺር-ዛንታ ኣቕሪበ ኣብ 
ፌስቲቫል ክወዳደረሉ እዩ ነይሩ መደበይ። ንዓመታ 
ራይሞክ ክሽለም’የ ዝብል ባዕለይ ርጉጽ ዝገበርኩዎ 
ትጽቢት  ከም  ዝነበረኒ’ውን  ክሓብኣልኩም 
ኣይደልን።  

እተን ተተሪኸን ዘለዋ ዳሕረዎት ክልተ ወራራት 
ዝሓቘፈ  ፍጻመ፡ መጀመርታ  ከም ሓጺር  ዛንታ 
ከቕርቦ ምምዳበይ፡ ከምኡ’ውን ክሽለም ምሕሳበይ 
መቸም  ድፍረት  ዘይኰነስ  ኣፍልጦ  ስነ-ጽሑፍ 
ዘይምህላው እዩ ዘመልክት። ሓደ ዘይዘንጋዕኩዎ 
ዝብሎ  ግን  ጐድኒ-ጐድኒ  ምጽሓፍ፡  ኣፍልጦይ 
ክብ  ንምባል  ክመሃር  ከም  ዝነበረኒ’ዩ።  ዓቕመይ 
ክብ  ንምባል  ዝተጠቀምኩሉ  ነገራት፡  መደባት 
ድምጺ-ሓፋሽ፡ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ከምኡ’ውን 
ዝተፈላለየ  መጽሔታትና  እዩ።  እቲ  ዓቕሚ 
ብዘይካ’ዚ፡ ካልእ መወከሲታት ክውስኽ ዝኽእል 
ኣይነበረን፣ ሕጂ’ውን ከምኡ።

ብሓጺር-ዛንታ ዝግለጽን ኣብ ውሽጢ ዓመት 

ባህልን ስነ-ጥበባትንባህልን ስነ-ጥበባትን
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ክውድኦ  ዝኽእልን  ስራሕ  ከም  ዘይጀመርኩ 
ቀልጢፉ ተረዲኡኒ። መደበይ ካብ ሓጺር ዛንታ 
ናብ መጽሓፍ ብዝተቐየረ ኸኣ፡ ብዛዕባ መሕተሚ 
ገንዘብ  ክሓስብ  ጀሚረ።  እቲ  ጽሑፍ  ብቕዓት 
ሃልዪዎ ብኣሕተምቲ ሕድሪ ክሕተም ኣለዎ’ምበር፡ 
ንመሕተሚ መጽሓፍ ዝኸውን ሓገዝ ክሓትት ከም 
ዘይብለይ  ደምዲመ።  መጽሓፈይ  ብኣሕተምቲ 
ሕድሪ ዝሕተመሉ ደረጃ ንምብጻሕ ከኣ፡ ድሒረ ነቲ 
ብቑዕ ምዃኑ ዝተገልጸ መጽሓፍቲ መሪጸ ከንብብ 
ጀሚረ። (. . .)

ኣብ መንጐ’ዚ፡ ነፍሰይ ክፍትሽ ኢለ ኣብ ፈስቲቫል 
2007፡  ‘’ቅልውላው’’  ዘርእስታ  ሓጻር-ዛንታ ሒዘ 
ተወዳዲረ። ሳልሳይ ደረጃ ምስ ሓዝኩን ናብ ሳልሳይ 
ደረጃ ዘውረደኒ ጕድለት ምስ ተነግረኒን ኣብ ደሓን 
ኵነታት ከም ዘለኹ ኣረጋጊጸ።... 

ዛንታ ናይቲ መጽሓፍ፡ ንሓፊዝ ዝተባህለ 
ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም 
ቀንዲ ገጸ-ባህሪ ሃኒጹ፡ ንወራራት ወያነ ድማ 
ከም ቀንዲ ምከና ተጠቒምሉ’ሎ። ብዙሓት 
መጻሕፍቲ፡ ብፍላይ ድማ ናይ ጀመርቲ፡ ኣብ 
ቀዳሞት ገጻቶም ሓፈሻዊ ሓበሬታ ሂቦም’ዮም 
እናማዕበሉ ክኸዱ ዝፍትኑ። ኣብ ተደጐል 
ግን፡ ምስ ሓፊዝ እትደናገጽን ምስኡ ክሳብ 
መወዳእታ ክትቅጽል እትውስንን መጀመርያ 
መቕድም ደራሲ ምስ ኣንበብካ፤ ደሓር ከኣ 
ቀዳመይቲ ገጽ ምስ ገንጸልካ እዩ። እዚ ዝኾነሉ 
ድማ፡ እቲ ዛንታ ምስ ጻውዒት ወፍሪ ልምዓት 
1998 ተኣሳሲሩ ዝኸይድን ሓፊዝ ብዛዕባ’ታ 
ብዘይመጽለሊ ገዲፉዋ ክኸይድ ዝግደድ 
ስድራ-ቤቱን ዝተንጠልጠለ ጕዳይ ኣፍቃሪቱን 
ተኣሳሲሩ ስለዝዝንቶ እዩ። እዚ ድማ ንብዙሓት 
መንእሰያት ኤርትራ ዝገጠሞም ፈታኒ ብድሆ 
ግዜ ወራራት ስለዘንጸባርቕ ተንካፊን ተሃራፊን 
ይገብሮ።

“ክቱር  ገዛ  ናይ ምስራሕ ህንጡይነት ሓዲሩኒ 
ነይሩ።  ገዛና  ብሳዕሪ  ዝተሰርሐ  ኣጕዶ’ዩ።  ካብ 
ዝርደኣኒ ብዙሕ ግዜ ተሓዲሱ’ዩ። እንተዀነ፡ ካብ 
ጸሓይ ደኣ’ምበር ካብ ዝናብሲ መሊኡ ኣዕቂሉና 
ኣይፈልጥን።  ስለዚ፡  ዘተኣማምን  ገዛ  ዘይብላ 
ስድራይ ሓዲገ ክኸይድ[ክኸትት] ነብሰይ ምግባር 
ኣበየኒ። ብዘይ ገዛ እትቐውም ስድራ ብዙሕ ነገር እዩ 
ዝጐድላ።

(. . .)

ኣገልግሎቱ ወዲኡ ካብ ዝፋኖ ዓመትን 
መንፈቕን ዘይመልአ ሓፊዝ፡ ብዘይስራሕ 
ኣብ ገዛ ኮፍ ዝበሎ ከም ዘይነበረን፣ 

ህይወቱ ንምምራሕ ድማ ከተማን በረኻን 
እናተንቀሳቐሰ ከም ዝሰርሐ ይገልጽ። “ይኣኽለኒ 
ይኸውን’ዩ  ዝበልኩዎ  ገንዘብ  ምስ  ኣከብኩ  ከኣ 
ምስራሕ ብሉኬቲ ጀሚረ። ከምቲ ዝገምገምኩዎ 
እንተዀይኑለይ፡  ነዳቓይ  ጥራይ  ቈጺረ፡  ካልእ 
ስራሕ  ጉልበት  ባዕለይ  ዝሽፍኖ  ገዛ  ሰሪሐስ፡  ገለ 
ንብረት ገዛ’ውን ክገዝእ’የ።

ነታ  ኣብ  ኣእምሮይ  ዝተሰርሐት  ገዛ፡  ምስ 
ንብረታ ኣብ ባይታ ከም ዘላ እናሓሰብኩ ሕጕስ 
ነይረ። ዘሐጕሰኒ ዝነበረ ግን ገዛ ምስራሑ ጥራይ 
ኣይነበረን፡  ከም ትምኒተይ  እንተዀይኑለይ፡  ነታ 
ገዛን ብድሕረኡ ዝቕጽል መደባተይን እንተዓሚመ፡ 
ካብ ኣሕዋተይ ናይ መጀመርታ ፈዳይ ጻማ ናይታ 
ከርቲታ ዘዕበየትና ወላዲትና ኣነ’የ ክኸውን። ክልተ 
ዓበይቲ ኣሕዋተይ፡ ሓንቲ ተመርዕያ ሓዳራ ዝወጸት፡ 
ሓደ  ተጋዲሉ  ዘይተመልሰ ምስ ኰኑ፡  ሓላፍነት 
ናይ’ቶም ዝተረፍና ክልተ ደቃን ስንኩል ወላዲናን 
ገና ኣብ እንግድዓ ወላዲትና’ዩ ነይሩ።’’

ከምዚ ዝበለ ሓላፍነት ስድራ-ቤት ዝተሰከመ 
ሓፊዝ፡ ጻውዒት ወፍሪ ልምዓት ምስ መጸ 
እንታይ እዩ ክገብር? በተግ ኢሉ ክኸይድ 
ድዩ ወይስ ጒዳይ ምስራሕ ገዛ ኣሰላሲሉ 
ከርክብ? ወሳኒ ሕቶ ይለዓል’ሞ ንጽህና ጸሓፋይ 
ብዝገልጽ ኣጀማምራ እቲ ዛንታ ይፍልም።

‘’እሞ ‘ተበገስ’ እናቐረበ’ዩ፡ መደብካ 
እንታይ’ዩ?’’ ኢሉ ንሓፊዝ ዝሓተቶ ዓርኩ 
ክፍልዝጊ እዩ። እዛ ሕቶ ዘለዓዓለቶ ጕዳይን 
ንሓፊዝ ‘’ወላሂ ሽግር’ዩ!’’ ኢሉ ክምልስ 
ዘገደዶን እቲ ‘ብዘይ ገዛ እትቐውም ስድራ 
ብዙሕ ነገር’ዩ ዝጐድላ፡’ ዝብል እምነት’ዩ። 

ኣብ ከምዚ ዝበለ ኵነታት እንከሎ ጻውዒት 
ዘርከቦ ሓፊዝ፡ ነታ ገዛ ከይወድኣ ከም 
ዘይከይድ’ዩ ወሲኑ። እቲ ካልእ ዘተሓሳስቦ፡ 
መዓልቦ ዘይረኸበ ጕዳይ ኣፍቃሪቱ’ውን ኣሎ። 
ግድል ህይወትን እቲ ዝነበሮ ወጥርን ክገልጽ 
እንከሎ፥ 

ከተማ  ከረን፡  ኣብ  ማእቶታዊ  ወፍሪ  ካብ 
መሳቶይ በይነይ ተሪፈያ ምስ ነበርኩ ሕጂ ኵናት 
ምስ  ተጀመረ ድማ  እንሆ  በይነይ  ኣለኹዋ።  ነቲ 
ኣብ ምዝዛሙ በጺሑ ዝነበረ ገዛ ከም ዘለዎ ግደፎ 
ኣይመጻንን። ኵናት ኣይበሃግኩን፡ ግን እቲ ኵናት 
ምእንታይ ክብል ንኣዋርሕ ክናዋሕ ደለኹ። ናብ 
ብጾተይ ከይተጸንበርኩ እቲ ኵናት እንተዓሪፉ፡ ሓደ 
ዘይክፈል ከቢድ ዕዳ ኣብ ዝባነይ ተራዕሪዑ ዝነብር 
ኰይኑ ተሰምዓኒ። ተጓይየ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል 
ወዲአ  ምስ  በልኩ  ኸኣ፡  ብሓደ  ጎነይ  ሰንፈላል 

ዝገበረኒ፡ ምስ ኣፍቃሪተይ ዝገበርናዮ ምልልስ ኣብ 
ሓንጐለይ ቃጨለ።

ክብደት ናይቲ ዝነበሮ ሓላፍነት ስድራ-ቤትን 
ምኽባር ሃገራዊ ጻውዒትን ቀርቂሩ ዝሓዞ 
ሓፊዝ፡ ኵናት ክናዋሓሉ እዩ ተመንዩ - ኵናት 
ግን ኣይበሃገን። ዛንታኡ ብቕኑዕን ንጹህን 
መረዳእታኡ ምጅማሩ እዩ ድማ ሓይሊ ናይቲ 
መጽሓፍ ኣብ መጀመርታ ገጻት ዝንጸባረቕ። 
ከም መንእሰይ፡ ጕዳይ ፍቕሪ’ውን ካልእ 
ዘይሰናፍ ብድሆ እዩ ነይሩ። ራውዳ፡ ዓርኩ 
ንሓፊዝ፡ ሓደ ሰብኣይ ናብ ኣቦኣ እናተመላለሰ 
ይሓተላ ብምንባሩ ተሻቒላ እያ ሓዲኡ ግበረኒ 
ትብሎ ዘላ። ሌላኦም ብስድራ-ቤት ደረጃ 
ወግዓውነት እንተዘይለቢሱ፡ ነቲ ተሪር ኣቦኣ 
ዕርክነት ኣይንታዩን እዩ - ዓርኪ ኣለኒ ክትብሎ 
ኣይትኽእልን’ያ። ስለዚ ሓፊዝ፥

‘’ሕሰብዮ’ን’ዶ ባዕልኺ፡ ኣነስ ሕጂ ከመይ 
ገይረ እየ ንስድራይ ጓል ሕተቱለይ ዝብሎም?. 
. .’’

ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እዩ ድማ ጉዳይ 
ገዛ መዕለቢ ገይሩሉ፡ ንጕዳይ ኣፍቃሪቱ ንግዜ 
ገዲፉ፡ ብጾቱ ከርክብ ናብ ኵናት ዝተበገሰ። 
ሰዓት ምፍናው ምስ ኣኸለ፡ ወላዲቱ ትብሎ 
ዝነበረት ሰንፈላል ዝገብር ካልእ ተርእዮ’ውን 
ነይሩ። ‘’ዝሓለፈ ይኣኽለኩም ኣይበልካናን 
እምበኣር ረበ’ልዓለሚን! . . . ካብ ዓሊ ወደይ 
ሓድጊ ስኢነ እናበልኩስ ሕጂ ኸኣ. . .’’

ሓፊዝ፡ ኣብቲ ጌና ኣንፈቱ ዘይፈለጦ ኵናት 
ክተርፍ ድዩ ወይስ ብሰላም ወጺኡ ባህጊታቱ 
ክምልእ ክምለስ’ዩ ከይፈለጠ ናብ ኣሃዱኡ 
ከደ። ኣሃዱኡ’ውን ከምቲ ሃገራዊ ኣገልግሎቱ 
ዝፈጸመሉ እዋን ብዘይምጽንሓን ብዙሕ 
ለውጢ ብምርኣዩን ጋን ኮኖ። ኵናት ክሳብ 
ክንደይ ንኩነታት ከም ዝቕይሮ ክርዳእ ድማ 
ምስ ደስበለ፡ ወዲ ቦጦሎኒኦም፡ ብዙሕ ኣዕለለ። 

እቲ ከየርከበሉ ከይውዳእ ዝፈርሖ ኵናት 
እንደገና ዕለት 08 - 02 - 1999 ጀመረ። ነቲ 
ናይ መጀመርያ ተመኵሮኡ ክገልጽ እንከሎ 
ድማ ከምዚ ይብል፥ ‘’ብቐጥታ ኣብ ከምዚ ዝበለ 
ጽንኩር ኵናት ምእታው፡ ንዝበዝሕ ሓድሽ 
ተዋጋኢ ንግዜኡ ሰገጥ ከብል ዝኽእል’ዩ። እቲ 
ኣጽዋር ዝፈጥሮ ድምጺ፡ ትሕቲ ሓያል ነጐዳ 
ክረምቲ ክኸውን’የ ዝጽበ ነይረ። እንተዀነ፡ 
ከምኡ ዝበለ ዘጨንቕ ድምጺስ ሰሚዐ’ኳ 
ኣይፈልጥን።’’ እቲ ኵናት፡ ንጀማሪ ሓፊዝ 
ጥራይ ዘይኮነ፡ ብሓፈሻኡ መሪር ምንባሩ 
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ብንጹር ተገሊጹ ኣሎ።

ካብ ከምዚ ዝበለ ናይ መጀመርያን መሪርን 
ኵናት ምስ ወጸ፡ ተመርዕዩ ድሒሩ ዝኸተተ 
ክፍልዝጊ ዓርኩ ካብ ስድራኡን ካብ ራውዳን 
ዝተማላኣሉ፡ መለሳ ክኾናኦ ዝተመነየን 
ደብዳቤታት ተቐበለ። እንተዀነ፡ ደብዳበ 
ራውዳ ከም ናይ ቅድም፡ ሰፋሕን ብፍቕራዊ 
ኣሳእል ዝወቀበትን ኣይነበረትን። ብኣንጻሩ’ኳ 
ደኣ፥ ‘’ብህይወት ወጺኻ’ዶ ትኸውን?’’ ዝብል 
ከቢድ ሻቕሎት ዝሓዘት ነበረት። እቲ ዝሓተላ 
ሰብኣይ ይመላለስ ከም ዝነበረን ኣቦኣ ትብጻሕካ 
ምባሉ ከም ዘይተርፎን ምስ ክቱር ሻቕሎታ 
ጽሒፋትሉ። 

ኩነታት ኣፍቃሪቱ መዕለቢ ክረክብ 
እንተኾይኑ፡ ግድን ብኣካል ከይዱ ክፈትሖ 
ከም ዘለዎ ምስ ነፍሱ ድሕሪ ምዝታይ ዕረፍቲ 
ክወሃቦ ሓተተ። እንተተኸሊኡ ባዕላዊ ፍታሕ 
ክወስድ ከም ዝተደናደነ ድማ ይገልጽ። ሕቶኡ 
ተሰሚዑ መልሲ ክወሃቦ ምዃኑ ተነጊርዎ 
እናተጸበየ፡ ጸላኢ እንደገና ኵናት ስለዝጀመረ 
ግን ኩሉ ነገር መዓልቦ ኣይረኸበን።

ኣብቲ ኵናት ሓፊዝ፡ ዝወድቁ ብጾቱ፡ ብሰንኪ 
ምረትን ጻዕቂን ኵናት ዘልዕሎም ዝስእኑ ብጾቱ፡ 
እናረኣየ ዝሓደሮ ስምዒት ብግልጺ የንጸባርቖ። 
ገጸ-ባህሪ ሓፊዝ ህያው እዩ፥ ምስኡ ክትጓዝ፡ 
ክትደናገጽ፡ ክትኣምኖ፡ ከተፍቅሮ፡ ክትነብዓሉ. . . 
ድማ የገድደካ። ኣብቲ ውግእ ካብ ቦጦሎኒኦም 
ደስበለን መድፍዓጂ ብሬን ጋንታኦም ሓሰንን 
ተወጊኦም ወደቑ። . . . ጐበዝ ሳዋ ካብ 
ቅድሚት ናብ ሓሰን ተመሊሱ፡ ንሓሰን ቁሊሕ 
ኢሉ ከይጠመተ ብሬኑ ወሲዱ፡ ‘’ነተን ነዋሕቲ 
ኣእጋሩ ከም ገመል [ንቕድሚት] ወርወረን’’። 

ነቲ ጌና ኵናትን ባህርያቱን ዘይፈለጠ ሓፊዝ፡ 
ነፍሲ-ወከፍ ፍጻሜ ተሰንብዶን ተነድሮን እያ። 
መውጋእቲን መስዋእቲን ብጾቱ ብብዝሒ 
እናረኣየ ምስ ከደ ከኣ ምስ ነፍሱ ብዙሕ እዩ 
ዝዛረብ። 

‘’ካብ መንጎ’ቶም ክቐርቦም ዝጸናሕኩ ደቂ 
ሓይሊና፡ ሓንቲ ጓለንስተይቲ ድፍእ ኢላ 
ክትወድቕ ተዓዘብኩ። ብምህራማ ጥራይ 
ዘይኰነስ ካብ ተምሳል እንታይነታ ዝነቐለ ልበይ 
ፈግ በለት። . . . ኣብ ምሉእ መዓልቲ ከም 
ሽዑ ገይረ ኣይጐየኹን፡ ኣብ ካልኢታት ኣብ 
ርእሳ ደው ኢለ ጠመትኩዋ። ኣይተጋገኹን! 
‘’ውባ! ውባ!’’ ኢለ ደኒነ ብኢደይ ሓዝኩዋ። 
. . . ኣብ መንጎ ጥፉእን ንቡርን ዘሎ ሃለዋት 

በጻሕኩ። ከም ቀደመይ ክጐዪ ኣይጀመርኩ፡ 
ኣብ ዝነበርኩዎ ደው ኣይበልኩ፡ ንቕድመይ 
ብህድኣት ሰጐምኩ። ኣዒንተይ ከኣ ውዑይ 
ንብዓት ፈልፈላ።’’ 

ውባ ጓል ኣሃዱኡ እያ። ትርር ዝበለ 
ርክብ ኣብ ምምስራት እንከለዉን ቅድሚ’ቲ 
ዝተሰወኣትሉ ውግእ ብሓደ ከዕልሉ 
ኣምስዮምን ነይሮም። ‘ደሓን ሕደር ሓፊዝ’ 
ኢላቶ ምኻዳ ንዘልኣለም ተሰናበትዮ ኢሉዋ 
ማለት’ዩ ኢሉ ምስ ነፍሱ ይበኣስ። ፍጻሜ 
ናይቲ ውግእ ከኣ መስርሑ ይቕጽል። ሓደ 
ካብቲ ቀዘዝ ዘበሎ ፍጻመ ዝረኣየሉ ውግእ 
ድማ፡ መስዋእቲ ናይቲ ከም ኣርኣያ ዝጠቕሶ 
መራሕ ጋንታኡ ይጠቅስ፥ 

‘’ኣብ ዝወደቖ ባይታ ዓይነይ ሰዲደ 
ጠመትኩዎ። ግንባሩ ብጥይት ተዃዒቱ፡ ደም 
ከም ዓይኒ ማይ ክውሕዝ ተራእየኒ። ቀው 
ኢለን ዝጠመታኦ ኣዒንተይ ሰም ኣይበላን። 
ንብዓት ግን ኣይሓሰባኦን። ከመይ’ሉ ይህረም 
እዚ ምኩር ተዋጋኣይ! ኢለ ደኣ’ኳ ዝተገረምኩ 
መሰልኩ። ኰይንዎ ተሰዊኡ ማለት ድዩ’ኸ 
ኢለ’ውን ምእማን ሰኣንኩ።’’ 

‘’ተሰዊኡ!’’ በለ ግዚያዊ መራሕ መስርዕና፡ 
ነታ ምስኡ ወዲቓ ዝነበረት ሬድዮ ርክብ 
ኣልዒሉ፡ ነታ ብደም ዝጠልቀየት ኣንሶላኡ 
ፈቲሑ ከደኖ።

‘’ጐበዝ ሳዋ፡ ብጉዳዮም ኢላ ምስ መጸቶ 
ምሳና ግዜ ብምውሳዳ ዝተላለናያ በዓልቲ 
ቤቱን ሰለስተ ደቁን ክረኣዩኒ ጀመሩ፡’’ ይብል።

መስዋእቲ ብጾቱ፡ ክቱር ጽልኣት ኣብ ልዕሊ 
ኵናት ከም ዘሕድር ገይሩዎ እዩ። ውግእ 
ቁሩብ ህድእ ኣብ ዝብለሉ ድማ ብዝኽሪ ብጾቱ፡ 
ስድራ-ቤቱ፡ ኣፍቃሪቱ፡ መጻኢ ዕድሉ. . . ናይ 
ዝሓስብ ሰብ ዛንታ ብምዃኑ ዛንታ ሓፊዝ፡ እቲ 
ሰብኣዊ ሸነኹ ምስኡ ክትደናገጽ፡ እናሓንሳብ 
ክትነብዕ ዝድርኽ እዩ። ኣብ ሓደ ውግእ፡ ካብ 
ዝሞተ ወተሃደር ጸላኢ ዝረኸባ ቴፕን ካሴትን 
ነይረናኦ። ድሕሪ ዝተኻየደ ካልእ መሪር ውግእ 
ድማ መለሳ ክኾኖ ሙዚቃ ወሊዑ ክዛነ ወሰነ።  

“ብቐደመይ ሙዚቃ ምስማዕ ይፍተወኒ’ዩ’ሞ፡ 
ከም ሽዓ ገይሩ ግን ጣዕሙ ኣብ መትንታተይ 
ኣትዩ ኣይፈልጥን። በቲ ሙዚቃ፡ ብኽፉእ 
ትርኢታትን ክፉእ ድምጽታትን ተበኪሉ 
ዝቐነየ ኣእምሮይ ተሓጺቡለይ፡ ... ። 

“መቸም ኵናት መሪር ምዃኑ ብግብሪ 

ቀንየሉ እየ። ጣዕሚ ሰላም እንተዘስተማቕሮ’ውን 
ካብ ዕድመይ ሸውዓተ ዓመታት ኣርኪቡለይ 
ነይሩ’ዩ። . . . ኣብ ወጥሪ ኵናት፡ ሕሉፍ ሰላም 
ተባሃጊ እዩ። . . . ካብ ሕቕፊ ናይቲ ሕሉፍ 
ጥዑም ግዜ ውጻእ ስለ ዘይመጸኒ ከኣ ኣብኡ 
ተሓቢአ ወዓልኩ።

“ድሕሪ ግዜ ግን፡ ነቲ ሙዚቃ ካብ 
ኣዘናጋዕነቱ ሓሊፈ ብዓይኒ መተኣሳሰሪ ናይቲ 
ህሉውን ሕሉፍን ግዜ ረኣኹዎ። እቲ ሕሉፍ 
ግዜ ነቶም ነዚ ሙዚቃ ምሳይ ዝሰምዑ ዝነበሩ 
ኣዕሩኽ መተዓብይቲ፡ ነቶም መካይድቲ ሞትን 
ህይወትን ብጾት ጸይሩ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ 
ተሳእለ። ሕጂ ገለ ካብቶም ኣዕሩኽ፡ ካብቶም 
ብጾት፡ ኣብ ሸዊት ዕድመኦም ብዓረር ጸላኢ 
ተቐዚፎም ምንባሮም ኣስተንተንኩ። እቲ 
ብሙዚቃ ተባሒቱ ዝወዓለ ኣእምሮይ ድማ 
ብትዝታኦም ክግባእ ጀመረ። እቲ መሳርሒ 
ሙዚቃ ከም ቀደሙ ውሁድ ዜማ እናቃልሐ፡ 
እታ ጥዑም ድማጻ ዝበልኩዋ ሃመልማል ከም 
ቀደማ እናዘየመት እዝነይ ክነፍጎም ጀመረ። 
(...)

ኣማስያኡ ኣብቲ ሓቀኛ ዓለም ስለዝጠሓለ፡ 
ፎዅስዎ ከም ዘይወዓለ ኣካላቱ ርዝንዝን ከም 
ዝበሎ ይገልጽ። ምኽንያት ናይዚ ድማ፡ ብዛዕባ 
ስዉኣትን ህሉዋትን፡ ብዛዕባ ኵናትን ሰላምን፡ 
ብዛዕባ ሞትን ምንባርን፡ ብዛዕባ ክብረትን 
ሕስረትን ክሓስብ ስለ ዝጀሚረ እዩ። ከም ሰብ፡ 
ምንባር ምስ ክብረት ክኸውን ከም ዘለዎ’ዩ 
ዝድግፍ ሓፊዝ። ዕላማ ናይቲ ቀጻሊ ወራራት 
ዘካይድ ዝነበረ ጸላኢ እንታይ ምንባሩ ድማ 
ካብ ሰነዳት ዝሞቱ ኣዘዝቲ ሰራዊቱ ባዕሉ 
ዘረጋገጾ ሕስረት ምዃኑ ተገንዚቡ እዩ። ስለዚ፥

“እሞ’ኸ ደኣ! ነቲ ምስ ክብረት ከንብረኒ 
ዝኽእል መገዲ ክኽተሎ’ዶ ቀንየ ወይስ 
ኣይቀነኹን ንነብሰይ ሓተትኩዋ። ብቐጥታ ነታ 
ንነፍሰይ ባዕለይ ዝሓተትኩዋ ሕቶ ንኽሓቱኒ 
ዝተቐረቡ ሓታቶ በዝሑ። እቶም ኣብ ኣኽራን 
ዝቐበርኩዎም፡ እቶም ኣብ ገማህሎን ሰምበልን 
ንድሕሪት ገዲፈዮም ዝመጻእኩ፡ እቶም ኣብ 
ኩርባታት ደምበ ሕምብርቲ ዝቐበርኩዎም 
ስዉኣት. . . ኣብ ውሽጠይ ብርቱዕ መቓልሕ 
ዝነበሮ ደሃይ ኣቃልሑ። በዓል ጐበዝ ሳዋ፡ 
ውባ፡ ሓሰን፡ ኩሎም’ቶም ስዉኣት ኣዒንቶም 
ኣፍጢጦም ክኸሱኒ ተራእየኒ። . . .’’ 

ዝኽሪ ብጾት ሓያል ምዃኑ፡ ደራሲ ብቓላት 
ዘይኮነስ ነቶም ዘይትፈልጦም ሰባት ከም 
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መተዓቢትኻ፡ ኣሕዋትካ፡ ብጾትካ፡ ደቂ ኣሃዱኻ. 
. . ክትቀርጾም ብዘኽእል ጥበብ ኣዘናትዋን 
ስእላዊ ኣገላልጻን ምቕራቡ ምስቲ ዛንታ 
ክትጓዓዝን ጠሊቕካ ከተስተማቕሮን የኽእለካ። 
ጽፈት ቋንቋኡ፡ ግርህናኡ፡ ብጻይነቱ፡ ፈቃር 
ባህርያቱ፡ ትዕዝብቱ፡... ከይበቐቐ ከዘንትዎ 
ምኽኣሉ ድማ ነቲ ጌና ጥበብ ኣዘናትዋ 
ተዋሒድዎ ዘሎ ዛንታ መኸተ ኤርትራውያን 
ኣንጻር ገዛእቲ ሓደ ስጕሚ ንቕድሚት ዝደፍእ 
እዩ።

ሓፊዝ፡ ኣብቲ መሬት ውግእን ወረ-ውግእን፡ 
ውግእ ንግዚኡ ደው ምስ በለ፡ ‘’ሓደ ኮፍ 
ንምባሉ ምቹእ እምኒ ረኺበ ኮፍ በልኩ፡’’ ምስ 
በለ፡ እንታይ’ዩ ክብል ኢልካ ተሃንጢኻ ትጽበ። 
ኣብ ዛንታ ውግእ ኣእትዩካ ጸንሑ፡ ኣብታ 
ውግእ ደው ትብለላ ህሞት ምስ ዝኽሪን 
ሓይሊ ትዕዝብቱን ስለዘዛውረካ እቲ ኵናት 
ብኡ ኣቢሉ ክውዳእ ትምነ። ጽልኣት ኵናት 
ነቲ ብኣካል ዝልብለብ ሓፊዝ ጥራይ ዘይኮነስ 
ነቲ  ኣብ ኣእምሮኡ ብዙሓት ከም ሓፊዝ - 
ኣሕዋቱ፡ ኣሓቱ፡ ብጾቱ፡ መተዓብይቱ፡ ደቂ 
ገዛውቱ፡ ኣቦታቱ፡ ኣደታቱ፡ ኣያታቱ፡ ንባዕሉ 
- ክስእል ዝኽእል ኤርትራዊ ብሓፈሻ እቲ 
መንእሰይ ድማ ብፍላይ ዝውክል እዩ።

ሓፊዝ፡ ኣብቲ ዝነበሮ መሬት ውግእ ክልተ 
ኣዕዋፍ ረኣየ’ሞ፡ ብዛዕባአን ክሓስብ ጀመረ፥ 
‘’ንምንታይ ኣብቲ መሬት ኵናትን መሬት 
ደርቅን(ናይ ወቕቲ ጕዳይ ምዃኑ’ዩ) ከም 
ዝነበራ ኣተሓሳሰበኒ። መሬት ርፍድ እንተኢሉ፡ 
ብምቘት ዝኣክል ኣፈን ከፊተን ክልህልሃ 
ምዃነን እፈልጥ’የ። ደብዳብ እንተጀሚሩ’ውን 
ዝገደደ፡ ካብ ገረብ ናብ ገረብ ክብርግጋን፡ 
ካብኡ ሓሊፈን ብስኩጆታት ክቈራረጻን’ውን 
ይኽእላ’የን። . . . ከምተን ዑፍ እንተዝኸውን 
እንታይ ምገበርኩ ከኣ ክረኣየኒ ጀምረ።

‘’ንሓጺር ግዜ፡ ናብቲ ‘ዑፍ እንተዝኸውን 
ነይረ. . .’ ዝበልኩዎ ሕልሚ ጠሓልኩ። ጽምዲ 
መንገብገበይ ዘርጊሐ ሰማይ-ሰማይ ሰለል 
እማበልኩ ኣብቲ ዝዓበኹሉ ሰማያት ከረን 
በጻሕኩ። ንራውዳ ብላዕሊ ኰይነ ተዓዘብኩዋ። 
ጽብቕቲ ተመሃሪት ንትምህርቲ ክትመላለስ፡ 
ምስ ሓፊዝ ክትዛወር ርእየያ።

‘’ኣብቲ ልሙዕ ኣታኽልቲ ጅራ-ፍዮሪ 
ዓለብኩ። . . . ካብ ጂራ-ፍዮር በሪረ፡ ኣብ 
ካንሸሎ ገዛና፡ ኣብ ልዕሊ’ታ ብክንክን እነዕብያ 
ዝነበረና ተኽሊ ዓለብኩ። ነደይ፡ ነቦይን ንነጃት 

ሓፍተይን ቀው ኢለ ጠመትኩዎም። . . .

‘’ሕልሚ ምህላዉ መቸም ጽቡቕ’ዩ። 
ብኡ ኣይዓገብኩን። ካብኡ ብምንፋር፡ ሰለል 
እናበልኩ ንከተማ ከረን እናተዓዘብኩ፡ ኣብ 
ልዕሊ ኣታኽልቲ ጀራዲን ከረን ዓለብኩ። ነቲ 
ብቐሊሉ ብኣዕዋፍ ክትኰብ ዝኽእል ፍረታት 
እናተዀብኩ ከብደይ መላእኩ። ኣብቲ 
መስኖታት እናዓለብኩ’ውን ብማይ ረወኹን 
ተሓጸብኩን። ጨራሩ ማይ ክሕጸባ ከለዋ ደስ 
ይብላኻ’የን። . . . መጀመርታ፡ ኣብ ገምገም 
ማይ ቅርብ ኢለን ብምዕላብ’የን ከባቢአን 
ዝከታተላ። ብድሕረኡ፡ ኣካላተን ንቕድሚት 
ድፍእ ኣቢለን፡ ዳርጋ ብፍርቂ ኣካላተን ኣብቲ 
ማይ የንገርግራ። ቅንዕ ኢለን እናዘመራ ድማ 
ነቲ ማይ ብመንገብገበን ጸግጸግ የብላኦ። 
እንደገና ከባቢአን ካብ ተጻባእቲ እናተኸታተላን 
እናዘመራን ነቲ መስርሕ ብምድግጋም 
ይወናጀራ።’’

ደራሲ ማሕሙድ ኢብራሂም፡ ኣብ ልቢ 
ነፍሲ-ወከፍ ኤርትራዊ ክኣቱ ዝኽእል ዛንታ 
እዩ ጽሒፉ። ሓርነት ኤርትራ ምስ ኰነ፡ እቲ 
ዝዓበየ ብድሆ ዝበዝሑ ተጋደልቲ፡ ስድራ-
ቤት ዝተሰውኡ ብጾቶም ምርኣይ እዩ ነይሩ። 
እንታይ ኢልካ ከተመኽኒ ትኽእል!? ኣብ 
ተደጐል እውን ንሓፊዝ ዝገጠሞ ዝዓበየ 
ብድሆ ንዕረፍቲ ንገዛኡ ክምለስ እንከሎ 
እዩ። መጀመርያ ሃገራዊ ኣገልግሎቱ ወዲኡ 
ንከተማ ከረን ክምለስ እንከሎ ደረቱ ነፊሑ 
ከም ዘይተመልሰ፣ ሕጂ ግን ከረን መልኣከ ሞት 
ኮይና ተራእየቶ’ሞ ጸልማት ተጐልቢቡ ክኣቱ 
እዩ ዝውስን። እቲ ኮፍ ዘይበሃሊ ሓፊዝ፡ ኣብ ገዛ 
ተዓጽዩ ክውዕል፡ ሰብ ከይርእዮ ክሕባእ ካልእ 
ኵናት ኰኖ። ንሰይቲ ክፍልዝጊ ዓርኩ ከመይ 
ኢሉ ክረኣያ!? እንታይ እዩኸ ክብላ! . . . 

እዚ መጽሓፍ፡ ጽልኣት ኵናት ዘሕድር፣ 
ዋጋን መቐረትን ሰላም ድማ ዝገልጽ እዩ። 
ኣብ ድሮ’ቲ ንጽባሒቱ ክጅመር ምዃኑ ርጉጽ 
ዝነበረ ውግእ ኰይኑ ሓፊዝ ከምዚ ይብል፣ 
‘’ኵናት፡ ህይወት ሰብ እናወሰደ፡ እናቚሰለ፡ 
ፍቑራት እናፈላለየ፡ ንክኽሰት ከመይ ኣቢልካ 
መገዲ ይራሓወሉ!’’ ኢለ’ውን ተገረምኩ።... 
ኣብ ብስክሊተይ ዝነበረ ስእሊ ወተሃደር ጸላኢ 
ምስ ኣፍቃሪቱ ብምዝካር፡ ‘’ስለምንታይ እቶም 
ፍቑራት ይፈላለዩ? ስለምንታይ እቲ ኣፍቃሪ 
ይቕተል?... ውባ ብዓባያኸ፡ ስለምንታይ?’’ 
መልሲ ዘይብሎም እልቢ ሕቶታት ኣልዒሉ 
ነፍስኻ ክትሓትት፣ መልሲ ከተናዲ፡ ክትግረም 

ይድርኸካ።

ኣብ ሓደ ዓወደ-ውግእ፡ ኢዱ ክህብ ናብ 
በዓል ሓፊዝ ዝጐዪ ዝነበረ ወተሃደር ጸላኢ በዚ 
መጸት ዘይተባህለት ጥይት ጻሕ ኣበለቶ። ሓፊዝ፡ 
ምስቲ ወተሃደር ክደናገጽ ከም ዝቐነየን እቲ 
ተርእዮ እናሻዕ ከም ዝተመላለሶን ይገልጽ’ሞ፡ 
‘’ኣብ ልዕሊ’ቲ ወተሃደር ሓዲሩኒ ዝነበረ 
ርህራሀ ናብ ጭካነ ክቕየር ግዜ ኣይወሰደን። 
ድሁል! ከመይ ኣቢሉኸ ቅድሚ ክቐብሮም 
ዝቐነኹ ብጾተይ ጦብሎቚ ኢሉኒ!’’ በልኩ። 
ኣሻቡ ድማ እቶም ናይ ቦጦሎኒና ስዉኣት 
በብሓደ ተዘከሩኒ። ብፍላይ ግን ክፍለዝጊ 
ዓርከይ ካብ ዓይነይ ምእላይ ኣበየ። ክፍለዝጊ 
ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ’ዩ ተሰዊኡ። እተን 
ብዙሕ ግዜ ካብ ብስክሊቱ እናውጽአ ዝርእየን፡ 
ዝስዕመንን ንሰባት ዘርእየንን ዝነበረ ኣሳእል 
ጓሉን መርዓቱን’ውን ማዕረኡ ተራእያኒ። ... 
ነቲ ናይ ተፈጥሮ ትእዛዝ፡ ማለት ነቲ ኣፍቃሪቱ 
ገዲፋቶ ዝተመርዓወት ኣነ ገዲፉ፡ ኣፍቃሪቱ 
ትጽበዮ ንዘላ ክፍለዝጊ ምምራጹ ኸኣ ካብቲ 
ጋሕማጥ ምሕደራ ደቂ-ሰብ መፍለዪ ስኢነሉ 
ደንጸወኒ።’’

ዛንታ መጽሓፍ ተደጐል፡ ድሕሪ ኵናት 
ደው ምባሉ ዝቐጸለ ፍቕሪ ምስ ራህዋ፣ ናይ 
ኣይሰላም-ኣይኵናት ሃዋሁ፣ ከም ሃገራዊ 
ተቓላሲ ነቲ ዝመጽእ ኩነታት ገሚቱ ተደጕሉ 
ክጸንሕ ናይ ዝወሰነ ሓፊዝ ዛንታ መሊኣ እያ 
ጒዕዞኣ ትዛዝም። ዓስቢ ናይቲ ዝተኸፍለ 
መስዋእቲ ድማ ንቕሓቱ ኣበሪኹ፣ ውዲት 
ጸላእቲ ብንቕሓት ኣለልዪ ናይ ዘድቢ ወይ 
ዝድጐል መንእሰይ ዛንታ እያ።        

ንምድምዳሙ፣ ንዝበለጸን ዝሰፍሐን 
መረዳእታ መጽሓፍ ተደጐል ምንባብ እዩ። 
ብኣጠቓላሊ፡ ተደጐል፡ ጽልኣት ኵናት ኣብ 
ውሽጥኻ እተስርጽ፤ ምስቲ ናብ ምክልኻል ሃገር፡ 
ዝጥወሩ ስድራን ኣብ ስግኣት ዝነበረ ጕዳይ 
ኣፍቃሪቱን ገዲፉ፡ ዝኸተተ ሓፊዝ እተኽትተካ 
ተንካፊት ሰብኣዊት ዛንታ እያ። ዋላ’ቲ ኣሚንካ 
እትኣትዎ ውግእ ክሳብ ክንደይ ግናይ ምዃኑ 
ብዘይቀልዓለም ኣብ ተደጐል ተንጸባሪቑ ኣሎ። 
ትብዓት፡ ብጻይነት፡ ናፍቘት፡ ፈተነ፡ ፍርሒ፡ 
ጽልኣት፡ ፍቕሪ፡ ንጽህና፡... ኩሉ ዓይነት ባህሪ 
ኵናትን ድሌት ወዲ-ሰብን ብኣእማንን ስእላዊን 
ኣዘናትዋ እተዘንቱ ብርቂ ስራሕ። ተደጐል፡ 
ውዕሎ ኩሉ እትውክል፡ ብኹሉ ክትንበብ ዘለዋ 
ብልጽቲ ዛንታ ኤርትራዊ ወራሲ! 
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ንእስነት ሒለልንእስነት ሒለል
መናእሰይ ኴንካ ዘይትገብሮ የልቦን። 

ክነጭራሹ ዝንገርን ኣብ ልቢ ዝተርፍን። 
መናእሰይ ሓቢርካ ናትካን ዘይናትካን 
ሓሪድካ ትበልዕ (ስርቂ ዘልክምዎ ተመዘኑ 
ኢልኩም)፡ ጥራይካ ካባኻ እንተርሓቓ 
ዝቐረባኻ ሓሊኽካ ትሓልብ፡ ካብ ጻዕዳ 
ስራሕ እትበኩር፡ ዝሓርሶ ዝሰኣነ ብዕራይ 
ጸሚድካ ትድፍክኽ፡ ዓመጸይና እንተርኣኻ 
በትርኻ ኣልዒልካ ትገባገብ። መንእሰይ 
ምዃን ማለት ከመዮ ኣንደበተይ ልዕሊ 
ካልእ ሰብ ንዝረኣኻዮ ብተግባር ምስናይ’ዩ 
ዝመስለኒ። ኣየ እዚ ዕሽነት ክጥዕም!

መሸላ ኣብ ምሽዋት ቅድሚ ምብጻሑ 
ይሽብጥን ይቛቝብን። ነገር ንእስነት ዋዒ 
ስለዘለዎ ድማ ዓይኒ ኣንቊሑ ብዝግባእ 
ከይሸወተ፡ ህሩፍ ክሰልዕ ይኽእል። 
‘ኣይንሕምሲ ኣይንኸምሲ’ ዝበልኩም 
ንኸምዚ’ዩ። ከምዚ ንኽገብሩ እቶም ኣብ 
ተቐራራቢ ዕድመን ኣተሓሳስባን ዝርከቡ 
መንእሰያት ይሓብሩ። መዋዕልቲ ወይ‘ውን 
ንኸምኡ ኢሎም በረኻ ዝወረዱ። ካብ 
ህርፋን ሸዊት ዝተላዕለ ኸኣ ሰብ ዘበለ 
ከይረኣዮም ዘይደረሰ ሸዊት መሸላ 
ክምገቡ ይሓስቡ። ከምኡ ድማ ይገብሩ። 
ዝበዝሑ ካብኣቶም ናብ ብዙሕ መኣዝናት 
ይፋቕዩ። ካብኣቶም ድልድል ዘሉን ኣብ 
ከምኡ ግዛዕ ተመክሮ ዘለዎምን ከኣ ናብ 
ምስላዕ ሸዊት ይኣትው። ከም ዕሉል 
ሽላ ድማ እናሓለፉ ህሩፍ ይፍውስ’ዩ 
ዘልዎ ሸዊት ይሰልዑ። ነገሮም ድኣሉ 

ህርፋን’ምበር፡ ኣሰላልዓኦምስ ስሰዐ 
የብሉን። ኣናዲኻ’ምበር ሰብ ኢዱ 
ዘሕለፈሉ ግራት ኣይመስልን። ኣካ 
ንኸምኡስ የዋልድዎ ድኣ። ሸዊት 
ሓሓሊፍካ’ዩ ዝስላዕ። በየናይ 
ጽዋኹም’ኳ ከምኡ ክትገብሩ። 
ኣብህላይሲ ከም ማሽን ዓዲ ሓወሻ 
ኣልጊብኩም ኣይትዕጸዱ።

ገሊኦም እናሓለዉ ዝተረፉ ከዓ 
ሸዊት ሰሊዖም ካብ ወዮ ግራት 
ወጺኦም ኣለው። ከም ላም 
ደምበላስ ዝሰማምዖም ቦታ መሪጾም ድማ 
ክጠብሱን ክሓስዩን ይዳለዉ። ሓሲኻ 
ዝጥበስ ሸዊት ‘ውን ኣሎ። ብፍላይ 
ብፍትወት ሸዊት ፍሕስ ኣኢልካ ከም 
ብዓል ዛንገዳ ሓሲኻ ክትምገብ እንከለኻ 
ኣቐዲምካ ኢኻ እትሓስዮ። ብኣካሉ 
ክትሓስዮ ከም ደለኻስ ክኣባ ሒለል 
ጥራይ’ዩ ኣብ ኢድካ ዝተርፍ። 

ሓደን ጠባሲ ሓደን ሓሳዪ ብምዃን 
ዘርሃጽዎ ሸዊት (ኣካ ኣይሸወተን‘ውን) 
ኣብ ነጸላኦም የዳልውዎ። ከም ኢዶምን 
ኩርምቶምን ከኣ ይፍትኑ። ቁቋብ ብምዃኑ 
ጡብ ዝገደፈ ቆልዓ‘ውን ክሰሃሎ ይኽእል። 
ብኸምኡ ህርፋኖም ምስ ተዓገሰ፡ ሓደ ነገር 
ይተርፍ። ካበየናይ ግራት ከም ዝሰልዑን 
እኒ መን ምዃኖምን ዘይምንጋር። ነዚ 
ምስጢር ንምግባር ሓቢሮም ይምሕሉ። 
ትጨብጠኒ፡ ትሓምሽሸኒ ዝብል ማሕላ 

ኣይኮነን። ንማሕላኦም 
ብሕለል’ዮም ፈጽሚ 
ዝገብርሉ። 

ወላ’ኳ ሒለል ዝብላዕ 
ቃንጫ እንተዘይኮነ፡ 
ኩላቶም ካብ ወየ ተሓስዩ 
ዝተደርበየ (ዝተደርበየ’ኳ 
ኣይበሃልን። ሒለል 
ይድረቕ’ዩ።) ሓሓደ ሒዞም 
ይቐርፍዎ። ኣብ ክንዲ 
ዝቐረፍዎ ባዕሎም ዝበልዕዎ 
ከኣ ሓድሕድ ይለዋወጡ። 

ካብ ወዮ ድሮ ኣብ ኢዶም ዝሓዝዎ ከኣ 
ይሕይኹ። ንወየ ዝሓየኽዎ ከኣ ኣብ ሓደ 
ቦታ ከም ዝቕመጥ ይገብሩ። እከለ ዝቐረፎ 
ኢልካ ኣይትጽይንን። መተዓብይትኻ 
ምጽያን ኣይጸነሐን’ያ። እዚ እቲ ቀዳማይ 
ክፋል ማሕላ ይኸውን።

ነዚ ዝሰግር ሰብ ከይርከብ ካልእ ማሕላ 
ይምላእ። ኩሎም ካብቲ ኣቐዲሞ ቀሪፎም 
ዝደርበይዎ ክፋል ሒለል ብልሕ ዘለ 
መሪጾም ይሕዙ። ክጐድእ ክሳብ ዘይክእል 
ድማ ኣብ ጉምቦ ኢዶም ይሕረዱ። እዚ 
ክሻብ ቁስሊ ክበጽሕ ይኽእል። ከመዮ 
ናትኩም ወዲ በጃኽኒ ሰብነት እንተረኺቡ 
ንማለት።

ዝሸበጠን ዝቛቘበን ሸዊት ተመጊቦም 
ዝዓበዩ ኣብ ኩሉ ህይወቶም ኢድን ጓንትን 
ይኾኑ። ካብ በደል ክሳብ ፍትሒ። ኣዕሩኽ 
ሒለል ምዃኖም ግና ኣብ እዋን መርዓ’ዮም 
ዝፍለጡ። ጽርዲ ዝኾን እንተዘይተረኺቡ 
ኩላቶም ኣብቲ ውራይ ክህልው ይግደዱ። 
ካብ ሕልፎት ክሳብ ዝፍፎት። ኢድ 
መርዓውን መርዓትን እናነስኡ መንጸፍ 
ኮይኖም ይቕንዩ። ዘንሂ ልቢ እንተድኣ 
ሃልዩካ ኣዕሩኽ ሒለል ጐኒጾሙኒ ኢልካ 
ምሳኦም ዘዳፍእ የብልካን። ተኣኪቦም ከም 
ማዕጾ ቡላ ናሕ እንተቢሎሙኻ ድጋፍ 
ዝኾነካ ኣይርከብን። ሕብረተሰብ‘ውን 
እንተሃንቈጡኻ የገላግል’ምበር ሕነ ኢሉ 
ኣይሓስብን። ኣካ ሓደ ምዃንን ሓቢርካ 
ምዕባይን ትርጉም ክህልዎ ደለየ። 

ኣኽዓየኣኽዓየ
ብመሓሪ ዑቕባሚካኤል (ጠዊል)ብመሓሪ ዑቕባሚካኤል (ጠዊል)
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ተዛረብ ከዓ መጸኒ!ተዛረብ ከዓ መጸኒ!

‘ኢር ፎን’ መፈስሒ ዶ መሸንድሒ…..?‘ኢር ፎን’ መፈስሒ ዶ መሸንድሒ…..?

ሰባት ብፍላይ’ኳ መንእሰያት ‘ሰዂዐ-
ሰሚዕ’ ክጥቀሙ ካብ ዝጅምሩ ነዊሕ ገይሮም 
ኣለ። ነዚ ግዜ ኣጽኒዐ ምኽንያት ብልክዕ 
ክነግር ዘይምኽኣለይ ስኽፍ ኣይብለኒን። 
ዝተሰከፍክዎ ይኣክልያ። ብዛዕባ ሰዂዐ 
ሰሚዕ ግና ዝብሎ ኣሎኒ። ህበይ ድምጺ 
ኣንጭዋ ኣይትፈቱን’ያ ይብሃል። ኣብ 
ብዓቲ ኣይታ (ኣትያ ክብል’የ) ክትድቅስ 
እንከላ ድማ ኣእዛና ወቲፋ ትድቅስ 
ይብልዋ። ነገረ ጽንጽዋይ ድኣሉ’ምበር፡ 
እቲ ኣብ እዝና ዝስኳዕ ‘ድማ’ ካብ ዝብሃል 
ገረብ ክስራሕ እንከሎ፡ እቲ ካብ ትሽትሽ 
ቃውጫ ናብ ኣእዛና ድምጺ ዘብጽሕ ድማ 
ተጽዓን ካብ ዝብሃል ተኽሊ ይኸውን። 
ኣእዛና ክትውትፍ እንከላ ንውንጫላ’ያ 
ሕንቲኽቲኽ እትብሎ። ሰሓቕ ዋጭላ ድማ 
ኣብ እዝና ይበጽሕ። ንዝጸልኣቶ ድምጺ 
ኣንጭዋስያ ብሰሓቕ ዋጭላ ትትክኦ። 
ኣቤት እዚ ነገረ ጽንጽዋይ። ምስ ምንታይ 
ከተሓሕዞ ኢለ ኣምጺአዮ ምስ ጸሓፍክዎ’ዩ 
ዝርደኣኒ ዘሎ። ዕሽነት ጥዑም ትብል ኣደይ 
ኣስራቡ። 

ከምዚ ከማይ ንነገረ ሰዂዐ-ሰሚዕ (ኢርፎን) 
ምስ ቅልነት ፍዅስነት ነተሓሕዞ። ከመይሲ 
ንኽልተ ኣእዛንካ ልኩት ኣቢልካ ምኻድ 
ንኣርባዕተ ናይ ስምዒት ህዋሳትካ ከም 
ምጥቃም ጥራይ’ዩ ዝሕሰብ። አረ ገሊኦምስ 
ህዋሳትናስ እዝኒ ምስ በዀረት ዓዲ ውዒል 
ይኾኑ’ዮም። ቅልል ዘለ ዘረባ ከምጽእ። 
ንሓደ ሰብ ሰላም ክትብሎ እንተደሊኻ፡ 
ወይ ትረአአ ወይ ድማ ድምጺ ሰላምታ 
ተስምዕ። ዕድል ጌርካ ነቲ ሰብ ብቕድሚኡ 
እንተመጺኻ ኣዒንቲ ይዓርቀካ። ኣብ እዝኑ 
ዝጸነሐ ‘ኢርፎን’ ኣውጺኡ ሰላምታ ክሳዕ 
ዝህበካ ምጽባይ ናተይ ኢልካ ትሕዞ። ነቲ 
እትደልዮ ሰብ ብድሕረኡ እንተሃሊኻ ግና 
በጺሑካ። እንተጸዋዕካዮ ወይከ። እንተ 
ተዳሃኻየን ቅጭጭ ከ። ዕድል እንተሃልዩካ 
ኣብ እዝኑ ‘ኢርፎን’ ዘይተሰቝረ ካልእ ሰብ 
ኣብ ጥቓ ብዓል ኢርፎን ትረክብ’ሞ፡ ክሳብ 
እተርክቦ ደው ከብለልካ ሓገዝ ትሓትት። 

ናይ ጐየይቲ ዓሌት እንተሃልዩካ ኸኣ 
ዝሃበካ። ከመይሲ ኢርፎን ዝሰዅዐ ሰብ 
ቀሰይ ኢሉ ኣይከይድን’ዩ። ኣርከብኩኺ 
ወይ ኣርከብኩኻ ዝብል ደርፊ ዝወልዑ 
ክመስሉ ጭራስ ኣይተርክቦምን። ነዞም 
ሰባት ‘መጓይይትኻ ኣይሰጉመልካ’ ምባል 
ይሓይሽ። እንታይ ከም ዝሰለቖም ቀሰይ 
ኢልካ ምኻድ ኣይፈልጥዎን።

ኣብ ዝበዝሑ መንእሰያት ኢርፎን 
መፈስሒ ዝኾነሉ እዋን ይበዝሕ። በቃ 
ንፈሳሕሳሕ ጥራሕ። ‘ሰብ ገበሮ’ ኢሉ ዝገብር 
ሰብ መሊኡ ከም ዘሎ ባዕለይ ይነግረኩም 
ኣለኹ። ዘይፈልጥ እንታይ ዘይብል። 
መሓዙተን ኢርፎን ስለዘለወን፡ ጀምዓኡ 
(እዋን ዘምጸኦ’ዩ) ኢርፎን ስለዝተሰቝሩ 
… ኢርፎን ዝጥምጠሙ መናእሰይ 
ብዙሓት’ዮም። ኣብ ጁባኦም ዝበቘለ ሮማዲ 
ክመስል ኣብ ኣእዛኖም ተወቲፉ እናኽርኢ 
መግለጺታቱ ሽርብ ይብለካ። ንገለ 
ደቀንስትዮ ስልማት ውሒዱወን’ዩ ኢልካ 
ከተመኽንየለን እንከለኻ፡ ንገለ ተብዓትዮ ከኣ 
ዘረባ ግዳም ቅጭ መጺእዎም ትብለሎም። 
ካን! ንዘረባ ሰብ፡ ድምጺ መካይን፡ ንፋስ 
ኣዱንያ፡ ጩቕጩታ ኣዕዋፍ፡ ጥዑም ድምጺ 
ደቀንስትዮ…. ሸንዲሕካ ሓደ ዝተወሰነ 
ድምጺ ጥራሕ እናሰማዕካ ክትኸድ ኣካ 

ንኸምዚ ከማይ ምሓጥ ኣበየ። 
ከምኡ ዘገድሰሉ እዋናት ከም 
ዘሎ ብዓሻይ ይፈልጦ’የ። ግዳ 
ናይ ገሊኦምስ በዚሑ። ካብ 
ንጉሆ ክሳብ ምሸት ምሳኦም 
ዝውዕል መሊኦም ኣለው። 
ንገሊኦም ስለምንታይ 
ኢርፎን ይጥቀሙ ምስ 
እትሓቶም መልሶም ከምዚ 
ዝስዕብ’ዩ። ‘ከመይ ኢለ 
ጀሚረዮ ኣይፈልጥን። ሕጂ 
ግን ወልፊ ኮይኑኒ ብዘይ 
ኢርፎን ኣይንቀሳቐስን።’ 
ይብሉኻ። ‘ዋናኣ ዝለመደት 
ጽላልሲ ምሸት ትግተር’ 
ድዩ ዝተመሰለ? በሉ ሓደ 

መዓልቲ ኣብ ዓቢ ጐደና ዘጋጠመ ከዕልል’ሞ 
ምሕንጣጠይ ከቋርጽ። እቲ ዝርርብ ኣብ 
መንጐ ብዓል ማኪናን ኢርፎን ዝሰዅዐት 
ጽብቕቲን’ዩ። ጥሩምባ እናነፍሐ ጽርግያ 
ትሰግር ነበረት’ሞ፡ ወዮ ኣውቲስታ፥

‘ሓብተይ ተሓባበርና’ባ’

‘እንታይ ክሰምዓካ?’ ብሓውሲ ኣቃጫጭ

‘ኢርፎንኪ ኣውጽእዮ’

‘እ…ው…ይ ዘይሕማምካ’

‘ድምጺ ሰሚዕኪ እንተሕለፍክና’ምበር 
ዓይንኺ ደኣ’ሞ…’

‘ኣብ ዓሌትና ምሉእ ናይ ዓይኒ ጸገም 
ዘለዎ ሰብ የብልናን ክገርመካ’

‘ንስኺ ምስ’ዞም ትብልዮም ዘለኺ ዓሌት 
ዶ ኣይኮንክን’

‘ኣላ ንስኻ’

‘ዋይ ንስኺ’ምበር….’      
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ሳየንስን ተክኖሎጅንሳየንስን ተክኖሎጅን

ድቃስ ቀትሪ ተዘክሮ የቀላጥፍድቃስ ቀትሪ ተዘክሮ የቀላጥፍ
ኣብ ግዜ መዓልቲ ናይ 90 ደቓይቕ ቀምታ 

ምውሳድ፡ ንናይ ነዊሕ ተዘክሮ ኣእምሮኻ 
ከምዘሐይል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ 
ሃይፋ ዝተገብረ መጽናዕቲ ይሕብር።

እዚ ብምትሕብባር መጽናዕታውያን 
ዩኒቨርሲቲ ሞንትርያልን፡ ናይ ድቃስ ቤተ-ፈተነ 
ኣብ ሼባ ማእከል ጥዕናን ዝተኻየደ ሓድሽ 
መጽናዕቲ ኣብ ቀትሪ ሓጺር ድቃስ ምድቃስ፡ 
ንውህደት ተዘክሮታት ኣእምሮ ዘሐይል ምዃኑ 
ገሊጹ።

እቶም ኣብ ምርምር ዝተሳተፉ ሰባት 
ዝተወሰነ ናይ ኣጻብዕቲ ምንቅስቃስ ከምዝገብሩ 
ተገይሩ። ብድሕርዚ እቶም ቀትሪ ዝደቀሱ 
ጉጅለ ዝተዋህቦም ዕማም ኣብ ምግባር ዓቢ 

ምምሕያሽ ከርእዩ ከለዉ፡ እቶም ዘይደቀሱ 
ጉጅለ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣየርኣዩን።

ብዘይካ’ዚ ኣብ ዝተገብሩ ተወሰኽቲ 
ፈተነታት ኣብ ሞንጎ ተኸታተልቲ ናይ ዝኽሪ 
ልምምዳት ዝውሰድ ቀምታ ንምድንጋር 
ዘውሕድን ተዘክሮ ተዘክሮ ዘቀላጥፍን ምኻኑ 
ክረጋግጽ ተኻኢሉ ኣሎ።

ነቲ መጽናዕቲ ካብ ዝመርሑ ፕሮፈሰር ካርኒ 
ብወገኑ እቲ መጽናዕቲ ናይ ቀትሪ ድቃስ፡ ንናይ 
ምርሳዕን ምድንጋርን ተኽእሎ ከምዘጉድልን፡ 
ሓሳባትን ተዘኩሮታት ዝወሃሃደሉ መስርሕ 
ድማ ከምዘቀላጥፍ ንመጀመርታ ግዜ ከምዘርኣየ 
ይዛረብ። ብተወሳኺ ንሱ፡ ሓንጎል ኣብ ክንዲ 
ኣብቶም ናይ ኣተኩሮ/መጽናዕቲ 6-8 ሰዓታት 

ኣብተን ናይ ቀምታ 90 ደቓይቕ ዝኽርታቱ 
ከም ዘወሃህድ ይገልጽ።

እቶም መጽናዕታውያን ዋላ’ኳ ድቃስ ነየኖት 
መስርሓት ከም ዘቀላጥፍ ብልክዕ ክፈልጥዎ 
እንተዘይከኣሉ፡ ውጽኢት እቲ መጽናዕቲ ኣብ 
ሓጺር ግዜ ነባሪ ተዘክሮ ንምፍጣርን ናይ 
ምዝካር ክእለት ሰባት ንምቅልጣፍን ዝሕግዝ 
ኣገባባት ኣብ ምምዕባል ሓጋዚ ምዃኑ 
ይጠቕሱ። ክሳብ ሽዑ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሓጺር 
ግዜ ሓበሬታ ክሽምድድ ምስዝደሊ ወይ’ውን 
ንጥፈታቱ ምስ ምጽናዕን ምምሃርን ዝተተሓዘ 
እንተኾይኑ፡ ድሕሪ ቀትሪ ሓጺር ናይ ድቃስ 
ግዜ ክፈሊ ከምዘለዎ ይመኽሩ።   

ፍሉይ ሰብ-ሰርሖ ኢድፍሉይ ሰብ-ሰርሖ ኢድ
ኢድ ወድ-ሰብ ፍጽምቲ መሳርሒት እያ። 

ብምንቅስቓሳን ምትዕጽጻፋን ኣመና ኣደናቒት። 
ኣብ መንጎ ጭዋዳ፡ ጅማውቲ፡ ኣዕጽምትን 
መትንታትን ናይ ኢድ ዘሎ ምውህሃድ ንከምኡ 
ዓይነት ኣቕሓ ናይ ምስራሕ ሕልሚ ካብ ዘበግስ 
ነዊሕ ገይሩ እዩ።

ካብዚ ተበጊሶም ድማ መሃንድሳት 
ሳኣርላን ዩኒቨርሲቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ 
ኣርቲፊሻል(ሰብ-ሰርሖ) ኢድ ሰሪሖም ኣለዉ። 
እዛ ብስተፋን ሲሊክ ዝተባህለ ፕሮፌሰር 
ዝተመርሐት ጉጅለ መጽናዕቲ ኣብ ፍሉይ 
ባህርያት ሕዋስ ብረታት(alloy) ኒከል-ቲታንዩም 
ተመርኵሳ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ተጠቒማ’ላ። 
እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ፡ ሓጺናዊ ጭዋዳ ዘለዎ 
ኮይኑ፡ ንኢንዱስትርያዊ መዓላን ከም መተካእታ 
ዝጎደለ መሓውርን ዘገልግል ሮቦታዊ ኢድ እዩ። 
ጭዋዳታት ናይቲ ኢድ ብክንዲ ጸጉሪ ርእሲ 
ዝሰንጣቒቶም ኣዝዮም ደቀቕቲ  ጽሕግታት 
ሕዋስ ብረታት ናይ ኒከልን ቲታንየምን 
ዝተሰርሐ ኳሬንቲ ኮይኑ፡ ብቐሊሉ ክጭበጥን 
ክዝርጋሕን ዝኽእልን’ዩ። እቲ ኢድ ኣዝዮም 

ንኣሽቱ ምንቅስቓሳት ንኽገብር ዝሕግዝ ናይ 
ምድህሳስ ጠባያት’ውን ኣለዎ።

እቶም ዝተጠቕሙሎም ሕዋሳት ጥረ-ነገራት 
ካብ ካልኦት ዝፈልዮም ብልጫ ከምዘለዎም 
ንምብራህ ስተፋን ሲሊክ ‘ቅድሚ ሕጂ 
ኣብ ናይ መፍረ ኢንዱስትሪታት ከገልግሉ 
ዝጸንሑ ሮቦታት ኢድ ኣብ ዝተሓላለኸ ሳይንስ 

ተመርኵሶም ዝተሰርሑ እዮም ነይሮም። ከም 
ውጽኢቱ ድማ ከም ሞቶር ዝኣመሰሉ ካልኦት 
ዓበይቲ መሳርሒታት ዝሓቱን ድሩት ተዓጻጻፍነት 
ዘለዎምን እዮም ነይሮም። ኣብ ርእሲኡ ድማ 
ድምጺ ዝፈጥሩን ንምስርሖም’ውን ክቡራትን 
እዮም ነይሮም። እዚ ሓድሽ ሰብ-ሰርሖ ኢድ 
ግን ብዘይዝኾነ ሓገዝ ዝሰርሕ ፈኵስን ተዓጻጻፍን 
ምስ ኩነታት ድማ ዝወሃሃድን እዩ። ብተወሳኺ 
ድምጺ-ኣልቦን ብሕሱር ዋጋ ዝፈርን ድማ እዩ።’ 
ክብል ፍሉይነቱ ይገልጽ።

እቶም ዝተጠቕሙሎም ኳሬንቲ ልዑል ጻዕቂ 
ናይ ጸዓት ዘለዎም ብምዃኖም ኣብ ውሱን 
ቦታ ኣደናቒ ምንቅስቓስ ከካይዱ ይኽእሉ። 
እዚ ‘ቅርጺ ዝዝክር ሕዋስ ብረታት’ ዝብል ስም 
ተዋሂብዎ ዘሎ ዋየር፡ ቅርጹ ምስ ዝቕየር እቲ 
ኣቐዲሙ ሒዝዎ ዝጸንሐ ቅርጺ ዘኪሩ ናብ 
ዝነበሮ ክስብሰብ ዝኽእል እዩ። 

ብዘይካ’ዚ እቶም መስርሒ ዘገልግሉ ኣቕሑ 
ተሃዋሲ ባህርያት ስለዘለዎም ሰንሰር ኣየድልዮን 
እዩ። ዝኾነ ሰብ ምስ ዝተኣታተዎ  ድማ 
ብባህርያዊ መንገዲ ግብረ-መልሲ ይህብ። ስለዚ 
እዚ ሓድሽ ሮቦታዊ ኢድ፡ ምስ ሰባት ተወሃሂዱ 
ክሰርሕ ዝኽእል እዩ። 

ለይላ ኻልድ
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ተጸጋዕነት ኣብ ሞባይላት ምስ ትህኪት ኣተሓሳስባ ይተሓሓዝተጸጋዕነት ኣብ ሞባይላት ምስ ትህኪት ኣተሓሳስባ ይተሓሓዝ 

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ስማርትፎን ዝዓይነተን 
ሞባይላት ኣብ ኢድ ተጠቀምቲ ዳርጋ ኩሉ 
ዕለታዊ ንጥፈታት ዘሳልጣ መሳርሒታት 
እናኾና ይምዕብላ ኣለዋ። ገለ ካብቲ ብዙሕ 
ዝዓምኦ ንምጥቃስ ብቕጽበት ዘድልየካ 
ቁጽሪ ቴለፎን ንምርካብ፡ ሕሳባት ንምቕማር፡ 
መደባትካ ንምምዝጋብን ምዝኽኻርን፡ 
ኢንተርነት ንምውካስ፡  ንምዝንጋዕ ይኹን 

ኣድራሻ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክትረክብን 
ካልእን የኽእላኻ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ ዋተርሉ ዝተገብረ መጽናዕቲ 
ሞባይላት ኩሉ ንጥፈታት ኣብ ጫፍ ናይ 
ኣእዳውና ከምዝውዳእ ብምግባረን ብኣእምሮና 
ንኸይንሓስብ ከምዝገብራና ይገልጽ። ኣብ 
ጆርናል ‘ኮምፕዩተር ኢን ህዩማን ቢሀይቪየር’ 
ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ከምዝሕብሮ ድማ፡ 

ገምራዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎምን ብድፍኢታዊ 
ስምዒት ዝውስኑን ሰባት፡ ዝበዝሐ እዋን ካብ 
ኣእምሮኦም ንላዕሊ ናይ ሞባይል መድለዪ 
ፕሮግራማት ከምዝጥቀሙ ይገልጽ። ሞባይል 
ምጥቃም ድማ ካብ ባህርያቶም ንላዕሊ ህኩያት 
ንኽኾኑ ከምዝገብሮም እዩ ዝግለጽ። ኣባል’ታ 
ጉጅለ ዝኾነ ጎርደን ፐኒኩክ ሰባት ንዝፈልጥዎ 
ወይ ብቐሊሉ ከጽንዕዎ ንዝኽእሉ ነገራት ኣብ 
ሞባይሎም ከምዝፍትሹን ንምሕሳብ ዝኾነ ጻዕሪ 
ክገብሩ ከምዘይይደልዩን ይዛረብ።

“ንዓሰርተታት ዓመታት ክካየዱ ዝጸንሑ 
መጽናዕታት ከምዝሕብርዎ ሰባት ግድላት 
ናይ ምፍታሕ ጻዕሪ ከወግዱ እዮም ዝጽዕሩ። 
ብሰሪ እዚ ድማ ተጠቀምቲ ንሞባይል ከም 
መቐጸልታ ኣእምሮኦም ክጥቀሙላ ይረኣዩ 
ኣለዉ።” ይብል ካልእ ኣባል’ታ ጉጅለ 
መጽናዕቲ ናታኒኤል ባር።

ኣብተን 660 ሰባት ዘሳተፋ 3 መጽናዕትታት፡ 
እቶም ተመራመርቲ ንናይ ምርዳእ፡ ምምርማር፡ 
ምዝራብን ምቕማርን ዓቕሚ’ቶም ተሳተፍቲ 
ኣጽኒዖም። ብድሕር’ዚ ድማ ሞባይል ናይ 
ምጥቃም ባህርያቶም ዳህሲሶም። ውጽኢቱ 
ድማ፡ እቶም ዝለዓለ ናይ ምሕሳብን ምግንዛብን 
ክእለት ዘመዝገቡ ሰባት፡ እቶም ዝወሓደ ግዜ 
ናይ ሞባይሎም መፈተሺ ሓበሬታ ዝጥቀሙ 
ምዃኖም ተፈሊጡ። 

እቲ መጽናዕቲ ኣብ መንጎ ልዑል ናይ 
ሞባይል ተጸጋዕነትን ትሑት ብልሕን ዘሎ 
ምትእስሳር ከርኢ ክኢሉ ኣሎ። ብልክዕ 
ሞባይላት ንብልሒ ኣእምሮ የጉድላ ድየን 
ዝብል ሕቶ ግን ገና ተወሳኺ መጽናዕታት 
ዝሓትት እዩ። ብተወሳኺ እቲ መጽናዕቲ 
ተጠቃምነት ማሕበራዊ-ሜድያታትን ናይ 
መዘናግዒ መደባትን ምስ ምልዓልን ምትሓትን 
ናይ ምሕሳብ ክእለት ከም ዘይትሓሓዝ 
ኣነጺሮም። 

እቶም ግድላት ንምፍታሕ ኣእምሮኻ 
ዘይምጥቃም ንእርጋን ዘቃልዕ ሳዕቤናት ክህልዎ 
ከምዝኽእል ዝሓበሩ ተመራመርቲ፡ ቅድሚ 
እዘን ቴክኖሎጂ ምሉእ ብምሉእ ንሰባት 
ምቁጽጻረን፡ ምስ ስነ-ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዘለወን 
ምትእስሳርን ጽልዋን ኣቐዲምና ክንግንዘቦ  
ከምዝግበኣና ይመኽሩ።  

60 ዓመታት ዘቑጸረ ግድል ስነ-ቁጽሪ60 ዓመታት ዘቑጸረ ግድል ስነ-ቁጽሪ
ኣብ 1955 ጉጅለ ክኢላታት ስነ-ቁጽሪ፡ 

ፊዚክስን ኮምፕዩተር ሳይንስን ንመጀመርታ 
ግዜ ቁጽራዊ ፈተነ ንምስራሕ ኮምፕዩተር 
ተጠቒሞም ዓዮም። ይኹን ደኣምበር 
ከምዝተጸበይዎ ውጽኢት ክረኽቡ 
ኣይከኣሉን ጥራይ ዘይኮነ፡ ስርሖም ንናይ 
60 ዓመታት ምርምር ኣፍደገ ዝኸፈተ 
እዩ ነይሩ። ብ’ባተርፍላይ ኢፈክት’ ዝፍለጥ 
ክልሰ-ሓሳብ ድማ ሓደ ካብቶም ነታ ‘ፈርሚ፡
ፓስታ፡ኡላም’ ዝተሰምየት ግድል ንምፍታሕ 
ተባሂሎም ዝማዕበሉ ክልሰ-ሓሳባት እዩ። ኣብ 
ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢስት 
ኣንግልያ ዝርከቡ መጽናዕታውያን ንምዝናይ 
ኢሎም ውቅያኖስ ድሕሪ ምዕዛቦም ክልሰ-
ሓሳብ ዝርገት ማዕበላት ተጠቒሞም ነታ 
ግድል ብኸፊል ክፈትሕዋ በቒዖም ኣለዉ። 

እታ ኮምፕዩተር ንመጀመርታ ግዜ ንናይ 
ምርምር መዓላ ከምእትውዕል ዝገበረት 

ፈተነ፡ ሙቐት ብኸመይ ናብ ድሩቓት 
ነገራት ከምዝመሓላለፍ ንምርኣይ እያ 
ተኻይዳ። እቶም ናይ ሽዑ ተመራመርቲ 
ድማ ጸዓት ሙቐት ብማዕረ ክዝርጋሕ 
ክርእይዎ ተጸብዮም። እንተኾነ ግን 
ብኣንጻር ናይዚ ካልእ ዝተሓላለኸ መስርሕ 
ክዕዘቡ ክኢሎም። 

እዚ ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ ልዕሊ ፍርቂ 
ዘመን እዋናት ብዙሓት ናይ ስነ-ቁጽሪ 
ፊዚክስን ክልሰ-ሓሳባት ንኽምዕብሉ ሓጊዙ 
እዩ። “ነታ ግድል ንምርዳእ ብዙሓት ስነ-
ቁጽራውያን ኣገባባት ድሕሪ ምልቃሕ 
ኣብዚ ግዜ’ዚ ብኸፊል ክንምልሳ በቒዕና 
ኣለና። እዚ ድማ ከም ቁጽርን ፊዚክስን 
ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ምውሳብ 
ሓደ ሓደ እዋን ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ዘርኢ 
እዩ።” ክብል ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፈ 
ዶክተር ዴቪድ ፕሮመንት ይዛረብ።  
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6 መሰረታውያን ሕግታት ኣብ ኣጠቓቕማ6 መሰረታውያን ሕግታት ኣብ ኣጠቓቕማ 
ሞባይልሞባይል

1. ናይ ሞባይልን ቻርጀር ዝተፈለየ ይኹን1. ናይ ሞባይልን ቻርጀር ዝተፈለየ ይኹን

ብሓንቲ ኣዳፕተር ሞባይልን ታብለትን ወይ 
ካልእ ኤለትሮኒካዊ ኣቕሓ ቻርጅ ምምላእ 
ኣወግድ ምኽንያቱ ዝተፈላለየ ዓቐን ሓይሊ 
ክህልዎ ስለዝኽእል። ልዑል ዓቐን ኤለትሪክ 
ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ንኣቕሓኻ ከበላሹ 
ይኽእል እዩ።

2. ሞባይልካ ምሉእ ለይቲ ኤለትሪክ 2. ሞባይልካ ምሉእ ለይቲ ኤለትሪክ 
ኣይትምልኣያኣይትምልኣያ

ሞባይል ምሉእ ለይቲ ኣብ ኤለትሪክ 
ሶኵዕካ ምሕዳር ቅኑዕ ኣይኮነን። ልዕሊ ንቡር 
ዋዒ ክፈጥርን ዕድመ ባትሪ ድማ ከሕጽርን 
ይኽእል። ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዘይደቀስካሉ 

እዋን ቻርጅ ክትገብራ ተመራጺ እዩ።

3. ባትሪ መዓስ ከም እትቕይር ፍለጥ 3. ባትሪ መዓስ ከም እትቕይር ፍለጥ 

ሞባይልካ ኣብ ሓጺር እዋን ባትሪ ክትውድእ 
እንተጀሚራ፡ ባትሪኣ ሓቢጡ ከይከውን ፈትሽ። 
ነዚ ንምግባር ባትሪ ኣውጺኻ ኣብ ጸፊሕ ነገር 
ኣቐሚጥካ ኣዝውራ። ብዘይጸገም እንተኾሊላ 
ሓቢጣ፡ ዕድመኣ ድማ ኣብቂዓ ማለት ስለዝኾነ 
ብካልእ ክትትክኣ ይግበኣካ።

4. ብቕዓቱ ዘይተረጋገጸ ባትሪ ኣይትጠቐም4. ብቕዓቱ ዘይተረጋገጸ ባትሪ ኣይትጠቐም

ወትሩ ባትሪ ንኽሸይጥ ካብ ዝተፈቕዶ ትካል 
ወሃቢ ኣገልግሎት ዓድግ። ስም ይኹን መለለዪ 
ዘፍረዮ ትካል ዘይብሉ ባትሪ ኣይትጠቐም። 
ምኽንያቱ ናይ ድሕነት መምርሒታት ዝሓለፈ 

ምዃኑ ክትፈልጥ ስለዘይትኽእል። ብሓፈሻ 
ብዋግኦም ሕስር ዝበሉ ተመሳሳሊ ኣማራጺታት 
ብብቕዓት’ውን ትሕት ዝበሉ ክኾኑ ስለዝኽእሉ 
ኣቕሓኻ ንኸይተበላሹ እንተዘይተጠቐምካሎም 
ዝሓሸ እዩ።

5. ሞባይል ቻርጅ እናገበርካ ኣይትደውል5. ሞባይል ቻርጅ እናገበርካ ኣይትደውል

ሞባይልካ ቻርጅ ኣብ ትገብረሉ እዋን ደወል 
ኣወግድ። ምኽንያቱ ክልቲኦም ንጥፈታት 
ምቖት ስለዝፈጥሩ። ስለዚ ከም ኣማራጺ ገመድ 
ኣልቦ መስምዒ() ተጠቐም እንተ ዘይተኻኢሉ 
ድማ ክሳብ እትመልእ ብዓቕሊ ተጸበ ወይ’ውን 
ካብ መምልኢኣ (ቻርጀር) ፈሊኻ ተጠቐም። 

6. ሞባይል ብዋየር ኣይተንጠልጥላ6. ሞባይል ብዋየር ኣይተንጠልጥላ

ሞባይልካ ኣብ ሶኬት ኣእቲኻ ኣብ ኣየር 
ኣይተንጠልጥላ። ከምዚ ምስ ትገብር ኣብ 
ቆፎኻ ዘሎ ኤለትሪክ ዝቕበል ኣካል ክህሰ/
ክበላሾ ይኽእል። ስለዚ ብጥንቁቕ ኣተሓሕዛ 
ድሕነት ሞባይልካ ሓሉ።

ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ነባርን ባዕሉ 
ዝላባዕን ክታበት ኢቦላ ንምስራሕ ዝነበረ ሕልሚ 
ክዉን ምዃኑ ዘበስር ሓድሽ ሓበሬታ ወጺኡ 
ኣሎ። እዚ ብርክት ዝበላ ትካላት ዝተሳተፋኦ 
ብዶክተር ሚካኤል ጃርቪስ ተመሪሑ ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ ፕላይሞዝ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ 
ንምልባዕ ኢቦላ ቫይረስ ክቆጻጸር ትጽቢት ዝግበረሉ 
ባዕሉ ዝመሓላለፍ ክታበት ከምዝመስረሐ ሓቢሩ።  

ኣፍሪቃውያን ቀርዲ (African Apes) 
ዝዓሌቶም ኣህባይ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቀንዲ 
ምንጪ ኢቦላ ቫይረስ ብምዃን ናብ ደቂ ሰባት 
ከመሓላልፉ ብምጽናሕ ጠንቂ ተደጋጋሚ 
ምልባዕ ክኾኑ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ርእሲ’ዚ 
ኢቦላ ቫይረስ ኣብቶም ኣህባይ’ውን ኣዝዩ ቀታልን 
ንምጽናት ከቃልዕ ዝኽእልን ሳዕቤን ኣለዎ። 

እዚ ተረኺቡ ዘሎ ክታበት ብሳይቶሜጋሎ 
ቫይረስ ተመርኲሱ ዝተዳለወን ነዞም ኣህባይ 
ካብ መልከፍቲ ኢቦላ ክከላኸል ዝኽእልን እዩ። 
ስለዚ ነዞም ናይ ምጽናት ሓደጋ ኣንጸላልይዎም 
ዘሎ ዓሌት ኣብ ምድሓን በቲ ሓደ፡ ንደቂ-ሰባት 
ድማ ካብ ህልቂትን ኣዕናዊ ሳዕቤናት ኢቦላን 
ናይ ምክልኻል ድርብ ረብሓ ክህልዎ እዩ። እቲ 
ክታበት ብዘይካ’ቲ ብንጥፈት ስርዓተ ምክልኻል 

ናይ ምብርባር ክእለቱ፡ ዓሌት ዘለልን ካብ ሓደ 
እንስሳ ናብ ካልእ ክመሓላለፍ  ዝኽእልን እዩ። 
እቶም ኣህባይ ኣብ ኣዝዩ ርሑቕን ዘይምቹእን 
ከባቢታት ዝነብሩ ብምዃኖም ንነፍሲ ወከፎም 
ብተናጸል ክትከትቦም ኣዝዩ ከቢድ ብምዃኑ ናይ 
ምምሕልላፍ ክእለት ናይቲ ክታበት ነዚ ብድሆ’ዚ 
ዝሰግር እዩ። 

ውጽኢት እቲ ክታበት ምስ ናይ ቅድሚ 
ሕጂ ፈተነታት ብምውድዳር ንንውሕ ዝበለ 
ግዜ ማለት ንከባቢ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ክጸንሕ 
ዝኽእልን ምዃኑ ይንገር። ቀጺሉ ዝስዕብ ዘሎን 

ኣብ ጥቓ ምዝዛም ዝበጽሐን መስርሕ ድማ ኣብ 
ማካኩ ዝተባህሉ ናብ ሰባትን ቀርድን ዝቐረቡ 
ኣህባይ ብግብሪ ምፍታን እዩ። ብተወሳኺ  እቲ 
ጉጅለ ብቐጥታ ንሰባት ክወሃብ ዝኽእል ክታበት 
ንምድላው ካልእ ዓንኬል መጽናዕቲ የካይድ 
ኣሎ። 

እዚ ድርብ ረብሓ ዘለዎን እዋናውን መጽናዕቲ 
ኣካል ናይ ኣብ ጥዕናን እንስሳ ዘገዳምን ዘተኲራ 
ዓለምለኻውያን  ትካላት ፕሮጀክታት መጽናዕቲ 
ክኸውን ብምኽኣሉ ተወሳኺ ምወላን ድፍኢትን 
ክረክብ በቒዑ ኣሎ።  

ኢቦላ፡ ርኽበት ክታበትኢቦላ፡ ርኽበት ክታበት

ሞቕሽሽሞቕሽሽ
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መለሳመለሳ

ንድሕሪት ዝጎቱ  ንድሕሪት ዝጎቱ                                     ንቕድሚት ዝመርሑ ንቕድሚት ዝመርሑ
• ንኻልኦት ምጽላም  • ሓላፍነት ምውሳድ
• ሓደ ዓይነት ጌጋ ምፍጻም  • ካብ ነፍሲ-ወከፍ ጌጋ ምምሃር
• ክትውድቕ ዘይምጽባይ  • ውድቐት መስርሕ ዓወት ምዃኑ ምፍላጥ
• ንውድቐት ምፍራሕ  • ቅኑዕ ኩነተ ኣእምሮ ምህናጽ
• ኣዕነውቲ ባህሊ ምስዓብ  • ሓድሽ ልምድታት ምፍታን
• ብሕሉፍ ጌጋኻ ምድራት  • ጌጋኻ ተቐቢልካ ምቕጻል
• ኣነ ውድቕ’የ ኢልካ ምሕሳብ • ሓደ ስራሓ ብብዙሕ መገዲ ምፍታን
• ምቑራጽ   • ምቕጻል

ወርቃውያን ሕግታት ፍቕሪወርቃውያን ሕግታት ፍቕሪ
• ንሓደ ሰብ ምስ ነፍቕሮ ከም ዘለዎ 

ንቀበሎ። እዚ ማለት ፍቕሪ ከም መሳርሒ 
ኣይንጠቐመሉ። ንፍትውና “እንተ” እናበልና 
ካብ ዊንትኡ ኣይንዓንቕጾ። ፍቕሪ ምግዳድ 
ዘይኮነ ምርድዳእ’ዩ። ስለዚ ፍትውና ክቕይሮ 
ንደልዮ ነገራት ተሎ ብምዝርራብ ክንፈትሖ 
ንፈትን።

• ፍቕሪ መስተንፈሲ ይደሊ’ዩ። ረጋቢት 
ኣብ በዓቲ ኣይዝምራን እየን። ስለዚ ፍቕሪ 
ምብህሃል የደልዩ። ሓደ እዋን ሓንቲ ሰብኣይ 
ግዜ ብምኽላእ ገዲፍዋ ዝወጽእ ሰበይቲ 
ነበረት። እዛ ሰበይቲ ንክኢላ ዝምድናታት 
ዝኾነ ሊቕ ሊኦ ባስካግሌ ሰብኣየይ 
ስለምንታይ ገዲፍኒ ይወጽእ ክትብል 
ሓተቶ። ንሱ ኣብ መልሱ ሓደ ተደመሮ 
ሓደ ስጋብ ሕጂ ክልተ’ዩ ዘሎ፡ ክልተ 
ሰባት ነናቶም ውልቃዊ ድሌት ዘለዎም። 
ስለዚ ፍቕሪ በበይንኻ ኣይዕንብብንዩ። ሓደ 
ትኾንሉ ግዜ ኣበርኽዮ ስምዒቱ ክትርድእዮ 
ፈትኒ። ካልኦት ሰባት ንዝምድናኹም ዋሕስ 
ክተኽልሉ ከቶ ኣይክእሉን ክብል መኸራ።

• ፍቕሪ ፍጽሙነት ኣይጽበንዩ። ኩላትና 
ጌጋ ብምግባር ንቐረብትና ምጉዳእ ንፍጽሞ 

ነገርዩ። ስለዚ ከምቲ ንሕና ክንብድል 
ንኽእል ሰባት’ውን ክብድሉና ከም 
ዝኽእሉ ንእመን።

• ፍቕሪ ኣብ ቀጻሊ ለውጢ ዝርከብ 
ምንቅስቓስዩ። ዘይምንቕስቓስ ናብ 
ትጽቢትዩ ዝመርሓና፡ ምጽባይ ክኣ ናብ 
ትህኪትን ምስልቻውን ይመርሓና። 
ትህኪትን ምስልቻውን ክኣ ንፍቕሪ 
ቐታሊኣዩ።

ምርሕሓቕ ከም ቐንዲ መፈላለይ 
ኣይንውሰዶ። ኣብ ፍቕሪ ብሓደ ክትከውን 
እኳ ዝምእምእ ተኾነ፡ ቦታ እንተተፈላለኻ 
ነታ ኣብ ልብኻ ዝበቖለት ፍቕሪ በብውገንካ 
ማይ ምስታይ ናይ ኩላትና ዕማምዩ።

ህያብ ኣድማስህያብ ኣድማስ
ካብ ሕልሚ ሓሳባት
ካብ ሓሳብ ቃላት

ካብ ቃል ፊደላት እትሓሒ
እንክለኻ ብሂወት

ዋላ እንተተፈለኻ ብሞት
ናይ ህላወ ህልዊ
መዝሙር እትቓኒ
ወትሩ ህያው

ህያብ ኣድማስ ኢኻ
     ገጣሚ።

               ሃብቶም እዮብ

ተመሲልሉተመሲልሉ

እቲ ቐባኢ
ዝስኣሎ ስእሊ ምስ ሰኣነሉ ምስሊ

 ተነንዩ ብዓቕሊ ጽብት
  ክትልክትል ኢልዎ ናይ ወጥሪ 

ህሞት
 ሽዑኡ

      ረጊሕዎ ነቲ ሕብርታት፡
እቲ ጭንጋሕ፡ፈጢሩ ሕንጻታት

ሻቡ
ኣብ  ስትራክት ኢሎም ሸሊሞሞ
ካብ ጻዕሩስ ዕድሉ ኪሒስዎ

                    ወዲ-ዕቋር

ሽግር

ካብ ቀስተ ደመና ዝጽብቕ ነገር የለን። ቀስተ 
ደበና ብርሃን ኣብ ነጠብጣብ ማይ ምስ ዓለበ 
እዩ ዝፍጠር። ህይወትና ከም ቀስተ ደመና 
ሕብራዊትን ጽብቕትን ክትከውን እንተደኣ 
ኮይና ሓጎስን ሓዘንን ዝመልኣ ክትከውን 
ኣለዋ። እቶም ብሃብቶም ንግዚኡ ዝሕጎሱ 
ፈኮስትን ተነቀፍትን እዮም። እቶም ብሽግር 
ዝሓለፉ ግን ሕያዎትን ለውሃትን እዮም።  

ጆን ራይስ

 ሞት
 ህይወት መወዳእታ የብላን። ሞት ዕረፍቲ 

እዩ። ዕረፍቲ ብዕረፍቱ ኸኣ ግዚያዊ ዕረፍቲ። 
ኣብ መስርሕ ህላወ ትውለድ፡ ትነብር፡ 
ትመውት፡ መሊስካ እውን ብተመሳሳሊ መስርሕ 
ትሓልፍ። ደጊምካ ደጋጊምካ ትውለድ፡ ትነብር፡ 
ትመውት። በቃ ህይወትና ድግምጋም ናይ’ቲ 
መዓልታዊ እንገብሮ ንጥፈታት እያ። ኣብ ሓደ 
መዓልቲ ንግሆ ንትስእ፡ ንጉዓዝ ወይ ስርሕ 
ንውዕል፡ ነዕርፍ ንድቅስ። ንጉሆ ምትንሳእ ምስ 
ምውላድ፡ ምንባር ምስ ምጉዓዝን ምስራሕን፡ 
ሞት ከኣ ምስ ዕረፍቲ እንታይ ይፈላልዮም? 
ብዘይጥርጥር ዋላ ሓንቲ ዝፈላሊ ነገር 

የብሎምን። እቲ እንኮ ዝፈላልዮ ግዝፎም’ዩ። 
ንስኻ ቅድሚ እዚ ሕጂ ተወሊደ እትብሎ ግዜ 
ህይወት ነይርካ እዩ። “ብሓቂ ነይረ እንተኾይነ 
ድኣ እንታይ ኮይኑ ዘይዝከረኒ” እናበልካ 
ኣይትገረም። ኣስተውዕል እሞ ስርሕ ወይ’ውን 
ሕስብ ውዒልካ ብድኻም ተሰኒፍካ ምስ ደቀስካ 
ክትትስእ እንከለኻ እትርስዖም ነገራት ኣለዉ። 
እሞ እዚ ተራ ድቃስ፡ እወ ናይ ሓጺር እዋን 
ዕረፍቲ እኳ ከም እትርስዕ ዝገበረካስ ብርቱዕ 
ድቃስ (ሞት) ከመይ ንዝሓለፍካዮም መስርሓት 
ከም እትድምስሶም ኣይገብረካን? ህይወት ዶብ 
የብላን። ሞት ግዚያዊ ድቃስ እዩ።
                             ቡድሃ

ኣብርሃም ዮሃንስ (ወዲ ዕቋር)
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በቲ ዝደሓረ ክንጅምር፡ ጽምብል ምቕባል በቲ ዝደሓረ ክንጅምር፡ ጽምብል ምቕባል 
ከመይ ነበረ።ከመይ ነበረ።

ዳንኤል፦ ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ እዩ ነይሩ። 
ኣብ ዝኣተናዮ ውድድርን እነካይዶን ጉዕዞን 
ህዝቢ ምሳና ጸኒሑን ኣሎን። ብወገነይ ኣብ 
ውሽጢ ሃገር ውድድር ኣብ እነካይደሉ እዋን 
ህዝቢ ኣብ ጎድንና ነይሩን ኣሎን። ናብ ደገ ምስ 
ከድና እውን፡ ደገፍን ሞራልን ህዝቢ ኤርትራ 
ኣይተፈለየናን። ካብ ቱር ደ ፍራንስ ናብ ኣስመራ 
ምስ ኣተና ድማ ህዝቢ ካብ ኤርፖርት ክሳብ እዛ 
ሰዓት እዚኣ ሓጎሱ ብምግላጽ ሞራል ይህበና 
ኣሎ። ናብ’ቲ ቀንዲ ሕቶ ክምለስ - ዝተኻየደልና 
ምቕባል መግለጺ የብሉን። ተቐዳደምቲ 
ንኽብርና ብሽክለታኦምን ዕጥቆምን ወድዮም 
ኣሰንዮምና። ኩሎም ስድራቤት ቅድድም 
ብሽክለታ ኣብ ጎደና ነይሮም። ብኸፋት መኪና 
. . . ብሙዚቃ ተሰኒና . . .  ኣብ ፓላሶታት 
ስእልና ተጠቂዑ ክርእዮ እንከለኹ፡ ክኣምን 
ኣይከኣልኩን። ነቲ ስምዒት ብቓላት ክገልጾ 
ኣይክእልን እየ። ድሕሪ እቲ ናይ ኣስመራ፡ 
ናብቲ ብዞባ ደቡብ ዝተኻየደልና ጽምብል ኢና 
ሰጊርና። ሓደስቲ ደርፍታት ተሰሪሑልና። ነየናይ 
ጠቒሰ ነየናይ ክገድፍ ... መግለጺ ኣይርከቦን። 
ነዘን ክልተ ዞባታት ጠቒሰ እንበር፡ ኣብ ቀጽሪ 
ኤክስፖ ዝነበሩ ነጋድያን ፈስቲቫል ናይ ኩለን 
ዞባታት ዘካየዱልና ምቕባል፡ ኩለን ዞባታት 

ስፖርትስፖርት

ልሳን ጀጋኑ ቱር ደ ፍራንስ 2015 እንታይ በላ?ልሳን ጀጋኑ ቱር ደ ፍራንስ 2015 እንታይ በላ?
ብኤርምያስ ገብረልዑል

ብሓባር ኮይነን ከምዝተቐበላና እምንቶይ እዩ።

መርሃዊ፦ በቲ ዝደሓረ ካብ በልካ፡ ካብ ሽከቲ 
ጀሚሩ ዝተኻየደልና ጽምብል ዞባ ደቡብ ኣዝዩ 
ድሙቕ ነይሩ። ህዝቢ ዋኒኑ ገዲፉ ኣብ ጽርግያ 
ወጺኡ ሓጎሱ ክገልጽ እንከሎ ዝተሰምዓኒ ስምዒት 
መግለጺ የብለይን። እቲ ናይ ኣስመራ ዝነበረ፡ 
ናብ 2010 እዩ መሊሱኒ። ተቐዳደምቲ ዕጥቆም 
ገይሮም ንዓይ ክቕበሉ እንከለዉ፡ ነቲ ኣብ 2010 
ኤርትራ ሻምፕዮን ኣፍሪቃ ምስ ኮነት፡ ኣነ 
ንበዓል ዳንኤል ብሽክለታ ሒዘ ዝተቐበልክዎም 
ኣዘኻኺሩኒ። ስለዚ ናብ’ቲ እዋን እየ ተመሊሰ። 
ካብ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ክቡር ኢሳይያስ 
ኣፈወርቂ ጀሚሩ፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ  ... ኩሉ 
ህዝቢ ኣተባቢዑና። ኣዚና ሕጉሳት ኢና። ካብ 
ትጽቢተይ ወጻኢ ነይሩ።

ኣብ ሻዱሻይ መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ ኣብ ሻዱሻይ መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ 
2015 ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ምስ ወደኻ ዝነበረ 2015 ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ምስ ወደኻ ዝነበረ 

ሃዋሁ ከመይ ነበረ?ሃዋሁ ከመይ ነበረ?

ዳንኤል፥ ምስ’ታ ዝሃደመት ጉጅለ ናይ’ቲ 
መድረኽ ብምህዳመይ ዓቢ ኣጋጣሚ እዩ። ነተን 

ዝነበራ ነጥቢ ድማ ተዓዊተለን። ኣብ ጸወታ 
እንከለኹ፡ ብዛዕባ እቲ ጸወታ ጥራይ ይሓስብ 
ስለዝነበርኩ ከምዚ እዩ ክብል ኣይክእልን። ካብ 
ብሽክለታ ምስ ወረድኩ ግና ሕልሚ ጥራይ 
ኮይኑ እዩ ተሰሚዑኒ። ኣብ ሕልሚ እሞ እንታይ 
መግለጺ ከይትረክብ። ካብ መድረኽ ምስ 
ወረድኩ ግና፡ ነታ ማልያ ወድየያ እየ ደቂሰ። 
ለይቲ እውን ዘይንቡር ድቃስ እየ ደቂሰ። 
ምኽንያቱ ሃንደበት ብር እብል ነይረ። ኮታ 
ብሓጎስ ነቢዐ። እታ ማልያ እናተደጋገመት ምስ 
መጸት ግና ብመጠኑ ሕልሚ ዘይኮነስ፡ ጋህዲ 
እናኾነኒ ክመጽእ ጀሚሩ።

እዚ ዓወት እዚ ኣብ ጋንታኹም እንታይ እዚ ዓወት እዚ ኣብ ጋንታኹም እንታይ 
ለውጢ ኣምጺኡ?ለውጢ ኣምጺኡ?

ዳንኤል፥ ዘምጽኦ ለውጢ ቀሊል ኣይነበረን። 
ኣብ ጋንታና ናይ መሊስካ ምብርባር ኣበጋጊሱ። 
ልክዕ እዩ ኩሉ እቲ እነካይዶ ብመጽናዕቲ እዩ። 
ኣብዚ ግና፡ ብጋንታና እዚ ጥራይ ኣይኮነን 
ተመዝጊቡ። ጋንታና ኣብ ገለ መድረኻት 
ካልኣይቲ፡ ናይ መድረኽ እውን ተዓዊትና 
ኢና፡ ብሓፈሻ እውን ሓሙሸይቲ ወጺእና። 

ስእሊ፦ ፊልሞን መንገሻ
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ብውህሉል ግዜ እውን መበል 13 ደረጃ ዝሓዘ 
ተቐዳዳማይ ኣለዋ። ኣብ ብዙሓት መድረኻት 
ምስ ቀዳሞት ዓሰርተ ዝውድኡ ተቐዳደምቲ 
እውን ነይሮማ። ምስ መርሃዊ እውን መበል 
12ን 14ን ዘመዝገብናዮ ውጽኢት ነይሩ። ስለዚ 
ብዙሕ ዓወታት ክጥቀስ ይከኣል። ናተይ ቁሩብ 
ፍሉይ ዝገብሮ ንኣርባዕተ መድረኻት ነታ ማልያ 
ምዕቃበይ እዩ። እዚ ድማ ጋንታና፡ ዓቢ ሞራል  
ረኺባ። በቲ ውጽኢት ዕግብቲ እያ፣ ካብ ግምታ 
ወጻኢ እውን ነይሩ ክብል እደፍር።

ኣብ ውድድር ዶውፊነ ኣንበሳ ዓቐብ ኣብ ውድድር ዶውፊነ ኣንበሳ ዓቐብ 
ዝኾነ ዳንኤል፡ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ድማ ዝኾነ ዳንኤል፡ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ድማ 

ተመሳሳሊ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ። ንስኻ ኣብ ተመሳሳሊ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ። ንስኻ ኣብ 
ዳውፊነ ምዝጉብ ክንስኻ ኣብ መወዳእታ ግን ዳውፊነ ምዝጉብ ክንስኻ ኣብ መወዳእታ ግን 
ኣይተሳተፍካን። ዘይምስታፍካ ኣብ ውጽኢትካ ኣይተሳተፍካን። ዘይምስታፍካ ኣብ ውጽኢትካ 

ጽልዋ ገዲፉ ዶ?ጽልዋ ገዲፉ ዶ?

መርሃዊ፥ መብዛሕትኡ ተቐዳዳማይ 
ንውድድር ዳውፊነ፡ ከም መዳለዊ ንቱር ደ 
ፍራንስ እዮም ዝጥቀሙሉ። ብጋንታይ ኣብ’ቲ 
ውድድር ከምዘይሳተፍ ይንገረኒ ነይሩ። ናይ 
ጋንታይ መደብ፡ ነቲ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ 
ዓቕመይ ዓቂበ ክጸንሕ ‘ፍረሽ’ ኮይነ ክኣቱ 
ብዝብል እዩ። ምስ’ቲ መደብ እሰማማዕ እየ። 
ልዕሊ  ሓደ ወርሒ እየ ካብ ጸወታ ርሒቐ 
ኣብ ልምምድ ተጸሚደ ጸኒሐ። ሕጂ ክዝክሮ 
እንከለኹ፡ ዳውፊነ እንተዝኣቱ ጽቡቕ ነይሩ። 
ምኽንያቱ ገለ ለውጢ ምሃለወኒ ዝብል ርድኢት 
ምሃለወኒ።

* ብዘይካ እቲ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ፡ ሻውዓይ * ብዘይካ እቲ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ፡ ሻውዓይ 
ደረጃ ዝሓዝካሉ እዋን እውን ነይሩ። እቲ ደረጃ ዝሓዝካሉ እዋን እውን ነይሩ። እቲ 

ውድድር ሓያል ነይሩ። ዓቐብ ነይርዎ ቁልቁል ውድድር ሓያል ነይሩ። ዓቐብ ነይርዎ ቁልቁል 
እውን ነይርዎ፡ ንገለ ምኩራት ተቐዳደምቲ እውን ነይርዎ፡ ንገለ ምኩራት ተቐዳደምቲ 
ከም ቶማስ ክሳብ ሓደጋ ዘብጽሐ፣ እቲ ጸወታ ከም ቶማስ ክሳብ ሓደጋ ዘብጽሐ፣ እቲ ጸወታ 

ከመይ ነይሩ?ከመይ ነይሩ?

ዳንኤል፥ እታ መድረኽ ሓያል ነይራ። ንፋስ 
ነይሩዋ። ብዙሓት ዝተፈናጨላ ጉጅለታት 
እውን ተመስሪተን እየን። ብወገን ጋንታና 
ሰለስተ ተቐዳደምቲ ነይርና። ኣብ ስራሕ ኢና 
ውዒልና። ንሕና ንቦሰን ሃገን ክንሰርሕ እዩ ነይሩ 
እቲ መደብ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝነበረት 
ዓቐብ ዕድል ኣይገበርናን። ሓደ ካባና ናይ 
ብሽክለታ ጎማ ነፊስዎ። ብጋንታና እውን፡ ኮፍ 
በል፡ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከይትወስድ ገለ ዝብል 
ትእዛዝ ነይሩ። ኣብ ብቕዓት ነይረ። ዝኾነ ኮይኑ፡ 
በቲ ውጽኢት ዕጉብ እየ።

* መበል 12ን 14 ደረጃታት ንዝሓዝኩምላ * መበል 12ን 14 ደረጃታት ንዝሓዝኩምላ 
መድረኽ ብፍሉይ ክንጠቅስ፣ ክልቴኹም መድረኽ ብፍሉይ ክንጠቅስ፣ ክልቴኹም 
ሃዲምኩም ነይርኩም፣ ነታ መድረኽ ከመይ ሃዲምኩም ነይርኩም፣ ነታ መድረኽ ከመይ 

ትገልጻ?ትገልጻ?

መርሃዊ፥ እታ መድረኽ ንዓይ ፍልይቲን 
ዓባይን እያ ነይራ። 

ምኽንያቱ፡ ነቲ ናይ ምህዳም ዕድል ክንረክብ 
ብዙሕ ኢና ጽዒርና። ብሞቪ ስታር መጥቃዕቲ 
ተኻይዱልና። ንበዓል ፍሩም ኣትሪፎም ነታ ናይ 
ምህዳም ስልቲ ኣባላሽዮምልና። እታ መድረኽ 
ቅድሚ ሕጂ እፈልጣ ስለዝነበርኩ፡ ኣብ ውሽጠይ 
ጽቡቕ ስምዒት ነይሩኒ። ፒኖ መጥቃዕቲ ምስ 
ጀመረ፡ ምስኡ ተበጊሰ። ታህዋኽ ነይሩኒ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ምስኡ ለጊበ። ኣብ ውሽጠይ ገለ 
ስምዒት ተሰሚዑኒ። ኣብኡ እንከለኹ ተሪፈ። 
ኣብ መወዳእታ ድማ መበል 14 ወጺአ። ዕጉብ 
እየ።

በልጁማዊ ሰርጆ ፓውሊስ፡ ኣብ ውድድር በልጁማዊ ሰርጆ ፓውሊስ፡ ኣብ ውድድር 
ቱር ደፍ ፍራንስ ብድምር ግዜ መበል 13 ቱር ደፍ ፍራንስ ብድምር ግዜ መበል 13 

ደረጃ ዝወጸን ምስ ዝሃደመት ጉጅለ ብምጽናሕ ደረጃ ዝወጸን ምስ ዝሃደመት ጉጅለ ብምጽናሕ 
ድማ ካብ ኩሎም ተቐዳደምቲ ብፍሉይ ድማ ካብ ኩሎም ተቐዳደምቲ ብፍሉይ 

ዝተጸውዐን እዩ። እዚ ኣብ ጋንታኹም ዝፈጠሮ ዝተጸውዐን እዩ። እዚ ኣብ ጋንታኹም ዝፈጠሮ 
እንተሎ?እንተሎ?

ዳንኤል፥ ኣብ ከም ጅሮ ዝኣመሰሉ 
ውድድራት ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ 
ነይሩ። ምኩር ተቐዳዳማይ እዩ። ናቱ ዓወት 
ዘገም እናበለ እዩ መጺኡ። ምስ ቀዳሞት 20 
ከምዝውድእ ንነግሮ ነይርና ኢና። ብዘይኣዮ 
ዝነኣድ ብቕዓትን ውጽኢትን ድማ መበል 13 

ውጺኡ። እዚ ንጋንታና ዓቢ ነገር እዩ። 
ንፉዕ ተቐዳዳማይ እዩ - ፓውሊስ።

* ኤምቲኤንን * ኤምቲኤንን 
ኵቤካን ኵቤካን 
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ተፈላልዮም ኣለዉ። ኤምቲኤን ምወላ ከቋርጽ እዩ። ዳይመንሽን ዳታ ዝበሃል ትካል ተፈላልዮም ኣለዉ። ኤምቲኤን ምወላ ከቋርጽ እዩ። ዳይመንሽን ዳታ ዝበሃል ትካል 
ክሕዛ መደብ ኣሎ እውን ይበሃል እዩ እሞ፡ ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዎ ነገር ክሕዛ መደብ ኣሎ እውን ይበሃል እዩ እሞ፡ ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዎ ነገር 

እንተሎ?እንተሎ?

መርሃዊ፡ ኤምቲኤን ምወላ ከቋርጽ ወሲኑ ኣሎ። ዳይመንሽን ዳታ 
ክሕዛ እዩ። እቲ ትካል ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ውድድር 
ቱር ደ ፍራንስ ኣብ ትሕቲ ኮረሻና ንዝነበረት ናይ ጂፒኤስ 
መንበቢት መሳርሒት ዝስንዕ ትካል እዩ። እዚ ዓቢ ትካል እዩ። 
ምስ ዩሲኣይ ድማ ጥቡቕ ርክብን ዝምድናን ስለዘለዎ፡ ንሕና 
ኣብ ዝስዕብ ዓበይቲ ውድድራት ናይ ምስታፍ ተኽእሎ 
ክህልወና ከምዝኽእል ከረጋግጽ ይኽእል እዩ።

* ቅድምንን ድሕን ዓወትካ ዝነበረ ኣረኣእያ ማዕከናት ዜና * ቅድምንን ድሕን ዓወትካ ዝነበረ ኣረኣእያ ማዕከናት ዜና 
ይኹን ተሳተፍቲ ቱር ደ ፍራንስ ከመይ ነበረ?ይኹን ተሳተፍቲ ቱር ደ ፍራንስ ከመይ ነበረ?

ዳንኤል፦ ንሕና ሞደል ኮይና ምቕራብና ኣዝየ ተሓቢነ እየ። 
ቅድምን ድሕርን ዝነበረ ፍልልይ ክህልዎ ግድን እዩ። ፈለማ ካብ 
ኣፍሪቃ ምምጻእና እዩ ነይሩ እቲ ዘረባ። መርሃዊ ድማ ዝነኣሰ ተቐዳዳማይ 
ምዃኑ። ዓወት ምስ መጸ ግን፣ ብዛዕባ ሃገርና ብዙሕ ተዘሪቡ። ዘሎና ብራኸ፡ 
ክሊማና፡ ደረጃ ቅድድም ብሽክለታና፡ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታና፡ ህዝብና 
ኣበይ ኮይኑ ነቲ ውድድር ከምዝተዓዘቦ ...  ወዘተ ተገሊጹ። ስለዚ፡ ዓወትና፡ 
ንቕድድም ብሽክለታና ጥራይ ዘይኮነ፡ ንሃገርና እውን ንዓለም ዘላለየ ነይሩ 
ክብል እደፍር።

* እዚ ዓወት’ዚ ክዕቀብ እንታይ ክግበር ኣለዎ?* እዚ ዓወት’ዚ ክዕቀብ እንታይ ክግበር ኣለዎ?

መርሃዊ፥ ሎሚ ተሳተፍቲ ነይርና። ዓወት ከኣ መጺኡ። እዚ ዓወት’ዚ 
ድምር ናይ ኩሉ ካብ ኮነ፡ ንምዕቃቡ እውን ናይ ኩሉ ክኸውን ኣለዎ። 
ውድድራት ክበዝሕ ኣለዎ። ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ኩሉ ውድድር ክትሳተፍ 
ይግብኣ። ምኽንያቱ ንተቐዳደምቲ ዕድልን ርእሰ ተኣማንነትን ብቐዳምነት 
ስለዝፈጥር። እቲ ፍሉይ ክብሎ ዝደሊ ግን  ናይ ዩሲኣይ ናይ ትምህርቲ 
ዕድላት ደጊሙ ክኽፈት ኣለዎ። ብቑዓት ራኢ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ኣለዉ፣ 
ባይታ እንተተጣጢሑሎም እቲ ዓወት ከምዝዕቀብ እተኣማመን እየ።
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ቱር ደ ፍራንስ 2015ቱር ደ ፍራንስ 2015
“ሕልሚ ነይሩኒ፡ ሕልሚ ናይ’ታ ጻዕዳ ቀያሕ ዝነጠብጣብ ማልያ . . .“ሕልሚ ነይሩኒ፡ ሕልሚ ናይ’ታ ጻዕዳ ቀያሕ ዝነጠብጣብ ማልያ . . .” ዳንኤል

ብኤርምያስ ገብረልዑል

እቲ ዓወት ካብ ውድድር ኣኖካ 2006 

እኳ እንተጀመረ፡ ዓለም ዘዛረበስ እዚ ናይ 

ትማሊ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ 2015 

እዩ። ኣብ’ቲ ሓያለ ተቐዳደምቲ ቱር ደ 

ፍራንስ ከም መዳለውን መምዘኒ ብቕዓትን 

ኣብ ዝገልጽዎ ሓያል ውድድር ክሪተሩም 

ዳውፊነ ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ማልያ 

ኣንበሳ ዓቐብ ብምውዳዩ ስሙ ምስ ኣፍቀርቲ 

ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብሓፈሻ፥ ምስ 

ኤውሮጳ ድማ ብፍላይ ዝኾልዐ ዳንኤል፡ 

ኣብታ ‘ብዋይልድካርድ’ ናይ ቱር ደ ፍራንስ 

ሱታፌ ዝረኸበት ክለቡ ኤምቲኤን ኵቤካ 

ውሽጣዊ ዕዮ ገዛ ተዋሂቡ’ዩ ናብ ብሽክለታኡ 

ዝደየበ።

ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ካብ ክለብ 

ግሪን ኤጅ ወጺኡ ናብ ኤምቲኤን ኵቤካ 

ዝተሰጋገረን ኣብ ፈላሚ ውድድር ቱር ደ 

ፍራንስ 2015 ቅድሚ ኹሎም ዝነቐለን 

ዳንኤል፡ “ሕልሚ ነይሩኒ፥ ሕልሚ ኣንበሳ 

ዓቐብ ቱር ደ ፍራንስ ምዃን” ክብል ድማ 

እዩ ነታ ክብርቲ ማልያ ኣብ ዝባኑ ከምዘላ 

ምስ ኣረጋገጸ ናይ ቅድም ባህጉ ብፍሽኽታ 

ዘውጽአ - ኮነ ድማ!

መዓስ እዚ ጥራይ! ነቲ ናይ ኣስታት 85 

ዓመት ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ፡ 

ክሳብ ክንደይ ንኤርትራውያን ባህሊ 

ከምዝኾነ እውን ንዓለም ብስሑል ደናጉኡ 

ኣረድአ። 

ትማሊ፡ ሕልሚ 

ኤርትራውያን 

ተቐዳደምቲ 

ዝነበረ፥ ሎሚ ድማ ብቕዓት 

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብጋህዲ 

ዝተራእየሉን ቱር ደ ፍራንስ 2015፡ 

ብዕድመ ዝነኣሰ ናይ’ቲ ውድድር 

መርሃዊ ቅዱስ እውን ዓቢ ታሪኽ’ዩ 

ሰኒዱ። እቲ ብዕድመ ንኡስ ግን 

ከኣ ኣብ ኣኽራናት ኣልፕስ 

ምስ ሓያላት ተቐዳደምቲ 

ዝተጠማጠመ መርሃዊ፡ ኣብ 

ዝርዝር ብሉጻት መንእሰያት - 

ትሕቲ 25 ዓመት - ምስ በዓል ናይሮ 

ኵንታና ብምዃን ምስ ቀዳሞት ዓሰርተ 

ምስርዑ እቲ ካልእ ዓወት ኤርትራውያን 

ተቐዳደምቲ ኮይኑ ብዓቢ ሰፊሩ ኣሎ። 

ወዲ 21 ዓመት መርሃዊ፡ እቲ ዝነኣሰ 

ተቐዳዳማይ መበል 102 ቱር ደ 

ፍራንስ ኮይኑ ቀሪቡ ክንሱ፡ ነቲ 

ጽንኩር ውድድር ክዛዝሞ ኣብ 

ርእሲ ምኽኣሉ ኣብ መወዳእታ 

መድረኽ ናይ’ቲ 21 መድረኻት 

ዘጠቓለለ ናይ 3360 ኪሎሜተር  

ውድድር፡ ኣብ መንጎ ጸወታ ዘርኣዮ 

ነጥቢ ናይ ምምዝጋብ ብቕዓት እውን 

ብብዙሓት ሰባት ክነኣድ ኣኽኢልዎ ኣሎ። 

ንሱ ኣብቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝተኣንገደን 

ኣብ ፍርቂ ናይ’ቲ ውድድር ኣብ ዝተሰርዐን 

ናይ ነጥቢ ውድድር ካልኣይ ክወጽእ ክኢሉ 

እዩ። 

ኣብ መበል 17 መድረኽ 

ዘመዝገቦ ደረጃ ግና ንመርሃዊ 

ፍሉይ እዩ። 
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መርሃዊ ኣብ’ቲ መድረኽ ንውድድሩ መበል 

14 ኮይኑ ምፍጻሙ እቲ ዝበለጸ ውጽኢቱ ኮይኑ 

ተመዝጊቡሉ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ዳንኤል 

እውን መበል 12 ምስ ምውጻኡ ኣቐዲማ 

ካልኣይ ደረጃ ንዝሓዘት ክለብ ኤምቲኤን 

ደረጃኣ ክትዕቅብ ድርዒ ከምዝኾና ክዝንጋዕ 

የብሉን። ተቐዳዳማይ ክለብ ቲንክኦፍ ሳክሶ 

ኢጣልያዊ ማትዮ ቶሳቶ ኸኣ ዕድመ ዝደፍአ 

ናይ’ቲ ውድድር ነበረ - ወዲ 41 ዓመት 

ብምዃኑ።

ኣብ 2014 ዝተመስረተትን ንኻልኣይ ግዚኣ ኣብ 

ግራንድ ቱር ዝተሳተፈትን ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ 

ኤምቲኤን ኵቤካ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ንከም 

ዳንኤል ንዝኣመሰሉ ስሙያት ተቐዳደምቲ ብምጽንባር 

እያ ነቲ ውድድር ድልውነታ ዘረጋገጸት። ዋላ’ኳ 

እታ ክለብ፡ ዳንኤል ንመድረኻት ኣብ ዝባኑ 

ብዘጽንሐት ማልያ፡ ዓንተርነታ እንተረጋግጸት፡ 

ተቐዳዳማያ ስቴፈን ኩሚስ ኣብ መበል 14 መድረኽ 

ናይ ቱር ደ ፍራንስ ተዓዋቲ ናይ መድረኽ ብምዃኑ እውን 

መሊሳ ክትኹላዕ በቒዓ እያ። ሰርጆ ፓውሊስ እውን 

ብድምር ግዜ መበል 13 ደረጃ ሒዙ ናይ ቱር ደ 

ፍራንስ 2015 ጉዕዞኡ ምዝዛሙ ድማ እቲ ዝያዳ 

ጎሊሑ ዝተራእየ እዩ። 

ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ካብ ናይ ዝሓለፈ ሒደት 

ዓመታት ዝፈልዮ ነገር እንተነበረ፡ ተቐዳደምቲ ክሳብ 

መወዳእታ ብጫ ማልያ ንምውዳይ ዘካየድዎ ቅልስ እዩ 

ዝነበረ። እንግሊዛዊ ተዓዋቲ ተቐዳዳማይ ክለብ ስካይ - 

ክሪስ ፍሩም ምስ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ናይሮ ኵንታና 

ዘካየዶ ቅልስ፥ ኒባሊን ኮንታዶርን ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ 

ኣመሪካዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ቢኤምሲ - ቲጀይ ክሳብታ 

ብሕማም ካብቲ ውድድር ክእለ ዝተቐሰበሉ ዘርኣዮ 

ተወዳዳርነትን ካልእን ድማ እቲ ተጠቃሲ ኩርናዓት 

ናይቲ ውድድር እዩ። 

ኣብ’ቲ 22 ጋንታታት፥ 198 ተቐዳደምቲ ዘኽተታሉ 

ውድድር፡ ንክሪስ ፍሩም ዝዳረግ ተቐዳዳማይ ኣይነበረን። 

እቲ ኣብ ኬንያ ተወሊዱ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብር 

እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ስካይ፡ ብዘይካ እቲ 

ብውህሉል ግዜ ዝወደያ ብጫ ማልያ፡ ኣብ ዓቐብ 

ንዝተሰርዐ ነጥቢ እውን ጨቐም እናበለ ነታ ካብ 

ዳንኤል ዝተረከባ ማልያ ንሓላሉ ክወስዳ ክኢሉ 

እዩ። ኣብቲ ንሃገራት ሆላንድ፡ በልጁምን ፈረንሳን 

ኣብ ዝበጽሐ ውድድር፡ ብፍላይ ኣብ ዓስራይ 

መድረኽ ዘርኣዮ ድንቂ ብቕዓት መዘና ኣልቦ ገበሮ። 

ብ84 ሰዓት፡ 46 ደቒቕን 14 ካልኢትን ን3,360 

ኪሎ ሜተር ዝሸፈነ ፍሩም፡ ብ119 ነጥቢ እዩ 

ኣንበሳ ዓቐብ ኮይኑ። ኣብ ታሪኽ ናይቲ 

ውድድር ድማ ንኽልቲአን 
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ማልያ ዝወደየ ሻዱሻይ ተቐዳዳማይ ክገብሮ 

እንከሎ፡ ፈላሚ እንግሊዛዊ ክልተ ግዜ ንቱር 

ደ ፍራንስ ዝተዓወተ ብምዃን ድማ ስሙ 

ኣብ መዝገብ ክብረወሰን ኣስፊሩ።

ብነጥቢ ኣብ ዝተሰርዐ ውድድር፡ ፒተር 

ሳጋን ብ432 ነጥቢ ነታ ቀጠልያ ማልያ 

ወኒንዋ ኣሎ። ሳጋን፡ ኣርባዕተ ግዜ ንቀጠልያ 

ማልያ ንሓላሉ ብምውሳዱ ድማ ስሙ 

ኣብቲ ውድድር ጉሉሕ ይገብሮ። ኤሪክ 

ዛቤል ዝተባህለ ተቐዳዳማይ፡ ሽዱሽተ ግዜ 

ብጫ ማልያ ብምውሳድ ክብረወሰን ናይቲ 

ውድድር ጨቢጡ ከምዘሎ መዛግብቲ 

የነጽሩ።

ዘይ ከም ካልኦት መወዳድርቱ፡ ቅድሚ 

ቱር 

ደ 

ፍራንስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ጅሮ ዲ 

ኢጣልያን ዳውፊነን ብቕዓቱ ዘይመመየን፥ 

ኣብ ሃገሩ ኮሎምብያ ጽዑቕ ልምምድ 

ዘካየደን ናይሮ ኵንታና፡ ንሓያለ መድረኻት 

ዝወደያ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ብ84 

ሰዓት፡ 47 ደቒቕን 26 ካልኢትን ምውናኑ 

ንኮሎምብያውያን ኣሐቢኑ።

ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ተጠቒሙ 

ንሸውዕተ ውድድራት ቱር ደ ፍራንስ 

ዝተዓወተ (ድሒሩ ብምኽሽሑ ግና 

ክብሩ ዝተቐንጠጠ) ላንስ ኣርምስትሮንግ 

ከምዝምስክሮ፡ ቱር ደ ፍራንስ ኣዝዩ ጽንኩርን 

ኣብ ገለ ዓቐብ ድማ ብቃንዛን ድኻምን 

እናነባዕካ እትጓዓዞን ውድድር ምዃኑ እዩ 

ዝዛረብ። እዚ 

ብዘይካ እቲ ዝሽፍኖ ርሕቀትን 

ዘጠቓልሎ ኣራራትን፡ ልዑል ሓደጋ ዝረኣዮ 

ምዃኑ እውን እቲ ‘ገበነኛ’ ተቐዳዳማይ 

ዝውስኽ። 

ኣብዚ ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ኣብ 

ዝተዛዝመ ቱር ደ ፍራንስ እውን ኣብ 

ቀዳሞት መድረኻት ዘጋጠመ ‘ዘስካሕክሕ’ 

ሓደጋ ንተቐዳደምቲ እናደመዩ ንኽጓዓዙ፡ 

ንገለ እውን ካብቲ ውድድር ክፋነዉ 

ኣገዲዱ እዩ። ወናኒ ብጫ ማልያ ፋብያን 

ካንቸላራ ዝርከቦም ተቐዳደምቲ ድማ ብቐረባ 

ይጥቀሱ። ኣብቲ ሳልሳይ መድረኽ ዳንኤል 

እውን መጠናዊ ማህሰይቲ ክገጥሞ ተራእዩ። 

ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር፡ 
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ብሓፈሻ 38 ተቐዳደምቲ ውድድሮም 

ከይፈጸሙ ካብ ኮረሻ ወሪዶም። ኣብቲ 

ሽዱሽተ ጀርመናውያን ናይ መድረኽ 

ዓወት ዝጨበጡሉ ውድድር፡ ተቐዳደምቲ 

ብሓባር ኣስታት 23,940,000 ኪሎ ካሎሪ 

ኣቃጺሎም። እዚ ብሃምበርገር ክስላዕ እንከሎ 

ኣስታት 85,000 ሃምበርገር ይግመት። 

ሞቪ ስታር ብድምር ግዜ ኣብ 

ዝተዓወተትሉ መበል 102 ቱር ደ ፍራንስ፡ 

ተቐዳደምቲ ኣስታት 60,000 ሜተር ዓቐብ 

ሓዅሮም። ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ 

ዝተሰርዐት ናይ 19 ሚእታዊት ምንቅዕራር 

ዘለዋ ዓቐብ (ንምግማት ዝኣክል ዓቐብ 

መንጉዳ ናይ 3.5 ሚእታዊት ምንቅዓራር 

ኣለዋ) እታ ዝተረረት ናይቲ ውድድር 

ነይራ።

ነዚን ካልእ ሰጊሮም ድማ እዮም እቶም 

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣንጸባራቒ 

ውጽኢት ኣመዝጊቦም። ኣብቲ ውድድር 

ካብ ዝተሳተፉ 198 ተቐዳደምቲ፡ ዳንኤል 

መበል 49 ክወጽእ እንከሎ፡ ብክለቡ 

ኤምቲኤን ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ተወዳዳሪ 

ብጫ ማልያ ክኸውን ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ 

መርሃዊ ድማ መበል 84 ኮይኑ ውድድሩ 

ፈጺሙ ኣሎ።

ቱር ደ ፍራንስ ምስ ተዛዘመ መርበብ 

ሓበሬታ ሳይክሊን ዊክሊ፡ ክለብ ኤምቲኤን 

ብዘይካ እቲ ንገለ መድረኻት ዝሓዘቶ ናይ 

ካልኣይ ደረጃን ብሓፈሻ ድማ ካብ 22 

ጋንታታት ሓሙሻይ ዝወጸትሉን ተርታ፡ 

ተቐዳዳማያ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት 

ምስቶም ሓሙሽተ ኣብቲ ውድድር ዝደመቑ 

ተቐዳደምቲ ስሙ ብምስፋራ ተናኢዳ። 

ንኣርባዕተ መድረኻት ኣንበሳ ዓቐብ ዝኾነ 

ዳንኤል፡ ስሙ ምስ ከም ብዓል ኣሌክሲስ 

ቩሊርሞዝ፡ዋረን ባይጉይል፡ሮበርት ገሲንክን 

ማትያስ ፍራንክን ኣብቲ ውድድር ጸለውቲ 

ምስ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ተሰሪዑ። እታ 

ልዑል ቁጽሪ ሰዓብቲ ቅድድም ብሽክለታ 

ዘለዋ መርበብ ሓበሬታ፡ ዳንኤል ብዘይካ 

እቲ ኣብ ሻዱሻይ መድረኽ ዘመዝገቦ ዓወት 

ኣንበሳ ዓቐብ፡ ኣብ መበል 16 መድረኽ 

ምስ ዝሃደሙ ተቐዳደምቲ ብምጥቃዕ መበል 

ሻውዓይ ደረጃ ዝወጸሉ እውን ካብቲ ብሉጽ 

ብቕዓት ዳንኤል ናይቲ ውድድር ክኸውን 

ዘኽኣለ ነጥቢ ብኻልኣይ ደረጃ ከምዝስራዕ 

ተንቲና።

ብዘይካ እታ ካብ 1950 ክሳብ 1952 

ዝተሳተፈት ሰሜን ኣፍሪቃዊት ጋንታ፡ ኣብ 

ታሪኽ ቱር ደ ፍራንስንኣፍሪቃ ወኪላ 

ዝተመግዝበት ጋንታ ኣይነበረት። በዚ ድማ 

ኤምቲኤን ኵቤካ ንመጀመርታ ምዝግብቲ 

ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ 

ዝተሳተፈት ይገብራ። እታ ክለብ ኣብዚ 

ቦኽሪ ሱታፌኣ ብዘመዝገበቶ ድንቂ ዓወት 

ብድምር 52,440 ዩሮ ብመልክዕ ሽልማት 

ናብ ካዝናኣ ኣእትያ።

ኣብ መደምደምታ፡ ኣብ 1910 ብሓደ 

ኢጣልያዊ ወተሃደር ናብ ኤርትራ 

ዝኣተወት ብሽክለታ፡ ክሳብ መወዳእታ 

30’ታት ደ’ቀባት ኤርትራውያን ክወዳደሩላ 

ዝተሓረመት ነበረት። ኣብ መሬቶም ጓና 

ኮይኖም ነቲ ውድድር ብማዕዶ ዝርእዩ 

ዝተገብሩ እቶም ደቀባት፡ እነሆ ድማ ድሕሪ 

ናይ ነዊሕ ዓመታት ዘፍሰስዎ ጻዕሪን ርሃጽን 

ብስሑል እግሮም ኣብቲ ኤውሮጳውያንን 

ኣመሪካውያንን ብተደጋጋሚ ዝተመላለስዎ 

መድረኽ ሽልማት ቱር ደ ፍራንስ ብመገዲ 

ክለብ ኤምቲኤን ኵቤካ እግሮም ከንብሩሉ 

ክኢሎም ኣለው። እዚ ዓወት እዚ ቀጻልነቱ 

ንኽረጋገጽ ድማ ናይ ውሽጢ ሃገር ጸወታታት 

ከምኡ እውን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ 

ፕሮፈሽናሊዝምን ብዝሓየለ መገዲ ክስርሓሉ 

ይግብእ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ፡ ሓበን 

ሃገር! ሓበን ኣፍሪቃ!
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ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ ሻዱሻይ 

መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ 2015 ተሸላሚ 

ናይ ዓቐበት ጻዕዳ ቀያሕ  ዝነጠብጣባዊት 

ናይ ክብሪ ማልያ ምስ ኮነ፡ እቲ ዓወት ኣብ 

ውሽጢ ዉሑዳት ካልኢታት ከም ኤርትራዊ 

ዓወት ኣብ ምሉእ ዓለም ተጋዊሑ። ማዕረ 

ምዝርጋሕ እዚ ዜና፡ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት 

ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ዓወት እዚ ብዓቢ 

ፈንጠዝያ ተቐቢልዎ። በዚ ዓወት እዚ 

ዝተሓጎሰ ሃገራዊ ኩሉ፡ ዳኒኤል ኤርትራዊ 

ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዓወት 

ጸንቢልዎ፡ ኩሉ ኣብቲ ዓወት ነናቱ እጃም 

ስለ ዝተጻወተ እምበር። ብኸመይ ግን?

ፈላሚ ታሪኽ ቅድድም ብሽግለታ 

ኤርትራ፡ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝግለጽ ናብ 

1936 እዩ ዝምለስ። ናይቲ እዋን’ቲ 

ተቐዳደምቲ ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ኣብ ጎኒ 

ኢጣልያውያን ገዛእቲ ኮይኖም ክወዳደሩ 

ፍቓድ ካብ ዝረኸብሉ ግዜ ኣትሒዙ’ዩ ህዝቢ 

ኤርትራ ምስ ቅድድም ብሽክለታ ዓሚቕ 

ፍቕሪ ዘሕደረ። ግዜ ንግዜ ተኪኡ ኣብ 

ዝተጓዕዘሉ ኣስታት 80 ዓመታት፡ ብፍላይ 

ጎደናታት ኣስመራ ክብን ለጠቕን ዘይብሉ 

ብዝሒ ተዓዛቢ የአንጊዱን ኣብ ምእንጋድ 

ይርከብን። 

ወትሩ ሰንበት ቅድድም ብሽክለታ እቲ 

ዝዓበየ ንጥፈት ናይታ ሰሙን ኮይኑ ይሓልፍ። 

ኤርትራዊ ቅድድም ብሽክለታ ብዘይ ናይ 

ደገፍቲ ሓይሊ እዚ ኹሉ ዓመታት ብዘይ 

ጸገም ክጓዓዝ ኣይምኸኣለን። ተኸታተልትን 

ሰዓብትን ዘይብሉ ዓይነት ስፖርት ቀጻልነቱ 

ኩሉ ግዜ ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቱ ግድነት 

እዩ። ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ግን 

ናይ ተዓዘብቲ ጸገም ኣጓኒፍዎ ኣይፈልጥን።

ኤርትራዊ ዓወትኤርትራዊ ዓወት
ብክብረኣብ ተስፋሚካኤል

ዝተኻየደ ዓሚቕ መጽናዕቲ እኳ 

እንተዘየለ፡ ደቀባት ኤርትራዉያን ኣንጻር 

ኢጣልያውያን ገዛእቲ ገጢሞም ዓወታት 

ከመዝግቡ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ’ዩ 

ምስ ናይ ዉድድር ጎደናታት ተመሓዝዩ። 

“ሕነ ኩሉ መግዛእታዊ ተግባራት 

ኢጣልያውያን ብተቐዳደምቲ ብሽግለታ 

ዝፍደ ዝነበረ እዩ ዝመስለና ነይሩ” ብምባል 

ዘዕልሉ ሰብ ጸጋ ዕድመ ውሑዳት 

ኣይኮኑን። ኪኖ እዚ ሓቂ እዚ፡ ብሽክለታ 

ኣብ መዓልታዊ ህይወት ኤርትራውያን 

በዓልቲ ዉዕለት ካብ እትኸዉን’ዉን ልዕሊ 

80 ዓመታት ተቖጺሩ ኣሎ። ምትእስሳር 

ብሽክለታን ኤርትራውያንን ነቲ ዓይነት 

ውድድር ሰማይ ክሰቕሎ ድማ ግድነት 

እዩ። ኣብ መወዳእታ ፍቕሪ ኤርትራውያንን 

ቅድድም ብሽክለታን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ 

እናተሰጋገረ ኤርትራዊ ባህሊ ክኸዉን 

ክኢሉ። 

ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ጸሓይን 

ንፋስን ከይበለ፡ ብርኪ ከይዓጸፈ፡ ንልዕሊ 

ሸሞንተ ሰዓት ኣብ ቦታ ውድድር ተረኺቡ 

ተቐዳደምቲ ከተባብዕ ምርኣይ ኣብ ኤርትራ 

ብርቂ ተርእዮ ኣይኮነን። ንኻልኦት ግን 

ኣገራሚ ክስተት እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ 

ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፕዮን ቅድድም 

ብሽክለታ ኤርትራ፡ ንተቐዳደምቲ ክለብ 

ኤምቲኤን መሪሑ ዝመጸ በልጁማዊ ኣሰልጣኒ 

ጆን ፔረ ሄንድሪክስ፡ ብኣፍቀርቲ ቅድድም 

ብሽክለታ ኤርትራ ኣዝዩ ከም ዝተገረመ 

ገሊጹ ነይሩ። “ብዝረኣኽዎ ብጣዕሚ እየ 

ተመሲጠ። ኣብ ኤርትራ ዕሉላት ደገፍቲ 

ቅድድም ብሽክለታ ምህላዎም ገሪሙኒ። 

ኤርትራ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ሃገር እያ። 

ኣነ ካብታ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ሃገር 

እትበሃል ቤልጁም እየ መጺአ። ኣብ ሃገረይ 

ግን ከምዚ ናይ ኤርትራ ርእየ ኣይፈልጥን። 

ብጣዕሚ ተመሲጠ። ዝነበረ ብዝሒ ህዝቢ 

ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብሽክለታ ዘለዎ ፍቕሪ 

ብጣዕሚ ገሪሙኒ” ክብል ተዛሪቡ።

ኤርትራዊ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ፡ 

ፍቕሪ እቲ ዓይነት ውድድር ጥራይ 

ኣይኮነን ዘለዎ። ልዑል ጸወታ ናይ ምንባብን 

ብቕዓት ናይ ምትንታን ክእለት’ዉን 

ኣጥርዩ እዩ። ኪኖ ሃገራዊ ውድድራት፡ ከም 

በዓል ቱር ደ ፍራንስ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ 

ናይ ዓለም ውድድራት ኣይሕድስዎን። 

ኣብቶም ውድድራት ንዝርከቡ ኩሎም 

ዓይነት ንኡስ ውድድራት ብዘይጸገም 

ይፈልጦምን ይካትዓሎምን። ናይ ቅድድም 

ብሽክለታ ጎደናታት ኤርትራ፡ ንናይ ዓለም 

ናይ ውድድር መድረኻት ንምትንታን 

ኣኽኢሎም ብምባል ክግለጽ ይከኣል። 

ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ 

ቱር ደ ፍራንስ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ 

ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ናይ ኣንበሳ ዓቐበት 

ክብሪ ምስ ረኸበ፡ ኩሉ ኣፍቃሪ ቅድድም 

ብሽክለታ ንሓድሕዱ ኣብ ዝራኸቡሉ እዋን 

ክሰዓዓምን ብሓባር ክጭፍርን ጥራይ ዘይኮነ፡ 

እናተደዋወለ ናይ ሓጎስ መልእኽቲ ክቕበልን 

ክሰድድን እዩ ዉዒሉ። ዓወት ዳኒኤል፡ ዓወት 

ኩሉ ኤርትራዊ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ 

ዝኾነሉ ምኽንያት ግን እንታይ እዩ?

ኣብ ናይ ሃገርና ውድድራት ቅድድም 

ብሽክለታ፡ ተቐዳደምቲ ጥራይ ኣይኮኑን 

ዝወዳደሩ። ንኣብነት ኣብ ናይ በረኻ 

ውድድራት፡ ተቐዳደምቲ ኣብ መስመር 

ኣስመራ - ከረን ክወዳደሩ እንተድኣ 
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ተበጊሶም፡ ህዝቢ ንግሆ ኣብ ቦታ ውድድር 

ተረኺቡ የበግሶም። ከረን በጺሖም ክሳብ 

ዝምለሱ ድማ ካብቲ ናይ መዛዘሚ ሕንጻጽ 

ኣይእለን። ተቐዳደምቲ ን180 ኪ.ሜ 

ብገምጋም ኣብ ኣስታት 5 ሰዓታት ክሳብ 

ዝዛዝምዎ፡ ካብቲ መበገስን መዛዝም ሕንጻጽ 

ዝንቀሳቐስ የለን። ስለዚ እቶም ተቐዳደምቲ 

ጥራይ እዮም ን180 ኪ.ሜ ኣብ ብሽክለታ 

ተወጢሖም ሸፊኖሞ ንምባል ይከኣል’ዶ? 

ኣብ ናይ ከተማ ውድድራት፡ እቶም 

ፈለማ ውድድሮም ዝጅምሩ ተቐዳደምቲ 

ሳልሳይ ዲቪዥን ሰዓት 6 ንግሆ እንተድኣ 

ተበጊሶም፡ ቀዳማይ ዲቪዥን ውድድሮም 

ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3 እዮም ዝዛዝሙ። 

ተቐዳደምቲ ኣብ ዉሑዳት ዲቪዥናት 

ተመቒሎም እናተወዳደሩ፡ ተዓዛቢ ንበይኑ 

ኣንጻር ጸሓይን ንፋስን ንኣስታት 8-9 

ሰዓታት ይወዳደር። ስለዚ ተቐዳደምቲ 

በይኖም እዮም ኣብ ብሽክለታ ተወጢሖም 

ዝወዳደሩ ንምባል ይከኣል’ዶ? 

በዚ ኩርናዕ እዚ ክጥመት እንከሎ፡ ኣብ ቱር 

ደ ፍራንስ 2015 ኤርትራዉያን ተቐዳደምቲ 

ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን 

ክወዳደሩ እንከለዉ፡ ንበይኖም ኣይኮኑን 

ኣብ ብሽግለታ ተወጢሖም። ንኣስታት 

6-7 ሰዓታት ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት 

ክጨፋጨፉ እንከለዉ፡ ማዕሪኦም ብልቡን 

ኣእምሮኡን ዓቐበት ዝድይብ፡ ቁልቁለት 

ዝወረድ፡ ንሜዳ ዝስንጥቕ፡ ኣብ ቅጽበታዊ 

ውድድር ዝረጋረግ ደጋፊ ነይሩ እዩ። “ኣንታ 

ንሶም እኳ ኣብ ማእከሉ እዮም ዘለዉ፡ ናትና 

ይገድድ ኣብዚ ኮይና ኩለንትናና ሓቝፍና 

ንከታተሎም ዘለና” ኢሉኒ ሓደ ካብ ዕሉላት 

ደገፍቲ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና። ኪኖ 

ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ 

ኤርትራዊ ኣብ ጎኒ እዞም ክልተ ጀጋኑ 

ምህላው ብዝተፈላለየ መንገዲ ብምግላጽ 

ንመዓልታዊ ጉዕዞኦም ተኸታቲሉ። ገለ ገለ 

ዓቕሎም ዝጸበቦም ድማ ባንዴራ ሰኒቖም 

ናብ ጽርግያታት ቱር ደ ፍራንስ ከቲቶም። 

ነዚ ዝተዓዘበት መዓልታዊ ናይ ልዕሊ 

1.4 ሚልዮን ጋዜጣታት ዝርግሐ ዘለዋ 

ኒውዮርክ ታይምስ፡ “ኣብ ቱር ደ ፍራንስ 

ብዙሓት ባንዴራታት እየን ዘንበልብላ። 

ኣብዚ እዋን’ዚ እታ ዓብላሊት ባንዴራ ዘላ 

ግን ሰማያዊ፡ ቀይሕን ቀጠልያን ዝሕብራ 

ኤርትራ ባንዴራ እያ” ክትብል ንትሕዝቶኣ 

ኣሃዱ ኢላ ፈሊማቶ። “እዛ ባንዴራ ንኽብሪ 

ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን 

ዝያዳ ካልኦት ጸብለል ኢላ ተንበልብል ኣላ። 

ካብ ኣፍሪቃ ዝቦቕሉ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ 

ብዙሕ ዘይረኣዩ እኳ እንተኾኑ፡ ኤርትራ ግን 

ክልተ ብሉጻትን ኣብነታዉያንን ነዚ ቱር እዚ 

ቀሪባ” ድማ ኢላ። 

በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ምኽንያታት 

ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ናይ ሎሚ ዓመት 

ዳኒኤልን መርሃውን ጥራይ ዘይኮኑ መላእ 

ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ተወዳዲሩ እንተተባህለ 

ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ስለዚ ድማ እዩ 

ዓወት ናይዞም ክልተ ተቐዳደምቲ፡ ዓወት 

ኤርትራ ዝኸዉን። 
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ፈታው ብሽክለታ እየ። ካብ ቈልዓይ 
ኣትሒዘ ብሽክለታ ክዝውር ባህጊ ነይሩኒ። 
ባህገይ ቀልጢፉ ክሰምረለይ ኣይከኣለን። 
ምስ ዓበኹ’የ ብሽክለታ ምዝዋር ክኢለ። 
ምስ ዓበኹ ማለተይ፡ወዲ 14 ዓመት 
ምስ ኰንኩ። ወዲ 14 ዓመት እንከለኹ፡ 
ወዲ 17 ዓመት እኹል ጐበዝ’የ ዝመስል 
ነይረ። ብሽክለታ ምስ መለኽኩዋ ታህነይ 
ከውጽእ ጀሚረ። ዝረኸብኩዋ ብሽክለታ፡ 
ሓንሳእ እናለምንኩ፡ እናሓንሳእ ኸኣ 
እናሰረቕኩ እዝውር ነይረ። ብሽክለታ 
እንተ ረኺበ ሰብ ኣይዝክርን፤ መግቢ 
ኣይዝከርን፤ ልኡኸይ መልሲ የብሉን። 
እዚ ዘይብሃል ፍቕሪ ብሽክለታ’የ ኣጥሪየ።

ልዕሊ ዝዀነ ነገር ባህ ዝብለኒ ነገር 
እንተ ነይሩ ብሽክለታ ምዝዋር እዩ። 
ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ልክዕ 
ከም ወልፊ ቡን ኣብ ደመይ ኣትዩ 
እዩ። ናይ ምውድዳር ኩቱት ስምዒት 
ነይሩኒ። ብሽክለታ እናለመንኩ ክወዳደር 
ጀሚረ። ቅድድም ብሽክለታ ጽቡቕ 
ገይረ ክርድኦ ኣብ ዝጀመርኩሉ፡ ሓደ 
ባህጊ ንህይወተይ እናዓብለሎ መጺኡ። 
ዓቢ ተቐዳዳማይ ብሽክልታ ምዃን!

ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ባህገይ 
ንዅሉ እንተናይ እናተቘጻጸረ 
መጺኡ። መዝሙረይ ሓንቲ ዀነት፤ 
ልምምድ። ድሕሪ ክንደይ እዝጊዮታ 
መወዳዳሪት ትዀነኒ ብሽክለታ ገዚአ። 
እዛ ብሽክለታ ህይወተይ ሂበ’የ ገዚአያ 
እንተ በልኩ ኣየጋነንኩን። ዝተበትከ 
ጫማይ ከይለገብኩ፡ ዝተቐደደ ክዳነይ 
ከይሸቀጥኩ ዘጠራቐምኩዎ ገንዘብ 
ገይረ’የ ገዚአያ። ምእንቲ ብሽክለታ 
ክገዝእ ኢለ መዓልቲን ለይቲን ብዘይ 
ዕረፍቲ እናሰራሕኩ ኣጠራቒመዮ። 
ሕልመይ ናተይ ብሽክለታ ንኽውንን’ዩ። 
እቲ ዅሉ ገንዘበይ ናብ ብሽክለታ 
ኣውፊረዮ ማለት’ዩ። እቲ ህይወተይ 

ክልውጥ ዝኽእል ፍረ ጻዕረይ፡ባህገይ 
ንምስማር ኣውፊረዮ። እቲ ብውሽጠይ 
ዘይቃጽለኒ ባህጊ እንተ ሰሚሩለይ ዓጸፋ 
ከም ዝመልሰለይ እፈልጥ እየ። ሰብ 
ንባህጉ ዅሉ ግዜ ዋጋ ይኸፍል እዩ። 
ዝዀነ ሰብ ጽቡቕ ሓሳብ ኣለዎ። ክገብሮ 
ዝደሊ ደስ ዝብሎ ነገር ኣለዎ። ናብቲ 
ደስ ዝብሎ ንኽጓዓዝ ክውስንን ተበግሶ 
ክወስድን ኣለዎ። ገለ ሰብ ይገብሮ፤ ገለ 
ኸኣ ኣይገብሮን። ኣነ ግን እዚ ዓይነት 
ናይ ህይወት ሓላፍነት ንባህገይ ሂበዮ። 
ንዕኡ መሪጸ። ኵሉ እንተናይ ንባህገይ 
ሂበዮ።

ኵሉ ግዜ ከም ዝደለኻዮ ኣይከውንን 
እዩ። ሽሕ ግዜ ጽቡቕ ሕሰብን 
ተበገስን፡ ፈጣሪ “ናትካ ኣይኰነን፡” 
እንተ ኢሉካ ኣይናትካን እዩ። ክልተ 
ግዜ ብዝገጠመኒ ሓደጋ ብሽክለታ ካብ 
ምውጣሕ ተኸልኪለ። እዚ ዝሰማዕኩሉ 
መዓልቲ “ሞይትካ ኢኻ” ዝተባሃልኩ 
ይመስለኒ ነይሩ። እዚ ዅሉ እንተናይ 
ዝሃብኩዎ ባህጊ፡ ትርጕም ከም ዘይብሉ 
ጓሓፍ ክቘጽሮ ምቕባል ኣብዩኒ። ግን 
ግዜ ንዅሉ ይፈትሖ እዩ፤ በብቝሩብ 
ተቐቢለዮ። ባህገይ ካብ እንግዳዓይ 
ኣልዒለ ኣብ እንግዳዓ መቀዳድምተይ 
ኣንቢረዮ። ኵሉ ግዜ ውድድር ቅድድም 
ብሽክለታ ክህሉ እንከሎ፡ነብሰይ ኣብ 
ብሽክለታ ተወጢሓ ከም ዘላ’የ ዝቘጽራ። 
ኣብ መድረኽ ሽልማት ብትዕግስቲ ደው 
ኢለ ክዕዘብ ነብሰይ ኣየኽእለኒን ነይሩ። 
ሎሚ’ውን ከምኡ’የ ገይረ።

ሎሚ ከም ኣመለይ ቱር ደ ፍራንስ 
ንምዕዛብ ናብ’ታ ዝለመድኩዋ ካፈ 
ከይደ። ህላወ መርሃዊ ቅዱስን ዳኒኤል 
ተኽለሃይማኖትን ኣብ ቱር ደ ፍራንስ 
ምስ ሰማዕኩ ዝተሰምዓኒ ኣዕሊለኪ’የ 
ዳየረይ። ምሉእ ቕነ እናኽርእዮም 
ኣእዳወይ ካብ ትእዛዘይ ወጺአን ከጣቕዓ 

እየን ቀንየን። ከይተረድኣና ነታ ካፈ 
ውዕውዕ ሜዳ ውድድር ኣምሲልናዮ 
ኢና ቐኒና። ሓደ ሓደ ግዜ ነብሰይ 
ምሕላዋ’የ ዝስእን ነይረ። ሎሚ ድንጕይ 
ኢለ መጺአ። ኣብ’ታ ካፈ፡ ኣብ’ዛ ሳልስቲ 
ዝተዓራረኽኩዎም መተዓዝብተይ፡ 
ብሓጐስ ክልተ ኣእዳዎም ንላዕሊ 
ሓፍ ኣቢሎም ተቐቢሎሙኒ። ኣብ’ታ 
ጣውላኦም ከይደ ክሕወሶም እንከለኹ፡ 
“ትርእዮ’ዶ ኣለኻ ጅግና’ዩ ‘ዚ…” በለኒ 
ሓደ ካብኦም ማልያኡ ክትቅደድ ክሳብ 
ትደሊ እናወጠጠ። 

“እንታይ… እንታይ… ከመይ ድዩ 
ዘሎ ጸወታ?”

“ኣይትርእን ዲኻ ጸኒሕካ?”

“ሕጂ እንድየ ዝመጽእ ዘለኹ።”

“ዳኒኤል ምስ ክልተ ካልኦት ሃዲሙ 
ናይ ሓሙሽተ ደቒቕ ፈልዩዎም ኣሎ። 
ሓንቲ ናይ ዓቐብ በሊዑዋ’ሎ። ክልተአን 
እንተ ገይሩለን ናይ ዓቐብ ክመርሕ’ዩ 
ኣታ ወዲ፡” ክልተ ኢዱ ንላዕሊ ሓፍ 
ኣቢሉ ንኽልተ ኣእዳወይ ክጠቅዕ 
እንከሎ ብፊስካ ነታ ነዛ ገዛ ነቕነቓ። ኣነ 
ክኣምን ኣይከኣልኩን፤ ተመሊሱ “ኣጆኻ 
ከጻውተካ’የ፣” ክብለኒ ጥራይ እጽበ 
ነይረ። ኣዒንተይ ካብ መስኰት እታ 
ተለቪዥን ከይለቐቕኩ ተዓዚመ’የ ነይረ። 

“ኣይኣምንን’የ! ኣይኣምንን’የ!” 
ብዘይ ልበይ ኣድመጽኩ። ኣብ ቱር ደ 
ፍራንስ “ምስታፍ ጥራይ”  ከም ዓቢ 
ጸጋን ዓወትን ሓሲበዮ እየ። ብውሽጠይ 
ገለ ተኣምር ክንርኢ ከም እንኽእል 
ይፍለጠኒ’ኳ እንተ ነበረ፡ ልዕሊ ዓቕሞም 
ትጽቢት ከይገብር ኢለ ግን ንስምዒተይ 
እዝኒ ኣይሃብኩዎን። ግደ ሓቂ፡ ከም 
ብቕዓት፡ ኣብ ደ ፎነ ንጉስ ዓቐብ 
ክኸውን ዝኸኣለ ደኣ ካብ’ቶም ካልኦት 

ካብ ዳየሪካብ ዳየሪ

ባህጊ ተወልደ

   ባህጊ ብዙሓት ኣብ እንግዳዓ  .  .  .    ባህጊ ብዙሓት ኣብ እንግዳዓ  .  .  . 
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እንታይ ዘሕምቕ ኣለዎ። ኣስማት እዞም 
ክልተ ኤርትራውያን ብተደጋጋሚ 
ክጽዋዕ እንከሎ፡ ኤርትራን ታሪኻን 
ክዝርዘር እንከሎ፡ ኣፍሪቃ ብስሞም 
ክትጽዋዕ እንከላ ዝስምዓኒ ዝነበረ 
ስምዒት እኹል ትሩፍ’ዩ። ንሱ ንባዕሉ 
ተኣምርዶ ኣይኰነን? ዳኒኤል ሕጂ 
ድንብርጽ ከይበሎ ክዝውር እንከሎ፡
እሞ ኸኣ መሪሑ፡ እሞ ኸኣ ከም ደቂ 
ጋንታኡ ኣለይ መለይ ክብል እንከሎ 
ክርእዮ እንከለኹ ሓበይነይ መግለጺ 
ኣይነበሮን። ጸጸኒሑ ገጽ ዳኒኤል ክርአ 
እንከሎ ፊስካን ጣቕዒትን ይድርጓሕ። 
እዚ ኸኣ ንስምዒተይ መሊሱ ወሊዑዎ። 
ከጣቕዑን ክፋጽዩን ከለዉ ንብዓተይ 
ብሓይሊ’የ ዝዓግቶ ነይረ። ዘይርዳኣኒ 
ማዕበል’ዩ ዝግንፍል። ተዘዝ የብለኒ። 

ካልአይቲ ናይ ዓቐብ ቦላታ ዅልና 
ብስምዒት ደው ኢልና ኢና ተዓዚብናያ። 
ነብሰይ ረድ ረድ እናበለኒ ክዕዘባ 
ተገዲደ። ሕጂ’ውን በሊዑዋ! ዝላ፡ ፋጻ፡ 
ጣቕዒት፡ ምትሕቝቛፍን ችርስን እቲ 
ብደገ ዝርአ ምንቅስቓስ እዩ። ኣነ ግን 
ኣብ ኣየር ደው ከም ዝበልኩ ነብሰይ 
እፈልጥ ኣይነበርኩን። ድብንብን 
ዝበለ ዛሕሊ ዘለዎ ክሊማ ከሎ ረሃጽ 
ብመታልሐይ ኰረር ኢሉኒ። ኪንዮኡ 
ክጽመም ኣይክእልን እየ። ረጊአ ኮፍ 
ክብል ኣይከኣልኩን፤ ንብዓተይ ደሪዘ 
ንደገ ወጺአ። ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ካብ 
ደገ ናብ’ቲ ኣፍደገ እናተቐልቀልኩ 

እዕዘብ። እታ ዝተረፈት ናይ ዓቐብ ነጥቢ 
እንተ ወሲዱዋ ኣብ ‘ፓድየም’ ክድይብ 
እዩ። ቮላታ ምስ ቀረበት ደገ ወጺአ። 
ኣይጸናሕኩን ተመሊሰ። ከም’ተን ክልተ 
ቮላታት ሰብ ደው ኣይበለን። ሕቶ 
ኣይደለየሉን። ወሲዱዋ! ኵልና ተንሲእና 
ፊስካ! ጣቕዒት! ምትሕቝቛፍ! ብዘይ 
ምቍራጽ። ገጽ ዳኒኤልን አም.ቲ.አን.ን 
እናኽንርኢ መመሊሱ ይደጋገም። 

ኵሉ ሰብ ብሓበን ሰኺሩ እዩ። ሓበን 
ከምዚ’ዩ እምበኣር ዝገብር!? ይገርም 
እዩ። ከምዚ ዓይነት ስምዒት ህይወተይ 
ምሉእ ተሰሚዑኒ ኣይፈልጥን። ብዘይካ 
እንቋዓ ምስትንፋስ ክዛረብ ኣይከኣልኩን። 
ክዛረብ ክደሊ እንከለኹ ንብዓት 
ክቕድመኒ ይቃለስ። ጸወታ ተወዲኣ ስነ-
ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ክጽበ ዓቕሊ 
ኣይገበርኩን። ኣብ ሞንጐ ከምዚ ዝበለ 
ስምዒት እንከለኹ ተሌፎነይ ተደወለት።

“ሄለው… ባባ! እንቋዕ ሓጐሰካ!” 
ሰሓቕን ሕንቕንቕን ተሓዋዊሱኒ። 
ዳኒኤል ኣይኰነን ተዓዊቱ፡ ኣነ’የ፤ 
ዳንኤል ጥራይ ኣይኰነን ተዓዊቱ፡ንሕና 
እንተላይ ኢና፤ ዳኒኤል ጥራይ ኣይኰነን 
ኤርትራ’ውን እያ፤ ዳኒኤል ጥራይ 
ኣይኰነን ኣፍሪቃ’ውን እያ። “ባባ’የ 
ሕጂ ስጋ ኣምጺእና ኣለና። ማማ ‘ፍሉይ 
ድራር ክንገብረሉ ኢና፣’ ክትብል ጸኒሓ 
ቀልጢፍካ ምጻእ…።” ገዛይ ክኸይድ 
ነቐልኩ። ኣየናይ መዓልቲኸ ስነ-ስርዓት 

ሽልማት መዓንጣ ገይረ ተዓዚበዮ 
እፈልጥ። እቲ ዕዮ ገዛ ዳኒኤልን 
መርሃዊን ተወዲኡ’ዩ! በቃ! ደጊም ሞት 
ከም ኣዳም!!

ናብ ገዛ እናኸድኩ ነቶም ክልተ 
ጐረባብተይ ደዊለሎም። ፍሉይ ግብጃ 
ስለ ዘለኒ ድራር ናብ ገዛና ዓዲመዮም። 
መውረዲ ዝኸውን ገለ ሒዘ ኸኣ ገዛ 
ከይደ። ከምዛ ዓወተይ፡ ምዃን ዓወተይ 
እንድዩ፡ ንበዓልቲ ቤተይን ጓለይን 
ሓሓቝፈ ስዒመ፡ ንግብጃና ዝኸውን 
ምድላዋት ክሳተፎ ኢደይ ሰብሲበ። 

እዚ ዓወት ናይ ኵሉ ህዝቢ ዓወት እዩ። 
እዚ ሓበን ናይ ኵሉ ህዝቢ ሓበን እዩ። 
እዚ ናይ ዳኒን ወዲ-ቅዱስን ዓወት እዚ 
ማንም ኣይገብሮን እዩ። ንነፍሲ-ወከፍ 
ዋህዮና ቀመም ሓበን ነስኒሶሙሉ እዮም። 
እዚ እዞም ኣትለታትና ዝገበሩልና በየናይ 
ውዕለት ክንመልሲ ንኽእል? ዝዀነ ሰብ፡ 
ዝዀነ ትካል… ዝገበረ እንተ ገበረ ማዕረ 
ውዕለቶም ክኸውን ከቶ ኣይክእልን። 
ባህጊ ብዙሓት ኣብ እንግዳዓኦም 
ጸይሮም ኣብ ምዕራፉ ዘብጽሑ ጃጋኑ! 
ተሓበኑ ስድራ! ተሓበኑ ደቂ-ገዛውቲ! 
ተሓበኑ ኣሰልጠንቲ! ተሓበኑ ቀዳሞት 
ተቐዳደምቲ! ተሓበኑ ማይ ዘቐበልኩም 
ደገፍቲ! ተሓበን ህዝቢ ኤርትራ!! ኵሉና 
ኢና ኣብ ፈረንሳ ቐኒና፤ ኵሉና ኢና 
ዓለም ክንዘራ ቐኒና።


