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ብሩራዊ ኢዮቤል ናጽነት ኤርትራ፡ ኣብ ስያትልን ከባቢኣን 
ብድምቀት ክኽበር’ዩ

መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮቤል ናጽነት ኤርትራ፡ ኣብ ስያትል ከባቢኣን 
ብድምቀት ከም ዝብዓል ኣቦ መንበር ኣወሃዲት ሽማግለ በዓላት ኣቶ ኢሳቕ 
ኣርኣያ ገሊጹ። ንሱ ነዚ ብዕለት 21 ግንቦት ብስፖርታዊ ንጥፈታት ጀሚሩ ዘሎ 
በዓል፡ ከም ወትሩ ኣብ ቮለቲር ፓርክ ፡ ንምሉእ መዓልቲ ዝቕጽል ምርኢታት 
ዝተፋላለያ ትካላት፡ ጸወታ ህጻናትን  ጓይላን ተሓምበለን ንቀዳም 28 ግንቦት ከም 
ዝህሉን፡ ንምሸት ዕለት 29 ግንቦት ከኣ፡ ድምጻውያን ተስፋይ መሓሪ (ፍሒራ)
ን ሃብቶም ደበሳይን ዘጠቓለለ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓትን፡ ወጋሕ ትበል ለይቲ 
ጓይላን ከምዝህሉ፡ ከምኡ’ውን ዝተፋላለዩ ፈተውቲ ኤርትራ፡ ኣሜሪካውያን 
ኣጋይሽ ክሳተፉን፡ ነቲ ዕለት ዝምልከት ቃልን ኣፍልጦን ክህቡን ትጽቢት ከም 
ዝግበር ሓቢሩ ኣሎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ገጽ ክልተ ተመልከቱ።

ዳዕሮ ኣብ ማሕተም ቅድሚ ምእታዋ፡ ብዕለት 21 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ናይ 
መዛዘሚ ስፖርታዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ህጻናትን ዓበይትን ኣብ ገለ ገሊኡ 
ተሳቲፍና ኔርና። ኣውሃሃዲ መደባት ስፖርት መንእሰይ መርሃዊ ገብረ ብዝሃበና 
ሓበሬታ፡ ኣብቲ ኣብ ስታድዩም ሾርላይን ዝተኻየደ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ 
ካብተን ንዋንጫ መን ዓተረ ጂሮኒ ዘካየዳ ሓሙሽተ ናይ ዓበይቲ ጋንታታት 
ማለት፡ ኣዱሊስ፡ ሬድ-ሲ፡ ሰላምን ሞሞናን፡ ኣብ ፍጻመ ዝበጽሓ ጋንታ ኣዶሊስን 
ሞሞናን ኢየን ኔረን። ድሕሪ ህልኽ ዝመልኦ ናይ ዋንጫ መን ወሰደ ጽዑቕ ጸወታ 
ጋንታ ሞሞና፡ ጸወታ ክፍጸም ውሑዳት ደቓይቕ ክተርፎ ከሎ ብዘመዝገብታ 
ሸቶ’ያ ንጋንታ ኣደሊስ፡ 2 ብ 1 ስዒራታ። በዚ ከኣ ጋንታ ሞሞና ተዓዋቲት 
ዋንጫ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራ ኮይና ኣላ። ብኻልእ ወገን ውድድር 
ጉያ እግሪ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮን፡ ናይ ህጻናት ከኣ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ 
ተባዕትዮን ከም ዝተኻየደ ይፍለጥ። 

ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ስፖርት 
ዓለምና ቦታኣ ተረጋግጽ 

ኤርትራዊ ኣትሌት ግርማይ ገብረስላሰ፡ ኣብቲ ብ 14 ግንቦት 2016 ኣብ ስዊዘርላንድ 
ከተማ በርን ዝተኻየደ ሻምፕዮን ማራቶን ዓለምና፡ ቀዳምይ ብምዃን ተዓዊቱ። 
ኤርትራዊ ኣትሌት ግርማይ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ’ዩ ላዕለዋይ ኢድ ጨቢጡ ነቲ 
ጸወታ ዓብሊልዎ። ግርማይ ነቲ ካልኣይ ዝኣተወ መወዳድርቱ ኬንያዊ ቤርናድ 
ማቲካ፡ ብናይ ሓደ ደቒቕ ፍልልይ ረጥረጥዎ’ዩ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ኣብዚ 
ውድድር ናይ ሳልሳይ ደርጃ ቦታ ዝሓዘ’ውን ኤርትራዊ ኣትሌት ስምኦን ተስፋይ’ዩ። 
ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ቅድድም ጉያ እግሪ፡ ሓያሎ ዓወታት ተመዝግብ ከም 
ዘላን፡ ዓለማዊ ተፈላጥነት ከም ዝረኸበትን ይፍለጥ።

ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ‘ጂሮ 
ዲ ኢጣልያ’፡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ከኣ፡ ኣብ ‘ጂሮ ዲ ካሊፎርንያ’ ይሳተፉ 
ምህላዎም ይፍለጥ። ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ብራዚል ዝካየድ ኦሎምፒክ 2016’ውን 
ኣብ ዝተፋላለየ ንጥፈታት ክትሳተፍ ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ።

ኤርትራዊ ኣትሌት ግርማይ ገብረስላሴ

ዝኸብርኩም ኣንበብቲ! ጋዜጣኹም፡ ጋዜጣ ዳዕሮ ንዝተወሰነ 
እዋን ብምኽንያት ባጀት ኣቋሪጻ ድሕሪ ምጽናሕ፡ እንደገና ናብ 
ማሕተም ንኽትምለስ ብሞራልን ገንዘብን ዘተባብዑና ኣዕሩኽ 
ዳዕሮ እናኣመስገንና፡ ናብ ኢድኩም ኢድ ኣንበብቲ ተመሊሳ 
ምህላዋ ብሓጎስ ነበስር። ኩሉ ህዝቢ ነዛ ቀንዲ መራኸቢትና 
ዝኾነት ጋዜጣ ዳዕሮ ክሕብሕባን ከተባብዓን እናጸዋዕና፡ ኣብ 
ቀጻሊ ከነካይዶ መዲብናዮ ኣብ ዘለና ምውጻእ ገንዘብ (ፋንድ 
ረይዝ) ኩሉህዝቢ በብዓቕሙ ክሳተፍ ነዘኻኽር። ቀጻልነት 
ዳዕሮ ኣብ ኣበርክቶ ህዝቢ ከም ዝምርኮስ ዘተሓትት ኣይኮነን።

ኣዳለውቲ ጋዜጣ

ኢትኒክ ሚድያ ንምሕጋዝ ይስርሓሉ ኣሎ
ከተማ ስያትል ነተን ብኢትኒክ ሚድያ ዝፍለጣ፡ ንኡሳን፡ ብስደተኛታት ዝካየዳ 
መራኸቢ ብዙሓን ማለት ጋዜጣ፡ ሬድዮን ተለቪዥንን ንምሕጋዝ ኣብ ነዊሕ እዋን 
ዝትግበር ፕሮጀክት ሓንጺጹ ኣሎ። ከም መፈተኒ ማለት ‘ፓይለት ፕሮጀክት’ ከኣ 
ብናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተወላዶ ማለት ኤርትራ፡ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝውነውና 
መራኸቢ ብዙሓን ክጅምር መዲቡ ኣሎ። እቲ ዝግበረለን ሓገዛት ጌና ብንጹር’ኳ 
እንተዘየተገለጸ፡ ኣብ ተክኒካዊ ሓገዛት ማለት ከም ምሕደራ ገንዘብ፡ ምኽዕባት 
ምንጪ ኣታዊ፡ ናይ ስራሕ መሳለጢ ቦታን ናይ ጋዜጠኝነት ስልጠናታትን ከተኩር 
ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ።

ዋንጫ ዝዓተረት ዕውቲ ጋንታ ሞሞና 

ካልአይቲ ዝወጸት ጋንታ ኣዱሊስ 

ዩሃና ንመበል 25 ብሩራዊ 
ኢዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራ!!!
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ል ዳዕሮቃ E ditorial
ዮሃና ንብሩራዊ ኢዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራ

ህዝቢ ኤርትራ ብቓልሱ ነጽነት ካብ 
ዝጭብጥ 25 ዓመት ኣቝጺሩ። ብህዝባዊ 
ረፈረንዱም፡ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር 
ኮይና፡ ባንዴርኣ ብወግዒ ኣብ ኣዕኑድ 
ሕቡራት ሃገራት ዓለም ካብ ተምበልብል 
ከኣ 23 ዓመት ኮይኑ። እዚ ንውሓት ግዜ 
ብመለክዒ መዋእል ወዲ ሰብ ነዊሕ’ኳ 
እንተኾነ፡ ምስ ዕድመ ሃገራት ክነጻጸር 
ከሎ ግን ኣዝዩ ውሑድ‘ዩ። ብሕልፊ ከኣ 
ንከም ኤርትራ ዘጋጠመ ከቢድ ሓርጎጽጎጽ 
ኣብ ግምት ምስ ዝኣቱ፡ ብናይ ብልጽግና 
ምዕቀኒ ኣዝዩ ሓጺር ይገብሮ። ምኽንያቱ 
ጌና ቁጠባውን ፖሎቲካውን መዋቕራ 

ከየደልደለት ብኲናትን ሳዕቤናት ድሕረ-
ኲናትን ዝተሃርመት ኤርትራ፡ ከም ሃገር 
ህላውነታ ጥራይ ምውሓሳ፡ ብቐሊል 
ዘይግመት ተጻዋርነት ተባዕ ህዝባ’ዩ 
ዘገንዝበካ።

ኣብ ዓለምና ከም ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት 
ዝሃረፈን ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለን ምናልባት 
ውሑድ’ዩ ክኸውን ዝኽእል። ኣእላፍ ደቁ 
በጅዩ፡ ዓድታቱ ባዲሙ፡ ብሰንሰለት ታንኪ 
ተረጊጹ፡ ብስልኪ ተሓኒቑ፡ ኮታ ኩሉ ኣሎ 
ክብሃል ዝከኣል ጭካነ ተጻዊሩ’ዩ ናጽነቱ 

ዓቲሩ። ኣብቲ ዓለም ንኽትፈልጠሉ ዝሃቦ 
ድምጺ ረፈረንዱም ከኣ፡ ድሌቱ ንናጽነት 
ንማሕበረ ሰብ ዓለም ብምሉእ ድምጺ 
ኣረጋጊጹ። ኣብዚ ፍሉይ ታሪኻዊ ወቕቲ፡ 
ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዘርኣዮ ሓድነት፡ 
ኣብ ታሪኹ ፍሉይ ክብረ-ወሰን’ዩ ዝሕዝ።

ኣብዚ ዓለምና ብቑጠባዊ ጥምረት 
እናተጠቕለለት ናብ ንእሽቶ ቁሸት 
እትቕየረሉ ዘላ መዋእል፡ ሃገራት 
ተወዳደርቲ ኪኾና፡ ድምጸን ክስማዕ፡ 
ጸጥተአን ከውሕሳ፡ ገለ-ገሊአን እሞ ከኣ 
ነዛ ከም ሃገር’ውን ንኽሰራ ከቢድ ዋጋ’የን 
ዝሕተታ ዘለዋ። ኣብዛ ፍትሒ ብሓይሊ 
ዝረገጸላ ዓለም ከኣ፡ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ 
ድኻታት ሃገራት ቃንዛ ሕሰመን ኣብ ቃልዕ 
ክወጽእ ግድን ኢዩ። 

ታሪኽ ኤርትራ ታሪኽ ሰማእታት’ዩ። 
ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ነዞም ምስዛ ክብርቲ 
መሬቱ ዘተኣሳስርዎ ሰማእታት ዘለዎ 
ክብሪ ዘይቅየርን ዘለኣለማውን’ዩ። 

ሰማእታት ኤርትራ ምእንቲ ህዝቦም ነታ 
ዘይትትካእ ህይወቶም ስለዝበጀዉ፡ ህዝቢ 
ኤርትራ ወትሩ ብኽብሪ ክዝክሮምን፡ 
ታሪኾም ዓቂቡ ንውሉድ ወለዶ 
ከሰጋግሮን’ዩ። ታሪኽ ሰማእታት፡ ታሪኽ 
ነፍሲ ወከፍ ስድራቤት ኤርትራ ስለዝኾነ 
ድማ፡ ከይመራሳሕ  ከይዝንጠል ነፍሲ 
ወከፍ ዜጋ ዋልታ ክኾነሉ ኣለዎ። ናይ 
ኣረኣእያ ብዙሕነትን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ 
ሓርነትን ጸጋ’ኳ እንተኾነ፡ ረብሓ ህዝብን 
ሃገርን ዘቐድምን፡ ሓድነት ህዝቢ ዝዕቅብን 
ሓላፍነታዊ ክኸውን ግን ይግባእ። 

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ! በዚ ናይ 25 
ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣጋጣሚ ክንብሎ 
እንደሊ እምበእር፡ ነቲ ዘሕብን ታሪኽ 
ኤርትራ ባሕጒክካ፡ ኤርትራን ዘርኢ 
ኤርትራውያንን ንምጥፋእ፡ ዝስርሓሉ 
ዘሎ ተንኮላትን ዝንዛሕ ዘሎ መርዝን 
ክንነቕሓሉን ክንቃለሶን ንላቦ። ደጊምና 

Happy Silver Jubilee of Eritrea’s 
Independence  

ኣሳናዳኢ፡
ፍጹም ተስፋማርያም 

(ረባዕ) 

************

ም/ኣሳናዳኢት፡

ሓረጉ ቀለታ

************
ቦርድ

ሃይለሚካኤል ሃይለስላሴ 
(ሊንጎ)

ኢሰያስ የማነ
ያሬድ ደጀን
ሙሴ በርሀ

 መኮነን ተስፋይ

 It has been 25 years since 
the Eritrean people achieved 
independence through their 
struggle, and 23 years since 
the country they fought for 
and ensured its recognition by 
the international community 
as sovereign state through ref-
erendum. There is a long way 
to achieving sustainable and 
equitable prosperity especial-
ly for a young country such 
as Eritrea that has yet to ex-
tricate itself from the effects 
of war and other man-made 
challenges. Still, in the face 
of all these challenges, the re-
silience of the Eritrea people 
continues undented. 

The people of Eritrea have 
paid a hefty price for achiev-
ing their independence – per-
haps with few parallels in 
world history. Tens of thou-
sands have died and thou-
sands more killed by oppres-
sors; villages were burned and 
communities were disrupted. 
The people have endured ex-
treme cruelty to clinch their 
independence and gave their 
voice through referendum to 
establish a country of their 
own.   

It is important at this milestone 
to acknowledge, remember 
and honor our martyrs and 
their gift of an independent 
Eritrea. Our martyrs hold a 
unique place of honor in the 
hearts and minds of the Er-
itrean people as the history of 
our martyrs is the history of 
every family. It is incumbent 
on every Eritrean to preserve 

the memories of our martyrs 
who gave their irreplaceable 
life and pass them on to gen-
erations to come. While di-
versity and free expression of 
opinions are healthy for every 
community, we should not al-
low the sacrifices and memo-
ries of our heroes to be sullied 
and diminished.  

On the occasion of the 25th 
anniversary of Eritrea’s in-
dependence, therefore, the 
Eritrean-American Cultural 

Institute would like to wish 
the Eritrean people a happy 
anniversary, prosperous and 
peaceful future!

Editor
Fitsum Tesfamariam

********
Assistant Editor

Haregu Keleta

********
Board Members

 
Michael Berhane

Isaias Y. Tesfalidet
Yared Dejen

Mussie Berhe
Mekonnen Tesfay

       East Coast 
1. Amaniel Gebregziabher

     5001 Seminary Rd. #820

     Alexandria, VA 22304

2. Café Aurora
      50 S Pickett St 
      Unit 24 
     Alexandria, VA 22304 

3. Amanuel Estefanos

     8 Harrison St. Roslindale

     Roselindale, MA 02131

4. Esey Int’s Market & 
Food

325 Valley Road

West Orange, NJ 07052
5. Zelalem Ghebreselase

1233 N. Whitcomb Ave.

Indianapolis, IN 46224

6. Michael Berhane

900 6th St. South #5

Hopkins, MN 55343

West Coast

7. Selam Market

3636 NE MLK Blvd

Portland, OR 97212

 
8. Red Sea Restaurant & 

Bar

       5200 Claremont Avenue 

       Oakland, CA 94618

9.  Alem’s Coffee

       5353 Clermont Ave S.

       Oakland, CA 94618

10.  YAWH Mini Market

       3627 Meridian Avenue

        San Jose, CA 95126

11.  Amanuel Weldemariam

      4541 ½ Kansas St.

      San Diego, Ca, 92116

Mid-West

12.  Merhaba International 
Market

 6879 Leetsdale Dr.

 Denver, Co 80224

ጋዜጣ ዳዕሮ እትዝርግሓለን ከተማታት 
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ብፍጹም ተስፋማርያምማሕበራዊ ሂወት ሕድርን ፍቕርን ገድሊ
“ቅድም ቅጫ ፡ ፍቕሪ ንማቐል”

ኤርትራ፡ ሳላ መስዋእትን ጅግንነትን 
ህዝባ፡ ልኡላውነታ ዝጨበጠትሉን 
እንደገና ናብ ካርታ ዓለም 
ዝተመለሰትሉን፡ መበል 25 ዓመት 
ብሩራዊ ኢዮቤልኣ ትጽምብል ኣላ። 
ኣብዚ ኣጋጣሚ፡ ብዛዕባቲ ንእስነተይ 
ዘበርከትክሉ ገድሊ ኤርትራ ከዘንቱ 
ድርብ ጾር ኣለኒ። ሕድሪ ሰማእታት 
ብሓደ ወገን፡ ኤርትራዊ መንነት ከኣ 
በቲ ካልእ ኣብ ህርመት ልበይ ዝሰፈሩ 

ኣብ መናድቕ ኣእምሮይ ዝተወቕሩ 
ህያባተይ ስለዝኾኑ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ 
ምረትን ፍቕርን ገድሊ ክዝክር 
ከለኹ፡ ሓንቲ ኣዝያ እትምስጠኒ፡ 
ንክውንነት ገድሊ እተንጸባርቕ፡ 
ብደራሲ ሃይለሚካኤል (ሊንጎ) 
እተጠቕሰት፡ “ሓሞት ኣብ ድሎት” 
እትብል ኣገላልጻ ኣላ። ኣብዛ ብሂል 
ሓያል ስነ-ሞጎት ኣሎ። ሓሞት ንበይና 
መራር’ያ። ኣብ ውሽጢ ድሎት ግን 
መቐረት ኣለዋ። ገድሊ ኤርትራ ንበይኑ 
መሪር ምባል’ውን ዝውሕዶ ገደል’ዩ 
ኔሩ። ኣብ ውሽጢ ፍቕሪ፡ ሓልዮት፡ 
ስሓቕን ጸወታን ተጋደልቲ ኣትዩ 
ግን ከም ምቁር ተዋሒጡ። ኣብ ናይ 
ሎሚ ጽሑፈይ እምበኣር ነቲ ምረትን 
መቐረትን እተንጸባርቕ ሓጻር ዛንታ 
ሕድርን ፍቕርን ከቕርበልኩም’የ’ሞ፡ 
ንቐደም በሉ!

ጅግና ተጋዳላይ መሓመድ ዓሊ ክለይ 
ውዲ መንሱራ ኮይኑ፡ ብ1975 ዓ.ም. 
ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተሰለፈ 
ገዲም ተጋዳልይ’ዩ። ኣብ ብርጌድ 
76 ከቢድ ብረት ክሳብ ደረጃ መራሕ 
ሓይሊ ዝበጽሐ በዓል ዝና ካኣ’ዩ ኔሩ። 
ተጋዳሊት ትንስአ ቀላቲ ከኣ ኣብ 1978 
ዓ.ም. ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰለፈት 
ጅግና’ያ። እዞም ክልተ ተጋደልቲ ኣብ 
1980፡ ማሕበራዊ ዝምድና ፈጢሮም 
ተመርዓዉ። ኣይደንጎዩን ከኣ ኣብ 
ግንቦት 25,1981 ዓ.ም. ነታ ቦኽርን 
ሕሳስ ልደን ዝኾነት ጓሎም ማዕበል 
መሓመድ ዓሊ ክለይ ወለዱ። ሽዑ 
ማሕበራዊ ዝምድናታት ኣብ ምጅማሩ 
ስለዝነበረ፡ ማዕበል ከኣ ዳርጋ ካብቶም 
ቀዳሞት ደቂ ተጋደልቲ ብምንባራ፡ 
ጓሉ ነቲ ህቡብ ጅግና ተጋዳላይ 
መሓመድ ዓሊ ክለይ ምዃና’ውን 
ተወሲኽዎ፡ ብኹሉ ተጋዳልይ ብህርፋን 
እትሕብሓብ ምጭውቲ ቆልዓ ነበረት። 
ተጋዳልይ ስዩም ብርሃነ ከኣ ከም ኩሉ 
ተጋዳላይ ወዲ ኣሃዱ፡ ንማዕበል ኣዝዩ 
ይፈትዋ ነበረ።

ጅግና መሓመድ ዓሊ ክለይ ኣብ 
1984 ዓ.ም. ካብ ደረጃ መራሕ ሓይሊ 
ብደረጃ መራሕ ቦጦሎኒ ናብ ብርጌድ 
70 ተቐየረ። ገድልን መስዋእትን 
መካይድቲ ስለዝኾኑ ከኣ ኣብ 1985 ኣብ 
ውግእ ባረንቱ፡ ኣብቲ ን50 መዓልታት 
ምስ ጸላኢ ዝተኻየደ ምርብራብ፡ 
ብጅግንነት ተሰውአ። ቀቅድሚ 
መስዋእቱ ብኣጋጣሚ ምስታ ናይ 
ቀደም ኣሃድኡ፡ ሓይሊ ከቢድ ብረት፡ 
ተራኺቡ ብዙሕ ተዘክሮታት ተለዋዊጡ 
ስለዝነበረ፡ መስዋእቱ ከኣ ቀልጢፉ 
ስለዝተሰምዐ፡ ምሉእ ኣሃዱኡ ዝነበረ 

ብመሪር ሓዘነ። ተጋዳሊት ትንስአ 
ቀላቲ’ውን፡ ዋላ’ኳ ምስ ጅግና መሓመድ 
ዓሊ ክለይ ኣብ 1983 ዓ.ም. ዝምድና 
ኣቋሪጻ እንተነበረት፡ ብመስዋእቲ 
ብጻያን ኣቦ ጓላን ዓሟቕ ሓዘን ተሰምዓ። 

ጅግና ተጋዳሊት ትንስአ ቀላቲ፡ 
ዝምድናኣ ምስ መሓመድ ዓሊ ክለይ 
ብ1983 ዓ.ም. ምስ ኣቋረጸት፡ ንክልተ 
ዓመት ብዘይ ዝኾነ ዝምድና ጸንሐት። 

ድሕሪ ክልተ ዓመት ግን ኣብ 1985 
ዓ.ም፡ ምስቲ ኣብ ኩሉ ንጥፈታታ 
ዘተባብዓ ዝነበረን መጀመርታ 
ከም ሓኪም ሓይሊ፡ ጸኒሑ ከኣ 
ከም መድፋዓጂ ዘገልገለ ብጻያ፡ 
ተጋዳላይ ስዩም ብርሃነ ሓድሽ 
ዝምድና መስረተት። ኣብቲ ኣሃዱ 
ብስርሖም ምስጉናት ስለዝነበሩ 
ከኣ ዝምድንኦም ብኩሎም 
ሓለፍቲ ኣሃዱ ዝተደገፈን 
ምትብባዕ ዝተገብረሉን ነበረ። 
ተጋዳላይ ስዩም መድፍዓጂ 
ክኸውን ከሎ ናይ ሓይሊ ሓኪም 
ሳንጣ ዝተረከበቶ ትንስአ ቀላቲ’ያ 

ኔራ። እዚ ድሮ ተመስሪቱ ዝጸንሐ 
ፍቕራዊ ዝምድና ኣብ መስርሕ 

ከሎ፡ መስዋእቲ ናይቲ ዘኽብርዎ ዝነበሩ 
ጅግና መራሒ፡ መሓመድ ዓሊ ክለይ 
ስለ ዘጋጠመ፡ ተጋዳላይ ስዩም ናይ 
ኣቦነት ሓላፍነት ክስከም ግድን ነበረ።

ማዕበል፡ ኣቦኣ ጅግና መሓመድ 
ዓሊ ክለይ ክስዋእ ከሎ፡ ጌና ጓል 4 
ዓመት ህጻን ስለዝነበረት፡ ነቦኣ ብዙሕ 
ኣይትዝክሮን’ያ። እንተኾነ መተካእታ 
ኣቦ ኣይሰኣነትን። ተጋዳላይ ስዩም፡ 
ነታ ከም ቦኽሪ ዕምባባ ኣሃዱ ዝነበረት 
ማዕበል፡ ኣብ ርእሲ 
ከም ኩሉ ኣባል ኣሃዱ 
ዝነበሮ ፍቕሪ፡ ምስ 
ወላዲታ ትንስአ ቀላቲ 
ድሮ ዝምድና መስሪቱ 
ስለዝነበረ፡ ድሕሪ 
መስዋእቲ ኣቦኣ ዝያዳ 
ሓላፍነት ተሰከመ። 
ብሂወት ክሳብ ዘሎ ከኣ፡ 
ከም ኩሉ ወላዲ ንውልዱ 
ዝምነዮ፡ ንማዕበል ኣብ 
ዝብጻሕ ከብጽሓ፡ ምስ 
ነብሱ ቃል ኣተወ።

ኣብ 1985 ዓ.ም. 
ብዝተገብረ ሓድሽ 
ኣቃውማ ሰራዊት ስዩም ናብ ክፍልታት 
መካናይዝድ ኣሃዱ ክምደብ ከሎ፡ 
ተጋዳሊት ትንስአ ቀላቲ ግን ናብ 
ኣጋር ከቢድ ብረት ክፍለ-ሰራዊት 61 
ተቐየረት። ትንስአ፡ ኣብቲ ንከበሳን 
ቆላን ኣብ ሓደ ለይቲ ዘስምር፡ ንጸላእቲ 
ኣብዘዘይተጸበይዎ፡ ሓደጋ እናወደቐ 
ዘባህርር፡ ደባይ ሓውሲ ደባይ፡ ጉዕዞ 
ተጋደልቲ፡ ኣብ ላዕልን ታሕትን 
ተጸሚዳ ስለዝነበረት፡ ኣመት ማዕበል ጓላ 
ክትገብር ዕድል ኣይረኸበትን። ክሳብ 
1988 ዓ.ም. ከኣ ዳርጋ ንክልተ ዓመት፡ 
ማዕበል ነዲኣ ክትርኢ ኣይከኣለትን። 
ስዩም ግን ብተዛማዲ ኣብ ሓውሲ-ደጀን 
ስለዝነበረ፡ ንማዕበል ጓሉ ክከታተል 
ዝሓሸ ዕድል ነበሮ። በዚ ከኣ ተጋዳልይ 
ስዩም ናይ ኣቦን ኣደን ሓላፍነት ወሰደ።

ማዕበል፡ ካብ እንዳ 17 ማለት (ኣደ 
ቆልዑ ተጋደልቲ ዝቕመጣሉ ዝነበራ 
መዓስከር)፡ ናብ እንዳ ህጻናት ግዓዘት። 
ስዩም ማዕበል ኣብ ዘላቶ፡ እንዳ ህጻናትን 
ቤት ትምህርቲ ሰውራን እናኸደ ድሃያ 
ክገብር፡ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕርፍታ 
ከኣ ምስኡ ከተሕልፎ እናምጽአ፡ 
ንማዕበል ከይትቖርር ስርሐይ ኢሉ 
ብልቢ ጽዓረ። በዚ ከኣ ማዕበል፡ ንስዩም 
ከም ኣቦኣን ኣዲኣን ብሕሉፍ ፍቕሪ 
ለገበቶ። ኣብተን ኣዝየን ውሱናት ምስ 
ትንስአ ዝረኽብወን ዝነበሩ ናይ ዕርፍቲ 
ኣጋጣሚ’ውን፡ ስዩም ንማዕበል ካብ ዘላቶ 
ኣምጺኡ፡ ምስኣቶም ግዜ ከተሕልፍን 

ፍቕሪ ኣዲኣ ክሓድራን ዝከኣሎ ገበረ።

ኣብ 1988 ዓ.ም. “ናደው እዝ” 
ንምድምሳስ ምድላው ንምግባር፡ 
ትንስአ ቀላቲ ምስ ኣሃዱኣ ናብ ናቕፋ 
መጽአት። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ከኣ ምስ 
ስዩም ከዕርፉ ተፈቕዶም። 
ስዩም ንማዕበል ካብ ቤት 
ትምህርቲ ሰውራ ብምምጻእ፡ 
ንዳርጋ ክልተ ወርሒ ስድራ 
ገድሊ ተኣኪባ፡ ምውቕቲ ግዜ 
ኣሕለፉ። ማዕበል ከኣ ንዳርጋ 
ልዕሊ ክልተ ዓመት ከይረኣየታ 
ዝጸንሐት ኣዲኣ ረኺባ፡ ፍሉይ 
ሓጎስን ባህታን ኣብ ገጻ ይንበብ 
ነበረ።

ተጋዳሊት ትንሳአ ቀላቲ ዕርፍታ 
ወዲኣ፡ ኣብቲ ኣብ 1988 ዓ.ም. 
ዝተኻየደ፡ ጩራ ብርሃን ናጽነት 
ዝኸፈተ ዓቢ ኲናት ናደው 
ክትጸምድ ተበገሰት። ስዩም ኣብ 
ሞንጎ ዕላልና ብሃንደበት ንዒንቱ 
ብንብዓት ዘዘቕበበ ተዘክሮ 
በጨቕ በሎ። “ይገረመካ’ዩ፡ 
ደቂ ሰባት ኣብ ፍሉይ ኩነታት 
ነብስና ይነግረና’ዩ። ዕርፍቲ 
ወዲእና፡ ኣነን ማዕበልን ንትንስአ 
ንደንደን ገጽና ከነፋንዋ ከለና፡ 
ንማዕበል ገጽ ገጻ እናጠመተት፡ 
‘ንዒ በሊ ሓቚፈ ክስዕመኪ፡
’ ክትብላ ከላ፡ ማዕበል ናይ ነገር ህጻን፡ 
ኣብ እግረይ ሕልኽልኽ እናበለት፡ 
ምስዓም ኣበየታ። ሽዑ ትንስአ፡  ‘ድሓን 
ንስኺ ደኣ ኣላዪኺ ረኺብኪ ኣለኺ፡ 
እምበር ኣነ ድኣ ክንደየናይ ከይነብር፡’ 
በለታ። ሽዑ ኣነ ብርዝነት ዘረባ ትንስአ 

ብብርቱዕ ስለዝተሃረምኩ፡ ስለምንታይ 
ከምኡ ትብልያ። ኣነ ኣብ ደጀን 
ፐርሰነል ስለዘለኹስ ኣይስዋእን ማለትኪ 
ዲኺ? ምኽታት ኣሎ። ነፋሪት ኣላ። 
ቃልሲ’ኳ ጌና ኣይተወደአን፡ ኢለያ። 
ሽዑ ትንስአ፡ ‘ስዩም ከምኡ ማለተይ 
ኣይኮንኩን። መሓመድ ዓሊ እኳ ኣቦ 
ጓለይ፡ ብዓል ቤተይ’ዩ ኔሩ። ቀዲሙኒ 
ተሰዊኡ። ሕጂ’ውን ንስኻ ክትድገም 
ኣይደልን’የ። ኣነ ይቕድመካ። እዛ 
ቆልዓ ከኣ ዕድለኛ’ያ። ንዓኻ ካልኣያ 
ረኺባ ኣላ፡’ ኢላ መሊስትለይ።  
ክገርመካ ድሕርተን ንምሉእ ሂወተይ 
ኣብ ኣእምሮይ ክነብራ ዝደርበይትለይ 
ቃላት ኣይደንጎየትን። ኲናት ናደው 
ብጅግንነት ፈጺማ፡ ኣብቲ ጸላኢ ካብ 
ከረን እናተበገሰ፡ ኣፍዓበት ንምምላስ 
ዝገብሮ ዝነበረ፡ ናይ ምርብራብ ውግኣት 
ብ23/3/88 ተሰዊኣ። ኣይደንጎኹን 
ከኣ ብኡንብኡ መስዋእታ ሰሚዐ።” 
ኢሉ፡ መሊሱ ናብ ካልእ ማዕበላት 
ትዝታ ተዓዝረ። ቅሩብ ዝን ኢሉ ድሕሪ 
ምስትንፋስ፡ “ካብዚ ንኔው ማዕበል 
ብዘይካይ ዝተረፋ ኣይነበራን። ብስም 
እቶም ክልተ ዘፍቅሮም ጀጋኑ ስዋኣት 
ስድራኣ፡ ንማዕበል ብሂወት እንተተሪፈ 
ከም ኣደን ኣቦን ኮይነ፡ ኣብ ዝብጻሕ 
ከብጽሓ፡ ምስ ሕልናይ ኣብ ውሽጢ 
ልበይ ጠቒዐ።” ምስ በለኒ፡ ንግደ ሓቂ 
ኣነ’ውን ንነብሰይ ካብ ንብዓት ክኽልክላ 
ኣብ ቅልስ’የ ኣትየ።

ብድሕሪ’ዚ ስዩም ናብ ማእከላይ ቤት 
ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ስለዝተቐየረ፡ 
ንማዕበል ክናቢ ዝያዳ ዕድል ረኸበ። 
ኣብ ግዜ ናይ ትምህርቲ ዕርፍታ ካብ 
ቤት ትምህርቲ ሰውራ እናኣምጸአ፡ ምስ 
ካልኦት ደቂ ብጾትና ህጻናት ብሓባር 

ጽቡቕ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ከም ዝህልዋ 
ይገብር ነበረ። ማዕበል ግን ዋላ’ኳ 
ብክንክን ስዩም ቅስንቲ እንተነበረት፡ 
ኩሉ ግዜ ኣደይ ኣበይ ኣላ? መዓስ’ያ 
ክትመጽእ እናበለት ተሸግሮ ነበረት። 
ስዩም ንማዕበል ከቕስን ዘይፈጥሮ 
ብልሓት ኣይነበረን። ሓደ ሓደ ግዜ 
ንካልኦት ብጾቱ ተጋደልቲ፡ ንማዕበል 
ክጽሕፋላ ዘለወን ትሕዝቶ ብምሕባር፡ 
ከም ኣዲኣ ኮይነን ደብዳበ ከም ዝሰዳላ 
ይገብር ነበረ። ምሸት ምሸት ከኣ ናይ 
ትንስአ ደባዳበ ከንብበልኪ እናበለ ከም 
ጥዑም መጽሓፍ ብምንባብ፡ ልዋም 
ዘለዎ ድቃስ ከም ትረክብ ይገብር ነበረ። 
ስዩም ክሳብ ሎሚ ዝዓቀቦ ሽዑ ዝተጻሕፈ 
ደብዳቤታት ኣለዎ። ከምዚ እናገበረ ከኣ 
ንማዕበል ክሳብ ዕለተ ናጽነት ሓቖፋ 
ኣሳለያ።

ናጽነት ምስ ተረኽበ፡ ማዕበል ድሃይ 
ኣዲኣ ክትሓትት ንቡር’ዩ ኔሩ። 
ስዩም ግን ክሳብ ኣስማት ስውኣት 
ብወግዒ ዝግለጽ፡ ንማዕበል ብጥበብ 
ከጻንሓ ኔርዎ። ኣስማት ስዉኣት 
ብወግዒ ምስተገለጸ ግን፡ ካብኡ 
ንድሓር ንማዕበል እናቀሸሽካ ምቕጻል 
ከምዘይካኣል ደምደመ። ክነግራ ከኣ 
ወሰነ። ዛንታ ኣዲኣ ምሸት ምሸት ከም 
ጥዑም መጽሓፍ እናኣንበበ፡ ነቲ ዛንታ 
ሰኑይ ምሸት ዝጀመሮ ዓርቢ ምሸት 
ዛዘሞ። ኣዲኣ ኣብ ውግእ መጀመርታ 
ርእሳ ተሃሪማ ምንባራ፡ ኣብ ሕክምና 
ክትሕከም ነዊሕ ግዜ ከምዝወሰደ፡ 
ድሓር ግን ማህረምታ ከቢድ ስለዝነበረ 
ኣብ ሕክምና ተሰዊኣ። ምስበላ ማዕበል፡ 
እናበኸየት ድሓን ንስኻ ኣለኻኒ ኢላ 
ንስዩም ሓቖፈቶ። 

ድሕሪ ምንጋር ስዉኣት፡ ስዩም 
ተቓዳዲሙ፡ ዓዲ ጅግና ስውእቲ ትንስአ 
ቀላቲ፡ ንኣስመራ ቀረባ ኣብ እምበይቶ 
ስለዝኾነ፡ ንማዕበል ናብ እንዳ ኣቦሓጉኣ 
ወሰዳ። ኩሎም ቤተሰባ ካብ ዓቐን 
ንላዕሊ ተሓጒሶም። መደበሲ ናይቲ 
ሽዑ ዝተነግሮም መስዋእቲ ጓሎም 
ከኣ ረኸቡ። ድሃይ ስድራ ቤት ኣቦኣ 
ንምርካብ ውን ምስ ምምሕዳር ከባቢ 
መንሱራ ተዘራሪቡ። ሓዊ ኣቦኣ ኣብ 
ስዑድያ ከም ዘሎ ገሊጾምሉ። ሓወቦኣ 
ብመሰረት ዝተሓበሮ ናብ ኣስመራ 
መጺኡ ንማዕበል ረኸባ። 

....ናብ ገጽ 12 ይቕጽል...

ርክብ ማዕበልን ስዩም ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ  
ስያትል ኣሜሪካ 2001

ማዕበል ምስ ስድራ ቤታ ስዩም ብርሃነን ሳራ እስቅያስን

ስዩምን ሳራን ምስ ደቆም ኣሮንን ኤዶምን
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ስነ ጥበብ 

ብሃይለሚካኤል ሃይለስላሰ (ሊንጎ)

ቅዶት
ብመኮነን ተስፋይ

ወግዒ፡ ምስ ወዲ ትኹል

ፈለማ ቅድሚ ናብ ምስ ወዲ ትዂል ዝገበርኩዎ 
ዕላል ምሕላፈይ፡ እዚ ጽሑፍ’ዚ ኣቐዲሙ 
ክቐረብን፡ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ 
ዑደቱ፡ ምስኡ ዝነበሩ መሳርሕቱን መሳርሕተይን 
ዝጠመረ ክኸውን ይግብኦ ኔሩ። ከም’ቲ ኣብ’ዚ 
ዘለናዮ ዓለም ዝብልዎ፡ long overdue እዩ። 
ኣብ’ቲ ዑደት’ቲ ምስ ወዲ ትዂል ዝተጓዕዙ 
ኩላቶም ስነ-ጥበባውያን፡ መሳርሕተይ እዮም። 
ሓደ ካብኣቶም ቅድሚ ሽዑ ብኣካል ዘይንፋለጥ 
ዝነበርና ሃይለ ናቲ እዩ። ብዝተረፈ፡ ምስ ወዲ 
ትኹል፡ ሙዚቀኛታት፡ ፍጹም ወልደማርያም 
(ወዲ-ዛግር)፡ ኣልማዝ ተስፋይ (ጓል-ሶሊኒ)ን 
ዓወት ዑቕባይን ሰሪሐ። ንከዲጃ ኣደም፡ ከም 
ስነ-ጥበባውያን ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣፍልጦ 
ኣሎና ጥራይ ዘይኮነ፡ ብዓልቲ-ቤት ናይ’ቲ ኣዝየ-
ኣዝየ ዘኽብሮ ዝነበርኩ ዓርከይን መምህረይን 
ነብሲ-ሄር ኢሳያስ ጸጋይ’ያ። ኣበባ ሃይለ ምሉእ 
ፍልጠት ኣሎኒ። እዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ኣቐዲሙ ወጺኡ 
እንተዝነብር ከኣ፡ ካብ ነቶም ስነ-ጥበባውያን ዝያዳ 
ንጋዜጣ ዳዕሮ መርብሐ። ግን ከም’ቲ ኩላትኩም 
ኣስተውዒልኩምሉ’ውን እትኾኑ፡ ጋዜጣና 
ንዝተወሰነ እዋን ብሕጽረት ባጀት ተጎቲታ 
ብምጽንሓ እቲ ምኽንያት ኣይትስሕትዎን 
ኢኹም።

ስለ’ዚ ቅድሚ’ዚ ምስ ዓርከይን መሳርሕተይን 
ወዲ ትዂል ዘካየድክዎ ዕላል፡ 
ብዛዕባ ናይ ብሄረ ኲናማ 
ድምጻዊን ሙዚቀኛን ሃይለ 
ቁሩብ ክዛረብ ኣፍቅዱለይ። 
ኣብ ሓደ እዋን ምስ ነብሱ 
ይምሓር ዓርከይን መሳርሕተይ 
ነብሰ-ሄር ኣብርሃም ኣፈወርቂ 
ብዛዕባ ምጽንባር ሙዚቃ ናብ 
ዓለም-ለኸ መድረኽ ክንዛረብ 
እንከሎና፡ “ሙዚቃና ናብ ናይ 
ዓለም መድረኽ ንኽቐረብ ከቢድ 
ኣይኮነን። ስነ-ጥበብ እዩ ኸኣ 
ዝኾነ ይኹን ዶብ ዘይክልክሎ” 
ኢሉ ዘዕለለኒ ዘከርኩ። ንናይ 
ሃይለ ክእለት፡ ህርመትን 
ምውህሃድን ምስ ተዓዘብኩ ከኣ፡ 
ሃይለ ኣብ ናይ ዓለም ናይ ትርኢታት መድረኽ 
ቀሪቡ ንዝበዝሑ ተዓዘብቱ ብቐሊል ክምስጥ 
ዝኽእል ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ወኑን ብቕዓቱን፡ 
ቀንዲ ግን ህርመት! 

ናብ ወዲ-ትዂል ክምለስ። ከም’ቲ 
መብዛሕትኹም ኣንበብቲ ክትግምትዎ 
እትኽእሉ፡ ብዛዕባ መሳርሕተይን ዓርከይን 
ወዲ-ትዂል ብዙሕ ክዛረብ እኽእል’የ-ብዙሕ!! 
ይዂን’ምበር፡ ወላ’ኳ ሽሕ ግዜ ብዛዕባኡ  
ክዛረብ ዝኽእልን እኹን፡ ወዲ-ትዂል ብስነ-
ጥበብ ንቓልሲናን ንሃገርናን ንዝጸንሖን ዘለዎን 
ኣስተዋጽኦ ንኽገልጽ እኹል ዕምቊትን ዓቕምን 
ከም ዘይብለይ ክናዘዝ ኣፍቅዱለይ!!

ንወዲ-ትዂል ንፈለማ ግዜ ብኣካል ዝርኣኹዎ፡ 
ቀብረ-ወአት፡ ኣብ ዝበሃል ቦታ፡ ኣብ መርዓ ሓደ 
ጽምዲ ተጋደልቲ፡ ስዉእ ረዘነ ገብረግዚኣብሄር 
(ሾብ-ሾብ) ወይኒ ዳንኤልን እዩ። ብድሕሪኡ፡ 
ፈለማ ግዜየይ (እንድዒ’ውን ብድሕሪኡ 
ክስልም ኣይፍለጠንን) ንደራፋይ ዝሰለመኩ 
(ዓሽ ዝበልኩ) ንወዲ-ትዂል’ዩ-ኣብ ገረግር-

ኣስመራ። ሸሊመ እንተበልኩ፡ ከም’ዚ ናይ 
ሚእቲ ዶላር ኖት ኣብ ግንባሩ ዝጠቃዕክሉ ‘ዶ 
የምሰል!! ኣይኮነን። ንዓይ ሽዑ ካብ ሚኢቲ 
ዶላር ንላዕሊ’ኳ እንተነበረት፡ Bic ዝተባህለት 
ዓይነት ብርዒ (ፒሮ)፡ እየ ኣብ ጎተንኡ ሰዂዐሉ። 
ንሳ’ውን ትጽሓፍ-ኣይትጽሓፍ እዝጊሄር ዋናኣ። 
ድሒረ ናብ ስራሕ ባህሊ ምስ ተመደብኩን፡ ድሕሪ 
ናጽነትን ብዓቢኡ ተፋሊጥና። 

“ንጋዜጣና ቃለ-መጠይቕ ክትህበኒ?” ምስ 
በልኩዎ፡ ከም’ቲ ኩሉ-ሳዕ ዝጽወዓኒ፡ “ኣንታ ወድ-
ሃይለስላሴ” “…ብዛዕባይ ድኣ’ሞ፡ ካባይ ንላዕሊ 
ንስኻ’ዶ ‘ይትፈልጥን” ኢሉኒ። ዳርጋ ሓቁ‘ዩ 
ክብል እኽእል’የ። ብፍላይ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 22 
ዓመታት፡ ኣነ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንሱ’ውን እንተኾነ 
ካባይ ንላዕሊ ብዛዕባይ ይፈልጥ’ዩ’ እንተበልኩ 
ናብ ሓቂ ዝቐረበ’ዩ። ብዝኾነ ግን፡ ሓውሲ ዕላልን 
ቃለ-መጠይቕን ኣዋጊዕና-ጽቡቕ ወግዒ!!

እምበኣር፡ መታን ኣቐዲመ ክገላግሎ፡ ብሓንቲ 
ወዲ-ትዂል ዘዕለለኒ ታሪኽ ክጅምር። ከም’ቲ 
ንሱ ዝብሎ ‘ማንካሳ’ ፈጺሙ። ጉድለት። (እግረ-
መንገድና፡ ወዲ-ትዂል ጥልያን ጽቡቕ’ዩ ዝዛረብ 
እንተዝብለኩም፡ ምኣመንኩምኒ’ዶ። ኣነ ከም 
ኩላትኩም ንጥልያን እንተ’ስ ብደርፊ እንተ’ስ 
ብጸርፊ ኣቋሲለያ በሃላይ ክንሰይ፡ ወዲ-ትዂል 
እንታይ ይብለኒ’ሎ፡ ከይተረደኣኒ ብጥልያን 

ክሓምየኒ ይኽእል’ዩ። 
ብዝኾነ ንእሽቶ እንከሎ፡ 
ኣብ ቤት-ትምህርቲ 
መትሓዚ ኣይነበሮን 
‘መስለኒ፡ ከምቲ ንኹላትና 
ጠባይ ዘይነበረና ተማሃሮ፡ 
ዝበሃለና ዝነበረ፡ ‘ወለድኻ 
ጸውዕ’ ተባሂሉ። 

ንጽባሕቱ፡ ተመሃራይ 
ተኽለ፡ ሓደ ግርማ-
መጎስ ዝዓሰሎም ናይ 
ኦርቶዶክሳዊት ቤተ-
ክርስትያን ካህን ኣምሪሑ 
ናይ ቤት-ጽሕፈት ሓለቓ 
ኣተወ። እተን ሓለቓ 

ናይ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ድንግል’የን 
ዝነበራ’ሞ፡ ነቶም ካህን ምስ ርኣያ ‘እዚኦም’ስ 
ከመይ ጌሮም ነዚ ወሊዶሞ ዝዓይነቱ ምድንጻው፡ 
ተገሪመን፡ “መልኣኽ፡ ሸይጣን ስለ ዘይወልድ፡ 
ኣቦኻ’ምበር ካህን ሒዝካ ምጻኣኒ ኣይበልኩኻን” 
በላ። ቀሺ ክፍለማርያም ሽዑ፡ “እዛ ጓለይ፡ ኣነ’የ 
ኣቦኡ፡ ቀሺ ክፍለማርያም ተኽለ እበሃል” ክብሉ 
ኣመንገዉወን። ንሰን ከኣ ጸጒሮም ከቢዱወን 
ክኣቱ ኣፈቀዳሉ። ሽዑ፡ ተኽለ ከኣ፡ ኣቦኡ 
ከይረኣይዎ፡ ‘በ’ቦይ ጌረ ተላገጊጸልኪ’ ዝዓይነቱ 
ናይ ገጽ ምልክት ምስ ገበረለን፡ እተን ሓለቓ 
ከኣ ብጥልያን “ንስኻ ዓመት ምሉእ ሰሓቐኒ፡ ኣነ 
ኸኣ ኣብ መወዳእታ ዓመት ክስሕቀካ’የ” በላኦ። 
እንታይ ማለተን ምዃኑ ፍሉጥ’ዩ። እቲ እንተ’ስ 
በዚ እንተ’ስ በቲ፡ ትምህርቲ ዘይምቕጻሉ፡ ሃገርና፡ 
ካብ ዶክቶር ተኽለ ክፍለማርያም፡ ወዲ-ትኹል 
ዝበሃል ህቡብ ድማጻዊ ይሃሉዂ ግዲ ተማሂላ 
ኮይና-‘ኩሉ ነገር ንምኽንያት’ዩ ዘጋጥም’ ዝብል 
ኣበሃህላ ኣሎ!!   

.....ናብ ገጽ 13 ይቕጽል....

ሕብሪ ናጽነት
እዚ ሕብሪ ናጽነት፡

ቅድሚ ናጽነት ይደምቕ።

ሓይሉ ከም ሓይሊ ሰማያት

ንውቅያኖስ ንባሕረ-ቐላያት

ብሰፊሑ ዚኸድን . . . . 

ዚመልእ፡

ዜህንጢ ድማ . . .

ኣብ ካልኦት ምርኣይ ዘየቕንእ:

ሽዑ . . .

ሽዑ ኣዚዩ ድሙቕ ሕብሪ ነይርዎ፡

ከምቲ ኪኾኖ ኣሎዎ’ይለ ዝብህጎ፡

ከይፈለጥኩዎ 

ሓደ ካብ መሰረታዊ ሕብርታት እህቦ

ይደምቀለይ ከኣ ነበረ።

ንሱ ዝጻዕደወ፡ 

ካብ ቀይሕ ዝቐይሐ 

ካብ ብጫ ዝበጨወ፡

ፍጹም ሰማያዊ   ከም ሰማያት ዝኸበደ።

እሞ ሕጂ ደኣ  ስለምንታይ’ዩ ?

ድምቀት ሕብሩ ነክዩ፡

ዝተዋሰበ ዝመስለኒ፡

ምርድኡ ዘሸግረኒ 

እቲ ቀደም ኣካል ሕብሪ ናጽነት ዘይመስለኒ፡

ጸሊም ከኣ ኣለዎ:

 

ካብ ኳኽ ዝጸለመ . . .  ካብ ክፋል ጸሊም ዓይኒ:: 

ምርኣየይ ዲዩ ጸቢቡ ?

ወይስ ልቦናይ እናሓደረ ቦቑሉ . . . 

ካልኦት ሕብርታት ኣለለዩ::

ከም ዙረት ዓይኒ ነፋሒቶ ዙረት ዓይነይ 

ሰለስተ ሚእትን ሱሳን ዲግሪ እንተዝኾነለይ 

ንዝገጠመኒ ሕብሪ 

ንዘውዓለኒ መዓልቲ 

መሲላ ክትሓድር . . . . ምመሃርኩዋ ነብሰይ 

ከመይ . . . .?

እዚ ሕብሪ ናጽነት ሓበጀረዋይ’ዩ 

ከምቲ እዝኒ ብምስማዕ  . . . 

ዓይኒ ድማ ብምርኣይ ኣይመልእን’ዩ ።

                 ኣንገሶም ኢሳቕ
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ጋሻ - ዓሻ
ብሓረጉ ቀለታ 

ሰሙን ይገብር ክልተ ዘይፋለጡ 
ጸዓዱ መንእሰያት፡ ኣብ ሓንቲ መኪና 
ተራኺቦም። ከምዚ ከማና ዓበይቲ 
ንገብሮ፡ ከምዚ’ዶ ከምቲ ክብለኒ ይኽእል 
ኣብ ዝብል ሃልውሳ ግዜኦም ከየጥፍኡ፡ 
ሽዑ ንሽዑ መንነቶም ተሓታቲቶም 
ተላልዮም ዕላል ጀሚሮም። ዘይትፋለጥ 
ክንስኻ ግርህ ኢልካ ተላሊኻ ዕላል 
ምጅማር፡ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ኣብ 
መንእሰያት ዝርእዮ ዝፈትዎ ባህሪ 
ስለዝኾነ፡ ኣብ ዕላሎም ክጽንበር 
ተተባቢዐ። 

“ካበይ መጺእካ” ሓቲትዎ እቲ ሓደ። 

“ካብ ከባቢ ኒውዮርክ’የ መጺአ።”  
መለሰ’ቲ ካልኣይ።

“ ኦ !....ኣነ’ውን ካብኡ’የ  ካብ 
ኒውዮርክ’የ ንስያትል መጺአ። ዝመጽእ 
ሓምለ ዓመተይ ክገብር’የ” ወዲ ከባቢኡ 
ምስረኸበ ተበሪህዎ ዕላሉ ቀጸለ።

“ኣነ ድኣ ሕጂ ኣብዚ ስታርባክስ ስራሕ 
ረኺበ ንስያትል ካብ ዝመጽእ ሰሙነይ’የ 
ገይረ ዘለኹ” 

“ኦ...ኦ.......! ስታርባክስ ዲኻ ስራሕ 
ረኺብካ፡ ኣነ’ውን ኣብኡ ክሰርሕ’የ 
መጺአ” ኣብ ገጽ ክልቲኦም ተምሳጥን 
ሓጎስን ይንበብ ነበረ።

እዞም ካብ ዝላለዩ ውሑዳት ደቓይቕ 
ጌይሮም ዘለው መንእሰያት፡ ካብ 
ሓደ ከባቢ ኒውዮርክ ዘሎ ከተማታት 
መጺኦም፡ ኣብቲ ኣብ ስያትል ዝርከብ 
ናይቲ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከብ 
ትካላት ስታርባክስ  (እንዳቡን) ቀንዲ 
ቤትጽሕፈት ክሰርሑ ዝተቖጽሩ 
ኢዮም። ዝሰርሕሉ ትካላት ናይቲ 
ዓቢ ቤትጽሕፈት ምስተሓታተቱ፡ እቲ 
ዲሒሩ ዝመጸ “በጃኻ ኢለካ ብዛዕባ’ቲ 
ትካልን እቶም ሰራሕተኛታትን 
ኣዕልለኒ። ክፈልጦን ክጥንቀቐሉ 
ዝግብኣንን ንገረኒ” በሎ ።

እቲ መጀመርያ ዝመጸ “እንታይ 
ጸጊሙካ ወይ ምርዳእ ኣብዩካ ከም ዘሎ 
ተረዲኡኒ ኣሎ። ኣነ’ውን ....” ኢሉ 
እናተዛረበ ከሎ፡ እቲ ዲሒሩ ንስያትል 
ዝመጸ ኩሉፍ ኣቢሉ “ማለተይ’ሲ 
ተረዲእካኒ እንተሃሊኻ እንታይ ይብለካ 
ከምዘለኹ፡ እቲ ክትምልሰለይ ደልየካ 
ዘለኹ ..” ኢሉ ብቑልጡፍ ኣዘራርባ 
ኮሎፎ።  “ተረዲአካ ኣለኹ። እዛ ሕጂ 
ዝተጠቐምካላ ኣዛራርባ ንባዕላ  ብርግጽ 
ካብ ኒውዮርክ ከምዝመጻእካ ኢያ 
ተረጋግጽ። ኣብ ኒውዮርክ እምበር፡ 
ኣብዚ ብዙሕ ኣይትሰርሕን ኢያ። ኣነ 
ዘረባይ ከይወዳእኩ ኩልፍ ኣቢልካ 
ትብሎ ዝጸናሕካ ጌጋ ኣይኮነን። ኣብ 
ስያትል ግን ኣየሰማምዑኻን ኢዮም። 
ተረዲአካ ኣለኹ። ብዛዕባ ኣብዚ ስያትል 
ዘለው ሰባት ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ’ቶም 
መሳርሕትኻ  ኢኻ ትሓተኒ ዘለኻ። 
ኣብቲ ዝዓበናሉ ከባቢ ኒውዮርክ ዘሎ 
ባህሪ ናይቶም ሰባትን፡ ናይዞም ኣብ 
ስያትል ዘለውን ዝተፈላለየ’ዩ። ኣብ 
ምምልላስን ክትዕን ኣይኣትውን 
ኢዮም። ኮነ ኢሎም ኢዮም ዘወግድዎ። 
ንነገራት ከምቲ ዝስምዖም ትኽ-ብትኽ 
ኣይክነግሩኻን ኢዮም።” ምስበሎ 
“ብርግጽ ኣነስ ገሪሙኒ እንድዩ። 
እንተድኣ ተኻቲዕካዮም ውልቃዊ ነገር 
ይሓስብዎ።” ንኻልኣይ ግዜ ተሃዊኹ 
ኮሎፎ። ክውድኣልካ ቀጺሉ’ቲ ቀዳማይ 
መጻኣይ፡ “እቲ ዝዓበናሉ ከባቢ ካብዚ 
ዝተፈለየ’ዩ። ዝተሰማዓና እናተዛረብናን 
እናተኻታዕናን ኢና ዓቢና። ኣነ  
ዓሚ መጀመርያ ዝመጻእኩሉ እዋን፡ 
ተጸጊመ ነይረ። ሎሚ ግን ለሚደዮ። 
እንታይ ክብሉ ከምዝደለዩ ናይ ምርዳእ 
ጥበብ ኣማዕቢለ። ኣነ’ውን ብኸመይ 
ከምዝምልሰሎም ፈሊጠ።” ኢሉ ብዛዕባ 
ኣብ ስያትል ዘለው መሳርሕቱ ደቂቕ 
ሓቤሬታ ሂቡ፡ “ኣጆኻ ክትለምዶ ኢኻ። 
ቅሩብ ትዕግስቲ ከድልየካ’ዩ።” ኢሉ 
ንቐጻሊ ንኽሕግዞን ንኸዕሉሉን ስሙ 
ነጊሩ፡ ኣብቲ ብዙሓት ሰራሕተኛታት 
ዘለውዎ ትካል ቤትጽሕፈት ስታርባክስ፡ 

ከምቲ ናቱ  ስም ዘለዎም ብዙሓት 
ስለዘለዉ፡ ከይደናገር ተወሳኺ ውልቃዊ 
ሓቤሬታ ሂቡ፡  ጽቡቕ ዕድል ተመንዩን 
ተፋነዎ። 

ክልተ ካብ ምብራቓዊ ኣሜሪካ  ናብ 
ምዕራባዊ ኣሜሪካ ዝመጹ ጸዓዱ 
መንእሰያት፡ ጋሻ-ዓሻ ክኾኑ ፈጺመ 
ስለዘይተጸበኽዎን፡ ንዝነበረኒ ዓማሚ 
መረዳእታ ስለዝቐየረን፡ ንዝርርቦም 
ተመሲጠ’የ ተኸታቲለዮ። እቲ ንኸምዚ 
ከማና ካብ ሩሑቕ ዝመጹ ስደተኛታት 
ምስቲ ኣብዚ ዝጸንሓና ሕብረተሰብ 
ምጽንባር  ቀሊል ዘይኮነልና  ሓደ 
መመኽነይታ ዝረኸብኩሉ መሰለኒ። 
ኣጋይሽ ከለና ካብ ቋንቋ ንላዕሊ 
ክንለምዶ ግዜ ዝወስደልና እቲ ባህሊ 
ናይቲ ንጽንበሮ ዘለና ሓድሽ ሕብረተሰብ 
ኢዩ። ከመይ ከምዝሓስቡ፡ ብኸመይ 
ሓሶቦም ከምዝገልጹ፡ ከመይ ንነገራት 
ከምዝርድእዎም፡ ከምዝትርግምዎም፡ 
ከም ዘተኣሳስርዎምን ክትርዳእ ግዜ 
ይወስደልካ’ዩ። ብፍላይ ዕድመ 
ንእስነት ስግር ምስበልካዮ ካብቲ 
ዝዓበኻሉ ተሞንቁስካ ናብ ካልእ 
ሓድሽ ሕብረተሰብ ንኽትጽንበር 
እንተተቓሊዕካ፡ ትድይቦ ዓቐብ፡ ባሕሪ 
ዘውርድ ዳንጋ ዝሓትት ኢዩ። 

ብዙሓት ሰባት፡ ቋንቋ ናይቲ ትጽንበሮ 
ሕብረተሰብ ምፍላጥ ጥራይ እኹል 
ጌይሮም ስለዝሓስብዎ ዝደጋጉምልካ 
ምኽሪ ብዛዕብኡ ኢዩ። እወ ቋንቋ 
ናይቲ ትጽንበሮ ሕብረተሰብ ምፍላጥ 
ኣገዳሲ’ዩ። ግን ከኣ ባህሊ ናይቲ 
ትጽንበሮ ሕብረተሰብ ምፍላጥ’ውን 
ማዕሪኡ ኣገዳሲ’ዩ።  ኣብ ኤርትራ 
ከለኹ ኮነ ኣብ ኣሜሪካ ምስመጻእኩ፡  
ኣሜሪካውያን ከምዚ’ዩ ጠባዮም 
ዝብል ዓማሚ ሓበሬታ’ዩ ነይሩኒ። 
“ጸዓዱ ዋላ ሓሪቖም ከለው ናይ ሓሶት 
ፍሽኽታ’ዮም ዘርእዩኻ፡ ጸዕዳ ዝብለካ 
ክትኣምኖ የብልካን። ንዓኻ ሕማቕ 
ኣየስምዑኻን’ዮም ብድሕሬኻ’ዮም 

ኣንጻርካ ዝዛረቡ” ወዘተ ዝብል 
ሓበሬታ ዘይተቐበለ ስደተኛ እንተሃልዩ 
ኣዝዩ ውሑድ’ዩ ክኸውን ዝኽእል። 
ንመጀመርያ ግዜይ’የ ካብ ዕላል’ዞም 
ክልተ ኣሜሪካውያን መንእሰያት 
ኣብ ኣሜሪካውያን ንሓድሕዶም’ውን 
ፍልልይ ናይ ባህሊ ከምዘሎ 
ሰሚዐ። ብፍላይ እቲ ዲሒሩ ዝመጸ 
ከምዘረጋገጸለይ፡ እቲ ንሱ ዝዓበየሉ 
ከባቢ ኒውዮርክ ከምዚ ኣብ ዓድና ንብሎ 
“ሓቂ ተዛሪብካ ኣብ መገዲ ባቡር ደቅስ” 
ዝብሃል  ዓይነት ኢዩ። ሓቃ ክትወጽእ 
ኣለዋ ኢልካ ምክታዕ ከምዝፈቱን፡ ናይ 
ሓሶት ስምዒት ከንጸባርቕ ከምዘይደልን 
ምስገለጸለይ፡ ናቱ ፉሉይ ባህሪ 
ከይከውን ሓቲተዮ። “ ኖ..ኖ  ናተይ 
ፍሉይ ባህሪ ኣይኮነን። ከመይ ኢልና 
ምስዚ ዘይፈልጦ ወዲ ተሰማሚዕና? 
ካብ ሓደ ከባቢ ስለዝመጻናን ኣብ 
ተመሳሳሊ ሕብረተሰብ ስለዝዓበናን 
ጸገመይ ከይነገርክዎ ከለኹ ቀልጢፉ 
ተረዲኡኒ።” በለኒ። 

ኩሉ ግዜ በቲ ዝበዝሐን ዓብላልን 
ስለንዛረብ  ኣሜሪካውያን  ከምዚ  
ናይዞም ደቂኒውዮርክ ባህሪ ድዩ 
ዘለዎም ወይስ ከምዚ ናይ ደቂ ስያትል? 
መጽናዕቲ ዘድልዮ መልሲ’ኳ እንተኾነ፡ 
ኣብ ክልተ ቦታ ዝተፈላለየ ካብ ኮነ፡ 
ኣብ ብዙሕ ቦታታት ነናቱ ፍልዩነት 
ከምዘለዎ ክንግምት ንኽእል። ከም ኩሉ 
ናይ ከተማታት ባህሪ፡ ኣብ ሓደ ከተማ 
ዝዓቢ ሰብ ሓበራዊ ባህሪ የጥሪ’ዩ።  ካብ 
ከተማ ናብ ከተማ፡ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ 
ፍልልይ ካብ ሃለወ፡ እቲ ንሓደሽቲ 
ምጻእ ዝወሃበና፡ ኣሜሪካውያን ወይ 
ኤውሮጳውያን ከምዚ’ዮም። ብኸምዚ 
ምስኦም ቅረቡ፡ ዝብል መምርሒ 
ፈተውትና ንስመዓዮ፡ ግን ከኣ 
ንመምዮ። እቲ ዝበለጸ  ነቲ ንነብሮ 
ዘለና ከባቢ ባዕልና ከነጽንዖን፡ ኣብ ዕላል 
ዘይኮነ ኣብ ጭቡጣት  መጽናዕትታት 
ምስ እንምርኮስ’ዩ።

ዕላል ደቂ ኒውዮርክ

Daero is Back! 

ዳዕሮ ተመሊሳ ኣላ።
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ዕድመን ጥዕናን
ብሓረጉ ቀለታ

ኣስሪሖም ዳግም ይሰርሑኻ !    

ሜሮን ክብርኣብ ኣብርሃምን ሲራክ 
ተስፋማርያም በርሀን ይበሃሉ። 
ብስፖርትን ኣካላዊ ምንቅስቓስን 
ዝዓበዩን፡ ኣብ ውዑይ ዕድመ ንእስነት 
ዝርከቡን  ነብሶም ሃኒጾም ንኻልኦት 
ክሃንጹ ዝተበገሱ ኣብነታውያን 
ኤርትራውያን መንእሰያት ድማ 
ኢዮም። ዘይፋለጡ ከለው፡ ኣብ ሓደ 
ኣካላትካ ትሃንጸሉ ቦታ ተራኺቦም። 
ኣብቲ ፊኒሽ ኢቮልሽን ዝብሃል ትካል 
ጂም፡ ሲራክ ብውልቂ ናይ ምስልጣን 
ትምህርትን ምስክር ወረቐትን ስለዘልዎ 
ኣብኡ ከም ውልቃዊ ኣሰልጣኒ 
ኮይኑ ይሰርሕ ስለዝነበረን ሜሮን ነቲ 
ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ከሎ ዝጀመሮ 
ኣካላቱ ክሃንጽ ምስመጸን ተላልዮም። 
ቡን ክሰትዩ ተዓዳዲሞም ኮፍ በሉ 
ከምቲ ዝሰርሕሉን ዘሰልጥንሉን ዝነበረ 
ትካል ክኸፍቱ ተሰማሚዖም፡  ድሮ 
ክውን ጌሮሞ።  

ሜሮን  ካብ ኦሪጎን ስተይት ዩኒቨርስቲ 
ብንግዲ፡ ሲራክ ድማ ካብ ዋሽንግተን 
ስተይት ዩንቨርስቲ ብሳይኮሎጂ’ዮም 
ቀዳማይ ዲግሮም ረኺቦም። ድሌቶም 
ግን  ሰብ ከምቲ ክኾኖ ዝደሊ ንኽኸውን 
ብኣካል ብሓበሬታ ብምኽርን 
እናሓገዝካ ምስራሕ ስለዝነበረ፡ ነዛ 
“60/40 ፐርፎርማንስ” ትብል ትካል 
ዓሚ እዚ እዋን  ካብ ዜሮ ጀሚሮም 
ከፊቶማ። ንኽነብሩ ለይቲ ኣብ ካልእ 
ስራሕ እናሰርሑ፡  መዓልቲ ካብ ሰዓት 
ዓሰርተ ክሳብ ሰዓት ትሸዓተ ናይ 
ምሸት ኣብዛ ሓዳስ ትካሎም ክሰርሑ 
ይውዕሉ። መብዛሕትኡ እዋን ኣብ 
ዕስራን ኣርባዕተን ሰዓታት ትሕቲ 
ሓሙሽተ ሰዓታት ይድቅሱ።  ነቲ 
ንመንእሰያት ዘጋጊ ኣመላትን ግዜ 
ዘጥፍእ ዕላላት ብኣግኡ ዝባኖም 
ስለዝሃብዎ፡  ኩሉ ግዚኦም ኣብ ኣፍራይ 
ነገር’ዩ ዝውዕል።  “ዋላ ከምቲ ዝድለ 
ኣይንደቅስ ናብ ‘ንፈትዎ ነገር ንመጽእ 
ስለዘለና ናብ ስራሕ ንወፍር ዘለና ኮይኑ 
ኣይስመዓናን’ዩ።  እናተሓጎስና  ኢና 
ነዚ ገዛ ንኸፍቶ፡” ድማ ይብሉ።  

እዞም ብስም “60/40 ፔርፎርማንስ” 
ትካል ከፊቶም ዘለው ኤርትራውያን 
መንእሰያት፡  ልክዕ ከምዚ እንዳ ድኳን 
ኬድካ እንታይ ክትገዝእ ከምትደሊ 
ምስነገርካዮም፡ ዘድልየካ ነገር ዝህቡኻ፡ 
ሜሮንን ሲራክን ድማ ልክዕ ከምኡ ናብ 
ትካሎም ኬድካ ቅርጽኻ፡ ክብደትካ፡ 

ጭዋዳታትካ፡ ስብሕኻ ከመይ ክኸውን 
ከምትደልዮ ትነግሮም’ሞ፡ ሞያዊ 

ክእለቶም ተጠቒሞም ኣስሪሖም፡ ዳግም 
ይሰርሑኻ። ካብቲ ብእንዳ ጂም ዝፍለጥ 
ናይ ስፖርት ትካላት ድኣ ብምንታይ’ዩ 
ዝፍለ? ሓቲተዮም ነይረ። 

ሲራክን ሜሮንን ከምዝገልጽዎ፡ ኣብ 
ሓደ ናይ ጂም ትካል ኬድካ እንታይ 
ከምትገብር ስለምንታይ ከምትገብሮ 
ዘይትፈልጦ ኣካላዊ ምንቅስቓስ 
ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ገሊኡ 
ዘየድልየካን ጎዳእን’ውን ክኸውን 
ይኽእል ኢዩ። ብኸመይ ከምትገብሮ 
ስለዘይትፈልጥ’ውን እቲ ዝደለኻዮ 
ውጽኢት ኣይትረክብን። ኣብ ጂም 
ኬድካ ዋላ እንታይ ከምትገብር ፍለጥ 
ኣብ ማሽን ደይብካ ትሰርሖ ስራሕ 
እቲ ውጽኢት ድሕሪ ነዊሕ ኢኻ 
ትረኽቦ።  እቲ ኣብ ጂም ተጥፍኦ 
ሰዓታት ኣብ ክንዲ’ቲ ዘምጽኣካ ጉዳይ 
ኣካላዊ ምንቅስቓስ  ትገብረሉ፡ ኣብ 
ዕላልን ሙዚቃ ምስማዕን ዝጠፍእ 
ግዜ’ውን ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ ኣብ ጂም 
ኬድካ ተወሳኺ ውልቃዊ ኣሰልጣኒ 
ክግበረልካ’ውን ተወሳኺ ክፍሊት 
ከምዘድሊ ይገልጹ።  

 ብመሰረት ሜሮንን 
ሲራክን ዝሃቡኒ 
ሓበሬታ፡ ኣብዚ 
60/40 ዝብል 
ከፊቶሞ  ዘለው 
ትካል እንተኸድካ 
ግን ሓደ ኣሰልጣኒ 
ንሓደ ሰብ ንሓደ 
ሰዓት ዝኣክል ኩሉ 
ጭዋዳታትካ ማለት 
ጭዋዳታት ልቢ፡ 
እግሪ፡ መንኩብ፡ 
ዳንጋ፡ ክሳድ፡ ሕቖ 
ላዕሊ ማእከላይ 
ታሕታ ተባሂሉ 
ከከምቲ ዝተደለዮ 
ብሓደ ከምዝሰርሕ 
ብምግባር፡ እቲ 
ዝድለ ውጽኢት 
ኣብ ሓጺር 
ግዜ ከምትርኢ 
ይገብሩኻ። 

ኣብ ጂም ኬድና  ከምቲ መብዛሕትና 
ንገብሮ ካልኦት ክሰርሕዎ ሪኢና ኢልና 
ንገብሮን ዘድልየካን ዘየድልየካን 
ክትሰርሕ ዝጠፍእ ግዜ የለን።  ክብደት 
ክትንኪ፡ ክትውስኽ እንተደሊኻን 

ካበየናይ ክፍሊ ኣካላትካ ክትንክን 
ክትውስኽን ትደሊ ነናቱ መምርሒ 

ኣለዎ። እቲ 
ዝካየድ ኣካላዊ 
ም ን ቅ ስ ቓ ስ 
ሓደ ዓይነትን 
ኣ ሰ ል ካ ይ ን 
ከይከውን’ውን 
ብ ፊ ደ ላ ት 
ስምካ ዝምራሕ 
ከም መዘናግዒ 
“ ገ ይ ም ” 
ዝ መ ስ ል  
እ ና ተ ዘ ና ጋ ዕ ካ 
ትሰርሖ ኣገባብ 
ኣሰራርሓ’ውን 
ኣለዎ።

ብሓፈሽኡ ከምዝስማዕ ደቂተባዕትዮ 
ቀላጽሞም ከዕብዩ፡ ደቀንስትዮ ከብደን 
ንውሽጢ ጠሊቑ፡  መዓኮረን ውጽእ 
ክብለለን ይደልዩ። ካብ ሰብ ናብ 
ሰብ ዝፈላለ ዝተፈላለየ ጠለብ ከኣ 
ኣሎ። ሜሮንን ሲራክን ነዚ በብይነቱ 
ድሌት ክምልሱ፡ በቲ ሞያ ናይ ስራሕ 
ፍቓድ ረኺቦም፡ ኣብ ዝፈትውዎ 

ስራሕ ተዋፊሮም፡ ዝረኸብናዮም ናይ 
መጀመርያ ኤርትራውያን መንእሰያት 
ከኣ ኢዮም። ኣብዚ ስያትል ልክዕ ከምቲ 
ናቶም ስራሕ ዝሰርሑ ትካላት፡ ሰለስተ 
ዕጽፊ ካብቲ ናቶም ዋጋ ከምዝሓቱ 
ገሊጾምልና።  

“60/40 ፔርፎርማን” እንታይ 
ማለት ምዃኑ ሓቲተዮም ነይረ። ሱሳ 
ሚእታዊት ብዛዕባ ክትገብሮ ዝግብኣካ 
ፍልጠት ማለት ንኣገባብ ኣመጋግባኻን 
ጥዑይ ንምዃን ትጥቀመሊ ሜላ 
ኣነባብራን ዝምልከት ክኸውን ከሎ፡ 
እቲ ኣርብዓ ሚእታዊት ከኣ ንትገብሮ 
ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝምልከት ኢዩ። 
ክልቲኡ ተደሚሩ ከኣ ሚእቲ ካብ 
ሚእቲ ብኣእምሮን ኣካልን ጥዑይ 
ትኸውን፡” ኢሎምኒ።

ጥዕና ደልዮም ናብዚ ትካል ዝመጹ 
ተገልገልቲ፡ ኤርትራውያን፡ 
ኢትዮጵያውያን፡ ኣሜሪካውያን 
ሶማላውያን ኢዮም። ናትና ማሕበረሰብ 
ኣብ ናይ ስፖርት ትካላት ብብዝሒ 
ከምዘይከይድን ብዙሕ ሰዓታት ኣብ 
ቴሌፎን ብምዕላል ግዜ ከምዘጥፍኦን 
ይሕመ’ዩ። ኣብዚ ትካል ካብ ዝመጹ 

ዓማዊል’ውን ዝወሓደ ኮታ’ዩ ዘለዎም። 

ኣብዚ ትካል ተመዝጊቦም ዘለው ዓማዊል 
ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ኮይነን፡ ዕድሚኦም 
ካብ 16- 50 ዓመት ይዝርጋሕ። ትሕቲ 
ዕድመ ጓላ ናብዚ ትካል ዝለኣኸት 
ጽገሬዳ ተኽለ፡ ኣብ ውላዳ ዝረኣየቶ 
ውጽኢት ከምዘሐጎሳ ምስገለጸትለይ፡ 
ደቆም ጥዑያትን ዝደለይዎ ዓይነት 

ቅርጽን ክሕዙ ዝደልዩ ወለዲ  ናብ ትካል 
60/40 ፔርፎርማንስ  ከምጽእዎም 
ትምሕጸን። 

ሲራክን ሜሮንን ዓሚ ነዚ ስራሕ 
ክጅምርዎ ከለው፡ ኩሉ ወጻኢታቱ 
ባዕሎም ሸፊኖም ሓደ መዓልቲ እቲ 
ሕብረተሰብ ፈሊጥዎ ወፍሮም ጽቡቕ 
ውጽኢት ከምዝረኽብሉ ተኣማሚኖም 
ኢዮም። ድሮ ኣብ ናይ ሓደ ዓመት 
ዕድሚኦም ዘተባብዕ ውጽኢት ርእዮም 
ኣለው።  

እዞም ኣብነታውያን መንእሰያት  ኣብ 
መወዳእታ፡ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ 
ሓደ ንሓደ ሰብ ስልጠና እንታይ ማለት 
ምዃኑ ማሕበረሰብና ብንጹር ንኽርድኦ፡ 
በቲ ሞያ ዝግደሱ ናብ ትካሎም ክበጽሑ  
ይዕድሙ።  መጀመርያ መዓልቲ  ናብ 
ትካሎም ዝኸደ ድማ፡ ብነጻ ብዘይ 
ክፍሊት ከምዘስርሕዎ የረጋግጹ። 

ሜሮንን ሲራክን፡ ገንዘቦም ጸዓቶም ኣብ 
ሓደ ንሕብረተሰብ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ 
ወፍሪ ስለዘውዓልዎ  እናኣመስገንኩ፡  
ጻማ ጻዕሮም ክረኽቡ እምነየሎም።

ኣሰልጠንቲ ሜሮንን ሲራክን 
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ዓምዲ ህጻናት 

ኣብዚ እዋን’ዚ ዝበዝሓ ስድራ-ቤታት 
(ዳርጋ ኩለን ክብሃል ዝኽእል) 
መርበብ ሓቤረታ (ኢንተርነት) 
ዝውንን ኮምፒዩተራዊ ናውቲ 
ከም እኒ desktop, laptop, 
ipad, smartphone ይውንና 
እየን። እዚ ብዝተፈላለየ ኣገባብ 
ንቤትና ምስ መርበብ ሓቤረታ 
ዓለም ዝጠምር ምዕባሌ፡ ብዙሕ 
ኣወንታዊ ጎኒ ኣለዎ። እዚ ድማ 
ብዝተፈላለየ መዐቀኒታት ክምዘን 
ዝኽእል ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር፡ 
ኣባላት ስድራ ቤት ዝኾኑ ቆልዑ 
እውን፡ በዚ ምዕባሌ ብኣዎንታን፡ 
ብኣሉታን ዝጽለውሉ ኩነታት 
ከምዘሎ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። 
ናብ ቆልዓ ዝሓልፍ ሓቤረታ 
ወትሩ ብጥንቃቐ ዝተነፍየን፡ 
ንዘገምታዊ ባህርያዊ ምዕባለታት 
ቆልዓ ብኣወንታ ዝጸሉ ኮይኑ 
ክምረጽ ይድለ። ኮይኑ ግን፡ እቲ 
ብመርበብ ሓቤረታ (ብፍላይ ድማ 
ኢንተርነት) ናብ ቆልዑ ዝመጽእ 
ሓቤረታ፡ ብምሒር ብዝሕን፡ 
ቅልጣፌን፡ ንምቁጽጻሩ ዘሸግረሉ 
ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ድማ ዓምዲ 
ህጻናት ጋዜጣ ዳዕሮ፡ ካብ ግዜ ናብ 
ግዜ፡ ነዚ ተርእዮ’ዚ ብዝተፈላለዩ 
ሸነኻቱ እናመርመረት፡ ሃናጺ 
እትብሎም ሓሳባት ናባኹም፡ 
ክቡራት ኣንበብታ ከተብል እያ።

እንበኣር’ከስ ንሎሚ፡ በብሸነኹ 
ከነቕርብ ኢና ንብል ስለ ዘሎና፡ 
ብቐንዱ እታ ኮምፕዩተራዊት 
ኣቕሓ ኣበየናይ ሸነኽ ቤትና፡ 
ቀዋሚ ስፍራ እንተሓዛእናላ ይሓሽ 
ዝብል ክንርእይ ኢና። 

እቲ ዕላማ ናይ ኣመራርጻ ስፍራ ናይ 

ሓደ መርበብ ሓቤረታ (ኢንተርነት) 
ዝውንን ኮምፒዩተራዊ ኣቕሓ፡ 
ብቐንዱ ናብ ቆልዑ ንዘብጽሖ 
ሓቤረታ ብግዜ ገደብን፡ ዓይነት 
ትሕዝቶን ክንቆጻጸር ንምኽኣል 
እዩ። ስለዚ ድማ፡ ኣብ መዳቕሶ 
ቆልዑ፡ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ገዛ፡ 
ኣብ ብሕቱውን ሹግሹግን ዝኾነ 
ስፍራን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ 
ስፍራታት ምምራጽ፡ ሰንኮፍን፡ 
ቆልዑ ብዘይ ገደብ ግዜን፡ ቁጽጽር 
ኣብ ትሕዝቶን ክዋስኡ ዝገብር 
ምርጫ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ 
ንደቅና፡ ብኣሉታዊ ሸነኻት ናይ 
ፍኑው ሓቤረታ ክጽለዉ ይዕድም። 

ነዚ ጸገም ንምክልኻል እምበኣር፡ 
ንኮምፒዩተራዊ ኣቕሓ ዝሕዛእ ቦታ 
ኣብ ሓባራዊ ክፍልታት መንበሪ 
ቤት፡ ከም እኒ መቐበል ኣጋይሽ፡ 
ክሽነ፡ መብልዒ ክፍልታትን 
ካልኦት ወትሩ ምስ ኩሉ ኣባል 
ስድራ ንዋስኣሉን ነስተብህሎን 
ቦታ ክኸውን ይምረጽ። እዚ ምስ 
እንገብር፡ እቲ ቆልዓ ክንደይ ዝኣክል 
ግዜ ከም ዝተጠቀመ፡ እንታይ 
ትሕዝቶ ይጥቀም ምህላውን፡ 
ብውልቁ ከይሕደግን ንምክትታል 
ሓጋዚ ይኸውን። ስለዚ፡ ንመርበብ 
ሓቤረታ ዝውንን ኮምፒዩተራዊ 
ኣቕሓ ዝምረጽ ስፍራ ብጥንቃቐ 
ክሕሰበሉ ይግባእ። ብኣፈናዊ 
ገምጋም፡ ንመዓልቲ ልዕሊ 
ሹድሽተ ሰዓት (ብድምር) መርበብ 
ሓቤረታ ዝጥቀም ቆልዓ፡ ኣብቲ 
ዝላዓለ ጥርዚ ናይ ሓደገኛ ዝውታረ 
በጺሑ ከም ዘሎ ይግመት። ካብኡ 
ምስ ዝሓልፍ ድማ፡ ብዘይ ናይ 
ክኢላታት ሓገዝ፡ እቲ ጸገም 
ካብ ቁጽጽር ናብ ዝወጻሉ ደረጃ 
ይድይብ።

ኣብ ዝቕጽል ሕታምና፡ ብጥዕናዊ 
ሸነኽ ኣጠቓቕማ መርበብ ሓቤረታ 
ንቆልዑ ኣልዒልና ከነውግዓኩም 
ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ቃል ንኣቱ። 

መም. ኣቤል ኣብርሃም

መም. ኣቤል ኣብርሃምኮምፑዩተር ካብ ዓይኒ ኣይነርሕቕ፡ 

ደቅና ከይትሰርቕ

ሌላ ምስ ኣሰናዳኢ ዓምዲ ህጻናት
መምህር ኣቤል ኣብርሃም፡ ይበሃል።  ኣብ ከተማ ዊኒፐግ፡  ካናዳ ዝነብር፡ 

ኣቦ ክልተ ቆልዑን፡ መምህር ናይ 
ስነ-ቁጽሪ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት 
ትምህርቲ እዩ። መምህር ኣቤል፡ 
ብስነ-ቁጽሪ ናይ ዲግሪ፡ ብስነ 
ትምህርቲ ከኣ ናይ ማስትሬት ደረጃ 
ትምህርቲ ዝተመረቐን፡ ንነዊሕ 
ዓመታት ከም መምህር ኮይኑ ዘገልግል 
ዘሎን ኤርትራዊ’ዩ። ብተወሳኺ፡ ኣብ 
ስደት ተወሊዶም ንዝዓብዩ ህጻናት፡ 
ቆልዑን መንእሰያትን፡ ቋንቋ ትግርኛ 
ንምምሃር ዘድልዩ፡ መጻሕፍትን፡ 
ካልእ ናይ ቤት መምሃሪን መዘናግዕን 
(Language development toys 
and games) ናውቲ ብምድላው 
ናብ ዓለም ዝዝርግሕ፡ ሕትመት ወለዶ 
ዝሰየሞ ትካል (Weledo Publica-
tions Enterprise, www.wel-
edo.com) ወናንን ኣካያድን’ዩ። 
መምህር ኣቤል፡ ኣብዚ እዋን ምስ ናይ 

ሕክምና ክኢላ በዓልቲ ቤቱ፡ ብምትሕብባር፡ ኣብ ሓፈሻዊ ጥዕና፡ ኣዴታት፡ 
ህጻውንትን ቆልዑን  ከምኡ’ውን ስድራ-ቤት ዘተኮሩ፡ ናይ ሓበሬታ 
መጻሕፍቲ ትግርኛ ኣብ ምድላው ይርከብ። መምህር ኣቤል፡ ሕጂ ከም 
ኣዳለዊ ዓምዲ ህጻናት ጋዜጣ ዳዕሮ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። 

ሃናጺ ቁርሲ ዝበልዑ ቆልዑ፡ ኣብ ትምህርቶም 
ይነፍዑ

ቁርሲ ሓደ ካብቲ ኣድላዪ ዕለታዊ ክፋል ስርዓተ-መግቢ እዩ። ቆልዑ ንግሆ 
ተንሲኦም ዝምገብዎ መግቢ፡ ጾመ-ለይቶም ዝፈትሕ ጥራይ ዘይኮነ፡ ክሳብ 
እዋን ምሳሕ ኣብ ዝህሉ ግዜ ድማ ብቑዕ ኣካላውን፡ ሓንጎላውን ሓይሊ 
ወኒኖም ከድምዑ ይሕግዞም። ብዝኾነ ምኽንያት፡ ቆልዑ ቁርሲ ከይለኸፉ 
ንቤት ትምህርቲ ክፋነዉ ኣይግባእን። ኮይኑ ግን፡ እቲ ዝምረጽ ዓይነት 
ቁርሲ እውን፡ ወሳኒ ተራ ኣለዎ። ንኣብነት፡ ካብ ጻዕዳ ኣእካል፡ ናይ ቀይሕ 
ኣእካል ሕብስቲ፣ ካብ ኣብ ባኒ ዝልከዩ ሽኮራዊ ማርማሌት፡ ናይ ጠስሚ 
ኦቾሎኒ (Peanut butter)፣ ካብ ዝተመስረሔ ጽምዋቕ ፍረታት (from 
concentrate)፡ ናይ ምሉእ ትሕዝቶ ጽምዋቕ (100% Pure Juice)፣ 
ከምኡ’ውን እንቋቑሖን፡ ጸባን ዘዋድድ መሪጽካ ምቕራብ ሃናጺ ይኸውን። 
እዚ ብምግባር ድማ፡ ነቶም ብቕልጡፍ ዝሓቁን፡ ናብ ስብሒ ዝረግኡን 
ዓይነት ሽኮራዊ ትሕዝቶታት ምቕናስን፡ ብዘገምታ እናሓቐቑ ኣካልን፡ 

ኣእምሮን ቆልዑ ክሳብ እዋን ምሳሕ ዘሳሊዩን፡ ዝሃንጹን ትሕዝቶታት 
ክዕብልሉ ምግባር ይከኣል።

ኣብዚ ቀረባ እዋና፡ ኣብ ሕ.መ.ኣ ኣብ ዝተኻየደ፡ ናይ ልዕሊ 4000 ናይ 
ቀዳማይ ደረጃ ተማሃሮ ዘሳተፈ መጽናዕቲ ከም ዝሓበሮ፡ ግቡእ ቁርሲ 
ተመጊቦም ዝወፍሩ ተማሃሮ፡ ትምህርታዊ ብቕዓቶምን፡ ኣብ ውጽኢት 
ፈተና ትምህርቶምን፡ ካብቶም ቁርሲ እናሰገሩ ዝወፍሩ ብጾቶም ጸብለል 
ዝበለ ከምዝኾነ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ሓቂ እዚ፡ ካብ 1960 ኣትሒዞም ኣብ 
ዝተገብሩ መጽናዕታት፡ ብቐጻሊ ክረጋገጽ ዝጸንሔ እዩ። 

ነርስ ወ/ሮ ሊያ፡ ገብረገርግሽ፡ መም. ኣቤል ኣብርሃም
ህጻናት ኣብ ንጥፈታት ስፖርት ስያትል 
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ጋንታ ሰላም 

ጋንታ ሬድሲ 

ስፖርታዊ

 ንጥፈታት

 ስያትል 

በዓል 

ናጽነት 

ኢዮቤልዩ 
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ዓምዲ መንእሰያት ብሙሴ በርሀ 

እቶም ፉሩያት የዕንትኻ፡ ምስቶም ጹቡቓት 
ኣስናንካ  ተዋሃሂዶም፡ ምልኣት ኣካላተይ ክብሕትዎ 
ይዝከረኒ’ሞ ህርፋነይ ደረት ይስእነሉ። እንብዛ 
ይናፍቐካ። ሕልምታተይ ኣብ ልዕሌኻ ኣዚዩ 
ይብርኽ። ነቲ ኩነታት ባህገይ ናብ ህያው ለዊጠ፡ 
ከም’ዚ ስጋ ዚራኣየ ዝብኢ ኩጎብጠካ ይዳናደን።ሽዑ 
ኣእሙሮይ ብዝሳኣሎ ኩሉንትናዊ ጽባቐኻ፡ 
ኣካላተይ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፍለጠንን 
ሕግብግብ ይብል። ባዕለይ ምስ ነብስይ ኣብ ጽማዋ 
ይማታእ ከምዘለኹ ምስ ፈለጥኩ፡ ኣቤት! ሹዑ ዝኾኖ 
ኣይትራኣዮ! ብሕርቃን ጣዕ ኢለ ሕርር ኩሙትር 
ይብል’ሞ፡ ስእልኻ ሓቝፈ ስቕ ኢለ ይበኪ። 

ፍቕረይ! ቁሩብ ግር ከይብለካ፡ ኣብ ልዕሌኻ ዘለኒ 
ህርፋን መቸም ኣይትዝንጉዖን ትኸውን። ምዃን 
ካኣ ሓቀይ’የ። ንስኻ ትመስል ኩልንትናኻ ኣዳማዊ 
ጽባቐን ልቦናን ዝተዓደልካ ፉጡር፡ ፍቕሪ ትፈልጥ፡ 
ቅብኣት ኣካለይ ዝወነንካ፡ ንህርመት ልበይ ኮነ 
ቋንቁኡ ከይ ኣድመጽክዎ ከለኹ እተንብብ  ንዓይ 
ኢልካ ዝተፈጠርካ የዕንጋሊ ፈቕረይ ስለዝኾንካ፡  

ክስእነካ ከለኹ ብርሃነይ 
ምሉእ ብሙሉእ ጠፊኡ 
ይጽልምተኒ። ፍቅርይ 
ግዜ ነንሕድ-ሕዱ እንዳ 
ተዋሰበ ክተኻኻእ፡ ፍቕርና 
መመሊ’ሱ ክኹላዕ ርብርብ 
ኮይኑ። እንተኾነ ግን ግዜ 
ልዕሊ ቑጽጽርና ኮይኑ 
ኣ ይ ሓ ገ ዘ ና ን ። ዓ ሳ ኹ ሩ  
ኣዋሃሂድ ኣብ ሓያል ረጽሚ 
የእቲዩና ይርከብ። ግን 
ዳሓን ሓዲኣ ኣላ ሎምስ 
ንፍቕርና ክንብል ዚወረደ 
ይውረድ! ክንውስን ኢና። 
ግዜ ድማ ኩነታት ፍቕርና 
ኣብ ግመት የእቲዩ ወይ 
ናትና ተሓባባሪ ክኽውን’ዩ፡ ወይ ድማ ባዕሉ ኣላሽ 
ኢሉ ድላይኩም ግበሩ ክበለና ኢዩ። ምኽንያቱ 
ሓቐኛ ፍቕሪ ተጻቦኦታት ከጋጥሞ ናይ ግድን’ዩ። 
እቲ ናይ ምስዓር መሰል ግን ናትና ከም ሙኻኑ ዝኾነ 

ዘጣራጥር ዘሎ ኣይመስለንን። ፍቕረይ! ጅግንነተይ 
ብኽቱር ናፉቖትኻ ተጸንቂቑ በቃ ተረቲዔ’የ። 
ኣይከልኩን ግዜ ኣብ ምቕራቡ ነዊሑኒ። ብሓይሊ 
እቲ ንምድርን ሰማይን ዝፈጠረ  ኣምላኽ ከም 
ንራኸብ ኣይትጠራጠር።

ደብዳቤታት ፍቑራት

ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለምና 
ብናይ ተፈጥሮ ጸጋ ዝታዓደለት 
ኮይና፡ ብዕቑር ትሕዝተኣ ኣብ 
ዓለምና ቀደማይ ደረጃ ተሰሪዓ 
እትርከብ ኣህጉር ኢያ። ከምኡ 
ስለ ዝኾነት ከኣ’የን ዝተፈላለያ 
ሃገራት ምዕራብ ንናይ ሽርክነት 
ወፍሪ፡ ሚሎናት ዶላር እንዳ ኣፍሰሳ 
ተቛደስቲ ናይቲ ጸጋ ንክኾና 
ዳምዳም ክብላ ዝራኣያ። እቲ ዘገርም 
ግን ነበርቲ ናይዛ ሃብታም ዝኾነት 
ክፍለ ዓለም ንጸጋታቶም ክሳብ 
ሎሚ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ምኽንያት 
ተረባሕቲ ዘይምዃኖም ኢዩ። 
እንተኾነ ግን ገለ ውሑዳት መራሕቲ 
ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ጸጋታት ህዝቢ 
ዝኾነ ማዕድናትን ካልእን ኣብ ናይ 
ውልቃዊ ረብሓታቶም ኣዊዒሎም፡ 
ንካዝና ማሕፉዳታቶም ብምህጣር 
ወነንቲ ሚልዮናት ዶላራት ኮይኖም 
ይርከቡ። ንሎሚ እንብኣር ትሻዓተ 
ዝሃብተሙ መራሕቲ ኣፍርቃ 
ናይ 2014 ብቀደም ተኸተል 
ክዝርዝረልኩም።

9  ሮቦርት ሙጋበ ፡- መራሒ 
ሃገረ ዙምባብዌ ኮይኑ ንልዕሊ 25 
ዓመት ኣብ ስልጣን ዝተኾየጠ ወናኒ  
10 ሚሎዮን ዶላር ኢዩ።

8  ጀነራል ኢድሪስ ደብይ፡- 
መርሒ ሃገረ ቻድ ኮይኑ፡ ኣብ 1990 
መሪሕነት ስልጣን ዝጨበጠ ኢዩ። 
ሃገረ ቻድ እታ ሓንቲ ብብልሽውና 
ኣብ ቀደማይ ደረጃ ናይ ዓልምና  
እትስራዓ  ሃገር ምዃና መጺሄት 
ፎርበስ ኣብ ሕታሙ ኣስፊርዎ 
ይርከብ። መራሒ’ዛ ድኻ ሃገር 

ጀነራል ኢድርስ ደብይ ወናኒ 50 
ሚሎዮን ዶላር ሙኻኑ ይፍለጥ።

7  ጉድላክ ጆናታን፡- መራሒ 
ሃገረ ናጀርያ ኮይኑ  ካብ 2010 
ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝርከብን  
ወናኒ 100 ሚልዮን ዶልር ሙኻኑን 
ይፍለጥ።

6  ንጉስ መስዋቲ 3ይ፡- መራሒ 
ሃገረ ስዊዝላንድ ኮይኑ ን28 ዓመት 
ኣብ ስልጣን ዝርከብን ኣብ ዓለምና 
መበል 15 ሃብታም ካብ ኣብ ናይ 
ንግስነት ስልጣን ዝርከቡ ሙዃኑ 
ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ፡ ኣብዚ ሕጂ 
እዋን 15 ኣንስቲ  ተመርዕዩ ከም 
ዝርከብን፡ ኣብ ዓመተ 2013 እተን 
ኣንስቱ ጥራይ 6 ሚልዮን ዶላር  
ገንዘብ ከም ዘባኸና ይፍለጥ። 
ነበርቲ ህዝቢ ናይዛ ሃገር ንመዓልቲ  
ብትሕቲ $1.25  ዶላር ከም ዝነብሩ 
ይፍለጥ። ንጉስ መስዋቲ ወናኒ 200 
ሚልዮን ኮይኑ፡ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ 
ተረቑሑ ይርከብ።

5 ፓውል ቢያ፡- መራሒ ሃገረ 
ካሜሩን ኮይኑ፡ ካብ 6/11/1982 
ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ከም ዝደየበን፡ 
እቲ ዝነወሐ ኣብ ስልጣን ዝረከብ 
መርሒ ሃገር ድማ ኢዩ። ፓውል 
ቢያ ወናኒ ልዕሊ 220 ሚልዮን ዶላር 
ከም ዝኾነ ድማ ይፍለጥ።

4  እሁሩ ኬንያታ፡- መራሒ 
ሃገረ ኬንያ ኮይኑ ወናኒ 500 ሚልዮን 
ዶላር ኢዩ።

3 ተዶሮ ኦቢይንግ ኑጉማ፡

-መራሒ ኢኮተራል ጊኒ ኮይኑ ወናኒ  
600 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኾነ 
ተጠቑሱ ኣሎ።

2 ማሓመድ 6ይ፡- ኑጉስ ናይ 
ሃገረ መሮኮ ኮይኑ፡ ንዝሓለፈ 15 
ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሕ ወናኒ 
2.5 ቢልዮን ዶላር ድማ ኢዩ።

1 ጆሰ አድዋርዶ ዶስ 
ሳንቶስ፡- መራሒ ሃገር ኣንጎላ 

ኮይኑ ወናኒ 20 ቢልዮን ዶላር ከም 
ዝኾነ ተሓቢሩ። ጆሰ አድዋርዶ 
ዶስ ሳንቶስ ካብ 1963-1970 ኣብ 
ብራዛቪል እንዳ ተቐመጠ ከሎ 1 
ባድላን 2 ጻዓዱ ካምቻን ጥራይ ከም 
ዝነበሮኦ ይፍለጥ። ኣይዛበል ዶስ 
ሳንቶስ ዝተባህለት ጓሉ ድማ ብ3.4 
ቢሎዮን ዶላር እታ ዝሃብተመት 
ጓልንስተይቲ ካብ ኣፍሪካ ተባሂላ 
ተሮቒሓ ትርከብ።

ትሽዓተ ዝሃብተሙ መራሕቲ ኣፍሪቃ

ጥቕስታት ልቦና
*ከይትመውት  ዘይኮንካ  ክትፈርህ  ዘለካ ፡ ምንባር   ዘይጀመርካ 
ከይትኸውን’ዩ ዝያዳ  ከሻቕለካ  ዝግባእ።

*ነገራት  ብርቱዓት ስለ ዝኾኑ ኣይኮኑን  ትብዓት እንስእን፡ 
እንታይ  ዳኣ ንሕና ትብዓት ስለ ዘይብልና ኢዮም  እቶም  ነገራት 
ብርቱዓት ዝኾኑ።

*ሕሉፍ  ሂወትካ፡  ዓቕምኻ’ዩ  ማለት ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ እዋን  
መጻኢኻ  ሓራ ንምግባር  ክትመርጽ  ትኽእል  ኢኻ ።

*ደርጃ  ህሉው  ክእለትካ  ብዘየገድስ፡  ዓቕምኻ  ግና ልዕሊ’ቲ  
ንስኻ  እትግምቶ  ኢዩ ።

ትፈልጡ’ዶ
* ዝዓበየ ጸልማት……ተንኮል
* ዝዓበየ ህያብ ……ፍቕሪ
* ዝዓበየ ቅሳነት…… ሰላም
* ዝዓበየ ሓገዝ…..ሞራል
* ዝዓበየ ሃብቲ……. ጥዕና
* ዝዓበየ ስንክልና…..ተስፋ ምቑራጽ
* ኣብ ዕድመ 60 ዝርከቡ 60 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮን 40 ሚእታዊት ደቂ 
*  ኣንስትዮን ናይ ምሕርናኽ ባህሪ የጥርዩ።
*  መልሓስ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ካብ ናይ ካልእ ሰብ ዝተፈለየ ኣሰር ኣለዋ።
* ሓንጎል ናይ ሓደ እኹል ሰብ፡ ኣስታት 100 ሚልዮን መትናዊ ዋህዮታት 
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ሕግን ሕብረተ-ሰብን
ብኢሰያስ የማነ 

ሓደጋ መኪና (ተሽከርከርቲ) ብተደጋጋሚ ዘጋጥም 
ምዃኑ’ኳ ፍሉጥ እንተኾነ፡ ኣብ ነብስና ክበጽሓና 
ግን ፍጹም ኣይንጽበዮን ኢና። ብሰንኪ ሓደጋ 
ተሽከርከርቲ (ምግጫው) መጉዳእቲ ዝበጽሖምን 
ዝሞቱን ኣብዚ ክፍለ ሃገር ብተዛማዲ ልዑል ቁጽሪ 
ኢዩ።

ናይ ኣካል መጉዳእቲ ወይ ናይ ንብረት ዕንወት 
ዘስዕብ ሓደጋ እንተ ኣጋጢሙና ክንክተሎም ዝግባእ 
መሰረታውያን መምርሒታት ኣለዉ። እዘን ዝስዕባ 
ኣገባባት ምስ’ንኽተል፡ ካብ ገልታዕታዕ ንድሕን፡ 
ርትዓዊ ዝኾነ ካሕሳ ድማ ክንረክብ ይሕግዘና።

1. መጉዳእቲ እንተወሪዱና፡ ብዝቐልጠፈ 
ሕክምናዊ ሓገዝ ክንረክብ ንፈትን፡-

ሀ. ናብ 911 ንደውል

ናብ 911 ወይ ናብ ፖሊስ ደዊልና ኣምቡላንስ 
ከም ዘድልየና ንሓብር።

ለ. ናብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ንኺድ

ብዝተኻእለ መጠን ብህጹጽ ናብ ዝቐረበ 
ሆስፒታል ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት 
ንኺድ። ዝወረደና መጉዳእቲ ብኣግኡ 
እ ን ተ ዘ ይ ተ ሓ ኪ ሙ 
ዝበኣሰ ክኸውን ይኽእል 
እዩ። ሕክምናዊ 
ረድኤት ክንረክብ 
እንተዘይፈቲንና ወይ 
እንተ ኣደናጒናዮ፡ ናይ 
መድሕን ኣስተኻኻሊ 
(መዛኒ/ተማኒ)፡ ናይ 
ብሓቂ መጉዳእቲ 
ኣየጋጠመን ኢሉ 
ክጠራጠር ይኽእል። 
ብኡ ድማ ንጥርዓንና 
ክነጽጎ (ክቕንሰሉ) 
ይኽእል። ወላ ናይ 
ሓደ ሰሙን ምድንጓይ 
ከማን ከም ነዊሕ ግዜ 
ክቑጸር ይኽእል ኢዩ። 
“ደሓን ክኸውን” ኢየ ኢልና ኣይንሕሰብ። 
ብቕልጡፍ ኩነታትና ንመርመር።

ብተወሳኺ፡ ብቕልጡፍ ናብ ክፍሊ ህጹጽ 
ሕክምና ምስ እንኸይድ፡ ብሓኪም ናይቲ 
ክፍሊ ክንምርመርን ኩነታትና ክረጋገጽን 
ይኽእል። ናይ መድሕን ትካላት ከኣ ዝያዳ 
ሚዛን ዝህብኦ ነቲ ናይ ሓኪም መምዘኒ 

ኢዩ። በንጻሩ ናይ ‘ካይሮፕራክተር’ ወይ 
‘ማሳጅ ተራፒስት’ ወይ ‘ፊዚካል ተራፒስት’ 
ምሉእ ሚዛን ኣይወሃቦን ኢዩ።

2. ናብ ፖሊስ ደውሉ! ግድን ናይ ፖሊስ 
መርመራ ጸብጻብ ሓዙ፡-

ብዙሕ ግዜ ነቲ ሓደጋ ዝርኣዩ መሰኻክር ስለ 
ዘይርከቡ፡ እቲ ሓደጋ ብኸመይ ከም ዘጋጠመ 
(ናይ መን ጉድለት/ጌጋ ከምዝነበረ) ናይ 
ክልቲኦም ዘወርቲ ተጋራጫዊ ቃል ክህሉ 
ይኽእል ኢዩ። ፖሊሰ መርመራ ክገብር 
እንተዘይሓቲትና፡ ምሉእ ካሕሳ ናይ ምርካብ 
ተኽእሎ ክህሰ ይኽእል። ካብኡ ዝገደደ 
እውን፡ ጉድለት ዘይብልና ከለና ናይቲ ሓደጋ 
ተሓተቲ ክንብሃል ንኽእል። ስለዚ፡ እቲ ሓደ 
ብናትና ጉድለት ከምዘየጋጠመ ንምርግጋጽ 
ፖሊስ ናይ ግድን ክጽዋዕ ከም ዘለዎ ንግበር። 
ከምዚ ብምግባር፡ ኩሎም ኣብ’ቲ ሓደጋ 
ዝተሳተፉ ኣሽከርከርቲ (መራሕቲ መካይን)፡ 
እቲ ሓደጋ ብኸመይ ከምዘጋጠመ ብውዑዩ 
ከሎ ቃሎም ክህቡ ከምዝግደዱ ነረጋግጽ። 
እቲ ጉድለት ዝፈጸመ ኣካል ፖሊስ ክጽውዑ 
ዋላ እንተይዘይደለየ፡ ናብ 911 ወይ ከኣ 
ፖሊስ ባዕልና ንደውል። ብዝኾነ ምኽንያት፡ 
ፖሊስ ክንጽውዕ እንተዘይደሊና፡ እቲ 
ጉድለት ዝፈጸመ ሰብ ጌጋ/ጉድለት ከም 
ዝፈጸመ ቃል እምነት ብጽሑፍ ኣብቲ 
ቦታ ሓደጋ እንከሎ ከም ዝህበና ንግበር። 
እቲ ቃል እምነት፡ ሓደጋ ብኸመይ ከም 
ዘጋጠመን ናቶም ሓላፍነት (ጉድለት) ከም 
ዝኾነን ዝገልጽ ክኸውን ኣለዎ። ብተወሳኺ፡ 
እቲ ጽሑፍ ናይ’ቲ ጉድለት ዝፈጸመ ኣካል 
ፊርማን፡ ዕለት፡ ቦታን ግዜን ሓደጋ ክህልዎ 
ኣለዎ። ከምኡ ምግባር ምስ ዝኣብዩ፡ ናብ 
ፖሊስ ንደውል።

3. ፖሊስ  ክሳብ ዝመጽእ መኪናና 
ኣይነንቀሳቕሳ፡

ንካልኦት ተጠቀምቲ ጽርግያ ሓደጋ 
ከተስዕብ ትኽእል እንተዘይኮይና፡ መኪናና 
ካብ ቦታ ሓደጋ ከነንቀሳቕሳ የብልናን። 
ድሕሪ እቲ ሓደጋ ኣብ ዝዓረፈትሉ ቦታ 
ክንገድፋ ኣለና። ብተመሳሳሊ፡ ነቲ ካልእ 
ኣሽከርካሪ (መራሒ መኪና)፡ ክሳብ ፖሊስ 
ዝመጽኡ መኪናኡ ከየንቀሳቕሳ ንሓብሮ/
ንሕተቶ። መርማሪ ፖሊስ እቲ ሓደጋ ናይ 
መን ጉድለት ምዃኑ ንምውሳን ከም ቀንዲ 
መረጋገጺ/መርትዖ ዝወስዶ ኣቀማምጣ 
ናይተን ተሽከርከርቲ ድሕሪ’ቲ ግጭት 
ኢዩ። ብተወሳኺ፡ መኪናና ቅድሚ ምዕራይ፡ 
ነቲ ዝወረደ ዕንወት ብስእሊ ምስናድ ኣገዳሲ 
ስለዝኾነ፡ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝዓነወ ክፋል ናይታ 

መኪና ክንስእሎ ኣለና።

4. መጉዳእቲ እንተወሪዱና ነቲ ፖሊስ ንሓብሮ፡

ናይ ዝወረደና ማህሰይቲ/ኣካላዊ መጉዳእቲ 
መዝገብ ብቐዳምነት ኣብ’ቲ ናይ መርማሪ 
ፖሊስ ጸብጻብ ኢዩ ዝኣቱ። ነቲ መርማሪ 
ፖሊስ ማህሰይቲ ከም ዘለና (ከም ዝተጎዳእና) 

እንተዘይሓቢርናዮ፡ ኣብ ኣእምሮ ናይቲ 
መጠን መድሕን ዝውስን ሰብ ጥራጣረ 
ክፈጥር ይኽእል ኢዩ። እቲ መርማሪ ፖሊስ 
ማህሰይቲ እንተለና ክሓተና ኢዩ። ዝኾነ 
ናይ ማህሰይቲ ምልክታት እንተተሰሚዑና 
መልስና ‘እወ’ ይኹን፣ ብዝተኻእለና ድማ 
ቃንዛ ወይ ምልክታት ዝስምዓና ክፋል 
ኣካላትና ብንጹር ክንሕብር ኣለና። እቲ 
ቃንዛ ወይ ማህሰይቲ ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን 
ኢልና ሸለል ክንብል ኣይግባእን። ዝበዝሕ 
ግዜ ማህሰይትን ምልክታቱን ድሕሪ ግዜ 
እናበኣሱ እዮም ዝኸዱ። መርማሪ ፖሊስ 
ማህረምቲ ኣለካ ዶ ኢሉ እንተዘይሓቲቱ 
ወይ ማህረምቲ ዘይብልካ ዋላ እንተመሰሎ፡ 
ብቕልጡፍ ብዛዕባ ማህረምትናን ወይ 
ዝስማዓና ቃንዛ ክንሕብር ኣለና። ብርቱዕ 
ቃንዛ እንተሊና ወይ ኣምቡላንስ ዘድልየና 
እንተመሲሉ፡ ነቲ መርማሪ ፖሊስ ብምሕባር፡ 
ኣምቡላንስ ክጽውዓልና ንሕተት። 

5. ኣስማትን  ቁጽሪ  ስልክን ናይ ዓይኒ 
መሰኻክር ንመዝግብ፡-

ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ናይ ዓይኒ መሰኻክር 
ክሳብ ፖሊስ ዝመጽእ ኣይጸንሑን ኢዮም፣ 
ስለ’ዚ ቅድሚ ምኻዶም መሰኻክር ምልላይን፡ 
ኣስማት፡ ቁጽሪ ስልክን ኣድራሻን ምጽሓፍ 
ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ኣጋጣሚ ኾይኑ፡ እቲ 
ጠንቂ ሓደጋ ዝኾነ መራሒ መኪና ቃሉ 
ክቕይር ምስ ዝፍትን፡ ሓልፍነት ዝስከም 
ኣካል መን ምዃኑ ኣብ ምርግጋጽ ናይ ዓይኒ 
መሰኻክር ዝህብዎ ቃል ወሳኒ ኢዩ።

6. መርማሪ ፖሊስ ተጸዊዑ እንተዘይኣጻርዩ፡ 
ናይ ገዛእ ርእስና ጸብጻብ ናብ ዋሽንግተን 
ስተይት ፓትሮል ንልኣኽ፡-

እቲ ሓደጋ ወይ ግጭት ብፖሊስ ምጽራይ 
እንተዘይተገይርሉ፡ ናይ ገዛእ ርእስና (ባዕልና 
ዘዳለናዮ) ጸብጻብ ናብ ዋሽንግተን ስተይት 
ፓትሮል ከነእቱ ኣለና። ባዕልና ዘዳለናዮ 
ጸብጻብ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ (4) መዓልታት 
ክለኣኽ ኣለዎ። ዋላ ኣርባዕተ (4) መዓልታት 
እንተሓለፈ ግን ጸብጻብ ክንልእኽ ኣለና። 
ንደሓር መወከሲ ክኾነና ቅዳሕ ናይ’ቲ ጸብጻብ 
ክንሕዝ (ክንዕቅብ) ኣለና። ባዕልና ዘዳለናዮ 
ጸብጻብ ብመርበብ ሓበሬታ፡ https://for-
tress.wa.gov/wsp/wrecr/OMVCR/ 
ክንልእኽ ንኽእል ኢና። ብተወሳኺ፡ ብቁጽሪ 
ስልኪ 360-596-4000 እውን ንዝምልከቶ 
ኣካል ክንውከስ ንኽእል ኢና። 

7. ብኣውቶቡስ፡ ባቡር ወይ ካልእ ናይ ህዝቢ 
መጓዓዝያ እንዳተጓዓዝና ሓደጋ ምስ 
ዘጋጥመና፡ ነቲ መራሒ ናይታ መኪና/ባቡር 
ናይ ዘጋጠመ ሓደጋ ጸብጻብ ክጽሕፍ ወይ ናብ 
ዝምልከቶ ኣካል ጸብጻብ ክሰድድ ንሕተቶ፡-

ብኣውቶቡስ፡ ባቡር ወይ ካልእ ናይ ህዛባዊ 
ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣብ እንጓዓዘሉ 
ግዜ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም’ሞ፡ ማህሰይቲ 
እንተወሪዱና፡ ንመራሒ ናይታ ኣውቶቡስ/
ባቡር ጸብጻብ ናይቲ ሓደጋ ከዳሉ ንሕተት። 
መራሕቲ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ከም ኣውቶቡስ 
ወይ ባቡር ብኣስራሕቶም፡ ምምሕዳር ከተማ 
ወይ’ውን ናይ ካውንቲ መምርሒ፡ ሓደጋ ምስ 
ዘጋጥም ጸብጻብ ክጽሕፉ ግዴታ ኣለዎም። 
ዋላ’ኳ ሕጋዊ ግዴታ እንተለዎም፡ ገለ ገለ 
መራሕቲ ናይ ህዝቢ መጓዕዝያ ብወለንታት 
ጸብጻብ ክጽሕፉ ኣይደልዩን ኢዮም። ስለ’ዚ፡ 
ሓደጋ ምስ ዘጋጥም፡ ነቲ መራሒ፡ ናይ’ቲ 
ዘጋጠመ ሓደጋ ወይ ከኣ ዝወረደና ማህሰይቲ 
ጸብጻብ ከዳሉ ብጥብቂ ከንሓቶ ኣለና። 
መራሒ መኪና፡ ኣምቡላንስ የድልየኩም ድዩ 
ኢሉ ምስ ዝሓትት፡ መልስና እወ ክኸውን 
ኣለዎ።

................ይቕጽል.............

ሓደጋ መኪና ምስ ዘጋጥመና 
ክንክተሎም ዘለና መምርሒታት

ጠበቓ ኑፍታሌም ሃብተማርያም 
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ሰላም መሰረት ኩሉ ህላወን ዓንዲ ኩሉ 
አነባብራን ምዃና ዝኾነ ይኹን ሰብ 
ዝጠራጠረሉ አይመስለንን። ንነብረላ 
ዓለም ድማ ንሰላም ኣማእኪላ’ያ 
ንቕድሚት ክትስጉም ትኽእል 
እምበር፡ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ስድሪ 
ክትስድር ኣይካኣልን’ዩ። ስለዝኾነ 
ከኣ ህውከት ኣብ ዝተፈጸመ ይፈጸም፡ 
ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዝተናወሐ 
ይኹን ኣብ ዝሓጸረ ከይተንከፎ 
ክሓልፍ ኣይከኣልን።

ንሎሚ ኣተኲረ ክዝራበሉ ደልየ 
ዘሎኹ፡ ብዛዕባ ናይ ቆርበት ፍልልይን 
ናይ ሃይማኖት ዘይ ምስምማዕን ዘስዕቦ 
ዘሎ ዓበይቲ ነገራት’ዩ። ምኽንያቱ፡ 
ኣብዚ ዘለናዮ እዋናት፡ እዘን ክልተ 
ባእታታት፡ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት 
ዓለምና ኣዚየን ኣዛረብቲ’የን ኮይነን 
ዘልዋ።

ናይ ሕብሪ አፈላላይ፤ ማለት ጸሊም፡ 
ጻዕዳ ምባል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክብደቱ 
ይፈላለ እምበር፡ ወላ ውን ምዕባለ 
ናይቲ ሕብረተሰብ ወላ ካብቲ ካልእ 
ህዝቢ ተፈልዩ ይራአይ ገለ ገለ  
ጸገማት ኣይራኣዮን ማለት ኣይኮነን። 

ኣብ ዝሓለፈ እዋናት፡ አብ ዝተፈላለያ 
ከተማታት አሜሪካ፡ ብሰንኪ ጸሊምን 
ጻዕዳን  ወይ ዓሌታዊ ኣድልዎ 
ምኽንያት፡ አብ መንጎ ፖሊስን ጸለምቲ 
አሜሪካውያንን  ተፈጢሩ ዝነበረ 
ረጽሚ ከም ኣብነት እንተሰወሰድና፡ 
ብሰንኪ ክልተ ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለየ 
ኣጋጣሚታት ንኽልተ ብረት ዘይ 
ዓጠቑ ጸለምቲ ንኣሽቱ ነገራት 
ዝመበገሲኡ ምስምስ ብምግባር ምስ 
ቀተልዎም፡ ቤት ፍርዲ ከኣ ንቐተልቲ 
ፖሊስ ብኡንብኡ ነጻ ስለዝበሎም ዓቢ 
ናዕቢ ተላዒሉ። 

 እዚ ጉዳይ ካብ’ዛ ንነብራላ ሃገር 
ሓሊፉ፡ ሙሉእ ዓለም ከም ዘዛረበን፡ 
ነቲ ደቂሱ ዝነበረ ዝመስል ናይ ቆርበት 
ኣፈላላይ ስምዒታት ኣለዓዒልዎ’ዩ 
ክባሃል ይካኣል። እዚ ተርእዮ’ዚ 
ኣብታ  ብዝተፈላለዩ ፖሎቲከኛታት 
መራሕታ፡ ተስፋ መጻኢ ዝተፈላለዩ 
አህዛብ ክትከውን’ያ፡ ኩሉ ህዝቢ 
ዓሌቱ፡ ሃይማኖቱ፡ ሕብሪ ቆርበቱ 
ከምኡ’ውን ፖሎቲካዊ አረኣእያኡ 
ብዘየገድስ፡ ካብ ዝመጸ ይምጻእ፡ ርእሱ 
ኣቕኒዑ ዝኸደላ ሃገር ክትከውን’ያ። 
አናተባህለ ብዙሕ ዝዝረበላ ሃገረ 
ኣሜሪካ ክኽሰት ብዙሕ ትጽቢት 
ዝንበረሉ ኣይነበረን። ካብዚ ኩሉ ሰብ 
ዝተማህሮ ነገር እንተ ኔሩ፡ ኣብ ዝኾነ 
ይኹን ቦታ ክብደቱ ደኣ ይፋላለለ 
እምበር ዓሌታዊ ኣፈላላይ ፈጺሙ 
ክተርፍ ዘይምኽኣሉ’ዩ።

ኣብ ሃማኖታዊ ጥሩፉነት 
እንተመጺና’ውን፡ ዝኾነ ሰብ አብ 
ግዜና ክፈጸም ይኸእል’ዩ ኢሉ 
ዘይግምቶ፡ ሃይማኖታዊ ጥሩፍነት 
ብዝኸፍአ መልክዑ ክጋማዳሕ ንርኢ 
ኣለና። ምኽንያቱ እዚ ዘለናዮ እዋን 
ዘመነ ምዕቡል አተሓሳስባን ኩሉ ሰብ 
እምነቱ ብዘየገድስ ሓድሕድ ምክብባር 
ክሰፍነሉ ዝግቦኦ ሰለዝኾነ’ዩ፡ ካብ 
ትጽቢት ብዙሓት ዝረሓቐ ሃንደበታዊ 
ተርእዮ ንብሎ ዘለና። 

ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት፡ አቦታትና 
ፋይዱኡ ዘይራአየካ ብሰንኪ እምነቶም 
ደም ተፋሲሶም’ዮም። ወጺኢቱ ከኣ 
ከንቱ ናይ ከንቱነት ኮይኑ ተሪፉ። 
እዚ ሕጂ አብ ማእከላይ ምብራቕን 
አብ ምዕራብ አፍሪቃን ‘ንዕዘቦ ዘሎና 
ናይ ሃይማኖት ጥሩፍነትን ዘሎ 
ረበሻን ዳርጋ ንኹሉ ካብ ጻት ናብ ጻት 

ዝነብር ህዚቢ ዓለም ኣተሓሳሲብዎን 
አቖጢዕዎን ክብሃል ይካኣል። 

እዞም ዝተፋላለየ ኣስማት ዝተጠመቑ 
ጃሃዳውያን “እስላማዊ ሃይማኖት 
ኣብ መላእ’ዛ ምድሪ ኣንጊስና ንዓለም 
ብሕጊ ሸሪዓ ከነማሓድራ ኢና።” 
ብሃልቲ’ዮም። ካብ ዝተፈላለያ 
ሃገራት ተጣራኒፎም፡ ኣንጻር ሰላማዊ 
ህዝቢ ሞት ኣውጆም ኣለዉ። 
ብናቶም ስነ-ሓሳብ ዘይከይድ፡ ዕድመ፡ 
ጾታ፡ ሃይማኖት ብዘየግድስ ንሕሲያ 
የብሎምን። ሞት’ያ ፍርዱ። ሞት 
ብሞቱ’ውን ብኣዝዩ አሰቃቒ አገባብ’ዩ 
ዝፍጸም።  

ከም ኣብነት እንተሪኢና፡ ነቶም ኣብ 
ሊብያ 21 ግብጻውያን ኣመንቲ 
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾኑ  ብሰንኪ 
እምነቶም ክሳዶም ታሕሪዶም ከም 
ዝሞቱ ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናት 
ዜና ተዘርጊሑ’ዩ። ከምኡ’ውን  ኣብ 
ዒራቕ  ኣብቲ ንሶም ዘመሓደሮዎ 
ቦታታት  ነቶም ካብኣቶም ዝተፈልየ 
ሃይማኖት ዘሎዎም ሰባት ኣናፈራርሑ 
ወይ ሃይማኖት የቀይርዎም ወይ ከኣ 
ንሞት ይፈርድዎም ኣለዉ። ካብ ናይ 
ቀረባ ዘስካሕክሕ ተዘክሮታት ምስ 
እንርኢ፡ ከባቢ 45 ህጻናት ብሰንኪ ናይ 
ስድራ ቤቶም ሃይማኖት ብሂወቶም 
ከለዉ ብሓዊ ነዲዶም’ዮም።

ኣብ ምዕራብ አፍሪቃ፡ ኣብ ሃገረ 
ናይጀሪያ’ውን፡ ነቲ አብቲ ሃገር ዘሎ 
ዘይ ምዕሩይ ምምሕዳርን ብልሽውናን 
ከም ድኹም ጎኒ ተጠቒሞም፡ ንገለ 
ገለ ቡዙሕ ቀለም ዘይጸገበ አመንቲ 
ምስልምና መዝሚዞምን ኣደናጊሮምን 
ሃይማኖታዊ ጥሩፍነት ክምስርቱ 
ኪኢሎም ኢዮም። ከም ወጺኢቱ 
ድማ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደልደሉ 

ስለዝኸዱ፡ አብታ ሃገርን ጎሮባብታን 
ቡዙሕ ዕንወት የውርዱ ኣለዉ። 

ሰላማዊ ህዝቢ ንምቕታል አብ አብያተ 
ዕዳጋ እናኸዱ ነብሰ-ቅትለታዊ 
መጥቃዕትታት የካይዱ። አብያተ 
ከሪስትያናት ኣምልኾ አናገበራ 
ተፈንጃሪ ቦምባታት ይድርብዩ። 
አብ ዝተፈላለያ ንኣሽቱ ከተማታት 
እናኣተዉ  ሙሉእ ዓዲ የቃጽሉ። 
ከምኡ’ውን  ኣብ ቤት-ትምህርቲታት 
እና ከዱ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ 
ኣመንቲ ክርስትና ደቂ ተባዕቲዮ 
እናቀተሉ፡ ነተን ህጻናት ተማሃሮ ደቂ 
ኣንስቲዮ ከኣ ናይ ኩሉ ድሌታቶም 
ፈጸምትን አገልገልትን ገላዩ መታን 
ኽኾና፡ ጨውዮም ብምውሳድ 
ሰይጣናዊ ስርሖም ይፍጽሙ። 
ብሰንኪ ደኹምን ብልሹውን ምሕደራ 
መንግስቲ ናይጀሪያ ድማ ሓይሎም 
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰወዱ፡ ዕንወቶም 
አብ ሰላማዊ ህዝቢ እናስፋሕፍሐ 
ብምኻድ፡ ድሮ ንሃገረ ጫድን 
ካሜሮንን አረኻኺቦምለን ኣለዉ።

በዚ ኮይኑ በቲ፡ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና 
ህውከት ኣንጻር ሰላም ሰለ ዝስራሕ 
ዘሎ ኢዩ። ቀስ እና በለ ኻኣ ንኹሉ 
ሰብ ይጽልዎ ኣሎ። ነዛ ሓጻር 
ዕድመና ኣብ ክንዲ ተፋቒርናን 
ተኸባቢርናን ንዓለምና ነስተማቕራ፡ 
ኣነ ካብ ሓደ ይበልጽ፡ ናተይ እምነት 
ካብ ናይ ካልኦት ቁኑዕን እንኮ 
ኣማራጽን’ዩ። ኢልካ ንሰባት ብሓይሊ 
ናብ ናትካ ኣተሓሳስባ ንምስሓብ 
ዘምጾኦ ጠንቂ’ዩ። ብፍቕሪ ክትገብሮ 
ትኽእል ክንስኻ፡ ሓይሊ ከም ኣማራጺ 
እንተወሲድካ፡ ኣደዳ ቅትለትን 
ህውከትን ኴንካ ትተርፍ።

ኲናት ኣብ ሞንጎ ሰላምን ህውከትን

ዜና መዋእል ብያሬድ ደጀን 

....ካብ ገጽ 4 ዝቐጸለ... ሕድርን ፍቕርን ገድሊ

ኣብዚ ስዩም ዘይርስዖይ፡ ሓወቦኣ 
መጀምርታ ንማዕበል ምስረኸባ እስከ 
ኢድኪ ኣርእይኒ ኢሉ ጻዕዳ ኢዳ 
ርኣያ’ሞ፡ “ኣማን ብኣማን ጓልና’ያ። 
እዚ ኢደይ ርኣዮ። ጓል መሓመድ ዓሊ 
ሓወይ’ያ።” ኢሉ ኣልዒሉ ሓቖፋ። 
ዘድሊ ክንዳውንትን ብሽክለታን 
ከይትረፈ ዓደገላ። ሽዑ ሓዊ ኣቦኣ፡ 
“ኣተሓሕዛኻ ብዓይነይ ርእየዮ ኣለኹ። 
ኩሉ ብዕላል ሰሚዐዮ’የ’ሞ፡ ከማኻ ወላዲ 
ስለዘይትረክብ ሓደራኻ ናብ እንዳ 
ኣቦኣ ኮነ ኣዲኣ ከይትሰዳ፡” ከምዝበሎ 
ኣዕሊሉኒ።

ስዩም ንጓሉ ማዕበል፡ ኣብ ኣስመራ 
ከምህራን መዓልታዊ ክከታተላን 
ድኻሙ ኣይጸብጸበን። እንተኾነ ካብ 
ብድሆታት ኣይዓረፈን። ማዕበል ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ብኣቦኣ መሓመድ 
ዓሊ ክለይ ትጽዋዕ ስለዝነበረት፡ 
መማህርታ ቆልዑ ‘ስዩም ይናብየኪ ጓል 
መሓመድ ዓሊ ከኣ ትጽውዒ፡’ እናበሉ 
ይሳጽይዋ ስለዝነበሩ፡ ስም ኣቦኣ ናብ 
ስዩም ክትቅይሮ ብተደጋጋሚ ንስዩም 
ተሸግሮ ነበረት። ስዩም ግን ስም ጅግና 
መሓመድ ዓሊ ክለይ፡ ኣብ ሓወልቲ 
ተወሪቑ፡ ኣብ ኣእምሮ ኩሉ ህዝቢ 
ክሰፍር ዝግብኦ እምበር፡ ካብታ ሓድጊ 
ዝገደፋ እንኮ ጓሉ ክስረዝ ሓሲብዎ’ውን 
ኣይፈልጥን። ንማዕበል ከኣ ክሳብ ለቢማ 
ታሪኽ ኣቦኣ ተረዲኣ እትኾርዕ፡ ብጥበብ 
ከጻንሓ ወሰነ።

ኣብ 1994 ስዩም ምስ ናይ ሕጂ ብዓልቲ 
ቤቱ ሳራ ኣብርሃ ተላልዩ፡ ናብ ኣሜሪካ 
ቅድሚ ምምጽኡ፡ ጉዳይ ጓሉ ማዕበል 
ኣብ ቅድሚት ከም ዝሰርዖ ብግቡእ 
ገሊጹላ’ዩ። ሳራ’ውን ነቲ ታሪኽ 
ኣጸቢቓ ከም ዝፈለጠቶን፡ ንዓኣ’ውን 
ሓበን ምዃኑን ስለዝገለጸትሉ፡ 

ተሰማሚዖም’ዮም ተጻሚዶም። ስዩም 
ተመርዕዩ ናብ ኣሜሪካ ምስ መጽአ፡ 
ማዕበል ምስ ቤተ ሰብ ንሽዱሽተ ዓመት 
ጸንሐት። ኣብ 2001 ዓ.ም. ከኣ ኩሉ 
ዘድሊ ምስ ተማልአ፡ ናብ ኣቦኣ ስዩምን 
ኣዲኣ ሳራን ናብ ኣሜሪካ ተጸንበረት።

ስዩም ንማዕበል ናብ ኣሜሪካ ስለ 
ዘምጽኣ፡ ደጊም ሕሳበይ ዓጽየ’የ ኢሉ 
ኣይዓረፈን። ማዕበል ጎርዝያ እኽልቲ 
ጓል ስለዝነበረት፡ ከም ወላዲ ከምስላ 
ላዕልን ታሕትን ክብል ጀመረ። ናብ 
ኤርትራ ከይዱ ከኣ ንዓኣ ዝኸውን ውዲ 
ከናዲ ወሰነ። ምስ ማዕበል ብዝነበሮ 
ጽኑዕ ፍቕሪ ከኣ ንሓሳቡ ከም ዘይትነጽጎ 
ተኣማመነ። ነቲ ብመስዋእትን ደምን 
ዝተሰርሐ ታሪኽ ገድሊ ከኣ ብቃል 
ኪዳን ከተኣሳስሮ ወሰነ። ናብቲ ዕምቆት 
ኣተሓሳስባን ልቦናን ስዩም ዘነጸረለይ 
ታሪኽ ከኣ መርሓኒ።

ስዩም ቀደም ቅድሚ ምግዳሉ ተወልደ 
ገብረትንሳኤ ዝብሃል ዓርኩን ወዲ 
ወሃይኡን (ምስጥራዊት ጉጅለ ውዳበ 
ህዝባዊ ግንባር)፡ ብጻይ ነበሮ። ተወልደ 
ኣብ 1977 ተሰሊፉ፡ ኣብ ብርጌድ 
58 ተመዲቡ እናተጋደለ ተሰዊኡ። 
ተወልደ ቅድሚ ምግዳሉ ዝወለዶ 
ሓደ ኤፍሬም ዝስሙ ውላድ ነበሮ። 
ነዚ ዝተወልደ ህጻን ኣዲኡ’ውን ኣብ 7 
ዓመቱ ስለዝመተት ዘኽቲሙ’ዩ። ስዩም 
ነዞም ክልተ ተመሳሳሊ ታሪኽን በሰላ 
መግዛእትን ዘለዎም ሰባት ምስ ዝዋሰቡ፡ 
ሓድሕዶም ክደባበሱ፡ ክተሓላለዩን 
ክደናገጹን ይኽእሉ’ዮም ዝብል ብልሂ 
ኣተሓሳስባ ስለዘንቀለ፡ ከላልዮም ወሰነ።

መጀመርታ ንጓሉ ማዕበል ከረድእ 
ኔርዎ። ካብ ማዕበል ፍቓድ ምስ ረኸበ 
ከኣ፡ ኤፍሬም’ውን ክሕተት ኔርዎ። 
ሽዑ ኤፍሬም ኣብ ዩነቨርሲቲ ኣስመራ 
ተመሃራይ’ዩ ኔሩ። ብዝኾነ ስዩም 

ብዘካየዶ ዘይሕለል ጻዕሪ፡ እዞም ክልተ 
መንእሰያት ሌላ ጥራይ ዘይኮነ ናብ 
ፍቕሪ ገጹ ዝኸደ ዝምድና ኣማዕበሉ። 
በዚ ዝዓገበ ስዩም ከኣ ምስ ብዓልቲ ቤቱ 
ሳራ ብምምኽኻር ከመርዕዎም ወሰነ። 
ዋላ’ኳ ብምኽንያት ስራሕ ምስ ሳራ 
ብሓባር ክኸዱ እንተዘይከኣሉ፡ ኩሉ 
ዘድሊ ወጻኢታት ባዕሎም ብምሽፋን፡ 
ኣብ ጥሪ 15, 2006 ንምሉእ ቤተ ሰብ 
ዘሳተፈ ዘሐጎሰን መርዓ ተገብረ። 
ማዕበልን ኤፍሬምን ሕጽነቶም ብግብእ 
ምስ ፈጸሙ ከኣ፡ ማዕበል ንበዓል ቤታ 
ናብ ኣሜሪካ ንምምጻእ ዘድሊ ኩሉ 
ኣሳሊጣ፡ ምስ ስዩም ብሓባር ናብ 
ኣሜሪካ ተመሊሶም። 

ኤፍሬም ኣይደንገየን ናብ ኣሜሪካ 
መጺኡ ምስ ማዕበል ምዉቕ ሓዳር 
መስሪቶም። ሰለሰተ ኣዋልድ ወሊዶም። 
ንቦኽሪ ጓሎም ከኣ ኣስሚና ሰምዮማ። 
ኣስሚና (ኣጸዊዕና) ዝበልዋ ምኽንያት፡ 
ታሪኽ ወለድና ኣጸዊዕና ንምባል’ዩ። 
ሎሚ ኤፍሬም ኣብ ኣሜሪካ ረስፕራቶሪ 
ተክኒሻን ኮይኑ፡ ምስ ማዕበል ርጉእን 
ምዉቕን ናብራ የሕልፉ ኣለዉ። በዚ 
ከኣ ስዩም፡ ሕድሩ ከም ዝፈጸመን ናይ 
ሕልና ዕርፍቲ ከም ዝስምዖን፡ ካብ 
ጽጋብ ከብዲ ጽጋብ ኣእምሮ ሕልናን 
ዝያዳ ከም ዘዕግብ ገሊጽለይ።

ስዩምን ብዓልቲ ቤቱ ሳራን ንማዕበል 
ኣብ ዝብጻሕ ኣብጺሕናያ ኢና’ሞ 
ዝተፈረና ዕማም የለን ኢሎም 
ኣይዓረፉን። ካልኦት ክልተ ቆልዑ 
ብምርዓም (ኣዳፕት) ብምግባር ሓድሽ 
ዕማም’ዮም ተታሓሒዞሞ። ንስዩም 
ዘቕረብክሉ ሕቶ፡ እዚ ሕልና’ዚ 
መንቀሊኡ እንታይ’ዩ? ናይ ማዕበል 
ፈጺምኩም ከተብቅዑ፡ ከመይ ኢልኩም 
ሓድሽ ሓሳብ ሓሲብኩም ትብል’ያ ኔራ። 
ስዩም፡ “ካብ ሰብና ንላዕሊ ዝገብርናዮ 
የለን። ኣነን ብዓልቲ ቤተይን ግን 

ካብ ቅጫ ምምቓል ፍቕሪ ምምቓል 
ይሓይሽ ዝብል እምነት ኣለና። ህጻናት 
መጀመርታ ፍቕሪ’ዮም ዝደልዩ። 
መግቢ ካብ መንግስቲ ውን ዝጎደሎም 
ኣይነብረን። ፍቕሪ ምምጋብ ግን ቀሊል 
ኣይኮነን። ንዓና ውጽኢት ማዕበል ዓቢ 
ድርኺት’ዩ ኔሩ። በዚ ከኣ ነዞም ክልተ 
ደቅና ከነዕቢ ወሲንና፡” ኢሉኒ።

ስዩምን ሳራን ብዝበጽሕዎ ምርድዳእ፡ 
ጓልን ወድን ክርዕሙ ወይ ኣዳፕት 
ክገብሩ ተሰማምዑ። ኣብ 2008 ምስ 
ዝምለከተን ትካላት ኤርትራን ኣሜሪካን 
ዘድሊ ሕጋዊ ሰነዳት ድሕሪ ምምላእ 
ከኣ፡ ኣሮን ወዲ 3 ዓመት፡ ኤዶም ከኣ 
ጓል 2 ዓመት ከለዉ ካብ እንዳ ህጻናት 
ተረኪቦሞም። ኣብ 2009 ከኣ ናብ 
ኣሜሪካ ኣምጺኦሞም። ኣብዚ እዋን’ዚ 
ኣሮን ተመሃራይ 6ይ ክፍሊ ኮይኑ፡ 
ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ግንቦት 
12 ዓመት ክመልእ’ዩ። ኤዶም ሕጂ 
ተመሃሪት 5ይ ክፍሊ’ያ፡ ኣብ ሰነ 25 ከኣ 
11 ዓመታ ክትመልእ’ያ።

ስዩም ኣብ መደምደምታ፡ “ኢደይ ኢድካ 
ኢልና ዝዘኽተሙ ደቅና እንድሕሪ 
ሓቝፍና ዓቢ ጾር ሕብረተሰብ ነቃልል 
ኣለና ማለት’ዩ። ንኣብነት በዚ ናትና 
ተበግሶ ዝተመሰጡ፡ ካብዚ ካልኦት 
ሓሙሽተ ስድራቤታት ኣዳፕት ጌሮም። 
ናይ ብሓቂ ተሓጕስና። ኣብ ኩሉ ዘድሊ 
መስርሓት ተሓባቢርናዮም። ስለዚ ከቢድ 
ጾር ተማቒልካ’ዩ ዝፈኩስ። ህዝቢ ኤርትራ 
ከኣ ዋላ ሽግር ተደራሪቡ እንተጸቐጦ 
ሓያል ሓቦኛ ህዝቢ’ዩ።  ኢድይ ኢድካ 
ጥራይ ንበል፡ ፍቕሪ ንማቐል።” ኢሉ 
ተፋንዩኒ። ንበዓል ጽቡቕ ግበረሉ ወይ 
ንገረሉ’ዩ’ሞ፡ ኣነ ከኣ እንተወሓደ ንሰናይ 
ተግባር ስዩምን ሳራን ክነግረሎም፡ 
ናባኹም ኣቢለያ። የቐንየለይ ክቡራት 
ኣንበብቲ!
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...ካብ ገጽ 5 ዝቐጸለ... ወግዒ፡ ምስ ወዲ ትኹል 
ንታሪኽ ወዲ-ትዂል ናብ ቅድሚት 
ኣሕሊፍና፡ (fast-forward) ክራር 
ክኢሉ ደራፋይ ምስ ኮነ፡ ኣብ ዓዱ 
ትኹልን ከባቢኣን ኣብ ናይ ህዝባዊ 
ሓይልታት ተጋደልቲ፡ (ከባቢኡ’ውን 
ካብ ብተጋድሎ ሓርነት ብህዝባዊ 
ግንባር ዝያዳ ይጽሎ ስለ ዝነበረ) 
ዝተረኽብሉ ክደርፍ ጀመረ። ገለ 
ካብቲ ደርፍታት ከኣ፡ ከምቲ ናይ ሽዑ 
ፖለቲካ ንተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ ዘነኣእስን 
ዝወቅስን ነበረ። በዚ ኸኣ፡ ተጋደልቲ 
ተ.ሓ.ኤ. ካብ ዓዱ ጨውዮም ናብ ከባቢ 
ዓዲ-ቐይሕ (ናብ’ቲ ኣብ ቆሓይቶ ዝነበረ 
ቤት-ማእሰርቶም) ክወስድዎ ክሳዕ 
ከባቢ ዓዲ-ካንታ ኣብጽሕዎ። እንታይ 
ሓሲቦምሉ ከም ዝነበሩ ግን እዝጊሄር 
ዋንኦም። ኣብኡ እዮም ከኣ ናይ 
ህ.ሓ ተጋደልቲ ኣድብዮም ጸኒሖም፡ 
ኣሕዲጎም ዝወሰድዎ። ብእኡ ኣቢሉ 
ከኣ፡ እታ ለይትን መዓልትን ዝምነያ 
ነበረ ከላሽን ተሰኪምካ ምግዳል ጋህዲ 
ዝኾነትሉ። ኣብ ሓይልታት ተመዲቡ፡ 
ኣብ ብዙሕ ውግኣት ዝተሳተፈ’ኳ 
እንተኾነ፡ ንወዲ-ትኹል ባጽዕ ፍሉይ 
ሕላገቱ’ያ። ንሱ’ውን ኣብ ልዕሊ 
ብኸላሽኑ ብደርፍታቱ ኣቢሉ ፍሉይ 
ሕላገታ’ዩ። ብጽቡቕን ሕማቕን። 
ኣብ ዘይተዓወተን፡ ኣብ መወዳእቱኡ 
ንዝተዓወተን ዓውደ-ግጥማታ-ሳሊናን 
‘ባጽዕ-ስየ’ን!!! 

ዳዕሮ፡   ብዛዕባ ባጽዕ ክልተ-ሳዕ ተዛሪብካ፡ 
ክልተ-ሳዕ ደሪፍካ?

ወዲ-ትኹል፡   ንታሪኽን ተጋደልትን’የ 
ደሪፈ። እቲ ታሪኽ’ውን ንባዕሉ ክልተ-
ሳዕ’ዩ ተዛሪቡ። ኣብዚ ግን እቲ ጽቡቕ 
ነገር፡ እቲ ቐዳማይ፡ ከም ዝኾነ ባህርይ 
ናይ ኲናት፡ ኣይተዓወተን። ኣብ 
ባጽዕ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ሳሊና ብዙሓት 
ተጋደልቲ ተሰዊኦምን ተሰዊአንን። 
ኣብ’ቲ ዳሕራዋይ፡ እዚ ንመወዳእታ ሓራ 
ዝኾነትሉ፡ ግን፡ መስዋእቲ ኔሩና ክንሱ፡ 
እቲ ውግእ ተዓዊቱ። ተዓዊቱ ጥራይ 
ዘይኮነ፡ ኣፍ-ደገ ናጽነት’ውን ከፊቱ። 
ድሕሪ ምትሓዝ ባጽዕ፡ ናትና ጸሓይ 
ክትበርቕ፡ ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ከኣ፡ 
ክትዓርብ ምዃና ተፈሊጡ-ናይ ግዜ 
ጉዳይ ጥራይ እዩ ኔሩ። ቃናን ግጥምን 
ኣደራርፋን ናይታ፡ ‘ሳሊና’ እትብልን፡ 
‘ባጽዕ-ሰየ’ን፡ ወላ ንኽልቲኡ ፍጻሜታት 
ንዘይፈልጥ ሰብ ገለ ነገር ይነግሮ’ዩ።
ዳዕሮ፡     ኣብ 1977፡ ኣብ ሳሊና ከም 
ተዋጋኣይ ከም ዝነበርካን፡ ክሳዕ ሎሚ 
ዝሳጽየካ ናይ ሽዑ 
መውቃዕቲ ከም ዘሎካ’ውን እፈልጥ’የ። 
ጅግና ተዋጋኣይ ምንባርካ’ውን ብቐረባ 
ዝፈልጡኻ የዕሊሎምኒ እዮም። 
ወዲ-ትኹል፡   ኣብኡ ኔረ እየ። እታ ናይ 
ናእዳ ግን ድሓን ሕለፋ…(ፍሽኽታ)

ዳዕሮ-  ኣንታ ወዲ-ትዂል፡ ኣባና’ኳ እዩ፡ 
‘ከምዚ‘የ፡ ከምዚ ጌረ’ እንተበልካ፡ ከም’ዚ 
ዓዷኽ ዘገምተካ ‘ምበር፡ ኣብዚ ዘሎናዮ 
ዓለም’ኮ ሰብ ዝገብሮን ዘይገበሮን 
ወሳሲኹ’ዩ፡ ዝና ዝረክብ ወይ ናብ ስራሕ 
ዝኣቱ፡ ወይ’ውን ሹመት ዝረክብ…

ወዲ-ትኹል፡  ወዲ-ሃይለስላሴ 

 
እንተሓለፍካያ ኣይሓይሽን።   

ዳዕሮ፡  ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ አእዋኑ 
ዝደረፍካዮም ድርፍታት፡ ወላ 
ክሳዕ ሕጂ ንስእሊ ናይ’ቲ ሃዋህው 
የዘኻኽሩኻ። ንኣብነት ‘ዒባ ናፊቑ 
ደንበና፡ እኽሊ ሓሪምው ቆፎና…’እንዳ 
በለት እትኸይድ ደርፍኻ፡ ቀቅድሚ’ቲ 
ዝተደርፈትሉ እዋን፡ (ሕሱም ደርቂ 
ኣብ ዝነበረሉ እዋን) ናብ ከበሳን ባርካን 
ምስ ብጾተይ ዑደት ኣካይድና ስለ 
ዝነበርና፡ ንደርፍኻ ክሰምዕ ከለኹ፡ 
ወላ’ቲ ገርውረው ናይቲ ደንበታትን 
ምጽልማት ናይቲ ዓድታትን 
ይጨንወኒ።

ወዲ-ትኹል-  ንደርፊ ተሃዋሳይ 
ዝገብሮ፡ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ሃዋህው 
ክገልጽ ዕምቊት እንተሃልይዎ እዩ። 
ኣነን ንስኻን ካልኦት ከማና ዝኣመሰሉ 
መሳርሕትናን ከኣ፡ ነቲ ተጋደልትን 
ህዝብን ኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ 
መስተርንካራት ክንገልጽ ስለዝነበረና 
ኢና እቲ ሽም ረኺብናዮ። ካብ ጁቧና 
ዘውጻእናዮ ታሪኽ’ኮ የብልናን….
(ሰሓቕ)። ኣብ ናይ ፍቕሪን ካልእ 
ማሕበረዊ ሂወትን ደርፍታት’ውን፡ 
ንሓደ ወይ ንሓንቲ ሰብ ንዘጋጠሞ ነገር 
ብኸምኣ እንተ ገሊጽካዮ፡ ሰባት ከም 
ናይ ባዕላቶም ወይ ንዓታቶም ዘጋጠመ 
ገሮም ይቑዝምሉ ወይ ይድሰትሉ። 
ሚዘር ብኸመይ ከም ዘዳለኻያ ትፈልጥ 
ኢኻ…

ወዲ ትዂል ናይ’ታ ‘ሚዘር’  እትብል 
ደርፊ ኣደራርሳ ኣዘኻኸረኒ። ኣብ 1994 
ኣነ ንሱን ኣብ ቤት-ማእሰርቲ እንኮሎና 
እዩ። ሓደ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ ክበጽሓኒ 
ይመጽእ’ሞ፡ ኣነ ድማ ብዛዕባ በዓልቲ-
ቤቱ እሓቶ። ሽማ ጠቐሲ “ከመይ’ላ?” 
እብሎ። “በዲለያ ዓደ’ቦኣ ከይዳ” 
ይብለኒ ብዋዛ፡ ኣነ ንሱን እንፈልጦ ናቱ 
ጌጋ ስለዝነበረ ናብ ዝርዝር ከይኣተዂ 
“እሞ ኸ ደኣ መወዳእትኡ?” ክብል 
ሓተትኩዎ። “ዘበት’ላ ተለሚና 
ብሰብ”። “በቃ-በቃ?” “በቃ-በቃ፡ አረ 
ጀሚራቶ ናብራ ሃገረ-ሰብ…ግደፎ 
ጥራይ ዕድለይ ዘይኣብ ግንባረይ’ዩ” 
በለኒ’ሞ ተፈላለና። ንምሸቱ ኸኣ፡

…ፍቕረይ ምበር ቆላታት ወሪዳ፡ 

በዲለያ’ስ ዓደ-‘ቦኣ ከይዳ፡ 

ዘበት ኢላ ተለሚና ብሰብ፡ 

ጀሚራቶም ናብራ ሃገረ-ሰብ….

ተመሊሰ ካብ ዘይትምለሲ፡ 

ተጣዒሰ ካብ ዘይትጠዓሲ…

ጎበዝ ‘ንድየ ዕጫይ ኣብ ግንባረይ 

ብኣኺ’ዶ ከይስበር ዕድለይ…” 

እንዳበለት ትቕጽል ግጥሚ ኣዳልየ። 
ኣብ’ዚ ግን፡ ኣነ (ከም ገጣማይ፡ 
ንወዲ-ትኹልን ነታ ዛንታን ጥራይ’የ 
ኣራኺበዮም። እቲ ብቐሊል ዘይምኖ፡ 
ብጣዕሚ ጽቡቕ ናይ ምስግጋር 
መሳልልን ጣዕምን ዘለዋ ዜማ ናይ ወዲ- 

 
ትኹል፡ (ኲላትኩም ኣንበብቲ ንወዲ-
ትኹል፡ ካብ ብኣካል ብዜማታትን 
ብቕዓቱን ትፈልጥዎ ስለ ትበዝሑ፡ 
ብዛዕባ ጎሮሮን ናይ ምድራፍ ክእለትን 
ምጥቃስ ዘድሊ ኣይኮነን) ምስ ምሉእ 
መቐረት ወሲኻ። 

ምስ ወዲ-ትኹል ከዕልል ከለኹ፡ ከም’ቲ 
ኣብ ፈለማ ዝበሎ፡ ካብ ክሓትቶ ክገልጾ 
ዝቐለለ ኮይኑ ረኺበዮ። ሓደ ነገር ኣብ 
ወዲ-ትኹል ዝፈልጦ፡ እቲ ኣብ ሓደ 
እዋን ደራሲ ሰሎሞን ዝበሎ፡ “ወዲ-
ትኹል፡ ትንፋሳ  ንዝሓለፈት ግጥሚ፡ 
ሓዊ-ሓዊ ዝጨኑ ዜማ ኣምጺኡ’ዩ 
ትንፋስ ዝዘርኣላ” ዝበሎ፡ ሓቂ ኮይኑ 
ረኺበዮ። ምስ ወዲ-ትዂል፡ ልዕሊ 40 
ዝኸውን ደርፍታት ደሪስና። ንሱ ብዜማ 
ኣነ ብግጥምታት። ሓደ-ሓደ ግዜ፡ ነታ 
‘ድኽምቲ’ ኢለ ክሓምያ ዝጸናሕኩ 
ግጥሚ፡ ኣብ ዜማኡ ምስ ኣእተናያ፡ 
ከምዚ ንድኽ-ም ዝበለት መኪና ሓድሽ 
ሞተር ዘእቶኻላ ኮይና ራን-ራን ክትብል 
ትሰምዓ። ሓንቲ ካብኣተን፡ ‘ቅርቅረ’ 
እትብል ደርፊ’ያ።“…ጭሩ በረኻ 
ቅርቅረ፡ ክስዕበኪ’ዶ በሪረ፡ ፍቕረይ 
ተኸዶ መንገዲ፡ ንዕናይ ምርሒ ውረዲ። 

ከም ንዂሉ ድማጻዊ፡ ንወዲ-
ትኹል’ውን፡ ንዕኡ ብቐንዱ ዝገጠሞ 
ዝተፈልጠሉ ዓይነት ወይ ቅዲ 
ድርፍታት ኣሎ። ንተጋደልትን ህዝብን 
ተስፋ ዝሃበ፡ ንሃገር ዝገለጸን ዘድነቐን። 
ንፍቕሪ ድማ ወላ ብዝወሓደ ቁጽርን 
ኣብ ዝተወሰነ ግዜ፡ ድሕሪ ናጽነት፡ እኳ 
ይኹን፡ ብዝግባእ ገሊጽዎ’ዩ። ካልእ 
ንወዲ-ትዂል ክንዝክር ከሎና፡ ካብታ 
ዝተጎዝጎዛ ክራር ፈሊና ክንዝክሮ 
ዘይከኣለ’ዩ። ብዙሓት ክራር ዝጻወቱ፡ 
ጽቡቕ ዝጻወትዋ፡ እፈልጥ’የ። ኣብ ወዲ-
ትኹል ምስ በጽሐት ግን፡ ሳልሰይቲ 
ኢዱ ኮይና’ያ ትሰማዓካ-ወይ ድማ 
ብድሕሪ ጽቡቕ ጎሮሮኡን ዝተፈጠረት፡ 
ሕብእቲ ጽባቐ ኮይና ትሰመዓካ።

ዳዕሮ፡   ኣብዚ መወዳእታ፡ ኣብ ቦሎኛ 
2014 ነ’ደታት ዓዲ-ጥልያን ዝደረፈካያ 
ደርፊ ንብዓተይ ናብ ደንደስ ኣምጺኣቶ?

ወዲ-ትዂል፡   ሊንጎ ሓወይ፡ ኣብ 
ታሪኽ ህዝብና፡ ገለ-ገለ ሓቅታት ኣሎ፡ 
ኣብ ካልኦት ህዝብታት ዘይነበረን 
ዘይተገብረን። ኣብ ዓዲ-ጥልያንን ኣብ 
ካልኦት ሃገራት ናይ ዝነበራ ኣዴታትን 
ኣሓትናን ከኣ፡ ሓደ ካብቲ ኣብ ካልኦት 
ህዝብታት ዘይተራኣየ ተኣምር’ዩ። ሰብ 
ኮይኑ፡ ኣብ ገዛ እንዳ ጎይትኡ ሰሪሑ፡ 
ዘዘእተዎ ገንዘብ ንተቓላሰቲ ኣሓቱን 
ኣሓዋቱን ጓሕጒሑ ዘወፊ መን’ሎ? 
እቲ ንእስነት፡ እቲ ጓል-ሰብ እትደልዮ 
ምድላይ’ከ ኣይግብአንን ኔሩ? ኣብ 
ልዕሊኡ፡ እተን ዝርካቦም ደቀን’ውን፡ 
ሓሓደ ድዮም ከክልተ፡ ናብ ሰውራ 
ብኣካል ዘጋደላ ኣዴታት ብዙሓት’ኳ 
እየን። ነዚኣተን ክራረይ ኣልዒለ 
ሓንሳብ እንተ ኣዜምኩለን ዝዓብየን 
ይመስለካ?

ዳዕሮ፡    ኣይዓብየንን! ምስ መለስኩሉ፡ 
ንባዕለይ ብሓሳባት ንድሕሪት ተመሊሰ  

 
ንኽልተ ኣዴታት ዘከርኩ። ናብ 
ሰውራ ክስለፍ እንከለኹ፡ ኣብ ኣስመራ 
ምቕማጥ ኣስጋኢ ኣንዳኾነ ምስ ከደ፡ 
ናብ ዓድና፡ ንዕኡ’ውን ዓደ-‘ዲኡ ወሪዱ 
ዝነብር ዝነበረ፡ እንኮ ነዲኡ፡ ጠዓመ 
መሓሪ ዝበሃል መንሰይ ኔሩ። ጠዓመ ናብ 
ሰውራ ምሳይ ተሰሊፉ፡ ኣብ ብርጌድ 23 
ብሓደ ተመዲብና። ጠዓመ 6ይ ወራር 
ተሰዊኡ። ካልእ ወዲ ኣለማየሁ ዝበሃል፡ 
ኣብ ገድሊ ዝተፋለጥኩዎ ዓርከይ’ውን 
ሓደ ነዲኡ ኔሩ። ክልቲኦም ኣዴታቶም 
ኣብ ዓዲ ጥልያን፡ ንገድሊ ብምሕጋዝ 
ዝተፈለጣ ኔረን። ኣብ 1991 ዓ.ም. ናብ 
ቦሎኛ ምስ መጻእኩ፡ ብዛዕባ ደቀን ካብ 
ዝሓተታኒ ክልተ ኣዴታት ከኣ ቀዳሞት 
ኔረን። ክሳዕ ሓሶተይ፡ ኣብ 1993 ዓ.ም. 
ብምንጋር ስውኣት፡ ሓሶት ምንባሩ 
ዝፍለጥ ሓስየ። ወዲ-ትኹል ብኣካል 
ምስ ረኸብክዎ ከኣ፡ ድሕሪ ሰላምታ 
ፈለማ ዝበልኩዎ ምልእቲ ሓሳባት 
“ነ’ዴታት ዓዲ-ጥልያን ዝደረፍካለን 
ደርፊ ኣዝያ ዓሟቕን ኣዘንታዊትን’ያ”

ምስ ወዲ-ትኹል፡ ኣብ ናቱ ደርፍታት 
ጥራይ ዘይኮነ፡ ካብ ግዜ ቃልሲ ኣትሒዙ 
ንኻልኦት መሳርሕትና ብዜማን 
ምውህሃድን ዝሓገዘ፡ ምስ ብዙሓት 
ዓበይቲ ገጠምቲ፡ ነብሰ-ሄር ኢሳያስ 
ጸጋይ፡ ሰሎሞን ጸሃየ፡ ሰሎሞን ድራር፡ 
ሚኪኤል ኣዶናይን ሳሙኤል ገብረ-
ኣዶናይን ዝሰርሐ እዩ። ሓንቲ ኣብ 
ወዲ-ትኹል ዝፈለጥክዋ ካልእ ዓባይ፡ 
ግን ከኣ ‘ታዓባይ (ከምዚ ከማና ምስኡ 
ብቐረባ ዝሰርሑ ሰባት ክሳዕ ዘይነገርዋ) 
ብዓይኒ ማዕዶ ክፈልጣ ዘይክእል 
ክእልት ኣላ። ንወዲ-ትኹል፡ ‘ከምዚ 
ዓይነት ትሕዝቶ ዝህልዋ ግጥሚ ከዳሉ 
እደሊ’ለኹ’ሞ ዜማ ኣውጽኣላ’ ምስ 
በልካዮ፡ ልክዕ ነታ ዝሓሰብካያ ዓይነት 
ዜማ ሒዙ ይምለሰካ። ሓንቲ ኣብነት 
ክህበኩም፡ 

“ናይ በለስ ዕምበባ በለስ፡ 

ኣይትምከርዎ ተማሂሩ ይመልሰ

ናይ መሻሉ ቆጽሊ ናይ መሻሉ 

ሓቦ ዘይብለይ መሲልዎ ኔሩ፡ 

ሓወይ-ሓወይ ኢለዮ፡ ኣብዚሑ 
ሸንዳሕዳሕ፡ 

ቆለይ’ኳ ‘ይፈቱን ብፍቕሪ ዝምካሕ….”

እንዳ በለት እትኸይድ፡ ናይ ጓለ-‘ንከረ 
ደርፊ ዜማ ንምውጻእ፡ ንወዲ-ትዂል፡ 
ካብቲ ነታ ዜማ ንምውጻእ እቲ ኣነ 
ኣብ ልበይ ንዝነበረ ሓሳባት ንኽገልጸሉ 
ዝወሰደለይ ግዜ ይነውሕ!!!ዳዕሮ፡      
የቐንየለይ ወዲ-ትኹል ሓወይ! ክብረት 
ይሃብካ!!

ወዲ-ትኹል፡    ኣነ’ምበር፡ ንዓኻን 
ንኹላትኩም ኣብ ትሕቲ ዳዕሮ 
ዘለኹም ኣሕዋትን፡ እታ እንኮ ጓለ-
‘ንስተይቲ፡ ብጸይትናን ሓፍትናን 
ሓረጉ፡ የቐነየልይ-ክብረት ይሃብኩም።
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OUR FUTURE        
Isaias Yemane Tesfaldet

Note: In this edition of Our Future, 
we share with you, our readers, a short 
excerpt from Run to Overcome, a book 
about the incredible journey of Me-
brahtom ‘Meb’ Keflezghi – a journey 
of overcoming hardships, perseverance 
during hard times and grace in success.
 
Brief Biography of Meb from Tyn-
dale House Publishers:

Mebrahtom “Meb” Keflezighi is the 
winner of the 2014 Boston Marathon. 
He and his family came to the United 
States after fleeing their native country 
of Eritrea to escape a violent war with 
Ethiopia; Meb became a U.S. citizen 
in 1998. His unexpected athletic and 
academic successes earned him a full 

scholarship 
to UCLA, 
where he 
won four 
NCAA ti-
tles in one 
year and 
earned his 
BA in com-
m u n i c a -
tion studies 
with a spe-
cialization 
in busi-

ness. He is an Olympic silver med-
alist (Athens 2004) and a three-time 
national champion in cross country 
running (2001, 2002, and 2009). He 
came back from an injury to win the 
2009 New York City Marathon prior 
to winning Boston. He lives in Cali-
fornia with his wife, Yordanos, and 
their three daughters, Sara, Fiyori, 
and Yohana. - See more at: http://
www.tyndale.com/10_Authors/au-
thor_bio.php?authorID=1328#sthash.
jPY7wSGn.dpuf 

Run to Overcome: The Inspiring Story 
of an American Champion’s Long-Dis-
tance Quest to Achieve a Big Dream 
(Tyndale House Publishers, November 
2010) by Mebrahtom ‘Meb’ Keflezghi 
and Dick Patrick with a Foreword by 
Joan Benoit Samuelson. The book is 
256 pages.

Foreword by Joan Benoit Samuelson, 
founder of the TD Bank Beach to Bea-
con 10K Road Race (For more on the 
race, visit: http://www.beach2beacon.
org/).
“RUN TO WIN” —Meb Keflezighi’s 
tried and true mantra— doesn’t begin 
to describe a life and a career that have 
helped escalate advancements in dis-
tance running among American men in 
recent years. In fact, winning through 
running is only a small part of what win-
ning really means to Meb and his fam-
ily, who emigrated to the United States 
of America from Eritrea via an escape 
route through Italy in 1987.

Run to Overcome is an inspiring account 
and autobiography of a highly decorated 
American distance runner and mara-
thoner who has become a warm and giv-
ing friend to many of his fellow athletes. 
Meb is also a global role model for as-
piring young runners.

I really got to know Meb at the TD Bank 

Beach to Beacon 10K in 2007. That was 
his first appearance there, and I consider 
it one of the most rewarding highlights 
I have enjoyed as founder of the race. 
Watching Meb interact with the young 
runners in my hometown of Cape Eliza-
beth, Maine, is something that will not 
fade from my memory anytime soon. 
His appreciation and respect for his host 
family, fellow competitors, and race 
sponsors resonated with the entire com-
munity.

Meb’s book is full of wonderful stories 
related to living the American dream. 
Challenges and hardships were com-
monplace in Meb’s early years, and they 
were overcome by strong family faith 
and beliefs. As a boy, Meb developed a 
work ethic second to none, which was 
fostered by his father and supported and 
practiced by his mother and many sib-
lings. Meb is a man who has a strong 
sense of self and high moral standards. 
He knows how one person or family can 
make a difference in the lives of many.

Being able to call Meb my friend is a 
true honor. As a distance runner, I know 
the passion and dedication a successful 
runner needs in order to achieve goals 
in the sport. Going the extra mile and 
serving as a change agent in one’s com-
munity and sport have led to entirely 
different examples of success, which 
warrant accolades in Meb’s resume of 
accomplishments. Meb’s story has giv-
en and will continue to give countless 
immigrants and runners reason and con-
fidence to believe in their dreams while 
following their hearts.

From Chapter 1.0/ An American 
Dream

I RUN A LOT AND PRAY A LOT, but 
I generally don’t ask God for a win. I 
was breaking precedent at the 2009 
New York City Marathon. Knowing 
I’ve worked my hardest in training, I 
am usually content to see whoever’s 
best on race day win. But on November 
1, 2009, I wanted—I prayed—to be the 
first across the finish line in Manhattan’s 
Central Park. 

Waiting for the 26.2-mile race to start, I 
stood on the Verrazano-Narrows Bridge 
in the front row of nearly 42,000 run-
ners, braced against the chilly tempera-
tures with my beanie, gloves, and arm 
warmers. I couldn’t help but think of 
how far I had come—and how much 
I had overcome—since my childhood 
days in a war-torn African village.
I was born in Eritrea in East Africa and, 
after a brief stay in Italy, immigrated 
with my family to the United States at 
the age of 12 in 1987. Growing up with-
out electricity or running water in a rural 
Eritrean village, I didn’t see television 
until we moved to Italy when I was 10. 
I was so naive that I thought real people 
were inside the TV set. Now I was about 
to compete in front of 2 million spec-
tators and a worldwide television audi-
ence of 330 million. It was just one of 
many examples of the incredible arc of 

my life from the third world to the mod-
ern world.

In Eritrea, even when I was lucky 
enough to attend school, I never owned 
a textbook. Now all my siblings of col-
lege age have graduated from or are at-
tending U.S. universities. I went bare-
foot in Eritrea; now I have a contract 
with Nike and own enough running 
shoes to start a small store.

Sometimes I can’t believe all that has 
happened to me. But in New York I re-
ally wanted a win and knew it wasn’t 
going to be easy. Race director Mary 
Wittenberg and elite athlete coordina-
tor David Monti had assembled a strong 
field, one that Mary was calling the best 
in race history for men. The lineup in-
cluded four Olympic medalists and six 
men who had medaled at the world track 
& field championships.

Based on PRs (personal records) in the 
marathon, I was the 10th fastest run-
ner in the field. That seemed like pretty 
good odds, having only nine faster guys 
in the race. I’ve faced a lot worse situ-
ations. At the 2004 Athens Olympics, I 
was 39th fastest on the starting list and 
wound up with the silver medal. Not 
many people, other than my longtime 
coach, Bob Larsen, and I, gave me much 
of a chance at a medal.

The situation was similar in New York. 
Some people thought I was too old, at 
34, and too complacent, with an Olym-
pic medal, to be a factor. Others as-
sumed my career was in a free fall after 
a series of disappointments and injuries 
from late 2007 through 2008 or that I 
had become too distracted after my wife 
and I had started a family. The doubters 
figured I could no longer summon the 
focus required for world-class training 
and racing.

What the naysayers failed to consider is 
that I have been running to overcome all 
my life. They forgot how driven I am. 
When I commit to something, I’m all in, 
all 5 foot 5 ½ inches and 123 pounds of 
me. I am often at my best when things 
look the worst. Maybe it’s an inherited 
ability. My parents are role models in 
overcoming adversity. It’s because of 
them that my 10 siblings and I are often 
called the classic American.

We came to the United States with vir-
tually nothing but the clothes on our 
backs and the faith that we were in the 
Land of Opportunity, where education 
could be pursued and hard work would 
be rewarded. I had no idea that running 
was even a sport when we arrived in 
the States. My running journey began 
with a timed mile in my seventh grade 
physic class. I got all my competitive 
experience in the United States through 
middle school, high school, and college 
meets.

Victory at the 2009 New York City Mar-
athon would be sweet for a number of 
reasons. To begin with, the race hadn’t 
had an American winner since Alberto 

Salazar won the last of his three con-
secutive titles in 1982. Second, I had 
never had a victory in my previous 11 
marathon starts, though I had been close 
at times, including twice in New York. 
Furthermore, many “experts” thought 
my career was over, and even I consid-
ered retirement in 2008 because of in-
jury. I also wanted to do something spe-
cial in honor of my friend and former 
training partner, Ryan Shay, who died 
of cardiac arrest in 2007 while we were 
competing in the Olympic trials mara-
thon in Central Park. Perhaps most im-
portant, my parents, wife, and children 
were at the race. I envisioned accom-
plishing something special with them in 
attendance.

So I had plenty of motivation. And who 
could fail to get inspired by the ING 
New York City Marathon start venue? 
It has to be the best in the world. The 
Verrazano-Narrows Bridge, with its two 
towers and the upper deck of its two lev-
els filled with runners, is a striking sight.

If you look carefully when the bus takes 
you to the start, you can see the Statue 
of Liberty in the harbor. Lady Liberty 
is a powerful symbol for all Americans, 
especially an immigrant like me who, 
while continuing to love my native 
country, is so grateful for the privilege 
of U.S. citizenship.

Given my pride in my adopted country, 
I thought it was appropriate to wear a 
USA singlet in a race desperate for an 
American winner. Race administrators 
and Nike wanted me to wear the singlet 
to create some buzz among fans. I con-
sidered it an honor and a performance 
enhancer: Spectators would be chant-
ing “USA! USA! USA!” when they saw 
me, providing an adrenaline boost.

I felt a special relationship with the New 
York City Marathon. It’s where I ran my 
first marathon in 2002, finishing ninth. 
I vowed never to run another marathon 
after that race; now I call the experience 
my PhD in the event. I placed second 
in 2004 and third in 2005. I was 20th in 
2006, after suffering food poisoning. So 
I had a long history of ups and downs 
with the event.

Twenty-six miles, 385 yards is a long 
way—a lot can go wrong during that 
span—even when you’re used to run-
ning up to 135 miles in a week. I had 
trouble sleeping the night before, awak-
ening at 12:30 a.m. for the first of many 
times with even more than the usual pre-
race jitters.

At the start line, I was in full race mode, 
clued in to my body and attuned to my 
opponents. I had one minor worry. I 
hadn’t been able to do my full warm-up 
of eight to ten strides of 100 meters at 
race pace; I was only able to get in two. I 
hoped that wouldn’t be a problem in the 
early going. But there was no more time 
for apprehension. The cannon fired. One 
more quick prayer and we were off.

Run to Overcome
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