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እንቋዕ ንመበል 26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብቃዓና!!!
 

ጽምብል ናጽነት ኣብ ስያትል ብስፖርታው 
ንጥፈታት ተጀሚሩ

ጽምብል መበል 26 ናጽነት ኤርትራ፡ ኣብ ስያትል ብስፖርታዊ ንጥፈታት 
ተጀሚሩ። ኣብቲ ብቐዳም 20 ግንቦት ዝተኻየደ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ፡ ኣርባዕተ 
ጋንታታት ዓበይትን ክልተ ጋንታታት ህጻናትን ተሳቲፈን። ኣብ ናይ ዓበይቲ 
ዝተኻየደ ኣውዲቕካ ናይ ምሕላፍ ውድድር፡ መጀመርታ ዝተጋጠማ ጋንታታት 
ሬድ-ሲን ሞሞናን ኮይነን፡ ብዓወት ጋንታ ሬድ-ሲ ተፈጺሙ። ቀጺለን ከኣ ጋንታታት 
ኣዱሊስን ሰላምን ተጋጢመን ብዓወት ጋንታ ኣዱሊስ ተፈጺሙ። ኣብ መወዳእታ 
ዋንጫ ናጽነት መን ወሰደ፡ ኣብ ሞንጎ ኣዱሊስን ሬድሲን ህልኽ ዝመልኦ ጸወታ 
ተኻይዱ፡ ብፍጹም ቅላዕ ብዓወት ጋንታ ኣዱሊስ ተዛዚሙ። ጋንታ ኣዱሊስ ካኣ 
ዋንጫ ናጽነት ዓቲራ። ኣብ ናይ ህጻናት ኣብ መንጎ ጋንታ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ኣብ ዝተኻየደ ምሕዝነታዊ ግጥም፡ ብዓወት ጋንታ ህጻናት ኢትዮጽያ ተፈጺሙ።

ከምቲ ልሙድ ንቐዳም 27 ግንቦት 2017 ከኣ ኣብ ቮለቲር ፓርክ፡ ንግደት ናጽነት፡ 
ብዝተፋላለየ ባህላዊ ንጥፈታትን፡ ምርኢት ኤርትራዊ ፍርያትን ብምቕራብ ከም 
ዝቕጽል፡ ኣወሃሃድቲ በዓል ናጽነት ሓቢሮም ኣለዉ። ክቡራት ኣንበብቲ፡ ንዝያዳ 
ሓበሬታ ኣብ ገጽ ክልተ መደባት ናጽነት ተመልከቱ።

ዋንጫ ናጽነት ዝዓተረት ጋንታ ኣዱሊስ
ከተማ ስያትል ሓድሽ ከንቲባ ንምምራጽ ትዳሎ

ካብ ሕዳር 2013 ጀሚሩ ንኸተማ ስያትል ክመርሕ ዝጸንሐ ኤድ ሙሪ ፡  ድሕሪ’ቲ 
ዘጋጠሞ ኣብ ሰማንያታት ጸታዊ ዓመጽ ከምዝፈጸመ ዝገልጽ  ክልተ ክስታት፡ ነቲ 
ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር 2017 ዝዛዘም ምርጫ ከንቲባ ከተማ ስያትል፡ ንኻልኣይ 
ግዜ ከምዘይወዳደር ብምግላጽ፡ ነቲ  ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ስለዘይወዓሎ ግን ሽሙ 
ንምጽራይ ሕጋዊ መስርሕ 
ከምዝቕጽል ኣፍሊጡ። 

ከንቲባ ኤድ ሙሪ፡ ኣብዘን  
ኣብ ስልጣን ዝጸንሓለን 
ኣርባዕተ ዓመታት፡ ከተማ 
ስያትል ኩሉ ሰብ በብዓቕሙ 
ክነብራ ዝኽእል ከተማ 
ንምግባራ ኣበርቲዑ ከም 
ዝሰርሐ ብምግላጽ፡ ኣብ 
ምህናጽ ኣባይቲ፡ ምስፋሕ 
ትሕተ-ቅርጺ መጓዓዝያ፡ 
ዕብየት ደሞዝ ንምርግጋጽ 
15 ዶላር ንሰዓት ከምዘጽደቐ፡ 
ነቲ ንኸተማ ስያትል ኣሻቓሊ 
ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ገዛ ዘይብሎም 
ግዳም ሓደር ንምውጋን ኣበርቲዑ ከምዝዓየየ ሓቢሩ።

ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ናይ ከንቲባ መን ኮነ ውድድር፡ ክሳብ ሕጂ ደቂ 
ኣንስትዮ ዝርከብኦም 21 ተወዳደርቲ ተመዝጊቦም ከምዘለዉ እግለጽ ኣሎ። ጀኒ 
ዱርካን ዝተባህለት ተወዳዳሪት፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራይ ልዕሊ 100 ሽሕ 
ገንዘብ ክትእክብ ብምኽኣላ፡ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣጥርያ ከምዘላን፡ ተስፋ ከምዘለዋን 
እንገረላ ኣሎ።

ሕጽይቲ ከንቲባ ጀኒ ዱርካን

ማሕበር እምነት ንሳልሳይ ግዜ ናብ ኤርትራ 
ናውቲ ሕክምና ልኢኹ

ኣብ ስያትል ዝመደበሩ፡ ማሕበር እምነት (EMENET) ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን 
ማለት 655 ሽሕ ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት ንብረት ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸ፡ ዶክተር 
ዮርዳኖስ ካሕሳይ ብ 16 ግንቦት ምስ ድምጺ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ኣብ ዝገብረቶ 
ሓጺር ቃለ ምሕተት ገሊጻ። ዶር ዮርዳኖስ ኣብ መብሪሂኣ፡ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ 
መድሃኒትን ናውቲ ሕክምና ከም ዝለኣኹ ጠቒሳ፡ እዚ ናይ ሕጂ ግን ብዓቐን ይኹን 
ብትሕዝቶ ዝያዳ ከም ዝኾነ ሓቢራ። ምስ ማሕበር እምነት ክተሓጋገዝ ንዝደሊ ኩሉ 
በዚ ዝስዕብ ኢሜይል ክረኽቦም ከም ዝኽእል ውን ኣመልኪታ።  emenet61@
gmail.com

ሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ ኣልኣሚን ዑስማን ዓሪፎም
ሙፍቲ ኤርትራ ኣቦና ሼኽ ኣልኣሚን ዑስማን ብ 17 ግንቦት 2017 ኣብ 
መበል 93 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ተገሊጹ። ብሞት ናይዞም ክቡር ሃይማኖታዊ 
መራሒ ዝተሰምዓና ሓዘን እናገለጽና፡ ንዕኦም መንግስተ ሰማይ የዋርሶም፡ 
ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንኣመንቲ ምስልምናን ቤተ ሰቦምን ከኣ 
ብፍላይ፡ ብስም ጋዜጣ ዳዕሮ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል።
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 It has been 26 years since the Er-
itrean people achieved indepen-
dence through their struggle, and 
24 years since the country they 
fought for and ensured its recog-
nition by the international com-
munity as sovereign state through 
referendum. There is a long way 
to achieving sustainable and eq-
uitable prosperity especially for 
a young country such as Eritrea 
that has yet to extricate itself from 
the effects of war and other man-
made challenges. Still, in the face 
of all these challenges, the resil-

ience 
of the 
E r -
i t r e a 
p e o -
p l e 
c o n -
tinues 
u n -
dent-
ed. 

T h e 
p e o -

ple of Eritrea have paid a hefty 
price for achieving their inde-
pendence – perhaps with few 
parallels in world history. Tens 
of thousands 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 in-
dependence 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 Eritrean people as the his-
tory 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 generations 
to come. While diversity and 
free expression of opinions are 
healthy for every community, we 
should not allow the sacrifices 
and memories of our heroes to be 
sullied and diminished.  

On the occasion of the 26th anni-
versary of Eritrea’s independence, 
therefore, the Eritrean-American 
Cultural Institute would like to 
wish the Eritrean people a hap-
py anniversary, prosperous and 
peaceful future!American Cultural 
Institute, we would like to thank all 
those who wholeheartedly supported 
us with advice and encouragement 
from the inception of the idea to 
its current stage. We hope that this 
newspaper will continue to be nur-
tured by the community to serve the 
community. 

Good reading!!!  

ል ዳዕሮቃ E ditorial

ህዝቢ ኤርትራ ብቓልሱ ነጽነት ካብ 
ዝጭብጥ 26 ዓመት ኣቝጺሩ። ብህዝባዊ 
ረፈረንዱም፡ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር 
ኮይና፡ ባንዴርኣ ብወግዒ ኣብ ኣዕኑድ 
ሕቡራት ሃገራት ዓለም ካብ ተምበልብል 
ከኣ 24 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 
ዘ ይ ቅ የ ር ን 

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 26 
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 ብስም ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ 
ባህላዊ ትካል፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ 
ዮሃና ንብል!!!

ኣሳናዳኢ፡
ፍጹም ተስፋማርያም (ረባዕ) 

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

ም/ኣሳናዳኢት፡
ሓረጉ ቀለታ

************
ቦርድ

ሃይለሚካኤል ሃይለስላሴ (ሊንጎ)
ኢሰያስ የማነ
ያሬድ ደጀን
ሙሴ በርሀ

 መኮነን ተስፋይ

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 Mar-

ket

 6879 Leetsdale Dr.

 Denver, Co 80224

ጋዜጣ ዳዕሮ እትዝርግሓለን ከተማታት ኣሜሪካ

Happy 26th Independence 
Day  

ዮሃና ንመበል 26 ዓመት ናጽነት 
ኤርትራ
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ብፍጹም ተስፋማርያምማሕበራዊ ሂወት ንደቅና “ቋንቋ ኣደ” 
ምምሃር ድርብ መኽሰብ’ዩ!

ክቡራት ኣንበብቲ ንሎሚ ኣብ ዓምዲ 
ማሕበራዊ ሂወት ሒዘልኩም ቀሪበ 
ዘለኹ ጋሻ፡ ኣብ ከተማ ፖርት-ላንድ 
ክፍለ ሃገር ኦሪገን ዝቕመጥ ኣቶ 
ቴድሮስ ኣፈንጉስ ይባሃል። ቴድሮስ፡ 
ኣብ ኣሜሪካ ተወሊደን ንዝዓበያ ክልተ 
ደቁ፡ ትግርኛ ከም ቀዳማይ ቋንቋአን 
ከም ዝዛረባ ዝገበረ ዕዉት ወላዲ’ዩ። 
ተሞክሩኡ ብሓፈሻ ዝተኸተሎ ቅዲ 
ኣመሃሃህራ ከኣ ብፍላይ፡ ንኩላትና ወለዲ 
ኣብነት ኮይኑ፡ ክሕግዘና ስለዝኽእል 
ከዕልለና ዓዲምናዮ ኣለና’ሞ ንቐደም 
በሉ!

ዳዕሮ፡ መጀምርታ ንነብስኻ’ዶ ምስ 
ኣንበብቲ ከተላልያ?

ስመይ ቴድሮስ ኣፈንጉስ ይብሃል። 
ብ1983 ካብ ሱዳን ንሜዳ ተሰሊፈ። 
ኣብ ግዜ ቃልሲ፡ ኣብ ቤት ትምህቲ 
ሰወራ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ተማሂረ። 
ኣብዚ መሰረት ስነ-ጽሑፍ ትግርኛ 
ኣጥርየ። ብፍላይ 4ይን 5ይን ክፍሊ 
ኣብ ዝተማሃርክሉ እዋን፡ ኣብ ክለብ 
ስነ-ጽሑፍ ኣትየ ስለዝነበርኩ፡ ሓያሎ 
ብሉጽ ጽሑፋት ከፍሪ ሓጊዙኒ። ኣብ 
1986 ብድረጃ ንኣሽቱ መንእሰያት 
ብድምጺ ሓፋሽ ኣብ ዝተወደበ 
ውድድር፡ “ወጋሕታ ዘይብሉ ጸላም 
ሂወት” ብዝብል ኣርእስቲ ዘቕረብክዋ 
ጽሕፍቲ ቀዳመይቲ ተዓዋቲት ኮይና። 
ብድሕሪ’ዚ ‘ውን ኣብ ዞባ ዓራርብ 
ኣብ ዝተገብረ ውድድራት፡ “ቀበሌ 
ሓሙሽተ” “ወርቃ ሸይጣ ሬሳ ዓዲጋ” 
ብዝብል ኣርእስቲ ዘቕረብክወን 
ጽሑፋት፡ በብእዋኑ ቀዳሞት ተዓወትቲ 
ኮይነን። እዘን ዝተጠቕሳ ጽሑፋትን 
ካልኦትን ክሳብ ሕጂ ምሳይ ሰኒደየን 
ኣለኹ።

ዳዕሮ፡ ናይ ስራሕን ትምህርትን 
ተሞክሮኻ’ኸ? 

ቴድሮስ፡ ድሕሪ ቤት ትምህርቲ ሰውራ፡ 
ካብ 1986 ክሳብ 1988ዓ.ም. ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ኢደ-ስርሓት ዊና ንክልተ 
ዓመት፡ ናይ ኤሌክትሪክ ሞያ ተማሂረ። 
ካብ 1988-1995 ኣብ ዝተፋላለየ 
ክፍልታት ውድብን መንግስትን ከም 
ጽገና ሰሪሐ። ብ1996 ናብ ኣሜሪካ ምስ 
መጻእኩ ትምህርቲ ቀጺለ። ኣብ 2009 
ብመካኒካል ኢንጂነሪን ተመሪቐ። ሕጂ 
ኣብ ሓደ ትካል ከም ሓላፊ ጽገና (fa-
cilities engineer) ይሰርሕ ኣለኹ።

ዳዕሮ፡ ከመይ’ሉ ዳኣ ናይ ምምህርና 
ዝምባለ ሓዲሩካ?

ቴድሮስ፡ ከም ወግዓዊ መምህር 
ኣይሰልጠንኩን፡ ድሌት ግን ኔሩኒ። 
ኣብ ክፍለ-ስርሓት ህዝባዊ ግንባር ምስ 
ተመደብኩ፡ ንትሕቲ ዕድመ ተጋደልቲ 
ብምምሃር’የ ኣማዕቢለዮ። ኣብ ሜዳ 

ከኣ ነንሕድሕድካ በብዓቕምኻ ኢኻ 
ትምህሃር። ልዕሊ ኩሉ ግን ድሌትን 
ዝንባለን ስለ ዘለኒ፡ ባዕለ’የ ኣማዕቢለዮ።

ዳዕሮ፡ ክልቲአን ደቅኻ፡ ኣብ ኣሜሪካ 
ዝተወልዳ ክንሰን፡ ንቋንቋ ትግርኛ ከም 
ቀዳማይ ቋንቋ’የን ዝዛረብኦ ሰሚዐ። 
ብትግርኛ ከኣ እጽሕፋን አንብባን። 
ከመይ ኢልካ ተዓዊትካሉ?

ቴድሮስ፡ ኣብ ኣሜሪካ ምስ መጻእኩ፡ 
ሓንቲ ካብ ዝገረመትኒ ነገር፡ ዝበዝሑ 
ቆልዑ፡ ቋንቋ ትግርኛ ዘይዛረቡ 
ምዃኖም’ዩ። ገና ከይ ወለድኩ ከለኹ፡ 
እዛ ነገር’ዚኣ ኣዝያ ተታሓሳስበኒ ኔራ። 
ኣቐዲመ ብዛዕባ ቋንቋ ኣደ ድርብ 
ረብሓ ከም ዘለዎ፡ ኣብ ዝተፈላለየ 
ጽሑፋት ኣንቢበ ኔረ’የ። እቲ ቀዳማይ፡ 
ብመጽናዕቲ ከም ዝተረጋገጸ፡ 
ብሓደ ቋንቋ ዝሓስብን፡ ብክልተ 
ቋንቋ ዝሓስብን፡ እቲ ካልኣይ ዝያዳ 
ብልጫ ከምዘለዎን፡ ዝሰፍሐ ኣእምሮ 
ከምዝውንን’ዩ ዝግለጽ። ህጻናት ካልኣይ 
ቋንቋ ምስ ዝፈልጡ፡ ሳልሳይ ራብዓይ 
ቋንቋ ክማሃሩ ቀሊል ምዃኑ’ውን 
ተረጋጊጹ’ዩ። እዚ ግንዛበ’ዚ ኔሩኒ።

ብካልኣይ ደረጃ ከኣ፡ ቋንቋ መሰረት 
ባህልን መንነትን’ዩ። እቶም ቆልዑ 
ብመቦቆላዊ ቋንቋኦም ምስ ዝዛረቡ 
ፍቕሪ ዓዶም ይሓድሮም’ዩ። ምስ ዓበዩ 
ከኣ ነብሰ-ምትእምማን ስለዘጥርዩ፡ ናይ 
መንነት ቅልውላው ኣየጥቅዖምን’ዩ። 
ንኣብነት ክጠቕሰልካ፡ ደቀይ ዓዲ ምስ 
ከዳ ፈጺመን ኣይተጸገማን። ንዓባየን 
ብትግርኛ ምስ ተዛረብኣ፡ ብኣድናቖት 
“ወይለከይ ሽሻይ!” ኢላተን። ክሳብ 
ሎሚ ከኣ ደቀይ፡ “ወይለከይ ሽሻይ 
ትብል ዓባየይ፡” እናበላ ይድእላ። ስለዚ 
ብናተይ እምነት ቋንቋ ኣደ ድርብ ረብሓ 
ኣለዎ።

እዚ ኩሉ ከም መበገሲ ጌረ፡ መጀምርታ 
ልያ ጓልና ምስ ተወልደት፡ ክሳብ 
ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ገዛ ብትግርኛ 
ክትምሃር ተሰማሚዕና። ምኽንያቱ ክሳብ 
6 ዓመት ቤት ትምህርቲ ወይ መዋእለ 
ህጻናት ክመላለሱ ግድነት ኣይኮነን። 
ነዚ ኣነ ከም ብልጫ’የ ተጠቒመሉ። 
ስለዚ ምስ ብዓልቲ ቤተይ ሉችያ ተኽለ 
ተሰማሚዕና፡ ኣብ ገዛና መዋእለ ህጻናት 
(day care) ከፊትና። ኣብዚ ብዘይካ 
ደቅና ገለ 3-4 ኣሜሪካውያን ቆልዑ’ውን 
ይውዕሉ’ዮም። ስለዚ ድቅና ኣብ ገዝአን 
ምስ ኣዲአን ትግርኛ ክዛረባ ስለዝውዕላ 
ዓቢ ግደ ኔርዎ። ኣብ ገዛ ከኣ ብትግርኛ 
ጥራይ ኢና ንዛረብ። እዚኣ እታ ቀንዲ 
ዝተጠቐምናላ ሜላ’ያ።

ሕጂ ልያ ጓል 9 ዓመት 3ይ ክፍሊ፡ ሩታ 
ከኣ ጓል 7 ዓመት 1ይ ክፍሊ’ያ። ቋንቋ 
ትግርኛ ከም ቋንቋ ኣደ ጥራይ ዘይኮነ፡ 
ከም ቀዳማይ ቋንቋአን’የን ዝጥቀማሉ። 
ትግርኛ ክዛረባ ዝሰምዐን ሰብ ሕጂ ካብ 
ኤርትራ ዝመጻ ኢዩ ዝመስሎ። እዘን 
ቆልዑ ግን ኣብ ኣሜሪካ’የን ተወሊደን 
ዓብየን። ብናተይ እምነት፡ ክገብሮ 
ኣለኒ! ዝብል ሓቀኛ ተበግሶን መንፈስን 
እንተሎ፡ ዘይካኣል ነገር የለን። 
ምናልባት ድሓር ኣብ እንግሊዝኛ 
ክሓምቁ ይኽእሉ’ዮም ዝብል ምስምስ 
ናይ ገለ ወለዲ ኣሎ። ካብ ዝገርመካ 
ነገር ግን ልያ ጓለይ 3ይ ክፍሊ ከላ ናይ 
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ሃይስኩል 
ናይ እንግሊዝ ምንባብ ዓቕሚ ኣጥርያ 
ኣላ። ሩታ ከኣ 1ይ ክፍሊ ከላ ናይ 6ይ-
7ይ ክፍሊ ናይ እንግሊዝ ንባብ ዓቕሚ 
ኣለዋ። ስለዚ በየናይ ምዐቀኒ ክሓምቁ 
ኢልና ንሓስብ?

ዳዕሮ፡ ምምሃር፡ እሞ ከኣ ናይ ብዓቢኡ 
እቲ ሕብረተ-ሰብ እንተዘይተወሲኽዎ፡ 
ክሳብ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም 
ዝኽእል ንምግማቱ ኣየሸግርን’ዩ። 

መምሃሪ መሳርሒታት ካበይ ረኺብካ? 
እንታይ ናይ ምምሃር ሜላ’ኸ ተኸቲልካ?

ቴድሮስ፡ ሓቅኻ ኢኻ። ንትግርኛ 
መምሃሪ ዝኸውን መሳርሒ ብቐሊል 

ኣይትረክብን ኢኻ። መምሃሪ ዝኸውን 
ንዋት ባዕለይ’የ ዘዳሉ። ብስርዓት 
ስርሐይ ኢለ’የ ሒዘዮ። ፊደላት 
ንምንባብን ምልማድን ዝሕግዝን 
መላመዲ መጽሓፍ (work book)፡ 
ጹውጹዋይት ዝሓዘን መጽሓፍቲ ኣብ 
ገዛይ ባዕለይ የዳልዎ። ደቀይ ዝፈትውኦ 
ናይ ህጻናት ናይ ኢንግሊዝኛ መጻሕፍቲ 
ብትግርኛ እና ተርጎምኩ እጥቀመሉ። 
ንኣብነት “ሰለስተ ሓሸማታት” ፡ “ኣደይ 
ዲኺ” ፡ “ሓሙሽተ ኣህባይ” ፡ “ዘርኢ 
ስገም” ዝብላ ጽሑፋት ብትግርኛ 
ተተርጒመን ኣብ ዝተፋላለየ እዋን 
ደቀይ ንንባብ ይጥቀማሉ ኣለዋ።  

ካልእ ከም መምሃርን መጻወትን 
ዝኸውን ፓዝል፡ ዱሙና፡ ቢንጎ፡ 
ፖስተር፡ ካርታ ኣዳልየ። ቆልዑ 
እናተጻወቱ ምምሃር ስለዝፈትዉ፡ መለሳ 
(ቫራይቲ) ዝኸውን ነገራት ክትምህዝ 
ኣለካ። ንኣብነት ዱሙና (dominoes) 
ኣብ ቆልዑ ዝተፈለጠ ጸወታ’ዩ። ነዚ 
ምስ ፊደላት ትግርኛ ኣተሓሒዝካ፡ 
እና ተጻወቱ፡ ፊደላትን ቃላትን ከም 
ዘወዋሃህዱን ከምዘጽዑን ምግባር ሓደ 
ካብ ዝተኸተልክዎ ሜላ’ዩ። ዝበዝሐ 
ዝጥቀመሉ ትሕዝቶ፡ ኣብዘን ዝስዕባ፡ 
ንመራኸቢ ብዙሓን ዘዳለኽወን መርበብ 
ሓበሬታት ብምእታው ክንረኽቦ 
ንኽእል ኢና። ደቆም ትግርኛ ክምህሩ 
ተገዳስነት ዘለዎም ወለዲ ብነጽ 
ዘድልዮም ክጥቀሙ ይኽእል’ዩም።

Google page where 
you can print 
many Tigrinya 
workbook and 
children’s book.

https://sites.google.
c o m / s i t e / t e d r o -
safenegus/home

Facebook page

https://www.face-
book.com/Tafene-
gus/

YouTube 

https:/ /www.youtube.com/
user/tafenegus

ቴድሮስ፡  እወ ካብ 2011 ኣትሒዘ 
ክሳብ 2014 ዓ.ም. ምስ ካልኦት ጉዱሳት 
ወለዲ ኮንና፡ ኣብ ቤተ ክርስትያን 
ንቆልዑ ትግርኛ ሚሂርና። ኣብ 
2016 ‘ውን ፈቲንና ኔርና። እዚ ግን 

ክንዕወተሉ ኣይከኣልናን። መጀመርታ 
ዓመት ከባቢ 50 ቆልዑ ተመዝጊቦም። 
ኣብ ካልኣይ ዓመት ናብ ከባቢ 30 
ቆልዑ ጎዲሎም። ኣብ መወዳእታ 5 
ቆልዑ ጥራይ ሒዝና ተሪፍና። ዝግባእ 

ናይ ወለዲ ሓገዝ ኣይተገብረን’የ 
ዝብል። ኣብ ሰሙን ክልተ ሰዓት 
ጥራይ ምሂርካ ዓቢ ለውጢ ክትገብር 
ኣይትኽእልን ኢኻ። ወለዲ ክሕግዙ 
ኣለዎም። እንታይ ከምዝተማህሩ’ውን 
ኣይሓትዎምን’ዮም። ድሓር ከኣ ካብ 
ክፍሊ ውጽእ ኢሎም ብእንግሊዝ 
እና’ዛረቡ እወስድዎም’ሞ፡ እቲ ኣብ 
ክልተ ሰዓት ዝተማህርዎ ብሓደ 
ደቒቕ ይፈርስ። ከመይ ኢልካ ድኣ’ሞ 
ቋንቋ ክጽናዕ’ዩ? ብወገነይ ተስፋ 
ኣይቆረጽኩን ኣለኹ። ከጽንዖ’የ እሞ፡ 
ዝሰርሕ እንተኾይኑ ክቕጽሎ ክቕጽሎ 
መደብ ኣለኒ።

ዳዕሮ፡ እሞ ቴድሮስ ኣብ መወዳእታ 
ንወለዲ እንታይ ምኽሪ ትህበና?

ቴድሮስ፡ ምኽሪ ክብል’ኳ ኣይደፍርን። 
ንዓይ ከም ዝመስለኒ ግን፡ ኣቕዲመ 
ከም ዝጠቐስክዎ ቋንቋ ኣደ ምምሃር 
ኣዝዩ ብዙሕ ረብሓታት’ዩ ዘለዎ። 
ልዕሊ ኩሉ ከኣ ቀሊል ብዙሕ ወጻኢ 
ዘይሓተና ነገር’ዩ። ደቅና ስለነፍቅር፡ 
ኣብ ዝተፋላለየ ዓይነታት ስፖርትን 
ጸወታትን ብዙሕ ወጻኢ ኢና 
ንገብረሎም። ቋንቋ ትግርኛ ምምሃር 
ግን ወጻኢ ኣይሓተናን’ዩ። ኩሉ ግዜ 
ምሳና ኣብ ዝህልውሉ፡ ብትግርኛ 
እናተዛሪብናዮምን፡ ምስቶም ቆልዑ 
ብዙሕ ግዜ እንተኣጥፊእናን፡ ክንዕወተሉ 
እንኽእል ኣብ ኢድና ዘሎ ቀሊል ሜላ 
እመስለኒ። ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ 

ትግርኛ ምዝራብ ጸገም የብሉን።

ዳዕሮ፡ ስለ’ቲ ኩሉ ዝሃብካና ሓበሬታ፡ ሜላ 
ኣመሃህራን ምኽርን ብልቢ ነመስግነካ። 
የቐንየልና ቴድሮስ ኣፈንጉስ።

ቴድሮስ፡ ኣነ ውን ስለዝሃብኩምኒ ዕድል 
ብጣዕሚ የቐንየለይ ጋዜጣ ዳዕሮ።

ኣቶ ቴድሮስ ኣፈንጉስ

ሊያን ሩታን ትግርኛ እናተማህራ

ሊያ ናይ ትግርኛ ዕዮ ገዛ እናሰርሐት
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ስነ ጥበብ 

ቅዶት
ብመኮነን ተስፋይ

ከመይ’ሉ ክመሲ?
ከመይ’ሉ ክመሲ 
ኣይመሰየን ግዜ  

ኣይጸልመተን እዋን  
ዓይኒ ኣይሓዘን  
እንሆ’ዶ ብርሃን  

ሕልና’ዩ ትርኢት  
ሓቦ’ዩ‘ቲ መቓን  
ተስፋ’ዩ መሳልል  
መገዲ ብዙሓን  

ምዕኹላል’ዩ መርገም  
ተስፋ ምቑራጽ ድኻም  

ምብጋስ’ዩ ዓወት  
ካብ ጌጋ ምእራም  

ፍቕሪ’ዩ ስንቂ  
ዓቕሊ ኣብ ምስጓም 

ቅንኢ ‘ተርሒቑ  
ስራሕ ናይ ረሲኣን  
ከመይ ኢሉ ክመሲ  
ገና’ሎ እዚ እዋን። 
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እጽሕፍ እኳ’የ!

እጽሕፍ እኳ’የ! 
ንታሪኽ ንትውፊት 

ካብ ሚሐ ናብ መንፊት! 
ጽሑፍ አገማድሕ፡ 

እጽሕፍ እኳ’የ 
ካብ ውሽጢ ሰብ                                                                                                    

ስምዒት እቐድሕ! 
እጽሕፍ እኳ’የ! 

ምስ እምኒ አዕልል 
ጽሑፍ ብጽሕፉ 
ሕልና ዘጥልል፡ 

ጽሑፍ’የ ዝጽሕፍ! 
እጽሕፍ እኳ’የ!                                                                                                      
ዘስሕቕ ዘንብዕ 
እጽሕፍ’የ ዛንታ                                                                                              

እናፈጠርኩ መልክዕ፡ 
እንተ ሎሚ ግን 

ሞንጎ ኣፍን ጣፍን 
ኣእምሮን ሰለፍን 
ከይመጸ ፍልልይ                                                                                                      
ዝዳኒ ብርትዒ! 

እምቢ ኣይጽሕፍን 
ንየው በሉለይ ብርዒ!

 
ገብርሂወት ጸሃየ 

01/12/2010

(ለ) ሃሳስ ምስሊ ናይቲ 
ድሙቚ ስእሊ፤

እታ ብሃንቀውታ ንሰለስተ 
ዓመት ዝተጸበኹዋ መጽሓፍ 
ብርሃነ ገብረህይወት፡ እንሆ … 
ብትረኻዊ፡ ገለጻዊ፡ መጐታዊ 
ዝቕርጽታቶም ግጥሚ … 
ውከላዊ፡ ሰባዊ፡ ጥቃ ሰባዊ፡ 
ምሳሌኣዊ፡ ውስጠዘኣዊ፡ 
ምጸት ቅድታት ኣጣሚራ፡ 
‘ድምጺ ልቢ’ ብዝብል 
ኣርእስቲ ተዘርጊሓስ ንምንባባ 
በቒዐ … ኢለ ጽሒፈ ነይረ፡ 
ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ሓፈሻዊ 
ትዕዝብታተይ። እዚ ብዛዕባ 
መጽሓፍ ‘ድምጺ ልቢ’ ዘቕርቦ 
ምስትምቓረይ እምበኣር፤ 
ሓፈሻዊ ጦብላሕታ (1ይ 
ክፋል)፡ ሃሳስ ትልምታት’ታ 
መጽሓፍ (2ይ ክፋል)፡ 
ግጥምታቱ ብዓይኒ ዓይነታትን 
መትከላትን ስነ-ግጥም (3ይ 
ክፋል)፡ ገለ ግጥምታቱ 
ብዓይኒ ህየሳ፡ ገለ መለበሚ 
ሓሳባትን መደምደምታን (4ይ 
ክፋል) እናበለ እዩ ክቐርብ። 
በዚ ኣሰራርዓ ድማ፡ ንሎሚ 
ገለ ካብ ትሕዝቶ’ዛ መጽሓፍ 
ብሃሳስ ትልሚ ዝፈጠረለይ 
ሰንሰለታዊ ተምሳጥ ከቕርብ፣ 
ሰናይ ንባብ።

“ንእግረ መገደይ”፡ “ከም 
ገጹ”፡ “እንተበልኩኻኸ”፡ 
“ካብ ንጉስ ናብ ንጉስ”  
ኣብ ዝብላ ግጥምታት 
ዘሎዉ ድምጺ ኣዘንተውቲ፡ 
ብድፍረት ንሰብኣዊ ናጽነት 
ዝጽውዑ፡ ዝጣበቚን ዘእምኑን 
እዮም። ሰብ፡ ንገዛእ ነብሱ 
ባዕሉ ከመሓድር፡ ክመርሕ፡ 
ተገዛእነት ክውገድ፡ ማዕርነትን 
ፍትሕን ንኹሉ ፍጡር ሰብ 
ከም ዝግበኦ የስምሩ። ከም 
ኣብነት፡ ገለ ክፋል ካብታ 
“ንእግረ መገደይ” ትብል 
ድራማዊት ግጥሚ ምስ 
ንምልከት፥ እቲ ኣዘንታዊ፡ ኣብ 
ሓደ ኣጋጣሚ “ንጉስ’የ” ምስ 
በለ፡ ሓደ ካልእ ተሃንዳዲ ነዲሩ 
ብምምጻእ “ንጉስካ’የ” ኢሉ 
ከፈራርሖ ይፍትን’ሞ፡ ብዓል 
ጽኑዕ መትከል (ኣዘንታዊ) 
ብነድሪ’ቲ ንጉስካ’የ ብሃሊ 
ከይረዓደ፥ “ንጉስ’የ እንደኣለይ 
ዝበልኩ፡ ንጉስካ’የ ምዓስ ኢለ” 
እናበለ፡ ንድፍረቱ ብሜላ 
ኣቃንዩ ክመላለሶ ትዕዘብ’ሞ፡ 
ብንያቱ ትማረኽ። መሶብ’ታ 
ግጥሚ ከፊትና ብዕማኾ ምስ 
ንወስድ፤ 

“ዙፋን ጐረቤተይ ክዝንጥል 
ዘይደፍር
ንዓይኒ እንዳማተይ ክዂሕል 
ዘየንቊር፡
ልቢ ሰብ ከሕብጥ
በትረ ስልጣነይ ዘየወጣውጥ፡
ዝእዝዞ የብለይን ዝእዘዞ
ዝሰግደሉ ኣይብለይ 
ዝሰግደለይ፡
ንጉስ’ንድየ ሕጅስ
ንጉስ ገዛእ ነፍሰይ
ቅኒቶም ዝፈልጦ
ዕልልታይ መልሓሰይ።”

ባህርያት ደቂ ሰባት ክፈላላ 
ንቡር’ኳ እንተዀነ፡ 
ገሊኣቶም ግን ሕልፍ ዝበለ 
ኣንነት ዘሎዎም ማዕረ ኣብ 
እንታይነትን ህላውነትን 
ነብስኻ መጺኦም፡ ነዛ 
ሓርነትካ፡ ነዛ ትነብራ ናብራ፡ 

ነዛ ብናጻ ኴንካ ምዝራብ፡ ነዛ 
ብናጻ ኴንካ ምሕሳብ፡ ነቲ 
ምርጫኻ፡ ነቲ ሕልምኻ፡ ነቲ 
ስምዒታትካ፡ ነቲ … ብናቶም 
ትርጒም ሂወት ክትምራሕ፡ 
ብናቶም ኣተሓሳስባ 
ክትቅየድ፡ ብናቶም ዓይኒ 
ክትርኢ፡ ብናቶም መትከል 
ክትትከል … ዝደልዩ፡ ምንም 
ሰብኣዊ ክብረት ዘይርደኦም 
ፍጡራት ኣሎዉ። እንታይ 
መንፈስ ሸንዲሕዎም ከምኡ 
ይገብሩ?! ኣብ’ዛ ትርጒም 
ምንባርና ንእልሸላ ህይወት 
ወይ ትርጒም እንታይነትና 
ከነግህደላ እንደሊ ህይወት፡ 
መን’ዩ እለሻና ባዕልኹም 
ግበሩዎ ኢልዎም? መን 
ንቓልሲ ህይወትና ሓጉጉ 
ኢልዎም?! ኣይ ከማና 
ብሓመድን ማይን ሓውን 
ንፋስን ዝተፈጥሩ መወትቲ 
ዶ ኣይኰኑን? ዋላ ነታ 
ትጽልያ ጸሎት፡ ባዕልና 
ክንጽልየካ፡ ብናትና 
ነግሕታት ጸሎት ከነዕርገልካ 
ዝብሉ፡ መስተንክረ-ዝንቡዕ-
ርእየተ-ዓለመ ወ ከንቱ 
ምዃኖም’ዮም። 

ኣብዘን ዝተጠቕሳ ግጥምታትን 
ካልኦትን፡ እቶም ገጸ-
ባህርያት ንሰብኣዊ ክብረቶም 
ንዘይምድፋር ዝምጒቱን 
ዘእምኑን እዮም። እንታይነት 
ህላውነት ብዘይ ሰብኣዊ 
ክብረትን መሰልን ምስ ምሉእ 
ህላውነት ከም ዘይጽብጸብ 
የውክኡ። ከምዚኦም ሰብኣዊ 
ክብርታትን ፍትሒን ብዘይ 
ምኽባሮም ዝተናደደ ካልእ 
ኣዘንታዊ ኣብታ “ሰኣን 
ፍቕርን ፍትሕን” ትብል 
ግጥሚ ንረክብ።
“ዘይተሳስይ እንተ ዀይና 
ንፍቕሪ / ዘይተእንግድ እንተ 
ዀይና ፍትሒ / እንታይ 
ኣምጸኦ ፍርሒ / ዓለም 
ከይትውዒ / ወላ ትምከኽ 
እንዶ፡ ከም በረድ ከም ስምዒ” 
ብምባል ነድሩ ይገልጽ። 
ዓለም ከም በረድ ከም ስምዒ 
ብሓቂ ክትመክኽ ተመንዩ 
ወይ ሃሪፉ ዘይኮነስ፣ ብዘይ 
ፍቕሪ፡ ብዘይ ፍትሒ፡ ብዘይ 
ማዕርነት … ትርጒም ዘሎዎ 
ምንባር ስለ ዘይኮነ፡ እንታይ 
ከይተርፈና ዝዓይነቱ’ዩ። 

ኣብ ኣዘንታዊት ግጥሚ 
“ድራማ ገዛና” ባህላዊ ተጽዕኖ 
ኣብ ልዕሊ ኣደ፡ ኣብቲ ዕረፍቲ 
ዘይብሉ ዘቤታዊ ሃልኪ፡ ስድራ 
ንምንባይ ናብዝን ናብትን 
ክትብል፡ ኣዒንታ ብትኪ 
እናተሓልቡ፡ ህጻናት ንጡባ 
ክመናጠሉን ኣብ እግራ 
ሕልኽልኽ እናበሉን … ኣቦን 
ቦዂሪ ውሉድን ግና ኣብ 
መጋርያ ኰይኖም ጉጅም 
ክብሉ ዝረኣየ ኣዘንታዊ 
(ንእሽተ ውሉዶም)፡ ነዚ 
ዘይፍትሓዊ ባህሊ ብትሪ 
ይኹንን። በቲ ኣቐዲሙ 
ዝተነጽፈ ቃናን ሙድ 
(ስራይ)ን፡ ተሪር መዕጸዊ 
ማይ-ቤት ምስ ተደርዓሉ፡ 
እቲ ኮነንኡ መጐታዊ እዩ። 
ኮኔንኡ ጽልኣት ባህልን 
ሃይማኖትን ዘይኰነስ፡ 
ሞራላዊ ግዴታና (moral 
duty) ኣበይ ከይዱ ንምባል 
እዩ። ነዛ ትእምርተ ልግሲ፡ 

ኣደ ፍቕሪ ዝኾነት ወላዲት 
ኣብ“ውዕለት” ፡ ክንድ’ቲ ናታ 
እኳ ኣይኹን ደኣ’ምበር፡ ገለ 
ዓስቢ ዘይምሃቡ፡ ብሻቕሎት 
ዝሕመሶ ክቅጀለኻ ግድን 
ይኾነካ። ብፍላይ እኳ ሻቕሎት 
ናይቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ 
ኤርትራዊ፡ ዓይኒ ብዕራይ 
እትሃርም፡ ገዚፍ ምሕቋን 
ስምዒት እትገድፍ ኰይና 
ረኺበያ። ብዓልቲ ጽንዕቲ 
እምነት እኖሓጎ፡ ብግብሪ 
እትልግሶ ፍቕን ርህራሄን 
ሓሊፉዋስ ንስለ ደቃ እተዕርጎ 
ጸሎትን ምህለላን ኣብ 
“ዓባየይ”  ይገልጾ። ደራሲ፡ 
ነቲ ዘይፍትሓዊ ዝቕርጹ 
ሕብረተ-ሰብ (Patriar-
chy) ኣብ “ድራማ ገዛና” 
ዝሰኣሎ፡ ብምዂናን ጥራይ 
ደው ኣይበለን። ኣብ ግጥሚ 
“ንረዛን ንገድዋ”፡ ነቲ ሰናይ 
ሸነኽ ባህሊ ትግርኛ ማዕረ 
ናብ እምነት ከሰጋግር ህርድግ 
ዝብል ኣዘንታዊ ይገጥመና። 
ምናልባት ‘ረዛን’ ዝብል ቃል፡ 
በታ ፍቕርቲ ኣደ ዝምእከል 
ባህሊ ትግርኛ ንምውካል 
ዘቕረባ ይመስል። ኣብ ገለ 
ገጻት’ውን ብዛዕባ ሓላፍነትን 
መስዋእቲን ኣቦ ንስለ ስድራ 
ይትርኽ’ዩ። ካብ ‘ውዕለት’፥ 

ጾር እንከራግፉ እቶም 
ኣጻብዕታ
እንታይ ከም ዝብሉኒ 
ዕጥርጣራት ገጻ
ኣዒንተይ ልኢኸ ቀው ኢለ 
እጥምታ።

ነቲ ትሓብኣለይ ካብ ኣፋ 
ዝስእኖ
ስለ ዘግህዱለይ ነቲ 
ዘይተድምጾ
ጐዳጒዲ ኣዒንታ
ዝማጠጐ መዓጒርታ
እንከነጻጽሮም ምስቲ ሕሉፍ 
ምስሎም 
ከም ነግሕታት ግጥመይ 
እንክደጋግሞም፡ 

እቲ ዘሳጽየኒ ንነፍሰይ 
ዝውድእ
እቲ ሻቕሎት ሽዑ’ዩ ዝመጽእ
ከይረኸበት ዓስባ
ግዜ እንክጽበ ግዜ ከየርክባ።

ደራሲ ብርሃነ፡ ቊዘማዊ ዜማ 
ዘሎዎ ዶግዓዊ ግጥምታቱ፡ 
ገለ ካብቶም ሓያል ስምዒት 
ዝፈጥሩ ግጥምታት ኣእትዩ 
ኣሎ። “ድበ’ቲ ዘይድበ”፡ 
“ገጽና ንኽደን”፡ “ድሕሪ 
መገሻኺ”፡ “ልቢ ዝጐሃየ” 
… ኣለዋ። ኣብ “ድበ’ቲ 
ዘይድበ”፡ “ገጽና ንኽደን” 
ዝብላ ምስ ንምልከት፡ ንሓደ 
ትእምርተ ተስፋ፡ ትእምርተ 
ሓድነት፡ ትእምርተ ፍቕሪ፡ 
ኣቦ ድምጺ፡ ኣቦ ጥበብ ንዝበሎ 
ዘያሚ - ብውዲት ኣርሒቖም 
ዘይሓስቡ ጐሓላሉን ኣብ ባሕሪ 
ሰጢሙ ምስ ሞተ፡ “ህዝበይ፡ 
በሉ ዓገብ ተረኺቡ” ብምባል 
ጓሂኡ ዝገለጸለን እየን። እቲ 
ልሳን መንእሰያት ዝነበረ 
ጥበበኛ ሂወቱ ብትራጀዲ ምስ 
ኣብቕዐ፣ ኣንታ … ክራር 
ከይጽምዋ፡ ዋጣ ከይትሃጥም፡ 
ኦርጋን ከይትዝረግ፡ ጊታር 
ከይትልከት፡ መንእሰያት 
ደሃያት ፍቕርን ተስፋን 
ከይናፍቊ ኢሎም ከ ቊሩብ 

ዘይምንሓፍዎ ብምባል 
ይቊዝም። 

ኣድማስ ዘይኣኽሎስ
ሳንዱቕ ይምጥኑ
ይቀዳደምሉ
ጒድጓድ ይዕቅኑ።
….
ንቡር ክትግብሩ
ሸበድበድ ዘብዝሑ መቓብር 
ክፍሕሩ
መሲሉዎምዶታ ሓድሽ 
ዝፈጠሩ!
ከይናፍቕ ግዳ እቲ ዝሓንቀቐ
ምእንቲ ከይሳጽይ እቲ 
ዝናፈቐ
…..
ኣርሒቖም ዘይከዱ ክንዮኡ 
ዘይሃትፉ
ዝያዳ ርቀቱ ዘይፈላሰፉ
….
እቶም ሓመድ ዝግሕጡ
እቶም እምኒ ዝጸቕጡ
ሕስብ ዘየብሉ ዘየመዛዝኑ
ከመይ ቀሊሉዎም 
ምስ ሞት ዝውግኑ?
እንተ ዘይመለሱዎ ወላ 
ዘይክሕዱዎ
ኢዶም ዘይጥርንፉ 
ዘይምገደፉዎ
ማዕድን ተውጽኦ’ምበር
ከመይ ቢልካ ይቕበር!!

ንተፈጥሮ ዝውክሉ ግጥምታቱ 
ከም ብዓል፥ “ልዋም ጓል 
ተፈጥሮ”፡ “ከምቲ ዘለኻዮ”፡ 
“በረኻ ዓድና”፡ “ቀንዴል 
ዘልኣለመይ”፡ “ባንዴራ 
ኣላትኒ” … ወዘተ. ንጽባቐን 
ፍቕርን ተፈጥሮ ዝገልጻ፣ 
ንውህደትን ምልኣትን 
ተፈጥሮ ዘንጸባርቓ፣ ንጸጋ፡ 
ትዕድልትን ፍሱህ-መንፈስን 
ተፈጥሮ ዘምልኻ ግጥምታት 
እየን። ከም “በረኻ ዓድና” 
ድማ፡ ንተፈጥሮ ዝወርዶ ዘሎ 
ዕንወት ብጀለምታ ንብዓቱ 
ትገልጽ ምልባስ ጥቃ-
ሰብነት ዝተኻየደላ ግጥሚ 
እያ። እዘን ናይ ተፈጥሮ 
ግጥምታት፡ ንስለ ምዝንታው 
ጥራይ ዘይኮነስ፡ ወዲ-ሰብ 
ካብዚ ዲንቂ ተፈጥሮ ፍቕሪ 
ክመሃር፡ ጽባቐ ከስተማቕር፡ 
ሓልዮትን ልግሲን ክምኰር 
ዝጽውዕ ኣድማሳዊ ዛዕባን 
ቴማን እዩ ዘለወን። ገጣሚ 
ብርሃነ ገብረህይወት ነቶም 
ረቀቕቲ ሓሳባት (abstract 
ideals) ብስእላዊ መልክዕ 
ገይሩ ትርጉም ንኽቕጀለናን 
ርድኢት ንኸነሕድርን 
ዝገብሮ መስርሕ፡ ኣብ መንጐ 
ፍልስፍናን ስነ-ግጥምን 
ሰፈፍ እናበለ፡ ገለ ማዕጾ-
ርእየት ንኽኸፍት ዝገበሮ 
ቃልሲ ዝድነቕ እዩ። ግጥሚ 
ካብ ፍልስፍና ዝበልጸሉ 
ምኽንያት፡ ልብን ኣእምሮን 
(ገምሪ ምስ ምስትውዓል) 
ብምልፋን እዩ ዝፍጠር፣ ልክዕ 
ከም ካፑቺኖ ኮምብሽታቶ። 

መስኪናይ ሓቂ፡ ዝኽትምና 
ኣጥቂዑዎ ብኣምሰሉ ሓሶት 
ተጸቒጡ፡ ዝሓለፈሉ ሓሶት ከኣ 
ንገርሂ ልባ ኣታሊሉ ክዕምብብ 
ንዝተዓዘቦ ኣብ“ትዕዝብቲ” 
ስክፍትኡ ገሊጹ።

 
                 ናብ ገጽ 14 ይቕጽል....

ትዕዝብተይ ብዛዕባ መጽሓፍ ‘ድምጺ ልቢ’ 
ብኣማን ተኸስተ

(2ይ ክፋል)

ብሃይለሚካኤል 

ሃይለስላሰ (ሊንጎ)
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ጋሻ - ዓሻ ብሓረጉ ቀለታ 

መለበሚ ኣይግበርካ፡ መለበሚ ኣይኽላእካ!

ሓንቲ ፈታዊተይ ካብ ካናዳ ክትበጽሓኒ 
መጸት።  ኣብ ዕላልና ናይ ነገር  ባህሪ 
ሰሜን ኣሜሪካ፡  ገንዘብን ባንክን 
ተላዕለ። ናታን ናይ ደቃን ናይ ባንክ 
ሕሳብ ኣብ ሓድሕዶም ምትሕብባእ 
ከምዘየለ፡ ነፍሲ-ወከፎም ዝገብርዋ 
ናይ  ገንዘብ ምንቅስቓስ  ብግሉጽ 
ከምዝረኣኣዩ ምስዕለለትኒ፡ ንሳ ብዝኾነ 
ምኽንያት ኣብ ዘይትህልወሉ ንድቃ 
ኣብ ባንክ ከምወረስታ ከምዘመዝገበቶም 
ነገረትኒ።  “ንስኺ’ኸ  ኣብ ባንክስ ንመን  
ኢኺ ኣመዝጊብኪ”   እንተዘይትብለኒ 
ኣብቲ ኣቐዲማ ዝሃበትኒ ሓበሬታ 
ብዙሕ ኣይመስተብሃልኩሉን። 
“በዓልቤትኪ  ይኹን ደቅኺ ምሳኺ 
ስለዘየለውስ፡ ንመን ወኪልኪ ኣለኺ 
ማለተይ’የ” ሕጂ’ውን ብልክዕ ብዛዕባ 
እንታይ ትዛረብ ከምዘላ ቀልጢፈ ቆብ 
ኣየበልክዋን። “ኣብ ዝኾነ ህጹጽ እዋን 
ንሓፍተይ’የ ዘመዝግባ፡ ኣብዚ ናይ ባንክ 
ከኣ ንዓኣ’የ ኣመዝጊበያ ዝህሉ” ከም 
ዕቱብ ጉዳይ ከይሓሰብኩ ብወጅሃላ 
መለስኩላ። ጋሻይ ግን ነገራት ዓዲ 
ሓቆም ከየብጽሐት ስለዘይትገድፍ፡ 
“ርግጸኛ ዲኺ? ከምዚ ዝርእየኪ ዘለኹ 
ብዕቱብ ዝረኣኽዮ ኣይትመስልን ኢኺ” 
በለትኒ። 
እቲ ባንክ ሕሳብ ዝኸፈትኩሉ ግዜ’ኳ 
እንተዘከርክዋ፡ እንታይ ሓቲቶሙኒ 
እንታይ ኢለ ከምዝመለስኩ ግን 
ርግጸኛ ኣይነበርኩን። “ኣይግበሮ’ምበር  
እንድሕር ንዝኾነ ሽም ዘይወኪልኪ’ኳ፡ 
ገንዘብኪ ባንክ ክወስድዎ ኢዮም። 
ይውሓድ ይብዛሕ፡ ደቅኺ ከለዋስ 
ሃብታማት ባንክታት ኣሜሪካ ገንዘብኪ 
ክወስድዎ። ዋላ ዓሰርተ ዶላር ትኹን 
ናይ ምንታይ ዝወስድዎ” ብስምዒት 
ተዛረበት። ሓፍተይ ከላ ድኣ ከመይ 
ጌይሮም ገንዘበይ ይወስድዎ? “ንስኺ 
ንዓኣ ሃብዋ ክሳብ ዘይበልክዮም 
ኣይህብዋን ኢዮም”። በለትኒ። “ኣብ 
ዓድና (ኤርትራ) ዘሎ ናይ ባንክ ሲስተም 
ከመይ’ዩ’ሞ?  ወራሲ ምዃንካ ኣብ ጋዜጣ 

እንተኣውጺእካ ትወርስ ዲኻ ሓቀይ” 
ኢለ ዘረባ ምስ ጀመርኩ  “ኣንቲ ኣብ 
ዓድኺ’ሞ ዘየለኺ! ናይ ዓድና ገዲፍኪ 
ናይዚ ዘለኽዮ ዓዲ ኣሜሪካ’ንዶ ግበሪ፡” 
ኣብቲ  ህይወት ሰብ ብገንዘብ ዝዕቀነሉ 
ምድሪ ኣሜሪካ እናነበርኩ፡ ኣብ ጉዳይ 
ገንዘብ ክንድዚ ዝኣክል ጌጋ ምግባረይ  
ምውሓጥ ኣበያ።    
መሬት ምስ ወግሐ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ  
ከይደ፡ ደሃይ ናይ ባንክ ውዕላተይ 
ገበርኩ።  ነታ  ኣብ  ኩሉ ህጹጽ እዋን  
ከም ቀዳመይቲ ተጸዋዒት ኢለ ሽማ 
ዘመዝግባ ሓፍተይ’ውን፡ ሽማ’ውን  
ኣብቲ ባንክ ኣይረኸብክዎን። ብሓደ 
ጉዳይ ብተብተብ ናይ ባንክ ሕሳብ 
ካብ ዝኸፈት ሓሙሽተ ዓመታት 
ከምዝገበርኩ ኣረጋገጽኩ። እንታይ 
ዓይነት ውዕል ከምዝገበርኩ ግን፡ ክሳብ 
እዛ ጋሻይ መጺኣ ትሓተኒ ሓሲበሉ 
ኣይፈልጥን። ሽዑ፡ ገንዘበይ ወኪል 
ክገብረሉ ከምዝመጻእኩ፡ ነቲ ዝረኸበኒ 
ሰራሕተኛ ባንክ ምስ ነገርክዎ ሰለስተ 
ምርጫታት ኣቕረበለይ።
“ሕጂ ኣነ ብህይወት ከለኹ፡ ኣብቲ 
ናተይ ገንዘብ ኣነን ሓፍተይን ማዕረ 
ገንዘብ ናይ ምእታውን ምውጻእን 
ስልጣን ክህልወና፡”
“ኣነ ብዘጋጠመኒ ሓደጋ ይኹን 
ስንክልና ናይ ባንክ ሕሳባተይ ከመሓድር 
እንተዘይኪኢለ፡ ሓፍተይ ከማይ ኮይና 
ከተማሓድረለይ፡”
 “ኣነ እንተሞይተ ሓፍተይ ክንዳይ 
ኮይና ገንዘበይ ከተመሓድረይ” ዝብል 
ሰለስተ ምርጫታት ኣቕረበለይ።
እተን ክልተ ቀዳማት ምርጫታት  
ወካልን ተወካልን ክልቴኻ ተረኺብካ፡ 
ኣብ ቅድሚ  ናይ ሕጊ ኪኢላ ዝግበር 
ውዕል ኢዩ። እታ እንተሞይተ 
ትብል ሳልሰይቲ ግን ናይ ሕጊ ኪኢላ 
ኣየድልየካን፡ ነቲ ትውክሎ ሰብ’ውን 
ብኣካል  ናብቲ ባንክ ምጻእ ኣይበሃልን 
ኢዩ። እታ ዝቐለለት ክገብራ ዝኽእል 
ንሳ ስለዝነበረት ድማ፡ ፈጸምክዋ።  ኣብ 

ካልኣይ ናይ ቢኢሲዩ ባንክ ሕሳበይ 
ድማ ከድኩ። ንሶም’ውን ገንዘበይ 
ወኪል ከምዘይብሉ ነገሩኒ’ሞ ውዕላተይ 
ኣሐደስኩ። ነታ ንዓይ ክትብል ዝመጸትኒ 
ጋሻ  ገንዘበይ ወኪል ከምዘይጸንሖ ምስ 
ነገርክዋ፡  ካባይ  ክፍጸም ዘይተጸበየቶ 
ጉድለት ስለዝኾና “ውሑድ ገንዘብ ኢዩ 

ኢልኪ ዲኺ ሸለል ኢልክዮ፡ ዋላ ሚእቲ 
ዶላር ዘይትኸውን?” ነዚኣ ክትሕግዘኒ 
ካብ ካናዳ ዝመጸት ክትመስል 
በጻሒተይ ተገዳስነታ ኣዛይዳ፡ ኣብ ዓዲ 
ስደትና  ፈጺምና ክንሰግሮ ዘይብልና 
ክንገብሮ ዝግብኣና ጉዳይ ውክልናንን 
ኣብ ክንዳና ኮይኑ ዝሕተት ሰብን 
ክንገብሮ ዝግብኣና ጥንቃቐን ትፈልጦ 
ተመክሮታት ኣዘንተወትለይ። 
ሽዑ ምስ ነብሰይን ምስኣን ዲቕ 
ዝበለ ምጉት ጀሚረ። ነዛ ናይ 
ውክልና ትምልከት ነጥብስ ከመይ 
ጌይረ ሰጊረያ?  ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ 
ይኹኒ ቢኢሲዩ ክልቲኦም ባንክታት 
ሓቲቶሙኒ ድዮም’ከ? እንተዝሓቱኒ’ኸ 
ከመይ ኢለ ከይመለስክዋ ሰጊረ?  ነዛ 
ሓጋዚተይ ሰራሕተኛ ባንኪ ከምዘይኮነት 
እናፈለጥኩ ሕቶታት ኣዝነብኩላ። 
“ኣንቲ ሓፍትና እቶም ባንኪ ድኣ 
እንታይ ገደሶም፡ ገንዘብ ገዲፍክሎም 
ድኣ እንታይ ክብሉኺ ደሊኺ፡ ገንዘብኪ 
ወኪል ኣይገበርኩሉን’ሞ ንሕና 
ከይንወስዶ ንዒ ወኪል ግበሩሉ ክብሉኺ 
ደሊኺ?” ኣመላልስኣ ኣብ ኣሜሪካ 
ኢኺ ትነብሪ ዘለኺ’ምበር  ኣነባብራ  
ኣሜሪካስ   ገና-ገና ኣይተረደኣክን 
ዝብል ትርጉም ሃበኒ  ።  
ሓፍተይ ኣጋጣሚ መጸት። 
መጀመርያ  እቲ  “ኣነ እንተዘየለኹ 
ወኪለይ” ዝብል ኣርእስቲ ከም ሕማቕ 
ፋል ሓሲባቶ ብዛዕብኡ ምዝራብ 
ኣይተፈተዋን። ቅድመይ ኣብዚ 
ዓዲ ዝመጸት ትኩርትን ግድስትን 

መወከሲተይን ስለዝኾነት፡ ስለምንታይ 
ዘይነገርክኒ ኢለ ምስተማዓትክዋ ግን 
ግድን ክትምልስ ኔይርዋ። “ንስኺ’ኸ 
እንተዘየመዝጊብክኒ ድኣ ባንክ 
ከመይ ጌይሮም ንዓይ  ገንዘብ ክህቡኒ 
ሓሲብኪ? ኣነስ እዚ ይጠፍኣኪ  ኢዩ 
ኣየብልን ኢየ” ኢላ ንሳ’ውን ብጌጋይ 

ተገረመት። ኣነ’ኸ ስለምንታይ ከምዚ 
ዓይነት ገዚፍ ጌጋ ጌይረ? ኣብ ዝኾነ 
ቦታ ኣብ ህጹጽ እዋን መን’ዩ ብዛዕባኻ 
ዝሕተት ተባሂሉ ትሕተት ኢኻ።  
ቅድሚ ኣስታት ሓሙሽተ ዓመታት 
ንመጀመርያ ግዜይ ኣብ ምድሪ ስደተይ 
ናይ ባንክ ሕሳብ ክኸፍት ከለኹ፡ እቲ 
ኣብ ህጹጽ እዋን ተሓታታይ ኢልካ 
ተመዝግቦ ሰብን፡ ብዛዕባ ገንዘብካ ኣብ 
ባንክ ከም ሕጋዊ ወኪልካ ወይ ወራሲኻ 
ተመዝቦ ሰብን በበይኑ’ዩ፡ ክንሱ ሓደ’ዶ 
መሲሉኒ ኔይሩ ይኸውን? ኣነ ገለ 
እንተኾይነ ቀንዲ ቤተሰበይ ኣብ ጋዜጣ 
ኣመልኪቶም ወረስተይ ምዃኖም 
ከረጋግጹ’ዮም ኢለ’ዶ ሓሲበ እኸውን? 
ገንዘብን ውርሻን ነቶም ርኹባት’ምበር 
ንኸምዚ ናተይ ንምንባር ዝቃለስ  
በዓል ቁሩብ ቅራቦ ኣየገድስን’ዩ ኢለ 
ድየ ሸለል ኢለዮ?  ክሳብ ሎሚ ገና 
ዘይመለስኩዎም ሕቶታት ኢዮም።  
ኣብ መወዳእታ ግን ጋሻ -ዓሻ ምዃን’ዩ  
ኢለ ነብሰይ ኣጸናኒዐ፡ ክጽሕፎ ወሲነ። 
ኣብ ኤርትራ ከለኹ ሓደ ብሃንደበት 
ንኤርትራ ምስ ገሸ ሞት ዘጋጠሞ  
ህቡብ ስነ-ጥበባዊ፡ ተመሳሳሊ ጸገም 
ከምዘጋጠሞ ሰሚዐ ከምዝነበርኩ 
ዘከርኩ’ሞ፡ እቲ ሽዑ ዝሰማዕክዎ ብልክዕ 
እንታይ ማለት ምዃኑ  ዝተረዳኣኒ ግን 
ሎሚ ባዕለይ በዓልቲ ጉዳይ ምስኮንኩ 
ኢዩ። መለበምን ኣይግበርካ፡ መለበምን 
ኣይኽላእካ!  ውዕላትና ደጊምና ሃሰስ 
ንበሎም!

ርሑስ በዓል ናጽነት ኤርትራ 
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ዓምዲ ህጻናት መም. ኣቤል ኣብርሃም

ሱታፌ ቆልዑ ኣብ ሃገራዊ በዓላት
ርሑስ በዓል ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ንኹሉኹም ተኸታተልቲ ዓምዲ ህጻናትን ቆልዑን 
ጋዜጣ ዳዕሮ። ዓመት-መጸ ንዝኽሪ ሃገራዊ ክብርታት ካብ ዝበዓሉ በዓላት እታ ዝዓበየት 
መዓልቲ ናጽነት’ያ ክንብል ንኽእል። ብመንጽሩ ድማ እቲ ዝዓበየ ሃገራዊ ዝክር ኣብ 
መዓልቲ ሰማእታት ይኽበር። እዞም ፍሉያት ዓመታዊ ኣጋጣሚታት፡ ኣብ ስደት 
ንዝዓብዩ ቆልዑን ህጻናትን ዘስንቕዎ ጦብላሕታን፡ ዝህልዎ ጽልዋን ብቐሊል ዝርአ 
ኣይኮነን። ወለዲ፡ ነዞም ዓመታዊ በዓላት ንደቆም መንነትን ታሪኽን ምልላይ ጥራይ 
ዘይኮነ፡ ብኣእምሮን መንፈስን ተሃኒጾም ንኽዓብዩ ዝዓይይ ኣጋጣሚ ክኾኖሎም እውን 
ብዙሕ ይጽዕሩ’ዮም። 

በዓል ናጽነት ኣዝዩ ሰፊሕ ምድላዋት ዝግበረሉ ኣጋጣሚ ብምዃኑ፡ እቲ ዝቐርብ 
ምርኢትን ስራሓትን’ውን ብእኡ መጠን ብዙሕ’ዩ። ባህላዊ ዜማታት፡ ስርሓት ቅርጽን 
ቅብኣን፡ ኣልባሳት፡ መግብን መስተን፡ ስነ-ጽሑፍ፡ ታሪኻውን ህልዊን ኣቕሓን ናውትን 
ዝኣመሰሉን ካልኦትን ትሕዝቶታት ንህዝቢ ስለዝቐርቡ፡ ነቶም ኣብ ስደት ዝዓብዩ ቆልዑ 
ኣዝዩ ሃናጺ መኣዲ ተሞኩሮን ጦብላሕታን እዩ። ስለዚ ሽሕ እኳ ቆልዑ ነቲ ጸወታን 
ሌላን ምስ መዛኑኦም ዓቢ ቆላሕታ ዝገብሩሉ እንተኾኑ፡ ኣቦዋት ክምስሉ “ሳዕስዕ እሞ 
ስራሕካ ኣይትረስዕ” ከምዝብሉ፡ ወለዲ ነዚ ዕድል ተጠቒሞም፡ ንቆልዑ ክምህርዎም፡ 
ክገልጹሎምን፡ ከዘክርዎምን ይግባእ። ሰናይ ናይ ምዝንጋዕን ባህታን ቅነ ንኹልና!

ዓይነት መጻወቲ ቆልዑ ብኸመይ ንመርጽ
ቆልዑን ናውቲ መጻወትን 
መቸም ዘይፍለዩ መጻምድቲ 
እዮም። ብማእከላይ ገምጋም፡ 
ሓደ ቆልዓ ኣብ ሓደ ዓይነት 
መጻወቲ እንተወሓደ ካብ 3-6 
ኣዋርሕ ብተመስጦ ከቕልብ 
ይርe። ንኣብነት ከም እኒ 
Thomas the train, 
Dora, Peppa Pig, Lego 
City, Curious George, 
Star Wars…ዝኣመሰሉ በብእዋኑ እናርከቡ ተመስጦ ቆልዓ 
ይስሕቡ ኣለዉ። እንተኾነ፡ ገሊኦም ቴማታት ምስ ትምህርታዊ 
ዕማማት ቆልዑ ኣዝዮም ዝዛመዱን ሓገዝትን ክኾኑ እንከለዉ፡ 
ገሊኣቶም ግን በዚ መንጽር ክርኣዩ ከለዉ ኣዝዩ ድሩት ዕማም 
ኣለዎም። ብሓፈሻ ጸወታ ንገዛእ ርእሱ ንምዕባለ ቆልዓ ኣዝዩ 
ኣገዳሲ ምዃኑ እኳ እንተዘይዘንጋዕና፡ ምስ ንባብ፡ ሕሳብ፡ ሳይንስ፡ 
ቅብኣን ሙዚቃን ዝኣመሰሉ ዓውድታት ተማላላእቲ ክኾኑ እውን 
ጥቕሞም የዛይዶ እዩ። S.T.E.M. ( Science, Technol-
ogy, Engineering and Mathmatics) ምልክት ዘለዎም 
ናውቲ መጻወቲ፡ ነዚ ዕማም እዚ ከደንፍዑ ዝተዋደዱ ስለዝኾኑ፡ 
ከምዚኣቶም ስኣመሰሉ ናውቲ መጻወቲ ብፍሉይ ክንመርጽን 
ንደቅና ከነላልን ኣዝዩ ሓጋዚ’ዩ።

“ኢለካ’ኮ፡ ኣየቕልቡልናን እዮም!”
እዛ ካርቱን ስእሊ ንሓደ ሓደ ተርእዮ ኣብ መንጎ 
ወለድን ቆልዑን እውን እተርኢ ትመስል። ኣብዚ 
እዋን ሞባይል ቴለፎናት፡ ወለዲ ንደቆም ናብ 
ጸወታ ኩዑሶ ወይ ካልእ ንጥፈት ዝዕድም መደብ 
ይወስድዎም እሞ፡ ኣብ ክንዲ ናይቲ ቆልዓ ስራሕን 
ምንቅስቃስን ብኣትኩሮ ዝዕዘቡን፡ ምትብባዕ 
ዝገብሩን፡ ኣብ ሞባይል ቴለፎን ተተኺሎም 
ትዕዘብ። እዚ ንኹሉ ወላዲ ማለት ዘይኮነ፡ ወይ 
እውን ወለዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ክህልዎም ከምዝኽእል 
ከይዘንጋዕና፡ ግን ከኣ ቀጻሊን ቅጽበታውን 
ምትብባዕ ንቆልዑ ኣዝዩ ሃናጽን ኣገዳስን ምዃኑ 
ምዝካር የድሊ። 

ቆልዓ ሓደ ንጥፈት (ኩዑሶ፡ ሙዚቃ…) ኣብ 
ዝሳተፈሉ ግዜ ኣወንታውን ኣሉታውን ካልእ ክምዕብል ዝግብኦ ኣንፈታትን እናፈተሽና 
ክንምዕድን ከነተባብዕን መታን፡ ነቲ ምንቅስቃሳቶም ብኣትኩሮ ክንዕዘብ ይግባእ። ስለዚ 
ድማ ብዝተኻእለ መጠን ነዚ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ መታን፡ ነተን ሞባይል ቴለፎናት፡ 
ኣብ ኣገዳሲ ኩነታት ጥራይ እናሰሓብና፡ እቲ ዝበዘሐ ግዜ ኣቓልቦናን ኣትኩሮናን 
ናብቲ ደቅና ዝነጥፍሉ ዘለዉ ዕማም ከነቐድም ይሓይሽ።   እንተዘይኮይኑ፡ ከምዚ 
ኣብዛ ካርቱን ንዕዘቦ ዘለና፡ “See? I told you. They wouldn’t notice us…” 
“ኢለካ’ኮ፡ ኣየቕልቡልናን’ዮም!” ኢሎም ደቅና ከምዝወቕሱና ኣይንዘንግዕ። 

 

ስፖርታዊ ንጥፈታት ህጻናት ኣብ ስያትል

ብኣጋጣሚ ጽምብል 26 ዓመት ናጽነት 
ኤርትራ!

ብኣጋጣሚ ጽምብል 26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ፡ ኣብ ስያትልን 
ከባቢኣን፡ ኣብ መንጎ ጋንታታት ኤርትራውያን ህጻናትን 
ኢትዮጵያውያን ህጻናትን ምሕዝነታዊ ጸውታ ኩዕሶ እግሪ ተኻይዱ፡ 
ጋንታ ኢትዮጵያ ዋንጫ ዓቲራ።
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ኣብ ግጥሚ ተራ ዋሕዚን ሰዋስውን
ብ 7ግንቦት 1886 ዓም ኣብ ካልካታ 
ዝተወልደ ህቡብ ህንዳዊ ገጣማይ 
ራቢንድራናት ታጎር ኣብ ስነጽሑፍ 
ህንዲ ዓቢ ተራ ካብ ዝተጻወቱ ሰባት 
ሓደ’ዩ ኔሩ። ወዲ 8 ዓመት እንከሎ 
ምግጣም ዝጀመረ ታጎር ወዲ 16 
ክበጽሕ እንከሎ ፋልመይቲ ናይ ግጥሚ 
መጽሓፉ ከሕትም በቒዑ ነበረ። ታጎር 
ገጣምይ ጥራሕ ዘይኮነ ጸሓፊ ልበወለድን 
ደራሲ ሙዚቃን፡ መስራቲ ሰብ ኣውነት 
ዝምህረሉ ካብ ልሙድ ትምህርቲ 
ወጻኢ ትምህርቲ ዝወሃበሉ ዩኒቨርሲቲ፡ 
ቀባኣይ፡ ፈላስፋን ሰውራውን ነበረ። ኣብ 
1913 ካብ ኣውሮጳውያን ወጻኢ ንፈለማ 
ግዜ ናይ ኖቨል ተሸላሚ ዝኾነ ታጎር 
ሽልማት ኖቨል ዝወሰደሉ ብስነጽሑፍ 
( literature) ኮይኑ በታ ጊታንጃሊ 
ዝተሰምየት ብቋንቋ ቤንጋሊ ዝጸሓፋ 
እኩብ ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፉ’ዩ። 
ነታ መጽሓፍ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ’ውን 
ባዕሉ’ዩ ተርጉሙዋ። ይኹን እምበር 
እቲ ትርጉም ቅኑዕ ኔሩዶ ኣይነበረን 
ርግጸኛ ኣይነበረን። ብፍላይ ግጥሚ 
ናብ ካልእ ቋንቋ ምትርጓም ከም ስዲ 
ንባብ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣስተውዒሉ 
ነበረ። ግጥሚ ካብ ናብ ሰዋስው ናብ 
ሙዚቃ፡ ካብ ናብ ሓሳብ ናብ ስምዒት 
ከም ዝቐርብ ተዓዚቡ ኔሩ። ግጥሚ 
ዝዓቖረ ቀላይ ዘይኮነ ዝፈስስ ወሓዚ ከም 
ዝኾነ ተገሊጹሉ ነበረ።

ታጎር ካብ መጽሓፉ ግጥምታት 
መመሪጹ ክትርጉም ሓያሎ መዓልታት 
ኣሕለፈ። ንኹሉ ግጥምታቱ ተርጉሙ 
ምስ ወደውን ምሉእ ብምሉእ ርግጸኛ 
ክኸውን ኣይከኣለን። ስለዚ ንሓደ ሲ 

ኤፍ ኣንድሪውስ ዝበሃል ካህን 
ነቲ ዝተርጎሞ ክርእየሉ ሃቦ። 
ኣንድሪውስ ንማህተማ ጋንዲ 
ናይ ቀረባ ዓርኩ ንናጽነት 
ህንድውን ካብ ልቢ ዝተቓለሰ 
ሓርበኛ ነበረ። ነቲ ግጥምታት 
ኣጸቢቑ ርእዩ ምስ ኣንበቦ ኣብ 
ኣርባዕተ ቦታታት ጥራሕ መሪጹ 
ንኸርዕዮ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ 
ሰደደሉ።

“እቲ ትርጉም ብምሉእ ኣዚዩ 
ጽቡቕ ኣሎ፡ እንተኾነ ኣብዘን 
ዝሕበረካ ዘለኻ ኣርባዕተ 
ንጥብታት ናይ ሰዋስው ሕጊ 
ኣይተኸተልካን ዘለኻ” በሎ

ታጎር ብመሰረት ምኽሪ እንግሊዛዊ 
ቀሺ ነቶም ዝተባህ ልዎ ኣርባዕተ ቃላት 
ደምሲሱ ብካልእ ተከኦም ። ቅድሚ 
ናብ ማሕተም ምእታው ከኣ ናብ 
ሎንድን ድሕሪ ምኻድ ን20 ዓበይቲ 
ገጠምቲ ዓዲሙ ነቲ ትርጉም ናይታ 
ናይ ግጥሚ መጽሓፉ ከም ዝግምግምዎ 
ገበረ። ንኹለን ግጥምታት ኣንቢቡ ምስ 
ወደአ ከኣ 

“ዝጎደለ ነገር ዘሎዶ ይመስለኩም?” 
ብምባል ነቶም ገጠምቲ ሓተቶም።

ዊልያም በትለር ዩትስ ዝተባህለ ውሩይ 
እንግሊዛዊ ገጣሚ ሃንደበት ሓፍ 
ብምባል

“ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ዝተጋገየ 
ነገራት ኣሎ” በለ

ታጎር ኣዚዩ ተገረመ። ብጅክኡ ቀሺ 
ኣንድሪውን ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ከም 
ዝቐየረ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ቀሺ 
ኣንድሪውስ ዝቐየሮም’ሞ በትለር ዩቱስ 
ዘይፈተዎም ቃላት ተመሳሰልቲ ነበሩ። 

ዩቱስ ኣስዒቡ ንታጎር ከምዚ በሎ

“ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት እቲ ግጥሚ 
ዋሕዚ የብሉን፡ ኣይንቀሳቐስን’ዩ፡ እቶም 
ቃላት’ውን ንስኻ ዘይኮንካ ካልእ ሰብ’ዩ 
ሸኩዑዎም። ኣርባዕቲኦም ቃላት ነቲ 
ወሓዚ ከይውሕዝ ገዲቦም ዝሓዝዎ 
ደናጉላ’ዮም”

ታጎር ከኣ 

“ጽቡቕ ኣለኻ።ኣርባዕቲኦም ቃላት 
ዝመረጾም ኣንድሪውስ’ዩ። እንግሊዛዊ 
ስለዝኾነ ካባይ ንላዕሊ ንሱ ይፈልጥ። 

ንዓይ ግን እንግሊዝ ኣፈይ ዝኸፈትኩሉ 
ቋንቋ ኣይኮነን። ኣንድሪውስ ቅድሚ 
ምቕያሮም ዝነበሩ ቃላት እዚኦም’ዮም 
ኔሮም።” በሎ

ዩቱስ ከኣ ትቕብል ኣቢሉ 

“እቶም ቃላት፡ ሕጊ ሰዋስው 
ኣይክተሉን’ዮም፡ ግን ቅኔ ኣለዎም። 
ሰዋስው ረሳዓዮም’ሞ ነቲ ዋሕዚ 
ተኸተል” በሎ

ታጎር ብነሐሰ 1941 ብሞት ክፈለ 
እንከሎ ናይ መጀመርያ ህንዳዊን ናይ 
መጀምርያን ኤሻያዊ ተሸላሚ ኖቨል 
ብምዃን ኣብ መዝገብ ታሪኽ ዝሰፈረን 
ዕለተ ልደቱ ዓመታዊ ብክብ ዝበለ 
ድምቀት ዝበዓለሉን ገጣማይ’ዩ። 

ጋንታ ሰላም 

ጋንታ ሪድሲ 

ብመኮነን ተስፋይ
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ዕድመን ጥዕናን
ብሓረጉ ቀለታ

ኣገረምቲ ጥቕምታት ባናና

1. ሓይሊ ይህብ- ካብ ሓንቲ ፍረ ባናና 30 
ግራም ሽኮር ክርከብ ይከኣል። ሓደ ሰብ 
ንግሆ ብድድ ኢሉ ክልተ ፍረ ባናና ምስ 
ዝወስድ ብጀካ ክረኽቦ ዝኽእል ሓይሊ ካብ 
ሓንቲ ፍረ ባናና 12 ግራም ‘ታይሮሲን’ 
ዝተባህለ ቀመም ኣሚኖ ኣሲድ ስለዝረክብ 
ንቑሕ፡ ንጡፍን ድርኺት ዘለዎን ኰይኑ 
ክውዕል ዝለዓለ ጥቕሚ ይህብ። እቲ 
ወትሩ ባናና ዝምገብ ሰብ ናይ ምምዝዛንን 
ምስትብሃልን ዓቕሙ ይውስኽ። ጌጋ 
ዝብሃል ድማ ኣይሰርሕን።

2. ሃብታም ብፖታስየም - ባናና ሓደ ካብ 
ቀንዲ ምንጭታት ፖታስየም እዩ። 
ሚነራል ፖታስየም ስሩዕ ተግባር ልብን 
ዝተመዓራረየ ጸቕጢ ደምን ክህሉ ቁልፊ 
ተራ ይጻወት። ሓያለ መጽናዕትታትን 
ጭብጥታትን ከም ዘረጋገጽዎ ከም ባናና 
ብፖታስየም ሃብታም ዝዀኑ መግብታት 
ምዝውታር ብጸቕጢ ደም ንዝሽገሩ ሰባት 
ሕማሞም ኣብ ምቁጽጻሩ ሓጋዚ እዩ። 
ባናና ምዝውታር ብልዑል ጸቕጢ ደምን 
ወቕዕን ክስዕብ ንዝኽእል ሓደጋ ብ40 
ሚእታዊት ናይ ምጕዳል ዓቕሚ ኣለዎ። 
ብጀካ’ዚ ባናና፡ ካልስየም ብስርዓተ ሽንቲ 
ኣቢሉ ናብ ግዳም ከይወጽእ ጸቒጡ 
ስለዝሕዝ ብጸጸር ኵላሊት ዝስዕብ ኣሰቃቒ 
ቃንዛ ኣይህሉን። ኣብ ርእሲ’ዚ ብጕድለት 
ካልስየም ንዝፍጠር ምፍኳስን ምርቃቕን 
ኣዕጽምቲ ንምክልኻል ኣብ መዓልቲ 
ክልተ ባናና ምብላዕ ኣኻሊ እዩ። ምፍኳስን 
ምርቃቕን ኣዕጽምቲ ኣብ ብትከት ጽግያት 
ዘለዋ ኣደታት፡ ብዕድመ ዝደፍኡን 
ብሕዱር ሕማም ዝሳቐዩን ሰባት ዝረአ 
ሕማም ዓጽሚ እዩ።

3. መግቢ ንምሕቃቕ ይሕግዝ - ባናና ልዑል 
ትሕዝቶ ጽሕጎ (ፋይበር) ዝውንን ፍረ እዩ። 
ጽሕጎ ድማ መግቢ ብመትረብ ስርዓተ 
ምሕቃቕ መግቢ ብዘይጸገም ክሓቅቕን 
ብቐሊሉ ንግዳም ክጓሓፍን ይሕግዝ። 

ንመዓልቲ ክልተ ፍረ ባናና 
ምብላዕ ብድርቀት ዝሽገሩ 
ሰባት መለስለሲ ከኒና ካብ 
ምውሳድ ክድሕኑ ይኽእሉ። 
እቲ ካልእ ጥቕሚ ባናና 
‘ብፍራክቶስ ኦሊጎሳካራይድ’ 
ዝተሰመየ ቀመም ሃብታም 
ምዃኑ እዩ። ፍራክቶስ 
ኦሊጎሳካራይድ፡ መግቢ ካብ 
ከስዐ ይኹን ቀጢን መዓንጣ 
ብጕቡእ ተመጽዩ ናብ 
ዋሃዮታት ክበጽሕ ዝሕግዝ 
ቀመም’ዩ።

4. ፈውሲ ቍስሊ ከስዐ - ብስሩዕ 
መዓልታዊ ባናና ምምጋብ 
ብቍስሊ ከስዐ ንዝስዕብ መጥቃዕቲ 
ምክልኻል ይከኣል። ባናና ምዝውታር 
ንውሽጣዊ ሽፋን ጨጐራ ተወሳኺ 
ድርዒ ስለዝፈጥረሉ ብምጸት ከስዐ (Hy-
drochloric Acid) ንዝመጾ ጕድኣት 
ይከላኸለሉ። ባናና ቍስሊ ጨጐራ 
ከምጽኡ ዝኽእሉ ባክተርያ ንኸይራብሑ 
ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለዘለዎ፡ ጥቕሙ 
እምብዛ ብዙሕ እዩ። 

5. ልዑል ትሕዝቶ ቪታሚን ቢ 6 ኣለዎ 
-ባናና ብቪታሚን ቢ6 ዝበልጸገ ፍረ እዩ። 
ቪታሚን ቢ6 ድማ ኣብ ምህናጽን ምቛምን 
ሄሞግሎቢን ካብቶም ወሳኒ ተራ ዝጻወቱ 
ባእታታት ሓደ እዩ። ብተወሳኺ ቪታሚን 
ቢ6 ሚዛኑ ዝሓለወ ዓቐን ሽኮር ኣብ ደም 
ክህሉ፡ ኣብ ምስባርን ምድቓቕን ኣሚኖ 
ኣሲድ (ፕሮቲን)ን ኣብ ምህናጽ ሕማማት 
ዝከላኸሉ ጸረ ታህዋስያን (Antibodies) 
ዝለዓለ እጃም የበርክት።

6. ዝለዓለ ትሕዝቶ ቪታሚናትን ሚነራላትን 
- ባናና ብጀካ ፖታስየምን ቪታሚን 
ቢ6ን ትሕዝቶ ቪታሚን ሲ፡ ማግነዝየም፡ 
ማንጋንዝ፡ ኣዮዲን፡ ሰሊንየምን ዚንክን 

ኣለዎ።

7. ጥዕና ቈርበት ይሕሉ - ወትሩ ባናና 
ምብላዕ ካብ ገለ ገለ ሕማማት ቈርበት ከም 
ፈጸጋን ሶርያሲስን ምክልኻል ከምዝከኣል 
መጽናዕትታት ሕክምና ይሕብሩ። ኣብ 
ባናና ዘሎ ቪታሚን ሲ ጥዑይ ቈርበት 
ኣብ ምውናን ሓጋዚ ስለዝዀነ ከም መግቢ 
ምዝውታሩ ጥቕሙ ዝለዓለ’ዩ።

8. መንሽሮ ይቃለስ - ባናና ኣብ ምጕልባትን 
ምብዛሕን ጸዓዱ ዋሃዮታት ዝለዓለ 
ኣገልግሎት ከም ዝህብ ዝእመነሉ 
‘ሳይቶኪን’ ዝተባሃለ ባእታ ዝውንን ፍረ 
እዩ። ‘ሳይቶኪን’ ኣብ ምክልኻልን ምህዳእን 
መንሽሮ (ካንሰር) ዝነጥፍ ባእታ ካብ ኮነ 
ባናና ብምብላዕ ካብ መጥቃዕቲ መንሽሮ 
ምክልኻል ይከኣል።

9. መንፈስ የሐድስን ወጥርታት የጕድልን- 
ባናና ‘ትራይፕቶፌን’ ዝተሰመየ ጠቓሚ 
ቀመም ይውንን። እዚ ቀመም’ዚ ካብ 
ባናና ዝርከብ ኰይኑ ብመልክዕ መግቢ 
ናብ ሰብነት ምስ ኣተወ ናብ ‘ሴሮቶኒን’ 
ዝተባህለ ካልእ ቀመም ይቕየር። እዅል 
ዓቐን ሴሮቶኒን ኣብ ደም ምስ ዝህሉ ድማ 
ሓፈሻዊ ኣጠማምታኻ ኣወንታዊ ይኸውን፡ 
ሓጐስ ዝዓሰሎ ህይወት ትመርሕን 
ወጥርታት ይጐድልን። ብተወሳኺ ባህ 
ዝብል ድቃስ ኣብ ምውናን ኣብ ባናና 
ዝርከብ ቀመም ‘ትራይፕቶፌን’ ሓጋዚ 
ተራ ይጻወት።

10. ጥሜት የዐግስ - ባናና መዳርግቲ ዘይርከቦ 
ፈውሲ ጥሜት እዩ። ንግሆ ብድድ ኢልካ 
ክልተ ፍረ ባናና ምቑራስ ዝሓደረካ ጥሜት 
ብቐሊሉ ክትፍወስ ትኽእል። እዚ ማለት 
ግን ኣብ ልዕሊ እተን ክልተ ፍረ ባናና 
ተወሳኺ መግቢ ምውሳድ ክርሳዕ የብሉን። 
ባናና እዅል ታርፍ ማይ ስለዘለዎ ኣብ 
ምጥላል ጐረሮን ምክልኻል ነቕጺ ሰብነትን 
ዝህቦ ጥቕሚ ልዕሊ ካልኦት ፍረታት እዩ። 
ስለዚ ኵሎም ፍረታት ንወዲ ሰብ ብዝህብዎ 
ጥቕምታት ክምክሑ ዕድል እንተዝወሃቦም 
ባናና ደኣ እንታይ ኢሉ ምተነየተ! 
 

ናቱወለላ:  
 
ምንጪመርበብ ሓበሬታ ፦http://
www.shabait.com/
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መራሕቲ ኮሚንስታዊ ዓለም፡ ‘ኢሎሞ’ ካብ ዝተባህለ 
ነገራት፡ ዳርጋ ኩሉ፡ ሓሶት’ኳ እንተዘይነበረ፡ 
‘ዘይሰርሕ’ዩ’ ኢለ ምእማን ካብ ዘቋርጽ፡ ዋ-እ ሕጂ’ስ 
መዋእል ኮይኑ። ብፍላይ፡ በዚ ምዕራዊ ዓለም ኴንካ 
ክተስተንትኖ እንከሎኻ፡ ስ-ቕ ጥዑም! ሓቂ ይሓይሽ 
ግን፡ ካብ ኩሉ ሓንቲ ዓባይ ዘረባ ኣትሪፈ። ቪላዲመር 
ኤሊች፡ ግን ከኣ ብለኒን ዝተፈለጠ፡ ኣብ 1870 
ተወሊዱ ኣብ 1924 ዝሞተ ዴሳዊ ብዓል ራሻ፡ ‘ዓወት 
ካብ ምዕታራ፡ ምሕላዋ ይብርትዕ’ ዝበላ። 

መዓልቲ ናጽነትና ናብ ምብዓል ኣብ እነሸባሸብሉ 
እዋን፡ ነቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ናጽነት ምርኣይን 
ምስትምቓር፡ ነቶም ናጽነትና ንኽነምጽእ፡ ሂወት፡ 
ኣካላት ግዜን ንእስነትን፡ ኮታ ኲሉ ዓይነት መስዋኣቲ 
ዝኸፈሉልና ተጋደልትን ህዝብን በብደረጃኡ 
ምዝካርን፡ ኣኽብሮትና ምሕዳስን ንቡር ዝግባእን’ዩ። 
ብዓቢኡ ግን፡ ከም ወዮ ዴሳዊ ለኒን ዝበሎ፡ ምሕላው 
ናጽነት፡ ዝዓበየን ዝበርተዐን’ዩ!! 

ሓያሎ ዓመታት ኮይኑ እዩ፡ ሓንቲ ፓም ሂል ዝተባህለት 
ኣመሪካዊት፡ ብገለ ንጉዳያት ቀርኒ-ኣፍሪቃ ዝምልከት 
ምይይጥ ምስ ተላለና፡ ካብ ሓያሎ ሰባት ‘ኣብ ጉዳይን 
ታሪኽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣፋፍኖት ኣለዎ’ 
ዝብል ሓበሬታ ከም ዝረኸበት ኣዕለለትኒ። ዋና ናባይ 
መምጺኢኣ ግን፡ ንናተይ ኣፍልጦ ክትነግረኒ ኢላ 
ኣይኮነትን፡ እንታይ ድኣ፡ ንሓደ ንሳ እትሕግዞ ዝነበረት 
ኢትዮጵያዊ ናይ ሊቅነት መዓርግ ሕጹይ፡ ኣብ ሓገዛ 
ኣነ ንኽሕግዛ ንኽትሓተኒ’ዩ። እቲ ኢትዮጵያዊ ዓይነ-
ስውር ብምዃኑ፡ ኣብ ዝገብሮ መጽናቲ ሓጋዚቱ 
ነበረት። እቲ ዝገርም፡ እቲ ኢትዮጵያዊ ምሁር፡ 
ዝመረጾ ኣርእስቲ፡ ናይ ኢትትዮጵያ መንግስታት፡ 
ብፍላይ ከኣ ደርጊ ንኤትራውያን ተጋደልቲ ክንደይ 
ዝኸውን ናይ ቅልጽ ወይ መቊናጸቢ ኣስማት ከም 
ዝሃቦምን፡ ብድሕሪ’ቲ ጸርፊ ዘሎ መንቀሊታት 
ንምትንታን ነበረ። በቃ ብናትና ጸርፊ’ስ Ph.D. 
ከብል!! ብሓቂ ፈለማ ስሒቐ፡ ‘እምብኣር ጸርፍታትና 
ኣብኲዑ’ስ ሊቅነት ክስንክት’ዩ’ ኢለ። ደሓር ግን፡ ነታ 
‘ብድሕሪ’ቲ ጸርፊ ዘሎ መንቀሊታት’ እትብል ሓረግ 
ኣድሃብኩ። 

ተገንጸልቲ፡ ሸፋቱ፡ ነኸስቲ ጡብ-ኣደ፡ ናይ ዓረብ 

ኣቓጠርቲ፡ ናይ ፔትሮ-ዶላር ዕሱቧት፡ ኣድሓርሐርቲ፡ 
ጸረ-ኣብዮት(ጸረ-ሰውራ).....(ሽዑ፡ ብልበይ ‘እዛ ጸረ-
ኣብዮት’ስ በምሓርኛ ድኣ ኣምጺእኩማ’ምበር፡ ተጋድሎ 
ሓርነት ንህዝባዊ ሓይልታት ዘልገበትላ ስለ ዝኾነት፡ 
ናይ ምቕዳሕ መሰል ጥሒስኩም ዝተጠቐምኩምላ’ያ’ 
በልኩ) እንዳ በለ ቀጸለ እቲ ኢትዮጵያዊ። ብዝኾነ፡ 
ኣነ’ውን ብዝዓቕመይ ገለ ክልተ ጸርፍታት ወሰኽኩሉ። 
ኩሉ-ኩሉ ዓሰርተው-ኣርባዕተ ኣምሊወን። ኣብ ዕላልና፡ 
“ኣብ ሃገርና’ስ ‘እንተ ጸርፊ’ሞ ዝገደፍና የብልናን፡ 
እንተ’ተን ኣሓ ግን ወሲዶመን’  ዝብል ምስላ ኣሎ” 
ምስ ነገርኩዎ፡ “በጣም እውነት ነው” ኢሉ ሰሓቐ። 
“እንደ ሚመስለኝ ብኦሮሞኛ’ም ተመሳሳይ ተረት 
ኣለ” በለ። ኩሉ’ቲ ጸርፍታት፡ ‘ከዳዓት ኮይኖም’ምበር፡ 
ኢትዮጵያውያን’ዮም” እዩ። 

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ግን፡ ከም’ቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረ ጸርፊ 
ጥራይ ኣይኮነን፡ ታሪኽ ናይ ኣብ ኤርትራና ዝተፈጸመ 
ዓበይትን ናእሽቱን ፍጻሜታት፡ ኢትዮጵያውያን 
ከከም ዝወዓሎ ዘይኮነ’ስ፡ ከከም ድላዮምን ንዓታቶም 
በብዝጥዕሞምን የዘንትውዎ ኣለዉ። ልክዕ’ዩ፡ ከም’ቲ 
ኣዕራብ ዝምስልዎ፡ ‘ጸሓፋይ ንነብሱ ብሕማቕ 
ኣይጽሕፋን’ዩ’። ግን ከኣ ክትሓስቦ እንከሎኻ’ስ፡ 

ኣብ’ታ ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር’ስ ከከም ድላይካ 
እና’ዘንቶኻ’ስ፡ ‘ንዓ’ባ ተዓገት’ ዝብል የሎን ድዩ?’ 
የብለካ። 

ኣብቲ ፈለማ-ፈለማ ከም’ዚሉ ይስዕርር ኣይበልኩን። 
እንዳ ጸንሑ ግን ቀዳሞቶም ዳሕረወቶም፡ ናጽነት 
ብፍቓድ፡ እዝጊ-ፈሪሖም ከም ዝሃቡና ኣምሲሎም 
ከቕርብዎ ፈቲኖም። ብርጋዴር ጀነራል ብውሸት 
ጸጋየ፡ ሓደ ካብ ናይ ‘ሁለተኛ ኣብዮታዊ ሰራዊት’/
ካልኣይ ሰውራዊ ሰራዊት/ ምኽትል ኣዛዚ ዝነበረ 
እዩ። “...ንሕና’ኮ፡ ምስ ኤርትራውያን ኣይኮናን፡ 
ምስ ዘዕለቕልቖም ዝነበረ ናይ ኣዕራብ ዶላራት ኢና 
ተዋጊእና፡ ገንዘብ’ዩ ስዒሩና” ክብል ሰማዕኩ። እህ! 
ኣቦይ ጀነራል’ሲ፡ ኣብ ሰበዓታትን ሰማንያታትን 
ኣቲኹም’ስ፡ ሓንቲ ሓቂ ምንጋር ካብ ጎረሮኹም 
ምውራድ ክትኣብየኩም’ በልኩ። እዚ ጀነራል’ዚ፡ 
እቲ ኣብ’ታ ኦሮማይ እትብል፡ ብበዓሉ ግርማ 
ዝተጻሕፈት መጽሓፍ፡ ሓደ ካብ ቀንዲ ጠባያት ኮይኑ 
ዝተቐመጠ’ዩ። ኦሮማይ ንበዓሉ ናይ መወዳእታ 
መጽሓፉን ጥራይ ኣይነበረትን፡ ንሳ ስለ ዘጸሓፈ’ውን 
ሂወቱ ኦሮማይ ኮይና’ያ። 

ንጀነራል ብውሸት ጸጋየ፡ ኣብ ሻዱሻይ ወራር ናይ’ቲ 
‘ቀይ-እምቡጥ’ ዝተሰመየ ፍሉይ ሰራዊት መራሒ 
ነበረ። ‘ቀይ-እምቡጥ’ ብምብራቕ ብናሮ፡ ናብ ገናግን 
ትክሰ ኣብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ሒዙ ናብ ናቕፋ ክኣቱ 
ዝተመዘዘ’ዩ። ናይ ሻዱሻይ ወረራን ናቕፋን ከም’ቲ 
ኣብ ታሪኽ ዝሓለፎ ሓሊፉ፡ ድሕሪ ሹዱሽተ ዓመታት 
ናደው-እዝ’ውን ከም ኣብ ከውሒ ዝወደቐት ግዛዛ 
ገማዕማዕ ምስ በለ፡ እቲ ናብ ዝለዓለ ስልጣን ተሰቒሉ 
ዝነበረ ጀነራል ውብሸት፡ ኣብ ባህሊ ህዝብና ዘይነበረን 
ዘየሎን ዘሕፍርን፡ በ’ንስተዪቲ ገመል ተወጢሑ’ዩ፡ 
ብምድሪ መንሳዕ ኣቢሉ ናብ ጽርግያ ኣስመራ-ከረን 
ናብ ብጾቱ ዝተሓወሰ። ዓሰርተው ሾምንተ ሽሕ 
ሰራዊቱ ናብ ሃልሃልታ ሻዕቢያ ኣረኪቡ!!!! እዚ ክኸውን 
እንከሎ ተጋደልቲ ኤርትራ፡ ናይ ኣዕራብ ዶላራት 
እንዳ ተጻፍዑ ዘይኮኑ’ስ፡  ቊንጣሮ ዓደስ ብማይ 
ጨብረቕረቕ ኣቢሎም እንዳ በልዑ፡ ከም ዝጠሓርዎ 
እፈልጥ፡ ክንደይ’ኳ ይፈልጥ! 

ኣብ’ዚ ቐረባ እዋናት ከኣ፡ ካልእ ካሳየ ጨመዳ ዝበሃል 
ጀነራል፡ “ሰራዊትና ነ’ፍዓበት ብፍቓዱ እዩ 
ገዲፋዋ” ኢሉ ኣብ ቃለ-መሕተት፡ ቃለ-
ምስክርነት ክህብ ብአእዛነይ ሰሚዐዮ። ካሳየ 
ጨመዳ፡ ናደው-እዝ ብኸመይ ከም ዝፈረሰ 
ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይኮነን፡ እንታይ ድኣ፡ 
ንባዕሉ ሓንቲ እግሩ ናብ ጉድጓድ ክትኣቱ 
እንዳ ተዓዘበ፡ ንዓለም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ሓቂ 
ከይተዘረበ ክሓልፋ ስለ ዝመረጸ ይኸውን። 

እስከ፡ ድሓን እቶም ኣብ’ቲ ንናጽነትና መንጢሉ 
ከይኣክል፡ መሰልና እንተ ሓተትና’ውን ከኣ 
ንሰላሳ ዓመታት ዝጨፍለቐና ወገን ዝነበረ’ስ 
ከም ሻሙ ምበልና፡ እቶም ‘ኣብ ምምጻእ 
ናጽነትና ኣብ ጎድንና ኔሮምን፡ ኣብ ምምጻእ 
መሰሎም ኣብ ጎድኖም ኔርና’ እንብሎም’ከ? 

ኣብ ጥሪ 2011 ናይ ድምጺ ኣመሪካ ናይ 
ትግርኛ ጋዘጤኛ በትረ ስልጣን፡ ኣብ መጽሓፍ 
ናይ ኣቶ ኣስገደ ገብረስላሴ፡ ናይ ቀደም ናይ 
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተጋዳላይ፡ 
ኣብ መደቡ ክካታዕ ዝኽእል እንተኾይነ ምስ 

ሓተተኒ፡ ፍቓደኛ ኮንኩ። ግን ከኣ፡ ኣፈይ-መሊአ 
ንኽትንትን ፈለማ ነታ መጽሓፍ ከንብባ ከም ዝግበኣኒን 
ከም ዝደልን ነገርኩዎ። ነታ ‘ጋህዲ’ እትብል መጽሓፍ 
ምስ ኣነበብክዋ ግን፡ ካብ’ቲ ምስ ድምጺ ኣመሪካ ክህቦ 
ዝደሊ ናይ ምጉት ወይ ትንተና ሓሳባት፡ ነቲ ደራሳይ 
ዘዘራረቦ፡ ሽዑ ‘ዘይወዓለን ዘይነበረን’ ብምባል ብናሕፋ 
ዝገለጽክዎ፡ ሕጂ ግን ወላ እቲ መጒጎ ገማዕማዕ ይበል 
ጥራይ እንታ ኣንጭዋ ኣይትሕለፍ፡ ‘ሓሶት’ ክብሎ 
ዝመርጽ፡ ጠቐነታት ብምርኣየይ ተቖጣዕኩ። “.....
ህዝባዊ ግንባር፡ ካብ ዓሰርተ ኣጋር ሰለይቲ፡ እቶም 
ትሽዓተ ናይ ወያነ ተጋደልቲ ብምስላፍ፡ ንተጋሩ 
መዝሓሊ ፈንጂ ይገብርዎም ኔሮም.....ህዝባዊ ግንባር 
ኣብ ሽረ 59 ተጋደልቲ ጥራይ ኢዮም ኣሰሊፎም...” 
ዝበላ ካብተን ቃል-ብቓል ዝዝክረን ነበራ።

ደራሲ’ውን ወላ’ኳ ጉዳዩ በዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸረመን 
ዝሓገየን ምንዋጽ ተዓብሊሉ እንተጸንሐ፡ ንሕቶ 
ናጽነትና ናብ ሓደጋ ዘእቱ ጓህሪ ካብ ምቚስቋስ 
ዓዲ ዝውዕል ኣይመስለንን። ብዓቢኡ፡ ኣቶ ገብሩ 
ካብ መራሕቲ ፖለቲካ ትግራይ፡ ብምንታይ ምዃኑ 
ብዘይርድኣኒ ምኽንያት፡ ቀዳማይ፡ ኣነ ካብ ዝፈልጦም፡ 
ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ መዓሙቕ ከብዱ 
ዝኸሓነ ጽልኢ ዘለዎ ሰብ’ዩ። ‘ደግነቱ’ ይብሉ ንሳቶም፡ 

ደግነቱ፡ ኣብ ናይ ዓዱ፡ ኣብ ኩሉ ፖለቲካታት ትግራይን 
ኢትዮጵያን፡ ኣብ ማለሊትን ኢሃደግን ዝኸሰረ ሰብ ስለ 
ዝኾነ፡ ጉዳይ ባሕሪ እንዳ’ምጸአ ክፈሓሕር ከሎ፡ ‘ክላ 
ኣበይ ከይበጽሕ’ በሃልቲ ኣይሰኣኑን’ዮም። ግን ከኣ፡ 
እዞም ከም’ዚ ዓይነት ፖለቲከኛታት፡ ከም’ዚ ኣብ ነብሲ 
ዝጸንሐት ዓሶ፡ ግዜን ዕድልን ተጠቒማ እትምለሰካ፡ 
ተመለስቲ ምዃኖም ኣይተርፍን’ዩ። ብዓቢኡ፡ ጉዳይ 
ቀይሕ ባሕሪ፡ ካብ ኣብ ዝኾነ ናይ ታሪኽ ወቕቲ፡ 
ተጠማቲ እንዳ ኾነ መጺኡ’ሎ። ካልእ ይትረፍ፡ ቊጽሪ 
ናይ’ተን ኣብ ከባቢና ምስውስው ዝብላ ዘለዋ ሃገራት 
ብርእዮ ይዓቢ’ሎ። 

ናብ ጉዳይ ኣቶ ገብሩ ኣስራትን መጒተኡን ክምለስ። 
ንሱ፡ “መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣፍልጦ ክህብ 
እንከሎ፡ ጥቕሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ብዘእቱ 
መንገዲ ክኸውን ኔርዎ” ይብል። ስለ ዝኾነ’ውን፡ ወላ 
እቲ ኣብ ኣልጀርስ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ምፍርራም ክስረዝ ኣለዎ” 
በሃላይ እዩ። በታ ቐዳመይቲ ክጅምር፡ ኣቶ ገብሩ፡ 
“ኣምሓራ ንህዝቢ ትግራይ ጨፍሊቖሞ” ብእትብል 
ሓንቲ ሓረግ ጥራይ ነቒሉ ንትግራይ ሃገር ክገብራ 
ዝነቐል ሰብ’ዩ። ንሱ’ኳ፡ ንትግራይ ሃገር ክትከውን 
ይግበኣ ዝበለ’ስ፡ ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት 
ብፍቓድን ጠቕምን ሃገረ-ኢትዮጵያ ክውሰን ኔርዎ’ 
ክብል!!

ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ምሁራት፡ ብፍላይ ከኣ ናይ 
ኣምሓራ ምሁራት፡ ንናጽነት ኤርትራ ንምፍትታን 
ፈጺሞም ዓዲ ኣይወዓሉን። ግን ከኣ፡ ከም’ቲ ንሳቶም 
ዝብልዎ፡ ‘የቛጡን ኣወርዳለሁ ብላ፡ የብብትዋን ጣለች’፡ 
ናይ ሰንቀ ክተውርድ ክትብል፡ ናይ ትሽቱሻ ፈነወቶ’ 
ክበሃል ይከኣል’ዩ። ምኽንያቱ፡ ናይ ኣምሓራ ኣኽረርቲ 
ኣብ ትሽቱሾም ዘሎ’ውን ክሕዝዎ ኣይከኣሉን ዘለዉ፡ 
ዛጊት!።

ግን ከኣ ካልእ ምስላ ክንዝክር ዝግባእ ‘መስለኒ፡ 
‘ዝጠፈሸ ዓረብ፡ መቓብር ናይ’ቦኡ ፋሕተረ’ መቓብር 
ናይ’ቦታቶም ባእታታት ክወሃለሉ ዝኽእሉ ‘መስለኒ። 

‘እዛ ናይ ዝጠፈሸ ዓረብ...ምስላ ብኸመይ ኣምጺእዋ?’ 
ትብሉ ኣለኹም? ነገሩ ከምዚ’ዩ፡ መንእሰይ ዓረብ፡ 
ኣቦኡ ገባርን-ሓዳግን ሃብታምን ነበረ። ኣይትሙቱኒ 
ግን ሞተ። ወዮ ወዱ ኸኣ፡ ንቑሩብ እዋን ንናይ ኣቦኡ 
ሃብቲ ምሰ‘ቀማሰሰ፡ ፈጺሙ ናብ ድኽነት ኣተወ። ሽዑ፡ 
ኮፍ ኢሉ፡ ከመይ ጌሩ ንድራር-ዕለት ዝከውን ገንዘብ 
ከም ዝረክብ ሓሰበ፡ ሓሰበን ሓሰበን። ሽዑ፡ ኣቦኡ ምስ 
ወርቂ-ስኑ ተቐቢሩ ከም ዝነበረ ዘከረ። ነታ ምሰ’ብኡ 
ዝተቐበረት ወርቂ-ስኒ ንኽረክብ ከኣ መቓብር ኣቦኡ 
ክፍሕር ጀመረ። ኣብ’ቲ ጽብጽዋይ፡ እቲ መንእሰይ 
ዓረብ ነታ ወርቂ-ስኒ ከም ዝረኸባን ዘይረኸባን ዝነግር 
መረዳእታ የሎን። ኣብ ጉዳይና ግን፡ እዞም ናየ’ቦታቶም 
ንጉስ ሃይለስላሴን ኮለኔል መንግስቱን ናይ ‘ቀይሕ-
ባሕሪ’ ሕልሚ ክረኽቡ ዝጽዕሩን ክረኽብዋ ከም ዘይኮኑ  

ርግጸኛታት ኢና። ‘ዋእ፡ መንግስቱን ሃይለስላሴን ድኣ፡ 
ካብ መዓስ’ዮም ንገብሩ ኣስራት ኣቦታቱ ኮይኖም፡ ኣይ 
‘ጨፍሊቖምኒ’ ኢሉ ‘ንድዮ ኣንጻሮም ብረት ዘልዓለ’ 
ዶ ትብሉ ኣለኹም? ኣብ ጉዳይ እታ ዝሓልማ ዝነበረ 
‘ትግራይ’ እትበሃል ሃገር እንተ ኸሰረ’ሞ፡ ናይ’ቶም 
‘ኤርትራ ዓረብ ኣይትሽየጥን ኣይትልወጥን’ እትብል 
ወርቂ ንምርካብ ምስቶም ‘ጸላእተይ’ ዝብሎም 
ዝነበረ ተጸጊዑ፡ ድሮም ቢሆን ኣንድ ነን’ኮ’ እትብል 
መመሳመሲት ‘ወርቂ’ ንምዂዓት፡ ካብ’ቶም ካብ 
ታሪኽ ዘይተመሃሩ ሓወ’ቦታቱን፡ ‘ሓደ ኢና’ ምስ 
ዝብሉ፡ ሓሞቶም ዝፈሰሶም ‘ኣሕዋትና’ ክመሓዞ 
እንተፈተን’ኸ? ዝጠፈሸ ዓረብ እንታይ ዘይገብር! 

ወያ ናይ ‘ብጻይ ለኒን’ (ብጻይ ለኒን ኢና ንብል ዝነበርና) 
ዘረባ’ኸ ድኣ ኣበይ ሓዲግካያ ኣይትብሉን ዲኹም! 
ንዓና፡ ውብሸት፡ ጨመዳን ገብሩን እቶም ለኒን፡ 
“ንዓወትና ዝጻብኡ” ዝብሎም ሰባት፡ ኢዮም። ስለ’ዚ፡ 
ንሕና ኩላትና ዜጋታት ኤርትራ፡ ኣብ’ዛ ዕለት’ዚኣ 
ክነሕድሳ ዝግበኣና ሕቶ’ምበኣር፡ ንናጽነትና ኣብ  

ሕቶ ዘእቱ ቀበዝበዝ ከይስዕርር ምምዕዳው’ዩ። ኣነን 
ንስኻትኩምን፡ በብመዓልትና ሓለፍቲ ኢና፡ ሃገርናን 
ህዝብናን ግን፡ ናጽነቱ ሒዙ ክነብር ዘለዎ ህዝቢ እዩ። 
ናጽነት፡ ከም’ቲ ብቖልዑትና፡ ንስም፡ ‘ኣቦይ ዝሃቡኒ 
ወርቂ-መንበር ኣይትወድቕ ኣይትስበር’ እንዳ በልና 
ንገልጻ ዝነበርና፡ ስምና’ያ!!! ጀጋኑና ዝሃቡና ወርቂ-
መንበር፡ ኣይትወድቕ ኣይትስበር!!!  

ኣቦይ ዝሃቡኒ ወርቂ-መንበር፡ ኣይትወድቕ 
ኣይትስበር!! ብሃይለሚካኤል 

ሃይለስላሰ (ሊንጎ)
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ዓምዲ መንእሰያት ብሙሴ በርሀ 

ደብዳቤታት  ፍቑራት 
ሰላም ዝኸበርካ ዳኒ፡ ኣብ ምንባር መቸም ከም ኩነታትን 
ግዜን ዝፋላለ እንተኾነ፡ ንስኻ ግን ናዓይ ዘይትልወጥ 
መምህር ህዋሳት ኣካለይ ስለ ዝኾነካ፡ ካብቲ ዝወሸጠ 
ልበይ ዘመንጨዎ፡ ከም ዋሓይዝ ዛራ ማይ እናሻዕ 
እንዳ ታሓደሰ ፉጹም ዘይነጽፍ፡ መዳርግቲ ኣልቦ 
ዝኾነ ናፍቖታዊ ስላምታይ ተቐበል። ዝኸበርካ ዳኒ ነዛ 
ዝጽሕፈልካ ዘለኩ ደብዳቤ ምስ ራኣኻ፡ እታ ተዛራቢት 
ልሳና ዳኣ እንታይ ረኺብዋ ኢልካ ከም ትግረም 
ንምግማቱ ኣየጸግመንን’ዩ። እንተኾነ እታ ዝምካሓላ 
ልሳነይ እንተስ ሕንከት ወሪስዋ፡ እንተስ እቲ ቀንድን 
ትምካሓሉን ዝነበረት ትብዓት ግዜ ኣራኻኺቡላ፡ ከም 
ጥይት ዝወድአት ብረት ኮይና ቂም ኢላ ሓሳባታ 
ኣብዘይ ትገልጸሉ ደረጃ ስለ ዝበጽሐት ኢያ። 

ፍቱወይ! ኣነን ንስኻን ካብ ንፋለጥ ነዊሕ ዓመታት 
ኮይኑ ኣሎ። እንተኾነ ምንጭታት ባህግታተይ ኣባኻ 
ብዘሕደርዎ ፍትወት ናህሮም ኣዚዮም ወሲኾም፡ ከም 
ዝፈለሐት ቡን ክግንፉሉኒ ስለ ዝጀመረ’ዩ መስለኒ፡ 
ወጥርታተይ ናብቲ ዝበረኸ ሸነኽ ፍቕሪ ሓዂሮም 
ይርከቡ ኣለው። ዳኒ፡ እንተ ሎሚ-ሎሚ ግን ኣይግድን። 
ነገራት ከምቲ ዝሓስቦም ዝነበርኩ ኣይኮኑን ዝኸዱ 
ዘለው። ምኽንያቱ ብኸመይን እንታይን ከይበሉ፡ 
ዘይፈልጦምን ዘይርድኦምን ነገራት፡ ከም ጋሻ ውሕጅ 
ኮይኖም ብዘገምታ ፍቕርኻ እንዳ ተማልኡኒ ይኸዱ 
ኣለው ።
ፍቱወይ ኣካላተይ ብባህጊ ፍትወትካ ተዋጢሮም ካብ 
ቁጽጽረይ ንላዕሊ ኮይኖም። የዒንተይ እንዳ ራኣዩኻ 
ይናፉቑኻ፡ ልበይ መርሖ ማዕጹኡ ከፊቱ ዕንበባ 
ፍቕርኻ ክትዘርኣሉን፡ ዳስ ተኺልካ ዕሰሌ ክትብለሉን፡ 
ሃንቆውታይ ኮነ ድሌተይ ልዕሊ ኑቡር ኮይኑ፡ ትርግታ 
ህርመቱ ካብ ዝውስኽ ነዊሕ ግዜ ሓሊፉ። ዝተፈተኻ 
ዳኒ፡ መናድቕ ኣካላተይ ካብ ቁጽጽረይ ንላዕሊ 

ኮይኖሙኒ፡ ንዝነበረና ሕውነት፡ ብኩቱር ድሌተይ ኣብ 
ልዕሌኻ ሃፈጽታ ፍቕሪ ነስኒሰ ቃልቃል ከም ዝብል 
መጋርያ፡ ኣብዘይቋጻጸሮ ሃዋህው ሰንፈላል ኮይነ፡ 

ዝኽትምና ፍቕሪ ኣሃዱ ኢለ ፈሊመዮ።  ውሽጠይ 
ርግኣት ሲኢኑ ከም ሉጓም ዝበተኸ ፈረስ ኮይኑ ኣንፈቱ 
ኣጥፊኡ የዕበድብድ ኣሎ። እቲ ብዛንታ ወይ ብፊልም 
ጥራሕ ዝስምዖ ዝነበርኩ ፍቕሪ ሓያል ሙዃኑ፡ ሕጂ 
ኣብ ነብሰይ ወሪዱ ህያው ኮይኑ። 

ዝተፈተኻ ዳኒ ካብዚ ገጢምኒ ዘሎ ቅልውላው 
ሕማም ፍቕሪ ባዓልቲ ምሉእ ጥዕና ኮይነ ክጋላገል 

እንተዳኣ ኮይነ፡ እቲ መድሃኒት ኣብ ኢድካ’ዩ ዘሎ’ሞ 

ክተናግፈኒ በቲ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ይልምነካ ኣለኹ።
   

ካብ ብልቢ ዘፍቀረት 
           
         ሶልያና ተስፋይ

ንላለ
ናይ ብርዒ ስመይ  ሰሱ ይባሃል።  ምቕማጠይ ኣብ ሰሜን 
ኣመሪካ ኮይኑ፡ ዕድመይ 29፡ ሕብረይ ቀያሕ፡ ቁመተይ 
ማእከለይቲ፡ ምስ ኩሉ ሰብ ሕውስቲ፡ ባእሲ ዘይፈቱ 
ኣኽባሪት ሰብ ኮይነ፡ ቀንዲ ዘዘውትሮም ንጥፈታት ድማ 
ኣብ ቤት ንባብ ኬድካ ምንባብ፡ ንባህልን ክብርታትን 
ዓድና ምዕቃብ፡ ታሪኽ ክፈልጥ ዝጽዕር፡ ኣብ ትርፊ 
ግዜይ ካኣ ኣብ ዝተፍላለየ ቦታ ምብጻሕን ምዝንጋዕን 
የዘውትር። ከምዚ ናተይ ድሌት ዘለዎ/ዋ ሰብ ዕድመ 
ብዘየገድስ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ sesu2020@yahoo.
com ክላለየኒ ይኽእል ።

ሓፍቱኹም ሰሱ

ካብ ሰሜን ኣመሪካ

ንመኻኸር

ፍቕሪዶ ባእሲ
ሰላም ናዓኹም ይኹን ኣዳለውቲ መደብ ዓምዲ መንእሰያት፡ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ 
ህይወትኩም ጥዕና እምንየልኩም። ኣቱም ሰባት ኣነ ጉድ ረኺበ ናይ ማሓዛይ ተግባራት ብሰንኪ 
ድኹም ኣታሓሳስባይ ዲዩ ወላስ ኣራዳድኣይ ደጋጊማ ናብ ሓደጋ ክተእትወኒ እንዳ ፈተነት ከላ 
ተመላሊሰ ድማ ይኸዳ። ማሓዛይ ደጋጊማ ናብ ገዝኣ ንኽመጽእ ኢያ ትዕድመኒ። ኩሉ ግዜ 
ዓዲማትኒ ኣብ ገዝኣ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድማ ሕማቕ ማዓልቲ ኮይኑ ድዩ ወላስ ብመደብ ኢያ 
ኣዳሊያቶም ትጸንሓኒ ኣወዳት ኣኪባ ሽሻ ክሰትዩ ይጽንሑኒ’ሞ ሓሪቐ ሰብ ከለኪ ንምንታይ 
ትጽውዕኒ ዳሓር ድማ ሽሻ ከም ዘይፈቱ እንዳ ፈልጥኪ ንምንታይ ንዒ ትብልኒ ተበልክዋ፡ 
ቡዙሕ መመኽነይታ እንዳ ፈጠረት ተእምነኒ። ማሓዛይ ወላኮ’ኳ ብዘረባኣ እንተእመነትኒ፡ እቲ 
ገዝኣ ናዓይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ  ሙዃኑ እንዳ ተረዳኣክዎ ከለኹ  ኣብ ዘዝደወለትለይ ግዜ ድማ 
ናብ ገዝኣ ምኻድ ኣየቋረጽኩን ዘለኹ። ኩቡራት ኣንበብቲ ዓምዲ ንማኻኸር፡ ዘረባ ማሓዛይ 
ዋጋ ከይሃብኩ ጠቕሊለ ናብ ገዝኣ ገጸይ ምኻድ ምእንቲ ክገድፎ ምኽርኹም ለጉሱለይ።

ኣዜብ ተስፋይ

ካብ ዲሲ 

ጥቅስታት ልቦና
* ከይትመውት  ዘይኮንካ  ክትፈርህ  ዘለካ፡ ምንባር   
ዘይጀመርኻ ከይትኸውን’ዩ ዝያዳ  ከሻቕለካ ዝግባእ።

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

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

* ደረጃ  ህሉው  ክእለትካ  ብዘየገድስ  ዓቕምኻ  ግና ልዕሊ’ቲ  
ንስኻ  እትግምቶ  ኢዩ ።
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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 
እንተዘይተሓኪሙ 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።

ብጠበቓ ኑፍታሌም ሃብተማርያም

ሓደጋ መኪና ምስ ዘጋጥመና 
ክንክተሎም ዘለና መምርሒታት

ጠበቓ ኑፍታሌም ሃብተማርያም 
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OUR FUTURE        
Isaias Yemane Tesfaldet

Adam Amanuel wanted to be involved with his school in order to help the St. Bernard community thrive. (Courtesy of St. Bernard High School)

Recent graduate Adam Amanuel considered his senior season with the St. Bernard Vikings boys basketball team (19-17 overall, 4-4 Del Ray League) a bless-
ing and a lesson. Along with being team captain, Amanuel was ASB Vice President and he took two Advanced Placement (AP) classes during his senior year.

“Adam is the most well-centered stu-
dent I have ever taught. Adam would 
be the first to tell you that his deep, 
inner happiness comes from the grati-
tude he has towards God for his fam-
ily, friends, and school community,” 
said Leo Imbert, a religion teacher at 
St. Bernard. “He is a true person of 
Christ.”

Being ASB vice president has helped 
Amanuel on court; he learned how to 
be patient and understanding when 
communicating with the team.

“With ASB, you’re kinda handling a 
lot of different types of people with dif-
ferent types of personalities and char-
acteristics,” Amanuel said. “In basket-
ball, you know you’re teammates, you 
know how they’ll act, so it went hand 
in hand.”

Writing poetry also became a hobby 
of Amanuel’s as a senior. His english 
teacher, Mike Sonksen, saw potential 
in his writing and wanted Amanuel to 
persue writing.

“He took it upon himself to give me 
books and invite me to poetry events 
and that inspired me to write more.” 
Amanuel said.

A piece that Amanuel wrote called “18 
years of Family and Basketball” was 
published in Cultural Weekly, an arts 

and humanities publication.

Playing basketball is therapeutic for 
Amanuel; he noted how the sport 
gave him a sense of peace and how 
it eases his worries. With the help of 
Amanuel’s skill and leadership, the 
Vikings had a strong post season run 
earlier this year.

The St. Bernard Vikings reached 
the division 5A Southern Section Fi-
nals, losing to the Rancho Christian 
Eagles (23-12 overall) 57-73 in the 
championship game. Their perfor-
mance gave the Vikings a bid in the 
state playoffs, where they defeated 
the top seeded St. Joseph Knights 
(31-4 overall) in the quarterfinals. 
The Knights are ranked 42nd in the 
state, according to Max Preps.

“Most people had us out going 
against the number one ranked St. Jo-
seph, but we didn’t,” Amanuel said. 
“We realized who we were, if we played 
the way we play, then we’ll come out 
with a win.”

The Vikings had a rematch with Ran-
cho Christian in the semi-finals where 
St. Bernard won 67-61.

In the state championship, St. Ber-
nard faced the St. Joseph Notre 
Dame Pilots (26-9 overall). The 
Vikings lost to the Pilots 50-55. 
Amanuel mentioned how a trip to 
Houston helped the Vikings bond as a 
team. St. Bernard played in the Hous-
ton National Showcase this year.

“We learned a lot about ourselves,” 
Amanuel said. “Our coach is always 
saying stay true to ourselves, to believe 
in who we are and how we play.”

During Amanuel’s junior year, the Vi-
kings defeated the Eagles 60-56 in the 
Southern Section division 5A champi-
onship after going 0-8 in the Del Ray 
League.

“We all looked serious, we all looked 
like we needed to win,” Amanuel said 
in regards to the championship game. 
“It was really the focus that we had for 
the game and the trust that we had in 
each other and our coach and our sys-
tem.”

This content was first posted in CULTUR-
AL WEEKLY last year in January, 2017

Adam Amanuel: “Optimistic 
Ubiquity”
By Adam Amanuel on January 11, 
2017 in Poetry

As the new year settles in, how are you 
capturing moments? 
How are you capturing the days in this 
year? 
We tend to give the concept of time 
a more powerful position in our lives 
then we need too. 
Understanding the obvious importance 
of time, but realizing this is the present, 
this is one day and in this day there are 
moments, that we don’t pay attention 
to. 
Live life through those moments. Un-
derstand that the best gift in life is love 
And once we learn how to incorporate 
love into the moments in the day, then 
we have achieved. 
Everyone in life has their own journey, 
that is uniquely connected to them 
Uniquely bounded, meaning no one 
else could ever experience your exact 
experiences 
People have a hard time identifying 
their journey and who they are. 
If you feel lost, and cannot seem to 
“find” yourself 
Create yourself.

There is no time limit 
at times where you don’t understand 
Separate yourself from your mind 
And understand there are people that 
love you 
And there are people that need your 
love 
You could read this and not take it to 
heart but it’s true. 
Love keeps people alive 
and the more love one emulates 
the happier one becomes 
and optimism becomes easier. 
Being negative is easier than being 
positive 
Why do you think so? 
when you get down 
you should already be up 
because having one bad moment or 
even a couple bad moments in one day 
doesn’t compare to all the amazing mo-

ments in your lifetime

live through those moments 
love through those moments 
and you will achieve 
the beauty of life seems to slip from 
people 
because people focus on ideas that hold 
no weight (like hate) 
and devalue themselves 
“but no one’s go to the beach and pays 
attention to the footprints on the sand, 
instead to be mesmerized by the beauty 
of the sea”-aaa 
your mind is ubiquitous 
and so is your heart 
focus on yourself, focus on loving 
yourself 
and focus on emulating love to others 
through the moments in the day 
happiness is defined on how you define 
it 
and it isn’t as far as you think 
love and live.

About the author  

18-year-old Adam Amanuel graduates 
from high school on June 3rd. Amanu-
el was just selected as the Most Valu-
able Basketball Player in CIF Division 
5. Amanuel led St. Bernard High to be 
the runner-up for the State Finals in the 
2015-2016 season. Known for his dead-
ly outside shot, Amanuel is calm, cool 
and collected and extremely intelligent 
on and off the court. Aside from being 
a standout basketball player and athlete, 
Amanuel is a scholar and enjoys writ-
ing poems and essays. One of Amanu-
el’s teachers, Abraham Alvarez -- who 
himself was an All American baseball 
player at Cal State Long Beach and 
played for the Boston Red Sox – states: 
“You can see the spirit shine through 
this young man. I am quite thankful I 
was able to encounter Adam and be his 
teacher. He understands what it is to be 
so simple and still get everything out of 
life. He is soft-spoken, intelligent, and 
determined; not a lot of things get past 
this kid and if they do he´ll embrace 
his missteps with positivity. The light 
shines through this young man.” On the 
lines below, Amanuel explicates his phi-
losophy on life, his love of basketball, 
family and poetry and the interconnec-
tion between it all.

This content was first posted in LOS ANGELES SENTINEL

Adam Amanuel Excels in Athletics, Academics and Arts

By Amanda Scurlock, Sports Writer   Published July 6, 2016

CYBERBULLING
By Lulia Tesfamariam

Cyberbullying is an ongoing crisis. 
Kids and teens are no longer safe on 
the internet. 23% of teens admit to be-
ing cyberbullied and 15% percent of 
teens admit to cyberbullying. What’s 
worse is that only 1 in 10 cyberbul-
lied teens tell an adult for fear of hav-
ing the internet taken away. Teens 
who experience cyberbullying have a 
higher chance of becoming depressed 
or experiencing anxiety. Bullied vic-
tims are 7-9% more likely to consider  

 
suicide, especially cyberbullied vic-
tims. It has been the cause of thou-
sands of deaths. 10-20% percent of 
teens experience cyberbullying, and 
20% of teens cyberbullied consider 
suicide. 

For example, a young man from Ire-
land named Joshua Unsworth hanged 
himself after frequent cyberbullying 
on social media. He was teased about 
his father being a farmer and peers 
made fun of his dating habits. The 
bullying led to depression and sui-
cide. Another girl, Cynthia Sanchez, 
killed herself after years of peer bul 
 

 
lying and cyberbullying. Sometimes 
kids called her names, but online they 
told her to kill herself. She suffered 
from depression. She was only 14 
years old. 

Help stop cyberbullying so kids all 
around the world like Joshua Un-
sworth and Cynthia Sanchez feel safe. 
Try not to immediately just take away 
the internet because, as I mentioned 
before, that is what makes your kids 
hesitant to confide in you. They are 
the victim and shouldn’t be the ones 
punished. Instead, help find the bully. 
Most importantly, be supportive, your 
child is going through a tough time.  

 
Remember 
it all starts 
with you.

13 years old 7 grader Lulia Tesfamariam



Vol. 5 No 2  May / ግንቦት 2017                  Tel. 206-859-1933 E-mail: daero1120@gmail.com    ገጽ 14

ካብ ገጽ 5 “ትዕዝብተይ ብዛዕባ መጽሓፍ ‘ድምጺ 

ልቢ’ ዝቐጸለ....

ድንቊርና ንጽሩይ ሕልሚ ክረግጽ 
ክደናደን ኣብ“ጸቢብ ሽኽና”፣ ርስሓት 
ኣእምሮ፡ ኣብ መንጐ ሰባት ሓዊ ናይ 
ምስዋር ዓቕሙ ኣብ “ርስሓት”፣ 
ሽንፍላ ኣእምሮኦም ዘየጽረዩ 
ንኽፋእን ንምፍልላይን ዝተዓጥቚ 
ኣብ “ምድንቋር ይሕሾ” ይገልጾም። 
ብዓቕሊ ልቦና ከየዕብዩ፡ ስቅ ኢልካ 
ናይ ገሊኦም ጠራዕራዕ፡ ረጊኦም 
ንኸርግኡ ብ“እንጣጢዕ” ወኪሉ ልቦናዊ 
መልእኽቲ ተሰጋጊሩ’ሎ። ካብ ውሽጥኻ 
ሃዲምካ ዝንበር ህላወ ምስ ህላወ ከም 
ዘይጽብጸብ፣ ውሽጢ ሰብኣውነትና 
ከይንሰምዖ፡ በቃ ኰይኑና ሰብ ሃበስ 
ቀደስ ክንኸውን ከለና ኣብ “ኣለና ኸኣ 
ንብል” ብመጐተ የእምን። ብመንጽር 
ኤርትራዊ ዓይኒ -- እዚ ከም ተነካኢ 
ዓንካር-ዓንካሪት ኣርኪለስ፡ ተነካኢ ጎድኒ 
ኤርትራውያን ኮይኑ ዘሎ ግምጥልሽ 
ወይ ግርምቢጣዊ ፖለቲካዊ ርድኢታት 
ኣነጺራ እተርኢ እያ። ኣይ ሓቢርና 
ከነድምዕ፡ ኣይ ይቕረ ይቕረ ተበሃሂልና 
ሰላም ከነስፍን፡ ኣይ ተኣባቢድና 
ክንጸዋወር … ኰይኑና ንውሽጥና 
እናኸሓድና እንነብሮ ተሳኢሉ’ሎ። 
‘ኣለና ኸኣ ንብል’ ዝብል ሓረግ፡ ከም 
ሞደሻ እናሳዕ ርእሲ .. ርእሲ ዝሃርም 
ኣስተናዓቒ ቃና ዘሎዋ በዳሂት ናዕታዊት 
ግጥሚ እያ። እዚ ቃና፡ መግለጺ ነድሪ 
ስምዒቱ ናይቲ ብሰንኪ ኢርትዓዊ 
ኣተሓሳስባና ዘምጻእናዮ ዝተዘባረቐ 
ሂወት እዩ። ብውስጠዘን ፍሉይ 
ገለጻታትን ተሓጊዛ፡ ሕልና ኣበይ ከይዱ፡ 
ሰብኣዊ ክብርታትና ጎሲና ክንዘናጠል 
ጸሓይ ክዓርበና፣ ባህላዊ ክብርታትናን 
ሕላገትናን ቀቢርና፡ ምትእምማን 
ኣጥፊእና ኣኺሉና ሸንኮለላዊ ሂወት 
ክህልወና፡ ዘጒሃዮ ተራኺ እዩ። ንሂወት 
ኤርትራውያን ብትኽክል ትገልጽ ኮይና 
ረኺበያ። ገለ ማይ-ቤት፤
ኣለና ኸኣ ንብል
ህላወና ይቚጸር ምስ ህላወ
ክብርና እናጸምለወ
ኣብ ሓዊ እናተለልወ!
……
ከም ማእዶ ተጠሚርና
ኣብ ርሱን ከይነዂድድ
ደም ስኒ ውሒጥና ከይንተኣባበድ
ካብ ውሽጢ ተሰዲድና
ገለና ንስደድ ገለና ነሳድድ።

ሚሐና ከየለሊ ንእኽልን ክርዳድን
መንፊትና ከይፈሊ ሓርጭን ሓሰርን
መዂባዕትና መፊእዎ ጽራይን ግለትን
ኰይኑዎ ቋንቋና ጽያፍን ቅለትን!
……..
ኣለና ኸኣ ንብል
ሰላም እንከላ ኣደ ፍትሒ
ንኣኣ ኣሳጒግና ንጓላ እነድሂ!

ኣለና ኸኣ ንብል!
በሪ ህላወና እናተዓጽወ
በሪ ጥፍኣትና እናተራሕወ
ህላወና ይቚጸር ምስ ህላወ

ኣለና ኸኣ ንብል
እናተጐዓዝና ናብ መቓብር!

ንነዊሕ እዋን ተጠኒሳ፡ ብኸቢድ 
ጻዕርን ቃንዛን ዝተሓርሰት፡ ሂወታ 
ንምቕጻል’ውን ዋጋ ዝተኸፍላ ኣካል ኣብ 
“ንግስቲ” ተዘይሙላ ኣሎ። ብኽቱር 
ድሌትን ሃንቀውታን ዝተጸበዩዋ፡ ድራር 
ዓይኒ ዝብልዋ ዝነበሩ፡ ሰኣን እንዶን 
ሜላን ኣተሓሕዛ ዘየጸበቚላ፡ ድሕሪ 
ግዜ ሚዛና ዝፈዀሰቶም ኣብ “ፈጢሩ 
ኣይጸይቕ” ብውከላዊ መገዲ ንኣዝዩ 
ሰፊሕ ኣርእስቲ ተቘጻጽዩሉ። ሕጂ ዘላቶ 
ጠባይ ተቐይሩዎ ኩነታታ ተወጃቢርዎ 
ዝሓነኸላ “ንኺድ ናብ ትማሊ” እስከ 
ብምባል የዘኻኽር። ኮይኑዋ ወላድን 
ውሉድን እናተቐባበሉ ዝብጀዉላ ኣካል 
ኣብ “ኣልፋን ኦሜጋን” ብመገዲ ኣደ 
ስዉእን ሰይቲ ስውእን የዘንቱ።
ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ፍቕሪ ከየጥቕዖ ምስ 
ልቡ ዘዋግዕ፣ ፍቕራዊ ሂወት ምጅማር 
ዝተሓሰመ፣ ልቡ ጸምዩዎ ብሃንቀውታ 

ፍቕሪ ዝልሎ … ኣብ “ኣዕጥቀኒ”፡ 
“መምስ መዛኑና”፡ “ከይዘኽተምኩ’የ 
ዘኽቲመ” ዝተፈላለየ ገጻት ፍቕራዊ 
ተመኲሮ የዘንትዉ። ርዝነት ጉዳይ 
መርዓን ሓዳርን ከረድእ ዝፍትን፣ 
አፍቅረኪ’የ ዝበላ’ሞ ቀጽል’ስከ ዝተባህለ፣ 
ብጩራ ኣዒንታ ቀዘዝ ዝበለ’ሞ ፍቓድ 
ክረክብ ከይረክብን ንልቡ  ክሓትት 
ዝወጠነ …. ኣብ“ጽባሕ’የ ዝምርዖ”፡ 
“ካብታ ደቒቕ”፡ “እስከ ክሓተልኪ” 
ኣብ ዝብላ ግጥምታት፡ ዕንደራ ፍቕራዊ 
ሂወቶም ይጸውዩ። ካልኦት ከም “ምስታ 
ዘፍቅራ ሄዋን”፡ “ኣብ መመረቕታኺ”፡ 
“ሞይትኪ ከይትሞቲ”፡ “ንጸዋወር”፡ 
“መተካእታይ”፡ “ይረሳዕዶ ኢልክዮ” 
ዛንታ ፍቕሪ ምስ ትርጒም ፍቕሪ 
ኣላፊነን ዝተገጥማ’ውን ኣለዋ።  

ህይወት ንኽትቕጽል ተምሳጥ ወይ 
እምነት የድልያ። ሰብ ብእምነት እዩ 
ዝቈውም፣ ህይወቱ ከኣ ብተምሳጥ /
ብርቱዕ ስምዒት ዝተመልአ እዩ። ዓለም 
ብጽይቕና፡ ድንቊርና፡ ጭካነ … ደቂ 
ሰባት ተኸቢባን ዘቕቢባን እንከላ፡ ህይወት 
ንኽትቕጽል ዝድርኹ ሓይልታት እንተ 
ሃለዉ ከም ዲንቂ ተመኲሮ ፍቕሪ፣ 
ባህጊ ልብኻ ዘዕግብ ጽባቐ፣ እለሻ ንሓቂ 
ትርጒም ህይወት እዮም ‘ተዀኑ። ስነ-
ጥበብ ብፍላይ ከኣ ግጥሚ፡ ነቲ ተመኲሮ 
ፍቕሪ ብጥበቡ ከቀናጅዎ ዘኽእል ሓይሊ 
ኣሎዎ። ውቃበ ህይወት ምስጢሩ ስነ-
ጥበብ እዩ። ግጥሚ ከኣ ሓደ ልዑል 
ክብሪ ዘሎዎ ኣካል ስነ-ጥበብ’ዩ። ካብዚ 
ተበጊሱ’ዩ ዝኸውን እንግሊዛዊ ፐርሲ 
ሸሊ፥ “ገጠምቲ፡ ዘይተፈለጡ ሓገግቲ 
ህይወት ደቂ-ሰባት እዮም፡” ዝበለ። 
ኲይኖ ደረት ባህጊ ልብኻ ዝኸይድ 
ጽባቐታት ንምስትምቓር፡ ስነ-ጥበብ ከም 
ፍልስፍና ህይወት ክትወስዶ ትግደድ። 
ሓቂ ትርጒም ህይወት ብመገዲ ግጥሚ 
ዝቕጀሉኻ እዋን መሊኦም እዮም። 
ስለዚ’ምበኣር ግጥሚ፡ ስነ-ጥበብን 
ፍቕርን - ህይወት ንኽትቕጽል ዝድርኹ 
ሓይልታት እዮም። 

እዛ መጽሓፍ፡ ‘ብኸመይ እበሎ’ ትብል 
ግጥሚ’ያ ትፍልም። ኣብ ውሽጡ ዘሎ 
ሓሳብ ይኹን ፍቕሪ ወይ’ውን ስምዒት 
ብኸመይ ከም ዝብሎ ዝጨነቖ “ብኸመይ 
እበሎ” ኢሉ ሃረርትኡ ብግጥሚ 
የጋጣጥም። ደርማሳዊ ሓይሊ ንህርመት 
ልቡ ምስ ኣናወጾ፡ ዝመጸ ይምጻእ 
ኢሉ ምስቲ ሓይሊ ክገጥም ዝተዓጥቀ 
ኣብ “ክዘልል’የ” ይጸንሓና። ዓለሙ 
ንኸርእዮም፡ ብግዲ ዘይኮነስ ብፍቕሪ 
ነውኒዉ ናብ ሕልሙ ከጽድፎም ዝሕልን 
ኣብ “ብትልመይ” ይጎንፈና። ናብ 
መዓሙቚ ዝኽሪ እናጠሓለ ዝን ዝብል፡ 
“ዘይልሙድ ተርእዮ ኣይትበሉዎ”፡ ካብ 
ተራ ሰባት ዝሕረዩ ሰብ-ውሽጢ ኣሎዉኒ 
ዝብል 
 
ኣስተንታኒ ኣብ “መገሻ ሎሚ ቕነ” 
ውሽጠይ ተረድኡለይ ይብል። ካብ 
ዓርኪ መሓዛ መኒኑ፡ ውራይ ገድሉ 
ዝገብር “ባሕታዊ”፣ ፍኖተ ብርሃን 
ተኸቲሉ መገዱ ብእምነት ዝቕጽል 
ኣብ “ሽግ ተስፋ” ተሃኒጹ ይጸንሕ። ነቲ 
ጽልግልግ ሰጊሩ በቲ ፍኖተ ብርሃን ምስ 
ተዓዝረ፡ እንታይ ግድኹም ኣነስ “ከይደ 
ኣለኹ” ዝብል ኣዘንታዊ ተሳኢሉ’ሎ። 
ሓሊምዋ ብሂጉዋ ዝነበረ፡ ዋላ’ኳ ግዚኡ 
ከሲሩ ኦሮማይ እንተ ተባህለሉ፡ ባህጉ 
ሰሊጡ ኣብ “ራህዋ” ጸኒሑኒ። ዘንጸላለዎ 
ደበና ተቐንጢጡስ ዛንትኡ ብድምቐት 
ክጸሓፍ ዝጀመረ ኣብ “መስቀል ብራቕ” 
ጎፍ ይብለና። ኣይተማነና ኣይተጻገብ፡ 
ኣለናዶ ጌና፡ በሉ ክሳዕ ንራኸብ 
በብዘለናዮ ሰላም ወ ሰናይ ኢሉ ትምኒቱ 
ኣብ “ቈጸራ” ይገልጽ። ምናልባት ወካሊ 
ድምጺ ናይ’ዞም ኩሎም ኣዘንተውቲ 
ክኸውን ዝኽእል፡ ኣብ ልዕሊ መቓብረይ 
ኣይትጽሓፉ ስመይ ብምባል ኣብታ ናይ 
መወዳእታ ግጥሚ’ዛ መጽሓፍ “ለበዋ”፡ 
ለበውኡ ይዓጹ።

እዞም ኣብዚ ተጠቒሶም ዘሎዉ ሓደ ሲሶ 
ግጥምታት’ዛ መጽሓፍ፡ ሕልፊ’ቶም 
ካልኦት ጸብለል ዝብሉ ኣይመስሉንን። 
ሃሳስ ትልሚ ብመገዲ ‘ዝተኣሳሰር 

ዝመስል’ ዛንታታት ንምቕራብ 
ደኣ’ምበር፣ ዘይተጠቕሳ ብዙሓት 
ሓወልቲ ግጥምታት ኣሎውኣ። እዘን 
ዝተኣሳሰር ዛንታ ዘለወን’ውን ከምኡ 
ሓወልቲ ምዃነን ይኣምን። ብትልማዊ 
ኣቋውማ ኣብ ሸሞንተ ጥራይ ከፊለ 
ንኽውድቦ ብምባል ቊሩብ ክጠቕስ 
ስለ ዝተደልየ ደኣ’ምበር፡ ገሊአን ዛንታ 
ዘይጸውያ ግን ገለጽቲ ግጥምታት፡ 
ናይ ኣስተንትኖ፡ ገሊኣተን ኲነተ 
ኣእምሮ ገጣሚ ዘንጸባርቓ፡ ብውከላን 
ምሳሌኣዊን በይነ-ቚርቊርን ዝተዳለዋ 
እዝክር። ከም’ኒ “ናብ ፈጣሪ”፡ “ኣብቲ 
ባሕሪ ልቢ”፡ “ሰይጣን መስቀል 
ክሳለም ርእየ”፡ “እቲ ካልእ ዓረር”፡ 
“ፍልስፍና ጽድቂ”፡ “ጭርጭር ዓበደ”፡ 
“ኣይገገኹኻን”፡ “ንስኺ ይግበረለይ”፡ 
“ጫፋት ክውንነት”፡ “ናፍቖት”፡ 
“ውርሻ”፡ “ምርጫ”፡ “ሸዊት ዕፉን”፡ 
“ሃረም”፡ “ቅኒት ህይወት”፡ “ተጸየኒ 
እኽሊ”፡ “ኣናህብና” … ወዘተ ክብሪ 
ዝወሃበን ግጥምታት ኣሎዋ። ብዝኾነ፡ 
ንምምራጽ ዝዓበየ ብድሆ’ዩ ገጢሙኒ። 

ከም ኣብነት እታ “ኣናህብና” ምስ 
ንምልከት፡ ኩለንትናኣ ምሳሌኣዊት 
(Allegory) እያ። ንሓደ መጽሓፍ 
ምሉእ ዛንታ/ታሪኽ ብሄረ-ሰባት፡ ብዕስለ 
ኣናህብ ወኪሉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። እታ 
ግጥሚ፡ ብንግስቶም ዝተቐየሙ ኣናህብ፡ 
ቈፎኦም፡ ንግስቶም፡ መዓሮም ወዘተ 
ንድሕሪት ብምግባር፡ በቲ በረኻ ንበረኻ 
ክስጒሙ ተዘንቱ። ሓደ ህዝቢ፡ ብንግስቱ 
/ንግስነት ምስ ዝጥለም፡ ተቐይሙ 
ሂወቱ ባዕሉ ንምምሕዳር፡ ዝሓሸ ሂወት 
ንምንዳይ፡ ናብ ካልእ ቦታ ምስጓም እዩ 
እቲ ኣማራጺ። እዚ ዛንታ ክውንነታዊ 
ተመኲሮ ኤርትራውያን ክመስል’ኳ 
‘ተኸኣለ፡ ዋላ ነቶም ተጸቒጦም 
ተጋፊዖም ዝስደዱ ዘሎዉ ኣህዛብ 
ዓለም ዝውክል እዩ። መልእኽቲ’ዛ  
 
ግጥሚ ኣድማሳዊ እኳ እንተዀነ፡ እቲ 
ቴማ ግን ንኤርትራውያን ዘማእከለ 
ከም ዝኾነ ርዱእ እዩ። ንመንእሰይ/
ህዝቢ ኤርትራ ብንህቢ ምግላጹ፡ ኣብ 
ልዕሊ ኤርትራውያን ዘሎዎ ናእዳን 
ኣኽብሮትን ምዃኑ እዩ። ኣብ ዓለም 
ውከላውነት፡ ንህቢ፤ ምልክት ሓያል 
ኮማዊ ጥምረት፡ ምልክት ስልጣኔ፡ 
ምልክት ጸብለልታ፡ ምልክት መንፈሳዊ 
ብርተዐ እዩ። እንተዀነ ብሰንኪ ዓሚቚ 
ቂም፡ ነዚ ምልክቱ ዝነበረ መንፈሳዊ 
ብርተዐ ወይ ኮማዊ ጥምረት ብምግዳፍ፡ 
ሓድሽ ሂወት ንምምስራት፡ ዘቐይሞ 
ህሞታት ዝርስዓሉ ስፍራ ንምርካብ ኣብ 
ምእላሽ ይርከብ።  

ፈጠራውነት፡ ኣድማሳውነት፡ ጥሙሕ 
ገጣሚ፡ ነባርነት
ፈጠራውነት፤ ኲርናዕ ኣዘናትዋ፡ 
ስእላዊ ኣገላልጻ፡ ንምሉእ ግጥሚ 
ብናትካ ውከላዊ መንጽር ክትጥቀመሉ 
ምኽኣል እዩ። ገጣሚ ብርሃነ፡ ኣብ 
መጽሓፉ ዘርኣዮ ፈጠራዊ ኲርናዕ፡ 
መበቈላዊ ገለጻታት ኣብዚ ኣሕጽር 
ኣቢልካ ዝቐርብ ኣይኮነን። ግጥምታቱ 
ብናቱ ስእላዊ ኣገላልጻታትን መበቈላዊ 
ኲርናዕን ዝቈመ ኰይኑ ረኺበዮ። 
ሕልና ንምንጽብራቓ ብቈሊባ ወተሃደር 
ስጋ ኣልቢሱዋ፣ መስገደል መንእሰይ 
ንምርኣይ ምስ ወርሒ ኣዋጊዑና፣ ምስ 
ውሕጅ ኣባኢሱና። ንባህሊ፡ ንስነ-
ጥበብ፡ ንተፈጥሮ ብፍሉይ ኲርናዓት 
ገጢምወን። ፍትሒ፡ ሓርነት ንምጽዋዕ 
ብመገዲ ሓያል ንያት ዝውንኑ 
ብፍሉይ ኣዘንትዩ። ሕብሪ መንፈስ 
ሰብ ንምጒላሕ ብሓደ እሱር፣ ሞራላዊ 
ግዴታ ንኽስቈረና ብዓይኒ ሓደ 
ንእሽተይ ኣዘንታዊ ወዘተ ብርሃን ጽባቐ 
ፈጢሩ። ንገድለ ሂወት ደራሲ ዝገልጻ 
ድማ “ብኸመይ እበሎ”፡ “ክዘልል’የ”፡ 
“መስቀል ብራቕ”፡ “ለበዋ” … ኮይነን 
ይስመዓኒ።  

ኣድማሳውነት፤ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ 
ግጥምታት ንኤርትራዊ ሂወት 
ብክውንነታዊ መገዲ ዝገልጻ ኣለዋ። 
ነዚኣተን ገዲፍካ፡ ደራሲ፡ ኣብተን ዝተረፋ 
ዘልዓሎም ቴማታት፥ ንባህጊ ሓቂ 

ዝእልሽ፣ ንጽባቐ ተፈጥሮ ዘምልኽ፣ 
ንሰብኣዊ ክብሪ ዝጽውዕ፣ ትጽቢት 
ፍቕርን ፍትሒን፣ ንሞራላዊ ግዴታን 
ዕቤት ኣተሓሳስባን፣ ንጽርየት መንፈስ 
ሰብን ብድሆ መንእሰይን፣ ንቃንዛ ልቢ፡ 
ንድኻም ኣእምሮ፡ ንያት ሰብ እትገብሮ 
እለሻ ትርጒም ህይወት … ወዘተ ዝገልጹ 
እዮም። እዚኦም ረቀቕቲ ሓሳባትን 
ኣምራትን ብስእሊ ከም ዝቕጀሉና ገይሩ 
ኣሎ፣ ኣድማሳዊ ሕመረት ዘሎዎም 
እዮም። “ግጥምታተይ ኣድማሳውያን 
እዮም፡” ወይ ድማ “ግጥምታተይ 
ዓለማውያን እዮም፡ ኣተሓሕዛ 
ኣይተጽብቡሎም፡ ሓሓኒቕኩም ኣብ 
ጸቢብ ዓንኬል ኣይተኹድድዎም” 
እንተበለ፡ ኣይተጋገየን።

ጥሙሕ ገጣሚ፤ ጥሙሕነት ገጣሚ፡ 
ዓቢ ምስትውዓል ብዘበገሶ ኣተሓሳስባ 
ከዕቢ፡ ንጽኑሕ ልምዳዊ ኣካይዳ ክብድህ፡  
 
ከእምን፡ ክኹንን ይርአ። ከምቲ ኣደ 
ዘለዋ እናሃበት ፍቕራ እትልግስ፡ 
እዚ ገጣሚ’ውን ፍቕሪ ግጥምን 
ፍቕሪ ኣሕዋቱን ደሪኹዎ፡ ዓሚቚ 
ኣስተውዕሎኡ ብማዕበላት ስምዒትን 
ጽባቐን ክልግስ ድሕር ኣይበለን።

ነባርነት’ዞም ግጥምታት፤ እዞም 
ግጥምታቱ መበቈላዊ ኲርናዕ 
ዘሎዎም፣ ኣድማሳዊ ቴማታት ዘልዓሉ፣ 
ልዕሊ ፍርቆም’ዞም ግጥምታት ብመገዲ 
ውከላውነት ዝተሃንጹ፡ ዝተረፉ ድማ 
ብሰባውን ጥቃ-ሰባውን ምሳሌኣውን 
ዘካወኑ ብምዃኖም ምስ ግዜ ዘይሃሱ 
እዮም። ብልጭኦም ብዛዕባ ረቀቕቲ 
ሓሳባት (Abstract Ideals) ዓሊሞም 
ዝተገጥሙ ምስ ምዃኖም፡ ብቕዲ 
ውከላውነት ዝተሃንጹ ብምዃኖም 
ድማ ናብ ዝኾነ ቋንቋ ተተርጒሞም፡ 
ንዝኾነ ህዝቢ ክገልጹ ዝኽእሉ ነበርቲ 
ግጥምታት ይገብሮም። 

*- እዞም ፈጠራዊ ኲርናዕ ዘሎዎም 
ኣድማሳውያን ውከላውያን ግጥምታት’ዛ 
መጽሓፍ፡ ብሓቂ ዕዮ ‘ኣርት’ እዮም። 
ንሕልምን ባህግን ክኣልሙ ፈቲኖም፡ 
ንህይወት ኣወቂቦምን ብርሃን ጽባቐ 
ሂቦምን። ንመንፈስ ሰብ ሰለል ኣቢሎም 
ናብ ደረት ትርኢት ንምብጻሕ ጻዕሪ 
ተኻይድሎም እዩ ብሓቂ። ኣንባቢ ከኣ 
ነዞም ምልክት ጽባቐ ህይወት ዝኾኑ 
ግጥምታት፡ ኣንቢቡ ከምቲ ንዓይ 
ፈጢሩለይ ዘሎ ምስትምቓር ወይ 
ተምሳጥ፡ ክፈጥረልኩም እምነ። 
ኣብ ኣሰራርዓ እቶም ግጥምታት 
ግን ዕቃበታት ኣሎውኒ። ኣብቲ 
ዝመጽእ ህየሳዊ መደምደምታ ክፋል 
ደኣ ክዛረበሉ’የ ምበር፡ ኣሰራርዓ 
ኣይተሓጎስኩሉን። ብዛዕባ ኣሰራርዓ፡ 
እቲ እወንታዊ ሸነኽ፡ “ብኸመይ እበሎ” 
– “ብትልመይ” ኢሉ ጀሚሩ፣ ደሓር 
ክዛዝም እንከሎ ከኣ “ብቘጸራን - 
ብለበዋን” ምዝዛሙ ዝነኣድ ትልማዊ 
ቅርጺ ወይ ትረኻዊ ቅርጺ እዩ። 
እንተዀነ ግን፡ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣበታትና 
ኣይገጠመንን። 
 
ከካብ ግጥሞም ተተፈንጪሎም፡ 
ተተመንጪቶም ኣብዚ ኣቕሪበዮም 
ዘሎኹ ማይ-ቤታት፡ ገጣማይ እዛ 
መጽሓፍ ዝፈጠሮ ምልኣት ማለት 
ዜማታት፡ ዋሕዚታት … ወዘተ 
ተናኺፈሉ ስለ ዘለኹ (disorganize)፡ 
እርደኣኒ እዩ’ሞ ምስ ናይ ይቕሬትኡ 
ክብሎ እደሊ። 

# ነዛ ዓንቀጽ እናጸሓፍኩ ከለኹ፡ 
ኣብ’ዛ ዝሓለፈት ሰሙን ኣርባዕተ 
ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ንሓዋሩ 
ተፈልዮምና ኣሎዉ። ጽሓፊ መለስ 
ወልደስላሴ፡ ተዋሳእትን ደፈፍትን 
ዮናስ ዮሃንስ፡ መርሃዊ ስብሃትለኣብን 
ግርማይ ተኽለን፣ ነፍሶም ይምሓሮም። 
ዓቢ ክሳራ ንዓንኬል ስነ-ጥበብ ኤርትራ፡ 
ዓቢ ድንገት ንቤተ-ሰብን ቀረብትን’ዞም 
ጥበባውያን ከም ምዃኑ፡ ንኹሉ ጽንዓት 
ይሃብ።
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ካብ ቤተ ክርስትያን ቅድስት 
ስላሴ ዝተላእከና ሓጺር ጸብጻብ

ኣዳላዊ ጸጋይ በርሀ

ቆሞስ (ቀሺ) ከሰተ ገብረሚካኤል ናይ 40 ዓመት 
ኣገልግሎት ክህነቶም ተጸምቢሉ። ናይ ቅዱስ ኣቡነ 
ኣንጦንዮስን ፍሉይ ሽልማት ተዋሂብዎም።

“ግናኸ ኣቱም ኣኅዋትና፥ ነቶም ኣባኻትኩም 
ዚጽዕሩን፥ ብጐይታ’ውን ዚመርሕኹምን 

ዚምዕድኹምን፥ ክትፈልጥዎም ንልምነኩም 
ኣሎና።

ስለቲ ዕዮኦም ብብዙኅ ብሉጽ ፍቕሪ ኣኽብርዎም 
ንሓድሕድኩም’ውን ብሰላም ንበሩ።” 1ይ 

ተሰሎንቄ 5:12-13

ነበርቲ ስያትልን ከባቢኣን ምእመናን ቅድስቲ ስላሴን፥ 
ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣሜሪካ ዝመጽኡ ውሉደ 
ክህነትን፥ ኣብቲ ቀዳም ግንቦት 20, 2017 ዝተባዕለ 
ጽንብል ተሳቲፎም፥ ንብቕዓትን ኣገልግሎትን 
ምስክርነቶም ሂቦም። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቅዱስ ኣቡነ 
ኣንጦንዮስ ህላውነትን ሰንሰለታዊ ሓዋርያዊ ስርዓት 
ቤተ ክርስቲያን ንምሕላውን ዘርኣይዎ ጽንዓት ኣዝዩ 
ዝምስጥ ምስክርነት ተዋሂቡ። በዚ ድማ ዝለዓለ 
ህያብ ብስም ናይ መላእ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ 
ክርስቲያን ኤርትራን ብስም ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስን 
ፍሉይ ሽልማት ተዋሂብዎም። (His Holiness 
Abune Antonios Outstanding Leader-
ship Award)። እቲ በዓል ኩሉ ሰብ ብሓጎስን ፍስሃን 
ጸምቢልዎ። ነቦና ቆሞስ ከሰተ ገብረሚካኤል ጥዕናን 
ነዊሕ ዕድመን ተመንዩ ብጸሎት ተዛዚሙ

እግዚኣብሔር አገልግሎቱኩም ይባርኽ!
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