
 

ኣብ ኣማኑኤሌ ናይ ኤርትራውያን ቤተ ክርስትያን ሓድሽ ዓመት ተኸቢሩ 

“ህዜቢ ኤርትራ ብሓቂ ምስ ነፍሱ ክተዓረቕ ኣሇዎ” ፕሮፌሰር ዶ/ር ፍስሓጽዮን መንግስቱ 

 ኣስታት 200 ዜዀኑ ቈሌዑን 
ዓበይትን፡ ሓዯስትን ነባራትን ኣባሊት ናይ 
ኣማኑኤሌ ቤተ-ክርስትያን፡ ንሓድሽ ዓመት፡ 
2010 ብኽብ ዜበሇ ጽንብሌ ተቐቢልማ። 

 ኣብቲ ብሓሙስ ምሸት 31 ታሕሳስ 
2009 ዓ.ም.ፈ. ኽበርዎ ጽንብሌ፡ እቶም 
ኣመንቲ ብዜተፈሊሇየ ባህሊዊ መግቢ፡ 
መንፈሳዊ መዜሙር፡ ኣምሌዀ፡ ቃሌ 
ኣምሊኽን፡ ከምኡውን ዕዯሊ ጥቕሲን ተኻይደ 
ኔሩ።  

 ኣብቲ ምሸት ቃሌ ኣምሊኽ ካፈሇ 
ኣገሌጋሉን ማሪን ዲኒኤሌ ተስፋይ፡ ኣብ 
መጽሓፍ ቅደስ መዜሙር ዲዊት ምዕራፍ 66 
ል ቃሌ ብምጥቃስ፡ እግዜኣብሄር ኣምሊኽ፡ 
ንህዜቢ ኣምሊኽ ካብ ሇዎም ጸበባን መርበብን 
ብዜተፈሊሇየ መንገዱ፡ ከም ብሩር ኯሉዑ ናብ 
ራህዋ የሳግሮ ከምል፡ ሰቢኹ።  

 ዲኒኢሌ፡ ኣብቲ ብመዜሙርን 
ብኣብነትን ኣሰንዩ ቕረቦ ስብከት፡ ብዘሓት 
ኣመንቲ፡ እየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወቶምን ቤተ
-ሰቦምን ዝገበረሎም ተኣምራት ገጾም ብናይ 
ሓጐስ ንብዓት እንዲ ተሓጽበ ሓዯ ብሓዯ 
ንተሳተፍቲ መስኪሮም። 

 መጽሕፍ መዜሙር ምዕራፍ 66፡ “ 
ዎ ኣምሊኽ ዜገበሮ ንዑ ረአዩ፡… ንባሕሪ 
ንቑጽ ምድሪ ግይሩ ሇወጦ። ንወሓዙ 
ብኣእጋሮም ሰገርዎ፡…ከም ዜዅሊዕ ብሩር 
ኯሊዕካና፡ ናብ መርበብ ኣእቶኻና፡ ኣብ ሕቈና 
ከቢድ ጾር ኣጾርካና፡ ብሌዕሉ ርእስና ሰባት 
ኣሳገርካ፡ ብማይን ሓውን ሓሇፍና ንስኻ ግና 

ናብ ርህዋ ኣውጻእካና፡ ሽዑ ብኡኡ 
ተሓጐስና…።” ዜብሌ መሌእኽቲ ይርከቦ።  

 ኣብዙ እዋን እዙ፡ ብዘሓት 
ኤርትራዉያን፡ ተገዶዶም ካብ ሃገሮም ናብ 
ዜተፈሊሇየ ክፍሊተ ዓሇም ይስዯደ ከምሇዉ 
ይፍሇጥ እዩ። ብዜተፈሊሇየ መንገዱ ኣቢልም፡ 
ናብ ኣሜሪካ ብፍሊይ ከኣ ናብ ህይስተን 

ዜኣተዉ ሇዉ ቍጽሪ ኤርትራዉያን ካብ ግዛ 
ናብ ግዛ እንዲበርከተ ይኸይድ ኣል። ኣብታ 
ምሸት ኣብ ኣማኑኤሌ ናይ ኤርትራውያን 
ቤተ-ክርስትያን ጥራይ፡ 19 ንመፈሇምታ 
እዋን፡ 7 ንኻሌኣይ ግዙኦም ሓድሽ  ከኽብሩ 
እንከሇዉ፡ 7 ካሇኦት ከኣ ኣብዙ ዓመት እዙ 
ናይ መንበሪ ፍቓድ ከምዜረኸቡ ተፈሉጡ። 
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ሰላም 
   “We must be the change we wish to see.” Gandhi  

 

 ናይ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት 
ውሳኔ፡ ኣብ ተግባር ክውዕሌን ውጽኢት 
ክህሌዎን እንተ ኯይኑ፡ ሃገራት ዓሇም፡ ነቲ 
ተባሂለ ል ውሳኔ ምስ ተግብርኦ እዩ፡ 
ክብለ ናይ ሕጊ ፕሮፌሰር ዶ/ር ፍስሓጽዮን 
መንግስቱ ሓቢሮም። 

 ፕሮፌሰር ፍስሓጽዮን፡ ነዙ ዜሓበሩ፡ 
ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 
ሌዕሉ ኤርትራ ዜወሰኖ እገዲ፡ ኣመሌኪቶም 
ንጋዛጣ ሰሊም ኣብ ዜሃብዎ ርእይቶ ኢዩ። 
ንሶም ከምዙ ክብለ እንከሇዉ፡ ኤርትራ 
ብኻሌእ መንገዱ ማሇት፡ ብጐረባብቲ ሃገራት፡ 

ብፍሊይ ብሱዲን፡ ሉብያን ግብጽን ኣጽዋር 
ከተእቱ ትኽእሌ እያ ዜብሌ፡ ካብ ሌዎም 
ስግኣት እዮም። 

 ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ 
ኤርትራ፡ ንተቓወምቲ ግዜያዊ መንግስቲ 
ሶማሌያ ብምሕጋዚ፡ ምስ ጁቡቲ ሌዋ ናይ 
ዶብ ምስሕሓብ ንኸይትፈትሖ ብምሕንጋዲ 
እዩ፣ ነቲ ውሳኔ ኣመሓሊሉፉ። ፕሮፌሰር 
ፍስሓጽዮን ግና፡ እቲ ቀንዱ ሕቶ፡ ባይቶ 
ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ወሲኑ 
ይኯነስ፡ ህዜቢ ኤርትራ እንታይ ይገብር 
ኣል ንዜብሌ ሕቶ ክምሇስ ኣሇዎ ኢልም። 

“ህዜቢ ተሓባቢሩ ነቲ ኣብ ኤርትራ ል 
መንግስቲ ክሌውጦ ይግባእ። ነዙ ንምትግባር 
ህዜቢ ኤርትራ ብሓቂ፡ መጀመርታ ምስ 
ነፍሱ፡ ድሓር ድማ፡ ምስ ጐረባብቱን ዓሇምን 
ክተዓረቕ ኣሇዎ።” ድማ ኢልም ፕሮፌሰር 
ፍስሓጽዮን። 

 ፕሮፌሰር ፍስሓጽዮን መንግስቱ ኣብ 
መወዲእታ፡ ብፍሊይ እቲ ናይ ህዜብን ሃገርን 
ተረካቢ ዜዀነ፡ መንእሰይ ወሇዶ፡ ሓሌፍነቱ 
ክዋጻእ ከምሇዎ ኣኻኺሮም። 

   ሕቑኡ ሂቡና ዘሎ ፓስተር ገ/መድህን፡ ብጸጋም ጊታር ዝሃርም ዘሎ ዘማሪ ዳኒኢል ተስፋይ፡ ህጻውንትን ዓበይትን፡ ዓመት 2010 ክትኣቱ ደቋይቕ እንዳ ቈጸሩን እንከለዉ  
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ሰሊም፡ መዓሌታዊ ሂወትካ ብኸመይ ተሰሊስል? 

ግርማይ፡ ከም ማንም ሰብ፡ ኣብ ዓሇም ክትነብር 
ክትሰርሕ ወይ ክትማሃር ኣልካ። ንጉሆ ሰሙናዊ 
ወይ ወርሓዊ መዯባት ኣልኒ። ኣብዙ ሕጂ ሇኽዎ 
እዋን፡ ኢንተርነ ከፊተ ስራሕ ንኽዯሉ ጥርዓናት 
ክጽሕፍ ይውዕሌ። ምንባብ ስሇ ዜፈቱ ፖሇቲካ 
ሕጊን ታሪኽን ማሕበራዊ ጉዲያትን ኣትኵረ ከንብብ 
ይውዕሌ። ኣብ መዓሌቲ ዲርጋ 12 ሰዓታት ብንባብ 
ኢየ ሕሌፎ። መጻሕፍ ከፊተ እንዲንበብኵ ኢየ 
ዜድቅስ።  

ሰሊም፡ ዓይነ ስዉር ብሙኻንካ ጓንፉኻ  ፍለያት 
ጸገማት ኣሇዉ ዶ? 

ግርማይ፡ ግርማይ፡ እወ። ብዘሓት ጸግማት ኣሇዉ።  

ሰሊም፡ እንታይ ኢዮም? 

ግርማይ፡ ከመይ ኢሌካ ክትገሌጾም ብዘሓት 
ኢዮም። ኣብ ሳሌሳይ ዓሇም ቀረብ የሌቦን። ከምኡ 
ብሙዃኑ እቶም መምሃራን ኣይከታተለኻን 
ኢዮም። ንስኻ ከኣ እንዲ ዯኸምካ ትኸይድ። 
ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ብሬሌ ኣይነበረናን። ስሇዙ 
እቲ መብዚሕትኡ መምህር ብዜህቦ ሓጸርቲ 
መከርታታት ክንጽሕፎ ንግዯድ ኔርና። ድሓር 
ኣብ ካሌኣይ ዯረጃ ምስ በጻሕና ስእነት መጻሕፍቲ 
ድሕሪት ክመሌሰና ስሇ ዜጀመረ፡ ባዕሌና መጻሕፍቲ 
ክንጽሕ ጀሚርና። ሓዯ ርእዩ ንብበሌና ሰብ 
ኣምጺኦሙሌና። ንሱ ምስ ኣርኣየና ናይ 9 ክፍሉ 
መጻሕፍቲ ይንጽሕፍ ኢሌና። ሓዯ ሰብ ሓንቲ 
መጽሕፍ ከም ዜጽሕፍ ጌርና። ዜጸሓፍናዮ 
መጻሕፍቲ ዲርጋ ከምቲ መምህር ንፈሌጦ ኔርና። 
እዙ ማትሪክ ክንሓሌፍ ሓጊዘና።  

ሰሊም፡ ገሇ ገሇ ሰባት፡ ዓይነ-ስዉራን ብትምህርቲ 
ንፉዓት ኢዮም ክብለ ይስምዑ ኢዮም?  

ግርማይ፡ ሰባት ኵለሳዕ ኣብ ክሌተ ኢዮም 
ዜምድቡና። ወይ ኣዙዩ ንፉዕ ወይ ኣዙዩ ሕማቕ 
ኢዮም ዜግምቱኻ። ስሇዙ እቲ ኣዙዩ ንፉዕ 
ዜግምትዎ ንሱ ይጥቀም ኢዩ። እቲ ማእከሊይ ግና 
ብጣዕሚ ኢዩ ዜጽገም።  

ሰሊም፡ ግን፡ ከምኡ ዱኹም ከ? 

ግርማይ፡ ንሕና ሌክዕ ከምቲ ካሊእ ሰብ ኢና። 
ድዅምን ሓያሌን ጐኒ ኣልና። ከምቲ ካሌእ ሰብ 
ጽቡቕን ሕማቕን ባህርያት ኣሇዉና።  

ሰሊም፡ ኣብ ሃገርና ክንዯይ ዜዀኑ ዓይነ ስዉራን 
ኣሇዉ? 

ግርማይ፡ ኣብ ሃገርና ክሳብ 12 ሽሕ ዜዀኑ ዓይነ 
ስዉራን ኣሇዉ ተባሂልም ይግመቱ። 3 ሽሕ ዜዀኑ 
ኣብ ስራሕ ዓሇም ዜተዋፈሩ ኢዮም። እቶም 9 ሽሕ 
ድማ፡ ሌዕሉ 50 ዜዕድሚኦም፡ ብዕድመ ዜዓወሩ 
ኢዮም። ዚጊት ናይ ቈሌዑ ጸብጻብ የሌቦን።  

ሰሊም፡ ቀንዱ ጸገም ኣብ ሃገርና ሇዉ ዓይነ-ስዉራን 
እንታይ ኢዩ ትብሌ? እንታይ ክግበር ኣሇዎ ኸ 
ትብሌ? 

ግርማይ፡ ነቶም፡ ብዜተፈሊሇየ ምኽንያት ናይ 
ትምህርቲ ዕድሌ ዜሓሇፎም ዓይነ ስዉራን፡ ሂወቶም 
ንምምሕያሽ ዜግበር ናይ ትምህሪትን ተሃድሶኣዊ 
ጻዕሪ የሌቦን። ንኣብነት ነቶም ካሇኦት ናይ 
ማህይምነት ትምህርቲ ክሕሰበልም እንከል፡ ንዓይነ-
ስዉራን ዜሕሰብ ነገር የሌቦን። ናይ ዯርሆ ምርባሕ 
፡ ናይ ማእሇማ፡ ናይ ሙዙቃ ስሌጠናታት ተጀሚሩ 
ኔሩ። ግን ዕዉት ኣይኯነን። ሓዯ እቲ ስሌጠና 
ቀጻሉ ኣይኯነን፡ እቲ ጉዲይ ተገምጊሙ ምምሕያሽ 
ኣይተገብረለን። ካሌእ ናይ ምምሕዲር ጉድሇት 
ኣል። ምኽንያቱ እቲ ናይ ዓይነ-ስዉራን ምምሕዲር 
በቶም ይተማህሩ ተባሒቱ ኣል።  

 ክቕየር ሇዎ ኣተሓሳስባ’ውን ኣል። እዙ 
ናይ ዓይነ-ስዉራን ቍጠባዊ ኣተሓሳስባ፡ ብናይ 
ወጻኢ ሓገዜ ጥራይ ክምወሌ ይኯነስ፡ እቲ ዓይነ 
ስዉር ሌክዕ ከምቲ ካሌእ ዛጋ፡ ካብቲ ሃገራዊ 
ቍጠባ ብጽሒቱ ባጀት ተሰሉዕለ ናይ ትምህርቲ 
ስራሕን ስሌጠናን ዕድሌ ክረክብ ኣሇዎ። ፖሉሲ 
ባጀትን ዜከታተሌ ኣካሌ ክምዯበለ ይግባእ ኢዩ። 

 ካሌእ ጸገም ል፡ ኣስሊም ዓይነ-ስዉራን 
ኣይማሃሩን ኢዮም ሇዉ። ክስራሓለ ሇዎ ጉዲይ 
ኢዩ። ካሌእ ንዓበይቲ ዓይነ-ስዉራን፡ ናይ ጥሮታ 
ስርዓት ክዜርጋሕ፡ ኣድሊዪ ኢዩ። ናይ ኣነባብራ 
ስሌጠና፣ ካሊኣይ ብቴፕ ወይ ብሲዱ መጻሕፍቲን 

ካሌእ ሓበሬታን ቀሪጽካ ግዙኦም ከም  
ሕሌፉን ከም ዜማሃሩን ምግባር። ካብዙ 
ዜተፈሊሇየ ሓገዚት ተሊኢዅ፡ ብሓቂ ናብቶም 
ተጠቀምቲ ከም ዜውዕሌ ምርግጋጽ የድሉ። 

ሰሊም፡ ዓሇም፡ ኣብ ኣኣምሮኻ እንታይ ዓይነት 
ምስሉ ወይ ስእሉ ኣሇዋ?  

ግርማይ፡ ኣነ ከምቲ ካሌእ ሰብ ምስ ቤተ ሰብ 
ይነብር። ኣብ ሕጊን ምምሕዲርን ኔር 
ዜተፈሌየ ነገር  የብሌየን። ኵለ ይርእዮ 
ኢየ። ንኣብነት ምስሉ ናይ ዓሇም፤ ለሌ፣ 
ኣዮሮፕሊን ዲህሲሰ ብምስሉ ሪኤየን ኢየ። 
ሓርማዜ፣ ኣንበሳ ሪአ። ሞናሉዚ ከምይ 
ትመስሌ ግና ኣይፈሌጣን ኢየ። ዯቀይ ኣብ 
ኣእሙሮይ ይፈሌጦም ኢየ። በቲ ኣነ 
ዜፈሌጦ ምስሉ ቍመቶም ጸጉሪ ርእሶም፡ 
ርጉዶም፡ ድምጾም …ይስእልም ኢየ። 
ሕብሮም ጥራይ ኢየ ይፈሌጦም። ኣብ 
ከባቢየይ ል ይሪኦ ኢየ። ከምይ ከም 
ዜመስሌ ድላት ይሓድረካ እሞ ትፈሌጦ። 
ካሌእ ነቲ ይብሌካ ብዘሕ ኣይተተኵረለን 
ኢኻ።  

 

ሰሊም፡ ድሃይ ናይ ዓድናን ናይ ዓሇምን ብኸመይ 
ትከታተሌ?  

ግርማይ፡ ብኢንተርነት። ኣነ ሓዯ መርበብ ሓበሬታ  
ይከፈትኩ ኢየ ዜብሌ። ሓንቲ ጸገመይ ትግርኛ 
ከንብብ ይምክኣሇይ ኢዩ። በዙ ኣጋጣሚ በዙ 
ዓውዱ፤ ፍሌጠት ሇዎም ሰባት ክተሓጋገዘ ይሊቦ።  

ሰሊም፡ ዓይነ ስዉር ኯይንካ ኣብ ከምዙ ዓይነት 
ዕዉት ናይ ትምህርቲ ዯርጃ ምብጻሕካ፡ ሰባት 
እንታይ ይብለኻ? 

ግርማይ፡ ክሌተ ዓይነት ሰባት ኢዮም። ክትሰርሕ 
ስሇ ዜርእዩኻ ክኽሕድዎ ኣይክእለን ኢዮም። 
ገሉኦም ከኣ  ሰሪሕካ ከም ዜርከብ ይፈሌጥዎ 
ኢዮም። ገሇ ሰባት ከድነቁ ትዕብ።  

ሰሊም፡ ኣብዙ ሃገር ንሇዉ ዯቂ ሃገርና ብፍሊይ 
መንእሰያት እንታይ ተማኽሮም? 

ግርማይ፡ ብፍሊይ ኣብ ኣሜሪካ ልና፡ ክንማሃር 
ጥራይ ኢዩ  ልና። ሰብ ኣብ ትምህርቲ ጥራይ 
ኢዩ ከተኵር ሇዎ። ቋንቛ እንድሕር ይከኣሌና 
ቛንቛ ንማሃር። ናይ ትምህርቲ መሰረት እንድሕር 
ይብሌና ኣብዙ ክንሃንጾ ንኽእሌ ኢና። ኣብዙ ሃገር 
ብዘሕ መንገዱ ኣል። ካሌኣይ ክማህሩ ይክእለ 
እንድሕር ኯይኖም፡ ሞያዊ ስሌጠና፡ ክወስደ 
ይኽእለ ኢዮም። ብፍሊይ መንእሰያት ክመሃሩ 
ኣሇዎም። ኣብ ንግዱ ክዋፈሩ ይኽእለ ኢዮም። 
ኣብዙ ሃገር እንተ ይተማሂርካ፡ ስራሕካ፡ ማሽን 
ኢዩ ዜወስዶ። ካሌእ፡ ብዘሓት ሰባት ገንቦም ካብ 
ኣብ ባንኪ ቐምጥዎ፡ ከዋፍርዎ ኣሇዎም። በዙ 
ኣጋጣሚ ንንግዱ ብዜምሌከት ዜምህሩና ዯቂ ሃገር 
እንተ ንረክብ ጽቡቕ ኔሩ ይብሌ። 

 ኣነ፡ ከም ናይ ሕጊ ምሁር መጠን፡ ናይ 
ኢምግሬሽን ዜምሌከት ጉዲያት ኣፈናዊ ምኽሪን 
ሓበሬታን ብነጻ ብቓሌ ክተሓባበር ይኽእሌ ኢየ። 
ቤተሰቦም ከምጽኡ ንዜዯሌዩ፡ ግሪን ካርድ 
ንዜዯሌዩ፡ዑቕባ ንዜሓተቱ ጉዲዮም ክጽሕፈልምን 
ምስጢሮም ዓቒበ ከሳሌጠልም ይኽእሌ ኢየ። ናይ 
ምቱርጓም ሓገዜ ንዜዯሌዩ ክተሓጋግዜ ይኽእሌ 
ኢየ። ብነጻ ሓገዜ ዜረኽበለ ቦታታት ከማኽሮም 
ይኽእሌ ኢየ። ብተወሳኺ ኣይብርሃንን ድኣለ 
እምበር፡ ናይ ፍትሕ ስራሕውን ይሰርሕ ኢየ። 
ብሓፈሻ ንሕጊ ዜምሌከት ክሕግዜን ክሰርሕን ኢየ። 
ኣብ ጽሑፍ ዯረጃ እድሕር በጺሕና፡ ኣዙዩ ትሑት 
ብዜዀነ ክፍሉት ክተሓባበሮም ኢየ።  

 

       “ኣብ ዓዱ ኣሜሪካ ክንማሃር ጥራይ ኢዩ ልና” 
     ዶ/ር ግርማይ ካሕሳይ 

 

ካሌኣይን ናይ መወዲእታን ክፋሌ 



 ትብጻሕ ናብ ኣዲሇውቲ ጋዛጣ  
ሰሊም፡ ፈሇማ ሕውነታዊ ሰሊምታይ ተቐበለ። 
ብምቕጻሌ፡ በዙ ኣጋጣሚ ከኣ፡ ኣብ ህይስተን 
ሓስብና ብነጻ ንገሌጸለን ንራኸበለን ዕድሌ 
ስሇ ዜተረኸበ እንዲ ኣመስገንኵ፡ ኣብ ኵለ 
እትሰርሕዎ በሇ ዕወትን ኣሳሌጦን 
ይምነየሌኵም። 

 ኣብዚ ዜሓሇፈት ሕታም ጋዛጣ 
ሰሊም ቍጽሪ 9 ገጽ 3፡ “ምህናጽ ማሕበር 
ኯምን ኣገዲስነቱን” ኣብ ትሕቲ ዜብሌ 
ኣርእስቲ ብኪሮስ ዮውሃንስ  ኣብ ዜተጻሕፈ 
ጽሑፍ ሓሳብ ከካፍሌ ዯሌየ ኣሇዅ። 
ቅድሚኡ ግና ንኺሮስ ዮውሃንስ፡ ነዙ ኣብ 
ስዯት፡ ኣብ ህይስተን ኣብ ማሓበረሰብ 
ኤርትራ፡ ጐሉሑ ዜርአ ል ጸገም ኣሌዒለ 
ክጽሕፍን ከበራብርን ምፍታኑ ከመስግኖ 
እፈቱ። 

  ማሕበረ-ኯም፡ ንዅለ ማሕበረሰብ 
ኣድሊዪን ኣገዲሲን ምዃኑ ንዅለ ብሩህ 
ኢዩ። ንሕና ኣብ ስዯት እንርከብ ኵሌና 
ኤርትራውያን ከኣ ንምትካለን ንምምዕባለን 
ክንረባረብ ይግባኣና ኢዩ።  

 ኣብ ብዘሕ ቦታታት ከም 
ዜተዓብክዎን ከም ዜሰማዕክዎን ብዘሓት ናይ 
ኤሪትራውያን ማሕበረ-ኯማት ኣሇዋ። ከም 
ትዕዜብተይ ኣብ ኣሜሪካ ክሌተ ዓይነት 

ማሕበረ-ኯማት ኣሇዋ። እታ ሓንቲ ዯገፍቲ 
መንግስት ዜዀኑ ዜኣከበት፡ እታ ካሇእይቲ 
ከኣ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ 
ኤርትራ ዜፍጽሞ ል ተግባራት ዜቃወሙ 
ዜሓቀፈት ኢያ። ንሕና፡ ኣብ ዓዱ ስዯት 
ብፖሇቲካዊ ኣተሓሳስባ ጥራይ፡ ከምዙ ኢሌና 
ምፍሌሊይና ብጣዕሚ ዜገርምን ሕዜንን 
ኢዩ።  

 ከምቲ ኪሮስ፡ ኣብ ጽሑፉ ዜገሇጾ፡ 
ንሕና ኤርትራውያን ካብ ወሇድና፡ 
ስድራቤትና፡ ሕብረተሰብናን ኣተዓባብያናን 
እንወርሶ ጽቡቕን ሐጉስን ስነ ምግባር፡ 
ባህሉን ሌምዱን ኣልና። እዝም ጽቡቓት 
ክብርታት እዙኣቶም፡ ኣብ ዜተሰዯድናዮም 
ቦታታት ክንዕቅቦምን ብዜበሇጸ ኣገባብ ናብ 
ውለድ ወሇዶ ከነመሓሊሌፎምን ይግባኣና 
ኢዩ። ኣብዙ ልናዮ ከባቢ ግና፡ ቢሂሌ ጥራይ 
እንዲ ኯነ ዜተርፍ ል ይመስሌ። ናይ’ዙ 
ቀንዱ ጸገም ከኣ፡ እተን ማሕበረ-ኯማት 
ኣብክንዱ ህዜቢን ሃገርን ማእከሌ ጌረን 
ዜምስረታ፡ ናይ ሓዯ ወገን ፖሇቲካ መሳረሒን 
ይዀና ወይ ከኣ ኢድ ምትእትታዉ ስሇ 
ሇወን ኢዩ ዜብሌ እምነት ኣልኒ። 

 ማሕበረ-ኯም፡ እንታይ ማሇት ኢዩ? 
ንምንታይ የድሉ፡ እንታይ መምሪሕታት 
ከማሌእ ኣሇዎ ዜብለን ካሇኦት ሕቶታት፡ 
ንዅሊትና መባእታዊ ፍሌጠት ኢዩ። በዙ መሰረት 

ማህበረ-ኯም፡ ካብ ፖሇቲካው፡ 
ሃይማኖታዊ፡ ዓላታዊ፡ 
ኣውራጃዊን ካሌእ ጸቢብ 
ኣተሓሳስባ ነጻ ዜወጻ ክዀና 
ኣሇወን። ሰብ ከም መሌክዑ፡ 
ኣተሓሳስብኡ ይፈሊሇይ ኢዩ። 
ብፖሇቲካዊ ኣተሓሳስብኡ፡ 
ብሃይማኖታዊ እምነቱን 
ካሌእን ክፈሊሇይ ከኣ 
ሌሙድ ነገር ኢዩ። ኣባና 
ኣብ ኤርትራውያን በጺሑ 
ግና፡ ንማሕበራዊ ሂወትናን ርክባትናን 
ብኣለታ ዜጸለ ወይ ዜሃሲ ክኸውን 
ኣይግብኦን ኢዩ። ሌክዕ ከምቲ ኣብ ሕለፍ 
ታሪኻና፡ ኵሊትና ኤርትራውያን ከይተፈሊሇና፡ 
ብማዕረ፡ ነጻነት እትሓቶ በሇ ኵለ ዜተወፈየ፡ ነዙ 
ማሕበረ-ኯም ከኣ ሌክዕ ከምኡ፡ በዙ ናይ ሓድነትን 
ማዕርነትን ኣተሓሳስባን ተግባርን ክጥመርን ክህነጽን 
ኣሇዎ። ፖሇቲካዊ ይዅን ካሌእ ናይ ኣተሓሳስባ 
ፍሌሌይ፡ ማህበረ-ኯም ንኸይንምስርት ከም ጅሆ 
ክሕና ኣይግባእን ኢዩ። እዙ ጉዲይ ልሚ ጽባሕ 
ዜበሃሇለ ጉዲይ ኣይኯነን። ኵሌና ነዙ ቍደስ ሓሳብ 
ብግቡእ ተረዱእና ዜግባኣና ክንፍጽም ክንጽዕት 
ኣልና። ብፍሊይ ከኣ እዙ መንእሰይ ሓድሽ ወሇዶ፡ 
ንህሊውነቱን መንነቱን ዯው ክብሌን ክጽዕርን ኣሇዎ 
ይብሌ።   

ሰሰናዩ የሕስበና። 

ወዱ ኤርምያስ። 
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መንእሰይ ወሇዶ ንህሊወኡ ዯው ክብሌ ኣሇዎ 
(ንማሕበረ-ኯም ብዜምሌከት) 

 ኣማኑኤሌ ምስግና ይበሃሌ። ብሓምሇ 
1994 ዓ.ም. ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ መጺአ። 
ብ1987 ዓ.ም. ብሕክማና ካብ ዜተመረቕክለ እዋን 
ጀሚረ ክሳብ ናብ ኣሜሪካ ዜመጽእ፡ ኣብ ኤርትራ 
ኣብ ዓሰብ ከም ሓኪም ኯይነ የሰርሕ ኔረ። ናብዙ 

ሃገር ምስ መጻኵ፡ ኣብ ኒው ዮርክ፡ ኵን’ስ 
ሆስፒታሌ ሰንተር ዜበሃሌ፡ ናይ ሰሇስተ ዓመት 
ድሕሪ ምረቓ ትምህርቲ ምስ ወዲእኵ፡ ብናይ 
ዓበይቲ ውሽጣዊ ሕክምና ተመሪቐ። ኣብኡ 
ንሓሙሽተ ዓመት ድሕሪ ምስራሕ ናብዙ መጺአ። 
ኣብ ህይስተን ካብ ዜነበር ከኣ ሰሇስተ ዓመት 
ኯይኑኒ ኣል። 

ሰሊም፡ ብኸመይ ናይ ሕክምና ዶክተር ኯይናካ? 

ዶ/ር ኣማኑአሌ፡ ብንኡሽተይ ኯሇኹ፡ ኣብ ኯሇጅ 
ወይ ዩኒቨርስቲ ኣቲኻ፡ ብዜሇዓሇ ትምህርቲ 
ምውዲእ ንዓይ፡ ሓዯ ዕሊማ ኢዩ ኔሩ። ኣብቲ ግዛ’ቲ 
ናብ ዜሇዓሇ ናይ ትምህርቲ ዯረጃ፡ ካብ ኤርትራ 
ኯነ ካሇኦት ክፍሇ ሃገራት፡ ናብ ኣዱስ ኣበባ 
ከይዶም ይማሃሩ ስሇ ዜነበሩ፡ እቶም ዓበይቲ ሰባት 
ዜገብርዎ ክገበር የድሉ ኔረ። ናብ ሕክምና ክኣቱ፡ 
እዙ ኢዩ ድላት ሕዯረሌይ ዜብል ነገር 
ኣይነበረንን። ኣብ 12 ክፍሉ ቅጥዒ ክመሌእ 
ከልዅ፡ ኣበየናይ ሞያ ክመሌእ ከም ዜነበረኒ 
ርግጸኛ ኣይነርኵን። ሓንሳብ ናብ ሕክማና ምስ 
ኣተዅ ግና ፈትየዮ። ሕጂ ንድሕሪት ተመሉሰ፡ 
እንታይ ዓይነት ሞያ ከመሃር ከምዜዯሉ፡ ምረጽ 
እንተ ዜበሃሌ፡ ልሚ ዓሰርተዉ ግዛ፡ ሕክምና 
ምምረጽኵ ኔረ።  

 ሕሙማት ክምጹኻ እነከሇዉ፡ ብናይ 
ጥዕና ጸገም ኢዮም ዜመጹኻ ሇዉ። ስሇዙ ጽን 
ኢሌካ ክተሰምዖም፡ ጸገሞም ክትርድኣልም ኣልካ። 
ኣብቲ ሇዉዎ ዯረጃ ወሪድካ፡ ክትገሌጸልም፡ 

ክተረድኦምን ከተሐጉሶምን ኣልካ። ስሇዙ ኣቀራርባ፡ 
ትዕግስቲ፡ ግዛ፡ ተወፋይነት ይሓትት ኢዩ። 
ሕሙማት ክመጹኒ እንከሇዉ ሌክዕ ከምዙ ብስጋ 
ዜዚመዶም፡ ወይ ብቐረባ ዜፈሌጦም ሰባት ኯይኖም 
ኢዮም ዜስምዑኒ። ብሓቂ፡ ናብ ሕሙማት ልኒ 
እረኣእያን ኣተሓሕዚን ክዜክር እንከሇዅ፡ ኣብ 
ዜፈትዎን ዜሰማማዓኒን ሞያ ኢየ ኣትየ ሇዅ።   

ሰሊም፡ ካብ ኒው ዮርክ ናብ ህይስተን ብምንታይ 
ምኽንያት ቀይርካ? 

ዶ/ር፡ መቐየሪየይ ምኽያት ብብዘሕ ምኽንያት 
ኢዩ። ከም ኣብነት፡ ብናይ ኣየር ኵነታት ምክንያት፡ 
ካብ ኒው ዮርክ ህይስተን ይመውቕ። ኒው ዮርክ 
ብጣዕሚ ዓቢ ከተማ ብምዃኑ ብዘሕ ናይ ትራፊክን 
ካሌእን  ጸቕጢ ስሇ ሇዎ፡ ካብኡ ውጽእ ኢሌካ 
ህድእ በሇ ናብራ ንምንባር። ካብቲ ሃታ ሃታ ናይ 
ዓበይቲ ከተማታት ውጽእ ኢሌካ ዯቅኻ ከተዕቢ 
ጽቡቕ ብሙዃኑ። ከምኡ’ውን ብናተይ ሞያ፡ ካብ 
ኣብ ብዓሌ ኒው ዮርክ ኣብዙ ዜሓሸ ዕድሊት ስሇ 
ሇዎ ኢየ ካብ ኒው ዮርክ ናብ ህይስተን ቀይረ። 

ሰሊም፡ ሕጂ እንታይ ትሰርሕ ኣልኻ? 

ዶ/ር፡ ኣብ ህይስተን፡ ከምዙ ሕጂ ትርእዮ ልኻ፡ 
እዚ ክሉኒክ ኣሊትኒ። ኣብ ካሌእ ናይ ኪኢሊታት 
ህንጻ ከይዯ ኣብ መዓሌቲ ክሌተ ግዛ ሕሙማት 
ይርእይ። ብተወሳኺ፡ ኣብዙ ከባቢ፡ ዶክተርስ 
ሆስፒታሌ ዜበሃሌ ኣል፡ ኣብ ናይ ሓዯጋ ክፍሉ፡ 

   “ካብ ቫክሲን፡ ስዋይን ፍለ ክሳዕ ሞት ስዕቦ ሓዯጋ 
ይበዜሕ”          ዶ/ር ኣማኑኤሌ ምስግና 

                                 ናብ 4ይ ገጽ ይቐጽሌ 

 



      ንዉለድ ወሇዶ ዜጸንሕ ምህዝ 
የማነ ኮምፒተር ካሌኣይን ናይ መወዲእታን ክፋሌ 
ሰሊም፡ ቈሌዑ ብቛንቋ ትግርኛ ንኽመሃሩ፡ 
ዲሇዅሞ ቪድዮ ከም ዜነበረ ይፍሇጥ ኢዩ። 
ሕጂ’ውን ኣማዕቢሌኵሞ ኣሇኹም፡ ብዚዕብኡ ዶ 
ምገሇጽካሌና? 

የማነ፡ ብ1991 ዓ.ም. ቈሌዑ ብትግርኛ ቋንቛ 
ንኽመሃሩ ዜሕግዜ ዜርጋሕናዮ ቪድዮ ኔሩ። 
እቲ ስራሕ ብሓፈሻ ብወገና ናብ ህዜቢ ጽቡቕ 
ተርጊሑ፡ ጽቡቕ ፍረ ከኣ ሂቡ ኢሌና ንኣምን። 
እንተዀነ ክንቅጽል ኣይከኣሌናን ምኽንያቱ፡ 
ናይ ምዜርጋሕ ከምኡ’ውን ቀዱሕካ ናይ 
ምጥቃም ጸገማት ስሇ ል ብኸምኡ ዓይነት 
ክንቅጽል በረታታዕ ኯይኑ ኣይረኸብናዮን። 
ብፍሊይ እቲ ናይ ምቕዲሕ። ብዱቪዱ እንተ 
ድኣ ኯይኑ ክንቈጻጸሮ ኣይንኽእሌ ኢና። 
ብሶፍት ዌር እንተ ድኣ ኯይኑ ግና ክንቈጻጽሮ 
ንኽእሌ ኢና። እቲ ቴክኖልጂ ድማ ሕጂ 
ማዕቢለ ስሇ ስሇዜረኸብናዮ፡ እቲ ኣቋሪጽናዮ 
ዜነበርና ቋንቛ ናይ ምምሃር መዯባት፡ ኣብ ክንዱ 
ብቪድዮ ብሶፍትዌር ከም ዜዲል ጌርና ሰሪህናዮ 
ኣልና። ህዜቢ ወይ ከኣ ነፍሲ ወከፍ ስድራቤት 
ብመጠነኛ ዋጋ ክዕድጐ ከም ዜኽእሌ ጌይርና 
ኣቕሪብናዮ ኣልና። 

ሰሊም፡ እቲ ብቪድዮ ዜርጋሕክሞ ጹቡቕ ፍረ 
ሂቡ ኢሌኵም ከም ትኣምኑ ኢኻ ገሉጽካሇይ 
እሞ፡ ብኸመይ ኣረጋጊጽኵሞ? 

የማነ፡ ብመጀመርታ ኣብቲ ስራሕ ምሳይ 
ዜተዋፈሩ፡ ኣሜሪካውያን ናይ ብሓቂ ሞያውያን 
ኪኢሊታት ሰባት ከም ዜነበሩ ክጠቅስ ይፈቱ። 
ፍረ ከም ዜተረኸበለ ረጋገጽናለ መገድታት 
ግና፡ ሓዯ ብጓሌና ሰሊም ፈቲናዮ፡ ጽቡቕ ፍረ 
ድማ ሪኢናለ። ካሌኣይ ካብ ተጠቐምቲ ብእዋኑ 
ዜመጻና ርእይቶን ሓበሬታን ኢዩ። ብዘሓት 
ሰባት፡ እቲ ቪድዮ ንቘሌዕቶም ከም መሐሇዊት፡ 
ንኸይርብሹ መትሓዙትን መዚናጊዒትን ከም 
ዜጠቐመቶም ገሉጸሙሌና ኢዮም። መሕትት 
ኣዲሉና ወይ መጽናዕቲ ጌርና ዜረኽብናዮ 
ገምጋም ግና የብሌናን። 

ሰሊም፡ እዙ ሶፍትዌር ጌርኵም ኣዲሉኹሞ 
ሇዅም መምሃሪ፡ መጠነኛ ዋጋ ኢዩ ክትብሌ 
ገሉጽካዮ ኣልኻ እሞ ክንዯይ እዩ እቲ መጠነኛ? 

የማነ፡ እቲ ዋጋ ኣይተመናዮን ኣልና። እንተዀነ፡ 
ዜሰርሕ ሰብ ይኯነስ ዜመሃር ሰብ ክኸፍል 
ብዜኽእሌ ዋጋ ተሚና ኢና ክንዜርግሖ። 

ሰሊም፡ ንምዃኑ እቲ ኣዲሉዅሞ ሇዅም ከመይ 
ይመስሌ? 

የማነ፡ መባእታዊ ዜዀነ፡ ቋንቋ ትግርኛ 
ብድምጺን ብምስሉን ኣሰንዩ፡ ምንባብን 
ምጽሓፍን ሊምድ፡ ዜፍትን፡ ከምኡ’ውን ድማ 
ናይ ንባብ መሊመዱ ዜኸውን ብድምጺ 
ጽውጽዋያት ሇዎ። ሓዯ ተመሃራይ፡ መምህር 
ከየድሇዮ፡ ባዕለ ክመሃረለ ከምዜኸእሌ ጌርና 
ኣዲሉናዮ ኣልና። እዙ ሰሪሕናዮ ልና ብሰሇስተ 
ዓይነት ጌርካ ክቐርብ ይከኣሌ። እቲ ቀዲማይ፤ 
ብኣብ ዯስክ ቶፕ ዜሰርሕ ሲዱ ሶፍትዌር ገርካ። 
እቲ ካሇኣይ፤ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ማሇት ኣብ 
ግእዜ ዩኒቨርስቲ ዲት ኦርግ 
(geezuniversity.org) ኣቲኻ፡ ገንብ ከፊሌካ፡ 
ንዜተወሰነ ማሇት ናይ ሰሇስተ ወርሒ ናይ 
ሽደሽተን ናይ ዓመትን ንውሓት ግዛ ሇዎ 
ክትመሃረለ እትኽእሌ ኢዩ። እዙ ብሕፊዯሊት 
ግእዜ፡ ዜጥቀማ (ከም ቋንቋታት ትግርኛ፡ 

ኣምሓርኛን ካሇኦትን) ኣብያተ ትምህርትታትን 
ዮኒቨርስትታትን ኣዜዩ ጠቓሚ ክኸውን ከም 
ዜኽእሌ ርግጸኛ ኢየ። እቲ ሳሌሳይ፣ ምስ ናይ 
ኢድ ቴላፎን ማሇት ሞባይሌን ኣይፎንን ከም 
ዜሰርሕ ጌርካ ኢዩ ተዲሌዩ ል። ናይ’ዙ 
ሳሌሳይ ኣገባብ ቀንዱ ዕሊማ ነቲ ኣብ ወጻኢ 
ዜውሇድ ወይ ዜዓቢ ል መንእሰይ ወሇዶ 
ቋንቑ፡ ባህለን ሌምደን ካብኡ ሓሉፍካ ከኣ 
መንነቱ ከም ዜዕቕብን ከም ማዕብሌን 
ኣብርክቶ ምግባር ኢዩ። ኣብዙ ከይጠቐስክዎ 
ክሓሌፍ ይዯሌይ፡ እዙ ናይ ልሚ ስራሕና፡ 
ምስቲ ልን ቴክኖልጂን ዜጠሌቦ ነገራትን 
ከምኡ’ውን ካብ ሰባት ብዜመጻና ሓዯሽቲ 
ርእቶን ሓሳባትን ከነማዕብልን ክንሌውጦን 
ከምንኽእ ጌርና ኢና ኣዲሉናዮ ልና። ካብ 
ሕጂ ንድሓር ንዜግበር ምምሕያሻት፡ እቶም 
ሓንሳብ ዜዕድጉ ሰባት፡ ብነጻ ካብ ኢንተርኔት 
ክረኽብዎ ከም ዜኸእለ ክንገብር ኢና። 

ሰሊም፡ ኣብ ዜሓሇፈ እዋን፡ ምስ ዓይነ ስዉር 
ዶክተር ግርማይ ካሕሳይ ቃሇ መጠይቕ ኣብ 
ካየድክለ እዋን፡ ብትግርኛ ዜሰርሓ ናይ ዓይነ 
ስዉራት ማሽናት ወይ ብሬሌ ጸገማት ከም ል 
ጠቕሲሇይ ኔሩ’ሞ፡ ንዓይነ ስዉራት ብዜምሌከት 
ዜተገብረ ወይ ዜተሓስበ ነገር እንተ ኣል 
ክትገሌጸሌና? 

የማነ፡ ዚጊት ዜገበርናዮ ጭቡጥ ነገር የሌቦን። 
ምስ ገሇ ሰባት ተራሪብና ከም ዜነበርና 
ይዜክር። ገንብ እንተ ተርኺቡ ወይ ዜምውሌ 
ኣካሌ እንተ ተረኺቡ ግና፡ ድሉ መጽናዕቲ 
ጌርና መፍትሒ ክንገብረለ ንኽእሌ ኢና። 
ፍለይ ቋንቋ ስሇ ዜኯነ ፍለይ መፍትሒ ከድሌዮ 
ኢዩ። ህዜቢ ብፍሊይ ከኣ ዓይነ ስዉራን 
ተኣኪቦም ነዙ ምወሊ ዜረኽብለ መንገዱ እንተ 
ኣናድዮም፡ ንሕና ብወገና ክንተሓጋገዝም 
ቍሩባትን ሕጉሳትን ኢና። 

ሰሊም፡ ኣብ መወዲእታ ትብል ነገር እንተ ኣል? 

የማነ፡ እዙ፡ ብፍሊይ ንቈሌዕን ንመንእሰያትን 
ጽቡቕ ዕድሌ ኢዩ ዜብሌ እመነት ኣልኒ። 
ወሇዱ፡ ነዙ ተሰሪሑ ል ንኽጥቀምለ ይሊቦ። 
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ሆስፒታሌ ዜበሃሌ ኣል፡ ኣብ ናይ 
ሓዯጋ ክፍሉ፡ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ 
ወይ ክሌተ ግዛ ከይዯ ሕክምናዊ 
ኣገሌግልት ይህብ።   

 ኣብዙ ክሌኒክ ብሓፈሻ 
ንዜዀነ ይዅን ሕሙም፡ ቈሌዓ 
ይዅን ዓቢ፣ ወዱ ተባዕታይ 
ይዅን ጓሌ ኣንስተይቲ፡ ናይ 
ውሽጣዊ ሕክምና ኣገሌግልት 
ይህብ። ሕማም ሽኯር፡ ሕማም 
ሌቢ፡ ዯም ብዜሒ፡ ሕማም 
መሇጋግቦ፡ ዜኣመሰሌዎ ኵለ 
ውሽጣዊ ሓማማት ይፍውስ ኢየ። 
ንኣሽቱን ቀሇሌትን ዜዀኑ ቍስሉ 
ከኣ መጥባሕቲ የካይድ።  

ሰሊም፡ ንስኻ ኣብ እትዮጵያ 
ምንባርካን ካብ ኤርትራ 
ምምጻእካን፤ እቲ ዜበዜሐ 
ሕብረተሰብና ኣብ ዯቡባዊ 
ህይስተን ይነበር ብምዃኑ፡ ኣብቲ 
ከባቢ እንተ ትኸፍት ዶ 
ኣይምሓሸካን ኔሩ? 

ዶ/ር፡ እቲ ቀንዱ ምኽንያት ኣብዙ 
ከባቢ ክኸፍት ዜገዯድኒ፡ ኣብቲ 
ፈሇማ እዋን ክሉኒክ ክኸፍት 
መዯብ ኣይነበረንን። ኣብዙ ከባቢ 
ሇዎ ሆስፒታሊት ክሰርሕ ካብ 
ዜብሌ መዯብ፡ ኵለ ገዚይን 
መነባብሮይን ኣብዙ ከባቢ ጌረዮ። 
ብፍሊይ ናይ ብሕቲ መጓዓዜያ 
ንይብለ ሰብ፤ ብሓቂ ቍርብተይ 
ርሕቕ ኢለ ኢዩ። ናይ ባዕለ 

መጓዜያ ንሇዎ ሰብ ግና ካብ 
ማእከሌ ከተማ 10 ወይ 15 ዯቒቕ 
ሰሇ ዜወስድ ብዘሕ ርሑቕ 
ኣይኯነን። ኣብዙ ሕጂ እዋን ግና፡ 
ንህዜብና ሕክምናዊ ኣገሌግልት 
ከም ድሌዮ በሪሁሇይ ኣል። 
ዓቕመይ እንዲ ገፍሐ እንተ 
ከይደ፡ ኣተኵረይ፡ ኣብቲ ህዜብና 
ብብዜሒ ዜነብረለ፡ ዯቡባዊ 
ምዕራብ ህይስተን ሓዯ ክሉኒክ 
ክኸፍት ኢዩ። 

ሰሊም፡ ብዚዕባ እዙ ኣብዙ ዓመት 
እዙ (2009) ናብዙ ሃገር ዜኣተወ፡  
ስዋይን ፍለ ዜበሃሌ ሕማም 
እንታይ ትብሇና ነገር ኣል? 

መሌሲ ኣብ ዜቕጽሌ ተኸታተለ!  

ካብ 3ይ ገጽ ዜቐጸሇ 

ጋዛጣ ሰሊም 

ኣብዙ    
ንትካሌኵም    
ኣፋሌጡ 

 
     ርሑስ  

   በዓሌ ሌዯትን  

  ሓድሽ ዓመትን              
ይግበረሌኩም 

 

ዓመተ 

ሰላም፣  

ራህዋን 

ምዕባለን 

2010 ዓ.ም. 


