
እዝኒ መሰታ ቀዳሞት 

 ስመይ መምህር መኮነን ተስፋይ በራኺ እበሃል። ኣብ 1973 ኣብ ከተማ ዓዲ ቐይሕ ተወሉዯ 

ዓብየ። ካብ 1998 ክሳብ ፈሇማ 2007 ኣብ ሚኒስትሪ  ትምህርቲ ኣብ ከተማ ሰገነይቲ ከም መምህር ኮይነ 

ኣገልጊሇ። ብዘይካ’ዚ  ካብ 2000 ክሳብ 2001  ኣብ ጋዜጣታት ናይ ብሕቲ  ከምኡ’ውን ካብ 2003 ክሳዕ 

2006 ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝተፈሊልየ ዓምድታት እታ ጋዜጣ ከም ፊሪሊንሰር 

ኮይነ እጽሕፍ ኔረ። ኣብ 2004 ኣብ ቦኽሪ ፈስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዝተዓዯመ ውድድር ሓጺር 

ዛንታ 2ይ፡ ኣብ 2005 ኣብ ፈስቲቫል ኤርትራ  ንፈሇማ ግዜ ኣብ ዝተዓዯመ ውድድር ሓጺር ዛንታ ምስ 

ብለጻት 12፡ ኣብ 10ይ ዓመት ናጽነት ኤርትራ  ብብሕታውያን ጋዜጣታት ኣብ ዝተዓዯመ ውድድር ሓጺር 

ዛንታ 2ይ ከምኡ ድማ ኣብ 2006 ብሬድዮ ባና መዯብ ቋንቋ እንግሉዝ ዝተዓዯመ ውድድር ሓጺር ዛንታ 

ብቋንቋ እንግሉዝ 1ይ ኮይነ ሽልማታት ወሲዯ። ኣብ 2005 ኣብ ውሽጢ ኣስታት 140 ጸሓፍቲ ዝነበረ 

ውድድር እተን ብለጻት 12 ሓጸርቲ ዛንታት  ብመልክዕ መጽሓፍ ተጠርኒፈን ዕውታት ፈቲቫል 2005 

ብዝብል ኣርእስቲ ብፕሮጀክት ሃምሰት ተመዊሇን ማዕረ 10 ሽሕ ቅዳሕ ክዝርጋሕ ክኢለ ኢዩ። ብዘይካ’ዚ 

ብማሕበር ትያትር ማዕበል ኤርትራ “ማጆር” ዘርእስታ ናይ መድረኽ ድራማ ዯሪሰ ኣብ ኩሇን ከተማታት 

ኤርትራ ክትረኣ በቒዓ ኢያ። እዛ ናይ መድረኽ ድራማ ጸኒሓ ብፊልም ዯረጃ ተሰሪሓ “መስተንክራዊ” ዝብል 

ኣርእስቲ ተዋሂቡዋ ብቤት ስእሉ ሳን ኤንድ ሙን ስትዲዮ ኣስመራ ድሕሪ ምግዛኣ ኣብ ህዝቢ 

ከይተዘርግሐት ኣብ ከብሒ እዛ ተጠቃሲት ትካል ክትበሉ ተፈሪዳ ኢያ። ጎኒ ጎኒ’ዚ ናይ ጽሕፈት ስራሕ 

ኣብ መንእሰያት ኤርትራ ፍቕሪ ግጥሚ ንምሓዳር ሓያሎ ጸሓፍቲ ንምፍራይን ኣብ ዓዲ ቐይሕ መዯብ 

መኣዲ ስነ-ጽሑፍ ዓዲ ቐይሕ ኣብ ከተማ ሰገነይቲ መዯብ ዳዕሮ ስነ-ጥበብ ሰገነይቲ ኣብ ምምስራት ሓያሎ 

ጻዕርታት ኣካይዯ ፍረ ጻዕሪ ናይ’ዚ ድማ ከም በዓል ድምጻዊ ባህልቢ ሚኪኤል፡ ገጣማይ ተስፊት የውሃንስ 

ናይ ሔማ ዘርእስታ ናይ ካሕሳይ በርሀ ሲዲ 6 ግጥምታት ናይ ዯርፊ ዝሰርሐ ከምኡ’ውን ግጥምታቱ 

ብበዓል ኣብራር ዑስማን ሃይሇ ገብሩን ካልኦትን ንኽድረፍ ኣብ ምድሊዋት ዝርከብ፡ ገጣማይ ብርሃነ 

ገብርሂወት ኣብ ኤርትራ ናይ ሓያሎ ዯረፍቲ ግጥሚ ኣብ ምስራሕ ዝርከብን ካልኦትን ሓያሎ ገጠምትን 

ክምልምል ክኢሇ እየ። ከምኡውን ኣብ ጋብሊ ስነ-ጥበብ ዯቀምሓረ፡ ማህጸን ስነጥበብ መንዯፈራን ስነ-

ጥበብ ዯዓሪት ናይ ከረንን ተረኺበ ሓጸርቲ ዛንታታት ከቕርብን ኣስተምህሮ ሓጺርን ዛንታ ክህብን ዕድል 

ጎኒፉኒ ነበረ።  

  ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኽኣቱ ብዘጓነፈኒ ጽቡቕ ዕድል ኣብ ፈሇማ 2007 ናብ 

ኣሜሪካ መጽየ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ምሽጋን ስቴት ከተማ ግራንድ ራፒድስ ምስ በዓልቲ ቤተይን 3 

ዯቅናን እነብር ኣሇኹ። ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዝመጻኩለ እዋን ኣብ ግራንድ ራፒድስ ኮሚኒቲ ኮሇጅ ብኣርትስ 

ኣሶሶሸይት ዲግሪ ድሕሪ ምርካበይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ግራንድ ቫሉ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ናይ ሳይንስ 

ተማሃራይ እየ። ኣብ ስዯት ኣብ ዝጸናሕኩሇን እዋናት ኣብ ስነ ጽሑፍ ብጀካ ሓንቲ ማትሪክ ዘርእስታ ሓጻር 

ዛንታ ምጽሓፍ ብዙሕ ዝጥቀስ ስራሕ ኣይሰራሕኩን። እንሆ ሕጂ ግን ኣብዘን ኣብ ስዯት ዝጸናሕኩሇን 

ኣርባዕተ ዓመታት እንታይ ጌረ ንዝብል ሕቶ መልሲ ትኾነኒ እዝኒ መሰታ ቀዳሞት ዘርእስታ መጽሓፈይ 

ንኣንበብቲ ትግርኛ ጆባእ እብሎም።   

ገሇ ብዛዕባ እዝኒ መሰታ ቐዳሞት 

ንኣብ ስዯትን ወሽጢ ሃገርን ንዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ጆባእ ገጸ በረኸት ያታ  



 ኣስታት 270 ገጽ ዝሓዘት መጽሓፍ እዝኒ መሰታ ቀዳሞት  ንኣስታት 10 ዓመት ከቢድ ጻዕሪ 

ዘካየድኩሊ መጽሓፍ ኮይና ኣስታት 300 ማሰን መልቀስን ናይ ልዕሉ 50 ማሰኛታትን መሊቐስትን ፍርያት 

ዝሓዘት ኢያ። ብጀካ’ዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማሰን መልቀስን፡ እቲ ማሰ ወይ መልቀስ ኣበይ ከም ዝተባህሇን 

መልእኽቲ እቲ ስራሕ እንታይ ምዃኑን ዝገልጽ ጽሑፍ ይርከቦ። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሇው ማሰታትን 

መልቀስን ኣብ ውሽጢ ዝሓሇፈ 130 ዓመታት ዝተባህለ ኮይኖም ገሇን ብቐጥታ ካብ በሃልቶም ገሇን ድማ 

ካብ ማሰን መልቀስን ካብ ዝዯግሙ ሰባት ዝተረኽቡ ኢዮም። እዝኒ መሰታ ቀዳሞት ኣብ ቋንቋ ትግርኛ 

ብዓይነታ ናይ ፈሇማ መጽሓፍ ኢያ ዝብል እምንቶ ኣሇኒ። ክሳብ ዕሇተ ሎሚ  ማሰን መልቀስን ጥራሕ 

ዝሓዘ መጽሓፍ ኣንቢበ ኣይፈልጥን። ታሪኽ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ትግርኛ ንምድህሳስን ብልሒ ምዕባሇን 

ግልጽነትን ዝሓሇፈ ወሇዶ ንምድህሳስ ኣዚያ ሓጋዚት ዝኾነት፡ ንመጻኢ ዝያዳ በሪ ምርምር ትኸፍት 

መጽሓፍ’ያ ኢሇ ድማ እኣምን። እዝኒ መሰታ ቀዳሞት ቦኽሪ መጽሓፈይ ኢያ። እዛ ካብ ዝመጽእ 10 

ጥቅምቲ ጀሚራ ኣብ ዕዳጋ ትውዕል መጽሓፍ ዋግኣ 15 ዶሊር ኢዩ። ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ድኳናት 

ኤርትራውያን ከምኡውን ቤተ መጽሓፍቲ ተዘርጊሓ ክትሽየጥ’ያ። ካብ ዯራሲ ብቐጥታ ንምጥሊብ ድማ 

ብቑጽሪ ስልኪ 616 589 2600 ዯዊልኩም  ወይ ድማ email bagirdvd7842@yahoo.com ክትእዝዙ 

ትኽእለ።  


