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“ሳላ ኣዯይ ኣስሪሓ ዜሃበትኒ ንእሽቶ ክራር'የ  

ንሞያ ስነ-ጥበብ ክኣትዎ ክኢለ” 
 

ገዱም ስነ-ጥበበኛመምህር ኣስረስ ተሰማ 

 

  
     

ሕቶ፣- ሕራይ መ/ም ኣስረስ፣ ቅድሚ ናብ ሞያ ስነ-ጥበብ ምእታውና፣ ብዚዕባ'ቲ ንብርክት ዜበለ 

ዒመታት ዜሰራሕኩምሉ ሞያ ምምህርና ገለ ክትብሉና...  

 • ናይ ካልኣይ ዯረጃ ትምህርተይ ምስ ወዲእኩ፣ ኣብ ቤ/ት ምድላው መምህራን (ቲ.ቲ.ሲ) ንኽልተ 

ዒመታት ናይ ምምህርና ኮርስ ወሲዯ። ክገርመካ ትምህርተይ ድሕሪ ምዜዚመይ ኣብታ 

ዜተመሃርኩላ ቤት ትምህርተይ ዒዱ ወግሪ ከም ወግዒዊ መምህር ኮይነ ተመዱበ። ድሕሪኡ ናብ 

ማእከላይ ዯረጃ ቤ/ት ቅደስ ጊዮርጊስ (ሳንጆርጆ) ተቐይረ። ክሳዕ 1960 ድማ ኣብ ሞያ ምምህርና 

እየ ነይረ። ድሕሪኡ ድማ ብጠለብ ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ፣ ናብ ኣስመራ ናብ ናይ ኤርትራ 

ቤ/ጽ ክፍሊ ትምህርቲ ተመዱበ።  

 ሕቶ፣- ንሞያ ስነ-ጥበብ ብኸመይ ኢኹም ኣቲኹሞ?  

 • ቅድሚ ናብ ሞያ ምምህርና ምእታወይ፣ 2ይ ክፍሊ እናተማሃርኩ ኣብ ግዛ ጸወታ ኩዕሶ 

እናተጻወትኩ ጸጋመይቲ ምሕኩልተይ ስለ ዜሞለቐት ትምህርተይ ንዜተወሰነ ግዛ ከቋርጾ 

ኣብ ታሪኽ ስነ-ጥበብ ሃገርና ካብ ኣእምሮ ነፍሲ-ወከፍ ዛጋ 

ይሃስስ ዜኽሪ ዜገዯፉ ብርክት ዜበሉ ግጥምታትን ዛማታትን 

ኣፍርዮም እዮም። ዜበዜሕ ዯርፍታት ናይ ትበርህ ተስፋሁነይ 

ባዕሎም እዮም ሰሪሖምዎ። መ/ም ኣስረስ ተሰማ ይብሃሉ። 

ብ1934 ተወሊዶም። ናይ መባእታን ማእከላይን ዯረጃ 

ትምህርቶም ኣብ ቤ/ት ዒዱ ወግሪ መንዯፈራ፣ ናይ 2ይ ዯረጃ 

ትምህርቶም ከኣ ኣብ ቤ/ት ኣስኳላ ቪቶርዮ ዚዙሞም። 

ንኣበርክቶኦምን ሞያኦምን ኣመልኪትና ምስኦም ዜገበርናዮ 

ዕላል ቀዲማይ ክፋሉ ይስዕብ፣- ንኣበርክቶኦምን ሞያኦምን 

ኣመልኪትና ምስኦም ዜገበርናዮ ዕላል ቀዲማይ ክፋሉ ይስዕብ፣-  

 



ተገዱዯ። ብሰንኪ ጋጠመኒ መጕዲእቲ ወለዯይ ናብ ሕክምና ክወስደኒ እናበሉ፣ ብቤተሰብን 

መቕርብን ተቓውሞ መጺእዎም።  

 ሕቶ፣- እንታይ ዜብል?  

 • እዋእ! "ኣይትውሰድዎ" ዜብል ግዱ። እቲ ምኽንያት ካብ ፍርሓትን ምጥርጣርን ዜነቐለ’ዩ። 

ኣብቲ እዋን’ቲ ዋላ’ኳ ጥልያን ተሳዑሮም እንግሊዜ እንተ ኣተዉ ኢጣልያውያን ሓኻይምሲ 

ነይሮም’ዮም። መበገሲ ናይቲ ስግኣት “ጥልያን ተሳዑሮም ስለ ዜወጹ፣ እቶም ኢጣልያውያን 

ሓኻይም፣ ሕን-ሕነ ስዕረቶም ኣንጸርጺሮም እግሩ ክቖርጽዎ እዮም’’ ዙብል እዩ። ስድራይ ከኣ 

ካብዙ ተበጊሶም ሕክምና ገዱፎም ማይ ጨሎት ወሲዶምኒ። ይኹን’ምበር ምጽኣለይ ለውጢ 

ኣይነበረን። ሕቶ፣- ስለዙ ጠንቂ ናይዚ ክሳዕ ሕጂ ሒዜኩምዋ ትጉዒዘ ለኹም ምርኩስ እዙኣ እያ።  

 • እወ። እቲ ዕላል ክቕጽለልካ። ሽዐ ብቓንዚን ጽምዋን ግዛ ምሕላፍ ኣብዩኒ፣ ቀትርን ለይትን ኣብ 

ንእዱ እየ ሕልፎ ነይረ። መማህርተይ ንኣይ ከናግዐ ዜሓለፈኒ ትምህርቲ ከረድኡኒ ምሸት 

ምሸት ይመጹኒ ነይሮም። ብዯገፍ መማህርተይን መምሃራነይን ድማ ካብ ትምህርቲ 

ኣይተረፍኩን። ማዕረኦም ቀጺለ። ድሕሪ ዒመትን ፈረቓን ግና ምርኩስ ሒ ትምህርተይ ቀጺለ። 

ድሮ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ድሌትን ዜንባለን ሙዙቃ ሓዱሩኒ ኣሎ።  

 ሕቶ፣- ብኸመይ?  

 • ኣብቲ ዒዱ ውዑል ኮይነ ኣብ ንእዱ ዯቂሰ ሕልፎ ዜነበርኩ እዋን፣ ብቓንዚን ጽምዋን ዒቕለይ እዩ 

ዜጸበኒ ነይሩ። ኣዯይ ነቲ ጸገመይ ኣስተብሂላ’ያ መስለኒ፣ ፈውሲ ቃንዚን መናግዕን እንተ ኾነትኒ 

ኢላ፣ ንእሽቶ ክራር ኣስሪሓ ሂባትኒ። ካብ ጽምዋ ተገላጊለ ቃንዚይ'ውን ክርስዖ ጀሚረ። ንእግረ- 

መገዯይ ከኣ ዜተፈላለየ መቐረት ድምጽታትን ቅኒታትን ክሓድረኒ ክኢሉ። ኣቦይ’ውን በዙ 

ተተባቢዐ ፋምፋም (ማውዜ ኦርጋን) ገዙኡ ኣምጺኡለይ። ንኣኣ’ውን መሊኸያ።  

  

ሕቶ፣- ካብ መኣስ ኢኹም በተን ዜመለኽኩምወን 

ክራርን ፋምፋምን ጌርኩም ንሰባት ክተጻውቱ 

ጀሚርኩም?  

 • ከም ልሙድ ኣብቲ እዋን’ቲ ኣብ መዕጸዊ ቤት 

ትምህርቲ ተዋስኦን መዚሙርን ንወለድን ዕደማትን 

ይቐርብ ነይሩ። ኣነ ኸኣ ብሓልዮት መምህራነይ 

ተተባቢዏ በተን ድሮ ዜመለኽኩወን ክራርን ፋምፋምን 

ነቲ ተዋስኦን መዚሙርን የሰንዮ ነይረ። ድሕሪ’ዙ ዯረጃ 

ክፍለይ ወሲኸ ኣብ ቤ/ት ምድላው መምሃራን ኣትየ ናብ 

ምምህርና ምስ ተመዯብኩ፣ ኣብ ኣመሪካ ዜነበረ ዒቢ 

ሓወይ፣ ናይ ሙዙቃ ዜንባለይ ርእዩ፣ ኣብ ከባቢ 1956 

ፊዚር ሞኒካ (ኣኮርድዮን) ሰዱደለይ። ብሓገዜ ስድራ 

ቤተይ ድማ ድሮ ወናኒ ክራር፣ ፋምፋምን ፊር ሞኒካን 

ኮይነ። በዙ ድማ ብዜለዒለ ዯረጃ ናብ ሞያ ስነ-ጥበብ 

ገጸይ ክዜንብል ጀሚረ። ዜያዲ ከማዕብሎ ዜጀመርኩ ግና 

ኣብ 1957-60 ዜነበረ እዋናት እዩ።  



  

ሕቶ፣- ሽዐ ነቲ ኣንፈት ዜረኸብኩምሉ ሞያ ስነ-ጥበብ ዜያዲ ንምምዕባል ኣብነት ዜኾኑኹም ስነ 
ጥበባውያን ነይሮምዶ?  

 • እወ፣ ኣቐዱሙ ግራዜማች ኣለማዮ ካሕሳይ (ወትሩ ሕጉስ) ኣብ መንዯፈራ መምህር ኣብ 

ዜነበርኩሉ ግዛ ንተመሃሮን መምህራንን ብፊዚር ሞኒካ ጌሩ ናይ መድረኽ ድራማታት የስርሓና 

ነይሩ። ድሕሪኡ ኣብ ምምህርና ዯረጃ በጺሐ ናብ ኣስመራ ናብ ቤ/ጽ ክፍሊ ትምህርቲ ምስ 

ተመዯብኩ፣ ኣለማዮ ካሕሳይ'ውን ብኣጋጣሚ ምሳይ ተመዱቡ። ነቲ ዜነበረኒ ዜንባለ ኸኣ 

ከማዕብሎ ተተባቢዏ። ኣነ ፈለማ ኣብ ቤ/ት ምድላው መምሃራን ኣብ ዜኣተኹሉ እዋን (1957) 

መም. ኣለማዮ ካሕሳይ ኣብ መንዯፈራ ይምህር ነይሩ። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ካብ መንዯፈራ ናብ 

ኣስመራ እናተመላለሰ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዱ (ማ.ም.ሃ.ል) እትብሃል ማሕበር 

መስሪቱ። ንኣይ ድማ ኣባል ከም ዜኸውን ጌሩኒ። ቁጽሪ ኣባላት ናይዙ ማሕበር 28 ይኸውን ነይሩ። 

ብይካ’ዙ ኣለማዮ ቅድሚ (ማ.ም.ሃ.ል) ምምስራቱ ንሕና ተመሃሮ ከለና ምስ 18 ብጾቱ ብ1947 

ማሕበር ተዋስኦ ዯቀባት (ማ.ት.ዯ) መስሪቱ ነይሩ። ናይ መድረኽ ድራማታት ድማ የርኢ ነይሩ። 

ብወገነይ ከኣ፣ ኣባል ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዱ ካብ ዜኸውን ኣትሒ ምስ ኣለማዮ 

ብምዃን ነቲ ሞያ ምሉእ ብምሉእ ክተሓሓዝ ጀሚረ። እንተኾነ (ማ.ም.ሃ.ል) ከምቲ ዜጀመረቶ 

ኣይቀጸለትን። ብሰንኪ ምፍራሳ ኸኣ ን ክልተ ዒመታት ዜኸውን ናይ መድረኽ ድራማታት ኣቋሪጹ 

ነይሩ።  

 ሕቶ፣- ሞያ ምምህርና ኸ ከመይ ቀጺልኩምዎ?  

 • ቅድሚ ማትኣ ምምስራታ፣ ዋላ’ኳ ኣብ ቤ/ጽ ክፍሊ ትምህርቲ እመዯብ እምበር፣ ሽዐ ንሽዐ 

ስራሕ ኣይጀመርኩን። በቲ ዜነበረኒ ሞያ ኦድዮ ቪጅዋል ክስልጥን ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ናብ ኣዱስ 

ኣበባ ከይዯ። በቲ ዜሰልጠንክዎ ሞያ ኸኣ፣ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ብኦድዮ ቪዥዋል ስርሐይ 

ጀሚረ።  

 ሕቶ፣- በቲ እዋን’ቲ ስርሓት ኦድዮ ቪዥዋል እንታይ እንታይ የጠቓልል ነይሩ?  

 • በቲ እዋን’ቲ፣ ዕላማ ስራሓት ኦድዮ ቪጅዋል ኣብ ምፍራይ ቲቺንግ አይድን ትምህርታዊ 

ፖስተራትን ተኯረ እዩ ነይሩ። ኣብ 1964 ብዜነበረኒ ናይ ስእሊ ዜንባለ ተጠቒመ፣ ንጉስ 

ሃይለስላሴ ዜተዒብዎ ምርኢት ንተመሃሮ፣ መምህራንን ወለድን ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ኣርእየ። 

ብይካ’ዙ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ዜርከባ ኣብያተ ትምህርቲ እናኸድና፣ ብናይ ሲነማ-መኪና 

ጌርና ትምህርታዊ ፊልምታትን ስላይድን ነቕርብ ኔርና። ብመሰረት ዜወጸ መዯብ ድማ ነፍሲ 

ወከፍ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዒመት ካብ ሓዯ ክሳዕ ክልተ ግዛ ትምህርታዊ ፊልምታት ትርኢ ነይራ። 

ብኸምዙ ኣገባብ ንሸውዒተ ዒመታት ቀጺሉ። ብድሕሪኡ ግና ኣብ ከተማታት ጥራይ ተሓጺሩ 

ተሪፉ።  

 ሕቶ፣- ምስዙ ናይ ኦድዮ ቪዥዋል ስርሓት ዜተኣሳሰር ዜወሰድኩሞ ተወሳኺ ስልጠና ነይሩ’ዶ?  

 • እወ። ቅድሚ ናብ ኣዱስ ኣበባ ብስራሕ ምቕያረይ፣ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ምሸታዊ ትምህርቲ 

እናተመሃርኩ፣ ኣብ 1971 ብ ኣሶሼት ኢን ኣርት ብዱፕሎማ ተመሪቐ። ከምኡ’ውን ኣብ ኣዱስ 

ኣበባ፣ ብ 1983፣ 1984ን 1986ን ብእንግሊዚውያንን ጀርመናውያንን ክኢላታት ብዒውዱ ማስ-

ሚድያ፣ ብሬድዮ ትራንዜሚሽን፣ ብቪድዮን ሬድዮን ፕሮዲክሽን ዜተዋህበ ሞያዊ ስልጠና 

ቀሲመ።  



 ሕቶ፣- ሕራይ ናብ ኣመሰራርታ ማ.ት.ኣ. ክመልሰኩም፣ እዚ ማሕበር ክትምስረት ናይ ፈለማ 

ሓሳብ ንቀሉ መነ-መን'ዮም?  

 • ስነ-ጥበባውያን ተወልዯ ረዲን ትካቦ ወልዯማርያምን እዮም። ሓሳቦም ፈለማ ንኣይን ንኣለማዮን 

ምስ ኣካፈሉና ሕራይ ኢልና ተቐቢልናዮም። በዙ ኸኣ ብ 18 ዜንባለ ዜነበሮም ሰባት ብነሓሰ 1961 

ማሕበር ትያትር ኣስመራ (ማ.ት.ኣ) ተመስሪታ።  

 ሕቶ፣- ቅርጽን ኣቃውማን እታ ማሕበር ከመይ ነይሩ? • ነቲ ኣብቲ ማሕበር ዜነበረ ሞያዊ ዒቕሚ 

ከስርሕ ዜኽእል ቅርጺ ነይሩ። እቲ ቅርጺ ኣብ ሙዙቃ፣ ተዋስኦ፣ ሙዙቃዊ ድራማ፣ ኮሜዱ ተኮረ 

ነይሩ።  

 ሕቶ፣- ንስኹም ኣበየናይ ክፍሊ ተመዱብኩም?  

 • ኣብ ርእሲ'ቲ ከም ሙዙቀኛ፣ ዯራሲ ዛማን ግጥምን ኮይነ ምምዲበይ፣ ዋና ጸሓፍን ተሓዜ 

ገንብን ናይቲ ማሕበር’ውን ነይረ።  

 

   ካፕ. ፍሰሃየ ለምለም   


