“ተዘክሮ ቃለ-መጠይቅ ምስ ኤረ-ትቪ”
ከም’ዚ ሎሚ’ዓልቲ መሰክረም 7/2017 ኢዩ ነይሩ፡
ድሕሪ ሓደ ዓመት!
ንዓይ ግን ዳርጋ ቅድሚ ሰሙን። ስለምንታይ ሓሳበይን ቀልበይን ድሕሪ ናብ ኣመሪካ
ምምላሰይ ኣብ ኣስመራ ስለ ዘሎ። ልክዕ ኣስመራን ደቂ ዓድን ከም እትፈትዎ መጽሓፍ
ደጋጊምካ ምንባብ በዚ’ውን ከም ምርኣይ ማለት ኢዩ።
ግን ኣጋኒንካዮ ከይትብሉኒ። ሓደራ!
ናብ መንስአ ጽሑፈይ ክምለስ። ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምእታወይ፡ ብዝቆጸርናዮ መሰረት ምስ
ተስፋዓለም ገብረማርያም፡ እቲ ብማዕክን ቲቪ ኤርትራ ደረስትን ተመራመርትን ብምዕዳም
ቃለ-መጠይቅ ዘቅርብ ፍሉጥ ደራሲን ገጣሚን ተራኸብና። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት
ብምርእኣይና፡ ኣዝዩ ዝምስጥ’ዩ ነይሩ። ንተስፋ ብዕድመይ ኣቦ፡ ብትርኢተይ ግን ሓው ወይ
ዓርኩ ኢየ ዝመስል ክብል እደፍር።
ከም ቆጸራና ናብ ኤረ ቲቪ ክኸይድ ከሎኹ፡ ሕቅንቅንቅ በልኩ። ስለምንታይ ትብሉ ትዀኑ።
ቃኘው ስተሽንን ኣደባባይ እንዳ ሚኪኤልን ስለ ተዘከሩኒ። ኣብኡ እምበኣር’የ ብግዜ
ንእስነተይ ምስ ብዙሓት ቆልዑ ኣሜርካውያን መንቲግ እንዳሸጥኩ ዝዓበኹ። ግዚኡ ካብ
1962-1965 ኣቢሉ ነበረ። መጽሓፍቲ እንግሊዝን ጣልያንን ብመንቲግ እንዳለወጥኩ፡ ዳርጋ
ንእሽቶ ቤት-መጽሓፍቲ (ላይብረሪ) ኣብ ገዛይ ክውንን ከኣልኩ። ይዝከረኒ ኣብታ ጸባብ ገዛና
ሓደ ቆልዓ “ ኣታ ሃይለ ሰራቂ ኣብ ገዛኻ እንተዝመጽእስ፡ ነዛ ንእሽቶ ራድዮኻን መጽሓፍካን
ጥራይ ወሲዱ ምወጸ” ክብል ኣደይ “ካዕ!ካዕ!” ኢለ ሰሓቀት። ወይ ወዲ ገርሂ ልባ! እቲ ቆልዓ
ሓቂ ኢዩ ተዛሪቡ። ክሳብ ሎሚ እውን ይዝከረኒ። ከምኡ ገና እንግሊዝ ብግቡእ ቅድሚ
ምንባበይ ኢየ ክዛረብ ዝጀመርኩ። ስለ ምስ ቆልዑ ኣሜርካውያን ፓሊና ወይ ሻኲ
(Baseball) ክጻወት ብምስማዕ ዝተለማመድክዎ። ነደይ “ ኣይዶንት ኬር” ክብላ ከሎኹ፡
ተቀቢላ ዝተጻረፍክዋ መሲልዋ “ ንዓኻ ባ ኣይዶንት ኬር ትብለኒ” ነይራ። ከምኡ ኣደይ “
ንናጽነት ጓል ኣያ በርሀ
“ፍሪዶም፡ እሁሩ” እንዳበልካ ስለ እትጻረፋ ኣብ መንገዲ ንዓይ
ጠሪዓትልካ። እታ ቆልዓ ዘይዙርብ ከይተዛርበኒ” በለትኒ። ኣነ “ኣቲ’ደይ…. ፍሪዶም ማለት
ናጽነት ማለት ኢዩ። ዶ’ ብሽማ’የ ጸውዔያ” በልክዋ። ኣየ ንእስነት ግርህና ክጥዕም። ልክዕ
ብዝተሰባበረ እንግሊዝ ኢየ ክማሃር ጀሚረ። ሓደ-ሓደ ግዜ እውን ብትግርሽ-እንግሊሽ
ንኣብነት “ሃንደበትሊ ( Suddenly)” እብል ነይረ። ወረ ሓደ-ሓደ ግዜ እንግሊዝ ፈሊጠ
ያኢ…….
ኣይ ዊሽ ዘ ዊሽ ዩ ዊሽ

ዛት ኢዝ ዘወይ ኣይ ለርንድ እንግሊሽ
ኣይ ዊሽ ዘ ዊሽ ዩ ዊሽ
ዛት ኢዝ ዘወይ
ኣይ ለርንድ ዘቲዊስት
ላይክ ኤልቢስ (Elvis).
እንዳበልኩ እደርፍ ነይረ።
I wish the wish you wish
That is the way
I learned English
I wish the wish you wish
That is the way I learned the twist
Like Elvis……..
ግን ንድሕሪት ተመሊሰ ስለምንታይ “ሕንቅንቅ” ከም ዝበልኩ ክገልጽ እፈቱ። እዚ
ዝዓበኹሉ ቦታ ናይ ቀደም ዕርዲ ባልዲሰራ ናይ ዳሕራዩ ፎርቶ፡ ሽታው፡ ቃኘው፡ ኣባ
መቻል፡ ሕጂ ድሕሪ ናጽነት መዓስከር ደንደን (ሓቀይ ድየ?) ዝበሃል ዘሎ፡ መን ኢዩ ቲቪኤረ ንዳሕራዩ ኣብኡ ክምስረት ዝሓሰቦ? ኣነ’ኸ ኣብቲ ምስ ኣሜርካውያን ዝጓየየሉን
ዝጻወተሉን ዝነበርኩ ፡ ድሕሪ ሓሙሳ ዓመታት መጽኤ ንቃለ-መጠይቅ ክቀርብ ንመን
ተራእዮ? ተኣምር ድኣ ይበሃል።
ብምድፍናቅ ዝኣክል ንምሸቱ ንብዓት ሰዓረኒ።
ምስጢሩ እንታይ’ዩ?
ጽሕፍቶ! (That is DESTINY).

ብፍላይ ሽዕኡ ዶሪስ ደይ ቅድሚ እዝነይ ምሓማመይ ኣብ ቃኘው ዝደረፈቶ ትዝ በለኒ።
ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ፡Che sera sera
What ever will be
Will be…..
For the future
Is not ours to see….
ዝዀነ ክኸውን ኢዩ ግና
ስለ ዘይንፈልጦ
መጻኢ ዕድልና።
ሃለሉያ። ናጽነት ኤርትራ ኣስተማቅረያ። ብድሕሪ ሕጂ ዝመጸ ይምጻእ።
ዘልዓለማዊ ክብሪ ንስውኣትና።
ሃይለ ቦኹሪ
ምስ ኤረ-ትቪ ዝገበርክዎ ቃለ-መጠይቅ ነዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ሓበሬታ (web address)
ብምጥዋቅ ክትሰምዑ ትኽእሉ።

