
ሃ ማ መ ተ ኤ

* ብናይ ትምህርቲ ድሕረ 
ባይታኺዶ ክንጅምር?  

-  ወለደይ  ስሩዕ ትምህርቲ ቅድሚ 
ምጅማረይ ኣትሒዞም ዝበዝሕ ግዜኦም 
ምሳይ ብምዃን፡ ኣብ ትምህርቲ 
ክነፍዕን ተገዳስነት ከሕድርን እሕግዙኒ 
ነይሮም።  ኣብ ኣጸሓሕፋ ይኹን 
ኣናብባ ዓቢ ደገፍ ይገብሩለይ ስለ 
ዝነበሩ ከም ውጽኢቱ  ካብ’ቲ እዋን’ቲ 
ጀሚረ ኣብ ትምህርቲ ክግደስን 
ክዕወትን በቒዐ። 

* ደረጃኺ’ሞ ከመይ ነይሩ?

- ካብ ቀዳማይ ክሳብ ምዝዛም ናይ 
ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይስ ካብ’ቶም 
ዓሰርተ ብሉጻት ተማሃሮ እናኾንኩ’የ 
ዛዚመ።  ብተወሳኺ ከኣ ኣብ  
ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ 
ብሓፈሻ ኣንባቢት ክኸውንን ግዜይ 
ብግቡእ ንኽጥቐመሉን ዓቢ ድርኺት 
ፈጢሮምለይ’ዮም። 

* እንታይ ዓይነት መጻሕፍቲ ኢኺ 
ተዘውትሪ ነይርኪ?

- ምስ ዕድመይ ብዝኸይድ 
ፍኹስ ዝበለ መጻሕፍቲ’የ ከንብብ 
ጀሚረ። ብድሕሪኡ ግና ፍልጠተይ 
ከስፍሓሉ ዝኽእል ኢለ ዝሓስቦ ፡ 
ወይ ንኣካድሚያዊ ትምህርተይን 
ሓፈሻዊ ፍልጠተይን ከስፍሕ  ዝሕግዝ 
መጻሕፍቲ ምንባብ አዘውትር ነይረ። 

* ኣብ ዝተፈላለየ ትምህርታዊ 
ውድድራት’ውን ትሳተፊ ምንባርኪ 

ሰሚዐ. . . 

- እወ። ካብ ሻዱሻይ ክፍሊ ኣትሒዘ 
ብቐጻሊ ኣብ ናይ መደረን ክትዕን 
ውድድራት እሳተፍን እዕወትን ነይረ። 
ክሳብ ብደረጃ ሃገር’ውን ብምስታፍ 
ዝተሸለምኩሉ እዋን ኣሎ። 

* እቲ ናይ መደረ ይኹን ናይ 
ክትዕ ውድድር ከመይ’ዩ ነይሩ?

-  ዝበዝሕ ብቛንቋ እንግሊዝኛ’ዩ 
ኮይኑ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስታት 
ዘተኩር’ዩ። ንኣበርክቶ ደቀንስትዮ 
ኣብ እዋን ሰውራን ድሕሪኡን 
ብዝምልከት ብሃማደኤ ኣብ ዝተወደበ 
ናይ መደረ ውድድር’ውን ፡ ንቤት 
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ደብረጽዮን 
ቅድስቲ ማርያም ወኪለ ብምስታፍ 
መዳልያ ተሸሊመ። ካብ ሻዱሻይ ክሳብ 
ዓሰርተ ሓደ ክፍሊስ ኣብ ተመሳሳሊ 
ወድድራት ብቐጻሊ’የ ዝሳተፍ ነይረ።  

* ኣብ ኣጠቓቕማ ግዜኸ ከመይ 
ትጉዓዚ ነይረኪ?

- ብሰሪ ዘይውሕሉል ኣጠቓቕማ 
ግዜይ ዝኸሰርኩዎ ዕድላት ኣሎ 
ኢለ ብዙሕ ኣይሓስብን’የ። ንነብሰይ 
ኩሉ ግዜ እሓታ’የ። ሎሚ መዓልቲ 
እንታይ ሓድሽ ሓሳባት ረኺብኪ? 
ወይ እንታይ ቁምነገር ጌርኪ እናበልኩ 
አስተንትን’የ። መዓልታዊ ሓደ ሓድሽ 
ሓበሬታ ወይ ፍልጠት ክቐስም ኣለኒ 
ኢለየ ዝሓስብ። ኣብ’ቲ ዘጽንዖ ዓውዲ 
ሕክምና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ 
ዝተፈላለየ ዓውዲታት’ውን። ንመዓልቲ 
ብዝቐስሞ ፍልጠት’የ ዝዕቅና።   

* ትምህርቲ ኣብ ሳዋ ከመይ 
ቀጺልኪ?

- ኣብ ሳዋ ትምህርተይ ብሕጉስ 
መንፈስ’የ ቀጺለ። ካብ’ቲ ተለማሚደዮ 
ዝጸናሕኩ ኣካይዳን ኣጠቓቕማ 
ግዜን ብፍሉይ ክተግሃሉ ሓጊዙኒ’ዩ። 
ብውልቂኳ አጽንዕ እንተነበርኩ፡ 
ብጉጅለ ኮይና’ውን ትምህርቲና 
ንከታተልን ነጽንዕን ስለ ዝነበርና ከም 
ውጽኢቱ ዘዕግብ ውጽኢት ክረክብ 
በቒዐ። 

* ካልእ ኣብ ሳዋ ከሲበዮ ወይ 
ኣጥሪየዮ ትብልዮ ተሞክሮ?

- ሳዋ ኣካዳዊያዊ ጥራይ ዘይኮነ 
ማሕበራዊ ህይወት ኪለማመድ 
ኣኽኢላትኒ’ያ። ብሓቂ ካብ ዝተፈላለየ 
ቦታታት ዝመጻ መሰጥቲ መሓዙት’የ 
ኣጥርየ። ኣነ ዘይፈልጦን ተሞክሮ 
ዘይነበረንን ኣጋጣሚታት ክለማመድን 
ክብድህን ሓጊዘናኒ። ክሳብ ሕጂ’ውን 
ብቐጻሊ ንራኸብ ኢና። መገሻ’ውን 
አዘውትር ኣይነበረኩን። እዚ ጥራይ 
ዘይኮነ፡ ዝሰፍሐ ከባቢታት ኤርትራ 
ክፈልጥ ዘኽኣለትኒ ሳዋ’ያ።

* ድሕሪኡ. . .

- ናብ ኮለጅ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ 
ኤርትራ ንሓደ ዓመት ሓፈሻዊ ናይ 
ቀዳማይ ዓመት ትምህርቲ (Fresh 
man) ድሕሪ ምክትታል፡ ኣብ 2014 
ናብ ኮለጅ ጥዕና ኣስመራ ተጸንቢረ፡ 
ዓውዲ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ሳይንስ 
ተኸታቲለ። 

* እቲ ትምህርቲ ከመይ ረኺብዮ?

- ልዕሊ’ቲ ዝገመትኩዎ ኣዝዩ ሰፊሕን 
ምንባብን ሓያል ጻዕሪን ዝሓትትን 
ኮይኑ’የ ረኺበዮ። ብሓፈሻ ኣርባዕተ 
ዓመት ዝወሰደ’ዩ ነይሩ። ብጥዕናዊ  
ቴክኖሎጂያዊ እዋናዊ  ፍልጠት 
ዝሓቁፍን ንምዕባለ ሓንቲ ሃገር ኣዝዩ 
ኣገዳሲ ዓውዲ ኮይኑ ረኺበዮ። 

* ብዛዕባ ዓውዲ ላቦራቶሪ ሳይንስ 
ቁሩብ መብርሂ እንተትህብና. . . 

- ላቦራቶሪ ሳይንስ ስፊሕ ኮይኑ፡ 
ብሓፈሻ ግን ካብ ናይ ሓደ ሰብ 
ዝኾነ መርኣያ (sample) ብምውሳድ 
ንዝተፈላልየ ጥዕናዊ መርመራታት 
ብምክያድ ህላውነት ናይ ዝተፈላለዩ 
ሕማማት ምርግጋጽ ዘኽእል ዓውዲ’ዩ። 
እዚ ዳርጋ ዓሰርተ ሚእታዊት ካብ’ቲ 
ዝተማሃርናዮ ኢና ኣብ ላቦራቶሪ 
ንሰርሓሉ ዘሎና። እቲ ዝበዝሕ ተስዓ 
ሚእታዊት ግና ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂካዊ 
መሳርሒታት ዝጠልብ’ዩ። ንኣብነት 
መዲካል ባዮ ቴክኖሎጂ ከም ሓንቲ 
ኮርስ ኢና ወሲድናዮ። ኣብ’ዛ ኮርስ 
DNA ኣመስሪሕካ ዝተፈላለየ ዓይነት 
ሕማማት ከተለልን ክትፍውስን ዘኽእል 
ዓይነት ኮይኑ ሰፊሕ ዓውዲ’ዩ። 
ካልእ’ውን ብተመሳሳሊ ዝተፈላለየ 
ዓይነት ኮርሳት ኢና ተማሂርና። 
ብሓጺሩ እዚ ዝጠቐስኩዎ ክሊኒካል 
ላቦራቶሪ ሳይንስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ 
ንምግላጽ’የ።

* እዚ ዓውዲ ከም ሞያ ከመይ 
ተወሃሂዱኪ?

- ብቐጥታ ምስ ህይወት ደቂ ሰብ 
ዝተኣሳሰር ብምዃኑ ፍሉይ ተገዳነትን 
ዕቱብነትን ዝሓትት’ዩ። ንዓይ’ውን ከም 
ሞያ ዝያዳ ከም ዝፈትዎን ከስፍሖ ከም 
ዘሎኒ ድርኺት ፈጢሩለይ’ዩ። 

“ብሰሪ ዘይውሕሉል ኣጠቓቕማ ግዜይ ዝኸሰርኩዎ 
ዕድላት ኣሎ ኣይብልን።” 

     - ምህርቲ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ንያት ሃብትኣብ

ሸባብ

ጌና ጓል 23 ዓመት’ያ። ብጠባያ ይኹን ስርሓ ሓንቲ ካብ ኣብነታዊያን ኣባላት ክሊኒካል 
ላቦራቶሪ ኣብ ከረን ዝርከብ መወከሲ ሆስፒታል ከረን ብምዃና፡ ብመሳርሕታ ይኹን 
መቕርባ ፍትውቲን ምስግንቲን’ያ። ጌና በዚ ቀሲማቶ ዘላ ዓውደ ትምህርቲ ናይ ምቕጻል 
ባህጊ’ውን ኣለዋ። ምህርቲ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ንያት ሃብትኣብ ሃይለ።  ኣብ 1995’ያ ኣብ 
ኣሰመራ ከባቢ ማይተመናይ ዝተወልደት ንያት፡  መባእታን ማእከላይን ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ዓወት፡ ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ቤ/ት ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ድሕሪ ምክትታል ፡ 
ኣባል መበል 26 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምዃን ንሳዋ ወሪዳ። ኣብ ሃገራዊ መልቀቒ 
ፈተና ናይ ዲግሪ ነጥቢ ብምርካብ፡ ኣብ ኮለጅ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ሓፈሻዊ 
ናይ ቀዳማይ ዓመት ትምህርታ ምስ ተኸታተለት፡ ኣብ ኣስመራ ኮለጅ ስነፍልጠት ጥዕና 
፡ ብዓውዲ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ሳይንስ ናይ ኣርባዕተ ዓመት ትምህርታ ብምዝዛም፡ ኣብ 
ሓምለ 2018 ብልዑል ነጥቢ (Distinction) ተመሪቓ። ካብ መወዳእታ 2017 ጀሚራ ድማ 
ኣብ ከረን መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ዓንሰባ በቲ ዝቐሰመቶ ሞያ ከም ኣባል ላቦራቶሪ ኮይና 
ትነጥፍ ኣላ።

* ብልዑል ማዕርግ ክትምረቒ 
ምዃንኪ ክሳብ ክንደይ ርግጸኛ 

ነይርኪ?

- ካብ መጀመርታ ነቲ ትምህርቲ 
ብተገዳስነት እከታተሎ ስለ ዝነበርኩ፡ 
ንዕኡ ዝምልከት መጻሕፍቲ  አንብብ 
ብምንባረይን  ኣብ ፈተናታት ዝረኽቦ 
ዝነበርኩ ውጽኢት’ውን ዘዕግብ 
ብምንባሩ ብልዑል ማዕርግ ክምረቕ 
ትጽቢት ነይሩኒ’ዩ። 

* እታ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 
ስራሕ ዝተዋፈርክላ ዕለት ከመይ 

ነይራ?

- ካብ ናይ ተማሃራይ ህይወት 
ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ብምውፋረይ 
ፍሉይ ስምዒት’ዩ ፈጢሩለይ። ስራሕ 
ዓለም ከኣ ናይ ገዛእ ርእሱ ጽባቐን 
መቐረትን ከም ዘለዎ ክርዳእ ክኢለ። 
ኣብ መወዳእታ 2017 ናብ መወከሲ 
ሆስፒታል ዞባ ዓንሰባ ከተማ ከረን ምስ 
ተመደብኩ ብሓጎስ’የ ተቐቢለዮ። ኣብ 
ክፍሊ ላቦራቶሪ ከኣ ምቹእ ናይ ስራሕ 
ሃዋሁ ስለ ዝጸንሐኒ ኣይተጋየሽኩን። 

* ፍልጠትኪ ዝያዳ ንምዕባይ 
እተካይድዮ ጻዕሪ. . .

- ብዘይካ መጻሕፍቲ ምንባብ፡ 
ይጠቕመኒ’ዩ ዝብሎ ፊልምታት 
ይኹን ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን 
እውን እከታተል’የ። ኣብ ኩሉ መዳይ 
ክሕግዙኒ ምስ ዝኽእሉ ሰባት’ውን 
ግዜይ አሕልፍ’የ።

* ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜኺ ካብ 
እተዘውትርዮ. . .

- ቦታታት ምብጻሕ ፈቱ’የ። ዓቲበ 
ድኣ ኣይሓዝኩዎን’ምበር ናይ ስነ-
ጽሑፍ ዝንባለ ዘለኒ ኮይኑ እስመዓኒ።

* ካብ መጻኢ መደባትኪ. . .

- ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወት ዝዕወት 
ተማሃራይ  እምበር ምሁር ኣይኮነን። 
ምሁር ሕሉፍ’ዩ። ተማሃርይ ግና ኩሉ 
ግዜ እዋናዊ’ዩ። ኣእምሮኡ ሓደስቲ 
ነገራት ንኽቕበል ድሉው’ዩ። ስለዚ 
ተማሃሪት ካብ ምዃን ኣይከቋርጽን’የ። 

* ኣብ መወዳእታ. . .

- ኩሉ ግዜ ካብ ጎነይ ከይተፈልዩ 
ሞራል እናሃቡን ፍቕሮም እናለገሱ፡ 
ክሳብ ሕጂ’ውን እንተኾነ ዝጽዕሩለይ 
ዘለዉ ክቡራት ወለደይ ኣቦይ መምህር 
ሃብትኣብ ሃይለ ኣደይ ህድኣት 
ዘርአን ሓብተይ ሕዮባን ብልቢ 
ከመስግኖም እደሊ። ብተወሳኺ’ውን 
ሞራል እናሃቡ ዘተባብዑኒ ስድራይን 
ኩሎም ፈተውተይን ኣብ መጻኢ’ውን 
ሞራልኩም ኣይፈለየኒ እናበልኩ ብልቢ 
አመስግነኩም።

ዮናስ ኣብርሃም ሓጐስ


