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ጀጋኑና ይዘከሩ

ታሪኽ ሂወት
ደግያት መሓሪ ዓምደመስቀል
ምስለነ ወረዳ ተኸላ

1879 - 1947

ብ እምነቱ ተስፋይ

ስታቫንገር ፡ ኖርወይ

ለካቲት 2018

ሰለዳ ትሕዝቶ

ትውልድን ዉልቃዊ ሓበሬታን - ነዊሕ ዝርዝር ወለዶ ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል

ጆግራፊካዊ ጭብጥታት ከተማ መንደፈራን ወረዳ ተኽላን

ወረዳ ተኸላ ኣበይ ትርከብ? እንታይከ ይርከባ? ዝርዝር ዓድታት ኣብ ትሕቲ
ምምሕዳር ደግያት መሓሪ ዝነበራ

ኣቛም ደግያት መሓሪ ኣብ ፖለቲካዊ ሕቶ ጉዳይ ኤርትራ

ተራ ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል ኣብ ምምሕያሽ ስርዓት እንዳቦ ኣድከመ ምልጋእ

ፈኸራ ደጃዝማች መሓሪ - ብርሳስን ብርዕን ተወርዋሪ - ብ ህብታይ ተኽሊት

ስእላዊ መግለጺ ድበዛናን ወረዳ ተኸላን።
•

ሓጺር ታሪኽ ህይወት ሃይለ ወልደንኪኤል መሓሪ። ዝርዝር ሰነድ
ክእለቱን/ጠባዩን

•

ዝኽሪ ፍሉይ ጅግና ሃይለ ወልደንኪኤል መሓሪ። ተዘክሮ ብመተዓብይቱን
ብመጋድልቱን። መልቀስ ብሞኽሱ ሃይለ ገብረንስኤ ኢንድያናፖሊስ።

ምብቃዕ ህይወት ደግያት መሓሪ። ግጥሚ ብኣቦይ ተኽሉ። መልቀስ ብተወልደ መዓሾ

በዓል ዓዲ ጮማይ
መወሰኽታ - መመላእታ
ወሰኽ / ላቔባ ቪድዮ ዓዲ ድበዛና ፡ ሓጺር ቃለ-መጠይቕ ምስ ክልተ ዓበይቲ ዓዲ።
https://youtu.be/X_NkmmQXI-w

ትርጉምን ታሪኽን ስም

ቀሺ ሙሳ ኣሮን ኣብታ መዝገበ ቃላት ናይ ኤርትራውያን ኣስማት ትብል መጽሓፉ ንመሓሪ ዝብል ስም ብከምዚ
ይገልጾ። መሓሪ ትግርኛ ስም ወዲ እዩ። ካብቲ “መሓሪ” ዚብል ናይ ትግርኛ ቓል ከም ዘለዎ ተወሲዱ ዚዝውተር
ስም እዩ። ትርጉሙ ፣ መድሓኒ ፡ መሕወዪ ፡ መጥዓዪ ማለት ስለ ዝኾነ ኸኣ ፡ ኣብቲ በዚ ስም እዚ ዝስመ ዉላድ
፡ ወይ ወለዱ ፡ ወይ ከኣ ኣብ ዙርያ እታ ስድራ ቤት ፡ ወይ ዓዲ ፡ ወይ ድማ ሃገር ፡ ምሕረት ኣምላኽ ከም
እተዋህበ ዚገልጽ ናይ ምስጋና ስም። እዚ ስም እዚ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ንምልማን’ውን ይስመ እዩ። ኣዝዩ ዙውቱር
ስም።

ቀጺሉ ቀሺ ሙሳ ኣሮን ዓንደ-መስቀል ዝብል ስም ብከምዚ ይገልጾ። ዓንደ-መስቀል ትግርኛ ስም ወዲ እዩ። “ዓንደ”
፡ “መስቀሉ” ተመልከቱ። እዚ “ዓንደመስቀል” ዝብል ናይ ድርብ ቃላት ስም ፡ ናይ መስቀል ክርስቶስ ዓንዲ ፣
ብሓይሊ መስቀል ክርስቶስ ተደጊፉ ዚዓቢ ወዲ ፡ ማለት እዩ። ኣብ “ዓንዲ መስቀል ተጸጊዑ እምነቱ ኣብ ክርስትና
ዝመስረተ” ዚብል ትርጉም ናይቲ ስም ከኣ የስምዕ። ዙውቱር ስም ኣወዳት።

መቓምጦ ከተማ መንደፈራ ካብ ሳተላይት ክርአ ከሎ

ጅዮስፐሻል (Geospecial) ሓበሬታ መንደፈራ:

ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ጆግራፊካዊ ጭብጥታት ብዛዕባ ከተማ መንደፈራ እዩ። ዝንግሪር (Latitude) ዉንግሪር
(Longitude) ካብ ኤክዋቶር ዘሎ ርሕቀት ንመዐቀኒ ዝዝውተር ፣ ብራኸ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ፣ ክሊማዊ ዞባ ፣
መኣዝን መቓምጦ ዝሕብር ፣ ወዘተ የጠቓልል።

ምሉእ ሽም :

መንደፈራ

ናይ ሃገር ኮድ :

ኤሪትራ (Eritrea)

ኣውራጃ :

ሰራየ

ወረዳ :

ማይ ተኸላ

ብዝሒ ገባር ዜጋ :

ሓበሬታ ኣይተረኽበን

ስፍሒ መርየት :

ሓበሬታ ኣይተረኽበን

ጆግራፊካዊ መስተማእዛኒ :

ዝንግሪር (Latitude):

ብዕስራዊት መነጻጸሪ ዲግሪ 14.887222

ዝንግሪር (Latitude):

ዲግሪ ብደቓይቕን ሰከንድን 14° 53' 14" ሰሜን

ዉንግሪር (Longitude):

ብዕስራዊት መነጻጸሪ ዲግሪ 38.815278

ዉንግሪር (Longitude):

ዲግሪ ብደቓይቕን ሰከንድን 38° 48' 55" ምብራቕ

ሓፈሻዊ ብራኸ (Average elevation):

1,977 ሜትሮ (6,486 ፊት)

Source: https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-871472&fid=1679&c=eritrea

ጉግል ኤርዝ - ካርታ መንደፈራን ከባቢኣን

ኣካባቢ ከተማ መንደፈራ ዝርከባ ዓድታት

ዓዲ ባሪ

ዓዲ ሓረ

ዳንዴር

ማይ ኖህ

ዓዲ ብላይ

ዓደቀገነት

ደራዓንቶ

መፋልሶ

ዝባንዑና

ዓዛርና ላዕላይ

ግናባለ

ዓዲ ጎዳእቲ

ኩዶፈላሲ

ዓዛርና ታሕታይ

ዓዲ ዓዳ

ሸኻ ወዲ ብስራት

ዓዲ ግሃድ

ማይ ልቡስ

እግሪ መኸል

ክለውሊዕ

ዓዲ መንጎቲ

ዓዲ ኣማኑኤል

ዓቢ ዓዲ

በራኽ

ትውልድን ዉልቃዊ ሓበሬታን - ነዊሕ ዝርዝር ወለዶ ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል

ደጃዝማች መሓሪ ዓምደመስቀል
ሓረግ ወሎዶኦም ካብ ላዕሊ ንታሕቲ
ኣምበሳጂር
ንጂርገደላ
ንእልፍድም
ንሰርብድም
ሰብከምዓንቛ
ኣስተናኦድ
ኣከለጺዮን
-----------------------------------------------------------ኣድከመ

ምልጋእ

በግኣጽዮን
ሩስቢለንሰገደ
በኣጽዮን ዳኹር
ክርስቶስ-መዋኢ
ቢለንሰገደ
ቶምቦሳ
ቴድሮስ
ማዕቀባዝጊ
ዔዋል
ሃብቴስ
ግንፉር
ኣሕፈሮም
መርዱ
ክፍላይ
ስብሃቱ
ዓምደመስቀል
--------------------------------------------------------------------------------------ደጃ.መሓሪ

ፍታዉ

ደጃ. ወልደሚካኤል
ብላታ ኣሕፈሮም
ፊተውራሪ ገብረስላሴ
ፊታ.ገብረስላሴ
ወ/ሮ ኣሰገደሽ
ወ/ሮ ለምለም

ብላታ ተስፋጽዮን ደረስ
ኣባዲት ደረስ
ዘርኣይ ደረስ
ወሮ/ ሓረጉ ተስፉ
ወሮ/ መዘንግዕ ተስፉ

መዓሾ

ታሪኽ ክቡር ደጃዝማች መሓሪ ምጽሓፍ ኣድላዪ ዝኾነሉ ምኽንያታት ብ ህብታይ ተኽሊት

ብመስረቱ ታሪኽ ዝጸሓፍ እቲ ቅድሜኻ ዝነበረ ትውልዲ ብትምህርቱ ብጅግንነቱ ወይ ብፍልስፍንኡ ወይ
ብፍትሓውነቱ ወይ ብንግስነቱ ዝገበሮ ጠቓሚ ታሪኽ ክህልዎ ከሎ እዩ። ናይ ህቡብን ጽቡቕን ታሪኽ ዝገደፈ ሰብ
ዘይምጽሓፍ ድማ ድንቑርና ወይ ድማ ክትመሃር ዘይምድላይ ስለ ዝኾነ ዝግደፍ ኣይኮነን።
እምበኣርከ ክቡር ደጃዝማች መሓሪ ኣብ ትምህርቲ ዝተመስረተ ጽቡቕ ታሪኽ ገዲፎም እዮም ሓሊፎም ዘብሎም
እዚ ኣብ ታሕቲ ብሓጺሩ ተጻሒፉ ዘሎ ኣርእስታት ይገልጾ ይኸውን እዩ።

1. ክቡር ደጃዝማች መሓሪ ዓምደመስቀል ህጻን ከልዉ ኣብ’ታ እተወልዱላ ዓዶም ግዜኡ ዝፈጠሮ ዕግርግርን ቅትለትን
ስለ ዝነበረ ኣዲኦም ወ/ሮ ትብለጽ ኣርሒቐን ብምሕሳብ ካብቲ ኣብ ዓደን ዝነበረ ናይ ቅልውላው ናብራ ወደን ሒዘን
ኣርሒቐን ክስደዳ ስለ ዝሓሰባ ናብ ወጻኢ ስዋኪን ዓዲ ሱዳን ዝነበራ ኣሕዋተን መልእኽቲ ሰዲደን ብፖርት ሱዳን
ጌረን ክወጻ መዲበን ስለ ዝተሰኻዓለን ወደን ሒዘን ወጺአን ኣብ ሲዋኪን ዓዲ ሱዳን ኣትየን። ደጃዝማች መሓሪ
ብንእሽትኦም ኣብ ዓዲ ሰደት ዕድል ጌሮም ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም እቲ ዝበለጸ ትምህርቲ ብቋንቋ
ጣልያን ተማሂሮም ምስ ወድኡ ፍቕሪ ዓዶም ስለ ዝነበሮም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ብትምህርቶም ተመሪጾም ሽዑ
ንሽዑ ስርሖም ጀሚሮም ቀልጢፎም ብስርሖም ስለ ዝተፈልጡ ናይ’ቲ ንመላእ ኤሪትራ ዘመሓድር ዝነበረ ጎቨርናቶረ
ዝተባህለ ኣስተርጓሚ ኮይኖም ንህዝቦም እንዳተቆርቆሩ ብዙሕ ንህዝቢ ዝጠቅም ኣበርክቶ ዝህቡ ስለ ዝነበሩ
እንዳተፈትዉ ምስ ከዱ ናይ ዝዓበየት ወረዳ ተኸላ ምስለኔ ኮይኖም ተሸይሞም። እታ ቀንዲ ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ
ዝስርዓላን ዝሕገገላን ድማ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ደጃዝማች መሓሪ ኮነትሎም፡

2. ክቡር ደጃዝማች መሓሪ ናይ ወረዳ ተኸላ ምስለኔ ምስ ኮኑ ስርሕም ክጅምሩ ኸለው “ ኣብ ተኸላ በዓል ሓቂ
ይተኸላ” ዝብል ምስላ ብምምሳል ኢዮም ስርሖም ዘጀመሩ ይበሃል። እዙይ ዳማ ሓቂ የፍርደና ፍትሒ ዝነገሳ ዓዲ
ይግበረልና ኢሎም እዮም ስርሖም ጀሚሮም። ፍርዶም ቅድሚ ምሃቦም ኣተዓረቕቲ ሽማግለታት እንዳመደቡ ዝበዝሕ
ዝቕበልዎም ጉዳያት ብዕርቂ ከምዝድቅስ እንዳገበሩ ዝተፈትዉን ዝኸበሩን ምስለኔ ኾኑ።

3. እቲ ቀደም ተጻሒፉን ተጠርኒፉን ዝነበረ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእ ብግራይ ንጉስ ወራር ብሓዊ ምስ ነደደ ብቃል
ፈላጣት ሕጊ እንዳባ ዝካየድ ዝነበረ በቶም ኩሎም ምስሌኔታትን ሕጊ እንዳባን ሸውዓተ ዓዲ ሕግን ተወኪሶም
ደጃዝማች መሓሪ ብጽሑፍ ኣስፊሮም ከሕትምዎ ተወኪሎም ነቲ ብምልኡ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእ ለቆሞም መጽሓፍ
ኣስፊሮም ተሓቲሙ ንህዝቢ ከም ዝዕድል ብምግባር ታሪኻዊ ስራሕ ስለ ዝሰርሑን ገሊኦም ብቅንኣት ተላዒሎም
ዝኸስዎም ረቲዖም ነቲ ተኣጊዱ ዝነበረ ማለት ክሲ ቀሪብዎ ዝነበረ መጽሓፍቲ ንህዝቢ ከምዝብተን ስለ ዝተገብረ ዓብይ
ዓወት ስለ ዝዕተሩን፡

4. መንግስቲ ጣልያን ተሳዒሩ ንእንግሊዝያውያን ንኤርትራ ብግዝያውነት ከመሓድርዋ ምስ ጀመሩ ደጃዝማች መሓሪ
ህዝቢ መታን ክመሃር’ሞ ሓላፍነቱ ፈሊጡ ዓዱ ከመሓድር ምስ መንግስቲ ተሰማሚዖም ኣብ ሓደ ቦታ ላዕለዋይን
ታሕተዋይን ደረጃታት ኮለጅ ክስራሕ ፕላን ተሓንጺጹ ኣብ ግብሪ ክውዕል መደብ ኣውጺኦም ናይ ህዝቢ ደገፍ
ምስተጠየቐ ገለ ካብቶም መዃንንቲ ስለ ዝተቛወሙዎ ከይተፈጸመ ምትራፉ ዘጉህዮም ዝነበረ እዩ።ምኽያቱ
ዘይተማህረን ንዓዱ ክመርሕ ኣሸጋሪ እዮም ዓድና ክነመሓድር እንኽእል ዝለዓለ ትምህርቲ የድልየና እዩ ዝብሉ ስለ
ዝነበሩ እዩ።

5. እንግሊዛውያን ንኤርትራ ከመሓድርዋ ምስ ጀመሩ ጌና ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ከይቆመ እንከሎ እንግሊዛውያን
ብሃይማኖት ምኽንያት ንኣስላምን ክርስትያንን ከባእስዎም ምስ ጀመሩ ሃይማኖት ናይ ግሊ እዩ ግን ብማዕረ እትብጽሓና
ስለ ዝኾነት መንግስቲ እንግሊዝ ኤርትራ ብዝምልከት ምስ መን ክትኮኑ ኢኹም ትደልዩ ይብለና ኣሎ”ሞ ብሃይማኖት
ከይተፈላለና ምስ ስልጡኔ ኣብ ምትእትታው እትጅምር ዘላ ኢትዮጵያ ማሕበር ይሕሸና፡ ናይ ምምሕዳር ጉዳይ ምስ
ሃይማኖት ዘራኽብ የብሉን ዝብል ዓላማ ምሓዞም ንህዝቢ ኣኪቦም ዝተዛረብዎ በቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ክትርእዮን
ክትመዝኖን ከለኻ ጌጋ እዩ ነይሩ ዝበሃል ኣይነበረን። ካብ ዝገደደ ባእስን ደም ምፍሳስን ጥንታዊ ፍቕሪ ክርስትያንን
ኣስላምን ኣብ ፈተና ምእታዉን ኣድሒኑና እዩ። እቲ ዳሕራይ ዝተገብረ ጥልመትን ክሕደትን ናይ ቀዳማዊ ሃይለስላሴ
ዳሓራይ ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ ምስኡ ከነተሓሕዞ ታሪኽ ዝድግፎ ኣይኮነን። ነቶም ዝጠለሙ እውን ኣይጠዓሞምን።

6. እቲ ቀንዲ ደጃዝማች መሓሪ ዓምደመስቀል ዘመስገኖም ኣርሒቖም ዝሓስቡን እዮም ኔሮም ዘብሎም ድማ እቲ ኣብ
መርዓ ወዶም ኣብ ቅድሚ ራእሲ ኪዳነማርያም ርሳስን ብርዕን ፍትሕን ብምጥቃስ ዘስምዖም ፈኸራ ዓብይ ትርጉምን
ንቕሓትን ዝሓዙ ኤሪትራውያን ንሃገርኩም ኤርትራ ብሰላም ከተመሓድርዋ እትኽእሉ ብትምህርቲ እንተስልጢንኩምን
ፍትሓውያን እንተኹምን ኢኹም ዝብል ሓደራ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኩሉሻዕ ክንዝክሮን ክነተግብሮን ሓደራ ኢሎምና
ስለ ዝሓለፉ እዩ።

መጠርነፍታ (synopsis) ብልጅ ፍቕረማርያም ወልደንኪኤል መሓሪ

ናይ ክቡር ደጃ.መሓሪ ዓምደመስቀል ሓጺር ታሪኽ ሂይወት
( 1879---1947)

ደጃዝማች መሓሪ ዓምደመስቀል ኣብ ዓዶም ድበዛና ወረዳ ተኸላ ፡ ኣውራጃ ሰራየ ብ1879 ዓ.ም.ፈ ተወልዱ።

ብወርሒ ታሕሳስ 1888 ዓ.ም.ፈ፡ ካብ ጓል ድበዛና ዝውለድ ተስፉ ወዲ ጋብሩ ዝተባህለ ሽፍታ ምስ ካልኦት ሸፋቱ
ተሻቢኑ ንዓድና ድበዛና ሓደጋ ወደቓ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ሸፋቱን ደቂ-ዓድን ዝተገብረ ዂናት ድማ ኣይተ
ዓንደመስቀል ኣቦኦም ንደጃዝማች መሓሪ ብብርቱዕ ቘሰሉ። ኣኮኦም ኣይተ ዑቝባሚካኤል ድማ ኣብቲ ውግእ ሞቱ።
ካልኦት ብዙሓት ደቂ ዓዲ’ውን ምዉታትን ቁሱላትን ኰኑ።
ብወርሒ መጋቢት 1889 ኣብ ውግእ መተማ ሃጸይ ዮውሃንስ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ሞቱ ፡ ብድሕሪኡ እንሓንሳብ
ብበዓል ደጃዝማች ደበብ ወዲ ራእሲ ኣርኣያ ዝምራሕ ሓይሊ ጥፍኣት ፣ እንሓንሳብ ብበዓል በላምበራስ ካፍልን
ካልኦትን ኣብ ልዕሊ ሰራየ ኣዚዩ ከቢድ ዕንወት ዘውረድሉ ጸልማት ግዜ ነበረ። ዝሓባእኩሞ ኣምጽእዎ እናበሉ ንህዝቢ
ብጭካኔ እናሃሰዩን ግፍዕታት እናውረዱን ፤ ንኵሉ መሕብኢ ዝበልዎ ጎቦታትን በዓትታትን ስንቕሮታትን እናተበርበረ
ዝተሓብአ ነገራት ዘረፍዎ። ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ሰራየ ምሉእ ብምሉእ ዳታን ዝዀነትሉ ናይ ጸልማት ግዜ ነበረ። እቶም
ሓይልታት ዕንወት ዘጥፍኡ ኣጥፊኦም ዕንወታቶም ንምቕጻል ገሊኦም ንወልቃይት ፡ ገሊኦም ንምጽዋዕን ካልእን
ገጾም ኣምርሑ።
ወርሒ ግንቦት 1889 ፡ ክልተ ኣሓት ኣይተ ዓንደመስቀል ኢጣልያውያን ቅድሚ ምምጸኦም ኣቐዲመን ዝተሰደዳ ፡
ኣብ ስዋኪን ርጉእ ናብራ ዘጣጥሓ ሃብታማት ነበራኦም’ሞ ፡ ኣብ ዓድና ዝተረኽበ ኵነታት ምስ ሰምዓ ተሰናቢደን
ናብ ወይዘሮ ትብለጽ ኣዲኦም ንደጃ.መሓሪ ልኢኸን ንዝተወግኡ ሓወንን ደቂ ሓወንን ሒዘን ንፖርት ሱዳን ክመጻ’ሞ
ካብኡ ክወስድኦም መልእኽቲ ሰዲደን ስለ ዝነበራ ፡ በቲ መልእኽቲ መሰረት ወይዘሮ ትብለጽ ስድራ ሒዘን
ንፖርትሱዳን ኣተዋ። ብምቕጻል ድማ ኣሕዋት ኣይተ ዓንደመስቀል ንወይዘሮ ትብለጽ ምስ ስድራአን ተቐቢለን
ንከተማ ሱዋኪን ኣእተወኦም። ደጃዝማች መሓሪ ብመንገዲ ፈተውቲ ስድራ-ቤት ኣቢሎም ኣብቲ ሽዑ ኣብ ስዋኪን
ዝነበረ ናይ ካቶሊክ ሚሲዮን ቤት ትምህርቲ (Missione Cattolica di Suwakin) ኣትዮም ትምህርቲ ጀመሩ።
ገለ ካብ መማህራኖም ደቂ ቬና (ኤውሮፓ) ከም ዝነበሩ ይንገር። ብዝዀነ ስድራ ቤት ንሱዋኪን ካብ ዝኣተውሉ ግዜ
ጀሚሮም ክሳብ ናብ ዓዲ ዝተመልስሉ እዋን ፡ ትምህርቲ ቀጸሉ። ንደጃዝማች መሓሪ በቲ ዝነበሮም ናይ ተፈጥሮኦም
ብልሕን ምስትውዓልን መማህራኖም ኣዚዮም ይፈትዉዎም ነበሩ’ሞ ብተገዳስነት ሓደ ምኽሪ ኣማኸርዎም። ኣብዚ
ግዜ’ዚ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኢጣልያ ስለ እትርከብ ፡ ኣብ መጻኢ ሂይወትካ መታን ክጠቕመካ .ቋንቋ
ኢጣልያ ብግቡእ ከተጽንዖ ኣሎካ በልዎም። ደጃ.መሓሪ ብፍሉይ ናይ መማህራኖም ተገዳስነትን ተሓባባርነትን
ንቛንቛታት ኢጣልያን ዓረብኛን ብስሩዕ ቀጥቂጦም ኣጽንዕዎ።
ብድሕሪ’ዚ ኣይተ ዓንደመስቀል ኣብ ሱዋኪን እናተቐመጡ ከለዉ ፡ መውጋእቶም ሃንደበት ረኺሱ ምስ በርትዖም ፡
ሞት ዘይተርፎም ምዃኑ ተረዲእዎም ንበዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ትብለጽ ፡ ሓደራኺ ሃብቲ ናይ ኣሓተይ ርኢኺ ደቀይ
ከይተጥፍእለይ ሒዝክዮም ንዓዲ ተመለሲ ኢሎም ብርቱዕ ለበዋ ገበሩለን።
ኣይተ ዓንደመስቀል ብሰንኪ መውጋእቶም ኣብ ፖርትሱዳን ሞቱ ፣ ኣብኡ ድማ ተቐብሩ። ወይዘሮ ትብለጽ ለበዋ

ሰብኣየን ድቃስ ከልአን። ደጃዝማች መሓሪ ናይ መባእታን ልዕሊኡን ትምህርቲ ቀሰሙ። እንተኾነ ለበዋ ኣቦኦም
ንዓኦም’ውን ኣየቕሰኖምን። ንዓዲ ናይ ምምላስ ሓሳቦም ኣዚዩ ጠንከረ። መማህራኖም ነዚ ምስ ፈለጡ ፡ ናይቲ ቤት
ትምህርቲ ዳይረክተር ዝነበሩ Rev. mo Padre Giuseppe Orwader ንደጃ. መሓሪ ንምሕጋዝ ኢሎም ናብ ሓደ
ዝፈልጥዎ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ S.E Barratiere ዝተባህለ ላዕለዋይ ኢጣልያዊ በዓል ስልጣን ዝወሃብ ናይ ሓደራ
ደብዳቤ ጺሒፎም ሃብዎም።

ሱዋኪን ትበሃል ወደብ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይ ሱዳን ኣብ ደንደስ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ። ካብ ፖርት ሱዳን 50
ኪሎመተር ንደቡብ ኣቢላ ትርከብ ሱዋኪን ኣብ ማእከላይ ዘመን ካብተን ዓበይቲን ፍሉጣትን ወደባት ናይ ቀይሕ
ባሕሪ እያ ነይራ እንተኾነ ፖርት ሱዳን እንዳ ማዕበለት ምስ ከደት ሱዋኪን ከም ከተማ እንዳተዳኸመት ከደት። እዚ
ካርታ ምስ ሱዋኪን ብድልድል ዝተራኸበት ደሴት የርኢ።

ብድሕሪ’ዚ ካብ ሱዋኪን ንዓዲ ንቕሎ ምስ ኰነ ፡ ብዘይ ጸገም ከኣ ብሰላም ንምጽዋዕ ኣተዉ። ኣብ ምጽዋዕ
ዝተቐበላኦም ወይዘሮ ትዕበ ገብረስላሴ ዝተባህላ ቤተሰቦም በዓልቲ እምኒ-ጸሊም ወረዳ ጽልማ ኢየን።
ደጃዝማች መሓሪ ምስ ወይዘሮ ትዕበ ብሓንሳብ ኰይኖም ነቲ ዝተማልእዎ ናይ ሓደራ ደብዳበ ናብቲ ላዕለዋይ ገዛኢ
ኣብጽሕዎ። ደጃ.መሓሪ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ስራሕ ተቘጺሮም ስራሕ ጀመሩ። ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ከኣ ካብ ዝተሓተ
ደረጃ ጀሚሮም ክሳብ ዝለዓለ ኣብ ኣስመራ ናይቲ ሽዑ ናይ ኤርትራ ገዛኢ ዝነበረ ጎቨርናቶረ ኣሎሪ ዝተባህለ
ብኣስተርጓምነት

ተቘጺሮም

ሰርሑ።

ኣብ

ዝተፈላለየ

እዋናት

ብጠባዮምን

ሕያውነቶምን

ብቅንዕናኦምን

ምስትውዓሎምን ዝተፈላለየ ሽመትን መዓርጋትንን ብልጫታትን እናተዋህቦም ዓበዩ። ሳላ ጽቡቕ ባህርያቶምን ሰናይ
ሓላዪነቶምን ብኸሉ ህዝቢ ተፈትዉን ከበሩን። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ሽሞምም ኣብ ምሉእ ኤርትራ ኣዚዩ ተወርየን
ገነነን። ብድሕሪ’ዚ መንግስቲ ንደጃ.መሓሪ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ኣውራጃ ሰራየ ብእንዳባ ዝፍለጥ ዝነበረ ብሕጊ
እንዳባ ዘመሓድር ትካል ሓላፊ ኰይኖም ከገልገሉ ተመደቡ። ብናቶም ማእከልነት ብዙሕ ዓበይቲ ናይ መሬት
ክርክራትን ጐነጻትን ዝበዝሐ ብዕርቅን ሰላምን ከም ዝድቅስ እናገበሩ ንነዊሕ ግዜ ኣመሓደሩ። ንኣሽቱን ዓበይቲ

ጋንታዊ ነገራትን ብጥንቃቐ ዳንዮም ዝበዝሕ ብዕርቅን ገለ ብውሳኔን ዘዕረፍዎ ጉዳያት ኣዚዩ ብዙሕ ነበረ።.በቲ
ዘርእይዎን ዝገብርዎን ዝነበሩ ሓልዮትን ተገዳስነትን ድማ ህዝቢ ኣዝዩ ይፈትዎምን የድንቆምን የኽብሮምን ነበረ።
ኣብ ዳሕራይ ግዜ መንግስቲ ነቲ ብእንዳባ ዝፍለጥ ትካል ኣትሪፉ በብወረዳኡን ከባቢኡን ብምስሌነታት ክመሓደር
ዝብል ሓድሽ ኣዋጅ ኣወጀ። ደጃዝማች መሓሪ ኣብቲ ሓድሽ ኣዋጅ ተመርኲሶም ፡ ንዝሓለፈ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ
ናይ ሰባት ኣብ ግምት ብምእታውን ብንጽህናን ፡ ንነብሶም ገዲፎም ንኻልኦት ይበቕዑ ዝበልዎም ገለ ዓበይቲ ሰባት
ናይ ተኸላ ምስሌንነት ክወሃቦም ለበዋኦም ናብ ጎቨርናቶረ ኣቕረቡ። እንተኾነ ብኣንጻሩ እቶም ይበቕዑ ኢሎም
ዝመስከርሎም ሰባት ንጽህና ደጃዝማች መሓሪ ከይተረድኡ ብዓይኒ ጠርጠራ ናብ ጎቨርናቶረ ንኣስመራ ከይዶም
ደጃዝማች መሓሪ ብዛዕባና ዝብሎ ኣይትሰመዓዮ ጸላኢና ኢዩ ኢሎም ጠርዑ (ኣስማቶም ክጥቀስ ኣይተደልየን)። እቲ
ጎቨርናቶረ ከኣ ፣ ዘረባኦም ሰሚዑ ሕራይ ከምቲ ዝበልኩሞ መሓሪ ብዛዕባኩም ዝብለና ኣይክንሰምዖን ኢና ኢሉ
ኣፋነዎም። ጐቨርናቶረ ንደጃ. መሓሪ ብህጹጽ ጸዊዑ ናይ ተኸላ ምስሌነ ክዀኑ መንግስቲ ከም ዝወሰነ ኣፍለጦም።
ደጃ. መሓሪ ካባይ ዝዓብዩን ዝልብሙን ሰባት ስለ ዘለዉ እቲ ሽመት ንዓኣቶም ይወሃብ ኢሎም ካብቲ ሹመት
ክሃድሙ’ኳ ብዙሕ እንተ ፈተኑ እቲ ጎቭርናቶረ መንግስቲ ንዓኻ ሸይሙካ ስለ ዘሎ ግድን ትቅበሎ ዝብል ቍርጺ
ትእዛዝ ሃቦም። በዚ መሰረት ከኣ ብዕለት 9/1/1931 ዓ.ም.ፈ ናይ ተኸላ ምስሌነ ክዀኑ ተሾሙ።
ደጃዝማች መሓሪ ካብ ዝተሾምሉ ግዜ ጀሚሮም ክሳብ ዕለተ ሞቶም ፡ ብትሕትናን ፍቕርን ብምስትውዓልን ብፍትሕን
ሓልዮትን ንህዝቢ ዓደብኦም ጓሰይዎሞ። ህዝቢ ብምሉኡ በቲ ቅንዕናኦምን ሓቀኛነቶምን ካብ ልክዕ ንላዕሊ ይፈትዎምን
የኽብሮምን ነበረ። ህዝቦም ኵሉ ግዜ ኣብ ጐድኖም ደው ኢሉ ባዕሉ ይሕልዎምን ይግደሰሎምን ነበረ። ብኣንጻሩ ግን
እቶም ካልኦት መዛኑኦም መኳንንቲ ይቀንእሎምን ይተናኰሉዎምን ነበሩ። እንተኾነ ደጃ. መሓሪ ኵሉ ዝብልዎን
ዝገብርዎን ኣብ ሓቂን ሕግን ዝተመርኰሰ ስለ ዝዀነ ሓደ’ኳ ከጥቅዖም ዓቕሚ ዝረኸበ ኣይነበርን።
ደጃ. መሓሪ ናይ ተኸላ ምስሌነ ምስ ተሾሙ ፡ ቀልጢፎም ነተን ክልተ ዓበይቲ ዓቀብቲ ሕጊ ፡ ኵዶፈላስን ዓዲ
መንጎንትን ኣብ ታሪኸ ዓደቦ ተመርኲሶም ውስጠ-ነጻ (ኣውቶኖሞ) ክዀና ለበዋኦም ናብ መንግስቲ ምስ ኣቕረቡ ፡
ሓሳቦም ተቐባልነት ረኺቡ 2ቲአን ዓድታት ኣውቶኖሞ ክዀና ተወሰነ። ኣብ ዳሕራይ እዋን ድሕሪ ሞት
ኣዝ.ወንደፍራሽ ዓዲ መንጎንቲ ናብ ወረዳ ተኸላ ተመሊሳ ነበረት። ድሕሪ ሓያሎ ዓመታት ድማ ከም ብሓድሽ ናብ
ዝነበረቶ ኣውቶኖሞ ኣተወት።
ደጃ. መሓሪ ቀጺሎም ዓዲባና ናብ ምቕማጥ ምስሌነ ኽመላለሱ መንገዲ ስለ ዝርሕቆም እቲ ህዝቢ ከይጕዳእ ኢሎም
ብሓልዮት ምስ ወረዳ ደቡብ ክትምደብ ናብ መንግስቲ ሓሳብ ኣቕሪቦም ካብ ተኸላ ከም እትፍለ ገበርዋ።
በብእዋኑ ዝመጹ ኣመሓደርቲ ኢጣልያውያንን እንግሊዛውያንን ኣብቲ ናይ መኳንንቲ ግሊ ማሕደር (Biography)
ዝጽሕፍዎ ዝነበሩ ብሚስጥር ዝተሓዝ መዝገብ ፣ ”....ደጃዝማች መሓሪ “ ሓቀኛን ፍትሐኛን ፣ ብህዝቡን ሃገሩን
ቀናእን ተቘርቛን ኢዩ”። ብህዝቡ ኣዚዩ ፍትዉን ክቡርን ኢዩ ፣ እንተኰነ መዛንኡ መኳንንቲ ኣዚዮም ይቐንእሉ”
ዝብል ተጻሒፉ ይርከብ።

ብጸጋም ወገን ካቦት ተኸዲኖም ዘለዉ ደግያት መሓሪ ንመኮነናት ምምሕዳር ጥልያን መደረ እንዳኣስምዑ።
ቅኑዕን ቃሎም ድማ ኩሉ ግዜ ንጹር ስለ ዝነበረ ጥልያን ይኹን መንግስቲ እንግሊዝ የኽብርዎም ነይሮም። እንተኾነ ግፍዕታት
ክግበር ከሎ ኣጥቢቖም ይቃወሙ ስለ ዝነበሩ ኮሎኔል ፍሩሺ ዝበሃል ጥልያን ኣዛዚ “መደብና የባላሽወልና ኣሎ” ኢሎም ናብቲ
ኣማሓዳሪ governatore ከሲስዎም ከም ዝነበረ ይንገር።

ደጃ.መሓሪ መጻሕፍቲ ምንባብ ኣዚዮም ይፈትዉ ነበሩ። ኣብ ቤቶም ሓደ ምሉእ ክፍሊ (ላይብረሪ) ዝተፈላለዩ
ዓበይትን ንኣስቱን መጻሕፍቲ ብቛንቛታት ኢጣልያን ዓረብኛን ግእዝን ትግርኛን ኣምሓርኛን ዝተጻሕፉ መሊኡ
ነበረ። ሰሙናዊ ጋዜጣ ዝበሃል ብቛንቛ ትግርኛ ዝሕተም ፡ ከምኡ’ውን ኮቲዲያኖ..... ዝተባህለ ብቛንቛ ኢጣልያ
ዝሕተም ዝነበረ ፡ ካብ ቀዳማይ ሕታም ጀሚሩ ክሳብ ዝሞትሉ ግዜ መዓልታዊ እናንበቡ በቢመዓልቱን ወርሓቱን
ዓመቱን ብተርታ ሰሪዖም ዘቐመጥዎ ክሳዕ ዳሕራይ ግዜ ተደርዲሩ ነበረ። ነቲ ኵሉ መጻሕፍቲ ተገዲሶም የንብብዎ
ከም ዝነበሩ ዝሕብረካ ፡ ካብቲ መጻሕፍቶም ምስ እትግንጽል ብርሳስ ገይሮም ዝተፈላለየ ናይ ምንጽጻር ምልክታት
ሓንጢጦምሉ ትርኢ።
ደጃ.መሓሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተጐይትቶም ኣይፈልጡን። ከም ተራ ሰብ ኣብ ታሕቲ ወሪዶም ንህዝቢ ከገልግሉን
ኣብነት ክዀኑ ዝደልዩን ነበሩ። ገለ ኣብነታት ንምጥቃስ ፡- ኣብ እንዳ ሻሂ ምእታው በቲ ሽዑ ግዜ በቲ ዝነበረ ድሑር
ባህሊ ከም ነውሪ ዝቝጸረሉ ዝነበረ ግዜ ፡ ንሶም ኣብ እንዳ ሻሂ ኣትዮም ወይ ኣብቲ ደገ ብቓልዕ ኮፍ ኢሎም ሻሂ
ይሰትዩ ነበሩ። ሰባት እናጸውዑ ትምህርቲ ይህቡ ነበሩ። ርኣይዎ’ዚ ኣየስክር ንጥዕናኻ ኣይጐድእ ፡ ኣብ ክንዲ ስዋን
ኣረቅን ሰቲኹም ሂይወትኩም ትጐድኡ ንምንታይ ነዚ ዘይትሰትይዎ። ኣብ ሻሂ ስኽራን ዕብዳን የለን። ስዋን ኣረቅን
ሰቲኻ ግን ዓበድበድን ባእስን ህውከትን ፡ ሓሚምካ ሂይወትካ ምስኣንን ኢዩ ትርፉ እናበሉ ንህዝቢ ብዕምቘት ይምህሩ
ነበሩ። ካብ ሽዑ ንደሓር ድማ ሻሂ ምስታይ ብስፍሓት ተለምደን ተዘውተረን።

ዝኰነ ሰብ በቲ ጸሊም ናይ ቅጥራን ጽርግያ ኣቢሉ ክሓልፍ እንተርእዮም ጸዊዖም ፣ እዚ ቅጥራን ንመኻይን ዝተሰርሐ
ኢዩ። መንገዲ ኣጋር እዚ “ማርሻፔዲ” ኢዩ ፡ ሃየ ኣይትዓሽዉ ብማእከል ጸሊም ጽርግያ እናኸድኩም ከሎኹም
ብማንኪና ተሓምቲልኩም ሞተ ኮንቱ ከይትሞቱ ሃየ ተጠንቀቑ እናበሉ ብዘይ ምቝራጽ ይምዕዱ ነበሩ።
ንስድራ ቤትን ጐረባብትን ኣኪቦም ደጋጊሞም ዓበይቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ፍርሕን ጠንቅታቱን ከም ኣርእስቲ ኣልዒሎም
ትምህርቲ ይህቡ ነበሩ። ኣብ ዘረባኦም ካልኦት ህዝቢ ሓረዶ ጎመዶ ኣሻብኡ ከይዱ .....እናበላ ፡ እናሳራሰራ ነቲ ህጻን
ኣብ ኣእምሮኡ ድፍረትን ትብዓትን ከሕድራሎምን ክስሕልኦምን ንርኢ። ንስኻትክን ግን ነቲ ቈልዓ ከተዐግሳ ክትብላ
ሕንጉጉ መጸትካ በልዓትካ እናበልክን እናደሃልክን ተዕብያኦም። ፍርሒ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮ እንተ ኣትዩ ሰበቡ
ብዙሕ ኢዩ እናበሉ ነቲ ድንቍርና ንምውጋድን ፡ እቲ ፍርሒ ከመይሉ ከም ዝሰርጽን ከም ዝጐድእን ዓበይቲ
ሳይኮሎጂካዊ ማዕዳታት ይህቡ ነበሩ።
ደጃ. መሓሪ ፡ ቈጸራ ምኽባር ኣዚዩ ዓቢይን ኣገዳስን መመዘኒ ደቂ ሰባት ምዃኑ ፡ ኣጥቢቆም ንሰባት ይምህሩን
ይምዕዱን ከም ዝነበሩ ህዝቢ ዝምስክሮ ኢዩ። ኣብቲ ብዛዕባ ቆጸራ ምኽባር ዝህብዎ ምኽርታቶም ፡ ወዲ ሰብ ንዝገበሮ
ቈጸራ ዘየኽብር እንተኾይኑ ፡ ኣብ ካልእ ግዜ ካብኡ ቝዉም-ነገር ክትጽበ የብልካን። እቲ ቈጸራኡ ዘይሕሉ ሰብ
ግምቱ ትሑት ኢዩ። ስለዚ ኵሉ ግዜ ካብ ቆጸራ ምጥላም ዝዓቢ ነውሪ ስለ ዘየሎ ነፍሲ- ወከፍና ክንጥንቀቘሉ
ይግባኣና ይብሉ። ቈጸራ ምኽባርን ዘይምኽባርን ቀንዲ መምዘኒና ስለ ዝዀነ ኣብ ክንዲ ብዋዛ እንርእዮ ብዓቢዪ
ተገዳስነት ከነኽብሮን ክንጥንቀቐሉን ይግብኣና እናበሉ መዓልታዊ ምኽሮም ይህቡ ነበሩ። ንሶም ካብ ንእስነቶም
ጀሚሮም ምስ ጸዓዱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ጽሕፈት ስለ ዘገልገሉ ፡ ንቆጸራ ኣዚዮም ዘኽብሩ ሰብ ነበሩ።

ብጸጋም ወኪል ወልደንክኤል መሓሪ ምስ ወላዲኦም ደግያት መሓሪን ፣ ፈራዳይ ቃዲ ዑስማን ፣ ብየማን ዘለዉ
ኣዝማትች ኣፍወርቂ ነማርያም ዝበሃሉ ትርጁማን ዓርኮም ንደግያት መሓሪ ዝነበሩ እዮም። ዳሕራይ ኣብ
ስሳታት ናይ ኣውራጃ ሓማስየን ኣመሓዳሪ ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም።

ቈልዑ ብፋሓም ገይሮም መናድቕ ከበላሺዉ ፣ ዕምባባታት ክቕንጥሱን ክርእዩ ከለዉ ፡ ንምንታይ ከምዚ ይግበር።
ናይዚ ጠንቂ ካብ ኣተዓባብያ ኢዩ ዝነቅል። ጸዓዱ ብህጻውንቶም ከምቲ ቆልዑትና ዝገብርዎ ኣየባላሽዉን ኢዮም።
ነታ ተኽሊ ማይ የስትይዋ የቕንዕዋ። ኣብ መንገዲ ዝጸንሐ መዐንቀፊ ክኣልይዎ ኢኻ እትርኢ። ከማና ተኣልዮም
ኣይሓልፍዎን ኢዮም። ስለዚ ደቅኹም ንስኻትኩም ዘሕለፍኩምሎም ኢዮም ዝገብሩ። ብስነስርዓትን ብጽቡቕ ማዕዳን
ህነጽዎም እናበሉ ብቐጻሊ ንህዝቢ ይምህሩን ይምዕዱን ነበሩ።
ደጃዝማች መሓሪ ዝፈትዉዋ ጓሎም ወይዘሮ ኣሰገደሽ ምስ ሞተት ካልኣይ ቀብሪ ዝበሃል ኣይገበሩን። ናይቲ ካልኣይ
ቀብሪ ክንቱነት ብጽሑፍ ኣሰናዲኦም ኣብ ኣደባባይ ለጠፍዎ። ዝሞተ ስለ ዘይምለስ ንምንታይ’ዩ እቲ ኵሉ ገልጠምጠም
፣ ንምንታይ ህዝቢ ስራሑ ዘይገብር ኢሎም ብኣዋጅ ሓዘኖም ዓጸዉ።
ኣብ ዳሕራይ ብሕማም ምስ ተታሕዙ ከሉ’ቲ ስራሕ ደቆም ደጃ. ወልደሚካኤልን ብላታ ኣሕፈሮምን የካይድዎ
ነበሩ። ሰብ-ነገር ዘፋንዎም ስኢኖም ጠጠው ክብሉ ኣይፈቅዱን ነበሩ። ንደቆም ክገንሕዎም ከለዉ ፣ መንግስቲ’ኮ ነዚ
ሽመት’ዚ ክህበኒ ከሎ ንህዝቢ ከገልግል’ምበር ክጕይተተሉ ኢሎም ኣይሃቡንን። ስለዚ ሰጥ ኢልኩም ኣገልግልዎም
ወይ ንዝኽእልዎ ሃብዎ ኢለ ንመንግስቲ ከረክቦም እየ። እዚኦም’ኮ ህዝቢ’ዮም ደቀ’ጣል ኣይኰኑን። ስለዚ ወይ ሰጥ
ኢልኩም ስርሑ ወይ ንመንግስቲ ሽመትኩም ኣክቡ ክብሎም እናበሉ ንደቆም ይገንሕዎም ከም ዝነበሩ ኣብ ዓደቦ
ይዝንቶ። ደቆም ከኣ ብጽቡቕ እተዓባብያ ኣሰር ኣቦኦም ዝሰዓቡ ነበሩ።
ክልተ ሰብ ነገር ተዋጢጦም ምስ ረስኖም ፡ ኵራኦም ከይተቛጻጸሩ ክመጽእዎም ከለዉ ፡ ተቐዳዲሞም ናብ ጪብጢ
ወይ እወሓስ ኣግብእ ኣቢሎም ናብ ሽግር ከእትዉዎም ፈጺሞም ዘይፈቕዱ ነበሩ። ኣብ ክንዳኡ ግዜ ወሲዶም
ክልቲኦም ሰብ ነገር ምስ’ዝሓሉ ለባማት ሽማግለታት ኣውጺኦም ብዕርቂ ኢዮም ዘደቅስዎም ዝነበሩ። በዚ ምኽኒያት’ዝን
ካልእን እቲ ህዝቢ በቲ ዘርእይዎ ዝነበሩ ሓልዮት ብዘይ መጠን ይፈትዎምን የኽብሮምን ነበረ። እብቲ እዋን’ቲ
እወሓስ ሽሕ ቅርሺ ወይ ሰጋር በቕሊ ወዘተ ኢልካ እንተ ተጫቢጥካ’ሞ እንተ ተረቲዕካ ነቲ ዝበልካዮ ኣሽሓትን
በቕልን ናብ መንግስቲ ኣታዊ ክትገብሮ ግድን ስለ ዝነበረ ፣ ንሶም ንሰብነገር ኣዘሓሒሎም ናብ ልቦም መሊሶም
ብለባማት ዓሪቆም የደቅስዎም ነበሩ። እቲ ህዝቢ ድማ በቲ ዘርእይዎ ሓልዮት መመሊሱ ይፈትዎም ነበረ። ዝተፈላለየ
ምኽርታት እናሃቡ ነቲ ህዝቢ ኣዚዮም ይከናኸንዎ ነበሩ።
ብ 1937ዓምፈ ዓበይትን ፍሉጣትን መኳንንቲ ኤርትራ ብቤተመንግስቲ ኢጣልያ ዕድመ ተገይርሎም ንኢጣልያ ኣብ
ዝኸድሉ ግዜ መንግስቲ ኢጣልያ ነቶም ተዓዲሞም ዝኸዱ መኳንንቲ ዝተፈለለየ ሽልማትን ህያባትን ዓደሎም።ዳርጋ
ንዅሎም ዝተፈላለየ ሸጓጕጥን ካልእን ሸለሙዎም።ንደጃዝማች መሓሪ ግን ብፍሉይ ወርቂ ሰዓት ብፍሉይ
ዝተሰርሐት (ናይ ንግዲ ዘይኰነት) ሸለምዎም። ናይ’ዚ ሽልማት’ዚ ምኽኒያት ክገልጹ ከለዉ ድማ ደጃ. መሓሪ
ብዅሉ ስራሑ ጽፉፍን ከምዛ ሰዓት ዘይጋገን ስለ ዝኸነ ሰዓት ክንሽልሞ ፈቒድና ኢሎም ገለጽሎም።

እቲ ህዝቢ ትምህርቲ መታን ክረክብ ምስ መንግስቲ ተሰማሚዖም ኣብ ሓደ ቦታ (ቲቦ?) ታሕተዋይን ላዕለዋይን

ደረጃታትን ኮለጅን ክሳዕ ልዕሊኡ ዝኸይድ ክስራሕ ፕሮጀችት ተሓንጺጹ ኣብ ግብሪ ንክውዕል መደብ ወጺኡ፣
ብህዝቢ ክግበር ዝግብኦ ግደ ተነጺሩ ምስ ተሰናድአ ፡ ካብ መኳንንቲ “እዚ መደብ’ዚ መሓሪ ንጥቕሙ ዝገብሮ ዘሎ
ኢዩ ፣ ንዓና ነቶም ኣብ ……… እንርከብ ዝጠቕመና የብሉን ኣየድልየናን ኢዩ ኢሎም ስለ ዝተጻረርዎ እቲ
ፕሮጀክት ከይተፈጸመ ፈሺሉ ተረፈ።
ህድሞ ንምስራሕን ንምሕዳሱን ዓመት ዓመት ብዙሕ ኣግራብ ስለ ዘብርስ ፡ ኣብ ክንዳኡ ብሓገዝ መንግስቲ ብናይ
ኮንክሪት ኣዕኑድ ክስራሕ ፣ መንግስቲ ሓጺንን ስሜንቶን ክሕግዝ ብመንግስቲ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ፡ እቶም
ዘይተማይሩ ከም ጥንትና ህድሞና ይሕሸና ኢሎም ነቲ ሓሳብ ስለ ዘይተቐበልዎ እቲ መደብ በርዒኑ ተረፈ።
ኣብ መንደፈራ ኣብ ውሽጢ ደምበ ደጃ.መሓሪ ዝዓበየት ወይኒ ጽቡቕ ዝፈረየትሉ ዓመት ፡ ነቲ ዝተረኽበ እትዋታ
ተሸይጡ ኣብቲ ግዜቲ ብዝነበረ ዕዳጋ ዋጋኡ ተተሚኑ ዋጋ 12 ዂንታል ጻዕዳ ጣፍ ከም ዝዀነ ተረጋገጸ። ደጃ.መሓሪ
ንምሉእ ዓደቦ ኣኪቦም ጥቕሚ ናይታ ወይኒ ብምግላጽ ነፍሲ ወከፍ ሓረስታይ ብዙሕ ወጻኢ ከይገበሪ ዋጋ’ቲ ብብዙሕ
ጻዕሪ ዝረኽቦ እትዋት ብቐሊሉ ክረኽቦ ከም ዝኽእል ኣስተምሃሩ። ኣብ ወረዳ ተኸላ ምኽርታቶም ተቐቢሎም ኣብ
ጀራዲን ዝነጠፉን ዝጸዕሩን ብዙሓት ትጉሃት ሰባት ነይሮም። ከም ኣብነት ዝጥቀሱ ካብ ዓዲ ወግሪ ሓዲሽ ባሻይ
ክፍለማርያም ወልደንክኤል ፣ ካብ ዝባንዑና ባሻይ ኣባይ ፣ ካብ ጽግርዳለን ቤትማርያን ...በዓል ፊተውራሪ
ገብረመስቀል ተስፋጋብር? ካልኦትን ነይሮም።
ኣብ ግዜ ምምሕዳር መንግስቲ እንግሊዝ ናይ ሕርሲ ትምህርቲ ወሲደን ነርስ ኰይነን ፡ ነተን ብሕማም ሕርሲ ዝቕዘፋ
ንምድሓን ትምህርቲ ክወሃብ መንግስቲ ቃል ስለ ዝኣተወልና ፣ ክመሃራ ዝኽእላ ኣዋልድ ከምጽኡ ንዓደቦ ምስ
ገለጹሎም ፣ ብድሑር ስምዒታት ኣዋልድና ኣይንህብን ኢሎም ነቲ መደብ ኣፍሸልዎ። ገለ ውሑዳት ሰባት ጥራይ
ተጠቕምሉ። ንኣብነት ወይዘሮ..... ጓል ኣዝማች መኮነንን ዓዲሞንጎንቲን ገለ ካልኦትን ጥራይ ተዓወታሉ። እዚታት
ሓደ ካብቲ ዘጕህዮም ነገራት ነበረ።
ምሩጻት ናይ ምፍራይ ከብትን ደራሁን መንግስቲ ካብ ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ዘምጽአን ፡ ንዓድታት
ተዋሂበን ምስተን ዝጸንሓ ደቀቕቲ ደራሁን እንስሳታትን ተዳቒለን ነቲ ዝጸንሐ ዓይነት ንምቕያር እቲ ህዝቢ ክተግሃሉ
ብዙሕ ምሂሮም። ህዝቢ’ውን ተዓዊትሉ። ኣብ ዓዲ ዘለዋ ጥራይ ከምተን ናይ ቀደም ደቀቕቲ ኣይኰናን።

ኣቛም ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል ኣብ ፖለቲካዊ ሕቶ ኤርትራ

ኣብ ኣርባዓታት ኤርትራ ብነፍሰ-ውሳኔ ዕድላ ክትውስን ብሕቡራት ሃገራት ተበይኑላ ፡ ብኣዋጀ ኣብ ጋዜጣታት
ኤርትራ ምስ ተዘርግሐ ፣ ደጃ.መሓሪ ንዓደቦኦም ኣኪቦም ብጉዳይ ኤርትራ ዝደለናዮ ዓይነት ምምሕዳር ክንመርጽ

ብሕቡራት መንግስታት መሰል ተዋሂቡና ኣሎ ፣ ድሮ’ውን ኣብ ጋዜጣ ተዘርጊሑ ኣሎ። ስለዚ ኣቐዲምና ሕጂ
ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ምእንቲ ክንመያየጥ ኢለ’የ ሎሚ መዓልቲ ኣኼባ ገይረኩም ዘሎኹ ብማለት ነቲ ዝወጸ መግለጺ
ኣምበብሎም። ስለዚ እንታይ ይሕሸና ረርእይቶና ንግለጽ ኢሎም ነቲ ኣኼባ ከፈትዎ። ናቶም ውልቃዊ ምርጫ
ክሕብርዎም ከለዉ ፣ እቲ ዝሕብረኩም ምርጫ ናይ ገዛእ ርእሰይ ኢዩ። ንደቀይ ወልደንኪኤልን ኣሕፈሮምን’ኳ
ከምዚ ይሕሸኩም ክብሎም ኣይደልን ኢየ። ዕድሎም ባዕላቶም ይወስኑ። ናተይ ርእይቶ ግን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ
ኢዩ። ምኽንያቱ ኤርትራ ብጸላእቲ ዝተኸበት ኢያ። ናይ ምኽልኻል ዓቕሚ’ውን የብላን ፣ ከምቲ ዝሓለፈ ሓያላት
ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ክጕዕጹጽናን ክወሩናን ይኽእሉ ኢዮም። ስለዚ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ መሪጸ ኣሎኹ በልዎም።
ኣዝማች ዮሱፍ ጪቃ ናይ ድብብቲ ተንሲኦም ፣ ስማዕ ደገዝማቲ ኣነ ኣብታ ናይ ኢስላሚያ ኣልራብጢያ ኣብኣ
ደው ኢለ ኣለኹ ኢሎም ተዛረቡ። ሽዑ ደጃ.መሓሪ ስማዕ ኣዝማች ፡ ሕጂ ንዘራረበሉ ዘሎና ጉዳይ ሃገር ኢዩ ጉዳይ
ሃይማኖት ኣይኰነን። ኣል’ኢስላሚያ ኣል’ራብጢያ ማለት ናይ ምስልምና ምትእስሳር ማለት ኢዩ። ትርጉሙ ሓቢርካ
ንጽጉማት ኣሕዋት ምርዳእን ሰናይ ነገራት ምግባርን ምትሕልላይን ማለት ኢዩ። እዚ ከኣ ሰናይ ነገር ኢዩ። እንተኾነ
ሎሚ ተኣኪብናሉ ዘሎና ጉዳይ ፖለቲካ ዓድና ኢዩ። ናይ ሃይማኖት ነገር ኣብ ኢድካ ኢዩ። ኣስላማይ ነይርካ
ትኽስትን ወይ ክስታናይ ነይርካ ትምስልም። ዝገበርካዮ ሓጢያት ብንስሓ ዝሕከኽ ኢዩ። ኣብ ፖለቲካ ከምኡ
ኣይኮነን። ሓንሳእ እንተ ተጋጊኻ ብንስሓ ክትመልሶ ኣይከኣልን። ሓንሳእ እንተ ተጋጊኻ መምለሲ የለን “ባርያ ወዶ
ገባ” ኢኻ እትበሃል። ስለዚ ኣጸቢቕና ንሕሰብ ዝብል መልሲ ሃብዎም። ዓደቦ ብምልኡ ነቲ ደጃ. መሓሪ ዘቕረብዎ
ምኽሪ ተቐቢሎም ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ዝብል መርገጽ ወሰዱ። ብምልኡ እቲ ኻልእ ክፍላታት ድማ ነቲ ናቶም
መርገጽ ሰዓቦ። እቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብልን ፡ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብልን ክልቲኡ ዘይጋጠም ዕላማታት
ኰይኑ ቀጸለ።ደጃ. መሓሪ ኣብቲ ሰዓት’ቲ ሓሚሞም ኣብ ዓራት ነበሩ። ነቲ ናይ ኤርትራ ህልዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ
ብሰላም ንምፍታሕ ሓደ ጽሑፍ ኣዳልዮም ንደጃ. መሓሪ ንምዕጋብ ናብ ቤቶም ዝመጹ ናይ ኤርትራ ንኤርትራዊያን
መራሕቲ (1) ደጃዝማች ኣብርሃ ተሰማ (2) ደጃዝማች ሓሰን ዓሊ (ንደጃዝማች መሓሪ ኣብ ስዋኪን መማህርቶምን
ጽኑዕ ፍቕሪዝነበሮምን) (3) ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ኢዮም። እቲ ተሰናዲኡ ዝመጸ ጽሑፋት ሓደ ብቛንቋ
ትግርኛ ፣ እቲ ካልኣይ ብቛንቋ እንግሊዝኛ ፡ እቲ ሳልሳይ ብቛንቛ ዓረብኛ ኢዩ። ነዚ ጽሑፋት ብሓባር ተረዳዲኦም
ፈሪሞም ናብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንኸቕርብዎ ዝተዳለወ ነበረ።

ደግያት ኣብራሃ ተሰማ

ደግያት ሓሰን ዓሊ

ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም

ገለ ካብ ትሕዝቶ ናይቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል። ኢትዮጵያ ብድሑር ናይ ፊዩዳል ስርዓት እትመሓደር ዘላ ድሕርቲ
ሓገር ኢያ። ኣብ ርእሲ ድሕርቲ ምዃና ብመግዛእቲ ኢጣልያ ዝመዝበረት ኢያ። ኤርትራ ግን ብመጠኑ ጩራ
ስልጣኔ ዝረኣየትን ዝማዕበለትን ኢያ። ንኽልቲኤን ከም ዝሓብራ ምግባር ማለት ሓቢረን ክወድቃን ሓቢረን ኣብ
ሽግር ክኣትዋን ማለት ኢዩ። ስለዚ እቶም ነጻነት ኤርትራ እንሓትትን ፣ እቶም ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ዝሓቱን
ዕላማኦም ፈጺሙ ዘይቀራረብ ካብ ኰነ ፣ ከም ፍታሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዑቝባ ሕቡራት መንግስታት
ብትራስትሺፕ ን15 ዓመታት ክትጸንሕ። ከምኡ’ውን ብሕቡራት መንግስታት ተወኪሉ ዘመሓድረና መንግስቲ
እንግሊዝ ክኸውን ፣ ምኽኒያቱ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር መንግስቲ እንግሊዝ ስለ እትርከብ ዘላ ፣ ብዛዕባ
ባህልናን ሕግናን እውን እኹል ተመኵሮ ስለ ዝደለቡ።

ኣብ ውሽጢ’ዚ 15 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ እናተማህረን ንቕሓት እናደለበን ክጸንሕ። ብድሕሪኡ ብንቕሓት
ዝጠቕሞን ዝጐድኦን ፈሊጡ ፡ ድሕሪ 15 ዓመት ናይ ፕለቢሺት (ሪፈረንዱም) መሰል ተፈቒድሉ ሽዑ ዕድሉ ክውስን
ዝብል ነይሩ። ብኣንጻሩ ደጃ. መሓሪ ዘቕረብዎ ርእይቶ ፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ዓለም ብመላኡ ኣብ ትሕቲ መግዛእትን
ዕብለላን እንግሊዝ ኢዩ ዝርከብ ዘሎ። ሃገራት እስያ ካብ ዓዲ ህንድ ጀሚርካ ክሳዕ ኣፍሪቓ ንብምሉአን በቢኣስማተንን
ዝተገዝእኦ ኣማኢት ዓመታትን በቢሓደ እናሰመዩ ክሳዕ ሕጂ ይግዘኣ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ፣ ንሕናኸ ሕጂ ኣብ
ትሕቲ እንግሊዝ ን15 ዓመታት ክንጸንሕ እንተ’ደኣ ፈቒድና ፡ ዳሕራይ ነጻ ከም እንኸውን እንታይ መድሕን ኣሎና።
ህንዲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ሰፋሕ ሃገር ንምንታይ ካብ ግዝኣት እንግሊዝ ነጻ ዘይወጸት ከምኡ’ውን ኵለን ግዝኣት
እንግሊዝ። በዚ ናይ ትራስቲሺብ ኣገባብ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ምስ’ኣቶና ንዳሕራይ ነጻ ከም እንወጽእ መድሕን
የብልናን። ፈቲና ስለ ዝኣቶናዮ ድማ ባርያ ወዶ ገባ ኢና ክንበሃል ፣ ስለዚ በቲ ዝሓዝናዮ መንገዲ ሕብረት ምስ
ኢትዮጵያ ክንቅጽል ኢና በሉ። ቀጺሎም ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንጉስ ሃይለስላሴ ከምቶም ዝሓለፉ
ነገስታት ኣይኰነን ፡ ፍሉይ ኢዩ።እኹል ዝተማህረን ምስ ናይ ዓለማት መራሕቲ ሃገር ብዲፕሎማሲያዊ መንግዲ
ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ዘሎ ምሁር ንጉስ ኢዩ። ብኣልጋውራሽነትን ንግስነትን ዝጸንሐ ናብ ሃገሩ ብመጠኑ ዘመናዊ
ምምሕዳር ከተኣታቱ ዝጽዕር ዘሎ ኢዩ። ብናቱ ማእከልነት ጸላእትና እናተኸላኸልና ብሰላም ክንነብር ይከኣል’ዩ ዝብል
መርገጽ ወሰዱ።
ናይ ክልቲኦም ወገናት መርገጽ ካብ ክልተ ዓይነት ዓበይቲ ፍርሕታት ዝነቐለ ይመስል። እቲ ሓደ ፍርሒ ኣብ
ውሽጢ ኢትዮጵያ ተዓብሊልና ነጻነትና ኣጥፊእና ፡ መውጽኢ ዘየብልና ተጐዲእና ክንነብር ኢና ዝብል ኢዩ። እቲ
ካልኣይ ፍርሒ ድማ ንበይንና ከም መንግስቲ ቈይምና ደው ክንብል ኣይንኽእልን። ከም’ቲ ዝሓለፈ እዋናት ፡ ዝሓየለ
መጺኡ ክወረና ዝከኣል ኢዩ። ናይ ምክልኻል ዓቕምና ድኹም ኢዩ ዝብል ፍርሒ ኢዩ።
ክልቲኦም ሸነኻት ብዘይ ምርድዳእ ተፈላልዮም። ብድሕሪ’ዚ እቲ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ወገን ኣዝዩ እናሓየለ
ከደ።

ተራ ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል ኣብ ምምሕያሽ ስርዓት እንዳቦ ኣድከመ ምልጋእ

ምሉእ ህዝቢ ኣድከመ ምልጋእ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሕጊ እናተመሓደረ ንዘመናት ክመጽእ ዝጸንሐ ህዝቢ ኢዩ። ናይ
ኣድከመ ምልጋእ ሕጊ ዘቝምሉ ባይቶኦም (Parliament) ኣብ ማይ ጊፍ ዝተባህለ ቦታ ኢዩ። ደጃ. መሓሪ ከም
ዘዘንትዉዎ ፣ ስርዓት ኣድከም ምልጋእ ብቓል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረ ኢዩ ነይሩ። እቲ ጽሑፍ ድማ
ኣብ ገዳም ኣቡነ ዮናስ ይቕመጥ ነበረ። እንተኾነ ብምኽኒያት በብግዜኡ ዝተፈጥሩ ኲናትን ህውከትን ጠፊኡ
ይበሃል። ደቂ ኣድከመ ምልጋእ ነቲ ትሕዝቶ ሕጎም ብቓል ዓቂቦሞ ይነብሩ ነይሮም። ኵሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ሰሰለስተ ወይ ሓሓሙሽተ ዓመታት ፡ ኣብቲ ቀዋሚ መእከቢኦም “ማይ ጊፍ” ተጋቢኦም ፡ ንቑጽ እንጀራ እናበሎዑን
ማይ እናሰተዩን ኣብ ትሕቲ ጽላል ሞሞና ኰይኖም ነቲ ዝጸንሐ ሕጊ እናጸረቡን እናኣሓደሱን የማዕብልዎ ነበሩ።
ኣብ መወዳእታ ጉባኤኦም ነቲ በብጋንታኡ ተሰሊፉ ዝተቐመጠ ተጋባኣይ ፡ ቃንዳ መለኸቶም ሒዞም ስምዑ ስምዑ
ከምዚ ተሓጊጉ.. ከምዚ ተሰሪዑ.. ኣሎ ኢሎም ይእውጁ’ሞ እቲ ህዝቢ ድማ ይስመርዎ እናበለ ይቕበሎ ነበረ።
ብወርሒ ግንቦት 1937 ነቲ ብቓል ተዓቚሩ ዝነበረ ኣብ ጽሑፍ ከነስፍሮ ናይ ሽዑ ገዛኢ ልዑል ኤውጀንዮ ዲ
ሳቮያ ጆኖቫ ሕግና ክንጽሕፎ ፈቐዱልና። ምሳና ዝተሓባበሩና ዶክቶር ሲሞኒኒን ካንቸለረ ካዝን ተመዘዙ። ኵሉ
ምስ ወዳእና ድማ እቶም ልዑል ንዓና ንምሕጋዝ ንሕትመት ሒዞሞ ንኢጣልያ ምስ ከዱ ካልኣይ ውግእ ዓለም
ተወሊዑ ብኡ ኣቢሉ ጠፍኡ ተረፈ። ብድሕሪኡ ዝመጹና እንግሊዛዊ ኣመሓዳሪ መጀር ክራውፎርድ ነቲ ዅሉ ሕጊ
ኣድከመ ምልጋእ ኣብ ቃል ዝነበረ ከም ብሓድሽ ሕግና ብጽሑፍ ከነዳልዎ ኣባራትዑና።
ደጃ.መሓሪ ካብዚ ተበጊሶም ነቲ ብቓል ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝመጸ ሕጊ ፡ ምስ ኵሎም ዓበይትን
ኣረጋውያንን እንተራኸቡ ፣ ዓበይቲ ዓደቦ እናጸውዑ ብዛዕባ ሕጊ ኣድከም ምልጋእ እናሓተቱን ዝተባህለ ኵሉ ኣብ
ደብተሮም እናቐረሙን ሓድሕዱ እናዛመዱን እናተኣሳሰሩን ብምልኡ ኣብ ሓደ ደብተር ሕጊ ኣድከመ ምልገእ
ዝብል ኣስፈርዎ። ንዅሉ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእ ኣርዮም ኣጻፊፎም ብመልክዕ መጽሓፍ ኣዳለውዎ። ነዚ መጽሓፍ’ዚ
ከዳልዉ ፡ ምስቲ ዝነበሮም ካልእ ህዝባዊ ዕማማቶም ደኺመ ከይበሉ ኣብ ፍጻሚ ከብጽሕዎ ክኣሉ። ነዚ ንምግባር
ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ 5 ዓመት ወሰደሎም። ደጃ. መሓሪ ዝሓገዞም ዘይብሎም ብህርኵትናኦም ዘዳለዉዎ
መጽሓፍ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእ ነቶም ናይ ሽዑ መኳንንቲ ኣድከመ ምልጋእ ክብሪ ንምሃብ ናይ ኵሎም ኣስማት
ኣብቲ መጽሓፍ ኣስፈርዎ። ተሓቲሙ ንዝርጋሐ ምስ ተዳለወ ፡ ናይ ሽዑ መኳንንቲ ፡ እቲ ሕጊ ንኸይዝርጋሕ
ዝተፈላለየ ክስታትን ዕንቅፋትን ሻራታትን ወቕርታትን ኣለዓዒሎም ነቲ ደጃ.መሓሪ ክቢድ ዝደኸምሉን ዝጸዓሩሉን
መጽሓፍ ሕጊ ኣድከም ምልጋእ ንኸይዝርጋሕን ክእገድን ዝጠልብ ናብ መንግስቲ ክሲ ብምቕራብ ብዙሕ ዝተፈላለየ
ዕግርግራት ፈጠሩሎም። እቶም ተጻባእቲ እቲ መጽሓፍ ንኸይዝርጋሕ ሓያል ሻራዊ ጸቕጢ’ዃ እንተካየዱ ፡ ኣብ
መወዳእታኡ እቲ ጉዳይ ኣብ ቅሉዕ መጋባእያ ኣብ ቅድሚ እንግሊዛዊ ኣመሓዳሪ ቀሪቡ ነቲ ሰፊሕ ኽስታትን ናይ

ክሲ መልስታትን ድሕሪ ምስማዕ እቲ ሕጊ ከም ዘለዎ ፡ በቲ ዝተሓትሞ ክርጋሕ ተወሰነ። እቶም ደብተር ሕጊ
ኣድከመ ምልጋእ ንኸይዝርጋሕ ንምዕንቃፉ ዝተዓጥቁ ኣካላት ኵሎም ፈሺሎም ተረፉ። እቲ መጽሓፍ ኣድከመ
ምልጋእ ድማ ናብ ምሉእ ህዝቢ ተዘርግሐ።
ደጃ.መሓሪ ካብ ዝድንቕሉ ጉዳይ ሓደ ፡ እቶም ዓበይቲ ኣረጋውያን ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ክእለት ዘየብሎም
ነቲ ኵሉ ትሕዝቶታት ሓንቲ ከየጕደሉ ብጽፈትን ምልኣትን ብዘይ መንቅብን ኣብ ኣእምሮኦም ዓቚሮሞ ምጽንሖም
ኢዩ። ዳሕረዋይ ወለዶና ናይ ምጽሓፍን ምንባብን ዕድል ዝረኸበ ግን ክንዲ’ቶም ቀደሞት ምንባብን ምጽሓፍን
ዘይፈልጡ ክንድኦም ክመጽእ ከም ዘይክእል ይገልጹ ነበሩ። ናይ ምሕታምን ምዝርጋሕን ጸገማት ምስ ኣጋጠሞም
ምሉእ ዓደቦ ኣብ ጐድኒ ደጃ.መሓሪ ጠጠው ኢሉ መከተ። ክሳዕ ናይ መወዳእታ ዓወት ድማ ኣይተፈልዮምን።
ካልእ ኣገዳሲ ነገር፡- ኣብ ኣተራጓጉማ ሕጊ ገለ ኣፈላላይ እንተ ተረኽበ ፡ ናይቲ ሕጊ ትርጕም ዝገልጹ 7 ዓዲ ሕጊ
ኣለዉ። እዞም ሽውዓተ ዓዲ ሕጊ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ እናተኣከቡ ነቶም ብኣተራጕማ ሕጊ ዝተሰሓሓቡ ሰብ ነገር
ቃሎም ሰሚዖም እቲ ሕጊ ዝብሎ ትርጕሙን ትሕዝቶኡን ይገልጹሎም። እቶም ተኸራኸርቲ በቲ ዝተዋህበ ትርጉም
ይቖሙን ይዓርፍን። እቲ ኣገባብ ኣዝዩ ምዕቡል ምንባሩ ግሉጽ ኢዩ። ብዘይካ’ቲ ሕጊ ካልእ ኵሉ ናይ ኣበው
ምሳሌታት ሓደ ብሓደ ኣርዮም ምስቲ ሕጊ ጽሒፎማ ኣለዉ።
ፍቕረማርያም ወልደንኪኤል መሓሪ
ኣትላንታ ፡ ጅዮርጅያ
ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ

ሕጊ ኣድከመ ምልጋእ

ታሪኽን ኣመጻጽኣ ሽም ”ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ”

ከም ዝትረኽ ኣከለጽዮን ንሽመዲ ጓል ሕመድ ቅኑዕ (ጻዕዳ) ተደረር ምስ ኣእተወ ንኽልተ ኣሕዋት ማናቱ ኣድከመን
ምልጋእን ወለደ። እዞም ማናቱ ዝፈረዩዎም ቁጽሮም ኣዝዮም ብዙሓት እያቶም። ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ዚብል
መጸዋዕታ ካብ እዞም ክልተ ማናቱ እዩ ተወሲዱ። ስለዚ ንብዙሕ ዘበናት ኣብ ኣውራጃ ሰራየ ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ
እናተባህለ ይሕገጎን ይስረዖን ነበረ።
ብዛንታ ከምዚዝንቶ ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ብዘመነ መንግስቲ ሃጸይ ብእደማርያም (1467-1477) ካብ 7 ዓዲ ሕጊ
ማለት ካብ ዓዲ መንጎንቲ ፡ ካብ ኩዶፈላሲ ፡ ካብ ዓዲ ሕይስ ፡ ካብ ቤት ገብሪኤል (ኣብ ክንዲ ደቂ ማኡ-ክርስቶስ

መዋኢ) ካብ ቅነ ሓየላ (ኣብ ክንዲ ደቂ ምልጋእ) ካብ ዓረዛ ፡ ካብ ማይ ልሓም (ኣብ ክንዲ ደቂ ተስፉ) ብሓፈሽኡ
ካብ 7 (ሸውዓተ) ዓዲ ደቀድከምን ፡ ካብ 2 (ክልተ) ዓዲ ናይ ደቂ ምልጋእን ዓበይቲ ዓድን ለባማትን ተመሪጾም ኣብ
ማይ ጊፍ ዝተባህለ ቦታ (ኣብ ተኸላ) መጠን ንሓደ ቕነ ዝኣክል ንቑጽ ቅጫ ብማይ ኣካፍዮም እናተመገቡ ፡ ኣብ
ጽላል መሞና እናጽለሉ እግዚኣብሄር ግለጸልና ቢሎም እናለመኑ ዋዕላኦም ዉዒሎም ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ሰርዑ።
ኣቦታት ከም ዘዘንትዉዎ ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ብቓል ጥራሕ ዘይኮነስ ብጽሑፍ እዩ ዝነበረ። ምቕማጡ ድማ
ኣብ ደብረ ኣቡነ ዮናስ እዩ ዝነበረ። ብሰንኪ ኲናትን ዕግርግርን ህውከትን ግና ጠፊኡ ይበሃል። ሰብ ያታ ከም
ዘዘንትዉዎ እቲ ጽሑፍ (ደብተር) ዝነበረ ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ምስ ጠፍአ ፡ ነቲ ኣብ ቃል ዝነበረ ሕጊ ምእንቲ
ከይርሳዕ በብሰለስተ ዓመት ከም ዝኾነሎም ገቢሮም ደጊሞም ከምቲ ኣቐዲሙ ተገሊጹ ዘሎ ኣገባብ ምእዋጅ ስርዓት
ኣድከመ ምልጋእ ብቃል ረቢቦም ብስርዓቱ ንዝናበሩ ህዝቢ ወትሩ ኣብ ማይ ጊፍ የፍልጥዎ ነበሩ።
በዚ ምኽንያት ዙይ ሰዓብቲ ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ክምጉቱ እንከለዉ “ንጉስ ኣብ ሰቐላኦም ፡ ኣቦታትና ኣድከመ
ምልጋእ ኣብ መሞናኦም ዝሓገግዎ ፡ ሓጸረ ቢልካ ኣይትልቅመሉ ፡ ነውሐ ቢልካ ኣይተሕጽረሉ” እናበሉ ይምጉቱ
ነበሩ።
Source: www.zaratbebat.com

ሓበሬታ ብዛዕባ ባህላዊ ኣገባብን ስርዓትን ፍርዲ ኣብ ባይቶ ዓዲ (ትሕቲ ዳዕሮ) ነዚ መጋወሪ ጸቒጥኩም ከተንብቡ
ትኽእሉ ኢኹም። http://emnetu.com/Articles/2Open_law_court.html

ስእሊ ናይ ሰብ ጉዳይ ወይ ተማጎትቲ ኣብቲ ብሕግን ስርዓትን ናይ መሬት ዓደቦ ክካየድ ከሎ ዘርኢ

መጎተን ምስላን
ኣጸቢቓ ኣገዳሲት ዝኾነት ሓበሬታ ካብ ናይ ሕጊ ሞያዊ ዝኾነ ፣ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽ ድማ ጽቡቕ ኣፍልጦ ዘለዎ
፣ ሻምበል ሚካኤል ገብረንጉስ ዝተረኽበት ከካፍለኩም ይፈቱ። ምስላታት ዓደቦ (proverbs) ከይፈለጥካን ፣
ከይተጠቐምካን ክትከስስ ፣ ክትሙግት ፣ ዝቐረበልካ ክሲ ክትከላኸልን ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ክትህብ’ውን ኣጸጋሚ
ከም ዝኾነ ይገልጽ። እታ ሓበሬታ ነዚ ሒዝናዮ ዘሎና ኣርእስቲ ብዛዕባ ትሕዝቶ ሕጊ እንዳባን ፣ ኣገባብ መጎተን
ፍርድን ተብርህ ስለዝኾነት ከይጠቐስክዋ ክሓልፍ ኣይመርጽን።

ኣብቲ ኣቦታትና ኣብ ትሕቲ ዳዕሮ ኮፍ ኢሎም

ዘካይድዎ ዝነበሩ መጎተን ምምያጥን ፍርዲ ምሃብን (ሕጊ ይነብር ተተኺሉ ፣ ስርዓት ይነብር ተዛዊሩ) ፣ ብምስላታት
ዘይተሰነየ ዝኾነ ጉዳይ መቐረት ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነ ፣ ጉዳይካ ንኸተረድእ ዳርጋ ዘይከኣል ከም ዝነበረ ሻምበል
ሚካኤል ገብረንጉስ ይገልጽ። ኣብቲ እዋናት ስርዓት ዓደቦ ኣብ ስራሕ ዝነበረሉ ይኹን ኣብዚ ብድሕሪኡ ዝመጸ
ዘመናዊ ኣገባብ ምይይጥ ኣብ ቤት ፍርዲውን ዘይተረፈ ባህሊ ምንባሩ ብተወሳኺ ሻምበል ሚካኤል ይገልጽ። ብሓጺሩ
ምስላታት ከይፈለጥካ ክትከስስ ወይ ክትከላኸል ወይ ፍርዲ ክትህብ ኣጸጋሚ ምንባሩ የብርህ።

መተሓሳሰቢ፡ 563 ገጽ ዘለዎ ፡ መጽሓፍ ሕግን ስርዓትን ናይ መሬት ዓደቦ ፡ ናይ ብዙሓት ዞባታት ኤርትራ ንምንባብ
ኣብዚ ዝስዕብ መጋወሪ ጸቒጥካ ይርከብ። ምልኡ ዓንቀጻት ሕጊ ኣድከምልጋእ ካብ ገጽ 107 ክሳብ 178 ዘሎ
ይርከብ።
http://emnetu.com/Saba%20files%20new%202015/Higen%20SerAten%20nai%20Mieret%20AdiAbo%20%285%29.pdf

ኣብ ገሊኡ ዓድታት ፣ ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ዝርአ ዘሎ ፣ እቲ ጉዳይ ዝዝተየሉን ዝምጎቶሉን ኣብቲ ቀጽሪ ደምበ ናይ ምስሌነ
ወይ ጭቃ ዓዲ ከምዝነበረ ይዝንቶ።

ኣብ ገሊኡ ዓድታት ድማ ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ዝርአ ዘሎ ፣ እቲ ጉዳይ ዝዝተየሉን ዝምጎቶሉን ኣብ ትሕቲ ዳዕሮ ወይ
መሞና ዓዲ ከምዝነበረ ይፍለጥ።

ኣንበብቲ ጦብላሕታ ናይቲ ትሕዝቶ ጽሑፍ ስርዓት እንዳቦ ኣድከመ ምልጋእ ንክረኽቡ ብማለት እቲ ዓንቀጻትን
ኣሽማት ናይቶም ተኻፈልቲን ዘጠቓለለ ሓበሬታ ካብዚ ንታሕቲ ተቐዲሑ ይርከብ።

ወረዳ ተኸላ ኣበይ ትርከብ? እንታይ’ከ ይርከባ? ዝርዝር ዓድታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ደግያት መሓሪ ዝነበራ

ከተማ መንደፈራ ፡ ርእሲ ከተማ ናይ ኣውራጃ ሰራየ ኮይና ካብ ከተማ ኣስመራ ናይ 54 ኪሎመተር ርሕቀት ኣሎዋ።
ካላኣይ መጸውዒ ሽማ ድማ ዓዲ ወግሪ እዩ። ካብ ኣስመራ ናብ መንደፈራ ክትከይድ ካብ ክሊ ደጋ ናብ ሓውሲ ደጋ
ትልውጥ ኣሎኻ ማለት እዩ። እቲ ጽርግያ ጽቡቕ ኮይኑ ብየማንካን ጸጋምካን ጽቡቕ ናይ ሕርሻ ቦታ እንዳረኣኻ
ፍርያት ጀራዲን ከም ጸብሒ ኣቡን (ኮሚዶሮ) ሰላጣ ፡ ሓምሊ ኣድሪ ዕፉን ዱባ መሳሊ ኣብ ወሰን መንገዲ ትረክብ።
መብዝሕትኡ እቲ በረኻታት ገረብ ኣውሊዕ ፡ ቆልቋል ፡ ቀላሚጦስ ዝመስል ይርከቦ። ከተማ መንደፈራ እቱው ክትብል
ከሎኻ ብጸጋምካ ቤትትምህርቲ ኢስላምያ ትረክብ ክልተ ሰለስተ ሚእቲ ሜትሮ ምስ ቀጸልካ ድማ እተን ክልተ ዓበይቲ
ቤትክርስትያናት ኣብ በሪኽ ቦታ ዝርከባ ትርኢ። እታ ብጸጋም ወገን ትርከብ ቅዱስ ግዮርጊስ ቤተክርስትያን ናይ
ተዋህዶ ቤተክርስትያን እያ። እታ ብወገን የማን ፊት ንፊታ ትርአ ድማ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያንን ቤትትምህርቲ
ኣቕሽሽቲ ዝኾኑ ፓድረታት ተሰልጥን እያ። ከተማ መንደፈራ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 1980 ሜ ንላዕሊ ትርከብ።
መንደፈራ ርእሲ ከተማ ኣውራጃ ሰራየ ኣብ ርእሲ ምዃና ፡ ብልሙዓት ጀራዲንን ሸኻታትን ዝተኸበት እያ። ህጡር
ዕዳጋ እኽልን ፡ ሃለኽቲ ኣቕሑትን ይርከብዋ ነይሮም። ከምኡውን ክሳድ ብዙሓት ጽርግያታት እያ። ብደቡብ ሸነኽ
ናብ ዓዲ ዃላ ፡ ብሸነኽ የማን ናብ ዓረዛ - ሙልቂ ፡ ብሸነኽ ጸጋም ናብ ቅናፍና - ጾሮና ዝወስዱ ጽርግያታት
ብመንደፈራ ይሓልፋ። መንደፈራ ዝብል ስም ካበይ መጽዩ? ኣብ ማእከል እታ ከተማ በሪኽ ጎቦ ይርከብ። ዉሽጣውያን
ወረርቲ ይኹኑ ባዕዳውያን ገዛእቲ ክመጹ ከለዉ ደቂ ዓዲ ኣብቲ ጎቦ ዓሪዶም ንዝመጹ ወረርቲ ዓቢ ተቓውሞ
የጋጥሞም ስለ ዝነበረ መን-ደፈራ ዝብል ስም ተዋህባ።

ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል
1931 - 1947

ደግያት ወልደንኪኤል መሓሪ
1947 - 1956

ልጅ ፍቕረማርያም ወልደንኪኤል
1956 - 1974

ሓላፍነት ምምሕዳር ወረዳ ተኸላ ካብ ወላዲ ናብ ዉሉድ ንሰለስት ወለዶታት ከም ዝተሰጋገረ ይዝከር። ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ
ዘሎ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ ግዜ ዝነግር እዩ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ወረዳ ተኸላ ብሰለስቲኦም ወለዶ ዝነበረ ብልጅ ፍቕረማርያም ዝተዋህበ መግለጺ።

ደጃዝማች መሓሪ ዓምደመስቀል*

- ደጃዝማች መሓሪ ዓምደመስቀል ብወርሒ ነሃሴ 1925 ናይቲ ዝነበረ ሕጊ እንዳባ ከም ማእከላይ ዳኛ (ፕረሲደንት)
ኰይኖም ከገልግሉ ተመደቡ።

-

ደጃዝማች መሓሪ ዓምደመስቀል ብ1931 ናይ ተኸላ ምስሌነ ክዀኑ ብመንግስቲ ተሾሙ። ሽዑ ግዜ ተኸላ

ክበሃል ከሎ ኵዶፈላስን ዓዲመንጐንትን ከተማ መንደፈራን ዘጠቓለለ ነበረ።

-

ደጃዝማች መሓሪ ባዕሎም ናብ መንግስቲ ብዘቕረብዎ ለበዋ መሰረት ኵዶፈላስን ዓዲመንጐንትን ውስጠ-ነጻ

(Autonomy) ክዀና ተወሰነ።

- ኣዝማች ወንደፍራሽ ምስሌነ ዓዲመንጕንቲ ምስ ዓረፉ፣ሽዑ ናይ ሰራየ ኣመሓዳሪ ዝነበሩ ኰ.ዪ.ቲ ክራውፎርድ
ዓዲመንጐንቲ እንደገና ናብ ውሽጢ ተኸላ ተጸምቢራ ክትመሓደር ወሰኑ። (Ref.Eritrean Gazette Vol.III
(1944) No.2 part 1)

- ደጃ.መሓሪ ብ13/8/1947 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ።

ደጃዝማች ወልደሚካኤል መሓሪ*

- ዝተወልድሉ ዕለት ብ02/12/1912 ኢዩ።
- ናይ ኣቦኦም ወኪል ኰይኖም ካብ 1939 ክሳብ 1946 ኣገልገሉ።
- ናይ ሰራየ እንግሊዛዊ ኣመሓዳሪ ዝነበሩ ኰሎኔል ጃምሶን ንደጃ. ወልደሚካኤል ኣብ ቦታ ኣቦኦም ምስሌነ ናይ
ተኸላን ዓዲመንጐንቲን ደሪቦም ምስሌነ ክዀኑ ብ 09/09/1947 ሸምዎም።

-

ከምኡ’ውን ብ1946 ብዝነበሮም ጽፉፍ ኣሰራርሓኦም ኣብ ልዕሊ ምስሌንነት ብተወሳኺ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ቈይሙ
ዝነበረ ናይ ደቀባት ቤት ፍርዲ (Native Court) ኣባል ከይኖም ጉዳያት ክርእዩ ተመዘዙ።

-

ኣብ ልዕሊ ምስሌንነት ብተደራቢ ናይ ባይቶ ኤርትራ ኣባል ክዀኑ ኣብ ቀዳማይን ሳልሳይን ሕገ-ዘመናት

(Terms) ብህዝቢ ተመሪጾም ኣገልገሉ።

1953 -1960 ናይ ኣውራጃ ሰራየ ቤት ፍርዲ ናይ ኣውራጃ ቤት ፕረሲደንት።
-

ቀጺሎም ናይ ኤርትራ ኣባል ጠቕላይ ቤት ፍርዲ ኰይኖም ክሳብ ጡረታ ዝወጽሉ ግዜ ኣገልጊሎም።

ብወርሒ 11/1975 ብምኽኒያት ዝሓደሮም ሕማም ዓረፉ።

ልጅ ፍቕረማርያም ወልደሚካኤል*

- ዝተወልደሉ ግዜ ብ16 ነሃሰ 1938
- ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቲፖ ክፍሊ ወዲአ ናብ ቤት ትምህርቲ ልዑል መኰነን ኣስመራ ሓሊፈ
ተመሃርኩ፣ ቀጺለ ናብ ቀዳማዊ ሃይለስላሰ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዘሕለፍ መርመራ ሓሊፈ ትምህርቲ ኣብ
ዝጅምረሉ ግዜ፡ ብትእዛዝ መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ተኸላ ምስሌነ ክኸውን ብ01/08/1956 ተሾምኩ። ሽዑ
ወዲ 18 ዓመት ነበርኩ። ምስ ቤት ቤነት ኮለጅ ዓዲ እንግሊዝ ብምልእኣኽ ትምህርተይ ቀጸልኩ፣ እንተዀነ ብሰንኪ
ጸቕጢ መንግስታዊ ስራሓት ከምቲ ዝሓሰብኩዎ ኣብ መፈጸምታ ኣየብጻሕኩዎን።
- ብ15/11/1959 ዓዲ መንጐንቲ ካብ ተኸላ ተፈልያ ከም ቀደማ ውስጠ-ነጻ ክትከውን ተወሰነ።
- ኵሉ ግዜ ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ጉዳያት ምስ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ እናተጓነጽኩ
ክጐዓዝ ድሕሪ ምጽናሐይ፣ ብዝገደደ ድማ ብ1974 ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ደርጊ ኣብ ኣዳራሽ መዛገጃ-ቤት
ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ሰፊሕ ኣኼባ ብቕሉዕ ምስ ሰበስልጣን ደርግ ኣብ ዓቢ ፖሊቲካዊ ጐንጺ ብምእታወይ
ምኽኒያት፡ ኣብ መወዳእታ 1974 ንሜዳ ወጺኤ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጸምቢረ ክሳብ ተ.ሓ.ኤ
ብምኽኒያት ውግእ-ሕድሕድ ተደፊኣ ንሱዳን ዝኣተወትሉ ግዜ ምእንቲ ነጻነት ኤርትራ ተጋደልኩ። ሕጂ ካብ
ዝፈትዋ ሃገረይ ወጺአ ኣብ ምድሪ ስደት እርከብ ኣሎኹ። ኣብቲ ጉባኤ መዘጋጃ ቤት ምሳይ ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ
ሰባት ገሊኦም ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክሳቐዩ ከልዉ ገለ’ውን ተቐትሉ።

ምምሕዳር ኣውራጃ ሰራየ
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ወረዳ ተኸላ ዝነበራ ዓድታት እዘን ዝስዕባ እየን

ዳንዴር
ዓዲ ወሓዘ
መኽረም
ጥረ
ዓዲ ዓዳ
ዓደቀገነት
ቅነ ሓየላ
ዓዲ ጋህድ
ዓዲ ወግሪ
ደረዓንቶ ላዕላይ
ደረዓንቶ ታሕታይ
ዓዲ ብላይ
ሱሪ
መፋልሶ
ጽግር ዓለ
ዓዲ ጋርማ
ባዕለዝግሪ
ዓዲ ሓረ
ጸፍሖ
እምበዛርብ
ዓዛርና ላዕላይ
ዓዛርና ታሕታይ
ክለውሊዕ
ዓዲ ቀርኒ

ዓዲ ዓጓ
ደብሪ ጽገ ገዳም
ዓዲ ከበይ
ድበዛና
ማእዶ
ዓዲ ባሪ
ኣረጊት መኽረም
ዓዲ ሸቋኑ
ዝባንዑና
ጌድባ
ዓዲ ባድም
ማይ ኖህ
ኩዶ ጭራ
ዓዲ ባርዲ
ዓዲ ቆዶ
ዑባሊ
ዓደቀዳበት
ምሕራም ገዶ
በራኽ
እንዳ ኣማኑኤል
እግሪ መኸል
ቤት ማርያ
ዝባን ሰራው
ዓዲ ሸቛኑ - ደብሪ

ካብ ተኸላ ተፈልየን ውስጠ-ነጻ (ኣውቶኖሞ) ዝዀና
ዓድታት፡

ሓደስቲ ዓድታት

ኵዶፈላሲ
ዓዲመንጎንቲ

ሱሪ
ዓዲ በርዓዳይ

ብጉንያ ካብ “ሌላ ምስ ኤርትራ ዝተባህለ ጽሑፍ” ገጽ 63 ዝተወስደ ካርታ

ስእሊ ከተማ መንደፈራ ካብ ኣየር

ዕዳጋ እኽልን ቀመማትን መንደፈራ

ቤተክርስትያን ቅዱስ ግዮርጊስ መንደፈራ። ቤት ደጃዝማች ምሓሪ ካብ ክልተ ሚእቲ ሜትሮ ዘይርሕቕ እዩ

መደበር ኣውቶቡሳት መንደፈራ።

እንዳ ኮምሳርያቶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ኣውራጃ ሰራየ እዩ። ናብ ኩዶፈላሲ ፣
ደረዓንቶ ፣ ድበዛና ፡ ቅናፍና ዝኸዳ ኣውቶቡሳት በዚ መንገዲ ይሓልፋ።

እዚ ማእከል ከተማ መንደፈራ እዩ። እቲ ኣብ በሪኽ ዝርአ ህንጻ ካተድራልን ኮለጅን ናይ ካቶሊኽ እዩ።

ካብ ኣስመራ መጺእካ መጀመርያ ትርእዮ ቦታ። እቲ ኣብ ቅድሚት ዝር አ በሪኽ ቦታ ፎርቶ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ።

ማእከል ከተማ መንደፈራ

ናብ ዓዲኳላ ዝወስድ መንገዲ

ብኢድ የማን ዝርአ ህንጻ ኣዜንዳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰፈር ስድራቤታት ፖሊስ ዝነበረ እዩ

ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርት ሳን-ጆርጆ መንደፈራ

ስእላዊ መግለጺ ድበዛናን ከባቢኣን

ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል ትውልዲ ዓዶም ድበዛና ዝበሃል ፣ 10 ኪሎመተር ኣቢሉ ብምብራቕ መንደፈራ ዝርከብ
ዓዲ እዩ። ካብ ተሰዲዶምሉ ዝነበረ ስዋኪን ዝበሃል ወደብ ከተማ ናይ ሃገር ሱዳን ምስ ተመልሱ ትምህርቲ’ውን
ቀሲኖም ስለ ዝመጹ ፡ ብተፈጥርኦም ድማ ክኢላን ፍትሓውን ስለ ዝነበሩ ምስሌነ ናይ ምሉእ ወረዳ ተኸላ ኮይኖም
ተመርጹ። እቲ መደበር ስርሖም ድማ ኣብ ዓዶም ድበዛና ነበረ። እንተኾነ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት እቲ መኣዝን ቦታ
ናይ ድበዛና ኣብ ማእከል እቲ ወረዳ ስለ ዘይኮነ ፡ ንቡዙሓት ሰብ ነገር ነዊሕ ምጉዓዝ ክገብሩ ስለ ዘለዎም ንሳቶም
ካብ ዝደኽሙ ኣነ ኣብ ምእክል ዝበለ ቦታ ማለት ኣብ ከተማ መንደፈራ እቲ ቤት ጽሕፈተይ እንተኣጉዓዝክዎ
ይሓይሽ ኢሎም ናብ ከተማ መንደፈራ ጎዓዙ። ብድሕሪኦም እቲ ሓላፍነት ናብ ወዶም ደግያት ወልደንኪኤል
ከምኡ’ውን ናብ ወዲወዶም ፍቕረማርያም ምስ ሰገረ’ውን እቲ ቤት ጽሕፈት ወይ ቦታ ዳኝነት ኣብ ከተማ መንደፈራ
ቀጸለ። ኣብ ዝቕጽል ገጻት ብስእልታት ዝተሰነየ ሓበሬታ ብዛዕባ ድበዛናን ከባቢኣን ይርከብ።

ካብ ደራዓንቶ ናብ ድበዛና ዝወስድ መንገዲ። ብጸጋም ዘሎ ጎቦ እንዳ ዮውሃንስ ይበሃል

ክፍለ ተስፌናስ በራኺ እቲ ቤት ደግያት መሓሪ ዝነበረ ከርእየና ይጉዓዝ ኣሎ

እዚ ሎሚ በሪሱ ዝርከብ ደንበ ቤት ደግያት መሓሪ ዝነበረ እዩ

ካልእ ወገን ናይቲ ሎሚ ዓንዩ ዝርከብ ቤት ደግያት መሓሪ

ብኣዋጅ መንግስቲ ብደቂ ዓዲ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ስዉኣት ኣብ ድበዛና

ክፍለ ተስፌናስ በራኺ እንዳዞረ ምስ ድበዛና የላልየና

ክፍለ ተስፌናስ በራኺ መሰረቱ ዝተተኽለ መናድቑ ግን ዘይተሰርሐ ገዛ የርኢ

እዚ ምብራቓዊ ወገን ናይ ድበዛና እዩ

እዚ እቲ ጸፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ዓዲ ድበዛና እዩ

ባይቶ ድበዛና። ደግያት መሓሪ ዝዳንዩሉ ዝነበሩ ቦታ ምንባሩ ክፍለ ተስፌናስ በራኺ ይገልጽ።

እዚ ኣብ ርሑቕ ዝርአ መንገዲ ናብ ደራዓንቶ ዝወስድ እዩ። ብየማን ዝርአ ህንጻ ጠሓኒት መኪና ዘላቶ እዩ

ካብ በሪኽ ቦታ ዝተሳእለ ሸኻ ዓዲ ድበዛና

ዳዕሮ ዓዲ ብምልእታ ዘርኢ ስእሊ

ምዕራባዊ ወገን ድበዛና

እቲ ደንበ ናይ ደግያት መሓሪ መረባዓትን ህድሞን ገዛውቲ ከም ዝነበሮ ክፍለ ተስፌናስ በራኺ ይገልጽ።

ኣቶ ክፍለ ተስፌናስ በራኺ እንዳዞረ እቲ ናይ ደግያት መሓሪ ዝነበረ ደንበ የርኢ

ዓቢ ክፋል ናይቲ ደንበ ዓንዩ ኣትክልቲ በለስ ቦቒልዎ ይርአ

ኣቶ ክፍለ ተስፌናስ በራኺ ፣ ዓቢ ክፋል ናይቲ ደንበ ዓንዩ ኣትክልቲ በለስ ቦቒልዎ ከምዘሎ ይገልጽ

መካበብያ ዝነበረ ሎሚ ዓንዩ ይርከብ። ዳዕሮ ብርሑቕ ትርአ

ምዕራባዊ ወገን ድበዛና

ቤተክርስትያን ድበዛና ቅዱስ ዮውሃንስ ይበሃል እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ድማ ጎቦ ዮውሃንስ ይበሃል

ቤተክርስትያን ቅዱስ ዮውሃንስ ፡ ደወል ግምቢ (tower) ብርሑቕ ክርአ ከሎ። ብኢድ ጸጋም ሓወልቲ ስዉኣት ይርአ

ማእከል ድበዛና

ማእከል ድበዛና

ክፍለ ተስፌናስ በራኺ ብዛዕባ ታሪኽ ሓወልቲ ስዉኣት መግለጺ እንዳሃበ ከሎ

ብደቂ ዓዲ ዝተሰርሐት ሓወልቲ ስዉኣት

ግምቢ (tower) ቤተክርስትያን ቅዱስ ዮውሃንስ ድበዛና

እዚ መእተዊ ናብቲ ቤት መቕደስ ቤተክርስትያን እዩ

ምእመናን ኣብ ከባቢ ቤተክርስትያን ይረኣዩ

እዚ ምሉእ ስእሊ ናይቲ ግምቢ (tower) የርኢ

ቆልዑት ድበዛና ኣብ ከባቢ ቤት መቕደስ ይረኣዩ

ቆልዑትን ምእመናን ድበዛና ኣብ ከባቢ ቤት መቕደስ ይረኣዩ

ደቂኣንስትዮ ምእመናን ድበዛና

መቓብር ስድራ ቤት ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል

ክፍለ ተስፌናስ በራኺ ብዛዕባታ መቓብር መግለጺ እንዳሃበ ዘርኢ ስእሊ

ክፍለ ተስፌናስ በራኺ ምልክት ዝገብሮ ዘሎ መቓብር ናይቶም ካልኦት ቤተሰብ ደግያት መሓሪ እዩ

ብጎኒ ዝተሳእለ መቓብር ናይ ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል

ብርሳስን ብርዕን ተወርዋሪ - ብ ህብታይ ተኽሊት

እቲ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእ ኣብ ዝተሓትመሉ ዘመን 1936 ዓም ናይ ኤርትራ ናጽነት ጉዳይ ኣብ ክርክር ዝኣተወሉ
ምሁራትን ኣስተውዓልትን ሰባት ኣብ ዝድለዩሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ደጀዝማች መሓሪ ብሓሳብ ተዋሒጦም ከለው
ኣጋጣሚ ኮይኑ ብ 1973 ዓ ም ወዲ ደጃዝማች መሓሪ ሽዑ መንእሰይ (ጎበዝ) ዝነበሩ ደጃዝማች ወልደሚኬኤል
መሓሪ ጓል ራእሲ ኪዳነማርያም ዓረዛ ከመርዕዉ ወራድ መርዓ ምስ ከዱ ራእሲ ኪዳነማርያም ካብ ወንበሮም ተንስኦም
ደጃዝማች መሓሪ ዓምደመስቀል ከይፈከሩ መርዓት ኣይትወጽእን እያ ኢሎም ኣተንቢሆም።
ደጃዝማች መሓሪ ድማ ርሳስ ኣምጽኡለይ ኢሎም ርሳሶም ምስ ተቐበሉ ርሳሶም ዓቲሮም ብምሓዝ ነዚ ዝስዕብ ፈኸራ
ኣስሚዕም።
ኣነ እየ ኣነ መሓሪ ብርሳስ ተወራዋሪ
ምስ ክቡር ራእሲ ኪዳነማርያም ዝመስረትኩ ፍቕሪ
ተመስገን እየ ዝብሎ ንፈጣሪ
ርሳስ እያ ንመንእሰያት መስተምሃሪ
ጸሪብካኒ ኢላ ዘይትኹሪ
ቁምነገራ ዘይውዳእ ከም ማይ ባሕሪ
ብርዒ እትበሃል ድማ ልብታ ኣላታ
ቀለም ተመሊኣ ጥራዝ ትጽሕፍ ከም’ታ ብርዒ ሓብታ
ንኽንደይ ምሁራት ኣፍ ደገ ከፊታ ዓወት ዓትዒታ ስሪሓ’ላ ዛንታ
ብኤኤን ክነስልጥን ኣለወን ለበዋ
ንናጽነት ኤርትራ ክንመክር ክንሕልዋ
ፍትሒ እትብሃል ኣላተን እኮ ሓፍቲ
ኮፍ ኢላ ትሕሉ እንዳ መኳንንቲ
ኣብ እንዳ ራእሲ ይኹን እንዳ ደገዝማቲ
እግዚኣብሔር ሂቡና ንእምነዮ ክንዛረብ ዝዓደምኩምና
ነዛ መርዓት ድማ ኣኽቢርና ክንሕዛ ቃል ንኣቱ ኣሎና

በሉ ሕጅስ ይኣኽለና ንጓልኩም መሪቕኩም ሃቡና
ይቕሬታ ግበሩልና ጉርዴ ወይ ጠመንጃ ሒዝና ዘይፈከርና
ኢሎም ፈኸራኦም ምስ ወድኡ ክቡር ራእሲ ኪዳነማርያም ካብ ወንበሮም ተንሲኦም ደጃዝማች መሓሪ ስዒሞሞ
ጓልኩም ሒዝኩም ኪዱ ምስ በልዎም እቲ ዳስ ዕልልታን ጣቓዒትን ኮይኑ።
እዚ ዛንታ እዚ ዝነገረኒ ኣብ’ቲ መርዓ ዝወዓለ ንኣቦይ ንደጃዝማች መሓሪ ድማ ወዲ ኣኮኦም እዩ።

ንራእሲ ኪዳነማርያም ፈኸራ ናይ ደጃዝማች መሓሪ ንምስማዕ ዝደለዩሉ እንታይ እዩ ነይሩ?
ብ ህብታይ ተኽሊት

ክቡር ራእሲ ኪዳነማርያም ናይ ደጃዝማች መሓሪ ፈኸራ ከስምዕሉ ዝደለዩሉ ምኽንያት ካልኣይ ውግእ ዓለም
ተወዲኡስ መንግስቲ እንግሊዝ ንኢትዮጵያን ኤሪትራን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኣእቲዩወን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ
ጭንቀት ሰለ ዝነበሮም ደጃዝማች መሓሪ ምሁርን መስተውዓልን እዮም እሞ ጠቓሚ ነገር የስምዑና ይኾኑ ኢዮም
ብዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዝኸውን።
ደጃዝማች መሓሪ ድማ ናይ ርእሲ ኪዳነማርያም ትጽቢት ቀልጢፎም ብምርዳእ ብፈኸረኦም ዝሃብዎ መልሲ ድማ
ትርጉሙ ብድሕሪ ሕጂ ዝተማህረን ዝተመራመረን ብፍልጠትን ክእለትን ዘመሓድሩን ዝመርሑን ዝድለየሉ ግዜ እዩ
እሞ ደቅና ንምስትምሃርን ንሓላፍነት ነዳልዎምን ዝብል እንድምታን ትርጉምን ዘለዎ መልሲ እዮም ኣሂቦሞም። ራእሲ
ኪዳነማርያም እውን ሸምጊሎም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ‘ኳ እንተነበረ ኣስተውዓሊ ስለ ዝነበሩ እቲ ፈኸራ ብዓብይ ሓጎስ
ተቐቢሎም ካብ ወንበሮም ብምንትሳእ ዝሰዓምዎም።

ደጃዝማች መሓሪ ኣውራ ዘሕዘኖም ድማ መንግስቲ ጣልያን ንኤርትራውያን ካብ ራብዓይ ክፍሊ ንላዕሊ ከም
ዘይመሃሩ ገይሮም ኣብ ዝጸንሕዎም ግዜ ብዛዕባ ናጽነት ኤሪትራ ክዝረብ እንከሎ ዘኸትሎ ጸገም ስለ ዝተራእዮም
እዮም።
ካልእ ድማ ንናጽነት ኤርትራ ስጋብ ሕቡራት መንግስታት መርሚሩ ዝውስኖ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ክትጸንሕ
ኣለዋ ስለ ዝተባህለ ዘኸትሎ ሳዕቤን ይርደኦም ስለ ዝነበረ እዩ። ምኽንያቱ እቶም ናይ ኤሪትራውያን ዝብሉ መርሕቲ
ደጃዝማች ኣብርሃ ተሰማን ደጃዝማች ሓሰን ዓልን ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያምን ናብ መንደፈራ መጺኦም
ንደጃዝማች መሓሪ ሓሚሞም ኣብ ዓራት ከለው ኣዛራሪቦሞም ኔሮም። መሰራታዊ ኣተሓሳስባ ናይቶም ዝመጽዎም
ኣጋይሽ “ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሕቡራት ምንግስታት ን15 ዓማታት ጸኒሓ ነጻ እንተወጸትዶ ኣይሓይሽን” ምስ በልዎም
ደጃዝማች መሕሪ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እዚ እትብልዎ ዘለኹም እንተዘይተፈጸመልናኸ እንታይ ኢና ክንገብር በዓል

ዓዲ ህንዲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን ኣብ ሰፊሕ ሃገር ዝሰፈራ ንምንታይ ካብ መንግስቲ እንግሊዝ ናጻ ዘይወጻ፡ ፈቲና
ዝኣተናዮ ድማ ባርያ ወይ ወዶ ገባ ኢናኮ ንበሃል። ዝሕሸናስ ምስቶም ዓዶም ስልጣኔ ከተኣታትዉ ዝጽዕሩ ዘለዉ
ንጉስ ሃይለስላሴ እንተ ሓበርና እዩ ዝሕሸና ዝበልዎ በቲ ግዜ’ቲ ዘተኣማምን ትምኒትን ዝድገፍን እዩ ኔሩ። ዳሕራይ
ዝመጸ ጥልመትን ክድዓትን ዘይተጸበዩዎ እዩ ኔሩ። መንግስቱ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኢጣልያውያን ምኽንታይ
ጌራ ጣልቃ እንዳኣተወትን ሻራ እንዳፈጠረትን ተዕገርግር ስለ ዝነበረት ከምኡ ድማ ሕቡራት መንግስታት መርማሪ
ኮሚሺን ዝኾና ሓሙሽተ ሃገራት መሪጹ ናይ ኤርትራ ናጽነት ጊዳይ መሪሚሩ ክቐርበሉ ምስ ወሰነ እቲ ጉዳይ ስለ
ዝኸበደ ስጋብ 1952 ዕ ም ውሳኔ ከይረኸበ ክጸንሕ ከሎ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ ካብ’ቲ ደጃዝማች መሓሪ ዝፈርሕዎ
ዝነበሩ ኣይወጸን።
ዝገደደ ድማ እቶም ናይ ኤርትራ ናጽነት ጉዳይ መርሚሮም ውሳነኦም ናብ ሕቡራት መንግስታት ከቕርቡ ዝተመዘዙ
ሓሙሽተ መንግስታት ናብ ኤርትራ ከይዶም ንሕዝቢ ጠይቖም ርእይቶኦም ከቕርቡ እኳ እንተፈተኑ ቀልጢፎም
ወደኦም ከቕርብዩ ስለ ዘይከኣሉን ብርእይቶታሮም ስለ ዝተፈላለዩን ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ ኔሩ።
እቲ ዘይምስምማዕ ድማ ከም’ዚ ዝስዕብ እዩ ኔሩ።
1. እቶም ናይ ኤርትራ ናይ ናጽነት ጉዳይ ክምርምሩን ርእይቶኦም ናብ ጠቕላላ ወሳኒ ጉባኤ ከቕርቡን ዝተመዘዙ
ንውሳኔ ዝበቅዕ ሓሳብ ከቕርቡ ብዘይምኻሎም እቲ ጉዳይ ንድሕሪት ተመሊሱ ርእይቶ ሕዝቢ ኤርትራ በቶም
መርመርቲ ኮሚቴ ተጻርዩ ክቐርብ ኣለዎ ስለ ዝተባህለ፡
2. በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ምኽንያት እቲ ናይ ኤርትራ ናጽነት ጉዳይ ናይ 1940ታት ዓ ም ስለ ዝተሓላለፈ ኣብ’ቲ
ግዜ እቲ ድማ ሓያሎይ ናይ ፖለቲካ ፓርትታት ተፊጠረን ስለ ዝነበራ ናይ’ተን ፓርትታትን ሕዝብታትን ኤርትራ
ዝቐርብ ርእይቶታት ምስማዕ ኣዚዩ ዘድልየሉ ግዜ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ፡
3. ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነግስቲ ብዘቕረብዎ ጥያቐ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ትብጻሓ’ያ ብምባል ብወገኖም
ጣልቃ ኣትዮም ክከራኸሩ ጥያቔኦም ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣቕሪቦም ስለ ዝነበሩ ጉዳይ ናጽነት ኤርትራ ብቐሊሉ
ዝውሰን ኮይኑ ኣይተረኽበን።
ስለዚ ደጃዝማች መሓሪ ዓምደምስቀል ኣብ’ቲ ፈኸራኦም ርሳስ ብምጭባጥን ንብርዕን ንፍትሕን ብምጥቃስን ዕድል
ናጽነት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምሁራትን ናይ ምምሕዳር ክኢላታትን ፍትሓውያንን ይወድቕ ብምህላዉ በቲ ሽዑ ግዜ
ድማ ምሁራትን ናይ ምምሕዳር ክእለትን ዘለዎም ኤርትራውያን መጠኖም ዝወሓዱን ስለ ዝነበሩ ኤርትራ እንታይ
ክትከውን እያ ኣብ ዝብል ጭንቀት ከም ዝነበሩ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
እዙይ ክብል ዘኽኣለኒ ምኽንያት ድማ ብ1942 ዓም ኣነ ኣብ’ቲ ብእንግሊዝ መንግስቲ ዝተኸፍተ ሓድሽ ቤት
ትምህርቲ ድርኮ መራጉዝ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ እንዳተማሃርኩ ከለኹ ኣቦይ ናብ እንዳ ደጃዝማች መሓሪ ወሲዱ
ኣላልዩን ኣብ ገዝኦም ድማ ንሓደ ሰሙን ቀንየ ስለ ዝነበርኩ ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ምስ ብዙሓት ሰባት ክጥይቕዎም
ዝመጽዎም ዝነበሩ ክዛረቡ ኸለዉ ይሰምዕም ነይረ። እቶም ዝመጽዎም ዝነበሩ ሰባት ድማ ዓበይትን ለባማትን ናይ
ፖለቲካ ጉዳይ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ከም ዝኾኑ ይግምት ነይረ። ደጃዝማች መሓሪ ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራ ብዙሓት

ምሁራት ኣብ ዘይብላ ግዜ ብሃይማኖት ተዓብሊልና ኣንፈቱ ኣብ ሓደጋ ከይንወድቕ የፍርሓኒ ኣሎ እዮም ዝብሉ
ነይሮም።
እቶም ኣጋይሽ ምስ ከዱ ድማ ሓደ መዓልቲ ንዓይ ንእሽቶይ እዩ ኢሎም ከይነዓቑ ኤርትራ ካብ ትሕቲ ምምሕዳር
ዓባይ ብርጣንያ ነጻ ወጺኣ ነብሳ ክኢላ ክትመሓደር’ኳ ኣለዋ ምሁራት ብዙሓት የድልዩዋ እዮም ንስኻትኩም
እንተርከብኩምላ እዩ ተስፋኣ ኣጆኻ በርቲዕካ ተመሃር ጽቡቕ ተስፋ ኣለኩም ብምባል እንዳኣስቆርቆሩ ዝተዛረብዋ
ኣይርስዓንን እዩ። ቀጺሎም ድማ ኣብ ትምህርትኻ መወዳእታ ዓመት ብእትረኽቦ ነጥቢ መበል ክንደይ ኢኻ ትወጽእ
ኢሎም ምስ ጠየቑኒ ኣብ ዝሃብኩዎም ሓቅኛ መልሲ (መወዳእታ) ዓመት ካብ’ታ ኽፍለይ ቀዳማይ እየ ዝወጽእ ነቦይ
ጠይቕዎ ምስ በልክዎም ንዓ ሰዓመኒ እዚ ወደይ ኢሎም ስለ ዝሰዓሙኒ ክሳዕ ትምህርቲ ወዲኤ ብፈተና ዝሓለፍክዎ
ነጥብታት ከርእዮም እንዳ ተመነኹ ከለኹ ካብዛ ዓለም ሓሊፎም ስለ ዝሰማዕኩ ብዙሕ ሓዚነ።

ንደጃዝማች መሓሪ ካብቲ በብግዜኡ ዝተገጥመሎም ብዙሕ ነ’ያ ፍታው ክንህቦም ንዋቶም
ግጥምታት ሓደ ነዚ ዝስዕብ ክንርኢ ንኽእል።
ተምተምሲ’ምበር ወዲ ዔዋል ተምተም
ተምተምሲ’ምበር ወዲ ጋንፉር ተምተም
(ብኣይተ ተኽሉ ኣባ’ኵራራ ዝተገጥመሎም)
ተመተምሲ’ምበር ወዲ ኣሕፈሮም ተምተም
ተምተምሲ’ምበር ወዲ ስብሃቱ ተምተም
ድቋ ሓቢ ጸሊም ዘይጕልጠም
ክንገብረሉ ንቀኛዝማች መሓሪ
ከም ጡጥ ኣጋንንቲ ዘይልተም
ዓይኒ ጐይታይ ዓይንኻ ኣሎሪ
ይኸድኑኻ ቀሊዖም ደረቶም
ወዲ ክልተ መቝሕ ክልተ ቝሪ
ይፈትዉኻ ብቢሰውነቶም
ወዲ ክልተ ገዳም ክልተ ደብሪ
ይኣምኑኻ ነገር ምስ ሓርበቶም
ወዲ ክልተ ነገር ክልተ ሰሪ
ገዲፎሞ ዘይኣትዉ ቤቶም
ወዲ ክልተ ቀላይ ክልተ ባሕሪ
ሕጻብ ገጽካ ከም ጸባ ዝጕልጠም
ወዲ ክልተ ሰራው ክልተ ጓህሪ
ዞም’መንግስቲ ንስኻ መስቲያቶም
ትሰምዕ’ዶ ቀኛዝማች መሓሪ
ቶኽሉ ኣይዛረብን ብሃተምተም
ኣሎኹኻ ሕያው ነጋሪ
ኣያ ፍታው ክንህቦ ንዋቱ
ወዲ ዔዋል ወድኻ ስብሃቱ
ወዲ ጋንፉር ወድኻ ስብሃቱ
ንሰብ ቃንዳ ዝብሎም ተኸተቱ
ንሰብ ነጋሪት ዝብሎም ተኸተቱ
ዓመጸኛ ቤቱ ዘይኣቱ
ትርፎ ዝዓጠቑ ዝተሓቱ
ሓለፋ ዘሎካ ካብ መሳቱ
ማዕጾ እምኒ ንፋስ ዘየእቱ።

ወዲ ዔዋል ቀኛዝማች ሰሎሞን
ወዲ ኣሕፈሮም ቀኛዝማች ሰሎሞን
ወዲ ስብሃቱ ቀኛዝማች ሰሎሞን
እምባ ኢየ ትብሎም ኣይኵርመምን
ከውሒ ኢየ ትብሎም ኣይጪረምን
ንዓደቦ ኵርዓትን ጋይምን
ግርማ ባይቶ ኣብ በረኻ እሙን
ዘመራኻ ሾምቦባን ዝናምን
ዓደቦኻ ንዓኻ ይኣምን
ስልጣን'ስ ሂቡካ ዕድመ ለምን
ኪለው ጥዑም’ሞ ኣይከሎምን

ነያ ፍታው ሓንሳበይ ክንእዶ
ወዲ ህብቴስ እምባ ኵድዅዶ
ወዲ ዔዋል እምባ ኵድዅዶ
ወዲ ኣሕፈሮም እምባ ኵድኵዶ
ወዲ ስብሃቱ እምባ ኵድዅዶ
ኣንታ ወዲ ዓንደመስቀል ኣይኮንካን’ዶ
ወዲ ክልተ ለጋስ ክልተ ሰዶ
ወዲ ክልተ ልቢ ክልተ ምዕዶ
ወዲ ክልተ መስተር ክልተ ሚዶ
ቁመትካ ዝመስል ጽሕዲ ዘንዶ
መልክዕካ ዝመስል ዑፍ ተዋህዶ
ኣዳራሽካ ሮማይ ዝግድገዶ
ዞም’መንግስቲ ይብሉኻ ዓለም ኣካይዶ
ሰሪዕካ ባዕልኻ ትፈርዶ
ኣሚትካ ባዕልኻ ትቐዶ
ዘይፍታሕ ምሑር ዝቐየዶ
ዘይዝርዘር ምሑር ዝገድገዶ
ማዕዶ ከሎ ዘስክር ከም ጸዶ
ሕልሚ ዝነበረ ኰይኑ ግህዶ
ከይንጣለም ከይብሉና ጋዶ
ንመሓሓል ብመስቅል ተዋህዶ
ወዲ ዓንደመስቀል መንዘል ወርቂ
ወዲ ኣሕፈሮም መንዘል ወርቂ
ወዲ ስብሃቱ መንዘል ወርቂ
‘ዞም ሓበሻ ዝበሉኻ ድንቂ
‘ዞም ቤተመንግስቲ ዝበሉኻ ኣዋቂ
ጸሪሩ ዝወጸ ከም ኣረቂ
ኣታ ወዲ ኣሕፈሮም ወርቂ መንበር
ኣታ ወዲ ጋንፎር ወርቂ መንበር
ወዲ ክልተ እምባ ክልተ ገንበር
ወዲ ዓንደመስቀል ቱቱር ማእገር
ብዓለባ ጻዕዶ ዘይጥበር
ብነጋሪት ዝጸዓኑ ዘይሽበር
ፍቕርኻ ዓዘዘ ንዓይ’ስ እምበር
ተፈጢርካ ከተናብር ሃገር
ወዲ ኣሕፈሮም ኣርሓ ዘይዳነ
ወዲ ስብሃቱ ኣርሓ ዘይዳነ
ወዲ ዔዋል ኣርሓ ዘይዳነ
ጽቡቕ ዕጣቅ ከም ጐበዝ ማይምነ
ኣስራዚ በገና ዘይቃነ
ብብራና ኢዱ ዝመንመነ

ብቤተ መንግስቲ ዝኸሃነ
ኣየጕድሎ ዝሃበካ ቅነ
ንዓኻ ዘይበልዕ ተሰዊነ
ኣታ ወዲ ኣሕፈሮም ጽሩይ ዳኛ
ኣንታ ወዲ ዓንደመስቀል ጽሩይ ዳኛ
ኣቦ ልጅ ይግዛው ፈረሰኛ
ኣቦ ገረመድህን ኣቦ ፉና
ኣብ ፊቾካ ዘጽሓፍካዮ ዋና
ልቦናኡ ንጹህ ከም ብራና
ወዲ ዔዋል ዘይድፋእ ዓርሞ
ወዲ ጋንፉር ዘይድፋእ ዓርሞ
ወዲ ኣሕፈሮም ዘይድፋእ ዓርሞ
ፈረስ ዘይትበኒ ዘገርምሞ
ሃገር ዘትበኒ ዝሽየሞ
ጸሎተይ ኣስሚረ ሎሚኸ’ሞ
ወዲ ዓንደመስቀል ወርቂ መንበር
ኣንታ ወዲ ኣሕፈሮም ወርቂ መንበር
ወድኻ ስብሃቱ ወርቂ መንበር
ወዲ ክልተ እምባ ክልተ ገምበር
ብዓለባ ጻዕዶ ዘይጥበር
ኣብ ክልተ ደገ ዘይሕበል
ኣብ ገጽካ ዘሎካ መሸበር
ወዲ ዓንደመስቀል ቱርቱር ማእገር
ፍቕርኻ ዓዘዘ ንዓይስ’ምበር
ተፈጢርካ ከተናብር ሃገር
ወዲ ዓንደመስቀል ሹመንዲ ከበሳ
ወዲ ኣሕፈሮም ሹመንዲ ከበሳ
ወዲ ስብሃቱ ሹመንዲ ከበሳ
ላዕላይ ታሕታይ ትመጽእ ገስጊሳ
ኣብ ኣደራሽ ንስኻ ዋሕሳ
ፈታው ሰናይ ጸላኢ ኣበሳ
ቅሻረት ዘሎካ ከም ኣንበሳ
ኣይኽእሎን ናትካ ጥቅሻ
ነጊረ ዘይከይድ ኣብታ ርእሳ።
ወዲ ኣሕፈሮም ሓወይን ጐይታይን
ወዲ ስብሃቱ ሓወይን ጐይታይን
ጽቡቕ ሰልፉ ከም ጐበዝ ቆሓይን
ክሉ ይኣምነካ’ሞ ኣይከማይን።

ምብቃዕ ሂወት። ግጥሚ ብ ኣቦይ ተኽሉ: መልቀስ ብተወልደ መዓሾ በዓል ዓዲ ጮዓይ

ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል ድሕሪ ሓጺር ሕማም ኣብ 68 ዕድሚኦም ብ 1947 ብሞት ተፈለዩ። ካብ ቀረባን
ርሑቕን ዝመጹ ቀባሮ ን ድበዛና ከም ዘጥለቕለቕዋ ኣብኡ ዝነበሩ ኣቶ ገብረሱስ ዑቕባየስ ይገልጹ። ኣብቲ ግዜ
ሕማሞን ፣ ድሕሪ ሞቶምን ከሉ’ቲ ስራሕ ወዶም ደጃ. ወልደሚካኤልን ሓዎም ብላታ ኣሕፈሮምን የካይድዎ ነበሩ።
ሓዳስ ኤርትራ 15 ሕዳር 2013 - ገጽ 3 ብዛዕባ’ዞም ኣርእስተይ ኮይኖም ዘለዉ፡ ሓዲኦም ብሞያ ማሰን መልቀስን፡
ሓዲኦም ከኣ ብሞያ ተባህለ ጸብለል ዝብሉ ክልተ ጠቢባን ክጽሕፍ ምስ ሓሰብኩ፡ ሓንቲ ቅድሚ ገለ ዓመታት
ዝሰማዕኩዋ ዘረባ ዘኪረ። ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል (ድበዛና) ኣብ ቀብሪ’ቶም ውሩይ ማሰኛ ዝነበሩ ግራዝማች
ሰለሙን ከሊብ (ዓዲ ድቡስ) ውዒሎም ንዓዶም ክምለሱ ኸለዉ ዝረኸቡዎም ሰባት፡ “ጐይታና ኣበይ ደኣ ውዒልኩም፧
” ኢሎም ምስ ሓተቱዎም፡ “ልቢ ክንቀብር ውዒልና፡” ዝብል መልሲ ሃቡዎም ይብሃል። እዚ ስእላዊ ኣገላልጻ ናይ’ዞም
መስተውዓሊ ሹመኛ፡ ብበሊሕ ኣእምሮኦም ጥበብ ዘፈልፍሉ ማሰኛታትን ብልዑል ናይ ምጽናዕን ምዝካርን ክእለቶም
ያታ ዓቂቦም ንወለዶታት ዘመሓላልፉ ተባህለ በሃልትን ክሞቱ ኸለዉ፡ ማዕረ ክንደይ ልቦና፡ ጥበብን ፍልጠትን ምስኦም
ከም ዝቕበር ብልክዕ የንጸባርቕ።

ፍቕርኻ ዓዘዘ ንዓይ ስ’ምበር
ተፈጢርክ መናበሪ ሃገር
ኣታ ወዲ ዓንደመስቀል ቱርቱር ማእገር
ነያ ፍታው ሓንሳበይ ክንእዶ
ወዲ ዔዋል እምባ ኵድኵዶ
ወዲ ጋንፉር እምባ ዅድዅዶ
ወዲ ስብሃቱ እምባ ኵድዅዶ
ወዲ ዓንደመስቐል እምባ ኵድዅዶ
ወዲ ክልተ ለጋስ ክልተ ሰዶ
ወዲ ክልተ ልቢ ክልተ ምዕዶ
ወዲ ክልተ መስተር ክልተ ሚዶ
ኣዳራሽካ ሮማይ ዝግድገዶ
ቝመትካ ዝመስል ጽሕዲ ዘንዶ
ዕጣቕካ ዝመስል ገድገዶ
መልክዕካ ዝመስል ዑፍ ተዋህዶ
‘ዞም መንግስቲ ዝብሉኻ ኣካይዶ
ሰሪዕካዮ ባዕልኻ ትፈርዶ
ኣሚትካዮ ባዕልኻ ትቐዶ
ዘይዝርዘር ምሑር ዝገድገዶ
ዘይፍታሕ ምሑር ዝቘየዶ

ንስኻ ንስኻ ኣይ’ኣነ’ዶ
ማዕዶ ከሎ ዘስክር ከም ጸዶ
ሕልሚ ዝነበረ ኰይኑ ግህዶ
ከይንጣለም ከይብሉና ጋዶ
ንመሓሓል ብመስቀል ተዋህዶ
ነያ ፍታው ሓንሳብ ክንገብረሉ
ጐይታ ‘ባ ኵራራ ጐይታ ቶኵሉ
ገይታ ወዲ ፈቶ ጐይታ ስእሉ
ላዕላይ ታሕታይ ድንኳን ተተኺሉ
ድበዛና ኰነ ምስጋድ ኵሉ
ኣንቱም ድበዛና ሕብረት በሉ
ዓራት መጺእኩም ባቃ ኣቢሉ
ብቤተ መንግስቲ ተጸምቢሉ
ወዲ ዓንደመስቀል መንዘል ወርቂ
ወዲ ኣሕፈሮም መንዘል ወርቂ
ወዲ ስብሃቱ መንዘል ወርቂ
‘ዞም ሓበሻ ዝበሉኻ ድንቂ
ቤተመንግስቲ ዝበሉኻ ኣዋቂ
ጸሪሩ ዝወጸ ከም ኣረቂ

ወዲ ኣሕፈሮም ኣርሓ ዘይዳነ
ወዲ ስብሃቱ ኣርሓ ዘይዳነ
ወዲ ዔዋል ኣርሓ ዘይዳነ
ጽቡቕ ዕጣቅ ከም ጐበዝ ማይምነ
ኣስራዚ በገና ዘይቃነ
ብብራና ኢዱ ዝመንመነ
ብቤተ መንግስቲ ዝከሃነ
ጐይታ ሰቛር ጐይታኻ በየነ
ሕልሚ ዝነበረ ጋህዲ ኰነ
ኣየጕድሎ ዝሃብካ ቅነ
ንዓኻ ዘይበልዕ ተሰዊነ

ኣያ ፍታው ክንህቦ ንዋቱ
ወዲ ዔዋል ወድኻ ስብሃቱ
ወዲ ጓንፉር ወድኻ ስብሃቱ
ወዲ ኣሕፈሮም ወድኻ ስብሃቱ
ንሰብ ቃንዳ ዝብሎም ተኸተቱ
ንሰብ ነጋሪት ዝብሎም ተኸተቱ
ዓመጸኛ ቤቱ ዘይኣቱ
ትርፎ ዝዓጠቑ ዝተሓቱ
ሓለፋ ዘሎካ ካብ መሳቱ
ንሱ ዓጂ ተስፋ ንጐቱ
ነጸረኣብ ቅናት መቐነቱ

ኣታ ወዲ ኣሕፈሮም ጽሩይ ዳኛ
ኣንታ ወዲ ዓንደመስቀል ጽሩይ ዳኛ
ኣቦ ልጅ ይግዛው ፈረሰኛ
ኣቦ ገረመድህን ኣቦ ፉና
ኣብ ፊቾኻ ዘጽሓፍካዮ ዋና
ልቦናኡ ንጹህ ከም ብራና

ንኣያ ፍታው ክንህቦም ንዋቶም
ተምተም’ስምበር ወዲ ዔዋል ተምተም
ተምተም’ስምበር ወዲ ጋንፉር ተምተም
ተምተ’ስምበር ወዲ ኣሕፈሮም ተምተም
ተምተም’ስምበር ወዲ ስብሃቱ ተምተም
ድቋ ሓቢ ጸሊም ዘይጕልጠም
ከም ጡጥ ኣጋንንቲ ዘይልተም
ይኸድኑኻ ቀሊዖም ደረቶም
ይፈትዉኻ በቢሰውነቶም
ይኣምኑኻ ነገር ምስ ሓርበቶም

ወዲ ዔዋል ዘይድፋእ ዓርሞ
ወዲ ጋንፉር ዘይድፋእ ዓርሞ
ወዲ ኣሕፈሮም ዘይድፋእ ዓርሞ
ፈረስ ዘይትበኒ ዘገርምሞ
ሃገር ዘይትበኒ ዝሽየሞ
ጸሎተይ ኣስሚረ ሎሚኸ ‘ሞ
ከመይ ኢኻ ደገዝማቲ መሓሪ
ዓይኒ ጐይታይ ዓይንኻ ኣሎሪ
ወዲ ክልተ መቝሕ ክልተ ቝሪ
ወዲ ክልተ ነገር ክልተ ሰሪ
ወዲ ክልተ ቀላይ ክልተ ባሕሪ
ወዲ ክልተ ሰራው ክልተ ጓህሪ
ከመይ ኢኻ ደጃዝማች መሓሪ
ኣሎኹኻ ሕያው ነጋሪ

ገዲፎሞ ዘይኣትዉ ቤቶም
ሕጻብ ገጽካ ከም ጸባ ዝጕልጠም
ንመንግስቲ ንስኻ መስቲያቶም
ምሑር ዝበሉኻ ብሓቃቶም
ወዲ ዔዋል ደገዝማቲ ሰሎሞን
ወዲ ጋንፉር ደገዝማቲ ሰሎሞን
ወዲ ኣሕፈሮም ደገዝማቲ ሰሎሞን
ወዲ ስብሃቱ ደገዝማቲ ሰሎሞን
እምባ’የ ትብሎም ኣይኵርመምን
ከውሒ ኢዬ ትብሎም ኣይጪረምን

ንዓደቦ ኵርዓትን ጋይምን
ዘመራኻ ሾምቦባን ዝናብን
ስልጣንስ ሂቡካ ዕድመ ለምን
ዓደቦኻ ንዓኻ ይኣምን
ኪለው ጥዑም’ሞ ኣይከም‘ሎምን
ኣታ ወዲ ኣሕፈሮም ወርቂ መንበር
ኣታ ወዲ ዓንደመስቀል ወርቂ መንበር
ኣታ ወዲ ጋንፉር ወርቂ መንበር
ወዲ ክልተ እምባ ክልተ ገምበር
ብዓለባ ጻዕዶ ዘይጥበር
ብነጋሪት ዝጸዓኑ ዘይሽበር
ፍቕርኻ ዓዘዘ ንዓይ ስ’ምበር
ተፈጢርክ መናበሪ ሃገር
ኣታ ወዲ ዓንደመስቀል ቱርቱር ማእገር
ነያ ፍታው ሓንሳበይ ክንእዶ
ወዲ ዔዋል እምባ ኵድኵዶ
ወዲ ጋንፉር እምባ ዅድዅዶ
ወዲ ስብሃቱ እምባ ኵድዅዶ
ወዲ ዓንደመስቐል እምባ ኵድዅዶ
ወዲ ክልተ ለጋስ ክልተ ሰዶ
ወዲ ክልተ ልቢ ክልተ ምዕዶ
ወዲ ክልተ መስተር ክልተ ሚዶ
ኣዳራሽካ ሮማይ ዝግድገዶ
ቝመትካ ዝመስል ጽሕዲ ዘንዶ
ዕጣቕካ ዝመስል ገድገዶ
መልክዕካ ዝመስል ዑፍ ተዋህዶ
‘ዞም መንግስቲ ዝብሉኻ ኣካይዶ
ሰሪዕካዮ ባዕልኻ ትፈርዶ
ኣሚትካዮ ባዕልኻ ትቐዶ
ዘይዝርዘር ምሑር ዝገድገዶ
ዘይፍታሕ ምሑር ዝቘየዶ
ንስኻ ንስኻ ኣይ’ኣነ’ዶ
ማዕዶ ከሎ ዘስክር ከም ጸዶ
ሕልሚ ዝነበረ ኰይኑ ግህዶ
ከይንጣለም ከይብሉና ጋዶ
ንመሓሓል ብመስቀል ተዋህዶ
ነያ ፍታው ሓንሳብ ክንገብረሉ
ጐይታ ‘ባ ኵራራ ጐይታ ቶኵሉ

ገይታ ወዲ ፈቶ ጐይታ ስእሉ
ላዕላይ ታሕታይ ድንኳን ተተኺሉ
ድበዛና ኰነ ምስጋድ ኵሉ
ኣንቱም ድበዛና ሕብረት በሉ
ዓራት መጺእኩም ባቃ ኣቢሉ
ብቤተ መንግስቲ ተጸምቢሉ
ወዲ ዓንደመስቀል መንዘል ወርቂ
ወዲ ኣሕፈሮም መንዘል ወርቂ
ወዲ ስብሃቱ መንዘል ወርቂ
‘ዞም ሓበሻ ዝበሉኻ ድንቂ
ቤተመንግስቲ ዝበሉኻ ኣዋቂ
ጸሪሩ ዝወጸ ከም ኣረቂ
ወዲ ኣሕፈሮም ኣርሓ ዘይዳነ
ወዲ ስብሃቱ ኣርሓ ዘይዳነ
ወዲ ዔዋል ኣርሓ ዘይዳነ
ጽቡቕ ዕጣቅ ከም ጐበዝ ማይምነ
ኣስራዚ በገና ዘይቃነ
ብብራና ኢዱ ዝመንመነ
ብቤተ መንግስቲ ዝከሃነ
ጐይታ ሰቛር ጐይታኻ በየነ
ሕልሚ ዝነበረ ጋህዲ ኰነ
ኣየጕድሎ ዝሃብካ ቅነ
ንዓኻ ዘይበልዕ ተሰዊነ
ኣታ ወዲ ኣሕፈሮም ጽሩይ ዳኛ
ኣንታ ወዲ ዓንደመስቀል ጽሩይ ዳኛ
ኣቦ ልጅ ይግዛው ፈረሰኛ
ኣቦ ገረመድህን ኣቦ ፉና
ኣብ ፊቾኻ ዘጽሓፍካዮ ዋና
ልቦናኡ ንጹህ ከም ብራና
ወዲ ዔዋል ዘይድፋእ ዓርሞ
ወዲ ጋንፉር ዘይድፋእ ዓርሞ
ወዲ ኣሕፈሮም ዘይድፋእ ዓርሞ
ፈረስ ዘይትበኒ ዘገርምሞ
ሃገር ዘይትበኒ ዝሽየሞ
ጸሎተይ ኣስሚረ ሎሚኸ ‘ሞ

ባእስን ፣ ቅርሕንትን ፣ ህልኽን ዘይትፈቱ
ክትዕን ሓሳብካ ምግላጽን መሰል ናይ ኩሉ ምዃኑ
ብግብሪ ስለ ዘርኣኻ
ንዝተፈልየ ፖለቲካዊ ርእይቶን መርገጽን
ዝነበሮም ደቂ ዓድኻ ፣ “ኣሕዋተይ ናፊቐዮም”
ትብል ስለ ዝነበርካ
ኩርዓትን ሓበንን ናይ ህዝብኻ ኢኻ

“ታሪኽ ጅግንነትካ ኣይክጠፍእን እዩ።
ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ድማ
ክመሓላለፍ
እዩ።”

ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀል

“ብሰላም ዕረፍ”

ወሰኽ / ላቔባ ናይ ቪድዮ መጋወሪ

ኣብዚ መጋወሪ (link) ናብ ዩትዩብ ተንቀሳቃሲ ስእሊ ቪድዮ ብዛዕባ ዓዲ ድበዛናን ከባቢኣን ይርከብ። ምስ ክልተ
ዓበይቲ ዓዲ ዝተገብረ ሓጺር ቃለ መጠይቕ ውን ይርከብ።

https://youtu.be/X_NkmmQXI-w

ሓጺር ታሪኽ ህይወት ሃይለ ወልደንኪኤል መሓሪ። መጠርነፍታ (Synopsis)

ስዉእ ሃይለ፡ ካብ ኣቦኡ ደጃዝማች ወልደንኪኤል መሓሪ ከምኡ’ውን ኣዲኡ ወይዘሮ ኣድያም በረምበራስ
ኪዳነማርያም ኣብ መንደፈራ ተወሊዱን ዓብዩን። ኣብ ሳንጆርጆ እናተማህረ ከሎ፡ ኣብ ካብ ሻሙናይ ክፍሊ ልዑል
ነጥቢ ብምምጻእ ሓሊፉ። ድሕርዚ ንኤርትራ ብምውካል ኣባል ባይቶ ዝነበሩ ኣኮኡ ግራዝማች ዮውሃንስ ኪዳነማርያም
ምስኦም ክመሃር ስለ ዝደለዩዎ፡ ብዕድመኦም መሰረት ኣብ 1962 ኣቢሉ ናይ ስነ ጥበብ ክእለቱ ከማዕብል ናብ
ኣዲስ ኣበባ ከይዱ። ሃይለ ኣብ ኣራት ኪሎ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ምኒሊክ ኣብ ዝነበረ፡ ቤት ትምህርቲ ስነ
ጥበብ ምኒሊክ ድሕሪ ምእታው ናይ ንኣርባዕተ ዓመታት ናይ ስነ ቅብኣን ስነ ቅርጽን ትምህርቲ ብምክትታል
ብዲፕሎም ተመሪቑ። ኣብቲ እዋንቲ ካብቶም ፍሉጣት መምህራን ሓደ እቲ ውሩይ ኢትዮጵያዊ ስነጥበባዊ ኣፍወርቂ
ተኽለ ነይሩ ዝብል ግምት ኣሎ።
ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ዓመታት ናይ ስነጥበብ ትምህርቲ፡ ናይ ስነጥበብ መምህር ብምዃን ኣብ ጅማ ርእሲ ከተማ
ኣውራጃ ጅማ (ደቡብ ኢትዮጵያ) ተመዲቡ ክሰርሕ ጀሚሩ።
ሃይለ ብተመሃሮኡ ይኹን ብነበርቲ’ታ ከተማ ኣመና ህቡብ ምንባሩ እዩ። ሃይለ፡ ኣብ ጅማ ነዊሕ ኣይጸንሐን ቅያር
ረኺቡ ናብ ኤርትራ ብምምጻእ፡ ኣብ ደቀምሓረ ከም መምህር ተመዲቡ ክሰርሕ ጀሚሩ።”
ሃይለ ንህይወት ኣዝዩ ይፈትዋ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ህይወት’ውን ብዕጽፍታት ትፈትዎ ነይራ እብል። ምስ ሃይለ
ዝባኽን ዘይፈዛዝ ግዜ ኣይነበረን። ንሱ ዘሎዎ ቦታ ኵሉ ግዜ ሓጐስን ሰሓቕን ስለ ዝዓስሎ ፍሱህ እዩ ዝኸውን
ነይሩ። ኤርትራ፡ ብሓቂ ከምቶም ብዙሓት ነድንቖም’ሞ ዝጠፍኡና፡ ንሃይለውን ከሲራቶ እያ። ኣብ ዓለም እቶም
ፍቱዋትን ቅኑዓትን ሰባት ነዊሕ ዕድመ ስለ ዘይረኽቡ ከይመነናዮም ቀዲሞምና ዝሓልፉ ኮይኑ ይስምዓኒ። ንሃይለ
ድማ ኵሉ ግዜ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ደስ ዝብል ነገራት እናዝከርና ክምስ ክንብል ክንነብር ኢና።

Down below is a quotation on Haile Woldemichael from a book entitled Traditions of
Eritrea: linking the past to the future. Edited by Tesfa G. Gebremedhin and Gebre
H. Tesfagiorgis
“Eritrean reality by Eritrean artists for use by the people. In other words, they were
not imitations of other cultures. In the main, the works represented the essence
of the period – struggle for justice, freedom, independence, liberation and
progress. They have also produced scenes from every day life.

One of the prominent young generation painters was Haile Woldemichael, born in
the town of Mendefera in 1944. Haile was often refered to by his comrades as
“Haile the artist” in view of his artistic skills and experience. According to Michael
Adonai (1994) Haile the artist, taught art in Dekemhare in the late seventies. This
was the time when the town came under the control of the EPLF. From that time
on, his work reflected the themes of the armed resistance. Before this time,
however, his work was largely landscape, which he painted with skill and
sophistication. Among Haile’s best works was hanqewta,( a tigrinja word meaning
hope or expectation).
This was a painting on canvas, which depicted the hopes and aspirations of a
young woman. In the background are a child shedding tears and banners of
successive colonialists who subjugated Eritrea at different times – Turkey, Egypt,
Italy, Britain and Ethiopia. However, it was not all doom and gloom. There were
also rays of hope – ever inspiring rays from
the emblem of the EPLF. One of the
qualities of Haile’s work was that it was
easy for ordinary people to understand the
message he was communicating. His other
works transmitted messages to his Eritrean
compatriots to be firm in the face of
adversity, work hard for freedom and
peace and endure and overcome
temporary hardship. One of the most
important contributions of Haile was
imparting his artistic skills to the younger
generation. Sadly, Haile was killed by a land
mine before independence. The work cited
One of Haile the artists paints
above is now part of the collections of the
National Museum of Eritrea.
Debrom’s A fighter (1990, Figure 14) is another masterly work by the artist. It is
black and white drawn with pencil or charcoal. It depicts a young Eritrean fighter
armed with ammunition and a symbol of peace. Bullets show his readiness for war
and dove for peace. Or it could be interpreted that he is using the first in order to
achieve the second. Whichever way it is interpreted it conveys a powerful
message.”

ተውህቦን ፡ ክእለትን ፡ ጠባይን ፍሉይ ጅግና ሃይለ ወልደንኪኤል መሓሪ።

ሃይለ ወልደንኪኤል መሓሪ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ሰብ ማለት በብዓይነቱ ክእለት ናይ ዝተፈላለየ ስነ-ጥበባት ዝነበሮ ኣብ
ልዕሊ ምንባሩ ብትሕትንኡን ፡ ሓልዮትን ፡ ተዋዛይነቱን ፡ ዝፍለጥ ፡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ፍቕሪ ናይ ሰብን ናይ
ዓድን ዝነበሮ በሊሕ ሰብ ከም ዝነበረ ኩሎም መተዓብይቱን ፡ መማህርቱን ፡ መሳርሕቱን ፡ መቃልስቱን ዝምስክርዎ
ጉዳይ እዩ።

ሃይለ ኣዝዩ ተባዕ ፡ ንዘጋጠሞ ሽግራት ብዘይ ባእስን ቈየቛን ክፈትሕን ከዝሕልን ዝኽእል ሰብ’ዩ ነይሩ። ሓድሽ ነገር
እንተ ርእዩ ንኽፈልጦን ንኸተግብሮን ግዜ ይወስደሉን ኣይነበረን። ብነብስኻ ምትእምማንን ኣብቲ ክትገብሮ ትደሊ
ምሉእ ኣድህቦ ምግባርን ሓደ ካብቲ መለለዪኡ ዝነበረ ጠባያት’ዩ። እቲ ምስኡ ዝተፈጥረ ጠባያት ይኹን ባህርያት
ተመሃራይን መምህርን ኣብ ዝነበረሉ ኣይተቐየረን። ከም በርጌስ ይኹን ከም ተጋዳላይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ’ውን ነቲ
ዝውንኖ ስነጥበባዊ ስራሓት ካብ ምትግባር ኣየቋረጸን። እቲ ፍቕርን ኣኽብሮትን ናይ ሰብ ከምኡ’ውን እቲ
ምቕሉልነትን ተዋዛይነትን ምስኡ ተጓዒዙ ምስኡ ድማ ተቐቢሩ። ሃይለ፡ ፍሉይ ኣረዳድኣ ናይ ኵነታት ተፈጥሮ ከም
ዝነበሮ ኣብ ሜዳ መቓልስቱ ብዝነበረ ሰብ ተገሊጹ ኣሎ።
ኣብዘን ዝቕጽላ ገጻት ፈላልየ እተን ዝዝክረን ክእለቱን ተገዳስነቱን ዝነበራ ብስእሊ ኣሰንየ ኣሕጽር ኣቢለ ክገልጸን
እየ።

ሃይለ እቲ ቀባኣይ ስነ-ጥበበኛ (painter)
ሃይለ እቲ ቐራጺ ስነ-ጥበበኛ (sculuptor)
ሃይለ እቲ ሓላው ማዕጾ ስፖርተኛ (goal keeper, football team)
ሃይለ እቲ ሙዚቀኛ (guitarist)
ሃይለ እቲ መምህር (teacher/educator)
ሃይለ እቲ ተዋዛያይ (humorous)
ሃይለ እቲ ቅባውንተኛ (stylist)
ሃይለ እቲ ማሕበራዊ ፡ ምሕቡር (social)
ሃይለ እቲ ኣቦ ስድራ (family man)
ሃይለ እቲ ሰውራዊ (freedom fighter)
ሃይለ እቲ ስዉእ (martyr)

ሃይለ እቲ ቀባኣይ (painter)

ሃይለ ዝተፈላለየ ክእለታት ዝነበሮ ህርኩት ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ስነ-ጥበብ ዓለም
ጥራሕ ፡ ክእለት ናይ ምስኣልን ፡ ምቕባእን ፡ ምቕራጽን ሰለስቲኡ ከም ዝነበሮ
እቶም ዝፈልጥዎ ጥራሕ ዝምስክርዎ ዘይኮነ እዚ ስእልታት ቀሪቡ ዘሎውን ዘረጋግጾ
እዩ።

ሃይለ እቲ ቀራጺ (sculuptor)

ኤርትራ እታ ውሑዳት ክኢላታት ሞያ ስነቕርጺ ዘሎዋ ሃገር እያ ዝብል ግምት ኣሎኒ።
ሃይለ ወልደንኪኤል መሓሪ ድማ ሓደ ካብኣቶ ነይሩ። እቲ ሞያ ኣጸቢቑ ዘይፍሉጥ ስለ
ዝነበረ ሓበሬታ ወይ ኣሰልጣኒ ትረኽበሉ ዕድል ኣይነበረን። መሳርሒታት እንተኾነ’ውን
ብቐሊሉ ይርከብ ኣይነበረን። እዚ ዅሉ ጸገማት ኣብ ቦታኡ ከሎ ግን እቲ ህርኩት ሃይለ
ወልደንኪኤል ክኢላ ስነቕርጺ ክኸውን ኣይጸገሞን። ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ
ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብ ብምእታው፡ ነቲ ሞያ ካብ ፍሉይ ተገዳስነት ሃልዩዎ ከም መሕለፊ
ግዜ (hobby) ክጥቀመሉ ዘይኮነ ናብ ደረጃ ሞያ (profession) ብምስግጋር ዝያዳ
ክምዕብል ክኢሉ።

ሃይለ እቲ ክኢላ ሓላው ማዕጾ (goal keeper, football team)

ሃይለ ፡ ካብ ግዜ ንእስነቱ ጀሚሩ ናይ ስፖርትን ኣትለቲክን ፍቕሪ ዝነበሮ ሰብ’ዩ
ነይሩ። ኣብታ ዝዓበየላ ከተማ መንደፈራን ቀጺሉ ድማ ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን
ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከምኡ’ውን ኣብ ከተማ ጅማን ከተማ ደቀምሓረን
ከም መምህር ኮይኑ የገልግል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፡ እቲ ናይ ስነጥበብ ክእለቱ
ኣማዕቢሉዎን ንኻልኦት ግዱሳት ምሂሩሉን ኣሰልጢኑሉን እዩ። ብተወሳኺ ብዝነበሮ
ርሱን ሃገራዊ ስምዒት ኣብ ቃልሲ ድሕሪ ንምስታፍ ኣብ ህግሓኤ ድሕሪ ምጽንባሩ
፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከም መምህር ተመዲቡ እናሰርሐ ከሎ ፡ ክእለቱ ናብቶም
ንኣሽቱ ተመሃሮኡ ከም ዝሰጋገር ገይሩ። ኣብ ሜዳ ከም ሃይለ ሰኣላይ እዩ ዝፍለጥ
ነይሩ። ኵዕሶ እግሪ ይጻወት ከም ዝነበረ’ውን ይዝንቶ። እታ ዝፈትዋን ዝኽእላን
ዝነበረ ድማ ማልያ ቍጽሪ 1 ናይ ሓላው ማዕጾ እያ ነይራ።

ሃይለ እቲ ሙዚቀኛ (guitarist)

ሃይለ እቲ ሙዚቀኛ ጊታር እናተጻወተ ዘርኢ ስእሊ

ህርኩት ሃይለ ወልደንኪኤል ካብቲ ካልእ መልክዕ ናይ ስነጥበብ’ውን ነይሩዎ እዩ።
ንሱ ድማ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ምጽዋት’ዩ። ክራርን ኪታራን ከም ዝነበሮን
ይጻወተን ከም ዝነበረን ናይ ቀረባ ኣዕርኽቱ ይምስክሩ። እዚ ስእሊዚ ድማ ህያው
ምስክር’ዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ስነጥበብ ተገዳስነት ዘሕደረ ሰብ ካብ ብዙሕ ዓይነት
መሳርሕታት ኣብ ሓደ፡ እንተ በዝሐ ድማ ኣብ ክልተ ዓይነት እዩ ዘተኩር። ሃይለ
ግን እቲ ዓቕሚ፡ ዓቕልን ድርኺትን ስለ ዝነበሮ ንዅሉ ክፈልጦ ኣይጸገሞን። ከም
ትዕዝብተይ ኵሉ’ቲ ናይ ስነጥበብ ክእለቱ፣ እቲ ናይ ሙዚቃ መሳርሕታት
ምኽኣል’ውን እንተኾነ ብናይ ገዛእ ርእሱ ተገዳስነት ማለት ብፋሕተርተር
ዝጀመሮ’ምበር ዝመሃሮ ወይ ዝደፋፍኦ ካልእ ሰብ ዝነበረ ኣይመስልን። ዘተባብዑዎ
ወይ ዝመሃሩዎ ሰባት እንተ ነይሮም ብተገዳስነት ንቤተሰቡ ሓቲተዮም እየ። ኵሉ
ክእለቱ ባዕሉ ፋሕተርተር ኢሉ ዝተማህሮ’ምበር መምህር ከምዘይነበሮ ድማ
ገሊጾምለይ።

ሃይለ እቲ ኣቦ ስድራ (family man)

ኣብዚ ሃይለ ምስ ስድራ ቤቱን ኣዝማዱን ኣብ መገሻ ከሎ ዘርኢ ስእሊ

ሃይለ ስድራቤቱ ዝሕብሕብን ምስ ደቁ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍእን ሰብ’ዩ ነይሩ። ሃድን
ይኹን ካብ ከተማ ወጺእካ ኣብ ገጠር ምዝዋር ይፈቱ ከም ዝነበረ ኣዕሩኽቱ ይገልጹ።
ንተፈጥሮ ዘድንቕን ብዛዕባ ተፈጥሮ ይመራመርን ስለ ዝነበረ ድማ ነቲ ኣብ ኣከባቢኡ
ዝርእዮ ዝነበረ ባህርያዊ ነገራት ብናይ ርእሱ መረዳእታ ይገልጾ ከምዝነበረ ይንገር።
ብዛዕባ ተፈጥሮ ካብ ምሕሳብን ምምርማርን ኣቋሪጹ ከምዘይፈልጥ እቶም ናይ ቀረባ
ኣዕሩኽቱ ብቐጻልነት የዘንትዉ።

ሃይለ እቲ መምህር (teacher/educator)

እዚ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ መምህር ከሎ ዝተሳእሎ ስእሊ እዩ

ሃይለ ፡ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ዝነበረሉ እዋን ካብ 1976 ክሳዕ 1978 እዩ።
ብዛዕባ ከባቢኡ ምስትውዓልን ምሕሳብን ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእልን
ብኸመይ ክትገልጾ ከም ትኽእልን ኵሉ ግዜ ካብ ምሕሳብ ዓዲ ውዒሉ
ኣይፈልጥን። ናይ ዋዛ ዘረባ ንኽረክብ’ውን እዚ ምስትውዓልን ምሕሳብን
ይጠቕሞ ነይሩ ዝብል ግምት ኣሎኒ።

ሃይለ እቲ ቅባውንተኛ (stylist)

ኣብዚ ሃይለ ምስ ስነጥበባዊ ትርኢቱ ይርአ ኣሎ፡

ሃይለ ወልደንኪኤል፡ ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ጕዳያት ንኽሳተፍ ግዜ
ኣይስእንን ነይሩ። እቶም ዝፈልጡዎን ተመሃሮኡን ድማ ተጻዋታይን
ተዋዛያይን ከም ዝነበረ ይገልጹ። ብተወሳኺ፡ ንዅሉ ግዜ ይረኽበሉ ከም
ዝነበረ ድማ የዘንትዉ። ሃይለ ፡ ኣብ ዝገብሮ ኵሉ ብልጫታት ከም ዝነበሮ
እዩ ዝዝንቶ። ካብ መብዛሕትኡ ሰብ ብዝሕ ዝበለ ንጥፈታትን ተሳታፍነትን
ዝነበሮ ዝድነቕ ፍጥረት’ዩ ነይሩ።

ሃይለ እቲ ተዋዛያይ (humorous)

ሃይለ ንማሕበራዊ ንጥፈታትን ምስ ፈተውቱን ኣዕሩኽቱን ንምዝንጋዕን
ምጽዋትን’ውን ግዜ ይስእን ኣይነበረን። ብተፈጥሮኡ ንሰባት ዘስሕቕ ዘረባ ኣብ
ምፍጣርን ምርካብን ብልጫ ነይሩዎ። እዚ ድማ ዝደጋገም ወይ ዘሰልኪ ዘይኮነ
በብእዋኑ ኣብ ዘጋጥም ኵነታት ዝተመርኵሱ ከም ቅጽበት ስንኻ ዘየኽድን ዘረባ
ምርካብ ኣየጸግሞን ነይሩ። እዚ ነገር’ዚ ወላ ኣብ ሕማቕ ኵነታት ኣብ ዘጋጥመሉ
እዋን’ውን የቋርጾ ከም ዘይነበረ ይግለጽ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዘ ሓንቲ ናይ ቀደም
ምስላ ክዝክራ እፈቱ። “Smile is the food of the mind. Try to get it
even when time is not ripe.” ከም ኣብነት ኣብ ናይ ሰለሙን ዮውሃንስ
ትዝታ ብዛዕባ እቲ ጐዳጕዲ ምስ ጠበቕን ካልኦት ለመምትን ንዝነበረ ናብራኦም
ከም መስሓቕ ገይሩ ዝጠቕሶ ዝነበረን ነቶም ለመምቲ ድማ ሙዚቃ እናተጻወተ
የመስግኖም ከም ዝነበረን ኣንብብ።

ሃይለ እቲ ተጋዳላይ (freedom fighter)

ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ሳሕል (youtube but source unknown)

ኣብ 1978 ቅድብ ህግሓኤ ከዝልቕ ምስ ተገደደ ፡ ሃይለ ስድርኡ ሒዙ ንሜዳ እዩ
ተበጊሱ። ንበዓልቲቤቱን ደቁን ናብ መዓስከር ስደተኛታት ጀልሃንቲ ኣፋንዩ ድማ ንሱ
ንታዕሊም ወሪዱ። ታዕሊም ድሕሪ ምውዳእ ድማ ካብ ጀልሃንቲ ርሑቕ ኣብ ዘይነበረ
ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተመዲቡ ከም መምህርን መራሕ መደብን ብምዃን፡ ነቲ ሰውራ
ኣብ የድሊ ኣብ ዝበሎ ናይ ስነጥበብ ስራሕ ተጸሚዱ ግቡኡ ይፍጽም ነይሩ። ስለዚ ፡
ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ዘይኮነ መደቡ ኣብ ክፍልታት ስለ ዝነበረ፡ ኣብ ወተሃደራዊ ስርሒት
ብዙሕ ኣይተሳተፈን። እንተኾነ ፡ ወላ ኣብ ንጡፍ ወተሃደራዊ ዕማም ኣይትሃሉ ፡ ካብ
ሓደጋ ጸላኢ ክተምልጥ ዘሎ ዕድል ጸቢብ’ዩ። ብኸምዚ፡ ሃይለ ምስቲ ዝነበረ ናይ
ቤትትምህርቲ ሰውራ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ክሳተፍ ነይሩዎ። ብኸምዚ ፡ ኣብ
1983 ተመሃሮኡ ሒዙ ናብ ከበሳ ማለት ከባቢ ደምበላስ ምስ ከደ፡ እታ ዝነበሩዋ መኪና
ብጸላኢ ዝተቐብረ ነታጒ ስለ ዝረገጸት ምስ ሰለስተ ብጾቱ ኣብ ከባቢ ዓዲ ጸጸር ተሰዊኡ።

ሃይለ እቲ ስዉእ (martyr)

ሃይለ፡ ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ ኣብ ቤትትምህርቲ ሰውራ ከም መምህር ተመዲቡ
እናሰርሐ፡ ኣብ 1983 ኣብ ወፈራ ምጥፋእ መሃይምነት ንምስታፍ ጸላኢ ኣብ
ዝቈጻጸሮ ዝነበረ ቦታ ሰሊዅካ ብምእታው ኣብ ዝግበር ዝነበረ ወፍሪ ከሎ፡ ምስ
ብጾቱ ናብ ዓዲ ጸጸር ወረዳ ደምበላስ ምስ ወፈረ ኣብ ዘጋጠመ ሓደጋ ምስ
ሰለስተ ብጾቱ ተሰዊኡ።
ጸላኢ ብዛዕባ’ቲ ብህግሓኤ ኣብቲ ገና ናጻ ዘይወጽአ መሬት ዝካየድ ዝነበር ወፈራ
ምጥፋእ መሃይምነት ኣፍልጦ ስለ ዝነበሮ ፡ ኣብቲ ኣባላት ተጋደልቲ ይንቀሳቐሱሉ
እዮም ዝበሎ መንገድታት ነታጕ እናቐበረ ኣብ ልዕሊ ተጋደልትን ህዝብን ጕድኣት
የውርድ ነይሩ እዩ። ከም ሳዕቤን ድማ እታ ሃይለ ዝነበራ መኪና’ውን ነታጒ
ብምርጋጽ ጠንቂ መስዋእቲ ናይ ሃይለን ብጾቱን ኮይና።
ሰሎሙን ዮውሃንስ ኣብ ታሕቲ ጽሒፉዎ ዘሎ ዝርዝር ኣንብብ።

ፍሉይ ጅግና ሃይለ ወልደንኪኤል መሓሪ። ተዘክሮ ብመተዓብይቱ ተስፋይ ጽሃየን ፡ ብመጋድልቱ ሰሎሙን
ዮውሃንስን። መልቀስ ድማ ብሞኽሱ ሃይለ ገብረተንሳኤ።

Reminisce of a lifetime friend
Ato Tesfai Tsehaie, a resident of Jefferson City, Missouri was more than happy to
write his memory of his life time friend Haile Woldenkiel. Here below is Tesfai’s
narration of Haile’s life as youth and adult.
My unforgettable friend - Tegadalay Haile Woldemicael:
‘I will never forget you’
Haile was born and raised in Mendefera, Eritrea. The son of Dejazmatch
Woldemikael Mehari and Woizero Adiam Ras BeRas Kidanemariam, (Eritrean
nobility in their own right). He finished 8th grade education, the highest
grade available then in San Giorgio Mendefera, Eritrea.

At the invitation of his uncle Grazmatch
Yohannes kidanemariam, who was a
member of parliament in Addis Ababa
representing Eritrea at that time, Haile
moved to Addis Ababa, Ethiopia to pursue
his love for Arts circa 1962. Haile joined the
school of Arts which was within the
compounds of Menelik School at Arat Kilo.
He pursued his 4 years of Arts, painting, &
Sculpture education and received his
Diploma. I believe, one of his many talented
teachers was the renowned Ethiopian artist
Afeworki Tekle. After completing 4 years of
Arts education, he became an Arts teacher
and moved to Jima, the capital city of Keffa
Ethiopia. I went to Jima from Addis (I
worked for Ethiopian Airlines then), to
spend a weekend with him. It was a joyful

weekend and I noticed that Haile was very popular and loved by the students
and residents of Jima. Before too long, he moved back to Asmara and joined
the education department in Dekemhare as a teacher where I believe he met
his beautiful 2nd wife.

He and his childhood best friend Beyene Tewoldemdhin also a teacher (BTW
a brilliant young man) joined the Eritrean Liberation movement shortly
thereafter where they finally sacrificed their lives fighting for the liberation
of the country and the people they loved so much.

Growing up, Haile had always been an avid soccer player (Goal keeper),
played the Kirar (a musical instrument), a cyclist and he was by nature funny
and fun loving and a very friendly guy.

Drinking Swa, after a soccer game was our reward by our fans and we
enjoyed that very much 😁. It was simply the thing to do and we enjoyed
Swa Mendefera very much. Our parents never knew that for sure! We, Deki
Mendefera were known for that at that time, it was our Trademark for sure,
although it is not a thing to brag about.

I remember one day we decided to ride our bicycles and go to Asmara just
for fun without telling our parents and friends. We started early in the
morning, spent some hours with friends in Asmara and were back in
Mendefera safely late in the evening the same day. Shiketti was the hardest
ride going up I remember, but coming back it was all a thrill. It was quite an
adventure for us then.

Married life: he was married to Alganesh his 1st wife, granddaughter of Ras
Haile, Adi Quala and he has a son by her named Mehari - named after his
great-grandfather, a noble figure in the Seraye region. I'm proud to say that
I was his best friend at his wedding in Adi Quala. *Also, I believe his son
Mehari got married some 4-5 years ago in the state of California.

Haile with his son Sham
I understand he was later remarried to another beautiful young lady in
Dekemhare while serving as a school teacher there and he may have 2-3
kids by her too.
Haile was a very decent human being, a wonderful son and brother, a
wonderful friend, a talented artist and musician, and a very good soccer
player (Goal Keeper).
Haile loved life and life loved him back twice as much. There was no dull
moment with Haile. His presence brightened his surroundings and laughter
reigned everywhere he was. Eritrea truly lost a good son - like so many
others.
I guess good people don't last long! We all miss him and often smile at the
things he did and said. He left us with so much unforgettable memories and
we will cherish them as long as we live. Until we meet him in heaven and
laugh together again - May his soul rest in peace.
Tesfai Tsehaie
Missouri, U.S.A
Haile's closest friend.

Some pictures obtained from Tesfai Tsehaie

A picture showing the two inseperable friends and team mates in Mendefera

Graduation day celebration at the Arts school in Addis Abeba. Haile is no. 3 from left and
Tesfai no. 7 from left

Tesfai and Haile posing for a photo snap on top of the high building in what was called Kombishtato.
Cinema Impero on the right

Tesfai visiting Haile in Jimma where he was an arts teacher.

Tesfai and Haile in Addis Ababa, 1965

Haile during the time he was in Addis Ababa

The fathers of the two friends. Deg. Woldemichael Mehari on the left and
Bashai Tsehaie Gebreyesus on the right

This is a picture from Asefash, Tesfai’s siter wedding in Mendefera. Starting from the left:
Wro Rigeat (Tesfai’s mother) Wro. Adyam (Haile’s mother) Wro. ……. (Haile’s grandmother)
next unidentified, Wro. Nigisti (wife of Blata Ahferom) Asefash the bride, Etiopia
(daughter of Amlesu bambula)

ኣብዚ ስእሊ ሃይለ ከም ሓላው ማዕጾ ናይዛ ጋንታ ይርአ ኣሎ። ኣበየናይ እዋን ኣበየናይ ቦታ ምዃኑ ግን
ኣይተፈልጠን። ዝፈልጥ ሰብ እንተ ኣሎ ክሕብረኒ የማሕጽን።

The Unforgettable Icon, Haile Woldemichael Mehari
By Solomon Yohannes, Leeds, UK

I am privileged and proud to know Haile. He was my teacher, and I was his
student in the city of Dekemhare in the year 1977-1978. Haile is known by
“Haile the Artist” due to his mastering of
many kinds of art skills, call it paints,
sculpture and others. Very fortunate to
attend and watch his artworks exhibition
which

was

held

for

the

public

in

Dekemhare. From that occasion/event,
he remained coined in my memory and
ever since, he became my icon. He is
bestowed with inventive and creative
mind, I remember one day that he made
a flying object ‘helicopter’ out of different
wires and a battery, long before the
present drone was dreamt of. His talents
and skills are beyond measures, he was
Solomon Yohannes

in fact an asset to the nation.

While he was working as a teacher in Dekemhare a certain beauty called Eden
Eyob captured his heart. He married her and got three children, namely
Bethlehem,

Luwam

and

Sham.

Haile

the

Artist,

like

many

of

his

contemporaries of his generation became active in the Eritrean politics as
member of the ‘mass organization “Hafashwdubat” starting the year 1976.
Dekemhare like many other liberated cities gave him the opportunity to work
as a teacher and become active member of the armed struggle. I remember
one master piece of his painting, hanging at the Youth Club of Dekemhare

which captured the attention of the public, a portrait of one fighter, holding a
gun on one hand, and a book on the other, which manifests or describes his
talent and ingenuity in arts. The message of that painting was quite clear; he
meant that, we have to fight militarily and politically hand in hand. He
strongly stresses the values of books, he says we can only assure and
guarantee our victory provided we give more emphasis and priorities in
educating our people.

(It is a common knowledge that we need books to educate our youth so it
becomes a vital instrument for building the nation and to find guidance for
making rational political decisions and follow a direction beneficial to our
people and country. That is absolute what we miss today)
With the intervention of the Soviets, the power balance changed and our
fighters were forced to withdraw from many liberated cities, which caused the
‘Strategic Withdrawal of 1978’, and Dekemhare like the rest met that fate.
Haile the Artist packed, leaving his older daughter behind with her
grandmother and marched with all his family to Sahel. His family settled in
the camps of the displaced people in the liberated area, called Arareb and
Jelahanti, and he joined the struggle to fight.
During the liberation struggle he was assigned at Bet Tmhrti Sewra
‘Revolutionary School’ where he made important contributions. Among the
many assignments, he served as the head of Arts Panel, developed and
organized school curriculum, he taught Arts to the Arts Club, he helped by
creating a methodology for those students who had disabilities of speaking,
some of whom become great Artists and credit goes to him. Haile was
amicable and popular among his peers, he was very close to Beraki
Gebreselassie, the Director of the School. Reflecting to their friendship, Haile

presented him the portrait in paint of the martyred Wedi Fenkil (Beraki Fenqil)
to hang it in his office.
Haile’s talent was not limited only in Arts but also mastered music as well as
in sport. He is remembered playing his guitar occasionally and played as
goalkeeper for our team.
Many times, we had no shelter to live in, and we complain constantly about it,
but for Haile is the same, never raised his finger and lived under the cave with
different reptiles. He use to joke, ‘we have to adjust ourselves to live in
harmony with these creatures because they accommodated us to live in with
them in their natural habitat, and for that we are grateful to them’. Sometimes
when it is late dark, he tunes his guitar and praises those creatures for they
granted him sleeping place free.
Haile Artist had deep appreciation about nature and environment, which
makes him unique. Haile had a small tent under a tree meant an office where
he collects all his art works.
I remember the memorable remark he made, when he was about to depart to
Adi Tsetser with his students for a mission. ‘I have two children named Luwam
and Sham in the field and if God wills I wish to have a third one and will name
him Lugam, ‘Rein’. We need to have rein in our action, otherwise, it will lead
us into disaster.

(It is a metaphoric way of expression, it may mean, we need to govern
ourselves by law and order)

A snapshot of the Revolutionary school (courtesy Youtube)
We the students of Revolutionary School left Arareb on March 3, 1983, and
Haile soon joined us and proceeded to the highland of Dembelas, Adi Tsetser
in the Province of Seraye, where we were received with great jubilation by
Biteweded Abraha who was responsible of the time. Haile was driven with his
students Michael and Angosom and three other escorts called Fitsum, Digo
and Tadesse, from Adi Tsetser to Mai Duma, not even ten minutes after their
departure a bomb blew up their car. The lives of these three heroes Haile
Artist, Michael and Angosom tragically ended. The two Fitsum and Digo both
members of Arareb Hospital and the third Tadesse seriously wounded. The
shocking news of my three comrades reached me while I was in Mereb
Hospital.
After my recovery, I went back straight to my base in Sahel and met Beraki
and Biteweded with melancholic mood, at the same time saw Eden the wife of

Haile Artist who definitely came to inquire about her husband. I felt already
they were vetting between each other as to who and how to break the bad
news to her. Haile was the most respectful and popular artist I ever knew.

Tegadelti Biteweded Abraha and BeraKi Gebreslassie

Right after Eritrea was liberated in 1991, I visited Mendefera, there to my
delight I discovered one of his paint art hanging on the wall of Shigey Hotel.
The lady/woman owner had a great affection and respect towards Haile and
proud to keep it as his remembrance.
Haile and many others paid their precious live for freedom to their beloved
country Eritrea so that others to have peace and tranquility. However, the
tragedy is that his family like many others could not enjoy the fruit of freedom,
peace and tranquility at home, but are forced to leave their country and to live
in USA as refugees. God Bless them.

ሃይለ ገብረትንሳኤ ንሞኽሱን ዓርኩን ሃይለ ወልደንኪኤል ኣብ ወርሒ ሓምለ 2016 ዝገበረሉ ግጥሚ/መልቀስ ፦

መልቀስ
ሃይለ ሰኣላይ!!!!!የዕሪፍካዶ?
ሓወይ! ዓርከይን! ተፈሊኻዶ?
እሞኸ! ኣብ መገሻኻ በጺሕካዶ?
ናብራ ዓለም! ተሳናቢትካያዶ?
ከድካ ኣለኻ! ፡ ኩሉ ሰብ ዝኸዶ።

ንነብር ርሒቕና፡ ተመዓዳዲና
ኣብ መንገዲ፡ መርድእካ ሰሚዕና
ዘሊልካ ዘይምጻእ፡ ስለ ዝረሓቕና።

ብዓል መንደፈራ ሃይለ ተኽለ
ብንእሱ ኸሎ ለይለይ እናበለ
ቅድሚ ኩላትና ብሙያኡ ዝልለ
ተማሃርይ ከሎ ሰኣላይ ዝተባህለ
ክንደይ በራድ ሻሂሞ! ዘይከፈለ።

ኣምላኽ ሓሲብዎ ምስ ሳባ ነበርካ
ጓል ወዘራዝር ዘውዲ፡እያ ኣብ ኢድካ
ደኸመኒ! ከይበለት ብዙሕ ጸይራትካ
ተረካቢ ኣይኮነን፡ ኣብ ጸሓይ ዕርበትካ
ኣደ ሓርስ ነብሪ፡ ጠርናፊት፡ ናይ ቤትካ
ንኹሉ ኣርኪብካሉ፡ ዘጣዕስ ነይብልካ
ኩሉ ርኢኻዮ ኣብ መርየት ከለኻ።

ሃይለ ተኽለ ብዓል ድበዛና
ኣብ ማእከል ተኸላ መራሒትና
ዓዲ ደግያት መሓሪ ብዓልዝና
ለባም ናይ ዓዶቦ ደብተር ሰራየና
ጠርኒፎም ዝጽሕፉ ሕጊ ዓደቦና
ብዘንጊ ዝመርሑ ነበሩ ፍትሔኛ።

ኣንታ ዕባይ ቲቦ፡ ዕባይ መንደፈራ
ትዘልል ነበርካ፡ ከም ኢራብ፡ ከም ዛግራ
መጻወድያ! ሒዙካ ዘይሰድድ፡ መፈንጠራ
ማሕለኻ ረኺብካ፡ ዘሊልካ፡ ዘይትሰግራ
ነዛ ዓባይ እምባ ፡ ከመይገርካ ክትሓኹራ
ከረውረው እናበላካ ናብታ! ጉድጓድ ስፍራ።

እዚ ሰኣልይ፡ ዓርከይ ክነግረሉ
ዘይ ጓዳእ ነይሩ፡ ፍሽኽታ ኣመሉ
እንተ በርቲዕዎ፡ ድንን ኢሉ
ጽፍሩ እናቐርጠመ ይሓስበሉ
ንኹሉ ዝዕዘቦ ኣቃሊሉ።

በልኪድ ዓርከይን፡ ሓወይን ዘበንካ ኣኺሉ
ስድራ ቤት ዝኾንኩም ጽንዓት ተቐበሉ
ንጽቡቑ፡ እናዘከርኩም፡ ዓልሉ
ከነርክቦ ኢና ኣብ እንጽዋዓሉ
ኣምላክ ይቀበሉ ኣብ ትሕቲ ጽላሉ
ብርሃን ጸሓይ፡ ኢኻ ፍሽኽታ ዝኣመሉ
ንሰናበቶ ብሓበራ፡ ኣብ ሰላም ክህሉ
ክርስቶስ ይቀበሎ መላእኽቲ ኣኸቲሉ።

ክዝክሮዶ! ኣብ ርያድ ከለና
ብዙሕ ስሒቕና ብዙሕ’ውን ዘሊልና
ንሳባ ክትምርዖ! ሓቢርና ዘቲና
ኣሮንውን ክውለድ ኣብ ስርሕና
ጥዑም ዘበን ነበረ ኣብ ስደትና
ዳግማይ ስደት ፋሕ ኣእተወልና

ዝፈትወካን ዘኽብረካን ዓርክኻ!!!
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና 29 ሓምለ 2016

ፍቕሪ ህዝብኻን ፍቕሪ ሃገርካን
ምስ
እቲ ዘሐብን ስነ-ጥበባዊ ክእለትካ
ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ክዝክረካ ክነብር እዩ።
እቶም መጻኢ ወለዶታት ድማ ታሪኽካ ኣይክሕብኦምን እዩ።
ንዓድኻ ዘኹርዕ ታሪኽ ገዲፍካላ
ኩርዓትን ሓበንን
ናይ
ህዝብኻ ኢኻ

“ታሪኽ ጅግንነትካ ኣይክጠፍእን እዩ
ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ድማ
ክመሓላለፍ
እዩ”

ተጋዳላይ ሃይለ ወልደንኪኤል መሓሪ

“ብሰላም ዕረፍ”

ናይ ምብርባር ጻውዒት

ኣብ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ሓወልትታት ብምህናጽ ፡ ጐደናታት ፡ መናፈሻ ቦታታት ፡ ቤትትምህርትታት ፡ ዩኒቨርሲታት
ካልኦት ትካላትን በሰማቶም ብምጽዋዕ ፡ ንጀጋኑኦም ንዘልኣለም ክዝክሩዎም ይረኣዩ። ኤርትራ ግን ኣብ ምምራሕ
ሃገር ፡ ወትህድርና ፡ ስነጥበብ ፡ ስነጽሑፍ ፡ ሃይማኖት ፡ ሙዚቃን ስፖርትን ቅያ ዝሰርሑ ጀጋኑኣ ኣብ ምዝካር
ዝፈሸለት ሃገር ኮይና ንረኽባ። ኣብ ኤርትራ ፡ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ንዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ክጥቀሱ እንተ
ኾይኖም ፡ እቲ ዝርዝር ኣዝዩ ነዊሕ ከም ዝኸውን ርዱእ እዩ። ካልእ ይትረፍ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ዝነበሩ ዛጊት
ዘይተነግረሎም ጀጋኑ ጥራይ ኣዝዮም ብዙሓት ከምዝኾኑ ክፍለጥ ኣለዎ።

ብወገነይ ፡ ኤርትራ ብዙሓት ኣብ ፖለቲካዊ ፡ ውተሃደራዊ ፡ ባህላዊ ፡ ትምህርታዊ ፡ ስፖርታዊ መዳይ ኣዝዮም
ዘድነቑ ኣብ ታሪኽ ዝሓለፉ ሓያላት ውልቀሰባት ኣለዉዋ ፡ ክንዝክሮም ከኣ ይግብኣና እዩ እንተበልኩ ብዙሓት ምሳይ
ከምዝሰማምዑ እምነት ኣሎኒ። ኣብ ቤትንባባት ፡ ንኤርትራውያን ጀጋኑ ዝምልከቱ መጻሕፍቲ ክርከቡ ዘይምኽኣሎም
ድማ ኣዝዩ ዘጕሂ እዩ።ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታይ ኣብ ዝተፈላለየ ወቕቲ ናይ ዝነበሩ ኤርትራውያን
ታሪኽ ህይወት ዘዘንቱ ቦታ ከፊተ ከም ዘለኹ ክሕብር እፈቱ።(www.emnetu.com).

ንምጅማር ዝኣክል ፡ ገለ ሕጹያት ክኾኑ ይኽእሉ ዝበልኩዎም መሪጸ ኣለኹ። ስለዚ ፡ ንኹልኻትኩም ክጥቀሱ
ኣለዎም ናይ ትብሉዎም ሰባት ኣስማት ክትሰዱለይ እጽበ። እቲ ዝስደድ ዝርዝር ግን ንዝሓለፉ ዝምልከት ጥራይ
ክኸውን ኣለዎ።ብኻልእ ኣዘራርባ ንግዜኡ ኣብ ታሪኽ ህይወት ናይ ዝሓለፉ ጥራይ ኢና ክነተኵር ንኽእል።ነቲ ዝርዝር
ድማ ካባኻትኩም ገለ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ናይ መወዳእታ መልክዑ ከትሕዞ እየ። እቲ ዝርዝር ግን ኵሉ ግዜ
ንተወሳኺ ኣስማት ፍሉጣት ሰባት ክፉት ከምዝኾነ ይሕበር።

ብዛዕባ’ዚ ሓሳብ’ዚ እወታዊ ኣረኣእያ እንተ ኣልይኩም ታሪኽ ህይወት ናይዞም ኣብ ዝርዝር ዘለዉ ውልቀሰባት
ክትጽሕፉ ወይ ክጽሕፉ ዝግደሱ ሰባት ክትረኽቡ ምሕጽንታ የቕርበልኩም ኣሎኹ።ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ ግን ከኣ
ክጽሕፍ ዘይደሊ ወይ ዘይክእል ሰብ ምስዘጓንፈኩም ፡ ነቲ ሓበሬታ (ብወረቐት ፡ ዲስኬት ፡ ግራሞፎን ፡ ካሴት ፡ ቪድዮ
፡ ስእሊ ወዘተ) ናባይ ክሰዱዎ ክትሕብርዎም ትኽእሉ ኢኹም። ብኸምዚ ድማ ኣነ ነቲ ትሕዝቶ ናብ ክጽሕፍ ዝኽእል
ሰብ ክሰዶ እኽእል።

መጠን ናይቲ ጽሑፍ ኣገዳሲ ኣይኮነን። እቲ ኣገዳሲ ናይቶም ጀጋኑ ታሪኽ ምዝካርን ፡ ጨሪሹ ከይጠፍአ ወይ
ከይተረስዐ ከሎ ምስናዱን እዩ። ዕብየት ናይቲ ጽሑፍ ዝውስኖ መጠን ናይቲ ሓበሬታ ብዛዕባ’ዞም ውልቀ ሰባት ዝርከብ
እዩ። ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ ግን እዞም ኣብቲ ዝርዝር ዝኣትዉ ውልቀሰባት ፡ ኣብ ድሕነት ሃገርና ፡ ህዝብና
፡ ባህልና ገለ ፍሉይ እወታዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ዝገበሩ ክኾኑ ኣለዎም።

እምነቱ ተስፋይ
ዛንታ ሂወት ደግያት መሓሪ ዓምደመስቀልን ፣ ወዲ ወዶም ተጋዳላይ ሃይለ ወልደንኪኤልን

ኣፍልጦ / ምስጋና
እዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንታሪኽ ደግያት መሓሪ ዓንደመስቀልን ንስዉእ ተጋዳላይ
ሃይለ ወልደንኪኤልን ኣብ ጽሑፍ ይኹን ወይ ኣብ ቪድዮ ንምድላው ኣበርክቶ ስለ ዝገበሩ ልዑል ምስጋና
የቕርበሎም።

ልጅ ፍቕረማርያም ወልደንኪኤል

ኣትላንታ ፣ ጅዮርጅያ ፣ ኣመሪካ

ኣቶ ተስፋይ ጽሃይ

ጀፈርሶን ሲቲ ፣ ሚሱሪ ፣ ኣመሪካ

ኣቶ ሰሎሙን ዮውሃንስ

ሊድስ ፣ ዓባይ ብሪጣንያ

ሻምበል ሚካኤል ገብረንጉስ

ሳን ፍራንሲስኮ ፣ ኣመሪካ

ኣቶ ሃይለ ገብረትንሳኤ

ኢንድያናፖሊስ ፣ ኢንድያና ፣ ኣመሪካ

መምህር ስጢፋኖስ ተመልሶ

ክራገሩ ፣ ኖርወይ

ኣቶ ዳንኤል ሰሎሙን

ስታቫንገር ፣ ኖርወይ

ኣቶ ክፍለ ተስፌናስ በራኺ

ኣስመራ ፣ ኤርትራ

ኣቶ ገብረሱስ ዑቕባየስ

ድበዛና ፣ ኤርትራ

ኣቶ ዘራጽዮን መሓሪ

ድበዛና ፣ ኤርትራ

ኣቶ ዮሴፍ ሕሩይ

ቶሮንቶ ፣ ካናዳ

ኣቶ ህብታይ ተኽሊት

ቶሮንቶ ፣ ካናዳ

-------------------- ///// --------------------

