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13

https://www.youtube.com/watch?v=fH0PMBGrdBg

ክፋል 1

https://www.youtube.com/watch?v=aTX0yCxwtBE

ክፋል 2

ትርጉምን ታሪኽን ስም

ቀሺ ሙሳ ኣሮን ኣብታ መዝገበ ቃላት ናይ ኤርትራውያን ኣስማት ትብል መጽሓፉም ን “በርሄ” ዝብል ስም ብከምዚ
ይገልጽዎ። “በርሄ” ትግርኛ ስም ወዲ እዩ። ካብቲ “በርሄ” ዝብል ፍሉጥ ሱር ግሲ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ከም ዘለዎ
ተወሲዱ ከም ስም ወዲ ዚዝውተር ቃል። እቲ በርሄ ዝብል ግሲ “ብርሃን ሃበ ፡ ወግሐ ፡ ተወልዐ ፡ ዚብል ትርጉም
ይህበና። እቲ በዚ ስም እዚ ዚስመ ወዲ ከኣ ፡ ከም ብርሃን ኮይኑ ድሙቕ ብርሃን ኪህብ ነዚ ስም እዚ ይቕበል።
“በርሄ” ዚብል ስም ወዲ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዚዝውተሩ ፍሉጣት ስማት ትርግኛ ከም ዝኾነ ነስተውዕል።
ቀጺሉ ቀሺ ሙሳ ኣሮን “ገብረ-ኪዳን” ዝብል ስም ብከምዚ ይገልጾ። ገብረ-ኪዳን ፡ ትግርኛ ስም ወዲ እዩ። “ገብረኪዳን” ዝብል ናይ ድርብ ቃላት ስም ፡ ጊልያ ኺዳን ፡ ኣገልጋሊ እቲ እግዚኣብሄር ምስ ሰብ ዝገብሮ ናይ ኪዳን
ተስፋ ፡ ባርያ ኺዳን ኣምላኽ ንሰብ ፡ ማለት እዩ። እቲ “ገረኺዳን” ዚብል ናይ ጌጋ ኣደማምጻ እዚ ስም እዚ ፡ በዚ
“ገብረ-ኪዳን” ዝብል እሩምን ቅቡልን ቅርጺ ክእረም ይግባእ። ዙውቱር ስም ትግርኛ።

ዉልቃዊ ሓበሬታን ግዜ ንእስነትን

ምዕራፍ 1

ኣዝማች በርሀ ካብ ኣቦኦም ከንቲባ ገብረኪዳን መልከን ኣዲኦም ወይዘሮ ለተብርሃን ንርኣዮን ብ 1892 ተወልዱ።
ሓሙሽተ ኣሕዋትን ኣርባዕተ ኣሓትን ነበርኦም። ኣስማቶም ድማ ቀሺ ተስፋማርያም ፡ ኣርኣያ ፡ ሃይለሚካኤል ፡ ቀለተ
፡ ሓደራ ፡ ሰረጸ ። ኣሓቶም ድማ ኣምለሱ (ምዕባዮም) ፡ ምንያ ፡ ለተንኪኤል ፡ ህድኣት ይበሃላ። ኣዝማች በርሀ
ገብረኪዳንን ወይዘሮ ለተሩፋኤል ተወልደብርሃንን 9 ደቂ ነበርዎም። ሸውዓተ ኣወዳትን ክልተ ድማ ኣዋልድ።
ኣስማቶም ብተራ ዝተወልዱሉ እዚ ዝስዕብ እዩ።
1. ስዩም

6. ነጋሲ

2. መስፉን

7. ተክለሃይማኖት

3. ኣማረሽ

8. ዘውዲ

4. ተስፋሚካኤል

9. መሓሪ

5. ግርማይ

ኣዝማች በርሀ ብህይወቶም ከለዉ ደቂ-ደቆም ክርእዩ በቒዖም እዮም። ዘርኢ ኣዝማች በርሀ ሎሚ ካብ 130 ንላዕሊ
ምዃኑ ወዲ ወዶም ምናሴ ተስፋንኪኤል ይሕብር። ኣብ ክልተ ቀጻሊ ወለዶኦም ድማ ህይወቶም ንሃገሮም ዝወፈዩ
ካብ ደቆምን ፡ ደቂ-ደቆምን ይረከቡ። ኣብ ምዕራፍ 8 ርእሱ ዝኸኣለ ኣርእስቲ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ተጻሒፉ ኣሎ።

ዳምባ ኣብ ካርታ ኤርትራ Source: www.ezilon.com

ካርታ ዳምባን ከባቢኣን ካብ ጉግል ኤርዝ. (Source: Googleearth)

ወይዘሮ ወለተሩፋኤል ተወልደብርሃን

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን

ስዩም በርሀ

መስፉን በርሀ

ኣማረሽ በርሀ

ነጋሲ በርሀ

ግርማይ በርሀ

ዘውዲ በርሀ

ተስፋሚካኤል በርሀ

ተክለሃይማኖት በርሀ

መሓሪ በርሀ

ኣዝማች በርሀ መበቆል ዓዶምን ትውልዶምን ዳሞባ-ምጭ እዩ እንተኾነ እቲ ዋና ቦታ ናይ ስርሖም ኣብ ሸኻ ወዲ
ብስራት እዩ ነይሩ። ንመራኸብን መጎዓዓዚን ስልጥቲ ቦታ ብምዃና ከምኡውን ነቶም ኣብ ምምሕዳሮም ዝነበራ
ዓድታት ማእከለ ክትኮነለን ብዝብል ሓሳባት እቲ ዉሳኔ ከምዝወሰድዎ ወዲ ወዶም ምናሴ ተስፋሚካኤል ይገልጽ።
ጅዮስፐሻል (Geospecial) ሓበሬታ ሸኻ ወዲ ብስራት: (ጅዮስፐሻል ጭብጥታት ናይ ዳምባ ስለዘይተረኽበ በታ
መደበር ስራሕ ኣዝማች በርሀ ዝነበረት ዓዲ ተተኪኡ ኣሎ)
ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ጆግራፊካዊ ጭብጥታት ብዛዕባ ሸኻ ወዲ ብስራት እዩ። ዝንግሪር (Latitude) ዉንግሪር
(Longitude) ካብ ኤክዋቶር ዘሎ ርሕቀት ንመዐቀኒ ዝዝውተር ፣ ብራኸ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ፣ ክሊማዊ ዞባ ፣ መኣዝን
መቓምጦ ዝሕብር ፣ ወዘተ የጠቓልል።
ምሉእ ሽም :

ሸኻ ወዲ ብስራት

ናይ ሃገር ኮድ :

ኤሪትራ (Eritrea)

ኣውራጃ :

ሰራየ

ወረዳ :

ደቂ ድግና

ብዝሒ ገባር ዜጋ :

ሓበሬታ ኣይተረኽበን

ስፍሒ መርየት :

ሓበሬታ ኣይተረኽበን

ጆግራፊካዊ መስተማእዛኒ:
ዝንግሪር (Latitude):

ዲግሪ ብደቓይቕን ሰከንድን 14°57'43" ሰሜን

ዉንግሪር (Longitude):

ዲግሪ ብደቓይቕን ሰከንድን 38°48'36" ምብራቕ

ዝንግሪር (Latitude):

ብዕስራዊት መነጻጸሪ ዲግሪ 14.9619

ዉንግሪር (Longitude):

ብዕስራዊት መነጻጸሪ ዲግሪ 38.81

ሓፈሻዊ ብራኸ (Average elevation):

2,059 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ

ኣካባቢ ሸኻ ወዲ ብስራት ዝርከባ ዓድታት
ግናባለ

Gina Bala

1.5 km

እንዳቦና ገዳም

Indabona Gedam

2 km

ዓዲ ጎዳእቲ

Ādī Goda'itī

2.1 km

ዓዲ ቅያኖ

Ādī K'ano

2.9 km

ማይ ልቡስ

May Libus

3.7 km

ጒላ

Guila

4 km

ታኺታ

Takita

4 km

ጉደላ

Gudela

4.0 km

ሓሰርሊቦ

Haserlibo

4.3 km

ዓዲ ሹም ሓፍቲ

Ādī Shum Haftī

4.8 km

ዓዲ ዛርና

Ādī Zarna

5.1 km

ተራ እምኒ

Tera-Emnī

5.7 km

እንዳ ኣማኑኤል

Enda Amanuel

5.7 km

ዓዲ ብላይ

Adi Bilay

5.8 km

ካርታ ምምሕዳር ኣውራጃ ሰራየ። “ሌላ ምስ ኤርትራ ዝተባህለ” ጽሑፍ ገጽ 63 ዝተወስደ

መጠርነፍታ (synopsis) ብመምህር ይስሓቕ ገብሪሂወት

ምዕራፍ 2

(ነፍስሄር መምህር ይስሓቕ ገብሪሂወት ሰብኣይ ጓሎም ንኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ኢዮም። ብ 2009 ድማ ካብዛ
ዓለም ብሞት ተፈልዮም። ንሶም ብዙሕ ተገዳስነት ናይ ምጽሓፍን ጽሑፋት ምእካብን ስለ ዝነበሮም ብዙሕ ሓበሬታ
ብዛዕባ ኣዝማች በርሀ ዝገበርዎ ናይ ፖለቲካ ስርሓትን ኣብ ልዕሊኦም ዝተገብረ ዉዲት ኣብ ሂወቶም ናይ ምጥፋእ
ዝሓዘ ጽሑፋት ኣብ ገዝኦም ተዓቒሩ ነበረ። እዛ ከም መጠርነፍታ ቀሪባ ዘላ ጽሕፍቲ ንሶም ዘዳለዉዋ ኣብ መበል
50 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ኣዝማች በርሀ ዝተነበት እያ።)
ኣርእስቲ ፡ ናይ ክቡር ኣዝማች በርሀ ታሪኽ ሂወቶምን ፍትሐዊ ዳንነቶምን ፣ ጅግንነት መስዋእቶምን ከምዚ ዝስዕብ
እዩ ነይሩ።
ጀግና ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ኣብ'ዚ መበቆል ዓዶምን ትውልዶምን ዳሞባ-ምጭ ን/ወረዳ ደቡብ ኣውራጃ
ሰራየ ነበር ፤ ኣብ መጀመሪያ መግዛእቲ ኢጣልያ ብሐምለ 1892 ዓ.ም ካብ ኣቦኦም ከንቲባ ገብረኪዳን መልከን ካብ
ኣዲኦም ወ/ሮ ለተብርሃን ንርአዬን ተወሊዶም ዝዓበዩ እዩም፡፡ ዕድሚኦም ንትምህርቲ ብዝበጽሐ ብስርዓት ኦርቶዶክሳዊት
ቤተክርስትያን ተማሂሮም መዓርግ ድቁና ለቢሶም፤ ቀዳስን ወዳስን ነይሮም፡
፡ ቀጺሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ (ሳንጆርጆዮ) መንደፈራ
ቋንቋ ጣልያን ተማሂሮም፡፡ ካብ ቤት ትምህርቲ ተሓርዮም ብአስተርጓሚ
ናብ ወተሃደርነት ተዓስኪሮም ብ1911-12 ዓ.ም ክልተ ግዜ ንሊብያ
ከይዶም ተመሊሶም ፡፡
ካብ 1914 ክሳብ 1920 ዓ.ም ኣብ ምምሕዳር ፍትሒ (ኡፊቾ ጅድካቱራ)
ብኣስተርጓሚ ኣብ ኣስመራ ሰሪሖም፡፡ ካብ 1921 ክሳብ 1927 ዓ.ም ብላታ
ተሽይሞም ኣብ ምምሕዳር ኣውራጃ ስራየ ብኣስተርጓሚ ሰሪሖም፡፡ ካብ
1928 ክሳብ መስቀል 1931 ዓ.ም ኣብ ምምሕዳር ኣውራጃ ኣክለ-ጉዛይ
ብኣስተርጓሚ ሰሪሖም፡፡ ኣብቲ እዋን'ቲ
ብወገን ኢራጋይለ ምስ ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ ናብ ዶብን ጸጥታን ግርጭት ናብ ኣስጋኢ ኩነታት ኣድሂቡ ዝነበረ
ወፊሮም መልእኽቶም ብሰላማዊ ፍታሕ ኣሰላሲሎም ተመልሱ፡፡ መስቀል 1931 ዓ.ም ናይ ዓደቦኦም ምስለነ
ን/ወረዳታት ደቡብን ደቂ ድግናን ተሸሙ፡፡ ካብ ዓደ ቀይሕ ናብ ግዚያዊ መንበሪ ሽኻ ወዲ ብስራት አተዉ፡፡
ናይ ሽዑ ብላታ በርሀ ካብ 1914 ክሳብ 1931 ዓ.ም ናብ ሰለስቲአን ምምሕዳራት ኣውራጃ ሐማሰየን ፣ ሰራየን ፣
አከለ ጉዛይን ብአስተርጓምነት ዝሰርሕሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ብትሕትናኦም ፣ ብአፍቅሮቶም ፣ ሕውነቶም ፣ ምሕዝነቶም
፣ ምልከት ቛንቋ ዝመልኦ ኣስተርጓምነቶም ዝና ዘትረፉ ኢዮም ነይሮም፡፡

ብ1932 ዓ.ም እዚ አመንጺርና ንርእዮ ዘሎ ህንፃ ቅድም ብግፍዒ ሸፋቱ ኣንድነት ድሐር ብስርዓት ወተሃደራት ደርጊ
ዓንዩ ዝነሆ ንመንበርን ቤት ጽሕፈትን ኣስሪሖም ናብ ዓዶም ኣትዮም ምስ ናይ ምስሌነት ሽመቶም ደሪቦም ኣጸንቢሎም
ብሰላም ተቐመጡ፡፡ በቲ ግዜ'ቲ ብመሰረት ፍትሐዊ አመሐድርነቶምን ዳንነቶምን ፤ እናተባህለ ይድረፈሎም ነበረ

ብ1935-36 ዓ.ም ወራር ጣልያን ንኢትዮጵያ ብኣስተርጓምነት ከቲቶም ክሳብ ሐውዜን በጺሖም ምምሕዳራዊ ትካላት
ኣሰላሲሎም ናብ ቦትኦም ተመልሱ፡፡ ብ1936 ቀኛዝማች ብ1938 ፊተውራሪ ብ1939 ካቫለረ ብ1940 ዓ.ም ኣዝማች
ተሸሙ፡፡ ብኣባላት 7 ዓዲ ሕጊ ብቓል ዝንገር ዝነበረ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእን ኣብ ጽሑፍ ከምዝሰፍር ካብ 1938
ጽዒሮምን ደኪሞምን ብ1942 ዓ.ም.ፈ ከምዝሕተም ካብ ዝገበሩ ሓደ እዮም፡፡
ብ1941 ዓ.ም ኢጣልያ ብካልኣይ ኲናት ዓለም ተሳዒራ መግዛእቲ ጣልያን ኣብቂዑ ፤ ብወተደራዊ ምምሕዳር
እንግሊዝ ብዝተተከአ ፣ አዝማች በርሀ ኣብ ስልጣኖም ክጸንሑ ብዝተፈቐደሎም በቲ በሊሕን ኣርሒቑ ጠማቲ
ኣስተውዓልነቶም ተደሪኾም ህዝቢ ብጥዕና ንከይሳቐ ትምህርቲ ሲኢኑ ከይድንቁር ብምሕሳብ ብ1942 ዓ.ም
ንወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ኣፍቂዶም ንኑኡሳን ወረዳታት ደቡብ ፣ ጉሕጽዓ ፣ ሃርፈጉሪቶ ፣ ማእከል ኮይና
እተገልግል ቤት ሕክምና ከም ዝስራሕ ገበሩ። ብ1945 ዓ.ም ድማ ንንኡሳን ወረዳታት ደቡብን ፣ ደቂ ድግናን
ማእከል ኮይና እተገልግል ቤት ትምህርቲ ኣብ ሽኻ ወዲ ብስራት ኣስሪሖም ኣቖሙ፡፡
ብስዕረት መግዛእቲ ጣልያን ብዝተኸሰተ ተርእዮ ኩሉ ኣብ ወተሃደርነትን ካልእ ስራሕን ስደትን ተዋፊሩ ዝነበረ
ኤርትራዊ ዜጋ

ነናብ

ዓዱ ብዝተመልሰ ሂወቱ ንምምራሕ ናብ ጥንታዊ ባህሉ ስራሕ ማሕረስ ከይመለስ መሰል

ርስቱን ትሕጃኡን ዝነበረ መሬት በቶም ተንኮለኛታትን ዓመጽትን ዘመድን ኣዝማድን ተታሒዙ ብምጽንሑ ብስራሕ
ኣልቦነት ኩነታት ተገዲዱ ክርክር ብምኽፋት ሕጋውን ፍትሓውን ዳንነት ናብ ምርካብ ሕቶ ብዘምረሐ ኣብ ትሕቲ
ምምሕዳር ኣዝማች በርሀ ዝነበሩ ጉዳያት ክርክር በቲ ተሪርን ፣ ሐቀኛን ፣ ሕጋውን ፣ ፍትሐውን ዳንነቶም ንጡፍ
ፍታሓት ክረኽቡ ብምኽኣሎምን ሕግን ሕጋጋትን እናጠቐሱ ይውስንዎ ብምንባሮም ብላዕለዋይ ኣካል ዘይግምጠል
ብምንባሩን ንዓመጸኛታት ምረት ኣሕደረሎም፡፡ ብኣጋጣሚ ድማ ብ1944 ዓ.ም ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ምፍፋሕ
ብዝተከሰተ ኣዝማች በርሀ ናጽነት ዝብል ጭርሖ ኣንጸፉ፡፡ በዚ ዕድል'ዚ ተጠቒሞም ከኣ ዓመጸኛታት ሕጊ ዝኾኑ ናብ
ማሕበር ኣንድነት ኢትዮጵያ ወገኑ፡፡

ብ15 ሕዳር 1946 ዓ.ም ብዛዕባ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኤርትራ ኣብ ቤት ጊዮርጊስ ኣስመራ ዝተገበረ ጉባአ ፤ ምስሌነታት
ሰራሕተኛ መንግስቲ ተባሂሎም ዘይተሳተፉ'ኳ እንተነበሩ ፣ እቲ ምዕባለ ብዘይ ፍረ ተበታቲኑ ፤ ኤርትራ ንመን?
ንጣልያንዶ ፣ ንእንግሊዝ መግዛእቲ? ንኢትዮጵያዶ ንሱዳን ትመቐል ኣብ ዝተባህለሉ ወቕቲ ብ18 ለካቲት 1947
ዓ.ም "ኤርትራ ንኤርትራውያን" ካብ ዝመስረቱ ሓደ ኣዝማች በርሀ ኢዮም፡፡ ብእኡ መሰረት ድማ ናይ ኣውራጃ
ሰራየ ፕረሲደንተ ደጊያት ስብሃቱ ዮውሃንስ ፣ ም/ፕረሲደንት ግራዝማች ኣስመሮም ወልደጊየርግስ ፣ ዋና ጽሓፊ
ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ተመርጹ፡፡ ብ1947 ኣብ ልዕሊ ዝነበሮም ሓላፍነት ብተደራብነት ምስለኔ ናይ ጉሕጽዓ
ተሸሙ፡፡
ሕዳር 1947 ዓ.ም ብቀዳማይ መርማሪ ኮሚስዮን ው.ሕ.ሃ. ኣብ ተራእምኒ ኣብ ዝተገብረ ሕቶን መልስን ሰራሕተኛ
መንግስቲ ተባሂሎም ኣብ ቅድሚ ኮሚስዮን ንምቕራብ'ኳ እንተዘይክአሉ ብጐኒ ኮይኖም ንኣባላት ውድቦም መትከል
ናጽነት ከነጽሩ ብትርን ተባዕነትን ክሰርዑን ከሰልፉን ሰገጥ ኣይበሉን፡፡ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኢዩ ድማ ንምቕታሎም ፈተነ
ዝተነድፈ፡፡ እዚ ኽኣ በቲ ዝነበሮም ጽቡቕ ስምን ንሃገራዊ ናጽነት ብዘየወላውል ብምስላፎም ዝተሰናበዱ ዝጠጅእዎ
ተንኮል እዩ፡፡
"ኣዝማች በርሀ ወቃጢ በርበረ፤ ቪድራይ ቨድራይ ትፋቾ በደረ፡፡ ኣዝማች በርሀ በዓል ዳምባ ፤ መግነዚኡ ስኢኑ ዓለባ
፡ ኣዝማች በርሀ ከብዲ ነፋሒቶ ወላህ ክብል ቁሩብ ተሪፋቶ፡፡ ኣዝማች በርሀ ምስ ደጊያት ስብሃቱ ንክልተ ሽሊን
ሸይጥዋ መሬቱ፡፡ ኣንቱም ማሕበር መኪና ሃቡና ፣ ንኣዝማች በርሀ ክንጉሕፎ ደሊና" ብምባል ብርቱዕ ቅትለትን ሞትን
ተመነይሎም፡፡
ብ1949 ዓ.ም ኤርትራ ንምምቃል ንዝተአመመ ተንኰል ብምቅዋምን ብኩለን ማሕበራት ዝተጠምረ ውድብ ሰልፊ
ናጽነት ከይቐውም ብፕረሲደንተ ማሕበር ኣንድነት ደጊያት በየነ በራኺ ንዝተጻሕፈሎም ምሕጽንታ ብምንጻግን ብ
26-6-1949 ዓ.ም ውድብ ሰልፊ ናጽነት ኤርትራ ካብ ዘቖሙ ተባዓት ደቂ ሃገር ሐደ ኣዝማች በርሀ እዮም ነይሮም።
ጅግና ኣዝማች በርሀ ብግዘት አቡነ ማርቆስ ከይተዳናገሩ ብፈኸራ መራሕቲ ኣንድነትን ሸፋትኦምን ከይተሸበሩ ፤
ብናይ እንግሊዝን ኢትዮጵያን ሽርሕታት ከይተዳህሉ ኣባ መርዚ እምቢ ንሃገር ኣይሕበልን ኢሎም ብ10 መጋቢት
1950 ዓ.ም ናብ ሸካ ወዲ ብስራት (ሐማደት) ኣብ ካልኣይ መርማሪ ኮሚስዮን ቀሪቦም ምምሕዳር እንግሊዝ መንግስቲ
ኢትዮጵያን ምስ ሸፋቱ ኣንድነትን ዝነበሮም ውዲታት ብቓልን ብጽሑፍን ኣቃሊዖም መትከል ሃገራዊ ናጽነት ውድቦም
ብትሪ ዘነጸሩ ሐርበኛ ኢዮም፡፡
ስለዝኾነ ድማ ብ30 መጋቢት 1950 ዓ.ም መራሒ ሽፍታ ኣንድነት ኣሰረሰሄይ እምባየ ዕባይ ዓረዛ (ትግራዋይ) ምስ
ስዓብቱ ናብ ራማ ከይዱ ምስ ኣመሐደርቲ ኣሕስኣን ዓደርባዕተን ድሕሪ ምምያጥ ብ16 ጉንበት 1950 ዓ.ም ወጋሕታ
ባንደራ ኢትዮጵያ ኣምሪሖም ብአስረሰሄይ እምባየ ተመሪሖም ሐደጋ ብምዳቕ ንመንበሪ ገዛ ጅግና ኣዝማች ኣኽቢቦም
ብዝተኮስሎም ቦምበ ኣዝማች ጸጋማይ እግሮም ተወቂዖም ብዝወደቑ ብምድጋም ተኲሱ ቀተሎም ኣብ 58 ዕድሜኦም
እቲ ጽዋእ መስዋእቲ ተቐበሉ፡፡ ብሐደ ወገን ድማ ብናይ ቅድሚት አፍደገ ዝጸንሑ ብላታ ገብረአብ ተወልደብርሃንን
ብርሃነ ገብሩን ተቐትሉ፡፡ ስለዚ ሳልሳይ ርእሶም ንናጽነት ሃገር እተበጀው ጅግና ኢዮም፡፡

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ከም በሊሕ ተምሃራይን ብመምህራኖም ኣድናቖት ዘትረፉን

ምዕራፍ 3

ዕድሚኦም ንትምህርቲ ምስ በጽሐ መንፈሳዊ ትምህርቲ ቀሲሞም መዓርግ ድቁና ለበሱ። ብግዜ ምምሕዳር ግዝኣት
ጥልያን እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ጸቢብ እዩ ነይሩ ፣ ካብ ራብዓይ ክፍሊ ንላዕሊ’ውን ንምቕጻል ኣይከኣልን ነበረ።
ኣብቲ እዋን እታ ኣጸቢቓ ፍልጥቲ ዝነበረት ቤትትምህርቲ ክሳብ ሎሚ እዋን ከም ሳን-ጆርጆ ትፍለጥ ኣብ መንደፈራ
ትርከብ እያ። ኣብዚኣ ቤትትምህርቲ ዝተማህሩ ብዙሓት ካብቶም ዳሕራይ እዋን ብላዕለዋይ ደረጃ ፍሉጣት ናይ
ፖለቲካ ተዋሳእቲ ዝነበሩ ዝተመሃሩላ እያ። ካብኣቶም ንምጥቃስ ቢተወድድ ኣስፋሃ ዎልደሚካኤል ፣ ደግያት ስብሓቱ
ዮሃንስ ፡ ደግያት ላይነ ኪዳነማርያም ፣ ደግያት ኣብራሃ ተሰማ ፣ ደግያት ሓረጎት ኣባይ ፣ ኣዝማች ናይዝጊ ሰመረ ፣
ግራዝማች ኣስመሮም ዎልደግዮርጊስ ፣ ኣዝማች ተስፋይ በራኺ ወዘተ ይርከብዎም። ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን’ውን
ኣብዛ ቤትትምህርቲ ከም ዝተማህሩ ይንገር። ብመምሃራኖም ብርቱዕ ኣድንቖት ከም ዝነበሮም’ውን ይንገር። ብሓንቲ
ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ካልኦት ተመሃሮ ጸብለልታ ዝነበሮም ነይራ። ንሳ ድማ ምጽሓፍ ብጸሓፊት መኪና
(typewriting) እያ። ኣብ ዉሽጢ ሓደ ደቒቕ ዳርጋ ዕጽፊ ናይቶም ካልኦት ቅልጣፈ ከም ዝነበሮም ይንገር።

ስእሊ ኣብ መንደፈራ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ግዮርጊስ ልሙድ መጸውዒኡ «ሳን ጆርጆ»

ምልኪ ኣብ ክእለት ቓንቋ ጥልያን ፡ ኣብ ምጽሓፍን ምዝራብን ከም ዝነበሮም’ውን ይፍለጥ። ብግዜ ምምሕዳር
ጥልያን በቲ ክእለቶም ኣብ ብዙሕ ናይ ምትርጓምን ኣብ ምርመራ ቋንቋን ባህልን ኤርትራ ተሳቲፎም እዮም። ሰበ
ስልጣን ግዝኣት ጥልያን ብዙሕ ብዛዕባ ባህልታትን ቋንቋታትን ኤርትራ ክፈልጡ ይግደሱ ስለ ዝነበሩ ሓደ ካብቶም
ክእለት ኣለዎም ኢሎም ዘስተውዓሉሎም ኣዝማች በርሀ እዮም ነይሮም።

ምምሕዳር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ነቶም ሓለፍቲ ሰልፊ ነጻነት ኤርትራ (LPP) ኣብ ሰራየ ዝነበሩ ናይ መንግስቲ
ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ኣብቲ ናይ ኣኼባታት ናይ ኮሚሽን ዉድብ ሕቡራት ሃገራት ክሳተፉ ከምዘይብሎም ትእዛዝ
ኣሕሊፎም ነይሮም እዮም። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ጎቦ ናይ ተራእምኒ ኮይኖም ነቶም ወከልቲ ማሕበሮም
የተባብዕዎም ከምዝነበሩ ይንገር። እቲ ብጽሑፍ ዝቐረበ መጎተ ማሕበር ሰልፊ ነጻነት ኤርትራ ብቛንቋ ጥልያን እዩ
ቀሪቡ ነይሩ። ደራሲኡ ድማ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን እዮም ነይሮም። (ምልከት ኣብ ቛንቋ ጥልያን ዝነበሮም
ንምፍላጥ ኣብ ምዕራፍ 7 ተዘርዚሩ ዘሎ ደብዳበታት ዝተጸሓሓፍዎ ምርኣይ ይከኣል።) እቶም ካልኦት መደረ ዘስምዑ
ብቋንቋ ትግርኛ ከም ዝነበረ ይንገር። ምምሕዳር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ንበዓል ኣዝማች በርሀ ብምኽንያት ናይ
መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኢኹም ኢሎም ምውጋዶም ሻራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጌሮም ከም ዝነበሩ ብዘይ
ጥርጣሬ ዘመልክት እዩ።
ኣብ ግዜ ምምሕዳር ግዝኣት ጥልያን ብዙሓት ከም ተርጎምቲ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣብ ቦቦትኡ ነይሮም እዮም። ዳርጋ
ኩሎም ኣብቲ እዋን ንቑሓት ዝበሃሉ ዝነበሩ ደቂ ዓዲ እቶም ከም ተርጎምቲ (ትርጁማን ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ
ነይሮም ብደቂ ዓዲ) ኮይኖም ዝሰርሑ እዮም። ኣብ ምምሕዳር እንግሊዝ’ውን መብዝሕትኦም ኣብ ዝተፈላለየ ቤት
ጽሕፈታት ላዕለዋይ ስልጣን ዝረኸቡ ንሳቶም እዮም። ኣዝማች በርሀ ሓደ ካብኣቶም እዮም ነይሮም ግን ፍልይ
ተብሎም ሓንቲ ብልጫ ነይራ። ንሳ ድማ እቶም ተርጎምቲ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት እዮም ተዋፊሮም ነይሮም ከም
ቤት ፍርዲ ፣ ቤት ሕክምና ፣ ምምሕዳር ትምህርቲ ፣ ባህሊ ፣ ወተሃደራዊ ወዘተ። መብዝሕትኦም ኣጸቢቖም ዝመለኽዋ
ዓውደ-ፍልጠት ነይራቶም እያ። ኣዝማች በርሀ ግን ነቲ ቋንቋ ብኩሉ መዳያቱ መሊኾሞ ስለዝነበሩ ክፍልታት
እንዳቀያየሩ ከም ኣስተርጓሚ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ይንገር።

-

ኣዝማች በርሀ ከም ትጉህ ናይ ፖለቲካ ተቓላሳይን ፣ ፍርሃት ዘይፈልጥዋን

ምዕራፍ 4

ተዘክሮታት ሻምበል ሚካኤል ገብረንጉስ ሃይለ

ኣብ 1952 ዝተሓትመ ጽሑፍ ብዛዕባ ፍሉጣት ሰባት ኣብ ኤርትራ (who is who in Eritrea) ንኣዝማች በርሀ
ገብረኪዳን ብከምዚ ይገልጾም።

Chi è dell'Eritrea 1952 :

Dizionario Biografico
Berhe Ghebrekidan, Azmac, n. DEmbe
Micc (Seraie) : capodistretto di Debub,
Guhcia e Decci Digna; vice president del
Partito Liberale Progressita dalla fondaz.
(1947) dotto conoscitore delle leggi
consuetudinarie eritra., ed in particolare
di quelle del Seraie, collabora alla
raccolta del Diritto degli Atcheme Melga
compiuta scotto il Commisario del
Seraie. Duca d’Ancona. Fu portavoce
delle sue popolaz. Dinnanzi la
Commissione d’inchiesta dell O.N.U.
all’udienza in Hammadit (10-III-1950)
nella sua abitaz. In Dembe Miccassieme
al
cognate
blatta
Ghebreab
Teuoldeberhan e al famiglio Brahane
Gobru, da una bandadi sessanta seifta
comandanta da Asressei Embaie.

መን’ዩ መን ኣብ ኤርትራ 1952
ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ዝተወልድሉ ቦታ ኣብ ዳምባ ምጭ
ሰራየ እዩ። ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ (ምስሌነ) ደቡብን ጉሕጭዓን
ደቂ ድግናን ከምኡውን ካብ ተመስረትሉ 1947 ምክትል
ፕረሲደንት ናይታ ፕሮግረሲቭ ሊበራል ሰልፊ ኮይኖም
ኣገልጊሎም። ኣብ ርእሲኡ ፈላጥ ናይ ቅዋማዊ ሕጊ ናይ
ኤርትራ ብፍላይ ከኣ ናይ ሰራየ ፣ ኣብ ምምዕባል ሕጊ
ኣድከመ ምልጋእ ብዙሕ ዘበርከቱ እዮም። ከም ኮሚሳርዮ
ናይ ሰራየ እንዳገልገሉ ከለዉ ኣብ መጋቢት 10, 1950 ኣብ
ናይ ሕቡራት መንግስታት መርማሪ ኮሚሽን መጺኡ ኣብ
ሓማዲት ኣኼባ ኣብ ዝተገብረሉ ወኪል ህዝቢ ኮይኖም
ኣገልጊሎም። ኣብ መንበሪ ቤቶም ምስ ዞምኦም ብላታ
ገብረኣብ ተወልደብርሃን ከምኡ’ውን ኣባል ቤተሰብ ዝኾነ
ብርሃነ ገብሩ ከለዉ ስሳ ዝኣኽሉ ሸፋቱ ብ ኣስረሰሀይ እምባየ
ዝምርሑ መጽዮም ቀቲሎሞም።

ኣዝማች በርሀ ዘመኖም ብዝፍቀዶ ዝላዓለ ትምህርቲ ሰኒቆም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምስ ጣልያን ይሰርሑ ነበሩ ፣
ድሕሪ ውድቀት ጣልያን ኣብ ግዜ ምምሕዳር እንግሊዝ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሮም ዝነበራ ወረዳታት ኣገልግሎት
ሕክምናን ትምህርትን ክረኽቡ ብዙሕ ጻዕሪ ገይሮም ክም ዝትከል ገበሩ። ኣብ ሸኻ ወዲ ብስራት ድማ ሓንቲ ናይ
ብሕቲ ጠሓኒት እኽሊ መኪና ብምትእትታው ነባሮ ከባቢ ደቂ ድግና ፣ ደቡብ ፣ ጉሕጭዓ ኣገልግሎት ክረኽቡ
ጀመሩ።
ኣብ ሕጊ ዝምርኮስ ዳንነቶም ከኣ ሰፊሕ ምርግጋእ ኣስፊኑን ብህዝቢ ተቐባልነቶም ዓብዩ ነበረ ፣ ኣብቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ
ምፍሕፋሕ ናብ ዝላዓለ ደረጃኡ ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ድማ " ኤርትራ ን ኤርትራዊያን " ዝብል ንጹር መርገጽ ሓዙ
። ኣብ ጋዜጣ ከይተረፈ "ስለ ፍቅሪ ሃገር" ብዝብል ኣርእስቲ ኤርትራ ነጻ ሃገር ኮይና ብደቃ ጥራሕ ክትመሓደር ከም
ዘለዋ ዝሕብር መጎተ ይጽሕፉ ነበሩ። ኣብ 1949 ካብ ፕረሲደንት ማሕበር ኣንድነት ብዝበጽሖም ከቢድ ናይ ጹሑፍ
መጠንቀቅታ ከይተዳህሉ ብውሳኔታት ናይ ኣቡነ ማርቆስ ከይተደናገሩ ብፈኸራ መራሕቲ ኣንድነትን ሸፋቱኦምን
ከይተረበሹ ብ10 መጋቢት 1950 ኣብ ሸኻ ወዲ ብስራት ኣብ ቕድሚ ካላኣይ መርማሪ 31 ኮሚሽን ውዱብ ሕቡራት

ሃገራት ቀሪቦም ንልባዊ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ መትከሎም ብዘየወላዉል መንገዲ ኣነጸሩ፣ ሰልፊ ናጻነት
ኤርትራ ብ26 ሰነ 1949 ንምምስራት በርቲዖም ዝሰርሑን ነቲ ሰልፊ ካብ ዘቖሙ ሓርበኛ ሓደ እውን ነበሩ።
ምንጪ ሓበሬታ Jeberti.com

እቲ ትምኒትን ድልየትን ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ዝነበረ ኤርትራ ከም ሓንቲ ነፍሳ ዝኸኣለት ነጻ ሃገር ክትከውን እዩ
ነይሩ። እንተኾነ ማሕበር ኣንድነት ምስ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ተቓውሞ ገበሩ። ተቓውሞ ጥራሕ ዘይኮነ ስም ምጥፋእን
፣ ምዝማትን ፣ ደም ምፍሳስን ወሰኹሉ። ብዙሓት ለባማትን ንቑሓትን ኤርትራውያን ድማ ተቐትሉን ተሰዱን።
ብድሕሪኡ’ከ እንታይ ኮነ? ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1961 ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ኣብ 1991 ድማ ነጻነቱ ጨቢጡ።
ዳርጋ ኩሎም እቶም መራሕትን ኣባላትን ማሕበር ኣንድነት ዝነበሩ ደቆምን ደቂደቆምን ቤተሰቦምን ናብ ብረታዊ
ቃልሲ ነጻነት ኤርትራ ተሓዊሶም። ብረት ዓጢቖም ድማ ነጻነት ኣምጺኦም። እዚ ንኣዝማች በርሀ ይኹኑ ንኩሎም
እቶም ብማሕበር ኣንድነት ዝተቐንጸሉን ዝተሰዱን ቅኑዕ መስመር ሒዞም ከምዝንበሩ ዓቢ ምስክር እዩ። ከምኡ ስለዝኾነ
ድማ ሕጂ ታሪኾም ዝጸሓፈሉን ዝንገረሉን ግዜ እዩ። እቲ ታሪኽ ንጹርን ፣ ጭብጥታት ዝሓዘን ፣ ነዊሕ ዕድመ
ዘይገበረን ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ እዞም ስድራ ቤታት ጽልእን ቂምን ዝለዓለሉ ግዜ ኣይኮነን። ታሪኽ ኮይኑ ጥራሕ እዩ
ክዝከር ዘለዎ።
ናይ ኣዝማች በርሀ ጭርሖ ኤርትራ ብ ኤርትራውያን ጥራሕ ክትግዛእ ኣለዋ ዝብል እዩ ናይ ወትሩ መርገጺኦም
ዝነበረ። መፈከሪኦም ድማ ኣባ መርዝ እዮም ዝብሉ ነይሮም። እዚ ማለት ድማ ነቶም ነጻ ኤርትራ ክርእዩ ዘይደልዩ
መርዞም እየ ማለት እዩ።

“ኤርትራ ዓደይ ነጻ ሃገር ኮይና ብደቃ ትመሓዳደር እምበር ብወጻእተኛ ፣ ጻዕዳ ይኹን
ጸሊም ክትግዛእ የብላን”

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን

ኣብ ሕዳር 1947 1ይ መርማሪ ኮሚሽን ዉ.ሕ.መ ኣብ ተራእምኒ ኣብ ዝነበሮ ንናይ ህዝቢ ወኪላት ምርመራ ደጃች
ስብሃቱ ፣ ኣዝማች በርሀን ፣ ግራዝማች ኣስመሮምን ነቲ ብ40 ዕጥቋት ሸፋቱ ኣንድነት ዝተዋደደ ውዲት ከይዓጀቦም
እኳ እንተተረኸቡ ምምሕዳር እንግሊዝ ጽልዋኦም ብምፍራሕ ንስኻትኩም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ስለዝኾንኩም
ርእይቶ ክትህቡ ኣይትኽእሉን ብምባል ኣገድውም። እቶም ሸፋቱ ንዝኾነ ናይ ምቕታል ዕድል እኳ እንተዘይረኸቡ
ንግራዝማች ኣስመሮም ክሳዶም ብበትሪ ሃሪሞም ኣውዲቐሞም። ምስ ዝኹሉ ዕንቅፋት ግን እዞም ኣፍቀርቲ ሃገር
ንኣባላት ማሕበሮም ብቐረባ መዓድዎምን ኣበራታትዕዎምን።

ብ 7-5-1949 ብይን በቪን ሳፈርዛ ክትገብር ኣብ 3ይ ጉባኤ ዉድብ ሕቡራት መንግስታት ምስ ተለዓለ ኤርትራ
ኣይትምቀልን እያ ብምባል ናይ ቴለግራም መልእኽቲ ናብ ዉ.ሕ.መ ካብ ዝላኣኹ ሓደ ኣዝማች በርሀ እዮም። ብ
26-6-47 ሕድሪ ናጽነት ክቐወም ከሎ ሓደ ካብ መሰረቱ ንሶም እዮም ነይሮም።
ማሕበር ኣንድነት ንኣዝማች በርሀ ሓያል ሰብ ምዃኖም ኣጸቢቖም ይፈልጥዎም ስለ ዝነበሩ ካብ እምነቶም ከዛናብልዎም
ኣቐዲሞም ብዙሕ ወፈራታት ብሰላማዊ መንገዲ ፈቲኖም እዮም። (ኣብ ምዕራፍ 11 ዘሎ ደብዳበታት ኣንብብ) ። ኣብ
ጽሑፋት ከም ዝረኸብክዎ ገለ ካብቲ ፈተነታት ብመንገዲ ቤተክርስትያን ገሊኡ ድማ ብኣዕሩኽቶም ዝነበሩ ኣብ
ማሕበር ኣንድነት ዝኣተዉ ነበረ። ናይ ኤርትራ ጳጳስ ዝነበሩ ኣቡነ ማርቆስ ቅድሚ 40ታት ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ፈታዊ
ኣዘማች በርሀ እዮም ዝነበሩ። ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ምስ ተጀመረ ግን ኣቡነ ማርቆስ ሓደ መስራትን መራሕን ማሕበር
ኣንድነት ኤርትራ ስለዝነበሩ ነቶም ዓርከይ እዮም ኣብ መስመረይ ከእትዎም ይኽእል እየ ኢሎም ዝኣመኑ ኣዝማች
በርሀ ኣበርቲዖም ለመንዎም። ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ ግን “ኣነ ጽሒፈን ኣንቢበን ዝርዳአ ናይ ዓለም ጋዜጣን ሬድዮን
ዝከታተል ሰብ’የ። ገዛኢ ናይ ዓደይ ካብ ምዃን ሓሊፈስ ተገዛኢ ናይ ባዕዲ ክኸውን ኣይልመንን” ብምባል ንዕላመኦም
ኣነጺሮም ገለጽሎም። ሽዑ ኣቡነ ማርቆስ ካብ መንፈሳዊ ግዝኣቶም ወጺኦም ኣብ ፖለቲካ ብምእታው ንሓርበኛ ኣዝማች
በርሀ ገዘትዎም።
ኣብ መወዳእታ 1944 ፍቕሪ ሃገር ፡ ስማ ናብ “ማሕበር ፍቕሪ ፡ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ” ወይ “ማሕበር ሕብረት”
ተቐየረ። ኣብዚ ድማ ዓብዪ ተራ እተጻወቱ ፥ ኣቡነ ማርቆስ ፡ ደጃዛማች በየነ በራኺ ፡ ብላታ ደምሳስ ወልደሚካኤል
፡ ፊተውራሪ ሓረጎት ኣባይን ደጃዛማች ኣርኣያ ዋስን ነበሩ። ኣቡነ ማርቆስ ኢትዮጵያ እታ እንኮ ሃገር ክርስትያናት
እያ እናበሉ ክሰብኩ ጀመሩ፡፡ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ምፍልላይ ክፈጥር ጀመረ። ከም ውጽኢቱ ድማ
ከተሓሳስቦም ዝጀምረ ሃገራውያን ንክርስትናን ምስልምናን ሓቚፉ ንናጽነት ኤርትራ ዘቃልስ ጥርናፈታት ክገብሩ
ጀመሩ። ሓደ ካብቶም ናይዚ ዳሕረዋይ ምንቅስቓስ ጠርነፍቲ ኢብራሂም ሱልጣን ነበሩ።

መጎሰ ብሓደ ኣድናቒ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን

ድሕሪ ዋዕላ ተራእምኒ _____________ በዛ መሬት አይትምፁኒ
ነዛ ሃገር ነዛ ርስተይ ______________ ይምረሐያ ወዲ ዓደይ
አይደልን ፌደረሽን ______________ ምስ ዝኮነት ንኽንቁረን
እንተኮንኩም ፈረድትና______________ስምዕዎ’ሞ ዝድምፅና
ሓቂ ሒዝኩም ፍረዱ ____________ ናፅነትና እመኑልና
ኢሉ ኣባ መርዚ ምስ ብፆቱ ___________ብስብእነት ተማጊቱ
የእሚንዎም ንሉኡካት _____________ ደፊሩ ብትብዓት
ከይበፅሐ ግን መዕለብኡ ____________ከይተመለሰ’ቲ ሕትኡ
ቀዲማቶ’ታ መሰዋእቲ ___________ ስለ መሬት ስለ ርስቲ

ኣዝማች በርሀ ብኩሉ ወገኖም ምዕቡል ዝኾኑ ሓርበኛ ኤርትራዊ ብምንባሮም ሓበን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም
ዘጠራጥር ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ተቓሊሱን ተሰዊኡን ብ1991 ዘምጽኦ ነጻነት

ኣዝማች በርሀ ቅድሚ 70 ዓመታት ፈሊጦሞ ጥራሕ ዘይኮነስ ተቓሊሶምሉን ተሰዊኦምሉን እዮም። ታሪኽ ሂወቶም
ብዝርዝር ከይተነግረን ከይተጻሕፈን ብምጽንሑ ካብ ኩርዓትን ሓበንን ናይ ጀጋኑና ተነፊግና ክንነብር ጸኒሕና።
ንነጻነት ኤርትራን ኣብ ምምሕዳር ዞባኦም ድማ ብሓቅን ፍትሕን ዘገልገሉ ከም ዝኾኑ ብቃል ቀዳሞት መስከርቲ
(primary sources) ንረኽቦ። (ቪድዮ ኣብ ዩትዩብ ረኣዩ) ታርኽ ሂወቶም ንምጽሓፍ ሓበሬታ ዝእክበሉን
ዝመራመረሉን ዝነበርኩ እዋን ብኹሉ ወገኖም ትግሁን ቅኑዕን ከም ዝነበሩ ጥራሕ ይሕበረኒ። ኣጸቢቖም ሓያል
ከም ዝነበሩ ውን ይንግር እዩ። ንሓቂን ፍትሕን ክከላኸሉ ሓይሊ’ውን ይውስኽሉ ነይሮም እዮም። ፈኸራ ማሕበር
ኣንድነት ኣብ ሂወቶም ድማ ካብታ ቅኑዕ ኢሎም ዝኣመንዎ ፖለቲካዊ መስመር ነቀይ ከይበሉ ሓሊፎማ። መገሻታት
ናብ መንደፈራ ይኹን ዓዲዃላ ናብ ተራእምኒ ይኹን ናብ ማዕረባ ናብ ደቂጽንዓይ ይኹን ናብ ድባርዋ ፣ ኣብ
በቕሎም ተወጢሖም ይጓዓዙ ነበሩ። ፍርሃት ትብሃል ቃል ከም ዘላ ኣይፈልጥዋን ነይሮም ይብሉ መስከርቲ። እዚ
ናቶም ታሪኽ ሂወት ልክዕ ከም መብዝሕትኦም ካልኦት ጀጋኑና ናይ ቃል (ኣፍ) ታሪኽ ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ ፡
ብጽሑፍ ተመዝጊቡ ንመጻኢ ወለዶታት ውን ክሰግር ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ። መጻኢ ወለዶታት ኤርትራ ካብ
ኩርዓትን ሓበንን ዝሓለፉ ጀጋኑታቶም ተነፊጎም ክነብሩ ምዃኖም እንዳፈለጥካ ስጉምቲ ዘይምውሳድ ዘሰክፍ ጉዳይ
እዩ።

ካብቲ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ዘካየድዎ ቃልሲ ምእንቲ ነጻነት ኤርትራ ፣ ንሃገርን ህዝብን ዘሐብን ፣ እዚ ዝስዕብ
ብጽሟቑ ንምጥቃስ ይከኣል።
✓ ኣንጻር ብርቱዕ ተቓውሞን ምፍርራህን እንዳተገብረሎም ከሎ ጸኒዖም ንሃገሮም ምቅላሶም።
✓ ብዘይ ፍርሃት ናብ ዝደለይዎ ቦታ ይንቀሳቀሱ ምንባሮም።
✓ ምስዚ ኩሉ ዘመተ ኣንጻሮም ሰልፊ ነጻነት ኤርትራ ኣባላታ ኣብ ኣውራጃ ሰራየ ከም ዝበዝሕ ምግባሮም።
✓ ሰልፊ ነጻነት ብደቂዓድን ብወጻእተኛታትን ኣድናቖት ከም ተትርፍ ምግባሮም።
✓ አንፃር ዕላማ አንድነት ብትብዓትን ብርትዓውነትን ምምካቶም።
✓ ምምሕዳር ኢንግሊዝ ሽርክነቱ ምስ ማሕበር አንድነት ምዃኑ ብቓልን ብጽሑፍን ምቅልዖም።
✓ ኤርትራ ንከይትመቓቐል ቴሌግራም ናብ ው᎐ሕ᎐ሃ ካብ ዝለአኹ ሓደ ንሶም ምንባሮም።
✓ ምምሕዳር እንግሊዝ ዝተፈላለየ ዕንቅፋት እንዳፈጠረሎም ከሎ ተስፋ ከይቆረጹ ንመርማሪ ኮምሽን ዉ᎐ሕ᎐ሃ
ብዝተፈላለየ መንገድታት ዕላማ ናፅነት ኤርትራ ኣነፀሩሎም።
✓ ብመራኸቢ ብዙሓን ፣ ከም አብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ፣ ናፅነት ኤርትራ ብከመይ ክጥመት ከም ዘለዎ አነጺሮም
ፀሓፉ።
✓ ብቀንዱ ከኣ ምእንተ ነጻነት ኤርትራ ሂወቶም ኣሕለፉ።

ወርሑ ብርግጽ ዘይዝክሮ ኣብ 1950 ኣቢሉ ይገብር ኣብ ቤት ትምህርቲ ዉዒለ ንዓደይ (ዳንዴር) ክኸይድ ከሎኹ
ኣብ ከባቢ ሆስፒታል መንደፈራ ምስ በጻሕኩ ሓደ ግሩም ሰብኣይ ባርነጣ ዝገበሩ ፣ በቕሊ ሰሪሮም ብክልተ/ሰለስተ
ብረት ዝዓጠቑ ተዓጂቦም ከሓልፉ ረኣኹ። እቲ ጦብላሕታ ሽዑ ዝረኸብክዎ ከቶ ካብ ኣእምሮይ ክሳብ ሕጂ
ኣይሃሰሰን።
ሓደ ፍርዙን ፣ ጽልም ዝበሉ በዓል ሹመት ዝመስሉ እየ ርእየ። መን ምዃኖም ምስ ሓተትኩ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን
ይብሃሉ ፣ ምስሌነ ናይ ደቡብ ኢዮም ተባሃልኩ። ሕጂ ንዓዶም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ተባሃልኩ። መልክዖም
ኣይፈልጦምን ኔረ እምበር ክልተ ደቆምን ክልተ ደቂ ደቆምን ማለት ግርማይን ነጋሲን ልዕለይ ፣ ከምእዉን
ተክለሃይማኖት ፡ ሰሎሞን ስዩም ፡ ጸጋይ ሃይለ (መጀረ) ድማ መማህርተይ ስለ ዝነበሩ ብስሞም ኣጸቢቐ ኢየ ዝፈልጦም
ኔረ። ድሕሪ ሰሙን ኣዝማች በርሀ ኣብ ዓዶም ተቐቲሎም ዝብል ወረ ተሰምዐ። እታ መዓልቲ ዝረኣኩዎም ናይ
መጀመርታን መጨረሽታን ነበረት።

ኣዝማች በርሀ ኣብ በቕሎም ተወጢሖም ካብ መንደፈራ ንዓዶም (ዳምባ) ክኸዱ ከለዉ ዘርኢ ስእላዊ መግለጺ

ግዜ እንዳሓለፈ ኣነዉን እንዳዓበኹ ብዝኸድርኩ እቶም ዝረኣኹዎም ሰብአይ ሓደ ሓያል ሓርበኛ ፡ ካብቶም ዉሑዳት
ቅድሚ ህዝቦም ፖሎቲካዊ ንቕሓት ዘሕደሩ ፣ ሃገሮም ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ ዝሓለኑን ዝተቃልሱን ፣ ኣብ
መወዳእታ ድማ ከም ዝተቐትሉን ፡ ዝተሰውኡን ክፈልጥ ኪኢለ። ተማሃራይ ከሎኹ ጀሚረ ካብቶም ንሕበነሎም
ኣብነታዉያን ጀጋኑ ሓደ ብምንባሮም ኩሉ ግዜ ክዝክሮም ይነብር ኔረ። ኣብ ዓቕሚ ኣዳም ምስ በጻሕኩ ንዕኦምን
ካሎኦት ኤርትራዉያን ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ ኣብርክቶ ዝገብሩ እቲ መጻኢ ትውልዲ ምእንቲ ከይርስዖም እንታይ
ክግበር ይሓይሽ እናበልኩ ንበይነይ ይሓስብ ኔረ። መማህርተይን መታዓቢይተይን ዝኮነ እምነቱ ተስፋይ ብናቱ ተበግሶ
ናይ ዝተረስዑ ኤርትራውያን ሓጺር ሂወት ታሪኽ (Short Biography) ይጽሕፍ ከምዘሎ ምስ ሰማዕኩ ናይ 20

ዝኮኑ ኤርትራውያን ኣስማት ሰዲደሉ። ሓደ ካብቶም ዝሰደድኩሉ ብቀዳማይ ደረጃ ናይ ክቡር ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን
ኢዩ። ኣብዚ ዝገብሮ ዘሎ ቅዱስ ዕላማ ኩሉ ዝምልክቶን ኣፍልጦ ዘለዎን ክተሓባብሮ ሓደራ ይብል ፡ መታን ታሪኽ
ጀጋኑ ኣቦታትና ተረሲዑ ከይተርፍን መጻኢ ወሎዶታት ድማ ከይከሱናን። እዞም ጀጋኑና ከይተነግረሎም ከይሓልፍ
ብማለት ድማ እዛ ሓጻር ምስክርነት ክገብር ከለኹ ዓቢ ሓጎስ ይስምዓኒ። ሓበሬታ ብዛዕባ ዝሓለፉ ጀጋኑና ዋላዉን
ብዝነኣሰ ነቲ እንፈልጦ ክንጽሕፍ ወይ ሓበሬታ ክንእክብ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ፡ ናይ ታሪኽ ጸሓፍትን
ተማራመርትን ድማ ካብዚ ተበጊሶም ብሰፊሑ ምእንቲ ክጽሕፉ።
ናትና ወለዶ ብኣጋጣሚ ብምሉኡ ብህውክትን ማእሰርትን ኢዩ ሓሊፉ (Period of Political Turmoil)። በቲ ሓደ
ወገን መስፍናዊ ስርዓት ኢትዮጵያ መስላት ህዝቢ ኤርትራ ደምሲሱ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ክቆርን ፡ ኤርትራዊ
ድማ ንመሰሉ ክቃልስን ኣብ መውዳእታ ድማ ብረት ከልዕልን ተገዲዱ። ኩሉዚ ኣብ ናህና ግዜ ኢዩ ተፈጺሙ።
ኣቀዲሞም ስለ ንጻነት ኤርትራ ብዝተፈላልየ መንገዲ ዝተቃልሱ ሓርበኛታት ኣቦታትና በዓል ኢብራሂም ሱልጣን ፡
ወልደኣብ ወልደማርያም ወዘተ ፡ ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ ከለዉ ፡ ገሊኦም ድማ ኣብ ዓዶም ብሰለይቲ ስርዓት
ኢትዮጵያ (ኣንድነት) ዝተቀንጸሉ ከም በዓል ዓንደልቃድር ከቢረ ፡ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ነይሮም። ነቲ መንእሰይ
ናይቲ እዋንቲ ፍናንን ትብዓትን ስለ ዘሕደርሉ ድማ ነቲ ቀዳሞት ብሰላማዊ መንገዲ ዝጀመርዎ ቃልሲ ዳሕርዎት
ወለዶ ድማ ብሓይሊ ብረት ዓጢቆም ናብ ዓወት ከብጽሕዎ ኪኢሎም። ኩሉ ግዜ ንሓደ ነገር ክትገብር ዘተባብዕ
መበገሲ ክህልወካ ኣለዎ። ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን እምበኣር ሓደ ካብቶም መስረቲ ወይ ጀመርቲ እምኒ ኩርናዕ
ናይቲ ሓርነትዊ ቃልሲ ኢዮም። ስለዚ ናይዚ ዘኹርዕ ታሪኽ ጀጋኑና ካልእ ክጽሕፈልና ኣይንጸበ።
እምበኣር ሓበሬታ ብዛዕባ ኣዝማች በርሀ ተኣኪቡ ኣብ ምጽሓፍ ብምብጽሑ ሓጎሰይ ወሰን
የብሉን። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ ናተይ ቀጥታዊ ፍልጠት ብዛዕባ እዞም ሓርበኛ
እዛ ዘይትርሳዕ ጦብላሕታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ እያ። ግን እቲ ዘኹርዕ ታሪኾም ኣብዚ
ኣይተደምደመን። ከም ምስላ ሃገርና ‘ራዛ ናይ ኣቦኡ ሓዛ’ ዝበሃል ዓቢይ ወዶም መስፍን
በርሀ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ዝነበረ ዘይርሳዕ ታሪኽ ከም ኣቡኡ ገዲፉ ሓሊፉ።
ናይ ሰባት ናይ ጅግንነትን መትከላዊ እምነትን ባዕሉ ካብ ሰማይ ከም ማና ዝውርድ
ኣይኮነን እንታይ ዳኣ ዝውረስ ኢዩ። ብፍሉይ ናይ መስፍን በርሀን ናይቶም 10 ዉፉያት
ተጋደልቲ ሰላማዊ መናብበሪኦም ኣብ ኢትዮጵያ ገዲፎም ምእንቲ ሃገር ዝተሰለፉ ክጽሕፎ
ካብ ዝሓስብ ዓመታት ሓሊፉ ፡ በዚ ኣጋጣሚ ብሕጽር ዝብለ ከገልጾ ይፈቱ። ምናልባት ካሎኦት ዝያዳ ዝፈልጡ
ክዉስኹሉ ወይ ክእርሙኒ ብተስፋ እጽበ። ብፍላይ ናይ መስፍን በርሀ ዝምልከት ግን ወዱ ኣለምሰገድ መስፍን ኣስፍሕ
ኣቢሉ ክጽሕፎ ንዑኡ ይገድፎ።
መንግስቲ ሃጸይ ሃይለስላሴ ነቲ ብቅዋም ዝተዋህቦ መሰረታዊ መሰላት ባንደራ ፡ ቛንቋ ውዘተ ፡ በብሓደ እንዳቆርመመ
ፈደረሽን ኣፍሪሱ ኣብ ትሕቲ ግዛኣቱ ከእትዋ እንዳተጓየየ ከሎ ነዚ ንምቅዋም ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ብርቱዕ ሃገራዊ
ስምዒት ዝነበሮም ፊተውራሪ ማና ኣድሓኖም ዝተብህሉ ን10 ኤርትራውያን ብረት ኣዕጢቆም ኣብራሃ ሓጎስ ዝተባህለ
ዝመርሖም ናብ ኤርትራ ብ1961 ሰደደድዎም። ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ኣብ ኣውራጃ ሰምሃር ከባቢ ሰሜናዊ ባሕርን
ከባቢ ካርነሽም ኣንጻር ስርዓት ኢትዮጵያ ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም። ኣብ ከተማ ኣስመራ ተሓባበርቲ ከም በዓል ጆሜትራ

ማሕሙድ ፡ ሰሎሞን ካሕሳይ (ጠበቓ) ፡ መንግስቱ ባይሩን ካሎኦትን ኔሮሞም። ሓደ መዓልቲ መንግስቱ ባይሩ ስንቂ
ማለት መድሃኒትን ካልእን ጽዒኑ ብማኪና ናይ ኣቶ ሰሎሙን ካሕሳይ ተጠቒሙ ኣብ ኣከባቢ እምባትካላ ከቀብሎም
‘እጅ ከፍንጅ’ ብፖሊስ ይትሓዝ። ቀጺሉ ሓደ ካብኣቶም ብረት ዝዓጠቐ ኣብ ከባቢ በለዛ ይትሓዝ ፡ በብሓደ ኩሎም
ኣብ ሓጺር ግዜ ብፖሊስ ተታሒዞም ብዓቢይ ገበን ብዉንብድና ተከሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ይቀርቡ።
ጉዳዮም ንክሰምዕ መንእሰይ ኣስመራ ናብ ቤት ፍርዲ ይውሕዝ ፡ ቤት ፍርዲ ብህዝቢ ተዕለቕልቕ። እቲ ክሲ መንግስቲ
ክትግልብጡ መሳርያ ዓጢቕኩም ንበረኻ ወጺእኩም እዩ ዝብል ነይሩ። ንሳቶም ግን እቲ ሕጊ ፈደረሽን ንደቂ ዓዲ
ዝህቦ መሰላት ይግፈፍ ኣሎ ኢሎም ንኽቃወሙ ከም ዝመጹ ኢሎም እዮም ዝከራኸሩ ዝነበሩ። ኣብ ሃገር ኣለዉ ዝብሃሉ
ጠበቓታት እንተላይ ኢጣልያዉን ከም በዓል ኦስቲኒ ይጣበቑሎም። ዳኛ መስፍን በርሀ ወዲ ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ
ገብረኪዳን ኢዩ ነይሩ። ህዝቢ ንሞት ፡ ንሕልፈት ፣ ንነዊሕ ዓምታት ማእሰርቲ ክፍረዱ ኢዮም ኢሉ እናተጸብየ እንከሎ
፣ ዳኛ መስፍን በርሀ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸናሕኩሞ (ገለ ኣውርሕ ማለት ኢዩ) ኢሉ ፍርዲ ሂቡ ለቒቕዎም።
በዚ ዝተላዕለ ኣብ ልዕሊ ዳኛ መስፍን በርሀ መንግስቲ ብሕማቅ ዓይኒ ክጥመቶ ጀሚሩ። መስፍን ነዚ ፍርዲ ክህብ
እንከሎ ኣብ ምንታይ ተመርኲሱ ኢዩ? ናይ ክቡር ኣቡኡ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን እምነትን ክቱር ሃገራዊ ፍቅርን
ብርቱዕ ጽልዋ ስለ ዝነበሮ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ሓንቲ ተወሳኺ ዛንታ ብዛዕባ ትብዓት ኣቶ መስፍን በርሀ ትዝንቶ ዝነበረት’ውን ኣላ። መንግስቲ ሃጸይ ሃይለስላሴ ነቲ
ስርዓትን ፣ ባህልን ፣ ቋንቋን ፣ ብቕልጣፈ ከተጥፍእ ስለ ዝነበረ መደባ ሓደ ግዜ ዳኛ መስፍን በርሀ ብቛንቋ ኣምሓርኛ
እቲ ፍርዲ ክገበር ሓቲቶሞ ንሱ ግን ከም ዝኣበየ ይንገር። ከምዚ ድማ በለ “ኣብ ሃገርና እተን ወግዓዊ ቛንቋታት
ትግርኛን ዓረብኛን ጥራሕ እየን። ቛንቋ እንግልዚኛ’ውን ብሓገዝ ተርጓማይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ካብኣተን
ወጻኢ ዝኾነ ካልእ ቋንቋ ግን ኣይጥቀምን እየ” ኢሉ ከም ዝኣበየ ይዝንቶ።
(እምነቱ ወዲ መምህር ተስፋይ መዘንግዕ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ታሪካዊ ዕማም ካብ ልበይ የመስግኖ ምሉእ ጥዕናን ቅሳነትን ክረክብ ድማ በዚ
ኣጋጣሚ ይምነየሉ)።

ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ዉሽጢ ዓዲ ፡ ሽርሖታት ሓያላን መንግስታት ኣብ ግዳም።
ግንቦት 19/ 1949 ምርጫ ኣብ መጻኢ ኤርትራ
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ኣብ 1949 ዓመተ ምህረት ፡ ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት ንኤርትራ ኣብ ክልተ ክመቕልዋ እሞ ፡ ናብ
ሱዳንን ኢትዮጵያን ተመቒላ ክትሕወስ ይሓስቡ ኔሮም። ኤርትራውያን ድማ ኣብ ክልተ ሓናቒ ምርጫታት ተቐርቐሩ
፡ ወይ ምምቕቓል ወይ ድማ ብዘይ ቅድመኩነት ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ። ድሌት ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ድማ
ተረጊጹ ተረፈ። ማሕበር ኣንድነት ንድሌታትን ሃንቀውታን ሰልፊ ናጽነት ንኸዳኽም ተዓጢቑ ክሰርሕ ጀመረ ፡ እዚ
ቀንዲ ንኤርትራ ምሉእ ናጽነታ ንኸይትረክብ ድማ ዓብዪ ዕንቅፋትን ውዲትን ኮና። ኣብ መወዳእታ እተን ኣርባዕተ
ዓበይቲ ሓያላንን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንጉዳይ ኤርትራ ኣብ መዕለቢኡ ከብጽሓኦ ስለ ዘለወን ፡ እዘን ዝስዕባ
ንመጻኢ ኤርትራ ድማ ወሰንቲ ዝኾና ሰለስተ ኣማራጺታት ተዋህበ፥
1. ምምቕቓል: ንውሑዳት ኣብ ቁጽሪ ዘይኣትዉ ዝድገፍ.
2. ብዘይቅድመኩነታዊ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ፡ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ብማሕበር ኣንድነትን ብትሪ ዝድገፍ
3. ናጽነት: ኣልኢስላሚያ ኣልራቢጣ ሓዊስካ ብቀጽሪ ናጽነት ዝድገፍ።
ዝበዝሑ ኤርትራውያን ኣብ

ቀጽሪ ናጽነት ብምስላፍ ንሃገሮም

ካብ ንሓዋሩ ምጥፋእ ኣድሓንዋ ፡ እታ ናይ

ምምቕቓል መደብ ፍሽልቲ ኮይና ተረፈት ፡ ኤርትራ ድማ ሓንትን ዘይምቕልቲ ሃገር ኮይና ጸንሐት።
እንተኾነ ግና ማሕበር ኣንደነት ኮነ ቀጽሪ ናጽነት ካብ ስፍርኦም ምንቕ ክብሉ ብዘይ ምኽኣሎም ፡ ንሰልፍታት ናጽነት
ኤርትራ ኣብ ሓደ መረዳድኢ ነጥቢ ክብጽሓ ተገደዳ ፡ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ሃይለ ስላሴ ምስ ኢትዮጵያ
ክትሓብር ማለት’ዩ። ንኤርትራውያን ሃገራውያን ንኽቕበልዎ መሪር ውሳኔ እዩ ኔሩ እንተኾነ ግና ፡ ንኤርትራ ካብ
ምምቕቓል ሓራ ከውጽእዋ ስለ ዝነበሮም ውን ናብቲ ውሳኔ ኣትዮም። ውዕል ስምምዕ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ
ንዓሰርተ ዓመት ጥራይ እዩ ጸኒሑ።

ሕቶ ባንዴራ ኤርትራ ድማ ኣካትዐ ፡ በቶም 68
ዝኣባላቱ ንሽዱሽተ ወርሒ ቅዋም ኤርትራ
ንምድላው ሓላፍነት እተዋህቦ ባይቶ ድማ
ተረዳድኡን ነታ ባንዴራ ውን ኣጽደቕዋ።
ድሕሪ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ናይ ስራሕ ግዜ፡
እቶም መስረትቲ ቆንስል ንኣር ባዕተ ዓመታት
ቀዳሞት ፓርላማ ናይ ኤርትራ ክኾኑ ውሳነ
ሽርሕታት እንግሊዝን ጥልያን ኣንጻር ነጻነት ህዝቢ
ኤርትራ ዝገልጽ ስእሊ። ሃጸይ ሃይለስላስየ ምስ እንግልዛዊ
ልኡኽ

ተመሓላልፈ። ዓሰርተ ኣርባዕተ ዝኣኽሉ ካብ መስረትቲ ናይቲ ቆንስል ካብ ስራሖም ወሪዶም ከም ፈጸምቲ ኣካል
ኣተግበርቲ ሚኒስተራት ቆሙ ፡ ካልኦት ድማ ኣብ ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ስራሓት ተዋፈሩ። ነቶም ዝወረዱ ኣባላት
ኣተግበርቲ ሕጊ ንኽትክኡ ኣብ ናይ ምርጫ ዞባታት ምርጫታት ተኻየደ፡ ኣስማት ናይቶም ዝትክኡ ድማ እዚ እዩ፥
1- ኣቶ መስፍን ገብሪሂወት
2- ሰይድ ያሲን ሓሰን ናይብ
3- ራእሲ ተሰማ ኣስበሮም
4- ግራዝማች ተኽለሃይማኖት ቦኽረ
5- ቀኛዝማች ሓድገምበስ ክፍሎም
6- ናስር ባሻ ኣቡበከር
7- ግራዝማች መሓመድ ስዒድ ዓሊ ቤክ
8- ኣቶ ወልደዮሃንስ ገብረዝጊ
9- ኢንስፐክተር እምባየ ገብረ ኣምላኽ
10- ኣቶ ተድላ ባይሩ
11- ፊተውራሪ ሓረጎት ኣባይ
12- ኣዝማች ተስፋይ በራኺ
13- ኣቶ እምባየ ሃብተ
14- ኣቶ ተስፋልደት ገረድ
[ምንጪ: መሓመድ ሰይድ ናዉድ; AlHaqiqa Welta’rikh]

እታ ሰማያዊት ባንዴራ (ኸድራ ብቛንቋ ትግረ ዝጥቀሙ ሉ ዝነበሩ መጸውዒ፡ ኣውሊዕ ድማ ብትግርኛ) ከም ምልክት
ባንዴራ ሃገረ ኤርትራ ኮነት። ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወስ እንከላ ናይ ባዕላ ምሕደራን ባንዴራ ፥ ማለት ሰማያዊት
ባንዴራ እትውንን ልኡላዊ ሃገር እያ ዝነበረት።
ኣቐዲሞም ፡ ኣንድነታውያን ንሰልፊ ናጽነት ከቋሽሹን ከነኣእሱን ፡ ኩሉ ግዜ ድማ ብመሪሕነት ሃይለ ስላሴ ክምርሑ
ይደልዩ ነበሩ ፡ ኣብ ርእሲ‘ዚ ድማ ባንዴራ ኢትዮጵያ ከም ባንዴራኦም ርእዮም፡ ነቲ ዝነበረ ናይ ሕብረት (ፈደረሽን)
ግዜ ድማ ከም ዋጋ ዘይብሉ ነገር ብምቑጻር እዮም ዘመን ፈደረሽን ኣሓሊፎምዎ። ብዙሕ ከይጸንሐ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ፡
ብጋህዲ ኣሰራርሓ ፈደረሽን ክግህስ ክጥሕስን ጀመረ ፡ ንፓርላማ ኤርትራ ካብ ስራሕ ወጻኢ ብምግባር ፡ ንባንዴራ
ኤርትራ ኣውሪዱ ብባንዴራ ኢትዮጵያ ተክኣ ፡ ንወትሃደራዊ ሓይሊ ኤርትራ ድማ ተቖጻጺርዎ ማለት ኣዩ። ምውራድ
ናይታ ባንዴራ ድማ ንነዊሕን መሪርን ቃልሲ ንውሕስነት ኤርትራውያን ኣፍደገ ከፈተ።
ኣብ እዋን መወዳእታ ሓምሳታት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፈደረሽን ከነኣእስ ክጅምር ከሎ ፡ ምንቅስቓ ሓርነት ኤርትራ
(ሓራካ፡ ጉጅለ ሸውዓተ) ሰላማዊ ዝኾነ ቃልሲ ኣብ ምጅማር እግሪ ተኽሊ ነበረ። ገለ ካብ ኣባላቱ ክእሰሩን ክቕጥቀጡን
ምስ ጀመሩ ግና ብውሽጢ ውሽቲ ምንቅስቓሳቱ ከሰላስል ጀመረ። ብ 1 መስከረም 1961 ፡ ሓሚድ እድሪስ ዓዋተ
ንብረታዊ ቃልሲ ጀመሮ። ኩሎም ሓርነታዊ ግንባት ኤርትራን ጉጅለ ሓራካን ድማ በታ ሰማያቲ ባንዴራ ሒዞም
ይንቀሳቐሱ ነበሩ።
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ኣብ መንጎ ዋዕላ ፖስትዳም ጀርመን ፡ ኣኼባ ናይተን ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም እተዓወታ ሃገራት ኣብ ነሓሰ 1945ን
ዝነበረን ፡ ብታሕሳስ 2 -1950 ኣብ መጋብኣያ ውድብ ሕቡራት ዝነበረ ኣኼባ ንኤርትራ ምስ ኢኦትዮጵያ ከም
እትሓብር ምርጫ ተመሓላልፈ። ዝተፈላለዩ እማመታትን ለበዋታትን ብዝተፈላለያ ሃገራት፡ ኮሜቴታት ፡ ንኡስ
ኮሚቴታትን ኮሚሽናትን ንመጻኢ ኤርትራ ቀረበ። ኩሉ እቲ እማመታት ሃገራት ከመይ ጌረን ኣብ ዓለምለኻዊ
ምትእኽኻባት ንረብሐአን ከዐውታ ዝግበር ጸወታታት ንኸተንብቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን። ሓደ ካብቲ ኣብ ተግባር
ዘይሰርሐ ኣማመታት “በቪን ስፎርዛ” እተባህለ እማመ ነበረ። እዚ እማመ ብናይ ብሪጣንያን ኢጣልያን ወጻኢ ጉዳያት
ሚኒስተራት ዝተሃንደሰ ኮይኑ ንምምቃል ኤርትራ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ድማ ይእምት። ኢትዮጵያ ኣብ
መጀመርታ ነቲ ናይ ምምቃል ውሳኔ ንኽትቅበሎ ሰጋእ መጋእ በለት። ወከልቲ ኤርትራ ነቲ ሕብረት ኤርትራ ምስ
ኢትዮጵያ ዝብል ሓሳባት ኮነንዎ ፡ ኣብ ኮረዲዮታት ውድብ ህቡራት ኮይኖም ድማ ነቲ እማመ ካብ ምዕዋት ንምትራፍ
ላዕልን ታሕትን በሉ። እንተኾነ ተቓውሞ ናይ ኤርትራውያን ብዙሕ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣይክኣለን ፡ ንምምቕቓል
ኤርትራ ካልኦት ነገራት ኢዮም ዓዲ ኣውዒሎሞ። እዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ሕጡበ ጽሑፍ ድማ ነቲ ሽዑ ዝነበረ
እማመን ከመይ ጌሩ’ኸ ኣብ ግብሪ ካብ ምውዓል ከም ዝኣበየ የመልክት፥
ወኪል ናይ ኣሜሪካ ጆን ፎስተር ዳላስ ብ ግንቦት 9- 1949 ፡ ብመገዲ 15 ሃገራት ዝሓቖፈት ንኡስ ኮሜቴ ንሕቶ
ኤርትራን ካልኦት ግዝኣታት ኢጣልያን ከም ብሓድሽ ክርአ ኣለዎ ምስ በለ፡ ካብ ሚያዚያ 6 -1949 ኣትሒዙ መጻኢ
ኹለን ግዝኣታት ኢጣልያ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ርሱን ክትዓት ኣለዓዓለ። ዘቕረቦ እማመ ተቐባልነት ረኸበ ፡ እታ 15
ሃገራት ዝሓቖፈት ንኡስ ኮሚቴ ድማ ብቀዳማይ ኮሚቴ ሃገራዊ መጋብኣያ ንኽርአ ንእማመኣ ንቕልጡፍ ኣቕረበት።
እቲ ቀዳማይ ኮሚቴ ካብ ኩለን ኣባላት ሃገራት ተወከልቲ ዝነበሮ ሓያል ኣካል ነበረ።
እታ 15 ሃገራት ዝሓቖፈት ንኡስ ኮሚቴ ንኹሉ ዝቐረበ እማመታት ብምርኣይ ፡ ንእማመ በቪን-ስፎርዛ ኣብ ናይ
ኢጣልያ ዝነበራ ግዝኣታት ግና ተቐበለቶ። ንእማመ በቪን-ስፎርዛ 10 ደገፍዎ ፡ 4 ተቓወሙ 1 ድማ ድምጹ ካብ
ምሃብ ተቖጠበ። ሰለዚ እቲ እማመ ንቐዳማይ ኮሚቴ ከም ጥርኑፍ መዝገብ ተዋህበ።
ብ ግንቦት 17, ቀዳመይቲ ኮሚቴ ፡ ነቲ ዝነበረ እማመታት ገለ ምቅይያር ብምግባር ከምዚ ዝስዕብ ጌራ ናብ መጋብኣያ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቕረበቶ፥
1. ብዘይካ ምዕራባዊ ክፋል ፡ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ትተሓወስ ፡ ከተማታት ኣስመራን ባጽዕን ድማ ፍሉይ ናይ
ምምሕዳር ሓለፋታት ይወሃበን ፡ እቲ ዝተረፈ መሬት ኤርትራ ድማ ብብሪጣንያ-ግብጺ ትመሓደር ሱዳን ንክወሃብ
ተወሳኺ ምዝርራባት ይካየደሉ።
2.

ሶማል ክሳዕ ብመጋባኣያ ውድብ ሕቡራት ዝምደብላ ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነት ኢጣልያ ክትጸንሕ።

3. ሊብያ ድሕሪ 10 ዓመት ናጽነታ ክትረክብ። ግናኸ ኣብዘን ውሽጢ 10 ዓመታት ኣውራጃታት ሳረናይካ ፡ ፌዛንን
ትሪፖሊታንያ ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነት ብሪጣንያ፡ ፈረንሳይን ኢጣልያንን ብቅድመ ተኸተል ክጸንሓ።
መጋባኣያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ እማመ ርእዩ ፡ ንለበዋታት ቀዳመይቲ ኮሚቴ ድማ ብዘይ ዝኾነ ጸገማት
ንኽቕበሎ ትጽቢት ነበሮ ፡ ምኽንያቱ ንኾነት ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነት ሃገር ኣብ ኣገዳሲት ኮሚቴ
ተወከልቲ ስለ ዝነበርዋ። እቲ ውሳኔ ከምዚ ይመስል፥

1. ምምቕቓል ኤርትራ ናብ መጋብኣያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ37 ጠቕላላ ድምጺ ኣተወ ፡ ንበቪን ስፎርዛ ዝድግፉ
11 ፡ 10 ድማ ድምጾም ካብ ምሃብ ተቖጢቦም። ስለዚ ዕጫ “ግዝኣት ኢጣልያ ነበር ኤርትራ” ተሓቲሙ ተረፈ።
2. ጉዳይ ሊብያ ብዙሕ ንኡስ እማመታት ነበሮ። መጋባኣያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሕብርቲ ሊብያ ድሕሪ 10
ዓመታት ዘቕረቦ ሕቶ ፥ 48 ደገፍቲ ፡ 8 ተቓወቲን 1 ድማ ድምጺ ካብ ምህብ ተቖጢቡ። እንተኾነ ግና ፡ እቲ ዘገድስ
ሕቶ ግና ነዘን ሰለስተ ኣውራጃታ ሊብያ መን የመሓድረን ንዝብል፡ ከምዚ ዝብል እማመ ቐረበ ፥
ሀ. ሞግዚትነት ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ሳረናይካ ብ36 ደገፍቲ፡ 17 ተቛወምትን 6 ድምጺ ዘይሃቡ;
ለ. ሞግዚትነት ፈረንሳይ ኣብ ልዕሊ ፌዛን ድማ ብ36 ደገፍቲ፡ 15 ተቛወምትን 7 ድምጺ ዘይሃቡ;
ሐ. እንተኾነ ግና ንሞግዚትነት ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ትሪፖሊታንያ ፡ ነቲ ክልተ ርብዒ ናይቲ መጋብኣያ ንኽመልእ
ሓንቲ ድምጺ ተረፈቶ። ኣብ ትጽቢት ወልሓደ ሰብ ዘነበረት ሄይቲ ፡ ኣንጻርቲ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ኢጣልያ ነበር
ዝተሃንደሰ እማመ በቪን ስፎርዛ ኣድመጸት።
3. ከም እንደገና ውን ሕቶ ሞግዚትነት ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ሶማል ምስ ተላዕለ ፡ ወኪል ሄይቲ ኣብ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ዝነበረ ሰኔተር ኤስቲ ሎት ኣንጻር ኣድመጸ። ሰኔተር ኤስቲ ሎት ካብ ፕሬዝደንት ሄይቲ ንእማመ በቪን ስፎርዛ
ክቕበሎ ቀጥታዊ ትእዛዝ እዩ ተቐቢሉ ኔሩ ፡ እንተኾነ ግና እዚ ወኪል ከም ፕሬዝደንት ሃገሩ ዝኣዘዞ ዘይኮነስ ቅኑዕ
ኮይኑ እተራእዮ ገይሩ ኣድመጸ። (ድሒሩ ከም ዘብረሆ ጸረ-መግዛእቲ ዝብል ስነሓሳብ ስለ ዝነበሮ እዩ፡ ኣንጻር ምምላስ
ኢጣልያ ናብ ሶማልን ሊብያን ኣድሚጹ። ካልኦት ወገናት ከም ዝብልዎ እንተኾይኑ ግና ፡ ንናጽነት ሊብያ ክደናጎየሎም
ብዝደልዩ ወከልቲ ሃገራት ኣዕራብ ጉቦ ከም እተቐበለ እዮም ዝገልጹ።)

ስእላዊ መግለጺ ንኤርትራ ኣብ ክልተ ክመቕል ዝደልሊ ሽርሒ ዝገልጽ

እዚ ፍጻሜ’ዚ ንሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፡ ብሪጣንያን ፣ ኢጣልያን ምስ ኩለን ደቡብ ኣሜሪካ ደገፍታን
ዘሰንብድ ክስተት ነበረ።

ኣብ ከምዚ ኩነታት ፡ ብዙሓት ክሳዕ ሕጂ ነዚ እማመ ዝደገፋ ዝነበራ ሃገራት ኣብ ባይታ

ዝትግበር ኮይኑ ኣይተራእየንን። ስለዚ ንዳግመ ምርጫ ብኣጠቓላል ንእማመ በቪን ስፎርዛ ክግበረለን ሓተታ። እዚ ማለት
ኣህጉራዊ መጋባኣያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ሊብያን (ፌዛንን ሳረናይካን) ጥራይ እተወሰነ ንእማመ በቪን ስፎርዛ ከሕልፎ
ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ናይ ትሪፖሎታንያ ዕጫ ኣብ ጠልጠል ስለ ዝነበረ። ኣብ መወዳእታ ኣጠቓላሊ ምርጫ ንእማመ
በቪን-ስፎርዛ ፡ ብ37 ተቓወምቲ፡ 14 ድማ ደገፍትን 7 ድማ ድምጾም ካብ ምሃብ ዝተቖጠቡ ተነጽገ።
ስለዚ በዛ ወሳኒት ምርጫ ናይ ሄይቲ ፡ እቲ ድሮ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባኣያ ው.ሕ. ተበጺሑ ዝነበረ ውሳኔ ፍሹልን
ትርጉም ዘይብሉን ኮነ፡ ሕቶ ኤርትራ ድማ ናብ ዝቕጽል መጻረዩ መርመራታት ሓለፈ። ኤትዮጵያ ብምፍራስ ምምቕቓል
ኤርትራ ገና እይተሓጎሰትን፡ ንኣኣን ንመሻርኽታን ሃገራት ከዐርዩ ድማ ጸሓይ ዓረበቶም። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ
ኢብራሂም ሱልጣን ብምፍሻል ምምቕቓል ኤርትራ ሓጎሶም መግለጺ ኣይነበሮን፡ ኣብ ሕቶን ምጽራያትን መጻኢ ሃገሮም
ድማ ከም ስርሖም ተተሓሓዝዎ- ነዛ ሕጂ ምስ ነብሳን ምስቶም ናይ ቀደም ጎረባብታን ኣብ ሰላም ዘየላ ሃገርና ኤርትራ
ማለት’ዩ።
ምንጪ: ንሓርነት ኮም

ኣዝማች በርሀ ግዳይ ስም ምጽላም ደቆም ድማ ግዳይ ምስርጣይ
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ስድራ ቤት ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ሓደ ካብቶም ምእንቲ ነጻነት ሃገር ኤርትራ ከቢድ መስዋእቲ ዝኸፈለት እያ።
ኣብ ምዕራፍ 8 ኣስማትን ስእልን ናይቶም ሂወቶም ዝወፈዩ ተጠቒሱ ኣሎ። እንተኾነ ቃልሲ ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ
ብመስዋእቶም ጥራይ ኣየብቅዐን፡፡ ግዳይ ዝርፍያ ንብረት ፣ ማእሰርቲ ፣ ካብ ስራሕ ምስንኻል ፣ ስም ምጥፋእ ድማ
ብዝለዓለ ደረጃ ወሪድዎም እዩ። ካብዚ ቀጺሉ ገለ ካብቲ ተመዝጊቡ ዝጸንሐ ግፍዕታት ኣብዛ ስድራ ቤት ተዘርዚሩ
ቀሪቡ ኣሎ።
1. ብ5-11-1950 ዓ.ም ኣብማይ ጉንዲ ዝተባህለ ቦታ ጸበላ ደቂ ድግና ካብ ዘሕረስዎ ካብ ዓውዲ ዝተሐፍሰ 36
ኩንታል ዘይተኸደ 14 ኩንታል ዝኸውን ብድምር 50 ኩንታል ስገም ምስ ሐሰሩ ካብ ኣስመራ ዝተበገሱ ሸፋቱ
ኣንድነት ኪዳነ በራኺን ተስፋሁነይን ብዝተባህሉ ዝምርሑ 8 ኣባላት ሐዊ ኣንዲዶም፡፡
2. ጉዳይ ኤርትራ ብፊደረሽን ድሕሪ ምብያኑ ብ 26-12-1950 ዓ.ም ብግራዝማች ገብረድንግል ብርሃነ ብዓል ዳምባ
ዝምርሑ 8 ሸፋቱ ኣንድነት ነቲ ዝተጣየሰ ንብረት ስድራ ስውእ ኣዝማች ዘረፈ፡፡ በዚ ዝገበሮ ሞያ'ዚ ድማ
ግራዝማች ገብረድንግል ቀኛዝማች ተባሂሉ ም/ፕረሲደንተ ሐርበኛታት ሸፋቱ ኣንድነት ተሸይሙ፡፡
3. ብናይ ዝሓለፈ ፖለቲካዊ ቃልሲ በሰላ ጽልኢ እናተጠቕሰ ብምጽላም ንደቂ ስውእ ኣዝማች በርሀ ካብ እንጌራ ዓለም
ንምድፋንን ካብ ናይ ዓለም ህላውየኦም ንምጥፋእን ኣብ ልዕሊ ነፍስሔራት ብላታ ስዮምን አቶ መስፍን፣ ሃለቃ
ተስፋሚካኤልን (ሰነዳት ዝነግርሉ) ዘይተኣልመ ናይ ክሲ ምህዞ ኣይነበረን፡፡ ኮይኑ ከኣ ቅሳነት ብምስአን ናብ ምቅዋስ
ጥዕና ዘምርሐ ኮይኑ ንመቅዘፍቲ ብላታ ስዩምን አቶ መስፍን ዘስዓበ ነይሩ፡፡ ግን ታሪኽ ዘለዎ ኣይመውትን
ኣይጠፍእን ከምዝበሃል ኣይጠፍኡን፡፡ እነሆ ብታሪኽ ኣባሕጐኦምን ተግባራት ኣቦታቶምን እናተሐበኑ ኣብ ናጻ
ሃገሮም ኤርትራ ዝነበሩ ዘርኢ ሐርበኛ ኣዝማች በርሀ ካብ ሚእቲ ንላዕሊ ኣለዉ፡፡ ነዚ ብጸላእቲ ናጽነት ዓንዩ ዘሎ
ኣዳራሾም ድማ ካብ'ቲ ዝነበሮ ብዝበለጸ ንኽሕደስ ትስፍው እዩ፡፡
4. ብግዜ ስርዓት ደርጊ፤ ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንምንጻል ዝመሰረቱ ኣቦታቶም ኣብዚ ናይ ኣብዮት ግዜ ደቃቶም
ኣብ ዝለዓለ መንበር "አብዮት" ተቐሚጦም ንኣባላት "አብዮት" ዘቕትሉ ከምዘለዉ ተፈሊጡ ኢዩ ክነጥፍኦም ኢና
ብምባል ብመራኸቢ ብዙሐን ድሕሪ ምቅላሕ ንጽባሒቱ ብ10-10-1975 ዓ.ም ንግርማይ ወዲ ሐርበኛ ኣዝማች
በርሀ ንጳውሎስ ወዲ ሐርበኛ ደጊያት ስብሃቱ ከካብ ገዝኦም ኣርዮም ኣብ ኣስመራ ኣዲስ ኣለም ጥቓ ሼል ረሺኖም
ደርብይዎም፡፡ በዚ ምኽንያት ዝተባረሩ ደቂ ግርማይ ምስ ኣዲኦም ኣሕዋቶምን ክሳብ ሎሚ ኣብ ስደት ኣለዉ፡፡
ኣስከረን ግርማይ በርሀ ድሕሪ 19 ዓመት ከኣ መጻንሒ መፆብር ምጽናሕ ብ1994 ናብዚ መጺኡ ምስ ወላዲን
ኣሕዋቱን ናብዚ ተቐቢሩ እነሆ፡፡
5. ብለካቲት 1976 ዓ.ም ኣብ ሸኻ ወዲ ብስራት ዓስኪሩ ንዝነበረ ወተሃደር ስርዓት ደርጊ ብገድሊ ስለዝተወቕዐ፤ ሕነ
ቀራናት ንጓዕማማት ከምዝበሃል ናብ መንበሪ ስድራ ቤት ንፍስሔር ብላታ ስዩም ወዲ ኣዝማች በርሀ ኣትዮም ምሉእ
ንብረት ናይ ቤትን እንስሳ ዘቤትን ዚንጐ ንብረት ኣዝማች በርሀን ከይተረፈ ተዘምተ። በዓልቲ ቤቱ ካብ መንበሪኣ

ተባሪራ ክሳብ ሎሚ ናብ ተበሊያ ታኺታ ብጽግዕትነት ትነብር ኣላ፡፡ 3 ደቂ ብላታ ስዩም ሽዑ ተባሪሮም ናብ ገድሊ
ተሰሊፎም ተሰዊኦም፡፡ እቲ ገዛ በዚ ሎሚ ናይ ናጽነት መድረኽ ብ1993 ንክሕደስ ኣጻውር ተቐሪቡ በቶም ናይ
ሽዑ ተሓባበርቲ ባእታታት ብግዚ ተኸልኪሉ ፈታሒ ስርዓት ብምስኣን ዓንዩ ይርከብ ኣሎ፡፡
6. ኣብ 1978 ዓ.ም ኣብ መድረኽ ምዝላቕ ግዜ፤ ነዚ ኣዳራሽ ስውእ ኣዝማች በርሀ ካብ ዕንወት ሸፋቱ ኣንድነት
ተሓዲሱ ብዝጸንሐ መአንገዲ ገድሊ ኢዩ ተባሂሉ ካብ ዓቢ ዓዲ ብዝተወርወረ ከቢድ መሳርያ ተደብዲቡ ከምዝዓኑ
ተገይሩ፡፡ ከይተስፍረን ከይተዓረየን ክሳብ ሎሚ እነሆ፡፡ ቀጺሎም ወተሃደራት ደርጊ ንብረት ዘሪፎም ብዓልቲ ቤት
ስውእ ኣዝማች በርሀ ግና ብዕድል ካብ ሞት ተሪፈን፡፡ ንገድሊ ከየእንግዱ ተባሂሎም ምስ ወደን ሃለቃ ተስፊሚካኤል
ካብ መንበሪኦም ለቂቖም ናብ መንደፈራ ክቕመጡ ብስርዓት ደርጊ ተገዲዶም፡፡ ድሕሪ 6 ዓመት ኣብ መንደፈራ
ምቕማጠን ጅግና ወ/ሮ ለተሩፋኤል ብሕማም ምኽንያት ብ16 ሕዳር 1984 ዓ.ም ኣብ መንደፈራ ዓሪፈን ረሳአን
ናብዚ መጺኡ ምስ በዓል ቤተንን ሐወንን ደቀንን ተቐቢረን፡፡
7. ሃለቃ ተስፋሚካኤል በርሀ ንኣቦኡን ሐውን ተኪኡ ምስለኔ ብምንባሩ ተገዲዱ ዓዱ ለቒቁ ንመንደፈራ ብዝመጸ
ንገድሊ ኤርትራ ተሐባባሪ ኢኻ ተባሂሉ ብካድረታት ስርዓት ደርጊ ተገሪፉን ተጋፊዑን ብዝሐደሮ ሕማም ፓራሊሲስ
5 ዓመት ተሳቕዩ ብ15 ጥሪ 1994 ዓ.ም ኣብ መንደፈራ ዓሪፉ ረሳኡ እነሆ ኣብዚ መጺኡ ተቐቢሩ፡፡ ብተወሳኺ
ካብ ሕዳር 1978 ጀሚሩ ክሳብ መፈፀምታ ዕድመ ስርዓት ደርጊ ሸውዓተ ግዜ ኣብ ልዕሊ ምሉእ ንብረቱ ክሳብ
ክዳን ገዛ ዚንጎ ምቕንጣጥ ተደጋጋሚ ዝምታ ተፈጺምዎ፡፡ ብሐፈሻ ኣብዚ ስድራ ቤት'ዚ ዘይተፈጸመ ግፍዓዊ
ተግባራት ኣይነበረን፡፡
ነዚ ሓያልን በሊሕን ተቓውሞ ናይዞም ሓርበኛ ክብድሁ ዘይካኣሉ ኣባላት ኣንድነት ንተቓውሞን ዝናን እዞም
ሓርበኛ ንምድቋስ ማሕበር ኣንድነት ዝተፈላለየ ደርፍታት ምሂዞም ናይ ስም ምጥፋእ ዘመተ ጀመሩ። ካብኡ
ንምጥቃስ ዝከኣል እዚ ዝስዕብ ነበረ።
ኣዝማች በርሀ
ወቓጥ በርበረ

ኣዝማች በርሀ
በዓል ዳምባ

ኣዝማች በርሀ
ከብዲ ነፋሒቶ

ኣብቲ ጎቦ ጎቦ
ተራእምኒ

ቪድራይ ቬድራይ
ትፋቾ ቨደረ

መግነዚኡ
ስኢኑ ዓለባ

ወላህ ክብል ቁርብ
ተሪፋቶ

ኣነ ወላህ ረቢ
ኣውጺኡኒ

ሓደ ምጥቃሱ ኣገዳሲ ዝኸውን ድማ ኩሎም ደቂ ኣዝማች በርሀን ደቂደቆምን ፡ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መትከሎም ኣብ
ጉዳይ ነጻነት ኤርትራ ብዝምልከት ፡ ብመንገዲ ናይ ወላዲኦም ከም ዝተጓዕዙ ፡ ወገን’ውን ከምዘይቀየሩ ምፍላጥ
እዩ። ተኸታተልቲ መንግስታት ኢትዮጵያ ንስድራ ቤት ኣዝማች በርሀ ብሕማቕ ዓይኒ ይርእይዎም ብምንባሮም
ቀጻሊ ምስርጣይ የካይዱ ከም ዝነበሩ ናይ ሓጺር እዋን ታሪኽ እዩ። ጸቕጢ ከግዱሉ ኢሎም ፖለቲካዊ መርገጺኦም
ዝቐየሩ ግን የለዉን።

ማሕበር ሰልፊ ነጻነት ኤርትራ (Eritrean Liberal Progressive Party LPP)
ኣብ ኣውራጃ ሰራየ ከመይ ነበረት?
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ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምዉድኡ ፡ ንኤርትራ ብከመይ ዝበለ ኩነታት ካብ መግዛእታዊ ጥልያን ተመንዚዓ ናብ
ምምሕዳር እንግሊዝ ከም ዝወደቐት ፡ ብዙሕ ተጻሒፉን ተነጊሩን እዩ። ጥልያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደኣ ትሰዓር እምበር
፡ እቲ ኩናት ዓለምሲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ፡ ኤውሮፓን ፡ ርሑቕ ምብራቕንሲ ብናህሪ እዩ ዝቕጽል ነይሩ። እዚ ከም
ዘለዎ ከሎ ፡ ብሓደ ግንባር ተጠርኒፈን ንጸረ መጥቃዕቲ ጀርመንን ፡ ጥልያንን ፡ ጃፓንን ዝምክታ ዝነበራ እንግሊዝን
፡ ፈረንሳን ፡ ሶቭየት ሕብረትን ፡ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካን ፡ ኣብቲ እዋን እቲ ብዘመዝገብኦ ዓወታተን ተኣማሚነን
ስለ ዝነበራ ፡ ክሳዕቲ ኩናት ዘብቅዕ ኣብ ኣፍሪቃ ግዝኣት ጥልያን ንዝነበራ ማለት ንኤርትራን ፡ ሶማልያን ቀጺላውን
ንሊብያ

እንግሊዝ

ከተመሓዳድረን

ክትጸንሕ ፡ እቲ ኩናት ምስ ኣብቅዐ ግና
ዕድል ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ብስምምዕ
እተን ኣርባዕተ ሓያልት ሃገራት ማለት
እንግሊዝ ፡ ፈረንሳይ ፡ ሶቭየት ሕብረትን
ኣመሪካን

ብዝገብርኦ

ስምምዕ

ክውሰን

ዝብል ዉዕል ተገይሩ ነይሩ እዩ። በዚ
መሰረት እዚ ከኣ ፡ እቲ ኩናት ብዓወት
እዘን ኣርባዕተ ሓያላት መንግስታት ኣብ
መፋርቕ 1945 ዓም ፈረንጂ ስለ ዘብቅዐ ፡
እዘን ኣርባዕተ መንግስታት ናይ ሓባር ቤት
ምኽሪ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ መስረታ።
መጻኢ ፖለቲካዊ ዕድል ናይተን ግዝኣት ጥልያን ዝነበራ ሰለስተ ሃገራት ከኣ ፡ በዛ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰት ናይ
ኣርባዕተ ሓያላት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ክውሰን ተገብረ። ኣባላት እዛ ቤት ምኽሪ እዚኣ
ግን ፡ ሓደ እዋን ኣብ ሎንዶን ሓደ እዋን ድማ ኣብ ፓሪስ ተጋቢኦም ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ኣይከኣሉን። ኣብ
መወዳእታ ግን ካብ ኣርባዕቲኤን ሓያላት መንግስታት እተዋጽአት መርማሪት ሽማግለ ክትቐውም ተሰማምዓ። እዛ
መርማሪት ሽማግለ ከኣ ፡ ናብ ኤርትራን ሊብያን ሶማልያን ከይዳ መጻኢ ድልየት ህዝቢ ኤርትራን ሶማልያን መርሚራ
፡ ናብታ ዝለኣኸታ ቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ጸብጻብ ከተቕርብ ተወሰነ።

እምበኣር እታ ናብ ኤርትራ መጺኣ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ መጻኢ ፖለቲካዊ ዕድል ኤርትራ ርእይቶ ክትእክብ
ትጽቢት ዝግበረላ ዝነበረት ኣካል እዛ መርማሪት ሽማግለ እዚኣ እያ። እዛ እተባህለት ሽማግለ ብ 12 ሕዳር 1947
ዓምፈ ኣስመራ ኣተወት። ቅድሚ እዛ ሽማግለ ኣስመራ ምእታዋ ፡ ምምሕዳር እንግሊዝ ኣቐዲሙ ህዝቢ ኤርትራ
በብዓዱ ሰለስተ ሽማግለታት መሪጹ ከዳሉሞ ፡ ናብታ መርማሪት ሽማግለ ቀሪቦም ብዛዕባ መጻኢ ፖለቲካዊ ዕድል
ሃገሮም ሓሳብ ህዝቢ ዓዶም ከረድኡ ዝብል መምርሒ ኣመሓላሊፉ ነይሩ እዩ።

ኣብ ግዳም እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ምዕባለ እንዳተኻየደ ከሎ ፣ ኣብ ዉሽጢ ሃገር ድማ ማዕረ ማዕሪኡ እዚ ዝስዕብ
ምዕባለ ተራእየ። መግዛእቲ ጥልያን ተሳዒሩ ብምምሕዳር እንግሊዝ ምስ ተተከአ ብ 5/5/1941 ማሕበር ፍቕሪ ሃገር
ቆመ። ብ1 ሕዳር/ 1944 ከኣ ትራስትሺፕ (trustship ን15 ዓመት መጉዚትነት እንግሊዝ ዝጠልብ) ምንቅስቐስ
ተለዓለ።
በቲ እዋን ቲ ዝነበራ ማሕበር ፖለቲካ እተን ፍሉጣት
1.
2.
3.
4.
5.

ማሕበር
ማሕበር
ማሕበር
ማሕበር
ማሕበር

ኣንድነት ማለት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ
ራቢጣ ኤል ኢስላምያ
ሊበራል ፕሮግረሲት (ሰልፊ ነጻነት ኤርትራ)
ክንዲ ኢጣልያ (መብዝሕትኦም ሓናፍጽ)
ኤርትራ ን ኤርትራውያን እየን።

ማሕበር ራቢጣ ኤል ኢስላምያ ን (ML) ሰልፊ ነጻነት ኤርትራን (LLP) ህዝቢ ኤርትራ ብምልኡ ብኣውራጃ ይኹን
ብሃይማኖት ከይተፈላለየ ንነጻነቱ ክቃለስ ናይ ሓባር ምርድዳእ ገበሩ። መራሕቲ ናይዛ ቀዳመይቲ ሰልፊ ከም ኢብራሂም
ሱልጣን ፣ ዓብደልቃድር ከቢረ ኣብቲ ፈለማ

ምስረታ ጉባኤ ናይታ ካልኣይቲ ሰልፊ ተረኺቦም ምንባሮም ሓደ

ምስክር እዩ። ሓንቲ ንእሽቶይ ፍልልይ ዝነበረቶም ክትበሃል ትኽእል ፣ ሰልፊ ነጻነት ኤርትራ ንሓሳባት ኤሮፓዊ
ሞግዝነት (European trustship) ፈጺሞም ምንጻጎም

እዩ። መራሕቲ ሰልፊ ነጻነት ጨንፈር ሰራየ ነቲ ናይ

በተክርስትያን ኣብ ፖለቲካ ኢድ ምእታዋ ነቲ ህዝቢ ድማ ብሃይማኖት ፈላልዮም ክሕዝዎ ምግባሮም ኣበርቲዖም
ተቓሊሶሞ እዮም።
ብ25 ሕደር 1946 ኩሎም መራሕቲ ፖለቲካ ኣብ ቤት ጊየርግስ ተኣኪቦም ብዓብላልነት ማሕበር ኣንድነት እቲ ዋዕላ
ናብ እንባጓሮ ምስ ተቐየረ ኤርትራ ንመን ኣብ ዝተባህለሉ ግዜ ብ 1-12-1946 ኣብ ከረን ማሕበር ራቢጣ ኣልእስላምያ
ብ 1-1-1947 ድማ ማሕበር ኣንድነት ተመስረታ። ማሕበር ኤርትራ ንኤርትራውያን ከኣ ብ 18-2-1947 ኣብ ዓዲ
ቀይሕ ተመስረተት። ሓደ ካብ ኣብ ኣኼባ ዝተረኽቡ ድማ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ነበሩ።
ናታ ኣካላ ዝኾነት ማሕበር ኤርትራ ንኤርትራውያን ክፍሊ ኣውራጃ ሰራየ ብ 8-3-1947 ምስ ቆመ ሓርበኛ
ደጃዝማች ሰብሃቱ የውሃንስ ፕረዚዳንት ፣ ሓርበኛ ግራዝማች ኣስመሮም ወልደጊየርግስ ምክትል ፕረዚዳንት ፣ ሓርበኛ
ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ዋና ጽሓፊ ናይ’ቲ ማሕበር ኮይኖም ተመረጹ።
ኣብቲ ምስሌነ ኮይኖም ዘገልገሉሉ ወረዳታት ዓቢ ኣኽብሮን ተደናቕነትን ረኺቦም ክነሶም ፡ ኣብታ ናይ ፖለቲካ
ምንቅስቃሶም ግን ብምኽንያት ብርቱዕ ዘመተ ኣንጻሮም ብወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፣ ብመሳርያ ዝሓዙ ሸፋቱ ፣
ብመራሕቲ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ስለዝተኻየደ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣይረኸቡን። መርገጺኦም ክቕይሩ ዝመጽዎም
ልኡኻት ድማ ቁጽሪ ኣይነበሮምን። ኣቐዲሞም ፈተውቶም ዝነበሩ ግን ኣባላት ማሕበር ኣንድነት ክኾኑ ዝመረጹን
መራሕቲ ሃይማኖትን ይርከብዎም። እቲ ሓያል ምፍርራህ ዝግበር ዝነበረ ድማ ኣብቶም መራሕቲ ንነጻነት ኤርትራ
ዝተጣበቑ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝኾነ ክስዕቦም ዝፈተኑ’ውን የጠቓልል ነይሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ካብ ብዙሓት
ደገፍትን ሰዓብትን ምርካብ ተደሪቶም ከምዝነበሩ እዚ ተዓቒሩ ዝተረኽበ ጽሑፋት ይሕብር።

ኣብቲ እዋንቲ ናይ ገጠር ህዝቢ ከበሳ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብል እምበር ናጽነት ኤርትራ ዝብል ዉሑድ እዩ
ነይሩ። ዳርጋ ኩሎም ሰዓብቲ ክርስትና ሃይማኖት ናይ ገጠር ኤርትራውያን ኩሎም ደገፍቲ ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም።
ስለዚ ኣብ ኣውራጃ ሰራየ ንናጽነት ኤርትራ ዝማጎቱ መኳንንትን ዓበይቲ ዓዲን ዉሑዳት እዮም ነይሮም። ስለዚ
ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ኣባላት ማሕበር ሰልፊ ኤርትራ ኣብ ሰራየ ክበዝሑ ብዙሕ ተጓየዩ። እዚ ኩሉ ናይ ስም
ምጽላምን ናይ መቕተልቲ ምፍርራህ እንዳተገብረሎም ከሎ ከይፈርሁ ብዙሕ ብምንቅስቃስ ኣባልነት ማሕበሮም ናብ
970 ክድይብ ከኣለ።

ናይ ቀረባ እዋን ስእሊ ተራእምኒ። (ምንጪ፡ Flickriver.com)

ኣብቲ መርማሪት ሽማግለ ናብ ኤርትራ ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን ፡ ፖለቲካዊ መልክዕ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ
ኣብ ክልተ ዓበይቲ ቀጽርታት ዝተመቕለ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ንሱ ኸኣ:ሀ. ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ፡ ሰልፊ ኣልራቢጣ ኣልኢሰላምያ ኣል ኤርትረያ ፡ ሰልፊ ኤርትራ ንኤርትራውያን ፡ ሰልፊ
ሓዳሽ ኤርትራ ሻራ ኢጣልያ ማለት ኢጣልያ ብገዛኢትነት ዘይኮነትሲ ብሞግዝትነት ምስ ኣማዕበለትና ነጻ ክንከውን
ዝብል ዕላማ ዝሓዘ እዩ። ካልኦት ነኣሽቱ ሰልፍታት’ውን ነበሩ።
ለ. ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝበሃላ እየን ነይረን። እምበኣር እዚ ብኣባላት ሽርካ
ኢትዮጵያ “ራቢጣ” እናተባህለት ትውገዝ ሰልፊ እታ ቀንዲ ንናጽነት ኤርትራ ትቃለስ ዝነበረት ኣል ራቢጣ ኢስላምያ
ኣል ኤርትርያ ማለት እያ።
ሽማግለታት ህዝቢ ሰራየ ምስታ መርማሪት ሽማግለ ናይ ኣርባዕተ ሓያላን መንግስታት ዝራኸብሉ ቦታ ኣብዘን ዝስዕባ
ዓድታት ነበረ። ተራእምኒ ፣ ዓዲ ኳላ ፣ ደራዓንቶ ፣ ማይ ዓይኒ ፣ ዓረዛ (እዚኣ ምጽራይ ተድልያ ስለዝኾነት ዝፈልጥ ኣንባቢ
ክሕብረኒ ይሓትት)።

እምበኣር ኣኼባ ተራእምኒ ኣብ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ሃዋህው ብ 30 ሕዳር 1947 ዓምፈ ንግሆ ሰዓት 7 ተኸፍተ።
ወከልቲ ኣህዛብ ጽልማ ፣ ጉሕጭዓ ፣ ደቡብ ፣ ደቂ ድግና ክጉዓዙ ሓዲሮም

ኣብ ቦታ ኣኼባ ተረኽቡ። ደገፍቲ

ማሕበር ኣንድነት ናይ ፖለቲካ መርገጺኦም ምግላጽ ጥራሕ ዘይኮነ ንደገፍት ነጻነት ኣካላታዊ መጥቃዕቲ ክገብሩ
ተዳልዮም ስለ ዝመጹ ጸርፍን ማህረምትን ኣብ ደለይቲ ናጽነት ኣውረዱ። በዚን ክንድዚን ዝተላዕለ ደገፍቲ ሕብረት
ምስ ኢትዮጵያ ብዝወስድዎ ናይ መጥቃዕቲ ስጉምትታት ፡ ኣብቲ ኣኼባ ዕግርግር ኮይኑ ፡ ደገፍቲ ኢትዮጵያ ኣጥቃዕቲ
ደገፍቲ ናጽነት ከኣ ተጠቃዕቲ ኮይኖም ዕግርግር ስለዝነሃረ ፡ ኣብ ሰብ ዘብጸሖ ጉድኣት ብዝምልከት ኣቶ ኣለምሰገድ
ተስፋይ ኣይንፈላለ ኣብ ዝብል መጽሓፍ ገጽ 256-257 ኣስፊሑ ገሊጽዎ ስለ ዘሎ ፡ ኣብኡ ምምልካት ጠቓሚ
ይኸውን።
ኣብ መጨረሽኡ ብዙሕ ዝርአን ዘይርአን ዉዲታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርኽቶም ካልኦት ሓያላት ሃገራትን
ይካየድ ስለ ዝነበረ ከምቲ ድልየት ናይቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፈደረሽን
ተቛራንየን ክነብራ ዉሳኔ ተወሲዱ። ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፈደረሽን ክትቁረን ምስ ተገብረ ብሰልፊ ነጻነት (PLI
Partito Liberale Italiano) ብቛንቋ እንግልዝኛ ዝወጸ መግለጺ ከምዚ ይብል፦
Reference 8
Unique verdict – Eritrea is given to Ethiopia
All have agreed except the United States to the immediate independence of Eritrea. This
means today it is virtually assured to Ethiopia the annexation of Eritrea. In fact, in the
general debate over the Italian colony all the countries represented took the side of
Ethiopia. The United States and the United Kingdom representing the West, Yugoslavia
representing the eastern block. The Chinese deligate suggested Libya would under the
United Nations be responsible to take care of Eritrea until immediate independence very
soon. The South African representative was the only missing. But, at the meeting in
Luxemberg all were present and all have agreed to give Eritrea to Ethiopia. This is one of
the reasons that would provoke rebellions in Eritrea.
How would our colonial Eritrea which has never been part of Ethiopia should unite to
Ethiopia according to them. Eritrea more developed in all sense and was our model
country. All these have offended not only our sense of justice, but even it has offended the
dignity of the people of euorpe and interest of solidarity of the colonizers. They have fallen
to the absurd decision of Negus and shows a grave political decadence of politics of the
governments of euorpe and USA which created grave complications and delusion. Justice
and prudence have been gravely broken and sooner or later it will hit back. History will not
be kind to them, and it will never forget. (this statement was published by the Italian
Liberal Party)
ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ንሰልፊ ነጻነት ኤርትራ ኣውራጃ ሰራየ ወኪሎም ንኮምሽን ሕቡራት ሓገራት ብቛንቋ ጥልያን ብጽሑፍ ዘቕረብዎ
መጎተ ብዛዕባ ፍትሓዊ ፍታሕ ጉዳይ ኤርትራ ፣ እዚ ዝስዕብ ነበረ። እቲ ኣብ ምትርጓም ዝሕግዘኒ ዘሎ ሰብ እዚ ኣርእስቲ ኣጸቢቑ ከቢድን
ናይ ታሪኽ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ጌጋ ከይርከብ ብምፍራህ ካብ ምትርጓም ተቖጢቡ ኣሎ። ጽቡቕ ኣምልኾ ኣብ ቋንቋ ጥልያን ዘለዎ ነዛ ኣብ
ታሕቲ ዘላ ሰለስተ ገጽ ዝሓዘት ክትርጉማ ዝደሊ ሰብ እንተኣልዩ ክራኸበኒ ብትሕትና ይሓትት።

ፍሉይነት ስድራቤት ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን። ኣብ ሰለስተ ወለዶ ዘሰውአት ስድራቤት
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ኣብ ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ስድራቤት ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ፍልይቲ ዝገብራ ኣብ ሰለስተ ወለዶታት ስዉኣት
ብምህላዋ እዩ። እንሆ ስእሊ ናይ ኩሎም ወለዶታት ስዉኣት።

ቀዳማይ ወለዶ ስዉእ

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን
ካልኣይ ወለዶ ስዉእ

ግርማይ በርሀ
ሳልሳይ ወለዶ ስዉኣት

ይርጋ ስዩም

ኢዮብ ስዩም

ኤልፍያስ ይስሃቕ

ኪዳን ስዩም

ዳዊት ነጋሲ

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ፡ ሓደ ካብቶም ፈለማ ዝተሰውኡ ተጣባቓይ ነጻነት
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ኤርትራ ሎሚ ካብ ዓመጽን መግዛእትን ሓያላት ሃገራትን ፣ ብኣታቶም እትድገፍ ሃገር ኢትዮጵያን ፣ ነጻነታን
ልዕልነታን ተጓናጺፋ ትርከብ ብምኽንያት እቲ ዘይሕለል ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘካየዱ ሓርበኛታት “ኤርትራ
ንኤርትራውያን” ዝበሉ ክሳዕ ሂወቶም ምስዋእ ዝተዳለዉ ከም በዓል መምህር ወልደኣብ ወልደማርያም ፥ ሸኽ
ዓብደልቃድር ከቢረ ፥ ራእሲ ተሰማ ኣስበሮም ፥ ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ፥ ደግያት ሓሰን ዓሊ ፥ ኣዝማች በርሀ
ገብረኪዳን ፥ ሓጂ ኢማም ሙሳ ፥ ደግያት ስብሃቱ ዮሃንስ ፥ ደግያት ወልደግዮርጊስ ካሕሳይ ፥ ከምኡ’ውን ወዶም
ግራዝማች ኣስበሮም ዎልደግዮርጊስ ፥ ቀነዝማች ብርሃኑ ኣሕመዲን ፥ ብላታ ካሕሳይ ማሉ ፥ ወዘተ እያ። ምሉእ
ዝርዝር ናይ ኣሽማት ሓርበኛታት ለባማትን ዓበይቲ ዓድን ብዝተፈላለየ መልክዕን ጥበብን ንሓርነትን መሰላትን ህዝቢ
ኤርትራ ዝተቓለሱ ኣብታ ኣለምሰገድ ተስፋይ ዝጸሓፋ “ኣይንፈላለ” ትብል መጽሓፍ ይርከብ።
እንተኾነ መንግስቲ ሃጸይ ሃይለስላሴ እቲ ከም መትከላዊ ገይሩ ዝሓዞ ንኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ንምግባር ብወከልቱ
ገይሩ ብርቱዕ ዝኾነ ወፈራ ናይ ሽበራ ፡ ምፍርራህ ፡ ስም ምጥፋእ ፡ ምቕታል ነቶም ኤርትራ ነጻ ሃገር ከተቕዉም
ኣለዋ ኢሎም ዝተማጎቱ እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ጥቅምቲ 1949ን የካቲት 1950ን ካብ 18 ዘይውሕዱ ቀንጺሎም
እዮም። ካብቶም ፍሉጣት ኣብቲ እዋን ዝተቐትሉ እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም።

ሸኽ ዓብደልቃድር ከቢረ - 27 መጋቢት 1949
ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን - 16 ግንቦት 1950
ኣዝማች ዓብደልቃድር ጃብር - 15 ሰነ 1950
ብላታ ካሕሳይ ማሉ - 12 የካቲት 1949
ሲኞር ቪቶርዮ ሎንጊ - 20 ሓምለ 1950
መንእሰይ መሓመድ ዑስማን ዓብደላ - 1 ጥሪ 1948
ምንጪ ሓበሬታ ፡ ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ዝሰደዶ ጸብጻብ 1951 (A/1959) ገጽ 177

ንጉስ ሃይለስላሴ ኤርትራ ነጻ ሃገር ከይትኸውን ኣብ ዘካየዶ ወፈራ ኣብቲ ፖለቲካዊን ዲፕሎማስያዊን ወገን ናይ
ሓያላት ሃገራት ምትሕብባር ብምርካብ ኣብ ዉሽጢ ኤርትራ ድማ ምትሕብባር ካብ ማሕበር ኣንድነት ብምርካብ
መሳርያ ዝዓጠቑ ሸፋቱ ኣዋፊሩ እዩ ብዙሓት ጀጋኑ ኤርትራውያን ከም ዝቕተሉ ዝገበረ። ኣቦና ወልደኣብ
ወልደማርያም እንተኾኑውን ብዕድል ካብ 7 ፈተነ መቕተልቲ ስለ ዘምለጡ እምበር ሓደ ካብቶም ክቕተሉ ዝተደልዩ
እዮም ነይሮም።
ኣብ መበል 50 ዓመት ጽምብል ዝኽሪ መስዋእቲ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ፣ ብዙሓት ኣጋይሽን ፣ ካብ ርሑቕን
ቀረባን ዝተኣከቡ ስድራቤትን ኣብ ዘለዉዎ ግንቦት 2000 ኣብ ዳምባ ምጭ ተኸቢሩ ነይሩ። መምህር ይስሃቕ
ገብረሂዎት ሰብኣይ ጓሎም ንኣዝማች በርሀ መደረ ገይሮም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ታሪኽ ሂወት ክቡር ሓርበኛ
ኣዝማች በርሀ ብዝርዝር ተገልጸ። ብዛዕባ ጽኑዕ ፖለቲካዊ መርገጺኦምን መስዋእቶምን ሓበን ደቆምን ደቂ ደቆምን
ምዃኑ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ኩርዓት ምዃኑ ገለጹ። ንዝመጹ ወለዶታት
ድማ ንነጻነትን ፍትሕን ህዝቢ ኤርትራ ክቃለሱ መተባብዕን መበራበርን ከም ዝኸውን ገለጹ። ጹማቕ ካብቲ መደረ
ብመምህር ይስሃቅ ገብረሂወት ዝተገብረ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣካላታዊ ግፍዕታትን ፣ ንብረት ራስያን ፡ ዘስዓቦ
ሕማምን ሞትን ኣብ ስድራቤቶም ዝገልጽ ክጠቅስ ይፈቱ።

«ብከምዚ ኢዮሞ ጀጋኑ ንውላዶም ዘሐብኑ ንዓዶም ዘኽብሩ
ብከምዚ እዮም ሃገራውያን ዜግነቶም ዘነጽሩ»
«ደቅኹምስ ጠርኒፍኩሞም ኢኹም ኣብ መቓብር ምሳኹም
ደቅ ደቅኹም ይተሓበኑ ስም ኣባሕጎኦም እናአኽበሩ»
«በዓል ብላታ ስዩም'ዶ ከይነበሩ ኣብ ሜዳ ሐርነት ከይዓንደሩ
ብመስዋእቲ ወላዲኦም እናተጸርፉ ብሕማም ዝሞቱ»
«ብዓል አቶ መስፍን’ዶ ከይነበሩ ብጽኑዕ ሃገራዊ ቃልስኹም
እናተጸርፉ ብሕማም ዝሞቱ»
«ብዓል ሃለቃ ተስፋሚካኤል’ዶ ከይነበሩ ነጻነት ኤርትራ ስለ ዝደለኹም
እናተገረፉ እናተአሰሩ ብሕማም ሽኰር ዝሞቱ»
«በዓል አቶ ግርማይ'ዶ ከይነበሩ ወዲ ጅግና ብምዃኖም
ብጥይት ደርጊ ዝተረሸኑ»
«በዓል ነጋሲ'ዶ ከይነበሩ ብምኽንያት ሽምጠጣን ጸርፍን
ሓሚሞም ዝሞቱ»
«እንታይኮን ይብሉ ሎሚ እቶም ብመስዋእትኹም ዝፈከሩ
እንታይኮን ምበሉ እቶም ንሓመድ ድበኩም ዘይቐበሩ»
ስምኩም ነባሪ ኩርዓት ንህዝብኹምን ንሃገርኩምን እዩ
ጀጋኑ ስውአትና ንዘልዓለም ይዘከሩ፡፡

መም/ይስሃቅ ገብረህይወት
መንደፈራ ግንቦት 2000

ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ዝነበራ ዓድታት።
ስእላዊ መግለጺ ዳምባን ከባቢኣን።

ምዕራፍ 10

ዳምባ ምጭ ፥ ኣብ ምምሕዳር ወርዳ ደቡብ ነበር ፣ ናይ ሎሚ ምም/ን/ዞብ መንደፈራ ፣ ዞባ ደቡብ ትርከብ። ካብ
ከተማ መንደፈራ ብሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስታት 19 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ተደኺና ትርከብ። ካብ ከተማ መንደፈራ
ብ ሰለስተ ወገን ብመኪና ክትጉዓዝ ትክእል።
1. ብመስመር መንደፈራ ሸኻ ወዲ ብስራት ፣ ገዛ ጎቦ ሓሊፍካ ፣ ዓዲ ጉዕቦ ረጊጽካ ዳምባ ምጭ ትኣቱ።
2. ብመስመር መንደፈራ ዓዲ መንጎቲ ጌርካ ማይ ሓርማዝ ሓሊፍካ ፣ ዓዲ ጉዕቦ ጌርካ ዳምባ ምጭ ትኣቱ።
3. ብመስመር መንደፈራ ዓዲ ጋዉል ፣ ጎሞሮ ሓሊፍካ ዓዲ ሽምዓንዲ ረጊጽካ ዳምባ ምጭ ትኣቱ በዚ መስመርዚ
መዓልታዊ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ትመላለሶ አያ።

ዳምባ ምጭ ኣብ ትሕቲ ሰንሰለታዊ ኣኽራናት ትርከብ እቲ ዝበረኽ እምባ ዓራቶ ተባሂል ዝፍለት ፣ ዳምባ ምስ
ሰምዓሰመን ላቔንን ዝዳወበሉ ቦታ ይርከብ። ዳምባ ብወገን ምዕራብ ምስ ዓደባድንኩልን ዓዲ ጉሮቶን ስለትዳወብ
እቲ ዝበዝሕ መሬታ ሓውሲ ቆላ ስለዝኮነ መሸላን ዳጉሻን ብርስን እንጣጢዕ ከምኡውን ሓንፈጽ ስገም ዝበቁሎ ዱኻ
መሬት ኣለዋ። ብወገን ምብራዕ ድማ ምስ ኽሳድ ዳዕሮን ዓዲ ሽብጢን ዝዳወብ ቦታ ድማ ዝበለጽ ስቡሕ መሬት
ዱኻን ዋልኻን ስልዝኾነ ከምእኒ ጣፍ ፥ ስርናይ ፥ ዕፉን ፥ መሸላን ይቦቕልዎ። ዳምባ ሰፊሕ ናይ መግሃጫ ቦታ ስለ
እትዉንን ንምርባሕ ዘበታዊ እንስሳ ጤለበጊዕ ይኹን ክብቲ ምቹእ እዩ። እንስሳ ዘገዳም’ውን ዝብእን ውኻሪያን
ብብዝሒ ይርከብዎ። ኣብ ርእሲ’ዚ ዳምባ መሬታ ብኣግራብ ዝተሸፈነ እዩ።
ኣብ እግሪ እንዳ ኣዝማች በርሀ ዓባይ ዳዕሮ ኣላ ኣብ ግዜ መርዓ ኣዋልድ ንመርዓት ከምቲ ባህልና ዝጸርፋሉ ነዊሕ
ዓመታት ዘቁጸረት እያ። ኣብ ግዜ መግዛቲ ጣሊያን ምምሕዳር ጣሊያን ብምርድዳእ ምስ ኣዝማች በርሀ ኣብ ማከል
ዓዲ ንህዝቢ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት እትህብ ክሊኒክ ክምትህነጽ ጌሮም። ኣብ 1971 ዓም ወዶም ን ኣዝማች በርሀ
ሃለቃ ተስፋሚካኤል ምስሌነ ከለዎ ንክፍሊ ሕርሻ ብምምልካት ኣብ ማይ ዕዳጋ ዝተባህለ ቦታ ን ህዝቢን ጥሪትን
እተገልግል ዲጋ ኣስሪሖም ክሳብ ናጽነት ኣገልግሎት ትህብ ኔራ። ሕጂ ግን ብድበት ተመሊኣ እያ።
ዳምባ ንልዕሊ 1000 ዓመት ዘሕለፈ ቤትክርስትያን እንዳ ማሪያም ጽዮን ገዳም ብምንባሩ ብዙሓት ቅዱሳት ጳጳሳት
ተቀቢሮሙሉ ኣለው። ኣብ እዋን ክራማት ብብዝሒ በለስ ስለዘሎ ብስርዓት ቅዋም ዓዲ ተሓዚኡ ኣብ ሰሙን 2 ወይ
3 ግዜ ነፍሲ ወከፍ ገባራይ ይወስድ። ኣብ ዳምባ ኣስታት 120 ዝኾኑ ገባር ነበርቲ ኣለዉዋ።
ምንጪ፡ ምናሴ ተስፋሚካኤል ፣ ዕለት 11/4/2018

ቤት ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ኣብ ዳምባ። ብየማን ወገን ዘለዉ መምህር ይስሃቕ ገብረሂወት ሰብኣይ ጓሎም እዮም

ሓዘንተኛታት ካብ ቀብሪ ክምለሱ ከለዉ ዘርኢ ስእሊ

ኣብ ኣከባቢ ዳምባ ዝርከብ ዓውዲ ፣ እንዳ ሓሰር ፣ ከምኡውን ኣግራብ

ዳምባ - ኣብ በሪኽ ትርአ ዘላ ገዛ ቤት ኣዝማች በርሀ እያ

ኣብ ሰሜናዊ ወገን ዳምባ ዝርከብ ጎቦ ቅድሚ ዓዲ

ቤተ ክርስቲያን ማሪያም ጽዮን ዳምባ

ዝተሓደሰ ቤት ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ኣብ ዳምባ

ኣብ ዳምባ ዝርከብ ቤተክርስትያን

ምምሕዳር ኣውራጃ ሰራየ
ኣብ ሓደ እዋን ፡ ትሕቲ ምምሕዳር ኣዝማች በርሀ ዝነበራ ዓድታት ፡ እዘን ዝስዕባ እየን

ዓድታት ወረዳ ደቡብ

ዓድታት ወረዳ ጉሕጭዓ

ዓድታት ወረዳ ደቂ ድግና

ዳምባ ምጭ

ክሳድ ድዕሮ

ግናባለ

ዓዲ ሽምዓንዲ

ላቄን

ከብታ

ጎሞሮ

ሰምዓሰም

ጸበላ

ዓዲ ጋውል

ዓደቀቶኹላ

ዓዲ ኣብርሃም

ዓቢ ዓዲ

ኣስሓባ

ዓደቀሴምቲ

ዓዲ ኢታይ

ዓድቡስ

ሓሰርየልቦ

ዓዲ ቁንጹብ

ዝዋብ

ዓዲ ላቅማ

ዓዲ ሽብጢ

ገርጠጢ

ዓደኮሎም

ዓዲ ጉዕቦ

ዘመር

ማይሓርማዝ

ዓዲ ሕዝባይ

ዓደቀመነ
ዓዲ ገደላ
ገዛ ጎቦ
ገዛ ዋዛ
ዓዲ ጎዳእቲ
ዓዲቅያኖ
ዓዲ ማና
ዓዲ ሽምሃብቱይ

ስእላዊ ጦብላሕታ ሸኻ ወዲ ብስራት ፣ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን
ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መስፍናዊ ሕብረተሰብ ሹመኛታት ኣብ ዓዶም ኮይኖም እዮም ዝዳንዩ ነይሮም። ሰብ ጉዳይ
እዮም ናብ ዓዲ ምስለነ ፡ ርሑቕ ይኹን ሓጺር መንገዲ ተጓዒዞም ፡ ጉዳዮም ዘስምዑን ዳኝነት ዝረኽቡን ዝነበሩ።

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ግን ፡ ሸኻ ወዲ ብስራት ክኸውን ናይ ስራሖም ቦታ ምምራጾም ፡ ሓልዮት ናይ ህዝቦም
ከርተት ኢሎም ከይጎዓዙ’ዶ ይኸውን ኢልካ ምግማት ጥራሕ እዩ ዝከኣል። ስለዚ እዚ ሎሚ ልሙድ ዝኾነ መነበሪኻን
ናይ ስራሕ ቦታኻን ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኑ እንዳተመላለስካ ትሰርሕ (shuttle) ኣዝማች በርሀ ኣብቲ ግዝይኦም ከምኡ
ምግባሮም ኣዝዩ ምዕቡልን ፍትሓዊን ኣተሓሳስባ ከም ዘተኣታተዉ ይሕብር።
ምናልባት እቲ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ሸኻ ወዲ ብስራት ምግባሮም ፡ ስሉጥ ናይ መጎዓዓዚን መራኸቢን ቦታ ምስ
ኣምሓዳሪ ኣውራጃ ሰራየ ኣብ መንደፈራ ክኾነሎም’ውን ሓሲቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ታሪኽ ሂወቶም
ምጽሓፍ ኣገዳሲ ዝኸውን ግን እቲ ብመደብ ምስራሖምን መሰላጢታት ከናድዩ ምሕሳቦምን እዩ።

ካርታ ሸኻ ወዲ ብስራት ካብ ጉግለ

ማእከል ሸኻ ወዲ ብስራት። ካብ ኣስመራ ናብ መንደፈራ ዝኸይድ መንገዲ ማእከል ዓዲ ሰንጢቑ ይሓልፍ

ብግዜ ግዝኣት ኢትዮጵያ ከም ምዓስከር ወተሃደራት ዝነበረ ቦታ

ብጸጋም ወገን ዝርአ ቦታ ሕርሻ ሸኻ ወዲ ብስራት

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ዝተጸሓሓፍዎ ደብዳበተት
(ብቛንቃታት ትግርኛ ፡ ጥልያንኛ ፣ እንግሊዝኛ)

ምዕራፍ 11

ኣብ ሳንዱቕ ተዓቚሮም ዝጸንሑ ጽሑፋት። ደብዳበታት ብኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ዝተጻሕፉን ዝተቐበሉን
ከምኡ’ውን መደረታት ዝተገብረ ዘጠቓልል ዝርዝር እንሆ።
(ኣንበብቲ ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓበሬታ። እዚ ተዘርዚሩ ወጽዩ ዘሎ ደብዳበታት ክፋል ናይቲ ምሉእ መዝገብ እዩ።
በቶም ሸፋቱ ቀተልቶም ይኹኑ ብግዜ ሃይለስላሴ ከምኡውን ብግዜ ደርግ ንብረት ኣብ ገዛ ኣዝማች በርሀ ይኹን ኣብ
ገዛ ደቆም ዝነበረ ይዝመትን ይነድድን ስለ ዝነበረ ምሉእ ከምዘይኮነ ክሕብር ይፈቱ። ከምኡ’ውን ክንበብ ዘይተኻእለ
ጽሑፋት ዘይተደመረ ኣሎ።

ሰዳዲ / ጸሓፊ

ኣርእስቲ

ቋንቋ

ተቐባሊ /ሰማዒ

ብላታ ስዩም በርሀ

ጉዳዩ ብዛዕባ ሞት ኣዝማች በርሀን ዝሰዓበ
ምርመራን

ትግርኛ

Italian Liberal Party

Un Iniquo Verdetto : L’Eritrea
Assegnata all ‘ Abissinia

Italian
English

ደጃዝማች ተድላ ባይሩ
መራሕ መንግስቲ
ኤርትራ
Newspaper article

AzmatchBerhe G.Kidan Avviso riguardante il programma
Il Capo distretto
della commiscione dell’ ONU

Italian
ትግርኛ

S.D.O dell Seraie

Azmac Berhe G.Kidan

On, commissiene dell ‘ ONU

Italian
ትግርኛ

Commissiene
ONU

ደጃች ስብሃቱ ዩሓንስ

ሽፍትነትን ሽበራን ፣ (ዝምድና ኣሸበርትን
መንግስቲ ኢትዮጵያን)

ትግርኛ

ዉ ሕ ሃ ኮሚሽን

Italian

Delegati delle
N.U.

ትግርኛ

ዋና ሰከረተር ናይ
ኣህጉራዊ ኮሚስዮን
ንኤርትራ

AzmatchBerhe G.Kidan OGGETTO: Avviso riguardante il
programma della commiscione
dell’ ONU

Italian

SDO dell Seraie

A British friend of
Azmatch Berhe (author
name unreadable)

Ref. 31 My dear Azmatch
(Concern and advice)

Italian
English

Azmatch Berhe
Gebrekidan

A British friend of
Azmatch Berhe (author
name unreadable)

Mio care Blatta (private matters)

Italian
English

Blatta Seyum

Partito del Blocco
Independente –
Sezione del Serae
ደጃች ስብሃቱ ዩሓንስ

Al Signori Delegati delle Nazioni
Unite
ዓቢይ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ
ጉዳይ ኤርትራ

A British friend of
Azmatch Berhe
(author name
unreadable)

Reference 51 My dear Blatta
(Condolence)

Italian
English

Blatta Seyoum
Berhe

ደጃ በየነ በራኺ
(ፕረሲደንት ማሕበር
ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ምስ
ኢትዮጵያ)

ምብጻሕ ልኡኻን ማሕበር ኣንድነት ናብ ዳምባ

ትግርኛ

ኣዝማች በርሀ
ገብረኪዳን

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን

ስለ ፍቕሪ ሃገር ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁ ፪ ፻ ፵ ፩
1947

ትግርኛ

ሰሙናዊ ጋዜጣ

ተኽለሃይማኖት ካሳ

ስለ ፍቕሪ ሃገር 1947

ትግርኛ

ሰሙናዊ ጋዜጣ

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን

ስለ ፍቕሪ ሃገር - መልሲ ንተክለሃይማኖት
ካሣ

ትግርኛ

ሰሙናዊ ጋዜጣ

ኣረፈ ኣይኒ ክንፈ

ወቐሳ ንኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ነጻነት
ኤርትራ ምድላዮም

ትግርኛ

ሰሙናዊ ጋዜጣ

እንግሊዛዊ ምምሕዳር
ኤርትራ ኣውራጃ ሰራየ

ርእሰ ነገር ፡- ስለ ሽፍታ

English

ኣዝማች በርሀ
ገብረኪዳን

30 ኣመልከትቲ ደቂ
ወረዳ ደቡብ

ር/ነገር ብዛዕባ ምስለኔነት ወረዳ ደቡብ ቅጽል
ምልከታ ናይ ዕለት 11-5-61

ትግርኛ

ኣመሓዳሪ ኣውራጃ
ሠራዬ

14 ኣመልከትቲ ደቂ
ወረዳ ደቂ ድግና

ር/ነገር ብዛዕባ ምስለኔነት ወረዳ ደቂ ድግና
ቅጽል ምልከታ ናይ ዕለት 11-5-61

ትግርኛ

ኣመሓዳሪ ኣውራጃ
ሠራዬ

በለጠሽ ገብረሂወት

መግለጺ፡ ምስክርነት መቕተልቲ ኣዝማች በርሀ ትግርኛ
ገብረኪዳን

ቤት ፍርዲ

ተስፋንኪኤል በርሀ

መግለጺ፡ ምስክርነት መቕተልቲ ኣዝማች በርሀ ትግርኛ
ገብረኪዳን

ቤት ፍርዲ

ብላታ ስዩም በርሀ

መግለጺ፡ ምስክርነት መቕተልቲ ኣዝማች በርሀ ትግርኛ
ገብረኪዳን

ቤት ፍርዲ

ትግርኛ

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ጥርዓን ብዛዕባ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰልፊ
ም/ፕረሲደንት
ሰልፊ ነጻነት ኤርትራ
ጨንፈር ኣውራጃ ሰራየ (LPP)
ነጻነት - ኣውራጃ ሰራየ

ትግርኛ

ልኡኻት ሕቡራት
መንግስታት

1

ብላታ ስዩም በርሀ

ጉዳዩ ብዛዕባ ሞት ኣዝማች በርሀን ዝሰዓበ ምርመራን

ንደጃዝማች ተድላ ባይሩ መራሕ መንግስቲ
ኤርትራ

ናብ ደጃዝማች ተድላ ባይሩ
መራሒ መንግሥቲ ኤርትራ
አሥመራ
ኣነ ብላታ ሥዩም በርሀ ምሰለኔ ደቡብ ደቂ ድግና ጉሕዲዓ (ሠራየ) ኣብ ክንዲ ስድራ መዋቲ አዝማች በርሀ ገረኪዳን
ኬይነ ከምዚ ዝስዕብ ናብ ክብርነትኩም አመልክት አሎኹ፡፡
ይ ክብርነትኩም ከምዚፈልጦ ርግጽ እዩ ክቡር ወላዲና አዝማች በርሄ ገብረኪዳን ሳልሣይ ርእሶም ብዕለለት 16-550 ብኢድ እንካብ 60 ንላዕሊ ዝኾኑ ሽፍታ፣ ብምኽንያቱ ኪንፈልጦ ዘይንኽእል ነገር ኣብ ማእከል ገዛኦም ብግፍዒ
ከምዝተቐትሉ፡፡
እቲ ሻቡ ንኤርትራ ዘማሐድር ዝነበረ መንግሥቲ እንግሊዝ ናይቲ ግብረ ዓመጻ አከያያድ ንኺፈልጥ ፣ ገበነኛታት
እውን ንኪፈሊ ንዝገብሮ ዝነበረ መርመራ ዝድግፍ ወረ ትፈልጡ እንተኬንኩም ብዝበለና፣ ብዝተኻእለና መጠን ነቶም
አሕሉቕን ከማኡ ድማ አስማት ናይቶም ንግዚኡ ክንፈልጦም ዝኻልና ሰባት ናብ መንግሥቲ አፍለጥና፡፡ ብግዲአ
ፖሊስ እውን ናይ'ቶም ካብ ሞት ዝተረፉ ስድራ ቤት አዝማች በርሄ ዲኪያራስዬን ምውሳድ ርግጽ እዩ፡፡
ብወርሒ ሰነ 1951 ዓ.ም.ፈ ንኹሎም ሽፍታ ጠቅላል ምሕረት “GENERAL AMNESTY‘’ ብዝተዋህባ ምንም'ኳ
ብዙሓት ሽፍታ ካብቶም ኣብዚ ሐደጋ'ዚ ዝዋዓሉ ኣብ ኤርትራን፣ኢትዮጽያን ኣትዮም እንትነቡሩ ብአና ክሰን ወቅስን
ከይረኸቡ እዮም፡፡ ዝተቐመጡ ሎሚ እውን ዝቕመጡ ዝሎው፡፡
ክብርነትኩም ከምዝፈልጦ ኣብዚ ዝሓለፈ ቁሩብ አዋርሕ (አብ ወርሒ ሕዳር አቢሉ ይኸውን) ሻለቃ ክፍለ ሚኪኤል፡
- ዘሙይ ነበራይን ካልኦትን እንካብ ማይ ጨው (ትግራይ) ንኤርትራ ሸፊቶም መጹ፡፡ መንግስቲ ኪአትዉ ብዝዓደመቶም
አብቲ ሻቡ ዝተገብረ ምርኽኻብ ዘሙይ ነባራይ ብኣና ብስድራ አዝማች በርሄ ከም ቀታል አቦና ክሱስ ከም ዝኾነ
ብክቡር አቶ ብርሃነ ክፍለማርያም ኣማሓዳሪ ኣውራጃ ሠራየ ተነግረ'ሞ ንሱ ካብ ሽፍታነት ምእታው አበየ፣ እቶም
ብጾቱ ግን ድሕሪ ቁሩብ ማዓልታት አተዉ፡፡ ብድሕሪ'ዚ ዘሙይ ነባራይ ኣብ ዓደባድንኩል ፣ ዓደስሐባን ሓማዲትን
ዝፈጸሞ ግብረ ዓመጻ ንኽብርነትኩም ዝሳሐቶ ኣይኮነን፡፡
እዚ ነገር'ዚ ብአፍና ዘይወጸ ብልብና ዘይተሃንጸ እንከሎ ብወርሒ ታሕሣሥ ዘሙይ ነባራይ እንካብ 50 ሽፍታ ንበይነይ
ምሕማይኩም የጉህየኒ ገበርትኹም ማዓስ ጠፊኡኩም ዝብል ናይ መግናሕትን ስምዕታን መልእክቲ ሰደደለይ ካልኣይ
ሓደጋ ኣብ ቤትና ንክፍጽም ድልዊ ከምዝነበረ ከዓ ተራ ሰብ ዚፈልዮ ርጉጽ ነገር እዩ፤ እንተኾነ ግን ካብ ናይ ሰብ
ሓሳብሲ ናይ ኣምላኽ ዝዓቢ ስለዝኾነ ሰሉስ  ታሕሣሥ  ንሱ እውን ናይ ፈጣሪ ፍርዲ ሞት በቲ ዘይደክምን
ዘይልሕልሕን ሓይሊ መንግስቲ ተቐበለ፡፡

ክቡር መራሕ መንግሥቲ !
ብአቶ ብርሃነ ተፈጺሙ ዘሎ ነገር ብሓቂ ከቢድ እዩ፡፡ እቲ ንሶም ዝተዛረብዎ ቃል ሰሚዑ (ብልኡኽ እውን ይኹን)
ዘሙይ ነባራይ ብዙሕ ጉድኣት ክሰርሐልና ዝኽእል ከምዝነበረ ናባና ልኢኹዎ ዘሎ ደብዳቤን ወረ ሰብን ምስክሩ እዩ፡
፡ ምንም'ኳ እቲ መዛረቢና ኰይኑ ዘሎ ሰብ ሞይቱ እንተኾነ ነገሩ ናብ ክብርነትኩም ከይገለጽናዮ ክተርፍ ኣይንፈቱን፡
ንሕና ስድራ ኣዝማች በርሄ፣ ምንም'ኳ ብሞት ኣቦናን፣ ብምውራር ጥሪትናን ገንዘብናን ዘራእትና ሓዊ ብምንዳድን፣
ብኻልኣይ ግዜ ቤትና ምዝማት ፣ ማለት በቲ ሰለስተ ግዜ (16.5.50- 5-11-50-26-12-1950) ዝረኸብናዮ ግፍዒ
ጉድአትና ኣዝዩ ከቢድን ብዙሕን እንተኾነ ምንም'ኳ በደልትና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሪኦም እንተሎና ብትዕግሥቲ
ደአ ኢና እንነብር ዘሎና'ምበር፡፡ ንመንግሥቲ እንግሊዝ ይኹን ወይስ ንመንግሥቲ ፈደራል (ኤርትራ ወይስ ኢትዮጽያ)
ንሰላምን ደፕታን ዘንቀሳቅስ ወይስ ዝትንኪ ዘቅረብናዮ ጥርዓን ከምዘየሎ ንክብርነትኩም ነታአማምን አሎና፡፡
ይ፡- እዙይ ከይአክል ከዓ ፡- ብ17-12-53 ክቡር አቶ ብርሃነ፣ ብአማሐደርቲ እንግሊዝ ቆይሙ ንዝነበረ ምዓም ጭቃ
ክግምጥሎ ንዓዲ ጉዕቦ(ደቡብ) መጹ፣ አብኡ እቲ ዘምጽኦም ስራሕ ገቢሮም ከይኸዱ ዓዲ አኪቦም (አነ ምስለኔ ወይስ
ወኪለይ ኣብ ዘይብሉ እዋን) ከም'ዚ ቢሎም ተዛረቡ፣
ንባሻይ ሃይለ ወለገርግስ አዝማች በርሄ ስለ ፖለቲካዊ ሓሳብ ምሳኦም ዘይኮነ እዮም ገፊፎሞም ዝነበሩ እምበር ኣብ
ቤተ መንግሥቲ ናይ መግፈፊኦም ወረቐት የብቦን ሄዚ አነ እመልሰሎም አሎኹ እቲ ብእንግሊዝ ተሸይሙ ዝነበረ
ጭቃ ይዕረፍ፣ በዚ ምኽንያት'ዚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ርስቶም ዝተነቕሉ፡፡ ነገሮም ቀዓ ክራአየሎም እዩ፡፡
-አዝማች በርሄ ብዓመጽ መሬት ከምዝሐረሱልኩም ዘቅረብኩምዎ ጥርዓን ስለ ዝጸንሐኒ እቲ መሬትኩም መሊሰልኩም
እየ በሉዎም፡፡ ክንዛረብ ዘይንደሊ ሻቡ ዝተገብረን ዝተባህለን እውን ኣሎ፡፡
እዚ አብ ላዕሊ አመልኪትናዬ ዘሎና አቶ ብርሃነ ንወላዲና ወቂሶሙ ዎም ዘሎዉ ብሓቂ ካብ ሕጊ ኣዝዩ ዝሓላለፈ
በደል እዩ፡፡ መጀመርያ ፊደራዊ መደብን፣ ሕንጻ መንግሥቲን "ዲስክሪሚናሲዬኒ" ዝፈቅድ ኣይመስለናን፡፡ ምንም'ኳ
ንሶም ነቲ ብመንግሥቲ እንግሊዝ ዝቆመ፣ እሞ ግቡእ መረድኢ ደብዳቤታት ዘሎዎ ነገር እንተፍረስዎ፣ እዚ ነቲ
ጠቅላል ጉዳይ ምምሕዳር ዝትንኪን ከቢድ ሳዕቤን ዘምጽእ ከምዝኾነ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡ እምባአር ጉዳዩ ኣብ ናይ
አቶ ብርሃነ ስልጣን ዘሎ እዩ'ሞ ፍቓዶም ኪገብሩ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን እቲ ናትና ፍሉይ ጉድአ እነመልክቶ
ዘሎና አብው ወይስ ብአኡ ዝነቐለ ስለ ዝኾነስ ከይጠቐስኩዎ ክሓልፍ ኣይኽእልን፡፡
አቶ ብርሃነ ከሳስን ተኸሳስን ኰይና ኣብ ዘይመጐትናሉ ነገር እሞ በዚ ሎሚ ዘሎ ናይ ምምሕዳር ፍትሒ አዋጅ ናይ
ፍርዲ ስልጣን ዘይብሎም እንከሎዉ አልዒሎም ነቲ ብአጋባብን ብስርዓትን ዝሓዝናዬ መሬትና ክዕድሉ ንምርካቦም
ብሓቂ ንዓና ንስድራ አዝማች በርሄ ናብ ዓቢይ ዳይነት ይጥምቱና ከምዘሎዉ ኣብቲ ረቂቅ ናይ ክብርነትኩም
ምስትውዓል ንሓድጎ፡፡
ነዚ ኣብ ላዕሊ አመልኪተዬ ዘሎኹ ነገራት መርሚርኩም ፍትሒ ከተውጽኡልና ብእግረ ህልና ኣብ ብርኪ ክብርነትኩም
ቀሪበ ናይ ልቢ ምስጋናይን ሰላምታይን አቅርብ አሎኹ፡፡
ደምባ ምጭ-ጥሪ1 ዓ.ም.ኢ
ትሑት ተአዛዚኹም
ብላታ ስዩም በርሀ (ፊርማ)
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Italian Liberal Party

Un Iniquo Verdetto : L’Eritrea Assegnata all ‘ Abissinia

Newspaper article

Translation
Reference 8
Unique verdict – Eritrea is given to Ethiopia
All have agreed except the United States to the immediate independence of Eritrea. This
means today it is virtually assured to Ethiopia the annexation of Eritrea. Infact in the general
debate over the Italian colony all the countries represented took the side of Ethiopia. The
United States and the United Kingdom representing the West, Yugoslavia representing the
eastern block. The Chinese deligate suggested Libya would under the United Nations be
responsible to take care of Eritrea until immediate independence very soon. The South African
representative was the only missing.

But, at the meeting in Luxemberg all were present and all have agreed to give Eritrea to
Ethiopia. This is one of the reasons that would provoke rebellions in Eritrea. How would our
colonial Eritrea which has never been part of Ethiopia should unite to Ethiopia according to
them. Eritrea more developed in all sense and was our model country. All these have offended
not only our sense of justice, but even it has offended the dignity of the people of euorpe
and interest of solidarity of the colonizers.

They have fallen to the absurd decision of Negus and shows a grave political decadence of
politics of the governments of euorpe and USA which created grave complications and
delusion. Justice and prudence have been gravely broken and sooner or later it will hit back.
History will not be kind to them, and it will never forget.
(this article was published by the Liberal Party of Italy)
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AzmatchBerhe G.Kidan
Il Capo distretto

Avviso riguardante il programma della commiscione
dell’ ONU

S.D.O dell Seraie

Districts of Guhcia, Debub and Deqi degna
Subject; notice concerning the program of the commission of the United Nations
I have received the notice concerning the visit of the commission of the U.N. which says
the people of Guhcia, Debub and Deqi degna together with Liban, Habela, Sefea, Tsilima,
Teraemni ንዕለት 10 መጋቢት ኣብ ተራእምኒ ክእከቡ። the district officer will be responsible for the
practical things including the das ዳስ መቐበል እቶም ኣጋይሽ in order to avoid disorder due to
the practical situation these days.
I suggest to the senior district officer to issue public notice to above mentioned citizens to
meet in advance in Sheka Wedibsrat on the Adi-ugri – Asmara road in the public school.
According to my assistant it would be necessary to give some time to the representatives
of the different parties to give the voice to the commission members and vice-versa.
District officer
Azmatch Berhe Gebrekidan
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Azmac Berhe G.Kidan

On, commissiene dell ‘ ONU

Commissiene ONU

ትርጉም
ናብ ክቡር ኮሚስዮን ሕ.ሃገራት
መንደፈራ 10 መጋቢት 1950
ከም ምክትል ፕረሲደንት ናይ ማሕበር ሓርነታዊ ጉዕዞ/ፐርቴቶ ሊበራለ ፕሮግረቢስታ/ ክፍል ስራየ ኮይነ ርእይተይን
ርእይቶ ወከልተይን ክገልጰ ይፈቐደለይ፡፡
ኣብ ወረዳታት ጉሕጫዓን ደቡብን ደቁ ድግናን 970 ዘኣኽሉ ሰባት ናይ ማሕበር ሓርነታይ ጉዕዞ ኣባላት ኮይኖም
ኣለው፡፡ ብጀካ እዚኣቶም ከኣ 1350 ናይ ኣልራቤጣ ኤል ኢሰላሚያ ስዓብቲ ኣለው፡፡ ኩሎም ከኣ ብሓንሳእ ኮይኖም
ንናጽነት ሃገሮም ይቃለሱ ኣለው፡፡
ኣብዘን ዝተጠቐሳ ወረዳታት ብዙሓት ናይ ሕብረት ስዓብቲ ዘሎው ምስቶም ሽፍታ ኮይኖም ከኣ መንገድታት ስለ
ዝዓጸው ነቶም ናይ ማሕበረይ ስዓብቲ ናብዚ ቦታ እዚ ከምጽኦም ኣይከኣልኩን፡፡ ከምኡ ድማ እቶም ሽፍታ ምስቶም
ስዓብቲ ሕብረት ኮይኖም ንሰዓብቲ ማሕበር ናጽነት ናብ ኮሚስዮን ክኸዱ ኣለዉ ገዛውቶም ይዘምትዎምን ይሰርቅዎምን
ኣለው፡፡
እቶም ንዓይ ዝወከሉኒ ምሳይ መጺኦም ዘሎዎም ናይ ናጽነት ሃረርታ ክገልጹ ኢዮም ዘርጊሐመዎ ዘለው፡፡ ሽበራ
እዚ ኪኸውን ኣይክኣለን፡፡ ስለዚ ክቡር ኮሚስዮን ሕ-ሃገራት ነዚ ክትርድአልና ተስፋ ኣሎኒ፡፡

ኣዝማች በርሄ ገብረኪዳን
ም/ፕረሲደንት ማሕበር ሓርነታዊ
ጉዕዞ ኣውራጃ ሰራየ
ስለ ትኽክል ትርጉም፡፡
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Partito del Blocco Independente
– Sezione del Serae

Al Signori Delegati delle Nazioni Unite

Delegati delle N.U.

ትርጉም
ናብ ክቡራት ልኡኻት ሕ-መ
ናይቲ ዝወከለኒ ማሕበር ናጻ ኮይነ ንምቕራብ ዕድል ብምርካበይ ንፈጣሪ ከመስግን እደሊ፡፡
ማሕበር ናጽነት ወይ እቲ ሰልፊ ናጽነት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብቕልጡፍ ምሉእ ናጽነት ኢዩ ዘድሊ፡፡ እዚ ከኣ ከምቲ ኩሉ
ሕዝቢ ዘድልዩ ናጽነትን ሓርነትን ኢዩ፡፡ ሕዝብ ኤርትራ መብዛሕትኡ ናይዚ ማሕበር እዚ ስዓቢ እዩ፡፡ ግን ክሳዕ ብሞት
ዘኣክል እናፈራርህዎ ብግዲ ክሳተፍ ኣይክኣለን፡፡ ብሕልፊ እኳ በዚ ኮሚ ስዮን ድልየት ስዓብቲ ነፍስ ወከፍ ማሕበር
ንምርግጋጽ መጺኡሉ ዘሉ ጊዜ እዚ፡፡ እምበኣርከስ ክቡራን ልኡኻት ኮሚስዮን ኣብ ልዕሊ እዚ ማሕበር እዚ ዘሎ ጸገም
ምእንቲ ክርድእዎ ብስም ማሕበረይ እዚ ዝስዕብ ክገልጽ ግቡኦይ ኢዩ፡፡
1- መንግስቲ ኢትዮጵያ መዓጹኡ ከፊቱ ኣማእታት ሽፍታ ብረትን ጥይትን ኣዕጢቑ ኣብ ኤርትራ ግብረ ሽበራ ክፍጽሙ፡
፡ ኣውራ ካኣ ኣንጻር እቶም ናይ ማሕበረይ ስዓብቲ ወይ ደገፍቲ የዋፍር ንኩሎም እቶም ኣብ ማሕበረይ ክሳተፉ
ዝተረኽቡ ከኣ ብሞት ወይ ብማእሰይቲ ኣካላት የፈራርሆም ኣሎ፡፡
እዞም ትእዛዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጽሙ ዝልኣኹ "ሽፍታ" ተባሂሎም ዝጽውዑ ዝተዋህቦም ትእዛዝ ብምልኡ
ኣይኮኑን ዝትግብሩ፡፡ ከመይ ኣብ መንጎኡ ናብ ምዝማትን ምስብቕን ንብረት ስዓብቲ ሰልፊ ናጽነት ኢዮም ዘዋፈሩ፡፡
እዚ ዝተባህለ ናይ ሸበራ ተግባር ክፍጸም ከሎ ከኣ እቱ ናይዞም ኣሸበርቲ እዚኣቶም ዕላማ ኮይኑ ብዙሕ ጸገም መከራን
ዝርከብ ሕዝቢ ብምምሕዳር እንግሊዝ ዝኾነ ይኹን ረድኤት ኣይተገበረሉን፡፡ በዚ ኩነታት እዚ ዝኣክል ከኣ እቶም
ዝዓበዩ ቁጽሪ ናይ ሕዝቢ ኤርትራ ዘሎዎም ስዓብቲ ሰልፊ ናጽነት ናብቲ ንጥቕሚ ሕዝብ ኤርትራ ዘገልግል ዓቢይ ዕላማ
ክበጽሑ ኣይከኣሉን፡፡ ከመይ እቶም ሽፍታ ነዚ ንምዕንቃፍ ኣብ ርእሲ እቲ ንስዓብቲ ሰልፊ ናጽነት ንምጥቃዕ ዝፈጸምዎ
ግብረ ሽበራ በዚ ከምዚ ዝበለት ቃላት እውን የፋራርህዎም ኣለው፡፡

"ናይ ሕብረት ስዓቢ ኪኸውን ክሳዕ ሓደ ውሱን መዓልቲ ወረቐት ማሕበር ኣለው ንሰልፊ ናጽነት ገዲፉ ናብ ማሕበር
ሕብረት ዘይተሓወሰ ኣብቲ ማሕበር ሕብረት ዚገብሮ ኣከቢታት'ውን
ዘይተካፈለ ብዘይ ንሕስያ ክቕንጸል ኢዩ፡፡"
እዚ ከምዚ ዝበለ ምፍርራህ ንዘምልከቶም ሰበ-ስልጣን ብተደጋጋሚ ከም ዝበጽሖም ተገይሩ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ
መፈራራህቲ ወይ ኣብ ልዕሊ መራሕቶም ማለት ማሕበር ሕብረት ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኪውሰድ ተራእዩ ኣይፈልጥን
፡፡ ኣብ ድሮ እቲ ልኡኻት ኮሚስዮን ሕ-መ ዝኣተኽሙሉ መዓልቲ ማለት ብ7-8-9 መጋቢት ገለ አርብዓ ዝኾኑ ሽፍታ፡
፡ ኣብ ሓያሎ ቦታታት ኣውራጃ ሰራየ ብዙሕ ናይ ሽበራ ተግባር ከም ምዝማት ንብረትን ኣውቶቡሳትን መጓዓዝያታትን
ኣብ መንገዲ ጠጠው ኣቢልካ ንተሳፈርቲ ናይ ማሕበር ሕብረት "ወረቐት ኣርእዩ ምባልን ፈጺሞም ኣለው፡፡ እቶም
ዝተጠየቕዎ ወረቐት ሒዞም እተረኸቡ ክልቀቁ ከለው እቶም ዝተጠየቕዎ ወረቐት ዘየጽንሑ ገንዘቦምን ክዳን ዝባኖምን
ከይተረፈ ተገፊፎም፡፡ ብጀካ እዚ ብበዓለገታት ዝኾኑ ሸፋቱ ዝተፈጸመ ናይ ሽበራ ተግባር ካልእ እውን ካብኡ ብዘይ
ውሕድ ጭካነ ብቤተ ክህነትን ብኮሎነል ነጋ ሃይለስላሴን ዝፈጸመ ተግባራት ኣሎ፡፡
2- እቶም ናይ ቤተ ክህነት ሓላፊ ኣቡነ ማርቆስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ካብቲ ዝተዋህቦም ሓላፍነትን ስልጣን ወጻኢ ኣብ
ፖለቲካ'ውን ኣትዮም ይርከቡ ኣለው፡፡ እዞም መራሒ እዚኦም ካብቲ ማሕበራት ዓለቲካ ምቋም ዝተጀመረሉ ጊዜ
ኣትሒዞም ናይ ሕብረት ፖለቲካ ሒዞም በቲ ዘሎዎም ዓቕሚ ነተን ኣንጻር ሕብረት ዝኾና ማሕበራት ክቃወሙ ን
ከጥፍኡን ይርኣዩ ኣለው፡፡ ኣብ ኩሉ እናኸዱ ብሃይማኖታዊ ጉልባብ እናሸፈኑ ንማሕበረይ ዝጐድእን ዘጥቅዕን ስብከታት
የካይዱ ኣለው፡፡
እተን ጨናፍሮም ዝኾና ገዳማት ኣቢሎም'ውን እቶም ሰልፊ ናጽነት ኣባላት ዝኾና ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ካብ
ሃይማኖቶም ከም ዝተወገዙ ዝገልጽ ኣዋጅ ኣወጺኦም ኣለው፡፡ ክቡራት ልኡኻት ኮሚስዮን በዚ ኸምዚ ዝበለ ጭ ቆና
ከመይ ገይሩ ኢዩ ሓደ ሰብ ናይ ልቡ ሓሳብ ክገልጽ ዝኽእል? እዝስ ንሓንቲ ተኽሊ ኣብ ፍረ ከይበጽሐት ከላ
ምምሓውን ምቕራጽን ማለት ኢዩ፡፡
3- ኮሎነል ነጋ እቶም ፍሉጥ ናይ ኢትዮጵያ መራኸቢ ወይ (ሊያዞን ኦፊስር) ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘለው ኣብ ሓያሎ
ዓመታት ኣትሒዞም ሓላፍነት ዘይስምዖም ሰባት ኣኪብካ ግብረ ሽበራ ንምክያድ ናብቲ ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ
ብመልኣክ ዓበይቲ መራሕትና ምጽናት እንተዘይኮይኑ ካልእ ሞያ የብሎምን፡፡
4- ምምሕዳር እንግሊዝ እውን ከምቲ ብመራኸቢ ብዙሓት ዘብሎ ዘይኮነ ካብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወጺኡ ንማሕበር
ሕብረት ዝጠቅም ጥራይ ኢዩ ዝገብር ዘሎ፡፡ ንሱ በቲ ተወካሊኡ ስታፎርድ ዝተባህለ ኣቢሉ ነቶም ናይ ሰልፊ ናጽነት
ኣውራ ተወከልቲ ሰልፎም ገዲፎም ናብቲ ናይ ሕብረት ዕላማ ምእታው ከም ዝሕሾም ከረድኦም ይፍትን ኣሎ፡፡
ከምኡ'ውን ብምስጢር ምስ ስዓብቲ ሕብረት ኣኼባታት ብምክያድ ነቱ ናይ ስዓብቲ ሕብረት መንፈስ ኪባራትዕ ብዙሕ
ይጽዕር ኣሎ፡፡ ብሓጺር ቃል እዚ ናይ ሕብረት ማሕበር ተባሂሉ ዝጽዋዕ በቲ ኣብ ላዕሊ ስሙ ዝተጠቐሰ ናይ ወጻኢ
ጉዳይ እንግሊዝ በዓል መዚ ጥራይ ዝተመስረተ ኢዩ፡፡ ሰር ስታፎርድ እውን ክሳዕ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደላ ጊዜ
ናይ እንግሊዛዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣማኻሪ ፖለቲካ ምስ ሓደ ካብቶም ኣውራ ተወከልቲ ናይ ሰልፊ ናጽነት ናብ
ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ምሂዙ ነይሩ፡፡ ምምሕዳር እንግሊዝ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ንኣገልገልቱ ክብዝኸነ ይኹን
ፖለቲካዊ ኣኼባ ከይካፈሉ ከልኪልዎ ከም ዝነበረ ዝረሰዖ ይመስል ኣሎ፡፡ ንልኡኻት ሰልፊ ናጽነት ናብ ላክ ባክበስ
ከይኸዱ ከልክሎ እንተድኣ ክንከይድ ኢና በልኩም ግን ካብ ሓላፍነትኩም ውረዱ ኢሎም ከብቅዕ ሎሚ ግን ነቶም
ዝተጠቅሱ ክልተ ሰባት ናብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ክኸዱ ይፈቕደሎም ኣሎ፡፡ እዚ ክኣ ንሳቶም ምእንቲ ሕብረት ወይ
ንጥቕሚ ኢትዮጵያ ስለ ዝኸዱ ኢዩ፡፡ እዚኮ እሞ ኣድልዎ ዶ ወይስ ፍትሒ ኢዩ? እቲ ናይ ሕብረት ሊብራላ ቁልፊ
ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅድሚ ሓጻር ጊዜ ካብ ሰልፊ ናጽነት በቲ ዝተጠቐሰ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ቤት ጽሕፈት ልኡክ ዝተፈልየ
ኢዩ፡፡
5- ሰር ስታፎርድ ሓያሎ ቦታታት ካብኡ መንደፈራን ዓድኳላን ኪበጽሕ ከሎ ንጻሓፊ ማሕበር ሕብረትን ነቲ ሓድሽ
ማሕበር ሊብራላዮ ሕብረትን ንበይኑ ኣዛራሪብዎም ነይሩ፡፡ ከምቲ ብወረ እንሰምዖ ከኣ ሰርስታፎርድ ነቶም ዘዘራረቦም

ናይቲ ክልተ ማሕበራት ጸሓፍቲ ጸረ ሕብረት ዝኾኑ ማሕበራት ንምጥፋእ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ከም ዘድልዩ ጠይቕዎም
ኣሎ ይባሃል፡፡
ክቡራት ልኡኻት ሰልፊ ናጽነት ምስ ሽፍታን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስቲ ዘውጽኦ ዘሎ ዳላራትን ምስቲ መንግስቲ
እንግሊዝ ናብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሃገር ኢዱ ብምእታው ዝፍጽሞ ዘሎ ዕንቅፋትን ብሓንሳእ ክቃለስ ኣይክእልን ኢዩ፡፡
ብዝተረፈ ናይ ሓሳብካ ምግላጽ ናጽነት እንተዘየልዩ ካብተን ማሕበራት ዝበዝሓ ድምጺ ዝሓዘት ኣየነይቲ ምዃና

ክትፈልጡዋ ትኽእሉ?
እምበኣርከስ ክቡራን ልኡኻት ነዚ ኣብ ላዕሊ ገሊጸዮ ዘለኹ ናብ ሕ-መ- ከተብጽሑለይ ምሉእ እምነት ኣሎኒ፡፡ ከምኡ
ሕ-መ ንኤርትራ ከምቲ ብዙሓት መስተውዓልትን ለባማትን ዝምነዩዎ ዘለው ብቕልጡፍ ሙሉእ ናጽነታ ክህብዋ ነቲ
ንጉድኣት ድኣ እምበር ንጥቕሚ ሕዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ብውሑዳት እተደገፈ ሓሳብ ከኣ ክነጽግዎ በዓል ተስፋ እዩ፡፡
ሰልፊ ናጽነት ክፍሊ ኣውራጃ ሰራየ፡፡

6

ደጃዝማች ስብሃቱ ዮውሃንስ

ዓብይ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ

ዋና ሰከረተር ናይ ኣህጉራዊ
ኮሚስዮን ንኤርትራ

ት ር ጉ ም
መዝ/ቁ. ኣ-ኣስ/38/ኤል-46
21 ሕዳር 1950
ዓቢይ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ
5ይ መጋባእያ ፣ ፖለቲካዊ ኮሚቴ ኣጀንዳ ፣ ቁ. 21/መ/ሰ/
ብ21 ሕዳር 1950 ናይ ኤርትራ ኤልራቢጣ ኤል ኢስላሚዶ ኣቦ መንበር ኣብ መበል 49 ኣኼባ ኣድሆክ ፖለቲካዊ
ኮሚቱ ዝተዛረበ ቃል፡፡
ምናልባሽ እቱ ኣብ ከረያ ዘሎ ውግእን እቱ ንሱ ናብ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ከይዝርጋሕ ዘስዕቦ ስግኣትን ዝበዝሕ ጊዜን
ኣቓልቦን ናይዙ ኮሚቴ እዙ ይወስድ ይኸውን፡፡ ግን ኣብ ኤርትራ ሓደ ሚልዮን ዝኣክል ሕዝቢ ብዛዕባ ዕድሉን ዕድል
እቶም ዘምጹ ወለዶታትን እትህብዎ ፍትሓዊ ውሳኔ ብዓቢይ ሃረርታ ኣብ ምጽባይ ስለዝርከብ ካብቲ ክቡር ጊዜኹም
እቱ ዝወሓደ ክትህቡኒ እሞ ብዛዕባ እቱ ናብዚ ኮሚቴ'ዚ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ሃገረይ ጉዳይ ክገልጸልኩም ኣፍቅዱለይ፡፡
ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚስዮን ብሓሙሽተ ኣባላት ናይ ሕዝቢ ፖለቲካዊ ርእይቶ ንምፍላጥ
ናብ ሃገርና ተላኢኹ ነይሩ፡፡ ግን እዚ ኮሚቴ'ዚ ከም ዚዝክሮ በቲ ብ26 ጥቅምቲ 1949 ዘቕረብናዮ ጽሑፍና፣ ስክፍታና
ብምግላጽ ኣብ ሃገርና ጥቕሚ ዘለዋ ሃገር ወይ ከኣ ምስ ጥቕሚ ዘሎዋ እተኣሳሰረት ሃገር ኣባል ክሜስዮን ኮይና

ተመሪጻ ከይትኸይድ ሓደራ ኢልና ነይርና፡፡ ግን ኸምዚ ዝበለ ስክፍታና ገሊጽና እኳ እንተነበርና እታ ኮሚስዮን ቆይማ
ናብ ሃገርና እውን ክትምርምር ከይዳ እንተኾነ ብጀካ እቲ ኣቐዲምና ዝፈራህናዮ ውጽኢት ካልእ ኣይምጸአትን፡፡
ብተወሳኺ እታ ኮሚስዬን ናይ ሕዝቢ ሐቀኛ ድልየት ንምፍላጥ ዘኽእላ ምርመራ ከይተካይድ ተዓናቒፋ ኢያ፡፡ እዚ
ከኣ በቶም ድሕነትን ጸጥታን ሕዝቢ ንምዕንቃፍ ዝተላዕሉ ኣሸበርቲ ብዙሓት ናብታ ኮሚስዬን እትበጽሖ ዝነበረት
ቦታታት ከምዘይኸዱ ስለዝተገበረ ኢዩ፡፡ ሽዑ እውን ንሕና እቱ ግበረ ሸበራን ራዕድን ናይ ሕዝቢ ሐቀኛ ድምጺ
ከይስማዕ ኮነ ተባሂሉ ዝተኣልመን ዝተማህዘን ምዃኑ ነታ ኮሚስዬን ኣብሪህናላ ነይርና ኢና፡፡
በቲ እታ ኮሚስዬን ሕ-ሃገራት ንኤርትራ ክትበጽሕ ከላ ዘጋጠመ ዕንቅፋትን በቲ ጊዜ እቱ ሕዝብና ዘሕለፎ ከምኡ'ውን
ናይታ ኮሚስዮን ስራሕ ኣብ መትከላት ማዕርነትን ፍትሕን ዝተመርኩሰ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክንዝክር ኣይንደል፣
ሕጅስ በቲ ዝተረኸበ ዕንቅፋታት ምኽንያታት ምኽንያት ሕዝብና ዘሕለፎ ስቓይን መከራን ጥራይ ኢና ክንገልጽ
ንደሊ፡፡
ኤርትራዊ ምድሪ ሎሚ እቶም ወጻእተኛታት እናተደገፉ ከይሓፈሩ ራዕድን ሸበራን ዚካይዱ ዘለው ሽፍታታት ኢያ
ትርከብ ዘላ፡፡ ስርቅን ባርዕን ልሙድ ኮይኑ ኣሎ፣ መዘከርታ ናይ ጸልማት ዘመን ብምዃኑ ከኣ ኣብ መንጎ ቀንዲ
ከተማታት ዘሎ ቀንዲ መራኸቢታት ኣቋሪጹ ብጀካ ብፖሊስ ተሓሊኻ ምኻድ ካልእ የለን፡፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ
ምምሕዳር ከኣ ነታ ሃገር ካብዚ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ናይ ሸበራ ኩነታት ንምውጻእ ነቶም ሽፍታታት ንምድምሳስ ዝወሰዶ
ጽኑዕ ስጉምቲ የልቦን፡፡ እዚ ከኣ ንሕዝብ ኤርትራ ዝኣተዎ ግዴታ ንምፍጻም ስለ ዘይተገደሰ ኮይኑ ኢዩ እምበር ንኡኡ
ቀሊል ኢዩ ነይሩ፡፡
ብዙሓት ኤርትራውያን በቲ ናይ ኣሸበርቲ ተግባራት ምኽንያት ናብ ናይ 5 ስልጣናት ኮሚስዮን ብኣካል ክቐርቡ
ኣይከኣሉን፡፡ ብዙሓት ካብቶም ድሕሪ ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝመጹ ከኣ ናይ ኣስላም ክዳን ተኸዲኖም ናብታ
ኮሚስዮን ከም ዝቐርቡ ብምግባር ይርኣዩ ነበሩ፡፡ እዚ ተንኮል'ዚ ግን በቲ ንሕና ዘቕረብናላ ጸብጻብ እታ ኮሚስዮን
መርሚራ ከተቃልዖ ክኢላ ነይራ፡፡ ኣብ ናይ ኣስላም ከተማታት ንኣብነት ኣብ ምጽዋዕ ሓቂ ንምሽፋን ዝተላእኩ
ተወከልቲ ርኢና ንሰብ-ስልጣን እንግሊዝ ከምግቡእ ጥርዓን ኣቕሪብናሎም እኳ እንተነበርና ዝኾነ ይኹን ኣወንታዊ
ውጽኢት ክርከቦ ኣይከኣለን፡፡
ብዛዕባ እዞም ናይ ሽበራ ሽፍታታት ነልዕለልኩም ዘሎና ኣቓልቦኹም ናብቱ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ንምስሓብ ከምኡ
ከኣ እዞም ሽፍታታት እዚኣቶም ካብ ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ዝመጹ ኮይኖም ናብ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዝኣክል
ደገፍን ምትብባዕን ከም ዘለዎም ንምግላጽ ኢዩ፡፡ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እኳ ናብቲ ናብ 5 ስልጣናት ኮሚስዮን ንሃገርና
ኪበጽሕ ከሎ እቱ "ኤሪትረያን ሊበራል ፕሮግረሲ ፓርቲ" ተባሂሉ ዚጽዋዕ ዝነበረ ማሕበር ዝላኣኸሉ መልእኽቲ
ክንዝክር ንደሊ፡፡

"ናብ ዋና ሰከረተር ናይ ኣህጉራዊ ኮሚስዮን ንኤርትራ"
ኣቐዲምና በዛ ዕለት እዚኣ ብዛዕባ እቶም ኣሸበርቲ ሽፍታ ምስ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዘሎዎም ስምምዕ ጠቒሱ
ዝጸሓፍናዩ ብምጥቃስ ኸምዚ ዝስዕብ ከነመልክት ይፍቐደልና፡፡ " ብ24 መጋቢት 1950 እቱ ውሩይ ኣሸባሪ ሽፍታ
ወልደገብርኤል ሞሳዝግን ' ሓው በርሄ ሞሳዝግን ኣብ ኣክሱም ንሰበ-ስልጣን ኢትዮጵያ ብስሞምን ብስም ስዓብቶምን
ተኣማንነቶም ኣራጋጊጾም ኣሎው፡፡ " ብ27 መጋቢት 1950 ካልእ ኣሸባሪ ሽፍታ ሓኖታ ገብረማርያም ቆሓይን ንሰበ
ስልጣን ኢትዮጵያ ተኣማንነቱ ገለጸ፡፡ ብ30 መጋቢት 1950 እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝኾነ ኣሸባሪ ሽፍታ ኣስረሰይ እምባየ
ብኩሎም ብረት ዝዓጠቑ ስዓብቱ ተሰንዩ ናብቱ ኣመሓዳሪ ኣሕሳአን ዓድርባዕተን ዝተባህለ ናይ ኤርትራ መዳውብቲ
ኣውራጃታት ዘርከበሉ ማለት ናብ ራማ/ትግራይ/ ብምኻድ ምስ ሹማምንትን ዓበይቲ ዓድን ናይቱ ኣውራጃ ዝርርብ
ድሕሪ ምክያድን ኣብ እንዳ እቱ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ሓዲሩ፡፡
እዞም ኣሸበርቲ ሽፍታታት እዚኣቶም ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዘሎዎም ተኣማንነት ድሕሪ ምግላጽ መዓልትን ለይትን
ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ይቕጽሉ ኣለው፡፡ እቱ ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዚገልጽዎ ዘለዉ ተኣማንነት ከኣ ነቶም ናይ
ሃገሮም ናጽነት ዝደልዩ ዘለው ኤርትራውያን ንምጉዳእ ዝዓለመ ከይኸውን ጥርጠራ ኣሎና፡፡ እቲ ንሳቶም ምስ ሰበ
ስልጣን ኢትዮጵያ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ቀጥታዊ ርክብ ከኣ ኣብ ክንዲ ከምቲ ቅድም ዝግበር ዝነበረ ብሰለይትን
ብልኡኻትን ኣቢሉ ዝበጽሖም እቲ መምርሒ ብቀጥታ ምእንቲ ክቕበልዎ እዩ፡፡
እምበኣርከስ ክቡር ከሚስዮን እቶም ምእንቲ ናጽነቶም ዝቆሙ

ኤርትራውያን ሓለዋን ድሕነትን ምእንቲ ክረኽቡ

ናብዚ ኣመልኪትናዬ ዘሎና ሓደጋታትን ጸገምን ኣቢሉ ከቋምት እሞ ሰብኣዊ ግዴቱኡ ክፍጽም ነዘኻኽር ኣሎና፡፡
ብምሉእ ኣኽብሮት
ደጃች ስብሃቱ ዩሓንስ
4 ሚያዝያ 1950

7

Azmac Berhe G.Kidan

OGGETTO: Avviso riguardante il programma
della commissione dell ‘ONU

S.D.O del Serae
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A British friend of
Azmatch Berhe

Ref. 31 My dear Azmatch (Concern and
advice)

Azmatch Berhe
Gebrekidan

Ref. 31
My dear Azmatch
Your gentle letter have made me happy, even though it made me worry of the unhappy news
of Eritrea. The newspapers are writing a lot at this time, but your letter was absolute news on
how circumstances have changed after I left.
Probably the future of Eritrea, should be decided soon because this uncertainty should not
continue and cause you pain. We should wait the arrival of the new study commission. We
hope this commission is well informed of all the political details more than the previous one.
I advice your party should present to the commission the political activity of the Ethiopian
officials and the money transaction made through this account at Barclay bank in Asmara. This
will be a great surprise to the commission.
I am happy the administration have taken some measures at some people in Seraye. I am
convinced some measures will have some effect on making your party stronger. I hope you
and your family are well. My wife has all the memory of your beautiful country and sends
her greeting. Many greetings and good wishes for the future.

Sender name unreadable
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A British friend of
Azmatch Berhe Vostro

Mio care Blatta (private matters)

Blatta Seyoum
Berhe
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A British friend of
Azmatch Berhe

Reference 51 My dear Blatta (Condolence)

Blatta Seyoum
Berhe

TRanslation
Reference 51
My dear Blatta
It is with deep sorrow and indignation, I learned the terrible notice of the tragic death of
your father. He dedicated his life for the ideals of liberty (freedom) and better future of his
people. This unholy action shows the risk your father paid to keep (reserve) his country. I
am proud of the great friendship to this great and heroic patriot and I will preserve this
valuable memory for ever.
My sincere condolence from me and my wife to you, your brother Mesfin, and the whole
family.

Sender name unreadable

11

ደጃ በየነ በራኺ (ፕረሲደንት ማሕበር
ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ)

ምብጻሕ ልኡኻት ማሕበር ኣንድነት ናብ ዳምባ

ኣዝማች በርሀ
ገብረኪዳን
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ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን

ስለ ፍቕሪ ሃገር 1947

ሰሙናዊ ጋዜጣ

ስለ ፍቅር ሀገር
በዚ ሎሚ እንሓልፎ ዘሎና ጊዜ ገሊኡ ሕዝቢ ኤርትራ ልክዕ ዜብሉ አፍቅሮ ሃገር ወይ ድማ " ፍቅር ሀገር" ኅዲርዎ
ከምዘሎ ምስማዕ (ምርኣይ ግን ዝረአየሉ መዓልቲ ግዲ ይህልዎ ትርጓሜኡ ከም ንባቡ ዝኮነሉ) ብዙይ ደስ ዜብል
እዩ፡፡ ተወሊድካ ትዓብየሉ እትነብረሉ ዘሎኻ ዓዲ ምፍታው ናይ ባሕርይ ሕጊ ከምዝኮነ ንማንም ከምዘይጠፍኦ ዝስሕቶ
የልቦን፡፡ " ዓድካ ዓውድኻ" እኳ ይበሃል፡፡ ንፍቅር ሀገር ዩሳር ወርቅ ዋጋአ አየአክልን ተባሂሉስ ኣብ ሰሙ ናዊ ጋዜጣ
ተጻሒፋ ኣንቢብናዮ ኣሎና፡፡ ነዝይውን ጣዕመ ንግግሩ ሰሚ ዕና ብቃለ ኣንክሮ ንዝሮ ዝግባኣና እዩ፡፡
ብዙኃት መኳንንት መረብ ምላሽ (ሎሚ ኤርትራ ትብሃል ዘላ) ፍቅሪ ሀገሮም መረብ ምላሽ ስለዝኃደሮም ክቡር
እምክቡራን ራስ ኣሉላ ናይ ኣጼ ዩሐንስ መሥፍን ኮይኖም ነዛ ሀገር'ዚአ ዝገዝኡ ዝነበሩ ሠራዊቶም ኣክቲቶም ድርቡሽ
ክወግኡ ንመተማ ክከዱ ከለዉ ካብኦም እናከድዑ ኣብ በረካ ዓደቦኦም ሸፊቶም ተረፉ፡፡ ጣልያን ብምጽዋዕ
ምስተቀልቀሉ (ብቅ ምስበሉ) ድማ ወታደሮም እኅዞም ተቀቢሎም አሥመራ አእተውዎም፡፡ ሳለ እዚ ዓቢይ ሞያ'ዚ
ሕዝቢ ኤርትራ ካብ ወራርን ጥሜትን ዕርቃንን ድሒኑ ተጣየሰ፡፡ መንግሥት ኢጣልያ ባንዴራኦም (ሰንደቅ ዓላማኦም)
ኣብሥመራ ምስተከሉ ድማ ኣብ ዱርን ገደልን ብሽፍትነት ዝነብሩ ዝነበሩ መኳንንት ባላባት መረብ ምላሽ (ጌጋ
ዶአይክልአለይ 'ምበር ናይ ሰግር መረብ መኳንንት ትግራይ'ውን ዝነበሩዎም ይመስለኒ) እናአተዉ መስቀልን ወንጌልን
ጠቂዖም እናመሐሉ ብንጉሥ ኢጣልያ ክግዝኡ ውዕል አተው፡፡ ብድሕርዚ እንጌራ (ትኅዳር) ዘይነበሮ እንጌራ ረከበ
ሸመት ዘይነበሮ'ውን ሽመት ረከበ ካብ ሓቂ ሓሊፉ ድማ ጠዓሞም፡፡ ርግጽ እዩ መንግሥት ክለዋወጥ ከሎ ገሊኡ
ሕይወት ይረክብ ገሊኡ ድማ ሞት፡፡ ገለ ይህብትም ገለ ድማ ይደኪ (ይነዲ)፡፡ እቶም ሽመትን ግዝአትን ዝረከቡ
ሕይወት ረኪቦም ማለት እዩ፡፡ እቶም ዘይረከቡ ግን ሞይቶም ማለት እዩ፡፡ እዞም መኳንንት እዚአቶም ዘይነበሮም
ሽመት ምስ ረከቡ ነቶም ዘይተሼሙ አኅዋቶም ከርኅቅዎምን ከጥፍእዎምን ሐሰቡ፡፡ ከመይ እቶም አኅዋቶም ሸመት
ዝቃጸጽዎም ምስአቶም እንተተቀመጡ እቲ ሸመቶም ጽኒዑን ተደላዲሉን ዝነብር ኣይመሰሎምን፡፡ ስለዚ ነአታቶም
ዘጠፍኡሉ ምክንያት ክደልዩ ተጋደሉ ተጋዲሎም'ውን ረከቡ፡፡ እቶም ከምዚ ዝበሉ መሳኪን ጭ ዋታት ሸመት ምስአን
ጥራይ ከይአክሎም እሞ ድማ ድክነቶም ጸይሮም ኣብ እንዳቦኦም ከይቅመጡ እገሌ ኃያል እዩ አየግዝአካትኩምንዩ
እገሌ ምስ ራስ አሉላ ወረቀት ይለአአክ ኣሎ ሐደጋ ከውድቀልኩም እገሌ ድማ ንራስ ወልደሚካኤል ዝመዶም እዩሞ
እሙ ን ሐሽከራትኩም ክከውን ኣይክእልንዩ እናበሉ ንገሊኦም ርሻን (ሞት) ኣፍሪዱሎም ነቶም ዝተረፉ ድማ ቅልል
ዝበለ ክሶም " የኢትዮጵያ ለጻድቅ ከመ ኢይርአይ ስብሐተ እግዚአብሔር (መንግሥተ ኢጣልያ" እናበሉ ንዓሰብን
ንናኩራን አባኡ ብእሥራት ክነብሩ አስደድዎም፡፡ ካብአቶም ኣብ ማእሠርቲ ዝሞቱ አለዊ፡፡ ገሊኦም ድማ ሞቅሕ
ሰቢሮም ብጃልባ ዝወጹ ካብ መቅፃዕቲ ሥጋ ነፍሶም ከድኅኑ ቢላቶም ብስደት ኣብ ትግራይን ዓደምኃራን ዝነብሩ
ኔራቶም፡፡ ነዚአቶም በእንተ ፍቅረ ኢትዮጵያ እዮም ዝተአሥሩን ዝተሰዱን ቢላቶም ዝጽሕፉን ዝርካረቡን ኣለዉሞ
ነገሩ ሐቂ ኣይኮነን፡፡ እዞም ጭ ዋታት እዚኣቶም በቲ ዘመነ ስደቶም ኢትዮጵያ ምስካይ(መጸጊዒ) ስለዝኮነቶም
ከመስግኑዋ ይግበኣቶም በእንተአ ኢና ዝተአሠርና እንተበሉ ግን " ኣፍ ሲናገር ሆድ ይንቃል "ዝበሃል ተረት
ከይበጽሐቶም ሸለል/ችላ/ እንተበሉዎ ይኃይስ፡፡
ከምኡውን ብዙኃት መኳንንት ብእምነት ንመንግሥት ኢጣልያ ከገልግሉ ምስመሐሉን ጋሐሉን ኣብ ገበን ዝወዓሉ
አለው እቲ ገበኖም ቅፅዓት ከምዘምጽአሎም ብዝፈለጡ ድማ ምሽፋቶም ኩሉ ዝፈልጦ እዩ፡፡ ንዚአቶምውን መፍቀርቲ
ኢትዮጵያ እንተበሉዎም ዝስማዕ ዘረባ ኣይኮነን፡፡ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ መን ከምዝፈለያ ብምንታይ ምክንያትውን
ከምእተፈልየት ብዛዕባ ኮሎንያ ኤርትራ ብጣልያን ተጻሒፉ ዘሎ ታሪክን ውዕልን( ትሪታቶ) ፡፡ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ
ክትፍለ ከላ መንግሥት ኢጣልያን መንግሥት ኢትዮጵያን ዝፈረምዎ " ትሪታቶ " (ውዕል) ኔሩም እቲ ክወዓዓሉ
ከለዉ ደምበር (ዶብ) ከይተረፈ ተፈልዩ ኔሩ ብደብሪ ዓዲ ዩሐንስ (ዓንሰባ)ጀሚሩ "ንሓላይ ደርአ ኣቢሉ ዝካይድ፡፡
ብድኃር'ዚ ጣልያን ነዚ ውዕል እዚ ኣፍሪሶም ምልእቲ ኤርትራ ኣኅዞም ከብቅዑ ክሳብ ኣላጀ ስለዝበጽሑ እዚ ነገር'ዚ
እዩ ቅድም ኣብ ኮዓቲት ደኅር ድማ ኣብ ዓድዋ ምክንያት ኮይኑ ዘዋግኦም፡፡ እቲ ጊዜ'ቲ ኣቦታትና ብጥንቲ
ኢትዮጵያዉያን ምዃኖም ይስሕትዎ ኣይነበሩን ግን "ዝሀበ ሰደብ ለአከ" ግዲ ኮይኑ ጣልያን ተከቲሎም ንኢትዮጵያ
ወጊኦምዋ፡፡ በዚ ተቈጪ ጮ ም ድማ እዮም አጼ ምንሊክ ነቶም ዝተማረኩ ወታደር ሐደ እግሮምን ሐንቲ ኢዶምን

ቈሪጾም ዝሰደድዎም፡፡ ካብአቶም እቶም ሰብ ዝረከቡ ዓዶም አትዮም ደሞዝ (መሀያ) ተሠሪዑሎም ክሳብ ሎሚ ብኡኡ
ይጥወሩ ኣለዉ፡፡ እቶም ሰብ ዝሰኣኑ ግን ኣብ ቀላይ አትያቶም ረሳኦም ኣብኡ በስቢሱ ተሪፉ፡፡
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልኩዎ ነቶም ብገበን ከይቅፅሉ ፈሪሃቶም ካብ ጣልያን ሸፊቶም ዝከዱ እሞ ከዳዕተኛታት
(ትራዲቶሪ) ተባሂሎም ኣብ መዝገበ ቂም ኃጢኣቶም ብጣልያን ተጻሒፉ ዘሎ ሎሚ ኣፍቀርቲ ሀገሮም እንተተባህሉ
ዝስማዕ ዘረባ ኣይመስለንን፡፡ ሐደ ከንቲባ ሣህሉ ዝበሀሉ በዓል ተኮንዳዕ (አከለ ጉዛይ) ጣልያን ነዛ ሀገር እዚአ ምስኅዝዋ
ኣብ ትግራይ ኔሮም ገጽ ጣልያን ከይርእዩ ቢሎም ኣብቲ ዝነበርዎ ተቀሚ ጦም እውን ሞይቶም ይበሀል፡፡ ከማኦም
ዝበሉ መፍቀርቲ ሀገሮም እንተ ተባህሉ ደስ ዜብል እዩ፡፡
ናይ ኮዓቲትን ዓድዋን ኣላጀን መ ቀለን ከይአክል "ትማሊ ከይወረደ ፃሕሊ " ብ1935 እተገብረ ድማ ኣሎ፡፡ ገና
ዐሠርተ ዓመት እኳ አየኅለፈን፡፡ ንሕናውን ንጣልያን ተከቲልና ንኢትዮጵያ ወጊእናያ ኢና፡፡ ብጥንቲ ኢትዮጵያውያን
ምኳንና'ንፈልጥ ኔርና ግን ኣብ ግብሪ አየውዓልናዮን ሀገርና ዓድና ኣይንወግእን አይበልናን ነቲ ቀደም ኣቦታትና
ዝገበርዎ ኢና ከምበሐዲስ ዝደገምናዮ፡፡ ኣብ መወዳእታ ጊዜ ጣልያን ክወርዋን ከባሳብሱዋን ከለዉ ኣብ በጠሎኒታትን
ኣብ ነፍሰ ወከፍ ኮርፓ አርማታን ካህናት ሃይማኖት ዝሰብኩ ንዝሐመመ ዘናዝዙ ንዝሞት ፈቲሖም ከምሥርዓት
ዝቀብሩ ኔሮም፡፡ እዚአቶ'ም ኲናት ምስ ኢትዮጵያ ክጅመር ከሎ ቡራኬኦም ክህቡ ከለዉ "የሀብካ እግዚኣብሔር ዘከመ
ልብከ- ወይፌጽም ለከ ኲሉ ሥምረተከ …… ወይፌጽም ለከ እግዚአብሔር ኲሎ ሰእለተከ .. ኅልፍ ቢሎም ድማ…..
እግዚኣብሄር ይዕቀብከ ወእግዚአብሔር ይኽድንከ በየማነ እዲሁ……. መዓልተ ፀሐይ ኢያውዒከ - ወኢወርዓ በሌሊተ
- እግዚአብሔር ይዕቀብከ እምኲሉ እኩይ - ወይ. ትመኅፀና ለነፍስከ እግዚአብሔር - እግዚኣብሔር ይዕቀብከ
በንግደትከ ወበእትወትከ " ክብሉ ኔሮምስ ከመይ ቢሉ እዩ ሎሚ " እመስረሳእኩኪ ኢትዮጵያ ለትርሰዐኒ የማንየ
"ዝባሀል ዘሎ? ሐቂ እንተዝከውን ደአ " ወይጥጋዕ ልሳንየ በጉርዳየ ለእመ ኢተዘከርኩኪ " ዘይብሉ? " አወይ ሃሻ
ቀድሞ ቀረሽ " ኮይኑ፡፡ ንስለብካዮ ንዝወረርካየ ንዝቀተልካዮ ተመሊስካ ኅወይ ትብሎ ኢካ? እንተበልካዮስ ቂሙ
ፈጺሙ ክነጽሕ ይኽእል ዶ? እይመስለንን፡፡
እዚ ናይ ሎሚ ዝሰማዕ ዘሎ ፍቅር ሀገር አፍኣዊ'ምበር ውስጣዊ ኣይኮነን ናይ ጥቅሚ (ኢንተረስ) እምበር ናይ ንጽሕና
ፍቅሪ ኣይኮነን፡፡ ርግጽ እዩ ካብ ህዝቢ ኮነ ወይ ካብ መኳንንት ሽማሙ ንትን ብዙኃት ቤተ ሰቦምን ውላዶምን
ኣኅዋቶምን ካብ ኢትዮጵያ ከምዘለውዎም ገሊኦም ዓስክር ኔራቶም ብሶማልያ ንኢጣልያ ከዲዖም ዝከዱ ገሊኦም ድማ
ኢትዮጵያ ብጣልያን ተታኅዘ ከላ ሥራሕ ዝነበራቶም እሞ ጣልያን ምስተሣዕሩ ኣብ መንግሥቲ ኢትዮጵያ ሎሚ
ሥራሕ ሒዛቶም ዘለዉ በቲ ንብረቶም ዕንቅፋት ከይረክቡ ቢሎም እዮም ምስ ማንም ኮይኖም ዘጣቅዑ ዘለዉ፡፡
ካብዝተረፈ ኡነተኛ ፍቅሪ ሃገሩ ዘለዎ ሰብ ከምኡ ኣይኮነን፡፡ እዚ « በአፉሆሙ ይድኅሩ ወበልበሙ ይረግሙ» ዝብል
ነገር እዩ ከምኡ ምኳን ድማ ዘጸይፍ እዩ፡፡ ሐደ ነገር ድማ አሎ ኰሉ ሰብ አርቂቁ ክጥምቶን ኬስተውዕሎን ዘድሊ «
ንጉሥ ይመውዕ - ወርቅ ይመውዕ-ወይን ይመውዕ- ብእሲት ትመውዕ » ዝብል፡፡ እቲ ቀደም ክበሀል ከሎ «
ብእሲትትመውዕ » ኔሩ፡፡ ሎሚ ግን - ወርቅ ይመውዕ - ኮይኑ ከይከውን እሞ ወርቅ ዝሞዖ /ዝሠዓሮ ዲል ዝገበሮ /
ከይህሉ ዘጠራጥር እዩ፡፡ ብከምዚ ዝበለ እተመሥረተ ማኅበር ፍቅር ከምዘይጸንዕን ፍሬ ከምዘይፈርን ተዋላውሎ የልቦን፡
፡
ናይ ማኅበር ፍቅር ሀገር ዕላማ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሐንቲ ንምግባር እዩ፡፡ እዞ'ም ከመይሉ ይከውን? ዝከውን
ኣይመስለንን፡፡ ማኅበር ነፃነት ኤርትራ ንኤርትራውያንን እልራቢጣ እስላሚያን ዕላማኤን ሐደ እዩ ማለት ሙሉእ
ነፃነት ረኪብካ ብነፍስካ ምምኅዳር ምግዛእ /ውቶጎቨርናሲ/ እዬ ግን ንእሽቶይ ነገር አላተን ቁሩብ እትፈላሊ ንሳ ድማ
እዚአ ኢያ፡፡ ኩሉ ነገር ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢድ ፈራዲ ክወድቅ እየ ምናልባሽ እቶም ፈራዶ ንዕለቱ ነፃነት ንምውሀብ
ርእይቶኦም እንተዘይኮነስ "መንግሥት ዓባይ ብሪታንያ ንዐሠርተ ዓመት ከተካይደና - ብድሕሪኡ ግን ፈጽምና ብነፃነት
ክንነብር ትብል እያ" ስለዚ አርእሰተ ነገረንን ዕላመኤንን ናይ ክልቲኤን ማኅበራት ሐንቲ « ነፃነት » እያ፡፡ እቲ ን10
ዓመት ብመንግሥት እንግሊዝ ክንማኅደር ዝብል ቃል ማኅበር « ኢል ራቢጣ ኢስላሚያ » ተናጊራቶ ዞላ ድማ
ዝድግም እንተኮነ ኣዶ'ምበር ብግዲ የድሊ እዩቢላ ኣይኮነትን (ፍኮልታቲቮ እምበር አብሲጋቲቮ ኣይኮነን)፡፡
ኣብዚ ዝጽሕፎ ዘለኩ አንቀጸይ ብዙይ ቋንቋ ኢጣልያ ብናይ ሀገርና ኤርትራ ፊደላት እናጸሐፍኩ ጠቂሰ አሎኩም
አንባቢ ዝኮንካ ከይትፋርዱለይ ኅደራ ከመይነቶም ብጣልያ ዝተጻሕፈ ጋዜጣ ዘንብቡ ምእንቲ ኬረድኦቶም ቢለ እየ፡፡

ማኅበር ፍቅር ሀገር ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሐንቲ ክትገብራ ትፅዕርን ትደክምን ከምዘላ ዓለም ኲሉ ፈሊጡዎ ኣሎ፡
፡ ነገር ግን ማኅበር ማኅበር ፍ-ሀ ክልተ ዋናታት ዝኮና ነገራት ኣብቲ ዕላማአ ከብጽሐኦ ዘይክእላ ምፍላጥ የድልይ፡፡
ካብዚአተን ቀዳመይቲ ነገር እቲ ፍቅራስ ናይ ምምሳል /ፊንቶ/ ፍቅሪ እዩ'ምበር ካብ ልቢ ዝወጸ ኣይኮነን፡፡ ናይ ልቢ
እንተዝከውን እቲ ኣብ ኮዓቲትን ዓላጀን መቀለን ዓድዋን ብመወዳእታ ድማ ብ1935 ዝገበረቶ ነገር ኣይምገበረትን
ከምቲ ኣብ ላዕሊ አመልኪተዮ ዘሎኩ፡፡ እታ ካልኣይቲ ነገር በዚ ምክንያት'ዚ እተላዕለ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ
ዘየሐውሳ ዝክልክላ ሐደ ዓቢይ ገደብ ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ሕዝቢ ኤርትራን ሕዝቢ ኢትዮጵያን ተማኅሊፎምዎ ዘለዉ
ንፍሳትን ተቋቲሎምዎ ዘለዉ ቅትለትን እዩ፡፡ እዝ ገደብ'ዚ ክፈርስ አይከአሎንዩ ከመይ እቲ ዝፈሰሰ ደም ከም ጭ
ቃ /ቸመንቶ/ እቲ ዝወደቀ አዕፅምቲ ከም እምኒ (ካልቸ እስትሩሶ) ኮይኑ ኂዙዎ ይነብር አሎ፡፡ ስለዚ ኤርትራ
ንኢትዮጵያ አካላ ክትከውን ኣይከአላን እንታይ ደአ ጎረቤታ ከምዘን ኩለን ኣህጉራት/ሀገራት/ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ
ከም ኬንያ- ከም ሱዳን- ከም ግብጺ - ከም ታንጋኒካ ወዘተ… ፈታዊ ምኳን እዩ ጽቡቅ እምበር ፈታዊ ምምሳል
ወይ መሳሊ ምኳን ኣይጽቡቅን፡፡ እዚ ኲሉ ጽሒፈ ከብቅዕ ሐንቲ ነገር ኣላ እትመጽእ ንሳ ድማ « ሳምኒት ዘመን »
ትብሃል እያ ከምእትመጽእውን ዳዊት ብመንፈስ ትንቢት ተናጊሩላ ኔሩ ከምዚ ቢሉ «ኣድኅንኒ እግዚኦ እስመ ኅልቀ
ኄር ወውሕዳ ሃይማኖት እምእጓላ እመሕያው ካንቶ ይትናገሩ ኣሓዱ ምስለ ካልኡ በከናፍረ ዝሕሉት ልበ ወበልብ
ይትናገሩ» ስለዚ ኣብ መወዳእታ « ይሤርዎን እግዚአብሔር ለከናፍረ ጒሕሉት » ዝብል ኣለይሞ እውኡ ሰጽሕና
ከይንከውን የደኅነና፡፡ ናይ ኢትዮጵያ ፈታዊ ዘይኮንካ ፈታዊ መሲልካ ዝጠፍኤ ርስትን ጉልትን ሽመትን ከምልስ
ቢልካ ምሕላን ናይ ከንቱ ከንቱነት እዩ፡፡ ምስ ኢትዮጵያ ምጽምባርን ነፃነት ረኪብካ ብነፍስካ ምምኅዳርን ፈራዶ እዮም
ዝፈርድዎ፡፡ እቲ ዝፍረድ ፍርዲ ድማ ከምቲ ብምሳሌ ተነጊሩ ዘሎ « ካብኦም ዝነኄ /ዝነውኄ/ ካብ ሰብ ዝበዝኄ »
እዮም ፍርዲ ንዝበዝኄ ከምዝወጸሉ ምጥርጣር አየድልን፡፡
አዝማች በርሄ ገረኪዳን
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ተክለሃይማኖት ካሳ

ስለ ፍቕሪ ሃገር 1947

ሰሙናዊ ጋዜጣ

ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁ ፪፻፵፭ ናይ ሓሙስ ፯ ግንቦት ፲፱፻፴፬ ዓ.ም
15/5/1947
ስለ ፍቕሪ ሀገር (መልሲ ዝተወሃበ)
ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁጽሪ ፪፻፵፬ ዝዐሓፍኩምዎ ዓንቀጽ ርእየ ተመልኪተ’ሞ ካብ ክንዳኹም ዝኣክል ዓብይን ሹምን
ፈላጥንስ ከምዚ ዝኣምሰለ ሓሳባት ክህነፅ ከምዝብል ቃላ ከኣኺ ወድእ ብዙሕ ኣስተንክረኔ።
ካብዞም ደቅ ዘበን እንበሃል ማለት መንእሰያት እኳ ንዛንታ ዓለም ከማኹም ገይሩ ዝፈልጦ ዘለና ኣይመስለንን ።
ንዛንታ ጀርመን ትፈልጥዎ ፣ ንዛንታ ሩስያ ትፈልጥዎ ፣ ንዛንታ ፈረንሳይ፣ ትፈልጥዎ ምናዳ ምናዳኳ ድማ ንዛንታ
ጥልያን ትፈልጥዎ። ሃገረ ጣልያን ቅድሚ ሒዶት ዓመታት ካብ ግዝኣት ብዙሓት መሳፍንቲ ወዲቓ ምንባራ
ትፈልጡ ኢኹም ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እታ ሓንቲ ኣውራጃስ ምስ እታ ሓንቲ ኣውራጃ ትዋጋእን ትቓተልን
ነበረት ። ኸምቲ ዝበለ ምቅታል ከኣ ሓይሎ ዓመታት ከም ዝደንጎያ ትፈልጥዎኢኹም ። ደቂ ሓያሎ ኣውራጃታት
ኢጣልያ እንሐንሳእ ምስ ፈረንሰይ እንሓንሳ ከኣ ምስ ኣውስትራልያ ኮይኖም ንኣሕዋቶም ንደቅ ኢጣልያ ሓያሎ
ዘመናተ ይወግኡዎም ነበሩ። ነዝ’ውን ትፈልጥዎ ኢኹም።
ካብ መወዳእታ ግና ዓበይትን ወራዙትን ሰባኡት ስለዝረኸዉ ኣውራጃ ምስ ኣውራጃ ግዝኣት ምስ ግዝኣተ እናተዓረቓ
ሓንቲ ሀገር ኮነት ንርእሳ ሓንቲ ሃገር ኮይኖስ ንኣና እውን ክትገዝአና መጺኣ ። ከምቲ እትፈልጥዎ ፰ ኣቢሉ ዝኣክል
ዓመት ዓጽመናን ደምናን መጼምዎ ። ነዚ በዓልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እሞ ብዛዕብኡ ብዙሕ ትምህርቲ

ካባይ ኣየድልየኩምን ።እሞ ድኣ ከምዚ ካብ ኮነስ ከመይ ኢልኩሕም ኢኹም ንሕና ኣሕዋትን ተጋሩ ክንተዓረቕ
ኣይካኣልናን እዩ ትብሉ ዘለኹም ‘ እቲ ንሕድሕድካ ምጽላእን ምባኣስን በኣና ጥራይ ድዩ ዝተጀመረ። እቲ ናትና
ልብን ኣእምሮንስ ንዕርቅን ንቅዉም ነገርን ኣይበቅዕን ማለትኩም ኢኹም ። ንስኻትኩም ዓበይትን መኳንንትን
እኳ እንተ ብፍላጥ እንተ ብድንቁርና ምስ ኣሕዋትኩም ተጋሩን ኣምሓሩን እንተ ተባኣስኩምስ ንሕና ሓደስቲ
ወለዶ መንእሰያት ኤርትራውያንን ተጋሩ፣ ኣምሓሩን ጋላሉን ክርስትያን እስላምን ካብቲ ንስኻትኩም ዝገ
ርክምዎ ገበንነት እንታይ ኣእተወና ኣሒዝኩምዎንይ ናብቲ ኩሉ ሰብ ዝኸዶ ኣይምኸድኩምን ። ክ ርዳድን
ህውከትን ክትሓድጊልናስ እቲ ሕልኹም ዶ ኣይግስፀኩምን!
ክቡር ጐይታይ ኣዝማች በርሀ ካብዚ ንስኹም ዝበልክምዎ ቃልን ዝሓሰብኩምዎ ሓሳብን እቶም ባዕዲ
መንግሥቲ ይግዝአና ዝብሉ ሰባት እኳ ይሕሹ ይመስለኒ ከመይ ንሳቶም ኣብ ውርደትን ኣብ ባርነትን ከእትውና
ኢዮም።ዝደለዩ ወይስ ዝመስሎም እምበር ኣብ ዘልአለማዊ ህውከትን ምቅታልን ቂምን በቐልን ከእትውናኮ
ኣይደለዩን። ናትኮም ሓሳብስ ብሓቂ ብዙሕ ዕፅብ ዝብል ሓሳብ እዩ።
ካብቶም ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብሉ ዓብይቲ ሰባት ካብቶም ሓደ መዃንኩም ንሰምዕ ኔርና። ሎሚ ግና ካባታቶም
እኳ ኣይኮንኩምን። ከመይ ንሳቶምስ ንሕናኤርትራውያን ተፋቒርናን ተሓጋጊዝናን ተኸባቢርናን ንንበር። ምስ
ኢትዮዽያ ድማ ተሓጋጊዝናን ተኸባቢርናን ንንበር እዮም ዝብሉ ይመስለኒ። ንስኹም ግን ንጸላእን ንቀታልን ከመይስ
ሓንሳእ ኣብ ደም ኣቲና ኢና ኢልኩም ትሰብኩ ኣለኹም። ከምዙይ ዝበለ ሓሳባትስ ካብ ኣርኣያ ስላሴ እተፈጠረ ሰብ
ድዩ ወይ ከኣ ካብቱ ምንም ዘይዓርፍ ጸላኢ ደቅሰብ ዝኾነ ጋኔን እዩ ካበያናዮም ይመስለኩም።
ንሕና ኤርትራውያን ንተጋሩ ንኣምሓሩን ወጊእናዮም ቀቲልናዮም ኢና’ሞ ሓንቲ ዓዲ ክንከውን ኣይንኽእልን
ኢና ማለትኩምስ እንታይ ማለትኩም ኮን ትኾኑ- እምኣርከስ ጸዓዘጋ ምስ ሃዘጋ ሰራየ ምስ ኣከለጉዛይ ከበሳ ምስ
መታሕት ይጻልኡን ይዘማ መ ቱን ይቀተሉን ነይሮም እዮም እሞ ንሳቶም እውን ሓቢሮም ሓንቲ ዓዲ
ክገብሩ ኣይካኣሉን እዮም። ሓንቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ክትሰርሑ ሒኹ እተብሉ ዘለኹም ድኣ ከመይ
ገይርኩም ኢኹም ክትሰርሕዋ እትደልዩ። መምንግሥቲ ኣብ ጽዓጸጋ ፣መንግሥቲ ኣብ ሃዘጋ ፣ መምንግሥቲ ኣብ
ሰራየ፣ መንግሥቲ ኣብ ኣከለጉዛይ፣መንግስትውን ኣብ መታሕት ክትተኽሉ ዶ ኢኹም ወይ ክሳዕ ዝወዳድኡ ክቃተሉን
ቂሞ ም ክዋጽኡን ክትሓድጉዎም ኢኹም። ብዛዕባ በደል ኤረትራውያን ኣብ ላዕሊ ኣምሓራ እትዛረቡኸ ብዛዕባ
ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ኤረትራውያንስ ኣይትዛረብንዶ ኸምዚ ካብ ኮነኸ እቲ ሒነ ዝፈድን እቲ ሕነ ዘይፈድን እን
በዓልመን ይመስልኹም ።ነኣይ ከምዚ መስለኒ ኩላትና ተበዳዲልና እንተኾንና ይቅር ተወሃሂብና ሓንቲ
ዓዲ እንተኾና ሓንቲ ቤት ክንሰርሕ ኢዩ ዝግበአና እምበር ብኡኡ ኣቢልና ንጥፋእ ማለትስ ሰብኣዊ ሓሳብ
ኣይኮነን።
እንተ በኣሰ በኣስስ እቶም ካብ 1935 ጀሚሮም ናይ ወታደርነት ወይስ ፖለቲካ መዚ ካብ ጣልያን ተቐቢሎም ምስ
ኢትዮዽያ እተጸግዑ ዝብሉ ሰባትስ ሎሚ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ክኣትዉ ኣይግባኣቶምን። እቲ ገርሂ ህዝቢ በዓሉ
ዝደለዮ ይምረጽ ኢልኩም እንተ ትዛረቡ’ኳ መሓሽ እምበር ንሕና ኣሕዋት ብኡሳት ኢና’ሞ ኣይንትዓረቕ ኢልካ
ምዝራብ ንዓኹም ንዓብይ ሰብ ዝበቅዕ ኣይኮነን። ኣምሓራ እንተመጹስ ሕኒኦም ክፈድዩ እዮም !ኢልካ ምዝራብ ናይ
ሕመቕን ናይ ዘይምጽራይን ሕልናን ደኣ ይመስል። በቲ ናይ ቅድም ሕነ ክፈድዩና እንተደለዩ ንሕናስ ሱቕ
ኢልና ሕነ ንፍደ- ብዝተረፈስ ኣሻምባይዶ ንሕናስ ብባዕዲ መንግሥቲ እናተኾብኮብና ዝበደልናስ ከካብ እቶም
ንመንግስቶም እና ጠለሙ ዝበደልዋ በደል ተሓዲጉሎም ብዓብይ ከበሬታ ዶ ይስርሑ ኣይልዋታን እዮም።
ክቡር ጐይታይ ኣዝማች በርሀ ገ/ኪዳን ብዘን ዝሓለፍኩምዎ ዓመታት ባርነሕት ዶ ጢዕሙኩምን ኮሪዕኹምን ነይርኩም
ኢኹም እቲ ነቲ ዝሓለፍክምዎ ስቅያትን ጓህን ውርደትን ዘክርዎ:- ዝሐሸ ዓለም ንደቅኹም ክትሓድጉሎም
ዘይምምናይኩም ናይኩም ብዙሕ የጉህየኒ።
ዘፍቅረኩም ወድኹም
ተኽለሃይማኖት ካሣ (ኣስመራ) 18/2/56 ግ
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ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን

ፍቕሪ ሃገር 1947 መልሲ ንተክለሃይማኖት ካሳ

ሰሙናዊ ጋዜጣ

ፍቅሪ ሃገር 1947
ምላሽ ንክቡር ዘፍቅረኒ ወደይ ተክለሃይማኖት ካሳ (ኣሥመራ)
ኣነ ዝጻሓፍኩዎ ሓቂ እዩ። ሓቂ ድማ ማዓር ንዝጸልኣ ዕረ እያ። ስለዚ ብዙሕ እናስተንከርካ ዘይመዓልትኻ (ዕድሜኻ)
ሽበት ከይተውጽእ።
ብዛዕባ ናይ ኣውሮፓ ታሪኽ ምፍላጥ ትምሕርቲ ኣየድልን። ከይነውሐና ንጋዜጣ ዘንብቡውን ቅጭ ከይነምጸአሎም
ኣሕጽር ኣቢልና ብናይ ኢጣልያ ንዛረብ። ኢጣልያ ኣብ ኢድ ብአዙሓት መሳፍንትን ገዳማትን ወዲቓ ትግዘአሉ
ዝነበረት ግዜ “መድዮ ኤቮ “ ይበሃል።ካዉኡ ጀሚራ ክሳብ ኣንድነት ርክባ ንዓና ፷ ዓመታት ዝኣክል ምግዛእን
ዓፅምናን ደምናን ንምምፃይን ዘብቀዐትሉ ጊዜ ክንደይ ትውልድን ዘመናትን (ሰኮሊ) ከምዘሕለፈት ምፍላጥ
የድሊ። ኣብ ርእሲኡ’ውን እቲ ህዝቢ ኣብቲ ኣንድነት ዝርከበሉ ግዜ ብኸመይ ዝበለ ትምህርትን ፍልጠትን
ተሓዲሱ ከምዝነበረ ‘ወን ምስትውዓል ዝበለጸ ነገር እዩ። ብዛዕባ ኢጣልያ ንዓና ፷ ዓመት ዓጽምናን ደምናን መጽያቶ
ማለት ኡነት ኣይኮነን ከመይ ንሳ ካባና ካብ ናይ ዓመት ግብሪ ሓሊፉ ዝወሰደቶ የብላን። እቲ ሽዑ እንኸፍሎ
ዝነበርና ግብሪ ሎሚ ውን ኣብ ትሕቲ ኣማሓዳርነት ወታደራዊ ስልጠን ዓባይ ብርታንያ ኮይንና ንኸፍሎ
ኣለና። እምበኣር ሎሚ’ውን ዓጽምናን ደምናን ይመጽ’ሎ? ዘረባኻ እንታይ ይመስል “ ንተሸመ ተኸተሎ ንተሳዕረ
ተሰበሉ” ዝበሀል ነገር። ንሕና ዓበይትን መኳንንትን ብድንቁርና ወይ ብዘይ ፍልጠት ምስ ኣምሓሩን ተጋሩን
ጋላሉን ተባኢስናዮ ባእስና ዝኣተናዮ ገበን የብልናን ። እቲ ዝገበርናዮ ነገር ከምገበን ዝቑፀር እንተተረኸበ
ደማ ግድ ፻ኮይኑና ኢና ዝገበርናዮ ። ስለዙይ ኣፀቢቁ ምእንቲ ክርደአካ እቲ “ ኤርትራ መን ካብ ኢትዮዽያ
ከምዝፈለያ ብምንታይ ምኽንያት’ውን ከምተፈለየት “ ዝብል ቃል ፂሒፎዮ ዘሎ’ኩ ኣጸቢቕካ ኣንብቦ ተረደኣዮ
ጎቦ ጎቦ ኣይትኺድ ። ብዝተረፈ ንእኻ ሓዲስ ወለዶ እተሓደሰ ኣእምሮ ኣለኒ ትብል ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ
ትስሕቶ ዘለኻ ። ኣቡኡ ድማ ዝገደፍሉ ውላድ ሕነ ከምዝፈደ ፍለጦ ስለዚ እንታይ ኣእተየኒ እንተበልካ
ሐምሐንም ዝሰሓትካ ኣይኮነን ከመይ ደም ብዘይደም ኣይነጽሕን’ዩ። ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ኤርትራ
ንኤርትራውያን ዝብሉ ሰባት ከምዝነበርኩ ይመስለካ ኔሩ ሎሚ ካብኦም ዘይምምስሳልይ እቲ ጽሑፈይ ዘሎኩ
ዓንቀጽ ምኣከላካ ኔሩ ። ንኤርትራ ምስ ኢትዮዽያ ሓንቲ ክገብር ድዩ ዝጸሓፍክዎ ኣይከፈሊ እንድየ።
ሓዘጋን ጽዓዘጋን ሰራየን ኣከለ ጉዛይን ከበሳ ምስ መታሕት ዝዋግኡሉ ዝነበረ ጊዜ ፻ ዓመት (ኡንስኮሎ) ኣሕሊፊ
ኣሎ። 1935 ግን ገና ፲፪ ዓመት’ኳ ኣይመለአን። ካውኡ ዝገርም ነገር ድማ ኣሎ።፯ ዓመት ይኸውን ጣልያን ዲል
ምስኮኑ ናይ ኩናት መሳርያኦም ኣብ ሰላሌ ዝበሃል ቦታ ንወታደር እንግሊዝ ዘስረከቡ (ዝሀቡ) ዓስከር ደቅ ኤርትራ
ኔራቶም ። ንኣዲስ ኣበባ ብእግሪኹ ም ምስተባሃሉ ኣብዚ ምንጎ ዝተቅተልዎ ቅትለትን ዝተፈደይዎ ሕነወሪ ኦምዶ
ይህልወካ? እቶም ብጣልያን ዘመን ኣዉሉ እተደብደቡ ሰባት እሞ ሕነ እትፈድዮም መን ይመስለካ ዝደብደቦም?
ሓዲስ ወለዶ እተሓደሰ ኣእምሮ ዘለካ ኢኻሞ ፍለጦ ወይ ድማ ክንደይ ከይትስሕቶ።
ኣነ ወዲ ሓዘጋ ፀዓዘጋ ሰራየ ኣከለጉዛይ ወዲ መታሕት ከይነግስ ዝብል ክርክር የብለይን። ሓንትስ ንመንግስቲ ዝበቅዕ
እግዚኣብሄር ዝቐብኦ ሰብ ድኣ ይሂሉ እምበር ክንግሥ ሕጉስ እየ። አንድሕሪ ዳኛ ናይ ሕዝቢ ፀጥታ ዝሕሉ ኣልዩ
ዝበኣሰን ዝቃተልን ሰብ የልቦን። ካልእ ይትርፍ ከልብን ደሙን እኳ ብፀብዒ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚ ጎይቶኦም ባእሶም
ዝረስዕዎ ። ከምኡ ድማ ጸቓጢ ክረክብ ከሎ ሰብ’ውን ኣእምሮ ከምዝገብር ኣይትጠራጠር።
ብዛዕባ በደል ኤርትራውያን ኣብርአሲ ኣምሓሩ ዝገብሩዎ ተዛሪበ ከብቅዕ በደል ኣምሓራ ኣብ ርእሲ ኤርትራውያን
ዘይምዝራበይ ቅር ኢሉካ ብሓቅኻ። እንተኮነ ግን ተዛሪበ ነይረ ሰሙ ናዊ ጋዜጣ ደኣ ኣትሪፍዎምበር። ደስ ምእንቲ
ክብለካ እቲ ጽሒፈዮ ዝነበርኩ ሕጂ ኣድግም ኣለኹ ካብ ቅጥዒ ሰምናዊ ጋዘጣ የድሕነኒ’ምበር።

ጣልያን ባንዴረኦም ኣብ ኣስመራ ምስተከሉ ኣብዱርን ገደልን ዝነብር ዝነበሩ መኳንንትመረብ ምላሽ … ኢለ
ክብቀል “(ጌጋ ዳኣ ይኽለአለይ ‘ምበር ናይ ስግር መረብ ምላሽ መኳንንት ትግራይ’ውን ዝነበሩዎ ይመስል።” ቢለ
ኔረ።…. ቀጺለ ድማ “ ዝሃበ ሰያብ ለኣኸ ግዲ ኾይኑ “ ምስበልኩ “ በዚ ተቆጭጮም ድማ እዮም ኣጼ ምንልክ
ነቶም ዝተማረኹ ወታደራት ሓደ እግሮምን ሓንቲ ኢደምን ቆሪዖም ዝሰደድዎም። ካብኣቶም እቶም ሰበ
ዝረኸቡኣብ ዓዶም ኣትዮም ደሞዝ (መሀያ) ተሰሪሕሎም ክሳብ ሎሚ ብኡኡ ይጥወሩሉ ኣለዉ። እቶም ሰብ ዝሳኣኑ
ግን ኣብ ቃላየ ኣትያቶም ሬሰኦም ኣብኡ በስቢሱ ተረፉ”
ክቡር ተፍቅረኒ ወደይ በደል ኣምሓሩ ኣብ ርእስ ኤርትራውያን ስለ ዘይጻሓፍኩ ሓሚኻኒ ኔርካ ኢኻ እሞ ጽሒፈልካ
እኒኹ ደስ ይበልካ።
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እንግሊዛዊ ምምሕዳር ኤርትራ
ኣውራጃ ሰራየ

ርእሰ ነገር ፡- ስለ ሽፍታ

ኣዝማችበርሀ ገብረኪዳን
ዳምባ ሚጭ

ት ር ጉ ም
እንግሊዛዊ ምምሕዳር ኤርትራ
መ/ቁ.ኣዮ/36/ኤ
ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ኣውራጃ ሰራየ
ናብ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን
ዳምባ ሚጭ
ርእሰ ነገር፡- ስለ ሽፍታ

ህጹጽ

እታ ብኣስረሰይ እምባየ እትምራሕ ጭፍራ ሽፍታ ብሕምብርቲ ኣቢላ ናብ ስራሓ እንደገና ከም ዝኣተወት ይውረ
ኣሎ፡፡ ስለዚ ናይዛ ጭ ፍራ እዚኣ ምንቅስቓስ ንምክትታል ዘድሊ ስጉምቲ ወሲድኩም በቲ ዝቐልጠፈ መገዲ ጸብጻብ
ክተቕርቡ ትጽውዑ ኣሎኹም፡፡
ኣውራ ኣመሓዳሪ መኰንን
ኣውራጃ ሰራየ
ቅዳሕ፡- ናብ ባንዳ ፈክያ
ጨቆምጠ
ፖሊስ ዝባን ሰባ

16 ኣረፈኣይኒ ክንፈ

ወቐሳ ንኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ነጻነት ኤርትራ ምድላዮም

ሰሙናዊ ጋዜጣ

ሰሙ ናዊ ጋዜጣ ቁ ፪ ፻ ፵ ፩
ሓሙስ ፯ ጉንቦት ፲ ፱ ፻ ፴ ፱ ዓ᎐ም
ወናሁ አነ እፌን ወከሙ አቫግዕ ፣ ማእከለ ተኩላት ኮነ እንኪ የዋሃነ ከመ ፣ ርግብ ወጠቢባነ ከመ እርዌ ምድር።
ክቡር ናይ ሰሙ ናዊ ጋዜጣ፡፡ አነ ሓደ ካብቶም ናይ ፍቅሪ ሃገር መናእሰያት ‹‹ማሕበር ኤርትራ ምስ ኢትዬዽያ
ኢና›› አብቲ ዓምዲ ጋዜጣኻ አስፊርካ ነቶም መፋቅርትኻ ክተስምዐለይ አቐዲመ ሰላምታን ምስጋናን አቅሪበልካ
አለኩ። ኣብዚ ዘለናዯ ከተማ ኮነ አብ ካልእ ከተማታት መረብ ምላሽ እውን ኮነ ኩላትና ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከም
እንፈልጦ አብ ሰለስተ ወገዒ ዝተኸፈላ ማሕበራት ቖይመን አላዎ፤ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮዽያ፤
ማሕበር ናፅነት ኤርትራ ንኤርትራውያን ማሕበር ራቢጣ ይበሃላ።እዘን ክልተ መጠረሻ ስኻ ተፀዊዖአን ፪ ይመስል
እምበር ዳርጋ ሓደ ባህልን መንፈስን ኢያን መስለኒ።
ናይዘን ማሕበራት ነፍሲ ወከፍ ሓሳበን እንታይ ከም ዝኾነ ቅድሚኡ ብቡዙሓት ሊቃውንትን መኳንንትን ተፃሒፉ
ነይሩ ኩላትና እውን ንፈልጦ ኢናሞ ምድጋሙ አየድልን። እዛ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር እትብሃል ቀንዲ ዝኾነ ዕላማ
ሒዛ ቅኑዑን ብርቱዑን ዝኾነ ሓሳባት ሒዛ እትራመድ ዘላ እያ። ምንም እኳ ብዙሓት ዓሌት እንተሎውዎ እንመን
ምኳኖም እውን እናፈለጠት ስራሓ እያትቅፅል ዘላ እምበር አየቋረፀትን። እንካብ እቶም ድማ ንአአ ዝሕጉስ አፍአዊ
እንተዘይረከበት፤ ንዓዱ ዘፍቅር ሰብን ፈታዊ ዓዱ ዝኾነ ከምዘፍቅር ብዙሕ ዝተገለፀ ነገር እዩ። ማሕበር ፍ–ሃ–ኤ–
ምስ ኢትዮዽያ ወግሐ ፀብሐ ነቶም ደቂ ማሕበራ አብቲ እትደልዮን እትምኖዮን ዘሎኻ ዕላማ ምእንቲ አምላካ
ብቑልጡፍ አብፂሕካ ኢድካ ኣይግረፍ አፍካ አይፃረፍ እናበለት እትምዕድ ፡ ዳሓር ድማ ቃለ ወንጌል ተኸቲላ
እያትሰርሕ። ከምቲ አብ ወንጌል ማቲዎስ ምዕራፍ ፱ ቁ ፹ ‹‹ኢመፃእኩ ኣፄውዕ ፃድቃነ አላ ኀጥአነ ለነስሐ›› ዝበሉ
ነቶም ደቂ ማሕበራ ጥራይ ምምዓድ ዘይኮነ ነቶም ወሰንተኛታት እውን ምንም እንተተፈልያስ ብዓፅምን ብስጋን
ዘይርሕቁና ኣሕዎትና እዮም እናበለት መንገዲ ሓቂ እያ እትመርሕ እምበር ቃለ ዓምዲ አይትዛረብን።
አብ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁ ፸ ፻ ፵ ፬ ብክቡር አዝማች በርሀ ገ/ኪዳን ተፃሒፉ ዝወፀ ቃላት ብዘንበብኩ
ግና ነዚ ዝኽተል ንምፅሓፍ ሕሊናይ አንቐሳቐሰኒ።
፩ይ- አብ ካልአይ ገፅ መጀመርያ ዓምዲ እዞም መፍቀርቲ ኢትዮዽያ ዝበሃሉስ ብገበኖም ተአሲሮም ዝነበሩ እሞ
መዕቖቢት ስለዝኾኖቶም እምበር ምእንታአ ኢና ዝተአሰርና አዕቀበሉ ‹‹አፍ ሲናጋር ሆድ ይነቃል›› ኢሎም አለዉ።
ክንድኦም ዝአክል ከዓርብ አይምተገበአን። ኢትዮዽያ ምእንትአ ዝሞቱ ዝተአሰሩን ደቂ የብላን ማለቶም ድዮም።
ይትረፍ እቶም ገረብጥሒሶም ባሕሪ ሓሚሶም ሓሙሽተ ዓመት ምሉእ ጭንቅን መከራን ዝረኸብስ ኣበ ዓዲ
ከምቶም ኣበ ማእኸል ጸላእቶም ጉራዴ መሲቶም ዝዋቕዑ ምእንትኣ ‘ውን ዝመቱ ደቃ ታሪኻቶም ዝነግር
መጽሓፍ ኣብ ኣስመራ ኣሎ ። በዓል ሕልና እንተኾይኖም ግዳ መጺኦም ይርእይዎ።
፪ ይ እዙ ናይ ሎሚ ፍቕሪ ሃገር ኣፋዊ እምበር ውሽጣዊ ኣይኮነን ።ናይ ጥቕሚ (እንተረስ) መሕለፊ ግዜስ
እቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለወን ቃላት ዳኣ ይኹን እምበር እዙ ናይ ፍ-ሃገርስ ንውሉድ ውላድ እዩ። ከመይ
ኤርትራ ን ኢትዮዽያን ሓንቲ ብምዃነን በቱ ንሶም ‘ውን ኢትዮዽያዊ ኢና ግና ኢትዮዽያዊ ምዃነይ እንዳፈለጥኩ
ንጣልያ ተኸቲለ ንኢትዮዽያ ወጊአያ እየኢሎም ተኣሚነምዎ ኣለዉ ። ለከ ወጊኦም ኮይኖም እሞ እንተመጸትስ
ክቕንጻል እየ ኢሎም እዮም ከምዙይ ገይሮም ዘናእስዎ ዘለዉ። በዙይ እንተኮይኖም ግን ፋሽሽቲ ዳኣ ኢዮም
ምሕረት ዘይብሎም እምበር ከይደ ክሳብ ዝተመለስኩላ መዓልቲ ዝበደልካዮ በደል ምሑር እዩ ኢሎ ኢሎም
ምሕረት ሂቦም እዮም ኣሕይጠራጠሩ።
፫ ይ ናይ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዕላማ ኤርትራ ምስ ኢትዮዽያ ሓንቲ ምግባር እዩ። እዞም ከመይ ኢሉ ይኸውን!
ዝውን ኣይመስለንን ማሕበር ናጽነት ኤርትራ አርትራውያንን ኤል ራቢጣ ኢስላምያን ግን ዕላማኤን ሓደ ኢዩ ማለት
ናጽነት ረኺብካ ብነብስኻ ምምሕዳር ምግዛእ (አዉ.ት ጎቬርናሲ) እዩ ቢሎም ተዛሪቦም ኣለዉ። ርግጽ ኢዩ ናይ ማ.
ፍ.ሃ ሓሳብ ኤርትራን ኢትይዽያን ሓንቲ ንምዃን እዩ። ንእኦም ዝኸውን ኣይመስሎምን ግን ነዚ እቱ ናቶም ሓሳባት
ደኣ እዩ ዘይኸውን እምበር ነዚ ክውንስ ኣይጠራጠሩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ድማ ዝበዝሕ በቲ ቅድሚ ፶ ዓመት
ብኢድ ወዲእና ዝረኽቦ ዝነበረ መከራ እናዘከረ ዝሓዝን ድኣምበር ንድሕሪ ሕዚ ብኢድ ወዲእና ክገዝእ ኢሉ ዝምነ
የለን። እዛ ዓመት እዚኣኳ ነዋሕ።

፬ይ ማ.ፍ.ሃ ንኤርትራ ምስ ኢትዮዽያ ሓንቲ ክትግብራ ትጽዕርን ትደክምን ከምዘላ ዓለም ሙሉእ ፈሊጥዋ ኣሎ።
ነገር ግን ክልተ ዋና ዝኾና ነገራት ኣብቲ ዕላማኣ ክብድሐአ ዘይካኣላ ከምዘለውኣ ምፍላጥ የድሊ ይብሉ ።
ኣየኖት ከምዝኾና እውን ኣመልኪተምወን ኣለዉ።
ተመስገን እንኳዕ እቲ እንጽዕሮን እንደኽሞን ዘለናስ ኣብ ዓለም ተፈሊጠ ዘይንሱኸ እንታይ ደሊና! ናይቲ ከብጽሕአ
ዘይክእላ ክልተ ነገራት ኣለዋ ኢሉ ። ዝጠቀሱዎ ድማ ናይ ጭ ካነ ስራሕ ዝገብርውዎ ምጽሓፍ ምተገበኦም እምበር
እዙየ ክጽሕፉ ዓብይ ጌጋ ይመስለኒ ። ኣብ ዳግማይ ወለዶ ታሪኾም ክዝንቶ ተስፋ ኣለኒ።
፭ ይ ኤርትራ ንኢትዮዽያ ኣካል ክትከውን ኣይካኣልን እንታይ ዳኣ ጎረቤታ ከምዘን ኩለን ኣህጉራት (ሃገራት)
ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ከም ኬንያ፣ ከምሱዳን ፣ ከም ግብጺ ፣ ከም ታንካኒካ ወዘተርፈ ይብሉ።
ተጋግዮም ኣየጋግዩና ፣ ንዓና ንሰማዕቱ ከምዙይ ኣቢሉ ዝሕፍረናስ ንጻሓፊኡ ኮነ ከመይ ኣቢሉ ሕፍረት የለብስ
ይኸውን! ሎምስ ከዓ ጃምቦ ክት ኣይግባእን ካልኣይ ነገር ድማ እተን ጎረባብቲ ጻዊየምወን ዘለዉ ክምቱ ማ.ፍ.ሃ.
ለይትን መዓልትን እትጽዕሮ ዘላ ከኣ ንርእሰን ናጽነት መእንቲ ክረኽባ ዝፅዕራ ዘለዋ እየን። ገሊኣተንስ ረኺባተን
እኳ ኣለዋ።
፮ ይ”አድህነን እግዚኦ እሰመ ሳልቀኄርወውሕደ ሃይማኖት እሞፆኣእመሕያው ክንቶይትናገሩ ኣሓዱምሰል ካልኡ
በከንፈረጉሕለት”ኢሊ ዳዊት ብምንፈስ ትንቢት ዝተናገሮ ኢሎም ኣመልከቱና። ነዙይ እነንብቦ ድኣ እዮም እዚ
ኩሉ ቃል ዘለፋ ዝናገሮ ዘለዉ ። ለካ ለባም እንትጋገ መምላሻ የብሉን ዝበሃልስ ኡነት እዩ !
፯ ይ እቲ ዝፍረድ ፍርዲ ድማ ከምቱ ብምሳሌ ተናገሮ ዘሎ “ካብ ኦም ዝነውሕ ካብሰብ ዝበዝሕ” እዩ’ሞ ፍርዲ
ንዝበዝሕ ከምዝውጸ ኢሉ ምጥርጣር ኣየድልን ይብሉና ። እሞ እንካብ ማ. ፍ.ሀ. እቱ ንሶም ዘለዎም ማሕበር
ይብዛሕ እንትብሉ ዝኣምኖም ኣይረኸቡን ። ምእንቲ ግምት ክሪኢ ድማ ኣብቱ ናይ ፲ግንቦት ፅባሕ ሰንበት
ዝኸውን ኣኼባ ናይ ማሕበር ንዕድም። እቶም ክመጹ ዝበሃለሉ ዘለዉ ሰባት ድማ እንተመጹ ከምሽሕ ፈልጺ
መእሰረኤን ልሕጺ ኮይና ነቶም ክብረቶምን ዙፋኖምን ሓዲጎም ምእንተ ናፅነት ኢትዮዽዮያ ባሕሪ ተሳጊሮም ብሓዝ
እታ ክትርሳዕ ዘትካኣል መንግሥቲ ዓባይ ብርታንያ ዝመጽኡ ንጉስ ግርማዊ ቀዳማዊ ሓፀይ ሃይለስላሴ ክንረክብ
ምስቶም ደቂ ማሕበርና ኣባሎም ጸሎት ኢና እንጻሉት ኣምላኽና ድማ ፀሎትና ሰሚዑ ከምዝረድአና ሰብ ተስፋ
ኢና ።
ኣየ ጋዶንኖኻይ ይሕረድ ብገሊዶ
ጋድ ሐውካዶ ይዕየን ካም በዲዶ።
ምሕል ጥሕል ምሕል ጥልም
ጉልሐይእንተወዳእካስ ኣባ ስልም።
ኣይተ ወለ ኣይተ ወሉ
ደፋር ባዓል እኽሊ ኣይበቅለሉ።
ጠላም ማሕላ ቆልዓይ ዓበየሉ
ኣኻኺቡ ንሐደ መዓልቲ ገዱ ኣሉ። ኢሎም በሉ ሐደ ሰነኢ ይባሃል እሞ እንካብ መዓቱ የድሕነኒ። ሐደ ኢትዮጽያ
ከምዘይገበረ ጽያፍ ጽሒፈን ተዛሬቡን ኪብሉ አይሰማዕናን እሞይስምረና።ፍቅርን ስምምጽንን ማ.ፍኤ ምስ ኢትዮጽያ
ሐንቲ ኢትዮጽያ።
ኣረፈ ኣይኒ ክንፈ
ማ.መ.ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣስመራ
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30 ኣመልከትቲ ደቂ ወረዳ
ደቡብ

ር/ነገር ብዛዕባ ምስለኔነት ወረዳ ደቡብ ቅጽል ምልከታ ናይ ዕለት ኣመሓዳሪ ኤርትራ
11-5-61
ኣውራጃ ኣ- ሠራዬ

መንደፈራ 16-5-1961
ናብ ክቡር
ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ሠራዬ
መንደፈራ
ር/ነገር ብዛዕባ ምስለኔነት ወረዳ ደቡብ ቅጽል ምልከታ ናይ ዕለት 11-5-61
ንሕና እዞም አስማትናን ክታምናን ኣብ ታሕቲ ዝርከብ በቢ ዓድና ወዳእቲ ህዝቢ ወረዳ ደቡብ ነዚ ዝስዕብ
ምልከታናን ለመናናን ብትሕትና ናብ ክብርነትኩም ነ\ቐ\ርብ ኣሎና፡፡ ክቡር አዝማች በርሄ ገብረኪዳን 19 ዓመት
ዝአክል ምስሌነና ኰይኖም ብሓቂን ብፍትሕን ፍርዲ ብዘይ ምድንጓይ የነባብሩና ነይሮም፡፡
ንሶም ብሞት ምስተፈለዩና ድማ መተካእታኦም ወይም ብላታ ስዩም በርሄ መተካእታኦም ተዋህበሙና 11 ዓመት
ዝኣክል ድማ ካብቲ ናይ ኣቦኦም ዝሓለፈ ገቢሮም የናባብሩና ነይሮም ንሶም ከኣ ብግዲኦም ካብዛ ዓለም ብሞት ስለ
ዝተፈልዩና ነዞም ብትሕቲኦም ወኪል ኰይኖም 11 ዓመት ዘናባበሩና ሐዎም አቶ ተስፋሚካኤል በርሄ ምስሌነነት
ናይ ወረዳ ደቡብ ክትቡልና ትሑት ለመናና ነቕርብ ኣሎና፡፡
ተአዘዝትኹም

1

ስባህቱ ፋታ

ዓዲ ጉዕቦ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

2

ከሰተ ገረታትዮስ

ዓዲ ጉዕቦ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

3

ግርማይ መስፉን

ማይ ሐርማዝ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

4

ሸቃ ገብረኬሮስ እመሃየ

ማይ ለቡስ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

5

ባሻይ ትኩእ ተስፋይ

ገዛ ጎቦ ደቡ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

6

ጊላ ነጋሲ ጭቃ

ዓዲ ጎዳእቱ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

7

ሻለቃ ሃብተጽየን ይህደጎ

8

ሸቃ ገረአምላክ ገናህ

9

ረወለራግሀን ተክላይ

10

ተክለአብ ማሩ

ክድዳድ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

11

ባሻይ ዑቁባጽዮን ስእለጽዮን

ጭቃ ዓዲ ሽምሃብቱይ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ
ለገሳ አድደጅ

ፌርማ ኣጻብዕቲ
ፌርማ ኣጻብዕቲ

12

ቀሺ አስገዶም ግደይ

መደልቡነን

ፌርማ ኣጻብዕቲ

13

ቀሺ ዘርኡ ህብቶም

ዓዲ ጎዳእቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

14

ባ. ግርማጼየን ገብረ

ማይ ሐርማዝ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

15

ቀሺ ዑቁባዝጊ ተግባሩ

ዓዲ ቅያኖ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

16

ሃብተገርግስ ንጉስ

ዓዲ ቅያኖ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

17

ሃብተ ገብረ

ዓዲ ቅያኖ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

18

ንሩሕሸን አደም

ዓዲ ሽምሃብቱይ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

19

ኣርኣያ ኪዳነ

ዓዲ ሽምሃብቱይ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

20

ገብረአብ ግርማጽየን

ጭቃ ዓዲ ጻዕዱ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

21

ወለደገብርኤል ወለክኤል

ዓዲ ጎዳኢ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

22

ፊ. ሃብተማርያም ገብረአብ

ማይ ሓርማዝ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

23

አስፍሃ ገብረአብ

ማይ ሐርማዝ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

24

ኃይልአብ ገብርአብ

ማይ ሐርማዝ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

25

ገረዚሄር ገብረአብ

ማይ ሐርማዝ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

26

ተስፋይ ገብሪሄት

ማይ ሐርማዝ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

27

በረንበራስ ተኽለ ኡቕቡ

ዓዲ ማና

ፌርማ ኣጻብዕቲ

ዓዲ ጎዳእቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

28
29

ኣባይ ሰሙይ

ዓዲ ጎዳእቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

30

ገረሙሰ ልእላይ

ዓዲ ጉዑቦ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

31

ቀሺ በርሀ ገብረስላሰ

ዓዲ ጉዑቦ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

18

14 ኣመልከትቲ ደቂ ወረዳ
ደቂ ድግና

ር/ነገር ብዛዕባ ምስለኔነት ወረዳ ደቂ ድግና ቅጽል ምልከታ ናይ ኣመሓዳሪ ኤርትራ
ዕለት 11-5-61
ኣውራጃ ኣ- ሠራዬ

ናብ ክቡር
አመሓዳሪ አውራጃ ሠራዬ
መንደፈራ 16.5.1961
ር/ነገር ብዛዕባ ምስለኔነት ወረዳ ደቂ ድግና ቅጽል ምልክታ ናይ ዕለት 11-5-61
ንሕና እዞም ኣብ ታሕቲ ዝርከብ አስማትናን ክታምናን በቢ ዓድና ወዳእቲ ህዝቢ ወረዳ ደቂ ድግና ከምዚ ዝስዕብ
ምልክታናን ለመናናን ብትሕትና ናብ ክብርነትኩም ነቕርብ ኣሎና፡፡ ክቡር አዝማች በርሄ ገብረኪዳን 11 ዓመት
ዝአክል ምስሌነና ኰይኖም ብሓቅን ብፍትሕን ፍርዲ ብዘይምድንጓይን የናባብሩና ነይሮም፡፡
ንሶም ብሞት ምስተፈለዩና ድማ መተካእታኦም ወዶም ብላታ ሥዩም በርሄ ተዋህበሙና 11 ዓመት ዝአክል ድማ
ካብቲ ናይ ኣቦኦም ዝሐለፈ ገቢሮም የናባብሩና ነይሮም ንሶም ድማ ብግዲኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ስለዝተፈልዩና
ነዞም ብትሕቲኦም ኰይኖም 11 ዓመት ወኪል ኰይኖም ዘናባብሩና ሐዎም አቶ ተስሚካኤል በርሄ ምስለኔነት ናይ
ወረዳ ደቂ ድግና ክትቡልና ብትሕትና ለመናና ነቕርብ ኣሎና፡፡
ተኣዘዝትኹም
1

ባሻይ ተኽለማርያም ክንፈ

ዓዲ ኮሎም

ፌርማ ኣጻብዕቲ

2

ፍሥሐጽየን ተሥፋልደት

ግናባለ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

3

ሸቃ ክፍለ ወለገብሪኤል

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

4

ሸቃ አርአያ ገብረድንግል

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

5

በርሄ ተሰማ

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

6

በየነ ተክለሃይማኖት

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

7

ገብሪሄት ህንጻ

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

8

ግራ ገብረመድህን ህንጻ

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

9

ብርሃነ ኃይለ

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

10

ጉልጃ መንገሻ

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

11

ሸቃ ገዛሃኝ እምባየ

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

12

ተስፋማርያም በቅሄይ

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

13

ሃለቃ ወለ ገብርኤል ዝወልዲ

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

14

ኃይለ ተክለሃይማኖት

ዓዲ ቀሰምቲ

ፌርማ ኣጻብዕቲ

19 በለጠሸ ገብረህወት

መግለጺ፡ ምስክርነት መቕተልቲ

ቤት ፍርዲ ኣውራጃ
- ሠራዬ

ትርጉም
እንግሊዛዊ ምምሕዳር ኤርትራ
መ/ቁ.ኣዮ/36/ኤ
ኣነ በለጠሸ ገብረህወት ጓል መዋቲ ገብረህወት ምራጭን ጓል ዘውዲቱ ኣስበሮምን ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ኣብ ዳምባ
ምጭ ዝቕመጥ ዕድመይ 15 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን በድላየይ ማለት ነጻ ኮይነ ማለት ብዛዕባ ናይ ደገዝማቲ በርሄ
ገብረኪዳን ቅትለት-ሞት ብ16 ግንቦት 1950 ዝተፈጸመ ከምዙ ዚስዕብ እገልጽ ኣለኹ፡፡
"ናብ 16 ግንቦት 1950 ዘውግሕ ስዓት 05፡30 ኣቢሉ ይኸውን ተኹሲ ብምስማዕ ሰንቢደ ተንሳእኩ፡፡ ናይታ ዝድቅሰላ
ዝነበርኩ ክፍሊ ማዕጾ ከፊተ እንተረኣኹ ደግያት በርሄ ተወጊኦም ኣብ ምድሪ ወዲቆም ረአኹ፡፡ ኣብ ጥቓኦም ከኣ
ብዙሓት ሸፍታ ነበሩ፣ ሓደ ካብቶም ሽፍታ ከኣ ጠበንጅኡ ክለጉም ከሎ ረኣኽዎ፡፡ በቲ ግዜ'ቲ ኣዝማች በርሄ እግሮም
ተወጊኦም ካብ ዝወደቕሉ ክትንስኡ ሰለስተ ግዜ ፈቲኖም ምኽኣል ስለዝሰኣኑ ነቶም ሸፋቱ ጡፍ ክብሉሎም ረኣኽዎም፡
፡ ሓደ ካብቶም ሸፋቱ ኣነ ማዕጾ ፍቕቕ ኣቢለ እርኢ ከምዝነበርኩ ተረዲኡዎ እምኒ ደርበየለይ እሞ ኣነ ከኣ ፈሪሔ
ነቲ ማዕጾ ዓጸኽዎ፡፡
ሓደ ካብቶም ከምዚ ዝኣመሰሉ ሸፋቱ ነዊሕ፣ ቀጢን፣ ከደራይ ብጠበንጃ ገይሩ ነቱ ሬሳ ናይ ኣዝማች በርሄ ተኩሱሉ
ደሓር ከኣ ካብቲ ደሞም ሰለስተ ግዜ ፊት-ፊት-ፊት ኢሉ ጠዓሞ/ሰተየ/ ንሰለስተ ግዜ ከኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ሬስኦም
ዘለለ፡፡ ሞት ናይ ኣዝማች በርሄ ምስ ኣረጋገጸ እቱ ሽፍታ ነቶም ብጾቱ እልል በሉ በርሄ ሞይቱ ኢዩ በሎም፡፡ ድሕሪ
እዚ ከኣ እቶም ሸፋቱ ንእንዳ ኣዝማች በርሄ ከቢቦም ዝነበሩ ናብቲ ደምበ ኣተው ካብኡ ከኣ ንውሽጢ ገዛ ኣትዮም፡፡
ንኹሉ ዝረኸብዎ ኣቑሑት ዘረፍዎ ማለት ዘመትዎ፡፡ ቀጽሪ ናይቶም ሸፋቱ ኣነ ከምዝረኣኽዎ ገለ 40 ወይ 50 ኣቢሉ
ይኸውን፡፡
በለጠሸ ገብረህወት (ሰራሕተኛ ገዛ)
ናይ ኣጻብዕቲ ክታም

20

ተስፋንኪኤል በርሀ

መግለጺ፡ ምስክርነት መቕተልቲ

ቤት ፍርዲ ኣውራጃ
- ሠራዬ

ትርጉም
እንግሊዛዊ ምምሕዳር ኤርትራ
መ/ቁ.ኣዮ/36/ኤ
መግለጺ
ኣነ ተስፋንኪኤል በርሄ ወዲ መዋቲ በርሄ ገብረኪዳንን ወዲ ለተርፊኤል ተወልደ ብርሃንን ዕድመይ 25 ዓመት
ኣቢሉ ዝኸውን ኣብ ዳምባ ሚጭ /ደቡብ/ ዝተወለኩ ኣብኡ'ውን ዝቕመጥ ነዚ ዝስዕብ መግለጺ ብድላየይ እህብ
ማለት ብዛዕባ ቅትለት ኣቦይ፣ ብ16 ግንቦት 1950 ብሽፍታ ከምዝተቐተሉ እገልጽ፡፡
"ናብ 16 ግንቦት 1950 ዘውግሕ ስዓት 05፡45 ኣቢሉ ዝኸውን ደቂሰ ከለኹ ሓያሎ ተኹሲ ነንበይኑ ዓይነት ማለት
ተኹሲ ጠበንጃን ቦምባማኖን ሰሚዔ፡፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ተኹሲ ኣብ ገዛይ ምስተተኹሰ ናብቲ ደቂሰሉ ዝነበርኩ ክፍሊ
ሓንቲ ጥይት ስለዝኣተወት ነቲ መስሓቢ ማዕጾይ እውን ብወጻኢ ስለዝሃረሞ እየ ዝሰማዕኩን ዝተሳእኩን፡፡ ብቕልጡፍ
ተንሲኤ ከኣ ሞስኮት ከፊተ ተመልከትኩሞ ኣቦይ ኣብ ምድሪ ተዘርጊሑ መይቱ ረኣኹ፡፡ በቲ ኣወዳድቓኡ ከኣ ከም
ዝሞተ ተረድኣኒ፡፡ ቀጺለ ነቲ መስኮት ዓጸኽዎ ብኡ ንብኡ ከኣ ሓደ ካብኣቶም ሸፍታ በቲ መዓኮር ጠበንጃኡ ገቢሩ
ነቲ መዕጸዊ መስኮት ሰበሮ ምስኡ ከኣ ኣስረስሄይ እምባየ ነበረ'ሞ ኣብ ኣፍልበይ ጠበንጃኡ ተኺሉ ብረት እንተለካ
ሃባ ኣምጸኣዩ በለኒ፡፡ የብለይን ምስበልክዎ ነቲ መስኮት ብምልኡ ሰበሮ፡፡
ብርግጽ ኣስረሰሄይ ኣብኡ ከምዝነበረ አረጋጊጸ፣ ምኽንያቱ ካብ ቅድም ማለት ቅድሚ ምሽፋቱ ምዃኑ እፈልጦ እየ፡
፡ ናይ ውግእ ብረት 303 እንግሊዝ ዓጢቁ ካኪ ክዳን ሓጺር ስረ፣ ጁባ ሓጺር እጅግኡ ተኸዲኑ ኣውተማቲካዊ ሽጉጥ
ብቁልፊ ቆርበት /ከም ዕጣቕ ወትሃደር/ ቆቡዕ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ማለት ከምቲ ናይ ወትሃደራት ኢትዮጵያ
ሒዙ ነበረ፡፡
ኣስረሰሄይ እናፈከረ ኣብቱ ኣቦይ ዝወደቐሉ ቦታ ይዘውር ነበረ፡፡ ቁጽሪ ናይቶም ሸፋቱ ብዙሕ እዩ ዝነበረ፡፡ ኣነ ግን
ብዘይካ ንሓለቓኦም ንኣስረስሄይ ንኻልእ ከለሊ ኣይከኣልኩን፡፡ እቶም ሸፋቱ ምስከዱ ካብ ገዛይ ወጺኤ ሬሳ ኣቦይ
ኣብ እግሩ ብርቱዕ መውጋእቲ ዘለዎ ኮይኑ ረኸብክዎ፡፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ከኣ ሬሳ ናይ ኣኮይ ብላታ ገብረኣብ
ተወልደብርሃን ረኸብኩ፡፡ እቱ ገዛ ካኣ ብምልኡ ተዘሚቱ ጸንሓኒ፡፡ ብቕልጡፍ ንዓዲ ወግሪ ከይደ ከኣ እንታይ ከም
ዝተረኸበ ንፖሊስ ነገርኩ፡፡
ክታም ናይ ተስፋንኪኤል በርሃ
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ብላታ ስዩም በርሀ

መግለጺ፡ ምስክርነት መቕተልቲ

ቤት ፍርዲ ኣውራጃ
- ሠራዬ

ትርጉም
እንግሊዛዊ ምምሕዳር ኤርትራ
መ/ቁ.ኣዮ/36/ኤ
መግለጺ
ኣነ ብላታ ስዩም በርሄ ወዲ መዋቲ በርሄ ገብረኪዳንን ወዲ ለተርፊኤል ተወልደብርሃንን ዝተወለድኩሉን ዝነብረሉን
ዓዲ ኣብ ዳምባ ሚጭ ዕድመይ 35 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ምኽትል ሓላፊ ንኡስ ዞባ /ዲስትረት/ ወላድየይ ደግያት
በርሄ ገብረኪዳን ብ16 ግንቦት 1950 ከምዝተቐትለ መግለጺ ብድላየይ እህብ ኣለኹ፡፡
ኣጋ ጽባሕ 16 ግንቦት 1950፣ ስዓት 05፡45 ኣቢሉ ይኸውን ደቂሰ ከለኹ ተኹሲ ሰሚዔ ብፍርሓት ተንሲኤ ወጻእኩ
እሞ ገዛ ኣቦይ በሸፋቱ ተኸቢባን ተታሒዛን ርኣኹዋ፡፡ ኣብ ትሕቲኦም ዳዕሮ ኣብ ድሕሪ ገዛይ እትርከብ ኮይኖም ሰብ
ምእንቲ ከይረድእ ዝትኩሱ ሸፋቱ ረኣኹ፡፡ ኣብ ገዛይ ሓንቲ ጠበንጃ 91፣ ሓንቲ ሽጉጥ ሒዘ ነበርኩ፡፡ ክትኩስ ኢለ
እንተፈተንኩ እቲ ዝነበረኒ ብረት ስለዘይሰርሔ ወላ ሓንቲ ክትኩስ ኣይከኣልኩን፡፡ ክፍሎም ተኽለ ዝተብህለ ወዲ
ሓውቦይ /ወዲ ኣኮይ/ ክሕግዘኒ መጺኡ በታ ሽጉጠይ ገለ 4-5 ሳዕ ዝኸውን ክትኩስ ከኣለ እሞ እቶም ሸፋቱ ካብ
ገዛይ ይትኩስ ከምዘሎ ምስ ተረድኡ ክልተ ቦምባማኖ ናብ ደምበይ ደርብዮም ተኹሶም፡፡ ከምኡ ከኣ ብጠበንጃ ተኩሱ
እሞ ሓንቲ ጥይት ብመስኮት ናብ መደቀስየይ ኣተወት፡፡
ድሕሪ እዚ እቶም ሸፋቱ ምስ ረሓቑ ብቕልጡፍ ናብ እንዳቦይ ከድኩ እሞ ኣቦይ ኣብ ገዝኡ ተቐቲሉ ጸንሓኒ ገዛ
እትው እንተበልኩ ከኣ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ክፍሊ ሬሳ ሓውቦይ ብላታ ገብርኣብ ተወልደብርሃን ረኣኹ፡፡ ኣገልጋሊ
ብርሃነ ገብሩ በቲ ግዜ ተኹሲ ኣብ ገዛይ ስለዝነበረ ኣብ ክልቴኡ ጉድኑ ተወጊኡ ናብ ሆስፒታል ዓዲ ወግሪ ተወስደ
እሞ ኣብኡ ስዓት 12 በቲ ዕለት እቲ ዓረፈ፡፡ ናብ ነንበይኑ ክፍልታት ገዛ ናይ ኣቦይ ኣትየ እንተረኣኹ እቶም ሸፋቱ
ነቦይ ምቕታል ጥራሕ ከይኣኽሎም ኩሉ ንብረትን ገንዘብን ወሰድዎ፡፡ ዋጋ እቱ ንብረትን ዝወሰድዎ ጥረ ገንዘብን
ዳርጋ 20,000 ሽልን ይኸውን፡፡
ክታም ብላታ ስዩም በርሄ ኣለዎ፡፡

ኣዝማች በርሄ ገብረኪዳን
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ት

ር

ጉ

ጥርዓን ብዛዕባ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰልፊ ነጻነት

ክቡራት ልኡኻን ሕ መ

ም

ናብ ክቡራት ልኡኻት ሕ-መ
ናይቲ ዝወከለኒ ማሕበር ናጻ ኮይነ ንምቕራብ ዕድል ብምርካበይ ንፈጣሪ ከመስግን እደሊ፡፡ ማሕበር ናጽነት ወይ እቲ
ሰልፊ ናጽነት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብቕልጡፍ ምሉእ ናጽነት ኢዩ ዘድሊ፡፡ እዚ ከኣ ከምቲ ኩሉ ሕዝቢ ዘድልዩ ናጽነትን
ሓርነትን ኢዩ፡፡ ሕዝብ ኤርትራ መብዛሕትኡ ናይዚ ማሕበር እዚ ስዓቢ እዩ፡፡ ግን ክሳዕ ብሞት ዘኣክል እናፈራርህዎ
ብግልጺ ክሳተፍ ኣይክኣለን፡፡ ብሕልፊ እኳ በዚ ኮሚስዮን ድልየት ስዓብቲ ነፍስ ወከፍ ማሕበር ንምርግጋጽ መጺኡሉ
ዘሉ ጊዜ እዚ፡፡ እምበኣርከስ ክቡራን ልኡኻት ኮሚስዮን ኣብ ልዕሊ እዚ ማሕበር እዚ ዘሎ ጸገም ምእንቲ ክርድእዎ
ብስም ማሕበረይ እዚ ዝስዕብ ክገልጽ ግቡኦይ ኢዩ፡፡
1- መንግስቲ ኢትዮጵያ መዓጹኡ ከፊቱ ኣማእታት ሽፍታ ብረትን ጥይትን ኣዕጢቑ ኣብ ኤርትራ ግብረ ሽበራ
ክፍጽሙ፡፡ ኣውራ ካኣ ኣንጻር እቶም ናይ ማሕበረይ ስዓብቲ ወይ ደገፍቲ የዋፍር ንኩሎም እቶም ኣብ ማሕበረይ
ክሳተፉ ዝተረኽቡ ከኣ ብሞት ወይ ብማህሰይቱ ኣካላት የፈራርሆም ኣሎ፡፡ እዞም ትእዛዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጽሙ
ዝልኣኹ "ሽፍታ" ተባሂሎም ዝጽውዑ ዝተዋህቦም ትእዛዝ ብምልኡ ኣይኮኑን ዝትግብሩ፡፡ ከመይ ኣብ መንጎኡ ናብ
ምዝማትን ምስብቕን ንብረት ስዓብቲ ሰልፊ ናጽነት ኢዮም ዘዋፈሩ፡፡ እዚ ዝተባህለ ናይ ሸበራ ተግባር ክፍጸም ከሎ
ከኣ እቱ ናይዞም ኣሸበርቲ እዚኣቶም ዕላማ ኮይኑ ብዙሕ ጸገም መከራን ዝርከብ ሕዝቢ ብምምሕዳር እንግሊዝ ዝኾነ
ይኹን ረድኤት ኣይተገበረሉን፡፡ በዚ ኩነታት እዚ ዘኣክል ከኣ እቶም ዝዓበዩ ቁጽሪ ናይ ሕዝቢ ኤርትራ ዘሎዎም
ስዓብቲ ሰልፊ ናጽነት ናብቲ ንጥቕሚ ሕዝብ ኤርትራ ዘገልግል ዓቢይ ዕላማ ክበጽሑ ኣይከኣሉን፡፡ ከመይ እቶም
ሽፍታ ነዚ ንምዕንቃፍ ኣብ ርእሲ እቲ ንስዓብቲ ሰልፊ ናጽነት ንምጥዕ ዝፈጸምዎ ግብረ ሽበራ በዚ ከምዚ ዝበለት
ቃላት እውን የፋራርህዎም ኣለው፡፡ "ናይ ሕብረት ስዓቢ ኪኸውን ክሳዕ ሓደ ውሱን መዓልቲ ወረቐት ማሕበር ኣለው
ንሰልፊ ናጽነት ገዲፉ ናብ ማሕበር ሕብረት ዘይተሓወሰ ኣብቲ ማሕበር ሕብረት ዚገብሮ ኣከባታት'ውን ዘይተካፈለ
ብዘይ ንሕስያ ክቕንጸል ኢዩ፡፡"
እዚ ከምዚ ዝበለ ምፍርራህ ንዘምልከቶም ሰበ-ስልጣን ብተደጋጋሚ ከም ዝበጽሖም ተገይሩ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ
መፈራራህቲ ወይ ኣብ ልዕሊ መራሕቶም ማለት ማሕበር ሕብረት ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኪውሰድ ተራእዩ ኣይፈልጥን፡
፡
ኣብ ድሮ እቲ ልኡኻት ኮሚስዮን ሕ-መ ዝኣተኽሙሉ መዓልቲ ማለት ብ7-8-9 መጋቢት ገለ አርብዓ ዝኾኑ ሽፍታ፡፡
ኣብ ሓያሎ ቦታታት ኣውራጃ ሰራየ ብዙሕ ናይ ሽበራ ተግባር ከም ምዝማት ንብረትን ኣውቶቡሳትን መጓዓዝያታትን
ኣብ መንገዲ ጠጠው ኣቢልካ ንተሳፈርቲ ናይ ማሕበር ሕብረት "ወረቐት ኣርእዩ ምባልን ፈጺሞም ኣለው፡፡ እቶም
ዝተጠየቕዎ ወረቐት ሒዞም እተረኸቡ ክልቀቁ ከለው እቶም ዝተጠየቕዎ ወረቐት ዘየጽንሑ ገንዘቦምን ክዳን ዝባኖምን
ከይተረፈ ተገፊፎም፡፡ ብጀካ እዚ ብበዓለገታት ዝኾኑ ሸፋቱ ዝተፈጸመ ናይ ሽበራ ተግባር ካልእ እውን ካብኡ ብዘይ
ውሕድ ጭካነ ብቤተ ክህነትን ብኮሎነል ነጋ ሃይለስላሴን ዝፈጸመ ተግባራት ኣሎ፡፡

2- እቶም ናይ ቤተ ክህነት ሓላፊ ኣቡነ ማርቆስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ካብቲ ዝተዋህቦም ሓላፍነትን ስልጣን ወጻኢ ኣብ
ፖለቲካ'ውን ኣትዮም ይርከቡ ኣለው፡፡ እዞም መራሒ እዚኦም ካብቲ ማሕበራት ዓለቲካ ምቋም ዝተጀመረሉ ጊዜ
ኣትሒዞም ናይ ሕብረት ፖለቲካ ሒዞም በቲ ዘሎዎም ዓቕሚ ነተን ኣንጻር ሕብረት ዝኾና ማሕበራት ክቃወሙን
ከጥፍኡን ይርኣዩ ኣለው፡፡ ኣብ ኩሉ እናኸዱ ብሃይማኖታዊ ጉልባብ እናሸፈኑ ንማሕበረይ ዝጐድእን ዘጥቅዕን ስብከታት
የካይዱ ኣለው፡፡
በተን ጨናፍሮም ዝኾና ገዳማት ኣቢሎም'ውን እቶም ሰልፊ ናጽነት ኣባላት ዝኾና ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ካብ
ሃይማኖቶም ከም ዝተወገዙ ዝገልጽ ኣዋጅ ኣወጺኦም ኣለው፡፡ ክቡራን ልኡኻት ኮሚስዮን በዚ ኸምዚ ዝበለ ጭ ቆና
ከመይ ገይሩ ኢዩ ሓደ ሰብ ናይ ልቡ ሓሳብ ክገልጽ ዝኽእል? እዝስ ንሓንቲ ተኽሊ ኣብ ፍረ ከይበጽሐት ከላ
ምምሓውን ምቕራጽን ማለት ኢዩ፡፡
3- ኮሎነል ነጋ እቶም ፍሉጥ ናይ ኢትዮጵያ መራኸቢ ወይ (ለ ያ ዞ ን ኣ ፊ ስ) ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘለው ኣብ ሓያሎ
ዓመታት ኣትሒዞም ሓላፍነት ዘይስምዖም ሰባት ኣኪብካ ግብረ ሽበራ ንምክያድ ናብቲ ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ
ብመልኣክ ዓበይቲ መራሕትና ምጽናት እንተዘይኮይኑ ካልእ ሞያኡ የብሎምን፡፡
4- ምምሕዳር እንግሊዝ እውን ከምቲ ብመራኸቢ ብዙሓት ዘብሎ ዘይኮነ ካብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወጺኡ ንማሕበር
ሕብረት ዝጠቅም ጥራይ ኢዩ ዝገብር ዘሎ፡፡ ንሱ በቲ ተወካሊኡ ስታፎርድ ዝተባህለ ኣቢሉ ነቶም ናይ ሰልፊ ናጽነት
ኣውራ ተወከልቲ ሰልፎም ገዲፎም ናብቲ ናይ ሕብረት ዕላማ ምእታው ከም ዝሕሾም ከረድኦም ይፍትን ኣሎ፡፡
ከምኡ'ውን ብምስጢር ምስ ስዓብቲ ሕብረት ኣኼባታት ብምክያድ ነቱ ናይ ስዓብቲ ሕብረት መንፈስ ኪባራትዕ ብዙሕ
ይጽዕር ኣሎ፡፡ ብሓጺር ቃል እዚ ናይ ሕብረት ማሕበር ተባሂሉ ዝጽዋዕ በቲ ኣብ ላዕሊ ስሙ ዝተጠቐሰ ናይ ወጻኢ
ጉዳይ እንግሊዝ በዓል መዚ ጥራይ ዝተመስረተ ኢዩ፡፡ ሶር ስታፎርድ እውን ክሳዕ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደላ ጊዜ
ናይ እንግሊዛዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣማኻሪ ፖለቲካ ምስ ሓደ ካብቶም ኣውራ ተወከልቲ ናይ ሰልፊ ናጽነት ናብ
ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ምሂዙ ነይሩ፡፡ ምምሕዳር እንግሊዝ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ንኣገልገልቱ

ክብዝኸነ ይኹን

ፖለቲካዊ ኣኼባ ከይካፈሉ ከልኪልዎ ከም ዝነበረ ዝረሰዖ ይመስል ኣሎ፡፡ ንልኡኻት ሰልፊ ናጽነት ናብ ላክ ባክበስ
ከይኸዱ ከልክሎ እንተድኣ ክንከይድ ኢና በልኩም ግን ካብ ሓላፍነትኩም ውረዱ ኢሎም ከብቅዕ ሎሚ ግን ነቶም
ዝተጠቅሱ ክልተ ሰባት ናብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ክኸዱ ይፈቕደሎም ኣሎ፡፡ እዚ ክኣ ንሳቶም ምእንቲ ሕብረት
ወይ ንጥቕሚ ኢትዮጵያ ስለ ዝኸዱ ኢዩ፡፡ እዚኮ እሞ ኣድልዎ ዶ ወይስ ፍትሒ ኢዩ? እቲ ናይ ሕብረት ሊብራላ
ቁልፊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅድሚ ሓጻር ጊዜ ካብ ሰልፊ ናጽነት በቲ ዝተጠቐሰ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ቤት ጽሕፈት ልኡክ
ዝተፈልየ ኢዩ፡፡
5- ሰር ስታፎርድ ሓያሎ ቦታታት ካብኡ መንደፈራን ዓድኳላን ኪበጽሕ ከሎ ንጻሓፊ ማሕበር ሕብረትን ነቲ ሓድሽ
ማሕበር ሊብራላዮ ሕብረትን ንበይኑ ኣዛራሪብዎም ነይሩ፡፡ ከምቲ ብወረ እንሰምዖ ከኣ ሰርስታፎርድ ነቶም ዘዘራረቦም
ናይቲ ክልተ ማሕበራት ጸሓፍቲ ጸረ ሕብረት ዝኾኑ ማሕበራት ንምጥፋእ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ከም ዘድልዩ ጠይቕዎም
ኣሎ ይባሃል፡፡

ክቡራን ልኡኻት ሰልፊ ናጽነት ምስ ሽፍታን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስቲ ዘውጽኦ ዘሎ ዳላራትን ምስቲ መንግስቲ
እንግሊዝ ናብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሃገር ኢዱ ብምእታው ዝፍጽሞ ዘሎ ዕንቅፋትን ብሓንሳእ ክቃለስ ኣይክእልን ኢዩ፡፡
ብዝተረፈ ናይ ሓሳብካ ምግላጽ ናጽነት እንተዘየልዩ ካብተን ማሕበራት ዝበዝሓ ድምጺ ዝሓዘት ኣየነይቲ ምዃና
ክትፈልጡዋ ትኽእሉ? እምበኣርከስ ክቡራን ልኡኻት ነዚ ኣብ ላዕሊ ገሊጸዮ ዘለኹ ናብ ሕ-መ- ከተብጽሑለይ ምሉእ
እምነት ኣሎኒ፡፡ ከምኡ ሕ-መ ንኤርትራ ከምቲ ብዙሓት መስተውዓልትን ለባማትን ዝምነዩዎ ዘለው ብቕልጡፍ ሙሉእ
ናጽነታ ክህብዋ ነቲ ንጉድኣት ድኣ እምበር ንጥቕሚ ሕዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ብውሑዳት እተደገፈ ሓሳብ ከኣ ክነጽግዎ
በዓል ተስፋ እዩ፡፡
ኣዝማች በርሄ ገብረኪዳን
ሰልፊ ናጽነት ክፍሊ ኣውራጃ ሰራየ፡፡

ምብቃዕ ሂወት። መልቀስን ፣ ምስጋናን ፣ ናእዳን ብዝተፈላለዩ ዉልቀሰባትን ድርጅታትን።
ናይ ጽንዓት ደብዳበ ካብ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም።
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ክቡር ሓርበኛ ስዉእ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ፣ ብ 1892 ኣብ ዳምባ ተወልዱ። ካብ 1911 ክሳብ 1931 ኣብ
ምምሕዳራት ኣስተርጓሚ ኮይኖም ሰርሑ። ኣብ መጨረሻ 1931 ድማ ምስለነ ደቡብን ደቂ ድግናን ኮኑ። ብ
18.02.1947 ካብቶም መስረትቲ ማሕበር ኤርትራ ንኤርትራውያን ናጽነት ኤርትራ ኮኑ። ብ 08.03.1947 ናይ
ኣውራጃ ሰራየ ማሕበር ሰልፊ ነጻነት ኤርትራ (Eritrean Liberal Progressive Party LPP) ም/ፕረሲደንት
ተመርጹ። ብ 1947 ኣብ ዝነበሮም ተወሳኺ ምስለነ ጉሕጺዓ ኮኑ። ብ 26.06.1949 ካብ መስረትቲ ማሕበር ሰልፊ
ነጻነት ኤርትራ ኮኑ። ስለ ናጻነት ኤርትራ ብ 16.05.1950 ኣብ ገዝኦም ዳምባ ሳልሳይ ርእሶም ብኣባላት ማሕበር
ኣንድነት ኢትዮጵያ ተሰውኡ።
ኣፈጻጽማ መስዋእቲ ጅግና ኣዝማች በርሀ ፤ ንመገሻ ክብገሱ ኣንጊሆም ስዓት 5ተን ፈረቓን ይኸውን ተንሲኦም
ብናይ ቅድሚት ኣፍደገ ብዝወጹ ከምዝተኸቡ ኣስተውዒሎም ኣብ ሓለዋ ንዝነበረ ሰብ ገርና ተኩስ ኢሎም መሳርያ
ከምጽኡ ንድሕሪት ኣፍደገ ብዝተጠውዩ ፤ ብኡ ዝጸንሑ ሸፋቱ ቦምብ ተኲሶም ብዘውደቕዎም ንክትንስኡ ሰለስተ
ግዜ ፈቲኖም ስለዘይክኣሉ ፣ በዓልቲ ቤቶም ጅግና ወ/ሮ ለተሩፋኤል ብስንባድ መጺአን ኣብ ልዕሊኦም ወዲቐን፡፡ ሕነ
ምንታይ ኢዩ እዚ ኩሉ ግፍዒ ዝብል ሕቶ ብዘሰምዓ ፤ ኣስረሰሄይ እምባየ ሕነ ስተርሊን ኢሉ መሊሱ ንዐአን አጋፊዑ
ብምልቓቕ ምህላዎም ወይ ምማቶም ንምርግጋጽ ብዝቀረቦም ቱፍ ኢሎምሉ ናብ ሱር ጡቦም ተኲሱ ብምድጋፍ
ቀቲሉ ከም ነፍስ ግዳይ በዓልሕነ ንረሳኦም ሰለስተ ግዜ ተሳጊሩ ካብ ደሞም ሰለስተ ግዜ ሸርቢጡ እልል በሉ በርሀ
ሞይቱ እናበለ ብዝፈከረ ኩሎም ሸፋቱ ብጾቱ ናብ ክፍልታት እናአተው ዝረኸብዎ ኩሉ 20,000 ሽሊን ዝግመት
ንብረትን 6,000= ዝኸውን ሸሊንን 500= ቅርሺ ባጠራን ጥረ ገንዘብ ዘሪፎም ከዱ፡፡ ከም ኣባሃህላ ኣስረስሄኝ ሕነ
ኣስተርሊን ማለት ኣዝማች ንመትከል ናጽነት ጸቂጦም ዝተቓለሱ ብስተርሊን ተደሊሎም ንምምላስ እዩ፡፡
ኩሎም ስዓብቲ ኣስረሰሀኝ እምባየ ብቁጽሪ 59 ዝኾኑ ሸፋቱ ኣስማቶምን መበቆል ዓዶምን ንታሪኽ ተመዝጊቡ ተዓቂቡ
ኣሎ፡፡ ኣብዚ ፍጻሜ'ዚ ኣብ ሓለዋ ዝነበረ ተስፋይ ትኳቦን ንረዳት ዝጐዩ ዝነበሩ ገብረ ደረሰን ብጥይት ተወቒዖም፡፡
ደቂሶም ካብ ዝነበሩ ደቂ ኣዝማች ቈልዑ ዘውዲን መሐሪ በርሀን ካልኦት ክልተ ኣሕዋት ጽጋዕተኛታት ተቐባሽን
ኣስራት ተኽለሃይማኖት ብናይ ቦምብ ንጣር ተወቂዖም ብሕክምና ሐውዮም፡፡
መስዋእቲ ጅግና ኣዝማች በርሀ ብዝተሰምዐ ማሕበር ኣንድነት ኣባላታ ናብ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ንከይካፈሉ ብዕሊ
ከልኪላ ስለዝወዓለት ካብ ናይ ቀደም መሐዙቶም ደጊያታ ሐድጉ ጊላጋብር ደጊያት ዓብደላ ጐናፍር ፣ ቀኛዝማች
ኪዳነ ወልደስላሰ ወ/ሮ መድህን ስእሉ ጥራይ ካብ ኣስመራ ቀቢሮም፡፡ ቀጺሉ ኣብ ሸካ ወዲ ብስራትን ክሳድ ዳዕሮን
ዝነበረ ትካላት መጣሕን ተዘሪፈን ከምዝዓንዋ ተገይሩ፡፡
ሞት አዝማች በርሀ ዘየሕመሞ ፈታዊ ሃገርን ፈታዊኦምን አይነበረን። ብዙሓት አብ ጋዜጣ ይኹን ብደብዳቤ ሓዘኖም
ገሊፆም። ሰብአይ ጓሎምን ወዲ ማሕበሮም መምህር ኢሳቅ ገ/ሂወት “ግፍዒ ዝመልኦ ሞት ኽቡር ጎይታይ አዝማች
በርሀ ገ/ኪዳን“ ኢሎም ጽሓፉ። አቶ ሃይለ ግብረቱ ም/ሓለቓ ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ “በዓል ግርማ ክቡር አዝማች
በርሀ ገ/ኪዳን“ ብዝበሉ አርእስትታትን ግጥምታትን አብ ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ 25 ናይ 1950 ፅሒፎም።

ሞጎስ ዛህላይ በዓል ዓዲ ቀይሕ አብ ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ ጉንበት 1950 “መግለፂ ሓዘን ናይ ክቡር አዝማች በርሀ
ገ/ኪዳን ሞት“ ብዝብል ፅሒፎም።
ካብ ሮማ ውን ኢጣልያዊ ኮንተ ጃሁርይ ድላ ቨለታ ናብ ብላታ ስዩም አብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ብሞት ሓርበኛ አዝማች
በርሀ ሰሚዑ መሪር ሓዘን ከም ተሰምዖ ገሊጹ።

ናይ ሓዘን መግለጺ ደብዳበ ካብ ኣቦ ኤርትራ መምህር ወልደኣብ ወልደማርያም ንብላታ ስዩም በርሀ

ሓንቲ ኤርትራ ረቡዕ 29 ግንቦት 1942
ግፍዒ ዝመልኦ ሞት ክቡር ጎይታይ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን
ክቡር ጎይታይ ኣዝማች በርሀ ምስለነ ደቡብን ፣ ጉሕጭዓን ፣ ደቂድግናን ኣብ 58 ዓመት ዕድሚኦም ብሰሉስ ንግሆ
ጽሓይ ከይበረቐ ብ 8 ግንቦት 1942 ኣብ ዓዶም ኣብ ማእከል ቤቶም ንእግዚኣብሄር ክልምኑ ዳዊቶም ሒዞም
እንከለዉ ሓሙሳ ዝኣኽሉ ግፍዐኛታት ሸፋቱ ኣዝጊቦም ጸኒሖም ብዘይ ርሕራሐ ብቦምባ ኣብ እግሮም ኣቕሶሉዎም
እሞ ፈኪሩ ከኣ ኣዳገሞም። ክቡር ጎይታይ ኣዝማች በርሀ ብፈጣሪ ዝወረደ ጽዋእ እዩ ምበር ንሶምስ ከም ግብሮም
ብሕጊ እግዚኣብሄር ዝተጸምዱ ፈራህ ፈጣሪኦምን ርሕሩሕ ኣፍቃሪ ሰብን ፈታው ምሕዝነትን እዮም ዝነበሩ። ነገር
ግን እግዚኣብሄር እንተፈተወካስ እንካብ ሞት ነየድሕነካ ዝብል ተረት የተሓሳስበና።

ወየ ወየ ዓለም ከንቱ
ብኽያት ኢኺ ንምሸቱ
መርዘኛ በርሀ ያኢ ሞይቱ
መብራህቲ ኣድከመን ምልጋእን ጸልሚቱ
ንሱ እዩ ንሻምናይ ሽሕ ምልክቱ
እንታይ እንታይከ ኬንኩም ወተሃደር ዘይተኽትቱ

ኣባ መርዚስ እባ ከይዱ ንገነቱ
ፈውሲ ምንታይ ደኣሉ ኣጓላቶም ዘእቱ
ኣብ መርዓኡ እንተዘይሰሓቑ ኣብ ሞቱ እንተዘይሞቱ
ካብ ሓጥያት ድዮም ከድሕንዎ ክምጉቱ
ኣድከመ ምልጋእ እስኪ ረኣዩ ግፍዒ ተመልከቱ
በርሀ ወድኹም ያኢ ሞይቱ

ገይሾም’ዶ ጸኒሖም እቶም እሙናቱ
ፈቲሖም’ዶ ጸኒሖም እቶም ጽሙዳቱ
ስሪኡ ፈቲሑ ጸኒሑ በጺሑ መዓልቱ
ዓጢቑ እንተዝጸንሖም ንጸላእቱ
ምልእቲ እያ ነይራ እታ ሓሞቱ

ዓድኹም ክዝመት ዓይንኹም ትዕመቱ
ሎሚ እንተዘይሞትኩም ጽባሕ ትሞቱ
ክንደይ መዓልቲ ኢኹም ብባዕዳን ትዝመቱ
ኣድግና ተገለባ እስኪ ረኣዩ ግፍዒ ተመልከቱ
ወዮ ሓውኻትኩም ፈታዊኹም በርሀ ያኢ ሞይቱ

ከይነደረ ከሎ እዩ ዳርባ ዘይፈቱ
እኳ ዘይጃጀወ ብመውቅዕቱ
ዓኽ ጡፍ በለሎም ኣብ ግንባሮም ንቀተልቱ
ሽዑ ኣዳገምዎ ጽዩፋት ጸላእቱ
ባንደራ ፍግሪ ሃገር ዘመልከቱ
ምእንቲ ሕፍረትውን ዝምጉቱ

ሃብስሉስ-ገብረክርስቶስ እስኪ ረኣዩ ግፍዒ ተመልከቱ
ወዮ መሓዛኻትኩም በርሀ ያኢ ሞይቱ ፡
እስኪ ሕተቱለይ እንታይ እዩ ብልሓቱ
ሕነ ኣቦታቶም ድዮም ሕነ ኣሕዋቶም ዝመከቱ
ዓራቱ ድዮም ክወርሱ ገንቡ ክጓትቱ
እንተጠየቕናሉ እቲ ነገራቱ

ደሞክራስያ ዘይፈትፈቱ
ሕጊ እግዚኣብሄር ዘይሓተቱ
ኣንታ ብኣውያትከ ዓዲ ዘይተኽትቱ
ኣንታ ኩሉ ንካንዩ ሸፊቱ
ኣንታ ደቡብ’ከ ዘይተኽትቱ
ዘትብልዎም’ከ ተዘሚቱ
ኣዳርሽኩም’ውን ተዘሚቱ
መሲሉዎም’ዶ ኾን ዝወርሱ ዓራቱ

ናይ ዘበን ኣምጽኦ ይመስል ምልክቱ
እንታይ ደኣሎም ዘበሳብሱ ንቆልዓ ሰበይቱ
ነዚ ድዮም ዝፈከሩ ዝመከቱ
ኣጫርቕ ስጎሱ ፡ ኣጎዛ ዝጎቱ
ብሓቂ እንተነይሩ ንዓዶም ክሞቱ
ኣብ ዝባን ምጭ ኮይኖም ዘይምጉቱ
ንሱዩ ነይሩ ፈጣሪ ዝፈቱ
እሞ ብሓቂ ድዩ ኣባ መርዚ ሞይቱ

ኣንታ እንታይከ ኮንኩም ዘይትብልዎም ጉሕጭዓ መክቱ
ካብኣቶም እንካ እዮም እቶም ዝሸፈቱ
ንዓዲ ሽም ነገደከ ዘይተኽትቱ
ኮንዶም እዩ ነይሩ ክሻመቱ
ገብረኣብ ሓውኹም ዘይትብልዎ ሞይቱ
አረ እንታይ ኬንኩም ንዓዲ መንጎቲ ዘይተመልክቱ
ንሱ ንድዩ ዓዲ ደቁ ዓዲ ኣኮታቱ
እንታይ እዩ ነገራቱ ንዓረዛ ዘይተመልክቱ
ብለይቲ ዝግስግሱ ንሓውቶም ክዘምቱ
ክዳን ቆልዓ ሰበይቲ ንሓራጅ ዘበርክቱ
መሲልዎም ድዩ ሓራስን ተስታይን ዝዘመቱ
ለካ ምእንቲ ግደይ በርሀ እዮም ዝሸፈቱ
ከም ዮውሃንስ ዝሞተ ኣብ ስብከቱ

እንትርፎ ሓቂ ሓሶት ዘይፈቱ
ብዘይካ ሰሓቕ ኩራ ዘይናቱ
ኣባ መርዚስባ ወቕሪ ዘይናቱ
እንትርፎ መዝሙር ዳዊቱ
ሓኒቓ ተጽድፎምያ ንጸላእቱ
እኳ ዘይተርፍ ንምሸቱ
ኣንታ ዞም ጎይታይ ንራጋይለ ክኸቱ
ንእንክጨው ክኽተቱ
ሽዑዶ ኣይነበረን መልክዕ እንተዝሞቱ
ንቆላዑ ክተርፈሎም ደመ ከንቱ
ኣንታ እንተበልናኩም ኣብኡ ተዝሞቱ
መን ምረኸባ ነይሩ እታ መዓርጉ እታ ሽመቱ

ሎሚ ደኣ ይሓይሽ ተጸዊዑ ልዕሊ ምሓዙቱ
ሞት ዶ ይተርፍ ኮይኑ ንምሸቱ
ንሱ እዩ ንዓለም ምጾቱ
ሞይቱ ዝበልኩሞ መዓስ ሞይቱ
ወሊዱሎ መሓዙቱ
ስዩምን መስፍንን ክልተ መሳቱ
መንበረ ዘይኣቱ ናብ ዓራቱ
ንዓዱ ሞይቱላ በዓልሚጣ ከየእቱ
ኣባ መርዚ ከመይ ኢልካ ቀኒኻ
እንታይ ኮን ይኸውን እቲ ጭንቅኻ
እሞ ምስያኻ ምስ ሓውኻ
ኣብ በረኻ ከይከውን ኣብ ዓድኻ ኣብ ገዛኻ
መን ኮን መሪሕዎም ናብ ዕርድኻ
ጉሓሉ ድዮም ደቂ ሓወቦኻ
ከምዘይከደንካ ከምዘየዕበኻ
ከምዘየብላዕካ ከምዘየስተኻ
መን ኮን ነጊርዎም ምፍታሑ ስሬኻ
እንታይ ክንፈርደሎም ንሰብ በረኻ
ገዛኦም ኣለዉ መጥፋእትኻ
ዘይከዱ ግዳ ከም ሰባኡት ንበረኻ
ከፊቶም ዘያትዉ ናብ እንዳኻ
ኣንታ ንስኻስ ሃብታም ኢኻ
እንኳዕ ኣይረኣኻ ክዝመት ገዛኻ
ኣባ መርዚ ኔርካ ብቕድምውን በዓል ስረ
ብሉይን ሓድሽን ዝመርመረ
ብዘይ ብረት ሰብ ኡት ዝሰበረ
ፈተውትኻ ዝብሉ ላፒስ ተዝውርውረ
ጸላእትኻ ዝብሉ ብርዑ ተዝስበረ
በዚሖም ኢሉ ከቶ ዘይሽበረ
ኣይመሪርካዮም እንዲኻ ከም ዕረ
መንከ ብኣኻ ዘይመኸረ
መንከ ብኣኻ ዘይዓወረ
ረኸቡኻ ምስ ፈታሕካ ስረ
ፈከረልካ ስርዓት ዘይተማህረ
ኣንታ በራኺ ሓውኻዶ ከይነበረ

ዑቕባንኪኤል ሓምኻዶ ከይነበረ
ሃይለ ሓውኻዶ ከይነበረ
ኣዘንግዑኻዶ ዳዊት ክትዝምረ
ሰብ ኣይስካ ኔርካ ዘይትደሊ መብረ
ክርስቶስ ይቀበልካ ኣብ መንበረ
ክሊ ዓለም ጸሊአኪ
ጠላሚትን ከዳዒትን ብምዃንኪ
ዓዲ መን ከምዘይነበርኪ
ዓዲ መንጎቲ ኮዶፈላሲ’ዶ ከይነበርኪ
ዘዋር ኬንኪ መናው ኬንኪ
ዓሊላ ጉንደት’ዶ ከይነበርኪ
ያዓቆብ ኤከሎም’ዶ ከይነበርኪ
እንዳባ ስመጥ’ዶ ከይነበርኪ
እንዳባ ፈንቅል’ዶ ከይነበርኪ
እንዳ ጉርጃ ዕሉም’ዶ ከይነበርኪ
እንዳ በዓል ሮማይ’ዶ ከይነበርኪ
ብሂወቱ ከሎ ዝጠለምኪ
ከመይ ንሱ ኮይኑ ጥንታዊ ልማድኪ
ክሊ ሎምስ ኩሉ ጸሊኡኪ
እወ መናው ኢኺ ከዳዕ ኢኺ
ሎሚኳ እኖኺ
ካብ እንዳባ ነውድ ክትጸድፊ ዘዚኺ
ብህይወቶም ንገሊኦም ኣመንትኺ
መን’ ዶ ዘይ ኣምን ንዓኺ
በዓል ዓራት ይብለኪ ምሳኺ
ኣቡናት’ውን ይብሉኺ ምሳኺ
ነጋዳይ ይብለኪ ምሳኺ
ሓረስታይ ይብለኪ መሳኪ
ተኳሳይ ይብለኪ መሳኪ
ኣመልኪ ዘይፈልጡ ልማድኪ ዘይሓዙኺ
መን ከ ዘይዓሸወ ብኣኺ
መንዩ ዘይጠፍኦ ብኣኺ
እንዳባ መርዚኳ ዘሊልኪ ኣቲኺ
ሓቂ መሲልዎ ዝኣምን ንዓኺ
ክንደይ ሰብ ይበኪ ብኣኺ
ኣባ መርዚስ ስጋኡን ደሙን ሰኒቑ ወጺኡ ካባኺ

ሓደ ካብ ሓዘንተኛታት
ብዓል ግርማ ክቡር ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን
ጽኑዕ ብሓሳቡ ክሳዕ ሞት ዝዕገስ
መንከሎ ከማኻ በርሀ ኣባ ደምስስ
መራሒ ናጽነት ብኽብሪ ዝቕድስ
ወየን ኣንጻርካዶ ኢለናኻ ሞይቱ
ወዮ ዘይምፍላጠን ብርሃን ብምኽፋቱ
ምእንቲ ነጻነት ዘሕለፈ ሂወቱ
ድንብርጽ ዘይብሎ ኣቡን ክግዝቱ
ከምዚዩ ሰብኣይ ክሳዕ ሞት ትዕግስቱ
ከድና’ሞ ረኣና እቲ መዕረፊኦም
ቦምባ ደርበዩሎም ሓጹር ተጸጊዖም

ኣባ በሃር በርሀ መዓስ ተዓጢቖም
ኣንበሳ ኳ ይቕተል ድሕሪት ኣዘንጊዖም
ወዮም ተዓሸውቲስ ከፊኦም ከፊኦም
ዝነበረ እዩ ካብ ቀደም ብጥንቲ
ምእንቲ ነጻነት ሂወቶም መሕለፍቲ
ንዳሕሮት ትውልዲ መኽበርቲ መዕበይቲ
ብርሃን ገገሊጾም ናብ ቅድሚት ሓለፍቲ
ክቕድሱ እዮም ኣብ ሰማይ መንግስቲ
ከምኡ ከኣ ኣብ መሬት ኣለዎም ሓወልቲ
ኣምላኽ የኽብረልና ምስቶም መላእኽቲ
ኣሜን
ሃ ግ (ዝሓጸረ ስም ኣልቃሳይ)

ሓንቲ ኤርትራ ዕለት ረቡዕ 23 ግንቦት 1942
ክቡር ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ሰማእት
ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ናይ ማሕበር
እንካብ ትምስረት ክሳዕ እታ መስዋእቲ
ወይስ ብተስፋ ሽመት ጠባሪ ከይተጠበሩ
እሙን ኮይኖም ኣገልግሎቶም ፈጸሙ።

ነጻነት ኤርትራ
ኤርትራ ን ኤርትራውያን ወኪል ፕረሲደንት ኮይኖም እዛ ማሕበር እዚኣ
ወይስ ሰማእትእትነት ዝሓለፉላ መዓልቲ ቃሎም ከቶ ከይለወጡ ፡ ብገንዘብ
ብሃዋኽን በሸባርን ከቶ ድምብርጽ ከይበሉ ከምቲ መጽሓፍ ዝበሎ ክሳዕ ሞት

ኣብ ዛንታ ኣበውን ኣብ ዛንታ ዓለምን ኣብ ዛንታ መንግተ እግዚኣብሄርን ከም እንምልከት ህዝቡን ሃገሩን ሃይማኖቱን
ዘፍቅር ሰብ ንሂወቱ ከይተረፈ ኣሕሊፉ ንምውሃብ ነግ ፈረግ ኣይብልን። ጸላምን ኣፍኣዊ ፍቕሪ ዓድን ተጎልቢብካ ሰብ
ምምቕቓል ከትሪ መግፋዕቲ ሓሶት ጥልመት ንእግዚኣብሄርን ንህዝብኻን ክሕደት ይበሃል እምበር ፍቕሪ ዓዲ ክበሃል
ኣይከኣልን ፡ ኣይግብኦን ከኣ።
ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን መንፈሳውን ስጋውን ፡ ምድራውን ሰማያውን ግቡኦም ንምፍጻም እዮም ሂወቶም ንቀታሊን
ንጉሒላን ኣሕሊፎም ዝሃቡሞ እቲ መሓሪ እግዚኣብሄር ኣብ ዕረፍቲ ከም ዝቕበሎም ብእምነት ንፈልጥ።

ዘውዱ ከመይ ኢኻ ዘውዱ
ወዲ ከንቲባ ገብረኪዳን ነዊሕ ኢዱ
ኣንታ እንታይ መዓልቱ እንታይ ጉዱ
ኣልቢን’ዶ ኣይነበረን ተጻዊዱ
ግንጽል’ዶ ኣይነበረን ተጻዊዱ
ሽጉጥ ዶ ኣይነበረን ተጻዊዱ
ንቕድሜኹም ሓደ ዘይትወስዱ
ንቕድሜኹም ክልተ ዘይትወስዱ
ወዮ መዓልቲ ደኣ ተወዲኡ ተፈሪዱ
ኣዝማች በርሀ ኳዕዳዱ ኳዕዳዱ
ፐና ብዝጸቐጠ የማነይቲ ኢዱ
ኮፍ ኢሉ ዘውድቖም ከም ጸዓዱ
ከም ዳጉሻ ዘኽይዶም ዓጺዱ
ንሓደ ጸቒጡ ን ሓደ ዘማዕዱ
ሓየት ዶ ጠፊኡ ወኻሩ ሰወዱ
ከምኡ እንተበልኩኹም ከይትዓብዱ
ስዩም ኣሎ ሓድሽ ተዋዲዱ
መስፍን ኣሎ ሓድሽ ተዋዲዱ

ሰብዶ ይጠፍእ እንድሕር ወሊዱ
ድጉል ሓዊ ዶ የሸግር ምንዳዱ
ድቃስ ኣይውሰድኩም በዓል ዓቢ ከብዱ
ወዲእኩም’ዶ ነገር ከይትዓጽዱ
ኣብ መረባዕ ኴንኩም ሰባኡት ተሕርዱ
ኣብ ርእሴኹም ኣሎ ተጻዊዱ
ተሰዲድኩም ናብ ኩስቶ ትኸዱ
ወይልኡ ኣብ ደም ሓዉ ዝመለሰ ኢዱ
ንሓዋሩ ኣይረክብን ዓዱ
ዘልኣለም ይነብር ተሰዲዱ
ከመይ ኢኹም ጎይታይ ነዊሕ ኢዱ
ጽቡቕ ኣምዑት ከም ዉላድ ጠለቤዱ
ከም ብርለ ጽቡቕ ዝኽሳዱ
ኣብ ሓመድ ኣስገዱኹም ኣብ ሓመድ ይስገዱ
ይጽበዮም ኣሎ ነዊሕ ኢዱ
ተኣሲሮም ናብ ሲኦል ክወርዱ
ሓደ ተኻፋላይ ሓዘን ወዲ ማሕበር
ጸጋይ መድሃንየ ፡ ሰራየ

መግለጺ ሓዘን ናይ ክቡር ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ሞት በየናይ መንገዲ ወይስ ሓሳብ ክሕዘን ይከኣል? ኣዝማች
በርሀ ብዘመን መንግስቲ ጣልያን ኣፈንጉስ ኮይኖም ዝሓለፉ እሞ ንሃገር ብጥዑምን ብምሉእ ትሕትናን ሰብ
እንዳፍቀሮም እዮም ዝሓለፉ። ኣብ መንጎ ክልተ ብ ኡሳት ሰላም እንዳመልከቱ ይካየዱ ነበሩ። በብግዝይ ኡ ምስ
ኮሚሳርያቶ ኮይኖም ኣብ ም ሉእ ኤርትራ ቃሎም ብሰላም ይስማዕ ነበረ። ምሉእ ስልጣን ወይስ ፍቓድ ኣሎኒ ኢሎም
ጠባዮም ከይለወጡ ካባና ካብ ኣከለጉዛይ ተሰናበቱ። እቲ ግዜ ስንብታ ግን ክርስትያንን ኣስላምን ብብዙሕ ትካዜን
ሓዘንን ኣፋነዎም።
ሞት ኣዝማች በርሀስ ብ1-2 ዶኾን ተሓሲቡ ይኸውን ወይስ እንካብ ብዙሓት ዓሌትዶ ይኸውን። ኣዝማች በርሀ
ነእምሮ ዘለዎ ምስ ሓደ ክልተ ካብ ሃገር ዝተመርጹ ንምሉእ ኤርትራ ከናብሩ ወይስ ከስተምህሩ ምተተምነ እምበር
ቅትለት ኣይምሓሰበሎምን። ኣዝማች በርሀ በዚ ተዛዋሪ ግዜ ንዓዶም ንሃገሮምን ንውሉዶምን መሰረት ሰሪቶም ክገድፉ
ይሓስቡ ይጋደሉ ነበሩ ፡ በዚ ኩሉ ነገራት ሓሲብናን ኣስቆርቊርናን ከኣ ብምሉእ ሕሊናና ንሓዝን ኣሎና።
ሓደ ካብቶም ብዙሕ ዝሓዘኑ ደቂ ማሕበር ሰ-ና-ኤ ዓዲ ቀይሕ ፡ ኣከለጉዛይ ፊተውራሪ ሞጎስ ዛህላይ

ስለ ፍቕሪ ሃገር
በዚ ሎሚ እነሕልፎ ዘሎና ግዜ ገሊኡ ህዝቢ ኤርትራ ልክዕ ዘይብሉ ኣፍቅሮ ሃገር ወይ ድማ ”ፍቕሪ ሃገር” ሓዲርዎ ከምዘሎ
ምስማዕ (ምርኣይ ግን ዝርኣየሉ መዓልቲ ግዲ ይህልዎ ትርጓሚኡ ከም ንባቡ ዝኾነሉ) ብዙሕ ደስ ዜብል እዩ። ተወሊድካ
ትዓብየሉ እትነብረሉ ዘሎኻ ዓዲ ምፍታው ናይ ባሕርይ ሕጊ ከምዝኾነ ንማንም ከምዘይጠፍኦ ዝስሕቶ የልቦን።

ኣብ ሞት ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ ዝተለቕሰ መልቀስ
ዘይትስተየሎም ዱቛ ዕረ
ዘይትጥወየሎም ሓጺን ጥረ
በርሀ ደሞ ይጠፍእ ዘይነበረ
ግርማ ዓለም ኮይኑ ምነበረ
ኣቲ ደቡብ መብራህትኺ ዖረ
ጉሕጭዓውን መብራህትኺ ዖረ
ደቂ ድግና መብራህትኺ ዖረ
ምስ ዓረዛ ኔርኪ ማዕረ ማዕረ
ምስ ዓዲ መንጎቲ ኔርኪ ማዕረ ማዕረ

ምስ ኩዶፈላሲ ኔርኪ ማዕረ ማዕረ
ምስ ዓዲ ኳላ ኔርኪ ማዕረ ማዕረ
ጎይታ ኔሩኪ ጎይታ ዝሕፈረ
ማሕለኻ ሰብኡት ከም ሰበረ
መንጉዳ ዘውጽእ እንተ ነደረ
መዓስ ቀቲሉካ ግዳም ዝሓደረ
ብጀካ ስራሕካ ዝመርመረ
ረኸቡኻዶ ምስ ፈታሕካ ስረ
ብ ሃይለ ብርሃነ ጭቃ ዓዲ ጋውል

መቓብር ስድራ ቤት ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ኣብ ዳምባ ምጭ

“ ነጻነት ብመስዋእቲ ከም ዝመጽእ
ንህዝቢ ኤርትራ ዝመሃርካ
ፋልማይ ስዉእ
ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን”

“ታሪኽ ሂወትካ ኩርዓትን ሓበንን
ናይ
ህዝቢ ኤርትራ እዩ”

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

ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን

እግዚኦ ብጹእ ዘሓረይኮ ወዘተወኮፍኮ ወዘኣህደርኮ እስተ ኣእጻዲኮ
ለገብሩ ገብረማርያም (በርሀ)

“ ብሰላም ዕረፍ ”

ወሰኽ / ላቔባ ቪድዮ ፡ ቃለ-መጠይቕ ምስ ሊቀ መዘምራን ክፍሎም ተኽለ ፣ ሰነ 2016
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መአረምታ “መርገታ ተባሂሉ ዘሎ ሊቀመዛምራን ተባሂል ክንበበ ይሕብር“

ኣብ ማእከል ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሊቀመዘምራን ክፍሎም ተኽለ ፣ ብየማን ኢንተርቭዩ ተግብሮም ዘላ ድማ ጓሎም ዘውዲ
ብጸጋም ዘሎ ኣቶ የማኑ በራኺ
https://www.youtube.com/watch?v=fH0PMBGrdBg

part 1

https://www.youtube.com/watch?v=aTX0yCxwtBE

part 2

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 ሕጂን ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ክጥቀሱ እንተኾይኖም ፡
እቲ ዝርዝር ኣዝዩ ነዊሕ ከምዝኸውን 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 ከም
ዝሰማምዑ 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 ከምዘለኹ 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 ከም ዝኾነ 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 ምስ ዘጓንፈኩም ፡ 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 ውልቀሰባት 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 ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን

ኣፍልጦ / ምስጋና

እዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለዉ ንታሪኽ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ክጽሕፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓበሬታ (data)
ዝሃቡ ወይ ሓበሬታ ዘለዎ ቦታ ወይ ስም ብምሃብ ፣ ብምቱርጓም ፣ ብዳታ ምጽሓፍ ፣ ቪድዮ ብምቕራጽ ኣበርክቶ ስለ
ዝገበሩ ልዑል ምስጋና የቕርበሎም።

ምናሴ ተስፋሚካኤል

ዱባይ ፣ ኢሚረይት

(ነፍሲሄር) ሊቀመዘምራን ክፍሎም ተኽለ

ኣስመራ ፡ ኤርትራ

ሳሙኤል መስፍን

ኣስመራ ፡ ኤርትራ

ሳለም ሃይለገብርኤል

መቐለ ፡ ኢትዮጵያ

ዘውዲ ክፍሎም

ኣስመራ ፡ ኤርትራ

ሻምበል ሚካኤል ገብረንጉስ

ሳን ፍራንሲስኮ ፣ ኣመሪካ

ሙሴ ተስፋይ

ስቶክሆልም ፣ ሽወደን

ጀላል ኣበራ ሓጎስ

ኦስሎ ፣ ኖርወይ

ኣማኑኤል ገብረመድህን

ስታቫንገር ፣ ኖርወይ

ኢያሱ ኢሳቅ

ሎንዶን ፣ ዓባይ ብሪጣንያ

ጴጥሮስ ስዩም

ንዩ ዮርክ ፣ ኣሜሪካ

መስፍን ጽሃየ

ሎንዶን ፣ ዓባይ ብሪጣንያ
-------------------- ///// --------------------

