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 ሓጺር ዛንታ ሂወት 

ራሕማ ሳልሕ 
ቀዳመይቲ ኣብ  ሰውራ ዝተሰለፈት ጓል ኣንስተይቲ 

 

 
ንድፊ ስእላዊ መግለጺ ራሕማ 

 

ብ  
ብመሓመድ ብርሃን ብላታ 
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ዝርዝር ትሕዝቶ  

 

 
 
ራሕማ ሳልሕ ኣብ ግዜ ንእስነታ 
 
 

  

 
 
ሾሞንተ መጋቢት ዓለምለኻዊ በዓል ደቀንስትዮ                           
                

 
 
ጓል ኣንስተይቲ ብኸመይ ትግለጽ? 

 

 
   
ድርብ ወጽዓ ደቀንስትዮ                                                   
          

  

 
 
 

   
እዋንን ፣ ቦታን ፣ ምኽንያትን ምምጻእ ራሕማ ሳልሕ ናብ ሰውራ     
                 

 

ንራሕማ ስዒበን ዝመጻ ገዳይም ተጋደልቲ  
 

 
 
ዘደንቕ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰውራ ኤርትራ  

 
 

  
           ራሕማ ዝተሳተፈቶ ናይ መጀመርያ ኲናት 

 
   

 

 
መወዳእታ ሂወት ቀዳመይቲ ተጋዳሊት ሰውራ ኤርትራ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ሰውራዊ  ተዘኩሮታተይ 

 

                        ናይ  ስሳታት   

 

ምስ ቀዳመይቲ 

 

                                ኣብ  ሰውራ ዝተሰለፈት 

 

                                                     ጓል ኣንስተይቲ 

 

 

 

  

             

 

 

 



 

 

    

 

           

  

መሓመድ ብርሃን ብላታ ፣ ደራሳይ ዛንታ ሂወት ራሕማ ሳልሕ ኣብ ስሳታት 

 

 

 

ንእስነታ ግዜ ኣብ ሳልሕ ራሕማ 

 

ሓደ እዋን ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ ዝርከባ ስናኮ ፣ ዓዶላይ ፣ ዝተባህላ ሓውሲ ደምበ ዝዓይነተን ነኣሽቱ ቁሸታት 

ንገለ ዕማም ኣብአን ውዒልና ምናልባት ናይ ጸላኢ ምንቅስቓስ ከህሉ ስለ ዝኽእል ካብቲ ቦታ ተበጊስና 

መሳርዕና ተኻታቲልና ንውሕ ዝበለ መንገዲ ምስ ተጓዓዝና ዳሕረዋይ መስርዕና ኣቓልብኡ ክገብር ንየማን 

ንጸጋም ከማዓዱን ክካታተልን ጸኒሑ ቆላሕትኡ ንድሕሪት ኣማዕድዩ ቆላሕታ ኣዒንቱ ምስ ለኣኸ፡ ሓንቲ ጓል 

ኣንስተይቲ ኣካይዳ ሰገን ትኸይድ ብማዕዶ ትልለ፡ ሸዊት ዝዕድሜኣ ፍልይቲ ቅርጻ ሸጥ ዝበለ ማዓንጣኣ ረኣየ። 

 



 

 

ምልስ ኢሉ ምስ ሓበረና መን ኢኺ ትስዕብና ዘሎኺ ናበይ ደሊኺ ንዝብሉ ሃንደበራዊ ሕቶታትና ኣፋ መሊኣ 

ድምብርጽ ከይበላ ቆልጡፍ መልሳ ፡ ናባኹም ምሳኹም ምስ በለት እቲ መልሳ ንዓና ሃንደበት ኮይኑና፡ ገለ 

ብልሓት ወይ ኣበር ከይህልዋ ዘገም ኢልና ኣመታ ንገብር ብምባል በሊ ሰዓብና እቶዊ ኣብ መስርዕና ኢልና 

ጉዕዞና ቀጸልና እቲ ዝመደብናዮ ንሓድረሉ ቦታ ዓቐበት ዝተሓወሶ ንውሕ ዝበለ መንገዲ ወላ እንተነበረ 

ክትስለፍ ዝመጸት ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰዓበትና ደኣ ፈጺማ ናይ ድኻም ምልከት ከየርኣየት ከም ነዊሕ 

እዋን ዝተሞኮረት።                                         

 

ናይ መጀመርታ ቃለ መሕተት፡ መን እዩ ሽምኪ ? ካባይ መጺእኪ ? ብዛዕባና እንታይ ትፈልጥዮ ኣሎኪ ? መንከ 

ሓቢሩኪ ? ዝብሉ ድምር ሕቶታት ምስ ኣቕረብናላ እዚ ዝስዕብ መልሲ ሃበትና:- 

  

ኣነ ራሕማ ሳልሕ ይበሃል  ፣ ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ተወሊደ ዝዓበኹ  ፣ ስድራይ ህልዋት ፣ ሰለስተ ኣሕዋተይ 

ኣሎዉኒ ፣ ደረጃ ትምህርተይ ሻዱሻይ ክፍሊ ወዲአ ናብ ሻብዓይ ሓሊፈ ኢላ መለሸትልና። ትምህርቲ ኣዝየ ይፈቱ 

ግን ክቕጽል ኣይደለኹን። ምእንቲ ኤርትራ ሃገርና ምሳኹም ክቃለስ መሪጸ ኣሎኹ ዝብሉ መልስታት ምስ ሃበትና 

ብተገዳስነት ክንሰምዓን ዓቢ ኣቓልቦ ክንህባን ናይ ግድን ኮይኑ ረኺብናዮ።                                          

          

 

ከተማ ሰንዓፈ ኣብ ካርታ ጉግል 

  



 

 

 

 

 

ሰውራ ናብ ሳልሕ ራሕማ ምምጻእ ምኽንያትን ፣ ቦታን ፣ እዋንን 

  

 

ሕቶታትና ብምቕጻል፡ እዚ ሓሳብ'ዚ ካበይን መዓስን ፈሊጥክዮ መንከ ሓቢሩኪ ክትገልጽልናዶ ምኸኣልኪ፡ 

ኢልና ሓቲትናያ። እወ ኣነ ኣጸቢቐ ክፈልጥ ዝጀመርኩ ኣብዚ ካባቢና ወዲ ዓዋተ መጺኡ ምስ ዓብደልከሪም 

ሰኒ ፋሉ ውግእ ተኻይዱ ጀብሃ ተዓዊታ ኣብቲ ውግእ ካፒታኖ ዑመር ተቐቲሉ ምስ ብዙሓት ወተሃደራቱ 

ረስኡ ንከተማ ምስ መጸ ናይ ብሓቒ ምስ ተረጋገጸ ሽዑ ንድዩ ህዝቢ ከዕልለሉን ሓጎሱ ክገልጽን ዝጀመረ። ኣነ 

ምስ'ቲ ዝጸንሓኒ ናይ ወተሃደራት ኣምሓራ ጽልኢ፡ ሃገራዊ ስምዒተይ መሊሱ ገንፊሉ ኪዲ ተበገሲ  

 

 

ኣርክብዮም ነሕዋትኪ ዝብሉ ኣብ ኣእምሮይ ሰፊሮም ብዙሕ ሃወኹኒ። ከይውዕል ከይሓድር ብዝይዳ 

ዝደፈፋኣኒ ኣብታ ምቕልልቲ ገዛና መበቆል ሰረትና ብሰላም ክንነብረላ ዝጸናሕና ኣብ ፊት ንፊት ኣፍደጌና ዓቢ 

መደበር ናይ ጦር ሰራዊት ሰለ ዝርከብ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ'ዚ ምስ ናታትኩም ምቅልቓል ቁጽሮም ኣዝዩ 

 እንዳበዝሐ ስለዝኸደ ንግሆን ምሸትን ክንኣቱ ክንወጽእ ምስ'ቲ ዘይጽወር ግናይ ትርኢቶም ምስ'ቲ ብደዐ 

ዝተሓወሶ ቆልዓዊ ባህሪያቶም ክጻወሮም ስለ ዘይከኣልኩ፡ ቆራጽ ስጉምቲ ወሲደ ብድድ ኢለ ናባኹም ክመጽእ 

ምሳኹም ክጽንበር፡ ንዝጸንሓኒ ሃገራዊ ስሚዒታተይ ደፋፊኡኒ ስለ'ዚ ክቃለስ መጺአ ኣሎኹ ዝብሉ መልሳ ምስ 

ሃበትና እሞኸ ተጋደልቲ ደቀንስትዮ ኣሎወኦምዶ ሰሚዕኪ ኢኺ ኢልና ሓተትናያ? ኣይሰማዕኩን እሞ ንበይንኺ 

ኣብ መንጎ ብዙሓት መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ከመይ ጌርኪ ክትጸርዮ ንዓና ኣይጽቡቕ ንዓኹ ውን፡ እቲ ዝሓሸ 

ንግዜኡ ክትምለሲ ኢኺ'ሞ ናይ ከተማ ምስጢራዊ ስርሓት ከተካይዲ መደባት ክንህበኪ ኢና ንዝብሉ ተወሰኽቲ 

ሓሳባትናን ርእይቶናን ከምዚ ክትብል መለሰትልና። ኣነ ይኹን ንስኻትኩም ንዓና ዘምጸኣናን ዘራኽበናን እዚ 

ሃገራዊ ዕላማዶ ኣይኮነን? ኣነ ይኹን ንስኻትኩም ካልእ ንደልዮን ንብህጎን ነይሩና እንተ ዝኸውን ከካብ ንነብረሉ 

ቦታና ኣይምተበገስናን ኔርና። 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ብነዋሕቲ ጎቦታት ዝተኸበት ከተማ ሰንዓፈ ትውልዲ ራሕማ ሳልሕ  

 

 

 

ከመይ ጌርኪ ንበይንኺ ጓል ኣንስተይቲ ንዝብል ከኣ ንስኻትኩም መዓስ ጀሚርኩሞ እዚ ቃልሲ ካልኦት 

ጀሚሮሙልኩም ስዒብኩሞምስ ናብዚ ከባቢ ክትበጽሑ በቒዕኩም። ኣነ ውን ጀማሪት ይኸውን ካልኦት ካኣ 

ይስዕባኒ ክትመልሱኒ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ክምለስ ኢለ ኣይመጻእኩን። ኤርትራ ንኹልና ማዕረ እያ ትብጸሓና 

እንዳበለት ናይ ሕርቃን ምልክት ኣርኣየት።  

 

 

ንዓና ሃንደበት ኮይኑና ነንሕድሕድና ተጣማሚትና፡ እምበኣር ጽንሒ መልሲ ዘገም ኢልና ክንህበኪ ኢና ምስ 

ኣሕዋትኪ ተጋደልቲ ተዛናግዒ ብምባል ብወገና ምናልባት ኣይፍለጥን ገለ ኣበር ከይህልዋ ንምጥንቃቕ ዝኣክል 

ብማለት ንስሩዓትና ሓቲትና ብጀካ ንጽህቲ ሃገራዊት እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝኾነ ዘጠራጥር ኣበር ከምዘይብላ ምስ 

ኣረጋገጹልና ሽዕንድዩ ንራሕማ ሳልሕ ፈላሚት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መስርዕ ሰራዊት ተጋድሎ ሓርነት 

ኤርትራ ክትከውን ዝተቐበልናያ።                     

 

 



 

 

     

 

 

ጠቐራ ኢምባ ጎቦ ዝመስል ዝተቐርጸ ሰብ ብኢድ ዝርከብ ሜተር 2,486 ጽፍሒ ኣብ 

  

 

 

 

ደቀንስትዮ በዓል ዓለምለኻዊ መጋቢት ሾሞንተ 

 

 

ኣቐዲመ ብኣጋጣሚ ሾሞንተ መጋቢት ዓለምለኻዊ በዓል ደቀንስትዮ ኣብ መብዘሕተአን ሃገራት ደቀንስትዮ 

ንሕሉፍ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ቃልሰንን ከማኡ ውን ኣብ ውሽጢ ዝነብራሉ ሕብረተሰብ ዘሕለፈኦ መሪር ስቓይን 

ድርብ ጭቆናን ኣብኡ ዝተሞርኮሰ ዘሕለፈኦ ተሞኮረአንን ብሓደ ወገን በቲ ኻልእ ደቐንስትዮ ማዕረ ማዕረ 

ደቅተባዕትዮ ተሰሪዐን ኣብ ኩሉ ዝካየድ መስርሕ ቃልሲ ኣብ ፖሎቲካውን ፣ ቁጠባውን ፣ ማሕበራውን መዳይ  

ተሳትፎኦን ዕዙዝ ኮይኑ ኣብ ናይ ታሪኽ መቐይሮ ዝተኻየደ ምዕባሌታት ተሳትፎአን ብተግባር ጉሁድ ኮይኑ ናይ 

ዝሓለፈን ህልውን ቃልሰን ዝግምግማሉ ህላውአን ኣረጋጊጸን ናይ መጻኢ መደባተን ብንጹር ረኢ ሰሪዐን ንዝሓየለ 

ቃልሰን ንምክያድ ዝዳለዋሉ  መብጽዐአን  ዘሕዳሻሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ብኹሉ መዐቀኒታት ክረአ ከሎ ትርጉም 

ናይዚ በዓል'ዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ዓብን ኮይኑ ዝርከብ።    

 



 

 

                                                             

 

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ 2013 ዝተላዕለ ስእሊ source: youtube.com  

   

ኣብዛ ንነብረላ ዓለምና ካብ ነዊሕ ዘመናት ኣትሒዙ ኣብ ዝተኻየደ ምዕባሌታት እንተ ደኣ ርኢና ደቀንስትዮ 

ንካብአን ዝድለ ምቾትን ናይ ገዛ ኣገልገልትን ካብ ምዃን ሓለፈን ከም ሰብ ተወሲደን ኣካል ሕብረተሰብ 

ከምዝኾና ተኣሚኑለን መሰለን ሕልው ንምግባር ዘይሕሰብን ኣብ ግምት ዘይኣቱን ከም ዝነበረ ታሪኽ ናይዛ 

ንነብረላ ዓለም ይሕብረና።   

 

በዚ ኣጋጣሚ ብሽመይን ብሺም ኩሎም እቶም ኣብ ዝተናውሐ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ  ኤርትራ ሃገሮም 

ካብ መግዛእታዊ ስርዓት ነጻ ኣውጽኦም፡ ኤርትራ ከም ሃገር ክውንቲ  ኮይና ኣብ ማሕበረሰብ  ዓለምና ብኽብሪ 

ማዕረተን ካልኦት ኣባልነታ  ኣረጋጊጻ፡ ኣድማዕን ኣወንታውን ግዴኣ  ከተበርክት መታን ክትክእል፡ ምእንት'ዚ፡ 

ክቡር ሂውቶም ዘወፈዩ ጀጋኑ ስውኣትናን ኩሎም ተጋደልትን ከምኡ ውን እቶም ዓቢ ግደ ዘበርከቱ ዘበርከታ 

ሓርበኛታት ኣቦታትናን ኣዴታትናን  እንዳዘከርኩ  መዓልቲ  08 መጋቢት ዓቢ ትርጉምን ዝኽርን ዝሓዘለት ከም 

ሕላገት ትእምርቲ ጽንዓትን ተወፋይነት ዝዓብለሎ ቃልስን እትልለ ታሪኻዊት መዓልቲ ክትከውን ከላ ብርግጽ ከኣ 

እዛ ዕለትዚ’ኣ ኣብ መዛግብቲ ቃልሲ ደቀንስትዮ ፍሉይ ምዕራፍ ዝተጓናጸፈት ዝለዓለ ካብ ዓወታት ደቀ- ኣንስትዮ 

ዓለም እያ ክበሃል ይከኣል። ደቀ ኣንስትዮ ዓለምና ኣንጻር’ቲ ንዘመናት ዝጨኮነ፡ መሪር ጾታውን ደርባውን ወጽዓ  

 



 

 

 

ብምሕራን ናይ ቃልስን ጽንዓትን ኣርማ ዘልዓላሉ፣ ብምዑት ቃልሰንን ከቢድ ዋጋ መስዋእተንን ብምኽፋል ከኣ 

ታሪኻዊ ዓወት ዘመዝገባሉ ኣብዛ ቦኽሪ ታሪኻዊት መዓልቲ እዪ። እዚ ብ 08 መጋቢት መሰረታዊ ሓርነትን ጾታዊ 

ማዕርነትን ደቀንስትዮ ንምውሓስ ብሙዑታት ሓርበኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝተጀመረ ቃልሲ ንዝተበገሳሉ ዕላማታት 

ብጽንዓት ዝቃለሳ ብኣሻሓት ዝግመታ ሓርበኛታት ኣብ መሳርዑ ኣሰሊፉ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዕብየት እናረጋገጸ 

ካብ ሓደ ብርኪ ዓወት ናብ’ቲ ዝለዓለ ደረጃ ዓወት እናተሰጋገረ እነሆ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብኹርዓትን ሓበንን 

ከጸንብሎኦ  ይርከባ። 

 

ኣብ ዝኽሪ እዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ካኣ ንሑሉፍ ተመኩሮአንን ጉዕዞታተንን ብምግንዛብ ነቶም ብሕኑን ቃልሲ 

ዝተረጋገጹ ኣወንታዊ መኽሰባት ብምዕቃብን ምስትብሃልን፡ ናብ’ቲ ዝቕጽል ጉዕዞ ብዝሓሸን ዝማዕበለን ንምስጓምን 

ቀጻሊ ቃልሲ ንምክያድን ዝዓለመ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ክኸውን ከሎ ኩሉና ኣንኾርዓሉን ንሕበነሉን ውን እዩ። 

እዚ መዓልቲ’ዚ ንኤርትራዊያን ደቀንስትዮ ውን ፍሉይ ትርጉም ዘሎዎን በብዓመቱ ብፍሉይ ተዘኩሮታትን 

ድምቀትን ዝበዓል መዓልቲ ጽንዓት እዩ። 

  

?ትግለጽ ብኸመይ ኣንስተይቲ ጓል 

  

ሓደ ግዜ ሓደ ህጻን ናብ ኣቡኡ ቅርብ ኢሉ ሓደ ኣዝዩ ብቐጻሊ ዘተሓሳስቦን ዝግረመሉን ጉዳይ ኣልዒሉ ንወላዲኡ 

ሓደ ሃንደበታዊን ኣገራምን  ሕቶ ኣቕረበሉ። ኣንታ ኣቦ እዚ ጓል ኣንስተይቲ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ እንታይከ 

ትርጉም ኣሎዎ ብኸመይከ ክትገልጸለይ ትኽእል በሎ? 

 

ኣቲ ወላዲ ኸኣ ብናይ ህጻን ውልዱ ሃንደበታዊ ሕቶ እንዳተገረመ ከምዚ ክብል መለሸሉ። ናይ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 

ሓተትካኒ ቅድም ቀዳድም ነቲ ኩሉ ብልዑል ፈጣሪ  ዝተዋህባ ትዕድልትን ፍሉይነትን እቲ ሓቀኛ መግለጺታቱ 

ብዓቕመይ ከብረሃልካ ጽን ኢልካ ስምዓኒ። ኣብ ልብኻ ከኣ ኣሕድሮ ብምባል ዘረብኡ ጀመረ። 

 

ጓል ኣንስተይቲ’ኮ ፍልይቲ ፍጥረት እያ። ንኹሉ ንሳ ብሓላፍነት ክትገብሮ ዝግበኣ መታን ከተማልኦን ክትዓሞን ካብ 

መጠን ንላዕሊ ክሕግዙዋ ዝኽእሉ ካብ ሚእቲ ካሳብ ክልተ ሚእቲ ድርብ ክፋል ተንቀሳቓሲ ሓይሊ ክትውንን 

የድልያ። ንሱ ኻኣ ብቐዳምነት ኣብ መዓልታዊ ሂወት ናይ ሓዳራ ንሂወት ዘሐድሱን ንሰውነት ዝሃንጹን ዘጠንክሩን 

ዝተፋላለዩ ዓይነታት መግቢ ናይ  ምድላው ተኽእሎኣ ኣብ ውሕልነት ዝተሞርኮሱ ዓቕሚ ክትውንን ይግበኣ። 

 



 

 

 

ንነዊሕን ኣብ ዝተፋላለዩ ግዝየን ቆሉዑ ናይ ምንባዮምን ማለት ሓቚፋ ዓሚቕ ርህራሄ እንዳርኣየትን ሃበትን 

ከተጥብዎም ጸጸኒሓ ከም ኣድላይነቱ ከተዐንግሎም  ቁኑዕ ኣገባብ ሒዞም መታን ክዓብዩ ብቑኑዕን ንጹርን መንገዲ 

ክትምልምሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኩሉ ዓይነት ክቕልቀሉ ዝኽእሉ ተጻባእቲ ሕማማት ክትከላኸለሎምን ልባዊ 

ፍቕሪ ክትልግሰሎምን፡  ምእንቲ ነዚ ኩሉ በተን ክልተ ኣእዳዋ ክትዓሞ ተኽእሎን ዓቕምን ክትውንን የድልያ። እቲ 

ህጻን ኣዝዩ እንዳተገረመ ነዚ ኩሉ በዘን ክልተ ኣእዳዋ ክትዓሞ ትኽእል ዘይከውን እዩ እንዳበለ ኣድንቖቱ ገለጸ። እቲ 

ወላዲ ኸኣ እንተ ሓመመት ንነብሳ ባዕላ ትኣልን ትፍውስን ንዓሰርተ ሾሞንተ ሰዓት ብቐጻሊ ክትሰርሕ ትኽእል ምስ 

በሎ እቲ ህጻን ኣቡኡ ንዝብሎ ብተገዳስነት እንዳሰምዐን ተኸታተለን መታን ከረጋግጽ ናብ ኣዲኡ ወላዲቱ ቅርብ ኢሉ 

ኣእዳዋ ዳህሰሶ እሞ እዘን ኣእዳዋን ካልእ ኣካላት ስውነታን ልምሉማትን ፈኲስትን ይመስላ በሎ። እወ ከምኡ 

ይመስላ ግን ኣዝየን ሓያላትን ተረርትን ስለ ዝኾና ንኹሉ ክትጸሮን ከተቃልሎን ኣይጽግማን እዩ ምስ በሎ፡ እቲ ህጻን 

መሊሱ እንዳተገረመ፡ ክትሓስብ ከ ትኽእል ዶ በሎ? እቲ ወላዲ ኸኣ ምሕሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሓቅን ክውንነትን 

ተሞርኲሳ ክትመያየጥን ከተዕግብን ክትብድህን ውን ብቕዓት ኣሎዋ በሎ፡ እቲ ህጻን ሕጂ ውን እንዳተገረመ፡ እዚ 

ኣብ ገጻን ገለ ስውነታን ዝረአ ዘሎ ጨዳድን ነጥብታትን ካብ ምንታይ ዝመጹ እዩም በሎ። እቲ ወላዲ ኸኣ እዚ 

ትርእዮ ዘሎኻ ብማዕዶ ነቓዕን ነጥብታትን ዝመስል ዘሎ ንሱ ንብዓታ እዩ፡ ካብ ከቢድ ሻቖለትን ሓልፍነትን ዝመጸ 

እዩ በሎ። እቲ ህጻን ከኣ እዝዩ እንዳተገረመ ንብዓት ስለምንታይን ካበይን ዝመጸ እዩ ክብል ንኣቡኡ ሓተቶ። ወላዲ 

ኻኣ ንኹሎም ዝቕልቀሉ ስምዒታትን ተረኽቦታትን ብንብዓት እያ ትገልጾ፡ ንሓዘና፡ ስቅያታ፡ ጥርጣሬኣ፡ ፍቕራ፡ 

ብሕትውነታ ጸገማታ፡ ታሕጓስን ኩርዓትን ንኹሎም ዝጓነፉዋ ኣብ ኩሎም ህዋሳታ ዝተረእዮ  ብንብዓታ እያ 

ትገልጾም በሎ። 

  

 

 

እቲ ህጻን መሊሱ  እንዳተገረመ ኣብ ዕምቆት ነብሱ ስሚዒት ኣሕዲሩሉ ዓው ኢሉ ከምዚ በለ ናይ ብሓቂ እዚ ጓል 

ኣንስተይቲ ዝብል ፍጥረት ኣዝዩ ዘገርምን ዘኹርዕን  እዩ በሎ።  እወ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ዘስተውዕልን ዘስተባህልን 

ወዲ ተባዕታይ ብዓቕማን ክእለታን ተጻዋርነታን መወዳድርቲ ከምዘይርከባ ክኣምነላ ይግበኦ።  ንኹሎም ዘጋጥሙዋ 

ጸገማት ብምትዕጽጻፍ ተቃልሎም፡ ንኹሎም ከበድቲ ነገራት ሓላፍነት ወሲዳ እንዳ ነብዐት ከላ ውን ፍሽኽተኣ 

ኣይተቋርጽን። ክትነብዕ እንዳ ጀመረት ከላ ብቕጽብት ኣቋርጻ ክትዝምር ክትስሕቕ ትኽእል። ኣብ ዓሚቕ ሓጎስ 

ተዋሒጣ ከላ ትነብዕ፡ ፍርሕን ስንባዴን እንተ ተጓኒፎማ ምልክት ከየርኣየት ፍሽኽታኣ ኣይተቋርጽን፡ ንኹሉ 

ዝተሰብረ ልቢ ኣብ ለዋህ ልቦናኣን ተሞኩሮኣን ዝተሞርኮሰ ከተሕውዮ ትኽእል። ንኹሎም ትኣምነሎም ብትሪ 

ትካታዓሎም፡ ንወጽዓን ጥልመትን ደሪቓ ትብደሆም፡  ኣይክእልን ዓቕሚ የብለይን ዝብሃል ኣይወጻን፡ ጸገማት እንተ 

ተቐልቒሎም ወላ ክንዲ ጩራ ይኹኑ ፍታሕ እንተ ረኺባትሎም ተቃልሎም፡ ደቃ ክዕወቱ ከሎዉ ናይ ምሒር 

ታሕጓሳ ትነብዕ፡ ኣብ ከባቢኣ ጎሮባብታ ገለ ጸገማት እንተ ተቐልቂሎም ብቑልጡፍ ከይዳ ተጸናንዕን ሓገዝ እንተ 

ኣድልዮ ብዓቕማ ትሳተፍ ኣብ ምህድኡ እጃማ ተበርክት። ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብን ሃገርን ዝጠልቦ ማዕረ ማዕረ ወዲ 

ተባዕታይ እጃማ ተበርክት። ኣብ ማሕበራውን ቁጠባዊን ዝተሞርኮሰ ንዕብየትን ብልጽግና ህገር ብጽንዓትን 

ተወፋይነትን ግዴኣ ተበርክት። ነዞም ኩሎም ዝተጠቕሱ መታን ክትዓሞም ብርቱዕ ሓይሊ የድልያ እዚ ኸኣ እዩ እቲ 

ሓቀኛ ናይ ጓል ኣንስተይቲ መግለጺኣ፡ ነዚ ብተፈጥሮን ባዕላ ዘማዕበሎቶ ሓይሊ ክትኮርዓሉን ክትሕበነሉን እዩ 

ዝግባእ በሎ። 

 



 

 

 

ኣንስትዮ ደቂ ወጽዓ ድርብ 

 

ናይ ዝሓለፈ ዘመናት ታሪኽ ከነንብብ ከሎና ኣብ ዝተፋላለዩ ግዜ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ንጉሳውያንን መሳፍንትን 

ዝጸንሓ ሃገራት ደቀንስትዮ ከም ሰብ ተወሲደን ግምት ዘይወሃበን ምስቲ ኣብቲ ግዜ'ቲ ዝነበረ ሕሱም ድኽነት ኣብ 

ሕብረተሰብ ዝፈጥጠሮ ዝነበረ ናይ ምንባር ሕቶን ነዚ ዘይጽወር ዓቢ ሽግር'ዚ ንምፍታሕ ማዕረ ብማዕረ ምስ 

እንስሳታት ኣብ ዕዳጋ ተሰሪዐን ብዕድሚአንን መልክዒንን እንዳተመመያ ካብቶም ደቒ ተባዕትዮ ብዝያዳ ይሽየጣ 

ከም ዝነበራ ኣብ ሓቂ ዝተሞርኮሰ ታሪኽ ዝንቶ ሓቂ እዩ።  

 

ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ናይ 1968 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ተመኩሮታት ሰውራ ህዝቢ ቻይና 

ዝተሞርከሰ ንፖሎቲካውን ወተሃደራውን ምልመላ ዕስራን ኣርባዕተን (24) ተጋደልቲ ኣባላት ተግደሎ ሓርነት 

ኤርትራ ንህዝባዊት ረፓፕሊክ ቻይና ኬድናሉ ኣብ ዝነበረና ግዜ ገለ ካብቶም ዝተዳለዉልና መደባት ኣብ ውሽጢ 

ሕብረተሰብ ኣቲና ቅድሚ ሰውራ ህዝቢ ቻይና ምዕዋቱ በቶም መሳፍንትን ገበቲ መሬትን ኣብ ልዕሊ ድኻ ህዝቢ 

ዝወርድ ዝነበረ ግፍዕታት ብሓፈሽኡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ልዕሊ ደቅንስትዮ ንኽትገልጾ ዘጸግም ኣዝዩ ዘስካሕክሕ 

ተግባራት ከም ዝነበረ ክጥቀስ ይከኣል፡ ይኹን'በር ህዝቢ ቻይና ሰውርኡ ኣበጊሱ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመት መሪርን 

ጽንኩርን ቃልሱ ኣካይዱ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ሓድነቱ ኣረጋጊጹ ዓወቱ ድሕሪ ምርግጋጽ ህዝቢ ባዕሉ ብባዕሉ 

ንባዕሉ ዝመሓደረሉ ህዝባዊ ስርዓት ምስ ኣቖመ ዝተረኸበ ርኡይ ለውጢ ንምፍላጥን ካብኡ ንምምሃርን ክኸውን 

ከሎ፡ ኣብኡ ተሞርኲስና ኣብ ኣብ ሃገርና  እነካይዶ ቃልስታትና መታን ክሕግዝና ክኽእል ዝዕላምኡ እዩ ነይሩ።  

 

ኣብዚ ኣጋጣሚ'ዚ ኣነ ምስ ገለ ብጾት ናብ ሓንቲ ኣብ ገጠር ትርከብ ዓዲ ሓረስቶት ንገለ መዓልታት ምስቶም 

ነበርቲ ስድራታት ክንጸንሕ ዕድል ተዋሂቡና ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዝነበርናዮ ገዛ ሓደ ዕድሚኦም ዝደፍኡ ወዲ 90 

ዓመት በዓል ግርማ ዝኾኑ ሽማግለ ኣቦ፡ ንሑሉፍ ተዘኩረታቶም ብጉቡእ ሰሪዖም ንኽገልጹ ዘየጸግሞም ዘሕለፉዎ  

ታሪኽ ናይ ሂወቶም ክገልጹልና ከሎዉ ንብዓቶም ዘረው እንዳበሉ ብዙሕ ወድ ሰብ ክግምቶ ዘይክእል ስቓይ 

ከም ዘሕለፉ ሕሱም ጥምየትን መከራን ዕርቃን ዝተሓወሶ ሕማም መጓዕዝቶም ከምዝነበረ። ንሶም ሾሞንተ  

ወሊዶም ሓሙሽተ ደቀንስትዮ ሰለስተ ደቀ ተባዕትዮ ክኾኑ ከሎዉ ኣብ ዝተፋላለዩ ግዝያት ንድሕነት ናይታ 

ስድራቤት ታባሂሉ ሰለስተ ካብተን ኣዋልዶም እንዳ ረአዩ እንዳሰምዑ ንዕዳጋ ኣውሪዶም ናብቶም ሃብታማት 

መሳፍንቲ ከም ዝተሸጣ እንዳገለጹልና ኣብ ታርኽ ሂወቶም ዘሕለፉዎ መሪር ናብራ እንዳዘከሩ ህዝባዊ ሰውራ 

ቻይና ምስ ተዓወተ ዝተረኽበ ርኡይ ለውጢ ከነጻጽሩልና ከሎዉ ንዓና ምስ'ቲ ድሩት ተሞኩሮናን ኣፍልጦናን 

 



 

 

 

ኣብ ሂወትና ሓያል ስምዒት ዝፈጠረልና ክሳብ ንረብሓ ህዝቢ ቀዳምነታት ሰሪዕና ምእንተኡ ክሳብ ንሓስብን 

ተቓሊስና ክሳብ ንዕወትን ካብ ኣእምሮና ኣይክወሉናን። 

                                                        

ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ኣብ ዝተፋላለዩ ክፍልታት ዓለምና ዝተራእዩ ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ 

ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ገለ ናይ ባርካ ቦታታት ወላ ኣብ ዕዳጋ ወሪደን ዝሽየጣ ደቀንስትዮ ኣይንበራ፡ 

ብፍላይ ግን ኣብ ብናታብን ደግለልን ዝፍለጡ ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ ንዐኦም ዘገልግላ ዝኾነ ይኹን ናይ 

ዓስበን ዝኽፈለኦ ዘይብለን ብገብር ማለት (ባርያ) ዝፍለጣ ከም ዝነበራ ካብኡ ሓሊፉ ካብቶም ጎይቶተን ብዘይ 

ሕግን ኣገባብን ናይ መርዓ እንተደኣ ወሊዶሙለን እቶም ዝውለዱ ጓል ትኹን ወዲ ኣቦታት ዘይብሎም ብሽም 

ኣዴታቶም ጥራሕ ከም ዝጽውዑ ከምኡ ውን ብጀካ ንዐአን ዝመስል እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ክምርዓዋ ዝኾነ   

መሰል ወይ ተቐባልነት ዘይብለን ከም ዝነበራ ይፍለጥ፡ እዚ ግን ምስ ምምጻእ ሰውራን ኣብ ህዝቢ ምዝርግሑን 

እንዳሃሰሰ ከይዱ እዩ።     

                                                                        

እምበኣር ደቀንስትዮ ካብዚ ሓቅታትን ክውንነትን'ዚ ተበጊሰን ኣብ ዝተፋላለያ ሃገራት ዓለም ዘካይደኦ ዘሎዋ 

ዘይሕለል ቃልሰን ኣብ መቐይሮ ምዕባሌታት ዓለም ኣብዚ በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ክትበጽሕ ኣወንታውን ኣድማዕን  

 

ተረአን ተጻዊተን እየን። ይኩን እምበር ኣብዚ ዘለናዮ መበል 21 ክፍላተ ዘመን ናብ ርሑቕ ከይከድና ኣብ ከባቢና 

ዝርከባ ገለ ሃገራት ጌና ብመሰል ደቀንስትዮ ዘይኣምና ፍርቂ ሕብረተሰብ  ክነሰን ኣብዝካየድ ባይቶኣዊ ምርጫ 

ይኹን ኣብ ናይ መንግስታዊ  ዓበይቲ  ስራሓት ወላ እቲ ዝተሓተ ከም ምምራሕ መኪና ውን ኣይፍቀደለንን፡ 

ይኹን'በር ነዚ ናብ ረብሐአን ንምቕያር ከይተሓለላ ኣብ ቀጻሊ ቃልሲ ይርከባ። ብደረጃ ኤርትራ ሃገርና ኣብቲ  

ንሰላሳ ዓመት ዝተኻየደ ሓያል ሃገራዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተራ ደቀንስትዮ ብቀሊል ዝረአ ኣይኮነን፡ ምስ 

ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኩለን ሓይልታት ሰውራ መዓልታዊ ስንቀን ካብ ህዝቢ ሰለ ዝነበረ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ 

ክንቀሳቐሳ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ብወገን ህዝቢ ብፍላይ ኣዴታት ተረአን ዓቢ ከም ዝነበረ ይፍለጥ።  

 

 

መርሓባብኩም ኣሰናይኩም ረኤና እንኳዕ ብደሓንኩም መጻእኩም እንዳበላ መልእኽተን ኣመሓላሊፈን 

ብቕጽበት ኣብ ምድላው መግቢ ይኣትዋ። ኣብ ውሽጢ'ቲ ህዝቢ ዝንቀሳቐሳ ኣሃዱታት ሓይልታት ሰውራ 

እቲኦም ውዒሎም ክኸዱ ካልኦት ክመጹ፡ መዓልታዊ ጥሒነን ለንቂጠን መግቢ ክቕርባሎም ሓይሊ ተጋደልትን 

ሞራሎምን ከደልድላ ኣብሽርኩም ሃሌና እግልኩም ኣሎናልኩም እንዳበላ ዓቢ ደገፈን ዝህባ ዝነበራ ኣዴታት ስለ 

ዝነበራ ሞየአንን ጽንዓተንን ብቐሊል ዝርሳዕ ኣይኮነን። 



 

 

                                               

 

ንኣብነት ሓንቲ ካብ መዛግብቲ ተዘኩሮታተይ ንምጥቃስ ኣብ ከባቢ ወርሒ መጋቢት ናይ 1966ዓ.ም.ፈ ሳልሰይቲ 

ክፍሊ ማለት ሓማሴን፡ ሰራየ፡ ኣከለጉዛይ፡ ናብ ዝተመደበላ ቦታ ከትሰግር ብላዓላይ ባርካን ኮሮኮንን ኣቢላ ንከበሳ 

ሓይልታት ንምዝርጋሕ ዝገበረቶ ፈተነታት ወላ ኲናት ኣካይዳ ገለገለ ዓወታት ኣመዝጊባ እንተነበረት ንምዕጋታ 

ተባሂሉ ብወገን ጸላኢ ኣተኲሩሉን ብሰፊሑ ኣሲሩሉን ስለ ዝነበረ ውጽኢቱ ከምቲ ዝድለ ኣይሰለጠን። እምበኣር 

ካብዚ ሓቅታት'ዚ ብምብጋስ መጽናዕቲ ተገይሩ ንናይ ጸላኢ ዝሓንጸጾ ስትራትጅኡ ፋሕ ከም ዝብሎ ንምግባር፡ 

ናብ ምብራቕ ብወገን ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ክትሰግር ስለ ዝወሰነት እሞ ብምምሕዳር ካላኣይቲ ክፍሊ ኣቢላ 

ንሰምሃር ሰንጢቓ ክትሰግር ስለዝነበራ ንብጻይ ዑመር እዛዝ መራሒ ካላኣይቲ ክፍሊ ምሕባሩ ናይ ግድን ስለ 

ዝነበረ ኣነ ምስ ካልኦት ሓሙሽተ ብጾት ንኮሮኮን ደቡባዊ ባርካ ንድሕሪት ገዲፍና ብባርካ ላዕላይ ኣቢልና ናብ ቦታ 

ካላኣይቲ ክፍሊ ገጽና ተጓዓዝና፡ ኣብቲ ግዜ'ቲ ስሉጥ ዘመናዊ መራኸቢታት ስለ ዘይነበረና ንህዝቢ እንዳሓተትና 

ሓበሬታ ክንረክብ 

ምእንቲ ጉዕዞና ቀጸልና። ናይ ጸላኢ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ስለዝነበረ ንዑመር እዛዝ ምርካብ ቀሊል ኣይነበረን፡ ድሕሪ  

ናይ ሰለስተ መዓልትን ለይትን ድኻምን ኣዝዩ ጥምየትን ዝተሓወሶ ጉዕዞ ኣብ ከባቢ ደብረሳላ ኣብ እዋን ዓራርቦ 

ጸሓይ እሞ ኣብቲ ስግር ማዕዶ ጥቓ እቲ ዓቢ ጎቦ ሓንቲ ኣግዶ ዝዓይነታ ናይ ደምበ ገዛ ኣማዕዲና ዝረአናያ መዕረፊ 

ክትኮነና ናብኣ ገጽና ቅልጣፌና ወሲኽና ኣምራሕና።  

 

 

ከምቲ ልሙድ ካብታ ገዛ ፍንትት ኢልና መዕረፊና ሓዝና እሞ ሓንቲ ኣደ ካብታ ምቕልልቲ ገዛ መሰስ በላ’ሞ 

ብክልተ ኢደን ዕብይ ዝበለት ሒላብ ሒዘን ክመጻ ምስ ረአናየን ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም ከምዝበሃል ኣሻበአን 

ደኣ መግቢ ከዳልዋ ክኢለን በብውሽጥና ታሃንጠና፡ ኣማዕዲና ዝረአናየን ኣደ ዕድሚአን ኣብ ከባቢ 60 ዓመት 

ዝገበራ ብፍሕሽው ኣቀራርበአን ኣሰናይኩም እንካዕ ብደሓን መጻእኩም ኢለን ነታ ሒላብ ኣብ ቅድሜና 

ኣንበራልና። ህውኽ ኢለን ከኣ ናብ ድሕሪት ገጸን ምስ ተመልሳ ብድድ ኢልና ነንሕድሕድና ኣንዳ ተጣማመትና 

መኣዲ ምስ ተኸልና፡ ወያ ዝሃረፍናያ ሒላብ ማዕረ ኣፋ ማይ መሊኣ ደኣ ጸንሓትና፡ ምስ'ቲ ሕሱም ጥምየት እሞ 

ኣብ ጥራሕ ከብድና ማይ ንበይኑ ደኣ እንታይ ሂወት ክመልሰልና ብምባል እንደገና ተስፋ ከይቆረጽና ኣብ 

ትጽቢት ኣቶና። እተን በዓልቲ ግርማ ኣደ ናብ ገዝአን ገጽን ምልስ ምስ በላ ፈጺምና ተስፋ ከይቆረጽና ኣብ 

ሓድሽ ትጽቢት ኣቶና።  

 

ጸሓይ ዓሪባ መርየት ምስ ጸልመተ ናይ ሰዓታት ግዜ እንዳ ቀጸለ እዝዩ እንዳጸልመተ ምስ ከደ ዝኾነ ደሃይ ስኢና 

ምስ'ቲ ሕሱም ጥምየትና ኣበይ ገጹ ድቃስ ክመጸና፡ ገለ ጣሕመሽ ክንሰምዕ ኣእዛናን ኩሉ ኣቓልቦናን ናብ ኩሉ 

ሸነኻት ኣዋፊርና ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ድምጺ ስኢና ወይ ትጽቢት ክሓስም፡ መሬት ግብ ኢሉ ጸልሚቱ ጽን  



 

 

 

ክንብል ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ ብኹሎም ህዋሳትና ከንማዓዱ ጽን ክንብል ናይ ሰዓት ሓደ ሰዓት ክልተ ወጋሕታ 

ደርሆ ነቅዩ ዝምልክቱ ወይከ ጣሕመሽ። ንኹሉ መወዳእታ ዘይብሉ ኣይህሉን ልክዕ ሰዓት ክልተ ናይ ለይቲ 

ብዓልቲ ግርማ ኣደ ሓንቲ ገዓት ዝሓዘት ሒላብ ሒዘን ደበኽ በላ'ሞ ኣብ ቅድሜና ኣንበራልና። ንድሕሪት ገጽን 

ምልስ ምስ በላ ብድድ እልና ነታ ብክቱር ሃንቀውታ ዝተጸበናያ መግቢ ክብብ በልናያ'ሞ ኣጻብዕትና ሰዲድና 

እታ ሂወት ትመልስ ብልቱግ ዝተሓወሰታ ምቅርቲ ገዓት ምስ ኣጣመምና ተመስገን እዚ ከይሰኣን ማማ ሓሊማን 

ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣይሰኣን ክንብል ካብ መዓሙቕ ልብና ኣመስገንና።                                           

                                       

 

 

ማማ ሓሊማ ብጥምየት ተወዲእና ካብ ጥምየትና ዘናገፋና እዋን ዝገልጽ ስእሊ  

      

መሬት ወጊሑ ቅድሚ ምብጋስና ማማ ሓሊማ ከም ኣመለን ደበኽ በላ'ሞ እንዳተሰከፋ ብትሕትና መግቢ 

ዘንጊዐኩም ኣይትሓዙለይ በጃኹም ዞም ደቀይ እንዳበላ ዘረበአን ቀጸላ፡ ትማሊ ብማዕዶ ናብዚ ገጽኩም ክትመጹ 

ክትስጉሙ ምስ ረአኹኹም ኣብ ገዛ ዝኾነ ስንቂ ስለ ዘይጸንሓኒ ካብ ምስካፍ ዓዲ ኣይወዓልኩን እንታይ'ሞ ይገበር 

 



 

 

 

 

ጸላኢ ከሎ ኣዴኹም፡ ንሕና ሓደ በትሪ ዝግመታ ኣሓ (100) ማለተን'ዩ ከምኡ ውን ብርክት ዝበላ ጠለበጊዕንውን 

ኔረናና እንተኾነ ንሳዕሪ ብላዕ ንጋሽ ምስ ወፈራ ኣይተመልሳናን፡ ጸላኢ ንበዓል ቤተይ ምስ ቦኽሪ ወድና ቀቲሉ ኩለን 

ጥሪትና ዘሚቱወን ሕማቕ ኣይትርከቡ ንክትሰምዖ ከቢድ መርድእ መጺኡ። 

 

 

ኣነ ምስ ክልተ ደቅና ሓንቲ ብዓልቲ ሓዳር ሓደ መንእሰይ ተሪፈ ንሱ ውን ደሃይ ክገብር መታን ክንቀብጽ ምስ ከደ 

ኣይተመልሰንን። ይጽበ ኣሎኹ ኣዴኹም። ኣብዚ ካብ ዓሰርተ ዘይበዝሓ ኣጣል ሒዝና ተሪፍና፡ በዚ ምኽንያት እዩ 

ገለ ንዓኹም ዝኸውን ስንቂ ዘይጸንሓኒ ክብላ ዘረበአን እንዳቀጸላ ኣብቲ ስግር ማዕዶ በቲ ድሕሪ ጎቦ ሓንቲ ዝፈልጣ 

ደምበ ስለ ዘላ ናብኣ ከይደ ቅሩብ ሓሩጭ ክረክብ ክኢለ በዚ ምኽንያት እየ ደንጒየኩም እንዳበላ እተን መዳርግቲ 

ዘይርከበን ማማ ሓሊማ ዘረበአን ደምደማ።                                                                              

    

 

ኣዝዩ ዘገርም ኒሕን ሓቦን፡ ምስ'ቲ ኩሉ ዝወረደን ናይ ሞት ሓደጋ ምስቲ ምድፋእ ደረጃ ዕድሚአን እሞ በቲ ከውታ 

ለይቲ ኣብ ዲቕ ዝበለ ጸልማት ንበይነን ትርር ዝበለ ዓቐበት ዝተሓወሶ ነዊሕ መንገዲ ክኸዳን ክምለሳን ዳርጋ 

ሰለስተ ሰዓት ዝወሰደለን ምስ'ቲ ከጋጥመን ዝኽእል ናይ ኣራዊት ሓደጋ ምእንታና ክብላ ድኻመንን ንዝወርደን 

ከቢድ ናይ ሞት ሽግር ግምት ከይሃባ እሞ ንዓና ቅር ኢሉና ከይከውን ጉጉይ ስእሊ ከይንወስድ ብማለት ከጸናንዓና 

ምእንቲ ኣይትሓዙለይ ክብላ እቕሬታ ክሓታ ረአዩ'ሞ ታሪኽ በዓልቅያ ሓቦኛ ህዝብና ረአዩ'ሞ ተሳትፎ ደቀንስትዮ 

ኣብ ሂወት ናይ ዝተናውሐ መስርሕ ብረታዊ ቃልስና።  

 

ሰዓቱ ኣኺሉ ቅድሚ ዘይተርፍ ምብጋስና ኩሉና ደው ኢልና በላ ማማ ሓሊማ ነቲ ኹሉ ዝገበርክናልና ካብ 

መዓሙቕ ልብና እንዳመስገና ንክቡር በዓል ቤትክን ምስ ቦኽሪ ወድኽን ምስቶም ኩሎም ምእንቲ'ዛ ሃገር በጃ 

ዝሓለፉ ስውኣትና ኣብ ኤርትራ ሃገርና ንዝኽሮም ዘይሃስስ ንውሉድ ወለዶ ኣብ ልቦም ሓዲሩ ዝኾርዕሉ ሓወልቲ 

ክንሃንጸሎም ከም ዝኾና መብጽዓና ንኣትወልክን። ዘይሃስስ ሓወልቲ ማለትና ኸኣ ውሑዳት ሰባት ሓቂ ጠምዚዞም 

መሰል ህዝቢ ክሒዶም ንውልቃዊ ረብሐኦም ቀዳምነት ሰሪዕም ሻማይ ሻማኻ እንዳበሉ ዝጋያይጽሉ ዘመናዊ 

ህንጻታት ክውንኑ፡ ገዳይም ተጋደልትን ስንኩላትን ብጉቡእ መሰሎም ሓቲቶም ኣወንታዊ መልሲ ዘይረኽብሉ፡  

 

 



 

 

 

ዘይኮኑስ፡ ኣብ ሰውራውን ሃገራውን መርገጾም ጸኒዖም ንረብሓ ህዝቢ ቀዳምነታት ሰሪዕም ኣሎናልካ ህዝብና ዝብሉ 

ኣብ ኤርትራ ንሓፋሽ ህዝቢ ዝውክል ሕግን ማሕበራዊ ፍትሕን ሃልዩ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብማዕረ ዴሞክራሲያዊ 

መሰሉ ተሓልዩሉ ብነጻ ድልየቱ ዝተቐበሎ ቅዋም ምህላው ማለትና እዩ ክንብል ከሎና፡ እቶም ኣብ ቅድሚ ማማ 

ሓሊማ መብጸዓ ዝኣቶናለን ተጋደልቲ፡- 

                           

 መሓመድ ብርሃን ብላታ 1 

ስውእ      ኣብራሃም ተወልደ 2 

ስውእ      ኢማን ባህታ 3 

ስውእ      ዓብደላ ዳውድ 4 

ስውእ      ዓብደልቃደር መሓመድ ብርሃን ማንጆስ 5 

ስውእ      ገቱ መሓመድ 6 

 

 

መብጸዓና ሕድሪ ስውኣትና ኣብ ኣሰሮም ተኸቲልና ክንቃለስ ኢና እንዳበልኩ ኣብታ ናይ መጀመርታ ቀንዲ 

ኣርእስተይ ቀዳመይቲ ኣብ ሰውራ ዝተሰለፈት ጓልንስተይቲ  ይቕጽል። 

 

እምበኣር ናይ መጀመርታ ሰውራ ዘበሰረ ጅግና ስውእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ንሱ ዝቶኮሳ ጥይት ኩሉና 

ዝሰዓብናያን  ንሕበነሉን ታሪኽና ከምዝኾነ ኣይሰሓትን። ካብዚ ሓቅታትን ክውንነትን'ዚ ብምብጋስ እምበኣር 

ናይ ፈለማ ጉዕዞ ደቀንስትዮ ኤርትራ ከመይ ነይሩ መዓስን ኣበይን ተጀሚሩ፡ እታ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ መን 

ትበሃል ኣበየናይ ግዜ ኣብ መስርዕ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፋ ንዝብል ታሪኻውን ኣገዳስን ሕቶታት ኣነ 

ብኣካል ስለ ዝነበርኩዎ ንተኻታተልቲ ብጽሕፍ ክዝርግሖ ኩርዓት ይስመዓኒ።         

                                                                     



 

 

                          

 

 

 
ኢድሪስ ዓወተ ኣቦ ዕጥቂ ሰውራ ኤርትራ 

 

 

ኣብ ኣዋርሕ ነሓሰ መስከረም ጥቅምቲ ናይ 1966 ኣሃዱታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሳልሰይቲ ክፍሊ 

ንህዝባዊ ስርርዕን ፖሎቲካዊ ጎስጓስን ዝዕላምኡ ኣብ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ኣብ ከባቢ እቲ ብማዕዶ ዝልለ ኣብ 

ዝባኑ ተወጢሕካ ንሃብታም ውቁብ ቀይሕ ባሕርና፡ ንጎላጉል ሓላይን ሃዞሞን ብዘይ ስክፍታ ከተማዕድወሉ 

ትኽእል ግርማ ሃገር ዝኾነ ኣምባሶይርራ ነቲ መግለጺ ታሪኽናን ኩርዓት ሃገርና ዝኾነ ንበጻሕቲ ደቂ ሃገር 

ይኹኑ በጻሕቲ ኣጋይሽ ዘስደምምን ኣዝዩ መሳጥን ዝኾነ ታሪኻዊ ጥንታዊ ቅርጽታትን ኣሰር ዝተፋላለዩ 

ህንጻታት ዝርከቡዎ ቦታ ዝባን ቆሓይቶን ኣብቲ ንሃገርና ዝተዓደላ ባህርያዊ ዕርድና ምስ'ቲ ኣብ ከባቢኡ 

ዝነብር ህርኩት ጻዕረኛ ህዝብና ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ እዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 1966ዓ.ም.ፈ. ኣብ ዝባን 

ቆሓይቶ ምስ ብካፒታኖ ዑመር ዝምርሑ ናይ ጸላኢ ወተሃደራት ኮማንዱስን ጦር ሰራዊትን ካብ ንግሆ 

ጅሚሩ ንኣስታት ሰለስተ ሰዓት ዝወሰደ ውግእ ውጽኢቱ ብወገና ሓደ ሰውእ ንሱ ጅግና ዑመር መሓመድ  



 

 

 

ክኸውን ከሎ፡ ብወገን ጸላኢ እቲ ንተጋደልቲ ንምህዳንን ፈጺምካ ህላውነቶም ንምድምሳስን ተባሂሉ ዓቢ 

እምነት ተሓዲሩሉ ዝነበረ ዕሱብ ናይ ጸላኢ መኮነን ካፒታኖ ዑመር ምስ ሾሞንተ ወተሃደራቱ ክቕተል ከሎ፡ 

ብዙሓት ከም ዝቖሱሉ ውን ይፍለጥ።   

  

 

 

 

ስእሊ ከባቢ ቆሓይቶ 

 

 

 

እዚ ናይ ፈለማ ዝተመዝገበ ዓወት ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብን ጎላጉል ባርካን ዝካየድ ዝነበረ ኲናት እሞ 

ብማዕዶ ዝሰምዑዎ ዝነበሩ፡ ኣብ ቆሓይቶ ዝተኻየደ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ብቐረባ ስለ ዝተዓዘቡዎ ናይ ዓይኒ 

ምስክር ኮይኑ ዓቢ ናይ ዓወት ብስራት ኣሕዲሩሎም ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ይዛረቡሉን ሓጎሶም ይገልጹን  

ስለ ዝነበሩ ብዙሓት መንእሰያት ካብ ገጠር ይኹን ካብተን ከተማታት ውን ከይተረፉ ኣብ መስርዕ ሰራዊት 

ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብብዝሒ ክስለፉ ከም ዝጀመሩ ይፍለጥ።  

 

                                        



 

 

                                        

 

ካርታ ከባቢ ሰንዓፈ ፣ ዓዲ ቐይሕ ፣ ቆሓይቶን ዘርኢ 

 

 

ኲናት መጀመርያ ናይ ዝተሳተፈቶ ራሕማ 

 

ብቐጥታ ኣጠቓቕማ ብረትን ሜላ ውግእን ክምህሩዋ ምኩራት ተጋደልቲ ፈሊናላ ናይ ፈላማ ጉዕዞኣ ጀመረቶ። 

ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጀመርታ ራሕማ ዝተሳተፈቶ ኲናት ድምብርጽ ከይበላ ገጠመቶ፡ 

ብጅግንነታን ብትብዓታን ነቶም ንጠራጠረላ ዝነበርና ብተግባር ጓል እንስተይቲ ብኹሉ መዐቀኒታት ካብ ወዲ 

ተባዕታይ ከምዘይትሰንፍ  ሓቦኣን ተወፋይነታን ከተረጋግጸልና ከላ ንኹሉ'ቲ ዝጸንሓና ኣሉታዊ ኣረኣእያና 

ክንቅይሮ ኣገዲዳትና እያ። 

 



 

 

 

 

 

 

ራሕማ ሳልሕ ንመጀመርታ ግዜ ከም ተጋዳሊት ዝዳህሰሰቶ ጎቦታት ቆሓይን 

  

 

ኣብ መፋርቕ ወርሒ ናይ 1967 ካብቲ ከባቢ ክልተ ደቀንስትዮ ጅምዓ ዑመርን ረውዳ ሳልሕን ዝተባህላ ሓደስቲ 

ተሰለፍቲ ተጸንቢረናኣ ግዕዘአን ቀጻላ። ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመት ዝተሓላለኸን ዝጸንከረን ዝተኻየደ ቃልሲ 

ራሓማ ብጾታን ነቶም ኩሎም ዝተቐልቀሉ ባዕላውን ወድዓውን ኩነታት ውድብ ብሓቦን ትብዓትን ስኒ ምንካስን 

ገጢመን ክስግረኦ ምብቀዐን ኣዝዩ ዝነኣድን ከም ኣብነት ዝገለጽን እዩ ነይሩ። 

   

 

 



 

 

 

 

ትምህርቲ ሕክምና ኣብ ሃገር ዒራቕ ከተማ ባግዳድ 

 

 

 

ክፋል ስእሊ ከተማ ካርቱም። መገሻ ራሕማ ካብ ዒራቕ ናብ ሜዳ ኤርትራ 



 

 

 

 

ዘገርም ኣጋጣሚ ኣብ መወዳእታ ናይ 1969 ኣነ ንጠቕላል መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወኪለ   ኣብ ሱዳን 

ኣብ ቤት ጽሕፈት ካርቱም ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ነታ ፈላሚት ባዕለይ ዝተቐበልኩዋ ምስ ካልኦት 17 ተጋደልቲ 

ደቀንስትዮ ናብ ሃገር ዒራቕ ከይደን ሕክምናዊ ትምህርቲ ወሲደን ኣብ ሰራዊትን ሕዝብን ከገልግላ ዝተመርጻ፡ 

ኣብ ምብጋሰን ኣነ ከም ሓላፊ ኣብኡ ጸኒሐ ክቕበለን ከሎኹ፡ ኣንኳዕ ብደሓን መጻእክን ክብል ቆላሕታአይ ሰዲደ 

ኣብ መንጎአን ራሕማ ሳልሕ ምስ ረአኹ ኣማን ብኣማን ኣነ ይጅምረለን ካልኦት ይስዕባኒ ዝበለቶ ብግብሪ 

ክራጋገጽ ምኽኣሉ ዓቢ ስጉምቲ ንቕድሚትን ኣብነትን እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል።            

 

 

 

 

 

መሓመድ ብርሃን ብላታ ምስ ገነት ቀለታ ፣ ኤልሳ ኣማረን ፣ ሃይማኖት መብራህቱን (ኣብለይ) 

  

 

 



 

 

 

ተጋደልቲ ገዳይም ዝመጻ ስዒበን ንራሕማ 

 

ኣገናዕ ራሕማ ንሃገርን ረብሓ ህዝብን ቀዳምነት ሰሪዕካ ብልዑል ሃገራዊ ስምዒትን ተወፋይነትን እንተ ተበጊስካ 

ንኹሎም ኣብ ቅድሜኻ ተገቲሮም ዝብድሁኻ ጸገማት ክትዕወተሎም ከምትኽእል ኣዚ ናይ ረሕማ ከም እብነት 

ክውሰድ ይከእል እዩ እንዳበልኩ፡ እተን ዓሰርተ ሾውዓተ ደቀንስትዮ ካብኣተን ኣስማተን ዝዝክሮ፡- 

             

 

ራሕማ ሳልሕ 1 

 ጅምዓ ዑመር 2 

 ራውዳ ሳልሕ 3 

 ስትና ሰዓድ ብዓልቲ ቤቱ ንስውእ ስዒድ ሳልሕ 4 

 ኣመተጽዮን ብዓልቲ ቤቱ ንስውእ ደብሮም ጥሉቕ  5 

ንስሪት ከራር     6 

 መሬም ሮሞዳን ዓሊ ሼኽ  7 

ሳዕድያ ተስፉ 8 

መርየም መለኪን  9 

ሓሊማ ዒተል  10 

ፋጥማ ኢብራሂም  11 

ራሕማ ኣሕመድ  12 

ፋጥማ ሓሰን  13 

 

 



 

 

 

                

ክኾና ክሎዋ እተን ዝተረፋ ምስ ግዜ ምንዋሕ ክዝክረን ብዘይ ምኽኣለይ እቕሬታ እንዳ ሓተትከ እዘን ናይ 

ስሳታት ተጋደልቲ ዝተመደበለን ሕክምናዊ ኮርስ ንዓሰርተ ሾሞንተ ኣዋርሕ ወሲደን ምስ ተመልሳ ንህዝብን 

ሰራዊትን ከገልግላ ከለዋ ኣቀራርበአን ምቕሉል ኮይኑ ብፍላይ ነቶም ኣብ ዓወደ ኲናት ብከቢድ ተወጊኦም 

ንሕክምና ዝመጹ ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣብ ምእላዮምን ሞራል ምሃብን ዓቢ ግደ ከም ዝነበረን ታርኽን ተሞኩሮ 

ሰውራና ዘዘንትዎ ሓቂ እዩ። 

 

 

 

ናይ ተሓኤ ተጋደልቲ ኣዴታት ምስ ቆልዑተን  

 

  

 



 

 

 

 

እምበኣር ካብዚ ታሪኻዊ ሓቅታት'ዚ ብምብጋስ ብኣጋጣሚ ሾሞንተ መጋቢት ዓለምለኻዊ በዓል ደቀንስትዮ 

ንኹለን ኣብ ዓለም ዝርከባ ተቓለስቲ ደቀንስትዮ ብሓፈሽኡ ብፍላይ ከኣ ነተን ካብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ 

ህዝቢ ኤርትራ ኣትሒዘን ክሳብ ኣብ ምርግጋጽ ሃገራዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ተረጋጊጹ፡ ኤርትራ ኣባል 

ማሕበረሰብ ዓለም ክትከውን ዝበቕዐት፡ ካብቲ ዝተሓተ ክሳብ'ቲ ዝለዓለ ኣንጻር መግዛእታዊ ስርዓት 

ዝተኻየደ ናይ ኲናት ምርብራብ ይኹን ንዕብየትን ብልጽግናን ሃገር ብሓፈሽኡ፡ ብፍላይ ከኣ ንማዕርነትክን 

ብግብራዊ ተሳትፎኽን ዘረጋገጽክነኦ እንኳዕ ኣብዚ ኣብጸሓክን እንኳዕ ኣመጎሰክን እንድበልኩ ኣድንቖተይ 

ይገልጽ።         

 

 

ብምቕጻል ሕጂ እውን ጌና ንማዕርነትክን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ነዚ ንሃገርና ኤርትራ ዘንጸላልዋ ዘሎ ከቢድ ደነ ነቲ 

ሕግን ማሕበራዊ ፍትሕት ተጋሂሱ ቁዋማዊ ስርዓት ብዘይ ምህላው ኤርትራ ኣብትሕቲ ናይ ሓደ ውልቀ 

መላኽን ውሑዳት መሻርኽቱን ግዝእቲ ኮይና ኣብ ከቢድ ንኽትገልጾ ዘጸግም ፖሎቲካውን ማሕበራውን 

ቅልውላውን ኣትያ ካብ ዓለም ኣብ ፍጹም ተነጽሎ ኣእትዩዋ ዘሎ ዘይቁቡል ኣካይዳ ስርዓት ህግደፍ፡ ነቲ 

ብውልቃዊ ውሳኔ ብዘይ ሕጋዊ ፍርዲ ብዙሓት  ላዕለዋይ ጽፍሒ ሒዞም ተቓሊሶም ዘቃለሱ ገዳይም 

ተጋደልትን ብኣሻሓት ዝግመቱ ካብ ሓፋሽ ህዝብን ኣብ ዲቕ ዝበለ ጸልማት ማእሰርቲ ተዳጊኖም ዝሳቐዩ 

ዘሎዉ ደቀ ሃገር፡ ካብኡ ወጺኦም እቲ ልሙድ መዓልታዊ ሂወቶም ሰሪዖም ኣብ ነዊሕ ተሞኩሮኦም 

ዝተሞርኮሰ ብዝውንኑዎ ዓቕሞም ኣብ ኤርትራ ተረኦም ክጻወቱ ክኽእሉ ምእንቲ፡ ናብዚ ንምብጻሕ ካኣ 

ሓድነትክን ኣደልከልክን ንኹሉ ካባኽን ዝደለ ዕማም ሃገር፡ ብዝለዓለን ዝሓየለን ደረጃ ተዓጢቕክን ተራኽን 

ክትጻወታ ከምዘሎክን ኣብ ሃገራውን ሰውራውን ዝተሞርኮሰ መንፈስ የተሓሳስብ።                             

                             

 

 ኤርትራ ሰውራ ኣብ ኣንስትዮ ደቂ ተሳትፎ ዘደንቕ 

 

ኤርትራዊያን ደቀ ኣንስትዮ ናይ’ቲ ሕብረተሰብዊ ደረጅኡ ኣብ ዘይማዕበለ ካብ ዝበሃል ክፋል ማሕበረሰብ ዓለም 

ዝምድብ ብድሑር ባህልታትን ልምዳታትን ዝምባሌታትን ኣብ ዝተዋሕጠሉ ንናይ ተባዕታዊ ልዕልነት ከም ውሁብ  



 

 

 

ተፎጡሮኣዊ ግዴታ ብምርኣይ ዘምልኸ ጸረ ደሞክራሲያዊ  ኣተሓሳስባ ኣምራትን ፍትሕን ማዕርነትን ንማለቱ ውን 

ኣብ ዘይራኣየሉ ዝነበረ ግዜ፡ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡  ፍርቀ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ክነሰን፡ ብመሪር ናይ 

 

ዘመናት ጾታዊ ኣድልዎ ተሳቕየን እየን ክበሃል ከሎ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ልዕሊ’ዚ ኻኣ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ትሕቲ 

ዝተፋላለዩ  ባዕዳዊያን ጎበጣ ዝሓለፈቶ ጸሊም ዘመናት፡ ኤርትራዊያን ደቀኣንስትዮ ውን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ 

ግዳይ'ዞም ዝተጠቕሱ ባዕዳዊያን ገዛእቲ ሓይልታት ብምዃን መዳርግቲ ዘይብሉ ስቓይ በጺሑወን እዩ።  እዚ ኣዝዩ 

ዘስካሕክሕ ድርብ ጾታውን ደርባውን ወጽዓ ግን ንኤርትራዊያን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቃልሲ መንፈሰን ብምብርባር 

ንዝሓየለ ቃልሲ  ተዳልየን ንኽብገሳ ኣኽኢሉወን ጥራሕ ዘይኮነስ፡  ብኣንጻሩ እኳደኣ ልዕሊ’ቲ ኣብ ዝባነን ዝበጽሐ 

ድርብ ወጽዓ ናይ ሕራነ ድርዒ እዩ ፈጢሩለን።  

 

 

ራውዳ  ኣሕመድ ካብተን ቀድሞት ንራሕማ ዝሰዓበት  ብሂወታ ዘላ 

 



 

 

 

ስለ’ዚ ከኣ ንድርብ ወጽዓአን ንምስባር ዝተማልአ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላተን ንምውሓስ ካብ ድሮኡ ናብ 

መሳርዕ ሰውራ ኤርትራ በተን ቀዳሞት ኣብ 1966 ዓ፡ም፡ፈ ኣብቶም ግርማ ሃገር ዝኾኑ ከባቢ ጎቦታት ቆሓይቶን 

እምባሱወራን ንሰውራዊ ዕማም ተዘርጊሖም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ተጋደልቲ፡ ማለት ናብ መሳርዕ ሰራዊት ሓርንርት 

ኤርትራ ክጽብንበራ ተበጉሶ ወሲደን ብተግባር ዘረጋግጸኦ ቀዳሞት ደቀንስትዮ ተጋደልቲ ንሳተን ድማ፡  ራሕማ 

ሳልሕ፡ ጁምዓ ዑመር፡  ራውዳ ሳልሕን፡ ካልኦትን ክዝክር ከሎኹ፡ ካብቲ ግዜ'ቱ ጀሚረን ናብ ሃገራዊ ውድብ 

ተጋድሎ ሓርነት ይኹን ናብ ሃገራዊ ወድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ክሳብ ግዜ ናጽነት፡ ብኣሻሓት ዝግመታ 

ተሰሊፈን፡  ኣብ ሜዳ ብቕድመ ግንባር ክሳብ እቲ ዝለዓለ ናይ ዝተፋላለዩ ዝተራቐቑ ከቢድ ዕጥቂ ብረት ብምሓዝ 

ማዕረ ማዕረ ብጾተን ደቀተባዕትዮ ኮይነን  ጅግንነትን ቅያ  ስራሓት ከርእያ ከሎዋ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ገጠር 

ይኹን ከተማታት፡ ከምኡውን ኣብ ሰደት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝነብራ ኤርትራውያን፡ ድማ ብኹሉ ዝውንነኦ 

ዓቕመን ንሰውራ ንምሕያል ዝገበረኦ ግዙፍ ደገፍ ሓደ ካብቲ ዘተኣማምን ደጀን ናይ ሰውራና  ኮይኑ፡  ኣብ ንጸላኢ 

ደምሲስካ ናብ ዝተማልአ ቁልጡፍ ዓወት ንምብጻሕ ዓቢ ግደ ነይሩወ ክበሃል ከሎ፡ እዚ መስተንክራዊ ጅግንነት'ዚ 

ከም ዝፈጸማ ታሪኽ ሰውራና ዝምስክሮ ሓቂ ኮይኑ፡ ንዘለዓለም ኣብ መዛግብቲ ታርኽና ሰፊሩ ንውሉድ ወለዶና 

ክንኮርዓሉን ክንሕበነሉን ክነብር ኢና። 

 

 

 
ተጋዳሊት  ግደይ ፈረጃ ካብተን ቀድሞት ንራሕማ ዝሰዓበት ብሂወታ ዘላ  



 

 

 

እምበኣር ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመት ብጅግንነት ተቓሊሱ ከብድ መስዋእቲ ከፊሉ ዘምጸኦ ናጽነት  ሎሚ ሃገርና 

ኤርትራ ብሓደ ጨካን መላኺ ገለ ሰዓብቱን ተጨውያ ኩነታታ ካብቶም ዝሓለፉ ዝተፋላለዩ ባዕዳውያን ገዛእቲ 

ዝወርዳ ዘሎ ግፍዕን ጭኮናን ብኣዝዩ ዝኸፍአ ክትሳቐ ከላ ብሰንክ'ዚ ድማ ብኣሸሓት ዝግመቱ መንእስያትና 

ተገዲዶም ዓዶም ገዲፎም ክስደዱን ኣብ ጉዕዘኦም ብንክትገልጾ ዝስካሕክሕ ዝጓነፎም ዘሎ ናይ ሞትን ማህሰይትን 

ሓደጋታት ኣዝዩ ከብድ ጥራሕ ዘይኮነስ ንክትጸሮ ውን ኣጽጋሚ ኮኑ ኣሎ። ንሃገርና ካብዚ ወሪዱዋ ዘሎ ክነድሓና 

እንተኾና ፡ ገምጋም ናይ ኩሉ ዝሓለፈ ቃልስና ጌርና፡ ካብ ድሑር ዝምባሌታት ዝዓብሎ ብሽም ተቓውሞ ዝግበር 

ዘሎ ምትእኽኻባት ገዲፍና፡ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ግምባር ተጠርኒፍና ቃልስና ምስ ነሓድሽ ጥራሕ እዩ ነዚ ምላካዊ 

ስርዓት ከነልግሶ ንኽእል፡ ናብዚ ንምብጻሕ ከኣ ምእንቲ ዛሃገር ምእንቲ እዚ መሪር ስቓይ ዘሕልፍ ዘሎ ህዝቢ፡ 

ሕድገታት ክንገብር መድረኽ ዝጠልቦ ስለ ዝኾነ ነዚ ኸኣ መተካእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ሓልፍነት ውን ስለ ዝኾነ 

ክንሰርሓሉ ይግባእ፡ ክብል ከሎኹ ደቀንስትዮ ኣብዚ ዓቢ ተራ ክህልወክን ስለዝኽእል ሰውራውን ሃገራውን 

ጉቡእክን ክትገብራ መድረኽ ይሓተክንን ይጽበየክንን ኣሎ። 

 

  

                                                

ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና      

    

ንሃገር ቀዳምነት ሰሪዕና እንተ           

   

ተቓሊስና ብርግጽ ክንዕወት ኢና።        

 

 

 

 

   



 

 

 

ሳልሕ ራሕማ ትራኤር ሰውራ ተጋዳሊት ቀዳመይቲ ሂወት መወዳእታ ናይ 

 

ራሕማ ሳልሕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ፡ ኣብቲ ኣብ ሃገር ዒራቕ ምስ ካልኦት ብጾታ ዝወሰደቶ ሕክምናዊ 

ትምህርቲ ብምምርኳስ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ይኹን ሰፊሕ ህዝቢ ንጡፍ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ 

ምሃብ ኣወንታዊ ግደ ከምዝነበራ ካብ ተዘኩሮታት ናይቶም ዘገልገለቶም ህዝቢ ይኹን ሰራዊት ኣይክወልን።  

 

ኣብቲ ንሳ ኣገልጉሎት ትህበሉ ዝነበረት ግዜ ንኹሉ ሰራዊት ይኹን ህዝቢ ዝጠልቦ ከም ኣድላይነቱ ንምምላሽ 

ምስ’ቲ ትሕዝቶ ሰውራ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ስለ ዝነበረ ከምኡ ውን፡ ሰውራ ኤርትራ ግዙፍ ዓቕሚ ሰራዊት ምስ 

ወነነ ደጀናቱን ሓራ መርየትን እንዳሰፍሐ ምስ ከደ እቲ ኩናት ኣንጻር መግዛእትዊ ስርዓት እንዳጸዕጸዐን ሓየለን 

ምስ ከደ ብኡ መጠን ውን እቲ ሕክምናዊ ጠለብን ኣድላይነቱን እንዳ ዓበየ ስለ ዝኸደ ነዚ ሕቶ’ዚ ንምምላሽ 

ኣምበኣር ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነዚ ዓቢ ግምት ተዋሂቡዎ ምስ ሂወት ናይ ሰራዊትን ህዝብን 

ዝተኣሳሰረ ፍታሕ ክርኮቦ ዝነበሮ ከቢድ ሓላፍነት ብምንባሩ ነዚ ዓብን ኣገዳስን ሕቶ’ዚ ንምምላሽ እምበኣር፡ 

በቶም ኣብ ኤርትራ ይኹን ወጻኢ ዝነብሩ ዝነበሩ ክኢላታት እሞ ሃገራዊ ጉቡኦም ንምፍጻም ናብ ሜዳ 

በብእዋኑ ዝስለፉ ዝነበሩ ሓካይም ኣቢሉ መደባቱ ስሪዑ ከም ኣድላይነቱ ኣብ ሜዳ ሕክምናዊ ትምህርቲ 

እንደሃበ ይምልምል ከምዝነበረ። ከምኡ ውን ኣብ ሃገር ሱዳን በቶም ኣብኡ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዞም ዝነብሩ 

ዝነበሩ ውፉያት ስሩዓት ኤርትራዊያን ሓካይም ኣቢሉ ሕክምናዊ ትምህርቲ ይወሃብ ከም ዝነበረ። ከምኡ ውን 

ካብ ሱዳን ወጻኢ ናብ ዝተፋላለያ ሃገራት ከይዶም ሕክምናዊ ትምህርቲ ክወስዱ ዕድል ረኺቦም ናብ ሜዳ 

ኤርትራ በብግዜኡ ዝስለፉ ዝነበሩ ኤርትራዊያን ኣቢሉ እቲ ጠለብ የቃልሎ ወላ እንተ ነበረ ከምቲ ዝተገልጸ 

ምስ ዕብየት ሰውራ ገለገለ ክማላእ ዘሎዎ ሕጽረታትን ሃጋፋትን ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። 

 

ካብዚ ሓቅታት’ዚ ብምብጋስ እምበኣር ራሕማ ሳልሕ ኡኹል ሕክምናዊ ዓቕሚ ንኽትውንን እሞ ብዝለዓለ 

ደረጃ ንህዝባ ከተገልግል ዝብሉ ቁዱስ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኣ ሰፊሮም ንክትምልሾም ወትሩ ትሓስበሎምን 

ትሻቐለሎምን ስለ ዝነበረት ምስ ኣብ ኤርትራ ዝተረኽበ ሕድሕድ ኵናት ንሱ ዘምጽኦ ሓድሽን ኣሉታዊ 

ምዕባሌታት ብሰንኩ ካብ ሜዳ ኤርትራ ናብ ሱዳን ካብኡ ናብ ዝተፋላለያ ሃገራት ዝተጓዕዙ ተጋደልቲ 

ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ነይሮም ክበሃል ከሎ ኣብቲ ዝኸዱዎ ገለን ናብ ስራሕ ገለን ካኣ ኣብ ዝተፋላለዩ 

መዳያት ናይ ዝተፋላለዩ ሞያ ንምጥራይ ዝለዓለ ትምህርታዊ ዓቕሞም ክብ ንምባል ከይተሓለሎም ዝቐጸሉን 

ዝተዓወቱን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ክበሃል ይከኣል። 



 

 

  

 

ራሕማ ሳልሕ ውን ሕክምናዊ ትምህርቲ ንኽህልዋ እሞ ብዝለዓለ ድረጃ ንሃገራ ከተገልግል ዝብሉ ኩሉ ግዜ 

ካብ ኣእምሮኣ ከይተፈለዩዋ ከም ሓላፍነት ወሲዳ ወትሩ የሻቕሉዋ ስለ ዝነበሩ፡ ንሳ ውን ከምቶም ብዙሓት 

ካብ ሜዳ ኤርትራ ናብ ሱዳን ኣትያ ካብኡ ብምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ናብ ሃገር ዒራቕ ናብታ ናይ 

መጀመርታ መባእታዊ ሕክምናዊ ትምህርቲ ዝወሰደትላ ከተማ ባቕዳድ ክትከይድ ዕድል ረኺባ ኣብኡ 

ኣካዳማዊ ትምህርታ ክብ ንምባል ብቕጽበት ትምህርታ ጅሚራ ንሳ ብባህርያታ ካብ ግዜ ንእሰነታ ሓቦኛን 

ጻዕረኛን ስለ ዝነበረት ካብ ቀዳማይ ደረጃ ናብ  ካላኣይ ደረጃ ብምቕጻል ክሳብ ደረጃ ዩነቨርሲቲ ክትበጽሕ 

ከላ ኩሉ ሕልማን ዓቢ ድልየታን ሕክምናዊ ትምህርቲ ስለ ዝነበረ ኣብ ሕክምናዊ መዳይ መሪጻ እንዳ ቀጸለት 

ከላ እያ ብዝሓደራ ሕማም ኣብ ሃገር ዒራቕ ከተማ በቕዳድ ብመስዋእቲ ካብዛ ግዝያዊት ዓለምና ክትፍለ ከላ፡ 

ከምቶም ብዙሓት ፖሎቲካዊያን ተቓለስቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ተሰዊኦም ረሰኦም ናብ ኣዝዮም ዝፈትዉዋ 

ምእንተኣ ንነዊሕ ዝተቓለሱላ ዓዶም ኣትዮም ሓምድ ኣዳም ክለብሱ ዘይከኣሉ ኤርትራውያን፡ ራሕማ ውን 

እቲ ምስ ወዲ ኣዳም ዝጓዓዝ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ከተምልጠሉ ዘይትኽእል መስርሕ ጉዕዞ ሂወትና ዝኾነ ወላ 

ብሞት እንተ ተፈልየት ከም ቀዳመይቲ ኣብ ሰውራ ዝተሰለፈት ጓል ኣንስተይቲ ታሪኻን ጅግንነታን ዘይቅህም 

ቀንዴል ኮይኑ ንዘልዓልም ኣብ ልቢ ነፍሰ ወከፍ ኤርትራዊ ሰፊሩ ንውሉድ ወሎዶ ክዝከር ክነብር እዩ። 

 

 

 

እምበኣር ታሪኽ ናይ ራሕማ ይኹን ናይ ኩለን እተን ካብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣትሒዘን 

ኣብቲ ዝተኻየደ ሓያል ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ህላውነተን ኣረጋጊጸን ብማዕረ ናይ ደቂተባዕትዮ ተሳታፍነትን 

ክሳብ ናጽነት ብሓቦን ትብዓትን ዝተቓለሳ ኤርትራዊያን ደቀንስትዮ ታዘኩሮታተን ነባሪ ኮይኑ ኣብ ንምድሓን 

ሃገር ይኹን ከምቲ ዝድለ ምህናጻን ዓቢ ግደ ከምዝህልወን ሕልፉን ህልውን ታሪኸን ዘረጋግጾ ሓቂ ኮይኑ 

ኩርዓትን ሓበንን ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከምዝኾነ ኣይሰሓትን።     

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ቀዳመይቲ ተጋዳሊት ሰውራ ኤርትራ ራሕማ ሳልሕ 

 

   ብሰላም ዕረፊ 

 

 

 

                                  ዘልኣልማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና   

    

                                    

                                                    

                                                    ዶምክራሲያውን ቅዋማውን ስርዓት 

  

                                                    

                                         

                                 ከይተሓለልና ብጽንዓት ክንቃልስ ኢና። 

          

 

 

 

 



 

 

 

 

ናይ ምብርባር ጻውዒት 
  

 
ኣብ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ሓወልትታት ብምህናጽ፡ ጐደናታት፡ መናፈሻ ቦታታት፡ ቤትትምህርትታት፡ ዩኒቨርሲታት 

ካልኦት ትካላትን በሰማቶም ብምጽዋዕ፡ ንጀጋኑኦም ንዘልኣለም ክዝክሩዎም ይረኣዩ። ኤርትራ ግን ኣብ ምምራሕ ሃገር፡ 

ወትህድርና፡ ስነጥበብ፡ ስነጽሑፍ፡ ሃይማኖት፡ ሙዚቃን ስፖርትን ቅያ ዝሰርሑ ጀጋኑኣ ኣብ ምዝካር ዝፈሸለት ሃገር ኮይና 

ንረኽባ። ኣብ ኤርትራ፡ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ንዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ክጥቀሱ እንተኾይኖም፡ እቲ ዝርዝር ኣዝዩ 

ነዊሕ ከም ዝኸውን ርዱእ እዩ። ካልእ ይትረፍ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ዝነበሩ ዛጊት ዘይተነግረሎም ጀጋኑ ጥራይ 

ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝኾኑ ክፍለጥ ኣለዎ።          

 

              
ብወገነይ፡ ኤርትራ ብዙሓት ኣብ ፖለቲካዊ፡ ውተሃደራዊ፡ ባህላዊ፡ ትምህርታዊ፡ ስፖርታዊ መዳይ ኣዝዮም ዘድነቑ ኣብ 

ታሪኽ ዝሓለፉ ሓያላት ውልቀሰባት ኣለዉዋ፡ ክንዝክሮም ከኣ ይግብኣና እዩ እንተ በልኩ 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 ከም ዘለኹ ክሕብር እፈቱ። (www.emnetu.com).                                                                  

          
 

 
ንምጅማር ዝኣክል፡ ገለ ሕጹያት ክኾኑ ይኽእሉ ዝበልኩዎም መሪጸ ኣለኹ። ስለዚ፡ ንኹልኻትኩም ክጥቀሱ ኣለዎም ናይ 

ትብሉዎም ሰባት ኣስማት ክትሰዱለይ እጽበ። እቲ ዝስደድ ዝርዝር ግን ንዝሓለፉ ዝምልከት ጥራይ ክኸውን ኣለዎ። 

ብኻልእ ኣዘራርባ ንግዜኡ ኣብ ታሪኽ ህይወት ናይ ዝሓለፉ ጥራይ ኢና ክነተኵር ንኽእል። ነቲ ዝርዝር ድማ ካባኻትኩም 

ገለ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ናይ መወዳእታ መልክዑ ከትሕዞ እየ። እቲ ዝርዝር ግን ኵሉ ግዜ ንተወሳኺ ኣስማት ፍሉጣት 

ሰባት ክፉት ከም ዝኾነ ይሕብር።                                                                                              

                                        

 
ብዛዕባ’ዚ ሓሳብ’ዚ እወታዊ ኣረኣእያ እንተኣልይኩም 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 ድሕነትን ባህልን ህዝብናን ሃገርናን ገለ  

ፍሉይ እወታዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ዝገበሩ ክኾኑ ኣለዎም።   

 
እምነቱ ተስፋይ 

 

            ሓጺር ዛንታ ሂወት ራሕማ ሳልሕ                                                                                                                                               

                                                      

http://www.emnetu.com/

