ሃገረ ኤርትራ መሬት ክቡር ታሪኽን ባህሉን
መሬት ፍትሒን : ሰሊምን ሽሻይን:
1ይ ክፋል
ተዲሇወ ብመዴሃኔ ተስፋኣሇም

ክቡር ኣምባቢ :
( ጅግንነት ' ውዕሎ'ምበር ብህሎ ኣይኮነን ! ቃል ክቡር ተ/ይ ስዩም ወ/ማርያም ግሪፒ ) እዚ ሓቀኛ ትረኻ : ውሽጣዊ
ስምዒተይ ተንኪፉ : ብዛዕባ መን ምዃነይ በርቢረ ኣፍልጦይ ክብርኽ : መጻሕፍቲ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ገናጺሇ ከንብብ
ኣገዱደኒ እዩ : እነሆ ዴማ : ንኣምባቢ ከይስልችዎ ኣብ 2 ክፋል መቓቒሇ ከቕርቦ ክፍትን እየ:
ንቅዴሚ ዘቕረብኩዎ ብዝተፈሊሇዩ ቅዱ ስነ/ጽሑፍ ኣዲልየ ንህዝቢ ዘቕረብኩዎም ጽሑፋት : ብዘበርከትኩምሇይ
ምትብባዕን ሃናጺ ነቐፌታን : ኣብ ጉዕዞ ባይታ ስነ/ጽሑፍ : ስንቂ ኮይኑ ሓይሉ ስሇዝሃበኒ ልዑል ምስጋና እናኣቕረብኩ :
ከም ወትሩ ምትብባዕኩም ከይፍሇየኒ እምንቶይ እዩ :

1ይ ክፋል :

ኤርትራ መሬት ክቡር ታሪኽን ባህሉን : መሬት ፍትሒን : ሰሊምን ሽሻይን:

ኤርትራ : ሃብታም ታሪኽ ዘሇዋ : - ሃገረ : ሰሊም : ሃገረ ፍትሒ : ሃገረ ሽሻይ ህዝባ ተቐባሉ ጋሻ : ሃገረ መኸተን
ዘይጸዓዴ ህዝቢን : ሃገረ እምነትን ሓቂን እያ :
ኤርትራዊ መንነት : ውጽኢት ናይ : እኩብ ዴምር; ክቡር ያታዊን ሰውራዊ ባህሉናን: ውጽኢት ናይቲ ዘይሕሇል
ጽንዓትናን ቃልሲናን ኮይኑ : እዚ ሓዱሽ ወሇድ ነዚ ብግቡእ ተረዱኡ : ታሪኽ ኣመጻጽኣኡን ህልው መዴረኽን
ብምዝማዴ : ኤርትራዊ መንነት ዝያዲ ንኽዕምብብ ቃልሱ ከዛይዴ ይግባእ :
ነዚ ዝሕግዙ ካብቲ ባሕሪ : ጠብታ : ኣብ ምክብባርን ሰብኣውነት ህዝቢ ኤርትራ ቁሩብ ዴሕሪት ተመሉሰ
ክጠቅስ ክፍትን እየ :
ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ብታሪኽ : ዘይናቱ ዘይዯሉ : ናይ ስራሕ ሰብ : ፈታው ሓቂን ፍትሒን : ኣማኒ ኣብ
ክልቲኡ ሃይማኖታት ( ክርስትናን እስሊምን ) ልዕሉ ኩለ ከኣ ተቐባሉ ጋሻን መኽበሪ ዯቂሰባትን : ንክብሩ ኣሕሉፉ
ዘይህብ ኣብ ክብሪታቱ ዝነብርን : ናይ መኸተን ሓኾተን : ምዃኑ ብታሪኽ ዝተመስከረለ ሓሊል ህዝቢ እዩ :
1. ከም መበገሲ ክኾነና ኣብ 6ይ ክፍሇ/ዘመን : ነቢ መሓመዴ : ኣብ'ቲ እዋን ምጅማር ሃይማኖት ምስልምና : ናይ ኣምነት
ጉዲይ ዘስዓቦ ኲናት ዝነበሮ ሓያል ጸገም : ንስዴራ/ቤቱ ንምዴሓን: ባሕሪ ሰጊሮም ኣብ ምዴሪ ባሕሪ ዝተባህሇ ( ናይ
ሎሚ ኤርትራ ) ሰሊማማዊን ፍትሓዊን መንግስቲ ስሇዘሎ ናብኡ ከይድም ቅዑቆቡ ሰዯድም : ናይ ሽዕ.ኡ ዝነበረ ንጉስ
ምዴረባሕሪ : ነቶም ኣጋይሽ ናይ መሓመዴ ተቐቢለ ክሳብ ሃገሮም ሰሊም ረኺቦም ዝምሇሱ ከአንጊድም እንከሎ :
ብዘይዝኾነ ጸገም ብእምነቶም ክጽልዩ : ከምቲ ዝዯልይዎ መጸሇዪ ገዛ ክሰርሑ'ውን ፈቐዯሎም : እታ ናይ መጀመርታ
መስጊዴ ናይ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ዓሇም : መስጊዴ ኣልሰሓባ ኣብ ባጽዕ ተዯኲና ክሳብ ሕጂ ትርከብ : ካብዚ
እንመሃሮ : ህዝቢ ኤርትራ : ኣብ ሰሊምን ምክብባርን ዝኣምን ተቐባሉ ጋሻ ምዃኑ እዩ :
2. ክሳብ መፋርቕ 2ይ ክፍሇዘመ : ወራር ናይ ቱርክ ዘስዓበ : ኤርትራ ምዕቡል ናይ ንግዱ ዘመሓሊልፉ ዯሴታት : ከም
በዓል ኣደሉስ ዙሊ ዲህሊክ : ማርሳታት : ጉልቡብ ፋጡማ ወዘተ: ዓሇምና ንኤርትራ ብናይ ንግዱ መተሓሊሇፊን : እቲ
ህዝባ'ውን ምዕቡል ካብቲ ከባቢ ከም ዝነበረን ታሪኽ ይገልጹ : እዚ ሕጂ ኣብ ከም በዓል ዲህሊክ ዘኣመሰለ ዯሴታት
ኤርታ ብ.ኣርኮሎጂስት ዴህሳስን ኩዕታን ተኻይደ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈሊሇዩ ቅርሲን ኣሰራትን : ምስክር እዩ: ብዘይካ'ዚ
ኣብ መወዲእታ 1 ክፍሇዘመን : ነጋድ ምስ ዘይሳነዩ : ኣብ ዲህሊክ ከቢር መጺኦም ከም ዝዲነዩን ፍትሒ ከም ዝረኽቡን
ይገልጹ ; ክሳብ ካብ ሰሜን ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ባሮት ዝነግዴለ ዝነበሩ ግዜ ምስ ዘይሰማምዑ : ኣብ ዲህሊክ ከቢር
መጺኦም ፍትሒ ይረኽቡ ከም ዝነብሩ መጽሓፈ ታሪኽ ይንገር : ኣብ ዲህሊክ ከቢር እቶም ናይ መጀመርታ ቤት ፍሪዱ
ኣቚሞም : ንኹለ ብቀይሕ ባሕሪ ብንግዱ ዝመሓሊሇፉ ዝነበሩ : ኢሮጳውያን ኣዕራብ : ኣፍሪቃውያን ይኹኑ
ኤርትራውያን : ፍትሒ ዘአንግዴ ዝነበረ ቤት ፍርዱ : ብሱልጣን ሙባርክ ዝተባህሇ : ኣብ 1013 ብሞት ተፈልዮም ኣብ
ዲህሊክ ከቢር ዝተቐብሩ ሙዃኖም መዝገበ ታሪኽ ይሕብር : ህዝቢ ኤርትራ ምዕቡል ባህልን ስነ/ምግባርን ስርዓተ
ማሕዯራ ዝውንን ወሃቢ ፍትሒ ከም ዝኾነ ክንርዲእ የኽእሇና :
3. ኣብ 15 ክፍሇዘመን ሓዯ ፖርቱጋሊዊ " ካስታ ንሆዘ " ዝተባህሇ ዯራሲ : ዯብረ ብዜን በጺሑ ምስ ተመልሰ : ዝረኣዮ
ንኽምስክር ኢለ ዝጸሓፎ : " እዚ ምዴሪ'ዚ : ህዝቡ ኮነ መሬቱ : ሓዴሽ ፍጡር እዩ ዝመስል : ንመረዴኢ : ሓዯ ሰብ ኣብ
ገዝኡ ዝወዕዓሇ ወይ ካብ ዯገ ንገዝኡ ኣትዩ ክምሳሕ እንከሎ : ወሊውን እቲ በዘይ ስንቂ ንበረኻ ዝወፈረ'ውን ጾሙ
ኣይውዕልን : ኣብ 1541 ዓ.ም ፖርቱጋሊውያን ብመርከብ ኣብ ወዯብ ሕርጊጎ ኣብ ዝኣተውለ እዋን : ባሕሪ ነጋሲ ኢሳቅ :
ምስ ዝሇበሱ ካህናትን ዓበይቲ ዓዱን ኮይኑ ዴሙቕ ኣቀባብሊ ከም ዝገበረሎም ተመዝጊቡ'ሎ:
ህዝቢ ኤርትራ ወናኒ
ዓዱ ሽሻይን ተቐበልቲ ኣጋይሽን ምዃኑ ክንርዲእ የኽእሇና : ( መወከሲ ( ካብ ጉዕዞታት ታሪኽ ኤርትራ : ገጽ 31-32 )
ሃገረ ኤርትራ : መሬት ክቡር ታሪኽን ባህሉን : መሬት ፍትሒን : ሰሊምን ሽሻይን:

1ይ ክፋል

ተዲሇወ ብመዴሃኔ ተስፋኣሇም

4- ኣብ ከባቢ 1557 -1559 ዓ.ም. ዝነበረ ግዜ : ኣብ ናይ ሽዑኡ ኣብሲንያ ( ኢትዮጵያ ) ሃጸይ ሚናስ ዝተባህሇ ወዱ
ሃጸይ ገሊውዳዎስ : ኣቡኡ ምስ ሞተ : ናይ ኣቡኡ ንግስነት ተከአ'ሞ: በቲ ህዝቢ ተቐባልነት ስሇዘይረኸበ .: ኣብ 'ቲ ህዝቢ
ኲናት ሕዴሕዴ ተወልዑ ህልቂት ተፈጸመ : ህዝቢን ሰራዊትን ናይ'ቲ ቦታ ነብሱ ንከዴሕን : ናብ ኤርትራ መጺኡ
ተዓቕበ : ህዝቢ ኤርትራ ብግቡእ ተቀቢለ ክሳብ ሃገሮም ሰሊም ዝኸውን ኣዕቆቦም : እዚ ፍጻመ እዩ :
5. ኣብ 16 ክፍሇዘመን : ልዕልቲ ሰበነ ጊዮርጊስ : ናብ ዯጊያት ገብረክርስቶስ ወዱ ዯጊያት ሃብተስለስ : ክምርዓዋ
እንከሇዋ : ንገዝሚ 1500 ባሮት ተዋሂቡዋ : ምሳአን ናብ ምዴረ ባሕሪ ሒዘንኦም መጻ : ከም ዓቀይቶት ( እሙናት
ኣገልገልቲ ኮይኖም ዴሕሪ ምስራሕ : ብዴሕሪኡ " ስዴራ ገዛ " ተባሂሎም ኣብ'ቲ ህዝቢ ፋሕ ኢሎም ነቲ ከባቢ
መሲሎም ናጽነቶም ተሓልዩ ናብርኦም ይመርሑ ነበሩ : ዴሕሪ ቁሩብ ግዜ ግን : ኣብቲ ህዝቢ ናዕብን ዕግርግርን
ከእትዉን ሕጊ ረጊጾም ክኸደን ምስ ጀመሩ : በቲ ናይ ሽዑ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኸይዴ ፍርዱ ዝወሃቦ ፍርድም ክወስደ
ኪኢሎም : ኣብዚ ወን ስርዓተ ሕግን ሰብ,ኣውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክንመሃር የኽእሇና :
መወከሲ ( ካብ ጉዕዞታት ታሪኽ ኤርትራ : ገጽ 16. 31-32 ገጽ 51. :
6. ኣብ መወዲእታ 16 ክፍሇዘመንን መጀመርታ 17 ክፍሇዘመንን : ራእሲ ዓንዯሃይማኖት ወዱ ዯጊያት ገብረክርስቶስ : ነቲ
ኣብ ገዝኦም ከም እሙን ኣገልጋሉ ( ዓቀይታይ ) ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ በዓል ተምቤን ምካኤል ስሑል " ብሊታ " ዝብል
ሹመት ሃቦ : ኣብቲ እዋን'ቲ ግዝኣት ራእሲ ዓንዯሃይማኖት : ክሳብ ወሎ ይበጽሕ ከም ዝነበረ ይንገር :
ግዝኣተ ወሎ : ኣብ 2 ብምኽፋል : 1ይ ንዯጃዝማች ዓሉ : 2ይ ንዯጃዝማች ኢማም ብውክልና ሂቦም ንምምሕዲር
ክጥዕሞም : ደርን ጫካን ቆጥቒጦም : ንከተማ ዓዴዋ : ዯኲኖም : ዕዲጋን ቤተክርስቲያን ማርያም ጽዮን ሰሪሒሞም :
ወተሃዯራቶም ኣቐሚጦም ብፍትሒን ማዕርነትን የመሓዴሩ ነበሩ ;
እዚ ዘመን እዚ : ዘመነ ፍትሒን ርትዒን ዘመነ ሰሊምን ሽሻይን ተባሂለ ይጽዋዕ ነበረ :
ኣብዚ ኣዋን እዚ :ራእሲ ዓንዯሃይማኖት ግዘኣት ስሇዝሰፍሖም : ነቲ ኣብ ገዛኦም ዘዕበይዎ : ዯሓር ተኣማንነቱ ርእዮም
ብሊታ ዝጸውዕዎ : ብሊታ ምኪኤል ስሑል : ብእምነት : ንምብምለኡ ትግራይን ወሎን : ብፍትሒን ርትዒን ቅንዕናን
ብውክልና ከመሓዴር ንብሊታ ምኪኤል ስሑል ሂቦም ናብ ሃገሮም ተመልሱ :
ብዴሕሪኦም ግን : ብሊታ ምኪኤል ስሑል በዓል ተምቤን : ብዝሒ ዘሇዎ ናይ ትግራይ መቦቆል ዘሇዎ ስራዊት ኣኽቲቱ
ዝኣተዎ እምነት ጥሒሱ : ብእምነት ንዝተዋህቦ ነጋሪት : ኣብ ነብሱ ብምምሊስ ራእሲ ምኪኤል ስሑል ንጉስ ትግራይ
ባዕለ ንነብሱ ኣጠሚቑ ምምሕዲሩ ኣብ ዓዴዋ ኣጽኒዑ ብምሓዝ : ኣይእዘዝ ኣይግዘት ማሇቱ ጥራይ ከይኣክል : ነቲ
ዘዕበዮ ህዝቢ ኤርትራ : ዘስካሕክሕ ወራርን ኣርሜናዊ ተግባርን ክሳብ ንዯቂ ኣንስትዮ ምዕማጽን : ግፍዕታት ኣዝነበ :
ዘዕበኻዮ ከልቢ ኣይንከስካ ተባሂለ ኣብቲ እዋንቲ ዝተመሰሇ ኮይኑ ይስመዓካ : ናይ ሽዑኡ ስነ/ጥበባውያን ከምዚ
ክብለ ዘመሩ :
ዯርመን ከመዓልካ ዯርመን
ከዲዕ እያ ጠሊም እዛ ዘመን
ሓወይ ኢልካ ሰብ ኣይትእመን
ዴሙ'እኳ ተምጸኣልካ ተመን ;
ሓንቲ ከይጠቐስኩዋ ክሓልፍ ዘይዯሉ : ምኪኤል ስሑል ከምዚ ክገብር እንከሎ ምትሕብባር ናይ ሓዯ ሕዴሪሚኪኤል
ዑቕባስሊሴ ዝበሃል ኤርትራዊ ነበሮ: ምኪኤል ስሑል ንወዱ ሕዴሪሚኪኤል ( ኤርትራዊ ) ዓስቡ ክህቦ : ሹመት'ድ :
ገምዘብ ወይስ ጥሪት ይሕሸካ እንታይ ክህበካ ምስ በሎ : ዑቕባስሊሴ ሕዴሪሚካኤል : ንኹለ ኣብ ህዝቡ ዝወረዯ
ዘስካሕክሕ ግፍዒ ምኪኤል ስሑል ምስ ረኣየ ; ብልቡ ሓዚኑ ;
ንሃገረይን ህዝበይን መሬቱን ርስቱን ንዋናታቱ ሂብኩም : ሰሊም ክትህቡሇይ እዩ ትምኒተይ : ምስ በሇ : ከም
ቃልካ ይኹን ኢለ : ምኪኤል ስሑል ንትግራዩ ተመልሰ :
ዯቂ ኣንስትዮ ኤርትራ : ሽዑኡ ንዑቕባስሊሴ ወዱ ሕዴሪሚካኤል ከምዚ ኢሇን ዯረፋለ : :
ወዱ ሕዴሪ ምኪኤሇ : ስኒ ጸባ ጤሇ
ከመዓልካ ይብሊኻ : ኣዋልዴ ዯንገሇ
ኣብ'ቲ ርሒብ ዘማቲ : ኣብ ጸቢብ ዓጋቲ
እንዲ ንጉስ ተማጓቲ : ከመዓልካ ይብሊኻ ኩሇን ኣንስቲ :
ምኪኤል ስሑል ( ብጥልመትን ክሕዯትን ጭካነን ዝፍሇጥ ትግራዋይ ኮይኑ : ኣብ እንዲ ባሕሪ ነጋሲ ዝዓበየ ; ዓስቢ
ንዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት : ባሕሪ ነጋሲ : ኣምሲሎም : ብሊታ መዓርግ ሂቦም ብውክልና ንትግራይ ከመሓዴር ዝሃብዎ
መዝነት ኮይኑ ) ከም እንዯገና ንኤርትራ ክሳብ ሎጎ ዓንሰባ ዝበጽሕ መጠነ ሰፊሕ ወራር ኣካየዯ : ኮይኑ ግን : ባሕሪ
ነጋሲ ቦኽሩ ናይ ኤርትራ ማሇት እዩ : ንምኪኤል ስሑል ኲናት ገጢሙ ሰዓሮ: ኣብቲ ብርቱዕ ኲናት ዝነበረ : ዝመቱ
ወተሃዯራት ናይ ምኪኤል ስሑል ይቆጸር ምስተባህሇ : ቆጸርቲ ዝቖጸርዎ : ሓዯ መሰሇስ ( 12 ርብዒት ) ባልዯንጓ ቆጸሩ:
መግሇጺ እምነትን ፍትሓውነትን ጅግንነትን : ናይ ህዝቢ ኤርትራ : ከሙኡ'ውን ጥልመት ናይ እሾኽ ዞም ቆንጠጠፈ
ዝኾኑ ጎሮቤትና ምዃኑ ከዘኻኽረናዝኽእል መልእኽቲ'ዩ :
ተዲሇወ ብመዴሃኔ ተስፋኣሇም
ኣብ 2ይ ክፋል ይቕጽል

ሃገረ ኤርትራ : መሬት ክቡር ታሪኽን ባህሉን : መሬት ፍትሒን : ሰሊምን ሽሻይን:

1ይ ክፋል

ተዲሇወ ብመዴሃኔ ተስፋኣሇም

