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

2ይ ክፋል  
ተዲሇወ ብመዴሃኔ ተስፋኣሇም 

 
ክቡር ኣምባቢ :  
ኣብ'ዚ 2ይ ክፋል ተጠቒሱ : ንምትእስሳሩ ክጥዕመናን ምለእ መረዲእታ ክህልወናን : ኣብ 1ይ ክፋል ናይ'ዚ ኣርእስቲ 
ተመሉስና ከነንብብ ከዴልየና ምዃኑ እናኣዘኻከርኩ ዯጊመ ንእተቕርቡሇይ ልባዊ ምትብባዕን ሃናጺ ነቐፌታን ልባዊ 
ምስጋና ይብጻሕኩም : እናበልኩ ሰናይ ንባብ እምነየልኩም : : 
 
7. ኣብ መበል መፋርቕ ናይ 18 ክፍሇዘመን ስዒቡ ዝመጸ ወራራት ናይ በዓል ዯግያት ውቤ ሃይሇማርያም : ዴሒሩ 
ብሃጸይ ቴዴሮስ (ካሳ በዓል መቕዯሊ) ክልተ ዓይኑ ብመስፈ ዝነቖረን : ዘስካሕክሕ ዕንወትን ምሕራዴን ምንዲዴን ኣብ 
ኤርትራ ተኻይደስ : ናይ'ቲ እዋን ዝነበረ ዘስካሕክሕ ግፍዒታት ንምግሊጽ ( ኣብ ዘበን ውቤ ዝጸመመስ ውቤ ክብል ነበረ 
)ተባሂለ ክሳብ ሕጂ ይምሰል ኣሎ: እዚ እልቢ ዘይብለ ፋሽሻትዊ ፍጻመ ኣብ ልዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝወረደ 
ዘስካሕክሕ ጭካነ ከዘኻኽረና ይኽእል :  
 
8. ራእሲ ባርያኡ ገብረጻዴቕ ዝተባህሇ ትግራዋይ : ንዯጀዝማት ወልዯሚካኤል ሰሇሙን : ስዒሩ ንህዝቢ ኤርትራ ክገዝእ 
ተሊኢኹ ኲናት ገጠመ .: ብዯጀዝማች ወሇዴሚካኤል ሰሇሙን ተሳዕረ'ሞ ( ራእሲ ወልዯሚካኤል ሰሇሙን ዝተባህለ ) 
ራእሲ ባርያኡ ገብረጻዴቕ ኣብ ሓዯ ኲናት : ንዯጀዝማች ወልዯስሊሴ ወዱ ኣይተ ዓ/ሚካኤል ቀቲለ ክንዱ ብንቡር 
ክቕበር ዘፍቅዴ : ወኻሩ ክበልዕዎ ሓመዴ ኣዲም ከይዴፈን ኣዚዙ ስሇዝነበረ :_ራእሲ ወልዯሚካኤል ሰሇሙን ከኣ : 
ንራእሲ ባርያኡ ገብረጻዴቕ ከምታ ኢደ : ንቡር ቀብሪ ከይቕበር ወኻሩ ክበልዕዎ ኣዘዘ ; ኮይኑ ግን ወዱ ራሲ 
ወልዯሚካኤል ሰሇሙን ዯጃዝማች መስፉን ዝበሃለ ግን : ምስ ዓበይቲ ዓዱ መኺሮም ንሬሳ ራእሲ ባርያኡ ገብረጻዴቕ 
ሬሳኡ ኣራርዮም : ከም ሰብ ሓመዴ ኣዲም ኣልበስዎ :  ኣብዚ ክልተ መልእኽቲ ከስንቐና ይኽእል :  
- እቲ 1ይ ህዝቢ ኤርትራ ተበዱለ ከምዘይሓዴር : ኣብ ኩለ መዴረኻት መኸተኡ ኒሕን ሓቦን ዝሰነቐ ፈዲይ ሕነ ዝኾነ 
ጀጋኑ ህዝቢ ምዃኑ :   
- እቲ 2ይ መልእኽቲ ዴማ : ንግዝኣተ ፍትሓውነትን ሰብኣውነት ምቕዲም : መሇሇዪ ካብ ክብሪታቱ' ምዃኑ ክንርዲእ 
ንኽእል : 
 
09. ኣብ ምወዲእታ 18 ክፍሇዘመን'ውን : ራእሲ ኣለሊ ኣባ ነጋ  ዝተባህሇ ትግራዋይ ( ኣብ ኲናት ድግዓሉ ተሳዒሩ 
ዝወዯቐ ) ወኪል ናይ ኣፀይ ዮውሃንስ ኣብ መተማ ብዯራቡሽ ክሳደ ዝተጎነየ: ( ርእሲ ኣፀይ ዮውሃንስ ክሳብ ሕጂ ኣብ 
ሙዝዩም ከተማ ኡምዴሩማን ሱዲን ዝርከብ ) 
   ንራእሲ ወልዯሚካኤል ሰሇሙን ብማርያም ጽዮን  ምሒለ ምስ ኣእሰሮ : ብዴሕሪኡ ዝሰዓበ :  እዚ ዘይበሃል  
ግፍዒታት ኣብ ኤርትራ ኣውሪደ : ታሪኽ መጻሕፍቲ ከምዝምስክሮ : ህዝቢ ኩናማ ጥራይ ክሳብ 1/3 ከም ዝተረፈ : 
እዚኦም'ውን ሃዱሞም ኣብ ፍቕድ ሰናጭሮን ጫካን ዝተሓብኡ እዮም 
እቲ ኣረሜናዊ ጭካነ ራስ ኣለሊ ኣባ ነጋ : ኣብ ዝባን ጨርሒ/ኣስመራ: ዴኳኑ ተኺለ : ዝተዘርአ እኽሉ ብመጽዓኛ  
ተጻዒኑ : ወሊ'ውን እታ ምሇሉኽ መዓር ትኹን ወይ ጥር ዝበሇ እንቋቑሖ ትኽ ኢሎም ናብኡ ከምጽእለ ዝእዝዝ ዝነበረ 
ብጭካነኡ ዝፍሇጥ ሰብ  እዩ : ኣብ ልዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረዯ መቐጸልታ ጎረባብቱ  ፍጽመ ናይ ጥልመት ክዴዓት 
ጭካነ ታሪኽ'ዩ  :  
 
10, ኣፀይ ሃይሇስሊሴ ካብ ስዯቱ ብሓገዝ ዓዱ እንግሉዝ ንኢትዮጵያ ተመሉሱ ንግስነቱ ኣብ ዘዯልዴሇለ ዝነበረ እዋን : 
እቶም ብቀዲማይ ወያነ ዝፍሇጡ ( ሓረስቶት ትግራይ ) ሓይሎም ምስ ማህመነ : ልዕሉ 30 ሽሕ ዝኾኑ ንኤርትራ 
ክስዯደ እንከሇዉ : ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኩለ ግፍዒታት ናይ መሳፍንቲ ትግራይ ከይጸባጸበ :  ከም ጽጉማትን 
ስዯተኛታትን ተቐቢለ ከም ዘዕቆቦም ይፍሇጥ: መግሇጺ ሰብኣውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ የረዴኣና : 
 
11 ኣብ ግዜ 30 ዓመት ዝተኻየዯ መሪር ቃልሲና : ነቲ (ኤርትራ መሬታ እምበር ሰባ ኣየዴሉን )ዝተባህሇ ኣዋጅ ናይ 
መሳፍንቲ ኢትዮጵያ ንምትግባር  ዝመጹ ሽሾ ሰራዊ ኢትዮጵያ : ህዝቢ ሓሪድም ረሺኖም ዓዱታት ኣቃጺሎምን እኳ 
እንተኾኑ : ምስተማረኹ ግን : ንዝማረኾም ሰራዊት ዯርግ : ህግ  ንነብሱ ኣጥሚዩ : ብሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ምሂሩን 
ኣንቂሑን ኣብ ዘዝዯሇይዎ ሃገር ኣፋኒዩዎም:  እዚ'ውን ካብቲ ሓዯ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መግሇጺ  ፍትሓውነቱ ምዃ 
ዝምስክር'ዩ :  
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12. ነዚ መራት ጃንዲ ወያነ ብቦኖፓርቲዝም ቅዱ ዝተሃንጸ መርሒነቱ : ( እቲ ቀታሉ ተንኮለ : ካብ ዘየሎ : ብስርቅን 
ዓሎቕን ዝካየዴ ሃቐነ ምምስራት ዓባይ ትግራይ) ኣብ 70ታት ኣብ ኢዴ ህግ ኣትዩ እንከሎ : ህግሓኤ ነዚ ተንኮል ናይ 
ወያነ ኣብ ግምት ከየእተወ ግን ከኣ ከይተዲህሇሇ : ንረብሓ ከባቢን  ንጽቡቕ ጉርብትና ናይ ጎሮባብቲ ህዝቢታትን: 
መስዋእቲ እናኸፈሇ ኣብ ማእገሩ ሓንጊሩ ኣራት ኪሎ ኮፍ ኣቢልዎ'ዩ : ( ወዱ ዴሙ ነይሃዴግ ገብረ እሙ ) ኣብ ጥልመት 
ተወሉደ ብጥልመትን ዓሎቕን ዝዓኾኸ ጃንዲ ወያነ :   ( ኤርትራ ኣገር እንጂ ሃገር የሊትም ) እዚ ማሇት: ኤርትራ መሬት 
እንተዘይኮይኑ ህዝቢ የብሊን:   ሕብሪ ዓይኒኹም ዯስ ስሇዘይበሇኒ ) ብዝብል ምስምስ : ንብረቶም ዘሪፉ ኔርትራ 
ከምዝሰጎጎም : ዕሊማኡ : ንህዝቢ ኤርትራ : ኣብ ኤርትራ ኣኪብካ : ጉልበትን ገንዝብን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጠቒሙ 
ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ገጽ መሬቱ ከጥፍ'ኦ እንተዘይተኻኢለ : ብዝነበሮ ናይ ዱፕሎማሲ ብልጫ ተጠቒሙ : ካብ ህዝቢ 
ዓሇም ነጺለ ከምበርክኾሞ : ህዝቢ ኤርትራ ምስ ጸገሞ : ንዓጸቦን ጥሜትን ተቓሉዑ ነንሕዴሕደ ከም ዓሳ ክባሊዕ : እዚ 
ናይ ሶባን ኑባን : ዕሊማኡ እቲ ኣብ 70ታት ዝኣሇሞ ተንኮል : እዚ ሕጂ ኣግኣዚያን'ድ መንዯፍ ኣዯይ ማርታ  ኢለ 
ዕሱባትን ጠሊማትን ብገንዘብ ዓዱጉ : ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ሽበራ መጋርያ ኣጒደ ዝፍጽሞ ዘሎ ኣበሳ : ከም ጸሓይ 
ቀትሪ በሪሁ ንርእዮ ዘሎና ጉዲይ እዩ : ( ኣብ ወያነ ን 17 ዓመት ተቓሉሰ ዝብል : ኣስገዯ ገብረስሊሴ ዝበሃል ወያናይ : 
ኣብ መጽሓፉ ጋህዱ ቊ.1: ዝሰመዮ ጠቒሱዎ ከም ዘሎ : ህዝቢ ኤርትራ ከም ዕእሳ ነንሓዴሕደ ከም ዓሳ ተባሉዑ : 
ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንሓዋሩ ከምዘይትህለ : ብምባል ቅዴሚ ኣስታት 15 ዓመት ኣቢለ ትንቢቱ ኣምቢሩ ምንባሩ : ኩለ 
ኤርትራዊ ዜጋ : ሕሉሚ ጃምዲ ወያነ ክሳብ ክንዯይ ቀታሉ ምንባሩ ክንርዴኦ ኣዚዩ ኣገዲሲ እዩ : 
 
ኣብዚ ቁሩብ  ጠብታ ካብ ታሪኽና ዝጠቐስኩዎ  እንታይ ክንመሃር ንኽእል : 
ህዝቢ ኤርትራ : ተቐባሉ ጋሻ : እሙን : ፍትሓዊ : መስዋእቲ ከፊለ ሰብኣውነት ዘቐዴም : ጻዕረኛ : ዘይጸዓዴ ናይ መኸተ 
ህዝቢ : ኣብ ሕዴሕዲዊ ምክብባር ዝኣምን ህዝቢ ምዃኑ  : ብዓቕምና ባብቲ ብዙሕ ጠብታ ጠቕሲና ኣሇና : 
እዚ ብዘየወሊውል ኤርትራዊ መንነት እዩ : መንነት ኤርትራዊ ክንብል እንከሇና እቲ ክብሪታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ 
ማሇትና ይኸውን  ብእኡ ከኣ ንግሇጽ ; ሕዴሪኹም ግን : ኣብ መንጎ መንነትን  ዜግነትን ርሒብ ጋግ ተረዱእና ኣብ 
ዝቕጽል ወሇድ ክሰጋገር ናይ ኩልና ሓሊፍነት እዩ : እቲ ምንታይ'ሲ ኤርትራ ብዜግነት ዘይኮነ ብክቡር ክብሪታት ናይ 
ህዝባ: ( ንብዴሆ ብብዴሆ ዓጢቓ )  ትናበር ዘሊ ናይ ዘመንና ዯርማስ ሃገር እያ  : 
 
- ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ባህሉ ይውንን ክንብል እንከሇና ንስሇ ምጀሃር ዘይኮነ ኣማን ብኣማን ሓቂ ስሇዝኾነ እዩ : 
ብኸመይ ዝብል ሇባም ሓታቲ ምስእንረክብ :  
ኣብዚ ውሽጢ 35 ዓመት ክሕዯትን ጥልመትን ናይ ወያነ : ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ : ኣብ ባይታ ናይ ወያነ ወሪደ 
ኣይፈልጥን : እንታይ ዯኣ : ሽዩጣትን ከዴዓትን ምዃኖም ፈሉጡ ዝጠፍእ ግዜ ከይህለ እናሓሇወ : ኣመት ስርሑ ጥራይ 
ይገብር ነይሩን ኣሎን ; ተዓዊቱ ኣብ ዝበረኸ ዯይቡ : እዩ እቲ መልሲና : 
 
- ኣብዚ ዝያዲ ከነተኲረለ ዘሎና : እዚ ሕጂ  ብወያነ ዝተፈብረኸ : የዴሕነና ይኸውን እዩ ኢሎም ድሊራት ከፊሎም : 
ብሓዯሓዯ ናይ መንነት ቅልውሊው ዘሇዎምን : ብገበን ዝሕተቱ ገበነኛታት ዕሱባት ወያነ ሓዴነት ህዝቢ ንምብትታን : 
ብኣውራጃ .: ብሃይማኖት : ወገን : ነበረያ ነበረ ተባሂለ ሕንቅልሕንቅሉተይ ዝዓይነቱ ዓጀውጀው : ልዕሉ ኩለ ሎሚ 
ከነስተውዕሇለ ይግባእ : ( ኣበይ ከይበጽሑ ዝብል ብሂል ከስርሓና ፈጺሙ ኣይኽእልን) 
 
- ካልእ ነዓና ተመሲሎም : ብቋንቋና እናተዛረቡ : ዘይ ኤርትራዊ ባህሉ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዝፍኖ ዘሎ ዕሊማኡን 
ሃንዯስቱን ከነሇሉ ይግባእ : ካብቲ ዕዮ ገዛና ኣልዮም ምስኦም ኣብ ህውታትያን ጫካ ናይ ሸፋቱን ክንኣቱ ምዃኑ ዝኾነ 
ሰብ ክርዴኦ ዘሇዎ ጉዲይ እዩ : 
- ካልእ ከዘኻኽሮ ዝዯሉ : ህዴማ ንቕዴሚት ግዜኣ ዝተዯወሇት ትመስል'ሞ : ጃንዲ ወያነ ኣብ ዓንቃሪቦ ተንጠልጢለ 
ኣውያትን ቁዙማን ናይ ኣማውቱና / ኣዕቁቡና ወዘተ...ዝዓይነቱ'ዩ: ይመጽእ ምህሊዉ እዩ   
 
- ኤርትራዊ ባህሉ : ምስ ዝሞተ ሬሳ ኣይዛረብን እዩ : ኤርትራዊ ባህሉ : ንዝተጋገ ይመክር ይቐጽዕ : ንዝተሸገረ የዑቁብ : 
ኣይፋሇይን ኢለ ኣሻፈረኝ ዝበሇ ከኣ : ክንዯይ ታሪኽ እዩ ተፈጺሙ : ታሪኽ ክፈርዴ እንከሎ ኣይንር.ኣዮ እዩ ዘብል : 
 
ኣብ ልዕሉ ዝሞተ ሪሳ ኮንካ ቱታ ምባል :  ናይ ኤርትራውያን ባህሉ ኮይኑ ኣይፈልጥን: ግን ባህሉና ንምብራዝ : ብመዯብ 
ዘዲልዉዎን : ሓዯሓዯ ዝተገርሁ ወገናትና ከኣ ኣይሰኣኑን : 
እዚ ክብል እንከሇኹ ግን ብጌጋ ከይርዯኣና : ንጸሊእትና ኣይነቃልዕ ማሇት ከምዘይኮነ የስምረለ : ስሇዚ ንቕሓትና ካብ 
ዝኾነ እዋን ምስ ግዜ ክብርኽ : ስጥመት ሓዴነትና ክተርር : ካብ ተባህሇ ተኣሉና ክንሰርሕ ክንፍጽሞ ዘሎና ዕዮ ገዛ እዩ : 
ሃገር ትሕይል : ዴንቁርናን ዴኽነትን ክሰዓር ኣሇዎ : እዚ ከኣ ብስራሕ'ዩ ዝሰዓር : መኸተ ኣብ ኩለ መዯባ ሃገር : 
 
- ወያኒ  ትማሉ ሞይታ እያ : ሎሚ  እዋን ሓመዴ ዴበኣ ኣኺለ : ንዝኾዓተቶ ጉዴጓዴ መን ቅዴም ክኣትዋ ኣሇዎ 
ብምባል : ህዴማ ንቕዴሚት ኣብ መቐሇ ኣብ ውሽጢ ቀምሽ-ውስጢ ናይ ኣዳታቶም ተሸጒጦም ዝርከቡ ዘሇዉ : እዚ 
ክንብል እንከሇና ግና : ( ህዴማ ንቕዴሚት ) ሇኪምካ ምጥፋእ ኣየካይደን ማሇት ኣይኮነን : ኣሸበርቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ 
ምዃኖም እዋናዊ ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ እዩ : 
 



ሃገረ ኤርትራ : መሬት ክቡር ታሪኽን ባህሉን : መሬት ፍትሒን : ሰሊምን ሽሻይን:      2ይ ክፋል     ተዲሇወ ብመዴሃኔ ተስፋኣሇም 

 

ኣብ መወዲእታ : ኤርትራዊ ብሕጊ ይኸይዴ : ብመኸተኡ ይነብር ብባህለ ከኣ ይኸብር :ምንግስቲን ሃገርን ኤርትራ ከኣ 
ብዕሊማታቱን ራኢኡን ይቕየዴ:  
 
ኣብ ሇካቲት  1994/ ናቕፋ ዝጸዯቐ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ከም ዝሕብሮ: 6 ኣዕኑዴ ክጠቅስ እየ : 
 
1. ሃገራዊ ስኒት : ናይ ኩለ ቋንቋ : ሃይማኖት : ጾታ: ዯርቢ : 
2. ፖሎቲካዊ ዯርማስ : 
3. ቁጠባዊ ማሕበራዊ ምዕባሇ : 
4. ማሕበራዊ ፍትሒ ( ቁጠባዊን ማሕበራዊን ፍትሒ ) 
5. ባህሊዊ ትንሳኤ 
6. ዞባዊን ኣህጉራዊን ምትሕብባር : 
 
ነዚ ንምትግባር ኣብ ከቢዴ ቃልሲ ምህሊውና ተረዱእና : ኣብ ጓል መንገዱ ከይተኣሇና:  ሃገርና ኣብ ዝበረኸ ዯረጃ 
ከነብጽሓ ንተሰኪምናዮ ዘሎና ከቢዴ ሓሊፍነት ምትግባር እዩ : 
በዚ ኣጋጣሚ : ግዜኹም ወፊኹም : ብዓቕሉን ትዕግስቲን : ነዚ ማሕበራዊ ሜዴያ ከፊትኩም : ናይ መረዲዴኢን : 
ሃገራዊ መልእኽቲ ከነሕልፍ ትተሓባበሩ ዘሇኹም : ኩለኹም : ግቡእኩም እኳ ይኹን እምበር ምስጋና ይግበኣኩም እዩ : 
ብዝበሇጸ ከተማዕብለዎን ክትቅጽለዎን ዯጊመ ይሊቦ: 
 
ኣብ ዝቕጽል :- ክንሊበሶም ዘሎና ባህሉ ሰማእቲ ዝብል ጽሑፍ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ : 
 

ንምክት ንስጉም ! 
 
ዘልኣሇማዊ ሞጎስን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና  
ዓወት ንሓፋሽ : 
መዴሃኔ ተስፋኣሇም 
 
 
 
 

 


