
መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ 
 

ንሓድሕድካ ዘይምትእምማን 
 

ብ ንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ) 
 
ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ንሕዝቢ ኤርትራ መደያይቦ ዘይተረኽቦ እምባ ፣ ፍታሕ ዝሰኣነ 
ሕንቅሕንቅሊተይ ኰይኑዎ ዘሎ ፣ ንሓድሕድካ ናይ ዘይምትእምማን ጒዳይ ኢዩ ። ገለ 
ካብቲ ናይ’ዚ ዘይምትእምማን እዚ ሕቶታት ከኣ እዚ ዝስዕብ ኢዩ ። 
 
ሀ/  ኣብ መጻኢ ዋንነት መሬት ብከመይ ክስራዕ ኣለዎ ? 
ለ/ ንኤርትራ ሃገርና ካብ መግዛእቲ ውልቀ መላኺ ብሓባር ተቓሊስና ነጻ ምስ  
     ኣውጻእናያ፣  ብማዕርነት ተጣይስና ክንነብረላ ኣሎና ማለት እንታይ ኢዩ ትርጒሙ  
ሐ/ ሓዲሽ ሕብረተ ሰብ ምስ ሓዲሽ ባህሊ እንታይ ማለት ኢዩ ? 
መ/ እዛ „ዓወት ንሓፋሽ !“ እትብል ካብ ዓመተ ነጻነት ንደሓር ንእተወልዱ መንእሰያት  
     ውርደት ደኣ’ምበር ክብረት ዘየምጽኣትሎም ጭርሖ ፣ መኣስ’ያ ጥሮታ ክትወጽእ ?  
 ረ/ ሕቶ ቋንቋ ትግርኛን ዓረብኛን ብከመይ ኢዩ ክፍታሕ ? 
ሰ/ እተን ቋንቋ ኣዲኤን ትግርኛ ዘይኮነ ቀቢላታት/እንዳታት እውን ንኣጠቓቕማ ፊደላት  
    ግእዝ ዝቕበላሉ ጊዜ ይህሉዶ ? 
ቀ/ ንጒድለታቱ ኣሪምካ ፣ ነቲ ድሮ ተነዲፉ ዘሎ ቅዋም  ሃገር ኣብ ግብሪ ናይ ምትርጓም  
   ተበግሶ ኣሎዶ ?      
በ/ ሕዝብና ድሕሪ ነጻነት ነታ ኣበሓጎታትናን ኣቦታትናን  ኣብ 50ታት (ጊዜ ፈደረሸን)  
    ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ሰማያዊት ባንዴራብውልቀ ሰብኣዊ ውሳኔ ኣብ ክንዲ ምቕያር  
    ሓንቲ ባዕሉ ዝነደፋ ሓድነታዊ ትርጒም ዘለዋ መተካእታ ባንዴራ ክነድፍ ዘይከኣለ  
    ስለምንታይ ? 
  
ኣብ ቀንዲ ኣርእስተይ ክኣቱ ። ካብ ጊዜ ነጻነት ንደሓር ፣ ዝዓበየ ናይ ሕዝቢ ኤርትራ 
ጸገም ኰይኑ ዘሎ ንሓድሕድካ ዘይምትእምማን ኢዩ  ። ቅድሚ ሕጂ’ውን ገሊጸዮ ከም 
ዝነበርኩ ነዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሰን ዘለዋ ሕቶታት ኣብ ግቡእ ጊዜ ብቑዕ መልሲ ዘይምሃብ 
ስንፍና ኢዩ ። ካብዚ ናይ ንሓድሕድካ ዘይምትእምማን ስምዒት ነጻ ንምውጻእ ግን 
ሕዝብና በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ክመሓደር ዝሓሸ ኰይኑ ይስምዓኒ ። ብተወሳኺ ፣ ብናተይ 
ኣረዳድኣን እምንቶን ነታ ካብ 40ታት (ጊዜ እንግሊዝ) ኣትሒዝና ብዙሕ እንዛረበላን 
እንምነያን ዘሎና ሃገራዊት ሓድነት ኣብ ዝሓጸረ ጊዜን ብዝወሓደ ጻዕርን ከነረጋግጻ 
እንኽእል በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ኢና ።     
  
ምምሕዳር ቊ. 1 ብተዛረብቲ ቋንቋ ደንከል ፣ ሳሆ ፣ ኢሮብ 
ምምሕዳር ቚ. 2 ብተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ  
ምምሕዳር ቊ. 3 ብተዛረብቲ ቋንቋ ትግረ ፣ ብሌን ፣ ሕዳረብ ፣ ራሻይዳ ፣     
ምምሕዳር ቊ. 4 ብተዛረብቲ ቋንቋ ኩናማ ፣ ናራ ብዝቖማ ቀቢላታት/እንዳታት    
                     ኮምኡ’ውን  
ምምሕዳር ቊ. 5 እተፈላለየ ቋንቋታት ብዝዛረቡ  ተቐማጦ ርእሲ ከተማ ዝቖመት ። እዚ    



ናይ ምምሕዳር ጒዳይ ኣብ ምስሕሓብ ምእንቲ ከየእትወና ግዳ ንታሪኽን ኣብ ጊዜ 
መግዛእቲ ጥልያን ንዝነበረ መሰል ዋንነት መሬትን ኣብ ግምት ዘእተወ እንተዝኸውን ኣዚዩ 
ጽቡቕ ኰይኑ ይስምዓኒ ። 
 
እወ ፣ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ከሰሓሕብ ዝኽእል ናይ ኣውራጃታት ፣ ናይ ወረዳታት ፣ ናይ 
ዓድታት ዶባት ጸኒሑ ኢዩ ። ነዚ ግን ብለባማት ኣብ ዝቆመ ባይቶ ብምዝርራብ ፍታሕ 
ክግበረሉ ይግባእ ።   
 
ኣብ መደምደምታ ጽሕፍተይ ፣ ነቶም ብዛዕባ ናይ ዝሓለፈ ጊዜ ኣስተምህሮይ 
ርእይቶኹም ዝሃብኩሙኒ ክቡራን ኣሓትን ኣሕዋትን ልባዊ ሰላምታይን ምስጋናይን 
ኣቕርበልኩም ።  ብዝተረፈ ፣ ሎሚ’ውን ኣራሚ ርእይቶኹም ብምሃብ ንምትብብዔይ 
ኣይትዘንግዑ ! 
 
ክሳብ ዳሕራይ ርኽክብና ብደሓን የጽንሓና !  


