
መስከረም ዕላማኡ ዘይተሳለጠ ማዓልቲ 

ብ ዶክቶር ካራር ሓሚድ እድሪስ ዓዋተ 

ናብ ወላድየይን ስዉኣት ብጾቱን !! 

ሰላምታይ  ይብጻሕኩም ፣ ንስኹም ቀድምኩሙና ኣሎኹም ፣ ንሕና ድማ 

ሳዓብትኹም ኢና ። 

ኣብዚ ክቡር ዝኾነ ዕለትኩም ጓል ወዲኻ ዓኢሻ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዲማስቆ ካብ  

ኮለጅ ናይ ሃንደሳን ሓበረታን  ( faculty of engineering and information ) 

ትምህርታ ጨሪሻ ፣ መሃንድስ ዓዋተ ዝብል ማዕሪግ ስለ ዝተቀበለት ነዚ ኣሳልጦ 

ከም ህያብ ይሰደልካ ።   

እወ ኣቦይ ! እዚ ኣሳልጦ ኣብ ዘመን ደቂ ደቂኻ ኣሳልጦ ክባሃል ግድን እዩ ። 

ምኽንያቱ ድማ ነገሩ ከምቲ ንስኻ  ዝተሰዋእካሉ ዕላማ  እንተዝኾውን ፣ ሃገርና 

ናይ ዝተፈላለየ ማዕከነ ፍልጠት ክትኾውን ስለዝግባእ  ፣ እዚ ንኡስ ወይ ተራ 

ኣሳልጦ ምተቆጽረ ።  

ይኹን እምበር  ኣብ ግዜኹም ዝነበረ ኩነታትን ኣብ ግዜ ደቂ ደቂኹምን ብዙሕ 

ፍልልይ ዘሎዎ ኣይይምሰልካ ፣ ብኣንጻሩ ዘመኖም ዝያዳ ምረት ኣሎዎ ። 

ብዘመንኩም ጭቆና ካብ ጸላኢ እዩ ዝመጽእ ዝነበረ ፣ ብግዜ ደቂደቂኻ ግን ካብ 

ቀረባ ሰብካ እዩ ዝመጸካ ። 

ኣቦይ ኣነ ኣብ ሞንጎ ዘመንኩምን ዘመነ ደቂደቂኻን ዘሎ ፍልልይ ኣነጻጽረ 

ክገልጸልካ እየ ፣ ይመሳሰል ወይ ይፈላለይ ንዝብል ጉዳይ ድማ ፍርዱ ናዓኻ 

ይሓድጎ ። 

ብዝሒ ኣብያተ ትምህርቲ ብዘመነ ደቂደቂኻ ብዜመንኩምን  ብዙሕ ፍልልያት 

የይብሉን ፣ እንተ ዝላዓለ ትምህርቲ ግን ብዝሑ ሓደ እዩ ። ብኣንጻሩ ኣብ ዘመኖም 

እንዳጎደለ ከይዱ ። 

 ኣብያተ ማእሰርቲታት ካብ ኣብያተ ሕክምናታትን ኣብያተ ትምህርትን ንላዕሊ 

ይህነጽ ስለ ዘሎ ፣  ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ዘመኖም ኣዚዩ ይበዝሕ ። 

ብዘመንኩም ሕቡራት መንግስታትን ጸጥታዊ ባይቶኣን ንኤርትራ ምስ ጎሮበታ 

ኢትዮጵያ ብፈደረይሸን ዘተኣሳስር ውሳኔ ምስ ኣሕለፉ ፣ ውሳኔኣ ክጣሓስ ከሎ  

ናይ ትም መርገጽ ብሙውሳድ  ኣማዕዲያ ክትርኦ ከላ  ፣ ንስኻን ብጾትካን 

ንግህሰት ኢትዮጵያ ገደብ ንምግባር  ኣብታ ክብርቲ ዝኾነት ዕለት ኢኹም 

ተላዕልኩም  ።  



እንተ ብዘመነ ደቂደቂካ እታ ፍልጥቲ ሕቡራት መንግስታትን ባይቶኣን ብዛዕባ 

ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነጻ ንምውጻእ ኣብ ዝተገብረ ናይ ህዝቢ ውከሳ ( 

ሪፈረንዶም ) ናይ ምቁጽጻሩ ሓላፍነት ዝነበራ ንሳ ኮይና ፣ እኖሆ ሕጂ እውን እቲ 

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛኢ ንዘካይዶ ዘሎ ጸረ ሰብኣዊ ግፍዕታት ትም ኢላ ትርኦ ኣላ ።  

ብግዜኻ ኣቦይ ገዛኢ ነቲ ኣማኢት ህይወቶም ዝሳኣኑሉ መገዲታት ኣብ ከበሳ 

ክሰርሑ ንደቂ ኤርትራ ብኣስገዳድ ኣዋፊሩ  ነቲ  መገዲታት ድማ  ዊን ዝበሎ ፣ 

ሞሶሊኒ ፣ ልቢ ትግራይ ዝብል ኣስማት ይዋሃቦ ነሩ ።  

ኣብ ግዜ ደቂደቂካ ግን እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ገዛኢ ንደቂ ኤርትራ  ብሽም ሰውራ ኣብ 

ትሕቲ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝብል ሽም  መገዲታት ምጽራግን ፣ ህንጻታት 

መንግስቲ  ምህናጽን የስሪሖም ኣሎ ፣ ኣብ ትርጉም ኣልቦ ውግኣቱ ኣእቲዩ ድማ 

የጥፎኦም ኣሎ ። 

ኣቦይ ! ኣብ ዘመንካ ባዕዳዊ ገዛኢ ንደቂ ኤርትራ ኣብ ናይ ገዛእቲ ውግኣት ኣብ 

ሊቢያን  ካልኣይ ውግእ ዓለምን የእቱዎም ነሩ ። ብግዜየ ደቂደቂካ ድማ ፣ ኣብ 

ሃገር ዘሎ ገዛኢ ኣንጻር ኣሕዋትና የመናዊያን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ  ኣብ ሕነሽ 

ኣክቲቱዎም ። ምስታ ከምድላዩ ንጎሆ ሓፍትና ፣ ማሓዛና ፣ ክብላ ጸኒሑ ምስ 

መሰየ  ሓደገኛ ጸላኢት ዝገብራ ምስ ወገሔ ድማ ከምብሓድሽ ፈታዊቱ እትኾውን 

ኢትዮጵያ ኣብ ባድመ ውግእ ኣካይዱ  ።  

ብግዜኻ ሃብቲ ኤርትራ ብባዕዳዊያን ገዛእቲ ኢጣልያዊያን ( ባራቶሎ ፣ ዳናዳይ 

ወዘተ ) ይዝመት ነሩ ። 

ብግዜ ደቂደቂካ ድማ ሃብቲ ኤርትራ ብካምባኒታት ፈረንሳን መንግስቲ ኢስራኤልን 

፣ ብገዛኢ ባዕሉን ታሓባበርቱን ይዝመት ኣሎ ።  

ኣቦይ ! ኣብ መደምደምታ ክብለካ ዝደሊ ኣነ ከምቲ ዝመስለካ ካብ ነጻ ዝኾነት 

ኤርትራ ኣይኮንኩን ዝጽሕፈልካ ዘሎኹ ፣ እንታይ ዳኣ ካብታ ብድሕረኻ 

ንተጋደልቲ ብጾትካ ናይ መጀመሪያ ኣውቶማቲክ ብረት ዝሃበትን ፣ ከምኡ ድማ 

ንደቂ ደቂካ ኹላሶ መግብን ፣ መንበር ቤት ትምህርትን ፣ መሳረሒ ኮምቡዩተርን 

ተማቅሎም ዘላ ዓረባዊት ሱሪያ እየ ዝጽሕፈልካ ዘሎኹ ። 

ኣቦይ ! ንስኻን ብጾትካን ብ1961 ዝጀመርኩምዎ ዕለተ ባሕቲ መስከረም ክሳለጥ 

ሳላሳ ዓመት እዩ ወሲዱ ። ተሳሊጡ ኣብ ዝበልናሉ ዕለት ድማ ሓዲሽ ዕስራን 

ሸውዓተን ዓመት ዝወሰደ ዕለት ተጀሚሩ ። ሽዑ ኢና ድማ መስከረም 

ከምዘይተሳለጠ ዝፈለጥና  ።   

ካብ ጽሑፍ  ዶክቶር ካራር ዓዋተ  



ምልክታ 

ነዚ ጽሑፍ ናይ ዶክቶር ካራር ሓሚድ ኢድሪስ ዓዋተ ወዱ ንዓዋተ ምስ ኣንበብኩ 

ናይ ብሓቂ ጥቃኦም ኮይነ ይሰምዖም ከምዘሎኹ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ኩሉ 

ከንብቦ ካብ ዓረብኛ ናብ ትግርኛ ቶርጊመዮ ። 

ዓብደላ ሓሰን 

  3/9/1961                            


