
መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ 
 

ዝኸበርካ  ሓው ኣብረሃም 
 

ብ ንጉስ ሃይለ (መንስዓይ) 
 

ብዛዕባ እቲ መሳርሕተይን ዓርከይን ነበር ነፍስሄር ኣርኣያ በላይ ኣብ ልዕሊ ጀብሃ ዝነበሮ 
ኣረኣእያ ኣነ ዝፈልጦ መግለጺ እኳ ድሮ ሂበ ነይረ ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ 
ወጺኤ ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ተሰሊፈ ኣብ ዝነበርኩሉ ጊዜ ዘጋጠመ ናይ ቅትለት ጒዳይ ግዳ 
ተወሳኺ ሓበሬታ የብለይን ። 
 
መም.ኣስረስ ተሰማን ሓውና ኣርኣያ በላይን ንማ.ት.ኣ. ብሓደ ጊዜ ኢዮም ገዲፎሙዋ ።  
ዘቕረቡዎ ምኽንያት ከኣ „ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝገበርኩዎ ቃለ መጠይቕ ዝገለጽኩዎ 
„ንጠለባት ናይቲ እናከበደ ዝኸይድ ዘሎ ኲነታት ስድራ ቤትና ዝያዳ ጊዜ ንምሃብ ኢዩ“ 
ዝብል ወረጃ ኣበሃህላ ምንባሩ ይዝከረኒ ።  
 
መም.ተወልደ ረዳ  ንገሊኣተን ኣባላት ማ.ት.ኣ. ደቂ ኣንስትዮ ኣውራ ግን ንሓርበኛ ስውእቲ 
ትበርህ ተስፋሁነይ ኣብ ናይ ደርፊ መደባታ ብምቕሉል መንፈስ ይሕግዛ ከም ዝነበረ 
ክገልጽ ኣገዳሲ እርእዮ - ብተወሳኺ  ንስውእቲ ሓውትና ተጋዳሊት ጸሃይይቱ በራኺ 
ሕይወታ ኣብ ምምሕያሽ ሓገዝን ምትብባዕን ከም ዝገበረላ ብዙሓት ደቂ ኣስመራ 
(Asmarini) ዝፈልጥዎ ሓቂ ኢዩ ። ብዛዕባ እተን ካብዚ ወጻኢ ቀሪበናለይ ዘለዋ 
ሕቶታት ንኣብነት ብዛዕባ ንሓውትና ነፍስሄር ኣምለሰት ኣባይ ዝገበረላ ምትሕብባር ግዳ 
ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ። 
 
ካብ 1 ሽሕ ንላዕሊ ጭብጢ ብምቕራብ ከረጋግጾ ከም ዝኽእል ፣ ናይታ „ኣስላማይ 
ክስታናይ“ እትብል ግጥሚ ደራሲ ኣነ ንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ) ኢየ ። ንኣይ እኳ 
ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን ። በዚ ሓቂ እዚ ዝጠራጠሩ ሰባት ከም ዘለዉ ግዳ በዚ ንስኻ 
ዝሃብካኒ ሓበሬታ ፈሊጠ ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ማ.ት.ኣ./ን ኣባላታን እንኣምነሉ 
ሓቂ ዘይቅበሉሉ ምኽንያት ግን እንታይ ኢዩ ? ናይ ጭዋታት መበቈል እንተደኣ ሃሊዩዎም  
ብጌጋኦም ነፍሶም ንኽነቕፉ ኣዘኻኽሮም ። ንኣንበብቲ ጽሑፋተይ ከኣ ኣብ ጐድነይ 
ኰይኖም „ ዓገብ ! ዓገብ! ዓገብ ! ሽሕ ጊዜ ዓገብ “ ንክብሉ ለበዋይ ኣቕርበሎም ። 
ብዝተረፈ ፣ እቲ ሚዛንዊ ግጥምታት ናይ ምጽሓፍ ክእለተይ እንቛዕ ብዘረባ ቤላ ቤለው 
ዝዕንቀፍ ወይ ዝነጽፍ ኣይኮነ ።      
 
ንመም. ኣልኣሚንን ንሓውና ግርማይን ድሕሪ ምሕታት ኣረጋጊጸ ከም ዝፈለጥኩዎ ፣ 
„ዓባይ ኣባሻውል“ ናይ እትብል ደርፊ ናይ ግጥሚ ደራሲ ሓውና ግርማይ ኪዳነ (ወዲ 
ፊሊፖ) ክኸውን እንከሎ ብደርፊ ዘቕረባ ግን መም. ኣልኣሚን ዓ/ለጢፍ ምዃኑ ንምፍላጥ 
ሓበሬታይ እልግስ ። 



    
እወ ፣ ገሊኣቶም ብቀረባ ዘይፈልጡኒ ሰባት ፣ ኣዚዩ ጽቡቕ ምስ ምንዋሕ ጊዜ ከኣ ሕብሩ 
ዘይሃስስ መቐረቱ ዘይጅላሕ ክብደቱ ከኣ ዘይፈኲስ ብመልክዕ ደርፍን መዛሙርን ዝቐርብ 
ግጥምታት ፣ ተዋሳኦታት ዋዛ ምስ ቊምነገር ከቕርብ ብምኽኣለይ ከም ዝግረሙ ምንጩ 
እንታይ ምዃኑ ንክፈልጡ ከኣ ከም ዝግደሱ ይገልጹለይ ኢዮም ። ምንጪ ናይ 
ኣተሓሳስባይ እምበኣር ፣ ብቀዳምነት እቶም ብፍቕርን ስነ ስርዓትን ሕንቃቐን ዘዕበዩኒ 
ወለደይ ፣ ብድሕሪኦም እቶም ኣብ ጊዜ መንእሰያዊ ዕድመይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስዮን 
ምሕላብ ናይ ቀቢላ መንሳዕ ፣ ኣብ ዘርኣ ክህነት ከረን ፣ ኣብ ዘርኣ ክህነት ኮምቦኒ ኣስመራ 
ኣለይተይ ዝነበሩ ካህናት ካቶሊኻዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ምዃኖም ከብርህ ኣገዳሲ 
ኰይኑ ይስምዓኒ ። ንሳቶም ከኣ ፣ 
 
ሀ/ ኣባ ተስፋ ጊዮርጊስ ትጃር ፣ 
ለ/ ኣባ ኣጎስቲኖ ተድላ (ዘሔቦ)  
ሐ/ ኣባ ኣብርሃ ፍራንሷ (ደሓር ኣቡን ዝኾኑ) 
መ/ ኣባ ሃብተማርያም ንግሩ ፣ 
ረ/ ኣቡነ ኣስራተ ማርያም የምሩ ፣  
ሰ/ ኣባ ጳውሎስ ጻዷ (ደሓር ካርዲናል ዝኾኑ)    
ቀ/ ኣባ ገብርኤል እስጢፋኖስ ፣     
 
ኢዮም ። 
      
ኣብ መጻኢ ብዝኾነ ጽቡቕ ምኽንያት ክሳብ እንራኸብ ፣ ኣብ ኲሉ መደባት ስራሕካ 
ኣሳልጦ እምነየልካ ።  
 
ዓወት ንተበግሶ ደለይቲ ፍትሒ ! ! !   


