
መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ 
 

ታሪኻዊ ሽልማት 
 
ብ ንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ)  
  
ብዕለት 02. 06. 2019 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ከተማ ፍራንክፉርት ጅርመን ኣብ ሆተል ፍለሚንግ 
ብምንቅስቓስ ዋን ነሸን ኣኼባ ተኻዪዱ ። ኣብዚ ኣኼባ’ዚ ምንቅስቓስ ዋን ነሸን 
ብምንቅስቓስ ሕድሪ ጀጋኑና ብእተዋህባ ሕድሪ መሰረት ፣ ንኣይ ንንጉሰ ሃይለ መንስዓይ) 
ሓንቲ ናይ ምስጋና ታሪኻዊት ፣  ጽሕፍቲ ተዋሂባትኒ ። ትሕዝቶኣ ከኣ ከምዚ ዝስዕብ 
ዝብል ነይሩ ። 

‚ 
„ሕድሪ ጀጋኑና 
መርበብ ፓልቶክ ፣ 
 
ስነ ጥበባዊ ንጉሰ ሃይለ መንስዓይ ፣ ንስለ ሓርነት ሕዝቢ ኤርትራን ነጻነት ሃገረ ኤርትራን ፣ 
ንዝከፈልካዮ ረዚን ሃገራዊ  ተወፋይነት ብስም ሓፋሽ ሕዝቢ ኢርትራ ነዚ ታሪኻዊ 
ሽልማት ነበርክተልካ ። „  
 
ግንቦት 2019 „  
 
ብዛዕባኡ ዝቐረበ ጽሑፋት ደኣ ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን እምበር ፣ እዚ ሽልማት እዚ ንኣይ 
ጥራሕ  ዘይኮነ ፣ ንካልኦት ብደረጃ ክእለቶም ካባይ ዘይትሕቱ ስነ ጥበባውያን እውን 
ተዋሂቡ ኢዩ ።  
 
ከም እተዋህበኒ ሓበሬታ ካብ መላእ ዓለም እቶም ንጊዜኡ ሽልማት ክወሃበና እተመደብና 
ስነ ጥበባውያን 77 ኢና ። ብእተዋህበና ተገዳስነት እምበኣር ፣ ንምንቅስቓስ ሕድሪ 
ጀጋኑና ኮምኡ’ውን ንምንቅስቓስ ዋን ነሸን ብስመይን ብስም ኲሎም ካልኦት ተሸለምትን 
ምስጋናይ ኣቕርበለን ። እዚ ተበግሶ እዚ ኣብ ቅንዕናን ማዕርነትን ብእተመርኰሰ ዕላማ 
ቀጻሊ ንኽኽውን ከኣ ትጽቢተይ እገልጽ ። እወ ፣ ነዚ ምስጋና እዚ ኣብቲ ኣኼባ 
እተኻየደሉ ኣደራሽ ከቕርቦ ኢዩ ይግበኣኒ ነይሩ ። ኣብ ቅድሚ እቶም ንኣይን ንመሳቶይን 
ደቅናን ደአ ደቅናን ዝኾኑ ፣ ብሰንኪ ድኽመትና ከኣ ክስደዱ እተገደዱ መንእሰያት ደው 
ኢለ ክዛረቦ ፈቲነ ። ኣሉታዊ ኲነታት መንእሰያት ኤርትራ ከም ፊልም ኣብ ኣእምሮይ 
ተገቲሩ ናይ ምዝራብ  ዕድል ስለ ዝኸልኣኒ ግዳ ከምቲ ገሊኡ ጊዜ ዘጋጥመኒ 
ንኣኼበኛታት ብዘደፋንቕ ስምዒት ክነብዕ ጥራሕ ክኢለ ። በዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ምስጋናይ 
ዘቕርብ ዘሎኹ እምበኣር በዚ ምኽንያት እዚ ኢየ ።  
 
እቶም ኣብዚ ዝዛረበሉ ዘሎኹ ኣኼባ ዝነበሩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያት 
ዝገበሩለይ ናይ ክብሪ ኣቀባብላ ካብቲ ኣብ ግምተይ ዝነበረ ኣዚዩ እተፈልየን ዝለዓለን 
ኢዩ ። ምሳይ ክራኸቡ ፣ ክላለዩ ፣  ከዋግዑ ብዙሕ ሃረርታ ከም ዝነበሮም ሓቢሮሙኒ ። 
ብተወሳኺ ፣ ገሊኣቶም ኣብ ግጥምታተይ ንዘለዎም ኣድናቖት እውን ገሊጾሙለይ ። 
ንግጥምታተይ ፣ ንተዋሳኦታተይ ፣ ንናይ ዋዛ ምስ ቁምነገር ዛንታታተይ ንትምህርታዊ 



ጽሑፋተይ ፣ ንመጽሔታተይ ፣ መርሓባ ብእትብል ኣርእስቲ ሓንቲ ጊዜ ጥራሕ ወጺኣ 
ንእተኸልከለት ጋዜጣይ ኮምኡ’ውን ንናይ ማ.ት.ኣ. ፣ ንናይ መርሕባ ፣ ንናይ ከዋኽብቲ 
መርሓባ ወዘተ . . . ዕዮታተይ ንካልኣይ ጊዜ እናኣሕተምኩ ንኽዝርግሖ ተላብዮሙኒ ። 
ክቡራትን ክቡራንን መንእሰያት ፣ ንድልየትኩም ኣብ ግብሪ ንምትርጓም እምበኣር 
እግዚኣብሔር ዕድሜን ጥዕናን ክህበኒ እምነ ።  
 
ብዝተረፈ ፣ ነዛ ንስነ ጥበባውያን ንናይ ምትብባዕ ሓዲሽ ተበግሶ ተተኣታቱ ዘላ ምንቃቓስ 
ሕድሪ ጀጋኑና ፣ መደባታ ቀጻሊ ጒዕዞኣ ከኣ ዕዉት ንኽኸውን ካልኦት ምንቅስቓሳታ ከኣ 
ንኽኽተላኣ ምንዮተይ እገልጽ ።  
 
 

ተ  ፈ   ጸ   መ 


