
 

 

ዜኽሪ 50 ዓመት ህልቂት ዖና 

ይሃስስ በሰላ ህልቂት ዖና 

ብተስፋጋብር ምስግና 

 

 ኣብ ኣርእስትይ ቅድሚ ምእታወይ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ካብ ዜጅምር 

ኣትሒዘ ብሕሱማት ገዚእቲ ኤርትራ ብሕማቕ ጠመተ እትርአ 

ዜተወለድኩላን ዜዓበኹላን ብከረን ጻዕዳ እተጠምቀትን እትልለን 

ተቐባሊት ጋሻ ዜኾነት ከረን   መነባብሮኣ ከመይን እንታይን ከምዜነበረት 

ብሕጽር ዜበለ ክገልጽ ደስ ይብለኒ። 

 

ብፍቅርን ሰላምን ሓድነትን ምትሕግጋዜን ምርድዳእን፡ ዓሌት ይኹን 

ወገን የጥቅዓ፡ ኣመንቲ ክርስትናን ምስልምናን ተኸባቢሮም ዜነብሩላ፡ 

ኣብ ሽግር ኮነ ኣብ ራህዋ ብሓባር ዜጕህዩን ዜሕጎሱን ንዜኾነ ግርጭታታ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮፍ 

ኢሎም ሽግር ዜፈትሑ ለባማትን ክቡራትን ሽማግለታት ዜነበራ፡ ኩሩዓት ሰብ መሬት ብሄረ 

ብሌንን ብሙሉኣተን ብሄራት ኤርትራን  ዜተፈላለዩ ካልኦት ብሄራትን ብሓድነት ዜነብሩላ፡ ናይ 

ብሓንሳእ ኰንካ ምንባር ምኩር ተመኩሮ ለዋ ከተማ ምዃና  ይከሓድ ሓቂ ኢዩ፡፡ 

 

ንኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ሎ መነባብሮ ፍቕርን ሰላምን ለዎ ህዜቢ ሕሱማት ገዚእቲ ኤርትራ 

እናተቐባበሉ ንክብርዜዎ ይፈንቀልዎ እምኒን ይጻሕተርዎ መሬትን የሎን፡ ግፍዔኛ ሃይለስላሴ 

ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ካብ ዜጅምር ኣትሒዘ ብግስ ከይበለ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዜባ 

ኣየድልየንን ብምባል ንምጽናት ህዜብን ሕልሙ ንምትግባር ፈላሊኻ ግዚእ ኣብ ዜብል ኣምር 

ብምፍጣር ኣስላም ንኤርትራ ንኣዕራብ ክሽጥዋ ኢዮም እናበለ ምስ ብኣጻብዕ ዜቁጸሩ ዑሱባት 

ኤርትራውያን ምትሕብባር ኣብ ነንሕድሕዱ ንከይተኣማመን ንቃልሲ ህዜቢ ክቆጽዮ ወግሐ ጸብሐ 

ብፈነዋ ሬድዮን ጽሑፋትን ምዜርጋሕ ብሓይሊ በትርን ብረትን ስጉምቲ ምውሳድ ኣየዕረፈን፡ እዙ 

ዓማጺ ስርዓት ዜንጎዖ አንተሎ ኣመንቲ ምስልምና ኤርትራውያን ምኻኖም ኣይተገንቦን 

ሃይማኖታዊ ኣምር ከምይሰርሓሉን ብበትሪ ይኹን ብሓይሊ ብረት ምምብርካኽ ይሕሰብ ኢዩ፡ 

ቃልሲ ኤርትራ ቃልሲ ህዜቢ ስለ ዜኾነ ንዜተገፈ መሰሉ ንኸውሕስ ኣስላማይ ይኹን ክርስትያን 

ብሓባር ብረት ዜዓጠቀ፡ ህዜቢ ንዜዓጠቖ ብረት ብይ ውልውል መስዋእቲ ከፊሉ ንናጽነት ሃገሩ 

ከውሕስ ዜተበገሰ፡ እዙ መታለሊ ስርዓት ግን ነቲ ይዕወተሉ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዝና ቀይሕ ባሕሪ 

ምስ ጥቕሞም ተኣሳስሩ ምዕራባዊያን ሃገራት ብምሉእ ሓይሎም ብረትን ገንባዊ ሓገዚት 

እናለገስሉ ኣብ ምጽናት ህዜቢ ኤርትራ ብጭካነን ዓመጽን ንዜገብሮ ዜነበረ ግፍዕታት ከም 

ይረኣዩን ከምይሰምዑን ተባብዕዎ ብምንባሮም ይርሳዕን ይሕከኽን ጸሊም ነባሪ ታሪኽ 

ኢዩ ለዎም። 



 

 

 

ኣብ መፋርቕ ስሳታት ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዕሸሉ ከሎ ተጋደልቲ ኣብ ከተማ እናኣተዉ ብቀጻሊ ናይ 

ኢድ ቦምብ እናደርበዩ ራዕዲ እተዉሉ ግዛ ሓይሊ ፖሊስ (ፖሊስ ዓባይ) ዓቕሙ ድሩት ኣብ 

ዜነበረሉ እዋን ብእስራኤል ዜተመልመሉ ቀዳሞት ሓይሊ ኮማንዶስ ኣብ ከረን ካብ ዜተመደብሉ 

ግዛ ኣትሒዝም ብይ ዕረፍቲ ንህዜቢ ምድሃልን ምብስባስን ኣብ ከተማ እናወረዱ ብይ ንሕስያ 

ምቕጥቃጥን እኩባት መንእሰያት ኣብ ዜረኸብሉ ግዛ ብይ ምኽንያት ዜሰሃልዎ ዜነበሩ እከይ 

ግብሪ  ኣይርሳዕን ፡ ኣብዙ ግዛ እዙ ብ1965 እቲ ናይ ከረን ኣውራጃ ፖሊስ ሓላፊ ዜነበር ኮሎነል 

ገብረኪዳን ምስ ተቐትለ ብሰላሳ ኣንደኛ(31st Division) ዜፍለጥ ጦር ሰራዊት ብለይቲ ኣብ ከረን 

ድሕሪ ምእታዎም ኣብ መንገዲ ዜረኸብዎ መንእሰያትን ሽማግለታት ከይተረፉ ብማህረምቲ 

ዜተሰሃልዎ ውሑድ ኣይኮነን፡ ኣብ ዜኣተዉላ ለይቲ ከይኣክል ንጽብሒቱ ገዚገዚ እናኣተዉ 

ንቆልዑትን ኣንስትን ክፍትሹን ከበሳብሱን ኣብ ዜጀመሩሉ እውን ኣብ ዓድ ሓባብ ንዜፈጸምዎ  

ምብስባስ ሓደ ወላዲ ክጻወሮ ስለ ይከኣለ ሴፍ መዙዘ ንሓደ ካብ ጦር ሰራዊት ቅድሚ ምቕታሉ 

ቀዲሞም ኣብ ቅድሚ ስድርኡ ዜረሸንዎ፡ እቶም ሽዑ ዜመጹ ጦር ሰራዊት እውን ከም ተወሳኺ 

ቆዋሚ ሓይሊ ኣብ ከረን ተመደቡ፡ እዙ ግዘፍ ሓይሊ ኮማንድስን ጦር ሰራዊትን ኢትዮጵያ 

በብወገኖም ንምጽናት ተጋደልቲ ኣብ ዜወፍሩሉ ግዛ እቲ ቃልሲ ብዕሸሉ ከሎ  ውሑዳት ዜቁጽሮም 

ተጋደልቲ ኣድብዮም ድሕሪ ምጽናሕ ንኮማንዶስ ይኹን ንጦር ሰራዊት ሃሰያታት የውርድሎም 

ከምዜነበሩ ዜዜከር ኮይኑ በንጻሩ እውን ሰራዊት ገፋዒ መንግስቲ ሃይለስላሴ ምስ ውሑዳት 

ምዑታት ተጋደልቲ ገጢሞም ዓወት ኣብ ዜረኸቡሉ ግዛ ህዜቢ ንምርዓድ ምእንቲ እዚ ሓላል 

መሬት ንዜተሰዋኡ ሸውዓቲ (7) ተጋደልቲ ኣምጺኦም ንናይ ከረን መጋጃ ቤት ቃራናታት 

ተኺልኩም ኣንጠልጥልዎም ዜብል ትእዚዜ ኣብ ናይ ቀደም ፈርሸት እኽሊ ዜነበረ ሕጂ እንዳኹዳር 

ሎ ህዜቢ ንክዕቦም ተሓላለፉ፡ ጸኒሖም እውን ዕስራን ሓደን (21) ስዉኣት  ብምምጻእ ዕጫ 

ብጾቶም በጺሕዎም  ኣብቲ ልሙድ ቦታ ኣንጠልጠልዎም በብውልቂ ንዜተሰውኡ ከይተረፈ ኣብ 

ጎደናታት ምጽታሕ ዜፍጽምዎ ኢሰባዊ ተግባራት ንገዚእቲ መግለጺ እንታይነቶም ከም ዜኾነ 

ንህዜቢ ብሩህዩ፡  ኣብ ወርሒ9, 1968 እቲ ዜመረረ  ክስራን ስዓበ ብሰራዊት ሓርነት ዜተወስደ 

መጥቃዕቲ ሓልሓል ብግምት 50 ዜኾኑ ስዉኣት ተጋደልቲ ኣምጺኦም ኣብ ጂራፊዮሪ ብምጽጥሖም 

ንህዜቢ ጓህን ስንባደን ኣስዒብሉ ኢዩ እቲ ዕሉል እንደራሴ ሃይለስላሴ ኣብ ኤርትራ ኣስራተ ካሳ ነዙ 

ኢሰባዊን ነውርን ተግባራት ከም ዓወት ቆጺሩ ብምጕብዕባዕን ምፍርራህን መደረ ድሕሪ 

ምግባሩ ኣብ ልዕሊ ዜተሰዉኡ ምዑታት ተጋደልቲ ንዜተዓወቱ ኮማንዶስ  ሽመት ድሕሪ ምዕዳሉ 

ኣስላም ስለ ዜኾኑ ኣብ መቓብር ኣስላም ቅበሩዎም ኢልካ ትእዚዜ ምሕላፍ ልሙድ እኳ እንተነበረ 

እቲ ዜተሰዋኤ ኣይርእዮ ኣይሰምዖ ምእንቲ መሬቶም ንዜሓለፉ ኣብ መሬቶም ኣብ ሓደ ጉድጓድ 

ኣስላምን ክርስቲያን ብሓባር ዜተቐብሩ፡ እዙ ኩሉ ተግባራት ንህዜቢ ምስንባድን ምርዓድን 

ምፍርራሕን ብመደብ ዜፍጸም ከም ዜነበረ ህዜቢ ኣይሰሓቶን ለሚድዎ ከኣ ኢዩ፡ ብኣንጻሩ በዙ 

ክፍኣት ይደሃል ህዜቢ ኣብ ቃልሲ ምጽንባርን ምሕጋዜን ብምዕዚዜ ተሳትፎ ህዜቢ ኣብ ተጋድሎ 

ሓርነት ኤርትራ ኣብ ዜለዓለ ጥርዘ ዜበጽሐ፡፡ 

 

ሓይሊ ህዜቢ ካብ ሓይሊ ብረት እናበርትዓሉ ኣብ ዜመጸሉ ግዛ እዝም ብደም ኤሪትራዊ ኢዶም 

ዜጨቀወ ሃይለስልሴ ይኹን ኣስራተ ካሳ ንዕንወት ንብረትን ምቕንጻል ህዜብን ምቅጻል ቑሸታትን 



 

 

ሓድሽ መምርሒ ብምውጻእ ናብ ከባቢ ለዋ ቑሸታት ካብ ለዉዎ ቦታ ለቒቖም ኣብ ካልእ 

ቁሸታት ንክጥርነፉ ብምግባር ነባሮ ዜተፈላልየ ቁሸታት መዋእሎም ንዜዓበይሉን ዜሰረትዎን ቦታ 

ሓዲጎም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እናረኣዩ ዜተቃጸለ ቦታታቶም ሓዲጎም ኣብ ኢዶም ንዜጸንሐ 

ንብረት ሒዝም ገለን ነናብ ዜፈልጥዎ ምጽጋዕን ገለን ከኣ ኣብ ካልእ ዜተፈቕደሎም ምህናጽን 

ተጸሚዶም ቅሳነት ይብሉ ናብራ ንምሕላፍ ዜተገደዱ፡ ካብ ዜፈርህዎ ከይወጹ ነቲ ሓድሽ 

ናብርኦም እናኣማሓየሹ ንዜሃነጽዎ ከይተረፈ ንወንበደ ትምግቡን ትሕግዘን ኣለኹም ብዜብል 

ምስምስ ምፍጣር ኣብ ምቅጻልን  ምዜራፍን ምቕታልን ስለ ስዓብሎም ክጻወረሉ ኣብ 

ይከኣለሉ ደረጃ ምስ በጽሑ ገሊኡ ንስደት ገሊኡ ብረት ኣልዒሉ ንክቃለስ ዜመረጸ፡ ናጽነታዊ 

ቃልሲ ሓይሉ እናደልደለ ኣብ ዜመጸሉ ሰራዊት ሓርነት ኣብ ምጥቃዕ፡ ወተሃደራት ግፍዔኛ 

ሃይለስላሴ ብተጋደልቲ ንዜወርዶም ዜነበረ ማህሰይትታት ክጻወርዎ ኣብ ይክእሉ ደረጃ ምስ 

በጽሑ ብደብዳብ ነፈርቲ ብይ ኣፈላላይ ቆልዑትን ኣንስትን ሽማግለታትን ንዜነበራ ቁሸታት ምስ 

እንስሳ በት ከይተረፋ ከም ይነበራ ዜገብርወን ዜነበሩ፡ ህዜቢ ነዙ ተተመላሊሱ ኣብ ልዕሌኦም 

ንዜወረድ ዜነበረ ኣረሜናዊ ተግባራት ጠጠው ከምይብል ድሕሪ ምግንዚቦም ገለን ንሜዳ ወጺኡ 

ብረት ክሕንገጥ ከሎ ገሊኡን ንስደት ምረሐ፡ ምዑታት ሰራዊት ሓርነት መጥቃዕትታት ኣብ 

ምቕጻል እቲ ህዜቢ ንምጽናትን ምብስባሳትን ኣብ ኤርትራ ዜተመ ጀነራል ቶሾመ እርገቱ 

ንመታሕት ኣብ ዜወርደሉ ዜነበረ ግዛ ኣብ መንጎ ሃብርንጋቓን ዒላበርዕድን ኣብ ባልዋ ምስበጽሐ 

ኣድቢዮም ብምጽናሕ ስጉምቲ ኣብ ዜወሰዱሉ ሕነ ጀነራሎም ክፈድዩ ኣብ ከባቢ ከረን ንለዋ 

ቁሸታት ብይ ዕረፍቲ ህዜቢ ምህላቕን ምዜማትን ንቁሸታት ምቅጻልን ድሃቡ፡ እዝም ደም ሰብ 

ይጸገቡ ኣብ መወዳእታ 70ታት በሰክዲራን፡ ዖናን ዕጨአን በጺሑ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ፍልልይ 

ብይንሕስያ ብጃምላ ምስ ህዜበን ቃጸልወንን ዕነውወንን። 

 

እቲ ብዕለት November 30,1970 ዜተገብረ ኣረሜናዊ ህልቂት በሰክዲራ  ብማሕበር ንኡሳን 

ኣሕዋት ካፑቺን ኣብየ መንፈቕ ዜሕተም ዜነበረ መጽሔት ትምጻእ መንግስትከ ቁ. 73-74 2000-

2001 ውጽእዎ መግለጺ  ኣብ ህላወኦም ስለ ዜነበረ  ካብኡ ንላዕሊ ክገልጽ ኣይክእልን እቲ ጒሂ 

ግን  ንክርስትያንን ኣስላምን ኣብ ቤት ጸሎት ኣእቲኻ ብግፍዒ ምርሻኖም ሕዜንን ይርሳዕን 

ገበን ኢዩ፡ ብኣሕዋት Dr. ክፍለማርያም ሓምደን ተኪኤ ዓሊበኺትን ኣብ ዜሓለፈ ዓመት ምስ ናይ 

Kabod Tv  ኣብ መበል 49 ዓመት ህልቂት በሰክዲራን ዖናን ንዜገበርዎ ዜምስገን ምልልስ እኹል 

ኢዩ ኢለ ዜኣምን ናብ ናይ ዖና ታሪኽ ከድህብ። 

 

ኣነ ንህልቂት ዖና ትዕዜብተይ ክህበሉ ከለኹ እንታይን ከመይን ከምዜነበረ ተሳትፎ ብሙልኡ 

ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ከረን   ነዙ ሕዜንን ጒህን፡ ብግፍዒ ዜተቐትሉን ዜሓረሩን ኣብ ሬሳታትን 

ውጉኣትን ምልዓልን ምቕባርን ዜተሳተፍኩም ከም ናተይ  ነናትኩም ትዕዜብቲ ክህልወኩም ስለ 

ዜኽእል ኣነ የስፈርክዎን ዜረሳዕክዎን ክትምልእዎን ንለዎ ጌጋታት  ንኽትእርምዎ ይላቦ። 

 

November 30, 1970  ኣመንቲ ምስልምና ዒድ ንከኽብሩ ኣብ ሜዳ ኲዕሶ እግሪ (ጆኮ) ከረን 

ተኣኪቦም ዜሰግድሉ መዓልቲ ብምንባሩ ንክብሪ እዙ በዓል ስካውት ከረን ከምቲ ልሙድ  ኣብ 

ዜኾነ ሃይማኖታዊ በዓላት ጸጥታ ንምኽባር ተሰሊፍና ኣብ ዜነበርናሉ ግዛ ሰላት ዒድ ቅድሚ 



 

 

ምጅማሩ ዳርጋ 100 መትሮ ዜርሕቀቱ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ይፈልጥ ብረት ዜዓጠቑ ጦር 

ሰራዊትን ረሻሻትን ድሩዓት መካይንን ዜሓዚ ብምዕዚብና ኣብ ሰክፍን ጠራጥርን ኩንታት ከም 

ዜነበረን ህላዌ መራሒ ጦር ሰራዊት ኮለኔል ወለና ኣብኡ ብምንባሩ ምናልባሽ ንዜሰግዱ ዜነበሩ 

ስጉምቲ ንምውሳድ ትእዚዜ ከተሓላልፍ ይጽበዩ ደኾን ነይሮም ብምባል ኣብ ግምትን ኣብ ሓሳብን 

ዜተወሓጥና እቲ ፍርሂ ከምዙ ኢሉ ከሎ ሰላት ዒድ ኣብ ምዉድኡ ተቓሪቡ ከሎ ኣብ ሕለት ሱዳን 

ኣጉዶ ስለ ዜተቓጸለት ምስ ብጻየይ ካብ መስርዕ ወጺእና ብጉያ ድሕሪ ምብጻሕና ነቲ ባዕሉ ቃጸላ 

እንፈልጦ ሰብን ምቅጻል ኣብ ካልእ ኣጉዶ ከይለሓመ ምቁጽጻር ዜበጻሕና፡ ሰላት ኣልዒድ ኣብቂዑ 

ፋሕ ስለ ዜበለ ምናልባሽ ምቅጻል ናይዚ ኣጉዶ ናይቲ ተሓሲቡ ዜነበረ ህልቂት መድሕን ከይኮነት 

ኣይትተርፍን ዜብል ግምታት ዜበጻሕና፡ ኣብ ዜተጠቕሰ ዕለት ዒድ መዓልቲ ብይ ምሕረት 

ህልቂት በሰክዲራ ዜፈጸሙ። 

 

December 1, 1970. መዓልቲ ካልኣይ ዒድ ብምንባሩ ኩሉ ተመሃራይ ደወል ከይተደወለ ኣብ ቀጽሪ 

ቤት ትምህርቲ  ብኲነተት ዒድ ኣልዒልና እናተና ካብ ጥቓ ቤት ትምህርትና ሎ ዕርዲ ፎርቶ 

ጸላኢ ዜተወንጨፈት ቦኽሪ መድፍዕ ስጉምቲ ንህልቂት ዖና ምረሐት ኮይና ነዙ ኣረሜናዊ ተግባር 

ንክፍጽሙ ኣብ ከባቢ ዖና ኣድብዮም ዜጸንሑ  ምሕረት ብይብሉ ብይ ዕረፍቲ ጭካነ ብዜመልኦ 

ቆልዑትን ኣንስትን ሽማግለታትን ከይፈላለዩ ብካራን ብጥይትን ካብኡ ዜኸፍኤ እውን ኣብ 

ገዚውቶም ምስ ንብረቶም ብሓዊ ሕረሩን እታ ካብ ዜተፈላለየ ቦታ ዜተኣኻኸበት ቁሸት 

ከምይነበረት ገበርዋ፡ ህዜቢ ከረን ነዙ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ሓጺር ግዛ ዜወሰድዎ ስጉምቲ ናበይ 

ከምምርሕ ስለ ይፈልጠ ነብስኻ ንምድሓን ኣብ ዜረኸብካሉ ቦታን ዜበዜሕ ተመሃራይ ኣብ 

ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ክፍልታት ድሕሪ ምዕቛብ ህድእ ምስ በለ ነናብ ገዚኻ ምስ ኣቶኻ ጓሂ ሓን 

ቅሳነትን ድቃስን ይብሉ ከም ይሕለፍ የሎን ሓሊፉ። እቶም ደቂሶም ይሓደሩ ሽማግለታት 

ዓዲ ነቶም ብግፍዒ ዜተቐትሉ ዜሃለቁን ንቡር ቀብሪ ክግበረሎም ብምባል ምስ ኣዚዙ ናይዙ 

ቅንጸላን ካልኦት ሰበ ስልጣንን ኣብ ለመና ድሕሪ ምጽማዶም ንሕጽር ዜበለ ግዛ ንክቕበሩ ስለ 

ዜተፍቕደሎም ወረ ምስ ተርግሐ፡ December 2, 1970 ኣብ ቤት ትምህርቲ ደወል ተደዊሉ ኣብ 

መስርዕ ከለና ንዜተረኽበ ሓበረታ ኣብ ሓንጎል ኩሉ ተምሃራይ ብምንባሩ ኣብ ክንዲ ትምህርቲ 

ኣቃልቦና ነቶም ብጭካነ ዜሃለቑ ረሳታት ንምልዓልን ንምቕባርን ብሙሉኡ መስርዕ ጥሒስና 

ተበገስና ስካውት እውን ንኣብ ቤት ትምህርትና ዜርከብ ቤት ጽሕፈትና ኣቲና ንሎ 

መዅዓቲታትን ባዴላታትን ሒዜና ናብ ዖና ተበገስና፡ ኣብኡ ኣብ ዜበጻሕናሉ ጕህን ሰንብደን 

ብዓይንኻ ኽትርእዮን ንኽትኣምኖን ጸግም እቲ ጎልጎል ብብረትን ሳንጃን ነብሶም ዜተባሳስዔ 

ሬሳታት ህጻናት ኣብ ሕቚፊ ወላዲቶም ዜሞቱን ብሂወቶም ጡብ ወላዲቶም እናጠበዉ 

ብምርኣይን ኣብ ውሽጢ ኣባይቶም ብሓዊ ዜሓረሩን ነዝም ብጭካነ ስጉምቲ ዜተወስደሎም 

ክትዕብ ከሎኻ ወላኳ ጭንቀት ስዕብ እንተኮነ መዓንጣኻ ሸጥ ኣቢልካ ገለን ጎዳጉድ ኣብ 

ምኵዓት ገለን ሬሳታትን ዉጉኣትን ኣብ ምልዓልን ኣብ ስጉምቲ ዜተወስደሉ ቦታ ምለጡ 

ውጉኣትን ቁሱላትን ኣይሰኣኑን ብመባል ሬሳታትን ቁሱላትን ንምድላይ ካብቲ ህልቂት 

ዜተፈጸመሉ ኣርሒቕና ብምኻድ ዉጉኣትን ቁሱላትን ዜረኸብና፡ ዕዘዜ ተሳትፎ ህዜቢ ብምንባሩ 

ገለን ብዜተረኽበ ዓለባን ተንኮባታትን ኣብ ምግናዜ ገለን ንምዅዓቱ የጸግም ልስሉስ ቦታ ኣብ 

ዜተረኽበሉ ብጃምላን ብንጽልን ብድርብን ኣስላም ይኹኑ ክርስትያን ኣብ ሓደ ጉድጓድ 



 

 

ንምቕባሮም እውን ጸግም ኣይነበረን፡ ከም ስካውት መጠን ንተረኽቦ እዙ ህልቂት ክንስንዶ ስለ 

ዜነበረና ብቑጽሪ 647 ሬሳታት ቀቢርና ምናልባሽ ካብኡ ንላዕሊ ክኾኑ ይኽእሉ ዜብል ግምታት 

ነይሩ ኢዩ ስለምንታይ ኣብቲ ከባቢ ሬሳታትን ቁሱላትን ብምርካብናን ከም ዜተረደኣና እውን ኣብ 

ከባቢ ዜቕመጡ ጸኒሖም ቁሱላት ምምጻእን ሬሳታት ኣልዒሎም ከም ዜቐበሩን ገለ ሬሳታት እውን 

ብስድራበታት ኣብ ዜደልይዎ ወሲዶም ዜተቐብሩን እዙ ኩሉ ተደማሚሩ ካብቲ ኣቐሚጥናዮ 

ሎና ቁጽሪ ንላዕሊ ከምዜኸውን የጠራጥር ኢዩ። 

 

ነዙ ሕዜን ተረኽቦታት ከም ስካውት ንሓገዜ ኣብ ሆስፒታል መዓልታዊ ተጸሚድና ከሎና እቲ 

ዕሉል ኮለኔል ወለና ነዙ ህልቂት ዜፈጸመን ናይ ከረን ኣውራጃ ፖሊስ ሓላፊ ሜጀር ነጋሽን ሆስፒታል 

ንክበጽሑ ኣብ ዜመጽሉ ግዛ ኣብ ሓደ መእለዪ ክፍሊ ድሕሪ ምእታዎም ገልጠምጠም 

ብምስማዕና ምስ ገለ ካብቶም ቆሲሎም ዜእለዩ ዜነበሩ ደኾን ይኸውን እናበልና በንጻሩ ምስ 

ማርቲ ሰበይቲ ሚስተር ሁዩ ዳውኒ ከም ዜነበረ ፈሊጥና ምኽንያቱ ኣዚዙ ናይ እዙ ህልቂት 

ንክበጽሕ ደስ ስለ ይበላ'ዩ እዙ ከይኣክል ሚስተር ሁዩ ዳውኒ ብደገ ጸኒሑ ኣብ ዜመጸሉ እውን 

ዳግመ ግጭትን ምስሕሓብን ኣብ ዜተፈጥረሉ ካብ ሆስፒታል ብይ ዕረፍቲ ንዉጉኣት ዜሕግዘሉ 

ዜነበሩ ኣልቂቖም ካብ ከረን ንክወጹ ዜተገደዱ። ሚስተር ሁዩን ማርታ ዳውኒ ንነዊሕ ኣብ ከረን 

ዜተቐመጡ ኣመሪካውያን ኮይኖም ኣብ ከባቢ ከረን ብዘሕ ሓገዚት በርከቱ መዕበይቲ ኽታማት 

ምስ ቤት ትምህርቱ ቆሙን እቲ ዜዓበየ ከኣ እታ ኣብ ህልቂት ዖና ንዉጉኣት መእለዪ ዜኾነት 

ሓዳስ ሆስፒታል ብተበግሶኦም ዜተሃንጸት ዓቢ ኣበርክቶ ዜገበሩ ብህዜቢ ከረን ዜምስገኑን 

ዜልለዩን ፍጡራት ኢዮም፡፡ 

ኣብ ከረን ጽቡቕ ግብሪ ከምዜገብሩ ክፍለጠሎም  ይደልዩ ባእታታት ቁጽሮም ውሑድ ኣይኮኑን 

ምስ እዙ ኵነታት ዖና  ዜተኣሳሰረ ንሓገዜ ኩሉ ግዛ ድልው ዜኾነ መሓመድ ኑር ያቆት ነብሱ 

ይምሓር ብይ ወለዲ ካብ እዙ ህልቂት ዜተረፉ ቆልዑት ሓንቲ ሞግዙት ቆጺሩ የዕቢ ምንባሩ ዓቢ 

ኣብነታዊ ታሪኽ ለዎ ይርሳዕ ፍጡር ኢዩ። 

 

ንዜተጠቕሰ ኩነታት እቲ ዜተገብረ ግፍዒ ዓው ኢልካ ይትበኽየሉ ጓህን ሓንን ቅርሕንትን 

መርገምን ኣብ ውሽጥኻ ተዓቝሩን ተቆጢቡን ከሎ እታ ኣበየ ዓመት እትብዕል ነግዲ ቅዱስ 

ሚካኤል January21,1971 ኣመንቲ ክርስትናን ኣመንቲ ምስልምናን ከይተረፉ ዜሳተፍሉ በዓል 

ኮይኑ ከም ልሙድ ተሳትፎ እቶም ዓሚቝ መንፈሳውነት ለዎም ምእንቲ መሰል ወዲ ሰብ 

ዜጣበቁ ምስ ዜተፈላለየ ሃይማኖት ክርስትናን ኣስላምን ጽቡቕ ስኒትን ሕውነትን ለዎም ኣፈኛ 

ዕቡሳት ዜኾኑ ብፁእ ኣቡነ ኣብራሃ ፍራንሱዋ ናይ ኤርትራ ካቶሊካዊት ኣቡን ነፍሶም ይምሓር 

ድሕሪ ዑደት ንነጋዲያንን ዕዱማት ኣብ ህላወ ናይዙ ህልቂታት ዜፈጸሙ ገበኛታት ሰበ ስልጣን 

ከይተረፉ ዜተሳተፍዎ ጸሎት ድሕሪ ምዕራጎም ንዓኦም እናጠመቱ ንሓደ ኣብ መንጎ ኣስመራን 

ከረን ዜወስድ መንገዲ ብቅትለት ሓደ ጀነራል ሕነ ንምፍዳይ  ቆልዕትን ኣንስትን ሽማግለታትን 

ንህለቑ ኣይትቕተል ዜብል ትእዚዜ ብምጥሓሶም ንዓኦም እናጠመቱ እውን በዓል ፈረስ ፈረስካ 

ኣይትእመኖ ክመውት'ዩ በዓል ክዳን ክዳንካ ኣይትእመኖ ክበሊ'ዩ በዓል ሽመት እውን ሽመትካ 

ኣይትእመኖ ክቕንጠጥ'ዩ ምስ በሉ ወዮ ኢዶም ብደም ንጹሃት ዜጨቀወ መእተዊ ጠፊእዎም 



 

 

ብረሃጽ ክከላበቱ ምርኣይ ንህዜቢ ጸባ ስተዩ ኣቦን መራሕን እዮም፡ ኣብ  ዜተኻፈልዎ ኣኼባታት 

ጨቆንቲ ከይተረፈ ንገዚእቲ ርእሶም ከምድንኑ ዜገብሩ ዜነበሩ ኣፈኛ ዉጹዕ መራሒዮም። 

ለውጢ መጺኡ ንኣረሜናዊ ግዜኣት ሃይለስላሴ ዜተክኤ ግዙያዊ ወተሃደራዊ መንግስቲ(ደርጊ) ካብ 

ሃይለስላሴ ይፍለ ንኣብ ላዕሊ ዜተጠቕሰ ግፍዕን ዓመጽን ምቕጻልን ቅትለታትን ብይ ንሕስያ 

ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ጉድኣት እናኣውረደ ኤርትራዊ ትውልዲ ለዎ ሓደገኛ ጀነራል ኣማን ዓንዶም  

ብኣቦ መንበርነት ብምምጸኦም ኣብ ሰክፍ ኩነታት ኣውዲቕዋ ከም ዜነበረን ኣብ ሓጺር ግዛ 

ንኤርትራ ዑደት ምፍጻም ዜተበገሰሉ ኣብ ከረን ቅድሚ ምብጽሑ ሕዜቢ ተቓውሞ ንምቕራብ 

ካብ ኣዲስ ኣበባ ንከባቢ ከረን ወኪሉ ኣባል ፓርላማ ዜተመርጹ ተባዕ ወላዲ ሰርጌንቲ ተወልደ 

በይን ነብሶም ይምሓር ምስ ኣብነትን ኮስኮስቲ ቃልሲ ከረን ዜኾኑ ወልደሱስ ዓማርን ስዉእ 

ሚካኤል ጋብርን ኣብ ከረን ዜርከብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ህዜቢ ብምእካብ ንኣብ ከባቢ ከረን 

በብግዛኡ ንዜፈጸምዎ ግፍዕታታ ኣቤቱታን ተቓውሞን ንምቕራብ ተባብዑን እዮም፡ ኣማን 

ዓንዶም ኣብ ከረን ዜመጸሉ ኣብ ቤተ መንግስቲ ንዜተኣከበ ህዜቢ መደረ ብዓረብኛ ጸኒሑ ብጸያፍ 

ትግሪኛ እታ ዜነበረት መንግስቲ ልባ እምኒዩ ብምባሉ ንዜፍጸሙ  ዜነበሩ ገበናት ንኣረሜናዊ 

ሃይለስላሴ ሰክም ወቐሳ ምንባሩ ኣይዜንጋዕን፡ ህዜቢ ንኣማን ዓንዶም ሓደገኛ ወተሃደር 

ኢትዮጵያ ብምዃኑ ኣይተቐበሎን፡ ስዉእ ሚካኤል ጋበር እቲ ወግሐ ጸብሐ ኣብ ልዕሊ ህዜቢ 

ዜወርድ ዜነበረን ኣብ ዜተፈላለየ ዜተፈጸመ ግፍዕታት ናይ ተቓውሞ ጸብጻብ ብድፍረት ከቕርብ 

ምስ ጀመረ ኣማን ንጸብጻብ ንከጽንዖ ሃበኒ ኢሉ ተረከቦ ስዒቡ ካብ መንእሰያትን ዓበይትን 

ከይተረፈ ንዜቐረበሉ ሕቶታት ዕባራ መልሲ እናሃበሉ ዜዓጸዎ፡ ሰርጌንቲ ተወልደ በይን ኣባል 

ፓርላማ ኢትዮጵያ ከሎ ሓደ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ብሃይለስላሴ ይኹን ብመንግስቱ ዜፈጸም 

ዜነበረ ግፍዓዊ ገበናት ዜቃወሙ ዜነበሩ ህዜቢ ከረን ዜኾርዓሎም ኣቦ ኢዮም።   

 

ኩሉ ገግዛኡ ኣለዎ ከም ዜበሃል ንመዋእል  እናዓመጸ ዜነብር ፍጡር የሎን፡ ሃይለስላሴን 

መንግስቱን ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ኤርትራ ካብ 1961 ጀሚሩ ዜተፈጸመ ገበናት ይርሳዕን ይሕከኽ 

ዜሓደግዎ ነባሪ ጸሊም ታሪኽ ይርሳዕዩ፡  ሃይለስላሴ ግዛ ኣርኪባቶ ብዜመጸ ለውጢ ሓንቲ 

ከይሓ ጥርሑ ክጓሓፍ ከሎ መንግስቱ እውን ግዙኡ ሓልዩ ንስደት ብህድማ ምረሐ።  

 

እናወደቐን እናተስኤን ዜተጓዕ ቃልሲ ክቡር መስዋእቲ ድሕሪ ምኽፋል ኤርትራ ነጻ ወጺኣ፡ 

ብዜፈሰሰ ደም ስዉኣት ዜበቖለ ዕንባባ ንሓርነትን ነጻነትን ንጥቕሚ ዉሑዳት ይኮነስ ንጥቕሚ 

ብዘሓት እውን ምንባሩ ክዜንጋዕ የልብሉን ይከሓድን ሓቂ ኢዩ።  

 

ዜተጠቕሰ ህልቒታት ኣብ 50 ዓመት ጥራይ ይኮነስ ኣብ ልብና ዜሰረተ መዓልታዊ እናተከረ 

ዜነብር ይርሳዕ በሰላ ለዎ ታሪኽ'ዩ።  

 

ክብርን ሞጎስን ንስዉኣትና። 

 


