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~ራእሲ ተሰማ ኣስበሮም፡ 

ብዘይነግ-ፈረግ መትከሉ ሓበሮም። 

                           ======/////=====///////======//////=====///////====== 

   ብዛዕባ ራእሲ ተሰማ ኣስመሮም ኣድሂበ ብዕምቆት ክርእዮን ክህድስሶን ሓደ ካብ ዓዲ ሽወደን ንስራሕ ጉዳይ 

ዝመጽእ ዝነበረ ብጻይና ቕድሚ 2 ዓመት ተላቢዩኒ ነበረ።ኣነ ድማ ጽሑፋት ከንብብን ንዓበይቲ ክሓትትን ብመጠኑ 

ጀመርኩ።ንድሕሪት ተመሊሰ ድማ ቕድሚ 5 ዓመት ኣቢሉ መምህር ኣስፋው ከም ሓደ ተመራማሪ ታሪኽን ሥነ 

ቅርስን ጽሑፋት ክነቦ መጥዩኒ ምንባሩ ትዝ በለኒ፡እሞ ክነብብ ክነብብ ድማ እዛ ትስዕብ ረኸብኩ።በሉ 73 ዓመት 

ዝገበረት ብምኳና ክንዲ ዝከኣልኹ ካብ ጽሑፍ 

ክግልብጣ ፈቲነ ኣለኹ።ከተንብብዋ 

ይሓድገኩም! 

 “ዘኢርአየ ዓይን ወ ኢሰምአ እዝን ዝተብሃለ 

ሎሚ ርኢና ሎሚ ከኣ ሰሚዕና። 

   ማለት ኣብ`ቲ መብራህቲ ኤርትራ 

ዝተብሃለ ጋዜጣ 3 ታሕሳስ 1940 ዓ/ም ኑሜሮ 

5 (ቁጽሪ 5)፡ ራስ ተሰማ ብሓደ ጋዜጠኛ 

ኤርትራ ሓዳስ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያስ ብሓደ 

ዕውር ንጉሣ እናተመርሔት ክነሳ ከመይ ጌራ 

ኢያ እትመርሓና ኢሎም ዝብል ቃል 

ርእየ።ነገሩ ውስተ ልበ ሰብእ ዘኢትሃለየ ኢዩ 

ዘይሓሰብኩዎን ዘይተዛረብኩዎን ኣልዒሎም 

እቶም ንሱ ዝውራዮም ዝሃነጽዎን እተጣበብዎን 

እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ወይ ከኣ እቶም ጋዜጠኛታት ኣልዒሎም 

ዘይተብሃለን ዘይተገብረን ዝጽሕፉ 

እንተኾይኖም ከኣ ኣይፈልጥን።ኣነስ ብልበይ 

ኣይሐሰብክዎ ብኣፈይ ኣይተዛረብኩዎ። 
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  መቅድም ኲሉ ከኣ ንጉሠ ነገሥት ነኣይ ገጸይ ርእዮሙኒ ኣይፈልጡን ክፉእ ከኣ ኣይገበሩንን። 

ንዳዊት ወድ እሴይ፡ሳኦል ንጉሥ ኪቐትሎ ይዛረሮ ነበረ`ሞ ሓደ መዓልቲ ዳዊት ንሳኦል ኣብ በረኻ ደቂሱ ምስ ረኸቦ 

ክፉእ ንምግባሩ ማለት ንምቕታሉ ምቹእ ጊዜ ረኺቡ ከሎስ ከም ፈታዊኡ መጠን ገዲፍዎ ከደ። 

ሰለሞን ነቱ እግዚብአሔር ዝተቀብኦን ዘንገሶን ኢደይ ክፉእ ኣይዝርግሕን ኢሉ፤ኢያሌዕል ዴየላዕለ እግዚእየ እስመ 

መሲሑ ለእግዙኢብሔር ከም ዝበለ፡ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 24 ቊ 11 ። 

   ኣነ ንርእሰይ ከኣ እንኳን ንንጉሠ ነገሥት ዘይፈልጡኒሞ ክፉእ ዘይገበሩኒ ጽያፍ ክዛረብስ ንሓደ ድኻ እኳ ክጸርፍ 

ሕልናይን መዋዕለይን ኣየፍቕደለይን። 

ከም ዓቕመይ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝረኤኹዎ ፀሎተ ሃና እመ ሳሙኤል ነቢይ ምዕራፍ 4 ቊ 2 ኢትትመክክሁ ወ 

ኢትነብቡ ኣብያተ ወ ኢያጻኣ ዓቢይ ነገር እማፍኩሙ ዚብል ቃል እናሰማዕኩ ነዚ 

ነገር`ዚ ክሓስቦን ክገብሮን ኣይከኣልን። 

  ኣነ ኣብ ብጋዜጣ 112 ዝበልክዎ ዚርድኣኒ ኤርትራውያን ዝኾነ ክርስትያን 

ኣስላም፡ንኤርትራ ዝጠቅም ተኣኪብና ምክሪ የድልየና፡ነንበይንና ምዝራብ ጒድኣት 

እምበር ጥቕሚ ኣየምጽእን፡ገቢር እንበለ ምክር እበድ ዉእቱ ከም ዝበለ ቅዱስ 

ጳውሎስ ኢለ…ነዛ ቃል’ዚኣ መልሲ ኣይረከብኩን። 

   ዘዝሓሰብዎ ምስ ገበሩ፡ኣነ ከኣ ምስቶም ማሕበረይ ተሰማማዕና መኺርና 

ኤርትራ ንኤርትራውያን ናጽነት ንደሊ ኢልና ገበርና።ነዚኣ ግና ዝሓፍረላን 

ዝጠዓሰላን ኣይኰንኩን እቲ ፡ድላይና ኪሰምረልና ምሉእ ተስፋ ኣሎና፡ካብ 

እግዚኣብሔርን ካብ ሕቡራት ነገሥታትን። 

 ራእሲ ተሰማ 

                                     29 ታሕሣሥ 1940 ዓ/ም።” 

   እሞ ክቡራት ኣንበብቲ፡ካብ`ዛ ሓጻር ጽሕፍቲ ራእሲ ተሰማ ኣስበሮም ንግንዘቦ ፍረ-ነገር ተሃለወ ኣብ መሥመር 

መርሖ እምነቶም ነግ-ፈረግ ዘይብሉ ምኳኖምን ፈሪሓ ኣምላኽ ከኣ ከም ዘለዎም ካብ ቃሎም ይስወጠኻ ኢዩ።ነዚ ሎሚ 

ኣብ ፖለቲካን ጉዳይ ሃገር ዝነጥፍ ኣካል ወይ ባእታ ድማ ደርማስ ትምህርቲ ዝህብ እመስለኒ።ምኽንያቱ ንወገን ንሃገር 

ዝቃለስ ፈሪሓ ፈጣሪ ተዘይብሉ ንፍትሕን ደሞክራስን ክቓልስ ከቶ ከም ዘይክእል ተመክሮ ምሂሩና ኣሎ። 

   ካብ’ዞም ኣቦታት ንቀስሞን ንመሃሮን ብዙሕ ከም ዘሎ መመሊሱ ይርደኣኻ ኢዩ።ግን ብሰሪ ኲነታትን ዓቕምን 

ጸጋታቶምን ፍልጠቶምን ከም ዋርሳ ከይወረስና፣ካብ 

ምዕራባውያን ዝጸሓፍዎን ዝሓለፍዎን ጥራሕ ከም 

እወንታዊ ተመኽሮ እናወሰድና ነቲ ክብርታትን 

ሕላገትን ኣበዋትና ንጎስዮ ዘለና ኮይኑ 

እስመዓኒ።ንስኹም/ ንስኽን ትብልዎ/ትብልኦ ከም ዘለዎ 

ኮይኑ ባህሉ፣ቋንቁኡን ክብርታቱን ብግቡእ ሣውያ 

ዘይዓቀበን ዘይሰነደን ኰነ ብሥነ ፍልጠታዊ ኣገባብ 

ዘይጸሓፈን ሕብረሰብ ንብርሰትን ባድማን ከም ዝቕሰብ 

እኩል መርኣያ ኢዩ ክበሃል ይከኣል ኢዩ። 

 

   ነዛ ትስዕብ ጽሕፍቲ ድማ ኣፈወርቒ ዝተብሃለ 

መቕርብና ቕድሚ ገለ ዓመታት ሓደራኻ ተገዲስኻ 

ኣንብባ ኢኻ ኢሉ ከም ዝሰደደለይ እዝክር ኢየ።ነዚኣ 

እውን ነቶም ኣንቢብኩምዋ ዘይትፈልጡ ንእግረ መገደይ 

ንበብዋ ክብል እፈቱ። 
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  ኣበዋት ጥንቲ፡ኣብ ፍልጠትን ተመክሮን ዕዙዝ ግዳሰን ኣተዂሮ ምንባሮም ሓደ ኣብነት ኢዮም።ካልእ ንቋንቋ ግእዝን 

ንቅዱስ ጽሑፋት ሰሃሮ ገይሮም ዝነቡን ኣብ ልቦም ዝሕድሩ ሰብ መትከልን ሻምላ ጽንዓትን ምንባሮም ድማ እህብነኻ 

ኢዩ። 

   ንሎሚ እዚ ክብል ከለኹ፡እቲ ጽሕፎም ናብ ኣንበብቲ ንምብጻሕን ገለ ካብ ተመክሮታቶም ምህሮ ንምቕሳም 

ይሕግዘና ኢዩ ካብ ዝብል ሃንቃ ምኳኑ ክሕብር እፈቱ። 

 

ኣብራሃም ብርሃነ 


