
ኤርትራ ሕምብርቲ ፍልሰትን ስልጣነታት 

 

 

ደራሲን ተጋዳላይን ስዉእ መሓመድ ስዒድ ናውድ ቅድሚ ኣስታት ክልተ ዕቑዳት “ኤርትራ 
ንዘመናት ሕምብርቲ ናይቶም ካብ ምብራቕን ሰሜንን ዝመጹ ፍልሰት፡ ስልጣነታት፡ ባህሊታትን 
ሃይማኖታትን ነይራ፡” ዝብል መጽሓፍ ኣሕቲሙ ነይሩ። ነዚ ረቛሒታት’ዚ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጠረ 
ከኣ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ነዊሕ ገምገም ባሕራ’ዩ።  

ኣብ ባሕሪ ምውሳእን መራኽብ ጌርካ ናይ ባሕሪ ጉዑዞ ምክያድን ድማ፡ ኣፍ ደገ ባሕሪ 
ዘይብለን ሃገራት ዘይረኸብኦ ምዕቡል መድረኽ እዩ። እዚ ግን ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዘመናት 
ክትጥቀመሉ ዝጸንሐትን ኣብዚ ግዜ’ዚ እውን እትግልገለሉ ዘላን ዓቢ ጸጋ እዩ። ምኽንያቱ 
ኤርትራ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ኪሎ ሜተር ዝንውሓቱ ገምገም 
ባሕሪ ስለዘለዋ።  

ሓደ ካብ’ቲ ቀንዲ ኤርትራ ዝሓለፈቶ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ኸኣ ጥንታዊ ዓረባዊ ፍልሰት፡ 
 ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ዝኾነት ሃገር ኣፍሪቃ ደቡብ ሳህራ ቅድሚ ምእታዉ ኣብ ኤርትራ 
ምእታዉ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ግኑናት ነገስታት ቤጃ ምቛሞም፡ ፍልሰት ሰዓብቲ ነቢዪ 
መሓመድን ሃይማኖት ምስልምና ኣብታ ነቢዪ መሓመድ ዝተወልደላ መካን ኣብ መዲና  
መነወራን ቅድሚ ምብጽሑ ኣብ ኤርትራ ምእታውን ክጥቀስ ይከኣል።  

እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ክልተ ነጥቢታት ኣብ ኣቓውማ፡ ጠባይን ስነ-ኣእምሮን ህዝቢ ኤርትራ 
ልሉይ ኣሰር ገዲፉ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ፍቱዉ፡ ስልጡን፡ ባህጊ ዘለዎ፡ ተንበርካኽነትን ዕብለላን 
ዘይቅበል ብጽንዓት ዝምክት ህዝቢ እዩ። ከምኡውን ኩሎም ብቀረባ ዝፈልጥዎ ዝምስክርዎ 
ሓቂ፡ ምስ ኩሎም ደቂሰብ ዝሓለፎ ናይ ለውጢ ዘመናት ዝዋሳእ፡ ክብሩን መሰሉን ክግሃስ 



ፍጹም ዘየፍቅድን ንናይ ካልኦት መሰላት ዘይትንክፍን ህዝቢ እዩ፣  

ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ነገስታትን ስልጣነታትን ነይሮም እዮም። ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ 
ዘሎ ቅርሲታት ኸኣ ንብዙሕ ስልጣነታትን ታሪኽን ናይ’ዚ ህዝቢ’ዚ ከብርህ እዩ። ይኹን’ምበር 
እዚ ኣብ ውሽጢ መሬት ዘሎ ጸጋ’ዚ ጋህዲ ንክኸውን ገና ዕድል ኣይረኸበን ኣሎ።  

ይኹን’ምበር ድሕሪ ናጽነት ምስ ኩሉ ድሩትነት ዓቕሚታት ጉዳይ ኩዕታ ቅርሲታት ዓቢ 
ኣቃልቦ ተዋሂቡዎ ይርከብ።  

ኣብ ርእሲ’ቲ ኤርትራውያን ተመራመርቲ፡ ጽሓፍቲ ታሪኽን ኩዓቲ ቅርሲታትን ዘካየድዎ 
ጻዕሪታት ድማ ኣብ ዓለም ዝተዘርግሑ ምሁራት ማእከል ቅርሲታትን ውድብ ባህሊን ሳይንስን 
ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቅርሲታት ንምውጻእ ተራኦም ክጻወቱ ዝሕተትሉ 
እዋን እዩ። ምኽንያቱ እዚ ህዝቢ ዓለምና ካብ ዘሕለፎም ኣገደስቲ  ታሪኻት ዝሕብር 
ቅርሲታት’ዚ ናይ ኩሎም ደቂ-ሰብ ውርሻ ስለዝኾነ። ” 

መወከሲ፦ መጽሓፍ “ኤርትራ መገዲ ፍልሰትን ሃይማኖታትን መእተዊ ምስልምና ኣብ ኣፍሪቃን” 
ብ2001 ዝተሓተመ - ደራሲ መሓመድ ስዒድ ናውድ።     
 


