
ጸላእትና ክንጸልኦም ስለ ዝደለና ኣይኮናን ንጸልኦም፡                                               

ዘጽልእ ነገር ስለ ዝገበሩና ኢና ጸሊእናዮም። 

    ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ንጽልኢ ተበጊሱ ኣይፈልጥን።  ጽልኢ ህውከት እንተዘኮይኑ ፍቕሪ ስለ 

ዘየምጽእ።  እዚ ማለት ግን ንጸልኦም ወገናት የለውን ማለት ኣይኮነን።  ጸላእትና ክንጸልኦም ስለ ዝደለና 

ዘይኮና ንጸልኦም፡ ዘጽልእ ተግባር ስለ ዝገበሩና ኢና ንጸልኦም።  ኣብ ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልስና ንመሰልና 

ስለ ዝተቓለስና ዘጋጠሙና ጸላእቲ ብዙሓት እዮም።   ከሳናኹልና እኳ እንተ ኸኣሉ፡ ክዓግቱና ግን ዓቕሚ 

ኣይነበሮም።  ምክንያቱ ንቑኑዕ ዓላማ ብሓደ ልቢ ደው ዝበለ ህዝቢ ዓጋቲ ስለ ዘይብሉ።  እኳድኣ ገለ 

ወገናት ዝጸልኡና ምዃኖም እናፈለጥና ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ዝምድንኦም ከመሓይሹ ይኽእሉ ይኾኑ ካብ ዝብል 

እምነት ብሓደ ወገን፡ በቲ ካልእ ድማ ወዲ ሰብ ብግፍዕን ድኽነትን ክሳቐ ክንርኢ ሕልናና ስለ ዘይቅበሎ 

ብሙሉእ ዓቕምና፡ ኣብ ገለ እዋን ልዕሊ ዓቕማ ተሓጋግዝናዮም ኢና።  ካብ ጸበባ ኣብ ራህዋ ንኽበጽሑ 

ናይ ሂወት መስዋኣቲ ከፊልና። 

    እዛ ሳላ ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን ተዓንጊላ እግሪ ዝተኸለት፡ ጸረ ጮቆንታ ክትምክት ትብዓት 

ሚሂሮም ስረ ዘዕጠቑዋ፡ ደመኛ ህ.ወ.ሓ.ት. ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብዝኣለመቶ ጽልኢ ክንጸልኣ 

ተገዲድና።  ኣብዚ ከነስተውዕለሉ ዘሎና ህ.ወ.ሓ.ት. ማለት ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ትውክል ማለት 

ኣየስምዕን።  ከንደይ ትግራዎት ብኣ ዝተረግጹ ከም ዘለዉ ክሰሓት የብሉን።  ንሕና ንጃንዳን ኮራኾራን 

ድኣንበር ነቲ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ቀደም ኣይጸላእናዮን፡ ሎሚ ኣይንጸልኦን፡ ንመጻኢ ኣይንጸልኦን።   

    እቲ ዘገርም ገለ ተመሻኸንቲ ኤርትራውያን ምስቶም ማህጸን ኣዲኦም ዝተፍኦም ከድዓት ደቂ ሃገር 

ክመሳሰሉን ኣሕዋት ኢና ክብሉን ብፍላጥ ውሑዳት ብግርህና ወይ ዕሽነት ወይ ውን ጽልኢ ኤርትራዊ 

ሃይማኖት ኮይኖም ኩልና ተዛረብቲ ትግርኛ እንዲና፡ ኩልና ኣጋዝያን ዝበሃል ኣብ ሞንጎ ሕብረተ ሰብ 

ኤርትራ ዘይምትእምማን ንምፍጣር  ኣብ ኣዕናዊ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ክሳተፉ ምርኣይ’ዩ።  

    ኣብ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ሓደ ቋንቋ ዝዛረባ ኣለዋ።  ሓደ ቋንቋ ስለ ዝተዛረባ ኣሕዋትየን ክትብለን 

ኣይከኣልን።  ሃገራት ኣዕራብ ኩለን ብሓደ ቋንቋ ይዛረባ።  ሃገራት ላቲን ኣመሪካ ብሓደ ቋንቋ ይዛረባ።  

ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ብሓደ ቋንቋ ይዛረባ።  ኩለን ሃገርንነናተን መንግስትን ባህልን ስርዓትን ኣለወን። 

ገለ ካብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ትግርኛ ስለ ዝተዛረቡ ነቶም ካልኦት ቋንቋታት ኤርትራ 

ከምዘየለዉ ተቖጺሮም ትግራይ ትግርኚ ምባል ናይ ሃሱሳት ደናቁር ፉሩሳት ሓንጎል እምንቶ እዩ። ናይዚ 

ቀንዲ  ሰሪ ወያነ ተዋፍሮ ዘላ ሕሱርን ጉሁድን ፖሎቲካዊ ሓሸውየ ምኻኑ ኩልና ኤርትራውያን ክርድኣና 

ኣለዎ።   

    ገለ ሃሱሳት ዝዛረቡዎን ዝጽሕፍዎ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ቢሂላታት ኣሎ።  ገለ ንሃይማኖት ምስልምና 

ዝዝልፉ፡ ገለ ንሃይማኖት ክርስትና ዝጻረፉ፡  ዓለታትን ዓድታን ክሳብ መወለድ ዝደፍሩ ጸይቅታት ንሰምዕ 

ኢና። ገለውን ናይ ሓደ  ዞባ (ኣውራጃ) ተሓላቒ መሲሉ/ መሲላ ኣብ ደቀባት ካልኦት ዞባ (ኣውራጃ) 

ወይ’ውን ቢሄራት ስድነመቶም ክገልጹ ንሰምዕ።  እቲ ተልእኮ መን ከም ዝምውሎ ኩልና ንፈልጦ 

ጉዳይ’ዩ።  ኣብ ርእሲኡ ዓርበረቡዕ ዘዕበዮቶም ኤርትራውያን መሰልቲ ቀንዲ ናይ ጃንዳ ተላኣኽቲ 

ከምዘለዉ ንፈልጥ ኢና።   



    ነዞም ጉስሩጣት መልሲ ምሃብ ጉቡእ እዩ።  ድለቶም ነቲ ሕሱር ኣባሃህልኦም ብመልኽዕ ናቶም ጌርና 

ክንምልሶሎም ፡ ከምቲ ዝብልዎ ክንጻረፍን ክንውንጅልን እዮም ዝደፋፍኡ።  ብኻልእ ኣዘራርባ ጸረ 

ዞባታትን፡ ዓድታት፡ ሃይማኖታት፡ ኣውራጃታት. . . ወዘተ ክንጻረፍ እሞ ኣካል ናይቲ ዝፍጽሙዎ ወንጀል 

ክንከውን እዮም ዝደፋፍኡ።  ስለዚ መልሲና ብቐጥታ ንዕኦም ድኣምበር ንኻልእ ዝትንክፍ ክኸውን 

ኣይግባእን።  

    ንሕና ኤርትራውያን ኩቡር ባህሊ ናይ ምክብባር ምትሕቑቛፍ ምጽውዋር ኣሎና።  እዚ ክብርታት’ዚ 

ብሰንኪ እዞም ግዜ ዝረገሞም ከነብርሶ የብልናን።  ኩሉ ግዚኡ ሓልዩ ዘይሓልፍ ነገር ስለ ዘየለ፡ እዚ ሕጂ 

ዘለ’ውን ከምቶም ዘይሓልፉ ዝመስሉ ዝነበሩ’ሞ ዝተሓልፉ ክሓልፍ እዮ።  መንደቕ ወያነ ፈርከሽከስ 

እናበለ ይኸይድ ስለ ዘሎ፡ ውድቀታ ተረጋጊጹ እዮኡ።  እዞም ኣብ ትሕቲ ጽላላ ኮይኖም ጨረምረም 

ዝብሉ ዘለዉ ግን ውድቀት ጃንዳ ዝረኣዮም ዘሎ ኣይመስል።   

   ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ላኦሊ ዝበልኩዎ “”ጸላእትና ክንጸልኦም ስለ ዝደለና ኣይኮናን ንጸልኦም፡                                               

ዘጽልእ ነገር ስለ ዝገበሩና ኢና ጸሊእናዮም።  ሕማቕ ስለ ዝተመነዩልና ሕማቕ ኣይምነን።  ብዓል ክፍኣት 

ቀሲኑ ስለ ዘይነብር፡ ህ.ወ.ሓ.ት.  እናህትለ ብኽፍኣታ ባዕላ ነብሳ ፈሪዳ። 

 

ነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና                                                                                                   

ዕንወት ንተጻባእቲ ሃገርና                                                                                                                                     

ሞሳ ንምክልኻል ሓይልታትና                                                                                                         

ዓወት ንሓፋሽ ህዝብና                                                                                                        

ገብረንጉስ መስመር                                                                                                     

ጥቅምቲ 17/2017 


