
 ዓመጽ  ኣብ  ልዕሊ  ገባር  ኤርትራ 
 ብመንግስቲ  ኤርትራ  ደው  ይበል። 

 ሕዝቢ  ኤርትራ  ኣብ  ክቱር  ራዕድን  ፍርህን  ይነብር  ኣሎ።  ምኽንያቱ  ብሕጊ 
 ብቅዋምን  ተመሪሑ  ወይ  ተገዚኡ ዘማሓድሮ  መንግስቲ  ስለ  ዘይብሉ  እዩ። 
 እዚ  ዘሎ  ስርዓት  ንሕዝቢ  ዘሳቅየሉ  ሓደ  ኣገባብ  ንኣባል  ስድራቤት  ኤርትራ 
 ብሓይሊ  ካብ  ዝረኸቦም  ቦታ  መንጢሉ  ብምዉሳድ  እዩ።  በዚ  ዘሎ  ስርዓት 
 ኣብ  ገጠራት  ኤርትራ  ብቛንቛ  ሕዝቢ  “  ግፋ  ”  ተባሂሉ  ዝስመ  ካብ  ዝካየድ 
 ልዕሊ  ኣርብዓ  ዓመት  ኮይኑ  ’  ሎ።  ግፋ  ማለት  ብጊዜ  ብረታዊ  ቃልሲ 
 ተጋደልቲ  ብሃንደበት  ናብ  ዓድታት  ብምምጻእ  ካብ  ገዛን  ግራትን 
 መንገድን  ካብ  ባህላዊ  ጓይላን  ንእዲ  መርዓውትን  ካብ 

 በረኻን  ጉስነትን  ዝጸንሑዎም  መንእሰያት  ኣኪቦም  ብሓይሊ  ወሲዶም 
 ከጋድልዎም  ከለዉ  የስምዕ። 

 ግፋ  ቅድሚ  ናጽነት  ኣብ  ገጠራት  ብብዝሒ  ተኻይዱ  እዩ  ።  ድሕሪ  ናጽነት 
 ሰላም  ስለዘይተረኽበ  ግፋ  ብስም ኣገልግሎት  ብዝኸፍአ  መልክዑ  ኣብ 
 መላእ  ኤርትራ  ክካየድ  ይርከብ።  ግፋ  ዘይፍትሓዊ  ክንሱ  ሕዝቢ  ኤርትራ 
 ከምሓደ ክፍሊ  ኣካሉ  ጌሩ  ከም  ንቡር  ዝለመዶ  ይመስል  ።  እታ  ኣባላት 
 ብሓይሊ  ዝተወስዳ  ስድራቤት  እሞ  ዘይተመልሳ  መሪር 

 ሓዘን  ቃንዛ  ጸይራ  ከምእትካየድ  ዘማትእ  ኣይኮነን። 

 ሳዕቤን  ቀጻሊ  ግፋ  ግፍዕን  መከራን  ማእሰርትን  ስደትን  ከርተትን  ስቅያትን 
 ሞትን  :  ኣብ  መላእ  ኤርትራ  ዒቕ  ክሳብ ዝብል  መሊኡ  ካብ  ዝርኤን 
 ዝስማዕን  ነዊሕ  ጊዜ  ኮይኑ  እዩ።  ኣብዚ  ሕጂ  እዋን  ካብቲ  ቅድሚ  ሕጂ 



 ዝተገብረ  ፍልይ ዝበለን  ዓቐኑ  ዝሓለፈን  ኣብ  ወረዳ  ጽንዓደግለን  ከባቢ 
 ሰገነይቲን  ብሰራዊት  ኤርትራ  ኣብ  ልዕሊ  ሕዝቦምን ስድርኦምን  ዝፍጸም 
 ዘሎ  ግፍዒ  መቐጸልታ  እቲ  ካብ  ነዊሕ  ጊዜ  ክትግበር  ዝጸንሐ  ኢሰብኣዊ 
 ተግባር  እዩ። 

 እንታዩ  ኸ  ዝፍጸም  ዘሎ  ? 

 ኣብ  ከባቢ  ጽንዓደግለን  ሰገነይቲን  ካብ  ዕለት  3  ነሓሰ  2022  ጀሚሩ  ክሳብ 
 ሎሚ  ግፋ  ክትብሎ  ዘጸግም  ተግባር  በቲ ስርዓት  ዝተላእከ  ፍሉይ  ሓይሊ 
 ይካየድ  ኣሎ።  ፍሉይነቱ  ንገባር  ንዓደግለን  ከባቢኡን  ብምስምስ  ግፋ 
 መባእታዊ መሰላቱ  ዝኸልእ  ዘይሓላፍነታዊ  ተግባር  እዩ። 

 እዚ  ማለት 

 1. ወተሃደራት  ዝርዝር  ኣስማት  ሒዞም  ገዛ  ገዛ  እናኸዱ  ሰብ  ምውሳድ 

 2.  ዝደልይዎ  ሰብ  እንተ  ዘይረኸቡ  ንሙሉኣት  ኣባላት  ስድራቤት  እንተላይ 
 ኣዴታት፡  ረጋውያን፡  ነብሰ  ጾራትን  ሕጻዉንትን  መግቢ  ዕለቶም  ከይሓዙ 
 ካብ  ቤቶም  ኣውጺእካ  ማዕጾ  ምሹጓር 

 3.  ዕጹው  ማዕጾ  ዘይቤትካ  ሰቢርካ  ከፊትካዮ  ምኻድ 

 4.  ብረት  ኣሚንካ  ንኣቦኻ  ዝኣክልን  ንሰብኣይ  ዝኸማኻን  ምድፋር  ወይ 
 ምግፋዕ 

 5.  ንወለዲ  ኣብ  ቅድሚ  ዓይኖም  ንውሉዶም  ብጥይት  ምህራም 

 6.  ንእንስሳ  /  ንጥሪት  ከብቲ  ጤለ  በጊዕ  ከይወፍራ  ምኽልካል 



 7.  ኣብ  ገዛእ  ዓዶም  ፈታሽ  እናገበርካ  ናይ  ምውጻእን  ምእታውን  መሰሎም 
 ምኽላእ 

 8.  ብድምጺ  ተኹሲ  ብረት  ንሕጻናት  ጥኑሳት  ኣረገውትን  ምስንባድ 
 ስነኣእምሮኣዊ  ፍርሒ  ራዕዲ  ጸቕጢ ምፍጣር 

 9.  ኣብ  ሕርሻ  ገባር  ብሓይልኻ  ምስፋር 

 10.  ኣብ  እዋን  ክራማት  ከይሓርሱ  ወይ  ከየልምዑ  ምክልካል 

 11.  ብረት  ሒዝካ  ናብ  ቤተ  -  ክርስትያን  ምእታው 

 12.  ናይ  ዝሰኣኑዎም  ሰባት  ሓቤሬታ  ሃቡና  እናበሉ  ምፍርራህ 

 13.  ካብ ኩሉ ዝኸፍኤ ኣብታሪኽ ህዝበ ሓበሻን ኣብ ካልኦት እምነታትን 
 ተራእዩ ዘይፈልጥ ቤት እምነታትን ቤተክርስቲያናትን ምድፋር፡ ካብ 
 ውሽጢ ቤተክርስቲያን ደናግልን ካህናትን ምክልባት ፡ ሕጻውንቲን 
 መንእሰያትን ከምኡ መዘምራንን ምስ ናይ ቤተክርስቲያን ልብሶም 
 ምግፋፍን ምጭዋይን ጠጠው ክብልን ከብቅዕን ንጽውዕ። 

 እዚ  ተዘርዚሩ  ዘሎ  ተግባራት  ነቲ  ንወዲ  ሰብ  ብፈጣሪኡ  ዝተዓደሎ  ናይ 
 ምንባር  መሰል  ዝግህስ  እዩ።  ሰብ  ኣብ  ገዛእ 

 ዓዱ  ብሰላም  ከይነብር  ምኽላእ  ዓመጽ  እዩ።  ኣብ  ኤርትራ  ዝኾነ  ውልቐ 
 ሰብ  ይኹን  ስድራቤት  ንገዛእ  ርእሶም 

 ክከላኸለሉ  ዝኽእል  ሕጋዊ  ባይታ  ስለ  ዘይብሉ  መሰላቱ  ብሰራዊት  ይጥሓስ 
 ኣሎ  ።  ካብዞም  ተረጊጾም  ዘለዉ  መሰላት ብፍሉይ  እዘን  ዝስዕባ  ምጥቃስ 
 ኣድላዪ  እዩ። 

 ቀዳማይ  :  ስድራቤት  ኩሉ  ንጥፈታት  ሕይወት  ዝፍጹሙላ  ዝድቁሱላ 
 ዝምገቡላ  ክብርታቶም  ዝዕቅቡላ  ሚስጢሮም ዝካፈሉላ  ብሰራዊት 



 ብሓይሊ  ክትጠሓስን  ክትርገጽን  ዘይግብኣ  ፍልይቲን  ቅድስቲ  ቦታ 
 ኣላቶም።  ንሳ  ከኣ  እታ ዝሃነጽዋ  ቤት  ወይ  ገዛ  እያ። 

 ነዛ  ገዛ  እዚኣ  ብረት  ተዓጢቕካ  መጺእካ  ነታ  ኣደ  ምስደቓ  ካብ  ውሻጠኣ 
 ምውጻእ፣  ነቲ  ኣቦ  ኣብ  ቅድሚ  ሰበይቱን ደቁን  ብበትሪ  ምህራም  ንዉሉድ 
 ኣብ  ቅድሚ  ወለዱ  ብጥይት  ምውጋእ  ኣምላኽ  ዘይፈትዎ  ሕልና  ዘለዎ  ሰብ 
 ዘይገብሮ  ሕማቕ  ስራሕ  እዩ።  ስድራቤት  ምፍራስ  ማለት  ሕብረተሰብን 
 ሃገርን  ምፍራስ  እዩ።  ነዚ  ሕማቕ  ተግባር  እዚ ካብ  ላዕላዋይ  ኣካል  ተኣዚዝና 
 ኢና  ንገብሮ  ዘሎና  ዝብል  ምኽንያት  ብፍጹም  ዘይቅቡልን 
 ዘይምኽንያታውን  እዩ። 

 ነዚ  ከም  ጽቡቕ  ዘኹርዕ  ተግባር  ዝቖጽር  ኣእምሮ  ዘለዎ  ሰብ  ምስ  ምንታይ 
 ይቑጸር  ? 

 ካልኣይ፡  እዞም  ኣብ  ላዕሊ  ዝተጠቕሱ  ሕማቓት  ተግባራት  ኣብቲ  ምእምናን 
 በዓል  መድሓኔ  ዓለም  ከብዕሉ ተኣኪቦምሉ  ዝነበሩ  መዓልቲ  እዩ  ጀሚሩ። 
 እዚ  ተግባር  እዚ  ነቲ  መባእታዊ  መሰል  ኣምልኾ  ወዲ  ሰብ  ክጻረር  ዝዓለመ 
 ክብሃል  ይከኣል።  ወዲ  ሰብ  ንኣምላኹ  ዘምልኸሉ  ቅዱስ  ቦታታት  ሰሪሑ 
 መንፈሳዊ  ድልየቱን  ባህጉን  ከዕግብ  ተኻፋሊ ጸጋ  ኣምላኽ  ክኸውን 
 ብኣምላኽ  ዝተዋህበ  መሰል  እዩ።  ኣመንቲ  ምስ  ኣምላኾም  ኽራኸቡ  ኣብ 
 ተክርስትያን  :  ዝእከብሉ  ጊዜ  በዓል  ተጸናቲኻ  ግፋ  ምክያድ  ገበን  እዩ።  ቅዱስ 
 ቦታ  ቤተ  -  ክርስትያን  ብብረት  ዝሓዘ  ኣባል 

 ሰራዊት  ክድፈር  ክርገጽ  ንባህልን  ክብርን  ሕብረተሰብ  ኤርትራ  ዝቕንጥጥ 
 ሕሱር  ተግባር  እዩ።  ነታ  ወዲ  ሰብ  ሰላም ደልዩ  ዝኸዳ  ምስ  ነፍሱ  ዝዛረበላ 
 ዝዕቆበላ  ቤት  እምነቱ  ዝኾነት  ቤተ  -  ክርስትያን  ምጥሓስ  ዓገብ  እዩ።  ነዚ 
 ብጻዕዳ  ኢዱ ገዲፉ  ብጸሊም  ኢዱ  ንሰውራ  ዘገልገለን  ኣማኢት  ደቁ  ዝኸፈለን 
 ገባር  እዚ  እዩ  ዝግብኦ  ? 



 እዚ  ድሕሪ  ምባል  ናብ  ኣርእስቲ  እዚ  ጽሑፍ  ክንምለስ።  ኣርእስቲ  እዚ 
 ጽሑፍ  ዓመጽ  ኣብ  ገባር  ዝበልናሉ  ምኽንያት ምስዚ  ሕጂ  ዝካየድ  ዘሎ 
 ክፉእ  ተግባር  ምልካዊ  ስርዓት  ክነተሓሕዞ  ሰለዝደለና  እዩ።  ይኹን  እምበር 
 ኣብ  ኤርትራ  ኣብ ልዕሊ  ኩሉ  ጽላት  ሕብረተሰብ  ኤርትራ  ዝፍጸም 
 ዘይፍትሓዊ  ተግባር  ብዙሕ  ምዃኑ  ኣይሰሓትናዮን።  ምንም  እኳ ንተወለዲ 
 እቲ  ከባቢ  ብዝያዳ  ዝሕመና  እንተኾነ  ጉዳይ  ኩሉ  ንፍትሒ  ዝደሊ  ኤርትራዊ 
 ምዃኑ  እምነትና  እዩ። 

 መደምደምታ 

 ኣብ  መደምደምታ  ክንብሎ  ንደሊ  ገባር  ኤርትራ  ካብ  ብረታዊ  ቃልሲ 
 ጀሚሩ  ክሳብ  ሎሚ  ካብ  ከልበትበት  ዕርፍቲ ኣይረኸበን።  ኣብ  ልዕሊ 
 ሰላማዊ  ሕዝቢ  ጽንዓደግለ  ከባቢ  ሰገነይቲን  ዝፍጸም  ዘሎ  ብኩራት  ሕጊ 
 ዝወለዶ  ቅሉዕ ግፍዒ  ምዃኑ  ዘጠራጥር  ኣይኮነን።  ስለዚ  ነዞም  ዝስዕቡ 
 ኣካላት  ብትሪ  ክኹንኑዎ  ንጽውዕ። 

 1.  ሰራዊት  ኤርትራ  ካብ  ምብስባስ  ሰላማዊ  ሕዝብን  ዘይሕጋዊ  ተግባርን  : 
 ብህጹጽ  ደው  ክብልን  ከቛረጽን ንጽውዕ። 

 2.  ሰራዊት  ኤርትራ  ነቶም  ስለ  ሕዝቢ  ኤርትራ  ዝሓለፉ  ስውኣት  ንህልዋት 
 ሕዝብኹም  ብምኽባር  ብግብሪ ክብሪ  ክትህብዎም  ንጽውዕ። 

 3.  ነፍሲወከፍ  ወዲ  ጽንዓደግለን  ከባቢኣን  ኣብዚ  ሕማቕ  ናይ  ታሪኽ  ፍጻሜ 
 ኢዶም  ከየእትው  ከምኡ  ’  ውን ሻርነትን  ኣሕሊፍካ  ምውህሃብን  ገዲፎም 
 ዓገብ  ክብሉ  ንጽዉዕ። 



 4.  ነፍሲወከፍ  ቅኑዕ  ሕልና  ዘለዎ  ኤርትራዊ  ብግሊ  ይኹን  ብማሕበር 
 ዝግበር  ዘሎ  በደል  ክኹንኖ  ንጽውዕ። 

 5.  ኣብ  ወጻኢ  ዘለዋ  ትካላት  መንግስቲ  ኤርትራን  ኢምባሲታትን  ክኹንንኦ 
 ንጽውዕ። 

 6.  ተጣበቕቲ  ሰብኣዊ  መሰላት  ደላዪ  ፍትሕን  ሰላምን  ማሕበረሰብ  ዓለም 
 ዓገብ  ክብላ  ንጽውዕ። 

 ግፋ  ዓመጽ  እዩ፡  ደው  ይበል  ! 

 ሕድሪ  ሰማእታት  ብፍትሓዊ  ተግባር  ! 

 ብዘይ  ፍትሒ  ሰላም  ስለዘይርከብ  ሕዝቢ  ኤርትራ  ንፍትሒ  ክንደልያ  ልቦና 
 ይሃበና  ! 

 ኣምላኽ  ንሕዝቢ  ኤርትራ  ፍትሕን  ሰላምን  የውርደሉ። 

 ተወለድቲ  ጽንዓደግለ  ኣትላንታን  ከባቢኣን  ስሜን  ኣሜሪ 
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