
“We must be the change we wish to see.” Gandhi
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ኣብ ህይስተን ኣንጻር ህግደፍ ሰለማዊ ሰልፊ ተኻይዱ

 ብዕለተ ቀዳም 24 መጋቢት፡ ኣብ 

ህይስተን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣንጻር ህግደፍ 

ሰለማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። 

 እቲ ብኣባላት ተቓወምቲ ውድባትን 

ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢን 

ዝተወደበ ሰለማዊ ሰልፊ፡ ነቲ “ቁጠባዊ 

መሰረታት ኤርትራን መጻኢ ዕድላታን፡ ህሉው 

ማሕበራውን ፖለቲካውን ተጻብኦ ኣንጻር ረብሓ 

ህዝቢ ኤርትራ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ 

ብዶ/ር ተስፋይ ኣርዓዶም ዝተኻየደ ናይ ህግደፍ 

ኣኼባ ንምቅዋም ዝዓለመ እዩ ነይሩ።  

 እቶም ተሳተፍቲ፡ ኣብ ትሕቲ ሓያል 

ጸሓይ፡ ባንዴራታት ኤርትራን ኣሜሪካን እንዳ 

ኣንበልበሉ፡ ብመጉልሒ ድምጺ (ማክረፎን) 

“ህዝብና ናብ ባይቶ፡ ኢሰይያስን ጓሓፋቱን ናብ 

ቢንቶ” ውልቀመላኺ ኢሰይያስ ኣፈወርቂ 

ይውረድ ሕጂ” “ውልቀመላኽነት ተፍቅሩ፡ 

ንዓድኹም ኪዱ” “ስቅያት መንእሰያት የብቅዕ” 

“ሰብኣዊ መሰል ይተሓሎ” “ልዕልና ሕጊ 

ይከበር” “ናይ ሃይማኖት፡እሱራት ይፈትሑ” 

“ፖለቲከኛታት ይፈትሑ” “ጋዜጠኛታት 

ይፈትሑ” “20 ዓመት ይኣክል” “ድምጽና 

ድምጺ ህዝቢ እዩ” ክብሉ ብዓውታ ጨሪሖም። 

 እዚ ናይ’ቲ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ 

መንእሰያት ምእንቲ ፍትሒን ሰብኣዊ መሰልን፡ 

ናይ’ቲ ብሓለንጊ ስርዓት ህግደፍ ዝሳቐ ዘሎ 

ውጹዕ ህዝቦም፡ ኣፍልቦም ነፊሖም፡ ብርእሰ 

ተኣማንነት ደው ዝብልሉ መድረኽን እዋንን 

ከምዝኣኸለ ዘርእይ ጭቡጥ ኣብነት እዩ።  

ናብ ገጽ 3 ይቕጽል

 እቲ ገዲምን ህቡብን ደራፋይ ተወልደ ረዳ፡ 
ኣብ’ቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ወርሒ ግንቦት 
ዝካየድ ናይ መንእሰያት ኣኻባ ክሳተፍ ምዃኑ 
ተፈሊጡ ኣሎ። 

 ተወልደ ረዳ፡ ሃገራዊን ፍቕራውን 
ብምድራፍ ከምኡ’ውን ብጸወታ ሙዚቃ በይዝ ጊታር 
እዩ ዝፍለጥ። ካብ ሱሳታት ጀሚሩ፡ ኣብ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ሙዚቃ ኣብ ምምዕባል ዓቢ ተራ ከም 
ዝተጻወተ’ውን ይንገረሉ እዩ። ብዘይካ’ዚ ንሱ፡ 
ንብዙሓት ደቂ ኤርትራ ደረፍቲ ዝሕግዝን ዘተባብዕን 
ምኻኑ’ውን ዝምስከረሉ ደራፋይ እዩ። 

 ተወልደ ረዳ፡ በቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ 
ምሕደራን ቁጠባዊ  ቁልውላው ከምዝሓዝን ዜምኡን 
ተግባራቱን ዝምስክረሉ እዩ። ከምኡ ስለዝዀነ ከኣ፡ 
ምስ’ቶም ኣብ ኤርትራ ፍትሒን ሰላምን ክነግስ፡ 
ድምጾም ዘስምዑን ብዓቅሞም ዝቃለሱን ዘለዉ 

ኤርትራውያን ወጊኑ ይንቀሳቐስ ኣሎ። 

 ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት፡ ኣብ’ቲ 
ብስመረት መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ፡ ክካየድ 
ተመዲቡ ዘሎ ኮንፈረንስ፡ ካብቶም ተዓዲሞም ዘለዉ 
ስነ-ጥበባዊ ኣውራ ናይ ዕዱም ጋሻ እዩ።  

 ኣብ’ቲ ቅነ፡  ማክዳ፡ ዳዊት፡ ኤደን፡ ዮናታን 
ሸዀርተቲኖ፡ ኣማን ዮውሃንስ፡ ሑሴን ማኣሊ ዝበሃሉ 
ስነ-ጠበባውያን ደረፍትን፡ ሙዚቐኛታትን ኣብ 
ዋሽንግተን ዲሲ ተረኺቦም ንተሳተፍቲ ከላህዩ 
ምዅኖም ተፈሊጡ ኣሎ። 

 ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ብዘይካ  ብዛዕባ ንስምረት 

ናይ*ተን ማሕበራት ዝምልከትት ጥራይ ዘይኰነ፡ 

ንሃገር ዝምልከቱ*ውን ዕቱባት ዛዕባታት ክዝተየሎም 

ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።  

ተወልደ ረዳ ኣብ ኮንፈረስ መንእሰያት ክሳተፍ እዩ



“ሆሳእና” ዝብል ቃል ካብ እብራይስጢ 
ዝበቖለ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ "ሕጂ ኣድሕን"
ማለት እዩ። እዚ ዕለት'ዚ፣ ክርስቶስ ናብ 

ኢየሩሳለም ክኣቱ ኸሎ "ሆሳእና ንወዲ ዳዊት፣ 
እቲ ብስም እግዚኣብሄር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ፣ 

ሆሳእና ኣብ ኣርያም" ዝብል መዝሙር 
ዝተዘመረሉ ዕለት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን 
ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛምርቱ 

ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ቤተፋጌ ዝበሃል በሪኽ 
ቦታ በጽሐ። ቤተ-ፋጌ ማለት "ቤት-በለስ" 
ኢየሩሳሌም ማለት ድማ ናይ "ሰላም ከተማ" 

ማለት እዩ። ንቤተፋጌ ገለ ኣቦታት'ውን 
መስቀላዊ ጎደና ኢሎም ይትርጉምዎ'ዮም። 
"ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ፣ ብኡብኡ 

እስርቲ ኣድጊ፣ ዒሉኣ ድማ ምስኣ ክትረኽቡ 
ኢኹም። ፈቲሕኩም ከኣ ኣምጽኡለይ። ሓደ 

እኳ ገለ እንተበለኩም፣ ጎይታ ይደልዮም ኣሎ 
በልዎ" (ማቴ 21፣2)። እቶም ሃዋርያት ድማ 

ከምቲ ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣገልግሎት ናይ 
ሃዋርያት፣ ዝተኣስሩ ብቃል ወንጌል ገይርካ 

ምፍታሕ እዩ። ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓዝዎም 
ብዙሓት ናይ ሓጢኣት እሱራት ኣለዉ፣ ጎይታ 
ድማ ንእሱራት ክፈትሑ ኣዚዝዎም እዩ። እቶም 

ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝተፈትሑ ድማ 
መግለጺ ናይቲ ድንቅ ዝኾነ ክርስቶስን መሕደር 
መንፈስ ቅዱስን ኮይኖም እዮም። ኣብ መጽሓፈ

-ዘካርያስ 9፣9 ዘሎ ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም፣ 
እቶም ሃዋርያት ጨርቂ ኸዲኖም ሓንቲ ገልገል-
ኣድጊ ኣምጽኡሉ። ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ፣ 

ናይ ሕፍረት ልብሲ ዝቕንጥጥ፣ በደል 
ዝድምስስ፣ ጎይታ ምዃኑ ክእምቱ ድማ ጨርቂ 
ኸዲኖም ኣምጽእሉ። እቲ ሓጢኣት ዓለም 

ዘርሕቕ ጎይታ ድማ ኣብኣ ተወጢሑ ኣብ 
ኢየሩሳሌም ዞረ። 

 ኣድጊ ካብተን ዝተናዕቃ እንስሳ ዘቤት 
ሓንቲ እያ። እዚ ድማ ነቶም ብመንፈስ ርእሶም 

ኣትሒቶም ናብ ኣምላኽ ዝጥምቱ የመልክት።
(ኢሳ 53፣23፣ማቴ 11፣29 መዝ 50፣17፣18)። 
ካብቶም ህዝቢ ዝበዝሑ ክዳኖም ኣንጸፍሉ'ሞ 

(2ይ ነገ 9፣13) "ሆሳእና በኣርያም፣ ሆሳእና 
ንወዲ ዳዊት" እናበሉ ዘመሩ።  

 ኣብ መዝሙር ዳዊት፣ “ሆሳእና” ዝብል 

ቃል ትርጉሙ "[ሕጂ] ኣድሕን ኮታ" ማለት 
ምዃኑ (መዝ 118፣25) ተገሊጹ ኣሎ። ኣርያም 
(ላዕሊ) ድማ መሕደሪ እግዚኣብሄር ምዃኑ ስለ 

ዝገልጽ፣ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ እትነብር ጎይታን 
መድሓኒን ሕጂ ኣድሕን እናበሉ ጨደሩን 
ዘመሩን። እዚ ጭደራ'ዚ ኣብ ክልተ ኽኽፈል 

ይኽእል። እቲ ቀዳማይ ካብ ግዝኣት ሮማውያን 
ኣድሕነና ዝብል ኣብ እዋናዊ ሽግር ዘተኾረ 
ኪኸውን ከሎ፣ እቲ ቀንድን ካልኣይን ግና ካብቲ 

ዘለኣለማዊ ሞት ስጋን ነፍስን ኣድሕነና ዝብል 
እዩ። ብተወሳኺ "ወዲ ዳዊት ኣድሕነና" ዝብል 

መልእኽቲ ንሱ እቲ መሲሕ ምዃኑ ዝተረድኡ 
ነበሩ (ማቴ 12፣ 23። 20፣ 23። 20፣ 30። 
22፣41። 9፣2)። 

 "መንግስቲ ዳዊት" ማለት ድማ እቲ 
ንዳዊት ዝተዋህበ ተስፋ ከምዝተፈጸመ 
ይሕብር። መንግስቲ እስራኤል ናይ 

እግዚኣብሄር መንግስቲ እያ ዝነበረት። ንኹሉ 
ሰብ ዝገዝእ እግዚኣብሄር ብምዃኑ፣ ካብ ኣዳም 
ክሳብ ሳሙኤል ንህዝቡ ዝመርሕን ዝኣልን 

ብዘይካ እግዚኣብሄር ካልእ ንጉስ ኣይነበረን። 
ኣብ እዋን ሳሙኤል ግና እስራኤላውያን ንጉስ 
ኣንግሰልና ኢሎም ስለ ዘጕረምረሙ፣ ሳሙኤል 

ንጉስና እግዚኣብሄር ባዕሉ እዩ እኳ እንተበሎም 
ንሳቶም ግና ምስማዕ ስለዝኣበዩ፣ ሳሙኤል 
ንእግዚኣብሄር ሓቲቱ ነቲ ኣእዱግ ዝጓሲ ዝነበረ 

ሳኦል ኣንገሰሎም። እግዚኣብሄር ክገዝኦ ዝኣበየ 
ህዝቢ እንሆ በቲ ኣእዱግ ዝጓሲ ዝነበረ ሳኦል 

ክግዛእ ፈተወ። 

 ጸኒሑ ግና መንግስቲ ሳኦል ፈረሰት'ሞ፣ 

ሳኦል ብህይወቱ ከሎ፣ እግዚኣብሄር ንዳዊት 

ንህዝቡ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ገይሩ 

ክመርሖም ንዳዊት ቀብኦ። ስለዚ ድማ'ያ 

መንግስቲ ዳዊት መንግስቲ ናይ እግዚኣብሄር 

እተባህለት። እግዚኣብሄር ንዳዊት ካብ ዘርእኻ 

ዝውለድ ሰብ፣ ኣብ ዝፋንካ ክቕመጥ እዩ ዝብል 

ተስፋ ሃቦ። እዚ ተስፋ'ዚ፣ ቅድም ንሰሎሞን 

ደሓር ብዓቢኡ ግና ንጎይታናን መድሓኒናን 

ኢየሱስ ክርስቶስ ዝእምት ነይሩ። 

ሆሳእና 
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 ብሰንበት 25 መጋቢት፡ ኣብ ህስይተን ክልተ ገጽ ዘለዎ ጽሑፍ ተዘርጊሑ 
ከምዝነበረ ይዝከር። ኣርእስቲ ናይ’ቲ ጽሑፍ “ከተማ ሂይስተን ሓቂፋቶም ዘላ ቈርበት 

በጊዕ ዝተኸድኑ ተዃሉ” ከኣ ይብል። 

 ትሕዝቶ’ቲ ጽሑፍ፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ምእንቲ ፍትሒ ህዝቦም ሰለማዊ ሰልፊ 
ዘካየዱ ውልቀሰባት ዘተኰረ ብሙዃኑ፡ ነቲ ብዕለት 24 መጋቢት ኣብ ህይስተን ዝተኻየደ 
ኣኼባ ዝረቑሐ ከምኡ’ውን ንጉጅለ መኸተ ዘመስግነ ብምዃኑ፡ እቲ ጽሑፍ ካብ መኸተ 
ወይ ብኣባላት መኸተ ዝተጻሕፈ እዩ። መኸተ ከኣ ብኣገልገልቲ ስርዓት ህግደፍ ዝቘመ 

ጉጅለ እዩ።  

 እቲ ጽሑፍ ፡ ካብ ሓደ ክብሪ (ጥዕና) ዘለዎ ሰብ ወይ ጉጅለ ዝወጸ ኣይመስልን 
እዩ። “ሕኑቕ’ሲ ዓፍራ የውጽእ” ከምዝበሃል፡ ክቱር ሕርቃን፡ ብስጭትን ጽልእን 
ዝተዓብሎኸ ጸቢብ እእሞሮ ዘለዎ ሰብ ዝተተፍአ ቃላት ወይ ካብ ሓደ ሽፍትነት፡ 
ምድንጋርን ዓመጽን ዝለመደ ጉጅለ ዝመንጨወ ሓሳባት ኰይኑ ይስምዓካ። “ሕሱር 
ማዕረ ነብሱ የሕስረካ” ስለዝዀነ፡ ኣብ ትሑት ደረጃ ናይ’ቲ ጸሓፊ ከይወረድና፡ ወይ ነቲ 

ቃላት ከይደገምና፡ ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ንደሊ። 

1. ኣብ’ቲ ጽሑፍ፡ ናይ’ቲ ዝጸሓፈ ሰብ ስም ወይ ናይ’ቲ ትካል ኣርማ፡ ስልኪ ቁጽሪን 

ኣድራሻን ክግበሮ ምስተገብአ። 

2. ሓደ ወቐሳ፡ ጸለመ ወይ ክሲ ክጸሓፍ ከሎ፡ ብዉሑዱ፡ እቲ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ መን’ዩ 
ፈጺምዎ?፡ እቲ ሰብ ኣበይ’ን መዓስን’ዩ ፈጺምዎ? ስለምንታይ? ብዝርዝር ክጸሓፍ 

ይግባእ። 

3. እቲ ክጽሕፎን፡ ክብሎን ትደሊ ነገር፡  ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ህዝቢ ስም 
ዘጸልም፡ ዘውንጅል፡ ዝኸስስ ወይ ዘፈራርህ ዘይ ምዃኑ ብስነ ምግባር ጥራይ ዘይኰነ 

ብዓይኒ ሕጊ’ውን ርኢኻን ሓሲብካን ክጻሓፍ ይግባእ። ንኣብነት፡ ኣብ’ቲ ጽሑፍ፡ 

“...ስለዚ...ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ክንከታተል፡...ብሓባር ሓድነትና ኣደልዲልና 
ክንሰርሓሉ ይግብእ።” ዝብል ይርከቦ።”  እቲ ኣብ ልዕሊ ውልቀሰባት ከም’ዚ ዓይነት 
ግብረሽበራዊ ምፍርራህ ዝፍጽም ሰብ ወይ ጉጅለ፡ መን’ዩ? ንመን? ስለምንታይ? 
ኣበይ?...ብዝብል ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከቕርብ ዝኸእል ሕቶታ’ዩ። ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ 
ዕላማ ዘለዉ ውልቀሰባት፡ ሓደ ነገር እንተ ተፈጥረ፡ ኣብ ታሓታትነት ዘእቱ፡ ብቐሊል 

ዘይ-ይርአ ጉዳይ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። 

ሕጊ ኣልቦ ስርሓት የብቅዕ 

ናብ ገጽ 4 ይቕጽል 
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 ዳኒኤል ኣስራት ኣባል መሪሕነት ናይ 

ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ ኣብ 

ህይስተን እዩ።  

ንሱ፡ ነቲ ሰለማዊ ሰልፊ ካብ ዘወሃሃዱ 

መንእሰያት ሓደ እዩ።  

“እዚ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መወእታ 

ኣይኰነን። ከም’ዚ እንተቐጺሉ ጽባሕ ንጉሆ፡ 

ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ህይስተን ቦታ 

ኣይክህልዎምን እዩ።” ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ፡ 

መንእሰይ ምእንቲ ህዝቡ ክቃለስ ምኽኣሉ ደስ 

ከምዘበሎ ከኣ ገሊጹ።  

 ነቲ ሰለማዊ ሰልፊ ካብ ዘወሃሃዱ ካልእ፡ 

ኣባል ድሕነት ዝዀነ ጀማል ሰንጋል እዩ ነይሩ። 

ንሱ ኣብ ኣኼባ ህግደፍ ዝተሳተፉ ሰባት ሒደት 

እዮም ነይሮም ይብል። “ኣብ ኣኼባ ህግደፍ 

ዝተረኸቡ ካብ 30 ዘይበዝሑ ሰባት እዮም። 

መብዛሕትኦም ዓመበይትን ምስድርኦም ዝመጹ 

ቈልዕትን እዮም። ገሊኦም፡ ኣብ’ቲ ኣኼባ 

ክሳተፉ መጺኦም፡ ነቲ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ 

ምስረኣዩ፡ ብስንባደ ተጠውዮም ናብ ገዝኦም 

ክምለሱ ተዓዚብና።” ኢሉ። ጀማል ምብቕጻል፡ 

“ህዝቢ ደጋፊ ናይ’ቲ ስርዓት ከምዘይኰነ፡ 

ዘለዓዕሎን ዝመርሖን ይጽበ ከምዘሎ ኣመስኪሩ 

ኣሎ።”   

ንሱ ብተወሳኺ፡ ምስ ህግደፍ ካብዘለዉ 

መንእሰያት፡ ኣብ ናይ ተቓውሞ ደንበ ዘለዉ 

መንእሰያት ከምዝበዝሑ ብምጥቃስ፡ ካብ’ቲ ናይ 

ተቓወሞ መድረኽ እንዳሰፍሐ ከምዝኸይድ 

ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ።  

 እቲ ኣብ ህይስተን ዝተኻየደ ሰለማዊ 

ሰልፊ፡ ዓብላሊ ሃዋሁው ከምዝፈጠረ ዝገለጸ ከኣ፡ 

መንእሰይ ክብሮም ጸጋይ እዩ።  

ንሱ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ 

ዘውርዶ ዘሎ ወጽዓ ብሙሉኡ ክቃወምዎ 

ከምዝወዓሉ ይገልጽ። “ስለ ናይ ሃይማኖት 

እሱራት፡ ሰለ ናይ ፖለቲካ እሱራት፡ ስለ ናይ 

ሕልና እሱራት፡ ከምኡ’ውን እቲ ጨቋኒን 

ገፋዒን ስርዓት ዘካይዶ ናይ ቶሮሪስት ተግባራት 

ክንቃወሞ ዊዒልና።” ኢሉ።   

 ዶ/ር ኪዳነ ኣርኣያ ሓደ ካብ’ቶም 

ኣብ’ቲ ቦታ ዝተረኸበ ነባር ይህስተን እዩ።  

ኣብ ህይስተን ከም’ዚ ዓይነት ሰለማዊ ሰልፊ 

ክካየድ ምኽኣሉ ዓቢ ዓወት ምዃኑ ይገለጽ። “ 

እዚ ንህይስተን ዓቢ ዝላ ንቕድሚት እዩ። 

ቀደም፡ ሰብ፡ እንዃን ሰለማዊ ሰልፊ ኽገበር 

ሓሳቡ ንኽገልጽ’ውን ብጣዕሚ ከቢድ እዋን 

ነይሩ። እታ ዘጓነፈቶም ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ 

ሰጥ ኣቢላቶም እያ። ናብ’ቲ ኣኼባ ብሕፍረት 

ክኣትዉ ከኣ ርኢናዮም። ንሕና ከኣ፡ እቲ 

ዘድልየና ጨርሖታት ኩሉ ሒዝና፡ “ኢሰይያስ 

ምስ ኰራኹሩ ናብ ቢንቶ፡ ህዝቢ ኤርትራ ናብ 

ባይቶ” እንዳበልና ነቶም ኢሰይያሳውያን 

ኣስሚዕናዮም። ብጣዕሚ ከኣ ደስ ኢሉና።” 

ኢሉ። 

 ኣብ’ቲ ሰለማዊ ሰልፊ፡ ሓንሳብ ባንዴራ 

የንበልብል ሓንሳብ ከኣ፡ ብማክረፎን ዝጭርሕ 

ዝነበረ ከኣ ሚኪኤል (ማንዴላ) እዩ።  

ጀማል ሰንጋል 

ኣማኑኤል ኣስራት 

ክብሮም ጸጋይ 

ህግደፍ ምስ ጓሓፋቱ ናብ ቢንቶ፡ ህዝብና ናብ ባይቶ፡ ክብል ዝወዓለ  

ዶ/ርኪዳነ ኣርኣያ 

ማንዴላ ብጸጋም፡ ዮናስን ፍጹምን ብየማን 
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 ንሱ፡ ድምጺ ከስምዑ ከምዝወዓሉ 

ይገልጽ። “ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከመይ ሕሱም 

ኩነታት ከምዘሎ ሕጂ እዚን ከም’ዚን ኢልካ 

ዝግለጽ ኣይኰነን። እቲ ርኡይ ኣብ ዓለም ገኒኑ 

ዘሎ ሓቂ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ገዛእ መሬቱን 

ዓዱን እዚ ኩሉ መስዋእቲ ከፊሉ፡ ኩሉ መሰላቱ 

ተመንዚዑ እሱር ምዃኑ ምህላዉ እዩ። ንሕና 

ህዝብና ዘለዎ ወጽዓ ተሰሚዑና ሎሚ ድምጹ 

ከነስምዕ ዊዒልና።” 

 ደገፍቲ ህግደፍ፡ ድምጺ ህዝቦም 

ክሰምዑ ከቶ ኣይደልዩን እዮም። በዚ ምኽንያት 

ኣብ’ቲ ኣኼባ ክሳተፍ ዝደሊ ሰብ፡ ግድን ብዓይኒ 

መርፍእ ክሓልፍ ኣለዎ። ካብ ብሱል ጥረ 

ከምዝበሃል መንእሰይ ኣለክሳንደር ክብርኣብ 

ኣብ’ቲ ኣዳራሽ ኣትዮ ነይሩ። እንተዀነ ከም’ቲ 

ዝሓሰቦ ኣየረኸበን። “ንዓ ንደልየካ ኣለና 

ኢሎም፡ ንፖሊስ ነጊሮም ካብ’ቲ ኣኼባ 

ኣውጺአሙኒ።” ኢሉ።  

እሞ ከመይ ተሰሚዑካ? 

 “ኣነ ኣብ’ቲ ኣኼባ ኣትየ ከም ሓደ 

ዘይምልከቶ ወይ ከም ዘይኤርትራዊ፡ እዚ ቦታ’ዚ 

ኣይምልከተካን እዩ ኢሎም ከውጽኡኒ ከለዉ 

ናይ ብሓቂ ተሰሚዑኒ። ኣትሪረ ክረግጽን ኣብ’ቲ 

ዘለኽዎ ተቓውሞ ክቕጽልን ሓሳብ ኣሎኒ።” 

 ኣብ’ቲ ኣኼባ እንታይ ተዓዚብካ? 

ንዝብል ሕቶ፡ ኣለክሳንደር ክምልስ ከሎ  

“ ገና ክኣቱ ከለኹ፡ ሰባት ሽሞም እንዳመዝገቡ፡ 

ገለ ዓሰርተ፡ ገለ ከኣ ዕስራ ዶላር ከዋጽኡ 

ርእየዮም። እቲ ኣብ መወዳእታ ዝተኣኸበ 

ገንዘብ ግና ብዙሕ ኣይመስለንን። እቶም ሰባት፡ 

ኣብ ነንሕድሕዶም ናይ ዘይምትእምማን 

መንፈስ ዝነበሮም ይመስሉ ነይሮም።  

እቶም ኣውኡ ዝነበሩ ሰባት፡ ብኣፍልጦ ዝድግፉ 

ኣይመስሉን እዮም። ኣብ’ቲ ቅድሚት ገለ 

ዓበይቲ ኣንስቲ ከፍ ኢለን ነይረን። ኣብ ድሕሪት 

ከኣ፡ እቶም ኣብ ከባቢና ኩሉ ጊዜ ንርእዮም 

ትርጉምን መሰረትን ዘይብሉ ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት 

እዮም ነይሮም።” ኢሉ። ኣለክሳንደር 

ብተወሳኺ፡ ኣብ’ቲ ኣኼባ ከባቢ 30 ሰባት 

ከምዝነበሩ’ውን ሓቢሩ።  

ኣለክሳንደር ክብርኣብ 

ካብ’ተን ዝቐረባ ጨርሖታት ሓንቲ፡ 

እቲ መልኣኽ’ውን ነዚ ብስራት እዚ እዩ 
ዘበሰረ (ሉቃ 1፣33)። ስለዚ እታ ብስዉር እትሰጋገር 
ዝነበረት መንግስቲ እግዚኣብሄር፣ ጎይታ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ብምውላዱ ስለዝተገልጸት ንምሕባር 
"መንግስቲ ዳዊት" እናበሉ ዘመሩ። ኣብዚ እዋን'ዚ 
ጎይታ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ "እዚኸ መን'ዩ" 
እናበለት ብዘላ ከተማ ኢየሩሳሌም ተናወጸት። እቲ 
ህዝቢ ግና" እቲ ካብ ገሊላ ናይ ናዝሬት ዝመጸ ነቢይ 
ኢየሱስ እዩ" በለ። ብድሕሪኡ ነቲ ናይ ዕዳጋ መናሃርያ 
ኮይኑ ዝነበረ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኣጽረዮ። ቤተይ 
ቤት ጸሎት እምበር ናይ ዕዳጋ ቦታ ኣይኮነን ድማ 
በሎም። ኣብ ቤተ መቕደስ ዝነበሩ ንዕዉራት ዓይኖም 
ከፈተሎም። ንዝለመሱ ኣሕወዮም፣ ንለምጻማት 
እንጽሆም፣ ንሕሙማት ፈወሶም። ነቶም ንቤተ 
መቕደስ ናብ ዕዳጋ ቀይሮም መጋበርያ ረብሓኦም 
ዝገበርዎ ናይ ኣእምሮ ዕዉራት ሰባት ግና 
ኣይበርሃሎምን። ምኽንያቱ እቲ ስንኩል 
ኣተሓሳስብኦም ኣይተቐየረን። ስለዝኾነ ድማ ነቲ 
"ሆሳእና" እናበለ ዝዘመረ ህዝቢ: ዓርቢ ክስቀል እዩ 
እናበሉ ፈከርሉ። 

ጎይታ ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ኣተወ፣ 
ኣብቲ ቤተ መቕደስ ዝነበሩ ህጻናት ክዝምሩ ምስ 
ጀመሩ፣ እቶም ዝተረፉ'ውን "ሆሳእና" እናበሉ 
ምስቶም ህጻናት ክዝምሩ ጀመሩ። እቶም ሊቃውንቲ-
ካህናት ዓይኖም ደም መሊኡ ልቦም ብሓዘን ተመልአ’ 
ሞ "ዝብልዎ ዶ ኣይትሰምዕን ኢኻ? ዘይትገንሖም" 
ኢሎም ሓተትዎ። ጎይታ ግና "ንሳቶም ስቕ እንተበሉ 
እኳ እዞም ኣእማን ክዝምሩ'ዮም" በሎም። ቀጺሉ ድማ 
"ነቲ ጸላእን ፈዳይ ሕነን ስቕ ከተብሎ፣ ካብ ኣፍ 
ቆልዑን ዚጠብዉን ሓይሊ ኣዳሎኻ።"(መዝሙር 
8፣2) ዝብል መዝሙር ዳዊት ኣየንበብክሙን ዲኹም 
ኢሉ ሓተቶም።

እቶም ኣእምሮን ምስትውዓልን ኣለና 
ዝብሉ ልቦም ክድፈን፣ ኣእምሮኦም ብሰይጣናዊ 
ሓሳብ ክምላእ ከሎ፣ ካብ ኣፍ እቶም ህጻናት ግና 
ምስጋና ከም ዝናብ ይዘንብ ነይሩ። 

 ክቡር ኣማኒ፣ ከም ሃዋርያት ዝእዘዝ ልቢ 
ክህልወካ፣ እግዚኣብሄር ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት 
ክፈትሓካ ናብ እግዚኣብሄር ጸልይ። ዝተናዕቁ ሰባት 
ናብ ክብሪ ዘሰጋግር ጎይታ'ዩ እሞ፣ ሓጢኣተኛታት 
እኳ እንተኾንና፣ ብንስሓ ናብኡ እንተተመለስና ግና 
ከምዝቕበለና ኣይትዘንግዕ። 

 ገለ ሰባት ክብሪ ይደልዩ'ሞ 

ኣይረኽቡን፣ ብሰባት ዓበይቲ ክበሃሉ ይብህጉ'ሞ 

ኣይኮነሎምን። እዚ ዝኮነሉ ምኽንያት ድማ 

ንክርስቶስ ብልቦም ስለ ዘይተቐበሉ እዮም። 

ኣብዚ ናይ ሎሚ ታሪክ ግና እታ ዝተናዕቀት 

ኣድጊ ንጎይታ ስለዝተቐበለት፣ ንርእሳ ኣብቲ 

ዝተነጽፈ ጨርቂ ክትረግጽ፣ ቆጽሊ-ስየ 

ተወንዚፋ ክትከብር ርኢናያ።  ኩሎም'ቶም 

ንክርስቶስ ብልቦም ዝቕበልዎ ካብ ክብሪ ናብ 

ክብሪ ይሰጋገሩ ምኽንያቱ ክርስቶስ ክብሪ ናይ 

ቅዱሳን እዩ'ሞ። እቶም ክብሪ ገዛእ 

ርእሶም  ዝደልዩ ግና ክብሪ ኣይረኽቡን። 

ትርጉም፡ ብዲት. ዶር. ቴድሮስ ተስፋይን ዑቕበ ዘመደን። ብፍቓድ 
ደራሲ መም. ልዑለቃል ኣካሉ።  

ምንጪ፡ ቶዋህዶ ዳት ኦርግ። 

ካብ ገጽ 3 ዝቐጸለ 

ካብ ገጽ 2 ዝቐጸለ 



 ኣብ ህይስተን ዘሎና ኣባላት EYC-EYSC፡ 
ብኢንተርነት ሓደ ሓደ ሓበሬታ ክንለዋወጥ 

ኣብ ዝጀመርናሉ እዋን፡ ገለ ኣባላትና ግእዝ 
ሶፍትዌር ኣይነበሮምን። በዚ ምኽንያት፡ ገለ፡ 

ብትግርኛ ጺሒፎም ከቕርብዎ ዝደልዩ፡ ገለ ከኣ፡ 
ብካለኦት ዝልኣኸሎም ጽሑፋት ከንብብዎ 
ይኽእሉ ኣይነበሩን። ሓደ ሓደ ከኣ፡ ብትግርኛ 

ጺሒፎም ናብ ካለኦት መራኸቢ ብዙሓን  
ጽሑፋት ሊኢዀም ከበርክቱ ዝደልዩ፡ ብናይ 
ገንዘብ ሕጽረት ዝደልይዎ ክገብሩ ይ ኽእሉ 

ኣይነበሩን። 

 ሽዑ፡ ሓደ ሓሳብ መጺኡልና። ንኣቶ 
የማነ ርእሶም፡ ንኣባላትና ናይ ግእዝ ሶፍትዌር 
ብሑሱር ክሸጠልና፡ ዘይነማኽሮ ዝብል ሓሳብ። 

ኣቶ የማነ ርእሶም፡ ኣብ’ዚ ኣብ ከተማና 
ህይስተን ዝነብር ኰይኑ፡ ፊደላት ናይ ግእዝ 
ኣብ ኰምፒተር ኪቦርድ ንኽሰርሕ ክውን 

ዝገበረን፡ ናብ ህዝቢ ፈለማ ከምዘቕረበን 
ዝፍለጥ ኤርትራዊ እዩ። እቲ ናይ ኰምፒተር 
ተመራማሪን ኪኢላን ዝዀነ ኣቶ የማነ ርእሶም፡ 

ሕቶና ብዘዕግብ መንገዲ መሊሱልና። 
 ጽሑፋትካ ካለኦት ሰባት ንኸንብብዎ 

ምእንቲ፡ ነቲ ትሕዝቶ ናብ pdf ቀይርካ ምልኣኽ 
ገንዘብ ዝሓትት እዃ እንተ ዀነ፡ ሓደ መፍትሒ 
እዩ። ናይ ምጽሓፍ ድሌትን ዝንባሌን ሃልዩካ፡ 

ብቛንቛ ኣዴኻ ጺሕፍካ፡ ሓሳባትካ ክገልጽን 

ጽሑፋት ከተበርክትንን ከሎኻ ግን ብጣዕሚ 
ጽቡቕን ደስታ ዝፈጥርን ነገር እዩ። ቋንቛኻ፡ 

ባህልኻን መንነትካን ኣብ ምዕቃብ’ውን ዓቢ 
ኣበርክቶ ኣለዎ። እዚ፡ ነቲ ኣብ ሞንጐና ኩሉና 
ዝነበረ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ዝነበረ ጸገም 

ንሓዋሩ መፍትሒ ንኽንረክብ’ውን ጠቓሚ እዩ።  

“ ኣብ’ዚ ኣብ ነንሕድሕድና ጥራይ 
ዘይኰነ፡ ኣብ ኤርትራ ምስ ዘለዉ ኣዕርኹተይን 

ቤተሰበይን፡ ብቛንቓ ትግርኛ ኢ-መይል 
ክጸሓሓፍ ጀሚረ ኣለኹ።” ክብል ሓሳቡ ገሊጹ፡ 

ሓደ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ብስደት ናብ ህይስተን 
ዝኣተወ፡ ብናይ ግእዝ ሶፍት ዌር ክጽሕፍ 

ዝለማመድ ዘሎ መንእሰይ።  

 እቲ ዝረኸብናዮ ዕድል፡ ኣብ 

ህስተን ሒዝናዮ ሱቕ ክንብል ኣይደለናን። ነዚ 
በረኸት፡ ምስቶም ብቛንቛ ትግርኛ ክትጽሕፉ 
ትደልዩ፡ ብኢመይል፡ ብፈይስቡክ ሓበሬታ 

ክትለዋወጡ ትደልዩ፡ ወይ ናብ ካልእ መረኸቢ 
ብዙሓን ጽሑፋት ከተበርክቱ ትደልዩ ሰባት 
ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። ሃየ ተጠቀምሉ። ኣቶ 

የማነ፡ ብ (713) 660-9913 ደዊልኩም 

ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። 

በዚ ኣጋጣሚ ንኣቶ የማነ ርእሶም፡ 
ብስም ኣባላት ስምረት መንእሰያት ኤርትራ 

ንለውጢ ነመስግኖ። እቲ ሓበሬታ ካብ EYS-
EYSC- Houston ከምዝረኸብክሞ ግና፡ ካብ 

ምጥቃስ ኣይትዘንግዑ ኢኺም። 

ናይ ግእዝ ሶፍትዌር ብዝሓሰረ ዋጋ 
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"A church that suffers no persecution but enjoys the
privileges and support of the things of the earth - beware! -
is not the true church of Jesus Christ. A preaching that does
not point out sin is not the preaching of the gospel. A
preaching that makes sinners feel good, so that they are

secured in their sinful state, betrays the gospel's call."

Oscar Romero.

COMPUTER REPAIR
$40.00

LAPTOP $250

COMPUTER $150

Home Internet Service.

Virus Removal

Password Recovery

A/C Adaptor

$30
Micro Com-

puter
10543 S. Post Oak

Houston, TX 77081

281– 630-9423


