
                                 ዓሌታት ኤርትራ 

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተበራበር 

እዚ ኣረስቲ እዚ ከልዕሎ ዝደለኹ: ኣብ መራኸቢ ቡዙሃን ሓሓሊፉ ውዑይ ክትዓት ብዛዕባ መበቆል ህዝቢ 
ኤርትራን ባህልታቱን እምነቱን[ሃይማኖት]ኻብኡ ሓሊፉ መሰረት ዘይብሉ ፖለቲካዊን ማሕበራዉን ትንታነታት 
ክካየድ ክትሰምዕ ከለኻ ዝመጸካ ዘይቁርጣዊ ሓሳብን እትዕዘቦ በቢዓይነቱ ፖለትካዊን-ሲቭካውን ህዝባውያን 
ኣዋዳድብኡ ምንቃፍ ዘይኮነ፣ምስ ግዜ ዝተዛመደ ሕጅስ ይኣክል ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ንተንስእ ዝብል 
ዓውታ ጽውዒት ዜጋታትና ንቐበል ንምባል ዝዓለ እዩ። 

ኣቐዲመ ጺሕፈዮ ዝነበርኩ፣ሕድርን ምሕጽንታን ኣቦታትና ንኸተል ዝብል እናዘከርኩ፡ሎሚ ክኣ ፊት. ሚካኤል 
ሓሳማ ራካ፣ ዛንታ ኤርትራ፤ ትብል መጽሓፍ መበቆልናን እምነትናን ካብ ናብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ፣ 
ውሁድ ምጽንባርን ንምግንዛብ፣ምስ ጽዊዒዕት ንሓድነትን ሓቢርካ ንምስራሕን/ምቅላስ ዝዕድም ስለ ዝኾነ፣ 
ቁንጭል ኣቢለ ከቕርብ ከለኹ ንኹሎም ዚጋታት-ኤርትራውያን ብፍላይ ክኣ ነተን ተውዲበን ብሰልፊ መልክዕን 
ሲቪካዊ ምንቅስቓስን ህዝባውያን ማሕበራትን፣እዚ ስጋብ ሎሚ በቢወገና ተጠርኒፍና ንጓዓዘሉ ዝነበርና 
ኣጋባብ፣ተሰጊሩ ናይ ሓባር ባይታ ክፍጠር ዝዕድም ንሓድሽ ዓመት 2019 ብስራት ሓቢርካ ዝስርሓሉን ሓባራዊ 
ጽላል ዝህልወሉን ክኸዉን ብምምናይ ኢለ እየ ዘቕርብ ዘለኹ። ነዊሕ እንተኾይኑ ተሰሚዕኩም ብዓቕሊ 
ክትካታተልዎ እና ተላበኹ ኣገዳስነቱ ስጋብ ክንደይ ምዃኑ ብምርዳእን ሓደ ህዝቢ ምዃና ዘብርህን ዘራጋግጽን 
ስለ ዝኾነ ደጊመ ብትዕግስትን ድልየትን ንምክትታሉ የማሕጽን። 

ካብ ጹሑፍ ፊት.ሚካኤል ሓሳማ ራካ ዝወሰድክዋ ቑንጣሮ ናይቲ መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ኣብ Web 
page:www.zantaeritrea.net Email:info@zantaeritre.netክትረኽብዎን ብሙሉኡ ከትንብብዎ ትኸሉ፡፡ 
ኮይኑ ግን ኣብ ርእሲ ስከማ/ንድፊ/ትልሚ፡ብሓጺር ዝረድእ ብፍላይ ክኣ ግጥሚ ሰላምታ ከቕርቦ እየ። 

                                             ዓለታት ኤርትራ 

ዓሌታት ኤርትራ ኣብ ኲለን ኣውራጃታት ፋሕ ኢሎም ስለዝቕመጡ ተጠርኒፎም ሓደ ዝተሓዋወሰ ኤርትራዊ 
ዓሌት ዝፈጠሩ ምዃኖም ዘረድእ እዚ ዝስዕብ ተመልከት፤ 

 

ተ.ቁ        ዓሌት     ቛንቛ     ሃይማኖት     ዝነብሩሉ  ቦታ 
1 በለው ትግርኛ ክርስትያን፣ ኣስላም ጋሽ-ሰቲት 
2 ባዛ ወይ ኲናማ ኲናማ ክርስትያን ኣስላምን 

ኣረሜን 
ጋሽ ሰቲት 

3 ባርያ ባርያ ኣስላም ጋሽ ሰቲት 
4 ሎጎ  ትግረ ፣ትግርኛ፣ቢለን፣ ክርስትያን፣ኣስላም  ሓማሴን፣ሰረአየ፣ባርካ፣

ኣከለ-ጉዛይ፣ከረን 
5 ሰሓርቲ ትግረ፣ቢለን፣ትግርኛ ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን ከረን 
6 ወቐርቲ ትግርኛን ትግረን ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን ከረን 
7 ዶባዓት ትግረ ኣስላም ከረን ባርካ ሳሕል 
8 ደቂ ዓንዱ ትግርኛ ክርስትያን ከረን 
9 ሰኣቡር[ሰብ ኣ-ቡር] ትግረ  ኣስላም ከረን፣ ሳሕል፣ባርካ 
10 ደንከል                         ትግረ ኣስላም  ባርካ 
11 ለበት ትግረ፣ ሕዳርብ ኣስላም፣ኣረሜን ባርካ፣ሳሕል 
12 ሩግባት ትግረ   
13 ዓድ ስየድ ትግረ ኣስላም ሰምሃር 
14 በጃ    
 ኣፍላንዳ ትግረ ኣስላም ከረን 



 ማዕቀቡ ትግረ  ኣስላም ከረን 
 ዋርያ  ትግረ ኣስላም ሰምሃር 
 ሕዳርብ ትግረ ኣስላም ከረን፣ባርካ 
 ዓገር ትግረ  ኣስላም ከረን 

15 መዓውያ (መሓዊ)   
 ሓዞ ሻሆ ኣስላም ኣከለ-ጉዛይ 
 ዓድ ዓምዶይ ትግረ ኣስላም ሳሕል 
 ሱርክሶ ሻሆ፣ ትግርኛ ክርስትያን  ዓጋመ 
 እንጋንኣ ትግርኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 
 ቀይሕ(ዓዲ-ቀይሕ) ትግርኛ ክርስትያን  ኣካለ-ጉዛይ 
 ቆርዓ ሻሆ ኣስላም  ኣከለ-ጉዛይ ሰምሃር 
 ጉንደት ትግርኛ ክርስትያን ሰራየ 
 ጠፋ-ንፋስ ትግርኛ ክርስትያን                  ሰራየ 
 ኣገላ-ሓጺን  ትግርኛ  ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 
 ዓድ-ገሃድ(እገላ-ሓጺን) ትግረ ኣስላም ሳሕል 
 ሮብራ ትግረኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 
 ዓደግለ ትግርኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 
 መንሳዕ ትግረ፣ትግርኛ ክርስትያን፣ኣስላም ከረን፣ሓማሴን 
 ማርያ  ትግረ፣ትግርኛ፣ሕዳርብ ክርስትያን፣ኣስላም ከረን፣ሰራየ 
 ደቂ ሸሓይ ትግርኛ ክርስትያን ሓማሴን፣ከረን 
 ላምዛ ትግርኛ፣ ትግረ ክርስትያን ሓማሴን.ከረን 
  ትምዛኣ      ትግርኛ   ክርስትያን    ሰራየ 
 ዓዲ ሹም ብርሃን ትግርኛ ኣስላም ሰራየ 
 ሓሳቦ ኣፋር ኣስላም ደንከልያ፣ጁቡቲ 

16 ኣገው    
 ቤት ተርቀ(ሰንሒት) ብሌን ክርስትያን ኣስላም ከርን 
 ኣድከመ ምልጋ ትግርኛ  ክርስትያን  ሰራየ 
 ሊባን ትግርኛ፣ትግረ ክርስትያን  ኣስላም ሓማሴን፣ ከረን 
 ዛውል ትግርኛ፣ትግረ፣ብለን ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን፣ከረን 
 ኣዲርባ ትግርኛ ክርስትያን ከረን 

17 መሮኒ    
 ደቂ-ተሽም  ትግርኛ  ክርስትያን ሓማሴን 

 ደምበዛን  ትግርኛ ክርስትያን  ሓማሴን 
 ቤት ኣስገደ  ትግርኛ፣ትግረ ክርስትያን፣ኣስላም  ሓማሴን 
 ቤት-ታወቀ  ብለን ክርስትያን፣ ኣስላም ከረን 
 ደቂ-ዘርኡ ትግርኛ፣ትግረ ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን.ከረን 
 ምላድ-ዛናይ ትግርኛ ክርስትያን ሓማሴን 
 ዓዲ ንኣምን ትግርኛ ክርስትያን  ሓማሴን 
 ዓዲ ብደል(ቤት ብጀል) ትግርኛ፣ትግረ ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን፣ጋሽ-ሰቲት 
 ወደክለ ትግርኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 
 ደጉዛይ ትግርኛ ክርስትያን  ኣካለ-ጉዛይ 
 መረታ  ትግርኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 

18 ዓሳውርታ    
 ሓሙሽተ ዓሳውርታ ሳሆ ኣስላም ኣከለ-ጉዛይ 
 ዜን ትግርኛ፣ትግረ ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን፣ከረን 
 ደገዔን ትግርኛ፣ትግረ፣ብለን ክርስትያን፣ኣስላም ኣከለ-ጉዛይ ከረን 



 ኣንበሰት-ገለባ ትግርኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 
 ተራእምኒ፣ሓጸና ላዕላይ ትግርኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 
 ዓሳውርታ ሰምሃር ትግረ ኣስላም ሰምሃር 
 ሳሆን ዓሳውርታን ትግረ ኣስላም ሳሕል 
 ኣስመዔ(4ተ ኣስመራ) ትግርኛ ክርስትያን ኣስመራ 

19 ምዕሎት    
 ቤት-መዓላ ትግረ ኣስላም ሳሕል፣ባርካ 
 ዘንገረን ትግርኛ፣ትግረ፣ብለን ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን-ከረን 

20 ለዊ    
 ባርገለ ትግርኛ፣ትግረ ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን፣ከረን 
 ጠቀር ትግርኛ፣ትግረ፣ብለን ክርስትያን፤ኣስላም  ሓማሴን፤ከረን 
 ኳዜን ትግርኛ፣ትግረ ክርስትየን፣ኣስላም ሓማሴን፣ከረን፣ሳሕል 

21 ዳሽም    
 እንዳ ዳሽም ትግርኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 
 ደቂ ዳሽም ትግርኛ ክርስትያን ሓማሴን 
 ዳሽም ብለን ክርስትያን፣ኣስላም ከረን 

22 ኣልመዳ ትግረ ኣስላም ሳሕል፣ከረን፣ሰምሃር፣
ባርካ 

 ጻውራ ትግረ ክርስትያን፣ኣስላም ሳሕል፣ከረን፣ባርካ፣
ሰምሃር 

23 ኣስፈዳ ትግርኛ፣ትግረ ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን፣ሳሕል፣
ሰምሃር፣ባርካ 

24 ኣግነ    
 እገለ ሓምስ ትግርኛ  ክርስትያን  ኣከለ-ጉዛይ 
 ደቂ ገብረ ትግርኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ 
 ደቂ ኣድመቆም          ትግርኛ       ክርስትያን    ኣከለ-ጉዛይ 
 እዳፈረ(ደፈረ) ትግርኛ፣ሳሆ ክርስትያን፣ኣስላም ኣክለ-ጉዛይ፣ሓማሴን 

25 ዓድ-ሸኽ    
 ዓድ-ሸኽ መሓምድ ትግረ ኣስላም ባርካ፣ሳሕል 
 ዓድ ሙዓልም ትግረ ኣስላም ሰምሃር፣ከረን፣ባርካ 

26 ዛግር ትግርኛ፣ትግረ ክርስትያን፣ኣስላም ሓማሴን፣ከረን፣ሳሕል 
27 ሚናፈር ሳሆ ክርስትያን፣ኣስላም ኣከለ-ጉዛይ 
28 ሰንዓፈ/ድባር ኣስላም ትግርኛ ኣስላም ኣከለ-ጉዛይ 
29 ስመጃና ትግርኛ ኣስላም ኣከለ-ጉዛይ 
30 ኣሽራፍ ትግረ፣ሕዳርብ ኣስላም ባርካ 
31 ሳቀይቲ ትግርኛ ክርስትያን ኣከለ-ጉዛይ፣ሓማሴን 
32 ጭዋ ትግርኛ ክርስትያን ሓማሴን፣ሰራየ 
33 ቤት ዓውድ ትግረ፣ሕዳርብ ኣስላም ባርካ፣ሳሕል 
34  ናብታብ ትግረ፣ሕዳርብ ኣስላም ባርካ 

35 ዓድሽም፣ ዓለት፣ዓሱስ /ግምሆት፣ዓድ ዓሽር፣ዓደ ኣሓ/ቤት ጅምባሳ፣ዓድ እውክል/ቤት ቃዲ፣ እዘን ኲለን 
ዓድታት እዚኣተን ካብ እተፈላለያ ዓሌታት እተመስርታ ኢየን። ኲለን ኣብ ኣውራጃ ሰምሃር ይቅመጣ፣
እምነትን ምስልምና ቛንቛኤን ከኣ ትግረ እዩ፡፡ 

 



ክምዚ ኣብ ላዕሊ ተመልኪቱ ዘሎ፣ዓሌታት ኤርትራ በብኣውራጃኡ ብቛንቛን ሃይማኖትን ኣይውስንን እዩ።ኲለን 
ዓሌታት ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣውራጃታት ፋሕ ኢለን ይቕመጣ፡፡ መብዛሕትአን ናይ’ቲ መናብርተን ዓሌት ባህልን 
ሃይማኖትን ቛንቛ ይሰዕባ፡፡ሎሚ ኣብ ኤርትራ ምስ ካልእ ዓሌት ዘይተደባለቐ ዓሌት ኣሎ ኪበሃል ኣይክኣልን።
ንባህሊ ዝልውጦ ጐረቤቱን መዋስብቱን መራኽብቱን ይውሰድ፡፡ 

                                  

                                   ስላምታ 

ኤርትራዊ ሓወይ ትብጻሓካ ሰላምታ 

ኣብ ዓዲ ኣብ መሮር ኣብ ጸመጸም በርኻ 

ኣብ ገድሊ ኣብ ስድት ኣብ ዘለኻ ኣሊኻ 

ኣጽኒዕካ ተጋደል ንናጽነት ዓድኻ 

ሽዑ እዩ ዝኽበር ሰብኣዊ መስልካ 

          ታሪኹ ዘየጥፍእ ወዲ ጽኑዕ መሰረት 

          ሓቢርካ ተጋደል ንፍጽም ዓወት 

          ግደፍ ኣፈላላይ ኣውራጃይ ቑሸተይ ማለት 

           እዝስ ጌጋ እዩ ዝመርሕ ናብ ዕንወት 

           ልዕሊ ኲሉ ኢያ ናይ ኣቦታት መሬት 

ኤርትራ ትቕድም ልዕሊ ኲሉ 

ስብ መዋቲ እዩ ቍም-ነገር ነይብሉ 

ታሪኽ እዩ ዝተርፍ ንሓዋሩ 

          እስከ ተዓዘቦ ህይወ ህዝብና 

          ኣስተውዕል ርአ ዝወረደ ኣብ ሃገርና 

          ካብ ልክዕ ሓሊፉ ናይ ኣምሓራ ጭቆና 

          ቀታል ንጽሃት ዘይሉ ሕልና 

ነባሪት ምስክር ኢያ ኩርባ ዑና 

ቀዳድ ጥኑሳት ዘይሓው ጓና 

ሃሳይ ድኹማት ዘይደፍር ጅግና 

ኣካ ወድኡዎም እዞም ስድራና 

        ዖና ስም ለወጠት ዳግም ሂሮሽማ 

       ናጋሳኪ ኮነት ዓደይ በስግዳራ 

       ገለብ ክዝክር ኢለ ምስ ሓውታ ዋራ 

       ጅግና ውኪ ድባ ወፈየት ዕሽራ 



        ሕጂ ትዝ ይብለኒ ህልቂት ኣስመራ 

ጭቋኔ ኢትዮ ዘይብሉ ዶብ  

ንሓደ ጀነራል ትሽዓተ ሚእቲ ሰብ 

ንጹሓት ሰኒቁ ክኾንዎ ቀለብ 

         መልሲ እትወሃባ ኣላቲኒ ሕቶ 

         ክፍኣት’ያ ንተንኮል ጠኒሳ ንሓሶት ዝወሰደቶ 

         ትኽዶ ዘለካ መንገዲ ኣስተውዕል ጠመቶ 

         ተፍቂርካ ምስ ዘይትሓዊ ዓወት የልቦን ክቶ 

    

ውድበይ ውድብካ ስኢኑ ጠገለ 

ብባህልን ኣውራጃ ዝፍለ 

ካብ ዓባይ ኤርትራ ዝመርጽ ጉጅለ 

ጽባሕ ይርኣይኦ ስደት ምስ ዓብለለ 

       ግደፍ፣ሓቢርካ ዘቲ ተማኸር 

        ብጽልኢ ተፈላሊኻ ኣይትሕደር 

        ንሃገርካ ክትገብር ቁም-ነገር 

ኣብ ሜዳ ንእተሰውኡ ረሴዕካዮም ዲኻ 

ኣበይ ኣለዉ በዓል ገብረዝጊ-ዓብደላ መሳቱኻ 

ንኣሽቱ ኔሮም ምፈተዉ ክነብሩ ከማኻ 

ንሃገር ምሟት መረጹ መስዋእቲ እናተዋጋእካ። 

      ጊደኻ ከተወፊ እንሆ ትዕደም ኣሎኻ 

      ኣብ ፍቕርን ሓድነትን ተመለስ ሕድርኻ 

      ስለ ድሕነት ሃገር ስለ ቅሳነት ህዝብኻ። 

ተባዕታይ ኣንበሳ ወዲ ዋዕረ 

ቀልጢፍካ ኣቅንዓዮ እምብዛ ከይተረረ 

ዛንታ ኮይኑ ከይተርፍ ናይ ክንቱ ወረ፡፡ 

ኩቡራት የሕዋት እዚ ናይ ኣቦና ፊት.ሚካኤል ሓሳማ ራካ ዝሃቡና ምኽሪ ኡኹል ስለ ዝኾነ፣ነቶም ብፍላይ 
ተወዲቦም ዝዋስኡ ስለምንታይ ሓቢሮም ዘይሰርሑ መልሲ ንዕኦም ገዲፍካ፣በውገን ህዝብን ዜጋታትን ጽዊዕቶም 
ሓቢርካ ምስራሕን ናይ ሓባር ጽላል ክህልወንን፡ብዝሑነት ኣብ ሓድነት፡እንካን ሃባን መስርሕ ፖለቲካ እና 
ተጠቐምካ ብሓድ አፈ-ጉባኤ ክንዛረብን ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና ተኣሳሲርና ንመሰረታዊ ለጢ፣
ነዚ ውልቀ መላኺ ካብ ስሩ ተማሕዩ፣ልእላውነት ሃገረን ሓድነት ህዝብን ተሓልዩ፣ብቍዋም እተማሓደር ሃገርን፣



ስልጣን ናይ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ኮይኑ ናጽነት ወድሰብ ዝኸብረሉ፣ መሰላቱ ዝሕለወሉ  ኑቡር ናብራ ዝነብረሉ 
ክህልወና ኩላትና ግደና ክንገበር ሁጽጽ ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ፡፡ 

አብ ርእሲኡ ሩሑስ በዓል ልደት ንኣመንቲ ክርስትና ፣ ጸጋን ለውጥን ሰላም ዝነግሰሉ፣ዶምክራሲያዊት፣ ብቅዋም 
እትማሓደር ሃገር እንበጽሓሉ 2019 ሓዲሽ ዓመት፡ ኩኾነልና ትምኒተይ ንኩሎኹም ኤርትራውያ የማሓላልፍ። 

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራባእር 

 

 

 

 


