
“ሕቆ ገመል ዝጎዘየ ጾር ሳዕሪ ！" 
ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ 

እዚ ሓደ ካብ ዛንታ ሓዘል ምሳለታት ቀዳሞት ዓረብ`ዩ፤ እቲ ዛንታ ኸኣ ሓደ ንመገሻ ዝነቀለ ካብ ዓቀን ንላዕሊ ገመሉ 

ክጽዕን ዝረኣይዎ ፤ ይኣኽለካ`ባ ！እዚ ገመል ከይትሃስዮ ፤ ኢሎሞስ ከይተገደሰ ክጽዕን ጸኒሑ፤ ናይ መጨረሽታ ሳዕሪ 

ምስ ጸዓነ ወዮ ገመል ርኽሙሽ በለ ！ ሹዑ  እተን ሳዕሪ “ሕቆ ገመል ዝጎዘያ ሳዕሪ” ተባሂለን መዛረቢ ኾና። 

ሕጂ ኸኣ ዝተጻዓንካ ተጻዒንካ ጸኒሕካ  ብሙሳ ኣምሲልካ ሓቆም`ዮም ኣጋዓዝያን…………… ዝዓይነቱ ዘረባ ምዝራብ ፤ እተን 

ሳዕሪ`የን ሕቆ ገመል ጎዝየን ኢልካ ምእማን`ዩ ！ወዮም ኣጋዓዝነቶም ዘሰክፎም ዝነበሩ ሕቡኣት ባንደራ ኣልዒሎም ፤ 

ጉራደ ኣልዕሉ ፤ ኣይፈራም ጎበዝ ክብሉ ጀሚሮም ！ቀደሙ`ውን ስኩፋት ኮንኩም እምበር ቃልዕ`ዩ  ጽቡቅ፤ ንኤርትራና። 

ብሓድነት ኤርትራ ፤ ብሓድነት ህዝቢ ኤርትራ፤ ብፍትሒ፤ ይኣምን`የ ክትብል ጸኒሕካ ሙሳ- ተስፋጼን- ሳሚኤል ከም 
ቁኒን ኣላማይ ካብ የማን ንጸጋም፤ካብ ጸጋም ንየማን ከም ትውርወር ዝገብሩኻ ኮይኖም እቲ ደንበ ፍትሕን ሓድነትን ስለ 
ዘይምልከተካ ምስቶም ዝመጸ ክመጽእ ኢዶም ኣጣሚሮም ዝጽበዩ ክትጽበ ኣለካ፤ካብ ንሓድነ ት ህዝቢ ምቁሳል ስለ  

ዝምረጽ።ንተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ（ክርስትያን）ኤርትራ ዘካፍእ “ኣስላማይ” ፤ነተን ብኹሉ እንትነኤን ዝመስለኤን 

ተጋደልቲ ኣስላም ከይተንከፈን ዝሓለፈ ዝመስለካ ኮይኑ ኸኣ ዕብዳን`ዩ ፤ ክትግዕዝ ዝገብር ዕብዳን እምበር！ ብተወሳኺ 

ሓደ ወዲ ኻልእ ሃገር ንኤርትራውያን ደቀ ንስትዮ ተጋደልትን ዘይተጋደልትን እንተዘካፍእ ጉዳይ ሃይማኖትካ ትዝ ዝብለካ 
ኣይመስለን። 

ሓደ ንቭድዮ ሙሳ  ብዝምልከት ክገልጽ እንኮሎ፤ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ንምቅራቡ ዘድሊ ፈርማታት ዳርጋ ከምዝተማለኤ 

ገሊጹ …… ብወገነይ ልክዕ！  እዚ`ዩ  ክኸውን ዘለዎ ፤ እቲ ነስላም ከነጽንቶም ኣሎና ዝበለ ተስፋጼን / ኢዮብ ፤ እቲ 

ጀበርቲ ፍሬ ዘርኢ ናይተን ብገዛእቲ ኣስላም ዝተደፍራ （ዘይድገም ዘሕፍር ቃል ቡኽረጼን ሰጊረዮ ኣለኹ ） ኣሕዋትና 

ኣደታትና ዝወለደኦም ዝተፋረዩ ዘርኢ`ዮም ዝበለ ኣይተ ቡኽረጼን `ውን ኣብ ሕጊ ክቀርቡ ኣለዎም ብዝወሓደ ኸኣ ኣብ 
ጸሊም መዝገብ ክጸንሑ ዘሎዎም ገበነኛታት`ዮም ኢለ  እናሓሰብኩ ወዮ በዓል ጽቡቅ ዘረባ ዝበልኩዎ …… ጀለብያ`ዶ 
ሰሓብቲ ገመል`ዶ ትግርኛ ስሬ ዘዕጠቅዎም`ዶ ምስ በለ  ፋሕ ኢላ`የ ዝበልኩ፤ ምሉእ ዘይብሉ። 

ዝኾነ ኾይኑ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ክቅጽዑ ምግባር ፤ ንዖኦም ዝመስሉ ንኸይተባብዑ ዝገትእ ስለ ዝኾነ ክውስድ ዘለዎ 
ስጉምቲ`ዩ። 

ብዝተረፈ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ናይ ዝተዛረቦ/ ዝገበሮ ተሓታቲ ንሱ ጥራሕ`ዩ። እታ ትፈትዎ ኣዲኡ `ውን እንተኾነት ተሓታት 
ኣይኮነትን። ብዓብዩ ይብጻሓኒ`ዩ ዝብሎ ሃይማኖት`ውን ተሓታቲ ክኸውን ማለት ዘበት`ዩ ። ምኽንያቱ ደረጃ እምነትካ 
ወይ ምእማንካን ዘይምእማንካን ውሽጥኻ ዝፈልጥ ሓደ  ፈጣሪ`ዩ። ኣብ ንጹር ሃይማኖታዊ መምርሕታት ተሞርክስካ 
ንሓደ ተግባር ምፍራድ ግና ይከኣል`ዩ።  ስለዚ ሙሳ ኣነ ዝሙት እፍጽም ነይረ ይብል ኣሎ ፤ ብኣፉ። እስልምና ነዚ 

ብኸመይ ይርእዮ ？ ኢልና ንዓቅን። 

- ሓጥያተኛ （ እስልምና ዓበይቲ ገበን ካብ ዝብሎም ሓደ ገበን ከም ዝፈጸመ）ዝሙት 

- ንዝፈጸሞ ገበን / ሓጥያት ክንዲ ምስታር ምቅልዑ ነፍሱ ዝኸኣለ ተወሳኺ ገበን 

- ናይ ክብሩ ዝተደፍረ  መንነት  ምቅላዕ （ፍጹም ምስቲ ንነፍስኻ  ትጸልኦ ኣብልዕሊ ካልእ ዘይምፍጻሙ ሰይድና 

መሓመድ ዓሰወ ዝኣዘዝዎ ። ነቲ ክዝሙ ዝደሊ ዝነበረ መንእሰይ ካልእ ምስ ሓፍትኻ - ኣደኻ ….. ክዝሙ 

ትደሊ`ዶ … ኢሎም ሓንሳእን ንሓዋሩን ካብ ምዝማው ዘርሓቁዎን ትምህርቲ ዝገደፎልናን ስለ ዝጋራጮ） 

ስለዚ እዝን ወዲ`ዝን ንሙሳ ካብ እስልምና እንተዘይ ኣርሒቁዎ ፤ነስላም ወኪሉ ዝተዛረበ ክገብሮ ኣክእልን`ዩ ፤ኣመና 

ልቢ ዘድልያ ገምጋም ኣይመስለን፡ ዝኸበርኩም ኣጋዓዝያን ！ ዛግራ ኢልኩም ክትበልዕዋ እንተደሊኹም ኣባ ጉምባሕ 

ኣብ ኤርትራ ኣይብላዕን`ዩ፤ዋላ ኣደናግርካ። 

ንምድምዳም ዝኣክል ኣስላምናን ክርስትያናን ሃሃይማኖትና እንፈልጥ እንተ ንኸውን ዝረብሕን ዘይረብሕን ሓፍ ኮፍ 
ኣይመበለናን። ድንቁርናና  ደኣምበር ሃይማኖታትናስ እንተዘይ ኣቀራርቡ ዘረሓሕቅ ኣይኮነን። ንእግሪ መንገደይ ከጠንቅቆ 
ዝደሊ እቲ ብገለ ጸገም ወይ ምልዕዓል ብስሚዒት ዝዛረብን ናይ ኣጋዓዝያን ውዱብ ጸሬ ኤርትራዊ ጂኦ ፖለትለትካ 
ምንቅስቃስን ምንጽጻር ጌጋ ምዃኑ ከብርህ እፈቱ። ብዋጋ መስዋእቲ 1/2 ክፍለ ዘመን ዝተጠርየት ኤርትራ ህያው`ያ፤ 

ንዘልዓለም ！！！！  ፍትሒ ንኹሉ ሕማቅ ከረሳዓና`ዩ። እቲ ኣብ ሓደ ካንሸሎ ዝነበርናዮን ብሓደ ታኒካ ማይ 

ዝሰተናዮን  ዘሕልፈኩም ኣይመስለንን ። ቻው 
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