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ዝተኸበረት ተቓላሲት ሓብትና ወይዘሪት ኤልሳ ጭሩም። 

 

ኤልሳ  ጭሩም  

ብድሆ ንቡሊንግ ኣብ ልዕሊ ኣብነታዊት ኤርትራዊት   

 

ፕረስ  ኮንፈረንስ 

ቀዳማይ ኣመንድመንታሪያዊ ግንባርቶሮንቶ.ኮም 

ማርች 14፡ 2020 

 

እቲ ሎም ቅነ፡ ኣብ ሚድያታት ዲያስፖራ 

ተተቐባቢልካ ኣብ ልዕሊ ሓርበኛዊት ኤልሳ ጭሩም 

ክወርድ ዝቐነየ ከበድቲ መጥቃዕትታት፡ ከቶ 

ዘይፍትሓውን ዘይሃገራውን ስጉምትታት ኢዮም። 

 

ኤልሳ፡ ከማኻትኩም ከማይ ንኤርትራ ተወሊዳትላ 

ኢያ።  ኤልሳ፡ ንዓኣ ዝስማዓ ሓሳባት ወይ ፍልይ ዝበለ 

ርእይቶ ክትኣምነሉ ዋላ'ውን ጠርጠራ ኣብ ልዕሊ 
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ህሉው ወይ ነፍስሄር ክትገብር ከምኡ ድማኒ ንሓሳባታ 

ኮነ ፍሉይ ርእይቶኣ ወይ ጠርጠራኣ ሰጋእ መጋእ 

ከይበለት ክትጣበቐሉን ኣብ ሚድያ ክትዝርግሖን 

ኤርትራዊ መሰላ ኢዩ። ትርጉም ደሞክራሲያውነት 

ወይ ቀዳማይ ኣመንድመንት ንሱ ኢዩ። 

 

"ሰብኣይ በቃ ከሊኡና" እናበልና ወግሐ ጸብሐ ኣብ 

ፍቖዶ ሚድያታት ነማርረሉ ዘሎና ጉዳይ ዓንታርነት 

(Bullying)፡ ካብዚ ንሕና እቶም ኣጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ 

ሓንቲ ጓለ'ንስተይቲ ነውርዶም ዘሎና መጥቃዕትታት 

ብምንታይ ይፍለ? 

 

"ቡሊንግ" ኣብ ልዕሊ ቆልዑት፡ ደቀንስትዮ፡ ተባዕትዮ 

ወይ ካልኦት ጉዱኣት ወገናት ሕብረተሰባት ምፍጻም፡ 

ብሕጊ ምዕራባውያን ሃገራት ኩልኩል'ዩ።  ኣብ ልዕሊ 

ኤልሳ፡ ስለ ፖለቲካዊ እምነታ ብቻ ተተቐባቢልካ 

"ቡሊንግ" ምፍጻም ዓቢ ገበን'ዩ። 

 

ፖለቲካዊ ነቀል ቡሊንግ፡ ጸረ መትከላት ቀዳማይ 

ኣመንድመንት ስለዝኾነ ግንባርቶሮንቶ ብመትከል 

ዝቃወሞን ደው ኢሉ ዝምክቶን ጉዳይ ኢዩ። 

ግንባርቶሮንቶ፡ ኣብ መይ 19፡ 2009፡ ኣብ ውሽጢ ዘሪባ 

ቀዳማይ ኣመንድመንት ተወልደ። 

 

በዚ ኣጋጣሚ እዘን 3ተ ነጥብታት ንደቀ'ባትና 

ነመሓላልፍ። 
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1ይ፡ ኣብ ልዕሊ ኤልሳ ዝተፈጸመ ሕልፍ ዝበለ ገበን 

ማለት እግዚኣብሄር ዘውረደላ ጉድለት ኣካል ናይ 

ኤልሳ ተጠቒምካ፡ ነቲ ትእዛዝ ፈጣሪ ዝኾነ ጉድለት 

ኣካል ከም መባጨዊ ነጥቢ ምጥቃምን ኣብ ሚድያ 

ምዝርጋሕን ፍጹም ናይ ኣረሜንነት ባህሪ ኢዩ። 

ብድሕሪ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ጉድለት ኣካል ናይ ማንም 

ሰብ፡ ባጫ ንዘወረደ ሰብ ኩላትና ክንውግዞን ነናብ 

ምምሕዳራት ሚድያዊ ትካላት ከነማእክሎን ይግባእ። 

 

2ይ፡ ዝኾነ ቀሺ ወይ ናይ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ምእመናን  

መራሒ ወይ መምህር ከምኡ'ድማኒ ዝኾነ 

ሃይማኖታዊ ቅዱስ ልብሲ ወይ መጠምጠምያ ናይ 

ርእሲ ዝተጠምጠመ ሰብ፡ ኣብ ጉዳይ ኣልሳ ጭሩም 

ዘልዓለቶ ፖለቲካ ዝኾነ ዓይነት ርእይቶ፡ ነቐፌታ፡ 

ኩነኔ ወይም ኣዎንታዊ ወይ ኣሉታዊ ሓሳብ ከቕርብ 

ኣይግብኦን።  ከቕርብ ምስ ዝደሊ፡ ልዑላውነት ናይ 

ግዝኣተ ሕጊ ተኸቲሉ፡ ብመጀመርታ ሃይማኖታዊ 

ቅዱስ ልብሲ ወይ መጠምጠምያ ከውርድ ይግባእ። 

 

3ይ፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሳብ ዘሎ ዝኾነ ኤርትራዊ 

እንተላይ ነፍስሄር ሌተናንት ኮሎኔል ተስፋገብርኤል 

ሕፉን፡ ጡርጡር ምዃኑ ስነ ሞጎታዊ ሓቂ'ዩ።  ኢሳያስ 

ክሳብ ዘሎ ከኣኒ ኩሎም ዓይነታት ኤርትራውያን 

ክህልዉ ምዃኖም ሰተት ከነብሎ ይብልናን። 

 

ሓርበኛዊትን ኣብነታዊትን ኤልሳ፡ ቃልስ'ኺ ከምታ 

ናይ ቀደምኪ ኣይፈለየና።  ምስ ዓቢ ምስጋና። 
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ELSA CHURUM, NO BULLING AGAINST ELSA, PRESS 

CONFERENCE 
 

Please submit inputs, comments or questions. 

 
genbartoronto.com 
 
ADMINISTRATOR COM LINKS 
Cellphone:  416-858 9305 
Email:  haileokbe@yahoo.com 
FB:  Haile Menegesha Okbe 
WhatsApp:  Haile Menegesha Okbe 
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