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ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ፡ 

ክቡራት ኣዳለውቲ መጽሄት ህዝባዊ ደሞክራሲ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ኣካለ-ስንኩላን 
ተኸቢሩ ከም ዝዋዓለ ተኻታቲለ፡፡ ኣካለ-ስንኩላን ነብሶም ክኽእሉን ሂወቶም ክመርሑን ክማላኣሎም ዘለዎ 
ነገራውን ሰብኣውን ደሞክራስያዊ መሰላት እንታይ ምኻኖም ምስ ሰማዕኩ ጸልማት ቀንጢጦም ብርሃን 
ክንርኢ ኣብ ዘተናውሐ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ዝሰንከሉ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ድሕሪ 
ናጽነት’ውን ብሰንኪ ጻሕታሪ ኩናት ስርዓት ህግደፍ ዝተጎድኡ ዜጋታትና ዘሕልፍዎ ዘለዉ ህይወት ምስ ናይ 
ካልኦት ሃገራት ስንኩላን ዜጋታት ኣናጻጺረ ክርኢ እንከለኹ፡ ብጣዕሚ ብጓሂ መዓንጣይ ሕረር ስለ ዝበልኩ እየ 
ብርዐይ ኣልዒለ፡ እዛ ንእሽተይ ጽሕፍቲ እዚኣ ክሕንጥጥ ዝተገደድኩ፡፡ ትሕዝቶኣ ባዕልኹም ሪኢኹም 
ዝማዓራረ ኣማዓራሪኹም ኣብ ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ ከተስፉሩለይ ድማ ብትሕትና እሓትት፡፡ 

ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ኣካለ-ስንኩላን ንሓርበኛዊ ኤርትራዊ  ስንኩል እንታይ’ዩ ትርጉሙ፣ 

ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ኣካለ-ስንኩላን ዝብዕለሉ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ይኹን 
ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣትን ግርጭታትን ወይ ብዘጋጥም ባህርያዊ ሓደጋታት ዝተጉድኡ ህዝብታትን 
ዜጋታትን፡ ከምቲ ካልእ ጥዑይ ኣባል ሕብረተ-ሰብ ከመይ ብዝሐሸ ንጉድኣቶም ብዝምጥን መንገዲ ሰብኣውን 
ደሞክራስውን መሰላቶም ተሓልይሎም ጸገማቶም ንኽፍታሓሎም ብስርዓታቶም ይኹን ብሕቡራት 
መንግስታት ዓለምን ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ትኹረት ተዋሂብዎም ህይወቶም ይመርሑ ኣለዉ፡ ዓመት 
መጸ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ እናተዘከረት ትኽበር ታሪኻዊት መዓልቲ እያ፡፡  

ኣብዚ ዓመት እዚ’ውን ንመበል 27 ግዚኣ ተኸቢራ ውዒላ እያ፡፡ ኣነውን እዛ ታሪኻዊት ዕለት እዚኣ እናዘከርኩ 
ኣብ ሃገርና ኩነታት ኣካለ-ስንኩላን ክርኢ እንከለኹ፡ ምስቲ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ፉሉይ ትኹረት 
ተገይርሎም ኣብ ጥዕነኦም ትምህርቶም መነባብሮኦም በብዓቅሞምን ክእለቶምን ዝዋፈርሉ ስራሕን ዝነብሩሉ 
ካባቢ ይኹን ዝዕቆብሉ ዝንቀሳቀስሉ ቦታታት ንመውጒዳእቶም ዝሕግዝ ዝተፈላለዩ መሳላጥያታት ተኣታትዩ 
ብቀሊሉ ኣብ ዝደልይዎ ቦታ ክበጽሑን ክማላለሱን ጥጡሕ ባይታ ተመድሚድሎም ህይወቶም ብዝሐሸ 
መንገዲ ክመርሑ ክሰምዕን ክርእን እንከለኹ፡ ሓርበኛታት ኣካለ-ስንኩላትና ከምዚ ዝኣመሰለ ዕድል 
ዘይምርካቦም  ብምልኡስ ይትረፍ ሓደ ርብዒ ናቱ’ውን  ዘይምርካቦም ብጣዕሚ ጉህየ፡፡ 

ኣብ ሃገርና ንይምሰል መዓልቲ ኣካለ-ስንኩላን ተባሂሉ ከምተን መጋበርያታት ስርዓት ህግደፍ ዝኾና 
ዝተፈላለያ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ፡ ማሕበር ሰራሕተኛታት፡ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን፡ ወዘተ... 
እናተባህሉ ስርዓት ሀግደፍ ከም መሳርሒኡ ዝጥቀመለን ንናይ ኣካለ- ስንኩላን ማሕበር ግን ብስሞም እናነገደ፡ 
ካብ ዝረኽቦ ደገፋት ቁሩብ- ቁራቦ ፈይ እናበለ ዝተረፈ ኣብ ካዝንኡ እናኣእተወ ዝጥቀመሉ ስለ ዝኾነ ጥዑይ 
ህይወት ክመርሕ ስለ ዘይከኣለ፡ ኣብ ርእሲ እቲ ከቢድ ጉድኣቱ እናተመዝመዘ ሓሳረ-መከርኡ ይርኢ ኣሎ፡፡ 
ሓርነት ዉጉኣት ድሕሪ ሓራ ምውጻእ ሃገረ-ኤርትራ መሪሕነት በቲ ዝተረኸበ ዓወት ሰኺሩ ኣብ ናይ ሕጹኖት 
ህይወት ኣትዩ ፈቖዶ ጎዶናታት ኣስመራ እንዳ መስተ መካይኖም ገቲሮም ብገንዘብ ህዝቢ ክሰኽሩን 
ክምንዝሩን ምስ ሰምዑን ምስ ርኣዩን፡ ኣብ ሳሕል ተዓቂቦም ዝነበሩ ኣካለ-ስንኩላን ብዛዕባ ማሕበራውን 
ቁጠባውን ህይወቶም ይኹን መጻኢ ኩነታቶም ከመይ ክታሓዝ ከም ዘለዎ ቁሊሕ ዝብሎም ምስ ሰኣኑ፡ ባዕሎም 
ወሲኖም ናብ ኣስመራ ክመጽኡ ክም ዝተላዕሉን ሓያል ዝኾነ ስሙር ተቋወሞታት ከም ዝገበሩ ዝፍለጥ እዩ፡፡ 

ናይ ሓርነት ውጉኣት ተቓውሞ በዚ ጠጠው ኣይበለን፡ ስርዓት ህግደፍ ንኩሎም ኣኻኺቡ ኣብ ማይ ሓባር ምስ 
ኣስፈሮም’ውን፡ እቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማቶም ስለ ዘይተፈትሐ ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ተጻዊረሞ 
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብሰላማዊ ሰልፊ ወጽዐኦም ንሕብረተ-ሰብ ኤርትራን ዓለምን ከፍልጡ ካብ ማይ ሓባር ናብ 
ኣስመራ ክመጹ ምስ ተበገሱ ብዘይርሕራሐ ብጥይት ክዝበጡ እዩ ዝተገብረ። በዚ ባርባራዊ ስጉምቲ’ዚ ገለ 
ዝተሰውኡን ዝቖሰሉን ኮይኖም፡ ንመላእ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራን ዓለምን ዘሕዘነ ተረኽቦ እዩ ነይሩ። ኣካለ-
ስንኩላን ነብሶም ሰሪዖም ንመሰሎም ክይላዓሉ ካኣ እቲ ዘጋጥሞም ሓደጋ መልሱ እንታይ ምዃኑ ኣብቲ 
ብ1994 ዓ/ም ኣብ ማይ ሓባር ዘጋጠሞም ናይ ቅንጸላ ኣረሜናዊ ስጉምቲ ካብ ተዘክረኦም ዘይጠፍእ በሰላ ኮይኑ 
ስለ ዝተቀርጸ፡ እዚ ሓደጋ እዚ ክድገም ከም ዝኽእል ስለ ዝግንዘቡ ተቓውሞኦም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብ 
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ትሕተ-ባይታ ዝኸይድን ግዚኡ ሓልዩ ምስ ህዝብን ሰራዊትን ናብ መጠነ-ሰፊሕ ተቓውሞ ዝሰጋገረሉ ዕድላት 
ክፍጠር እዩ ናይ ቃልሲ ትጽቢቶም። 

ህግደፍ ኣብ ወጻኢ ተሰዲዱ ካብ ዝርከብ ህዝብና ንኣካለ-ሱንኩላን ገንዘብ ኣዋጽኡ እናበለ ክምጅርጦ ዘጸንሐን 
ዘሎን ኣታዊታት ቀሊል ኣይጸንሐን፡፡ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዝነብር ኣብ 
ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ግሊ ትካላት ዝሰርሕ ዜጋ’ውን ካብታ ዘይትጠቅም ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ ዘይትበጽሕ 
ደሞዝ ወይ ዱጎማ ተባሂላ እትዋሃብ ንኣካለ-ስንኩላንን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣዋጽኡ እናተባህለ 
ዳርጋ ፍርቂ ናይቲ ደሞዞም ኣብ ካዝና ህግደፍ’ዩ ክተርፍ ጸኒሑን ዘሎን፡፡ እዚ ኩሉ ውጽኢታት እዚ ኣብ ኢድ 
እቶም ስንኩላን በጺሑ ህይወቶም ከማሓይሽሉ ዝኽእሉ ዕድል እንተዝህሉ እምበይ ምተጸልአን፡፡ 

ገለ ገበርቲ ሰናይን ኤርትራውያን ሰብ-ሃብትን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣካይዳ ህዝባዊ ግንባር /ህግደፍ/ 
ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዝግንዘቡ፡ ንውጉኣት ሓርነት ገለ ከነበርክት ዝብል ተበግሶ ኣርእዮም ነይሮም’ዮም። 
ንኣብነት ሓደ ኤርትራዊ በዓል ሃብቲ ባዕለይ  ዝተማለአ ማሳለጥያታት ዘለዎ ህንጻ ክሰርሓሎም ፍቓድ ሃቡኒ 
ኢሉ ኣብ ዝሓተተሉ፡  እተን ክትሰርሓለን ኢልካ ዝመደብካየን ገንዘብ ንዓና ሃበና ባዕልና ክንሰርሓሎም ስለ 
ዘበልዎ፡ እቲ ፕሮጀክት መኺኑ ተሪፉ፡፡ ካብዚ ዝኸፍአ ጭካነ እንታይ ክህሉ ኢልኩም ትሓስቡ፡? ስለ ዝኾነ ካኣ 
ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ኣካለ-ስንኩላን ንኤርትራዊ ስንኩል ሓሪኑ ንኽቃለስ ከተላዓዕሎ እንተዘይኮይና ስርዓት 
ህግደፍ እቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዘሎ ኣታሓሕዛ  ኣከለ-ስንኩላን ጽልዋ ፈጢርሉ ኣብ ህይወቶም ጭቡጥ 
መሰረታዊ ለውጢ ከምጻኣሉ እዩ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይከውንን፣ እንትርፎ ብስሞም ክነግድ እንተዘይኮይኑ፡፡ 
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