
 

ብኣባሊት ሓ.ኤ.ፍ. ዕዉት ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ኣትሊንታ ተኻይደ 3 (16/17)2019። 

ኦ! ሓፋሽ ህዝብና ንሕና ዯቅኹም ካብ ብርኩኹምን፡ ዯምኩምን፡ ፍንጫሕ መሰንገሇኹም ዝወጻእና ከም ምዃና መጠን 

ሕማምኩም፡ ሕማምና፣ ሽግርኩም ሽግርና፡ ስሇዝኾነ፣ ጸበባኹም፡ መከራኹም፡ ስቓይኩም ወዘተ... ዋሊ ዒዱ ንርሓቕ፡ 
ንቕረብ ብዘየገድስ ናይ ጽዋእ ኩለ ዘይተኣዯነ ጭቈናኹም ሓራ ንምውጻእ እጃምና ከነበርክት ድሌዋት ኢና። ክሳብታ 
ዝሇዒሇት ክብርቲ ሂወት ከይበቐቕና፣ ሕጂ’ውን ከም ቀዯም ኣሰር ጀጋኑ ታሪኽ ወሇድናን ኣሕዋትናን፡ ኣሓትናን ሒዝና 
ንጸገማት ሓፋሽ ህዝብና ክንፈትሕ ቅሩባት ምዃና ክንሕብር ንፈቱ። ነዚ ክዉን ንምግባር ከኣ ብውድብና ሓድነት 
ኤርትራውያን ንፍትሒ(ሓ.ኤ.ፍ.) ተመሪሕና ፣ በቲ ንጹር መስመሩ ኩሌንተናዊ ቃሌሲ ተማእዚና፣ ከምኡ’ውን ምስተን 
ኣካሌና ዝኾና ናይ ሇውጢ ሓይሌታት ብሌዙብ ዝኾነ ዘተ ገርና፣ ናይ ሓባር ጽሊሌ ኣቚምና ኣብ ዘይተናውሐ ጊዜ ንዕድመ 
ጨፍጨፍቲ ከም ነሕጽሮ ፈጺሙ ጥርጥር የብሌናን። 

ነዚ ቅድመ ኩነት ዝገበረ ኢዩ’ምበኣር ብኣባሊት ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ(ሓ.ኤ.ፍ.) ኣብ ኣትሊንታ ዕሇት 16ን 17ን 
ወርሒ 3/2019 ዒ.ም.ፈ.ንኣስተዋጽኦና ኣብ ናይ ሇውጢ ሓይሉ ዘጉሌሕ ሰፊሕ መግሇጽን ሓበሬታን መብርህን ሂቡ። እቲ 
መዯብ ኣብ 4 ከፊለ፣ ዝተረፈ ንሕቶን መሌስን ዕድሌ ድሕሪ ምሃብ፣ ከምኡ’ውን ናይ ዯገፍን ሞራሌን ዝህብ ብኣካሌን 
ብዯብዲቤን፣ ሰሚዐን ተነቢቡን። 

ዝርዝሩ ከኣ እነሆ፦  

እቲ ዝነበረ መዯብ ኣኼባና ኣብ 2 ይምቀሌ፣ 1ይ- ቀዲም ዕሇት 16, መጋቢት/2019፣  2ይ- ሰንበት ዕሇት 17, መጋቢት/2019 

ናይ ቀዲም ዕሇት 16 መዯብና፣ 

1- ናይ ንግሆ ካብ 8፡00ቅ.ቀ. – 12፡00 ፍርቂ-መዒሌቲ ናይ ምለእ ዞባ ሓ.ኤ.ፍ. ሰ.ኣሜሪካን ካናዲን ኣባሊትን 
መሪሕነትን ናይ ብኣካሌ ላሊን ሓሳብ ንሓሳብ ኣካይዲ ናይ ሇውጢ መስመርና ንሕለፍን፣ ህሌዉን፣ መጻእን 
ንግምግመለ ጊዜ ክንጥቀም ከሇና። 

2- ድሕሪ ቀትሪ ከኣ ካብ 1፡00ድ.ቀ. – 5፡00ድ.ቀ. ውድብና ምስ ህዝብና ንምሌሊይ ዘሇዎ መዯብን ዕሇማን ሓኤፍ 
ብሓፈሻ፣ ብንጹር 1- ራኢናን መጻኢ ኤርትራን 2-  ተሌእኾና = ኩነታት ሃገርና ኣዝዩ ህጹጽነት ዝሓትት ምዃኑ 3- 
ሓፈሻዊ ዕሊማታትና ንኹለ ኤርትራዊ ዘሳትፍ ምዃኑ 4- ኣገባብ ቃሌስና’ውን = ኩልም ዒይነታት ኣገባብ ቃሌሲ 
(ኩሇንተናዊ) ከም እንኽተሌ ምብራህ ወዘተ... ዘጠቓሇሇ ወኪሌ ውድብ ብኣቶ ዮሴፍ ኣስገዶም ከምዝተገሌጸ 
ንሕብር። ከምኡ’ውን ኣቦ-ወንበር ዞባ ተወሌዯ ከሰተ ናይ ዞባና ንጥፈታት 1- ኣብ ውዯባ፡ 2- ኣብ ቊጠባ፡ 3- ኣብ 
ናይ ዜናዊ ንጥፈታት ዝተኻየዯን ዝሓየሇን፡ ናብ ዝበረኸ ቅሌጡፍ ምዕብሌና ንሰጋገር ከምዘሇና ገሉጹ። 

3- ናይ ጀመርቲ ማሕበር ዯቂ-ኣንስትዮ ኣባሊት ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ(ሓ.ኤ.ፍ.) መጸዋዕታ፡ ብውክሌና ወ/ሮ 
ወይኒ ወናን መግሇጺ ሂበን። ከምኡ’ውን ብወ/ሮ ኣበባ ኣብርሃ ኤረይ ወሇል ትፍሇጥ ሓያሌ መሌእኽቲ ዝሓዘሇ 
ብተወሳኺ ዯሪዒትለ። እዘን ነዚ ተበግሶ’’ዚ ዝወሰዲ ዯቂ-ኣንስትዮ ሓድሽ መድረኽን፡ ሓድሽ ተበግሶን ወሲዯን 
ማሕበር ዯቂ-ኣንስትዮ ከም ዘቖማ በዚ ኣጋጣሚዚ ንኹሇን ኣሕዋተን ዯቂ-ኣንስትዮ ጸዊዏን፡ ብስራተን ኣቃሉሐን። 
ኣስማተን፦ 1- ወይኒ ወናን፡ 2- ኣበባ ኣብርሃ፡ 3- ሃዋርያት ብርሃነ 4- ኤሌሳ ኣማረ 5- ይተማር ኢየን።    

4- ኣብ መጨረስታ ድሕሪ ዕረፍቲ ብሕቶን፡ መሌስን፣ ከምኡ’ውን፡ ናይ ዯገፍን ሞራሌን፣ ብኣካሌን ብዯብዲቤን 
ብዝተሰነየ ኣኼባ ተዯምዱሙ።  

5- ገሇ ካብቶም ነዚ ሕማቕ ኩነታት ሃገርና ንሌኡሊውነታ ዝፈታተን ከም ምዃኑ መጠን ናይዚ ሻቕልትዚ ስሚዑቶም 
ዝተንከፎም’ሞ ነዚ ኣብዚ ሓ.ኤ.ፍ. ብናህሪ ንሇውጢ ዝውንጨፎ ዘል ብውሑደ ኣጆኹም በርትዐ ክንብልም 
ይግባእ ብምባሌ ዯገፎም ዝሃቡና ኣብዚ ውዕውዕ ህዝባዊ ኣኼባና ምስጋና ብስም ህዝብና ይብጽሓዮም። ናይ 
ኣስማቶም ዝርዝር እነሆ፦ 1- ሓውና ምሌክያስ ናይ ቀስተ-ዯመና ዜና-ማዕከን ዲይረክተር ዝነበረ፣ መሳጥን፡ ሓያሌን 
መሌእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራን ሇውጡን ዘርብሕ ተሌእኾኡ ኣመሓሊሉፉ።  



ናይ ሰንበት ዕሇት 17 መዯብና፣ 

1- ናይ ንግሆ ካብ 8፡00ቅ.ቀ. – 12፡00 ፍርቂ-መዒሌቲ በቶም ውፉያትን፡ ምእዙዛትን ሓሊፍነታውያን ምሁራት 
ኤርትራውያን ብስኒት ማኒፌስቶ ዯንቨር ዝፍሇጡ ናይ ምለእ ዞባ ሓ.ኤ.ፍ. ሰ.ኣሜሪካን ካናዲን፣ ኣባሊትን 
መሪሕነትን ነዚ ሓያሌን ፈታንን ናይ ሇውጢ መድረኽ ፡ ሓይሌን ትብዒትን ዘዕጥቕ ትምህርቲ፣ ከምኡውን እተን 
ኩሇን ምዕቡሊት ሃገራት ዒሇም ዝጥቀማለ መሳርሒ Empowerment & Tools work-shop ብምሃቦም ብስም 
ህዝብና ዝሇዒሇ ምስጋና ይኹኖም። ንሶም ከኣ 1- ዶ/ር ገብረ ገብረዮናስ 2- ዶ/ር ሳሌሕ ኑሩ 3- ኣቶ ሰንጋሌ 
ወሌዯትንሳኤ ኢዮም። 

 ዝመሃሩና ዒይነት ትምህርቲ ከኣ እዚ ይመስሌ፦ 
 
በ- Evaluation & Monitering  B- SWOT Analysis  C- SMART Goals  
ስሇዚ እቲ ክሳብዛ ዕሇት እዚኣ ንኸዶ ዝጸናሕና ኣገባብ ብዝሓሸ መሌክዐ ብዝያዲ  ኣነጺሮም ሚሂሮምና። ሓባሪ መንገዱ 
ጐዯና ሇውጢ ኮይኑ፣ ናህርና ናብ ዝሇዒሇ ናይ ሇውጢ መስርሕ ከም ዘዕብየና፡ ዯራኺ ሓይሉ ኮይኑ ረኺብናዮ። ኩለ ኣባሌ 
ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ(ሓ.ኤ.ፍ.) በዚ ትሕዝቶዚ Inspired ኮይኑስ፡ ብጣዕሚ ኣድናቖቱ ገሉጹ።  
 

ናይ ህዝቢ ኣኼባ፦  
 
ናይ ድሕሪ ፍርቂ መዒሌቲ ካብ 1፡00ድ.ቀ. – 5፡00ድ.ቀ. ከኣ ንህለው ኩነታት ሃገርናን፡ ኣካቢቡና ዘል ቊርቊስ  
ጅኦ-ፖሇቲካዊ ዒሇምን ምስ ከባቢያዊ ዝርአ ዘል ወስታታት ንሌኡሊውነት ሃገርና ዝፈታተን ከም ጸሓይ ቀትሪ በሪሁ 
ከም ዝርአ ገሮም ንህዝብና ኣብቲ ኣኼባ ናይ ኣትሊንታ ገሉጾም ኣብሪሆምሌና ኢዮም፣ በቶም ኣብ ሊዕሉ ዝጠቐስናዮ  
ኣስማት ምሁራትና ብስኒት ማኒፌስቶ ዯንቨር ዝፍሇጡ፣ 1- ዶ/ር ገብረ ገብረዮናስ 2- ዶ/ር ሳሌሕ ኑሩ 3- ኣቶ ሰንጋሌ 
ወሌዯትንሳኤ ኢዮም። ብስም ውድብና ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሕን፡ ህዝብናን ሌኡሌ ምስጋና ይብጽሓዮም። 

                                                               ዞባ ሓ.ኤ.ፍ. ኣሜሪካን፡ ካናዲን 
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ክብርና ክምሇስ ሓቢርና ንቃሇስ !!! 
 
 

 
  

 
 


