
 

 

 

 

ቃል ሓዘን ብምኽንያት ዕርፍቲ ሓውናን ብጻይና ኣለም ገብረሚካኤል፡ 

  
ብኣካል ካብ መወዳእታ ሰማንያታት ኢዩ ኣፍልጦይ። ብዜና ግን ካብ መወዳእታ ሰብዓታት ኢዩ ዝጅምር። 
ብሰለስተ ነጥብታት ንምግላጽ ዝኣክል፡  
 
1) ተዘክሮታት 
2) ምስክርነት 
3) ንጠባያቱን ባህርያቱን ትዕዝብተይ ኣብ ቃልሲ፡ 
 
1) ኣብ ብዙሓት ፖለትካዊን፡ ህዝባዊን ባህላዊን በዓላትን ኣጋጣሚታትን ዝገሹ ስድራቤት ኣብ ርእሲ ምኻኖም፡ 
ኢንድያናፖሊስ ከም ኣብ ማእከላይ ዞን ኣሜሪካ እትርከብ መጠን ብብዝሒ ኣኼባታት ኣብዚ ከተማ ይካየዱ 
ነይሮም። ኣብ ባህልና በዓል ኣፍዶ ዋላስ በዓል ጣፍ ዝበሃልኣማራጽታት ኣሎ። እዞም ስድራቤት እዚኦም ግን 
ተቐበልትን ኣኽበርትን ኣጋይሽ ኣብ ርእሲ ምኻኖም፡ ብኣፎምን ብጣፎምን ምሉእ ዝኾኑ ኢዮም። 
ኣብ ሓደ እዋን ጉባኤ ኣብ ገዝኦም ተኻይዱ። ብርክት ዝበልና ገየሽቲ ካብ ካናዳን ሕ/መ/ስሚሪካን ዝነበርናሉ 
ጊዜ ክዝክር። ብርቱዕ በረድ (ስኖው) ወሪዱ ስለዝነበረ፡ ካብዚ ከተማን ናብዚ ከተማን በረራ ነፈርቲ ንሰሙን 
ዝኣክል ኣቃሪጹ ስለዝነበረ ኣብዚ ምስዞም ብጾት ኣሕዋት ክንጸንሕ ግዴታ ኮነ። ብሰሓቕን ጸውታን ብዘይ ገለ 
ጎደል ምስኦም ኣብ ገዝኦም ኣቐንየሙና። እዚ ሰናይ ተግባራት ንምዝካር ድኣምበር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ 
ዝሓለፉ ተዘክሮታት ብዙሓት ኢዮም። 
 
2) ምስክርነት፡ 
ሓው ብጻይ ኣለም ኣብ ሰራዊት ከም ሰራዊት ዝዋሳእ፡ ኣብ ህዝቢ ከም ህዝቢ ተዋዲዱ ዝዋሳእን ዝሳተፍን 
ኢዩ። ምስ ከባቢኡ ዝናበብ ንቑሕ ተቓላሳይ ኢዩ። 



 

ኣብ ቦታ ሓላፍነት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሕብረተ-ሰብኣዊ ጉዳያት እንከሎ፡ ንስደተኛታት ኤርትራውያን 
ዘገልግላ ናይ ኤርትራውያን  ኣሕዋት ማሕበራት ረድኤት ኣብ ወጻኢ ኣብ  ዝተፈላለያ ሃገራት ኣቐዲመን 
ቆይመን ንዝነበራ፡ ብዓቕሙ ጽፉፍ መጽናዕቲ ካብ ዘቕረቡ ተቓለስቲ ሓደ ህዝባዊ ራኢ ዘቕደመ ጥርናፈ 
ብዓለም-ለኸ ደርጃ ክቐውም ካብ ዝጸዓቱን ንድፊ ዘቕረበን ክኢላ ኢዩ። ብኡ መሰረት ኣሰናዳዊት ሽማግለ 
ክትቀውም ተገብረ። ካብቶም ዝተመዘዙ ሰባት ሓደ ኣነ እየ ነይረ። 
ኮነ ድማ ኣብ ወርሒ መከረም 2021 ዓለም-ለኻዊ ማሕበረ ረድኤትን ምዕባሌን ክምስረት ኩዉን ኮነ። ብ17 
ዝኣባላቱ ቦርድ ዝመሓደር ኮይኑ "ንናይ ሓባር ሽግር፡ ብናይ ሓባር ስራሕ ኢዩ ዝፍታሕ" ካብ ዝብል ቅኑዕ 
ሚዛን ተሳለጠ። እትዚ ዝቖመ ማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ድማ ዓቕሙ ብዝፈቕዶ ሽግራት ስደተኛታትን 
ኣብ ምቅላል ግደኡ ኣብ ምብርካት ይርከብ። እዚ ኩብዖ ኣበርክቶ እዚ ሓውና ብጻይንና ኣለም ዝተቐየሰ 
ምኻኑ ብስም ዓ/ለ ማረምኤ ፈጻሚ ኮሚተን ቦርድ ኮሚተን ወኪለ ኣነ ሎሚ ህልዊ ኮይነ ቃል ምስክርነተይ 
ብምሃብ አረጋግጽ። 
 
3) ጠባዩን ባህርያቱን ትዕዝብተይ ኣብ ቃልሲ፡ 
እቶም ንብጻይና ኣለም ብኣካል ዘይትፈልጥዎ ድሮ ካብዚ ክጥቀስ ዝጸንሔ እንታይ ዓይነት ጠባያትን 
ባህርያትን ከም ዝውንን ክትፈልጡ ከም ዝኸኣልኩም ርዱእ ኮይኑ፡ እዞም ዝስዕቡ ኣብ ተመክሮ ቃልሰይ ምስ 
ሓው ኣለም ዝተገንዘብክዎም ኢዮም።  
* ንጉዳይ ህዝቢ ዘቐድም ብሸለልትነት ዘይርኢ 
* ኣብ ዕላምኡ ጽኑዕ፡ ንኣተሓሳስብኡ ዝውንን 
* ኣብ ምርድዳእ ዝኣምን 
* ንፍሉይ ርእይቶ ዘለዎ ዘኽብር 
* ብዘይ ገደብ ዝተሓጋገዝ 
* ፈቃር፡ ለጋስ፡ 
* ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ሕዉስ፡ 
* ንቃልሲ ዝተበጀወ፡ ጥንቁቕ፡ 
* ብስነ-ስርዓትን ስነ-ምግባርን ዝጎዓዝ 
* ኣብነታዊ መምህር ብጉልበት፡ ብገንዘብ፡ ብጊዜ ፡ብሓሳብ ዘስአኒ 
* ብቀሊሉ ዝዛመድን ዝላመድን 
* * ሓንቲ ኣበር ወይ ጉድለት ጥራሕ ረኺበሉ፡ ንሳኸ እንታይ ይመስለኩም?  ገዲፉና ምኻዱ ጥራሕ። 
 
4) መቸም ኣብዚ ቅንያት እዚ ናይ ብርክት ዝበሉን ብርቱዓት ተቓለስቲን  ዕርፍቲ የጋጥም ኣሎ። ንውሉድ 
ወለዶ ምስኦም ዝጠፍእ ዘሎ ሰነዳቶም ማእለያ የብሉን። ሰነድትን መዝገብትን ካብ ቀደም ንላዕሊ ምቅልጣፍ 
ዘድልዮ ብድሆ ተገቲሩ እነሆ። 
ንኩሎም መንግስተ ሰማያት የዋርስ። ንኩሎም ስፍራቤታትን መተዓብይትን መቃልስትን መሳድድትን 
ጽንዓትን ኣኽእሎን ይሃብ። 
ንዕላማታቶም ከነተግብር ፍቕርን ስኒትን የውርደልና! 
 
ክፍልማርያም ሰቓር  
ኣ/መንበር ፈጻሚ ኮሚተን ቦርድ ኮሚተን 
ዓለም-ለኻዊ ማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ 
 
13 ነሓሰ, 2022 
 
 

 

 


