
ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ሰሜን ኣሜሪካ 
(ኤ.ማ.ኣ.ጽ.ሰ.ኣ) 

 

ጸዋIት ልግሲ። 

 

ሎሚ’ውን ከም’ቲ ናይ ተበግሶ ሕዳር 2008፡ “ክህብ ዝበለ ብንያት” ዝብል ጭርሖ ኣልEሊና፡ 
ናይ ኣካለ-ጽጉማትና ንናይ 2011 ዓመታዊ ባጀት ንምርካብ ናብ ህዝብናን ለገስቲ ትካላትን 
ጸዋIት ነቕርብ። 

ክሳብ ጸገም መንብሮ ናይ ጽጉማትና ዝሃለወ፡ ጸዋIት ንምፍታሕ’ዚ ጸገም’ዚ ናብ ህዝብና ካብ 
ምቕራብ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን። ናይ ሓርነትን ናይ ባህሪን ጽጉማትና፡ ክሳብ ህልውና ናይ 
ብንያት ዝልግሱ ወገኖም ርጉጽ ዝኾነ፡ ብስEነት Eኽለ-ማይ፡ ጠቕላላ ናይ ምንብሮን፡ ናይ 
ሕክምናን ኣይክጥቅUን Eዮም። Eዚ ጽኑE Eምንቶና Iዩ። 

ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ርጉE ስለዘየለ፡ Eዚ መድረኽ ከም’ቲ ናይ ተበግሶ ሕዳር 
2008 ክኸውን ኣይክEልን’ዩ ዝብል ስክፍታታት ኣሎ። Eዚ ዘረድኣና ከኣ፡ ፖለቲካዊ 
ኣረዳድኣና፡ ንግበረሰናዊ ውህብቶታትናን ሓልዮታትናን ይድርቶ’ዩ ንዝብል የስምE። ክኸውን 
ይግበOዶ ወይስ ኣይግቦOን ካልE ኮይኑ፡ ሓቅነት ከምዘለዎ ግን ኣይክሓድን። 

ኣብ ተበግሶ ሕዳር 2008’ውን፡ ብሰንኪ’ዚ ኣተሓሳስባ’ዚ፡ ንጽጉማት ወገኖም ካብ ምልጋስ 
(ምርዳE) ዝተዓግቱ ሰባት ነይሮም Eዮም። ንመደበር ውጉኣት ሓርነት-ከሰላ ኣብ ክንዲ 
ብግብረ-ሰናያዊ መልክU ብኣንጻር ፖለቲካዊ EምንተOም ስለዝፈረድዎ። Eንተኾነ፡ ንሓደ 
ዓመት ባጀት ከነካትት Iልና ተበጊስና ከነብቅE፡ ኣብ ውሽጢ ናይ ሰለሰተ ወርሒ ጎስጓሽ 
ናይ ገንዘብ ውጽIት፡ ንክልተ ዓመት ዝኸውን ባጀት ከምዘAወትና ኣይርሳEን። ስለዚ፡ Eቲ 
“ክህብ ዝበለ ብንያት፡ ክኸልE ዝደለየ ድማ ብምኽንያት” ዝብል ብሂል ሓቂን ህልውን ምዃኑ 
የረጋግጸልና። 

ሓደ ጭቡጥ ሓቂ ከነቕርብ ንፈቱ። ንሕና ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ሰሜን 
ኣሜሪካ፡ ቅድሚ 2008 ዓ.ም. ምምሕዳርን ኣገባብ ኣተሃላልዋን ውጉኣት ሓርነት መደበር 
ከሰላ (ሱዳን) Eንተ ብጽቡቕ Eንተን ብሕማቕ Eንሕተተሉ ሓላፍነት የብልናን። ተበግሶና 
ንጹር Iዩ። ናይ ሓርነት ውጉኣትና ይኹን ናይ ባህሪ ጽጉማትና፡ ብሓደ ፖለቲካዊ ውድብ 
ጥራሕ ክጥወሩ ኣይግባEን። ናይ ምጥዋሮም ሓላፍነት ክስከም ዝግበO ህዝቢ’ዩ። Eዚ 
ተበጊስናሉ ዘለና Eላማ ከኣ ግበረ-ሰናያዊ ምግባር ስለዝኾነ፡ ካብ’ዚ ከርሲ’ዚ ወጻI ዝወሃቦ 
ፖለቲካዊ ሕብሪ ወይ ትርጉም፡ ብዓል ቤታዊ ተረድO ጥራሕ’ዩ። ናይ’ዚ Eምንቶ’ዚ ሓቅን 



ሓሶትን፡ ብቐረባ ንኽካታተልዎን ንክምርምርዎን ንዝደልዩ ድማ ኩሉ ዘድሊ ምትሕብባር 
ክንገብር ብኽብሪ ንEድሞም። 

ናይ ሎሚ ጸዋIትና፡ ናብ’ቶም ብንያት ዝልግሱ ዝቐንA Iዩ። ሽቶና፡ ብደረጃ ሰሜን ኣሜሪካ 
ንናይ 2011 ዓመታዊ ባጀት ኣካለ-ጽጉማን ኤርትራ ዝኸውን $19,000.00 ንምርካብ’ዩ። 
ዝተረፈ ገንዘብ ማለት ክሳብ $10,000.00 ዝኸውን ድማ ካብ ኤውሮጳ ክዋጻE Iዩ። 

ልግስኹም ከም ወትሩ ኣይፈለየና! ንልግሲ ዝወሃብ ገንዘብ ውሑድ ዝብሃል የለን። $10.00! 
$25.00! $50.00! $100.00…. ካብ’ዚ ንላEሊ… ኩሉ ብናይ ምስጋና ክብሪ Iና ንቕበሎ። 

ካብ ወርሒ ሕዳር 2010 ክሳብ ለካቲት 2011 ዓ.ም. ኣሎ በረከት! Eናበልና ናብ’ቲ ዝደለ 
ሽቶ ከም Eንበጽሕ ንተኣማመን። 

 

ንልግስኹምን ንሓልዮትኩም ኩሉሳE ነመስግን። 
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