
                    ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካሇ - ጽጉማን። 

ብስመይን ብስም ኩልም ኣባሊት ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካሇ-ጽጉማን ኯይነ ክቡርን ዕዙዝን ሰሊምታይ 
የቕርበሌኩም። ግዜ ክሓሌፍ፤ ግዜ ክትካእ፤ ዘይሞተ ይራኸብ ዝብሌ ተረት ኣቦታትና ኣርኪብናለ  
እንተበሌኩስ፤ ምግናን ዝተወሰኾ  ኯይኑ ኣይስማዓንን። ምኽንያቱ  ንገላናስ ድሕሪ 32  ዓመታት ንራኸብ 
ብምህሊውና ከም  ዓቢ  ጸጋ  ኢየ ዝርእዮ። ብምቕጻሌ ከኣ እዛ መዓሌቲ እዚኣ ብቐሉለ እንመዝና  
ኣይኯነትን፤ ንማሕበርና፤ ዕዙዝ ታሪኽ  እንስርተለን እንነድቀለን  ስሇዝነት፤ ኩለና እንሕበነሊ መዓሌቲ 
ኢያ። ስሇዝነት ከኣ ፍሌይትን ሕሌፍትን ኢያ። ብምቕጻሌ ከኣ ኵነታት ማሕበርና ብሓጺሩ 
የብርሃሌኩም። 

1. ላሊ ምስ መዯበር ውጉኣት ሓርነት ኣብ ከሰሊ። 

እዚ መዯበር እዚ ብማሕበር ኣካሇ-ጽጉማን ዝተገዝኤ ኢዩ። ንመንበሪ ኣካሇ-ጽጉማትና ኢለ ዝተገዝኤን 
ዝተመሓየሸን እውን ኢዩ። ውጉኣትና፤ ካብቲ ንብዙሕ ዓመታት ብኽራይ ዝነብሩ ዝነበሩ ጸገም፤ ናብ ናይ 
ዋንነት ዯረጃ ዝተሰጋገረለ መድረኽ ስሇዝነ፤ ብፍለይነት ዝረኣየለን፡ ታሪኻዊ ስጉምቲ ዝተወሰነለን፡ 
ዓመት ኢዩ  ኢሌና ከኣ ንመዝኖ። ብዘይስክፍታ ከኣ ጽጉማትና ይነብሩለ ኣሇዉ። ኣድሊዪ መድረኽ 
ምስዝመጽእ ከኣ ሸጥካ፤ ብሽያጡ ኣድሌዪ ትካሌ ክግበረለ ስሇዝኽእሌ ከም ነባሪ ሃብቲ ክቝጸር ይከኣሌ 
ኢዩ። 
እዚ መዯብ እዚ ንምግባር ድሕሪ ናይ ክሌተ ዓመታት ምውህሊሌ ገንዘብን ፤ ዝጏዯሇና ከኣ ብሌቓሕ 
ብምምሊእን፤ ዝተፈጸመ ፕሮጀክት ይኹን እምበር፤ ኩለ ግዜ እንዲኤሔጎሰና ዝነብር ቀዋሚ ሃብቲ ኢዩ። 
ብተወሳኺ ከኣ ብማሕበርና ዝተገዝኣ 3 ናይ ሞተር ብሽግሇታት ተገዚኢልም። እዚ ማሇት ከኣ ነቶም 
ኣዚዮም ዝተሃስዩን ብዕድመ ዝዯፍኡን ኣባሊት ንኽጥቀሙሇን ብማሇት ኢዩ። ጌና ፤ ገንዘብ ስሇዝሓጸረና 
እምበር፤ ካሌኦት ዘድሌዮም ከምዘሇዉና እውን ክፍሇጥ ኣድሊዪ ኢዩ። 

ኣካሇ-ጽጉማትና ኣብ ምንታይ ኣካልም ተሃሪሞም ምፍሊጥ፤ ሓዯ ካብቲ ብቐዲምነትን ብኩለን 
ክፍሇጥ ዘሇዎ ኣገዲሲ ነጥቢ ኢዩ። ምናሌባት እዚ ዝስዕብ ሓቂታት ንገሇና የሰንብዯና ይኸውን፤ ግና ሓቂ 
ስሇዝኯነ፤ ብሓሊፍነትን ብሃገራዊ ርእራሄን ዘየነማዕድወለ ምኽንያት የሇን በሃሌቲ ኢና። 
      90 ካብ ሚእቲ ብውግእ፤ ማሇት ንነጻነት ኤርትራ በጃ ብምዃንን፤ ንከተማታት ኤርትራ ነጻ 
ንምውጻእን፤ ዝሰንከኩ ክኑ ከሇዉ፤ ዝተረፉ ግና ኣብቲ ግናይን ዘሔዝንን  ናይ ነንሕድሕድ - ውግእ 
ዝሰንከለ ኢዮም። ካብዞም ዝተጠቕሱ ኣባሊት ገሉኦም መቕረጽቲ ኢድ፤ ገሉኦም ክሌተ እግሪ ዝተቆርጹ፤ 
ገሉኦም ኢድን እግሪን ዝሇመሱ፤ ገሉኦም ካብ ዓንዱ ሕቆኦም ንታሕቲ ዝሇመሱ፤ ገሉኦም  ኣብ ኢድን 
እግርን ዝተሰበሩ፤ ገሉኦም ከኣ ምለእ ምንጋገኣኦም ዝሰኣኑ ዘልዎም ኢዮም። ጌና ጠያይት ኣብ ውሽጢ 
ኣካልም ዘሇዎም እውን ኣሇዉ። 
እቶም 10 ካብ ሚእቲ  ኣቢልም ዝኑ ኣባሊት ድማ ብሓዯጋ ዝሰንከለ ክኑ ከሇዉ፤ ገሉኦም ሓዯ እግሪ 
ዝሰኣኑ፤ ገሉኦም ዓይኒ ዝሰኣኑ፤ ገሉኦም ከኣ ካብ ሕቆ ንታሕቲ ዝሇመሱ ይርከብዎም።  

ብጠቕሊሊ ግና፡ ብዯረጃ ዝፋሊሇ ስቅያትን፡ ቀጻሉ ቃንዛን፡ ዘሇዎም ኢዮም፤ በቲ ካሌኣይ ሸነኽ ግና ሓያል  
ካብኣቶም፤ ሕማማት ናይ ሽኮርያን፡ ብዝሒ- ዯምን፡ ሕማማት  ኵሉትን ዓሶን ዘሇዎም ኢዮም።  ብሕብተ-
ሰብኣዊ ኩርናዕ ክርኣዩ ምስ ዝድሇ ድማ፤ ዝበዝሑ ካብኣቶም፤ ብሰንኪ ናይ ጥዕና ጉድሇትን፡ ናይ ምጣኔ-
ሃብታዊ ጸገምን ብዝወሇዶ ምኽንያት፤ ንቡር ሓዲር ዝተሓረሞም ኢዮም።  
እዚ ኣብ ሊዕሉ ዝተጠቕሰ ኩለ ክርአ ከል ፤ ንሓዯ  ሕሌና ዘሇዎ ወዱ-ሃገር፤ ከየዯቀሶ ክሓዯር ዝግበኦ ኢዩ 
ንብሌ። ብመንፈሳዊ ጽድቂ ከማዕድውዎ ምስዝድሇ ከኣ፤ እቲ ማዕጾ ናይ ሓገዝ ንኩለ ክፉት ኢዩ። 
ዝነ ኯይኑ እቲ ማሕበርና ተበጊስለ ዘል ቅደስ ዕሊማታትን መንፈስን፤ ንቕድሚት ሰጉሙ፤ ናይ ሕጅን 
ናይ ጽባሕን ዓወታቱ ብሓባር ክንርኢ ጻዕርናን ትምኒትናን ኢዩ። ስቅያት ኣሓትናን ኣሕዋትናን 
ተቀንጢጡ፤ ብሓጎስን ብሓባርን ዝነብሩለ ዘመን ከምእንሪኢ ከኣ ንተኣማመን ኢና። 
 

2. ላሊ ምስ ንጥፈታት  ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካሇ-ጽጉማን። 
 ኣብ  ዝሓሇፈ መዋእሌ፤ ማሇት ቅድሚ ማሕበርና ምምስራቱ፤ ውጉኣት ሓርነትና ብውድብ ተጋድል 
ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ - ባይቶ ክእሇዩን ክመሓዯሩን ኢዮም ጸኒሖምና፤ በዚ ዓይኒ እዚ ክምዘኑ ከሇዉ፤ 
ዘይርሳዕ ታሪኽ ኣመስኪሮም ኢዮም ንብሌ፤ ስሇዚ ክምስገኑ ባህርያዊ ኢዩ። 
 

 Ass. of Disabled Eritreans                        Ass. Erythréenne d’Invalides 

             ADE                                                                   A.E.I. 



 
 

ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካሇ-ጽጉማን ፤ ቅድሚ ብዕሇት 02.02.2002 ብዕሉ ምምስራቱን ምእዋጁን፤   
ብናይ ሓዯ ዓመት  ናይ መጽናዕቲ መድረኽ ኢዩ  ሓሉፉ። እሱ ከኣ እቲ ሕግታት ማሕበር ምክታዕን  
ምጽጻይን፤ ስም ማሕበር ምሕራይን፤ ምስ ናይ ሃገርን መንግስትን  ፈረንሳ ዘራኽበና ሕጋዊ መስኖታት 
ምርኣይን፤ ብሓዯ ወገን፤ በቲ ካሌኣይ ወገን ከኣ ኵነታትን ሃሇዋትን ናይቶም ኣብ መዯበር ውጉኣት 
ሓርነት ከሰሊ ዝነብሩ ዝነበሩ ጽጉማትን፤ ዯቂቕ መጽናዕቲ ተገይሩ። እዚ ከኣ ብ2001 ዓ.ም.ፈ.  
ተዯምዯመ። ማሕበርና ከኣ ብዕሇት 02.02.2002 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ሃገር ፈረንሳ ተመስረተን ተኣወጀን። እነሆ 
ከኣ ሸሞንተ ዓመት ረጊጹ። 
     ማሕበርና ጉዕዙኡ ብምቕጻሌ ፤ ኣብ ዝተፈሊሇየ ከተማታትን ሃገራትን - ዓሇም፤ ማሇት ኣብ 
ኤውሮጳን ኣመሪካን ኣወስትራሌያን ካናዲን ማእከሊይ - ምብራቕን፤ ብጉደሳት ፍቓዯኛታት - ውሌቀ-
ሰባትን ወከሌቲ ማሕበርን ብምዝርጋሕ፤ ንህዝብና ምስ ሕግታት ማሕበር ምሌሊይን፤ ምውዲብን፤ ናይ 
ገንዘብ ሓገዛትን ዯገፋትን ምውህሊሌን ተገብረ። ብምቕጻሌ ከኣ ኣብ ሃገረ - ሱዲንን፤ ኣብ ሃገረ- ጀርመንን 
፤ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካሇ-ጽጉማን ጨንፈር ሱዲንን፡ ጨንፈር ጀርመንን፡ ቆይሙ። ልሚ መዓሌቲ ከኣ 
ከምዚ እትርእይዎ ዘሇኹም መጠን፤ ምስረታ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካሇ-ጽጉማን ጨንፈር ሰሜን ኣመሪካ 
በጺሕና እነና። እንኳዕ ከኣ ኣብዚ ኣብጸሓና። ንኣሳናዲዊት ሽማግሇ ከኣ በቲ ዘይሕሇሌ ቃሌሳ ነመስግና። 

   ብወገን ኣመሪካን ካናዲን ብተበግሶ ሕዲር 2008 ዝተጠመቐ፤ ናይ ህዝብና ምሌዕዓሌ ዝተገብረ፤ 
ንማሕበርና ዘረጋገጾ ዓወት ንዓሇም ኣዛሪቡ ኢዩ። መዯበር ውጉኣትና ኣብ ከተማ ከሰሊ፤ ዓቢ ናይ ባጀት 
ሕጽረት ኣጓኒፉ፤ ብጎረሮ ተታሒዝና እንታይ ክግበር ኢዩ ? ?  እንዲበሌና ኯሇና፤ ንህዝቢ ክነግር ኣልና 
ብምባሌ ብጉደሳት ኣሕዋት ብኣካየቲ ረድዮ ድምጺ ኤረ ካብ ሃገር ካናዲ ዕድመ ብምግባር ብቃሇ መሕተት 
ዝተገበረሌና ዕድሌ ብምጥቃም፤ ሽግርና ድሕሪ ምግሊጽ፤ ብኣካየድቲ ወብሳይት መስከረምን ሓሊፊ 
መጽሔት መንጸብራቕን ዝተረፉ ዜጋታትን ብምትሕብባር፤ ጸገምና ናብ ህዝብና ከምዝበጽሕን፤ ህዝቢ 
ከምዝትስእን ተገይሩ። ብዝተኣከበ ናይ ገንዘብ ወፈያ ከኣ ንባጀት መዯበርና ዲርጋ ን2009 - ን2010 ፡ 
ንመግቦምን ንመዓሌታዊ ናይ ሕክምነኦም ወጻኢታትን ተዓጽዩሌና።በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከኣ፤ ነቶም ኩልም 
ዘወፈዩ ባእታታት ኤርትራውያንን ኣመሪካውያንን፤ ብስመይን ብስም ማሕበር ኣካሇ-ጽጉማንን ብሓፈሻ፤ 
ብፍሊይ ድማ ብስም መዯበር ውጉኣት ሓርነት ከሰሊ፤ ሌባውን ሃገራውን ምስጋነኦም የመሓሊሌፈሌኩም 
እነኹ። ኣሓትን ኣሕዋትን፤ ቀዯም በይንና ኔርና፤ ልሚ ግና መተካእታና ተፈርዩ ኢዩ እንተበሌኩ፡ ካብ 
ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኯነን። 

3. መዯምዯምታ። 

ኣብ ቅድመ - ዓይነይ ዝራኣያኒ ነጥብታት ከማኽረኩም እመርጽ፤ ንሳተን ከምዚ ዝስዕባ ኢየን። 
1. ንመዯበር ውጉኣት ሓርነት ከሰሊ፤ ን2012 ባጅቶም ምኽኣሌ ማሇት $ 29.000  ከድሌየና 

ኢዩ። እዚ ከኣ ናይ ጽባሕ ወፈራ ዘይኯነስ፤ ናይ ልሚ ህጹጽ ወፈራ ኯይኑ ይስምዓኒ። 
2. ንውጉኣትና ዘገሌግሌ ዘሊቒ መፍትሒ ምድህሳስን ምድሊይን። ምስ ካብዚ ጉባኤ  እትምረጽ ሓዲሽ 

መርሕነት ብምርካብ ከኣ ክሳሊሰሌ እትምነ። 
3. ንዝመጽእ መድረኻት፤ ንኣብ ዝተፈሊሇየ ቦታታት፤ ብፍሊይ ከኣ ኣብ ዝተፈሊሇየ ከተማታት 

ሱዲንን ኢትዮጵያን ፋሕ ኢልም ዝርከቡ ኣካሇ-ጽጉማትና ፤ ኣብ ሓዯ  ዝጥርነፍለን 
ዝርድእለን መገዱ ወይ ፕሮጀክት ምድህሳስ ከድሉየና ኢዩ። ዓቢ ናይ ገንዘባዊ ዓቕሚ 
ስሇዝሓትት ከኣ፤ ብዘይ ሓገዝ ናይ ዓሇም ማሕበራትን ዯገፍ ናይ መኽሰብ - ኣሌቦን ፡ ግብረ-
ሰናያት ክፍሌታትን ክፍጸም ዝከኣሌ ኣይኯነን። ኩለ ግዜ፡ ጽቡቕ ድሌየት ይህለ፡ ገንዘባዊ - ዓቕሚ 
ግና ይውስን እንዲኯነና እምበር።    

       ዓወት ንታሪኻዊ መስራቲ ጉባኤኹምን፤ ጉባኤናን  እምነ፡ 
          ውጉኣትና ምስክር ታሪኽና ኢዮም፤ ክርስዑ ከኣ ኣይግባእን 

          ዘሇኣሇማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና።  
          ዕሇት 03.07.2010  ከተማ ቺካጎ፡ ሃገረ- ኣመሪካ።  
          ሓውኹም ተስፋይ ተኽሇዝጊ 
          ዋና- ጽሓፊ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካሇ-ጽጉማን። 
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